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 รวงข้าว          ปีท่ี 20 ฉบับเดือนธันวาคม 2561/2018 

 
สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์                                       

Verein Thai Frauen für Thai Frauen                              
Postfach 11, 3038 Kirchlindach     
Tel. +41 79 649 34 32 
PC-Konto: 87- 677365 -7 
IBAN: CH26 0900 0000 8767 7365 7 
http://www.thaifrauenverein.ch 
E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch 
เฟสบุ๊ก สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย: 

facebook.com/thaifrauen.swiss 
……………………………………………………… 
คณะกรรมการสมาคมฯ 
ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
รองประธาน และทะเบียน: กวุลัยา รีเดอร์ 
เหรัญญิก : พรพรรณ เวงเงอร์ 
ประชาสัมพันธ์ : กลัยา ฟิงค์                        
เลขานุการ : ญาณพชั  ดินเน่ 
ผู้ ช่วยเลขานุการ : มณฑา คนูซ์- บญุจริง 
บรรณาธิการ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder 
ที่ปรึกษา : สมบตัิ มากลัน่ –เรอบิเย  ศกัดา บวัลอย 
…………………………………………...... 
บรรณาธิการ จัดท าปกและรูปเล่ม:  กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่  
ช่างภาพ : กวุลัยา รีเดอร์   
กองบรรณาธิการ : กวุลัยา รีเดอร์  จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
พิสูจน์อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
นักเขียน : ก. ไตรค า พี่หญิงไทย ต้นข้าว โยทะกา  
ป้าแม้ว เฟราฮีรชิ คนรักโลก และล าดวน 
นักเขียนหน้าใหม่: คนปรุงชา แก้วกลัยา และลอมฟาง 
นักแปล : ศกัดา บวัลอย  แดบ่พุการี และก.ไตรค า 
ขอขอบคุณ ภาพปกโดยคณุอนชุา ชยัชมภ ู
ภาพประกอบในเลม่จาก กเูกิล้ และชา่งภาพของสมาคมฯ  
 
 
 

สารบญั 

เร่ืองจากปก 
5 อาสาสมคัร ผู้ มีจิตอาสา  
 

เร่ืองจากเมอืงไทย 
15 พลทหารใหม:่ น้องชายคนเล็ก 
 

กฎหมายน่ารู้ 
12 ตดับวัยงัเหลือเย่ือใย 
13 เงินจากเสาท่ี 2 ไปอยูก่บัใคร ถ้า... 
16 การเป็นทหารของบคุคลสองสญัชาติ 
17 ขมุทรัพย์ของพวกเรา 
 

สรรหามาเล่า 
18 ภาษาไทยกบัคนสวิส 
19 เม่ือชีวิตถึงจดุเปล่ียน 
20 สมาพนัธรัฐสวิสแจกเงินประชากร 
 

สขุภาพกาย ใจ 
22 มหศัจรรย์แหง่ชา  
23 มายิม้ร่าท้าหนาว 
25 เป็นมิตรกบัความตาย 
 

สาระน่ารู้ 
26 หวัใจแหง่ยโุรป 
28 ปีใหมท่ าอะไรใหม ่ๆ 
29 รายช่ือ สถานท่ีตดิตอ่ส าคญั ๆ 
 

หญิงไทย 
4 บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน 
27 ถามมา ตอบไป  
30 ปฏิทินกิจกรรม
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บทบรรณาธกิาร  
สวสัดีคะ่เพ่ือนผู้อา่นรวงข้าวทกุท่าน  

รวงข้าว ฉบบัสง่ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม ่ตามธรรม
เนียมสุดฮิตของช่วงเวลานีค้ือ การตัง้เป้าหมายว่าจะท า
อะไร ส าหรับปีต่อไป เพ่ือน ๆ สมาชิกตัง้กันหรือยงัคะ เมื่อ
ตัง้เป้าหมายแล้ว ดิฉันมีเคล็ดวิธีมาฝาก คือ การลงมือ
ปฏิบตัิเดี๋ยวนี ้ตอนนี ้จนเกิดความเคยชิน ไม่จ าเป็นต้องรอ
ให้ถงึปีใหม ่ใคร ๆ ก็สามารถท าได้ตามท่ีตัง้เป้าไว้ ขอให้เร่ิม
ท่ีปัจจบุนันะคะ  

เร่ืองจากปก เพ่ือเป็นการฉลองครัง้สดุท้ายของปีท่ี
สมาคมท างานจิตอาสามาครบ 20 ปี ล าดวนไปสมัภาษณ์
คนท างานจิตอาสา ต่างสาขารับรองว่าเร่ืองราวของแต่ละ
คน น่าสนใจและมีคุณค่าในการท าตาม และได้คนท่ีเป็น
เพ่ือนกนัมา 35 ปี ช่วยท ารูปให้ มีเพ่ือนดี เพ่ือนเก่ง เป็นศรี
แก่ตวันะคะ 

ด้านกฏหมายน่ารู้ เร่ืองเก่ียวกับระบบสามเสามา
แรง ทัง้ เสาท่ีหนึ่ง  เราจะรู้ว่าเขาน าเ งินนัน้ไปท าให้มี
มลูคา่เพ่ิมอย่างไร และเสาท่ีสอง วา่ถ้ามีการเสียชีวิตเกิดขึน้
ใครจะได้ หรือใครอยากรู้ว่าเงินท่ีเราและนายจ้างฝากไว้ให้
เรานัน้ มีอยู่เท่าไหร่แล้ว พ่ีหญิงไทยน ามาบอกเล่ากันแล้ว
ค่ะ นอกจากนี ้  กฎหมายใหม่ซึ่งมีผลบังคับแต่วันท่ี 21 
กันยายนท่ีผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลง เงินอุปการะเลีย้งดู
ลกู เมื่อพ่อแมต้่องการแยกกนัอยู่  

ฉบบันี ้ เราได้นกัเขียนหน้าใหมม่าร่วมงาน ติดตาม
เร่ืองราวของเขาทัง้ 3 ได้จากเร่ือง ภาษาไทยกบัคนสวิส เม่ือ
ชีวิตถงึจดุเปลี่ยน และมหศัจรรย์แห่งชา  

ขอให้ทุกท่าน มีความสุขกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ เหมือนเช่นเคย การได้รับเสียงสะท้อนจาก
ผู้อา่น เป็นของขวญัชิน้ดี ส าหรับคนท างานนะคะ 

กหุลาบ ไทรโพธิภ์ู ่(saipopoo@gmx.ch) 
 

 
 
 
 
 
 

 
สารจากประธาน 
สวสัดีคะ่เพ่ือนสมาชิกและผู้อา่นทกุคน 
 ปีนีส้มาคมหญิงไทยฯ บรรลุนิติภาวะ แบบไทย ๆ
คือเมื่ออายุครบ 20 ปี งานสงัสรรค์ เฉลิมฉลองแบบง่าย ๆ 
สนกุสนาน และมีสาระผ่านไปแล้ว เป็นท่ีประทบัใจของผู้มา
ร่วมงาน ซึง่รับของขวญั ของแจก เป็นท่ีระลกึ และเพ่ือแสดง
ความขอบคณุเพ่ือน ๆ สมาชิกพร้อมครอบครัว ซึง่ให้ความ
สนบัสนนุการท างานของสมาคมฯตลอดเวลาท่ีผ่านมา  
 ฉบับนี ้ท่าน บรรณาธิการ มาขอสัมภาษณ์ เร่ือง
การท างานจิตอาสา ต้องขอบอกวา่ จะเป็นครัง้แรก และครัง้
เดียว ท่ีจะยอมให้เขียนเร่ืองเก่ียวกบัตวัเอง จะเป็นประโยชน์
หรือไม่อย่างไร คงต้องยกให้เป็นหน้าท่ี เป็นความเห็นและ
การพิจารณาของเพ่ือนสมาชิกคะ่  
 การท างานของสมาคมฯ จะเดินหน้าต่อไปได้ เรา
ต้องการคนรุ่นใหม่นะคะ  มาเป็นก าลังเสริมให้กับคนเก่า 
คนแก่ ยงัไม่สายเกินไปท่ีจะเร่ิมต้น ไม่มีสิ่งใดยากเกินก าลงั 
ถ้าเรามีความตัง้ใจ สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทยรอคณุอยู่
นะคะ ก่อนท่ีเราจะต้องสง่สญัญาณ SOS “ขอ” แทนการ 
”ให้” ขอบคณุท่ีเป็นก าลงักายและก าลงัใจ คะ่ 
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โดย ล าดวน  
 

 

เ น่ืองจากปีนี  ้สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย 
สวิตเซอร์แลนด์ ก่อตัง้มาครบรอบ 20 ปี จากกลุม่คนท่ีอาสา
เข้ามาท างานด้วยจิตอาสามาให้ รุ่นแรก ๆ เมื่อ 30 ปีท่ีแล้ว 
มายังรุ่นต่อ ๆ มา มีจิตอาสาเข้ามา และจากไป ตามเหตุ
และความจ าเป็นของแต่ละคน รวงข้าวฉบับส่งท้ายปีของ
การครบรอบงานจิตอาสา ล าดวนจึงไปสมัภาษณ์จิตอาสา
รุ่นบุกเบิก อยู่กบัสมาคมตัง้แต่ต้น จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้จิต
อาสารุ่นตอ่ ๆ มา วา่เหตไุฉนจงึมาท างานท่ีไมไ่ด้คา่จ้างนี ้ 

แต่ก่อนท่ีจะไปถึงบทสมัภาษณ์ ล าดวนขอน าเร่ือง
อาสาสมัคร ผู้ มีจิตอาสา ว่าคืออะไรกัน และมีมาตัง้แต่
เมื่อไหร่หนอ หลายคนคงสงสยัเหมือนล าดวน จึงไปค้นหา
มาให้ ติดตามอา่นได้เลยคะ่ 

อาสาสมัคร หมายถึง ผู้ ท่ีสมัครใจและอาสาเข้า
มาเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และท างานท่ีเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนและสงัคม เพ่ือการดูแล ป้องกัน แก้ปัญหาเพ่ือ
พฒันาสงัคม โดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด 
ผลตอบแทนท่ีอาสาสมัครไ ด้ รับคือ ความสุข  ความ
ภาคภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
สงัคม และประเทศชาติ 

จติอาสา คือ จิตท่ีพร้อมจะสละเวลา แรงกาย และ
สติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นจิตท่ีไมน่ิ่งดดูายเมื่อ

พบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึน้กบัผู้คน เป็นจิตท่ีมี
ความสขุเมื่อได้ท าความดีและเห็นน า้ตาเปลี่ยนเป็นรอยยิม้ 
เป็นจิตท่ีเป่ียมด้วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลงัแห่ง
ความดี (ค านิยามโดยพระไพศาล วิสาโล จากหนงัสือ เมื่อ
ดอกไม้บานสะพร่ังทัง้แผ่นดิน) 

วนัท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวนัส าคญัของพวก
เราชาวไทย เพราะเ ป็นวันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  
นอกจากนัน้ยังเป็นวันอาสาสมัคร(จิตอาสา)เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมสากลด้วย ก่อตั ง้ โดยองค์การ
สหประชาชาติ (UN) ในปี ค.ศ. 1985  

ใ น ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์  ข้ อ มู ล ปี  ค . ศ .  2017 
( https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/m
edienmitteilungen.msg-id-69017.html)  บอกว่า คนสวิส 
4 ใน 10 คน ท างานอาสาสมคัร ซึง่ทัง้ปีท างานถงึ 700 ล้าน
ชั่วโมง โดยไม่รับค่าตอบแทน เมื่อคิดค่าท างานต่อชั่วโมง 
50 ฟรังค์ เป็นเงินท่ีมากมายมหาศาลทีเดียว และน่ีคือ 
เหตุผลท าไม ชาติส วิส จึง รู้สึกขอบคุณในน า้ใจของ
อาสาสมัครทัง้หลาย ซึ่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี จะออกมา
กล่าวสุนทรพจน์ในคุณงามความดีของการท างานด้วยจิต
อาสานี ้ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม ของทกุปี 
 คราวนี ม้า ฟั งค าสัมภาษณ์จาก พ่ี  ๆ  น้อง  ๆ
อาสาสมคัร ท่ีท างานด้วยจิตอาสา ท่ีล าดวนไปขอสมัภาษณ์
มานะคะ  
 

อาสาสมคัร ผูม้จีติอาสา  

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-69017.html)%20%20บอก
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-69017.html)%20%20บอก
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เ ร่ิมด้วย  พี่ จารีย์  เคลเลอร์ คี รี โต  ประธานสมาคม
หญิงไทยเพ่ือหญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์ เป็นจิตอาสารุ่น
บุกเบิก และท าติดต่อมาตลอด 30 ปี อย่างมีความสุข 
ไปติดตามกันว่าพ่ีมีเคล็ดลับอะไร ถึงได้ท างานนีม้าได้
ยาวนานขนาดนี ้ 
ล าดวน : พี่ มีเหตุจูงใจอะไร ที่ เข้ามาท างานจิตอาสา 
และตัง้แต่เม่ือไหร่ อย่างไรค่ะ 
พี่จารีย์ : ถ้าถามวา่เร่ิมตัง้แตเ่ม่ือไร ต้องย้อนอดีต ถอยหลงั
ไป 30  ปี งานรับใช้ชุมชนเร่ิมท่ีวดัธรรมปาละ ณ เวลานัน้ 
วัดยัง ท่ีอยู่ ท่ี เมืองโคโนลฟิงเกน รัฐเบิ ร์น  เ ป็นวัดป่า
นานาชาติ สาขาวดัหนองป่าพง เน่ืองจากพระสงฆ์เป็นชาว
ยุโรปและแคนนาเดียน จึงได้เข้าไปช่วยท าวารสาร หรือ
จดหมายข่าวของวดัภาคภาษาไทย และช่วยงานต่อเน่ือง
จนทุกวันนี  ้ขณะนัน้ ท่านเอกอัครราชทูต นายสมบูรณ์ 
เสง่ียมบตุร ประจ าอยู่ ณ กรุงเบิร์น ท่านและภรรยา  
คณุปิยะรัตน์ เสง่ียมบุตร ซึง่ท่านทัง้สองมาท่ีวดัเป็นประจ า 
ท่านได้ริเร่ิมการท างานส่งเสริมวฒันธรรมไทย และส่งเสริม
การค้า สินค้าไทย ร่วมกบัศนูย์การค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านได้ชักชวนให้ได้มีส่วนร่วม
ท างานเหล่านัน้ และก่อนท่ีท่านจะเดินทางกลบั ได้ฝากให้
ช่วยรักษางานส่งเสริมวัฒนธรรมไทยไว้ สมัยนัน้เราต้อง
ท างานหนกัเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง ในทศันะคติของ
ชาวต่างชาติท่ีมีต่อประเทศไทย จึงเกิดชมรมไทยคลาสสิค 
ท่ีท างานอาสาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย การได้รับ
โอกาส ได้รับใช้ แล้วก็ท าเร่ือยไป จนต่อเน่ืองถึงการก่อตัง้ 

สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย เมื่อ 20 ปีท่ีแล้ว โดย
ท่านเอกอัครราชทูตนายดอน ปรมัติ ถ์วิ นัย 
(ต าแหน่งในขณะนัน้) และมีจุดเร่ิมต้นจากการท างาน
ของคุณศรีสมร ไมเออร์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์เซเนีย ซึ่ง
ท างานให้ความช่วยเหลือผู้หญิงไทย(อาชีพพิเศษ)ใน
สวิตเซอร์แลนด์ และมองเห็นปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ 
ต้องการหาหนทางแก้ไข จึงได้รวบรวมกลุ่มคนไทยท่ี
ต่างคนต่างท างานเอกเทศในการช่วยเหลือเพ่ือนคน
ไทยด้วยกัน แล้วการรวมกลุ่มเป็นสมาคมฯ  ก็ด าเนิน
เร่ือยมา การให้ข้อมลูกฏหมาย เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน ให้สามารถใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างมีคุณภาพ 
ทุกวันนีชุ้มชนไทยในประเทศสวิตฯ  เพ่ิมขยายมากขึน้ 
ปัญหามากขึน้ตามล าดับ ทุกคนต่างต้องการก าลังใจ 
ต้องการเพ่ือนคู่คิด ชาติ-ภาษาเดียวกัน ก็หวังว่าสมาคม
หญิงไทยฯ จะมีสว่นช่วยได้บ้าง 
พูดถึงเหตุจูงใจ น่าจะเป็นเหตุพาไป แล้วมีใจจูงไปสู่การ
ได้รับโอกาสท างานเพ่ือผู้อื่น  และโดยท่ีไม่ได้หวงัสิ่งใด ท า
ได้ตามก าลังของตน ไม่เกินตัว รู้ขอบเขต จึงจะท าได้
ยาวนานจนทกุวนันี ้ 
ล าดวน : พี่มีความรู้สึกอย่างไรต่องานจติอาสา และสิ่ง
ที่พี่ได้จากงานจติอาสาคืออะไรค่ะ 
พี่จารีย์ : ด้านงานศิลปวฒันธรรมนัน้ เพราะมีความรักใน
แผ่นดินเกิด เมื่อมีโอกาสมาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง ได้รับรู้ 
ความคิดของต่างชาติต่อเมืองไทย จึงมีความตัง้ใจเพ่ือ
เผยแพร่ประเพณี วฒันธรรมท่ีดีงามให้ปรากฏแก่ชาวสวิส  
สร้างทัศนคติท่ีดีของต่างชาติต่อประเทศไทย  และต่อคน
ไทย ด้วยเหตท่ีุภาษาไทยก็เป็นวฒันธรรมไทยเช่นกนั จงึเกิด
งานด้านส่ง เส ริมการสอนภาษาไทยให้แก่ เด็กสอง
วัฒนธรรม เป็นงานท่ีสร้างความสุข อยู่กับสิ่งสวยงาม 
ร่ืนรมย์ 
ส่วนงานของสมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย เป็นงานให้
ข้อมูลกฏหมาย เมื่อเร่ิมต้น ตัวเองไม่ได้มีความรู้ในสิ่ง
เหล่านีม้าก่อน เพราะเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ ห่างไกล
ความรู้กฏหมายมากมาย ซึง่คงเป็นข้ออ้างทั่วไป เพราะใน
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ความเป็นจริง ประชากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน ควรรู้สิทธิ
และหน้าที่พลเมือง เพ่ือการใช้ชีวิตประจ าวนั เมื่อมีโอกาส 
ได้รับใช้ ได้รับประสบการณ์จากเพ่ือน ๆ ในสมาคมท่ีท างาน
ร่วมกัน เราต้องเร่ิมรวบรวมข้อมูลหัวข้อกฏหมายสวิส 
ตลอดจนกฏหมายไทยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท าสื่อ เราต้องอ่าน
หนังสือกันเล่มโต ๆ น ามาประชุมปรึกษา หาข้อสรุปว่าจะ
น าข้อมลูที่ส าคญัและจ าเป็น ไปบอกกลา่วตอ่อย่างไร  
ค ากล่าวท่ีว่า ยิ่ งให้ ยิ่ งได้  พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง ตาม
กาลเวลาท่ีผ่านมา เมื่อได้อ่าน ได้เรียน ได้รู้ ได้เขียน ได้ฟัง 
ได้พูด ย่ิงท าให้มีความรู้ในเร่ืองนีเ้พ่ิมขึน้ การท างานท าให้
ได้ประสบการณ์มากขึน้ ตามด้วย การได้เพ่ือนกลัยาณมิตร 
ได้มิตรภาพ พอกพูน เพราะเพ่ือนเป็นสิ่งมีค่าอย่างย่ิง น่ีเรา
ได้มากกวา่ท่ีเราให้หรืออย่างไร 
ล าดวน : เร่ืองการบริหารจัดการเร่ืองเวลา เป็นสิ่ ง
ส าคัญมาทุกยุคทุกสมัย พ่ีแบ่งเวลาให้กับ งานประจ า 
งานจิตอาสา ครอบครัว และตวัเองอย่างไรบ้างคะ่ 
พี่ จารีย์ :  งานจิตอาสา เป็นงานท่ีจะท าได้ต้องมีปัจจัย
ประกอบหลายอย่าง อย่างแรกคือ ใจเราเอง ใจท่ียินดีรับ
ใช้ ต้องการให้ผู้ อื่นได้รับประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบ
แทน เมื่อมีใจให้แล้ว ครอบครัวต้องเห็นด้วย เพราะเรา
ต้องสละเวลา แบ่งเวลาของครอบครัว บางครัง้ตอนเย็น 
บางคราวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และหลายครัง้อาจต้อง
สละทรัพย์สินส่วนตวัในการออกไปรับใช้ผู้อื่น ในช่วงชีวิต
ของวัยท างาน ผู้มีงานประจ า อาจไม่สามารถแบ่งเวลาได้
มากนัก แต่อย่างท่ีบอกแล้ว เราให้เท่าท่ีจะให้ได้ โดยไม่
เดือดร้อนตนเอง และครอบครัว ผู้ ท างานต้องมีขอบเขต
ป้องกนัตวัเอง ขณะเดียวกนัก็ไม่ข้ามล า้ขอบเขตของผู้ ท่ีมา
ขอค าปรึกษาเช่นกัน จากสิ่งท่ีพ่ีเห็นมา คนไทยในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่ มีประสิทธิภาพมาก มีกิจกรรม
หลากหลาย มีความสามารถท างานหลายอย่าง มีพลงัล้น
เหลือจริง ๆ ขึน้กบัตวัเองแล้ววา่ เราจะใช้ไปในทางใด  
ล าดวน : การลงมือท าอะไรสักอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือ
ใหญ่มักมีปัญหา และอปุสรรคบ้างไม่มาก ก็น้อย ส าหรับ

พ่ีจารีย์แล้วเร่ืองนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง และพ่ีก้าวผ่านปัญหา
และอปุสรรคเหลา่นัน้ไปได้อย่างไรคะ่ 
พี่จารีย์ : สิ่งใดท่ีท าแล้วมีความสขุ เราจะไมเ่หน่ือย ปัญหา
ท่ีเกิดไม่ใช่ความทุกข์ ถ้าเราไม่แบก ปัญหามีไว้ให้แก้ ทุก
ปัญหามีทางออก ตัง้สตใิห้ดีแล้วค่อย ๆ ย่อยปัญหา เพ่ือ
ค้นพบหนทาง การมีเพ่ือนกัลยาณมิตร ท่ีเราสามารถ
ปรึกษา จะช่วยได้ดีย่ิงขึน้ ไม่มีใครเดินผ่านหนทางข้างหน้า 
โดยท่ีไม่พบอุปสรรค ลองนึกย้อนหลัง เราท าอย่างไรรึ จึง
ผ่านเหตุการณ์มาแล้ว ทุกเหตุ ทุกสถานการณ์ แต่ ณ 
ปัจจุบันเราก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านัน้มาแล้ว อย่าง
ปลอดภยั ฉะนัน้กาลข้างหน้า ไมใ่ช่เร่ืองยาก แน่นอน 
ล าดวน : พี่มีค าแนะน ารุ่นน้อง ๆ ท่ีสนใจเข้ามาท างานจิต
อาสาอย่างไรบ้างค่ะ เพ่ือน้อง ๆ จะอยู่ในงานจิตอาสาได้
นาน ๆ แบบพ่ีคะ่  
พี่จารีย์ : อย่างท่ีเล่าแล้วว่างานจิตอาสาอาศยัปัจจัยสอง
สามอย่าง นอกจากนีค้ือ วิธีคิด ท าสิ่งใดไปแล้ว จบแล้ว ไม่
คิดย้อนหลังก็ไม่เหน่ือย อยู่ กับปัจจุบัน  ท าอย่างไม่มี
ตวัตน ท าอย่างท่ีดีท่ีสุดตามก าลงั ไม่ฟังเสียงครหา เพราะ
ไม่มี ”เรา” ไม่มี “ของเรา” เมื่อมีเสียงชม ย่อมน่าฟัง อาจ
ท าให้เพลิดเพลินไปบ้าง ก็ รีบหลบชะแว๊ปออกมาเถิด 
ท างานอย่างมีความสขุ มีความสนกุในการงาน เบิกบานท่ีมี
โอกาสได้รับใช้ ไม่ใช่เฉพาะงานอาสานอกบ้าน วิธีนีใ้ช้ได้ดี
ที่สุดในบ้าน ภายในบ้านมีความสขุแล้ว จึงแบ่งปันให้ผู้อื่น
ภายนอกได้ตอ่ไป  
หวงัวา่เร่ืองเล่าเช้านี ้จะไมท่ าให้เพ่ือนๆเครียด จนเกินไปนะ
คะ พวกเราอา่นเร่ืองท่ีพ่ีเลา่แล้ว ไมเ่ครียดหรอกนะคะ  
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จิตอาสาคนต่อมา คือ คุณศศิธร โคโมตี ้(ครูต้อม) เป็น
หัวหน้าครูอาสา
โรงเรียนต้นกล้า 
สอนภาษาไทย 
ใ ห้ เด็กลูกค ร่ึ ง
ไ ท ย  ท่ี เ มื อ ง 
Neuenhof  รั ฐ
อาร์เกา 
ค รู ต้ อ ม อ ยู่
สวิตเซอร์แลนด์ 

มา 29 ปีแล้ว ท างานประจ า 100 เปอร์เซน็ต์   
เร่ิมท างานจิตอาสาครัง้แรก เมื่อ 28 ปีท่ีแล้ว โดยเป็นครู
สอนร า ท่ีวดัศรีนครินทรวราราม จะไปสอนเดือนละ1-2 ครัง้ 
จากการชักชวนของคุณอัมพัน โดมัยเซิ่น ผู้ ก่อตัง้ชมรม
ศิลปวฒันธรรมไทย ซึง่ตัง้อยู่ท่ีเมืองคาม   
สาเหตุที่ท างานจิตอาสา คือ คิดถึงบ้าน อยากท าอะไรให้
เป็นประโยชน์ จึงเข้าชมรมศิลปวฒันธรรมไทยแห่งนี ้พอมี
ลูก ตอนนีอ้ายุ 12 ขวบแล้ว ด้วยความตัง้ใจท่ีจะสอน
ภาษาไทยให้ลกู จึงเร่ิมสอนภาษาไทยให้กบัเขาก่อน ต่อมา
ปากต่อปาก แม่ ๆ ก็พาเด็ก ๆ มาเรียนด้วย จึงเปิดโรงเรียน
สอนภาษาไทย ท่ีช่ือว่า “โรงเรียนต้นกล้า” ซึ่งเป็นช่ือลูก
ชาย เปิดมาปีนีเ้ข้าปีท่ี 6 แล้ว สอนคนเดียวมา 4 ปี เดี๋ยวนีม้ี
ครูอาสามาช่วยสอน 4 คน ไม่ได้เรียนจบเป็นครู แต่ได้ไป
อบรมเป็นครูอาสา กบัคณุครูสาลี่ ในปี ค.ศ. 2012 ตอนนีก้็
ท าหน้าท่ีวางแผนการสอน แล้วมอบหมายให้คนอื่น ๆ ท า 
แต่จะมีการฝึกปฏิบัติกันก่อน เพราะตวัเองเร่ิมรู้สึกแล้วว่า 
มากเกินไป ทัง้งานประจ า 100 เปอร์เซ็นต์ งานจิตอาสา
สอนภาษาไทย แล้วยังมีงานล่ามจิตอาสาด้วย เคยเรียน
ลา่มหลกัสตูรระยะสัน้ ใครมีปัญหาก็จะขอให้เราช่วย แล้วก็
ปากตอ่ปาก ใครมีปัญหาอะไร ก็พ่ีต้อม  
ความรู้สึกต่องานจิตอาสา รู้สกึว่าตวัเองมีคา่ มีประโยชน์ 
แต่ก็เครียด ทัง้งานมาก และอยู่กับปัญหาของคนอื่น ๆ 
มากกว่าชีวิตส่วนตัว โชคดีท่ีสามี เข้าใจ และสนับสนุน 
รวมทัง้ให้โอกาส ถ้าไม่ได้เขา คงไม่ได้ท าอะไรต่อมิอะไร

มากมายขนาดนี ้ต้องขอบคุณเขาเป็นอย่างย่ิง วิธีจัดการ
กับปัญหาคือ ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาท า แล้วเราก็ช่วย
วางแผน  
 

น่ีคือ พ่ี ๆ น้องๆ ท่ีเข้ามาช่วยกนัท างาน เป็นครูอาสาท่ี
โรงเรียนต้นกล้าคะ่

................................................................................. 
จิตอาสาท่านนีม้ีช่ือว่า อรณี ไฟเฟอร์ (แอ๋ม) เป็นจิต
อาสารุ่นกลางเก่า กลางใหม่ เพราะเคยท างานในเครือข่าย
คนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนีมาก่อน พอมาอยู่
สวิตเซอร์แลนด์ก็มาสานตอ่ ริเร่ิมก่อตัง้และเป็นคณะท างาน
ในสมาคมเครือข่ายคนไทยในตา่งแดน สวิตเซอร์แลนด์ และ
เขียนบทความให้วารสารรวงข้าวมา 6 ปีแล้ว เร่ืองราวงาน
ด้านจิตอาสาเป็นอย่างไร ติดตามกนัคะ่ 

จุดเร่ิมต้นงานจิตอาสาของแอ๋ม น่าจะมาจากตัง้แตส่มยั
เรียนหนงัสือท่ีเห็นรุ่นพ่ีท ากิจกรรมค่ายอาสา และมีโอกาส
ช่วยงานหลายครัง้ จนมาถึงวัยท างาน เมื่อหลายปีก่อน 
แอม๋มีโอกาสไปยงัท่ีตา่ง ๆ ได้เห็นหลายสิ่ง หลายอย่างท่ีท า
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ให้คิดวา่ ตวัเราน่าจะลกุขึน้มาท าอะไรเลก็ ๆ น้อย ๆ เพ่ือคน
อื่นบ้าง จึงเร่ิมลงมือท ากบัเพ่ือน ท าสิ่งเล็ก ๆ ท่ีเราพอจะท า
ได้ เช่น การเดินทางไปท ากิจกรรมกบัเดก็ ๆ ในถ่ินทรุกนัดาร 
สอนหนังสือเด็ก การรวบรวมปัจจัยซือ้หนังสือไปบริจาค 
ฯลฯ พอมาอยู่ ต่างแดนก็ยังท าต่อเน่ือง ทุกครัง้ท่ีกลับ
เมืองไทย จนมาพบกลุ่มพี่ ๆ ท่ีเขาท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือ
คนไทยในตา่งแดน และหวัข้อท่ีพ่ี ๆ  เขาท าตรงกบัความชอบ
ของเรา ก็เลยร่วมมือท างานกับพ่ี ๆ มาเร่ือย ๆ ทัง้ท า
โครงการ และงานเขียนคอลมัน์  

ส่วนความรู้สึกและสิ่ งที่ ไ ด้จากงานจิตอาสานัน้ 
ความรู้สึกจริง ๆ อย่างแรก คือ ได้สนองความต้องการของ
ตนเอง ท่ีอยากท าอะไรเพ่ือคนอื่น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สมองได้ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบอีกครัง้ 
ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีตนเองพอจะมี ให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้อื่นและต่อตนเอง สร้างพลงัชีวิต พลงัใจให้ตนเองและ
ผู้อื่น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการท างานเป็นทีมในต่างแดน 
ทัง้จากระบบการท างาน และจากประสบการณ์ของ
ผู้ ร่วมงานคนอื่น ๆ รวมทัง้เห็นคุณค่าของตนเอง ได้ใช้
ศกัยภาพท่ีตนเองมี และได้ความสขุทางใจ 

ในเร่ืองการแบ่งเวลานัน้ แอ๋มคิดและท าอย่าง
นีค่้ะ 

 งานประจ า ให้ความส าคญักบังานประจ าท่ีท าอยู่ 
เป็นส าดับแรก ดูว่าเราสามารถจัดการเวลา และอารมณ์
ของตนเองในการท างานจิตอาสาได้มากน้อยแคไ่หน 

 งานจติอาสา แบ่งเวลาจากงานประจ า ท าเม่ือ 

งานประจ าเสร็จสิน้ จัดตารางเวลาให้ดี ท างานให้เสร็จ
ตามท่ีวางแผนไว้  

 ครอบครัว เวลาส าหรับครอบครัวเป็นเร่ืองส าคญั 

อย่างย่ิง พยายามไม่ให้งานจิตอาสา หรืองานอาสาสมัคร
เบียดบังเวลาครอบครัว วางกรอบและขอบเขตท่ีชดัเจนให้
ตนเองวา่ ท างานจิตอาสาได้มากน้อยแคไ่หน อะไรคือความ
เหมาะสม  

 ตัวเอง แบ่งเวลาให้ตนเองมีช่วงพกั ช่วงทบทวน 

สิ่งท่ีตนเองท า ให้เวลาตนเองได้ผ่อนคลาย รักษาระยะเวลา
การท างานจิตอาสาให้เหมาะสม ไม่ให้มากจนเป็นภาระ
ของตนเอง  
ส่วนเร่ืองปัญหา อุปสรรค และการก้าวผ่านนัน้ แอ๋ม
มองเป็นสองเร่ืองดังนี ้คือ  
➢ ครอบครัวกับเร่ืองเวลา คือปัจจยัท่ีมีบทบาท 

ส าคัญมาก เราต้องรักษาสมดุลย์ให้ดี ไม่ให้เกิดปัญหา
ตามมา พุดคุยกับครอบครัวไม่ให้ลูก  และสามีรู้สึกว่าเรา
เห็นความส าคัญของงาน “เพื่อคนอื่น” มากกว่าพวกเขา 
ให้เขาได้ร่วมรับรู้ว่าเราท าอะไรบ้าง และเราได้ประโยชน์
รวมทัง้สนกุสนานกบัสิ่งท่ีเราท าอย่างไร 
➢ ปัญหาในการท างานเป็นกลุ่ม เป็นสมาคม 

ปัญหาหลัก ๆ  มาจากการสื่ อสาร  ท่ีท าใ ห้เข้าใจกัน
คลาดเคลื่อน และวิธีการท างานของแต่ละคน  ก็อาจจะ
แตกต่างกัน จึงจ าเป็นอย่าง ย่ิง ท่ีจะต้องมีการประชุม 
ปรึกษาหารือ พดูคยุกนั แบ่งงาน แบ่งหน้าท่ีกนัให้ชดัเจน  
ส าหรับคนที่สนใจท างานจิตอาสาหรืองานอาสาสมัคร 
ต้องมีความพร้อมในระดบัหนึ่ง เช่น ด้านครอบครัวท่ีพร้อม
ให้การสนบัสนนุในสิง่ท่ีเราท า (มีความเข้าใจ) มีความพร้อม
เร่ืองเวลา มีเวลาพอเพียงท่ีจะท างานจิตอาสา โดยไม่สร้าง
ความเครียดให้ตนเอง มีใจรักท่ีจะช่วยเหลือคนอื่น อยากท า
ตนให้เป็นประโยชน์ โดยไม่คิดถึงเร่ืองค่าตอบแทน ท างาน
จิตอาสาเท่าท่ีพลงั แรง และความสามารถท่ีเรามี แต่อย่า
เสพติด งานจิตอาสา เพียงเพ่ือให้ตนเอง  ดูมีคุณค่าใน
สายตาคนอื่น และอยากให้คนยอมรับ เพราะนั่นอาจเป็น
อาการของคนป่วย ควรมีวินยัในตนเอง วางกรอบให้ตนเอง
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ให้ชัดเจนว่า งานจิตอาสาส าหรับเราคืออะไร  จัดทุกอย่าง
ให้มีความพอดี เปิดใจให้กว้างพร้อมรับสิ่งใหม่ ๆ มีความ
ยืดหยุ่นในตนเอง เร่ิมท าจากสิ่งที่ เราชอบ และเราถนัด
ก่อน หากเราชอบเร่ืองเอกสารก็เร่ิมจากงานเอกสาร ถนัด
เร่ืองบญัชีก็ท าบญัชี ถนดัเร่ืองติดต่อประสานงานก็เร่ิมจาก
สิ่งนัน้ และค่อย ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ิมเติม เมื่อลงมือท าก็
ต้องมีความรับผิดชอบสิ่งท่ีเราท าอย่างเต็มท่ี ไม่โยนงานไป
เป็นภาระให้คนอื่น 
ขอให้สนุกกับงานจติอาสา นะคะทุกท่าน  
...................................................................................... 
ปิดท้าย ด้วยการสมัภาษณ์พ่ี ท่ีนบัถือของพวกเราหลายคน
นั่นคือ คุณพี่ วันดี สุวรรณทัต ไมเยอร์ ผู้ประสานงาน 
สมาคมอาหารไทยในสวิตเซอร์แลนด์  
 

เมื่อถามถึงเหตุจูงใจในงานจิตอาสา พ่ีวนัดีเล่า
ว่า เหตจุูงใจท่ีเข้ามาท างานจิตอาสานัน้ ต้องขอย้อนไปเมื่อ 
20 ปีท่ีแล้ว (ค.ศ. 1998) ตอนนัน้นายดอน ปรมตัถ์วินยั เป็น
เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น (ต าแหน่ง
ปัจจบุนัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ) พ่ีเป็นคน
หนึ่งท่ีมีโอกาส ร่วมงานกับสถานเอกอัครราชทูต ในการ
ดูแล เ ร่ืองอาหารการ กิน  ใ ห้ เ ชื อ้พระวงศ์ ท่ี เสด็จมา
สวิตเซอร์แลนด์ทุกพระองค์ รวมทัง้ข้าราชบริพารด้วย  ท่ีพ่ี
ท างานนีเ้พราะรักสถาบนั ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
และต้องการให้ท่านอยู่ดี กินดี พ่ีเช่ือว่าคนไทยทุกคน ถ้ามี

โอกาสได้ตอบแทนจะไม่รัง้รอท่ีจะท า คนเราต้องมีกตญัญู
ตอ่แผ่นดินเกิด คือ ประเทศไทย และท าความเจริญงอกงาม
ให้แผ่นดินอยู่ คือ สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเราอยู่ท่ีน่ี เราก็จะไม่
ท าให้ประเทศนีเ้สีย เราต้องขอบคุณท่ีเขาให้เรามีสัมมา
อาชีพท่ีดีท่ีน่ี  

เร่ิมจากตอนนัน้ พ่ีก็ท าต่อมาเร่ือย ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การสอนท าอาหาร สอนแกะสลกั เพราะเรามีความสามารถ
ด้ าน นี  ้ส อน ใ ห้ กับคน ท่ีสนใจ เ รี ยน รู้  ช่ ว ย ใ ห้ เ ขามี
ความสามารถเพ่ิมขึน้ การหางานเพ่ิมรายได้ให้กบัตวัพวก
เขาเองก็จะง่ายขึน้ นอกจากนีส้่วนบุคคลก็มี เช่น โทรมาหา
ตอนตี 2 บอกโดนสามีท าร้าย พ่ีมาช่วยหนูออกไปที พ่ีก็ไป
ช่วยเอาตวัออกมาจากเหตุการณ์ อีกเหตุการณ์ท่ีไม่ลืมคือ 
มีคณุลงุ คณุป้าคูห่นึง่ มาเท่ียวท่ีน่ี กบักลุม่เพ่ือน 30 คน แต่
ลุงเกิดป่วยกระทันหันมีคนน าส่งโรงพยาบาล  Bülach ไม่
สบายมากต้องล้างไต พ่ีไม่รู้จกัเขาเลย มีพยาบาลฝร่ังบอก
ว่ามีร้านอาหารไทยท่ี Bülach ก็มีคนน าป้ามาส่งท่ีร้านพ่ี 
และพ่ีให้คณุป้าพกัท่ีบ้าน จนสถานทูตไทยเข้ามาดแูล แล้ว
กลุ่มท่ีมาเท่ียวด้วยกนั 28 คน ไปเท่ียวกนัต่อ ทิง้ลงุกบัป้าคู่
นีไ้ว้ ป้าก็อยู่บ้านพ่ี มีคืนหนึง่ตี 3 โรงพยาบาลโทรมาบอกลงุ
อาการไม่ดี สามีพ่ี ขบัรถพาพ่ี กบัป้า ไปโรงพยาบาล พ่ีชวน
ป้าจับมือลุงคนละข้างสวดอิติปิโส จากตีสี่  ถึงเช้า และ
อาการลงุก็ค่อย ๆ ดีขึน้ แต่อยู่รักษาเป็นเดือน แล้วพ่ีก็ช่วย
หาเงินค่าตั๋วเคร่ืองบินคนละ 900 ฟรังค์ ให้ลุงกับป้ากลบั
เมืองไทย  

สมยัก่อนท างานเหล่านี ้ไม่มีใครรู้ ใครเห็น เราท า
เงียบ ๆ แต่สขุใจท่ีได้ช่วย มาพกัหลงั ๆ เร่ิมมีสื่อต่าง ๆ เข้า
มา คนก็จะเห็นตอนท่ีเราช่วยงานบญุ เช่น ทอดกฐินตามวดั
ตา่ง ๆ ทัว่สวิตเซอร์แลนด์  

พ่ีไม่สงักดัสมาคม ชมรม ต่าง ๆ เพราะพ่ีคิดว่าพ่ีมี
อิสระในการช่วยเหลือ สมาคม ชมรมไหน ขอความ
ช่วยเหลือมา พ่ีก็ช่วยตามก าลังและความสามารถ ส่วน
ใหญ่จะสนบัสนนุด้านการเงิน เพ่ือใช้ท ากิจกรรมตา่ง ๆ ของ
สมาคม ลงแรงกาย ก็มีบ้างในการจัดหาอุปกรณ์ รวบรวม
พลพรรค ในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  



                                
ห น้ า   11 

 รวงข้าว / ธนัวาคม 2018 

ด้านความรู้สึกต่องานจิตอาสานัน้ คือมีความสขุใจท่ีได้
ช่วย ท่ีได้ท า เพ่ือคนอื่น  
เร่ืองการแบ่งเวลา เม่ือก่อนก็ไมไ่ด้คิด ท ามากเกินไป ไมไ่ด้
หลบั ไม่ได้นอน ตวัเองก็ไม่ได้ดู เกิดความเครียด ดีท่ีได้รับ
เสียงสะท้อนจากคณุสามี จึงท าให้เราต้องกลบัมาคิด เร่ือง
ความพอดี และเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจในสิ่งท่ีเราท า 
เพราะคนสวิส หรือคนต่างชาติส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจว่า
ท าไมเราต้องท า 
ส าหรับปัญหาในงานจติอาสาไมค่อ่ยพบ  เพราะเป็นงาน
บญุ พบกนัปีละครัง้ แล้วก็จากกนัไป 
พ่ีไมย่ดึ ไมค่าดหวงั วา่ปีนีม้าแล้ว ปี
หน้าต้องมาอีก ไมต่ิดพนั เราเป็นแค่
สะพาน พานัง่รถทวัร์ไปถงึท่ี หลงัจาก
นัน้ใครจะท าอะไรก็เร่ืองของเขา มี
เพียงเร่ืองเวลา ความพร้อมเพรียง 
และขยะ ท่ีต้องบอก ท าความตกลง
กนัไว้ก่อน พ่ีวา่ทกุท่ี มีปัญหา การ
แก้ปัญหา บางทีเราไมส่ามารถ
แก้ปัญหาเด๋ียวนัน้ ต้องหยดุ ตัง้สติ
ก่อน  หรือเดินออกจากปัญหาไปก่อน 
แล้วดวูา่ปัญหามาจากต้นตอ่ไหน ให้
แก้ท่ีนัน่  
ส าหรับเด็กรุ่นใหม่ ท่ีสนใจท างานจิตอาสา พ่ีคิดว่า สิ่ง
แรกที่ ต้องมีคือ ใจ ใจต้องมาก่อน ถ้ามีใจ แต่ท าไม่เป็น 
เรามาเรียนรู้กันได้ และถ้าตัง้ใจ ต่อไปก็ท าได้แน่นอน 
หรือไม่เมื่อมีใจท่ีจะช่วยแล้ว ก็น าสิ่งท่ีตวัเองถนดั นัน่แหละ
มาช่วย เป็นวิทยาทาน เราก็เกิดความภูมิใจในตวัเอง เมื่อมี
ใจแล้ว ต่อมาก็ต้องมาดูความพร้อมของเรา ว่ามีอะไรท่ี
เราต้องท า ต้องรับผิดชอบ เช่น ลกู งาน เงิน หลาย ๆ อย่าง 
แล้วเราสามารถแบ่งเวลาได้ไหม ท่ีส าคัญคือ ครอบครัว 
เราต้องอธิบายให้คนในครอบครัวเข้าใจ ให้เขามีส่วนร่วม 
สามีพ่ีดีมาก ทุกครัง้ท่ีพ่ีท ากิจกรรม เช่นไปท าบุญท่ีวดั สามี
มีสว่นร่วมในงานบญุด้วยทุกครัง้ เขาจะถามวา่เขาช่วยอะไร
ได้บ้าง บางทีเขาขอช่วยค่ารถ  การท่ีเราไปด้วยกนัตามวดั

ต่าง ๆ เขาก็เห็น และรับรู้ว่าเราท าอะไร กบัใคร เวลานัง่รถ
บัสไปกับคณะท่ีไปท าบุญด้วยกัน เขาเห็นและบอกว่า คน
ไทยมีความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร เช่นเมื่อวันท่ี 28 
ต.ต ท่ีผ่านมา เราไปท าบุญทอดกฐินกนัท่ีวดัไทยทิชิโน แล้ว
วนันัน้ฝนตก ก็มีคนไทย เอาถุงใส่ข้าวสารมาท าเป็นหมวก
กนัฝน เขาบอกคิดได้ไง และอีกครัง้เมื่อปีท่ีแล้ว เรากบัคณะ
ไปท าบุญท่ีวดัในเยอรมนี วนันัน้น า้ยาขนมจีน เหลือเยอะ
มาก แล้วเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรไป ก็มีน้องคนหนึ่งน าขวด
เปล่ามาตัดคร่ึง คร่ึงหนึ่งใช้ตักน า้ยา อีกคร่ึงท าเป็นกรวย 

กรอกใส่อีกขวด สามีบอกว่าคนไทยแก้ปัญหา
ได้อย่างปัจจุบันทันด่วน และมีความคิด
สร้างสรรค์เป็นเลิศ แตเ่ขาก็ตัง้ข้อสงัเกตว่า คน
ไทยไปวัด มีแต่ความสนุกสนาน ท าไมไม่ใช้ 1 
วนันัน้ ฝึกให้ตวัเองอยู่กบัความเงียบ สงบ และ
มีความสขุในการไปท าบญุ หรือไปปฏิบตัิธรรม 
แต่กลบัมาก็ยงัโกรธอยู่ พ่ีฟังเขา ก็เห็นเขาเป็น
ครูเราเลยนะ เขาพดูเสมอวา่ ทุกอย่างอยู่ที่ใจ
นะ และไม่ว่าเกิดอะไรขึน้ ใครหรืออะไรท่ีมา
กระทบ มนัเป็นเหมือนลกูบอลท่ีขว้างมาใสเ่รา 
ถ้าเราไมรั่บมนัก็จะกระเด้งกลบัไปหาคนขว้าง 

และพ่ีอยากให้รู้ความจริงข้อหนึ่งว่า 
ทกุจดุมีปัญหา  ในสวิตเซอร์แลนด์ มีคนไทยอยู่

ประมาณ 30,000 คน มีคนท างานจิตอาสาประมาณ 1,000 
คนได้ และอีกสิ่งท่ีคนท าจิตอาสาต้องมีคือ ความอดทน 
ม่ันคง และจิตใจที่ดี เพราะถ้าไม่มัน่คง จะคลอนแคลน มี
อะไรมากระทบ เราก็กระเทือน จะท างานไม่ได้ เคยมีน้อง
คนหนึ่งโทรมาหา บอกพ่ีหนูท้อจังกับงานจิตอาสาท่ีท าอยู่  
พ่ีก็บอกว่า สิ่งท่ีท้อ คือการเรียนรู้ สิ่งท่ีท้อท าให้เราไปถึง
เป้าหมาย คนท่ีไม่ได้ท า เขาพูดได้ทัง้นัน้ แต่คนท ามกัจะไม่
พดู เพราะเราต้องการช่วยเหลือสงัคมจริง ๆ  

พ่ีรู้สึกขอบคุณคนท างานจิตอาสาทุกคน ทั่วโลก 
และขอบคณุหญิงไทย ท่ีเป็นจิตอาสาท่ีมัน่คง และขอให้อยู่
ไปนาน ๆ นะคะ.... 
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ครัง้นีเ้รามาคยุกนัเร่ือง “ค่าอุปการะเลีย้งดู” 
จะไม่ใช้ภาษากฎหมายค่ะ เช่น ค ามารดา บิดา และบุตร 
แตจ่ะใช้ภาษาท่ีเราพดูคยุกนัทกุวนั ท่ีทกุคนเข้าใจ เราใช้ค า
วา่ พ่อแมล่กูดีกวา่นะคะ 

ถ้าพ่อแม่ลูก ยังอยู่เป็นครอบครัวอบอุ่น ใครจะ
ท างานก่ีเปอร์เซน็ต์นัน้ เป็นเร่ืองภายในของแตล่ะครอบครัว 
ช่วยกนัท ามาหากินแล้วแตจ่ะตกลงกนั 

แตปั่ญหาเกิดขึน้ เม่ือพ่อแมไ่มอ่ยากอยู่ด้วยกนั คือ
ต้องการสิน้สุดความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียน
สมรสหรือไมไ่ด้จดทะเบียนสมรส  

ลูกท่ีพ่อแม่ไม่ไ ด้จดทะเบียนสมรส แต่พ่อจด
ทะเบียนรับรองลูก เด็กก็มีสิทธ์ิท่ีจะได้รับเงิน “ค่าเลีย้งดู” 
ตามท่ีศาลสั่ง สาระส าคัญคือ มีกฎหมายใหม่ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ตัง้แต่วันที่  21 กันยายน 2018 ว่าด้วย เงิน
อุปการะเลีย้งดูลูก เมื่อพ่อแม่ต้องการแยกกันอยู่ แล้วคุณ
ลกู ผู้ เป็นดัง่แก้วตาดวงใจ ฝ่ายท่ีเป็นผู้ดแูลดวงใจดวงน้อย
นี ้ย่อมจะมีสิทธ์ได้รับเงินคา่เลีย้งดจูากอีกฝ่าย 

ตามกฎหมายใหม่ เม่ือลูกคนสุดท้อง  
-อยู่ในวยัท่ีจะเข้า Kindergarten (jardin d’enfants) ก็อายุ 
4 ปี ฝ่ายท่ีเคยได้รับเงินค่าเลีย้งดูตามศาลสั่ง ก็จะต้องไป
ท างาน 50 เปอร์เซน็ต์ เพ่ือลดภาระของฝ่ายท่ีเคยจ่าย 
-เมื่อลกูเข้าโรงเรียน Sekundarstufe (secondaire) ท างาน
เพ่ิมขึน้เป็น 80 เปอร์เซน็ต์ 
-เม่ือลกูอาย ุ16 ปี ไปท างาน 100 เปอร์เซน็ต์ 

 
กฎหมายใหม่ช่วยแบ่งเบาภาระฝ่ายท่ีต้องจ่ายค่าเลีย้งดู 
ซึง่ส่วนมากแล้วก็ได้แก่ผู้ เป็นพ่อ ต่อนีไ้ปคณุแม่ต้องออกไป
ท างานเร็วขึน้ 
กฎหมายใหม่นี ้ศาลสูงสุดของสมาพันธรัฐสวิสกล่าวว่า 
เดก็ที่ได้รับการดูแลจากโรงเรียน หรือจากผู้ปกครองที่
บ้านย่อมมีคุณภาพเท่าเทยีมกัน 
ความสุขของลูกไม่ได้หมายถึงว่า แม่อยู่ท างานท่ีบ้านเป็น
ระยะเวลานานจนลกูโต 
จะดีส าหรับเดก็ด้วย ถ้าเขาได้ไปโรงเรียนอนบุาล 2-3 วนัตอ่
สปัดาห์ ได้เล่นและร่วมรับประทานอาหารกลางวนักบัเด็ก
อื่น ๆ ช่วยพฒันาการอยู่ในสงัคมร่วมกบัผู้อื่น 
นักกฏหมายท่ีท าคดีเก่ียวกับเร่ืองหย่าร้าง มีความเห็นว่า
เป็นเร่ืองท่ีดีเพราะรอคอยมานานแล้ว ถึงอย่างไรศาลก็จะ
พิจารณา ในเร่ืองความเหมาะสมของแตล่ะฝ่าย 

ส าหรับสมาคมพ่อสวิส  มีความพึงพอใจกับ
กฏหมายใหม่นี ้ เขาบอกว่า หญิงชายมีสิทธ์ิเท่าเทียมกัน 
ท าไมจงึต้องเป็นฝ่ายพ่อเป็นผู้จ่าย 

คู่ท่ีก าลงัคิดจะแยกทางกันเดิน ถ้าลูกคนเล็กอายุ
เกิน 4 ปี เตรียมหางานนอกบ้านไว้  

พ่อหรือแม่มีสิทธ์ิเรียกค่าอุปการะเลีย้งดูจากอีก
ฝ่ายได้ 

“ ลูก”  ส าคัญท่ีสุด ไม่มีพ่อหรือแม่คนไหนตัด
ความสมัพนัธ์กบัลกูได้ มนัมีความรักความห่วงใยอยู่เสมอ 

 

ตดับวัยงัเหลอืเยือ่ใย 
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Familienrecht (droit de la famille) 
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายครอบครัว 
1. Juli 2014 หลังการหย่าร้าง แม่และพ่อได้สิทธิปกครอง
เดก็เท่าเทียมกนั 
1. Januar 2017 ลกูท่ีเกิดจากแมแ่ละพ่อท่ีไมไ่ด้จดทะเบียน
สมรสกัน ย่อมมีสิทธ์ิได้รับค่าอุปการะเลีย้งดู ดงัเช่นเด็กท่ี
เกิดจากแม่และพ่อท่ีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อ
พ่อจดทะเบียนรับรองการเป็นบตุรแล้ว 
1. Januar 2017 ศาลจะพิจารณาสั่งให้เด็กอยู่ในความ
อุปการะของแม่หรือพ่อ เท่า ๆ กัน เช่น 50/50 หรือ 40/60 
ทัง้นีเ้พ่ือความสขุของเดก็เป็นส าคญั  
21. September 2018 ใหม่ที่ สุด  เมื่อลูกคนเล็กสุด ไป 
Kindergarten ฝ่ายท่ีเคยรับเงินค่าเลีย้งดูต้องไปท างานหา
เงิน เป็นงาน 50 เปอร์เซน็ต์ 
เมื่ อ เด็ก  ไปเ รียนชั น้  Oberstufen (niveau avancé) ไป
ท างาน 80 เปอร์เซน็ต์ 
เม่ือเดก็อาย ุ16 ปี ท างาน 100 เปอร์เซน็ต์ 
งานที่ท า  ภาษากฎหมายเรียก zumutbar (raisonnable) 
คือตามความสามารถและความเหมาะสม 

ทั ้ง ห มด นี ้ก็ เ พ่ื อ คว ามสุ ข สบายและ รั กษา
ผลประโยชน์ให้เด็ก เพราะเขายังดูแลตัวเองไม่ได้ ปัญหา
เหลา่นีเ้กิดขึน้ เม่ือแมแ่ละพ่อหย่าร้าง หรือแยกทางกนั  

สรุปคูท่ี่ก าลงัคิดวา่จะหย่าหรือแยกทางกนั ถ้ามีลกู
ท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกนั และคนเลก็สดุ อายุ 4 ปี จากท่ีเคย
เป็นแม่บ้าน อยู่บ้านเลีย้งลกู ต่อไปอดีตสามีอาจจะบอกว่า 
ฉันก็อยากจะอยู่บ้านดแูลลกูบ้าง คณุแม่คงต้องเร่ิมมองหา
งานท่ีมีรายได้ไว้บ้างนะคะ  
Quelle: Medienmitteilung des Bundesgerichts vom 
28. September 2018 / Source: Communiqué de 
presse du Tribunal fédéral du 28 septembre 2018. 
แปลและเรียบเรียงโดย ก.ไตรค า 

 
 
 

โดย พ่ีหญิงไทย 
วนันีเ้รามาค านึงกนัถึงเร่ืองเงิน ๆ  ทอง ๆ ทัง้ท่ีควร

เป็นของเรา แต่เราจะไม่ได้ใช้ ถ้าเราต้องจากโลกนีไ้ปก่อน
จะเกษียณ อ้าวแล้วเงินของเราจะตกทอดไปถึงใครหรือไม่ 
คราวนีเ้ล่าสู่กนัฟัง เร่ืองเงินเสาที่ 2 ก็พอแหละ หลายคน
ถามวา่ ถ้าคูชี่วิตตาย แล้วอิฉนัจะได้สมบตัิอะไรบ้าง โดยลืม
คิดว่า แล้วถ้าเราตาย ใครจะได้สมบตัิเราไปบ้าง ตอนนีค้น
เล่าเร่ือง เร่ิมแก่ (มากๆ) จึงค านึงถึงแต่เร่ืองตาย ๆ ให้เป็น
เร่ืองของธรรมะ ธรรมชาติเนอะ   

ส าหรับคนท่ีท างาน ทรัพย์สินสว่นใหญ่ท่ีมี คือ เงิน
ในเสาท่ี 2 หวังว่าสมาชิกของเราจะรู้จักเงินประกันสงัคม
เสาท่ี 2 ของคนท่ีท างาน ซึ่งต้องจ่ายกรมธรรม์ร่วมกับ
นายจ้าง จะมีเงินเก็บไว้ใช้หลังเกษียณค่อนข้างสูง เมื่อ
เทียบกบัเสาท่ี 1 

ถ้าเราตายก่อนเกษียณ ใครจะได้รับมรดกสว่นนี ้
บ้าง คนจะได้คือ คู่สมรส บริษัทประกันจะต้องจ่ายเงิน
หม้ายให้กับคู่สมรสท่ียังมีชีวิตอยู่ ถ้าผู้นัน้มีคุณสมบตัิครบ
ตามระเบียบ และให้แก่ลูก ถ้าลูกอายุไม่เกิน 18 ปี หรือ
จนกว่าจะเรียนจบวิชาชีพ หรือต่อเน่ืองไปจนถึงอายุ 25 ปี 
บางครัง้คู่ชีวิตซึง่อยู่ด้วยกนัโดยไม่จดทะเบียนสมรส อาจมี
คุณสมบัติท่ีจะได้รับเงินส่วนนี ้ซึ่งต้องไปศึกษา ดูระเบียบ
แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ท่ี ท า ไ ว้ กั บ บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น  

เงินจากเสาที ่2  
ไปอยู่กบัใคร ถา้...... 
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 จึงแนะน าให้คู่ ท่ี ไม่มีทะเบียนสมรส ไปอ่าน
รายละเอียด ของการประกนัสงัคมเสาท่ี 2 นัน้  ซึง่คณุมีกบั
บริษัท เพ่ือผลประโยชน์ และถ้าไม่มีทะเบียนสมรส แต่ไป
ลงทะเบียนคู่ชีวิตไว้เป็นหลกัฐาน กบับริษัทหรือกองทุนเงิน
ประกนั อาจเป็นประโยชน์ภายหลงั  

อีกอย่างหนึ่ง ท่ีควรทราบคือ ในแต่ละปี ทาง
นายจ้างจะส่งใบรายละเอียดของเงินจ านวนนีม้าให้ มี
เนือ้ความส าคญั ท่ีเราต้องรู้ว่า มีเงินเก็บจนถงึเวลานี ้เท่าไร 
และคาดว่าจะมีเท่าไร เมื่ออายุครบเกษียณ  เราเรียก
ใบส าคัญว่า PK-Ausweis (F: Certificat de prévoyance)  
ห รือ  Vorsorgeausweis (F: Certificat de la caisse de 
pension) อย่าลืมไปหามาอ่าน จะเห็นตวัเลขเยอะไปหมด 
งงๆ แตส่ าคญัคะ่ 

ตวัอยา่งจาก Pensionskasse SBB  
 

แล้วถ้าไม่มีคู่สมรส ไม่มีลูก เงินนีจ้ะไปอยู่ท่ีไหน 
เพราะตามกฏหมาย ไม่ได้บังคับให้บริษัทประกันต้อง
จ่ายเงินมรดกส่วนนีใ้ห้  ในกรณีท่ีไม่มีทายาทดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทประกันก็รับทรัพย์ไปโดยปริยาย แต่บาง
บริษัทอาจยินดีท่ีจะจ่ายเงินสว่นนี ้เป็นเงินก้อนจ านวนหนึง่ 
จะมอบให้แก่ใคร จะแจ้งไว้ในระเบียบการ การประกนั เช่น 
ให้แก่พ่อแมผู่้ตาย หรือให้แก่พ่ีน้อง ข้อนีก้็เช่นกนั ขอแนะน า
ให้ไปอา่นระเบียบเหลา่นัน้อีกครัง้  

มีเงนิเท่าไร ตรวจดูได้ที่ไหน 
ขอแถมอีกนิด ถ้าเราอายุยืนยาวจนเกษียณ ก็

น่ายินดีในเงินรายได้ส่วนนี ้ต้องรักษาผลประโยชน์ของตน

ด้วย หลายคนย้ายงานหลายหน เราลืมหรือเปล่าว่าแต่ละ
บริษัทท่ีเราท างาน ต่างเก็บเงินประกันส่วนนี ้ไว้ในกองทุน
ประกัน ในบริษัทท่ีน่าเช่ือถือ ซึ่งมีมากมาย บางบริษัทท่ี
ใหญ่มาก ก็ตัง้กองทนุประกนัของตนเอง  

อย่าลืมว่า เมื่อเราย้ายท่ีท างาน ต้องแจ้งขอให้
กองทุนเงินประกนับริษัทเดิม โอนเงินของเราทัง้หมดไปเข้า
กองทุนของท่ีท างานแห่งใหม่ และแจ้งทุกครัง้ท่ีย้ายท่ี
ท างาน เพราะมีคนจ านวนมาก ไม่รู้สิทธิและขาดทุนในเงิน
ส่วนนี ้หน่วยงานของสมาพันธรัฐสวิส ท่ีดูแลเงินกองทุนนี ้
แจ้งวา่มี “เงนิที่ถูกลืม” อยู่ประมาณ 5 พันล้านสวิสฟรังค์ 
คนท่ีลืมคือเรา เจ้าของเงิน เพราะถ้าเราไม่ไปแจ้งว่าต้อง
โอนไปท่ีใด เขาก็ไม่รู้จะท าอย่างไร นอกจากเก็บไว้อย่าง
น้ อ ย  2 ปี  แ ล้ ว ส่ ง ม อบ ใ ห้ กั บ ห น่ ว ย ง า น  Stiftung 
Auffangeinrichtung BVG (F: Fondation institution 
supplétive) รอเจ้าของมาติดตอ่ขอรับคืน แตเ่ม่ือไมม่ีคนมา
ขอรับ จึงมีเงินนอนรออยู่มากมาย เงินนีม้าจากรายละเล็ก
รายละน้อยรวม ๆ กนัเป็นเงินก้อนใหญ่มาก 

ผู้ ใดสงสัยว่าเงินของเราไปหลงอยู่ ท่ี ไหนบ้าง 
สามารถสอบถามไ ด้ (ฟ รี )  ท่ี ศูน ย์ดูแล เ งิน เสา ท่ี  2 
www.zentralstelle.ch   เขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยให้
รายละเอียดสว่นตวั และการท างาน ทางศนูย์จะเป็นเพียงผู้
ประสานงานระหว่างกองทุนเงินเสาท่ี 2 และผู้ ท าประกัน
หรือเราผู้ ท างาน เพราะกองทุนประกันทุกแห่งจะต้องส่ง
ข้อมูลจ านวนเงินท่ีมาเข้ากองทุนของตนให้กับศูนย์ดูแลนี ้
สม ่าเสมอ 

หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว 
เพ่ือเตรียมใช้เงินสะสมของตนเอง มีความสขุในวยัเกษียณ
นะคะ 
ท่ีมา http://die-pensionskasse.ch/wp-content/uploads/2018/09/Vorsorgeverhaeltnisse.jpg 
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รวงข้าวฉบับสิงหาคม น าเร่ืองการเกณฑ์ทหาร

ไทย ส าหรับพ่ีน้องชาวไทยท่ีแต่งงานกบัชาวสวิส หรือชาติ
อื่น ๆ  ท่ีมีลูกชายถือสญัชาติไทยว่า เมื่อครบก าหนดอายุ 
ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร มีคณุแม่คณุพ่อหลาย ๆ คน ไม่
อยากให้ลกูไปเป็นทหารที่เมืองไทย จะด้วยเหตผุลใดก็ตาม 
แต่เท่าท่ีฟัง ๆ มาคือ กลัวการถูกกดข่ี ท าร้าย จนถึงขัน้
อนัตราย และอาจถึงชีวิต ตามท่ีเราเห็นข่าว เพ่ือให้พ่ีน้อง
ลดความกังวลกับการเป็นทหารในอนาคตของลูกชายเรา 
วนันีม้ีข่าวดีมาบอกคะ่  

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อ
วนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2561  มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าโปรดกระหมอ่ม แตง่ตัง้ให้ พล.อ.อภรัิชต์ คงสมพงษ์ 
เป็นผู้บญัชาการทหารบก คนที่ 41 ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม ศก
นี ้และนโยบายของท่านผู้ บัญชาการทหารบกคนใหม่ ท่ี
น่าสนใจคือ การดูแลพลทหารใหม่ ตามแนวทางการสร้าง
ทหารต้นแบบ ท่ีให้ความส าคัญกับพลทหาร ซึ่งถือเป็น
น้องชายคนเล็กของหน่วยทหาร การจะดูแลให้หน่วยฝึก
ทหารใหม่ดีได้ ก าลงัพลต้องอยู่ดี กินดี ดงันัน้ พลทหาร ไม่
ว่าจะเป็นทหารเกณฑ์หรือทหารท่ีสมคัรเข้ามาประจ าการ 
กองทพัจะต้องดแูลให้ดีท่ีสดุ จึงออกระเบียบใหม่ ดแูลเร่ือง
อาหาร และความเป็นอยู่ให้ถูกสุขลักษณะและมี ท่ีอยู่
พอเพียง ไมแ่ออดั  

นอกจาก นี  ้ กองทัพยั งจัด กิ จกร รม ต้อน รับ 
ครอบครัว และญาติทหารใหม่ เปิดให้ครอบครัวของทหาร
ใหม่ เข้ามาดูหน่วยฝึก โรงนอน ตัง้แต่วนัแรกท่ีรายงานตวั

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ท่ีจะให้
การดแูลสมาชิกใหมใ่นทกุด้านอย่างดีท่ีสดุ   

ท่ีส าคญัคือเร่ืองสิทธิประโยชน์  ครอบครัวของพล
ทหาร จะได้รู้ว่า ลูกหลานได้รับอะไรบ้าง เบีย้เลีย้งเท่าไร 
และหลงัฝึกแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

สิ่งหนึ่งท่ีจะเห็นชดัหลงัปลดประจ าการ คือ ทุกคน
มีระเบียบวินัยกลับไป การให้พลทหารท างานต่าง ๆ นัน้ 
ไม่ใช่การใช้งานก าลงัพล แต่เป็นการปลูกจิตส านึกให้รู้จัก
หน้าท่ีของตนเอง ซึง่การฝึกทหารยคุต้นแบบ ต้องมีลกัษณะ
ท่าทาง สมาร์ท ผึ่งผาย มีระเบียบวินยั เพ่ือเป็นตวัอย่างให้
หน่วยงานอื่น  ๆ เมื่อทหารมี วินัย  กองทัพ แข็งแก ร่ง 
ประเทศชาติก็เข้มแข็ง 

พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวถึงการลงโทษพลทหารท่ี 
รุนแรงเกินกวา่เหตวุ่า เป็นความผิดร้ายแรง หากยงัมีอีก ถือ
ว่า ผู้ บังคับบัญชาตามล าดับชัน้  ไม่ใส่ใจดูแล ซึ่งเป็น
นโยบายท่ีเข้มงวด และได้สั่งการด้วยตัวเองไปแล้ว  ท่ี
ส าคญั เราต้องให้ความรู้กบัครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก การจะซ่อม
รับพ่ี หรือรับน้องอย่างไร ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของ
นายทหาร และต้องมีช่วงเวลา ไม่ใช่ใครอยากท าอะไรก็ท า 
เป็นเร่ืองท่ีกองทัพ เน้นย า้มาตลอด ต้องไม่เกิดเร่ืองแบบท่ี
เป็นข่าวอีก และหากเกิดเร่ืองขึน้อีก จะน าไปสู่การปฏิบัติ
และลงโทษอย่างจริงจงั 

ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ล้วนมีทหาร ขอให้สบายใจ
ว่ากองทพัจะดแูลลกูท่านให้ดี ในวนัท่ีฝึกจนจบและกลบัไป
กราบตัก  ก ราบ เ ท้ าพ่ อและแม่  ท่ านจะ เห็ นความ
เปลี่ยนแปลง เรายืนยนัวา่ จะท าให้ลกูของท่านเป็นพลเมือง
ท่ีดีของประเทศไทย น่ีคือค ากลา่วของพล.อ.อภิรัชต์  
คงสมพงษ์ ผู้บญัชาการทหารบกคนใหมห่มาด ๆ  

หวงัเป็นอย่างย่ิงว่า พวกเราจะลดความหวัน่ใจได้
บ้างนะคะ... 
ท่ีมา: https://www.thaipost.net/main/detail/21263 
https://prachatai.com/journal/2018/09/78899 
รวบรวมโดย เฟราฮีรชิ 

   

https://www.thaipost.net/main/detail/21263
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ขณะนีใ้นสวิตเซอร์แลนด์ มีประชากรสองสญัชาติ 
ทัง้หมดราว ๆ 916,000 คน  และอีก 560,000 คน ใช้ชีวิต
อยู่ในต่างประเทศ รวมแล้วคนสวิสท่ีถือสองสัญชาติ มี
จ านวนรวม 1.48 ล้านคน (ตามรายงานตัวเลข จาก
หนงัสือพิมพ์ NZZ am Sonntag) 

เม่ือปี ค.ศ. 1992 มีการแก้ไขกฏหมายสิทธิพลเมือง 
ซึง่ให้สิทธิพลเมืองสองสญัชาติ แบบไม่มีข้อจ ากดั เพราะมี
คนกลุ่มนีม้ากขึน้เร่ือย ๆ ดูจากการสมรสทุก 3 คู่ เป็นการ
สมรสระหว่างคนสวิส กับชาวต่างชาติ จึงท าให้ลูก ๆ ของ
คนเหล่านัน้ ได้สัญชาติตามบิดาหรือมารดาของเขาด้วย 
เช่น พวกเราคนไทย แต่งงานกับคนสวิส ลูกของเราก็ได้
สัญชาติไทยด้วย ก็กลายเป็นบุคคลสองสัญชาติ พวกเรา
เองก็เช่นกัน เดิมทีเรามีสญัชาติไทย พอแต่งงานมาอยู่ท่ีน่ี 
เมื่อครบเง่ือนไขการขอสัญชาติ พวกเราหลายคนก็ขอ
สญัชาติสวิส เราก็กลายเป็นคนสองสญัชาติด้วยเหมือนกนั  

เพราะชาวสวิสทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายและ
เง่ือนไขเดียวกัน ไม่ว่าผู้ นัน้จะมีอีกสัญชาติพ่วงมาด้วยก็
ตาม หน้าท่ีหนึ่งท่ีน่าสนใจ คือ หน้าท่ีป้องกันประเทศ หรือ
การเข้ารับราชการทหาร มีกฎระเบียบอย่างไร ไปติดตามกนั 

หน้าทีป้่องกนัประเทศ 
ชายสองสญัชาติ ท่ีอาศยัอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ มี

หน้าท่ีต้องเข้ารับราชการทหาร ถึงแม้จะถือสญัชาติอื่นด้วย 

แต่ถ้าบุคคลนัน้เข้ารับราชการทหาร  ท าหน้าท่ีบริการ
พลเมือง หรือว่ารับหน้าท่ีทดแทนในลักษณะเดียวกันใน
ประเทศบ้านเกิด บุคคลนัน้ ก็ไม่ต้องเข้ารับราชการทหารท่ี
สวิตเซอร์แลนด์ซ า้อีกได้ แตจ่ะต้องเสียเงินทดแทน และต้อง
แจ้งต่อทางการทหารของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เก่ียวกับ
การเข้ารับการเกณฑ์ทหารท่ีต่างประเทศนัน้ ๆ ด้วย  หาก
ละเลยไมท่ าตามกฎ ก็จะมีความผิดนะครับ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท าข้อตกลงทวิภาคีวา่ด้วย
กฎระเบียบพิเศษกับ 7 ประเทศคู่สัญญา ได้แก่ ประเทศ
เยอรมนี ฝร่ังเศส โคลัมเบีย อาร์เจนติน่า สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรีย และอิตาลี่ ว่าชายชาวสวิสท่ีมีหนังสือเดินทาง
ของประเทศดงักล่าว สามารถเลือกได้ว่า จะไปรับราชการ
ทหารที่ประเทศใด แตต้่องตดัสินใจก่อนบรรลนิุติภาวะ  

ส าหรับประเทศฝร่ังเศสนัน้ หน้าท่ีรับใช้ชาติ คือแค่ 
ต้องไปรายงานตวัในวนัปฐมนิเทศทหารหนึง่วนัเท่านัน้ ตาม
รายงานของ หนังสือพิมพ์ “NZZ am Sonntag” ระบุว่า ใน
ปี ค.ศ. 2017 มีบุคคลสัญชาติสวิส-ฝร่ังเศส ใช้สิทธิดัง
กลา่วถงึ 669 คน 
หมายเหตุ:   

 ชายท่ีมีสญัชาติไทยทกุคน มีหน้าท่ีรับราชการ 
ทหาร ตามมาตรา 7 ของ พระราชบญัญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. 2497  (ค าอธิบาย ตาม พรบ.รับราชการทหารดงักลา่ว  
เด็กลูกคร่ึงชายไทย-สวิส หากรับราชการทหารท่ีประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์แล้ว ก็ยังต้องไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารท่ี
ประเทศไทย  ในทางกลบักนัหากชายสญัชาติไทย-สวิส เข้า
รับราชการทหารท่ีประเทศไทยแล้ว ไม่ต้องเข้ารับราชการท่ี
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครัง้ ตามข้อมลูของบทความนี)้ 

 ข้อมลูการผ่อนผนัการเกณฑ์ทหารในประเทศไทย 
ส าหรับลกูคร่ึง อา่นเพ่ิมเติมได้ท่ี (สืบค้นข้อมลู ณ วนัท่ี 
11.11.2018)http://www.thaiembassy.ch/Content/Emb
assy/111.html          
 

จากนิตยสาร Beobachter  
ฉบบัวนัท่ี 31 กรกฏาคม ค.ศ.2018  
แปลโดย ศกัดา บวัลอย 

การเป็นทหาร 
ของบุคคลสองสญัชาต ิ
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   โดย ก. ไตรค า 
อยากรู้เหมือนกนัว่าเงินท่ีเขาหกัจากรายได้ของเรา 

และนายจ้างสมทบจ่ายให้เรา เขาเอาไปเก็บไว้ท่ีไหน และ
ลงทนุในธุรกิจใด ๆ บ้าง เพ่ือให้เรามีกินมีใช้ตลอดชีวิต 

เมื่อปี 2017 ทรัพย์สินของ AHV-Fonds (Fonds 
AVS) หรือเรียกง่าย ๆ เงินเสาท่ีหนึ่ง มีก าไรจากการลงทุน
เพ่ิมขึน้ 2 Milliarden Franken (สองพนัล้านสวิสฟรังค์) แต่
จ านวนคนเกษียณก็เพ่ิมขึน้เช่นกัน รายจ่ายจึงเพ่ิมขึน้ด้วย 
เหตุนีท้ าให้รัฐบาลสวิส คิดท่ีจะปฏิรูประบบรายรับของเงิน
เสาท่ีหนึง่ 

ในปี 2017 เรียกว่าเป็นปีน าโชคส าหรับพวกเราทกุ
คนท่ีท างานอยู่ในสวิตฯ หรือท างานเป็นแม่บ้านเลีย้งลกูอยู่
บ้าน ทุกคนได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั ท าให้กองทุนเงินเสา
ท่ีหนึ่งนี ้เพ่ิมขึน้เป็น 31.9 Milliarden Franken ซึ่งมาจาก
ผลตอบแทนของเงินลงทุน 6.8 เปอร์เซ็นต์ นับว่าสูงมาก  
ผลจากการลงทุนท่ีได้ก าไรนีเ้น่ืองจากตลาดหุ้นปี 2017 มี
การซือ้ขายคล่อง จึงท าให้เงินช่วยเหลือคนทุพพลภาพ (IV) 
และกองทุน EO ได้รับผลก าไรไปด้วย เงินทัง้สามกองทุนนี ้
เหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เก่ียวพันกันโดยตรง 
ผู้บริหารเงินกองทุนนีค้ือสถาบนัการเงินช่ือ Compenswiss 
(Ausgleichsfonds AHV/IV/EO (D), Fonds de 
compensation AVS/AI/APG (F)) 

ขอบคุณเงินก าไรจากปี 2017 ถึงแม้จะต้องจ่าย
ออกไปมากให้คนเกษียน แตง่บดลุก็ยงัไมต่ิดลบ 

จริงๆแล้ว เงินท่ีจ่ายให้ผู้ เกษียนแต่ละปีจะเพ่ิมขึน้
เร่ือยๆ เน่ืองจากประชากรมีอายุมัน่ขวญัยืน เพ่ิมมากกว่า
รายรับประจ า ท่ีได้มาจากผู้ท างาน รวมทัง้ได้จากรัฐบาล
กลาง และภาษีจากบุหร่ี เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล์ และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ในอนาคตรายได้ท่ีได้มาทัง้หมดอาจจะติด
ลบ 

ผู้ เช่ียวชาญทางการเงินคาดการณ์ว่าในปี 2020 
รายจ่ายจะมากกวา่รายรับเกือบหนึง่พนัล้านฟรังค์  
เงินของกองทุนจะน าไปลงทุนในต่างประเทศและในสวิตฯ 
โดยสถาบนัการเงินต่างๆ เช่น บริษัท Black Rock ลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่อาศยัท่ีเราเช่ากนัอยู่  

การจะลงทนุได้ก็ต้องมีเงินทนุ ถ้ารายจ่ายมากกวา่
รายรับทกุปีแล้วจะเอาท่ีไหนไปลงทนุ 

เวลาตลาดหุ้นขาลง ก็อาจจะมีผลต่อเงินเสาท่ีหนึ่ง 
คือมีผลกระทบไปเสาท่ีสองด้วย คือเป็นผลต่อเน่ืองกันไป
หมด อยู่ท่ีการลงทุนในระดับความเสี่ยงมากน้อยต่างกัน 
เขาจะดภูาวะเศรษฐกิจปีนัน้วา่มีทิศทางเป็นอย่างไร 

สถาบันการเงินท่ีน าเงินจากเสาท่ีหนึ่งไปบริหาร 
เขาคิดคา่ท างานโดยหกัไปตามเปอร์เซน็ต์ท่ีตกลงกนั  

เมื่ออยู่ในวยัท างาน ก็คิดเสียว่า อภินิหารของเงิน
ออม หรือ จ่ายสนกุ-สขุเกษียณ 

การลุงทุนทุกอย่างมคีวามเสีย่ง  
รัฐบาลสวิสและประชาชน คือพวกเราทุกคน 

ช่วยกันคิด จะท าอย่างไรให้มีรายได้เข้ามาสู่กองทุน
สม ่าเสมอ เช่น หักเงินสะสมจากคนท างานและเงินสมทบ
จากนายจ้างเพ่ิมขึน้ (ไมง่่าย เพราะคนในวยัท างานไมอ่ยาก
จ่ายเพ่ิม) เพ่ิมอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือผู้ หญิงท างานจน
อาย ุ65 ปีจงึเกษียน 

ผู้หญิงอายยืุนมากกวา่ชาย กองทนุก็จ่ายเงินให้ทกุ
เดือนจนวาระสดุท้าย มีอยู่มีกินตลอดไป ไมอ่ดแน่ๆ..... 

ที่มาภาพ https://www.swen.ch/?month=201609 
 

ขมุทรพัยข์องพวกเรา 
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โดย แก้วกลัยา  

เครดิตภาพ Nongnut Gasser 
 

ฉันเป็นหญิงไทยท่ีแต่งงานกบัคนสวิส และย้ายมา
อยู่ท่ีน่ีได้นานหลายปี ภาษาหลกัท่ีใช้สื่อสารในบ้านกบัคณุ
สามีคือภาษาองักฤษ กบัลกู ๆ คือ ภาษาไทย ภาษาทางการ
ในเมืองท่ีฉันอาศยัอยู่ มีสองภาษา คือ ภาษาเยอรมนัและ
ภาษาฝร่ังเศส โดยส่วนตัวแล้ว การเรียนภาษาท่ีสามเป็น
เร่ืองท่ีค่อนข้างยากส าหรับฉัน หลายปีดีดกัไม่กระเดียดไป
ไหน คงเป็นเพราะฉันศึกษามาทางสายสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้น
วิทยาศาสตร์มากกว่าภาษาศาสตร์ จึงเป็นเร่ืองยากส าหรับ
ฉนั 

คนสวิสโดยส่วนมากเก่งด้านภาษา เพราะมีภาษา
ทางการหลากหลาย ตอนมาอยู่ใหม่ ๆ  ได้ยินพ่ี ๆ คนไทยท่ี
อยู่มานานเลา่ให้ฟังวา่ เคยไปร้านเสือ้ผ้ากบัเพ่ือน พากนัพดู
ถึงคนสวิสท่ีมาเลือกดเูสือ้ผ้าเช่นกนั คนนีฟั้งภาษาไทยออก
เดินมาบอกว่า รู้นะพวกเธอว่าอะไรฉัน ฉันฟังภาษาไทย
เข้าใจและพูดได้ เล่นเอาหน้าแตกไปตาม ๆ กัน มีข้อควร
ระวงัเวลาจะพดูถงึใคร 

จากประสบการณ์ตรงของฉันคือ  ฉันมีเหตใุห้ต้อง
พึง่พาลา่มในการสื่อสาร ทางการสง่ลา่ม มาแปลภาษาและ
สื่ อสารให้ฉัน เธอเป็นหญิงชาวสวิส พูด อ่าน  เ ขียน 
ภาษาไทยได้อย่างคลอ่งแคล่ว สอบถามแล้ว จึงรู้ว่าเธอเคย
ไปอยู่ภาคใต้ของเมืองไทยสิบกวา่ปี งานนีอ้าจท าให้คนไทย
แท้ ๆ ท่ีท างานเป็นล่าม ว่างงานได้  อีกสองเหตกุารณ์ท่ีพบ

เจอ คือ ชายชาวสวิส ยงัหนุ่ม อยู่ในวยัท างาน พบกนัในวดั
กัมพูชาในสวิตเซอร์แลนด์ใกล้ ๆ บ้าน พูดไทยคล่องมาก 
เขียนอ่านพอได้ ถามฉันว่าค านีภ้าษาไทยสะกดอย่างไร จะ
ส่งข้อความไปให้เพ่ือนคนไทยอีกที โอ้โห ! ท าเอาฉันทึ่งว่า 
ภาษาไทยเป็นท่ีสนใจขนาดนีเ้ชียวหรือ ส่วนอีกเหตุการณ์
คือ ตอนไปเท่ียวงานอาหารเอเชียช่วงฤดูร้อน ชายสวิสมา
ซือ้อาหารไทย พดูไทยชดัมาก บอกไมเ่ผ็ด ไมกิ่นนะ สดุยอด
จริง ๆ จึงถามไปว่า คณุเคยไปอยู่เมืองไทยมานานหรือ พูด
ภาษาไทยเก่งมาก ค าตอบท่ีได้ย่ิงประทบัใจกว่า เขาบอกมี
ภรรยาไทย พูดกบัภรรยาท่ีน่ี “ได้เมียดีเมียสอนให้” ซึง่ได้
พบพ่ีผู้ หญิงคนไทยภรรยาและลูกสาวด้วย ดูแล้วเป็น
ครอบครัวท่ีน่ารักมาก ๆ  

เล่ามาถึงตรงนี ้บอกกับตัวเองว่า ภาษาท่ีน่ีเราก็
ต้องท าให้ได้ มีโอกาสอีกมากมายรอเราอยู่ มีคนมากมาย
แสดงให้เราด ูให้เรารู้ ให้เราเห็น และเป็นตวัอย่าง เป็นแรง
บันดาลใจ เราต้องสู้ และพยายามต่อไป หวังว่าคงเป็น
ก าลงัใจให้กบัทกุ ๆ คนท่ียงัไมค่ลอ่งเร่ืองภาษานะคะ 

 
 

ภาษาไทยกบัคนสวสิ 

พวกเราชอบ
เรยีนภาษาไทย 
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โดย ลอมฟาง“ 

"ขอบใจช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ีทั้งสองคนเต็มใจ

ท าใหพ้่อนะ   จากน้ีต่อไปพ่อขอใหลู้กทั้งสองคนใช้

ชีวิตท่ีเหลืออย่างเต็มท่ี และเติมเต็มความสุขใหก้ัน

และกันตลอดไปนะ" พ่อบอกกับเราสองคน ก่อนกอดลา
แล้วสิน้ลมหายใจอย่างสงบ   เป็นความเศร้าท่ีต้องพลัด
พราก  แต่ค าพูดพ่อท าให้อิ่มเอมใจท่ีรับรู้ว่าพ่อมีความสุข
กับทางท่ีเราเลือกย้ายกลบัมาเมืองไทยเมื่อ 8 ปีก่อน เพ่ือ
เติมเตม็ความสขุในบัน้ปลายชีวิตให้พ่อ 

เหมือนค าพ่อพูด  จากนีต้่อไปตัง้ใจใช้ชีวิตท่ีเหลือ
ให้เต็มท่ี  และน่ีคือ เหตผุลของการตัง้ใจ ให้ของขวญัพิเศษ
กับคู่ชีวิต เพียงแค่รอเวลาท่ีเหมาะสม  เราทัง้สองคนมี
ความสขุกบัทุกท่ี ท่ีเราอยู่เสมอ  แต่เง่ือนไขของการเลือกท่ี
อยู่  แต่ละคู่ต่างมีปัจจัยเฉพาะท่ีแตกต่างกันไป  คู่เราก็
เช่นกัน  ฉันอยากจะเล่าสู่กันฟัง แบ่งปันวิธีคิด และการ
วางแผน จากสิ่งท่ีฉันได้เรียนรู้  การป้องกันปัญหากับการ
ตดัสินใจเปลี่ยนชีวิตอีกครัง้ หลงัจากอยู่เมืองไทยมา 8 ปี 

เดือน มี.ค  -  เม. ย  ปี 2017  เป็นช่วงท่ีเชียงใหม่มี
ปัญหาหมอกควัน   เราเลือกเดินทางมาท่องเ ท่ียวท่ี
สวิตเซอร์แลนด์ 2 เดือน  ทุก ๆ ปี เราจะเลือกเดินทางช่วงนี ้

เสมอ  เรามีความสขุกบัการเดินทาง  ในใจคิดว่าน่าจะใกล้
ถงึเวลาท่ีจะมอบของขวญัชิน้พิเศษให้คูชี่วิตแล้ว   

วันหนึ่งระหว่างเดินเล่นบนภูเขาด้วยกัน คู่ชีวิตก็
พดูเปรยขึน้วา่  " อากาศบริสทุธ์ิ เธอคิดอย่างไร ถ้าเราจะอยู่
ท่ีน่ีด้วยกนันาน ๆ "    

ฉันเดินไปเร่ือย ๆ เงียบไปพักใหญ่ ก่อนบอกกับ
คู่ชีวิตท่ีผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันว่า   " ถ้าจะย้าย ก็
ย้ายเลย ไมอ่ยากรอให้นานกวา่นี ้เพราะอายท่ีุเยอะขึน้ อาจ
ท าให้เราปรับตวัยากขึน้  และน่ีคือ ของขวญัพิเศษในเวลาท่ี
เหมาะสมกับชีวิตคู่ของเรา"   ฉันรับรู้ได้ถึงพลงัความสุขท่ี
ย่ิงใหญ่ของคนที่ยืนอยู่ตรงหน้า ในการตดัสินใจร่วมกนั เพ่ือ
ย้ายกลบัมาใช้ชีวิตสว่นใหญ่ท่ีบ้านเกิดของสามี  หลงัการใช้
ชีวิตอย่างมีความสขุท่ีบ้านเกิดภรรยา 8 ปีเตม็ 

หลากหลายภาวะ ท่ีเราเผชิญทัง้ท่ีสุขมาก  และท่ี
ต้องเผชิญกบัภาวะท่ียากจะเข้าใจ  ความไม่ตรงไป ตรงมา
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ   แต่เราทัง้สองพร้อมเปิดใจเรียนรู้และ
ตัง้ใจท าทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย  น า้ใจไมตรีจาก
คนรอบข้าง  และสภาวะอากาศท่ีร้อนขึน้ ทุก ๆ ปี สขุ ทุกข์
ปะปนกนัไป  คงเป็นเบ้าหลอมให้การตดัสินใจครัง้นีข้องเรา
ทัง้คู่ เป่ียมไปด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถกู แต่เราโชคดี
ท่ีเราสองคนมีความสขุกบัทกุ ๆ การตดัสินใจของเราเสมอ 

ขอแบ่งปันประสบการณ์ตัง้แต่ปีแรกท่ีย้ายจาก
สวิตเซอร์แลนด์กลบัไปใช้ชีวิตท่ีไทยนะคะ 

ตลุาคม ปี 2009 ย้ายจากสวิตเซอร์แลนด์ไปใช้ชีวิต
ท่ี จ. ตรัง  บ้านเกิดผู้ เขียน    วีซา่ปีแรกของสามีจะต้องย่ืนท่ี
กองตรวจคนเข้าเมืองสตูล(ต.ม สตูล) เน่ืองจากตรังอยู่ใน
พืน้ ท่ีความรับผิดชอบของสตูล  เราเตรียมเอกสารไป
ครบถ้วน เน่ืองจากก่อนการเตรียมเอกสารขอวีซา่ ได้อพัเดท
ข้อมูลโตยตรงจากเว็บไซด์ของต.ม.แล้ว เพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาด  เราขบัรถไปชมบรรยากาศไปอย่างสบายใจ เพ่ือ
เดินทางไปให้ถึงเป็นคนแรกในเวลาท าการ  เมื่อย่ืนเอกสาร
เรียบร้อย  จนท.ตม. สตูลเอ่ยปากชมว่า  เอกสารเรา
เรียบร้อย ครบถ้วนทัง้หมด  ไม่จ าเป็นต้องขอเพ่ิมเติม  และ
อ ธิบายต่อว่ าจะมีการสัมภาษณ์แยกระหว่างสามี  

เมือ่ชวีติถงึจุดเปลีย่น 
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ภรรยา  เราสองคนไม่มีความกังวลใด ๆ เพราะมั่นใจใน
ความถูกต้อง  นัง่รอซกัพกัใหญ่ ๆ  เจ้าหน้าท่ีเอาเอกสารมา
ให้เซ็นต์ช่ือ พร้อมบอกว่าไม่ต้องกงัวล เป็นแค่ขัน้ตอนปกติ 
โดยไม่มีการสมัภาษณ์ใด ๆ ผู้ เขียนอ่านและแปลข้อความ
ในกระดาษให้สามีฟัง แล้วมาสะดุดท่ีประโยคท่ีระบุว่า
เจ้าหน้าท่ีสมัภาษณ์สามี  "เมื่อคืนคณุมีเซ็กซ์ด้วยกนัรึเปลา่ 
และผ้าปท่ีูนอนสีอะไร "   บอกตรง ๆ วา่งง และรู้สกึอายสามี
มากท่ีมีค าถามอย่างนี ้ จึงสะดดุไปช่วงหนึ่ง  สามีถาม ตม.
เขียนว่าอะไร  เลยบอกไปตามความเป็นจริง  แต่ฉันจะ
เคลียร์กบัเจ้าหน้าท่ีเอง   เจ้าหน้าท่ีเห็นเราสองคนชะงกั  พดู
ย า้ว่าเป็นเร่ืองปกติ ท่ีต้องถาม  ถ้าไม่เซ็นต์ก้อย่ืนขอวีซ่า
ไมไ่ด้   เลยบอกกบัเจ้าหน้าท่ีอย่างเป็นมิตรไปวา่  สงัคมไทย
คงไมใ่ช่เร่ืองปกติท่ีเอาเร่ืองเซก็ซ์มาพดู และใช้เป็นหลกัฐาน
ในแง่มุมนี ้ และละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราทัง้คู่ โดย
ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับการพิมพ์ข้อความนีล้งไปใน
เอกสารประกอบการขอวีซ่า  ขอให้มีการสมัภาษณ์จริง ๆ 
จะดีกว่า และหากเจ้าหน้าท่ีสงสยัในความสมัพันธ์ของเรา
ทัง้สอง  สามารถเข้าไปตรวจท่ีบ้านท่ีเราอาศัยอยู่ และ
ตรวจสอบจากเพ่ือนบ้านในหมู่บ้านของเราได้  ขอยืนยนัวา่
ให้แก้ไขบทสมัภาษณ์น่ี  น่าจะเป็นทางออกท่ีดีท่ีสดุ    เมื่อ
เจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเราไม่โวยวาย เพียงแต่ขอความชัดเจนใน
การรักษาสิทธิของเรา  เจ้าหน้าท่ีจงึยอมแก้ไขบทสมัภาษณ์
ในกระดาษแผ่นนัน้  ก่อนท่ีเราจะอ่านอย่างละเอียด  และ
เซ็นต์ช่ือ แนบเอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่า หลงัจากนัน้
ภายใน 30 วนั  เราก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่า  วีซ่าผ่าน
เรียบร้อยแล้ว ให้ไปรับได้ท่ี ตม. สตูล  วีซ่าปีแรกของสามี
ผ่านไปแบบคาใจเลก็น้อยถงึปานกลาง 

เร่ืองวีซ่ายังมีเร่ืองราวจะเล่าให้ฟังอีก  และอีก
หลาย ๆ ประสบการณ์ท่ีอยากแบ่งปันกันอีกในฉบับต่อ ๆ 
ไปนะคะ....... 

 
 
 

 

 
 
 
 

โดย ต้นข้าว 
Albinen in Wallis, Switzerland 

ข่าวว่ารัฐสวิสแจกเงินคนละ 25,000 (สองหมื่นห้า
พัน)สวิสฟรังค์ หรือ 800,000 (แปดแสน)บาทจริงรึเน่ีย ไม่
เคยได้ยินมาก่อน ประเทศนีร้วยมาก ถึงขนาดแจกเงิน
ประชาชนเลยรึ แจกฟรี ๆ เลยรึ แจกเท่าไรรึ  ค าถามต่อ
ค าถาม ท่ีต้องการค าตอบ  

ท าให้เราต้องว่ิงไปค้นหาค าตอบในเร่ืองนี ้เผ่ือเรา
จะได้รับแจกบ้าง ไม่อยากพลาดโอกาสงามๆ เราอยู่ท่ีน่ี
เหมือนกัน น่าจะได้ด้วยนิ เร่ืองนีเ้ป็นจริงค่ะ แต่จริงเท่าไร 
ใครจะแจกเงินฟรีๆ ของฟรีมีท่ีไหน โดยเฉพาะท่ีประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ แล้วท าอย่างไร เราจะได้รับแจกบ้าง 

เฉลยสัน้ๆก่อนว่า มีการแจกเงินอยู่ ท่ี  หมู่บ้าน 
Albinen ในรัฐ Wallis เรารีบไปท่ีน่ีกนัเลยค่ะ ตามมาค่ะ ว่า
เร่ืองนีจ้ะเป็นอย่างไร 

หมู่บ้าน  Albinen นีอ้ยู่บนภูเขา สูง 1300 เมตร
เหนือระดับน า้ทะเล หมู่บ้านท่ีเงียบสงบ ทิวทัศน์งดงาม 
อากาศดี  แสงแดดอบอุ่น ทัง้ยังอยู่ ไม่ไกลจากแหล่ง
ท่องเท่ียว คือเมือง Leukerbad ห่างกันเพียง 6  กิโลเมตร 
และไม่ไกลจากเมือง Visp แหล่งอุตสาหกรรม เมืองใหญ่ 
เมืองหลวง Sitten เมืองใหญ่ ในเขตรัฐ Wallis เพียงแค่ขับ

สมาพนัธรฐัสวสิ 
แจกเงินประชากร 
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รถไป 35 นาที หมูบ้่านสวยขนาดนี ้อยู่ไมไ่กลจากแหลง่ท่ีท า
มาหากิน ทัง้เมืองท่องเท่ียว เมืองอุตสาหกรรม และเมือง
หลวงของรัฐ ท าไมมาไล่แจกเงิน เพ่ืออะไร เพราะว่าสวย
อย่างไร ก็ยงัมีปัญหาคะ่ 

ปัญหาคืออะไร....ประชากรในหมู่บ้านลดน้อยลง
เร่ือยๆ หลายครอบครัวย้ายออกไปจากหมูบ้่าน ไปกนัหลาย
ครอบครัว ประชากรเหลืออยู่ เ พียง 240 คน ( ข้อมูล 
พฤศจิกายน 2560) (ปีท่ีผ่านมา ย้ายออกไป 3 ครอบครัว 
น าลูกหลานวัยเรียนออกไป 8 คน) ทัง้หมู่บ้านเหลือเด็ก
นกัเรียนชัน้ประถม 2 คน ชัน้มธัยม 5 คน เม่ือมีนกัเรียนน้อย 
จึงต้องปิดโรงเรียน นกัเรียนต้องนัง่รถไปไกลเพ่ือไปโรงเรียน 
ดงันัน้นายอ าเภอจงึเสนอให้มีการจ่ายเงินสนบัสนนุแก่คนท่ี
ต้องการย้ายเข้ามาอยู่ในหมูบ้่านนี ้ ข้อเสนอนีไ้ด้การยอมรับ
จากสมาชิกชาอลับิเนน มีการลงคะแนนเสียง เมื่อวนัท่ี  30 
พฤศจิกายน 2560  ประชามติเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย ได้
ร่างกฏระเบียบการจ่ายเงิน ซึง่สรุปได้ความวา่ 

คนหนุ่ม คนสาว อายุไม่เกิน 45 ปี  ถ้าต้องการ
เข้ามาอยู่ท่ีน่ี ทางอ าเภอมีเงินสนับสนุนในการสร้างท่ีอยู่
อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน ซือ้อพาร์ทเม้นต์ หรือ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย จ านวนเงินท่ีจะให้คือ คนเดียว ได้รับ 
25,000 สวิสฟรังค์ คู่สามีภรรยา 50,000 สวิสฟรังค์  ลูก
ได้รับ คนละ 10,000 สวิสฟรังค์ ดงันัน้เป็นครอบครัว ท่ีมีพ่อ
แมล่กูสองคน จะได้  70,000 สวิสฟรังค์ และถ้ามีลกูสามคน 
ทั ง้ครอบค รัวจะไ ด้ รวม   80,000 ส วิสฟ รั ง ค์  ถ้ า เ ป็น
ชาวตา่งชาติ ต้องเป็นผู้มีใบพ านกัประเภท C   

ข้อก าหนดอ่ืนๆ ในการจะขอรับเงินสนบัสนนุ คือ  

1. ต้องเป็นการสร้างท่ีอยู่อาศัยแห่งแรก ไม่ใช่บ้าน
หลงัท่ีสอง ไมใ่ช่สร้างบ้านหรือ อพาร์ทเมนต์ให้เช่า 

2. ต้องอยู่นานมากกว่า 10 ปี ถ้าย้ายออกก่อนเวลา 
จะต้องจ่ายเงินคืน  

3. ท่ีอยู่อาศยัต้องมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 200,000 สวิสฟ
รังค์ 
ไม่ง่ายเลยใช่ไหม กว่าจะได้เงิน ก็ต้องมีระเบียบ 

ระบบ จะมาแจกจ่ายเงินกนัโครมครามไมไ่ด้แน่ๆ  
มีประโยชน์อย่างไรถ้ามีประชากรเพิ่มขึน้ 

 ถ้ามีคนมากขึน้ ธุรกิจก็สามารถอยู่ได้ เช่น ไปรษณีย์ ร้าน
ขายของ คลีนิคหมอ ร้านอาหาร นอกจากนี ้ยังมีแรงงาน 
หรือพนักงาน กระตุ้นให้มีการก่อตัง้บริษัท หรือส านักงาน 
ระบบสื่อสารออนไลน์ในยุคนี ้เราสามารถอยู่ท่ีไหนก็ได้ อยู่
ท่ี Albinen หรือถ่ินห่างไกล เพ่ือท างาน สั่งการ ส่งไปใน
เมืองใหญ่ อย่าง Zurich หรือต่างประเทศ ก็ย่อมได้ และถ้า
ประชากรเพ่ิมขึน้ รัฐก็มีรายได้จากภาษี คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 
จนถงึโรงเรียนก็ไมต้่องถกูปิด  

หลงัจากข่าวนีแ้พร่กระจาย อ าเภอนีก้็มีงานหนัก
ทันที ผู้ คนหลั่งไหลเข้าไปสอบถามกันล้นหลาม แต่ก็มี
คุณสมบัติไม่ครบตามท่ีก าหนดดังกล่าว เพราะการพาด
หวัข้อข่าวท่ีไมม่ีรายละเอียดทัง้หมด ท าให้คนอา่นคิดไมท่นั  

ครอบครัวแรก......ผ่านไปคร่ึงปี กลางปีนี ้
(2018/2561) มีครอบครัวแรกท่ีมีคณุสมบตัิครบ ย้ายเข้าไป
อยู่แล้ว ข่าวแจ้งวา่ ครอบครัวนีย้้ายมาจากรัฐอาร์เกา  มีลกู
สองคน จงึรับเงินสนบัสนนุไป 70,000 สวิสฟรังค์ ตาม
ระเบียบ และทางอ าเภอก็ยงัแจ้งข่าววา่ จะมีครอบครัวคน
หนุ่มสาวเพ่ิมขึน้อีกในเวลาอนัใกล้นี ้และแน่นอนจ านวน
เดก็ก็จะเพ่ิมขึน้ด้วย  
 ต้นข้าว ก็อยากไปอยู่ท่ีน่ีนะ แตอ่ายเุกินเกณฑ์ซะ
แล้ว ก็ขอเชิญหนุ่มสาวรับไปพิจารณานะคะ.... 
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โดย คนปรุงชา 
 

เป็นเร ือ่งราวทีผู่เ้ขียนประทบัใจเกีย่วกบัชา
(tee or tea or cha) อาจจะเพราะ การถูกปลูกฝังให้ดื่มชา
ตัง้แต่เด็ก เพราะผู้ เขียนเกิดในครอบครัวคนจีน เมื่อเป็น
เด็กผู้หญิง บ่อยครัง้อาม่าจะเรียกให้มาชงชาเลีย้งเพ่ือน ๆ
ของท่าน ท่ีมานัง่คยุกนัยามบ่าย อย่างท่ีเราเรียกว่าล้อมวง
ชงชา ผู้ เขียนจะชอบเปิดกระปุกชามาดม แต่ละกระปุกก็มี
ความหอมท่ีตา่งกนั และหน้าตาของใบชาก็ตา่งรูปแบบ เช่น
เป็นรูปทรงคล้ายไข่มกุ รูปทรงคล้ายก้นหอย บ้างก็คล้ายตวั
หนอน ซึง่ต่อมาจึงทราบว่า รูปทรงเหล่าก็มีช่ือเรียกต่างกัน
ตามชนิดและคณุภาพ ด้วยนิสยัท่ีรักการดื่มชา ท าให้ศกึษา
เก็บข้อมลู สร้างสมประสบการณ์ จากการชิมชา เรียนรู้เร่ือง
การผลิต และคุณประโยชน์ของชาแต่ละชนิด จนให้นิยาม
วา่ มหศัจรรย์แห่งชา 
ค าว่า ชา ในภาษาจีน ประกอบไปด้วยค า 3 ค า 
เมื่อแปลเป็นไทย คือ สมุนไพร, คน และ ป่า 
เมื่ อน ามารวมกัน  จะไ ด้ค าว่า  ชา  cha ใน
ภาษาจีน คือ ชา น าคนไปสูส่มดลุย์กบัธรรมชาติ 
ซึง่หมายความว่า ชา นอกจากจะเป็นเคร่ืองดื่ม
เพ่ือผ่อนคลายแล้ว ยังให้คุณประโยนช์ต่อ
ร่างกายได้ด้วย  

ต้นชานี ม้ี ช่ื อทางพฤกษศาสตย์ว่า  Camellia 
Sinensis เป็นสายพันธุ์ ท่ีมีต้นก าเนิดจากจีน เป็นต้นชาท่ี
ชอบขึน้ในท่ีสูงและมีอากาศหนาวเย็น จึงพบมาก ในจีน 
ทางเหนือของไทย ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ ไต้หวัน  และแถบ

เทือกเขาหิมาลายา เช่น ทิเบต สิขิม เนปาล ดาร์เจลิ่ง ฯลฯ 
ชาท่ีเติบโตในท่ีสูง จะมีคุณลักษณะพิเศษ คือ ใบจะเล็ก
เรียว รสชาดเข้มก าลงัดี และมีกลิ่นหอมมาก ยังมีอีกสาย
พันธุ์ ท่ีถือก าเนิดในแคว้นอสัสมั ตอนเหนือของอินเดีย คือ 
Camellia Assamica เป็นต้นชาป่าท่ีขึน้ในเขตร้อน   มีใบ
ขนาดใหญ่ ให้รสชาติเข็มข้น เหมาะส าหรับคอชาท่ีชอบดื่ม
ชารสเข้ม 

เมื่อปริมาณความต้องการของใบชามีมากขึน้ จึงมี
ก ารคิ ด ค้นสายพัน ธ์ ใหม่  ท่ี เ กิ ดจาก  sinensis และ 
assamica สายพันธุ์ ท่ี 3 มีคุณสมบัติ คือ มีกลิ่นหอมและ
เติมโตเร็ว รสชาเข้ม เช่น ชาจากศรีลงักา และตอนใต้ของ
อินเดีย ทกุวนันี ้ชาท่ีเราด่ืมกนัก็มาจากสายพนัธุ์นี ้

เมื่อเราทราบท่ีมาของชา การเลือกซือ้มาดื่มก็ไม่
ยาก ชาที่ดีควรเป็นใบชาเปิด ไม่ใช่ชาในถุงชา เพราะใบ
ชามีคณุประโยชน์ตอ่ร่างกาย  เมื่อชงชา สิ่งแรกคือ ชาจะให้
กลิ่นหอม สีชาเหลืองอ่อน รสชาดละมุน และไม่มีรสขม 
ในขณะที่ถุงชา คือ เศษชา ท่ีให้สารเทอีน สีของชาจะเข้ม 
รสชาด ฝาดลิน้ เมื่อดื่มในปริมาณมาก จะมีผลให้ท้องผูก 
หงดุหงิดง่ายและนอนไมห่ลบั ชาท่ีดีไมจ่ าเป็นต้องราคาแพง 
ชามีหลากหลายชนิดและเป็นท่ีนิยมหาซือ้ได้ตามร้าน เช่น  
ชาด า ชาเขียว ชาอหูลงเป็นต้น   

การเร่ิมต้นหาความชอบและรสนิยมของชาท่ีเข้า
กับตัวเรา ควรถามตัวเองก่อนว่า ชอบดื่ม
เคร่ืองดื่มแบบเข้ม กลาง หรือ รสชาดอ่อน คนท่ี
ชอบเคร่ืองดื่มรสเข้ม ก็อาจจะเลือกเป็นชาด า ท่ี
ให้ความหอมละมนุ รสชาดไม่เข้มมากก็ต้องชา
ดาจิลิ่ง ถ้าชอบดื่มชาเข้มกลางควรจะเลือก นิล
คีรี ซีลอน อาจจะฝานมะนาวสกัชิน้ลงในน า้ชา 
ก็ให้ความสดช่ืน  ส่วนคนท่ีชอบชาเข้มแบบ
หลากอารมณ์ ควรเลือกชา อสัสมั ให้ความเข้ม

แต่ไม่ขม เติมนมลงสักนิดก็หอมอีกแบบ หรือจะเติม
เคร่ืองเทศก็หอมแบบเผ็ดร้อน  

ชาท่ีมีรสชาดกลาง ดื่มแบบสบาย ๆ ในทุกโอกาส
คงต้องยกให้ชาเขียว แหล่งท่ีผลิตชาเขียวได้ดีสดุต้องยกให้

มหศัจรรยแ์หง่ชา 
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จีนและญ่ีปุ่ น ทัง้ชาเขียวจีน ชาเขียวญ่ีปุ่ น ให้รสชาดท่ี
ตา่งกนั  และคณุประโยชน์ท่ีตา่งกนัด้วย 

ชาเขียวจีน เป็นชาคัว่ท่ีไม่ผ่านการหมกั ดงันัน้ สี
น า้ชาจึงเหลืองอ่อนใส รสชาดหอมหวานในปาก จึงเป็นชา
เหมาะท่ีจะดื่มหลงัอาหาร หรือ ยามบ่าย เช่น ชาหลงจ่ิน ชา
เขียวยนูาน 

ชาเขียวญ่ีปุ่น เป็นชานึ่งโดยผ่านไอน า้เพ่ือคง
ความเขียวของใบชา ดังนัน้สีของน า้ชาจะเขียวใส มีกลิ่น
หอม สดชึน่ คล้ายกลิ่นหญ้าเม่ือฝนหยดุตก เช่น เชนฉะ บนั
ฉะ เหมาะท่ีจะดื่มตอนเช้า และยามบ่าย 

ชาท่ีมีรสชาติอ่อน เหมาะส าหรับคนท่ีไม่เคยดื่มชา
และต้องการลิม้ลอง 
ช า ข า ว เ ป็ น ห นึ่ ง
ทางเลือกท่ี จะท าให้
หลงรักรสชาดชาได้ 
เน่ืองจากสีของน า้ชา
ใส ไม่ค่อยมีกลิ่น จึง
ง่ายตอ่การดื่ม   

หลากหลาย
รสชาดของชา ความ
น่าทึ่งของใบชา ตรงท่ี 

ชาเพียงต้นเดียวสามารถ ผลิต ชาขาว ชาเหลือง ชาเขียว 
ชาแดง ชาอูหลง ชาด า ในแต่ละขบวนการผลิต ยังให้
คณุประโยชน์ของชาท่ีต่างกนั และ อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ 
คือ ใบชาเป็นใบไม้ท่ีแปลก และมนัก็ยังคงมีชีวิต แม้ว่าจะ
ถูกปลิดออกจากต้นมานาน แล้วก็ตาม 
เพียงรอคอยให้คนปลกุให้ตื่น ...... 

โดย โยทะกา 
 ลมหนาวมาเยือนแล้วนะคะ อากาศเย็นลงทุกวัน 
ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเยอรมนันัน้ อากาศแปรปรวนหิมะ
ตกบนพืน้ราบแล้ว แถมตกเยอะจนผู้คนตัง้รับไม่ทนั สภาพ
อากาศแปรเปลี่ยนแปรปรวน หนาวจัด ร้อนจัด น า้ท่วม 
แผ่นดินไหว ฯลฯ เป็นเร่ืองของธรรมชาติท่ีเก่ียวข้องกับ
มนษุย์เราอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้  
 โยทะกาเพ่ิงเจอเพ่ือนเก่าท่ีไม่ได้เจอกันมานาน 
เพ่ือนบ่นให้ฟังว่าเกลียดฤดูหนาวมากถึงมากท่ีสุด อยู่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อะไร ๆ ก็ดีหมด ยกเว้นฤดูหนาว
และหิมะ เธออยู่ท่ีน่ีมา 14 ปีแล้ว ยงัไมชิ่นเลย พอเร่ิมเข้าฤดู
หนาวปุ๊ ปหวดัก็จะมาทนัที แถมเป็นหวดัยาวตลอดฤด ูบาง
ปีก็เป็นไข้หวดัใหญ่ ทรมานร่างกายยงัไม่พอ จิตใจยงัหดหู่
ซมึเศร้าอีกด้วย 
 โยทะกาก็ได้แต่แนะน าเพ่ือนไปว่า คนภูมิคุ้มกนัไม่
ดีนัน้ควรไปหาหมอ ขอค าแนะน าเร่ืองวัคซีน ช่วงเข้าฤดู
ห น า วหมออาจจ ะ แน ะน า ใ ห้ ฉี ด วั ค ซี น ท่ี เ รี ย ก ว่ า 
Grippeimpfung เป็นวัคซีนป้องกันเชือ้ไวรัสช่วงฤดูหนาว 
แม้จะป้องกันไวรัสไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ป้องกันเชือ้
ไวรัสได้หลายชนิด ซึ่งควรฉีดระหว่างเดือนตุลาคม -
พฤศจิกายน ไมค่วรฉีดช้าหรือเร็วเกินไป 
 ส าหรับคนท่ีชอบฤดหูนาวนัน้คงตัง้ตารอให้ถงึเวลา
ท่ีหนาวจ ริง  ๆ  รอ ท่ีจะไ ด้ เล่นสกี  ไ ด้สัมผัส หิมะและ
บรรยากาศขาวโพลนบนยอดเขา รอคอยเทศกาลเฉลิม
ฉลองท่ีมาถงึ 
 เร่ืองของความชอบ ความรัก รสนิยมไม่มีใคร
เหมือนใครอยู่แล้ว คนท่ีเกลียดฤดูหนาวหากเลี่ยงได้ก็จะ
เก็บเสือ้ผ้ายดัใส่กระเป๋าหนีหนาวไปเริงร่าหาแดดในอีกซีก
โลก หมดหนาวเมื่อไหร่ค่อยกลบัมาใหม่ แต่คนท่ีเลี่ยงไมไ่ด้
ก็คงต้องหาวิธีรับมือกบัความหนาวนัน้ให้ได้  
 

มายิม้รา่ทา้หนาว 
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วันนีโ้ยทะกาเรียบเรียงค าแนะน าการสู้หนาวด้วยพลัง
ใจ จากนักจิตวิทยา บริกิตท์ ฟุก-เมเยอร์ มาฝากทุก
ท่านค่ะ  ใจแข็งแกร่งร่างกายก็จะแกร่งตามนะคะ มาดกูนั
คะ่วา่มีข้อแนะน าอย่างไรบ้าง  
 

1. ท าใจยอมรับความมืดมัวของฤดูหนาว  
ข้อดีของการมีเวลากลางวนัท่ีสัน้ลง คือท าให้เรามีเวลาอยู่
กับตนเองมากขึน้ อยู่ในความสงบ ผ่อนคลาย ปิดสวิตช์
ตนเอง ใช้เวลาในฤดนีู ้เพ่ือเรียนรู้ตนเอง อย่างท่ีอลัเบิร์ต คา
มุส กล่าวไว้ว่า “ผ้านวมในฤดูหนาวที่ ให้ความอบอุ่น
แข็งแกร่งและไม่อาจท าลายได้ คือการสร้างฤดูร้อน
ภายในจติใจ” 
 

2. ใช้เวลาส ารวจตนเองว่าเรายืนอยู่ จุดใด 
ถามตนเองว่า ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา มีอะไรดี ๆ เกิดขึน้
ในชีวิตเราบ้าง และควรจดบนัทกึสัน้ ๆ  ไว้วา่ ใครท่ีช่วยเหลือ
และเป็นแรงบันดาลใจให้เรา ใครท่ีเราอยากจะขอบคุณ 
และเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง  
 

 3. วางแผนอนาคต เขียนแผนการและเป้าหมาย
ในอนาคต 5 อย่าง ท่ีเราอยากจะท าเป็นพิเศษ หรือฝันไว้วา่
จะท า และใช้เวลาเลก็น้อยในแตล่ะวนัพยายามเดินตามฝัน
นัน้ 
 4. ใช้พลังแห่งจินตนาการ วาดจินตนาการ
ส่วนตัวท่ีท าให้เรารู้สึกดี  เป็นสถานท่ีแห่งพลังของเรา 
อาจจะเป็นถ า้ เป็นสถานท่ีสวยงาม เป็นตกึ หรือเป็นสถานท่ี
ท่ามกลางธรรมชาติ เมื่อใดก็ตามท่ีเราต้องการเติมพลงัให้
ตนเอง เราก็จะจิตนาการวา่ตนเองไปในสถานท่ีแห่งนัน้ 
 

5. ฝึกจติให้คดิบวก บอกกบัตนเองบ่อย ๆ และ 
ดงั ๆ ด้วยประโยคเหล่านี ้“เราคือผู้ เบิกบานและเงียบสงบ” 
“มิตรภาพและความส าเร็จจะน าเราผ่านพ้นทุกช่วงฤดกูาล” 
“เราคือผู้แขง็แกร่งและเป่ียมพลัง” 
 
 
 

 

6. ยิม้ไว้ แม้จะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะยิม้ 
แม้แต่การแกล้งยิม้  ก็ท าให้เราสามารถผ่อนคลายได้ 
กล้ามเนือ้ใบหน้าจะขยับตัว สมองจะรู้สึกเบิกบาน ท าให้
รู้สกึเหมือนเราโชคดีมีสขุ อนันีถ้้าไมเ่ช่ือต้องทดลองดคูะ่ 
 

 7. ออกก าลังกายและกนิอาหารที่ดีมีประโยชน์ 
ข้อนีค้งไม่ต้องสงสัย ใคร ๆ ก็ รู้ว่าอาหารดี ๆ นัน้ส่งผล
อย่างไรต่อสุขภาพ และการออกก าลงักายควบคู่ก็ย่ิงดีเข้า
ไปใหญ่ แค่ออกไปเดินสกัคร่ึงชัว่โมง สมัผสับรรยากาศนอก
บ้าน รับอากาศบริสุทธ์ ก็สามารถเติมพลงักาย พลงัใจให้
ตนเองได้ 
 ลองน าข้อแนะน าเหล่านีไ้ปปฏิบตัิดนูะคะ ส าหรับ
คนที่ชิงชงัฤดหูนาว อาจจะมองเห็นแง่มมุดี ๆ  จนเปลี่ยนใจ
มารักฤดหูนาวก็เป็นได้ .... 
 
 
 
 
      *** จะสูห้นาวดว้ยเนือ้      ไหวฤๅ น้องยา  

หนาวรา้ยสมร า่ลอื      ต่างรู ้
จ านนหนาวอย่าดือ้    ห่มกาย เถดิหนา 

       ฝึกใหใ้จพรอ้มสู ้       ผ่านหนาวยาวนาน *** 
                               โยทะกา® 

 
เครดติภาพ: https://pixabay.com/de/valentinstag-valentine-herzen-1947567/ 

 
 

 
 



                                
ห น้ า   25 

 รวงข้าว / ธนัวาคม 2018 

 
 
 

โดย ป้าแม้ว 
รวงข้าวฉบบัสิงหาคม ป้าเล่าเร่ืองวิชาชีวิต ฉบบันี ้

จะขอเล่าต่อตามสัญญา ท่ีได้ไปเรียนในโครงการอบรม 
"เป็นสุขกับชีวิต เป็นมิตรกับความตาย" โดยพระไพศาล 
วิสาโล วดัป่าสคุะโต ชยัภูมิ เมื่อวนัท่ี 7-10 มิ.ย พ.ศ. 2561 
ท่ี Hasliberg Reuti รัฐเบิร์น  

 

“เป็นมิตรกับความตาย” โปรดอย่าว่ากันเลย ท่ี
ป้าน าเร่ืองนีม้าเล่า ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เวลา
ท่ีควรจะนึกถึงแต่เร่ืองบันเทิง เริงใจ ด้วยป้าอยากให้มอง
เร่ืองตายเป็นธรรมดา เกิดขึน้กบัทกุคน แบบไมเ่ลือกหน้าตา 
ยศฐาบรรดาศักด์ิ ไม่เลือกเวลา และสถานท่ี เพราะช่วงท่ี
ผ่านมา คนรู้จกั ทัง้อายุน้อยกว่า และมากกว่าป้า ต่างก็ล้ม
หายตายจากกนัไป แบบไมเ่คยคาดคิดมาก่อน วา่จะมาจาก
กนัไปได้ง่าย ๆ และเร็วขนาดนี ้การเห็นความตายบ่อย ๆ  ก็
ท าให้ ย่ิงคิดถึงตัวเองเมื่อวันนัน้มาถึง ท่ีคิดว่าตัวเอง
เตรียมพร้อมแล้วนัน้ พร้อมจริง ๆ หรือ ถึงแม้จะเขียน
พินัยกรรมชีวิตไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทรัพสินเงิน
ทอง การรักษา ทัง้แบบฉุกเฉิน และเรือ้รัง หรือจะจัดการ
ร่างกายอย่างไร และใครจะจดัการเร่ืองทัง้หมดท่ีวา่นี ้

ในวนัอบรมมีค าถามจากพ่ีคนหนึ่งว่า “เม่ือวาระ
สุดท้ายมาถงึ เกดิอะไรขึน้บ้าง” พระอาจารย์ไพศาล ตอบ
ว่า “อยู่อย่างไร ก็ตายอย่างนัน้” นั่นคือ ถ้าเราอยู่อย่าง
ขาดสติ รักตวัเองไม่ถูกต้อง ปล่อยชีวิตให้อยู่กับทุกข์ ทัง้ ๆ 

ท่ีมีสขุอยู่รอบตวั เม่ือถงึเวลาตาย ก็ตายแบบทรมาน เพราะ
คุณภาพของการตาย สัมพันธ์กับการใช้ชีวิต ถ้ามีชีวิตอยู่
อย่างมีความหมาย ความตายก็ไม่ใช่เร่ืองน่าห่วง ดังนัน้
ขอให้พวกเราใช้ชีวิต อย่างมีสติ และรู้จกัการปลอ่ยวาง  

พระอาจารย์เล่าต่อว่า ช่วงเกือบ 20 ปีท่ีผ่านมา 
คนเราตายแบบเจ็บปวด และทรมานมากขึน้ เพราะค าว่า
วิวัฒนาการโดยเฉพาะด้านการแพทย์ คนไปตายท่ี
โรงพยาบาล หรือบ้านพกัคนชรากนัมากขึน้ ในบางรายเกิด
จากการยือ้ชีวิต เช่น เจาะคอ ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ เป็นต้น 
มีความทุกข์กายมากขึน้ และถ้าไม่ได้เตรียมตัวรับความ
ตายไว้ ก็จะทุกข์ใจมากขึน้เช่นกัน   ชีวิต เปรียบได้กับการ
เดินทาง  คือ ต้องมีจดุหมายปลายทาง แตส่ิ่งเดียวท่ีต่างกนั 
คือ จุดหมาย ใคร ๆ กอ็ยากไปให้ถงึ กบั ปลายทางของ
ชีวิต ซึ่งมาแน่ ๆ แต่ไม่มีใครอยากนึกถึง  และช่วงท่ีมี
ชีวิตอยู่อย่าละเลยความสัมพันธ์ในหมู่คนรอบข้าง มอง
ความสุขรอบ ๆ ตัว อย่ามองแต่ความสุขข้างหน้า ให้มอง
ข้าง ๆ ด้วย  

ส าหรับค าถามท่ีว่า “จะท าตัวอย่างไร เม่ือคน
ใกล้ชิด หรือคนรู้จัก อยู่ ในช่วงใกล้ตาย” พระอาจารย์
แนะน าว่า “บอกให้เขา นึกถึงพระ บุญท่ีเขาท า น้อมนึกถึง
พระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์) พาใจละ
จากทกุสิ่ง ทกุคน ทกุความรัก ความโกรธ ฯลฯ” และให้ถาม
เขาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีท าให้เขามีความสขุท่ีสดุ บุญท่ีสดุ นึกถึง
สิ่งท่ีเราศรัทธา เพราะสิ่งเหลา่นีจ้ะให้เราเกิดความปราโมทย์ 
คือ ความปลืม้ใจ ความปิติยินดี สารเอ็นโดรฟินจะถูกหลัง่ 
ความสขุก็จะเกิดตามมาทัง้กายและใจ ก็จะเป็นการไปแบบ
มีความสขุ 

บ่อยครัง้ป้าเห็นวา่ คนเรารอให้มีปัญหาก่อน จงึ
หาทางแก้ หรือหาตวัช่วย แตอ่ะไรที่ยงัอยูไ่กล ก็จะไมใ่ห้
ความส าคญั ท่ีจะเรียนรู้ แตค่วามตายเป็นเร่ืองไกลตวั
หรือ  เราทกุคนไมว่า่จะแก่หรือเดก็ มีสิทธิตายได้ทกุขณะ มี
ภาษิตธิเบตกลา่วไว้อย่างน่าฟังวา่  
“ระหว่างพรุ่งนีกั้บชาติหน้า ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะ
มาก่อน” เล่าให้ฟังเฉย ๆ นะคะ...อย่าว่ากัน... 

เป็นมติรกบัความตาย 
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สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศท่ีพวกเราหลายคน บอก
วา่เป็นบ้านหลงัท่ีสอง แล้วท่ีบอกวา่เป็นบ้านของเรา เรารู้จกั
บ้านหลังนีก้ันมากน้อยแค่ไหน และท าไมถึงต้องท าความ
รู้จกัด้วย ก็อยากจะบอกว่า ถ้าเป็นบ้านของเราจริง ๆ เราก็
ควรรู้จักเกือบทุกซอก ทุกมุมของบ้าน เพ่ืออะไรนัน้ เราทุก
คนมีค าตอบให้กบัตวัเองอยู่แล้วใช่ไหมค่ะ เพียงแต่ว่า บ้าน
ท่ีเราอยู่อาศยัจริง ๆ นัน้ มนัใกล้ตวัมาก แต่บ้านคือประเทศ
นี ้ดใูหญ่โตเกินไปท่ีเราจะท าความรู้จกัได้หมด แตรู้่ทีละเลก็ 
ทีละน้อย เด๋ียวก็เยอะเอง เร่ิมด้วยภมูิศาสตร์ละกนั 

Karte der Schweiz © swisstopo 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แบ่งเป็น 3 สว่นใหญ่ ๆ คือ 60% 
เป็นเทือกเขา 30% พืน้ท่ีภาคกลาง และ10% จรูา  
➢ มีพืน้ท่ีทัง้หมด 41,285 ตารางกิโลเมตร 
➢ ความยาวจากเหนือถงึใต้ 220 กิโลเมตร และจาก 

ตะวนัตกถงึตะวนัออก348 กิโลเมตร  
➢ มีเส้นพรมแดนยาว 1,882 กิโลเมตร ชายแดน 

ติดตอ่กบั 5 ประเทศ คือ อิตาล ีฝร่ังเศส เยอรมนี ออสเตรีย 
และ ลิคเตน่สไตน์ 
➢ ยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุตัง้อยู่เหนือระดบัน า้ทะเล  

4,634 เมตร คือ ยอดเขาดโูฟร์ซึง่เป็นสวนหนึง่ของเทือกเขา
มองเต้โรซา่ เป็นยอดเขาสงูสดุในประเทศ 
➢ จดุต ่าสดุของประเทศคือ ทะเลสาบมาจอเร่ 

 (Lago Maggiore ภาษาอิตาลี่) ท่ีระดบัความสงู 193 เมตร 
อยู่ในรัฐเทซนิ (Tessin) 

➢ หมูบ้่านท่ีอยู่สงูสดุของประเทศคือ หมูบ้่านยฟูฟ์  
(Juf) รัฐ Graubünden ตัง้อยูท่ี่ระดบัความสงู 2,126 เมตร 

การใชพ้ืน้ทีข่องประเทศ  
 7.5% เป็นท่ีอยู่อาศยั เมือง การค้าขาย  

อตุสาหกรรม การขนสง่ การจดัหาพลงังาน การก าจดัขยะ 
สวนสาธารณะสถานท่ีพกัผ่อน   

 35.9% ใช้ในการเกษตรกรรม และ  
 31.3% เป็นพืน้ท่ีป่า  
ป่าใหมเ่ร่ิมมีการขยายตวัออกไปครอบคลมุพืน้ท่ี

ฟาร์มท่ีถกูละทิง้ปลอ่ยปละละเลย 
ธารน า้แข็งปกคลมุ 1,140 ตารางกิโลเมตร ของ

พืน้ท่ี ระหวา่งปี ค.ศ.1985 ถงึ ปี ค.ศ. 2009 ธารน า้แข็ง
สวิส หดลงมากกวา่ 390 ตารางกิโลเมตร 

ประมาณ 20% ของเทือกเขาแอล์ปอยู่ในเขตของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ต้นน า้ของแมน่ า้หลกั 4 สาย คือ แมน่ า้ไรนน์ 
แมน่ า้โรนน์ แมน่ า้เรยส์ และ แมน่ า้ทิชิโน่ มาจากเทือกเขา
ใหญ่กอทธาร์ด 

สวิตเซอร์แลนด์ประเทศเลก็ ๆ แห่งนี ้มีทะเลสาบ
อยู่ถงึประมาณ 1,500 แห่ง ทีเดียวเชียว.... 

ท่ีมา : 
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/um
welt/geografie/geografie---fakten-und-zahlen.html 
แปลเรียบเรียงโดย แดบ่พุการี    
 
 

หวัใจของยุโรป 

https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/umwelt/geografie/geografie---fakten-und-zahlen.html
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/umwelt/geografie/geografie---fakten-und-zahlen.html
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ถามมา ตอบไป 
โดย พ่ีหญิงไทย 

 
 
 
 
 
 
 

เม่ือพ่อจดทะเบียนรับรองบุตร มีผลและประโยชน์
อย่างไร 
ค าถาม: หนูเป็นคนไทยค่ะ อยู่ในประเทศไทย แม่ไม่ได้จด
ทะเบียนสมรสกบัพ่อผู้ ให้ก าเนิด ซึง่เป็นชาวสวิส และไม่ได้
อยู่ด้วยกันแล้ว หนูใช้นามสกุลของพ่อ และพ่อท าเอกสาร
รับรองบตุร หนอูยู่กบัแม ่ไมเ่คยพบพ่อผู้ให้ก าเนิดเลย จนถงึ
ตอนนี ้หนูอายุ 22 ปีแล้ว อยากถามว่าหนูจะขอสัญชาติ
สวิสได้หรือไม่ หนูจะต้องตามหาพ่อให้พบก่อนไหม มีวิธีใด
ท่ีหนจูะด าเนินการได้ไหมคะ 
ค าตอบ: กรณีพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส (กฏหมาย
สวิสและกฏหมายไทยมีรายละเอียดตา่งกนัเลก็น้อย แตใ่น
บางข้อก็ตา่งยอมรับซึง่กนัและกนั) 
ในประเทศไทย ก่อนอื่นขอพูดถึงข้อกฏหมายเร่ืองการจด
ทะเบียนรับรองบุตรของพ่อผู้ให้ก าเนิด กรณีท่ีพ่อและ
แมไ่ม่ได้จดทะเบียนสมรส ถ้าพ่อท าค าร้องขอจดทะเบียน
รับรองบุตรกับส านักทะเบียนราษฎร์ โดยท่ีแม่หรือบุตรให้
ความยินยอม หรือขออ านาจศาลในการจดทะเบียนรับรอง
บุตร เช่นนี ้ลูกจะเป็นบุตรชอบด้วยกฏหมายทุกประการ 
เพราะการยินยอมให้ใช้นามสกุลพ่อในสตูิบตัร ไม่สามารถ
ยืนยนัการเป็นบตุรตามสายเลือดได้  
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กรณีท่ีแมเ่ป็นชาวตา่งชาติ มี
บตุรกบัชาวสวิส โดยไมไ่ด้จดทะเบียนสมรส ถ้าพ่อจด
ทะเบียนรับรองบุตร และขอมีสิทธิปกครองร่วมกัน 
บุตรจะได้สัญชาตสิวิสตามพ่อ สามารถใช้นามสกุล
ของพ่อได้ และจะต้องแจ้งเกิด (ดกูฏระเบียบ การใช้
เอกสารใดบ้าง www.admin.ch ) เม่ือแจ้งเกิดกบัราชการ

สวิสแล้ว ได้สญัชาติสวิสตามบิดา ก็สามารถท าหนงัสือ
เดินทางสวิสได้ตอ่ไป  
กรณีเดก็เกดินอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เช่น ท่ี
ประเทศไทย หลงัจากแจ้งเกิดกบัราชการไทยแล้ว ให้แจ้ง
เกิดและขอสตูิบตัร ท่ีสถานทตูสวิสในประเทศนัน้ ๆ แล้วน า
สตูิบตัรมาลงทะเบียนในถ่ินพ านกัของบิดา หรือแจ้งท่ีส านกั
ทะเบียนในถ่ินเกิด ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

 กลับมาที่ค าถามนะคะ ท่ีแจ้งว่าพ่อท าใบรับรอง
บุตรแล้ว คงต้องตรวจสอบว่าจดทะเบียนเป็นทางการ
หรือไม่ เพราะถึงแม้ว่าจะได้ใช้นามสกุลของพ่อ ตาม
ทะเบียนของไทย ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่า เป็นพ่อผู้ ให้
ก าเนิด ถ้ามีการจดทะเบียนเป็นทางการแล้ว ก็อาจสามารถ
แจ้งเกิดกับหน่วยราชการสวิสได้ต่อไป แต่ก็มีกฏระเบียบ
การให้สัญชาติ กรณีท่ีบุคคลนัน้เกิดและอาศัยอยู่นอก
ประเทศสวิตฯ เป็นระยะเวลานานมาก เช่นกรณีนี ้อาจต้อง
มีการสอบสวนเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งพ่อ-ลกู  
 ตรวจสอบเอกสารการรับรองบุตรนะคะ ส่วน
การด าเนินเร่ืองการขอสญัชาติ และสอบถามความเป็นไป
ได้ คุณบรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถสอบถามด้วยตนเอง 
โดยตรงกับเจ้าหน้าท่ีสถานทูตสวิส 35 ถ.วิทยุเหนือ แขวง
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ โทรศพัท์ 02 674 6900  
เพราะการตัดสินใจ  ประกอบหลักฐานต่างๆ ขึ น้กับ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบจะพิจารณาค่ะ และถ้าสามารถ
ติดตามพบพ่อ อาจเป็นประโยชน์มากขึน้ และมีความ
คืบหน้าอย่างไร เลา่สูก่นัฟังบ้างนะคะ ขอให้โชคดีคะ่.... 
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ปีใหม่ ท าอะไรใหม ่ๆ 
โดยคนรักโลก 

ใกล้สิน้ปีอีกแล้ว หลายคนตัง้ใจวา่ปีหน้าจะต้อง
เปลี่ยนแปลงบางอย่างเพ่ือให้ชีวิตดีขึน้หรือมีความสขุมาก
ขึน้ มาดกูารเปลี่ยนแปลงง่ายๆ ท่ีนอกจากจะช่วยให้เราสขุ
ใจแล้ว ยงัมีสว่นสนบัสนนุให้โลกใบนีน้่าอยู่ขึน้ 

1. ลดซือ้เสือ้ผา้ใหม่ 
คุณอาจตัง้เป้าว่าปี 2019  คุณจะไม่ซือ้เสือ้ผ้าใหม่ แต่ถ้า
มนัยากไป ลองเร่ิมจากลดการซือ้ลงก่อน รับรองประหยัด
เงินได้เยอะเลย น่ีเล่าจากประสบการตรงของคนท่ีไม่ได้ซือ้
เสือ้ผ้าใหม่ มาหลายปี และเราก าลงัช่วยโลกไปพร้อมๆ กนั 
เพราะเสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการ
ผลิตทั ง้สิ น้  ตั ง้แต่ ท่ีดิน  น า้  และพลังงานท่ีใ ช้ในการ
เพาะปลูก หรือเพ่ือมาใช้ในการเลีย้งสัตว์เพ่ือเอาหนัง 
ตลอดจนการขนสง่ข้ามทวีปท่ีใช้พลงังานมหาศาล  

2. พกถงุผา้และขวดน า้สว่นตวั 
รู้ ไหมว่าประเทศไทยติด TOP5 ประเทศท่ีปล่อยขยะ
พลาสติกลงสู่มหาสมุทรมากท่ีสุด เรามาเร่ิมจากการลด
พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ หันมาพกถุงผ้าหรือวสัดุ
อื่นท่ีใช้ซ า้ได้ และพกขวดน า้แทนการซือ้น า้บรรจุขวดกัน
ดีกวา่ 

3. ลดการกนิเนือ้สตัว ์
หลายคนอาจจะละเนือ้สตัว์ด้วยเหตผุลทางศีลธรรม แล้วจะ
เป็นไปไ ด้ไหมกับการงดบริโภคเนื อ้ ด้วยเหตุผลทาง
สิ่ งแวดล้อม เพราะการท าปศุสัตว์ ใ ช้พืน้ ท่ี  น า้  และ
ทรัพยากรมากกว่า โดยเฉพาะเนือ้แดงอย่างเนือ้วัว การ
เลีย้งววัใช้พืน้ท่ีมากกวา่ปลกูพืช (เช่น ข้าวสาลี ข้าว และมนั
ฝร่ัง) จริงไหม 

4. ใชข้องจนกวา่จะพงั 
ถ้าไม่พังจริงๆ ลองใช้ต่ออีกปีดีกว่าไหม  ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ บางทีอาจจะยังไม่จ าเป็นต้องซือ้รุ่น
ใหมล่า่สดุทัง้ท่ีเคร่ืองเก่าก็ยงัใช้ได้ดีอยู่ 
โทรศัพท์มือ ถือและอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ต่างๆ  มี
สว่นประกอบท่ีท าจากแร่ ซึง่แร่บางชนิดเก่ียวข้องกบัปัญหา

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแร่ท่ีอยู่ภายใต้ข้อ
ขัดแย้ง หรือ conflict minerals 4 ชนิด ได้แก่  โคลแทน 
ทองค า ดีบุก และทังสเตน ซึ่งเก่ียวข้องกับการท าเหมือง
ท้องถ่ินผิดกฎหมาย 

5. กนิใหเ้กลีย้งจาน อยา่เหลอือาหาร จดัการขยะ 
ในแต่ละวนัครัวเรือนสร้างขยะจากเศษอาหารจ านวนมาก 
เป็นของเหลือทิง้จากขัน้ตอนการประกอบอาหารและการ
กินเหลือ ซึง่กว่าจะมาเป็นอาหารต้องผ่านขัน้ตอนมากมาย 
ตัง้แตก่ารเพาะปลกู ปศสุตัว์ ขนสง่ การแปรรูป ฯลฯ อาหาร
เหลือทิง้ นอกจากจะหมายถึงทรัพยากรท่ีเสียไปโดยเปล่า
ประโยชน์แล้ว  ในขั น้ตอนเหล่า นี ย้ังส ร้างของเสียสู่
สภาพแวดล้อมอีกด้วย  

6. มสี่วนรว่มในการเคลือ่นไหวทางสงัคม 
คงยากท่ีคนตวัเล็กเพียงคนเดียวจะสร้างการเปลี่ยนแปลง
ได้ เพราะเหตุนีช้วนเพ่ือนและครอบครัวของคุณมาร่วม
ขบวนการตัง้เป้าหมายปีใหม ่2019 ท่ีดีตอ่คณุ ดีตอ่โลก คณุ
สามารถแบ่งเวลาสักเล็กน้อยเพ่ือติดตามข่าวสาร การ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นห่วงโซ่การผลิต วิกฤตขยะพลาสติก 
การบริโภคท่ีไม่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ตลอดจนมีส่วนร่วม
การรณรงค์เมื่อสามารถท าได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมจะเกิดขึน้หรือไม่ จะส าเร็จไม่ส าเร็จก็อยู่พวกเราซึ่ง
เป็นสว่นประกอบในสงัคมนัน้ๆ 
ปีใหม่นีข้อใหผู้อ้า่นทกุทา่นมคีวามสขุแบบยัง่ยนืนะคะ.. 
ขอแถมอีก 6 อย่างตามภาพนะคะ..... 

 



                                
ห น้ า   29 

 รวงข้าว / ธนัวาคม 2018 

รายชือ่ สถานทีต่ดิตอ่ส าคญัๆ ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
บ้านพักฉุกเฉิน ส าหรับผู้หญิง http://www.frauenhaus-schweiz.ch 
Aargau / Solothurn  Adresse:                   Postfach 2708, 5001 Aarau 

Telefon:                     062 / 823 86 00 
Basel                                                       
  

Adresse:          Postfach, 4018 Basel  
Telefon:           061 / 681 66 33 

Bern Adresse:          Postfach 183, 3000 Bern 7  
Telefon:                     031 / 332 55 33 

Region Biel  Adresse:                   Kontrollstrasse 12, 2503 Biel 
Telefon:                     032 / 322 03 44   

Thun - Berner Oberland  Adresse:          Postfach 57,3602 Thun  
Telefon:                     033 / 221 47 47 

Winterthur 
  

Adresse:                   Postfach 1779,8401 Winterthur 
Telefon:                     052 / 213 08 78  

Graubünden  Adresse:                   Postfach,7001 Chur  
Telefon:                     081 / 252 38 02 

Graubünden Adresse:          Postfach,7001 Chur 
Telefon:                     081 / 252 38 02 

St. Gallen Adresse:          Postfach 645, 9001 St. Gallen 
Telefon:                    071 / 250 03 45 

ศาลแพ่ง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
สามารถค้นหาข้อมลู และดาว์โหลด์แบบฟร์อมตา่งๆ 

เช่น แบบฟร์อมยื่นเร่ือง ขอแยก  หยา่ หรือ ค้นหาข้อมลู กฏหมายเก่ียวกบั
คดีแพง่ ของแตล่ะศาลได้ 

http://www.zivilgerichte.ch 

สภาทนาย ประเทศสวติเซอร์แลนด์ https://www.sav-fsa.ch 
 

 

เว็ปข้อมูล ส านักงานแนะแนว ด้านการศึกษา  
(ระบบการศึกษาในประเทศสวิตเฃอร์แลนด์) 
ส านกังาน มีประจ าอยูท่กุรัฐ ให้บริการแนะน าปรึกษาฟรี  
เช่น การขอเทียบวฒุิจากประเทศไทย การศกึษาตอ่ 

https://berufsberatung.ch  
 
 
 
 
 

เว็ปลิงค์ หน่วยงานราชการของแต่ละรัฐ https://www.ch.ch/de/behordenadressen/ 
https://www.ch.ch/fr/annuaire/ 

เว็บลิงค์ ข้อมูลทั่วไป ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

เช่น การท างาน ภาษี กฏหมาย วซีา่ การท าใบขบัขี่  ระบบประกนัสงัคม 
การศกึษา 

https://www.ch.ch 

ส านกังานให้ข้อมลู ระบบสวสัดิการเงินกองทนุเกษียณอาย ุและสวสัดิการ
ประกนัทพุพลภาพ (Die  Informationsstelle AHV/IV)  บริการให้ข้อมลู
ตา่งๆ  

https://www.ahv-iv.ch 

ส านักงานให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับเร่ืองหนีส้ิน http://www.schulden.ch 

หน่วยงานให้ค าปรีกษา แก่คู่สมรส 2 สัญชาต ิ

(ทัง้สองแห่ง มีบริการจัดหาล่ามระหว่างให้ค าปรึกษา) 
เช่น ด้านกฏหมาย แยก หยา่ ด้านสงัคม การด ารงชีวิต  การศกึษา อาชีพ  
หน่วยงาน  binational.ch 

หน่วยงาน Frabina 

 
 
 
 
http://www.binational.ch 

https://www.frabina.ch 

https://www.ch.ch/de/behordenadressen/
http://www.binational.ch/
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เบอรโ์ทรศพัทฉุ์กเฉิน ทัว่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมลูนี ้รวบรวมโดย  ศกัดา บวัลอย เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2561 ทัง้นีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 
................................................................................................................................................................................................. 

ปฏทินิกจิกรรม 

 

ฉุกเฉินในยุโรป Allgemeiner Euronotruf,  numéro d'urgence européen 112 

ต ารวจสายด่วน Polizeinotruf, Police 117 

ดับเพลิง Feuerwehrnotruf, Pompiers 118 

รถพยาบาลฉุกเฉิน Sanitätsnotruf, Ambulance 144 

หน่วยจราจร Strassenhilfe, 140 

สายด่วนสุขภาพจติ Die Dargebotene Hand, Main tendue 143 

สายด่วน หน่วยพษิวิทยา Vergiftungsnotfälle, intoxication 145 

ศูนย์ช่วยเหลือ เดก็และเยาวชน Kinder/Jugendhilfe, pour les enfants 
et les jeunes 
 

147 

วันอาทติย์ที่ 5 พ.ค. 2019 งานประชุมสามัญประจ าปี  
ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 

วันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2019  คอร์สกรรมฐาน   โดยท่านเจ้าคุณ พระภาวนาเขมคุณ วิ.  
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา 

สถานที่ Hôtel La Sapinière, 1862 Les Mosses VD  
วันอาทติย์ที่ 1 ก.ย. 2019 งานวันครอบครัว  

ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 



วนัสงัสรรคค์รอบครวัหญงิไทยคร ัง้ที ่13 และ งานฉลองครบรอบ 20 ปี สมาคม 
วนัอาทติยท์ี ่2 กนัยายน 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โตว้าทจีากทมีรา้นอาหาร   กบั   ทมีนวดแผนไทยและสปา 

นอ้งกวาง มาเพน้ทห์นา้ น่ารกั ๆ ใหเ้ด็ก ๆ 
มคีวามสขุ สนุกสนาน กนัถว้นหนา้ 

เกา้อีด้นตร ีไม่ชนะ ก็น่ังทบัซะเลย ชะเองิเอย  
เค็กส าหรบัวนัครบรอบ 20 ขวบ กบัมติรคู่กาย คูใ่จคะ่ 



 

วนัสงัสรรคค์รอบครวัหญงิไทยคร ัง้ที ่13 และ งานฉลองครบรอบ 20 ปี สมาคม 
วนัอาทติยท์ี ่2 กนัยายน 2018  

ที ่Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 
โดยเอกอคัรราชทูต นายจกัร ีศรชีวนะ ใหเ้กยีรตกิลา่วเปิดงาน และอยูร่ว่มงาน  

ชมการแสดงร าไทยจาก ด.ญ. เจนนิเฟอร ์ดาฮล์เกรน (นอ้งฟ้า) 
การเดีย่วไวโอลนิจาก ด.ญ. อรโุณทยั ลซิา่ ไฟเฟอร ์ 

และร าสาวเจยีงฮาย จากคณุแม่เกษร พลสึส ์และ ด.ญ. Vanessa Lalida Plüss  
การโตว้าทจีากทมีนวดแผนไทยและสปา กบัทมีรา้นอาหารไทย สนุกสนานกบักจิกรรมเกา้อีด้นตร ีทัง้วยัเด็กและ

ผูใ้หญ ่แข่งขนัการเตน้สดุแสนเรา้ใจ และกลบับา้นดว้ยของขวญัของรางวลัเต็มกระเป๋า สขุกนัถว้นหนา้... 

 
 
 
 
 
 
 

 

คณุแม่เกษร พลสึส ์และ นอ้งขวญั
ขา้ว  

นอ้งลซิา่ 

นอ้งฟ้า รบัของขวญัจากทา่นทตู 

พี ่ๆ และน้อง สมาชกิสมาคมหญงิไทย  
ผูอ้ยู่เคยีงบ่า เคยีงไหล่กนัมา 20 ปี 


