ว า ร ส า ร เ พื่ อ ช า ว ไ ท ย ใ น ส วิ ต เ ซ อ ร ์ แ ล น ด ์ ปี ที่ 20

RUANGKHAO
ธ ันวาคม 2561 / Dezember 2018

ว ันที่ 7- 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ร่วมงานเทศกาลไทย
จัดโดย สถานเอกอค
ั รราชทู ต ณ กรุงเบิร ์น

รวงข้าว

ปี ที่ 20 ฉบับเดือนธันวาคม 2561/2018

สารบัญ

สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย 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

เรื่องจากปก
5

อาสาสมัคร ผู้มีจิตอาสา

เรื่องจากเมืองไทย
15

พลทหารใหม่: น้ องชายคนเล็ก

กฎหมายน่ารู้

เฟสบุ๊ก สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย:

facebook.com/thaifrauen.swiss
………………………………………………………

คณะกรรมการสมาคมฯ
ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
รองประธาน และทะเบียน: กุวลั ยา รีเดอร์
เหรัญญิก : พรพรรณ เวงเงอร์
ประชาสัมพันธ์ : กัลยา ฟิ งค์
เลขานุการ : ญาณพัช ดินเน่
ผู้ช่วยเลขานุการ : มณฑา คูนซ์- บุญจริง
บรรณาธิการ : กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder
ที่ปรึกษา : สมบัติ มากลัน่ –เรอบิเย ศักดา บัวลอย
…………………………………………......
บรรณาธิการ จัดทาปกและรูปเล่ ม: กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
ช่ างภาพ : กุวลั ยา รีเดอร์
กองบรรณาธิการ : กุวลั ยา รีเดอร์ จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
พิสูจน์ อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
นักเขียน : ก. ไตรคา พี่หญิงไทย ต้ นข้ าว โยทะกา
ป้าแม้ ว เฟราฮีรชิ คนรักโลก และลาดวน
นักเขียนหน้ าใหม่ : คนปรุงชา แก้ วกัลยา และลอมฟาง
นักแปล : ศักดา บัวลอย แด่บพุ การี และก.ไตรคา
ขอขอบคุณ ภาพปกโดยคุณอนุชา ชัยชมภู
ภาพประกอบในเล่มจาก กูเกิ ้ล และช่างภาพของสมาคมฯ

12
13
16
17

ตัดบัวยังเหลือเยื่อใย
เงินจากเสาที่ 2 ไปอยูก่ บั ใคร ถ้ า...
การเป็ นทหารของบุคคลสองสัญชาติ
ขุมทรัพย์ของพวกเรา

สรรหามาเล่า
18
19
20

ภาษาไทยกับคนสวิส
เมื่อชีวิตถึงจุดเปลี่ยน
สมาพันธรัฐสวิสแจกเงินประชากร

สุขภาพกาย ใจ
22
23
25

มหัศจรรย์แห่งชา
มายิ ้มร่าท้ าหนาว
เป็ นมิตรกับความตาย

สาระน่ารู้
26
28
29

หัวใจแห่งยุโรป
ปี ใหม่ทาอะไรใหม่ ๆ
รายชื่อ สถานที่ตดิ ต่อสาคัญ ๆ

หญิงไทย
4
27
30

บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน
ถามมา ตอบไป
ปฏิทินกิจกรรม

ห น้ า 3
รวงข้ าว / ธันวาคม 2018

สารจากประธาน

บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ่ เพื่อนผู้อา่ นรวงข้ าวทุกท่าน
รวงข้ าว ฉบับส่งท้ ายปี เก่า ต้ อนรับปี ใหม่ ตามธรรม
เนี ย มสุด ฮิ ต ของช่วงเวลานี ค้ ือ การตัง้ เป้ าหมายว่าจะทา
อะไร สาหรั บปี ต่อไป เพื่อน ๆ สมาชิกตังกั
้ นหรื อยัง คะ เมื่อ
ตัง้ เป้ า หมายแล้ ว ดิ ฉั น มี เ คล็ ด วิ ธี ม าฝาก คื อ การลงมื อ
ปฏิบตั ิเดี๋ยวนี ้ ตอนนี ้ จนเกิดความเคยชิน ไม่จาเป็ นต้ องรอ
ให้ ถงึ ปี ใหม่ ใคร ๆ ก็สามารถทาได้ ตามที่ตงเป้
ั ้ าไว้ ขอให้ เริ่ ม
ที่ปัจจุบนั นะคะ
เรื่ องจากปก เพื่อเป็ นการฉลองครัง้ สุดท้ ายของปี ที่
สมาคมทางานจิตอาสามาครบ 20 ปี ลาดวนไปสัมภาษณ์
คนทางานจิตอาสา ต่างสาขารั บรองว่าเรื่ องราวของแต่ละ
คน น่าสนใจและมีคุณค่าในการทาตาม และได้ คนที่ เป็ น
เพื่อนกันมา 35 ปี ช่วยทารู ปให้ มีเพื่อนดี เพื่อนเก่ง เป็ นศรี
แก่ตวั นะคะ
ด้ านกฏหมายน่ารู้ เรื่ องเกี่ยวกับระบบสามเสามา
แรง ทั ง้ เสาที่ ห นึ่ ง เราจะรู้ ว่ า เขาน าเงิ น นั น้ ไปท าให้ มี
มูลค่าเพิ่มอย่างไร และเสาที่สอง ว่าถ้ ามีการเสียชีวิตเกิดขึ ้น
ใครจะได้ หรื อใครอยากรู้ ว่าเงินที่เราและนายจ้ างฝากไว้ ให้
เรานัน้ มีอยู่เท่าไหร่ แล้ ว พี่หญิ งไทยนามาบอกเล่ากันแล้ ว
ค่ ะ นอกจากนี ้ กฎหมายใหม่ ซึ่ง มี ผ ลบัง คับ แต่ วัน ที่ 21
กันยายนที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลง เงินอุปการะเลี ้ยงดู
ลูก เมื่อพ่อแม่ต้องการแยกกันอยู่
ฉบับนี ้ เราได้ นกั เขียนหน้ าใหม่มาร่ วมงาน ติดตาม
เรื่ องราวของเขาทัง้ 3 ได้ จากเรื่ อง ภาษาไทยกับคนสวิส เมื่อ
ชีวิตถึงจุดเปลี่ยน และมหัศจรรย์แห่งชา
ขอให้ ทุกท่าน มีความสุขกับเทศกาลส่งท้ ายปี เก่า
ต้ อนรั บปี ใหม่ เหมือนเช่นเคย การได้ รับเสียงสะท้ อนจาก
ผู้อา่ น เป็ นของขวัญชิ ้นดี สาหรับคนทางานนะคะ
กุหลาบ ไทรโพธิภู์ ่ (saipopoo@gmx.ch)

สวัสดีคะ่ เพื่อนสมาชิกและผู้อา่ นทุกคน
ปี นีส้ มาคมหญิ งไทยฯ บรรลุนิติภาวะ แบบไทย ๆ
คือเมื่ออายุครบ 20 ปี งานสังสรรค์ เฉลิมฉลองแบบง่าย ๆ
สนุกสนาน และมีสาระผ่านไปแล้ ว เป็ นที่ประทับใจของผู้มา
ร่ วมงาน ซึง่ รับของขวัญ ของแจก เป็ นที่ระลึก และเพื่อแสดง
ความขอบคุณเพื่อน ๆ สมาชิกพร้ อมครอบครัว ซึง่ ให้ ความ
สนับสนุนการทางานของสมาคมฯตลอดเวลาที่ผ่านมา
ฉบับนี ้ ท่าน บรรณาธิ การ มาขอสัมภาษณ์ เรื่ อง
การทางานจิตอาสา ต้ องขอบอกว่า จะเป็ นครัง้ แรก และครัง้
เดียว ที่จะยอมให้ เขียนเรื่ องเกี่ยวกับตัวเอง จะเป็ นประโยชน์
หรื อไม่อย่างไร คงต้ องยกให้ เป็ นหน้ าที่ เป็ นความเห็นและ
การพิจารณาของเพื่อนสมาชิกค่ะ
การทางานของสมาคมฯ จะเดินหน้ าต่อไปได้ เรา
ต้ องการคนรุ่ นใหม่นะคะ มาเป็ นกาลังเสริ มให้ กับคนเก่า
คนแก่ ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่ มต้ น ไม่มีสิ่งใดยากเกินกาลัง
ถ้ าเรามีความตังใจ
้ สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยรอคุณอยู่
นะคะ ก่อนที่เราจะต้ องส่งสัญญาณ SOS “ขอ” แทนการ
”ให้ ” ขอบคุณที่เป็ นกาลังกายและกาลังใจ ค่ะ
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อาสาสมัคร ผู ม
้ จ
ี ต
ิ อาสา
โดย ลาดวน

เนื่ อ งจากปี นี ้ สมาคมหญิ ง ไทยเพื่ อ หญิ ง ไทย
สวิตเซอร์ แลนด์ ก่อตังมาครบรอบ
้
20 ปี จากกลุม่ คนที่อาสา
เข้ ามาทางานด้ วยจิตอาสามาให้ รุ่ นแรก ๆ เมื่อ 30 ปี ที่แล้ ว
มายังรุ่ นต่อ ๆ มา มีจิตอาสาเข้ ามา และจากไป ตามเหตุ
และความจาเป็ นของแต่ละคน รวงข้ าวฉบับส่งท้ ายปี ของ
การครบรอบงานจิตอาสา ลาดวนจึงไปสัมภาษณ์ จิตอาสา
รุ่ นบุกเบิก อยู่กบั สมาคมตังแต่
้ ต้น จนถึงปั จจุบนั รวมทังจิ
้ ต
อาสารุ่ นต่อ ๆ มา ว่าเหตุไฉนจึงมาทางานที่ไม่ได้ คา่ จ้ างนี ้
แต่ก่อนที่จะไปถึงบทสัมภาษณ์ ลาดวนขอนาเรื่ อ ง
อาสาสมัค ร ผู้ มี จิ ต อาสา ว่ า คื อ อะไรกัน และมี ม าตัง้ แต่
เมื่อไหร่ หนอ หลายคนคงสงสัยเหมือนลาดวน จึงไปค้ นหา
มาให้ ติดตามอ่านได้ เลยค่ะ
อาสาสมั คร หมายถึง ผู้ที่สมัครใจและอาสาเข้ า
มาเพื่ อช่วยเหลือ เยี ยวยา และทางานที่ เป็ นประโยชน์ แก่
ประชาชนและสังคม เพื่ อการดูแล ป้องกัน แก้ ปัญหาเพื่อ
พัฒนาสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็ นเงิน หรื อสิ่งอื่นใด
ผลตอบแทนที่ อ าสาสมั ค รได้ รั บ คื อ ความสุ ข ความ
ภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ ป ฏิ บัติ ง านที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชน
สังคม และประเทศชาติ
จิตอาสา คือ จิตที่พร้ อมจะสละเวลา แรงกาย และ
สติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็ นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อ

พบเห็นปั ญหาหรื อความทุกข์ยากเกิดขึ ้นกับผู้คน เป็ นจิตที่มี
ความสุขเมื่อได้ ทาความดีและเห็นน ้าตาเปลี่ยนเป็ นรอยยิ ้ม
เป็ นจิ ตที่ เปี่ ยมด้ วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแห่ง
ความดี (คานิยามโดยพระไพศาล วิสาโล จากหนังสือ เมื่อ
ดอกไม้ บานสะพรั่งทังแผ่
้ นดิน)
วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันสาคัญของพวก
เราชาวไทยเพราะเป็ นวั น ชาติ และวั น พ่ อ แห่ ง ชาติ
นอกจากนัน้ ยังเป็ น วัน อาสาสมัคร(จิ ตอาสา)เพื่ อพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมสากลด้ วย ก่ อ ตั ง้ โดยองค์ ก าร
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 ทางานอาสาสมัคร ซึง่ ทังปี
้ ทางานถึง 700 ล้ าน
ชั่วโมง โดยไม่รับค่าตอบแทน เมื่อคิดค่าทางานต่อชั่วโมง
50 ฟรั ง ค์ เป็ น เงิ น ที่ ม ากมายมหาศาลที เ ดี ย ว และนี่ คื อ
เหตุ ผ ลท าไม ชาติ ส วิ ส จึ ง รู้ สึ ก ขอบคุ ณ ในน า้ ใจของ
อาสาสมัครทัง้ หลาย ซึ่งหัวหน้ าคณะรั ฐมนตรี จะออกมา
กล่าวสุนทรพจน์ ในคุณงามความดี ของการทางานด้ วยจิต
อาสานี ้ ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
คราวนี ม้ าฟั งค าสั ม ภาษณ์ จากพี่ ๆ น้ อง ๆ
อาสาสมัคร ที่ทางานด้ วยจิตอาสา ที่ลาดวนไปขอสัมภาษณ์
มานะคะ
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เริ่ ม ด้ วย พี่ จารี ย์ เคลเลอร์ คี รี โต ประธานสมาคม
หญิ งไทยเพื่อหญิ งไทย สวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นจิตอาสารุ่ น
บุกเบิก และทาติดต่ อมาตลอด 30 ปี อย่ างมีความสุ ข
ไปติ ด ตามกัน ว่ า พี่ มี เ คล็ ด ลับ อะไร ถึ ง ได้ ท างานนี ม้ าได้
ยาวนานขนาดนี ้
ลาดวน : พี่มีเหตุ จูงใจอะไร ที่เข้ ามาทางานจิตอาสา
และตัง้ แต่ เมื่อไหร่ อย่ างไรค่ ะ
พี่จารี ย์ : ถ้ าถามว่าเริ่ มตังแต่
้ เมื่อไร ต้ องย้ อนอดีต ถอยหลัง
ไป 30 ปี งานรั บใช้ ชุมชนเริ่ มที่วดั ธรรมปาละ ณ เวลานัน้
วั ด ยั ง ที่ อ ยู่ ที่ เ มื อ งโคโนลฟิ งเกน รั ฐ เบิ ร์ น เป็ นวั ด ป่ า
นานาชาติ สาขาวัดหนองป่ าพง เนื่องจากพระสงฆ์เป็ นชาว
ยุโรปและแคนนาเดีย น จึงได้ เข้ าไปช่ วยท าวารสาร หรื อ
จดหมายข่าวของวัดภาคภาษาไทย และช่วยงานต่อเนื่ อง
จนทุ ก วัน นี ้ ขณะนัน้ ท่ า นเอกอัค รราชทู ต นายสมบู ร ณ์
เสงี่ยมบุตร ประจาอยู่ ณ กรุ งเบิร์น ท่านและภรรยา
คุณปิ ยะรัตน์ เสงี่ยมบุตร ซึง่ ท่านทังสองมาที
้
่วดั เป็ นประจา
ท่านได้ ริเริ่ มการทางานส่งเสริ มวัฒนธรรมไทย และส่งเสริ ม
การค้ า สินค้ าไทย ร่ วมกับศูนย์การค้ าขนาดใหญ่หลายแห่ง
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ท่านได้ ชักชวนให้ ได้ มีส่วนร่ วม
ทางานเหล่านัน้ และก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับ ได้ ฝากให้
ช่ วยรั ก ษางานส่ง เสริ มวัฒ นธรรมไทยไว้ สมัย นัน้ เราต้ อง
ทางานหนักเพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง ในทัศนะคติของ
ชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย จึงเกิดชมรมไทยคลาสสิค
ที่ ทางานอาสาด้ านส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทย การได้ รับ
โอกาส ได้ รับใช้ แล้ วก็ทาเรื่ อยไป จนต่อเนื่องถึงการก่อตัง้

สมาคมหญิ งไทยเพื่ อหญิ งไทย เมื่อ 20 ปี ที่ แ ล้ ว โดย
ท่ านเอกอั ค รราชทู ต นายดอน ปรมั ติ ถ์ วิ นั ย
(ตาแหน่งในขณะนัน้ ) และมีจุดเริ่ มต้ นจากการทางาน
ของคุ ณศรี สมร ไมเออร์ เจ้ าหน้ าที่ศูนย์ เซเนี ย ซึ่ง
ทางานให้ ความช่วยเหลือผู้หญิ งไทย(อาชี พพิ เศษ)ใน
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ และมองเห็ น ปั ญ หาต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ น้
ต้ องการหาหนทางแก้ ไข จึงได้ รวบรวมกลุ่มคนไทยที่
ต่างคนต่างท างานเอกเทศในการช่ วยเหลือเพื่ อนคน
ไทยด้ วยกัน แล้ วการรวมกลุ่มเป็ นสมาคมฯ ก็ดาเนิ น
เรื่ อยมา การให้ ข้อมูลกฏหมาย เพื่อสร้ างความเข้ มแข็ง
ของชุมชน ให้ สามารถใช้ ชีวิตในต่างแดนอย่างมีคุณภาพ
ทุ ก วัน นี ช้ ุ ม ชนไทยในประเทศสวิ ต ฯ เพิ่ ม ขยายมากขึ น้
ปั ญ หามากขึ น้ ตามล าดั บ ทุ ก คนต่ า งต้ อ งการก าลัง ใจ
ต้ องการเพื่ อนคู่คิด ชาติ -ภาษาเดีย วกัน ก็หวังว่าสมาคม
หญิงไทยฯ จะมีสว่ นช่วยได้ บ้าง
พูดถึงเหตุจูงใจ น่าจะเป็ นเหตุพาไป แล้ วมีใจจูงไปสู่การ
ได้ รับโอกาสทางานเพื่อผู้อื่น และโดยที่ไม่ได้ หวังสิ่งใด ทา
ได้ ตามก าลัง ของตน ไม่ เ กิ น ตั ว รู้ ขอบเขต จึ ง จะท าได้
ยาวนานจนทุกวันนี ้
ลาดวน : พี่มีความรู้ สึกอย่ างไรต่ องานจิตอาสา และสิ่ง
ที่พ่ ไี ด้ จากงานจิตอาสาคืออะไรค่ ะ
พี่จารี ย์ : ด้ านงานศิลปวัฒนธรรมนัน้ เพราะมีความรั กใน
แผ่นดินเกิ ด เมื่อมีโอกาสมาอยู่ต่างบ้ านต่างเมือง ได้ รับรู้
ความคิ ด ของต่ า งชาติ ต่ อ เมื อ งไทย จึ ง มี ค วามตัง้ ใจเพื่ อ
เผยแพร่ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามให้ ปรากฏแก่ชาวสวิส
สร้ างทัศนคติที่ดีของต่างชาติต่อประเทศไทย และต่อคน
ไทย ด้ วยเหตุที่ภาษาไทยก็เป็ นวัฒนธรรมไทยเช่นกัน จึงเกิด
งานด้ านส่ ง เสริ มการสอนภาษาไทยให้ แก่ เ ด็ ก สอง
วัฒ นธรรม เป็ น งานที่ ส ร้ างความสุข อยู่ กั บ สิ่ ง สวยงาม
รื่ นรมย์
ส่วนงานของสมาคมหญิ งไทยเพื่ อหญิ งไทย เป็ น งานให้
ข้ อมู ล กฏหมาย เมื่ อ เริ่ ม ต้ น ตัว เองไม่ ไ ด้ มี ค วามรู้ ในสิ่ ง
เหล่านีม้ าก่อน เพราะเรี ยนจบสาขาวิทยาศาสตร์ ห่างไกล
ความรู้ กฏหมายมากมาย ซึง่ คงเป็ นข้ ออ้ างทั่วไป เพราะใน
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ความเป็ นจริ ง ประชากรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ควรรู้ สิทธิ
และหน้ าที่พลเมือง เพื่อการใช้ ชีวิตประจาวัน เมื่อมีโอกาส
ได้ รับใช้ ได้ รับประสบการณ์จากเพื่อน ๆ ในสมาคมที่ทางาน
ร่ ว มกั น เราต้ อ งเริ่ ม รวบรวมข้ อมู ล หั ว ข้ อกฏหมายสวิ ส
ตลอดจนกฏหมายไทยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อทาสื่อ เราต้ องอ่าน
หนังสือกันเล่มโต ๆ นามาประชุมปรึ กษา หาข้ อสรุ ปว่าจะ
นาข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ น ไปบอกกล่าวต่ออย่างไร
ค ากล่ า วที่ ว่ า ยิ่ ง ให้ ยิ่ ง ได้ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า เป็ นจริ ง ตาม
กาลเวลาที่ผ่านมา เมื่อได้ อ่าน ได้ เรี ยน ได้ ร้ ู ได้ เขียน ได้ ฟัง
ได้ พูด ยิ่งทาให้ มีความรู้ ในเรื่ องนีเ้ พิ่มขึน้ การทางานทาให้
ได้ ประสบการณ์มากขึ ้น ตามด้ วย การได้ เพื่อนกัลยาณมิตร
ได้ มิตรภาพ พอกพูน เพราะเพื่อนเป็ นสิ่งมีค่าอย่างยิ่ง นี่เรา
ได้ มากกว่าที่เราให้ หรื ออย่างไร
ล าดวน : เรื่ องการบริ หารจั ดการเรื่ องเวลา เป็ นสิ่ ง
ส าคัญมาทุก ยุ คทุกสมั ย พี่ แบ่งเวลาให้ กับ งานประจ า
งานจิตอาสา ครอบครัว และตัวเองอย่างไรบ้ างค่ะ
พี่ จ ารี ย์ : งานจิ ต อาสา เป็ น งานที่ จ ะท าได้ ต้ อ งมีปั จ จัย
ประกอบหลายอย่าง อย่างแรกคือ ใจเราเอง ใจที่ยินดีรับ
ใช้ ต้ องการให้ ผ้ ูอื่นได้ รับประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบ
แทน เมื่อมีใจให้ แล้ ว ครอบครั วต้ องเห็นด้ วย เพราะเรา
ต้ องสละเวลา แบ่ งเวลาของครอบครั ว บางครั ง้ ตอนเย็น
บางคราวในวันหยุดเสาร์ อาทิ ตย์ และหลายครั ง้ อาจต้ อง
สละทรัพย์สินส่วนตัวในการออกไปรั บใช้ ผ้ ูอื่น ในช่ วงชีวิต
ของวัยทางาน ผู้มีงานประจา อาจไม่สามารถแบ่งเวลาได้
มากนัก แต่อย่ างที่ บ อกแล้ ว เราให้ เท่ าที่ จ ะให้ ได้ โดยไม่
เดื อดร้ อนตนเอง และครอบครั ว ผู้ท างานต้ องมีข อบเขต
ป้องกันตัวเอง ขณะเดียวกันก็ไม่ข้ามล ้าขอบเขตของผู้ที่มา
ขอคาปรึ กษาเช่นกัน จากสิ่งที่พี่เห็นมา คนไทยในประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ ส่วนใหญ่ มีประสิทธิ ภาพมาก มีกิจกรรม
หลากหลาย มีความสามารถทางานหลายอย่าง มีพลังล้ น
เหลือจริ ง ๆ ขึ ้นกับตัวเองแล้ วว่า เราจะใช้ ไปในทางใด
ล าดวน : การลงมื อทาอะไรสั กอย่ า ง ไม่ ว่ า เล็ กหรื อ
ใหญ่ มักมี ปัญหา และอุปสรรคบ้ างไม่มาก ก็น้อย สาหรับ

พี่ จารี ย์แล้ วเรื่ องนี เ้ ป็ นอย่ างไรบ้ าง และพี่ ก้าวผ่านปั ญหา
และอุปสรรคเหล่านันไปได้
้
อย่างไรค่ะ
พี่จารี ย์ : สิ่งใดที่ทาแล้ วมีความสุข เราจะไม่เหนื่อย ปั ญหา
ที่ เกิ ดไม่ใช่ความทุกข์ ถ้ าเราไม่แบก ปั ญหามีไว้ ให้ แก้ ทุก
ปั ญหามีทางออก ตัง้ สติให้ ดีแล้ วค่ อย ๆ ย่ อยปั ญหา เพื่อ
ค้ น พบหนทาง การมี เ พื่ อ นกั ล ยาณมิ ต ร ที่ เ ราสามารถ
ปรึ กษา จะช่วยได้ ดียิ่งขึ ้น ไม่มีใครเดินผ่านหนทางข้ างหน้ า
โดยที่ ไม่พบอุปสรรค ลองนึกย้ อนหลัง เราทาอย่างไรรึ จึง
ผ่ า นเหตุ ก ารณ์ ม าแล้ ว ทุ ก เหตุ ทุ ก สถานการณ์ แต่ ณ
ปั จจุ บั น เราก้ าวข้ ามอุ ป สรรคเหล่ า นั น้ มาแล้ ว อย่ า ง
ปลอดภัย ฉะนันกาลข้
้
างหน้ า ไม่ใช่เรื่ องยาก แน่นอน
ลาดวน : พี่มีคาแนะนารุ่ นน้ อง ๆ ที่สนใจเข้ ามาทางานจิต
อาสาอย่างไรบ้ างค่ะ เพื่ อน้ อง ๆ จะอยู่ในงานจิตอาสาได้
นาน ๆ แบบพี่คะ่
พี่จารี ย์ : อย่างที่เล่าแล้ วว่างานจิตอาสาอาศัยปั จจัยสอง
สามอย่าง นอกจากนี ้คือ วิธีคิด ทาสิ่งใดไปแล้ ว จบแล้ ว ไม่
คิ ด ย้ อ นหลัง ก็ ไ ม่ เ หนื่ อ ย อยู่ กั บ ปั จจุ บั น ท าอย่ า งไม่ มี
ตัวตน ทาอย่างที่ดีที่สุดตามกาลัง ไม่ฟังเสียงครหา เพราะ
ไม่ มี ”เรา” ไม่ มี “ของเรา” เมื่อมีเสียงชม ย่อมน่าฟั ง อาจ
ท าให้ เพลิ ด เพลิ น ไปบ้ าง ก็ รี บ หลบชะแว๊ ปออกมาเถิ ด
ทางานอย่างมีความสุข มีความสนุกในการงาน เบิกบานที่มี
โอกาสได้ รับใช้ ไม่ใช่เฉพาะงานอาสานอกบ้ าน วิธีนี ้ใช้ ได้ ดี
ที่สุดในบ้ าน ภายในบ้ านมีความสุขแล้ ว จึงแบ่งปั นให้ ผ้ อู ื่น
ภายนอกได้ ตอ่ ไป
หวังว่าเรื่ องเล่าเช้ านี ้ จะไม่ทาให้ เพื่อนๆเครี ยด จนเกินไปนะ
คะ พวกเราอ่านเรื่ องที่พี่เล่าแล้ ว ไม่เครี ยดหรอกนะคะ
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จิตอาสาคนต่ อมา คือ คุณศศิธร โคโมตี ้ (ครู ต้อม) เป็ น
หัวหน้ าครู อาสา
โรงเรี ยนต้ นกล้ า
สอนภาษาไทย
ให้ เด็ ก ลู ก ครึ่ ง
ไ ท ย ที่ เ มื อ ง
Neuenhof รั ฐ
อาร์ เกา
ค รู ต้ อ ม อ ยู่
สวิ ตเซอร์ แลนด์
มา 29 ปี แล้ ว ทางานประจา 100 เปอร์ เซ็นต์
เริ่ มทางานจิตอาสาครั ง้ แรก เมื่อ 28 ปี ที่แล้ ว โดยเป็ นครู
สอนรา ที่วดั ศรี นคริ นทรวราราม จะไปสอนเดือนละ1-2 ครัง้
จากการชัก ชวนของคุณ อัม พัน โดมัย เซิ่ น ผู้ ก่ อ ตัง้ ชมรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่เมืองคาม
สาเหตุท่ ที างานจิตอาสา คือ คิดถึงบ้ าน อยากทาอะไรให้
เป็ นประโยชน์ จึงเข้ าชมรมศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งนี ้ พอมี
ลู ก ตอนนี อ้ ายุ 12 ขวบแล้ ว ด้ ว ยความตั ง้ ใจที่ จ ะสอน
ภาษาไทยให้ ลกู จึงเริ่ มสอนภาษาไทยให้ กบั เขาก่อน ต่อมา
ปากต่อปาก แม่ ๆ ก็พาเด็ก ๆ มาเรี ยนด้ วย จึงเปิ ดโรงเรี ยน
สอนภาษาไทย ที่ชื่อว่า “โรงเรี ยนต้ นกล้ า ” ซึ่งเป็ นชื่อลูก
ชาย เปิ ดมาปี นี ้เข้ าปี ที่ 6 แล้ ว สอนคนเดียวมา 4 ปี เดี๋ยวนี ้มี
ครู อาสามาช่วยสอน 4 คน ไม่ได้ เรี ยนจบเป็ นครู แต่ได้ ไป
อบรมเป็ นครู อาสา กับคุณครู สาลี่ ในปี ค.ศ. 2012 ตอนนี ้ก็
ทาหน้ าที่วางแผนการสอน แล้ วมอบหมายให้ คนอื่น ๆ ทา
แต่จะมีการฝึ กปฏิบัติกันก่อน เพราะตัวเองเริ่ มรู้ สึกแล้ วว่า
มากเกิ น ไป ทัง้ งานประจ า 100 เปอร์ เซ็น ต์ งานจิ ตอาสา
สอนภาษาไทย แล้ วยังมีงานล่ามจิ ตอาสาด้ วย เคยเรี ยน
ล่ามหลักสูตรระยะสัน้ ใครมีปัญหาก็จะขอให้ เราช่วย แล้ วก็
ปากต่อปาก ใครมีปัญหาอะไร ก็พี่ต้อม
ความรู้ สึกต่ องานจิตอาสา รู้ สกึ ว่าตัวเองมีคา่ มีประโยชน์
แต่ ก็ เ ครี ย ด ทัง้ งานมาก และอยู่ กับ ปั ญ หาของคนอื่ น ๆ
มากกว่ า ชี วิ ต ส่ ว นตัว โชคดี ที่ ส ามี เข้ า ใจ และสนับ สนุน
รวมทัง้ ให้ โอกาส ถ้ าไม่ไ ด้ เขา คงไม่ไ ด้ ท าอะไรต่อมิอะไร

มากมายขนาดนี ้ ต้ องขอบคุณเขาเป็ นอย่างยิ่ง วิธีจัดการ
กั บ ปั ญหาคื อ ปล่ อ ยให้ ค นอื่ น เข้ า มาท า แล้ ว เราก็ ช่ ว ย
วางแผน
นี่คือ พี่ ๆ น้ องๆ ที่เข้ ามาช่วยกันทางาน เป็ นครู อาสาที่
โรงเรี ยนต้ นกล้ าค่ะ

.................................................................................
จิตอาสาท่ า นนี ม้ ีชื่อว่า อรณี ไฟเฟอร์ (แอ๋ ม ) เป็ นจิ ต
อาสารุ่ นกลางเก่า กลางใหม่ เพราะเคยทางานในเครื อข่าย
คนไทยในต่ า งแดน ประเทศเยอรมนี ม าก่ อ น พอมาอยู่
สวิตเซอร์ แลนด์ก็มาสานต่อ ริ เริ่ มก่อตังและเป็
้
นคณะทางาน
ในสมาคมเครื อข่ายคนไทยในต่างแดน สวิตเซอร์ แลนด์ และ
เขียนบทความให้ วารสารรวงข้ าวมา 6 ปี แล้ ว เรื่ องราวงาน
ด้ านจิตอาสาเป็ นอย่างไร ติดตามกันค่ะ

จุดเริ่ มต้ นงานจิตอาสาของแอ๋ ม น่าจะมาจากตังแต่
้ สมัย
เรี ยนหนังสือที่เห็นรุ่ นพี่ทากิจกรรมค่ายอาสา และมีโอกาส
ช่ วยงานหลายครั ง้ จนมาถึงวัย ท างาน เมื่อหลายปี ก่ อ น
แอ๋มมีโอกาสไปยังที่ตา่ ง ๆ ได้ เห็นหลายสิ่ง หลายอย่างที่ทา
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ให้ คิดว่า ตัวเราน่าจะลุกขึ ้นมาทาอะไรเล็ก ๆ น้ อย ๆ เพื่อคน
อื่นบ้ าง จึงเริ่ มลงมือทากับเพื่อน ทาสิ่งเล็ก ๆ ที่เราพอจะทา
ได้ เช่น การเดินทางไปทากิจกรรมกับเด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดาร
สอนหนัง สือเด็ก การรวบรวมปั จจัย ซือ้ หนังสือไปบริ จาค
ฯลฯ พอมาอยู่ ต่ า งแดนก็ ยัง ท าต่อ เนื่ อ ง ทุ ก ครั ง้ ที่ ก ลับ
เมืองไทย จนมาพบกลุ่มพี่ ๆ ที่เขาทาโครงการต่าง ๆ เพื่อ
คนไทยในต่างแดน และหัวข้ อที่พี่ ๆ เขาทาตรงกับความชอบ
ของเรา ก็ เ ลยร่ ว มมื อ ท างานกั บ พี่ ๆ มาเรื่ อ ย ๆ ทั ง้ ท า
โครงการ และงานเขียนคอลัมน์

ส่ วนความรู้ สึ ก และสิ่ งที่ ได้ จากงานจิ ต อาสานั น้
ความรู้ สึกจริ ง ๆ อย่างแรก คือ ได้ สนองความต้ องการของ
ตนเอง ที่ อยากท าอะไรเพื่ อคนอื่น ได้ ใ ช้ เวลาว่างให้ เกิ ด
ประโยชน์ สมองได้ ทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบอีกครั ง้
ได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถที่ตนเองพอจะมี ให้ เกิดประโยชน์
ต่อผู้อื่นและต่อตนเอง สร้ างพลังชีวิต พลังใจให้ ตนเองและ
ผู้อื่น ได้ เรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ในการทางานเป็ นที มในต่างแดน
ทั ง้ จากระบบการท างาน และจากประสบการณ์ ข อง
ผู้ ร่ ว มงานคนอื่ น ๆ รวมทัง้ เห็ น คุณ ค่ า ของตนเอง ได้ ใ ช้
ศักยภาพที่ตนเองมี และได้ ความสุขทางใจ
ในเรื่ องการแบ่ งเวลานัน้ แอ๋ มคิดและทาอย่ าง
นีค้ ่ ะ
งานประจา ให้ ความสาคัญกับงานประจาที่ทาอยู่
เป็ นสาดับแรก ดูว่าเราสามารถจัดการเวลา และอารมณ์
ของตนเองในการทางานจิตอาสาได้ มากน้ อยแค่ไหน
งานจิตอาสา แบ่งเวลาจากงานประจา ทาเมื่อ

งานประจ าเสร็ จ สิ น้ จัด ตารางเวลาให้ ดี ท างานให้ เสร็ จ
ตามที่วางแผนไว้
ครอบครั ว เวลาสาหรับครอบครัวเป็ นเรื่ องสาคัญ
อย่างยิ่ง พยายามไม่ให้ งานจิตอาสา หรื องานอาสาสมัคร
เบียดบังเวลาครอบครัว วางกรอบและขอบเขตที่ชดั เจนให้
ตนเองว่า ทางานจิตอาสาได้ มากน้ อยแค่ไหน อะไรคือความ
เหมาะสม
ตัวเอง แบ่งเวลาให้ ตนเองมีช่วงพัก ช่วงทบทวน
สิ่งที่ตนเองทา ให้ เวลาตนเองได้ ผ่อนคลาย รักษาระยะเวลา
การทางานจิ ตอาสาให้ เหมาะสม ไม่ให้ มากจนเป็ นภาระ
ของตนเอง
ส่ วนเรื่ องปั ญหา อุปสรรค และการก้ าวผ่ านนั น้ แอ๋ ม
มองเป็ นสองเรื่ องดังนี ้ คือ
➢ ครอบครั วกับเรื่ องเวลา คือปั จจัยที่มีบทบาท
ส าคัญ มาก เราต้ อ งรั ก ษาสมดุล ย์ ใ ห้ ดี ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หา
ตามมา พุดคุยกับครอบครั วไม่ให้ ลูก และสามีร้ ู สึกว่าเรา
เห็นความสาคัญของงาน “เพื่อคนอื่น” มากกว่าพวกเขา
ให้ เขาได้ ร่วมรั บรู้ ว่าเราทาอะไรบ้ าง และเราได้ ประโยชน์
รวมทังสนุ
้ กสนานกับสิ่งที่เราทาอย่างไร
➢ ปั ญหาในการทางานเป็ นกลุ่ม เป็ นสมาคม
ปั ญหาหลั ก ๆ มาจากการสื่ อ สาร ที่ ท าให้ เข้ าใจกั น
คลาดเคลื่ อ น และวิ ธี ก ารท างานของแต่ ล ะคน ก็ อ าจจะ
แตกต่ า งกั น จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารประชุ ม
ปรึกษาหารื อ พูดคุยกัน แบ่งงาน แบ่งหน้ าที่กนั ให้ ชดั เจน
สาหรั บคนที่สนใจทางานจิตอาสาหรื องานอาสาสมัคร
ต้ องมีความพร้ อมในระดับหนึ่ง เช่น ด้ านครอบครัวที่พร้ อม
ให้ การสนับสนุนในสิง่ ที่เราทา (มีความเข้ าใจ) มีความพร้ อม
เรื่ องเวลา มีเวลาพอเพียงที่จะทางานจิตอาสา โดยไม่สร้ าง
ความเครี ยดให้ ตนเอง มีใจรักที่จะช่วยเหลือคนอื่น อยากทา
ตนให้ เป็ นประโยชน์ โดยไม่คิดถึงเรื่ องค่าตอบแทน ทางาน
จิตอาสาเท่าที่พลัง แรง และความสามารถที่เรามี แต่อย่า
เสพติ ด งานจิ ต อาสา เพี ย งเพื่ อ ให้ ต นเอง ดู มี คุ ณ ค่ า ใน
สายตาคนอื่น และอยากให้ คนยอมรั บ เพราะนั่นอาจเป็ น
อาการของคนป่ วย ควรมีวินยั ในตนเอง วางกรอบให้ ตนเอง
ห น้ า 9

รวงข้ าว / ธันวาคม 2018

ให้ ชัดเจนว่า งานจิตอาสาสาหรับเราคืออะไร จัดทุกอย่าง
ให้ มีความพอดี เปิ ดใจให้ กว้ างพร้ อมรั บสิ่งใหม่ ๆ มีความ
ยืดหยุ่นในตนเอง เริ่ มทาจากสิ่งที่เราชอบ และเราถนัด
ก่อน หากเราชอบเรื่ องเอกสารก็เริ่ มจากงานเอกสาร ถนัด
เรื่ องบัญชีก็ทาบัญชี ถนัดเรื่ องติดต่อประสานงานก็เริ่ มจาก
สิ่งนัน้ และค่อย ๆ เรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มเติม เมื่อลงมือทาก็
ต้ องมีความรับผิดชอบสิ่งที่เราทาอย่างเต็มที่ ไม่โยนงานไป
เป็ นภาระให้ คนอื่น
ขอให้ สนุกกับงานจิตอาสา นะคะทุกท่ าน
......................................................................................
ปิ ดท้ าย ด้ วยการสัมภาษณ์ พี่ ที่นบั ถือ ของพวกเราหลายคน
นั่นคือ คุ ณ พี่ วั นดี สุ ว รรณทัต ไมเยอร์ ผู้ประสานงาน
สมาคมอาหารไทยในสวิตเซอร์ แลนด์

เมื่อถามถึงเหตุจูงใจในงานจิตอาสา พี่วนั ดีเล่า
ว่า เหตุจูงใจที่เข้ ามาทางานจิตอาสานัน้ ต้ องขอย้ อนไปเมื่อ
20 ปี ที่แล้ ว (ค.ศ. 1998) ตอนนันนายดอน
้
ปรมัตถ์วินยั เป็ น
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น (ตาแหน่ง
ปั จจุบนั รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ) พี่เป็ นคน
หนึ่ง ที่ มีโอกาส ร่ วมงานกับ สถานเอกอัครราชทูต ในการ
ดู แ ลเรื่ องอาหารการกิ น ให้ เชื อ้ พระวงศ์ ที่ เ สด็ จ มา
สวิตเซอร์ แลนด์ทุกพระองค์ รวมทัง้ ข้ าราชบริ พารด้ วย ที่พี่
ทางานนี ้เพราะรักสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์
และต้ องการให้ ท่านอยู่ดี กินดี พี่เชื่อว่าคนไทยทุกคน ถ้ ามี

โอกาสได้ ตอบแทนจะไม่รัง้ รอที่จะทา คนเราต้ องมีกตัญญู
ต่อแผ่นดินเกิด คือ ประเทศไทย และทาความเจริ ญงอกงาม
ให้ แผ่นดินอยู่ คือ สวิตเซอร์ แลนด์ เมื่อเราอยู่ที่นี่ เราก็จะไม่
ท าให้ ป ระเทศนี เ้ สี ย เราต้ องขอบคุณ ที่ เขาให้ เรามีสัมมา
อาชีพที่ดีที่นี่
เริ่ มจากตอนนัน้ พี่ก็ทาต่อมาเรื่ อย ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
การสอนทาอาหาร สอนแกะสลัก เพราะเรามีความสามารถ
ด้ าน นี ้ ส อ น ใ ห้ กั บ ค นที่ สนใ จเ รี ย นรู้ ช่ วย ใ ห้ เ ขามี
ความสามารถเพิ่มขึน้ การหางานเพิ่มรายได้ ให้ กบั ตัวพวก
เขาเองก็จะง่ายขึ ้น นอกจากนี ้ส่วนบุคคลก็มี เช่น โทรมาหา
ตอนตี 2 บอกโดนสามีทาร้ าย พี่มาช่วยหนูออกไปที พี่ก็ไป
ช่วยเอาตัวออกมาจากเหตุการณ์ อีกเหตุการณ์ ที่ไม่ลื มคือ
มีคณ
ุ ลุง คุณป้าคูห่ นึง่ มาเที่ยวที่นี่ กับกลุม่ เพื่อน 30 คน แต่
ลุงเกิ ดป่ วยกระทันหันมีคนนาส่งโรงพยาบาล Bülach ไม่
สบายมากต้ องล้ างไต พี่ไม่ร้ ู จกั เขาเลย มีพยาบาลฝรั่งบอก
ว่ามีร้ านอาหารไทยที่ Bülach ก็ มีคนน าป้ ามาส่ง ที่ ร้านพี่
และพี่ให้ คณ
ุ ป้าพักที่บ้าน จนสถานทูตไทยเข้ ามาดูแล แล้ ว
กลุ่มที่มาเที่ยวด้ วยกัน 28 คน ไปเที่ยวกันต่อ ทิ ้งลุงกับป้าคู่
นี ้ไว้ ป้าก็อยู่บ้านพี่ มีคืนหนึง่ ตี 3 โรงพยาบาลโทรมาบอกลุง
อาการไม่ดี สามีพี่ ขับรถพาพี่ กับป้า ไปโรงพยาบาล พี่ชวน
ป้ า จับ มื อ ลุง คนละข้ า งสวดอิ ติ ปิ โ ส จากตี สี่ ถึ ง เช้ า และ
อาการลุงก็ค่อย ๆ ดีขึ ้น แต่อยู่รักษาเป็ นเดือน แล้ วพี่ก็ช่วย
หาเงิ นค่าตั๋วเครื่ องบิ น คนละ 900 ฟรั งค์ ให้ ลุงกับป้า กลับ
เมืองไทย
สมัยก่อนทางานเหล่านี ้ ไม่มีใครรู้ ใครเห็น เราทา
เงียบ ๆ แต่สขุ ใจที่ได้ ช่วย มาพักหลัง ๆ เริ่ มมีสื่อต่าง ๆ เข้ า
มา คนก็จะเห็นตอนที่เราช่วยงานบุญ เช่น ทอดกฐิ นตามวัด
ต่าง ๆ ทัว่ สวิตเซอร์ แลนด์
พี่ไม่สงั กัดสมาคม ชมรม ต่าง ๆ เพราะพี่คิดว่าพี่มี
อิ ส ระในการช่ ว ยเหลื อ สมาคม ชมรมไหน ขอความ
ช่ วยเหลื อมา พี่ ก็ ช่ วยตามก าลังและความสามารถ ส่วน
ใหญ่จะสนับสนุนด้ านการเงิน เพื่อใช้ ทากิจกรรมต่าง ๆ ของ
สมาคม ลงแรงกาย ก็มีบ้างในการจัดหาอุปกรณ์ รวบรวม
พลพรรค ในการทากิจกรรมต่าง ๆ
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ด้ านความรู้ สึกต่ องานจิตอาสานั น้ คือมีความสุขใจที่ได้
ช่วย ที่ได้ ทา เพื่อคนอื่น
เรื่ องการแบ่ งเวลา เมื่อก่อนก็ไม่ได้ คิด ทามากเกินไป ไม่ได้
หลับ ไม่ได้ นอน ตัวเองก็ไม่ได้ ดู เกิดความเครี ยด ดีที่ได้ รับ
เสียงสะท้ อนจากคุณสามี จึงทาให้ เราต้ องกลับมาคิด เรื่ อง
ความพอดี และเราก็ต้องอธิบายให้ เขาเข้ าใจในสิ่งที่เราทา
เพราะคนสวิ ส หรื อคนต่างชาติส่วนใหญ่ เขาไม่เข้ าใจว่ า
ทาไมเราต้ องทา
สาหรั บปั ญหาในงานจิตอาสาไม่คอ่ ยพบ เพราะเป็ นงาน
บุญ พบกันปี ละครัง้ แล้ วก็จากกันไป
พี่ไม่ยดึ ไม่คาดหวัง ว่าปี นี ้มาแล้ ว ปี
หน้ าต้ องมาอีก ไม่ติดพัน เราเป็ นแค่
สะพาน พานัง่ รถทัวร์ ไปถึงที่ หลังจาก
นันใครจะท
้
าอะไรก็เรื่ องของเขา มี
เพียงเรื่ องเวลา ความพร้ อมเพรี ยง
และขยะ ที่ต้องบอก ทาความตกลง
กันไว้ ก่อน พี่วา่ ทุกที่ มีปัญหา การ
แก้ ปัญหา บางทีเราไม่สามารถ
แก้ ปัญหาเดี๋ยวนัน้ ต้ องหยุด ตังสติ
้
ก่อน หรื อเดินออกจากปั ญหาไปก่อน
แล้ วดูวา่ ปั ญหามาจากต้ นต่อไหน ให้
แก้ ที่นนั่
สาหรั บเด็กรุ่ นใหม่ ที่ สนใจทางานจิตอาสา พี่ คิดว่า สิ่ง
แรกที่ต้องมี คือ ใจ ใจต้ องมาก่อน ถ้ ามีใจ แต่ทาไม่เป็ น
เรามาเรี ย นรู้ กั น ได้ และถ้ าตัง้ ใจ ต่ อ ไปก็ ท าได้ แ น่ น อน
หรื อไม่เมื่อมีใจที่จะช่วยแล้ ว ก็นาสิ่งที่ตวั เองถนัด นัน่ แหละ
มาช่วย เป็ นวิทยาทาน เราก็เกิดความภูมิใจในตัวเอง เมื่อมี
ใจแล้ ว ต่อมาก็ต้องมาดูความพร้ อมของเรา ว่ามีอะไรที่
เราต้ องทา ต้ องรับผิดชอบ เช่น ลูก งาน เงิน หลาย ๆ อย่าง
แล้ วเราสามารถแบ่งเวลาได้ ไหม ที่ สาคัญคือ ครอบครั ว
เราต้ องอธิ บายให้ คนในครอบครั วเข้ าใจ ให้ เขามีส่วนร่ วม
สามีพี่ดีมาก ทุกครัง้ ที่พี่ทากิจกรรม เช่นไปทาบุญที่วดั สามี
มีสว่ นร่ วมในงานบุญด้ วยทุกครัง้ เขาจะถามว่าเขาช่วยอะไร
ได้ บ้าง บางทีเขาขอช่วยค่ารถ การที่เราไปด้ วยกันตามวัด

ต่าง ๆ เขาก็เห็น และรับรู้ ว่าเราทาอะไร กับใคร เวลานัง่ รถ
บัสไปกับคณะที่ไปทาบุญด้ วยกัน เขาเห็นและบอกว่า คน
ไทยมีความคิดสร้ างสรรค์ ไ ม่เหมือนใคร เช่นเมื่อวันที่ 28
ต.ต ที่ผ่านมา เราไปทาบุญทอดกฐิ นกันที่วดั ไทยทิชิโน แล้ ว
วันนัน้ ฝนตก ก็มีคนไทย เอาถุงใส่ข้าวสารมาทาเป็ นหมวก
กันฝน เขาบอกคิดได้ ไง และอีกครัง้ เมื่อปี ที่แล้ ว เรากับคณะ
ไปทาบุญที่วดั ในเยอรมนี วันนัน้ นา้ ยาขนมจีน เหลือเยอะ
มาก แล้ วเราก็ไม่ได้ เตรี ยมอะไรไป ก็มีน้องคนหนึ่งนาขวด
เปล่ามาตัดครึ่ ง ครึ่ งหนึ่งใช้ ตักนา้ ยา อีกครึ่ งทาเป็ นกรวย
กรอกใส่อีกขวด สามีบอกว่าคนไทยแก้ ปัญหา
ได้ อย่ า งปั จจุ บั น ทั น ด่ ว น และมี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์เป็ นเลิศ แต่เขาก็ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า คน
ไทยไปวัด มีแต่ความสนุกสนาน ทาไมไม่ใช้ 1
วันนัน้ ฝึ กให้ ตวั เองอยู่กบั ความเงียบ สงบ และ
มีความสุขในการไปทาบุญ หรื อไปปฏิบตั ิธรรม
แต่กลับมาก็ยงั โกรธอยู่ พี่ฟังเขา ก็เห็นเขาเป็ น
ครู เราเลยนะ เขาพูดเสมอว่า ทุกอย่ างอยู่ท่ ใี จ
นะ และไม่ว่าเกิ ดอะไรขึน้ ใครหรื ออะไรที่ มา
กระทบ มันเป็ นเหมือนลูกบอลที่ขว้ างมาใส่เรา
ถ้ าเราไม่รับมันก็จะกระเด้ งกลับไปหาคนขว้ าง
และพี่ อยากให้ ร้ ู ความจริ ง ข้ อหนึ่ง ว่า
ทุกจุดมีปัญหา ในสวิตเซอร์ แลนด์ มีคนไทยอยู่
ประมาณ 30,000 คน มีคนทางานจิตอาสาประมาณ 1,000
คนได้ และอีกสิ่งที่ คนทาจิ ตอาสาต้ องมีคือ ความอดทน
มั่นคง และจิตใจที่ดี เพราะถ้ าไม่มนั่ คง จะคลอนแคลน มี
อะไรมากระทบ เราก็กระเทือน จะทางานไม่ ได้ เคยมีน้อง
คนหนึ่งโทรมาหา บอกพี่หนูท้อจังกับงานจิตอาสาที่ทาอยู่
พี่ ก็ บ อกว่า สิ่ งที่ ท้ อ คือการเรี ย นรู้ สิ่ งที่ ท้ อท าให้ เราไปถึง
เป้าหมาย คนที่ไม่ได้ ทา เขาพูดได้ ทงนั
ั ้ น้ แต่คนทามักจะไม่
พูด เพราะเราต้ องการช่วยเหลือสังคมจริ ง ๆ
พี่ ร้ ู สึกขอบคุณคนทางานจิ ตอาสาทุกคน ทั่วโลก
และขอบคุณหญิงไทย ที่เป็ นจิตอาสาที่มนั่ คง และขอให้ อยู่
ไปนาน ๆ นะคะ....
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่
ตัดบัวยังเหลือเยือใย

ครัง้ นี ้เรามาคุยกันเรื่ อง “ค่ าอุปการะเลีย้ งดู”
จะไม่ใช้ ภาษากฎหมายค่ะ เช่น คามารดา บิ ดา และบุตร
แต่จะใช้ ภาษาที่เราพูดคุยกันทุกวัน ที่ทกุ คนเข้ าใจ เราใช้ คา
ว่า พ่อแม่ลกู ดีกว่านะคะ
ถ้ าพ่ อแม่ลูก ยังอยู่เป็ น ครอบครั วอบอุ่น ใครจะ
ทางานกี่เปอร์ เซ็นต์นนั ้ เป็ นเรื่ องภายในของแต่ละครอบครัว
ช่วยกันทามาหากินแล้ วแต่จะตกลงกัน
แต่ปัญหาเกิดขึ ้น เมื่อพ่อแม่ไม่อยากอยู่ด้วยกัน คือ
ต้ องการสิ ้นสุดความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็ นการจดทะเบี ยน
สมรสหรื อไม่ได้ จดทะเบียนสมรส
ลู ก ที่ พ่ อ แม่ ไ ม่ ไ ด้ จดทะเบี ย นสมรส แต่ พ่ อ จด
ทะเบียนรั บรองลูก เด็กก็มีสิทธิ์ ที่จะได้ รับเงิน “ค่ าเลี ย้ งดู”
ตามที่ ศ าลสั่ง สาระส าคัญ คือ มี ก ฎหมายใหม่ ซ่ ึ ง มี ผ ล
บั ง คั บ ใช้ ตั ง้ แต่ วั น ที่ 21 กั น ยายน 2018 ว่ า ด้ ว ย เงิ น
อุปการะเลี ้ยงดูลูก เมื่อพ่อแม่ต้องการแยกกันอยู่ แล้ วคุณ
ลูก ผู้เป็ นดัง่ แก้ วตาดวงใจ ฝ่ ายที่เป็ นผู้ดแู ลดวงใจดวงน้ อย
นี ้ ย่อมจะมีสิทธ์ได้ รับเงินค่าเลี ้ยงดูจากอีกฝ่ าย
ตามกฎหมายใหม่ เมื่อลูกคนสุดท้ อง
-อยู่ในวัยที่จะเข้ า Kindergarten (jardin d’enfants) ก็อายุ
4 ปี ฝ่ ายที่ เคยได้ รับเงินค่าเลี ้ยงดูตามศาลสั่ง ก็จะต้ องไป
ทางาน 50 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อลดภาระของฝ่ ายที่เคยจ่าย
-เมื่อลูกเข้ าโรงเรี ยน Sekundarstufe (secondaire) ทางาน
เพิ่มขึ ้นเป็ น 80 เปอร์ เซ็นต์
-เมื่อลูกอายุ 16 ปี ไปทางาน 100 เปอร์ เซ็นต์

กฎหมายใหม่ ช่วยแบ่งเบาภาระฝ่ ายที่ต้องจ่ายค่าเลี ้ยงดู
ซึง่ ส่วนมากแล้ วก็ได้ แก่ผ้ เู ป็ นพ่อ ต่อนี ้ไปคุณแม่ต้องออกไป
ทางานเร็ วขึ ้น
กฎหมายใหม่นี ้ ศาลสูงสุดของสมาพัน ธรั ฐ สวิ ส กล่าวว่ า
เด็กที่ได้ รับการดูแลจากโรงเรี ยน หรื อจากผู้ปกครองที่
บ้ านย่ อมมีคุณภาพเท่ าเทียมกัน
ความสุขของลูกไม่ได้ หมายถึงว่า แม่อยู่ทางานที่บ้านเป็ น
ระยะเวลานานจนลูกโต
จะดีสาหรับเด็กด้ วย ถ้ าเขาได้ ไปโรงเรี ยนอนุบาล 2-3 วันต่อ
สัปดาห์ ได้ เล่นและร่ วมรับประทานอาหารกลางวันกับเด็ก
อื่น ๆ ช่วยพัฒนาการอยู่ในสังคมร่ วมกับผู้อื่น
นั กกฏหมายที่ทาคดีเกี่ยวกับเรื่ องหย่าร้ าง มีความเห็นว่า
เป็ นเรื่ องที่ดีเพราะรอคอยมานานแล้ ว ถึงอย่างไรศาลก็จะ
พิจารณา ในเรื่ องความเหมาะสมของแต่ละฝ่ าย
ส าหรั บ สมาคมพ่ อสวิ ส มี ค วามพึ ง พอใจกับ
กฏหมายใหม่นี ้ เขาบอกว่า หญิ งชายมีสิทธิ์ เท่ าเที ย มกัน
ทาไมจึงต้ องเป็ นฝ่ ายพ่อเป็ นผู้จ่าย
คู่ที่กาลังคิดจะแยกทางกันเดิน ถ้ าลูกคนเล็กอายุ
เกิน 4 ปี เตรี ยมหางานนอกบ้ านไว้
พ่ อหรื อแม่มีสิ ทธิ์ เ รี ยกค่าอุป การะเลีย้ งดูจ ากอีก
ฝ่ ายได้
“ลู ก ” ส าคั ญ ที่ สุ ด ไม่ มี พ่ อ หรื อแม่ ค นไหนตั ด
ความสัมพันธ์กบั ลูกได้ มันมีความรักความห่วงใยอยู่เสมอ

ห น้ า 12
รวงข้ าว / ธันวาคม 2018

Familienrecht (droit de la famille)
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายครอบครั ว
1. Juli 2014 หลังการหย่าร้ าง แม่และพ่อได้ สิทธิ ปกครอง
เด็กเท่าเทียมกัน
1. Januar 2017 ลูกที่เกิดจากแม่และพ่อที่ไม่ได้ จดทะเบียน
สมรสกัน ย่อมมีสิทธิ์ ได้ รับค่าอุปการะเลีย้ งดู ดังเช่นเด็กที่
เกิดจากแม่และพ่อที่จดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมาย เมื่อ
พ่อจดทะเบียนรับรองการเป็ นบุตรแล้ ว
1. Januar 2017 ศาลจะพิ จ ารณาสั่ง ให้ เด็ ก อยู่ ใ นความ
อุปการะของแม่หรื อพ่อ เท่า ๆ กัน เช่น 50/50 หรื อ 40/60
ทังนี
้ ้เพื่อความสุขของเด็กเป็ นสาคัญ
21. September 2018 ใหม่ ที่ สุ ด เมื่ อ ลู ก คนเล็ ก สุ ด ไป
Kindergarten ฝ่ ายที่เคยรั บเงินค่าเลี ้ยงดูต้องไปทางานหา
เงิน เป็ นงาน 50 เปอร์ เซ็นต์
เมื่ อ เด็ ก ไปเรี ยนชั น้ Oberstufen (niveau avancé) ไป
ทางาน 80 เปอร์ เซ็นต์
เมื่อเด็กอายุ 16 ปี ทางาน 100 เปอร์ เซ็นต์
งานที่ทา ภาษากฎหมายเรี ยก zumutbar (raisonnable)
คือตามความสามารถและความเหมาะสม
ทั ้ง ห ม ด นี ้ก็ เ พื่ อ ค ว า ม สุ ข ส บ า ย แ ล ะ รั ก ษา
ผลประโยชน์ ให้ เด็ก เพราะเขายังดูแลตัวเองไม่ได้ ปั ญหา
เหล่านี ้เกิดขึ ้น เมื่อแม่และพ่อหย่าร้ าง หรื อแยกทางกัน
สรุ ปคูท่ ี่กาลังคิดว่าจะหย่าหรื อแยกทางกัน ถ้ ามีลกู
ที่ต้องรับผิดชอบร่ วมกัน และคนเล็กสุด อายุ 4 ปี จากที่เคย
เป็ นแม่บ้าน อยู่บ้านเลี ้ยงลูก ต่อไปอดีตสามีอาจจะบอกว่า
ฉันก็อยากจะอยู่บ้านดูแลลูกบ้ าง คุณแม่คงต้ องเริ่ มมองหา
งานที่มีรายได้ ไว้ บ้างนะคะ
Quelle: Medienmitteilung des Bundesgerichts vom
28. September 2018 / Source: Communiqué de
presse du Tribunal fédéral du 28 septembre 2018.
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย ก.ไตรคา

เงินจากเสาที่ 2
ไปอยู ่ก ับใคร ถ้า......
โดย พี่หญิงไทย
วันนี ้เรามาคานึงกันถึงเรื่ องเงิน ๆ ทอง ๆ ทังที
้ ่ควร
เป็ นของเรา แต่เราจะไม่ได้ ใช้ ถ้ าเราต้ องจากโลกนีไ้ ปก่อน
จะเกษี ยณ อ้ าวแล้ วเงินของเราจะตกทอดไปถึงใครหรื อไม่
คราวนีเ้ ล่าสู่กนั ฟั ง เรื่ องเงินเสาที่ 2 ก็พอแหละ หลายคน
ถามว่า ถ้ าคูช่ ีวิตตาย แล้ วอิฉนั จะได้ สมบัติอะไรบ้ าง โดยลืม
คิดว่า แล้ วถ้ าเราตาย ใครจะได้ สมบัติเราไปบ้ าง ตอนนี ค้ น
เล่าเรื่ อง เริ่ มแก่ (มากๆ) จึงคานึงถึงแต่เรื่ องตาย ๆ ให้ เป็ น
เรื่ องของธรรมะ ธรรมชาติเนอะ
สาหรับคนที่ทางาน ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่มี คือ เงิน
ในเสาที่ 2 หวังว่าสมาชิ กของเราจะรู้ จักเงิ นประกันสังคม
เสาที่ 2 ของคนที่ ท างาน ซึ่ ง ต้ อ งจ่ า ยกรมธรรม์ ร่ ว มกั บ
นายจ้ า ง จะมี เ งิ น เก็ บ ไว้ ใ ช้ ห ลัง เกษี ย ณค่ อนข้ า งสูง เมื่ อ
เทียบกับเสาที่ 1

ถ้ าเราตายก่ อนเกษียณ ใครจะได้ รับมรดกส่วนนี ้
บ้ า ง คนจะได้ คื อ คู่ ส มรส บริ ษั ท ประกัน จะต้ อ งจ่ า ยเงิ น
หม้ ายให้ กับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้ าผู้นนั ้ มีคุณสมบัติครบ
ตามระเบี ย บ และให้ แ ก่ ลูก ถ้ าลูก อายุไ ม่เกิ น 18 ปี หรื อ
จนกว่าจะเรี ยนจบวิชาชีพ หรื อต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 25 ปี
บางครัง้ คู่ชีวิตซึง่ อยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนสมรส อาจมี
คุณสมบัติที่จะได้ รับเงินส่วนนี ้ ซึ่งต้ องไปศึกษา ดูระเบียบ
แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ที่ ท า ไ ว้ กั บ บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น
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จึ ง แนะน าให้ คู่ ที่ ไ ม่ มี ท ะเบี ย นสมรส ไปอ่ า น
รายละเอียด ของการประกันสังคมเสาที่ 2 นัน้ ซึง่ คุณมีกบั
บริ ษัท เพื่อผลประโยชน์ และถ้ าไม่มีทะเบียนสมรส แต่ไป
ลงทะเบียนคู่ชีวิตไว้ เป็ นหลักฐาน กับบริ ษัทหรื อกองทุนเงิน
ประกัน อาจเป็ นประโยชน์ภายหลัง
อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ ค วรทราบคื อ ในแต่ ล ะปี ทาง
นายจ้ า งจะส่ ง ใบรายละเอี ย ดของเงิ น จ านวนนี ม้ าให้ มี
เนื ้อความสาคัญ ที่เราต้ องรู้ ว่า มีเงินเก็บจนถึงเวลานี ้ เท่าไร
และคาดว่ า จะมี เ ท่ า ไร เมื่ อ อายุ ค รบเกษี ย ณ เราเรี ย ก
ใบสาคัญว่า PK-Ausweis (F: Certificat de prévoyance)
หรื อ Vorsorgeausweis (F: Certificat de la caisse de
pension) อย่าลืมไปหามาอ่าน จะเห็นตัวเลขเยอะไปหมด
งงๆ แต่สาคัญค่ะ

ตัวอย่างจาก Pensionskasse SBB

แล้ วถ้ าไม่ มีค่ ูสมรส ไม่ มีลูก เงินนี ้จะไปอยู่ที่ไหน
เพราะตามกฏหมาย ไม่ ไ ด้ บั ง คับ ให้ บริ ษั ท ประกั น ต้ อ ง
จ่ า ยเงิ น มรดกส่ ว นนี ใ้ ห้ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ท ายาทดัง กล่ า ว
ข้ า งต้ น บริ ษั ท ประกัน ก็ รั บ ทรั พ ย์ ไ ปโดยปริ ย าย แต่ บ าง
บริ ษัทอาจยินดีที่จะจ่ายเงินส่วนนี ้ เป็ นเงินก้ อนจานวนหนึง่
จะมอบให้ แก่ใคร จะแจ้ งไว้ ในระเบียบการ การประกัน เช่น
ให้ แก่พ่อแม่ผ้ ตู าย หรื อให้ แก่พี่น้อง ข้ อนี ้ก็เช่นกัน ขอแนะนา
ให้ ไปอ่านระเบียบเหล่านันอี
้ กครัง้
มีเงินเท่ าไร ตรวจดูได้ ท่ ไี หน
ขอแถมอี ก นิ ด ถ้ าเราอายุ ยื น ยาวจนเกษี ย ณ ก็
น่ายินดีในเงินรายได้ ส่วนนี ้ ต้ องรั กษาผลประโยชน์ของตน

ด้ วย หลายคนย้ ายงานหลายหน เราลืมหรื อเปล่าว่าแต่ละ
บริ ษัทที่เราทางาน ต่างเก็บเงินประกันส่วนนี ้ ไว้ ในกองทุน
ประกัน ในบริ ษัท ที่ น่ า เชื่ อถื อ ซึ่งมีมากมาย บางบริ ษัทที่
ใหญ่มาก ก็ตงกองทุ
ั้
นประกันของตนเอง

อย่ า ลื ม ว่ า เมื่อเราย้ ายที่ ท างาน ต้ องแจ้ ง ขอให้
กองทุนเงินประกันบริ ษัทเดิม โอนเงินของเราทังหมดไปเข้
้
า
กองทุ น ของที่ ท างานแห่ ง ใหม่ และแจ้ งทุ ก ครั ง้ ที่ ย้ ายที่
ทางาน เพราะมีคนจานวนมาก ไม่ร้ ู สิทธิและขาดทุนในเงิน
ส่วนนี ้ หน่วยงานของสมาพันธรั ฐสวิส ที่ดูแลเงินกองทุนนี ้
แจ้ งว่ามี “เงินที่ถูกลืม” อยู่ประมาณ 5 พันล้ านสวิสฟรั งค์
คนที่ ลืมคือเรา เจ้ าของเงิ น เพราะถ้ าเราไม่ไปแจ้ งว่าต้ อง
โอนไปที่ ใด เขาก็ไม่ร้ ู จะทาอย่ างไร นอกจากเก็บไว้ อ ย่ าง
น้ อ ย 2 ปี แ ล้ ว ส่ ง ม อ บ ใ ห้ กั บ ห น่ ว ย ง า น Stiftung
Auffangeinrichtung BVG (F: Fondation institution
supplétive) รอเจ้ าของมาติดต่อขอรับคืน แต่เมื่อไม่มีคนมา
ขอรั บ จึงมีเงินนอนรออยู่มากมาย เงินนีม้ าจากรายละเล็ก
รายละน้ อยรวม ๆ กันเป็ นเงินก้ อนใหญ่มาก
ผู้ ใดสงสั ย ว่ า เงิ น ของเราไปหลงอยู่ ที่ ไ หนบ้ าง
สามารถสอบถามได้ (ฟรี ) ที่ ศู น ย์ ดู แ ลเงิ นเสาที่ 2
www.zentralstelle.ch เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้
รายละเอียดส่วนตัว และการทางาน ทางศูนย์จะเป็ นเพียงผู้
ประสานงานระหว่างกองทุนเงิ นเสาที่ 2 และผู้ทาประกัน
หรื อเราผู้ท างาน เพราะกองทุน ประกันทุกแห่งจะต้ องส่ง
ข้ อมูลจานวนเงินที่มาเข้ ากองทุนของตนให้ กับศูนย์ ดูแลนี ้
สม่าเสมอ
หวังว่าทุก คนจะมีสุขภาพแข็ งแรง มี อายุยื น ยาว
เพื่อเตรี ยมใช้ เงินสะสมของตนเอง มีความสุขในวัยเกษี ยณ
นะคะ
ที่มา http://die-pensionskasse.ch/wp-content/uploads/2018/09/Vorsorgeverhaeltnisse.jpg
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รวงข้ าวฉบับสิงหาคม นาเรื่ องการเกณฑ์ ทหาร
ไทย สาหรับพี่น้องชาวไทยที่แต่งงานกับชาวสวิส หรื อชาติ
อื่น ๆ ที่ มีลูกชายถื อสัญชาติไทยว่า เมื่อครบกาหนดอายุ
ต้ องเข้ ารับการเกณฑ์ทหาร มีคณ
ุ แม่คณ
ุ พ่อหลาย ๆ คน ไม่
อยากให้ ลกู ไปเป็ นทหารที่เมืองไทย จะด้ วยเหตุผ ลใดก็ตาม
แต่ เ ท่ า ที่ ฟั ง ๆ มาคื อ กลัว การถู ก กดขี่ ท าร้ าย จนถึ งขัน้
อันตราย และอาจถึงชีวิต ตามที่เราเห็นข่าว เพื่อให้ พี่น้อง
ลดความกังวลกับการเป็ นทหารในอนาคตของลูกชายเรา
วันนี ้มีข่าวดีมาบอกค่ะ

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา สานักนายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้ าโปรดกระหม่อม แต่งตังให้
้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
เป็ นผู้บญ
ั ชาการทหารบก คนที่ 41 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม ศก
นี ้ และนโยบายของท่ านผู้บัญ ชาการทหารบกคนใหม่ ที่
น่าสนใจคือ การดูแลพลทหารใหม่ ตามแนวทางการสร้ าง
ทหารต้ น แบบ ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ พลทหาร ซึ่ง ถื อ เป็ น
น้ องชายคนเล็ก ของหน่ วยทหาร การจะดูแ ลให้ หน่วยฝึ ก
ทหารใหม่ดีได้ กาลังพลต้ องอยู่ดี กินดี ดังนัน้ พลทหาร ไม่
ว่าจะเป็ นทหารเกณฑ์ หรื อทหารที่สมัครเข้ ามาประจาการ
กองทัพจะต้ องดูแลให้ ดีที่สดุ จึงออกระเบียบใหม่ ดูแลเรื่ อง
อาหาร และความเป็ น อยู่ ใ ห้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและมี ที่ อ ยู่
พอเพียง ไม่แออัด
นอกจากนี ้ กองทั พ ยั ง จั ด กิ จกรรมต้ อน รั บ
ครอบครั ว และญาติทหารใหม่ เปิ ดให้ ครอบครัวของทหาร
ใหม่ เข้ ามาดูหน่วยฝึ ก โรงนอน ตังแต่
้ วนั แรกที่รายงานตัว

เพื่ อแสดงให้ เห็นถึงความพร้ อมของกองทัพบก ที่ จะให้
การดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้ านอย่างดีที่สดุ
ที่สาคัญคือเรื่ องสิทธิ ประโยชน์ ครอบครัวของพล
ทหาร จะได้ ร้ ู ว่า ลูกหลานได้ รับอะไรบ้ าง เบี ย้ เลีย้ งเท่าไร
และหลังฝึ กแล้ วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
สิ่งหนึ่งที่จะเห็นชัดหลังปลดประจาการ คือ ทุกคน
มีร ะเบี ย บวิ นัยกลับไป การให้ พลทหารทางานต่าง ๆ นัน้
ไม่ใช่การใช้ งานกาลังพล แต่เป็ นการปลูกจิตสานึกให้ ร้ ู จัก
หน้ าที่ของตนเอง ซึง่ การฝึ กทหารยุคต้ นแบบ ต้ องมีลกั ษณะ
ท่าทาง สมาร์ ท ผึ่งผาย มีระเบียบวินยั เพื่อ เป็ นตัวอย่างให้
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ เมื่ อ ทหารมี วิ นั ย กองทั พ แข็ ง แกร่ ง
ประเทศชาติก็เข้ มแข็ง
พล.อ.อภิ รั ช ต์ กล่ า วถึ ง การลงโทษพลทหารที่
รุ นแรงเกินกว่าเหตุว่า เป็ นความผิดร้ ายแรง หากยังมีอีก ถือ
ว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั น้ ไม่ ใ ส่ ใ จดู แ ล ซึ่ ง เป็ น
นโยบายที่ เ ข้ ม งวด และได้ สั่ ง การด้ ว ยตัว เองไปแล้ ว ที่
สาคัญ เราต้ องให้ ความรู้ กบั ครู ฝึก ผู้ช่วยครู ฝึก การจะซ่อม
รั บพี่ หรื อรั บน้ องอย่างไร ต้ องอยู่ในความควบคุมดูแลของ
นายทหาร และต้ องมีช่วงเวลา ไม่ใช่ใครอยากทาอะไรก็ทา
เป็ นเรื่ องที่กองทัพ เน้ นยา้ มาตลอด ต้ องไม่เกิดเรื่ องแบบที่
เป็ นข่าวอีก และหากเกิดเรื่ องขึน้ อีก จะนาไปสู่การปฏิบัติ
และลงโทษอย่างจริ งจัง
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ล้ วนมีทหาร ขอให้ สบายใจ
ว่ากองทัพจะดูแลลูกท่านให้ ดี ในวันที่ฝึกจนจบและกลับไป
กราบตั ก กราบเท้ าพ่ อ และแม่ ท่ า นจะเห็ น ความ
เปลี่ยนแปลง เรายืนยันว่า จะทาให้ ลกู ของท่านเป็ นพลเมือง
ที่ดขี องประเทศไทย นี่คือคากล่าวของพล.อ.อภิรัชต์
คงสมพงษ์ ผู้บญ
ั ชาการทหารบกคนใหม่หมาด ๆ
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า พวกเราจะลดความหวัน่ ใจได้
บ้ างนะคะ...
ที่มา: https://www.thaipost.net/main/detail/21263
https://prachatai.com/journal/2018/09/78899
รวบรวมโดย เฟราฮีรชิ
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การเป็ นทหาร
ของบุคคลสองสัญชาติ
ขณะนี ้ในสวิตเซอร์ แลนด์ มีประชากรสองสัญชาติ
ทัง้ หมดราว ๆ 916,000 คน และอีก 560,000 คน ใช้ ชีวิต
อยู่ ใ นต่ า งประเทศ รวมแล้ ว คนสวิ ส ที่ ถื อ สองสัญ ชาติ มี
จ านวนรวม 1.48 ล้ านคน (ตามรายงานตั ว เลข จาก
หนังสือพิมพ์ NZZ am Sonntag)
เมื่อปี ค.ศ. 1992 มีการแก้ ไขกฏหมายสิทธิพลเมือง
ซึง่ ให้ สิทธิพลเมืองสองสัญชาติ แบบไม่มีข้อจากัด เพราะมี
คนกลุ่มนีม้ ากขึน้ เรื่ อย ๆ ดูจากการสมรสทุก 3 คู่ เป็ นการ
สมรสระหว่างคนสวิส กับชาวต่างชาติ จึงทาให้ ลูก ๆ ของ
คนเหล่านัน้ ได้ สัญชาติตามบิ ดาหรื อมารดาของเขาด้ วย
เช่ น พวกเราคนไทย แต่งงานกับ คนสวิ ส ลูก ของเราก็ ไ ด้
สัญชาติไทยด้ วย ก็กลายเป็ นบุคคลสองสัญชาติ พวกเรา
เองก็เช่นกัน เดิมทีเรามีสญ
ั ชาติไทย พอแต่งงานมาอยู่ที่นี่
เมื่ อ ครบเงื่ อ นไขการขอสัญ ชาติ พวกเราหลายคนก็ ข อ
สัญชาติสวิส เราก็กลายเป็ นคนสองสัญชาติด้วยเหมือนกัน

เพราะชาวสวิ ส ทุ ก คนอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายและ
เงื่ อนไขเดี ยวกัน ไม่ว่าผู้นัน้ จะมีอีก สัญชาติพ่ วงมาด้ วยก็
ตาม หน้ าที่หนึ่งที่น่าสนใจ คือ หน้ าที่ป้องกันประเทศ หรื อ
การเข้ ารับราชการทหาร มีกฎระเบียบอย่างไร ไปติดตามกัน
หน้าทีป้่ องกันประเทศ
ชายสองสัญชาติ ที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์ แลนด์ มี
หน้ าที่ต้องเข้ ารับราชการทหาร ถึงแม้ จะถือสัญชาติอื่นด้ วย

แต่ ถ้ าบุ ค คลนั น้ เข้ ารั บ ราชการทหาร ท าหน้ าที่ บ ริ ก าร
พลเมือง หรื อว่ารั บ หน้ าที่ ท ดแทนในลักษณะเดีย วกันใน
ประเทศบ้ านเกิด บุคคลนัน้ ก็ไม่ต้องเข้ ารับราชการทหารที่
สวิตเซอร์ แลนด์ซ ้าอีกได้ แต่จะต้ องเสียเงินทดแทน และต้ อง
แจ้ งต่อทางการทหารของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เกี่ยวกับ
การเข้ ารั บการเกณฑ์ ทหารที่ต่างประเทศนัน้ ๆ ด้ วย หาก
ละเลยไม่ทาตามกฎ ก็จะมีความผิดนะครับ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ทาข้ อตกลงทวิภาคีวา่ ด้ วย
กฎระเบี ย บพิ เศษกับ 7 ประเทศคู่สัญ ญา ได้ แ ก่ ประเทศ
เยอรมนี ฝรั่ งเศส โคลัมเบี ย อาร์ เจนติน่ า สหรั ฐ อเมริ ก า
ออสเตรี ย และอิตาลี่ ว่าชายชาวสวิส ที่มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศดังกล่าว สามารถเลือกได้ ว่า จะไปรั บราชการ
ทหารที่ประเทศใด แต่ต้องตัดสินใจก่อนบรรลุนิติภาวะ
สาหรับประเทศฝรั่งเศสนัน้ หน้ าที่รับใช้ ชาติ คือแค่
ต้ องไปรายงานตัวในวันปฐมนิเทศทหารหนึง่ วันเท่านัน้ ตาม
รายงานของ หนังสือพิมพ์ “NZZ am Sonntag” ระบุว่า ใน
ปี ค.ศ. 2017 มี บุ ค คลสัญ ชาติ ส วิ ส -ฝรั่ ง เศส ใช้ สิ ท ธิ ดัง
กล่าวถึง 669 คน
หมายเหตุ:
ชายที่มีสญ
ั ชาติไทยทุกคน มีหน้ าที่รับราชการ
ทหาร ตามมาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 (คาอธิบาย ตาม พรบ.รับราชการทหารดังกล่าว
เด็กลูกครึ่ งชายไทย-สวิส หากรั บราชการทหารที่ ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ แล้ ว ก็ยังต้ องไปเข้ ารั บการเกณฑ์ ทหารที่
ประเทศไทย ในทางกลับกันหากชายสัญชาติไทย-สวิส เข้ า
รับราชการทหารที่ประเทศไทยแล้ ว ไม่ต้องเข้ ารับราชการที่
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์อีกครัง้ ตามข้ อมูลของบทความนี ้)
ข้ อมูลการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในประเทศไทย
สาหรับลูกครึ่ง อ่านเพิ่มเติมได้ ที่ (สืบค้ นข้ อมูล ณ วันที่
11.11.2018)http://www.thaiembassy.ch/Content/Emb
assy/111.html
จากนิตยสาร Beobachter
ฉบับวันที่ 31 กรกฏาคม ค.ศ.2018
แปลโดย ศักดา บัวลอย
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ขุมทร ัพย ์ของพวกเรา
โดย ก. ไตรคา
อยากรู้ เหมือนกันว่าเงินที่เขาหักจากรายได้ ของเรา
และนายจ้ างสมทบจ่ายให้ เรา เขาเอาไปเก็บไว้ ที่ไหน และ
ลงทุนในธุรกิจใด ๆ บ้ าง เพื่อให้ เรามีกินมีใช้ ตลอดชีวิต
เมื่ อ ปี 2017 ทรั พ ย์ สิ น ของ AHV-Fonds (Fonds
AVS) หรื อเรี ยกง่าย ๆ เงินเสาที่หนึ่ง มีกาไรจากการลงทุน
เพิ่มขึ ้น 2 Milliarden Franken (สองพันล้ านสวิสฟรังค์) แต่
จานวนคนเกษี ยณก็เพิ่มขึน้ เช่นกัน รายจ่ายจึงเพิ่มขึน้ ด้ วย
เหตุนีท้ าให้ รัฐบาลสวิส คิดที่จะปฏิรูประบบรายรับของเงิน
เสาที่หนึง่
ในปี 2017 เรี ยกว่าเป็ นปี นาโชคสาหรับพวกเราทุก
คนที่ทางานอยู่ในสวิตฯ หรื อทางานเป็ นแม่บ้านเลี ้ยงลูกอยู่
บ้ าน ทุกคนได้ รับผลประโยชน์ร่วมกัน ทาให้ กองทุนเงินเสา
ที่ ห นึ่ง นี ้ เพิ่ มขึน้ เป็ น 31.9 Milliarden Franken ซึ่งมาจาก
ผลตอบแทนของเงิ นลงทุน 6.8 เปอร์ เซ็น ต์ นับ ว่าสูงมาก
ผลจากการลงทุนที่ได้ กาไรนีเ้ นื่องจากตลาดหุ้นปี 2017 มี
การซื ้อขายคล่อง จึงทาให้ เงินช่วยเหลือคนทุพพลภาพ (IV)
และกองทุน EO ได้ รับผลกาไรไปด้ วย เงินทัง้ สามกองทุนนี ้
เหมื อ นอยู่ ใ นครอบครั ว เดี ย วกั น เกี่ ย วพั น กั น โดยตรง
ผู้บริ หารเงินกองทุนนี ้คือสถาบันการเงินชื่อ Compenswiss
(Ausgleichsfonds AHV/IV/EO (D), Fonds de
compensation AVS/AI/APG (F))
ขอบคุณ เงิ น ก าไรจากปี 2017 ถึงแม้ จ ะต้ องจ่ าย
ออกไปมากให้ คนเกษี ยน แต่งบดุลก็ยงั ไม่ติดลบ
จริ งๆแล้ ว เงินที่จ่ายให้ ผ้ เู กษี ยนแต่ละปี จะเพิ่มขึ ้น
เรื่ อยๆ เนื่องจากประชากรมีอายุมนั่ ขวัญยืน เพิ่มมากกว่า
รายรั บประจา ที่ ได้ มาจากผู้ทางาน รวมทัง้ ได้ จากรั ฐบาล
กลาง และภาษี จากบุหรี่ เครื่ องดื่มที่ มีแอลกอฮอลล์ และ
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ในอนาคตรายได้ ที่ได้ มาทังหมดอาจจะติ
้
ด
ลบ

ผู้เชี่ ย วชาญทางการเงิ นคาดการณ์ ว่าในปี 2020
รายจ่ายจะมากกว่ารายรับเกือบหนึง่ พันล้ านฟรังค์
เงินของกองทุนจะนาไปลงทุนในต่างประเทศและในสวิตฯ
โดยสถาบันการเงินต่างๆ เช่น บริ ษัท Black Rock ลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ ที่อยู่อาศัยที่เราเช่ากันอยู่
การจะลงทุนได้ ก็ต้องมีเงินทุน ถ้ ารายจ่ายมากกว่า
รายรับทุกปี แล้ วจะเอาที่ไหนไปลงทุน
เวลาตลาดหุ้นขาลง ก็อาจจะมีผลต่อเงินเสาที่หนึ่ง
คือมีผลกระทบไปเสาที่สองด้ วย คือเป็ นผลต่อเนื่ องกันไป
หมด อยู่ที่การลงทุนในระดับความเสี่ยงมากน้ อยต่า งกัน
เขาจะดูภาวะเศรษฐกิจปี นนว่
ั ้ ามีทิศทางเป็ นอย่างไร
สถาบัน การเงิ น ที่ นาเงิ นจากเสาที่ หนึ่งไปบริ หาร
เขาคิดค่าทางานโดยหักไปตามเปอร์ เซ็นต์ที่ตกลงกัน
เมื่ออยู่ในวัยทางาน ก็คิดเสียว่า อภินิหารของเงิน
ออม หรื อ จ่ายสนุก-สุขเกษี ยณ
่
การลุงทุนทุกอย่างมีความเสียง
รั ฐ บาลสวิ ส และประชาชน คื อ พวกเราทุ ก คน
ช่ ว ยกั น คิ ด จะท าอย่ า งไรให้ มี ร ายได้ เข้ ามาสู่ ก องทุ น
สม่าเสมอ เช่น หักเงินสะสมจากคนทางานและเงินสมทบ
จากนายจ้ างเพิ่มขึ ้น (ไม่ง่าย เพราะคนในวัยทางานไม่อยาก
จ่ายเพิ่ ม) เพิ่ มอัตราภาษี มูลค่าเพิ่ ม หรื อผู้หญิ งทางานจน
อายุ 65 ปี จงึ เกษี ยน
ผู้หญิงอายุยืนมากกว่าชาย กองทุนก็จ่ายเงินให้ ทกุ
เดือนจนวาระสุดท้ าย มีอยู่มีกินตลอดไป ไม่อดแน่ๆ.....

ที่มาภาพ https://www.swen.ch/?month=201609
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ภาษาไทยกับคนสวิส
โดย แก้ วกัลยา

พวกเราชอบ
เรียนภาษาไทย

เครดิตภาพ Nongnut Gasser

ฉันเป็ นหญิงไทยที่แต่งงานกับคนสวิส และย้ ายมา
อยู่ที่นี่ได้ นานหลายปี ภาษาหลักที่ใช้ สื่อสารในบ้ านกับคุณ
สามีคือภาษาอังกฤษ กับลูก ๆ คือ ภาษาไทย ภาษาทางการ
ในเมืองที่ฉันอาศัยอยู่ มีสองภาษา คือ ภาษาเยอรมันและ
ภาษาฝรั่ งเศส โดยส่วนตัวแล้ ว การเรี ยนภาษาที่สามเป็ น
เรื่ องที่ค่อนข้ างยากสาหรับฉัน หลายปี ดีดกั ไม่กระเดียดไป
ไหน คงเป็ นเพราะฉันศึกษามาทางสายสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้ น
วิทยาศาสตร์ มากกว่าภาษาศาสตร์ จึงเป็ นเรื่ องยากสาหรับ
ฉัน
คนสวิสโดยส่วนมากเก่งด้ านภาษา เพราะมีภาษา
ทางการหลากหลาย ตอนมาอยู่ใหม่ ๆ ได้ ยินพี่ ๆ คนไทยที่
อยู่มานานเล่าให้ ฟังว่า เคยไปร้ านเสื ้อผ้ ากับเพื่อน พากันพูด
ถึงคนสวิสที่มาเลือกดูเสื ้อผ้ าเช่นกัน คนนี ้ฟั งภาษาไทยออก
เดิ น มาบอกว่า รู้ นะพวกเธอว่าอะไรฉัน ฉัน ฟั งภาษาไทย
เข้ าใจและพูดได้ เล่นเอาหน้ าแตกไปตาม ๆ กัน มีข้อควร
ระวังเวลาจะพูดถึงใคร
จากประสบการณ์ ตรงของฉันคือ ฉันมีเหตุให้ ต้อง
พึง่ พาล่ามในการสื่อสาร ทางการส่งล่าม มาแปลภาษาและ
สื่ อ สารให้ ฉั น เธอเป็ นหญิ ง ชาวสวิ ส พู ด อ่ า น เขี ย น
ภาษาไทยได้ อย่างคล่องแคล่ว สอบถามแล้ ว จึงรู้ ว่าเธอเคย
ไปอยู่ภาคใต้ ของเมืองไทยสิบกว่าปี งานนี ้อาจทาให้ คนไทย
แท้ ๆ ที่ทางานเป็ นล่าม ว่างงานได้ อีกสองเหตุการณ์ ที่พบ

เจอ คือ ชายชาวสวิส ยังหนุ่ม อยู่ในวัยทางาน พบกันในวัด
กัมพูชาในสวิตเซอร์ แลนด์ ใกล้ ๆ บ้ าน พูดไทยคล่องมาก
เขียนอ่านพอได้ ถามฉันว่าคานี ้ภาษาไทยสะกดอย่างไร จะ
ส่งข้ อความไปให้ เพื่อนคนไทยอีกที โอ้ โห ! ทาเอาฉันทึ่ง ว่า
ภาษาไทยเป็ นที่สนใจขนาดนี ้เชียวหรื อ ส่วนอีกเหตุการณ์
คือ ตอนไปเที่ยวงานอาหารเอเชียช่วงฤดูร้อน ชายสวิสมา
ซื ้ออาหารไทย พูดไทยชัดมาก บอกไม่เผ็ด ไม่กินนะ สุดยอด
จริ ง ๆ จึงถามไปว่า คุณเคยไปอยู่เมืองไทยมานานหรื อ พูด
ภาษาไทยเก่งมาก คาตอบที่ได้ ยิ่งประทับใจกว่า เขาบอกมี
ภรรยาไทย พูดกับภรรยาที่นี่ “ได้ เมียดีเมียสอนให้ ” ซึง่ ได้
พบพี่ ผ้ ู หญิ ง คนไทยภรรยาและลู ก สาวด้ วย ดู แ ล้ วเป็ น
ครอบครัวที่น่ารักมาก ๆ
เล่ามาถึงตรงนี ้ บอกกับตัวเองว่า ภาษาที่ นี่เราก็
ต้ องทาให้ ได้ มีโอกาสอีกมากมายรอเราอยู่ มีคนมากมาย
แสดงให้ เราดู ให้ เรารู้ ให้ เราเห็น และเป็ นตัวอย่าง เป็ นแรง
บัน ดาลใจ เราต้ อ งสู้แ ละพยายามต่ อ ไป หวัง ว่ า คงเป็ น
กาลังใจให้ กบั ทุก ๆ คนที่ยงั ไม่คล่องเรื่ องภาษานะคะ
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่ วต
่
เมือชี
ิ ถึงจุดเปลียน
โดย ลอมฟาง“

"ขอบใจช่ วงเวลาที่ ดีที่สุดที่ ท้ังสองคนเต็มใจ
ทาให้พ่อ นะ จากนี้ ต่อ ไปพ่อ ขอให้ลูก ทั้ง สองคนใช้
ชี วิตที่ เหลื อ อย่า งเต็ ม ที่ และเติ ม เต็ ม ความสุ ข ให้กัน
และกันตลอดไปนะ" พ่อบอกกับเราสองคน ก่อนกอดลา
แล้ วสิ น้ ลมหายใจอย่ างสงบ เป็ น ความเศร้ าที่ ต้อ งพลัด
พราก แต่คาพูดพ่อทาให้ อิ่มเอมใจที่รับรู้ ว่าพ่อมีความสุข
กับทางที่ เราเลือกย้ ายกลับมาเมืองไทยเมื่อ 8 ปี ก่อน เพื่ อ
เติมเต็มความสุขในบันปลายชี
้
วิตให้ พ่อ
เหมือนคาพ่อพูด จากนีต้ ่อไปตังใจใช้
้
ชีวิตที่เหลือ
ให้ เต็มที่ และนี่คือ เหตุผลของการตังใจ
้ ให้ ของขวัญพิเศษ
กับ คู่ชี วิ ต เพี ย งแค่ ร อเวลาที่ เ หมาะสม เราทัง้ สองคนมี
ความสุขกับทุกที่ ที่เราอยู่เสมอ แต่เงื่อนไขของการเลือกที่
อยู่ แต่ล ะคู่ต่างมีปั จ จัย เฉพาะที่ แ ตกต่ างกัน ไป คู่เราก็
เช่ น กัน ฉัน อยากจะเล่าสู่กัน ฟั ง แบ่ งปั น วิ ธี คิด และการ
วางแผน จากสิ่งที่ฉันได้ เรี ยนรู้ การป้องกันปั ญหากับการ
ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตอีกครัง้ หลังจากอยู่เมืองไทยมา 8 ปี
เดือน มี.ค - เม. ย ปี 2017 เป็ นช่วงที่เชียงใหม่มี
ปั ญหาหมอกควั น เราเลื อ กเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วที่
สวิตเซอร์ แลนด์ 2 เดือน ทุก ๆ ปี เราจะเลือกเดินทางช่วงนี ้

เสมอ เรามีความสุขกับการเดินทาง ในใจคิดว่าน่าจะใกล้
ถึงเวลาที่จะมอบของขวัญชิ ้นพิเศษให้ คชู่ ีวิตแล้ ว
วันหนึ่งระหว่างเดินเล่นบนภูเขาด้ วยกัน คู่ชีวิ ตก็
พูดเปรยขึ ้นว่า " อากาศบริ สทุ ธิ์ เธอคิดอย่างไร ถ้ าเราจะอยู่
ที่นี่ด้วยกันนาน ๆ "
ฉัน เดิน ไปเรื่ อย ๆ เงี ย บไปพัก ใหญ่ ก่ อนบอกกับ
คู่ชีวิตที่ ผ่านร้ อนผ่านหนาวมาด้ วยกัน ว่า " ถ้ าจะย้ าย ก็
ย้ ายเลย ไม่อยากรอให้ นานกว่านี ้ เพราะอายุที่เยอะขึ ้น อาจ
ทาให้ เราปรับตัวยากขึ ้น และนี่คือ ของขวัญพิเศษในเวลาที่
เหมาะสมกับชีวิตคู่ของเรา" ฉันรั บรู้ ได้ ถึงพลังความสุขที่
ยิ่งใหญ่ของคนที่ยืนอยู่ตรงหน้ า ในการตัดสินใจร่ วมกัน เพื่อ
ย้ ายกลับมาใช้ ชีวิตส่วนใหญ่ที่บ้านเกิดของสามี หลังการใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขที่บ้านเกิดภรรยา 8 ปี เต็ม
หลากหลายภาวะ ที่เราเผชิญทัง้ ที่สุขมาก และที่
ต้ องเผชิญกับภาวะที่ยากจะเข้ าใจ ความไม่ตรงไป ตรงมา
ของเจ้ าหน้ าที่ รั ฐ แต่เราทัง้ สองพร้ อมเปิ ดใจเรี ยนรู้ และ
ตังใจท
้ าทุกอย่างให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย นา้ ใจไมตรี จาก
คนรอบข้ าง และสภาวะอากาศที่ร้อนขึ ้น ทุก ๆ ปี สุข ทุกข์
ปะปนกันไป คงเป็ นเบ้ าหลอมให้ การตัดสินใจครัง้ นี ้ของเรา
ทังคู
้ ่ เปี่ ยมไปด้ วยประสบการณ์ ลองผิดลองถูก แต่เราโชคดี
ที่เราสองคนมีความสุขกับทุก ๆ การตัดสินใจของเราเสมอ
ขอแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ตัง้ แต่ ปี แ รกที่ ย้ า ยจาก
สวิตเซอร์ แลนด์กลับไปใช้ ชีวิตที่ไทยนะคะ
ตุลาคม ปี 2009 ย้ ายจากสวิตเซอร์ แลนด์ไปใช้ ชีวติ
ที่ จ. ตรัง บ้ านเกิดผู้เขียน วีซา่ ปี แรกของสามีจะต้ องยื่นที่
กองตรวจคนเข้ าเมืองสตูล (ต.ม สตูล) เนื่องจากตรั งอยู่ใน
พื น้ ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของสตู ล เราเตรี ย มเอกสารไป
ครบถ้ วน เนื่องจากก่อนการเตรี ยมเอกสารขอวีซา่ ได้ อพั เดท
ข้ อมูลโตยตรงจากเว็บไซด์ของต.ม.แล้ ว เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาด เราขับรถไปชมบรรยากาศไปอย่างสบายใจ เพื่อ
เดินทางไปให้ ถึงเป็ นคนแรกในเวลาทาการ เมื่อยื่นเอกสาร
เรี ย บร้ อย จนท.ตม. สตู ล เอ่ ย ปากชมว่ า เอกสารเรา
เรี ยบร้ อย ครบถ้ วนทังหมด
้
ไม่จาเป็ นต้ องขอเพิ่มเติม และ
อธิ บายต่ อ ว่ า จะมี ก ารสั ม ภาษณ์ แยกระหว่ า งสามี
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ภรรยา เราสองคนไม่มีความกังวลใด ๆ เพราะมั่น ใจใน
ความถูกต้ อง นัง่ รอซักพักใหญ่ ๆ เจ้ าหน้ าที่เอาเอกสารมา
ให้ เซ็นต์ชื่อ พร้ อมบอกว่าไม่ต้องกังวล เป็ นแค่ขนตอนปกติ
ั้
โดยไม่มีการสัมภาษณ์ ใด ๆ ผู้เขียนอ่านและแปลข้ อความ
ในกระดาษให้ ส ามี ฟั ง แล้ วมาสะดุด ที่ ป ระโยคที่ ร ะบุ ว่ า
เจ้ าหน้ าที่สมั ภาษณ์ สามี "เมื่อคืนคุณมีเซ็กซ์ด้วยกันรึ เปล่า
และผ้ าปูที่นอนสีอะไร " บอกตรง ๆ ว่างง และรู้ สกึ อายสามี
มากที่มีคาถามอย่างนี ้ จึงสะดุดไปช่วงหนึ่ง สามีถาม ตม.
เขี ย นว่าอะไร เลยบอกไปตามความเป็ น จริ ง แต่ฉัน จะ
เคลียร์ กบั เจ้ าหน้ าที่เอง เจ้ าหน้ าที่เห็นเราสองคนชะงัก พูด
ยา้ ว่าเป็ นเรื่ องปกติ ที่ ต้องถาม ถ้ าไม่เซ็นต์ ก้อยื่ นขอวี ซ่า
ไม่ได้ เลยบอกกับเจ้ าหน้ าที่อย่างเป็ นมิตรไปว่า สังคมไทย
คงไม่ใช่เรื่ องปกติที่เอาเรื่ องเซ็กซ์มาพูด และใช้ เป็ นหลักฐาน
ในแง่มุมนี ้ และละเมิดความเป็ นส่วนตัวของเราทัง้ คู่ โดย
ส่ ว นตัว แล้ ว ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกับ การพิ ม พ์ ข้ อความนี ล้ งไปใน
เอกสารประกอบการขอวีซ่า ขอให้ มีการสัมภาษณ์ จริ ง ๆ
จะดีกว่า และหากเจ้ าหน้ าที่สงสัยในความสัมพันธ์ ของเรา
ทัง้ สอง สามารถเข้ า ไปตรวจที่ บ้ า นที่ เ ราอาศัย อยู่ และ
ตรวจสอบจากเพื่อนบ้ านในหมู่บ้านของเราได้ ขอยืนยันว่า
ให้ แก้ ไขบทสัมภาษณ์ นี่ น่าจะเป็ นทางออกที่ดีที่สดุ เมื่อ
เจ้ าหน้ าที่เห็นว่าเราไม่โวยวาย เพียงแต่ขอความชัดเจนใน
การรักษาสิทธิของเรา เจ้ าหน้ าที่จงึ ยอมแก้ ไขบทสัมภาษณ์
ในกระดาษแผ่นนัน้ ก่อนที่เราจะอ่านอย่างละเอียด และ
เซ็นต์ชื่อ แนบเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า หลังจากนัน้
ภายใน 30 วัน เราก็ได้ รับแจ้ งจากเจ้ าหน้ าที่ ว่า วีซ่าผ่าน
เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ไปรั บได้ ที่ ตม. สตูล วีซ่าปี แรกของสามี
ผ่านไปแบบคาใจเล็กน้ อยถึงปานกลาง
เรื่ อ งวี ซ่ า ยัง มี เ รื่ อ งราวจะเล่ า ให้ ฟั ง อี ก และอี ก
หลาย ๆ ประสบการณ์ ที่อยากแบ่งปั นกันอีกในฉบับต่อ ๆ
ไปนะคะ.......

สมาพันธร ัฐสวิส
แจกเงินประชากร
โดย ต้ นข้ าว

Albinen in Wallis, Switzerland

ข่าวว่ารัฐสวิสแจกเงินคนละ 25,000 (สองหมื่นห้ า
พัน)สวิสฟรั งค์ หรื อ 800,000 (แปดแสน)บาทจริ งรึ เนี่ย ไม่
เคยได้ ยิ น มาก่ อ น ประเทศนี ร้ วยมาก ถึ ง ขนาดแจกเงิ น
ประชาชนเลยรึ แจกฟรี ๆ เลยรึ แจกเท่ า ไรรึ ค าถามต่ อ
คาถาม ที่ต้องการคาตอบ
ทาให้ เราต้ องวิ่งไปค้ นหาคาตอบในเรื่ องนี ้ เผื่อเรา
จะได้ รั บ แจกบ้ าง ไม่อยากพลาดโอกาสงามๆ เราอยู่ที่ นี่
เหมือนกัน น่าจะได้ ด้วยนิ เรื่ องนีเ้ ป็ นจริ งค่ะ แต่จริ งเท่าไร
ใครจะแจกเงิ นฟรี ๆ ของฟรี มีที่ไหน โดยเฉพาะที่ ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ แล้ วทาอย่างไร เราจะได้ รับแจกบ้ าง
เฉลยสัน้ ๆก่ อ นว่ า มี ก ารแจกเงิ น อยู่ ที่ หมู่ บ้ าน
Albinen ในรัฐ Wallis เรารี บไปที่นี่กนั เลยค่ะ ตามมาค่ะ ว่า
เรื่ องนี ้จะเป็ นอย่างไร
หมู่บ้ า น Albinen นี อ้ ยู่ บ นภู เ ขา สูง 1300 เมตร
เหนื อระดับ น า้ ทะเล หมู่บ้ านที่ เงี ย บสงบ ทิ วทัศน์ ง ดงาม
อากาศดี แสงแดดอบอุ่ น ทั ง้ ยั ง อยู่ ไ ม่ ไ กลจากแหล่ ง
ท่องเที่ ยว คือเมือง Leukerbad ห่างกันเพี ยง 6 กิ โลเมตร
และไม่ไกลจากเมือง Visp แหล่งอุตสาหกรรม เมืองใหญ่
เมืองหลวง Sitten เมืองใหญ่ ในเขตรั ฐ Wallis เพียงแค่ขับ
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รถไป 35 นาที หมูบ่ ้ านสวยขนาดนี ้ อยู่ไม่ไกลจากแหล่งที่ทา
มาหากิ น ทัง้ เมืองท่องเที่ ยว เมืองอุตสาหกรรม และเมือง
หลวงของรั ฐ ทาไมมาไล่แจกเงิ น เพื่ ออะไร เพราะว่าสวย
อย่างไร ก็ยงั มีปัญหาค่ะ
ปั ญหาคืออะไร....ประชากรในหมู่บ้านลดน้ อยลง
เรื่ อยๆ หลายครอบครัวย้ ายออกไปจากหมูบ่ ้ าน ไปกันหลาย
ครอบครั ว ประชากรเหลื อ อยู่ เ พี ย ง 240 คน (ข้ อมู ล
พฤศจิ กายน 2560) (ปี ที่ผ่านมา ย้ ายออกไป 3 ครอบครั ว
น าลูก หลานวัย เรี ย นออกไป 8 คน) ทัง้ หมู่บ้ านเหลื อเด็ ก
นักเรี ยนชันประถม
้
2 คน ชันมั
้ ธยม 5 คน เมื่อมีนกั เรี ยนน้ อย
จึงต้ องปิ ดโรงเรี ยน นักเรี ยนต้ องนัง่ รถไปไกลเพื่อไปโรงเรี ยน
ดังนันนายอ
้
าเภอจึงเสนอให้ มีการจ่ายเงินสนับสนุนแก่คนที่
ต้ องการย้ ายเข้ ามาอยู่ในหมูบ่ ้ านนี ้ ข้ อเสนอนี ้ได้ การยอมรับ
จากสมาชิกชาอัลบิเนน มีการลงคะแนนเสียง เมื่อวันที่ 30
พฤศจิ กายน 2560 ประชามติเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้ วย ได้
ร่ างกฏระเบียบการจ่ายเงิน ซึง่ สรุ ปได้ ความว่า

คนหนุ่ ม คนสาว อายุไม่ เกิน 45 ปี ถ้ าต้ องการ
เข้ ามาอยู่ที่นี่ ทางอาเภอมีเงิ นสนับสนุนในการสร้ างที่ อยู่
อาศัย ไม่ ว่ า จะเป็ น การสร้ างบ้ า น ซื อ้ อพาร์ ท เม้ น ต์ หรื อ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จานวนเงินที่จะให้ คือ คนเดียว ได้ รับ
25,000 สวิ ส ฟรั ง ค์ คู่ส ามี ภ รรยา 50,000 สวิ ส ฟรั ง ค์ ลูก
ได้ รับ คนละ 10,000 สวิสฟรังค์ ดังนันเป็
้ นครอบครัว ที่มีพ่อ
แม่ลกู สองคน จะได้ 70,000 สวิสฟรังค์ และถ้ ามีลกู สามคน
ทั ง้ ครอบครั วจะได้ รวม 80,000 สวิ ส ฟรั งค์ ถ้ าเป็ น
ชาวต่างชาติ ต้ องเป็ นผู้มีใบพานักประเภท C
ข้ อกาหนดอื่นๆ ในการจะขอรับเงินสนับสนุน คือ

1. ต้ องเป็ น การสร้ างที่ อยู่อาศัยแห่งแรก ไม่ ใ ช่บ้าน
หลังที่สอง ไม่ใช่สร้ างบ้ านหรื อ อพาร์ ทเมนต์ให้ เช่า
2. ต้ องอยู่นานมากกว่า 10 ปี ถ้ าย้ ายออกก่อนเวลา
จะต้ องจ่ายเงินคืน
3. ที่อยู่อาศัยต้ องมีมูลค่าไม่ต่ากว่า 200,000 สวิสฟ
รังค์
ไม่ง่ายเลยใช่ไหม กว่าจะได้ เงิ น ก็ต้องมีระเบี ยบ
ระบบ จะมาแจกจ่ายเงินกันโครมครามไม่ได้ แน่ๆ
มีประโยชน์ อย่ างไรถ้ ามีประชากรเพิ่มขึน้
ถ้ ามีคนมากขึน้ ธุรกิจก็สามารถอยู่ได้ เช่น ไปรษณี ย์ ร้ าน
ขายของ คลีนิคหมอ ร้ านอาหาร นอกจากนี ้ ยังมีแรงงาน
หรื อพนักงาน กระตุ้นให้ มีการก่อตังบริ
้ ษัท หรื อสานักงาน
ระบบสื่อสารออนไลน์ในยุคนี ้ เราสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่
ที่ Albinen หรื อ ถิ่ น ห่ า งไกล เพื่ อ ท างาน สั่ง การ ส่ ง ไปใน
เมืองใหญ่ อย่าง Zurich หรื อต่างประเทศ ก็ย่อมได้ และถ้ า
ประชากรเพิ่มขึ ้น รัฐก็มีรายได้ จากภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จนถึงโรงเรี ยนก็ไม่ต้องถูกปิ ด
หลังจากข่าวนีแ้ พร่ กระจาย อาเภอนีก้ ็มีงานหนัก
ทัน ที ผู้ ค นหลั่ง ไหลเข้ า ไปสอบถามกัน ล้ น หลาม แต่ ก็ มี
คุณ สมบัติไ ม่ครบตามที่ ก าหนดดังกล่าว เพราะการพาด
หัวข้ อข่าวที่ไม่มีรายละเอียดทังหมด
้
ทาให้ คนอ่านคิดไม่ทนั
ครอบครั วแรก......ผ่านไปครึ่งปี กลางปี นี ้
(2018/2561) มีครอบครัวแรกที่มีคณ
ุ สมบัติครบ ย้ ายเข้ าไป
อยู่แล้ ว ข่าวแจ้ งว่า ครอบครัวนี ้ย้ ายมาจากรัฐอาร์ เกา มีลกู
สองคน จึงรับเงินสนับสนุนไป 70,000 สวิสฟรังค์ ตาม
ระเบียบ และทางอาเภอก็ยงั แจ้ งข่าวว่า จะมีครอบครัวคน
หนุ่มสาวเพิ่มขึ ้นอีกในเวลาอันใกล้ นี ้ และแน่นอนจานวน
เด็กก็จะเพิ่มขึ ้นด้ วย
ต้ นข้ าว ก็อยากไปอยู่ที่นี่นะ แต่อายุเกินเกณฑ์ซะ
แล้ ว ก็ขอเชิญหนุ่มสาวรับไปพิจารณานะคะ....
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มหัศจรรย ์แห่งชา
โดย คนปรุงชา

่
่ เ้ ขีย นประทับใจเกียวก
่
เป็ นเรืองราวที
ผู
บ
ั ชา

(tee or tea or cha) อาจจะเพราะ การถูกปลูกฝั งให้ ดื่มชา
ตัง้ แต่เด็ก เพราะผู้เขี ย นเกิ ดในครอบครั วคนจี น เมื่อเป็ น
เด็กผู้หญิ ง บ่อยครั ง้ อาม่าจะเรี ยกให้ มาชงชาเลี ้ยงเพื่อน ๆ
ของท่าน ที่มานัง่ คุยกันยามบ่าย อย่างที่เราเรี ยกว่าล้ อมวง
ชงชา ผู้เขียนจะชอบเปิ ดกระปุกชามาดม แต่ละกระปุกก็มี
ความหอมที่ตา่ งกัน และหน้ าตาของใบชาก็ตา่ งรู ปแบบ เช่น
เป็ นรู ปทรงคล้ ายไข่มกุ รู ปทรงคล้ ายก้ นหอย บ้ างก็คล้ ายตัว
หนอน ซึง่ ต่อมาจึงทราบว่า รู ปทรงเหล่าก็มีชื่อเรี ยกต่างกัน
ตามชนิดและคุณภาพ ด้ วยนิสยั ที่รักการดื่ม ชา ทาให้ ศกึ ษา
เก็บข้ อมูล สร้ างสมประสบการณ์ จากการชิมชา เรี ยนรู้ เรื่ อง
การผลิต และคุณประโยชน์ ของชาแต่ละชนิด จนให้ นิยาม
ว่า มหัศจรรย์ แห่ งชา
คาว่ า ชา ในภาษาจีน ประกอบไปด้ วยคา 3 คา
เมื่อแปลเป็ นไทย คือ สมุ นไพร, คน และ ป่ า
เมื่ อ น ามารวมกั น จะได้ ค าว่ า ชา cha ใน
ภาษาจีน คือ ชา นาคนไปสูส่ มดุลย์กบั ธรรมชาติ
ซึง่ หมายความว่า ชา นอกจากจะเป็ นเครื่ องดื่ม
เพื่ อ ผ่ อ นคลายแล้ ว ยั ง ให้ คุ ณ ประโยนช์ ต่ อ
ร่ างกายได้ ด้วย
ต้ นชานี ม้ ี ชื่ อ ทางพฤกษศาสตย์ ว่ า Camellia
Sinensis เป็ นสายพันธุ์ที่มีต้นกาเนิ ดจากจี น เป็ นต้ นชาที่
ชอบขึน้ ในที่ สูงและมีอากาศหนาวเย็น จึงพบมาก ในจี น
ทางเหนื อ ของไทย ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้ ไต้ หวั น และแถบ

เทือกเขาหิมาลายา เช่น ทิเบต สิขิม เนปาล ดาร์ เจลิ่ง ฯลฯ
ชาที่ เติบ โตในที่ สูง จะมีคุณ ลัก ษณะพิ เศษ คือ ใบจะเล็ก
เรี ยว รสชาดเข้ มกาลังดี และมีกลิ่นหอมมาก ยังมีอีกสาย
พันธุ์ที่ถือกาเนิดในแคว้ นอัสสัม ตอนเหนือของอินเดีย คือ
Camellia Assamica เป็ น ต้ น ชาป่ าที่ ขึน้ ในเขตร้ อน มี ใ บ
ขนาดใหญ่ ให้ รสชาติเข็มข้ น เหมาะสาหรับคอชาที่ชอบดื่ม
ชารสเข้ ม
เมื่อปริ มาณความต้ องการของใบชามีมากขึ ้น จึงมี
การคิ ด ค้ น สายพั น ธ์ ให ม่ ที่ เกิ ดจาก sinensis และ
assamica สายพันธุ์ที่ 3 มีคุณสมบัติ คือ มีกลิ่นหอมและ
เติมโตเร็ ว รสชาเข้ ม เช่น ชาจากศรี ลงั กา และตอนใต้ ของ
อินเดีย ทุกวันนี ้ ชาที่เราดื่มกันก็มาจากสายพันธุ์นี ้
เมื่อเราทราบที่ มาของชา การเลือกซือ้ มาดื่มก็ไม่
ยาก ชาที่ดีควรเป็ นใบชาเปิ ด ไม่ใช่ชาในถุงชา เพราะใบ
ชามีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ ร่ างกาย เมื่อชงชา สิ่งแรกคือ ชาจะให้
กลิ่ น หอม สี ช าเหลื องอ่อน รสชาดละมุน และไม่มีร สขม
ในขณะที่ถุงชา คือ เศษชา ที่ให้ สารเทอีน สีของชาจะเข้ ม
รสชาด ฝาดลิ ้น เมื่อดื่มในปริ มาณมาก จะมีผลให้ ท้องผูก
หงุดหงิดง่ายและนอนไม่หลับ ชาที่ดีไม่จาเป็ นต้ องราคาแพง
ชามีหลากหลายชนิดและเป็ นที่นิยมหาซื ้อได้ ตามร้ าน เช่น
ชาดา ชาเขียว ชาอูหลงเป็ นต้ น
การเริ่ มต้ นหาความชอบและรสนิยมของชาที่เข้ า
กั บ ตั ว เรา ควรถามตั ว เองก่ อ นว่ า ชอบดื่ ม
เครื่ องดื่มแบบเข้ ม กลาง หรื อ รสชาดอ่อน คนที่
ชอบเครื่ องดื่มรสเข้ ม ก็อาจจะเลือกเป็ นชาดา ที่
ให้ ความหอมละมุน รสชาดไม่เข้ มมากก็ต้องชา
ดาจิลิ่ง ถ้ าชอบดื่มชาเข้ มกลางควรจะเลือก นิล
คีรี ซีลอน อาจจะฝานมะนาวสักชิ ้นลงในน ้าชา
ก็ ใ ห้ ความสดชื่ น ส่ ว นคนที่ ช อบชาเข้ ม แบบ
หลากอารมณ์ ควรเลือกชา อัสสัม ให้ ความเข้ ม
แต่ ไ ม่ ข ม เติ ม นมลงสั ก นิ ด ก็ ห อมอี ก แบบ หรื อจะเติ ม
เครื่ องเทศก็หอมแบบเผ็ดร้ อน
ชาที่มีรสชาดกลาง ดื่มแบบสบาย ๆ ในทุกโอกาส
คงต้ องยกให้ ชาเขียว แหล่งที่ผลิตชาเขียวได้ ดีสดุ ต้ องยกให้
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จี น และญี่ ปุ่ น ทัง้ ชาเขี ย วจี น ชาเขี ย วญี่ ปุ่ น ให้ ร สชาดที่
ต่างกัน และคุณประโยชน์ที่ตา่ งกันด้ วย

ชาเขียวจีน เป็ นชาคัว่ ที่ไม่ผ่านการหมัก ดังนัน้ สี
น ้าชาจึงเหลืองอ่อนใส รสชาดหอมหวานในปาก จึงเป็ นชา
เหมาะที่จะดื่มหลังอาหาร หรื อ ยามบ่าย เช่น ชาหลงจิ่น ชา
เขียวยูนาน
ชาเขี ย วญี่ ปุ่ น เป็ น ชานึ่ ง โดยผ่ า นไอน า้ เพื่ อคง
ความเขี ยวของใบชา ดังนัน้ สีของนา้ ชาจะเขี ยวใส มีกลิ่น
หอม สดชึน่ คล้ ายกลิ่นหญ้ าเมื่อฝนหยุดตก เช่น เชนฉะ บัน
ฉะ เหมาะที่จะดื่มตอนเช้ า และยามบ่าย
ชาที่มีรสชาติอ่อน เหมาะสาหรับคนที่ไม่เคยดื่มชา
และต้ อ งการลิ ม้ ลอง
ช า ข า ว เ ป็ น ห นึ่ ง
ทางเลื อ กที่ จะท าให้
หลงรั ก รสชาดชาได้
เนื่ องจากสี ข องน า้ ชา
ใส ไม่ ค่ อ ยมี ก ลิ่ น จึ ง
ง่ายต่อการดื่ม
หลากหลาย
รสชาดของชา ความ
น่าทึ่งของใบชา ตรงที่
ชาเพี ยงต้ นเดียวสามารถ ผลิต ชาขาว ชาเหลือง ชาเขียว
ชาแดง ชาอู ห ลง ชาด า ในแต่ ล ะขบวนการผลิ ต ยั ง ให้
คุณประโยชน์ของชาที่ต่างกัน และ อี กหนึ่งความมหัศจรรย์
คือ ใบชาเป็ นใบไม้ ที่แปลก และมันก็ยังคงมีชีวิต แม้ ว่าจะ
ถู ก ปลิ ด ออกจากต้ นมานาน แล้ วก็ ต าม
เพียงรอคอยให้ คนปลุกให้ ตื่น ......

้ าท้าหนาว
มายิมร่
โดย โยทะกา
ลมหนาวมาเยือนแล้ วนะคะ อากาศเย็นลงทุกวัน
ประเทศเพื่อนบ้ านอย่างเยอรมันนัน้ อากาศแปรปรวนหิมะ
ตกบนพื ้นราบแล้ ว แถมตกเยอะจนผู้คนตังรั้ บไม่ทนั สภาพ
อากาศแปรเปลี่ ย นแปรปรวน หนาวจัด ร้ อนจัด น า้ ท่ วม
แผ่ น ดิ น ไหว ฯลฯ เป็ น เรื่ อ งของธรรมชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
มนุษย์เราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โยทะกาเพิ่ งเจอเพื่ อนเก่ าที่ ไ ม่ไ ด้ เ จอกัน มานาน
เพื่ อ นบ่ น ให้ ฟั ง ว่ า เกลี ย ดฤดูห นาวมากถึ ง มากที่ สุด อยู่
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ อะไร ๆ ก็ดีหมด ยกเว้ นฤดูหนาว
และหิมะ เธออยู่ที่นี่มา 14 ปี แล้ ว ยังไม่ชินเลย พอเริ่ มเข้ าฤดู
หนาวปุ๊ ปหวัดก็จะมาทันที แถมเป็ นหวัดยาวตลอดฤดู บาง
ปี ก็เป็ นไข้ หวัดใหญ่ ทรมานร่ างกายยังไม่พอ จิตใจยังหดหู่
ซึมเศร้ าอีกด้ วย
โยทะกาก็ได้ แต่แนะนาเพื่อนไปว่า คนภูมิค้ มุ กันไม่
ดีนัน้ ควรไปหาหมอ ขอคาแนะน าเรื่ องวัคซี น ช่ วงเข้ าฤดู
ห น า ว ห ม อ อ า จ จ ะ แ น ะ น า ใ ห้ ฉี ด วั ค ซี น ที่ เ รี ย ก ว่ า
Grippeimpfung เป็ นวัคซีนป้องกันเชื อ้ ไวรั สช่ วงฤดูห นาว
แม้ จะป้องกันไวรั สไม่ได้ 100 เปอร์ เซ็นต์ แต่ก็ป้องกันเชื อ้
ไวรั ส ได้ หลายชนิ ด ซึ่ ง ควรฉี ด ระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม พฤศจิกายน ไม่ควรฉีดช้ าหรื อเร็ วเกินไป
สาหรับคนที่ชอบฤดูหนาวนันคงตั
้ งตารอให้
้
ถงึ เวลา
ที่ ห นาวจริ ง ๆ รอที่ จ ะได้ เล่ น สกี ได้ สั ม ผั ส หิ ม ะและ
บรรยากาศขาวโพลนบนยอดเขา รอคอยเทศกาลเฉลิ ม
ฉลองที่มาถึง
เรื่ อ งของความชอบ ความรั ก รสนิ ย มไม่ มี ใ คร
เหมือนใครอยู่แล้ ว คนที่ เกลียดฤดูหนาวหากเลี่ยงได้ ก็จะ
เก็บเสื ้อผ้ ายัดใส่กระเป๋ าหนีหนาวไปเริ งร่ าหาแดดในอีกซีก
โลก หมดหนาวเมื่อไหร่ ค่อยกลับมาใหม่ แต่คนที่เลี่ยงไม่ได้
ก็คงต้ องหาวิธีรับมือกับความหนาวนันให้
้ ได้
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วันนีโ้ ยทะกาเรี ยบเรี ยงคาแนะนาการสู้หนาวด้ วยพลัง
ใจ จากนั กจิตวิทยา บริ กิตท์ ฟุ ก -เมเยอร์ มาฝากทุก
ท่ านค่ ะ ใจแข็งแกร่ งร่ างกายก็จะแกร่ งตามนะคะ มาดูกนั
ค่ะว่ามีข้อแนะนาอย่างไรบ้ าง

6. ยิม้ ไว้ แม้ จะไม่ ได้ ร้ ู สึกว่ าอยากจะยิม้
แม้ แต่ ก ารแกล้ งยิ ม้ ก็ ท าให้ เราสามารถผ่ อ นคลายได้
กล้ ามเนื อ้ ใบหน้ าจะขยับตัว สมองจะรู้ สึกเบิ กบาน ทาให้
รู้ สกึ เหมือนเราโชคดีมีสขุ อันนี ้ถ้ าไม่เชื่อต้ องทดลองดูคะ่

1. ทาใจยอมรั บความมืดมัวของฤดูหนาว
ข้ อดีของการมีเวลากลางวันที่สนลง
ั ้ คือทาให้ เรามีเวลาอยู่
กับ ตนเองมากขึน้ อยู่ใ นความสงบ ผ่ อนคลาย ปิ ดสวิ ตช์
ตนเอง ใช้ เวลาในฤดูนี ้ เพื่อเรี ยนรู้ ตนเอง อย่างที่อลั เบิร์ต คา
มุส กล่าวไว้ ว่า “ผ้ า นวมในฤดู หนาวที่ใ ห้ ความอบอุ่ น
แข็งแกร่ งและไม่ อาจทาลายได้ คือการสร้ างฤดูร้อน
ภายในจิตใจ”

7. ออกกาลังกายและกินอาหารที่ดีมีประโยชน์
ข้ อนี ค้ งไม่ ต้ อ งสงสัย ใคร ๆ ก็ ร้ ู ว่ า อาหารดี ๆ นั น้ ส่ ง ผล
อย่างไรต่อสุขภาพ และการออกกาลังกายควบคู่ก็ยิ่งดีเข้ า
ไปใหญ่ แค่ออกไปเดินสักครึ่ งชัว่ โมง สัมผัสบรรยากาศนอก
บ้ าน รั บอากาศบริ สุทธ์ ก็สามารถเติมพลังกาย พลังใจให้
ตนเองได้
ลองนาข้ อแนะนาเหล่านี ้ไปปฏิบตั ิดนู ะคะ สาหรับ
คนที่ชิงชังฤดูหนาว อาจจะมองเห็นแง่มมุ ดี ๆ จนเปลี่ยนใจ
มารักฤดูหนาวก็เป็ นได้ ....

2. ใช้ เวลาสารวจตนเองว่ าเรายืนอยู่จุดใด
ถามตนเองว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีอะไรดี ๆ เกิดขึน้
ในชีวิตเราบ้ าง และควรจดบันทึกสัน้ ๆ ไว้ วา่ ใครที่ช่วยเหลือ
และเป็ น แรงบัน ดาลใจให้ เรา ใครที่ เราอยากจะขอบคุณ
และเราได้ เรี ยนรู้ อะไรบ้ าง
3. วางแผนอนาคต เขียนแผนการและเป้าหมาย
ในอนาคต 5 อย่าง ที่เราอยากจะทาเป็ นพิเศษ หรื อฝั นไว้ วา่
จะทา และใช้ เวลาเล็กน้ อยในแต่ละวันพยายามเดินตามฝั น
นัน้
4. ใช้ พลั ง แห่ งจิ น ตนาการ วาดจิ น ตนาการ
ส่ ว นตั ว ที่ ท าให้ เรารู้ สึ ก ดี เป็ นสถานที่ แ ห่ ง พลัง ของเรา
อาจจะเป็ นถ ้า เป็ นสถานที่สวยงาม เป็ นตึก หรื อเป็ นสถานที่
ท่ามกลางธรรมชาติ เมื่อใดก็ตามที่เราต้ องการเติมพลังให้
ตนเอง เราก็จะจิตนาการว่าตนเองไปในสถานที่แห่งนัน้
5. ฝึ กจิตให้ คดิ บวก บอกกับตนเองบ่อย ๆ และ
ดัง ๆ ด้ วยประโยคเหล่านี ้ “เราคือผู้เบิกบานและเงียบสงบ”
“มิตรภาพและความสาเร็ จจะนาเราผ่านพ้ นทุกช่วงฤดูกาล”
“เราคือผู้แข็งแกร่ งและเปี่ ยมพลัง”

*** จะสู ห้ นาวด้วยเนื อ้

ไหวฤๅ น้องยา

่ อ
หนาวร ้ายสมราลื
จานนหนาวอย่าดือ้

ต่างรู ้
ห่มกาย เถิดหนา

ฝึ กให้ใจพร ้อมสู ้

ผ่านหนาวยาวนาน ***

โยทะกา®

เครดิตภาพ: https://pixabay.com/de/valentinstag-valentine-herzen-1947567/
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เป็ นมิตรกับความตาย
โดย ป้าแม้ ว
รวงข้ าวฉบับสิงหาคม ป้าเล่าเรื่ องวิชาชีวิต ฉบับนี ้
จะขอเล่าต่อตามสัญ ญา ที่ ไ ด้ ไ ปเรี ย นในโครงการอบรม
"เป็ นสุขกับชีวิต เป็ นมิตรกับความตาย" โดยพระไพศาล
วิสาโล วัดป่ าสุคะโต ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 7-10 มิ.ย พ.ศ. 2561
ที่ Hasliberg Reuti รัฐเบิร์น

“เป็ นมิตรกับความตาย” โปรดอย่าว่ากันเลย ที่
ป้านาเรื่ องนี ้มาเล่า ในช่วงส่งท้ ายปี เก่า ต้ อนรับปี ใหม่ เวลา
ที่ ควรจะนึกถึงแต่เรื่ องบันเทิ ง เริ งใจ ด้ วยป้า อยากให้ มอง
เรื่ องตายเป็ นธรรมดา เกิดขึ ้นกับทุกคน แบบไม่เลือกหน้ าตา
ยศฐาบรรดาศักดิ์ ไม่เลือกเวลา และสถานที่ เพราะช่วงที่
ผ่านมา คนรู้ จกั ทังอายุ
้ น้อยกว่า และมากกว่าป้า ต่างก็ล้ม
หายตายจากกันไป แบบไม่เคยคาดคิดมาก่อน ว่าจะมาจาก
กันไปได้ ง่าย ๆ และเร็ วขนาดนี ้ การเห็นความตายบ่อย ๆ ก็
ท าให้ ยิ่ ง คิ ด ถึ ง ตั ว เองเมื่ อ วั น นั น้ มาถึ ง ที่ คิ ด ว่ า ตั ว เอง
เตรี ย มพร้ อมแล้ ว นั น้ พร้ อมจริ ง ๆ หรื อ ถึ ง แม้ จ ะเขี ย น
พิ นัยกรรมชีวิตไว้ แล้ ว ไม่ว่าจะเป็ นการจัดการทรั พสินเงิน
ทอง การรั กษา ทัง้ แบบฉุกเฉิ น และเรื อ้ รั ง หรื อ จะจัดการ
ร่ างกายอย่างไร และใครจะจัดการเรื่ องทังหมดที
้
่วา่ นี ้
ในวันอบรมมีคาถามจากพี่คนหนึ่งว่า “เมื่อวาระ
สุดท้ ายมาถึง เกิดอะไรขึน้ บ้ าง” พระอาจารย์ไพศาล ตอบ
ว่า “อยู่อย่ างไร ก็ตายอย่ างนั น้ ” นั่นคือ ถ้ าเราอยู่อย่าง
ขาดสติ รั กตัวเองไม่ถูกต้ อง ปล่อยชีวิตให้ อยู่กับทุกข์ ทัง้ ๆ

ที่มีสขุ อยู่รอบตัว เมื่อถึงเวลาตาย ก็ตายแบบทรมาน เพราะ
คุณภาพของการตาย สัมพันธ์ กับการใช้ ชีวิต ถ้ ามีชีวิตอยู่
อย่ างมีความหมาย ความตายก็ ไ ม่ใ ช่ เรื่ องน่าห่ วง ดัง นัน้
ขอให้ พวกเราใช้ ชีวิต อย่างมีสติ และรู้ จกั การปล่อยวาง
พระอาจารย์ เล่าต่อว่า ช่ วงเกื อบ 20 ปี ที่ ผ่ านมา
คนเราตายแบบเจ็บปวด และทรมานมากขึน้ เพราะคาว่า
วิ วั ฒ นาการโดยเฉพาะด้ านการแพทย์ คนไปตายที่
โรงพยาบาล หรื อบ้ านพักคนชรากันมากขึ ้น ในบางรายเกิด
จากการยือ้ ชีวิต เช่น เจาะคอ ใช้ เครื่ องช่วยหายใจ เป็ นต้ น
มีความทุก ข์ ก ายมากขึน้ และถ้ าไม่ได้ เตรี ย มตัวรั บความ
ตายไว้ ก็จะทุกข์ ใจมากขึน้ เช่นกัน ชีวิต เปรี ยบได้ กับการ
เดินทาง คือ ต้ องมีจดุ หมายปลายทาง แต่สิ่งเดียวที่ต่างกัน
คือ จุดหมาย ใคร ๆ ก็อยากไปให้ ถงึ กับ ปลายทางของ
ชีวิต ซึ่งมาแน่ ๆ แต่ ไม่ มีใครอยากนึ กถึง และช่วงที่ มี
ชี วิตอยู่อย่ าละเลยความสัมพัน ธ์ ใ นหมู่คนรอบข้ าง มอง
ความสุขรอบ ๆ ตัว อย่ามองแต่ความสุขข้ างหน้ า ให้ มอง
ข้ าง ๆ ด้ วย
สาหรั บคาถามที่ ว่า “จะทาตัว อย่ า งไร เมื่ อคน
ใกล้ ชิด หรื อคนรู้ จัก อยู่ในช่ วงใกล้ ตาย” พระอาจารย์
แนะนาว่า “บอกให้ เขา นึกถึงพระ บุญที่เขาทา น้ อมนึกถึง
พระรั ตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ) พาใจละ
จากทุกสิ่ง ทุกคน ทุกความรัก ความโกรธ ฯลฯ” และให้ ถาม
เขาเกี่ยวกับเรื่ องที่ทาให้ เขามีความสุขที่สดุ บุญที่สดุ นึกถึง
สิ่งที่เราศรัทธา เพราะสิ่งเหล่านี ้จะให้ เราเกิดความปราโมทย์
คือ ความปลื ้มใจ ความปิ ติยินดี สารเอ็นโดรฟิ นจะถูกหลัง่
ความสุขก็จะเกิดตามมาทังกายและใจ
้
ก็จะเป็ นการไปแบบ
มีความสุข
บ่อยครัง้ ป้าเห็นว่า คนเรารอให้ มปี ั ญหาก่อน จึง
หาทางแก้ หรื อหาตัวช่วย แต่อะไรที่ยงั อยูไ่ กล ก็จะไม่ให้
ความสาคัญ ที่จะเรี ยนรู้ แต่ความตายเป็ นเรื่ องไกลตัว
หรื อ เราทุกคนไม่วา่ จะแก่หรื อเด็ก มีสิทธิตายได้ ทกุ ขณะ มี
ภาษิ ตธิเบตกล่าวไว้ อย่างน่าฟั งว่า
“ระหว่ างพรุ่ งนีก้ ับชาติหน้ า ไม่ มีใครรู้ หรอกว่ าอะไรจะ
มาก่ อน” เล่ าให้ ฟังเฉย ๆ นะคะ...อย่ าว่ ากัน...
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หัวใจของยุโรป
สวิตเซอร์ แลนด์ ประเทศที่พวกเราหลายคน บอก
ว่าเป็ นบ้ านหลังที่สอง แล้ วที่บอกว่าเป็ นบ้ านของเรา เรารู้ จกั
บ้ านหลังนีก้ ันมากน้ อยแค่ไหน และทาไมถึงต้ องทาความ
รู้ จกั ด้ วย ก็อยากจะบอกว่า ถ้ าเป็ นบ้ านของเราจริ ง ๆ เราก็
ควรรู้ จักเกือบทุกซอก ทุกมุมของบ้ าน เพื่ออะไรนัน้ เราทุ ก
คนมีคาตอบให้ กบั ตัวเองอยู่แล้ วใช่ไหมค่ะ เพียงแต่ว่า บ้ าน
ที่เราอยู่อาศัยจริ ง ๆ นัน้ มันใกล้ ตวั มาก แต่บ้านคือประเทศ
นี ้ ดูใหญ่โตเกินไปที่เราจะทาความรู้ จกั ได้ หมด แต่ร้ ู ทีละเล็ก
ทีละน้ อย เดี๋ยวก็เยอะเอง เริ่ มด้ วยภูมิศาสตร์ ละกัน
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ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ แบ่งเป็ น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 60%
เป็ นเทือกเขา 30% พื ้นที่ภาคกลาง และ10% จูรา
➢ มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
41,285 ตารางกิโลเมตร
➢ ความยาวจากเหนือถึงใต้ 220 กิโลเมตร และจาก
ตะวันตกถึงตะวันออก348 กิโลเมตร
➢ มีเส้ นพรมแดนยาว 1,882 กิโลเมตร ชายแดน
ติดต่อกับ 5 ประเทศ คือ อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรี ย
และ ลิคเต่นสไตน์
➢ ยอดเขาที่สงู ที่สดุ ตังอยู
้ ่เหนือระดับน ้าทะเล
4,634 เมตร คือ ยอดเขาดูโฟร์ ซงึ่ เป็ นสวนหนึง่ ของเทือกเขา
มองเต้ โรซ่า เป็ นยอดเขาสูงสุดในประเทศ
➢ จุดต่าสุดของประเทศคือ ทะเลสาบมาจอเร่
(Lago Maggiore ภาษาอิตาลี่) ที่ระดับความสูง 193 เมตร
อยู่ในรัฐเทซิน (Tessin)

➢ หมูบ่ ้ านที่อยู่สงู สุดของประเทศคือ หมูบ่ ้ านยูฟฟ์
(Juf) รัฐ Graubünden ตังอยู
้ ท่ ี่ระดับความสูง 2,126 เมตร
่
การใช้พนที
ื ้ ของประเทศ
7.5% เป็ นที่อยู่อาศัย เมือง การค้ าขาย
อุตสาหกรรม การขนส่ง การจัดหาพลังงาน การกาจัดขยะ
สวนสาธารณะสถานที่พกั ผ่อน
35.9% ใช้ ในการเกษตรกรรม และ
31.3% เป็ นพื ้นที่ป่า
ป่ าใหม่เริ่ มมีการขยายตัวออกไปครอบคลุมพื ้นที่
ฟาร์ มที่ถกู ละทิ ้งปล่อยปละละเลย
ธารน ้าแข็งปกคลุม 1,140 ตารางกิโลเมตร ของ
พื ้นที่ ระหว่างปี ค.ศ.1985 ถึง ปี ค.ศ. 2009 ธารน ้าแข็ง
สวิส หดลงมากกว่า 390 ตารางกิโลเมตร
ประมาณ 20% ของเทือกเขาแอล์ปอยู่ในเขตของ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ต้ นน ้าของแม่น ้าหลัก 4 สาย คือ แม่น ้าไรนน์
แม่น ้าโรนน์ แม่น ้าเรยส์ และ แม่น ้าทิชิโน่ มาจากเทือกเขา
ใหญ่กอทธาร์ ด
สวิตเซอร์ แลนด์ประเทศเล็ก ๆ แห่งนี ้ มีทะเลสาบ
อยู่ถงึ ประมาณ 1,500 แห่ง ทีเดียวเชียว....

ที่มา :
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/um
welt/geografie/geografie---fakten-und-zahlen.html
แปลเรี ยบเรี ยงโดย แด่บพุ การี
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ถามมา ตอบไป
โดย พี่หญิงไทย

เมื่อพ่ อจดทะเบียนรั บรองบุตร มีผลและประโยชน์
อย่ างไร
คาถาม: หนูเป็ นคนไทยค่ะ อยู่ในประเทศไทย แม่ไม่ได้ จด
ทะเบียนสมรสกับพ่อผู้ให้ กาเนิด ซึง่ เป็ นชาวสวิส และไม่ได้
อยู่ด้วยกันแล้ ว หนูใช้ นามสกุลของพ่อ และพ่อทาเอกสาร
รับรองบุตร หนูอยู่กบั แม่ ไม่เคยพบพ่อผู้ให้ กาเนิดเลย จนถึง
ตอนนี ้ หนูอายุ 22 ปี แ ล้ ว อยากถามว่าหนูจ ะขอสัญชาติ
สวิสได้ หรื อไม่ หนูจะต้ องตามหาพ่อให้ พบก่อนไหม มีวิธีใด
ที่หนูจะดาเนินการได้ ไหมคะ
คาตอบ: กรณีพ่อแม่ ไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส (กฏหมาย
สวิสและกฏหมายไทยมีรายละเอียดต่างกันเล็กน้ อย แต่ใน
บางข้ อก็ตา่ งยอมรับซึง่ กันและกัน)
ในประเทศไทย ก่อนอื่นขอพูดถึงข้ อกฏหมายเรื่ องการจด
ทะเบียนรั บรองบุตรของพ่ อผู้ให้ กาเนิด กรณี ที่พ่อและ
แม่ไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส ถ้ าพ่อทาคาร้ องขอจดทะเบียน
รั บรองบุตรกับสานักทะเบียนราษฎร์ โดยที่แม่หรื อบุตรให้
ความยินยอม หรื อขออานาจศาลในการจดทะเบียนรับรอง
บุต ร เช่ น นี ้ ลูก จะเป็ นบุตรชอบด้ วยกฏหมายทุก ประการ
เพราะการยินยอมให้ ใช้ นามสกุลพ่อในสูติบตั ร ไม่สามารถ
ยืนยันการเป็ นบุตรตามสายเลือดได้
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ กรณีที่แม่เป็ นชาวต่างชาติ มี
บุตรกับชาวสวิส โดยไม่ได้ จดทะเบียนสมรส ถ้ าพ่อจด
ทะเบียนรั บรองบุตร และขอมีสิทธิปกครองร่ วมกัน
บุตรจะได้ สัญชาติสวิสตามพ่ อ สามารถใช้ นามสกุล
ของพ่ อได้ และจะต้ องแจ้ งเกิด (ดูกฏระเบียบ การใช้
เอกสารใดบ้ าง www.admin.ch ) เมื่อแจ้ งเกิดกับราชการ

สวิสแล้ ว ได้ สญ
ั ชาติสวิสตามบิดา ก็สามารถทาหนังสือ
เดินทางสวิสได้ ตอ่ ไป
กรณีเด็กเกิดนอกประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เช่น ที่
ประเทศไทย หลังจากแจ้ งเกิดกับราชการไทยแล้ ว ให้ แจ้ ง
เกิดและขอสูติบตั ร ที่สถานทูตสวิสในประเทศนัน้ ๆ แล้ วนา
สูติบตั รมาลงทะเบียนในถิ่นพานักของบิดา หรื อแจ้ งที่สานัก
ทะเบียนในถิ่นเกิด ที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์

กลับมาที่คาถามนะคะ ที่แจ้ งว่าพ่อทาใบรับรอง
บุ ต รแล้ ว คงต้ อ งตรวจสอบว่ า จดทะเบี ย นเป็ น ทางการ
หรื อ ไม่ เพราะถึ ง แม้ ว่ า จะได้ ใช้ นามสกุ ล ของพ่ อ ตาม
ทะเบี ย นของไทย ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น การยื น ยัน ว่ า เป็ น พ่ อ ผู้ ใ ห้
กาเนิด ถ้ ามีการจดทะเบียนเป็ นทางการแล้ ว ก็อาจสามารถ
แจ้ งเกิ ดกับหน่วยราชการสวิสได้ ต่อไป แต่ก็มีกฏระเบี ยบ
การให้ สัญ ชาติ กรณี ที่ บุ ค คลนัน้ เกิ ด และอาศัย อยู่ น อก
ประเทศสวิตฯ เป็ นระยะเวลานานมาก เช่นกรณีนี ้ อาจต้ อง
มีการสอบสวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-ลูก
ตรวจสอบเอกสารการรั บรองบุตรนะคะ ส่วน
การดาเนินเรื่ องการขอสัญชาติ และสอบถามความเป็ นไป
ได้ คุณ บรรลุนิ ติภ าวะแล้ ว สามารถสอบถามด้ วยตนเอง
โดยตรงกับเจ้ าหน้ าที่สถานทูตสวิส 35 ถ.วิทยุเหนือ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 02 674 6900
เพราะการตั ด สิ น ใจ ประกอบหลั ก ฐานต่ า งๆ ขึ น้ กั บ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบจะพิ จ ารณาค่ ะ และถ้ า สามารถ
ติ ด ตามพบพ่ อ อาจเป็ น ประโยชน์ ม ากขึ น้ และมี ค วาม
คืบหน้ าอย่างไร เล่าสูก่ นั ฟั งบ้ างนะคะ ขอให้ โชคดีคะ่ ....
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ปี ใหม่ ทาอะไรใหม่ ๆ
โดยคนรักโลก

ใกล้ สิ ้นปี อีกแล้ ว หลายคนตังใจว่
้ าปี หน้ าจะต้ อง
เปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อให้ ชีวิตดีขึ ้นหรื อมีความสุขมาก
ขึ ้น มาดูการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ ที่นอกจากจะช่วยให้ เราสุข
ใจแล้ ว ยังมีสว่ นสนับสนุนให้ โลกใบนี ้น่าอยู่ขึ ้น
้ อผ
้ า้ ใหม่
1. ลดซือเสื

คุณอาจตัง้ เป้าว่าปี 2019 คุณจะไม่ซือ้ เสือ้ ผ้ าใหม่ แต่ถ้า
มันยากไป ลองเริ่ มจากลดการซื ้อลงก่อน รั บรองประหยัด
เงินได้ เยอะเลย นี่เล่าจากประสบการตรงของคนที่ไม่ได้ ซื ้อ
เสื ้อผ้ าใหม่ มาหลายปี และเรากาลังช่วยโลกไปพร้ อมๆ กัน
เพราะเสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในการ
ผลิ ต ทั ง้ สิ น้ ตั ง้ แต่ ที่ ดิ น น า้ และพลั ง งานที่ ใ ช้ ในการ
เพาะปลู ก หรื อ เพื่ อ มาใช้ ในการเลี ย้ งสัต ว์ เ พื่ อ เอาหนั ง
ตลอดจนการขนส่งข้ ามทวีปที่ใช้ พลังงานมหาศาล
้ วนตัว
2. พกถุงผ ้าและขวดนาส่

รู้ ไหมว่ า ประเทศไทยติ ด TOP5 ประเทศที่ ป ล่ อ ยขยะ
พลาสติ ก ลงสู่มหาสมุทรมากที่ สุด เรามาเริ่ มจากการลด
พลาสติกแบบใช้ ครั ง้ เดียวแล้ วทิง้ หันมาพกถุ งผ้ าหรื อวัสดุ
อื่นที่ ใช้ ซา้ ได้ และพกขวดนา้ แทนการซื อ้ นา้ บรรจุข วดกัน
ดีกว่า
้ ตว ์
3. ลดการกินเนื อสั

หลายคนอาจจะละเนื ้อสัตว์ด้วยเหตุผลทางศีลธรรม แล้ วจะ
เป็ นไปได้ ไหมกั บ การงดบริ โภคเนื อ้ ด้ วยเหตุ ผ ลทาง
สิ่ ง แวดล้ อม เพราะการท าปศุ สั ต ว์ ใช้ พื น้ ที่ น า้ และ
ทรั พ ยากรมากกว่า โดยเฉพาะเนื อ้ แดงอย่ างเนื อ้ วัว การ
เลี ้ยงวัวใช้ พื ้นที่มากกว่าปลูกพืช (เช่น ข้ าวสาลี ข้ าว และมัน
ฝรั่ง) จริ งไหม

ทางสังคมและสิ่ งแวดล้ อม โดยเฉพาะแร่ ที่ อยู่ภ ายใต้ ข้ อ
ขั ด แย้ ง หรื อ conflict minerals 4 ชนิ ด ได้ แก่ โคลแทน
ทองคา ดีบุก และทังสเตน ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับการท าเหมือง
ท้ องถิ่นผิดกฎหมาย
้
5. กินใหเ้ กลียงจาน
อย่าเหลืออาหาร จัดการขยะ

ในแต่ละวันครั วเรื อนสร้ างขยะจากเศษอาหารจานวนมาก
เป็ นของเหลือทิ ง้ จากขัน้ ตอนการประกอบอาหารและการ
กินเหลือ ซึง่ กว่าจะมาเป็ นอาหารต้ องผ่านขันตอนมากมาย
้
ตังแต่
้ การเพาะปลูก ปศุสตั ว์ ขนส่ง การแปรรู ป ฯลฯ อาหาร
เหลือทิง้ นอกจากจะหมายถึงทรั พยากรที่เสียไปโดยเปล่า
ประโยชน์ แ ล้ ว ในขั น้ ตอนเหล่ า นี ย้ ั ง สร้ างของเสี ย สู่
สภาพแวดล้ อมอีกด้ วย
่
6. มีส่วนร่วมในการเคลือนไหวทางสั
งคม

คงยากที่คนตัวเล็กเพียงคนเดียวจะสร้ างการเปลี่ยนแปลง
ได้ เพราะเหตุนี ช้ วนเพื่ อนและครอบครั วของคุณ มาร่ ว ม
ขบวนการตังเป้
้ าหมายปี ใหม่ 2019 ที่ดีตอ่ คุณ ดีตอ่ โลก คุณ
สามารถแบ่ ง เวลาสัก เล็ ก น้ อ ยเพื่ อ ติ ด ตามข่ า วสาร การ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่
เกิ ดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ น ห่ วงโซ่ก ารผลิต วิ ก ฤตขยะพลาสติก
การบริ โภคที่ ไม่ยั่งยื น สิทธิ มนุษยชน ตลอดจนมีส่วนร่ วม
การรณรงค์เมื่อสามารถทาได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมจะเกิ ดขึน้ หรื อไม่ จะสาเร็ จไม่สาเร็ จก็อยู่พวกเราซึ่ง
เป็ นส่วนประกอบในสังคมนันๆ
้
้
่ นนะคะ..
ปี ใหม่นีขอให
ผ้ อ
ู ้ า่ นทุกท่านมีความสุขแบบยังยื

ขอแถมอีก 6 อย่ างตามภาพนะคะ.....

4. ใช ้ของจนกว่าจะพัง

ถ้ าไม่ พั ง จริ ง ๆ ลองใช้ ต่ อ อี ก ปี ดี ก ว่ า ไหม ไม่ ว่ า จะเป็ น
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ คอมพิ ว เตอร์ แท็ บ เล็ ต และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ บางที อาจจะยังไม่จาเป็ นต้ องซื อ้ รุ่ น
ใหม่ลา่ สุดทังที
้ ่เครื่ องเก่าก็ยงั ใช้ ได้ ดีอยู่
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า งๆ มี
ส่วนประกอบที่ทาจากแร่ ซึง่ แร่ บางชนิดเกี่ยวข้ องกับปั ญหา
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่ สถานทีติ
่ ดต่อสาคัญๆ ในประเทศสวิตเซอร ์แลนด ์
รายชือ
บ้ านพักฉุกเฉิน สาหรั บผู้หญิง

http://www.frauenhaus-schweiz.ch

Aargau / Solothurn

Adresse:
Postfach 2708, 5001 Aarau
Telefon:
062 / 823 86 00
Adresse:
Postfach, 4018 Basel
Telefon:
061 / 681 66 33
Adresse:
Postfach 183, 3000 Bern 7
Telefon:
031 / 332 55 33
Adresse:
Kontrollstrasse 12, 2503 Biel
Telefon:
032 / 322 03 44
Adresse:
Postfach 57,3602 Thun
Telefon:
033 / 221 47 47
Adresse:
Postfach 1779,8401 Winterthur
Telefon:
052 / 213 08 78
Adresse:
Postfach,7001 Chur
Telefon:
081 / 252 38 02
Adresse:
Postfach,7001 Chur
Telefon:
081 / 252 38 02
Adresse:
Postfach 645, 9001 St. Gallen
Telefon:
071 / 250 03 45
http://www.zivilgerichte.ch

Basel
Bern
Region Biel
Thun - Berner Oberland
Winterthur
Graubünden
Graubünden
St. Gallen

ศาลแพ่ ง ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
สามารถค้ นหาข้ อมูล และดาว์โหลด์แบบฟร์ อมต่างๆ
เช่น แบบฟร์ อมยื่นเรื่ อง ขอแยก หย่า หรื อ ค้ นหาข้ อมูล กฏหมายเกี่ยวกับ
คดีแพ่ง ของแต่ละศาลได้
สภาทนาย ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์

https://www.sav-fsa.ch

เว็ปข้ อมูล สานักงานแนะแนว ด้ านการศึกษา
(ระบบการศึกษาในประเทศสวิตเฃอร์ แลนด์ )
สานักงาน มีประจาอยูท่ กุ รัฐ ให้ บริ การแนะนาปรึกษาฟรี
เช่น การขอเทียบวุฒิจากประเทศไทย การศึกษาต่อ

https://berufsberatung.ch

เว็ปลิงค์ หน่ วยงานราชการของแต่ ละรัฐ

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

เว็บลิงค์ ข้ อมูลทั่วไป ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
เช่น การทางาน ภาษี กฏหมาย วีซา่ การทาใบขับขี่ ระบบประกันสังคม
การศึกษา
สานักงานให้ ข้อมูล ระบบสวัสดิการเงินกองทุนเกษียณอายุ และสวัสดิการ
ประกันทุพพลภาพ (Die Informationsstelle AHV/IV) บริ การให้ ข้อมูล
ต่างๆ
สานักงานให้ คาปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องหนีส้ ิน
หน่ วยงานให้ คาปรีกษา แก่ ค่ สู มรส 2 สัญชาติ
(ทัง้ สองแห่ ง มีบริการจัดหาล่ ามระหว่ างให้ คาปรึกษา)
เช่น ด้ านกฏหมาย แยก หย่า ด้ านสังคม การดารงชีวิต การศึกษา อาชีพ
หน่ วยงาน binational.ch
หน่ วยงาน Frabina

https://www.ahv-iv.ch

http://www.schulden.ch

http://www.binational.ch
https://www.frabina.ch
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่
เบอร ์โทรศ ัพท ์ฉุ กเฉิ น ทัวประเทศสวิ
ตเซอร ์แลนด ์
ฉุกเฉินในยุโรป Allgemeiner Euronotruf, numéro d'urgence européen

112

ตารวจสายด่ วน Polizeinotruf, Police
ดับเพลิง Feuerwehrnotruf, Pompiers
รถพยาบาลฉุกเฉิน Sanitätsnotruf, Ambulance
หน่ วยจราจร Strassenhilfe,
สายด่ วนสุขภาพจิต Die Dargebotene Hand, Main tendue
สายด่ วน หน่ วยพิษวิทยา Vergiftungsnotfälle, intoxication
ศูนย์ ช่วยเหลือ เด็กและเยาวชน Kinder/Jugendhilfe, pour les enfants
et les jeunes

117
118
144
140
143
145
147

ข้ อมูลนี ้ รวบรวมโดย ศักดา บัวลอย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทังนี
้ ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต
.................................................................................................................................................................................................

ปฏิทน
ิ กิจกรรม
วันอาทิตย์ ท่ ี 5 พ.ค. 2019

งานประชุมสามัญประจาปี
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

วันที่ 4 - 9 มิถุนายน 2019

คอร์ สกรรมฐาน โดยท่ านเจ้ าคุณ พระภาวนาเขมคุณ วิ.
(พระอาจารย์ สุรศักดิ์ เขมรั งสี) เจ้ าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรี อยุธยา
สถานที่ Hôtel La Sapinière, 1862 Les Mosses VD
งานวันครอบครั ว
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

วันอาทิตย์ ท่ ี 1 ก.ย. 2019
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้ั ่ 13 และ งานฉลองครบรอบ 20 ปี สมาคม
ว ันสังสรรค ์ครอบคร ัวหญิงไทยครงที
ว ันอาทิตย ์ที่ 2 ก ันยายน 2018

น้องกวาง มาเพน้ ท ์หน้า น่ ารัก ๆ ให้เด็ก ๆ
มีความสุข สนุ กสนาน กันถว้ นหน้า

โต ้วาทีจากทีมร ้านอาหาร กับ ทีมนวดแผนไทยและสปา

้
เก ้าอีดนตรี
ไม่ชนะ ก็น่ ังทับซะเลย ชะเอิงเอย

เค็กสาหรบั วันครบรอบ 20 ขวบ กับมิตรคู่กาย คูใ่ จค่ะ

้ั ่ 13 และ งานฉลองครบรอบ 20 ปี สมาคม
ว ันสังสรรค ์ครอบคร ัวหญิงไทยครงที
ว ันอาทิตย ์ที่ 2 ก ันยายน 2018
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach
โดยเอกอัครราชทูต นายจักรี ศรีชวนะ ให ้เกียรติกล่าวเปิ ดงาน และอยูร่ ว่ มงาน
ชมการแสดงราไทยจาก ด.ญ. เจนนิ เฟอร ์ ดาฮ ์ลเกรน (น้องฟ้ า)
่
การเดียวไวโอลิ
นจาก ด.ญ. อรุโณทัย ลิซา่ ไฟเฟอร ์
และราสาวเจียงฮาย จากคุณแม่เกษร พลึสส ์ และ ด.ญ. Vanessa Lalida Plüss
้
้ ยเด็กและ
การโต ้วาทีจากทีมนวดแผนไทยและสปา กับทีมร ้านอาหารไทย สนุ กสนานกับกิจกรรมเก ้าอีดนตรี
ทังวั
ผูใ้ หญ่ แข่งขันการเต ้นสุดแสนเร ้าใจ และกลับบ ้านด ้วยของขวัญของรางวัลเต็มกระเป๋ า สุขกันถ ้วนหน้า...

น้องฟ้ า ร ับของขวัญจากท่านทูต
น้องลิซา่

คุณแม่เกษร พลึสส ์ และ น้องขวัญ
ข ้าว

พี่ ๆ และน้อง สมาชิกสมาคมหญิงไทย
ผู อ
้ ยู ่เคียงบ่า เคียงไหล่กน
ั มา 20 ปี

