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รวงข้้าวรวงข้้าว
           

         ปีีที่่� 23 ฉบัับัเดืือนสิิงหาคม

   2565/2022 

สมาคมหญิิงไทยเพื่่�อหญิิงไทย สวิิตเซอร์์แลนด์์                                    

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

https://www.thaifrauenverein.ch

E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch

เฟสบุ๊๊�ก สมาคมหญิิงไทยเพื่่�อหญิิงไทย:

facebook.com/thaifrauen.swiss

คณะกรรมการสมาคมฯ

ประธาน  :  ก๊หลาบุ๊ ไทร์โพื่ธิ์ิ�ภู่่�

รองประธาน และทะเบีียน  :  ก๊วิัลยา ร์ีเด์อร์์

เหรัญญิก  :  กัลยา ฟิงค์                       

ประชาสัมพัันธ์  :  มณฑา ค่นซ์- บุ๊๊ญิจร์ิง

เลขานุการ  :  พื่ัฒน์ส๊นี  ไสเลอร์์

ผ่่ายศิิลป : ชาลิสา ศร์ีส๊ทัศน์ เมาร์์เร์�อร์์

ผ่่ายวิิชาการ : ร์ังสินี ร์ิทเตอร์์ 

เวิ็ปมาสเตอร์  :  Dr. Hans Rieder

ที�ปรึกษา  :  สมบุ๊ัติ มากลั�น–เร์อบุ๊ิเย /

จาร์ีย์ เคลเลอร์์ คีร์ีโต

 

บีรรณาธิการ  :  ก๊หลาบุ๊ ไทร์โพื่ธิ์ิ�ภู่่� 

จััดทำปกและรูปเล่ม : ชาลิสา ศร์ีส๊ทัศน์ เมาร์์เร์�อร์์

ช่างภาพั  :  ก๊วิัลยา ร์ีเด์อร์์  

กองบีรรณาธิการ  :  ก๊วิัลยา ร์ีเด์อร์์ / 

จาร์ีย์ เคลเลอร์์ คีร์ีโต 

พัิสูจัน์อักษร  :  จาร์ีย์ เคลเลอร์์ คีร์ีโต

นักเขียน  : จงเจร์ิญิ ศร์แก้วิ / ป้ ้าแม้วิ/  โยทะกา / 

 เจ�ตัวิน้อย ร์้อยกิโล / มด์เอ็กซ์ / 

คนป้ร์๊งชา / เมียฝร์ั�ง นอกกร์อบุ๊ / 

และพื่ี�หญิิงไทย

นักแปล  :   น้องย๊้ย / เฟร์าฮีีร์ชิ  / ก.ไตร์คำ

ขอขอบีคุณ  

ภู่าพื่ป้ร์ะกอบุ๊ในเล�มจากก่เกิ�ล   / www.pexels.com / 

www.viamia.ch  

สิ า ร บัั ญ
     เรื�องจากปีก 

 5 Once a woman, always a strong woman!  
    

                            เรื�องจากเมืองไที่ย

7  พื่.ร์.บุ๊.ค๊้มคร์องข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคล หร์่อ PDPA
      

     กฎหมายน่าร้� 

10 การ์ค๊้มคร์องเร์่�องงาน เม่�อผู้่้หญิิงตั�งคร์ร์ภู่์ จนกร์ะทั�งเป้็นแม� 

12 ข้�าวิใหม� ข้�าวิด์ี มีมาบุ๊อก 

14 มรดก และ ลกู

   

     สิรรหามาเล่่า

16 คังค๊ไบุ๊ หญิิงแกร์�งแห�งม๊มไบุ๊ 

17 เสร์ิมพื่ลัง สร์้างกำลังใจ อาสาสมัคร์หญิิงไทยในต�างแด์น
19  เพื่ียงผู้่้หญิิงคนหน่�ง..ที�โลกไม�จำเป้็นต้องร์่้จักและจด์จำ

 
 

     พิิมพิ์เขี่ยวชี่วิต  

21     ลมใต้ป้ีก  

     สิุขีภาพิกาย ใจ

22 ชาเบุ๊ญิจข้ันธิ์์ สม๊นไพื่ร์แห�งโคร์งการ์หลวิง 

     สิาระน่าร้�

25 สิวิตเซอร์แล่นดื์ กับับัุหร่�

26 เรื�องที่่�เราอาจจะ(ไม่)เคยร้� เก่�ยวกับัปีระเที่ศสิวิตเซอร์แล่นดื์

31  สิุภาษิิตคำพิังเพิยเยอรมัน (มัน มัน)   
    
    หญิงไที่ย

4 บัที่บัรรณาธิิการ 
29  ถามมา ตอบัไปี    
31 ปีฏิิที่ินกิจกรรม 
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บทบรรณาธ ิ ก า รบทบรรณาธ ิ ก า ร  

สิวัสิดื่ค่ะ เพิื�อนสิมาชีิก 

แล่ะผ้�อ่านวารสิารรวงขี�าวทีุ่กที่่าน 

 ส�วินเมียฝร์ั�ง นอกกร์อบุ๊ ก็มาบุ๊อกเร์าวิ�า ชีวิิตข้องเธิ์อได์้

ด์ี มีควิามส๊ข้มาจนท๊กวิันนี� เพื่ร์าะมีเพื่ศหญิิง เพื่ศแม�เป้็นลมใต้ป้ีก

ให้กับุ๊เธิ์อ 

 คนป้ร์๊งชา นำเร์่�องชาเบุ๊ญิจข้ันธิ์์ เป้็นชาที�เพื่ิ�งได์้ยินช่�อ

เป้น็คร์ั�งแร์ก และคนป้ร์ง๊ชานำเข้า้มาข้ายในสวิติเซอร์แ์ลนด์ ์ซ่�งเป้น็

ชามาจากโคร์งการ์หลวิงด์อยอ�างข้าง ที�พื่ร์ะบุ๊าทสมเด์็จพื่ร์ะบุ๊ร์ม

ชนกาธิิ์เบุ๊ศ มหาภู่่มิพื่ลอด์๊ลยเด์ช มหาร์าช บุ๊ร์มนาถบุ๊พิื่ตร์ ทร์ง

ร์ิเร์ิ�มโคร์งการ์ไวิ้ มีพื่ร์ะพื่ันป้ีหลวิง (สมเด์็จพื่ร์ะร์าชินีสิร์ิกิติ� ใน

ร์ัชกาลที� 9) ค�อยช�วิยและสนับุ๊สน๊นการ์ทร์งงานข้องพื่ร์ะองค์ 

  ถามมา ตอบุ๊ไป้ฉบัุ๊บุ๊นี�เร์าได้์ร์ับุ๊ควิามกร์๊ณาจากท�านที�

ป้ร์่กษางานกงส๊ล ค๊ณพื่ศิกา ตามป้ร์ะทีป้ พื่ร์ป้ร์ะเสริ์ฐ และค๊ณ

นพื่มาศ หัตถกร์ร์ม เจ้าหน้าที�ท้องถิ�นฝ่ายทะเบีุ๊ยนร์าษฎร์ สถาน

เอกอัคร์ร์าชท่ต ณ กร์๊งเบุ๊ิร์์น มาตอบุ๊คำถามพื่ี�น้องหญิิงไทย เป้็น

เร์่�องที�เร์าควิร์ร์่้ และมีป้ร์ะโยชน์มากๆ ค�ะ 

 ท้ายนี�ข้อส�งควิามป้ร์าร์ถนาด์ีมายังสมาชิกท๊กท�าน ไม�วิ�า

ท�านจะเป้็นผู้่้หญิิง หร์่อผู้่้ชาย เร์าก็ร์ักใคร์� กลมเกลียวิ ช�วิยเหล่อ 

เก่�อก่ลกันและกันนะคะ เพื่ร์าะสิ�งนี�ทำให้โลกสวิยงาม และน�าอย่�

ค�ะ

 แล้วิพื่บุ๊กันในงานวิันคร์อบุ๊คร์ัวิหญิิงไทย 4 กันยายนค�ะ 

งานนี�ข้อป้ร์ะชาสัมพัื่นธ์ิ์เชิญิชวินสมาชิกป้ร์ะกวิด์ Thai-Swiss’s 

Got Talent กันค�ะ อ�านร์ายละเอียด์ภู่ายในเล�มนะคะ

ด์้วิยร์ัก และป้ร์าร์ถนาด์ีแด์�สมาชิกท๊กท�านค�ะ

                                   ก๊หลาบุ๊ ไทร์โพื่ธิ์ิ�ภู่่� (ป้้าแม้วิ) 

 ผู้่้หญิิงมักถ่กมองวิ�าเป้็นเพื่ศที�อ�อนแอ ตัวิเล็กๆ บุ๊อบุ๊บุ๊าง 

แต�นั�นเป้น็แค�ลกัษณะภู่ายนอก ควิามแข้ง็แกร์�งที�แทจ้ร์งิข้องเร์านั�น

ซ�อนอย่�ภู่ายใน เหน็ด์ว้ิยไหมคะท�านผู้่อ้�าน ผู้่ห้ญิงิบุ๊างคนไม�เคยร้่์เลย

วิ�าตัวิเองเข้้มแข้็งแค�ไหนจนกร์ะทั�ง ได์้ก้าวิผู้�านควิามเจ็บุ๊ป้วิด์มาได์้

อย�างสวิยงาม และเม่�อนั�นเพื่ชร์ที�ซ�อนอย่�ในหัวิใจ ถ่งจะเป้ล�ง

ป้ร์ะกายออกมาค�ะ ข้อให้น่กถ่งค๊ณค�าข้องตัวิเองเอาไวิ้เสมอนะคะ 

มีโอกาสเม่�อไหร์�แสด์งพื่ลังข้องตัวิเองออกมาค�ะ

 ร์วิงข้า้วิฉบุ๊บัุ๊วินัแม� จง่ตอ้งการ์นำเสนอเร์่�องร์าวิ ในควิาม

เป้็นเพื่ศหญิิงข้องเร์าหญิิงไทยในสวิิตเซอร์์แลนด์์ ในต�างแด์น ผู้�าน

บุ๊ทควิามหลากหลายแนวิ จากนกัเข้ยีน และนกัแป้ล ที�เป้น็เพื่ศหญิงิ 

(อยากได์้นักเข้ียนชายมาช�วิยเสร์ิมทัพื่อย่�เหม่อนกัน แต�ยังหาไม�ได์้ 

ท�านใด์สนใจบุ๊อกกันมานะคะ)

 เร์ิ�มจากเร์่�องจากป้ก เร์าได์้ร์ับุ๊เกียร์ติจากอด์ีตป้ร์ะธิ์าน

เคร์่อข้�ายหญิิงไทยในย๊โร์ป้ ค๊ณจงเจร์ิญิ ศร์แก้วิ  นักพื่ัฒนาสังคม

และป้กป้อ้งสิทธิิ์เด็์กและสตรี์ มาบุ๊อกเล�าเร่์�องร์าวิเกี�ยวิกับุ๊พื่ลังสตรี์ 

แม� ภู่ร์ร์ยา ที�จบุ๊ด์้วิยการ์ส�งพื่ลังให้พื่วิกเร์าวิ�า “Once a woman, 

always a strong woman!” นะคะ

 คอลัมน์สร์ร์หามาเล�า จากนักเข้ียนทั�งมด์เอ็กซ และ

โยทะกา ทำให้เห็นวิ�า ผู้่้หญิิงเร์านั�น ไม�วิ�าจะอย่�ในบุ๊ทบุ๊าทไหน เม่�อ

เธิ์อต้องส่้ เธิ์อก็ส่้ ทั�งด์้วิยควิามด์ี และหร์่อแบุ๊บุ๊ตาต�อตา ฟันต�อฟัน 

เป้็นอย�างไร์ร์ีบุ๊เป้ิด์ไป้อ�านกันเลยนะคะ 

 ผู้่้หญิิงที�แข้็งแกร์�งจะย่นหยัด์เพื่่�อตัวิเอง แต� ผู้่้หญิิง

แข้็งแกร์�งกวิ�าจะย่นหยัด์เพื่่�อคนอ่�นด์้วิยค�ะ 
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                ร์วิงข้้าวิ     5

เร์่�องจากป้ก

โด์ย จงเจร์ิญิ ศร์แก้วิ 

เคร์่อข้�ายหญิิงไทยในย๊โร์ป้ 

(TWNE)

พัลังจัากควิามเป็นตัวิเอง 

(I Am a Woman)
 ในฐานะหญิิงไทยคนหน่�ง ด์ิฉันกล้า

กล�าวิวิ�า ควิามเป้็นสตร์ี ค่อ สิ�งพื่ิเศษที�โลกนี�มอบุ๊

ใหม้นษ๊ยชาต ิสตร์เีป้น็ตวัิแทนแห�งควิามแข้ง็แกร์�ง

แต�กอ็�อนหวิาน  เธิ์อเป็้นแม�แร์งแห�งการ์ผู้ลิต และ

พื่ย๊งเศร์ษฐกิจข้องคร์อบุ๊คร์ัวิ เธิ์อเป้็นผู้่้โอบุ๊อ้๊ม

ด์่แล และเยียวิยาที�ไม�ร้่์จักเหน็ด์เหน่�อย สตรี์    

สวิมบุ๊ทบุ๊าทเหล�านี�อย�างเป็้นธิ์ร์ร์มชาติ อย�างที�

สถาบุ๊ันการ์ศ่กษาหร์่อโร์งเร์ียนแห�งไหนก็สอนให้

ไม�ได์้

 และถ้ามองในม๊มข้องหญิิงไทยย้ายถิ�น 

ด์ฉินัพื่บุ๊วิ�า การ์ที�สตรี์ทิ�งถิ�นเกิด์ เพื่่�อมาเผู้ชิญิโลก

และสังคมต�างแด์น คอ่ควิามกล้าหาญิที�หาได้์ยาก 

ไม�วิ�าเหต๊ผู้ลข้องการ์ย้ายถิ�นจะเป้็นอะไร์ ตาม

หัวิใจไป้ส๊ด์ป้ลายฟ้า ไป้เสี�ยงโชคหางานทำ หร์่อ

ไป้แสวิงหาชีวิิตที�ด์ีกวิ�า การ์ย้ายถิ�นก็ยังมีควิาม

ท้าทายมากมายที�ร์ออย่� นั�นค่อ ควิามแตกต�างที�

มหาศาลข้องสองป้ร์ะเทศในด์้านภู่าษา อากาศ 

เส่�อผู้้า กฎร์ะเบีุ๊ยบุ๊ ตลาด์แร์งงาน สังคมและ

วิัฒนธิ์ร์ร์ม การ์ศ่กษา เอกสาร์พื่ำนัก สวิัสด์ิการ์

สงัคมและร์ะบุ๊บุ๊ส๊ข้ภู่าพื่ และที�สำคญัิที�สด๊์คอ่ การ์

ทำหน้าที�เป้็นค่�ชีวิิตร์�วิมกับุ๊บุ๊๊คคลต�างชาติ (ร์วิม

ไป้ถ่งเพื่ศทางเล่อก) ที�มีควิามซับุ๊ซ้อนข้อง

คร์อบุ๊คร์ัวิพื่ห๊วิัฒนธิ์ร์ร์มอันกล�าวิได์้ไม�หมด์สิ�น 

ด์ิฉันเป็้นสมาชิกวิาร์สาร์

ร์วิงข้้าวิอย่�หลายป้ีในช�วิง

ที�พื่ำนักในป้ร์ะเทศสวิิต

เซอร์แ์ลนด์ ์ช่�นชมคณ๊ภู่าพื่

ข้องวิาร์สาร์และควิาม

ตั�งใจข้องทีมบุ๊ร์ร์ณาธิิ์การ์

เสมอมา

ไม�เคยคิด์วิ�าจะมีส�วินร์�วิม

อะไร์อ่�นได้์มากกวิ�าการ์

เป้็นผู้่้อ�านที�ด์ี คร์ั�งนี�ได์้ร์ับุ๊

เชิญิมาเป็้นนักเขี้ยนให้

วิาร์สาร์เป็้น ค ร์ั� ง แ ร์ ก 

ร์่้ ส่ ก เ ป็้ น เกยีร์ตแิละ

ข้ อ บุ๊ ค๊ ณ . . . พื่ร้์อมต่�น

เ ต้ น เ ล็ ก  ๆ โจทย์ที�ได์้

ร์ับุ๊ค่อ “พื่ลั งสตร์ี  แม� 

ภู่ร์ร์ยา” อ่มม์ คำสามคำนี�

มีพื่ลังในตัวิข้องมันเอง

สตร์ี ค่อ ผู้่้ร์�วิมสร์้างโลก...

เคียงข้้างบุ๊๊ร์๊ษ

 จะเห็นวิ�าด์ิฉันเน้นบุ๊ทบุ๊าท

สตร์ีที�อย่�เคียงข้้างบุ๊๊ร์๊ษในท๊กนิยาม แต�

แน�นอนวิ�า สตร์ีท๊กคนสามาร์ถมีพื่ลังได์้ 

แม้ต้องย่นอย่�เพื่ียงเด์ียวิด์าย ไม�วิ�าจะ

ด์้วิยการ์เล่อกเองหร์่อเล่อกไม�ได์้

 เร์ามีสตรี์ผู้่้นำโลกที�บุ๊๊ร๊์ษต้อง

ให้ควิามนับุ๊ถ่อ เร์ามีคร์อบุ๊คร์ัวิแม�เลี�ยง

เด์ี�ยวิที�ด์าบุ๊แกวิ�ง เป้ลไกวิ เร์ามีภู่ร์ร์ยา

ที�เป้็นช้างเท้าหน้าทางเศร์ษฐกิจ  

 สตร์ีมีพื่ลังได์้ แม้จะไม�มีบุ๊๊ร๊์ษ

อย่�เคียงข้้าง เพื่ร์าะพื่ลังข้้างในข้องสตร์ี

นั�น มาจากควิามเป้็นตัวิข้องเธิ์อเอง 

ภู่าร์ะหนา้ที�ร์บัุ๊ผิู้ด์ชอบุ๊ และแร์งบุ๊นัด์าล

ใจข้องเธิ์อ  

      aawwoom a n m a n 

แม่ คือ ผ้�สิร�างมนุษิยชีาติจากรุ่น

สิ้่รุ่น...ร่วมกับัพิ่อ 

ภรรยา คือ ผ้�ร่วมสิร�างสิถาบััน

ครอบัครัว...เค่ยงขี�างสิาม่  

alwaysalways  
a strong  a strong  woman!woman!  
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  แต�ในที�นี� เร์าจะพื่บุ๊ป้ร์ะเด์น็

ป้ัญิหาหลัก ค่อ ควิามคิด์ไม�ลงร์อยด์้านการ์เงิน 

วิธิิ์เีลี�ยงด์บุ่๊ต๊ร์ที�แตกต�าง อป๊้สร์ร์คด้์านภู่าษาและ

การ์ส่�อสาร์ และภู่าร์ะส�งเสียคร์อบุ๊คร์ัวิที�เม่อง

ไทย บุ๊�อยคร์ั�ง สตร์ีใช้ทัศนะข้องการ์   “ไป
ตายเอาดาบีหน้า” เป้็นพื่ลังส่้ชีวิิตและ

ควิามยากลำบุ๊าก ไป้ด์้วิยวิิธิ์ีเฉพื่าะข้อง

แต�ละคน หร์่อด้์วิยควิามช�วิยเหล่อข้องค่�

สมร์สหร์่อเพื่่�อนฝ่ง พื่วิกเธิ์อบุ๊างคนอาจไม�

ป้ร์ะสบุ๊ควิามสำเร์็จ แต�พื่วิกเธิ์อส�วินมาก 

ไม�เคยยอมแพื่ ้พื่ลังแห�งการ์ป้ร์บัุ๊ตวัิข้องเธิ์อ

ไม�เคยเห่อด์หาย นักวิิจัยสร์๊ป้ไว้ิวิ�า การ์

แต�งงาน และ การ์ย้ายบุ๊้าน ค่อ 2 ใน 10 

ป้ัจจัยต่งเครี์ยด์ส่งส๊ด์ข้องชีวิิต (https://

thriveglobal.com/stories/10-most-

stressful-life-events/) 

 หากเป็้นเช�นนั�นจริ์ง ควิามกล้า

หาญิที�จะย้ายถิ�น ก็ค่อ พื่ลังที�น�ามหัศจร์ร์ย์

โด์ยแท้ เพื่ร์าะสตร์ีไทยกล้าเผู้ชิญิกับุ๊

ควิามเครี์ยด์ส่งส๊ด์ข้องชีวิิตถ่งสองด้์าน ด์้วิย

หัวิใจ ด์้วิยหน้าที� และการ์เสี�ยงด์่

พิล่ังจากภาระหน�าที่่� รับัผิดืชีอบั 

(Know My Duty)
 สตร์ีไทยเกิด์มาพื่ร์้อมกับุ๊คำวิ�าหน้าที�

และควิามร์ับุ๊ผู้ิด์ชอบุ๊ ไม�วิ�าเธิ์อจะอย่�ในจ๊ด์ไหน

ข้องสังคม ควิามตร์ะหนักในหน้าที�ข้องล่กสาวิ

และควิามกตญัิญูท่ำใหส้ตร์สีร์า้งพื่ลงัพื่เิศษที�จะ

ฝ่าฟันไป้ส่�ควิามสำเร์็จ หร์่อแม้จะล้มก็ยังมีพื่ลัง

ที�จะล๊ก เร์ียนร์่้ และก้าวิต�อ

 สตรี์มีด์ีเอ็นเอข้องการ์ด์่แลอ๊ป้ถัมภู่์

คร์อบุ๊ครั์วิทันทีที�ทำได้์ เม่�อเป็้นล่กสาวิ เธิ์อก็

ต้องการ์เป้็นล่กสาวิที�พื่�อแม�พื่่�งพื่าได์้ และสร์้าง

ควิามภู่่มิใจ และตอบุ๊แทนบุ๊๊ญิค๊ณในร์่ป้แบุ๊บุ๊ที�

เก่อบุ๊จะไม�จำกัด์ 

 เม่�อเป็้นภู่ร์ร์ยา เธิ์อก็พื่ร้์อมทิ�งหลาย

สิ�งที�มีควิามหมายต�อเธิ์อ แมแ้ต�บุ๊า้นเกดิ์หร์อ่งาน

อาชีพื่ เพื่่�ออย่�เคียงข้้างสามี 

 เม่�อเป็้นแม� เธิ์อก็มอบุ๊ควิามรั์กควิาม

อท๊ศิสด๊์หัวิใจให้กบัุ๊ลก่เท�าที�ควิามร์่คิ้ด์และควิาม

สามาร์ถข้องเธิ์อจะบัุ๊นด์าลได้์ แต�พื่ลังจากการ์มี

ภู่าร์ะหน้าที�นั�นไม�เพื่ียงพื่อ สตร์ียังอาศัยพื่ลังจาก “ต�นทีุ่นชี่วิต” ที�จะทำให้

เธิ์อ ทำหน้าที� “ล่้กสิาวที่่�ดื่” “ภรรยาที่่�สิมบั้รณ์แบับั” “แม่ตัวอย่าง” 

หรือ “หญิงไที่ยย�ายถิ�นที่่�ปีระสิบัความสิำเร็จ” ได์้ด์้วิย  

ต�นทีุ่นชี่วิตที่่�สิำคัญ คือ การ์

ศ่กษาในร์ะบุ๊บุ๊โร์งเร์ียนที�เป้็นใบุ๊เบุ๊ิก

ทางไป้ส่�การ์เรี์ยนต�อ การ์หางานทำ 

และ สร์้างควิามเคาร์พื่ตัวิเองวิ�าไม�ได์้

ต�อส่้ม่อเป้ล�าในสังคมใหม� และเพ่ื่�อไม�

ใหเ้กดิ์ภู่าวิะ “ควิามร์่ท้�วิมหวัิ เอาตวัิไม�

ร์อด์” หร์อ่เกดิ์ควิามทอ้แทท้ี�ตอ้ง “เร์ิ�ม

ต้นใหม�จากศ่นย์” พื่ลังที�ช�วิยเสร์ิม

ให้การ์ศ่กษานั�น มีควิามหมายในสังคม

ใหม� ค่อ ทักษะทางอาชีพื่ และทักษะ

ชีวิิตทั�งหลาย

ทกัษะอาชพีื่ คอ่ พื่ลงัสำคญัิข้องคนไทย

ย้ายถิ�นที�ป้ฏิิเสธิ์ไม�ได์้ อาชีพื่ค่อควิาม

ภู่าคภู่่มิใจ ยิ�งมีทักษะอ า ชี พื่ ห ล า ก

หลายในร์ะด์ับุ๊วิิชาชีพื่หร่์อผู้่้ชำนาญิ ก็ยิ�งมีโอกาสที�จะแทร์ก เ ข้้ า ส่� ต ล า ด์

แร์งงานง�ายข้่�น หร์่อหากไม�ใช�ผู้่้ชำนาญิ ก็ยังใช้ทักษะอาชีพื่เด์ิมมาเป้็นฐานให้

พื่ัฒนาทักษะอาชีพื่เพื่ิ�มเติมในป้ร์ะเทศป้ลายทางได์้ แต�พื่ลังที�สำคัญิที�ส๊ด์ ค่อ 

พื่ลังจากทักษะชีวิิต ไม�วิ�าจะมีป้ริ์ญิญิาหร่์อไม�มี หญิิงไทยย้ายถิ�นจะป้ร์ะสบุ๊

ควิามสำเร็์จในอาชีพื่หร์อ่คร์อบุ๊ครั์วิไม�ได้์ หากข้าด์ทักษะการ์ป้รั์บุ๊ตวัิ การ์เป็้น

ผู้่้นำและผู้่้ตามที�ด์ี การ์ส่�อสาร์อย�างสร์้างสร์ร์ค์ การ์ทำงานเป้็นทีม การ์สร์้าง

สมัพื่นัธิ์ภู่าพื่ทางบุ๊วิก ควิามร์อบุ๊คอบุ๊ช�างสังเกต ๊การ์ร์่จั้กแยกแยะเร่์�องส�วินตัวิ

และเร์่�องงาน การ์ร์่้จักวิิเคร์าะห์ข้้อด์ี-ข้้อเสียข้องสิ�งที�เล่อกทำ และควิามกล้า

ที�จะป้ร์ับุ๊ป้ร์๊งและเป้ลี�ยนแป้ลงตัวิเอง  ทักษะชีวิิตยังร์วิมไป้ถ่งควิามมั�นใจใน

การ์ช�วิยตัวิเอง เช�น ข้ับุ๊ร์ถเป้็น นั�งร์ถป้ร์ะจำทาง อ�านป้้ายบุ๊อกทางได์้ ร์่้จัก

เม่องที�ตัวิเองอย่� ใช้เคร์่�องม่อเคร์่�องใช้สมัยใหม�ทั�งในบุ๊้านและ

ในที�ทำงาน ร์่้จักเอกสาร์ป้ร์ะจำตัวิข้องตนเองทั�งหมด์ 

ร์่้เท�าทันส่�อทางสังคมและออนไลน์ ค้นควิ้าหา

ข้้อม่ลและติด์ต�อข้อควิามช�วิยเหล่อที�ตร์ง

ด์้าน แม้จะนำเสนอเป้็นป้ร์ะเด์็นส๊ด์ท้าย 

ด์ฉินัเช่�อวิ�าทกัษะชวีิติที�หยั�งลก่ที�สด๊์ คอ่ 

การ์หล�อหลอมจากคร์อบุ๊คร์ัวิและ

ช๊มชนสังคมในถิ�นกำเนิด์ ที�เป้็นตัวิแป้ร์

สำคัญิให้สตร์ีมีควิามแกร์�งหร์่อควิาม

เป้ร์าะในการ์ย้ายถิ�นก็ได์้ ด์ิฉันข้อส�งพื่ลังให้ผู้่้อ�านวิาร์สาร์ร์วิงข้้าวิท๊กคนด์้วิยสโลแกน

วิ�า “Once a woman, always a strong woman!”

ด์้วิยร์ักและพื่ลังแห�งควิามเช่�อมั�น 

จงเจร์ิญิ ศร์แก้วิ  Mingot (France)

     6     ร์วิงข้้าวิ     
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เร์่�องจากเม่องไทย

PDPA
พ.ร.บ.คุ้้�มคุ้รอง
ข้� อ มู ล ส่่ ว น
บ้คุ้คุ้ล

โดืย ปี้าแม�ว

พิ.ร.บั.คุ�มครองขี�อม้ล่ส่ิวนบุัคคล่ หรือ 

PDPA ซ่�งย่อมาจากคำว่า Personal Data 

Protection Act B.E.  2562 ไดื�ปีระกาศ

ไว�ในราชีกิจจานุเบักษิาเมื�อวันที่่�  27 

พิฤษิภาคม พิ.ศ. 2562 แต่ถก้เล่ื�อนให�มผ่ล่

บัังคับัใชี�เมื�อวันที่่� 1 มิถุนายน พิ.ศ. 2565 

น่� ซ่�งเปี็นกฎหมายว่าดื�วยการให�สิิที่ธิิ กับั

เจ�าขีองขี�อม้ล่ส่ิวนบุัคคล่ สิร�างมาตรฐาน

การรักษิาขี�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่ให�ปีล่อดืภัย 

แล่ะนำไปีใชี�ให�ถก้วัตถุปีระสิงค์ ตามคำ

ยินยอมท่ี่�เจ�าขีอง ขี� อ ม้ ล่ สิ่ ว น บัุ ค ค ล่

อนุญาต

 กฎหมายฉบุ๊ับุ๊นี� เป้็นเร์่�องใหม� ที�ท๊กคนควิร์

ทร์าบุ๊ และควิร์ต้องร์่้ถ่งสิทธิ์ิ ในข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคลข้อง

เร์า โด์ยเฉพื่าะอย�างยิ�งองคก์ร์ธิ์ร๊์กจิต�างๆ ที�เกบ็ุ๊ข้อ้มล่

ส�วินบุ๊๊คคล ข้องลก่คา้ ผู้่ใ้ช้งาน หร่์อพื่นกังานในองค์กร์ 

หากผู้่้ใด์หร์อ่องค์กร์ใด์ไม�ป้ฏิบัิุ๊ตติามนั�น มโีทษทั�งทาง

แพื่�ง โทษทางอาญิา และโทษทางป้กคร์อง ร์วิงข้้าวิ

ฉบุ๊ับุ๊นี� จ่งนำข้้อม่ลมาให้สมาชิกได์้ทร์าบุ๊กันค�ะวิ�า 

พื่.ร์.บุ๊.ค๊้มคร์องข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคล นั�นมีเน่�อหาสาร์ะ

อย�างไร์บุ๊้าง ไป้ติด์ตามกันค�ะ

พิล่ังจากแรงบัันดืาล่ใจ (My Aspiration)
 พื่ลงักล๊�มส๊ด์ทา้ย แต�ไม�น�าจะทา้ยที�ส๊ด์ คอ่ พื่ลังที�เกดิ์จาก

การ์มีแร์งบุ๊ันด์าลใจ มีเป้้าหมายในชีวิิต ด์ิฉันกำลังพื่่ด์ถ่ง การ์สร์้าง

ควิามหมายให้กับุ๊ชีวิิตโด์ยแท้ แม้วิ�าหญิิงไทยอาจจะย้ายถิ�นเพื่่�อ

แต�งงาน เพื่่�อสร์้างคร์อบุ๊คร์ัวิ เพื่่�อมีงานทำ เพื่่�อชีวิิตที�ด์ีกวิ�า หร์่อ

เพื่่�ออะไร์ก็แล้วิแต� ส๊ด์ท้าย เร์าต�างต้องการ์ชีวิิตที�มีควิามหมายกับุ๊

ตัวิเอง และตัวิตนข้องเร์าที�มีควิามหมายกับุ๊ผู้่้อ่�น 

 เป้้าหมายเหล�านั�น ค่อพื่ลังข้องสตร์ี ที�ทำให้เร์าเป้็นหญิิง

ไทยในสวิติเซอร์์แลนด์ ์ในฝรั์�งเศส ในเยอร์มนี หร่์อในที�ไหน ๆ  กต็าม

ในโลกนี� ที�สามาร์ถสร์้างการ์เป้ลี�ยนแป้ลงทางสังคมได์้ 

 พื่ลังจากแร์งบุ๊ันด์าลใจข้องด์ิฉัน ได์้มาจากป้ร์ะสบุ๊การ์ณ์

ทำงานที�สั�งสมมาตลอด์ชวีิติ โด์ยเฉพื่าะในด์า้นการ์พื่ฒันาสงัคมและ

ป้กป้้องสิทธิ์ิเด์็กและสตร์ี งานเหล�านี�สร์้างทักษะให้ด์ิฉัน และด์ิฉัน

ก็นำไป้ใช้ในการ์เป้็นอาสาสมัคร์ทางสังคม  โด์ยเริ์�มจากด์้านที�ตัวิ

เองถนดั์ เช�น งานแป้ล งานเข้ยีนบุ๊ทควิาม งานตอบุ๊คำถามใหก้ำลงั

ใจ งานทำเวิ็บุ๊ไซต์ งานทำเพื่จ งานข้้อม่ลท๊กชนิด์ ไป้จนถ่งด์้านที�

เร์ิ�มท้าทายมากข้่�น ค่อ การ์เป้็นผู้่้บุ๊ร์ิหาร์ส่งส๊ด์ข้องเคร์่อข้�ายหญิิง

ไทยในยโ๊ร์ป้ ที�ตอ้งใชท้กัษะที�ยากข้่�น ไม�วิ�าจะเป้น็ทกัษะการ์ฟงั การ์

อ�าน การ์จับุ๊ป้ร์ะเด็์นอย�างไม�เอนเอียง การ์ตีควิามให้เข้า้ใจอย�างล่ก

ซ่�งถ่งสาร์ที�ต้องการ์จะส่�อ ร์วิมไป้ถ่ง ทักษะการ์ป้ร์ะสานสัมพื่ันธิ์์

ร์ะด์ับุ๊บุ๊๊คคลและร์ะด์ับุ๊หน�วิยงาน 

 สิ�งที�ยากที�สด๊์ คอ่ การ์นำสิ�งใหม�ๆ  เข้า้มาในองคก์ร์โด์ยให้

สมาชิกไม�ร์่ส้ก่ถก่คก๊คาม หร่์อร่์ส่้กวิ�ากำลังจะตกข้อบุ๊ นั�นคอ่ทักษะ

การ์นำท๊กคนให้ก้าวิไป้ด์้วิยกัน ก้าวิเล็กบุ้๊าง ใหญิ�บุ๊้าง ช้าบุ๊้าง        

เร์็วิบุ๊้าง โด์ยเป้็นการ์เล่อกที�จะก้าวิข้องแต�ละคนเอง 

 และสิ�งที�ยากอนัด์บัุ๊ต�อไป้ คอ่ การ์ร์บัุ๊คำตำหน ิคำวิิจาร์ณ์ 

ข้อ้สงสัยต�าง ๆ  นานา ควิามเห็นแตกต�าง ทั�งที�เป้น็ธิ์ร์ร์มและไม�เป้น็

ธิ์ร์ร์ม เพ่ื่�อเป้็นกร์ะจกส�องตนเอง และสอนให้ร์่้จักถ�อมตน แต�ไม�

อ�อนแอ สำคญัิที�สด๊์ คอ่ ผู้่้นำจะเป้น็ผู้่น้ำที�ด์ไีม�ได์ ้หากไม�ร้่์วิ�าจะเป้น็

ผู้่้ตามได์้อย�างไร์ ด์ิฉันอาศัยการ์ทำงานเป้็นทีม ร์ะบุ๊บุ๊ตัด์สินใจแบุ๊บุ๊

เสียงข้้างมาก และการ์ถอยมาเป็้นผู้่้เชียร์์ผู้่้ชมเม่�อถ่งเวิลา การ์ได้์

มองจากม๊มข้องผู้่้ตาม และการ์ยอมร์ับุ๊วิ�าผู้่้นำมีหลากหลายแบุ๊บุ๊ 

ด์ิฉันเองก็มีจ๊ด์อ�อนและจ๊ด์บุ๊อด์ไม�น้อย นั�นค่อพื่ลังที�ช�วิยให้ด์ิฉัน

บุ๊ร์ร์ล๊อ๊ด์มการ์ณ์ในใจข้องตัวิเองได์้อย�างสบุ๊ายใจ 

 - สตรีมีขุมพัลังจัากข้างใน จัากข้างกาย 

และจัากมโนสำนึกของพัวิกเธอ(หรือพัวิกเรา) -

- สตรีจัะยิ�งแกร่งขึ�นเมื�อทำงานเคียงข้างกับีบีุรุษ 

หากเธอเลือกเช่นนั�น -

ด์ิฉันข้อส�งพื่ลังให้ผู้่้อ�านวิาร์สาร์ร์วิงข้้าวิท๊กคนด์้วิยสโลแกน

วิ�า “Once a woman, always a strong woman!”

ด์้วิยร์ักและพื่ลังแห�งควิามเช่�อมั�น 

จงเจร์ิญิ ศร์แก้วิ  Mingot (France)
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     8    ร์วิงข้้าวิ     

ขี�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่ภายใต�การคุ�มครอง

ขีอง PDPA ม่อะไรบั�าง

1.  ขี�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่ที่ั�วไปี  ไดื�แก่
• ช่�อ-นามสก๊ล

• เบุ๊อร์์โทร์ศัพื่ท์ อีเมลส�วินตัวิ ที�อย่�ป้ัจจ๊บุ๊ัน

• เลข้บุ๊ัตร์ป้ร์ะชาชน

• เลข้หนังส่อเด์ินทาง

• เลข้ใบุ๊อน๊ญิาตข้ับุ๊ข้ี�

• ข้้อม่ลทางการ์ศ่กษา

• ข้้อม่ลทางการ์เงิน

• ข้้อม่ลทางการ์แพื่ทย์

• ทะเบุ๊ียนร์ถยนต์

• โฉนด์ที�ด์ิน

• ทะเบุ๊ียนบุ๊้าน

• วิันเด์่อนป้ีเกิด์

• สัญิชาติ

• น�ำหนักส�วินส่ง

• ข้้อม่ลอ่�นๆ บุ๊นอินเทอร์์เน็ตที�สามาร์ถร์ะบุ๊๊

ตัวิตนได์้ เช�น Username /password,  

Cookies IP address,  GPS Location

2.ขี�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่ที่่�ม่ความอ่อนไหว  ซ่�งสิ่วนน่�ต�องระวัง

การใชี�ขี�อม้ล่ที่่�ม่ความอ่อนไหว (Sensitive Personal

Data) มากเปี็นพิิเศษิ เพิราะเปี็นขี�อม้ล่ที่่�อาจสิ่งผล่กระที่บั

ต่อเจ�าขีองขี�อม้ล่ ไดื�แก่
• เช่�อชาติ เผู้�าพื่ันธิ์๊์

• ควิามคิด์เห็นทางการ์เม่อง

• ควิามเช่�อในลัทธิ์ิ ศาสนาหร์่อป้ร์ัชญิา

• พื่ฤติกร์ร์มทางเพื่ศ

• ป้ร์ะวิัติอาชญิากร์ร์ม

• ข้้อม่ลด์้านส๊ข้ภู่าพื่ ควิามพื่ิการ์ เช�น โร์คป้ร์ะจำตัวิ การ์ฉีด์

วิัคซีน ใบุ๊ร์ับุ๊ร์องแพื่ทย์

• ข้้อม่ลสหภู่าพื่แร์งงาน

• ข้้อม่ลพื่ันธิ์๊กร์ร์ม

• ข้้อม่ลชีวิภู่าพื่ เช�น ลายนิ�วิม่อ แบุ๊บุ๊จำลองใบุ๊หน้า ข้้อม่ล

ม�านตา

ผ้�ที่่�เก่�ยวขี�องกับัขี�อม้ล่สิ่วนบุัคคล่ภายใต� PDPA ปีระกอบั
ดื�วย
• เจ้าข้องข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคล (Data Subject) หมายถ่ง ข้้อม่ล

ที�อย่�ในตัวิหร่์อเกี�ยวิข้้องเช่�อมโยงไป้ถ่งบุ๊๊คคลหน่�งบุ๊๊คคลใด์

ที�เป้็นข้องบุ๊๊คคล คนนั�น

• ผู้่้ควิบุ๊ค๊มข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคล (Data Controller) ค่อ คน 

บุ๊ริ์ษัทหร์่อองค์กร์ต�างๆ  ที�เป็้นคนตัด์สินใจวิ�า จะมีการ์

ป้ร์ะมวิลผู้ลข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคลอะไร์ เพื่่�ออะไร์ ภู่ายใต้ PDPA 

ผู้่้ควิบุ๊ค๊มข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคลเป็้นผู้่้มีหน้าที�และควิามรั์บุ๊ผู้ิด์

หลักที�ต้องป้ฏิิบุ๊ัติตาม PDPAให้คร์บุ๊ถ้วิน 

• ผู้่้ป้ร์ะมวิลผู้ลข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคล (Data Processor) ค่อ คน 

บุ๊ร์ษัิทหร่์อองค์กร์ต�างๆ ที�ป้ร์ะมวิลผู้ลข้อ้มล่ส�วินบุ๊ค๊คล โด์ย

จะทำภู่ายใต้คำสั�ง หร่์อในนามข้อง ผู้่้ควิบุ๊ค๊มข้้อม่ลส�วิน

บุ๊๊คคล (Data Controller) เท�านั�น ไม�ได้์เป้็นคนตัด์สินใจ 

ทำการ์ป้ร์ะมวิลผู้ลข้้อม่ลด์้วิยตัวิเอง 
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PDPA
• สิทธิ์ิข้อให้ร์ะงับุ๊การ์ใช้ข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคล (มาตรา 34) 

• สิทธิ์ิข้อให้แก้ไข้ข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคล (มาตรา 35) 

7.  กฎหมาย PDPA ให้กับุ๊การ์ป้ร์ะมวิลผู้ลข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคลข้อง

บุ๊ค๊คลที�อย่�ในป้ร์ะเทศไทย ไม�วิ�าจะมสีญัิชาตใิด์กต็าม (มาตรา 5) 

8.  ในกร์ณีที�เหต๊การ์ละเมิด์ “ขี�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่” มีควิามเสี�ยง

สง่ที�จะมีผู้ลกร์ะทบุ๊ต�อสทิธิ์แิละเสรี์ภู่าพื่ข้อง “เจ�าขีองขี�อมล้่สิว่น

บัุคคล่” กฎหมายกำหนด์ให้ “ผ้�ควบัคุมขี�อม้ล่ส่ิวนบุัคคล่” 

มีหน้าที� แจ้งเหต๊การ์ละเมิด์ให้เจ้าข้องข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคลทร์าบุ๊ 

พื่ร์้อมกับุ๊แนวิทางการ์เยียวิยาโด์ยไม�ร์อช้า (มาตรา 37(4)) 

9.  “ผ้�ควบัคุมขี�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่” มีหน้าที�จัด์ทำบุ๊ันท่กร์ายการ์

กิจกร์ร์ม เพื่่�อให้สำนักงานสามาร์ถตร์วิจสอบุ๊ได์้ โด์ยจะบุ๊ันท่ก

เป้็นหนังส่อหร์่อร์ะบุ๊บุ๊อิเล็กทร์อนิกส์ก็ได์้

10.  “เจ�าขีองขี�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่” มีสิทธิ์ิร์้องเรี์ยนต�อคณะ

กร์ร์มการ์ผู้่้เชี�ยวิชาญิ ในกร์ณีที�มีการ์ฝ่าฝืนหร์่อไม�ป้ฏิิบุ๊ัติตาม 

PDPA หร์่อ ป้ร์ะกาศฯ ที�ออกตาม PDPA ทั�งนี� กร์ะบุ๊วินการ์ร์้อง

เร์ียนเป้็นไป้ตามร์ะเบุ๊ียบุ๊ที�คณะกร์ร์มการ์ฯ ป้ร์ะกาศกำหนด์ 

(มาตร์า 73)

ข้้อมููลจาก สำนัักงานักิจการยุุติิธรรมู , 

สำนัักประชาสัมูพัันัธ์เข้ติ 8 กรมูประชาสัมูพัันัธ์

สำนัักงานัคณะกรรมูการคุ้มูครองข้้อมููลส่วนับุุคคล

 

 

 

บัที่ล่งโที่ษิหากไม่ปีฎิบััติตาม P D P A
1. โทษทางอาญิา: จำคก๊ส่งส๊ด์ไม�เกนิ 6 เด์อ่นถง่ 1 ป้ ีหร์อ่ป้ร์บัุ๊

ส่งส๊ด์ไม�เกิน 500,000 ถ่ง 1 ล้านบุ๊าท หร์่อทั�งจำทั�งป้ร์ับุ๊

2. โทษทางแพื่�ง: ค�าสินไหมทด์แทน + ค�าสินไหมเพื่่�อการ์

ลงโทษอีกไม�เกิน 2 เท�า

3. โทษทางป้กคร์อง: ป้ร์ับุ๊ไม�เกิน 1หร์่อ 3 หร์่อ 5 ล้านบุ๊าท

สิิ�งท่ี่�ต�องร้� เมื�อบังัคับัใชี�กฎหมาย PDPA 1 มถินุายน 

2565
1. “ขี�อม้ล่ส่ิวนบุัคคล่” ค่อ ข้้อม่ลเกี�ยวิกับุ๊บุ๊๊คคลซ่�งทำให้

สามาร์ถร์ะบุ๊๊ตัวิบุ๊๊คคลนั�นได์้ ไม�วิ�าทางตร์งหร์่อทางอ้อมแต�

ไม�ร์วิมถ่งข้้อม่ลข้องผู้่้ถ่งแก�กร์ร์มเฉพื่าะ เช�น ช่�อ ที�อย่� 

หมายเลข้ป้ร์ะจำตัวิ ข้้อม่ลส๊ข้ภู่าพื่ ฯลฯ (มาตรา 6) 

2. “ผ้�ควบัคุมขี�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่” ต้องเก็บุ๊ร์วิบุ๊ร์วิม ใช้ หร่์อ 

เปิ้ด์เผู้ยข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคลตามวัิตถ๊ป้ร์ะสงค์ที�ได์้แจ้งเอาไว้ิ

ก�อน หร์่อในข้ณะเก็บุ๊ร์วิบุ๊ร์วิม (ห้ามใช้นอกเหน่อ

วิัตถ๊ป้ร์ะสงค์) (มาตรา 21 ) 

3. “ผ้�ควบัคุมขี�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่” ต้องเก็บุ๊ร์วิบุ๊ร์วิมข้้อม่ลส�วิน

บุ๊๊คคลข้องเร์าเท�าที�จำเป้็น ภู่ายใต้วิัตถ๊ป้ร์ะสงค์อันชอบุ๊ด์้วิย

กฎหมาย (มาตรา 22) ใช้ข้้อม่ลข้องเร์าให้น้อยที�ส๊ด์

4. ควิามยินยอม เป้็นฐานการ์ป้ร์ะมวิลผู้ลฐานหน่�งเท�านั�น       

“ผ้�ควบัคุมขี�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่” มีหน้าที�ในการ์กำหนด์ฐาน

การ์ป้ร์ะมวิลผู้ลให้สอด์คล้องกับุ๊ลกัษณะการ์ป้ร์ะมวิลผู้ลและ

ควิามสัมพัื่นธิ์์ร์ะหวิ�าง “ผ้�ควบัคุมขี�อม้ล่” กับั “เจ�าขีอง

ขี�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่” (ตามมาตร 24 หรือ มาตรา 26) 

5. ในการ์ข้อควิามยินยอม “ผ้�ควบัคุมขี�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่” จะ

ตอ้งคำนง่อย�างที�สด๊์ในควิามเป้น็อสิร์ะข้อง “เจ�าขีองขี�อม้ล่

สิ่วนบัุคคล่” (ต�องไม่ม่สิภาพิบัังคับัในการให�/ไม่ให�) 

(มาตรา 19 วรรคสิ่�) 

6. “เจ�าขีองขี�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่” มีสิทธิ์ิต�างๆ ด์ังนี� 

• สิทธิ์ิในการ์ถอนควิามยินยอม ในกร์ณีที�ได์้ให้ควิามยินยอม

ไวิ้ (มาตรา 19 วรรคห�า)

• สิทธิ์ิได์้ร์ับุ๊การ์แจ้งให้ทร์าบุ๊ร์ายละเอียด์ (Privacy Notice) 

(มาตรา 23)

• สิทธิิ์ข้อเข้้าถ่ง และข้อรั์บุ๊สำเนาข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคล (มาตรา 

30) 

• สิทธิ์ิข้อให้โอนข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคล (มาตรา 31) 

• สิทธิ์ิคัด์ค้านการ์เก็บุ๊ร์วิบุ๊ร์วิม ใช้ หร่์อ เป้ิด์เผู้ยข้้อม่ลส�วิน

บุ๊๊คคล (มาตรา 32) 

• สิทธิ์ิข้อให้ลบุ๊หร์่อทำลาย หร์่อทำให้ข้้อม่ลส�วินบุ๊๊คคล เป้็น

ข้้อม่ลที�ไม�สามาร์ถร์ะบุ๊๊ตัวิบุ๊๊คคลได์้ (มาตรา 34)
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  กฎหมายน่าร้�

การคุ้้�มคุ้รองเร่�องงาน การคุ้้�มคุ้รองเร่�องงาน 

  เมื่่�อผู้้�หญิิงต้ั้�งครรภ์์เมื่่�อผู้้�หญิิงต้ั้�งครรภ์ ์ 
 จนกระท่ั่�งเป็็นแม่  จนกระท่ั่�งเป็็นแม่ 

ถึึงแม้ตัวิเองจัะไม่มีโอกาสได้รับีการคุ้มครอง แต่ต้องบีอกวิ่า สวิิตเซอร์แลนด์ 

ให้ควิามสำคัญมากกับีเพัศิหญิง ที�กำลังจัะได้เป็นแม่ และเป็นแม่แล้วิ รวิมถึึงลูกของแม่ด้วิย 

โดืยดื้จากกฎหมายเรื�องสิิที่ธิิระหว่างตั�งครรภ์ 

แล่ะหล่ังคล่อดื ที่่�กำล่ังจะเล่่าต่อไปีน่�ค่ะ

สิิที่ธิิที่ั�วไปี
1. ล่าหล่งัคล่อดืไดื� 14 สิปัีดืาห ์ระหว่างล่าคล่อดืไดื�เงินเดือืน 

80 % ขีองเงนิเดือืนท่ี่�เคยไดื� แตไ่มเ่กนิวันล่ะ 196 ฟรงัค์ 

(ที่่�รายไดื�ต่อเดืือน 7,350 ฟรังค์ ขี�อม้ล่ ณ วันท่ี่�                

1 มกราคม ค.ศ. 2020) 

2. ถ�าอยากล่าคล่อดืตอ่เป็ีน 16 สิปัีดืาห์กท็ี่ำไดื� แตจ่ะไดื�เงนิ

ชีดืเชียสิำหรับั 2 สิัปีดืาห์น่�หรือไม่ ก็แล่�วแต่นายจ�าง

ในระหว่างตั�งครรภ์ ผ้�หญิงจะไดื�รับัสิิที่ธิิพิิเศษิในที่่�

ที่ำงาน ตามมาตรการป้ีองกนั (Schutzmassnahmen) 

ดืังน่� 
• • ที่ำงานไดื�ไม่เกิน 9 ชีั�วโมง ต่อวัน ห�ามที่ำงานนอกเวล่า ที่ำงานไดื�ไม่เกิน 9 ชีั�วโมง ต่อวัน ห�ามที่ำงานนอกเวล่า 

หรือเกินเวล่าหรือเกินเวล่า

• • ถ�างานที่่�คุณที่ำเปี็นงานหนัก หรืองานที่่�อันตราย คุณจะถ�างานที่่�คุณที่ำเปี็นงานหนัก หรืองานที่่�อันตราย คุณจะ

ที่ำงานนั�นตอ่ไปีไดื� กต็อ่เมื�องานนั�น ไมเ่กดิืความเสิ่�ยงที่ั�งที่ำงานนั�นตอ่ไปีไดื� กต็อ่เมื�องานนั�น ไมเ่กดิืความเสิ่�ยงที่ั�ง

ตอ่ตวัคณุ แล่ะล่ก้ในที่�อง นายจ�างต�องชีว่ยคุณดืด้ื�วย เพิื�อตอ่ตวัคณุ แล่ะล่ก้ในที่�อง นายจ�างต�องชีว่ยคุณดืด้ื�วย เพิื�อ

ให�แน่ใจว่าไม่ม่อันตรายต่อคุณหรือล่้กในที่�องให�แน่ใจว่าไม่ม่อันตรายต่อคุณหรือล่้กในที่�อง

งานหนัก หรืองานอันตราย ได้แก่งานหนัก หรืองานอันตราย ได้แก่

--  งานัที่่�ติ้องยุกข้องหนัักเกินั 5 กิโลกรัมู เป็นัประจำ หรือ  งานัที่่�ติ้องยุกข้องหนัักเกินั 5 กิโลกรัมู เป็นัประจำ หรือ

มูากกว่า 10 กิโลกรัมูมูากกว่า 10 กิโลกรัมู

-  การเคลื�อนัไหว และที่่าที่างที่่�ที่ำให้อ่อนัล้าง่ายุ เช่นั การยุืด -  การเคลื�อนัไหว และที่่าที่างที่่�ที่ำให้อ่อนัล้าง่ายุ เช่นั การยุืด 

หรือ งออยุ่างมูาก เป็นัเวลานัานัหรือการหมูอบุคลานัเข้่าหรือ งออยุ่างมูาก เป็นัเวลานัานัหรือการหมูอบุคลานัเข้่า

-  ที่่�ที่ำงานัอากาศติ�ำกว่า -5 องศาเซลเซ่ยุส หรือร้อนัเกินั-  ที่่�ที่ำงานัอากาศติ�ำกว่า -5 องศาเซลเซ่ยุส หรือร้อนัเกินั

 28 องศาเซลเซ่ยุส หรือที่่�ที่ำงานัเปียุกแฉะ 28 องศาเซลเซ่ยุส หรือที่่�ที่ำงานัเปียุกแฉะ
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-  งานัที่่�เก่�ยุวข้้องกับุแรงกระแที่ก เช่นั    -  งานัที่่�เก่�ยุวข้้องกับุแรงกระแที่ก เช่นั    

แรงกระแที่ก แรงสั�นัสะเที่ือนัแรงกระแที่ก แรงสั�นัสะเที่ือนั

-  ที่ำงานักับุสารมู่พัิษ เช่นั ติะกั�ว -  ที่ำงานักับุสารมู่พัิษ เช่นั ติะกั�ว 

ปรอที่ ควันัไอเส่ยุปรอที่ ควันัไอเส่ยุ

-  การที่ำงานัในัสภาพัแวดล้อมูที่่�มู่เส่ยุงดัง -  การที่ำงานัในัสภาพัแวดล้อมูที่่�มู่เส่ยุงดัง 

เที่่ากับุหรือมูากกว่า 85 เดซิเบุลเที่่ากับุหรือมูากกว่า 85 เดซิเบุล

-  ที่ำงานัภายุใติ้อิที่ธิพัลข้องรังส่ไอออไนัซ์-  ที่ำงานัภายุใติ้อิที่ธิพัลข้องรังส่ไอออไนัซ์

หรือไมู่ใช่ไอออไนัซ์ หากมู่งานัดังกล่าว หรือไมู่ใช่ไอออไนัซ์ หากมู่งานัดังกล่าว 

นัายุจ้างติ้องวิเคราะห์ความูเส่�ยุงนัายุจ้างติ้องวิเคราะห์ความูเส่�ยุง

• ในกร์ณีที�เกิด์อันตร์าย นายจ้างข้องค๊ณ

ตอ้งใชม้าตร์การ์ป้อ้งกันที�เหมาะสม หร์อ่

เสนองานที�เท�าเทยีมกนัแต�ป้ลอด์ภัู่ยและ

ไม�หนักเกินไป้ 

• ถ้าป้กติค๊ณทำงานร์ะหวิ�างเวิลา 20.00 

– 06.00 น. ในช�วิงหกเด์่อนแร์กข้องการ์

ตั�งคร์ร์ภ์ู่ ค๊ณสามาร์ถข้อทำงานช�วิง   

กลางวิันได์้ ในงานที�เทียบุ๊เท�ากัน แต�ถ้า

นายจ้างไม�สามาร์ถ หางานให้ค๊ณทำได้์ 

ค๊ณก็จะได้์สิทธิิ์หย๊ด์ทำงาน และได้์ร์ับุ๊   

ค�าจ้าง 80 เป้อร์เ์ซน็ต ์เช�นเด์ยีวิกบัุ๊งานที�

ต้องใช้กำลัง หร่์ออันตร์ายที� ค๊ณไม�

สามาร์ถทำได์้ร์ะหวิ�างาตั�งคร์ร์ภู่์

• ช�วิง 8 สัป้ด์าห์ก�อนคลอด์ ห้ามสตรี์มี

คร์ร์ภู่์ทำงานตอนกลางค่น 

• ในร์ะหวิ�างวิันทำงาน ควิร์จัด์ห้องแยกให้

ค๊ณได์้นอนพื่ัก 

การขีาดืงานแล่ะค่าจ�าง
 หากมีใบุ๊ร์ับุ๊ร์องแพื่ทย์ วิ�าค๊ณไม�

สามาร์ถไป้ทำงานได้์ในร์ะหวิ�างตั�งคร์ร์ภ์ู่ ค๊ณ

จะได์้ร์ับุ๊เงินเด์่อนป้กติ เช�นเด์ียวิกับุ๊ตอนเจ็บุ๊

ป้่วิย

 ค๊ณสามาร์ถเลอ่กที�จะหยด๊์ทำงานได้์ 

โด์ยแจ้งกับุ๊หัวิหน้างาน หร์่อผู้่้จัด์การ์ข้องค๊ณ 

แต�มีข้้อควิร์ร์ะวิัง ค่อ หากค๊ณไม�มีใบุ๊ร์ับุ๊ร์อง

แพื่ทย์ นายจ้างอาจไม�ต้องจ�ายค�าจ้างให้ค๊ณ

ก็ได์้

 หลังคลอด์บุ๊๊ตร์แล้วิ ห้ามทำงาน 8 

สัป้ด์าห์แร์กหลังคลอด์ (Art. 35a para. 3 

ArG) 

การคล่อดืบุัตรแล่ะให�นมบุัตร (Mut-

terschaft und Stillzeit)
 เม่�อค๊ณกลับุ๊มาทำงาน หลังจากการ์     

ลาคลอด์คร์บุ๊กำหนด์แลว้ิ ถา้คณ๊ตอ้งการ์ใหน้มลก่ 

ค๊ณมีสิทธิ์ิ�ข้อให้ที�ทำงาน ช�วิยอำนวิยควิามสะด์วิก 

แก�ค๊ณได์้ ร์วิมทั�งเร์่�องส๊ข้ภู่าพื่ข้องค๊ณเองด์้วิย ด์ัง

ร์ายละเอียด์

1. เวิลาทำงานต้องไม�เกิน 9 ชั�วิโมง ต�อวิัน 

2. เวิลาให้นมล่ก หร์่อบีุ๊บุ๊น�ำนม เวิลานี�นับุ๊เป้็น

เวิลาทำงาน นั�นค่อ ถ้าทำงานถ่ง 4 ชั�วิโมง มี

เวิลาให้นมบุ๊ต๊ร์/บุ๊บีุ๊น�ำนมอย�างน้อย 30 นาที 

ถ้าทำงานมากกวิ�า 4 ชั�วิโมง มีเวิลาให้นม

บุ๊๊ตร์/บุ๊ีบุ๊น�ำนม  60 นาที ถ้าทำงานมากกวิ�า 

7 ชั�วิโมง ก็จะได์้เวิลาสำหร์ับุ๊ให้นมบุ๊๊ตร์/บุ๊ีบุ๊

น�ำนม 90 นาที)

3. ค๊ณสามาร์ถข้องด์ทำงานหนัก หร่์องาน

อันตร์ายได์้

การให�ออกจากงาน การล่าออก: การ

ตั�งครรภ์แล่ะการคล่อดืบัุตร
• นายจ้างไม�สามาร์ถเลิกจ้างล่กจ้าง ที�ตั�งคร์ร์ภู่์ 

และช�วิง 16 สัป้ด์าห์หลังคลอด์บุ๊๊ตร์ได์้

• นายจ้างสามาร์ถบุ๊อกเลิกจ้างได์้ ถ้าล่กจ้าง   

ตั�งคร์ร์ภ์ู่ร์ะหวิ�างทด์ลองงาน หร่์อคนงานทำ

ผู้ิด์ร์้ายแร์ง เช�น การ์ข้โมย หร์่อการ์เลิกจ้าง

งาน ที�ทั�งสองฝ่ายตกลงกัน

• ถ้าล่กจ้างลาออกเอง ก็ทำได์้ แต�ต้องทำตาม

กฎหมายที�กำหนด์ไวิ้วิ�า ต้องบุ๊อกล�วิงหน้า

นานเท�าไหร์� ร์วิมทั�งในร์ะหวิ�างตั�งคร์ร์ภู่์และ

ลาคลอด์ แต�จะเสียสิทธิ์ิต�างๆ ที�ควิร์ได์้

• ถ่งแม้วิ�า ร์่้อย่�แล้วิวิ�า จะไม�กลับุ๊ไป้ทำงานอีก

หลังลาคลอด์ ควิร์ร์อจนหลังคลอด์แล้วิ จ่ง

แจ้งลาออก

 นอกจากนี�ตั�งแต�ร์่ต้วัิวิ�าตั�งคร์ร์ภู่ ์เร์่�องการ์

ฝากท้อง การ์ด์่แลร์ะหวิ�างท้อง การ์คลอด์ และ

หลังคลอด์ ไม�เสียค�าใช้จ�ายใด์ๆ ทั�งสิ�นด์้วิยค�ะ 

เพื่ร์าะอย่�ในการ์ป้ร์ะกันส๊ข้ภู่าพื่ข้ั�นพื่่�นฐานนะคะ 

แหมเหน็สวิสัด์กิาร์ข้องการ์จะได์เ้ป้น็แม�แลว้ิ น�าจะ

มีล่กสักคนนะคะ...

ที่่�มา https://www.ch.ch/de/

arbeit/familie-und-arbeit/

schwangerschaft-und-arbeit/

https://www.bundespublika-

tionen.admin.ch/cshop_

mimes_bbl/14/1402EC -

7 5 2 4 F 8 1 E E -

BA1B4431AB6AFE27D.pdf
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ข้่าวใหม ่
ข้่าวดีี
มีมาบอกมีมาบอก

สำำ �หรัับคนทำำ�ง�นทุำกคน
ท่ำ�อ�ยุุ 40 ปีีข้ึ้� นไปี 

ซ้ึ่�งกำ�ลัังปีรัะกอบอ�ช่ีพก�รัง�น 
พูดง่�ยุๆ ก็คือ

ม่ีง�นทำำ�แลัะอ�ศััยุ
 (Wohnort; F: 

lieu de résidence)
 อยูุ่ในสำวิิตเซึ่อร์ัแลันด์

 มี หน� วิย งาน เ กิด์ ใหม�  ซ่� ง ไ ด์้ มี ก า ร์

ทด์ลองป้ฏิิบัุ๊ติในบุ๊างรั์ฐ (Kantone; F: can-

tons) เม่�อป้ี 2021 แล้วิเห็นวิ�าได์้ผู้ลด์ี ทาง

ร์ัฐบุ๊าล (Bund; F: confédération)  จ่ง

ป้ร์ะกาศให้เป้็นหน�วิยงานที�ได์้ร์ับุ๊การ์รั์บุ๊ร์อง

และได์้ร์ับุ๊การ์สนับุ๊สน๊นจากร์ัฐบุ๊าลสวิิส เพื่่�อ

นำมาป้ฏิิบัุ๊ติในท๊กรั์ฐ เร์ิ�มตั�งแต�ต้นป้ี 2022 

เป้็นต้นมา

หน่วยงานที่่�เกิดืใหม่น่� คือ “viamia” 
 งานข้อง viamia ค่อ ให้คำแนะนำแก�

ผู้่ ้ทำงานที�มีอาย๊  40 ป้ีข้่�นไป้ ในกร์ณีที� คิด์

อยากจะเป้ลี�ยนงานใหม� หร์่ออยากจะเร์ียนต�อ 

หร์่อไม�มีควิามส๊ข้ในงานที�ทำอย่ �ในป้ัจจ๊บุ๊ัน 

 จ๊ด์ป้ร์ะสงค์ข้อง viamia ค่อป้้องกัน

คนทำงานที�ส่งวัิยก�อนที�จะตกงาน และเพื่่�อ

พื่ัฒนาแร์งงานในสวิิตเซอร์์แลนด์์มีเจ้าหน้าที�

ให้ คำป้ร์่กษา โด์ยไม�ต้ อง มีค� า ใช้ จ � าย ใด์ๆ 

เน่�องจาก Bund und Kantone ค่อผู่้ ้ร์ับุ๊ผู้ิด์

ชอบุ๊ในการ์สนับุ๊สน๊นโด์ยตร์ง

     12     ร์วิงข้้าวิ     

แปลโดยุ ก.ไติรคำ
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 เจ้าหน้าที� เข้าจะช�วิยวิิเคร์าะห์อย�างถี�ถ ้วิน 

เก็บุ๊ข้้อม่ลตามควิามเป้็นจริ์ง แยกแยะ หาจ๊ด์อ�อน 

จ๊ด์แข้็ง ร์่ ้วิ �าผู้่ ้ต ้องการ์คำป้ร่์กษามีทักษะในด์้านใด์ 

เพ่ื่�อทำควิามเข้้าใจกับุ๊ผู้่ ้ที�ไป้ป้ร์่กษา เป้็นแหล�งข้้อม่ล

ใหม�ที�น �าสนใจ มีเจ้าหน้าที�ที�มีป้ร์ะสบุ๊การ์ณ์คอยให้

คำแนะนำเพ่ื่�อให้ เป้็นไป้อย�างร์าบุ๊ร์่�น เข้าจะเป้็น     

ผู้่ ้ถ �ายทอด์ข้้อม่ลให้ได์้มากที�ส๊ด์และตร์งป้ร์ะเด์็นที�ส๊ด์ 

- - - จัากการเก็บีสถิึติที�ผ่ ่านมา 

เขารายงานวิ่าได้ผ่ลดีมากๆ - - -

ตั�งแต�เด์่อนเมษายน ป้ี 2022 เป้็นต้นมา 

มี Onlineportal เพ่ื่�อเป้ิด์โอกาสให้ถามได์้ 

มีเร์่�องตลาด์แร์งงาน และข้้อม่ลอ่�นๆ

ก่อนจะไปีปีร่กษิาเจ�าหน�าที่่�  ผ้ �ที่ำงานจะ

ต�องเตร่ยมขี�อม้ล่ 3 อย่าง คือ

1. อะไร์ค่อสิ�งสำคัญิที�อยากทำ และอะไร์ค่อสิ�งที�จะต้องการ์ทำก�อน

2. สนใจอะไร์ อยากเป้ลี�ยนอาชีพื่หร่์อเป้ลี�ยนที�ทำงาน

3. ควิามสามาร์ถและทักษะที�มี 

 viamia ให้คำปรึกษาเฉพัาะผูู้ ้ที่่�กำลังประกอบุหนั้าท่ี่�การงานัเที่่านัั�นั (Erwerbstätigkeit; F: emploi) 

มู่อายุุ 40 ปีข้ึ�นัไป และอาศัยุอยุู ่ในัประเที่ศสวิติเซอร์แลนัด์ (Wohnort)

สิำหรับัผ้ �ท่ี่�จะไม่ไดื�รับัสิิที่ธิิในการปีร่กษิาน่�ไดื�แก่บัุคคล่เหล่่าน่� คือ 

ผ้ �ที่่�รับัเงินจากกองทีุ่นคนตกงาน (Arbeitslosenversicherung [ALV]; F: assurance chômage)

ผ้ �รับัเงินจากกองทุี่นปีระกันคนทีุ่พิพิล่ภาพิ ( คนพิิการ )

ผ้ �ที่่�รับัเงินชี่วยเหลื่อจากปีระกันสิังคมสิงเคราะห์ 

ช่องที่างติิดติ่อ www.viamia.ch มู่หนั่วยุงานันั่�อยุู ่ทุี่กรัฐท่ี่�ที่่านัอาศัยุอยุู ่ 

                              ร์วิงข้้าวิ   13   
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 โดย พี่่�หญิงิไทย

แบ่ง่มรดก
ได้้บอกไว้้ในรว้งข้้าว้ฉบบัก่อน (เมษายน2556)

 ว่้าจะมาเล่่าเร่�องการมอบมรด้กให้้ผู้้ท่้ี่�ไม่ใช่่ที่ายาที่โด้ยตรง

 ว่้าม่ข้้อกำาห้นด้ ข้้อจำากดั้อย่างไร

มรดีกมรดีก
  และและ ลูก ลูก        
                                                             

     14   ร์วิงข้้าวิ

ในฉบับััก่อน 

ไดเ้ลา่ถึงึการรบััมรดกของทายาท 

ท่�เป็็นภรรยา สาม ่ลกู พี่อ่แม ่

หรอืพี่่�น้อง ตามลำาดบััขั �น 

มส่ทิธิริบััมรดกจำำานวนตามท่�

กฏหมายกำาหนด  ในกรณีท่่�ตอ้งการ

แบัง่ทรพัี่ยส์นิท่�เป็็นมรดก

ใหแ้ก่ผูู้อ้ื�นท่�ไมใ่ช่บ่ัุคคลในครอบัครวั 

สามารถึทำาได ้ในขอบ่เขตกฏหมาย 

โดยเขย่นพี่นิยักรรม 

 ท่ี่ �พููดว่่า ตามขอบ่เขตกฏหมาย คืือ

อย่างไรเล่่า?  กฏหมายกำาหนดทรพัี่ยส์นิมรดกไว ้สว่น

หนึ�งตอ้งใหแ้กท่ายาทตามกฏหมาย (สว่นท่�เป็็น Pflichtteil) 

อ่กส่วนหนึ�งสามารถึยกให้ผูู้้ใดก็ได้ (ส่วนท่�เป็็น freie 

Quote) แต่ทั �งน่�ต้องเขย่นช่ดัเจำนในพี่นิัยกรรม และใน

สดัสว่นท่�ถึกูตอ้งตามกฏหมาย 

 มรดกท่�สามารถึยกให้ผูู้้ท่�ไม่ใช่่ทายาทตามกฏ

หมาย มส่ดัสว่นจำำานวนเทา่ไร ขึ�นกบััจำำานวนทายาท และขึ�น

กบััวา่ ผูู้ต้ายเป็็นโสด หรอืมคู่ส่มรส (จำดทะเบัย่นสมรส) หรอื 

มล่กู หรอืไมม่ล่กู (ดูตูาราง) และอยา่งท่�บัอกไว ้ตอ้งแสดง

เจำตนาไวเ้ป็็นลายลกัษณ์ีอกัษร ในพี่นิยักรรม
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 จำะเหน็วา่กฏหมายยนิยอมให้

แบั่งมรดกแก่ผูู้ท้่�ไม่ใช่่ทายาท ซึ่ึ�งจำะ

เป็็นผูู้ใ้ดกไ็ด ้ แต่ใหไ้ดเ้พี่ย่งส่วนหนึ�ง

ของมรดกเทา่นั �น เพี่ื�อรกัษาสทิธิขิอง

ทายาทตามลำาดบััขั �น และให้แสดง

เจำตนาไวใ้นพี่นิยักรรม

 ฉะนั �น ตอ้งการมอบัสมบัตัใิห้

ใครท่�เราม่จำิตเสน่หา หรือต้องการ

บัรจิำาคใหห้น่วยงานท่�ศรทัธิา ถึา้ไมใ่ห้

เมื�อเรายงัมช่่ว่ติอยู ่กเ็ขย่นพี่นิยักรรม

มอบัไวไ้ด ้ แต่ขา่ววา่ กฏหมายมรดก

จำะมก่ารเป็ล่�ยนแป็ลง มผู่้ลบังัคบััใช่ใ้น

ป่็หน้า 2557/2023 ซึ่ึ�งป็รมิาณีสดัสว่น

ของ freie Quote จำะเพี่ิ�มเป็อรเ์ซึ่น็ตข์ึ�น 

สว่นของ Pflichtteil จำะลดลง

(ลูกของแม่ )  กรณี่ท่�แม่ยังไม่ ได ้          

จำดทะเบัย่นสมรสกบััพี่อ่ของลกู ถึอืวา่

ลกูนั �นยงัมพ่ี่อ่ ลกูมแ่มเ่ป็็นผูู้ป้็กครอง 

มส่ทิธิโิดยช่อบัธิรรม เพี่ย่งผูู้เ้ดย่ว  และ

ลกูตอ้งใช่น้ามสกุลของแม ่ และถึา้แม่

และพี่อ่ จำะยงัไมจ่ำดทะเบัย่นสมรส แต่

ตอ้งการรบััเป็็นพี่อ่ใหถ้ึกูตอ้ง สามารถึ

ทำาได้

• ทำา Vaterschaftsanerkennung 

ขอรบััรองการเป็็นพี่่อ โดยแจำง้ท่�

สำานักงานอำาเภอ ในกรณี่ท่�พี่่อ

ของลกูไมย่อมรบัั แมส่ามารถึทำา

เรื�องรอ้งเรย่นได ้  ขอใหร้บััรอง

การเป็็นพี่่อ ภายในเวลาหนึ�งป่็

หลงัจำากท่�ลกูคลอดแลว้ หรอืลกูท่�

โตแลว้ สามารถึรอ้งเรย่นไดเ้ช่่น

กนั จำนถึึงอายุ 19 ป่็ ลูกยงัใช่้

นามสกุลของแม่

• ถึ้ายงัไม่จำดทะเบัย่นสมรส แม่ม่

สิท ธิิป็กค รอ งลู ก แต่ ผูู้้ เ ด่ย ว    

(Sorgerecht) แต่ถึา้ตอ้งการสทิธิิ

ป็กครองลกูรว่มกนั  ใหต้ดิตอ่แจำง้

เรย่นขอสทิธิปิ็กครองรว่มกนัของ

พี่่อและแม่ ท่�สำานักงานคุม้ครอง

เดก็และเยาวช่น KESB (Kindes-

schutzbehoerde) ท่�อำาเภอซึ่ึ�งลกู

อาศยัอยู ่วา่ตอ้งการดแูลบุัตรรว่ม

กนั และจำา่ยคา่ดแูลบัุตรดว้ยกนั

เช่่นกัน การขอสิทธิิ

ป็กครองบัุตร  ควร

ดำาเนินการตั �งแต่ลกูยงั

ไมค่ลอด ทั �งน่�เพี่ื�อการ

ใช่น้ามสกุลของลกู ถึา้

พี่อ่แมไ่ดส้ทิธิปิ็กครอง

รว่มกนั ลกูสามารถึใช่้

นามสกุลของพี่่อได ้

(ถึา้พี่อ่ไดส้ทิธิปิ็กครอง 

ภายหลังการคลอด 

ตอ้งดำาเนินเรื�องเป็ล่�ยน

น า ม ส กุ ล ข อ ง ลู ก 

ภายในหนึ�งป่็ หลงัการ

ไดร้บััสทิธิแิลว้)

ล้่กแม่
      
ล่กนี� ค่อเป้็นข้องข้วัิญิ เป้็นมร์ด์ก
ทางคร์อบุ๊ครั์วิได์้ ไหมเอ�ย อีก
คำถามค�ะ วิ�าถ้าแม�ท้อง แต�ยังไม�
ได์้จด์ทะเบุ๊ียนสมร์สกับุ๊พื่�อข้องล่ก 
แล้วิล่กจะใช้นามสก๊ลข้องพื่�อได์้
หร์่อไม�

(นามสกลุ่ของล่กู) 

อยา่งท่�ตอบัแลว้วา่ ถึา้พี่อ่ยงัไมไ่ดส้ทิธิิ

ป็กครองบัุตร ลกูตอ้งใช่น้ามสกุลของ

แม ่และการขอสทิธิปิ็กครองบัุตร พี่อ่

ควรจำะทำากอ่นลกูคลอด เพี่ื�อลกูมส่ทิธิิ

ใช่น้ามสกุลพี่อ่ ถึงึแมว้า่แมแ่ละพี่อ่จำะ

ยงัไมไ่ดจ้ำดทะเบัย่นสมรส 

 ทั �งน่�ทั �งนั �น เมื�อแมแ่ละพี่อ่จำด

ทะเบัย่นสมรสกนัก่อนลกูจำะคลอด ก็

หมดสิ�นปั็ญิหาดงักล่าวนะคะ ขอให้

ครอบัครวัสมบัูรณ์ี มค่วามสุขพี่ร้อม

หน้ากนัคะ่ 
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โด์ย มด์เอ็กซ์

จักจ่วันดืัสิ กาเฐ่ยวาดื ่  
กล่าวก่บเหล่าบรรดีาโส่เภณีีเพ่�อนร่วมอาชีีพ 

ในว่นทั่ี�เธอไดี�ร่บเล่อกให� เป็็นผูู้�นำาข้องเม่องกามธิป้็ระ 
เม่องทั่ี�ข้้�นชี่�อว่าเป็็นแหล่งรวมโส่เภณีีหลายพ่นชีีวิต 

 เร่์�องข้องคังค๊ไบุ๊ เป็้นหนังชีวิป้ร์ะวัิติที�สร์้างข้่�นจากชีวิิตข้องคนที�มีตัวิตนจริ์ง ๆ ในช่�อเร่์�องวิ�า 

“Gangubai Kathiawadi : หญิงแกร่งแห่งมุมไบี” แมเ้ธิ์อจะเกดิ์อย่�ในตร์ะกล่ที�ไม�ได์ย้ากไร์ ้และ

ได์้ร์ับุ๊การ์ศ่กษา ทั�งมีพื่�อเป้็นถ่งทนายควิาม แต�ด์้วิยควิามไร์้เด์ียงสา และโชคชะตาที�ผู้กผู้ัน เธิ์อถ่กคนร์ัก

หลอกพื่ามาข้ายในซ�องแห�งหน่�งข้องเม่อง กามธิ์ิป้๊ร์ะ

 เร์่�องข้อง “คังคุไบั” ถ่กอ้างถ่งในหนังส่อ Mafia Queens of Mumbai ในป้ี ค.ศ. 2011 และ

ถ่กสร์้างข้่�นเป้็นภู่าพื่ยนต์ในป้ี ค.ศ. 2022 ควิามน�าสนใจข้อง “คังคุไบั” ไม�ใช�ชีวิิตที�ผู้กผู้ันจากส่งลงส่�ต�ำ

ข้องเธิ์อ แต�เป้็นเร์่�องร์าวิข้องการ์มองโลกและใช้ชีวิิต เม่�อเธิ์อไม�สามาร์ถหล๊ด์ออกมาจากอาชีพื่โสเภู่ณีได์้ 

ทั�งที�เธิ์อไม�ได์้เต็มใจจะเป้็น เพื่ร์าะวิัฒนธิ์ร์ร์มอินเด์ียสมัยก�อนนั�น ทำให้เธิ์อไม�สามาร์ถกลับุ๊ยังถิ�นฐานบุ๊้าน

เกิด์ หร์่ออ้อมกอด์ข้องพื่�อแม�ได์้อีกต�อไป้ สังคมจะป้ร์ะนามจนอาจจะลามไป้ถ่งป้ลิด์ชีวิิตข้องเธิ์อได์้

 เม่�อร้่์วิ�าไป้ไหนไม�ได์ ้เธิ์อกเ็ด์นิหนา้ลย๊กบัุ๊ชวีิติใหม�แบุ๊บุ๊ไม�สะทกสะทา้น มองงานที�ทำอย�างเคาร์พื่

ศกัด์ิ�ศรี์ตนเอง และพื่ร์อ้มกบัุ๊ป้กป้อ้งศกัด์ิ�ศร์เีพื่่�อนร์�วิมอาชพีื่เช�นกนั มปี้ร์ะโยคหน่�งที�เธิ์อพื่ด่์กบัุ๊ผู้่ร้์�วิมอาชีพื่

ข้องเธิ์อวิ�า “ดอกไมู้มู่กลิ�นัหอมูติามูธรรมูชาติิข้องมูันั ไมู่ว่าจะในัวัด ศาลเจ้า ในัซ่อง หรืองานัศพั เผู้ยุแพัร่

กลิ�นัหอมูข้องตัิวเองออกไป ที่ำให้ลกูค้าข้องคุณพัอใจอยุ่างเต็ิมูที่่� - จงที่ำงานัสกปรกด้วยุความูซื�อสัติย์ุ ดว้ยุ

ความูจริงใจอยุ่างที่่�สุด” 

คุ้่งคุ้้ไบ หญิงแกร่งแห่งมุมไบั

สร์ร์หามาเล�า

     16     ร์วิงข้้าวิ     

 การ์ที�เธิ์อไม�ด์่ถ่กศักด์ิ�ศรี์ข้องตนเอง ทำให้เธิ์อไม�ยอม

เช�นกันที�ใคร์จะมาด์่ถ่กเธิ์อ นั�นจ่งทำให้เธิ์อล๊กข้่�นมาลงเล�น

การ์เมอ่ง และเร์ยีกร์อ้งควิามเป้น็ธิ์ร์ร์มใหก้บัุ๊เพื่่�อนร์�วิมอาชพีื่ อนั

หมายถ่งการ์ได์้ร์ับุ๊เกียร์ติและสวิัสด์ิการ์จากร์ัฐบุ๊าล

 ในการ์กล�าวิส๊นทร์พื่จน์งานหน่�งซ่�งทำให้เธิ์อเป้็นที�

ร์่ ้จักจนสามาร์ถเข้้าพื่บุ๊กับุ๊นายกรั์ฐมนตรี์ได์้ เธิ์อกล�าวิวิ�า “คนั

ที่่�มู่ความูรู้จะข้ายุสติิปัญญา แติ่เราข้ายุร่างกายุข้องเรา และ

เราที่ำงานัหนัักมูากด้วยุแล้วมูันัผู้ิดติรงไหนั ที่ำไมูถึึงคัดค้านั

การที่ำมูาหากินัข้องเรา ที่ำไมูถึึงมู่แติ่อาช่พัข้องเราที่่�ถูึกมูอง

ว่าผู้ิดศ่ลธรรมู ผูู้้ชายุจากถิึ�นัคุณมูาหาเราถึึงที่่�เอง แติ่ยุ่านัที่่�

เราอยุู่กลับุมู่ชื�อเส่ยุ ที่ำไมูล่ะ บุอกติามูติรง เรามู่ศักดิ�ศร่

มูากกว่าพัวกคุณอ่ก ถึามูสิว่ายุังไง คุณเส่ยุศักดิ�ศร่ครั�งหนัึ�งมูันั

จะหายุไปติลอดกาล ส่วนัพัวกเราข้ายุศักดิ�ศร่ทีุ่กคืนั แติ่ก็ดู

เหมูือนัจะไมู่หมูดสักที่่ ไมู่ว่าคุณจะคิดอยุ่างไร เราเป็นัผูู้้หญิง

ที่่�มู่คุณธรรมู ไมู่ว่าใครจะโผู้ล่มูาหนั้าประตูิเรา เราก็ไมู่ติัดสินั

พัวกเข้า มูันัเป็นัหลักการข้องเรา เราจะไมู่ถึามูถึึงศาสนัาหรือ

วรรณะ จะผิู้วเข้้มูหรือผู้ิวข้าว จะรวยุหรือจนัทีุ่กคนัจ่ายุเที่่า

กันั พัวกเราไมู่ได้เลือกปฏิิบัุติิกับุคนัอื�นั แติ่ที่ำไมูผูู้้คนัถึึงเลือก

ปฏิิบุัติิกับุเรา ที่ำไมูเราถึึงถูึกก่ดกันัออกจากสังคมู”

 เม่�อเธิ์อไม�สามาร์ถกลับุ๊ส่�คร์อบุ๊ครั์วิเดิ์มข้องเธิ์อได์้ 

คังค๊ไบุ๊จ่งโอบุ๊รั์บุ๊เพื่่�อนร์�วิมอาชีพื่เป้็นคร์อบุ๊ครั์วิใหม� ด์้วิยจิตใจ

ที�แกร์�งเกินกวิ�าหญิิงอ่�น เธิ์อกล้าเข้้าข้อควิามเป้็นธิ์ร์ร์มกับุ๊ 
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“คาริม ล่าล่า” หัวิหน้ามาเฟียข้องเม่อง เม่�อล่กค้าคน

หน่�งซ่�งเป้น็ลก่นอ้งข้องเข้า ไม�ได้์เข้้ามาใชบุ้๊ริ์การ์เธิ์อธิ์ร์ร์มด์า 

แต�ทำร้์ายร์�างกายเธิ์อจนเจ็บุ๊สาหัส เธิ์อโด์นซ้อมจนหน้ายบัุ๊

และโด์นกร์ีด์จากไหป้ลาร์้าจนถ่งเอวิ เธิ์อข้ายร์�างกายแลก

เงนิซ่�งมันคอ่ธิ์ร๊์กจิและอาชพีื่ แต�เธิ์อไม�ใช�ธิ์ล๊ทีี�ใคร์จะเหยยีบุ๊

ย�ำอย�างไร์้ค�า ไร์ค้วิามเป้น็มน๊ษย ์เธิ์อจง่กลา้ยน่หยดั์ร์อ้งข้อ

ควิามเป้็นธิ์ร์ร์ม ซ่�งนั�นก็ค่อใบุ๊เบุ๊ิกทางให้เธิ์อ ได์้การ์ยอมร์ับุ๊

จากมาเฟยีใหญิ� และหนน๊ใหเ้ธิ์อได์เ้ข้า้คม๊ซ�อง และส่�วิงการ์

เม่องในที�ส๊ด์ 

 ตลอด์ 50 ป้ีที�เธิ์อด์่แลเหล�าโสเภู่ณีนับุ๊สี�พื่ันชีวิิต  

“คงัคไุบั” ต�อส่ก้บัุ๊พื่�อคา้นกัการ์เมอ่งที�ตอ้งการ์ไล�ที�        นกั

ศาสนาที�ร์ังเกียจเด์ียจฉันท์ นักการ์ธิ์นาคาร์ที�ไม�ยอมเป้ิด์

บุ๊ัญิชีให้ ผู้่้คนทั�วิไป้ที�ด์่หมิ�นหยามเกียร์ติ เธิ์อเร์ียกร์้องและ

เป้็นกร์ะบุ๊อกเสียงให้กับุ๊หญิิงสาวิร์�วิมอาชีพื่ 

 ในวิันที�เธิ์อเข้้าพื่บุ๊นายกร์ัฐมนตร์ี และย่�นเง่�อนไข้

ให้โสเภู่ณีเป้็นอาชีพื่ที�ถ่กกฎหมาย นายกฯ ป้ฏิิเสธิ์วิ�า “การ

ค้าประเวณ่ไมู่ได้มู่เพัื�อสวัสดิภาพัข้องสังคมู” แต�คำตอบุ๊ที� 

“คังคุไบั” ทำให้นายกฯ ต้องหย๊ด์คิด์ใคร์�คร์วิญิ “ติราบุใด

ท่ี่�สังคมูยัุงดำรงอยุู่ การค้าประเวณ่ก็เช่นักันั ข้ณะที่่�เราคุยุ

กันัอยุู่นั่� มู่ผูู้้หญิงถึูกข้ายุหรือมู่คนัซื�อติัวพัวกเธอไป ผูู้้ข้ายุ

และผูู้ซ้ื�อควรถึกูลงโที่ษ แติใ่ครกลบัุเปน็ัคนัถึกูที่ำโที่ษละ่คะ 

เด็กสาว    ไร้เด่ยุงสาคนันัั�นัไง” เม่�อนายกฯ ร์ับุ๊ป้ากในกร์ณี

ที�ร์ฐับุ๊าลกำลงัทำเร์่�องจะไล�ที�โสเภู่ณอีอกจากเมอ่งกามธิ์ปิ้ร๊์ะ 

วิ�าจะไม�มีใคร์พื่ร์ากบุ๊า้นข้องพื่วิกเธิ์อไป้ “คังคุไบั” กลบัุ๊ไม�

พื่อใจแค�นั�น เธิ์อเพิื่�มสิ�งสำคัญิกวิ�านั�นลงไป้ในคำข้อร้์องด้์วิย 

“สิที่ธิที่างกฎหมูายุข้องพัวกเราด้วยุนัะคะ” 

 เร์่�องร์าวิข้อง “คังคุไบั” เกิด์ข้่�นเม่�อร์าวิ ๆ ย๊ค 

60s  เธิ์อเสียชีวิิตในวิันที� 8 กันยายน ค.ศ. 1977 ในย๊คสมัย

ที�แม้แต�เพื่ศหญิิงทั�วิไป้ยังไม�สามาร์ถใช้ชีวิิตให้ทัด์เทียมกับุ๊

เพื่ศชายได์้ นับุ๊ป้ร์ะสาอะไร์กับุ๊ผู้่้หญิิงที�มีอาชีพื่ข้ายบุ๊ร์ิการ์ 

ซ่�งย�อมต้องถ่กมองอย�างไร์้ค�าไร้์ควิามหมายและไร์้ศักด์ิ�ศร์ี 

แต� “คังคุไบั” กลบัุ๊บุ๊อกแก�หญิงิสาวิในป้กคร์องข้องเธิ์อวิ�า 

“ใช้ช่วิติอยุ่างมู่ศักดิ�ศร่ อยุ่าได้กลัวใคร ไมู่ว่าจะเป็นัติำรวจ 

สมูาชิกสภา รัฐมูนัติร่ หรือแมูงดา ไมู่ติ้องกลัวใครที่ั�งนัั�นั ในั

เมูื�อผูู้้หญิงเป็นัศูนัยุ์รวมูข้องอำนัาจ ความูมัู�งคั�ง และสติิ

ปัญญา อยุ่าที่ำให้ชายุพัวกนั่�คิดว่าติัวเองเหนัือกว่าเรา”

 “เราม่ไฟในตัว แต่ก็ยังเบั่งบัานเหมือนกุหล่าบั 

เราสินองตัณหาขีองผ้�ชีาย แล่ะปีกปี้องศักดืิ�ศร่ขีอง

ผ้�หญิง” นั�นค่อสิ�งที�เธิ์อเช่�อมั�น 

 ป.ล. รับุชมูภาพัยุนัติ์เรื�อง “Gangubai Kathiawadi : 

หญิงแกร่งแห่งมูุมูไบุ” ได้ในั Netflix ค่ะ

  เสริิมเสริิมพลัังพลััง
สร้้างสร้้างกำำ�ลัังใจกำำ�ลัังใจ  
   อาสาสมัคัร   อาสาสมัคัร

   หญิิงไทย   หญิิงไทย  ในใน
ต่า่งแดนต่า่งแดน

โดย...

เจต๊ัวัน้้อย 

ร้ิอยกำโิลั

คน้ทำำ�ง�น้อ�ส�สมัคริ จติัอ�ส� เสีย

สลัะทำั�งแริงใจ แริงกำ�ย ทำุน้ทำรัิพย ์

เพ่�อช่่วยเหลั่อผู้้้ทำี�ดอ้ยกำว่� แลัะ

ปริะสบปัญห�น้�น้�ช่นิ้ด ตัอ้งกำ�ริ

พฒัน้�ชุ่มช่น้ของตัน้ใหน่้้�อย้่ 

 ปราศจากปัญิหาใหญ่ินอ้ย จึงย่�นม่ัอไป

ช่่วยขจัดแก้ไขปัญิหารอ้ยแปดพัันประการให ้ มีั

หนทางออกที�ดีเท่าที�ความัสามัารถของต่นเองจะ

ทำาได ้ แต่่บุุคคลที�มัาขอหร่อรบัุความัช่่วยเหล่อ มีั    

พ่ั �นฐานดา้นการศกึษา การอบุรมัจากครอบุครวันิสยั 

สนัดาน ความัคดิอา่น สภาพัความัเป็นอย่ ่และอ่�นๆ

ที� แต่กต่า่งกนัออกไป เพัราะฉะนั�นผู้่ที้�ใหค้วามัช่ว่ย

เหล่อ จะประสบุ พับุเหน็กบัุสิ�งที�ดี ไดร้บัุการยกยอ่ง 

กต่ญัิญูร่่ค้ณุ แต่ใ่นขณะเดียวกนั บุอ่ยครั�งจะเจอกบัุ

สิ�งที�คาดไมั่ถึงเช่่น ความัเห็นแก่ต่วั ส ำาคญัิต่นผิู้ด     

ขี �คยุ ไมัเ่คยเหน็ใครดี นอกจากต่วัเอง ช่มัแต่ต่่วัเอง 

ขี �เมัา โกหก ขี �ขโมัย รวมัทั�งอกต่ญัิญูไ่มัร่่ค้ณุคา่ของ

ความัช่ว่ยเหล่อ

                              ร์วิงข้้าวิ   17   
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     18   ร์วิงข้้าวิ

บทำบ�ทำผู้้้น้ำ�สตัรีิ บทำบ�ทำผู้้้น้ำ�สตัรีิ 

พลัังแห่งกำ�ริเปลัี�ยน้แปลัง

สังคม แลัะชุ่มช่น้ สร้ิ�งคว�ม

สุขแลัะคว�มสำ�เร็ิจเลั็กำๆ ของ

ตััวเองให้ เห็น้คุณค่�คว�ม

ส�ม�ริถของตััวเอง ค่อ กำำ�ลััง

ใจแลัะแริงบัน้ด�ลัใจ มีคว�ม

สุขกัำบกำ�ริได้ไปเจอมิตัริสห�ย 

ไดก้ำนิ้อ�ห�ริอร่ิอยๆ ร่ิวมกัำน้ มี

คว�มสุขซ้้อน้ ด้วยกำ�ริเห็น้

คุณค่�ของคน้อ่�น้ ริวมทำั�งกำ�ริ

แบ่งปัน้ น้อกำจ�กำกำ�ริเยียวย� 

ช่่วยเหลั่อทำ�งด้�น้กำ�ยภ�พ

แล้ัว ด้�น้จิตัใจควริจะต้ัองมี

ม�ตัริกำ�ริ ส่งเสริิมทำี�จะช่่วย

ทำำ�ใหสุ้ขภ�พจติัใจเข้มแขง็ ซ้่�ง

จะเป็น้แริงหนุ้น้ใหสุ้ขภ�พกำ�ย

สมบ้ริณ์ข่�น้ โดยเฉพ�ะกำลุ่ัม

หญิงไทำยใน้ตั�่งแดน้ 

 แต่่อย่างใด ในโลกนี� แต่่ละบุุคคลต่่างก็มีัมันัสมัอง แต่่จ ำานวนอาจจะไม่ัเท่ากันดว้ยสาเหตุ่นี � ผู้่ที้�ท ำางานใหค้วามั               

ช่่วยเหลอ่ บุางคนอาจมีัอาการซึมึัเศรา้ทางใจลดคา่ของต่นเอง หมัดอาลยัต่ายอยาก ที�จะดำาเนินงานใหค้วามัช่่วยเหลอ่คนอ่�น  

ต่่อไป งานที�เคยช่อบุ กลบัุกลายเป็นสิ�งที�น่าเบุ่�อหน่ายไมั่อยากทำา เปลี�ยนเป็นคนใจดำา ไมั่อยากยุ่งกบัุมันษุยห์นา้ไหนใดๆ             

ทั�งสิ �น  

 ดงันั�นการเสรมิัสรา้งพัลงัใหก้บัุบุคุคลที�ท ำางานอาสาสมัคัรจงึเป็นสิ�งที�ส ำาคญัิและจำาเป็นอยา่งมัากโดยต่อ้งหาผู้่เ้ชี่�ยวช่าญิ

มัาช่ว่ยแนะนำาเทคนิคงา่ยๆ เพ่ั�อการเยียวยารกัษาแบุบุไมัต่่อ้งใช่ว้ิช่าการ  ค่อ

•  เป็นผู้่ฟั้ังที�ดีรบัุฟัังปัญิหาโดยไมัน่ำาปัญิหามัาเป็นทกุข ์และนำามัาคดิต่อ่ซึึ�งจะก่อใหเ้กิดความัเครยีด

• พิัจารณาทบุทวนสะทอ้นสิ�งที�คนอ่�นพัด่และก่อนที�เช่น่กนักบัุคำาพัด่ของต่นเองจะออกมัาส่ห่ข่องผู้่อ่้�นใหท้ ำาอยา่งมีัสต่ิ

• หาทางออกอยา่งรอบุคอบุที�จะหลดุออกจากปัญิหาที�เกิดขึ �น ดว้ยหลายทางเลอ่กและไมัน่ำาต่นเองเขา้มีับุทบุาทอยา่งใกลชิ้่ด

กบัุปัญิหาภายในของผู้่ป้ระสบุปัญิหา โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งกบัุการทำางานดา้นการพิัทกัษส์ทิธิิสต่รใีนต่า่งแดน โดยการใหค้ ำา

ปรกึษาแก่ผู้่ห้ญิิงที�ประสบุปัญิหาดา้นความัรุนแรง ดว้ยการสอนเทคนิคใหก้บัุอาสาสมัคัรรุน่นอ้งเร่�องการใหค้ ำาปรกึษากบัุ  

ผู้่ที้�ประสบุปัญิหา และช่่วยเหล่อในกรณีที�สต่รีถ่กกระทำา โดยไมั่ล่มัว่าการเห็นต่่าง เป็นเร่�องธิรรมัดา ความัคิดเห็นที�           

หลากหลายเป็นเร่�องดี แต่ส่ิ�งส ำาคญัิค่อ การเคารพัใหเ้กียรต่ศิกัดิ�ศรคีวามัเป็นมัษุย ์ไมัค่วรละเมิัดและเหยียบุยำ�าต่อ่ผู้่อ่้�น ให้

สรา้งความัร่ส้กึขอบุคณุ ที�ต่นมีัโอกาสไดเ้รยีนร่ส้ิ�งใหมั่ๆ  และได้

       ท ำาเพ่ั�อประโยช่นต์่อ่ช่มุัช่น สรา้งคณุคา่ใหต้่นเอง

สร้ิ�งเสริิมพลััง ใหกั้ำบบุคคลัทำี�ปริะสบปัญห�แลัะตัอ้งกำ�ริคว�มช่่วย

เหลัอ่ใน้ด้�น้ตั�่งๆ ใหค้ว�มสน้ใจใน้สิ�งทำี�เข�ขอใหช่้่วยอย่�งจริิงจงัแลัะจริิงใจ 

โดยไม่มคีำ�ว่�แตั ่เตัมิคว�มร้้ิใหเ้ข�อย่�งช้่�ๆ ใน้หลั�ยๆ ด�้น้ เพ่�อส�ม�ริถ

แก้ำปัญห�ของตัน้เองด้วยตัน้เองให้ม�กำทำี�สุดเทำ่�ทำี�เข�ส�ม�ริถจะทำำ�ได ้

พย�ย�มสอดแทำริกำคว�มร้้ิส่กำ ภ�ยใตั้จติัสำ�น่้กำใหเ้หน็้ค่�แลัะคว�มส�ม�ริถ

ของตััวเข�เอง เช่่น้ วธีิีกำ�ริไปตัดิตั่อหน่้วยริ�ช่กำ�ริทำี�เกำี�ยวข้องเองได้ ไปพบ

แพทำยห์ร่ิอไปคุยทำี�โริงเรีิยน้บุตัริ เป็น้ตัน้้ 

ห�กำห�งบปริะม�ณไดบ้�้ง อ�จจดัอบริมสัมมน้�ใน้หวัข้อดงักำล่ั�ว 

(Empowerment) โดยเชิ่ญวิทำย�กำริทำี�เช่ี�ยวช่�ญใน้กำ�รินี้�ม�บริริย�ย ถ้�ได้

ผู้ลัลััพธีท์ำี�ด ีกำจ็ะเป็น้อ�นิ้สงคท์ำี�เป็น้ปริะโยช่น้ส้์งสุดทำั�งสองฝ่่�ย

เหน็้ดว้ยไหมคะ...??เหน็้ดว้ยไหมคะ...??
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เพียงผูู้�หญิิงคนหน่�ง..
ที่่�โล่กไม่จำเปี็นต�องร้�จักแล่ะจดืจำ

 โดยุ โยุที่ะกา   ถ่งสิตร่ผ้�อยากกบัฎต่อโล่ก...ถ่งสิตร่ผ้�อยากกบัฎต่อโล่ก...

    จงฝัันให�ยิ�งใหญ่ ตั�งเปี้าหมายให�สิ้งขี่�น    จงฝัันให�ยิ�งใหญ่ ตั�งเปี้าหมายให�สิ้งขี่�น

    ต่อสิ้�ให�หนักหน่วง...    ต่อสิ้�ให�หนักหน่วง...

    แล่ะเมื�อเกิดืขี�อคล่างแคล่งใจ    แล่ะเมื�อเกิดืขี�อคล่างแคล่งใจ

    จงจำไว�ว่า เธิอเปี็นฝั่ายถ้กเสิมอ    จงจำไว�ว่า เธิอเปี็นฝั่ายถ้กเสิมอ

 ขี�อความขี�างต�นโยที่ะกาจำไมไ่ดื�วา่ไปีอา่นเจอจาก

ที่่�ไหน แต่เชีื�อว่าสิตร่ที่่�ม่ชีื�อเสิ่ยงเปี็นที่่�ร้�จักไปีทัี่�วโล่กก็คง

ย่ดืถือตามความคิดืน่�ไม่มากก็น�อย แล่ะหากยกชีื�อแล่ะ

คำคมขีองเหล่า่สิตรท่่ี่�โล่กไม่เคยลื่มมาให�อ่าน โยที่ะกาก็เชีื�อ

ว่าต�องม่คนร้�จักชีื�อ หรือคำคมเหล่่าน่�อย้่บั�าง...

	 “เมื่่�อเราเป็็นผู้้�อาศััยอย้�อย้�บนโลกน้�	ก็จงทำส่ิ่�ง
ท้�ด้ีท้�สุิ่ดีให�โลก”	
- อองซาน ซ้ จ่ - นักการเมืองชีาวเม่ยนมาร์

	 “บางคนอาจจะค่ดีว่�า	คว่ามื่หร้หราอย้�ตรงข้�ามื่
กับคว่ามื่ยากจนข้�นแค�น	แต�มื่ันไมื่�ใช่�แบบนั�นหรอก	มัื่น
อย้�ตรงข้�ามื่กับคว่ามื่หยาบคายต�างหาก” 
- โคโค่ - ชีาแนล่แฟชีั�นดื่ไซน์เนอร์ ฝัรั�งเศสิ

	 “ฉัันจะมื่้เท�าไว่�เพื่่�ออะไร	ในเมื่่�อฉัันมื่้ป็ีกท้�จะบ่น“	
- ฟร่ดืา คาฮ์์โล่ จิตกรชีาวเม็กซิโก -

	 “ถ้�าจะหาคว่ามื่สิ่ะดีว่กสิ่บายก็จงอย้�ท้�บ�าน”		
- เจน ออสิเตน - นักเขี่ยน ชีาวอังกฤษิ

	 “คุณอาจจะต�องสิ่้�รบมื่ากกว่�าหน่�งครั�งจ่งจะไดี�
รับช่ัยช่นะ” 
- มาร์กาเร็ต เที่ตเชีอร์ - อดื่ตนายกรัฐมนตร่อังกฤษิ
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	 “จงอย�าช่�ว่ยเหล่อเดี็ก	 หากเข้าสิ่ามื่ารถ้ท้�จะทำสิ่่�งนั�น
ให�ป็ระสิ่บผู้ลสิ่ำเร็จไดี�ดี�ว่ยตนเอง”
- มาเร่ย มอนเตสิซอร่ - แพิที่ย์ นักปีรัชีญา แล่ะจิตวิที่ยาการศ่กษิา 

อิตาล่่

	 “ไมื่�มื่้อะไรท้�ต�องกลัว่ในช่้ว่่ต	ก็แค�เข้�าใจมื่ันเท�านั�นเอง”  
- มาร่ ค้ร่ - นักฟิสิิกสิ์ โปีแล่นดื์

	 “ฉัันหยั�งราก	แต�ยังโบกสิ่ะบัดี”	
- เวอร์จิเน่ยร์ ว้ฟล่์ - นักเขี่ยนชีาวอังกฤษิ

	 “จงเช่่�อและจร่งใจในตนเอง	 อย�าให�คำพื่้ดีข้องคนอ่�น	 มื่า
เบ้�ยงเบนคุณไป็จากเป็้าหมื่ายท้�คุณตั�งไว่�”
- มิเชีล่ล่์ โอบัามา - นักกฎหมายแล่ะอดื่ตสิตร่หมายเล่ขีหน่�งขีอง 

สิหรัฐอเมริกา

 หลังจากที�ป้้าข้องสามีเสียชีวิิต เม่�อเปิ้ด์

พื่นิยักร์ร์ม เธิ์อได์ร้์บัุ๊เงนิจำนวินหน่�งจากกองมร์ด์ก แม�

สามใีนยามที�ป้ว่ิยไข้อ้ย่�บุ๊า้นพื่กัคนชร์า ลก่สะใภู่ท้ี�เธิ์อ

ไม�เคยถ่กชะตา ค่อคนที�ด์่แลเธิ์อจนวิาร์ะส๊ด์ท้ายข้อง

ชีวิิต พื่ินัยกร์ร์มจ่งมีช่�อข้องเธิ์อร์�วิมร์ับุ๊ทร์ัพื่ย์สินที�

เหล่ออย่�  

 ผู้่้หญิิงไทยที�เร์ียนจบุ๊เพื่ียงป้ร์ะถมศ่กษา 

ต�อส่้อด์ทนกับุ๊ท๊กเร่์�องในชีวิิต จนถ่งท๊กวัินนี� เธิ์อส�ง

น้อง ส�งหลานเร์ียนจบุ๊ป้ร์ิญิญิาตร์ี ไป้จนถ่งด์็อกเตอร์์ 

มีที�นา ที�ซ่�อจากเงินออมข้องตนให้คนเช�าทำ มีข้้าวิ

ป้ลาเลี�ยงด์่คนทั�งคร์อบุ๊คร์ัวิ ที�บุ๊้านป้ลอด์หนี�สิน และ

เธิ์อยังเป็้นแม� ที�ป้ร์ะเสริ์ฐข้องล่กสาวิสองคน ที�เธิ์อ

เลี�ยงด์ไ่ด้์อย�างดี์เยี�ยม เป็้นแม�เลี�ยงที�ทำหน้าที�ได์อ้ย�าง

น�าช่�นชม เป็้นล่กและหลานสะใภู้่ที�ด์ีจนได้์ร์ับุ๊การ์

ยอมร์ับุ๊ เป้็นภู่ร์ร์ยาที�อด์ทน จนสามีต้องท่�งในควิาม

เป้็นผู้่้หญิิงแกร์�งข้องเธิ์อ…

 เธิ์อไม�ใช�โคโค� ชาแนล ที�ทั�งโลกต้องร์่้จัก ไม�

ได์้เป้็นสตร์ีหมายเลข้หน่�งที�ใคร์ๆ ช่�นชมยกย�อง เร์่�อง

ที�เธิ์อกร์ะทำกไ็ม�ได์ย้ิ�งใหญิ�จนโลกตอ้งจาร์ก่และจด์จำ 

เธิ์อเป้็นแค�ผู้่้หญิิงธิ์ร์ร์มด์าๆ ตัวิเล็กๆ คนหน่�ง ที�เห็น

ค๊ณค�าข้องตนเอง เห็นค๊ณค�าข้องผู้่้อ่�น อด์ทน ด์าบุ๊ก็

แกวิ�ง ม่อก็ไกวิ ใจก็ส่้ การ์พื่ิส่จน์ตัวิเองข้องเธิ์อ ค่อ

การ์กร์ะทำอันยาวินาน ควิามสำเร์็จในวิันนี� นับุ๊เป้็น

ควิามสำเร์็จที�ยิ�งใหญิ�และมีค๊ณค�า ผู้่้ที�จากไป้และผู้่้ที�

ยงัอย่� ร์ับุ๊ร์่ ้และเหน็ค๊ณค�านั�นด์้วิยตัวิข้องพื่วิกเข้าเอง 

 ในฐานะที่่�เปี็นผ้�หญิงร่วมโล่ก ร่วมวัย มา

อย้่ในต่างแดืน ร่วมปีระเที่ศ ตั�งแต่ไดื�ร้�จัก รับัร้�เรื�อง

ราวที่่�ยิ�งกว่านิยายขีองเธิอ โยที่ะกาขีอกราบัหัวใจ

ท่ี่�แกรง่ดืั�งเพิชีรขีองเธิอคะ่ สิดุืที่�ายขีอสิง่ใจให�ผ้�หญิง

เพิศแม่ที่่�กำล่ังทีุ่กขี์ที่�อ เหนื�อยหน่าย ล่องมองรอบั

กาย อาจจะม่คนอ่กมากมายที่่�แย่กว่าเรา เหนื�อยก็

จงพิักเอาแรงก่อน นอนสิักตื�น ร่างกายม่พิล่ัง แล่�ว

ค่อยเดืินตามความหวังที่่�ตั�งใจนะคะ...

 สตร์ีที�ฝากช่�ออันเล่�องล่อบุ๊นโลกใบุ๊นี� ไม�ได์้มีเพื่ียงเท�านี� ยัง

มีอีกมากมายหลากหลายสาข้าอาชีพื่ พื่ลังหญิิงไม�ได้์ด์้อยน้อยค�าไป้

กวิ�าพื่ลังชาย เบุ๊่�องหลังควิามสำเร์็จข้องเหล�าบุ๊๊ร์๊ษ อาจจะมีสตร์ีที�อย่�

เบุ๊่�องหลัง ซ่�งไม�เคยถ่กกล�าวิถ่งเลยก็เป้็นได์้ 

 ตัด์ภู่าพื่กลับุ๊ไป้ยังผู้่้หญิิงไทยคนหน่�ง พื่บุ๊ร์ักกับุ๊หน๊�ม         

ชาวิสวิสิในบุ๊าร์์แห�งหน่�ง เธิ์อตดิ์ตามเข้ามาแต�งงานที�สวิิตเซอร์แ์ลนด์์ 

ด์้วิยควิามหวิังที�จะมีชีวิิตใหม� จะได์้ช�วิยเหล่อคร์อบุ๊คร์ัวิให้พื่้นจาก

ควิามทก๊ข้ย์าก แต�ชวีิติกไ็ม�ได์เ้ป้น็ไป้ด์ั�งที�เธิ์อหวิงั เธิ์อมาใชชี้วิิตอย่�ใน

หม่�บุ๊้านเล็กๆ ในชนบุ๊ทข้องสวิิตเซอร์์แลนด์์ มาอย่�ในบุ๊้านที�มีแม�ข้อง

สามี และล่กติด์ข้องสามี ผู้่้ซ่�งไม�ยอมร์ับุ๊เธิ์อตั�งแต�ก้าวิแร์ก เธิ์อย้าย

เข้้ามาอย่�ในบุ๊้านแทบุ๊จะเร์ียกวิ�าในฐานะคนร์ับุ๊ใช้ งานบุ๊้าน งานสวิน         

งานด์่แลล่กเข้า แม�ผู้่้ชร์าข้องเข้า ตลอด์จนป้้าผู้่้ชร์าและป้่วิยข้องเข้า 

ตกเป้็นหน้าที�ข้องเธิ์อ มีเพื่ียงป้้าข้องเข้าที�เห็นใจและเอ็นด์่เธิ์อ 

สนับุ๊สน๊นให้เธิ์อได์้เร์ียนภู่าษา และออกค�าใช้จ�ายในการ์เร์ียนข้ับุ๊ร์ถ

ให้ เพื่ร์าะยามผู้่้ชร์าป้่วิยไข้้ เธิ์อค่อคนที�ต้องด์่แลพื่าไป้หาหมอ พื่าไป้

โร์งพื่ยาบุ๊าล

 เธิ์อทำหนา้ที�นั�นโด์ยไม�ข้าด์ตกบุ๊กพื่ร์�อง และไม�เคยป้ร์ปิ้าก

บุ๊�นให้ใคร์ฟัง เม่�อเริ์�มจัด์การ์ชีวิิตในบุ๊้านได์้ลงตัวิ เธิ์อก็พื่ยายามหา  

ร์ายได์้ให้ตนเองด์้วิยการ์ไป้ร์ับุ๊จ้างด์่แลสวิน ช�วิยงานในฟาร์์มใกล้ๆ 

บุ๊า้น ร์ับุ๊ทำควิามสะอาด์ และเม่�อเร์ิ�มร์่จ้ักคนร์อบุ๊ข้า้งกเ็ร์ิ�มทำอาหาร์

ข้ายเล็กๆ น้อยๆ เพื่่�อให้มีร์ายได์้เป้็นข้องตนเอง และมีร์ายได์้พื่อเก็บุ๊

ออมส�งใหท้างบุ๊า้น เพื่่�อช�วิยป้ลด์หนี� ส�งนอ้งๆ และหลานเรี์ยนหนงัสอ่ 

ตามที�ตั�งใจไวิ้
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 พื่ิมพื่์เข้ียวิชีวิิต 

ลมใต้้ปีีกลมใต้้ปีีก
โดยุ เมู่ยุฝรั�ง นัอกกรอบุ

 
การจะบิินได้้สููง บิินได้้ไกล....ต้้องอาศััยลมใต้้ปีีก

 
ลมใต้้ปีีกช่่วยพยุงต้ัวนก....ช่่วยยกเครื่่�องบิิน

ให้้ลอยสููงอยู�บินอากาศัได้้

ด์้วิยใจที�บุ๊ริ์ส๊ทธิ์ิ� ด์ีใจและภู่่มิใจที�ชีวิิตอิฉันเจร์ิญิก้าวิหน้า 

วิัฒนธิ์ร์ร์มแบุ๊บุ๊เคร์่อญิาติช�วิยเหล่อจ๊นเจ่อกันข้อง

คร์อบุ๊คร์วัิค๊ณตา ช�วิยใหล้ก่หลานได์มี้ที�พื่่�งพื่งิในยามทก๊ข้์

ยากเสมอ

 อาจาร์ย์การ์ะเกด์ เป็้นแม�แบุ๊บุ๊ข้องควิามเป็้นคร์ ่

มีจิตวิิญิญิาณควิามเป้็นคร่์เปี้�ยมล้น อ๊ทิศตนเพื่่�ออนาคต

ข้องล่กศิษย์ที�ลำบุ๊ากท๊กข์้ยากท๊กคน อาจาร์ย์การ์ะเกด์

ช�วิยป้ร์ะกันท๊นค๊ร๊์ทายาท เพื่่�อให้อิฉันได้์มีวิ๊ฒิการ์ศ่กษา

ป้ร์ิญิญิาตร์ี

 มีอาชีพื่ที�มั�นคงด์ั�งที�อิฉันป้ร์าร์ถนา อาจาร์ย์

การ์ะเกด์เป้็นแม�แบุ๊บุ๊ข้องผู้่้หญิิง ผู้่้ซ่�งทำหน้าที�แม� ทำ

หน้าที�คร์่ได์้อย�างสมบุ๊่ร์ณ์แบุ๊บุ๊

 น้องชลธิิ์ชา ชะตาชีวิติข้องน้อง สอนชีวิิตให้อฉัิน

ได์้อย�างด์ียิ�ง บุ๊ทเร์ียนชีวิิตทั�งท๊กข้์และส๊ข้ที�เร์ามีร์�วิมกัน 

เป้็นแร์งผู้ลัก ช�วิยให้อิฉันแกร์�งข้่�น เข้้าใจโลกเข้้าใจชีวิิต 

ได์้ด์ียิ�งข้่�น

 ผู้่้ชายคนเด์ียวิ ที�เป้็นลมใต้ป้ีกในชีวิิตข้องอิฉัน 

ค่อ สามี มิสเตอร์์ แฮีร์์มันน์ 

 ชีวิติข้องอฉินัมีบุ๊๊คคลที�เป้น็ลมใตป้้กีหลายคน ใน

ช�วิงเวิลาที�ทก๊ข้ย์าก อฉินัไม�ป้ร์าร์ถนาใหค้นที�อฉัินร์กั ตอ้ง

มาเป้็นท๊กข้์ไป้กับุ๊โชคชะตาข้องอิฉัน อิฉันพื่ยายามใช้ตัวิ

ตนเป็้นลมใต้ปี้กให้ตวัิเอง ฝกึควิามอด์ทน สร้์างควิามแกร์�ง 

ควิามเข้้มแข้็ง เพื่่�อก้าวิผู้�านควิามท๊กข้์ยาก ยกร์ะด์ับุ๊จิต

วิิญิญิาณ ด์้วิยตัวิเอง

 จัากประสบีการณช์วิีิตสว่ินใหญ ่อฉิันัมเีพัศิแม่

เป็นลมใต้ปีก ทำให้อิฉัันเชื�อมั�น รัก ศิรัทธา ในพัลัง      

ควิามดีงามของเพัศิหญิง เจั้าค่ะ...

 ชีวิิตข้องอิฉันมีพื่ลังควิามรั์กควิามเมตตา ส�วินใหญิ�จาก

เพื่ศหญิิงช�วิยเป้็นลมใต้ป้ีก เป้็นแม�แบุ๊บุ๊ แม�พื่ิมพื่์ เป้็นแร์งผู้ลักให้

กับุ๊ชีวิิตอิฉัน แม�ผู้่้ให้กำเนิด์อิฉัน เช่�อวิ�าชีวิิตอิฉันจะบุ๊ินได์้ส่งบุ๊ินได์้

ไกล จ่งตั�งช่�อให้อิฉันวิ�า วิาสนา

 แม�พื่ร์�ำบุ๊อกพื่ร์�ำสอน ให้อิฉันเช่�อในวิาสนาข้องชีวิิตตัวิ

เอง ให้เช่�อมั�นในสมองและสองม่อตัวิเอง (ตนเป้็นที�พื่่�งแห�งตน)

 คำสอนป้ร์ชัญิาชวีิติข้องแม� เป้น็เสมอ่นลมใตปี้้ก ช�วิยพื่ยง๊

ชีวิิตข้องอิฉันให้ส่ง และเป็้นดั์�งเข็้มทิศ นำพื่าชีวิิตอิฉันไม�ให้หลง

ทาง 

 ทก๊ๆ คร์ั�งที�อฉัินเหน่�อย ทอ้ เจอปั้ญิหาหนัก หร์อ่เจ็บุ๊ป่้วิย 

ภู่าพื่ทร์งจำข้องแม�ช�วิยให้อิฉันมีแร์งฮี่ด์ส้่ ชีวิิตแม�ไม�เคยมีวิันหย๊ด์

พื่ักผู้�อน ไม�มีวิันลาป้่วิย ลาหย๊ด์ ฝนตก แด์ด์ออก ป้่วิยไข้้ แม�ต้อง

ทนทำงานตลอด์ป้ ีทก๊คร์ั�งที�อฉินัใหเ้งนิแม� แม�ไม�ร์บัุ๊ไวิ ้แม�บุ๊อกวิ�า…

แม�ยังทำงานหาเลี�ยงตัวิเองได้์ แม�ยอมรั์บุ๊เงินเด์่อนจากอิฉัน เม่�อ

แม�ป้่วิยเป้็นอัมพื่าต แม�ไม�เคยยอมแพื่้ให้กับุ๊ชะตาชีวิิตตัวิเอง แม�

ทำงาน หนักเอา เบุ๊าส่้ ไม�มีเวิลานั�งร์ำพื่่งร์ำพื่ัน น้อยเน่�อต�ำใจใน

ชะตาชีวิิตตัวิเอง

 แม�ผู้่ซ่้�งคดิ์ถง่ควิามสข๊้ข้องตวัิเองนอ้ยมาก มชีวีิติเพื่่�ออท๊ศิ

ให้ล่กๆ คร์อบุ๊คร์วัิ และเพ่ื่�อใหค้นร์อบุ๊ข้า้งมคีวิามสข๊้ แม�เป้น็ผู้่ห้ญิงิ

ที�มีควิามอด์ทนเป้็นเลิศ แม�ผู้่้ซ่�งไม�พื่่ด์คำหยาบุ๊กับุ๊พื่�อตลอด์ชีวิิต 

แม�ผู้่้ซ่�งไฟในไม�เคยนำออก ไฟนอกไม�นำเข้้า

 อิฉันด์่ชีวิิตแม�เป็้นตัวิอย�าง เป็้นแบุ๊บุ๊อย�าง และเต่อนใจ

ตวัิเองเสมอวิ�า แม�ป้ร์าร์ถนาใหชี้วิติอฉัินดี์กวิ�าชีวิติข้องแม� อฉินัตอ้ง

พื่ยายามทำชีวิิตตัวิเองให้ด์ีข้่�น เพื่่�อให้แม�ภู่่มิใจ เพื่่�อเป็้นร์�มเงาให้

ตัวิเอง คร์อบุ๊คร์ัวิ ญิาติมิตร์ และเพื่่�อนมน๊ษย์…

น้ารี์ น้องสาวิแม� ช�วิยด์่แลอิฉันแทนแม� ในข้ณะที�อิฉันเรี์ยนอย่�

ร์ะด์บัุ๊มธัิ์ยมป้ลาย ให้ที�พื่กัอาศัย สอนการ์เลอ่กคบุ๊เพื่่�อน และสอน

การ์ด์นิ่สยัผู้่ช้าย ผู้่้ชายแบุ๊บุ๊ไหนควิร์เลอ่กเข้า้มาในชีวิติ ห�วิงใยอิฉนั
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ส๊ข้ภู่าพื่กาย - ใจ

ชี�เบญจขัึ้นธ์์ 
สำมุีนไพรั

 แห่งโครังก�รัหลัวิง 

โดืย คนปีรุงชีา   

                                                                                                     
 12 สิิงหาคม วันแม่แห่งชีาติ แล่ะ
เปี็นวันเฉล่ิมพิระชีนม์พิรรษิาขีองสิมเดื็จ
พิระนางเจ�า   สิิริกิต์ พิระบัรมราชิีน่นาถ 
พิระบัรมราชีชีนน่พิันปีีหล่วง 

- ผู่ ้เขียนจัึงอยากจัะเขียนเรื�องโครงการหลวิง

มาเล่าสู ่กันฟััง -

 พื่ร์ะบุ๊าทสมเด์็จพื่ร์ะบุ๊ร์มชนกาธิ์ิเบุ๊ศ มหาภู่่มิพื่ล
อด๊์ลยเด์ช มหาร์าช บุ๊ร์มนาถบุ๊พื่ิตร์ ทร์งร์ิเร์ิ�มโคร์งการ์
ไวิ้มากมาย โด์ยมีพื่ร์ะพัื่นป้ีหลวิงค�อยช�วิยและสนับุ๊สน๊น
การ์ทร์งงานข้องพื่ร์ะองค์ ทร์งให้ควิามสำคัญิกับุ๊การ์
พื่ัฒนาแหล�งน�ำ และการ์เกษตร์ โคร์งการ์หลวิงในช�วิง
แร์กๆ ค่อ โคร์งการ์หลวิงด์อยอ�างข้�าง เดิ์มที�ด์อยอ�าง
ข้� า ง  เ ป้็ น ไ ร์� ฝ ิ � น  แ ล ะ ไ ร์� เ ล่� อ น ล อ ย  เ ม่� อ ส ม เ ด็์ จ
พื่ร์ะเจ้าอย่ �หัวิภู่่มิพื่ลอด์๊ลยเด์ช ร์ัชกาลที� 9  ทร์งเสด็์จ
เยี�ยมชาวิเข้าในพ่ื่�นที� และทร์งด์ำร์ิจัด์ตั�งโคร์งการ์หลวิง
ส� ง เสร์ิมการ์เกษตร์กร์ร์ม เ พ่ื่�อลด์การ์ป้ล่กฝิ �น  และ
ทำลายป้่าต้นน�ำ ทร์งจัด์สร์ร์พ่ื่�นที�แป้ลงชาและแป้ลง
สม๊นไพื่ร์ข้องโคร์งการ์หลวิง ให้ชาวิเข้าด์่แลครั์วิเร์่อนละ 
หน่�งไร์� ชาวิเข้าเหล�านี� ต้องด์่แลและรั์บุ๊ผิู้ด์ชอบุ๊ เม่�อเก็บุ๊
ผู้ลผู้ลิตได์้ ก็นำมาจำหน�ายให้กับุ๊สถานีเกษตร์หลวิง จ่ง
ทำให้สมเด็์จพื่ร์ะนางเจ้าสิ ริ์กิติ�  พื่ร์ะบุ๊ร์มร์าชินีนาถใน
ร์ัชกาลที� 9 ทร์งด์ำริ์ให้สร์้างโร์งงานผู้ลิตชา และโร์งงาน
ผู้ลิตสม๊นไพื่ร์ ร์องร์ับุ๊ผู้ลิตผู้ลที�ชาวิเข้า นำมาจำหน�ายให้

     22   ร์วิงข้้าวิ

 หน่�งในสม๊นไพื่ร์ข้องโคร์งการ์หลวิง ที�ผู้่ ้ เ ขี้ยนนำ
เข้้ามาข้ายในสวิิตเซอร์์แลนด์์  ค่อ ชาเบุ๊ญิจข้ันธิ์์  หร์่อ    
ป้ัญิจขั้นธิ์์ หร์่อที�เรี์ยกกันทั�วิไป้ในช่�อ เจียวิก่ �หลาน  ในช�วิง
แร์กที�นำชาเบุ๊ญิจขั้นธิ์์เข้้ามาในสวิิตเซอร์์แลนด์์ ไม�ค�อย
เป้็นที�นิยม ด์้วิยร์สชาติข้องชาเจียวิก่ �หลาน มีควิามหอม
น้อย และมีร์สข้ม เพื่ร์าะชาเบุ๊ญิจขั้นธิ์์ เป้็นชาสายพัื่นธิ์์ป้่า
และสร์ร์พื่ค๊ณทางยาไม� เข้้มพื่อ ด์ังนั�นทางสถานีเกษตร์
หลวิงอ�างข้�าง จ่งทำวิิจัยอย�างต�อเน่�องมาหลายป้ี ซ่�ง ณ 
จ๊ด์นี� ค่อป้ณิธิ์านที�พื่ร์ะบุ๊าทสมเด็์จพื่ร์ะบุ๊ร์มชนกาธิิ์เบุ๊ศทร์ง
เน้นในเร์่�องการ์วิิจัยหาสายพื่ันธ๊ิ์ ์ ใหม�ๆ ทั� งพื่่ชเศร์ษฐกิจ 
และพื่่ชสม๊นไพื่ร์ จ่งได์้นำสายพัื่นธิ์์พื่่�นบุ๊้าน มาจากป้ร์ะเทศ
จีน ที�มีควิามเข้้มข้้นทางยามาผู้สมกับุ๊สายพัื่นธิ์์ป้่าพื่่�นถิ�น 
ที�เติบุ๊โตเร็์วิ จ่งทำให้ได์้ชาเบุ๊ญิจข้ันธิ์์มีค๊ณภู่าพื่ สมด์๊ลทั�ง
ร์สชาติที�หอม มีควิามข้มอ�อนที�คล้ายโสม อีกทั�งมีแร์�ธิ์าต๊ที�
ให้ค๊ณค�าต�อร์�างกาย 
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16 ปีีผ่านมา ผ้ �เขี่ยนที่ำธิุรกิจชีา แล่ะสิมุนไพิรไที่ย 
รวมที่ั�งสิมุนไพิรสิวิสิ เผยแพิร่ขี�อม้ล่ต่างๆ แล่ะเปี็นที่่�ร้ �จัก
ในหม้ ่ล่้กค�าชีาวสิวิสิ ดื�วยคุณภาพิขีองชีา แล่ะสิมุนไพิร

ขีองโครงการหล่วง 
 

 ผ้ � เขี่ยนไดื�ใชี�ชีาเบัญจขีันธิ์ เปี็นสิ่วนผสิมหล่ัก
สิำหรับัการปีรุง Healing tea ชีาเบัญจขีันธิ์หรือชีาเจ่ยว
ก้ ่หล่านจากเมืองไที่ย จ่งไดื�รับัความนิยม ดื�วยสิรรพิคุณ
ที่่�มากมายเหลื่อคณานับั จนไดื�ชีื�อว่า เปี็นสิมุนไพิรแห่ง
ชี่วิตอมตะ Miracle grass ชีาวจ่นเร่ยกว่า เซ่ยนเฉา 

(สิมุนไพิรอมตะ) หรืออ่กชีื�อคือ เจ่ยวก้ ่หล่าน

 เจ่ยวก้ ่หล่าน มีถิ�นกำเนิด์ในทวิีป้เอเชีย พื่บุ๊
บุ๊ร์ิเวิณที�มี ภู่่มิป้ร์ะเทศเป้็นป้่าเข้าที�มีร์ะดั์บุ๊ควิามส่ง เช�น 
ภู่าคตะวิันออกข้องป้ร์ะเทศจีน เกาหลี ญิี�ป้๊ ่น และภู่าค
เหน่อข้องไทย  เจียวิก่ �หลาน จัด์เป้็นไม้ล้มล๊กตร์ะก่ลหญิ้า
แบุ๊บุ๊เถาเล่�อย  ในแต�ละกิ�ง จะมีใบุ๊ป้ร์ะกอบุ๊ด์้วิย 5 ใบุ๊ ใน
เม่องไทยเร์ียกวิ�า ชาเบุ๊ญิจข้ันธิ์์หร์่อป้ัญิจข้ันธิ์์ และมีช่�อ
ทางวิิทยศาสตร์์วิ �า Gynostemma pentaphyllum Mak-
ino 

 เจ่ยวก้ ่หล่าน หรือ เบัญจขีันธิ์  เป้็น
ส ม๊นไพื่ร์ที� ใ ช้ เป้็ นยา ได์้ เหม่ อนกับุ๊ โสม  แต� ด์ี กวิ� า โสม 
เน่�องจากโสมมีสาร์ Sopanins ที�เร์ียกวิ�า Gypenosides 
เพื่ียง 28 ชนิด์ แต�เบุ๊ญิจข้ันธิ์์มี Gypenosides ถ่ง 82 ชนิด์ 
ที�มีค๊ณสมบัุ๊ติทางยาที�ด์ี ไม�มีพื่ิษและไม�มีอาการ์แพื่้จากการ์
บุ๊ร์ิโภู่ค นอกจากสาร์โซพื่านินส์ยังมีแร์�ธิ์าต๊ต�างๆ เช�น ซิลี
เนียม แมงกานีส เหล็ก แมกนีเซียม แคลเซียม เป้็นต้น

  ชีาเบัญจขีันธิ์ หรือเจ่ยวก้ ่หล่าน ม่  
ปีระโยชีน์แล่ะสิรรพิคุณมากมาย เชี่น

• ช�วยล่ดืโคเล่สิเตอรอล่ชีนิดื LDL (Low Density 
Lipoprotein Cholesterol) แล่ะรักษิาสิมดุืล่ย์
ในการเกิดืขีองไขีมัน HDL( High Density Li-
poprotein Cholesterol)

• ล่ดืความเสิ่� ย งหั ว ใจวาย เฉ่ ยบัพิล่ัน  ชี่ วยการ
ที่ำงานขีองระบับักล่�ามเนื�อหัวใจให�ดื่ขี่�น แล่ะ
ระบับัการไหล่เว่ยนขีองโล่หิต

• ชี่วยปีรับัความสิมดืุล่ขีองระบับัความดืันโล่หิต

• สิารที่่�อย้ ่ในเจ่ยวก้ ่หล่าน ควบัคุมระดืับัน�ำตาล่ใน
เล่ือดื ดื�วยการกระตุ �นการหล่ั�งขีองอินซ้ล่ินจากตับั
อ่อน เ พิิ�มความไวต่อ อินซ้ ลิ่น ที่ำให�สิามารถ
ควบัคุมระดัืบัน�ำตาล่ไดื�ดื่  จ่งชี่วยล่ดืน�ำตาล่ใน
เล่ือดืขีองผ้�ปี่วยเบัาหวานไดื� ซ่�งม่ล่้กค�าสิวิสิท่ี่�เปี็น
เบัาหวานหล่ายรายกินยาตามใบัสิั�งแพิที่ย์ติดืต่อ
กันหล่ายปีี ม่อาการเพิล่่ย ไม่เจริญอาหาร อันเกิดื
จากผล่ขี�างเค่ยงขีองยาสิมัยใหม่ ผ้ � เขี่ยนจ่งไดื�
แนะนำให�ใชี�สิมุนไพิรเจ่ยวก้ ่หล่าน ควบัค้ ่ไปีกับั
ยาจากแพิที่ย์  หล่ังจากใชี�ควบัค้ ่ไปีไดื�ระยะหน่�ง 
ผล่การตรวจพิบัว่าระดืับัน�ำตาล่ในเล่ือดืล่ดืล่ง 
แล่ะแพิที่ย์ล่ดืการใชี�ยาเคม่  เนื�องจากสิมุนไพิร
ชี่วยกระตุ �นการที่ำงานขีองร่างกาย แล่ะยังม่สิาร
ชี่วยบัำรุงร่างกายดื�วยเชี่นกัน
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• ชี่วยชีะล่อความเสืิ�อมโที่รมขีองเซล่ล่์ในร่างกาย

• ชี่วยต�านการอักเสิบั ล่ดือาการปีวดืกล่�ามเนื�อ ปีวดืศ่รษิะ ไมเกรน  กรณ่ศ่กษิา ม่ล่้กค�าวัยที่ำงาน มาขีอให�ปีรุง
ชีาเนื�องจาก อาการปีวดืตามร่างกายโดืยหาสิาเหตุไม่ไดื� สิ่งผล่ให�คุณภาพิชี่วิตแล่ะการที่ำงานล่ดืล่ง  เมื�อศ่กษิา
ถ่งพิื�นฐานการใชี�ชี่วิตขีองล้่กค�ารายน่� อันมาจากความเคร่ยดื แล่ะการขีาดืสิารอาหาร จ่งให�ดืื�มชีาเบัญจขีันธิ์ 
ควบัค้่กับัการปีรับัพิฤติกรรมการกินแล่ะการใชี�ชี่วิต อาการปีวดืจ่งไดื�ทุี่เล่าล่ง

• ดืื�มชีาเบัญจขีันธิ์เพิื�อดืับักระหาย แก�ร �อนใน แล่ะชี่วยถอนพิิษิไดื�

• ชี่ ว ย แ ก� อ า ก า ร ไ อ  ใ ชี� รั ก ษิ า

หล่อดืล่มอักเสิบัเ รื�อ รัง แล่ะ 
ปีอดื

• ชี่วยล่ดืแผล่ในกระเพิาะ

 แม้สม๊นไพื่ร์จะเป้็นอีกหน่�ง
ทางเล่อกในการ์ช�วิยรั์กษาและด่์แล
ร์�างกาย แต�ก็ไม�ควิร์ใช้สม๊นไพื่ร์ชนิด์
เด์ียวิติด์ต�อกันนาน ควิร์เวิ้นร์ะยะใน
การ์ด่์�ม เช�น ด์่�ม 5 วิัน และให้หย๊ด์ 
1-2 วิัน หร์่อด์่�มสลับุ๊กับุ๊สม๊นไพื่ร์
ชนิด์อ่�น   
 คนไทยควิร์ภู่่มิใจในควิาม
เป้็ น ไทย  เ ร์ ามี สถ าบุ๊ั นพื่ร์ะมหา
กษัตร์ิย ์  เป้็นศ่นย์ร์วิมทางใจ และ
เป้็ นที� พื่่� ง พื่ิ ง  มี โ ค ร์ งก า ร์ ในพื่ร์ะ
ร์าชด์ำร์ิหลากหลายโคร์งการ์ เพ่ื่�อ
ให้ชาวิบุ๊้านมีอาชีพื่และร์ายได์้ หลัง
ฤด่์ทำนาทำไร์� 

 การ์เย่อนด์อยอ�างข้�างข้องผู่้ ้เข้ียนใน
คร์ั�งนั�น  ได์้เห็นการ์พื่ัฒนาต�อยอด์ เห็นควิาม
ก้าวิหน้าข้องโคร์งการ์ด์อยอ�างข้�าง โคร์งการ์
ในพื่ร์ะร์าชด์ำริ์ จากป้่าฝิ �นส่ �ควิามยั�งย่น และ
ยั งมีอี กหลากหลายโคร์งการ์ ที�พื่ร์ะบุ๊าท
สม เ ด็์จพื่ร์ะ เจ้ าอ ย่ � หั วิพื่ร์ะป้ร์มินทร์มหา
ภู่่มิพื่ลอด๊์ลยเด์ช ร์ัชกาลที� 9 และสมเด็์จพื่ร์ะ
ร์าชินีสิร์ิกิติ�  ในร์ัชกาลที�  9 ทร์งมอบุ๊ให้กับุ๊
ป้ร์ะชาชนชาวิไทย  
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สิาระน่าร้�

เมื�อ 13 กุมภาพัันธ์ 

ที�ผ่่านมา ชาวิสวิิส

ลงคะแนนเสียง 56.6% 

ห้้าม ! การโฆษณา

ผ่ลิตภัณฑ์์บีุหรี� 

 ในท๊กที�ที�เด์็ก และเยาวิชนอาจ

เห็น เช�น ในโร์งภู่าพื่ยนต์ แผู้�นโป้สเตอร์์ 

ที�ร์้าน Kiosk งานแสด์งต�างๆ ที�มีบุ๊ริ์ษัท   

บุ๊๊หร์ี�เป้็นสป้อนเซอร์์ ในหนังส่อพื่ิมพื่์ ใน

สนามกฬีา ในร์ถโด์ยสาร์สาธิ์าร์ณะ อาคาร์

สาธิ์าร์ณะ เพื่่�อป้กป้้องเด์็กๆ และเยาวิชน

จากการ์ส่บุ๊บุ๊๊หร์ี�  เร์ามาด์่ข้้อม่ลจาก        

นิตร์สาร์มิโกร์นำมาให้อ�านกันค�ะ

• คนที�อาศัยอย่�ในสวิิตเซอร์์แลนด์์ 

หมด์เงินไป้กับุ๊ค�าบุ๊๊หร์ี� 5 ล้านล้าน  

ฟร์ังค์ ภู่ายใน 1 ป้ี และ 3 ล้านล้าน

ฟร์ังค์หมด์ไป้กับุ๊ค�าร์ักษาพื่ยาบุ๊าล

• คนที�อาศัยอย่�ในสวิิตเซอร์์แลนด์์

จำนวิน 9,500 คนต�อป้ ีเสยีชวีิติจาก

โร์คที�เกิด์กับุ๊คนที�ส่บุ๊บุ๊๊หร์ี� เช�น ถ๊ง

ลมโป้ง่พื่อง นั�นคอ่ 26 คนต�อวินั คดิ์

เป้็น 15 % ข้องการ์เสียชีวิิตจาก   

สาเหต๊อ่�นๆ ร์วิมกัน ค่อ 39% เสีย

ชีวิิตจากโร์คร์ะบุ๊บุ๊หลอด์เล่อด์และ

หวัิใจ 28% เสยีชวีิติจากมะเร์ง็ป้อด์ 

15% เสียชีวิิตจากจากโร์คร์ะบุ๊บุ๊

ทางเด์ินหายใจ และ 14% เสียชีวิิต

จากจากโร์คมะเร์็งอ่�นๆ

• ขี�อม้ล่ปีี ค.ศ. 2017 ปีระชีากรอายุ 15 ปีีขี่�นไปี สิ้บับัุหร่�ถ่ง 27 %

• การศ่กษิาปีี ค.ศ. 2021 พิบัว่าสิวิตเซอร์แล่นดื์ อย้่ในล่ำดืับัที่่� 79 จาก 

80 ปีระเที่ศท่ี่�ใชี�เปี็นกลุ่่มศ่กษิา พิบัว่าสิวิตเซอร์แล่นดื์เปี็นปีระเที่ศที่่�

จัดืการกับับัริษิัที่ผ้�ผล่ิตบัุหร่�ไดื�ยากที่่�สิุดื แล่ะในกลุ่่มปีระเที่ศอ่ย้ 16 

ปีระเที่ศ (เฉพิาะปีระเที่ศท่ี่�เก็บัขี�อม้ล่) สิวิตเซอร์แล่นดื์ อย้่ในอันดืับั

สิุดืที่�าย

• 32% ขีองปีระชีากร อายุ 15-24 ปีี สิ้บับัุหร่�มากกว่า คนรุ่นเดื่ยวกันใน

อ่ย้ ทีุ่กปีระเที่ศรวมกัน  โดืยเฉพิาะ บัุหร่�ไฟฟ้า (E-Zigaretten) 

• เยาวชีนสิวิสิ ไดื�เห็นการโฆษิณา 68 ครั�งต่อวัน ที่ั�งจากติดืปีระกาศ 

โฆษิณาตามสิถานที่่�ต่างๆ แล่ะจากอินเที่อร์เน็ต โซเชี่ยล่ม่เดื่ย

• บัริษิัที่ผ้�ผล่ิตบัุหร่�จากต่างชีาติที่่�ม่สิำนักงานใหญ่ ในสิวิตเซอร์แล่นด์ื 

คือ  

 * PMI (Phillip Morris International) อย้่ที่่�เมือง Lausanne  

   ที่่� Neuenburg เปี็นสิถาน่วิจัยพิัฒนา แล่ะที่่� Zürich

 * BAT (British American Tobacco) อย้่ที่่�เมือง Lausanne

 * JTI (Japan Tobacco International) อย้่ที่่�เมือง Luzern

รายได้จัาก 3 บีริษัทรวิมกันเป็นเงินมากกวิ่า 80 ล้านล้าน US-Dollar

• ปีี ค.ศ. 2020 รัฐบัาล่กล่างสิวิสิ ไดื�เงินภาษิ่จากบัุหร่� 2.1 ล่�านล่�านฟรังค์ 

แล่ะ 5% ขีองเงินจำนวนน่� นำไปีใชี�จ่ายสิำหรับักองทีุ่นเกษิ่ยณ แล่ะ     

ผ้�พิิการ (เสิาที่่� 1) 

• ในปีี ค.ศ. 2019 สิวิตเซอร์แล่นดื์ สิ่งออกบัุหร่� 25.6 ล่�านล่�านตัว 8.9 

ล่�านล่�านตัว ขีายในปีระเที่ศ

สวิิตเซอร์์แลนด์์ 

กัับ   บุุห้รี่่�    แปลโดยุ เฟราฮ่ีรชิ

• 57% ขีองคนสิ้บับัุหร่� เริ�มเมื�ออายุก่อน 18 ปีี จากการ

ศ่กษิาพิบัว่า ยิ�งเด็ืกแล่ะเยาวชีนเห็นโฆษิณาบ่ัอยมาก   

เที่่าไหร่ เขีาก็จะยิ�งอยากล่องมากเที่่านั�น

• 5.8 ล่�านล่�านฟรังค์ ในปีี ค.ศ. 2018 จ่ายไปีกับัการ

โฆษิณาบัุหร่� 

• ปี ีค.ศ. 1995 สิวติเซอร์แล่นด์ื ห�ามโฆษิณาบุัหร่� ที่างวิที่ยุ

แล่ะโที่รที่ัศน์ 

ท่ี่�มา: Migros Magazin 17.01.2022
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ถึ้าคุณเล่าให้เพัื�อนฟัังวิ่า คุณจัะเดินทางไป

เที�ยวิสวิิตเซอร์แลนด์ เป็นที�แน่นอนเลยวิ่า 

คุณอาจัจัะได้รับีข้อมูลเกี�ยวิกับีประเทศินี�ตาม

คำบีอกเล่าเดิมเดิมที�คนเขาพัูดกัน  อาจัจัะ

เป็นเรื�องควิามร�ำรวิยของประเทศินี� «คนที�นี�

เขาเป็นมหาเศิรษฐีี» เรื�องคุณภาพัชีวิิต «เป็น

หนึ�งในประเทศิที�ปลอดภัยมากที�สุดบีนโลกใบี

นี�» หรือ คนสวิิสเป็นคนที�น่าเบีื�อและไม่เป็น

มิตรเอาเสียเลย เป็นต้น

 “ประเทศิสวิิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศิที�ยอด

เยี�ยม แตค่นสวิสิน่าสงสารนะ” Clare O’Dea  เจ้าหน้าที� 

ที�เคยทำงานกับุ๊ Swiss Info แสด์งควิามคิด์เห็นเกี�ยวิกับุ๊

ป้ร์ะเทศนี� เธิ์อเข้ียนหนังส่อเล�มหน่�งเกี�ยวิกับุ๊วิิถีชีวิิตข้อง

ชาวิสวิิส

 ไม�วิ�าจะเป้็นคนพื่่�นเม่อง นักท�องเที�ยวิ ผู้่้ที�ย้าย

ถิ�นฐานเข้้ามา และคนที�ช�างสังเกต๊ท๊กคน ต�างมีสิทธิ์ิ�ที�จะ

เช่�อ เกี�ยวิกับุ๊ชาวิสวิิสที�มีคนพื่่ด์ถ่ง เช�น หลังสี�ท๊�มไป้แล้วิ 

ห้ามกด์ชักโคร์ก หร์่อห้ามเลี�ยงหน่ตะเภู่าเพื่ียงแค�ตัวิเด์ียวิ 

ฟงัด์เ่ป้น็เร์่�องน�าข้ำ (แมว้ิ�าหน่�งในนั�นอาจจะเป้น็ควิามจร์งิ) 

หร์่อ ถ้าอยากจะร์่้จักตัวิตนข้องคนสวิิส ป้ร์ะวิัติศาสตร์์ 

การ์เมอ่ง และบุ๊ร์ร์ทดั์ฐานที�คนข้องป้ร์ะเทศนี�เข้ายด่์ถอ่ ให้

ด์ว่ิ�าป้ร์ะเทศนี�ป้ฏิบิุ๊ติัต�อชาวิต�างชาต ิและต�อผู้่ห้ญิงิอย�างไร์ 

ในหนงัส่อ “The Naked Swiss” ที�เธิ์อได์แ้ต�งไวิ ้O’Dea 

เรื่่�องที่่�เรื่าอาจจะ (ไม�) เคยรื่้้ 
เก่�ยวกับิปีรื่ะเที่ศสวิต้เซอรื่์แลนด์์ 

 Switzerland
แค�ต้องการ์นำเสนอ ม๊มมองที�เป้็นธิ์ร์ร์มและเป้็นกลางให้

กับุ๊ป้ร์ะเทศที�เธิ์ออาศัยอย่�เท�านั�น  หน่�งในควิามเช่�อที�คน

พื่่ด์ถ่งกันอย�างแพื่ร์�หลายมากที�ส๊ด์เกี�ยวิกับุ๊ชาวิสวิิสก็ค่อ 

ชาวิสวิิสเป้็นคนร์วิย

 เธิ์อยอมรั์บุ๊วิ�าจริ์งๆ แล้วิ คนสวิิสเป็้นคนร์วิย 

ควิามร์�ำร์วิยโด์ยเฉลี�ยข้องผู้่้ใหญิ�หน่�งคน จะจัด์อย่�ในกล๊�ม

ที�ร์�ำร์วิยที�ส๊ด์ในโลก และควิามร์�ำร์วิยนี� ป้กคล๊มป้ร์ะเทศ

นี�ไวิ ้เหมอ่นน�ำยาที�เคลอ่บุ๊เงาผู้วิิเฟอร์น์เิจอร์์ และยิ�งทำให้

ป้ร์ะเทศนี�ด์่โด์ด์เด์�นและไม�มีที�ติ และสิ�งที� O’Dea กล�าวิ

ไวิ้อีกอย�างก็ค่อ “กลุ่มคนที�ถึือวิ่าร�ำรวิยถึึงขั�น   

อภิมหาเศิรษฐีีเพัียงไม่กี�คน ก็มีส่วินทำให้ราย

ได้เฉัลี�ยของคนสวิิสพัุ่งสูงขึ�นจันติดอันดับี

ต้นๆ”
 จากการ์สอบุ๊ถามควิามเห็นข้องผู้่้อ�านเกี�ยวิกับุ๊

เร์่�องนี� ได์ผู้้ลสร์ป๊้ออกมาวิ�า เม่�อวิดั์จากการ์กินด์ ีอย่�ด์ ีโด์ย

เฉลี�ยแล้วิ ชาวิสวิิสถ่อวิ�าเป้็นผู้่้ที�จัด์อย่�ในกล๊�มร์�ำร์วิยที�ส๊ด์

ในโลกจริ์งๆ แต�ป้ร์ะเทศนี�มจีำนวินป้ร์ะชากร์อาศัยอย่�ค�อน

ข้้างหนาแน�น เป็้นจำนวินล้านๆ คน จากข้้อม่ลข้อง

สำนักงานสถิติแห�งชาติป้ร์ะจำสมาพัื่นธิ์รั์ฐ คนส�วินใหญิ�

ข้องป้ร์ะเทศนี�จดั์อย่�ในกล๊�มที�ม ี“รายไดป้านกลาง” ควิาม

ยากจนข้องป้ร์ะเทศนี�ก็มีให้เห็นเช�นเดี์ยวิกัน และมีการ์  

กร์ะจายอย่�ในวิงกวิ้าง มากเกินกวิ�าที�ใคร์หลายคนจะ

สังเกตเห็นได้์ในคร์ั�งแร์ก จากการ์สำร์วิจข้องสำนักงาน

สถิติแห�งชาติ มีป้ร์ะชากร์เก่อบุ๊ 8% ที�มีฐานะยากจน
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 การ์มีชีวิิตแบุ๊บุ๊หาเช้ากินค�ำ พื่อ

อย่�ร์อด์ไป้วัินๆ ไม�วิ�าจะอย่�ในสวิิตเซอร์์

แลนด์์หร์่อป้ร์ะเทศไหน ก็ถ่อวิ�ามีควิาม

เสี�ยงพื่อๆ กัน ยิ�งในช�วิงที�เกิด์โร์คร์ะบุ๊าด์

ข้องไวิร์ัสโคโร์น�า ยิ�งแสด์งให้เห็นอย�าง

ชัด์เจนถ่งควิามเด์่อด์ร์้อนที�เกิด์ข้่�น  การ์ใช้

ชีวิิตที�ลำบุ๊าก สภู่าพื่การ์ทำงานที�ย�ำแย�ใน

ช�วิงที�มโีร์คร์ะบุ๊าด์ ยิ�งทำใหก้ล๊�มคนที�หาเชา้

กินค�ำกล๊�มนี�เพื่ิ�มมากข้่�นอย�างเห็นได์้ชัด์ 

 แล้วิชาวิต�างชาติที�อาศัยอย่�ใน

ป้ร์ะเทศนี� เข้ามีชีวิิตอย่�กันอย�างไร์ เป้็น

คำถามต�อไป้ ที�ไม�สามาร์ถคาด์เด์าได์้ เป้็น

สิ�งที�ยากที�จะมองข้้าม เพื่ร์าะ 1 ใน 4 ข้อง

ป้ร์ะชากร์ทั�งป้ร์ะเทศ เป็้นผู้่้ที�ไม�ได้์ถ่อ

สัญิชาติสวิิส มีข้�าวิให้เห็นกันอย่�บุ๊�อยๆ ใน

หนา้หนงัสอ่พื่มิพื่ ์ถง่ควิามไม�พื่อใจข้องผู้่ท้ี�

อยากได์้สัญิชาติสวิิส เพื่ร์าะตอนสอบุ๊

สมัภู่าษณพ์ื่วิกเข้าไม�สามาร์ถตอบุ๊คำถามที�

คล๊มเคร์่อ เกี�ยวิกับุ๊ป้ร์ะเพื่ณี และเร์่�องทั�วิ

ไป้ข้องสวิิตเซอร์์แลนด์์ได์้ถ่กต้อง ยิ�งมีข้�าวิ

แบุ๊บุ๊นี�ออกมา ยิ�งทำให้คนคิด์วิ�า การ์ได์้มา

ซ่�งสัญิชาติสวิิส เป้็นเร์่�องที�แสนจะยาก

ลำบุ๊ากมาก ควิามจร์ิงยิ�งซับุ๊ซ้อนกวิ�า เม่�อ

ชาวิต�างชาติส�วินใหญิ�ลงควิามเห็นวิ�า พื่วิก

เข้าไม�ได์้สนใจอยากได์้สัญิชาติสวิิส เพื่ร์าะ

การ์ได์ม้าซ่�งพื่าสป้อร์ต์เล�มแด์งเล�มนี� ไม�ได้์

ทำให้พื่วิกเข้าร์่้ส่กถ่งการ์ป้รั์บุ๊ตัวิเข้้ากันได้์

ด์ีกับุ๊สังคมข้องชาวิสวิิสเลย แต�ข้้อเสียข้อง

การ์ไม�ได์้ถ่อสัญิชาติสวิิสก็มี เช�น ตอนไป้

ทำป้ร์ะกันภู่ัยร์ถยนต์ ถ้าผู้่้ซ่�อป้ร์ะกันถ่อ

สัญิชาติอิตาลี� ทางบุ๊ร์ิษัทป้ร์ะกันสามาร์ถ

เร์ียกเก็บุ๊เงินเบุ๊ี�ยป้ร์ะกันที�ส่งกวิ�าป้กติได์้ 

โด์ยไม�ถ่อวิ�าผู้ิด์กฎหมาย หลายคนอาจจะ

บุ๊อกวิ�านี�ถ่อเป้็นการ์เหยียด์สัญิชาติ ใน

สหภู่าพื่ย๊โร์ป้ การ์เล่อกป้ฏิิบุ๊ัติเช�นนี�ถ่อวิ�า

ผู้ิด์กฎหมาย 

 อตัร์าการ์จ�ายเบีุ๊�ยป้ร์ะกันที�ต�างกัน

โด์ยเอาสัญิชาติมาเป้็นเกณฑ์ ด์่เผู้ินๆ อาจ

เป้น็เร์่�องเล็กน้อย แต�ในข้ณะเด์ยีวิกนักท็ำให้

หลายคนตั�งคำถามวิ�า การ์ที�ป้ร์ะเทศสวิิต

เซอร์์แลนด์์ใช้เกณฑ์ควิามต�างกันทาง

สญัิชาติ มาเป็้นตัวิกำหนด์อัตร์าการ์จ�ายเบุ๊ี�ย

ป้ร์ะกัน เป็้นสิ�งที�สามาร์ถกร์ะทำได์ม้ากน้อย

แค�ไหน

 นอกจากเร์่�องสญัิชาตแิลว้ิ ในเร์่�อง

เพื่ศ ก็เป้็นอีกเร์่�องที�มีคนพื่่ด์ถ่ง ผู้่้อ�านที�ช่�อ 

Lucca ได์้ตั�งกร์ะท่้ถาม ทำไม  ป้ร์ะเทศที�

แสนจะร์�ำร์วิย อย�างสวิติเซอร์์แลนด์ถ์ง่ได์ล้้า

หลัง ในเร์่�องควิามเสมอภู่าคข้องสิทธิ์ิสตร์ี 

หร์อ่อาจจะเป้น็เพื่ร์าะวิ�า ผู้่ห้ญิงิส�วินใหญิ�ใน

ป้ร์ะเทศนี�อย่�แต�บุ๊้าน เป้็นคำถามข้องผู้่้อ�าน

ที�ใช้ช่�อวิ�า Kay 

 ในสวิติเซอร์แ์ลนด์ ์ผู้่ห้ญิงิเพื่ิ�งจะมี

สิทธิ์ิ�ลงคะแนนเสียงเล่อกตั� งในร์ะด์ับุ๊

ป้ร์ะเทศได์้ เม่�อป้ี ค.ศ. 1971 ส�วินร์ัฐที�มี

ข้นาด์เลก็ที�สด๊์ในป้ร์ะเทศ อย�างร์ฐั Appen-

zell Innerrhoden กเ็พื่ิ�งป้ร์ะกาศให้ผู้่ห้ญิงิ

มสีทิธิิ์�เลอ่กตั�งได้์ร์ะด์บัุ๊ท้องถิ�นและร์ะด์บัุ๊รั์ฐ 

ในป้ี ค.ศ. 1990

 แม้วิ�าปั้จจ๊บัุ๊นนี� ผู้่้หญิิงจะมีสิทธิิ์�

เท�าเทียมกันทางด้์านการ์เมอ่ง แต�เร์ายังเห็น

ควิามไม�เท�าเทียมกัน ป้ร์ากฏิอย่� ในสถานที�

ทำงาน เกี�ยวิกับุ๊เร์่�องเงินเด์่อน  เม่�อป้ี ค.ศ. 

2019 ผู้่้หญิิงเก่อบุ๊คร์่�งล้าน ออกมาเดิ์น

ข้บุ๊วินป้ร์ะท้วิงตามท้องถนน เรี์ยกร์้องให้

ป้ร์ับุ๊ป้ร์๊งและพื่ัฒนาสิทธิ์ิข้องผู้่้หญิิง ให้มาก

ข้่�นกวิ�านี� 

 เร์่�องที�ผู้่้หญิิงหลายคนให้ควิาม

สนใจอีกเร์่�องก็ค่อ นโยบุ๊ายการ์ลาคลอด์

แบุ๊บุ๊ได์้ร์ับุ๊ค�าแร์ง สวิิตเซอร์์แลนด์์ถ่อเป้็น

ป้ร์ะเทศที�ใหส้วิสัด์กิาร์กบัุ๊ลก่จา้งที�ลาคลอด์

ค�อนข้้างน้อยที�ส๊ด์ เม่�อเทียบุ๊กับุ๊บุ๊ร์ร์ด์า

หลายป้ร์ะเทศที�เจร์ิญิแล้วิ  ควิามพื่ยายาม

หลายคร์ั�ง เพื่่�อผู้ลักดั์นใหอ้อกกฎหมายเร่์�อง 

ลาหย๊ด์งานสำหร์ับุ๊บิุ๊ด์า ก็จะได์้รั์บุ๊การ์ท้วิง

ติงจากพื่ร์ร์คอน๊ร์ักษ์นิยมฝ่ายข้วิาอย่�เสมอ

+
+

++
+
+
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 มหีลายเร่์�องร์าวิที�คนพื่ด่์ถง่ป้ร์ะเทศสวิติเซอร์์

แลนด์ ์แต�มีอย่�เร์่�องหน่�งที�ยากจะพิื่สจ่น์ได์ ้คอ่ ควิาม

ไม�เป้็นมิตร์ข้องผู้่้คนที�นี� ผู้่้อ�านที�ใช้ช่�อ Caroline ให้

ควิามเห็นวิ� า  “มันยากเหลือ เ กิน ที� จัะผู่ก

สัมพัันธไมตรีกับีคนที�นี�”  “สวิิตเซอร์แลนด์เป็น

ประเทศิที�นา่อศัิจัรรย ์แตไ่รซ้ึ�งควิามอบีอุ่น”  บุ๊างที

อาจจะเป้็นเพื่ร์าะป้ร์ะเพื่ณี และวิัฒนธิ์ร์ร์มข้อง

ป้ร์ะเทศนี� ที�ทำให้ป้ร์ะชาชนชาวิสวิิสทั�งหญิิงและ

ชาย ไม�สามาร์ถจะเป็้นมิตร์กับุ๊คนต�างชาติต�าง

วิัฒนธิ์ร์ร์มได์้ ผู้่้อ�านที�ใช้ช่�อวิ�า James ได์้ให้คำ

อธิ์ิบุ๊ายไวิ้

?Q?A
++++

 แต�ในช�วิงที�โร์คร์ะบุ๊าด์เกิด์ข้่�น เร์าก็

ไม�ควิร์มองข้า้มสิ�งที� ชาวิ Tessin เป้ดิ์บุ๊า้นข้อง

ตน เพื่่�อต้อนร์ับุ๊เพื่่�อนบุ้๊านจากอิตาลี� ที�อาศัย

อย่�ตามเข้ตชายแด์น และยังมีจิตอาสาจากทั�วิ

ทั�งป้ร์ะเทศ อาสามาช�วิยเหลอ่ ส�งเสบีุ๊ยงให้แก�

ผู้่้ที�ได์้ร์ับุ๊ควิามเด์่อด์ร้์อนในหม่�บุ๊้านข้องตน  

หร์อ่โทร์ศัพื่ทห์ากนั เพื่่�อให้ผู้่ท้ี�ตดิ์เช่�อและต้อง

กักตัวิ ไม�ร์่้ส่กโด์ด์เด์ี�ยวิเด์ียวิด์าย

 ชาวิสวิสิที�ไม�เป็้นมิตร์จะมีมั�ยไม�ร์่ ้แต�

อย�างน้อยตั�งแต�สงคร์ามโลกคร์ั�งที�สอง จนมา

ถ่งช�วิงวิิกฤติโร์คร์ะบุ๊าด์ที�ยิ�งใหญิ�ที�ส๊ด์ในคร์ั�งนี� 

ชาวิสวิิสก็แสด์งให้เร์าเห็นวิ�า ป้ร์ะเทศนี�ไม�ได์้

แล้งน�ำใจ แถมยังโอบุ๊อ้อมอาร์ี และยังคงร์าย

ลอ้มไป้ด้์วิยควิามหลากหลายทางเช่�อชาต ิและ

วิัฒนธิ์ร์ร์ม  

ที่่�มูา https://www.swissinfo.ch/ger/

entlarvt--was-wir-ueber-die-schweiz-

zu-wissen-glaubten/

45830988

แปลโดยุ นั้องยุุ้ยุ

    ++++
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            ถ า ม ม า    ต อ บ ไ ป็

หญิิงไทย

• ด์ังนั�น ในกร์ณีนี� จ่ง

ข้อแนะนำให้ใช้หนังส่อ

เด์ินทางสวิิสเดิ์นทางเข้้า

ไทย โด์ยหากป้ร์ะสงคจ์ะ

อย่�เกิน 30 วิัน สามาร์ถ

ด์ำเนินการ์ได์้ ด์ังนี�:

ก )  เ ข้้ า ไ ที่ ยุ ภ า ยุ ใ ต้ิ

มูาติรการยุกเว้นัการ

ติรวจลงติรา (ไมู่ใช้ว่ซ่า) 

อยุู่ ไ ด้ ไ มู่ เ กินั 30 วันั 

แล้วไปข้อข้ยุายุระยุะ

เวลาอยุู่ในัไที่ยุที่่� ติมู. ในั

จังหวัดท่ี่�ที่่านัอาศัยุ ได้

อ่ก 30 วันั (รวมูระยุะ

เวลาอยุู่ในัไที่ยุได้ไมู่เกินั 

60 วันั) หรือ

ข) ข้อรับุการติรวจลง

ติรา (ว่ซ่า) แบุบุออนัไลนั์ 

โดยุไมู่ติ้องเดินัที่างมูาที่่�สถึานั

เอกอัครราชทีู่ติฯ

?Q?A
คุ้ำาถาม :  สิวัสิดื่
คะ ล่้กสิาวอายุ 7 ขีวบั 
ห นั ง สิื อ เ ดืิ นที่ า ง ไที่ย 
(พิาสิปีอร์ต) หมดือายุ 
ไม่สิามารถที่ำเล่่มใหม่ที่่�
สิ วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล่ น ดื์ ไ ดื�
เพิราะบััตรปีระชีาชีนใบั
แรก ต�องที่ำที่่�ไที่ย  เมื�อ
เดืินที่างถ่งปีระเที่ศไที่ย 
เ ร า สิ า ม า ร ถ ยื� น
หนังสิือเดืินที่างไที่ยที่่�
หมดือายุ เพิื�อท่ี่�จะเขี�า
ไที่ย ไดื�ไหมคะ หรือถ�า
เรายื�นหนังสิือเดืินที่าง    
สิวิสิ ขีองล่้กสิาวเพิื�อ
เขี�าไที่ย แต่ถ� าล่้กอย้ ่
เกิน 30 วัน ล่้กสิาวจะ
ม่ปีัญหาตอนออกจาก
ไที่ยหรือเปีล่่าคะ 
ขีอบัคุณค่ะ

++++
คุ้ำาตอบ : โดยคุณพัศิกิา ตามประทีป พัรประเสริฐี ที�ปรกึษา

รับีผ่ิดชอบีภารกิจังานกงสุล สถึานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบีิร์น

• ไม�สามาร์ถใช้หนังส่อเดิ์นทางที�หมด์อาย๊เด์ินทางร์ะหวิ�างป้ร์ะเทศ

ได์ ้แมจ้ะใช้หนังสอ่เดิ์นทางไทย กลับุ๊ป้ร์ะเทศไทยก็ตาม (ตามหลัก

ป้ฏิิบุ๊ัติข้ององค์การ์ การ์บิุ๊นพื่ลเร์่อนร์ะหวิ�างป้ร์ะเทศ (Interna-

tional Civil Aviation Oganization – ICAO) เอกสาร์เด์ินทาง

ร์ะหวิ�างป้ร์ะเทศควิร์มีอาย๊มากกวิ�า 6 เด่์อน ซ่�งสายการ์บุ๊ินและ

เจ้าหน้าที�ตร์วิจคนเข้้าเม่อง ย่ด์เป้็นหลักป้ฏิิบุ๊ัติสากลร์�วิมกัน)

 ด์่ร์ายละเอียด์เง่�อนไข้และเอกสาร์

ป้ร์ะกอบุ๊ในการ์ข้อวิีซ�าป้ร์ะเภู่ทต�าง ๆ เช�น 

ท�องเที�ยวิ (90 วิัน/ CHF 40) เยี�ยมคร์อบุ๊คร์ัวิ 

(90 วิัน/ CHF 80) ได้์ที�เวิ็บุ๊ไซต์ข้องสถาน

เอกอัคร์ร์าชท่ต ณ กร์๊งเบุ๊ิร์์น www.thaiem-

bassy.ch (เล่อก Consular Services/ Visa/ 

Type of Visa) 
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คุ้ำาถาม :  สิาวไที่ยล่้กติดืแม่มาอย้ ่สิวิสินานแล่�ว ไม่

ไดื�แต่งงาน ล่้กคนแรกอายุ 12 ปีี เกิดืที่่�สิวิตเซอร์แล่นดื์ ม่

พิ่อเปี็นชีาวสิวิสิ แต่พิ่อไม่รับัรองบัุตร ถ�าจะขีอใบัเกิดื (ใบั

สิ้ติบััตร) แล่ะขีอสิัญชีาติไที่ยให�ล่้ก จะต�องที่ำอย่างไรคะ 

แล่ะล่้กอ่กคน (คนล่ะพิ่อ) ไม่ไดื�จดืที่ะเบั่ยนสิมรสิ แต่พิ่อ

รับัรองบัุตร จะขีอสิัญชีาติแล่ะแจ�งเกิดืไดื�ที่ั�งสิองคน สิ่ง

เอกสิารไปีในซองเดื่ยวกันไดื�ไหม เอกสิารการรับัรองบัุตร

น่� ขีอที่่�อำเภอเพิื�อบัอกว่า แม่เปี็นผ้�ม่สิิที่ธิิคนเด่ืยวใชี่ไหม

คะ หรือว่าต�องที่ำอย่างไร ขีอคำแนะนำดื�วยนะคะ

คุ้ำาตอบ :  โดืยคุณนพิมาศ หัตถกรรม เจ�าหน�าที่่�ที่�องถิ�น

ฝั่ายที่ะเบั่ยนราษิฎร สิถานเอกอัครราชีที่้ต ณ กรุงเบัิร์น

1. การแจ�งเกิดืไที่ย จะอ�างอิงขี�อม้ล่ตามเอกสิารการเกิดืที่่�ที่าง

การสิวสิิออกให�เปีน็สิำคญั ดืงันั�น จ่งขีอตอบัในแตล่่ะกรณ ่ดืงัน่�

    1.1 บุ๊๊ตร์คนแร์ก: ต้องด์่วิ�าได์้ร์ะบุ๊๊ช่�อบุ๊ิด์าในใบุ๊เกิด์สวิิสหร์่อไม� 

หากร์ะบุ๊๊ช่�อบุ๊ิด์า แต�บุ๊ิด์าไม�ได์้ร์ับุ๊ร์องบุ๊๊ตร์ มาร์ด์าจะต้องย่�นคำร์้อง

ที� Zivilstandsamt เพ่ื่�อด์ำเนินการ์นำช่�อบุ๊ิด์าออกจากใบุ๊เกิด์         

สวิสิก�อน และข้อแกไ้ข้ใหเ้ด์ก็ใชน้ามสกล๊ไทยก�อนสมร์สข้องมาร์ด์า

ด์้วิยเท�านั�น (กร์ณีใบุ๊เกิด์สวิิสร์ะบุ๊๊นามสก๊ลเด์็กตามบุ๊ิด์า) 

 อย�างไร์ก็ด์ี หากใบุ๊เกิด์สวิิสไม�ได์้ร์ะบุ๊๊ช่�อบุ๊ิด์า นั�นแสด์งวิ�า 

บุ๊ต๊ร์เป็้นบุ๊ต๊ร์ที�ชอบุ๊ด้์วิยกฎหมายข้องมาร์ด์าแต�เพีื่ยงผู้่้เดี์ยวิ มาร์ด์า

สามาร์ถมาย่�นคำร้์องข้อแจ้งเกิด์ที�สถานเอกอัคร์ร์าชท่ตฯ ได้์ด์้วิย

ตนเอง

    1.2 บุ๊๊ตร์คนที�สอง: ไม�ได์้จด์ทะเบุ๊ียนสมร์ส แต�ป้ร์ากฏิช่�อบุ๊ิด์าใน

ใบุ๊เกิด์ และพื่�อร์ับุ๊ร์องบุ๊๊ตร์ โด์ยมีเอกสาร์ร์ับุ๊ร์องบุ๊๊ตร์ที�ถ่กต้องตาม

กฎหมาย หมายควิามวิ�า มาร์ด์าและบุ๊ดิ์ามอีำนาจป้กคร์องบุ๊ต๊ร์ร์�วิม

กันตามกฎหมาย สามาร์ถมาแจ้งเกิด์ที�สถานเอกอัคร์ร์าชท่ตฯ ได์้ 

โด์ยพื่�อและแม�ต้องมาแสด์งตนในวิันแจ้งเกิด์ด์้วิย

2. การเตร่ยมเอกสิารเพิื�อขีอสิ้ติบััตรให�บัุตร ด้ืรายล่ะเอ่ยดื

ที่ั�งหมดืไดื�ที่่�เว็บัไซต์ขีองสิถานเอกอัครราชีที่้ต ณ กรุงเบัิร์น 

www.thaiembassy.ch (เล่ือก Consular Services/ 

ที่ะเบั่ยนราษิฎร/ ขีอแจ�งเกิดื) 
    2.1 เอกสารของมารดาสัญชาติไทย

• คำร้์องข้อส่ติบุ๊ัตร์ (ด์าว์ินโหลด์แบุ๊บุ๊ฟอร์์มได้์จากเว็ิบุ๊ไซต์    

สถานเอกอัคร์ร์าชท่ตฯ) 

• บุ๊ัตร์ป้ร์ะจำตัวิป้ร์ะชาชน พื่ร์้อมสำเนา 1 ช๊ด์

• สำเนาทะเบุ๊ียนบุ๊้าน 1 ช๊ด์

• หนังส่อร์ับุ๊ร์องบุ๊๊ตร์ กร์ณีบุ๊ิด์ามาร์ด์าไม�ได์้จด์ทะเบุ๊ียนสมร์ส

   ก) หากบุ๊ิด์าร์ับุ๊ร์องบุ๊๊ตร์ ต้องมีหนังส่อร์ับุ๊ร์องบุ๊๊ตร์ที�ถ่ก

ต้องตามกฎหมาย

            ข้) หากบุ๊ิด์าไม�ร์ับุ๊ร์องบุ๊๊ตร์ หมายควิามวิ�า บุ๊๊ตร์เป้็นบุ๊๊ตร์

ที�ชอบุ๊ด์้วิยกฎหมายข้องมาร์ด์าแต�เพื่ียงผู้่้เด์ียวิ มาร์ด์าสามาร์ถมา

ย่�นคำร์้องข้อแจ้งเกิด์ที�สถานเอกอัคร์ร์าชท่ตฯ ได์้ด์้วิยตนเอง

• หนังส่อเด์ินทาง พื่ร์้อมสำเนา 1 ช๊ด์

  2.2 เอกสารประจัำตัวิบีุตร

• ส่ติบุ๊ัตร์ท้องถิ�นจากทางอำเภู่อหร์่อจังหวิัด์ที�ได์้ร์ับุ๊การ์ร์ับุ๊ร์อง

จากหน�วิยงานร์ัฐข้องสวิิส พื่ร์้อมสำเนา จำนวิน 1 ช๊ด์  

• เอกสาร์การ์เกิด์จากโร์งพื่ยาบุ๊าลซ่�งแสด์งช่�อบุ๊๊ตร์ ช่�อโร์ง

พื่ยาบุ๊าลและน�ำหนักบุ๊๊ตร์แร์กเกิด์ พื่ร์้อมสำเนา 1 ช๊ด์

• ร์่ป้ถ�ายสี ข้นาด์ 1 หร์่อ 2 นิ�วิ จำนวิน 1 ร์่ป้

 เม่�อเตรี์ยมเอกสาร์คร์บุ๊เรี์ยบุ๊ร้์อยแล้วิ ส�งเอกสาร์ทั�งหมด์

ทางไป้ร์ษณีย์ มาที�สถานเอกอัคร์ร์าชท่ต ณ กร์๊งเบุ๊ิร์์น ก�อนค�ะ โด์ย

วิงเล็บุ๊ม๊มซองวิ�า “แจ้งเกิด์” เม่�อเจ้าหน้าที�ตร์วิจเอกสาร์แล้วิพื่บุ๊วิ�า

ถก่ตอ้งและคร์บุ๊ถว้ิน เจา้หนา้ที�จะตดิ์ต�อกลบัุ๊ไป้ เพื่่�อนดั์วินัมาข้อใบุ๊

ส่ติบุ๊ัตร์ที�สถานเอกอัคร์ร์าชท่ต ณ กร์๊งเบุ๊ิร์์น โด์ยพื่�อ/แม� และเด์็ก 

จะตอ้งมาแสด์งตนที�สถานเอกอคัร์ร์าชทต่ ในวินัและเวิลาที�นดั์หมาย

นะคะ  
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สุำภ�ษิตเยุอรัมัีน 
 (มัีน มัีน)

ปฏิท ินปฏิท ิน++กิจกรรม กิจกรรม                     

     วัินครัอบครััวิ อ�ทิำตย์ุท่ำ�  4 กันยุ�ยุน ค.ศั. 2022
สำถ�นท่ำ�     Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 

 กิจกรัรัมีโครังก�รัเร่ัยุนรูั� ศั�ตร์ัแห่งช่ีวิิต «CEO of my Life»            
      โดยุโค�ชีจิมีม่ี�    ศุักร์ัท่ำ�  14 ตุลั�คมี ค.ศั. 2022
สำถ�นท่ำ�     สำถ�นเอกอัครัรั�ชีทูำต ณ กรุังเบิร์ัน

ส่นใจส่ม่คุ้ร หร่อส่อบถามข้�อมูลไดี�ทั่ี� saipopoo@gmx.ch  หร่อ โทั่ร 079 649 34 32

2565 ¦ 2022
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21 พฤษภาคม 2 0 2 2

แล่ะการให�ขี�อม้ล่ความร้ �จากที่่านท่ี่�ปีร่กษิา ภารกิจรับัผิดืชีอบังานกงสุิล่

คุณพิศิกา ตามปีระท่ี่ปี พิรปีระเสิริฐ

แล่ะคุณว่รดืา กันเที่อร์ เจ�าหน�าท่ี่�ที่�องถิ�นฝั่ายกงสุิล่ รับัผิดืชีอบังานตรวจล่งตรา (ว่ซ่า) แล่ะงานนิติกรณ์เอกสิาร

แล่ะที่่านเอกอัครราชีที่้ต นายจิตติพัิฒน์ ที่องปีระเสิริฐ มาร่วมงานพิบัปีะพ้ิดืคุยกับัชีาวหญิงไที่ย 

สิ่วนภาคบั่าย ไดื�รับั

ความร้ �จาก คุณ 

Alexander Ott, 

Co-Leiter Polizei-

inspektorat , 

Fremdenpolizei 

Bern

ที่่� Pfrundhaus Kirchlindach

ประชุุม
สามัญิประจำำปี 
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