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งาน“ประดษิฐด์อกไมจ้นัทน ์ถวายแดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช” 
วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น 

โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมหญิงไทย เพ่ือหญิงไทย สวิตฯ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น 
คุณสุทธาทพิย์ วาทติต์พันธ์ุ ท่ีปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ให้เกียรตกิล่าวเปิดงาน สมาคมฯขอขอบพระคุณ 

รวมทัง้ขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มาร่วมประดษิฐ์ และอ านวยความสะดวกเร่ืองสถานที่ อาหารว่าง  
และ ขอบคุณเพื่อนพี่น้อง ชาวไทยที่มาร่วมงานกว่า 60 คน ที่มาท ากิจกรรมเพื่อพ่อหลวงของพวกเรา  
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 รวงข้าว          ปีท่ี 19 ฉบับเดือนธันวาคม 2560/2017 

 
สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์                                       

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

facebook.com/thaifrauen.swiss 
……………………………………………………… 
คณะกรรมการสมาคมฯ 
ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
รองประธานและทะเบียน : กวุลัยา รีเดอร์ 
เหรัญญิก : พรพรรณ เวงเงอร์ 
ประชาสัมพันธ์ : กลัยา ฟิงค์                        
เลขานุการ : ญาณพชั  ดินเน่ 
ผู้ ช่วยเลขานุการ : มนฑา คนูซ 
บรรณาธิการ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
เวป็มาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder 
ที่ปรึกษา : สมบตัิ มากลัน่ –เรอบิเย  ศกัดา บวัลอย 
…………………………………………...... 

บรรณาธิการ:  กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่  
ฝ่ายศิลป์ : ชนิกา เกียรตินนัทน์ มาร์แชลล์ 
ช่างภาพ : กวุลัยา รีเดอร์   
กองบรรณาธิการ : กวุลัยา รีเดอร์   
พิสูจน์อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
นักเขียน : ก. ไตรค า นกฮกู พ่ีหญิงไทย ล าดวน   
โยทะกา  
นักแปล : ศกัดา บวัลอย  วีรณา ฟอเรอร์  ก.ไตรค า และแมล่ิง  
นักเขียนรับเชิญ : ดร. วรัญญ ูสจุิวรพนัธ์พงศ์ 

ขอบคณุภาพปก โดยคณุอนชุา ชยัชมภ ูภาพประกอบในเลม่จากกเูกิล้ 
และ http://varanyu.blogspot.ch/2016/10/blog-post.html 

  
 

สารบญั 

เร่ืองจากปก 
5 สานตอ่ ท่ีพอ่ท า: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เร่ืองจากเมอืงไทย 
9 การซือ้ท่ีดนิในไทย 
กฎหมายน่ารู้ 
10 เร่ิมต้นใหมใ่นสวิตฯ อยา่งไร   
12 10 ความเข้าใจผิดเก่ียวกบัการเลิกจ้างงาน 
14 10 ค าถามเม่ือถกูไลอ่อกจากงาน  
23 ความต้องการสดุท้ายของชีวิต  
สรรหามาเล่า 
16 เม่ือข้าพเจ้าไปสมัภาษณ์เอกอคัรราชทตู  
27 ชีวิตดงัเชน่บทกลอน  
สขุภาพกาย ใจ 
18 เกษียณอยา่งไรให้สง่างาม      
สาระน่ารู้  
20 แหลง่น า้ของเรา:6แบบจ าลองเพ่ืออนาคต  
22 ฤาขยะพลาสตกิ จะทว่มทะเล  
26 เอือ้เฝือ้ เผ่ือแผ ่   
หญิงไทย 
4 บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน 
27 ถามมา ตอบไป 
29 ปฏิทินกิจกรรม 
30 มีขา่วมาบอก
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บทบรรณาธกิาร  
สวสัดีค่ะท่านผู้อ่านท่ีรัก แล้วก็มาถึงรวงข้าวฉบับ

สดุท้ายของปีแห่งความโศกเศร้า เมื่อรวงข้าวฉบบันี ้อยู่ใน
มื อท่ าน  พระราช พิ ธี ถวายพระ เพลิ งพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ก็ได้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว และดิฉันมั่นใจ
เหลือเกินวา่ ความรัก ความเทิดทนู และความรู้สกึของปวง
ชนชาวไทย ท่ีมีต่อพระองค์ท่าน โดยเฉพาะในวันท่ี 26 
ตลุาคม พ.ศ 2560 นัน้ จะอยู่ในหวัใจของพวกเราตลอดไป 
รวงข้าวฉบับนี ้น าเร่ือง  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 

ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก โดย ดร. วรัญญ ู
สจิุวรพนัธ์พงศ์ ผู้ก่อตัง้ ประธานบริหาร และเจ้าของบริษัท
ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ และการตลาดดิจิทลั ดิฉนัไมไ่ด้รู้จกั
ท่านเป็นการส่วนตัว แต่ได้รับอนุญาต ให้น าบทความท่ี
ท่านเขียนไว้ในบลอ็ก อา่นวนัละเร่ือง โดย ดร. วรัญญ ูแบบ
เข้าใจง่าย มาให้พวกเราได้ทบทวน และน ามาใช้น าทาง
ชีวิต เพ่ือห่างไกลจากปัญหาวิกฤติตา่งๆ ในชีวิตกนั 

เร่ืองซือ้ท่ีดินในเมืองไทย หรือย้ายไปอยู่เมืองไทย 
แล้วเกิดความคับข้องใจ จะย้ายมาอยู่สวิตฯ ต้องท า
อย่างไร เรามีค าตอบให้ท่านแล้วในเลม่ เร่ืองการดแูลรักษา
อนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นเร่ืองท่ีเราจะน่ิงนอนใจไม่ได้แล้ว 
เพราะความน่ากลัวใกล้เข้ามาทุกขณะ และอีกมากมาย
อา่นแล้ว หยดุไมไ่ด้จริงๆ นะคะ  

ดิฉันเป็นบอกอมาเข้าปีท่ี 5 แล้ว ยังไม่เคยได้รับ
ข้อความ จดหมาย ค าแนะน า หรือติชมเลย ใกล้ปีใหมแ่ล้ว 
จะขอสิ่งนี ้เป็นของขวญัปีใหมจ่ะได้ไหมคะ่... 
กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่ (saipopoo@gmx.ch) 

 
 
 
 

 

สารจากประธาน 
สวสัดีคะ่ เพ่ือนๆชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์ทกุคน 

ณ วนันี ้เราก าลงัมีความทุกข์หรือก าลงัมีความสุข วางไว้

ก่อน เราจะมาย้อนอดีตกันนิดนึง ลองย้อนกลับไป แล้ว

ร าลกึถงึชีวิตท่ีผ่านมา ทกุช่วงเวลา ตัง้แตจ่ าความได้ จนถงึ

ทุกวนันี ้ ท่ีเคยสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ท่ีเคยมีความสุขก็ไม่เคย

ลืม และท่ีได้สมัผสัความทุกข์ มากหรือน้อย แต่ความทุกข์

นัน้ ผ่านไป แล้วเดี๋ยวก็กลบัมีความสขุอีก ลองคิดเล่นๆ น่ี

เราผ่านจุดของความทุกข์นัน้ มาได้อย่างไรหนอ ย่ิงส าหรับ

คนท่ีบอกตนเองว่า ณ ตอนนัน้ ทุกข์ๆๆๆๆ มากๆๆๆๆ ก็

ตาม ให้คิดย้อนกลบัไปว่า ตอนนัน้เราท าอะไร จึงพ้นเวลา

นัน้มาได้ เราเก่งมาก ใช่ไหม ให้คะแนนความเก่งตวัเองเต็ม

ร้อย เพราะผ่านช่วงนัน้มาแล้ว บางคนอาจผ่านมาแล้ว

หลายต่อหลายคราวด้วยซ า้ น่ีอย่างไรเล่า ถ้าความทุกข์

ใดๆจะย้อนกลบัมาอีก เราย่อมรบรากับมนัได้แน่ อนาคต

จึงไม่ได้น่ากลวั เราจะฝันฝ่า ผ่านพ้นอุปสรรค ท่ีจะเข้ามา

ได้แน่นอน  

อย่างไรก็ ไม่ประมาท ขอให้ เ พ่ือนๆทุกคนมี

ความสขุย่ิงยืนนานคะ่  
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โดย ดร. วรัญญ ูสจิุวรพนัธ์พงศ์ 

 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ทฤษฏเีศรษฐศาสตรท์ีย่ ิง่ใหญข่องโลก 
 

แนวคดิ เศรษฐกจิพอเพียง 
"มีคนหนึง่พดู เป็นด๊อกเตอร์ เขาพดูวา่ เศรษฐกิจพอเพียงน่ี
ภาษาองักฤษว่าอย่างไร แหมคนัปากอยากจะพูด ท่ีจริงท่ี
คนัปากจะพูดเพราะว่าตอบแล้ว อย่างท่ีเห็นในทีวีรายการ
ใหญ่ เขาพดูถามโน่นถามน่ี เราดแูล้วร าคาญ เพราะวา่ 
ตอบแล้ว ตอบเสร็จแล้วก็ถามใหม่ เมื่อตอบอีก ก็บอกว่า
ท าไมพูด คราวนีเ้ราฟังเขา แล้วเขาถามว่าภาษาอังกฤษ 
จะแปลเศรษฐกิจพอเพียงว่าอย่างไร ก็อยากตอบว่า มีแล้ว
ในหนังสือ ในหนังสือไม่ใช่หนังสือต าราเศรษฐกิจ แต่เป็น
ในหนงัสือพระราชด ารัส ท่ีอตุสา่ห์พิมพ์ และน ามาปรับปรุง
ดูให้ฟังได้ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพราะว่า คนท่ีฟัง
ภาษาไทย บางทีไม่เข้าใจภาษาไทย ก็ต้องแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ และเน้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงแปลว่า 
Sufficiency Economy โดยเขียนเป็นตัวหนาในหนังสือ 
เสร็จแล้วเขาก็มาบอกว่า ค าว่า Sufficiency Economy ไม่
มีในต าราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎี

ใหม่ เป็นต าราใหม่ ถ้ามีอยู่ในต าราก็หมายความว่าเรา
ก๊อปปีม้า เราลอกเขามา เราไม่ได้ลอก ไม่อยู่ในต ารา
เศรษฐกิจ เป็นเกียรติท่ีเขาพูด อย่างท่ีเขาพูดอย่างนีว้่า 
Sufficiency Economy นัน้ไมม่ีในต ารา การท่ีพดูวา่ไมม่ีใน
ต าราน่ี ท่ีว่าเป็นเกียรตินัน้ก็หมายความว่า เรามีความคิด
ใหม่ โดยท่ีท่านผู้ เช่ียวชาญสนใจ ก็หมายความว่า เราก็
สามารถท่ีจะคิดอะไรได้ จะถูกจะผิดก็ช่าง แต่ว่าเขาสนใจ 
เขาก็สามารถท่ีจะไปปรับปรุงหรือไปใช้หลกัการเพ่ือท่ีจะให้
เศรษฐกิจของประเทศ และของโลกพฒันาดีขึน้" 
พระราชด ารัสพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
23 ธันวาคม 2542 
 

ผมเข้าใจว่าผู้อ่านหลายท่าน คงจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกบั
ผม ท่ีได้มีโอกาสไปศึกษาต่างประเทศ ในห้วงเวลาท่ี
ประเทศไทย เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เมื่อปี 2540 ในปีนัน้ ผม
ได้เห็นความทุกข์ยากของคนไทย ท่ีได้ติดหลุมกับดกัมหา
โหด ของประเทศลัทธิทุนนิยมต่างๆ ท่ีเป็นผู้ เขียนกติกา 
และทฤษฎีต่างๆ หลอก และล้างสมอง ให้ประเทศก าลงั
พัฒนาทัง้หลายเดินตาม ทัง้ๆ ท่ีลักษณะนิสัย เศรษฐกิจ
พืน้ฐาน สภาพสงัคม วิธีคิด ของประเทศก าลงัพัฒนา กับ
ประ เทศทุน นิยมเหล่านั น้  แตกต่างกัน โดยสิ น้ เ ชิ ง 
นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ของเราทัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็นท่ี
กระทรวงการคลงั หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ีได้ไปร ่า
เรียนท่ีประเทศเหล่านัน้ ก็แน่นอนครับว่าจะนัง่คิดนอนคิด
ยงัไง ก็ต้องคิดตามหลมุกบัดกัของพวกนัน้เป็นอย่างดี เขา
เข้ามาบอกให้เปิดประเทศด้านเศรษฐกิจ กู้ เงินมาพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออก ฯลฯ เช่ือ
ไหมครับว่า ถ้าไปดูตัวเลขการเป็นหนี ้ไม่ว่าจะเป็นหนี ้
ธนาคารโลก หรือ IMF ประเทศก าลังพัฒนามีแต่จนลงๆ 
และจนลงเร่ือยมา ย่ิงท าตามกติกาการค้าเสรีท่ีฝร่ังเป็นคน
เขียนก็ย่ิงแย่หนกัไปอีก สงสยัไหมครับ ท าไมเวลามีปัญหา
เศรษฐกิจ คนจน คนรากหญ้า เด็กนักเ รียนจะโดน
ผลกระทบก่อนทกุครัง้ แล้วจะเลา่ให้ฟังครับ  
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จริงๆ แล้ว ผมได้ศกึษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต่างๆ มานาน

หลายปีแล้วครับ จนปัจจบุนัผมกล้าฟันธงว่า “ทฤษฎี
เศรษฐกจิพอเพยีง” ของในหลวง นัน้คือทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของโลกครับ ซึ่งหากเรายึด
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ปัญหาวิกฤติต่างๆ ก็จะไม่
เกิดขึน้ครับ แต่เป็นท่ีน่าเสียใจว่า ยังมีคนไทยอีกเป็น
จ านวนมากยังไม่เข้าใจ และน าแนวคิดนีม้าปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัของเรา หลายคนยังนึกว่าทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง คือการไม่ท าอุตสาหกรรม และถอยกลับไปท า
การเกษตรทัง้ประเทศ บางคนก็นึกว่าให้ทุกคนปลูกข้าว
เลีย้งสตัว์กินเอง และท าของใช้เองในครอบครัว บางคนก็
นึกไปโน่น ว่าให้ประหยัดไว้เยอะๆ ไม่ใช้เงิน หรือไม่ก็ปิด
ประเทศ ฯลฯ นักเศรษฐศาสตร์ไทย แต่ทาสความคิดฝร่ัง
บางคน ก็ออกมาบอกว่า แนวคิดไม่สอดคล้องกับหลัก
เศรษฐศาสตร์ และการค้าของโลก ทัง้ๆ ท่ีตวัเองยงัไมเ่ข้าใจ
วา่คืออะไร 
 

กฎเบือ้งต้นของเศรษฐศาสตร์ ก็คือ เราเช่ือวา่ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ในโลกมีอยู่จ ากัด แต่มนุษย์เรามีความต้องการท่ีไม่
จ ากดั ดงันัน้เศรษฐศาสตร์ ก็คือ ศาสตร์ ที่ ว่าด้วยการ
จัดสรรทรัพยากรที่ มีอยู่ อย่างจ ากัดให้คุ้มค่า และ
สอดคล้องตามความต้องการของมนุษย์ให้มากที่ สุด 
แต่ปัจจุบัน โลกมนัวุ่นวาย เพราะมีบางกลุ่ม บางประเทศ 
เช่น สหรัฐอเมริกา มีประชากร 326 ล้านกว่าคน จาก
ประชากรโลกเกือบ 7,600 ล้านคน (ข้อมูลจากWorld 
Population Review ปี ค.ศ. 2017) แต่ใช้ทรัพยากรของ
โลก ไปเกิน 95% เป็นต้น ส่วนประเทศไทยนัน้ เดินไปติด
กบัของทุนนิยมเข้าเตม็เปา เลยต้องมานัง่แก้ปัญหาไปวนัๆ 
แบบนี ้วา่ท าไมเงินไมพ่อใช้สกัที 
 

กลบัมาท่ีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวา่คืออะไรครับ อธิบาย
สัน้ๆ ก็คือ การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างพอดี ไม่น้อย 
หรือไม่มากเกินไป ไม่เกินตวั ทรัพยากรที่พูดถึงคืออะไร
ครับ ยกตวัอย่างง่ายๆ และใกล้ตวัเราท่ีสดุก็คือ เงินไงครับ 
คือ ให้ใช้เงินให้เป็น และรู้จักออม  ถ้าน าแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง มาประยกุต์ใช้กบัการใช้เงินของเรา เพ่ือ
ช่วยเหลือชาติแบบง่ายๆ ก็จะท าได้ดงันีค้รับ  ....  

แนวทางปฏบิตัใินแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 

 รู้จกัใช้เงินในการเลือกรับประทานอาหาร ในราคา  
ท่ีควรจะเป็น เช่น ไก่ทอด KFC กบัไก่ทอดของไทยตามร้าน
ทั่วๆ ไป จริงอยู่ครับว่า มนัเป็นไก่ทอดเหมือนกัน ขนาดก็
เท่ากัน แต่ราคามันห่างกันลิบ กินไก่ KFC แล้วท าให้เงิน
เหลือน้อยกวา่ กินไก่ทอดธรรมดา ท าให้เหลือเงินไปซือ้ของ
ใช้จ าเป็นอื่นๆ น้อยลงไปอีก เหลือเงินออมน้อยลง เวลาเกิด
เหตฉุุกเฉินขึน้มา ชีวิตก็ล าบาก และเป็นทุกข์ มีผลกระทบ
ในภาพรวมคือ ถ้าทุกคนกินแต่ไก่ KFC เงินออมของทัง้
ระบบก็จะน้อยลง ท าให้การขยายการลงทุนในประเทศ ก็
จะท าได้ยาก เน่ืองจากเงินออมในธนาคารมีน้อย ไม่พอให้
ระดมทุน ต้องไปกู้ ยืมเงินจากต่างประเทศเข้ามาอีก 
ประเทศก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เงินบาทก็จะอ่อนค่าลง
ตามทฤษฎี อีกอย่างครับ กินไก่ KFC 100 บาท เงินเข้าคน
ไทย 30 บาท เข้ากระเป๋าฝร่ังไป 70 บาท เป็นค่าลิขสิทธ์ิ 
เงินไหลออกนอกประเทศอีก  
 

 เลือกใช้ของท่ีต้องการ ในราคาพอเหมาะ เช่น 
รถยนต์ เป็นตวัอย่างท่ีใกล้ตวัท่ีสดุครับ ระหวา่งรถเบนซ์กบั
รถญ่ีปุ่ นท่ีผลิตในประเทศไทย ซึง่เป็นรถยนต์เหมือนกนั ว่ิง
ได้เหมือนกนั แต่คนส่วนใหญ่อยากจะเลือกรถเบนซ์เพราะ
แสดงสถานะทางสงัคมวา่เรามีเงิน แตห่ลายคนคงจะทราบ
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ว่า รถยนต์เป็นสินทรัพย์ท่ีเสื่อม
มูลค่าลงทุกวัน  ตามสัดส่วน
เวลา และมีอายุการใ ช้งาน 
ดงันัน้ ณ วนัท่ีเราขายรถยนต์  
ราคาของรถยนต์ราคาแพง ก็จะ
มีมูลค่าลดลงมากกว่า ทัง้นีย้ัง
ไม่รวมค่าบ ารุง รักษาและค่า
ซ่อม ท่ีหลายคนใ ช้รถแพงๆ 
ตระกูลยุโรป ก็โดนศูนย์บริการปล้นแบบไม่ปราณี เพราะ
ช่างซอ่มชาวบ้านทัว่ไปก็ซอ่มไมไ่ด้ ต้องเข้าศนูย์เฉพาะ เพ่ือ
เปลี่ยนอปุกรณ์ท่ีผลิตในตา่งประเทศเท่านัน้ หลายคนยงัคง
ไม่ทราบว่า ประชาชนในประเทศท่ีเราเห่อรถแพงๆ ของเขา 
แต่เขากลับไม่เห็นความส าคัญของการแสดงสถานะทาง
สังคมด้วยรถยนต์เท่ากับบ้านเรา แต่เลือกใช้รถยนต์ท่ี
คุ้มค่าในราคาเหมาะสม ผลกระทบอื่นๆ ก็จะคล้ายๆ  กับ
ข้อ 1 ท่านก็ลองคิดนะครับว่า ซือ้รถเบนซ์มาขับ กับซือ้รถ
ผลิตในประเทศ แล้วโดยภาพรวมคนไทยจะได้ประโยชน์
จากเงินท่ีท่านจ่ายมากน้อยต่างกันเพียงใด สินค้าหลาย
อย่างมันแพงเกินราคา ก็เพราะเราจ่ายค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือคา่ลิขสิทธ์ิมากกวา่ต้นทนุของสินค้าเองซะอีก 
 

 บริโภคสินค้าด้วยเงินออม เราจะเห็นวา่คนในบ้าน 
เรากลบัไปบริโภคสินค้าด้วยเงินกู้  เช่น กู้ เงินไปซือ้โทรทศัน์ 
มือถือ กระเป๋าหลยุส์ ฯลฯ แล้วสิน้เดือน ก็ต้องมาเป็นทุกข์
ผ่อนช าระกนัศีรษะโตเป็นแถบ ลกัษณะนิสยัแบบนีเ้รียกวา่
ใช้เงินกนัเกินตวั ซึง่ก าลงัเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
เป็นมะเร็งร้าย ท่ีก าลังจะลามท าให้เศรษฐกิจอเมริกา 
ระเบิดในอีกไม่ช้านี ้หลักการคือ เราต้องเข้าใจก่อนว่า 
การบริโภคกับการลงทุนนัน้ต่างกัน เช่น ถ้าท่านซือ้มือถือ
มา เพ่ือมาใช้ในวิชาชีพแล้ว มันจะท าเงินกลบัมาให้ท่าน 
นั่นเรียกว่าเป็นการลงทุน แต่ถ้าท่านไม่มีกิจอนัใดท่ีจะใช้ 
แต่ซือ้มา เพราะว่าคนอื่นเขาก็มีกัน อันนัน้ก็เรียกว่าการ
บริโภค อะไรท่ีเป็นการลงทุน มนัย่อมมีผลตอบแทนคืนมา 
(แม้วา่สินค้านัน้ จะมีมลูคา่เสื่อมถอยทกุวนั) แตก่ารบริโภค

นัน้ สินค้าท่ีท่านซือ้มาบริโภค 
มนัก็จะมีค่าเสื่อมถอยลงทุกวัน 
โดยไม่มีผลตอบแทนคืนมา ถ้า
ท่านบริโภคสินค้าด้วยเงินกู้ กัน
เยอะๆ ทัง้ประเทศมันก็จะมี
ผลกระทบ ท าให้ท่านไมส่ามารถ
จะมีเงินไปลงทุนได้ เพราะเงินกู้
ของท่าน ท่ีสามารถจะกู้ ไปลงทนุ 

ได้ถกูจดัลงในโควต้าของเงิน ท่ีท่านกู้ออกมาบริโภคไปแล้ว 
ท้ายสุด  ก็ต้องไปกู้ ยืมเงินจากต่างประเทศ เข้ามาอีก 
ประเทศก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เงินบาทก็จะอ่อนค่าลง
ตามทฤษฎี  
 

 ใช้เงินในสิ่งท่ีมีประโยชน์เป็นรูปธรรมเท่านัน้ 
ตวัอย่างท่ีผมจะยกตวัอย่างได้ง่ายๆ คือ การส่ง SMS เข้า
รายการโทรทัศน์ต่างๆ เท่าท่ีผมทราบ มีแต่ประเทศก าลัง
พัฒนา และประชาชนไม่มีความคิดเท่านัน้ ท่ีจะนิยมส่ง 
SMS เข้ารายการโทรทศัน์ มากมายแบบประเทศไทย อย่าง
ผมนั่งดูโทรทัศน์ ผมก็สงสัยว่าคนท่ีส่ง SMS เข้าไปจะได้
ประโยชน์อะไรบ้าง สรุปก็คือ  ได้แต่ความสะใจ ไม่มี
ประโยชน์ในทางรูปธรรมอะไรเลย บางคนสง่ SMS เดือนนงึ
หลายหมื่นบาท แต่ไม่รู้ว่าส่งไปท าไม ซึ่งเป็นการใช้เงินท่ี
ควรจะออมอย่างไมถ่กูเร่ืองเท่าไหร่นกั  
 

 สง่เสริมการซือ้สินค้าท่ีผลิตในประเทศ ซึง่คนไทย 
เราอาจจะมีจิตส านึก ในเร่ืองนีค้่อนข้างน้อยไปบ้าง หาก
ท่านสงัเกตวุา่ ท าไมหลายๆ ชาติท่ีเจริญ มกัจะเป็นชาติท่ีมี
ความเป็นชาตินิยมสูงมาก เช่น ญ่ีปุ่ น เกาหลี ไต้หวนั จีน 
ทัง้นี  ้เน่ืองมาจากสินค้าแบบเดียวกัน คนในชาตินัน้จะ
เลือกซือ้สินค้า ท่ีผลิตในประเทศของเขาก่อน ท าให้สินค้าท่ี
ผลิตในประเทศ ได้มีโอกาสทดลองตลาด ปรับปรุงสินค้า 
และสะสมเงินทุน ไปท าเร่ือง การวิจัยและพฒันา ต่อยอด
ไปได้ แตถ้่าคนไทย เรานิยมซือ้ของตา่งชาติ มากกวา่ของท่ี
ผลิตในประเทศ เงินก็จะไหลออกนอกประเทศเป็นจ านวน
มาก เหมือนน า้ท่ีแห้งเหือดไปจากสระน า้ แทนท่ีคนไทยจะ
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ได้ประโยชน์จาก Multiplier Effect หรือตัวคูณของการใช้
เงินต่อไปเป็นทอดๆ ในระบบเศรษฐกิจของเราเอง แต่เงิน
กลับไหลออกนอกประเทศ คนไทยก็ได้แต่ค่าแรงในการ
ขายของเท่ านัน้  สิน ค้า ย่ี ห้อดังๆ  ของโลก เช่น  LG, 
Samsung, Haier, TCL, Huawei ก็ โตมาจากตลาดใน
ประเทศก่อนทัง้นัน้  

 งดอบายมุข อนันีง้่ายท่ีสดุครับ แตเ่ป็นปัญหาท่ี 
ฝังลงรากลกึสดุของสงัคมไทย เพราะหวย ทัง้บนดิน ใต้ดิน 
มัน โผล่ ออกมยุบยับมาก  ขนาดจะดูฟุตบอล โลก 
หนังสือพิมพ์บ้านเรา ก็ยังมีราคาต่อรองให้อีก คือไม่ว่าจะ
เป็นอบายมุขประเภทไหน ก็ท าให้เราไม่มีเงินออมทัง้นัน้ 
พอไมม่ีเงินออม ท้ายสดุก็ต้องพึง่เงินกู้มาบริโภคกนัอีก 
 

 รู้จกัลงทุนในสิ่งที่มีประโยชน์ และได้ความรู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ห้าม ให้เราไม่ใช้เงินนะครับ 
เพียงแต่ว่าใช้เงินให้เกิดประโยชน์กบัตวัเรา เช่น การลงทนุ
ในสินทรัพย์ท่ีสร้างมลูค่าเพ่ิม การลงทุนเพ่ือให้เกิดความรู้
เพ่ิมขึน้ จากการซือ้หนังสือท่ีมีประโยชน์มาอ่าน ไปฟัง
สมัมนา ไปทศันาจร ไปดงูาน ฯลฯ  

กล่าวโดยสรุปนะครับ การน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในชีวิตประจ าวันของเรา จะท าให้เรา
สามารถใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีเงินออม เหลือเก็บไว้ใช้ในการ
บริโภคสิ่งท่ีจ าเป็น ไม่มีภาระหนีส้ินท่ีไม่จ าเป็น เงินออมทัง้
ระบบ ก็จะเพียงพอต่อการระดมทุน เพ่ือการลงทุนใน
ประเทศ ไมต้่องพึง่พิงเงินตราตา่งประเทศ ท่ีเข้าเร็วออกเร็ว 
แบบท่ีเราเรียกว่า Hot Money ประเทศก็จะมีเงิน ไม่ต้อง

ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกันบักโกรกแบบสมัยฟองสบู่  
ค่าเงินบาทก็จะไม่อ่อน เศรษฐกิจในประเทศก็จะแข็งแกร่ง 
ไม่ต้องมาปวดหัวเถียงกัน เร่ืองจะขึน้หรือไม่ขึน้ดอกเบีย้ 
เพราะอเมริกาจะขึน้ดอกเบีย้ และกลวัเงินจะเฟ้อ  
 

ต้องอธิบายเพ่ิมเติม ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง นั้น

หมายถึงความพอดีด้วยนะครับ ไม่ได้ห้ามกู้หนีม้าลงทุน
แต่อย่างใดนะครับ ตราบใดท่ีกู้หนียื้มสินแล้วมาลงทุน แต่
การลงทุนนัน้ยงัสามารถให้ผลตอบแทนท่ีมีความเป็นไปได้
วา่จะช าระหนีไ้ด้ก็ถือวา่พอเพียงนะครับ 
 

มีคนถามผมว่า ถ้าใครยึดหลกัพอเพียง เขาก็เปิดร้านขาย
ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวไม่ดีกว่าเหรอ ไม่ต้องลงทุนเปิดบริษัท
ใหญ่โต ค าตอบก็คือ ตราบใดท่ีคณุ พอใจกบัร้านก๋วยเตี๋ยว 
แล้วมนัพอเพียงท่ีจะเลีย้งครอบครัวได้ ก็เข้าข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียงครับ แต่ถ้าคณุ ไปเปิดบริษัท ทัง้ๆ ท่ีไม่แน่ใจ หรือ
มัน่ใจวา่จะไปรอดไหม ซึง่แบบนีก้็เข้าข่ายเกินตวัครับ  
 

ประเทศไทยเราโชคดีจริงๆ ครับท่ีมีพระเจ้าแผ่นดินท่ีทรง
อั จ ฉ ริ ย ะ ภ า พ 
พ ร ะ ร า ช ท า น
แน วคิ ด  ก า ร ใ ช้
ชี วิ ต  ที่ เ ป็นทาง
สายกลาง ใ ห้กับ
พวกเราทุกคน และ
เป็นกุญแจ ในการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
เศรษฐกิจได้ทุกยุค
ทุกสมัย ซึ่งรัฐบาล 
ควรจะขยายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี ้เข้าสู่หลกัคิดของ
คนในชาติ ให้มากท่ีสุด  ย่ิงถ้าทุกคนในโลก ยึดตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง ก็จะไม่มีการเบียดเบียนทรัพยากรท่ีมี
อยู่จ ากดั เอารัดเอาเปรียบ คนหรือประเทศท่ี
ด้อยกวา่แบบทกุวนันี ้…… 
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ที่มา : http://www.thaiembassy.ch/News_detail/121.html  
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โดย นกฮกู 

แล้ววันหนึ่งเราก็คิดถึงบ้าน(ไทย)มากๆๆ จึง
ตัดสินใจกลับไปบ้านเกิด แต่หลายคนก็ให้มีเหตุท่ีต้อง
กลบัคืนสู่สวิตฯอีก  จึงมีค าถามว่า ย้ายกลบัมาอยู่ท่ีสวิตฯ   
จะเร่ิมต้นท่ีไหน และ อย่างไร จะไปพกัท่ีไหน ยงัหางานท า
ไมไ่ด้ ไมม่ีเงิน และๆๆๆๆ  

การย้ายออกจากสวิตฯ กลบัไปอยู่เมืองไทย ของ
หลายคน มีหลายเหตุผล อยากกลบัไปอยู่บ้านเกิด คิดถึง
ความอบอุ่น แสงแดด ทะเล และค่าครองชีพต ่า ส าหรับ
หลายคนซึ่งไม่สามารถปรับตัวในบ้านเกิดได้อีกแล้ว ก็
อยากกลับมาใช้ชีวิตท่ีสวิตฯ แต่การกลับมาอยู่ และต้อง
เร่ิมต้นใหม ่ควรท าอย่างไร   

 
ถ้ากลบัมา อย่างพอมีฐานะ มีเงินทองพอใช้จ่าย

ช่วยเหลือตัวเองได้ก็ง่าย แต่ส่วนใหญ่จะกลับมาเพราะ

ความยากแค้น หมดสิน้ทัง้งานและท่ีอาศัย จากค าถาม

ข้างต้น แสดงว่าผู้ ถามยังอยู่ในช่วงวัยของการท างาน 

เพราะถ้าสูงวยั เกษียณแล้ว รับเงินเบีย้ผู้สูงวยัแล้ว คงมา

ได้อย่างไมเ่ดือนร้อนมากนกั  

กรณี ท่ียังอยู่ในวยัของการท างาน ก็ต้องท าเร่ือง
ขอความช่วยเหลือจากส านกังานสงัคมสงเคราะห์ 

ขออธิบาย ตัง้แตเ่กิดความคิดและตัง้ใจ จะย้ายกลบัมา 
สวิตฯ อย่างจริงจัง เราก็ต้องหาบ้านพักก่อน กรณีท่ีไม่มี
ญาติ ไม่มีเพ่ือน ซึง่จะให้ท่ีพกัพิง ก็ต้องขอความช่วยเหลือ
จากอ าเภอ ซึ่งเราต้องการไปอยู่อาศัย ซึ่งอาจจะจัดหา
ห้องพกัชัว่คราว ในระยะแรกให้ แล้วเดินเร่ืองตามขัน้ตอน  

1. แจ้งย้ายออกจากประเทศไทย และ แจ้ง 
ส านกังานภาษีส าหรับการน าเข้าเคร่ืองใช้สว่นตวั 
โดยต้องแจ้งย้ายออกในอ าเภอท่ีพกัอาศยั และต้องแจ้งการ
ย้ายออกท่ีสถานทูตสวิส ท่ีประเทศไทยด้วย และถ้ามี
เคร่ืองใช้ส่วนตัวเช่น เคร่ืองเรือน หรือของใช้อื่นๆ ต้อง
ติดตอ่ส านกังานภาษีน าเข้า  
การแจ้งย้ายเข้า ตอ่หน่วยงานตา่งๆ ในสวิตฯ  
ผู้มีสญัชาติสวิส มีสิทธิท่ีจะย้ายกลบัมาเม่ือใดก็ได้  

- มีสิทธิท่ีจะมาพกัในเขตไหนของประเทศก็ได้  

- แจ้งย้ายเข้า ณ อ าเภอท่ีต้องการอาศยัอยู่ ตาม
อัธยาศัย (ภายในก่ีวัน นับจากวันท่ีย้ายเข้า 
ขึน้กบัข้อก าหนดของรัฐนัน้ๆ) 

- ถ้าเป็นชาย และอายุยงัน้อย อยู่ในเกณท์ท่ีต้อง
รับราชการทหาร ต้องติดตอ่หน่วยงานทหาร 

- แจ้งบริษัทท าประกันสุขภาพ ภายใน 3 เดือน 
เป็นกฏหมายท่ีบงัคบัผู้อาศยัในสวิตฯทกุคน ต้อง
ท าประกนัสขุภาพ  

- ติดต่อส านักงานประกันสังคม ผู้ สูงอายุและ
ทพุพลภาพ (AHV/IV, AVS/AI) ในรัฐท่ีพ านกั 

- ถ้าต้องการขบัรถ แจ้งท าใบขบัข่ี 
 

2. หางานท า 
เร่ืองใหญ่รองมาจากการหาท่ีอยู่อาศยั เม่ือเป็นคนสวิสแล้ว 
ก็มีสิทธิท่ีจะท างานใดๆ ท่ีไหนก็ได้ ไม่ต้องใช้ใบอนุญาต
ท างาน และก่อนย้ายเข้ามา ก็สามารถเร่ิมหางานท า
ล่วงหน้า โดยขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน SECO 
(Staatssekretariat für Wirtschaft, Secrétariat d’Etat à 
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l’économie, Segreteria di Statodell’economia) ท า ง
ออนไลน์ ซึง่มีแบบฟอร์มใบสมคัรงาน ให้กรอกข้อมลู แล้ว 
SECO จะส่งต่อประสานงานกับส านักงานจัดหางานของ
รัฐ (RAV, ORP, URC) นอกจากนี ้เราสามารถสอบถาม 
หางานได้จากบริษัทจดัหางานทัว่ไป อีกทางหนึง่ 

 

เพ่ือเพิ่มโอกาสในการหางาน ขอเสนอแนะว่า 
- ควรสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระดับส่วนตวัและ
ระดับบริษัทคู่ ค้า เช่น เพ่ือน ญาติ คนรู้จัก บริษัทใน
เครือข่าย ลกูค้า เอเย่นต์สง่ของ เป็นต้น 
- ลงประกาศหางานในสิ่งพิมพ์ 
- ค้นหาทางอินเทอร์เนต 
- ค้นหาจากเว็ปบริษัทต่างๆ ซึ่งประกาศหาพนักงานใน
ต าแหน่งท่ีวา่ง สามารถสมคัรโดยตรงทางออนไลน์ 
- ค้นหาจากสมดุโทรศพัท์หน้าเหลือง 
 

3. ส านักงานประกันคนว่างงาน และส านักงาน
สวัสดกิารสังคมสงเคราะห์ 

เร่ืองนีน้่าสนใจ เพราะการหางานไม่ง่ายอย่างท่ีคิด ค าถาม
คือ เรามีสิทธิขอความช่วยเหลือจากส านักงานประกันคน
วา่งงาน และขอเงินสงัคมสงเคราะห์ ได้หรือไม่ 
ส าหรับความช่วยเหลือจากส านักงานประกันคนว่างงาน 
[Arbeitslosversicherung (ALV), Assurance-chômage 
(AC), Assicurazione contro la disoccupazione (AD)] 
ภายในหนึ่งปี หลังจากย้ายกลับมาให้ติดต่อส านักงาน
จดัหางาน (Arbeitsamt, agence pour l'emploi, agenzia 
di collocamento) ของรัฐในเขตท่ีอยู่อาศยั มีข้อก าหนดถึง
สิทธิได้รับการประกนั คือ 
- อยู่ในตา่งประเทศเกินหนึง่ปี 

- ได้ท างานในต่างประเทศอย่างน้อย 12 เดือนในช่วงเวลา
สองปี  

- มีหนงัสือรับรองการท างาน 
 

ส านักงานสวัสดกิารสังคมสงเคราะห์ 

แน่นอนคณุมีสิทธิขอความช่วยเหลือจากส านกังาน
สวสัดิการสงัคมสงเคราะห์ ให้ติดตอ่กบัส านกังานฯใน
อ าเภอหรือรัฐท่ีพ านกัอาศยั  

  
การกลบัมามือเปลา่ อาจไมง่่ายอย่างท่ีหวงั แต่

อย่างน้อย ท่ีประเทศสวิตฯ ก็มหีน่วยงานรัฐซึง่พร้อมจะ
ช่วยเหลือประชากร ให้ได้อยู่ดี มีสขุตามสมควร สิ่งส าคญั
คือการมีเพ่ือนท่ียงัคบหา ติดตอ่กนั และยินดีช่วยเหลือกนั
ในเบือ้งต้น จนกวา่เราจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ซึง่มี
ขัน้ตอนและใช้เวลาพอควร หรือจนกวา่จะหาบ้านพกัของ
ตน และหางานท าได้ 

เพ่ือนๆหลายคนมีประสบการณ์เร่ืองนี ้เรามา
แลกเปลี่ยนกนัไหมคะ ถ้าอนญุาตให้เผยแพร่ เรายินดีน า
เร่ืองของคณุ ลงในวารสารรวงข้าว ขอบคณุลว่งหน้าคะ่ 
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พวกเราหลายคน เมื่อมาอยู่สวิตฯ โชคดีได้ท างาน

ท าการ มีเงินเดือน ได้จับจ่ายใช้สอย เพราะฉะนัน้จึงเป็น
เร่ืองจ าเป็น ท่ีเราควรจะได้รู้ถึงสิทธิของเรา ถ้าเมื่อไหร่ท่ี
นายจ้าง จะให้เราออกจากงาน ออกมาจากแหล่งเงินทอง
ของเรา เขาและเรามีสิทธิอย่างไรบ้าง เพราะยังมีความ
เข้าใจผิดกันอยู่มาก ฉบับนีผ้มจึงมาเล่าให้อ่านกันถึง 10 
ความเข้าใจผิด ท่ีพบได้บ่อย ส่วนจะมีอะไรบ้างนัน้ ไป
ติดตามกนัเลยครับ 

 

ความเข้าใจผิด ข้อ 1 : ส าหรับการเลิกจ้างนัน้ต้องมี
เหตุผลที่เหมาะสมเท่านัน้ 
“ มนัเป็นเหตผุลในการเลิกจ้างหรือเปลา่ครับ ”  เป็นค าถาม
ท่ีพบบ่อยของลูกจ้างท่ีโทรศัพท์มาขอค าปรึกษากับ 
Beobachter หากเขาเหล่านัน้ ประสบโชคร้ายเก่ียวกับ
หน้าท่ีการงาน หรือมีปัญหากบัหวัหน้างาน  
ค าตอบคือ: อาจจะเป็นไปได้ แต่ไม่ถูกเสมอ ตามหลัก
กฏหมายแรงงานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นัน้ ระบุถึงสิทธิ
เสรีภาพในการยกเลิกสญัญาไว้วา่ ทัง้สองฝ่ายสามารถท า 
 

ได้ตลอดเวลา มีข้อยกเว้นเป็นบางกรณีเท่านัน้     การ
ยกเลิกสญัญาการท างานนัน้ ไม่จ าเป็น ต้องให้เหตผุลหรือ
มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า  ด้วยเหตุนีก้ารท่ีโดนเลิกจ้างงาน
แบบฟ้าผ่า ไม่ทนัให้ได้ตัง้ตวัเลยนัน้กระท าได้   ดงับญัญัติ
ของศาลสูงสุดแห่งสมาพันธ์รัฐสวิส  ท่ี ว่า: ถึงแม้จะดู
เหมือนว่า ไม่ค่อยมี จริยธรรม เท่าไหร่ แต่การเลิกจ้าง
โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า ก็ถือว่าไม่ผิด
กฏหมาย นะครับ 
 

ความเข้าใจผิด ข้อ 2:  การลาออกจากงาน หรือ เลิก
จ้างงาน จะต้องส่งจดหมายแบบลงทะเบียนเท่านัน้ 
ส าหรับการยกเลิกสญัญาการท างานนัน้ ตามกฏหมาย ไม่
มีการระบุ รูปแบบท่ีแน่นอน ส าคัญท่ีสุดคือ การยกเลิก
สญัญานัน้ จะต้องแสดงถึงวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน และไม่
ท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในการท่ีจะยกเลิกข้อ
สญัญาการท างานระหว่างกนั ต้องระบุถึงการสิน้สดุลง ณ 
เมื่อใด ซึ่งเราสามารถบอกด้วยปากเปล่า ทางอีเมล์ หรือ 
ทาง sms  ก็ได้ ยกเว้นว่า  ในสัญญาข้อตกลง ได้ระบุ
รูปแบบท่ีแน่นอนไว้ เพ่ือน ามาเป็นหลักฐานยืนยัน ขอ
แนะน าว่า ควรบอกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ 
ให้ผู้ รับยืนยนัรับทราบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

ความเข้าใจผิดข้อ 3: จดหมายยกเลิกสัญญา มีผล
นับตัง้แต่วันประตราไปรษณีย์ 
การยกเลิกสญัญาเร่ิมมีผล เมื่อผู้ รับ ได้รับทราบแล้ว ด้วย
เหตุ นี ก้ ารประทับตราไปรษณี ย์จึ ง ไม่ ใช่ สิ่ ง ส า คัญ 
เพ่ือท่ีจะให้ก าหนดระยะการยกเลิกสญัญาตอนสิน้เดือน 
จะต้องส่งให้ผู้ รับทราบก่อน ณ วนัสดุท้ายของเดือนท่ีผ่าน
มา ถ้าหากจดหมายนัน้ล่าช้า แม้จะมีผลก็ตามแต่ ทว่า
ความผกูพนัธ์ของการท างานก็จะเลื่อนไปอีก 1 เดือน จงึจะ
ออกได้ และถ้าหากว่าจดหมายลงทะเบียนนัน้ไม่สามารถ
ส่งมอบได้ จะมีผลตอ่เมื่อผู้ รับไปรับจดหมายดงักลา่ว ณ ท่ี
ท าการไปรษณีย์ หรือ ตามก าหนดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไป
รับได้ 

 

 ความเขา้ใจผดิ 
เกีย่วกบัการเลกิจา้งงาน 
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ความเ ข้าใจผิด
ข้อ 4: การลาออก
เอง ดีกว่าการถูก
ให้ออก 
การถูกให้ออกจาก
งาน ส าหรับหลาย
คนถือว่าเป็นเร่ือง
น่าเสื่อมเสีย ด้วย
เหตุนีห้ลายๆคนจึง
ลาออกเองดีกว่ า 

และจะได้ใบผ่านงานท่ีระบุว่า “ลาออกด้วยความประสงค์
ของตนเอง” อาจเป็นสิ่งดีส าหรับอตัตา(Ego) แต่นัน่ก็ใช่วา่
จะดีเสมอไป ถ้าหลงัจากลาออกจากงานแล้ว ไม่มีงานท า 
และเสี่ยงกับปัญหาเร่ืองสิทธิประกันสงัคมต่างๆ (ประกัน
ตกงาน)  ข้อแนะน าคือ ก่อนท่ีคุณจะลาออก ควรท่ีจะมี
งานใหมร่องรับก่อน ถ้าไมเ่ช่นนัน้ ก็ให้นายจ้างเป็นผู้ให้คณุ
ออกเสียดีกว่า อีกอย่างคือ เร่ืองของใบผ่านงาน นัน้ไม่
จ าเป็นต้องระบุว่าฝ่ายใดเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการ
ท างาน 
 

ความเข้าใจผิด ข้อ 5: ถ้าฉันลาออกเอง จะไม่สามารถ
ไปรับเงนิประกันคนตกงานได้ 
สิทธิการรับเงินชดเชยรายวนั ส าหรับผู้ตกงานนัน้ ขึน้อยู่กบั
หลายปัจจัยด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ ตกงานคนนัน้จะต้อง
เคยท างานในระยะ 2 ปีท่ีผ่านมา รวมกนัแล้วอย่างน้อย 12 
เดือน ในฐานะลกูจ้างท่ีได้จ่ายเงินเข้ากองทนุประกนัสงัคม 
และผู้นัน้จะต้องเป็นผู้มีความสามารถท างานได้ และแสดง
ความพยายามท่ีจะหางานใหม่ ถ้าไม่มีข้อใดขดักบัเง่ือนไข
ท่ีตัง้ใว้ ผู้นัน้ก็สามารถรับเงินชดเชยรายวนัส าหรับผู้ตกงาน
ได้ ถึงแม้ว่าผู้นัน้จะลาออกจากงานเองก็ตาม แต่ถ้าผู้ ใดมี
ส่วนผิดเองในการตกงาน เช่น เพราะว่าผู้นัน้ ลาออกโดยท่ี
ยังพอทนท างานต่อได้ อาจจะโดนปรับ โดยการถูกลด
จ านวณเงินรายวนั ในกรณีท่ีมีความผิดร้ายแรง อาจโดน
ปรับสงูสดุ ถงึ 60 วนัของเงินชดเชยรายวนัเลยทีเดียว  
 

ความเข้าใจผิด ข้อ 6: พนักงานมีอายุงานนานๆ ถูก
ให้ออกโดยไม่มีความผิด มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย
จากนายจ้าง  
ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ทุกกรณี ถึงแม้กฏหมาย จะระบุไว้ว่า 
พนกังานท่ีอายเุกินกวา่ 50 ปีขึน้ไป และมีอายงุานนานกว่า 
20 ปีกับบริษัทท่ีท าอยู่ มีสิทธ์ิจะได้รับเงินเดือนชดเชย 
ตัง้แต ่2 ถงึ 8 เดือน แต่จริงๆแล้ว นายจ้างสามารถหกัเงิน
ส าหรับจ่ายให้ลูกจ้างเข้าเงินกองทุนสะสมหลังเกษียณ

ส าหรับลูกจ้าง (BVG เสาท่ี 2) ได้ โดยปกติแล้ว เงินหัก
เข้ากองทุน จะสูงกว่าเงินชดเชยท่ีคาดว่าจะได้รับ ซึ่งจะ
เป็นผลดีเฉพาะกับลูกจ้างท่ีมีรายได้น้อยเท่านัน้ ท่ีไม่ต้อง
โดนหกัเงินเข้ากองทุนหลงัเกษียณภาคบงัคบั (รายได้ต่อปี
ไม่เกิน 21,150 สวิสฟรังค์)  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสญัญาข้อตกลง
ของแตล่ะสาขาอาชีพนัน้ๆหรือตามแผนสวสัดิการสงัคมใน
การจ่ายเงินค่าชดเชยของบริษัทนัน้ๆ ถ้าบริษัทใดไม่มี
สวสัดิการดงักล่าว ลกูจ้างท าได้เพียงแค่หวงัว่านายจ้างคง
ใจดีเท่านัน้เอง  
 

ความเข้าใจผิด ข้อ 7: ตราบใดที่ ลูกจ้างป่วยอยู่  ไม่
สามารถให้ออกได้ 

ตามกฏหมายคุ้ มครองการเลิกจ้าง ในกรณีท่ีลูกจ้างไม่
สามารถท างานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือว่าเป็นบางส่วนได้ 
แต่การคุ้มครองนีมี้ระยะเวลาจ ากัด และขึน้อยู่กบัอายุ
งานของลูกจ้างด้วย ในปีแรกของอายุงาน จะได้รับการ
คุ้มครอง 30 วันระหว่างท่ีป่วย นายจ้างจะไม่สามารถให้
ลกูจ้างออกได้ ถ้าอายงุาน ตัง้แต ่2 ถงึ 5 ปี ได้การคุ้มครอง 
90 วัน และเร่ิมตัง้แต่ปีท่ี 6 จะได้ 190 วัน  ถ้าหากหมด
ระยะเวลาการคุ้มครองไปแล้ว หรือว่า ลูกจ้างหายป่วย 
สามารถกลับมาท างานได้ 100 เปอร์เซ็นเช่นเดิมก่อน
ก าหนด นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างออกได้ ในส่วนของ
ลูกจ้างนัน้ สามารถลาออกเองได้ตลอดเวลา แม้จะอยู่
ระหวา่งการเจ็บป่วยก็ตามแต ่ 
 

ความเข้าใจผิด ข้อ 8: ใบผ่านงานนัน้จะได้รับ ณ วัน
สุดท้ายของการท างานเท่านัน้ 
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ตามกฏหมาย เราสามารถขอใบผ่านงานได้ตลอดเวลา 
และไม่ได้ระบุไว้ว่านายจ้างต้องออกไปผ่านงานให้เร็ว
เพียงใด โดยทัว่ไปจะใช้เวลา ประมาณ 2 อาทิตย์  
 

ความเข้าใจผิด ข้อ 9: เม่ือลูกจ้างครบอายุเกษียณ 
ความผูกมัดในหน้าที่การงานกส็ิน้สุดโดยอัตโนมัต ิ

ใช่ ถ้าได้ตกลงกนัไว้ในสญัญาวา่จ้าง แตถ้่าไมไ่ด้ท าสญัญา
ไว้ เมื่อลูกจ้างครบอายุเกษียณ จะต้องย่ืนใบลาออก 
ไมเ่ช่นนัน้ ข้อผกูมดัในหน้าท่ีการงานก็ยงัมีผลตอ่ไป เพราะ
ไม่มีข้อห้ามใดๆ  ท่ีบอกว่าคนท่ีเลยวัยเกษียณแล้ว จะ
ท างานตอ่ไปไมไ่ด้ 
 

ความเข้าใจผิด ข้อ 10 : “ให้สมัครใจออก” 
หมายความว่า “ไล่ออกทนัที” 
ไม่ใช่นะคะ...ลูกจ้างท่ีมีหน้าท่ีต้องติดต่อกบัลูกค้า หรือว่า
เป็นระดับหัวหน้า บ่อยครัง้จะถูก “ให้สมัครใจออกทันที
(จ้างออก)” เขาเหล่านัน้ จะพ้นจากหน้าท่ีการงานทนัที แต่
ยังคงได้รับเงินเดือนเต็มอตัราตามกฏหมายคุ้มครองการ
เลิกจ้างรวมทัง้เงินสวสัดิการทุกอย่าง  การถูก ”ให้สมัคร
ใจออก” จึงไม่ใช่ การถูก ”ไล่ออก” ทนัที ดงัเช่นท่ีหลายๆ
คนเข้าใจผิดกัน  การ ”ไล่ออก” นัน้ ท าได้เพียงบางกรณี 
เช่น ลกูจ้างมีความผิดร้ายแรง เช่น ฉ้อโกง ลกัโขมย ท างาน
เป็นคู่แข่งกับนายจ้าง เป็นต้น การถูกไล่ออกจากงาน
ดงักล่าว หน้าท่ีการงานจะสิน้สดุทนัที และนายจ้างไม่ต้อง
จ่ายเงินเดือนๆถัดไปด้วยเช่นกัน แต่ส าหรับการถูก”ให้
สมคัรใจออก” ความผูกพันในหน้าท่ีนัน้ ยังคงมีอยู่ต่อจน
สิน้สดุระยะเวลาของการคุ้มครองการเลิกจ้าง  การถูก ”ให้
สมัครใจออก” ไม่มีผลเสียส าหรับลูกจ้าง ในทางตรงกัน
ข้าม ผู้ ท่ีถูก ”ให้สมัครใจออก” สามารถน าเวลาท่ียงัได้รับ
เงินเดือนท่ีเหลืออยู่หยดุพกัผ่อนก่อนก็ได้ หรือไมก่็ สามารถ

หางานใหมแ่บบใจเย็นๆไปเร่ือยๆก่อน ……  

 
ท่ีมา : Beobachter, 10. Feb 2017  
ผู้ เขียน: Irmtraud Bräunlich  
ผู้แปล ศกัดา บวัลอย 

ไหนๆ ก็เล่ามาถึงเร่ือง การไล่ออกแล้ว ผมขอต่อเร่ืองนีอ้ีก
สัก 10 ค าถาม นะครับ เพราะเมื่อมีงานแล้ว ใครๆ ก็ไม่
อยากถกูไลอ่อก ใช่ไหมครับ....เพราะฉะนัน้ รู้ไว้จะได้ไม่ท า
นะครับ.... 
 

 
 
 
 
 
 
1. กรณีใดจะถูกไล่ออกจากงานทนัท ี

ตอบ..เฉพาะกรณีท่ีมีหลกัฐานส าคัญ อันเป็นผลกระทบ
รุนแรงต่อความไว้วางใจกัน ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
โดย ท่ี ไม่สามารถใ ห้ท างานต่อไปจนถึงระยะเวลา
ก าหนดการยกเลิกสญัญาวา่จ้างได้ 

 

2. สาเหตุใดบ้างที่นายจ้าง สามารถไล่พนักงานออก
ได้ทนัท ี

ตอบ..ความผิดร้ายแรงในท่ีท างาน เช่น การลกัโขมย การ
ไม่ซื่ อสัตย์  คดโกง ลงไม้ลงมือกัน  ถูกลูกจ้างด่าทอ
เสียๆหาย หรือว่าการปฏิเสธการปฏิบตัหน้าท่ี หยุดพกัร้อน
เองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนายจ้าง สิ่งเหล่านีเ้ป็น
สาเหตใุห้โดนไลอ่อกได้ทนัที 
 

3. การถูกไล่ออกทันที ต้องมีการแจ้งเตือนก่อนไหม
ตอบ... ไม่ต้อง ตราบใดท่ีสาเหตุของการให้ออกนัน้ สืบ
เน่ืองมาจากความผิดร้ายแรง แตบ่างกรณีท่ีไมก่ระจ่าง เช่น 
ถ้าหากลูกจ้างมาท างานสายบ่อยครัง้ ศาลแรงงานเคย
ตดัสินไว้วา่ นายจ้างจะต้องแจ้งเตือนลกูจ้างลว่งหน้าก่อนท่ี
จะให้ออกจากงานทนัที 
 

4. ถ้าลูกจ้าง มีความสามารถไม่เพียงพอ นายจ้าง
สามารถไล่ลูกจ้างออกทนัทไีด้ไหม 
ตอบ..ไมไ่ด้ 

10 ค าถามเร ือ่งการไล่ออก 
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5. ระหว่างที่ลูกจ้างป่วย จะถูกไล่ออกทนัท ีได้หรือไม่ 
ตอบ...ได้ ถ้าการให้ออกแบบทันทีนัน้ มีเหตุผลอันควร 
ลกูจ้างจะได้รับความคุ้มครองการเลิกจ้าง ระหวา่งท่ีป่วย มี
เฉพาะในกรณีการเลิกจ้างปกติเท่านัน้ (ดท่ีู ความเข้าใจผิด 
ข้อ 7) 
 

6. ฉันจะต้องท าอย่างไร ถ้าหากโดนไล่ออกกระทันหัน 
โดยไม่ยุตธิรรม  
ตอบ.. .สิ่งส าคัญท่ีสุด คือ คุณจะต้องรีบด าเนินการ
คัดค้านการเลิกจ้างนีท้นัทเีป็นลายลักษณ์อักษร และใน
ขณะเดียวกนั คณุต้องแสดงความพร้อมท่ีจะท างานต่อไป
ได้ และคณุควรเรียกร้องขอสาเหตขุองการเลิกจ้างดงักล่าว
เป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย 

 

7. เรามีสิทธิอะไรบ้าง ถ้าโดนเลิกจ้างโดยไม่ยุติธรรม
เช่นนี ้
ตอบ...นายจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียผลประโยชน์ทางด้าน
การเงินของลกูจ้าง อนัเน่ืองมาจากการเลิกจ้างในลกัษณะ
ดงักล่าว เช่น การชดใช้เงินเดือน รวมทัง้สวสัดิการสังคม
ตา่งๆ ตามระยะเวลาของสญัญาการเลิกจ้างทัว่ไป 
ส าหรับผลกระทบด้านจิตใจอนัเน่ืองมาจากการไลอ่อกโดย
ไมย่ตุิธรรมเช่นนี ้ลกูจ้างมีสิทธิได้รับเงินเดือนเป็นคา่ชดเชย
ตัง้แต ่1 ถงึ 6 เดือน จากนายจ้าง 

 
 

8. ลูกจ้างที่โดนไล่ออกทันที มีสิทธิได้รับเงินประกัน
ตกงานหรือเปล่า 
ตอบ... ลกูจ้างมีสิทธิได้รับเงินนี ้ถ้าหากว่าการถูกเลิกจ้าง
โดยทันทีนัน้ มีผลเป็นไปตามกฏหมาย แต่ลูกจ้างผู้นัน้จะ

ถูกปรับ หักเงินประกันชดเชยการตกงานรายวนั สูงสุดถึง  
60 วนั 

 

9. ลูกจ้างสามารถลาออกทนัท ีได้เช่นกันไหม 
ตอบ...ได้เช่นเดียวกนั ถ้ามีเหตผุลส าคญั ท่ีไม่สามารถจะ
ท างานได้อีกต่อไป เช่น กรณี ถูกกระท าความรุนแรง โดน
ต่อว่ารุนแรงจากนายจ้างหรือหัวหน้า โดนข่มขู่  หรือ
หลงัจากโดนให้ออกจากงาน และนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือน
หรือจ่ายล่าช้าบ่อยครัง้ ในกรณีดังกล่าวนายจ้างจะต้อง
จ่ายเงินเดือนให้ลกูจ้างจนครบตามก าหนดระยะเวลาของ
การเลิกจ้างทัว่ไปตามท่ีกฏหมายระบไุว้ 
 

 
 

10. จะเกิดอะไรขึน้ถ้าลูกจ้างลาออกทันที โดยไม่มี
เหตุผลเพียงพอ 
ตอบ...ในกรณีนี ้นายจ้างก็สามารถเรียกร้องเงินเดือน
ชดเชย ¼ จากลกูจ้างได้ และถ้าหากวา่นายจ้างมีหลกัฐาน
แสดงความเสียหายสงูกว่า จ านวณเงินเดือนดงักล่าว อนั
เน่ืองมาจาการลาออกทนัทีของลกูจ้าง ลกูจ้างผู้นัน้จะต้อง
ชดใช้คา่เสียหายคืนให้แก่นายจ้างด้วยเช่นกนั........ 

 
 

ท่ีมา: saldo Nummer 8/2017 ฉบบัวนัท่ี 26 เมษยน 2017  
แปลโดย ศกัดา บวัลอย 
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โดย โยทะกา 

  

 เร่ืองเข้าพบเจ้า เข้าพบนายนัน้ โยทะกาไมค่่อยจะ
ถนัดนัก ถนัดแต่เร่ืองตลกเฮฮาบ้าๆ บอๆ พอได้รับภารกิจ
ให้ไปสมัภาษณ์ท่านทตู ก็ตื่นเต้นจนนอนแทบไมห่ลบั ในใจ
คิดไปวา่ ท่านจะดไุหมน่ะ จะนัง่ยงัไง จะพดูยงัไง เราจะสัน่
เวลาถามค าถามท่านไหม คิดไปสารพัด ขนาดไม่ได้ไป
สมัภาษณ์คนเดียวนะคะน่ี พอตกค ่ายงัหยิบชดุมาวางเรียง
เต็มเตียง จะใส่ชุดอะไรถึงจะเหมาะสม ลองแล้วถอด ถอด
แล้วลอง กว่าจะได้ชุดท่ีคิดว่าดดูีมีชาติตระกูล(ตระกูลไหน
ก็ตระกูลนัน้นะคะ) แค่นัน้ยังไม่
พอ..ตื่นแต่เช้ามาแต่งหน้าทา
ปาก จนลูกหันมามองแล้วมอง
อีก ท าเอาแม่แทบจะหมดความ
มั่นใจ..แบบนีจ้ะเรียกว่าตื่นเต้น
อย่างหนกัก็คงไมผิ่ดนกั 

 อนัท่ีจริงแล้วมนัเป็นแค่
ความวิตกจริตของโยทะกาเท่า
นั ้ น เ อ ง  พ อ ไ ด้ เ ข้ า พ บ
เอกอัครราชทูต กิตติพงษ์ ณ ระนอง ทูตประจ ากรุงเบิร์น 
เข้าจริงๆ ความประหม่าก็หายไปเกลีย้ง เพราะท่านให้
เกียรตินั่งคุย และให้สัมภาษณ์อย่างเป็นกันเอง โยทะกา
รู้สกึได้ ตัง้แต่พบท่านครัง้แรก ว่าท่านเป็นบุคคลท่ีน่าสนใจ
มาก ตอนนัน้ท่านเพ่ิงเข้ามาประจ าการท่ีสวิตเซอร์แลนด์ 
ท่านเดินทางไกลทัง้คืน รุ่งขึน้วันแรกทัง้ๆ ท่ีเป็นวันหยุด 
ท่านก็อตุส่าห์ให้เกียรติมาเปิดงานสมัมนา แวะมาทกัทาย 
พูดคุยกับพวกเราชาวไทย  ในสวิตฯ แถมยังน ากุ่ยฉ่ายไส้
กิมจิท่ีท่านท าเองมาให้พวกเราได้ชิมด้วย 

 โ ยท ะก า เ พ่ิ ง จ ะ เ คย เ ห็ น ห้ อ งท า ง า น ข อ ง
เอกอคัรราชทตูเป็นครัง้แรกในชีวิต เป็นห้องท่ีตกแต่งแบบ
เรียบง่าย แตก่ว้างขวางโอโ่ถง มมุหนึง่เป็นโต๊ะท างานขนาด

ใหญ่ หลังโต๊ะท างาน บนฝาผนังมีภาพพระบรมฉายา
ลักษณ์เป็นภาพขาว -ด า ของรัชกาลท่ี  9 และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ตรงมมุห้องมีธงคล้ายธงชาติไทย แตใ่น
วงกลมสีน า้เงินกลางธง มีรูปช้างเผือกทรงเคร่ืองยืนอยู่บน
แท่น ท่านชีช้วนให้พวกเราด ูและบอกว่าน่ีคือธงราชทูตท่ี
ท่านน ามาจากลิเบีย โยทะกาเลยเพ่ิงนึกได้ถึงความต่าง
ระหว่างธงกงสุล และธงราชทูต ซึ่งคล้ายกัน แต่ต่างกันท่ี
ช้างเผือก ช้างเผือกของธงกงสลุจะไม่ทรงเคร่ือง และไมยื่น
บนแท่น ฝ่ังตรงข้ามโต๊ะท างาน มีชุดรับแขกอันสง่างาม 
ถัดไปเป็นมุมโต๊ะหมู่บูชา ท่ีเต็มไปด้วยพระพุทธรูปขนาด
ตา่งๆ หลากปาง 
 ท่านเอกอัครราชทูตเร่ิมบทสนทนากับพวกเรา
อย่างไม่มีพิธีรีตองอะไร ให้พวกเราท าตัวสบายๆ เป็น

กันเอง ตอนท่ีพวกเราขอให้
ท่านเล่าประวัติของท่านให้
ฟัง ท่านเล่าว่าแรงจูงใจท่ีท า
ให้ท่านมาท างานในวงการ
ทตูนัน้ มาจากเม่ือสมยัเด็กๆ 
ท่านสนใจประวัติศาสตร์ 
สนใจปัญหาบ้านเมือง ชอบ
อ่าน ชอบคิด เห็นการเอารัด
เอาเปรียบของประเทศท่ี

เจริญกว่า และคิดไปไกลเกินเด็กว่าจะท าอย่างไร และช่วย
อะไรได้ ต่อมาเลือกเรียนรัฐศาสตร์ พอจบออกมา ช่วงหนึง่
ไปท างานเป็นนกัข่าว ชีวิตนักข่าวสนุกสนาน และได้เงินดี 
แต่ก็มารับราชการ ท่ีเงินเดือนเร่ิมต้นเพียง 2 พันกว่าบาท 
ซึ่งแตกต่างกับงานนักข่าวลิบลับ แต่ท่านก็เลือกท่ีจะท า 
ท่านรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตราชการของ
ท่ าน ก้าวห น้าจนท่ านไ ด้ เลื่ อนต าแหน่ งขึ น้ มา เ ป็น
เอกอคัรราชทตู ประเทศท่ีท่านไปประจ าการประเทศแรก
คือเวียดนาม ซึ่งถือเป็นความประทบัใจของช่วงชีวิตการ
ท างาน เพราะท่านได้ท าอะไรใหม่ๆ หลายอย่างท่ีนัน่ ท่าน
เล่าถึงชีวิตการท างานอย่างสนุกสนาน โยทะกาได้แต่ฟัง 

เมือ่ขา้พเจา้ไปสมัภาษณ์
เอกอคัรราชทูต 
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และท าตาปริบๆ ไม่เคยคิดว่าชีวิตท่านทูต จะบู๊และมนัได้
ขนาดนี ้ 
 ในชีวิตการเป็นเอกอคัรราชทูตของท่านนัน้ เกิด
ความผกผันทางการเมืองอยู่หลายครัง้ แต่ท่านกลับมอง
ต่างมมุ ในเร่ืองของการโยกย้าย ท่านไม่ได้มองว่าเป็นการ
โดนกลั่นแกล้ง แต่มองว่าเป็นโอกาสของชีวิต ท่ีได้ไป
ท างานในท่ีแปลกใหม่ ได้ไปเห็น ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ี
ในชีวิตนี ้ไม่รู้จะได้สัมผัสอีกเมื่อไหร่ ประโยคหนึ่งท่ีท่าน
กลา่วคือ “ท่านเป็นข้าราชการ กระทรวงให้ท่านไปไหน
ท่านก็ไป เป็นราชการอยู่ ที่ ไหนก็ท างานได้”  และ
เมื่อใดก็ตามท่ีท่านรู้สึกเหน่ือยล้า หรือท้อใจ ท่านจะมอง
พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรัชกาล
ที่  9 พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการท างาน ทรง
งานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย ท าให้ท่านเกิดก าลังใจ
ในการท างานต่อไป 
 

   

ตอนท่ีท่านเล่าเร่ืองการท างานในลิเบียให้ฟัง 
โยทะกาแอบอทุานในใจวา่ “สุดยอด” ท่านเลา่เร่ือง อพยพ
กลุ่มคนไทยหนีจากภัยสงคราม ผจญกับเร่ืองของภัย
สงครามท่ีอยู่ใกล้ตัว จนมองเห็น ผัมผัสได้ ข้อคิดท่ีท่าน
กล่าวคือ “คนเรานัน้มีข้าวของมากมาย แต่ในยามคับ
ขัน ก็เอาไปได้แค่กระเป๋าใบเดียว และก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ 
ด้วยกระเป๋าใบเดียว น่ันแสดงให้เห็นว่า ข้าวของ
มากมายที่เรามีไม่ได้มีประโยชน์อะไรส าหรับเราเลย”  
 นบัเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดาย ท่ีท่านทูตมาประจ าการ
ท่ีสวิตเซอร์แลนด์ ในระยะเวลาเพียงสัน้ๆ ท่านกล่าวช่ืนชม
ว่า ถึงแม้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่

กลุ่มคนไทยท่ีน่ี ก็รวมตวักนัอย่างเข้มแข็ง มีกลุ่ม มีสมาคม 
ตา่งๆ มากมาย ท่านรู้สกึยินดี ท่ีเห็นคนไทยช่วยเหลือกนั มี
คนท างานจิตอาสา คิดท่ีจะท าโครงการต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงให้ชุมชนไทย อยากสนับสนุนให้คนไทยอยู่
อย่างรู้ภาษา น่ันคือ การเข้าใจพูดภาษาได้ ส่ือสารได้ 
และรู้ประสา ซึ่งหมายถึง การมีความเข้าใจ ปรับตัว
ได้ รู้อยู่  และรู้เป็น  
 นบัเป็นความโชคดีของชีวิตโยทะกา ท่ีมีโอกาสได้
พูดคุย ได้สนทนา ได้รับฟังประสบการณ์การท างานของ
บุคคลระดับนี ้ ท่านมีวิถี และวิธีการด าเนินชีวิตท่ีน่ายก
ย่องช่ืนชม โยทะกาได้ข้อคิด และแบบอย่างท่ีสามารถ
น ามาป รับใ ช้ ใน ชี วิตของตนเองหลายเ ร่ือง  กราบ
ขอบพระคณุท่านเอกอคัรราชทตูมา ณ ท่ีนี ้และวนันีจ้ะเป็น
อีกวนั ท่ีจะโยทะกา ลืมไมล่งเลยทีเดียวคะ่...... 

 

 

 
 
 
 
 
 

ความแตกตา่งของขอบเขตอ านาจหน้าที ่
ของ สถานเอกอคัรราชทูต  
และสถานกงสุลกติตมิศกัดิ ์
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โดย ล าดวน 

 ตอนเด็ก ๆ เรามักจะถูกผู้ ใหญ่ถามว่า "โตขึน้
อยากเป็นอะไร" ตอนนีเ้ราเป็นผู้ใหญ่แล้ว ค าถามตอ่มาท่ี
น่าสนใจ แต่ไม่ค่อยมีคนถามก็คือ "เราอยากเป็นคนแก่
แบบไหน" เร่ืองใกล้ตวัขนาดนี ้เราเคยลองคิดกนับ้างไหม  
 สมาคมหญิงไทยฯ ได้จัดกิจกรรม หญิงไทยพบ
จิตแพทย์ เกือบทุกปี เร่ิมเรียนรู้ปูพืน้กันมาตัง้แต่การดูแล
ตัวเอง กับชีวิตครอบครัว การเลีย้งดูอบรมลูกหลาน การ
ท างาน การให้ค าปรึกษา เพราะจิตแพทย์ ไมไ่ด้ดแูลเฉพาะ
ผู้ ป่วยท่ีมีอาการทางจิตแล้วเท่านัน้ แตเ่ร่ืองของการป้องกนั 
ส าคัญกว่า จึงเป็นท่ีมาของการจัดสัมมนา เมื่อวันท่ี 2-3 
กันยายน พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา เร่ือง Anti-Aging = สว. 
สวย สขุสมวยั =การเตรียมความพร้อมสูว่ยัเกษียณอย่างมี
ความสุข รวมความแล้ว คือ เราจะดูแลตัวเองตัง้แต่วนันี ้
อย่างไร ให้เป็นผู้ สูงวัย ท่ีมีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี 
ห่างไกลจากโรคความจ าเสื่อมนัน่เอง 
 สัมมนาครัง้นี ้พวกเราชาวหญิงไทย ได้เชิญคณะ
คณุหมอ และนกัจิตบ าบดั น าโดย แพทย์หญิงอภิสมยั ศรี
รังสรรค์ จากศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ มาให้
ความรู้ คู่กิจกรรม เช่นปีท่ีผ่านมา เพ่ือว่าในอนาคตพวเรา
จะเป็นผู้สงูอาย ุในแบบท่ีเราต้องการ  

 

  
 

 
 
 

 

และล าดวน เห็ น ว่ า  สิ่ ง ท่ี ไ ด้ รั บมานั น้  เ ป็ นสิ่ ง ท่ี มี
คณุประโยชน์ จะเก็บไว้คนเดียว ก็มิใช่วิสยัท่ีล าดวนจะท า 
รวงข้าวฉบบันี ้จงึน ามาเลา่แบ่งปันกนัคะ่.... 
 ก่อนอื่น เรามาท าความรู้จกักบัขัน้ตอนต่างๆ เมื่อ
เข้าสู่วัยท่ีจะได้สบาย เพราะไม่ต้องไปท างาน ไมต้องตื่น
เช้า ไม่ต้องพจญกบัสิ่งตา่งๆท่ีคนวยัท างานต้องประสบพบ
เจออีกต่อไป.การรู้ไว้ก่อนลว่งหน้า เราจะมีเวลาเตรียมการ 
ไมย่าก ในการปรับตวั ปรับใจนะคะ 
 

 6 ข ัน้ตอนของการเกษียณอายุ 
1. ก่อนการเกษียณอาย:ุ เวลาของการวางแผน    
2. วนัท่ีรอคอย: รอยยิม้และการอ าลา 
3. ช่วงฮนันีมนู: ฉนัเป็นอิสระแล้ว 
4. ช่วงรู้สกึท้อแท้: น่ีมนัมีแคนี่ห้รือ? 
5. ช่วงปรับตวัใหม:่ การสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ 
6. ช่วงท่ีทกุอย่างเป็นกิจวตัร: ก้าวตอ่ไป 
 

การวางแผนเป็นกุญแจส าคัญ 
เม่ือฉนัเกษียณฉนัหวงัวา่ฉนัจะ ...... ? 

1. ฉนัจะใช้เวลาท่ีเพ่ิมขึน้มาอย่างไรดี 
2. ฉันจะมีวิถีชีวิตแบบเดิมของฉันได้อย่างไรเมื่อ

ไมไ่ด้รับเงินเดือนประจ าเหมือนเดิม 
3. ฉันจะเตรียมตวัได้อย่างไรเพ่ือท่ีจะใช้เวลาร่วมกบั

คู่สมรสของฉันมากขึน้ เมื่อเราคุ้ นเคยกับการมี
อิสรภาพในระหวา่งวนั 

4. ฉันจะทิง้อาชีพของฉันได้อย่างไร มันเป็นส่วน
ส าคญัของตวัตนของฉนั 

5. ฉนัจะคิดถงึคนท่ีท างานไหม ชีวิตจะเป็นเช่นไรเมื่อ
ฉนัไมพ่บเจอผู้คนมากเหมือนเคย  
ค าถามเหล่านี ้ เป็นสิ่ งที่ เราควรคิด และ
เตรียมค าตอบไว้ เม่ือถงึวันนัน้นะคะ... 
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 อีกเ ร่ืองท่ีควรส่งเสริมให้ท า เ พ่ือป้องกัน โรค
ความจ าเสื่อม เพราะเป็นโรคท่ีมกัมากับความแก่ค่ะ  ซึ่ง
สาเหตนุัน้มี  
1. อายุ เม่ืออายย่ิุงมาก สมองก็จะเสื่อมมาก เป็นธรรมดา 
2. พันธุกรรม เราท าอะไรมากไมไ่ด้ เพราะเขาติดตวัเรามา
ตัง้แต่อยู่ในท้องแม่แล้วมัง้ แต่อาจมาแสดงตวั เมื่อถึงเวลา
แตม่ีความเสี่ยงแคป่ระมาณ 5-10 เปอร์เซน็ต์เองคะ่ 
3. ตัวฉัน น่ีแหละแสนส าคญั เพราะฉะนัน้พงึกระท าตามนี ้

 การนอน ท่ีเพียงพอ จะเป็นตัวช่วยสมองก าจัด
ขยะออกไป  

 ความเครียด ส่งผลต่อสมองโดยตรง ถ้าไม่อยาก
ใช้สมองให้ท างานมาก ก็ควรฝึกหัด ปล่อยให้ได้ 
วางให้ทนั นะคะ 

 สมดุลระบบหัวใจและหลอดเลือด  โดยการ
ขยบั เคลื่อนไหวร่างกาย ออกก าลงักาย 

 

 ลดภาวะเ ส่ียง  ด้วยการ ลับสมองประลอง
ความคิดสร้างสรรค์ เล่นเกม เช่น Sudoku เรียนรู้
ท าอะไรใหม่ๆ การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม อาหาร
ทีดี และเหมาะสม ผกั ผลไม้ 

รู้ไว้ ปฏิบตัิให้ได้ รับรอง ห่างไกล อลัไซเมอร์ คะ่ 
 นอกจากนี ้เร่ืองของ “เวลา เงินทอง สุขภาพ 3 
สิ่งที่ไม่ค่อยจะมาพร้อมกัน” เป็นตัวแปรส าคัญ ถ้าเรา
จัดการให้อยู่หมัดได้ เราจะสูงวัย แบบที่ใครๆ อาจ
อจิฉานะคะ....ขออธิบายให้เหน็พอสังเขป ว่าท าไมถึง
เป็นนัน้ โดยด ู3 ด้านจากช่วงอาย ุคือ เมื่อเราเป็นเดก็ เรา
มีเวลามากมาย แต่เราไม่มีเงิน สุขภาพโดยส่วนใหญ่แล้ว

จะดี จริงไหม...พอเราโตเป็นผู้ใหญ่ เราเร่ิมไม่ค่อยมีเวลา 
เพราะต้องท างาน แต่เราก็เร่ิมมีเงิน สุขภาพก็ยังดีอยู่เป็น
ส่วนมาก แต่พอเราเร่ิมแก่ตัวลง หรืออายุเร่ิมมากขึน้ 
เรากลบัมามีเวลาอีกครัง้ และเงินก็มีมากขึน้ แตส่ขุภาพเรา
ก็เร่ิมย ่าแย่ลง จะท าอะไร จะไปไหนก็ ไม่ค่อยสะดวกซะ
แล้ว เพราะฉะนัน้ สิ่งท่ีเราควรท าตัง้แตต่อนนี ้คือ เราต้อง
รู้จกัวางแผน ซึง่หลกัการคือ 

➢ ตนเป็นท่ีพึง่แห่งตน 
➢ ต้องวางแผนแตเ่น่ินๆ 

โดยการเตรียมใน 4 ประเดน็หลกั ได้แก่ 
1. เงิน ไม่ได้จ าเป็นท่ีสดุ แต่ส าคญั เพราะถ้าไม่มีเงินเดือน
แล้ว แตเ่รามียงัคา่ใช้จ่ายอยู่นะคะ ห้ามลืม... 
2. งาน เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ควรได้วางแผนไว้
ก่อนล่วงหน้า ว่าจะท าอะไรหลังเกษียณ มองหาสิ่งท่ีตน
ชอบ และอยากท า ท่ีก่อนหน้านี ้ไมม่ีโอกาสได้ท า  
3. สังคม เพราะสิ่งท่ีแย่ของคนเรา คือ ความโดดเดี่ยว 
    อ้างว้าง วา่มัย๊... 
4. สุขภาพกาย ใจ และสมอง 
 ปิดการอบรมสัมมนา โดยวิทยากร ให้พวกเรา
ทกุคนวาดรูป ตวัเราเม่ือถงึวยัเกษียณ แล้วให้ทกุคนออกไป
พูดหน้าห้อง จากรูปภาพท่ีเราอยากเป็นในวยัเกษียณ และ
ตัง้แตว่นันีเ้ราจะท าอย่างไร เพ่ือให้มีวนันัน้ท่ีเราต้องการ 
 ฝากถามตัวเองว่า "ฉันอยากเป็นคนแก่แบบ
ไหน" จากนัน้ก็ลงมือสร้างคนแก่คนนัน้ ตัง้แต่วนันี ้พอถึง
วนัท่ีเรา เป็นคนแก่ขึน้มาจริง ๆ เราจะได้ขอบคุณตวัเรา ท่ี
อุตส่าห์สั่งสมทุกสิ่ง จนกลายมาเป็นคนแก่  แบบท่ีเรา
ต้องการนะคะ........ 
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 เมื่อต้นปี ฉันมีโอกาสไปเย่ียมชม พิพิทธภณัฑ์อลั
พีน ท่ีเมืองเบิร์น จึงได้รู้ว่า ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเรามี และ
ค่อนข้างมัน่ใจว่าใช้อย่างไร ก็ไม่หมด แต่จริงๆแล้ว หาก
เราไม่รู้จกัระมดัระวงัการใช้สอย ทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมมีวนั
หมดไปได้แน่ จึงน าเร่ืองราวนี ้มาให้พวกเราได้รับรู้ด้วย 
เพ่ือว่าเราจะได้ช่วยกนัดแูลรักษา ทรัพยากรธรรมชาตินีไ้ว้ 
ให้มีใช้ไปได้นาน ถงึรุ่นลกู รุ่นหลาน และรุ่นตอ่ๆไปนะคะ 

 น ้ำ คือพลังงาน คือชีวิต คือสิ่งจ าเป็น ส าหรับ
ทกุวนั คือสมบตัิท่ีมีคณุค่า น า้เป็นสิ่งท่ีเราพบเห็นอยู่ทุกวนั 
เป็นตวัก าหนดความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัของเรา เรา
คิดแบบมั่นใจว่าสวิตเซอร์แลนด์ของเรา คือแหล่งเก็บน า้
แห่งเทือกเขาแอลปส์ แต่ความคิด ความมั่นใจนี ้ก็ถูก
คกุคามด้วยการมีฤดรู้อน ท่ีร้อนระอซุ า้แล้วซ า้เล่า และฤดู
หนาวท่ีปราศจากหิมะ การพัฒนาสังคมและสภาวะโลก
ร้อน เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีมีผลกระทบตอ่แหลง่เก็บน า้ 
 ทีมงาน “แหล่งน า้ของเรา” มองแนวทางใน
อนาคตพร้อมๆ กบัหาความเช่ือมโยง ระหว่างงานวิจยัและ
การคาดเดาต่างๆ เร่ิมจากจุดยืนในปัจจุบันของงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ นกัวิจยัสี่ท่าน ได้น าเสนอแบบจ าลองหก
แบบของอนาคต ของแหล่งเก็บน า้ของเรา ในประเด็นท่ี
เก่ียวกับผู้ คน พูดถึงความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันกัน
อย่างไรในปี ค.ศ. 2051  

แหล่งน า้ของเรา : หกแบบจ าลองเพื่ออนาคต 

1. ทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง  
ผู้ ชมเข้าไปในสระว่ายน า้ ซึ่งระดับน า้ถูกแสดงโดยแถบสี 
เพ่ือให้เห็นในสภาพท่ีเต็มเป่ียมและว่างเปล่า เป็นการ
อปุมาอปุมยัถึงความเปราะบางของความยัง่ยืนของ”แหล่ง
น า้ของเรา” 
แบบจ าลองในอนาคต 

น า้มีคุณค่าอย่างย่ิง คนสวิสเราก็ยังจะต้องเดือดร้อนจาก
ผลกระทบนัน้ ถ้าหากเกิดการขาดน า้บริโภค ดังนัน้เป็น
ความรับผิดชอบของสงัคม ท่ีจะจดัการทรัพยากรท่ีมีคณุคา่
อนันี ้ผลท่ีเกิดตามมา ผู้คนตระหนกัอย่างย่ิงถึงการบริโภค
น า้ของตน อุปกรณ์ตรวจสอบการใช้น า้ส่วนบุคคลจะท า
การวดัว่าแต่ละคนใช้น า้ในปริมาณเท่าไร และค านวณว่า
เมื่อไรท่ีจ าเป็นต้องใช้น า้ และในปริมาณเท่าไร เคร่ืองจะ
บันทึกการบริโภคน า้ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
คนเราในชีวิตประจ าวนั เรายงัสามารถปรึกษาอปุกรณ์นีไ้ด้ 
ขณะท่ีเรายืนอยู่ในร้านค้าเพ่ือตดัสินใจวา่ควรจะซือ้อะไรดี 

2. วิกฤตการณ์ 

ในอ่างเก็บน า้ เมื่อวิกฤตการณ์ เช่นน า้ท่วมหรือภาวะแห้ง
แล้งเกิดขึน้อย่างเห็นได้ชดั 

แบบจ าลองในอนาคต 

ภาวะแห้งแล้งและน า้ท่วมเกิดขึน้บ่อยครัง้และอยู่ในขัน้
วิกฤตอนัเน่ืองมาจากอณุหภูมิท่ีสงูขึน้ การมีน า้มากเกินไป
หรือน้อยเกินไป กลายเป็นความจริงแห่งชีวิต แต่นั่นไม่ได้
หมายความว่าเราจะเคยชินกับมันได้ วิกฤตการณ์ยังคง
คุกคามความเป็นอยู่ของมนุษย์ มาตรการการป้องกัน
หลักๆ ได้ถูกน ามาใช้ เ พ่ือควบคุมความเสียหายต่อ
ประชากรอนัเน่ืองมาจากภาวะแห้งแล้งและน า้ท่วม 

3. สิทธิในการเข้าถงึน า้ 
เป็นทางเดินท่ีน าไปสูส่ว่นนานาชาติท่ีเน้นหนกัเร่ืองสิทธิใน
การเข้าถึงน า้ และขวดพลาสติก เป็นตัวกระตุ้ นให้เกิด
ความจ าเป็นในการสนทนาระดบันานาชาติท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การเข้าถงึแหลง่น า้ 
แบบจ าลองในอนาคต 

น า้ได้รับการประกาศยอมรับอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ
2010 ว่าเป็นสิทธิของมวลชนอย่างหนึ่ง ปัจจุบนันี ้ใครๆ ก็
มีสิทธิท่ีจะเรียกร้อง ต่อศาลนานาชาติ ว่าด้วยเร่ืองน า้ท่ี
นครเจนีวา  และเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการ น่ีคือท่ีๆ 
ประชาชนสามารถเรียกร้องสิทธิของตนต่อการเข้าถึงแหล่ง
น า้ น่ีคือท่ีๆ พวกเขาสามารถฟ้องร้องบริษัทข้ามชาติ ถ้า
หากไปคกุคาม หรือกีดกนัพลเมืองท้องถ่ิน ในการเข้าถงึน า้ 
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อย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป วิสยัทศัน์ของการเข้าถงึน า้สะอาดให้
ได้ทัว่โลก ก็จะกลายเป็นความจริงในไมช้่า 

4. ความขัดแย้งเร่ืองน า้ 
ก าแพงเข่ือนสูงห้าเมตร เป็นตวัเปลี่ยนผ่าน จากท่ีราบลุ่ม
ไปสูเ่ทือกเขาสงู  
แบบจ าลองในอนาคต 

ทุกคนจ าเป็นต้องใช้น า้ โดยเฉพาะในสภาวะท่ีทรัพยากร
น า้มีน้อย ก็จะย่ิงเป็นเร่ืองยาก ท่ีจะสนองความต้องการ
ของทุกคนได้ และจะไปสู่การโต้เถียงอย่างรุนแรงระหว่าง
ประชากรผู้ ใช้น า้ ถึงแม้น า้ดื่ม เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นหลกัๆ แต่ก็
ยังมีกลุ่มผู้ผลิตพลงังานจากน า้ เกษตรกร ผู้ ให้บริการการ
ท่องเท่ียว และนักเคลื่อนไหวทางระบบนิเวศวิทยา ซึ่ง
แข่งขนักนั เพ่ือการเข้าถึงน า้ในสวิตเซอร์แลนด์ ในประเดน็
ว่า ใครจะได้รับอนุญาตให้ใช้น า้ในปริมาณเท่าไร และ
เมื่อไร ความขดัแย้งในการเข้าถึงน า้ในสงัคมและนโยบาย
ทางการเมือง ส าหรับจัดการเก่ียวกับเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีจะ
กระทบตอ่จิตใจผู้คนคอ่นข้างสงู 

5.  แหล่งเล่นสกี 
ในมุมนิทรรศการเก่ียวกับแหล่งเล่นสกี การติดตัง้ระบบ 
“เสียงแห่งน า้” โดยศิลปินนกัแต่งเพลงจากซูริคช่ือคสัปาร์ 
เคอนิก น ามาซึง่หลายๆ แง่มมุจากแหลง่เลน่สกีบนภเูขาสงู 
การน าเสนอในพิพิธภัณฑ์ฤดูหนาว แสดงให้เห็นถึงสิ่ง
ตกค้างจากโลกในอดีต รวมถงึตวัท าหิมะเทียม  
แบบจ าลองในอนาคต 

มี แ หล่ ง เ ล่ น ส กี เ ห ลื อ เ พี ย ง แห่ ง เ ดี ย ว เ ท่ า นั ้น  ใ น
สวิตเซอร์แลนด์ คือ สถานท่ีเรียกว่า “ดินแดนแห่งหิมะ” 
ซึ่งอยู่สูง 4,000 เมตรจากระดับน า้ทะเล ยังมีหิมะตาม
ธรรมชาติปกคลมุพืน้ท่ีอยู่ บนพีน้ท่ีต ่าลงมา มีแตฝ่นเท่านัน้
ท่ีตกในหน้าหนาว และบริเวณ
ท่ีมีหิมะตกก็อยู่สูงขึน้ไปอีก
จากระดบัน า้ทะเล เราอาจจะ
นึกภาพไม่ออก  ว่ า หิมะมี
หน้าตาเป็นอย่างไร ล้มเลิก
ความพยายามในการชดเชย

จากการขาดหายไปของหิมะ พอๆ กบัความพยายามท่ีจะ
ดงึดดูนกัท่องเท่ียวในฤดหูนาว ร้านค้าวสัดอุปุกรณ์ส าหรับ
เลน่สกีถกูปิดลงไป เคร่ืองท าหิมะเทียม ถกูทิง้ไว้แบบรกร้าง
วา่งเปลา่ หรือไมก่็วางแสดงไว้ในพิพิธภณัฑ์ฤดหูนาว 

6. ที่ปราศจากน า้แขง็ 
ภูเขาท่ีปราศจากน า้แข็ง จะเปลี่ยนกลายเป็นเสมือนกอง
เศษหิน ภูมิทศัน์อนัดย่ิูงใหญ่และลกึลบัของธารน า้แข็ง จะ
กลายเป็นสว่นหนึง่ของอดีต  
แบบจ าลองในอนาคต 

ธารน า้แข็งละลาย สิ่งท่ีเหลืออยู่คือ รอยเส้นทางเล็กๆ 
กระด ากระด่าง ส่วนธารน า้แข็งท่ีเล็กกว่าก็ละลายหายไป
ด้วย พืน้ผิวท่ีมีอณุหภูมิต ่ากว่าศนูย์องศา มาเป็นเวลานาน 
ซึง่ยึดแผ่นหินไว้ด้วยกนั ก็เร่ิมละลาย มีผลให้ความชนัของ
แผ่นหน้าผาไม่มั่นคง การไต่เขา กลายเป็นเร่ืองอันตราย 
ธารน า้แข็งยังท าให้เกิดร่องรอยหยักในภูมิทศัน์ ก่อให้เกิด
ทะเลสาบแห่งใหม ่ซึง่ถกูน ามาใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็วใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าและภาคเกษตร  
บทส่งท้าย/ สาระส าคัญเพื่ออนาคต 

เราควรได้ไตร่ตรองส าหรับอนาคตของน า้ โดยมีหกประเด็น
ท่ีเล่ามา ส่วนผู้ เข้าชมนิทรรศการ ได้เขียนข้อความแบ่งปัน
ประสบการณ์ ความประสงค์ ความหวาดวิตก และ
ความหวงั ส าหรับชนรุ่นต่อไปในอนาคต ข้อความเหล่านี ้
ถูกบรรจุลงในทุ่นชูชีพ ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์อัลไพน์จะน าไป
ลอย ไ ว้ ท่ี ท ะ เลสาบ  Lago della Piazza ในบ ริ เ วณ 
Gotthard ในปี ค.ศ 2051 เนือ้หาในข้อความจะถกูเปิดเผย
ต่อชนรุ่นต่อไป เสียงจากอดีตจะเอือ้ให้เกิดแรงผลกัดนั ใน
การเปิดประเดน็ หรือรือ้ประเดน็นีข้ึน้มาถก วิจารณ์กนัอีก  
ใครมีเวลาแนะน าให้ไปชมนิทรรศการนีไ้ด้ท่ี  

Swiss Alpine Museum เมืองเบิร์น 

เปิดให้ชมวนัองัคาร เวลา 10.00 – 20.00 น. 
วนัพธุ – วนัอาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น. 
https://www.alpinesmuseum.ch/en 
แปลโดย วีรณา ฟอเรอร์    

 

https://www.alpinesmuseum.ch/en
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โดย แมล่ิง 

 ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนท่ีผ่านมา แม่ลิง และ
ครอบครัวกลบัไปเยือนเมืองไทยเช่นเดิมทุกปี ไปเมืองไทย
ทุกปี ก็ต้องมีรายการไปเยือนทะเลไทยรวมอยู่ด้วยทุกปี
เช่นกัน เป้าหมายคือ อาหารทะเล หาดทราย สายลม 
แสงแดด นอนผึง่พงุอา่นหนงัสือริมหาด ลงน า้ทะเลท า(ตวั)
ด า(ปกติไม่ด านะคะอิอิ) เป็นกิจกรรมท่ีบ้านเรา เรียกว่า 
“หน่ึงอาทิตย์แห่งความขีเ้กียจเพื่อเพิ่มพลัง ” เราไป
ทะเลท่ีเดิมเกือบทุกปี เพราะชอบท่ีพกัและบรรยากาศ แม้
เราจะคุ้นเคยกบัสถานท่ี แต่สิ่งท่ีเราสงัเกตเห็นว่ามีเพ่ิมขึน้

ทุกปีคือ “ขยะ” ค่ะ จากการไปพกัผ่อนท่ีหวงัจะนอนกลิง้
บนหาดทรายขาว แต่หาดทรายแทบไม่เห็นความขาว
เพราะขยะพราวไปทัง้หาด พอลงทะเลหวังจะโต้คลื่นแก้
หงุดหงิด(จากขยะ) คลื่นลกูโตๆ ท่ีโผมาหา ก็พดัพาขยะมา
พันแข้งพันขาจนหมดสนุก ขยะส่วนใหญ่ท่ีเห็นคือขยะ
พลาสติก ไม่ใช่ว่าไม่มีคนมาท าความสะอาดชายหาดนะ
คะ ทุกเช้า-เย็น จะมีพนักงานของท่ีพัก เดินเก็บขยะไปทิง้
วันละสองรอบ แต่ดูเหมือนว่าเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมด ขยะ
จากท้องทะเลท่ีถกูคลื่นซดัขึน้มาบนหาดนัน้ มีมากมายทุก
วนั  ขยะ ขยะ และขยะ มาจากไหนมากมายก่ายกอง  

 
 ขึน้จากทะเลมานัง่อ่านนิตยสาร(แก้เซ็งขยะ)ท่ีริม
สระน า้ ก็สะดุดตาสะดุดใจ กับบทความในนิตยสาร เร่ือง

ขยะ(อีกแล้ว) แอบอุทานในใจว่า “อุต๊ะ..เราน่ี หนีขยะน า้
มาปะขยะบกจริงๆ ด้วย” แต่อ่านเสร็จก็พอจะได้ค าตอบท่ี
ค้างคาใจวา่ ขยะพลาสตกิในทะเลมาจากไหนมากมาย 
 จากข้อมูลของสหประชาชาติในการจดัประชุม
เร่ืองมหาสมุทรและท้องทะเลท่ี นิวยอร์ค ระบุว่า ทุกๆ 
หนึง่นาที จะมีขยะพลาสติกถกูทิง้ลงสูท้่องทะเลในปริมาณ
เท่ากบั ขยะหนึง่คนัรถขนขยะ..ใครกนัเป็นผู้ ทิง้ขยะลงทะเล 
 นับตัง้แต่ปี  ค.ศ 1950 เป็นต้นมา มีผลิตภัณฑ์
พลาสติกประเภทต่างๆ เพ่ิมขึน้ทุกปี ในปี 2015 ระบุว่ามี
ผลิตภณัฑ์พลาสติกจากทัว่โลกถึง 322 ล้านตนั ในจ านวน
นี ้มีพลาสติกท่ีผลิตจากวสัดุธรรมชาติประมาณ 2.9 ล้าน
ตัน แต่มีเพียง 1 ใน 4 ของพลาสติกจากวัสดุธรรมชาติ
เท่านัน้ท่ีสามารถน ากลบัไปใช้ใหมไ่ด้ 
 ในสหภาพยุโรปนัน้ มีการก าจัดขยะพลาสติก
โดยการเผา 36% เก็บไว้ในคลงัขยะ 38% และน ากลบัมา
ใช้ใหม่ 26% ส่วนในเยอรมนีไม่อนุญาตให้เก็บขยะไว้ จึง
ก าจดัโดยการเผา 62% และน ากลบัมาใช้ใหม ่38% 
 จากขยะพลาสตกิบนบก สู่ท้องทะเล  
ตัง้แต่ปี 1950 เป็นต้นมา คาดการณ์ว่า มีขยะพลาสติกถูก
ทิง้ลงสู่ท้องทะเลประมาณ 85 ถึง150 ล้านตนั ส่วนข้อมูล
ล่าสดุระบุว่าทุกๆ ปี มีขยะพลาสติกถูกทิง้ลงทะเลปีละ 12 
ล้านตัน ขยะพลาสติกจากบนบก จึงไปสู่ก้นมหาสมุทร
มากมาย และพบหนาแน่นท่ีสดุคือบนชายหาดทัว่ไป 
 ใครคือผู้ทิง้ขยะพลาสตกิลงสู่ท้องทะเล  
 ขยะพลาสติกในทะเลนัน้มาจากชายฝ่ัง 9 ล้านตนั
ต่อปี มาจากเรือประมง และเรือทั่วไป 1.75 ล้านตันต่อปี 
มาจากแม่น า้ท่ีไหลลงสู่ทะเล 0.5 ล้านตนัต่อปี มาจากเศษ
พลาสติกเล็กๆ ท่ีตกลงสู่ทะเล 0.95 ล้านตันต่อปี มาจาก
ชายหาดอีก 2,000 กิโลกรัมตอ่ตารางกิโลเมตร หรือนบัเป็น 
5% จากขยะพลาสติกทัง้หมด  
 พลาสติกเหนือผืนทะเลพบในปริมาณ 18 กิโลกรัม
ต่อตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  1% ของขยะทัง้หมด 
และท่ีอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรนัน้มีถึง 70 กิโลกรัมต่อตาราง
กิโลเมตร หรือ 94% ของพลาสติกทัง้หมด  
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 จากการส ารวจในมหาสมุทรแปซิฟิก  พบขยะ
พลาสติกหนาแน่นบริเวณชายฝ่ังแคลิฟอร์เนีย รวมทัง้ใน
ประเทศตะวนัตกหลายพืน้ท่ี ท่ีมีขยะพลาสติกเพ่ิมขึน้ ส่วน
ในเอเชียประเทศ Top 5 ท่ีสหประชาชาติแจงว่าเป็นผู้ ท่ีทิง้
ขยะพลาสติกลงสู่ ท้องทะเลมากท่ีสุดนัน้  ไ ด้แก่   จีน 
อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย และฟิลิปปินส์ 
 แม่ลิงอ่านบทความเสร็จ ก็ไม่ได้แปลกใจแต่อย่าง
ใด ท่ีไทยเราติดโผการทิง้ขยะพลาสติกลงสู่ท้องทะเล 
เพราะในหลายๆ พืน้ท่ี ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวริมหาด ระบบ
การก าจดัขยะของบ้านเรานัน้แย่มาก ร้านค้า ร้านอาหารมี
มากมาย แต่จะหาถังขยะสักใบยากย่ิงนัก ประกอบกับ
ความมกัง่ายของคนไทยเราด้วยแล้ว เราจึงพบขยะเกือบ
ทุกท่ี ท่ีเราไป น่าเสียดายเหลือเกิน แหล่งท่องเท่ียว หาด
ทราย ท้องทะเลของบ้านเรางดงามนัก แต่ถ้าไม่ช่วยกัน
ดูแล สักวันเราคงต้องเปลี่ยนช่ือสถานท่ีเป็น หาดขยะ
ธรรมดา เกาะภูขยะ ทะเลแหวกดูขยะ ฯลฯ เมื่อถึงเวลา
แล้วจะยังมีใคร อยากไปเท่ียวเมืองขยะ ประเทศขยะอีก
ไหม และก่อนท่ีจะถึงวนันัน้ แม่ลิง อยากเชิญชวนพวกเรา 
มาร่วมมือ ร่วมใจ กันลดขยะนะคะ ลองอ่านดูตาม
แผนภาพ วา่เราจะช่วยกนัได้ อย่างไรบ้างนะคะ...... 

 

 
เรียบเรียงโดย นกฮกู 

 นึกถงึความตายสบายนัก มันหกัรักหกัหลงใน
สงสาร บรรเทามืดโมหันต์อันธกาล ท าให้หาญหาย
สะดุ้งไม่ยุ่งใจ (บทกวีของท่านเจ้าคุณแจ่ม พระศาสน
โสภณ จตตสลโล, พ.ศ. 2418-2488) 

 

 การกล่าวถึงความตาย ควรเป็นเร่ืองปกติ ใช่
หรือไม่ เพราะเมื่อมีเกิด ก็มีตาย เป็นอัตราส่วน 1 ต่อ 1  
ในช่วงชีวิตหลายเดือนท่ีผ่านมา พบแต่ความเจ็บ ความ
ตาย ทัง้ท่ีเป็นคนใกล้ตวั คนรู้จัก และ แม้คนท่ีไม่เคยรู้จัก 
ซึง่ผ่านมาขอค าปรึกษา ในเร่ืองตา่งๆ  
 

 ในบทความนี ้จะพดูถงึเร่ืองก่อนจะตาย เรามีสิทธิ
ท่ีจะขอตายอย่างสงบ โดยแสดงความประสงค์เก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาล ในขณะท่ีเราป่วยหนกัและไมส่ามารถชีแ้จง
ไ ด้ ตั ว เ อ ง แ ล้ ว  จึ ง ข อ แ ส ด ง เ จ ตน า ไ ว้ ตั ้ง แ ต่ ยั ง มี
สติสมัปชัญญะสมบูรณ์ ซึ่งการท าหนังสือแสดงเจตนา มี
ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 

12 (ของไทย) แม้ในนานาประเทศก็เป็นท่ียอมรับและมี
บัญญัตินีเ้ช่นกนั แพทยสมาคมโลก (The World Medical 
Association) และหลายประเทศให้การยอมรับ  “สิทธิ
ปฏิ เสธการรักษา ” ซึ่งสอดคล้องกับจริยธรรมทาง
การแพทย์  
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หนังสือแสดงเจตนาปฏเิสธการรักษา : ค าส่ังเสียก่อน
วันป่วยหนัก 
 

 เมื่ออยู่ในภาวะท่ีป่วยหนัก โดยเฉพาะในวาระ
สดุท้ายของชีวิต ผู้ ป่วยสว่นใหญ่จะอยู่ในสภาพท่ีไมรู้่สกึตวั 
การตัดสินใจในการรักษาพยาบาลจึงมักขึน้อยู่กับการ
ตัดสินใจของแพทย์กับญาติ ซึ่งอาจจะสวนทางกับความ
ต้องการของผู้ ป่วย หรืออาจท าให้เกิดความขดัแย้งระหวา่ง
ผู้ ให้บริการ กบัญาติผู้ ป่วยได้ เราทกุคนรวมถงึผู้ ป่วย ท่ียงัมี
สติสัมปชัญญะดีอยู่  สามารถหารือกับคนในครอบครัว
ญาติสนิท คนใกล้ชิดท่ีไว้วางใจหรือแพทย์ เพ่ือท าหนงัสือ
แสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาท่ีเกินความจ าเป็น  และ
วางแผนการดแูลรักษาเมื่อตนเองป่วยหนกัหรืออยู่ในภาวะ
ใกล้ตายได้ 
 

 ตามพระราชบญัญตัิ ไมไ่ด้หมายถงึการท าหนงัสือ 
ท่ีแสดงเจตนาเสียชีวิต โดย
ไม่ให้การรักษา หรือการขอ
ใช้ยาและอุปกรณ์บางอย่าง
เ พ่ือยุติ ชี วิต  แต่ เ ป็นการ
รักษาอย่างประคับประคอง
เพ่ือให้ผู้ ท าหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าว ตายอย่างเป็น
ธรรมชาติ มิให้ยือ้ความตายอย่างสิน้หวงั หรือท าให้ผู้นัน้
ต้องทรมานจากการเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลา 
 

พระราชบญัญตัิสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 
“มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิท าหนังสือแสดงเจตนาไม่
ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็นไปเพียงเพื่อ
ยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพ่ือยตุิการ
ทรมานจากการเจ็บป่วยได้ การด าเนิน การตามหนังสือ
แสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สาธารณสขุได้ปฏิบตัิตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
แล้วมิให้ถือว่าการกระท านัน้เป็นความผิดและให้พ้นจาก
ความรับผิดทัง้ปวง” 

ผู้ป่วยขอตายอย่างสงบ ต่างจากการฆ่าตัวตาย หรือ
ช่วยผู้ป่วยฆ่าตัวตายอย่างไร 
 

 ต่างกันชัดเจน เน่ืองจากการขอตายอย่างสงบ
เป็นเจตนาท่ีจะไม่ยืดการตายและไม่เร่งการตาย  ให้การ
ตายเป็นเหมือนใบไม้เหลืองท่ีค่อยๆ ร่วงหล่น โดยแพทย์
และพยาบาลช่วยดูแลไม่ให้ทุกข์ทรมาน  ไม่ต้องป๊ัมหัวใจ 
ไม่เจาะคอ หรืออื่นๆ แต่ให้ผู้ ป่วยได้ตายท่ามกลางญาติ
มิตรลูกหลานได้ร ่ าลา ภาษากฎหมายใช้ค าว่า “ปฏิเสธ
บริการสาธารณสุขที่ เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายใน
วาระสุดท้ายของชีวิต” แต่การฆ่าตัวตาย หรือช่วยเหลือ
ให้ผู้อื่นฆ่าตวัตาย หรือท่ีเรียกกนัวา่ “การุณยฆาต” (Mercy 
Killing) นัน้ เป็นการเร่งการตายโดยกระท าหรืองดเว้น
กระท า อนัมีเจตนาให้ผู้ ป่วยถึงแก่ความตายก่อนถึงวาระ
สุดท้ายตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีขัดต่อศีลธรรมและ
จริยธรรมของแพทย์ 

 

การแสดงเจตนาสามารถท าได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
1. พิมพ์ หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยลายมือ
ของเจ้าของหนงัสือแสดงเจตนา 
2. แสดงเจตนาด้วยวาจาต่อแพทย์ พยาบาลท่ีให้การ
รักษา ญาติหรือผู้ใกล้ชิดในกรณีท่ีผู้ท าหนงัสือแสดงเจตนา
ไม่รู้หนังสือ หรืออยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถเขียนหนังสือได้
เอง หรือหากต้องการให้ผู้ อื่นช่วยเขียนแทน  หรือพิมพ์
ข้อความก็สามารถท าได้ และควรมีช่ือผู้ เขียนหรือผู้ พิมพ์
หนงัสือแสดงเจตนาหรือพยานก ากบัไว้ด้วย 
 

หนังสือแสดงเจตนาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ระงับใช้
ชั่วคราว  หรือยกเลิกได้ตลอดเวลาตามท่ีผู้ ท าหนังสือ
ต้องการ  แต่ควรแจ้งให้แพทย์  ญาติผู้ ป่วยท่ีเคยได้รับ
หนงัสือแสดงเจตนาไปก่อนหน้านีท้ราบโดยเร็ว 
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ประโยชน์ในการท าหนังสือแสดงเจตนา ในด้านผู้ป่วย 
ญาต ิและคนใกล้ชดิ 

 
1. ท าให้ผู้ท าหนังสือ (ผู้ ป่วย) สามารถแจ้งความประสงค์
ของตนให้แพทย์ ญาติ คนใกล้ชิดทราบ และช่วยลดข้อ
ขัดแย้งระหว่างแพทย์และในหมู่ญาติในการวางแผนการ
รักษาผู้ ป่วย เมื่อผู้ ป่วยไม่สามารถแสดงเจตนาได้ด้วย
ตนเอง 
2. ท าให้ผู้ ป่วยระยะสดุท้ายไม่ต้องทุกข์ทรมานจากการใช้
เคร่ืองกู้ ชีพต่างๆ เช่น การเจาะคอ การใส่ท่อช่วยหายใจ 
การป๊ัมหัวใจ หรือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีช่วยยืดการตาย
ออกไปซึง่ไม่เกิดประโยชน์หรือไม่ท าให้คณุภาพชีวิตผู้ ป่วย
ดีขึน้ 
3. ท าให้ผู้ ป่วย ญาติ คนในครอบครัว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ท่ีสงูมากในการรักษาท่ีไม่จ าเป็น จนท าให้ผู้ ป่วยหรือญาติ
ผู้ ป่วยบางรายถงึขัน้หมดเนือ้หมดตวั ต้องขายทรัพย์สินเงิน
ทองมาเป็นคา่รักษา 
4. ท าให้ผู้ ป่วยมีโอกาสสื่อสาร ร ่าลาคนในครอบครัว ญาติ
มิตรไ ด้ในขณะมีสติสัมปชัญญะ  ไ ด้ รับการเยียวยา
ช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ ใกล้ตาย 
 

“การเรียนรู้ชีวิตใกล้ตาย ท ำให้มีปัญญำที่สมบูรณ์ข้ึน 
เรำจะศึกษำควำมเจ็บ ควำมตำย ควำมทกุข์ ให้มนัชดัเจน 
ไม่สบำยทุกที ก็ฉลำดข้ึนทุกทีเหมือนกัน กำรตำยเป็น
หน้ำที่ของสังขำร  อย่ำงไม่มีทำงเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
นอกจำกกำรตอ้นรับให้ถูกวิธี” พทุธทำสภิกข ุ(จำกหนงัสือ 
ปัจฉิมอำพำธ) 
“การเตรียมใจให้สงบก่อนตาย ส ำหรับคนทั่วไปแล้ว
ต้องอำศยับรรยำกำศหรือคนแวดล้อมช่วยด้วย แต่สมยันี้
ไม่ค่อยสนใจกนั คิดแต่จะยื้อชีวิต หรือยืดลมหำยใจอย่ำง
เดียว จึงมักส่งคนไข้หนกัไปห้องไอซียู เพื่อท ำทุกอย่ำง
ไม่ให้ตำย แต่หำรู้ไม่ว่ำบรรยำกำศในห้องไอซียูนั้นไม่
ส่งเสริมให้คนไข้ตำยอย่ำงสงบ เพรำะไหนคนป่วยจะถูก
หมอและพยำบำลมะรุมมะตุ้ม ไหนจะถูกกระตุ้นด้วยยำ
นำนำชนิด แถมยงัถูกป๊ัมหวัใจ แลว้ยงัทรมำนจำกท่อทีค่ำ้ง
อยู่ในปำก ใกล้จะตำยก็หำใครมำช่วยน ำทำงใจให้สงบ
ไม่ได ้ลูกเมียพ่อแม่ก็อยู่นอกห้อง หลำยคนจึงตำยอย่ำงไม่
สงบ” พระไพศำล วิสำโล  (จำกหนงัสือ รักษำใจในยำม
สงบ) 
 

 ค ากล่าวของพระอาจารย์ ท าให้มองเห็นภาพ 
ผู้ ป่วยอยู่บนเตียงอย่างทุกข์ทรมานทางกาย หาความสงบ
ไม่ได้ ใช่ไหมคะ เราจะต้องหาวิธี “ต้อนรับให้ถูกวิธี” เพ่ือ
ความสงบทางใจก่อนตาย ดังนัน้  จึงขอประชาสัมพันธ์ 
คอร์ส “อยู่อย่างสบาย  ตายอย่างสงบ” โดยพระไพศาล 
วิสาโล วันที่   7-10 มิถุนายน พ.ศ 2561 (ค.ศ.2018) ท่ี 
Hasliberg/ Switzerland ผู้ สนใจติดต่อสอบถามผ่ าน
สมาคมหญิงไทยฯ นะคะ 
 

ท่ีมา “ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.), 
www.nationalhealth.or.th, www.thailivingwill.in.th” 
 
 
 
 
 

http://www.nationalhealth.or.th/
http://www.thailivingwill.in.th/
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Nationaler Finanzausgleich(D), Péréquation 
financière nationale(F) เงินทดแทน หรือเงินชดเชย หรือ
เงินช่วยเหลือ มีหลายความหมาย 

เน่ืองจากประชากรชาวสวิส มีหลายเชือ้ชาติมาอยู่
ร่วมกนั  เช่น เชือ้ชาติเยอรมนั เชือ้ชาติฝร่ังเศส และเชือ้ชาติ
อิตาเลี่ยน จึงมีความแตกต่าง หลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรมและประเพณี  นอกจากนัน้แล้ว ภูมิประเทศก็
เป็นสาเหตุท่ีท าให้ความเป็นอยู่ของคนแต่ละรัฐมีความ
ยากล าบาก หรือสะดวกสบายไม่เท่าเทียมกัน จะเห็นว่า
บางรัฐรวย มีเงินมาก เช่น รัฐซูริค รัฐบาเซิล บางรัฐ ชกัหน้า
ไมถ่งึหลงั เช่น รัฐ Jura, Wallis และอีกหลายรัฐ 

รัฐบาลเห็นว่า ถ้าปล่อยให้ความเหลื่อมล า้ทาง
เศรษฐกิจเป็นเช่นนีต้อ่ไป ชาวสวิสอาจจะไมม่ีความสขุท่ีจะ
อยู่ร่วมกนัอย่างสงบ 

ดังนัน้จึงมีความคิดว่า เรามาช่วยกันแบ่งปัน
ช่วยเหลือรัฐท่ีขาดแคลน เพ่ือให้ประเทศด ารงอยู่ได้ใน
มาตรฐานท่ีใกล้เคียงกันท่ีสดุ เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัให้
นกึถงึประโยชน์ของสว่นรวม ความมัน่คงของประเทศ  
เพราะฉะนั น้  Bund ห รือ รัฐบาลกลาง  จึ ง ไ ด้แบ่ ง
งบประมาณจากรัฐรวย ไปให้รัฐท่ีขาดแคลน (ไมอ่ยากใช้
ค าว่าจน) ดูเงินช่วยเหลือปี ค.ศ. 2018 Bund และ รัฐท่ี
จ่ายเงินช่วยเพ่ือนร่วมชาติ และรัฐท่ีเป็นผู้ รับความ
ช่วยเหลือ 

รัฐที่เป็นผู้ให้ (Donor cantons) ให้อย่างไร เขา
คิดเป็นรายบุคคลจากประชากรทุกคนในรัฐ เช่น  รัฐซูก 
คนท่ีนั่นทุกคน เสียรายได้จากภาษีท่ีเก็บ ไปจุนเจือรัฐ
ขาดแคลน 2,514 ฟรังค์ อีกตวัอย่าง คนในรัฐซูริคทกุคน 
ส่งเงินไปจุนเจือรัฐขาดแคลน คนละ 370 ฟรังค์ โดยรวม
รัฐซูริคจ่ายหนกัมาก เพราะประชากรมีมากเป็นล้าน มา
ท าความเข้าใจกบัรัฐที่ได้รับความช่วยเหลือ(Recipient 
cantons) บ้าง  คน รัฐ เ บิ ร์นไ ด้ รับคนละ 1,196 ฟ รังค์  
เน่ืองจากมีประชากรมาก จงึได้รับเงินช่วยเหลือเยอะ 

รัฐยรู่า ได้รับเงินคนละ 1,938 ฟรังค์ แตป่ระชากรน้อย 
โดยรวมจงึได้รับเงินน้อย 

จะเห็นวา่ มีเพียง 7 รัฐเท่านัน้ อยู่ในฐานะ เป็น
ผู้ให้ แตต่ัง้ 19 รัฐ รอความช่วยเหลือ 

ผู้ เขียนอาศยัอยูรั่ฐเบร์ิน ขอขอบคณุ รัฐท่ีเป็น
ผู้ให้ทกุรัฐ เงินนีส้่วนมาก Bund ได้มาจากเงิน
ภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ  

กราฟฟิคนี ้ตวัเลขจ านวนเงินส าหรับปี 2018 

แตล่ะปีจ านวนเงินท่ีให้และท่ีได้รับ จะเปล่ียนไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจของแตล่ะรัฐ รัฐซูริค เป็นผู้ให้ตลอด 
เพราะฐานะการเงินดี 
 ทัง้หมดนีคื้อความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่แบบสวิส 
เพ่ือให้ทกุคนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศนี ้ได้มีอยูมี่กิน มีการ
คมนาคมท่ีสะดวก เม่ือเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษาพยาบาล
อย่างดีท่ีสดุ ขอย า้ว่าดีที่สุด ......จริงๆๆคะ่ 

 
    แปลโดย ก.ไตรค า 
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สกัวา วาสนา หรือพรหมลขิิต 

 ได้พบ หนุม่สวิส แสนหลอ่เหลา 
 พี่เขาช่ือ มาร์ติน หุน่ไมเ่บา 
 โอ้ใจเรา วาบหวิว ลิว่ลอยลม 
  เราพบกนั ไมน่านวนั ก็ได้แตง่ 
 ได้แสดงให้ ชาวบ้าน มนัอิจฉา 
 จดังานใหญ่ หรูเลศิ เชิดหน้าตา 
 ทัง้บิดา มารดา หน้าช่ืนบาน 
  หนไูด้ใบ พ านกับี มาอยูส่วติฯ 
 ได้มีมิตร ใหม่ๆ  ไทยทัง้นัน้ 
 เว็บมมุธุรกิจ คนไทย ใจเดียวกนั 
 ได้สงัสรรค์ กนับอ่ยๆ คอ่ยผอ่นคลาย 
  เร่ิมปีแรก โอ้โฮ โพรเมชัน่ 
 มีนี่นัน่ แจกแถม แกมค าหวาน 
 หนทู างาน สดช่ืน ร่ืนสราญ 
 ทัง้งานการ นวดขาวเทา เบาๆพอ 
  เร่ืองอาหาร หนถูนดั ผดัทอดเก่ง 
 ทัง้ส้มต า ก็อยา่เร่ง เพื่ออร่อย 
 ใสท่ัง้ป ูปลาร้า พากนัคอย 
 พริกไมน้่อย กระหน ่า ต ากนัไป 
  ปีที่สอง เงินจรมา ไมม่ีขาด 
 ไมม่ีพลาด งวดนี ้มีบนลา่ง 
 ได้ลาภมา พากนัไป นบัเลขพลาง 
 เปียแชร์บ้าง ได้ดอกงาม ตามจ านวน 
  เร่ืองภาษา ไมม่เีวลา มาเขียนอา่น 
 ต้องหาเงิน สง่ทางบ้าน ให้ผู้ขอ 
 สง่สง่สง่ เทา่ไร ไมเ่คยพอ 
 พอ่แม ่พ่ีน้องรอ อยูท่กุเดือน 
  ปีที่สาม มีขา่วดี จนเกินคาด 
 หนจูะมี ทายาท แล้วละ่หนา 
 พี่มาร์ติน ดใีจ สดุพรรณา 
 เป็นดงัวา่ ได้ทรัพย์ นบัอนนัต์ 
  ปีที่สี ่พ่ีเขา เร่ิมแปรเปลีย่น 
 ดเูลีย่นๆ ไมห่วานมนั กนัเหมือนก่อน 
 เร่ืองเลก็น้อย พี่เขา ก็ท างอน 
 บน่บน่บน่ ก่อนนอน ทกุค ่าคืน 
 

  วนัท่ีโลก ถลม่ทะลาย กลายสภาพ  
 หนพูงัพาบ ใจสลาย ไมม่ีเหลอื 
 พี่บอกกลา่ว อยา่งไม ่คลมุเคลอื 
 วนัท่ีเหลอื เราแยกกนั ฉนัมิตรด ี
  ซบหน้าลง แสนตระหนก อกรวดร้าว 
 เขาสิน้รัก แสนเศร้า เราหมน่หมอง 
 จะอยูอ่ยา่งไร เมื่อเขา ไมห่มายปอง 
 อกกลดัหนอง ให้สดุช า้ ย า้ตวัเรา 
  พี่หญิงไทย เพื่อหญิงไทย โปรดได้ช่วย 
 หนจูะซวย เพราะใบบี ไหมพี่จา๋ 
 เพิ่งสีปี่ เทา่นัน้ ที่ได้มา 
 ขอพี่ยา วานบอก กรอกข้อความ 
  พี่แนะวา่ ปัญหา มีให้แก้ 
 มนัไมแ่ย ่อยา่งที่คดิ นะน้องจา๋ 
 โปรดตัง้สติ และใช้ ปัญญา 
 เมื่อถงึครา น้องต้องสู้  ไร้คูเ่ชย 
  ตอ่ใบบี ทกุปี อยา่ให้ขาด 
 และอยา่พลาด ตอ่ใบซี ห้าปีผา่น 
 น้องจะได้ สวิสพาส คงไมน่าน 
 ให้นงคราญ เรียนภาษา อยา่ช้าเลย 
  พอ่แมจ่๋า ลกูทกุข์ ใจจะขาด 
 นา่อนาถ พร ่าเพ้อ ละเมอหา 
 ไมก่ล้าบอก ความจริง ท่ีผา่นมา 
 กลวัเสยีหน้า มากกวา่ จะเสยีใจ 
  ตอนนีเ้งิน ขาดมือ ไม่มีส่ง 
 ลกูพะวง ว่าพ่อแม่ จะสงสยั 
 ผวัฝร่ัง ร ่ารวย สขุสบาย 
 เงินสวสิ หาง่าย รีบจ่ายมา 
  สกัวา ร้าวรานใจ ให้รันทด 
 ทกุข์ไม่หมด ไม่สิน้ เป็นไฉน 
 ให้ล าบาก ยากแค้น แสนจนใจ 
 จะมีใคร ช่วยเหลือ เอือ้อาทร 
  ขอกราบลา ไปพกัใจ ในท่ีสงบ 
 ขอให้พบ ความสขุ ทกุข์จางหาย 
 จะกลบัมา บอกข่าวดี เม่ือสบาย 
 เร่ืองวุน่วาย ขอให้จบ ลบจากใจ.... 
  ประพนัธ์โดย ก. ไตรค า 
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ถาม  ลูกของเราได้รับใบอนุญาตพ านักประเภท C เรา
ต้องการส่งเขาไปเรียนต่างประเทศ คงใช้เวลาประมาณ 1
ถึง 2 ปี แต่เท่าท่ีรู้ ผู้ มีใบพ านัก C  สามารถออกไปนอก
ประเทศไมเ่กิน  6 เดือน เราจะต้องท าอย่างไรดี  
ตอบ ใช่แล้วคะ่ ตามกฎหมาย ผู้ ท่ีมีใบอนญุาตพ านกัถาวร
ประเภท C จะออกไปอยู่นอกประเทศได้ไมเ่กิน 6 เดือน แต่
กฎหมาย ก็มีข้อยกเว้นนะคะ ถ้าเราปฎิบตัิตามกฏระเบียบ  
การออกไปนอกประเทศ โดยไม่แจ้ง นานเกิน 6 เดือน จะ
ถูกเพิกถอนสิทธิ ในกรณีท่ีต้องการออกนอกประเทศเกิน 6 
เดือน สามารถขอยืดอายุได้นานถงึ 4 ปี ในกรณีตอ่ไปนี ้

1. ไปเรียนหนังสือ ตามท่ีคุณถาม สามารถท าค า
ร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือยืดอายุสิทธิพ านัก 
ซึง่จะต้องแสดงเอกสารประกอบ เช่น ความตัง้ใจ
ท่ีจะกลบัมาสวิตฯแน่นอน (เช่นมีครอบครัว พ่อแม่ 
ญาติ เป็นต้น) มีหนงัสือรับรองจากโรงเรียน  

2. ไปท างาน โดยท่ีนายจ้างบริษัทในสวิตฯ ส่งไป
ท างาน มีหนงัสือรับรองจากนายจ้าง 

3. ไปเป็นทหาร มีเอกสารยืนยันจากหน่วยทหาร 
แจ้งระยะเวลาแน่นอน 

4. ไปด้วยเหตุผลทางการแพทย์  จ าเป็นต้องไป
รักษาตวันอกประเทศ  

เอกสารทัง้หมด ต้องแปลเป็นภาษาท้องถ่ิน เยอรมัน 
ฝร่ังเศส หรืออิตาเลียน ตามเขตรัฐท่ีพกัอาศยั และต้องแจ้ง
ลว่งหน้า 6 เดือน ก่อนท่ีใบอนญุาตฯ  จะหมดอาย ุและควร
ด าเนินเร่ืองให้เสร็จสิน้ก่อนออกเดินทาง โดยติดต่อที่
ส านักงานอ าเภอในเมืองที่พักอาศัย ซึง่เจ้าหน้าท่ีจะสง่
เร่ืองให้กบักองตรวจคนเข้าเมืองของรัฐนัน้ๆตอ่ไป   
 
 
 

 

โดย พ่ีหญิงไทย 
 
 

ถาม ดิฉนัมาอยู่ท่ีสวิตฯ นานกวา่ 10 ปี แล้ว ตอนนีอ้ยาก
ย้ายกลบัไปอยู่เมืองไทย ขอถามวา่ ต้องจดัการเร่ืองใดบ้าง 
และใช้เวลานานมากไหมคะ 
ตอบ  ใช้เวลาไม่นานค่ะ การท่ีคุณต้องการย้ายถ่ินฐาน
ออกนอกประเทศ ควรท่ีจะต้องแจ้งหน่วยงาน ตา่งๆ ได้แก่ 

 แจ้งอ าเภอ ท่ีพกัอาศยั ซึง่อาจต้องแจ้งท่ีอยู่ใหม่
ในประเทศไทยด้วย 

 แจ้งประกนัทกุประเภท ท่ีมี เพ่ือยกเลิก สว่นใหญ่
ต้องแจ้งลว่งหน้า 3 เดือน ก่อนหมดสญัญา(ตอ่ปี) 

 แจ้งผู้ ให้เช่าบ้าน เพ่ือยกเลิกสญัญาเช่า 
เช่นเดียวกนั ต้องแจ้งลว่งหน้า ก่อนหมดสญัญา 
ทัง้นี ้ต้องดใูนสญัญาเช่า วา่ เขียนเร่ืองเวลาบอก
เลิกสญัญาไว้อย่างไร 

 แจ้ง ส านกังานสวสัดิการผู้สงูวยั AHV/AVS  กรณี
ยังไม่เกษียณ แนะน าให้จ่ายเงินหมวดนี ้ต่อไป 
เพ่ือประโยชน์ของตน หลงัเกษียณ ค่ะ สอบถาม
โดยตรงท่ีส านักงาน  AHV/AVS   ในเขตรัฐท่ีพัก
อาศยั นะคะ   

 แจ้ง ส านักงานสวัสดิการเงินสะสมจากการ
ท างาน  PENSIONSKASSE (ถ้ ามี )  ว่ าจะจัด
การเงินส่วนนีอ้ย่างไร ถ้าย้ายออกไปอยู่ประเทศ
ไทย คุณมีสิทธิเบิกเงินได้ทัง้หมด (แต่ไม่แนะน า
นะคะ)  

 แจ้ง สรรพากร เร่ืองการเสียภาษี คณุควรเสียภาษี
ของปีท่ียังอยู่ในประเทศให้เสร็จสิน้ แล้วเมื่อย้าย
ไปแล้ว คณุก็ไมต้่องเสียภาษีในประเทศนีอ้ีก  

แต่สิ่งหนึง่ท่ีควรค านงึ คณุได้สญัชาติสวิสหรือยงั เพราะถ้า
ได้สญัชาติแล้ว คณุมีสิทธิท่ีจะกลบัมาอีกเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้า
มีเพียงใบพ านัก B หรือ ใบพ านัก C ก็จะถูกยกเลิกสิทธิ
พ านัก หลงัจากออกไปนอกประเทศแล้ว หรือถ้า
ต้องการกลบัมา ก็ต้องเร่ิมนบัหนึง่ ใหมน่ะคะ....  
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ปฏทินิกจิกรรม 

 

 

......................................................................................ตดัตามรอยปรุ........................................................................   

ใบสมคัรสมาชกิ  
สมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย ในสวติเซอรแ์ลนด ์

 

     ช่ือ.........................................................................นามสกลุ................................................................. 
     ช่ือคูส่มรส...............................................................ท่ีอยู่..(ถนน,เลขท่ี).................................................. 
     เมือง..............................................รหสัไปรษณีย์..................โทรศพัท์................................................... 
     อีเมล์....................................................................... 
     ลายมือช่ือ................................................................วนัท่ี.....................................................................    
     โปรดสง่ใบสมคัรนี ้ไปท่ี  Verein Thai Frauen für Thai Frauen,  Postfach 11, 3038 Kirchlindach   
     โปรดสัง่จ่ายท่ี  PC Konto: 87-677365-7              IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7 
     คา่บ ารุงสมาชิก รายบคุคล กลุม่ ชมรม ห้างร้านและองค์กรตา่งๆ ปีละ 50 ฟรังค์สวิส  
     ท่านจะได้รับวารสารรวงข้าว 3 ฉบบัตอ่ปี เข้าร่วมสมัมนา ร่วมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูความรู้ตา่งๆ  
     โดยมีคา่สมาชิกเป็นรายได้ ท่ีสมาคมฯ น ามาใช้ในการจดัท าเอกสาร และกิจกรรมตา่งๆส าหรับสมาชิก

วันอาทติย์ที่ 3 มิ.ย 2018 
เวลา 10.00 – 16.00 น.  

งานประชุมสามัญประจ าปี  
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 

วันอาทติย์ที่ 2 ก.ย. 2018 
เวลา 10.00 – 17.00 น. 

งานวันครอบครัว ครัง้ที่ 13 และ ครบรอบ 20 ปี สมาคมหญิงไทยฯ 
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 
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ที่มา: สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงเบร์ิน 
http://www.thaiembassy.ch 

มข่ีาวมาบอก 



งาน“ประดษิฐด์อกไมจ้นัทน ์ถวายแดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช” 
วันอาทติย์ที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ที่ซูริค สมาคมฯ ขอขอบคุณ คุณภูษิตา ฮูเบอร์ พร้อมคณะที่ดูแลอ านวยความ

สะดวกเร่ืองสถานที่ และอาหาร รวมทัง้คุณแม่ยุพาพร เสือกุล-คานโดนี และน้องนาตาลี เลมันน์ ที่ไปเป็นผู้ช่วยสอนนะคะ 



วนัที ่8-9 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 รว่มงานเทศกาลไทย  
จดัโดย สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรงุเบริน์ 

 

เอกอคัรราชทูต นายกติตพิงษ ์ณ ระนอง เป็นประธานในพธิ ี
ถวายพระพร ในหลวงรชักาลที ่10 เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ครบ 65 พรรษา 

เมือ่วนัที ่28 กรกฏาคม พ.ศ. 2560  ทีส่ถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุเบริน์ 

ทมีนีแ้ข็งขนั เขม้แข็ง 
มากๆๆ 


