60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2558
แผ่นเอ๋ ยแผ่นดิน
ในแถบถิ่นนี้ไซร้ กว้างหนักหนา
แลดูไกล สุดลูกหูลกู ตา
ล้วนไร่นาเขียวขจี พงพีไพร
เหมือนมารดาเลี้ยงบุตรให้สขุ ศรี
แผ่นดินนี้น่ีแหละข้าอาศัย
ข้าตั้งจิตสนองเขตประเทศไทย
รักษาให้ยั่งยื นคู่ฟ้าเอย
๒๒ กันยายน ๒๕๑๓
บทร้อยกรองพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพลง : นารีรตั นา
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา “เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”
คาร้อง : สุทธิ พงษ์ สมบัติจินดา และ ศิลปิ นอาสาในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม
ทานอง : เดชาณัฏฐ์ ธี รดุริยสฤษฏ์ เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร ขับร้อง : ธนพร แวกประยูร

พ่ อเคยบอกไว้ จะทำเรื่องใดให้ เสร็จดังฝั น
เส้ นทำงเหล่ ำนัน้ ไม่ เคยลำดโรยด้ วยกลีบดอกไม้
แต่ แก้ วดวงหนึ่งช่ ำงงำม ยังมุ่งเดินตำมรอยเท้ ำพ่ อไป
ด้ วยพลังที่ล้นดวงใจอันเปี่ ยมศรั ทธำ
มือจับปำกกำ สมุดทุกหน้ ำ พำกเพียรสร้ ำงสรรค์
อุดมกำรณ์ นัน้ ยังคงยึดมั่น ไม่ หวั่นปั ญหำ
ป่ ำเขำลำเนำห่ ำงไกล ควำมรั กรินไปด้ วยใจเมตตำ
เพื่อแผ่ นดินที่กำเนิดมำร่ มเย็นสืบไป
นำรี รัตนำ แก้ วใจประชำคุณค่ ำส่ องใส
แก้ วงำมสะท้ อนแสงทองส่ องใจ
สว่ ำงไสวด้ วยหัวใจเพื่อแผ่ นดินนี ้
นำรี รัตนำ ผู้ยอมเหนื่อยล้ ำด้ วยแรงที่มี
แก้ วที่ควรค่ ำกำรสดุดี คือหนึ่งนำรี ผ้ ูเป็ นที่รัก
(ปวงไทยน้ อมใจถวำยศรั ทธำ รำชสุดำ ผู้เป็ นที่รัก...)

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ว ำ ร ส ำ ร เ พื่ อ ช ำ ว ไ ท ย ใ น ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ ปี ที่ 17

RUANG KHAO
เมษำยน 2558 / April 2015

สมเด็จเจ้าฟ้าแห่งการศึกษาตลอดชีวิต
กฏหมายที่เปลี่ยนแปลงในปี 2015
จอมวางแผน
แด่..คุณตาผูจ้ ากไป และคุณยายที่ยังอยู่

วันที่ 1 ธันวาคม 2014
คณะกรรมการหญิงไทย และสมาชิก ร่วมงานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัดโดยสถานเอกอั ครราชทูต ณ กรุงเบิร์น โดยการนาของท่านทูตเฉลิมพล ทันจิตต์ และภริยา
ที่โรงแรม Bellevue เบิร์น
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ขอขอบคุณ
คุณ Arom และ
Prof. Matthias
Steinmann
ผูม้ ีอุปการคุณ ค่อสมาคม
หญิงไทยเพือ่ หญิงไทย
สวิตฯ เสมอมา

วันที่ 6 ธันวาคม 2014 งาน ในหลวงในดวงใจ ที่ Place de la Riponne เมืองโลซานน์
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บทบรรณาธิ การ
สวัสดีคะ่ ท่านผู้อา่ นที่รัก
เนื่ อ งในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ของสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวงข้ าวฉบับแรกของปี จึงขอนาเรื่ องราวของ
พระองค์ทา่ น ในส่วนของการศึกษา มาเล่าสู่กนั ฟั ง เพราะการศึกษามีความสาคัญ
ในการพัฒนาด้ านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาคน และวิธีการสร้ างคนที่ดีที่สุดใน
สายตา และจากประสบการณ์ ข องตัว เอง ก็ คื อ การให้ ก ารศึก ษา ซึ่ง มิ ใ ช่เ พี ย ง
การศึกษาเล่าเรี ยนจากห้ องเรี ยน เพื่อจบมา มีใบปริ ญญาเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
แต่เป็ นการศึกษา ที่มาจากทุกสิ่งรอบๆ ตัวเราค่ะ
ในฉบับนี ้ มีการปรับเปลี่ยน ชื่อคอลัมน์ เพื่อความชัดเจน นัน่ คือ คอลัมน์กฏหมายน่ารู้ ไม่ว่าจะเป็ นกฏหมายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในปี นี ้ และสาหรับคุณพ่อคุณแม่ทงหลาย
ั้
ที่มีลกู อยู่ในช่วงวัยที่เขากาลังจะมีสิทธิเสรี ภาพเป็ นของตัวเอง
เราในฐานะพ่อแม่ จึงควรรู้ไว้ จะได้ ปฏิบตั ิตอ่ ลูกๆ ได้ ตามสิทธิที่เรามีนะคะ นอกจากนี ้ยังมีเรื่ องราวเกี่ยวกับสิทธิของ
คนชรา ที่เราไม่ควรมองข้ าม และการวางแผนที่ดีก็มีความจาเป็ นมากนะคะ ส่วนอีกคอลัมน์ ให้ ชื่อว่า สรรหามาเล่า
เพราะเราสรรหามาเล่าจริ งๆ เรื่ องเล่าแต่ละเรื่ องของเรา มีเนื ้อหาสาระ ที่หลากหลาย ไม่ใช่เล่ากันธรรมดาๆ เป็ น
อย่างไรติดตามอ่านกันค่ะ
สาหรับสุขภาพ(ใจ) ฉบับนี ้ เป็ นประเด็นหนึง่ ที่พดู คุย ปรึกษากัน ในกลุม่ เรื่ องเล่าจากมาดาม(เมียฝรั่ง) จากเวปชื่อดัง
ผู้เปิ ดประเด็นเริ่มว่า "ปั ญหาที่แก้ ไม่ตก" จึงมาระบายความในใจ “คือทุกข์ที่เกิดเพราะพ่อแม่ ที่ให้ เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ”
ดิฉนั จึงกราบขอให้ พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร (นามปากกา บาตรเดียวท่องโลก คม ชัด ลึก) เขียนบทความนี ้ให้ กบั
รวงข้ าว รับรองถ้ าใครมีทกุ ข์จากการให้ ไม่วา่ จะให้ กบั ใคร ถ้ าอ่าน คิดตาม และนามาปฏิบตั ิ รับรองว่าทุกข์จะน้ อยลง
ดิฉันคนหนึ่งละ ที่คิดว่า การไม่มีหนี ้ เป็ นลาภอันประเสริ ฐ แต่สมัยนี ้ เขาเป็ นหนี ้กันตังแต่
้ ยงั อยู่ในวัยขบเผาะ ดังเห็น
ได้ จากข่าวตามหน้ าหนังสือพิมพ์ หรื อจากอินเทอร์ เน็ต หรื อแม้ รายการโทรทัศน์ ชื่อ ECO ได้ นาเสนอ ด้ วยสถิติที่ว่า
ในเขตประเทศสวิตฯแถบที่ใช้ ภาษาเยอรมัน ผู้ที่อายุต่ากว่า 24 ปี ทุกๆ 10 คน จะมี 1 คน ที่เป็ นหนี ้ มากกว่า 2,000
ฟรังค์ จนมีนกั สังคมสงเคราะห์ ที่ทางานด้ านการป้องกันการเป็ นหนี ้ ในวัยรุ่น ถึงกับให้ คาจากัดความของยุคนี ้ว่า เป็ น
ยุคสมัยแห่งการติดลบ (Generation minus) เป็ นเพราะอะไร และเราจะป้องกันปั ญหาการเป็ นหนี ้สินนี ้ได้ อย่างไร
ติดตามอ่านกันได้ ในเรื่ อง สอนลูกไม่ให้ เป็ นหนี ้ ค่ะ
ท้ ายสุด นี ้ ขอเชิ ญ ชวนสมาชิ กทุกท่าน เข้ าร่ วมประชุม สามัญ ประจ าปี เพราะปี นี เ้ ป็ นปี ที่ เราจะต้ อ งมี การเลื อ ก
คณะกรรมการใหม่ และงานเปิ ดตัว หนังสือคู่มือ การใช้ ชีวิ ตในสวิตเซอร์ แลนด์ เส้ นทางสู่สวิตเซอร์ แลนด์ เราได้ นา
ภาพปกของหนังสือคู่มือฯ มาเป็ นปกของวารสารที่อยู่ในมือท่านขณะนี ้ เพื่อเชิญชวนให้ ทุกท่าน อยากเห็นรู ปเล่ม
เต็มๆกันค่ะ และที่สาคัญ หนังสือเล่มนี ้ จะแจกให้ กบั สมาชิกทุกท่านด้ วย ใครที่มางาน รับหนังสือไปได้ เลยค่ะ
ดิฉนั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ พบกับท่านสมาชิกในวันประชุมสามัญประจาปี นี ้นะคะ
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ (saipopoo@gmx.ch ส่งเรื่ องราว คาติชม กันมาได้ คะ่ )
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สารจากประธาน

สวัสดีคะ่ เพื่อนพ้ องน้ องพี่ชาวไทยในสวิตฯ ทุกคน
ยินดีที่ได้ มาทักทายพี่น้องชาวไทยอีกครัง้ ในวารสารฉบับเดือนเมษายน 2558 นี ้ เผลอไปเดี๋ยวเดียว เพิ่งฉลองปี ใหม่
กันไม่นานนี ้เอง ก็ถึงเทศกาลสงกรานต์อีกแล้ ว สาหรับคนมีความสุขเวลาจะผ่านไปเหมือนติดปี กบิน แต่หลายคนที่มี
ความทุกข์ โดยเฉพาะเมื่อต้ องอยู่ห่างไกลบ้ าน ไกลญาติพี่น้อง เวลาช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้ า เป็ นกาลัง ใจให้ กนั และ
กันนะคะ ปั ญหาทุกอย่างมีหนทางแก้ ไข เราชาวสมาคมหญิงไทยฯยินดีให้ คาปรึกษา แต่หลายครัง้ เมื่อปั ญหาเกิดขึ ้น
ตนเองอาจจะช่วยตนเองได้ ดีที่สุด โดยค่อยๆพิจารณาว่า เกิดอะไรขึ น้ จะแก้ ไขอย่างไร เป็ นข้ อๆไป นั่นคือต้ องมีสติ
เรี ยกสติคืนมาอยูก่ บั ตัว แม้ ชวั่ คราวก็ยงั ดี อยากจะเรี ยกว่า “เป็ นมิตรกับตนเอง”
เมื่อเกิดปั ญหา ให้ ถอยกลับมาก้ าวหนึ่ง ให้ พลังใจกับตนเองเพื่อเข้ มแข็งพร้ อมเดินก้ าวต่อไปอย่างมัน่ คง เปรี ยบดัง่
การยิงธนู ถ้ าเราน้ าวสายธนูมาด้ านหลัง เข้ าหาตัวเราสุดแรง ลูกธนูจะพุ่งสู่เป้าหมายได้ ไกล และแม่นยาที่สดุ นัน่ คือ
ถอยหลังได้ มากเท่าไร ความก้ าวหน้ าจะมีมากยิ่งขึ ้น เจออุปสรรค ต้ องไม่หวัน่ ไหว แต่ตงสติ
ั ้ มนั่ ในการที่จะหาหนทาง
แก้ ไข ทุกปั ญหามีทางแก้ ไขได้ แน่นอน อย่าลืมเป็ นมิตรกับตนเอง พร้ อมจะสร้ างสุข ห่างไกลความทุกข์ ความเหงา
ความเศร้ า
ส่งความสุขวันปี ใหม่ไทยปี 2558 แก่ทกุ คนค่ะ
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สมเด็จเจ้าฟ้าแห่งการศึกษาตลอดชีวิต

ปั ญญาเป็ นทรัพย์ล ้า
เป็ นสิ่งอันประเสริฐ
อาจก่อเกียรติช่วยเชิด
รู้จกั นาต้ นพ้ น

เลอเลิศ
ยิ่งล้ น
ชูชื่อ
จากห้ องทุกข์กรรม

พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พุทธศาสนสุภาษิ ตคาโคลง 11 ธันวาคม 2519

จากพระราชนิ พ นธ์ ที่ อั ญ เชิ ญ มานี ้ แสดงให้ เห็ น
ว่า สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงตระหนักถึงความจาเป็ นที่คนทุกคนที่เกิดมา
ย่อมจะต้ องแสวงหาความรู้ หรื อการศึกษาทุกรู ปแบบ
เพื่ อให้ ไ ด้ ม าซึ่ง "ปั ญญา" ที่ ส ามารถนามาใช้ ในการ
แก้ ปัญหาที่ เ ป็ นต้ นเหตุแห่ง "ทุกข์ " และปั ญ ญาทาให้
คนเราเห็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ นในการดารงชี วิตได้ คนเราจึง
ต้ องมีการศึกษา หรื อมีการหาความรู้ จึงเกิดปั ญญา...
พระผู้เป็ นภาพลักษณ์ ของนักการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) มีผ้ ใู ห้
ความหมายของคาๆนีไ้ ว้ อย่างมากมาย พอสรุ ปได้ ว่า
“การศึกษาตลอดชีวิต ” คือ กระบวนการจัดการ
ศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทุกรูปแบบ ทังการศึ
้
กษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธ ยาศัย
เพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ ประชาชนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ทุ ก
สถานการณ์ เวลา และสถานที่ อย่างต่อเนื่องตลอด

ชี วิ ต ตามความต้ อ งการและความสนใจ เพื่ อ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ซึ่งการศึกษาตลอดชีวิต ก่อให้ เกิด “การเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต” ตังแต่
้ เกิดจนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิต
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ทุกรู ปแบบ ทังการ
้
ประชุ ม สั ม มนา ทั ศ นศึ ก ษาทั ง้ ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ ใช้ อปุ กรณ์ การเรี ยนทุกประเภท นับตังแต่
้
การใช้ อปุ กรณ์การสื่อสาร ดาวเทียม คอมพิวเตอร์ วิทยุ
โทรทัศน์ ตลอดจนการแสวงหาความรู้ด้วยพระองค์เอง
ทรงสนพระทัยที่ จ ะเรี ยนรู้ ทุก เรื่ อ ง ทัง้ ที่ เ กี่ ยวข้ องกับ
พระองค์เอง และทรงเห็นว่า ทุก ๆ สถานที่ มีความรู้ ที่
จะให้ พระองค์ศกึ ษา ไม่วา่ ในป่ าเขา ทุ่งนา โรงงาน หรื อ
ท้ องทะเล ทรงแลกเปลี่ ยนความรู้ กับบุคคลทุกระดับ
นับตัง้ แต่เ กษตรกร กรรมกรผู้ใช้ แรงงาน ครู อาจารย์
นักวิทยาศาสตร์ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ดังจะ
เห็นได้ จาก การเสด็จพระราชดาเนินไปยังที่ตา่ ง ๆ เพื่อ
การศึกษาหาความรู้อย่างสม่าเสมอ
หัว ใจสาคั ญ ของการเป็ นนักการศึกษาตลอดชี วิต มี
จุดเริ่มต้ นอยูท่ ี่ การฝึ กตนให้ เป็ นคนตื่นตัวต่อการศึกษา
นัน่ หมายถึง ความอยากรู้ อยากเห็นในเรื่ อง ในสิ่ง
ต่ าง ๆ ตลอดเวลา ดังพระดารัสที่ทรงพระราชทานไว้
ว่า
"…เราควรคิ ด ว่ า เราเป็ นได้ทั้ง นัก เรี ยนที ่ดี
ตลอดเวลา และมี คุ ณ สมบัติ ข องครู ที่ ดี ต ลอดเวลา
เช่นกัน ผูท้ ี ส่ นใจความรู้ ต่าง ๆ ไม่ควรประมาทผู้อื่น ไม่
ว่าผู้ใด เราควรถื อว่า คนทุกคน สิ่ งทุกสิ่ ง เป็ นครู ให้
ความรู้แก่เราได้หมด ถ้าเราประมาทคน หรื อสิ่ งนัน้ โดย
ไม่ เปิ ดตา เปิ ดใจให้กว้างในการรับรู้ ขาดศรัทธาในครู
ผูใ้ ห้ความรู้ เราอาจไม่ได้รับความรู้ ที่ดี… แหล่งที ่จะหา
ความรู้ มิ ใช่ เ พี ยงแค่ บุ ค คลอาจเป็ นแหล่ ง อื ่ น ๆ
รอบตัว… " จากพระราชดารัส ที่กล่าวนี ้ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็ น
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พระผู้เ ป็ นแบบฉบับ ของนัก การศึก ษาตลอดชี วิ ต ที่ ดี
พยายามแสวงหาความรู้ ความเข้ า ใจสู่พ ระองค์ เ อง
ตลอดเวลา โดยมิได้ ทรงถื อว่า สาเร็ จการศึกษาระดับ
ดุษฎี บณ
ั ฑิตหรื อเป็ นผู้ที่มีสมบัติปัญญาเฉลียวฉลาด
ได้ ร างวัล เหรี ย ญทองในการเรี ย นแล้ ว ไม่ จ าเป็ นที่
จะต้ องเรี ยนรู้ จากชาวนาชาวไร่หรื อบุคคลอื่นใดอีก เรา
จะเห็ น ภาพพระจริ ย าวัต รของการทรงสมุ ด บัน ทึ ก
เหตุการณ์ ข้ อมูล ความรู้ที่พระองค์ได้ รับจากบุคคลทุก
ระดับ และสิ่ ง แวดล้ อมรอบพระองค์ เพื่ อ เป็ นองค์
ความรู้ รวบยอดของพระองค์เอง หรื อทรงถ่ายทอดให้
ผู้อื่นต่อไป นับเป็ นพระจริ ยาวัตรที่ยากจะหาผู้ใดเสมอ
เหมือนในความเป็ นผู้ใฝ่ หาความรู้อย่างแท้ จริง
นอกจากความตื่นตัวต่อการศึกษาแล้ ว พระองค์ทรง
สนับสนุนอยากฝึ กให้ เด็กไทยมีความเป็ นผู้ช่างสังเกต
และได้ สัม ผัส กับ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพราะสามารถช่ว ยให้
ผู้เรี ยนได้ เ รี ยนรู้ และวินิจ ฉัย และนามาปฏิบัติไ ด้ ดัง ที่
ทรงเล่าไว้ วา่
"…เมื่ อ วั น ที่ ไ ปอิ น โดนี เ ซี ย มี เ ด็ ก อนุ บ าลจาก
โรงเรี ยนจิ ตรลดาไปส่ง ที่ พระตาหนักจิ ตรลดา เด็ก ๆ
เหล่านันช่
้ างซัก ช่างถาม และมีความกล้ าหาญ เดิน
ตรงไปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ถามโน่น ถามนี่
หลายอย่างเกี่ยวกับวิทยุที่ทรงถือ เมื่อทรงอธิบายก็ฟัง
ด้ วยความสนใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพอ
พระทัย ตรัสชมว่า ช่างสังเกตดี มีความสนใจสิ่งต่าง ๆ
มาก และกราบบังคมทูลว่าได้ ให้ นโยบาย การสอนไว้
โดยเน้ น การสังเกตและฝึ กให้ แสดงออก ฝึ กให้ พดู หัด
สังเกตธรรมชาติ"
ความกล้ าที่ จ ะปฏิ บัติ ห รื อ กล้ าแสดงออก เป็ นอี ก
ภาพลักษณ์หนึง่ ที่นกั ศึกษาตลอดชีวิตควรจะมี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
ทรงปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างได้ เสมอเช่น ขณะเสด็จพระราช

ด าเนิ น ทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ มัก มี ผ้ ูก ราบ
บังคมเชิญให้ ทรงร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ พระองค์ มิไ ด้
ทราบล่วงหน้ า การทรงระบา หรื อเครื่ องดนตรี พื ้นเมือง
การวาดภาพ การปั น้ แกะสลัก การเสวยอาหารที่แปลก
ใหม่ เป็ นต้ น แต่พระองค์ก็ทรงกล้ าที่จะเรี ยนรู้ ได้ อย่าง
ไม่ กั ง ขาและเคอะเขิ น และเก็ บ เป็ น ข้ อมู ล ในการ
ถ่ายทอดต่อไป
ภาพลัก ษณ์ ข้ อสุ ด ท้ าย คื อ การถ่ า ยทอดความรู้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
สนพระทัยในการถ่ายทอดความรู้ หรื อการเป็ นครู เป็ น
อย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้ จากการที่ทรงรับราชการเป็ นพระ
อาจารย์ประจาของโรงเรี ยนนายร้ อยพระจอมเกล้ า
เป็ นพระอาจารย์พิเศษในหลายสถาบันตลอดจนการรับ
เป็ นวิ ท ยากรพิ เ ศษบรรยายการประชุ ม สั ม มนา
โดยเฉพาะการทรงพระนิพนธ์หนังสือที่ให้ ประโยชน์แก่
ผู้อา่ นไว้ มากมาย
นับเป็ นความโชคดีของประชาชนชาวไทยที่อยู่ภายใต้
พระบารมีและพระปรี ชาญาณของพระองค์ "สมเด็จ
เจ้ าฟ้า แห่ งการศึกษาตลอดชีวิต" เพราะพระองค์
ทรงเป็ นพระผู้ไ ม่ร้ ู จักเหน็ดเหนื่ อย หรื อเบื่ อหน่ายต่อ
การแสวงหาความรู้ เลย สมควรอย่างยิ่งที่พวกเรา จะ
ถือเป็ นแบบอย่าง....

รวบรวมโดย กลอยใจ
ที่มา: http://www.siced.ac.th/index.php?name=anfe11
http://www.thairath.co.th/content/413904
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กฏหมาย ที่เปลี่ยนแปลงในปี ใหม่ 2015
มีอะไรบ้างนั้น มาติดตามกันเลย......
การคุ้ ม ครอง เกี่ ยวกั บการใช้ หมายเลขโทรศั พท์
โดยมิชอบ
เราสามารถ เรี ยกร้ องจากผู้ประกอบการให้ บริ การ การ
สื่อสารทางโทรศัพท์ ให้ อายัติหมายเลขส่วนตัวของเรา
ได้ ถ้ าเราพิสจู น์ได้ ว่า เบอร์ โทรศัพท์ของเรา ถูกคนอื่น
ลั ก ล อ บ ใ ช้ จ า ก ต่ า ง ป ระ เ ท ศ ( ผ่ า น โ ป ร แ ก ร ม
«Spoofing» ) ผู้ ให้ บริ ก ารการสื่ อ สารทางโทรศัพ ท์
สามารถยื่ น ขออายั ติ หมายเลข ของ(ผู้ ใช้ นี )้ จาก
ต่างประเทศได้ เช่นเดียวกัน
เกณฑ์ ท่ ีสูงขึน้ ของเงินฝากกองทุนบานาญ เสาที่
สอง เงินฝากจากการทางาน
แต่นีต้ ่อไป ลูกจ้ าง ต้ องมีรายได้ ต่อปี เกินกว่า 21,150
สวิ ส ฟรั ง ค์ จึง จะมี สิ ท ธิ ฝากเงิ น เข้ า กองทุน บ านาญ
สะสมสาหรับผู้ประกอบอาชีพภาคบังคับได้ (กฏหมาย
เก่า 21,060 สวิสฟรังค์)

ไม่ มีการหักเงิน สาหรับพี่เลีย้ งเด็ก
เยาวชนที่มีอายุจนถึง 25 ปี ที่ทางานในบ้ านส่วนตัว ใน
ฐานะเป็ นพี่เลี ้ยงเด็ก และมีรายได้ ตอ่ ปี รวมแล้ วไม่เกิน
กว่า 750 สวิสฟรังค์ จะไม่ถกู นามาคานวณ และไม่ถกู
หักเพื่อจ่ายค่าเบี ้ยประกันเลี ้ยงชีพในวัยชราและสาหรับ

ทายาท (AHV เสาที่ 1) อี ก ต่อ ไป ยกเว้ น เสี ย แต่ว่ า
ลูกจ้ างต้ องการ
สิงห์ ขับรถเร็ว และ เมาแล้ วขับ จะต้ องจ่ าย

ใครที่ เมาแล้ วขับ หรื อว่า ขับรถเร็วเกินกว่ากาหนด เป็ น
สาเหตุให้ เกิดอุบตั ิเหตุ ตามกฏหมายใหม่นี ้ทางบริ ษัท
ประกันภันรถยนต์ จะสามารถเรี ยกร้ อง ขอค่าสินไหม
ทดแทนคื น จากผู้ ขั บ ได้ ตามความเหมาะสมของ
ความผิด และ รวมทังค่
้ า ใช้ จ่ายที่ทางบริ ษัทประกัน ได้
จ่ายค่าเสียหายให้ แก่บคุ ลนัน้ ไปก่อนหน้ านี ้แล้ ว
หนังสือรับรองความประพฤติชนิดพิเศษ
สาหรับบุคคลที่ทางานกับเด็กๆ
เพื่อเป็ นการป้องกัน อาชญากรทางเพศ และการล่วง
ละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์ ได้ มีการออกกฏระเบียบใหม่
ในการขอหนังสือรับรองความประพฤติชนิดพิเศษ แก่
บุคคลทัว่ ไป ที่ทางานเกี่ยวข้ องกับเด็กๆ
ในหนั งสือรั บรองความประพฤติ ชนิดพิเศษนี ้ จะมี
การระบุถึง การห้ ามประกอบอาชีพ และ/หรื อ ห้ ามการ
ติดต่อ และการห้ ามเข้ าใกล้ ตามที่ทางศาลได้ พิพากษา
ถึงที่สดุ ให้ ลงโทษตามความผิดจริ งแล้ ว คาพิพากษานี ้
มี ค วามแตกต่า งจากการระบุใ น หนัง สื อ รั บ รอง
ความประพฤิตแบบธรรมดา สาหรับบุคลทัว่ ไป คือ ใน
หนังสือรับรองความประพฤติชนิดพิเศษนี ้ จะมีการระบุ
เกี่ยวกับระยะเวลาถึงการต้ องห้ ามต่างๆ ตังแต่
้ หนึ่ง ถึง
สิบปี ตามกาหนดโทษ การออกหนัง สือ รั บรองความ
ประพฤติประเภทนี ้ จะเป็ นการช่วยให้ นายจ้ างได้ รับ
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ทราบข้ อมูล ของบุค คล ก่อนที่ จะรั บบุคคลเข้ าทางาน
ในสายอาชีพด้ านเยาวชน รวมทังงานด้
้
านอาสาสมัคร
ต่า งๆเกี่ ย วกั บ เยาวชน หรื อ งานที่ เ กี่ ย วกั บ บุค คลที่
ต้ องการได้ รับความช่วยเหลือดูแลพิเศษ
เงินเกษียณ เพิ่มมาอีก 5 ฟรังค์
เงิ น เบี ย้ ยัง เลี ย้ งชี พ ในวัย ชรา และ ส าหรั บ ทายาท
(AHV) และ เงิ นบานาญสาหรั บผู้ทุพ พลภาพ (IV)
ขัน้ ต่า ในกรณี ที่ฝากไม่เคยขาดช่วง ยอดใหม่จะอยู่ที่
1,175 สวิสฟรังค์ (แทน 1,170 สวิสฟรังค์) ยอดสูงสุด
เพิ่มขึน้ 10 สวิสฟรังค์ เป็ น 2,350 สวิสฟรังค์ สาหรับ
เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม จะเพิ่มตามความเหมาะสม เพื่อ
การครอบคลุม ในการด ารงชี วิ ต ขัน้ พื น้ ฐาน (อาหาร
เสื ้อผ้ า ค่าภาษี ) เป็ น 19,290 สวิสฟรังค์ ต่อปี สาหรับ
คนโสด และ 28,935 สวิ ส ฟรั ง ค์ ส าหรั บ คู่ ส มรส
ทังหมดนี
้
จ้ ะทาให้ รัฐบาลมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นประมาณ
200 ล้ านสวิสฟรังค์ ต่อปี

การปั นส่ วนแบ่ ง เงินค่ าเบีย้ ประกันเลีย้ งชีพในวัย
ชรา และ สาหรั บ ทายาท เพื่อเป็ นค่ า ตอบแทน
การอบรบเลีย้ งดูบุตร
สาหรับคู่ชีวิต ที่ มีบุตรร่ วมกัน จะได้ รับเงิ นฝากสะสม
เข้ ากองทุนประกัน AHV เพื่อเป็ นค่าตอบแทนต่อการ
อบรบเลีย้ งดูบุตร ตามกฏหมายถึ งสิ้ นปี 2014 ที่ ผ่าน
มา จะถูกแบ่งคนละครึ่ง แก่ ฝ่ ายแม่และพ่อ

ทัง้ สองฝ่ าย จะได้ รับการคานวณเงิ นค่าตอบแทนเข้ า
กองทุนประกันนี ้ตามสิทธิ

ตามกฏหมายใหม่ ปี 2015 นีน้ นั ้ สาหรับผู้ที่มิได้ จด
ทะเบียนสมรส หรื อผู้ปกครองบุตรที่ทาการหย่าร้ างกัน
แล้ ว จะต้ องแจ้ งความประสงค์ว่า จะรับเงินฝากสะสม
เข้ ากองทุนประกัน AHV ข้ างต้ น เข้ าบัญชีของฝ่ าย แม่
หรื อ พ่อ หรื อว่า คนละครึ่ง ถ้ าหากว่าไม่สามารถตกลง
กันได้ ว่าจะให้ เงินนันเข้
้ าบัญชีของใคร ทางศาล หรื อ
ว่าทางสานักงานราชการพิทกั ษ์ เด็กและผู้ใหญ่ จะเป็ น
ผู้ดาเนินการตัดสินให้ ตามสัดส่วนของการดูแลบุต ร
ของคูก่ รณี แต่ ถ้าหากว่ าคู่กรณีไม่ แจ้ งความประสงค์
ให้ ทางส่วนราชการทราบเลย ฝ่ ายแม่จะได้ รับเงินฝาก
เข้ า กองทุน เงิ นประกันทัง้ หมดแต่ผ้ ูเ พี ย งเดี ยว ทัง้ นี ้
เช่นเดียวกันกับ เรื่ องการดูแลบุตรร่วมกัน ที่ได้ ตกลงกัน
ไว้ ก่อน ณ วันที่ 1 มกราคม 2015 นัน้ แต่ยงั ไม่สามารถ
หาข้ อสรุ ปตกลงเกี่ยวกับการคานวนเงินฝากค่าอบรบ
เลี ้ยงดูบุตรเข้ ากองทุนประกัน AHV นี ้ได้ ก็ให้ บงั คับใช้
ไปตามข้ อบังคับกฏหมายใหม่ข้างต้ น .....
ที่มา : นิตยสาร Beobachter ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม 2014
แปลโดย ศักดา บัวลอย
เรี ยบเรี ยงโดย โรส
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สิทธิและหน้าที่ของเยาวชน
ท่านผู้อ่าน เคยสงสัยไหมว่า ลูกๆ หลานๆ ของพวกเรา
จาเป็ นต้ องเสียภาษี ไหมเมื่อพวกเขามีรายได้ พ่อแม่มี
สิทธิที่จะรู้ไหม ว่าลูกชายมีรายได้ เท่าไร หรื อลูกสาวไป
พบแพทย์ ท าไม ค าถามค าตอบเหล่ า นี ้ มี อ ยู่ ใ น
บทความต่อไปนี ้แล้ วค่ะ
1. ใครเป็ นผู้ดูแลทรัพย์ สินของเยาวชน

เยาวชนที่อายุมากกว่ า 14 ปี สามารถตัดสินใจได้ ด้วย
ตัว เอง ว่า ต้ องการรั บ การรั ก ษาทางการแพทย์ ต่า งๆ
หรื อไม่ เมื่ อ เยาวชนอนุ ญ าตเท่ า นั น้ แพทย์ จึ ง จะ
สามารถให้ ข้ อมู ล ในเรื่ องการเจ็ บ ป่ วย หรื อการ
รั ก ษาพยาบาล ต่อ ผู้ อื่ น ได้ แต่ แ พทย์ เ องก็ ส ามารถ
ปฏิ เสธการรั ก ษาได้ ถ้ า เยาวชน ไม่บ อก ให้ พ่อ แม่
ผู้ปกครองทราบ
ยกเว้ น ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง แพทย์ จ ะต้ อ งให้ ค วาม
ช่วยเหลือ
3. เงินเดือนของเยาวชน ควรจะจ่ ายไปที่ใด
เยาวชนควรเปิ ดบัญชีของตัวเอง สาหรั บเงินเดือนและ
เงิ นติดกระเป๋ า เพราะเป็ นการดี ที่ เด็กๆ จะได้ เรี ยนรู้
ข้ อเสนอต่างๆ จากธนาคาร

รายได้ ซึ่ งเด็กๆ และเยาวชนได้ ม า จากการได้ รับเป็ น
ของขวัญ หรื อจากมรดก เรี ยกว่า มรดกของเยาวชน
ในทางกฎหมาย มรดกเยาวชนแบ่งเป็ น มรดกเยาวชน
แบบปกติ และมรดกเยาวชนแบบอิสระ เช่น เงินมรดก
ถื อได้ ว่าเป็ น มรดกเยาวชนแบบปกติ พ่อแม่ของเด็ก
สามารถบริ หารจัดการเงินส่ว นนีไ้ ด้ โดยใช้ จ่ายไปเพื่อ
การศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถของเด็ก การ
กินอยู่ จนกว่าเด็กจะอายุครบ 18 ปี เงินมรดกส่วนนี ้
พ่อแม่ไม่มีสิทธิ์นามาใช้ จ่ายส่วนตัว ส่วนมรดกเยาวชน
แบบอิสระ คือ เงินส่วนที่ได้ รับเป็ นเงินติดกระเป๋ า หรื อ
เงิ นเดื อนของเด็ก พวกเขา มี สิ ทธิ ใ ช้ เงิ นส่วนนี อ้ ย่า ง
อิสระ ตามใจชอบ โดยไม่ต้องขออนุญาตพ่อแม่
2. เยาวชนมี สิ ท ธิ ท่ ี จ ะรั ก ษาความลั บ ทางการ
แพทย์ ของตัวเองไหม
คาตอบ คือ ได้ แพทย์ไม่มีสิทธิที่จะแจ้ งข้ อมูลดังกล่าว
ของเยาวชนให้ ใ ครๆ ทราบ แม้ แ ต่ พ่อ แม่ ข องเด็ ก ๆ

4. เยาวชนต้ องรั บผิดชอบความเสียหายที่ตัวเอง
ก่ อขึน้ หรือไม่
ต้ อง เยาวชนต้ องจ่ายชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดชึน้ จาก
การกระทาของตัวเอง ส่วนพ่อแม่จ ะจ่ายค่าเสี ยหาย
ด้ วยถ้ าพ่อแม่ มีสว่ นร่วมในการก่อให้ เกิดความเสียหาย
เท่านัน้ บ่อยครั ง้ ที่ เยาวชนมีเงิ นไม่ม ากพอที่ จ ะชดใช้
ความเสียหาย แต่พ่อแม่เองก็ไม่จาเป็ นที่จะต้ องชดใช้
ค่าเสียหายแทน ปกติครอบครัวจะมีการทาประกันใน
กรณีความเสียหายเหล่านี ้ การชดใช้ คา่ เสียหายจึงเป็ น
หน้ าที่ของบริษัทประกัน
5. เยาวชนที่เรี ยนฝึ กอาชี พ ที่ ยังอาศั ยอยู่กั บ พ่ อ
แม่ ต้ องจ่ ายค่ าที่ พั ก และอื่ นๆ กั บ พ่ อแม่ เป็ น
จานวนเท่ าใด
ไม่มีกฎหมายบังคับในเรื่ องนี ้ โดยทัว่ ไปพ่อแม่มี หน้ าที่
ที่ จ ะสนั บ สนุ น ลู ก ๆ ของตั ว เองอยู่ แ ล้ ว รวมไปถึ ง
ค่า ใช้ จ่า ยส าหรั บ การศึก ษา แต่ห ากเยาวชนคนใดมี
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รายได้ เ ป็ นของตัว เองแล้ ว พ่ อ แม่ ก็ ส ามารถลดการ
สนับสนุนลงได้ จึงขอแนะนาว่า เยาวชนคนใดที่ยงั พัก
อาศัยกับพ่อแม่ และมี รายได้ เ ป็ นของตัว เอง ควรจะ
มอบค่าใช้ จา่ ยบางส่วนให้ กบั พ่อแม่ด้วย
6. เมื่อไรที่การมีความสัมพันธ์ ทางเพศกับเยาวชน
เป็ นสิ่งผิดกฎหมาย
เยาวชนที่ อ ายุ ต่ า กว่ า 16 ปี ยัง อยู่ ใ นวัย ที่ ไ ด้ รั บ การ
คุ้มครอง เพราะฉะนัน้ การมีเพศสัมพันธ์ กบั เยาวชนที่
อายุต่ากว่า 16 ปี เป็ นสิ่งผิดกฎหมาย แต่จะไม่ได้ รับ
การลงโทษ หากทังคู
้ อ่ ายุตา่ งกันไม่ถึง 3 ปี
7. ใครจะเป็ นผู้ให้ ความช่ วยเหลือ เมื่อเยาวชน มี
ปั ญหากับพ่ อแม่ ผู้ปกครอง
เยาวชนสามารถขอคาปรึ กษาจากผู้ช่วยเหลือ และให้
คาแนะนาแก่เยาวชน ที่อาเภอซึ่ง ตัวเองอยู่ เจ้ าหน้ าที่
จะพูดคุย ให้ คาปรึกษากับเยาวชน และถ้ าเยาวชนต้ อง
ได้ รับการปกป้องคุ้มครอง จากพ่อแม่ เจ้ าหน้ าที่ก็จะส่ง
ต่อให้ หน่วยงาน คุ้มครองเด็ก และเยาวชน ต่อไป

10. เยาวชนอายุ 16 ปี มี สิ ท ธิ์ ท าสั ญ ญาการฝึ ก
อาชีพด้ วยตัวเองไหม
ไม่ ได้ เยาวชนที่ อ ายุ ต่ า กว่ า 18 ปี ต้ องมี ห นั ง สื อ
ยิน ยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และพ่อ แม่ ผู้ป กครองเองก็ ต้ อ งลงรายมื อ ชื่ อ ร่ ว มใน
สัญญาการฝึ กอาชีพนันๆ
้
11. มี ก ารก าหนดรายได้ ขั น้ ต่ า ของการฝึ กอาชี พ
หรื องานพิ เ ศษระหว่ างปิ ดภาคเรี ยนส าหรั บ
เยาวชนไหม
ไม่ มี เงินเดือนจากการฝึ กอาชีพ สามารถต่อรองกันได้
ในตอนท้ ายพ่อแม่ก็ต้องยอมรับในข้ อตกลงนันด้
้ วย
12. พ่ อแม่ มีสิทธิ์ท่ ีจะตรวจสอบบัญชีธนาคารของ
ลูกๆ ตัวเองไหม
ไม่ มี ธนาคารไม่มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ พ่อแม่ตรวจสอบ
บัญชีของลูก ยกเว้ นลูกจะเป็ นผู้อนุญาต แต่เด็กๆ ต้ อง
รายงานพ่ อ แม่ เ กี่ ย วกับ ยอดเงิ น ในบัญ ชี ข องตัว เอง
เนื่องจากพ่อแม่ต้องการข้ อมูลนี ้ในการชาระภาษี

8. เยาวชนมีสิทธิ์หางานช่ วงปิ ดเทอม หรื อช่ วงพัก
ร้ อน โดยไม่ ต้องแจ้ งพ่ อแม่ ไหม

13. เยาวชนมี สิทธิ์ ลงทะเบี ยนเรี ยนไหม หากพ่ อ
แม่ มีเงินไม่ พอ

ได้ เยาวชนมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะวางแผนการใช้ เ วลาว่ า งของ
ตัวเอง อาจจะไปทางานหารายได้ ช่ว งปิ ดเทอม โดยไม่
ต้ องรอให้ พ่อแม่อนุญาต ยกเว้ นในกรณีที่ผลการเรี ยน
ต่า พ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาจ้ างงานของลูกๆ ได้

เยาวชนมี สิทธิ์ ที่จะทาเช่นนัน้ ได้ หากจาเป็ น เยาวชน
สามารถท าเรื่ อ งขอทุ น การศึ ก ษาจากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้ องได้

9. เยาวชนต้ องจ่ ายภาษีรายได้ ไหม
ต้ องจ่ าย เยาวชนต้ องยื่นเรื่ องชาระภาษี จากรายได้ ที่
ตัวเองได้ มา แต่ส่วนใหญ่เงินรายได้ จะต่ากว่าระดับที่
ต้ องชาระภาษี รายได้ อยู่แล้ ว จึงไม่ต้องจ่ายภาษี รายได้
ในที่สดุ

ที่มา : นิตยสาร Beobachter, ฉบับวันที่ 22 สิงหาคม 2014
(Beobachter.ch)
แปลโดย วีรณา และฮันส์ ฟอเรอร์
เรี ยบเรี ยงโดย โรส
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ชรา บ้านพักคนชรา
โดย นกฮูก

แต่ ไ หนแต่ ไ รเรามัก ได้ ยิ น ว่า การเลี ย้ งลูก ยิ่ ง โตยิ่ ง
ปั ญ หาเพิ่ ม ขึน้ ยิ่ ง โตก็ ยิ่ ง แพง ซึ่ง ก็ จ ริ ง ตามนัน้ แต่ที่
ยิ่งกว่านัน้ ยิ่งแก่มากเท่าไร ยิ่งแพงอีกหลายเท่า ชีวิต
ระดับปานกลางอย่างเรา เงินเดือนน้ อย เงินบานาญก็
น้ อยตามลงไป เมื่อแก่เฒ่า ลูกหลานที่นี่เขาไม่ช่วยดูแล
เมื่อทนอยู่บ้านจนร่ างกายสังขารอ่อนแรง ช่วยตนเอง
ไมไหวแล้ ว ก็ต้องไปอยู่บ้านพักคนชรา ซึ่งมีค่าใช้ จ่าย
ระหว่าง 4,000 – 10,000 ฟรังค์ตอ่ เดือน ขึ ้นอยู่กบั การ
ดู แ ลรั ก ษาตามอาการ ค่ า หมอ ค่ า ยา ค่ า คนดู แ ล
ต้ องการจะอยู่ห้ องเดี่ยวหรื อห้ องคู่ ขนาดห้ องพักต้ อง
ใหญ่ มากไหม แล้ วจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายได้ เล่า เงิ น
บานาญก็ ไ ม่ม าก น้ อยกว่าเงิ นเดื อนที่ เ คยได้ รั บสมัย
ทางานเสี ย อี ก แล้ วจะอยู่อย่างไรเล่า ยัง ยัง อย่าเพิ่ ง
วิตกจนเกินเหตุ
ในสวิตเซอร์ แลนด์ กิจการบ้ านพักคนชรามี ประมาณ
1,600 แห่ง มีคนแก่อายุเกิน 80 ปี ขึ ้นไป ประมาณเกือบ
300,000 คน ค่าใช้ จา่ ยในการไปอยูท่ ี่บ้านพักคนชรา

วันละอย่างต่าประมาณ 140 ฟรังค์ ถ้ าไม่ป่วยไข้ ไม่
ต้ องใช้ หมอ ใช้ ยา จนถึงประมาณ 250 ฟรังค์ หรื อถ้ า
ต้ องการใช้ บริ การที่เลิศหรู มากขึ ้น ก็อาจต้ องจ่ายถึงวัน
ละ 1,000 ฟรังค์ ราคาพอๆกับโรงแรมห้ าดาวเลยเชียว
เมื่ อเป็ นเช่ นนี ้ เราก็ ต้องเตรี ยมพร้ อม ในยามที่ยัง มี
แรงท างาน ควรเก็ บ หอมรอมริ บ ส ารองเงิ น ไว้ บ้ า ง
เพราะเมื่อเวลานันมาถึ
้
ง เราต้ องใช้ ทงเงิ
ั ้ นบานาญรวม
กับเงินสะสมจากการทางาน และทรัพย์สินที่มีอยู่ เป็ น
ค่าใช้ จ่า ยเพื่ อบ้ า นพักคนชรา และเมื่ อใดที่ ทรั พ ย์ สิ น
เหล่านันหมดไป
้
ไม่พอที่จะจ่าย จะเป็ นอย่างไร ถ้ าเป็ น
เช่ น นั น้ สามารถขอ “เงิ น สวั ส ดิ ก ารเพิ่ มเติ ม ”
(Ergänzungsleistungen,
Prestations
complémentaires, Prestazioni complementari)
จากสานักงานสังคมสังเคราะห์ เพื่อเสริ มให้ มีคา่ ใช้ จ่าย
เพี ย งพอส าหรั บ บ้ านพัก คนชรา จากสถิติ มี ค นชรา
ประมาณครึ่งหนึ่ง ต้ องขอเงินสวัสดิการเพิ่มเติม ลอง
คิดซิว่า รัฐต้ องจ่ายเงินช่วยผู้สงู วัยต่อปี จานวนเท่าไร
แล้ วเงินนี ้มาจากที่ไหนกัน

รวงข้ าว/ เมษายน 2558
12

ลูกหลานไม่ได้ มาเยี่ยมทุกวัน เพื่อนก็เหลือน้ อยเต็มที
เพื่อนร่วมบ้ านพักต่างก็ป่วย ทังยั
้ งไม่ค้ นุ เคยกันมาก่อน
ดังนันบรรยากาศในบ้
้
านพักหลายแห่งจึงไม่น่าอภิรมย์
เท่าไร ทังค่
้ าใช้ จา่ ยก็คอ่ นข้ างสูง หลายคนจึงย้ ายถิ่นไป
อยู่เ มื อ งไทย ซึ่ ง สามารถจ้ า งคนดูแ ลส่ ว นตัว ได้ รั บ
บริการอย่างอ่อนโยน ได้ รับการเอาอกเอาใจอย่างดี ถ้ า
ยังแข็งแรงพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ บ้าง อาจจะย้ าย
ไปอยูแ่ ถวๆ เสปน หรื อประเทศอื่นซึ่งอากาศอบอุ่นกว่า
และค่าครองชีพต่ากว่าในสวิตเซอร์ แลนด์
จะต้ องหมดตัวก่ อนหรือเปล่ า ถึงจะได้ รับ
“เงินสวัสดิการเพิ่มเติม” รัฐยังไม่ใจร้ ายขนาดนัน้ เรา
ยังมี สิทธิ์ ที่จะมีทรั พย์สินส่วนตัวบ้ างจานวนหนึ่ง เช่น
คนโสดสามารถมีเงินได้ ไม่เกิน 37,500 ฟรังค์ ถ้ าเป็ นคู่
สมรส มี รวมกันได้ ไ ม่เ กิ น 60,000 ฟรั ง ค์ หรื อ ถ้ า มี
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น อพาทเม้ นต์ หรื อบ้ าน ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกิน 300,000 ฟรังค์ ไม่ต้องถึงกับขายบ้ าน ในกรณีที่
ยังต้ องการอยู่บ้านและมีผ้ ูดูแลสุขภาพ ช่วยงานบ้ าน
ซึง่ บริการถึงบ้ าน

ไม่ มี ใครหลี ก พ้ นความแก่ ไปได้ จึงไม่ควรประมาท
ต้ องเตรี ยมพร้ อม ดูแลสุขภาพทัง้ กายและสุขภาพใจ
รวมทังการเก็
้
บหอมรอมริ บไว้ ใช้ ยามชราและเจ็บป่ วย
ขอให้ ทกุ คนมีสขุ ภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตราบ
นานเท่านาน นะคะ

สาหรับคนร่ ารวย ถ้ าคิดว่าจะขอเงินสวัสดิการ โดยรี บ
ใช้ เ งิ น ให้ ห มด หรื อ รี บ ยก รี บ โอนไปให้ ลูก หลาน จน
เหลื อคงคลัง ส่วนตัวนิ ดเดียว อย่ า คิด เลยค่ะ รั ฐ เขา
รู้ ทัน และตรวจตราได้ จากใบแจ้ ง ภาษี ย้อนหลัง ที่เคย
แสดงทรัพย์สินไว้
คุณภาพชีวิต ของผู้อยู่ในบ้ านพักคนชรา เรื่ องที่อยู่ที่
กิ น นั บ ว่ า มี ม าตรฐานสู ง พอสมควร ได้ รั บ การ
รั ก ษาพยาบาลด้ ว ยยาอย่ า งดี แต่จ านวนหมอและ
พยาบาล หรื อผู้ดแู ลมีจานวนน้ อย เมื่อเทียบกับจานวน
คนชราในบ้ านพัก คนชราที่ ช่ว ยเหลื อ ตนเองได้ น้ อ ย
อาจไม่ได้ รับ การดูแลเต็ม ที่ ถ้ าเดินเหินด้ วยตนเองไม่
สะดวก อาจต้ องนัง่ -นอนอยูแ่ ต่ในห้ อง เงียบเหงาเพราะ
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จอมวางแผน
โดย ก. ไตรคา

พอกันที ทางานมาตลอดชีวิตแล้ ว อยากมีเวลาสาหรับ
ตัวเองมากขึ ้น ขอลดการทางานลงก่อนสัก 20 % ใน
เวลาเดียวกันขอให้ Pensionkasse / Caisse de
pension (PK, 2a) จ่ายเป็ นเงินสดจากจานวนที่ลดการ
ทางานนี ้ คือ 20 % เพื่อลดการจ่ายภาษี
คนส่ วนมากจะทางานจนอายุครบเกษี ย ณ เช่น หญิ ง
64 ปี ชาย 65 ปี แต่มี อี ก จ านวนหนึ่ง อยากเกษี ย ณ
ล่ว งหน้ า เมื่ อ อายุ 60 หรื อ 62 ปี ทางรั ฐ ก็ มี ท างสาย
กลางให้ เ ลื อก คือ Teilpensionierung / Retraite
partielle โดยขอให้ PK แยกจ่ า ยเป็ นเงิ น สด
Kapitalbezüge / Versement en espèces หลายครัง้
จะได้ ลดการจ่ายภาษี
ตั ว อย่ า ง ชายอายุ 61 ปี มี เ งิ น สะสมอยู่ใ น PK
500,000 ฟรังค์ ลดการการทางานลง 20 % และขอรับ
เงินสด 20 % จาก PK คือ จานวนเงิน 100,000 ฟรังค์
จ่ายภาษีตามรายได้ นี ้
อายุ 63 ปี รับเงินสดอีก 100,000 ฟรังค์ จ่ายภาษี ตาม
รายได้ นี ้อีกเช่นกัน
(สมมุติว่าเขารั บครั ง้ แรกไป 200,000 ฟรั ง ค์ เขาต้ อ ง
จ่ายภาษีสงู ตามรายรับนัน)
้
ถ้ าทะยอยรับครัง้ ละ 100,000 ฟรังค์ จะประหยัดภาษี
ได้ ถึง 1,500-5,600 ฟรังค์
เมื่ออายุครบ 65 ปี ต้ องการเงินที่เหลือทังหมด
้
ก็ยงั จ่าย
ภาษีน้อยกว่าการรับเงินสดครัง้ เดียว
แต่ ทั ง้ นี ้ ทั ง้ นั ้น ต้ อ งได้ รั บ การยิ น ยอมทัง้ จากฝ่ าย
นายจ้ าง และ PK ด้ วย
ดีท่ ี สุด ขอให้ ป รึ กษาผู้ร้ ู เช่น Steuerberater
conseiller fiscal ก่อน ศึกษาข้ อมูลให้ รอบด้ าน

/

อย่ าลืม คิดระยะเวลาในการขอรับเงินแต่ละครัง้ ด้ วย
เกือบทุกรัฐ จะอนุญาตให้ รับเงิน Kapitalbezüge ได้
สองครัง้ โดยแยกจ่ายภาษีแต่ละครัง้
เงื่อนไขที่ต้องรู้
1) เวลาทางานที่ลดลง เช่น 20 % จะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ จนอายุครบเกษียณ
2) เมื่ออายุครบเกษี ยณ ยังมีโอกาสเลือกที่จะรับเป็ น
Kapital (เงินสด) หรื อรับ Rente / pension (เงิน
บานาญรับเป็ นเดือน)
หมายเหตุ รายละเอี ย ดต่ า งๆของแต่ ล ะรั ฐ จะไม่
เหมือนกัน เช่น Freiburg, Nidwalden, St. Gallen
ยอมรับ Teilpensionieung จาก 20 % แต่บางรัฐต้ อง
30 % เพื่อจะเก็บภาษีให้ ได้ มากขึ ้น
แม้ ไม่ต้องการจ่ายภาษี เขาก็จัดให้ อยู่แล้ ว ไม่ว่าชาติ
ไหนในโลกพอรู้ ว่ า จะต้ อ งเสี ย ภาษี ก็ โ วยหรื อ ร้ องลั่น
ทังนั
้ น้
อย่ าลืม อย่ าลืม ถ้ ามีทะเบียนสมรส เงินจาก PK เป็ น
ของสามีภรรยา ขอให้ ทาความเข้ าใจ ก่อนจะเซ็นต์ชื่อ
เอาเงินสดออกมา เมื่อรับเงินสดมาแล้ ว ต้ องวางแผน
ต่อไป จะใช้ เงินลงทุนอย่างไร ใครรับผิดชอบบัญชีเงิน
จานวนมากมายนี ้ รายจ่ายต่างๆ เพื่อเป็ นหลักประกัน
ตลอดชีพ
บางท่ านกังวลว่ า ถ้ าสิ ้นชีวิตไปก่อนเงินจะหมด กลัว
ลูกจะไม่ได้ จะเห็นได้ ว่าทางรัฐก็ มีทางเลือกให้ เรา ที่จะ
เอาเงิ น ออกมาเก็ บ รั ก ษาไว้ เอง แต่ ที่ ส าคั ญ ต้ อง
ตัดสินใจร่วมกันสามีและภรรยา ว่าจะทาอย่างไรกันดี
ขอให้ โชคดีเงินทองไหลมาเทมา........
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ถามมา ตอบไป
โดย พี่หญิงไทย

หย่ าที่สวิตฯ หรือที่ประเทศไทย
ในฉบับเดือนธันวาคม 2557 ได้ เล่าถึงปั ญหาเรื่ อง ถ้ า
ต้ องการหย่า จะเริ่ มดาเนินการอย่างไรดี ปั ญหาหย่า
ร้ างยัง เป็ นค าถามเกื อ บทัง้ หมดของการรั บ ฟั งทาง
โทรศัพย์สายตรงของสมาคมฯ หลายคนเมื่อไม่เข้ าใจ
สิทธิหน้ าที่ ที่ควรได้ รับ จึงเสียเปรี ยบคู่สมรส เช่น
พยายามข่มขู่ เนี่ยตารวจจะจับนะ ใบอนุญาตพานักจะ
ขาดแล้ ว เนี่ยไม่มีงานทานะ จะไล่ออกจากบ้ านแล้ วนะ
พยายามไล่ เ ราหญิ ง ไทย แม้ เป็ นแม่ ข องลู ก ให้ รี บ
กลับ ไปเมื องไทย ผลัก ไส รี บ ซื อ้ ตั๋ว เครื่ องบิน ให้ กลับ
เมืองไทย เหมือนเขาใจดี แต่อย่าหลงกล ตราบใดที่ยงั
จดทะเบียนสมรส ภรรยาและสามีต้องมีหน้ าที่เกื อ้ กูล
ดูแลกัน
1. หย่ าที่ไหน
ไม่วา่ คุณทังสองจะจดทะเบี
้
ยนสมรสกันที่ไหน ถ้ ายังอยู่
ในประเทสสวิตฯ ต้ องดาเนินเรื่ องหย่ าในสวิตฯเท่ านัน้
เพื่ อ ประโยชน์ ข องคุ ณ เอง เพราะการหย่ า จะต้ อง
ดาเนิน การโดยศาล ซึ่ง ให้ ความยุติธ รรมในเรื่ องการ
สารวจทรัพย์สิน และแจ้ งสิทธิที่พงึ ได้ พึงมีจากทรัพย์สิน
นัน้ โดยเฉพาะเรื่ องการแบ่งเงินสะสมกองทุนที่เป็ นสิทธิ์
ของทัง้ สองฝ่ าย ตลอดระยะเวลาที่ จดทะเบียนสมรส
จึงขอให้ รอจนกว่าการตัดสินของศาลแล้ ว ค่อยคิดว่า
คุณจะอยูท่ ี่นี่หรื อจะต้ องกลับประเทศไทย

2. สิทธิพานักหลังการหย่ า
ถ้ าเรามี ใบอนุญ าตพ านัก ซี หรื อได้ ห นัง สื อเดินทาง
สวิสแล้ ว หรื อ ใบพานัก บี และมีลกู ก็ยงั มีสิทธิ์อยูใ่ น
สวิ ต ฯต่ อ ไป แต่อ ย่ า งที่ บ อก สถิ ติ ก ารหย่ า ร้ างหลัง
แต่ง งานกัน ระยะสัน้ ๆเริ่ ม สูง ขึน้ เรื่ อ ยๆ เพราะความ
อดทนของสังคมปั จจุบนั น้ อยลง
3. ค่ าเลีย้ งดูบุตร
เมื่อศาลพิพากษาให้ หย่าขาดจากกันแล้ ว ศาลจะมี
คาวินิจฉัย ในเรื่ องค่าอุปการะเลี ้ยงดูสาหรับคูส่ มรสอีก
ฝ่ าย และสาหรับบุตร รวมทังข้
้ อตกลงในเรื่ องสิทธิและ
หน้ า ที่ ของบิด ามารดา ได้ แก่ สิท ธิ ใ นการเยี่ ยมเยี ย น
บุตร อานาจปกครองบุตร และหน้ าที่ในการจ่ายค่า
อุปการะเลี ้ยงดูบตุ ร
ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ กาหนดไว้
ว่า “ค่าอุปการะเลี ้ยงดูระหว่างสามีภริ ยา หรื อระหว่าง
บิดามารดากับบุตรนัน้ ย่อมเรี ยกจากกันได้ เมื่อฝ่ ายที่
ควรได้ รับอุปการะเลี ้ยงดู ไม่ได้ รับการอุปการะเลี ้ยงดู
หรื อได้ รับการอุปการะเลี ้ยงดู ไม่เพียงพอแก่อตั ภาพ ค่า
อุปการะเลีย้ งดูนี ้ ศาลอาจพิจ ารณาให้ เพียงใดหรื อ
ไม่ให้ ในการกาหนดค่าอุปการะเลี ้ยงดูนนั ้ ศาลจะต้ อง
พิจารณาถึงฐานะของผู้มีหน้ าที่ต้องให้ ซึ่ง ส่วนใหญ่ ก็
คือสามีของคุณ และพิจารณาฐานะของผู้รับคือภรรยา
และบุตร ตลอดจนค่าใช้ จ่ายจาเป็ นอื่นๆประกอบด้ วย
แต่ปัญหาที่อาจเกิดคือ ผู้ต้องจ่ายค่าเลี ้ยงดู เพิกเฉยไม่
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ศาล โดยเฉพาะค่ าเลีย้ งดูบุตร ต้ อง
ไปร้ องเรี ยนศาลอีกครัง้
ปั ญหาทัง้ หลายมีหนทางแก้ ไข ใช้ สติ ใช้ ความเห็นที่
ถูกต้ อง สติปัญญาทัง้ หลาย สามารถฝึ กฝนได้ “ยาม
สงบ เราฝึ ก ยามศึก เราออกรบ” เมื่อฝึ กฝนดีแล้ ว ย่อม
สามารถชนะศึกทังหลายนั
้
นได้
้ ...........
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เรื่องเล่าเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์
แด่ ..คุณตาผูจ้ ากไป และคุณยายที่ยังอยู่
โดย โยทะกา

หลั งจากที่โยทะกาย้ ายมาอยู่ในตึกหลังนี ไ้ ม่นานนัก
เพื่ อนบ้ านห้ องตรงข้ ามก็ ย้ายออกไป หลัง จากนัน้ ไม่
นานคุณตากับคุณยายคู่ใหม่ก็ย้ายเข้ ามาอยู่ วันแรกที่
คุณตาคุณยายย้ ายเข้ ามาก็นาธรรมเนียมใหม่ๆ ที่เราไม่
รู้จกั มาด้ วย คุณตากับคุณยายมากดกริ่ งแนะนาตัวกับ
เรา แถมยัง มี ช็ อ กโกแล็ ต มาฝากคนตัว เล็ ก ด้ ว ย นั่น
แสดงว่าคุณตาคุณยายได้ ทาการบ้ านเรื่ องเพื่อนบ้ าน
มาเรี ยบร้ อยแล้ ว คุณตานันอายุ
้ มากแล้ ว นอกจากหูไม่
ค่อ ยดี แล้ ว ยัง ต้ อ งนั่ง รถเข็ น ส่ว นคุณ ยายยัง ดูสดใส
แข็งแรงดี

คุณตากับคุณยายทังสองท่
้
าน เป็ นมิตรและน่ารักมาก
เจอเราสองคนแม่ลูกเมื่อไหร่ ก็จ ะทักทายพูดคุยถาม
สารทุกข์สุขดิบเสมอ พอได้ ยินว่าลูกสาวโยทะกามีวัน
เกิด คุณยายก็นาของขวัญไปใส่ต้ จู ดหมายให้ ทาให้ คน
ตัวเล็กดีใจและประหลาดใจยิ่งนัก และคุณยายยังจด
วันเกิดของคนตัวเล็กลงปฏิทินไว้ ด้วย วันเกิดปี ถัดมา
คุณยายก็นาของขวัญมาใส่ต้ จู ดหมายเช่นเดิม นับเป็ น
น ้าใจที่มีคา่ ยิ่งสาหรับเรา
ทัง้ สองท่ านย้ ายมาจากเมืองอื่น เรารู้มาว่าคุณตาเคย

เป็ นวาทยากรประจ าวงออร์ เคสตราที่มี ชื่อเสี ยง และ
คุณยายเป็ นนักไวโอลินประจาวงออเคสตรานีเ้ ช่นกัน
ทังสองท่
้
านอยู่ที่นี่อย่างเงี ยบสงบ เราแทบไม่เคยเห็น
คุณตาออกไปข้ างนอกเลย ส่วนคุณยายโยทะกาเคย
เจอที่ซุปเปอร์ มาเก็ต หรื อในห้ องซักผ้ าบ้ าง หรื อยามเรา
เปิ ดประตูบ้านออกมาพร้ อมกันบ้ าง
เมื่อปลายปี ที่ผ่าน เช้ าวันหนึ่งตอนที่โยทะกากาลังจะ
ออกนอกบ้ าน เปิ ดประตูออกมาก็เจอคุณ ยายพอดี คุณ
ยายยืนอยูห่ น้ าประตูนานผิดปกติ ดูเหมือนพยายามจะ
ไขประตูบ้าน โยทะกาส่งเสียงทักทายเช่นเคย คุณยาย
หันมามอง โยทะกาเพิ่งสังเกตว่าคุณยายสวมชุดดาทัง้
ชุด บทสนทนาเราเป็ นดังนี ้
“สวัสดีคะ่ คุณสบายดีไหมค่ะ?”
“สวัสดีคะ่ ฉันสบายดี แต่..สามีฉนั ...”
คุณยายพูดตะกุกตะกัก
โยทะกายืนรอฟั งคาตอบโดยไม่ถาม
“สามีฉนั จากไปตอนตีห้าเช้ าวันนี ้”
แล้ วคุณยายก็นิ่งเงียบน ้าตาคลอ
โยทะกายืนนิ่งอึ ้งไปชัว่ ขณะ ก่อนจะเอื ้อมมือไปจับมือ
คุณยาย และเอ่ยแสดงความเสียใจ น ้าตาของคุณยาย
ร่วงพรู จากจับมือคุณยายโยทะกาจึงเปลี่ยนไปโอบไหล่
ปลอบโยน กลิ่นแอลกอฮอล์ระเหยมาเข้ าจมูก คุณยาย
คงดื่มเพื่อปลอบประโลมตนเอง ก้ อนสะอื ้นวิ่งมาจุกที่
อกโยทะกาจนต้ องสะกดกลันเอาไว้
้
ประตูบ้านเราห่าง
กันแค่ไม่กี่ก้าว แต่โยทะกาไม่ได้ รับรู้อะไรเลย
โยทะกาไม่ ร้ ู ว่า ควรจะต้ องทาอะไรและช่วยเหลืออะไร
จึง ได้ แ ต่เ อ่ย ปากว่ า หากต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ก็
ขอให้ มากดกริ่ ง ยินดีให้ ความช่วยเหลือทุกอย่าง คุณ
ยายขอบอก ขอบใจอยูน่ าน
โยทะกากลับมาบ้ านแล้ ว จึงชวนลูกสาว กราบพระ
ขอให้ ดวงวิญญานของคุณตาไปสู่สุขคติ แม้ ความเชื่อ
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เราจะต่างกัน แต่ฉันเชื่อว่าคุณตาคงรับรู้ ว่าเราอาลัย
กับการจากไปของคุณตา
และต่ อไปก็เป็ นเรื่ องที่โยทะกาต้ องขบคิด เราควรจะ
ทาอย่างไรต่อ ควรจะไปงานศพคุณตาหรื อไม่ ควรมอบ
อะไรเพื่อแสดงความอาลัยหรื อไม่ เพราะโยทะกาไม่
เคยมีประสบการณ์ ไม่ร้ ู ธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ไม่ร้ ู ความ
เหมาะความควร เมื่ อคิดไม่ตก โยทะกาจึงต้ องหาตัว
ช่วย ว่าแล้ วก็ไปถามเพื่อนบ้ านที่อยู่ถดั ไป เป็ นอันได้ ข้ อ
สรุปว่า ดอกไม้ หรื อการ์ ดแสดงความเสียใจ คือสิ่งที่ควร
นาไปให้ ส่วนงานศพ หากไม่ได้ รับเชิญก็ไม่สมควรไป
และธรรมเนี ยมปกติของที่นี่ คือ ถ้ าคนในตึกเสียชีวิต
จะมี ก ารติด ประกาศแจ้ ง ที่ บ อร์ ด โดยครอบครั ว ของ
ผู้เสียชีวิต
โยทะกาไปเลื อ กซื อ้ ดอกไม้ แทนการเขี ย นการ์ ด
เพราะไม่ร้ ูจะเขียนว่าอย่างไร ไปซื ้อดอกไม้ แต่คิดไม่ตก
ว่า สมควรจะให้ ด อกไม้ ป ระเภทไหน ที่ นี่ เ ขาจ ากัด สี
เฉพาะส าหรั บ งานศพหรื อ ไม่ โยทะกาก็ ไ ม่ทราบ จึง
สอบถามพนักงานขายดอกไม้ อย่างแรกที่เขาบอก คือ
เมื่อก่ อนมีสีเฉพาะสาหรับงานศพ คือ สีขาว แต่เดียวนี ้
สีอะไรก็ได้ เพื่อไม่ให้ บรรยากาศเศร้ า เกินไป จะเลือกสี
ที่สดใสก็ได้ อยู่ที่งบประมาณของเรา จะให้ ดอกไม้ เป็ น
ช่อ เป็ นแจกัน หรื อเป็ นกระถางก็ได้ โยทะกาเลือกได้
ดอกไม้ สีกลางๆ ในแจกันสีขาว นาไปให้ คณ
ุ ยาย

อีกหลายอย่าง อพาร์ ทเม้ นที่ อยู่ คุณยายรู้ สึกว่า ใหญ่
เกินไปสาหรับคนเดียว อาจจะย้ ายออก ตอนจะกลับ
คุณยายยังเชิญโยทะกาไปดื่มกาแฟที่บ้านด้ วย
ในวันที่โยทะกาไปดื่มกาแฟที่บ้านคุณยาย ดูคณ
ุ ยาย
สดใสขึน้ กว่าเดิม คุณยายเล่าว่า การใช้ ชีวิตคนเดียว
เป็ นเรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้ เ วลาปรั บ ตัว มัน เศร้ า แต่ มั น คื อ
ความจริ ง ที่ เ ราต้ อ งยอมรั บ โชคดี ที่ คุณ ตาจากไป
ก่อน เพราะคุณยายได้ ทาหน้ าที่ดแู ลคุณตามาอย่างดี
ที่สุดแล้ ว นับตังแต่
้ คณ
ุ ตาเริ่ มชรา เพราะหากคุณยาย
จากไปก่ อ น คุณ ตาคงล าบากกว่ า นี ้ ตอนนี ค้ ุณ ยาย
หมดห่วง คงใช้ ชีวิตอย่างที่คณ
ุ ยายอยากทา แม้ จะเดิน
เพียงลาพัง แต่สกั วันคงชิน...ตอนที่คณ
ุ ยายเล่าน ้าเสียง
ฟั งสัน่ เครื อ.. โยทะกาได้ แต่เอื ้อมมือไปจับมือคุณยาย
และบีบมือเบาๆ อย่างให้ กาลังใจ........

หลั ง จากงานศพของคุณ ตาผ่า นไป ประมาณหนึ่ ง
อาทิตย์ ที่บอร์ ดก็มีประกาศถึงการจากไปของคุณตา มี
รายชื่ อ ของครอบครั ว และลูก ๆ หลานๆ ตามธรรม
เนียมของที่นี่
ผ่ า นไปประมาณหนึ่ ง เดื อ น โยทะกาจึง ไปกดกริ่ ง
เพื่อถามสารทุกข์สขุ ดิบ และเชิญคุณยายมาดื่มกาแฟที่
บ้ าน คุณยายมาตามคาเชิญ และเล่าว่าเริ่ มรู้ สึกดีขึน้
แล้ ว จากการสูญเสียคุณตา แต่ยงั มีเรื่ องราวให้ จดั การ
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รักในช่วงสงครามโลก
โดย นภา หลิน

นับว่ าเป็ นความโชคดี ที่ผ้ เู ขียนได้ รับเชิญไปร่วมงาน
วันเกิ ด ครบรอบ100 ปี ของสุภ าพสตรี ผ้ ูสูง ศักดิ์ ข อง
แคว้ นบาวาเลียท่านหนึง่ (เมืองมิวนิค) ในงานนี ผ้ ้ เู ขียน
ได้ ข้อมูลต่างๆของผู้คน ในช่วงเวลาของสงครามโลก
ครั ง้ ที่ 2 มามากมาย ตามประสาคนมี อ าชี พ ขี ด ๆ
เขียนๆ ในช่วงเวลาทองแบบนัน้ จะต้ องไวกับการฟั ง
และการซักถาม น่าสนใจแล้ วใช่ไหมคะ?
ในระหว่างที่บ้านเมืองยังอยูใ่ นภาวะสงคราม ความรัก
ของหนุ่มสาวในสมัยนัน้ แทบจะไม่มีเวลาแห่งความ
หวานชื่นกันเลย หลายประเทศในยุโรปทางรัฐบาลมี
กฎเกณฑ์ออกมาเลยว่า ผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงอายุ
ตังแต่
้ 17 ปี ขึน้ ไปจนถึง 45 ปี จะต้ องไปเป็ นทหาร ใน
สมัยนันผู
้ ้ ชายขาดแคลน เพราะผู้ชายไปตายในสนาม
รบมาก ในยามที่ บ้ า นเมื อ งปกติ ทหารเกณฑ์ ก็ คื อ
ผู้ชายที่มีอายุ 21ปี รับใช้ ชาติ 2 ปี เหมือนๆคนไทย ไป
รบในสมัยนัน้ ส่วนใหญ่ไปแล้ วไปลับ
ในช่วงเวลาของสงครามโลกครัง้ ที่ 1และครัง้ ที่ 2 อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ที่ทหารใช้ ในสนามรบยังไม่ทนั สมัยเหมือน
ปั จจุบนั เพราะฉะนันเมื
้ ่อเกิดสงคราม ทางการจึงต้ อง

ระดมพล หรื อเกณฑ์ทหารราบอย่างมากทีเดียว พอ
ข่ า วว่ า สงครามใกล้ เข้ ามาแล้ ว ทางการก็ จ ะส่ ง
รถบรรทุกออกไปยังหมู่บ้าน เพื่อรับชายฉกรรณ์ ตาม
หมู่บ้านต่างๆ มี บัญชี ไ ปกางดูเลยว่า ครอบครั วนี ม้ ี
ผู้ชายกี่คน และมีใครบ้ าง ที่อายุอยู่ในเกณฑ์ ที่จะเอา
ตัวไปเป็ นทหาร
กฎเกณฑ์ที่น่ารัก ประการหนึ่ง ที่นึกถึงคราวใด อดยิ ้ม
เสียไม่ได้ คือ ผู้ชายคนไหนเพิ่งจะแต่งงาน จะได้ รั บ
การยกเว้ นให้ อยูก่ บั ภรรยาก่อนจนกว่าจะครบ 1 ปี แล้ ว
จึงค่อยไปรับใช้ ชาติโดยการไปเป็ นทหารเกณฑ์ ส่วน
ผู้หญิง เด็ก คนแก่ ก็ต้องทางานในไร่ ในนาอย่างหนัก
เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยว ประชาชนจะต้ องแบ่งข้ าวปลา
อาหาร พืชในไร่ ในนา ให้ กับรัฐบาลครึ่ งหนึ่ง ซึ่งการ
ทามาหากินในช่วงสงครามก็มีความลาบากมาก ต้ อง
ทางานไป หลบภัยจากสงครามไปด้ วย การขาดแคลน
ข้ าวปลาอาหารมีอยู่ทุกๆหย่อมหญ้ า ชาวไร่ชาวนาจะ
มีกองกาลังดูแล เพื่อผลผลิตของชาวนาในวันข้ างหน้ า
พ่อแม่ในสมัยสงครามต่างมีความหวังแค่ว่า ขอให้ ลูก
ชายรอดชี วิ ต กลั บ มาจากสงคราม ขอให้ ลู ก สาว
แต่ง งานมี ค รอบครั ว ไปกั บ สามี ช าวไร่ ช าวนา ที่ มี
อาหารการกินเพียงพอ สาวๆในสมัยนัน้ ไม่สนใจที่จะ
แต่งงานกับคนอาชีพอื่นๆมากนัก นอกจากผู้ชายที่ทา
ไร่ทานา เพราะมัน่ ใจได้ ว่า ชาวไร่ชาวนานัน้ มีอาหาร
กินอย่างไม่อดอยาก รวมทัง้ ชาวไร่ ชาวนาจะมีความ
ปลอดภัย ดีกว่าอาชี พ อื่ นๆ เพราะไม่ว่า ข้ าศึกฝ่ ายรุ ก
หรื อฝ่ ายรับ ล้ วนจะต้ องเดินทัพด้ วยท้ อง ฉะนัน้ ชาวไร่
ชาวนา คือ แหล่งอาหารของทุกฝ่ าย ข้ าศึกจะยกเว้ น
ชีวิตชาวไร่ชาวนาไว้ เพื่อจะได้ มาขออาหารกินได้
ผู้หญิ งในสมัยสงครามได้ เรี ยนหนังสือ แค่อ่านออก
เขียนได้ ก็มีไม่กี่คน แม้ แต่ผ้ ชู ายก็เช่นกัน โอกาสใน
การศึก ษาเล่ า เรี ย นมี ไ ม่ ม ากนัก พออายุ ค รบ17 ปี
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จะต้ องไปเป็ นทหาร ผู้หญิ งต้ องฝึ กฝนการทาขนมปั ง
การเก็บถนอมอาหาร รวมไปถึงการทาไร่ทานา ทอผ้ า
ตัด เย็ บ เสื อ้ ผ้ า ในบัน ทึก ของบางเมื อ งบางประเทศ
ผู้หญิ ง ต้ อ งเข้ าไปทางานในสนามรบด้ วย เนื่ องจาก
บางประเทศกาลังพลผู้ชาย มีไม่เพียงพอกับการรักษา
เขตแดนของบ้ านเมือง นี่คือ ผลร้ ายของสงคราม
หนุ่ ม สาวในช่ ว งสงครามเมื่ อ พบรั ก กั น จะต้ อ งรี บ
แต่งงานกัน เพราะต่างไม่ร้ ูว่า วันพรุ่ งนี ้จะเกิดอะไรขึ ้น
การหมัน้ การแต่ง งานก็ จ ะต้ อ งท าอย่า งเร่ ง รี บ และ
จะต้ อ งจัด งานในเวลากลางวัน เท่า นัน้ เพราะเวลา
กลางคื น จะจุด ไต้ จุด ไฟไม่ ไ ด้ เพราะการโจมตี ข อง
ข้ า ศึ ก ส่ ว นใหญ่ จ ะมาในเวลากลางคื น การทิ ง้ ลู ก
ระเบิดจะทิ ้งตามแสงไฟ เพราะฉะนันที
้ ่ไหนมีแสงไฟที่
นัน่ ย่อมมีอนั ตราย แม้ แต่โรงพยาบาลสนาม ยังต้ องมี
การพลางแสงไฟ
หลังสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ผู้คนเสียชีวิตไปประมาณ 6
ล้ า นกว่ า คน ในจ านวนนนี แ้ บ่ ง เป็ นประชากรของ
หลายๆประเทศ อย่ า งประเทศเยอรมนี โปแลนด์
รัสเซีย อังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส คนต้ องสูญเสีย
ชีวิต พิการ พลัดพราก หญิงหม้ ายและลูกกาพร้ ามีอยู่
ทุกครัวเรื อน ความรักของหนุ่มสาวในยุคนัน้ เกิดขึน้
และดับไปอย่างรวดเร็ ว รักกัน แต่งงานกันพอครบหนึ่ง
ปี ต้ องจากกัน บางคู่จากกันชั่วนิรันดร์ สามีต้องจาก
ภรรยาไปรบ ในขณะที่ภรรยากาลังท้ องแก่ เด็กต้ อง
เป็ นลูกกาพร้ าตังแต่
้ ยังอยู่ในท้ องแม่ มี เ หมื อนกันที่
หญิงหม้ ายต้ องแต่งงานใหม่เพื่อความอยูร่ อด
สินสอดทองหมัน้ ของหนุ่มสาวในสมัยนัน้ เรื่ องปาก
ท้ องสาคัญ ที่สุด สาเหตุของการเสี ยชี วิตของผู้คนใน
ตอนนัน้ นอกจากถูกยิงถูกระเบิดในสงครามแล้ ว เรื่ อง
ของการหิวตายก็มีอยู่ไม่น้อยเลย เพราะฉะนันสิ
้ นสอด
ทองหมัน้ ในการแต่ง งาน แทนที่ จ ะเป็ นเครื่ อ งเพชร

เครื่ องทอง กลับกลายเป็ นข้ าวปลาอาหาร สาหรับการ
มีชีวิตอยู่มากกว่า พ่อแม่ของเจ้ าสาว จึงเรี ยกสินสอด
เป็ นข้ าว น ้าตาล หมู เป็ ด ไก่ ช้ าง ม้ า วัว แพะ และ
พืชผักผลไม้
ผู้เขียนเคยได้ รับเชิญไปดื่มกาแฟ จากสุภาพสตรี ท่าน
หนึง่ ท่านชี ้ให้ ดถู ึงฉางใส่ข้าวกับถัว่ ที่เป็ นสินสอด เมื่อ
ตอนที่ ท่ า นแต่ ง งาน ท่ า นเป็ นลูก สาวของเจ้ า เมื อ ง
เจ้ าบ่าวของท่าน เป็ นถึงแม่ทพั ผู้มีชื่อเสียง จึงไม่แปลก
เลยที่ จานวนข้ าวและถัว่ ที่เป็ นสินสอดของท่านจะมี
มากมายเป็ นยุ้ งเป็ นฉางอย่ า งที่ เ ห็ น นั บ ว่ า เป็ น
ประสบการณ์ชีวิตครัง้ สาคัญของผู้เขียนเลยทีเดียว
ความรั ก ของหนุ่ ม สาวในแต่ ล ะยุ ค แต่ล ะสมัย ได้
เปลี่ยนไปแล้ ว คนสมัยก่อนมีความรักมั่นคง รักแล้ ว
รักเลย การรอคอยสามี ที่จากไปรบ เป็ นการรอคอยที่
ยาวนาน ไม่มี กาหนดว่าจะต้ องรอถึง วันไหน เดือน
ไหน บางคนรอไปจนชัว่ ชีวิต สามีก็ไม่ได้ กลับมา บาง
รายกลับมาแต่กระดูกและป้ายชื่อ บางคนกลับมาแบบ
คนพิการ แต่ความรั กของพวกเขามั่นคง ไม่ว่าจะ
กลับ มาในสภาพใด พวกเขาก็ มี ค วามชื่ น ชมยิ น ดี
ผู้ห ญิ ง ในสมัย สงครามมากมายที่ เ ป็ นหม้ ายไปจน
ตลอดชีวิต
ความรักของคนสมัยใหม่ นี ้เกิดขึ ้นรวดเร็ ว และหมด
ไปอย่างรวดเร็ วเช่นกัน เพราะคนรุ่ น นี ้ความรักของเขา
เหลือเฟื อ พบกันปุ๊ บรักกันปั๊ บ หลังจากนัน้ เพียงไม่กี่
ชั่วโมง พวกเขาก็ อ าจจะโบกมื อลากันได้ อย่างไม่มี
ความรู้ สึ ก เสี ย อกเสี ย ใจอะไรมากนัก นี่ คื อ ความ
เปลี่ยนแปลงแบบน่ากลัว จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่าน
มา อยากจะบอกว่า ความรั ก เปรี ย บเหมื อ นดั ง
มงกุฎแห่ งชีวิต อยากจะให้ ทุกคนบรรจงสวมมงกุฎ
และถ้ าจะถอดออกก่อนเวลา อยากจะให้ บรรจงถอด
วางลงอย่างไม่ให้ บอบช ้า....
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ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
โดย มาดามโรสมูรี่

ฉันเริ่มคิดหนัก ว่าฉันคิดผิดหรื อถูกที่ตดั สินใจมาอยู่
สวิตเซอร์ แลนด์ ตอนอายุเ ลย 40 ปี แล้ ว ตอนที่
เจ้ า หน้ า ที่ ก รมต ารวจถามฉัน ว่า “คุณ จะไปท าอะไร
ที่สวิตฯ” ฉันสะอึกกับคาถาม และคิดในใจว่ามันเกี่ยว
อะไรกับ ใบรั บ รองความประพฤติที่ ฉั น ไปขอ เพื่ อ ใช้
สาหรับใบอนุญาตให้ จดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยด้ วย
แต่ฉันก็คิดไปในทางที่ดีต่อไปว่า เจ้ าหน้ าที่ท่านนันคง
้
เป็ นห่ ว งอนาคตของเรา ฉั น เลยตอบแบบไม่ ก วน
ประสาทพร้ อมด้ วยรอยยิ ้มว่า “ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ”
เพราะ ณ เวลานันก็
้ ไม่ร้ ูจริงๆ

และฉันก็ยังรั บจ้ างแปลเอกสารต่างๆ ด้ วย ฉันนี่ขยัน
ไม่ใช่เล่นจริงๆ
ฉั น ไ ม่ ไ ด้ จิ น ต น า ก า ร ม า ก่ อ น ว่ า คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ
ประสบการณ์ตา่ งๆที่ฉันมี นนั ้ จะไร้ ประโยชน์ที่ประเทศ
ศิวิไลซ์นี ้ เนื่องจากภาษาเยอรมันอันน้ อยนิดที่สวนทาง
กับอายุอนั มากมายของฉัน ฉันเคยดูประกาศรับสมัคร
งานของบริ ษัทต่างๆ มักพบว่ามี การระบุอายุสาหรั บ
พนักงานตาแหน่ง ปฏิ บัติก าร และฉันก็ มิ บัง อาจที่ จ ะ
สมัครงานในระดับผู้บริ หาร ฉันมองเห็นสัจธรรมว่า ฉัน
คงไม่มีโอกาสที่จะได้ งานในออฟฟิ ศอย่างแน่นอน แต่
ฉันก็ยงั นึกไม่ออกว่าฉันจะทาอะไรดี

กลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ฉันย้ ายมาอยู่ที่สวิตฯ
สิ่งที่ฉันตังใจจั
้ ดใส่กระเป๋ ามาด้ วย เพราะคิดว่าสิ่งนีม้ ี
ความส าคั ญ พอๆ กั บ หลวงพ่ อ รอด พระเครื่ อง
ประจาตัวที่แม่ให้ มาตังแต่
้ เด็ก สิ่งนันก็
้ คือ ปริ ญญาบัตร
3 ใบ ทังวุ
้ ฒิปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท 2 ใบ ด้ านการ
บริ หารธุรกิจ และการสอนภาษาอังกฤษ ที่ฉันได้ รับมา
จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย

ฉั นดิน้ รนกระเสือกกระสนทางาน เพราะฉันอยากมี
ความภูมิใจที่ได้ ซื ้อของ และมีเงินออมจากค่าแรงที่มา
จากน า้ พัก น า้ แรงของตัว เอง ฉั น ไม่ ไ ด้ ตัง้ ใจมาเป็ น
คุณนายชาวเกาะ ฉันจดทะเบียนสมรสบนพื ้นฐานของ
รักแท้ ที่แพ้ ระยะทาง ไม่ใช่เพราะอยากเป็ นมาดามฝรั่ง
นั่ง ทับทอง งานท๊ อปฮิตติดอันดับสาหรั บคนไทย เช่น
งานในครั ว งานท าความสะอาด หรื องานนวด
ความสามารถของฉันก็ไม่ถึงระดับและไร้ ประสบการณ์

นอกจากความรู้ ที่ได้ มุมานะร่ าเรี ยนมา ฉันก็ยงั สั่งสม
ประสบการณ์ทางานในเมืองไทยมากมายจนบรรยาย
ในใบประวั ติ ก ารท างานได้ หลายหน้ า วั น ที่ ฉั น ไป
รายงานตัวที่อาเภอ หรื อที่เรี ยกตามภาษาท้ องถิ่น ว่า
เกมายเด้ ฉันตอบอย่างภาคภูมิใจว่า งานล่าสุดที่ฉันทา
คือด้ านธุรกิจและการตลาด เจ้ าหน้ าที่ก็ใส่ข้อมูลนันลง
้
ไปในใบอนุญ าตพ านักในสวิตฯ ของฉัน ด้ วย ฉันเคย
ท างานในองค์ ก รต่ า งประเทศมาหลายสาขา สาย
การศึ ก ษา งานสั ง คมสงเคราะห์ และด้ านธุ ร กิ จ
นอกจากนี ้ฉันยังมีอาชีพเสริ มเป็ นครูสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างชาติ และสอนภาษาอังกฤษให้ พนักงานบริ ษัท

อาชีพแรกที่แล่นเข้ ามาในความคิด ว่าฉันน่าจะทาได้
คือการขายของ ฉันหาข้ อมูลว่าควรจะขายอะไร แล้ ว
ใครจะเป็ นเหยื่อของฉัน ในย่านที่ฉันอยู่ก็มีร้านโชว์ห่วย
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นาเข้ ามาจากเมืองไทยแล้ ว ใน
ซู เปอร์ ม าร์ เก็ ตต่างๆ ก็ มี ของจากเอเชี ยวางจ าหน่า ย
เขาสวมบทเป็ นผู้นาเข้ ากันเองด้ วย มีคนไทยมากมายที่
ขายอาหารไทยในรถตู้ตามเมื องต่างๆ หรื อเร่ ไ ปขาย
สิ น ค้ า หลากประเภทตามตลาดทั่ว ประเทศ จบข่ า ว
เพราะฉันขับรถไม่เป็ น ส่วนการขายของทางออนไลน์ก็
ไม่ต้ องเอ่ยถึ ง เพราะมี แ ม่ค้ าขี่ คอกัน ขายสิ นค้ าต่างๆ
มากมาย มีทงสิ
ั ้ นค้ าแบรนด์เนม ทองรูปพรรณ
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(ไม่รวมทองหยิบและทองหยอด) บ้ างก็ขายหวยและใบ้
เอง บ้ างก็เป็ นเจ้ ามือแชร์ ข้ามชาติ

“เจ็บนี ้อีกนาน” ไม่ไหวก็บอกให้ โทรไปลาออก แต่ฉันไม่
ต้ องการให้ ใครดูถูกคนไทย ว่า “งานหนักไม่เอา งาน
เบาไ ม่ ส้ ู หรื อสั น หลั ง ยาว ” ฉั น หอบสั ง ขารอั น
สะบักสะบอมตังแต่
้ วนั แรกไปจนครบสัปดาห์ แล้ วฉันก็
แจ้ งเขาว่า ฉันจะกลับไปเรี ยนภาษาต่อ (มันเป็ นการ
โกหกแบบมีศกั ดิ์ศรี ) ซึ่งทุกวันพฤหัส เวลาบ่ายสองโมง
บริ ษัทจัดหางานจะแจ้ งพวกเราว่า โรงงานมีงานให้ ทา
ต่อในสัปดาห์ต่อไปหรื อไม่ และพวกเราก็สามารถแจ้ ง
บริ ษัทในวันนันว่
้ า จะทางานต่อไปหรื อไม่ ซึ่งไม่มีการ
ผูกมัดใดๆ ต่อกัน

เวลาผ่ านไปหนึง่ เดือน หลังจากที่ฉนั ย้ ายมาอยูท่ ี่สวิตฯ
ฟ้าก็ประทานงานแรก มาให้ ฉนั ประลองฝี มือ คือ งาน
เก็บและปอกเปลือกข้ าวโพดที่ฟาร์ มใกล้ ๆ บ้ าน เดือน
กันยายนจะเป็ นฤดูเก็บเกี่ยวข้ าวโพด เวลานันเป็
้ นช่วงที่
มีฝนตกและอากาศเริ่ ม เย็น อุปสรรคไม่ได้ อยู่แค่เรื่ อง
อากาศ แต่ความสูงของต้ นข้ าวโพดที่ท่วมหัว ใบหนา
และคมบาดหน้ าแทงตา ทาให้ ฉันเกื อบถอยทัพ การ
เด็ดต้ องใช้ แรงเยอะ เพราะมันเหนียวมาก และต้ องทา
เวลาแข่ง กับรถไถ ที่มี กระบะพ่วงท้ าย ค่าแรงส าหรั บ
การเด็ ด คิ ด เป็ นชั่ว โมง แต่ ง านปอกเปลื อ กคิ ด เป็ น
ตะกร้ า ฉันไปทางานได้ แค่ประมาณสองสัปดาห์ แล้ ว
งานก็หมด ตกงานต่อ เพราะงานนี ้เป็ นงานแบบฤดูกาล

ปั จจุบันนี ้ ฉันทางาน 7 วันต่อสัปดาห์ วันธรรมดาฉัน
เป็ นลูก จ้ า งในโรงงานประกอบอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ
โทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต และการสื่อสารอื่นๆ งานนี ้เป็ น
งานฝี มื อ แบบช่ า ง อุป กรณ์ ห ลัก คื อ เครื่ อ งขัน น๊ อ ต
ไฟฟ้ า ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ ฉันก็ ไ ปทางานที่ฟ าร์ ม ไก่
ฉันต้ องไปเก็บไข่แต่เช้ า งานนี ไ้ ม่หนัก แต่ต้องทนเรื่ อง
กลิ่นหอมหวลของอุจจาระไก่ ฉันต้ องขัดไข่ให้ สะอาด
และคัดขนาดจัดแยกประเภท ที่ฟาร์ มจะมีรางรองรับ
ไข่ ที่ไก่วางในเล้ า เชื่อมต่อกับเครื่ องส่งไข่อตั โนมัติ ส่ง
มาให้ เราจัดใส่ลงถาด แต่ก็มีไก่ขี ้เกี ยจหลายตัวที่ชอบ
ไข่ต ามพื น้ โดยเฉพาะตัว สี น า้ ตาล ขอแอบนิน ทาไก่
นิดนึง ซึง่ ฉันไม่ได้ แบ่งแยกสีขนไก่

หลัง จากนัน้ ก็ ไปสมัครงานที่ บริ ษัทจัดหางาน และไม่
นานฉันก็ได้ งาน ที่บริ ษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง ลูกค้ าของ
โรงงาน คือ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต ที่จดั รายการโปรโมทสินค้ า
หน้ าที่ ข องฉั น คื อ ประกอบชั น้ วางสิ น ค้ าที่ ท าจาก
กระดาษแข็ง ทัง้ ใหญ่ และสูง กระดาษนัน้ แข็งและคม
มาก งานนี ฉ้ ั น ต้ อ งก้ มๆ เงยๆ ตลอดเวลาเพื่ อ แกะ
สินค้ าออกจากกล่องและหยิบขึ ้นวางบนชัน้ ฉันทางาน
วันละเกื อบ 10 ชั่วโมง พอเช้ าวันรุ่ งขึน้ ฉันตื่นขึน้ มา
พร้ อมกับความปวดร้ าวไปทัว่ สรรพางค์กาย แทบจะ
ขยับตัวไม่ได้ สามีทนเห็นสภาพภรรยาที่นอนร้ องเพลง

ถึงแม้ ว่าฉันจะไม่ได้ ใช้ ความรู้ที่ร่ าเรี ยนมา แต่ฉันก็ร้ ูสึก
ว่าตัวเองมี คุณ ค่า และศักดิ์ศรี เพราะฉันทางานด้ วย
ความตังใจและรั
้
บผิดชอบ ฉันไม่เคยเกียจคร้ านหรื อ
เกี่ยงหน้ าที่กับใคร ฉันคิดว่างานสุจริ ตทุกประเภทเป็ น
งานที่มีเกียรติ …
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“ให้” อย่างไร ไม่เป็ นทุกข์
โดย พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร

นางฟ้าองค์หนึ่ง ได้ ชุบเลี ้ยงเด็กน้ อยผู้น่ารัก ให้ เติบโต
ด้ วยความรัก ทะนุถนอม เอาใจใส่ แต่เมื่อใดที่เธอโกรธ
หรื อเด็ ก น้ อยท าอะไรไม่ ไ ด้ ดั่ ง ใจ เธอก็ จ ะด่ า ว่ า
นอกจากนี น้ างฟ้ ายั ง หลงไหล ในความสวยงาม
สะดวกสบาย และได้ ยดั เยียดสิ่งเหล่านันให้
้ กบั เด็กน้ อย
ด้ วย เพราะเธอคิดว่านัน่ เป็ นสิ่งที่ดีที่สุด เด็กน้ อยจึงไม่
เคยต้ องลาบาก ตรากตราในชีวิต แต่ในส่วนลึกๆ แล้ ว
นัน้ เด็กน้ อยมิ ไ ด้ พ อใจ ยินดี หรื อหลงไหลกับสิ่ง ของ
ความสะดวกสบายต่า งๆ ที่ นางฟ้ ามอบให้ แต่เ ขามิ
สามารถพูด กล่ า วสิ่ ง ใดได้ เพราะเขารู้ ว่ า ทัง้ หมดที่
นางฟ้ าทาให้ เ ขานัน้ มาจากความรักในแบบของเธอ
เมื่ อ ใดที่ เ ขาไม่ ท าตาม ความหวั ง ดี ที่ น างฟ้ ามอบ
ให้ เธอจะเสี ยใจและช า้ ใจเป็ นที่ สุด และนางฟ้ าจะ
เปลี่ยนกิริยาอาการและแปลงร่ างเป็ นสัตว์ประหลาดที่
น่ากลัว นัน่ คือ ภาพที่ติดตา ติดใจเด็กน้ อย เขายอมทา
ทุกอย่างแม้ ในสิ่งที่เขาไม่อยากทา แต่เขามองลึกซึ ้งถึง
ความรักของนางฟ้าที่มอบให้ เขา มันจึงอยู่เหนือเหตุผล
ทัง้ ปวง ไม่ มี ถู ก ผิ ด ดี ชั่ ว แค่ ท าหน้ าที่ ที่ จ ะท าให้
นางฟ้ามีความสุข ทาให้ นางฟ้ายิ่งรักเขามากขึ ้นๆ
เมื่อเขาเติบใหญ่ และได้ แยกตัวไปอยู่ตามลาพัง เขาใช้
ชีวิตตรงกันข้ ามอย่างสิ ้นเชิง กับสิ่งที่นางฟ้าต้ องการให้
เขาเป็ น ทาให้ นางฟ้าทุกข์ใจ ช ้าใจเป็ นที่ สดุ และหันไป

เสพของมึนเมา เพื่อลืมความทุกข์จากการกระทาของ
เด็กที่ตนเลี ้ยงมา และมีอารมณ์โกรธอยู่เสมอ ว่ากล่าว
อยูต่ ลอดเวลาว่า เด็กเนรคุณ อกตัญญู ไม่ทาตามในสิ่ง
ที่ เ ธอต้ อ งการ โดยเธอมิ ไ ด้ สัง เกตว่ า รู ป ร่ า งของเธอ
ค่อยๆ เปลี่ยนไปทีละน้ อยจากที่เคยงดงาม ค่อยกลับ
กลายคล้ ายสัตว์ประหลาดมากขึน้ เรื่ อยๆ จนไม่มีใคร
กล้ าอยูใ่ กล้
มีเพียงเด็กหนุ่มคนที่เธอเลี ้ยงดูมา และไม่ทาตามที่เธอ
ต้ องการคนนี เ้ ท่านัน้ ที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของ
เธอ และมาดูแลเธออย่างสม่าเสมอ เด็กหนุ่ม ไม่สนใจ
คาด่าว่า การขับไล่ไสส่ง ของเธอ เด็กหนุ่มไม่ กล่ าวว่ า
สิ่ง ใด แต่ยัง ดูแ ลเธอต่อไป แม้ เธอยัง ไล่อย่างไม่ร้ ู จัก
เหน็ดเหนื่ อยและด่าทออย่างไม่มี ชิน้ ดี บ่นซา้ ซากแต่
เรื่ องเดิมๆ และอ้ อนวอนให้ เขาเป็ นใช้ ชีวิตในแบบที่เธอ
ต้ องการ เด็กหนุ่มไม่ ปฏิเสธ ไม่ ยอมรั บ เพียงรั บรู้
และยัง ท าความดี อ ย่ า งปกติ ในหนทางของตนเอง
ด้ วยความอดทน ไม่โต้ ตอบ อ่อนโยน อ่อนน้ อมถ่อมตน
ทาทุกอย่างด้ วยความสุขด้ วยหัวใจ ไม่สอน ไม่ตกั เตือน
ไม่ม องร้ าย แต่ด ารงอยู่ต รงนัน้ อย่า งสงบเย็ น ท าให้
นางฟ้าซาบซึ ้งใจ ค่อยๆ รับรู้ เปิ ดใจอย่างช้ าๆ ทีละน้ อย
ซึ ม ซับ พลัง แห่ ง ความสุ ข สงบจากเด็ ก หนุ่ ม ทุ ก วัน ๆ
เหมื อ นเป็ นภาพสะท้ อ น ให้ เ ห็ น ความน่ า เกลี ย ดใน
ตัวเอง แต่ก็ยงั ไม่ยอมรับ ว่าตัวเองเห็นผิดมาตลอด ซึ่ง
ลึกๆ ภายในใจ รับรู้อยูเ่ ต็มอก ว่าตนหลงผิด
ความกตัญญูกตเวที เป็ นเครี่ องหมายของคนดี แต่คน
ดีหลายๆ คน ต้ องทุกข์ใจ ลาบากใจ อึดอัดใจ กับการที่
ต้ อ งแสดงความกตัญ ญู ก ตเวที ท าหน้ าที่ ข องลู ก ที่
ดี ทาไมคนดี ตังใจท
้ าดี ต้ องเป็ นทุกข์ เพราะคนดียัง
ต้ องการให้ คนอื่นเห็นว่าเราดี ทาให้ เราแบกความเป็ น
คนดีจนเหนื่อย โดยที่เราไม่ร้ ูตวั เรายังหวังผลในทุกครัง้
ที่เราทาความดีไม่มากก็น้อย ว่าสิ่งที่ทาไป ให้ ไป เขา
ต้ องเปลี่ยนหรื อเอาไปใช้ ในสิ่งที่ดีด้วย
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เรายังหวังอะไรมากมายจากการทาความดี ทาให้ เรา
เหนื่อย ที่จะทาดี เพราะไม่เคยได้ ดงั หวัง แต่ ถ้าเราทา
ดี เพื่อได้ ทาดี เราได้ รับผลแห่งความดีนนทั
ั ้ นที โดยไม่
ต้ องรอว่า เขาจะดีหรื อไม่ดี เพราะในส่วนของเรา ได้ จบ
ลงแล้ ว คือ สุข สงบใจที่ไ ด้ ทาดี ถ้ าเราทาดี ไ ด้ เช่นนี ้
เราจะไม่เหนื่อยที่จะต้ องเป็ นคนดีในสายตาใคร เพราะ
มันไม่มีจริง บนโลกมายาแห่งนี ้ ถึงแม้ เราดี แต่ถ้าเขาไม่
ชอบ เขาก็ยงั มองเราร้ ายหรื อไม่ดีอยู่ร่ าไป แต่ เราจะไม่
หยุดทาดีและทาดียิ่งๆ ขึ ้นไป เพราะมีความสุขสงบใจ
ทุกครัง้ ที่ได้ ทาดี
ความกตั ญ ญู ก ตเวที ต้ อ งมี ปั ญญาเป็ นรากฐาน
จะต้ องเป็ นความกตัญญูกตเวที ที่ไม่ทาร้ ายทังแก่
้ ผ้ ใู ห้
และผู้รั บ ไม่ เ ช่ น นัน้ เราจะ
ไม่ได้ แสดงซึ่งความขอบคุณ
รู้คณ
ุ และตอบแทนคุณอย่าง
แท้ จริ ง เพราะถึงแม้ เราเลี ้ยง
ดู พ่ อ แ ม่ เ ช็ ด อุ จ จ า ร ะ
ปั สสาวะ นาท่านมาแบกบน
บ่าทัง้ ชี วิต ให้ ทรัพย์ สิน เงิ น
ทอง ก็ ห าได้ ต อบแทนคุ ณ
อย่างแท้ จริ งไม่ ถ้ าท่านยังทุกข์ เต็มไปด้ วยความโลภ
โกรธ หลง เพราะการที่จิตใจของท่านเป็ นเช่นนัน้ ท่าน
จะทุกข์ อย่างไม่จ บสิ น้ การได้ มี ส่วนร่ วมแห่ง ชี วิต จึง
ไม่ได้ เป็ นประโยชน์ และไม่ได้ ตอบแทนคุณอย่างแท้ จริง
ถ้ าพ่ อแม่ เรา เป็ นคนเห็นผิด ทาในสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง เรา
ในฐานะลูก ไม่ได้ มีหน้ าที่สงั่ สอน อบรมท่าน แต่เราจะ
ใช้ ร่างกายที่ท่านให้ ทาหน้ าที่ถกู ต้ องแทนท่าน อย่าง
มีความสุข ทาให้ ในสิ่งที่ท่านทาไม่ได้ ไม่ตาหนิติเตียน
ท่าน แต่เข้ าใจท่าน และส่งพลังแห่งความดีเหล่านัน้ ให้
ท่าน และถ้ าต้ องให้ สิ่งของ เงินทอง ทรัพย์สินใด ๆ ต้ อง
ดู กาลังของเรา อย่ าให้ เพราะท่านอยากได้ แต่เราจะ
ให้ ทุกครั ง้ ด้ วยความสุข ไม่เ ดือดร้ อน หรื อทุกข์ใจ ให้

ตามกาลังของเรา แม้ ท่านจะนาไปใช้ ในสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง
ก็ ต าม ให้ แ ล้ ว จบ ถ้ าท่ า นไม่ พ อกับ สิ่ ง ที่ ใ ห้ เราใน
ฐานะลูก ต้ องยอมรั บฟั ง ความทุกข์ ของท่านด้ วยสติ
และด้ ว ยความสงบ เราไม่ ต้ อ งให้ ทุ ก ครั ง้ หรื อ ตาม
จ านวนที่ ท่า นต้ อ งการ ไม่ จ าเป็ นว่ า ท่ า นจะเข้ า ใจ
หรือไม่ แต่เราต้ องเข้ าใจและชัดเจนในตัวเอง เราจะไม่
ทาตัวเองและคนที่อยูร่ ่วมด้ วยในปั จจุบนั ต้ องเดือดร้ อน
ถ้ าเรายังทุกข์ ใจ ไม่สบายใจ หลังจากได้ ยินคากล่าว
ของท่าน ต้ องขอบคุณท่าน ที่ ทาให้ เราเห็นว่า เรายัง
แบก ยังยึดบางสิ่งบางอย่างจากการให้ ไม่มากก็น้อย
อโหสิกรรมให้ ตวั เอง ให้ กับท่าน ใช้ ลมหายใจแห่งสติ
ช่วยเยียวยาความทุกข์ในตน และพยายามอยู่ด้วย
ลม หา ย ใจ แห่ ง สติ อ ย่ า ง
สม่า เสมอ ในทุกๆ กิ จกรรม
เพราะจะเป็ นพลัง ที่ จ ะช่ว ย
ให้ เ ราเข้ า ใจ และรั บ ฟั ง ทัง้
เสี ย งของตัว เอง เสี ย งของ
ท่ า นได้ อย่ า งชั ด เจนและ
ถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น
เราจะไม่ ตกเป็ นเหยื่อ ของอารมณ์ เศร้ า น้ อยเนื อ้ ต่า
ใจ มองโลกในแง่ ร้ ายอี ก ต่อ ไป ถ้ า เรามี พ ลัง แห่ ง สติ
อย่างเพียงพอ โดยการฝึ กทุกวันด้ วยลมหายใจแห่งการ
ตระหนักรู้ ของเรา และความกตัญญูกตเวที ที่เปี่ ยมสุข
สงบ จะเป็ นการตอบแทนคุณ อย่ า งแท้ จริ ง แม้ ผู้ มี
พระคุณจะยัง ไม่เปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดี แต่จิ ตใจ
ของเราจะไม่ทกุ ข์ไปกว่าเดิม และยังคงส่งพลังแห่งสติ
ความดีงาม สุขสงบในใจเรา ให้ ทา่ นทุกวัน
ทรัพย์สินเงินทอง ยังหาคุณค่าไม่ได้ เท่า ความสงบสุข
ในจิ ต ใจเรา... ช่ ว ยทรั พ ย์ ภ ายนอก ยัง ไม่ เ ท่ า ช่ ว ย
เยียวยารักษาจิตใจ... นาทางสว่ างให้ ผ้ ูมีพระคุณ คือ
การตอบแทนคุณสูงสุด........
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สอนลูก ไม่ให้เป็ นหนี้

ปั จจุบนั นี ว้ ัยรุ่ น และวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น เริ่ มเป็ นหนีก้ ัน
มากขึ ้น เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่สนับสนุนให้ สร้ าง
ห นี ้ไ ด้ ง่ า ย มี สิ่ ง ล่ อ ต า ล่ อ ใ จ ม า ก ม า ย เ ช่ น
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ รุ่ น ใหม่ๆ ฯลฯ เพื่ อ ตอบสนองความ
อยากได้ อยากมีทงหลาย
ั้
ถึงแม้ ตอนนี ้จะยังไม่มีเงินพอ
ก็ ไ ปเอาเงิ น ในอนาคตมาใช้ ก่ อ น ก็ แ ค่รู ด ปุ๊ บ ของที่
ต้ องการก็ ไ ด้ ม าปั๊ บ โดยไม่ส นว่า จะมี เ งิ นไปจ่ายใน
เวลาต่อไปไหม ปั ญหานีพ้ วกเราไม่ควรนิ่งนอนใจ จน
กลายเป็ นปั ญหาใหญ่ในอนาคต เพราะเมื่อเริ่ มเป็ นหนี ้
กัน ตัง้ แต่ วัย ต้ น ๆของชี วิ ต แล้ ว ผลที่ ต ามมาย่ อ มไม่
ส่ง ผลดี ทัง้ ต่อตัวบุค คลผู้เ ป็ นหนี เ้ อง และสมาชิ ก ใน
ครอบครัว รวมไปถึงส่งผลไปถึงระดับประเทศกันเลย
ทีเดียว ซึ่งหน่วยงานให้ ข้อมูลในเรื่ องหนีส้ ิน ในสวิตฯ
ซึ่ง เป็ นหน่วยงานในการให้ ความรู้ คาแนะนา ในการ
ป้ องกั น ปั ญ หาเรื่ อ งหนี ส้ ิ น ได้ ให้ ข้ อคิ ด ว่ า เราควร
จะต้ องเริ่ มสอนกัน ตังแต่
้ ในวัยเยาว์ เราได้ นาบทความ
ของคุณ Andrea Fuchs ผู้ให้ คาแนะนาในเรื่ องหนี ้สิน
ของรัฐอาร์ เกา – โซโลทูร์น มาเล่าสูก่ นั ค่ะ

เมื่อไร อย่ างไร ที่เด็กๆ ควรได้ เรี ยนรู้ เรื่ อง
การใช้ จ่ายเงิน
ความสามารถในการรอเป็ นเงื่อนไขที่สาคัญอย่ าง
หนึ่งเกี่ยวกับการใช้ จ่ายเงิน

ฟั งดู ไม่นา่ จะเกี่ยวกันเลยใช่ไหมค่ะ การรู้จกั รอ กับการ
รู้ จัก ใช้ เ งิ น แต่ ที่ พูด เช่ น นี เ้ พราะ จากผลการส ารวจ
พบว่า ใครที่มีความสามารถในการรอคอย จะมีความ
พึง พอใจในตนเอง ปรั บตัวเข้ า กับสัง คมได้ ดี ประสบ
ความส าเร็ จ ในหน้ า ที่ ก ารงาน และสามารถจั ด การ
เรื่องของเงินได้ ดีกว่ า (Mischel, 1989) เพราะฉะนัน้
สิ่งแรก ที่เราควรจะได้ สอนเด็ก ก็ คือ การสอนให้ ร้ ู จัก
การรอคอยก่อน โดยการสอน เด็กๆ ในเรื่ องการรอคอย
ง่ายๆ เช่น สอน ให้ เด็กๆ รู้ จักที่จะรอให้ ทกุ คนมาพร้ อม
หน้ า จึงเริ่ มรับประทานอาหาร รอให้ ถึงวันเกิดถึงจะได้
ของขวัญหรื อของที่ ต้องการ รวมทัง้ การต่อคิวรอซื อ้
ขนม ซือ้ ตัว๋ หนัง หรื อเข้ าแถวรอที่ จะจ่ายเงิน เด็กบาง
คนมี ค วามสามารถ ในการรอได้ ดี แต่ บ างคนก็ ไ ม่
สามารถรอได้ ถ้ าตอนเป็ นเด็กเขายังรอยาก เมื่อพวก
เขาเป็ นผู้ใหญ่ แล้ ว เขาจะยิ่งรอสิ่งต่างๆ ยากยิ่งขึ ้นไป
อีก และที่สาคัญ “การรอ สามารถที่จะเรี ยนรู้ และ
ฝึ กฝนกันได้ ”
การพู ด คุ ย กั บ บุ ตรหลานและเด็ก วั ยรุ่ นเกี่ ยวกั บ
เรื่องเงิน
เมื่อเด็กเห็นพ่อแม่ ได้ เงินมาจากตู้เอทีเอ็ม พวกเขาจะรู้
เพียงว่าเงินนันถู
้ กกดออกมาง่ายๆ จากตู้เอทีเอ็ม เพียง
แค่เอาบัตรพลาสติกสอดเข้ าเครื่ อง เงิ นก็ออกมาแล้ ว
ฉะนั น้ ผู้ ปกครอง ควรจะอธิบายให้ ลูกหลานเข้ าใจว่า
เงินนันได้
้ มาจากการทางาน และเงินนันจะสามารถกด
้
ออกมาจากตู้เอทีเอ็มได้ ก็ต่อเมื่อ เรามีเงินอยู่ในบัญชี
ธนาคาร และเงินเหล่านันก็
้ มีขีดจากัดที่จะกดออกมาได้
เท่ า ไร เด็ก วัย รุ่ น ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ร้ ู เลยว่า ค่า ใช้ จ่ า ยใน
ชีวิตประจาวัน มากน้ อยแค่ไหน เพราะฉะนันผู
้ ้ ปกครอง
ควรพู ด คุ ย กั บ บุ ต รหลานให้ รั บ รู้ ถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยว่ า มี
อะไรบ้ าง เช่น ค่าเช่าที่พกั อาศัย ค่ารถ ค่าอาหาร ค่า
ประกันการเจ็บป่ วย ค่าภาษี และยังมีคา่ สิ่งของอื่นๆ ที่
พวกเขาอยากได้ ในวันข้ างหน้ าอีก แต่วา่ ยังไม่สามารถ
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รองรั บ ค่า ใช้ จ่ า ยเหล่ า นัน้ ได้ เมื่ อ บุต รหลานได้ รั บ รู้
ข้ อมูลที่ถูกต้ อง พวกเขาก็จะสามารถนาสิ่งที่รับรู้ นี ้ ไป
จัดการกับค่าใช้ จ่ายในชี วิตประจ าวัน ของพวกเขาได้
อย่างดี และยังจะช่วยลดความอยากได้ อยากมีลง ถ้ า
เงินในกระเป๋ ายังไม่พร้ อม
เงินค่ าขนมกับเด็กวัยประถม
เงินค่าขนม เป็ นจุดเริ่ ม ของเด็กๆ ในวัยประถมที่จะได้
เรี ยนรู้ถึงค่าของเงิน ที่พวกเขาได้ มา เรี ยนรู้ว่าจะจัดการ
กับเงินที่มีอย่างไร ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ จ่ายเงิน และการ
เก็ บออม เงิ นค่า ขนม ควรจะให้ เ มื่ อพวกเขามี ความ
พร้ อมและสนใจ ที่จะได้ รับเงิน เด็กๆ สามารถเรี ยนรู้ได้
ดี จากการไปจ่ายตลาดพร้ อมผู้ปกครอง สิ นค้ าอะไร
ราคาเท่าไร เสื ้อไหมพรมราคาแพงมีคณ
ุ ภาพดีกว่าเสื ้อ
ราคาถูกจริ งหรื อ การเห็นด้ วยหรื อโต้ แย้ งว่า ทาไมถึง
เลือกซื ้อของใช้ พวกนัน้ อะไรคือเหตุผลที่จาเป็ น ต้ องมี
ของพวกนันไว้
้ ในครอบครอง และต้ องซื ้อด้ วยเงินค่า
ขนมของตัวเองหรื อไม่ ทังหมดนี
้
้จึงเป็ นเรื่ องที่ ควรได้ รับ
การพูดคุย เพื่อให้ พวกเขารู้จกั ที่จะใช้ เงินให้ เป็ น
เงินค่ าเสือ้ ผ้ า หรื อ เงินเดือนของผู้ เยาว์ จะทาให้
เด็กๆ เรี ยนรู้ ได้ ดีกว่ า เงินค่ าขนม
เนื่องจากเด็กๆ จะได้ ร้ ูจกั กับการใช้ เงินในการซื ้อของใช้
ส่วนตัว เสื ้อผ้ า และสิ่งของจาเป็ นอื่นๆ ด้ วยตัวเอง พวก

เขาจะเรี ยนรู้ ว่า ควรแบ่งแยก หรื อควรตัดสินใจในการ
ใช้ จ่า ยอย่ า งไร เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ น เพื่ อ ซื อ้ ของใช้
ส่วนตัวนัน้ จะรู้จกั การใช้ เงินได้ ดีกว่า เด็กที่ได้ รับแต่เงิน
ค่า ขนม เพราะเงิ น ค่า ขนมนัน้ พวกเขาจะคิ ด ถึ ง แต่
เรื่ องช้ อปปิ ้ง การแต่งตัว และการออกไปเที่ยว จึงขอ
แนะน าว่ า เงิ น ซื อ้ ของใช้ ส่ ว นตัว ก็ ดี เงิ น เดื อ นของ
ผู้เยาว์ก็ดี ควรให้ เด็กได้ สัม ผัสก่อนที่ เด็กจะก้ าวเข้ าสู่
วัยรุ่ น และก่อนที่เด็กจะมีความต้ องการในเรื่ องเสื ้อผ้ า
และการแต่งตัว เวลาที่เหมาะคือ ช่วงอายุ 12-14 ปี
เมื่อเด็กๆ ต้ องรับผิดชอบต่อการใช้ จ่ายของตัวเอง เวลา
จะซื อ้ สินค้ า แต่ละอย่าง พวกเขาจะรู้ จัก คิดไตร่ ตรอง
มากขึน้ และพวกเขาจะรู้ จักดูแลรั กษาของใช้ นัน้ เป็ น
อย่างดี เช่น จักรยาน หนังสือ สิ่งของพวกนี ้แทบจะไม่
หายเลย โทรศัพท์มือถือก็จะไม่อยากเปลี่ยนบ่อยๆ
สโนว์ บ อร์ ด ก็ อ าจจะซื อ้ แค่ มื อ สองก็ พ อ หรื อ แม้ แต่
แซนวิช ก็อาจจะทาไปเองจากบ้ าน ในขณะเดียวกัน
ผู้ปกครองควรจะชีแ้ นะ ในเรื่ องความรับผิดชอบต่อ
การเรี ย น การดูแ ลห้ อ งนอนของตัว เอง และความ
รั บ ผิ ด ชอบต่อ ครอบครั ว ประสบการณ์ ชี วิ ต ที่ ดี จ าก
ครอบครัว จะทาให้ เด็กๆมีความเป็ นตัวของตัวเอง และ
รู้หน้ าที่ตอ่ ครอบครัว ได้ อย่างสอดคล้ องกัน
ความมีอิสระ เป็ นตัวของตัวเอง
เด็กวัยรุ่ น หรื อผู้ใหญ่ตอนต้ น เมื่อเริ่ มทางาน ออกมา
อยู่โดยลาพัง พ้ นอกพ่อแม่ พวกเขามี อิสระ ในสิ่งที่เขา
ต้ องการ บวกกับการเริ่ มมีรายได้ จากการทางาน หรื อ
ฝึ กงาน เป็ นของตัวเอง ถ้ าใครมีประสบการณ์ เกี่ยวกับ
การใช้ จ่ายเงินมาก่อน ก็ย่อมได้ เปรี ยบคนที่ มาเรี ยนรู้ ที
หลัง เอาเมื่อตอนได้ รับเงิ นเดือนก้ อนแรกแล้ ว เพราะ
เงินนันมั
้ นช่างยัว่ ยวนใจเหลือเกิน กับการที่จะได้ ใช้ มนั
ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ อง ที่ อยู่ อ าศั ย ที่ ตกแต่ ง ไ ปด้ วย
เฟอร์ นิเจอร์ หรูหรา การเที่ยวเตร่ ช้ อปปิ ง้ หรื อแม้ แต่การ
ซื ้อของเงินผ่อน ที่คิดว่าราคาถูก การมีบตั รเครดิต หรื อ
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การก่อหนี ้ แต่สาหรับคนที่ร้ ู เรื่ องพวกนี ม้ าก่อน และได้
เรี ยนรู้ มาแล้ ว ในเรื่ องค่าครองชี พ กับ การใช้ จ่ายเงิ น
พวกเขาพอจะมองออกว่า ควรจะจัดการอย่างไรในเรื่ อง
ของค่าใช้ จ่าย ค่าครองชีพ เพื่อให้ สามารถควบคุมการ
ใช้ จา่ ยให้ อยูใ่ นวงเงินจากัดได้

เงินเดือนฝึ กงานคืออะไร
การก้ าวเข้ าสู่ วัย ฝึ กงาน ท าให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
มากมายเกิ ด ขึ น้ การชี น้ าที่ ดี จะน าพาพวกเขาไป
ในทางถูกต้ องเหมาะสม ทางสายกลางและเกิดความ
สมดุล ได้ กับ ทุก ๆ สิ่ ง รอบตัว เมื่ อ ถามเด็ ก วัย รุ่ น ว่ า
เงินเดือนฝึ กงาน หมายถึงอะไร คาตอบที่ได้ คือ มันคือ
เงินของพวกเขาสาหรับช้ อปปิ ง้ หรื อใช้ ในการเที่ยวเตร่
แค่นนั ้ แต่ ในความเป็ นจริ งทางกฎหมาย เงินเดือน
ฝึ กงาน หมายถึง เงินเพื่อใช้ จ่ายส่วนตัวทังหมด
้
ไม่ว่า
จะเป็ นค่าเดินทาง ค่าอาหาร เงินเดือนที่ได้ จากการ
ฝึ กงานนัน้ ใช้ จา่ ยอะไรส่วนไหนบ้ าง และยังมีคา่ ใช้ จ่าย
ในเรื่ องใด ที่ผ้ ปู กครองยังคงต้ องรับผิดชอบต่อไปอยู่
ใครที่เปิ ดบัญชีธนาคารตังแต่
้ วนั นี ้ ก็จะสามารถจัดการ
กับเรื่ องค่าจ่ายรายเดือนได้ และเหลือพอที่ จะเก็ บใส่
บัญ ชี เงิ นออมได้ ด้วย หรื อบางที อาจจะเหลื อพอที่ จ ะ
จ่ายเงินประกันการเจ็บป่ วยเลยก็เป็ นได้ นี่แหล่ะที่จะ
เป็ นการเรี ยนรู้ ของผู้เ ยาว์ ในการจัดการกับเรื่ องของ
เงินๆ ทองๆ ได้ ดี เช่น เงินค่ารถโดยสารรายปี ในปี แรก
ผู้ปกครองอาจสารองจ่ายให้ ก่อน จากนัน้ ก็แนะนาให้
บุต รหลานจ่ า ยคื น แบบผ่ อ นส่ ง เป็ นเดื อ นๆ จากเงิ น

เดือนที่ได้ จากการฝึ กงาน หรื อสอนให้ เก็บออมแล้ วคืน
ให้ ทงหมดที
ั้
หลัง ส่วนค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าที่พกั อาศัย
ค่าอาหาร ค่าทาความสะอาด ค่าทาอาหาร ค่าซักรี ด
เหล่ า นี ้ ควรสอนให้ เด็ ก ๆ รู้ ด้ วยว่ า มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
เหมื อ นกั น ไม่ ใ ช่ ท าให้ ฟรี ๆ ทัง้ นี ถ้ ้ าครอบครั ว ใดมี
ปั ญ หาการเงิ น ไม่เ พี ย งพอกับ การใช้ จ่า ย การที่ บุต ร
หลานของท่านได้ ช่วยแบ่งเบาภาระบ้ าง ก็ จ ะช่วยลด
ปั ญหาลงไปได้
ผู้ปกครองคือแบบอย่ างที่ดี
เพราะเด็กๆ เรี ยนรู้ จากการเฝ้าสังเกต การกระทาของ
ผู้ใหญ่ พวกเราทาอะไรให้ พวกเขาเห็นบ้ าง เราทาให้
พวกเขาได้ เข้ า ใจหรื อ ไม่ว่า การจับจ่ายใช้ ส อยอย่า ง
ฉลาดนัน้ เป็ นอย่างไร และสาคัญอย่างไร เราจัดการ
กับการใช้ จ่ายของเราได้ ชดั เจนมากน้ อยเพียงใด และ
ถ้ าเราอยากให้ เด็กๆ เรี ยนรู้ เรื่ องการเงิ น และการใช้
จ่ายเงิ นที่ ถูกต้ อง ผู้ใหญ่เองก็ ต้องเรี ยนรู้ ที่ จะพูดและ
อธิบายถึงการใช้ เงินให้ แก่บตุ รหลานของท่านด้ วย
สิ่งเหล่านี ้ คือ การเรี ยนรู้ ที่จะป้องกันการเกิดหนี ้ ให้
เด็กๆ ที่จะเป็ นผู้ใหญ่ในอนาคตได้ คะ่ .....

เรื่ องโดย: Andrea Fuchs, Schuldenberatung Aargau –
Solothurn, Präventionsfachfrau
ที่มา: http://www.schulden.ch
http://www.srf.ch/sendungen/myschool/jung-undueberschuldet
แปลโดย เมษ์ นิฟ เรี ยบเรี ยงโดย โรส
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ราลึก 16 ปี สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) โดยได้ การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น
ให้ ใช้ สถานที่จดั การประชุม พร้ อมกันนี ้ สนับสนุนเรื่ องการจัดตังกลุ
้ ่มฯ โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูตดอน ปรมัติวินยั
มอบเงินทุนจากกองทุนกาญจนาภิเษก เป็ นทุนเริ่มดาเนินงานของสมาคม
สมาคมได้ รับการจัดตังอย่
้ างถูกกฎหมายของสมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย เป็ นสมาคมที่มีความเป็ นกลางทังทางการเมื
้
อง และความเชื่อทางศาสนา
ตลอดระยะเวลา ที่ผา่ นมา สมาคมหญิงไทย เพื่อหญิงไทย สวิตเซอร์ แลนด์ มีผ้ อู าสาเข้ ามาทางาน เพื่อชาวไทย มาก
หน้ าหลายตา และเมื่อมีความจาเป็ น ก็ต้องลาออกไป ทางานอื่นๆ กัน และในโอกาสเข้ าปี ที่ 17 ของสมาคมปี นี ้ เราได้
ทาหนังสือคูม่ ือ การใช้ ชีวิตในสวิตเซอร์ แลนด์ “เส้ นทางสู่สวิตเซอร์ แลนด์” ขึ ้นเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลอง และเป็ นการ
ปรับปรุงหนังสือคูม่ ือฯ จากเมื่อ 11 ปี ที่แล้ ว ที่สมาคมฯได้ ทาขึ ้นมาเป็ นครัง้ แรก
เราจึงขอนารายชื่อผู้ที่เคยร่วมงาน เพื่อเป็ นการแสดงความขอบคุณ ซึง่ ครัง้ หนึง่ ได้ ชว่ ยกันทางาน เพื่อชาวไทย
ทาเนียบประธานสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ในสวิตเซอร์ แลนด์
ชื่อ นามสกุล

ระยะเวลา
นางศรี สมร เมเยอร์
ค.ศ. 1999 - 2002
นางสุมิตรา ซัลซ์มนั น์ และ นางนงลักษณ์ เทรพพ์ (ประธานร่วม) ค.ศ. 2003 - 2008
นางจารี ย์ เคลเลอร์ คีรีโต
ค.ศ. 2009 – ปั จจุบนั
คณะกรรมการสมาคมฯ ในอดีต
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ นามสกุล
สุมิตรา ซัลซ์มนั น์
ศรี สมร เมเยอร์
นงลักษณ์ เทรพพ์
จริ ยา มึลเลอร์
ผุสดี กเฟลเลอร์
ดวงหทัย เฟรค
เตือนจิต เยอร์ ก
วิริยา ศิริวฒ
ุ ิการ
ฐิ ติพฒ
ั น์ ชัยศักดิชาตรี
สกลวรรณ บาสสิ
สุภทั รา ลินเดอร์ บุญสูง

พวกเราหวังเป็ นอย่ างยิ่ง ที่จะได้ พบหน้ ากันอีกครัง้ ในงานประชุมสามัญประจาปี และงานเปิ ดตัวหนังสือคูม่ ือฯ
เชิญมาร่วมกัน ราลึกถึง 16 ปี แห่งความหลัง ของการร่วมแรงร่วมใจ กันก่อตังสมาคมฯ
้
นี ้ขึ ้นมา ด้ วยหัวใจของคาว่า
“จิตอาสา” ค่ ะ......
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ปฏิทินกิจกรรม
วันเสาร์ ท่ ี 23 พ.ค 2015 งานประชุมสามัญประจาปี และงานเปิ ดตัวหนังสือคู่มือ
เวลา 16.00-19.00 น. “เส้ นทางสู่สวิตเซอร์ แลนด์ ”
ที่ Kipferhaus, Dorfstrasse 9, 3032 Hinterkappelen
วันที่ 11-12 ก.ค 2015

งานเทศกาลไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น

วันอาทิตย์ ท่ ี 6 ก.ย 2015 งานวันสังสรรค์ ครอบครัวหญิงไทย ครั ง้ ที่ 10
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

.......................................................................................ตัดตามรอยปรุ.............................................................................

ใบสมัครสมาชิก
สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์
ชื่อ.........................................................................นามสกุล.................................................................
ชื่อคูส่ มรส...............................................................ที่อยู.่ .(ถนน,เลขที่).................................................
เมือง......................................รหัสไปรษณีย์............โทรศัพท์............................................................
อีเมล์.......................................................................
ลายมือชื่อ................................................................วันที่........................................................................
โปรดส่งใบสมัครนี ้ ไปที่ Verein Thai Frauen für Thai Frauen, Postfach 11, 3038 Kirchlindach
โปรดสัง่ จ่ายที่ PC Konto: 87-677365-7
IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7
ค่าบารุงสมาชิก รายบุคคล กลุม่ ชมรม ห้ างร้ านและองค์กรต่างๆ ปี ละ 50 ฟรังค์สวิส
ท่านจะได้ รับวารสารรวงข้ าว 3 ฉบับต่อปี เข้ าร่วมสัมมนา ร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทังได้
้ รับข้ อมูลความรู้ตา่ งๆ โดยมี
ค่าสมาชิกเป็ นรายได้ ที่สมาคมฯ นามาใช้ ในการจัดทาเอกสาร และกิจกรรมต่างๆสาหรับสมาชิก
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บริการกงสุลนอกเวลาราชการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชวนชาวไทยในสวิตเซอร์ แลนด์และลิกเต็นสไตน์ใช้ บริ การกงสุลนอกเวลา
ราชการ ท าหนัง สื อ เดิน ทาง จดทะเบี ย นคนเกิ ด ลงทะเบี ย นคนไทยในต่า งประเทศ ลงทะเบี ยนเลื อ กตัง้ นอก
ราชอาณาจักร และ บัตรประชาชน พร้ อมตรวจสอบทะเบียน ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ให้ ตอ่ สถานทูตฯ
สถานที่ ให้ บริการกุงสุลสัญจร ที่ ร้ านอาหารมาลัยไทย
ที่อยู่ Restaurant Malai Thai, Rosentalstrasse 40, 4058 Basel
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-16.30 น
ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการในวันดังกล่าว โปรดแจ้ งสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่ วงหน้ า ที่เบอร์ โทรศัพท์ 031-970-3414
เพื่อประโยชน์สาหรับการเตรี ยมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ขอความกรุณาเตรี ยมเอกสารให้ ครบถ้ วน และเตรี ยมเงินสาหรับชาระค่าธรรมเนี ยมให้ พอดี ตามรายการ ดังนี ้
การทาหนังสือเดินทาง
ให้ มาทาหนังสือเดินทางด้ วยตนเอง พร้ อมยื่นแบบฟอร์ มขอทาหนังสือเดินทางที่กรอกแล้ ว (ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ ม ได้ จาก www.thaiembassybern.org) ภาพถ่ายล่าสุด 1 ใบ สาเนาบัตรประชาชนไทยฉบับล่าสุด สาเนา
ทะเบียนบ้ านฉบับล่าสุด (หากเคยเปลี่ยนชื่อ หรื อนามสกุล หรื อคานาหน้ า ให้ ยื่นหลักฐานด้ วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อและ
นามสกุล ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว เป็ นต้ น) ค่าธรรมเนียม 55 ฟรังค์สวิส
การทาหนังสือเดินทางสาหรับเด็ก (อายุต่ากว่ า 20 ปี )
ขอให้ ทงเด็
ั ้ ก บิดาและมารดามาเซ็นชื่อพร้ อมกัน พร้ อมยื่นแบบฟอร์ มขอทาหนังสือเดินทางที่กรอกแล้ ว
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม ได้ จาก www.thaiembassybern.org) ภาพถ่ายเด็ก 1 ใบ สาเนาสูติบตั รของเด็ก สาเนาบัตร
ประชาชนไทยและสาเนาทะเบียนบ้ านไทยของบิดามารดาที่เป็ นคนไทย สาเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา
ค่าธรรมเนียม 55 ฟรังค์สวิส
การจดทะเบียนเกิด
ขอให้ ทงเด็
ั ้ ก บิดา และมารดามาด้ วยกัน และเตรี ยมทะเบียนเกิดจากทางการสวิส ทะเบียนเกิดจาก
โรงพยาบาล ภาพถ่ายเด็ก 2 ใบ สาเนาสูติบตั รของทางการสวิส สาเนาบัตรประชาชนไทยและสาเนาทะเบียนบ้ าน
ไทยของบิดามารดาที่เป็ นคนไทย สาเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาทะเบียน
หย่า (ไม่มีคา่ ธรรมเนียม)
หมายเหตุ การยื่นจดทะเบียนเกิด ไม่สามารถ ยื่นขอทาหนังสือเดินทางไทยในวันเดียวกันได้
ให้ ยื่นขอทาหนังสือเดินทางไทยหลังจากได้ สตู บิ ตั รไทย เรี ยบร้ อยแล้ ว
การรับเอกสารทางไปรษณีย์
หากต้ องการให้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งหนังสือเดินทางและ/หรื อสูตบิ ตั รให้ ทางไปรษณีย์ ขอให้ ยื่นซอง
จดหมาย (ซองขนาดครึ่ง A4 สาหรับหนังสือเดินทาง / ซองขนาด A4 สาหรับสูติบตั ร) จ่าหน้ าซองถึงตัวท่านเองพร้ อม
ที่อยูท่ ี่ชดั เจน และแนบแสตมป์ 7 ฟรังค์ด้วย
หากมีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น โทรศัพท์ 031-970-3414
หรื อ 031-970-3415 หรื อ 031-970-3425 www.thaiembassybern.org อีเมล: thaiembassy.bern@hotmail.com
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รายงานกิจกรรมสมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย ปี 2014
เดือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กุมภาพันธ์
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
กันยายน
กันยายน
กันยายน
พฤษจิกายน
ธันวาคม
ธันวาคม

วันที่ รายการ
24
16
18
20
1
4
5-6
13
24
7
13
14
20
16
1
6

ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ เข้ าร่วมประชุมกับเมืองเบิร์น
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ Kirchlindach, Bern
ประธานสมาคมฯ พบปรึกษา หารื อ กับฯพณฯเอกอัครราชทูต นายเฉลิมพล ทันจิตต์
ตัวแทนกรรมการ เข้ ารับฟั งเรื่ องการเลือกตัง้ ทีส่ ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
ตัวแทนกรรมการ เข้ าร่วมประชุมกองทุนกาญจนาภิเษก ทีส่ ถานเอกอัครราชทูต กรุงเบิร์น
ประชุมสามัญประจาปี ที่เบิร์น
ร่วมงานเทศกาลไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
หญิงไทยสัญจร ที่ Restaurant Meiers Come Inn, Bülach / ZH
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ Kirchlindach, Bern
งานวันครอบครัว
สัมมนาโดยจิตแพทย์หญิง อภิสมัย ศรี รังสรรค์ ทีว่ ดั ศรี ฯ เกรทเซ่นบัค / รัฐโซโลทูร์น
สัมมนาโดยจิตแพทย์หญิง อภิสมัย ศรี รังสรรค์ ที่ Bülach รัฐซูริค
สัมมนาโดยจิตแพทย์หญิง อภิสมัย ศรี รังสรรค์ ทีส่ ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
ประชุมคณะกรรมการสมาคมหญิงไทยฯ ที่ Kirchlindach, Bern
ร่วมงานถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ Bellevue Hotel, Bern
ร่วมงานถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทีเ่ มืองโลซานน์

กิจกรรมประจา - ตอบปั ญหาและให้ คาแนะนาทางโทรศัพท์ (079 649 34 32) จานวย 31 ราย
ทางอิเมล์ และเฟสบุ๊ค จานวน 12 ราย
- เว็ปไซด์ http://www.thaifrauenverein.ch
- วารสารรวงข้ าว 3 ฉบับ เดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม
งานประชุมสามัญประจาปี สัมมนาเรื่ อง”ระบบการศึกษาในสวิตฯ” และ”ครูแม่”
ผู้เข้ าร่วมงาน 36 คน สมาชิกใหม่ 4 คน
หญิงไทยสัญจร สัมมนาเรื่ อง “ระบบประกันสังคมในสวิตฯ ให้ ประโยชน์อย่างไรต่อเรา”
ผู้เข้ าร่วมสัมมนา 30 คน สมาชิกใหม่ 4 คน
สัมมนาหญิงไทย พบจิตแพทย์ 4 วัน 4 เมือง มีผ้ เู ข้ าร่วมอบรม ทังสิ
้ ้น 110 คน
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