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แผน่เอ๋ยแผน่ดิน 
ในแถบถ่ินน้ีไซร้ กว้างหนักหนา 

แลดไูกล สุดลกูหลูกูตา 
ล้วนไร่นาเขียวขจี พงพไีพร 

เหมอืนมารดาเล้ียงบตุรให้สขุศรี 
แผน่ดินน้ีน่ีแหละข้าอาศัย 

ข้าต้ังจิตสนองเขตประเทศไทย 
รักษาให้ย่ังยืนคู่ฟ้าเอย 

 

๒๒ กันยายน ๒๕๑๓ 
บทร้อยกรองพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

เพลง : นารีรตันา  
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา “เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” 

ค าร้อง : สทุธิพงษ์ สมบติัจินดา และ ศิลปินอาสาในโครงการปทมุมามหาสิกขาลัย วัดปทมุวนาราม 
ท านอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์  เรียบเรียง : เจษฎา สขุทรามร  ขับร้อง : ธนพร แวกประยูร 

 
 

พ่อเคยบอกไว้ จะท ำเร่ืองใดให้เสร็จดังฝัน 
เส้นทำงเหล่ำนัน้ ไม่เคยลำดโรยด้วยกลีบดอกไม้ 

แต่แก้วดวงหน่ึงช่ำงงำม ยังมุ่งเดนิตำมรอยเท้ำพ่อไป 
ด้วยพลังที่ล้นดวงใจอันเป่ียมศรัทธำ 

มือจับปำกกำ สมุดทกุหน้ำ พำกเพียรสร้ำงสรรค์ 
อุดมกำรณ์นัน้ ยังคงยดึม่ัน ไม่หว่ันปัญหำ 

ป่ำเขำล ำเนำห่ำงไกล ควำมรักรินไปด้วยใจเมตตำ 
เพื่อแผ่นดนิที่ก ำเนิดมำร่มเยน็สืบไป 
นำรีรัตนำ แก้วใจประชำคุณค่ำส่องใส 

แก้วงำมสะท้อนแสงทองส่องใจ 
สว่ำงไสวด้วยหวัใจเพื่อแผ่นดนินี ้

นำรีรัตนำ ผู้ยอมเหน่ือยล้ำด้วยแรงที่มี 
แก้วที่ควรค่ำกำรสดุดี คือหน่ึงนำรีผู้เป็นที่รัก 

(ปวงไทยน้อมใจถวำยศรัทธำ รำชสุดำ ผู้เป็นที่รัก...) 
                                                                                       ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ 

 



ว ำ ร ส ำ ร เ พื่ อ ช ำ ว ไ ท ย ใ น ส ว ิต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์  ปี ที่ 17 
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                                                สมเด็จเจ้าฟ้าแห่งการศึกษาตลอดชีวิต 
            กฏหมายท่ีเปล่ียนแปลงในปี 2015 
            จอมวางแผน 
            แด่..คุณตาผูจ้ากไป และคุณยายท่ียังอยู่    
 



วันท่ี 1 ธันวาคม 2014 
คณะกรรมการหญิงไทย และสมาชิก ร่วมงานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

จัดโดยสถานเอกอัครราชทตู ณ กรงุเบร์ิน โดยการน าของท่านทตูเฉลิมพล ทันจิตต์ และภริยา 
ท่ีโรงแรม Bellevue เบร์ิน 
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ขอขอบคณุ 
คณุ Arom และ  
Prof. Matthias  
Steinmann 
ผูม้ีอุปการคุณ ค่อสมาคม
หญิงไทยเพือ่หญิงไทย 
สวิตฯ  เสมอมา 



วันท่ี 6 ธันวาคม 2014 งาน ในหลวงในดวงใจ ท่ี Place de la Riponne เมืองโลซานน์ 
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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 
เฟสบุ๊ค สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย: 
http://www.facebook.com/thaifrauen.swiss 

                         
………………………………………………………… 
คณะกรรมการสมาคมฯ 

ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
รองประธาน : กวุลัยา รีเดอร์ 
เหรัญญิก : อรัญญา อดูรี 
ทะเบียน : พรพรรณ เวงเงอร์ 
ประชาสมัพนัธ์ : กลัยา ฟิงค์                        
ฝ่ายวชิาการ : ญาณพชั  สขุนิตย์ 
บรรณาธิการ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder 
ที่ปรึกษา : สมบตัิ มากลัน่ -เรอบิเย 
…………………………………………...... 

บรรณาธิการและฝ่ายศิลป์ :  กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่  
กองบรรณาธิการ : กวุลัยา รีเดอร์  อรัญญา อดูรี                              

สารบญั 

เร่ืองจากเมอืงไทย 
สมเดจ็เจ้าฟ้าแหง่การศกึษาตลอดชีวิต.......………….6  
            กฏหมายน่ารู้ 
กฏหมาย ท่ีเปล่ียนแปลงในปี 2015.……………….....8 
สิทธิและหน้าท่ีของเยาวชน ………………………....10 
ชรา บ้านพกัคนชรา................................................12
จอมวางแผน..........................................................14 

สรรหามาเล่า 
แด.่.คณุตาผู้จากไป และคณุยายท่ียงัอยู่ .................16 

รักในชว่งสงครามโลก.............................................18 
คา่ของคน อยูท่ี่ผลของงาน.....................................20 

สขุภาพกาย ใจ 
“ให้” อย่างไร ไมเ่ป็นทกุข์........................................22 

สาระน่ารู้ 
สอนลกู ไมใ่ห้เป็นหนี.้.............................................24 

หญิงไทย 
บทบรรณาธิการ..…………………………………......4 
สารจากประธาน..……………………………………..5 
ถามมา ตอบไป………………………………………15 
ร าลกึ 16 ปี สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย.…………27 
ปฏิทินกิจกรรม ใบสมคัรสมาชิก…………………….28
บริการกงสลุนอกเวลาราชการ.................................29 
รายงานกิจกรรมปี 2014......…...…………………...30

พสิจูน์อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ ครีีโต 
นักเขียน : ก. ไตรค า  นกฮกู   พี่หญิงไทย   กลอยใจ  
นภา หลนิ   โยทะกา  พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร    
มาดามโรสมร่ีู 
นักแปล : วีรณา และฮนัส์ ฟอเรอร์   ศกัดา บวัลอย  เมษ์ นิฟ   
ขอบคณุภาพปกโดย คณุต้น, ภาพประกอบในเลม่จากกเูกิล้ 
และ Beobachter.ch 

 

http://www.thaifrauenverein.ch/
mailto:vorstand@thaifrauenverein.ch
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บทบรรณาธิการ 
สวสัดีคะ่ทา่นผู้อา่นท่ีรัก  
เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวงข้าวฉบบัแรกของปี จึงขอน าเร่ืองราวของ
พระองค์ทา่น ในส่วนของการศกึษา มาเล่าสู่กนัฟัง เพราะการศกึษามีความส าคญั
ในการพฒันาด้านตา่งๆ  โดยเฉพาะการพฒันาคน และวิธีการสร้างคนท่ีดีท่ีสุดใน
สายตา และจากประสบการณ์ของตัวเอง ก็คือการให้การศึกษา ซึ่งมิใช่เพียง
การศึกษาเล่าเรียนจากห้องเรียน เพ่ือจบมา มีใบปริญญาเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ 

แตเ่ป็นการศกึษา ท่ีมาจากทกุสิ่งรอบๆ ตวัเราคะ่ 
 

ในฉบบันี ้ มีการปรับเปล่ียน ช่ือคอลมัน์ เพ่ือความชดัเจน นัน่คือ คอลมัน์กฏหมายน่ารู้ ไม่ว่าจะเป็นกฏหมายท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงในปีนี ้และส าหรับคณุพอ่คณุแมท่ัง้หลาย ท่ีมีลกูอยู่ในช่วงวยัท่ีเขาก าลงัจะมีสิทธิเสรีภาพเป็นของตวัเอง 
เราในฐานะพ่อแม่ จึงควรรู้ไว้ จะได้ปฏิบตัิตอ่ลกูๆ ได้ตามสิทธิท่ีเรามีนะคะ นอกจากนีย้งัมีเร่ืองราวเก่ียวกบัสิทธิของ
คนชรา ท่ีเราไม่ควรมองข้าม และการวางแผนท่ีดีก็มีความจ าเป็นมากนะคะ ส่วนอีกคอลมัน์ ให้ช่ือว่า สรรหามาเล่า 
เพราะเราสรรหามาเล่าจริงๆ เร่ืองเล่าแต่ละเร่ืองของเรา มีเนือ้หาสาระ ท่ีหลากหลาย ไม่ใช่เล่ากันธรรมดาๆ เป็น
อยา่งไรตดิตามอา่นกนัคะ่ 
 

ส าหรับสขุภาพ(ใจ) ฉบบันี ้ เป็นประเดน็หนึง่ท่ีพดูคยุ ปรึกษากนั ในกลุม่เร่ืองเลา่จากมาดาม(เมียฝร่ัง) จากเวปช่ือดงั 
ผู้ เปิดประเดน็เร่ิมว่า "ปัญหาท่ีแก้ไมต่ก"  จงึมาระบายความในใจ “คือทกุข์ท่ีเกิดเพราะพอ่แม ่ท่ีให้เท่าไหร่ก็ไมเ่คยพอ” 
ดฉินัจงึกราบขอให้พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร (นามปากกา บาตรเดียวท่องโลก คม ชดั ลกึ) เขียนบทความนีใ้ห้กบั
รวงข้าว รับรองถ้าใครมีทกุข์จากการให้ ไมว่า่จะให้กบัใคร ถ้าอา่น คิดตาม และน ามาปฏิบตัิ รับรองวา่ทกุข์จะน้อยลง 
 

ดิฉันคนหนึ่งละ ท่ีคิดว่า การไม่มีหนี ้เป็นลาภอนัประเสริฐ แต่สมยันี ้เขาเป็นหนีก้นัตัง้แต่ยงัอยู่ในวยัขบเผาะ ดงัเห็น
ได้จากข่าวตามหน้าหนงัสือพิมพ์ หรือจากอินเทอร์เน็ต หรือแม้รายการโทรทศัน์ ช่ือ ECO ได้น าเสนอ ด้วยสถิติท่ีว่า 
ในเขตประเทศสวิตฯแถบท่ีใช้ภาษาเยอรมนั ผู้ ท่ีอายตุ ่ากว่า 24 ปี ทกุๆ 10 คน จะมี 1 คน ท่ีเป็นหนี ้มากกว่า 2,000 
ฟรังค์ จนมีนกัสงัคมสงเคราะห์ ท่ีท างานด้านการป้องกนัการเป็นหนี ้ในวยัรุ่น ถึงกบัให้ค าจ ากดัความของยคุนีว้่า เป็น
ยคุสมยัแห่งการติดลบ (Generation minus)  เป็นเพราะอะไร และเราจะป้องกนัปัญหาการเป็นหนีส้ินนีไ้ด้อย่างไร 
ตดิตามอา่นกนัได้ในเร่ือง สอนลกูไมใ่ห้เป็นหนี ้คะ่ 
 

ท้ายสุดนี ้ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี   เพราะปีนีเ้ป็นปีท่ีเราจะต้องมีการเลือก
คณะกรรมการใหม่ และงานเปิดตวั หนงัสือคู่มือ การใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสู่สวิตเซอร์แลนด์ เราได้น า
ภาพปกของหนงัสือคู่มือฯ  มาเป็นปกของวารสารท่ีอยู่ในมือท่านขณะนี ้เพ่ือเชิญชวนให้ทุกท่าน อยากเห็นรูปเล่ม
เตม็ๆกนัคะ่ และท่ีส าคญั หนงัสือเลม่นี ้จะแจกให้กบัสมาชิกทกุทา่นด้วย ใครท่ีมางาน รับหนงัสือไปได้เลยคะ่  
 
ดฉินัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้พบกบัทา่นสมาชิกในวนัประชมุสามญัประจ าปีนีน้ะคะ  
กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่ (saipopoo@gmx.ch   สง่เร่ืองราว ค าตชิม กนัมาได้คะ่) 

mailto:saipopoo@gmx.ch
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สารจากประธาน  

 

 

 
 
 
 
 
 
สวสัดีคะ่เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวไทยในสวิตฯ ทกุคน 

 
ยินดีท่ีได้มาทกัทายพ่ีน้องชาวไทยอีกครัง้ ในวารสารฉบบัเดือนเมษายน 2558 นี ้เผลอไปเด๋ียวเดียว เพิ่งฉลองปีใหม ่

กนัไมน่านนีเ้อง ก็ถึงเทศกาลสงกรานต์อีกแล้ว ส าหรับคนมีความสขุเวลาจะผ่านไปเหมือนติดปีกบิน แตห่ลายคนท่ีมี
ความทกุข์ โดยเฉพาะเม่ือต้องอยู่ห่างไกลบ้าน ไกลญาติพ่ีน้อง เวลาช่างผ่านไปอย่างเช่ืองช้า เป็นก าลงัใจให้กนัและ
กนันะคะ ปัญหาทกุอย่างมีหนทางแก้ไข เราชาวสมาคมหญิงไทยฯยินดีให้ค าปรึกษา แตห่ลายครัง้เม่ือปัญหาเกิดขึน้ 
ตนเองอาจจะช่วยตนเองได้ดีท่ีสุด โดยค่อยๆพิจารณาว่า เกิดอะไรขึ น้ จะแก้ไขอย่างไร เป็นข้อๆไป นั่นคือต้องมีสต ิ
เรียกสตคืินมาอยูก่บัตวั แม้ชัว่คราวก็ยงัดี อยากจะเรียกวา่ “เป็นมิตรกับตนเอง”  

 
เม่ือเกิดปัญหา ให้ถอยกลบัมาก้าวหนึ่ง ให้พลงัใจกับตนเองเพ่ือเข้มแข็งพร้อมเดินก้าวต่อไปอย่างมัน่คง  เปรียบดัง่
การยิงธน ูถ้าเราน้าวสายธนมูาด้านหลงั เข้าหาตวัเราสดุแรง ลกูธนจูะพุ่งสู่เป้าหมายได้ไกล และแม่นย าท่ีสดุ นัน่คือ
ถอยหลงัได้มากเทา่ไร ความก้าวหน้าจะมีมากยิ่งขึน้ เจออปุสรรค ต้องไม่หวัน่ไหว แตต่ัง้สติมัน่  ในการท่ีจะหาหนทาง
แก้ไข ทุกปัญหามีทางแก้ไขได้แน่นอน อย่าลืมเป็นมิตรกับตนเอง พร้อมจะสร้างสุข ห่างไกลความทุกข์ ความเหงา 
ความเศร้า 

 
สง่ความสขุวนัปีใหมไ่ทยปี 2558 แก่ทกุคนคะ่  
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สมเด็จเจ้าฟ้าแห่งการศึกษาตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ปัญญาเป็นทรัพย์ล า้          เลอเลิศ    
     เป็นสิ่งอนัประเสริฐ                 ยิ่งล้น 
     อาจก่อเกียรตชิ่วยเชิด             ชช่ืูอ 
     รู้จกัน าต้นพ้น              จากห้องทกุข์กรรม                        

พระราชนิพนธ์ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
พทุธศาสนสภุาษิตค าโคลง 11 ธนัวาคม 2519 

 

จากพระราชนิพนธ์ ท่ีอัญเชิญมานี  ้แสดงให้ เห็น
ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีคนทกุคนท่ีเกิดมา
ย่อมจะต้องแสวงหาความรู้หรือการศึกษาทุกรูปแบบ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่ง "ปัญญา" ท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาท่ีเป็นต้นเหตุแห่ง "ทุกข์" และปัญญาท าให้
คนเราเห็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตได้   คนเราจึง
ต้องมีการศกึษา หรือมีการหาความรู้ จงึเกิดปัญญา... 
 

พระผู้เป็นภาพลักษณ์ของนักการศึกษาตลอดชีวิต 
การศกึษาตลอดชีวิต (Life Long Education) มีผู้ ให้
ความหมายของค าๆนีไ้ว้อย่างมากมาย พอสรุปได้ว่า 
“การศึกษาตลอดชีวิต”  คือ   กระบวนการจดัการ
ศกึษาท่ีผสมผสานการศกึษาทกุรูปแบบ   ทัง้การศกึษา
ในระบบ   นอกระบบ   และการศึกษาตามอัธยาศัย   
เ พ่ือส่ ง เส ริมใ ห้ประชาชนสามารถเ รียน รู้ ไ ด้ทุก
สถานการณ์  เวลา  และสถานท่ี  อย่างต่อเน่ืองตลอด

ชีวิตตามความต้องการและความสนใจ   เพ่ือการ
พฒันาคณุภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชมุชน และ
สงัคม ซึ่งการศกึษาตลอดชีวิต ก่อให้เกิด “การเรียนรู้
ตลอดชีวิต” ตัง้แตเ่กิดจนถึงวาระสดุท้ายของชีวิต 
 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรง 
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ทุกรูปแบบ ทัง้การ
ประชุมสัมมนา  ทัศนศึกษาทั ง้ ในประ เทศห รือ
ตา่งประเทศ ใช้อปุกรณ์ การเรียนทกุประเภท นบัตัง้แต่
การใช้อปุกรณ์การส่ือสาร ดาวเทียม คอมพิวเตอร์ วิทย ุ
โทรทศัน์ ตลอดจนการแสวงหาความรู้ด้วยพระองค์เอง 
ทรงสนพระทัยท่ีจะเรียนรู้ทุกเร่ือง ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับ
พระองค์เอง และทรงเห็นว่า ทกุ ๆ สถานท่ี มีความรู้ท่ี
จะให้พระองค์ศกึษา ไมว่า่ในป่าเขา ทุ่งนา โรงงาน หรือ 
ท้องทะเล ทรงแลกเปล่ียนความรู้กับบุคคลทุกระดับ 
นับตัง้แต่เกษตรกร กรรมกรผู้ ใช้แรงงาน ครูอาจารย์ 
นกัวิทยาศาสตร์ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ดงัจะ
เห็นได้จาก การเสด็จพระราชด าเนินไปยงัท่ีตา่ง ๆ เพ่ือ
การศกึษาหาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ  
 

หัวใจส าคัญของการเป็นนักการศึกษาตลอดชีวิต มี
จดุเร่ิมต้นอยูท่ี่ การฝึกตนให้เป็นคนต่ืนตวัตอ่การศกึษา 
นัน่หมายถึง ความอยากรู้ อยากเห็นในเร่ือง ในสิ่ง
ต่าง ๆ ตลอดเวลา ดงัพระด ารัสท่ีทรงพระราชทานไว้
ว่า  "…เราควรคิดว่า เราเป็นได้ทั้งนักเรียนที่ดี
ตลอดเวลา และมีคุณสมบัติของครูที่ดีตลอดเวลา
เช่นกนั ผูที้ส่นใจความรู้ต่าง ๆ ไม่ควรประมาทผู้อื่น ไม่
ว่าผู้ใด เราควรถือว่า คนทุกคน ส่ิงทุกส่ิง เป็นครูให้
ความรู้แก่เราไดห้มด ถ้าเราประมาทคน หรือส่ิงนัน้โดย
ไม่เปิดตา เปิดใจให้กว้างในการรับรู้ ขาดศรัทธาในครู 
ผูใ้ห้ความรู้ เราอาจไม่ได้รับความรู้ที่ดี… แหล่งที่จะหา
ความ รู้ มิ ใ ช่ เ พี ยงแ ค่บุคคลอาจเ ป็นแหล่ง อื่น  ๆ 
รอบตวั… " จากพระราชด ารัส ท่ีกล่าวนี ้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นบัเป็น 
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พระผู้ เป็นแบบฉบับของนักการศึกษาตลอดชีวิตท่ีดี 
พยายามแสวงหาความรู้ความเข้าใจสู่พระองค์เอง
ตลอดเวลา โดยมิได้ทรงถือว่า ส าเร็จการศึกษาระดบั
ดุษฎีบณัฑิตหรือเป็นผู้ ท่ีมีสมบตัิปัญญาเฉลียวฉลาด 
ได้รางวัลเหรียญทองในการเรียนแล้ว ไม่จ าเป็นท่ี
จะต้องเรียนรู้จากชาวนาชาวไร่หรือบคุคลอ่ืนใดอีก เรา
จะเห็นภาพพระจริยาวัตรของการทรงสมุดบันทึก
เหตกุารณ์ ข้อมลู ความรู้ท่ีพระองค์ได้รับจากบคุคลทุก
ระดับ และสิ่งแวดล้อมรอบพระองค์  เพ่ือเป็นองค์
ความรู้รวบยอดของพระองค์เอง หรือทรงถ่ายทอดให้
ผู้ อ่ืนต่อไป นบัเป็นพระจริยาวตัรท่ียากจะหาผู้ ใดเสมอ
เหมือนในความเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยา่งแท้จริง  
 

นอกจากความต่ืนตัวต่อการศึกษาแล้ว พระองค์ทรง
สนบัสนนุอยากฝึกให้ เด็กไทยมีความเป็นผู้ช่างสงัเกต 
และได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถช่วยให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้และวินิจฉัย และน ามาปฏิบัติได้ดังท่ี
ทรงเลา่ไว้วา่ 
     "…เ ม่ือวัน ท่ี ไปอินโดนี เ ซีย  มี เด็กอนุบาลจาก
โรงเรียนจิตรลดาไปส่งท่ีพระต าหนักจิตรลดา เด็ก ๆ 
เหล่านัน้ช่างซกั ช่างถาม และมีความกล้าหาญ เดิน
ตรงไปท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ถามโน่น ถามน่ี
หลายอย่างเก่ียวกบัวิทยุท่ีทรงถือ เม่ือทรงอธิบายก็ฟัง
ด้วยความสนใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพอ
พระทยั ตรัสชมว่า ช่างสงัเกตดี มีความสนใจสิ่งตา่ง ๆ 
มาก และกราบบงัคมทลูว่าได้ให้นโยบาย การสอนไว้ 
โดยเน้น การสงัเกตและฝึกให้แสดงออก ฝึกให้พดู หดั
สงัเกตธรรมชาต"ิ 
 

ความกล้าท่ีจะปฏิบัติหรือกล้าแสดงออก เป็นอีก
ภาพลกัษณ์หนึง่ท่ีนกัศกึษาตลอดชีวิตควรจะมี 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
ทรงปฏิบตัิเป็นตวัอย่างได้เสมอเช่น ขณะเสด็จพระราช

ด าเนินทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มักมีผู้ กราบ
บงัคมเชิญให้ทรงร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีพระองค์ มิได้
ทราบล่วงหน้า การทรงระบ า หรือเคร่ืองดนตรีพืน้เมือง 
การวาดภาพ การปัน้ แกะสลกั การเสวยอาหารท่ีแปลก
ใหม่ เป็นต้น แต่พระองค์ก็ทรงกล้าท่ีจะเรียนรู้ได้อย่าง
ไม่กังขาและเคอะเขิน และเก็บเป็น ข้อมูลในการ
ถ่ายทอดตอ่ไป 
 

ภาพลักษณ์ข้อสุดท้าย คือ การถ่ายทอดความรู้ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรง
สนพระทยัในการถ่ายทอดความรู้ หรือการเป็นครูเป็น
อย่างยิ่ง ดงัจะเห็นได้จากการท่ีทรงรับราชการเป็นพระ
อาจารย์ประจ าของโรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า  
เป็นพระอาจารย์พิเศษในหลายสถาบนัตลอดจนการรับ
เ ป็นวิทยากรพิ เศษบรรยายการประชุมสัมมนา 
โดยเฉพาะการทรงพระนิพนธ์หนงัสือท่ีให้ประโยชน์แก่ 
ผู้อา่นไว้มากมาย  
นบัเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทยท่ีอยู่ภายใต้
พระบารมีและพระปรีชาญาณของพระองค์  "สมเด็จ
เจ้าฟ้า แห่งการศึกษาตลอดชีวิต" เพราะพระองค์
ทรงเป็นพระผู้ ไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย หรือเบื่อหน่ายต่อ
การแสวงหาความรู้เลย  สมควรอย่างยิ่งท่ีพวกเรา จะ
ถือเป็นแบบอยา่ง.... 

รวบรวมโดย กลอยใจ 
ที่มา: http://www.siced.ac.th/index.php?name=anfe11 
http://www.thairath.co.th/content/413904 

http://www.siced.ac.th/index.php?name=anfe11
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กฏหมาย ท่ีเปล่ียนแปลงในปีใหม่ 2015 

มอีะไรบา้งนั้น มาติดตามกันเลย...... 

การคุ้มครอง เก่ียวกับการใช้หมายเลขโทรศัพท์
โดยมิชอบ 
เราสามารถ เรียกร้องจากผู้ประกอบการให้บริการ การ
ส่ือสารทางโทรศพัท์ ให้อายัติหมายเลขส่วนตวัของเรา
ได้  ถ้าเราพิสจูน์ได้ว่า เบอร์โทรศพัท์ของเรา ถูกคนอ่ืน
ลักลอบ ใ ช้  จ ากต่ า งป ระ เทศ  ( ผ่ า น โป รแก รม 
«Spoofing» ) ผู้ ใ ห้บริการการส่ือสารทางโทรศัพท์ 
สามารถย่ืนขออายัติ หมายเลข ของ(ผู้ ใช้นี )้  จาก
ตา่งประเทศได้เชน่เดียวกนั 
 

เกณฑ์ท่ีสูงขึน้ ของเงินฝากกองทุนบ านาญ เสาที่
สอง เงนิฝากจากการท างาน 

แต่นีต้่อไป ลูกจ้าง ต้องมีรายได้ต่อปี เกินกว่า 21,150 
สวิสฟรังค์ จึงจะมีสิทธิ ฝากเงินเข้ากองทุนบ านาญ
สะสมส าหรับผู้ประกอบอาชีพภาคบงัคบัได้  (กฏหมาย
เก่า 21,060 สวิสฟรังค์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีการหักเงนิ ส าหรับพี่เลีย้งเดก็ 
เยาวชนท่ีมีอายจุนถึง 25 ปี ท่ีท างานในบ้านส่วนตวั ใน
ฐานะเป็นพ่ีเลีย้งเดก็  และมีรายได้ตอ่ปี รวมแล้วไม่เกิน
กวา่  750 สวิสฟรังค์ จะไม่ถกูน ามาค านวณ และไม่ถกู
หกัเพ่ือจา่ยคา่เบีย้ประกนัเลีย้งชีพในวยัชราและส าหรับ

ทายาท (AHV เสาท่ี 1) อีกต่อไป ยกเว้นเสียแต่ว่า 
ลกูจ้างต้องการ  
 

สิงห์ขับรถเร็ว และ เมาแล้วขับ จะต้องจ่าย 
 

 

 

 

 

ใครท่ี เมาแล้วขบั หรือวา่ ขบัรถเร็วเกินกว่าก าหนด เป็น
สาเหตใุห้เกิดอุบตัิเหต ุตามกฏหมายใหม่นีท้างบริษัท
ประกันภันรถยนต์ จะสามารถเรียกร้อง ขอค่าสินไหม
ทดแทนคืนจากผู้ ขับได้  ตามความเหมาะสมของ
ความผิด และ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายท่ีทางบริษัทประกัน ได้
จา่ยคา่เสียหายให้แก่บคุลนัน้ ไปก่อนหน้านีแ้ล้ว  

หนังสือรับรองความประพฤติชนิดพเิศษ  
ส าหรับบุคคลที่ท างานกับเดก็ๆ  
เพ่ือเป็นการป้องกัน อาชญากรทางเพศ และการล่วง
ละเมิดทางเพศต่อผู้ เยาว์ ได้มีการออกกฏระเบียบใหม่
ในการขอหนงัสือรับรองความประพฤติชนิดพิเศษ  แก่
บคุคลทัว่ไป ท่ีท างานเก่ียวข้องกบัเดก็ๆ  
ในหนังสือรับรองความประพฤติชนิดพิเศษนี ้จะมี
การระบถุึง การห้ามประกอบอาชีพ  และ/หรือ ห้ามการ
ตดิตอ่ และการห้ามเข้าใกล้ ตามท่ีทางศาลได้พิพากษา
ถึงท่ีสดุ ให้ลงโทษตามความผิดจริงแล้ว ค าพิพากษานี ้
มีความแตกต่างจากการระบุใน      หนังสือรับรอง
ความประพฤิตแบบธรรมดา ส าหรับบุคลทัว่ไป คือ ใน
หนงัสือรับรองความประพฤติชนิดพิเศษนี ้จะมีการระบ ุ
เก่ียวกบัระยะเวลาถึงการต้องห้ามตา่งๆ ตัง้แต ่หนึ่ง ถึง 
สิบปี ตามก าหนดโทษ  การออกหนังสือรับรองความ
ประพฤติประเภทนี ้จะเป็นการช่วยให้นายจ้างได้รับ
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ทราบข้อมูลของบุคคล ก่อนท่ีจะรับบุคคลเข้าท างาน 
ในสายอาชีพด้านเยาวชน รวมทัง้งานด้านอาสาสมัคร
ต่างๆเก่ียวกับเยาวชน หรืองานท่ีเก่ียวกับบุคคลท่ี
ต้องการได้รับความชว่ยเหลือดแูลพิเศษ  
 

เงนิเกษียณ เพิ่มมาอีก 5 ฟรังค์   
เงินเบีย้ยังเลีย้งชีพในวัยชรา และ ส าหรับทายาท 
(AHV)  และ เงินบ านาญส าหรับผู้ ทุพพลภาพ (IV)    
ขัน้ต ่า ในกรณีท่ีฝากไม่เคยขาดช่วง ยอดใหม่จะอยู่ท่ี 
1,175 สวิสฟรังค์ (แทน 1,170 สวิสฟรังค์) ยอดสูงสุด 
เพิ่มขึน้ 10 สวิสฟรังค์ เป็น 2,350 สวิสฟรังค์  ส าหรับ 
เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม จะเพิ่มตามความเหมาะสม เพ่ือ
การครอบคลุมในการด ารงชีวิตขัน้พืน้ฐาน (อาหาร 
เสือ้ผ้า ค่าภาษี) เป็น 19,290 สวิสฟรังค์ ตอ่ปีส าหรับ 
คนโสด และ  28,935 สวิสฟรัง ค์  ส าห รับคู่สมรส 
ทัง้หมดนีจ้ะท าให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ประมาณ
200 ล้านสวิสฟรังค์ ตอ่ปี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
การปันส่วนแบ่ง เงินค่าเบีย้ประกันเลีย้งชีพในวัย
ชรา และ ส าหรับทายาท  เพื่อเป็นค่าตอบแทน
การอบรบเลีย้งดูบุตร 
 

ส าหรับคู่ชีวิต ท่ีมีบุตรร่วมกัน จะได้รับเงินฝากสะสม
เข้ากองทุนประกัน  AHV เพ่ือเป็นค่าตอบแทนต่อการ
อบรบเลีย้งดูบุตร ตามกฏหมายถึงส้ินปี 2014 ท่ีผ่าน
มา จะถกูแบง่คนละคร่ึง แก่ ฝ่ายแมแ่ละพอ่ 

ทัง้สองฝ่าย จะได้รับการค านวณเงินค่าตอบแทนเข้า
กองทนุประกนันีต้ามสิทธิ   
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามกฏหมายใหม่ปี 2015  นีน้ัน้ ส าหรับผู้ ท่ีมิได้จด
ทะเบียนสมรส หรือผู้ปกครองบตุรท่ีท าการหย่าร้างกัน
แล้ว จะต้องแจ้งความประสงค์ว่า จะรับเงินฝากสะสม
เข้ากองทุนประกัน AHV ข้างต้น เข้าบญัชีของฝ่าย แม ่
หรือ พ่อ หรือว่า คนละคร่ึง ถ้าหากว่าไม่สามารถตกลง
กนัได้ ว่าจะให้เงินนัน้เข้าบญัชีของใคร  ทางศาล หรือ
ว่าทางส านกังานราชการพิทกัษ์เด็กและผู้ ใหญ่ จะเป็น
ผู้ ด าเนินการตัดสินให้ ตามสัดส่วนของการดูแลบุตร 
ของคูก่รณี  แต่ถ้าหากว่าคู่กรณีไม่แจ้งความประสงค์
ให้ทางส่วนราชการทราบเลย ฝ่ายแม่จะได้รับเงินฝาก
เข้ากองทุนเงินประกันทัง้หมดแต่ผู้ เพียงเดียว  ทัง้นี ้
เชน่เดียวกนักบั เร่ืองการดแูลบตุรร่วมกนั ท่ีได้ตกลงกนั 
ไว้ก่อน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2015 นัน้ แตย่งัไม่สามารถ
หาข้อสรุปตกลงเก่ียวกับการค านวนเงินฝากค่าอบรบ
เลีย้งดบูุตรเข้ากองทุนประกัน AHV นีไ้ด้ ก็ให้บงัคบัใช้ 
ไปตามข้อบงัคบักฏหมายใหมข้่างต้น ..... 
 
ที่มา : นิตยสาร  Beobachter  ฉบบัวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2014 
แปลโดย ศกัดา บวัลอย  
เรียบเรียงโดย โรส 
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สิทธิและหน้าท่ีของเยาวชน 
 
ท่านผู้อ่าน เคยสงสยัไหมว่า ลกูๆ หลานๆ ของพวกเรา 
จ าเป็นต้องเสียภาษีไหมเม่ือพวกเขามีรายได้ พ่อแม่มี
สิทธิท่ีจะรู้ไหม ว่าลกูชายมีรายได้เท่าไร หรือลกูสาวไป
พบแพทย์ท า ไม  ค าถามค าตอบเหล่า นี  ้ มีอยู่ ใน
บทความตอ่ไปนีแ้ล้วคะ่ 
 
1.  ใครเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของเยาวชน 

 
 

รายได้ซึ่งเด็กๆ และเยาวชนได้มา จากการได้รับเป็น
ของขวัญ หรือจากมรดก เรียกว่า มรดกของเยาวชน 
ในทางกฎหมาย มรดกเยาวชนแบง่เป็น มรดกเยาวชน
แบบปกติ และมรดกเยาวชนแบบอิสระ เช่น เงินมรดก
ถือได้ว่าเป็น มรดกเยาวชนแบบปกติ พ่อแม่ของเด็ก
สามารถบริหารจัดการเงินส่วนนีไ้ด้ โดยใช้จ่ายไปเพ่ือ
การศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถของเด็ก การ
กินอยู่  จนกว่าเด็กจะอายุครบ 18  ปี เงินมรดกส่วนนี ้
พอ่แม่ไม่มีสิทธ์ิน ามาใช้จ่ายส่วนตวั ส่วนมรดกเยาวชน
แบบอิสระ คือ เงินส่วนท่ีได้รับเป็นเงินติดกระเป๋า หรือ
เงินเดือนของเด็ก พวกเขา มีสิทธิใช้เงินส่วนนีอ้ย่าง
อิสระ ตามใจชอบ โดยไมต้่องขออนญุาตพอ่แม่ 
 
2. เยาวชนมีสิทธิที่ จะรักษาความลับทางการ
แพทย์ของตัวเองไหม 
 

ค าตอบ คือ ได้ แพทย์ไม่มีสิทธิท่ีจะแจ้งข้อมูลดงักล่าว
ของเยาวชนให้ใครๆ ทราบ แม้แต่พ่อแม่ของเด็กๆ 

เยาวชนท่ีอายมุากกว่า 14 ปี สามารถตดัสินใจได้ด้วย
ตัวเอง ว่าต้องการรับการรักษาทางการแพทย์ต่างๆ 
หรือไม่ เ ม่ือเยาวชนอนุญาตเท่านัน้  แพทย์จึงจะ
สามารถให้ข้อมูล ในเ ร่ืองการเจ็บป่วย หรือการ
รักษาพยาบาล ต่อผู้ อ่ืนได้ แต่แพทย์เองก็สามารถ
ปฏิเสธการรักษาได้ ถ้าเยาวชน ไม่บอก ให้พ่อแม ่
ผู้ปกครองทราบ  
ยกเว้น ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งแพทย์จะต้องให้ความ
ชว่ยเหลือ 
 
3. เงนิเดือนของเยาวชน ควรจะจ่ายไปที่ใด 
 

เยาวชนควรเปิดบญัชีของตวัเอง ส าหรับเงินเดือนและ
เงินติดกระเป๋า เพราะเป็นการดี ท่ีเด็กๆ จะได้เรียนรู้ 
ข้อเสนอตา่งๆ จากธนาคาร  
 
4. เยาวชนต้องรับผิดชอบความเสียหายที่ตัวเอง
ก่อขึน้หรือไม่ 
 

ต้อง เยาวชนต้องจ่ายชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดชึน้ จาก
การกระท าของตัวเอง ส่วนพ่อแม่จะจ่ายค่าเสียหาย
ด้วยถ้าพอ่แม ่มีสว่นร่วมในการก่อให้เกิดความเสียหาย
เท่านัน้ บ่อยครัง้ท่ีเยาวชนมีเงินไม่มากพอท่ีจะชดใช้
ความเสียหาย แต่พ่อแม่เองก็ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายแทน ปกติครอบครัวจะมีการท าประกันใน
กรณีความเสียหายเหล่านี ้การชดใช้คา่เสียหายจึงเป็น
หน้าท่ีของบริษัทประกนั 
 
5. เยาวชนที่ เรียนฝึกอาชีพ ที่ ยังอาศัยอยู่กับพ่อ
แม่ ต้องจ่ายค่าที่ พักและอ่ืนๆ กับพ่อแม่เป็น
จ านวนเท่าใด 
 

ไม่มีกฎหมายบงัคบัในเร่ืองนี ้ โดยทัว่ไปพ่อแม่มีหน้าท่ี 
ท่ีจะสนับสนุนลูกๆ ของตัวเองอยู่แ ล้ว รวมไปถึง
ค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษา แต่หากเยาวชนคนใดมี
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รายได้เป็นของตัวเองแล้ว พ่อแม่ก็สามารถลดการ
สนบัสนุนลงได้ จึงขอแนะน าว่า เยาวชนคนใดท่ียงัพกั
อาศัยกับพ่อแม่ และมีรายได้เป็นของตัวเอง ควรจะ
มอบคา่ใช้จา่ยบางสว่นให้กบัพอ่แมด้่วย 
 
6. เม่ือไรที่การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเยาวชน
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
 

เยาวชนท่ีอายุต ่ากว่า 16 ปียังอยู่ในวัยท่ีได้รับการ
คุ้มครอง  เพราะฉะนัน้ การมีเพศสัมพนัธ์กบัเยาวชนท่ี
อายุต ่ากว่า 16 ปี เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่จะไม่ได้รับ
การลงโทษ หากทัง้คูอ่ายตุา่งกนัไมถ่ึง 3 ปี 
 
7. ใครจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ เม่ือเยาวชน มี
ปัญหากับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
 

เยาวชนสามารถขอค าปรึกษาจากผู้ช่วยเหลือ และให้
ค าแนะน าแก่เยาวชน ท่ีอ าเภอซึ่งตวัเองอยู่  เจ้าหน้าท่ี
จะพดูคยุ ให้ค าปรึกษากบัเยาวชน และถ้าเยาวชนต้อง
ได้รับการปกป้องคุ้มครอง จากพ่อแม่ เจ้าหน้าท่ีก็จะส่ง
ตอ่ให้หนว่ยงาน คุ้มครองเดก็ และเยาวชน ตอ่ไป  
 
8. เยาวชนมีสิทธ์ิหางานช่วงปิดเทอม หรือช่วงพัก
ร้อน โดยไม่ต้องแจ้งพ่อแม่ ไหม 
 

ได้ เยาวชนมีสิทธ์ิท่ีจะวางแผนการใช้เวลาว่างของ
ตวัเอง อาจจะไปท างานหารายได้ช่วงปิดเทอม โดยไม่
ต้องรอให้พ่อแม่อนุญาต ยกเว้นในกรณีท่ีผลการเรียน
ต ่า พอ่แมมี่สิทธ์ิท่ีจะยกเลิกสญัญาจ้างงานของลกูๆ ได้ 
 
9. เยาวชนต้องจ่ายภาษีรายได้ไหม 
 

ต้องจ่าย เยาวชนต้องย่ืนเร่ืองช าระภาษีจากรายได้ท่ี
ตวัเองได้มา แต่ส่วนใหญ่เงินรายได้จะต ่ากว่าระดบัท่ี
ต้องช าระภาษีรายได้อยู่แล้ว จึงไม่ต้องจ่ายภาษีรายได้
ในท่ีสดุ 

10. เยาวชนอายุ 16 ปี มีสิทธ์ิท าสัญญาการฝึก
อาชีพด้วยตัวเองไหม 
 

ไม่ได้ เยาวชนท่ีอายุต ่ ากว่า 18 ปี  ต้องมีหนัง สือ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพ่อแม่ ผู้ ปกครอง 
และพ่อแม่ ผู้ ปกครองเองก็ต้องลงรายมือช่ือร่วมใน
สญัญาการฝึกอาชีพนัน้ๆ 
 
11. มีการก าหนดรายได้ขัน้ต ่าของการฝึกอาชีพ 
หรืองานพิเศษระหว่างปิดภาคเ รียนส าหรับ
เยาวชนไหม 
 

ไม่มี เงินเดือนจากการฝึกอาชีพ สามารถตอ่รองกนัได้ 
ในตอนท้ายพอ่แมก็่ต้องยอมรับในข้อตกลงนัน้ด้วย 
 

12. พ่อแม่มีสิทธ์ิท่ีจะตรวจสอบบัญชีธนาคารของ
ลูกๆ ตัวเองไหม 
 

ไม่มี ธนาคารไมมี่สิทธ์ิท่ีจะอนญุาตให้พ่อแม่ตรวจสอบ
บญัชีของลกู ยกเว้นลกูจะเป็นผู้อนญุาต แตเ่ด็กๆ ต้อง
รายงานพ่อแม่เก่ียวกับยอดเงินในบัญชีของตัวเอง 
เน่ืองจากพอ่แมต้่องการข้อมลูนีใ้นการช าระภาษี 
 
13. เยาวชนมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนไหม หากพ่อ
แม่มีเงนิไม่พอ 
 

เยาวชนมีสิทธ์ิท่ีจะท าเช่นนัน้ได้  หากจ าเป็น เยาวชน
สามารถท าเ ร่ืองขอทุนการศึกษาจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้ 
 
ที่มา : นิตยสาร  Beobachter, ฉบบัวนัท่ี 22 สงิหาคม 2014 
(Beobachter.ch) 
แปลโดย วีรณา และฮนัส์ ฟอเรอร์  
เรียบเรียงโดย โรส 
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ชรา บ้านพกัคนชรา 

                                   โดย นกฮกู 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

แต่ไหนแต่ไรเรามักได้ยินว่า การเลีย้งลูก ยิ่งโตยิ่ง

ปัญหาเพิ่มขึน้ ยิ่งโตก็ยิ่งแพง ซึ่งก็จริงตามนัน้ แต่ท่ี

ยิ่งกว่านัน้ ยิ่งแก่มากเท่าไร ยิ่งแพงอีกหลายเท่า  ชีวิต

ระดบัปานกลางอย่างเรา เงินเดือนน้อย เงินบ านาญก็

น้อยตามลงไป เม่ือแก่เฒ่า ลกูหลานท่ีน่ีเขาไม่ช่วยดแูล 

เม่ือทนอยู่บ้านจนร่างกายสงัขารอ่อนแรง ช่วยตนเอง

ไมไหวแล้ว ก็ต้องไปอยู่บ้านพกัคนชรา ซึ่งมีค่าใช้จ่าย

ระหว่าง 4,000 – 10,000 ฟรังค์ตอ่เดือน ขึน้อยู่กบัการ

ดูแลรักษาตามอาการ ค่าหมอ ค่ายา ค่าคนดูแล 

ต้องการจะอยู่ห้องเด่ียวหรือห้องคู่ ขนาดห้องพักต้อง

ใหญ่มากไหม แล้วจะหาเงินท่ีไหนมาจ่ายได้เล่า เงิน

บ านาญก็ไม่มาก น้อยกว่าเงินเดือนท่ีเคยได้รับสมัย

ท างานเสียอีก แล้วจะอยู่อย่างไรเล่า ยังยัง อย่าเพิ่ง

วิตกจนเกินเหต ุ

ในสวิตเซอร์แลนด์ กิจการบ้านพกัคนชรามีประมาณ 
1,600 แหง่ มีคนแกอ่ายเุกิน 80 ปีขึน้ไป ประมาณเกือบ 
300,000 คน คา่ใช้จา่ยในการไปอยูท่ี่บ้านพกัคนชรา  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัละอย่างต ่าประมาณ 140 ฟรังค์ ถ้าไม่ป่วยไข้ ไม่
ต้องใช้หมอ ใช้ยา จนถึงประมาณ 250 ฟรังค์ หรือถ้า
ต้องการใช้บริการท่ีเลิศหรูมากขึน้ ก็อาจต้องจ่ายถึงวนั
ละ 1,000 ฟรังค์ ราคาพอๆกบัโรงแรมห้าดาวเลยเชียว 

เม่ือเป็นเช่นนี  ้เราก็ต้องเตรียมพร้อม ในยามท่ียังมี
แรงท างาน ควรเก็บหอมรอมริบ ส ารองเงินไว้บ้าง 
เพราะเม่ือเวลานัน้มาถึง เราต้องใช้ทัง้เงินบ านาญรวม
กบัเงินสะสมจากการท างาน และทรัพย์สินท่ีมีอยู่ เป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือบ้านพักคนชรา และเม่ือใดท่ีทรัพย์สิน
เหล่านัน้หมดไป ไม่พอท่ีจะจ่าย จะเป็นอย่างไร ถ้าเป็น
เช่นนัน้สามารถขอ  “ เงินสวัสดิการเพิ่ ม เติม ” 
(Ergänzungsleistungen, Prestations 
complémentaires, Prestazioni complementari) 
จากส านกังานสงัคมสงัเคราะห์ เพ่ือเสริมให้มีคา่ใช้จ่าย
เพียงพอส าหรับบ้านพักคนชรา จากสถิติ มีคนชรา
ประมาณคร่ึงหนึ่ง ต้องขอเงินสวสัดิการเพิ่มเติม ลอง
คิดซิว่า รัฐต้องจ่ายเงินช่วยผู้สงูวยัต่อปีจ านวนเท่าไร 
แล้วเงินนีม้าจากท่ีไหนกนั 
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จะต้องหมดตัวก่อนหรือเปล่า ถึงจะได้รับ  
“เงินสวัสดิการเพิ่มเติม” รัฐยงัไม่ใจร้ายขนาดนัน้ เรา
ยังมีสิทธ์ิท่ีจะมีทรัพย์สินส่วนตวับ้างจ านวนหนึ่ง เช่น 
คนโสดสามารถมีเงินได้ไม่เกิน 37,500 ฟรังค์ ถ้าเป็นคู่
สมรส มีรวมกันได้ไม่เกิน 60,000 ฟรังค์ หรือถ้ามี
อสงัหาริมทรัพย์ เช่น อพาทเม้นต์ หรือบ้าน ซึ่งมีมูลค่า
ไมเ่กิน 300,000 ฟรังค์ ไมต้่องถึงกบัขายบ้าน ในกรณีท่ี
ยังต้องการอยู่บ้านและมีผู้ดูแลสุขภาพ ช่วยงานบ้าน 
ซึง่บริการถึงบ้าน  
 

ส าหรับคนร ่ารวย ถ้าคดิวา่จะขอเงินสวสัดิการ โดยรีบ

ใช้เงินให้หมด หรือรีบยก รีบโอนไปให้ลูกหลาน จน

เหลือคงคลังส่วนตัวนิดเดียว อย่าคิดเลยค่ะ รัฐเขา

รู้ทัน และตรวจตราได้จากใบแจ้งภาษีย้อนหลังท่ีเคย

แสดงทรัพย์สินไว้  

คุณภาพชีวิต ของผู้อยู่ในบ้านพกัคนชรา เร่ืองท่ีอยู่ท่ี

กิน  นับว่า มีมาตรฐานสูงพอสมควร   ไ ด้ รับการ

รักษาพยาบาลด้วยยาอย่างดี แต่จ านวนหมอและ

พยาบาล หรือผู้ดแูลมีจ านวนน้อย เม่ือเทียบกบัจ านวน

คนชราในบ้านพัก คนชราท่ีช่วยเหลือตนเองได้น้อย 

อาจไม่ได้รับการดูแลเต็มท่ี ถ้าเดินเหินด้วยตนเองไม่

สะดวก อาจต้องนัง่-นอนอยูแ่ตใ่นห้อง เงียบเหงาเพราะ

ลูกหลานไม่ได้มาเย่ียมทุกวัน เพ่ือนก็เหลือน้อยเต็มที 

เพ่ือนร่วมบ้านพกัตา่งก็ป่วย ทัง้ยงัไม่คุ้นเคยกนัมาก่อน 

ดงันัน้บรรยากาศในบ้านพกัหลายแห่งจึงไม่น่าอภิรมย์

เทา่ไร ทัง้คา่ใช้จา่ยก็คอ่นข้างสงู หลายคนจึงย้ายถ่ินไป

อยู่เมืองไทย ซึ่งสามารถจ้างคนดูแลส่วนตัว ได้รับ

บริการอย่างอ่อนโยน ได้รับการเอาอกเอาใจอย่างดี ถ้า

ยงัแข็งแรงพอท่ีจะช่วยเหลือตวัเองได้บ้าง อาจจะย้าย

ไปอยูแ่ถวๆ เสปน หรือประเทศอ่ืนซึ่งอากาศอบอุ่นกว่า 

และคา่ครองชีพต ่ากวา่ในสวิตเซอร์แลนด์  

ไม่มีใครหลีกพ้นความแก่ไปได้ จึงไม่ควรประมาท 

ต้องเตรียมพร้อม ดูแลสุขภาพทัง้กายและสุขภาพใจ 

รวมทัง้การเก็บหอมรอมริบไว้ใช้ยามชราและเจ็บป่วย 

ขอให้ทกุคนมีสขุภาพพลานามยัแข็งแรงสมบูรณ์ตราบ

นานเทา่นาน นะคะ  
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จอมวางแผน 
     โดย ก. ไตรค า 
 

พอกันที ท างานมาตลอดชีวิตแล้ว อยากมีเวลาส าหรับ
ตวัเองมากขึน้ ขอลดการท างานลงก่อนสัก 20 % ใน
เวลาเดียวกันขอให้ Pensionkasse / Caisse de 
pension (PK, 2a) จ่ายเป็นเงินสดจากจ านวนท่ีลดการ
ท างานนี ้คือ 20 % เพ่ือลดการจา่ยภาษี 
 

คนส่วนมากจะท างานจนอายุครบเกษียณ เช่น หญิง 
64 ปี ชาย 65 ปี แต่มีอีกจ านวนหนึ่ง อยากเกษียณ
ล่วงหน้า เม่ืออายุ 60 หรือ 62 ปี ทางรัฐก็มีทางสาย
กลางให้เลือก คือ Teilpensionierung / Retraite 
partielle โดยขอให้ PK แยกจ่ายเป็นเงินสด 
Kapitalbezüge / Versement en espèces หลายครัง้ 
จะได้ลดการจา่ยภาษี  
 

ตัวอย่าง ชายอายุ 61 ปี มีเงินสะสมอยู่ใน PK 

500,000 ฟรังค์ ลดการการท างานลง 20 % และขอรับ
เงินสด 20 % จาก PK คือ จ านวนเงิน 100,000 ฟรังค์ 
จา่ยภาษีตามรายได้นี ้
อายุ 63 ปี รับเงินสดอีก 100,000 ฟรังค์ จ่ายภาษีตาม
รายได้นีอี้กเชน่กนั 
(สมมุติว่าเขารับครัง้แรกไป 200,000 ฟรังค์ เขาต้อง
จา่ยภาษีสงูตามรายรับนัน้) 
ถ้าทะยอยรับครัง้ละ 100,000 ฟรังค์ จะประหยดัภาษี
ได้ถึง 1,500-5,600 ฟรังค์ 
 

เม่ืออายคุรบ 65 ปี ต้องการเงินท่ีเหลือทัง้หมด ก็ยงัจ่าย
ภาษีน้อยกวา่การรับเงินสดครัง้เดียว 
แต่ทัง้นี ้ทัง้นั ้น  ต้องได้รับการยินยอมทัง้จากฝ่าย
นายจ้าง และ PK ด้วย 
 

ดีที่ สุด ขอให้ปรึกษาผู้ รู้ เช่น Steuerberater / 
conseiller fiscal ก่อน  ศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน 

 

 
 
 

อย่าลืม คดิระยะเวลาในการขอรับเงินแตล่ะครัง้ด้วย 

เกือบทุกรัฐ จะอนุญาตให้รับเงิน Kapitalbezüge ได้
สองครัง้ โดยแยกจา่ยภาษีแตล่ะครัง้ 
 

เงื่อนไขท่ีต้องรู้  
1) เวลาท างานท่ีลดลง เช่น 20 % จะเปล่ียนแปลง

ไมไ่ด้จนอายคุรบเกษียณ 

2) เม่ืออายคุรบเกษียณ ยงัมีโอกาสเลือกท่ีจะรับเป็น 
Kapital (เงินสด) หรือรับ Rente / pension (เงิน
บ านาญรับเป็นเดือน) 

 

หมายเหตุ   รายละเอียดต่างๆของแต่ละรัฐจะไม่
เหมือนกัน เช่น Freiburg, Nidwalden, St. Gallen 

ยอมรับ Teilpensionieung จาก 20 % แตบ่างรัฐต้อง 
30 % เพ่ือจะเก็บภาษีให้ได้มากขึน้ 
 

แม้ไม่ต้องการจ่ายภาษี เขาก็จัดให้อยู่แล้ว ไม่ว่าชาติ
ไหนในโลกพอรู้ว่าจะต้องเสียภาษีก็โวยหรือร้องลั่น
ทัง้นัน้ 
 

อย่าลืม อย่าลืม ถ้ามีทะเบียนสมรส เงินจาก PK เป็น
ของสามีภรรยา ขอให้ท าความเข้าใจ ก่อนจะเซ็นต์ช่ือ
เอาเงินสดออกมา  เม่ือรับเงินสดมาแล้ว ต้องวางแผน
ต่อไป จะใช้เงินลงทุนอย่างไร ใครรับผิดชอบบญัชีเงิน
จ านวนมากมายนี ้รายจ่ายต่างๆ เพ่ือเป็นหลกัประกัน
ตลอดชีพ  
บางท่านกังวลว่า ถ้าสิน้ชีวิตไปก่อนเงินจะหมด กลัว
ลกูจะไม่ได้ จะเห็นได้ว่าทางรัฐก็มีทางเลือกให้เรา ท่ีจะ
เอาเ งินออกมาเ ก็บรักษาไ ว้เอง แต่ ท่ีส าคัญต้อง
ตดัสินใจร่วมกนัสามีและภรรยา วา่จะท าอยา่งไรกนัดี 

ขอให้โชคดีเงนิทองไหลมาเทมา........ 
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ถามมา ตอบไป 
โดย พี่หญิงไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
หย่าที่สวิตฯ หรือที่ประเทศไทย  
ในฉบบัเดือนธันวาคม 2557 ได้เล่าถึงปัญหาเร่ือง ถ้า
ต้องการหย่า จะเร่ิมด าเนินการอย่างไรดี ปัญหาหย่า
ร้างยังเป็นค าถามเกือบทัง้หมดของการรับฟังทาง    
โทรศพัย์สายตรงของสมาคมฯ  หลายคนเม่ือไม่เข้าใจ
สิทธิหน้าท่ี ท่ีควรได้รับ จึงเสียเปรียบคู่สมรส เช่น 
พยายามขม่ขู ่เน่ียต ารวจจะจบันะ ใบอนญุาตพ านกัจะ
ขาดแล้ว เน่ียไม่มีงานท านะ จะไล่ออกจากบ้านแล้วนะ  
พยายามไล่เราหญิงไทย แม้เป็นแม่ของลูก ให้รีบ
กลับไปเมืองไทย ผลักไส รีบซือ้ตั๋วเคร่ืองบินให้กลับ
เมืองไทย เหมือนเขาใจดี แต่อย่าหลงกล ตราบใดท่ียงั
จดทะเบียนสมรส ภรรยาและสามีต้องมีหน้าท่ีเกือ้กูล
ดแูลกนั  
 

1. หย่าที่ไหน 
ไมว่า่คณุทัง้สองจะจดทะเบียนสมรสกนัท่ีไหน ถ้ายงัอยู่
ในประเทสสวิตฯ ต้องด าเนินเร่ืองหย่าในสวิตฯเท่านัน้ 
เ พ่ือประโยชน์ของคุณเอง เพราะการหย่าจะต้อง
ด าเนินการโดยศาล ซึ่งให้ความยุติธรรมในเร่ืองการ
ส ารวจทรัพย์สิน และแจ้งสิทธิท่ีพงึได้พึงมีจากทรัพย์สิน
นัน้ โดยเฉพาะเร่ืองการแบง่เงินสะสมกองทนุท่ีเป็นสิทธ์ิ
ของทัง้สองฝ่าย ตลอดระยะเวลาท่ีจดทะเบียนสมรส  
จึงขอให้รอจนกว่าการตดัสินของศาลแล้ว ค่อยคิดว่า
คณุจะอยูท่ี่น่ีหรือจะต้องกลบัประเทศไทย 

2. สิทธิพ านักหลังการหย่า 
ถ้าเรามีใบอนุญาตพ านัก ซี  หรือได้หนังสือเดินทาง
สวิสแล้ว หรือ ใบพ านกั บี และมีลกู ก็ยงัมีสิทธ์ิอยูใ่น 
สวิตฯต่อไป แต่อย่างท่ีบอก สถิติการหย่าร้างหลัง
แต่งงานกันระยะสัน้ๆเร่ิมสูงขึน้เร่ือยๆ เพราะความ
อดทนของสงัคมปัจจบุนัน้อยลง  
 
3. ค่าเลีย้งดูบุตร 
เม่ือศาลพิพากษาให้หยา่ขาดจากกนัแล้ว ศาลจะมี 
ค าวินิจฉัย ในเร่ืองคา่อปุการะเลีย้งดสู าหรับคูส่มรสอีก
ฝ่าย และส าหรับบตุร รวมทัง้ข้อตกลงในเร่ืองสิทธิและ
หน้าท่ีของบิดามารดา ได้แก่ สิทธิในการเย่ียมเยียน
บุตร อ านาจปกครองบุตร และหน้าท่ีในการจ่ายค่า
อปุการะเลีย้งดบูตุร 
 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดไว้
ว่า “คา่อุปการะเลีย้งดรูะหว่างสามีภริยา หรือระหว่าง
บิดามารดากบับุตรนัน้ ย่อมเรียกจากกนัได้ เม่ือฝ่ายท่ี
ควรได้รับอุปการะเลีย้งดู ไม่ได้รับการอุปการะเลีย้งด ู
หรือได้รับการอปุการะเลีย้งด ูไมเ่พียงพอแก่อตัภาพ คา่
อุปการะเลีย้งดูนี  ้ ศาลอาจพิจารณาให้เพียงใดหรือ
ไม่ให้ ในการก าหนดคา่อปุการะเลีย้งดนูัน้ ศาลจะต้อง
พิจารณาถึงฐานะของผู้ มีหน้าท่ีต้องให้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็
คือสามีของคณุ และพิจารณาฐานะของผู้ รับคือภรรยา
และบุตร ตลอดจนค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆประกอบด้วย 
แตปั่ญหาท่ีอาจเกิดคือ ผู้ ต้องจ่ายคา่เลีย้งด ูเพิกเฉยไม่
ปฏิบตัิตามค าสัง่ศาล โดยเฉพาะค่าเลีย้งดูบุตร ต้อง
ไปร้องเรียนศาลอีกครัง้ 
 

ปัญหาทัง้หลายมีหนทางแก้ไข ใช้สติ ใช้ความเห็นท่ี
ถูกต้อง สติปัญญาทัง้หลาย สามารถฝึกฝนได้ “ยาม
สงบ เราฝึก ยามศกึ เราออกรบ” เม่ือฝึกฝนดีแล้ว ย่อม
สามารถชนะศกึทัง้หลายนัน้ได้........... 
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เรื่องเล่าเม่ือข้าพเจ้ามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์   
แด่..คุณตาผูจ้ากไป และคุณยายท่ียังอยู่    

โดย โยทะกา 
 

หลังจากที่โยทะกาย้ายมาอยู่ในตึกหลังนีไ้ม่นานนัก 
เพ่ือนบ้านห้องตรงข้ามก็ย้ายออกไป หลังจากนัน้ไม่
นานคณุตากับคณุยายคู่ใหม่ก็ย้ายเข้ามาอยู่ วนัแรกท่ี
คณุตาคณุยายย้ายเข้ามาก็น าธรรมเนียมใหม่ๆ  ท่ีเราไม่
รู้จกัมาด้วย คณุตากับคณุยายมากดกร่ิงแนะน าตวักับ
เรา แถมยังมีช็อกโกแล็ตมาฝากคนตัวเล็กด้วย นั่น
แสดงว่าคุณตาคุณยายได้ท าการบ้านเร่ืองเพ่ือนบ้าน
มาเรียบร้อยแล้ว คณุตานัน้อายมุากแล้ว นอกจากหไูม่
ค่อยดีแล้ว ยังต้องนั่งรถเข็น ส่วนคุณยายยังดูสดใส
แข็งแรงดี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณตากับคุณยายทัง้สองท่าน เป็นมิตรและน่ารักมาก 
เจอเราสองคนแม่ลูกเม่ือไหร่ ก็จะทักทายพูดคุยถาม
สารทุกข์สุขดิบเสมอ พอได้ยินว่าลูกสาวโยทะกามีวัน
เกิด คณุยายก็น าของขวญัไปใส่ตู้จดหมายให้ ท าให้คน
ตวัเล็กดีใจและประหลาดใจยิ่งนกั และคณุยายยังจด
วันเกิดของคนตวัเล็กลงปฏิทินไว้ด้วย วันเกิดปีถัดมา
คณุยายก็น าของขวญัมาใส่ตู้จดหมายเช่นเดิม นบัเป็น
น า้ใจท่ีมีคา่ยิ่งส าหรับเรา 
 

ทัง้สองท่านย้ายมาจากเมืองอ่ืน เรารู้มาว่าคณุตาเคย

เป็นวาทยากรประจ าวงออร์เคสตราท่ีมีช่ือเสียง และ
คณุยายเป็นนักไวโอลินประจ าวงออเคสตรานีเ้ช่นกัน 
ทัง้สองท่านอยู่ท่ีน่ีอย่างเงียบสงบ เราแทบไม่เคยเห็น
คุณตาออกไปข้างนอกเลย ส่วนคุณยายโยทะกาเคย
เจอท่ีซุปเปอร์มาเก็ต หรือในห้องซกัผ้าบ้าง หรือยามเรา
เปิดประตบู้านออกมาพร้อมกนับ้าง  
 

เม่ือปลายปีที่ผ่าน เช้าวนัหนึ่งตอนท่ีโยทะกาก าลงัจะ
ออกนอกบ้าน เปิดประตอูอกมาก็เจอคณุยายพอดี คณุ
ยายยืนอยูห่น้าประตนูานผิดปกติ ดเูหมือนพยายามจะ
ไขประตบู้าน โยทะกาส่งเสียงทกัทายเช่นเคย คณุยาย
หนัมามอง โยทะกาเพิ่งสงัเกตว่าคณุยายสวมชดุด าทัง้
ชดุ บทสนทนาเราเป็นดงันี ้
“สวสัดีคะ่ คณุสบายดีไหมคะ่?” 
“สวสัดีคะ่ ฉนัสบายดี แต.่.สามีฉนั...”  
คณุยายพดูตะกกุตะกกั 
โยทะกายืนรอฟังค าตอบโดยไมถ่าม 
“สามีฉนัจากไปตอนตีห้าเช้าวนันี”้  
แล้วคณุยายก็นิ่งเงียบน า้ตาคลอ 
 

โยทะกายืนน่ิงอึง้ไปชัว่ขณะ ก่อนจะเอือ้มมือไปจบัมือ
คณุยาย และเอ่ยแสดงความเสียใจ น า้ตาของคณุยาย
ร่วงพรู จากจบัมือคณุยายโยทะกาจงึเปล่ียนไปโอบไหล่
ปลอบโยน กลิ่นแอลกอฮอล์ระเหยมาเข้าจมกู คณุยาย
คงด่ืมเพ่ือปลอบประโลมตนเอง ก้อนสะอืน้วิ่งมาจุกท่ี
อกโยทะกาจนต้องสะกดกลัน้เอาไว้ ประตบู้านเราห่าง
กนัแคไ่มก่ี่ก้าว แตโ่ยทะกาไมไ่ด้รับรู้อะไรเลย  
 

โยทะกาไม่รู้ว่า ควรจะต้องท าอะไรและช่วยเหลืออะไร 
จึงได้แต่เอ่ยปากว่า หากต้องการความช่วยเหลือก็
ขอให้มากดกร่ิง ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง คุณ
ยายขอบอก ขอบใจอยูน่าน 
 

โยทะกากลับมาบ้านแล้ว จึงชวนลูกสาว กราบพระ
ขอให้ดวงวิญญานของคณุตาไปสู่สุขคติ แม้ความเช่ือ
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เราจะต่างกัน  แต่ฉันเช่ือว่าคุณตาคงรับรู้ว่าเราอาลัย
กบัการจากไปของคณุตา 
 

และต่อไปก็เป็นเร่ืองท่ีโยทะกาต้องขบคิด เราควรจะ
ท าอยา่งไรตอ่ ควรจะไปงานศพคณุตาหรือไม่ ควรมอบ
อะไรเพ่ือแสดงความอาลัยหรือไม่  เพราะโยทะกาไม่
เคยมีประสบการณ์ ไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบตัิ ไม่รู้ความ
เหมาะความควร เม่ือคิดไม่ตก โยทะกาจึงต้องหาตัว
ชว่ย วา่แล้วก็ไปถามเพ่ือนบ้านท่ีอยู่ถดัไป เป็นอนัได้ข้อ
สรุปวา่ ดอกไม้หรือการ์ดแสดงความเสียใจ คือสิ่งท่ีควร
น าไปให้ ส่วนงานศพ หากไม่ได้รับเชิญก็ไม่สมควรไป 
และธรรมเนียมปกติของท่ีน่ี คือ ถ้าคนในตึกเสียชีวิต 
จะมีการติดประกาศแจ้งท่ีบอร์ด โดยครอบครัวของ
ผู้ เสียชีวิต 
 

โยทะกาไปเลือกซือ้ดอกไม้ แทนการเขียนการ์ด
เพราะไมรู้่จะเขียนวา่อยา่งไร ไปซือ้ดอกไม้ แตค่ิดไม่ตก
ว่าสมควรจะให้ดอกไม้ประเภทไหน ท่ีน่ีเขาจ ากัดสี
เฉพาะส าหรับงานศพหรือไม่ โยทะกาก็ไม่ทราบ จึง
สอบถามพนกังานขายดอกไม้ อย่างแรกท่ีเขาบอก คือ
เม่ือก่อนมีสีเฉพาะส าหรับงานศพ คือ สีขาว แตเ่ดียวนี ้
สีอะไรก็ได้ เพ่ือไม่ให้บรรยากาศเศร้าเกินไป จะเลือกสี
ท่ีสดใสก็ได้ อยู่ท่ีงบประมาณของเรา จะให้ดอกไม้เป็น
ช่อ เป็นแจกัน หรือเป็นกระถางก็ได้  โยทะกาเลือกได้
ดอกไม้สีกลางๆ ในแจกนัสีขาว น าไปให้คณุยาย  
 

หลังจากงานศพของคุณตาผ่านไป ประมาณหนึ่ง
อาทิตย์ ท่ีบอร์ดก็มีประกาศถึงการจากไปของคณุตา มี
รายช่ือของครอบครัว และลูกๆ หลานๆ  ตามธรรม
เนียมของท่ีน่ี  
 

ผ่านไปประมาณหน่ึงเดือน โยทะกาจึงไปกดกร่ิง 
เพ่ือถามสารทกุข์สขุดบิ และเชิญคณุยายมาด่ืมกาแฟท่ี
บ้าน  คุณยายมาตามค าเชิญ และเล่าว่าเร่ิมรู้สึกดีขึน้
แล้ว จากการสญูเสียคณุตา แต่ยงัมีเร่ืองราวให้จดัการ

อีกหลายอย่าง อพาร์ทเม้นท่ีอยู่ คณุยายรู้สึกว่าใหญ่
เกินไปส าหรับคนเดียว อาจจะย้ายออก ตอนจะกลับ
คณุยายยงัเชิญโยทะกาไปด่ืมกาแฟท่ีบ้านด้วย 
 

ในวันที่โยทะกาไปด่ืมกาแฟท่ีบ้านคณุยาย  ดคูณุยาย
สดใสขึน้กว่าเดิม คุณยายเล่าว่า การใช้ชีวิตคนเดียว
เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลาปรับตัว มันเศร้า  แต่มันคือ
ความจริงที่ เราต้องยอมรับ  โชคดีท่ีคุณตาจากไป
ก่อน เพราะคณุยายได้ท าหน้าท่ีดแูลคณุตามาอย่างดี
ท่ีสุดแล้ว นบัตัง้แต่คณุตาเร่ิมชรา เพราะหากคณุยาย
จากไปก่อน คุณตาคงล าบากกว่านี ้ตอนนีคุ้ณยาย
หมดห่วง คงใช้ชีวิตอย่างท่ีคณุยายอยากท า แม้จะเดิน
เพียงล าพงั แตส่กัวนัคงชิน...ตอนท่ีคณุยายเล่าน า้เสียง
ฟังสัน่เครือ.. โยทะกาได้แตเ่อือ้มมือไปจบัมือคณุยาย
และบีบมือเบาๆ อยา่งให้ก าลงัใจ........ 
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รักในช่วงสงครามโลก 
    โดย นภา หลนิ 

 
นับว่าเป็นความโชคดี ท่ีผู้ เขียนได้รับเชิญไปร่วมงาน
วันเกิด  ครบรอบ100 ปีของสุภาพสตรีผู้ สูงศักดิ์ของ
แคว้นบาวาเลียทา่นหนึง่ (เมืองมิวนิค)  ในงานนีผู้้ เขียน
ได้ข้อมูลต่างๆของผู้คน  ในช่วงเวลาของสงครามโลก
ครัง้ ท่ี  2 มามากมาย  ตามประสาคนมีอาชีพขีดๆ
เขียนๆ  ในช่วงเวลาทองแบบนัน้จะต้องไวกับการฟัง  
และการซกัถาม  นา่สนใจแล้วใชไ่หมคะ?                      

ในระหวา่งท่ีบ้านเมืองยงัอยูใ่นภาวะสงคราม   ความรัก
ของหนุ่มสาวในสมยันัน้   แทบจะไม่มีเวลาแห่งความ
หวานช่ืนกันเลย  หลายประเทศในยุโรปทางรัฐบาลมี
กฎเกณฑ์ออกมาเลยว่า  ผู้ชายท่ีมีร่างกายแข็งแรงอายุ
ตัง้แต่17 ปีขึน้ไปจนถึง 45 ปี จะต้องไปเป็นทหาร  ใน
สมยันัน้ผู้ชายขาดแคลน  เพราะผู้ชายไปตายในสนาม
รบมาก  ในยามท่ีบ้านเมืองปกติ  ทหารเกณฑ์ก็คือ 
ผู้ชายท่ีมีอายุ 21ปี  รับใช้ชาติ 2 ปีเหมือนๆคนไทย  ไป
รบในสมยันัน้ สว่นใหญ่ไปแล้วไปลบั                    

ในช่วงเวลาของสงครามโลกครัง้ท่ี 1และครัง้ท่ี 2 อาวุธ
ยทุโธปกรณ์ท่ีทหารใช้ในสนามรบยงัไม่ทนัสมยัเหมือน
ปัจจบุนั  เพราะฉะนัน้เม่ือเกิดสงคราม ทางการจึงต้อง

ระดมพล  หรือเกณฑ์ทหารราบอย่างมากทีเดียว  พอ
ข่าวว่าสงครามใกล้เ ข้ามาแล้ว  ทางการก็จะส่ง
รถบรรทุกออกไปยังหมู่บ้าน  เพ่ือรับชายฉกรรณ์ตาม
หมู่บ้านต่างๆ   มีบัญชีไปกางดูเลยว่า ครอบครัวนีมี้
ผู้ชายก่ีคน  และมีใครบ้าง ท่ีอายุอยู่ในเกณฑ์ ท่ีจะเอา
ตวัไปเป็นทหาร  

กฎเกณฑ์ท่ีน่ารัก ประการหนึ่ง ท่ีนึกถึงคราวใด  อดยิม้
เสียไม่ได้ คือ  ผู้ ชายคนไหนเพิ่งจะแต่งงาน  จะได้รับ
การยกเว้นให้อยูก่บัภรรยาก่อนจนกว่าจะครบ 1 ปี แล้ว 
จึงค่อยไปรับใช้ชาติโดยการไปเป็นทหารเกณฑ์   ส่วน
ผู้หญิง เด็ก คนแก่ ก็ต้องท างานในไร่ ในนาอย่างหนัก  
เม่ือถึงฤดกูารเก็บเก่ียว ประชาชนจะต้องแบง่ข้าวปลา
อาหาร  พืชในไร่ ในนา ให้กับรัฐบาลคร่ึงหนึ่ง  ซึ่งการ
ท ามาหากินในช่วงสงครามก็มีความล าบากมาก  ต้อง
ท างานไป หลบภยัจากสงครามไปด้วย  การขาดแคลน
ข้าวปลาอาหารมีอยู่ทุกๆหย่อมหญ้า  ชาวไร่ชาวนาจะ
มีกองก าลงัดแูล  เพ่ือผลผลิตของชาวนาในวนัข้างหน้า                         

พ่อแม่ในสมยัสงครามตา่งมีความหวงัแคว่่า  ขอให้ลูก
ชายรอดชีวิตกลับมาจากสงคราม  ขอให้ลูกสาว
แต่งงานมีครอบครัว  ไปกับสามีชาวไร่ชาวนา ท่ีมี
อาหารการกินเพียงพอ  สาวๆในสมยันัน้ ไม่สนใจท่ีจะ
แต่งงานกบัคนอาชีพอ่ืนๆมากนกั  นอกจากผู้ชายท่ีท า
ไร่ท านา  เพราะมัน่ใจได้ว่า  ชาวไร่ชาวนานัน้ มีอาหาร
กินอย่างไม่อดอยาก  รวมทัง้ชาวไร่ชาวนาจะมีความ
ปลอดภัยดีกว่าอาชีพอ่ืนๆ เพราะไม่ว่าข้าศึกฝ่ายรุก  
หรือฝ่ายรับ ล้วนจะต้องเดินทพัด้วยท้อง ฉะนัน้ ชาวไร่
ชาวนา คือ แหล่งอาหารของทุกฝ่าย  ข้าศึกจะยกเว้น
ชีวิตชาวไร่ชาวนาไว้  เพ่ือจะได้มาขออาหารกินได้               

ผู้หญิงในสมัยสงครามได้เรียนหนังสือ แค่อ่านออก
เขียนได้ ก็มีไม่ก่ีคน  แม้แต่ผู้ชายก็เช่นกัน  โอกาสใน
การศึกษาเล่าเรียนมีไม่มากนัก  พออายุครบ17 ปี 
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จะต้องไปเป็นทหาร  ผู้หญิงต้องฝึกฝนการท าขนมปัง  
การเก็บถนอมอาหาร  รวมไปถึงการท าไร่ท านา ทอผ้า
ตัดเย็บเสือ้ผ้า  ในบันทึกของบางเมืองบางประเทศ  
ผู้ หญิงต้องเข้าไปท างานในสนามรบด้วย  เน่ืองจาก
บางประเทศก าลงัพลผู้ชาย  มีไม่เพียงพอกบัการรักษา
เขตแดนของบ้านเมือง  น่ีคือ ผลร้ายของสงคราม                        

หนุ่มสาวในช่วงสงครามเม่ือพบรักกัน  จะต้องรีบ
แต่งงานกัน เพราะต่างไม่รู้ว่า วนัพรุ่งนีจ้ะเกิดอะไรขึน้  
การหมัน้ การแต่งงานก็จะต้องท าอย่างเร่งรีบ  และ
จะต้องจัดงานในเวลากลางวันเท่านัน้  เพราะเวลา
กลางคืนจะจุดไต้จุดไฟไม่ได้  เพราะการโจมตีของ
ข้าศึกส่วนใหญ่จะมาในเวลากลางคืน  การทิง้ลูก
ระเบิดจะทิง้ตามแสงไฟ  เพราะฉะนัน้ท่ีไหนมีแสงไฟท่ี
นัน่ย่อมมีอนัตราย  แม้แต่โรงพยาบาลสนาม ยงัต้องมี
การพลางแสงไฟ                       

หลังสงครามโลกครัง้ที่  2 ผู้คนเสียชีวิตไปประมาณ 6
ล้านกว่าคน  ในจ านวนนนีแ้บ่งเป็นประชากรของ
หลายๆประเทศ อย่างประเทศเยอรมนี  โปแลนด์ 
รัสเซีย องักฤษ และประเทศฝร่ังเศส  คนต้องสญูเสีย
ชีวิต พิการ พลดัพราก  หญิงหม้ายและลกูก าพร้ามีอยู่
ทุกครัวเรือน  ความรักของหนุ่มสาวในยุคนัน้  เกิดขึน้  
และดบัไปอย่างรวดเร็ว  รักกนัแตง่งานกนัพอครบหนึ่ง
ปีต้องจากกัน  บางคู่จากกันชั่วนิรันดร์  สามีต้องจาก
ภรรยาไปรบ ในขณะท่ีภรรยาก าลังท้องแก่  เด็กต้อง
เป็นลูกก าพร้าตัง้แต่ยังอยู่ในท้องแม่   มีเหมือนกันท่ี
หญิงหม้ายต้องแตง่งานใหมเ่พ่ือความอยูร่อด                            

สินสอดทองหมัน้ของหนุ่มสาวในสมัยนัน้  เร่ืองปาก
ท้องส าคญัท่ีสุด  สาเหตุของการเสียชีวิตของผู้คนใน
ตอนนัน้  นอกจากถกูยิงถกูระเบดิในสงครามแล้ว  เร่ือง
ของการหิวตายก็มีอยู่ไม่น้อยเลย  เพราะฉะนัน้สินสอด
ทองหมัน้ในการแต่งงาน  แทนท่ีจะเป็นเคร่ืองเพชร

เคร่ืองทอง  กลบักลายเป็นข้าวปลาอาหาร ส าหรับการ
มีชีวิตอยู่มากกว่า  พ่อแม่ของเจ้าสาว จึงเรียกสินสอด
เป็นข้าว น า้ตาล  หมู  เป็ด ไก่ ช้าง ม้า วัว  แพะ และ
พืชผกัผลไม้                            

ผู้ เขียนเคยได้รับเชิญไปด่ืมกาแฟ  จากสุภาพสตรีท่าน
หนึง่  ท่านชีใ้ห้ดถูึงฉางใส่ข้าวกบัถัว่ท่ีเป็นสินสอด  เม่ือ
ตอนท่ีท่านแต่งงาน  ท่านเป็นลูกสาวของเจ้าเมือง  
เจ้าบา่วของทา่น เป็นถึงแม่ทพัผู้ มีช่ือเสียง  จึงไม่แปลก
เลยท่ี  จ านวนข้าวและถัว่   ท่ีเป็นสินสอดของท่านจะมี
มากมายเป็นยุ้ ง เ ป็นฉางอย่าง ท่ี เห็น  นับว่า เ ป็น
ประสบการณ์ชีวิตครัง้ส าคญัของผู้ เขียนเลยทีเดียว                       

ความรักของหนุ่มสาวในแต่ละยุค  แต่ละสมัยได้
เปล่ียนไปแล้ว  คนสมยัก่อนมีความรักมั่นคง  รักแล้ว
รักเลย  การรอคอยสามี ท่ีจากไปรบ  เป็นการรอคอยท่ี
ยาวนาน  ไม่มีก าหนดว่าจะต้องรอถึงวันไหน  เดือน
ไหน บางคนรอไปจนชัว่ชีวิต สามีก็ไม่ได้กลบัมา  บาง
รายกลบัมาแตก่ระดกูและป้ายช่ือ  บางคนกลบัมาแบบ
คนพิการ  แต่ความรักของพวกเขามั่นคง  ไม่ว่าจะ
กลับมาในสภาพใด  พวกเขาก็มีความช่ืนชมยินดี  
ผู้ หญิงในสมัยสงครามมากมายท่ีเป็นหม้ายไปจน
ตลอดชีวิต                    

ความรักของคนสมัยใหม่นีเ้กิดขึน้รวดเร็ว   และหมด
ไปอย่างรวดเร็วเช่นกนั  เพราะคนรุ่นนีค้วามรักของเขา
เหลือเฟือ  พบกันปุ๊ บรักกันป๊ับ  หลงัจากนัน้เพียงไม่ก่ี
ชั่วโมง  พวกเขาก็อาจจะโบกมือลากันได้ อย่างไม่มี
ความรู้สึก เสียอกเสียใจอะไรมากนัก  น่ีคือความ
เปล่ียนแปลงแบบนา่กลวั  จากประสบการณ์ชีวิตท่ีผ่าน
มา   อยากจะบอกว่า  ความรักเปรียบเหมือนดัง
มงกุฎแห่งชีวิต  อยากจะให้ทุกคนบรรจงสวมมงกุฎ  
และถ้าจะถอดออกก่อนเวลา  อยากจะให้บรรจงถอด
วางลงอยา่งไมใ่ห้บอบช า้.... 
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ค่าของคนอยู่ท่ีผลของงาน 
        โดย มาดามโรสมร่ีู 
 

ฉันเร่ิมคิดหนัก ว่าฉันคิดผิดหรือถกูท่ีตดัสินใจมาอยู่
สวิตเซอร์แลนด์ ตอนอายุเลย 40 ปีแล้ว ตอนท่ี
เจ้าหน้าท่ีกรมต ารวจถามฉันว่า “คุณจะไปท าอะไร
ท่ีสวิตฯ” ฉันสะอึกกับค าถาม และคิดในใจว่ามนัเก่ียว
อะไรกับใบรับรองความประพฤติท่ีฉันไปขอ เพ่ือใช้
ส าหรับใบอนุญาตให้จดทะเบียนสมรสท่ีเมืองไทยด้วย 
แต่ฉันก็คิดไปในทางท่ีดีต่อไปว่า เจ้าหน้าท่ีท่านนัน้คง
เป็นห่วงอนาคตของเรา ฉัน เลยตอบแบบไม่กวน
ประสาทพร้อมด้วยรอยยิม้ว่า “ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ” 
เพราะ ณ เวลานัน้ก็ไมรู้่จริงๆ  
 

กลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ฉนัย้ายมาอยู่ท่ีสวิตฯ 
สิ่งท่ีฉันตัง้ใจจัดใส่กระเป๋ามาด้วย เพราะคิดว่าสิ่งนีมี้
ความส าคัญพอๆ กับหลวงพ่อรอด  พระ เค ร่ือง
ประจ าตวัท่ีแมใ่ห้มาตัง้แตเ่ดก็ สิ่งนัน้ก็คือ ปริญญาบตัร 
3 ใบ ทัง้วฒุิปริญญาตรีและปริญญาโท 2 ใบ ด้านการ
บริหารธุรกิจ และการสอนภาษาองักฤษ ท่ีฉันได้รับมา
จากมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของเมืองไทย  
 

นอกจากความรู้ท่ีได้มุมานะร ่าเรียนมา ฉันก็ยงัสั่งสม
ประสบการณ์ท างานในเมืองไทยมากมายจนบรรยาย
ในใบประวัติการท างานได้หลายหน้า วันท่ีฉันไป
รายงานตวัท่ีอ าเภอ หรือท่ีเรียกตามภาษาท้องถ่ิน  ว่า
เกมายเด้ ฉนัตอบอยา่งภาคภมูิใจว่า งานล่าสดุท่ีฉันท า
คือด้านธุรกิจและการตลาด เจ้าหน้าท่ีก็ใส่ข้อมูลนัน้ลง
ไปในใบอนุญาตพ านักในสวิตฯ ของฉันด้วย ฉันเคย
ท างานในองค์กรต่างประเทศมาหลายสาขา สาย
การศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ และด้านธุรกิจ 
นอกจากนีฉ้ันยงัมีอาชีพเสริมเป็นครูสอนภาษาไทยให้
ชาวตา่งชาติ และสอนภาษาองักฤษให้พนกังานบริษัท  

และฉันก็ยังรับจ้างแปลเอกสารต่างๆ ด้วย ฉันน่ีขยัน
ไมใ่ชเ่ลน่จริงๆ  
 

ฉั น ไ ม่ ไ ด้ จิ น ตน าก า ร ม า ก่ อ น ว่ า  คุณ วุฒิ แ ล ะ
ประสบการณ์ตา่งๆท่ีฉันมีนัน้ จะไร้ประโยชน์ท่ีประเทศ
ศิวิไลซ์นี ้เน่ืองจากภาษาเยอรมนัอนัน้อยนิดท่ีสวนทาง
กบัอายอุนัมากมายของฉัน ฉันเคยดปูระกาศรับสมคัร
งานของบริษัทต่างๆ มักพบว่ามีการระบุอายุส าหรับ
พนักงานต าแหน่งปฏิบัติการ และฉันก็มิบังอาจท่ีจะ
สมคัรงานในระดบัผู้บริหาร ฉันมองเห็นสจัธรรมว่า ฉัน
คงไม่มีโอกาสท่ีจะได้งานในออฟฟิศอย่างแน่นอน แต่
ฉนัก็ยงันกึไมอ่อกวา่ฉนัจะท าอะไรดี  
 

ฉันดิน้รนกระเสือกกระสนท างาน เพราะฉันอยากมี
ความภูมิใจท่ีได้ซือ้ของ และมีเงินออมจากค่าแรงท่ีมา
จากน า้พักน า้แรงของตัวเอง ฉันไม่ได้ตัง้ใจมาเป็น
คณุนายชาวเกาะ ฉันจดทะเบียนสมรสบนพืน้ฐานของ
รักแท้ท่ีแพ้ระยะทาง ไม่ใช่เพราะอยากเป็นมาดามฝร่ัง
นั่งทับทอง งานท๊อปฮิตติดอันดบัส าหรับคนไทย เช่น 
งานในครัว  งานท าความสะอาด ห รืองานนวด 
ความสามารถของฉนัก็ไมถ่ึงระดบัและไร้ประสบการณ์ 
 

อาชีพแรกท่ีแล่นเข้ามาในความคิด ว่าฉันน่าจะท าได้
คือการขายของ ฉันหาข้อมูลว่าควรจะขายอะไร แล้ว
ใครจะเป็นเหย่ือของฉัน ในย่านท่ีฉันอยู่ก็มีร้านโชว์ห่วย
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีน าเข้ามาจากเมืองไทยแล้ว ใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ก็มีของจากเอเชียวางจ าหน่าย 
เขาสวมบทเป็นผู้น าเข้ากนัเองด้วย มีคนไทยมากมายท่ี
ขายอาหารไทยในรถตู้ตามเมืองต่างๆ หรือเร่ไปขาย
สินค้าหลากประเภทตามตลาดทั่วประเทศ จบข่าว
เพราะฉันขบัรถไม่เป็น ส่วนการขายของทางออนไลน์ก็
ไม่ต้องเอ่ยถึงเพราะมีแม่ค้าข่ีคอกันขายสินค้าต่างๆ
มากมาย มีทัง้สินค้าแบรนด์เนม ทองรูปพรรณ 
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(ไมร่วมทองหยิบและทองหยอด) บ้างก็ขายหวยและใบ้
เอง บ้างก็เป็นเจ้ามือแชร์ข้ามชาต ิ 

 

เวลาผ่านไปหนึง่เดือน หลงัจากท่ีฉนัย้ายมาอยูท่ี่สวิตฯ 
ฟ้าก็ประทานงานแรก มาให้ฉนัประลองฝีมือ คือ งาน 

เก็บและปอกเปลือกข้าวโพดท่ีฟาร์มใกล้ๆ บ้าน เดือน
กนัยายนจะเป็นฤดเูก็บเก่ียวข้าวโพด เวลานัน้เป็นช่วงท่ี
มีฝนตกและอากาศเร่ิมเย็น อุปสรรคไม่ได้อยู่แค่เร่ือง
อากาศ แต่ความสูงของต้นข้าวโพดท่ีท่วมหัว ใบหนา
และคมบาดหน้าแทงตา ท าให้ฉันเกือบถอยทัพ การ
เด็ดต้องใช้แรงเยอะ เพราะมนัเหนียวมาก และต้องท า
เวลาแข่งกับรถไถ ท่ีมีกระบะพ่วงท้าย ค่าแรงส าหรับ
การเด็ดคิดเป็นชั่วโมง แต่งานปอกเปลือกคิดเป็น
ตะกร้า ฉันไปท างานได้แค่ประมาณสองสปัดาห์ แล้ว
งานก็หมด ตกงานตอ่ เพราะงานนีเ้ป็นงานแบบฤดกูาล  
 

หลังจากนัน้ก็ไปสมัครงานท่ีบริษัทจัดหางาน และไม่
นานฉันก็ได้งาน ท่ีบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง ลูกค้าของ
โรงงาน คือ ซูเปอร์มาร์เก็ต ท่ีจดัรายการโปรโมทสินค้า 
หน้าท่ีของฉันคือ ประกอบชัน้วางสินค้าท่ีท าจาก
กระดาษแข็งทัง้ใหญ่และสูง กระดาษนัน้แข็งและคม
มาก งานนีฉ้ันต้องก้มๆ เงยๆ ตลอดเวลาเพ่ือแกะ
สินค้าออกจากกล่องและหยิบขึน้วางบนชัน้ ฉันท างาน
วันละเกือบ 10 ชั่วโมง พอเช้าวันรุ่งขึน้ฉันต่ืนขึน้มา
พร้อมกับความปวดร้าวไปทัว่สรรพางค์กาย แทบจะ
ขยบัตวัไม่ได้ สามีทนเห็นสภาพภรรยาท่ีนอนร้องเพลง 

“เจ็บนีอี้กนาน” ไม่ไหวก็บอกให้โทรไปลาออก แต่ฉันไม่
ต้องการให้ใครดูถูกคนไทย ว่า “งานหนักไม่เอา งาน
เบา ไม่ สู้  ห รื อสันหลัง ยาว ”  ฉั นหอบสัง ขา รอัน
สะบกัสะบอมตัง้แตว่นัแรกไปจนครบสปัดาห์ แล้วฉันก็
แจ้งเขาว่า ฉันจะกลบัไปเรียนภาษาต่อ (มนัเป็นการ
โกหกแบบมีศกัดิ์ศรี) ซึ่งทกุวนัพฤหสั เวลาบา่ยสองโมง 
บริษัทจดัหางานจะแจ้งพวกเราว่า โรงงานมีงานให้ท า
ต่อในสปัดาห์ต่อไปหรือไม่ และพวกเราก็สามารถแจ้ง
บริษัทในวนันัน้ว่า จะท างานตอ่ไปหรือไม่ ซึ่งไม่มีการ
ผกูมดัใดๆ ตอ่กนั  
 

ปัจจุบันนี ้ฉันท างาน 7 วนัตอ่สปัดาห์ วนัธรรมดาฉัน
เป็นลูกจ้างในโรงงานประกอบอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับ
โทรศพัท์ อินเทอร์เน็ต และการส่ือสารอ่ืนๆ งานนีเ้ป็น
งานฝีมือแบบช่าง อุปกรณ์หลัก คือ เคร่ืองขันน๊อต
ไฟฟ้า ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ ฉันก็ไปท างานท่ีฟาร์มไก่  
ฉันต้องไปเก็บไข่แต่เช้า งานนีไ้ม่หนัก แต่ต้องทนเร่ือง
กลิ่นหอมหวลของอุจจาระไก่ ฉันต้องขัดไข่ให้สะอาด 
และคดัขนาดจัดแยกประเภท  ท่ีฟาร์มจะมีรางรองรับ
ไข่ ท่ีไก่วางในเล้า เช่ือมตอ่กบัเคร่ืองส่งไข่อตัโนมตัิ ส่ง
มาให้เราจดัใส่ลงถาด แต่ก็มีไก่ขีเ้กียจหลายตวัท่ีชอบ
ไข่ตามพืน้ โดยเฉพาะตัวสีน า้ตาล ขอแอบนินทาไ ก่
นิดนงึ ซึง่ฉนัไมไ่ด้แบง่แยกสีขนไก่  
 
 
 
 
 
 

 
 
ถงึแม้ว่าฉนัจะไมไ่ด้ใช้ความรู้ท่ีร ่าเรียนมา แตฉ่ันก็รู้สึก
ว่าตัวเองมีคุณค่า และศักดิ์ศรี เพราะฉันท างานด้วย
ความตัง้ใจและรับผิดชอบ ฉนัไมเ่คยเกียจคร้านหรือ 

เก่ียงหน้าท่ีกับใคร ฉันคิดว่างานสุจริตทุกประเภทเป็น

งานท่ีมีเกียรต ิ… 
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“ให้” อย่างไร ไม่เป็นทกุข์  
                       โดย พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร 

 นางฟ้าองค์หนึ่ง ได้ชุบเลีย้งเด็กน้อยผู้น่ารัก ให้เติบโต
ด้วยความรัก ทะนถุนอม เอาใจใส่ แตเ่ม่ือใดท่ีเธอโกรธ
หรือเด็ก น้อยท าอะไรไม่ ไ ด้ดั่ ง ใจ  เธอก็จะด่าว่า 
นอกจากนีน้างฟ้ายังหลงไหล ในความสวยงาม 
สะดวกสบาย และได้ยดัเยียดสิ่งเหลา่นัน้ให้กบัเด็กน้อย
ด้วย เพราะเธอคิดว่านัน่เป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด เด็กน้อยจึงไม่
เคยต้องล าบาก ตรากตร าในชีวิต แต่ในส่วนลึกๆ แล้ว
นัน้ เด็กน้อยมิได้พอใจ ยินดี หรือหลงไหลกับสิ่งของ 
ความสะดวกสบายต่างๆ ท่ีนางฟ้ามอบให้ แต่เขามิ
สามารถพูดกล่าวสิ่งใดได้ เพราะเขารู้ว่า ทัง้หมดท่ี
นางฟ้าท าให้เขานัน้ มาจากความรักในแบบของเธอ 
เ ม่ือใดท่ีเขาไม่ท าตาม ความหวังดี ท่ีนางฟ้ามอบ
ให้  เธอจะเสียใจและช า้ใจเป็นท่ีสุด และนางฟ้าจะ
เปล่ียนกิริยาอาการและแปลงร่างเป็นสตัว์ประหลาดท่ี
น่ากลวั นัน่คือ ภาพท่ีติดตา ติดใจเด็กน้อย เขายอมท า
ทกุอย่างแม้ในสิ่งท่ีเขาไม่อยากท า แตเ่ขามองลึกซึง้ถึง
ความรักของนางฟ้าท่ีมอบให้เขา มนัจึงอยู่เหนือเหตผุล
ทัง้ปวง ไม่มีถูก ผิด ดี ชั่ว แค่ท าหน้าท่ี  ท่ีจะท าให้
นางฟ้ามีความสขุ ท าให้นางฟ้ายิ่งรักเขามากขึน้ๆ 

เม่ือเขาเติบใหญ่ และได้แยกตวัไปอยู่ตามล าพงั เขาใช้
ชีวิตตรงกนัข้ามอย่างสิน้เชิง กบัสิ่งท่ีนางฟ้าต้องการให้
เขาเป็น ท าให้นางฟ้าทกุข์ใจ ช า้ใจเป็นท่ีสดุ และหนัไป

เสพของมึนเมา เพ่ือลืมความทุกข์จากการกระท าของ
เด็กท่ีตนเลีย้งมา และมีอารมณ์โกรธอยู่เสมอ ว่ากล่าว 
อยูต่ลอดเวลาวา่ เดก็เนรคณุ อกตญัญู ไม่ท าตามในสิ่ง
ท่ีเธอต้องการ โดยเธอมิได้สังเกตว่ารูปร่างของเธอ
ค่อยๆ เปล่ียนไปทีละน้อยจากท่ีเคยงดงาม ค่อยกลับ
กลายคล้ายสัตว์ประหลาดมากขึน้เร่ือยๆ จนไม่มีใคร 
กล้าอยูใ่กล้  

มีเพียงเด็กหนุ่มคนท่ีเธอเลีย้งดมูา และไม่ท าตามท่ีเธอ
ต้องการคนนีเ้ท่านัน้ ท่ียอมรับความเปล่ียนแปลงของ
เธอ  และมาดแูลเธออย่างสม ่าเสมอ เด็กหนุ่ม ไม่สนใจ
ค าดา่วา่ การขบัไลไ่สสง่ ของเธอ เด็กหนุ่มไม่กล่าวว่า
สิ่งใด แต่ยังดูแลเธอต่อไป แม้เธอยังไล่อย่างไม่รู้จัก
เหน็ดเหน่ือยและด่าทออย่างไม่มีชิน้ดี บ่นซ า้ซากแต่
เร่ืองเดิมๆ และอ้อนวอนให้เขาเป็นใช้ชีวิตในแบบท่ีเธอ
ต้องการ เด็กหนุ่มไม่ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ เพียงรับรู้ 
และยังท าความดีอย่างปกติในหนทางของตนเอง 
ด้วยความอดทน ไม่โต้ตอบ อ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน 
ท าทกุอยา่งด้วยความสขุด้วยหวัใจ ไม่สอน ไม่ตกัเตือน 
ไม่มองร้าย แต่ด ารงอยู่ตรงนัน้อย่างสงบเย็น ท าให้
นางฟ้าซาบซึง้ใจ คอ่ยๆ รับรู้ เปิดใจอยา่งช้าๆ ทีละน้อย 
ซึมซับพลังแห่งความสุขสงบจากเด็กหนุ่มทุกวันๆ 
เหมือนเป็นภาพสะท้อน ให้เห็นความน่าเกลียดใน
ตวัเอง แตก็่ยงัไม่ยอมรับ ว่าตวัเองเห็นผิดมาตลอด ซึ่ง
ลกึๆ ภายในใจ รับรู้อยูเ่ตม็อก วา่ตนหลงผิด 

ความกตัญญูกตเวที เป็นเคร่ีองหมายของคนดี แตค่น
ดีหลายๆ คน ต้องทกุข์ใจ ล าบากใจ อึดอดัใจ กบัการท่ี
ต้องแสดงความกตัญญูกตเวที ท าหน้าท่ีของลูกท่ี
ดี  ท าไมคนดี ตัง้ใจท าดี ต้องเป็นทุกข์ เพราะคนดียัง
ต้องการให้คนอ่ืนเห็นว่าเราดี ท าให้เราแบกความเป็น
คนดีจนเหน่ือย โดยท่ีเราไม่รู้ตวั เรายงัหวงัผลในทกุครัง้ 
ท่ีเราท าความดีไม่มากก็น้อย ว่าสิ่งท่ีท าไป ให้ไป เขา
ต้องเปล่ียนหรือเอาไปใช้ในสิ่งท่ีดีด้วย  
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เรายังหวังอะไรมากมายจากการท าความดี ท าให้เรา
เหน่ือย ท่ีจะท าดี เพราะไม่เคยได้ดงัหวงั แต่ถ้าเราท า
ดี เพื่อได้ท าดี เราได้รับผลแห่งความดีนัน้ทนัที โดยไม่
ต้องรอวา่ เขาจะดีหรือไม่ดี เพราะในส่วนของเรา ได้จบ
ลงแล้ว คือ สุขสงบใจที่ ได้ท าดี ถ้าเราท าดีได้เช่นนี ้
เราจะไม่เหน่ือยท่ีจะต้องเป็นคนดีในสายตาใคร เพราะ
มนัไมมี่จริง บนโลกมายาแหง่นี ้ถึงแม้เราดี แตถ้่าเขาไม่
ชอบ เขาก็ยงัมองเราร้ายหรือไม่ดีอยู่ร ่าไป แต่เราจะไม่
หยุดท าดีและท าดียิ่งๆ ขึน้ไป เพราะมีความสุขสงบใจ
ทกุครัง้ท่ีได้ท าดี 

ความกตัญญูกตเวที ต้องมีปัญญาเป็นรากฐาน 
จะต้องเป็นความกตญัญูกตเวที ท่ีไม่ท าร้ายทัง้แก่ผู้ ให้
และผู้ รับ ไม่เช่นนัน้ เราจะ
ไม่ได้แสดงซึ่งความขอบคณุ 
รู้คณุและตอบแทนคณุอย่าง
แท้จริง เพราะถึงแม้เราเลีย้ง
ดู พ่ อ แ ม่  เ ช็ ด อุ จ จ า ร ะ 
ปัสสาวะ น าท่านมาแบกบน
บ่าทัง้ชีวิต ให้ทรัพย์สิน เงิน
ทอง ก็หาได้ตอบแทนคุณ
อย่างแท้จริงไม่ ถ้าท่านยังทุกข์ เต็มไปด้วยความโลภ 
โกรธ หลง เพราะการท่ีจิตใจของท่านเป็นเช่นนัน้ ท่าน
จะทุกข์อย่างไม่จบสิน้ การได้มีส่วนร่วมแห่งชีวิต จึง
ไมไ่ด้เป็นประโยชน์ และไมไ่ด้ตอบแทนคณุอยา่งแท้จริง 

ถ้าพ่อแม่เรา เป็นคนเห็นผิด ท าในสิ่งท่ีไม่ถกูต้อง เรา
ในฐานะลกู ไม่ได้มีหน้าท่ีสัง่สอน อบรมท่าน แตเ่ราจะ
ใช้ร่างกายที่ท่านให้ ท าหน้าท่ีถกูต้องแทนท่าน อย่าง
มีความสุข ท าให้ ในสิ่งท่ีท่านท าไม่ได้ ไม่ต าหนิติเตียน
ท่าน แตเ่ข้าใจท่าน และส่งพลงัแห่งความดีเหล่านัน้ให้
ทา่น และถ้าต้องให้ สิ่งของ เงินทอง ทรัพย์สินใด ๆ ต้อง
ด ูก าลังของเรา อย่าให้เพราะท่านอยากได้ แต่เราจะ
ให้ทุกครัง้ด้วยความสุข ไม่เดือดร้อน หรือทุกข์ใจ ให้

ตามก าลงัของเรา แม้ท่านจะน าไปใช้ในสิ่งท่ีไม่ถกูต้อง
ก็ตาม ให้แล้วจบ ถ้าท่านไม่พอกับสิ่งท่ีให้ เราใน
ฐานะลูก ต้องยอมรับฟัง ความทุกข์ของท่านด้วยสต ิ
และด้วยความสงบ เราไม่ต้องให้ทุกครัง้หรือตาม
จ านวนท่ีท่านต้องการ ไม่จ าเป็นว่าท่านจะเข้าใจ
หรือไม่ แตเ่ราต้องเข้าใจและชดัเจนในตวัเอง เราจะไม่
ท าตวัเองและคนท่ีอยูร่่วมด้วยในปัจจบุนัต้องเดือดร้อน  

ถ้าเรายังทุกข์ใจ ไม่สบายใจ หลงัจากได้ยินค ากล่าว
ของท่าน ต้องขอบคุณท่าน ท่ีท าให้เราเห็นว่า เรายัง
แบก ยงัยึดบางสิ่งบางอย่างจากการให้ ไม่มากก็น้อย 
อโหสิกรรมให้ตวัเอง ให้กับท่าน ใช้ลมหายใจแห่งสติ
ช่วยเยียวยาความทุกข์ในตน    และพยายามอยู่ด้วย

ลมหาย ใจแห่ ง สติ อย่ า ง
สม ่าเสมอ ในทุกๆ กิจกรรม
เพราะจะเป็นพลังท่ีจะช่วย
ให้เราเข้าใจ และรับฟังทัง้
เสียงของตัวเอง เสียงของ
ท่านไ ด้อย่างชัด เจนและ
ถกูต้องมากย่ิงขึน้ 

เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์เศร้า น้อยเนือ้ต ่า
ใจ มองโลกในแง่ร้ายอีกต่อไป ถ้าเรามีพลังแห่งสติ
อยา่งเพียงพอ โดยการฝึกทกุวนัด้วยลมหายใจแห่งการ
ตระหนกัรู้ของเรา และความกตญัญกูตเวที ท่ีเป่ียมสุข
สงบ จะเป็นการตอบแทนคุณอย่างแท้จริง แม้ผู้ มี
พระคุณจะยังไม่เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี แต่จิตใจ
ของเราจะไม่ทกุข์ไปกว่าเดิม และยงัคงส่งพลงัแห่งสต ิ
ความดีงาม สขุสงบในใจเรา ให้ทา่นทกุวนั 

ทรัพย์สินเงินทอง ยงัหาคณุค่าไม่ได้เท่า ความสงบสุข
ในจิตใจเรา...  ช่วยทรัพย์ภายนอก ยังไม่เท่า ช่วย
เยียวยารักษาจิตใจ... น าทางสว่างให้ผู้มีพระคุณ คือ 
การตอบแทนคุณสูงสุด........ 
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สอนลกู ไม่ให้เป็นหน้ี 
 

ปัจจุบนันีว้ัยรุ่น และวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น เร่ิมเป็นหนีก้ัน
มากขึน้ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างท่ีสนับสนุนให้สร้าง
ห นี ้ไ ด้ ง่ า ย  มี สิ่ ง ล่ อ ต า  ล่ อ ใ จ  ม า กม า ย  เ ช่ น 
โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ฯลฯ  เพ่ือตอบสนองความ
อยากได้ อยากมีทัง้หลาย ถึงแม้ตอนนีจ้ะยงัไม่มีเงินพอ 
ก็ไปเอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อน ก็แค่รูดปุ๊ บ ของท่ี
ต้องการก็ได้มาป๊ับ  โดยไม่สนว่า จะมีเงินไปจ่ายใน
เวลาต่อไปไหม ปัญหานีพ้วกเราไม่ควรนิ่งนอนใจ จน
กลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต เพราะเม่ือเร่ิมเป็นหนี ้
กันตัง้แต่วัยต้นๆของชีวิตแล้ว  ผลท่ีตามมาย่อมไม่
ส่งผลดี ทัง้ต่อตัวบุคคลผู้ เป็นหนีเ้อง และสมาชิกใน
ครอบครัว  รวมไปถึงส่งผลไปถึงระดบัประเทศกันเลย
ทีเดียว ซึ่งหน่วยงานให้ข้อมูลในเร่ืองหนีส้ิน ในสวิตฯ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานในการให้ความรู้ ค าแนะน า ในการ
ป้องกันปัญหาเร่ืองหนีส้ิน  ได้ให้ข้อคิดว่า เราควร
จะต้องเร่ิมสอนกัน ตัง้แตใ่นวยัเยาว์ เราได้น าบทความ
ของคณุ  Andrea Fuchs ผู้ ให้ค าแนะน าในเร่ืองหนีส้ิน 
ของรัฐอาร์เกา – โซโลทร์ูน มาเลา่สูก่นัคะ่ 
 

เม่ือไร  อย่างไร ที่เดก็ๆ ควรได้เรียนรู้เร่ือง
การใช้จ่ายเงนิ 
 

ความสามารถในการรอเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญอย่าง
หน่ึงเก่ียวกับการใช้จ่ายเงิน 

ฟังด ูไมน่า่จะเก่ียวกนัเลยใช่ไหมคะ่ การรู้จกัรอ กบัการ
รู้จักใช้เงิน แต่ท่ีพูดเช่นนีเ้พราะ จากผลการส ารวจ
พบว่า ใครท่ีมีความสามารถในการรอคอย จะมีความ
พึงพอใจในตนเอง ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี ประสบ
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน และสามารถจัดการ
เร่ืองของเงนิได้ดีกว่า (Mischel, 1989) เพราะฉะนัน้ 
สิ่งแรก ท่ีเราควรจะได้สอนเด็ก ก็คือ การสอนให้รู้จัก
การรอคอยก่อน โดยการสอน เด็กๆ ในเร่ืองการรอคอย 
ง่ายๆ เชน่ สอน ให้เดก็ๆ รู้จักท่ีจะรอให้ทกุคนมาพร้อม
หน้า จึงเร่ิมรับประทานอาหาร  รอให้ถึงวนัเกิดถึงจะได้
ของขวัญหรือของท่ีต้องการ  รวมทัง้การต่อคิวรอซือ้
ขนม ซือ้ตัว๋หนัง หรือเข้าแถวรอท่ีจะจ่ายเงิน เด็กบาง
คนมีความสามารถ ในการรอได้ดี แต่บางคนก็ไม่
สามารถรอได้  ถ้าตอนเป็นเด็กเขายงัรอยาก เม่ือพวก
เขาเป็นผู้ ใหญ่แล้ว เขาจะยิ่งรอสิ่งต่างๆ ยากยิ่งขึน้ไป
อีก  และท่ีส าคญั  “การรอ สามารถท่ีจะเรียนรู้ และ
ฝึกฝนกันได้”  
 

การพูดคุยกับบุตรหลานและเด็กวัยรุ่นเก่ียวกับ
เร่ืองเงนิ 

เม่ือเดก็เห็นพ่อแม่ ได้เงินมาจากตู้ เอทีเอ็ม พวกเขาจะรู้
เพียงว่าเงินนัน้ถกูกดออกมาง่ายๆ จากตู้ เอทีเอ็ม เพียง
แค่เอาบตัรพลาสติกสอดเข้าเคร่ือง เงินก็ออกมาแล้ว 
ฉะนัน้ผู้ปกครอง ควรจะอธิบายให้ลูกหลานเข้าใจว่า 
เงินนัน้ได้มาจากการท างาน และเงินนัน้จะสามารถกด
ออกมาจากตู้ เอทีเอ็มได้ ก็ต่อเม่ือ เรามีเงินอยู่ในบญัชี
ธนาคาร และเงินเหลา่นัน้ก็มีขีดจ ากดัท่ีจะกดออกมาได้
เท่าไร  เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่า  ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนั มากน้อยแคไ่หน เพราะฉะนัน้ผู้ปกครอง 
ควรพูดคุยกับบุตรหลานให้ รับรู้ถึงค่าใช้จ่ายว่ามี
อะไรบ้าง เช่น ค่าเช่าท่ีพกัอาศยั ค่ารถ คา่อาหาร ค่า
ประกนัการเจ็บป่วย คา่ภาษี และยงัมีคา่สิ่งของอ่ืนๆ ท่ี
พวกเขาอยากได้ในวนัข้างหน้าอีก แตว่า่ยงัไมส่ามารถ 
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รองรับค่าใช้จ่ายเหล่านัน้ได้ เม่ือบุตรหลานได้รับรู้
ข้อมูลท่ีถูกต้อง พวกเขาก็จะสามารถน าสิ่งท่ีรับรู้นี ้ไป
จัดการกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของพวกเขาได้
อย่างดี และยงัจะช่วยลดความอยากได้ อยากมีลง ถ้า
เงินในกระเป๋ายงัไมพ่ร้อม 
 

เงนิค่าขนมกับเดก็วัยประถม  
เงินค่าขนม เป็นจุดเร่ิมของเด็กๆ ในวัยประถมท่ีจะได้
เรียนรู้ถึงคา่ของเงิน ท่ีพวกเขาได้มา เรียนรู้ว่าจะจดัการ
กบัเงินท่ีมีอยา่งไร  ไมว่า่จะเป็นการใช้จ่ายเงิน และการ
เก็บออม  เงินค่าขนม ควรจะให้เม่ือพวกเขามีความ
พร้อมและสนใจ ท่ีจะได้รับเงิน  เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้
ดี จากการไปจ่ายตลาดพร้อมผู้ ปกครอง สินค้าอะไร
ราคาเทา่ไร  เสือ้ไหมพรมราคาแพงมีคณุภาพดีกว่าเสือ้
ราคาถูกจริงหรือ การเห็นด้วยหรือโต้แย้งว่า ท าไมถึง
เลือกซือ้ของใช้พวกนัน้ อะไรคือเหตผุลท่ีจ าเป็น ต้องมี
ของพวกนัน้ไว้ในครอบครอง  และต้องซือ้ด้วยเงินค่า
ขนมของตวัเองหรือไม่ ทัง้หมดนีจ้ึงเป็นเร่ืองท่ีควรได้รับ
การพดูคยุ เพ่ือให้พวกเขารู้จกัท่ีจะใช้เงินให้เป็น 
 

เงินค่าเสือ้ผ้า หรือ เงินเดือนของผู้เยาว์ จะท าให้
เดก็ๆ เรียนรู้ได้ดีกว่า เงนิค่าขนม 
เน่ืองจากเด็กๆ จะได้รู้จกักบัการใช้เงินในการซือ้ของใช้
สว่นตวั เสือ้ผ้า และสิ่งของจ าเป็นอ่ืนๆ ด้วยตวัเอง พวก

เขาจะเรียนรู้ว่า ควรแบ่งแยก หรือควรตดัสินใจในการ
ใช้จ่ายอย่างไร เด็กท่ีได้รับเงินเดือน เพ่ือซือ้ของใช้
สว่นตวันัน้ จะรู้จกัการใช้เงินได้ดีกว่า เด็กท่ีได้รับแตเ่งิน
ค่าขนม เพราะเงินค่าขนมนัน้  พวกเขาจะคิดถึงแต่
เร่ืองช้อปปิ้ง การแต่งตวั และการออกไปเท่ียว จึงขอ
แนะน าว่า เงินซือ้ของใช้ส่วนตัวก็ดี เงินเดือนของ
ผู้ เยาว์ก็ดี ควรให้เด็กได้สัมผัสก่อนท่ีเด็กจะก้าวเข้าสู่
วยัรุ่น และก่อนท่ีเด็กจะมีความต้องการในเร่ืองเสือ้ผ้า
และการแตง่ตวั เวลาท่ีเหมาะคือ ชว่งอาย ุ12-14 ปี 
เม่ือเดก็ๆ ต้องรับผิดชอบตอ่การใช้จ่ายของตวัเอง เวลา
จะซือ้สินค้าแต่ละอย่าง พวกเขาจะรู้จักคิดไตร่ตรอง
มากขึน้ และพวกเขาจะรู้จักดูแลรักษาของใช้นัน้เป็น
อย่างดี เช่น จกัรยาน  หนงัสือ สิ่งของพวกนีแ้ทบจะไม่
หายเลย โทรศพัท์มือถือก็จะไมอ่ยากเปล่ียนบอ่ยๆ  
สโนว์บอร์ดก็อาจจะซือ้แค่มือสองก็พอ หรือแม้แต่   
แซนวิช ก็อาจจะท าไปเองจากบ้าน  ในขณะเดียวกัน
ผู้ปกครองควรจะชีแ้นะ   ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
การเรียน การดูแลห้องนอนของตัวเอง และความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ประสบการณ์ชีวิตท่ีดีจาก
ครอบครัว จะท าให้เด็กๆมีความเป็นตวัของตวัเอง และ
รู้หน้าท่ีตอ่ครอบครัว ได้อยา่งสอดคล้องกนั  
 

ความมีอิสระ เป็นตัวของตัวเอง 

เด็กวัยรุ่น หรือผู้ ใหญ่ตอนต้น เม่ือเร่ิมท างาน ออกมา
อยู่โดยล าพงั พ้นอกพ่อแม่ พวกเขามีอิสระ ในสิ่งท่ีเขา
ต้องการ บวกกับการเร่ิมมีรายได้จากการท างาน หรือ
ฝึกงาน เป็นของตวัเอง ถ้าใครมีประสบการณ์เก่ียวกับ
การใช้จ่ายเงินมาก่อน ก็ย่อมได้เปรียบคนท่ีมาเรียนรู้ที
หลัง เอาเม่ือตอนได้รับเงินเดือนก้อนแรกแล้ว เพราะ
เงินนัน้มนัช่างยัว่ยวนใจเหลือเกิน กบัการท่ีจะได้ใช้มนั 
ไม่ ว่ า จะ เ ป็น เ ร่ื อ ง ท่ี อยู่ อ าศัย  ท่ี ตกแต่ง ไป ด้วย
เฟอร์นิเจอร์หรูหรา การเท่ียวเตร่ ช้อปปิง้ หรือแม้แตก่าร
ซือ้ของเงินผ่อน ท่ีคิดว่าราคาถกู การมีบตัรเครดิต หรือ
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การก่อหนี ้แต่ส าหรับคนท่ีรู้เร่ืองพวกนีม้าก่อน และได้
เรียนรู้มาแล้วในเร่ืองค่าครองชีพ  กับการใช้จ่ายเงิน 
พวกเขาพอจะมองออกวา่ ควรจะจดัการอยา่งไรในเร่ือง
ของคา่ใช้จ่าย  คา่ครองชีพ เพ่ือให้สามารถควบคมุการ
ใช้จา่ยให้อยูใ่นวงเงินจ ากดัได้ 

 
เงนิเดือนฝึกงานคืออะไร 
การก้าวเข้าสู่วัยฝึกงาน ท าให้มีการเปล่ียนแปลง
มากมายเกิดขึน้  การชีน้ าท่ีดี  จะน าพาพวกเขาไป
ในทางถูกต้องเหมาะสม ทางสายกลางและเกิดความ
สมดุลได้กับทุกๆ สิ่งรอบตัว เม่ือถามเด็กวัยรุ่น ว่า 
เงินเดือนฝึกงาน หมายถึงอะไร ค าตอบท่ีได้คือ มนัคือ
เงินของพวกเขาส าหรับช้อปปิง้ หรือใช้ในการเท่ียวเตร่
แค่นัน้  แต่ในความเป็นจริงทางกฎหมาย เงินเดือน
ฝึกงาน หมายถึง เงินเพ่ือใช้จ่ายส่วนตวัทัง้หมด ไม่ว่า
จะเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร เงินเดือนท่ีได้จากการ
ฝึกงานนัน้ ใช้จา่ยอะไรสว่นไหนบ้าง และยงัมีคา่ใช้จ่าย
ในเร่ืองใด ท่ีผู้ปกครองยงัคงต้องรับผิดชอบตอ่ไปอยู่  
ใครท่ีเปิดบญัชีธนาคารตัง้แตว่นันี ้ก็จะสามารถจดัการ 
กับเร่ืองค่าจ่ายรายเดือนได้ และเหลือพอท่ีจะเก็บใส่
บญัชีเงินออมได้ด้วย หรือบางทีอาจจะเหลือพอท่ีจะ
จ่ายเงินประกันการเจ็บป่วยเลยก็เป็นได้ น่ีแหล่ะท่ีจะ
เป็นการเรียนรู้ของผู้ เยาว์ ในการจัดการกับเร่ืองของ
เงินๆ ทองๆ ได้ดี  เช่น เงินคา่รถโดยสารรายปี ในปีแรก
ผู้ปกครองอาจส ารองจ่ายให้ก่อน จากนัน้ก็แนะน าให้
บุตรหลานจ่ายคืนแบบผ่อนส่งเป็นเดือนๆ จากเงิน 

เดือนท่ีได้จากการฝึกงาน หรือสอนให้เก็บออมแล้วคืน
ให้ทัง้หมดทีหลงั สว่นคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น คา่ท่ีพกัอาศยั 
ค่าอาหาร ค่าท าความสะอาด ค่าท าอาหาร ค่าซักรีด 
เหล่า นี  ้  ควรสอนให้ เด็กๆ  รู้ ด้วยว่า  มีค่าใ ช้จ่าย
เหมือนกัน ไม่ใช่ท าให้ฟรีๆ ทัง้ นี ถ้้าครอบครัวใดมี
ปัญหาการเงินไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย การท่ีบุตร
หลานของท่านได้ช่วยแบ่งเบาภาระบ้าง ก็จะช่วยลด
ปัญหาลงไปได้ 
 

ผู้ปกครองคือแบบอย่างที่ดี 
เพราะเด็กๆ เรียนรู้ จากการเฝ้าสงัเกต การกระท าของ
ผู้ ใหญ่ พวกเราท าอะไรให้พวกเขาเห็นบ้าง  เราท าให้
พวกเขาได้เข้าใจหรือไม่ว่า การจับจ่ายใช้สอยอย่าง
ฉลาดนัน้เป็นอย่างไร และส าคญัอย่างไร  เราจัดการ
กับการใช้จ่ายของเราได้ชดัเจนมากน้อยเพียงใด และ
ถ้าเราอยากให้เด็กๆ เรียนรู้เร่ืองการเงิน และการใช้
จ่ายเงินท่ีถูกต้อง ผู้ ใหญ่เองก็ต้องเรียนรู้ท่ีจะพูดและ
อธิบายถึงการใช้เงินให้แก่บตุรหลานของท่านด้วย 
สิ่งเหล่านี ้คือ การเรียนรู้ท่ีจะป้องกันการเกิดหนี  ้ให้
เดก็ๆ ท่ีจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้คะ่..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ืองโดย:  Andrea Fuchs, Schuldenberatung Aargau – 
Solothurn, Präventionsfachfrau 
ที่มา: http://www.schulden.ch 
http://www.srf.ch/sendungen/myschool/jung-und-
ueberschuldet 
แปลโดย เมษ์ นิฟ  เรียบเรียงโดย โรส 

http://www.schulden.ch/


รวงข้าว/ เมษายน 2558 
27 

ร าลึก 16 ปี สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์ 
     เม่ือวันท่ี  22 ตุลาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) โดยได้การสนบัสนุนของสถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงเบิร์น 

ให้ใช้สถานท่ีจดัการประชุม พร้อมกันนี ้สนบัสนุนเร่ืองการจดัตัง้กลุ่มฯ โดย ฯพณฯ เอกอคัรราชทูตดอน ปรมตัิวินยั 

มอบเงินทนุจากกองทนุกาญจนาภิเษก เป็นทนุเร่ิมด าเนินงานของสมาคม  

     สมาคมได้รับการจดัตัง้อยา่งถกูกฎหมายของสมาพนัธรัฐสวิส เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) 

สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย เป็นสมาคมท่ีมีความเป็นกลางทัง้ทางการเมือง และความเช่ือทางศาสนา 
ตลอดระยะเวลา ท่ีผา่นมา สมาคมหญิงไทย เพ่ือหญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์ มีผู้อาสาเข้ามาท างาน เพ่ือชาวไทย มาก

หน้าหลายตา และเม่ือมีความจ าเป็น ก็ต้องลาออกไป ท างานอ่ืนๆ กนั และในโอกาสเข้าปีท่ี 17 ของสมาคมปีนี ้เราได้

ท าหนงัสือคูมื่อ การใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ “เส้นทางสู่สวิตเซอร์แลนด”์ ขึน้เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง และเป็นการ

ปรับปรุงหนงัสือคูมื่อฯ จากเม่ือ 11 ปีท่ีแล้ว ท่ีสมาคมฯได้ท าขึน้มาเป็นครัง้แรก  

     เราจงึขอน ารายช่ือผู้ ท่ีเคยร่วมงาน  เพ่ือเป็นการแสดงความขอบคณุ ซึง่ครัง้หนึง่ได้ชว่ยกนัท างาน เพ่ือชาวไทย  

ท าเนียบประธานสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์ 

คณะกรรมการสมาคมฯ ในอดีต 
ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล 

1 สมุิตรา ซลัซ์มนัน์ 
2 ศรีสมร เมเยอร์ 
3 นงลกัษณ์ เทรพพ์ 
4 จริยา มลึเลอร์ 
5 ผสุดี กเฟลเลอร์ 
6 ดวงหทยั เฟรค 
7 เตือนจิต เยอร์ก 
8 วิริยา ศิริวฒุิการ 
9 ฐิติพฒัน์ ชยัศกัดิชาตรี 
10 สกลวรรณ บาสส ิ
11 สภุทัรา ลนิเดอร์ บญุสงู 

 

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะได้พบหน้ากนัอีกครัง้ ในงานประชมุสามญัประจ าปี และงานเปิดตวัหนงัสือคูมื่อฯ 
เชิญมาร่วมกนั ร าลกึถึง 16 ปีแหง่ความหลงั ของการร่วมแรงร่วมใจ กนัก่อตัง้สมาคมฯ นีข้ึน้มา ด้วยหวัใจของค าว่า 
“จิตอาสา” ค่ะ...... 

ช่ือ นามสกุล ระยะเวลา 
นางศรีสมร เมเยอร์ ค.ศ. 1999 - 2002 
นางสมุิตรา ซลัซ์มนัน์ และ นางนงลกัษณ์ เทรพพ์ (ประธานร่วม) ค.ศ. 2003 - 2008 
นางจารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต ค.ศ. 2009 – ปัจจบุนั 
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ปฏิทินกิจกรรม 
 

วันเสาร์ที่ 23 พ.ค 2015 
เวลา 16.00-19.00 น. 

งานประชุมสามัญประจ าปี และงานเปิดตัวหนังสือคู่มือ  
“เส้นทางสู่สวิตเซอร์แลนด์” 
ที่ Kipferhaus, Dorfstrasse 9, 3032 Hinterkappelen   
 

วันท่ี 11-12 ก.ค 2015 งานเทศกาลไทย ท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น 
 

วันอาทติย์ที่ 6 ก.ย 2015 งานวันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย ครัง้ท่ี 10  
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038  Kirchlindach 

 

 

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

 

ใบสมคัรสมาชิก  

สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์ 

 

ช่ือ.........................................................................นามสกลุ................................................................. 
ช่ือคูส่มรส...............................................................ท่ีอยู.่.(ถนน,เลขท่ี)................................................. 
เมือง......................................รหสัไปรษณีย์............โทรศพัท์............................................................ 
อีเมล์....................................................................... 
ลายมือช่ือ................................................................วนัท่ี........................................................................ 
 
โปรดสง่ใบสมคัรนี ้ไปท่ี  Verein Thai Frauen für Thai Frauen,  Postfach 11, 3038 Kirchlindach   
โปรดสัง่จา่ยท่ี  PC Konto: 87-677365-7              IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7 
คา่บ ารุงสมาชิก รายบคุคล กลุม่ ชมรม ห้างร้านและองค์กรตา่งๆ ปีละ 50 ฟรังค์สวิส  
ทา่นจะได้รับวารสารรวงข้าว 3 ฉบบัตอ่ปี เข้าร่วมสมัมนา ร่วมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูความรู้ตา่งๆ โดยมี 
คา่สมาชิกเป็นรายได้ ท่ีสมาคมฯ น ามาใช้ในการจดัท าเอกสาร และกิจกรรมตา่งๆส าหรับสมาชิก  
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บริการกงสลุนอกเวลาราชการ 
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชวนชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์และลิกเต็นสไตน์ใช้บริการกงสลุนอกเวลา
ราชการ ท าหนังสือเดินทาง จดทะเบียนคนเกิด ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ ลงทะเบี ยนเลือกตัง้นอก
ราชอาณาจกัร และ บตัรประชาชน พร้อมตรวจสอบทะเบียน ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ท่ีให้ตอ่สถานทตูฯ   
สถานที่ ให้บริการกงุสลุสญัจร  ท่ี  ร้านอาหารมาลัยไทย  
ท่ีอยู่      Restaurant Malai Thai, Rosentalstrasse 40, 4058 Basel 
ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-16.30 น   
ผู้ ท่ีประสงค์จะรับบริการในวนัดงักลา่ว โปรดแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า  ท่ีเบอร์โทรศพัท์ 031-970-3414 
เพ่ือประโยชน์ส าหรับการเตรียมการ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  
ขอความกรุณาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และเตรียมเงินส าหรับช าระคา่ธรรมเนียมให้พอดี  ตามรายการ ดงันี ้
              การท าหนังสือเดินทาง 
             ให้มาท าหนงัสือเดนิทางด้วยตนเอง พร้อมย่ืนแบบฟอร์มขอท าหนงัสือเดนิทางท่ีกรอกแล้ว (ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ได้จาก  www.thaiembassybern.org) ภาพถ่ายลา่สดุ 1 ใบ ส าเนาบตัรประชาชนไทยฉบบัลา่สดุ ส าเนา
ทะเบียนบ้านฉบบัลา่สดุ (หากเคยเปล่ียนช่ือ หรือนามสกลุ หรือค าน าหน้า ให้ย่ืนหลกัฐานด้วย เชน่ ใบเปล่ียนช่ือและ
นามสกลุ ทะเบียนบนัทกึฐานะแหง่ครอบครัว เป็นต้น) คา่ธรรมเนียม 55 ฟรังค์สวิส 
            การท าหนังสือเดินทางส าหรับเดก็ (อายุต ่ากว่า 20 ปี) 
            ขอให้ทัง้เดก็ บิดาและมารดามาเซ็นช่ือพร้อมกนั พร้อมย่ืนแบบฟอร์มขอท าหนงัสือเดนิทางท่ีกรอกแล้ว 
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้จาก www.thaiembassybern.org) ภาพถ่ายเดก็ 1 ใบ ส าเนาสตูิบตัรของเด็ก ส าเนาบตัร
ประชาชนไทยและส าเนาทะเบียนบ้านไทยของบิดามารดาท่ีเป็นคนไทย ส าเนาหนงัสือเดนิทางของบดิาและมารดา  
คา่ธรรมเนียม 55 ฟรังค์สวิส 

การจดทะเบียนเกิด  
            ขอให้ทัง้เดก็ บิดา และมารดามาด้วยกนั และเตรียมทะเบียนเกิดจากทางการสวิส ทะเบียนเกิดจาก
โรงพยาบาล ภาพถ่ายเดก็ 2 ใบ ส าเนาสตูิบตัรของทางการสวิส ส าเนาบตัรประชาชนไทยและส าเนาทะเบียนบ้าน
ไทยของบิดามารดาท่ีเป็นคนไทย ส าเนาหนงัสือเดินทางของบดิาและมารดา  ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาทะเบียน
หยา่ (ไมมี่คา่ธรรมเนียม) 
หมายเหตุ   การย่ืนจดทะเบียนเกิด ไมส่ามารถ ย่ืนขอท าหนงัสือเดนิทางไทยในวนัเดียวกนัได้ 
                  ให้ย่ืนขอท าหนงัสือเดนิทางไทยหลงัจากได้สตูบิตัรไทย เรียบร้อยแล้ว  

การรับเอกสารทางไปรษณีย์ 
           หากต้องการให้สถานเอกอคัรราชทตูฯ สง่หนงัสือเดนิทางและ/หรือสตูบิตัรให้ทางไปรษณีย์ ขอให้ย่ืนซอง
จดหมาย (ซองขนาดคร่ึง A4 ส าหรับหนงัสือเดนิทาง / ซองขนาด A4 ส าหรับสตูิบตัร) จ่าหน้าซองถึงตวัท่านเองพร้อม
ท่ีอยูท่ี่ชดัเจน และแนบแสตมป์  7 ฟรังค์ด้วย 
          หากมีข้อซกัถามเพิ่มเตมิ กรุณาติดตอ่ฝ่ายกงสลุ สถานเอกอคัรราชทตู  ณ กรุงเบร์ิน โทรศพัท์ 031-970-3414 
หรือ 031-970-3415 หรือ 031-970-3425  www.thaiembassybern.org อีเมล: thaiembassy.bern@hotmail.com 
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รายงานกิจกรรมสมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย ปี 2014 
 

 เดือน วันท่ี รายการ 
1 กมุภาพนัธ์ 24 ตวัแทนคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชมุกบัเมืองเบิร์น 
2  มีนาคม 16 ประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ Kirchlindach, Bern 
3 มีนาคม 18 ประธานสมาคมฯ พบปรึกษา หารือ กบัฯพณฯเอกอคัรราชทตู นายเฉลมิพล ทนัจิตต์  
4 มีนาคม 20 ตวัแทนกรรมการ เข้ารับฟังเร่ืองการเลอืกตัง้ ทีส่ถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น 
5 เมษายน 1 ตวัแทนกรรมการ เข้าร่วมประชมุกองทนุกาญจนาภิเษก ทีส่ถานเอกอคัรราชทตู กรุงเบิร์น 
6 พฤษภาคม 4 ประชมุสามญัประจ าปี ท่ีเบิร์น  
7 กรกฎาคม 5-6 ร่วมงานเทศกาลไทย ท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น 
8 กรกฎาคม 13 หญิงไทยสญัจร ท่ี Restaurant Meiers Come Inn, Bülach / ZH 
9 สงิหาคม 24 ประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ Kirchlindach, Bern 
10 กนัยายน 7 งานวนัครอบครัว  
11 กนัยายน 13 สมัมนาโดยจิตแพทย์หญิง อภิสมยั ศรีรังสรรค์ ทีว่ดัศรีฯ เกรทเซน่บคั / รัฐโซโลทร์ูน 
12 กนัยายน 14 สมัมนาโดยจิตแพทย์หญิง อภิสมยั ศรีรังสรรค์ ที ่Bülach รัฐซูริค 
13 กนัยายน 20 สมัมนาโดยจิตแพทย์หญิง อภิสมยั ศรีรังสรรค์ ทีส่ถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น 
14 พฤษจิกายน 16 ประชมุคณะกรรมการสมาคมหญิงไทยฯ ที่ Kirchlindach, Bern 
15 ธนัวาคม 1 ร่วมงานถวายพระพรวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ที ่Bellevue Hotel, Bern 
16 ธนัวาคม 6 ร่วมงานถวายพระพรวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ทีเ่มืองโลซานน์ 
 

กิจกรรมประจ า    - ตอบปัญหาและให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ (079 649 34 32) จ านวย 31 ราย 

      ทางอิเมล์และเฟสบุ๊ค จ านวน 12 ราย 

                        - เว็ปไซด์   http://www.thaifrauenverein.ch 

                        - วารสารรวงข้าว 3 ฉบับ เดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม 

งานประชมุสามญัประจ าปี สมัมนาเร่ือง”ระบบการศกึษาในสวิตฯ” และ”ครูแม”่    
ผู้ เข้าร่วมงาน 36 คน สมาชิกใหม ่4 คน 

  
หญิงไทยสญัจร สมัมนาเร่ือง “ระบบประกนัสงัคมในสวิตฯ ให้ประโยชน์อยา่งไรตอ่เรา”   
ผู้ เข้าร่วมสมัมนา 30 คน สมาชิกใหม ่4 คน 

สมัมนาหญิงไทย พบจิตแพทย์ 4 วนั 4 เมือง มีผู้ เข้าร่วมอบรม ทัง้สิน้ 110 คน  

 

http://www.thaifrauenverein.ch/

