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งาน“ประดิษฐ ์ดอกไม้จ ันทน์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มพ
ิ ลอดุลยเดช”
วันเสาร์ ท่ ี 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น
โดยความร่ วมมือระหว่ างสมาคมหญิงไทย เพื่อหญิงไทย สวิตฯ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น
คุณสุทธาทิพย์ วาทิตต์ พันธุ์ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น ให้ เกียรติกล่ าวเปิ ดงาน สมาคมฯขอขอบพระคุณ
รวมทัง้ ขอขอบคุณข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ทุกท่ าน ที่มาร่ วมประดิษฐ์ และอานวยความสะดวกเรื่องสถานที่ อาหารว่ าง
และ ขอบคุณเพื่อนพี่น้อง ชาวไทยที่มาร่ วมงานกว่ า 60 คน ที่มาทากิจกรรมเพื่อพ่ อหลวงของพวกเรา
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บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รัก แล้ วก็มาถึงรวงข้ าวฉบับ
สุดท้ ายของปี แห่งความโศกเศร้ า เมื่อรวงข้ าวฉบับนี ้ อยู่ใน
มื อ ท่ า น พระราชพิ ธี ถวายพระเพลิ ง พระบรม ศ พ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิ ตร ก็ได้ ผ่านพ้ นไปเรี ยบร้ อยแล้ ว และดิฉันมั่นใจ
เหลือเกินว่า ความรัก ความเทิดทูน และความรู้ สกึ ของปวง
ชนชาวไทย ที่ มี ต่ อ พระองค์ ท่ า น โดยเฉพาะในวัน ที่ 26
ตุลาคม พ.ศ 2560 นัน้ จะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป
รวงข้ าวฉบับ นี ้ น าเรื่ อง ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง:
ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ ท่ ยี ่ งิ ใหญ่ ของโลก โดย ดร. วรัญญู
สุจิวรพันธ์ พงศ์ ผู้ก่อตัง้ ประธานบริ หาร และเจ้ าของบริ ษัท
ประกอบธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดดิจิทลั ดิฉนั ไม่ได้ ร้ ู จกั
ท่ านเป็ น การส่วนตัว แต่ ไ ด้ รั บ อนุญ าต ให้ น าบทความที่
ท่านเขียนไว้ ในบล็อก อ่านวันละเรื่ อง โดย ดร. วรัญญู แบบ
เข้ าใจง่าย มาให้ พวกเราได้ ทบทวน และนามาใช้ นาทาง
ชีวิต เพื่อห่างไกลจากปั ญหาวิกฤติตา่ งๆ ในชีวิตกัน
เรื่ องซื ้อที่ดินในเมืองไทย หรื อย้ ายไปอยู่เมืองไทย
แล้ วเกิ ด ความคั บ ข้ องใจ จะย้ ายมาอยู่ ส วิ ต ฯ ต้ องท า
อย่างไร เรามีคาตอบให้ ท่านแล้ วในเล่ม เรื่ องการดูแลรักษา
อนุรั ก ษ์ ธ รรมชาติ เป็ น เรื่ องที่ เราจะนิ่ งนอนใจไม่ไ ด้ แ ล้ ว
เพราะความน่ากลัวใกล้ เข้ ามาทุกขณะ และอีกมากมาย
อ่านแล้ ว หยุดไม่ได้ จริ งๆ นะคะ
ดิฉันเป็ นบอกอมาเข้ าปี ที่ 5 แล้ ว ยังไม่เคยได้ รับ
ข้ อความ จดหมาย คาแนะนา หรื อติชมเลย ใกล้ ปีใหม่แล้ ว
จะขอสิ่งนี ้ เป็ นของขวัญปี ใหม่จะได้ ไหมค่ะ...
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ (saipopoo@gmx.ch)

สารจากประธาน
สวัสดีคะ่ เพื่อนๆชาวไทยในสวิตเซอร์ แลนด์ทกุ คน
ณ วันนี ้ เรากาลังมีความทุกข์ หรื อกาลังมีความสุข วางไว้
ก่ อน เราจะมาย้ อนอดีตกันนิ ดนึง ลองย้ อนกลับไป แล้ ว
ราลึกถึงชีวิตที่ผ่านมา ทุกช่วงเวลา ตังแต่
้ จาความได้ จนถึง
ทุกวันนี ้ ที่เคยสุขบ้ าง ทุกข์ บ้าง ที่เคยมีความสุขก็ไ ม่เคย
ลืม และที่ได้ สมั ผัสความทุกข์ มากหรื อน้ อย แต่ความทุ กข์
นัน้ ผ่านไป แล้ วเดี๋ยวก็กลับมีความสุขอีก ลองคิดเล่นๆ นี่
เราผ่านจุดของความทุกข์นนั ้ มาได้ อย่างไรหนอ ยิ่งสาหรับ
คนที่ บ อกตนเองว่า ณ ตอนนัน้ ทุก ข์ ๆ ๆๆๆ มากๆๆๆๆ ก็
ตาม ให้ คิดย้ อนกลับไปว่า ตอนนันเราท
้
าอะไร จึงพ้ นเวลา
นันมาได้
้
เราเก่งมาก ใช่ไหม ให้ คะแนนความเก่งตัวเองเต็ม
ร้ อย เพราะผ่ านช่ วงนัน้ มาแล้ ว บางคนอาจผ่ านมาแล้ ว
หลายต่อหลายคราวด้ วยซา้ นี่ อย่างไรเล่า ถ้ าความทุก ข์
ใดๆจะย้ อนกลับมาอีก เราย่อมรบรากับมันได้ แน่ อนาคต
จึงไม่ได้ น่ากลัว เราจะฝั นฝ่ า ผ่านพ้ นอุปสรรค ที่จะเข้ ามา
ได้ แน่นอน
อย่ า งไรก็ ไ ม่ ป ระมาท ขอให้ เพื่ อ นๆทุ ก คนมี
ความสุขยิ่งยืนนานค่ะ
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โดย ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์

ปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
่ งใหญ่
่
ทฤษฏีเศรษฐศาสตร ์ทียิ
ของโลก

แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง
"มีคนหนึง่ พูด เป็ นด๊ อกเตอร์ เขาพูดว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี่
ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร แหมคันปากอยากจะพูด ที่จริ งที่
คันปากจะพูดเพราะว่าตอบแล้ ว อย่างที่เห็นในทีวีรายการ
ใหญ่ เขาพูดถามโน่นถามนี่ เราดูแล้ วราคาญ เพราะว่า
ตอบแล้ ว ตอบเสร็ จแล้ วก็ถามใหม่ เมื่อตอบอีก ก็บอกว่า
ทาไมพูด คราวนี เ้ ราฟั งเขา แล้ วเขาถามว่าภาษาอังกฤษ
จะแปลเศรษฐกิจพอเพียงว่าอย่างไร ก็อยากตอบว่า มีแล้ ว
ในหนังสือ ในหนังสือไม่ใช่หนังสือตาราเศรษฐกิจ แต่เป็ น
ในหนังสือพระราชดารัส ที่อตุ ส่าห์พิมพ์ และนามาปรับปรุ ง
ดูให้ ฟังได้ และแปลเป็ นภาษาอังกฤษ เพราะว่า คนที่ ฟัง
ภาษาไทย บางที ไ ม่ เ ข้ าใจภาษาไทย ก็ ต้ องแปลเป็ น
ภาษาอั ง กฤษ และเน้ นว่ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งแปลว่ า
Sufficiency Economy โดยเขี ย นเป็ น ตัว หนาในหนั ง สื อ
เสร็ จแล้ วเขาก็มาบอกว่า คาว่า Sufficiency Economy ไม่
มีในตาราเศรษฐกิ จ จะมีได้ อย่างไร เพราะว่าเป็ นทฤษฎี

ใหม่ เป็ น ตาราใหม่ ถ้ ามีอยู่ใ นตาราก็ ห มายความว่าเรา
ก๊ อ ปปี ม้ า เราลอกเขามา เราไม่ ไ ด้ ล อก ไม่ อ ยู่ ใ นต ารา
เศรษฐกิ จ เป็ น เกี ย รติที่ เขาพูด อย่ างที่ เขาพูดอย่ างนี ว้ ่ า
Sufficiency Economy นันไม่
้ มีในตารา การที่พดู ว่าไม่มีใน
ตารานี่ ที่ว่าเป็ นเกียรตินนก็
ั ้ หมายความว่า เรามีความคิด
ใหม่ โดยที่ ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่า เราก็
สามารถที่จะคิดอะไรได้ จะถูกจะผิดก็ช่าง แต่ว่าเขาสนใจ
เขาก็สามารถที่จะไปปรับปรุ งหรื อไปใช้ หลักการเพื่อที่จะให้
เศรษฐกิจของประเทศ และของโลกพัฒนาดีขึ ้น"
พระราชดารั สพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
23 ธันวาคม 2542
ผมเข้ าใจว่าผู้อ่านหลายท่าน คงจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับ
ผม ที่ ไ ด้ มี โ อกาสไปศึ ก ษาต่ า งประเทศ ในห้ วงเวลาที่
ประเทศไทย เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เมื่อปี 2540 ในปี นนั ้ ผม
ได้ เห็นความทุกข์ ยากของคนไทย ที่ได้ ติดหลุมกับดักมหา
โหด ของประเทศลัท ธิ ทุนนิ ย มต่างๆ ที่ เป็ น ผู้เขี ย นกติกา
และทฤษฎี ต่างๆ หลอก และล้ างสมอง ให้ ประเทศกาลัง
พัฒนาทัง้ หลายเดินตาม ทัง้ ๆ ที่ ลักษณะนิ สัย เศรษฐกิ จ
พืน้ ฐาน สภาพสังคม วิธีคิด ของประเทศกาลังพัฒนา กับ
ประเทศทุ น นิ ย มเหล่ า นั น้ แตกต่ า งกั น โดยสิ น้ เชิ ง
นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ ของเราทัง้ หลาย ไม่ว่าจะเป็ นที่
กระทรวงการคลัง หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้ ไปร่ า
เรี ยนที่ประเทศเหล่านัน้ ก็แน่นอนครับว่าจะนัง่ คิดนอนคิด
ยังไง ก็ต้องคิดตามหลุมกับดักของพวกนันเป็
้ นอย่างดี เขา
เข้ ามาบอกให้ เปิ ดประเทศด้ านเศรษฐกิจ กู้เงินมาพัฒนา
โครงสร้ างพืน้ ฐาน เน้ นการผลิตเพื่อการส่งออก ฯลฯ เชื่ อ
ไหมครั บ ว่ า ถ้ า ไปดูตัว เลขการเป็ น หนี ้ ไม่ ว่ า จะเป็ น หนี ้
ธนาคารโลก หรื อ IMF ประเทศกาลังพัฒนามีแต่จนลงๆ
และจนลงเรื่ อยมา ยิ่งทาตามกติกาการค้ าเสรี ที่ฝรั่งเป็ นคน
เขียนก็ยิ่งแย่หนักไปอีก สงสัยไหมครับ ทาไมเวลามีปัญหา
เศรษฐกิ จ คนจน คนรากหญ้ า เด็ ก นั ก เรี ยนจะโดน
ผลกระทบก่อนทุกครัง้ แล้ วจะเล่าให้ ฟังครับ
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จริ งๆ แล้ ว ผมได้ ศกึ ษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ต่างๆ มานาน
หลายปี แล้ วครับ จนปั จจุบนั ผมกล้ าฟั นธงว่ า “ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวง นันคื
้ อทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ ที่ ยิ่งใหญ่ ที่ สุดของโลกครั บ ซึ่งหากเรายึด
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้ ว ปั ญหาวิกฤติต่างๆ ก็จะไม่
เกิ ด ขึ น้ ครั บ แต่ เ ป็ น ที่ น่ า เสี ย ใจว่ า ยั ง มี ค นไทยอี ก เป็ น
จ านวนมากยัง ไม่ เ ข้ า ใจ และน าแนวคิ ด นี ม้ าปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันของเรา หลายคนยังนึกว่าทฤษฎีเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง คื อการไม่ทาอุตสาหกรรม และถอยกลับไปทา
การเกษตรทัง้ ประเทศ บางคนก็นึกว่าให้ ทุกคนปลูก ข้ าว
เลี ้ยงสัตว์กินเอง และทาของใช้ เองในครอบครั ว บางคนก็
นึกไปโน่น ว่าให้ ประหยัดไว้ เยอะๆ ไม่ใช้ เงิ น หรื อไม่ก็ปิด
ประเทศ ฯลฯ นักเศรษฐศาสตร์ ไทย แต่ทาสความคิดฝรั่ ง
บางคน ก็ อ อกมาบอกว่ า แนวคิ ด ไม่ ส อดคล้ อ งกับ หลัก
เศรษฐศาสตร์ และการค้ าของโลก ทังๆ
้ ที่ตวั เองยังไม่เข้ าใจ
ว่าคืออะไร
กฎเบือ้ งต้ นของเศรษฐศาสตร์ ก็คือ เราเชื่อว่าทรัพยากร
ที่มีอยู่ในโลกมีอยู่จากัด แต่มนุษย์ เรามีความต้ องการที่ไม่
จากัด ดังนันเศรษฐศาสตร์
้
ก็คือ ศาสตร์ ที่ว่าด้ วยการ
จั ด สรรทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ให้ ค้ ุ ม ค่ า และ
สอดคล้ องตามความต้ องการของมนุ ษย์ ให้ มากที่สุด
แต่ปัจจุบัน โลกมันวุ่นวาย เพราะมีบางกลุ่ม บางประเทศ
เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า มี ป ระชากร 326 ล้ า นกว่ า คน จาก
ประชากรโลกเกื อ บ 7,600 ล้ านคน (ข้ อมู ล จากWorld
Population Review ปี ค.ศ. 2017) แต่ ใ ช้ ท รั พ ยากรของ
โลก ไปเกิน 95% เป็ นต้ น ส่วนประเทศไทยนัน้ เดินไปติด
กับของทุนนิยมเข้ าเต็มเปา เลยต้ องมานัง่ แก้ ปัญหาไปวันๆ
แบบนี ้ ว่าทาไมเงินไม่พอใช้ สกั ที
กลับมาที่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่าคืออะไรครับ อธิบาย
สั น้ ๆ ก็ คื อ การใช้ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งพอดี ไม่ น้ อย
หรื อไม่มากเกินไป ไม่เกินตัว ทรั พยากรที่พูดถึงคืออะไร
ครับ ยกตัวอย่างง่ายๆ และใกล้ ตวั เราที่สดุ ก็คือ เงินไงครับ
คื อ ให้ ใช้ เงิ น ให้ เป็ น และรู้ จั ก ออม ถ้ าน าแนวคิ ด

เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ กบั การใช้ เงินของเรา เพื่อ
ช่วยเหลือชาติแบบง่ายๆ ก็จะทาได้ ดงั นี ้ครับ ....

แนวทางปฏิบต
ั ใิ นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

รู้ จกั ใช้ เงินในการเลือกรับประทานอาหาร ในราคา
ที่ควรจะเป็ น เช่น ไก่ทอด KFC กับไก่ทอดของไทยตามร้ าน
ทั่วๆ ไป จริ งอยู่ครั บว่า มันเป็ นไก่ทอดเหมือนกัน ขนาดก็
เท่ากัน แต่ราคามันห่างกันลิบ กิ นไก่ KFC แล้ วทาให้ เงิน
เหลือน้ อยกว่า กินไก่ทอดธรรมดา ทาให้ เหลือเงินไปซื ้อของ
ใช้ จาเป็ นอื่นๆ น้ อยลงไปอีก เหลือเงินออมน้ อยลง เวลาเกิด
เหตุฉุกเฉินขึ ้นมา ชีวิตก็ลาบาก และเป็ นทุกข์ มีผลกระทบ
ในภาพรวมคือ ถ้ าทุก คนกิ น แต่ไ ก่ KFC เงิ น ออมของทัง้
ระบบก็จะน้ อยลง ทาให้ การขยายการลงทุนในประเทศ ก็
จะทาได้ ยาก เนื่องจากเงินออมในธนาคารมีน้อย ไม่พอให้
ระดมทุ น ต้ องไปกู้ ยื ม เงิ น จากต่ า งประเทศเข้ ามาอี ก
ประเทศก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เงินบาทก็จะอ่อนค่าลง
ตามทฤษฎี อีกอย่างครับ กินไก่ KFC 100 บาท เงินเข้ าคน
ไทย 30 บาท เข้ ากระเป๋ าฝรั่ งไป 70 บาท เป็ นค่าลิขสิทธิ์
เงินไหลออกนอกประเทศอีก
เลือกใช้ ของที่ต้องการ ในราคาพอเหมาะ เช่น
รถยนต์ เป็ นตัวอย่างที่ใกล้ ตวั ที่สดุ ครับ ระหว่างรถเบนซ์กบั
รถญี่ปนที
ุ่ ่ผลิตในประเทศไทย ซึง่ เป็ นรถยนต์เหมือนกัน วิ่ง
ได้ เหมือนกัน แต่คนส่วนใหญ่อยากจะเลือกรถเบนซ์เพราะ
แสดงสถานะทางสังคมว่าเรามีเงิน แต่หลายคนคงจะทราบ
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ว่า รถยนต์เป็ นสินทรั พย์ ที่เสื่อม
มู ล ค่ า ลงทุ ก วั น ตามสั ด ส่ ว น
เวลา และมี อ ายุ ก ารใช้ งาน
ดังนัน้ ณ วันที่เราขายรถยนต์
ราคาของรถยนต์ราคาแพง ก็จะ
มีมูล ค่าลดลงมากกว่า ทัง้ นี ย้ ัง
ไม่ ร วมค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและค่ า
ซ่ อ ม ที่ ห ลายคนใช้ รถแพงๆ
ตระกูลยุโรป ก็โดนศูนย์ บริ การปล้ นแบบไม่ปราณี เพราะ
ช่างซ่อมชาวบ้ านทัว่ ไปก็ซอ่ มไม่ได้ ต้ องเข้ าศูนย์เฉพาะ เพื่อ
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ผลิตในต่างประเทศเท่านัน้ หลายคนยังคง
ไม่ทราบว่า ประชาชนในประเทศที่เราเห่อรถแพงๆ ของเขา
แต่เขากลับไม่เห็นความสาคัญของการแสดงสถานะทาง
สัง คมด้ ว ยรถยนต์ เ ท่ า กับ บ้ า นเรา แต่ เ ลื อ กใช้ ร ถยนต์ ที่
คุ้มค่าในราคาเหมาะสม ผลกระทบอื่นๆ ก็จะคล้ ายๆ กับ
ข้ อ 1 ท่านก็ลองคิดนะครั บว่า ซื ้อรถเบนซ์มาขับ กับซื ้อรถ
ผลิตในประเทศ แล้ วโดยภาพรวมคนไทยจะได้ ประโยชน์
จากเงิ นที่ ท่านจ่ายมากน้ อยต่างกันเพี ยงใด สินค้ าหลาย
อย่ างมัน แพงเกิ นราคา ก็ เพราะเราจ่ายค่าทรั พ ย์ สินทาง
ปั ญญา หรื อค่าลิขสิทธิ์มากกว่าต้ นทุนของสินค้ าเองซะอีก
บริ โภคสินค้ าด้ วยเงินออม เราจะเห็นว่าคนในบ้ าน
เรากลับไปบริ โภคสินค้ าด้ วยเงินกู้ เช่น กู้เงินไปซื ้อโทรทัศน์
มือถือ กระเป๋ าหลุยส์ ฯลฯ แล้ วสิ ้นเดือน ก็ต้องมาเป็ นทุกข์
ผ่อนชาระกันศีรษะโตเป็ นแถบ ลักษณะนิสยั แบบนี ้เรี ยกว่า
ใช้ เงินกันเกินตัว ซึง่ กาลังเกิดในประเทศสหรัฐอเมริ กา และ
เป็ น มะเร็ ง ร้ าย ที่ ก าลัง จะลามท าให้ เ ศรษฐกิ จ อเมริ ก า
ระเบิ ด ในอีก ไม่ช้านี ้ หลั กการคือ เราต้ องเข้ าใจก่อนว่า
การบริ โภคกับการลงทุนนัน้ ต่างกัน เช่น ถ้ าท่านซื ้อมือถื อ
มา เพื่ อมาใช้ ในวิชาชี พแล้ ว มันจะทาเงิ นกลับมาให้ ท่าน
นั่นเรี ยกว่าเป็ นการลงทุน แต่ถ้าท่านไม่มีกิจอันใดที่ จะใช้
แต่ซือ้ มา เพราะว่าคนอื่นเขาก็มีกัน อันนัน้ ก็เรี ยกว่าการ
บริ โภค อะไรที่เป็ นการลงทุน มันย่อมมีผ ลตอบแทนคืนมา
(แม้ วา่ สินค้ านัน้ จะมีมลู ค่าเสื่อมถอยทุกวัน) แต่การบริ โภค

นั น้ สิ น ค้ า ที่ ท่ า นซื อ้ มาบริ โ ภค
มันก็จะมีค่าเสื่อมถอยลงทุก วัน
โดยไม่มีผลตอบแทนคืนมา ถ้ า
ท่านบริ โภคสินค้ าด้ วยเงิ น กู้ กัน
เยอะๆ ทั ง้ ประเทศมั น ก็ จ ะมี
ผลกระทบ ทาให้ ท่านไม่สามารถ
จะมีเงินไปลงทุนได้ เพราะเงินกู้
ของท่าน ที่สามารถจะกู้ไปลงทุน
ได้ ถกู จัดลงในโควต้ าของเงิน ที่ท่านกู้ออกมาบริ โภคไปแล้ ว
ท้ า ยสุ ด ก็ ต้ อ งไปกู้ ยื ม เงิ น จากต่ า งประเทศ เข้ ามาอี ก
ประเทศก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เงินบาทก็จะอ่อนค่าลง
ตามทฤษฎี
ใช้ เงินในสิ่งที่มีประโยชน์เป็ นรู ปธรรมเท่านัน้
ตัวอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างได้ ง่ายๆ คือ การส่ง SMS เข้ า
รายการโทรทัศน์ ต่างๆ เท่าที่ผมทราบ มีแต่ประเทศกาลัง
พัฒนา และประชาชนไม่มีความคิดเท่ านัน้ ที่ จะนิ ยมส่ง
SMS เข้ ารายการโทรทัศน์ มากมายแบบประเทศไทย อย่าง
ผมนั่งดูโทรทัศน์ ผมก็สงสัยว่าคนที่ ส่ง SMS เข้ าไปจะได้
ประโยชน์ อ ะไรบ้ าง สรุ ป ก็ คื อ ได้ แต่ ค วามสะใจ ไม่ มี
ประโยชน์ในทางรู ปธรรมอะไรเลย บางคนส่ง SMS เดือนนึง
หลายหมื่นบาท แต่ไม่ร้ ู ว่าส่งไปทาไม ซึ่งเป็ นการใช้ เงินที่
ควรจะออมอย่างไม่ถกู เรื่ องเท่าไหร่ นกั
ส่งเสริ มการซื ้อสินค้ าที่ผลิตในประเทศ ซึง่ คนไทย
เราอาจจะมีจิตสานึก ในเรื่ องนีค้ ่อนข้ างน้ อยไปบ้ าง หาก
ท่านสังเกตุวา่ ทาไมหลายๆ ชาติที่เจริ ญ มักจะเป็ นชาติที่มี
ความเป็ นชาตินิยมสูงมาก เช่น ญี่ ปุ่น เกาหลี ไต้ หวัน จีน
ทัง้ นี ้ เนื่ อ งมาจากสิ น ค้ า แบบเดีย วกัน คนในชาติ นัน้ จะ
เลือกซื ้อสินค้ า ที่ผลิตในประเทศของเขาก่อน ทาให้ สินค้ าที่
ผลิตในประเทศ ได้ มีโอกาสทดลองตลาด ปรั บปรุ งสินค้ า
และสะสมเงินทุน ไปทาเรื่ อง การวิจัยและพัฒนา ต่อยอด
ไปได้ แต่ถ้าคนไทย เรานิยมซื ้อของต่างชาติ มากกว่าของที่
ผลิตในประเทศ เงินก็จะไหลออกนอกประเทศเป็ นจานวน
มาก เหมือนน ้าที่แห้ งเหือดไปจากสระน ้า แทนที่คนไทยจะ
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ได้ ประโยชน์ จาก Multiplier Effect หรื อตัวคูณของการใช้
เงินต่อไปเป็ นทอดๆ ในระบบเศรษฐกิจของเราเอง แต่เงิน
กลับ ไหลออกนอกประเทศ คนไทยก็ ได้ แต่ค่าแรงในการ
ขายของเท่ า นั น้ สิ น ค้ ายี่ ห้ อดั ง ๆ ของโลก เช่ น LG,
Samsung, Haier, TCL, Huawei ก็ โ ตมาจากตลาดใน
ประเทศก่อนทังนั
้ น้
งดอบายมุข อันนี ้ง่ายที่สดุ ครับ แต่เป็ นปั ญหาที่
ฝั งลงรากลึกสุดของสังคมไทย เพราะหวย ทังบนดิ
้
น ใต้ ดิน
มั น โผล่ อ อกมยุ บ ยั บ มาก ขนาดจะดู ฟุ ต บอลโลก
หนังสือพิมพ์บ้านเรา ก็ยังมีราคาต่อรองให้ อีก คือไม่ว่าจะ
เป็ นอบายมุขประเภทไหน ก็ทาให้ เราไม่มีเงิ นออมทัง้ นัน้
พอไม่มีเงินออม ท้ ายสุดก็ต้องพึง่ เงินกู้มาบริ โภคกันอีก
รู้ จกั ลงทุนในสิ่งที่มีประโยชน์ และได้ ความรู้
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไม่ ไ ด้ ห้ าม ให้ เราไม่ ใ ช้ เงิ น นะครั บ
เพียงแต่ว่าใช้ เงินให้ เกิดประโยชน์กบั ตัวเรา เช่น การลงทุน
ในสินทรัพย์ที่สร้ างมูลค่าเพิ่ม การลงทุนเพื่อให้ เกิดความรู้
เพิ่ ม ขึ น้ จากการซื อ้ หนัง สื อ ที่ มี ป ระโยชน์ ม าอ่ า น ไปฟั ง
สัมมนา ไปทัศนาจร ไปดูงาน ฯลฯ

กล่าวโดยสรุ ป นะครั บ การน าแนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง มาใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น ของเรา จะท าให้ เรา
สามารถใช้ เงินอย่างคุ้มค่า มีเงินออม เหลือเก็บไว้ ใช้ ในการ
บริ โภคสิ่งที่จาเป็ น ไม่มีภาระหนี ้สินที่ไม่จาเป็ น เงินออมทัง้
ระบบ ก็ จ ะเพี ย งพอต่ อ การระดมทุ น เพื่ อ การลงทุ น ใน
ประเทศ ไม่ต้องพึง่ พิงเงินตราต่างประเทศ ที่เข้ าเร็ วออกเร็ ว
แบบที่ เราเรี ยกว่า Hot Money ประเทศก็จะมีเงิ น ไม่ต้อง

ขาดดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด กั น บั ก โกรกแบบสมั ย ฟองสบู่
ค่าเงินบาทก็จะไม่อ่อน เศรษฐกิจในประเทศก็จะแข็งแกร่ ง
ไม่ต้องมาปวดหัวเถี ยงกัน เรื่ องจะขึน้ หรื อไม่ขึน้ ดอกเบี ย้
เพราะอเมริ กาจะขึ ้นดอกเบี ้ย และกลัวเงินจะเฟ้อ
ต้ องอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ค าว่ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งนั ้ น
หมายถึงความพอดีด้วยนะครับ ไม่ได้ ห้ามกู้หนี ้มาลงทุน
แต่อย่างใดนะครับ ตราบใดที่ก้ หู นี ้ยืมสินแล้ วมาลงทุน แต่
การลงทุนนันยั
้ งสามารถให้ ผลตอบแทนที่มีความเป็ นไปได้
ว่าจะชาระหนี ้ได้ ก็ถือว่าพอเพียงนะครับ
มีคนถามผมว่า ถ้ าใครยึดหลักพอเพียง เขาก็เปิ ดร้ านขาย
ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวไม่ดีกว่าเหรอ ไม่ต้องลงทุนเปิ ดบริ ษัท
ใหญ่โต คาตอบก็คือ ตราบใดที่คณ
ุ พอใจกับร้ านก๋วยเตี๋ยว
แล้ วมันพอเพียงที่จะเลี ้ยงครอบครัวได้ ก็เข้ าข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียงครับ แต่ถ้าคุณ ไปเปิ ดบริ ษัท ทังๆ
้ ที่ไม่แน่ใจ หรื อ
มัน่ ใจว่าจะไปรอดไหม ซึง่ แบบนี ้ก็เข้ าข่ายเกินตัวครับ
ประเทศไทยเราโชคดีจริ งๆ ครับที่มีพระเจ้ าแผ่นดินที่ทรง
อั จ ฉ ริ ย ะ ภ า พ
พระราชทาน
แ น ว คิ ด ก า ร ใ ช้
ชี วิ ต ที่ เป็ นทาง
สายกลาง ให้ กั บ
พวกเราทุกคน และ
เป็ น กุ ญ แจ ในการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
เศรษฐกิ จ ได้ ทุก ยุค
ทุก สมัย ซึ่งรั ฐ บาล
ควรจะขยายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี ้ เข้ าสู่หลักคิดของ
คนในชาติ ให้ มากที่ สุด ยิ่ งถ้ าทุกคนในโลก ยึดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ก็จะไม่มีการเบียดเบียนทรั พยากรที่ มี
อยู่จากัด เอารัดเอาเปรี ยบ คนหรื อประเทศที่
ด้ อยกว่าแบบทุกวันนี ้ ……
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โดย นกฮูก
แล้ ววั น หนึ่ ง เราก็ คิ ด ถึ ง บ้ าน(ไทย)มากๆๆ จึ ง
ตัด สิ น ใจกลับ ไปบ้ า นเกิ ด แต่ ห ลายคนก็ ใ ห้ มี เ หตุที่ ต้ อง
กลับคืนสู่สวิตฯอีก จึงมีคาถามว่า ย้ ายกลับมาอยู่ที่สวิตฯ
จะเริ่ มต้ นที่ไหน และ อย่างไร จะไปพักที่ไหน ยังหางานทา
ไม่ได้ ไม่มีเงิน และๆๆๆๆ
การย้ ายออกจากสวิตฯ กลับไปอยู่เมืองไทย ของ
หลายคน มีหลายเหตุผล อยากกลับไปอยู่บ้านเกิด คิดถึง
ความอบอุ่น แสงแดด ทะเล และค่าครองชี พต่า สาหรั บ
หลายคนซึ่ง ไม่ ส ามารถปรั บ ตัว ในบ้ า นเกิ ดได้ อี ก แล้ ว ก็
อยากกลับมาใช้ ชีวิตที่ สวิตฯ แต่การกลับมาอยู่ และต้ อง
เริ่ มต้ นใหม่ ควรทาอย่างไร

ถ้ ากลับมา อย่างพอมีฐานะ มีเงินทองพอใช้ จ่าย
ช่ วยเหลื อตัวเองได้ ก็ ง่าย แต่ส่วนใหญ่ จ ะกลับ มาเพราะ
ความยากแค้ น หมดสิ น้ ทัง้ งานและที่ อาศัย จากคาถาม
ข้ างต้ น แสดงว่ า ผู้ ถามยัง อยู่ ใ นช่ ว งวัย ของการท างาน
เพราะถ้ าสูงวัย เกษี ยณแล้ ว รั บเงินเบีย้ ผู้สูงวัยแล้ ว คงมา
ได้ อย่างไม่เดือนร้ อนมากนัก

กรณี ที่ยังอยู่ในวัยของการทางาน ก็ต้องทาเรื่ อง
ขอความช่วยเหลือจากสานักงานสังคมสงเคราะห์
ขออธิบาย ตังแต่
้ เกิดความคิดและตังใจ
้ จะย้ ายกลับมา
สวิตฯ อย่างจริ งจัง เราก็ต้องหาบ้ านพักก่อน กรณี ที่ไม่มี
ญาติ ไม่มีเพื่อน ซึง่ จะให้ ที่พกั พิง ก็ต้องขอความช่วยเหลือ
จากอาเภอ ซึ่งเราต้ องการไปอยู่อาศัย ซึ่งอาจจะจัด หา
ห้ องพักชัว่ คราว ในระยะแรกให้ แล้ วเดินเรื่ องตามขันตอน
้
1. แจ้ งย้ ายออกจากประเทศไทย และ แจ้ ง
สานักงานภาษี สาหรับการนาเข้ าเครื่ องใช้ สว่ นตัว
โดยต้ องแจ้ งย้ ายออกในอาเภอที่พกั อาศัย และต้ องแจ้ งการ
ย้ ายออกที่ ส ถานทู ต สวิ ส ที่ ป ระเทศไทยด้ ว ย และถ้ ามี
เครื่ อ งใช้ ส่ ว นตัว เช่ น เครื่ อ งเรื อ น หรื อ ของใช้ อื่ น ๆ ต้ อ ง
ติดต่อสานักงานภาษี นาเข้ า
การแจ้ งย้ ายเข้ า ต่อหน่วยงานต่างๆ ในสวิตฯ
ผู้มีสญ
ั ชาติสวิส มีสิทธิที่จะย้ ายกลับมาเมื่อใดก็ได้
- มีสิทธิที่จะมาพักในเขตไหนของประเทศก็ได้
- แจ้ งย้ ายเข้ า ณ อาเภอที่ต้องการอาศัยอยู่ ตาม
อั ธ ยาศั ย (ภายในกี่ วั น นั บ จากวั น ที่ ย้ ายเข้ า
ขึ ้นกับข้ อกาหนดของรัฐนันๆ)
้
- ถ้ าเป็ นชาย และอายุยงั น้ อย อยู่ในเกณท์ที่ ต้อง
รับราชการทหาร ต้ องติดต่อหน่วยงานทหาร
- แจ้ งบริ ษัททาประกันสุขภาพ ภายใน 3 เดือน
เป็ นกฏหมายที่บงั คับผู้อาศัยในสวิตฯทุกคน ต้ อง
ทาประกันสุขภาพ
- ติดต่อส านัก งานประกัน สัง คม ผู้สูงอายุแ ละ
ทุพพลภาพ (AHV/IV, AVS/AI) ในรัฐที่พานัก
- ถ้ าต้ องการขับรถ แจ้ งทาใบขับขี่
2. หางานทา
เรื่ องใหญ่รองมาจากการหาที่อยู่อาศัย เมื่อเป็ นคนสวิสแล้ ว
ก็มีสิทธิ ที่จะทางานใดๆ ที่ ไหนก็ได้ ไม่ต้องใช้ ใบอนุญ าต
ท างาน และก่ อ นย้ ายเข้ ามา ก็ ส ามารถเริ่ ม หางานท า
ล่ ว งหน้ า โดยขอความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงาน SECO
(Staatssekretariat für Wirtschaft, Secrétariat d’Etat à
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l’économie, Segreteria di Statodell’economia) ท า ง
ออนไลน์ ซึง่ มีแบบฟอร์ มใบสมัครงาน ให้ กรอกข้ อมูล แล้ ว
SECO จะส่งต่อประสานงานกับสานักงานจัดหางานของ
รั ฐ (RAV, ORP, URC) นอกจากนี ้ เราสามารถสอบถาม
หางานได้ จากบริ ษัทจัดหางานทัว่ ไป อีกทางหนึง่

เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ขอเสนอแนะว่ า
- ควรสร้ างความสัมพันธ์ และเครื อข่ายระดับส่วนตัวและ
ระดั บ บริ ษั ท คู่ ค้ า เช่ น เพื่ อ น ญาติ คนรู้ จั ก บริ ษั ท ใน
เครื อข่าย ลูกค้ า เอเย่นต์สง่ ของ เป็ นต้ น
- ลงประกาศหางานในสิ่งพิมพ์
- ค้ นหาทางอินเทอร์ เนต
- ค้ น หาจากเว็ป บริ ษัท ต่างๆ ซึ่งประกาศหาพนัก งานใน
ตาแหน่งที่วา่ ง สามารถสมัครโดยตรงทางออนไลน์
- ค้ นหาจากสมุดโทรศัพท์หน้ าเหลือง
3. สานั กงานประกันคนว่ างงาน และสานั กงาน
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์
เรื่ องนี ้น่าสนใจ เพราะการหางานไม่ง่ายอย่างที่คิด คาถาม
คือ เรามีสิทธิ ขอความช่วยเหลือจากสานักงานประกั นคน
ว่างงาน และขอเงินสังคมสงเคราะห์ ได้ หรื อไม่
สาหรั บความช่วยเหลือจากสานักงานประกันคนว่างงาน
[Arbeitslosversicherung (ALV), Assurance-chômage
(AC), Assicurazione contro la disoccupazione (AD)]
ภายในหนึ่ง ปี หลัง จากย้ า ยกลับ มาให้ ติ ด ต่ อส านัก งาน
จัดหางาน (Arbeitsamt, agence pour l'emploi, agenzia
di collocamento) ของรัฐในเขตที่อยู่อาศัย มีข้อกาหนดถึง
สิทธิได้ รับการประกัน คือ
- อยู่ในต่างประเทศเกินหนึง่ ปี

- ได้ ทางานในต่างประเทศอย่างน้ อย 12 เดือนในช่วงเวลา
สองปี
- มีหนังสือรับรองการทางาน
สานักงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
แน่นอนคุณมีสิทธิขอความช่วยเหลือจากสานักงาน
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ให้ ติดต่อกับสานักงานฯใน
อาเภอหรื อรัฐที่พานักอาศัย

การกลับมามือเปล่า อาจไม่ง่ายอย่างที่หวัง แต่
อย่างน้ อย ที่ประเทศสวิตฯ ก็มหี น่วยงานรัฐซึง่ พร้ อมจะ
ช่วยเหลือประชากร ให้ ได้ อยู่ดี มีสขุ ตามสมควร สิ่งสาคัญ
คือการมีเพื่อนที่ยงั คบหา ติดต่อกัน และยินดีช่วยเหลือกัน
ในเบื ้องต้ น จนกว่าเราจะได้ รับความช่วยเหลือจากรัฐ ซึง่ มี
ขันตอนและใช้
้
เวลาพอควร หรื อจนกว่าจะหาบ้ านพักของ
ตน และหางานทาได้
เพื่อนๆหลายคนมีประสบการณ์เรื่ องนี ้ เรามา
แลกเปลี่ยนกันไหมคะ ถ้ าอนุญาตให้ เผยแพร่ เรายินดีนา
เรื่ องของคุณ ลงในวารสารรวงข้ าว ขอบคุณล่วงหน้ าค่ะ
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ความเข้าใจผิด
่
เกียวกับการเลิ
กจ้างงาน
พวกเราหลายคน เมื่อมาอยู่สวิตฯ โชคดีได้ ทางาน
ทาการ มีเงินเดือน ได้ จับจ่ายใช้ สอย เพราะฉะนัน้ จึงเป็ น
เรื่ องจาเป็ น ที่ เราควรจะได้ ร้ ู ถึงสิทธิ ของเรา ถ้ าเมื่อไหร่ ที่
นายจ้ าง จะให้ เราออกจากงาน ออกมาจากแหล่งเงินทอง
ของเรา เขาและเรามีสิทธิ อย่ างไรบ้ าง เพราะยังมีความ
เข้ าใจผิ ดกันอยู่มาก ฉบับนี ผ้ มจึงมาเล่าให้ อ่านกันถึง 10
ความเข้ า ใจผิ ด ที่ พ บได้ บ่ อ ย ส่ ว นจะมี อะไรบ้ า งนั น้ ไป
ติดตามกันเลยครับ

ความเข้ าใจผิด ข้ อ 1 : สาหรั บการเลิกจ้ างนั น้ ต้ องมี
เหตุผลที่เหมาะสมเท่ านัน้
“ มันเป็ นเหตุผลในการเลิกจ้ างหรื อเปล่าครับ ” เป็ นคาถาม
ที่ พ บบ่ อ ยของลู ก จ้ างที่ โ ทรศั พ ท์ ม าขอค าปรึ ก ษากั บ
Beobachter หากเขาเหล่ า นัน้ ประสบโชคร้ ายเกี่ ย วกับ
หน้ าที่การงาน หรื อมีปัญหากับหัวหน้ างาน
ค าตอบคื อ : อาจจะเป็ น ไปได้ แต่ไ ม่ถูก เสมอ ตามหลัก
กฏหมายแรงงานประเทศสวิตเซอร์ แลนด์นนั ้ ระบุถึงสิทธิ
เสรี ภาพในการยกเลิกสัญญาไว้ วา่ ทังสองฝ่
้
ายสามารถทา

ได้ ตลอดเวลา มีข้ อยกเว้ น เป็ น บางกรณี เท่ านัน้
การ
ยกเลิกสัญญาการทางานนัน้ ไม่จาเป็ น ต้ องให้ เหตุผลหรื อ
มีการแจ้ งเตือนล่วงหน้ า ด้ วยเหตุนีก้ ารที่โดนเลิกจ้ างงาน
แบบฟ้าผ่า ไม่ทนั ให้ ได้ ตงตั
ั ้ วเลยนันกระท
้
าได้ ดัง บัญญัติ
ของศาลสู ง สุ ด แห่ ง สมาพั น ธ์ รั ฐ สวิ ส ที่ ว่ า : ถึ ง แม้ จ ะดู
เหมือนว่า ไม่ค่อยมี จริ ยธรรม เท่ าไหร่ แต่ การเลิกจ้ าง
โดยไม่ มี ก ารแจ้ งให้ ทราบก่ อ นล่ ว งหน้ า ก็ ถื อ ว่ า ไม่ ผิ ด
กฏหมาย นะครั บ
ความเข้ าใจผิด ข้ อ 2: การลาออกจากงาน หรื อ เลิก
จ้ างงาน จะต้ องส่ งจดหมายแบบลงทะเบียนเท่ านัน้
สาหรับการยกเลิกสัญญาการทางานนัน้ ตามกฏหมาย ไม่
มีก ารระบุ รู ป แบบที่ แ น่ น อน ส าคัญ ที่ สุดคือ การยกเลิ ก
สัญญานัน้ จะต้ องแสดงถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และไม่
ทาให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลื่อน ในการที่จะยกเลิกข้ อ
สัญญาการทางานระหว่างกัน ต้ องระบุถึง การสิ ้นสุดลง ณ
เมื่อใด ซึ่งเราสามารถบอกด้ วยปากเปล่า ทางอีเมล์ หรื อ
ทาง sms ก็ ไ ด้ ยกเว้ นว่ า ในสัญ ญาข้ อตกลง ได้ ร ะบุ
รู ป แบบที่ แ น่ น อนไว้ เพื่ อ น ามาเป็ น หลัก ฐานยื น ยัน ขอ
แนะนาว่า ควรบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และ
ให้ ผ้ รู ับยืนยันรับทราบเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ความเข้ า ใจผิ ดข้ อ 3: จดหมายยกเลิ กสั ญญา มี ผ ล
นับตัง้ แต่ วันประตราไปรษณีย์
การยกเลิกสัญญาเริ่ มมีผล เมื่อผู้รับ ได้ รับทราบแล้ ว ด้ วย
เหตุ นี ก้ ารประทั บ ตราไปรษณี ย์ จึ ง ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ส าคั ญ
เพื่ อที่ จะให้ กาหนดระยะการยกเลิกสัญญาตอนสิ ้นเดือน
จะต้ องส่งให้ ผ้ รู ับทราบก่อน ณ วันสุดท้ ายของเดือนที่ผ่าน
มา ถ้ าหากจดหมายนัน้ ล่าช้ า แม้ จ ะมีผ ลก็ ตามแต่ ทว่า
ความผูกพันธ์ของการทางานก็จะเลื่อนไปอีก 1 เดือน จึงจะ
ออกได้ และถ้ าหากว่าจดหมายลงทะเบียนนันไม่
้ สามารถ
ส่งมอบได้ จะมีผลต่อเมื่อผู้รับไปรับจดหมายดังกล่าว ณ ที่
ทาการไปรษณีย์ หรื อ ตามกาหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะไป
รับได้
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ความเข้ าใจผิ ด
ข้ อ 4: การลาออก
เอง ดีกว่ าการถูก
ให้ ออก
การถูกให้ ออกจาก
งาน ส าหรั บ หลาย
คนถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ ง
น่ า เสื่ อ มเสี ย ด้ วย
เหตุนีห้ ลายๆคนจึง
ลาออกเองดี ก ว่ า
และจะได้ ใบผ่านงานที่ระบุว่า “ลาออกด้ วยความประสงค์
ของตนเอง” อาจเป็ นสิ่งดีสาหรับอัตตา(Ego) แต่นนั่ ก็ใช่วา่
จะดีเสมอไป ถ้ าหลังจากลาออกจากงานแล้ ว ไม่มีงานทา
และเสี่ยงกับปั ญหาเรื่ องสิทธิ ประกันสังคมต่างๆ (ประกัน
ตกงาน) ข้ อแนะนาคือ ก่อนที่คุณจะลาออก ควรที่จะมี
งานใหม่รองรับก่อน ถ้ าไม่เช่นนัน้ ก็ให้ นายจ้ างเป็ นผู้ให้ คณ
ุ
ออกเสียดีกว่า อีกอย่างคือ เรื่ องของใบผ่ านงาน นั น้ ไม่
จ าเป็ นต้ อ งระบุ ว่ า ฝ่ ายใดเป็ นผู้ ย กเลิ ก สั ญ ญาการ
ทางาน
ความเข้ าใจผิด ข้ อ 5: ถ้ าฉันลาออกเอง จะไม่ สามารถ
ไปรั บเงินประกันคนตกงานได้
สิทธิการรับเงินชดเชยรายวัน สาหรับผู้ตกงานนัน้ ขึ ้นอยู่กบั
หลายปั จจัยด้ วยกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ต กงานคนนัน้ จะต้ อง
เคยทางานในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา รวมกันแล้ วอย่างน้ อย 12
เดือน ในฐานะลูกจ้ างที่ได้ จ่ายเงินเข้ ากองทุนประกันสังคม
และผู้นนจะต้
ั ้ องเป็ นผู้มีความสามารถทางานได้ และแสดง
ความพยายามที่จะหางานใหม่ ถ้ าไม่มีข้อใดขัดกับเงื่อนไข
ที่ตงใว้
ั ้ ผู้นนก็
ั ้ สามารถรับเงินชดเชยรายวันสาหรับผู้ตกงาน
ได้ ถึงแม้ ว่าผู้นนั ้ จะลาออกจากงานเองก็ต าม แต่ถ้าผู้ใดมี
ส่วนผิดเองในการตกงาน เช่น เพราะว่าผู้นนั ้ ลาออกโดยที่
ยัง พอทนท างานต่ อ ได้ อาจจะโดนปรั บ โดยการถู ก ลด
จานวณเงินรายวัน ในกรณี ที่มีความผิ ดร้ ายแรง อาจโดน
ปรับสูงสุด ถึง 60 วันของเงินชดเชยรายวันเลยทีเดียว

ความเข้ าใจผิด ข้ อ 6: พนั กงานมีอายุงานนานๆ ถูก
ให้ ออกโดยไม่ มีความผิ ด มี สิทธิได้ รับเงินค่ าชดเชย
จากนายจ้ าง
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เช่ น นัน้ ทุ ก กรณี ถึ ง แม้ ก ฏหมาย จะระบุ ไ ว้ ว่ า
พนักงานที่อายุเกินกว่า 50 ปี ขึ ้นไป และมีอายุงานนานกว่า
20 ปี กับ บริ ษั ท ที่ ท าอยู่ มี สิ ท ธิ์ จ ะได้ รั บ เงิ น เดื อ นชดเชย
ตังแต่
้ 2 ถึง 8 เดือน แต่ จริงๆแล้ ว นายจ้ างสามารถหักเงิน
ส าหรั บ จ่ ายให้ ลูก จ้ างเข้ าเงิ น กองทุน สะสมหลังเกษี ย ณ
สาหรั บลูกจ้ าง (BVG เสาที่ 2) ได้ โดยปกติแล้ ว เงิ นหัก
เข้ ากองทุน จะสูงกว่าเงิ นชดเชยที่ คาดว่าจะได้ รับ ซึ่งจะ
เป็ นผลดีเฉพาะกับลูกจ้ างที่มีรายได้ น้อยเท่านัน้ ที่ไม่ต้อง
โดนหักเงินเข้ ากองทุนหลังเกษี ยณภาคบังคับ (รายได้ ต่อปี
ไม่เกิน 21,150 สวิสฟรังค์) ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สัญญาข้ อตกลง
ของแต่ละสาขาอาชีพนันๆหรื
้ อตามแผนสวัสดิการสังคมใน
การจ่ า ยเงิ น ค่ า ชดเชยของบริ ษั ท นัน้ ๆ ถ้ า บริ ษั ท ใดไม่ มี
สวัสดิการดังกล่าว ลูกจ้ างทาได้ เพียงแค่หวังว่านายจ้ างคง
ใจดีเท่านันเอง
้
ความเข้ า ใจผิด ข้ อ 7: ตราบใดที่ลู ก จ้ า งป่ วยอยู่ ไม่
สามารถให้ ออกได้
ตามกฏหมายคุ้มครองการเลิ ก จ้ าง ในกรณี ที่ ลูก จ้ างไม่
สามารถทางานเต็มร้ อยเปอร์ เซ็น ต์ หรื อว่าเป็ นบางส่วนได้
แต่ การคุ้มครองนี ม้ ีระยะเวลาจากัด และขึ ้นอยู่กบั อายุ
งานของลูก จ้ างด้ วย ในปี แ รกของอายุงาน จะได้ รั บ การ
คุ้มครอง 30 วันระหว่างที่ ป่วย นายจ้ างจะไม่สามารถให้
ลูกจ้ างออกได้ ถ้ าอายุงาน ตังแต่
้ 2 ถึง 5 ปี ได้ การคุ้มครอง
90 วัน และเริ่ มตัง้ แต่ปี ที่ 6 จะได้ 190 วัน ถ้ าหากหมด
ระยะเวลาการคุ้มครองไปแล้ ว หรื อว่า ลูก จ้ างหายป่ วย
สามารถกลับ มาท างานได้ 100 เปอร์ เ ซ็ น เช่ น เดิ ม ก่ อ น
ก าหนด นายจ้ างสามารถให้ ลูก จ้ างออกได้ ในส่วนของ
ลูก จ้ า งนัน้ สามารถลาออกเองได้ ต ลอดเวลา แม้ จ ะอยู่
ระหว่างการเจ็บป่ วยก็ตามแต่
ความเข้ าใจผิด ข้ อ 8: ใบผ่ านงานนั น้ จะได้ รับ ณ วัน
สุดท้ ายของการทางานเท่ านัน้
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ตามกฏหมาย เราสามารถขอใบผ่ านงานได้ ตลอดเวลา
และไม่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ว่ า นายจ้ า งต้ อ งออกไปผ่ า นงานให้ เ ร็ ว
เพียงใด โดยทัว่ ไปจะใช้ เวลา ประมาณ 2 อาทิตย์
ความเข้ า ใจผิ ด ข้ อ 9: เมื่ อลู ก จ้ า งครบอายุ เ กษี ย ณ
ความผูกมัดในหน้ าที่การงานก็สนิ ้ สุดโดยอัตโนมัติ
ใช่ ถ้ าได้ ตกลงกันไว้ ในสัญญาว่าจ้ าง แต่ถ้าไม่ได้ ทาสัญญา
ไว้ เมื่ อ ลู ก จ้ างครบอายุ เ กษี ย ณ จะต้ องยื่ น ใบลาออก
ไม่เช่นนัน้ ข้ อผูกมัดในหน้ าที่การงานก็ยงั มีผลต่อไป เพราะ
ไม่ มี ข้ อ ห้ า มใดๆ ที่ บ อกว่ า คนที่ เ ลยวัย เกษี ย ณแล้ ว จะ
ทางานต่อไปไม่ได้
ความเข้ าใจผิด ข้ อ 10 : “ให้ สมัครใจออก”
หมายความว่ า “ไล่ ออกทันที”
ไม่ใช่นะคะ...ลูกจ้ างที่มีหน้ าที่ต้องติดต่อกับลูกค้ า หรื อ ว่า
เป็ น ระดับหัวหน้ า บ่ อยครั ง้ จะถูก “ให้ ส มัครใจออกทันที
(จ้ างออก)” เขาเหล่านัน้ จะพ้ นจากหน้ าที่การงานทันที แต่
ยังคงได้ รับเงินเดือนเต็มอัต ราตามกฏหมายคุ้มครองการ
เลิกจ้ างรวมทัง้ เงินสวัสดิการทุกอย่าง การถูก ”ให้ สมัคร
ใจออก” จึงไม่ ใช่ การถูก ”ไล่ ออก” ทันที ดังเช่นที่หลายๆ
คนเข้ าใจผิดกัน การ ”ไล่ ออก” นัน้ ทาได้ เพียงบางกรณี
เช่น ลูกจ้ างมีความผิดร้ ายแรง เช่น ฉ้ อโกง ลักโขมย ทางาน
เป็ น คู่ แ ข่ ง กั บ นายจ้ าง เป็ น ต้ น การถู ก ไล่ อ อกจากงาน
ดังกล่าว หน้ าที่การงานจะสิ ้นสุดทันที และนายจ้ างไม่ต้อง
จ่ ายเงิ น เดื อนๆถัด ไปด้ ว ยเช่ น กัน แต่ส าหรั บ การถู ก ”ให้
สมัครใจออก” ความผูกพันในหน้ าที่นนั ้ ยังคงมีอยู่ต่อจน
สิ ้นสุดระยะเวลาของการคุ้มครองการเลิกจ้ า ง การถูก ”ให้
สมัค รใจออก” ไม่มีผ ลเสี ยสาหรั บ ลูกจ้ าง ในทางตรงกัน
ข้ าม ผู้ที่ถูก ”ให้ สมัครใจออก” สามารถนาเวลาที่ยงั ได้ รับ
เงินเดือนที่เหลืออยู่หยุดพักผ่อนก่อนก็ได้ หรื อไม่ก็ สามารถ
หางานใหม่แบบใจเย็นๆไปเรื่ อยๆก่อน ……
ที่มา : Beobachter, 10. Feb 2017
ผู้เขียน: Irmtraud Bräunlich
ผู้แปล ศักดา บัวลอย

่
10 คาถามเรืองการไล่
ออก
ไหนๆ ก็เล่ามาถึงเรื่ อง การไล่ออกแล้ ว ผมขอต่อเรื่ องนี ้อีก
สัก 10 คาถาม นะครั บ เพราะเมื่อมีงานแล้ ว ใครๆ ก็ ไ ม่
อยากถูกไล่ออก ใช่ไหมครับ....เพราะฉะนัน้ รู้ ไว้ จะได้ ไม่ทา
นะครับ....

1. กรณีใดจะถูกไล่ ออกจากงานทันที
ตอบ..เฉพาะกรณี ที่มีหลักฐานสาคัญ อันเป็ นผลกระทบ
รุ น แรงต่อความไว้ วางใจกัน ระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ าง
โดยที่ ไ ม่ ส ามารถให้ ท างานต่ อ ไปจนถึ ง ระยะเวลา
กาหนดการยกเลิกสัญญาว่าจ้ างได้
2. สาเหตุใดบ้ างที่นายจ้ าง สามารถไล่ พนั กงานออก
ได้ ทนั ที
ตอบ..ความผิดร้ ายแรงในที่ทางาน เช่น การลักโขมย การ
ไม่ ซื่ อ สั ต ย์ คดโกง ลงไม้ ลงมื อ กั น ถู ก ลู ก จ้ างด่ า ทอ
เสียๆหาย หรื อว่าการปฏิเสธการปฏิบตั หน้ าที่ หยุดพักร้ อน
เองโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากนายจ้ าง สิ่งเหล่านีเ้ ป็ น
สาเหตุให้ โดนไล่ออกได้ ทนั ที
3. การถูกไล่ ออกทันที ต้ องมีการแจ้ งเตือนก่ อนไหม
ตอบ... ไม่ต้อง ตราบใดที่ สาเหตุของการให้ ออกนัน้ สืบ
เนื่องมาจากความผิดร้ ายแรง แต่บางกรณีที่ไม่กระจ่าง เช่น
ถ้ าหากลูก จ้ างมาท างานสายบ่ อยครั ง้ ศาลแรงงานเคย
ตัดสินไว้ วา่ นายจ้ างจะต้ องแจ้ งเตือนลูกจ้ างล่วงหน้ าก่อนที่
จะให้ ออกจากงานทันที
4. ถ้ า ลู ก จ้ า ง มี ค วามสามารถไม่ เ พี ย งพอ นายจ้ า ง
สามารถไล่ ลูกจ้ างออกทันทีได้ ไหม
ตอบ..ไม่ได้
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5. ระหว่ างที่ลูกจ้ างป่ วย จะถูกไล่ ออกทันที ได้ หรื อไม่
ตอบ...ได้ ถ้ าการให้ ออกแบบทัน ที นัน้ มีเหตุผ ลอัน ควร
ลูกจ้ างจะได้ รับความคุ้มครองการเลิกจ้ าง ระหว่างที่ป่วย มี
เฉพาะในกรณีการเลิกจ้ างปกติเท่านัน้ (ดูที่ ความเข้ าใจผิด
ข้ อ 7)
6. ฉันจะต้ องทาอย่ างไร ถ้ าหากโดนไล่ ออกกระทันหัน
โดยไม่ ยุตธิ รรม
ตอบ...สิ่ ง ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ คุ ณ จะต้ องรี บ ด าเนิ น การ
คัดค้ านการเลิกจ้ างนี ้ทันทีเป็ นลายลักษณ์ อักษร และใน
ขณะเดียวกัน คุณต้ องแสดงความพร้ อมที่จะทางานต่อไป
ได้ และคุณควรเรี ยกร้ องขอสาเหตุของการเลิกจ้ างดังกล่าว
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้ วย
7. เรามีสิทธิอะไรบ้ าง ถ้ าโดนเลิกจ้ างโดยไม่ ยุติธรรม
เช่ นนี ้
ตอบ...นายจ้ างจะต้ องชดใช้ ค่าเสียผลประโยชน์ ทางด้ าน
การเงินของลูกจ้ าง อันเนื่องมาจากการเลิกจ้ างในลักษณะ
ดังกล่าว เช่น การชดใช้ เงินเดือน รวมทัง้ สวัสดิการสังคม
ต่างๆ ตามระยะเวลาของสัญญาการเลิกจ้ างทัว่ ไป
สาหรับผลกระทบด้ านจิตใจอันเนื่องมาจากการไล่ออกโดย
ไม่ยตุ ิธรรมเช่นนี ้ ลูกจ้ างมีสิทธิได้ รับเงินเดือนเป็ นค่าชดเชย
ตังแต่
้ 1 ถึง 6 เดือน จากนายจ้ าง

ถูกปรั บ หักเงินประกันชดเชยการตกงานรายวัน สูงสุดถึง
60 วัน
9. ลูกจ้ างสามารถลาออกทันที ได้ เช่ นกันไหม
ตอบ...ได้ เช่นเดียวกัน ถ้ ามีเหตุผลสาคัญ ที่ไม่สามารถจะ
ทางานได้ อีกต่อไป เช่น กรณี ถูกกระทาความรุ นแรง โดน
ต่ อ ว่ า รุ น แรงจากนายจ้ างหรื อ หั ว หน้ า โดนข่ ม ขู่ หรื อ
หลังจากโดนให้ ออกจากงาน และนายจ้ างไม่จ่ายเงินเดือน
หรื อจ่ายล่าช้ าบ่อยครั ง้ ในกรณี ดังกล่าวนายจ้ างจะต้ อง
จ่ายเงินเดือนให้ ลกู จ้ างจนครบตามกาหนดระยะเวลาของ
การเลิกจ้ างทัว่ ไปตามที่กฏหมายระบุไว้

10. จะเกิดอะไรขึน้ ถ้ า ลู ก จ้ า งลาออกทันที โดยไม่ มี
เหตุผลเพียงพอ
ตอบ...ในกรณี นี ้ นายจ้ างก็ ส ามารถเรี ย กร้ องเงิ น เดื อ น
ชดเชย ¼ จากลูกจ้ างได้ และถ้ าหากว่านายจ้ างมีหลักฐาน
แสดงความเสียหายสูงกว่า จานวณเงิ นเดือนดังกล่าว อัน
เนื่องมาจาการลาออกทันทีของลูกจ้ าง ลูกจ้ างผู้นนจะต้
ั้
อง
ชดใช้ คา่ เสียหายคืนให้ แก่นายจ้ างด้ วยเช่นกัน........
ที่มา: saldo Nummer 8/2017 ฉบับวันที่ 26 เมษยน 2017
แปลโดย ศักดา บัวลอย

8. ลูกจ้ างที่โดนไล่ ออกทันที มีสิทธิได้ รับเงินประกั น
ตกงานหรื อเปล่ า
ตอบ... ลูกจ้ างมีสิทธิได้ รับเงินนี ้ ถ้ าหากว่าการถูกเลิกจ้ าง
โดยทันทีนนั ้ มีผลเป็ นไปตามกฏหมาย แต่ลูกจ้ างผู้นนั ้ จะ
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่ าพเจ้าไปสัมภาษณ์
เมือข้
เอกอัครราชทู ต
โดย โยทะกา
เรื่ องเข้ าพบเจ้ า เข้ าพบนายนัน้ โยทะกาไม่ค่อยจะ
ถนัดนัก ถนัดแต่เรื่ องตลกเฮฮาบ้ าๆ บอๆ พอได้ รับภารกิจ
ให้ ไปสัมภาษณ์ท่านทูต ก็ตื่นเต้ นจนนอนแทบไม่หลับ ในใจ
คิดไปว่า ท่านจะดุไหมน่ะ จะนัง่ ยังไง จะพูดยังไง เราจะสัน่
เวลาถามค าถามท่ านไหม คิดไปสารพัด ขนาดไม่ไ ด้ ไ ป
สัมภาษณ์ คนเดียวนะคะนี่ พอตกค่ายังหยิบชุดมาวางเรี ยง
เต็มเตียง จะใส่ชุดอะไรถึงจะเหมาะสม ลองแล้ ว ถอด ถอด
แล้ วลอง กว่าจะได้ ชุดที่คิดว่าดูดีมีชาติตระกูล (ตระกูลไหน
ก็ตระกูลนัน้ นะคะ) แค่นัน้ ยังไม่
พอ..ตื่ น แต่ เ ช้ ามาแต่ ง หน้ าทา
ปาก จนลูก หัน มามองแล้ ว มอง
อีก ทาเอาแม่แทบจะหมดความ
มั่นใจ..แบบนี จ้ ะเรี ยกว่าตื่นเต้ น
อย่างหนักก็คงไม่ผิดนัก
อันที่จริ งแล้ วมันเป็ นแค่
ความวิ ต กจริ ต ของโยทะกาเท่า
นั ้ น เ อ ง พ อ ไ ด้ เ ข้ า พ บ
เอกอัครราชทูต กิ ตติพงษ์ ณ ระนอง ทูตประจากรุ งเบิร์น
เข้ าจริ ง ๆ ความประหม่ าก็ ห ายไปเกลี ย้ ง เพราะท่ านให้
เกี ยรตินั่งคุย และให้ สัมภาษณ์ อย่างเป็ นกันเอง โยทะกา
รู้ สกึ ได้ ตังแต่
้ พบท่านครัง้ แรก ว่าท่านเป็ นบุคคลที่น่าสนใจ
มาก ตอนนัน้ ท่านเพิ่งเข้ ามาประจาการที่สวิตเซอร์ แลนด์
ท่ านเดิ น ทางไกลทัง้ คืน รุ่ งขึน้ วัน แรกทัง้ ๆ ที่ เป็ น วัน หยุด
ท่านก็อตุ ส่าห์ให้ เกียรติมาเปิ ดงานสัมมนา แวะมาทักทาย
พูดคุยกับพวกเราชาวไทย ในสวิตฯ แถมยังนากุ่ยฉ่ายไส้
กิมจิที่ท่านทาเองมาให้ พวกเราได้ ชิมด้ วย
โ ย ท ะ ก า เ พิ่ ง จ ะ เ ค ย เ ห็ น ห้ อ ง ท า ง า น ข อ ง
เอกอัครราชทูตเป็ นครั ง้ แรกในชีวิต เป็ นห้ องที่ตกแต่งแบบ
เรี ยบง่าย แต่กว้ างขวางโอ่โถง มุมหนึง่ เป็ นโต๊ ะทางานขนาด

ใหญ่ หลัง โต๊ ะ ท างาน บนฝาผนัง มี ภ าพพระบรมฉายา
ลั ก ษณ์ เ ป็ นภาพขาว-ด า ของรั ช กาลที่ 9 และสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถ ตรงมุมห้ องมีธงคล้ ายธงชาติไทย แต่ใน
วงกลมสีน ้าเงินกลางธง มีรูปช้ างเผือกทรงเครื่ องยืนอยู่บน
แท่น ท่านชี ้ชวนให้ พวกเราดู และบอกว่านี่คือ ธงราชทูตที่
ท่านนามาจากลิเบี ย โยทะกาเลยเพิ่ งนึกได้ ถึงความต่าง
ระหว่างธงกงสุล และธงราชทูต ซึ่งคล้ ายกัน แต่ต่างกันที่
ช้ างเผือก ช้ างเผือกของธงกงสุลจะไม่ทรงเครื่ อง และไม่ยืน
บนแท่ น ฝั่ งตรงข้ ามโต๊ ะ ท างาน มี ชุดรั บ แขกอันสง่ างาม
ถัดไปเป็ นมุมโต๊ ะหมู่บูชา ที่เต็มไปด้ วยพระพุทธรู ป ขนาด
ต่างๆ หลากปาง
ท่ า นเอกอัค รราชทู ต เริ่ ม บทสนทนากับ พวกเรา
อย่ า งไม่ มี พิ ธี รี ต องอะไร ให้ พ วกเราท าตัว สบายๆ เป็ น
กันเอง ตอนที่พวกเราขอให้
ท่านเล่าประวัติของท่ านให้
ฟั ง ท่านเล่าว่าแรงจูงใจที่ทา
ให้ ท่ านมาท างานในวงการ
ทูตนัน้ มาจากเมื่อสมัยเด็กๆ
ท่ า นสนใจประวั ติ ศ าสตร์
สนใจปั ญหาบ้ านเมือง ชอบ
อ่าน ชอบคิด เห็นการเอารัด
เอาเปรี ยบของประเทศที่
เจริ ญกว่า และคิดไปไกลเกินเด็กว่าจะทาอย่างไร และช่ วย
อะไรได้ ต่อมาเลือกเรี ยนรัฐศาสตร์ พอจบออกมา ช่วงหนึง่
ไปทางานเป็ นนักข่าว ชีวิตนักข่าวสนุกสนาน และได้ เงินดี
แต่ก็มารั บราชการ ที่เงินเดือนเริ่ มต้ นเพียง 2 พันกว่าบาท
ซึ่ง แตกต่างกับงานนัก ข่าวลิบลับ แต่ท่ านก็ เลือกที่ จะทา
ท่านรั บราชการด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ชีวิตราชการของ
ท่ า นก้ าวหน้ าจนท่ า นได้ เลื่ อนต าแหน่ ง ขึ น้ มาเป็ น
เอกอัครราชทูต ประเทศที่ท่านไปประจาการประเทศแรก
คือเวียดนาม ซึ่งถือเป็ นความประทับใจของช่วงชีวิตการ
ทางาน เพราะท่านได้ ทาอะไรใหม่ๆ หลายอย่างที่นนั่ ท่าน
เล่าถึงชี วิตการทางานอย่างสนุกสนาน โยทะกาได้ แต่ฟัง
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และทาตาปริ บๆ ไม่เคยคิดว่าชีวิตท่านทูต จะบู๊และมันได้
ขนาดนี ้
ในชีวิตการเป็ นเอกอัครราชทูตของท่านนัน้ เกิด
ความผกผันทางการเมืองอยู่หลายครั ง้ แต่ท่านกลับมอง
ต่างมุม ในเรื่ องของการโยกย้ าย ท่านไม่ได้ มองว่าเป็ นการ
โดนกลั่น แกล้ ง แต่มองว่า เป็ นโอกาสของชี วิ ต ที่ ไ ด้ ไป
ทางานในที่แปลกใหม่ ได้ ไปเห็น ได้ ประสบการณ์ ใหม่ๆ ที่
ในชี วิตนี ้ ไม่ร้ ู จะได้ สัมผัสอีกเมื่อไหร่ ประโยคหนึ่งที่ ท่าน
กล่าวคือ “ท่ านเป็ นข้ าราชการ กระทรวงให้ ท่านไปไหน
ท่ า นก็ ไ ป เป็ นราชการอยู่ ท่ ี ไ หนก็ ท างานได้ ” และ
เมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้ สึกเหนื่อยล้ า หรื อท้ อใจ ท่ านจะมอง
พระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รั ชกาล
ที่ 9 พระองค์ ทรงเป็ นแบบอย่ า งในการทางาน ทรง
งานอย่ างไม่ ร้ ู จักเหน็ดเหนื่ อย ทาให้ ท่านเกิดกาลังใจ
ในการทางานต่ อไป

กลุ่มคนไทยที่นี่ ก็รวมตัวกันอย่างเข้ มแข็ง มีกลุ่ม มีสมาคม
ต่างๆ มากมาย ท่านรู้ สกึ ยินดี ที่เห็นคนไทยช่วยเหลือกัน มี
คนท างานจิ ตอาสา คิดที่ จ ะท าโครงการต่างๆ เพื่ อสร้ าง
ความมั่น คงให้ ชุมชนไทย อยากสนับ สนุน ให้ คนไทยอยู่
อย่ างรู้ ภาษา นั่นคือ การเข้ าใจพูดภาษาได้ สื่อสารได้
และรู้ ประสา ซึ่งหมายถึง การมีความเข้ าใจ ปรั บตัว
ได้ รู้ อยู่ และรู้ เป็ น
นับเป็ นความโชคดีของชีวิตโยทะกา ที่มีโอกาสได้
พูดคุย ได้ สนทนา ได้ รับฟั งประสบการณ์ การทางานของ
บุคคลระดับนี ้ ท่านมีวิถี และวิธีการดาเนิ นชี วิตที่ น่ า ยก
ย่ อ งชื่ น ชม โยทะกาได้ ข้ อ คิ ด และแบบอย่ า งที่ ส ามารถ
น ามาปรั บใช้ ในชี วิ ต ของตนเองหลายเรื่ อง กราบ
ขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตมา ณ ที่นี ้ และวันนี ้จะเป็ น
อีกวัน ที่จะโยทะกา ลืมไม่ลงเลยทีเดียวค่ะ......

ความแตกต่างของขอบเขตอานาจหน้าที่
ของ สถานเอกอ ัครราชทู ต
และสถานกงสุลกิตติมศ ักดิ ์

ตอนที่ ท่ า นเล่ า เรื่ อ งการท างานในลิ เ บี ย ให้ ฟั ง
โยทะกาแอบอุทานในใจว่า “สุดยอด” ท่านเล่าเรื่ อง อพยพ
กลุ่ ม คนไทยหนี จ ากภั ย สงคราม ผจญกั บ เรื่ อ งของภั ย
สงครามที่ อยู่ใกล้ ตัว จนมองเห็ น ผัมผัส ได้ ข้ อคิดที่ ท่าน
กล่าวคือ “คนเรานั น้ มีข้าวของมากมาย แต่ ในยามคับ
ขัน ก็เอาไปได้ แค่ กระเป๋าใบเดียว และก็ใช้ ชีวิตอยู่ได้
ด้ ว ยกระเป๋ าใบเดี ย ว นั่ นแสดงให้ เ ห็น ว่ า ข้ า วของ
มากมายที่เรามีไม่ ได้ มีประโยชน์ อะไรสาหรั บเราเลย”
นับเป็ นเรื่ องที่น่าเสียดาย ที่ท่านทูตมาประจาการ
ที่สวิตเซอร์ แลนด์ ในระยะเวลาเพียงสันๆ
้ ท่านกล่าวชื่นชม
ว่า ถึงแม้ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ จะเป็ นประเทศเล็กๆ แต่
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โดย ลาดวน
ตอนเด็ ก ๆ เรามัก จะถู ก ผู้ ใ หญ่ ถ ามว่ า "โตขึ น้
อยากเป็ นอะไร" ตอนนี ้เราเป็ นผู้ใหญ่แล้ ว คาถามต่อมาที่
น่าสนใจ แต่ไม่ค่อยมีคนถามก็คือ "เราอยากเป็ นคนแก่
แบบไหน" เรื่ องใกล้ ตวั ขนาดนี ้ เราเคยลองคิดกันบ้ างไหม
สมาคมหญิ งไทยฯ ได้ จัดกิ จ กรรม หญิ งไทยพบ
จิตแพทย์ เกือบทุกปี เริ่ มเรี ยนรู้ ปูพืน้ กันมาตังแต่
้ การดูแล
ตัวเอง กับชี วิตครอบครั ว การเลีย้ งดูอบรมลูกหลาน การ
ทางาน การให้ คาปรึกษา เพราะจิตแพทย์ ไม่ได้ ดแู ลเฉพาะ
ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตแล้ วเท่านัน้ แต่เรื่ องของการป้องกัน
สาคัญกว่า จึงเป็ นที่ มาของการจัดสัมมนา เมื่อวันที่ 2-3
กัน ยายน พ.ศ. 2560 ที่ ผ่ า นมา เรื่ อ ง Anti-Aging = สว.
สวย สุขสมวัย =การเตรี ยมความพร้ อมสูว่ ยั เกษี ยณอย่างมี
ความสุข รวมความแล้ ว คือ เราจะดูแลตัวเองตัง้ แต่วนั นี ้
อย่ า งไร ให้ เป็ น ผู้ สูง วัย ที่ มี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพใจที่ ดี
ห่างไกลจากโรคความจาเสื่อมนัน่ เอง
สัมมนาครั ง้ นี ้ พวกเราชาวหญิงไทย ได้ เชิญคณะ
คุณหมอ และนักจิตบาบัด นาโดย แพทย์หญิงอภิสมัย ศรี
รั ง สรรค์ จากศู น ย์ จิ ต รั ก ษ์ โรงพยาบาลกรุ ง เทพ มาให้
ความรู้ คู่กิจกรรม เช่นปี ที่ผ่านมา เพื่อว่าในอนาคตพวเรา
จะเป็ นผู้สงู อายุ ในแบบที่เราต้ องการ

แ ล ะ ล าด วน เ ห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ม านั น้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี
คุณประโยชน์ จะเก็บไว้ คนเดียว ก็มิใช่วิสยั ที่ลาดวนจะทา
รวงข้ าวฉบับนี ้ จึงนามาเล่าแบ่งปั นกันค่ะ....
ก่อนอื่น เรามาทาความรู้ จกั กับขันตอนต่
้
างๆ เมื่อ
เข้ าสู่วัยที่ จะได้ สบาย เพราะไม่ต้องไปทางาน ไมต้ องตื่น
เช้ า ไม่ต้องพจญกับสิ่งต่างๆที่คนวัยทางานต้ องประสบพบ
เจออีกต่อไป.การรู้ ไว้ ก่อนล่วงหน้ า เราจะมีเวลาเตรี ยมการ
ไม่ยาก ในการปรับตัว ปรับใจนะคะ
้
6 ขันตอนของการเกษี
ยณอายุ
1. ก่อนการเกษี ยณอายุ: เวลาของการวางแผน
2. วันที่รอคอย: รอยยิ ้มและการอาลา
3. ช่วงฮันนีมนู : ฉันเป็ นอิสระแล้ ว
4. ช่วงรู้ สกึ ท้ อแท้ : นี่มนั มีแค่นี ้หรื อ?
5. ช่วงปรับตัวใหม่: การสร้ างอัตลักษณ์ใหม่
6. ช่วงที่ทกุ อย่างเป็ นกิจวัตร: ก้ าวต่อไป
การวางแผนเป็ นกุญแจสาคัญ
เมื่อฉันเกษี ยณฉันหวังว่าฉันจะ ...... ?
1. ฉันจะใช้ เวลาที่เพิ่มขึ ้นมาอย่างไรดี
2. ฉั น จะมี วิ ถี ชี วิ ต แบบเดิ ม ของฉั น ได้ อ ย่ า งไรเมื่ อ
ไม่ได้ รับเงินเดือนประจาเหมือนเดิม
3. ฉันจะเตรี ยมตัวได้ อย่างไรเพื่อที่จะใช้ เวลาร่ วมกับ
คู่ส มรสของฉัน มากขึน้ เมื่อเราคุ้น เคยกับ การมี
อิสรภาพในระหว่างวัน
4. ฉั น จะทิ ง้ อาชี พ ของฉั น ได้ อ ย่ า งไร มัน เป็ น ส่ ว น
สาคัญของตัวตนของฉัน
5. ฉันจะคิดถึงคนที่ทางานไหม ชีวิตจะเป็ นเช่นไรเมื่อ
ฉันไม่พบเจอผู้คนมากเหมือนเคย
ค าถามเหล่ านี ้ เป็ นสิ่ งที่ เ ราควรคิ ด และ
เตรี ยมคาตอบไว้ เมื่อถึงวันนัน้ นะคะ...
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อี ก เรื่ องที่ ค วรส่ ง เสริ มให้ ท า เพื่ อ ป้ อ งกั น โรค
ความจาเสื่อม เพราะเป็ นโรคที่ มกั มากับความแก่ ค่ะ ซึ่ง
สาเหตุนนมี
ั้
1. อายุ เมื่ออายุยิ่งมาก สมองก็จะเสื่อมมาก เป็ นธรรมดา
2. พันธุกรรม เราทาอะไรมากไม่ได้ เพราะเขาติดตัวเรามา
ตังแต่
้ อยู่ในท้ องแม่แล้ วมัง้ แต่อาจมาแสดงตัว เมื่อถึงเวลา
แต่มีความเสี่ยงแค่ประมาณ 5-10 เปอร์ เซ็นต์เองค่ะ
3. ตัวฉัน นี่แหละแสนสาคัญ เพราะฉะนันพึ
้ งกระทาตามนี ้
การนอน ที่ เพี ยงพอ จะเป็ นตัวช่วยสมองกาจัด
ขยะออกไป
ความเครี ยด ส่งผลต่อสมองโดยตรง ถ้ าไม่อยาก
ใช้ สมองให้ ทางานมาก ก็ควรฝึ กหัด ปล่อยให้ ได้
วางให้ ทนั นะคะ
สมดุ ล ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด โดยการ
ขยับ เคลื่อนไหวร่ างกาย ออกกาลังกาย

ลดภาวะเสี่ ยง ด้ วยการ ลั บ สมองประลอง
ความคิดสร้ างสรรค์ เล่นเกม เช่น Sudoku เรี ยนรู้
ทาอะไรใหม่ๆ การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม อาหาร
ทีดี และเหมาะสม ผัก ผลไม้
รู้ ไว้ ปฏิบตั ิให้ ได้ รับรอง ห่างไกล อัลไซเมอร์ ค่ะ
นอกจากนี ้ เรื่ องของ “เวลา เงินทอง สุ ขภาพ 3
สิ่งที่ไม่ ค่อยจะมาพร้ อมกัน” เป็ นตัวแปรสาคัญ ถ้ าเรา
จัดการให้ อยู่หมั ดได้ เราจะสู งวั ย แบบที่ใครๆ อาจ
อิจฉานะคะ....ขออธิบายให้ เห็นพอสังเขป ว่ าทาไมถึง
เป็ นนัน้ โดยดู 3 ด้ านจากช่วงอายุ คือ เมื่อเราเป็ นเด็ก เรา
มีเวลามากมาย แต่เราไม่มีเงิน สุขภาพโดยส่วนใหญ่แล้ ว

จะดี จริ งไหม...พอเราโตเป็ นผู้ใหญ่ เราเริ่ มไม่ค่อยมีเวลา
เพราะต้ องทางาน แต่เราก็เริ่ มมีเงิน สุขภาพก็ยังดีอยู่เป็ น
ส่วนมาก แต่พอเราเริ่ มแก่ ตัวลง หรื ออายุ เริ่ มมากขึน้
เรากลับมามีเวลาอีกครัง้ และเงินก็มีมากขึ ้น แต่สขุ ภาพเรา
ก็เริ่ มย่ าแย่ลง จะทาอะไร จะไปไหนก็ ไม่ค่อยสะดวกซะ
แล้ ว เพราะฉะนัน้ สิ่งที่เราควรทาตังแต่
้ ตอนนี ้ คือ เราต้ อง
รู้ จกั วางแผน ซึง่ หลักการคือ
➢ ตนเป็ นที่พงึ่ แห่งตน
➢ ต้ องวางแผนแต่เนิ่นๆ
โดยการเตรี ยมใน 4 ประเด็นหลัก ได้ แก่
1. เงิน ไม่ได้ จาเป็ นที่สดุ แต่สาคัญ เพราะถ้ าไม่มีเงิน เดือน
แล้ ว แต่เรามียงั ค่าใช้ จ่ายอยู่นะคะ ห้ ามลืม...
2. งาน เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ควรได้ วางแผนไว้
ก่อนล่วงหน้ า ว่าจะทาอะไรหลังเกษี ยณ มองหาสิ่งที่ ต น
ชอบ และอยากทา ที่ก่อนหน้ านี ้ ไม่มีโอกาสได้ ทา
3. สังคม เพราะสิ่งที่แย่ของคนเรา คือ ความโดดเดี่ยว
อ้ างว้ าง ว่ามัย๊ ...
4. สุขภาพกาย ใจ และสมอง
ปิ ดการอบรมสั มมนา โดยวิทยากร ให้ พวกเรา
ทุกคนวาดรู ป ตัวเราเมื่อถึงวัยเกษี ยณ แล้ วให้ ทกุ คนออกไป
พูดหน้ าห้ อง จากรู ปภาพที่เราอยากเป็ นในวัยเกษี ยณ และ
ตังแต่
้ วนั นี ้เราจะทาอย่างไร เพื่อให้ มีวนั นันที
้ ่เราต้ องการ
ฝากถามตัวเองว่า "ฉั นอยากเป็ นคนแก่ แ บบ
ไหน" จากนัน้ ก็ลงมือสร้ างคนแก่คนนัน้ ตังแต่
้ วนั นี ้ พอถึง
วันที่เรา เป็ นคนแก่ขึ ้นมาจริ ง ๆ เราจะได้ ขอบคุณตัวเรา ที่
อุ ต ส่ า ห์ สั่ง สมทุ ก สิ่ ง จนกลายมาเป็ น คนแก่ แบบที่ เ รา
ต้ องการนะคะ........
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เมื่อต้ นปี ฉันมีโอกาสไปเยี่ยมชม พิพิทธภัณฑ์ อลั
พีน ที่เมืองเบิร์น จึงได้ ร้ ู ว่า ทรัพยากรธรรมชาติที่เรามี และ
ค่อนข้ างมัน่ ใจว่าใช้ อย่างไร ก็ไม่หมด แต่ จริ งๆแล้ ว หาก
เราไม่ร้ ู จักระมัดระวังการใช้ สอย ทุกสิ่งทุกอย่ าง ย่อมมีวนั
หมดไปได้ แน่ จึง นาเรื่ องราวนี ้ มาให้ พวกเราได้ รับ รู้ ด้ วย
เพื่อว่าเราจะได้ ช่วยกันดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาตินี ้ไว้
ให้ มีใช้ ไปได้ นาน ถึงรุ่ นลูก รุ่ นหลาน และรุ่ นต่อๆไปนะคะ

น้ำ คือพลังงาน คือชีวิต คือสิ่งจาเป็ น สาหรับ

ทุกวัน คือสมบัติที่มีคณ
ุ ค่า น ้าเป็ นสิ่งที่เราพบเห็นอยู่ทุกวัน
เป็ นตัวกาหนดความเป็ นอยู่ในชี วิตประจาวันของเรา เรา
คิดแบบมั่นใจว่าสวิตเซอร์ แลนด์ ของเรา คือแหล่งเก็บนา้
แห่ ง เทื อ กเขาแอลปส์ แต่ ค วามคิ ด ความมั่น ใจนี ้ ก็ ถู ก
คุกคามด้ วยการมีฤดูร้อน ที่ร้อนระอุซ ้าแล้ วซ ้าเล่า และฤดู
หนาวที่ ปราศจากหิ มะ การพัฒนาสังคมและสภาวะโลก
ร้ อน เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่มีผลกระทบต่อแหล่งเก็บน ้า
ที ม งาน “แหล่ งน า้ ของเรา” มองแนวทางใน
อนาคตพร้ อมๆ กับหาความเชื่อมโยง ระหว่างงานวิจยั และ
การคาดเดาต่างๆ เริ่ มจากจุดยื นในปั จจุบันของงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ นักวิจยั สี่ท่าน ได้ นาเสนอแบบจาลองหก
แบบของอนาคต ของแหล่งเก็ บนา้ ของเรา ในประเด็นที่
เกี่ ย วกับ ผู้ ค น พู ด ถึ ง ความเป็ น อยู่ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน กั น
อย่างไรในปี ค.ศ. 2051
แหล่ งนา้ ของเรา : หกแบบจาลองเพื่ออนาคต
1. ทรั พยากรที่มีคุณค่ ายิ่ง
ผู้ชมเข้ าไปในสระว่ายนา้ ซึ่งระดับนา้ ถูกแสดงโดยแถบสี
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ในสภาพที่ เ ต็ ม เปี่ ย มและว่ า งเปล่ า เป็ น การ
อุปมาอุปมัยถึงความเปราะบางของความยัง่ ยืนของ”แหล่ง
น ้าของเรา”
แบบจาลองในอนาคต

นา้ มีคุณค่าอย่างยิ่ง คนสวิสเราก็ยังจะต้ องเดือดร้ อนจาก
ผลกระทบนัน้ ถ้ าหากเกิ ดการขาดนา้ บริ โภค ดัง นัน้ เป็ น
ความรับผิดชอบของสังคม ที่จะจัดการทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่า
อันนี ้ ผลที่เกิดตามมา ผู้คนตระหนักอย่างยิ่งถึงการบริ โภค
นา้ ของตน อุปกรณ์ ตรวจสอบการใช้ นา้ ส่วนบุคคลจะทา
การวัดว่าแต่ละคนใช้ นา้ ในปริ มาณเท่าไร และคานวณว่า
เมื่อไรที่ จาเป็ นต้ องใช้ นา้ และในปริ มาณเท่าไร เครื่ องจะ
บัน ทึก การบริ โภคนา้ และมีอิท ธิ พลต่อการตัดสิ นใจของ
คนเราในชีวิตประจาวัน เรายังสามารถปรึกษาอุปกรณ์ นี ้ได้
ขณะที่เรายืนอยู่ในร้ านค้ าเพื่อตัดสินใจว่าควรจะซื ้ออะไรดี
2. วิกฤตการณ์
ในอ่างเก็บนา้ เมื่อวิกฤตการณ์ เช่นนา้ ท่วมหรื อภาวะแห้ ง
แล้ งเกิดขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั
แบบจาลองในอนาคต
ภาวะแห้ งแล้ งและนา้ ท่ วมเกิ ดขึน้ บ่ อยครั ง้ และอยู่ในขัน้
วิกฤตอันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สงู ขึ ้น การมีน ้ามากเกินไป
หรื อน้ อยเกินไป กลายเป็ นความจริ งแห่งชีวิต แต่นั่นไม่ได้
หมายความว่าเราจะเคยชิ นกับ มันได้ วิกฤตการณ์ ยัง คง
คุก คามความเป็ น อยู่ ข องมนุ ษ ย์ มาตรการการป้ อ งกั น
หลั ก ๆ ได้ ถู ก น ามาใช้ เพื่ อ ควบคุ ม ความเสี ย หายต่ อ
ประชากรอันเนื่องมาจากภาวะแห้ งแล้ งและน ้าท่วม
3. สิทธิในการเข้ าถึงนา้
เป็ นทางเดินที่นาไปสูส่ ว่ นนานาชาติที่เน้ นหนักเรื่ องสิทธิใน
การเข้ า ถึ ง น า้ และขวดพลาสติ ก เป็ น ตัว กระตุ้น ให้ เกิ ด
ความจาเป็ นในการสนทนาระดับนานาชาติที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเข้ าถึงแหล่งน ้า
แบบจาลองในอนาคต
นา้ ได้ รับการประกาศยอมรั บอย่างเป็ นทางการในปี ค.ศ
2010 ว่าเป็ นสิทธิของมวลชนอย่างหนึ่ง ปั จจุบนั นี ้ ใครๆ ก็
มีสิทธิ ที่จะเรี ยกร้ อง ต่อศาลนานาชาติ ว่าด้ วยเรื่ องน า้ ที่
นครเจนี ว า และเรี ย กร้ องให้ รั ฐ บาลจั ด การ นี่ คื อ ที่ ๆ
ประชาชนสามารถเรี ยกร้ องสิทธิของตนต่อการเข้ าถึงแหล่ง
นา้ นี่ คือที่ ๆ พวกเขาสามารถฟ้องร้ องบริ ษัทข้ ามชาติ ถ้ า
หากไปคุกคาม หรื อกีดกันพลเมืองท้ องถิ่น ในการเข้ าถึงน ้า
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อย่างค่อยเป็ นค่อยไป วิสยั ทัศน์ของการเข้ าถึงน ้าสะอาดให้
ได้ ทวั่ โลก ก็จะกลายเป็ นความจริ งในไม่ช้า
4. ความขัดแย้ งเรื่ องนา้
กาแพงเขื่อนสูงห้ าเมตร เป็ นตัวเปลี่ยนผ่าน จากที่ราบลุ่ม
ไปสูเ่ ทือกเขาสูง
แบบจาลองในอนาคต
ทุกคนจาเป็ นต้ องใช้ นา้ โดยเฉพาะในสภาวะที่ทรั พ ยากร
นา้ มีน้อย ก็จะยิ่ งเป็ นเรื่ องยาก ที่ จะสนองความต้ องการ
ของทุกคนได้ และจะไปสู่การโต้ เถียงอย่างรุ นแรงระหว่าง
ประชากรผู้ใช้ น ้า ถึงแม้ นา้ ดื่ม เป็ นสิ่งที่จาเป็ นหลักๆ แต่ก็
ยังมีกลุ่มผู้ผลิตพลังงานจากน ้า เกษตรกร ผู้ให้ บริ การการ
ท่ อ งเที่ ย ว และนัก เคลื่ อ นไหวทางระบบนิ เ วศวิ ท ยา ซึ่ง
แข่งขันกัน เพื่อการเข้ าถึงน ้าในสวิตเซอร์ แลนด์ ในประเด็น
ว่ า ใครจะได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ น า้ ในปริ ม าณเท่ า ไร และ
เมื่อไร ความขัดแย้ งในการเข้ าถึงนา้ ในสังคมและนโยบาย
ทางการเมือง สาหรั บจัดการเกี่ยวกับเรื่ องนีเ้ ป็ นเรื่ องที่ จะ
กระทบต่อจิตใจผู้คนค่อนข้ างสูง
5. แหล่ งเล่ นสกี
ในมุมนิ ท รรศการเกี่ ย วกับแหล่งเล่นสกี การติดตัง้ ระบบ
“เสียงแห่ งนา้ ” โดยศิลปิ นนักแต่งเพลงจากซูริคชื่อคัสปาร์
เคอนิก นามาซึง่ หลายๆ แง่มมุ จากแหล่งเล่นสกีบนภูเขาสูง
การน าเสนอในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ฤ ดูห นาว แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สิ่ ง
ตกค้ างจากโลกในอดีต รวมถึงตัวทาหิมะเทียม
แบบจาลองในอนาคต
มี แ ห ล่ ง เ ล่ น ส กี เ ห ลื อ เ พี ย ง แ ห่ ง เ ดี ย ว เ ท่ า นั ้น ใ น
สวิตเซอร์ แลนด์ คือ สถานที่เรี ยกว่า “ดินแดนแห่ งหิมะ”
ซึ่ง อยู่ สูง 4,000 เมตรจากระดับ น า้ ทะเล ยัง มี หิ ม ะตาม
ธรรมชาติปกคลุมพื ้นที่อยู่ บนพี ้นที่ต่าลงมา มีแต่ฝนเท่านัน้
ที่ตกในหน้ าหนาว และบริ เวณ
ที่ มี หิ ม ะตกก็ อ ยู่ สู ง ขึ น้ ไปอี ก
จากระดับนา้ ทะเล เราอาจจะ
นึ ก ภาพไม่ อ อก ว่ า หิ มะมี
หน้ าตาเป็ น อย่ า งไร ล้ ม เลิ ก
ความพยายามในการชดเชย

จากการขาดหายไปของหิมะ พอๆ กับความพยายามที่จะ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวในฤดูหนาว ร้ านค้ าวัสดุอปุ กรณ์ สาหรับ
เล่นสกีถกู ปิ ดลงไป เครื่ องทาหิมะเทียม ถูกทิ ้งไว้ แบบรกร้ าง
ว่างเปล่า หรื อไม่ก็วางแสดงไว้ ในพิพิธภัณฑ์ฤดูหนาว
6. ที่ปราศจากนา้ แข็ง
ภูเขาที่ ปราศจากนา้ แข็ง จะเปลี่ยนกลายเป็ นเสมือนกอง
เศษหิน ภูมิทศั น์อนั ดูยิ่งใหญ่และลึกลับของธารน ้าแข็ง จะ
กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของอดีต
แบบจาลองในอนาคต
ธารน า้ แข็ ง ละลาย สิ่ ง ที่ เ หลื อ อยู่ คื อ รอยเส้ น ทางเล็ ก ๆ
กระดากระด่าง ส่วนธารนา้ แข็งที่เล็กกว่าก็ละลายหายไป
ด้ วย พื ้นผิวที่มีอณ
ุ หภูมิต่ากว่าศูนย์องศา มาเป็ นเวลานาน
ซึง่ ยึดแผ่นหินไว้ ด้วยกัน ก็เริ่ มละลาย มีผลให้ ความชันของ
แผ่นหน้ าผาไม่มั่นคง การไต่เขา กลายเป็ นเรื่ องอันตราย
ธารนา้ แข็งยังทาให้ เกิดร่ อ งรอยหยักในภูมิทศั น์ ก่อให้ เกิด
ทะเลสาบแห่งใหม่ ซึง่ ถูกนามาใช้ ประโยชน์อย่างรวดเร็ วใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าและภาคเกษตร
บทส่ งท้ าย/ สาระสาคัญเพื่ออนาคต
เราควรได้ ไตร่ ตรองสาหรับอนาคตของน ้า โดยมีหกประเด็น
ที่เล่ามา ส่วนผู้เข้ าชมนิทรรศการ ได้ เขียนข้ อความแบ่งปั น
ประสบการณ์ ความประสงค์ ความหวาดวิ ต ก และ
ความหวัง สาหรั บชนรุ่ นต่อไปในอนาคต ข้ อความเหล่านี ้
ถูกบรรจุลงในทุ่นชูชีพ ซึ่งทางพิ พิธภัณฑ์ อัลไพน์ จะนาไป
ล อ ย ไ ว้ ที่ ท ะ เ ล ส าบ Lago della Piazza ใ น บ ริ เ ว ณ
Gotthard ในปี ค.ศ 2051 เนื ้อหาในข้ อความจะถูกเปิ ดเผย
ต่อชนรุ่ นต่อไป เสียงจากอดีตจะเอื ้อให้ เกิดแรงผลักดัน ใน
การเปิ ดประเด็น หรื อรื อ้ ประเด็นนี ้ขึ ้นมาถก วิจารณ์กนั อีก
ใครมีเวลาแนะนาให้ ไปชมนิทรรศการนี ้ได้ ที่
Swiss Alpine Museum เมืองเบิร์น
เปิ ดให้ ชมวันอังคาร เวลา 10.00 – 20.00 น.
วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
https://www.alpinesmuseum.ch/en
แปลโดย วีรณา ฟอเรอร์
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โดย แม่ลิง
ในช่วงปิ ดเทอมภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา แม่ลิง และ
ครอบครัวกลับไปเยือนเมืองไทยเช่นเดิมทุกปี ไปเมืองไทย
ทุกปี ก็ต้องมีรายการไปเยื อนทะเลไทยรวมอยู่ด้วยทุ ก ปี
เช่ น กัน เป้ า หมายคื อ อาหารทะเล หาดทราย สายลม
แสงแดด นอนผึง่ พุงอ่านหนังสือริ มหาด ลงน ้าทะเลทา(ตัว)
ด า(ปกติ ไ ม่ด านะคะอิ อิ) เป็ น กิ จ กรรมที่ บ้ านเรา เรี ย กว่า
“หนึ่ ง อาทิต ย์ แ ห่ ง ความขี เ้ กีย จเพื่ อ เพิ่ ม พลั ง ” เราไป
ทะเลที่เดิมเกือบทุกปี เพราะชอบที่พกั และบรรยากาศ แม้
เราจะคุ้นเคยกับสถานที่ แต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นว่ามีเพิ่มขึน้
ทุกปี คือ “ขยะ” ค่ะ จากการไปพักผ่อนที่หวังจะนอนกลิ ้ง
บนหาดทรายขาว แต่ ห าดทรายแทบไม่ เ ห็ น ความขาว
เพราะขยะพราวไปทัง้ หาด พอลงทะเลหวังจะโต้ คลื่นแก้
หงุดหงิด(จากขยะ) คลื่นลูกโตๆ ที่โผมาหา ก็พดั พาขยะมา
พัน แข้ ง พัน ขาจนหมดสนุก ขยะส่ ว นใหญ่ ที่ เ ห็ น คื อ ขยะ
พลาสติก ไม่ใช่ว่าไม่มีคนมาทาความสะอาดชายหาดนะ
คะ ทุกเช้ า-เย็น จะมีพนักงานของที่พัก เดินเก็บขยะไปทิ ้ง
วันละสองรอบ แต่ดูเหมือนว่าเก็บเท่าไหร่ ก็ไม่ห มด ขยะ
จากท้ องทะเลที่ถกู คลื่นซัดขึ ้นมาบนหาดนัน้ มีมากมายทุก
วัน ขยะ ขยะ และขยะ มาจากไหนมากมายก่ายกอง

ขึน้ จากทะเลมานัง่ อ่านนิตยสาร(แก้ เซ็งขยะ)ที่ริม
สระนา้ ก็สะดุดตาสะดุดใจ กับบทความในนิตยสาร เรื่ อง

ขยะ(อีกแล้ ว) แอบอุทานในใจว่า “อุต๊ะ..เรานี่ หนี ขยะนา้
มาปะขยะบกจริ งๆ ด้ วย” แต่อ่านเสร็ จก็พอจะได้ คาตอบที่
ค้ างคาใจว่า ขยะพลาสติกในทะเลมาจากไหนมากมาย
จากข้ อมูลของสหประชาชาติในการจัดประชุม
เรื่ องมหาสมุ ทรและท้ องทะเลที่ นิ วยอร์ ค ระบุว่า ทุกๆ
หนึง่ นาที จะมีขยะพลาสติกถูกทิ ้งลงสูท่ ้ องทะเลในปริ มาณ
เท่ากับ ขยะหนึง่ คันรถขนขยะ..ใครกันเป็ นผู้ทิ ้งขยะลงทะเล
นั บ ตัง้ แต่ ปี ค.ศ 1950 เป็ น ต้ น มา มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
พลาสติกประเภทต่างๆ เพิ่มขึน้ ทุกปี ในปี 2015 ระบุว่ามี
ผลิตภัณฑ์พลาสติกจากทัว่ โลกถึง 322 ล้ านตัน ในจานวน
นี ้ มีพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติประมาณ 2.9 ล้ าน
ตัน แต่ มี เ พี ย ง 1 ใน 4 ของพลาสติ ก จากวัส ดุธ รรมชาติ
เท่านันที
้ ่สามารถนากลับไปใช้ ใหม่ได้
ในสหภาพยุ โรปนัน้ มีการกาจัดขยะพลาสติ ก
โดยการเผา 36% เก็บไว้ ในคลังขยะ 38% และนากลับมา
ใช้ ใหม่ 26% ส่วนในเยอรมนีไม่อนุญาตให้ เก็บขยะไว้ จึง
กาจัดโดยการเผา 62% และนากลับมาใช้ ใหม่ 38%
จากขยะพลาสติกบนบก สู่ท้องทะเล
ตังแต่
้ ปี 1950 เป็ นต้ นมา คาดการณ์ ว่า มีขยะพลาสติกถูก
ทิง้ ลงสู่ท้องทะเลประมาณ 85 ถึง150 ล้ านตัน ส่วนข้ อมูล
ล่าสุดระบุว่าทุกๆ ปี มีขยะพลาสติกถูกทิ ้งลงทะเลปี ละ 12
ล้ านตัน ขยะพลาสติก จากบนบก จึงไปสู่ก้ น มหาสมุท ร
มากมาย และพบหนาแน่นที่สดุ คือบนชายหาดทัว่ ไป
ใครคือผู้ทงิ ้ ขยะพลาสติกลงสู่ท้องทะเล
ขยะพลาสติกในทะเลนันมาจากชายฝั
้
่ ง 9 ล้ านตัน
ต่อปี มาจากเรื อประมง และเรื อทั่วไป 1.75 ล้ านตันต่อปี
มาจากแม่น ้าที่ไหลลงสู่ทะเล 0.5 ล้ านตันต่อปี มาจากเศษ
พลาสติกเล็กๆ ที่ ตกลงสู่ทะเล 0.95 ล้ านตันต่อปี มาจาก
ชายหาดอีก 2,000 กิโลกรัมต่อตารางกิโลเมตร หรื อนับเป็ น
5% จากขยะพลาสติกทังหมด
้
พลาสติกเหนือผืนทะเลพบในปริ มาณ 18 กิโลกรัม
ต่อตารางกิ โลเมตร หรื อประมาณ 1% ของขยะทัง้ หมด
และที่ อยู่ใต้ ท้องมหาสมุทรนัน้ มีถึง 70 กิ โลกรั มต่อตาราง
กิโลเมตร หรื อ 94% ของพลาสติกทังหมด
้
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จากการส ารวจในมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก พบขยะ
พลาสติกหนาแน่นบริ เวณชายฝั่ งแคลิฟอร์ เนีย รวมทัง้ ใน
ประเทศตะวันตกหลายพื ้นที่ ที่มีขยะพลาสติกเพิ่มขึ ้น ส่วน
ในเอเชียประเทศ Top 5 ที่สหประชาชาติแจงว่าเป็ นผู้ที่ทิง้
ขยะพลาสติ ก ลงสู่ ท้ องทะเลมากที่ สุ ด นั น้ ได้ แก่ จี น
อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย และฟิ ลิปปิ นส์
แม่ลิงอ่านบทความเสร็ จ ก็ไม่ได้ แปลกใจแต่อย่าง
ใด ที่ ไ ทยเราติ ด โผการทิ ง้ ขยะพลาสติ ก ลงสู่ ท้ อ งทะเล
เพราะในหลายๆ พื ้นที่ ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวริ มหาด ระบบ
การกาจัดขยะของบ้ านเรานันแย่
้ มาก ร้ านค้ า ร้ านอาหารมี
มากมาย แต่จ ะหาถังขยะสัก ใบยากยิ่ งนัก ประกอบกับ
ความมักง่ายของคนไทยเราด้ วยแล้ ว เราจึงพบขยะเกือบ
ทุกที่ ที่ เราไป น่าเสียดายเหลือเกิ น แหล่งท่องเที่ ยว หาด
ทราย ท้ องทะเลของบ้ านเรางดงามนัก แต่ถ้ าไม่ช่ วยกัน
ดูแ ล สัก วัน เราคงต้ อ งเปลี่ ย นชื่ อ สถานที่ เ ป็ น หาดขยะ
ธรรมดา เกาะภูขยะ ทะเลแหวกดูขยะ ฯลฯ เมื่อถึงเวลา
แล้ วจะยังมีใคร อยากไปเที่ ยวเมืองขยะ ประเทศขยะอีก
ไหม และก่อนที่จะถึงวันนัน้ แม่ลิง อยากเชิญชวนพวกเรา
มาร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ กั น ลดขยะนะคะ ลองอ่ า นดู ต าม
แผนภาพ ว่าเราจะช่วยกันได้ อย่างไรบ้ างนะคะ......

เรี ยบเรี ยงโดย นกฮูก
นึกถึงความตายสบายนัก มันหักรั กหักหลงใน
สงสาร บรรเทามื ดโมหันต์ อันธกาล ทาให้ หาญหาย
สะดุ้งไม่ ย่ ุงใจ (บทกวีของท่ านเจ้ าคุณแจ่ ม พระศาสน
โสภณ จตตสลโล, พ.ศ. 2418-2488)

การกล่ า วถึ ง ความตาย ควรเป็ น เรื่ อ งปกติ ใช่
หรื อไม่ เพราะเมื่อมีเกิ ด ก็ มีตาย เป็ น อัตราส่วน 1 ต่อ 1
ในช่วงชี วิตหลายเดือนที่ ผ่านมา พบแต่ความเจ็บ ความ
ตาย ทัง้ ที่เป็ นคนใกล้ ตวั คนรู้ จัก และ แม้ คนที่ไม่เคยรู้ จัก
ซึง่ ผ่านมาขอคาปรึกษา ในเรื่ องต่างๆ
ในบทความนี ้ จะพูดถึงเรื่ องก่อนจะตาย เรามีสิทธิ
ที่จะขอตายอย่างสงบ โดยแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล ในขณะที่เราป่ วยหนักและไม่สามารถชี ้แจง
ไ ด้ ตั ว เ อ ง แ ล้ ว จึ ง ข อ แ ส ด ง เ จ ต น า ไ ว้ ตั ้ง แ ต่ ยั ง มี
สติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ ซึ่งการทาหนังสือแสดงเจตนา มี
กาหนดไว้ ใน พระราชบัญญั ติสุขภาพแห่ งชาติ มาตรา
12 (ของไทย) แม้ ในนานาประเทศก็เป็ นที่ยอมรั บและมี
บัญญัตินีเ้ ช่นกัน แพทยสมาคมโลก (The World Medical
Association) และหลายประเทศให้ การยอมรั บ “สิ ท ธิ
ปฏิ เ สธการรั กษา” ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ จริ ยธรรมทาง
การแพทย์
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หนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรั กษา : คาสั่งเสียก่ อน
วันป่ วยหนัก

ผู้ป่วยขอตายอย่ างสงบ ต่ างจากการฆ่ าตัวตาย หรื อ
ช่ วยผู้ป่วยฆ่ าตัวตายอย่ างไร

เมื่ อ อยู่ ใ นภาวะที่ ป่ วยหนัก โดยเฉพาะในวาระ
สุดท้ ายของชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพที่ไม่ร้ ู สกึ ตัว
การตัด สิ น ใจในการรั ก ษาพยาบาลจึ ง มัก ขึ น้ อยู่ กับ การ
ตัดสินใจของแพทย์ กับญาติ ซึ่งอาจจะสวนทางกับความ
ต้ องการของผู้ป่วย หรื ออาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่าง
ผู้ให้ บริ การ กับญาติผ้ ปู ่ วยได้ เราทุกคนรวมถึงผู้ป่วย ที่ยงั มี
สติ สัม ปชัญ ญะดี อ ยู่ สามารถหารื อ กับ คนในครอบครั ว
ญาติสนิท คนใกล้ ชิดที่ไว้ วางใจหรื อแพทย์ เพื่อทาหนังสือ
แสดงเจตนาปฏิ เ สธการรั ก ษาที่ เ กิ น ความจ าเป็ น และ
วางแผนการดูแลรักษาเมื่อตนเองป่ วยหนักหรื ออยู่ในภาวะ
ใกล้ ตายได้

ต่างกันชัดเจน เนื่องจากการขอตายอย่ างสงบ
เป็ นเจตนาที่ จะไม่ยืดการตายและไม่เร่ งการตาย ให้ การ
ตายเป็ นเหมือนใบไม้ เหลืองที่ ค่อยๆ ร่ วงหล่น โดยแพทย์
และพยาบาลช่วยดูแลไม่ให้ ทุกข์ ทรมาน ไม่ต้องปั๊ มหัวใจ
ไม่เจาะคอ หรื ออื่น ๆ แต่ใ ห้ ผ้ ูป่วยได้ ตายท่ามกลางญาติ
มิตรลูกหลานได้ ร่ าลา ภาษากฎหมายใช้ คาว่า “ปฏิเ สธ
บริ การสาธารณสุ ขที่เป็ นไปเพียงเพื่อยืดการตายใน
วาระสุดท้ ายของชีวิต” แต่การฆ่ าตัวตาย หรื อช่วยเหลือ
ให้ ผ้ อู ื่นฆ่าตัวตาย หรื อที่เรี ยกกันว่า “การุ ณยฆาต” (Mercy
Killing) นัน้ เป็ น การเร่ ง การตายโดยกระท าหรื อ งดเว้ น
กระทา อันมีเจตนาให้ ผ้ ูป่วยถึงแก่ความตายก่อนถึง วาระ
สุดท้ ายตามธรรมชาติ ซึ่งเป็ น เรื่ องที่ ขัดต่อศีล ธรรมและ
จริ ยธรรมของแพทย์

ตามพระราชบัญญัติ ไม่ได้ หมายถึงการทาหนังสือ
ที่ แสดงเจตนาเสียชีวิต โดย
ไม่ให้ การรั กษา หรื อการขอ
ใช้ ยาและอุปกรณ์ บางอย่าง
เพื่ อ ยุ ติ ชี วิ ต แต่ เ ป็ นการ
รั กษาอย่างประคับประคอง
เพื่ อให้ ผ้ ูทาหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าว ตายอย่ างเป็ น
ธรรมชาติ มิให้ ยื ้อความตายอย่างสิ ้นหวัง หรื อทาให้ ผ้ นู นั ้
ต้ องทรมานจากการเจ็บป่ วยอยู่ตลอดเวลา
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12
“มาตรา 12 บุ คคลมี สิ ทธิทาหนั ง สื อแสดงเจตนาไม่
ประสงค์ จะรั บบริ การสาธารณสุ ขที่เป็ นไปเพียงเพื่อ
ยืดการตายในวาระสุดท้ ายของชีวิตตน หรื อเพื่อยุติการ
ทรมานจากการเจ็บป่ วยได้ การดาเนิ น การตามหนังสื อ
แสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้ าน
สาธารณสุขได้ ปฏิบตั ิตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่ง
แล้ วมิให้ ถือว่าการกระทานัน้ เป็ นความผิดและให้ พ้นจาก
ความรับผิดทังปวง”
้

การแสดงเจตนาสามารถทาได้ 2 ลักษณะ ได้ แก่
1. พิมพ์ หรื อเขียนเป็ นลายลักษณ์ อักษร ด้ วยลายมือ
ของเจ้ าของหนังสือแสดงเจตนา
2. แสดงเจตนาด้ ว ยวาจาต่ อ แพทย์ พยาบาลที่ ใ ห้ ก าร
รักษา ญาติหรื อผู้ใกล้ ชิดในกรณีที่ผ้ ทู าหนังสือแสดงเจตนา
ไม่ร้ ู หนังสือ หรื ออยู่ในภาวะที่ ไม่สามารถเขี ยนหนังสือได้
เอง หรื อ หากต้ อ งการให้ ผู้ อื่ น ช่ ว ยเขี ย นแทน หรื อ พิ ม พ์
ข้ อความก็สามารถทาได้ และควรมีชื่อผู้เขียนหรื อผู้พิมพ์
หนังสือแสดงเจตนาหรื อพยานกากับไว้ ด้วย
หนังสือแสดงเจตนาสามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลง ระงับใช้
ชั่ ว คราว หรื อ ยกเลิ ก ได้ ตลอดเวลาตามที่ ผ้ ู ท าหนั ง สื อ
ต้ องการ แต่ ค วรแจ้ งให้ แพทย์ ญาติ ผ้ ู ป่ วยที่ เ คยได้ รั บ
หนังสือแสดงเจตนาไปก่อนหน้ านี ้ทราบโดยเร็ ว
ห น้ า 24

รวงข้ าว / ธันวาคม 2017

ประโยชน์ ในการทาหนังสือแสดงเจตนา ในด้ านผู้ป่วย
ญาติ และคนใกล้ ชดิ

1. ทาให้ ผ้ ูทาหนังสือ (ผู้ป่วย) สามารถแจ้ งความประสงค์
ของตนให้ แ พทย์ ญาติ คนใกล้ ชิ ดทราบ และช่ วยลดข้ อ
ขัดแย้ งระหว่างแพทย์ และในหมู่ญาติในการวางแผนการ
รั ก ษาผู้ ป่ วย เมื่ อ ผู้ ป่ วยไม่ ส ามารถแสดงเจตนาได้ ด้ วย
ตนเอง
2. ทาให้ ผ้ ูป่วยระยะสุดท้ ายไม่ต้องทุกข์ ทรมานจากการใช้
เครื่ องกู้ชีพต่างๆ เช่น การเจาะคอ การใส่ท่อช่วยหายใจ
การปั๊ มหัวใจ หรื อการใช้ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ ช่วยยื ดการตาย
ออกไปซึง่ ไม่เกิดประโยชน์หรื อไม่ทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตผู้ป่วย
ดีขึ ้น
3. ทาให้ ผ้ ปู ่ วย ญาติ คนในครอบครัว ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย
ที่สงู มากในการรักษาที่ไม่จาเป็ น จนทาให้ ผ้ ปู ่ วยหรื อญาติ
ผู้ป่วยบางรายถึงขันหมดเนื
้
้อหมดตัว ต้ องขายทรัพย์สินเงิน
ทองมาเป็ นค่ารักษา
4. ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีโอกาสสื่อสาร ร่ าลาคนในครอบครัว ญาติ
มิ ต รได้ ในขณะมี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ ได้ รั บ การเยี ย วยา
ช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผ้ ใู กล้ ตาย

“การเรี ยนรู้ ชีวิตใกล้ ต าย ท ำให้มีปั ญ ญำที ่ส มบู ร ณ์ ขึ้น
เรำจะศึกษำควำมเจ็ บ ควำมตำย ควำมทุกข์ ให้มนั ชัดเจน
ไม่ ส บำยทุก ที ก็ ฉ ลำดขึ้ น ทุก ที เ หมื อ นกัน กำรตำยเป็ น
หน้ ำ ที ่ ข องสัง ขำร อย่ ำ งไม่ มี ท ำงเปลี ่ ย นแปลงแก้ ไ ข
นอกจำกกำรต้อนรับให้ถูกวิ ธี” พุทธทำสภิ กขุ (จำกหนังสือ
ปัจฉิ มอำพำธ)
“การเตรี ย มใจให้ ส งบก่ อนตาย ส ำหรั บ คนทั่วไปแล้ ว
ต้องอำศัยบรรยำกำศหรื อคนแวดล้อมช่วยด้วย แต่สมัยนี ้
ไม่ค่อยสนใจกัน คิ ดแต่จะยื ้อชี วิต หรื อยื ดลมหำยใจอย่ำง
เดี ย ว จึ ง มัก ส่ ง คนไข้ ห นัก ไปห้อ งไอซี ยู เพื ่อ ท ำทุก อย่ ำง
ไม่ ใ ห้ ต ำย แต่ ห ำรู้ ไ ม่ ว่ ำ บรรยำกำศในห้ อ งไอซี ยู น ั้น ไม่
ส่งเสริ มให้คนไข้ตำยอย่ ำงสงบ เพรำะไหนคนป่ วยจะถูก
หมอและพยำบำลมะรุ มมะตุ้ม ไหนจะถู กกระตุ้นด้วยยำ
นำนำชนิ ด แถมยังถูกปั๊มหัวใจ แล้วยังทรมำนจำกท่อที ค่ ำ้ ง
อยู่ ใ นปำก ใกล้จ ะตำยก็ หำใครมำช่ วยนำทำงใจให้สงบ
ไม่ได้ ลูกเมี ยพ่อแม่ก็อยู่นอกห้อง หลำยคนจึงตำยอย่ำงไม่
สงบ” พระไพศำล วิ สำโล (จำกหนังสื อ รักษำใจในยำม
สงบ)
ค ากล่ า วของพระอาจารย์ ท าให้ มองเห็ น ภาพ
ผู้ป่วยอยู่บนเตียงอย่างทุกข์ทรมานทางกาย หาความสงบ
ไม่ได้ ใช่ไหมคะ เราจะต้ องหาวิธี “ต้ อนรั บให้ ถูกวิธี” เพื่อ
ความสงบทางใจก่ อนตาย ดังนัน้ จึงขอประชาสัมพัน ธ์
คอร์ ส “อยู่อย่ างสบาย ตายอย่ างสงบ” โดยพระไพศาล
วิสาโล วั นที่ 7-10 มิถุนายน พ.ศ 2561 (ค.ศ.2018) ที่
Hasliberg/ Switzerland ผู้ สนใจติ ด ต่ อ สอบถามผ่ าน
สมาคมหญิงไทยฯ นะคะ
ที่ มา “ส านัก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ งชาติ (สช.),
www.nationalhealth.or.th, www.thailivingwill.in.th”
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Nationaler
Finanzausgleich(D),
Péréquation
financière nationale(F) เงินทดแทน หรื อเงินชดเชย หรื อ
เงินช่วยเหลือ มีหลายความหมาย
เนื่องจากประชากรชาวสวิส มีหลายเชื ้อชาติมาอยู่
ร่ วมกัน เช่น เชื ้อชาติเยอรมัน เชื ้อชาติฝรั่งเศส และเชื ้อชาติ
อิ ต าเลี่ ย น จึ ง มี ค วามแตกต่ า ง หลากหลายทางด้ าน
วัฒนธรรมและประเพณี นอกจากนัน้ แล้ ว ภูมิประเทศก็
เป็ น สาเหตุที่ ท าให้ ความเป็ นอยู่ข องคนแต่ละรั ฐ มีความ
ยากลาบาก หรื อสะดวกสบายไม่เท่าเที ยมกัน จะเห็นว่า
บางรัฐรวย มีเงินมาก เช่น รัฐซูริค รัฐบาเซิล บางรัฐ ชักหน้ า
ไม่ถงึ หลัง เช่น รัฐ Jura, Wallis และอีกหลายรัฐ
รั ฐ บาลเห็ น ว่า ถ้ าปล่อยให้ ความเหลื่อมล า้ ทาง
เศรษฐกิจเป็ นเช่นนี ้ต่อไป ชาวสวิสอาจจะไม่มีความสุขที่จะ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
ดัง นัน้ จึง มีความคิดว่า เรามาช่ วยกัน แบ่ งปั น
ช่วยเหลือรั ฐที่ขาดแคลน เพื่ อให้ ประเทศดารงอยู่ได้ ใน
มาตรฐานที่ใกล้ เคียงกันที่สดุ เป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันให้
นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม ความมัน่ คงของประเทศ
เพราะฉะนั น้ Bund หรื อรั ฐบาลกลาง จึ ง ได้ แบ่ ง
งบประมาณจากรัฐรวย ไปให้ รัฐที่ขาดแคลน (ไม่อยากใช้
คาว่าจน) ดูเงินช่วยเหลือปี ค.ศ. 2018 Bund และ รั ฐที่
จ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเพื่ อ นร่ ว มชาติ และรั ฐ ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ความ
ช่วยเหลือ
รั ฐที่เป็ นผู้ให้ (Donor cantons) ให้ อย่างไร เขา
คิดเป็ นรายบุคคลจากประชากรทุกคนในรั ฐ เช่น รั ฐซูก
คนที่ นั่นทุกคน เสียรายได้ จากภาษี ที่เก็บ ไปจุนเจื อรั ฐ
ขาดแคลน 2,514 ฟรังค์ อีกตัวอย่าง คนในรัฐซูริคทุกคน
ส่งเงินไปจุนเจือรัฐขาดแคลน คนละ 370 ฟรังค์ โดยรวม
รัฐซูริคจ่ายหนักมาก เพราะประชากรมีมากเป็ นล้ าน มา
ทาความเข้ าใจกับรั ฐที่ได้ รับความช่ วยเหลือ (Recipient
cantons) บ้ าง คนรั ฐ เบิ ร์ นได้ รั บ คนละ 1,196 ฟรั ง ค์
เนื่องจากมีประชากรมาก จึงได้ รับเงินช่วยเหลือเยอะ

รัฐยูร่า ได้ รับเงินคนละ 1,938 ฟรังค์ แต่ประชากรน้ อย
โดยรวมจึงได้ รับเงินน้ อย
จะเห็นว่า มีเพียง 7 รั ฐเท่ านัน้ อยู่ในฐานะ เป็ น
ผู้ให้ แต่ตงั ้ 19 รั ฐ รอความช่วยเหลือ

ผู้เขียนอาศัยอยูร่ ัฐเบิร์น ขอขอบคุณ รัฐที่เป็ น
ผู้ให้ ทกุ รัฐ เงินนี ้ส่วนมาก Bund ได้ มาจากเงิน
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม และภาษี อื่นๆ
กราฟฟิ คนี ้ ตัวเลขจานวนเงินสาหรับปี 2018

แต่ละปี จานวนเงินที่ให้ และที่ได้ รับ จะเปลี่ยนไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจของแต่ละรัฐ รั ฐซูริค เป็ นผู้ให้ ตลอด
เพราะฐานะการเงินดี
ทัง้ หมดนี ค้ ื อ ความเอื อ้ เฟื ้อ เผื่ อ แผ่ แ บบสวิ ส
เพื่อให้ ทกุ คนที่อาศัยอยูใ่ นประเทศนี ้ ได้ มีอยูม่ ีกิน มีการ
คมนาคมที่สะดวก เมื่อเจ็บป่ วยก็ได้ รับการรักษาพยาบาล
อย่างดีที่สดุ ขอยา้ ว่ าดีท่ สี ุด ......จริ งๆๆค่ะ
Recipient cantons

Donor cantons
Zug 2614
Schwyz
Nidwalden
Basel-Stadt
Genf
Zürich
Obwalden

1308
1083
901
836
370
43
Waadt
2
Tessin
39
Basel-Landschaft
66
Neuenburg
129
Schaffhausen
173
Luzern
324
523
Appenzell AR
539
Aargau
Appenzell IR
542
Graubünden
660
893
Freiburg
St. Gallen
915
Thurgau
928
Bern
1196
Solothurn
1237
1503
Glarus
Uri
1748
Wallis
1864
Jura
1938
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สักวา วาสนา หรื อพรหมลิขิต
ได้ พบ หนุม่ สวิส แสนหล่อเหลา
พี่เขาชื่อ มาร์ ติน หุน่ ไม่เบา
โอ้ ใจเรา วาบหวิว ลิว่ ลอยลม
เราพบกัน ไม่นานวัน ก็ได้ แต่ง
ได้ แสดงให้ ชาวบ้ าน มันอิจฉา
จัดงานใหญ่ หรูเลิศ เชิดหน้ าตา
ทังบิ
้ ดา มารดา หน้ าชื่นบาน
หนูได้ ใบ พานักบี มาอยูส่ วิตฯ
ได้ มีมิตร ใหม่ๆ ไทยทังนั
้ น้
เว็บมุมธุรกิจ คนไทย ใจเดียวกัน
ได้ สงั สรรค์ กันบ่อยๆ ค่อยผ่อนคลาย
เริ่ มปี แรก โอ้ โฮ โพรเมชัน่
มีนี่นนั่ แจกแถม แกมคาหวาน
หนูทางาน สดชื่น รื่ นสราญ
ทังงานการ
้
นวดขาวเทา เบาๆพอ
เรื่ องอาหาร หนูถนัด ผัดทอดเก่ง
ทังส้
้ มตา ก็อย่าเร่ง เพื่ออร่อย
ใส่ทงปู
ั ้ ปลาร้ า พากันคอย
พริ กไม่น้อย กระหน่า ตากันไป
ปี ที่สอง เงินจรมา ไม่มีขาด
ไม่มีพลาด งวดนี ้ มีบนล่าง
ได้ ลาภมา พากันไป นับเลขพลาง
เปี ยแชร์ บ้าง ได้ ดอกงาม ตามจานวน
เรื่ องภาษา ไม่มเี วลา มาเขียนอ่าน
ต้ องหาเงิน ส่งทางบ้ าน ให้ ผ้ ขู อ
ส่งส่งส่ง เท่าไร ไม่เคยพอ
พ่อแม่ พี่น้องรอ อยูท่ กุ เดือน
ปี ที่สาม มีขา่ วดี จนเกินคาด
หนูจะมี ทายาท แล้ วล่ะหนา
พี่มาร์ ติน ดีใจ สุดพรรณา
เป็ นดังว่า ได้ ทรัพย์ นับอนันต์
ปี ที่สี่ พี่เขา เริ่ มแปรเปลีย่ น
ดูเลีย่ นๆ ไม่หวานมัน กันเหมือนก่อน
เรื่ องเล็กน้ อย พี่เขา ก็ทางอน
บ่นบ่นบ่น ก่อนนอน ทุกค่าคืน

วันที่โลก ถล่มทะลาย กลายสภาพ
หนูพงั พาบ ใจสลาย ไม่มีเหลือ
พี่บอกกล่าว อย่างไม่ คลุมเคลือ
วันที่เหลือ เราแยกกัน ฉันมิตรดี
ซบหน้ าลง แสนตระหนก อกรวดร้ าว
เขาสิ ้นรัก แสนเศร้ า เราหม่นหมอง
จะอยูอ่ ย่างไร เมื่อเขา ไม่หมายปอง
อกกลัดหนอง ให้ สดุ ช ้า ย ้าตัวเรา
พี่หญิงไทย เพื่อหญิงไทย โปรดได้ ช่วย
หนูจะซวย เพราะใบบี ไหมพี่จา๋
เพิ่งสีป่ ี เท่านัน้ ที่ได้ มา
ขอพี่ยา วานบอก กรอกข้ อความ
พี่แนะว่า ปั ญหา มีให้ แก้
มันไม่แย่ อย่างที่คดิ นะน้ องจ๋า
โปรดตังสติ
้ และใช้ ปั ญญา
เมื่อถึงครา น้ องต้ องสู้ ไร้ คเู่ ชย
ต่อใบบี ทุกปี อย่าให้ ขาด
และอย่าพลาด ต่อใบซี ห้ าปี ผา่ น
น้ องจะได้ สวิสพาส คงไม่นาน
ให้ นงคราญ เรี ยนภาษา อย่าช้ าเลย
พ่อแม่จ๋า ลูกทุกข์ ใจจะขาด
น่าอนาถ พร่ าเพ้ อ ละเมอหา
ไม่กล้ าบอก ความจริ ง ที่ผา่ นมา
กลัวเสียหน้ า มากกว่า จะเสียใจ
ตอนนี ้เงิน ขาดมือ ไม่มีส่ง
ลูกพะวง ว่าพ่อแม่ จะสงสัย
ผัวฝรั่ง ร่ ารวย สุขสบาย
เงินสวิส หาง่าย รี บจ่ายมา
สักวา ร้ าวรานใจ ให้ รันทด
ทุกข์ไม่หมด ไม่สิ ้น เป็ นไฉน
ให้ ลาบาก ยากแค้ น แสนจนใจ
จะมีใคร ช่วยเหลือ เอื ้ออาทร
ขอกราบลา ไปพักใจ ในที่สงบ
ขอให้ พบ ความสุข ทุกข์จางหาย
จะกลับมา บอกข่าวดี เมื่อสบาย
เรื่ องวุน่ วาย ขอให้ จบ ลบจากใจ....
ประพันธ์โดย ก. ไตรคา
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โดย พี่หญิงไทย

ถาม ลูก ของเราได้ รั บ ใบอนุญ าตพ านัก ประเภท C เรา
ต้ องการส่งเขาไปเรี ยนต่างประเทศ คงใช้ เวลาประมาณ 1
ถึง 2 ปี แต่เท่ าที่ ร้ ู ผู้มีใ บพ านัก C สามารถออกไปนอก
ประเทศไม่เกิน 6 เดือน เราจะต้ องทาอย่างไรดี
ตอบ ใช่แล้ วค่ะ ตามกฎหมาย ผู้ที่มีใบอนุญาตพานักถาวร
ประเภท C จะออกไปอยู่นอกประเทศได้ ไม่เกิน 6 เดือน แต่
กฎหมาย ก็มีข้อยกเว้ นนะคะ ถ้ าเราปฎิบตั ิตามกฏระเบียบ
การออกไปนอกประเทศ โดยไม่แจ้ ง นานเกิน 6 เดือน จะ
ถูกเพิกถอนสิทธิ ในกรณีที่ต้องการออกนอกประเทศเกิน 6
เดือน สามารถขอยืดอายุได้ นานถึง 4 ปี ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1. ไปเรี ยนหนั งสื อ ตามที่คุณถาม สามารถทาคา
ร้ องเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อยืดอายุสิทธิ พานัก
ซึง่ จะต้ องแสดงเอกสารประกอบ เช่น ความตังใจ
้
ที่จะกลับมาสวิตฯแน่นอน (เช่นมีครอบครัว พ่อแม่
ญาติ เป็ นต้ น) มีหนังสือรับรองจากโรงเรี ยน
2. ไปทางาน โดยที่ นายจ้ างบริ ษัทในสวิ ตฯ ส่งไป
ทางาน มีหนังสือรับรองจากนายจ้ าง
3. ไปเป็ นทหาร มีเอกสารยื นยันจากหน่วยทหาร
แจ้ งระยะเวลาแน่นอน
4. ไปด้ ว ยเหตุ ผ ลทางการแพทย์ จาเป็ นต้ องไป
รักษาตัวนอกประเทศ
เอกสารทั ง้ หมด ต้ องแปลเป็ น ภาษาท้ องถิ่ น เยอรมัน
ฝรั่งเศส หรื ออิตาเลียน ตามเขตรัฐที่พกั อาศัย และต้ องแจ้ ง
ล่วงหน้ า 6 เดือน ก่อนที่ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ และควร
ด าเนิ น เรื่ อ งให้ เสร็ จ สิ น้ ก่ อ นออกเดิ น ทาง โดยติ ด ต่ อ ที่
สานักงานอาเภอในเมืองที่พักอาศัย ซึง่ เจ้ าหน้ าที่จะส่ง
เรื่ องให้ กบั กองตรวจคนเข้ าเมืองของรัฐนันๆต่
้ อไป

ถาม ดิฉนั มาอยู่ที่สวิตฯ นานกว่า 10 ปี แล้ ว ตอนนี ้อยาก
ย้ ายกลับไปอยู่เมืองไทย ขอถามว่า ต้ องจัดการเรื่ องใดบ้ าง
และใช้ เวลานานมากไหมคะ
ตอบ ใช้ เวลาไม่นานค่ะ การที่ คุณ ต้ องการย้ ายถิ่ นฐาน
ออกนอกประเทศ ควรที่จะต้ องแจ้ งหน่วยงาน ต่างๆ ได้ แก่
แจ้ งอาเภอ ที่พกั อาศัย ซึง่ อาจต้ องแจ้ งที่อยู่ใหม่
ในประเทศไทยด้ วย
แจ้ งประกันทุกประเภท ที่มี เพื่อยกเลิก ส่วนใหญ่
ต้ องแจ้ งล่วงหน้ า 3 เดือน ก่อนหมดสัญญา(ต่อปี )
แจ้ งผู้ให้ เช่าบ้ าน เพื่อยกเลิกสัญญาเช่า
เช่นเดียวกัน ต้ องแจ้ งล่วงหน้ า ก่อนหมดสัญญา
ทังนี
้ ้ ต้ องดูในสัญญาเช่า ว่า เขียนเรื่ องเวลาบอก
เลิกสัญญาไว้ อย่างไร
แจ้ ง สานักงานสวัสดิการผู้สงู วัย AHV/AVS กรณี
ยังไม่เกษี ย ณ แนะน าให้ จ่ ายเงิ นหมวดนี ้ ต่อไป
เพื่อประโยชน์ ของตน หลังเกษี ยณ ค่ะ สอบถาม
โดยตรงที่ สานักงาน AHV/AVS ในเขตรั ฐที่พัก
อาศัย นะคะ
แจ้ ง ส านั ก งานสวั ส ดิ ก ารเงิ น สะสมจากการ
ท างาน PENSIONSKASSE (ถ้ ามี ) ว่ า จะจั ด
การเงินส่วนนีอ้ ย่างไร ถ้ าย้ ายออกไปอยู่ประเทศ
ไทย คุณมีสิทธิ เบิกเงินได้ ทงั ้ หมด (แต่ไม่แนะนา
นะคะ)
แจ้ ง สรรพากร เรื่ องการเสียภาษี คุณควรเสียภาษี
ของปี ที่ยังอยู่ในประเทศให้ เสร็ จสิ ้น แล้ วเมื่อย้ าย
ไปแล้ ว คุณก็ไม่ต้องเสียภาษี ในประเทศนี ้อีก
แต่สิ่งหนึง่ ที่ควรคานึง คุณได้ สญ
ั ชาติสวิสหรื อยัง เพราะถ้ า
ได้ สญ
ั ชาติแล้ ว คุณมีสิทธิที่จะกลับมาอีกเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้า
มีเพี ย งใบพ านัก B หรื อ ใบพ านัก C ก็ จ ะถูก ยกเลิ ก สิทธิ
พานัก หลังจากออกไปนอกประเทศแล้ ว หรื อถ้ า
ต้ องการกลับมา ก็ต้องเริ่ มนับหนึง่ ใหม่นะคะ....
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ปฏิทน
ิ กิจกรรม
วันอาทิตย์ ท่ ี 3 มิ.ย 2018
เวลา 10.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ ท่ ี 2 ก.ย. 2018
เวลา 10.00 – 17.00 น.

งานประชุมสามัญประจาปี
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

งานวันครอบครัว ครัง้ ที่ 13 และ ครบรอบ 20 ปี สมาคมหญิงไทยฯ
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

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

ใบสมัครสมาชิก
่
สมาคมหญิงไทยเพือหญิ
งไทย ในสวิตเซอร ์แลนด ์
ชื่อ.........................................................................นามสกุล.................................................................
ชื่อคูส่ มรส...............................................................ที่อยู่..(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
ค่าบารุ งสมาชิก รายบุคคล กลุม่ ชมรม ห้ างร้ านและองค์กรต่างๆ ปี ละ 50 ฟรังค์สวิส
ท่านจะได้ รับวารสารรวงข้ าว 3 ฉบับต่อปี เข้ าร่ วมสัมมนา ร่ วมกิจกรรมต่างๆ รวมทังได้
้ รับข้ อมูลความรู้ ตา่ งๆ
โดยมีคา่ สมาชิกเป็ นรายได้ ที่สมาคมฯ นามาใช้ ในการจัดทาเอกสาร และกิจกรรมต่างๆสาหรับสมาชิก
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มีข่าวมาบอก

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น
http://www.thaiembassy.ch
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งาน“ประดิษฐ ์ดอกไม้จ ันทน์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มพ
ิ ลอดุลยเดช”
วันอาทิตย์ ท่ ี 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ที่ซูริค สมาคมฯ ขอขอบคุณ คุณภูษิตา ฮูเบอร์ พร้ อมคณะที่ดูแลอานวยความ
สะดวกเรื่องสถานที่ และอาหาร รวมทัง้ คุณแม่ ยุพาพร เสือกุล-คานโดนี และน้ องนาตาลี เลมันน์ ที่ไปเป็ นผู้ช่วยสอนนะคะ

วันที่ 8-9 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ร่วมงานเทศกาลไทย
จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร ์น
้ งขัน เข้มแข็ง
ทีมนี แข็
มากๆๆ

เอกอัครราชทู ต นายกิตติพงษ ์ ณ ระนอง เป็ นประธานในพิธ ี

ถวายพระพร ในหลวงร ัชกาลที่ 10 เนื่ องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 65 พรรษา
่ นที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ทีสถานเอกอั
่
เมือวั
ครราชทูต ณ กรุงเบิร ์น

