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"  หญิงไทย  สัญจรที่บา เ ซิล "    

สมาคมเพ่ือนไทยบาเซิลและปริมณฑล 
เชิญคณะกรรมการสมาคมฯ ไปบรรยาย
หัวข้อระบบประกันสังคม ประกันสุขภาพ 
กฎหมายแรงงานควรรู้ และการเตรียมตัว
ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทย รวมทัง้การถาม
ตอบหวัข้อ กฎหมายครอบครัว และมรดก 

  

ขอขอบพระคณุ 

ท่านเอกอัครราชทูต นายจักรี ศรีชวนะ 
ท่ีเดินทางมาเย่ียม ดแูลทกุข์สขุของพวกเรา  

 

ขอขอบคุณคณะจัดงานสมาคมเพ่ือนไทย
บาเซิล ท่ีเชิญพวกเรา และประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่ีน้องคนไทย
มาร่วมฟัง และเลีย้งอาหารกลางวนั และท่ี
ส าคัญพ่ีน้องชาวไทยและสวิส ท่ีมาฟัง 
ขอบคณุทกุท่านมา ณ ท่ีนี ้ 

วันเสา ร์ที่  14 กันยายน ค.ศ.  2019  

ที่  CLIQUENKELLER DER VEROFFENEN DEECHT, 

AESSCHENVORSTADT 52/54 ,  BASEL  
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บทบรรณาธกิาร  
สวสัดีค่ะเพื่อนผู้อ่านวารสารรวงข้าวทกุท่าน  

วารสารฉบับส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีหนู ที่อยู่
ในมือท่านฉบับนี  ้ดิฉัน รู้สึกว่าตัวเองโชคดี ส่งท้ายปี  
หลงัจากตามหาคนท างานฝ่ายศิลป์มานาน และแล้วฝันก็
เป็นจริง เร่ิมฉบับนีด้้วยการท าปก บางทีความหวัง ความ
ฝัน อาจต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าจะเป็นจริง การรอคอย 
และไม่ยอมทิง้เปา้หมาย สกัวนัเม่ือเหตพุร้อม สิ่งที่หวงัก็มา
ทักทาย ไม่ว่าเป้าหมายจะขนาดใด ย่อมเป็นไปได้ทัง้นัน้ 
อยู่ที่ความมุ่งมัน่เพื่อให้ได้มา  

ดังเช่นสาวน้อยเกรตา ผู้จุดประกาย รณรงค์ให้มี
การด าเนินการเพื่อแก้ไขและปกป้องสภาพภูมิอากาศ 
บางครัง้การมองไม่เห็นโลงศพของคนเรา จึงยงัไม่อาจหลัง่
น า้ตา แต่เมื่อเห็น บางทีก็สายไป 

จึงอยากจะเชิญชวนพวกเรา มาใช้ชีวิตแบบรัก
โลกกนัให้มากขึน้ เป็นอย่างไรนัน้มีให้อ่านในเลม่นะคะ รู้ว่า
ไม่ใช่เ ร่ืองง่าย แต่ถ้าไม่ท า ลูกหลานอาจอยู่บนโลกนี ้
ล าบาก จึงขอน าค าสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “การ
ท าดีนัน้ท ายากและเห็นผลช้า แต่ก็จ าเป็นต้องท า เพราะหา
ไม่ความชัว่ซึง่ท าได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพนูขึน้
อย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตัง้ใจและ
เพียรพยายามให้สุดก าลัง ในการสร้างเสริมและสะสม
ความดี” ฉนัใดก็ฉนันัน้ น ามาปรับใช้ได้กบัทกุเร่ืองจริง ๆ  

เราเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขที่ทรงอุทิศตนให้แก่ประชาชนอันเป็นที่รัก มี
ศาสนาพุทธเป็นที่พึ่งทางใจ เราคนไทยไม่ว่าไปอยู่ที่ไหน 3 
สิ่งนี ้ติดตัว ติดใจเราไปทุกที่ ดังเห็นได้จากบทความเร่ือง 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ดิฉันขอเป็นก าลงัใจให้กับทุกความหวงั ความฝัน 
ที่จะเกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2563 นีน้ะคะ 
 กุหลาบ ไทรโพธิภ์ู ่(saipopoo@gmx.ch) 

 

 
 
 
 
สารจากประธาน 
สวสัดีค่ะเพื่อนสมาชิกและผู้อ่านทกุคน 
 ครบวาระอีกครัง้ ที่ได้มาทักทายเพื่อนสมาชิก 
และผู้สนใจที่ได้อ่านวารสารฉบบันี ้และขอถือโอกาสนีเ้ป็น
ตัวแทนของคณะกรรมการสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย 
สวิตเซอร์แลนด์ มาขอบคณุผู้ เป็นสมาชิก ให้การสนบัสนนุ
การท างานจิตอาสาของสมาคมฯ และได้มาร่วมกิจกรรม
ตลอดปีที่ผ่านมา ทัง้การเข้าสัมมนาหัวข้อกฏหมาย การ
เข้าร่วมในคอร์สอบรมเจริญสติ การเขียนบทความเพื่อ
วารสารรวงข้าว การสนับสนุนด้วยเงินทุน รวมถึงการร่วม
แรง ร่วมใจในการจดังานทุกกิจกรรม ประสบความส าเร็จ 
บรรลตุามเปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ฉบบันีเ้ป็นฉบบัสดุท้ายของปี ก่อนจะสิน้สดุปีเก่า 
2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 จึงขอกล่าวค าขอบคุณทุกท่าน 
และขอคุณพระ รัตนตรัยอ านวยพรใ ห้ทุกท่ านและ
ครอบครัว ประสบความส าเร็จในทกุสิ่งในปีใหม่นี ้ 
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ตัง้แต่จ าความได้ ฉนัก็ได้รับการปลกูฝังเร่ืองความ
รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผ่านสิ่งต่าง ๆ รอบตวั  
ส าหรับฉนั การยืนตรงเคารพธงชาติ เวลา 8 โมงเช้า และ 6 
โมงเย็น เป็นเสมือนเหตุการณ์ประจ าวันตัง้แต่สมัยเป็น
นกัเรียน มีใครบ้างร้องเพลงชาติไม่ได้ (ถึงไม่ได้หมด ก็ร้อง
คลอได้ละนะ) และสิ่งที่ฉันแปลกใจมาก  เมื่อมาอยู่
สวิตเซอร์แลนด์ คือ ฉันไม่เคยเห็นนักเรียนที่นี่ ยืนเข้าแถว
เคารพธงชาติ เขาไม่มีเสาธงในโรงเรียนเหมือนบ้านเราด้วย 
แล้วคนสวิสเขาฝึกร้องเพลงชาติกันตอนไหนหนอ  แต่ฉัน
คิดว่าเขารักชาติของเขานะ เร่ืองนีแ้สดงให้เห็นว่า การรัก
ชาติ ไม่ได้อยู่ที่การร้องเพลงชาติได้อย่างเดียว ยังมีอื่น ๆ 
อีกมากมาย ที่แสดงออกถึงความรักชาติ ลองถามตัวเรา
เองก็แล้วกนั ว่าสิ่งใดที่บอกว่าเรารักชาติของเรา  

ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ ไม่
ว่าชาติไหน สงัเกตดุวู่า ทกุชาติมีศาสนาประจ าชาติของตน 
ตวัฉนันัน้ ก็หิว้ป่ินโตตามพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ไปวดั ท าบญุ 
ตกับาตร ฟังพระเทศน์ แบบรู้เร่ืองบ้าง ไม่รู้เร่ืองบ้าง จนโต
ถึงตอนนีค้วามเข้าใจหลกัธรรม ค าสอนของพระพุทธเจ้า 
และน ามาเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต ท าให้เป็นคนสขุง่าย 
มากขึน้ตามล าดบั 

ส าหรับสถาบันพระมหากษัตริย์นัน้ ฉันเกิดใน
รัชกาลที่ 9 พอรู้ความก็เห็นรูปในหลวงแขวนไว้ที่บ้าน และ
ทุกบ้านที่ฉันเห็น ไม่ว่าจะเป็นรูปในปฏิทิน หรือรูปที่ใส่
กรอบ 

 
 
 
 

และข่าวในพระราชส านกั ดกูนัทกุวนั ก่อนเข้านอน รู้ว่าทรง
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พระองค์ทรงดูแลพสกนิกร 
และพฒันาประเทศให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสขุ และมีความ
เจริญรุ่งเรือง ฉนัรู้สกึรักและเทิดทนูในหลวงของฉนัมาก จน
ครัง้หนึ่งจ าได้ว่าตอนนัน้น่าจะอยู่ชัน้มธัยมแล้ว แต่จ าไม่ได้
ว่าเกิดอะไรขึน้ แต่จ าความคิดตอนนัน้ได้ว่า ฉันสามารถ
สละชีวิตของฉนัได้ เพื่อในหลวงของฉนั 

เมื่อย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ ถึงตอนนีก้็ 10 ปี
กว่าแล้ว สิ่งที่เห็นคือ คนไทยที่นี่ ซึ่งมีประมาณ 30,000 
กว่าคน มีความเก่ียวข้อง และผูกพนักับวดั ซึ่งเป็นสถานที่ 
ที่ให้ชาวพุทธมารักษาศีล ฟังธรรม ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม 
นั่งสมาธิ ด้วยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี ้ช่วยให้เราคลายทุกข์จาก
การด าเนินชีวิต ต่างบ้านต่างเมือง ความไม่เข้าใจ การต้อง
ปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ก็ยิ่งท าให้ความทุกข์เกิดง่ายขึน้ 
การมีวดั และพระเป็นที่พึ่งทางใจ น ามาซึ่งความสขุแก่เรา
ได้  และสถาบนัพระมหากษัตริย์ สวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่
เล็กกว่า ประเทศไทย 10 เท่า มีวัดไทย 6 วัด ซึ่งการสร้าง
และด ารงอยู่ มีความเก่ียวข้องกับสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
เพราะสมเด็จย่า สมเด็จพระพี่นาง ฯ ในหลวงรัชกาลที่ 8 
และ 9 เคยพ านกัอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ถึง 18 ปี แล้ววดัต่าง 
ๆ เกิดขึน้อย่างไร ฉนัจะเลา่ให้ฟังดงัต่อไปนี ้

 

❖ วัดศรีนครินทรวราราม เป็นวดัเฉลิมพระเกียรต ิ
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)  
และเป็นวดัสาขาของวดัเบญจมบพิตรดสุิตวนาราม เดิมมี
ชื่อว่า “วัดไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์” (โดยใช้ชื่อ
สมาคมวัดไทยเป็นชื่อของวัดเป็นการชั่วคราว) เร่ิมก่อตัง้
ขึ น้ ใน รูปแบบของ “สมาคมวัดไทย”  เมื่อวันที่  18 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) โดยอาศยัสถาน 

ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
ณ สวติเซอรแ์ลนด ์
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กงสลุกิตติมศกัด์ิของไทย ณ นครซูริก เป็นที่ท าการสมาคม 
มีอดีตกงสุลกิตติมศักด์ิ คือ นายเฮนร่ี สไตเนอร์ (Henry 
Steiner) เป็นประธานสมาคมคนแรก การก่อตัง้สมาคมวดั
ไทยขึน้นัน้ กงสุลสไตเนอร์ในฐานะประธานสมาคม และ
คณะกรรมการ ได้น าความขึน้กราบบงัคมทลู ล้นเกล้าฯ ทัง้
สองพระองค์ คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อทรงทราบถึงความเป็นไปทุก
ประการ 

และเมื่อ พ.ศ. 2553 (ค.ศ.1990) ขณะพระองค์
ท่ า น ท ร ง มี พ ร ะ ช นม ายุ  90 พ ร ร ษ า  ไ ด้ เ ส ด็ จ ม า
สวิตเซอร์แลนด์ และพระราชทานพระราชทรัพย์แก่วดัไทย
เป็น จ านวน 236,964 ฟรังก์ เพื่ออุปถัมภ์บ ารุงวดัไทย และ
พระองค์ท่าน พระราชทานนามว่า “วัดศรีนครินทรวรา
ราม”  เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993) 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังได้พระราชทาน
พระราชานุญาตให้คณะกรรมการสมาคมวัดไทยจด
ทะเบียนตัง้ “มูลนิธิสมเด็จย่าเพื่อวัดศรีนครินทรวรา
ราม” (เดิมเรียกว่า “มลูนิธิสมเด็จย่าเพื่อวดัไทย”) อีกด้วย 

เมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ได้เสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานประกอบพิธี
เปิดอย่างเป็นทางการ โดยสร้างพระอุโบสถเหนือศาลา
เอนกประสงค์ ซึ่งพระอุโบสถดังกล่าวท าให้วัดแห่งนีม้ี
องค์ประกอบครบส าหรับการเป็นวัด และมีห้องประชุม 

สามารถรองรับผู้ ไปปฏิบัติกิจทางศาสนาได้ทุกโอกาส 
รวมทัง้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมส าหรับพุทธศาสนิกชน 
อาทิ การจัดการเรียนการสอนวิชาการด้านธรรมะให้แก่
เยาวชน และการจัดค่ายธรรมะเยาวชน รวมทัง้ การสอน
ภาษาไทยและศิลปวฒันธรรมไทยในทกุวนัอาทิตย์ด้วย 
❖ วัดพุทธวิหารเอชาลองส์ 

(Wat Buddhavihara Echallens) 

เป็นวดัเทิดพระเกียรติ สร้างขึน้เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกศุลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช 
ในวโรกาสพระชนมายคุรบ 6 รอบ 72 พรรษา และเพื่ออทุิศ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี วดัพุทธวิหารฯ เดิมชื่อ ส านกัสงฆ์ไทยเมืองเจนีวา ซึ่ง
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่า “วัดไทยกรุงเจนีวา” ได้ก่อตัง้
ขึน้ในรูปแบบของ “สมาคมพุทธธรรม” (BUDDHADHAM 
ASSOCIATION) ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อ
วันที่  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2541(ค.ศ.1998)  ในอดีต 
พุทธศาสนิกชนชาวไทยหรือแม้แต่ชาวลาวและกัมพูชา ที่
อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ กลุ่มที่ใช้ภาษาฝร่ังเศส ต้อง
เดินทางไปท าบุญที่วัดอื่น ๆ ชาวไทยกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใน
สวิตเซอร์แลนด์มาเป็นเวลานาน จึงได้ร่วมใจกันสร้างวดันี ้
ขึ ้น  โ ด ย ป ร ะ ส ง ค์ ใ ห้ ตั ้ง อ ยู่ ใ น ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส คือ นครเจนีวา ต่อมาได้
ย้ายมาอยู่ที่เมืองโลซานน์ รัฐโวด์ โดยมีหม่อมเจ้าภุมรี
ภิรมย์ ยุคล ด ารงต าแหน่งประธานสมาคม และให้การ
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สนบัสนุนช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของสมาคมอย่างแข็งขัน
มาโดยตลอด ต่อมามีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ส าหรับเยาวชน และพทุธศาสนิกชนที่สนใจ 

 

 

❖ วัดธรรมปาละ (Wat Dhammapala)  
เป็นวดัสาขาวดัหนองป่าพงซึ่งเป็นวดัป่าสายปฏิบัติใน

จงัหวดัอุบลราชธานี โดยวดัธรรมปาละ มีแรงบนัดาลใจใน
การก่อตัง้เช่นเดียวกันกับวัดหนองป่าพง คือเพื่อ เป็น
สถานที่ส าหรับประพฤติปฏิบตัิ ฝึกฝน และอบรมพระภิกษุ-
สามเณร ผู้ มุ่งสู่ความพ้นทุกข์ให้เป็นผู้ มักน้อย สันโดษ 
เสียสละ พากเพียรเพื่อมรรคผลนิพพาน และน าพาไปสูก่าร
เป็นสมณะที่งดงาม ด้วยการรักษาวัตรปฏิบัติตามธรรม
วินัย อันจะเป็นเหตุให้เกิดความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น ร่วม
ประคองค า้ชูพระศาสนาให้มีอายุยืนยาว เจริญรุ่งเรือง 
กระทั่งต่อมาได้เป็นศูนย์กลางการอบรมสัง่สอนตามหลัก
แห่งพระพุทธศาสนา ให้กับนกัปฎิบตัิธรรมทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จนเป็นแรงศรัทธาเกิดสาขาขยายไปยัง
ประเทศทั่วโลก และมีสาขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ปัจจุบันตัง้อยู่ที่เมือง Kandersteg รัฐเบิร์น เจ้าอาวาสคน
แรกคือพระอาจารย์ถิรธัมโม เป็นชาวแคนาดา ได้รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มผู้สนใจพุทธศาสนาชาวสวิสและชาว
เยอรมนัที่มีศรัทธา ร่วมแรงร่วมใจก่อตัง้วดัในปี พ.ศ. 2534 
(ค.ศ.1991) และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณบริจาคพระราชทรัพย์เป็นทุนก่อตัง้
วดัธรรมปาละ ในวโรกาสพระชนมายคุรบ 90 พรรษา  
 

❖ วัดพุทธเจนีวา (Wat Buddha Geneva)  
ต้นปี พ.ศ. 2551 วดัพุทธเจนีวา ได้ก่อตัง้ขึน้ภายใต้

การท างานของสมาคม Dhammakaya International 
Meditation Association จดทะเบียนขึน้กับหอการค้า

เจนีวา มีส านกังานตัง้อยู่ที่เมือง Versoix แต่สถานที่ตัง้ของ
วัด และที่พักอาศัยของพระสงฆ์จะอยู่ในเมือง Bellevue 
วัดพุทธเจนีวามีค าขวัญว่า “วัดพุทธเจนีวา บุญสถาน

เพื่อการปฏิบัติธรรม” ดงันัน้การจดักิจกรรมงานบุญต่าง 
ๆ จึงสอดคล้องกับค าขวัญที่มุ่งเน้นเร่ืองการปฏิบัติธรรม
และนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นพืน้ฐาน นอกจากนีย้ังให้
ความส าคญักับการจดักิจกรรมการสอนธรรมะ โดยมุ่งเน้น
ที่ความสงบ และความเป็นระเบียบตามวิถีพทุธ เพื่อก่อเกิด
ความสงบ ความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระรัตนตรัย 
❖ วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์  

ตัง้อยู่ที่ Gumm 11, Arni บนเขาในเมืองเบิร์น ก่อตัง้เมื่อ 
14 ก.ค. 2556 ภายในมีที่พัก และสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้มาปฏิบตัิธรรม กิจกรรมที่มีคือ การปฏิบตัิธรรมนัง่
สมาธิสุดสปัดาห์ บางช่วง 7 วัน และมีเป้าหมายสูงสุดให้
คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การมีความสขุจากภายใน 
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❖ วัดไทยติชิโน่ (Wat Thai Ticino  
วดัเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าฯ เป็นวดัสาขาของวดัศรี 

นครินทรวราราม ตัง้อยู่ในเขตหมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อหมู่บ้าน 
Quartino ในเขตจังหวัดติชิโน่  (Ticino) อยู่ทางใต้ของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วัดนีอ้ยู่ภายใต้การดูแลของ 
"สมาคมชาวพุทธไทย-สวิส รัฐติชิโน่"  ซึ่งได้เร่ิมก่อตัง้
ขึน้เมื่อวันที่ 16  กันยายน พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบ
ของพระเทพกิตติโมลี    เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม 
ได้ส่ง พระมหาฉัตรชัย วรชโย ซึ่งเคยอยู่ปฏิบัติศาสนกิจที่
วดัศรีนครินทรวราราม สวิตเซอร์แลนด์ ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2545-
2557 ให้มาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดไทยติชิโน่ ในฐานะเจ้า
อาวาสและได้ด าเนินการก่อตัง้วัดไทยติชิโน่อย่างจริงจัง
ตัง้แต่ปี พ.ศ 2559 ขณะนีว้ัดไทยติชิโน่มีสมาชิกจ านวน
กว่า 250 ครอบครัว ซึง่มีทัง้ครอบครัวชาวไทย ลาว กมัพชูา 
สวิส อิตาลี และชาติอ่ืน ๆ ที่พ านกัอาศยัอยู่ทางตอนใต้ของ
สวิตเซอร์แลนด์ 

นอกจากวัดจะเป็นศูนย์รวมใจ คนไทยในสวิตฯ 
แล้ว สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยทุกคนไม่ว่าจะแห่งหน
ต าบลไหน ไม่ว่าบ้านหลังเล็ก หลังใหญ่ ไม่ว่าพระบรม
ฉายาลักษณ์จะขนาดเท่าใด เก่าซีดขนาดไหน แต่ความ
ศรัทธาต่อพระองค์ท่านไม่เคยแปรเปลี่ยน พระองค์ทรงเป็น
เหมือนสัญลักษณ์แห่งความดี และความเสียสละ นี่คือ 
เหตุผลว่าท าไมคนไทยถึงรักในหลวงรัชกาลที่ 9 มากมาย
ขนาดนี ้

 ตัง้แต่มาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ทกุปีในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันพ่อ พวกเราจะรวมตัวกันถวายพระพร มี
กิจกรรม เรารักในหลวง ป่ันเพื่อพ่อ และเมื่อวันที่พระองค์

เสด็จสวรรคต ฉนันัง่รับประทานอาหารกบัเพื่อน ๆ ชาวไทย 
น้องจากเมืองไทย โทรมาสง่ข่าว เราต่างกลัน้น า้ตาไว้ไม่อยู่  
และเสียน า้ตาทุกครัง้ที่นึก และเห็นภาพ ในช่วงนัน้ เราคน
ไทยมีความรู้สึกไม่ต่างกัน หลงัทราบข่าวการสวรรคต ฉัน
ไปร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัย และความร าลึกถึงใน
หลวงที่เมืองโลซานน์  คนไทยรวมตัวกันเยอะมากจนคน
ใกล้ตัวฉัน แปลกใจ และเมื่อกลับไปเมืองไทย ยังได้ไป
กราบพระบรมศพ ซึ่งแม้จะต้องยืนรอถึง 13 ชัว่โมง ก็ไม่ได้
ท าให้ฉันหวั่นไหว จนถึงวันนี ้เวลามีภาพ หรือวิดีโอเก่า ๆ 
เร่ืองราวของพระองค์ท่านที่น าออกมาเผยแพร่ ผ่านสื่อต่าง 
ๆ ฉันยงัคงกลัน้น า้ตาไว้ได้ยาก หากดจูนจบ บ่อยครัง้เลือก

ที่จะไม่ด ู 

เ มื่ อ ค ร บ วั น
สวรรคตทุกปี 
พวกเราต่างไป
ท า บุ ญ ที่ วั ด 
เ พื่ อ บ า เ พ็ ญ
กุศลถวายเป็น
พระราชกุศล 
และปีนีใ้นวนัที่ 
13 ตุ ล า ค ม 

พ.ศ. 2562 ครบรอบ 3 ปีแห่งการสวรรคต พวกเราต่าง
ร่วมกนัเดินทางไปท าบุญตามวดัต่าง ๆ ใครอยู่ใกล้ที่ไหน ก็
ไปที่นั่น เราต่างใส่สี เหลืองสีแห่งความจงรักภักดี ไป
ร่วมงาน แสดงออกถึงความภูมิใจ ที่ได้เกิดในใต้ร่มพระ
บรมโพธิสมภาร ของในหลวงรัชกาลที่ 9  และเราจะ 
 "ท ำหน้ำท่ีของเรำให้ดีท่ีสดุ แบบท่ีท่ำนท ำเป็น

ตวัอยำ่งใหเ้รำเห็นมำตลอด".... 
 

แหล่งข้อมูล : บทความเร่ือง วดัไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรียบเรียง
โดยนางสาวพทัธ์ธีรา ร่ืนพิทกัษ์ นกัพฒันาระบบราชการปฏิบตัิการ สถาน
เอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น และ 
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9590000066573 
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ตม. 6 และ ตม. 30 เป็นข้อกฏหมายไทย
เกี่ยวกับการเข้าเมืองของชาวต่างชาติ 
ใบ ตม. 6 คือ แบบฟอร์มส ำหรับบุคคลที่เดินทำงเขำ้ 

หรือออกรำชอำณำจักรไทย ซึ่งเป็นแบบฟอร์มส าหรับ
เก็บข้อมลูในการตรวจคนเข้าเมืองเป็นหลกั จากกรณีความ
สนใจ เร่ืองเก่ียวกับการกรอกใบผ่านเข้า-ออก เมื่อเดิน
ทางผ่านประเทศไทย รัฐบาลออกค าสั่งยกเลิกการใช้ใบ 
ตม. 6 ส าหรับคนไทย และใช้หนังสือเดินทางไทยแล้ว 
ตัง้แต่วนัที่ 16 กนัยายน 2560 และเมื่อเร็ว ๆ นีม้ีข่าวจาก
ฝ่ายรัฐบาลว่าก าลังจะยกเลิก การกรอกใบ ตม.6 (และ 
ตม. 30) ส าหรับชาวต่างชาติ ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ใน
เดือน พฤศจิกายน หรือธันวาคม ปีนี  ้ (ตามข่าว เมื่อ
กลางเดือนกนัยายน ที่ผ่านมา) แต่กำรยกเลิก จะเป็นกำร
ยกเลิกกำรใชใ้บ ตม.6  ที่เป็นกำรเขยีน แลว้ใชร้ะบบใหม่ 

เป็น QR Code แทน เมื่อนักท่องเที่ยว เดินทางผ่านด่าน 
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จะแจก QR Code แล้วใช้ QR 
Code นัน้ในการเช็คอินที่โรงแรม ไม่ต้องกรอกข้อความ 
เพราะในโค๊ดนัน้มีข้อมูลครบ เป็นระบบ one click กดปุ่ ม

เดียว ใช้งานได้ครบเลย  นักท่องเที่ยวน่าจะพอใจ ไม่มี
ความยุ่งยาก 
ท าไมถึงต้องมี ใบ ตม. 6  
หลายคนจะคิดว่าท าไมต้องยุ่งยาก เขียนข้อมลูนี ้ในหลาย
ประเทศอื่น  ๆ  ไม่เห็นต้องใช้ ก็อาจจะเดาได้ว่าระบบการ
เก็บข้อมูลอิเล็คโทรนิคของเขาดี ไม่ต้องใช้กระดาษให้
วุ่นวาย ประเทศไทยก าลังพัฒนาเร่ืองเล่านี ้คงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในเร็ววนันี ้แน่นอนดงัที่กลา่วข้างต้น 
ใบตม.6 นี ้มีความส าคัญกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  เป็น
เร่ืองของความปลอดภยัทัง้ของตวันกัท่องเที่ยวเอง ว่าคน ๆ 
นัน้เข้ามาในประเทศ เพื่อจุดประสงค์ใด…มาท่องเที่ยว 
หรือมาท างาน…มานานเท่าไร…มาแล้วพักอยู่ที่ไหน อยู่
โรงแรม อยู่บ้านเพื่อน… ถ้าเกิดเหตุอันไม่น่าเกิด ใบนีจ้ะ
สามารถช่วยบอกข้อมูล หรือตามหาตัวของนักท่องเที่ยว
คนนัน้ได้ เพราะมีทัง้ลายมือ และลายเซ็น 
ประโยชน์ของการเก็บข้อมูลจากใบ ตม. 6 ส าหรับ
ทางราชการ คือ 
1. เร่ืองความมั่นคง ต้องเก็บข้อมลูของผู้ เดินทางเข้า-ออก
ราชอาณาจกัร 

ตม. 6 และ ตม. 30 
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2. เร่ืองเศรษฐกิจ หน่วยงานการท่องที่ยวต้องการข้อมลู
นักท่องเที่ยว ซึ่งมาจากแต่ละประเทศ เพื่อวิเคราะห์ 
วางแผนการตลาด และเพื่อการพฒันาการท่องเที่ยว 
การยกเลิกใบ ตม. 6 ส าหรับคนไทย ไม่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์ทัง้สองข้างต้นนี ้แต่มีประโยชน์ในการให้
ความสะดวกแก่ผู้ เดินทาง ลดเวลาแออัดที่ด่านตรวจคน
เข้าเมือง และประหยัดเงินงบประมาณในการพิมพ์ ได้
จ านวนหนึ่ง ลองค านวนดู เพราะถ้ามีคนไทยผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง 3 แสนคน ต่อเดือน และค่าพิมพ์ใบ ตม. 
6 ใบละ 75 สตางค์  

ตม. 30 
จาก ใบ ตม. 6 ก็ต่อเนื่องมาถึง ใบ ตม. 30 
ตม.30 คือ  กำรแจ้ง ท่ีพักคนต่ำงด้ำว  ตำม

พระรำชบญัญติั คนเขำ้เมือง พ.ศ. 2522 มำตรำ 

38  ก่อนอื่นขอลอก ข้อความ ในพระราชบญัญัติ คนเข้า
เมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 

“มาตรา 38 เ จ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ ครอบครอง
เคหสถาน หรือผู้ จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าว ซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว
เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่
ท าการตรวจคนเข้าเมืองซึ่ งตัง้อยู่ ในท้องท่ีท่ีบ้าน 
เคหสถาน หรือโรงแรมนัน้ตัง้อยู่ภายใน 24 ชั่วโมงนับ
แต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใด ไม่มีที่
ท าการตรวจคนเข้าเมืองตัง้อยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ นั ้น  ในกรณีที่ บ้าน 
เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตาม
วรรคหน่ึง ตัง้อยู่ ในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร ให้
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง” 

แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพกัอาศยั ส าหรับ
เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30) 
ประกอบด้วยเอกสาร 2 สว่น (2 แผ่น) สว่นแรก เป็นการ
กรอกรายละเอียดข้อมลูของเจ้าบ้านฯ และที่ตัง้สถานที่ที่มี

คนต่างด้าวเข้าพกัอาศยั สว่นที่ 2 เป็นบญัชีรายชื่อคนต่าง
ด้าวที่เข้าพกัอาศยั 
        การกรอกรายละเอียดในแบบตม.30 ส่วนที่ 2 ขอให้ 
กรอกให้ครบทุกช่อง โดยให้ดูจากหนังสือเดินทางของ
บุคคลต่างด้าวเป็นหลัก และการกรอกให้ใช้วิธีพิมพ์หรือ
เขียน ถ้าเป็นการเขียนให้เขียนเป็น BLOCK LETTER และ
มีข้อพงึระวงัในการกรอกดงันี ้
        1. ชื่อคนต่างด้าว ต้องเว้นช่องว่างระหว่าง ชื่อตวั ชื่อ
กลาง ชื่อสกลุ ให้เห็นชดัเจน 
        2. เลขที่หนังสือเดินทาง หากมีตัวหนังสือข้างหน้า 
หรือข้างหลงัตวัเลขให้เขียนลงไปด้วย 
        3. ช่องบัตรขาเข้าเลขที่ ให้กรอกเลขที่บัตรขาเข้า 
(บัตร ตม.6) ซึ่งแนบอยู่ในหนังสือเดินทาง โดยกรอก
เช่นเดียวกนั 
        4. การกรอกเลขที่หนังสือเดินทาง กล่าวคือ หากมี
ตวัหนงัสือ ให้กรอกตวัหนงัสือลงไปด้วย 
        5. วันเดินทางเข้า หมายถึง วันที่คนต่างด้าวเดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ส าหรับวันที่เข้าพัก ให้
กรอกลงในแผ่นหน้าของใบแจ้งรับคนต่างด้าว เข้าพัก
อาศยั 

พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในแบบ 
ตม.30 เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกรอกข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว พนกังานเจ้าหน้าที่ท าการรับแจ้งและ
ฉีก แบบ ตม.30 สว่นลา่งให้ผู้แจ้งเก็บรักษาต่อไป  

นี่แหละค่ะ ท่านผู้อ่าน กฏหมายข้อความข้างต้นนี ้
มีมานาน เก่าแก่ 40 ปีแล้ว การไปพกัโรงแรม พนกังานจะ
ขอดูและท าส าเนาหนงัสือเดินทางผู้ เข้าพัก เพื่อน าไปแจ้ง
ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองต่อไป เป็นเร่ืองปกติ แต่ถ้าเรา
พาชาวต่างชาติมาพกัที่บ้าน ก็ต้องใช้กฏหมายข้อเดียวกัน 
ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง ไม่เช่นนัน้จะมีโทษปรับสูงสุด 
ถึง 10,000 บาท ถึงแม้จะเป็นชาวต่างชาติที่อาจจะเป็น
เจ้าของห้องพัก หรือเจ้าของคอนโด ก็ตาม  อยู่ภายใต้
กฏหมายข้อเดียวกนั แต่เพราะเราไม่เคยรับทราบกฏหมาย
ฉบับนี ้ จึงกระท าความผิดด้วยความไม่รู้ และเจ้าหน้าที่
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ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดตามตรวจสอบ จึงผ่านมาด้วยดี จะมี
บางรายที่ถกูตรวจสอบและถกูปรับ จะโวยวายกนัเล็กน้อย  

ส าหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเร่ืองที่พักให้ถูกต้อง ส่วน 
ใหญ่พบว่าการยื่นเร่ืองค่อนข้างยากล าบาก ซับซ้อน ใบ 
ตม.6 ก็มีไปแล้ว นี่ต้องใช้เอกสารอีกหลายอย่าง ส าเนา
หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ส าเนาวีซ่า ช่องทางการ
ติดต่อกับส านกังาน ก็ยุ่งยาก ทัง้เจ้าบ้าน นกัท่องเที่ยว นกั
ธุรกิจ ที่ประสบปัญหาจึงพากันลงข่าวโซเชียลมีเดีย ท าให้
ส านักตรวจคนเข้าเมือง ต้องหาหนทางเร่งรีบแก้ไข
สถานะการณ์ และเตรียมเสนอแก้ไขกฏหมายคนเข้าเมือง 
ตามที่มีการแถงข่าวเมื่อกลางกนัยายนที่ผ่านมา ตามที่เลา่
ไว้ข้างต้น ทัง้นีเ้พื่อความสะดวกของนกัท่องเที่ยว นกัลงทนุ
ที่เข้ามาท างาน สร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของประเทศ แต่การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขกฏหมาย ไม่สามารถท ารวดเร็วดงัใจนึก 
ต้องใช้เวลาสกัหน่อย แต่ข่าวว่าใกล้คลอดเต็มทีแล้วค่ะ  

เมื่อใดที่ถึงเวลายกเลิกใบ ตม.6  และ ใบ ตม. 30 
แล้วใช้ QR Code การเก็บข้อมูลก็จะง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ 
ยุ่ งยากอีกต่อไป เช่นนัน้จะช่วยให้ความสะดวกแก่
นกัท่องเที่ยว นกัลงทนุที่ต้องการเข้าเมือง 

ถึงอย่างไรเราก็ยังต้องแจ้ง ทัง้เร่ืองการเข้าเมือง
และการพ านักของชาวต่างชาติ เพียงแต่ว่าในอนาคต จะ
เปลี่ยนวิธี ที่ว่าจะท าให้ง่ายขึน้ ไม่ได้ยกเลิกการแจ้ง โปรด
เข้าใจตรงกนั นะคะ... 

ติดตามขอ้มูลไดท่ี้  

http://www.immigration.go.th 

ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง  สายดว่น: 1178 

ท่ีอยู:่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพฯ 10120  Tel.: 0-2287-3101 

Fax: 0-2287-1516, 0-2287-1310 

รวบรวม เรียบเรียงโดย นกฮกู 

 
 
 
 

Reform der Ergänzungsleistungen (EL) [F: Réforme 
des prestations complémentaires (PC)] 
รัฐสภาของรัฐบาลสวิส (Bund [F: la Confédération]) มี
มติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2019 ให้มีการปฏิรูปกฎหมาย
เก่ียวกับเงินช่วยเหลือประเภท EL/PC ต่อไปจะใช้ค าย่อตวั
นี ้ซึ่ง EL/PC คือ เงินช่วยเหลือกรณีขาดแคลน ส าหรับผู้ที่
รับเงินบ านาญหรือรับเงินทุพพลภาพ น้อยกว่ามาตรฐาน
เงินเลีย้งชีพขัน้ต ่า และไม่มีทรัพย์สินอ่ืน มีสิทธ์ิขอรับเงิน
เพิ่ม ซึ่งบุคคลผู้ขอต้องอาศยัอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
มีสญัชาติสวิส ส่วนชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตพ านักและ
อาศยัอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ติดต่อกันนานกว่า 10 
ปี สามารถติดต่อขอรับเงิน EL/PC นีไ้ด้ในเขตอ าเภอที่
อาศยัอยู่ 
  กฎหมายปฏิรูป EL/PC จะมีผลบงัคบัใช้ปี 2021 

มาตรการหรือสาระส าคัญของกฎหมายใหม่ เพิ่มเงิน
ค่าเช่าที่อยู่อาศยั เพื่อความเหมาะสมกบัยคุปัจจบุนั 

ผู้อาศยัในเขตเมืองได้รับเดือนละ 1,370 ฟรังค์ต่อคน 
ผู้อาศยัในเขตชานเมืองได้รับเดือนละ 1,325 ฟรังค์ต่อคน 
ผู้อาศยัในชนบทได้รับเดือนละ 1,210 ฟรังค์ต่อคน 
ถ้าอยู่ 2 คน จะได้รับเพิ่มอีกเดือนละ 250 ฟรังค์ ลดเงินที่มี
ลงเหลือแค่ 30,000 ฟรังค์ (จากเดิมให้มีเงินถึง 37,500 
ฟรังค์) ถ้า 2 คน ให้มีเหลือ 50,000 ฟรังค์ พูดให้ง่ายก็คือ 

กฎหมายปฏิรูป EL/PC 
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 ผู้ รับเงินช่วยเหลือ มีเงินไม่เกิน 30,000 ฟรังค์ ผู้ที่จะขอรับ
เงิน EL/PC มีทรัพย์ได้ไม่เกิน 1000,000 ฟรังค์ต่อคน  
ถ้าเป็นคู่สมรสเมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 200,000 ฟรังค์ 
กรุณาท าความเข้าใจ ทรัพย์ที่มีนี ้ไม่นับรวมที่อยู่อาศัย 
เช่น บ้านหรือที่อยู่อาศัยอื่น  ๆ หลังจากผู้ รับเงิน EL/PC 
เสียชีวิตและมีทรัพย์มรดกเหลือมากกว่า 40,000 ฟรังค์ 
ส่วนเกินนีต้้องจ่ายเงนิคืนแก่กองทุน EL/PC จ าง่าย ๆ 
ค่ะ ผู้ ท่ีจะต้องจ่ายเงนิคืน คือ ผู้ รับมรดก 
 ลดเงินช่วยเหลือเด็กที่อายุต ่ากว่า 11 ปี ส าหรับ
เด็กอายมุากกว่า 11 ปี จะคงไว้ตามกฏหมายเดิม 
ส่วนมากแล้วจะเป็นเด็ก ที่เป็นบุตรของผู้ รับเงินช่วยเหลือ
ทพุพลภาพ 
 การจะได้รับเงิน EL/PC จ านวนเท่าใด ขึน้อยู่กับ
รายได้ของคู่สมรสด้วย ถ้าคู่สมรสรายได้มาก เงินช่วยเหลือ
ที่อีกฝ่ายจะได้รับย่อมลดลงด้วย 
 จากกฎหมายใหม่นี ้จ านวนเงินที่จะได้รับจาก 
EL/PC จะลดลง แต่ทัง้นีแ้ต่ละรัฐ จะมีเงินช่วยเหลือเพื่อ
จ่ายค่าประกนัสขุภาพด้วย ซึง่ทาง EL/PC จะน ามาหกัออก
จากจ านวนเงินที่จะได้รับจาก EL/PC ด้วย 
 ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้อยู่บ้านพักคนชรา (Heim [F: 
institution]) จะจ่ายตามหลักฐานจริง ไม่ใช่จ่ายเป็นก้อน
ทัง้หมดในครัง้เดียว และทาง EL/PC อาจจะจ่ายให้ทาง
บ้านพกัคนชราโดยตรงก็ได้ 
 เร่ืองดี ส าหรับผู้ตกงานที่มีอายุตัง้แต่ 58 ปีขึน้ไป 
กฎหมาย ใหม่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ค ร อ ง  ใ ห้ อยู่ ใ นบ ริ ษั ท 
Pensionkasse (F: caisse de pension) เดิมต่อไปได้ เมื่อ
ถึงวยัเกษียนจะมีสิทธ์ิไดร้บัเงินบ ำนำญ 

 เหตุผลของการปรับปรุงกฎหมาย EL/PC ใหม่ ก็
เพราะ  Bund / Confédération และ  Kanton / Canton 
ต้องการประหยัด  จากสถิติ ประชากรที่ รับเงิน EL/PC 
จนถึงปลายปี 2018 มีจ านวน 328,100 คน ( 17 % ) 
เชียวค่ะ... 
แปลโดย ก.ไตรค า 

กฎหมายสารพดัเร ือ่ง 

 

สิทธิของผู้ เช่า 
“ 1 อาทิตย์แล้วที่เตาอบในบ้านที่ฉันเช่าอยู่พัง ฉันแจ้ง
เจ้าของบ้านแล้ว และขอให้เขาซ่อม หรือซือ้เตาอบให้ใหม่ 
จนถึงตอนนีเ้ขาก็ยงัไม่จดัการอะไรให้ ฉนัสามารถขอลดค่า
เช่าได้ไหม” 
ตอบ ไม่ได้ค่ะ สิ่งแรกที่คณุต้องท าคือ แจ้งเจ้าของบ้านอีก
ครัง้ โดยเขียนเป็นจดหมาย จากนัน้คณุถึงจะคิดค านวนได้
ว่า จะขอลดค่าเช่า เพราะของใช้ในบ้านช ารุดเสียหาย และ
คณุต้องเขียนจดหมายแจ้งเจ้าของบ้านด้วยว่า คณุจะยงัไม่
จ่ายค่าเช่า จนกว่าเจ้าของบ้าน จะลดค่าเช่าตามสว่นของที่
เสียหายนัน้ จากนัน้คุณก็แจ้งให้หน่วยงานรัฐที่เขาดูแล
เร่ืองสิทธิและหน้าที่ของการเช่าที่พกัอาศยั ในอ าเภอที่คณุ
อยู่ ให้เขาช่วยไกล่เกลี่ยให้ ซึ่งคุณต้องท าภายใน 30 วัน 
หลงัเกิดเหต ุในกรณีของคณุก็คือ หลงัจากที่เตาอบเสีย...  
หาข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่  
Mieterverband.ch    →   Mietrecht & Beratung  →      

Ratgeber Mietrecht      →     Mängel & Schäden 
 

สิทธิเร่ืองงาน 
“ ฉันอาศัยและท างานในเมืองเบิร์น เหมือนกับในสญัญา
จ้างงาน อยู่ ๆ หัวหน้าก็บอกฉันว่า เดือนหน้าฉันต้องไป
ท างานที่สาขาในเมืองซูริค ฉันต้องยอมรับ ย้ายที่ท างานนี ้
ไหม” 
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ตอบ ไม่ต้องยอมรับค่ะ เมื่อสญัญาจ้างงานระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ที่ท างานคุณอยู่ในเมืองเบิร์น คุณก็ไม่ต้องรีบ
ยอมรับค าสัง่ ให้ไปท างานที่ซูริค สิ่งแรกที่หวัหน้าคุณต้อง
ท า คือ ต้องยกเลิกสัญญาจ้างงานอนัเก่า และเจรจาตกลง
กับคณุว่าภายใน 1-3 เดือนนี ้(ดวู่าในสญัญาจ้างงานบอก
ว่าก่ีเดือน ที่คณุหรือนายจ้างต้องแจ้งในกรณีที่ให้คุณออก
จากงาน หรือคุณลาออก) แล้วนายจ้างเสนอให้คุณท า
สัญญาจ้างงานใหม่ โดยระบุสถานที่ท างานใหม่ การจะ
ย้ายที่ท างานแบบเร่งด่วน หรือในระยะเวลาสัน้ ๆ นัน้ จะ
ท าได้ในกรณีที่บริษัทมีปัญหาเร่งด่วน และโดยรวมมีความ
สมเหตุสมผลเท่านัน้ จึงจะยอมรับได้ และการเดินทางไป
ท างานที่มากขึน้นัน้ นายจ้างต้องคิดให้เป็นเวลาท างาน
ด้วยค่ะ... 

เร่ืองของผู้ค า้ประกัน 
“สามีของฉัน ต้องการจะค า้ประกันให้กับคนรู้จกั แต่ว่าฉัน
ไม่เห็นด้วย ฉนัสามารถขดัขวางการท าค า้ประกนันีไ้ด้ไหม” 
ตอบ ได้ค่ะ ในฐานะคู่สามีภรรยา ถูกต้องตามกฎหมาย 
และยังไม่ได้แยกทางกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อาจ
อยู่ระหว่างการแยกอยู่) คนใดคนหนึ่ง จะท าการค า้ประกนั
ให้กับคนอื่นได้นัน้ ทัง้สามีและภรรยา ต้องลงลายมือชื่อ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ยินยอมร่วมกัน ในกรณีของคณุ ถ้า
คณุบอกสามีว่า คณุไม่ยินยอม เขาก็ไม่สามารถท าการค า้
ประกนัได้ หรือถ้าเขาท าค า้ประกนัคนเดียว แต่นัน่ก็จะไม่มี
ผลทางกฎหมาย เร่ืองการค า้ประกัน จะต้องเขียนเป็นลาย
ลกัษณ์อักษร เพราะนั่นหมายถึงคุณยอมรับเป็นลูกหนีใ้ห้
คนอื่นด้วยแล้ว เพราะถ้าเขาตามทวงจากลกูหนีไ้ม่ได้ เขาก็
จะมาตามหนีจ้ากคณุ ผู้ค า้ประกนันัน่เองค่ะ... 
 
ที่มา : K-Tipp Nr.15 / 18 September 2019  คอลมัน์ 
Beratung  
แปลเรียบเรียงโดย เฟราฮีรชิ 

 
 

กฎหมายคนเข้าเมืองและการบูรณาการ ปรับใหม่เร่ิม

ใช้ตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่สุดในภาพรวม คือ เกณฑ์
การบรูณาการ หรือการปรับตวัเข้ากบัสถานที่ใหม่ได้ 

กฎหมายคนเ ข้า เมื องและการบู รณาการ  ต่ อ ไปนี ้
ชาวต่างชาติ ที่อาศยัอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ต้องปฏิบตัิตาม 
ในเร่ืองความปลอดภัยในที่สาธารณะ และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ต้องเคารพกฎหมายของประเทศ 
มีทกัษะทางภาษาขัน้พืน้ฐาน และมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
หรือการได้รับการศกึษา 
ในกรณีของคนที่ไม่สามารถปรับตวั หรือบูรณาการตัวเอง 
ตามเกณฑ์ที่ ก าหนด คนนั น้ก็จะถูกปฏิ เสธ การให้
ใบอนญุาตพ านกัได้ 

ความสามารถทางภาษาในกรณีติดตามครอบครัว
ความสามารถในการพูด อยู่ในระดับ A1  
คู่สามี ภรรยา ที่คนใดคนหนึ่ง ถือใบอนุญาตพ านักถาวร 
(Ausweis C),  ใบอนุญาตพ านักชั่วคราว (Ausweis B) 
หรือคนที่ก าลงัรอผลของการขออนุญาตพ านัก (Ausweis 
F) ก่อนเดินทางเข้าประเทศ จะต้องสมัครเข้าเรียนภาษา 
ตามถิ่นที่จะไปอยู่ (ภาษาเยอรมัน อิตาลี่ ฝร่ังเศส อยู่ที่ว่า 
ที่ ที่จะไปอยู่นัน้ เขาใช้ภาษาอะไรกัน ในระดับ A 1 ตาม
กรอบอ้างอิงมาตรฐานยโุรป)  และ 1 ปี หลงัจากย้ายมาอยู่
แล้ว คณุต้องพิสจูน์ได้ว่า คณุสามารถสื่อสารได้ในระดบัA 
1 แล้วนะคะ 
เงื่อนไขท่ีเข้มงวด ส าหรับผู้ ท่ีถือใบอนุญาตพ านัก
ถาวรซี  (Niederlassungsbewilligung = Ausweis C ) 
การจะได้ใบอนญุาตพ านกัถาวรนัน้ ผู้ที่ยื่นขอ (ยงัไม่เคยมี 
/ จากเคยถือใบอนญุาตพ านกับี) จะต้องมีคณุสมบตัิครบ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด และสามารถสื่อสารด้วยการพูดใน
ระดับ A2 และการเขียน ในระดับ A1 

ใบอนุญาตพ านัก 
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ส าหรับคนที่จะต่อใบอนญุาตพ านกัถาวร (เคยได้
ใบอนญุาตพ านกัถาวรซีแล้ว เมื่อครบ 5 ปี ก็ถึงเวลาที่
จะต้องต่อครัง้ใหม่) จะต้องสามารถสื่อสารด้วยการพูด 
อยู่ในระดับ B1 และการเขียนอยู่ในระดับ A1 
การลดสถานะจากใบอนุญาตพ านักถาวร (Ausweis 
C) ลงมาเป็นใบอนุญาตพ านักชั่วคราว (Ausweis B) 
ถ้าคนที่ถือใบอนญุาตพ านกัถาวร ไม่สามารถท าได้ตาม
เง่ือนไขด้านภาษา ก็จะถกูลดลงมาให้ถือใบอนญุาตพ านกั
ชัว่คราว 

ขอแนะน า คนที่ได้ใบอนุญาตพ านักทัง้บีและ
ซีว่า ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ ให้ไปติดต่อสอบถาม ที่
อ าเภอที่คุณอยู่ ว่าคุณต้องใช้อะไรบ้าง ในการยื่นเร่ืองต่อ
ใบอนุญาต ถ้าคุณไม่มี จะได้มีเวลาไปเรียน หรือไปสอบ 
ไม่เช่นนัน้เขาจะไม่ต่อใบอนุญาตให้ หรือลดใบอนญุาตที่มี
อยู่ลงมา มีตัวอย่างมาแล้วว่า ไปขอต่อใบอนุญาตพ านัก 
แล้วอ าเภอไม่ต่อให้ ด้วยว่าการใช้ภาษา ไม่ได้ตามที่เขา
ก าหนดนะคะ  

การต่อใบอนุญาตสามารถยื่นเร่ืองได้เร็วที่สุด 3
เดือน หรืออย่างช้า 2 อาทิตย์ก่อนบตัรหมดอายนุะคะ..  

 
ที่มา : 

https://www.pom.be.ch/pom/de/index/migration/e
inreise/infos_aig.html 
แปลและเรียบเรียงโดย เฟราฮีรชิ 

 
 
 
 

 

โดย ต้นข้าว 
KESP และ KESB เป็นสองหน่วยงานของรัฐที่ไม่

ขึน้แก่กัน ชื่อคล้าย ๆ กัน ซึ่งท างานเก่ียวกับการให้ความ
คุ้มครองและช่วยเหลือคลี่คลายความเดือดร้อนของบุคคล
ที่มีความจ าเป็นที่ต้องรับการช่วยเหลือ มาดูกันว่าเขาคือ
ใคร และท าหน้าที่อะไรบ้าง 

KESP คื อ  Kindes- und Erwachsenenschutz 

Polizei คือ เจำ้หนำ้ที่ต ำรวจผูท้ ำหนำ้ที่คุม้ครองสวัสดิ

ภำพเด็กและผูใ้หญ่ 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในหน่วยงานนี ้คือ การ
ดแูลความสงบสขุ และ รักษาความเรียบร้อยตามกฏหมาย  
และเพื่อให้เห็นภาพพจน์ว่าต ารวจหน่วยงานนีม้ีหน้าที่
อย่างไร จะขอยกตวัอย่างนะคะ 

ตวัอยำ่งท่ีหน่ึง ในการดแูลรักษาความสงบ เช่น 
ถ้าพ่อแม่ปล่อยให้ลูกน้อยร้องเสียงดัง เป็นเวลานาน 
รบกวนชาวบ้าน ต ารวจจะมาตรวจตรา ดูแล ว่าเกิดอะไร 
จนกว่าจะสงบ ถ้าเหตุการณ์เกิดซ า้กันหลายหน ต ารวจมี
อ านาจถอนสิทธิปกครองบุตร ของพ่อแม่ แล้วพรากลกูไป
อยู่บ้านเด็ก  

ตวัอย่ำงท่ีสอง เร่ืองการรักษากฎหมาย แม้เป็น
เด็ก ก็ต้องปฎิบัติตามกฏหมายเช่นกัน เช่น การทิง้ขยะลง
บนถนน   ต ารวจจะเรียกไปตกัเตือนอย่างสุภาพ ให้รักษา
กฎหมาย และเคารพระเบียบปฏิบตัิ และถ้ายงัท าซ า้ ๆ อีก
หลายครัง้ ต ารวจมีอ านาจถอนสิทธิปกครองบุตร ของพ่อ
แม่ แล้วพรากลกูไปอยู่บ้านเด็ก  

ดูแล้วเหมือนเป็นการท าโทษสถานเบา แต่ไม่เบา
นะคะ ถ้ามีการพรากลูก พรากพ่อแม่ เพื่อควบคุมความ
ประพฤติ แต่ถ้าเราไม่พอใจ ก็มีสิทธิร้องเรียนได้ค่ะ 
(ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็ปไซด์ www.kesp.ch) 

ส่วนหน่วยงาน KESB มีหน้าที่  ขอบเขตการ
ท างานที่กว้างขวางกว่า 

https://www.pom.be.ch/pom/de/index/migration/einreise/infos_aig.html
https://www.pom.be.ch/pom/de/index/migration/einreise/infos_aig.html
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KESB คือ Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden   
คือ เจ้าพนักงานผู้ท าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและ
ผู้ใหญ่  

KESB หน่วยงานนี ้ได้ตัง้ขึน้ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 2013 
ทดแทนหน่วยงานเดิม ที่เรียกว่า Vormundschaft  หรือ 
สิทธิปกครอง ( Vormundschaft ผู้ ปกครอง  หมายถึง 
บุคคลซึ่งศาลตัง้ให้ใช้อ านาจปกครองผู้ เยาว์ ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ และไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอน
อ านาจปกครอง ผู้ปกครองยังอาจหมายถึง ผู้ อนุบาล ที่
ศาลตัง้ให้ดูแลคนไร้ความสามารถ และผู้พิทกัษ์ ที่ศาลตัง้
ใ ห้ดูแลคนเสมือนไ ร้ความสามารถ ผู้ด ูแลคือกลุ่ ม
เจำ้หนำ้ที่ของรัฐเท่ำนัน้  ถ้าแยกแยะค าศพัท์ vor แปลว่า 
ก่อน mund แปลว่า ปาก หรือ ค าพูด คือ ผู้ที่พูดก่อนเรา 
พดูแทนเรา นัน่เอง ) 

แต่  KESB ในปัจจบุนั มีลกัษณะกำรท ำงำน

ต่ำงออกไป 

ห น้ า ที่ ข อ ง
เ จ้ า ห น้ า ที่
หน่วยงานนี ้คือ ให้
ความคุ้มครองและ

ช่วยเหลือบุคคล ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการใช้
ชีวิตทั่วไป ให้ปลอดภัยจากอันตรายที่คาดว่าจะเกิด ใน
ขอบเขตกฏหมำย KESG (Gesetz über Kindes- und 

Erwachsenenschutz) บุ ค ค ลนั ้น ส าม า ร ถ ข อค ว าม
ช่วยเหลือด้วยตนเองจาก KESB หรืออาจเป็นผู้อื่นไปแจ้ง 
เช่น ญาติ เพื่อนบ้าน โรงเรียน หรือต ารวจที่เห็นเหตกุารณ์ 
เมื่อมีการติดต่อเข้ามา เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบจะพิจารณา
หาหนทางช่วยเหลือตามจ าเป็น 

พวกเราจะคุ้นเคยกับค าว่า สงัคมสงเครำะห์ 
และมกัจะพูดสัน้ๆว่า “โซเชียล” “กินโซเชียล” ท านอง
นี  ้ แต่หน่วยงานนี ม้ี ง ำน ท่ีมำกกว่ ำกำรให้เ งิน
สงเครำะห ์คือ  

• การให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาภายใน
ครอบครัว ระหว่างสามีภรรยา หรือระหว่าง พ่อแม่กบัลกู 

• ปัญหาเด็กที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ซึง่พ่อแม่อยู่ใน
สภาพที่ไม่สามารถดแูลลกู หรือเด็กก าลงัอยู่ในอนัตราย จะ
ให้ลกูไปอยู่บ้านเด็กไหม 

• ปัญหาเด็กในโรงเรียน  
• ปัญหาผู้ป่วยที่ช่วยตนเองไม่ได้ ไร้ผู้ดแูล หรือติด

ยา ป่วยทางจิต หรือผู้ สูงวัย ว่าควรต้องไปอยู่บ้านพัก
คนชราไหม 

จึงเป็นกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนหลำย

แขนง เช่น หมอ ครู โรงเรียน ส านกังานส่งเสริมอาชีพ การ
ท างานต้องอยู่ภายใต้กฏหมายก าหนด (KESG) หลายเร่ือง
ต้องใช้อ านาจศาลพิจารณาตัดสิน และถ้าเราไม่พอใจใน
การตดัสิน ก็สามารถร้องเรียนได้  

เจ้าหน้าที่ KESB ประกอบด้วย กลุม่ผู้ เชี่ยวชาญ 8 
คน ซึ่งเป็น ทนาย อัยการ นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สังคม
สงเคราะห์ บุคคลเหล่านีจ้ะเป็นผู้ พิจารณาหาหนทาง
ช่วยเหลือ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ เชี่ยวชาญรับเร่ืองพิจารณา
แล้ว จะแจ้งต่อศาลในการตัดสินการท างาน หลงัจากนัน้ 
จะส่งงานให้หน่วยงานที่ท างานช่วยเหลือโดยตรง หรือ
แต่งตัง้ผู้ดแูลเป็นกรณีต่อไป   

ปัญหำ....กำรละเมิดสิทธิ 

การเข้าไปขอความช่วยเหลือจากรัฐ เจ้าหน้าที่ก็
ต้องเข้ามาดูแล สืบเร่ืองราวในการหาหนทางช่วยเหลือ ก็
ต้องเปิดเผยทุกเร่ือง ทัง้การเป็นอยู่ รายได้ ทรัพย์สินที่มี
หรือ ที่ไม่มี ก็ตาม เมื่อรัฐให้ความช่วยเหลือแล้ว ก็ยัง
ติดตามผล ยิ่งในกรณีที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น
เด็ก ผู้ ใหญ่ ผู้ ป่วย หรือ ผู้ สูงวัย และถ้าจ ำเป็น รฐัก็จะ
แต่งตัง้ผ ูด้แูล ท่ีเรียกว่ำ Beistand  

เมื่อใดที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดแูล ท าให้ผู้ถูกดแูลไม่
สามารถท าตามใจในบางเร่ือง รู้สึกเหมือนมีเจ้าชี วิต 
เหตุการณ์เหล่านี ้เกิดบ่อย ๆ จนถึงขัน้ร้ายแรง ตัวอย่าง 
เช่น  

• แม่ที่ถกูพรากลกู รัฐพรากเด็กไปดแูลเอง อาจให้
ไปอยู่บ้านเด็ก หรือฝากไว้ครอบครัวบุญธรรม แม่บางราย 
แม้ไม่สามารถดูแลลูกได้ อาจเหตุจากสภาพทางจิต แต่ก็
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ทนไม่ได้ จึงเกิดคดี แม่ยอมฆ่าลูกและฆ่าตัวตายตามลูก 
เร่ืองครอบครัวเช่นนี ้ละเอียดอ่อนมาก ต้องใช้เจ้าหน้าที่
หลายสาขาช่วยกนัดแูล หรือ 

• กรณีพ่อ พาครอบครัว คือภรรยาและลูก ๆ 
หลบหนีออกนอกประเทศ เพราะถกูบงัคบัให้น าลกูคนโตไป
อยู่บ้านเด็ก ต้องเสียค่าใช้จ่ายสงู จึงพาครอบครัวหลบหนี
ไป หรือ 

• ผู้สงูวยั ถ้าป่วยช่วยตวัเองไม่ได้ ไม่มีคนดแูล จะ
ถูกน าไปอยู่บ้านพักคนชรา มีบางคนไม่ชอบอยู่ ก็อาจ
หลบหนีไปเหมือนกนั 

กรณีเหล่านี ้เคยเกิดขึน้แล้วทัง้นัน้ ฉะนัน้การให้
ความช่วยเหลือจึงต้องดูแลกัน  ถึงความต้องการของผู้มี
ปัญหา ในทุก ๆ  ด้าน อย่างจริงจัง ถ้าเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
ครอบครัว ยิ่งต้องให้ความเอาใจใส่มากขึน้ ควรให้สมาชิก
ครอบครัวทกุคนได้รับรู้ และพูดคยุปรึกษา แสดงความเห็น
กนัทกุฝ่าย  

KESB อย ูท่ี่ไหน 

หน่วยงานนี ไ้ม่ได้มีในทุกๆอ าเภอ แต่มีอยู่ ใน
อ าเภอขนาดใหญ่ และท างานครอบคลุมพืน้ที่ในหลายๆ
ท้องที่ หาที่อยู่ได้ในเว็ป KESB ของแต่ละรัฐ 

ค่ำใชจ้่ำย  

ในการด าเนินเร่ืองที่ร้องเรียน KESB มีสิทธิเรียก
ค่าใช้จ่าย และควรจะแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ มาขอความ
ช่วยเหลือ ได้รับทราบ ในกรณีที่ผู้ ขอความช่วยเหลือ ไม่
สามารถจ่าย เพราะขาดแคลน ก็สามารถท าเร่ืองขอรับการ
ยกเว้น ค่าใช้จ่ายศาล และ/หรือ ค่าทนาย  

ถึงอย่างไร การไปขอความช่วยเหลือจาก KESB ก็
เป็นหนทางหนึ่ง ว่าเมื่อมีปัญหาจะไปปรึกษาใครได้บ้าง 
อีกทัง้เราก็มีสิทธิที่จะออกความเห็นหรือโต้แย้งได้ เพื่อให้
ได้ซึง่ที่เราต้องการ หลาย ๆ คนที่อยู่ในความดแูลของ 
”โซเชียล” คงจะเข้าใจ และเห็นประโยชน์ในหน่วยงานนี ้ 

แต่ดีที่สดุ คือ การพฒันาตนให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเอง และคนใกล้ชิด ตลอดจนผู้อื่นได้ตามก าลงันะคะ... 

 

โดย ข้าเจ้า 
ระบบประกันสังคมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

นัน้ดีเหลือหลาย เพราะมีความมั่นคง และสามารถเป็นที่
พึ่งของประชากร ให้สามารถยังชีพได้ เมื่อยามชราภาพ 
(เงินเกษียณ) หรือ กรณีทพุพลภาพ หม้าย หรือก าพร้า เป็น
ต้น เราเคยพูดถึงระบบประกันสงัคมสามเสา ทัง้เขียนเล่า 
ทัง้การไปบรรยาย วันนีจ้ะขอพูดคุยสัน้  ๆ และเล่าข้อมูล
เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นความรู้ทัว่ไป เก่ียวกบั AHV    

AHV คือระบบประกนัสงัคมเสาที่หนึ่ง ที่ส าคญัคือ 
บริหารโดยรัฐ ซึง่มีมาตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ.2491) กว่า 
70 ปี แล้ว เงินเกษียณเป็นเงินที่เราจ่ายไปแล้ว ในช่วงชีวิต
ก่อนเกษียณ ไม่ว่าจะท างาน หรือไม่ท างานก็ตาม รัฐน า
เงินนัน้ มาจ่ายคืนให้เป็นเงินเดือนตามสัดส่วนของเงินที่
ได้รับจากผู้สง่เงินประกนั 
จ านวนเงนิเกษียณ 
ผู้ เอาประกันจะได้รับเงินหลงัเกษียณ จ านวนเท่าไร ในปี 
ค.ศ. 1948 ได้เพียงเดือนละ (ขัน้ต ่า) 40 ฟรังค์ แล้วก็ได้เพิ่ม
จ านวนขึน้เร่ือย ๆ จนถึงปีนี ้ค.ศ. 2019 ขัน้ต ่า ได้รับเดือน
ละ 1,185 และสงูสดุเดือนละ  2,370 ฟรังค์ ถ้าเป็นคู่สมรส
จะถูกลดจ านวน คือ สองคนจะได้รับรวมกัน สูงสุดเพียง 
3,555 ฟรังค์สวิส 
หม้าย 
ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต จะมีการค านวนเงินเกษียณ
ใหม่ พ่อหม้าย หรือแม่หม้าย จะได้รับเงินเกษียณที่ค านวน

ท าความรู้จัก AHV/AVS 
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ได้เท่ากบัคนโสด และบวกเพิ่มอีก 20 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน
จ านวนสงูสดุที่ 2,370 ฟรังค์ 
จ านวนปีขาดส่งเงนิประกัน 
ผู้ เกษียณอายุ จะได้รับเงินเกษียณสูงสุด จะต้องส่งเงิน
ประกันยาวนาน 44 ปี (ส าหรับผู้ชาย) และ 43 ปี (ส าหรับ
ผู้หญิง) การขาดส่งเงินประกัน เช่น ช่วงปีที่ไปพ านักใน
ต่างประเทศ หรือ ช่วงปีที่อยู่ระหว่างการศึกษา ถึงแม้ไม่มี
รายได้ ก็ควรจ่ายเงินประกนัขัน้ต ่า เพื่อรักษาจ านวนปีการ
จ่ายเงินประกันให้ครบ เพราะปีที่ขาดไปจะถูกตัดเงิน
เกษียณ ปีละ 2.3%  คิดดนูะ หลาย ๆ ปีที่หายไป เงินที่จะ
ได้รับก็หายไปหลาย ๆ ๆ เช่นกนั  
 

จากรุ่นสู่ รุ่น 
เงินที่จะน ามาจ่ายให้ผู้สูงวัย มาจากเงินของผู้ อยู่ในวัย
ท างาน ที่ต้องจ่ายเงินประกัน จากรุ่นสู่รุ่น หมุนเวียน สืบ
ทอดกนัต่อไป ซึง่รายรับ-รายจ่ายควรจะสมดลุกนัด้วย  
ปี ค.ศ. 1948 วยัท างาน 6.3 คน มีเงินพอจ่ายให้วยัเกษียณ 
1 คน  
ปี ค.ศ. 2015 วยัท างาน 3.4 คน มีเงินพอจ่ายให้วยัเกษียณ 
1 คน  และคาดว่า ปี ค.ศ. 2035 วยัท างาน 2.3 คน มีเงิน
พอจ่ายให้วยัเกษียณ 1 คน (ข้อมลู Avenir Suisse)  

 
 

ขอเงนิก่อนเกษียณอายุ 
สามารถขอรับเงินเกษียณลว่งหน้าได้นะคะ แต่แค่ 1 หรือ 2
ปี ก่อนถึงอายุเกษียณ แน่นอนจะถกูหกัเงิน ถ้า 1 ปี ถูกหกั
เงิน 6.8% ถ้า 2 ปี ก็ถูกหกัเพิ่มเป็น 13.6 % ทัง้นี ้ตลอดชีพ 
ค่ะ 
 

ยืดอายุเกษียณ 
กรณีที่ยังไม่ต้องการรับเงินเกษียณ เมื่ออายุครบ 65 ปี 
(ผู้ชาย) สมมุติว่าเราต้องการรอจนถึงอายุ 70 ปี จะได้รับ
เงินเพิ่มถึง 31.5 % ถ้าเงิน  100 ฟรังค์สวิส จะเพิ่มเป็น 
131.50 ตลอดชีพ  นะคะ  

 

บทความนี ้เป็นเพียงบทสัน้ ๆ ที่เก่ียวข้องกับเงิน
เกษียณ รายละเอียดหรือเนือ้หา ของการประกนัสงัคม เสา
ที่ 1 ยงัมีอีกมากมาย ก่อนจะได้รับเงินเกษียณ เราต้องจ่าย
ก่อนใช่ไหม  ใครต้องจ่ายบ้าง ถ้าไม่ท างานต้องจ่ายไหม 
แล้วเม่ือท างาน ถกูหกัรายได้ไปมากมาย เงินเหลา่นัน้ไปอยู่
ที่ไหน เป็นเงินของใคร เป็นของเราอีกไหม เพราะตาม
กฏหมาย ทุกคนที่พ านักในสวิตเซอร์แลนด์ เมื่ออายุครบ 
20 ปี ต้องจ่าย จนครบอายุเกษียณ รายละเอียดระบบการ
ประกันสังคม 3 เสา ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เราได้
บรรยายแล้วในการจัดสัมมนา ในหนังสือคู่มือ และใน
วารสารรวงข้าว และยังจะยินดีบรรยายในโอกาสต่อไป 
(โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ) ถ้าสนใจฟัง ขอให้ท่านแสดงความ
ประสงค์ได้นะคะ... 
Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) 
Assurance-vieillesse et survivants (AVS) 
Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) 
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โดยโยทะกา 
โยทะกาชอบการ เดิ นทาง โดยรถ โดยสาร

สาธารณะ ทัง้รถเมล์ และรถไฟ เพราะชอบสงัเกตผู้คน โดย
ส่วนตัวถือเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมของคนที่นี่ไปด้วย ทุก
การเดินทางมกัจะพบเจอเร่ืองแปลกใหม่ น่าประทบัใจบ้าง 
น่าเบื่อหน่ายสร้างความหงุดหงิดใจบ้าง แต่ก็นับเป็นสีสนั
เล็ก ๆ ในชีวิตที่ท าให้ไม่จ าเจจนเกินไป 

การเดินทางโดยรถไฟไปต่างเมืองครัง้นีก้็เช่นกัน 
ตอนที่รอรถไฟอยู่นัน้ มีคณุยายคนหนึ่งยืนรอรถไฟอยู่ใกล้ 
กับโยทะกา พอรถเข้าเทียบชานชาลา คณุยายก็รีบร้อนขึน้
รถ จนโยทะกาแอบเป็นห่วงเกรงว่าคุณยายจะตกจาก
บนัไดทางขึน้ คณุยายเดินไปนั่งที่ที่โยทะกาจองไว้ลว่งหน้า 
โยทะกาไม่ได้ว่ากระไร เพราะที่นัง่ตรงข้ามยังว่างจึงนัง่ลง
ตรงที่ว่าง คณุยายมองหน้าโยทะกาและแสดงอาการอึดอดั 
ก่อนจะถามโยทะกาว่า คุณจองที่นั่งตรงนีไ้ว้หรือเปล่า 
โยทะกาตอบว่าใช่และสถานีถัดไปจะมีคนขึน้มานั่งตรงนี ้
อีกสองคน คณุยายบ่นพึมพ าก่อนจะคว้าข้าวของและเดิน
ออกไปจากตรงนัน้ 

แต่สกัพกัคณุยายก็เดินกลบัมายืนข้าง ๆ โยทะกา
และถามว่า อนุญาตให้ฉันนั่งตรงนีไ้ด้ไหม  ฉันจะนั่งไป
จนถึงสถานีหน้า โยทะกายิม้ให้และพยักหน้าเชิญชวนให้
นั่ง คุณยายไม่ได้นั่งลงในทันทีทันใด แต่รือ้เอากระดาษ
หนังสือพิมพ์ออกจากกระเป๋ามาปูลงบนที่นั่ง และน าถุง
กระดาษมารองที่พนักพิง ก่อนจะนั่งลงอย่างระมัดระวัง
และนัง่เพียงคร่ึงเบาะ นัง่หลงัตรงโดยที่ไม่พิงพนกัพิง แลดู
ไม่น่าจะใช่ท่านัง่ที่สบายเลย 

“วั น นี ้เ ป็ นวั น  Fridays for Future คุณ รู้ จั ก
ไหม?” บทชวนคนแปลกหน้าสนทนาของคณุยายฟังแปลก
ดี โยทะกามองหน้าคณุยายงง ๆ ก่อนจะถามว่า “คืออะไร
คะ ฉันไม่เคยได้ยิน”  “คุณรู้จักเด็กคนนัน้ไหมละ? ที่ชื่อ 
Greta Thunberg ไง เด็กคนที่อยากจะเปลี่ยนโลก วนันีเ้ขา

นัดประท้วงไม่ไปโรงเรียน เป็นวัน 3F- Fridays for Future 
ยงัไงละ่”  

โยทะกานั่ ง ฟั งคุณยายพูด เ ร่ืองสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เร่ืองของผู้คนและอื่น ๆ อย่างตัง้ใจ จู่ 
ๆ คุณยายก็หยุดพูด และตัง้ค าถามอีกครัง้ว่า “คุณนับถือ
ศาสนาพทุธใช่ไหม?” โยทะกาพยกัหน้าอย่างงง ๆ คณุยาย
บอกว่า “ฉันดอูอกน่ะ คณุมีความนิ่งสงบจากภายใน แบบ
ที่ คนที่นี่ไม่มี นัน่แหละคือเหตผุลที่ฉนักลบัมานัง่ตรงนี ้ฉัน
เป็นโรคหวาดระแวงผู้คน ไม่ชอบคนเยอะ รู้สึกไม่ปลอดภยั 
โลกนีม้ันไม่น่าอยู่หรอก โลกมันได้พังลงไปหมดแล้ว 
เด็กหญิงคนเดียวอย่าง Greta จะมาท าเป็นฮีโร่กู้ โลกได้
ยงัไง ฉนัไม่เชื่อหรอก ตลกสิน้ดี”  

เร่ืองราวต่าง ๆ ยังพร่ังพรูจากปากคุณยายอีก
มากมาย จนถึงสถานีที่ต้องลง คุณยายลุกขึน้ยืน กล่าว
ขอบคณุที่โยทะกาอนญุาตให้นัง่ด้วย ขอบคณุที่ฟังคณุยาย
พดูและแถมด้วยค าอวยพร คณุยายท าทีเหมือนไม่อยากลง
รถไฟ แกเดินออกไปช้า ๆ หันมาโบกมือ 3 รอบ โยทะกา
โบกมือตอบ ก่อนหนักลบัมามองที่นัง่จึงเห็นถงุกระดาษกับ
กระดาษหนงัสือพิมพ์ที่คณุยายใช้รองก้น แกทิง้ไว้ให้ดตู่าง
ห น้ าอย่ า ง ไ ม่ ไ ยดี  โ ยทะกาหยิ บถุ ง ก ร ะดาษและ
หนังสือพิมพ์มาพับ จึงเห็นบทความที่เขียนเร่ือง วัน 3F 
และรูป Greta Thunberg ที่คุณยายนั่งทับบนใบหน้าของ
เธอมาตลอดทาง 

กลับจากต่างเมืองมาถึงบ้าน เร่ืองราวของคุณ
ยายและเกรตา ยงัติดอยู่ในหวัไม่จางหาย แถมยงัเห็นข่าว
คราวของเกรตาอีกมากมาย จนโยทะกาต้องหันมาสนใจ 
และอ่านเร่ืองราวของเธอ อะไรคือสิ่งที่ท าให้เด็กหญิงอายุ 
16 ปี ชาวสวีเดนคนนีถ้กูจบัตามอง และเป็นที่รู้จกัขนาดถกู
เสนอชื่อเข้าชิงรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพในปี ค.ศ. 2019 
และถ้าเธอได้รางวลัโนเบล เธอจะเป็นคนที่อายนุ้อยที่สดุ ที่
ได้รับรางวลันีน้บัตัง้แต่มีการให้รางวลันีม้า  

เด็กหญิง Greta Thunberg หรือ เกรียตา หรือที่
รู้จกัทัว่ไปว่าเกรตา ธันเบิร์ก เกิดและโตที่สวีเดน เธอได้ยิน
เร่ืองภาวะโลกร้อนครัง้แรกตอนอายุ 8 ขวบ และไม่เข้าใจ

คณุยำยผ ูก้ลวัโลก และด.ญ. เกรตำ  

ผ ูอ้ยำกจะเปลี่ยนโลก 
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ว่าท าไม จึงไม่มีใครสนใจท าอะไรเลย เธอพยายามแก้ไขใน
สิ่งที่ท าได้ด้วยตัวเอง เช่น ปลูกผักไว้กินเองที่บ้าน ติดตัง้
แผงโซลาร์เซลล์ เพื่อลดการใช้พลงังาน และประกาศว่าจะ
ไม่ขึน้เคร่ืองบินอีกเลย เพราะไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการ
เพิ่มมลภาวะทางอากาศให้กบัโลก  

ตอนเกรตาอายุ 11 ปี เธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคแอสเพอร์เกอร์ซินโดรม (Asperger Syndrome) ซึ่งจัด
อยู่ในกลุม่เดียวกบัโรคออทิสติก นอกจากนัน้เธอยงัเป็นโรค
ย า้คิดย า้ท า และมีปัญหาด้านการพูด กล่าวคือเธอจะพูด
ต่อเม่ือเธอคิดว่าจ าเป็นต้องพดูเท่านัน้  

อาจจะมาจากสาเหตุการป่วยของเธอนี่เอง ที่ท า
ให้เธอจริงจังกับความคิดในเร่ืองแก้ปัญหาโลกร้อน จน
เลือกที่จะหยุดเรียนทุกวันศุกร์ติดต่อกันนาน 3 สัปดาห์ 
เพื่อไปนั่งถือป้ายประท้วงหน้า
รัฐสภาสวีเดน ข้อความว่า “ไม่
ไปเรียนหนังสือเพื่อประทว้ง

โลกรอ้น” นอกจากนัน้เธอยัง
ท าใบปลิว อธิบายความน่า
กลวัของโลกร้อน สร้างเว็บไซต์ 
Fridays for Future เพือ่เป็นจดุ
ศูนย์กลางรายงาน สิ่งที่เกิดขึน้กับกิจกรรมการประท้วง 
และคอยจบัตาดวู่ารัฐบาลของแต่ละประเทศ มีการผลกัดนั
นโยบายใหม่ เพื่อลดโลกร้อนอย่างจริงจงัหรือไม่  

จากสิ่งที่เธอท า ท าให้เธอได้รับความสนใจ เธอ
ได้รับเชิญให้ไปพดูในงานส าคญัต่าง ๆ ทัว่โลก  

เกรตาเร่ิมมีชื่อเสียงมากขึน้เร่ือย ๆ จนนิตยสาร 
Time Magazine ยกย่องเธอให้เป็น 1 ใน 25 ผู้ น าวัยรุ่น
แห่งปี 2018 ขณะที่สมาชิกสภาของสวีเดน และนอร์เวย์ สง่
ชื่อเธอเข้าชิงรางวลัโนเบลในปีนี ้ 

ค ากล่าวสุนทรพจน์ของเธอที่สหประชาชาติ เป็น
ถ้อยค าที่หนกัแน่นจริงจงัเต็มไปด้วยความรู้สึกเธอกลา่วว่า 
“ระบบนิเวศนก์ ำลังพังทลำย เรำก ำลังจะสญูพันธุ์ แต่

พวกคณุกลับพดูถึงกันแต่ควำมยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจ 

คุณกล้ำดีอย่ำงไร? เรื่องนี้วิทยำศำสตร์ให้ค ำตอบ

ชัดเจนมำกว่ำ 30 ปีแลว้ คณุกลำ้ดียังไง..ที่ไม่ยอมให้

ควำมส ำคัญกับมัน แลว้ยังมำบอกว่ำพวกคณุท ำดีมำก

พอแลว้ ทั้ง ๆ ที่นักกำรเมือง ยังไม่ไดท้ ำอะไรเลย” นัน่
ท าให้ผู้น าจากทัว่โลกหนัมาสนใจเธอยิ่งขึน้ ตอนนีส้ิ่งที่เธอ
พยายามผลกัดนั กลายเป็นวาระส าคญัที่ผู้น าของโลกต้อง
มาคยุกนัอย่างจริงจงั 

แต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เธอ
มากมาย บางคนบอกว่ามีผู้ชกัใยอยู่เบือ้งหลงั บางคนบอก
ว่าเธอมีปัญหาจากอาการป่วย บางคนไล่ให้เธอกลับไป
เรียนหนงัสือ ฯลฯ.. กระนัน้กิจกรรม Fridays for Future ก็
ยงัคงเดินหน้าต่อไป  

มาถึงตรงนีโ้ยทะกามองเห็นใบหน้าของคุณยาย
บนรถไฟลอยเข้ามาในความคิด คณุยายกลวัผู้คนรอบข้าง 
กลวัโลกปัจจุบนั โลกที่คุ้นเคยของคณุยาย มันพุพงัลงเกิน
กว่าจะกอบกู้  และไม่เชื่อมั่นว่าจะมีฮีโร่ที่ไหนมากู้ โลกได้  

ในขณะที่ความกลัวของเกรตานัน้ 
เป็นความกลวัโลกในอนาคต เธอจึง
คิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบัน 
แม้ว่าเธอจะเป็นแค่เพียงเด็กคนหนึ่ง 
ดังประโยคเด็ดที่เธอกล่าวไว้  No 

One Is Too Small to Make a 

Difference “ไม่มีใครเด็กเกินไป ท่ีจะสรำ้งควำม

เปล่ียนแปลง”  

โยทะกาอยู่ตรงกลางระหว่างคนสองรุ่น ไม่ได้
ต าหนิว่าใครผิด ใครถูก ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ประสบการณ์ชีวิต ล้วนสอนบทเรียนให้เราคิดและท า
แตกต่างกัน แต่หลงัจากใช้ความคิดและสติปัญญาน้อย ๆ 
ของตนทบทวนก็บอกกับตนเองว่า ตราบใดที่ยงัอยู่บนโลก
ใบนี  ้จะพยายามไม่สร้างปัญหาให้โลก จะช่วยโลก
ประหยัดพลงังาน และประหยัดทรัพยากร รวมทัง้ช่วยลด
ปัญหาให้โลกด้วย และที่แน่ ๆ ช่วยเก็บกระดาษที่คณุยาย
ทิ ง้ไ ว้  น าไปทิ ง้ให้ถูกที่ถูกทาง แม้จะไม่ได้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของโลก แต่ที่เห็นแน่ ๆ คือ มีที่นัง่ที่สะอาดตา  
รอคนที่จะมานัง่ทีหลงัค่ะ.. 
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โดย หย่งศรี  
ต อน ยั ง เ ป็ น วั ย รุ่ น  ฉั น รู้ สึ ก ว่ า ก า ร เ รี ย น

ภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยาก ฉนัอิจฉาเพื่อนวยัรุ่นในประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ที่แม้ไม่มีโอกาสภูมิใจ
ว่าไม่เคยเป็นเมืองขึน้ของใคร แต่การที่เคยตกอยู่ภายใต้
การปกครองของเ จ้าอาณานิคมท าใ ห้พวก เขาพูด
ภาษาองักฤษได้คลอ่งตัง้แต่เด็ก  

ต อ น นั ้น คิ ด ว่ า วั น ห นึ่ ง ห า ก มี ลู ก  จ ะ พู ด
ภาษาองักฤษกบัลกูตัง้แต่เร่ิมต้น ลกูจะได้ไม่ต้องมาล าบาก
อย่างเรา แถมยังคิดต่ออีกว่า จะเรียนไปท าไมภาษาไทย 
คนไทยก็มีแค่นี  ้ ภาษานี ใ้ ช้กันแต่แค่ ในประ เทศ สู้
ภาษาองักฤษไม่ได้ พาเราไปได้ทัว่โลก  

พอฉันพูดให้แม่ฟัง แม่ดทุนัทีและบอกว่า “อย่ำไป
พดูอย่ำงนี้ที่ไหนใหใ้ครไดย้ินนะ อำยเขำ เป็นลกูคนไทย

ก็ตอ้งพดูภำษำไทยสิ อย่ำงนอ้ยก็พูดกับตำยำยได ้ไม่

งัน้จะคยุกนัร ูเ้รื่องไดย้ังไง”  

ค าพูดนีเ้ป็นหนึ่งในค าของแม่ที่ฉันจ าไม่เคยลืม 
แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยเต็มร้อยในทนัที แต่ก็รู้สกึว่า จริง 

เมื่อต้องย้ายส ามะโนครัวมาอยู่เยอรมนีและท า
ข่าวเก่ียวกบัชมุชนไทยในยโุรป ท าให้ฉนัเห็นว่ามีคณุแม่คน
ไทยจ านวนมากที่ไม่พูดภาษาไทยกับลูก ไม่ว่าจะเป็นลูก
ใหม่ และ/หรือลกูที่ติดมาจากการสมรสครัง้ก่อน  

บางคนอาจโดนขวางโดยคณุพ่อที่ไม่เห็นด้วย ไม่
เห็นความส าคญั กลวัลกูสบัสน บ้างก็เลยไปถึงไม่อยากให้
คบคนไทยด้วยกนั  

แต่ก็มีคุณแม่หลายคนตัง้ใจที่จะไม่พูดภาษาไทย
กับลูก อาจจะคิดเหมือนฉันข้างต้น หรือคิดว่าจะได้เรียน
ภาษาไปพร้อมกบัลกูด้วย  

บางคนรู้สึกว่าตวัเองเจ๋ง ที่ได้พูดกับลกูเป็นภาษา
ต่าง ด้าว  ใครมาเห็นมาไ ด้ยิน  ก็จะไ ด้ รู้ ว่าคุณแม่มี
ความสามารถหลายภาษา และเมื่อลองสมัภาษณ์ไปลึก ๆ 

สมัผัสได้ว่าคุณแม่เหล่านีไ้ม่ได้ภูมิใจในความเป็นคนไทย
เท่าไรนกั 

เม่ือท าข่าวต่อมาอีกหลายปี ติดตามไปดกูารเรียน
การสอนภาษาไทยในเมืองต่าง ๆ  ทัว่ยโุรป พดูคยุสมัภาษณ์
กับทั ง้ เ จ้าหน้าที่การทูต คุณครูผู้ สอน และวิทยากร
ผู้ เชี่ยวชาญจากประเทศไทย ทุกท่านต่างพูดเป็นเสียง
เดียวกนัว่า พดูภาษาไทยกบัลกูดีกว่า เป็นประโยชน์กบัเด็ก
มากกว่าอยา่งเห็นได้ชดั  

ท่านเหล่านีบ้อกว่าประโยชน์ที่ส าคญั ไม่ใช่ความ
ได้เปรียบเร่ืองภาษาในโลกแห่งการแข่งขนัเมื่อลกูโตขึน้ แต่
เป็นการที่ "คณุแม่สำมำรถสื่อสำรกับลกูไดอ้ย่ำงลึกซ้ึง

ถึงกน้บึ้งของหัวใจ" เพราะภาษาไทยเป็นภาษาแม่ คุณ
แม่ย่อมพดูกบัลกูได้อย่างเต็มที่ ตามที่ตวัเองรู้สกึ ไม่มีอะไร
มาปิดกัน้ เด็กเอง โดยเฉพาะเด็กเล็กก็สามารถสัมผัส
ความรู้สกึทัง้หลายของคณุแม่ได้อย่างเต็มที่  

ผิดกับการที่คุณแม่พูดภาษาต่างด้าว (ของคุณ
แม่) กบัลกู ซึง่คณุแม่เองไม่ถนดั พดูแล้วไม่เข้าใจถ่องแท้ ที่
ส าคญั ออกเสียงไม่ชดั ไวยากรณ์ผิด จะสร้างปัญหาให้ลกู
ตามมาเม่ือเข้าเรียนในชัน้เรียนจริง ๆ 

คุณครูโรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยมที่
เยอรมนีหลายท่าน ที่ฉันได้พูดคุยด้วย ต่างพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า ให้คุณแม่พูดภาษาแม่ของตัวเองกับลูกจะ
ดีกว่า เด็กจะได้ภาษานัน้ ๆ อย่างถูกต้องไปเลย และเมื่อรู้
ภาษาหนึ่งอย่างถูกต้องแล้ว การเรียนภาษาที่สองก็ไม่ใช่
เร่ืองยาก ต่างจากเด็กที่แม่พูดผิด  ๆ ถูก ๆ กับลูก เด็กมี
ปัญหามากในการเรียนภาษาที่โรงเรียน 

ที่ร้ายไปกว่านัน้ เมื่อลูกถึงวัยประถม ลูกเร่ิมเก่ง
มากขึน้ เข้าใจภาษามากขึน้ คุณแม่หลายคนมีปัญหาใน
การอบรมสัง่สอนลกู เพราะโดนลกูย้อนว่า เธอยงัพดูภาษา
ฉันไม่รู้เร่ืองเลย แล้วเธอจะมาสอนอะไรฉัน คุณแม่ที่โดน
ตอกหน้ามาอย่างนี ้จะมากลับล าพูดภาษาไทยกับลูกก็
สายไปเสียแล้ว เพราะทัง้ขัดเขิน และลูกก็ไม่สนใจด้วย 
บางคนส่งลกูมาเรียนภาษาไทยที่มีการเรียนการสอนเพียง
สัปดาห์ละครัง้ ด้วยหวังว่าลูกจะฟัง พูด อ่าน เขียนได้ 

เล้ียงลกูดว้ยภำษำไทย 
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อนิจจา หากอยู่ที่ บ้านทัง้อาทิตย์คุณแม่คุณลูกไม่พูด
ภาษาไทยกัน แล้วจะคาดหวังให้ลูกได้ภาษาไทยจากการ
เรียนสัปดาห์ละสองชั่วโมง ก็ดูจะเป็นจริงได้ยากยิ่ง 
นอกจากนัน้ ความรู้สึกเจ๋งก็ลดหายไปเร่ือยๆ เมื่อกลับ
เมืองไทย ตอนเด็กๆ พูดภาษาฝร่ังกับลูกยังดูเจ๋ง แต่เมื่อ
เด็กโตขึน้แล้วพูดภาษาไทยไม่ได้ ไปที่ไหนก็เจอแต่คนทัก
ว่า อ้าว ท าไมไม่พูดภาษาไทย คณุแม่แสนจะเหนื่อยหน่าย
ที่ ต้องตอบค าถามนี  ้และลูกก็ไม่สนุกเวลาที่มาเที่ยว
ประเทศไทยด้วย เพราะฟังอะไรก็ไม่รู้เร่ือง 

เขียนมาเสียยืดยาว เพราะอยากบอกว่าจาก
ประสบการณ์ท าข่าวตลอดห้าปี ท าให้ฉันบอกตวัเองได้ว่า 
หากฉันมีลูก ต้องพูดภาษาไทยกับลูก ผิดกับที่เคยคิดไว้
ตอนเด็ก ๆ และฉนัโชคดีมากที่สามีเห็นดีด้วย ไม่ได้คดัค้าน  

คิดได้แล้ว แต่การลงมือปฏิบตัิจริงก็ยงัเป็นเร่ืองที่
ท้าทาย เพราะเราสองคนคุยกันเป็นภาษาอังกฤษ ตอนที่
เร่ิมตัง้ท้อง สามีบอกว่า เราเปลี่ยนเป็นพดูภาษาเยอรมนัใน
บ้านกันเถอะ เพราะฉันว่าสามภาษามันจะมากเกินไป
ส าหรับลูก กลัวลูกสับสน ฉันคิดอยู่หนึ่งอึดใจแล้วตอบ
กลับไปว่า ฉันท าไม่ได้หรอก เพราะการมีลูกอ่อนเป็น
ประสบการณ์ใหม่  ไหนจะให้นม ไหนจะเลีย้ง ไหนจะ
ปรับตัว แค่นัน้มันก็มากพอแล้ว ถ้าฉันต้องมาคิดทุกอย่าง
เป็นภาษาเยอรมนั เพื่อคยุกบัเธออีก ฉนัต้องเครียดตายแน่ 
นอกจากนัน้ เราไม่ได้มีเป้าประสงค์จะสร้างสิ่งแวดล้อม
สามภาษาให้ลกู แต่ความเป็นจริงคือในบ้านของเรามีสาม
ภาษา มนัเป็นธรรมชาติของครอบครัวเรา ขอเพียงแต่เรามี
วินัย ไม่พูดสลบัไปสลบัมา ฉันคิดว่าลูกจะไม่สบัสน (คุณ
แม่ผู้มีประสบการณ์ทัง้หลายก็บอกมาอย่างนัน้) 

ช่วงเดือนแรก ๆ หลังจากที่ลูกเกิดมาแล้ว ทัง้ฉัน
และสามีก็มีหลดุพูดสลบัภาษาไปมาบ้าง แต่พอผ่านไปสกั
คร่ึงปี ทุกอย่างก็เป็นเร่ืองธรรมชาติ สามีพูดเยอรมนักบัลกู 
ส่ วนฉันพูดภาษาไทย  และ เ ร าสองคนคุยกัน เ ป็น
ภาษาองักฤษ   

แม้จะไปเจอเพื่อนแม่ชาวเยอรมนัหรือต่างชาติ ฉนั
ก็ยงัคงพูดภาษาไทยกับลกู ตอนแรกอาจจะมีเขิน มีความ

เกรงใจว่าเพื่อนจะฟังไม่รู้เร่ืองบ้าง แต่นานเข้าก็ชิน และ
คุณแม่ทัง้หลายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ดีจังที่เธอพูด
ภาษาไทยกบัลกู ลกูเธอเลยเป็นเด็กสองภาษาตัง้แต่เกิด 

ปัจจุบันลูกทั้งสองคนอำยุ 5 และ 3 ขวบ

ตำมล ำดบั พดูภำษำไทยกบัแม ่พดูภำษำเยอรมนักบัพ่อ 

และฟังภำษำอังกฤษเขำ้ใจ พดูไดบ้ำ้งนดิหนอ่ย 

ลูกพูดภาษาเยอรมันเหมือนเจ้าของภาษา ไม่มี
ปัญหาด้านการสื่อสารใด ๆ ทัง้สิน้ 

สว่นเวลาไปเมืองไทยก็พดูกับคณุตาคณุยาย และ
ญาติ ๆ ทกุคนได้เข้าใจ แถมเป็นลา่มตวัน้อยให้คณุยายกับ
คณุพ่อในเวลาที่แม่ไม่อยู่ได้อีกด้วย 

ลกูอาจจะพดูไม่ชดัเท่าเด็กคนไทยตามประสาเด็ก
ลูกคร่ึงที่โตเมืองนอก อาจจะมีค าศัพท์ไม่มากเท่า แต่ก็
สื่อสารได้ และทุกครัง้ที่กลบัไทย เมื่ออยู่เมืองไทยได้ระยะ
หนึ่ง ภาษาไทยก็จะดีขึน้อย่างเห็นได้ชดั 

นี่คือเร่ืองจริงของครอบครัวฉัน ซึ่งมีพืน้ฐานที่พ่อ
แม่พูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษ แต่ทัง้พ่อและแม่มีวินัยใน
การพูดภาษาแม่ของตัวเองกับลกู ผลที่เกิดขึน้ก็คือ ลกูพูด
และเข้าใจภาษาของพ่อแม่ทัง้สองได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ได้
ภาษาที่สามอย่างภาษาองักฤษมาเป็นของแถมอีกด้วย 

ทุกครอบครัวล้วนมีสภาพการณ์และข้อจ ากัดที่
แตกต่างกันออกไป ฉันเพียงแต่หวังว่าเ ร่ืองนีจ้ะเป็น
ประโยชน์ให้กับคณุพ่อคุณแม่ที่ก าลงันึกสงสยัว่า จะเลีย้ง
ลกูด้วยภาษาอะไร? นะคะ 

ติดตามเร่ืองราวน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ เพจเร่ืองเล่า
จากหย่งศรี (fb: StoriesByYongsri) 
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ธำตทุัง้ 5 กบัวิถีเพ่ือชีวิตท่ีสมดลุ 

(ตอนท่ี 1) 

โดย คนปรุงชา 
ในสังคมปัจจบุัน  ที่ผู้ คนใช้ชีวิตที่ เ ร่งรีบ ยิ่ง

เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งเคร่งเครียด
มากเท่านัน้ ทุกอย่างต้องแข่งขันเพื่อความอยู่รอด หาเงิน
มาซือ้ความสะดวกสบาย จนกลายเป็นวตัถุนิยม ครอบง า
ชีวิตประจ าวนั  โดยลืมให้เวลากบักายและจิตใจของตวัเอง   

จากประสบการณ์หลายปี ที่อยู่ในอำชีพคำ้ชำของ
ผู้ เขียน จากกรณีศึกษาได้พบว่า ผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาใน
ร้านชา เพื่อขอค าปรึกษา จะหำซ้ือชำคลำยเครียด ชำชว่ย
ใหน้อนหลบั บางคนนิยมยาสมยัใหม่ก็จะเข้าร้านยา หาซือ้
ยาแก้ปวด ยานอนหลับ เหล่านีเ้ป็นต้น แสดงให้เห็นว่า
ร่างกายได้ส่งสญัญาณถึง การเสียสมดลุ แต่การใช้ยาเป็น
เพียงการแก้ที่ปลายเหต ุดังนัน้ในฉบับนี้ ผูเ้ขียนตอ้งกำร
ปูพื้นวิถีชีวิตที่สมดลุ อันเป็นกญุแจสู่กำรเขำ้ใจและร ูจ้ัก

ตวัเองเพื่อน ำไปใชใ้นกำรด ำเนนิชีวิตในแตล่ะวัน   
การสร้างความสมดุลจะต้องสร้างทัง้สมดุล

ภายในและสมดุลภายนอก 
กำรสรำ้งสมดลุภำยในคือ 
สมดุลระหว่างกายและใจ ส่วน
กำรสรำ้งสมดลุภำยนอก

คือ สมดุลระหว่างมนุษย์และ
ธรรมชาติ  

แต่ก่อนที่จะไปสูวิ่ธีการ
สร้างสมดุล เราควรท าความ
เข้าใจพืน้ฐานของตัวเราและ
ธรรมชาติเสียก่อน  

ทัง้ตวัเราและธรรมชาติ
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย พื ้น ฐ า น ที่
เหมือนกันคือ ธาตุทัง้ 5 อันได้แก่ ดิน น า้ ลม ไฟ อากาศ
ธาต ุซึง่รวมเรียกว่า ปัญจมมหำภตู 

ธำตดิุน – ปถวีธำต ุหมายถึง สิ่งที่สามารถคง
รูปร่างได้ ในอุณหภูมิปรกติ จับต้องได้  หรือของแข็ง ส่วน

ในร่างกายก็คือโครงสร้าง เช่น กระดูก กล้ามเนือ้ เอ็น 
ผิวหนงั ผม ขน เล็บ ฟัน เป็นต้น 

ธำตนุ ้ำ – อำโป หมายถึง สิ่งที่เป็นของเหลว 
หรือไหลไปมา ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีมากที่สุด เพราะใน
โลกนี ้พืน้ที่ส่วนใหญ่คือทะเล เช่นเดียวกับที่น า้มีมากที่สดุ
ในร่างกาย ทัง้เลือด น า้เหลือง น า้เมือก น า้ลาย ทัง้ในเซลล์
และนอกเซลล์ น า้มีหน้าที่ ท าให้ระบบต่างๆ ท างานได้เป็น
ปรกติ 

ธำตลุม – วำโย หมายถึง มวลสารที่ไม่มีรูปร่าง 
แต่เป็นพลังให้น า้เคลื่อนที่ สัมผัสได้ ในร่างกายหมายถึง 
ลมหายใจ การยืดหดกล้ามเนือ้ การบีบตวัสบูฉีดเลือดของ
หวัใจ หรือ การสื่อสารของระบบประสาท  

ธำตไุฟ – เตโช  หมายถึง สภาวะที่มีแสงสว่าง 
มีพลงัและความร้อน สามารถเปลี่ยนสภาพของสิ่งของต่าง 
ๆ ได้ ในร่างกาย หมายถึง ความอุ่นในร่างกาย การเผา
ผลาญอาหาร การกระตุ้นให้ดวงตามองเห็น เป็นต้น 

อำกำศธำต  ุหมายถึง ที่ว่างที่ท าให้ธาตุอื่น ๆ 
ด ารงอยู่ได้ ในร่างกายหมายถึง อวัยวะที่เป็นท่อ มีความ

กลวงทุกชนิด เช่น ช่องใน
จมกู ปาก คอ ล าใส้ ทรวง
อก หลอดเลือด เป็นต้น 

จะมีตรีโทษที่จะ
ท างานประสานในทุก ๆ 
ส่ ว น   ทุ ก ร ะ บ บ ข อ ง
ร่างกาย เพื่อให้เราด ารง
อยู่ได้และท ากิจกรรมต่าง 
ๆ ได้ สามารถจัดกลุ่มได้ 
อนัได้แก่ 

วำตะ คือ ธำต ุ

ล ม แ ล ะ อ ำ ก ำ ศ  มี

หนำ้ท่ีควบคมุกำรเคล่ือนไหวในร่ำงกำย เช่น กำร

หำยใจ กำรพดู กำรเคี้ยวอำหำร กำรขบัถ่ำย 

ปิตตะ  คื อ  ธำต ไุฟ  มี หน้ำ ท่ีควบค ุม

กระบวนกำรเผำผลำญอำหำรและพลังงำนใน

ร่ำงกำย และแปรสภำพเป็นกลำ้มเน้ือ เลือด ไขมนั 
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และอ่ืน ๆ ทัง้ยงัท ำหนำ้ท่ีเกี่ยวกบักำรมองเห็นและ

ใหค้วำมอบอ ุ่นแกร่ำ่งกำยดว้ย 

กผะ  คือ ธำตดิุนและธำตนุ ้ ำ มีหน้ำท่ี

ประกอบกนัเป็นโครงสรำ้งใหค้วำมช ุ่มช่ืนและหล่อ

ล่ืนสว่นต่ำง ๆ ของรำ่งกำย 

ถ้าหากส่วนใดบกพร่องร่างกายก็อาจเสียสมดุล 
หรือ ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ (ธาตแุตกสลาย) 

นอกจากนี ้ตรีโทษ ยังท าหน้าที่ควบคุม จิตใจ 
จิตส านึก และ อารมณ์ความรู้สึกด้วย เช่น อารมณ์กลัว 
โกรธ เกลียด อิจฉา รวมทัง้อารมณ์ด้านบวก เช่น ความเอือ้
อารีและความรักด้วย 

กำรท่ีธำตทุั้ง 5 ในร่ำงกำยจะสมดลุ หรือ 
เสียสมดลุ  จะมีตวัแปรคือ 

- ภูมิอากาศ ฤดูกาล ที่ท าให้ธาตุในร่างกาย
เปลี่ยนแปลง 

- ที่อยู่อาศยั ก็อาจมีผลกระทบต่อธาตใุนร่างกาย
เราเปลี่ยนแปลง เช่น การย้ายถิ่นฐาน 

- สมฏุฐาน   การเจริญวยั การเติบโต  
- พฤตกิรรม การใช้ชีวิต 
ดงันัน้การที่จะให้ธาตทุัง้ 5 เกิดความสมดลุ เราจึง

ควรรู้จักธาตุเจ้าเรือนของตน ซึ่งจะเป็นประโยนช์ต่อการ
ดแูลสขุภาพ คนแต่ละคนจะถูกก าหนดให้มีลกัษณะเด่นที่
แตกต่างกันไป ในระหว่างการปฎิสนธิ ที่เรียกว่า ธาตุเจ้า
เรือน คือ มีการแลกเปลี่ยน ดิน น า้ ลม ไฟ อากาศของพ่อ
และแม่  จนกลายเป็นองค์ประกอบใหม่คือ ตวัเรา เรียกว่า
ประกฤติ หรือ ธาตุเจ้าเรือน หมายถึง การก่อก าเนิดครัง้
แรก ในการก่อร่างขึน้เป็นมนุษย์ และกลายเป็นธรรมชาติ
ของคน ๆ นัน้ ซึ่งธรรมชาติดังกล่าวนี ้จะคงอยู่ชั่วชีวิต 
เพราะเป็นการก าหนดมาแล้วทางพนัธุกรรม  

ธำตเุจำ้เรือนจะเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาตอบโต้
ต่อสิ่งที่เข้ามากระทบสู่ตน จึงเป็นเหตผุลที่ว่า ท าไมคนเรา
จึงมีบคุลิกที่ต่างกนั สิ่งที่เหมาะกบัคนหนึ่งอาจจะไม่เหมาะ
กบัอีกคนก็ได้ 

ตำมหลักกำรของแพทย์แผนไทย  ได้ใช้
หลกัการในการก าหนดธาตเุจ้าเรือนจาก ปฎิทินไทย โดยใช้
เดือนเมษายน เป็นเดือนแรกของปี 

- ธำต ดิุน  คื อ  คนที่ เ กิ ด ใน เดื อนตุล าคม 
พฤศจิกายน และธันวาคม 

- ธำตนุ ้ ำ  คือ คนที่ เกิดในเดือน กรกฎาคม 
สิงหาคม และกนัยายน 

- ธำต ลุม  คื อ  คนที่ เ กิ ด ใน เดื อน เมษายน 
พฤษภาคม และมิถนุายน 

- ธ าตุ ไฟ  คื อ  คนที่ เ กิ ด ใน เดื อนมกราคม 
กมุภาพนัธ์ และมีนาคม 

 

ในฉบับนีผู้้ เขียนต้องการปูพืน้ ให้เข้าใจพืน้ฐาน
ของธาตทุัง้ 5 และพบกนัฉบบัหน้า ในลกัษณะของธาตเุจ้า
เรือน  กินอยู่ให้เหมาะกับธาตุเจ้าเรือน และการดื่มชาให้
เหมาะกับเจ้าเรือน จะน าไปสู่ความเข้าใจเพื่อประโยชน์ใน
การดูแลสุขภาพและการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติภายนอกค่ะ... 

 
    
 
 
 
 
 



                                

ห น้ า   24 

 รวงข้าว / ธนัวาคม 2019 

โดย แก้วกลัยา 
เป็นที่ รู้กันส าหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งฝันว่า ค่าครองชีพแพงติด
อนัดบัต้น ๆ ของโลก  

ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพสงู ค่าอาหาร ค่าเดินทาง 
ค่าที่พกัอาศยั ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าสื่อการติดต่อทกุช่องทาง ค่า
ประกนัสขุภาพ รวมทัง้ภาษีต่าง ๆ ในแต่ละเดือน มีรายจ่าย
มากมาย เงินก็ใช่ ว่าจะเสก
ขึน้มาได้ ทุกอย่างต้องแลกมา 
หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว มี
เงินเหลือแทบไม่พอค่าสนัทนา
การ เพื่อการพกัผ่อน หย่อนใจ 
ใจนัน้อยากจะเที่ยวในประเทศ 
แต่กลับกลายเป็นว่าไปเที่ยว
ประเทศเพื่ อนบ้าน  กลับมี
ค่าใช้จ่ายถกูกว่า  

วั น นี ้ ข อ ม า เ ล่ า
ประสบการณ์ การได้รับความช่วยเหลือด้านสันทนาการ
แบบห้าดาว แต่ราคาเหมือนได้เปล่า ที่หน่วยงานด้าน
สงัคม ให้ความช่วยเหลือ 

ฉนัเป็นแม่เลีย้งเดี่ยว มีลกูหญิง 1 คน  และชาย  1 
คน เด็ก ๆ เป็นลูกของชายชาวสวิส (สามีฉันนั่นเอง ยังไม่
เป็นอดีต เพราะยังไม่ได้หย่าขาดจากกันคะ) ฉันต้องดูแล
ตนเอง เพราะแยกกันอยู่กับพ่อของลูก เงินรายได้มาจาก
พ่อของลูกตามค าสั่งศาล ซึ่งก็พอดีกับค่าครองชีพขัน้ต ่า 
เนื่องจากตัวเองจบวิชาชีพ มีประสบการณ์การท างานใน
สายวิชาชีพ ที่เรียนจบมา จากเมืองไทย จึงไปขอความ
ช่วยเหลือ จากหน่วยงานกึ่งเอกชน กึ่งราชการแห่งหนึ่งใน
เมืองที่อยู่ เพื่อพฒันาศกัยภาพให้เหมาะกับการท างานที่นี่
ในสายอาชีพที่เรียนจบมา ฉนัโชคดี ที่เจ้าหน้าที่ ผู้ดแูลดิฉนั
เป็นผู้อ านวยการศนูย์ ฉนัจึงได้รับการช่วยเหลืออย่าง 

มากมาย ทัง้ด้านการเรียน การงาน ตลอดจนถึงด้าน
สนัทนาการอีกด้วย 

ในช่วงใกล้ปิดเทอมฤดูร้อน เจ้าหน้าที่ ส่งเร่ืองให้
ทางหน่วยงานช่วยเหลือด้านสันทนาการแห่งหนึ่ง ของ
สวิตเซอร์แลนด์ ให้ฉันได้ไปท่องเที่ยวพร้อมลูก ๆ เป็น
ระยะเวลา 1 สปัดาห์ แบบเหมารวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด รวม
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่ากิจกรรม ค่าท่องเที่ยว ( ยกเว้น
ค่าอาหาร ) ในราคาพิเศษ ซึ่งปกติค่าใช้จ่ายจะแพงกว่านี ้
4-5 เท่าตวั  

โดยฉันเขียนค าร้อง และส่งเอกสารต่าง ๆ ตาม
เงื่อนไข สองสัปดาห์หลังจาก
ส่งเร่ือง ก็ได้รับการตอบกลับ
ว่า ฉันได้รับความช่วยเหลือ 
แ ล ะ ใ ห้ ฉั น เ ลื อ ก วั น  แ ล ะ
สถานที่ท่องเที่ยวเอง ตาม
ห นั ง สื อ แ น ะ น า ส ถ า น ที่
ท่องเที่ยว ที่ส่งมาให้ ซึ่งเป็น
ช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ร่วง พอ
ใกล้วนัเดินทาง หน่วยงานก็จะ

ส่งตั๋วรถไฟไปกลับแบบเหมาจ่ายต่อวัน รวมตั๋วเดินทาง
แบบต่อปีของลกู ๆ มาให้ ฉนัและลกู ๆ ได้เที่ยวอย่างสบาย
ใจ สบายกระเป๋า มีความสุข สนุกสนานกันมาก ใน
ระยะเวลา 1 สปัดาห์ ที่ไปเที่ยว ด้วยกนัตามประสา แม่ ลกู 
ส่วนสัมภาระก็เบาใจ แถมราคาถูก เพราะส่งไป ส่งกลบั 
ทางการรถไฟได้ ราคาค่าขนส่งคิดต่อใบ ไม่ใช่ขนาด ก่อน
กลับบ้าน จึงขอโอกาสใช้ตั๋วรถไฟแวะเที่ยวอีกที่ได้อย่าง
สบาย ประหยดัทัง้เงิน และทัง้เวลา  

       เลา่มาถึงตอนนีอ้ยากจะบอกเพื่อน ๆ คนไทย
ที่อยู่ที่นี่ว่า การดแูลช่วยเหลือในสวิตเซอร์แลนด์ มีทุกด้าน 
หาให้เจอ เพื่อพัฒนาตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดี ยังมีสิ่ง
ต่าง ๆ มาแบ่งปันกนัอีก โปรดติดตามจะมาเลา่ในฉบบัหน้า
นะคะ... 
 

สนัทนำกำรแบบประหยดั 
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จา่ยเงนิสกุลไหนด ี
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเดียว ที่ใช้

เงินฟรังค์ เม่ือเราเดินทางไปต่างประเทศ คนสว่นมากจะใช้ 
Credit Card หรือ Debit Card ไม่ว่าท่านจะใช้บัตรชนิด
ไหน คนขายมกัจะถามเราว่า เธอจะจ่ายเป็นเงินฟรังค์หรือ
เงินยูโร ถ้าที่อเมริกาก็จะถามว่าจะจ่ายเป็นดอลล่าร์หรือ
จ่ายเป็นฟรังค์ ผู้ ที่ท างานเก่ียวกับการเงินแนะน าว่า ให้
จ่ายเป็นเงินสกุลของประเทศที่ เราไปเยือน เช่น ไป
อเมริกาก็จ่ายเป็นเงินดอลลาร์ อยู่ไทยจ่ายเป็นเงินบาท ไป
ประเทศที่ใช้เงินยูโรก็จ่ายเป็นยูโร และไม่ต้องไปค านวน
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรังค์ในทันที เพราะเราจะรู้
จ านวนเงินจริง ๆ ก็ต่อเม่ือเขาแจ้งมาทีหลงั 

ค่ า ใ ช้ จ่ ายทั ง้ หมดที่ คุณจ่ าย ไปในขณะอยู่
ต่างประเทศ ธนาคารที่สวิตเซอร์แลนด์  จะเปลี่ยนเป็น
เงินฟรังค์ ซึง่โดยทัว่จะได้อตัราดีกว่าในต่างประเทศ 

ถ้าจะกดเงินจากตู้ เอทีเอ็มหรือจากเคาต์เตอร์ก็ให้
แลกเป็นเงินสกุลของประเทศนัน้ แม้หน้าจอของเคร่ืองกด
เงินจะถามเราว่าจะเอาเงินสกุลนีแ้น่นะ จะล่อด้วยว่าไม่มี
ค่าธรรมเนียม ท่านไม่ต้องไปสนใจ เพราะจริง ๆ แล้ว อตัรา
ค่าแลกเปลี่ยนจะแย่กว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ 

ถ้าต้องการเงินสดจากตู้ เอทีเอ็ม แนะน าให้ใช้ 
Debit Card เพราะค่าธรรมเนียมถกูกว่าบตัรเครดิต  

การเบิกเงินสดจากตู้ เอทีเอ็ม บางครัง้ธนาคารของ
ท่านที่สวิตเซอร์แลนด์ อาจจะจ ากัดจ านวนเงินที่ เบิก ถ้า
ท่านอยู่นอกยุโรป ศัพท์ธนาคารเรียกว่า Geoblocking 
หมายถึงประเทศที่มีรายชื่อว่าไม่น่าไว้ใจ ถ้ามีเหตุการณ์
เช่นนี ้ให้ติดต่อธนาคารทนัที 

ถ้าไม่จ าเป็นจริง ๆ เขาไม่แนะน าให้เบิกเงินที่เคาท์
เตอร์ เพราะ ค่าธรรมเนียมแพงและอตัราแลกเปลี่ยนต ่า ท า
ให้เสียเปรียบมากขึน้ 

เงินสด ก่อนเดินทางออกจากสวิตเซอร์แลนด์ ควร
จะแลกเงินสดติดตวัไปด้วย จะท าให้ท่านอุ่นใจกว่า เพราะ
สามารถจับจ่ายซือ้ของได้ทันที เช่น ซือ้อาหารที่สนามบิน 

จ่ายค่าแท็กซี่ เป็นต้น อีกทัง้การมีเงินสดจะท าให้คุณไม่
ต้องพบเจอปัญหาวุ่นวายต่าง ๆ เช่น ที่สนามบินไม่มีตู้
เอทีเอ็ม หรือธนาคารและส านักงานแลกเปลี่ยนเงินปิดท า
การ และไม่ต้องหงดุหงิดใจ กรณีที่ร้านไม่รับบตัรเครดิต 
ข้อเสียของเงินสด  อาจจะท าให้เป็นจุดสนใจของ
มิจฉาชีพ น่าเสียวใส้  
ไม่ว่าคุณจะใช้บัตรเครดิตหรือเดบิท อย่าลืมใส่ใจเร่ือง
ความปลอดภยัด้วย  
บัตรเครดิต 

เหมาะส าหรับซือ้สินค้าหรือใช้บริการร้านค้าที่มีราคาแพง 
เช่น ซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน จองโรงแรม เช่ารถยนต์ หรือจ่าย
ค่าอาหารในภตัตาคารหรู 
ข้อดี : การใช้บัตรเครดิตจะมีประโยชน์มาก หากคุณซือ้
สินค้าหรือใช้บริการที่มีราคาสงู มีความปลอดภยัในการใช้
จ่าย ไม่ต้องมีเงินสดมาก ๆ ในกระเป๋า  
บัตรเดบิต เหมาะส าหรับใช้จ่ายซือ้สิ่งของหรือบริการทุก
อย่างในต่างประเทศ 

ข้อดี : การใช้บัตรเดบิต จะช่วยให้คุณเบิกถอนเงินสดใน
ต่างประเทศนัน้ๆ ออกมาใช้ได้อย่างสะดวก จากตู้  ATM 
นอกจากนัน้คุณยังสามารถใช้บัตรเดบิตซื อ้สินค้าได้ 
เปรียบเทียบง่าย ๆ ก็เหมือนกับการใช้เงินสด ในรูปแบบ
บตัร ค่าธรรมเนียมในแต่ละประเทศจะแตกต่างกนั 
จะเห็นว่าการใช้จ่ายแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน
ออกไป เลือกที่เหมาะสมกบัตวัคณุเอง… 
 

ข้อมูลจาก Nathalie Garny, Beobachter, 19. Juli 2019, 
Nr. 15 
แปลโดย ก.ไตรค า 
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โดย ต้นข้าว 
 

ช่วงนี  ้ ถ้า
ไม่พูดถึงพลาสติก 
ค ง จ ะ ล้ า ส มั ย 
เพราะหันไปทาง
ไหน ได้ยิน ได้อ่าน 
พลาสติกท าลาย

สิ่งแวดล้อม เพราะย่อยสลายช้า ใช้เวลาหลายร้อย ถึงพนัปี 
คิดดวู่าทัว่โลกใช้วสัดใุนชีวิตประจ าวนั ที่เป็นพลาสติก ใช้
ครัง้เดียวแล้วทิง้ นึกภาพขนาดของกองขยะจ านวนมหึมา 
ที่กองอยู่ทกุหนแห่ง ขยะพลาสติก 8 ล้านตนัต่อปี ที่หลดุลง
ไปในทะเล ท าให้สัตว์ทะเลนับแสนต้องตายเพราะกิน
พลาสติก และคาดว่าอีก 30 ปีข้างหน้า จะมีขยะจ านวน
มากกว่าน า้หนักปลาและสตัว์ในท้องทะเล (ข้อมูล มูลนิธิ
โลกสีเขียว ม.ร.ว.นริศรา จักรพงษ์) นึกภาพไม่ออกเลยใช่
ไหมคะ ฉะนัน้ต้องลดการใช้พลาสติก ห้างสรรพสินค้า
ทัง้หลายก็ประกาศ จะเลิกแจกถุงพลาสติก ต้องหาวสัดอุื่น
ทดแทน เพราะเหตใุดรึ??  
ท ำไมเป็นพลำสติก 

พลาสติกเป็นวสัดทุี่มนุษย์คิดค้นและประดิษฐ์ขึน้ 
เพื่อช่วยให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึน้ แทนการใช้วสัดุ
จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น แก้ว ไม้ กระดาษ โลหะ ยาง 
หรือ ขนสตัว์ ถ้าเป็นบ้านเรา ก็ยงัมีใบไม้ ใบตอง ใบลาน ใบ
บัว วัสดุพลาสติกที่เราใช้ทุกวันนี ้มีความสะอาด น า้หนัก
เบา ยืดหยุ่น ผลิตจากน า้มันดิบ แต่ไม่ย่อยสลายทาง
ชีวภาพ   
ทกุวนันีเ้ราใช้ชีวิตอยู่กบัพลาสติก สว่นใหญ่เป็นบรรจภุณัฑ์
เพื่อการกินการอยู่ เช่น ช้อนส้อม หลอดดื่มน า้ แก้ว ขวด 
ถุง กล่องอาหาร และอีกมากมาย เป็นพลาสติกทัง้ชนิด

อ่อน ชนิดแข็ง อย่างบาง อย่างหนาที่เรียกสัน้ ๆ ชนิด PE, 
PP, PS, PET, PVC สารพัดประ เภท  ที่ น ามาท าวัสดุ  
อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไม้สอยทุกอย่างในบ้าน ในส านกังาน ใน
ชีวิตประจ าวัน หันไปทางไหนก็มีส่วนของพลาสติกทัง้สิน้ 
ประโยชน์ของพลาสติก จึงมีมากมายต่อเรา แต่เมื่อใดที่เรา
เลิกใช้สิ่งเหล่านี ้ ต้องน าไปทิง้ แล้วของพวกนีจ้ะไปอยู่ที่
ไหน อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกเติบโตขึน้ถึง  20 เท่า
ในช่วง  50 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีปริมาณการผลิตอยู่
ที่  311 ล้านตันต่อปี และคาดว่าจะสูงถึง  600 ล้านตัน
ภายใน 20 ปีข้างหน้า (ข้อมูล มูลนิธิโลกสีเขียว ม.ร.ว.น
ริศรา จักรพงษ์) พลาสติกเหล่านีแ้ทบไม่เคยหายไปไหน 
เป็นภาระในการจัดเก็บ และพลาสติกจ านวนมากแตก
สลายเป็นชิน้เล็กชิน้น้อยกลายเป็น  ไมโครพลาสติกหมุน
วนกลบัมาอยู่ในห่วงโซ่อาหาร เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของ
มนษุย์เอง  
สิ่งทดแทน 

เมื่อมีผลร้าย มีมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ต่อ
มนุษย์ ต่อสัตว์ จึงมีการรณรงค์ที่จะหาวัสดุทดแทน ที่
สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยการเติมสารบางชนิด 
เช่น แป้ง และสารอินทรีย์อื่น ๆ ลงในการผลิตพลาสติก 
ช่วยให้เพิ่มการย่อยสลาย หรือ ค้นคิด การใช้วสัดธุรรมชาติ 
จากพืช เช่น จากชานอ้อย ฟางข้าว มนัส าปะหลงั เป็นต้น 
ซึ่งผ่านขัน้ตอนการหมัก และวิธีกรรมทางเคมี ให้เป็น
พลาสติกโพลี เมอร์ประเภท PLA (polylactic acid) ที่
เรียกว่า พลาสติกชีวภาพ ซึ่งย่อยสลายได้ภายในเวลา 1-5 
ปี มีคุณสมบัติเหมือนกัน คือ ใส เบา ยืดหยุ่น และกันน า้ 
แนวโน้มการใช้วัสดุประเภทนี ้ยังไม่มากนัก ท าให้ราคา
บรรจุภัณฑ์ยังค่อนข้างสูง  คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
จนกว่าการใช้พลาสติกชีวภาพ จะครบ 100% 
ช่วยแกปั้ญหำ 

ส าหรับพวกเรา ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ 
และลดปัญหาขยะพลาสติก สามารถช่วยได้ นอกจาก
ระบบจัดเก็บขยะระบบคัดแยก และการรีไซเคิลที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว เราทกุคนสามารถช่วยแก้ปัญหาที่ต้นตอ

พลาสติก 
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ได้ด้วยการลดการสร้างขยะที่ไม่จ าเป็น ด้วยการเลิกใช้
พลาสติกประเภทครัง้เดียวทิง้ ไม่ว่าจะช้อนส้อม แก้วน า้ 
ขวดน า้ จาน-ชาม และหนัมาพกพาถงุผ้าเม่ือไปตลาด   

ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายที่จะยกเลิกการ 
พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียวทิง้ มีร่าง Roadmap การจดัการ
ขยะพลาสติกและร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ
พลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะ รัฐมนต รี  เมื่ อวันที่  17 เมษายน  2562 (ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2562) 

สวิตเซอรแ์ลนด ์มีบัญญัติ มีกฏระเบียบกำรทิ้ง

ขยะ ในขอ้หนึ่งเกี่ยวขอ้งกับกำรจัดงำนที่มีอำหำรและ

เครื่องดื่ม ตอ้งขอใบอนญุำตจดังำน จำกต ำรวจเทศกิจ 

และบังคับใหใ้ชบ้รรจภุณัฑ ์จำน ชำม ชอ้น สอ้ม แกว้ ซ่ึง

เป็นวัสดทุี่น ำกลับมำใชไ้ดอี้ก เป็นกำรจัดระเบียบ และ

ชว่ยลดขยะ  

ความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้า เช่น มิโกร 
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ประกาศว่า ตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 
2020/2063 จะไม่แจกถุงพลาสติก เพื่อลดการใช้พลาสติก
และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าลูกค้ายังต้องการ
ใช้ ก็ต้องเสียเงิน ใบละ 5 ถึง 50 รัพเพน ขึน้กับขนาดของ
ถุง โดยจริงแล้ว มิโกรไม่แจกถุงพลาสติกมาตัง้แต่ ปี 
2016/2559 ถ้าใครต้องการ ก็ขายใบละ 5 รัพเพน เป็นผล
ให้ลดการใช้ถงุพลาสติกเป็นจ านวน 83 เปอร์เซนต์  
(ข้อมลูจาก มิโกรแมกกาซีน 28 ตลุาคม 2019) 

บทความนี ้อาจช่วยในการสร้างจิตส านึก และ
สร้างวินัยในการลดขยะพลาสติก และในการคัดแยกขยะ 

เพื่อคณุภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อ
อ น า ค ต ส า ห รั บ
ลกูหลานต่อไป… 

 
 
 
 

 

 

 

โดยพี่หญิงไทย 

ชำวสวิสไปเสียชีวิตในต่ำงแดน จะใหด้ ำเนินกำร

อยำ่งไรดี 

ค าถาม: ดิฉนัก าลงัมีทกุข์มากค่ะ ขอค าปรึกษานะคะ คือ 
เรา ดิฉนัและสามีย้ายมาอยู่เมืองไทยไม่นาน สามีก็เสียชีวิต 
ไม่รู้จะเร่ิมต่อไปอย่างไร ดิฉนัต้องท าอย่างไร ในการติดต่อ
กบัทางสวิตฯบ้าง จะอาศยัใครให้ช่วยได้บ้าง 

ค าตอบ: ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจนะคะ เร่ืองการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ราชการ การแจ้งมรณกรรมในประเทศไทย 
คงไม่ใช่ปัญหาส าหรับคณุ ก็คงด าเนินการเช่นเดียวกบัการ
เป็นคนไทย ใบส าคัญ คือ มรณบัตร ส่วนเร่ืองการติดต่อ
ราชการ  และส านักงานที่ เ ก่ียวข้องภายในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ คงด าเนินการเหมือนกนัไม่ว่าเหตกุารณ์จะ
เกิดในประเทศใด ดงันีน้ะคะ 
➢ ติดต่อสถานทูตสวิส คณุต้องน ามรณบัตร ซึง่ 

ราชการไทยออกให้ และควรแนบเอกสารอื่น เช่น หนงัสือ
เดินทางสวิส หรือบตัรประชาชนสวิส น าไปยื่นทีส่ถานทตู
สวิส แล้วทางสถานทตูสวิสจะแจ้งต่อไปยงัอ าเภอซึง่เป็น
ถิ่นเกิดของสามีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
➢ ทรัพย์สินในสวิตเซอร์แลนด์ ถ้ามี เช่น บญัชี 

ธนาคาร จะถูกอายัติ จนกว่าศาลจะตัง้ทายาท ผู้ จัดการ
มรดก ในกรณีที่มีทายาท ผู้ รับมรดกหลายคน ตามล าดับ
ชัน้ทายาท  เช่น ลกู ภรรยา หรือถ้าไม่มีลกู ต้องดวู่า พ่อแม่ 
ยงัมีชีวิตอยู่ไหม  
ไม่ทราบว่า สามีของคุณได้ท าพินัยกรรมไว้หรือไม่ ถ้ามี
พินยักรรม ก็ง่ายต่อการแบ่งทรัพย์สินตามประสงค์ของสามี  
ถ้าสามียงัมีทรัพย์สินหลายประเภทในสวิตเซอร์แลนด์ ดงัที่
กล่าวข้างต้น จะมีพินัยกรรมหรือไม่มี  ทรัพย์สินจะถูก
เจ้าหน้าที่รัฐมา อายัดและส ารวจจ านวน ก่อนที่ให้ศาล
พิจารณาการแบ่งทรัพย์สินตามพินัย หรือตามกฏหมาย
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ต่อไป และทัง้นีเ้พื่อน าจ านวนทรัพย์สิน มาแจ้งเสียภาษี
ของผู้ตาย นบัถึงวนัที่ถึงแก่กรรม  
➢ เงนิประกันสังคมเพื่อทายาท เดาว่าสามีของ 

คณุเกษียณอายแุล้ว จึงย้ายไปอยู่ที่เมืองไทย นัน่คือ 
สามีได้รับเงินเดือน ส าหรับผู้สงูวยั ซึง่มีสองหมวด คือ AHV 
และ Pensionskasse เมื่อสามีเสียชีวิต ภรรยาจะได้รับ
เงินแม่ม่าย หรือลกูได้รับเงินก าพร้า ถำ้แม่ม่ำยและลกูมี
คณุสมบติัตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด ดงันี้ 

• แม่ม่าย ที่มีคณุสมบตัิอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ มี 
ลูกเล็ก (อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ) หรือ มีอายุเกิน 45 ปี 
และจดทะเบียนสมรสกันนานกว่า 5 ปี ถ้าคณุมีคณุสมบัติ
ดังกล่าว ให้คุณติดต่อส านักงาน AHV (เสาที่ 1) (ที่อยู่หา
ได้จาก https://www.ahv-iv.ch) และ ติดต่อกองทุนเงิน
สะสมจากการท างาน Pensionskasse (เสาที่  2) ของ
บริษัทซึ่งสามีเคยท างานและรับเงินเกษียณ ซึ่งจะได้
แบบฟอร์มสอบถามข้อมลู ในการติดต่อขอรับเงินแม่ม่าย  

• ส่วนลูกก าพร้า ถ้าอายยุงัไม่บรรลนุิติภาวะ (18  
ปี) หรืออยู่ระหว่างศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี มีสิทธ์ิติดต่อ
ขอรับเงินก าพร้าได้ที่เดียวกนันัน้  
คุณจึงควรติดต่อกับส านักงานประกันเงนิผู้สูงวัยทัง้
สองเสา เพื่อขอรับสิทธ์ิ หรือถ้าไม่มีสิทธ์ิ ก็จะเป็นการ
ยกเลิกการจ่ายเงินผู้สงูวยัของสามี 
กรณีของสำมีคณุ เมื่อย้ายถิ่นออกไปอยู่ต่างประเทศ 
ถ้าไม่มีการประกันใด ๆ ไม่มีสญัญาเช่าบ้าน ที่ต้องยกเลิก 
ก็มีเฉพาะเร่ืองการติดต่อแจ้งมรณกรรม ต่อสถานทูตสวิส
ในประเทศไทย และการติดต่อเร่ืองประกันสงัคม (แม่ม่าย 
หรือ ลกูก าพร้า) ในสิทธิที่พงึได้  
ติดต่อท่ีไหน 

ถ้าคุณอยู่ ท่ีสวิตเซอร์แลนด์ ก็ให้ติดต่อกับส านักงาน 
AHV ซึ่งเป็นผู้ จ่ายเงินเกษียณให้แก่สามี ครัง้ล่าสุด โดย
ต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มการขอเงินม่าย หรือ ก าพร้า 
ซึ่งมีข้อมลูเก่ียวกับผู้ตาย ประวตัิการจดทะเบียน การหย่า 
(ก่ีครัง้ กับใครบ้างเมื่อไร)  และประวัติการมีบุตรทุกคน 

พร้อมแนบเอกสารใบมรณะ บัตรประจ าตัว และอื่น ๆ ที่
แจ้งในแบบฟอร์มนัน้ 
กรณีที่คุณไม่ได้อาศัยอยู่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
และไม่ได้เดินทางมาที่สวิตเซอร์แลนด์ สามารถติดต่อกับ
ส านักงานจ่ายเงินเกษียณของสามี (ย้ายถิ่น) ซึ่งปกติคือ 
ส านกังานกลาง ที่เจนีวา และสามารถโหลดแบบฟอร์มการ
ขอเงินม่าย  «Eine Hinterlassenenrente beantragen»  
ได้ในอินเทอร์เนต www.zas.admin.ch  
(Zentral Ausgleichsstelle ZAS) การจ่ายเงินม่าย ปกติ
เป็นเงินเดือน ให้แจ้งเบอร์บัญชี (ที่เมืองไทย หรือ ถ้ามี
บญัชีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ในแบบฟอร์มนัน้ ซึ่งทาง
ส านกังานจะโอนให้ตามประสงค์ การด าเนินการที่ดวู่าอาจ
ยุ่งยากส าหรับคุณ คุณสามารถท าหนงัสือมอบอ านาจผู้ที่
ไว้ใจ หรือ ทนาย ช่วยด าเนินการก็ได้  
ไม่ทราบว่า คณุได้สญัชาติสวิส หรือยงั? ยงัมีกรณีที่ผู้ เป็น
แม่ม่าย ไม่ได้สัญชาติ อีกทัง้ไม่ได้พ านักภายในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย เช่นนี ้คุณอาจไม่ได้เป็นเงินเดือน 
แต่จะได้เป็นเงินก้อนครัง้เดียว ทัง้นี  ้ ถ้าคุณให้ข้อมูล
มากกว่านี ้เราสามารถจะตอบในรายละเอียดได้คะ 
คณุสำมำรถขอขอ้มลูต่ำง ๆ ไดจ้ำกสถำนทตูสวิสใน

ประเทศไทย เช่นเดียวกนัคะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรขอเงนิมำ่ยจำกกองทนุเงินสะสมจำกกำรท ำงำน 

Pensionskasse (เสำที่ 2)  ใหต้ิดตอ่โดยตรงกบับริษทั

หรือกองทนุที่จ่ำยเงนิใหส้ำมีครั้งล่ำสดุ ซึง่หาชื่อและที่
อยู่ได้ ในใบแจ้งเงินรายได้ และการติดต่อก็ใช้ทางอินเทอร์
เนตได้เช่นเดียวกนัคะ หวงัว่าค าตอบนี ้จะช่วยคณุได้บ้าง 
มีค าถามเพิ่มเติม ก็ยินดีรับฟัง และขอสง่ก าลงัใจมาให้ค่ะ.. 
 

https://www.ahv-iv.ch/
http://www.zas.admin.ch/
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ผมอ่ านข่ าวจากหนังสื อพิ ม พ์   Solothurner 
Zeitung ออนไลน์ฉบับวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2019  ด้วย
ความรู้สึกเศร้าและสลดหดหู่ใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็น
ข่าวด้านลบ ของหญิงไทยคนหนึ่ง ที่กระท าควำมผิดในคดี
ค้ำมนุษย์ และกำรโดนขับออกจำกประเทศ โดยทาง
หน่วยงานราชการ ไม่ต่อใบอนุญาตพ านกัให้ แม้ว่าหญิงผู้
นีจ้ะมีลูก และอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานถึง 25 ปีแล้วก็ตาม  
ศาลสงูสดุแห่งสมาพนัธรัฐสวิส ได้พิพากษายืน ถือเป็นการ
สิน้สุดในการคัดค้านค าพิพากษาศาล ตามกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผมเห็นว่าควรเขียน
เพื่อน าเสนอ เพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์และเป็นอุธา
ห ร ณ์ ใ ห้ แ ก่ เ ร า ช า ว ไ ท ย ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์  ว่าการกระท าอนัใดที่ผิดกฎหมาย ที่ขดัต่อ
หลกัศีลธรรมอนัดีของสงัคมของประเทศที่พ านักอาศยัอยู่ 
จะต้องได้รับผลจากการกระท าโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้   

ส าหรับสาเหต ุที่ท าให้เป็นข่าวดงั สืบเนื่องมาจาก
การขับให้ออกนอกประเทศตามค าสั่งของศาลสูง รัฐ 
Solothurn (Solothurner Obergericht) เ มื่ อ เ ดื อ น 
พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา ผู้พิพากษามีค าสั่ง
ตัดสิน ควำมผิดในคดีกำรคำ้มนุษย์ และกำรส่งเสริม
กำรคำ้ประเวณี ที่กระท าความผิดมาแล้วบ่อยครัง้ โดยมี
โทษจ าคุก 4 ปี และมีค าสั่งให้ยกเลิกใบอนุญาตพ านัก
ถาวร (Niederlassungsbewillung, C Ausweiss) เธอยื่น
เร่ืองคดัค้านค าสัง่นีต้่อศาล แต่ถกูปฏิเสธ ศาลพิพากษายืน
ว่า กำรขบัออกจำกประเทศเทศนัน้เหมาะสม เพราะหญิง
ผู้ นีใ้ช้ชีวิตอยู่แต่ในแวดวงสังคมของโสเภณี และการค้า
มนุษย์ มีหนี ส้ินมาก ต้องขอรับความช่วยเหลือจาก
ส านักงานสงัคมสงเคราะห์ซ า้ซ้อน รวมทัง้ไม่มีการบูรณา
การตวัเองในทกุด้าน  

เร่ืองนีเ้ป็นอะไรที่น่าสลดใจมากส าหรับผม และ
คิดว่าส าหรับผู้ที่ท าอาชีพถูกต้องตามกฎหมาย เสียภาษี

ให้แก่ รัฐ ใช้ชี วิตด้วยความผาสุกตามอัตภาพ เพราะ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ให้โอกาสและให้
สิทธิเสรีภาพ ในการด ารงชีพ ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
และส ำหรับกลุ่มผูป้ระกอบอำชีพใหบ้ริกำรทำงเพศใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถือว่ำ เป็นอำชีพที่ ไม่ผิด

กฎหมำย และแต่ละรัฐมีขอ้ก ำหนดกำรคุม้ครองและ

อนญุำตใหท้ ำกำรคำ้ประเวณี โดยกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้

คำ้ประเวณีได ้อีกทัง้ยงัมีองค์กรภาคเอกชนช่วยเหลือและ
ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ประกอบอาชีพนีด้้วย แต่ถำ้ผูใ้ด
แสวงหำผลประโยชน์ เพื่อตนเองโดยมิชอบ เป็นธุระ
จัดหา  ควบคุม กักขังหน่วงเหนี่ยว หรือกระท าการค้า
มนุษย์ โดยการบงัคบั เพื่อประโยชน์ในการการค้าประเวณี
นัน้ เป็นควำมผิดรำ้ยแรงตามประมวลกฎหมายอาญา
แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาตรา 195  และมาตรา 182 
(Schweizerisches Strafgesetzbuch, ค าย่อ StGB) ซึ่งมี
โทษสงูทัง้จ าและปรับ อีกทัง้ยงัเป็นการขดัต่อหลกัศีลธรรม
และจริยธรรมอนัดีของสงัคม และส าหรับคนต่างด้าวที่เข้า
มาพ านักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถึงแม้ว่ ำจะมี
ใบอนุญำตพ ำนักประเภทถำวร ก็ถูกขับออกจำก

ประเทศเทศได ้หากกระท าความผิดต้องโทษจ าคุกในคดี
ร้ายแรงเป็นระยะเวลานาน หรือได้รับความช่วยเหลือด้าน
การเงินจากส านักงานสังคมสงเคราะห์ ตามประมวล
กฎหมายบู รณาการและคนต่ า ง ด้ า ว  มาตรา  62 
(Ausländer- und Integrationsgesetz, ค าย่อ AIG) ที่เร่ิม
บังคับใช้แทนกฎหมายคนต่างด้าว ตัง้แต่เดือนมกราคม 
ค.ศ. 2019… 
 
 
 
 
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ Solothurner Zeitung ออนไลน์ ฉบบัวนัที่ 3.05.2019 
(สืบค้นข้อมลูเม่ือวนัที่ 20.10.2019) 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.  
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html 

แปล เรียบเรียง และเขียนโดยศกัดา บวัลอย

ท ำผิดก็ตอ้งรบัโทษ 
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ปฏทิินกจิกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบคณุที่มา https://lifestyle.campus-star.com/new-release/41779.html/gallery 

วนัอำทิตยท่ี์ 3 พฤษภำคม 2020 

เวลำ 10.00 – 17.00 น. 

งำนวนัประชมุสำมญัประจ ำปี 

ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 

วนัอำทิตยท่ี์ 6 กนัยำยน 2020 

เวลำ 10.00 – 16.00 น. 

งำนสงัสรรคว์นัครอบครวั ครัง้ท่ี 15 

 ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 

สนใจสมคัรสมำชิก สมำคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย ในสวิตเซอรแ์ลนด ์ติดต่อ 

https://www.thaifrauenverein.ch 

E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch 

เฟสบ ุ๊ก สมำคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย: facebook.com/thaifrauen.swiss 

ค่ำบ ำรงุสมำชิก รำยบคุคล กลุ่ม ชมรม หำ้งรำ้นและองคก์รตำ่งๆ ปีละ 50 ฟรังค ์ 

ท่ำนจะไดร้ับวำรสำรรวงขำ้ว 3 ฉบับตอ่ปี เขำ้ร่วมสมัมนำ ร่วมกิจกรรมตำ่งๆ รวมทัง้

ไดร้ับขอ้มลูควำมรูต้ำ่งๆ โดยมีค่ำสมำชิกเป็นรำยได ้ที่สมำคมฯ น ำมำใชใ้นกำรจัดท ำ

เอกสำร และกิจกรรมตำ่ง ๆ ส ำหรับสมำชิก 

  

  

  

  

เรียนสมำชิกทรำบ 
 

ท่ำนสำมำรถจ่ำยค่ำสมำชิก ไดต้ัง้แตไ่ดร้ับใบจ่ำยค่ำสมำชิก 

จนถึงวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

ซ่ึงสมำชิกจะยังไดร้ับวำรสำรรวงขำ้วฉบับเดอืนเมษำยน 

หลงัจำกนัน้ หำกสมำชิก ยังไมจ่่ำยเงนิค่ำสมำชิก ภำยในวันที่ 30 มิถนุำยน 

ท่ำนก็จะพน้จำกสภำพกำรเป็นสมำชิก 

และสมำคมไมส่ำมำรถส่งวำรสำรรวงขำ้ว ใหท้่ำนได ้จนกว่ำท่ำนจะช ำระค่ำสมำชิก 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และขอขอบพระคณุสมำชิกมำ ณ โอกำสน้ี 

  

 



 

 

Royal Thai Embassy 

Kirchstrasse 56 

3097 Liebefeld-Berne 



 

 และการให้ความรู้เร่ือง การใช้เฟสบุ๊ค ในการตอ่ยอดธุรกิจ 
และในชีวิตประจ าวนั โดย คุณปัญญาดา บุญยรัตเวช แล้ว
รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกัน งานนีต้้องขอบคณุ ป้า

แสงจันทร์ สมาชิกรุ่ นบุก เบิก  ท ี่ ช่ วยต  าส้มต า และ
ชว่ยงานในครัว ให้เสร็จเรียบร้อยรวดเร็ว          ขอขอบคณุ  

น้องพรกมล กีเกอร์ ที่สละเวลา มาเพ ิ่มสีสรร  เพ้นท์
หน้าให้เดก็ ๆ และผู้ ใหญ่ และปิดท้ายด้วยการเล่นเกมสนกุ 
ๆ พร้อมของขวัญมากมาย จากใจคณะกรรมการ" ผู้ ใหญ่ 
แข่งขนัการเต้นสุดแสนเร้าใจ และกลบับ้านด้วยของขวัญ
ของรางวลัเตม็ กระเป๋า สขุกนัถ้วนหน้า... 

วันสังสรรค์ 
ครอบครัวหญิงไทย  

คร้ังที่ 14   ณ กรุงเบร์ิน  

ที่   Pfrundhaus Kirchlindach,  

Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlin-

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019  

"  ภายในงานมีการแสดง ร่ายร ามวยไทย  

จาก น้องน่าน(โดมินิค)  และ  

 คุณแม่เกษร และ น้องวาเนสซ่า (ขวัญข้าว)   ร าเพลงสาวทอผ้าไหม 

"    


