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ANNIVERSARY ANNIVERSARY 

CELEBRATION NIGHTCELEBRATION NIGHT
ช่วงเวลา 16.30-18.30 น. ที ่YEHUDI MENUHIN FORUM BERN 
ตวัแทน สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทยสวติเซอรแ์ลนด ์

ไดรั้บเกยีรตเิชญิเข้าร่วมงาน พร้อมกับชมรม และสมาคมอืน่ๆ 

โดยมีีเอกอคัรราชทูตู ณ กรุงเบิริน์
นายจักัร ี ศรชีวนะ เป็็นป็ระธานในงาน ซึ่่�งมีีการ
แสดงเปี็ยโน และไวโอลนิ จัากนกัดนตรชีาวไทูย
และสวิส และมีีการจััดแสดงภาพวาดสีนำ�าจัาก
ศิลปิ็นไทูยและสวิส รวมีทูั�งผลงานภาพวาด
ระบิายสีของเด็กๆ ลูกคร่�งไทูย-สวิส จัากการ
ป็ระกวดภาพวาดระบิายสี หัวัขอ้ 

 
จัดัโดยสมีาคมีครูไทูย ในสวิตเซึ่อรแ์ลนด ์

รว่มีกบัิสถานเอกอคัรราชทูตู ณ กรุงเบิริน์

90 ปี 
ความสัมพนัธไ์ทย 
สวติเซอรแ์ลนด ์

ขอบคุุณภาพ

 คุ ุณณ ิชชา สามศรี ีทอง
 (NITCHA SAMSRITHONG)

เมือ่วันศุกรท์ี ่28 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 
สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงเบริน์

จดังานฉลองครบรอบ 90 ปี
 ความสัมพนัธท์างการทตู

ระหว่างไทย กับ สวติเซอรแ์ลนด์



ส า ร บั ั ญรวงข้้าวรวงข้้าว
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สมาคุมหญิิงไทยเพ่�อหญิิงไทย สวิิตเซอร์ีแลนด์์                                    

Verein Thai Frauen für Thai Frauen                             

              Postfach 11, 3038 Kirchlindach 
   

Tel. +41 79 649 34 32

PC-Konto: 87- 677365 -7

IBAN: CH26 0900 0000 8767 7365 7

https://www.thaifrauenverein.ch

E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch

เฟสบุ�ก สมาคุมหญิิงไทยเพ่�อหญิิงไทย:

facebook.com/thaifrauen.swiss

คณะกรรมการสมาคมฯ

ประธาน  :  จารีีย์ เคุลเลอร์ี คีุรีีโต

รองประธาน และทะเบีียน  :  กุวัิลยา รีีเด์อร์ี

เหรัญญิก  :  กัลยา ฟิงค์ุ                       

ประชาสัมพัันธ์  :  มณฑา คูุนซ์- บุญิจริีง

เลขานุการ  :  พัฒน์สุนี  ไสเลอร์ี

บีรรณาธิการ  :  กุหลาบ ไทรีโพธิิ์�ภู�

คณะกรรมการ  :  ชาลิสา ศรีีสุทัศน์ เมาร์ีเรี�อร์ี /

รัีงสินี ริีทเตอร์ี 

เว็็ปมาสเตอร์  :  Dr. Hans Rieder

ที�ปรึกษา  :  สมบัติ มากลั�น–เรีอบิเย 

บีรรณาธิการ  :  กุหลาบ ไทรีโพธิิ์�ภู� 

จััดทำาปกและรูปเล่ม  :  ชาลิสา ศรีีสุทัศน์ เมาร์ีเรี�อร์ี

ช่างภาพั  :  กุวัิลยา รีีเด์อร์ี  

กองบีรรณาธิการ  :  กุวัิลยา รีีเด์อร์ี / 

จารีีย์ เคุลเลอร์ี คีุรีีโต 

พิัสูจัน์อักษร  :  จารีีย์ เคุลเลอร์ี คีุรีีโต

นักเขียน  :   เจ�ตัวิน้อย ร้ีอยกิโล  / 

เร่ี�องโด์ย พรีะคุรูีภาวินาโสภิต วิิ., ผศ.ด์รี.,

ผู้รี�วิมเขียน/ตรีวิจทาน: พรีะวิิสิษฐ์์ คุำาศักดิ์� (ภทฺทจาโรี), 

บุญิญิาด์า ปรีะภัทรีสิริี นักวิิชาการีอิสรีะ /

 นกฮููก / แม�ลิง / กาสะลอง /  โยทะกา / มด์เอ็กซ์ /

 แม�วิาด์ / คุนปรุีงชา / ป้าแม้วิ /  และพี�หญิิงไทย

นักแปล  :  เฟรีาฮีูรีชิ / ก.ไตรีคุำา / แด์�บุพการีี 

ขอขอบีคุณ  

จากช�างภาพ Photolife Nitcha

ภาพปรีะกอบในเล�มจากกูเกิ�ล   / www.pexels.com  

     เรื�องจากปีก 

 5 การีส่�อสารี แบบจิตสัมผัสใจ     
    

                            เรื�องจากเมืองไที่ย

 6  การส่�อสารเพ่�อสรา้งสรรคส์งัคมีใหัน้า่อยู่
      

     กฎหมายน่าร้� 

8 กฎหมายใหม� Überbrückungsleistungen

10 สัญิญิาสมรีส

12 เงินช�วิยเหล่อคุรีอบคุรัีวิ (Familienzulagen) 

14 สิทธิิ์ของผู้ดู์แลเด็์ก ที�ได้์รัีบอุบัติเหตุหร่ีอมีอาการีป่วิยหนัก 

15 ถึึงจะแก�แต�ไม�จน เพรีาะเป็นคุนมีหลายเสา
 

     สรรหามาเล่่า

17 ตัวิพรีะ นาง  ในการีส่�อสารี

19 ส่�อสารีด้์วิย NVC ให้ได้์ใจวัิยทีน 

21 การีส่�อสารี ผ�านแผ�นกรีะด์าษ  
 

     พิิมพ์ิเข่ียวช่ีวิต  

23 ส่�อสารีด้์วิยใจ 

     สุขีภาพิกาย ใจ

24 เสริีมสร้ีางภูมิคุุ้มกันด้์วิยสมุนไพรี  

     สาระน่าร้�

26 ส่�อสารีหลายภาษา สินทรัีพย์ที�มีคุ�าปรีะจำาชาติสวิิส

28 การีทูต ยุคุโคุวิิด์ 19 

29 สุภาษิตคุำาพังเพยเยอรีมัน (มัน มัน)   
  

 หญิงไที่ย

 4 บทบรีรีณาธิิ์การี และสารีจากปรีะธิ์าน 

30 ถึามมา ตอบไป  

31 ปฏิิทินกิจกรีรีม   



   บทบรรณาธิการ 
สวัสดื่ค่ะเพิื�อนสมาชีิกแล่ะผู้้�อ่านทีุ่กคน 

 ปีกวิ�าๆ แล้วิที�คุนทั�งโลกต้องเผชิญิกับ

เร่ี�องรีาวิการีติด์เช่�อไวิรัีสโคุวิิด์ 19 ถึึงแม้จะมี

วัิคุซีนให้ฉีีด์กันแล้วิ แต�เร่ี�องก็ยงัไม�จบง�ายๆ โด์ย

เฉีพาะอย�างยิ�งที�เม่องไทยของเรีา พวิกเรีา     

ส�วินใหญิ�จึงยังไม�ได้์กลับไปเยี�ยมญิาติพี�น้อง 

เพ่�อนฝููงกัน โชคุดี์ที�เรีายังสามารีถึติด์ต�อส่�อสารี

กันได้์ ทางออนไลน์ ไม�วิ�าจะช�องทางไหนก็ตาม 

นั�นคุ่อข้อดี์ข้อหนึ�งในหลายๆ ข้อ แต�สิ�งทั�งหลาย

ทั�งปวิง มี 2 ด้์านเสมอ หากส่�อสารีไม�ดี์ ไม�ถูึก 

กาละเทศะ ผลเสียก็ย�อมมีมาได้์เช�นกัน

สารจากประธาน 
        

         สวัสดื่ค่ะเพิื �อนสมาชีิกแล่ะผู้้ �อ่านทีุ่กคน

 มาส�งคุวิามรัีก คุวิามปรีารีถึนาดี์ ให้กับเพ่�อนๆ ทุกคุน ให้มีคุวิามสุข พ้นภัยจากสงคุรีามโรีคุ
ในคุรัี�งนี� กันทุกคุนนะคุะ

 ก�อนโคุวิิด์ 19 มาอาละวิาด์เป็นรีะยะเวิลานานอย�างนี� เรีาเคุยมีคุวิามสุขมากกวิ�านี� จริีงหร่ีอ 
ชีวิิตเรีาปกติจริีงหร่ีอ ทุกวัินนี� เรีาบอก เรีาอยู�อย�าง new normal หร่ีอปกติวิิธีิ์ใหม� แสด์งวิ�าก�อนหน้า
นั�นก็ปกติ มาถึึงตอนนี�ก็ยังปกติ แต�ใหม�กวิ�า ที�เห็นวิ�าการีใช้ชีวิิตปรีะจำาวัิน เปลี�ยนไปจากเดิ์ม โด์ยจริีง
แล้วิ ไม�เคุยมีสิ�งใด์ที�ไม�เปลี�ยนแปลง ไม�มีสิ�งใด์คุงที� ทั�งสิ�งดี์ และสิ�งร้ีาย ทุกคุนมีศักยภาพในการีปรัีบตัวิ 
จะเปลี�ยนอย�างไรี เรีาก็สามารีถึด์ำาเนินชีวิิตต�อไป ตามสภาพแวิด์ล้อม และเหตุการีณ์ 

 ไม�วิ�าสิ�งภายนอกจะเปลี�ยนไปอย�างไรี เรีาจะรัีกษาคุวิามปกติภายใน เพ่�อชีวิิตที�เป็นปกติกับ
ทุกขณะ

 รีวิงข้าวิฉีบับนี� จึงเน้นเร่ี�องรีาวิเกี�ยวิกับการีส่�อสารีเพ่�อเพ่�อนสมาชิก 

จะได้์เล่อกวิิธีิ์การีส่�อสารี ที�เหมาะเพ่�อบรีรีลุวัิตถุึปรีะสงค์ุ ที�เรีาต้องการีส่�อ ให้

อีกคุนได้์รัีบรู้ี และเข้าใจ  ซึ�งมีหลายส�วินที�เรีาต้องให้คุวิามสนใจ ไม�วิ�าจะเป็น

ภาษาพูด์ ภาษากาย ไม�วิายเร่ี�องภาษาใจ เป็นอย�างไรี  ต้องลองอ�านกันดู์ใน

เร่ี�องจากปก และอีกหลายเร่ี�องจากหลายคุอลัมน์ นะคุะ

 เร่ี�องกฎหมายเรีาก็มี กฎหมายใหม�ๆ สด์ๆ ร้ีอนๆ ปรีะกาศใช้เม่�อ    

1 ก.คุ. ที�ผ�านมานี� มาบอกต�อกัน เป็นสมาชิกสมาคุมหญิิงไทยฯ ไม�มีวัิน           

ตกเทรีนด์์นะคุะ

 ท้ายนี�ขอเชิญิชวินเพ่�อนสมาชิก และผู้สนใจ มารี�วิมปรีะชุมสามัญิ

ปรีะจำาปี และวัินคุรีอบคุรัีวิ ในวัินอาทิตย์ที� 12 ก.ย. นี� ท่ี่านกงสุล่ คุณพิศิิกา 

ตามปีระท่ี่ปี พิรปีระเสริฐ จะมาให้ข้อมูลเร่ี�อง “การบัริการคนไที่ยในต่าง

ปีระเที่ศิ แล่ะมาตรการเดืนิที่างกลั่บัไที่ย” แล่ะเอกอคัรราชีท้ี่ต นายจกัร่ ศิร่

ชีวนะ ก็อาจมีเวิลามาพบพวิกเรีาด้์วิยคุ�ะ มากันเยอะๆ นะคุะ....



แบบจิิตสััมผััสัใจิแบบจิิตสััมผััสัใจิ  

                รีวิงข้าวิ     5

เร่ี�องจากปก

การส่ั� อสัารการส่ั� อสัาร  

โดย  เจั๊ตัว็น้อย ร้อยกิโล

วิารีสารีรีวิงข้าวิ

ฉีบับสิงหาคุม

 เป็นเร่ี�อง การสื�อสาร หร่ีอ 

Kommunikation 

Communication 

       ดืังนั้นจึงขีออารัมภบัที่เรื�องการสื�อสารเส่ยหน่อย 

 ในสภาพสังคุมที�คุนจะต้อง

เกี�ยวิข้องกันมากขึ�นเช�นปัจจุบัน การี

ส่�อสารีก็ยิ�งมีคุวิามสำาคัุญิต�อบุคุคุลและ

สังคุมมากขึ�น หากคุนในสังคุมขาด์คุวิาม

รู้ีคุวิามเข้าใจ ในการีส่�อสารีไม�สามารีถึ

ถึ�ายทอด์คุวิามรู้ีคุวิามคิุด์ หร่ีอทำาให้เกิด์

คุวิามเข้าใจรีะหวิ�างกันได้์ ย�อมจะทำาให้

เกิด์ปัญิหาต�างๆ มากมาย

 แต�ที�เขียนนี�จะเน้นเร่ี�อง การี

ส่�อสารีกันรีะหวิ�างบุคุคุล ด้์วิยวิิธีิ์จิต

สัมผัสใจ ไม�ใช�ทุกคุนจะทำาได้์ เพรีาะบาง

คุนไม�สามารีถึจะทำาคุวิามเข้าใจ และเข้า

ถึึ งหลักการี ดั์งกล� าวิ  เห ม่อนดั์ง ที�

พรีะพุทธิ์เจ้า ท�านได้์แยกแยะปรีะเภท

ของมนุษย์ที�เปรีียบเสม่อนด์อกบัวิสี�เหล�า

ไว้ิในคุำาสอนของท�าน คุ่อ เหน่อนำ�า ปิ�ม

นำ�า กลางนำ�า และก้นบึงติด์โคุลน แต�ใน

สมัยนี�ที�วิิวัิฒนาการีทางวัิตถุึได้์ก้าวิหน้า

ไปสุด์โต�ง จากปรีะสบการีณ์ของผู้เขียน

มีคุวิามคิุด์เห็นวิ�า มีมนุษย์ปรีะเภทบัวิ

ชนิด์ที�ห้าด้์วิย ที�เกิด์ขึ�นตามยุคุสมัย นั�น

คุ่อ ปรีะเภทบัวิที�อยู�ติด์ดิ์นโคุลน แถึมยัง

มีก้อนหินทับไว้ิอีกต�างหาก 

 การีส่�อสารีรีะหวิ�างมนุษย์นั�น มี

ส่�อสารี ด้์วิยวิาจา และกริียาหร่ีอการี 

กรีะทำานั�นเอง การีแสด์งตัวิตนของบุคุคุล 

ที�ทำา ใ ห้ เ ห็น ถึึง พ่� น เพ นิ สัย  จิตใจ 

สามัญิสำานึกที�แสด์งออกมาจะทำาให้คุน

รีอบด้์าน เห็นถึึงตัวิตนอันแท้จริีงของ

คุนๆ นั�น 

 การีส่�อสารีทั�งโด์ยตรีง ตาต�อตา 

หร่ีอผ�านวัิตถุึช�วิย เช�น ทางโทรีศัพท์ 

คุอมพิวิเตอร์ี อินเทอร์ีเน็ต ฯลฯ จะต้อง

กรีะทำาอย�างมีสติ นึกคิุด์อย�างรีอบคุอบ 

และพจิารีณาด้์วิยเหตุและผล ถ้ึาเริี�มรู้ีสึก

วิ�า บุคุคุลที�อยู�รีอบตัวิเรีา ที�เรีาติด์ต�ออยู� 

ไม�วิ�าจะในลักษณะหร่ีอในฐ์านะอย�างไรี 

หากมีลักษณะที�แสด์งถึึง คุวิามไม�น�าคุบ 

เช่�อถ่ึอไม�ได้์ จงตัด์ใจเลิกติด์ต�อทันที โด์ย

 ในสมัยดึ์กด์ำาบรีรีพ์  ตอนเริี�มมีมนุษย์เกิด์ขึ�น ตอนนั�นคุงยังไม�มีภาษาใด์ๆ 

คุงส่�อสารีกันในหมู�ชนด้์วิยภาษาใบด้้์วิยม่อ และด้์วิยสายตา เม่�อเริี�มมีการีวิิวัิฒนาการี

ในเร่ี�องภาษา ก็ยิ�งทำาให้เกิด์คุวิามเข้าใจกันในชุมชนเพิ�มขึ�น 

 เพรีาะการีส่�อสารีเป็นกรีะบวินการีเกิด์ขึ�นเป็นปกติวิิสัยของคุนทุกคุน และ

มีคุวิามเกี�ยวิข้องไปถึึงบุคุคุลอ่�น ตลอด์จนถึึงสงัคุมที�แต�ละคุนเกี�ยวิข้องอยู� ไม�วิ�าจะทำา

สิ�งใด์ล้วินต้องอาศัยการีส่�อสารีเป็นเคุร่ี�องม่อช�วิยให้บรีรีลุจุด์ปรีะสงค์ุทั�งสิ�น จะเห็น

ได้์จากการีที� คุนพยายามคิุด์คุ้นและพัฒนาวิิธีิ์การีส่�อสารีมาตั�งแต�สมัยโบรีาณ ทั�ง

ภาษาพูด์ ภาษาเขียน ตลอด์จนเคุร่ี�องม่อหร่ีอเทคุนิคุวิิธีิ์การีต�างๆ ล้วินเกิด์จากคุวิาม

พยายามอย�างสูงของคุน ต�อเน่�องมาหลายชั�วิอายุ และวิิถีึทางของการีส่�อสารีได้์พัฒนา

ไปอย�างกว้ิางไกลมาก ยากจะบรีรียายออกมาเป็นตัวิอักษรีได้์ การีใช้ส่�อทาง                 

วิิทยาศาตร์ี เทคุโนโลยีสมัยใหม�สามารีถึติด์ต�อกันได้์อย�างสะด์วิกสบาย ไร้ีคุ�าใช้จ�าย 

และกลายเป็นสิ�งที�ขาด์ไม�ได้์ในชีวิิตปรีะจำาวัินของมนุษย์ไปซะแล้วิ
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ไม�ต้องบอกล�วิงหน้า และไม�มีคุวิาม

จำาเป็น ที�จะไปชี�แจงใด์ๆ ให้เสียเวิลา ขอ

ให้คุำานึงไว้ิเสมอวิ�า ชีวิิตนี�ช�างสั�นนัก อย�า

ไปเสียเวิลากับคุนที� ไม�จ ริีงใจ ที� ไม�

สามารีถึสัมผัส และส่�อสารีกันได้์ด้์วิยใจ 

เพรีาะเขาเหล�านั�นไม�รู้ีจักคุวิามหมาย

ของคุวิามเป็นเพ่�อน คุำาวิ�า กัลยาณมิตรี 

เป็นสิ�งแปลก ซึ�งเขาสัมผัสไม�ได้์ 

 การีติด์ต�อกันรีะหวิ�างบุคุคุล ใช้

เวิลาในการีเรีียนรู้ีซึ�งกันและกัน การี

ทำาคุวิามรู้ีจักกัน จากการีส่�อสารีทาง

วิาจาและการีกรีะทำาที�แลกเปลี�ยน จะ

เห็นได้์วิ�า การีใกล้ชิด์กับคุนที�คิุด์ถึึงตัวิ

เองในแง�บวิก ได้์โด์ยสนิทใจ ชอบ และ

เคุารีพ การีกรีะทำาของตนเองนั�น ก�อให้

เกิด์คุวิามคิุด์ที�เป็นไปในทางสร้ีางสรีรีค์ุ มี

อิทธิิ์พลต�อคุนที�คุบหาสมาคุมด้์วิย ให้

เป็นไปในทางที�ดี์ด้์วิย เพรีาะฉีะนั�น คุนดี์ 

มีคุุณธิ์รีรีม จะทำาให้จิตใจของคุนรีอบ

ด้์าน มีแต�คุวิามเพลิด์เพลินเจริีญิใจ หาก

ไปใช้เวิลาอันมีคุ�า  กับคุนปรีะเภทโลภ

มาก และหิวิแสง จะทำาลายคุวิามสุขใน

ใจของเรีา ให้จมหายไปจนหมด์สิ�น มีแต�

คุวิามเคุรีียด์ หากเฝู้ามองสังเกตุคุน

ปรีะเภทคุดิ์ลบอย�างละเอยีด์ ก็จะเห็นได้์

ชัด์เจนวิ�า กรีรีมที�เขาก�อ จะตามทัน โด์ย

ตั�งตัวิไม�ได้์เสมอ 

 จงหลีกเลี�ยงที�เข้าไปในแวิด์วิง

สังคุมของเขาเหล�านั�น แล้วิสังคุมของเรีา

ให้อยู�รี�วิมกันเป็นปกติสุข และอยู�รี�วิมกัน

อย�างสันติ ด้์วิยการีส่�อสารีแบบจิตสัมผัส

ใจ ฉีะนี�แล...

เร่ี�องจากเม่องไทย

 การส่ื่�อสื่าร
เ พ่ื่� อส ร้้ างสร้ร้ ค์์

สังค์ม
ให้้น่่าอยู่่่

 ในยุค New Normal ขีองการเว�นระยะห่างที่างสังคม 

การสื�อสารจึงเป็ีนสิ�งจำาเป็ีน แล่ะสำาคัญต่อการดืำาเนินช่ีวิตแล่ะ

การที่ำางาน การสื�อสารถู้กใชี�เป็ีนเครื�องมือในการที่ำาความเขี�าใจ 

เพืิ�อการติดืต่อขี�อม้ล่ในสังคม สร�างความเขี�าใจอันด่ืต่อกัน 

อย่างไรก็ตาม การแจ�งข่ีาวสารต่าง ๆ  ให�ผู้้�อื�นรับัที่ราบั แล่ะเขี�าใจ

ถึูงวัตถุูปีระสงค์น้ัน ผู้้�ท่ี่�สื�อสารจำาเปีน็ต�องตระหนกัถึูงความสำาคัญ 

แล่ะความถู้กต�อง ความชัีดืเจนขีองสารท่ี่�จะสื�อ เพืิ�อให�ผู้้�รับัสาร 

สามารถูเขี�าใจสารท่ี่�ไดื�รับัไดื�อย่างถู้กต�อง ครบัถู�วน จึงจะเร่ยก

ไดื�ว่า เปี็นการสื�อสารท่ี่� ด่ื แล่ะม่ปีระสิที่ธิิภาพิ ตรงตาม

วัตถุูปีระสงค์ขีองผู้้�สื�อ 

 การีส่�อสารีภายในชุมชน สังคุมหร่ีอกลุ�มต�างๆ นั�น เป็น

สิ�งที�ไม�อาจหลีกเลี�ยงได้์ และปัจจัยพ่�นฐ์านของการีส่�อสารีขึ�นอยู�กับ

สังคุมของแต�ละยุคุสมัย การีส่�อสารีตามยุคุสมัยจึงมีคุวิามสำาคัุญิ

อย�างยิ�งที�จะสนับสนุนให้การีอยู�รี�วิมกันในชุมชน สังคุมเป็นไปโด์ย

ปกติสุข การีส่�อสารีในช�วิงรีะยะเวิลา 30 ปีจนถึึงปัจจุบัน มีการี

เปลี�ยนแปลงอย�างก้าวิกรีะโด์ด์ของการีนำาเทคุโนโลยี (Technolo-

gy) เคุรี่�องม่อส่�อสารีมาใช้อย�างกวิ้างขวิาง เทคุโนโลยีทางการี
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ส่�อสารีสมัยใหม�ไม�เพียงแต�เกิด์ปรีะโยชน์ต�อการีด์ำาเนินชีวิิต

ปรีะจำาวัินเท�านั�น แต�ยังสร้ีางปรีะโยชน์ต�อภาคุธุิ์รีกิจ การีคุ้า 

การีลงทุน ตลอด์ถึึงภารีกิจต�างๆ อาทิ การีใช้โทรีศัพท์เคุร่ี�อง

เดี์ยวิในการีรัีบส�งข้อมูลผ�านทางอีเมล์ (E-mail) การีปรีะชุมผ�าน 

Zoom Conference การีใช้ไลน์ (Line) เฟชบุ�คุ (Facebook) 

หร่ีอการีพูด์คุุยกันผ�าน Clubhouse Conference ในการี

ส่�อสารี เป็นต้น การีเปลี�ยนแปลงของเทคุโนโลยีสมัยใหม�        

ดั์งกล�าวิ เป็นการีบีบบังคัุบให้ผู้ที�ใช้ ต้องศึกษาเรีียนรู้ีวิิธีิ์การีใช้ 

ฝึูกทักษะการีใช้เพ่�อให้มีปรีะสิทธิิ์ภาพในการีใช้งาน ซึ�ง

วิิทยาการีสมัยใหม�ของต�างแด์น มีการีพัฒนาก้าวิไกลกวิ�าของ

ปรีะเทศไทยอย�างมาก ผู้เขียนคิุด์วิ�าพี�น้องชาวิไทยในต�างแด์น

น�าจะมีทักษะและมีคุวิามสามารีถึในการีใช้เทคุโนโลยีอย�าง

เชี�ยวิชาญิ ชำานาญิดี์แล้วิ

 แต�การีส่�อสารีไม�วิ�าจะใช้เคุร่ี�องม่อใด์ก็ตาม อาจจะ

เป็นด์าบสองคุมได้์อย�างง�าย เพรีาะทุกอย�างที�มีอยู�รีอบตัวิเรีา 

ถ้ึามีคุุณอนันต์ก็จะแฝูงด้์วิยโทษมหันต์ ดั์งนั�น ต้องใส�ใจมีคุวิาม

รีะลึกรู้ีเสมอวิ�าสิ�งใด์คุวิรีส่�อ สิ�งใด์คุวิรีงด์เว้ิน ปัญิหาด้์านการี

ส่�อสารีส�วินใหญิ� มาจากการีขาด์การีให้ข้อมูลที�ชัด์เจน ในที�นี� 

ผู้เขียนจะขอชี�ให้เห็นปรีะเด็์นหน้าที�ของการีส่�อสารีที�มีคุวิาม

สำาคัุญิต�อการีส่�อสารี โด์ยยึด์หน้าที�หลักของการีส่�อสารีที�เช่�อม

โยงกับการีกรีะจายข�าวิสารี 

 ในส�วินการีส่�อสารีอาจแบ�งเป็นการีพูด์ การีฟัง การี

เขียน และที�สำาคัุญิคุ่อ ก รีะบวินการีคิุด์ของผู้ที�ต้องการีส่�อสารี

ออกไป คุวิรีคุิด์ให้ชัด์เจนที�สุด์ หร่ีอคุวิรีคุิด์ก�อนที�จะพูด์เสมอ 

คุวิรีคุำานึงถึึงผู้ฟังวิ�า จะสามารีถึเข้าใจได้์หร่ีอไม� ฟังแล้วิจะมี

คุวิามรู้ีสึกอย�างไรี หากฟังแล้วิเกิด์คุวิามไม�สบายใจ หร่ีอเป็นการี

พูด์ที�ก�อให้เกิด์คุวิามแตกแยกในสังคุม ก็ไม�คุวิรีพูด์ ทั�งนี� การี

พูด์คุวิรีพูด์อยู�กับปัจจุบัน หากพูด์เร่ี�องในอดี์ตหร่ีออนาคุตมาก

ไป ผู้ฟังอาจสับสนได้์  ขณะเดี์ยวิกัน ผู้ฟังหร่ีอผู้ที�รัีบสารี คุวิรี

ฟัง อ�าน สารีที�รัีบอย�างละเอียด์ หากไม�เข้าใจในสารีที�ส่�อนั�น 

คุวิรีสอบถึามข้อมูลกลับ เพ่�อให้เกิด์คุวิามเข้าใจที�ถูึกต้อง การี

ส่�อสารียังหมายรีวิมถึึง การีส่�อสารีด้์วิยภาษากายที�เป็นการี

แสด์งออกอย�างชัด์เจน เช�น การีไหว้ิ การีโบกม่อทักทาย หร่ีอ

แสด์งท�าทางต�างๆ ก็คุวิรีเป็นการีแสด์งออกที�เหมาะสมต�อ

กาลเทศะ 

 การีส่�อสารีภายในสังคุมของปรีะเทศไทยในปัจจุบัน 

มีคุวิามแตกต�างจากอด์ีตเป็นอย�างมาก คุ่อเป็นสังคุมก้มหน้า 

ก้มหน้าในที�นี�หมายถึึง ก้มหน้าในการีใช้เคุร่ี�องม่อส่�อสารี เสพ

ส่�อโซเชียลมีเดี์ย โด์ยไม�สนใจบุคุคุลรีอบข้าง สังคุมก้มหน้าเกิด์

ขึ�น เพรีาะการีพฒันาของเทคุโนโลยทีี�ก้าวิไกล และโทรีศพัท์ม่อ

ถ่ึอมีรีาคุาที�ถูึกลง โด์ยจากข้อมูลสำานักงานสถิึติแห�งชาติพบวิ�า

ปีี พิ.ศิ. 2560 ปีระชีากรอายุ 6 ปีีข้ึีนไปี ใชี�มือถืูอ ร�อยล่ะ 

88.2 โดืยกลุ่่มอายุ 6-14 ปีี ใชี�ร�อยล่ะ 60 อายุ 15-24 ปีี ใชี�

ร�อยล่ะ 80 แล่ะอายุระหว่าง 25-34 ปีีใชี�ร�อยล่ะ 60 แสดืง

ให�เห็นว่า ไม่ใช่ีแค่เด็ืกท่ี่�ติดืโซเช่ียล่ (สำานักงานกองทุี่น

สนับัสนุนการสร�างเสริมสุขีภาพิ (สสส.) แต�ทุกคุนใน

คุรีอบคุรัีวิใช้ม่อถ่ึอเช�นเดี์ยวิกัน ชาวิไทยจึงมีโอกาสที�จะเปิด์รัีบ

ส่�อมากขึ�น คุนเฒ�าคุนแก� มีคุวิามสนใจที�จะใช้ ช�องทางการี

ส่�อสารีผ�านทางเคุร่ี�องม่อต�างๆ อาทิ ไลน์ Facebook มากขึ�น 

ผลจากการีที�คุนสนใจแต�ส่�อ ทำาให้สมาชิกในคุรีอบคุรีัวิคุุยกัน

น้อยลง เพรีาะต�างคุนต�างก้มหน้าคุุยกับคุนอ่�นๆ โด์ยไม�สนใจ

คุนในคุรีอบคุรีัวิ ทุกคุนอยู�รี�วิมกัน แต�เพิกเฉียต�อกัน เพรีาะ

อิทธิิ์พลของการีใช้ม่อ ถ่ึอ จึงเป็นกับดั์กของรีะเบิด์เวิลา ที�

ทำาใ ห้ เ กิด์รีะยะห�าง ข อ ง คุ น ใ น

คุรีอบคุรีัวิ และนำาไป สู�คุวิามไม�เข้าใจ

กัน  และ มีปัญิหา แตกแยกกันใน

ที�สุด์

 อย�างไรีก็ตาม แม้วิ� า เคุ ร่ี� อง ม่อ

ส่�อสารีจะมีโทษ แต�เคุร่ี�องม่อส่�อสารี ยังเกิด์ปรีะโยชน์ทางการี

ศึกษา จากช�วิงการีรีะบาด์ของเช่�อไวิรัีสโคุวิิท-19 ปรีะเทศไทย

ได้์ใช้ปรีะโยชน์จากเทคุโนโลยเีคุร่ี�องม่อส่�อสารี ด้์วิยการีจัด์การี

เรีียนการีสอนทางไกล เพ่�อเว้ินรีะยะห�างทางสังคุม จนสามารีถึ

คุวิบคุุมการีรีะบาด์ในได้์ช�วิงรีะยะหนึ�ง แต�จากการีปรีะเมินผล

การีใช้เคุร่ี�องม่อส่�อสารี เพ่�อการีเรีียนการีสอนนั�น พบวิ�า เด็์กที�

มีฐ์านะยากจน ไม�สามารีถึที�จะแสวิงหาเคุร่ี�องม่อส่�อสารีมาใช้

เรีียนได้์ จึงมีเด็์กนักเรีียนที�หลุด์ออกจากรีะบบการีศึกษาเพิ�ม

ขึ�น แม้วิ�ารัีฐ์บาลจะจัด์สรีรีแท�ปเล็ต  เพ่�อการีศึกษาให้แก�

นักเรีียน แต�ด้์วิยงบปรีะมาณที�จำากัด์ และรีะบบพ่�นฐ์านของ

อินเตอร์ีเน็ต ที�ยังไม�สามารีถึเช่�อมโยงเข้าถึึงในทุกพ่�นที�ได้์ เด็์ก

นักเรีียนในชนบทห�างไกล จึงขาด์โอกาสที�จะเรีียนรู้ีอย�างมี

ปรีะสิทธิิ์ภาพ

 อาจสรุีปได้์วิ�า การีส่�อสารีนั�นสามารีถึสร้ีางวัิฒนธิ์รีรีม  

สร้ีางคุุณธิ์รีรีม และจิตสำานึกในการีรู้ีผิด์ชอบชั�วิดี์ ซึ�งมักจะได้์ยนิ

คุำาวิ�า “จรรยาบัรรณขีองสื�อ” ดั์งนั�น กรีะบวินการีส่�อสารีจะ

ต้องมีปรีะสิทธิิ์ภาพ และสมบูรีณ์พร้ีอม มีข้อมูลยอ้นกลับ ทำาให้

การีส่�อสารีในภาคุปรีะชาสังคุม ไปในแนวิทางเดี์ยวิกัน ทำาให้

เกิด์คุวิามสงบสุข ที�ได้์รีับข�าวิสารีถูึกต้อง ตามคุวิามเป็นจริีง 

เพ่�อการีเปลี�ยนแปลงสังคุมไปสู�ในสิ�งที�ดี์ยิ�งๆ ขึ�นไป...
เรื�องโดืย พิระคร้ภาวนาโสภิต วิ., ผู้ศิ.ดืร.,

ผู้้�ร่วมเข่ียน/ตรวจที่าน: พิระวิสิษฐ์ คำาศัิกดิื� (ภทฺี่ที่จาโร), บุัญ

ญาดืา ปีระภัที่รสิริ นักวิชีาการอิสระ
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  กฎหมายน�ารู้ี

กฎหมายใหม่ÜÜberbrückungsleistungen berbrückungsleistungen 

มีผลบัีงคับีใช้ตั�งแต่วั็นที� 1. Juli 2021 เป็นต้นไป

เหตุผลของการมีกฎหมายใหม่ฉบัีบีนี� ก็เพัราะว่็า ผู้ที�มีอายุ 60 ปีขึ�นไป เม่�อถููกให้ออกจัากงานแล้ว็ 

การที�จัะได้งานใหม่นั�น เป็นสิ�งที�ยากลำาบีากเป็นอย่างยิ�ง เม่�อไม่มีอาชีพั ก็ไม่มีรายได้ จึังทำาให้เกิด

ปัญหาเร่�องค่าครองชีพัในการดำารงชีวิ็ต ถู้าไม่มีเงินเก็บีหร่อทรัพัย์สินอ่�นๆ สำารองไว้็เลย

 

 บางรีายถึึงกับต้องขอใช้สิทธิิ์ ขอรัีบเงินก�อนคุรีบ

เกษียนอายุ (AHV, AVS - เสาท่ี่� 1) หร่ีอเงินสะสมสำาหรัีบ           

ผู้ทำางาน (Pensionskasse [F: Caisse de pensions] – เสา

ที� 2) หร่ีอเงินสะสมส�วินตัวิที�พวิกเรีารู้ีจัก ที�เรีียกวิ�าเสาที� 3 ซึ�ง

จะเป็นเหตุให้บุคุคุลเหล�านี� ตกอยูในสภาพ เป็นผู้ขาด์แคุลน 

หลังจากอายุคุรีบเกษียน ไม�อยากใช้คุำาวิ�ายากจน

 รัีฐ์บาลปรีะเทศสวิิส ตรีะหนักถึึงปัญิหานี�ดี์ ดั์งนั�น 

สมาชิกของรัีฐ์สภา รัีฐ์บาลกลางอยู�ที�เบิร์ีน จึงรี�วิมกันอนุมัติให้

มีตรีากฎหมายฉีบับใหม�นี� เร่ยกว่า Überbrückungsleis-
tungen (ÜL) [F: Prestations transitoires (PT)]

คณะรัฐมนตร่ (Der Bundesrat) 
 ปรีะกาศให้กฎหมายนี�มีผลบังคัุบใช้ตั�งแต� วัินที�             

1 กรีกฎาคุม 2021 เป็นต้นไป ไม�ใช�ผู้ตกงานทุกรีาย จะมีสิทธิิ์

ในการีขอรัีบเงินช�วิยเหล่อตามกฎหมายใหม�นี� 

คุณสมบััติขีองผู้้�ท่ี่�จะไดื�รับัสิที่ธิิขีอเงิน ÜL / PT 

ไดื�แก่ บุัคคล่เหล่่าน้่ 
• มีอายุ 60 ปี ในเด่์อนที�ถูึกให้ออกจากงาน เรีียกง�ายๆ วิ�า

ตกงานนั�นเอง 

• มีที�อยู�อาศัยในปรีะเทศสวิิตเซอรี์แลนด์์ ถ้ึาเป็นต�างชาติก็

ต้องมีใบอนุญิาตพำานัก

• เป็นผู้ที�จ�ายเงินปรีะกันผู้สูงอายุ (AHV / AVS) จนอายุ

มากกวิ�า 50 ปี รีวิมเวิลาที�จ�ายอย�างน้อยเป็นเวิลา 20 ปี 

ในเวิลานี�ท�านจะต้องมีรีายได้์อย�างน้อยปีละ 75 เปอร์ีเซ็นต์

จากการีคิุด์จากฐ์านเงินบำานาญิ (ในอัตรีาสูงสุด์ของเงิน 

AHV / AVS นั�นเอง)

ตัวอย ่าง คุ่อ 21,510 ฟรัีงค์ุต�อปี นี�คุ่อรีายได้์ 75 เปอร์ีเซ็นต์

ที�ท�านจะต้องได้์รัีบ (คิุด์จากปี คุ.ศ. 2021)

• มีทรัีพย์สินที�เป็นเงินสด์คุนละไม�เกิน 50,000 ฟรีังค์ุ           

คูุ�สมรีส และคูุ�ที�จด์ทะเบียนอยู�รี�วิมกัน มีเงินได้์รีวิมแล้วิ   

ไม�เกิน 100,000 ฟรัีงค์ุ บ้านหร่ีออะพาร์ีตเมนต์ ไม�นำามา

คิุด์รีวิมในจำานวินนี�

• เป็นผู้ที�ไม�ได้์รัีบเงินช�วิยเหล่อคุนพิการี หร่ีอรัีบเงินบำานาญิ

ผู้สูงอายุ (AHV / AVS) มาใช้ก�อนอายุคุรีบเกษียณ

 เม่�อมีคุุณสมบัติตรีงตามที�กฎหมายกำาหนด์ และย่�น

หลักฐ์านตามที�เจ้าหน้าที�ต้องการีได้์คุรีบ ท�านจะได้์รัีบสิทธิิ์�

ตั�งแต�ต้นเด่์อนที�ย่�นคุำาร้ีองขอ

สิที่ธิิ�ท่ี่�ไดื�รับัเงิน ÜL จะส้ินสุดืล่ง เมื�อ
• คุณสมบััติดัืงกล่่าวขี�างต�นเปีล่่�ยนแปีล่ง

ไปี เช่ีน อาจจะม่งานที่ำาหรือม่รายไดื�

เพิิ�มข้ึีน

• ม่อายุครบัวัยเกษ่ยณ หญิง 64 ปีี       

ชีาย 65 ปีี (ขีออธิิบัายเพิิ�มเติม ขี�อน้่

เป็ีนเรื�องอายุเกษ่ยณ)

• เมื�อไดื�รับัเงินบัำานาญผู้้�ส้งอายุ AHV / 

AVS (ขี�อน้่กล่่าวถึูงเรื�องรับัเงินเกษ่ยณ)

 ในบางรีายที�ขาด์แคุลนจริีงๆ จะต้องย่�นเร่ี�อง

ขอรัีบเงิน Ergänzungsleistung [F: Prestations 

complémentaires] ก�อนวัินอายุคุรีบเกษียณ ไม�ต้อง

รีอ 
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ยื�นคำาร�องขีอใชี�สิที่ธิิ�รับัเงิน ÜL ไดื�ท่ี่� 
kantonalen Ausgleichskassen [F: Caisses canto-

nales de compensation] ในรัีฐ์ที�ท�านอาศัยอยู� จะมีแบบ

ฟอร์ีมให้ ยกเว้ิน 3 รัีฐ์ ได้์แก�

1. บาเซิลสตัด์ท์ ย่�นเร่ี�องที� Sozialbeiträge [F: Cotisations 

aux assurances sociales]

2. รัีฐ์เจนีวิา ย่�นเร่ี�องที� Service des prestations complé-

mentaires  

3.  รัีฐ์ซูริีคุย่�นเร่ี�องที� Gemeinde / Communauté ที�อาศัย

อยู�เงิน ÜL คิุด์เป็นรีายจ�ายต�อปี แต�จ�ายให้เป็นรีายเด่์อน 

ไม�วิ�าจะเป็นการีตกงานเพรีาะป่วิย หร่ีอพิการี

 จำานวินเงินที�จะได้์รัีบ คุ่อส�วินต�างของรีายจ�าย ที�ไม�

พอสำาหรัีบคุ�าคุรีองชีพขั�นตำ�า ตามมาตรีฐ์านปรีะเทศสวิิตเซอรี์

แลนด์์

 สำาหรัีบคุนเดี์ยวิคุ�าใช้จ�ายจะสูงกวิ�าอยู�แบบคูุ�สมรีส 

หร่ีอคูุ�ที�จด์ทะเบียนอยู�ด้์วิยกัน ยกตัวิอย�าง คุนเดี์ยวิรีายจ�ายต�อ

ปี 44,123 ฟรัีงค์ุ คูุ�สมรีส 66,184 ฟรัีงค์ุต�อปี ( มาตรีฐ์านปี 

คุ.ศ. 2021)

 ผู้ที�มีลูกที�กำาลังศึกษาอยู� และอายุน้อยกวิ�า 25 ปี ทาง 

ÜL / PT ก็จะให้เงินช�วิยเหล่อนี�ด้์วิย

 มาตรฐานจำานวนรายจ่ายขีอง ÜL / PT ท่ี่�กำาหนดื

ไว�ตามอัตตราค่าครองช่ีพิ ท่ี่�ผู้้�ขีาดืแคล่นจะไดื�รับั ม่ดัืงต่อไปี

น้่ 

 คิดืเป็ีนรายไดื�ต่อปีี
• อย่้คนเด่ืยว 19,610 ฟรังค์

• ค่้สมรส แล่ะค่้ท่ี่�จดืที่ะเบ่ัยนอย่้ร่วมกัน 29,415    

ฟรังค์

• เด็ืกอายุตำ�ากว่า 11 ปีี หรือเด็ืกท่ี่�อายุตำ�ากว่า 25 ปีี 

กำาลั่งศึิกษาอย่้ 10,260 ฟรังค์ เด็ืกคนต่อๆ ไปีจะ

ไดื�รับัในอัตตราท่ี่�ล่ดืล่ง

• ค่าเช่ีาท่ี่�อย่้อาศัิย แล่ะค่านำ้าค่าไฟ แต่ล่ะพ้ืินท่ี่�จะ

ม่ราคาไม่เหมือนกัน

• ค่าปีระกันต่างๆ เช่ีน เบ้่ัยปีระกัน AHV / AVS 

หรือ Pensionskasse / Caisse de pensions

• ค่าเบ้่ัยปีระกันเงินบัำานาญในรายท่ี่�ปีระกอบัอาชีพ่ิ

อิสระ

• ค่าเบ้่ัยปีระกันสุขีภาพิพ้ืินฐานตามกฎหมายบัังคับั

แบับัเหมาจ่ายต่อปีี

• ค่าเล้่่ยงด้ื ตามศิาล่สั�ง  

 หลังจากย่�นคุำาร้ีองขอใช้สิทธิิ์� เจ้าหน้าที�จะทำาการีตรีวิจสอบเส้นทางการีเงินของผู้ขอใช้สิทธิิ์� โด์ยจะตรีวิจสอบย้อนหลัง

ไปหลายปี  

• วิ�าในรีะยะเวิลาที�ผ�านมา มีการีโอนเงินหร่ีอทรัีพย์สินไปให้ผู้อ่�นหร่ีอไม� ถ้ึาไม�โปรี�งใส อาจจะถูึกลด์จำานวินเงินช�วิยเหล่อหร่ีอ

อาจจะไม�ได้์รัีบสิทธิิ์�เลย

• ถ้ึาคูุ�สมรีสหร่ีอคูุ�จด์ทะเบียน ฝู่ายใด์ฝู่ายหนึ�งตั�งใจออกจากงานด้์วิยตัวิเอง อาจจะถูึกลด์เงินช�วิยเหล่อ หร่ีอถูึกตัด์สิทธิิ์�

• จงใจใช้จ�ายเงินหร่ีอทรัีพย์สินที�มีอยู�ให้มากที�สุด์ โด์ยขาด์เหตุผลที�สมคุวิรี อาจจะทำาให้ถูึกตัด์สิทธิิ์�ที�จะได้์รัีบเงินช�วิยเหล่อ

ผู้้�ท่ี่�รับัเงินช่ีวยเหลื่อต�องที่ำาหน�าท่ี่�ดัืงต่อไปีน้่ คือ
 เม่�อสถึานะทางการีเงินมีการีเปลี�ยนแปลง จะด้์วิยเหตุใด์ๆ ก็ตาม เช�น เงินที�ได้์รัีบไม�พอสำาหรัีบการีด์ำารีงชีวิิต หรือเงิน

ท่ี่�ไดื�รับัจาก ÜL / PT มากเกินไปี เนื�องจากม่รายไดื�อื�นมาเพิิ�ม ในกรณ่น้่ท่ี่านต�องแจ�งที่าง ÜL / PT ทัี่นท่ี่ ถู�าไม่ปีฏิิบััติตาม 

ที่าง ÜL / PT จะให�จ่ายเงินคืนแบับัย�อนหลั่งดื�วย

หน่วยงาน ÜL / PT จะตรวจสอบัสถูานะที่างการเงินขีองผู้้�ท่ี่�รับัสวัสดิืการน้่เป็ีนระยะๆ

 ขีอช้่ีแจงค่ะ ที�ไม�แปลช่�อปรีะเภทของเงินสวัิสดิ์การีเป็นภาษาไทย เน่�องจากต้องการีให้ท�านเข้าใจเม่�อคุุยกับสามีหร่ีอ

แฟนหร่ีอคุนในคุรีอบคุรัีวิ รีวิมทั�งเจ้าหน้าที�วิ�าเขาพูด์คุุยกันถึึงเร่ี�องอะไรี และจะต้องขอรัีบสิทธิิ์�ใช้เงินปรีะเภทไหน 

เน่�องจากในสวิิตเซอร์ีแลนด์์ มีเงินสวัิสดิ์การีช�วิยเหล่อหลากหลาย... 

ข้อมูลจัาก Beobachter 28. Juni 2021

แปลโดย ก.ไตรคำา
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ต้องมาคุิด์ถึึงวิ�า เม่�อต้องหย�า จะแบ�ง
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สมรีสทำาขึ�น เผ่�อไว้ิกรีณีที�ต้องหย�าร้ีาง ไม�

ต้องแย�งชิง แบ�งแยกสมบัติ เพรีาะบันทึก

ส�วินแบ�งไว้ิแล้วิ ท้ัี่งท่ี่�ความจริงแล่�ว 

สัญิญิาสมรีสน�าจะเป็นปรีะโยชน์กับ        

คูุ� สมรีสแม้ ในกรีณี ที� ไม� ไ ด้์หย� า ร้ี า ง 

ทรัีพย์สินของคูุ�สมรีส ที�เป็นสินส�วินตัวิที�

มีมาก�อนสมรีส และทรัีพย์สินที�ทั�งสองคุน

รี�วิมกันสร้ีางรีะหวิ�างการีสมรีส หร่ีอสิน

สมรีส ยังมีผลต�อเน่�องไปถึึงแบ�งมรีด์ก

ของทายาท เม่�อมีการีเสียชีวิิตด้์วิย 

 ถ้ึาไม�มีสัญิญิาสมรีส ก็ให้เป็นไป

ตามกฏิหมาย เช�น กรีณีที�คูุ�สมรีสเสียชีวิิต 

พ�อม�ายหร่ีอแม�ม�าย จะต้องแบ�งทรัีพย์สิน

ที�มี คุรึี�งหนึ�งให้ลูกหร่ีอหลาน ตามลำาดั์บทายาท และถ้ึาคูุ�สมรีสเคุยซ่�อบ้าน        

รี�วิมกัน บ้านจะเป็นมรีด์กที�ต้องแบ�งคุรึี�ง จึงอาจต้องขายบ้าน เพ่�อนำาเงินมาจ�าย

ส�วินแบ�งมรีด์ก แต�ถึา้มีสัญิญิาสมรีสจะช�วิยใหก้ารีแบ�งมรีด์ก ได์สั้ด์ส�วินตามคุวิาม

ปรีะสงค์ุที�ลงไว้ิในสัญิญิานั�น เช�น ทำาให้คูุ�สมรีสที�ยังมีชีวิิตได้์มรีด์กในส�วินบังคัุบ

ของคูุ�สมรีส ตามกฏิหมาย ณ ปัจจุบัน (คุ.ศ. 2021) สามารีถึลงในสัญิญิา เพ่�อให้

ผู้เป็นม�ายได้์รัีบแบ�งมรีด์กมากกวิ�าคุรึี�ง(1/2) คุ่อมีสิทธิิ์ที�จะได้์ถึึง 5/8 ส�วิน ลูกที�

เป็นทายาทจะได้์รัีบมรีด์กส�วินที�กฏิหมายบังคัุบเพียง 3/8 ส�วิน หร่ีอถ้ึาฝู่ายหนึ�ง

ทำางานส�วินตัวิ มีบริีษัทส�วินตัวิ ยิ�งคุวิรีทำาสัญิญิาสมรีส แยกสินส�วินตัวิออก เพ่�อ

ไม�ให้คุวิามเสียหายที�อาจเกิด์ขึ�นในบริีษัทมีผลกรีะทบต�อทรัีพย์สินส�วินตัวิ หร่ีอ

สินสมรีสทั�งหมด์  

 ขี�อความในสัญญา โด์ยเฉีพาะการีแบ�งมรีด์ก ต้องไม�ขัด์กับกฏิหมาย 

ดั์งนั�นเรีาตอ้งใช้ทนายในการีเขียนสัญิญิา การีทำาสัญิญิาสมรีส ทั�งสองฝูา่ยต้องลง

นามต�อหน้าทนาย จึงจะมีผลบังคัุบตามกฏิหมาย ในการีขอแก้ไขสัญิญิา ก็เช�น

เดี์ยวิกัน สัญิญิาสมรีสนี�ทำาได้์ก�อนการีสมรีส หร่ีอหลังการีจด์ทะเบียนสมรีส และ

ในภายหลังเม่�อต้องการีเปลี�ยนแปลงข้อคุวิามสามารีถึทำาได้์ 

การจัดืที่รัพิย์สินท่ี่�เป็ีนสินสมรส (Güterstand)
ข้อตกลงการีแยกทรัีพย์สินในสัญิญิาสมรีส ตามกฏิหมาย สามารีถึ

ทำาสัญิญิาได้์ 2 ลักษณะ คุ่อ 

1. การีจัด์การีทรีัพย์สินสมรีสรี�วิมกัน  (Gütergemein-

schaft) และ

2. การีจัด์แยกทรัีพย์สินทุกอย�าง (Gütertrennung)

การีจัด์การีทรัีพย์สินสมรีสรี�วิมกัน  (Gütergemeinschaft)

ทรัีพย์สินแบ�งได้์เป็นสามปรีะเภท คุ่อ

- สินส�วินตัวิของฝู่ายหญิิง

- สินส�วินตัวิของฝู่ายชาย

- สินสมรีส ส�วินรีวิมที�เป็นของทั�งสองฝู่าย

 สินส่วนตัวคือ ทรัีพย์สินที�มีมาก�อนจด์ทะเบียนสมรีส สินสมรีส คุ่อ 

ทรัีพย์สินที�ได้์มาหลังจด์ทะเบียนสมรีส เช�น เงินรีายได้์จากการีทำางาน ด์อกเบี�ย

เงินฝูาก รีายได้์ต�างๆ ที�ทั�งสองฝู่ายรี�วิมกันสรีรีหา และบริีหารีการีเงินจำานวินนั�น 

(อาจยกเว้ินรีายได้์บางส�วินที�ได้์มาจากการีบริีหารีทรัีพย์สินที�เป็นสินส�วินตัวิ) 

 สินสมรส เป็นทรัีพย์สินที�เกิด์ขึ�นหลังการีจด์ทะเบียนสมรีส และไม�ได้์

กำาหนด์เป็นสินส�วินตัวิในสัญิญิาสมรีส เม่�อจะหย�าต้องแบ�งคุนละคุรึี�ง      10     รีวิงข้าวิ     



               รีวิงข้าวิ     15               รีวิงข้าวิ     

 

 ส่วนหน้่สิน ขึ�นกับปรีะเภทของหนี� ซึ�งบางปรีะเภทต้องใช้หนี�ด้์วิยเงินส�วินตัวิ 

หร่ีอเงนิจากสนิสมรีสส�วินหนึ�ง หร่ีอจากสนิสมรีสทั�งหมด์ โด์ยเฉีพาะถึา้เป็นหนี�ที�นำามาใช้

ในคุรัีวิเร่ีอนรี�วิมกัน

การจัดืแยกที่รัพิย์สินทีุ่กอย่าง (Gütertrennung)
 สัญิญิาปรีะเภทนี� ต้องการีแยกสินส�วินตัวิที�ต�างฝู่ายมีมาก�อนสมรีส และทรัีพย์สินที�ต�างฝู่ายหามาได้์

รีะหวิ�างสมรีส ให้ถ่ึอเป็นสินส�วินตัวิด้์วิย  ซึ�งรีวิมเงินรีายได้์ของตนเอง  กับทั�งหนี�สินที�ตนเป็นผู้ก�อ ต้องรัีบผิด์ชอบ

ด้์วิยตนเอง เม่�อต้องหย�าขาด์จากกัน ก็ไม�ต้องแบ�งส�วินใด์ๆ

 โอ้เนาะ แล้วิคุวิามเป็นอยู� คุ�าบ้าน คุ�ากินอยู� คุ�าใช้จ�ายในคุรีอบคุรัีวิ ใคุรีจะจ�ายส�วินไหน ก็ตกลงกัน ให้

ดี์ก�อนเน้อ น�าจะบันทึกในสัญิญิาสมรีสด้์วิยละมัง ดัืงน้ันจะเซ็นสัญญาอะไรกัน ก็สอบถึามกันตรีงไปตรีงมาก�อน 

ตอนยังรัีกกันนั�นแหละ การจัดืแบ่ังที่รัพิย์สินขีองค่้สมรสตามกฏิหมาย 

   (Errungenschaftsbeteiligung)

 ถ้ึาคูุ�สมรีสไม�ได้์ทำาสัญิญิาสมรีส ไม�ได้์ให้ข้อตกลงใด์ๆ ไว้ิ เม่�อต้องหย�าหร่ีอตายจากกัน การีจัด์ทรัีพย์สิน

ตามกฏิหมายกำาหนด์ ได้์ดั์งนี� 

• สินส�วินตัวิที�มีก�อนการีสมรีส รีวิมถึึงมรีด์ก และของขวิญัิที�ได้์รัีบหลังจด์ทะเบียนสมรีส เปน็ทรัีพย์สินส�วินตัวิ
ของผู้นั�น และเป็นผู้จัด์การีทรัีพย์สินด้์วิยตนเอง

• เงินในบัญิชี เงินรีายได้์ ด์อกเบี�ย และเงินที�จ�ายเข้ากองทุนเสาที� 3  เป็นส�วินที�เจ้าของบัญิชีบริีหารีจัด์การี

ด้์วิยตนเอง

• เม่�อต้องหย�า ทรัีพย์สินที�เป็นสินสมรีส จะถูึกแบ�งคุรึี�ง ฉีะนั�นเม่�อซ่�อบ้าน อพาร์ีทเม้นต์ หร่ีอของใช้ในบ้าน 

เช�น เฟอร์ีนิเจอร์ี หร่ีอการีลงทุนในการีซ่�อหุ้น ซ่�อของมีคุ�า จะต้องนำามาแบ�งกันคุนละคุรึี�ง 

• ฝู่ายใด์สร้ีางหนี�สิน ต้องใช้หนี�ด้์วิยทรัีพย์สินส�วินตัวิ ยกเว้ินกรีณีที�อีกฝู่ายหนึ�งยนิยอมช�วิยเหล่อ หร่ีอเป็นหนี�

สินที�นำามาใช้ในคุรัีวิเร่ีอน ที�ต้องรัีบผิด์ชอบรี�วิมกัน

เข่ียนสัญญายกเล่ิกค่าเล้่่ยงดื้ไดื�ไหม
 การีเขียนสัญิญิามีแบบฟอร์ีมและมีข้อกำาหนด์ที�

สามารีถึบนัทึกในสัญิญิาเร่ี�องการีแยกสนิส�วินตัวิ สินสมรีส หร่ีอ

ทรัีพยสิ์นที�แต�ละฝูา่ยหาได์ ้รีวิมถึึงผลปรีะโยชนที์�ได้์จากสินส�วิน

ตัวิ แต�ก็มีบางสิ�งที�ไม�สามารีถึแสด์งในสัญิญิาได้์ คุ่อ ขอยกเลิก

คุ�าเลี�ยงดู์บุตรี-ภรีรียา คุ�าดู์แลรัีกษาสุขภาพ ข้อคุวิามใด์          

ในสัญิญิาที�เขียนได้์หร่ีอไม�ได้์อย�างไรี เพ่�อให้สัญิญิาถูึกต้องตาม

กำาหนด์กฏิหมาย ทนายจะสามารีถึช�วิยได้์

ฝากขี�อความ
 สำาหรัีบชาวิเรีาที�ยังไม�เก�งกล้าในภาษาของสัญิญิา

สมรีส ก�อนจะลงนามในสัญิญิา คุวิรีที�จะได้์หาคุนแปล และอ�าน

ให้เข้าใจก�อน รีวิมไปถึึงเอกสารีใด์ๆ ถ้ึายงัไม�เข้าใจข้อคุวิาม ต้อง

แปลเป็นไทยก�อนเสมอ เพรีาะถ้ึาลงช่�อไปแล้วิ เม่�อภายหลังมี

เหตุขัด์แย้ง จะอ้างวิ�าลงช่�อโด์ยไม�เข้าใจข้อคุวิาม ขอเป็นโมฆะ

ไม�ได้์ ศาลไม�รัีบฟังจ้า 

คำาแล่ะความหมาย 
• สัญิญิาสมรีส (Ehevertrag,contrat de mariage,        

convenzione matrimonile)

• สินสมรีส (Güterstand, régime matrimonial,             

regime dei beni)

การจัดืการที่รัพิย์สิน ตามกฎหมายม่ 3 ปีระเภที่ 
1. การีจัด์แบ�งทรัีพย์สินทั�งหมด์ตามกฏิหมาย (Errungenschaftsbeteiligung, Participation aux acquits, 

Partecipazione agli acquisti) 

2. การีจัด์การีทรัีพย์สินสมรีสรี�วิมกัน ตามสัญิญิาสมรีส (Gütergemeinschaft, Communauté des biens, 

Comunione dei beni) 

3. การีจัด์แยกทรัีพย์สินทุกอย�าง ตามสัญิญิาสมรีส (Gütertrennung, Séparation des biens, Separazione 

dei beni)
อ�างอิง: https://www.ch.ch/ , https://www.familienrechtsinfo.ch/ 
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FFa i niem agu enz l
เงินช�วิยเหล่อการีเกิด์ และการีรัีบเลี�ยงบุตรีบุญิธิ์รีรีม 

กรีณีรัีฐ์แนะนำา (รัีฐ์ที�จ�ายคุ่อ รัีฐ์ Fribourg, Geneva, 

Jura, Lucerne, Neuchâtel, Uri, Vaud และ Wallis 

ส�วินรัีฐ์ Schwyz ให้เฉีพาะเงินช�วิยเหล่อการีเกิด์ )

เงินช่ีวยเหลื่อครอบัครัว มาจากไหน 
1. นายจ้าง (Arbeitgeber) จ�ายเงินสมทบเข้ากองทุน

ทด์แทนเพ่�อคุรีอบคุรัีวิ (Familienausgleichskassen 

=  FAK) ตามอัตรีาที� AHV กำาหนด์ซึ�งแต�ละเขต ไม�เท�า

กัน แต�ในเขตปกคุรีองของรีฐั์ Wallis ลูกจ้าง ต้องจ�ายเงิน

เข้ากองทุนด้์วิย

2. ผู้ปรีะกอบธิ์รุีกิจส�วินตัวิ จ�ายเงินสมทบเข้ากองทุนทด์แทน

เพ่�อคุรีอบคุรัีวิ ตามรีายได้์ ในอัตรีาที� AHV กำาหนด์ ซึ�ง

แต�ละเขต ไม�เท�ากัน และจะคุำานวิณจากเงินได้์ไม�เกิน 

148,200 ฟรัีงค์ุสวิิสต�อปี 

 และกองทุนทด์แทนเพ่�อคุรีอบคุรัีวิ (Familienaus-

gleichskassen = FAK) นี� เป็นหน�วิยงานที�ด์ำาเนินการีจ�าย

เงินช�วิยเหล่อคุรีอบคุรัีวิ 

ผู้้�ม่สิที่ธิิ�ขีอรับัเงินช่ีวยเหลื่อบุัตร (คนท่ี่�อาศัิยอย่้ใน

สวิตเซอร์แล่นด์ื)
 ปกติจะจ�ายเงินช�วิยเหล่อบุตรีให้กับคุนใด์ คุนหนึ�ง 

รีะหวิ�างมารีด์า บิด์า หร่ีอคุนอ่�นที�ได้์สิทธิิ์ดู์แลเด็์ก แต�ถ้ึามี

หลายคุน ที�มีคุุณสมบัติในการีรัีบเงินช�วิยเหล่อคุรีอบคุรีวัิ การี

ให้สิทธิิ์�จะขึ�นอยู�กับการีจัด์อันดั์บต�อไปนี�:

1. ล้่กจ�าง; 

• คุนที�ได้์ดู์แลบุตรี จนกวิ�าจะบรีรีลุนิติภาวิะ

• ในกรีณีแยกอยู� หร่ีอหย�าร้ีาง ที�พ�อแม�ได้์ดู์แลบุตรีรี�วิมกัน 

 หลายวัันก่่อนได้้ยิน น้องๆ คุุยให้ฟัังว่ัา มีีพวัก่เรา

หลายคุน ไม่ีร้้ว่ัาล้ก่ๆ ได้้รับเงินช่่วัยเหลือรายเดื้อน ถ้้าสามีีไม่ี

บอก่ ส่วันตััวัเองเป็็นคุนไม่ีมีีล้ก่เต้ัาก่ะเขา ก็่เลยไป็หาข้อม้ีล

มีาบอก่ต่ัอๆ กั่น หวัังว่ัาจะเป็็นป็ระโยช่น์กั่บเพื�อนๆ สมีาชิ่ก่

นะคุะ 

 ป็ระเทศสวิัตัเซอร์แลนด์้เป็็นป็ระเทศที�ให้คุวัามีด้้แล

คุุ้มีคุรองป็ระช่าก่รด้มีีาก่ป็ระเทศหน่�ง มีีสวััสดิ้ก่ารใหคุ้วัามีช่่วัย

เหลือหลายอย่างไม่ีว่ัาจะเป็็นสวััสดิ้ก่ารผู้้้ส้งอายุ สวััสดิ้ก่ารคุน

พิก่าร สวััสดิ้ก่ารตัก่งาน และอีก่หลายอย่าง

 รีวิมทั�งสวัิสดิ์การีสำาหรัีบคุรีอบคุรัีวิ ที�มีบุตรี หร่ีอ

เรีียกง�ายๆ คุ่อ เงินเด่์อนเด็์กหร่ีอเงินที�เด็์กได้์รัีบนั�นเอง ซึ�ง

แต�ละรัีฐ์จะจ�ายให้ไม�เท�ากัน แต�รัีฐ์บาลกลางกำาหนด์ไว้ิดั์งนี� คุ่อ

เงินช่ีวยเหลื่อครอบัครัวน้่ม่ 3 ปีระเภที่:
1. เงินสงเคุรีาะห์บุตรี (Kinderzulage = KZG) ตั�งแต�แรีก

เกิด์จนถึึงอายุ 16 ปี (สำาหรัีบเด็์กป่วิยหร่ีอเด็์กพิการี ที�ไม�

สามารีถึทำางานได้์ ช�วิยเหล่อถึึงอายุ 20 ปี) อย�างน้อย 

200 ฟรัีงค์ุ ต�อเด็์กหนึ�งคุน ต�อเด่์อน สำาหรัีบคุนที�ทำางาน

ในภาคุการีเกษตรี จะมีกฎข้อบังคัุบพิเศษ  ถ้ึาอยู�บนเขา 

จะได้์รัีบเงินช�วิยเหล่อเพิ�มขึ�น 20 ฟรัีงค์ุ และตัวิคุนงาน

เอง ก็จะได้์คุ�าใช้จ�ายภายในคุรัีวิเร่ีอนอีก 100 ฟรัีงค์ุ ต�อ

เด่์อน

2. เงินช�วิยเหล่อการีศึกษา (Ausbildungszulage) 

สำาหรัีบเด็์กอายุ 16-25 ปี ที�กำาลังศึกษาเล�าเรีียนฝึูกงาน 

อย�างน้อย 250 ฟรัีงค์ุต�อเด็์กหนึ�งคุน ต�อเด่์อน

แปลโด์ย เฟรีาฮีูรีชิ
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หร่ีอทั�งพ�อและแม�ไม�ได้์ดู์แลลูกเลย ถ้ึา

เด็์กอยู�กับใคุรีจนอายุบรีรีลุนิติภาวิะ 

คุนนั�นเป็นคุนได้์รัีบเงินช�วิยเหล่อ

• หากบคุุคุลที�มีสิทธิิ์ทั�งสองอาศยัอยู�ด้์วิย

กันกับเด็์ก ผู้ที�ทำางานในรัีฐ์ ที�เด็์กอาศัย 

จะเป็นผู้ย่�นเร่ี�องและได์้รัีบเงินช�วิย

เหล่อบุตรี

• ถ้ึาทั�งพ�อและแม� ทำางานปรีะจำา 

แต�ทำางานคุนละรัีฐ์ ให้คุนที�ทั�งอยู�

อาศัยและทำางานในรัีฐ์นั�น เป็นคุนย่�น

เร่ี�องขอเงินช�วิยเหล่อบุตรี และถ้ึารัีฐ์ที�

ย่�นเร่ี�องให้เงินช�วิยเหล่อน้อยกวิ�าอีกรัีฐ์ 

ก็ให้ขอเงินส�วินต�างจากอีกรัีฐ์ได์้ เช�น

เดี์ยวิกับคุนที�ทำาอาชพีอิสรีะ ที�มีรีายได้์

มากกวิ�าย่�นเร่ี�องขอ

• หากคุุณทำางานโด์ยนายจ้างต�างกัน     

คุ�าจ้างจะรีวิมเข้าด้์วิยกัน นายจ้างที�

จ�ายคุ�าจ้างสูงสุด์ เป็นผู้รัีบผิด์ชอบ     

คุ�าเลี�ยงดู์คุรีอบคุรัีวิ

2.    สำาหรัีบผู้ที�ไม�ได้์ทำางาน จะมีสิทธิิ์ได้์รัีบ

เงินช�วิยเหล่อบุตรี ถ้ึารีายได้์ที�ย่�นเสียภาษี

ปรีะจำาปี ไม�เกิน 42,660 ฟรัีงค์ุ 

 สำาหรัีบคุนทำางานตามฤดู์กาล หร่ีอ

ผู้ทำางานข้ามพรีมแด์น มาทำางานในสวิิส 

จากปรีะเทศ EU / EFTA ก็มีสิทธิิ์�ได้์รัีบเงิน

ช�วิยเหล่อบุตรี หากคูุ�ของคุุณ ทำางานใน

ปรีะเทศที�คุุณอยู�  ซึ�งมีลูกๆ อาศัยอยู�ด้์วิย 

คุุณจะได้์รัีบเงินช�วิยเหล่อบุตรี จากปรีะเทศ

ที�คุุณอาศัย ส�วินต�างสวิิตเซอร์ีแลนด์์จะจ�าย

ให้ เช�น ภรีรียาทำางาน และอาศัยอยู�ที�

ฝูรัี�งเศสกับลูกๆ สามีข้ามมาทำางานในสวิิต

เซอร์ีแลนด์์ ภรีรียาได้์เงินช�วิยเหล่อบุตรีจาก

ฝูรัี�งเศส 100 ฟรัีงค์ุ เพรีาะฉีะนั�น ทางสวิิส

จะจ�ายให้สามีอีก 100 ฟรีงัค์ุ นั�นคุ่อส�วินต�าง

สำาหรัีบเด็์ก 1 คุน จะได้์ 200 ฟรัีงค์ุ ต�อเด่์อน

 ต้องย่�นคุำาร้ีองขอคุ�าเลี�ยงดู์บุตรี 

เงินช�วิยเหล่อบุตรี จะไม�ได้์รัีบโด์ยอัตโนมัติ 

คุุณต้องย่�นเร่ี�องขอ ซึ�งสามารีถึขอย้อนหลัง

ได้์ไม�เกินห้าปี

 ลูกจ้าง ต้องย่�นคุำาขอรัีบเงินช�วิยเหล่อบุตรีต�อนายจ้าง นายจ้าง

จะส�งใบคุำาร้ีอง (Gesuch um Ausrichtung der Kinderzulagen) 

ไปยังสำานักงานกองทุนทด์แทนเพ่�อคุรีอบคุรัีวิ (Familienausgleichs-

kasse = FAK) เม่�อสำานักงานตรีวิจสอบ แล้วิใบคุำาร้ีองได้์รัีบการีอนุมัติ 

นายจ้างก็จะจ�ายเงินช�วิยเหล่อบุตรีนี� พร้ีอมกับคุ�าจ้างรีายเด่์อน ให้กับ

ลูกจ้างคุนนั�น

 สำาหรัีบผู้ปรีะกอบอาชีพอิสรีะ ต้องส�งใบคุำาร้ีองไปยังกองทุน

ทด์แทนคุรีอบคุรัีวิ เพ่�อขอรัีบเงินช�วิยเหล่อบุตรีด้์วิยตนเอง

 สำาหรัีบผู้ที�ไม�ได้์ทำางานปรีะจำา ส�งใบคุำาร้ีองไปยงักองทุนทด์แทน

เพ่�อคุรีอบคุรัีวิ ซึ�งบริีหารีจัด์การีโด์ยกองทุนเงินบำานาญิ (AHV) ในรัีฐ์ที�อยู� 

ผู้้�รับัเงินช่ีวยเหลื่อบุัตร ม่หน�าท่ี่�ต�องรายงาน
 หากมีการีเปลี�ยนแปลง ทั�งเร่ี�องส�วินบุคุคุล การีเงิน และวิิชาชีพ 

ที�ส�งผลต�อสิทธิิ์ (รีวิมถึึงการีศึกษาของเด็์ก) และจำานวินเงินช�วิยเหล่อที�สูง

ขึ�น คุุณจะต้องรีายงานไปยังนายจ้างของคุุณ หร่ีอกองทุนทด์แทนเพ่�อ

คุรีอบคุรัีวิด้์วิยเช�น เร่ี�องการีเกิด์ หร่ีอการีตายของเด็์ก เด็์กย้ายออกจาก   

สวิิตเซอร์ีแลนด์์ การีเข้าเรีียน หร่ีอสิ�นสุด์การีศึกษาของเด็์ก การีแยกหร่ีอ

การีหย�าร้ีาง และการีเปลี�ยนแปลงการีดู์แลของผู้ปกคุรีอง เป็นต้น

a i niem
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• ในกรีณีที�พ�อหร่ีอแม�ทำางานพาร์ีทไทม์ 

• พ�อแม�ที�ตกงานและอยู�ในรีะหวิ�างรีบัเงินช�วิยเหล่อ

คุนวิ�างงาน 

• พ�อแม�ที�รัีบเงินช�วิยเหล่อคุนพิการี หร่ีออยู�ในรีะยะ

เวิลารัีบเงินชด์เชยเน่�องจากเกิด์อุบัติเหตุ 

• แม�และพ�อไม�ได้์จด์ทะเบียนสมรีส แต�ได้์จด์

ทะเบียนรัีบรีองบุตรีถูึกต้องตามกฎหมาย ก็จะได้์

รัีบสิทธิิ์วัินลาหยุด์ เท�าเทียมกับคูุ�ที�จด์ทะเบียน

สมรีส

• สำาหรัีบผู้ที�ได้์รัีบคุวิามไว้ิวิางใจจากเจ้าหน้าที� มอบ

หมายให้เลี�ยงดู์เด็์ก ซึ�งไม�ใช�ลูกของตัวิเอง ที�เรีียก

กันวิ�า Pflegeeltern มีสิทธิิ์ได้์วัินลาด้์วิย

 ถ้ึาเป็นพ�อเลี�ยงหร่ีอแม�เลี�ยง (Stiefmutter 

oder Stiefvater) ต้องเป็นคูุ�ที�อาศัยอยู�ด้์วิยกันในบ้าน

ที�ลูก ที�ป่วิยหนักของฝู่ายใด์ฝู่ายหนึ�งอาศัยอยู� และ พ�อ

หร่ีอแม�แท้ๆ ของลูก ที�ไม�ได้์อยู�ด้์วิยกันแล้วิ จะต้อง

ตกลงกันสละสิทธิิ์วัินลาหยุด์ เพ่�อให้พ�อเลี�ยงหร่ีอแม�

เลี�ยง ที�อยู�กับลูกได้์ใช้สิทธิิ์นี�

 เริี�มตั�งแต�วัินที� 1 กรีกฎาคุม 2021 เป็นต้นไป มี

กฎหมายใหม� ให้สิทธิิ์พ�อแม� หร่ีอผู้ปกคุรีอง ผู้ดู์แลเด็์กได้์รัีบ

สิทธิิ์ในการีลางาน ไปด์แูลเด็์กป่วิยที�มีอาการีหนัก เป็นเวิลา 14 

สัปด์าห์ โด์ยยังได้์รัีบเงินเด่์อนปรีกติ เพ่�อใช้เวิลาในการีดู์แลลูก 

ที�ป่วิยหนักอย�างใกล้ชิด์ ไม�ต้องพะวิงเร่ี�องตกงาน เน่�องจากมี

กฎหมายใหม�ให้คุวิามคุุ้มคุรีองแล้วิ ทางรัีฐ์บาลสวิิสมีคุวิาม

ปรีะสงค์ุให้คุรีอบคุรัีวิ  และพ�อแม�หร่ีอผู้ปกคุรีอง มีคุุณภาพชีวิิต

ที�ดี์ในการีปรีะกอบอาชีพ พร้ีอมไปกับการีดู์แลคุรีอบคุรัีวิ 

 เม่ื่�อเด็็กมีื่อาการป่ว่ย หร่อมีื่อุบััติิเหตุิ
เกิด็ข้ึ้�น อาการรุนแรงถ้ึงขึ้นาด็ไหน จ้ึงจึะเรียก

ว่า ป่่วยหนัก 
มีื่หลัักการพิิจึารณดั็งนี�

สิื่ทธิิของผู้้�ดู้แลเด็ูก 

  ที�ไดู�รับอุบัติเหตุหร่อ
    มีีอาการป่่วยหนััก
      ครอบครวัอบอุ�นั

     14   รีวิงข้าวิ

 

 เร ิ�มต้ังแต่วันท่ี่� 1 กรกฎาคม 2021 
เปี็นต�นไปี ม่กฎหมายใหม่ ให�ส ิที่ธิ ิพิ ่อแม่ 
หรือผู้้ �ปีกครอง ผู้้ �ดื ้แล่เดื็กไดื�รับัสิที่ธิิในการ
ล่างาน ไปีดื้แล่ครอบัครัวอบัอุ ่น 

เด็ืกจะม่อาการเช่ีนน้่ คือ 

1. เม่�อเด็์กได้์รัีบอุบัติเหตุ หร่ีอเจ็บป่วิยด้์วิยโรีคุอ่�นๆ ไม�วิ�าจะเป็น

ทางด้์านรี�างกายหร่ีอจิตใจ ซึ�งเป็นสาเหตุให้เกิด์คุวิาม

เปลี�ยนแปลงทางด้์านสุขภาพไม�เหม่อนปรีกติ

2. ผลจากการีเจ็บป่วิยนั�น อาจจะอยู�ในขั�นถึึงแก�ชีวิิตได้์ 

3. เด็์กต้องได้์รัีบการีดู์แลรัีกษาอย�างใกล้ชิด์มากขึ�น เป็นพิเศษ

มากกวิ�าการีเจ็บป่วิยทั�วิๆ ไป

4. แม� พ�อ ผู้ปกคุรีอง หร่ีอผู้ได้์รัีบอำานาจใหมี้สิทธิิ์ดู์แลเด็์ก ถ้ึาฝู่าย

ใด์ฝู่ายหนึ�งจำาเป็นจะต้องลางานเป็นรีะยะเวิลานานเพ่�อการี

ดู์แลเด็์ก

คุณสมบััติขีองผู้้�ท่ี่�จะไดื�รับัสิที่ธิิวันล่า 14 สัปีดืาห์ คือ บุัคคล่ดัืง

ต่อไปีน้่

• พ�อ แม� ที�ปรีะกอบอาชีพอยู�ทุกคุน ที�จำาเป็นต้องลาหยุด์งาน

เพ่�อดู์แลเด็์ก ไม�วิ�าจะเป็นลูกจ้าง นายจ้างหร่ีอ ผู้ปรีะกอบ

อาชีพส�วินตัวิ 
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หน่วยงานท่ี่�รับัผิู้ดืชีอบัการ

จ่ายเงินชีดืเชียในระยะเวล่าท่ี่�

ล่าหยุดื 14 สัปีดืาห์น้่ คือ  

Erwerbsersatzordnung 

 เงินชด์เชยที�จะได้์รัีบ

มีจำานวิน 80 เปอร์ีเซ็นต์ ของ

รีายได้์ ก�อนที�เด็์กจะป่วิยหร่ีอ

ได้์รัีบอุบัติเหตุ คิุด์เป็นจำานวิน

เงินสูงสุด์วัินละ 196 ฟรัีงค์ุ

 กำาหนด์ให้ผู้ที�ได้์วัิน

ลาหยุด์ 14 สัปด์าห์นี� ใช้วัิน

หยุด์ภายใน 18 เด่์อน โด์ยจะ

หยุด์คุรัี�งเดี์ยวิทั�งหมด์ หร่ีอแบ�ง

เป็นหลายคุรัี�งก็ได้์ ถ้ึาพ�อแม� 

หร่ีอผู้ดู์แลเด็์ก ทั�งคูุ�ปรีะกอบ

อาชีพการีงาน ก็สามารีถึตกลง

แบ�งวัินหยุด์กันได้์  ซึ�งจะต้อง

รีายงานนายจ้าง แต�ไม�จำาเป็น

ต้องรีอให้นายจ้างอนุญิาต

หน�าท่ี่�ขีองนายจ�าง

 ในรีะยะเวิลา 14 

สั ป ด์ า ห์ ข อ ง ก า รี ล า พั ก นี� 

นายจ้างต้องอนุญิาตให้ลูกจ้าง

ลาพักไ ด้์  โด์ยนายจ้าง ไม�

สามารีถึลด์วัินลาพักผ�อนปรีกติ

ของลูกจ้างได้์ 

 นายจ้างจะพิจารีณา

ให้ลูกจ้างออกจากงานได้์ ก็

หลังจาก 6 เด่์อนผ�านไปแล้วิ 

พร้ีอมกันนี�ลูกจ้างจะต้องได้์ใช้

วัินหยุด์งานพักผ�อนให้คุรีบเสยี

ก�อน

 ใจคุวิามสำาคัุญิของ

กฎหมายใหม�นี� คุ่อ การีด์ูแล

เด็์กที� ไ ด้์ รัีบอุบั ติ เหตุหร่ีอมี

อาการีป่วิยหนัก 

ข้อมูลจัาก Beobachter 

แปลโดย ก. ไตรคำา

    ถึึงิจิะแก่   แต่
ไม่จิน เพราะเป็็น  คนัมีหลืายเสัา

 

 แม่ลิ่งอาจจะต�องโฉล่กกับัผู้้�ส้งวัย

เป็ีนพิิเศิษ จึงม่โอกาสไดื�ร้�จักกับัผู้้�ส้งวัย

หล่ายคน แล่ะร้�สึกเหมือนตนเองเปี็นท่ี่�รัก

ขีองคนส้งวัย (อันน้่คงคิดืไปีเอง) ก็อดืจะ

ปีล้ื่มใจอย่้ไม่น�อย หรืออ่กนัยหนึ�งแม่ลิ่งเอง

น้ันก็เริ�ม (จะ) ส้งวัยเช่ีนกัน จึงคบัหากับั    

ผู้้� ส้งวัยไดื�อย่างสะดืวก

กายสะดืวกใจ 

 ผู้สูงวัิยที�แม�ลิงรู้ีจักนั�น

มีหลายแบบ บางคุนใช้ชีวิิตน�า

อิจฉีายิ�งนัก นอกจากชอบเดิ์น

ทางท�องเที�ยวิเปน็ปรีะจำาแลว้ิ ยงั

ใช้ชีวิิตอย�างสะด์วิกสบาย ไม�

ทุกข์ร้ีอนกังวิลใด์ๆ ทั�งสิ�น ใน

โด้ย แม่ีลิง

ขณะที�บางคุนเล�าให้แม�ลิงฟังวิ�า 

อย�าวิ�าแต�เงินจะไปท�องเที�ยวิเลย 

เงินจ�ายคุ�าที�พัก คุ�าอาหารี คุ�าปรีะกัน ในแต�ละเด่์อนก็แทบไม�เหล่อแล้วิ เป็นผู้สูงวัิย

ที�ใช้ชีวิิตอย�างกรีะเบยีด์กรีะเสยีรี ทั�งๆ ที�ทั�งคูุ�ต�างกเ็คุยทำางานมเีงินสวัิสดิ์การีผู้สงูอายุ

เหม่อนๆ กัน แต�อะไรีคุ่อข้อแตกต�างของการีได้์รัีบเงินเกษียณของผู้สูงวัิยเหล�านั�น 

ผู้้�ชีาญฉล่าดืในการเก็บัออม ย่อมไม่ล่ำาบัากในบ้ัันปีล่ายขีองช่ีวิต
 ผู้ที�ทำางานเป็นพนักงานบริีษัท และผู้ที�ปรีะกอบกิจการีส�วินตัวินั�น หากยึด์

ตามหลักการีเก็บออมในเสาต�างๆ ของรัีฐ์ จะมีข้อแตกต�างกัน โด์ยเฉีพาะผู้ที�ลาออก

จากงานปรีะจำา ไปทำาธุิ์รีกิจส�วินตวัิ มักจะมุ�งมั�นกับการีลงทนุในกจิการีจนล่มจุด์สำาคัุญิ

ในชีวิิตไป การีลงทุนในกิจการี เรีาย�อมหวัิงผลกำาไรี แต�ไม�มีใคุรีสามารีถึรัีบรีองได้์วิ�า 

กิจการีที�เรีาทำาอยู�นั�นจะเจริีญิรุี�งเร่ีอง และสามารีถึเลี�ยงตัวิเองได้์นานขนาด์ไหน การี



ที�ไม�ได้์สำารีองเงนิส�วินหนึ�งไว้ิ สำาหรัีบเป็นคุ�าใช้จ�ายในยามสงู

วัิย อาจจะเป็นข้อผิด์พลาด์อย�างใหญิ�หลวิง เพรีาะสุด์ท้าย

แล้วิ กลับพบวิ�าลำาพังเงินสวัิสดิ์การีผู้สูงอายุ และเด็์กกำาพร้ีา 

จากเสาท่ี่� 1 (AHV) เพียงอย�างเดี์ยวินั�น ไม�เพียงพอต�อ       

คุ�าคุรีองชีพที�สูงขึ�น หากเรีาต้องการีคุวิามสะด์วิกสบายใน

ชีวิิต ก็อาจจะต้องพบกับคุวิามผิด์หวัิง

 สำา ห รัี บ ผู้ ที� ทำา

กิจการีส�วินตัวิเล็กๆ นอก

เหน่อจากเงิน AHV ที�ทกุคุน

ต้องมีแล้วิ เพ่�อคุวิามมั�นใจ

วิ�า เรีาจะมีเ งินพอเพียง

สำาหรัีบใช้จ�ายในยามสูงวัิย 

ก็คุวิรีวิางแผนออมเงนิอย�าง

รีอบคุอบ

ขี�อแนะนำาในการเก็บั

ออม เ งิ นสำา ห รับั ผู้้� ท่ี่�

ปีระกอบักิจการส่วนตัว
1. ซ่�อปรีะกนัโคุรีงการีเงนิ

บำานาญิจากสมาพันธ์ิ์

แรีงงาน หร่ีอตัวิเล่อก

อ่�นๆ 

2. ซ่�อปรีะกนัโคุรีงการีเงนิ

บำานาญิสำาหรัีบลูกจ้าง 

3. หักเงิน 20 เปอร์ีเซ็นต์

จากรีายได้์สุทธิิ์ หร่ีอ

สูงสุด์ 34,416 ฟรีังค์ุต�อปี (ข้อมูล 1 มกรีาคุม คุ.ศ. 

2021) เป็นเงินเก็บในเสาที� 3 คุ่อ 3a

 

อะไรคือขี�อด่ื ขีองการเก็บัออมในเสาท่ี่� 2 แล่ะ

เสาท่ี่� 3
 ผู้ที�ทำางานเปน็พนักงานบริีษัท หร่ีอพนักงานปรีะจำา

สามารีถึสะสมเงินปรีะกันในเสาที� 2 และ/หร่ีอ เสาที� 3 เพิ�ม

เติมจากเสาที� 1 แต�สำาหรัีบผู้ที�ปรีะกอบธุิ์รีกิจส�วินตัวินั�น มี

สิทธิิ์ทำาปรีะกนัเสาที� 2 แต�กฎหมายไม�บงัคัุบ ซึ�งเป็นตัวิเล่อก

ที�ดี์ เพรีาะถ้ึาทำาปรีะกันเสาที� 3 อย�างเดี์ยวิ มีคุวิามย่ด์หยุ�น

หลายอย�าง เช�น

1. นำาไปหักภาษีได้์เต็มจำานวินที�จ�ายไป (เฉีพาะ 3 a ซึ�งนำามา

ลด์ภาษีได้์สูงสุด์ไม�เกิน 34,416 ฟรัีงค์ุต�อปี, 3b ไม�ได้์)

2. ด์อกเบี�ยที�ได้์ ไม�ต้องเสียภาษี เงินสะสมไม�ถ่ึอเป็นทรัีพยสิ์น

ที�ต้องเสียภาษี จะเสียภาษีเม่�อขอรัีบเงินสะสมนั�น

3. ในส�วินของผู้ปรีะกอบธุิ์รีกิจส�วินตัวิ ปรีะกันสวัิสดิ์การีผู้สูง

อายุ และปรีะกันชีวิิตจะแยกออกจากกัน กฎหมายไม�ได้์

บังคัุบวิ�าจะต้องซ่�อปรีะกันชีวิิต

เงินออมเสาท่ี่� 3 ต�องเปิีดื

บััญช่ีท่ี่�ธินาคารเช่ีนเด่ืยว

กับับััญช่ีเงินปีระกันช่ีวิต 

ซึ�งม่ร้ปีแบับัดัืงน้่
1. บัญิชีเสาที� 3 แบบที�ได้์

รัีบด์อกเบี�ยตายตัวิ

2. บัญิชีเสาที� 3 แบบบัญิชี

กองทุนในธิ์นาคุารี

3. บัญิชี เสา ที�  3  แบบ

ปรีะกันด์อกเบี�ย ภายใต้เง่�อนไข

ก า รี ป รี ะ กั น ชี วิิ ต  ห ร่ี อ

ทุพพลภาพ  ซึ�งสามารีถึเพิ�มเบี�ย

ปรีะกันให้คุรีอบคุลุมกรีณีที�

ปรีะสบอุบัติเหตุจนไม�สามารีถึ

ทำางานได้์อีกต�อไป

4. กองทุนรีวิมเสาที�  3  

เป็นแบบรีวิมกรีมธิ์รีรีม์ปรีะกัน

ชีวิิต หร่ีอทุพพลภาพ เงินสะสม

จะอยู�ในรูีปแบบการีลงทุน ซึ�ง

การีลงทุนแบบนี�มีคุวิามเสี�ยง ในเร่ี�องคุวิามไม�แน�นอนของ

ผลกำาไรี-ขาด์ทุน 

 เร่ี�องของเสา 1,2,3 นั�นไม�ใช�เร่ี�องใหม� แม�ลิงเช่�อวิ�า ทุก

คุนเคุยได้์ยนิได้์ฟังและรู้ีจักกันดี์ การีจะเล่อกเก็บออมแบบไหน

นั�น ก็คุงเป็นวิิธีิ์การีของแต�ละคุน แต�การีเล่อกออมในเสาต�างๆ 

ที�กล�าวิมา อาจจะเปน็ทางเล่อกที�ดี์ และสร้ีางคุวิามมั�นใจให้เรีา

ได้์ เน่�องจากเป็นรีะบบที�รัีฐ์สนับสนุน และให้คุวิามมั�นใจวิ�า เงิน

ทองของเรีาไม�ได้์หายไปไหน มีคุนช�วิยดู์แลให้  ถึึงยามต้องใช้ก็

เบิกมาใช้จ�ายได้์อย�างสบายอกสบายใจ เป็นผู้สูงวัิยที�ไม�ต้อง

พึ�งพารัีฐ์บาล ไม�ต้องพึ�งพาลูกหลาน ไม�สร้ีางคุวิามลำาบากให้ใคุรี 

สุขใจวัิยเกษียณ...มาเริี�มเก็บออมกันตั�งแต�วัินนี�ก�อนจะสายเกิน

ไปนะคุะ …
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สรีรีหามาเล�า
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โดืย กาสะล่อง

ทั�งสิ�น มีตัวิอย�างเห็นได้์ชัด์ในยุคุโคุวิิด์       

รีะบาด์หนักๆ 

 เม่�อปีที�เเล้วิสวิิตเซอร์ีเเลนด์์มี

มาตรีการีล็อคุด์าวิน์ในปรีะเทศ  ทุกคุน

ต้องอยู�บ้าน พ�อ แม�ทำางานจากที�บ้าน 

ลูกๆ อยู�บ้านเรีียนออนไลน์กันนานเป็น

เด่์อนๆ เม่�ออยู�ด้์วิยกันทั�งวัินทั�งคุ่น ติด์ต�อ

กันยาวินาน ปัญิหาการีเข้าใจผิด์ใน     

การีส่�อสารีก็ตามมาอย�างเลี�ยงไม�พ้น

 

ยกตัวอย่าง 

แคุ�ปรีะโยคุง�ายๆ วิ�า “ขอบีคุณค่ะ” ยัง

เข้าใจผิด์เอาได้์ง�ายๆ  เพรีาะไม�ใช�เพียง 

“คุำาพูด์” เท�านั�น ที�สำาคัุญิในการีส่�อสารี 

แต�ยังมีปัจจัยอ่�นๆ ที�สำาคัุญิอีกด้์วิย มา 

ทด์ลองออกเสียงดู์ กัน เช�น คุำาวิ� า 

“ขอบีคุณค่ะ” นั�น เป็นคุำาที�ดี์น�าใช้ คุน

ที�ได้์รัีบคุำานี� ก็น�าจะพึงพอใจใช�ไหมคุะ 

แต�ท�านลองทำาเสียงตำ�าๆ แบบเคุรีียด์ๆดู์

สิคุะ “ข่อบี-คุณ-ข่ะ” แล้วิอย�าล่ม

กรีะแทกเสียงด้์วิยนะคุะ และถึ้าเอาม่อ

กอด์อก พร้ีอมกับสะบัด์บ�อบ เหล่อบตาม

องบน เบ้ปากด้์วิย จะเห็นภาพชัด์เจนยิ�ง

ขึ�น เป็นยังไงบ้างคุะ “น่�หล่่อน

ปีระชีดืฉันเหรอ” นี�คุ่อปรีะโยคุ

ที�ไม� คุาด์หวัิงวิ�า เรีาจะได้์รัีบคุ่น

มา อ้าวิ..จากปรีะโยคุดี์ๆ กลาย

เป็นฉีนวินทะเลาะกันไปซะแล้วิ 

เวิรีกรีรีม นั�นเป็นเพรีาะ การี

ส่�อสารีคุรัี�งนี�ขาด์องค์ุปรีะกอบที�สำาคัุญิไป

นั�นเอง 

 ดิ์ฉัีนเคุยเห็นคุนที�เลิกคุบหากัน 

เพียงเพรีาะการีโต้ตอบข้อคุวิามผ�าน 

Application LINE ที�ไม�สบอารีมณ์กัน

มาเเล้วิคุ�ะ เกิด์คุวิามเข้าใจผิด์ รู้ีสึกวิ�าอีก

ฝู่ายพูด์เเรีงไป ไม�น�ารัีกเลย ในคุวิามรู้ีสกึ

ของเขา ซึ�งน�าจะเข้าใจได้์วิ�า การีส�ง

ข้อคุวิามเป็นตัวิหนังส่อนั�น ขาด์นำ�าเสียง

และภาษากายปรีะกอบ ที�จะช�วิยให้ตัวิ

อักษรีที�ส�งให้กัน คุลายคุวิามแข็งกรีะด้์าง

ให้ฟังดู์นุ�มนวิลอ�อนโยนได์้ บางทีเขาไม�

ได้์เจตนาให้ฟังดู์เเรีงอะไรีเลย แคุ�ได้์เห็น

รีอยยิ�ม หร่ีอนำ�าเสียงก็จะรู้ีวิ�าเขาแคุ�พูด์

เล�นจริีง ๆ 

“นำ�าเสียง” และ “ภาษากาย”

จึงเป็น “พัระเอก นางเอก” 

“พ้ิดืกับัเขีา เขีาไม่ร้� อย่าข่้ีเขีา

ว่าโง่เง่า งมเงอะ เซอะหนัก

หนา

ตัวขีองตัว ที่ำาไม  ไม่โกรธิา

ว่าพ้ิดืจา ให�เขีา ไม่เขี�าใจ”

 กลอนสมัยโบรีำ�าโบรีาณ  แต�ยัง

ใช้ได้์ดี์จนถึึงสมัยนี� สมัยที�การีส่�อสารีก้าวิ

ไกล ด้์วิยเทคุโนโลยี สารีมักถูึกส่�อออกไป

คุ�อนข้างจะรีวิด์เร็ีวิ ผ�านอุปกรีณ์ส่�อสารี

ยคุุไฮูเทคุ อย�างสมาร์ีทโฟน และ wifi ได้์

อย�างทันใจวัิยรุี�นที�สุด์

 ดิ์ฉัีนเคุยนึกขำากับ กับปรีะโยคุ

หนึ�งที�ล้อเลียนคุนยุคุโซเชี�ยลมีเดี์ย ถึึง

คุวิามจำาเป็นของ wifi วิ�ามนุษย์สามารีถึ

• ขีาดือาหารไดื� 3 อาทิี่ตย์

• ขีาดืนำ้าไดื� 3 วัน

• ขีาดือากาศิไดื� 3 นาท่ี่

• ขีาดื Wifi ไดื�แค่ 3 วินาท่ี่ 

 แม้วิ�าจะเเคุ�ล้อกันขำาๆ แต�นั�น

ย�อมบ�งบอกวิ�า มนุษยนั์�นขาด์การีส่�อสารี

ไม�ได้์ ไม�วิ�าจะเป็นคุนยุคุ ปู่ย�าตายายเรีา 

หร่ีอยุคุเด็์กๆ Gen Y Gen Z  ที�เกิด์มา 

ก็ถึามหารีหัส Wifi กับม่อถ่ึอกันแล้วิ     

ทุกคุนต�างแสวิงหาคุวิามสุข คุวิามสำาเร็ีจ 

เพ่�อนฝููง และการียอมรัีบจากสังคุมรีอบ

ข้าง ซึ�งต้องอาศัยการีส่�อสารีด้์วิยกัน    
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ที� เล�นบทบาทสำาคัุญิที�จะช�วิยให้การี

ส่�อสารีบรีรีลุวัิตถุึปรีะสงค์ุ อย�างมี

ปรีะสิทธิิ์ภาพ ช่�นม่�นทั�งผู้พูด์และผู้ฟัง 

โด์ยไม�ถูึกเข้าใจคุลาด์เคุล่�อนไปซะก�อน 

กับคุำากล�าวิที�วิ�า คุำาพูด์สามารีถึสรี้างได้์

ทั�ง“มิตร” และ”ศัิตร้” นั�นน�าจะจริีงแท้

 มีหลักฐ์านงานวิิจัยของ ด์รี. 

อัลเบิร์ีต เมห์รีาเบยีน ศาสตรีาจารียด้์์าน

จิตวิิทยา ของมหาวิิทยาลัยแคุลิฟอร์ีเนีย 

พบวิ�า สิ�งที�มีอิทธิิ์พลต�อการีส่�อสารีมี 3 

องค์ุปรีะกอบได้์แก� 

1. คำาพ้ิดื (Word of verbal) 7 %

2. นำ้าเส่ยง (tone of voice or Vo-

cal) 38%

3. ภาษากาย (Nonverbal or Vi-

sion) 55%

 พบวิ� า อิท ธิิ์พลที�ส� งผลให้ มี

ปรีะสิทธิิ์ภาพของการีส่�อสารีมากที�สุด์ 

คุ่อ “ภาษากาย” ส�งผลต�อการีส่�อสารีถึึง 

55 % ซึ�งภาษากายนั�นหมายรีวิมถึึง 

อากัปกิริียาที�แสด์งออกในขณะที�พูด์ การี

วิางตัวิ การีสบตา การีผายม่อ คุวิามยิ�ม

แย้มแจ�มใส การีแต�งกายที�ให้เกียรีติ     

นำ�าเสียง และภาษากายจึงเป็นเร่ี�อง

สำาคัุญิอันดั์บต้นเลยทีเดี์ยวิ ตามมาติด์ๆ 

ด้์วิย “นำ�าเสียง” ในการีพูด์ซึ�งสำาคัุญิเป็น

อย�างมาก เช�น เม่�อเจ้านายพูด์เสียงด์ัง

ฉีะฉีาน นำ�าเสียงมั�นใจ จะช�วิยเพิ�มคุวิาม

ฮึูกเหิมในเป้าหมายรี�วิมกันกับทีมได้์เป็น

อย�างดี์  หร่ีอเม่�อเพ่�อนต้องการีกำาลังใจ 

นำ�าเสียงที�นุ�มนวิล ให้คุวิามรู้ีสึกที�เป็นมิตรี 

เพ่�อนก็จะสัมผัสได้์ถึึงคุวิามจริีงใจและ

เห็นอกเห็นใจของผู้พูด์ มิตรีภาพที�

ย่นยาวิก็เกิด์ขึ�น จากการีพูด์ที�ดี์นั�นเอง

 การีส่�อสารีที�ดี์ จึงต้องอาศัยบุคุลิกภาพที�ดี์ปรีะกอบในการีพูด์ คุำาพูด์นั�น

จึงจะ “จัับีใจั” ผู้ฟัง และนำามาซึ�งคุวิามรี�วิมม่อรี�วิมใจ รีวิมถึึงมิตรีภาพที�งอกงาม

ทุกแห�งหน ในทุกสังคุมที�เรีาอยู�  ใคุรีๆ ก็อยากคุบหาพูด์คุุยด้์วิย ดั์งกลอนบทหนึ�ง

ของสุนทรีภู�ที�กล�าวิไว้ิวิ�า 

 “ถึูงบัางพ้ิดื พ้ิดืด่ื

 เป็ีนศิร่ศัิกดิื�

                 

 ม่คนรัก รสถู�อย อร่อยจิต

                 

 แม�พ้ิดืชัี�ว ตัวตาย 

ที่ำาล่ายมิตร

                

  จะชีอบัผิู้ดื 

ในมนุษย์ 

เพิราะพ้ิดืจา”

 ขอให้ทุกท�านสนุกกับการีส่�อสารีที�ดี์ในคุรีอบคุรัีวิ และสนุกกับการีสะสม 

“มิตร” จากการีส่�อสารีอย�างมีเสน�ห์ที�น�าปรีะทับใจนะคุะ ...



 อย่างท่ี่�เราทุี่กคนร้�ว่า วัยรุ่นน้ันเป็ีนวัยท่ี่�

ฮอร์โมนพิลุ่่งพิล่่าน ฮอร์โมนแตกซ่าน ฮอร์โมน

เดืือดื นอกจากเล่ือดืจะร�อนแล่�ว ใจก็ร�อน ปีากก็

อาจจะไวปีานข่ีปีนาวุธิตามไปีดื�วย ความขัีดืแย�ง

ท้ัี่งที่างดื�านอารมณ ์แล่ะการกระที่ำาจึงเกิดืข้ึีนบ่ัอย 

โดืยเฉพิาะความขัีดืแย�งกับัผู้้�ปีกครอง ซึ�งคนเป็ีน

พ่ิอแม่เองน้ัน แม�ว่าจะเคยผู่้านช่ีวิตวัยรุ่นมาแล่�ว 

แต่ก็อาจจะนานจนลื่มไปีแล่�วว่า ตนเองน้ันเคยเป็ีน

อย่างไรมาก่อน อ่กท้ัี่งยุคสมัยท่ี่�เปีล่่�ยนไปี ความ

เป็ีนวัยรุ่น ในแต่ล่ะยุคก็แตกต่างกัน หากนำามา

เปีร่ยบัเท่ี่ยบักันก็คงยาก การ

เล้่่ยงล้่กวัยรุ่น ในยุคน้่จึง

ไม่ใช่ีเรื�องง่ายเล่ย 

 พ�อแม�ที�มีลูกวัิยรุี�น มักจะ

พบกับปัญิหาเดี์ยวิกันคุ่อ การีคุุยกับ

ลูกวัิยรุี�นไม�รู้ีเร่ี�อง หร่ีอลูกวัิยรุี�นไม�

คุ�อยคุุยด้์วิย หร่ีอพูด์อะไรีก็ขัด์หู ขัด์

อกขัด์ใจไปหมด์ หนักๆ เข้า พ�อแม�

ก็ไม�คุุยกับลูกไปเลย หร่ีออาจจะ

ตัด์สินใจวิ�า “ไม�ยุ�งด้์วิยแล้วิ พูด์อะไรี

ก็ไม�ฟัง พูด์อะไรีก็เถีึยง อยากทำา

อะไรีก็เชิญิตามสบายเลย” 

 โยทะกาอ�านพบบทคุวิามเร่ี�องการีส่�อสารีที�มีช่�อวิ�า 

NVC เห็นวิ�าน�าสนใจ และน�าจะเหมาะกับการีนำามาปรัีบใช้เพ่�อ

ส่�อสารีกับวัิยรุี�น เลยขอนำาบางตอนมาฝูากคุ�ะ (จากเว็ิบไซต์ 

www.leadershipforfuture.com)

N V CN V C  
ย�อมากจาก  Non-Violent Communication 

ส่ื่�อสื่ารส่ื่�อสื่ารด้้วยด้้วย  N V CN V C  
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ให้้ได้้ใจวัยทีีนให้้ได้้ใจวัยทีีน
เป็นรูีปแบบการีส่�อสารีที�เกิด์ขึ�นโด์ย มาร์ีแชล โรีเซนเบิร์ีก 

(Marshall Rosenberg) นักจิตวิิทยาชาวิอเมริีกัน ภาษาไทย

เรีียกวิ�า การีส่�อสารีอย�างสันติหร่ีอการีส่�อสารีอย�างกรุีณา

 “ภาษา”“ภาษา” ถูึกทำาให้เป็นเคุร่ี�องม่อ ที�สามารีถึสร้ีาง

คุวิามรุีนแรีงหร่ีอคุวิามเกลียด์ชังได้์ ตามพฤติกรีรีมมนุษย์ เม่�อ

ไม�พอใจ มักจะตำาหนิกล�าวิโทษ กล�าวิหากันและกัน ซึ�งอาจจะ

ก�อให้เกิด์การีบาด์เจ็บ บาด์หมาง เกิดืความขีดัืแย�งระหวา่งกัน

ไดื� ฉะน้ันหากบัอกว่า ภาษาเป็ีนปีระต้เปิีดืรับัสำาหรับัการ

สื�อสาร ในอ่กดื�าน ภาษาก็เป็ีนกำาแพิงส้งในการสื�อสารไดื� เช�น

กัน ดั์งนั�นแนวิคิุด์ของ NVC จึงเกิด์มาพร้ีอมคุวิามเช่�อที�วิ�า การี

ส่�อสารีคุวิรีเกิด์ขึ�นพร้ีอมคุวิามตรีะหนักถึึง “ความร้�สึก” 

และ “ความต�องการเบ้ืัองลึ่ก” ของตัวิเองวิ�าคุ่ออะไรี 

โด์ยปรีาศจากการีตดั์สินหร่ีอการีลงโทษ ซึ�งเป็นหนทางที�ไม�ก�อ

ให้เกิด์การีเปลี�ยนแปลง การีส่�อสารีอย�างสันติ คุ่อการีส่�อสารี

เพ่�อสร้ีางคุวิามเข้าใจให้เกิด์ขึ�นทั�งสองฝู่าย โด์ยการีส่�อสารีนั�น 

จะต้องโฟกัสไปที�สิ�งที�ต้องการีอย�างชัด์เจน

โดืย โยที่ะกา
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 โยทะกาเองก็มีลูกวัิยทีน แถึมเป็นวัิยทีนที�พูด์มาก       

ขี�บ�น เวิลาพ�อแม�พูด์อะไรีไม�เข้าหู จะหงุด์หงิด์และเดิ์นหนี ปิด์

ปรีะตูห้องทันที แรีกๆ พ�อกับลูกมีปัญิหาเร่ี�องการีส่�อสารีกัน

เยอะพอสมคุวิรี ออกแนวิคุนพ�อก็บ�น คุนลูกก็บ�น คุนที�เป็น

คุนกลางอย�างแม� ต้องเป็นคุนคุอยไกล�เกลี�ย และสานสัมพันธ์ิ์

ทั�งสองฝู่าย และที�สำาคัุญิได้์นำาวิิธีิ์การี NVC มาใช้ในบ้าน สอน

ให้คุนเป็นพ�อ รัีบฟังอย�างเปิด์กว้ิาง และไม�ตัด์สิน สอนให้ลูก   

ใช้วิาจาที�ไม�ทำาร้ีายใคุรี 

 ตัวอย่าง   การเปีล่่�ยนแปีล่งคำาพ้ิดืในการ

สื�อสารระหว่างกัน

 เมื�อก่อนคนพ่ิอจะพ้ิดืกับัคนล้่กในลั่กษณะ

แบับัน้่

• ที่ำาไมใส่เส้ือผู้�าบัางขีนาดืน้ัน ไม่ร้�หรือ

ว่าอากาศิขี�างนอกมันเย็น ถู�าเกิดืไม่

สบัายข้ึีนมา อดืไปีเท่ี่�ยวตอนปีิดืเที่อม

พ่ิอจะสมนำ้าหน�าเล่ย

• การด้ืเวล่าแล่ะกลั่บับั�านให�ตรงเวล่ามัน

เป็ีนเรื�องยากมากหรือไง แค่น้่ก็ที่ำาไม่ไดื� 

คนล้่กจะหงุดืหงิดื กระฟัดืกระเฟียดื 

แล่ะตอบัโต�กลั่บัดื�วยนำ้าเส่ยงท่ี่�ไม่เสนาะ

ห้ เช่ีน

• มันเรื�องขีองหน้น่ะพ่ิอ ที่ำาไมต�องพ้ิดื

มากบ่ันมากตล่อดืเวล่า                                     

เมื�อพ่ิอแม่เปีล่่�ยนแปีล่งคำาพ้ิดื

 คนพ่ิอ - อากาศิขี�างนอกเย็นน่ะล้่ก 

เอาเส้ือแจ็คเก็ตไปีดื�วยหรือเปีล่่า

 คนล้่ก - ขีอบัคุณค่ะ เด่ื�ยวเอาเส้ือไปีดื�วยค่ะ

 คนแม่ - หน้ร้�ไหมคะว่า การใชี�ห้ฟังอุดืห้ขีณะ

ปัี�นจักรยาน จะเกิดือันตรายอะไรไดื�บั�าง?

 คนล้่ก - ร้�ค่ะ

 คนแม่ - ด่ืแล่�วล้่กท่ี่�ร้� แล่ะระมัดืระวัง

 ฯล่ฯ

 การีพูด์คุุยหลายๆ หัวิข้อในบ้าน เปลี�ยนแปลง

ไปจากเดิ์ม พ่�นที�และคุวิามปลอด์ภัยที�พ�อแม�สร้ีางให้

ลูกทำาให้ลูกกล้าที�จะเข้าหา กล้าที�จะเล�าเร่ี�องรีาวิต�างๆ 

ให้พ�อแม�ฟัง กล้าที�จะปรึีกษา บางเร่ี�องรีาวิเรีาแคุ�รัีบ

ฟังโด์ยไม�แสด์งคุวิามเหน็ บางเร่ี�องรีาวิเรีาแนะนำาอย�าง

เปิด์ใจ ให้ลูกเป็นผู้ตัด์สินใจด้์วิยตัวิเอง บรีรียากาศการี

ส่�อสารีในบ้านดี์ขึ�น ไม�มีคุำาพูด์ที�ฟังแล้วิทำาร้ีายหร่ีอ

ตัด์สินกัน นับวิ�าเป็นการีเปลี�ยนแปลงที�ดี์ทั�งสองฝู่าย

 สุด์ท้ายโยทะกา ขอสรีปุตามที�บทคุวิามวิ�าไว้ิ

คุ�ะ NVC เป็นเคุร่ี�องม่อที�เสนอการีเคุารีพ ในคุวิาม

เห็นของกันและกัน โด์ยไม�จำาเป็นต้องใช้อารีมณ์ ส�วิน

หนึ�งก็ต้องไว้ิอาลัยหร่ีอยอมรัีบ ถ้ึาหากเรีาไม�สามารีถึ

ทำาให้เขาเห็นเหม่อนที�เรีาเห็น อย�าล่มวิ�า เรีาและพ�อ

แม� ก็มาจากภูมิหลังและวัิยที�ต�างกัน สุด์ท้ายถ้ึาสังคุม

ด์ำาเนินไป และพ�อแม�เรีียนรู้ีจนเปลี�ยนแปลงเอง และ

เขาเรีียนรู้ีวิ�า สิ�งที�เขาเคุยเช่�อมันผิด์ ผลลัพธ์ิ์เหล�านั�นก็

จะทำาใหเ้ขาเปลี�ยน แต�ถ้ึาเรีาเอาแต�ไปปรีะณาม ต�อวิ�า 

ดู์ถูึก หร่ีอเอาแต�คิุด์วิ�าพ�อแม�เปลี�ยนแปลงไม�ได้์ นั�น

แปลวิ�า เรีาอาจจะกำาลังขัด์ขวิางการีเปลี�ยนแปลงอยู� 

ก็เป็นได้์นะคุะ...

 



 

 มด์อธิิ์บายไปวิ�า คุวิามรู้ีสึกของ

มด์ต�อการีเดิ์นทางของข�าวิสารีนั�น ทำาให้

ข�าวิสารีมันมีคุวิามหมายยิ�งขึ�น เม่�อ

จด์หมายหร่ีอโปสการ์ีด์ เดิ์นทางผ�านจาก

ม่อผู้ส�ง ผ�านม่อพี�บุรุีษไปรีษณีย์ นอนรีอ

อยู�ในตรีะกร้ีา จากนั�นก็เดิ์นทางไกล มา

ถึึงม่อพี�บุรุีษไปรีษณีย์ปลายทาง และ

นอนรีอเรีาอยู�ในตู้จด์หมาย มันสร้ีาง

คุวิามสั�นไหวิให้ต�อมอ�อนโยนของเรีา

จริีงๆ นะ

 เพ่�อนมด์บอกวิ�า ส่�อนั�นไม�

สำาคัุญิ ไม�จำาเป็นวิ�าจะเป็นจด์หมายติด์

แสตมป์ โปสการี์ด์เด์ินทางไกล หร่ีอจด์

หมายอีเล็คุทรีอนิคุ (E-Mail = Elec-

tronic Mail) แต�เป็นข้อคุวิามหร่ีอคุวิาม

หมายในนั�นต�างหาก ที�เพ่�อนเห็นวิ�าน�าจะ

มุ�งไปเป็นสิ�งแรีก

 

 ทุกวัินที�ตู้จด์หมาย มด์ก็

มักหวัิงวิ�า จะได้์เห็นแผ�นกรีะด์าษ

ขนาด์ 4×6 ติด์แสตมป์พร้ีอม

ข้อคุวิามเป็นพร่ีด์นอนรีออยู�       

วัินก�อนที�ได้์รัีบจด์หมายจากเม่อง

ไทย มด์บอกเพ่�อนคุนหนึ�งวิ�า     

มด์ดี์ใจ เพ่�อนสงสัยวิ�า ดี์ใจอะไรี     

เน่�อคุวิามเป็นอย�างไรีหร่ีอ มด์

ตอบวิ�า ยังไม�ได้์อ�าน แต�ดี์ใจทุก

คุ รัี� ง ที� ไ ด้์ รัี บ จด์หมาย  ห ร่ี อ

โปสการ์ีด์ แล้วิเรีาก็คุุยแลกเปลี�ยน

กันในเร่ี�องที�วิ�า ข�าวิสารีนั�น สำาคัุญิ

ที�ตัวิข�าวิสารีมันเอง หร่ีอสำาคัุญิที�

ส่�ออันพาข�าวิสารีมากันแน�? 

แผู้่นกระดืาษแผู้่นกระดืาษ
โดืย มดืเอ็กซ์

    การสื�อสาร ผู้่าน ผู้่าน

 ถูึก! และ  ใช่่!  มด์ไม�เถีึยง

เลย เพรีาะถึึงที�สุด์แล้วิ ไม�วิ�าส่�อไหนจะ

พาข�าวิสารีอะไรีมา ข้อคุวิามในนั�นย�อม

สำาคัุญิที�สุด์ จนเม่�อวัินก�อน มด์ไปเดิ์นหา

ซ่�อของใช้ในเม่องหลวิง เด์ินผ�านรี้าน

หนังส่อที�ชอบ จึงแวิะขึ�นไปชั�นที�มีโซน

กาแฟ หาที�นั�งเหมาะๆ เสียบหูฟังเพลง

โปรีด์ เล่อกหนังส่อสวิยๆ ที�แม้อ�านไม�

ออกก็สุขใจ แคุ�ได้์พลิกดู์รูีปงามๆ เป็น

คุวิามรู้ีสึกผ�อนคุลายสบายใจ จนอยาก

จะแชร์ีคุวิามรู้ีสึกนี� ออกไปยังคุนที�เรีา

นึกถึึง เพ่�อนที�เรีาอยากใหม้านั�งเงียบๆ ดู์

หนังส่ออยู�ด้์วิยกัน 



 แล้วิมด์ก็หยิบโปสการ์ีด์ที�มีติด์กรีะเป๋าอยู�ปรีะจำา ติด์

แสตมป์ จ�าหน้า แล้วิก็เขียน เล�าให้ฟัง ถึึงคุวิามรู้ีสึกในตอนนั�น 

คุวิามสบายใจ ที�เรีาอยากแบ�งปันให้ได้์รัีบรู้ีรี�วิมกัน มันเป็นคุวิาม

รู้ีสึกสด์ๆ ที�เรีาถึ�ายทอด์ไปตรีงนั�น คุวิามคิุด์ถึึงที�อบอวิลล้อม

รีอบเรีาอยู� เรีาใส�มันลงไปเป็นตัวิอักษรี เขียนเรีียงร้ีอยไปใน

กรีะด์าษใบเล็กๆ 4×6 ลายม่อยุ�งๆ ที�แม้จะยากในการีอ�าน ผู้รัีบ

อาจจะส�ายหัวินิด์ๆ แล้วิยิ�มน้อยๆ

 นี�แหละ ที�มด์อยากอธิิ์บายให้เพ่�อนมด์ได้์รู้ี วิ�าทำาไม 

มด์ถึึงดี์ใจ เวิลาได์รั้ีบจด์หมายหร่ีอโปสการีด์์ เพรีาะนึกถึึงคุวิาม

รู้ีสึกของตัวิเอง เวิลาหยิบโปสการี์ด์ขึ�นมาเขียน ถึึงใคุรีต�อใคุรี

ต�างหากล�ะ มด์รู้ีวิ�ามันเป็นการีกรีะทำาที�ละเมียด์ละไม อ�อนโยน 

– ในโลกที�วิิ�งเร็ีวิอย�างทุกวัินนี� – คุวิามอ�อนโยนง�ายๆ จาก

โปสการ์ีด์ก็ทำาให้เรีายิ�มกว้ิางและอบอุ�นใจในข�าวิสารีธิ์รีรีมด์าที�

ส�งมา มากกวิ�าจด์หมายอีเล็คุทรีอนิคุ … นิด์นึง

 หากจะพูด์ถึึงวิ�า ถ้ึาหยิบโทรีศัพท์ขึ�นมาส�งอีเมล์ หร่ีอ

ไลน์ไปหาเพ่�อน ณ ช�วิงเวิลาแห�งคุวิามสบายใจนั�นเลยล�ะ ไม�ได้์

หร่ีอ? อันที�จริีงมันก็ได้์ ข้อคุวิามที�เรีาต้องการีส่�อสารี มันก็ไม�

ตกหล�นหร่ีอแปรีเปลี�ยนไปหรีอก แคุ�คุวิามรู้ีสึกในการีจับต้อง

แผ�นกรีะด์าษ สายตาที�มองเห็นลายม่ออันเป็นปัจเจกบุคุคุล 

ตรีาปรีะทับที�บอกให้เรีารู้ีวิ�า ข้อคุวิามนี�เดิ์นทางมาไกลนะ จะ

ข้ามเม่อง ข้ามทวีิปก็ตาม แต�มัน “ใช้เวิลา” ในการีเดิ์นทางมา

ไม�ใช�ง�ายๆ เสี�ยงต�อฝูน เสี�ยงต�อการีสูญิหาย คุวิามไม�ง�ายอันนี�

แหละ ที�ส�งให้มันมีคุุณคุ�าและอ�อนโยนต�อใจมากกวิ�า ข้อคุวิาม

เดี์ยวิกัน ที�ส�งผ�านสัญิญิาณด์าวิเทียมเพียงสองวิินาที 

 ทุกวัินนี�มด์ยังคุงส�งโปสการ์ีด์สมำ�าเสมอ และก็ได้์รัีบ

อย�างสมำ�าเสมอของคุนที�ยังหลงอยู�ในโลกแห�งคุวิามช้าเหม่อน

กัน ถ้ึาวัินไหนคุุณรู้ีสึกอยากจะเข้ามาสู�โลกแห�งคุวิามช้าของการี

ส่�อสารีบ้าง แต�ยังนึกไม�ออกวิ�าจะส�งหาใคุรี มาเป็น Pen 

Friend กันได้์นะคุะ ที�อยู�มด์ตามนี�คุ�ะ

M o d  D e b r u n n e r
S u m i s w a l d s t r . 7 6   

3 4 5 2  G r ü n e n m a t t
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สื่่ �อสื่ารสื่่ �อสื่ารดื�วยใจดื�วยใจ  
โดืย แม่วาดื

“กา รพิ ้ ดืต ร ง เปี ็ นส ิ� ง ท่ี่� ด่ื  แต ่ ถู � า ไ ม ่ ต ร งคน  ไม ่ ต ร ง เ รื� อ ง 
ต ร งก าล่ เที่ศิะ  พิ ้ ดื เ มื� อ ไร  ก ็ ห า ยนะ เ มื� อ น้ั น ”  ( ว .  วชี ิ ร เ ม ธ่ิ )

 

พิมพ์เขียวิ ชีวิิต

 ในอดี์ต แม�วิาด์เป็นคุนที�พูด์จา

ขวิานผ�าซากมาก คิุด์อย�างไรีก็พดู์ออกไป

ตรีงๆ ไม�ได้์คิุด์ไม�ได้์แคุร์ีอะไรีมาก...

 ฉัีนเป็นคุนตรีงๆ จรีงิใจ ปากกบั

ใจตรีงกัน...จบ

 แต�...การีส่�อสารีรีะหวิ�างคุน ใช้

ตรีรีกะแคุ�นี�ไม�จบเจ้าคุ�ะ คุนเปรีียบดั์�ง

ด์อกบัวิ 4 เหล�า แต�ละเหล�า เรีาต้องใช้

ทักษะการีส่�อสารีที�แตกต�างกัน เพรีาะ

พ่�นฐ์านการีเลี�ยงดู์จากคุรีอบคุรัีวิ คุวิาม

รู้ี ภาษา ศาสนา และวัิฒนธิ์รีรีม จะทำาให้

ทักษะในการีแปลเน่�อหา ตีคุวิามหมาย 

ให้รีาคุาของคุำาพูด์ที�ส่�อสารีออกไปต�าง

กัน ผลลัพธ์ิ์ที�ได้์กลับมาก็จะแตกต�างกัน 

คุำาพูด์ที�เรีาคิุด์วิ�าธิ์รีรีมด์า แต�ถึ้าพูด์ไป

โด์นปมใหญิ�ในใจเขา เป็นเร่ี�องใหญิ�       

นะเจ้าคุะ

 ทักษะการีส่�อสารีที�แม�วิาด์ใช้ใน

ปัจจุบัน และได้์ผลดี์กับชีวิิต คุ่อ ส่�อสารี

ด้์วิยใจ ให้ถูึกคุน ถูึกที� ถูึกเวิลา เน้น

เน่�อหาที�มีสารีะให้ปรีะโยชน์และจริีงใจ 

คุวิามจริีงใจ คุวิามรัีก คุวิามเมตตา 

สามารีถึพังทลายกำาแพงภาษา ศาสนา 

วัิฒนธิ์รีรีมได์ ้แม้กรีะทั�งสัตว์ิหร่ีอต้นไม้ก็

เช�นกัน ถ้ึาเรีาส่�อสารีด้์วิยจิตเมตตาเอ่�อ

อารีีต�อเขา เขาจะงอกงามหร่ีอมอบคุวิาม

รัีกกลับให้กับเรีา พูด์หร่ีอเขียนไม�ก�อ

ปรีะโยชน์กับตนเอง หร่ีอผู้อ่�น แม�วิาด์จะ

ไม�หาทำาเจ้าคุ�ะ โซเชี�ยลมีเดี์ยทำาให้การี

ส่�อสารีในปัจจุบัน ทั�งการีพูด์และการี

เขียน ส�งผลกับชีวิิตได้์อย�างรีวิด์เร็ีวิ 

โพสต์แคุ� 1 ข้อคุวิาม สามารีถึทำาลายชีวิิต

ดั์บอนาคุตได้์...ก�อนโพสต์ทบทวินให้ดี์  

 การีส่�อสารีจะมีแต�โทษ และไม�เกิด์คุุณปรีะโยชน์ใด์ๆ เม่�อเรีาส่�อสารีกัน

ด้์วิยคุวิามโกรีธิ์และโมโห เม่�ออารีมณ์ตัวิเองไม�พร้ีอม แม�วิาด์จะเลี�ยงการีส่�อสารี

กับบุคุคุลรีอบตัวิ

 อิฉัีนเป็นมนุษย์ธิ์รีรีมด์าเจ้าคุ�ะ ยังมี รัีก โลภ โกรีธิ์ หลง วินเวีิยนอยู�ใน

ชีวิิต แต�ชีวิิตสอนให้มีวิิธิ์ีตัด์คุวิามคิุด์...ตัด์จริีตตัวิเอง (ปรีะสบการีณ์ชีวิิตทำาให้

รู้ีทันชีวิิตมากขึ�น) ถ้ึาโกรีธิ์ โมโห อิฉัีนเดิ์นออกมาจากตรีงจุด์นั�น ก�อนที�อารีมณ์

นำาพาสรีรีหาคุำาพูด์ที�ขาด์สติ พูด์ออกไป ตั�งสติหายใจเข้า หายใจออกลึกๆ ให้

ออกซเิจนเลี�ยงสมองส�วินด์ีๆ  ไว้ิห้ามใจตัวิเอง หยดุ์ที�ตัวิเอง ก�อนที�คุวิามโกรีธิ์และ

คุำาพูด์ หร่ีอข้อคุวิามของเรีาทำาให้ปัญิหาบานปลาย

 ออกกำาลังกายทำาให้รี�างกายได้์ถึ�ายเทพลังงาน เพิ�มฮูอร์ีโมนคุวิามสุข 

อยู�กับธิ์รีรีมชาติให้มาก ธิ์รีรีมชาติเป็นยาบำาบัด์ใจชั�นเยี�ยมยอด์ของแม�วิาด์ เขียน

คุวิามรู้ีสึกแล้วิฉีีกทิ�ง ใจได้์รีะบายคุวิามโกรีธิ์ คิุด์ทบทวินทุกอย�างจนใจเย็นแล้วิ

เริี�มพูด์ หาวิิธีิ์การีแก้ปัญิหา ไม�หาคุนผิด์โยนคุวิามผิด์ หาวิิธีิ์แก้ที�จะไม�เกิด์      

การีกรีะทำา หร่ีอการีส่�อสารีที�ผิด์พลาด์อกีปัญิหาตอ้งจบแบบสนัติ ด้์วิยการีพดู์ที�

มีสติและจริีงใจ ถ้ึาบุคุคุลนั�นยากเกินที�จะเยียวิยาแก้ไข  ยิ�งช�วิยแก้ไข ยิ�งพูด์ด้์วิย

เหม่อนเติมเช่�อไฟ ถ้ึาแม�วิาด์เจอคุนแบบนี�รีีบเดิ์นออกมาจากชีวิิตเขา ไม�เสียเวิลา

เสียพลังงานชีวิิต เพ่�อส่�อสารีพูด์คุุยกับคุนที�อยู�ใต้ตม เอาพลังงานชีวิิตไปใช้กับ

คุนที�ศีลเสมอ สร้ีางสรีรีค์ุสิ�งที� ศีลเสมอรี�วิมกัน สัตว์ิโลกย�อมเป็นไปตามกรีรีม

เราไม่สามารถูสื�อสาร
 เพืิ�อแก�กรรมให�คนท้ัี่งโล่กไดื�เจ�าค่ะ

สื�อสารดื�วยใจแล่ะความเมตตา 
ชี่วยล่ดืปีัญหาในช่ีวิต

 แล่ะชี่วยรักษามิตรแที่�ไดื�เจ�าค่ะ



สุขภาพกาย - ใจ

  เสริมสร�าง

ภ้         มิ
คุ�มกัน

     ดื�วย

สมุนไพิร
                                                                                                                                                      

                                         

 ชี่วงน้่ หล่ายๆ คน ก็
คงไดื�รับัวัคซ่นกันแล่�ว บัาง
ที่่ านกำา ลั่ งรอ  ท่ี่� จะ ฉ่ดื  แต่
หล่ายที่่ านก็ ยั ง ลั่ ง เ ล่ ใจว่ า 
ควรจะฉ่ดืด่ืหรือไม่  

 อย�างไรีก็ตามการีติด์เช่�อโคุวิิด์-

19 รีายวัินยังคุงมีอยู� หน้าร้ีอนมาเย่อน 

การีคุลายล็อคุทั�วิปรีะเทศ ร้ีานอาหารี 

โรีงภาพยนตรี์ สถึานกีฬาทั�งในรี�ม และ

กลางแจ้ง สรีะวิ�ายนำ�า เปิด์ให้คุนเข้าไปใช้

บริีการีมากมาย การีเข้าไปในสถึานที� ที�

มีผู้คุนมากมาย ก็ยังคุงต้องรีะมัด์รีะวิัง  

แม้จะได้์รัีบวัิคุซีนแล้วิ การีติด์เช่�อก็ยัง

อาจเกิด์ขึ�นได้์ เพียงแต�ผู้ที�ได้์รัีบวัิคุซีน

แล้วิ  คุวิามเสี�ยงต�อการีติด์เช่�อไวิรัีสอาจ

จะไม�รีุนแรีง อาการีคุล้ายเป็นหวัิด์เล็ก

น้อย 2-3 วัินก็หาย จะไม�อันตรีายถึึงกับ

เข้าโรีงพยาบาลหร่ีอตาย ผู้ที�ยังไม�ได้์ฉีีด์ 

อาจจะมีคุวิามเสี�ยงสูงกวิ�า และจะต้อง

รีะมัด์รีะวัิงตัวิ ดู์แลตัวิเองอย�างเข้มงวิด์  

 สาเหตุที�ติด์เช่�อได้์ง�าย ส�วินใหญิ�

เกิด์จากภูมิคุุ้มกันตก หร่ีอคุนที�มีโรีคุ

ปรีะจำาตัวิ เม่�อมีภูมิคุุ้มกันตำ�า จึงทำาให้

โด์ย  คุนปรุีงชา 

ปรัีบบรีรียากาศในห้องนอนให้ม่ด์  

เม่�อจิตสงบ สมอง และรี�างกายจะ

ผ�อนคุลาย เข้าสู�ภวัิงค์ุ ถ้ึาสามารีถึ

หลับได้์ 6-8 ชม ต่�นเช้าก็จะสด์ช่�น 

อันเป็นส�วินหนึ�งของการีด์แูล รีะบบ

ภูมิต้านทานของรี�างกาย

• อาหารี ก็ เ ป็นส� วินห นึ� ง ในการี  

กรีะตุ้นภูมิคุุ้มกัน โด์ยเฉีพาะผักใน

ตรีะกูลกะหลำ�า บร็ีอคุโคุลี� ผักใบ

เขียวิเข้ม มีสารี ที�ช�วิยชะลอวัิย สารี

ต้านอนุมูลอิสรีะ ในผักยังมีโปรีตีน

และวิิตามินอีกมากมาย ช�วิยบำารุีง

สายตา ลด์การีอกัเสบ ลด์นำ�าตาลใน

เล่อด์ ดู์แลลำาใส้ และที�สำาคัุญิคุ่อเพิ�ม

ภูมิต้านทาน อาหารีจำาพวิกปลา

ทะเลนำ�าลึก ช�วิยกรีะตุ้นภูมิตา้นทาน

ได้์อย�างด์ี จะให้โปรีตีน  ไขมันดี์  

ไอโอดี์น และ โอเมก้า 3  ที�บำารุีง

หัวิใจ บำารุีงสมองส�วินของคุวิามจำา  

บำารุีงสายตา และ เพิ�มมวิลกรีะดู์ก 

เป็นต้น

• ส�วินของสมุนไพรี เรีาสามารีถึใช้

สมุนไพรี ที�หาได้์ง�ายในท้องถิึ�น และ

สามารีถึใช้ป้องกันการีติด์เช่�อและ

เสริีมสร้ีางภูมิคุุ้มกัน  

 -  ออริกาโน (Oregano) มี

สรีรีพคุุณทางยา เพรีาะมีสารีพฤษเคุมี

มากมาย โด์ยเฉีพาะคุาร์ีวิาคุรีอล (Car-

vacrol) ที�มีฤทธิิ์�ต้านไวิรัีสและโรีคุตดิ์เช่�อ

ในรีะบบทางเดิ์นหายใจ เรีาสามารีถึใช้

นำ�ามันออริีกาโน ทำานำ�าสลัด์ การีใช้ใบสด์

หร่ีอแหง้ ในการีปรีงุอาหารี และชงชาด์่�ม

เป็นปรีะจำาก็ดี์

 -  ใบัโหระพิา ใบั

แมงล่ัก ใบักะเพิรา จัด์เป็น

สมุนไพรีต้านไวิรัีส ช�วิยกรีะตุ้น

ภูมิคุุ้มกัน เพิ�มเซลล์เพชรีฆาต 

( Natural Killer Cell) ซึ�งเป็น

เซลล์เม็ด์เล่อด์ขาวิที�ฆ�าเช่�อ

ไวิรัีส ให้มีปริีมาณเพิ�มขึ�น
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รี�างกายอ�อนแอ เรีาจึงต้องดู์แลรี�างกาย

ให้แข็งแรีงอยู�เสมอ ด้์วิยการีเสริีมสร้ีาง

ภูมิคุุ้มกันสู้เช่�อไวิรัีสโคุวิิด์  ทำาได์ห้ลายวิิธีิ์ 

เช�น :

• การีปรัีบเปลี�ยนพฤติกรีรีมการีใช้

ชีวิิต เช�น เคุยต่�นสายก็หัด์ต่�นให้เช้า 

ออกกำาลังกาย ด้์วิยการีเดิ์นหร่ีอ วิิ�ง 

หร่ีอ ขี�จักรียาน รัีบอากาศบริีสุทธิิ์

ยามเช้า แสงแด์ด์ในช�วิงเช้า มี

วิิตามินดี์ ช�วิยเสริีมสร้ีางเม็ด์เล่อด์

ขาวิ และกรีะดู์กให้แข็งแรีง เพรีาะ

การีทำางานของเม็ด์เล่อด์ขาวิ ก็

คุล้ายกับอัศวิินนกัรีบ ที�ทำาหนา้ที�ฆ�า

เช่�อโรีคุ ที�เข้ามาทำาอันตรีายต�อ

รี�างกาย การีออกกำาลังกายยังช�วิย

ให้ปอด์และหวัิใจแข็งแรีง รีะบบการี

หมุนเวีิยนเล่อด์ดี์ จะทำาให้มีพลังใน

การีทำาภารีกิจปรีะจำาวัินได้์ดี์ ยงัมีอีก

หนึ�งพฤติกรีรีมที�หลายคุนไม�คุ�อยให้

คุวิามสำาคัุญิคุ่อ การีนอน  คุนส�วิน

ใหญิ�ใช้เวิลากลางคุ่นไปกับการีท�อง

อินเตอร์ีเนต (Internet) ยิ�งดึ์ก      

ยิ�งเงียบ ก็ยิ�งเพลินโด์ยหารู้ีไม�วิ�า ช�วิง

เวิลาที�เรีาคุวิรีพักผ�อนนอนหลับคุ่อ

เวิลา 22.00 น –02.00 น. รีะบบ

ของรี�างกายจะเก็บกวิาด์ชะล้าง 

และเติมคุวิามสด์ช่�นที�เรีียกวิ�า โกร์ีท

ฮูอร์ีโมน (Grownth Hormone) คุ่อ 

ฮูอร์ีโมนชะลอวัิย  ทำาให้เรีาต่�นขึ�น

มาอย�างสด์ช่�นพร้ีอมรัีบวัินไหม� การี

ปรัีบเปลี�ยนตัวิเองให้นอนแต�หัวิคุำ�า 

เรีาคุวิรีพักสมองก�อนเข้านอน  ด้์วิย

การีเลิกใช้ม่อถ่ึอ หร่ีอคุอมพิวิเตอร์ี 

1-2 ชม และไม�คุวิรีมีม่อถ่ึอในห้อง

นอน ถ้ึาฝึูกนั�งสมาธิิ์กำาหนด์ลม

หายใจเข้า ออก ช้าๆ ถ้ึาทำาได้์ก็ยิ�งดี์ 

เพ่�อให้สมองคุลายคุวิามเคุรีียด์ จิบ

นำ�าอุ�นๆ หร่ีอนำ�าสมุนไพรีเล็กน้อย 

เพรีาะในสมองเรีายังต้องการีนำ�า 

และออกซิเจนในขณะที�หลับ คุวิรี
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 -  ขิีง มีสารีจินเจอรีอล (Gin-

gerol) ช�วิยยับยั�งการีเพิ�มจำานวินของ

ไวิรัีสและช�วิยป้องกันไม�ให้ไวิรัีสเข้าสู�

รี�างกาย 

 -  เปีปีเปีอร์มินต์ ( Pepper-

mint) เป็นพ่ชตรีะกูลเดี์ยวิกับสะรีะแหน� 

มีฤทธิิ์�ต้านการีอักเสบ ต้านไวิรัีสและ

แบคุทีเรีีย เพรีาะมีสารีเมนทอลและกรีด์

โรีสมาริีนิคุ (Rosmarinic Acid) อันเป็น

สารีที�ขับเหง่�อ ได้์อย�างดี์ จึงนิยมนำามา  

บริีโภคุเพ่�อขับเหง่�อเวิลาเป็นไข้

 -  ขีม้ินชัีน (Curcumin) มี

นำ�ามันหอมรีะเหย และสารีคุอร์ีคูุมินอย 

(Curcuminoid) ทำาหน้าที�เพิ�มพลังงาน

ในเซลล์รี�างกาย ยงัช�วิยชะลา้งของเสยี มี

สารีกรีะตุ้นการีทำางานของตับ ล้างตับ 

ลด์การีอักเสบในรี�างกาย เรีาสามารีถึใช้

ขมิ�นชันแบบบด์หยาบ หร่ีอบรีรีจุใน

แคุปซูล เพ่�อป้องกัน และบรีรีเทาอาการี 

จากการีติด์ช่�อไวิรัีส และฆ�าเช่�อแบคุทีเรีีย 

อีกทั�งมีคุุณสมบัติในการีเสรีิมภูมิคุุ้มกัน

โรีคุได้์ดี์ 

*** (ข้อคว็รระวั็งไม่คว็รใช้จัำานว็น

มากและถีู�จันเกินไป เพัราะพ่ัช

จัำาพัว็กหัว็ต่างๆ จัะมีสารพิัษอ่อนๆ 

จัำาพัว็กสารตะกั�ว็ ปรอทเจ่ัอปนตาม

ธรรมชาติ) ***

 -   ฟ้าที่ะล่ายโจร อีกหนึ�ง

สมุนไพรีที�ถูึกกล�าวิขานมากที�สุด์ใน

ปรีะเทศไทย และจัด์เป็นยาสามัญิ

ปรีะจำาบ้านของทุกคุรัีวิเร่ีอนไทยมาช้า

นาน  ไม�วิ�าจะเจ็บคุอ เปน็หวัิด์ มีไข้อ�อนๆ 

นำ�ามูกไหล  ทานฟ้าทะลายโจรี 4 เม็ด์ต�อ

ม่�อ 4 ม่�อต�อวัิน ภายใน 3 วัิน ไข้ลด์  ทาน

คุรีบ 5 วัิน อาการีหวิัด์เจ็บคุอหายขาด์ 

คุวิามมหัศจรีรียข์องสมุนไพรีชนิด์นี�อยู�ที�

สีเขียวิเข้มของใบ ที�อุด์มไปด้์วิยสารี An-

drographolide แอนโด์รีกรีาโฟไลท์ 

และ Total Lactone โททอลแลคุโทน 

ซึ�งเป็นสารีที�กรีะตุ้นภูมิคุุ้มกัน และใช้

รัีกษาการีติด์เช่�อ และการีอักเสบใน

รี�างกาย 

 ในภาวิะการีแพรี�รีะบาด์ของ

เช่�อโคุวิิด์-19 มีบริีษัทเวิชภัณฑ์หลายแห�ง

ในปรีะเทศไทย ได้์นำาฟ้าทะลายโจรีมาส

กัด์เดี์�ยวิ เพ่�อให้ได้์สารี แอนโด์รีกรีา

โฟไลท์ ทำาเป็นยาเม็ด์ เพ่�อใช้ยับยั�งการี

ติด์เช่�อไวิรัีสโคุวิิด์ บางโรีงพยาบาลได้์นำา

มาแจกจ�ายแก�ผู้ติด์เช่�อในรีะยะแรีก  

 จากการีศึกษาและวิิจัยของ

แพทย์แผนไทย พบวิ�าการีใช้ฟ้าทะลาย

โจรีสกัด์หยาบ โด์ยไม�ผ�านกรีรีมวิิธีิ์เคุมี  

คุ่อการีนำาใบฟ้าทะลายโจรีไปตากแห้ง 

บด์ และบรีรีจุลงแคุปซูลใช้ได้์ทันที จะได้์

รัีบสารี แอนโด์ท์รีกรีาโฟไลท์และสารี

แลคุโทน  จะไม�มีผลข้างเคีุยงต�อตับและ

ไต  แต�การีใช้รีะบบการีผลิตแบบแยก

สารีเดี์�ยวิ เพ่�อให้ได้์สารีแอนโด์รีกรีา

โฟไลท์เดี์�ยวิๆ ตัวิยาอาจจะเข้มข้นจริีง 

เม่�อใช้ในรีะยะยาวิจะมีผลต�อตับ ดั์งนั�น

เวิลาเล่อกซ่�อ  แนะนำาวิ�าคุวิรีหาซ่�อแบบ

สกัด์หยาบ เรีาจะได้์สารีทั�ง 2 ชนิด์ ที�เข้ม

ข้น สมดุ์ลย์ และปลอด์ภัยต�อการีใช้ 

 เรีาคุวิรี ต้อง เข้ า ใจ ด้์วิยวิ� า  

สมุนไพรีฟ้าทะลายโจรี ไม�สามารีถึ

ป้องกันการีติด์เช่�อไวิรัีส การีทานดั์กหร่ีอ

ทานเผ่�อ เพรีาะคุิด์วิ�าจะทำาให้ไม�ติด์เช่�อ 

เป็นคุวิามคิุด์ที�ผิด์อย�างมาก และจะมีผล

ข้างเคีุยงตามมา เพรีาะฟ้าทะลายโจรี

เป็นพ่ชในธิ์าตุเยน็ที�หมอแผนไทยเรีียกวิ�า

ยาเย็น รี�างกายของคุนปรีกติ จะมีธิ์าตุไฟ

ในการีขับเคุล่�อนชีวิิต ธิ์าตุไฟที�สมดุ์ลย์

รี�างกายเป็นปรีกติ เม่�อเรีาใช้ฟ้าทะลาย

โจรีอย�างพรีำ�า

เพร่ีอก็เหม่อน

เรีาเอาคุวิาม

เย็นไปดั์บไฟ 

รี�างกายจะเสีย

สมดุ์ลย์ ก็จะมี

อาการีเวีิยน

ศีรีษะ แขน

ข า อ� อ น แรี ง 

เ กิ ด์ ล ม พิ ษ 

เม่�อหยุด์ใช้คุวิรีดั์บเย็นด้์วิยร้ีอน เช�น ด่์�ม

นำ�าขิง และอาหารีที�มีรีสร้ีอน เช�น พริีก

ไทยด์ำา ขมิ�นชัน เพ่�อเพิ�มธิ์าตุไฟ รี�างกาย

จะกลับมาเป็นปรีกติ เรีาสามารีถึป้องกัน

การีติด์เช่�อได้์ จากการีดู์แลรี�างกายให้

ธิ์าตุไฟสมดุ์ลย์  ส�วินการีดู์แลภายนอกก็

สำาคัุญิ เช�น การีเว้ินรีะยะห�างทางสังคุม 

สวิมหน้ากาก ล้างม่อบ�อยๆ หลีกเลี�ยง

สถึานที�ผู้คุนแออัด์ เป็นต้น 



         สารีะน�ารีู้

      ส่ื่� อ สื่ า ร   
  

 หลายภาษา    

สิื่ นัท รัพ ย์ สิื่นัท รัพ ย์ 
  ที� มีี ค� า  ที� มีี ค� า
  ป่ระจำำาชาติสื่วิสื่   
                              โด์ย ป ้ าแม ้ วิ

 

“สวิตเซอร์แล่นด์ื ดิืนแดืนท่ี่�อย่้

ตรงกล่างขีองทุี่กสิ�งแต่ก็เป็ีนชีายขีอบัขีอง

ทุี่กอย่าง”

ล่อเรนท์ี่ ฟลุ่ตช์ี 

(Laurent Flutsch) 

นักโบัราณคด่ืแล่ะผู้้�อำานวยการ

พิิพิิธิภัณฑ์์ 

Lausanne-Vidy Roman

อธิิ์บายให้เห็นภาพชัด์วิ�า เหตุใด์

ปรีะเทศเล็กๆ ใจกลางยุโรีปแห�งนี� 

ถึึงได้์รีวิมเอาคุวิามหลากหลายด้์าน

ภาษาเข้าไว้ิด้์วิยกัน นั�นเป็นเพรีาะ

ตำาแหน�งที�ตั�งทางภูมิศาสตร์ี ที�ไม�มี

ทางออกทางทะเล มีทิศเหน่อติด์

กับเยอรีมนี ทิศใต้ติด์กับอิตาลี ทิศ

 แต�สมุนไพรี ฟ้าที่ะล่ายโจร 
ใช้ยับยั�งการีติด์เช่�อไวิรัีส ในรีะบบทาง

เดิ์นหายใจส�วินบน และการีติด์เช่�อใน

ปอด์ได้์ดี์  เม่�อมีอาการีเจ็บคุอ อ�อนเพลีย 

มีไข้อ�อนๆ คุล้ายเป็นไข้หวัิด์ เรีาสามารีถึ

ใช้ฟ้าทะลายโจรีแบบสกัด์หยาบทันที ให้

ทาน 4 แคุปซูลต�อม่�อ 4 ม่�อต�อวัิน ทาน

ติด์ต�อกัน 5 วัินอาการีจะหายขาด์ เพรีาะ

สารแอนโดืรกราโฟไล่ท์ี่ (Androgra-

pholine) จะไปยับยั�งการีเพิ�มจำานวิน

ของเช่�อไวิรัีส และทำาลายเช่�อไวิรัีสใน

ปอด์ กลุ่่มสารโที่ทัี่ล่แล่คโที่น (Total 

Lactone) ไปกรีะตุ้นการีทำางานของ

ภูมิคุุ้มกันทำาให้รี�างกายฟ้�นตัวิได์ง้�าย และ

อย�าล่มจิบนำ�าอุ�นบ�อยๆ ตามในรีะยะที�ใช้

ยาสมุนไพรี

 จากการีวิิจัยของการีแพทย์

แผนปจัจุบันหร่ีอแพทยแ์ผนไทย ต�างเหน็

วิ�าไวิรัีสโคุวิิด์-19 ก็คุ่อ ไข้หวัิด์ใหญิ�ชนิด์

หนึ�ง ที�เป็นสายพันธ์ุิ์ใหม� มนุษยย์งัไม�มีวิิธีิ์

ที�จะรัีบม่อกับเจ้าไวิรัีสชนิด์นี�   วัิคุซีนของ

แต�ละบริีษัทที�ผลิตออกมาแบบรีีบเรี�ง 

เพียงคิุด์วิ�าจะใช้ยับยั�งไม�ให้มีการีแพรี�

รีะบาด์กรีะจายของเช่�อไวิรัีสเร็ีวิ การี

คุ้นคุว้ิาวัิคุซีนยังคุงด์ำาเนินต�อไป การี

ด์ำารีงชีวิิตแบบ New normal คุ่อ สวิม

หน้ากาก เว้ินรีะยะห�างทางสังคุม และ

ล้างม่อบ�อยๆ ก็คุงต้องเป็นเช�นนี�ต�อไป 

เรีาจึงต้องเรีียนรู้ีที�จะนำาเอาสมุนไพรี

หลากหลายชนิด์มาใช้เพ่�อเสริีมสร้ีางภูมิ

คุุมกันให้แข็งแรีงอยู�ตลอด์เวิลา ซึ�งเป็น

อีกหนึ�งทางเล่อกเพ่�อวิิถีึสุขภาพดี์มีสุข
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ตะวัินออกติด์กับออสเตรีีย และทิศตะวัินตกติด์กับฝูรัี�งเศส       

สวิิตเซอร์ีแลนด์์เล่อกที�จะไม�มีภาษาเป็นของตัวิเอง แต�ใช้ภาษา

ถึึง 4 ภาษาได้์แก� ภาษาเยอรีมัน ภาษาฝูรัี�งเศส ภาษาอิตาเลียน 

และภาษาโรีมานซ์ เป็นทั�งภาษารีาชการีและใช้ในการีส่�อสารี

รีะหวิ�างกัน

 เหตุใด์คุวิามแตกต�างด้์านภาษา 

(แน�นอนวิ�ารีวิมถึึงวัิฒนธิ์รีรีม) ของผู้คุน

ในสวิิตเซอรีแ์ลนด์์ถึึงไม�นำาพามาซึ�งคุวิาม

แตกแยก คุำาตอบอาจจะอยู�ที�รีะบบ

ปรีะชาธิิ์ปไตยอันเข้มแข็งที�ทำาให้ทุกเสียง

ของปรีะชาชนมีคุวิามหมาย จนเกิด์เป็น

นิยามของคุำาวิ�า “Willensnation” 

(Nation by Will) ซึ�งมีคุวิามหมาย

พิเศษในสวิิตเซอรี์แลนด์์ที�หมายถึึงการี

เป็นชาติที�เกิด์ขึ�นจากคุวิามปรีารีถึนาที�

จะอยู�รี�วิมกัน (A nation born with 

the desire to live together) และ

นั�นอาจหมายถึึง การีมองข้ามอุปสรีรีคุ

ในการีส่�อสารี แต�เล่อกฟังคุวิามต้องการีของปรีะชาชนในการี

ขับเคุล่�อนปรีะเทศไปข้างหน้า

 รีะบบปรีะชาธิิ์ปไตยทางตรีง ผ�านการีทำาปรีะชามติ

ตามแบบฉีบับของสวิิตเซอร์ีแลนด์์ สามารีถึสร้ีางคุวิามสุขให้

พลเม่องได์้มากขึ�น โด์ยสองนักวิิจัยเกี�ยวิกับคุวิามสุขชาวิสวิิส 

อโล่วิส สตุตเซอร์ (Alois Stutzer) แล่ะบัร้โน เฟรย์ (Bruno 

Frey) พบวิ�าเม่�อรัีฐ์บาลรัีบฟัง และทำาตามเสียงโหวิตของ

ปรีะชาชน รีะดั์บคุวิามสุขของพลเม่องก็จะเพิ�มขึ�นตามไปด้์วิย 

โด์ยนอกจากการีทำาปรีะชามติ ที�คุอยรัีบฟังคุวิามคิุด์เห็นของ

ปรีะชาชนอยู�เสมอแลว้ิ การีไม�ให้อำานาจกบันายกรีฐั์มนตรีีเพยีง

คุนเดี์ยวิ แต�เล่อกแต�งตั�งสมาชิกสภาที�มาจากการีเล่อกของ

ปรีะชาชน ให้สลับกันขึ�นมาเป็นตัวิแทนผู้นำาในเวิทีนานาชาติ 

ยงัเป็นการีป้องกันปัญิหาคุอร์ีรัีปชั�นได้์ด้์วิย อันที�จริีงแล้วิ รีะบบ

การีแต�งตั�งผู้นำาก็ไม�ได้์มีคุวิามสำาคัุญิมากเท�ากับคุวิามจรีิงที�วิ�า 

รีะบบการีเม่องของสวิิตเซอรีแ์ลนด์์ทำางานกนัเป็นทีม ซึ�งมีเสียง

ของปรีะชาชนเปน็กติกาที�สำาคัุญิที�สุด์ และการีกรีะจายอำานาจ 

ก็ไม�ได้์มีให้เห็นแคุ�ในรีะบบการีเม่องเท�านั�น เพรีาะการีกำาหนด์

ให้มีภาษารีาชการีใช้ถึึง 4 ภาษา ก็เป็นการีสะท้อนแนวิคิุด์ของ

การีกรีะจายอำานาจให้ทั�วิถึึงพลเม่องที�อาศัยอยู�ในดิ์นแด์นแห�ง

นี�ทั�งหมด์ได้์เป็นอย�างดี์เช�นกัน 

 นอกจากคุวิามเปน็กลาง การีเปลี�ยน คุวิามเสียเปรีียบ

ทางภูมิศาสตร์ี คุวิามหลากหลายของภาษา ยงัเป็นข้อได้์เปรีียบ

ของชาติสวิิสที�ยากจะหาปรีะเทศไหนในโลกเปรีียบได้์ และข้อ

ได้์เปรีียบที�วิ�านี� ก็สามารีถึตีคุ�าเป็นเม็ด์เงินได้์มหาศาลเสียด้์วิย 

ฟร็องซัว กริน (François Grin) ศิาสตราจารย์ดื�าน

เศิรษฐศิาสตร์ปีระจำามหาวิที่ยาล่ัยเจน่วา (University of 

Geneva) บอกวิ�า คุวิามหลากหลายทางภาษา ซึ�งถ่ึอเป็นมรีด์ก

ทางวัิฒนธิ์รีรีมของสวิิตเซอร์ีแลนด์์ ถ่ึอเป็นข้อได้์เปรีียบในการี

แข�งขันกับนานาชาติ เพรีาะการีส่�อสารีได้์หลายภาษา คุ่อ

สินทรัีพย์ที�มีคุ�าปรีะจำาชาติ

 และแม้สวิิตเซอร์ีแลนด์์จะไม�มีภาษาสวิิส แต�ภาษา

ปรีะจำาชาติจริีง ๆ ที�คุนสวิิสรู้ีกันดี์ ก็คุ่อ ภาษาของคุวิาม

ปรีะนีปรีะนอม และรีะบบรีะเบียบทางการีเม่อง ที�มอบเสียง

โหวิตให้ปรีะชาชนทุกคุนอย�างเท�าเทียมกัน ก็คุ่อ สะพานที�เช่�อม

ให้พลเม่องที�ใช้ภาษาต�างกันถึึง 4 ภาษา หันมาฟังเสียงกันและ

กันอย�างเข้าใจ มองข้ามกำาแพงแห�งอุปสรีรีคุทางภาษาที�แตก

ต�าง และหันมาใช้เจตจำานงที�ต้องการีจะอยู�รี�วิมกันอย�างเป็นสุข

ในดิ์นแด์นแห�งนี� 

 นอกจาก 4 ภาษาที�กล�าวิมาแล้วิ ชาวิสวิิสมองวิ�า 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต�างชาติ ที�มีปรีะโยชน์ที�สุด์ โดืยการ

ศึิกษาจาก University of Teacher Education พบวิ�า การี

สอนภาษาอังกฤษ จะช�วิยให้นักเรีียนที�พูด์ภาษาเยอรีมัน เรีียน

ภาษาฝูรัี�งเศสได้์ดี์ขึ�น ในขณะที�นักกฎหมายในสวิิส ก็พยายาม

ผลักดั์นให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากึ�งทางการี เพ่�อดึ์งดู์ด์นัก

ธุิ์รีกิจ และผู้มคีุวิามสามารีถึจากต�างปรีะเทศ ใหเ้ข้ามาทำาธุิ์รีกิจ

และปรีะกอบอาชีพในสวิิตเซอร์ีแลนด์์มากขึ�น

 ในคุวิามเป็นจริีง การีส่�อสารีได้์หลายภาษา ไม�ใช�แคุ�

วิ�าเป็นสินทรัีพย์ที�มีคุ�าปรีะจำาชาติสวิิสเท�านั�น เรีาๆ ท�านๆ ทั�ง

หลายคุงทรีาบกันดี์วิ�า ใคุรีที�มีคุวิามสามารีถึส่�อสารีได้์ยิ�งมาก

ภาษา ถ่ึอเป็นสินทรัีพยที์�มีคุุณคุ�าปรีะจำาตัวิผู้นั�นด้์วิยเช�นกัน วิ�า

แล้วิก็เรีียนภาษาที� 3 ที� 4 ที� 5 กันดี์กวิ�านะคุะ...
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 ในช่ีวงปีีกว่าๆ ท่ี่�ม่การระบัาดืขีองโรคโควิดื 

19 ทุี่กคน ท่ี่�อย่้บันโล่กเด่ืยวกันใบัน้่ ต�องปีรับัตัว 

ปีรับัใจกับัสถูานการณ์ รวมท้ัี่งองค์กรต่างๆ ท้ัี่ง

ใหญ่ ท้ัี่งเล็่ก เพรีาะสวิิตเซอร์ีแลนด์์ เป็นสถึานที�ที�มีองค์ุ

กรีสำาคัุญิๆ รีะดั์บชาติมาตั�งอยู� รีวิงข้าวิฉีบับนี�จึงนำาเร่ี�องการี

ปรัีบตัวิขององคุ์กรี 

สหปรีะชาชาติ มาฝูาก

กันคุ�ะ

 เจนีวิายังคุง

ต้องเป็นเจ้าภาพ การีเจรีจาสงบศึก 

ให้กับปรีะเทศที�ตกอยู�ในสภาพบ้าน

แตกสาแหรีกขาด์ ด้์วิยภาวิะสงคุรีาม

อย�าง ซีเรีีย ลิปย�า และเยเมน ในช�วิง

แพนเด์มิคุ การีเจรีจาทางการีทูต จึง

ต้องปรีับตัวิใช้ออนไลน์ด้์วิยเช�นกัน 

กวิ�าหนึ�งปีที�ผ�านมา การีเจรีจาผ�าน

ออนไลน์มีปรีะสิทธิิ์ภาพขนาด์ไหน 

และส�งผล อย�างไรีกับเม่องที�เป็นฐ์าน

การีฑูตรีะหวิ�างนานาชาติ อย�างนคุรี

เจนีวิา เวีิยนนา หร่ีอนิวิยอร์ีคุ

 ขี�อม้ล่จากสำานักงานใหญ่

สหปีระชีาชีาต ิ(UN) ณ นครเจน่วา 

บอกวิ�าได้์จัด์ปรีะชุมนานาชาติสำาคัุญิ

ทางออนไลน์ 1200 คุรัี�ง รีะหวิ�าง

มีนาคุม คุ.ศ. 2020 จนถึึงสิ�นปี 

แพลตฟอล์มดิ์จิทัล ถูึกนำามาใช้ ตั�งแต�

การีเริี�มต้นการีรีะบาด์ใหญิ�ของโคุวิิด์19 ในการีปรีะชุมส่�อสารี

จากรีะยะไกล จึงส�งผลให้การีทำากิจกรีรีมต�างๆ ของ UN และ

รีะหวิ�างองค์ุกรีนานาปรีะเทศ เป็นไปได้์อย�างต�อเน่�องไม�ติด์ขัด์

การท้ี่ต  “องค์ฺุกรีต�างๆ ต้องเผชิญิกับปัญิหามากมาย และ

ปัญิหาทางเทคุนิคุ เช�น การีเล่อกใช้แพลตฟอร์ีมดิ์จิทัลที�เหมาะ

สม หร่ีอการีใช้ล�ามหลายภาษา ในการีปรีะชุมที�จำาเป็น” 

เอกอัคุรีรีาชทูต Jürg Lauber ผู้แทนถึาวิรีสวิิตเซอร์ีแลนด์์ 

ปรีะจำาสหปรีะชาชาติ นคุรีเจนีวิากล�าวิ

 ทุกองค์ุกรีรีะหวิ�างปรีะเทศ และภารีกิจทางการีทูต ที�

ตั�งอยู�ในเจนีวิา เท�าเทียมกัน คุ่อต้องเคุารีพ และทำาตาม

มาตรีการีด์้านสุขภาพ ที�ปรีะเทศเจ้าบ้านคุ่อ สวิิตเซอรี์แลนด์์ 

กำาหนด์ไว้ิ “การีทำางานของเรีาแบบเห็นหน้า เห็นตากันในสถึาน

ที�เดี์ยวิกัน ก็ยังทำาอยู� เพียงแต�เรีาต้องจัด์จำานวินเจ้าหน้าที� ที�

ทำางานในสำานักงานใหญิ�ของสถึานทูต ให้น้อยที�สุด์ และเจ้า

หน้าที�ส�วินใหญิ�ก็ทำางานจากที�บ้าน (work from home)” ท�าน

ทูต Lauber กล�าวิเสริีม  

  นักการีทูต ใช้

ปรีะชุมออนไลน์มาก�อนช�วิงวิิกฤติ

แพนเด์มคิุนี� แต�สิ�งที�เปลี�ยนแปลง

คุ่อ มีคุวิามถีึ�ในการีใช้

ม าก ขึ� น  โ ด์ยรีวิม

หลายๆ คุนเห็นวิ�า มี

ผ ล บ วิ ก ใ น ด้์ า น

ปรีะสิทธิิ์ภาพ และ

คุวิามโปรี� ง ใส  ใน

กิจกรีรีมทางการีทูต 

เทคุโนโลยี ช�วิยให้

กิจกรีรีมเป็นไปแบบ

ปรีะชาธิิ์ปไตยมากขึ�น 

เพรีาะไม�มีการีเปิด์

เผยให้ปรีะชาชนได้์รัีบ

รู้ี ม า ช้ าน าน  ก า รี

ป รี ะ ชุ มท า ง วิิ ดี์ โ อ 

( V i d e o c o n f e r -

ences) ถูึกเผยแพรี�

ไ ป ทั� วิ ห ล า ย

แพลตฟอล์ม รีวิมถึึง

เฟสบุ�คุ และทวิิตเตอรี์ 

บ้างก็ถูึกถึ�ายทอด์บน โทรีทัศน์ของสหปรีะชาชาติ

 ผลบวิกอีกปรีะการีรีวิมถึึง องค์ุกรี NGO’s สามารีถึ

ติด์ตามงานได้์ แม้สภาพการีทำางานจะลำาบาก และทั�งที�มีงบ

ปรีะมาณน้อย



บัที่ความน้่ต่พิิมพ์ิ เมื�อ 18 กุมภาพัินธ์ิ 2021 

(Swissinfo.ch)

แปีล่โดืย แด่ืบุัพิการ่

สุภาษิตเยอรมีัน  (มัน

 ในขณะที� Digitalisation ของ

กรีะบวินการีทำางาน กำาลังกลายมาเป็น

บรีรีทัด์ฐ์านในเชิงปฏิิบัติมากขึ�น อะไรีจะ

เกิด์ขึ�นกับการีทูตแบบดั์�งเดิ์ม

 นักการีทูตหลายคุนกล�าวิวิ�า 

ส�วินหนึ�งของ digitalization ยงัคุงจะอยู�

ต�อไป การีแก้ปัญิหาคุวิามขัด์แย้งก็คุงยัง

ต้องได้์รัีบการีแก้ไข โด์ยมีคุนรี�วิมปรีะชุม

ด้์วิยกันล้อมโต�ะกลมต�อไป

 พวิกเขาชี�วิ�าเคุร่ี�องม่อดิ์จิตัล มี

ข้อจำากัด์ เช�น การีตัด์สินใจแผนรีะยะยาวิ 

หร่ีอ การีจัด์การีเรีียกปรีะชุมต�อรีอง

รีะหวิ�างผู้แทนปรีะเทศต�างๆ โด์ยเฉีพาะ

อย�างยิ�งเร่ี�องการีเจรีจาด้์านสันติภาพ 

หร่ีอวิิกฤตการีณ์มนุษยชาติ 

 “การเจรจา หารือแบับัซึ�งๆ 

หน�า เป็ีนที่างท่ี่�ด่ืท่ี่�สุดื ในการนำา ผู้้�ท่ี่�ม่

ความขัีดืแย�งกัน มาคุยกัน” นาย Jan 

Egeland กล�าวิ (Norwegian Refugee 

Council and former special coun-

sel to the UN secretary general for 

humanitarian affairs in Syria) เขาจำา

ได้์วิ�าในขณะที�เขาด์ำารีงตำาแหน�งที�ปรึีกษา

ให้ปรีะเทศซีเรีีย การีเจรีจารี�วิมกันจาก

หลายๆ ฝู่ายแบบ ซึ�งๆ หน้า ที�นคุรีเจนีวิา 

ช� วิยนำามา ซึ� งคุวิามช� วิย เห ล่อ ด้์าน

มนุษยธิ์รีรีมให้กับปรีะชาชน

 เรีาจะเห็นได้์วิ�า ถึึงแม้เรีาจะ

ปรัีบตัวิได้์กับการีใช้เทคุโนโยลี เพ่�อการี

ส่�อสารีกัน แต�ในเร่ี�องของคุวิามสัมพันธ์ิ์

รีะหวิ�างบุคุคุล และรีะหวิ�างปรีะเทศ การี

แก้ปัญิหาเร่ี�องใด์ เร่ี�องหนึ�ง การีเห็นหน้า 

มองตากันได้์ จะมีคุวิามลึกซึ�ง เห็นไปถึึง

ขั�วิหัวิใจ การีแก้ปัญิหาจะเป็นไปในทาง

บวิกมากกวิ�า สำาหรัีบในส�วินบุคุคุลอย�าง

พวิกเรีา ก็ไม�น�าจะแตกต�าง ท�านผู้อ�าน

คิุด์เหม่อนกันไหมคุ�ะ ...
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โด์ย พี�หญิิงไทย    ถามีมีา     ถามีมีา 
    ตอบไป่    ตอบไป่ป่ีวย ตกงานป่ีวย ตกงาน

จะที่ำาอย่างไรด่ืจะที่ำาอย่างไรด่ื

ถามี : ทำาอย�างไรีด์ีคุะ เพรีาะป่วิยจนทำางานไม�ได์้มานานแล้วิ 

ตอนนี�ยังได์้เงินเด์่อนจากปรีะกันเจ็บป่วิยของที �ทำางาน (ได์้เพียง 80% 

ของเงินเด์่อน) แต�รีะยะเวิลาจ�ายเงินเด์่อนจากเงินปรีะกันมีเพียง 2 ปี 

ซึ �งใกล้จะคุรีบกำาหนด์ และเม่ �อคุรีบแล้วิ นายจ้างคุงเลิกจ้าง ไม�ต�อ

สัญิญิางาน หลังจากนั �นจะทำาอย�างไรีด์ีคุะ เพรีาะสุขภาพไม�ด์ี หมอเขียน

ใบรีับรีองวิ�าป่วิย 100% ยังทำางานไม�ได์้ หางานใหม�ก็คุงไม�ได์้ ถึ้าจะ

ขอเงินจากกองทุนทุพพลภาพ (IV, AI) จะได์้หรี่อไม� และต้องรีออีกนาน

เท�าไรี คุิด์อะไรีไม�ออกเลยคุ�ะ

ติอบั :  สวิัสด์ีคุ�ะ ขอแสด์งคุวิามเห็นใจนะคุะ มีคุวิามเจ็บป่วิย 

สุขภาพทางกายแล้วิ ต้องรีักษาสุขภาพใจด์้วิยนะคุะ 

 ก�อนอ่ �นต้องบอกวิ�าการีจะขอเงินสวิัสด์ิการีผู ้ทุพพลภาพ ใช้

เวิลาคุ�อนข้างนาน หน�วิยรีาชการีต้องการีตรีวิจสอบ หาข้อเท็จจรีิงของ

คุวิามเจ็บป่วิย และพิสูจน์วิ�าพิการีรีะด์ับไหน กวิ�าจะถึึงข้อยุติ ต้องรีอ

นานเท�าไรี ไม�สามารีถึบอกได์้ ด์ังนั �นช�วิงนี �ที �สัญิญิางานเด์ิมกำาลังจะสิ �น

สุด์ ต้องหาหนทางอ่ �นก�อนคุ�ะ

 รีะหวิ�างเป็นลูกจ้าง ทำางานรีับเงินเด์่อน เรีาต้องจ�ายเงิน

ปรีะกันสังคุม ทั �งเงินปรีะกันผู ้ทุลพลภาพ (IV, AI) และ เงินปรีะกัน

ตกงาน (ALV, AC, AD) ทางหนึ �งที �จะขอเงินสวิัสด์ิการีตกงานได์้ คุุณ

ต้อง (ฝู้น) หางานทำา อย�างน้อย 20% โด์ยให้คุุณหมอออกใบรีับรีองวิ�า

สามารีถึทำางานอย�างน้อย 20% เพ่ �อให้คุุณมีคุุณสมบัติของผู ้ขอรีับเงิน

ตกงาน แล้วิติด์ต�อกับสำานักงานด์ูแลคุนวิ�างงานในท้องถึิ �นที �พำานัก 

(RAV, ORP, URC) ทันที ก�อนจะถึึงวิันสุด์ท้ายของสัญิญิาจ้างงาน หรี่อ

ก�อนสิ �นสุด์วิันรีับเงินปรีะกันเจ็บป่วิย ขณะเด์ียวิกัน การีติด์ต�อ

สำานักงานปรีะกันผู ้ทุพพลภาพ ก็ยังทำาคุวิบคุู �กัน 

ถามี :   แล้วิเงินชด์เชยการีตกงานจะได์้เท�าไรีคุะ ถึ้าจะทำางาน

เพียง 20%

ติอบั :  การีรีับเงินชด์เชยการีตกงาน จะได์้รีับจำานวินเท�าไรี 

จะคุิด์คุำานวินเงินเด์่อนเฉีลี �ย จากรีายได์้ย้อนหลังหนึ �งปี แต�ไม�ได์้รีับ

รี้อยเปอรี์เซนต์ จะได์้ 80% ถึ้ามีลูกวิัยเรีียน หรี่อ 70% ถึ้าไม�มีลูก

 รีะยะเวิลาของการีได์้รีับเงิน คุิด์เป็นวิันทำางาน คุ่อ นาน 200, 

260, 400 หรี่อ 520 วิัน ขึ �นกับอายุ (วิัย) และรีะยะเวิลาที �ได์้ทำางาน 

(คุ่อรีะยะเวิลาที �ได์้จ�ายเงินปรีะกันตกงาน) รีวิมทั�งการีมีภารีะเลี �ยงด์ู

บุตรี  วิัยเรีียนหรี่อไม�

หัญิงไทูย

(หาข้อมูลเพัิ �มเติมได้ใน 

https://www.ahv-iv.ch/) 

 ส�วินการีที �ต้องหางานทำาอย�าง

น้อย 20% เพ่ �อรีักษาคุุณสมบัติของ       

ผู ้ตกงาน คุุณต้องปฏิิบัติตามข้อกำาหนด์

ต�างๆ ของสำานักงานในการีหางาน แล้วิ

ถึ้ าได์้ทำางานจรีิ งๆ เพียงน้อยนิด์ (มี     

รีายได์้น้อยกวิ�าเงินสวิัสด์ิการีวิ�างงานที �

จะได์้รีับ) จะช�วิยย่ด์รีะยะเวิลาการีรีับ

เงินสวิัสด์ิการีวิ�างงานให้นานมากขึ �นด์้วิย

 และเพ่ �อให้การีปรีะสานงานการี

ขอเงินสวิัสด์ิการีผู ้ทุพพลภาพ ได์้ด์ียิ �งขึ �น 

อ าจต้ อ งหาผู ้ ช� วิ ย  ผู ้ เชี � ย วิชาญิทาง         

กฏิหมาย เป็นที �ปรีึกษา เช�น ทนาย 

 หวิังวิ�าคุำาตอบนี� จะช�วิยให้คุุณ

คุ�อยๆ คุิด์ และด์ำาเนินการี เพรีาะเวิลา

การีรีับเงินสวิัสด์ิการีวิ�างงานคุ�อนข้าง

นาน จะช�วิยคุุณด์้านการีเงินได์้รีะยะยาวิ 

จนกวิ�าจะได์้รีับเงินสวิัสด์ิการีทุพพลภาพ 

มีคุำาถึามเพิ �มเติม ก็ยินด์ีรีับฟัง 

ขอให้โชคุด์ีคุ�ะ.....

คำาท่ี่�ควรร้ �จัก

• การปีระกันผู้้ �ทีุ่พิพิล่ภาพิ             

[Invalidenversicherung (IV), 

Assurance-invalidité (AI), 

Assicurazione per l’invalid-

ità (AI)]

• การปีระกันการว่างงาน              

[Arbeitslosenversicherung 

(ALV), Assurance chômage 

(AC), Assicurazione contro 

la disoccupazione (AD)]

• สำานักงานดื้แล่คนว่างงานใน

ที่�องถูิ�นท่ี่�พิำานัก [Regionalen 

Arbeitsvermittlungszentrum 

(RAV), l’office régional de 

placement (ORP), all’ufficio 

regionale di collocamento 

(URC)]
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เม่�อวัินเสาร์ีที� 19 มิถึนุายน คุ.ศ. 2021 สมาคุมหญิิงไทยเพ่�อหญิิงไทย สวิิตเซอร์ีแลนด์์ โด์ยได้์รีบัการีสนับสนุน

จาก สถึานเอกอัคุรีรีาชทูต ณ กรุีงเบิร์ีน จัด์โคุรีงการี แกะสลักผักและผลไม้ เช่�อมคุวิามสัมพันธ์ิ์ทางการีทูต

รีะหวิ�าง

ไทย-สวิิส คุรีบ 90 ปี ที� Siam Chili, Lindstraße 27, 8400 Winterthur  

ท�านเอกอัคุรีรีาชทูต  นายจักรีี ศรีีชวินะ คุุณสุนทริียา กาญิจนะ อัคุรีรีาชทูตที�ปรึีกษา คุุณเอกภัทรี เปรีม

โยธิิ์น ที�ปรึีกษา พร้ีอมภรีรียา เดิ์นทางมาพบปะชุมชนไทย และพูด์คุุยกับ Stadtpräsident Winterthur 

คุุณ Michael Künzle พร้ีอมด้์วิยภรีรียา ที�ให้เกียรีติมารี�วิมงานในคุรัี�งนี� ด้์วิยบรีรียากาศที�เป็นกันเอง และ 

Frau Künzle ก็ได้์รี�วิมเรีียนแกะสลักใบไม้กับพวิกเรีาด้์วิย...

      จั ดื โ ค ร ง ก า ร  แกะสลั่กผัู้กแล่ะผู้ล่ไม� 
เชืี�อมความสัมพัินธิ์ที่างการที่้ตระหว่างไที่ย-สวิส

ครบั 90 ปีี

 ท่ี่� Siam Chili,
 Lindstraße 27, 
 8400 Winterthur  

แล่ะพิ้ดืคุยกับั 

Stadtpräsident Winterthur 

คุณ Michael Künzle 

พิร�อมดื�วยภรรยา 

ท่ี่�ให�เก่ยรติมาร่วมงานในคร้ังน้่ 

ดื�วยบัรรยากาศิท่ี่�เปี็นกันเอง 

แล่ะ Frau Künzle ก็ไดื�ร่วม

เร่ยนแกะสลั่กใบัไม�

กับัพิวกเราดื�วย...

ที่่านเอกอัครราชีที่้ต  

นายจักร่ ศิร่ชีวนะ 

คุณสุนที่ริยา กาญจนะ 

อัครราชีที่้ตท่ี่�ปีรึกษา 

คุณเอกภัที่ร เปีรมโยธิิน 

ท่ี่�ปีรึกษา พิร�อมภรรยา 

เดืินที่างมาพิบัปีะชีุมชีนไที่ย 

เมื�อวันเสาร์

ท่ี่� 19 มิถูุนายน ค.ศิ. 2021 

สมาคมหญิงไที่ยเพืิ�อหญิงไที่ย 

สวิตเซอร์แล่นดื์ โดืยไดื�รับัการ

สนับัสนุนจาก สถูาน

เอกอัครราชีที่้ต ณ กรุงเบัิร์น 


