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เมือ่ วันศุกร์ท่ี 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2021
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิรน์
จัดงานฉลองครบรอบ 90 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทย กับ สวิตเซอร์แลนด์

ช่วงเวลา 16.30-18.30 น. ที่ YEHUDI MENUHIN FORUM BERN
ตัวแทน สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทยสวิตเซอร์แลนด์
ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน พร้อมกับชมรม และสมาคมอืน่ ๆ

โดยมีีเอกอััครราชทููต ณ กรุุงเบิิร์น์
นายจัักรีี ศรีีชวนะ เป็็ นประธานในงาน ซึ่่ง� มีีการ
แสดงเปีี ยโน และไวโอลิิน จากนัักดนตรีีชาวไทย
และสวิิส และมีีการจััดแสดงภาพวาดสีีน้ำ�จ
�ำ าก
ศิิ ล ปิิ น ไทยและสวิิ ส รวมทั้้�ง ผลงานภาพวาด
ระบายสีีของเด็็กๆ ลููกครึ่่�งไทย-สวิิส จากการ
ประกวดภาพวาดระบายสีี หััวข้้อ

90 ปี

ความสัมพันธ์ไทย
สวิตเซอร์แลนด์

จัดโดยสมาคมครูไทย ในสวิตเซอร์แลนด์
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน์

ขอบคุุณภาพ

คุุ ณ ณิิ ช ชา สามศรีี ท อง
(NITCHA SAMSRITHONG)
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สมาคมหญิิงไทยเพื่่�อหญิิงไทย สวิิตเซอร์์แลนด์์
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
เฟสบุ๊๊�ก สมาคมหญิิงไทยเพื่่�อหญิิงไทย:
facebook.com/thaifrauen.swiss

คณะกรรมการสมาคมฯ
ประธาน : จารีีย์์ เคลเลอร์์ คีีรีีโต
รองประธาน และทะเบีียน : กุุวััลยา รีีเดอร์์
เหรััญญิิก : กััลยา ฟิิงค์์
ประชาสััมพัันธ์์ : มณฑา คููนซ์์- บุุญจริิง
เลขานุุการ : พััฒน์์สุุนีี ไสเลอร์์
บรรณาธิิการ : กุุหลาบ ไทรโพธิ์์�ภู่่�
คณะกรรมการ : ชาลิิสา ศรีีสุุทััศน์์ เมาร์์เร่่อร์์ /
รัังสิินีี ริิทเตอร์์
เว็็ปมาสเตอร์์ : Dr. Hans Rieder
ที่่�ปรึึกษา : สมบััติิ มากลั่่�น–เรอบิิเย
บรรณาธิิการ : กุุหลาบ ไทรโพธิ์์�ภู่่�
จััดทำำ�ปกและรููปเล่่ม : ชาลิิสา ศรีีสุุทััศน์์ เมาร์์เร่่อร์์
ช่่างภาพ : กุุวััลยา รีีเดอร์์
กองบรรณาธิิการ : กุุวััลยา รีีเดอร์์ /
จารีีย์์ เคลเลอร์์ คีีรีีโต
พิิสููจน์์อัักษร : จารีีย์์ เคลเลอร์์ คีีรีีโต
นัักเขีียน : เจ๊๊ตััวน้้อย ร้้อยกิิโล /
เรื่่�องโดย พระครููภาวนาโสภิิต วิิ., ผศ.ดร.,
ผู้้�ร่่วมเขีียน/ตรวจทาน: พระวิิสิิษฐ์์ คำำ�ศัักดิ์์� (ภทฺฺทจาโร),
บุุญญาดา ประภััทรสิิริิ นัักวิิชาการอิิสระ /
นกฮููก / แม่่ลิิง / กาสะลอง / โยทะกา / มดเอ็็กซ์์ /
แม่่วาด / คนปรุุงชา / ป้้ า แม้้ ว / และพี่่�หญิิงไทย
นัักแปล : เฟราฮีีรชิิ / ก.ไตรคำำ� / แด่่บุุพการีี
ขอขอบคุุณ
จากช่่างภาพ Photolife Nitcha
ภาพประกอบในเล่่มจากกููเกิ้้�ล / www.pexels.com

				
5 การสื่่�อสาร แบบจิิตสััมผััสใจ

เรื่่�องจากปก

		

		
เรื่่�องจากเมืืองไทย
6 การสื่่�อสารเพื่่�อสร้้างสรรค์์สังั คมให้้น่า่ อยู่่�
		

					
กฎหมายน่่ารู้้�
8
กฎหมายใหม่่ Überbrückungsleistungen
10 สััญญาสมรส
12 เงิินช่่วยเหลืือครอบครััว (Familienzulagen)
14 สิิทธิิของผู้้�ดููแลเด็็ก ที่่�ได้้รัับอุุบััติิเหตุุหรืือมีีอาการป่่วยหนััก
15 ถึึงจะแก่่แต่่ไม่่จน เพราะเป็็นคนมีีหลายเสา
				
สรรหามาเล่่า
17 ตััวพระ นาง ในการสื่่�อสาร
19	สื่่�อสารด้้วย NVC ให้้ได้้ใจวััยทีีน
21 การสื่่�อสาร ผ่่านแผ่่นกระดาษ		
			
23	สื่่�อสารด้้วยใจ

พิิมพ์์เขีียวชีีวิิต

				
	สุุขภาพกาย ใจ
24 เสริิมสร้้างภููมิคุ้้�ิ มกัันด้้วยสมุุนไพร
					
สาระน่่ารูู้�
26	สื่่�อสารหลายภาษา สิินทรััพย์์ที่่�มีีค่่าประจำำ�ชาติิสวิิส
28 การทููต ยุุคโควิิด 19
29	สุุภาษิิตคำำ�พัังเพยเยอรมััน (มััน มััน) 		
		

4
30
31

หญิิงไทย
บทบรรณาธิิการ และสารจากประธาน
ถามมา ตอบไป		
ปฏิิทิินกิิจกรรม 		

บท บรรณาธิ ก าร
สวััสดีีค่่ะเพื่่�อนสมาชิิกและผู้้�อ่่านทุุกคน
	ปีีกว่่าๆ แล้้วที่่ค� นทั้้�งโลกต้้องเผชิิญกับั
เรื่่�องราวการติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด 19 ถึึงแม้้จะมีี
วััคซีนี ให้้ฉีดกั
ี นั แล้้ว แต่่เรื่่อ� งก็็ยังั ไม่่จบง่่ายๆ โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่� ง ที่่� เ มืืองไทยของเรา พวกเรา
ส่่วนใหญ่่จึึ ง ยัั ง ไม่่ได้้ ก ลัั บ ไปเยี่่� ย มญาติิ พี่่� น้้ อง
เพื่่อ� นฝููงกััน โชคดีีที่่�เรายัังสามารถติิดต่่อสื่่อ� สาร
กัันได้้ ทางออนไลน์์ ไม่่ว่่าจะช่่องทางไหนก็็ตาม
นั่่�นคืือข้้อดีีข้อ้ หนึ่่�งในหลายๆ ข้้อ แต่่สิ่่�งทั้้�งหลาย
ทั้้�งปวง มีี 2 ด้้านเสมอ หากสื่่�อสารไม่่ดีี ไม่่ถููก
กาละเทศะ ผลเสีียก็็ย่่อมมีีมาได้้เช่่นกััน

	รวงข้้าวฉบัับนี้้� จึึงเน้้นเรื่่อ� งราวเกี่่ย� วกัับการสื่่อ� สารเพื่่อ� เพื่่อ� นสมาชิิก
จะได้้เลืือกวิิธีีการสื่่�อสาร ที่่�เหมาะเพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์ ที่่�เราต้้องการสื่่�อ ให้้
อีีกคนได้้รัับรู้้� และเข้้าใจ ซึ่่�งมีีหลายส่่วนที่่�เราต้้องให้้ความสนใจ ไม่่ว่่าจะเป็็น
ภาษาพููด ภาษากาย ไม่่วายเรื่่�องภาษาใจ เป็็นอย่่างไร ต้้องลองอ่่านกัันดููใน
เรื่่�องจากปก และอีีกหลายเรื่่�องจากหลายคอลััมน์์ นะคะ
เรื่่�องกฎหมายเราก็็มีี กฎหมายใหม่่ๆ สดๆ ร้้อนๆ ประกาศใช้้เมื่่�อ
1 ก.ค. ที่่�ผ่่านมานี้้� มาบอกต่่อกััน เป็็นสมาชิิกสมาคมหญิิงไทยฯ ไม่่มีีวััน
ตกเทรนด์์นะคะ
	ท้้ายนี้้�ขอเชิิญชวนเพื่่�อนสมาชิิก และผู้้�สนใจ มาร่่วมประชุุมสามััญ
ประจำำ�ปีี และวัันครอบครััว ในวัันอาทิิตย์์ที่่� 12 ก.ย. นี้้� ท่่านกงสุุล คุุณพศิิกา
ตามประทีีป พรประเสริิฐ จะมาให้้ข้้อมููลเรื่่�อง “การบริิการคนไทยในต่่าง
ประเทศ และมาตรการเดิินทางกลัับไทย” และเอกอััครราชทููต นายจัักรีี ศรีี
ชวนะ ก็็อาจมีีเวลามาพบพวกเราด้้วยค่่ะ มากัันเยอะๆ นะคะ....

สาร จากประธาน
สวััสดีีค่่ะเพื่่�อนสมาชิิกและผู้้�อ่่านทุุกคน
มาส่่งความรััก ความปรารถนาดีี ให้้กัับเพื่่�อนๆ ทุุกคน ให้้มีีความสุุข พ้้นภััยจากสงครามโรค
ในครั้้�งนี้้� กัันทุุกคนนะคะ
	ก่่อนโควิิด 19 มาอาละวาดเป็็นระยะเวลานานอย่่างนี้้� เราเคยมีีความสุุขมากกว่่านี้้� จริิงหรืือ
ชีีวิิตเราปกติิจริิงหรืือ ทุุกวัันนี้้� เราบอก เราอยู่่�อย่่าง new normal หรืือปกติิวิิธีีใหม่่ แสดงว่่าก่่อนหน้้า
นั้้�นก็็ปกติิ มาถึึงตอนนี้้�ก็็ยัังปกติิ แต่่ใหม่่กว่่า ที่่�เห็็นว่่าการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน เปลี่่�ยนไปจากเดิิม โดยจริิง
แล้้ว ไม่่เคยมีีสิ่่ง� ใดที่่�ไม่่เปลี่่ย� นแปลง ไม่่มีีสิ่่ง� ใดคงที่่� ทั้้�งสิ่่ง� ดีี และสิ่่ง� ร้้าย ทุุกคนมีีศักั ยภาพในการปรัับตััว
จะเปลี่่�ยนอย่่างไร เราก็็สามารถดำำ�เนิินชีีวิิตต่่อไป ตามสภาพแวดล้้อม และเหตุุการณ์์
ทุุกขณะ

ไม่่ว่่าสิ่่�งภายนอกจะเปลี่่�ยนไปอย่่างไร เราจะรัักษาความปกติิภายใน เพื่่�อชีีวิิตที่่�เป็็นปกติิกัับ

เรื่่�องจากปก

โดย เจ๊๊ ตััวน้้ อย ร้้อยกิิโล

วารสารรวงข้้าว
ฉบัับสิิงหาคม

การสื่่� อสาร
แบบจิิ ตสัั มผัั สใจ
เป็็นเรื่่�อง

K
C

การสื่่�อสาร หรืือ

ommunikation
ommunication
ดังนั้นจึงขออารัมภบทเรื่องการสื่อสารเสียหน่อย

ในสมััยดึึกดำำ�บรรพ์์ ตอนเริ่่�มมีีมนุุษย์์เกิิดขึ้้�น ตอนนั้้�นคงยัังไม่่มีีภาษาใดๆ
คงสื่่อ� สารกัันในหมู่่�ชนด้้วยภาษาใบ้้ด้ว้ ยมืือ และด้้วยสายตา เมื่่อ� เริ่่ม� มีีการวิิวัฒ
ั นาการ
ในเรื่่�องภาษา ก็็ยิ่่�งทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจกัันในชุุมชนเพิ่่�มขึ้้�น
เพราะการสื่่�อสารเป็็นกระบวนการเกิิดขึ้้�นเป็็นปกติิวิิสััยของคนทุุกคน และ
มีีความเกี่่ย� วข้้องไปถึึงบุุคคลอื่่น� ตลอดจนถึึงสัังคมที่่�แต่่ละคนเกี่่ย� วข้้องอยู่่� ไม่่ว่่าจะทำำ�
สิ่่�งใดล้้วนต้้องอาศััยการสื่่�อสารเป็็นเครื่่�องมืือช่่วยให้้บรรลุุจุุดประสงค์์ทั้้�งสิ้้�น จะเห็็น
ได้้จากการที่่� คนพยายามคิิดค้้นและพััฒนาวิิธีีการสื่่�อสารมาตั้้�งแต่่สมััยโบราณ ทั้้�ง
ภาษาพููด ภาษาเขีียน ตลอดจนเครื่่�องมืือหรืือเทคนิิควิิธีีการต่่างๆ ล้้วนเกิิดจากความ
พยายามอย่่างสููงของคน ต่่อเนื่่อ� งมาหลายชั่่ว� อายุุ และวิิถีที างของการสื่่อ� สารได้้พัฒ
ั นา
ไปอย่่างกว้้ า งไกลมาก ยากจะบรรยายออกมาเป็็ น ตัั วอัั ก ษรได้้ การใช้้ สื่่� อ ทาง
วิิทยาศาตร์์ เทคโนโลยีีสมััยใหม่่สามารถติิดต่่อกัันได้้อย่่างสะดวกสบาย ไร้้ค่่าใช้้จ่่าย
และกลายเป็็นสิ่่�งที่่�ขาดไม่่ได้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันของมนุุษย์์ไปซะแล้้ว

ในสภาพสัั ง คมที่่� ค นจะต้้ อ ง
เกี่่�ยวข้้องกัันมากขึ้้�นเช่่นปััจจุุบััน การ
สื่่�อสารก็็ยิ่่�งมีีความสำำ�คััญต่่อบุุคคลและ
สัังคมมากขึ้้น� หากคนในสัังคมขาดความ
รู้้�ความเข้้าใจ ในการสื่่�อสารไม่่สามารถ
ถ่่ายทอดความรู้้�ความคิิด หรืือทำำ�ให้้เกิิด
ความเข้้าใจระหว่่างกัันได้้ ย่่อมจะทำำ�ให้้
เกิิดปััญหาต่่างๆ มากมาย
แต่่ที่่�เขีียนนี้้�จะเน้้นเรื่่�อง การ
สื่่� อ สารกัั น ระหว่่างบุุ คค ล ด้้ ว ยวิิ ธีี จิิ ต
สััมผััสใจ ไม่่ใช่่ทุุกคนจะทำำ�ได้้ เพราะบาง
คนไม่่สามารถจะทำำ�ความเข้้าใจ และเข้้า
ถึึ ง หลัั ก การดัั ง กล่่าว เหมืือนดัั ง ที่่�
พระพุุทธเจ้้า ท่่านได้้แยกแยะประเภท
ของมนุุษย์์ที่่เ� ปรีียบเสมืือนดอกบััวสี่่เ� หล่่า
ไว้้ในคำำ�สอนของท่่าน คืือ เหนืือน้ำำ�� ปิ่่�ม
น้ำำ�� กลางน้ำำ�� และก้้นบึึงติิดโคลน แต่่ใน
สมััยนี้้�ที่่�วิิวััฒนาการทางวััตถุุได้้ก้้าวหน้้า
ไปสุุดโต่่ง จากประสบการณ์์ของผู้้�เขีียน
มีีความคิิดเห็็นว่่า มีีมนุุษย์์ประเภทบััว
ชนิิดที่่�ห้้าด้้วย ที่่�เกิิดขึ้้�นตามยุุคสมััย นั่่�น
คืือ ประเภทบััวที่่�อยู่่�ติดดิ
ิ ินโคลน แถมยััง
มีีก้้อนหิินทัับไว้้อีีกต่่างหาก
การสื่่อ� สารระหว่่างมนุุษย์์นั้้น� มีี
สื่่�อสาร ด้้วยวาจา และกริิยาหรืือการ
กระทำำ�นั่่น� เอง การแสดงตััวตนของบุุคคล
ที่่� ทำำ� ให้้ เ ห็็ น ถึึ ง พื้้� น เพ นิิ สัั ย จิิ ต ใจ
สามััญสำำ�นึึกที่่�แสดงออกมาจะทำำ�ให้้คน
รอบด้้าน เห็็นถึึงตััวตนอัันแท้้จริิงของ
คนๆ นั้้�น
การสื่่อ� สารทั้้�งโดยตรง ตาต่่อตา
หรืือผ่่านวััตถุุช่่วย เช่่น ทางโทรศััพท์์
คอมพิิวเตอร์์ อิินเทอร์์เน็็ต ฯลฯ จะต้้อง
กระทำำ�อย่่างมีีสติิ นึึกคิิดอย่่างรอบคอบ
และพิิจารณาด้้วยเหตุุและผล ถ้้าเริ่่ม� รู้้�สึกึ
ว่่า บุุคคลที่่�อยู่่�รอบตััวเรา ที่่�เราติิดต่่ออยู่่�
ไม่่ว่่าจะในลัักษณะหรืือในฐานะอย่่างไร
หากมีีลัักษณะที่่�แสดงถึึง ความไม่่น่่าคบ
เชื่่อ� ถืือไม่่ได้้ จงตััดใจเลิิกติิดต่่อทัันทีี โดย
รวงข้าว
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ไม่่ต้้ อ งบอกล่่วงหน้้ า และไม่่มีี คว าม
จำำ�เป็็น ที่่�จะไปชี้้�แจงใดๆ ให้้เสีียเวลา ขอ
ให้้คำำ�นึงึ ไว้้เสมอว่่า ชีีวิติ นี้้�ช่่างสั้้น� นััก อย่่า
ไปเสีี ย เวลากัั บ คนที่่� ไ ม่่จริิ ง ใจ ที่่� ไ ม่่
สามารถสััมผััส และสื่่�อสารกัันได้้ด้้วยใจ
เพราะเขาเหล่่านั้้�นไม่่รู้้�จัักความหมาย
ของความเป็็นเพื่่�อน คำำ�ว่่า กััลยาณมิิตร
เป็็นสิ่่�งแปลก ซึ่่�งเขาสััมผััสไม่่ได้้
การติิดต่่อกัันระหว่่างบุุคคล ใช้้
เวลาในการเรีี ย นรู้้�ซึ่่� ง กัั น และกัั น การ
ทำำ�คว ามรู้้�จัั ก กัั น จากการสื่่� อ สารทาง
วาจาและการกระทำำ�ที่่�แลกเปลี่่�ยน จะ
เห็็นได้้ว่่า การใกล้้ชิิดกัับคนที่่�คิิดถึึงตััว
เองในแง่่บวก ได้้โดยสนิิทใจ ชอบ และ
เคารพ การกระทำำ�ของตนเองนั้้�น ก่่อให้้
เกิิดความคิิดที่่เ� ป็็นไปในทางสร้้างสรรค์์ มีี
อิิทธิิพลต่่อคนที่่�คบหาสมาคมด้้วย ให้้
เป็็นไปในทางที่่�ดีีด้้วย เพราะฉะนั้้�น คนดีี
มีีคุุณธรรม จะทำำ�ให้้จิิตใจของคนรอบ
ด้้าน มีีแต่่ความเพลิิดเพลิินเจริิญใจ หาก
ไปใช้้เวลาอัันมีีค่่า กัับคนประเภทโลภ
มาก และหิิวแสง จะทำำ�ลายความสุุขใน
ใจของเรา ให้้จมหายไปจนหมดสิ้้�น มีีแต่่
ความเครีี ย ด หากเฝ้้ า มองสัั ง เกตุุ ค น
ประเภทคิิดลบอย่่างละเอีียด ก็็จะเห็็นได้้
ชััดเจนว่่า กรรมที่่�เขาก่่อ จะตามทััน โดย
ตั้้�งตััวไม่่ได้้เสมอ
จงหลีีกเลี่่�ยงที่่�เข้้าไปในแวดวง
สัังคมของเขาเหล่่านั้้�น แล้้วสังั คมของเรา
ให้้อยู่่ร่่ว
� มกัันเป็็นปกติิสุขุ และอยู่่ร่่ว
� มกััน
อย่่างสัันติิ ด้้วยการสื่่อ� สารแบบจิิตสััมผััส
ใจ ฉะนี้้�แล...
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การสื่่�อสาร
เ พื่่� อ ส ร้้ า ง ส รร ค์์
สัังคม
ให้้น่่าอยู่่�

ในยุุค New Normal ของการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม
การสื่่�อสารจึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น และสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตและ
การทำำ�งาน การสื่่�อสารถููกใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือในการทำำ�ความเข้้าใจ
เพื่่� อ การติิ ดต่่ อ ข้้อมููลในสัั ง คม สร้้างความเข้้าใจอัั น ดีีต่่ อ กัั น
อย่่างไรก็็ตาม การแจ้้งข่่าวสารต่่าง ๆ ให้้ผู้้อื่่� น� รัับทราบ และเข้้าใจ
ถึึงวััตถุุประสงค์์นั้้�น ผู้้ที่� สื่่่� อ� สารจำำ�เป็็นต้้องตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั
และความถููกต้้อง ความชััดเจนของสารที่่�จะสื่่�อ เพื่่�อให้้ผู้้�รัับสาร
สามารถเข้้าใจสารที่่�ได้้รัับได้้อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน จึึงจะเรีียก
ได้้ว่่ า เป็็ น การสื่่� อ สารที่่� ดีี และมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ ตรงตาม
วััตถุุประสงค์์ของผู้้�สื่่�อ
การสื่่�อสารภายในชุุมชน สัังคมหรืือกลุ่่�มต่่างๆ นั้้�น เป็็น
สิ่่ง� ที่่�ไม่่อาจหลีีกเลี่่ย� งได้้ และปััจจััยพื้้�นฐานของการสื่่อ� สารขึ้้�นอยู่่กั� บั
สัังคมของแต่่ละยุุคสมััย การสื่่�อสารตามยุุคสมััยจึึงมีีความสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งที่่�จะสนัับสนุุนให้้การอยู่่�ร่่วมกัันในชุุมชน สัังคมเป็็นไปโดย
ปกติิสุุข การสื่่�อสารในช่่วงระยะเวลา 30 ปีีจนถึึงปััจจุุบััน มีีการ
เปลี่่ย� นแปลงอย่่างก้้าวกระโดดของการนำำ�เทคโนโลยีี (Technology) เครื่่�องมืือสื่่�อสารมาใช้้อย่่างกว้้างขวาง เทคโนโลยีีทางการ

สื่่�อสารสมััยใหม่่ไม่่เพีียงแต่่เกิิดประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต
ประจำำ�วัันเท่่านั้้�น แต่่ยัังสร้้างประโยชน์์ต่่อภาคธุุรกิิจ การค้้า
การลงทุุน ตลอดถึึงภารกิิจต่่างๆ อาทิิ การใช้้โทรศััพท์์เครื่่�อง
เดีียวในการรัับส่่งข้้อมููลผ่่านทางอีีเมล์์ (E-mail) การประชุุมผ่่าน
Zoom Conference การใช้้ไลน์์ (Line) เฟชบุ๊๊�ค (Facebook)
หรืือการพููดคุุยกัันผ่่าน Clubhouse Conference ในการ
สื่่�อสาร เป็็นต้้น การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีสมััยใหม่่
ดัังกล่่าว เป็็นการบีีบบัังคัับให้้ผู้้�ที่่�ใช้้ ต้้องศึึกษาเรีียนรู้้�วิิธีีการใช้้
ฝึึ ก ทัั ก ษะการใช้้ เ พื่่� อ ให้้ มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพในการใช้้ ง าน ซึ่่� ง
วิิทยาการสมััยใหม่่ของต่่างแดน มีีการพััฒนาก้้าวไกลกว่่าของ
ประเทศไทยอย่่างมาก ผู้้�เขีียนคิิดว่่าพี่่�น้้องชาวไทยในต่่างแดน
น่่าจะมีีทัักษะและมีีความสามารถในการใช้้เทคโนโลยีีอย่่าง
เชี่่�ยวชาญ ชำำ�นาญดีีแล้้ว
แต่่การสื่่�อสารไม่่ว่่าจะใช้้เครื่่�องมืือใดก็็ตาม อาจจะ
เป็็นดาบสองคมได้้อย่่างง่่าย เพราะทุุกอย่่างที่่�มีีอยู่่�รอบตััวเรา
ถ้้ามีีคุุณอนัันต์์ก็็จะแฝงด้้วยโทษมหัันต์์ ดัังนั้้�น ต้้องใส่่ใจมีีความ
ระลึึกรู้้�เสมอว่่าสิ่่�งใดควรสื่่�อ สิ่่�งใดควรงดเว้้น ปััญหาด้้านการ
สื่่�อสารส่่วนใหญ่่ มาจากการขาดการให้้ข้้อมููลที่่�ชััดเจน ในที่่�นี้้�
ผู้้�เขีียนจะขอชี้้�ให้้เห็็นประเด็็นหน้้าที่่�ของการสื่่�อสารที่่�มีีความ
สำำ�คััญต่่อการสื่่�อสาร โดยยึึดหน้้าที่่�หลัักของการสื่่�อสารที่่�เชื่่�อม
โยงกัับการกระจายข่่าวสาร
ในส่่วนการสื่่�อสารอาจแบ่่งเป็็นการพููด การฟััง การ
เขีียน และที่่�สำำ�คััญคืือ ก ระบวนการคิิดของผู้้�ที่่�ต้้องการสื่่�อสาร
ออกไป ควรคิิดให้้ชััดเจนที่่�สุุด หรืือควรคิิดก่่อนที่่�จะพููดเสมอ
ควรคำำ�นึึงถึึงผู้้�ฟัังว่่า จะสามารถเข้้าใจได้้หรืือไม่่ ฟัังแล้้วจะมีี
ความรู้้�สึกึ อย่่างไร หากฟัังแล้้วเกิิดความไม่่สบายใจ หรืือเป็็นการ
พููดที่่�ก่่อให้้เกิิดความแตกแยกในสัังคม ก็็ไม่่ควรพููด ทั้้�งนี้้� การ
พููดควรพููดอยู่่�กัับปััจจุุบััน หากพููดเรื่่�องในอดีีตหรืืออนาคตมาก
ไป ผู้้�ฟัังอาจสัับสนได้้ ขณะเดีียวกััน ผู้้�ฟัังหรืือผู้้�ที่่�รัับสาร ควร
ฟััง อ่่าน สารที่่�รัับอย่่างละเอีียด หากไม่่เข้้าใจในสารที่่�สื่่�อนั้้�น
ควรสอบถามข้้อมููลกลัับ เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง การ
สื่่�อสารยัังหมายรวมถึึง การสื่่�อสารด้้วยภาษากายที่่�เป็็นการ
แสดงออกอย่่างชััดเจน เช่่น การไหว้้ การโบกมืือทัักทาย หรืือ
แสดงท่่าทางต่่างๆ ก็็ควรเป็็นการแสดงออกที่่�เหมาะสมต่่อ
กาลเทศะ
การสื่่�อสารภายในสัังคมของประเทศไทยในปััจจุุบััน
มีีความแตกต่่างจากอดีีตเป็็นอย่่างมาก คืือเป็็นสัังคมก้้มหน้้า
ก้้มหน้้าในที่่�นี้้�หมายถึึง ก้้มหน้้าในการใช้้เครื่่�องมืือสื่่�อสาร เสพ
สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย โดยไม่่สนใจบุุคคลรอบข้้าง สัังคมก้้มหน้้าเกิิด
ขึ้้น� เพราะการพััฒนาของเทคโนโลยีีที่่ก้� า้ วไกล และโทรศััพท์์มืือ

ถืือมีีราคาที่่�ถููกลง โดยจากข้้อมููลสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิพบว่่า
ปีี พ.ศ. 2560 ประชากรอายุุ 6 ปีีขึ้้�นไป ใช้้มืือถืือ ร้้อยละ
88.2 โดยกลุ่่�มอายุุ 6-14 ปีี ใช้้ร้้อยละ 60 อายุุ 15-24 ปีี ใช้้
ร้้อยละ 80 และอายุุระหว่่าง 25-34 ปีีใช้้ร้้อยละ 60 แสดง
ให้้เห็็นว่่า ไม่่ใช่่แค่่เด็็กที่่�ติิดโซเชีียล (สำำ�นัักงานกองทุุน
สนัั บ สนุุ น การสร้้างเสริิ ม สุุ ข ภาพ (สสส.) แต่่ทุุ ก คนใน
ครอบครััวใช้้มืือถืือเช่่นเดีียวกััน ชาวไทยจึึงมีีโอกาสที่่�จะเปิิดรับั
สื่่�อมากขึ้้�น คนเฒ่่าคนแก่่ มีีความสนใจที่่�จะใช้้ ช่่องทางการ
สื่่�อสารผ่่านทางเครื่่�องมืือต่่างๆ อาทิิ ไลน์์ Facebook มากขึ้้�น
ผลจากการที่่�คนสนใจแต่่สื่่�อ ทำำ�ให้้สมาชิิกในครอบครััวคุุยกััน
น้้อยลง เพราะต่่างคนต่่างก้้มหน้้าคุุยกัับคนอื่่�นๆ โดยไม่่สนใจ
คนในครอบครััว ทุุกคนอยู่่�ร่่วมกััน แต่่เพิิกเฉยต่่อกััน เพราะ
อิิ ทธิิ พลของการใช้้ มืื อ ถืือ จึึงเป็็นกัับดัักของระเบิิดเวลา ที่่�
ทำำ� ให้้ เ กิิ ดร ะยะห่่าง
ของคนใน
ครอบครััว และนำำ�ไป
สู่่�ความไม่่เข้้าใจ
กัั น และมีี ปัั ญ หา
แตกแยกกัั น ใน
ที่่�สุุด
อย่่างไรก็็ตาม
แม้้ ว่่ าเครื่่� อ งมืือ
สื่่�อสารจะมีีโทษ แต่่เครื่่�องมืือสื่่�อสาร ยัังเกิิดประโยชน์์ทางการ
ศึึกษา จากช่่วงการระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิท-19 ประเทศไทย
ได้้ใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีเครื่่อ� งมืือสื่่อ� สาร ด้้วยการจััดการ
เรีียนการสอนทางไกล เพื่่อ� เว้้นระยะห่่างทางสัังคม จนสามารถ
ควบคุุมการระบาดในได้้ช่่วงระยะหนึ่่�ง แต่่จากการประเมิินผล
การใช้้เครื่่อ� งมืือสื่่อ� สาร เพื่่อ� การเรีียนการสอนนั้้�น พบว่่า เด็็กที่่�
มีีฐานะยากจน ไม่่สามารถที่่�จะแสวงหาเครื่่�องมืือสื่่�อสารมาใช้้
เรีียนได้้ จึึงมีีเด็็กนัักเรีียนที่่�หลุุดออกจากระบบการศึึกษาเพิ่่�ม
ขึ้้�น แม้้ว่่ารััฐบาลจะจััดสรรแท๊๊ปเล็็ต เพื่่�อการศึึกษาให้้แก่่
นัักเรีียน แต่่ด้้วยงบประมาณที่่�จำำ�กััด และระบบพื้้�นฐานของ
อิินเตอร์์เน็็ต ที่่�ยัังไม่่สามารถเชื่่�อมโยงเข้้าถึึงในทุุกพื้้�นที่่�ได้้ เด็็ก
นัักเรีียนในชนบทห่่างไกล จึึงขาดโอกาสที่่�จะเรีียนรู้้�อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
อาจสรุุปได้้ว่่า การสื่่อ� สารนั้้�นสามารถสร้้างวััฒนธรรม
สร้้างคุุณธรรม และจิิตสำำ�นึกึ ในการรู้้�ผิิดชอบชั่่วดี
� ี ซึ่่ง� มัักจะได้้ยินิ
คำำ�ว่่า “จรรยาบรรณของสื่่�อ” ดัังนั้้�น กระบวนการสื่่�อสารจะ
ต้้องมีีประสิิทธิิภาพ และสมบููรณ์พ์ ร้้อม มีีข้อ้ มููลย้้อนกลัับ ทำำ�ให้้
การสื่่�อสารในภาคประชาสัังคม ไปในแนวทางเดีียวกััน ทำำ�ให้้
เกิิดความสงบสุุข ที่่�ได้้รัับข่่าวสารถููกต้้อง ตามความเป็็นจริิง
เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงสัังคมไปสู่่�ในสิ่่�งที่่�ดีียิ่่�งๆ ขึ้้�นไป...
เรื่่�องโดย พระครููภาวนาโสภิิต วิิ., ผศ.ดร.,
ผู้้�ร่่วมเขีียน/ตรวจทาน: พระวิิสิิษฐ์์ คำำ�ศัักดิ์์� (ภทฺฺทจาโร), บุุญ
ญาดา ประภััทรสิิริิ นัักวิิชาการอิิสระ
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กฎหมายน่่ารู้้�

กฎหมายใหม่่

Ü

berbrückungsleistungen

มีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1. Juli 2021 เป็็นต้้นไป
เหตุุผลของการมีีกฎหมายใหม่่ฉบัับนี้้� ก็็เพราะว่่า ผู้้�ที่่�มีีอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป เมื่่�อถููกให้้ออกจากงานแล้้ว
การที่่�จะได้้งานใหม่่นั้้�น เป็็นสิ่่�งที่่�ยากลำำ�บากเป็็นอย่่างยิ่่�ง เมื่่�อไม่่มีีอาชีีพ ก็็ไม่่มีีรายได้้ จึึงทำำ�ให้้เกิิด
ปััญหาเรื่่�องค่่าครองชีีพในการดำำ�รงชีีวิิต ถ้้าไม่่มีีเงิินเก็็บหรืือทรััพย์สิ์ ินอื่่�นๆ สำำ�รองไว้้เลย
บางรายถึึ ง กัั บ ต้้ องขอใช้้ สิิท ธิิ ขอรัั บ เงิิ นก่่อนครบ ตัั ว อย่่ า ง คืือ 21,510 ฟรัังค์์ต่่อปีี นี้้�คืือรายได้้ 75 เปอร์์เซ็็นต์์
เกษีียนอายุุ (AHV, AVS - เสาที่่� 1) หรืือเงิินสะสมสำำ�หรัับ ที่่�ท่่านจะต้้องได้้รัับ (คิิดจากปีี ค.ศ. 2021)
ผู้้�ทำำ�งาน (Pensionskasse [F: Caisse de pensions] – เสา
ที่่� 2) หรืือเงิินสะสมส่่วนตััวที่่�พวกเรารู้้�จััก ที่่�เรีียกว่่าเสาที่่� 3 ซึ่่�ง • มีี ท รัั พ ย์์ สิิ น ที่่� เ ป็็ น เงิิ น สดคนละไม่่เกิิ น 50,000 ฟรัั ง ค์์
จะเป็็นเหตุุให้้บุุคคลเหล่่านี้้� ตกอยููในสภาพ เป็็นผู้้�ขาดแคลน
คู่่�สมรส และคู่่�ที่่�จดทะเบีียนอยู่่�ร่่วมกััน มีีเงิินได้้รวมแล้้ว
หลัังจากอายุุครบเกษีียน ไม่่อยากใช้้คำำ�ว่่ายากจน
ไม่่เกิิน 100,000 ฟรัังค์์ บ้้านหรืืออะพาร์์ตเมนต์์ ไม่่นำำ�มา
คิิดรวมในจำำ�นวนนี้้�
	รััฐบาลประเทศสวิิส ตระหนัักถึึงปััญหานี้้�ดีี ดัังนั้้�น • เป็็นผู้้�ที่่ไ� ม่่ได้้รับั เงิินช่่วยเหลืือคนพิิการ หรืือรัับเงิินบำำ�นาญ
สมาชิิกของรััฐสภา รััฐบาลกลางอยู่่�ที่่�เบิิร์์น จึึงร่่วมกัันอนุุมััติิให้้
ผู้้�สููงอายุุ (AHV / AVS) มาใช้้ก่่อนอายุุครบเกษีียณ
มีีตรากฎหมายฉบัับใหม่่นี้้� เรีียกว่่า Überbrückungsleistungen (ÜL) [F: Prestations transitoires (PT)]
เมื่่�อมีีคุุณสมบััติิตรงตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และยื่่�น
หลัักฐานตามที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องการได้้ครบ ท่่านจะได้้รัับสิิทธิ์์�
คณะรััฐมนตรีี (Der Bundesrat)
ตั้้�งแต่่ต้้นเดืือนที่่�ยื่่�นคำำ�ร้้องขอ
ประกาศให้้ ก ฎหมายนี้้� มีี ผ ลบัั ง คัั บ ใช้้ ตั้้� ง แต่่วัั น ที่่�
1 กรกฎาคม 2021 เป็็นต้้นไป ไม่่ใช่่ผู้้�ตกงานทุุกราย จะมีีสิิทธิิ
ในการขอรัับเงิินช่่วยเหลืือตามกฎหมายใหม่่นี้้�
สิิทธิ์์�ที่่�ได้้รัับเงิิน ÜL จะสิ้้�นสุุดลง เมื่่�อ

คุุณสมบััติิของผู้้�ที่่�จะได้้รัับสิิทธิิขอเงิิน ÜL / PT
ได้้แก่่ บุุคคลเหล่่านี้้�

• มีีอายุุ 60 ปีี ในเดืือนที่่�ถููกให้้ออกจากงาน เรีียกง่่ายๆ ว่่า
ตกงานนั้้�นเอง
• มีีที่่�อยู่่�อาศััยในประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ ถ้้าเป็็นต่่างชาติิก็็
ต้้องมีีใบอนุุญาตพำำ�นััก
• เป็็นผู้้�ที่่�จ่่ายเงิินประกัันผู้้�สููงอายุุ (AHV / AVS) จนอายุุ
มากกว่่า 50 ปีี รวมเวลาที่่�จ่่ายอย่่างน้้อยเป็็นเวลา 20 ปีี
ในเวลานี้้�ท่่านจะต้้องมีีรายได้้อย่่างน้้อยปีีละ 75 เปอร์์เซ็็นต์์
จากการคิิดจากฐานเงิินบำำ�นาญ (ในอััตราสููงสุุดของเงิิน
AHV / AVS นั้้�นเอง)

8 รวงข้าว

• คุุณสมบััติดัิ งั กล่่าวข้้างต้้นเปลี่่ย� นแปลง
ไป เช่่น อาจจะมีีงานทำำ�หรืือมีีรายได้้
เพิ่่�มขึ้้�น
• มีีอายุุ ค รบวัั ย เกษีียณ หญิิ ง 64 ปีี
ชาย 65 ปีี (ขออธิิบายเพิ่่�มเติิม ข้้อนี้้�
เป็็นเรื่่�องอายุุเกษีียณ)
• เมื่่�อได้้รัับเงิินบำำ�นาญผู้้�สููงอายุุ AHV /
AVS (ข้้อนี้้�กล่่าวถึึงเรื่่อ� งรัับเงิินเกษีียณ)

ในบางรายที่่�ขาดแคลนจริิงๆ จะต้้องยื่่น� เรื่่อ� ง
ขอรัับเงิิน Ergänzungsleistung [F: Prestations
complémentaires] ก่่อนวัันอายุุครบเกษีียณ ไม่่ต้้อง
รอ

ยื่่�นคำำ�ร้้องขอใช้้สิิทธิ์์�รัับเงิิน ÜL ได้้ที่่�

มาตรฐานจำำ�นวนรายจ่่ายของ ÜL / PT ที่่�กำำ�หนด
kantonalen Ausgleichskassen [F: Caisses canto- ไว้้ตามอััตตราค่่าครองชีีพ ที่่�ผู้้�ขาดแคลนจะได้้รัับ มีีดัังต่่อไป
nales de compensation] ในรััฐที่่�ท่่านอาศััยอยู่่� จะมีีแบบ นี้้�	
ฟอร์์มให้้ ยกเว้้น 3 รััฐ ได้้แก่่
คิิดเป็็นรายได้้ต่่อปีี
1. บาเซิิลสตััดท์์ ยื่่น� เรื่่อ� งที่่� Sozialbeiträge [F: Cotisations • อยู่่�คนเดีียว 19,610 ฟรัังค์์
aux assurances sociales]
• คู่่�สมรส และคู่่�ที่่�จดทะเบีียนอยู่่�ร่่วมกััน 29,415
2. รััฐเจนีีวา ยื่่น� เรื่่อ� งที่่� Service des prestations compléฟรัังค์์
mentaires
3. รััฐซููริิคยื่่�นเรื่่�องที่่� Gemeinde / Communauté ที่่�อาศััย • เด็็กอายุุต่ำำ��กว่่า 11 ปีี หรืือเด็็กที่่อ� ายุุต่ำำ��กว่่า 25 ปีี
กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� 10,260 ฟรัังค์์ เด็็กคนต่่อๆ ไปจะ
อยู่่�เงิิน ÜL คิิดเป็็นรายจ่่ายต่่อปีี แต่่จ่่ายให้้เป็็นรายเดืือน
ไม่่ว่่าจะเป็็นการตกงานเพราะป่่วย หรืือพิิการ
ได้้รัับในอััตตราที่่�ลดลง
	จำำ�นวนเงิินที่่�จะได้้รัับ คืือส่่วนต่่างของรายจ่่าย ที่่�ไม่่
พอสำำ�หรัับค่่าครองชีีพขั้้�นต่ำำ�� ตามมาตรฐานประเทศสวิิตเซอร์์
แลนด์์
	สำำ�หรัับคนเดีียวค่่าใช้้จ่่ายจะสููงกว่่าอยู่่�แบบคู่่�สมรส
หรืือคู่่ที่่� จ� ดทะเบีียนอยู่่ด้� ว้ ยกััน ยกตััวอย่่าง คนเดีียวรายจ่่ายต่่อ
ปีี 44,123 ฟรัังค์์ คู่่�สมรส 66,184 ฟรัังค์์ต่่อปีี ( มาตรฐานปีี
ค.ศ. 2021)
	ผู้้�ที่่�มีลูี กู ที่่�กำำ�ลังั ศึึกษาอยู่่� และอายุุน้อ้ ยกว่่า 25 ปีี ทาง
ÜL / PT ก็็จะให้้เงิินช่่วยเหลืือนี้้�ด้้วย

• ค่่าเช่่าที่่�อยู่่�อาศััย และค่่าน้ำำ��ค่่าไฟ แต่่ละพื้้�นที่่�จะ
มีีราคาไม่่เหมืือนกััน
• ค่่าประกัันต่่างๆ เช่่น เบี้้�ยประกััน AHV / AVS
หรืือ Pensionskasse / Caisse de pensions
• ค่่าเบี้้�ยประกัันเงิินบำำ�นาญในรายที่่ป� ระกอบอาชีีพ
อิิสระ
• ค่่าเบี้้�ยประกัันสุุขภาพพื้้�นฐานตามกฎหมายบัังคัับ
แบบเหมาจ่่ายต่่อปีี
• ค่่าเลี้้�ยงดูู ตามศาลสั่่�ง

หลัังจากยื่่�นคำำ�ร้้องขอใช้้สิิทธิ์์� เจ้้าหน้้าที่่�จะทำำ�การตรวจสอบเส้้นทางการเงิินของผู้้�ขอใช้้สิิทธิ์์� โดยจะตรวจสอบย้้อนหลััง
ไปหลายปีี
• ว่่าในระยะเวลาที่่�ผ่่านมา มีีการโอนเงิินหรืือทรััพย์์สิินไปให้้ผู้้�อื่่�นหรืือไม่่ ถ้้าไม่่โปร่่งใส อาจจะถููกลดจำำ�นวนเงิินช่่วยเหลืือหรืือ
อาจจะไม่่ได้้รัับสิิทธิ์์�เลย
• ถ้้าคู่่�สมรสหรืือคู่่�จดทะเบีียน ฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งตั้้�งใจออกจากงานด้้วยตััวเอง อาจจะถููกลดเงิินช่่วยเหลืือ หรืือถููกตััดสิิทธิ์์�
• จงใจใช้้จ่่ายเงิินหรืือทรััพย์์สิินที่่�มีีอยู่่�ให้้มากที่่�สุุด โดยขาดเหตุุผลที่่�สมควร อาจจะทำำ�ให้้ถููกตััดสิิทธิ์์�ที่่�จะได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือ

ผู้้�ที่่�รัับเงิินช่่วยเหลืือต้้องทำำ�หน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้� คืือ

เมื่่�อสถานะทางการเงิินมีีการเปลี่่�ยนแปลง จะด้้วยเหตุุใดๆ ก็็ตาม เช่่น เงิินที่่�ได้้รัับไม่่พอสำำ�หรัับการดำำ�รงชีีวิิต หรืือเงิิน
ที่่�ได้้รัับจาก ÜL / PT มากเกิินไป เนื่่�องจากมีีรายได้้อื่่�นมาเพิ่่�ม ในกรณีีนี้้�ท่่านต้้องแจ้้งทาง ÜL / PT ทัันทีี ถ้้าไม่่ปฏิิบัติั ิตาม
ทาง ÜL / PT จะให้้จ่่ายเงิินคืืนแบบย้้อนหลัังด้้วย
หน่่วยงาน ÜL / PT จะตรวจสอบสถานะทางการเงิินของผู้้�ที่รั่� ับสวััสดิิการนี้้�เป็็นระยะๆ
	ขอชี้้�แจงค่่ะ ที่่�ไม่่แปลชื่่�อประเภทของเงิินสวััสดิิการเป็็นภาษาไทย เนื่่�องจากต้้องการให้้ท่่านเข้้าใจเมื่่�อคุุยกัับสามีีหรืือ
แฟนหรืือคนในครอบครััว รวมทั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ว่่าเขาพููดคุุยกัันถึึงเรื่่�องอะไร และจะต้้องขอรัับสิิทธิ์์�ใช้้เงิินประเภทไหน
เนื่่�องจากในสวิิตเซอร์์แลนด์์ มีีเงิินสวััสดิิการช่่วยเหลืือหลากหลาย...
ข้้อมููลจาก Beobachter 28. Juni 2021
แปลโดย ก.ไตรคำำ�
รวงข้าว
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สััญญาสมรส

โดย นกฮููก

มารู้้ � จัั ก
สัั ญ ญาสมรสกัั น ค่่ ะ
สัั ญ ญาสมรส
คืื อ อะไร เพื่่� อ อะไร
มีีประโยชน์์ อ ย่่ า งไร
ทำำ � ไมต้้องมีี
สัั ญ ญาสมรส
คู่่�สมรสจำำ�นวนหนึ่่�งทำำ�สััญญา
สมรส เพื่่�อจััดการแบ่่งแยกทรััพย์์สิินที่่�
ตนมีี มาก่่อนสมรส และ/หรืือทรััพย์์สินิ ที่่�
ตนทำำ� งาน หามาได้้ ห ลัั ง การสมรส
ระหว่่างอยู่่� ร่่ว มกัั น คุุ ณ จะคิิ ด อย่่างไร
ขณะกำำ�ลังั หวานแหวว เตรีียมงานแต่่ง แต่่
ต้้องมาคิิดถึึงว่่า เมื่่�อต้้องหย่่า จะแบ่่ง
สมบััติกัิ นั อย่่างไร ไม่่โรแมนติิคเลยใช่่ไหม
	ส่่วนใหญ่่จะเข้้าใจผิิดว่่า สััญญา
สมรสทำำ�ขึ้้น� เผื่่อ� ไว้้กรณีีที่่ต้� อ้ งหย่่าร้้าง ไม่่
ต้้องแย่่งชิิง แบ่่งแยกสมบััติิ เพราะบัันทึึก
ส่่วนแบ่่งไว้้ แ ล้้ ว ทั้้�งที่่� ค วามจริิ ง แล้้ว
สัั ญญ าสมรสน่่าจะเป็็ น ประโยชน์์ กัั บ
คู่่� ส มรสแม้้ ใ นกรณีี ที่่� ไ ม่่ได้้ ห ย่่าร้้ า ง
ทรััพย์์สิินของคู่่�สมรส ที่่�เป็็นสิินส่่วนตััวที่่�
มีีมาก่่อนสมรส และทรััพย์์สินิ ที่่�ทั้้ง� สองคน
ร่่วมกัันสร้้างระหว่่างการสมรส หรืือสิิน
สมรส ยัังมีีผลต่่อเนื่่�องไปถึึงแบ่่งมรดก
ของทายาท เมื่่�อมีีการเสีียชีีวิิตด้้วย
	ถ้้าไม่่มีีสัญญ
ั าสมรส ก็็ให้้เป็็นไป
ตามกฏหมาย เช่่น กรณีีที่่คู่่� ส� มรสเสีียชีีวิติ
พ่่อม่่ายหรืือแม่่ม่่าย จะต้้องแบ่่งทรััพย์์สินิ
10 รวงข้าว

ที่่�มีี ครึ่่�งหนึ่่�งให้้ลููกหรืือหลาน ตามลำำ�ดัับทายาท และถ้้าคู่่�สมรสเคยซื้้�อบ้้าน
ร่่วมกััน บ้้านจะเป็็นมรดกที่่�ต้้องแบ่่งครึ่่�ง จึึงอาจต้้องขายบ้้าน เพื่่�อนำำ�เงิินมาจ่่าย
ส่่วนแบ่่งมรดก แต่่ถ้้ามีีสัญญ
ั าสมรสจะช่่วยให้้การแบ่่งมรดก ได้้สัดส่่ว
ั นตามความ
ประสงค์์ที่่�ลงไว้้ในสััญญานั้้�น เช่่น ทำำ�ให้้คู่่�สมรสที่่�ยัังมีีชีีวิิตได้้มรดกในส่่วนบัังคัับ
ของคู่่�สมรส ตามกฏหมาย ณ ปััจจุุบััน (ค.ศ. 2021) สามารถลงในสััญญา เพื่่�อให้้
ผู้้�เป็็นม่่ายได้้รัับแบ่่งมรดกมากกว่่าครึ่่�ง(1/2) คืือมีีสิิทธิิที่่�จะได้้ถึึง 5/8 ส่่วน ลููกที่่�
เป็็นทายาทจะได้้รัับมรดกส่่วนที่่�กฏหมายบัังคัับเพีียง 3/8 ส่่วน หรืือถ้้าฝ่่ายหนึ่่�ง
ทำำ�งานส่่วนตััว มีีบริิษััทส่่วนตััว ยิ่่�งควรทำำ�สััญญาสมรส แยกสิินส่่วนตััวออก เพื่่�อ
ไม่่ให้้ความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในบริิษััทมีีผลกระทบต่่อทรััพย์์สิินส่่วนตััว หรืือ
สิินสมรสทั้้�งหมด
ข้้อความในสััญญา โดยเฉพาะการแบ่่งมรดก ต้้องไม่่ขััดกับั กฏหมาย
ดัังนั้้�นเราต้้องใช้้ทนายในการเขีียนสััญญา การทำำ�สัญญ
ั าสมรส ทั้้�งสองฝ่่ายต้้องลง
นามต่่อหน้้าทนาย จึึงจะมีีผลบัังคัับตามกฏหมาย ในการขอแก้้ไขสััญญา ก็็เช่่น
เดีียวกััน สััญญาสมรสนี้้�ทำำ�ได้้ก่่อนการสมรส
หรืือหลัังการจดทะเบีียนสมรส และ
		
ในภายหลัังเมื่่�อต้้องการเปลี่่�ยนแปลงข้้อความสามารถทำำ�ได้้

การจััดทรััพย์์สิินที่่�เป็็นสิินสมรส (Güterstand)

ข้้อตกลงการแยกทรััพย์์สิินในสััญญาสมรส ตามกฏหมาย สามารถ
ทำำ�สััญญาได้้ 2 ลัักษณะ คืือ
1.
การจััดการทรััพย์์สิินสมรสร่่วมกััน (Gütergemeinschaft) และ
2.
การจััดแยกทรััพย์์สิินทุุกอย่่าง (Gütertrennung)
การจััดการทรััพย์์สิินสมรสร่่วมกััน (Gütergemeinschaft)
ทรััพย์์สิินแบ่่งได้้เป็็นสามประเภท คืือ
- สิินส่่วนตััวของฝ่่ายหญิิง
- สิินส่่วนตััวของฝ่่ายชาย
- สิินสมรส ส่่วนรวมที่่�เป็็นของทั้้�งสองฝ่่าย

สิินส่่วนตััวคืือ ทรััพย์์สิินที่่�มีีมาก่่อนจดทะเบีียนสมรส สิินสมรส คืือ

ทรััพย์์สิินที่่�ได้้มาหลัังจดทะเบีียนสมรส เช่่น เงิินรายได้้จากการทำำ�งาน ดอกเบี้้�ย
เงิินฝาก รายได้้ต่่างๆ ที่่�ทั้้ง� สองฝ่่ายร่่วมกัันสรรหา และบริิหารการเงิินจำำ�นวนนั้้�น
(อาจยกเว้้นรายได้้บางส่่วนที่่�ได้้มาจากการบริิหารทรััพย์์สิินที่่�เป็็นสิินส่่วนตััว)
	สิินสมรส เป็็นทรััพย์์สิินที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังการจดทะเบีียนสมรส และไม่่ได้้
กำำ�หนดเป็็นสิินส่่วนตััวในสััญญาสมรส เมื่่�อจะหย่่าต้้องแบ่่งคนละครึ่่�ง

	ส่่วนหนี้้�สิิน ขึ้้�นกัับประเภทของหนี้้� ซึ่่�งบางประเภทต้้องใช้้หนี้้�ด้้วยเงิินส่่วนตััว
หรืือเงิินจากสิินสมรสส่่วนหนึ่่�ง หรืือจากสิินสมรสทั้้�งหมด โดยเฉพาะถ้้าเป็็นหนี้้�ที่่นำ� ำ�มาใช้้
ในครััวเรืือนร่่วมกััน

การจััดแยกทรััพย์์สิินทุุกอย่่าง (Gütertrennung)

	สััญญาประเภทนี้้� ต้้องการแยกสิินส่่วนตััวที่่�ต่่างฝ่่ายมีีมาก่่อนสมรส และทรััพย์์สิินที่่�ต่่างฝ่่ายหามาได้้
ระหว่่างสมรส ให้้ถืือเป็็นสิินส่่วนตััวด้ว้ ย ซึ่่ง� รวมเงิินรายได้้ของตนเอง กัับทั้้�งหนี้้�สินิ ที่่�ตนเป็็นผู้้�ก่่อ ต้้องรัับผิิดชอบ
ด้้วยตนเอง เมื่่�อต้้องหย่่าขาดจากกััน ก็็ไม่่ต้้องแบ่่งส่่วนใดๆ
โอ้้เนาะ แล้้วความเป็็นอยู่่� ค่่าบ้้าน ค่่ากิินอยู่่� ค่่าใช้้จ่่ายในครอบครััว ใครจะจ่่ายส่่วนไหน ก็็ตกลงกััน ให้้
ดีีก่่อนเน้้อ น่่าจะบัันทึึกในสััญญาสมรสด้้วยละมััง ดัังนั้้�นจะเซ็็นสััญญาอะไรกััน ก็็สอบถามกัันตรงไปตรงมาก่่อน
ตอนยัังรัักกัันนั่่�นแหละ การจััดแบ่่งทรััพย์์สิินของคู่่�สมรสตามกฏหมาย
			
(Errungenschaftsbeteiligung)
	ถ้้าคู่่ส� มรสไม่่ได้้ทำำ�สััญญาสมรส ไม่่ได้้ให้้ข้อ้ ตกลงใดๆ ไว้้ เมื่่อ� ต้้องหย่่าหรืือตายจากกััน การจััดทรััพย์์สินิ
ตามกฏหมายกำำ�หนด ได้้ดัังนี้้�
• สิินส่่วนตััวที่่มี� ก่่ี อนการสมรส รวมถึึงมรดก และของขวััญที่่ไ� ด้้รับั หลัังจดทะเบีียนสมรส เป็็นทรััพย์์สินิ ส่่วนตััว
ของผู้้�นั้้�น และเป็็นผู้้�จััดการทรััพย์์สิินด้้วยตนเอง
• เงิินในบััญชีี เงิินรายได้้ ดอกเบี้้�ย และเงิินที่่�จ่่ายเข้้ากองทุุนเสาที่่� 3 เป็็นส่่วนที่่�เจ้้าของบััญชีีบริิหารจััดการ
ด้้วยตนเอง
• เมื่่�อต้้องหย่่า ทรััพย์์สิินที่่�เป็็นสิินสมรส จะถููกแบ่่งครึ่่�ง ฉะนั้้�นเมื่่�อซื้้�อบ้้าน อพาร์์ทเม้้นต์์ หรืือของใช้้ในบ้้าน
เช่่น เฟอร์์นิิเจอร์์ หรืือการลงทุุนในการซื้้�อหุ้้�น ซื้้�อของมีีค่่า จะต้้องนำำ�มาแบ่่งกัันคนละครึ่่�ง
• ฝ่่ายใดสร้้างหนี้้�สินิ ต้้องใช้้หนี้้�ด้้วยทรััพย์์สินิ ส่่วนตััว ยกเว้้นกรณีีที่่�อีกี ฝ่่ายหนึ่่�งยิินยอมช่่วยเหลืือ หรืือเป็็นหนี้้�
สิินที่่�นำำ�มาใช้้ในครััวเรืือน ที่่�ต้้องรัับผิิดชอบร่่วมกััน

ฝากข้้อความ

เขีียนสััญญายกเลิิกค่่าเลี้้�ยงดููได้้ไหม

การเขีี ย นสัั ญญ ามีี แ บบฟอร์์ ม และมีี ข้้ อ กำำ� หนดที่่�
สามารถบัันทึึกในสััญญาเรื่่อ� งการแยกสิินส่่วนตััว สิินสมรส หรืือ
ทรััพย์์สินิ ที่่�แต่่ละฝ่่ายหาได้้ รวมถึึงผลประโยชน์์ที่่ไ� ด้้จากสิินส่่วน
ตััว แต่่ก็็มีีบางสิ่่�งที่่�ไม่่สามารถแสดงในสััญญาได้้ คืือ ขอยกเลิิก
ค่่าเลี้้� ย งดูู บุุ ต ร-ภรรยา ค่่าดูู แ ลรัั ก ษาสุุ ข ภาพ ข้้ อ ความใด
ในสััญญาที่่�เขีียนได้้หรืือไม่่ได้้อย่่างไร เพื่่อ� ให้้สัญญ
ั าถููกต้้องตาม
กำำ�หนดกฏหมาย ทนายจะสามารถช่่วยได้้

	สำำ�หรัับชาวเราที่่�ยัังไม่่เก่่งกล้้าในภาษาของสััญญา
สมรส ก่่อนจะลงนามในสััญญา ควรที่่�จะได้้หาคนแปล และอ่่าน
ให้้เข้้าใจก่่อน รวมไปถึึงเอกสารใดๆ ถ้้ายัังไม่่เข้้าใจข้้อความ ต้้อง
แปลเป็็นไทยก่่อนเสมอ เพราะถ้้าลงชื่่�อไปแล้้ว เมื่่�อภายหลัังมีี
เหตุุขััดแย้้ง จะอ้้างว่่าลงชื่่�อโดยไม่่เข้้าใจข้้อความ ขอเป็็นโมฆะ
ไม่่ได้้ ศาลไม่่รัับฟัังจ้้า

คำำ�และความหมาย

• สัั ญญ าสมรส (Ehevertrag,contrat de mariage,
convenzione matrimonile)
• สิิ น สมรส (Güterstand, régime matrimonial,
regime dei beni)

การจััดการทรััพย์์สิิน ตามกฎหมายมีี 3 ประเภท

1. การจััดแบ่่งทรััพย์์สิินทั้้�งหมดตามกฏหมาย (Errungenschaftsbeteiligung, Participation aux acquits,
Partecipazione agli acquisti)
2. การจััดการทรััพย์์สิินสมรสร่่วมกััน ตามสััญญาสมรส (Gütergemeinschaft, Communauté des biens,
Comunione dei beni)
3. การจััดแยกทรััพย์์สิินทุุกอย่่าง ตามสััญญาสมรส (Gütertrennung, Séparation des biens, Separazione
dei beni)
อ้้างอิิง: https://www.ch.ch/ , https://www.familienrechtsinfo.ch/
รวงข้าว
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เงิิ นช่่ วยเหลืื อครอบครัั ว

แปลโดย เฟราฮีีรชิิ

หลายวัันก่่อนได้้ยิิน น้้องๆ คุุยให้้ฟัังว่่า มีีพวกเรา เงิิ น ช่่วยเหลืือการเกิิ ด และการรัั บ เลี้้� ย งบุุ ต รบุุ ญธรร ม
หลายคน ไม่่รู้้�ว่่าลููกๆ ได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือรายเดืือน ถ้้าสามีีไม่่
กรณีีรััฐแนะนำำ� (รััฐที่่�จ่่ายคืือ รััฐ Fribourg, Geneva,
บอก ส่่วนตััวเองเป็็นคนไม่่มีีลููกเต้้ากะเขา ก็็เลยไปหาข้้อมููล
Jura, Lucerne, Neuchâtel, Uri, Vaud และ Wallis
มาบอกต่่อๆ กััน หวัังว่่าจะเป็็นประโยชน์์กัับเพื่่�อนๆ สมาชิิก
ส่่วนรััฐ Schwyz ให้้เฉพาะเงิินช่่วยเหลืือการเกิิด )
นะคะ

เงิินช่่วยเหลืือครอบครััว มาจากไหน

	ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์เป็็นประเทศที่่�ให้้ความดููแล 1. นายจ้้าง (Arbeitgeber) จ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุน
คุ้้�มครองประชากรดีีมากประเทศหนึ่่ง� มีีสวััสดิิการให้้ความช่่วย
ทดแทนเพื่่�อครอบครััว (Familienausgleichskassen
เหลืือหลายอย่่างไม่่ว่า่ จะเป็็นสวััสดิิการผู้้�สููงอายุุ สวััสดิิการคน
= FAK) ตามอััตราที่่� AHV กำำ�หนดซึ่่�งแต่่ละเขต ไม่่เท่่า
พิิการ สวััสดิิการตกงาน และอีีกหลายอย่่าง
กััน แต่่ในเขตปกครองของรััฐ Wallis ลููกจ้้าง ต้้องจ่่ายเงิิน
เข้้ากองทุุนด้้วย
	รวมทั้้�งสวััสดิิการสำำ�หรัับครอบครััว ที่่�มีีบุุตร หรืือ 2. ผู้้�ประกอบธุุรกิจิ ส่่วนตััว จ่่ายเงิินสมทบเข้้ากองทุุนทดแทน
เรีียกง่่ายๆ คืือ เงิินเดืือนเด็็กหรืือเงิินที่่�เด็็กได้้รัับนั่่�นเอง ซึ่่�ง
เพื่่�อครอบครััว ตามรายได้้ ในอััตราที่่� AHV กำำ�หนด ซึ่่�ง
แต่่ละรััฐจะจ่่ายให้้ไม่่เท่่ากััน แต่่รััฐบาลกลางกำำ�หนดไว้้ดังั นี้้� คืือ
แต่่ละเขต ไม่่เท่่ากััน และจะคำำ�นวณจากเงิินได้้ไม่่เกิิน
148,200 ฟรัังค์์สวิิสต่่อปีี
และกองทุุนทดแทนเพื่่อ� ครอบครััว (Familienausเงิินช่่วยเหลืือครอบครััวนี้้�มีี 3 ประเภท:
gleichskassen = FAK) นี้้� เป็็นหน่่วยงานที่่�ดำำ�เนิินการจ่่าย
1. เงิินสงเคราะห์์บุตุ ร (Kinderzulage = KZG) ตั้้ง� แต่่แรก เงิินช่่วยเหลืือครอบครััว
เกิิดจนถึึงอายุุ 16 ปีี (สำำ�หรัับเด็็กป่่วยหรืือเด็็กพิิการ ที่่�ไม่่
สามารถทำำ�งานได้้ ช่่วยเหลืือถึึงอายุุ 20 ปีี) อย่่างน้้อย ผู้้มีีสิ
� ทธิ์์
ิ ข� อรัับเงิินช่่วยเหลืือบุุตร (คนที่่อ� าศััยอยู่่�ใน
200 ฟรัังค์์ ต่่อเด็็กหนึ่่�งคน ต่่อเดืือน สำำ�หรัับคนที่่�ทำำ�งาน
สวิิตเซอร์์แลนด์์)
ในภาคการเกษตร จะมีีกฎข้้อบัังคัับพิิเศษ ถ้้าอยู่่�บนเขา
ปกติิจะจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือบุุตรให้้กัับคนใด คนหนึ่่�ง
จะได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือเพิ่่�มขึ้้�น 20 ฟรัังค์์ และตััวคนงาน
ระหว่่างมารดา บิิดา หรืือคนอื่่�นที่่�ได้้สิิทธิิดููแลเด็็ก แต่่ถ้้ามีี
เอง ก็็จะได้้ค่่าใช้้จ่่ายภายในครััวเรืือนอีีก 100 ฟรัังค์์ ต่่อ
หลายคน ที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติใิ นการรัับเงิินช่่วยเหลืือครอบครััว การ
เดืือน
ให้้สิิทธิ์�จ์ ะขึ้้�นอยู่่�กัับการจััดอัันดัับต่่อไปนี้้�:
2. เงิิ น ช่่วยเหลืือการศึึ ก ษา (Ausbildungszulage)
สำำ�หรัับเด็็กอายุุ 16-25 ปีี ที่่�กำำ�ลัังศึึกษาเล่่าเรีียนฝึึกงาน
1. ลููกจ้้าง;
อย่่างน้้อย 250 ฟรัังค์์ต่่อเด็็กหนึ่่�งคน ต่่อเดืือน
• คนที่่�ได้้ดููแลบุุตร จนกว่่าจะบรรลุุนิิติิภาวะ
• ในกรณีีแยกอยู่่� หรืือหย่่าร้้าง ที่่�พ่่อแม่่ได้้ดูแู ลบุุตรร่่วมกััน
12 รวงข้าว

หรืือทั้้�งพ่่อและแม่่ไม่่ได้้ดููแลลููกเลย ถ้้า
เด็็กอยู่่�กัับใครจนอายุุบรรลุุนิิติิภาวะ
คนนั้้�นเป็็นคนได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือ
• หากบุุคคลที่่�มีสิี ทิ ธิิทั้้ง� สองอาศััยอยู่่ด้� ว้ ย
กัันกัับเด็็ก ผู้้�ที่่ทำ� ำ�งานในรััฐ ที่่�เด็็กอาศััย
จะเป็็ น ผู้้�ยื่่� น เรื่่� อ งและได้้ รัั บ เงิิ น ช่่วย
เหลืือบุุตร
• ถ้้าทั้้�งพ่่อและแม่่ ทำำ�งานประจำำ�
แต่่ทำำ� งานคนละรัั ฐ ให้้ ค นที่่� ทั้้� ง อยู่่�
อาศััยและทำำ�งานในรััฐนั้้�น เป็็นคนยื่่�น
เรื่่�องขอเงิินช่่วยเหลืือบุุตร และถ้้ารััฐที่่�
ยื่่น� เรื่่อ� งให้้เงิินช่่วยเหลืือน้้อยกว่่าอีีกรััฐ
ก็็ให้้ขอเงิินส่่วนต่่างจากอีีกรััฐได้้ เช่่น
เดีียวกัับคนที่่�ทำำ�อาชีีพอิิสระ ที่่�มีรี ายได้้
มากกว่่ายื่่�นเรื่่�องขอ
• หากคุุ ณ ทำำ� งานโดยนายจ้้ า งต่่างกัั น
ค่่าจ้้างจะรวมเข้้าด้้วยกััน นายจ้้างที่่�
จ่่ายค่่าจ้้ า งสูู ง สุุ ด เป็็ น ผู้้�รัั บ ผิิ ด ชอบ
ค่่าเลี้้�ยงดููครอบครััว
2. สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ทำำ�งาน จะมีีสิิทธิิได้้รัับ
เงิินช่่วยเหลืือบุุตร ถ้้ารายได้้ที่่�ยื่่�นเสีียภาษีี
ประจำำ�ปีี ไม่่เกิิน 42,660 ฟรัังค์์
	สำำ�หรัับคนทำำ�งานตามฤดููกาล หรืือ
ผู้้�ทำำ�งานข้้ามพรมแดน มาทำำ�งานในสวิิส
จากประเทศ EU / EFTA ก็็มีสิี ิทธิ์์�ได้้รัับเงิิน
ช่่วยเหลืือบุุตร หากคู่่�ของคุุณ ทำำ�งานใน
ประเทศที่่�คุุณอยู่่� ซึ่่�งมีีลููกๆ อาศััยอยู่่�ด้้วย
คุุณจะได้้รับั เงิินช่่วยเหลืือบุุตร จากประเทศ
ที่่�คุณ
ุ อาศััย ส่่วนต่่างสวิิตเซอร์์แลนด์์จะจ่่าย
ให้้ เช่่น ภรรยาทำำ� งาน และอาศัั ย อยู่่� ที่่�
ฝรั่่�งเศสกัับลููกๆ สามีีข้้ามมาทำำ�งานในสวิิต
เซอร์์แลนด์์ ภรรยาได้้เงิินช่่วยเหลืือบุุตรจาก
ฝรั่่�งเศส 100 ฟรัังค์์ เพราะฉะนั้้�น ทางสวิิส
จะจ่่ายให้้สามีีอีกี 100 ฟรัังค์์ นั่่�นคืือส่่วนต่่าง
สำำ�หรัับเด็็ก 1 คน จะได้้ 200 ฟรัังค์์ ต่่อเดืือน
	ต้้องยื่่�นคำำ�ร้้องขอค่่าเลี้้�ยงดููบุุตร
เงิินช่่วยเหลืือบุุตร จะไม่่ได้้รัับโดยอััตโนมััติิ
คุุณต้้องยื่่�นเรื่่�องขอ ซึ่่�งสามารถขอย้้อนหลััง
ได้้ไม่่เกิินห้้าปีี

	ลููกจ้้าง ต้้องยื่่�นคำำ�ขอรัับเงิินช่่วยเหลืือบุุตรต่่อนายจ้้าง นายจ้้าง
จะส่่งใบคำำ�ร้้อง (Gesuch um Ausrichtung der Kinderzulagen)
ไปยัังสำำ�นัักงานกองทุุนทดแทนเพื่่�อครอบครััว (Familienausgleichskasse = FAK) เมื่่�อสำำ�นัักงานตรวจสอบ แล้้วใบคำำ�ร้้องได้้รัับการอนุุมััติิ
นายจ้้างก็็จะจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือบุุตรนี้้� พร้้อมกัับค่่าจ้้างรายเดืือน ให้้กัับ
ลููกจ้้างคนนั้้�น
	สำำ�หรัับผู้้�ประกอบอาชีีพอิิสระ ต้้องส่่งใบคำำ�ร้้องไปยัังกองทุุน
ทดแทนครอบครััว เพื่่�อขอรัับเงิินช่่วยเหลืือบุุตรด้้วยตนเอง
	สำำ�หรัับผู้้�ที่่ไ� ม่่ได้้ทำำ�งานประจำำ� ส่่งใบคำำ�ร้อ้ งไปยัังกองทุุนทดแทน
เพื่่�อครอบครััว ซึ่่�งบริิหารจััดการโดยกองทุุนเงิินบำำ�นาญ (AHV) ในรััฐที่่�อยู่่�

ผู้้�รัับเงิินช่่วยเหลืือบุุตร มีีหน้้าที่่�ต้้องรายงาน

หากมีีการเปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งเรื่่�องส่่วนบุุคคล การเงิิน และวิิชาชีีพ
ที่่�ส่่งผลต่่อสิิทธิิ (รวมถึึงการศึึกษาของเด็็ก) และจำำ�นวนเงิินช่่วยเหลืือที่่�สููง
ขึ้้�น คุุณจะต้้องรายงานไปยัังนายจ้้างของคุุณ หรืือกองทุุนทดแทนเพื่่�อ
ครอบครััวด้้วยเช่่น เรื่่�องการเกิิด หรืือการตายของเด็็ก เด็็กย้้ายออกจาก
สวิิตเซอร์์แลนด์์ การเข้้าเรีียน หรืือสิ้้�นสุุดการศึึกษาของเด็็ก การแยกหรืือ
การหย่่าร้้าง และการเปลี่่�ยนแปลงการดููแลของผู้้�ปกครอง เป็็นต้้น
ที่่�มา: Merktblatt «Familienzulagen Stand am 1. Januar 2021»
www.ahv-iv.ch
https://www.eak.admin.ch/eak/de/home/dokumentation/kinder/
familienzulagen.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/51/de
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ทธิิของผู้้�ดูแ
ู ลเด็็ก
ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือ
				มีีอาการป่่วยหนััก
เริ่่� ม ตั้้�งแต่่						ครอบครัั
วัั น ที่่� 1 กรกฎาคม 2021
ว
อบอุ่่�
น
เป็็ น ต้้นไป มีีกฎหมายใหม่่ ให้้สิิ ท ธิิ พ่ ่ อ แม่่
หรืื อ ผู้้ � ป กครอง ผู้้ � ดูู แลเด็็ ก ได้้รัั บสิ ิ ท ธิิ ใ นการ
ลางาน ไปดููแลครอบครัั ว อบอุ่่�น

เริ่่�มตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2021 เป็็นต้้นไป มีี
กฎหมายใหม่่ ให้้สิิทธิิพ่่อแม่่ หรืือผู้้�ปกครอง ผู้้�ดููแลเด็็กได้้รัับ
สิิทธิิในการลางาน ไปดููแลเด็็กป่่วยที่่�มีอี าการหนััก เป็็นเวลา 14
สััปดาห์์ โดยยัังได้้รัับเงิินเดืือนปรกติิ เพื่่�อใช้้เวลาในการดููแลลููก
ที่่�ป่่วยหนัักอย่่างใกล้้ชิิด ไม่่ต้้องพะวงเรื่่�องตกงาน เนื่่�องจากมีี
กฎหมายใหม่่ให้้ความคุ้้�มครองแล้้ว ทางรััฐบาลสวิิสมีีความ
ประสงค์์ให้้ครอบครััว และพ่่อแม่่หรืือผู้้�ปกครอง มีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ
ที่่�ดีีในการประกอบอาชีีพ พร้้อมไปกัับการดููแลครอบครััว

• ในกรณีีที่่�พ่่อหรืือแม่่ทำำ�งานพาร์์ทไทม์์
• พ่่อแม่่ที่่�ตกงานและอยู่่ใ� นระหว่่างรัับเงิินช่่วยเหลืือ
คนว่่างงาน
• พ่่อแม่่ที่่�รับั เงิินช่่วยเหลืือคนพิิการ หรืืออยู่่ใ� นระยะ
เวลารัับเงิินชดเชยเนื่่�องจากเกิิดอุบัุ ัติิเหตุุ
• แม่่และพ่่อไม่่ได้้ จ ดทะเบีี ย นสมรส แต่่ได้้ จ ด
ทะเบีียนรัับรองบุุตรถููกต้้องตามกฎหมาย ก็็จะได้้
รัับสิิทธิิวัันลาหยุุด เท่่าเทีียมกัับคู่่�ที่่�จดทะเบีียน
สมรส

� เด็็กมีีอาการป่่วย หรืือมีีอุุบััติิเหตุุ
เมื่่อ
� อาการรุุนแรงถึึงขนาดไหน จึง
เกิิดขึ้้น
ึ จะเรีียก
ว่่า ป่่ ว ยหนัั ก
มีีหลัักการพิิ จารณดัังนี้้�

เด็็กจะมีีอาการเช่่นนี้้� คืือ
1. เมื่่อ� เด็็กได้้รับั อุุบัติั เิ หตุุ หรืือเจ็็บป่่วยด้้วยโรคอื่่น� ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น
ทางด้้ า นร่่างกายหรืือจิิ ต ใจ ซึ่่� ง เป็็ น สาเหตุุ ใ ห้้ เ กิิ ดคว าม
เปลี่่�ยนแปลงทางด้้านสุุขภาพไม่่เหมืือนปรกติิ
2. ผลจากการเจ็็บป่่วยนั้้�น อาจจะอยู่่�ในขั้้�นถึึงแก่่ชีีวิิตได้้
3. เด็็กต้้องได้้รัับการดููแลรัักษาอย่่างใกล้้ชิิดมากขึ้้�น เป็็นพิิเศษ
มากกว่่าการเจ็็บป่่วยทั่่�วๆ ไป
4. แม่่ พ่่อ ผู้้�ปกครอง หรืือผู้้�ได้้รับั อำำ�นาจให้้มีสิี ทิ ธิิดูแู ลเด็็ก ถ้้าฝ่่าย
ใดฝ่่ายหนึ่่�งจำำ�เป็็นจะต้้องลางานเป็็นระยะเวลานานเพื่่�อการ
ดููแลเด็็ก
คุุณสมบััติขิ องผู้้�ที่่�จะได้้รัับสิิทธิิวัันลา 14 สััปดาห์์ คืือ บุุคคลดััง
ต่่อไปนี้้�
• พ่่อ แม่่ ที่่�ประกอบอาชีีพอยู่่�ทุุกคน ที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องลาหยุุดงาน
เพื่่�อดููแลเด็็ก ไม่่ว่่าจะเป็็นลููกจ้้าง นายจ้้างหรืือ ผู้้�ประกอบ
อาชีีพส่่วนตััว
14 รวงข้าว

• สำำ�หรัับผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั ความไว้้วางใจจากเจ้้าหน้้าที่่� มอบ
หมายให้้เลี้้�ยงดููเด็็ก ซึ่่�งไม่่ใช่่ลููกของตััวเอง ที่่�เรีียก
กัันว่่า Pflegeeltern มีีสิิทธิิได้้วัันลาด้้วย
	ถ้้าเป็็นพ่่อเลี้้�ยงหรืือแม่่เลี้้�ยง (Stiefmutter
oder Stiefvater) ต้้องเป็็นคู่่�ที่่�อาศััยอยู่่�ด้้วยกัันในบ้้าน
ที่่�ลููก ที่่�ป่่วยหนัักของฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งอาศััยอยู่่� และ พ่่อ
หรืือแม่่แท้้ๆ ของลููก ที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกัันแล้้ว จะต้้อง
ตกลงกัันสละสิิทธิิวัันลาหยุุด เพื่่�อให้้พ่่อเลี้้�ยงหรืือแม่่
เลี้้�ยง ที่่�อยู่่�กัับลููกได้้ใช้้สิิทธิินี้้�

หน่่ ว ยงานที่่� รัั บผิิ ดช อบการ
จ่่ายเงิินชดเชยในระยะเวลาที่่�
ลาหยุุ ด 14 สัั ปด าห์์ นี้้� คืื อ
Erwerbsersatzordnung
เงิินชดเชยที่่�จะได้้รัับ
มีีจำำ�นวน 80 เปอร์์เซ็็นต์์ ของ
รายได้้ ก่่อนที่่�เด็็กจะป่่วยหรืือ
ได้้รัับอุุบััติิเหตุุ คิิดเป็็นจำำ�นวน
เงิินสููงสุุดวัันละ 196 ฟรัังค์์
	กำำ� หนดให้้ ผู้้�ที่่� ไ ด้้ วัั น
ลาหยุุด 14 สััปดาห์์นี้้� ใช้้วััน
หยุุดภายใน 18 เดืือน โดยจะ
หยุุดครั้้ง� เดีียวทั้้�งหมด หรืือแบ่่ง
เป็็นหลายครั้้�งก็็ได้้ ถ้้าพ่่อแม่่
หรืือผู้้�ดููแลเด็็ก ทั้้�งคู่่�ประกอบ
อาชีีพการงาน ก็็สามารถตกลง
แบ่่งวัันหยุุดกัันได้้ ซึ่่�งจะต้้อง
รายงานนายจ้้าง แต่่ไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องรอให้้นายจ้้างอนุุญาต
หน้้าที่่�ของนายจ้้าง
ในระยะเวลา 14
สัั ป ด า ห์์ ข อ ง ก า ร ล า พัั ก นี้้�
นายจ้้างต้้องอนุุญาตให้้ลููกจ้้าง
ลาพัั ก ได้้ โดยนายจ้้ า งไม่่
สามารถลดวัันลาพัักผ่่อนปรกติิ
ของลููกจ้้างได้้
นายจ้้างจะพิิจารณา
ให้้ ลูู ก จ้้ า งออกจากงานได้้ ก็็
หลัังจาก 6 เดืือนผ่่านไปแล้้ว
พร้้อมกัันนี้้�ลููกจ้้างจะต้้องได้้ใช้้
วัันหยุุดงานพัักผ่่อนให้้ครบเสีีย
ก่่อน
ใจความสำำ�คัั ญ ของ
กฎหมายใหม่่นี้้� คืือ การดููแล
เด็็ ก ที่่� ไ ด้้ รัั บ อุุ บัั ติิ เ หตุุ ห รืือมีี
อาการป่่วยหนััก
ข้้อมููลจาก Beobachter
แปลโดย ก. ไตรคำำ�

ถึึ งจะแก่่ แต่่
ไม่่ จน เพราะเป็็ น
มีี หลายเสา

คน

โดย แม่่ลิิง

แม่่ลิิงอาจจะต้้องโฉลกกัับผู้้�สููงวััย
เป็็ นพิิ เศษ จึึ งมีีโอกาสได้้รู้้� จัักกัับผู้้� สูู งวัั ย
หลายคน และรู้้�สึึกเหมืือนตนเองเป็็นที่่�รััก
ของคนสููงวััย (อัันนี้้�คงคิิดไปเอง) ก็็อดจะ
ปลื้้�มใจอยู่่�ไม่่น้้อย หรืืออีีกนััยหนึ่่�งแม่่ลิิงเอง
นั้้�นก็็เริ่่�ม (จะ) สููงวััยเช่่นกััน จึึงคบหากัับ
ผู้้� สูู งวัั ย ได้้อย่่ า งสะดวก
กายสะดวกใจ
	ผู้้�สููงวััยที่่�แม่่ลิิงรู้้�จัักนั้้�น
มีีหลายแบบ บางคนใช้้ชีีวิิตน่่า
อิิจฉายิ่่�งนััก นอกจากชอบเดิิน
ทางท่่องเที่่�ยวเป็็นประจำำ�แล้้ว ยััง
ใช้้ ชีี วิิ ต อย่่างสะดวกสบาย ไม่่
ทุุกข์์ร้้อนกัังวลใดๆ ทั้้�งสิ้้�น ใน
ขณะที่่�บางคนเล่่าให้้แม่่ลิิงฟัังว่่า
อย่่าว่่าแต่่เงิินจะไปท่่องเที่่�ยวเลย
เงิินจ่่ายค่่าที่่�พััก ค่่าอาหาร ค่่าประกััน ในแต่่ละเดืือนก็็แทบไม่่เหลืือแล้้ว เป็็นผู้้�สููงวััย
ที่่�ใช้้ชีวิี ติ อย่่างกระเบีียดกระเสีียร ทั้้�งๆ ที่่�ทั้้ง� คู่่ต่่� างก็็เคยทำำ�งานมีีเงิินสวััสดิิการผู้้�สููงอายุุ
เหมืือนๆ กััน แต่่อะไรคืือข้้อแตกต่่างของการได้้รัับเงิินเกษีียณของผู้้�สููงวััยเหล่่านั้้�น

ผู้้�ชาญฉลาดในการเก็็บออม ย่่อมไม่่ลำำ�บากในบั้้�นปลายของชีีวิิต

	ผู้้�ที่่�ทำำ�งานเป็็นพนัักงานบริิษััท และผู้้�ที่่�ประกอบกิิจการส่่วนตััวนั้้�น หากยึึด
ตามหลัักการเก็็บออมในเสาต่่างๆ ของรััฐ จะมีีข้้อแตกต่่างกััน โดยเฉพาะผู้้�ที่่�ลาออก
จากงานประจำำ� ไปทำำ�ธุรกิ
ุ จิ ส่่วนตััว มัักจะมุ่่�งมั่่�นกัับการลงทุุนในกิิจการจนลืืมจุุดสำำ�คัญ
ั
ในชีีวิิตไป การลงทุุนในกิิจการ เราย่่อมหวัังผลกำำ�ไร แต่่ไม่่มีีใครสามารถรัับรองได้้ว่่า
กิิจการที่่�เราทำำ�อยู่่�นั้้�นจะเจริิญรุ่่�งเรืือง และสามารถเลี้้�ยงตััวเองได้้นานขนาดไหน การ
รวงข้าว

15

ที่่�ไม่่ได้้สำำ�รองเงิินส่่วนหนึ่่�งไว้้ สำำ�หรัับเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในยามสููง
วััย อาจจะเป็็นข้้อผิิดพลาดอย่่างใหญ่่หลวง เพราะสุุดท้้าย
แล้้ว กลัับพบว่่าลำำ�พังั เงิินสวััสดิิการผู้้�สููงอายุุ และเด็็กกำำ�พร้้า
จากเสาที่่� 1 (AHV) เพีียงอย่่างเดีียวนั้้�น ไม่่เพีียงพอต่่อ
ค่่าครองชีีพที่่�สููงขึ้้�น หากเราต้้องการความสะดวกสบายใน
ชีีวิิต ก็็อาจจะต้้องพบกัับความผิิดหวััง
	สำำ� ห รัั บ ผู้้�ที่่� ทำำ�
กิิจการส่่วนตััวเล็็กๆ นอก
เหนืือจากเงิิน AHV ที่่�ทุกุ คน
ต้้องมีีแล้้ว เพื่่�อความมั่่�นใจ
ว่่า เราจะมีี เ งิิ น พอเพีี ย ง
สำำ�หรัับใช้้จ่่ายในยามสููงวััย
ก็็ควรวางแผนออมเงิินอย่่าง
รอบคอบ

ข้้อแนะนำำ� ในการเก็็ บ
อ อ ม เ งิิ น สำำ� ห รัั บ ผู้้� ที่่�
ประกอบกิิจการส่่วนตััว

1. ซื้้อ� ประกัันโครงการเงิิน
บำำ� นาญจากสมาพัั น ธ์์
แรงงาน หรืือตััวเลืือก
อื่่�นๆ
2. ซื้้อ� ประกัันโครงการเงิิน
บำำ�นาญสำำ�หรัับลููกจ้้าง
3. หัักเงิิน 20 เปอร์์เซ็็นต์์
จากรายได้้ สุุทธิิ หรืือ
สููงสุุด 34,416 ฟรัังค์์ต่่อปีี (ข้้อมููล 1 มกราคม ค.ศ.
2021) เป็็นเงิินเก็็บในเสาที่่� 3 คืือ 3a

อะไรคืือข้้อดีี ของการเก็็บออมในเสาที่่� 2 และ
เสาที่่� 3

	ผู้้�ที่่�ทำำ�งานเป็็นพนัักงานบริิษัทั หรืือพนัักงานประจำำ�
สามารถสะสมเงิินประกัันในเสาที่่� 2 และ/หรืือ เสาที่่� 3 เพิ่่�ม
เติิมจากเสาที่่� 1 แต่่สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ประกอบธุุรกิิจส่่วนตััวนั้้�น มีี
สิิทธิิทำำ�ประกัันเสาที่่� 2 แต่่กฎหมายไม่่บัังคัับ ซึ่่ง� เป็็นตััวเลืือก
ที่่�ดีี เพราะถ้้าทำำ�ประกัันเสาที่่� 3 อย่่างเดีียว มีีความยืืดหยุ่่�น
หลายอย่่าง เช่่น

16 รวงข้าว

1. นำำ�ไปหัักภาษีีได้้เต็็มจำำ�นวนที่่�จ่่ายไป (เฉพาะ 3 a ซึ่่�งนำำ�มา
ลดภาษีีได้้สููงสุุดไม่่เกิิน 34,416 ฟรัังค์์ต่่อปีี, 3b ไม่่ได้้)
2. ดอกเบี้้�ยที่่�ได้้ ไม่่ต้้องเสีียภาษีี เงิินสะสมไม่่ถืือเป็็นทรััพย์์สินิ
ที่่�ต้้องเสีียภาษีี จะเสีียภาษีีเมื่่�อขอรัับเงิินสะสมนั้้�น
3. ในส่่วนของผู้้�ประกอบธุุรกิจิ ส่่วนตััว ประกัันสวััสดิิการผู้้�สููง
อายุุ และประกัันชีีวิิตจะแยกออกจากกััน กฎหมายไม่่ได้้
บัังคัับว่่าจะต้้องซื้้�อประกัันชีีวิิต

เงิินออมเสาที่่� 3 ต้้องเปิิด
บัั ญ ชีี ที่่�ธ นาคารเช่่ น เดีียว
กัั บ บัั ญ ชีี เ งิิ น ประกัั น ชีีวิิ ต
ซึ่่�งมีีรููปแบบดัังนี้้�

1. บััญชีีเสาที่่� 3 แบบที่่�ได้้
รัับดอกเบี้้�ยตายตััว
2. บััญชีีเสาที่่� 3 แบบบััญชีี
กองทุุนในธนาคาร
3. บัั ญชีี เ สาที่่� 3 แบบ
ประกัันดอกเบี้้�ย ภายใต้้เงื่่�อนไข
ก า ร ป ร ะ กัั น ชีี วิิ ต ห รืื อ
ทุุพพลภาพ ซึ่่ง� สามารถเพิ่่�มเบี้้�ย
ประกัั น ให้้ คร อบคลุุ ม กรณีี ที่่�
ประสบอุุบััติิเหตุุจนไม่่สามารถ
ทำำ�งานได้้อีีกต่่อไป
4. กองทุุ น รวมเสาที่่� 3
เป็็นแบบรวมกรมธรรม์์ประกััน
ชีีวิิต หรืือทุุพพลภาพ เงิินสะสม
จะอยู่่�ในรููปแบบการลงทุุน ซึ่่�ง
การลงทุุนแบบนี้้�มีคว
ี ามเสี่่ย� ง ในเรื่่อ� งความไม่่แน่่นอนของ
ผลกำำ�ไร-ขาดทุุน
เรื่่อ� งของเสา 1,2,3 นั้้�นไม่่ใช่่เรื่่อ� งใหม่่ แม่่ลิิงเชื่่อ� ว่่า ทุุก
คนเคยได้้ยินิ ได้้ฟังั และรู้้�จักั กัันดีี การจะเลืือกเก็็บออมแบบไหน
นั้้�น ก็็คงเป็็นวิิธีกี ารของแต่่ละคน แต่่การเลืือกออมในเสาต่่างๆ
ที่่�กล่่าวมา อาจจะเป็็นทางเลืือกที่่�ดีี และสร้้างความมั่่�นใจให้้เรา
ได้้ เนื่่อ� งจากเป็็นระบบที่่�รัฐั สนัับสนุุน และให้้ความมั่่น� ใจว่่า เงิิน
ทองของเราไม่่ได้้หายไปไหน มีีคนช่่วยดููแลให้้ ถึึงยามต้้องใช้้ก็็
เบิิกมาใช้้จ่่ายได้้อย่่างสบายอกสบายใจ เป็็นผู้้�สููงวััยที่่�ไม่่ต้้อง
พึ่่�งพารััฐบาล ไม่่ต้้องพึ่่�งพาลููกหลาน ไม่่สร้้างความลำำ�บากให้้ใคร
สุุขใจวััยเกษีียณ...มาเริ่่ม� เก็็บออมกัันตั้้ง� แต่่วัันนี้้�ก่่อนจะสายเกิิน
ไปนะคะ …

สรรหามาเล่า

ตัั ว พ ร ะ น า ง

			

		

“พููดกัับเขา เขาไม่่รู้้� อย่่าขู่่�เขา
ว่่าโง่่เง่่า งมเงอะ เซอะหนััก
หนา
ตััวของตััว ทำำ�ไม ไม่่โกรธา
ว่่าพููดจา ให้้เขา ไม่่เข้้าใจ”
กลอนสมััยโบร่ำำ�� โบราณ แต่่ยััง
ใช้้ได้้ดีจี นถึึงสมััยนี้้� สมััยที่่�การสื่่อ� สารก้้าว
ไกล ด้้วยเทคโนโลยีี สารมัักถููกสื่่อ� ออกไป
ค่่อนข้้างจะรวดเร็็ว ผ่่านอุุปกรณ์์สื่่�อสาร
ยุุคไฮเทค อย่่างสมาร์์ทโฟน และ wifi ได้้
อย่่างทัันใจวััยรุ่่�นที่่�สุุด
	ดิิฉัันเคยนึึกขำำ�กัับ กัับประโยค
หนึ่่�งที่่�ล้้อเลีียนคนยุุคโซเชี่่�ยลมีีเดีีย ถึึง
ความจำำ�เป็็นของ wifi ว่่ามนุุษย์์สามารถ
• ขาดอาหารได้้ 3 อาทิิตย์์
• ขาดน้ำำ��ได้้ 3 วััน
• ขาดอากาศได้้ 3 นาทีี
• ขาด Wifi ได้้แค่่ 3 วิินาทีี
แม้้ว่่าจะเเค่่ล้้อกัันขำำ�ๆ แต่่นั่่�น
ย่่อมบ่่งบอกว่่า มนุุษย์์นั้้น� ขาดการสื่่อ� สาร
ไม่่ได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นคนยุุค ปู่่�ย่่าตายายเรา
หรืือยุุคเด็็กๆ Gen Y Gen Z ที่่�เกิิดมา
ก็็ ถ ามหารหัั ส Wifi กัั บ มืือถืือกัั นแล้้ ว
ทุุกคนต่่างแสวงหาความสุุข ความสำำ�เร็็จ
เพื่่�อนฝููง และการยอมรัับจากสัังคมรอบ
ข้้ า ง ซึ่่� ง ต้้ อ งอาศัั ย การสื่่� อ สารด้้ ว ยกัั น

ในการสื่่�อสาร

โดย กาสะลอง
ขึ้้�น เป็็นยัังไงบ้้างคะ “นี่่�หล่่อน
ประชดฉัันเหรอ” นี่่�คืือประโยค
ที่่�ไม่่ คาดหวัังว่่า เราจะได้้รัับคืืน
มา อ้้าว..จากประโยคดีีๆ กลาย
เป็็นฉนวนทะเลาะกัันไปซะแล้้ว
เวรกรรม นั่่� น เป็็ น เพราะ การ
ทั้้�งสิ้้�น มีีตััวอย่่างเห็็นได้้ชััดในยุุคโควิิด
สื่่อ� สารครั้้�งนี้้�ขาดองค์์ประกอบที่่�สำำ�คัญ
ั ไป
ระบาดหนัักๆ
เมื่่�อปีีที่่�เเล้้วสวิิตเซอร์์เเลนด์์มีี นั่่�นเอง
มาตรการล็็อคดาวน์์ในประเทศ ทุุกคน
ต้้องอยู่่�บ้้าน พ่่อ แม่่ทำำ�งานจากที่่�บ้้าน 	ดิิฉันั เคยเห็็นคนที่่�เลิิกคบหากััน
ลููกๆ อยู่่�บ้้านเรีียนออนไลน์์กัันนานเป็็น เพีี ย งเพราะการโต้้ ต อบข้้ อ ความผ่่าน
เดืือนๆ เมื่่อ� อยู่่ด้� ว้ ยกัันทั้้�งวัันทั้้�งคืืน ติิดต่่อ Application LINE ที่่�ไม่่สบอารมณ์์กััน
กัั น ยาวนาน ปัั ญ หาการเข้้ า ใจผิิ ด ใน มาเเล้้วค่่ะ เกิิดความเข้้าใจผิิด รู้้�สึึกว่่าอีีก
ฝ่่ายพููดเเรงไป ไม่่น่่ารัักเลย ในความรู้้�สึึก
การสื่่�อสารก็็ตามมาอย่่างเลี่่�ยงไม่่พ้้น
ของเขา ซึ่่� ง น่่าจะเข้้ า ใจได้้ ว่่ า การส่่ง
ข้้อความเป็็นตััวหนัังสืือนั้้�น ขาดน้ำำ��เสีียง
ยกตััวอย่่าง
และภาษากายประกอบ ที่่�จะช่่วยให้้ตััว
แค่่ประโยคง่่ายๆ ว่่า “ขอบคุุณค่่ะ” ยััง อัักษรที่่�ส่่งให้้กันั คลายความแข็็งกระด้้าง
เข้้าใจผิิดเอาได้้ง่่ายๆ เพราะไม่่ใช่่เพีียง ให้้ฟัังดููนุ่่�มนวลอ่่อนโยนได้้ บางทีีเขาไม่่
“คำำ�พููด” เท่่านั้้�น ที่่�สำำ�คััญในการสื่่�อสาร ได้้เจตนาให้้ฟัังดููเเรงอะไรเลย แค่่ได้้เห็็น
แต่่ยัังมีีปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�สำำ�คััญอีีกด้้วย มา รอยยิ้้�ม หรืือน้ำำ��เสีียงก็็จะรู้้�ว่่าเขาแค่่พููด
ทดลองออกเสีี ย งดูู กัั น เช่่น คำำ�ว่่ า เล่่นจริิง ๆ
“ขอบคุุณค่่ะ” นั้้�น เป็็นคำำ�ที่่�ดีีน่่าใช้้ คน
ที่่�ได้้รัับคำำ�นี้้� ก็็น่่าจะพึึงพอใจใช่่ไหมคะ
แต่่ท่่านลองทำำ�เสีียงต่ำำ��ๆ แบบเครีียดๆดูู “น้ำำ��เสีียง” และ “ภาษากาย”
สิิ ค ะ “ข่่ อ บ-คุุ ณ -ข่่ ะ ” แล้้ ว อย่่าลืืม
กระแทกเสีียงด้้วยนะคะ และถ้้าเอามืือ
กอดอก พร้้อมกัับสะบััดบ๊๊อบ เหลืือบตาม จึึงเป็็น
องบน เบ้้ปากด้้วย จะเห็็นภาพชััดเจนยิ่่�ง

“พระเอก นางเอก”
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ที่่� เ ล่่นบทบาทสำำ�คัั ญที่่� จ ะช่่วยให้้ ก าร
สื่่� อ สารบรรลุุ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ชื่่�นมื่่�นทั้้�งผู้้�พููดและผู้้�ฟััง
โดยไม่่ถููกเข้้าใจคลาดเคลื่่�อนไปซะก่่อน
กัับคำำ�กล่่าวที่่�ว่่า คำำ�พููดสามารถสร้้างได้้
ทั้้�ง“มิิตร” และ”ศััตรูู” นั่่�นน่่าจะจริิงแท้้
	มีี ห ลัั ก ฐานงานวิิ จัั ย ของ ดร.
อััลเบิิร์ต์ เมห์์ราเบีียน ศาสตราจารย์์ด้า้ น
จิิตวิิทยา ของมหาวิิทยาลััยแคลิิฟอร์์เนีีย
พบว่่า สิ่่�งที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการสื่่�อสารมีี 3
องค์์ประกอบได้้แก่่
1. คำำ�พููด (Word of verbal) 7 %
2. น้ำำ��เสีียง (tone of voice or Vocal) 38%
3. ภาษากาย (Nonverbal or Vision) 55%
พบว่่าอิิ ท ธิิ พ ลที่่� ส่่ งผลให้้ มีี
ประสิิทธิิภาพของการสื่่�อสารมากที่่�สุุด
คืือ “ภาษากาย” ส่่งผลต่่อการสื่่อ� สารถึึง
55 % ซึ่่� ง ภาษากายนั้้� น หมายรวมถึึ ง
อากััปกิิริยิ าที่่�แสดงออกในขณะที่่�พูดู การ
วางตััว การสบตา การผายมืือ ความยิ้้�ม
แย้้ ม แจ่่มใส การแต่่งกายที่่� ใ ห้้ เ กีี ย รติิ
น้ำำ�� เสีี ย ง และภาษากายจึึ ง เป็็ น เรื่่� อ ง
สำำ�คััญอัันดัับต้้นเลยทีีเดีียว ตามมาติิดๆ
ด้้วย “น้ำำ��เสีียง” ในการพููดซึ่่ง� สำำ�คัญ
ั เป็็น
อย่่างมาก เช่่น เมื่่�อเจ้้านายพููดเสีียงดััง
ฉะฉาน น้ำำ��เสีียงมั่่�นใจ จะช่่วยเพิ่่�มความ
ฮึึกเหิิมในเป้้าหมายร่่วมกัันกัับทีีมได้้เป็็น
อย่่างดีี หรืือเมื่่�อเพื่่�อนต้้องการกำำ�ลัังใจ
น้ำำ��เสีียงที่่�นุ่่ม� นวล ให้้ความรู้้�สึกึ ที่่�เป็็นมิิตร
เพื่่�อนก็็จะสััมผััสได้้ถึึงความจริิงใจและ
เห็็ น อกเห็็ น ใจของผู้้�พูู ด มิิ ต รภาพที่่�
ยืืนยาวก็็เกิิดขึ้้�น จากการพููดที่่�ดีีนั่่�นเอง
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การสื่่�อสารที่่�ดีี จึึงต้้องอาศััยบุุคลิิกภาพที่่�ดีีประกอบในการพููด คำำ�พูดนั้้
ู �น
จึึงจะ “จัับใจ” ผู้้�ฟััง และนำำ�มาซึ่่�งความร่่วมมืือร่่วมใจ รวมถึึงมิิตรภาพที่่�งอกงาม
ทุุกแห่่งหน ในทุุกสัังคมที่่�เราอยู่่� ใครๆ ก็็อยากคบหาพููดคุุยด้้วย ดัังกลอนบทหนึ่่�ง
ของสุุนทรภู่่�ที่่�กล่่าวไว้้ว่่า

“ถึึงบางพููด พููดดีี
เป็็นศรีีศัักดิ์์�
มีีคนรััก รสถ้้อย อร่่อยจิิต
แม้้พููดชั่่�ว ตััวตาย
ทำำ�ลายมิิตร
จะชอบผิิด
ในมนุุษย์์
เพราะพููดจา”
ขอให้้ทุกุ ท่่านสนุุกกัับการสื่่อ� สารที่่�ดีใี นครอบครััว และสนุุกกัับการสะสม
“มิิตร” จากการสื่่�อสารอย่่างมีีเสน่่ห์์ที่่�น่่าประทัับใจนะคะ ...

สื่่� อ สาร ด้้ ว ย

NVC

อย่่างที่่�เราทุุกคนรู้้�ว่่า วััยรุ่่�นนั้้�นเป็็นวััยที่่�
ฮอร์์โมนพลุ่่�งพล่่าน ฮอร์์โมนแตกซ่่าน ฮอร์์โมน
เดืือด นอกจากเลืือดจะร้้อนแล้้ว ใจก็็ร้้อน ปากก็็
อาจจะไวปานขีีปนาวุุธตามไปด้้วย ความขััดแย้้ง
ทั้้�งทางด้้านอารมณ์์ และการกระทำำ�จึงึ เกิิดขึ้้�นบ่่อย
โดยเฉพาะความขััดแย้้งกัับผู้้�ปกครอง ซึ่่�งคนเป็็น
พ่่อแม่่เองนั้้�น แม้้ว่่าจะเคยผ่่านชีีวิิตวััยรุ่่�นมาแล้้ว
แต่่ก็อ็ าจจะนานจนลืืมไปแล้้วว่่า ตนเองนั้้�นเคยเป็็น
อย่่างไรมาก่่อน อีีกทั้้�งยุุคสมััยที่่�เปลี่่�ยนไป ความ
เป็็นวััยรุ่่�น ในแต่่ละยุุคก็็แตกต่่างกััน หากนำำ�มา
เปรีียบเทีียบกัันก็็คงยาก การ
เลี้้�ยงลููกวัั ย รุ่่�น ในยุุ ค นี้้�จึึ ง
ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายเลย

โดย โยทะกา

ให้้ ไ ด้้ ใ จวัั ย ทีี น
เป็็นรููปแบบการสื่่�อสารที่่�เกิิดขึ้้�นโดย มาร์์แชล โรเซนเบิิร์์ก
(Marshall Rosenberg) นัักจิิตวิิทยาชาวอเมริิกััน ภาษาไทย
เรีียกว่่า การสื่่�อสารอย่่างสัันติิหรืือการสื่่�อสารอย่่างกรุุณา
“ภาษา” ถููกทำำ�ให้้เป็็นเครื่่�องมืือ ที่่�สามารถสร้้าง
ความรุุนแรงหรืือความเกลีียดชัังได้้ ตามพฤติิกรรมมนุุษย์์ เมื่่�อ
ไม่่พอใจ มัักจะตำำ�หนิิกล่่าวโทษ กล่่าวหากัันและกััน ซึ่่�งอาจจะ
ก่่อให้้เกิิดการบาดเจ็็บ บาดหมาง เกิิดความขััดแย้้งระหว่่างกััน
ได้้ ฉะนั้้�นหากบอกว่่า ภาษาเป็็นประตููเปิิดรัับสำำ�หรัับการ
สื่่อ� สาร ในอีีกด้้าน ภาษาก็็เป็็นกำำ�แพงสููงในการสื่่อ� สารได้้ เช่่น

	พ่่อแม่่ที่่�มีีลููกวััยรุ่่�น มัักจะ
พบกัับปััญหาเดีียวกัันคืือ การคุุยกัับ
ลููกวััยรุ่่�นไม่่รู้้�เรื่่�อง หรืือลููกวััยรุ่่�นไม่่
ค่่อยคุุยด้้วย หรืือพููดอะไรก็็ขัดหู
ั ู ขััด
อกขััดใจไปหมด หนัักๆ เข้้า พ่่อแม่่
ก็็ไม่่คุุยกัับลููกไปเลย หรืืออาจจะ
ตััดสินิ ใจว่่า “ไม่่ยุ่่�งด้้วยแล้้ว พููดอะไร
ก็็ไม่่ฟััง พููดอะไรก็็เถีียง อยากทำำ�
อะไรก็็เชิิญตามสบายเลย”
โยทะกาอ่่านพบบทความเรื่่�องการสื่่�อสารที่่�มีีชื่่�อว่่า
NVC เห็็นว่่าน่่าสนใจ และน่่าจะเหมาะกัับการนำำ�มาปรัับใช้้เพื่่อ� กััน ดัังนั้้�นแนวคิิดของ NVC จึึงเกิิดมาพร้้อมความเชื่่อ� ที่่�ว่่า การ
สื่่�อสารกัับวััยรุ่่�น เลยขอนำำ�บางตอนมาฝากค่่ะ (จากเว็็บไซต์์ สื่่�อสารควรเกิิดขึ้้�นพร้้อมความตระหนัักถึึง “ความรู้้� สึึ ก ”
www.leadershipforfuture.com)
และ “ความต้้องการเบื้้�องลึึก” ของตััวเองว่่าคืืออะไร
โดยปราศจากการตััดสินิ หรืือการลงโทษ ซึ่่ง� เป็็นหนทางที่่�ไม่่ก่่อ
ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง การสื่่�อสารอย่่างสัันติิ คืือการสื่่�อสาร
เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจให้้เกิิดขึ้้�นทั้้�งสองฝ่่าย โดยการสื่่�อสารนั้้�น
จะต้้องโฟกััสไปที่่�สิ่่�งที่่�ต้้องการอย่่างชััดเจน
ย่่อมากจาก Non-Violent Communication

NVC
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โยทะกาเองก็็มีีลููกวััยทีีน แถมเป็็นวััยทีีนที่่�พููดมาก
ขี้้�บ่่น เวลาพ่่อแม่่พููดอะไรไม่่เข้้าหูู จะหงุุดหงิิดและเดิินหนีี ปิิด
ประตููห้้องทัันทีี แรกๆ พ่่อกัับลููกมีีปััญหาเรื่่�องการสื่่�อสารกััน
เยอะพอสมควร ออกแนวคนพ่่อก็็บ่่น คนลููกก็็บ่่น คนที่่�เป็็น
คนกลางอย่่างแม่่ ต้้องเป็็นคนคอยไกล่่เกลี่่�ย และสานสััมพัันธ์์
ทั้้�งสองฝ่่าย และที่่�สำำ�คััญได้้นำำ�วิิธีกี าร NVC มาใช้้ในบ้้าน สอน
ให้้คนเป็็นพ่่อ รัับฟัังอย่่างเปิิดกว้้าง และไม่่ตััดสิิน สอนให้้ลููก
ใช้้วาจาที่่�ไม่่ทำำ�ร้้ายใคร

ตััวอย่่าง

การเปลี่่�ยนแปลงคำำ�พููดในการ

สื่่�อสารระหว่่างกััน
เมื่่�อก่่อนคนพ่่อจะพููดกัับคนลููกในลัักษณะ
แบบนี้้�
• ทำำ�ไมใส่่เสื้้�อผ้้าบางขนาดนั้้�น ไม่่รู้้�หรืือ
ว่่าอากาศข้้างนอกมัันเย็็น ถ้้าเกิิดไม่่
สบายขึ้้�นมา อดไปเที่่�ยวตอนปิิดเทอม
พ่่อจะสมน้ำำ��หน้้าเลย
• การดููเวลาและกลัับบ้้านให้้ตรงเวลามััน
เป็็นเรื่่อ� งยากมากหรืือไง แค่่นี้้�ก็ทำ็ ำ�ไม่่ได้้
คนลููกจะหงุุดหงิิด กระฟััดกระเฟีียด
และตอบโต้้กลัับด้้วยน้ำำ��เสีียงที่่ไ� ม่่เสนาะ
หูู เช่่น
• มัันเรื่่�องของหนููน่่ะพ่่อ ทำำ�ไมต้้องพููด
มากบ่่นมากตลอดเวลา
เมื่่�อพ่่อแม่่เปลี่่�ยนแปลงคำำ�พููด
คนพ่่อ - อากาศข้้างนอกเย็็นน่่ะลููก
เอาเสื้้�อแจ็็คเก็็ตไปด้้วยหรืือเปล่่า
คนลููก - ขอบคุุณค่่ะ เดี๋๋�ยวเอาเสื้้�อไปด้้วยค่่ะ
คนแม่่ - หนููรู้้�ไหมคะว่่า การใช้้หููฟัังอุุดหููขณะ
ปั่่�นจัักรยาน จะเกิิดอัันตรายอะไรได้้บ้้าง?
คนลููก - รู้้�ค่่ะ
คนแม่่ - ดีีแล้้วลููกที่่�รู้้� และระมััดระวััง
ฯลฯ
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การพููดคุุยหลายๆ หััวข้อ้ ในบ้้าน เปลี่่ย� นแปลง
ไปจากเดิิม พื้้�นที่่�และความปลอดภััยที่่�พ่่อแม่่สร้้างให้้
ลููกทำำ�ให้้ลูกู กล้้าที่่�จะเข้้าหา กล้้าที่่�จะเล่่าเรื่่อ� งราวต่่างๆ
ให้้พ่่อแม่่ฟััง กล้้าที่่�จะปรึึกษา บางเรื่่�องราวเราแค่่รัับ
ฟัังโดยไม่่แสดงความเห็็น บางเรื่่อ� งราวเราแนะนำำ�อย่่าง
เปิิดใจ ให้้ลูกู เป็็นผู้้�ตััดสินิ ใจด้้วยตััวเอง บรรยากาศการ
สื่่�อสารในบ้้านดีีขึ้้�น ไม่่มีีคำำ�พููดที่่�ฟัังแล้้วทำำ�ร้้ายหรืือ
ตััดสิินกััน นัับว่่าเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีทั้้�งสองฝ่่าย

	สุุดท้า้ ยโยทะกา ขอสรุุปตามที่่�บทความว่่าไว้้
ค่่ะ NVC เป็็นเครื่่�องมืือที่่�เสนอการเคารพ ในความ
เห็็นของกัันและกััน โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้อารมณ์์ ส่่วน
หนึ่่�งก็็ต้้องไว้้อาลััยหรืือยอมรัับ ถ้้าหากเราไม่่สามารถ
ทำำ�ให้้เขาเห็็นเหมืือนที่่�เราเห็็น อย่่าลืืมว่่า เราและพ่่อ

แม่่ ก็็มาจากภููมิิหลัังและวััยที่่�ต่่างกััน สุุดท้้ายถ้้าสัังคม
ดำำ�เนิินไป และพ่่อแม่่เรีียนรู้้�จนเปลี่่�ยนแปลงเอง และ
เขาเรีียนรู้้�ว่่า สิ่่�งที่่�เขาเคยเชื่่�อมัันผิิด ผลลััพธ์์เหล่่านั้้�นก็็
จะทำำ�ให้้เขาเปลี่่ย� น แต่่ถ้้าเราเอาแต่่ไปประณาม ต่่อว่่า
ดููถููก หรืือเอาแต่่คิิดว่่าพ่่อแม่่เปลี่่�ยนแปลงไม่่ได้้ นั่่�น
แปลว่่า เราอาจจะกำำ�ลัังขััดขวางการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�
ก็็เป็็นได้้นะคะ...

การสื่่� อ สาร ผ่่ า น
แผ่่นกระดาษ
โดย มดเอ็็กซ์์

ทุุกวัันที่่�ตูู้�จดหมาย มดก็็
มัักหวัังว่่า จะได้้เห็็นแผ่่นกระดาษ
ขนาด 4×6 ติิ ด แสตมป์์ พ ร้้ อ ม
ข้้ อ ความเป็็ น พรืืดนอนรออยู่่�
วัันก่่อนที่่�ได้้รัับจดหมายจากเมืือง
ไทย มดบอกเพื่่� อ นคนหนึ่่� ง ว่่า
มดดีีใจ เพื่่�อนสงสััยว่่า ดีีใจอะไร
เนื้้� อ ความเป็็ น อย่่างไรหรืือ มด
ตอบว่่า ยัังไม่่ได้้อ่่าน แต่่ดีีใจทุุก
ครั้้� ง ที่่� ไ ด้้ รัั บ จ ด ห ม า ย ห รืื อ
โปสการ์์ด แล้้วเราก็็คุยุ แลกเปลี่่ย� น
กัันในเรื่่อ� งที่่�ว่่า ข่่าวสารนั้้�น สำำ�คัญ
ั
ที่่�ตััวข่่าวสารมัันเอง หรืือสำำ�คััญที่่�
สื่่�ออัันพาข่่าวสารมากัันแน่่?

มดอธิิบายไปว่่า ความรู้้�สึกึ ของ
มดต่่อการเดิินทางของข่่าวสารนั้้�น ทำำ�ให้้
ข่่าวสารมัั น มีี คว ามหมายยิ่่� ง ขึ้้� น เมื่่� อ
จดหมายหรืือโปสการ์์ด เดิินทางผ่่านจาก
มืือผู้้�ส่่ง ผ่่านมืือพี่่�บุุรุุษไปรษณีีย์์ นอนรอ
อยู่่�ในตระกร้้า จากนั้้�นก็็เดิินทางไกล มา
ถึึงมืือพี่่�บุุรุุษไปรษณีีย์์ปลายทาง และ
นอนรอเราอยู่่� ใ นตู้้�จดหมาย มัั น สร้้ า ง
ความสั่่� น ไหวให้้ ต่่ อมอ่่อนโยนของเรา
จริิงๆ นะ
เพื่่� อ นมดบอกว่่า สื่่� อ นั้้� น ไม่่
สำำ�คััญ ไม่่จำำ�เป็็นว่่าจะเป็็นจดหมายติิด
แสตมป์์ โปสการ์์ดเดิินทางไกล หรืือจด
หมายอีีเล็็คทรอนิิค (E-Mail = Electronic Mail) แต่่เป็็นข้้อความหรืือความ
หมายในนั้้�นต่่างหาก ที่่�เพื่่อ� นเห็็นว่่าน่่าจะ
มุ่่�งไปเป็็นสิ่่�งแรก

ถูู ก! และ ใช่่ ! มดไม่่เถีียง

เลย เพราะถึึงที่่�สุุดแล้้ว ไม่่ว่่าสื่่�อไหนจะ
พาข่่าวสารอะไรมา ข้้อความในนั้้�นย่่อม
สำำ�คััญที่่�สุุด จนเมื่่�อวัันก่่อน มดไปเดิินหา
ซื้้� อของใช้้ ในเมืืองหลวง เดิิ นผ่่านร้้ าน
หนัังสืือที่่�ชอบ จึึงแวะขึ้้�นไปชั้้�นที่่�มีีโซน
กาแฟ หาที่่�นั่่�งเหมาะๆ เสีียบหููฟัังเพลง
โปรด เลืือกหนัังสืือสวยๆ ที่่�แม้้อ่่านไม่่
ออกก็็สุุขใจ แค่่ได้้พลิิกดููรููปงามๆ เป็็น
ความรู้้�สึึกผ่่อนคลายสบายใจ จนอยาก
จะแชร์์ความรู้้�สึึกนี้้� ออกไปยัังคนที่่�เรา
นึึกถึึง เพื่่อ� นที่่�เราอยากให้้มานั่่�งเงีียบๆ ดูู
หนัังสืืออยู่่�ด้ว้ ยกััน

แล้้วมดก็็หยิิบโปสการ์์ดที่่�มีีติิดกระเป๋๋าอยู่่�ประจำำ� ติิด
แสตมป์์ จ่่าหน้้า แล้้วก็็เขีียน เล่่าให้้ฟััง ถึึงความรู้้�สึึกในตอนนั้้�น
ความสบายใจ ที่่�เราอยากแบ่่งปัันให้้ได้้รับั รู้้�ร่่วมกััน มัันเป็็นความ
รู้้�สึึกสดๆ ที่่�เราถ่่ายทอดไปตรงนั้้�น ความคิิดถึึงที่่�อบอวลล้้อม
รอบเราอยู่่� เราใส่่มัันลงไปเป็็นตััวอัักษร เขีียนเรีียงร้้อยไปใน
กระดาษใบเล็็กๆ 4×6 ลายมืือยุ่่ง� ๆ ที่่�แม้้จะยากในการอ่่าน ผู้้�รับั
อาจจะส่่ายหััวนิิดๆ แล้้วยิ้้�มน้้อยๆ
	นี่่�แหละ ที่่�มดอยากอธิิบายให้้เพื่่�อนมดได้้รู้้� ว่่าทำำ�ไม
มดถึึงดีีใจ เวลาได้้รับั จดหมายหรืือโปสการ์์ด เพราะนึึกถึึงความ
รู้้�สึึกของตััวเอง เวลาหยิิบโปสการ์์ดขึ้้�นมาเขีียน ถึึงใครต่่อใคร
ต่่างหากล่่ะ มดรู้้�ว่่ามัันเป็็นการกระทำำ�ที่่ล� ะเมีียดละไม อ่่อนโยน
– ในโลกที่่�วิ่่�งเร็็วอย่่างทุุกวัันนี้้� – ความอ่่อนโยนง่่ายๆ จาก
โปสการ์์ดก็ทำ็ ำ�ให้้เรายิ้้ม� กว้้างและอบอุ่่น� ใจในข่่าวสารธรรมดาที่่�
ส่่งมา มากกว่่าจดหมายอีีเล็็คทรอนิิค … นิิดนึึง
หากจะพููดถึึงว่่า ถ้้าหยิิบโทรศััพท์์ขึ้้�นมาส่่งอีีเมล์์ หรืือ
ไลน์์ไปหาเพื่่�อน ณ ช่่วงเวลาแห่่งความสบายใจนั้้�นเลยล่่ะ ไม่่ได้้
หรืือ? อัันที่่�จริิงมัันก็็ได้้ ข้้อความที่่�เราต้้องการสื่่�อสาร มัันก็็ไม่่
ตกหล่่นหรืือแปรเปลี่่�ยนไปหรอก แค่่ความรู้้�สึึกในการจัับต้้อง
แผ่่นกระดาษ สายตาที่่�มองเห็็นลายมืืออัันเป็็นปััจเจกบุุคคล
ตราประทัับที่่�บอกให้้เรารู้้�ว่่า ข้้อความนี้้�เดิินทางมาไกลนะ จะ
ข้้ามเมืือง ข้้ามทวีีปก็็ตาม แต่่มััน “ใช้้เวลา” ในการเดิินทางมา
ไม่่ใช่่ง่่ายๆ เสี่่�ยงต่่อฝน เสี่่�ยงต่่อการสููญหาย ความไม่่ง่่ายอัันนี้้�
แหละ ที่่�ส่่งให้้มัันมีีคุุณค่่าและอ่่อนโยนต่่อใจมากกว่่า ข้้อความ
เดีียวกััน ที่่�ส่่งผ่่านสััญญาณดาวเทีียมเพีียงสองวิินาทีี
	ทุุกวัันนี้้�มดยัังคงส่่งโปสการ์์ดสม่ำำ��เสมอ และก็็ได้้รัับ
อย่่างสม่ำำ��เสมอของคนที่่�ยัังหลงอยู่่�ในโลกแห่่งความช้้าเหมืือน
กััน ถ้้าวัันไหนคุุณรู้้�สึกึ อยากจะเข้้ามาสู่่โ� ลกแห่่งความช้้าของการ
สื่่�อสารบ้้าง แต่่ยัังนึึกไม่่ออกว่่าจะส่่งหาใคร มาเป็็น Pen
Friend กัันได้้นะคะ ที่่�อยู่่�มดตามนี้้�ค่่ะ

Mod Debrunner
Sumiswaldstr.76
3452 Grünenmatt
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สื่่ � อ สาร

พิิมพ์์เขีียว ชีีวิิต

ด้้วยใจ

โดย แม่่วาด

“การพููดตรงเป็็ นสิ่่� งที่่� ดีี แต่่ ถ้้ าไม่่ ตรงคน ไม่่ ตรงเรื่่� อง
ต ร ง ก า ล เ ทศ ะ พููด เ มื่่� อ ไร ก็ ็ ห า ย น ะ เ มื่่� อ นั้้� น ” ( ว . ว ชิ ิ ร เ ม ธีี )

ในอดีีต แม่่วาดเป็็นคนที่่�พููดจา
ขวานผ่่าซากมาก คิิดอย่่างไรก็็พูดู ออกไป
ตรงๆ ไม่่ได้้คิิดไม่่ได้้แคร์์อะไรมาก...
	ฉัันเป็็นคนตรงๆ จริิงใจ ปากกัับ
ใจตรงกััน...จบ
แต่่...การสื่่อ� สารระหว่่างคน ใช้้
ตรรกะแค่่นี้้�ไม่่จบเจ้้าค่่ะ คนเปรีียบดั่่�ง
ดอกบััว 4 เหล่่า แต่่ละเหล่่า เราต้้องใช้้
ทัักษะการสื่่�อสารที่่�แตกต่่างกััน เพราะ
พื้้�นฐานการเลี้้�ยงดููจากครอบครััว ความ
รู้้� ภาษา ศาสนา และวััฒนธรรม จะทำำ�ให้้
ทัักษะในการแปลเนื้้�อหา ตีีความหมาย
ให้้ราคาของคำำ�พููดที่่�สื่่�อสารออกไปต่่าง
กััน ผลลััพธ์์ที่่�ได้้กลัับมาก็็จะแตกต่่างกััน
คำำ�พููดที่่�เราคิิดว่่าธรรมดา แต่่ถ้้าพููดไป
โดนปมใหญ่่ในใจเขา เป็็ น เรื่่� อ งใหญ่่
นะเจ้้าคะ
	ทัักษะการสื่่อ� สารที่่�แม่่วาดใช้้ใน
ปััจจุุบััน และได้้ผลดีีกัับชีีวิิต คืือ สื่่�อสาร
ด้้วยใจ ให้้ถููกคน ถููกที่่� ถููกเวลา เน้้น
เนื้้�อหาที่่�มีีสาระให้้ประโยชน์์และจริิงใจ
ความจริิ ง ใจ ความรัั ก ความเมตตา
สามารถพัังทลายกำำ�แพงภาษา ศาสนา
วััฒนธรรมได้้ แม้้กระทั่่�งสััตว์์หรืือต้้นไม้้ก็็
เช่่นกััน ถ้้าเราสื่่�อสารด้้วยจิิตเมตตาเอื้้�อ
อารีีต่่อเขา เขาจะงอกงามหรืือมอบความ
รัั กกลัั บ ให้้ กัั บ เรา พูู ดหรืือเขีี ย นไม่่ก่่อ
ประโยชน์์กับั ตนเอง หรืือผู้้�อื่น่� แม่่วาดจะ
ไม่่หาทำำ�เจ้้าค่่ะ โซเชี่่�ยลมีีเดีียทำำ�ให้้การ
สื่่�อสารในปััจจุุบััน ทั้้�งการพููดและการ
เขีี ย น ส่่งผลกัั บ ชีี วิิ ต ได้้ อ ย่่างรวดเร็็ ว
โพสต์์แค่่ 1 ข้้อความ สามารถทำำ�ลายชีีวิติ
ดัับอนาคตได้้...ก่่อนโพสต์์ทบทวนให้้ดีี		

การสื่่อ� สารจะมีีแต่่โทษ และไม่่เกิิดคุุณประโยชน์์ใดๆ เมื่่อ� เราสื่่อ� สารกััน
ด้้วยความโกรธและโมโห เมื่่�ออารมณ์์ตััวเองไม่่พร้้อม แม่่วาดจะเลี่่�ยงการสื่่�อสาร
กัับบุุคคลรอบตััว
	อิิฉัันเป็็นมนุุษย์์ธรรมดาเจ้้าค่่ะ ยัังมีี รััก โลภ โกรธ หลง วนเวีียนอยู่่�ใน
ชีีวิิต แต่่ชีีวิิตสอนให้้มีีวิิธีีตััดความคิิด...ตััดจริิตตััวเอง (ประสบการณ์์ชีีวิิตทำำ�ให้้
รู้้�ทัันชีีวิิตมากขึ้้�น) ถ้้าโกรธ โมโห อิิฉัันเดิินออกมาจากตรงจุุดนั้้�น ก่่อนที่่�อารมณ์์
นำำ�พาสรรหาคำำ�พููดที่่�ขาดสติิ พููดออกไป ตั้้�งสติิหายใจเข้้า หายใจออกลึึกๆ ให้้
ออกซิิเจนเลี้้ย� งสมองส่่วนดีีๆ ไว้้ห้า้ มใจตััวเอง หยุุดที่่ตั� วั เอง ก่่อนที่่�ความโกรธและ
คำำ�พููด หรืือข้้อความของเราทำำ�ให้้ปััญหาบานปลาย
ออกกำำ�ลัังกายทำำ�ให้้ร่่างกายได้้ถ่่ายเทพลัังงาน เพิ่่�มฮอร์์โมนความสุุข
อยู่่กั� บั ธรรมชาติิให้้มาก ธรรมชาติิเป็็นยาบำำ�บัดั ใจชั้้น� เยี่่ย� มยอดของแม่่วาด เขีียน
ความรู้้�สึึกแล้้วฉีีกทิ้้�ง ใจได้้ระบายความโกรธ คิิดทบทวนทุุกอย่่างจนใจเย็็นแล้้ว
เริ่่�มพููด หาวิิธีีการแก้้ปััญหา ไม่่หาคนผิิดโยนความผิิด หาวิิธีีแก้้ที่่�จะไม่่เกิิด
การกระทำำ� หรืือการสื่่อ� สารที่่�ผิดิ พลาดอีีกปััญหาต้้องจบแบบสัันติิ ด้้วยการพููดที่่�
มีีสติิและจริิงใจ ถ้้าบุุคคลนั้้�นยากเกิินที่่�จะเยีียวยาแก้้ไข ยิ่่�งช่่วยแก้้ไข ยิ่่�งพููดด้้วย
เหมืือนเติิมเชื้้อ� ไฟ ถ้้าแม่่วาดเจอคนแบบนี้้�รีบี เดิินออกมาจากชีีวิติ เขา ไม่่เสีียเวลา
เสีียพลัังงานชีีวิิต เพื่่�อสื่่�อสารพููดคุุยกัับคนที่่�อยู่่�ใต้้ตม เอาพลัังงานชีีวิิตไปใช้้กัับ
คนที่่�ศีีลเสมอ สร้้างสรรค์์สิ่่�งที่่� ศีีลเสมอร่่วมกััน สััตว์์โลกย่่อมเป็็นไปตามกรรม

เราไม่่ ส ามารถสื่่� อ สาร
เพื่่� อ แก้้กรรมให้้คนทั้้�งโลกได้้เจ้้าค่่ ะ
สื่่� อ สารด้้วยใจและความเมตตา
ช่่ ว ยลดปัั ญ หาในชีีวิิ ต
และช่่ ว ยรัั ก ษามิิ ต รแท้้ได้้เจ้้าค่่ ะ

สุขภาพกาย - ใจ

ภููคุ้้�

เสริิมสร้้าง
มิิ
มกััน
โดย คนปรุุงชา

ด้้วย

สมุุนไพร
	ช่่ ว งนี้้� หลายๆ คน ก็็
คงได้้รัั บวัั ค ซีีนกัั น แล้้ว บาง
ท่่ า นกำำ �ลัั ง รอ ที่่� จ ะฉีีด แต่่
หลายท่่ า นก็็ ยัั ง ลัั ง เลใจว่่ า
ควรจะฉีีดดีีหรืื อ ไม่่
อย่่างไรก็็ตามการติิดเชื้้อ� โควิิด19 รายวัันยัังคงมีีอยู่่� หน้้าร้้อนมาเยืือน
การคลายล็็อคทั่่�วประเทศ ร้้านอาหาร
โรงภาพยนตร์์ สถานกีีฬาทั้้�งในร่่ม และ
กลางแจ้้ง สระว่่ายน้ำำ�� เปิิดให้้คนเข้้าไปใช้้
บริิการมากมาย การเข้้าไปในสถานที่่� ที่่�
มีีผู้้�คนมากมาย ก็็ยัังคงต้้องระมััดระวััง
แม้้จะได้้รัับวััคซีีนแล้้ว การติิดเชื้้�อก็็ยััง
อาจเกิิดขึ้้�นได้้ เพีียงแต่่ผู้้�ที่่�ได้้รัับวััคซีีน
แล้้ว ความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อไวรััสอาจ
จะไม่่รุุนแรง อาการคล้้ายเป็็นหวััดเล็็ก
น้้อย 2-3 วัันก็็หาย จะไม่่อัันตรายถึึงกัับ
เข้้าโรงพยาบาลหรืือตาย ผู้้�ที่่�ยัังไม่่ได้้ฉีีด
อาจจะมีีความเสี่่�ยงสููงกว่่า และจะต้้อง
ระมััดระวัังตััว ดููแลตััวเองอย่่างเข้้มงวด
สาเหตุุที่่ติ� ดิ เชื้้อ� ได้้ง่่าย ส่่วนใหญ่่
เกิิ ด จากภูู มิิ คุ้้� มกัั น ตก หรืือคนที่่� มีี โรค
ประจำำ�ตััว เมื่่�อมีีภููมิิคุ้้�มกัันต่ำำ�� จึึงทำำ�ให้้
24 รวงข้าว

ร่่างกายอ่่อนแอ เราจึึงต้้องดููแลร่่างกาย
ให้้แข็็งแรงอยู่่�เสมอ ด้้วยการเสริิมสร้้าง
ภููมิคุ้้�ิ มกัันสู้้�เชื้้อ� ไวรััสโควิิด ทำำ�ได้้หลายวิิธีี
เช่่น :
• การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการใช้้
ชีีวิิต เช่่น เคยตื่่�นสายก็็หััดตื่่�นให้้เช้้า
ออกกำำ�ลัังกาย ด้้วยการเดิินหรืือ วิ่่�ง
หรืือ ขี่่�จัักรยาน รัับอากาศบริิสุุทธิิ
ยามเช้้ า แสงแดดในช่่วงเช้้ า มีี
วิิตามิินดีี ช่่วยเสริิมสร้้างเม็็ดเลืือด
ขาว และกระดููกให้้แข็็งแรง เพราะ
การทำำ� งานของเม็็ ด เลืือดขาว ก็็
คล้้ายกัับอััศวิินนัักรบ ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ฆ่่า
เชื้้� อ โรค ที่่� เข้้ า มาทำำ�อัั น ตรายต่่อ
ร่่างกาย การออกกำำ�ลัังกายยัังช่่วย
ให้้ปอดและหััวใจแข็็งแรง ระบบการ
หมุุนเวีียนเลืือดดีี จะทำำ�ให้้มีีพลัังใน
การทำำ�ภารกิิจประจำำ�วันั ได้้ดีี ยัังมีีอีกี
หนึ่่�งพฤติิกรรมที่่�หลายคนไม่่ค่่อยให้้
ความสำำ�คััญคืือ การนอน คนส่่วน
ใหญ่่ใช้้เวลากลางคืืนไปกัับการท่่อง
อิิ น เตอร์์ เ นต (Internet) ยิ่่� ง ดึึ ก
ยิ่่ง� เงีียบ ก็็ยิ่่ง� เพลิินโดยหารู้้�ไม่่ว่่า ช่่วง
เวลาที่่�เราควรพัักผ่่อนนอนหลัับคืือ
เวลา 22.00 น –02.00 น. ระบบ
ของร่่างกายจะเก็็ บ กวาดชะล้้ า ง
และเติิมความสดชื่่น� ที่่�เรีียกว่่า โกร์์ท
ฮอร์์โมน (Grownth Hormone) คืือ
ฮอร์์โมนชะลอวััย ทำำ�ให้้เราตื่่�นขึ้้�น
มาอย่่างสดชื่่น� พร้้อมรัับวัันไหม่่ การ
ปรัับเปลี่่�ยนตััวเองให้้นอนแต่่หััวค่ำำ��
เราควรพัักสมองก่่อนเข้้านอน ด้้วย
การเลิิกใช้้มืือถืือ หรืือคอมพิิวเตอร์์
1-2 ชม และไม่่ควรมีีมืือถืือในห้้อง
นอน ถ้้ า ฝึึ ก นั่่� ง สมาธิิ กำำ� หนดลม
หายใจเข้้า ออก ช้้าๆ ถ้้าทำำ�ได้้ก็็ยิ่่�งดีี
เพื่่�อให้้สมองคลายความเครีียด จิิบ
น้ำำ��อุ่่�นๆ หรืือน้ำำ��สมุุนไพรเล็็กน้้อย
เพราะในสมองเรายัั ง ต้้ อ งการน้ำำ��
และออกซิิเจนในขณะที่่�หลัับ ควร

ปรัับบรรยากาศในห้้องนอนให้้มืืด
เมื่่�อจิิตสงบ สมอง และร่่างกายจะ
ผ่่อนคลาย เข้้าสู่่�ภวัังค์์ ถ้้าสามารถ
หลัับได้้ 6-8 ชม ตื่่�นเช้้าก็็จะสดชื่่�น
อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดููแล ระบบ
ภููมิิต้้านทานของร่่างกาย
• อาหารก็็ เ ป็็ น ส่่วนหนึ่่� ง ในการ
กระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกััน โดยเฉพาะผัักใน
ตระกููลกะหล่ำำ�� บร็็อคโคลี่่� ผัักใบ
เขีียวเข้้ม มีีสาร ที่่�ช่่วยชะลอวััย สาร
ต้้านอนุุมููลอิิสระ ในผัักยัังมีีโปรตีีน
และวิิตามิินอีีกมากมาย ช่่วยบำำ�รุุง
สายตา ลดการอัักเสบ ลดน้ำำ��ตาลใน
เลืือด ดููแลลำำ�ใส้้ และที่่�สำำ�คัญคืื
ั อเพิ่่�ม
ภูู มิิ ต้้ า นทาน อาหารจำำ� พวกปลา
ทะเลน้ำำ��ลึกึ ช่่วยกระตุ้้�นภููมิต้ิ า้ นทาน
ได้้อย่่างดีี จะให้้โปรตีีน ไขมัันดีี
ไอโอดีีน และ โอเมก้้า 3 ที่่�บำำ�รุุง
หััวใจ บำำ�รุุงสมองส่่วนของความจำำ�
บำำ�รุุงสายตา และ เพิ่่�มมวลกระดููก
เป็็นต้้น
• ส่่วนของสมุุนไพร เราสามารถใช้้
สมุุนไพร ที่่�หาได้้ง่่ายในท้้องถิ่่น� และ
สามารถใช้้ป้้องกัันการติิดเชื้้�อและ
เสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน
- ออริิกาโน (Oregano) มีี
สรรพคุุณทางยา เพราะมีีสารพฤษเคมีี
มากมาย โดยเฉพาะคาร์์วาครอล (Carvacrol) ที่่�มีฤี ทธิ์ต้์� า้ นไวรััสและโรคติิดเชื้้อ�
ในระบบทางเดิินหายใจ เราสามารถใช้้
น้ำำ��มัันออริิกาโน ทำำ�น้ำ�ำ� สลััด การใช้้ใบสด
หรืือแห้้ง ในการปรุุงอาหาร และชงชาดื่่ม�
เป็็นประจำำ�ก็็ดีี
- ใบโหระพา ใบ
แมงลััก ใบกะเพรา จััดเป็็น
สมุุนไพรต้้านไวรััส ช่่วยกระตุ้้�น
ภููมิิคุ้้�มกััน เพิ่่�มเซลล์์เพชรฆาต
( Natural Killer Cell) ซึ่่ง� เป็็น
เซลล์์ เ ม็็ ด เลืือดขาวที่่� ฆ่่ าเชื้้� อ
ไวรััส ให้้มีีปริิมาณเพิ่่�มขึ้้�น

- ขิิง มีีสารจิินเจอรอล (Gingerol) ช่่วยยัับยั้้�งการเพิ่่�มจำำ�นวนของ
ไวรัั ส และช่่วยป้้ อ งกัั น ไม่่ให้้ ไวรัั ส เข้้ า สู่่�
ร่่างกาย
- เปปเปอร์์มิินต์์ ( Peppermint) เป็็นพืืชตระกููลเดีียวกัับสะระแหน่่
มีี ฤ ทธิ์์� ต้้ า นการอัั ก เสบ ต้้ า นไวรัั ส และ
แบคทีีเรีีย เพราะมีีสารเมนทอลและกรด
โรสมาริินิิค (Rosmarinic Acid) อัันเป็็น
สารที่่�ขัับเหงื่่�อ ได้้อย่่างดีี จึึงนิิยมนำำ�มา
บริิโภคเพื่่�อขัับเหงื่่�อเวลาเป็็นไข้้
- ขมิ้้�นชััน (Curcumin) มีี
น้ำำ��มัันหอมระเหย และสารคอร์์คููมิินอย
(Curcuminoid) ทำำ�หน้้าที่่�เพิ่่�มพลัังงาน
ในเซลล์์ร่่างกาย ยัังช่่วยชะล้้างของเสีีย มีี
สารกระตุ้้�นการทำำ�งานของตัับ ล้้างตัับ
ลดการอัักเสบในร่่างกาย เราสามารถใช้้
ขมิ้้� น ชัั น แบบบดหยาบ หรืือบรรจุุ ใ น
แคปซููล เพื่่�อป้้องกััน และบรรเทาอาการ
จากการติิดชื้้อ� ไวรััส และฆ่่าเชื้้อ� แบคทีีเรีีย
อีีกทั้้�งมีีคุุณสมบััติิในการเสริิมภููมิิคุ้้�มกััน
โรคได้้ดีี

*** (ข้้อควรระวัังไม่่ควรใช้้จำำ�นวน
มากและถี่่� จ นเกิิ น ไป เพราะพืืช
จำำ�พวกหััวต่่างๆ จะมีีสารพิิษอ่่อนๆ
จำำ�พวกสารตะกั่่�ว ปรอทเจืือปนตาม
ธรรมชาติิ) ***
- ฟ้้าทะลายโจร อีีกหนึ่่�ง
สมุุนไพรที่่�ถููกกล่่าวขานมากที่่�สุุดใน
ประเทศไทย และจัั ด เป็็ น ยาสามัั ญ
ประจำำ�บ้า้ นของทุุกครััวเรืือนไทยมาช้้า
นาน ไม่่ว่่าจะเจ็็บคอ เป็็นหวััด มีีไข้้อ่่อนๆ
น้ำำ��มููกไหล ทานฟ้้าทะลายโจร 4 เม็็ดต่่อ
มื้้อ� 4 มื้้อ� ต่่อวััน ภายใน 3 วััน ไข้้ลด ทาน
ครบ 5 วััน อาการหวััดเจ็็บคอหายขาด
ความมหััศจรรย์์ของสมุุนไพรชนิิดนี้้อ� ยู่่ที่่� �
สีีเขีียวเข้้มของใบ ที่่�อุุดมไปด้้วยสาร Andrographolide แอนโดรกราโฟไลท์์
และ Total Lactone โททอลแลคโทน
ซึ่่�งเป็็นสารที่่�กระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกััน และใช้้
รัั ก ษาการติิ ด เชื้้� อ และการอัั ก เสบใน
ร่่างกาย
ในภาวะการแพร่่ระบาดของ

เชื้้อ� โควิิด-19 มีีบริิษัทั เวชภััณฑ์์หลายแห่่ง
ในประเทศไทย ได้้นำำ�ฟ้้าทะลายโจรมาส
กัั ด เดี่่� ย ว เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ส าร แอนโดรกรา
โฟไลท์์ ทำำ�เป็็นยาเม็็ด เพื่่�อใช้้ยัับยั้้�งการ
ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด บางโรงพยาบาลได้้นำำ�
มาแจกจ่่ายแก่่ผู้้�ติิดเชื้้�อในระยะแรก
จากการศึึ ก ษาและวิิ จัั ย ของ
แพทย์์แผนไทย พบว่่าการใช้้ฟ้้าทะลาย
โจรสกััดหยาบ โดยไม่่ผ่่านกรรมวิิธีีเคมีี

คืือการนำำ�ใบฟ้้าทะลายโจรไปตากแห้้ง
บด และบรรจุุลงแคปซููลใช้้ได้้ทันั ทีี จะได้้
รัับสาร แอนโดท์์รกราโฟไลท์์และสาร
แลคโทน จะไม่่มีีผลข้้างเคีียงต่่อตัับและ
ไต แต่่การใช้้ระบบการผลิิตแบบแยก
สารเดี่่� ย ว เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ ส ารแอนโดรกรา
โฟไลท์์เดี่่�ยวๆ ตััวยาอาจจะเข้้มข้้นจริิง
เมื่่�อใช้้ในระยะยาวจะมีีผลต่่อตัับ ดัังนั้้�น
เวลาเลืือกซื้้�อ แนะนำำ�ว่่าควรหาซื้้�อแบบ
สกััดหยาบ เราจะได้้สารทั้้�ง 2 ชนิิด ที่่�เข้้ม
ข้้น สมดุุลย์์ และปลอดภััยต่่อการใช้้
เราควรต้้ อ งเข้้ า ใจด้้ ว ยว่่า
สมุุ น ไพรฟ้้ า ทะลายโจร ไม่่สามารถ
ป้้องกัันการติิดเชื้้อ� ไวรััส การทานดัักหรืือ
ทานเผื่่�อ เพราะคิิดว่่าจะทำำ�ให้้ไม่่ติิดเชื้้�อ
เป็็นความคิิดที่่�ผิิดอย่่างมาก และจะมีีผล
ข้้างเคีียงตามมา เพราะฟ้้าทะลายโจร
เป็็นพืืชในธาตุุเย็็นที่่�หมอแผนไทยเรีียกว่่า
ยาเย็็น ร่่างกายของคนปรกติิ จะมีีธาตุุไฟ
ในการขัับเคลื่่�อนชีีวิิต ธาตุุไฟที่่�สมดุุลย์์
ร่่างกายเป็็นปรกติิ เมื่่�อเราใช้้ฟ้้าทะลาย
โจรอย่่างพร่ำำ��
เพรืือก็็เหมืือน
เราเอาความ
เย็็ น ไปดัั บ ไฟ
ร่่างกายจะเสีีย
สมดุุลย์์ ก็็จะมีี
อาการเวีี ย น
ศีี ร ษะ แขน
ข า อ่่ อ น แร ง
เ กิิ ด ล ม พิิ ษ
เมื่่�อหยุุดใช้้ควรดัับเย็็นด้้วยร้้อน เช่่น ดื่่�ม
น้ำำ��ขิิง และอาหารที่่�มีีรสร้้อน เช่่น พริิก
ไทยดำำ� ขมิ้้�นชััน เพื่่�อเพิ่่�มธาตุุไฟ ร่่างกาย
จะกลัับมาเป็็นปรกติิ เราสามารถป้้องกััน
การติิดเชื้้�อได้้ จากการดููแลร่่างกายให้้
ธาตุุไฟสมดุุลย์์ ส่่วนการดููแลภายนอกก็็
สำำ�คััญ เช่่น การเว้้นระยะห่่างทางสัังคม
สวมหน้้ากาก ล้้างมืือบ่่อยๆ หลีีกเลี่่�ยง
สถานที่่�ผู้้�คนแออััด เป็็นต้้น
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สาระน่ารู้

			สื่่� อ ส า ร
แต่่สมุุนไพร ฟ้้าทะลายโจร
ใช้้ยัับยั้้�งการติิดเชื้้�อไวรััส ในระบบทาง
เดิินหายใจส่่วนบน และการติิดเชื้้�อใน
ปอดได้้ดีี เมื่่อ� มีีอาการเจ็็บคอ อ่่อนเพลีีย
มีีไข้้อ่่อนๆ คล้้ายเป็็นไข้้หวััด เราสามารถ
ใช้้ฟ้า้ ทะลายโจรแบบสกััดหยาบทัันทีี ให้้
ทาน 4 แคปซููลต่่อมื้้�อ 4 มื้้�อต่่อวััน ทาน
ติิดต่่อกััน 5 วัันอาการจะหายขาด เพราะ
สารแอนโดรกราโฟไลท์์ (Andrographoline) จะไปยัับยั้้�งการเพิ่่�มจำำ�นวน
ของเชื้้�อไวรััส และทำำ�ลายเชื้้�อไวรััสใน
ปอด กลุ่่�มสารโททััลแลคโทน (Total
Lactone) ไปกระตุ้้�นการทำำ�งานของ
ภููมิคุ้้�ิ มกัันทำำ�ให้้ร่่างกายฟื้้น� ตััวได้้ง่่าย และ
อย่่าลืืมจิิบน้ำำ��อุ่่น� บ่่อยๆ ตามในระยะที่่�ใช้้
ยาสมุุนไพร
จากการวิิ จัั ย ของการแพทย์์
แผนปััจจุุบันั หรืือแพทย์์แผนไทย ต่่างเห็็น
ว่่าไวรััสโควิิด-19 ก็็คืือ ไข้้หวััดใหญ่่ชนิิด
หนึ่่�ง ที่่�เป็็นสายพัันธุ์์�ใหม่่ มนุุษย์์ยังั ไม่่มีีวิธีิ ี
ที่่�จะรัับมืือกัับเจ้้าไวรััสชนิิดนี้้� วััคซีนี ของ
แต่่ละบริิ ษัั ท ที่่� ผ ลิิ ต ออกมาแบบรีี บ เร่่ง
เพีียงคิิดว่่าจะใช้้ยัับยั้้�งไม่่ให้้มีีการแพร่่
ระบาดกระจายของเชื้้�อไวรััสเร็็ว การ
ค้้ น คว้้ า วัั คซีี น ยัั ง คงดำำ� เนิิ น ต่่อไป การ
ดำำ�รงชีีวิิตแบบ New normal คืือ สวม
หน้้ากาก เว้้นระยะห่่างทางสัังคม และ
ล้้างมืือบ่่อยๆ ก็็คงต้้องเป็็นเช่่นนี้้�ต่่อไป
เราจึึ ง ต้้ อ งเรีี ย นรู้้�ที่่� จ ะนำำ� เอาสมุุ น ไพร
หลากหลายชนิิดมาใช้้เพื่่�อเสริิมสร้้างภููมิิ
คุุมกัันให้้แข็็งแรงอยู่่�ตลอดเวลา ซึ่่�งเป็็น
อีีกหนึ่่�งทางเลืือกเพื่่�อวิิถีีสุุขภาพดีีมีีสุุข
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หลายภาษา

สิิ น ท รัั พ ย์์
ที่่� มีี ค่่ า
ประจำำ � ชาติิ สวิิ ส
โดย ป้้ า แม้้ ว

“สวิิตเซอร์์แลนด์์ ดิินแดนที่่�อยู่่�
ตรงกลางของทุุกสิ่่�งแต่่ก็็เป็็นชายขอบของ
ทุุกอย่่าง”
ลอเรนท์์ ฟลุุตช์์
(Laurent Flutsch)
นัักโบราณคดีีและผู้้อำ� ำ�นวยการ
พิิพิิธภััณฑ์์
Lausanne-Vidy Roman
อธิิบายให้้เห็็นภาพชััดว่่า เหตุุใด
ประเทศเล็็กๆ ใจกลางยุุโรปแห่่งนี้้�
ถึึงได้้รวมเอาความหลากหลายด้้าน
ภาษาเข้้าไว้้ด้้วยกััน นั่่�นเป็็นเพราะ
ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งทางภููมิิศาสตร์์ ที่่�ไม่่มีี
ทางออกทางทะเล มีีทิิศเหนืือติิด
กัับเยอรมนีี ทิิศใต้้ติดกั
ิ ับอิิตาลีี ทิิศ

ตะวัันออกติิดกัับออสเตรีีย และทิิศตะวัันตกติิดกัับฝรั่่�งเศส
สวิิตเซอร์์แลนด์์เลืือกที่่�จะไม่่มีีภาษาเป็็นของตััวเอง แต่่ใช้้ภาษา
ถึึง 4 ภาษาได้้แก่่ ภาษาเยอรมััน ภาษาฝรั่่�งเศส ภาษาอิิตาเลีียน
และภาษาโรมานซ์์ เป็็นทั้้�งภาษาราชการและใช้้ในการสื่่�อสาร
ระหว่่างกััน
เหตุุใดความแตกต่่างด้้านภาษา
(แน่่นอนว่่ารวมถึึงวััฒนธรรม) ของผู้้�คน
ในสวิิตเซอร์์แลนด์์ถึงึ ไม่่นำำ�พามาซึ่่ง� ความ
แตกแยก คำำ� ตอบอาจจะอยู่่� ที่่� ร ะบบ
ประชาธิิปไตยอัันเข้้มแข็็งที่่�ทำำ�ให้้ทุกุ เสีียง
ของประชาชนมีีความหมาย จนเกิิดเป็็น
นิิยามของคำำ�ว่่า “Willensnation”
(Nation by Will) ซึ่่�งมีีความหมาย
พิิเศษในสวิิตเซอร์์แลนด์์ที่่�หมายถึึงการ
เป็็นชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นจากความปรารถนาที่่�
จะอยู่่�ร่่วมกััน (A nation born with
the desire to live together) และ
นั่่�นอาจหมายถึึง การมองข้้ามอุุปสรรค
ในการสื่่�อสาร แต่่เลืือกฟัังความต้้องการของประชาชนในการ
ขัับเคลื่่�อนประเทศไปข้้างหน้้า
	ระบบประชาธิิปไตยทางตรง ผ่่านการทำำ�ประชามติิ
ตามแบบฉบัับของสวิิตเซอร์์แลนด์์ สามารถสร้้างความสุุขให้้
พลเมืืองได้้มากขึ้้�น โดยสองนัักวิิจััยเกี่่�ยวกัับความสุุขชาวสวิิส
อโลวิิส สตุุตเซอร์์ (Alois Stutzer) และบรููโน เฟรย์์ (Bruno
Frey) พบว่่าเมื่่�อรััฐบาลรัับฟััง และทำำ�ตามเสีียงโหวตของ
ประชาชน ระดัับความสุุขของพลเมืืองก็็จะเพิ่่�มขึ้้�นตามไปด้้วย
โดยนอกจากการทำำ�ประชามติิ ที่่�คอยรัับฟัังความคิิดเห็็นของ
ประชาชนอยู่่เ� สมอแล้้ว การไม่่ให้้อำำ�นาจกัับนายกรััฐมนตรีีเพีียง
คนเดีียว แต่่เลืือกแต่่งตั้้�งสมาชิิกสภาที่่�มาจากการเลืือกของ
ประชาชน ให้้สลัับกัันขึ้้�นมาเป็็นตััวแทนผู้้�นำำ�ในเวทีีนานาชาติิ
ยัังเป็็นการป้้องกัันปััญหาคอร์์รัปั ชั่่น� ได้้ด้ว้ ย อัันที่่�จริิงแล้้ว ระบบ
การแต่่งตั้้�งผู้้�นำำ�ก็็ไม่่ได้้มีีความสำำ�คััญมากเท่่ากัับความจริิงที่่�ว่่า
ระบบการเมืืองของสวิิตเซอร์์แลนด์์ทำำ�งานกัันเป็็นทีีม ซึ่่ง� มีีเสีียง
ของประชาชนเป็็นกติิกาที่่�สำำ�คัญที่่
ั สุ� ดุ และการกระจายอำำ�นาจ
ก็็ไม่่ได้้มีีให้้เห็็นแค่่ในระบบการเมืืองเท่่านั้้�น เพราะการกำำ�หนด
ให้้มีีภาษาราชการใช้้ถึึง 4 ภาษา ก็็เป็็นการสะท้้อนแนวคิิดของ
การกระจายอำำ�นาจให้้ทั่่�วถึึงพลเมืืองที่่�อาศััยอยู่่�ในดิินแดนแห่่ง
นี้้�ทั้้�งหมดได้้เป็็นอย่่างดีีเช่่นกััน

นอกจากความเป็็นกลาง การเปลี่่ย� น ความเสีียเปรีียบ
ทางภููมิศิ าสตร์์ ความหลากหลายของภาษา ยัังเป็็นข้้อได้้เปรีียบ
ของชาติิสวิิสที่่�ยากจะหาประเทศไหนในโลกเปรีียบได้้ และข้้อ
ได้้เปรีียบที่่�ว่่านี้้� ก็็สามารถตีีค่่าเป็็นเม็็ดเงิินได้้มหาศาลเสีียด้้วย
ฟร็็ อ งซัั ว กริิ น (François Grin) ศาสตราจารย์์ ด้้ าน
เศรษฐศาสตร์์ประจำำ�มหาวิิทยาลััยเจนีีวา (University of
Geneva) บอกว่่า ความหลากหลายทางภาษา ซึ่่ง� ถืือเป็็นมรดก
ทางวััฒนธรรมของสวิิตเซอร์์แลนด์์ ถืือเป็็นข้้อได้้เปรีียบในการ
แข่่งขัันกัับนานาชาติิ เพราะการสื่่�อสารได้้หลายภาษา คืือ
สิินทรััพย์์ที่่�มีค่่ี าประจำำ�ชาติิ
และแม้้สวิิตเซอร์์แลนด์์จะไม่่มีีภาษาสวิิส แต่่ภาษา
ประจำำ�ชาติิจริิง ๆ ที่่�คนสวิิสรู้้�กัันดีี ก็็คืือ ภาษาของความ
ประนีีประนอม และระบบระเบีียบทางการเมืือง ที่่�มอบเสีียง
โหวตให้้ประชาชนทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมกััน ก็็คืือ สะพานที่่�เชื่่อ� ม
ให้้พลเมืืองที่่�ใช้้ภาษาต่่างกัันถึึง 4 ภาษา หัันมาฟัังเสีียงกัันและ
กัันอย่่างเข้้าใจ มองข้้ามกำำ�แพงแห่่งอุุปสรรคทางภาษาที่่�แตก
ต่่าง และหัันมาใช้้เจตจำำ�นงที่่�ต้อ้ งการจะอยู่่ร่่ว
� มกัันอย่่างเป็็นสุุข
ในดิินแดนแห่่งนี้้�
นอกจาก 4 ภาษาที่่�กล่่าวมาแล้้ว ชาวสวิิสมองว่่า
ภาษาอัังกฤษเป็็นภาษาต่่างชาติิ ที่่�มีีประโยชน์์ที่่�สุุด โดยการ
ศึึกษาจาก University of Teacher Education พบว่่า การ
สอนภาษาอัังกฤษ จะช่่วยให้้นักั เรีียนที่่�พููดภาษาเยอรมััน เรีียน
ภาษาฝรั่่�งเศสได้้ดีขึ้้ี �น ในขณะที่่�นัักกฎหมายในสวิิส ก็็พยายาม
ผลัักดัันให้้ใช้้ภาษาอัังกฤษเป็็นภาษากึ่่�งทางการ เพื่่�อดึึงดููดนััก
ธุุรกิจิ และผู้้�มีีความสามารถจากต่่างประเทศ ให้้เข้้ามาทำำ�ธุรกิ
ุ จิ
และประกอบอาชีีพในสวิิตเซอร์์แลนด์์มากขึ้้�น
ในความเป็็นจริิง การสื่่�อสารได้้หลายภาษา ไม่่ใช่่แค่่
ว่่าเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�มีีค่่าประจำำ�ชาติิสวิิสเท่่านั้้�น เราๆ ท่่านๆ ทั้้�ง
หลายคงทราบกัันดีีว่่า ใครที่่�มีีความสามารถสื่่�อสารได้้ยิ่่�งมาก
ภาษา ถืือเป็็นสิินทรััพย์์ที่่มี� คุี ณ
ุ ค่่าประจำำ�ตัวผู้้�นั้้
ั น� ด้้วยเช่่นกััน ว่่า
แล้้วก็็เรีียนภาษาที่่� 3 ที่่� 4 ที่่� 5 กัันดีีกว่่านะคะ...
คััดมาบางส่่วนจากบทความของ วรรณเพ็็ญ บุุญเพ็็ญ
จาก https://www.creativethailand.org/article/
place/32088/th#The-Coordination-Language-of-Switzerland
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การทููต

“องคฺ์์�กรต่่างๆ ต้้องเผชิิญกัับปััญหามากมาย และ
ปััญหาทางเทคนิิค เช่่น การเลืือกใช้้แพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั ที่่�เหมาะ
สม หรืือการใช้้ ล่่ ามหลายภาษา ในการประชุุ ม ที่่� จำำ� เป็็ น ”
เอกอััครราชทููต Jürg Lauber ผู้้�แทนถาวรสวิิตเซอร์์แลนด์์
ประจำำ�สหประชาชาติิ นครเจนีีวากล่่าว
	ทุุกองค์์กรระหว่่างประเทศ และภารกิิจทางการทููต ที่่�
ในช่่วงปีีกว่่าๆ ที่่มีี� การระบาดของโรคโควิิด ตั้้�งอยู่่�ในเจนีีวา เท่่าเทีียมกััน คืือต้้องเคารพ และทำำ�ตาม
19 ทุุกคน ที่่�อยู่่�บนโลกเดีียวกัันใบนี้้� ต้้องปรัับตััว มาตรการด้้านสุุขภาพ ที่่�ประเทศเจ้้าบ้้านคืือ สวิิตเซอร์์แลนด์์
ปรัับใจกัับสถานการณ์์ รวมทั้้�งองค์์กรต่่างๆ ทั้้�ง กำำ�หนดไว้้ “การทำำ�งานของเราแบบเห็็นหน้้า เห็็นตากัันในสถาน
ที่่�เดีียวกััน ก็็ยัังทำำ�อยู่่� เพีียงแต่่เราต้้องจััดจำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่� ที่่�
ใหญ่่ ทั้้�งเล็็ก เพราะสวิิตเซอร์์แลนด์์ เป็็นสถานที่่�ที่่�มีีองค์์ ทำำ�งานในสำำ�นัักงานใหญ่่ของสถานทููต ให้้น้้อยที่่�สุุด และเจ้้า
กรสำำ�คัญ
ั ๆ ระดัับชาติิมาตั้้ง� อยู่่� รวงข้้าวฉบัับนี้้�จึงึ นำำ�เรื่่อ� งการ หน้้าที่่�ส่่วนใหญ่่ก็็ทำำ�งานจากที่่�บ้า้ น (work from home)” ท่่าน
ปรัั บ ตัั ว ขององค์์ ก ร
ทููต Lauber กล่่าวเสริิม		
สหประชาชาติิ มาฝาก
		นัักการทููต ใช้้
กัันค่่ะ
ประชุุมออนไลน์์มาก่่อนช่่วงวิิกฤติิ
แพนเดมิิคนี้้� แต่่สิ่่�งที่่�เปลี่่ย� นแปลง
เจนีี ว ายัั ง คง
คืือ มีีความถี่่�ในการใช้้
ต้้องเป็็นเจ้้าภาพ การเจรจาสงบศึึก
มากขึ้้� น โดยรวม
ให้้กัับประเทศที่่�ตกอยู่่�ในสภาพบ้้าน
หลายๆ คนเห็็นว่่า มีี
แตกสาแหรกขาด ด้้วยภาวะสงคราม
ผ ล บ ว ก ใ น ด้้ า น
อย่่าง ซีีเรีีย ลิิปย่่า และเยเมน ในช่่วง
ประสิิ ท ธิิ ภ าพ และ
แพนเดมิิค การเจรจาทางการทููต จึึง
ความโปร่่งใส ใน
ต้้องปรัับตััวใช้้ออนไลน์์ด้้วยเช่่นกััน
กิิจกรรมทางการทููต
กว่่าหนึ่่�งปีีที่่�ผ่่านมา การเจรจาผ่่าน
เทคโนโลยีี ช่่วยให้้
ออนไลน์์มีีประสิิทธิิภาพขนาดไหน
กิิจกรรมเป็็นไปแบบ
และส่่งผล อย่่างไรกัับเมืืองที่่�เป็็นฐาน
ประชาธิิปไตยมากขึ้้น�
การฑููตระหว่่างนานาชาติิ อย่่างนคร
เพราะไม่่มีี ก ารเปิิ ด
เจนีีวา เวีียนนา หรืือนิิวยอร์์ค
เผยให้้ประชาชนได้้รับั
รู้้� ม า ช้้ า น า น ก า ร
	ข้้อมููลจากสำำ�นัักงานใหญ่่
ป ร ะ ชุุ ม ท า ง วิิ ดีี โ อ
สหประชาชาติิ (UN) ณ นครเจนีีวา
(Videoconferบอกว่่าได้้จัดั ประชุุมนานาชาติิสำำ�คัญ
ั
ences) ถููกเผยแพร่่
ทางออนไลน์์ 1200 ครั้้�ง ระหว่่าง
ไ ป ทั่่� ว ห ล า ย
มีี น าคม ค.ศ. 2020 จนถึึ ง สิ้้� น ปีี
แพลตฟอล์์ม รวมถึึง
แพลตฟอล์์มดิิจิทัิ ลั ถููกนำำ�มาใช้้ ตั้้ง� แต่่
เฟสบุ๊๊�ค และทวิิตเตอร์์
การเริ่่�มต้้นการระบาดใหญ่่ของโควิิด19 ในการประชุุมสื่่�อสาร บ้้างก็็ถููกถ่่ายทอดบน โทรทััศน์์ของสหประชาชาติิ
จากระยะไกล จึึงส่่งผลให้้การทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ของ UN และ
ระหว่่างองค์์กรนานาประเทศ เป็็นไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�องไม่่ติิดขััด
ผลบวกอีีกประการรวมถึึง องค์์กร NGO’s สามารถ
ติิดตามงานได้้ แม้้สภาพการทำำ�งานจะลำำ�บาก และทั้้�งที่่�มีีงบ
ประมาณน้้อย
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ในขณะที่่� Digitalisation ของ
กระบวนการทำำ�งาน กำำ�ลัังกลายมาเป็็น
บรรทััดฐานในเชิิงปฏิิบัติั มิ ากขึ้้น� อะไรจะ
เกิิดขึ้้�นกัับการทููตแบบดั้้�งเดิิม
	นัั ก การทูู ต หลายคนกล่่าวว่่า
ส่่วนหนึ่่�งของ digitalization ยัังคงจะอยู่่�
ต่่อไป การแก้้ปััญหาความขััดแย้้งก็็คงยััง
ต้้องได้้รับั การแก้้ไข โดยมีีคนร่่วมประชุุม
ด้้วยกัันล้้อมโต๊๊ะกลมต่่อไป
พวกเขาชี้้�ว่่าเครื่่�องมืือดิิจิิตััล มีี
ข้้อจำำ�กัดั เช่่น การตััดสินิ ใจแผนระยะยาว
หรืือ การจัั ด การเรีี ย กประชุุ ม ต่่อรอง
ระหว่่างผู้้�แทนประเทศต่่างๆ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง เรื่่� องการเจรจาด้้ านสัั นติิ ภาพ
หรืือวิิกฤตการณ์์มนุุษยชาติิ
“การเจรจา หารืือแบบซึ่่�งๆ
หน้้า เป็็นทางที่่�ดีีที่่�สุุด ในการนำำ� ผู้้�ที่่�มีี
ความขััดแย้้งกััน มาคุุยกััน” นาย Jan
Egeland กล่่าว (Norwegian Refugee
Council and former special counsel to the UN secretary general for
humanitarian affairs in Syria) เขาจำำ�
ได้้ว่่าในขณะที่่�เขาดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�ปรึึกษา
ให้้ประเทศซีีเรีีย การเจรจาร่่วมกัันจาก
หลายๆ ฝ่่ายแบบ ซึ่่ง� ๆ หน้้า ที่่�นครเจนีีวา
ช่่วยนำำ� มาซึ่่� ง ความช่่วยเหลืือด้้ า น
มนุุษยธรรมให้้กัับประชาชน
เราจะเห็็นได้้ว่่า ถึึงแม้้เราจะ
ปรัับตััวได้้กัับการใช้้เทคโนโยลีี เพื่่�อการ
สื่่�อสารกััน แต่่ในเรื่่�องของความสััมพัันธ์์
ระหว่่างบุุคคล และระหว่่างประเทศ การ
แก้้ปัญ
ั หาเรื่่อ� งใด เรื่่อ� งหนึ่่�ง การเห็็นหน้้า
มองตากัันได้้ จะมีีความลึึกซึ้้�ง เห็็นไปถึึง
ขั้้�วหััวใจ การแก้้ปััญหาจะเป็็นไปในทาง
บวกมากกว่่า สำำ�หรัับในส่่วนบุุคคลอย่่าง
พวกเรา ก็็ไม่่น่่าจะแตกต่่าง ท่่านผู้้�อ่่าน
คิิดเหมืือนกัันไหมค่่ะ ...

สุภาษิตเยอรมัน (มัน

บทความนี้้�ตีีพิิมพ์์ เมื่่�อ 18 กุุมภาพัันธ์์ 2021
(Swissinfo.ch)
แปลโดย แด่่บุพุ การีี
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หญิงไทย
โดย พี่หญิงไทย

ป่่วย ตกงาน
จะทำำ�อย่่างไรดีี

ถามมา
ตอบไป

ถาม :

ทำำ �อย่่างไรดีีคะ เพราะป่่วยจนทำำ�งานไม่่ได้้มานานแล้้ว
ตอนนี้้�ยั ั งได้้ เงิิ นเดืือนจากประกัันเจ็็บป่่ วยของที่่� ทำำ�งาน (ได้้เพีียง 80%
ของเงิิ นเดืือน) แต่่ระยะเวลาจ่่ายเงิินเดืือนจากเงิินประกัันมีีเพีียง 2 ปีี
ซึ่่� ง ใกล้้ จ ะครบกำำ � หนด และเมื่่� อ ครบแล้้ ว นายจ้้ า งคงเลิิ ก จ้้ า ง ไม่่ต่่อ
สััญญางาน หลัังจากนั้้�นจะทำำ�อย่่างไรดีีคะ เพราะสุุขภาพไม่่ดีี หมอเขีียน
ใบรัั บรองว่่าป่่วย 100% ยัังทำำ �งานไม่่ได้้ หางานใหม่่ก็็ คงไม่่ได้้ ถ้้าจะ
ขอเงิินจากกองทุุนทุุพพลภาพ (IV, AI) จะได้้หรืือไม่่ และต้้องรออีีกนาน
เท่่าไร คิิ ดอะไรไม่่ออกเลยค่่ะ
ตอบ :
สวััสดีีค่่ะ ขอแสดงความเห็็นใจนะคะ มีีความเจ็็บป่่วย
สุุ ขภาพทางกายแล้้ว ต้้องรัักษาสุุขภาพใจด้้ วยนะคะ
	ก่่อนอื่่ � น ต้้ อ งบอกว่่าการจะขอเงิิ น สวัั ส ดิิ ก ารผู้้�ทุุ พ พลภาพ ใช้้
เวลาค่่อนข้้างนาน หน่่วยราชการต้้องการตรวจสอบ หาข้้อเท็็จจริิงของ
ความเจ็็ บป่่วย และพิิ สููจน์์ว่่าพิิการระดัับไหน กว่่าจะถึึงข้้อยุุ ติิ ต้้องรอ
นานเท่่าไร ไม่่สามารถบอกได้้ ดัังนั้้�นช่่วงนี้้�ที่่ �สั ัญญางานเดิิมกำำ �ลัังจะสิ้้�น
สุุ ด ต้้ องหาหนทางอื่่�นก่่อนค่่ะ
	ระหว่่างเป็็ น ลูู ก จ้้ า ง ทำำ� งานรัั บ เงิิ น เดืือน เราต้้ อ งจ่่ายเงิิ น
ประกัั น สัั ง คม ทั้้� ง เงิิ น ประกัั น ผู้้�ทุุ ล พลภาพ (IV, AI) และ เงิิ น ประกัั น
ตกงาน (ALV, AC, AD) ทางหนึ่่�งที่่�จะขอเงิินสวััสดิิการตกงานได้้ คุุณ
ต้้ อง (ฝืืน) หางานทำำ � อย่่างน้้อย 20% โดยให้้คุุณหมอออกใบรัับรองว่่า
สามารถทำำ �งานอย่่างน้้อย 20% เพื่่�อให้้คุุณมีีคุุณสมบััติิของผู้้�ขอรัับเงิิน
ตกงาน แล้้ วติิ ดต่่ อกัั บ สำำ �นัั ก งานดูู แ ลคนว่่างงานในท้้ อ งถิ่่� น ที่่� พำำ�นัั ก
(RAV, ORP, URC) ทัันทีี ก่่อนจะถึึงวัันสุุดท้้ายของสััญญาจ้้างงาน หรืือ
ก่่อนสิ้้� น สุุ ดวัั น รัั บ เงิิ น ประกัั น เจ็็ บ ป่่ ว ย ขณะเดีี ย วกัั น การติิ ดต่่ อ
สำำ �นัั กงานประกัั นผู้้�ทุุพพลภาพ ก็็ยัังทำำ �ควบคู่่�กััน

(หาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ใน
https://www.ahv-iv.ch/)
	ส่่วนการที่่� ต้้ อ งหางานทำำ� อย่่าง
น้้ อ ย 20% เพื่่ � อ รัั ก ษาคุุ ณ สมบัั ติิ ข อง
ผู้้�ตกงาน คุุ ณ ต้้ องปฏิิ บัั ติิ ตามข้้ อกำำ � หนด
ต่่างๆ ของสำำ�นัักงานในการหางาน แล้้ว
ถ้้ า ได้้ ทำ ำ� งานจริิ ง ๆ เพีี ย งน้้ อ ยนิิ ด (มีี
รายได้้ น้้ อ ยกว่่าเงิิ น สวัั ส ดิิ ก ารว่่างงานที่่�
จะได้้ รัั บ ) จะช่่วยยืืดระยะเวลาการรัั บ
เงิินสวััสดิิการว่่างงานให้้นานมากขึ้้�นด้้วย
และเพื่่ �อให้้การประสานงานการ
ขอเงิินสวััสดิิการผู้้�ทุุพพลภาพ ได้้ดีียิ่่ �งขึ้้�น
อาจต้้ อ งหาผู้้�ช่่วย ผู้้�เชี่่� ย วชาญทาง
กฏหมาย เป็็นที่่�ปรึึกษา เช่่น ทนาย
หวัั งว่่าคำำ�ตอบนี้้� จะช่่วยให้้ คุุ ณ
ค่่อยๆ คิิ ด และดำำ�เนิิ นการ เพราะเวลา
การรัั บ เงิิ น สวัั ส ดิิ ก ารว่่างงานค่่อนข้้ า ง
นาน จะช่่วยคุุณด้้านการเงิินได้้ระยะยาว
จนกว่่าจะได้้รัับเงิินสวััสดิิการทุุพพลภาพ
มีีคำำ �ถามเพิ่่�มเติิม ก็็ยิินดีีรัับฟััง
ขอให้้โชคดีีค่่ ะ.....

คำำ �ที่่� ควรรู้้ � จััก
• การประกัั นผู้้ �ทุุ พพลภาพ
[Invalidenversicherung (IV),
Assurance-invalidité (AI),
Assicurazione per l’invalidità (AI)]
• การประกัั นการว่่ างงาน
[Arbeitslosenversicherung
(ALV), Assurance chômage
(AC), Assicurazione contro
la disoccupazione (AD)]
• สำำ�นัักงานดููแลคนว่่ างงานใน
ท้้องถิ่่� นที่่� พำำ �นััก [Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrum
(RAV), l’office régional de
placement (ORP), all’ufficio
regionale di collocamento
(URC)]

QA
ถาม :

เพีี ย ง 20%

ตอบ :

+

แล้้วเงิินชดเชยการตกงานจะได้้เท่่าไรคะ ถ้้าจะทำำ�งาน

การรัั บ เงิิ น ชดเชยการตกงาน จะได้้ รัั บ จำำ� นวนเท่่าไร
จะคิิ ดคำำ� นวนเงิิ น เดืือนเฉลี่่� ย จากรายได้้ ย้้ อ นหลัั ง หนึ่่� ง ปีี แต่่ไม่่ได้้ รัั บ
ร้้ อยเปอร์์ เซนต์์ จะได้้ 80% ถ้้ามีีลููกวััยเรีียน หรืือ 70% ถ้้าไม่่มีี ลููก
	ระยะเวลาของการได้้รัับเงิิน คิิดเป็็นวัันทำำ�งาน คืือ นาน 200,
260, 400 หรืือ 520 วััน ขึ้้�นกัับอายุุ (วััย) และระยะเวลาที่่�ได้้ทำำ �งาน
(คืือระยะเวลาที่่� ไ ด้้ จ่่ ายเงิิ น ประกัั น ตกงาน) รวมทั้้� ง การมีี ภ าระเลี้้� ย งดูู
บุุ ตร วััย เรีี ย นหรืือไม่่
30 รวงข้าว

ปฏิ ท ิ น กิ จ กรรม

2021 /

2564

วัั นประชุุ มสามัั ญประจำำ �ปีี และ
วัั นครอบครัั ว
วัั นอาทิิ ตย์์ ที่่� 12 กัั นยายน 2564
สถานที่่�

Pfrundhaus Kirchlindach,
Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

		จัั ด โ ค ร ง ก า ร

แกะสลัั กผัั กและผลไม้้	

เชื่่� อมความสัั มพัันธ์์ทางการทููตระหว่่างไทย-สวิิส

เมื่่�อวัันเสาร์์
ที่่� 19 มิิ ถุุนายน ค.ศ. 2021
สมาคมหญิิงไทยเพื่่� อหญิิงไทย
สวิิตเซอร์์ แลนด์์ โดยได้้รัับการ
สนัับสนุุนจาก สถาน
เอกอััครราชทููต ณ กรุุ งเบิิร์์น

ท่่ านเอกอัั ครราชทููต
นายจัั กรีี ศรีีชวนะ
คุุ ณสุุ นทริิ ยา กาญจนะ
อัั ครราชทููตที่่� ปรึึกษา
คุุ ณเอกภัั ทร เปรมโยธิิ น
ที่่� ปรึึกษา พร้้อมภรรยา
เดิิ นทางมาพบปะชุุ มชนไทย

เมื่่อ� วัันเสาร์์ที่่� 19 มิิถุนุ ายน ค.ศ. 2021 สมาคมหญิิงไทยเพื่่อ� หญิิงไทย สวิิตเซอร์์แลนด์์ โดยได้้และพููดคุุ
รับั การสนัับสนุุยนกัั บ
จาก สถานเอกอััครราชทููต ณ กรุุงเบิิร์์น จััดโครงการ แกะสลัักผัักและผลไม้้ เชื่่�อมความสััมพัันธ์์ทางการทููต
Stadtpräsident Winterthur
ระหว่่าง
คุุ ณ Michael Künzle
ไทย-สวิิส ครบ 90 ปีี ที่่� Siam Chili, Lindstraße 27, 8400 Winterthur
ท่่านเอกอััครราชทููต นายจัักรีี ศรีีชวนะ คุุณสุุนทริิยา กาญจนะ อััครราชทููตที่่�ปรึึกษา คุุณพร้้อมด้้วยภรรยา
เอกภััทร เปรม
โยธิิน ที่่�ปรึึกษา พร้้อมภรรยา เดิินทางมาพบปะชุุมชนไทย และพููดคุุยกัับ Stadtpräsident
Winterthurม าร่่ ว มงานในครั้้� ง นี้้�
ที่่� ให้้เกีียรติิ
เป็็นกัันเอง และ
ที่่� Siam Chili, คุุณ Michael Künzle พร้้อมด้้วยภรรยา ที่่�ให้้เกีียรติิมาร่่วมงานในครั้้�งนี้้� ด้้วยบรรยากาศที่่�ด้้วยบรรยากาศที่่
� เป็็ นกัั นเอง
Frau
Künzle
ก็็
ไ
ด้้
ร่่ว
มเรีี
ย
นแกะสลัั
ก
ใบไม้้
กั
บ
ั
พวกเราด้้
ว
ย...
Lindstraße 27,

ครบ 90 ปีี

8400 Winterthur

และ Frau Künzle ก็็ ได้้ร่่วม
เรีียนแกะสลัั กใบไม้้
กัั บพวกเราด้้วย...

