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บท บรรณาธิ ก าร
สวััสดีีค่่ะ เพื่่�อนผู้้�อ่่านวารสารรวงข้้าวทุุกท่่าน

	ปีีนี้้�เป็็นปีีที่่�ความสััมพัันธ์์ทางการทููตระหว่่าง
ไทยกัับสวิิส ครบรอบ 90 ปีี เป็็นเรื่่�องน่่ายิินดีียิ่่�ง สถาน
เอกอััครราชทููต ณ กรุุงเบิิร์น์ เป็็นแม่่งานใหญ่่จัดั งานเฉลิิม
ฉลองในครั้้�งนี้้� และดิิฉัันได้้รัับเกีียรติิสััมภาษณ์์ ท่่าน
เอกอััครราชทููต นายจัักรีี ศรีีชวนะ ผ่่านโปรแกรม
ZOOM นำำ�เรื่่อ� งราวที่่�ได้้พูดคุุ
ู ยกัับท่า่ นทููตมาฝาก และขอ
เชิิญชวนพวกเราร่่วมกัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการเฉลิิมฉลอง
ในครั้้�งนี้้�ด้้วยนะคะ ในฉบัับนี้้�มีีหลายเรื่่�อง หลายแนวที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับความสััมพัันธ์์ไปติิดตามกัันอ่่านนะคะ
และปีีที่่�แล้้วทั้้�งปีี จนถึึงไตรมาสแรก ของปีี
พุุทธศัักราช 2564 นี้้� พวกเรายัังต้้องเผชิิญกับั เรื่่อ� งราวการ
ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 กัันอยู่่� เราจึึงนำำ�เรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับ
Long Covid คืือโรคอะไร ปััจจััยการระบาดของโรค
โควิิด -19 เป็็นอย่่างไร และการฉีีดวัคั ซีีน ป้้องกัันโควิิด-19
ที่่�ออกมาใช้้แล้้วนั้้น� ใครบ้้างจะได้้รับก่
ั อ่ น เพราะยัังมีีให้้ใน
จำำ� นวนจำำ�กัั ด อยู่่� เพราะฉะนั้้� น การปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก
สุุขอนามััยยัังจำำ�เป็็นนะคะ

จากแบบสอบถามที่่�เราส่่งไปให้้สมาชิิก 258 คน ได้้รัับการส่่งกลัับ
มาเพีียง 52 คน คิิดเป็็น 20% เท่่านั้้�น ผลการประเมิินพบว่่า ความพึึงพอใจใน
ภาพรวมของวารสาร สมาชิิก 61% พึึงพอใจอย่่างยิ่่�ง และ 31% พึึงพอใจมาก
และสมาชิิก 73% บอกว่่าเป็็นรููปเล่่มแบบที่่�ถืืออยู่่�ในมืือนี้้�ดีีแล้้ว 19% บอกว่่า
ได้้ทั้้�งรููปเล่่ม และ E-Book ส่่วนอีีก 8% บอกว่่าเป็็นชอบ E-Book ส่่วนคอลััมน์์
ที่่�ชอบมากที่่�สุุดคืือ กฎหมายน่่ารู้้� ได้้คะแนนไป 43 % เราก็็จะทำำ�ตามความ
ประสงค์์ของเสีียงส่่วนใหญ่่นะคะ และจััดเพิ่่�มให้้อีีก 2 คอลััมน์์ คืือ คอลััมน์์
พิิมพ์เ์ ขีียวชีีวิติ และสำำ�นวน/สุุภาษิิตเยอรมััน (มัันมััน) ตามคำำ�แนะนำำ�ว่า่ อยาก
ให้้หลากหลายมากขึ้้น� เป็็นอย่่างไรลองอ่่านกัันดูู เรายิินดีีรับคำ
ั ำ�ติชิ มเสมอนะคะ
สมาคมขอขอบคุุณทุุกคนที่่�ส่่งแบบสอบถามกลัับมา รวมทั้้�งความ
คิิดเห็็น คำำ�แนะนำำ�ที่่�มีีคุุณค่่ามากๆ สำำ�หรัับคนทำำ�งาน ส่่วนท่่านใดที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่ง
ก็็ส่่งกลัับมาได้้ตลอดนะคะ เราจะนำำ�ผลทั้้�งหมดแจ้้งให้้สมาชิิกทราบในวััน
ประชุุมสามััญนค่่ะ จึึงขอเชิิญชวนพวกเราเข้้าร่่วมประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ใน
วัันอาทิิตย์์ที่่� 16 พ.ค. มา ณ โอกาสนี้้�ด้้วยเลยค่่ะ เราเตรีียมสิ่่�งดีี มีีประโยชน์์
ในการใช้้ชีีวิิตอยู่่�ที่่�นี่่�ไว้้ให้้ท่่านแน่่นอนค่่ะ แล้้วพบกัันนะคะ....
กุุหลาบ ไทรโพธิ์์�ภู่่� (saipopoo@gmx.ch)

สาร จากประธาน

สวััสดีีค่่ะเพื่่�อนสมาชิิกและผู้้�อ่่านทุุกคน

ความจริิ ง หนึ่่� ง ที่่� เ ราทั้้� ง หลายได้้ เ ผชิิ ญ คืือ ความ
เปลี่่�ยนแปลง ความไม่่แน่่นอน จากที่่�เคยอิิสระ จะไปไหนก็็ได้้ แว๊๊ป
ไปทางโน้้น ไปหาคนนี้้� พบปะสัังสรรค์์ เพลิิดเพลิินใจ จะเดิินทาง
ข้้ามน้ำำ��ข้้ามฟ้้า ไกลแค่่ไหน ไม่่ใช่่ปััญหา แต่่เวลานี้้� แม้้ไปกราบ ไป
หาพ่่อแม่่ ไปเยี่่�ยมญาติิ ก็็มีีข้้อกำำ�จััด ที่่�เคยจัับต้้องตััวเป็็นๆ ก็็ใช้้ได้้
แต่่มองภาพ ด้้วยอาศััยนวััตกรรม ที่่�วิ่่�งแซงการหมุุนของโลกกลมๆ
ลููกนี้้� แต่่นวััตกรรมทั้้�งหลาย จะช่่วยเราให้้รอดพ้้นภััยทุุกข์์ทางกาย
ทางใจได้้หรืือ ถ้้าเห็็นทุุกอย่่างติิดขััด ขััดข้้อง ไม่่ได้้ดั่่�งใจ ทั้้�งในบ้้าน
นอกบ้้าน การงาน เศรษฐกิิจ ที่่�ไม่่เหมืือนเดิิม สาเหตุุใหญ่่ที่่�กระทบ
ไปทุุกมุุมโลก คืือการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 ที่่�ขยายไปหลาย
สายพัันธ์์อย่่างรวดเร็็ว มีีผู้้�ติิดเชื้้�อแล้้วมากกว่่าร้้อยล้้านคน คร่่าชีีวิิต
คนไปแล้้วมากกว่่าสองล้้านห้้าแสนคน (2 มีีนาคม2021) และยััง
หยุุดไม่่ได้้

ความหวัังของทุุกคน คืือ วััคซีีน ที่่�ผู้้�ผลิิตเร่่งค้้นคว้้า
ทดสอบประสิิทธิิภาพให้้ได้้ใช้้เร็็วที่่�สุุด หนึ่่�งปีีที่่�ผ่่านไป ก็็เริ่่�มนำำ�
ออกมาฉีีดได้้แล้้ว ประชาชนจำำ�นวนมากยัังสองจิิตสองใจ ว่่าเรา
จะเป็็นหนููทดลองไหม แม้้ผู้้�นำำ�ประเทศต่่างก็็ให้้ความมั่่�นใจ ว่่า
เชื่่�อถืือได้้ คนบนโลกนี้้�มีีจำำ�นวนมากมาย การฉีีดจึึงต้้องใช้้ลำ�ดั
ำ ับ
ความสำำ�คัญ
ั ความเสี่่�ยงของคนที่่�จะสััมผััสและรัับเชื้้�อไวรััสนี้้� ก็็
ไม่่มีีใครบอกได้้ว่่า วััคซีีนจะมาถึึงตััวเราได้้เมื่่�อไร
	ระหว่่างที่่�รอวััคซีีนทางโลก ก็็ใช้้วััคซีีนทางธรรม กััน
ไปก่่อนนิิ เพื่่�อทางรอดจากการเห็็นทุุกข์์ และเข้้าใจสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น
นั้้�น ขอให้้เพื่่�อนๆ ทุุกคน ปลอดทุุกข์์ โศกโรคภััย ทั้้�งปวง ส่่ง
กำำ�ลัังใจให้้กัันและกัันนะคะ
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ปี

เ รื่่� อ ง การสถาปนาความสัั ม พัั นธ์์
ทางการทูู ต ไทย–สวิิ ส ครบ 90 ปีี
เมื่่�อวัันที่่� 3 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 สมาคมหญิิงไทยฯ ได้้
รัับเกีียรติิให้้สััมภาษณ์์ เอกอััครราชทููต ณ กรุุงเบิิร์์น นายจัักรีี
ศรีีชวนะ ซึ่่ง� ได้้รับคำ
ั ำ�แนะนำำ�และการประสานงานการสััมภาษณ์์จาก
ที่่� ป รึึกษา คุุณพศิิ ก า ตามประทีี ป พรประเสริิ ฐ พวกเราขอ
ขอบพระคุุณมา ณ โอกาสนี้้�ด้้วยนะคะ
	สำำ�หรัับการสััมภาษณ์์ท่่านเอกอััครราชทููตในครั้้�งนี้้� มีี
วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์ให้้สมาชิิก ได้้ทราบเกี่่�ยวกัับการ
เฉลิิมฉลองความสััมพัันธ์์ครบ 90 ปีี การสถาปนาความสััมพัันธ์์
ทางการทููตระหว่่างประเทศไทย กัับประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ ผ่่าน
วารสารรวงข้้าวฉบัับนี้้� ซึ่่�งกุุหลาบ ไทรโพธิ์์�ภู่่� บรรณาธิิการวารสาร
รวงข้้าว ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตัั วแทนในการสััมภาษณ์์ออนไลน์์ ผ่่าน
โปรแกรม ZOOM
	บทสััมภาษณ์์นี้้�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ ความเป็็นมาของความ
สััมพัันธ์์จากอดีีตถึึงปััจจุุบััน กิิจกรรมที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินการอยู่่� และที่่�
จะมีีขึ้้�นตลอดปีีนี้้� และความเป็็นไปในอนาคตเพื่่�อเสริิมสร้้างความ
สััมพัันธ์์อัันดีีนี้้�ให้้ยิ่่�งยืืนนานต่่อไป ไปติิดตามอ่่านกัันได้้เลยค่่ะ

กุุหลาบ : ก่่อนถามเรื่่�องความสััมพัันธ์์

ทางการทููต ขอเรีียนถามท่่านทููตว่่า ท่่านมา
ประจำำ�การดููแลชาวไทย ในสวิิตเซอร์์แลนด์์
ตั้้�งแต่่เมื่่�อไหร่่ค่่ะ

เอกอััครราชทููต จัักรีี : ก่่อนที่่�จะตอบคำำ�ถาม ผมขอ

ถืือโอกาสนี้้�สวััสดีีปีใี หม่่ มายัังพวกเราทุุกคนด้้วย เพราะสถานการณ์์
โควิิดทำำ�ให้้เราไม่่ได้้พบปะกัันเลย จึึงขอส่่งความสุุข ความปรารถนา
ดีี มายัังสมาชิิก และพี่่�น้้องชาวไทยทุุกคน ขอให้้ปีีนี้้�เป็็นปีีที่่�ดีีขึ้้�น
โรคภััยแคล้้วคลาด มีีสุุขภาพกายใจแข็็งแรง มีีกำำ�ลัังใจ กาย ทำำ�
กิิจกรรมต่่อไปนะครัับ ผมมาประจำำ�การอยู่่�ที่่�สวิิส จะครบ 3 ปีี
ในเดืือนมีีนาคมที่่�จะถึึงนี้้� เวลาผ่่านไปเร็็วมาก แต่่เป็็นเวลา 3 ปีีที่่�มีี
ความสุุข โดยเฉพาะเวลาที่่�ลงพื้้�นที่่� พบปะ เยี่่�ยมเยีียน พี่่�น้้องชาว
ไทยตามที่่�ต่่างๆ ในสวิิตเซอร์์แลนด์์ ปีีที่่�ผ่่าน ผมอึึดอััดมาก เพราะ
ไม่่ค่่อยได้้ไปไหนครัับ เราก็็ต้้องใช้้สื่่�อออนไลน์์ทั้้�งหลาย แต่่ก็็ไม่่
เหมืือนกัับการที่่�ได้้พบกัันตััวเป็็นๆ นะครัับ

กุุหลาบ : ขอให้้ท่่านเล่่าถึึงภาพรวมความ

สััมพัันธ์์ไทย-สวิิส
ตั้้�งแต่่ ปีี
พ.ศ.2474 - 2564 (ค.ศ.1931 - 2021)
ว่่ามีีการพััฒนาความสััมพัันธ์์อย่่างไร และ
สิ่่� งใดเป็็ นจุุดเด่่นในความสััมพัันธ์์ระหว่่ า ง
สองประเทศคะ
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ทางการทููตระหว่่างไทยกัับสมาพัันธรััฐสวิิส นี่่�คืือที่่�มาของการนัับ

ครบปีี ที่่�

เครดิตเจ้าของภาพ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน์

เอกอััครราชทููต จัักรีี : ต้้องบอกว่่าจริิงๆ แล้้วความ

สััมพัันธ์์ของสองประเทศ มีีมานานมากกว่่านั้้�นครัับ จากหลัักฐาน
ทางประวััติิศาสตร์์ความสััมพัันธ์์นี้้� มีีมาประมาณ 370 ปีีแล้้ว
ถ้า้ พวกเราพอรู้้เ� รื่่อ� งราวประวััติศิ าสตร์์ ฝรั่่ง� ต่่างชาติิ ที่่�เดิินทาง
ไปถึึงเมืืองไทย หรืือสยามในขณะนั้้�น ส่่วนใหญ่่เป็็นพวกนัักบวช
หรืือผู้้ส� อนศาสนา เข้้าไปเผยแพร่่ศาสนาก่่อน และคนสวิิสกลุ่่�ม
แรกที่่�เดิินทางไปเมืืองสยาม คืือคณะบาทหลวง ผู้้�สอนศาสนา
นิิกายโรมัันคาทอลิิก จากรััฐฟรีีบููร์์ก (Fribourg) เรีียกได้้ว่่า นี่่�
คืือจุุดเริ่่มต้้
� นของการรู้้จั� กั ซึ่ง่� กัันและกััน ซึ่่ง� ตอนนั้้�นผมก็็ไม่่แน่่ใจ
ว่่า บรรพบุุรุุษของเราจะแยกได้้ไหมว่่า นี่่�มาจากประเทศนี้้�นะ อาจ
จะเรีียกรวมๆ กัันว่่า ฝรั่่�ง นั่่�นคืือการรู้้�จัักกัันด้้วยเรื่่�องการเข้้าไป
เผยแพร่่ศาสนา และต่่อมาก็็เรื่่�องการค้้า เพราะแน่่นอนสมััยก่่อน
การเดิินทางไปยัังดิินแดนใหม่่ๆ ก็็ด้ว้ ยทางเรืือ ซึ่่ง� มีีคนหลากหลาย
ในเรืือ รวมทั้้�งพ่่อค้้าด้้วย ความสัั ม พัั น ธ์์ ก็ ็ ค่ ่ อ ยๆ พัั ฒ นาขึ้้� น

เรื่่ � อ ยๆ และการเปลี่่� ย นแปลงที่่� สำ ำ �คั ั ญ คืือช่่ ว งในหลวง
รัั ช กาลที่่� 5 เพราะเป็็นช่่วงที่่�เปิิดรัับวิิทยาการต่่างๆ จากต่่าง
ชาติิ ที่่�ไปเมืืองไทย ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ไทยเราก็็มีคี วามก้้าวหน้้า ทัันสมััยใน
หลายๆ เรื่่�อง จนมาถึึงปีี พ.ศ. 2474 หรืือ ค.ศ. 1931 ที่่�เราพููด
ถึึงกััน ภาษาทางการทููตก็็คืือ ได้้มีีการลงนามในสนธิิสััญญา
สถาปนาความสััมพัันธ์์ทางการทููตระหว่่างกััน นี่่�คืือจุุดเริ่่�มต้้นที่่�มีี
หลัักฐาน การลงนามในเอกสาร และต่่อมาเมื่่อ� วัันที่่� 28 พฤษภาคม
พ.ศ.2474 ทั้้�งสองฝ่่ายได้้ลงนามย่่อในสนธิิสััญญาไมตรีี และ
การค้้ากัันขึ้้�น จึึงถืือให้้วัันดัังกล่่าวเป็็นวัันสถาปนาความสััมพัันธ์์
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โดยปกติิเมื่่�อมีีการสถาปนาลงนามแล้้ว ธรรมเนีียมปฏิิบััติิคืือ ทั้้�งสอง
ประเทศจะตั้้�งสถานทููตระหว่่างกััน ในเมืืองหลวงของประเทศนั้้�นๆ แต่่ยััง
ไม่่พร้้อม จึึงให้้สถานเอกอััครราชทููต ณ กรุุงปารีีส เป็็นผู้้�ดููแลความสััมพัันธ์์
กัับสวิิส และตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2475 มีีเอกอััครราชทููต ที่่�ประจำำ�การที่่�ปารีีส แต่่
ดููแลความสััมพัันธ์์ระหว่่างไทย-สวิิส ทั้้�งหมด 4 คน จนกระทั่่�งปีี พ.ศ. 2491
รััฐบาลไทยจััดตั้้�งสถานราชทููตไทย ณ กรุุงเบิิร์์น ขึ้้�น และมีีทููตไทยคนแรก
ในสวิิตเซอร์์แลนด์์ จนถึึงบััดนี้้� มีีเอกอััครราชทููตมาประจำำ�แล้้ว 25 คน
ผมเป็็นคนที่่� 25 ที่่�ปารีีส 4 คน รวม 29 คน ที่่�ดููแลความสััมพันั ธ์์ไทย-สวิิส
	สำำ�หรัับจุุดเด่่นของความสััมพัันธ์์ในสายตาของผมที่่�เห็็นเด่่นชััด ก็็
คืือ ความสััมพัันธ์์ที่่�มีปี ระชาชนเป็็นศููนย์์กลาง เพราะมนุุษย์์ เป็็นสััตว์์สังั คม
ที่่�จะต้้องมีีการติิดต่่อสััมพัันธ์์กััน ไม่่ว่่าด้้านใดๆ มีีคน ประชาชน เป็็นตััว
ดำำ�เนิินเรื่่อ� ง เพราะฉะนั้้�นสิ่่ง� ที่่�เราเน้้นในการเฉลิิมฉลองความสััมพัันธ์์นี้้ก็� คืื็ อ
ความสำำ�คัญข
ั องประชาชน ในฐานะที่่�เป็็นศููนย์์กลาง ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
สองประเทศนี้้� ตั้้�งแต่่ระดัับประชาชนทั่่�วไป พระมหากษััตริิย์์ ผู้้�นำำ� ประมุุข
ของประเทศ เราจะเห็็นได้้จากประวััติศิ าสตร์์ที่่ผ่� า่ นมา รััชกาลที่่� 5 ก็็ได้้เสด็็จ
มาเยืือนสวิิตเซอร์์แลนด์์ถึึง 2 ครั้้�ง ในหลวงรััชกาลที่่� 8 และ 9 ก็็ทรงมา
พำำ�นััก ใช้้ชีีวิิต ศึึกษาเล่่าเรีียน ที่่�สวิิสเป็็นเวลานานถึึง 18 ปีี และรััชกาล
ปััจจุุบัันก็็ได้้เสด็็จมาเยืือนหลายครั้้ง� สำำ�หรัับสถาบัันพระมหากษััตริิย์เ์ ราเห็็น
ได้้ชััดมาก ส่่วนภาคประชาชนก็็ไม่่ต้้องอธิิบาย เห็็นชััดเจนว่่า ประชาชนทั้้�ง
สองฝ่่าย มีีการแลกเปลี่่�ยน ไปมาหาสู่่�กัันอย่่างไร ไปจนถึึงมีีความสััมพัันธ์์ที่่�
ลึึกซึ้้ง� ระหว่่างกััน มาก่่อร่่างสร้้างตััวที่่นี่่� � ตััวผู้้�สัมั ภาษณ์์เองก็็เป็็นหนึ่่ง� ในนั้้�น
(ยิ้้ม� ..) จึึงเป็็นที่่�เข้้าใจได้้ดีว่ี า่ จุุดเด่่นของความสััมพัันธ์์ของสองประเทศก็็คืือ
มีีประชาชนเป็็นศููนย์์กลางครัับ

กุุ ห ลาบ : การเฉลิิมฉลองครบรอบ 90 ปีีในครั้้�งนี้้�

สถานเอกอััครราชทููต เป็็นแม่่งานใหญ่่ในการจััด
กิิจกรรม อยากทราบว่่ากิิจกรรมที่่�จะจััดให้้มีีขึ้้�นนี้้� ใน
ระดัับประเทศ และระดัับชุุมชนไทย-สวิิส มีีอะไรบ้้าง และ
แต่่ละกิิจกรรมจััดอย่่างไรคะ

เอกอััครราชทููต จัักรีี : โดยปกติิในการ

ดำำ � เนิิ น ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างการทูู ต ระหว่่ า งกัั น เมื่่� อ
ครบวาระโอกาสสำำ �คััญๆ ในที่่�นี้้ � เมื่่ � อความสัั มพัันธ์์
ครบ ที่่� ลงท้้ ายด้้ วยสิิ บ เช่่ น 10, 20, 30 ปีี และ 90
ปีีนี้้� เป็็นโอกาสที่่�ดีีในการเฉลิิมฉลองกััน เราเริ่่�มคิิด
วางแผนกัันตั้้�งแต่่ปีีที่่�แล้้วว่่า จะจััดกิิจกรรมอะไรบ้้าง
ระหว่่างที่่�คิดปี
ิ ที่่ี แ� ล้้ว เหตุุการณ์์โควิิด-19 ยัังไม่่เกิิด พอ
เกิิดเราก็็ต้อ้ งปรัับแผนพอสมควร ตอนนี้้�เราก็็ยังั ปรัับอยู่่�
ปรัับตลอดตามสถานการณ์์ ว่่าจะเอื้้�ออำำ�นวยมั๊๊�ย ดููว่่า

สถานการณ์์ค่่อยๆ ดีีขึ้้�น และมีีความหวัังว่่าเราจะจััดได้้ และ
หวัังให้้ทุุกภาคส่่วนมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม โดยเฉพาะคนไทย
ในสวิิส
โดยเราได้้แบ่่ง โครงการต่่าง ๆ เป็็นส่่วนๆ ในส่่วน
แรกนี้้� เรีียกว่่า ส่่วนที่่�เป็็นทางการ ดำำ�เนิินการระหว่่างรััฐบาล
ต่่อรััฐบาล โดยจะมีีการแลกเปลี่่�ยนสาสน์์แสดงความยิินดีี
ระหว่่างรััฐมนตรีีต่่างประเทศของทั้้�งสองฝ่่าย ซึ่่�งเป็็นแนว
ปฏิิบัติั ทิ างการทููต ที่่�ต่า่ งแสดงอััธยาศััยไมตรีีซึ่ง่� กัันและกััน ซึ่่ง�
จะส่่งผ่่านมาทางสถานเอกอััครราชทููต ส่่วนกิิจกรรมอื่่น� ๆ ใน
สวิิส เราก็็ได้้เตรีียมแผนการจััดงานเลี้้�ยงรัับรอง ที่่�กรุุงเบิิร์์น
เมืืองหลวง แต่่ยัังเป็็นแผนที่่�เรายัังต้้องเฝ้้าลุ้้�นว่่าจะเป็็นไปได้้
ไหม แต่่กำำ�หนดวัันไว้้คืือ วัันที่่� 28 พฤษภาคม ซึ่่�งเป็็นวัันที่่�ได้้
ลงนามกััน ซึ่่�งเราถืือว่่าเป็็นวัันครบรอบ 90 ปีีอย่่างแท้้จริิง
เราจะเชิิ ญตัั ว แทนของรัั ฐ บาลสวิิ ส เข้้ า มาร่่ ว มเป็็ น แขก
เกีียรติิยศของเรา ถ้้าเราสามารถจััดได้้ในจำำ�นวนหลัักร้้อยคน
ก็็คิิดว่่างานนี้้�จะเกิิดขึ้้�นครัับ นอกจากนั้้�นก็็มีีเรื่่�องของการ
สัั ม มนา ทางวิิ ช าการ ที่่� เกี่่� ย วข้้ องกัั บเรื่่� องความสัั มพัั น ธ์์
ระหว่่างสวิิตเซอร์์แลนด์์ กัับประเทศไทย เราก็็มีีแผนสำำ�รอง
ไว้้ ถ้้าการจััดสัมั มนาเต็็มรููปแบบเป็็นไปไม่่ได้้ เราก็็จะจััดแบบ
ออนไลน์์ เพราะเดี๋๋�ยวนี้้�การเสวนาออนไลน์์ ไม่่ได้้เป็็นเรื่่�อง
แปลกใหม่่แล้้ว อย่่างที่่�ผมกัับคุุณกุุหลาบนั่่�งสนทนากัันนี่่�ก็เ็ กิิด
ขึ้้�นได้้ ให้้ผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนาได้้รัับรู้้� รัับทราบเกี่่�ยวกัับ ความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างสองประเทศ ในแง่่มุุมต่่างๆ

กุุหลาบ : ไม่่ทราบว่่าใครบ้้างคะ ที่่�สามารถเข้้าร่่วม
สัั ม มนาได้้

เอกอััครราชทููต จัักรีี : ถ้้าเป็็นการสััมมนาออนไลน์์ เราก็็เปิิด

กว้้างเลย ใครที่่�สนใจก็็ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมสััมมนาได้้ แต่่ถ้้าเป็็นการสััมมนา
เต็็มรููปแบบ ก็็อาจต้้องดููเรื่่�องสถานที่่� ความสามารถในการรองรัับผู้้�เข้้าร่่วม
หรืือว่่าถ้้ายัังเข้้มงวดเรื่่�องจำำ�นวนคนที่่�สามารถรวมกลุ่่�มกัันได้้อยู่่� เราก็็ต้้อง
เลืือก ว่่าจะเชิิญใครบ้้าง ถ้้ามาเจอกัันตััวเป็็นๆ ได้้ เราก็็อยากให้้เป็็นแบบนั้้�น
ระดัับทางการอีีกอย่่างหนึ่่�ง ก็็คืือการจััดทำำ�แสตมป์์ที่่�ระลึึก ทั้้�ง
สองฝ่่าย คืือ ไปรษณีีย์์สวิิส และไปรษณีีย์์ไทย จะร่่วมกัันทำำ�แสตมป์์ที่่�
ระลึึกขึ้้�นมาฝ่่ายละ 2 ดวง และจะแลกเปลี่่�ยนกััน ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�น่่าดีีใจ มีี
หลายคนเล่่าให้้ผมฟัังว่่า การทำำ�แสตมป์์ลัักษณะแบบนี้้� ในประเทศนี้้�เกิิดขึ้้�น
ยากมาก คนสวิิสที่่�ผมเล่่าให้้ฟังั เขาก็็ตกใจนะ ว่่าเราทำำ�ได้้อย่่างไร เพราะเขา
รู้้�ว่า่ ปกติิมันั ยากนะ ก็็อาจจะเป็็นโชค เป็็นบุุญ เป็็นอะไรก็็แล้้วแต่่ ที่่�ฝ่า่ ยสวิิส
เขาเห็็นพ้้องด้้วย การเตรีียมการในรายละเอีียด ถ้้าไม่่มีีอะไรเปลี่่�ยนแปลง ก็็
จะเปิิ ดตัั ว แสตมป์์ ไ ด้้ ใ นเดืือนพฤศจิิ ก ายนปีี นี้้� ก็็ ยัั ง อยู่่�ในช่่ ว งของการ

เฉลิิมฉลองอยู่่� ผมขอถืือโอกาสประชาสััมพัันธ์์ ให้้สมาชิิก
ทราบกัันล่่วงหน้้า ว่่าเราอาจจะมีีโอกาสได้้สนัับสนุุน อุุดหนุุน
แสตมป์์ที่่ร� ะลึึก ผมเข้้าใจว่่า เขาคงจะไม่่ได้้ทำำ�จำำ�นวนมากมาย
อะไร
	สำำ�หรัับกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประชาชน สถาน
ทููตได้้เตรีียมไว้้นั้้น� เน้้นในเรื่่อ� งของศิิลปะ วััฒนธรรม งานแรก
ที่่�เตรีียมไว้้คืือ นิิทรรศการศิิลปะสีีน้ำำ��ไทย – สวิิสมาสเตอร์์
ออนไลน์์ เนื่่อ� งจากผมได้้รู้้�จักั คุุณธัันยพร เป็็นศิิลปิินสีีน้ำำ�� ชาว
ไทย ที่่�อาศััยอยู่่�ในเมืืองซููริคิ และเป็็นประธานสมาคมสีีน้ำำ��โลก
เราอยากให้้ศิลิ ปิินไทยได้้มาโชว์์ผลงาน ให้้คนไทยได้้รู้้�จักั และ
แน่่นอนต้้องมีีศิิลปิินชาวสวิิสด้้วย แล้้วศิิลปิินทั้้�งสองฝ่่าย ก็็
นำำ�ผลงานของตััวเองมาแสดง เพราะเรายัังแสดงเต็็มรููปแบบ
ไม่่ได้้ เราก็็แสดงออนไลน์์ ซึ่่�งจะเป็็นการจััดครั้้�งแรก ก็็ขอให้้
ติิดตามกัันว่่า จะเปิิดห้้องนิิทรรศการออนไลน์์เมื่่�อไหร่่ ส่่วน
หนึ่่�งของงานนี้้� ผมอยากสะท้้อนให้้เห็็นความสามารถของ
ไทยในสวิิส ซึ่่ง� มีีอยู่่�หลากหลายมาก ซึ่่ง� หลายๆ ท่่านอาจไม่่มีี
เวทีีให้้แสดง เพื่่�อให้้พวกเราคนไทยด้้วยกััน ได้้ร่่วมชื่่�นชม
สนัับสนุุนกััน เป็็นเรื่่�องที่่�ดีี ที่่�สวยงาม และอาจเป็็นโอกาสให้้
คนที่่�รัักศิิลปะหลายๆ คน ที่่�ไม่่รู้้�ว่่าจะเริ่่�มที่่�ไหน ซึ่่�งศิิลปิินก็็
รัับสอนด้้วย
	อีีกกิิจกรรมก็็ยัังเป็็นด้้านศิิลปะ นั่่�นคืือ คอนเสิิร์์ต
ออนไลน์์ ผมถืือว่่าเป็็นมิิติใิ หม่่ ในวงการ ที่่�เป็็นนัักดนตรีีไทย
และสวิิส แต่่ละคนก็็เล่่นเครื่่อ� งดนตรีีที่่ตั� วั เองถนััด ที่่�บ้า้ นของ
ตััวเอง แต่่เล่่นเพลงเดีียวกััน นี่่�ก็็คืือสิ่่�งที่่�ผมค้้นพบว่่า มีีเด็็ก
ไทยมาเรีียนด้้านดนตรีีที่่ส� วิิสนี่่�มากมาย น้้องคนที่่�ผมรู้้�จักั เขา
เรีียนจบแล้้ว กลัับเมืืองไทยไปแล้้ว แต่่ยังั มีีเพื่่อ� นทั้้�งไทย และ
สวิิสอยู่่�ที่่นี่่� � ผมให้้โจทย์์เขาไปว่่า ให้้ไปรวมวงกัันมา มอบหนึ่่ง�
เวทีีให้้ร่่วมกัันแสดงคอนเสิิร์์ต ก็็คิิดว่่าเร็็วๆ นี้้�เช่่นกััน คอย
ติิดตามรัับชม รัับฟัังกััน .....
	ต่่อไปขอมองมาที่่�กลุ่่�มเยาวชนลููกครึ่่�งที่่�อยู่่�ที่่นี่่� � ผม
ได้้คุุยกัับสมาคมครููไทยในสวิิตเซอร์์แลนด์์ไปแล้้ว ให้้ช่่วย
จัั ด การประกวดภาพวาด ขอให้้ พ่่ อ แม่่ ผู้้� ปกครอง ช่่ ว ย
สนัับสนุุนบุุตรหลานของท่่าน ให้้ส่่งผลงานเข้้าประกวด เป็็น
ภาพที่่� ส ะท้้ อ นความรู้้�สึึกของเด็็ ก เยาวชน ที่่� มีี ต่่ อความ
สััมพัันธ์์ของสองประเทศ ตััวเด็็กเองก็็เกิิดมาในสองวััฒนธรรม
ซึ่่�งอาจจะเข้้าใจยากสำำ�หรัับเด็็ก แต่่ผมว่่าพ่่อแม่่ และครููจะ
ช่่วยอธิิบายให้้เด็็กสื่่�อออกมาทางภาพวาดได้้
	สำำ�หรัับภาคประชาชนที่่�เป็็นแฟน Facebook เรา
ก็็เชิิญชวนให้้เล่่าเรื่่อ� ง ทั้้�งบทความ หรืือภาพเล่่าเรื่่อ� ง เปิิดให้้
พวกเราเข้้าร่่วมได้้ตลอดทั้้�งปีี ผมก็็ขอเชิิญชวน ให้้พวกเรามีี
ส่่วนร่่วมนะ คนไทยเราเล่่าเรื่่อ� งเก่่ง แต่่ทำำ�ไมไม่่ค่อ่ ยเขีียนเข้้า
มาเล่่า ขอให้้เขีียนกัันเข้้ามานะครัับ เราจะได้้เห็็นแง่่มุุมต่่างๆ
ได้้รู้้�ว่่ามีีคนไทย อยู่่�ตรงนั้้�น ตรงนี้้� ทำำ�อะไรกัันบ้้าง และจะมีี
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บทความทยอยลงเรื่่�อยๆ ในเวปไซท์์พิิเศษเพื่่�อการนี้้�โดยเฉพาะ ซึ่่�งมีีหลายบทความลง
แล้้ว ขอให้้ติดิ ตามกัันไม่่ว่า่ จะเป็็น เรื่่อ� งของเด็็กลููกครึ่่ง� ไทย น้้องเจนจิิรา ที่่�เป็็นนัักกีีฬา
แบดมิินตัันทีีมชาติิสวิิส รายนี้้�ผมก็็รู้้�จัักโดยบัังเอิิญ ก็็คิิดว่่าจะทำำ�อย่่างไร เพื่่�อช่่วยเผย
แพร่่ศักั ยภาพของน้้อง ให้้เป็็นที่่�รู้้�จักั เพื่่อ� เป็็นแรงบัันดาลใจให้้กับั เด็็กๆ รุ่่�นใหม่่ เพราะ
สิ่่�งนี้้�เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี หรืือให้้พวกเราได้้ชื่่�นชม สนัับสนุุนเด็็กไทยที่่�มีีความสามารถ
เหล่่านี้้�

กุุหลาบ : สถานเอกอััครราชทููต ทำำ�งานร่่วมกัับหน่่ วยงานไทย
เช่่น คณะผู้้�แทนถาวรไทยประจำำ�สหประชาชาติิ สถานกงสุุล
ต่่างๆ อย่่างไรบ้้าง

เอกอััครราชทููต จัักรีี : จริิงๆ ต้้องบอกว่่า งานนี้้�สถานทููตเป็็นแม่่งานใหญ่่

ส่่วนหน่่วยงานอื่่น� ๆ นั้้�นเราก็็เชิิญชวนให้้เป็็นเจ้้าภาพร่่วม ในโอกาสต่่างๆ เท่่านั้้�น เพราะ
หน่่วยงานอื่่น� ๆ ที่่�กล่่าวมานั้้�น ท่่านก็็มีหี น้้าที่่�หลัักของท่่านที่่�ต้อ้ งรัับผิดิ ชอบอยู่่�มากแล้้ว
เราก็็ขอให้้ช่่วยกัันประชาสััมพัันธ์์ บอกเล่่าต่่อๆ กััน หรืือสำำ�นัักงานไหน ต้้องการจััด
กิิจกรรมใด เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมที่่�สถานทููตจััด ก็็ยิินดีี สถานทููตก็็ให้้โจทย์์ไป
แล้้ว แต่่ตอนนี้้�ก็็ยัังเงีียบๆ อยู่่�ครัับ

กุุหลาบ : ท่่านเล่่าว่่าสมาคมครููไทย จััดประกวดวาดภาพ
ส่่วนสมาคมหญิิงไทยจะจััดแกะสลััก แล้้วชมรม สมาคมอื่่�นๆ จะ
จััดกิิจกรรมอะไรกัันบ้้างค่่ะ

เอกอััครราชทููต จัักรีี : จริิงๆ ผมก็็เชิิญชวนไปทุุกสมาคม ชมรมนะครัับ

แต่่ก็็ยัังเงีียบกัันอยู่่� ผมให้้โจทย์์ไปง่่ายๆ ว่่า ไม่่จำำ�เป็็นต้้องไปคิิดค้้นอะไรใหม่่ๆ หรืือ
พิิเศษหรอก ให้้ทำำ�อะไรที่่�เราทำำ�อยู่่�แล้้วนี่่แ� หละ แต่่อยากให้้เพิ่่�มอีีกมิิติิ คืือ เชิิญชวนคน
สวิิส ให้้มามีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมนั้้�นๆ เพื่่�อให้้เห็็นถึึงความสััมพัันธ์์ของสองฝ่่าย ยก
ตััวอย่่างง่่ายๆ เช่่น เราจััดประกวดอะไรสัักอย่่าง เมื่่�อก่่อนเชิิญผมไปมอบรางวััล ตอน
นี้้� แทนที่่�จะเป็็นผม ก็็ไปเชิิญนายอำำ�เภอ หรืือนายกเทศมนตรีี ของหมู่่�บ้้านที่่�เราอยู่่�มา
มอบรางวััล มาดููการแสดง มากิินอาหารของเรา อะไรแบบนี้้� แค่่นี้้�เอง ไม่่ต้้องคิิดอะไร
เยอะ คิิดอะไรที่่�มันั ยาก ผมว่่าแค่่นี้้ก็� แ็ สดงให้้เห็็นแล้้วหล่่ะ ว่่าเราได้้ร่ว่ มกัันสองฝ่่าย ไม่่
ต้้องคิิดมากเรื่่�องเงิิน ว่่าไม่่มีีเงิินจะทำำ�ได้้อย่่างไร เรื่่�องแบบนี้้�ไม่่ต้้องใช้้เงิินเลย

กุุหลาบ : เป็็นไปได้้ไหมคะว่่า บางทีีเราอาจไม่่แน่่ ใจเรื่่�อง

วััฒนธรรมของสวิิส จึึงขอนำำ �เข้้าคำำ�ถามนี้้� ว่่า ท่่านคิิดว่่าควรทำำ�
อย่่างไร เพื่่�อการเข้้าถึึงวััฒนธรรมของแต่่ละฝ่่ าย

เอกอััครราชทููต จัักรีี : ผมคิิดว่่าจริิงๆ แล้้ว เราเข้้าถึึงวััฒนธรรมของสวิิส

แล้้ว โดยที่่�เราไม่่รู้้�ตััว เพราะพููดถึึงชุุมชนไทยที่่�ใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในประเทศนี้้� เราซึึมซัับ
วััฒนธรรมเขาไปแล้้ว เช่่น ตอนนี้้�เราก็็น่า่ จะเริ่่ม� ตรงต่่อเวลาแล้้ว เราต้้องเข้้าคิิวเป็็นแล้้ว
เป็็นต้้น คนสวิิสเองผมก็็คิิดว่่า เขาก็็ซึึมซัับวััฒนธรรมไทยไปแล้้ว คนใกล้้ตััวเราเนี่่�ยะ
แน่่นอนพููดภาษาไทยได้้บ้า้ งหล่่ะ ไหว้้ได้้ กิินอาหารไทยได้้ เผลอๆ ก็็ทำำ�อาหารไทยเป็็น
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แล้้วบางส่่วน พููดได้้ว่า่ เราต่่างรัับวัฒ
ั นธรรม
ของแต่่ละฝ่่ายอยู่่�ตลอดเวลาโดยไม่่รู้้�ตััว แต่่
ประเด็็นที่่�เราควรทำำ�ความเข้้าใจให้้ถููกต้้อง
นี้้�ต่่างหากเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญ เพราะผมถืือว่่า
คนไทยทุุกคน เป็็ น ทูู ต วัั ฒ นธรรม เรามีี
โอกาสที่่� จ ะได้้ ถ่่ า ยทอดความเป็็ น ไทย
วััฒนธรรมไทยให้้กับั ครอบครััวอยู่่�แล้้ว ไม่่ว่า่
จะเป็็นเรื่่อ� งภาษา อาหาร บางคนไปถึึงเรื่่อ� ง
ศาสนาด้้วยซ้ำำ�� พาสามีีหรืือภรรยาเข้้าวััด นี่่�
เป็็นการถ่่ายทอดทางวััฒนธรรมแล้้ว แต่่เรา
ควรที่่�จะถ่่ายทอดในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง อย่่างเช่่น
ฝรั่่�งไปเมืืองไทยโดนหลอก ก็็ด้้วยเหตุุที่่�เขา
ไม่่เข้้าใจ เช่่น ถููกหลอกให้้พูดภ
ู าษาที่่�ไม่่ควร
พููด หลอกให้้กิินอาหารที่่�แสลง ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่า
นี้้�ต่า่ งหาก เป็็นสิ่่ง� ที่่�เราควรระมััดระวััง พวก
เราในฐานะทููตวััฒนธรรม จึึงจำำ�เป็็นต้้อง
เข้้าใจ ถ่่ายทอด และเผยแพร่่ ในสิ่่�งที่่�ถููก
ต้้อง พาไปวััดก็็ต้้องทำำ�ความเข้้าใจนะ ผม
พููดเสมอว่่า ฝรั่่ง� ที่่�เขาไปวััดเนี๊๊�ยะ เขารู้้ไ� หม
ว่่าไปเพื่่�ออะไร ไม่่ใช่่ว่่าถููกลากให้้ไป หรืือ
ไปขัับรถให้้ แล้้วก็็ไปนั่่�งแบบไม่่เข้้าใจ นี่่�คือื
การไม่่ทำำ�ให้้เขาเข้้าใจ แล้้วปล่่อยให้้เขาไป
ตีีความเอง มัันอาจผิิดเพี้้�ยนไปได้้เยอะ ยก
ตััวอย่่างง่่ายๆ เช่่น เขาอาจจะไม่่เข้้าใจว่่า
ทำำ�ไม อาหารเยอะแยะ มากมายมหาศาล
ปานนั้้�น ในมุุมมองของคนบางวััฒนธรรม
เขาอาจจะบอกนี่่� เ ป็็ น อะไรที่่� ฟุ่่� มเฟืื อ ย
สุุรุ่่�ยสุุร่่าย ทิ้้�งขว้้างหรืือเปล่่า ผมเชื่่�อว่่า ถ้้า
ใครมีีคำำ�ถามนี้้�ในใจ แล้้วไม่่มีีใครอธิิบายให้้
เขาฟััง เขาก็็คิิดอย่่างนั้้�นนะ หรืือการเข้้าไป
สวดมนต์์ นั่่�งสมาธิิ นั่่�งหลัับตาเฉยๆ มัันได้้
ประโยชน์์อะไร สิ่่ง� เหล่่านี้้�ต่า่ งหากที่่�เราต้้อง
ระมััดระวััง ในการถ่่ายทอด เผยแพร่่ ไม่่ใช่่
สามีีอย่่างเดีียว ลููกด้้วย ซึ่่�งเป็็นอีีกรุ่่�นหนึ่่�ง
ซึ่่�งการอธิิบายให้้เด็็กฟััง ก็็ไม่่เหมืือนอธิิบาย
ให้้ผู้้�ใหญ่่ฟััง

กุุหลาบ : ค่่ะ แล้้วท่่านคิิดว่่า

ควรทำำ�อย่่างไร ให้้ลููกหลานไทย
ในสวิิส รู้้�ซึ้้�งถึึงคุุณค่่าของความ
เป็็นไทย เพื่่�อเชื่่�อมโยงสาย
สััมพัันธ์์กัับเมืืองไทย อัันเป็็น
เมืืองแม่่คะ

เอกอััครราชทููต จัักรีี

: ผมคิิดว่่า

เรื่่อ� งนี้้� ครอบครััวมีคี วามสำำ�คัญ
ั มากครัับ ในการ
ปลููกฝััง ชี้้�แนะอธิิบาย แต่่ตััวเราเอง ผู้้�อธิิบาย
ต้้องเข้้าใจอย่่างถููกต้้องซะก่่อน และผมเชื่่�อว่่า
แต่่ละคนจะมีีวิธีิ ี มีีเทคนิิคในการอธิิบาย ซึ่่ง� ไม่่มีี
แบบแผนตายตััวหรอก ว่่าจะต้้องพููดอย่่างไร สิ่่ง�
สำำ�คัญ
ั คืือ เราต้้องชััดเจนก่่อน ที่่�จะอธิิบาย บาง
เรื่่�องเราต้้องไปหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมจากผู้้�ที่่�รู้้�จริิง
คงไม่่ไปถามกููเกิ้้�ลซะทีีเดีียว คงต้้องหาความรู้้�
จากหลายแหล่่ง เพราะกููเกิ้้�ลก็็มีีทั้้�งบวกและลบ
นะครัับ นอกจากครอบครััวแล้้ว วััดก็็เป็็นอีีก
สถานที่่� ห นึ่่� ง ที่่� มีี ส่่ ว นในการปลูู ก ฝัั ง ในเรื่่� อ ง
ค่่านิิยม วััฒนธรรม ความเป็็นไทยในด้้านศาสนา
โดยเฉพาะเด็็กผู้้�ชาย เพราะเขามีีโอกาสไปบวช
เรีียนที่่�วััดอยู่่� เท่่าที่่�ผมเห็็น และรวมทั้้�งสิ่่�งที่่�
สมาคมทั้้�งหลายทำำ�อยู่่� โดยเฉพาะสมาคมที่่�มีี
โรงเรีียนสอนภาษาไทย สิ่่ง� นี้้�ชัดั เจนมาก ครููก็จ็ ะ
เป็็นบุุคคลอีีกกลุ่่�มหนึ่่ง� ที่่�มีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั ในการ
ปลููกฝััง ถ่่ายทอดความเป็็นไทยให้้เด็็กๆ เพราะ
แน่่นอนบางครอบครััว พ่่อแม่่พููดไม่่ฟััง ต้้องให้้
ครููพููด ไม่่รู้้�ที่่�นี่่�เป็็นไหมนะ แต่่ที่่�เมืืองไทยเป็็น
แบบนี้้� ก็็ มีี ใ ห้้ เ ห็็ น หรืือไม่่ ก็็ ต้้ อ งให้้ เ พื่่� อ นพูู ด
เพราะฉะนั้้�นก็็เหมืือนกััน ครููก็็ต้้องรู้้�และเข้้าใจ
ประเด็็นที่่�จะพููดให้้ชัดั เจนซะก่่อน ที่่�จะไปพููดให้้
เด็็กฟัังใช่่ไหมครัับ เพราะตรงนี้้�สำำ�คัญ
ั เพราะเด็็ก
เขาก็็มีเี พื่่อ� น ซึ่่ง� เป็็นเด็็กอีีกวััฒนธรรม ถ้้าเขานำำ�
สิ่่�งที่่�รัับรู้้�มา ไปบอกเพื่่�อนต่่อ แล้้วถ้้าต้้นทางผิิด
ก็็จะพาผิิดกัันไปใหญ่่ จริิงมั๊๊�ยครัับ นี่่�คืือเรื่่�อง
สำำ�คััญที่่�ต้้องระมััดระวััง

กุุหลาบ :

มาถึึงเรื่่�องเกี่่�ยวกัับ
สวิิ สบ้้ า งนะคะว่่ า สวิิ ต เซอร์์ แ ลนด์์
ใ น ส า ย ต า ข อ ง ท่่ า น เ ป็็ น อ ย่่ า ง ไ ร

เอกอััครราชทููต จัักรีี : ครัับสำำ�หรัับ

ผมซึ่่�งมาอยู่่�ไม่่นาน เหมืือนกัับพวกเราที่่�อยู่่�กััน
มาเป็็นสิิบปีีนะ ผมคิิดว่่าสวิิสเป็็นประเทศเล็็กๆ
ที่่�มีเี อกลัักษณ์์เฉพาะตััวหลายๆ เรื่่อ� ง ไม่่ว่า่ เรื่่อ� ง
ภาษา มีี ทั้้� ง ความแพงอยู่่�ในตัั ว แต่่ ใ นขณะ
เดีียวกัันก็็มีี ธรรมชาติิ มีีคุุณภาพชีีวิิต ที่่�ไม่่ต้้อง
ลงทุุน ไม่่ต้้องเสีียเงิิน ซึ่่�งอาจจะหายากจาก
ประเทศอื่่�นนะ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งบ้้านเรา

สำำ�หรัับคนที่่�อยู่่�ในเมืืองใหญ่่ ที่่�หาธรรมชาติิได้้ยาก อย่่างเช่่นที่่�กรุุงเทพ มองไปทาง
ไหนก็็มีีแต่่ตึึก มองขึ้้�นฟ้้า ก็็แทบไม่่เห็็นฟ้้าแล้้ว เพราะมีีรถไฟฟ้้าพาดอยู่่�ข้้างบน ใน
ขณะที่่�สวิิส เรามองออกไปแค่่นอกหน้้าต่่าง ไม่่ต้้องทำำ�อะไรเลยนะ เรามองเห็็น
ธรรมชาติิ ความสวยงามของโลกแล้้ว ที่่�คนอีีกมากมายไม่่เห็็น ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�ไม่่ต้้อง
ซื้้�อหา สำำ�หรัับตััวผมเอง ที่่�นี่่�เป็็นชีีวิิตที่่�มีีความสุุข ถึึงแม้้ค่่าครองชีีพจะแพงสุุดๆ แต่่
ก็็มีีสิ่่�งที่่�สร้้างความสุุขให้้เรา โดยไม่่ต้้องเสีียเงิิน
	อีีกด้้านหนึ่่ง� คืือ สวิิสถึึงแม้้จะเล็็ก แต่่อุุดมสมบููรณ์ไ์ ปด้้วยความรู้้� วิิทยาการ
ทั้้�งหลาย มีีมหาวิิทยาลััยที่่�ดีี ครููที่่�เก่่ง สิ่่�งที่่�สวิิสมีี จะเป็็นประโยชน์์ต่่อโลกในระยะ
ยาว และเป็็นประเทศที่่�เปิิดโอกาสให้้คน ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� ที่่�น่า่ ชื่่น� ชม เป็็นประเทศที่่�เหมาะ
กัับคนชอบใช้้ชีีวิิตเรีียบง่่าย สมถะ ในความคิิดผม ในที่่�สุุดบั้้�นปลายของชีีวิิต เราจะ
ต้้องการชีีวิิตแบบนี้้�กัันหรืือเปล่่าผมไม่่แน่่ใจ แต่่สำำ�หรัับผมเองในที่่�สุุดคนเรา ก็็ต้้อง
กลัับคืืนสู่่�ธรรมชาติิ ในช่่วงต้้นของชีีวิิต เราอาจต้้องทำำ�มาหากิิน สร้้างเนื้้�อสร้้างตััว
แต่่เมื่่�อถึึงจุุดหนึ่่�ง เราจะต้้องการความสงบ เรีียบง่่าย โหยหาธรรมชาติิ ซึ่่�งที่่�สวิิส มีี
ให้้ นี่่�ถ้า้ ถููกกว่่านี้้� คนจะมาอีีกมหาศาลเลย สำำ�หรัับผมที่่�ได้้มาอยู่่�ในระยะสั้้น� ๆ ผมได้้
ซึึมซัับสิ่่�งเหล่่านี้้� เช้้าตื่่�นขึ้้�นมา โดยเฉพาะวัันอาทิิตย์์ โอ้้โห มัันเป็็นอะไรที่่�มีีความ
สุุข คืือมัันเงีียบ สงบ ทำำ�ให้้ผมรู้้�สึึกว่่า ผมได้้อยู่่�กัับตััวเองได้้อย่่างสบายๆ นี่่�คืือ
จุุดเด่่นที่่�สวิิสมีี แต่่สำำ�หรัับคนที่่�ชอบแสงสีีเสีียง ก็็อาจจะไม่่ชอบนะ
	สำำ�หรัับคนสวิิสเท่่าที่่�ผมสััมผััส ก็็เป็็นคนเฟรนลี่่�นะ และเป็็นคนไม่่มีีวาระ
ซ่่อนเร้้น ไม่่ค่่อยได้้ยิินเรื่่�องการแบ่่งแยก เหยีียดผิิว เขามองคนในฐานะที่่�เป็็นเพื่่�อน
มนุุษย์์ แต่่อัันนี้้�ผมไม่่กล้้าพููดร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์ เพราะผมใช้้เวลาอยู่่�ที่่�นี่่�น้้อย คนที่่�อยู่่�
มานานอาจมีีข้อ้ โต้้แย้้งก็็ได้้ แต่่ผมมองในภาพรวมว่่า คนที่่�นี่่อ� ยู่่�กัับธรรมชาติิ ไม่่ต้อ้ ง
ไปแก่่งแย่่ง ความเครีียดก็็ไม่่เกิิด ก็็อาจทำำ�ให้้จิติ ใจดีีหรืือเปล่่า อัันนี้้�เป็็นความคิิดเห็็น
ส่่วนตััวนะ

กุุหลาบ :

ค่่ะ มาถึึงคำำ�ถามสุุดท้้ายแล้้วค่่ะ หลัังจากความ
สััมพัันธ์์ไทย-สวิิส 90 ปีี ผ่่านไป ท่่านทููตมีีความสััมพัันธ์์กัับ
ชุุมชนไทยในสวิิส 3 ปีี ท่่านมีีอะไรอยากแนะนำำ �ให้้พวกเราสาน
ต่่อ เพื่่�อประโยชน์์ สููงสุุดของทั้้� งสองประเทศ (อาหารไทยก็็ดััง
แล้้ว นวดไทยก็็ดัังแล้้ว ยัังมีีอะไรอีีกไหมคะ)

เอกอััครราชทููต จัักรีี : จริิงๆ ผมพููดอยู่่�เสมอนะครัับว่่า ผมภููมิิใจชุุมชน

ไทยในสวิิสมาก เป็็นชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง เคารพในกฎกติิกา ระเบีียบ ไม่่สร้้างปััญหา อััน
นี้้�มองในภาพรวมนะครัับ (เพราะอาจมีีบางคนบอกว่่า ปััญหาก็็มีี) ด้้วยเหตุุนี้้�ทำำ�ให้้
คนไทยไปที่่�ไหน ก็็เป็็นที่่�รััก ที่่�ชื่่�นชม ของสัังคมสวิิส ที่่�อยู่่�รอบตััว เราไปอยู่่�ในชุุมชน
ไหน ก็็มีีแต่่เพื่่�อน มีีแต่่คนรััก เนื่่�องจากความโอบอ้้อม อารีี มีีน้ำำ��ใจ เมตตา ซึ่่�งเป็็น
ลัักษณะเฉพาะของคนไทย ส่่วนคนไทยที่่�ทำำ�งาน เท่่าที่่�ผมทราบก็็เป็็นแรงงาน
คุุณภาพ ขยััน อดทน ทุ่่�มเท เป็็นที่่�รัักของนายจ้้าง ของเพื่่�อนร่่วมงาน นอกจากนั้้�น
ผู้้�ที่่ป� ระกอบอาชีีพที่่เ� ป็็นสััญลักั ษณ์์ของเรา อย่่างที่่�กุุหลาบพููด ทั้้�งงานเกี่่ย� วกัับอาหาร
การนวดไทย เราก็็คงต้้องเน้้นย้ำำ��กัันว่่า ต้้องรัักษาความเป็็นไทยที่่�แท้้จริิงกัับอาชีีพ
นั้้�นๆ ไว้้ แน่่นอนเราก็็ต้้องเจอกัับความท้้าทาย อย่่างคนที่่�อยู่่�ในวงการอาหาร ก็็อาจ
ถููกท้้าทายจากอาหารของคนอื่่�นๆ หรืือคนที่่�แอบอ้้างเอาชื่่�อไทย ไปทำำ�ให้้เสีียหาย
เป็็นชื่่อ� ไทย แต่่พอเข้้าไปจริิงๆ ไม่่ใช่่ สิ่่ง� นี้้�เราต้้องช่่วยกััน ทั้้�งสมาคมอาหารไทย หรืือ
คนที่่�ทำ�ร้
ำ ้านอาหารไทย ก็็อย่่าอ่่อนไหวไปกัับกระแสเหล่่านี้้� อาหารไทยเป็็นอย่่างไร

20 2 1

ก็็ต้้องเป็็นอย่่างนั้้�น ไม่่ใช่่อาหารไทยตามใจลููกค้้า ก็็คงพููดไม่่ได้้เต็็มปากว่่า นี่่�คืืออาหาร
ไทย ส่่วนคนที่่�ทำำ�ร้้านนวด ร้้านสปาก็็มีีความท้้าทายแน่่ๆ อยู่่�แล้้ว โดยที่่�เราเข้้าใจกัันดีี
ว่่ามัันคืืออะไร ซึ่่ง� เราต้้องยืืนหยััด เข้้มแข็็ง ยึึดมั่่�นในความถููกต้้อง ในความเป็็นไทยแท้้ๆ
ของเรา อย่่าโอนอ่่อนไปกัับสิ่่�งยั่่�วยวน ที่่�เป็็นผลกระทบ
แต่่ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด ผมอยากให้้คนไทยทุุกคนที่่�อยู่่�ในสวิิส มีีความรััก ความ
ปรารถนาดีี ให้้กัันและกััน เราทำำ�กัันอยู่่�แล้้ว แต่่อยากให้้ขยายวงออกไปกว้้างขึ้้�น ได้้
เชี่่�อมต่่อกััน ใครที่่�ยัังมีีโลกส่่วนตััวสููงอยู่่� ก็็อยากให้้เปิิดออกมามีีเครืือข่่าย ร่่วมกิิจกรรม
กัับสมาคม ชมรมต่่างๆ ที่่�มีีอยู่่�มากมาย ซึ่่�งล้้วนแต่่มีีเจตนาดีีต่่อสัังคมไทย สัังคมสวิิส
ทั้้�งนั้้�น ออกมาทำำ�สิ่่�งที่่�มีีประโยชน์์ มาสร้้างพลัังของสัังคมไทย และแน่่นอนที่่�สุุด ถ้้ามีี
โอกาส ก็็อยากให้้ตอบแทนแผ่่นดิินสวิิสคืืนไปบ้้าง เรามาอาศััยอยู่่�บนผืืนแผ่่นดิินนี้้� ที่่�เรา
ถืือว่่าเป็็นบ้้านหลัังที่่�สองของเรา หลายคนพููดอย่่างนั้้�น
เพราะฉะนั้้�นเราก็็ควรทำำ�ประโยชน์์ให้้กัับบ้้านหลัังนี้้�ด้้วย โดยใช้้ความเป็็น
คนไทยของเรานี่่�แหละ ซึ่่ง� เรามีีต้น้ ทุุนสููงมาก เดิินไปเจอคนสวิิส บอกว่่าเราเป็็นคนไทย
ส่่วนใหญ่่เขารู้้�จัักเมืืองไทย ในแง่่มุุมที่่�ดีี แต่่ก็็แน่่นอน มีีคนสวิิสหลายคนไม่่รู้้�จััก
ประเทศไทย ก็็เรานี่่�แหละที่่�ต้้องทำำ�ให้้เขารู้้�จััก คนไทยที่่�ดีี ในฐานะทููตวััฒนธรรม ให้้คน
สวิิสรู้้�จัักประเทศไทยมากชึ้้�น ทำำ�อะไรดีีๆ ตอบแทนแผ่่นดิินสวิิส ซึ่่�งเราก็็ทำำ�อยู่่�แล้้ว

และ

สุุดท้้ายอยากเน้้ นให้้คนไทย
มีี ค วามรัั ก ความสามัั ค คีี ระหว่่ างกัั น

อยากเห็็น เป็็นความฝัันอย่่างหนึ่่�งเลยนะ ที่่�เห็็นคนไทยทั้้�งประเทศสวิิส เชื่่�อมโยงกััน
หมด รู้้�จัักกัันหมด พููดชื่่�อมาปุ๊๊บ� รู้้�เลยว่่าคนนี้้�อยู่่�ตรงนั้้�น คนนั้้�นอยู่่�ตรงนี้้� คนนี้้�ทำำ�อะไร
เพราะสิ่่�งเหล่่านี้้�จะแสดงให้้เห็็นในยามวิิกฤติิที่่�ผ่่านมา คนไทยช่่วยกััน คนนั้้�นไม่่สบาย
คนนี้้�ออกจากบ้้านไม่่ได้้ ก็็มีีการนำำ�อาหารไปแขวนให้้ที่่�หน้้าบ้้าน เอายา เอาหน้้ากาก
อนามััยไปให้้ ซึ่่ง� สิ่่ง� เหล่่านี้้� ผมเชื่่อ� ว่่ามัันไม่่ได้้เกิิดขึ้้น� ทั่่�วไปนะ และมัันก็็ไม่่ได้้เกิิดขึ้้น� ด้้วย
สถานการณ์์บัังคัับหรอก มัันเป็็นสิ่่�งที่่�อยู่่�ในจิิตสำำ�นึึกของเรา ที่่�ถููกปลููกฝัังมา อยู่่�ในสาย
เลืือดว่่า คนไทยต้้องไม่่ทิ้้�งกัันซิิ เพราะฉะนั้้�นถ้้าเรารวมกัันได้้ มีีเครืือข่่ายที่่�ดีี ชัักพากััน
ไปในทางที่่�ดีี ทำำ�ประโยชน์์ ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ดีี ออกห่่างจากสิ่่�งที่่�ไม่่ดีีบ้้าง แล้้วใช้้ชีีวิิตอย่่างมีี
ความสุุข อย่่างคนที่่�มีีต้้นทุุนสููง ในประเทศนี้้� เราไปไหนมาไหน ไม่่มีีใครตั้้�งข้้อรัังเกีียจ
เรา
	นี่่�คนไทย ต้้องหนีีให้้ไกล มัันไม่่ใช่่ ซึ่่ง� จริิงๆ มีี
แต่่คนวิ่่ง� เข้้าหา เธอทำำ�กับั ข้้าวไทยให้้ฉันั กิินหน่่อย สอน
ฉัันหน่่อย นวดให้้ฉันั หน่่อย สิ่่ง� เหล่่านี้้�อยู่่�รอบตััวเราเลย
นะ ขึ้้น� อยู่่�กัับว่า่ เราจะใช้้ทุุกวิินาทีีให้้มีปี ระโยชน์์รึึเปล่่า
เปิิดตััวออกมา ร่่วมกิิจกรรมกัับสมาคม ชมรม ไปวััด
บ้้าง ติิดตามข้้อมููลข่่าวสารบ้้าง นี่่�เป็็นความฝัันที่่�อยาก
เห็็นสิ่่�งเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งผมเชื่่�อว่่าทุุกคนทำำ�ได้้ ถ้้าเรา
ลองฉุุกคิิดนิิดนึึง ว่่าสิ่่�งเหล่่านี้้�ไม่่ได้้ยากเลย เดี๋๋�ยวนี้้�
สะดวกจะตาย อยู่่�บ้้านแบบนี้้� ก็็คุุยกัันได้้แล้้ว ไม่่เห็็น
ต้้องออกไปไหนเลย คุุยกัันสััก 10-15 นาทีี ก็็ได้้แล้้ว
ช่่วยคลายเหงา สำำ�หรัับคนที่่�ขี้้เ� หงา การคุุยกัันเกิิดความ
รู้้� เกิิดปััญญา บางเรื่่�องเรารู้้� เขาไม่่รู้้� บางเรื่่�องเขารู้้� เรา
ไม่่รู้้� ได้้แลกเปลี่่ย� นกััน ทั้้�งเรื่่อ� งดีี และเรื่่อ� งไม่่ดีที่่ี เ� กิิดขึ้้น�
ว่่า ไม่่ควรทำำ�นะ นี่่�คืือสิ่่�งที่่�ผมอยากฝากไว้้ครัับ
10 รวงข้าว

กุุหลาบ

: จากการที่่� ไ ด้้ พูู ดคุุ ย กัั บ
ท่่านในช่่วงเวลาประมาณ 1.30 ชั่่� วโมง
ทำำ� ให้้ตััวหนูู เองได้้ฉุุกคิิด หลายๆ เรื่่�อง
จากมุุ ม มองของผู้้� ใ หญ่่ และคิิ ดว่่ า
สมาชิิ ก ของเรา เมื่่� อ ได้้ อ่่ า นก็็ จ ะได้้ รัั บ
รู้้� ทำำ�ความเข้้าใจกัับสิ่่�งที่่�ท่่านให้้ข้้อคิิด
กัับพวกเรานะคะ

	ท้้ า ยนี้้� . ..ขอกราบขอบพระคุุณท่่ า น
เอกอัั ครราชทูู ต จัั กรีี ศรีี ชวนะ เป็็นอย่่างมาก
ที่่�ให้้เกีียรติิสมาคมหญิิงไทยเพื่่ �อหญิิงไทย และ
ตััวหนููเอง ที่่�ได้้มานั่่�งพููดคุุยกัับท่่านในวัันนี้้�ค่่ะ
และสำำ� หรัั บท่่ า นใด ต้้ อ งการชมวิิ ดีี โ ดการ
สัั มภาษณ์์ ก็็ สามารถดูู ได้้ ที่่ �
https://youtu.be/W4wYedbLM9w
และหากพี่่�น้้องสมาชิิกสนใจเข้้าไปชม
อ่่านเรื่่อ� งราว ผลงาน และรายละเอีียดต่่างๆ ของ
การเฉลิิ ม ฉลองในโอกาสนี้้� ก็็ ส ามารถเข้้าไป
ติิดตามได้้ที่่�
https://thaiswiss90years.org/
https://www.facebook.com/thaiswiss90years

กฎหมาย

เรื่่�องจากเมืืองไทย
	อีีกหนึ่่�งกรณีีที่่�เป็็นปััญหาก็็คืือ
เจ้้ า ของที่่� ดิิ น ต้้ อ งการจะขายที่่� ดิิ น แต่่
เจ้้ า ของบ้้ า นไม่่ ย อมย้้ า ยออก กรณีี นี้้�
เจ้้าของที่่�ดิิน สามารถทำำ�การขายที่่�ดิินได้้
เลย และทำำ�การฟ้้องร้้องให้้เจ้้าบ้้านย้้าย
ออก โดยอาจจะต้้องเสีียค่่าขนย้้ายให้้กัับ
เจ้้าของบ้้าน หรืือวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุุด คืือเอาโฉนด
ที่่�ดิินไปที่่�เขต พร้้อมทะเบีียนบ้้านตััวจริิง
แล้้วเปลี่่�ยนชื่่�อเจ้้าบ้้านให้้เป็็นชื่่�อเดีียวกัับ
เจ้้าของที่่�ดิิน

โดย ก.ไตรคำ�

เจ้้าของบ้้าน
กัั บ เจ้้าของที่่� ดิ ิ น
ชื่่� อ ไม่่ ต รงกัั น สรุุ ป แล้้วบ้้านเป็็ น ของใคร ?
ใครที่่�กำ�ลั
ำ ังคิิดจะสร้้างบ้้าน หรืือมีีบ้้านอยู่่�แล้้ว ไม่่ว่่าจะเป็็นทรััพย์์สิินดั้้�งเดิิมที่่�
เป็็นมรดกตกทอดมา คุุณเคยตรวจสอบดููก่่อนหรืือไม่่ ว่่าบ้้านที่่�คุุณอยู่่�อาศััย หรืือลงทุุน
สร้้างมา และมีีชื่่�อเป็็นเจ้้าบ้้าน ตั้้�งอยู่่�บนที่่�ดิินของคุุณเองหรืือเปล่่า ถ้้าคำำ�ตอบข้้างบนว่่า
“ใช่่” ก็็คงไม่่มีปัี ญ
ั หาอะไร แต่่ถ้า้ ในกรณีีเจ้้าของบ้้าน และเจ้้าของที่่�ดินิ มีีชื่อ่� ไม่่ตรงกัันล่่ะ
จะทำำ�อย่่างไร แล้้วบ้้านของเราจะตกเป็็นของเจ้้าของที่่�ดิินหรืือไม่่ หาคำำ�ตอบได้้จาก
บทความนี้้�
	ส่่วนใหญ่่ปััญหาโลกแตกนี้้� จะเกิิดขึ้้�นได้้หลายกรณีี แต่่ปััญหาที่่�พบบ่่อยที่่�สุุด
คืือ กรณีีที่่�เจ้้าของบ้้านไปสร้้างบ้้าน ในที่่�ดิินที่่�เป็็นมรดกตกทอด หรืือมีีการไปสร้้างบ้้าน
บนที่่�ดิินของคนอื่่�น อาจจะเป็็นที่่�ดิินของคุุณพ่่อ คุุณแม่่ หรืือที่่�ดิินของพี่่�ๆ น้้องๆ ดัังนั้้�น
ใครที่่�กำำ�ลัังประสบกัับปัญ
ั หาเหล่่านี้้� หรืือกรณีีอื่่�นๆ จากการไปสร้้างบ้้านบนที่่�ดิินของคน
อื่่น� ก็็ตาม สิ่่ง� สำำ�คัญที่่
ั จ� ะต้้องรู้้�ก็คืื็ อ หากเราไปสร้้างบ้้านบนที่่�ดินิ ของคนอื่่น� บ้้านก็็จะกลาย
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของที่่�ดิินแปลงนั้้�นไปเลย
	ผู้้�มีีกรรมสิิทธิ์์�ในตััวบ้้าน จึึงเป็็น
เจ้้าของที่่�ดินิ ดัังกล่่าว ถึึงแม้้เจ้้าของบ้้านจะ
มีีชื่่�อเป็็นเจ้้าบ้้านในทะเบีียนราษฏร์์ก็็ตาม
แต่่ไม่่ได้้มีกี รรมสิิทธิ์์ใ� นบ้้านหรืือที่่�ดินิ แปลง
นี้้�เลย

	ดัังนั้้�นหากคิิดจะใช้้งบประมาณ
ในการสร้้างบ้้านสัักหลััง สิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดก็็คืือ
ให้้สร้้างบ้้านบนที่่�ดิินของตนเอง เพราะ
หากเกิิดปััญหา ไม่่ว่่าจะเป็็นการทะเลาะ
เบาะแว้้งกััน หรืือเจ้้าของที่่�ดิินต้้องการ
ขายที่่�ดิิน สุุดท้้ายก็็เป็็นเราเองที่่�ต้้องย้้าย
ออก

	ส่่ ว นอีี ก หนึ่่� ง ปัั ญ หาสำำ� หรัั บ
เจ้้ า ของที่่� ดิิ น ที่่� พบ เห็็ น กัั น ได้้ ม าก ก็็ คืื อ
เจ้้าของที่่�ดิินปล่่อยให้้ผู้้�อื่่�น อาศััยอยู่่�บน
ที่่�ดิิน โดยไม่่มีีสััญญาเช่่า และให้้ผู้้�ที่่�อาศััย
อยู่่�นั้้�น เป็็นเจ้้าบ้้านในทะเบีียนบ้้าน ซึ่่�ง
ตรงนี้้� เจ้้ า ของที่่� ดิิ น อาจจะต้้ อ งการให้้
เจ้้าบ้้าน หรืือเจ้้าของบ้้าน เป็็นผู้้�ดููแลที่่�ดินิ
ให้้ หรืือด้้วยเหตุุผลอื่่�นใดก็็ตาม หากเป็็น
ที่่�ดิินที่่�มีีโฉนด เมื่่�อเวลาผ่่านไปเกิิน 10 ปีี
โดยที่่�เจ้้าของที่่�ดิินไม่่ได้้มาดููแลที่่�ดิิน ที่่�มีี
เจ้้าบ้้านมาอยู่่�อาศััยเลย เจ้้าของบ้้านอาจ
จะใช้้ข้้ออ้้างทางกฎหมายมาอ้้างในการ
ครอบครองปรปัักษ์์ เพื่่�อให้้ได้้กรรมสิิทธิ์์�
ในที่่�ดิินจากเจ้้าของที่่�ดิินตััวจริิงได้้
	ยิ่่� ง ถ้้ า หากเจ้้ า ของที่่� ดิิ น ถืือ
เอกสารสิิ ท ธิิ ที่่� ดิิ น เป็็ น นส.3 หรืือ
นส.3 ก. แล้้วเจ้้าของบ้้านมีีการอ้้างว่่า ได้้
แย่่งการครอบครองมาเป็็นระยะเวลาเกิิน
1 ปีี โดยที่่�เจ้้าของที่่�ดิิน ไม่่ได้้มีีการโต้้แย้้ง
หรืือฟ้้องร้้องการอ้้างสิิทธิิดังั กล่่าว เจ้้าของ
ที่่� ดิิ น ก็็ อ าจจะเสีี ย สิิ ท ธิิ ก ารครอบครอง
ที่่�ดินิ นั้้�นได้้ เพราะฉะนั้้�นเจ้้าของที่่�ดินิ หาก
มีีความจำำ�เป็็นจะต้้องให้้ผู้้�อื่่�น หรืือญาติิ
ก็็ตาม มาอาศััยอยู่่�บนที่่�ดิินของตััวเอง ก็็
ควรทำำ�สััญญาเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และ
ระบุุให้้ชััดเจนว่่า ผู้้�ที่่�เข้้ามาอาศััยบนที่่�ดิิน
ของตนเองนั้้�น อยู่่�ในฐานะผู้้�เช่่า หรืือเป็็น
เพีียงเจ้้าบ้้าน หรืืออย่่างอื่่�น เพื่่�อป้้องกััน
ไม่่ให้้เกิิดการครอบครองปรปัักษ์์...ป้้องกััน
ไว้้ดีีกว่่าแก้้นะคะ..
รวงข้าว
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กััก
แต่่

ตััว

ไ ม่่

โดย ต้นข้าว

กัั ก ใ จ

ฟัังคล้้ายๆเพลงเนอะ

“ขัั ง ตัั ว .. อย่่ า ขัั ง หัั ว ใจดีี ก ว่่ า ...”
ใครทัันฟัังเพลงนี่่�บ้้างเอ่่ย แต่่นี่่�ไม่่ถึึงขนาด

“ขัั ง ” เขาเรีียกให้้ซอฟท์์ลงมาหน่่อยว่่า
“กัั ก ตัั ว ” น่่ะ

ผู้้�ถููกกัักตััว ให้้ความยิินยอมไปอยู่่�ในที่่�จำ�กั
ำ ัด หรืือ
ที่่�ว่่า สมััครใจ เพื่่�อแลกกัับการได้้เข้้าเมืืองไทย

น่่าจะเป็็นประเทศเดีียวในโลกไหม ที่่�รัฐั บาลจััดพื้้น� ที่่�ควบคุุมโรค โดย
ให้้ผู้้�เดิินทางเข้้าประเทศไทย ต้้องกัักตััวในพื้้�นที่่�
ที่่�รััฐกำำ�หนด
สำำ�หรัับคนไทยส่่วนหนึ่่ง� จะได้้รับั การกัักตััวฟรีี และผู้้�ที่่ไ� ม่่สามารถรอ
รัับโควต้้าฟรีี ซึ่่�งมีีจำำ�นวนจำำ�กััด รวมทั้้�งชาวต่่างชาติิ จะต้้องเสีียค่่า
ใช้้จ่า่ ยเอง โดยเลืือกจากรายชื่่อ� โรงแรมที่่�ทางรััฐกำำ�หนด การระบาด
ของไวรััสโควิิค 19 ตั้้�งแต่่ปลายเดืือนมีีนาคม 2563 ผู้้�ใดจะเดิินทาง
เข้้าราชอาณาจัักรไทย จะต้้องเข้้าไปอยู่่�ในที่่�กักั กััน 14 วัันเต็็มๆ โดยที่่�
วัันแรกที่่�เข้้าพัักนัับเป็็นวัันที่่� 0 และวัันที่่�ออกจากที่่�พัักก็็ไม่่นัับรวม
ใน 14 วัันนั่่�น จึึงต้้องอยู่่�ในที่่�กัักตััว รวม 15 คืืน 16 วััน ด้้วยประการ
ฉะนี้้�
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การกัั ก ตัั ว ในประเทศไทย ต้้ อ งเข้้ า ไปอยู่่�ใน
สถานที่่� ที่่�ทางรััฐบาลกำำ�หนดให้้ โดยทั่่�วไปคืือ ที่่�โรงแรม
ที่่�มีีให้้ตั้้�งแต่่ อยู่่�ฟรีี กิินฟรีี ตรวจโรค (โควิิด )ฟรีี (เรีียก
SQ = State Quarantine) จนถึึงที่่�ต้้องจ่่ายค่่าใช้้จ่่าย
เอง (ASQ = Alternativ State Quarantine) มีีราคา
ตั้้�งแต่่ สามหมื่่�นกว่่าบาท ไปจนถึึง มากกว่่าหนึ่่�งแสน
บาท แล้้วแต่่ว่่าต้้องการโรงแรมกี่่�ดาว
การกัักตััวที่่รั� ฐั จ่่ายให้้แก่่คนไทย (เท่่านั้้�น) มีีโควต้้าจำำ�กัดั
ในแต่่ละเที่่�ยวบิินจากทั่่�วโลก ใครจำำ�เป็็นต้้องเดิินทางแต่่ไม่่ได้้รัับ
โควต้้า หรืือที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิ ก็็จำ�ำ เป็็นต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายเอง ซึ่่�ง
ต่่างก็็ร้้องโอ๊๊กๆ ว่่าแพงๆๆ แต่่สำ�ำ หรัับ 15 คืืน 16 วััน ที่่�ไม่่ต้้องทำำ�
ไรเลย นอกจากกิิน (มีีอาหารให้้วันั ละ 3 มื้้อ� ) เพีียงห้้ามออกไปนอก
ห้้อง ก็็เดิินวนๆ หรืือนอนเล่่นไป เพราะให้้อยู่่�ห้้องละหนึ่่ง� คนเท่่านั้้�น
ยกเว้้นคู่่�สมรส หรืือมีีลููกเล็็ก ที่่�ต้้องอยู่่�กัับพ่่อแม่่ กัับรวมบริิการ
ตรวจโรคไวรััส อย่่างน้้อย 2 ครั้้�ง ตรวจวััดอุุณหภููมิิและรายงาน
อาการ(เผื่่�อมีีผิิดปกติิ) อีีกวัันละครั้้�ง ถ้้าอยู่่�แบบเสีียตัังค์์ จะมีี
พนัักงานมาช่่วยทำำ�ความสะอาดห้้องพััก แต่่ของรััฐที่่�ให้้บริิการฟรีี
เขาให้้ทำำ�เอง ไม่่มีีใครย่่างเข้้ามาห้้องเราเด็็ดขาด ต่่างคนต่่างก็็กลััว
(โรค) ค่่ะ
	ที่่�ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ หรืือในยุุโรป การกัักตััว คืือ
การอยู่่�ในบ้้าน ดููแลตนเอง เพื่่�อที่่�จะให้้คนอื่่�นปลอดภััย โดยที่่�เรา
จะไม่่เป็็นผู้้�แพร่่เชื้้อ� สู่่�คนอื่่น� เมื่่อ� เราผ่่านมาจากเขตพื้้�นที่่�สีแี ดง หรืือ
ไปสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิดกัับผู้้�ติิดเชื้้�อ นั่่�นคืือ ต้้องรัับผิิดชอบด้้วยตนเอง
ไม่่มีีคนมาบัังคัับให้้อยู่่�ในกรอบ ผลคืือคนติิดเชื้้�อกระจายรวดเร็็ว
เพิ่่�มจำำ�นวนขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ จนกระทั่่�งหลายประเทศในยุุโรป (ขณะเขีียน
ปลายเดืือนธัันวาคม 2563) ต้้อง lock down อีีกครั้้ง� ขณะเดีียวกััน
ในประเทศไทย ที่่�เริ่่�มเพิ่่�มเที่่�ยวบิิน คนไทยจากต่่างประเทศ และ
ให้้นัักท่่องเที่่�ยวเข้้าประเทศ แม้้จะมีีมาตรการการกัักตััวที่่�เข้้มงวด
ก็็มีีการนำำ�เข้้าผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นทุุกวััน แต่่จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อยัังต่ำำ��เมื่่�อ
เทีียบกัับประเทศอื่่�น อีีกอย่่างหนึ่่�ง คนไทยไม่่ดื้้�อ และเข้้มงวดซึ่่�ง
กัันและกััน เรื่่อ� งการใส่่หน้้ากากอนามััย (ประเทศอื่่น� มีีประท้้วง ถ้้า
ถููกบัังคัับให้้ใส่่หน้้ากากอนามััย?)
จะไม่่เล่่าว่่าก่่อนเดิินทางต้้องเตรีียมเอกสารอะไรบ้้าง จึึง
จะเข้้าประเทศได้้ ไม่่ใช่่ปััญหาใหญ่่ สอบถามได้้จากสถานทููตไทย
ทุุกแห่่ง ด่่านนี้้�ง่่ายมาก แต่่ด่่านที่่�ยากกว่่าคืือ เมื่่�อเข้้าไปสถานที่่�
กัักตััว เตรีียมตััว เตรีียมใจ หาข้้อมููลไว้้ก่่อนเถิิด ว่่าทำำ�อย่่างไรให้้
ผ่่านบททดสอบนี้้�
	กัักตััว แต่่ไม่่กัักใจ นั้้�นอย่่างไรเล่่า...... ลองนึึกถึึงภาพที่่�
ต้้องอยู่่�ในที่่�จำำ�กััด 15 คืืน ถ้้าสภาพจิิตไม่่ดีี จะทุุกข์์ขนาดไหน คน
เราจะทุุกข์์ ส่่วนใหญ่่ก็็เพราะ “ไม่่ได้้ดั่่�งใจ” จริิงแท้้ นี่่�แหละ คืือ
เวลาที่่�เราจะได้้ฝึึก

“ทำำ�ใจ”

”

เริ่่�มด้้วยการ “บริิ หารเวลา ที่่�มีีเหลืือเฝืือ ออกไป
เดิินข้้างนอกไม่่ได้้ พื้้�นที่่�จำ�กั
ำ ัด ถ้้าไม่่ได้้เตรีียมอุุปกรณ์์ออกกำำ�ลัังไปด้้วย
ก็็เดิินวนๆ เดิินเร็็ว เดิินช้้าตามกำำ�ลััง วิ่่�งอยู่่�กัับที่่� อุ๊๊�บส์์ จะกระโดดเสีียง
ดััง ก็็เกรงใจความสงบสุุขของคนที่่�พักั อยู่่�ในห้้องชั้้น� ล่่าง แต่่การอยู่่�ห้้อง
แอร์์นานๆ ขนาดนั้้�น ไม่่ไหวมั้้�ง ปิิดบ้า้ งดีีกว่่า ยิ่่ง� ตอนออกกำำ�ลังั ปิิดเถอะ
เหมืือนทำำ�โยคะร้้อนไง ให้้เหงื่อ่� ออกได้้เต็็มที่่� เพื่่อ� สุุขภาพ ห้้องส่่วนใหญ่่
ไม่่มีีนอกชาน แต่่หน้้าต่่างห้้องบานใหญ่่ๆ เปิิดม่่าน รัับแดด นอน
อาบแดดไปเลยจ้้า เลืือกได้้ตามชอบ จะให้้ร้้อนขนาดไหน ตามเวลา
แสงแดดเลย ช่่วงแดดจััดๆ วััดอุุณหภููมิิได้้ถึึง 34-35 องศา ทีีเดีียว มีี
มาส์์คหน้้าเตรีียมไปด้้วย ชิิลๆ เพิ่่�มขึ้้�น เปิิดเพลง ฟัังเสีียงคลื่่�น แล้้ว
หลัับตา มโนภาพว่่าอยู่่�ชายหาด พอได้้อยู่่� ฮาฮา มีีหนัังสืือที่่�ชอบติิดมืือ
ไปด้้วยก็็ดีีนะ ใครชอบงานฝีีมืือ ใส่่ติดิ กระเป๋๋าไปด้้วย มีีเวลาเต็็มที่่� ได้้
งานเยอะเลย ไม่่งั้้�นก็็ดููทีีวีี (มีีอยู่่�ไม่่กี่่�ช่่อง ขึ้้�นกัับโรงแรม และส่่วนใหญ่่
โฆษณาเยอะมาก) งั้้น� เปิิดยูทูู ปู อุ้้�ย เนตของโรงแรม “ไม่่ได้้ดั่่�งใจ” ก็็ซื้้อ�
อิินเตอร์์เนต 4G, 5G มีีหลายบริิษััทให้้เลืือก ความแรงของเนตและ
ปริิมาณการใช้้ ตามราคาที่่�จ่่าย มีีเวลาได้้โทรหรืือแชทกัับครอบครััว
เพื่่�อนๆ ไม่่มีีคนขััดคอ เปิิดกล้้อง ได้้เห็็นหน้้าเห็็นตา คุุยสนุุกสนาน ไม่่
ต้้องเหงาเลย และถ้้าต้้องทำำ�งาน ก็็จััดเป็็น Home office ได้้งานอีีก
ต่่างหาก กัับใช้้เวลานอนพัักแต่่ละคืืนให้้เต็็มอิ่่�ม แล้้วเวลาแห่่งความสุุข
ก็็ผ่่านไปอย่่างรวดเร็็ว ความสุุขที่่�ไขว่่ขว้้าหาเองได้้ แล้้วจะหาทุุกข์์ให้้
ตััวเองเพื่่�ออะไร

“เรื่่�องกิิน
เรื่่�องใหญ่่ เรื่่�องตายเรื่่�องกลาง ตะรางเรื่่�อง
เล็็ก” เหมืือนขำำ�ๆ นะ แต่่ถึึงเวลานั้้�น อาจไม่่ขำำ�ก็็ได้้ ชีีวิิตประจำำ�วััน
มาถึึงเรื่่อ� งอาหารการกิินบ้้าง เราได้้ยินิ บ่่อย

ของเรา เมื่่�อหิิว หรืือได้้เวลาอาหาร เราจะคิิดว่่า “กิินอะไรดีีน้้อ” แล้้ว
เราก็็ทำำ�กินิ ซื้้อ� กิิน สั่่ง� มากิิน “ได้้ดั่่�งใจ” แต่่ช่ว่ งกัักตััว โรงแรมจััดอาหาร
“ตามใจเขา” (ในโรงแรมที่่�เสีียเงิิน อาจมีีให้้เลืือกได้้บางอย่่าง) มาวาง
ไว้้ให้้หน้้าห้้องพััก ตรงเวลาเป๊๊ะๆ วัันละสามครั้้�ง ตามใจเขา แต่่ (อาจ)
ไม่่ตรงใจเรา อาการ “ไม่่ได้้ดั่่�งใจ” จึึงผุุดขึ้้�น คราว
นี้้�แหละ จะจััดการ “ใจ” อย่่างไร โรงแรมบางแห่่ง
ยอมให้้สั่่�งอาหารและของใช้้ส่่วนตััวได้้ ภายในร้้าน
ค้้าของโรงแรม หรืือร้้านค้้าข้้างนอก แต่่ก็ไ็ ม่่เหมืือน
เดิินออกไปช๊๊อปปิ้้�งเองใช่่ป๊๊ะ ฝึึกสั่่�งของออนไลน์์ไว้้
ด้้วยก็็ดีี บางร้้านบอกให้้จ่่ายเงิินสด บางร้้านให้้ใช้้
บััตรเครดิิต ก็็เตรีียมตััวกัันไว้้ทั้้�งสองอย่่าง จะรอด
ปลอดภััย แล้้วถ้้าไม่่มีีทั้้�งสองอย่่างนี้้�ล่่ะ จะทำำ�ไงดีี
มีีญาติิกับั เพื่่อ� นกััลยาณมิิตรสิิคะ แต่่เมื่่อ� ออกไปแล้้ว
ก็็ต้้องไปใช้้คืืนกัันบ้้างแหละ
เหนืืออื่่�นใด คืือทำำ�ใจ ไม่่ได้้ดั่่�งใจ เกิิดขึ้้�น
ตั้้�งอยู่่� ดัับไป ให้้เป็็นธรรมดา มา “ปิ๊๊�ง” แป๊๊ปเดีียว
แล้้ ว ให้้ แว๊๊ปไปเลย แต่่ ถ้้ าไม่่ เตรีี ย มตัั วเตรีี ย มใจ

ไว้้ก่่อน ก็็ยากที่่�จะเห็็นวััฏจัักรนั้้�น เหมืือนการว่่ายน้ำำ�� ต้้องเรีียน
รู้้�ก่่อน และฝึึกด้้วยตนเอง ถ้้าไม่่เคยฝึึก ไม่่เคยเรีียนรู้้� เหมืือน
ถููกจัับโยนลงน้ำำ�� ครั้้ง� แรก คนเดีียวจริิงๆ ไม่่มีคี นคอยกำำ�กับั ไม่่มีี
คนดููแล ก็็คงตะเกีียกตะกาย สำำ�ลัักน้ำำ�� ที่่�แย่่หน่่อย จมน้ำำ��ตาย
อย่่างโดดเดี่่ย� ว จำำ�นวนคนที่่�ต้อ้ งกัักตััวเกืือบๆ ปีีที่่ผ่� า่ นมา หลาย
หมื่่�นคน ก็็รอดมาแล้้วทั้้�งนั้้�น กายออกมาแล้้ว แต่่จิิตใจ ขึ้้�นกัับ
คนๆ นั้้�น ดููแลกาย แล้้วดููแลใจด้้วย นี่่�คืือประสบการณ์์หนึ่่�งที่่�มีี
ค่่า ใครจะรู้้�ว่่า การณ์์ข้้างหน้้าจะเป็็นอย่่างไร แม้้ว่่าตามกฏเกิิด
ขึ้้�น ตั้้�งอยู่่� ดัับไป ว่่าทุุกอย่่างต้้องดีีขึ้้�น วัันใดวัันหนึ่่�ง ที่่�เราจะได้้
ใช้้ชีวิี ติ อย่่างเคย ไปไหนอย่่างที่่�อยากไป ได้้ทำำ�งานอย่่างที่่�อยาก
ทำำ� ไม่่อยู่่�อย่่างหวาดกลััว หวาดระแวง ทำำ�ให้้นึึกถึึงครั้้�งที่่�กลุ่่�ม
นัักฟุุตบอลเยาวชน “หมููป่่าอะคาเดมีีแม่่สาย” เข้้าไปติิดอยู่่�ใน
ถ้ำำ��หลวง ขุุนน้ำำ��นางนอน เชีียงราย ติิดอยู่่�ในถ้ำำ�� นานถึึง 17 วััน
ในที่่�แคบๆ มืืดสนิิท และขาดอาหาร ฉะนั้้�นที่่�เราถููกกัักตััว พร้้อม
รัับการบริิการอำำ�นวยความสะดวกครบทุุกอย่่าง ต้้องเรีียกว่่า
หรููหรา มากกกกกก...
	ขอบคุุณเวลาดีีดีี 15 คืืน 16 วััน ขอบคุุณญาติิมิิตร
กััลยาณมิิตรที่่�ให้้กำำ�ลัังใจ กำำ�ลัังกาย (ส่่งของกิินของใช้้มาเสริิม
พลััง) ขอบคุุณรััฐบาล เจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคน ทุุกหน่่วยงาน ตั้้�งแต่่ใน
สนามบิิ น ที่่� ต รวจสอบเอกสาร ผ่่ า นเข้้ า เมืือง เจ้้ า หน้้ า ที่่�
สาธาณสุุข กองควบคุุมโรค ตำำ�รวจที่่�ดูแู ลการขนส่่ง นำำ�เข้้าที่่�พักั
เจ้้าหน้้าที่่�โรงแรมทุุกแผนก ที่่�อำำ�นวยความสะดวก ให้้คนไทย
จำำ�นวนมากได้้กลัับบ้้าน หรืือแม้้ชาวต่่างชาติิที่่�เข้้าเมืืองมาเพื่่�อ
ครอบครััว เพื่่�อธุุรกิิจ หรืือพัักผ่่อน ด้้วยเหตุุผลใดก็็ตาม ทุุกคน
ทำำ�หน้้าที่่�ของตน และต้้องรัับผิิดชอบ เพื่่�อหยุุดยั้้�งการแพร่่
ระบาดของเจ้้าไวรััสโควิิด -19
	ขอให้้ทุุกคนรอดปลอดภััยจากโควิิด และโรคร้้าย
ทั้้�งปวง ให้้บ้้านเมืืองกลัับสู่่�ความสงบร่่มเย็็น เป็็นปกติิสุุข ใน
เร็็ววัันด้้วยเทอญ...

รวงข้าว A

กฎหมายน่่ารู้้�

เงินช่วยเหลือ

'ยามขาดแคลน:' '
สิทธิและหน้าที่

เมื่่�อ

ความเป็็ น สนัับสนุุนทางด้้านการเงิิน ช่่วยเหลืือ
 การช่่วยเหลืือด้้านการเงิิน เพื่่อ� ให้้
อยู่่�ฝืืดเคืือง เพิ่่�มเติิม แก่่ผู้้�ที่่�ไม่่สามารถช่่วยเหลืือ ผู้้�ที่่�เดืือดร้้อนได้้รัับเงิินช่่วยเหลืืออย่่างเพีียง
ขัั ด สน ใน ตนเองได้้ หรืืออยู่่�ในภาวะที่่�ขััดสนจริิงๆ พอในการยัังชีีพขั้้น� พื้้�นฐาน บุุคคลที่่�มีีรายได้้

สวิิตเซอร์์แลนด์์ เราสามารถขอความ
ช่่วยเหลืือได้้ นั่่�นคืือ สิิทธิิของเรา และ
แน่่นอนเราก็็มีีหน้้าที่่� ที่่�ต้้องรัับผิิดชอบ
ด้้วย ไปติิดตามรายละเอีียดกัันค่่ะ

คุุ ณ กำำ �ลัั ง ต ก อ ยู่่� ใ น ภ า ว ะ
ยากจนและขาดแคลน

	ปััญหาความยากจน และขาด
แคลนมีีหลายสาเหตุุ การตกงาน โรคภััย
ไข้้เจ็็บ สถานการณ์์ต่่างๆ ในครอบครััว
ปััญหาส่่วนตััว ปััญหาสิ่่ง� เสพติิด หรืือการ
มีีรายได้้ไม่่พอต่่อการยัังชีีพ ปััจจััยเหล่่า
นี้้�สามารถนำำ�ไปสู่่�ปััญหาความเดืือดร้้อน
ต่่างๆ
ความช่่ ว ยเหลืือทางด้้ า น
สัังคมสงเคราะห์์ ประกอบไปด้้วยความ
ช่่ ว ยเหลืือในเรื่่� อ งส่่ ว นตัั ว และการ

ความช่่วยเหลืือทางด้้านสัังคมสงเคราะห์์
มีีเป้้าหมายที่่�จะช่่วยให้้บุุคคลดัังกล่่าว
พ้้ น จากสภาพความเดืือดร้้ อ น และ
สามารถดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต ด้้ ว ยลำำ� แข้้ ง ของ
ตนเองได้้ต่่อไป

 ความช่่วยเหลืือเรื่่�องส่่วนตััว
คืือ การให้้คำำ�แนะนำำ�ให้้ความช่่วยเหลืือ
เกี่่�ยวกัับปััญหาที่่�ประสบในชีีวิิตประจำำ�
วััน หน่่วยงานที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือ ทำำ�
หน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�อย่่างมืืออาชีีพ และ
มีีประสิิทธิิภาพ ผู้้�ที่่�มาขอรัับความช่่วย
เหลืือ มาด้้วยความสมััครใจ และไม่่ต้้อง
เสีี ย ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยใดๆ อาจแนะนำำ� ให้้ ไ ป
ติิ ดต่่ อ หน่่ ว ยงานอื่่� น ๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
โดยตรง ซึ่่�งในบางกรณีีอาจมีีค่่าใช้้จ่่าย
ตามมาได้้

ไม่่ เ พีี ย งพอ ไม่่ มีี ท รัั พย์์ สิิ น หรืือเงิิ น ออม
สามารถยื่่�นเรื่่�องขอความช่่วยเหลืือด้้านการ
เงิิน กัับหน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์ได้้ ทาง
หน่่วยงานจะมีีการตรวจสอบว่่า บุุคคลนั้้�น
สมควรจะได้้รัับเงิิน เพื่่�อนำำ�ไปใช้้จ่่ายในการ
ยัังชีีพ ในการอยู่่�อาศััย ในการดููแลรัักษา
สุุขภาพขั้้� น พื้้� น ฐาน และรายจ่่ า ยอื่่� น ๆ ที่่�
จำำ�เป็็นหรืือไม่่

การคำำ� นวณเงิิ น ช่่ ว ยเหลืื อ เพื่่� อ
การเลี้้�ยงชีีพขั้้�นต่ำำ��

การได้้รับั เงิินสัังคมสงเคราะห์์ เพื่่อ�
การดำำ�รงชีีพ จะแยกพิิจารณาเป็็นกรณีีๆ ไป
โดย ถืื อตามนโย บาย ของสภาสัั งคม
สงเคราะห์์ แ ห่่ ง ประเทศสวิิ ต เซอร์์ แ ลนด์์
SKOS (http://richtlinien.skos.ch)

MO N E Y

'

หน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์ จะทำำ�งบประมาณรายรัับรายจ่่ายประจำำ�เดืือน ให้้กัับผู้้�มายื่่�นเรื่่�องขอเงิินช่่วยเหลืือเป็็น
รายบุุคคล ในงบประมาณ จะระบุุถึึงรายจ่่ายที่่�จำ�ำ เป็็นจริิงๆ และรายรัับ (เช่่นเงิินเดืือน เงิินประกัันชดเชย เบี้้�ยบำำ�นาญต่่างๆ เงิิน
ค่่าเลี้้ย� งดูู เงิินช่่วยเหลืือเด็็ก ทุุนการศึึกษา เงิินช่่วยเหลืือจากคู่่�ครองที่่�ไม่่ได้้จดทะเบีียนสมรสกััน ฯลฯ) ส่่วนต่่างที่่�ได้้จากการคำำ�นวณ
รายรัับทั้้�งหมด และรายจ่่ายที่่�จำำ�เป็็น จะคิิดเป็็นเงิินช่่วยเหลืือที่่�ทางสัังคมสงเคราะห์์ จะจ่่ายให้้ในแต่่ละเดืือน (เงิินเดืือนขั้้�นต่ำำ��)

สิิทธิิของคุุณ
การคุ้้�มครองความเป็็นอยู่่�
กฎหมายของสมาพัันธรััฐ และกฎหมายประจำำ�รััฐซููริิค กำำ�หนดไว้้ว่่า ทุุกคนมีีสิิทธิ์์�ได้้รัับความช่่วยเหลืือ
ในยามขาดแคลนการให้้ความช่่วยเหลืือในรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทางสัังคมสงเคราะห์์
จะกำำ�หนดไว้้เป็็นกฎเกณฑ์์ ในกฎหมาย และบทบััญญััติิของรััฐซููริิค
การรัักษาความลัับ
เจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์ ต้้องปฏิิบััติิตามกฎในการรัักษาความลัับของทางหน่่วยงาน
และต้้องจััดเก็็บข้้อมููลไว้้เป็็นความลัับ การปกป้้องข้้อมููลดัังกล่่าวเป็็นสิ่่�งที่่�เชื่่�อมั่่�นได้้
การมีีส่่วนร่่วมในการเสนอความคิิดเห็็น
สิิทธิิในการเสนอความคิิดเห็็น และสิิทธิิที่่�จะได้้รับั ข้้อมููลอย่่างถููกต้้องและเป็็นธรรม
ปััญหาที่่�คุุณประสบอยู่่� จะได้้รับั การรัับฟััง และช่่วยเหลืือ
มาตรการในการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิต
คุุณมีีสิิทธิ์�ข์ อรัับความช่่วยเหลืือ ในการวางแผนจััดการ กัับชีีวิิตประจำำ�วัันของคุุณ เพื่่�อให้้สภาพชีีวิิตของคุุณดีีขึ้้�น ถ้้าคุุณ
เข้้ารัับการบููรณาการ เพื่่อ� ฝึึกฝนทัักษะงานเฉพาะด้้าน คุุณจะได้้รับั เงิินสนัับสนุุนในส่่วนนี้้� และถ้้าคุุณมีีงานทำำ� แต่่ยังั จำำ�เป็็น
ที่่�จะต้้องได้้รัับความช่่วยเหลืือทางการเงิินอยู่่� คุุณจะได้้รับั เงิินเพิ่่�มเติิม อีีกจำำ�นวนหนึ่่�งเพื่่�อใช้้จ่่ายได้้อย่่างอิิสระ
คำำ�ตััดสิินที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
คุุณมีีสิิทธิ์์�ขอดููเอกสารที่่�เป็็นความเห็็น หรืือคำำ�ตัดสิ
ั ินของหน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์ ในเรื่่�องเงิิน
ช่่วยเหลืือสนัับสนุุน เมื่่�อคุุณไม่่เห็็นด้้วยกัับคำำ�ตัดสิ
ั ินดัังกล่่าว คุุณสามารถคััดค้้านท้้วงติิงได้้
การยื่่�นเรื่่�องคััดค้้าน จะกระทำำ�ได้้ที่่�ไหน อย่่างไร และเมื่่�อไหร่่ มีีระบุุไว้้ในเอกสารคำำ�ตัดสิ
ั ิน

หน้้าที่่� ที่่�ต้้องปฏิิบััติิ
การให้้ข้้อมููล และการให้้ความร่่วมมืือ
คุุณต้้องยื่่�นข้้อมููลอย่่างละเอีียด ถููกต้้อง และเป็็นจริิงเกี่่�ยว
กัับรายรัับต่า่ งๆ ทรััพย์สิ์ นิ และรายละเอีียดส่่วนตััวของคุุณ
ต่่อเจ้้าหน้้าที่่� เอกสารที่่�จำ�ำ เป็็น เช่่น สััญญาเช่่าต่่างๆ บััตร
ประกัันสุุขภาพ เอกสารที่่�แจงรายละเอีียดการจ่่ายเงิินเดืือน
คำำ�ตััดสิินของศาล สรุุปยอดของบััญชีีธนาคาร เป็็นต้้น จะ
ต้้องยื่่�นต่่อเจ้้าหน้้าที่่� และเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงแก้้ไข ใน
ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเอกสารดัังกล่่าว คุุณจะต้้องรีีบรายงาน
ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ทราบโดยทัันทีี ก่่อนที่่�จะมีีการทวงถาม

การมีี ค วามคิิ ดริิ เริ่่� ม ของตนเอง และการทำำ�
หน้้าที่่�ตอบแทน
คุุณต้้องพยายามอย่่างเต็็มความสามารถ เพื่่อ� ให้้สถานการณ์์
ส่่วนตััว และทางด้้านการเงิินของคุุณดีีขึ้้�น ยกตััวอย่่างเช่่น
การยอมรัั บตำำ� แหน่่ ง งานที่่� ไ ด้้ รัั บ และไปเริ่่� ม งานตาม
นััดหมาย ถ้้าคุุณปฏิิเสธข้้อเสนอดัังกล่่าว คุุณอาจจะไม่่ได้้
รัับความช่่วยเหลืือจากสัังคมสงเคราะห์์ หน่่วยงานสัังคม
สงเคราะห์์อาจออกคำำ�สั่่�งให้้คุุณ ทำำ�ในสิ่่�งที่่�จะช่่วยพััฒนา
สภาพชีีวิติ ของคุุณให้้ดีขึ้้ี น� แต่่ถ้า้ คุุณไม่่ปฏิิบัติั ติ าม คุุณอาจ
ได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือน้้อยลง
รวงข้าว
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การชดใช้้เงิินคืืน
คุุณต้้องชำำ�ระเงิินช่่วยเหลืือที่่�เคยได้้รัับ
คืืน ให้้แก่่หน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์ใน
กรณีีที่่�
- ได้้รัับเบี้้�ยบำำ�นาญผู้้�สููงอายุุ หรืือเบี้้�ย
ประกัันผู้้�ตกงาน หรืือเงิินสวััสดิิการอื่่�นๆ
ย้้อนหลััง ในช่่วงที่่�ยัังได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือ
จากทางสัังคมสงเคราะห์์อยู่่�
- ในอนาคต เมื่่�อคุุณมีีฐานะทางการเงิิน
ดีีขึ้้น� หรืือดีีมากๆ ยกตััวอย่่างเช่่น การได้้
รัับมรดก การได้้มาซึ่ง่� ทรััพย์์สินิ ได้้รับั เงิิน
เดืือนสููง หรืือการถููกรางวััลลอตเตอรี่่�
คุุณต้้องจ่่ายเงิินคืืน ในกรณีีอื่่�นอีีกเช่่น
- ถ้้าคุุณให้้ข้อ้ มููลอัันเป็็นเท็็จ หรืือไม่่ครบ
ถ้้วน ในระหว่่างที่่�ได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือ
- เมื่่�อคุุณนำำ�เงิินช่่วยเหลืือที่่�ได้้รัับ ไปใช้้
เพื่่� อ วัั ตถุุ ป ระสงค์์ อื่่� น อัั น เป็็ น สิ่่� ง ที่่� ไ ม่่
สมควร
ความช่่วยเหลืือจากญาติิพี่�น้่ ้อง
หน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบว่่า บิิดา-มารดา บุุตรหลาน และ
ปู่่�ย่่า-ตายายของคุุณ มีีฐานะทางการเงิินเป็็นอย่่างไร ถ้้ามีีฐานะดีีจะได้้รัับการ
ติิดต่่อจากทางหน่่วยงาน ญาติิพี่่�น้้องของคุุณ มีีหน้้าที่่� ส่่งเงิินช่่วยเหลืือให้้คุุณ
ตามความเหมาะสม
ความผิิดทางกฎหมายอาญา
ในกรณีีที่่�คุุณให้้ข้้อมููลเท็็จ ไม่่ครบถ้้วน หรืือปิิดบััง และมีีเจตนาขอรัับเงิินช่่วย
เหลืืออย่่างไม่่ถููกต้้อง หน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์จะแจ้้งความดำำ�เนิินคดีี เพื่่�อ
เอาผิิดคุุณ คุุณอาจถููกตััดสิิน โทษฐานโกงเงิินช่่วยเหลืือจากทาง
สัังคมสงเคราะห์์ จำำ�คุุกสููงสุุด 1 ปีี หรืือโทษปรัับเป็็นเงิิน ตามมาตรา 148a
ของประมวลกฎหมายอาญา
	ถ้้าคุุณเป็็นชาวต่่างชาติิที่่�ถููกตััดสิินว่่ากระทำำ�ผิิดในข้้อหาดัังกล่่าว อาจ
จะเสีียสิิทธิ์์� การพำำ�นัักในประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ คุุณอาจถููกเนรเทศ และถููก
สั่่�งห้้ามเดิินทางเข้้าประเทศเป็็นระยะเวลา 5-15 ปีี

ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์

ในยามที่่�คุุณอยู่่�ในภาวะตกทุุกข์์ได้้ยาก
- กรุุณาติิดต่่อหน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์ในทัันทีี
- ทำำ�การนััดหมายทางโทรศััพท์์ กัับหน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์
- กรุุณานำำ�เอกสารทุุกอย่่างที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตััวคุุณ เกี่่�ยวกัับสภาพ
ทางการเงิินของคุุณมาให้้ครบ สำำ�หรัับการนััดหมายในครั้้�งแรก
16 รวงข้าว

โปรดทราบว่่า
- การไปกู้้�ยืืมเงิินเป็็นการส่่วนตััว เพื่่�อนำำ�มาใช้้
จ่่ า ยในยามขัั ดส น จะยิ่่� ง ทำำ� ให้้ สถ านการณ์์
แย่่ไปกว่่าเดิิม อาจทำำ�ให้้คุุณมีีหนี้้�สิินเพิ่่�มขึ้้�น
หน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์จะให้้ความช่่วย
เหลืือคุุณได้้ดีีกว่่า
- กรุุณาแจ้้งให้้เราทราบตั้้�งแต่่การนััดหมายใน
ครั้้�งแรก ถ้้าคุุณยัังมีีการติิดต่่อกัับหน่่วยงาน
อื่่�นๆ อยู่่� (เช่่น ศููนย์์ให้้ความช่่วยเหลืือเด็็ก
และเยาวชน kjz หน่่วยงานคุ้้�มครองสิิทธิิเด็็ก
และผู้้� ใ หญ่่ KESB หน่่ ว ยงานประกัั น ผู้้�
ทุุพพลภาพ IV Stelle หน่่วยงานจััดหางาน
RAV หน่่วยงานเอกชนหรืือสาธารณะต่่างๆ ที่่�
ให้้คำำ�แนะนำำ�หรืือช่่วยเหลืือ)
หน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์ของฉัันอยู่่�ที่่�ไหน?
หน่่วยงานให้้บริิการด้้านสัังคมสงเคราะห์์ หรืือ
หน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์ประจำำ�ตำำ�บลที่่ท่� า่ น
อาศััยอยู่่� เป็็นหน่่วยงานที่่คุ� ณ
ุ สามารถไปติิดต่อ่
ได้้ โ ดยตรง หรืื อ ถ้้ า คุุ ณ มีีข้้ อ สงสัั ย สามารถ
สอบถามข้้อมููลได้้ที่ห่� น่่วยงานราชการส่่วนท้้อง
ถิ่่�นในตำำ�บลที่่�ท่่านอยู่่� ในเมืืองซููริิค กรุุณา
ติิดต่่อศููนย์์สัังคมสงเคราะห์์ใกล้้บ้้านท่่าน
	ข้้อมููลต่่างๆ เกี่่ย� วกัับความช่่วยเหลืือ
ทางด้้านสัังคมสงเคราะห์์ สามารถค้้นหาได้้ทาง
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ฎระเบีียบใหม่่

ที ่ ม า: https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/
rechtliche-neuerungen-was-ändert-sich-2021
แปลเรี ยบเรี ยงโดย ฮั นส์ และวีรณา ฟอร์เรอร์

การป้้องกัันความรำ��คาญ จากการโทรเชิิงพาณิิชย์์

โทรศััพท์์ทุกุ เลขหมาย ที่่ไ� ม่่ได้้ลงทะเบีียนไว้้ในสมุุด
โทรศััพท์์ จะได้้รัับการปฏิิบัติั ิเหมืือน เลขหมายโทรศััพท์์ที่มีี่�
เครื่่� อ งหมายดอกจัั น ทน์์ ซึ่่� ง เลขหมายที่่� มีี เครื่่� อ งหมาย
ดอกจัันท์์ เป็็นเลขหมายที่่�จะไม่่ถููกรบกวนจากการโทรเชิิง
พาณิิชย์์ เช่่น โทรมาขายของ ขายประกััน เป็็นต้้น เริ่่�มจาก
เดืือนกรกฎาคมเป็็นต้้นไป บริิษััทที่่�ให้้บริิการหมายเลข
โทรศััพท์์ มีีหน้้าที่่ป� กป้้องลููกค้้า จากการโทรเชิิงพาณิิชย์์ ด้้วย
การระบุุเครื่่�องหมายดอกจัันท์์ ในเลขหมายโทรศััพท์์ที่่�
จำำ�หน่่ายไป

ทางเลืือกในการ
รัับพััสดุุภััณท์์ลง
ทะเบีียน ถ้้าไม่่
อยู่่�บ้้าน
เมื่่� อ ก่่ อ น
ถ้้ามีีจดหมาย หรืือ
พัั สดุุ ส่่ ง แ บ บ ล ง
ทะเบีียนมาให้้ เรา
เราต้้องเซ็็นต์์รับั ถึึง
จ ะ รัั บ จ ด ห ม า ย
หรืือพััสดุุนั้้�นได้้ แต่่
จากนี้้�ไป เราสามารถออกใบอนุุญาตทางออนไลน์์ได้้แล้้ว ถ้้า
จดหมายลงทะเบีียน กำำ�ลังั เดิินทางไปส่่งให้้ผู้้�รับั ผู้้�รับั สามารถ
ให้้บุุรุุษไปรษณีีย์์ ใส่่จดหมายลงทะเบีียนพร้้อมกัับจดหมาย
ธรรมดา ในตู้้�จดหมายได้้ ด้้วยการทำำ�อนุุมััติิทางออนไลน์์ ที่่�
"Meine Sendungen" ซึ่่�งให้้บริิการเฉพาะลููกค้้า ที่่�มีี
ล็็อกอินกัับ Swiss Post เท่่านั้้�น     โดยสมััครที่่�
https://account.post.ch กดเข้้าไปที่่� Registrieren
แล้้วก็็กรอกข้้อมููล ที่่�สำำ�คััญ คืือผู้้�รัับต้้องแจ้้ง อนุุญาตให้้จััด
ส่่งจดหมายลงทะเบีียนได้้ เป็็นฉบัับๆ ไป

สำำ�หรัับปีี 2021

การได้้ รัั บ การชดเชยค่่ า เสีี ย เวลาเมื่่� อ ใช้้ ร ะบบการขนส่่ ง
สาธารณะ

เมื่่�อก่่อน การรถไฟ ต้้องชำำ�ระค่่าเสีียเวลา เมื่่�อผู้้�โดยสาร
พลาดรถไฟเที่่ย� วสุุดท้า้ ย ไปยัังจุุดหมายปลายทาง จากนี้้�ไป การรถไฟ
ต้้องชำำ�ระค่่าเสีียเวลาในทุุกกรณีี ได้้แก่่ 25% ของค่่าโดยสารเมื่่�อรถ
เสีียเวลามากกว่่า 1 ชั่่�วโมง และ 50% ของค่่าโดยสารเมื่่�อเสีียเวลา
มากกว่่า 2 ชั่่�วโมง

ใครที่่�ดููแลผู้้�ป่่วย หรืือสมาชิิกสููงอายุุในครอบครััว ได้้วัันพัักร้้อน
เพิ่่�ม

	ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กฎหมายการจ้้างงาน
อนุุญาตให้้ลาพัักร้้อนเพิ่่�มเติิม สำำ�หรัับผู้้�ดููแลสมาชิิกในครอบครััว
ดัังต่่อไปนี้้�
•	ลาได้้สููงสุุดสามวััน ต่่อ 1 ครั้้�ง
•	ต่่อปีีสููงสุุด 10 วััน
นอกจากนี้้�ยัังวางแผนวัันหยุุด 14 สััปดาห์์ สำำ�หรัับการดููแล
เด็็กที่่ป่่� วยหนััก หรืือเกิิดอุบัุ ติั เิ หตุุ ผ่่านโครงการชดเชยรายได้้ ซึ่่ง� มีีผล
บัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ตกงานตอนอายุุเยอะ: ยัังคงสมาชิิกภาพในกองทุุนเงิินสะสม
จากการทำำ�งาน (เสาที่่� 2)

ใครที่่อ� ายุุมากกว่่า 55 ปีี แล้้วตกงาน คนนั้้�นยัังสามารถเป็็น
สมาชิิกของกองทุุนเงิินสะสมจากการทำำ�งานเดิิมได้้ (เสาที่่� 2 กองทุุน
สะสมจากการทำำ�งาน) คุุณมีีสิิทธิิเช่่นเดีียวกัับผู้้�ประกัันตนรายอื่่�นๆ
(ดอกเบี้้�ย อััตราแลกเปลี่่�ยน เงิินบำำ�นาญ)

AHV: ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีคนมาดููแลที่่�บ้้าน จะเพิ่่�มเงิินบำำ�นาญขั้้�นต่ำำ��
ให้้สููงขึ้้�น

	การสนัับสนุุนทางการเงิิน ในกรณีีที่่ผู้� ้�สููงอายุุ ได้้รับั การดููแล
ที่่�บ้้านโดยคู่่�สมรส ญาติิๆ และคนที่่�ดููแลก็็จะได้้รัับเงิินค่่าตอบแทน
ตามความหนัักเบาของการดููแลด้้วย คู่่�ชีีวิิต (ที่่ไ� ม่่ได้้จดทะเบีียนสมรส)
จะได้้รับั สิิทธิเิ ช่่นกััน หากทั้้�งคู่่�อาศััยอยู่่�ในบ้้านเดีียวกััน เป็็นเวลาอย่่าง
น้้อย 5 ปีี และเงิินบำำ�นาญ AHV / IV จะปรัับตามค่่าจ้้างในปััจจุุบััน
ซึ่่�งเงิินบำำ�นาญขั้้�นต่ำำ�� เพิ่่�มขึ้้�น 10 ฟรัังค์์ คืือ 1,195 ฟรัังค์์ต่่อเดืือน
รวงข้าว
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ความช่่
ว
ยเหลืื
อ
เมื่่�อเงิินบำำ�นาญ

Ergänzungsleistungen (EL) –
[FR: Prestations complémentaires]

เริ่่ม� ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2021
เป็็นต้้นมา มีีการปฏิิรูปู กฎหมายเกี่่�ยวกัับ
การขอรัับเงิินช่่วยเหลืือ   กรณีีขาดแคลน
(EL) สำำ�หรัับผู้้�รัับเงิินบำำ�นาญ หรืือเงิิน     
ผู้้�ทุุพลลภาพ (ผู้้�พิิการ) ได้้รับั เงิินเลี้้ย� งชีีพ
ต่ำำ�� กว่่ า มาตรฐานที่่� กำำ� หนดและไม่่ มีี      
สิินทรััพย์์อื่่�นๆ  
	ต่่ อ ไปนี้้� จ ะมีีการพิิ จ ารณา และ
กฎเกณท์์ที่่�เข้้มงวดมากขึ้้�น ในการยื่่�นขอรัับ
เงิินช่่วยเหลืือ มาตรการใหม่่ที่่�สำำ�คััญ เช่่น
• เพิ่่�มค่่าเช่่าที่่�อยู่่�อาศััยให้้มากขึ้้�น
• เพิ่่�มการพิิจารณาในสิินทรััพย์์ที่่�มีีละเอีียด
มากขึ้้�น
• มีีกฎใหม่่ในการขอรัับเงิินช่่วยเหลืือ
กฎหมายใหม่่ วางระเบีียบในการคืืนเงิินช่่วย
เหลืือ (ซึ่่�งไม่่เคยมีีมาก่่อน) จะอธิิบายราย
ละเอีียดในขั้้�นตอนต่่อไป
• ลดจำำ�นวนสิินทรััพย์์ที่่�มีีของผู้้�ขอเงิินช่่วย
เหลืือให้้ต่ำำ��ลงมาอีีก ลดจนเกืือบจะไม่่เหลืือ
อะไรเลย
• กฎใหม่่สำำ�หรัับค่่าครองชีีพของเด็็ก
• จากรายได้้ 80 เปอร์์เซ็็นต์์ ของคู่่�สมรส ถ้้า
อีีกฝ่่ายยัังทำำ�งาน ให้้เอามารวมกััน เพื่่�อทาง
EL จะได้้ไม่่ต้้องจ่่ายมากให้้อีีกฝ่่าย ซึ่�ง่ รัับเงิิน
EL
• จ่่ายค่่าประกัันสุุขภาพตามความเป็็นจริิง
(ก่่อนกฎหมายใหม่่ จะใช้้ระบบเหมาจ่่าย)
• ปรัับปรุุงในการคำำ�นวณค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับ
ผู้้�รัับเงิินช่่วยเหลืือ EL ที่่�อยู่่�บ้้านพัักคนชรา
ระยะเวลาในการปรัับอััตราค่่ารัับ
เงิินช่่วยเหลืือ คืือ 3 ปีี สำำ�หรัับผู้้�ที่รั่� ับเงิินช่่วย
เหลืือมาก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2021
18 รวงข้าว

ไม่่ พ อใช้้

ขอยกตััวอย่่าง เช่่น คุุณ Muster เป็็นผู้้�ที่่�รัับเงิิน EL มาก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม
2021 และจำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับมากกว่่าจำำ�นวนที่่�กฎหมายใหม่่กำำ�หนดให้้ ทางรััฐบาลจะ
ไม่่ลดจำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับนี้้�เป็็นเวลา 3 ปีี
	สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ได้้รัับเงิิน EL ก่่อนนั้้�น ได้้น้้อยกว่่าที่่�กฎหมายใหม่่กำำ�หนดให้้ ทางรััฐ
จะเพิ่่�มให้้ตามกฎหมายใหม่่กำำ�หนด
	ต่่อจากนี้้�ไป ค่่าเช่่าที่่อ� ยู่่�อาศััยจะพิิจารณาให้้เป็็นไป ตามอััตราค่่าเช่่าในเขตที่่อ� ยู่่�
และจำำ�นวนสมาชิิกที่่�อยู่่�ร่่วมกััน

ตััวอย่่าง อััตราค่่าเช่่าต่่อเดืือนตามกฎหมายใหม่่ คืือ เริ่่�ม 1 มกราคม 2021
จำำ�นวนผู้้�อยู่่�อาศััย     Region 1

Region 2

Region 3

กฎหมายเก่่า

1 คน
2 คน
3 คน

1370.1620.1800.-

1375.1520.1725.-

1210.1610.1610.-

1100.1250.1250.-

4 คน

1960.-

1875.-

1740.-

1250.-

Region 1 เขตตััวเมืืองใหญ่่ เช่่น Bern, Basel, Genève, Lausanne, Zürich
Region 2 เช่่น Burgdorf, Bülach, Chur, Interlaken
Region 3 เช่่น หมู่่�บ้้านต่่างๆ
ทางการแบ่่งเขตออกเป็็นมากกว่่า 3000 เขต
	กฎหมายใหม่่ ยัั ง มีีการปรัั บ อัั ต ราค่่ า เช่่ า ให้้ ผู้้� ที่่� อ ยู่่�รวมกัั น หลายคน ที่่� เรีียก
Wohngemeinschaft (FR: Appartement partagé)
1 คน แต่่อยู่่�รวมกัับผู้้�อื่่�น

Region 1

Region 2

Region 3

810.-

787.50

730.-

สำำ�หรัับผู้้�พิิการที่่�ใช้้รถเข็็น จะได้้รัับเงิินเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นจำำ�นวน 6000
ฟรัังค์์ต่่อปีี (กฎหมายเก่่าให้้ 3000 ฟรัังค์์ต่่อปีี)
จ่่ายค่่า Nebenkosten (FR: CoÛts additionelles) หมายถึึง ค่่าน้ำำ��ค่่าไฟ
ได้้รัับเพิ่่�มขึ้้�น
จ่่ายค่่า Heizkosten (FR: Frais de chauffage) คืือ ค่่าทำำ�ความร้้อนก็็ได้้รัับ
เพิ่่�มขึ้้�น
หมายความว่่าผู้้�รัับเงิิน EL ซึ่�ง่ ยัังอาศััยอยู่่�ในบ้้านของตััวเอง ก็็จะได้้
รัับเงิินค่่าน้ำำ��ค่่าไฟ ค่่าทำำ�ความร้้อนนี้้�ด้้วย
ในกรณีีผู้้�รัับเงิิน EL เช่่าที่่�อยู่่�อาศััย จ่่ายค่่าเช่่าแต่่ไม่่รวมค่่าทำำ�
ความร้้อน เนื่่�องจากมีีเครื่่�องทำำ�ความร้้อนของตััวเอง ก็็จะได้้รับั เงิินค่่าทำำ�ความ
ร้้อนนี้้�ด้้วย
เจ้้าหน้้าที่่� จะคิิดค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับผู้้�รัับเงิิน EL อย่่างรอบคอบ จะ
เห็็นว่่า แยกค่่าใช้้จ่่ายออกเป็็นหมวดหมู่่�มากมาย
ถ้้าดููตารางเปรีียบเทีียบนี้้� จะเห็็นว่่า ได้้รัับเงิินส่่วนนี้้�เพิ่่�มขึ้้�น ต่่อปีีนะคะ
เหมาจ่่าย   
Nebenkosten / CoÛts additionelles
Heizkosten / Frais de chauffage

กฎหมายใหม่่       กฎหมายเก่่า
2520.1260.-

1680.840.-

ก่่อนยื่่�นขอใช้้สิิทธิิรัับเงิินช่่วยเหลืือจากกองทุุนนี้้� มาตรการทางการเงิินของ
ผู้้�ยื่่�น มีีกฎระเบีียบ ดัังนี้้�
ต้้องมีีสิินทรััพย์์รวมทั้้�งหมดแล้้วไม่่เกิิน 100,000 ฟรัังค์์ จึึงจะมีีสิิทธิิขอรัับเงิิน EL
สำำ�หรัับคู่่�สมรส ให้้มีีสิินทรััพย์์ได้้ไม่่เกิิน 200,000 ฟรัังค์์ จึึงจะมีีสิิทธิิขอรัับเงิิน EL

เด็็กมีีสิินทรััพย์์ได้้ไม่่เกิิน 50,000 ฟรัังค์์ (เด็็กก็็หมายถึึงตั้้�งแต่่เกิิด
จนถึึงอายุุบรรลุุนิิติิภาวะ)
	การใช้้จ่่ายสิินทรััพย์์ก่่อนขอยื่่�นเรื่่�องขอเงิินช่่วยเหลืือ ตััวอย่่าง คุุณ
Muster อายุุ 62 ปีี มีีทรััพย์์อยู่่� 150,000 ฟรัังค์์ พออายุุครบวััยเกษีียณ ทรััพย์์
ที่่�มีีเหลืืออยู่่� 95,000 ฟรัังค์์ แล้้วจะขอยื่่�นเรื่่�องใช้้สิิทธิิขอเงิิน EL ไม่่ได้้แล้้ว
เนื่่�องจากใช้้จ่่ายทรััพย์์ที่่�มีี มากกว่่า 10 เปอร์์เซ็็นต์์ต่่อปีี
กฎหมายกำำ�หนดให้้ใช้้ได้้ไม่่เกิิน 10 เปอร์์เซ็็นต์์ต่่อปีี
	อีีกตััวอย่่าง คุุณมุุสเตอร์์ มีีทรััพย์์ต่ำำ��กว่่า 100,000 ฟรัังค์์ จะใช้้จ่่าย
ทรััพย์์ที่่�มีีนี้้�ได้้ 10,000 ฟรัังค์์ต่่อปีีเท่่านั้้�น
เจ้้าหน้้าที่่จ� ะติิดตามดููการใช้้จ่า่ ยสิินทรััพย์์ของผู้้ที่� ยื่่่� น� เรื่่อ� งขอเงิิน EL
ย้้อนหลัังไปอีีกหลายปีี อาจจะย้้อนหลัังไปถึึง 10 ปีีก็็ได้้

การจ่่ายคืืนเงิิน EL ตามกฎหมายใหม่่

หลัังจากผู้้�รัับเงิินช่่วยเหลืือถึึงแก่่กรรม และสิินทรััพย์์ที่่�เหลืือมีี
จำำ�นวนมากกว่่า 40,000 ฟรัังค์์ ซึ่�ง่ กฎหมายใหม่่กำำ�หนดให้้ ผู้้�รัับมรดก จะรัับ
ได้้ไม่่เกิิน 40,000 ฟรัังค์์ ที่่�เหลืือต้้องจ่่ายคืืน และคิิดจำำ�นวนเงิินที่่�จะต้้องจ่่าย
คืืน ใน 10 ปีีสุุดท้้ายก่่อนผู้้�รัับเงิิน EL จะถึึงแก่่กรรม

เงิิน EL สำำ�หรัับเด็็ก

	คำำ�นวณจากจำำ�นวนเด็็กโดยเฉพาะ เพื่่�อให้้
เหมาะสมตามวััย
อายุุ          กฎหมายใหม่่
กฎหมายเก่่า
0 – 10 ปีี ลููกคนที่่� 1 7 200.- ลููกคนที่่� 1 10 170.ลููกคนที่่� 2 6 000.- ลููกคนที่่� 2 10 170.ลููกคนที่่� 3 5 000.- ลููกคนที่่� 3
11-25 ปีี

6 780.-

ลููกคนที่่� 1 10 260.- ลููกคนที่่� 1 10 170.ลููกคนที่่� 2 10 260.- ลููกคนที่่� 2 10 170.ลููกคนที่่� 3 6 840.- ลููกคนที่่� 3 6 780.-

ลููกคนที่่� 3 ที่่� 4 และคนต่่อๆไปก็็จะได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือ
ที่่�ต่่างไปจากนี้้�
สำำ�หรัั บ คู่่�สมรส จะคำำ�นวนรายจ่่ า ยและ
รายรัับดัังนี้้� ถ้้าฝ่า่ ยใดฝ่่ายหนึ่่�งยัังทำำ�งาน และมีีรายได้้
80 เปอร์์เซ็็นต์์ของรายได้้นี้้� จะนำำ�เข้้าไปรวมกัับเงิิน EL
หมายความว่่า อีีกฝ่่ายจะได้้รัับเงิินช่่วยเหลืือน้้อยลง

ค่่าประกัันสุุขภาพ
กฎหมายใหม่่
จ่่ายตามความเป็็นจริิง
แล้้วแต่่รััฐที่่�อาศััยอยู่่�

กฎหมายเก่่า
เหมาจ่่ายแบบเฉลี่่�ย เแล้้ว
แต่่รััฐที่่�อาศััยอยู่่�

ผู้้�มีีสิิทธิิขอรัับเงิินช่่วยเหลืือ คืือผู้้�ที่่�ได้้รัับเงิิน
บำำ�นาญ หรืือรัับเงิินผู้้�ทุุพพลภาพน้้อยกว่่าเงิินเลี้้�ยงชีีพ
ขั้้น� ต่ำำ�� มิิสิทธิ
ิ ขิ อรัับเงิินเพิ่่�ม เมื่่อ� ผู้้�นั้้น� อาศััยอยู่่�ในประเทศ
สวิิ ต เซอร์์ แ ลนด์์ มีี สัั ญ ชาติิ สวิิ ส หรืื อ ประชากรจาก
ประเทศ EU/EFTA
หรืือชาวต่่างชาติิที่่�มีีใบอนุุญาตพำำ�นัักและ
อาศััยอยู่่�ในประเทศสวิิตฯเป็็นเวลาติิดต่่อกัันนานกว่่า
10 ปีี ติิดต่่อขอรัับเงิินเพิ่่�มนี้้�ได้้ที่่� กองทุุนสวััสดิิการ
ผู้้�สููงอายุุและทุุพพลภาพ ในเขตที่่�อาศััยอยู่่�
	สถิิติจำิ ำ�นวนผู้้�รับั เงิินบำำ�นาญในประเทศสวิิตฯ
มีี 2 ล้้าน 364 คน ในจำำ�นวนนี้้�เป็็นผู้้�รัับเงิินช่่วยเหลืือ
จาก EL 337 000 คน ( 14.3 เปอเซ็็นต์์ )

รวงข้าว
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สรรหามาเล่า
ตััวอย่่าง ในการคำำ�นวนรายรัับและรายจ่่าย
ของผู้้�รัับเงิิน EL เพื่่�อให้้เข้้าใจง่่ายขึ้้�น

รัก

สั ม พั น ธ์ ฉ ั น ใด เมื่อ

สำำ�หรัับผู้้�อยู่่�คนเดีียว
รายจ่่าย ต่่อปีี
ค่่าใช้้จ่่ายในชีีวิิตประจำำ�วััน
ค่่าเช่่าที่่�อยู่่�อาศััย
ค่่าประกัันสุุขภาพ

รวมรายจ่่าย
รายรัับ ต่่อปีี
เงิินจาก AHV/AVS
เงิินจาก Pensionkasse /
(FR: Prévoyance
professionelle)
เงิินจากแหล่่งอื่่�นๆ
เงิินจากสิินทรััพย์์ที่่�มีี (1/10)
รวมรายรัับ
จำำ�นวนเงิินที่่�จะได้้รัับจาก
EL ต่่อปีี
รายจ่่าย
รายรัับ
รัับจาก EL

19 610.-11 760.-5 544.-36 914.-14 220.-3 600.-105.-1 500.-19 425.-36 914.-- 19 425.-17 428.--

กรณีีคู่่�สมรสที่่� อ ยู่่�ด้้ ว ยกัั น เขาก็็ จ ะ
คำำ�นวนค่่าใช้้จ่่ายแตกต่่างออกไป

สรุุ ป กฎหมายใหม่่ นี้้� เ ป็็ น
เรื่่�องใหม่่ ที่่�ผู้้�รัับมรดกจะต้้องจ่่าย
เงิิ น คืืนให้้กองทุุ น ที่่� จ่่ า ยเงิิ น ช่่ ว ย
เหลืือให้้ ผู้้�ที่่�ขาดแคลน ถ้้ามรดกมีี
มากกว่่า 40,000 ฟรัังค์์
ที่่�มา : https://www.ahv-iv.ch/p/51.d
แปลโดย ก.ไตรคำำ�
20 รวงข้าว

โดย  โยทะกา

มีีเงื่่� อนไขเข้้ามา

				 เกี่่�ยวพัั น

โยทะกามีี นิิ ท านมาเล่่ า ให้้ ฟัั ง สองเรื่่� อ ง  เป็็ น เรื่่� อ งที่่�   
เกี่่�ยวพัันกัับการใช้้ชีวิี ิตอยู่่�ในสวิิตเซอร์์แลนด์์ การได้้มาใช้้ชีีวิิต
อยู่่�ในประเทศที่่�สวยงามนั้้�น ง่่ายและสุุขสบายจริิงหรืือ แม้้ว่่า
จะมีีความผููกพััน มีีความเกี่่�ยวพััน แต่่เราจะอยู่่�อย่่างไรจึึงจะ
เรีียกว่่าอยู่่�อย่่าง   "รู้้�ประสาและรู้้�ภาษา"  ลองอ่่านและ
วิิเคราะห์์กัันดููนะคะ

1.

เรื่่� อ งของ ณจัั งงั ั ง

ณจัังงัง 
ั หนุ่่�มหน้้ามนเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวยุุโรป และพบรััก กัับ
คิิมเบ้้อเร่่อ ซึ่่ง� เป็็นสาวไทยที่่�ติดิ ตามแม่่มา ใช้้ชีีวิติ ในสวิิตเซอร์์แลนด์์ตั้้ง� แต่่
เป็็นวััยรุ่่�น ความรัักที่่�เกิิดขึ้้�นของทั้้�งคู่่�นั้้�นรุุนแรงแซงโค้้ง จนทำำ�ให้้ณจัังงััง
พำำ�นัักอยู่่�ในสวิิตเซอร์์แลนด์์เกิินกำำ�หนดของวีีซ่่า เมื่่�อจะเดิินทางกลัับ
เมืืองไทย จึึงต้้องเสีียค่่าปรัับที่่�สนามบิิน เสีียค่่าวีีซ่่าเกิินกำำ�หนดไปถึึง
หกร้้อยกว่่าฟรัังค์์ ณจัังงัังเดิินทางกลัับเมืืองไทย ไปนอนนัับวัันรอ ที่่�จะได้้
พบกัับคิิมเบ้้อเร่่ออีีกครั้้�ง ในที่่�สุุดคิิมเบ้้อเร่่อ ก็็เดิินทางกลัับไปแต่่งงาน กัับ
ณจัังงัังที่่�เมืืองไทย ด้้วยความหวัังที่่�จะได้้ชวน ณจัังงัังมาใช้้ชีีวิิตคู่่�ด้้วยกัันที่่�
สวิิตฯ

SECTION TITLE

แต่่เรื่่อ� งกลัับไม่่ง่า่ ยอย่่างที่่คิ� ดิ ณจัังงัังยื่่น� ขอวีีซ่่าไม่่ผ่า่ น รอบ
แล้้วรอบเล่่า ใช้้เวลายาวนานถึึงสองปีี กว่่าที่่�คิิมเบ้้อเร่่อจะทำำ�เรื่่�อง
รัับรองจนสามารถพา ณจัังงัังเข้้ามาสวิิตเซอร์์แลนด์์ได้้ ด้้วยเงื่่�อนไขที่่�
ว่่า ณจัังงัังต้้องไปรายงานตััวที่่�กองตรวจคนเข้้าเมืืองตามกำำ�หนด
ณจัังงัังมาใช้้ชีีวิิตคู่่�กัับคิิมเบ้้อเร่่อในสวิิตฯ ได้้ไม่่นานก็็มีีลููกด้้วยกััน
หนึ่่�งคน เด็็กที่่เ� กิิดมานั้้�นถืือสััญชาติิไทยเต็็มตััว เพราะแม่่เองก็็ไม่่ได้้ถือื
สััญชาติิสวิิส ณจัังงััง พููดภาษาของที่่�นี่่�ไม่่ได้้ งานที่่�หาได้้ก็็เป็็นงานที่่�มีี
รายได้้เพีียงเล็็กๆ น้้อยๆ เท่่านั้้�น ณจัังงััง จึึงทำำ�หน้้าที่่พ่� ่อบ้้านเป็็นงาน
หลััก ส่่วนคิิมเบ้้อเร่่อเป็็นผู้้ห� ารายได้้เลี้้ย� งครอบครััว แต่่รายได้้ก็ไ็ ม่่เพีียง
พอกัับค่่าใช้้จ่า่ ย ทั้้�งคู่่�มีีปััญหาระหองระแหงกัันเรื่่อ� ยมา จนถึึงวัันที่่ต่� า่ ง
หมดความอดทน ในที่่สุ� ุดณจัังงัังก็็โดนไล่่ออกจากบ้้าน ไร้้ทั้้�งเงิินและ
ที่่�พัักพิิง ไม่่รู้้�จะทำำ�อย่่างไร ไม่่รู้้�จะไปทางไหน จึึงหอบกระเป๋๋าไปขอ
พึ่่�งพาคนไทยใจดีีที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาและให้้ที่่�พึ่่�งพิิงชั่่�วคราว
ณจัังงััง อยากกลัับไปตั้้ง� หลัักที่่เ� มืืองไทย จึึงพยายามหาช่่องทางต่่างๆ
แต่่ก่่อนที่่�จะได้้กลัับไทยก็็พบว่่าตนเองนั้้�นมีีหนี้้�สิินอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมหาศาล
หนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดจากการไม่่เคยจ่่ายค่่าภาษีี และไม่่เคยจ่่ายค่่าประกัันสุุขภาพ ณจัังงััง
เข่่าอ่่อนแทบทรุุดลงไปกองกัับพื้้�น เพราะไม่่เคยรัับรู้้�ว่า่ ตนเองมีีหนี้้� เอกสารต่่างๆ
นั้้�น ตนอ่่านไม่่ออก ที่่�ผ่่านมาภรรยาเป็็นคนจััดการทุุกเรื่่�อง มาถึึง ณ ตอนนี้้�
ภรรยากำำ�ลัังทำำ�เรื่่�องขอหย่่า สิิทธิิพำำ�นักั ของตนเองก็็กำำ�ลัังจะหมดอายุุ และโดน
ขีีดเส้้นตายว่่า ต้้องมีีใบรัับรองทัักษะด้้านภาษาไปยื่่�น จึึงจะได้้รัับการต่่ออายุุ
แถมด้้วยภาระหนี้้�สิินอีีกก้้อนโต...จะหนีีหนี้้� หนีีทุุกอย่่างกลัับไปเมืืองไทยดื้้�อๆ
ทิ้้�งภาระไว้้เบื้้�องหลััง...หรืือจะทำำ�อย่่างไรต่่อไป

2.

เรื่่� อ งของ ดีี แ ต้้ ก

	ดีีแต้้ก เข้้ามาประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ด้้วยการวิ่่�งเต้้นของน้้องสาว
น้้องสาวของดีีแต้้ก แต่่งงานกัับชาวสวิิสและมาใช้้ชีีวิิตที่่�นี่่�ได้้สัักพััก ก็็พยายาม
หาทาง พาพี่่�สาวเข้้ามาโดยการจััดแจงหาคนแต่่งงาน เพื่่�อให้้พี่่�สาวได้้ใช้้ชีีวิิตอยู่่�
ที่่�นี่่� พี่่�สาวแต่่งงานครบสี่่�ปีี มีีลููกหนึ่่�งคน ก็็หย่่าขาดจากสามีี และพำำ�นัักอยู่่�ใน
สวิิตฯ กัับลููกน้้อยต่่อไปด้้วยเงิินช่่วยเหลืือจากหน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์ ดีีแต้้ก
ถืือใบอนุุญาตพำำ�นัักประเภทบีี ต้้องต่่ออายุุทุุกปีี แต่่ดีีแต้้กก็็มีีชีีวิิตลััลล้้าสุุขกาย
สบายใจดีี แต่่จู่่�ๆ ดีีแต้้กก็็ตกสวรรค์์ดัังตุ๊๊�บ เพราะสาเหตุุของการไม่่เคยติิดตาม
ข่่าวสารใดๆ ไม่่เคยรัับรู้้�อะไร ใครเตืือน ใครเล่่าอะไรให้้ฟัังก็็ไม่่เชื่่�อ และเชื่่�อมั่่�น
ในสิ่่ง� ที่่ต� นเองได้้รับั มาตลอดสิิบกว่่าปีีว่า่ ทุุกอย่่างนั้้�นสามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่าง
ง่่ายดาย
	ชีีวิิตสุุขสบายของดีีแต้้ก กำำ�ลัังจะสิ้้�นสุุดลงในปีีที่่� 16 เมื่่�อกฎหมาย
สำำ�หรัับคนต่่างด้้าวมีีการเปลี่่ย� นแปลง และดีีแต้้ก ได้้รับั จดหมายจากทางการว่่า
สิิทธิพำิ ำ�นักั ของดีีแต้้กจะไม่่ได้้รับั การต่่ออายุุ ถ้้าไม่่มีีใบรัับรองการทดสอบทัักษะ
ด้้านภาษามายื่่�น ตลอดสิิบกว่่าปีี ดีีแต้้กไม่่เคยคิิดว่่าจะต้้องเรีียนภาษาจริิงจััง ที่่�
ผ่่านมาเคยลงทะเบีียนเรีียนสองสามครั้้�ง ซึ่่�งนอกจากจะแพงแล้้ว ยัังเรีียนไม่่รู้้�
เรื่่�องด้้วย จึึงเลิิกสนใจคิิดที่่�จะเรีียนอีีกต่่อไป ดีีแต้้กคิดว่
ิ ่าภาษาของตนเองนั้้�น ก็็
พอจะสื่่อ� สารได้้งููๆ ปลาๆ ไม่่ต้อ้ งรู้้ม� าก แต่่ก็ใ็ ช้้ชีีวิติ รอดได้้สบายๆ เงิินก็็มีีใช้้จ่า่ ย
ทุุกเดืือน

หลัังจากที่่ดีี� แต้้ก มััวแต่่เดิินวนอยู่่�ในอ่่าง
หาทางออก อายุุของใบสิิทธิพำิ ำ�นักก็
ั ไ็ ด้้หมดลง ครบ
สองเดืือนพอดีี ดีีแต้้กบ่่นด่่าทางการ เรีียกร้้อง
หาความยุุติิธรรม ดีีแต้้กไม่่อยากกลัับเมืืองไทย
ดีีแต้้กจะทำำ�อย่่างไรต่่อไป?

นิิทานทำำ�นองนี้้� หลายท่่านอาจจะ
เคยได้้ยิินได้้ฟัังมาแล้้ว สิ่่�งที่่�โยทะกา
อยากจะสื่่�อให้้เห็็นก็็คืือ การที่่�เราใช้้
ชีีวิิตอย่่าง "ไม่่รู้้�ทั้้�งประสาและไม่่รู้้�
ทั้้�งภาษานั้้�น" บางครั้้�งก็็ได้้รัับบท
เรีียนที่่�แสนเจ็็บปวด เรื่่�องที่่�เคยง่่าย
มาตลอดก็็ไม่่ได้้ง่่ายอย่่างที่่�เราคิิดอีีก
ต่่อไป 
ชีีวิิตของคนเรานั้้�นไม่่มีีความ
แน่่นอน ในความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
คนสองคน เรื่่�องของความรััก ความ
ไว้้เนื้้�อเชื่่�อใจ หากมีีเพีียงฝ่่ายเดีียว
ที่่�เป็็นผู้้�ทุ่่�มเทมอบให้้ ส่่วนอีีกฝ่่าย
เป็็นเพีียงผู้้�ที่่�รอรัับหรืือกอบโกย
สุุดท้้ายเรื่่�องราวก็็อาจจะจบลงแบบ
ไม่่สวยงามเท่่าไหร่่
	ความสััมพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของ ณจัังงััง
และดีีแต้้ก คืือ "ปััญหาในเรื่่�องของภาษา" ซึ่่�งเป็็น
เรื่่อ� งที่่โ� ยงไปถึึงความสััมพัันธ์์เรื่่อ� งเดีียวกััน คืือ เรื่่อ� ง
ของสิิทธิิพำำ�นััก
เมื่่� อ มองลึึกลงไปถึึงต้้ น ตอแล้้ ว ..แม้้ ว่่ า
ความรััก ความเข้้าใจ และการสร้้างครอบครััว จะ
เป็็นเรื่่�องของคนสองคน แต่่เงื่่�อนไขทางกฎหมาย
และทางสัังคม ก็็มีีส่ว่ นกำำ�หนดทิิศทางความสััมพัันธ์์
นั้้�นตั้้�งแต่่แรกเริ่่�ม และหากเกิิดปััญหาที่่ต� ามมาจาก
คนสองคนที่่�เป็็นครอบครััว ปััญหาบางเรื่่�องก็็มิิใช่่
ปััญหาของคนสองคนอีีกต่่อไป แต่่กลายเป็็นปััญหา
ของส่่วนรวม กลายเป็็นปััญหาของสัังคมไปโดย
ปริิยาย.. เกี่่�ยวโยงเกี่่�ยวพััน..สััมพัันธ์์กัันฉัันใดก็็ฉััน
นั้้�น..เอย
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หย่่า
SECTION TITLE

เมื่่�อความสััมพัันธ์์จบลงที่่�คำำ�ว่่า
เริ่่�มต้้นอย่่างไร

โดย คุุณยายช่่างเล่่า

ถ้้าใครต้้องเจอสถานการณ์์ ที่่�
สามีี พููด คำำ�ว่่ า “หย่่ า กัั นเถอะ” คิิ ด ว่่ า
แต่่ละคนก็็มีปี ฏิิกิริิ ยิ าตอบสนองแตกต่่าง
กัันไป สำำ�หรัับตััวเองนั้้�น เริ่่�มแรกเลยคืือ
ทำำ�ใจ และยอมรัับแหละว่่า ความสััมพัันธ์์
ของชีีวิิตคู่่�  เดิินทางมาถึึงเวลาที่่�จะได้้อยู่่�
และใช้้ชีีวิิตคนเดีียวแล้้ว ดููเหมืือนว่่าจะ
ดีีใจนะ แล้้วก็็เดิินหน้้า โทรไปที่่� Kantonale Gerichte ตามจัังหวััดที่่�ตััวเองอยู่่� 
บอกชื่่�อ นามสกุุลและที่่�อยู่่� 
บอกเขาว่่า “ฉัันจะหย่่า”แล้้วเขา

จะส่่งแบบฟอร์์มมาให้้เรากรอก ในแบบฟอร์์ม
นั้้�นจะมีีรายละเอีียด ทุุกอย่่างว่่าต้้องใช้้อะไร
บ้้าง เช่่น
•
•
•

•
•
•

เอกสารเงิินฝากจากกองทุุนเสาที่่� 2 จาก
การทำำ�งาน (Pensionskassen)
เอกสารจากธนาคาร (Bankkonto)
เอกสารเกี่่ย� วกัับสถานการณ์์ทางการเงิิน
(บัั ญ ชีีและเงิิ น ฝาก) จากทั้้� ง สองคน
Belege betreffend die Vermögensverhältnisse (Konto- und
Depotauszüge)
ใบรัับรองเงิินเดืือน (Lohnausweise)
ใบรัั บ รองเงิิ น บำำ� นาญ (Rentenbescheinigung AHV) กรณีีเกษีียณแล้้ว
ซึ่่�งจะได้้เอกสารแจ้้งมาทุุกปีี
ใบเงิินเดืือน 3 เดืือนสุุดท้้าย...
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•
•
•
•

กรมธรรม์์ประกัันสุุขภาพ (Krankenkassenpolice)
หลัักฐานการเสีียภาษีีครั้้�งสุุดท้้าย พร้้อม
รายละเอีียด โดยเฉพาะเรื่่�องทรััพย์์สิิน
และหนี้้�สิิน
สััญญาเช่่าที่่�อยู่่�อาศััย (Mietvertrag)
ค่่าธรรมเนีียมตอนกรอกข้้อความขอหย่่า

เจ้้าหน้้าที่่�จะถามว่่า จะเสีียเงิินคน
ละครึ่่�ง หรืือฝ่่ายหนึ่่�งฝ่่ายใดเป็็นผู้้�จ่่ายแต่่เพีียง
ผู้้�เดีียว ถ้้าภาษาเยอรมัันเราไม่่แข็็งแรง ควร
กรอกลงไปด้้วยว่่าต้้องการคนแปล  เขาจะหา
คนแปลให้้
	ถ้้ามีีลููกและทรััพย์์สิินด้้วยกััน ควร
ต้้ อ งใช้้ ท นายความ ถ้้ า ตกลงกัั น ได้้ ก็็ ใ ช้้
ทนายความคนเดีียวกััน
	ถ้้ า ตกล ง กัั น ไ ม่่ ไ ด้้ ค ว ร จ ะ มีี
ทนายความคนละคนกััน ควรยอมเสีียเงิินมาก
หน่่อย สำำ�หรัับทนายความที่่�เก่่ง
แต่่ ถ้้ า ไม่่ มีีลููก ด้้ ว ยกัั น และไม่่ มีี
ทรััพย์์สินิ ไม่่ต้อ้ งใช้้ทนายความ จะประหยััดเงิิน
มาก เสีียแค่่ค่่าธรรมเนีียม ราคาจะไม่่เท่่ากััน
ขึ้้�นอยู่่�กัับจัังหวััดที่่�อยู่่� ประมาณ 1,800 ถึึง
3,000 ฟรัังค์์ สำำ�หรัับทั้้�งสองคน แยกจ่่ายก็็
หารสอง ราคา คิิดว่่าขึ้้�นอยู่่�กัับรายได้้ และ
ทรััพย์์สิินที่่�มีีของทั้้�งสองคน

พร้้อม

เมื่่� อ เอกสารทุุ ก อย่่ า ง

ก็็ส่่งกลัับไปให้้ Kantonsgericht
แล้้วทางศาล จะเขีียนมานััด ให้้ทั้้�งสองฝ่่ายไป

คุุยกัับผู้้�พิิพากษา แยกกัันคุุยคนละ
ประมาณ 15 – 30 นาทีี เขาจะถาม
ว่่ า การหย่่ า นี้้� เราสมัั ค รใจ หรืื อ ถููก
บัังคัับ และอื่่�นๆ ตามแต่่กรณีี หลััง
จากนั้้�น ก็็จะมีีเอกสารมาให้้เซ็็นที่่�
บ้้าน ถ้้าไม่่ข้้องใจอะไรก็็เซ็็น ส่่งกลัับ
ไป แล้้ ว แต่่ ก ารทำำ� งานของแต่่ ล ะ
จัังหวััด 1-3 อาทิิตย์์ ก็็จะได้้รัับการ
ยืืนยััน เป็็นเอกสารว่่า ได้้หย่่าสมบููรณ์์
แล้้ว ความจริิงตั้้�งแต่่เซ็็นเอกสาร ก็็
ถืือว่่าหย่่าเสร็็จแล้้ว
ว่่าที่่�จริงิ แล้้ว การหย่่าไม่่แพง
และยุ่่�งยาก ถ้้า...
• คุุยกัันก่่อนให้้รู้เ้� รื่่อ� ง ว่่าไม่่รักกั
ั นั
แล้้ ว ขอเดิิ น ทางใครทางมัั น
และความจริิงก็็เป็็นเช่่นนั้้�น จะ
ไปขอใจกัับคนที่่ไ� ม่่มีีใจให้้ ไปหา
อะไร..
• ไม่่มีีลููก ที่่ต้� อ้ งรัับผิิดชอบร่่วมกััน
• ไม่่มีีทรััพย์์สิินมาก หรืือหนี้้�สิิน
	สำำ�คััญมาก คืือ คุุยกัันเอง
ก่่อนให้้รู้้�เรื่่�อง ก่่อนที่่�จะต้้องคุุยกััน
ผ่่านทนายความ เพราะมัันจะแพง
และยุ่่�งเพิ่่�ม
เรื่่อ� งหย่่าเป็็นเรื่่อ� งธรรมดา
เหมืือนแต่่งงาน แค่่คนละความรู้้�สึึก
อย่่ากลััวหรืือวิิตก ตนเป็็นที่่�พึ่่�งแห่่ง
ตน
ก่่อนที่่�จะมีีเขา ก็็มีีแค่่เรา
คนเดีียวมาก่่อน และถ้้าต้้องการให้้
เรื่่อ� งหย่่าเสร็็จเร็็ว ก็็ต้อ้ งเขีียนบอกลง
ไปในเอกสารที่่�ทางศาล ส่่งมาตอน
กรอกครั้้�งแรกควรที่่จ� ะมีีคนสวิิส หรืือ
คนไทยที่่�เข้้าใจภาษาเยอรมัันดีี ที่่�จะ
เข้้ า มาช่่ ว ยเหลืื อ ในการถาม และ
กรอกข้้อความและเตรีียมเอกสาร
ต่่างๆ เพราะถ้้าเอกสารทุุกอย่่างครบ
เรื่่�องก็็จะจบเร็็วตามที่่�ต้้องการ เป็็น
กำำ�ลัังใจให้้ค่่ะ...

ดีี ดีี

ความสััมพัันธ์์
ที่่�ไม่่
ไม่่
ต้้องทีี

โดย มดเอ็็กซ์์

ที่่�ไม่่ต้้องพููดกัันมาก

มดหยิิบซองจดหมายสีีขาวที่่�เปิิดแล้้ว
 ดึึงการ์์ดด้้านในออกมาอ่่านอีีกครั้้�ง

	นี่่�เป็็นบััตรที่่�พัักสามวัันสองคืืนของโรงแรมระดัับสี่่�ดาวบนยอดเขา
Grindelwald ผู้้�ส่ง่ ก็็คงเป็็นคนเดิิมที่่ส่� ง่ บััตรมาให้้ครอบครััวเราอย่่างสม่ำำ��เสมอ
โอป้้า-คุุณปู่่�ของลููกสาวนั่่�นเอง โอป้้าเอ็็ดดี้้� เป็็นคนสวิิสที่่�ไม่่พููดภาษาอัังกฤษ
และไม่่ชอบพููดภาษาเยอรมัันชั้้น� สููง มั่่น� คงอยู่่�กัับการพููดภาษาสวิิสเยอรมััน ซึ่่ง�
นั่่�นทำำ�ให้้เกิิดปัญ
ั หาในการสื่่อ� สารระหว่่างมดกัับโอป้้าอยู่่�เป็็นประจำำ� แม้้ในขณะ
นี้้� มดตั้้�งรกรากอยู่่�ที่ป่� ระเทศนี้้�ได้้เกืือบยี่่สิ� บิ ปีีแล้้ว เราสองคนก็็ยังั คงคุุยกัันน้้อย
แสนน้้อย ด้้วยข้้อจำำ�กัดั เดิิมๆ ซึ่ง่� นั่่�นก็็ไม่่ใช่่อุปุ สรรคในการสร้้างสััมพัันธ์์ระหว่่าง
เรา พ่่อผััว-ลููกสะใภ้้ เพราะเราเลืือกสื่่�อสารกัันผ่่านกิิจกรรมยอดฮิิต นั่่�นคืือ การ
เดิินเขา
	ย้้อนหลัังไปเมื่่�อ 13 ปีีก่อ่ น มดเพิ่่�งย้้ายมาอยู่่�ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์
ได้้ 5 ปีี แม้้จะเคยชิินกัับวััฒนธรรมการเดิินของคนสวิิสแล้้วก็็ตาม แต่่ก็ยั็ งั ทำำ�ใจ
ไม่่ได้้ทุกทีี
ุ ที่่ถู� ูกรบเร้้า ชัักชวนให้้ไปพัักผ่อ่ นบนเขา เพราะมัันหมายถึึงการเดิิน
ถึึก เดิินทนข้้ามเขาเป็็นลููกๆ วัันละ 5-6 ชั่่�วโมงเป็็นอย่่างต่ำำ�� ประเทศสวิิสเป็็น
ประเทศเล็็กๆ ที่่�มีีพื้้�นที่่�ภููเขามากกว่่าพื้้�นที่่�ราบ และยัังอุุดมสมบููรณ์์ไปด้้วยป่่า
เขีียวขจีี คนสวิิสเสพติิดกัับการเดิินหายใจเอาอากาศบริิสุุทธิ์์�เข้้าปอดทุุกเมื่่�อ
เชื่่�อวััน อย่่าแปลกใจที่่�เมื่่�อวัันหนึ่่�ง คุุณได้้รัับเชิิญให้้ไปรัับประทานอาหารเย็็น
ที่่บ้� า้ นคนสวิิส และจะถููกชัักจููง ให้้ไปเดิินย่่อยอาหารในระยะทางร่่วมกิิโลเมตร
หลัังจากนั้้�น มดต่่อให้้เป็็นอาหารกลางวัันด้้วยก็็ได้้ ยัังไงคุุณก็็ต้้องถููกลากออก
ไปเดิินอยู่่�ดีี วัันอาทิิตย์ที่์ อ่� ากาศดีีไม่่ว่า่ ฤดููไหน เราจะเห็็นผู้้�คนสวมรองเท้้าเดิิน
เขา มีีเป้้หลัังใบเล็็กติิดอยู่่�คนละใบ และไม้้เดิินเขาช่่วยพยุุง บ้้างคืือครอบครััว
สุุขสัันต์์ บ้้างคืือกลุ่่�มคุุณตาคุุณยาย และบ้้างก็็ไปกัันเป็็นคู่่� ต่่างมุ่่�งหน้้าไปทาง
ใดทางหนึ่่�ง อัันเป็็นเส้้นทางเดิินเขาที่่�หาได้้ง่่ายทั่่�วสวิิตเซอร์์แลนด์์ แล้้วในช่่วง
สุุดสััปดาห์์หนึ่่�ง ปาป้้าเอ็็ดดี้้� และซิิลเวีียแฟนของเขา ก็็ส่่งการ์์ดเชิิญให้้ไปพัักที่่�
โรงแรมตากอากาศ และร่่วมเดิินเขากััน และนั่่�นเป็็นครั้้�งแรกที่่�มดตััดสิินใจว่่า
ถึึงเวลาแล้้วที่่�เราจะเรีียนรู้้� เพื่่�อเป็็นคนสวิิสจริิงๆ เสีียทีี “พร้้อมแล้้วรึึยัังมด
วัันนี้้�เราคงไม่่เดิินกัันมากนััก เพราะกลััวเธอจะเหนื่่�อยเกิินไป” ป้้าซิิลเวีีย ส่่ง
เสีียงแหวกความคิิดของมดออกเป็็นสาย
เราออกเดิินไต่่ไปตามเส้้นทางเล็็กๆ ทางชัันเล็็กน้้อยพอเรีียกเสีียง
หอบจากมด แล้้วก็็คดเคี้้�ยวผ่่านบ้้านไม้้หลัังเล็็กของชาวนา เสีียงกระดิ่่�งจาก

คอวััว ดัังแว่่วมาให้้ได้้ยิิน ปาป้้าเอ็็ดดี้้�กัับป้้าซิิลเวีีย เดิินนำำ�ไป
ก่่อนแล้้ว ทั้้�งคู่่�เดิินกัันแบบสบายๆ ชวนกัันชี้้�นก ชมไม้้เสีียงไม่่
เบา ผ่่านไปยัังไม่่ถึึงยี่่�สิิบนาทีี ทางที่่ชั� ันน้้อยก็็เริ่่�มชัันมาก และ
มดก็็หอบแฮ่่กพร้้อมเสีียงหััวใจที่่�เต้้นเสีียงดัังออกมาข้้างนอก
ตามจัังหวะชีีพจร “ค่่อยๆ เดิิน รัักษาจัังหวะให้้คงที่่� เราไม่่
ได้้รีีบไปไหน” เสีียงของสเตฟานแว่่วมาจากข้้างหลััง มด
เหนื่่�อยเกิินกว่่าจะหัันไปบอกว่่า ไม่่ได้้รีีบ เนี่่�ยค่่อยๆ เดิินแล้้ว
หลัังจากที่่ม� ดรู้้�สึึกว่า่ เราเดิินไต่่เขามาได้้ไกลมาก แต่่
พอก้้มลงดููนาฬิิกาทีีไร เข็็มมัันกระเตื้้�องไปจากเดิิมนิิดเดีียว
อย่่าเพิ่่�งสงสััยว่่าทำำ�ไม มดหมกมุ่่�นกัับเวลามากกว่่าระยะทาง
ก็็คนสวิิสที่่แ� สนดีีทำำ�ป้า้ ยเดิินเขาไว้้ทั่่ว� สวิิตเซอร์์แลนด์์ แต่่ไม่่ได้้
บอกว่่าจุุดหมายเหล่่านั้้�นไกลแค่่ไหน บอกแค่่ว่่าใช้้เวลาเดิิน
ทางกี่่�ชั่่�วโมง กี่่�นาทีีต่่างหาก มดเลยเดิินไปก้้มดููนาฬิิกาไป แต่่
เหมืือนเข็็มนาฬิิกาจะรู้้�ทันั พากัันค่่อยๆ เดิินอย่่างละมุุนละไม
เหลืือเกิิน
เราเดิินผ่่านบ้้านขึ้้�นมาหลายหลััง ผ่่านวััวหลายฝููง
เนิิ น เขาที่่� มีี หญ้้ า สีีเขีียวราวถููกห่่ ม ด้้ ว ยพรมชั้้� น ดีีสะท้้ อ น
แสงแดดระยัับตา ตอนนี้้�เรายืืนอยู่่�บนเนิินลููกหนึ่่�ง ซึ่�ง่ สามารถ
มองไกลไปยัังเนิินเขีียวหลายลููกข้้างหน้้า เส้้นทางเดิินสีีน้ำำ��ตาล
ทอดตััวคดเคี้้�ยวต่่อกัันไปสุุดลููกหููลููกตา เหมืือนกัับว่่า ปลาย
ทางนั้้�นไม่่มีีวัันที่่�ใครจะหาพบ มดมองตามไปเมื่่�อรู้้�ว่่ามัันคืือ
ทางที่่เ� ราต้้องเดิิน พลัันความท้้อก็็แล่่นจากปลายเท้้ามาจุุกอยู่่�
ที่่�คอหอย คิ ิ ด ถ า ม ตั ั ว เ อ งซ้ำำ � � ๆ
“จะเดิินไปทำำ�ไมกััน ทำำ�ไมต้้องเดิินด้้วย ..”
ป้้าซิิลเวีียและปาป้้าเอ็็ดดี้้� ยืืนรออยู่่� ส่่งยิ้้�มให้้กำำ�ลัังใจเมื่่�อเห็็น
เราตามมาสมทบ
“ป้้าซิิลเวีีย ทำำ�ไมป้้าถึึงชอบมาเดิินเขาคะ”
ในที่่�สุุดมดก็็หลุุดสิ่่�งที่่�คิิดในใจออกไป “มัันดีีต่่อสุุขภาพนะ”
“เราเดิินเขา ก็็เพื่่�อเดิินเขานะซี้้�” ปาป้้าเอ็็ดดี้้�ตอบบ้้าง
มดหัันไปพยัักเพยิิดกัับสเตฟาน
“พ่่อเธอนี่่�ตอบแบบ ชาวพุุทธนิิกายเซนเลยนะ”
สเตฟานยิ้้�มกวนยิ่่�งกว่่าพ่่อ
“แล้้วมัันไม่่จริิงตรงไหน เราเดิินเขาก็็เพื่่�อเดิินเขา”
มดรู้้�สึึกเหมืือนโดนมนุุษย์์ต่า่ งดาวสองพ่่อลููกรุุม จึึงเลืือกหัันไป
คุุยกัับป้้าซิิลเวีียต่่อ
“แต่่ป้้าคะ ก่่อนที่่�เราจะเดิินเขา เพื่่�อเดิินเขาเนี่่�ย เราต้้อง
มีีความอยากเดิินก่่อนใช่่รึึเปล่่าคะ มดอยากรู้้�ว่า่ อะไรทำำ�ให้้
ป้้าอยากออกจากบ้้านมาเดิินเขาล่่ะคะ”

รวงข้าว A

เปิิ ด

พิิมพ์์เขีียว ชีีวิิต

ป้้าซิิลเวีียยัังไม่่ทัันจะพููดอะไร สเตฟานก็็บอกว่่า
“มัันคืือ การท้้าทายตััวเองในส่่วนหนึ่่ง� นะ การเดิินเขาแตกต่่างจากการเดิิน
ปกติิ เพราะระยะทางที่่�มากกว่่า ทางชัันมากกว่่า และจุุดมุ่่�งหมายที่่�ใหญ่่
กว่่า เริ่่�มแรกเราเดิินได้้เท่่านี้้� ต่่อไปเราก็็อยากเดิินให้้ได้้มากกว่่าเดิิม เพิ่่�มขึ้้�น
ไปทุุกครั้้�งที่่อ� อกเดิิน  แต่่พอถึึงจุุดที่่�ระยะทาง และความชัันไม่่เป็็นปััญหาต่่อ
ร่่างกายเราแล้้ว เราก็็ออกเดิินเพื่่�อเดิินเท่่านั้้�นแหละ”
เมื่่�อสเตฟานหยุุดพููด ก็็สบช่่องที่่ป้� ้าซิิลเวีียจะตอบคำำ�ถามมด
“ป้้ามาเดิินเพราะเปลี่่�ยนบรรยากาศ  การได้้ออกจากบ้้านมาพัักที่่�อื่่�นบ้้าง 
ทำำ�ให้้เราเปลี่่�ยนอารมณ์์ที่่จำำ�
� เจและผ่่อนคลายขึ้้�น อีีกอย่่างประเทศสวิิสเป็็น
ประเทศที่่�เราจะพบเทืือกเขาแอลป์์ได้้ง่า่ ยๆ เหมืือนไปช็็อปปิ้้�ง มองดููรอบตััว
เราตอนนี้้�สิิ”  ป้้าพููดเสร็็จก็็มองไปรอบ ๆ ทำำ�ให้้ทุุกคนต้้องหยุุดแล้้วมองตาม
ไปด้้วย เราเดิินไปถามกัันไปจนมดลืืมมองนาฬิิกาไปเลย จุุดที่่�เรายืืนอยู่่�ตอนนี้้�
มองเห็็นยอดเขาสีีขาว เพราะถููกหิิมะปกคลุุม เรีียงรายเป็็นสิิบยอดซ้้อนตััวกััน
อยู่่�ตรงหน้้า ตััดกับั สีีท้้องฟ้้าครามเข้้มกระจ่่างใสไร้้เมฆ “มาดููนี่่สิ� ิ Edelweiss”
เสีียงของปาป้้าดัังขึ้้�นอยู่่�ใกล้้ๆ พร้้อมชี้้�มืือชี้้�ไม้้ชวนดูู นั่่�นคืือดอกไม้้ประจำำ�ชาติิ
สวิิส ที่่�จะหาดููได้้จากบนเทืือกเขาแอลป์์เท่่านั้้�น มดกวาดตามองไปรอบๆ
	ดอกไม้้สีีขาวอมชมพููช่่อเล็็กๆ ถ้้าไม่่สังั เกตุุ เราคงเดิินเหยีียบย่ำำ��อย่่าง
ไม่่ใยดีี ข้้างๆ กััน คืือดอกไม้้กลีีบน้้อยสีีม่่วงจััดกำำ�ลังั พากัันเบ่่งบานอย่่างเงีียบๆ
กอใหญ่่ “อ๋๋อ ปาป้้าเดิินเขาเพื่่�อมาดููดอกไม้้นี่่เ� อง” มดพููดล้้อ “เปล๊๊า มาเดิิน
เขาเพื่่�อเดิินเขา” ปาป้้ายัังคงยืืนยัันคำำ�เดิิม ด้้วยหน้้าเปื้้อ� นยิ้้ม� ป้้าซิิลเวีียหััวเราะ
ขำำ�ปาป้้าแล้้วออกเดิินนำำ�ต่อ่ ไป ระหว่่างนั้้�นมดก็็ถามคำำ�ถามบ้้าๆ บอๆ เป็็นระยะ
เช่่น คุุณตาคนนั้้�นอายุุเท่่าไหร่่แล้้ว? ทำำ�ไมคุุณยายเดิินช้้าแบบนั้้�น วัันนี้้�จะถึึง
รึึเปล่่า? แล้้วลุุงคนนั้้�นใส่่อะไรไว้้ในเป้้ ทำำ�ไมเป้้แฟบจััง? อย่่างไม่่ทัันได้้ตั้้�งตััว
เมื่่�อเราเดิินพ้้นเนิินเขาลููกหนึ่่�งขึ้้�นไป ภาพที่่�เห็็นตรงหน้้าเหมืือนใครเอามืือมา
กระชากลมหายใจเราหลุุดไปชั่่�วขณะ ทะเลสาบแอ่่งเล็็กสีีเขีียวอมฟ้้าครามที่่�
ผุุดขึ้้�นบนยอดเขาสููงกว่่าสองพัันเมตรจากระดัับน้ำำ��ทะเลใส
และสงบนิ่่�งเพราะไร้้แรงลมใดๆ สะท้้อนภาพภููเขาหิิมะ
และแนวต้้นสนสีีเขีียวเข้้มดั่่�งกระจกชั้้�นดีี สัักพัักก็็มีี
กระแสลมเอื่่อ� ยๆ มากระทบ ปะทะกัับเหงื่่อ� ที่่อ� าบอยู่่�
ทั่่�วตััวให้้กลายเป็็นความเย็็นชื่่�น
“สงสััยว่่าเรามาเดิินเขา เพื่่�อให้้ได้้เห็็นภาพที่่�
ทำำ�ให้้ตะลึึงงัันแบบนี้้�มั้้�ง ยิ่่�งได้้มาเห็็นด้้วยลำำ�แข้้งของ
ตััวเอง มัันยิ่่�งสวยเป็็นสองเท่่า ว่่ามั้้�ย” มดหัันไปถาม แต่่ได้้
รัับเพีียงความเงีียบเป็็นคำำ�ตอบ สายตาทั้้�งสามคู่่� มองตรงไปยัังที่่�เดีียว
กัับมด ปาป้้าค่่อยๆ ปลดเป้้ใบเล็็กลงจากหลััง แล้้วเดิินไปหาทำำ�เลนั่่�ง ป้้าซิิลเวีีย
เดิินตามไปนั่่�งข้้างๆ สเตฟานส่่งยิ้้ม� ให้้พร้้อมกัับโอบไหล่่ดึึงมดเข้้าไปชิิดแล้้วเดิิน
ตาม ปาป้้าเอ็็ดดี้้�หัันมายิ้้�มมุุมปากแบบเดิิม ตอนที่่�เรานั่่�งลง ปาป้้าก็็พููดขึ้้�น “ก็็
บอกแล้้วว่่ามาเดิินเขา เพื่่�อเดิินเขา วัันนี้้�มััวแต่่ถามซะหลายคำำ�ถาม ตกลง
ว่่าได้้เดิินเขาบ้้างรึึเปล่่า” ตอนนั้้�นเองที่่�มดรู้้�แล้้วว่่าบางคำำ�ถาม คำำ�ตอบก็็ไม่่
จำำ�เป็็น เหมืือนกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างมดกัับปาป้้าเอ็็ดดี้้� ที่่�ตอนนี้้�กลายมา
เป็็นโอป้้าเอ็็ดดี้้�แล้้ว ไม่่ว่่าเราจะคุุยกัันได้้มากน้้อยแค่่ไหน
ในข้้อจำำ�กััดของภาษา แต่่ทุุกครั้้�งที่่�ได้้พบกััน และออกเดิินเขาด้้วยกััน
นาทีีนั้้�น ภาษาใดก็็ไม่่จำำ�เป็็น เท่่าความรู้้�สึึกที่่�แชร์์ร่่วมกัันระหว่่างทาง....
24 รวงข้าว

ตััว

ค อ ลัั ม น์์ ใ ห ม่่

“พิ ิมพ์ ์เขีี
เขีียว
ชีีวิิต”
พิิมพ์์เขีียว คืือ ต้้นแบบสำำ�หรัับใช้้ก่่อสร้้างตึึกหรืือ
บ้้าน

วิิศวกรจะวางแผนควบคุุมการก่่อสร้้าง ให้้เป็็นไปตามแบบ
ที่่�เขีียนไว้้ บ้้านหรืือตึึกถ้้าสร้้างออกมาจากแบบที่่�ผิิด หรืือ
วิิศวกรควบคุุมการก่่อสร้้างไม่่ทำำ�ตามขั้้�นตอน ตึึกหรืือบ้้าน
ก็็จะออกมาผิิดรููป บิิดเบี้้�ยว ไม่่มั่่�นคง สวยงาม พร้้อมจะ
หััก พร้้อมจะพัังลงทุุกเวลา

พิิ ม พ์์ เขีี ย วชีี วิ ิ ต 

คืื อ กรอบความคิิ ด หรืื อ แบบอย่่ า งการดำำ�เนิิ น ชีี วิ ิ ต 
ก่่อนที่่�จะเป็็นเมีียฝรั่่�ง เรามีีพิมิ พ์์เขีียวชีีวิตติ
ิ ดิ ตััวมาจากการ
เลี้้ย� งดููของครอบครััวและสัังคมทุุกคน หลายๆ คนถููกสร้้าง
มาจากพิิมพ์์เขีียวที่่�ออกแบบมาดีีมีีวิิศวกร(ครอบครััว)
ช่่วยกัันควบคุุมการก่่อสร้้างถููกขั้้�นตอน ถููกวิิธี ชี
ี วิี ติ ออกมา
สวยงาม มั่่�นคง มีีคุุณค่่า น่่าชื่่�นชมบางคนถููกสร้้างมาผิิด
แบบ ผิิดขั้้�นตอน  ชีีวิิตก็็จะออกมาขาดๆ เกิินๆ บิิดเบี้้�ยว
ไม่่มั่่�นคง สวยงาม พร้้อมจะหััก พร้้อมจะพัังลงตลอดเวลา
เมีียฝรั่่�ง  เป็็นจุุดเปลี่่�ยน จุุดแห่่งความหวััง จุุดเริ่่�มต้้นชีีวิิต
ใหม่่ ของผู้้�หญิิงไทยหลายๆ คน แต่่สำำ�หรัับบางคนจากจุุด
เปลี่่�ยน หรืือจุุดเริ่่�มต้้นใหม่่กลายเป็็นจุุดจบที่่�ขมขื่่�น ตกลง
ไปในเหวลึึกของชีีวิิตมากกว่่าเก่่า

จากประสบการณ์์ชีีวิิตในดงฝรั่่�งสวิิส 20 ปีี
แม่่วาดปรารถนาที่่�จะแบ่่งปัันพิิมพ์์เขีียวชีีวิิต
เมีียฝรั่่�งของแม่่วาดให้้เพื่่�อนๆ เมีียฝรั่่�งทุุกคน
ที่่�สนใจ เผื่่�อจะเป็็นอีีกพิิมพ์์เขีียวหนึ่่�งที่่�เพื่่�อนๆ
นำำ�ไปปรัับใช้้กัับชีีวิิตตััวเองได้้ค่่ะ          
ด้้วยความปรารถนาดีี.......แม่่วาด

เป็็ น

เมีี ย ฝรั่่�ง

ทำำ� ไ ม ยัั ง ต้้ อ ง

ทำำ�ง า น

โดย แม่่วาด

ส่่วนใหญ่่ รัับหน้้าที่่�ทำำ�งานบ้้าน งานเรืือน เลี้้�ยงดููลููก สามีี
สามารถหารายได้้เข้้าครอบครััวได้้ง่่ายกว่่าหรืือมากกว่่า
หน้้าที่่�แม่่บ้้านที่่ดีี� คืืองานที่่�เหนื่่�อยไม่่มีีวัันจบ เมีียคนไทยมีี
ความอึึด ความทน ส่่วนใหญ่่มีีคุุณสมบััติิครบในเรื่่�องนี้้� องค์์
แม่่ศรีีเรืือนทำำ�อาหารได้้ มีีติิดตัวั มาเกืือบทุุกคน ผััวรัักผัวั หลง
เพราะมีีเสน่่ห์์ปลายจวัักนั้้�นมีีอยู่่�จริิง สามีีฝรั่่�งมอบงานแม่่
บ้้าน ให้้เมีียคนไทยทำำ�ตลอดชีีวิิต ถ้้าใจรัักก็็ทำำ�ได้้แบบชิิวๆ
สบาย...ศรีีทนได้้เจ้้าค่่ะ...

“เธอได้้ผััวฝรั่่�งขี้้�นกเหรอ ชีีวิติ เธอถึึงยัังต้้องทำำ�งาน” โถๆๆๆๆ คุุณขา
ใจเย็็นๆ อิิฉัันไม่่ได้้ให้้คุุณค่่าชีีวิติ แค่่เปลืือก และต่่อไปนี้้�  คืือแนวคิิดว่่า
ทำำ�ไมชีีวิิตอิิฉัันยัังต้้องทำำ�งาน
3. ผััวหาบเมีียคอน ผััวฝรั่่�งไม่่ได้้มีีเครื่่�องจัักรพิิมพ์์เงิินส่่วนตััว ใช้้กำำ�ลััง
กาย กำำ�ลัังสมองทำำ�งานแลกเงิินกัันทุุกคน เมีียที่่�ดีี ต้้องช่่วยเก็็บรัักษาสมบััติิสามีีได้้
1. แม่่วาดทำำ�งานที่่�สนามบิินซููริิค ปีี
ช่่วยส่่งเสริิมให้้เงิินงอกเงยเพิ่่�มขึ้้น� เบีียดเบีียนผลาญเงิินของสามีี เพื่่�อไปสร้้างเปลืือก
ค.ศ. 2004-2009 ในทีีมงานมีีนัักเรีียนนัักศึึกษา
รัักษาหน้้าตาในสัังคมที่่�ประเทศไทย แม่่วาดไม่่หาทำำ�เจ้้าค่่ะ เงิินที่่�แม่่วาดได้้จากไป
เยอะมาก ทุุกคนมีีความรู้้�ความสามารถ อายุุยัังไม่่
ทำำ�งานนอกบ้้าน คืือเงิินที่่�แม่่วาดใช้้ช่่วยเหลืือพ่่อแม่่ญาติิพี่่�น้้อง นำำ�ไปสร้้างบ้้าน ซื้้�อ
ถึึง 25 ปีี ฐานะทางบ้้านก็็ไม่่ได้้ยากจน แต่่ทุุกคน
รถ ซื้้�อที่่�ดิิน ลงทุุนในหลัักทรััพย์์ เพื่่�อบั้้�นปลายของชีีวิิต แม่่วาดเชื่่�อว่่าความกตััญญูู
ต้้องการพิิสููจน์์ตััวตนหาเงิินเรีียน หาเงิินเช่่าบ้้าน
กตเวทีี ทำำ�ให้้ชีีวิติ เจริิญ แต่่ต้อ้ งตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นฐานของความพอดีี อย่่าเอาความกตััญญูู
หาเงิินใช้้จ่่ายส่่วนตััวเอง แม่่ทวีีปปราชญ์์ชีีวิิตที่่�จบ
ความอยากได้้ อยากมีีความไม่่รู้้�จัักพอของคนอื่่�น มาพิิฆาตสัังหาร
แค่่ป.4 แต่่การเลี้้�ยงดููลููกของแม่่ทวีีปเหมืือนฝรั่่�ง
ชีีวิิตคู่่� พ่่อแม่่ญาติิพี่น้่� ้อง ต้้องกตััญญููแบบเว่่อร์์วััง เพราะมึึงได้้ผััวฝรั่่�ง
สวิิส ราวกัับว่่าใช้้พิิมพ์์เขีียวชีีวิิตใบเดีียวกััน เวลา
รวย ถ้้าให้้น้อ้ ยๆมึึงอกตััญญูู ผััวฝรั่่�งเหนื่่�อยใจ ไม่่จบหมดความอดทน
ผ่่านไป 15 ปีี เด็็กๆ นัักศึึกษาที่่�แม่่วาดเคยทำำ�งาน
กููทำำ�งานแทบตาย แต่่มึึงเอาเงิินไปเลี้้�ยงดูู พ่่อแม่่ญาติิพี่่�น้้องมึึง ทั้้�ง
ร่่วมกััน เติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีคุุณภาพทุุกคน น้้องๆ
โคตร !!! ฝรั่่�งก็็คน ความอดทนมีีขีีดจำำ�กััด ชีีวิิตคู่่�จบ เพราะความ
นัั กศึึก ษาที่่� เ คยทำำ� งานด้้ ว ย และสนิิ ทส นมกัั น มีี
กตััญญููแบบขาดสติิ เอวััง...ด้้วยประการฉะนี้้�
อาชีีพเป็็นนัักบิิน 3 คน เป็็นนัักธุุรกิิจ 1 คน เป็็น
มนุุษย์์สายหวัังดีี จะรีีบเข้้ามาเมื่่อ� ได้้ผัวั ฝรั่่�ง มึึงเป็็นเมีียฝรั่่�ง
นัักการเมืือง 1คน เป็็นผู้้�บริิหารในบริิษััท 2 คน
ต้้องรีีบกอบโกย นำำ�ไปไว้้ที่�่เมืืองไทย กููรัับ
แม่่วาดเคยเป็็นหััวหน้้าทีีม (Supervisor) เป็็นเพื่่�อน
ประกัันจะช่่วยดููแลให้้ เงิินไม่่เข้้าใคร ออกใคร
ร่่วมทีีมของน้้องๆ นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้แ� นวคิิดของวััย
คนที่่ดูู� แลมีีกี่่ค� น ที่่ไ� ม่่โลภ ไม่่อยากได้้ส่ว่ นแบ่่ง
รุ่่�นฝรั่่�งสวิิสไม่่แปลกใจ ทำำ�ไมประเทศนี้้� เป็็นสุุดยอด
ขอดีีๆ ไม่่ให้้นั้้�น กููแย่่งเอาไปทั้้�งหมด จบแบบ
เกืือบทุุกด้้าน เยาวชนของชาติิมีีคุุณภาพ คืืออีีก
หมดตััว!!!
หนึ่่�งคำำ�ตอบ การมีีงานทำำ�และสามารถเลี้้ย� งดููตััวเอง
	สามีีฝรั่่�งของแม่่วาด ต้้องการให้้
ได้้ คืือความภููมิิใจ คืือเกีียรติิ ศัักดิ์์�ศรีี ความเป็็น
ชีีวิิ ต แม่่ ว าดก้้ า วหน้้ า มีีคุุ ณ ค่่ า ในตัั ว เอง
มนุุษย์์ของคนส่่วนใหญ่่ในสัังคมสวิิส
แม่่วาดออกไปทำำ�งานนอกบ้้าน เพื่่�อเรีียนรู้้�
2. แม่่วาดมีีองค์์แม่่ศรีีเรืือน มีีความ
เพื่่�อหาประสบการณ์์ชีีวิิต หาวิิธีีคิิด วิิธีีใช้้ชีีวิิตในดงฝรั่่�ง ชีีวิิตมีีสมดุุล มีีความสุุข
สุุขกัับการทำำ�งานบ้้าน เมื่่�อใช้้ชีีวิิตสร้้างครอบครััว
แม่่สามีีแนะนำำ�ลููกสะใภ้้ให้้เพื่่�อนๆ ญาติิๆ ฟัังอย่่างภููมิิใจ ลููกสะใภ้้ฉัันเป็็นคนไทย
ด้้วยกััน ต้้องรัับผิิดชอบหน้้าที่่�ในครอบครััวร่่วมกััน
ทำำ�งานที่่�ธนาคาร UBS สามีีฝรั่่�งบางคนไม่่ให้้เมีียคนไทย ออกไปทำำ�งานนอกบ้้าน
อาหาร งานบ้้าน งานเรืือน ต้้องช่่วยกัันทำำ� เมื่่อ� มีีลููก
เพราะกลััวจะไปเจออนาคตผััวฝรั่่�งคนใหม่่ เก็็บเมีียไว้้ที่บ้่� า้ น ทำำ�งานบ้้านเหมืือนทาส
ต้้องช่่วยกัันเลี้้�ยงดููลููก ถ้้าคนหนึ่่�งคนใดต้้องออกไป
รัับใช้้ ยื่่�นให้้แค่่เศษเงิิน ผััวฝรั่่�งบางคนสััญญาว่่ามีีเงิินสามารถเลี้้�ยงดููได้้ ใช้้ชีีวิติ หรููๆ
ทำำ�งานนอกบ้้าน หน้้าที่่�ของอีีกคน คืือพ่่อบ้้านแม่่
แบบมาดามเมีียฝรั่่�ง ฝััน ชีีวิิต นั่่�งๆ นอนๆ ท่่องโลก โชว์์หรูู โชว์์รวย สวยๆ ลง
บ้้านเลี้้�ยงดููลููก มีีศัักดิ์์�ศรีีเท่่าเทีียมกััน ไม่่เอาเปรีียบ
Facebook แต่่ถ้้าความรััก ความหลงหมด ความ..งก..ของผััวฝรั่่�งก็็เริ่่�มปรากฏ ใคร
กััน เพื่่�อความสุุขร่่วมกัันในครอบครััว ผู้้�หญิิงสวิิส
จะยอมให้้ปลิิงดููดเลืือดจนตายละ แกะออกโยนทิ้้�งสิิคะ...รออะไร ชีีวิิตที่่�ไม่่ต้้อง
ส่่ ว นใหญ่่ จ ะหยุุ ดทำำ� งานนอกบ้้ า น ในกรณีีการ
ทำำ�งานเพราะเหตุุผลนี้้� ได้้ผััวฝรั่่�งรวย ใช้้ความสาว ความสวย เกาะผััวกิินสบายดีีแท้้
เลี้้ย� งดููบุุตรหรืือเจ็็บป่่วย เมื่่อ� ลููกช่่วยเหลืือตััวเองได้้
จริิงๆ หรืือ? ได้้ผััวฝรั่่�งแล้้วทำำ�ไมแม่่วาดยัังต้้องทำำ�งาน ? ตอบ: การทำำ�งานทำำ�ให้้แม่่
ก็็จะเริ่่�มกลัับไปทำำ�งาน เพิ่่�มความสามารถ พััฒนา
วาดเข้้าใจโลกเข้้าใจชีีวิิต รู้้�ทัันความคิิด รู้้�จัักจริิตตนเอง กำำ�ไรคืือ มีีเงิินเก็็บมาก
ตนเอง โดยใช้้ที่่�ทำำ�งานเป็็นห้้องเรีียนชีีวิิต...อยู่่�บ้้าน
ขึ้้�น งานบ้้านช่่วยสร้้างสุุข  สร้้างความผููกพัันในครอบครััว  ดููแลบััญชีีให้้กิิจการ
ชููคอ งอมืืองอเท้้า จ้้องจัับผู้้�ชายรวยๆ ผู้้�หญิิงสวิิส
ของสามีี เพราะเรื่่�องเงิินทองไม่่ควรไว้้ใจใคร การทำำ�งานแบบผััวหาบเมีียคอน  
ส่่วนใหญ่่เขาไม่่นิิยมทำำ�กััน เมีียฝรั่่�งที่่�เป็็นคนไทย
คืือ คาถาที่่�ใช้้ในชีีวิิตคู่่�ของแม่่วาดค่่ะ...
รวงข้าว
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สุขภาพกาย - ใจ

วััฒนธรรม
การดื่่�มชา

ในสยาม
ประเทศ

โดย คนปรุุงชา

การดื่่� ม ชาจัั ด ได้้ ว่่ า เป็็ น
วััฒนธรรมที่่�ได้้รัับการสืืบทอดมายา
วนานกว่่า 2000 ปีี   เริ่่�มแรกชาวจีีน
ใช้้ใบชา เป็็นยาสามััญประจำำ�บ้้าน ที่่�
ทุุกครััวเรืือนมีีติิดบ้้าน   ต่่อมาความ
นิิยมของชามีีมากขึ้้�น จนกลายเป็็น
เครื่่�องดื่่�มที่่�ติิดอัันดัับ 2 รองจากน้ำำ��
เปล่่า เมื่่�อความต้้องการของใบชามีี
มากขึ้้� น  จึึงทำำ�ให้้ ช ากลายเป็็ น พืื ช
เศรษฐกิิจของจีีน   ได้้ถููกนำำ�ไปเกี่่�ยว
โยงกัับการค้้า ในเส้้นทางสายไหม
เนื่่�องจากใบชาได้้ถูกู ใช้้เสมืือนเงิินตรา
แลกเปลี่่�ยนสิินค้้า
เส้้นทางสายไหม คืือ การเดิินทางค้้าขาย
ของพ่่อค้้าวาณิิช นำำ�สินิ ค้้าจำำ�พวกผ้้าแพร
ผ้้าไหม ไม้้กฤษณา ใบชา กำำ�ยาน เครื่่�อง
ประดัับที่่�ทำำ�ด้้วยหิินมีีค่่า ไปขายยัังต่่าง
เมืือง ต่่างถิ่่น� บางครั้้�งเส้้นทางที่่ผ่� า่ นเป็็น
เขตทุ่่�งหญ้้า เขตทะเลทราย ธุุรกิิจก็็จะ
เป็็นในรููปแบบการแลกเปลี่่ย� นสิินค้้า จน
เกิิดเป็็นเส้้นทางการค้้าและวััฒนธรรม ที่่�
เชื่่�อมต่่อ ชาวจีีน เผ่่า เร่่รอน นัักบวช นััก
แสวงบุุญ จาก โลกตะวัันออก สู่่�โลก
ตะวัั น ตก เส้้ น
ทางสายไหม
เป็็นเส้้นทางการ
ค้้าสายยาวที่่�สุุด
ได้้ แ บ่่ ง เป็็ น 2
เส้้นทาง คืือ ทาง
บก และทางน้ำำ��
26 รวงข้าว

เส้้นทางบก ไปได้้หลายเส้้นทาง มีีทั้้�งกองคาราวานอููฐและกองคาราวานม้้า
แต่่เส้้นทางที่่�ถููกกล่่าวขานมากที่่�สุุดคืือ เส้้นทางกองคาราวานอููฐ อัันเป็็นเส้้นทางที่่�พาด
ผ่่านทะเลทราย เขตที่่ร� าบทุ่่�งหญ้้า เริ่่ม� จากจีีนตอนกลาง – อุุริมิ ซีี – คาซััคสถาน – อุุซเบคิิ
สถาน – เปอร์์เชีีย – ตุุรกีี – อิิตาลีี ที่่�เวนิิส แถบทะเลเมดิิเตอร์์เรเนีียน
เส้้นทางทะเล เป็็นเส้้นทางที่่เ� รืือสำำ�เภาบรรทุุกสินิ ค้้า ออกเดิินทางที่่ท่� า่ เรืือเมืือง
ฟููโลวของจีีน - ทะเลจีีนใต้้ – อ่่าวไทย – ช่่องแคบมะละกา – มหาสมุุทรอิินเดีีย –
คาบสมุุทรอาหรัับ – ทะเลแดง – เวนิิส สุุดที่่�ทะเลเมดิิเตอร์์เรเนีียน จากเส้้นทางสายไหม
ทางทะเล นำำ�พ่่อค้้าชาวจีีนมาขึ้้�นฝั่่�งที่่�สยามประเทศ มาทำำ�การค้้าขาย นำำ�เอาผ้้าแพร
พรรณ ไหม และชาเข้้ามาขาย ทำำ�ให้้ชาวสยามรู้้�จักช
ั า ดัังนั้้�นจึึงกล่่าวได้้ว่่าการดื่่�มชาใน
สยาม ได้้รับั อิิทธิพิ ลมาจากพ่่อค้้าชาวจีีน เพีียงแต่่ยังั ไม่่มีีหลัักฐานเด่่นชััดว่า่ การนำำ�ชาเข้้า
มาเมื่่อ� ไร มีีเพีียงการจารึึกไว้้ว่า่ สมััยสุุโขทััยมีีการติิดต่อ่ การค้้า และแลกเปลี่่ย� นวััฒนธรรม
กัับจีีน ทำำ�ให้้การดื่่�มชาเริ่่�มเป็็นที่่รู้� �จั้ กั ในตอนนั้้�น

	ช่่วงสมััยอยุุธยา ณ ตอนต้้น ในแผ่่น
ดิิ นสมเด็็ จพระนารายณ์์ มหาราช พบบัั นทึึก
จดหมายเหตุุของท่่านลาลููแบร์์ พููดถึึงการดื่่ม� ชา
ในสยามประเทศว่่า ชาวสยามรู้้�จัักการดื่่�มชา
การชงชาและชอบชงชารัับแขก แต่่ชามีีดื่่�มกััน
เฉพาะในเมืืองหลวง และในบัันทึึกของท่่าน
ลาลููแบร์์ยัังกล่่าวอีีกว่่า กรุุงสยามในขณะนั้้�น
มีีชา 2-3 ชนิิด คืือ ชาป่่วย ( ที่่�คนจีีน เรีียกว่่า
ชา พููเอ๋๋อ Pu-Erh ) และ ชาซอมพููล คนสยาม
มีีกาน้ำำ��บอลิิ ซึ่่ง� เป็็นกาน้ำำ��ที่่ทำ� ำ�จากทองแดง ข้้าง
ในบุุด้้วยตะกั่่�ว เป็็นกาที่่�ผลิิตในญี่่�ปุ่่�น ใช้้ต้้มน้ำำ��
สัั กครู่่�ก็็ เ ดืื อ ด (ปัั จ จุุ บัั น นี้้� เราไม่่ ใช้้ แ ล้้ ว แต่่
ประเทศในแถบสแกนดิิเนเวีียยัังคงใช้้อยู่่�) คน
สยามใช้้ป้้านน้ำำ��ชาแบบดิินเหนีียวในการชงชา
จะใช้้น้ำำ��ร้อ้ นราดป้้านชาก่่อน แล้้วเอาชามาหนึ่่�ง
หยิิบมืือ ใส่่ลงในป้้านชา แล้้วเทน้ำำ��ร้้อนลงไปให้้
โชกชา ปิิดฝาป้้าน จากนั้้�นนั้้�นใช้้น้ำำ��ร้้อนราดบน
ป้้านชาต่่อไป ในการริินน้ำำ��ชาจะริินลงไปในจอก
สัักครึ่่�งจอก หากชาแก่่เกิินไปก็็จะเติิมน้ำำ��ร้้อน
ลงไป หากน้ำำ��ชาไม่่แก่่นัักก็็จะเติิมชาลงไป คุุย
กัันไป ดื่่�มกัันไป ชงชากัันไป
	การดื่่�มชาในยุุคนั้้�น ดื่่�มแบบชาวจีีน
ไม่่ ใ ส่่ น้ำำ��ต าล ในบัั น ทึึกจดหมายเหตุุ ของ
บาทหลวง เดอ ชวาสีี ปีี พ.ศ. 2228 ยัังเล่่าว่่า
ได้้ไปเสาะหาชาดีีในตลาดมาเก็็บไว้้ชงดื่่�ม ได้้รัับ
ชาอย่่างดีี เป็็นชาที่่ค� นจีีนนำำ�ถวายฮ่่องเต้้ก็็รู้้�สึึก
ดีีใจ เพราะชาอย่่างดีี ไม่่อาจจะหาได้้ในตลาด
ทั่่�วไป ซึ่�ง่ ก็็แสดงให้้เห็็นว่่า ในสมััยนั้้�น ได้้มีีการ
ดื่่� มชากัั นมากแล้้ ว และผู้้�มีีรสนิิ ย มสููงในการ
ดื่่�มชาจะเสาะหาชาดีีมาดื่่�ม

ในยุุครัตั นโกสิินทร์์ ชาเริ่่ม� เข้้ามามีี
บทบาทกัับความเป็็นอยู่่�  และวััฒนธรรม
ประเพณีีในไทย เช่่น   
-   การถวายน้ำำ��ชาให้้พระสงฆ์์ เนื่่�องจาก
พระสงฆ์์ฉัันน้ำำ��ชามาแต่่โบราณ จึึงมีีประเพณีี
ถวายน้ำำ��ชาพระสืืบต่่อมาจนทุุกวัันนี้้� มีีบัันทึึก
เป็็นหลัักฐานว่่า ในสมััยรััชกาลที่่� 1 ได้้มีีรัับสั่่�ง
เมื่่�อมีีพิิธีีสงฆ์์ในงานหลวง ให้้แต่่งน้ำำ��ชาถวาย
สงฆ์์ ทั้้� ง 4
เวลา
-  การใช้้น้ำำ��
ชาต้้ อ นรัั บ
ทูู ต า นุุ ทูู ต 
แข ก บ้้ า น
แขกเมืื อ ง 
อย่่างเช่่นใน
สมััยรััชกาล
ที่่� 4 เมื่่�อมีี
ทููตฝรั่่� ง เข้้ า
มา การต้้อนรัับของทางการไทยก็็แข็็งขัันมาก
นอกจากผลไม้้พื้้�นเมืืองแล้้ว ก็็มีีใบชาและ
กาแฟไปต้้อนรัับทููต
-  ล้้อมวงดื่่�มชาในหมู่่�มิิตรสหาย ชาเป็็น
เครื่่�องดื่่�มที่่�ชงไปคุุยกัันไป คนไทยและคนจีีน
เวลามีีผู้้�มาหาสู่่�ถึึงบ้้าน จะต้้องยกน้ำำ��ชาออก
มาต้้อนรัับ ถ้้าไม่่รัักกัันจริิง จะไม่่ยกน้ำำ��ชามา
นั่่�งดื่่�ม เพราะจะได้้คุุยให้้เสร็็จๆ แล้้วรีีบออก
จากบ้้ า นไปซะ จึึงกล่่ า วได้้ ว่่ า ชามีีความ
ผููกพัันธ์์ กัับความเป็็นอยู่่�ของคนไทย จากอดีีต

จนปัั จจุุบััน โดยเฉพาะคนไทยเชื้้� อสายจีีน อย่่ างเช่่ น ก๊๊วนน้ำำ��ชา
สวนลุุมฯ ผู้้�มารำำ�มวยจีีน มาออกกำำ�ลัังกายยามเช้้าที่่ส� วนลุุมพิินีี เมื่่�อ
เสร็็จแล้้วก็็มาล้้อมวงชงชากััน มีีการตั้้ง� ก๊๊วนชารวมกลุ่่�ม นัับได้้เป็็นสิิบๆ
กลุ่่�มถืือเป็็นการพัักเหนื่่�อยหลัังออกกำำ�ลังั มีีการลงขัันปัันเงิินกัันซื้้อ� ชา
อุุปกรณ์์ชงชา ค่่าเตาปิิกนิิค และอื่่�นๆ สมาชิิกมีีทั้้�งหญิิงและชายจาก
นานาอาชีีพ เรื่่�องที่่�คุุยกัันก็็มีีสารพัันสรรหามาเล่่าสู่่�กัันฟััง ท่่ามกลาง
ความสดชื่่�นของอากาศยามเช้้า จิิบชาร้้อนๆ สนทนาเรื่่อ� งน่่าสนใจหรืือ
นิิทานขำำ�ขันั เฮฮา จนเพลงชาติิขึ้น้� แต่่ละก๊๊วนกลุ่่�มจึึงสลายตััว แยกย้้าย
กัันไป
-  ในสมััยรััตนโกสิินทร์์ตอนต้้นและตอนกลาง ผู้้�คน นอกจากจะนิิยม
ดื่่�มชาแล้้ว คนไทยยัังนิิยมสะสมปั้้�นหรืือป้้านชา (กาชา)
-  ปั้้�นชาหรืือป้้านชา คืือ เครื่่�องดิินเผาชนิิดหนึ่่�งที่่�ใช้้สำำ�หรัับชงชา ที่่�
ปััจจุุบันั เราเรีียกว่่า กาน้ำำ��ชา ในอดีีตป้้านน้ำำ��ชามีี 2แบบ คืือป้้านหููและ
ป้้านสาย ป้้านที่่�มีีหููจัับด้้านข้้างของตััวป้้าน เรีียกว่่าป้้านหูู ส่่วนป้้านที่่�
มีีสายจัับด้้านบน ใช้้ยกตััวป้้านขึ้้�น เรีียกว่่าป้้านสาย จะมีีทั้้�งแบบสาย
พัับลงด้้านข้้างได้้และแบบพัับไม่่ได้้ นัักสะสมป้้านชาของไทย นิิยม
สะสมป้้านชาของยุุคราชวงค์์หมิิง เพราะในยุุคนั้้�นจีีนมีีช่่างปั้้�นที่่�มีีชื่่�อ
เสีียงหลายคน และผลิิตผลงานออกมามากมาย มีีทั้้�งป้้านชาสาย และ
พวยปั้้�นรวมทั้้�งสีีสัันของป้้านก็็เด่่นงาม
		
แ ม้้ ก า ล เว ล า จะเปลี่่� ย นไป แต่่
วััฒนธรรมการดื่่ม� ชา ก็็ยังั คงเป็็นที่่นิ� ยิ ม
ไม่่เสื่่�อมคลาย ในอดีีตความนิิยมดื่่�มชา
ที่่�มีีต้้นตำำ�รัับมาจากวััฒนธรรมของจีีน
ด้้ ว ยการด้้ ว ยการนำำ� ยอดใบชามา
ตากแห้้ง และมาผ่่านขบวนการต้้ม ดื่่�ม
บำำ�รุุงสุุขภาพ ในปัั จจุ ุ บั ั น ความ
หลากหลายของวััฒนธรรมการดื่่ม� ชาใน
ประเทศไทยมีีมากขึ้้�น เช่่น ชานม ชา
ไข่่มุุก (จากไต้้หวััน) ชาญี่่�ปุ่่�น (จาก
ญี่่�ปุ่่�น) และชาไทย ซึ่่�งเป็็นชาที่่�ถููกค้้น
คิิดโดยคนไทย ก็็ยัังคงเป็็นที่่�นิิยมไม่่
เสื่่อ� มคลาย เอกลัักษณ์์ของชาไทย คืือ
ชาผง ที่่�มีีสีีส้้ม โดยใบชาเป็็นชาซีีลอน ที่่มีี� ต้้นกำำ�เนิิดมาจากศรีีลัังกา
แต่่ปลููกในประเทศไทย ถููกนำำ�มาปรัับปรุุง ประยุุกต์์ แต่่งสีี เติิมกลิ่่�นให้้
มีีรสชาดหอมหวาน กลมกล่่อม อร่่อยถููกปากคนไทย
ดัังนั้้�น การดื่่�มชา จึึงเป็็นวััฒนธรรมที่่�ผู้้�คนทุุกมุุมโลก ที่่�แตก
ต่่างกัันด้้านเชื้้�อชาติิ สีีผิิว ขนมธรรมเนีียมประเพณีี ฐานะ ต่่างพากััน
ดื่่ม� ชา เพราะชาไม่่เป็็นเพีียงเครื่่�องดื่่ม� ที่่ใ� ห้้ความละเมีียดละไม แต่่เป็็น
ศิิลปะเป็็นวััฒนธรรม เป็็นรสชาดของชีีวิิต ดั่่�งบทกวีีที่่�ว่่า “ขอเพีียงมีี
น้ำำ��ชาสัักกาหนึ่่�ง ไม่่ว่่าอยู่่�ที่่�ไหน ก็็ล้้วนแต่่มีีความสุุขได้้” ความสุุขที่่�
ว่่านี้้� นอกจากจะได้้รัับ กลิ่่�น สีี และรสนุ่่�มนวลของชาแล้้ว ยัังมาจาก
อารมณ์์อัันผ่่อนคลาย ขณะดื่่�มชา...

Long
Covid

สาระน่ารู้
โดย ก.ไตรคำำ�

คืือ

โรคอะไร?

Long Covid คืือ โรคใหม่่ ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจาก       
ผู้้�ที่่เ� คยติิดเชื้้�อโควิิด-19 จากการศึึกษาและติิดตามดููแลรัักษา
ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� Prof. Dr. med. Milo Puhan จากมหาวิิทยาลััย
ซููริิค และทีีม พบว่่า 1 ใน 4 ของผู้้�ติิดเชื้้อ� โควิิด-19 จะมีีอาการ
เหมืือนไม่่หายขาด ซึ่่ง� จะยัังมีีอาการเหล่่านี้้�อยู่่� เหนื่่�อยง่่ายไม่่มีี
แรง หายใจไม่่สะดวก ปวดศรีีษะ ไอ ประสาทรัับกลิ่่�นเสีียไป
จมููกไม่่รัับกลิ่่�น ความจำำ�ไม่่เหมืือนเดิิม ลิ่่�มเลืือดอุุดตััน กล้้าม
เนื้้�อหััวใจอัักเสบ นอนไม่่หลัับ บางคนถึึงกัับเป็็นโรคซึึมเศร้้า
เนื่่�องจากเป็็นโรคใหม่่ งานวิิจััยก็็ยัังมีีจำำ�กััด

นายแพทย์์ Puhan และทีีม พบว่่ามีีผู้้�ป่่วยถึึง 26 เปอร์์เซ็็นต์์
หลัังจากติิดเชื้้�อโควิิดนานผ่่านไปแล้้ว 6 เดืือน ก็็ยัังมีีอาการเหนื่่�อย
มาก อ่่อนเพลีีย และอาการบางอย่่างดัังที่่�กล่่าวข้้างบน สิ่่�งที่่�น่่าสนใจ
สำำ�หรัับทีีมแพทย์์ ก็็คืือผู้้�ป่่วยเหล่่านี้้�ในขณะติิดเชื้้�อ บางคนมีีอาการ
เพีียงเล็็กน้้อย
จากการติิดตามดููแลผู้้�ป่่วยในประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์
ที่่เ� คยเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล มีีจำำ�นวนถึึง 39 เปอร์์เซ็็นต์์
แม้้ออกจากโรงพยาบาลแล้้ว แต่่ก็ยั็ งั มีีอาการไม่่หายขาด ทำำ�ให้้
การใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน ต้้องพึ่่�งพาผู้้�อื่่�นจน 6 เดืือนผ่่านไปแล้้ว ก็็
ยัังไม่่หาย และไม่่มีีใครรู้้�ว่่าจะยาวนานไปเท่่าใด แพทย์์ทั่่�วโลก
ก็็เพิ่่�ง พบโรคโควิิดชนิดนี้้
ิ � เพราะฉะนั้้�นผู้้�ป่่วยก็็จะได้้รับั การดููแล
รัักษา ตามลัักษณะของแต่่ละอาการไป
ในสวิิสก็เ็ ริ่่ม� จััดตั้้ง� คลิินิคิ เพื่่�อรัักษาผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�โดยเฉพาะ
เนื่่�องจากจำำ�นวนผู้้�ป่่วยเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ และหลายมหาวิิทยาลััย ได้้ทำำ�
วิิจััยพร้้อมติิดตามอาการของผู้้�ป่่วย ต้้องใช้้เวลาอีีกนานพอสมควร
แม้้แต่่ในรััฐสภาก็็มีีการนำำ�หััวข้้อ Long Covid เข้้าในที่่�ประชุุมด้้วย
เพื่่�อหาแนวทางช่่วยเหลืือครอบครััว และผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยที่่�บ้้าน
	ดัังนั้้�นการไม่่ติิดเชื้้�อเลยย่่อมจะดีีที่่�สุุด ต้้องป้้องกัันตััวเอง
เต็็มที่่� ความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องป้้องกัันไม่่ให้้โรคโควิิด-19 ระบาด ลุุกลาม
ไปทั่่�ว ไม่่ใช่่คำำ�นึึงถึึงแต่่การรัักษาชีีวิิตผู้้�ป่่วยเท่่านั้้�น แต่่ยัังต้้องคำำ�นึึง
ถึึงผลกระทบในระยะยาวที่่ผู้� ้�ป่่วยเหล่่านี้้� จะต้้องดำำ�เนิินชีีวิิตต่อ่ ไปด้้วย
ความยากลำำ�บาก
จากรายงานนายแพทย์์ Prof. Puhan และทีีม วัันที่่�
3 กุุมภาพัันธ์์ 2021
	สำำ�หรัับประเทศอื่่�นๆ ก็็กำำ�ลัังเก็็บข้้อมููลไปเรื่่�อยๆ ….ค่่ะ..

ฉีีด
วัั คซีีน

ที่่�มา: https://
bag-coronavirus.ch/
impfung/wann-kannich-impfen/
แปลโดย เฟราฮีีรชิิ

ป้้องกัันโควิิด-19

การฉีีดวััคซีีนเป็็นความรัับผิิดชอบของแต่่ละรััฐ

	จำำ�นวนวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 ที่่�ได้้มาในตอนแรกนี้้�มีีจำำ�นวน
จะได้้รัับการฉีีดวััคซีีน ต่่อไปต้้องดููจากจำำ�นวนวััคซีีน
จำำ�กััด แต่่บริิษััทยาจะจััดส่่งมาเป็็นระยะๆ เพราะฉะนั้้�นแต่่ละรััฐ จึึงต้้องจััด
ที่่�ได้้มา และคนที่่�ลงชื่่�อไว้้ว่่าจะฉีีดวััคซีีน ส่่วนการฉีีด
ลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ว่่าจะฉีีดให้้ใครก่่อน เพื่่�อให้้คนที่่ป่่� วยเป็็นโรคเรื้้อ� รััง และ
วััคซีีนในเด็็ก และวััยรุ่่�น ยัังไม่่ได้้วางแผน เพราะขณะ
มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะติิดเชื้้�อและหากติิดเชื้้�อขึ้้�นมาก็็จะได้้รัับอัันตรายหนััก
นี้้� ข้้อมููลการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องสำำ�หรัับกลุ่่�มนี้้� ยัังมีีไม่่
พวกเขาจึึงควรได้้รัับการฉีีดวััคซีีน ซึ่่�งต้้องอาศััยการอธิิบายให้้เข้้าใจ พร้้อม
เพีียงพอ
กัันนั้้�นก็็แนะนำำ�ให้้ฉีีดวััคซีีนด้้วย และคนที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญก็็คืือ แพทย์์ผู้้�
แผนการฉีีดวััคซีีนของสวิิส ทั้้�งเป้้าหมาย
ทำำ�การรัักษานั่่�นเอง
และการจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ของกลุ่่�มเป้้าหมาย เป็็น
แพทย์์ผู้้�ทำำ�การรัักษานั่่�นเอง  แผนการฉีีดวััคซีีน
ไปตามคำำ�แนะนำำ�ขององค์์การอนามััยโลก (WHO)
เป้้าหมายแรก ของการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 คืือ การ
ซึ่่�งไม่่แตกต่่างกัันมากนััก จากแผนการฉีีดวััคซีีนที่่�ใช้้
ปกป้้องผู้้ที่� มีีค
่� วามเสี่่ย� งสููง และเพื่่�อลดความรุุนแรงของโรค และการเสีียชีีวิิต
ในประเทศอื่่�น ๆ เช่่น ฝรั่่�งเศส ออสเตรีีย เยอรมนีี
เป้้าหมายที่่� 2 คืือ การลดภาระในโรงพยาบาล และสถาน
สหราชอาณาจัักร และเนเธอร์์แลนด์์
พยาบาล เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าระบบสุุขภาพทำำ�งานได้้ดีี
แม้้ว่า่ การฉีีดวััคซีีนจะป้้องกัันการเจ็็บป่่วย
ประการสุุดท้้าย คืือ การลดผลกระทบด้้านลบจากการแพร่่
แต่่ก็็ยัังไม่่ทราบว่่าจะป้้องกัันการแพร่่กระจายของ
ระบาด และควบคุุมการแพร่่กระจายของไวรััส
ไวรััสโคโรนาได้้หรืือไม่่ หรืือมากน้้อยเพีียงใด การ
ดัังนั้้�นกลุ่่�มเป้้าหมายต่่อไปนี้้�จึึงมีีลำำ�ดัับความสำำ�คััญด้้วยการฉีีดวััคซีีน     
ปฏิิบััติิตััวตามกฎด้้านสุุขอนามััย จะยัังคงเป็็นสิ่่�ง
โควิิด-19 (เรีียงลำำ�ดัับจากมากไปหาน้้อย):
สำำ�คััญในการป้้องกัันตััวเอง และผู้้�อื่่�นจากโรคโควิิด
• ผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง คืือ ผู้้�ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 75 ปีี , ที่่�เป็็นโรคเรื้้�อรัังที่่�
-19
มีีความเสี่่�ยงสููงสุุดในการเป็็นโรคโควิิด-19 ขั้้�นรุุนแรง, ผู้้�ที่่�อาศััยอยู่่�
	การฉีีดวััคซีีน Covid-19 ไม่่มีีค่า่ ใช้้จ่า่ ย โดย
ในบ้้านพัักคนชรา
ให้้ติิดต่่อรััฐที่่�อยู่่� เพื่่�อฉีีดวััคซีีน ถ้้าคุุณอายุุมากกว่่า
• เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขที่่�สััมผััสกัับผู้้�ป่่วย และคนที่่�ดููแลผู้้�ที่่�มีีความ
16 ปีี ไม่่มีีอาการของโรคโควิิด-19 และไม่่ได้้อยู่่�ใน
เสี่่�ยงสููง
ช่่วงกัักตััว และแยกตััวแล้้ว
• ผู้้�ที่่�สััมผััสใกล้้ชิิด (สมาชิิกในครอบครััว) กัับคนที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง
• ผู้้�ที่่�อยู่่�ในสถานที่่�ส่่วนกลางที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อและการ ดููรายละเอีียดได้้ที่่�ลิิงค์์   https://bag-coronavirus.ch/impfung/
wann-kann-ich-impfen/#contents1
ระบาดเพิ่่�มขึ้้�น (กัับผู้้�อยู่่�อาศััยคนอื่่�นๆ ในวััยที่่�แตกต่่างกััน)
หลัังจากนั้้�น จึึงจะฉีีดวััคซีีนให้้กัับ ผู้้�ที่่�มีีอายุุ 16 ปีีขึ้้�นไป (วััคซีีน
สอบถามข้้อมููล   Infoline Covid-19 แห่่งชาติิ
จาก Pfizer / BioNTech) หรืืออายุุ 18 ปีี (วััคซีีนจาก Moderna) ส่่วนใคร
ทุุกวััน 6.00 – 23.00 น. ที่่�เบอร์์ +41 583 77 88 92 หรืือ
Infoline Coronavirus (06.00 – 23.00 Uhr): +41 58 463 00 00
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R0 Wert = ภาษาเยอรมััน Basisreproduktionszahl, ภาษาฝรั่่�งเศส Numéro de reproduction de base,
ภาษาอัังกฤษ Basic reproductive number

ทุุกครั้้�งที่่มีีก
� ารแถลงข่่าวข้้อมููลเกี่่�ยวกัับโควิิด-19 เราจะ
อ่่านพบคำำ�ว่่า R-Wert (R Zero =R0) เรามาทำำ�ความ รู้้�จัักกัับ
คำำ�ศััพท์์นี้้� ซึ่่�งเราอาจจะได้้พบทุุกวัันไปอีีกนาน จนกว่่าการระบาด
โควิิด-19 จะหมดไป
(Basic) reproductive number (R0) เราจะอ่่านพบ
เสมอ ในรายงานต่่างๆ จากแพทย์์และทีีม เขากล่่าวว่่าถ้้าเราไม่่ทำำ�
อะไรเลยค่่า R จะเพิ่่�มขึ้้น� จนเกิิน 1 เพราะฉะนั้้�นเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั มาก
ต้้องทำำ�ให้้ค่่า R ลดลงให้้ได้้
ในทางระบาดวิิทยา ค่่า R0 เป็็นวิิธีีประเมิินการแพร่่
กระจายการระบาดของโรค โดยเป็็นค่่าแสดงการแพร่่เชื้้�อตาม
ธรรมชาติิ ที่่บ� อกว่่า จำำ�นวนผู้้�ติดิ เชื้้อ� รายหนึ่่�ง จะทำำ�ให้้คนปรกติิ ติิด
เชื้้�อได้้กี่่�คนโดยเฉลี่่�ย ในประชากรที่่�ไม่่มีีภููมิิต้้านทานมาก่่อน และ
ไม่่มีีการควบคุุมโรค ถ้้าค่่า R น้้อยกว่่า 1 แสดงว่่าจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อ
ลดลง
	ถ้้าค่่าของ R มากกว่่า 1 แสดงว่่าผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่�มขึ้้�น
ค่่า R0 ไม่่ใช่่ค่่าคงที่่� แต่่จะเปลี่่�ยนแปลงไปตามพฤติิกรรมของ
ประชากร หรืือตามพััฒนาการของภููมิิคุ้้�มกััน รวมถึึงความหนาแน่่น
ของประชากร ไปจนถึึงลัักษณะการติิดเชื้้�อของไวรััส

	รััฐบาลประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลกจึึงต้้องการให้้ค่า่
R0 ต่ำำ��กว่่า 1 จึึงออกมาตรการต่่างๆ เช่่น การเว้้นระยะ
ห่่างทางสัังคม มีีการ Lockdown
	การลดการระบาดของโรค จึึงเป็็นหน้้าที่่�ของ
ทุุกคน Personal distance, Social distance ใส่่
หน้้ากากอนามััย ล้้างมืือบ่่อยๆ
กราฟข้้างล่่างนี้้� คืือ ค่่าของ R เมื่่�อปีี 2020

ETH Zurich
(https://ibz-shiny.ethz.ch/covid-19-re-international/)
แปลโดย ก.ไตรคำำ�

สุภาษิตเยอรมัน (มันมัน)
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หญิงไทย
โดย พี่หญิงไทย

ถามมา ตอบไป

สัั งเกตุุ ได้้ว่่ า หนึ่่� งปีีที่่� ผ่่านมา สถิิติิการจดทะเบีี ยนสมรส
ไทย-สวิิส พุ่่�งพรวด เพราะผลจากโควิิด

อ้้าว....จะเกี่่�ยวกัันไหมนี่่� ผลจากไวรััสโควิิดที่่�ระบาดต่่อเนื่่�องอย่่างไม่่มีท่ี า่ ทาง
จะจากไปง่่ายๆ มีีผลกระทบต่่อคนทั้้�งโลกในหลายๆ ด้้าน และสิ่่�งหนึ่่�งที่่�กระทบกัับ
ครอบครััว ชีีวิิตคู่่�  คืือ ความยากลำำ�บากในการเดิินทางไปมาหาสู่่�  ระหว่่างประเทศ 
สำำ�หรัับคู่่�ชาวไทย-สวิิส ที่่�แต่่งงานกัันแล้้ว ไปไหนไม่่ได้้ง่่ายๆ ก็็ต้้องอยู่่�ด้้วยกัันที่่�        
ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ หรืืออยู่่�ที่่�เมืืองไทยยาวไป (ถ้้าเป็็นไปได้้) สำำ�หรัับคู่่�ที่่�ยัังไม่่ได้้
จดทะเบีียนสมรส ยัังแยกกัันอยู่่�คนละประเทศ โอกาสพบปะกัันอย่่างเคย ที่่�ต่่างแลก
กัันเยี่่�ยม เธอมาหาฉััน ฉัันบิินไปหาเธอ ทำำ�ได้้ยากยิ่่�งขึ้้�น ด้้วยข้้อจำำ�กััดที่่�ทุุกคนรัับรู้้� ใน
บางคู่่�จึึงเกิิดอาการ “รัักแท้้แพ้้ระยะทาง” แต่่ก็็มีจำำ�
ี นวนมาก ที่่�สถานการณ์์เร่่งโอกาส
ให้้จดทะเบีียนสมรสเร็็วขึ้้�น เพราะไหนๆมาเยี่่ย� มกัันแล้้ว จะกลัับเมืืองไทยก็็ยุ่่�งยาก งั้้น�
อยู่่�เสีียเลยจะดีีกว่่า สถานทููตฯ ที่่�ออกวีีซ่่าก็็ดี๊๊�ดีี ทั้้�งที่่�ล๊๊อคดาวน์์ประเทศยาวนาน แต่่
ออกวีีซ่่าแต่่งงาน รวดเร็็วทัันใจ ตั๋๋�วบิินเที่่�ยวเดีียวขายดีีมากนะคะ
แล้้วคำำ�ถามก็็ตามมาว่่า อยากให้้ลููกตััวได้้ติิดตามมาอยู่่�ด้้วยกัันที่่�ประเทศสวิิต
เซอร์์แลนด์์จะได้้ไหม? อย่่างไร? ได้้ค่่ะได้้ ถ้้ามีีคุุณสมบััติิตามกฏหมาย ข้้อกำำ�หนด
คุุณสมบััติิของผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องขอ ก็็แตกต่่างกัันไป ว่่าผู้้�ขอเป็็นชาวสวิิส หรืือ ชาวอีียูู หรืือชาว
ประเทศโลกที่่�สาม เช่่น คนไทย เป็็นต้้น ที่่�มีีใบอนุุญาตพำำ�นััก บีี หรืือ ซีี ก็็ต่่างกัันไปอีีก
อย่่างไรก็็ตาม ถ้้าสามีีเป็็นชาวสวิิสหรืืออีียูู ก็็จะช่่วยให้้ง่่ายขึ้้�น การดำำ�เนิินเรื่่�องขอพาลููก
ติิดตามมาอยู่่�ด้ว้ ยภาษาที่่นี่� ่� คืือ Familiennachzug หรืือ Regroupement familial หรืือ
Ricongiungimento familiare หรืือ Family reunification (4 ภาษา)

Q

วัันนี้้�คุุยกัันเรื่่�องของลููกตััวก่่อนนะคะ ถ้้าเป็็นหลานหรืือเด็็ก ที่่�เราต้้องการรัับเป็็นบุุตร
บุุญธรรม คงจะต้้องตามอ่่านวารสารรวงข้้าวฉบัับต่่อไปค่่ะ
อายุุของลููก เริ่่�มจากพิิจารณาที่่�เด็็กก่่อนเลย ลููกต้้องมีีอายุุไม่่เกิิน 18 ปีี (ใน
ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ อายุุครบ 18 ปีี บรรลุุนิิติิภาวะ) กรณีีเด็็กอายุุเกิิน 12 ปีี ให้้ทำ�ำ
เรื่่�องขอลููกติิดตามภายใน 1 ปีี นัับจากที่่�แม่่หรืือพ่่อ เข้้ามาพำำ�นัักในสวิิส ถ้้าเด็็กอายุุน้้อย
กว่่า 12 ปีี ให้้ทำำ�เรื่่�องขอได้้ภายใน 5 ปีี เหตุุผลที่่�กฏหมายกำำ�หนดเช่่นนี้้� ก็็เพื่่�อประโยชน์์
ของเด็็ก เพราะเด็็กถ้้ายัังเล็็ก จะสามารถปรัับตััวง่่ายกว่่า เข้้ากัับสิ่่�งแวดล้้อมใหม่่ๆ ได้้เร็็ว
และเรีียนรู้้�ภาษาได้้เร็็ว
เหตุุผลในคำำ�ร้้อง เหตุุผลสำำ�คััญที่่สุ� ุดในการเขีียนคำำ�ร้้อง คืือ เพื่่�อความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีีของเด็็ก เพื่่�อความสุุขของลููก ที่่�จะมาอยู่่�กัับแม่่หรืือพ่่อ ในครััวเรืือนด้้วยกััน และผู้้�ขอ
เป็็นผู้้�ดููแลค่่าใช้้จ่า่ ยของลููกตลอดมา และมีีหลัักฐานแสดงว่่าไม่่มีีผู้้�ดููแลในประเทศไทย (ไม่่
อ้้างว่่า ประเทศไทยไม่่ดีีอย่่างไร ไม่่เปรีียบเทีียบว่่าในประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ ดีีกว่่าอย่่างไร
เพราะนั่่�นไม่่ใช่่เหตุุผลของการขอย้้ายลููกมาอยู่่�ด้้วย)
คุุณสมบััติขิ องผู้้�ร้้องขอ ถ้้าเป็็นคนไทย เมื่่�อจดทะเบีียนสมรส แล้้วพำำ�นักั ใน
ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ จะได้้ใบพำำ�นักั ประเภท บีี จึึงใช้้ข้อ้ กำำ�หนดตามกฏหมายของบุุคคล
ที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิจากประเทศที่่� 3 (Drittstaatsangehörige หรืือ ressortissants de
pays tiers หรืือ cittadini di Statiterzi)
1.  เอกสารสำำ�คััญคืือ ใบรัับรองว่่า ผู้้�ร้้องขอ มีีอำำ�นาจปกครองบุุตรแต่่เพีียง
ผู้้�เดีียว (Sorgerechtsnachweis หรืือ Preuve de garde หรืือ Prova di custodia)
30 รวงข้าว
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A

ที่่�เมืืองไทย คืือ ใบ ปค. 14 ขอได้้ ณ ที่่�ทำำ�การอำำ�เภอ
ที่่�มีีชื่่�อลููกในทะเบีียนบ้้าน เจ้้าหน้้าที่่�อำำ�เภอจะสอบ
ปากคำำ� พร้้อมพยานอีีก 2 คน แม่่จะมีีอำำ�นาจปกครอง
บุุตรผู้้�เดีียว ถ้้าแม่่ไม่่ได้้จดทะเบีียนสมรสกัับพ่่อของ
ลููก   
เอกสารที่่�ต้้องใช้้ในการขอใบ ปค. 14 มีีดังนี้้
ั �
•
•
•

ทะเบีียนบ้้านของแม่่ และลููก
สููติิบัตั รของลููก
บััตรประชาชนของแม่่ และพยาน (ติิดต่อ่ อำำ�เภอ ล่่วงหน้้า
เพื่่�อสอบถามว่่าต้้องการพยานหรืือไม่่ และต้้องการกี่่�คน)
จากใบ ปค. 14 แม่่ ส ามารถนำำ� ไปประกอบการทำำ�
หนัังสืือเดิินทางให้้ลููกได้้

2.  นำำ� ใบ ปค. 14  และ ใบเกิิดของลููก ไป
แปลเป็็นภาษาราชการตามถิ่่�นที่่�พำำ�นัักในสวิิตเซอร์์
แลนด์์ และนำำ�เอกสารที่่�แปลแล้้ว ไปให้้สถานทููตสวิิส
ในประเทศไทยรัับรอง
3.   เขีียนชื่่�อ นามสกุุล วัันเกิิด และที่่�อยู่่� 
ของลููก ถ้้าลููกอายุุน้้อยกว่่า 15 ปีี ต้้องมีีสถานภาพ
โสด (ยัังไม่่มีีครอบครััว)
เตรีียมเอกสารในประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ มีีดัังนี้้�
•
•
•
•
•

•

สำำ�เนาใบเช่่าห้้องพััก หรืือบ้้านพััก ที่่�พัักอาศััยต้้องมีีขนาด
ที่่�เหมาะสม (จำำ�นวนห้้องเท่่ากัับจำำ�นวนคนในบ้้าน ลบ
หนึ่่�ง)		
ไม่่ได้้เป็็นผู้้�รัับเงิินสัังคมสัังเคราะห์์ และแม้้ภายหลััง เมื่่�อ
ย้้ายมาอยู่่�ด้้วยกัันแล้้ว สถานะทางการเงิินพอจะเลี้้�ยง
ครอบครััวได้้ ไม่่ต้้องขอเงิินช่่วยเหลืือ		
ใบเงิินเดืือน ย้้อนหลัังหนึ่่�งปีี ถ้้าทำำ�งานส่่วนตััวให้้ใช้้เอกสาร
รายงานงบดุุลปลายปีี และใบแสดงจำำ�นวนภาษีีของปีีที่่�
ผ่่านมา
แสดงรายรัับและจ่่าย ในครััวเรืือน เช่่น ค่่าประกัันเจ็็บป่่วย
ของบุุคคลในครััวเรืือน จำำ�นวนหนี้้�สิิน (ถ้้ามีี)
สำำ�เนาเอกสารจากหน่่วยงานทวงหนี้้� ว่่าไม่่มีีหนี้้�สิิน ย้้อน
หลััง 3 ปีี (Betreibungsregister หรืือ Registre de recouvrement de creances หรืือ Registro recupero
crediti)
บางแห่่งเจ้้าหน้้าที่่�อาจขอเอกสารรัับรองว่่าไม่่เคยทำำ�ร้้าย
หรืือละเมิิดสิทธิ
ิ เิ ด็็ก (Rechtsmissbrauch หรืือ Abus de
droit หรืือ Abuso di legge)

4.  นำำ�เอกสารทั้้�งจากไทย และที่่�สวิิส ไป
ยื่่�นที่่� สำำ�นัักงานตรวจคนเข้้าเมืือง Migrationsamt
หรืือ Bureau de migration หรืือ Ufficio immigrazione ส่่วนใหญ่่ สำำ�นัักงานนี้้�อยู่่�ที่่�อำำ�เภอในท้้อง
ถิ่่�นที่่�พำำ�นัักอาศััย

เมื่่อ� คุุณสมบััติขิ องผู้้ข� อ และของลููกครบถ้้วน ไม่่น่า่ มีีปััญหา
นะคะ แต่่การพิิจารณาของเจ้้าหน้้าที่่� คงไม่่ได้้รวดเร็็วดั่่�งใจ ไม่่ช้้าไม่่
นานครอบครััวก็็จะได้้มาอยู่่�พร้้อมหน้้าพร้้อมตากัันแล้้ว สำำ�คััญคืือ
จะดููแลลููกให้้ดีีที่่�สุุด เพื่่�อความสุุขและความเจริิญก้้าวหน้้าในชีีวิิต มีี
ความสุุขกัันทุุกคนในครอบครััว

ปฏิ ท ิ น กิ จ กรรม

2021

/

2564

วัั น ป ร ะ ชุุ ม
สามััญปีี

วัันครอบครััว

วัั น อาทิิ ต ย์์ ที่่� 16
พฤษภาคม 2564

วัั นอาทิิ ตย์์ ที่่� 5
กัันยายน 2564

ส ถ า น ที่่�

ส ถ า น ที่่�

Pfrundhaus
Kirchlindach,
Lindachstrasse 14,
3038 Kirchlindach

Pfrundhaus
Kirchlindach,
Lindachstrasse 14,
3038 Kirchlindach

สนใจสมััครสมาชิิก สมาคมหญิิงไทยเพื่่�อหญิิงไทย ในสวิิตเซอร์์แลนด์์
ติิดต่่อ https://www.thaifrauenverein.ch
E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch
เฟสบุ๊ก๊� สมาคมหญิิงไทยเพื่่�อหญิิงไทย: facebook.com/thaifrauen.swiss
ค่่าบำำ�รุุงสมาชิิก รายบุุคคล กลุ่่�ม ชมรม ห้้างร้้านและองค์์กรต่่างๆ ปีีละ 50 ฟรัังค์์
ท่่านจะได้้รับั วารสารรวงข้้าว 3 ฉบัับต่่อปีี เข้้าร่่วมสััมมนา ร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ รวมทั้้�งได้้รับั ข้้อมููลความรู้้�ต่า่ งๆ
โดยมีีค่า่ สมาชิิกเป็็นรายได้้ ที่่�สมาคมฯ นำำ�มาใช้้ในการจััดทำ�ำ เอกสาร และกิิจกรรมต่่าง ๆ สำำ�หรับั สมาชิิก

เรีียนสมาชิิกทราบ
ท่่านสามารถจ่่ายค่่าสมาชิิก ได้้ตั้้ง� แต่่ได้้รับั ใบจ่่ายค่่าสมาชิิก
จนถึึงวัันที่่� 30 มิิถุุนายน พ.ศ. 2564
ซึ่่�งสมาชิิกจะยัังได้้รับั วารสารรวงข้้าวฉบัับเดืือนเมษายน
หลัังจากนั้้�น หากสมาชิิก ยัังไม่่จ่่ายเงิินค่่าสมาชิิก ภายในวัันที่่� 30 มิิถุุนายน
ท่่านก็็จะพ้้นจากสภาพการเป็็นสมาชิิก
และสมาคมไม่่สามารถส่่งวารสารรวงข้้าว ให้้ท่า่ นได้้ จนกว่่าท่่านจะชำำ�ระค่่าสมาชิิก
จึึงเรีียนมาเพื่่�อทราบ และขอขอบพระคุุณสมาชิิกมา ณ โอกาสนี้้�

ทาง ใจ

พระบาทสมเด็็ จ
พระเจ้้าอยู่่�หััว และ
สมเด็็จพระนางเจ้้า
สิิ ริิ กิิ ติ์์� พ ร ะ บ ร ม
ราชิินีีนาถ เมื่่�อครั้้�ง
เ ยืื อ น สวิิ ต เซ อ ร์์
แลนด์์

ชาวสวิิสรอชื่่�นชมพระบารมีีกัันอย่่างเนืืองแน่่น
บริิเวณสถานีีรถไฟเมืืองโลซานน์์

สายสัั ม พัั นธ์์
		

ไทย – สวิิ ส

ทางการทูู ต

สำำ�นัักงานประจำำ�ที่่�กรุุงเบิิร์์น
ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์
อััครราชทููต/เอกอััครราชทููต
หลวงดิิฐการภัักดีี (จรููญ บุุณยรััตพันั ธุ์์�)
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอััครราชทููต
ณ กรุุงเบิิร์์น ท่่านแรก

เมื่่อ� ข้้าพเจ้้าจากสยามมาสู่่�สวิิตเซอร์์แลนด์์ พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวภููมิิพลอดุุลยเดชเสด็็จทรงศึึกษาต่่อ
ที่่�ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ เมื่่�อวัันที่่� 19 สิิงหาคม 2489 (ภาพจากกาญจนาภิิเษก)
พระราชนิิพนธ์์ “เมื่่�อข้้าพเจ้้าจากสยามมาสู่่�สวิิตเซอร์์แลนด์์” เป็็นบัันทึึกของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
ที่่ไ� ด้้พระราชนิิพนธ์์ขึ้น้� ในช่่วงเวลาเสด็็จพระราชดํําเนิินเพื่่�อกลัับไปศึึกษาต่่อที่่ป� ระเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์อีีกครั้้ง�
เมื่่�อวัันที่่� 19 สิิงหาคม พ.ศ. 2489 หลัังจากที่่�พระองค์์ท่่านทรงเสด็็จขึ้้�นครองราชย์์เป็็นพระมหากษััตริิย์์
ลํําดัับที่่� 9 ในราชวงศ์์จัักรีี เมื่่�อวัันที่่� 9 มิิถุุนายน พ.ศ. 2489 โดยพระองค์์ได้้ทรงบัันทึึกแสดงถึึงความรู้้�สึึก
ตลอดถึึงเหตุุการณ์์ที่่�ทรงได้้ประสบพบเจอผ่่านพระอัักษร เป็็นเรื่่�องราวของการเดิินทาง พระราชทานแก่่
หนัังสืือ  “วงวรรณคดีี” ฉบัับเดืือนสิิงหาคม 2490
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