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บทบรรณาธิการ 
สวัสดืีคุ่ะ เพิื�อนผู้้�อ่านวารสารรวงข�าวทุ่กท่่าน 

 ปีนี�เป็นปีที�ควิามสัมพัื่นธ์ิ์ทางการ์ทูตร์ะหว่ิาง 

ไทยกับีสวิ็ส ครบีรอบี 90 ปี เป็นเร่์�องน่ายินดี์ยิ�ง สถาน

เอกอคัร์ร์าชทตู ณ กร๊์งเบุ๊ร์ิ์น เปน็แม่งานใหญิจั่ด์งานเฉัลมิ

ฉัลองในครั์�งนี� และดิืฉันไดื�รับเกียรติสัมีภาษณ์ ท่่าน

เอกอัคุรราชีท้่ต นายจักรี ศรีชีวนะ ผู่้านโปรแกรมี 

ZOOM นำาเร่์�องร์าวิที�ได้์พูื่ด์ค๊ยกับุ๊ท่านทูตมาฝาก และข้อ

เชิญิชวินพื่วิกเร์าร่์วิมกันเป็นส่วินหน่�งข้องการ์เฉัลิมฉัลอง

ในครั์�งนี�ด้์วิยนะคะ ในฉับุ๊ับุ๊นี�มีหลายเร่์�อง หลายแนวิที�

เกี�ยวิข้้องกับุ๊ควิามสัมพัื่นธ์ิ์ไปติด์ตามกันอ่านนะคะ

 และปีที�แล้วิทั�งปี จนถ่งไตร์มาสแร์ก ข้องปี

พ๊ื่ทธิ์ศกัร์าช 2564 นี� พื่วิกเร์ายงัต้องเผชญิิกับุ๊เร่์�องร์าวิการ์

ติด์เช่�อไวิรั์สโควิิด์-19 กันอยู่ เร์าจ่งนำาเร่์�องร์าวิเกี�ยวิกับุ๊ 

Long Covid ค่อโร์คอะไร์ ปัจจัยการ์ร์ะบุ๊าด์ข้องโร์ค        

โควิิด์ -19 เป็นอย่างไร์ และการ์ฉีัด์วัิคซีน ป้องกันโควิิด์-19 

ที�ออกมาใช้แล้วินั�น ใคร์บุ้๊างจะได้์รั์บุ๊ก่อน เพื่ร์าะยังมีให้ใน

จำานวินจำากัด์อยู่ เพื่ร์าะฉัะนั�นการ์ปฏิิบัุ๊ติตามหลัก           

ส๊ข้อนามัยยังจำาเป็นนะคะ 

สารจากประธาน 
        

         สวัสดืีคุ่ะเพิื �อนสมีาชีิกและผู้้ �อ่านทุ่กคุน

 ควิามจริ์งหน่�งที� เร์าทั�งหลายได้์เผชิญิ ค่อ ควิาม
เปลี�ยนแปลง ควิามไม่แน่นอน จากที�เคยอิสร์ะ จะไปไหนก็ได้์ แวิ�ป
ไปทางโน้น ไปหาคนนี� พื่บุ๊ปะสังสร์ร์ค์ เพื่ลิด์เพื่ลินใจ จะเดิ์นทาง
ข้้ามนำ�าข้้ามฟ้า ไกลแค่ไหน ไม่ใช่ปัญิหา แต่เวิลานี� แม้ไปกร์าบุ๊ ไป
หาพ่ื่อแม่ ไปเยี�ยมญิาติ ก็มีข้้อกำาจัด์ ที�เคยจับุ๊ต้องตัวิเป็นๆ ก็ใช้ได้์
แต่มองภู่าพื่ ด้์วิยอาศัยนวัิตกร์ร์ม ที�วิิ�งแซงการ์หม๊นข้องโลกกลมๆ 
ลูกนี� แต่นวัิตกร์ร์มทั�งหลาย จะช่วิยเร์าให้ร์อด์พ้ื่นภัู่ยท๊กข์้ทางกาย 
ทางใจได้์หร่์อ ถ้าเห็นท๊กอย่างติด์ขั้ด์ ขั้ด์ข้้อง ไม่ได้์ดั์�งใจ ทั�งในบุ้๊าน 
นอกบุ้๊าน การ์งาน เศร์ษฐกิจ ที�ไม่เหม่อนเดิ์ม สาเหต๊ใหญ่ิที�กร์ะทบุ๊
ไปท๊กม๊มโลก ค่อการ์แพื่ร่์ร์ะบุ๊าด์ข้องเช่�อโควิิด์-19 ที�ข้ยายไปหลาย
สายพัื่นธ์ิ์อย่างร์วิด์เร็์วิ มีผู้ติด์เช่�อแล้วิมากกว่ิาร้์อยล้านคน คร่์าชีวิิต
คนไปแล้วิมากกว่ิาสองล้านห้าแสนคน (2 มีนาคม2021) และยัง
หย๊ด์ไม่ได้์

 จากแบุ๊บุ๊สอบุ๊ถามที�เร์าส่งไปให้สมาชิก 258 คน ได้์รั์บุ๊การ์ส่งกลับุ๊

มาเพีื่ยง 52 คน คิด์เป็น 20% เท่านั�น ผลการ์ปร์ะเมินพื่บุ๊ว่ิา ควิามพ่ื่งพื่อใจใน

ภู่าพื่ร์วิมข้องวิาร์สาร์ สมาชิก 61% พ่ื่งพื่อใจอย่างยิ�ง และ 31% พ่ื่งพื่อใจมาก 

และสมาชิก 73% บุ๊อกว่ิาเป็นรู์ปเล่มแบุ๊บุ๊ที�ถ่ออยู่ในม่อนี�ดี์แล้วิ 19% บุ๊อกว่ิา

ได้์ทั�งรู์ปเล่ม และ E-Book ส่วินอีก 8% บุ๊อกว่ิาเป็นชอบุ๊ E-Book ส่วินคอลัมน์

ที�ชอบุ๊มากที�ส๊ด์ค่อ กฎหมายน่ารู้์ ได้์คะแนนไป 43 % เร์าก็จะทำาตามควิาม

ปร์ะสงค์ข้องเสียงส่วินใหญ่ินะคะ และจัดืเพิิ�มีให�อีก 2 คุอลัมีน์ คืุอ คุอลัมีน์

พิิมีพ์ิเขียวชีีวิต และสำานวน/สุภาษิตเยอรมัีน (มันมัน) ตามคำาแนะนำาว่ิาอยาก

ให้หลากหลายมากข่้�น เป็นอย่างไร์ลองอ่านกันดู์ เร์ายนิดี์รั์บุ๊คำาติชมเสมอนะคะ

 สมาคมข้อข้อบุ๊ค๊ณท๊กคนที�ส่งแบุ๊บุ๊สอบุ๊ถามกลับุ๊มา ร์วิมทั�งควิาม

คิด์เห็น คำาแนะนำาที�มีค๊ณค่ามากๆ สำาหรั์บุ๊คนทำางาน ส่วินท่านใด์ที�ยังไม่ได้์ส่ง 

ก็ส่งกลับุ๊มาได์้ตลอด์นะคะ เร์าจะนำาผลทั�งหมด์แจ้งให้สมาชิกทร์าบุ๊ในวิัน      

ปร์ะช๊มสามัญินค่ะ จ่งข้อเชิญิชวินพื่วิกเร์าเข้้าร่์วิมปร์ะช๊มสามัญิปร์ะจำาปี ใน   

วัินอาทิตย์ที� 16 พื่.ค. มา ณ โอกาสนี�ด้์วิยเลยค่ะ เร์าเตรี์ยมสิ�งดี์ มีปร์ะโยชน์ 

ในการ์ใช้ชีวิิตอยู่ที�นี�ไว้ิให้ท่านแน่นอนค่ะ แล้วิพื่บุ๊กันนะคะ....        

กุหลาบ ไท่รโพิธิิ์�ภ่้ (saipopoo@gmx.ch) 

 คว็ามหวั็งของทุกคน คือ วั็คซีีน ที�ผู้ผลิตเร่์งค้นคว้ิา 
ทด์สอบุ๊ปร์ะสิทธิิ์ภู่าพื่ให้ได้์ใช้เร็์วิที�ส๊ด์ หน่�งปีที�ผ่านไป ก็เริ์�มนำา
ออกมาฉีัด์ได้์แล้วิ ปร์ะชาชนจำานวินมากยังสองจิตสองใจ ว่ิาเร์า
จะเป็นหนูทด์ลองไหม แม้ผู้นำาปร์ะเทศต่างก็ให้ควิามมั�นใจ ว่ิา
เช่�อถ่อได้์ คนบุ๊นโลกนี�มีจำานวินมากมาย การ์ฉีัด์จ่งต้องใช้ลำาดั์บุ๊
ควิามสำาคัญิ ควิามเสี�ยงข้องคนที�จะสัมผัสและรั์บุ๊เช่�อไวิรั์สนี�  ก็
ไม่มีใคร์บุ๊อกได้์ว่ิา วัิคซีนจะมาถ่งตัวิเร์าได้์เม่�อไร์ 

 ร์ะหว่ิางที�ร์อวัิคซีนทางโลก ก็ใช้วัิคซีนทางธิ์ร์ร์ม กัน
ไปก่อนนิ เพ่ื่�อทางร์อด์จากการ์เห็นท๊กข์้ และเข้้าใจสิ�งที�เกิด์ข่้�น
นั�น ข้อให้เพ่ื่�อนๆ ท๊กคน ปลอด์ท๊กข์้ โศกโร์คภัู่ย ทั�งปวิง ส่ง      
กำาลังใจให้กันและกันนะคะ
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เร่์�องจากปก

   เม่�อวัินที� 3 ก๊มภู่าพัื่นธ์ิ์ พื่.ศ. 2564 สมาคมหญิิงไทยฯ ได้์

รั์บุ๊เกียร์ติให้สัมภู่าษณ์ เอกอัคร์ร์าชทูต ณ กร๊์งเบิุ๊ร์์น นายจักรี์         

ศรี์ชวินะ ซ่�งได้์รั์บุ๊คำาแนะนำาและการ์ปร์ะสานงานการ์สมัภู่าษณ์จาก

ที�ปร่์กษา ค๊ณพื่ศิกา ตามปร์ะทีป พื่ร์ปร์ะเสริ์ฐ พื่วิกเร์าข้อ

ข้อบุ๊พื่ร์ะค๊ณมา ณ โอกาสนี�ด้์วิยนะคะ

 สำาหรั์บุ๊การ์สัมภู่าษณ์ท่านเอกอัคร์ร์าชทูตในครั์�งนี� มี

วัิตถ๊ปร์ะสงค์ เพ่ื่�อปร์ะชาสัมพัื่นธ์ิ์ให้สมาชิก ได้์ทร์าบุ๊เกี�ยวิกับุ๊การ์

เฉัลิมฉัลองควิามสัมพัื่นธ์ิ์คร์บุ๊ 90 ปี การ์สถาปนาควิามสัมพัื่นธ์ิ์

ทางการ์ทูตร์ะหว่ิางปร์ะเทศไทย กับุ๊ปร์ะเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ ผ่าน

วิาร์สาร์ร์วิงข้้าวิฉับัุ๊บุ๊นี�  ซ่�งก๊หลาบุ๊ ไทร์โพื่ธิิ์�ภูู่่ บุ๊ร์ร์ณาธิิ์การ์วิาร์สาร์

ร์วิงข้้าวิ ทำาหน้าที�เป็นตัวิแทนในการ์สัมภู่าษณ์ออนไลน์ ผ่าน

โปร์แกร์ม ZOOM

 บุ๊ทสัมภู่าษณ์นี�มีเน่�อหาเกี�ยวิกับุ๊ ควิามเป็นมาข้องควิาม

สัมพัื่นธ์ิ์จากอดี์ตถ่งปัจจ๊บัุ๊น กิจกร์ร์มที�กำาลังด์ำาเนินการ์อยู่  และที�

จะมีข่้�นตลอด์ปีนี� และควิามเป็นไปในอนาคตเพ่ื่�อเสริ์มสร้์างควิาม

สัมพัื่นธ์ิ์อันดี์นี�ให้ยิ�งย่นนานต่อไป ไปติด์ตามอ่านกันได้์เลยค่ะ

กุุหลาบ :  กุ่อนถามเรื่่�องความสััมพัันธ์์
ทางกุารื่ทูต ขอเรื่ียนถามท่านทูตว่า ท่านมา
ปรื่ะจำำากุารื่ดููแลชาวไทย ในสัวิตเซอรื่์แลนดู์

ตั�งแต่เม่�อไหรื่่ค่ะ 

                 บท่สัมีภาษณ์

             เอกอัคุรราชีท้่ต จักรี ศรีชีวนะ

 เร่ื่�อง  การื่สถาปนาความสัมพัันธ์์
ทางการื่ทูตไทย–สวิส ครื่บ 90 ปี

9900
                  
ปีปี

เอกุอัครื่รื่าชทูต จำักุรื่ี :  ก่อนที�จะตอบุ๊คำาถาม ผมข้อ

ถ่อโอกาสนี�สวัิสดี์ปใีหม่ มายงัพื่วิกเร์าท๊กคนด้์วิย เพื่ร์าะสถานการ์ณ์

โควิิด์ทำาให้เร์าไม่ได้์พื่บุ๊ปะกันเลย จ่งข้อส่งควิามส๊ข้ ควิามปร์าร์ถนา

ดี์ มายังสมาชิก และพีื่�น้องชาวิไทยท๊กคน ข้อให้ปีนี�เป็นปีที�ดี์ข่้�น    

โร์คภัู่ยแคล้วิคลาด์ มีส๊ข้ภู่าพื่กายใจแข็้งแร์ง มีกำาลังใจ กาย ทำา

กิจกร์ร์มต่อไปนะคร์ับุ๊ ผมมาปร์ะจำาการ์อยู่ที�สวิิส จะคร์บุ๊ 3 ปี       

ในเด่์อนมีนาคมที�จะถ่งนี� เวิลาผ่านไปเร็์วิมาก แต่เป็นเวิลา 3 ปีที�มี

ควิามส๊ข้ โด์ยเฉัพื่าะเวิลาที�ลงพ่ื่�นที� พื่บุ๊ปะ เยี�ยมเยียน พีื่�น้องชาวิ

ไทยตามที�ต่างๆ ในสวิิตเซอร์์แลนด์์ ปีที�ผ่าน ผมอ่ด์อัด์มาก เพื่ร์าะ

ไม่ค่อยได้์ไปไหนครั์บุ๊ เร์าก็ต้องใช้ส่�อออนไลน์ทั�งหลาย แต่ก็ไม่

เหม่อนกับุ๊การ์ที�ได้์พื่บุ๊กันตัวิเป็นๆ นะครั์บุ๊ 

กุุหลาบ :  ขอให้ท่านเล่าถึงภาพัรื่วมความ
สััมพัันธ์์ไทย-สัวิสั 

ตั�งแต่ ปี 
พั.ศ.2474 - 2564 (ค.ศ.1931 - 2021)

ว่ามีกุารื่พััฒนาความสััมพัันธ์์อย่างไรื่ และ
สิั�งใดูเป็นจุำดูเดู่นในความสััมพัันธ์์รื่ะหว่าง

สัองปรื่ะเทศคะ



SECTION TITLE
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เอกุอัครื่รื่าชทูต จำักุรื่ี : ต้องบุ๊อกว่ิาจริ์งๆ แล้วิควิาม

สัมพัื่นธ์ิ์ข้องสองปร์ะเทศ มีมานานมากกวิา่นั�นครั์บุ๊ จากหลักฐาน

ท่างประวัติศาสตร์คุวามีสัมีพัินธ์ิ์นี� มีีมีาประมีาณ 370 ปีแล�ว 

ถ้�าพิวกเราพิอร้�เรื�องราวประวัติศาสตร์ ฝรั�งต่างชีาติ ที่�เดิืนท่าง

ไปถึ้งเมืีองไท่ย หรือสยามีในขณะนั�น ส่วนใหญ่เป็นพิวกนักบวชี 

หรือผู้้�สอนศาสนา เข�าไปเผู้ยแพิร่ศาสนาก่อน และคุนสวิสกลุ่มี

แรกที่�เดิืนท่างไปเมืีองสยามี คืุอคุณะบาท่หลวง ผู้้�สอนศาสนา

นิกายโรมัีนคุาท่อลิก จากรัฐฟรีบ้ร์ก (Fribourg) เรียกไดื�ว่า นี�

คืุอจุดืเริ�มีต�นของการร้�จักซึึ่�งกันและกนั ซ่�งตอนนั�นผมก็ไม่แน่ใจ

ว่ิา บุ๊ร์ร์พื่บุ๊๊ร๊์ษข้องเร์าจะแยกได้์ไหมว่ิา นี�มาจากปร์ะเทศนี�นะ อาจ

จะเรี์ยกร์วิมๆ กันว่ิา ฝรั์�ง นั�นค่อการ์รู้์จักกันด้์วิยเร่์�องการ์เข้้าไป

เผยแพื่ร่์ศาสนา และต่อมาก็เร่์�องการ์ค้า เพื่ร์าะแน่นอนสมัยก่อน

การ์เดิ์นทางไปยังดิ์นแด์นใหม่ๆ ก็ด้์วิยทางเร่์อ ซ่�งมีคนหลากหลาย

ในเร่์อ ร์วิมทั�งพ่ื่อค้าด้์วิย ควิามส ัมพื่ ันธิ์ ์ก ็ค ่อยๆ พื่ ัฒนาข้ ่ �น
เร์ ่ �อยๆ  และการ์เปล ี �ยนแปลงท ี �ส ำาค ัญิ ค ่อช ่วิงในหลวิง
ร์ ัชกาลที �  5 เพื่ร์าะเป็นช่วิงที�เปิด์รั์บุ๊วิิทยาการ์ต่างๆ จากต่าง

ชาติ  ที�ไปเม่องไทย ซ่�งทำาให้ไทยเร์าก็มีควิามก้าวิหน้า ทันสมัยใน

หลายๆ เร่์�อง  จนมาถ่งปี พื่.ศ. 2474 หร่์อ ค.ศ. 1931 ที�เร์าพูื่ด์

ถ่งกัน ภู่าษาทางการ์ทูตก็ค่อ ได้์มีการ์ลงนามในสนธิิ์สัญิญิา

สถาปนาควิามสัมพัื่นธ์ิ์ทางการ์ทูตร์ะหว่ิางกัน นี�ค่อจ๊ด์เริ์�มต้นที�มี

หลักฐาน การ์ลงนามในเอกสาร์ และต่อมาเม่�อวัินที� 28 พื่ฤษภู่าคม 

พื่.ศ.2474 ทั�งสองฝ่ายได้์ลงนามย่อในสนธิ์ิสัญิญิาไมตร์ี และ     

การ์ค้ากันข่้�น จ่งถ่อให้วัินดั์งกล่าวิเป็นวัินสถาปนาควิามสัมพัื่นธ์ิ์

ทางการ์ทูตร์ะหว่ิางไทยกับุ๊สมาพัื่นธิ์รั์ฐสวิิส นี�ค่อที�มาข้องการ์นับุ๊

โด์ยปกติเม่�อมีการ์สถาปนาลงนามแล้วิ ธิ์ร์ร์มเนียมปฏิิบุ๊ัติค่อ ทั�งสอง

ปร์ะเทศจะตั�งสถานทูตร์ะหว่ิางกัน ในเม่องหลวิงข้องปร์ะเทศนั�นๆ แต่ยัง

ไม่พื่ร้์อม จ่งให้สถานเอกอัคร์ร์าชทูต ณ กร๊์งปารี์ส เป็นผู้ดู์แลควิามสัมพัื่นธ์ิ์

กับุ๊สวิิส และตั�งแต่ปี พื่.ศ. 2475 มีเอกอัคร์ร์าชทูต ที�ปร์ะจำาการ์ที�ปารี์ส แต่

ดู์แลควิามสัมพัื่นธ์ิ์ร์ะหว่ิางไทย-สวิิส ทั�งหมด์ 4 คน จนกร์ะทั�งปี พื่.ศ. 2491 

รั์ฐบุ๊าลไทยจัด์ตั�งสถานร์าชทูตไทย ณ กร๊์งเบิุ๊ร์์น ข่้�น และมีทูตไทยคนแร์ก 

ในสวิิตเซอร์์แลนด์์ จนถึ้งบัดืนี� มีีเอกอัคุรราชีท้่ตมีาประจำาแล�ว 25 คุน 
ผู้มีเป็นคุนที่� 25 ที่�ปารีส 4 คุน รวมี 29 คุน ที่�ด้ืแลคุวามีสัมีพัินธ์ิ์ไท่ย-สวิส   
 สำาหรั์บุ๊จ๊ด์เด่์นข้องควิามสัมพัื่นธ์ิ์ในสายตาข้องผมที�เห็นเด่์นชัด์ ก็

ค่อ ควิามสัมพัื่นธ์ิ์ที�มีปร์ะชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่ร์าะมน๊ษย์ เป็นสัตว์ิสังคม 

ที�จะต้องมีการ์ติด์ต่อสัมพัื่นธ์ิ์กัน ไม่ว่ิาด้์านใด์ๆ มีคน ปร์ะชาชน เป็นตัวิ

ด์ำาเนินเร่์�อง เพื่ร์าะฉัะนั�นสิ�งที�เร์าเน้นในการ์เฉัลมิฉัลองควิามสมัพัื่นธ์ิ์นี�ก็ค่อ 

ควิามสำาคัญิข้องปร์ะชาชน ในฐานะที�เป็นศูนยก์ลาง ควิามสมัพัื่นธ์ิ์ร์ะหวิา่ง

สองปร์ะเทศนี� ตั�งแต่ร์ะดั์บุ๊ปร์ะชาชนทั�วิไป พื่ร์ะมหากษัตริ์ย์ ผู้นำา ปร์ะม๊ข้

ข้องปร์ะเทศ เร์าจะเห็นได้์จากปร์ะวัิติศาสตร์์ที�ผ่านมา รั์ชกาลที� 5 ก็ได้์เสด็์จ

มาเย่อนสวิิตเซอร์์แลนด์์ถ่ง 2 ครั์�ง ในหลวิงรั์ชกาลที� 8 และ 9 ก็ทร์งมา

พื่ำานัก ใช้ชีวิิต ศ่กษาเล่าเรี์ยน ที�สวิิสเป็นเวิลานานถ่ง 18 ปี และรั์ชกาล

ปัจจ๊บัุ๊นก็ได้์เสด็์จมาเยอ่นหลายครั์�ง สำาหรั์บุ๊สถาบัุ๊นพื่ร์ะมหากษัตริ์ยเ์ร์าเห็น

ได้์ชัด์มาก ส่วินภู่าคปร์ะชาชนก็ไม่ต้องอธิิ์บุ๊าย เห็นชัด์เจนว่ิา ปร์ะชาชนทั�ง

สองฝ่าย มีการ์แลกเปลี�ยน ไปมาหาสู่กันอย่างไร์ ไปจนถ่งมีควิามสัมพัื่นธ์ิ์ที�

ล่กซ่�ง ร์ะหว่ิางกัน มาก่อร่์างสร้์างตัวิที�นี� ตัวิผู้สัมภู่าษณ์เองก็เป็นหน่�งในนั�น 

(ยิ�ม..) จ่งเป็นที�เข้้าใจได้์ดี์ว่ิา จ๊ด์เด่์นข้องควิามสัมพัื่นธ์ิ์ข้องสองปร์ะเทศก็ค่อ 

มีปร์ะชาชนเป็นศูนย์กลางครั์บุ๊ 

  ครื่บปีท่�  90

กุุหลาบ :  กุารื่เฉลิมฉลองครื่บรื่อบ 90 ปีในครื่ั�งนี� 
สัถานเอกุอัครื่รื่าชทูต เป็นแม่งานใหญ่่ในกุารื่จำัดู

กุิจำกุรื่รื่ม อยากุทรื่าบว่ากุิจำกุรื่รื่มที�จำะจำัดูให้มีขึ�นนี� ใน
รื่ะดูับปรื่ะเทศ และรื่ะดูับชุมชนไทย-สัวิสั มีอะไรื่บ้าง และ

แต่ละกุิจำกุรื่รื่มจำัดูอย่างไรื่คะ

เคุรดิืตเจ�าของภาพิ สถ้านเอกอัคุรราชีท้่ต ณ กรุงเบิร์น

เอกุอัครื่รื่าชทูต จำักุรื่ี : โด์ยปกติในการ์

ด์ำาเนินควิามสัมพื่ันธิ์์ทางการ์ทูตร์ะหวิ่างกัน เม่ �อ

คร์บุ๊วิาร์ะโอกาสสำาคัญิๆ ในที �นี �เม่ �อควิามสัมพื่ันธิ์์

คร์บุ๊ ที �ลงท้ายด์้วิยสิบุ๊ เช่น 10, 20, 30 ปี และ 90 

ปีนี � เป็นโอกาสที�ด์ีในการ์เฉัลิมฉัลองกัน เร์าเร์ิ �มคิด์ 

วิางแผนกันตั�งแต่ปีที�แล้วิว่ิา จะจัด์กิจกร์ร์มอะไร์บุ้๊าง 

ร์ะหว่ิางที�คิด์ปีที�แล้วิ เหต๊การ์ณโ์ควิิด์-19 ยงัไม่เกิด์ พื่อ

เกิด์เร์ากต้็องปรั์บุ๊แผนพื่อสมควิร์ ตอนนี�เร์ากย็งัปรั์บุ๊อยู่ 

ปรั์บุ๊ตลอด์ตามสถานการ์ณ์ ว่ิาจะเอ่�ออำานวิยมั�ย ดู์ว่ิา
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เฉัลิมฉัลองอยู่ ผมข้อถ่อโอกาสปร์ะชาสัมพัื่นธ์ิ์ ให้สมาชิก

ทร์าบุ๊กนัล่วิงหน้า ว่ิาเร์าอาจจะมโีอกาสได์ส้นับุ๊สน๊น อ๊ด์หน๊น

แสตมปที์�ร์ะล่ก ผมเข้้าใจวิา่ เข้าคงจะไมไ่ด้์ทำาจำานวินมากมาย

อะไร์

 สำาหรับกิจกรรมีที่�เกี�ยวข�องกับประชีาชีน สถาน

ทูตได้์เตรี์ยมไว้ินั�น เน้นในเร่์�องข้องศิลปะ วัิฒนธิ์ร์ร์ม งานแร์ก

ที�เตรี์ยมไว้ิค่อ นิท่รรศการศิลปะสีนำ�าไท่ย – สวิสมีาสเตอร์

ออนไลน ์เน่�องจากผมได้์รู้์จักค๊ณธัิ์นยพื่ร์ เป็นศิลปินสีนำ�า ชาวิ

ไทย ที�อาศัยอยูใ่นเม่องซูริ์ค และเป็นปร์ะธิ์านสมาคมสีนำ�าโลก 

เร์าอยากให้ศิลปินไทยได้์มาโชว์ิผลงาน ให้คนไทยได้์รู้์จัก และ

แน่นอนต้องมีศิลปินชาวิสวิิสด้์วิย แล้วิศิลปินทั�งสองฝ่าย ก็

นำาผลงานข้องตัวิเองมาแสด์ง เพื่ร์าะเร์ายังแสด์งเต็มรู์ปแบุ๊บุ๊

ไม่ได้์ เร์าก็แสด์งออนไลน์ ซ่�งจะเป็นการ์จัด์ครั์�งแร์ก ก็ข้อให้

ติด์ตามกันว่ิา จะเปิด์ห้องนิทร์ร์ศการ์ออนไลน์เม่�อไหร่์ ส่วิน

หน่�งข้องงานนี� ผู้มีอยากสะท่�อนให�เห็นคุวามีสามีารถ้ข้อง

ไทยในสวิิส ซ่�งมีอยูห่ลากหลายมาก ซ่�งหลายๆ ท่านอาจไม่มี

เวิทีให้แสด์ง เพ่ื่�อให้พื่วิกเร์าคนไทยด้์วิยกัน ได้์ร่์วิมช่�นชม 

สนับุ๊สน๊นกัน เป็นเร่์�องที�ดี์ ที�สวิยงาม และอาจเป็นโอกาสให้

คนที�รั์กศิลปะหลายๆ คน ที�ไม่รู้์ว่ิาจะเริ์�มที�ไหน ซ่�งศิลปินก็

รั์บุ๊สอนด้์วิย

 อีกกิจกร์ร์มก็ยังเป็นด้์านศิลปะ นั�นค่อ คุอนเสิร์ต

ออนไลน ์ผมถ่อว่ิาเป็นมิติใหม่ ในวิงการ์ ที�เป็นนักด์นตร์ไีทย 

และสวิิส แตล่ะคนกเ็ล่นเคร์่�องด์นตร์ทีี�ตัวิเองถนดั์ ที�บุ้๊านข้อง

ตัวิเอง แต่เล่นเพื่ลงเดี์ยวิกัน นี�ก็ค่อสิ�งที�ผมค้นพื่บุ๊ว่ิา มีเด็์ก

ไทยมาเรี์ยนด์า้นด์นตรี์ที�สวิิสนี�มากมาย น้องคนที�ผมรู้์จกั เข้า

เรี์ยนจบุ๊แล้วิ กลับุ๊เม่องไทยไปแล้วิ แต่ยงัมีเพ่ื่�อนทั�งไทย และ

สวิิสอยูที่�นี� ผมให้โจทยเ์ข้าไปวิา่ ให้ไปร์วิมวิงกนัมา มอบุ๊หน่�ง

เวิทีให้ร่์วิมกันแสด์งคอนเสิร์์ต ก็คิด์ว่ิาเร็์วิๆ นี�เช่นกัน คอย

ติด์ตามรั์บุ๊ชม รั์บุ๊ฟังกัน .....

 ต่อไปข้อมองมาที�กลุ่มีเยาวชีนล้กคุรึ�งที�อยูที่�นี� ผม

ได้์ค๊ยกับุ๊สมาคมครู์ไทยในสวิิตเซอร์์แลนด์์ไปแล้วิ ให้ช่วิย

จัด์การ์ปร์ะกวิด์ภู่าพื่วิาด์ ข้อให้พ่ื่อแม่ผู้ปกคร์อง ช่วิย

สนับุ๊สน๊นบุ๊๊ตร์หลานข้องท่าน ให้ส่งผลงานเข้้าปร์ะกวิด์ เป็น

ภู่าพื่ที�สะท้อนควิามรู้์ส่กข้องเด็์ก เยาวิชน ที�มีต่อควิาม

สัมพัื่นธ์ิ์ข้องสองปร์ะเทศ ตัวิเด็์กเองก็เกิด์มาในสองวัิฒนธิ์ร์ร์ม  

ซ่�งอาจจะเข้้าใจยากสำาหรั์บุ๊เด็์ก แต่ผมว่ิาพ่ื่อแม่ และครู์จะ

ช่วิยอธิิ์บุ๊ายให้เด็์กส่�อออกมาทางภู่าพื่วิาด์ได้์ 

 สำาหรั์บุ๊ภู่าคปร์ะชาชนที�เป็นแฟน Facebook เร์า

ก็เชิญิชวินให้เล่าเร่์�อง ทั�งบุ๊ทควิาม หร่์อภู่าพื่เล่าเร่์�อง  เปิด์ให้

พื่วิกเร์าเข้้าร่์วิมได้์ตลอด์ทั�งปี ผมก็ข้อเชิญิชวิน ให้พื่วิกเร์ามี

ส่วินร์ว่ิมนะ  คนไทยเร์าเล่าเร่์�องเก่ง แต่ทำาไมไมค่่อยเขี้ยนเข้้า

มาเล่า ข้อให้เขี้ยนกันเข้้ามานะครั์บุ๊ เร์าจะได้์เห็นแง่ม๊มต่างๆ 

ได้์รู้์ว่ิามีคนไทย อยู่ตร์งนั�น ตร์งนี� ทำาอะไร์กันบุ้๊าง และจะมี

  

สถานการ์ณ์ค่อยๆ ดี์ข่้�น และมีควิามหวัิงว่ิาเร์าจะจัด์ได้์ และ

หวัิงให้ท๊กภู่าคส่วินมีส่วินร่์วิมในกิจกร์ร์ม โด์ยเฉัพื่าะคนไทย

ในสวิิส 

 โด์ยเร์าได้์แบุ่๊ง โคร์งการ์ต่าง ๆ เป็นส่วินๆ ในส่วิน

แร์กนี� เรี์ยกว่ิา ส่วินที�เป็นทางการ์ ด์ำาเนนิการ์ร์ะหวิา่งรั์ฐบุ๊าล

ต่อรั์ฐบุ๊าล โด์ยจะมีการ์แลกเปลี�ยนสาสน์แสด์งควิามยินดี์ 

ร์ะหว่ิางรั์ฐมนตรี์ต่างปร์ะเทศข้องทั�งสองฝ่าย ซ่�งเป็นแนวิ

ปฏิิบัุ๊ติทางการ์ทตู ที�ต่างแสด์งอธัิ์ยาศัยไมตร์ซ่ี�งกันและกนั ซ่�ง

จะส่งผ่านมาทางสถานเอกอัคร์ร์าชทูต ส่วินกิจกร์ร์มอ่�นๆ ใน

สวิิส เร์าก็ได้์เตรี์ยมแผนการ์จัด์งานเลี�ยงรั์บุ๊ร์อง ที�กร๊์งเบิุ๊ร์์น 

เม่องหลวิง แต่ยังเป็นแผนที�เร์ายังต้องเฝ้าล้๊นว่ิาจะเป็นไปได้์

ไหม แต่กำาหนด์วัินไว้ิค่อ วัินที� 28 พื่ฤษภู่าคม ซ่�งเป็นวัินที�ได้์

ลงนามกัน ซ่�งเร์าถ่อว่ิาเป็นวัินคร์บุ๊ร์อบุ๊ 90 ปีอย่างแท้จริ์ง 

เร์าจะเชิญิตัวิแทนข้องร์ัฐบุ๊าลสวิิส เข้้ามาร์่วิมเป็นแข้ก

เกียร์ติยศข้องเร์า ถ้าเร์าสามาร์ถจัด์ได้์ในจำานวินหลักร้์อยคน 

ก็คิด์ว่ิางานนี�จะเกิด์ข่้�นครั์บุ๊ นอกจากนั�นก็มีเร่์�องข้องการ์

สัมมนา ทางวิิชาการ์ ที�เกี�ยวิข้้องกับุ๊เร่์�องควิามสัมพัื่นธ์ิ์         

ร์ะหว่ิางสวิิตเซอร์์แลนด์์ กับุ๊ปร์ะเทศไทย เร์าก็มีแผนสำาร์อง

ไว้ิ ถ้าการ์จดั์สัมมนาเตม็รู์ปแบุ๊บุ๊เปน็ไปไมไ่ด้์ เร์ากจ็ะจัด์แบุ๊บุ๊

ออนไลน์ เพื่ร์าะเดี์�ยวินี�การ์เสวินาออนไลน์ ไม่ได้์เป็นเร่์�อง

แปลกใหมแ่ล้วิ อยา่งที�ผมกับุ๊ค๊ณก๊หลาบุ๊นั�งสนทนากนันี�ก็เกิด์

ข่้�นได้์ ให้ผู้เข้้าร่์วิมสัมมนาได้์รั์บุ๊รู้์ รั์บุ๊ทร์าบุ๊เกี�ยวิกับุ๊ ควิาม

สัมพัื่นธ์ิ์ร์ะหว่ิางสองปร์ะเทศ ในแง่ม๊มต่างๆ 

กุุหลาบ : ไม่ทรื่าบว่าใครื่บ้างคะ ที�สัามารื่ถเข้ารื่่วม
สััมมนาไดู้ 

เอกุอัครื่รื่าชทูต จำักุรื่ี : ถ้าเป็นการ์สัมมนาออนไลน์ เร์าก็เปิด์

กว้ิางเลย ใคร์ที�สนใจก็ลงทะเบีุ๊ยนเข้้าร่์วิมสัมมนาได้์ แต่ถ้าเป็นการ์สัมมนา 

เต็มรู์ปแบุ๊บุ๊ ก็อาจต้องดู์เร่์�องสถานที� ควิามสามาร์ถในการ์ร์องรั์บุ๊ผู้เข้้าร่์วิม 

หร่์อว่ิาถ้ายังเข้้มงวิด์เร่์�องจำานวินคนที�สามาร์ถร์วิมกล่๊มกันได้์อยู่ เร์าก็ต้อง

เล่อก ว่ิาจะเชิญิใคร์บุ้๊าง ถ้ามาเจอกันตัวิเป็นๆ ได้์ เร์าก็อยากให้เป็นแบุ๊บุ๊นั�น 

 ระดัืบท่างการอีกอย่างหนึ�ง ก็คืุอการจัดืท่ำาแสตมีป์ที่�ระลึก ทั่�ง

สองฝ่าย คืุอ ไปรษณีย์สวิส และไปรษณีย์ไท่ย จะร่วมีกันท่ำาแสตมีป์ที่�

ระลึกขึ�นมีาฝ่ายละ 2 ดืวง และจะแลกเปลี�ยนกัน ซ่�งเป็นเร่์�องที�น่าดี์ใจ มี

หลายคนเล่าให้ผมฟังว่ิา การ์ทำาแสตมป์ลักษณะแบุ๊บุ๊นี� ในปร์ะเทศนี�เกิด์ข่้�น

ยากมาก คนสวิิสที�ผมเล่าให้ฟัง เข้าก็ตกใจนะ ว่ิาเร์าทำาได้์อย่างไร์ เพื่ร์าะเข้า

รู้์ว่ิา ปกติมันยากนะ ก็อาจจะเป็นโชค เป็นบุ๊๊ญิ เป็นอะไร์ก็แล้วิแต่ ที�ฝ่ายสวิิส 

เข้าเห็นพ้ื่องด้์วิย การ์เตรี์ยมการ์ในร์ายละเอียด์ ถ้าไม่มีอะไร์เปลี�ยนแปลง ก็

จะเปิด์ตัวิแสตมป์ได้์ในเด่์อนพื่ฤศจิกายนปีนี� ก็ยังอยู่ในช่วิงข้องการ์         
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1931
แล้วิบุ๊างสว่ิน พูื่ด์ได้์ว่ิา เร์าต่างรั์บุ๊วัิฒนธิ์ร์ร์ม

ข้องแต่ละฝ่ายอยูต่ลอด์เวิลาโด์ยไม่รู้์ตัวิ แต่

ปร์ะเด็์นที�เร์าควิร์ทำาควิามเข้้าใจให้ถูกต้อง 

นี�ต่างหากเป็นสิ�งที�สำาคัญิ เพื่ร์าะผมถ่อว่ิา 

คนไทยท๊กคน เป็นทูตวัิฒนธิ์ร์ร์ม เร์ามี

โอกาสที�จะได้์ถ่ายทอด์ควิามเป็นไทย 

วัิฒนธิ์ร์ร์มไทยใหกั้บุ๊คร์อบุ๊คร์วัิอยูแ่ล้วิ ไม่ว่ิา

จะเปน็เร่์�องภู่าษา อาหาร์ บุ๊างคนไปถ่งเร่์�อง

ศาสนาด้์วิยซำ�า พื่าสามีหร่์อภู่ร์ร์ยาเข้้าวัิด์ นี�

เป็นการ์ถ่ายทอด์ทางวัิฒนธิ์ร์ร์มแล้วิ แต่เร์า

ควิร์ที�จะถ่ายทอด์ในสิ�งที�ถูกต้อง อย่างเช่น

ฝรั์�งไปเม่องไทยโด์นหลอก ก็ด้์วิยเหต๊ที�เข้า

ไม่เข้้าใจ เช่น ถูกหลอกให้พูื่ด์ภู่าษาที�ไม่ควิร์

พูื่ด์ หลอกให้กินอาหาร์ที�แสลง ซ่�งสิ�งเหล่า

นี�ต่างหาก เป็นสิ�งที�เร์าควิร์ร์ะมัด์ร์ะวัิง พื่วิก

เร์าในฐานะทูตวัิฒนธิ์ร์ร์ม จ่งจำาเป็นต้อง

เข้้าใจ ถ่ายทอด์ และเผยแพื่ร่์ ในสิ�งที่�ถ้้ก

ต�อง พิาไปวัดืก็ต�องท่ำาคุวามีเข�าใจนะ ผู้มี

พ้ิดืเสมีอว่า ฝรั�งที่�เขาไปวัดืเนี�ยะ เขาร้�ไหมี

ว่าไปเพืิ�ออะไร ไม่ีใช่ีว่าถ้้กลากให�ไป หรือ

ไปขบัรถ้ให� แล�วก็ไปนั�งแบบไมีเ่ข�าใจ นี�คืุอ

การไมีท่่ำาให�เขาเข�าใจ แล�วปลอ่ยให�เขาไป

ตีคุวามีเอง มัีนอาจผิู้ดืเพีิ�ยนไปไดื�เยอะ ยก

ตัวิอย่างง่ายๆ เช่น เข้าอาจจะไม่เข้้าใจว่ิา

ทำาไม อาหาร์เยอะแยะ มากมายมหาศาล

ปานนั�น ในม๊มมองข้องคนบุ๊างวัิฒนธิ์ร์ร์ม 

เข้าอาจจะบุ๊อกนี� เ ป็นอะไร์ที� ฟ่๊มเฟือย 

ส๊ร่๊์ยส๊ร่์าย ทิ�งข้ว้ิางหร่์อเปล่า ผมเช่�อว่ิา ถ้า

ใคร์มีคำาถามนี�ในใจ แล้วิไม่มีใคร์อธิ์ิบุ๊ายให้

เข้าฟัง เข้าก็คิด์อย่างนั�นนะ หร่์อการ์เข้้าไป

สวิด์มนต์ นั�งสมาธิิ์ นั�งหลับุ๊ตาเฉัยๆ มันได้์

ปร์ะโยชน์อะไร์ สิ�งเหล่านี�ต่างหากที�เร์าต้อง

ร์ะมัด์ร์ะวัิง ในการ์ถ่ายทอด์ เผยแพื่ร่์ ไม่ใช่

สามีอย่างเดี์ยวิ ลูกด้์วิย ซ่�งเป็นอีกร่๊์นหน่�ง 

ซ่�งการ์อธิิ์บุ๊ายให้เด็์กฟัง ก็ไม่เหม่อนอธิิ์บุ๊าย

ให้ผู้ใหญ่ิฟัง 

กุุหลาบ : ค่ะ แล้วท่านคิดูว่า 
ควรื่ทำาอย่างไรื่ ให้ลูกุหลานไทย
ในสัวิสั รืู่้ซึ�งถึงคุณค่าของความ

เป็นไทย เพ่ั�อเช่�อมโยงสัาย
สััมพัันธ์์กัุบเม่องไทย อันเป็น

เม่องแม่คะ

บุ๊ทควิามทยอยลงเร่์�อยๆ ในเวิปไซท์พิื่เศษเพ่ื่�อการ์นี�โด์ยเฉัพื่าะ ซ่�งมีหลายบุ๊ทควิามลง

แล้วิ ข้อให้ติด์ตามกนัไม่ว่ิาจะเป็น เร่์�องข้องเด็์กลูกคร่์�งไทย น้องเจนจิร์า ที�เป็นนักกีฬา

แบุ๊ด์มินตันทีมชาติสวิิส ร์ายนี�ผมก็รู้์จักโด์ยบัุ๊งเอิญิ ก็คิด์ว่ิาจะทำาอย่างไร์ เพ่ื่�อช่วิยเผย

แพื่ร่์ศักยภู่าพื่ข้องน้อง ให้เป็นที�รู้์จัก เพ่ื่�อเป็นแร์งบัุ๊นด์าลใจให้กับุ๊ เด็์กๆ ร่๊์นใหม่ เพื่ร์าะ

สิ�งนี�เป็นแบุ๊บุ๊อย่างที�ดี์ หร่์อให้พื่วิกเร์าได้์ช่�นชม สนับุ๊สน๊นเด็์กไทยที�มีควิามสามาร์ถ

เหล่านี� 

กุุหลาบ : สัถานเอกุอัครื่รื่าชทูต ทำางานร่ื่วมกุับหน่วยงานไทย 
เช่น คณะผูู้้แทนถาวรื่ไทยปรื่ะจำำาสัหปรื่ะชาชาติ สัถานกุงสุัล

ต่างๆ อย่างไรื่บ้าง 

เอกุอคัรื่รื่าชทตู จำกัุรื่ ี:  จริ์งๆ ต้องบุ๊อกว่ิา งานนี�สถานทูตเป็นแม่งานใหญ่ิ 

ส่วินหน่วิยงานอ่�นๆ นั�นเร์าก็เชิญิชวินให้เป็นเจ้าภู่าพื่ร่์วิม ในโอกาสต่างๆ เท่านั�น เพื่ร์าะ

หน่วิยงานอ่�นๆ ที�กล่าวิมานั�น ท่านก็มีหน้าที�หลักข้องท่านที�ต้องรั์บุ๊ผิด์ชอบุ๊อยูม่ากแล้วิ 

เร์าก็ข้อให้ช่วิยกันปร์ะชาสัมพัื่นธ์ิ์ บุ๊อกเล่าต่อๆ กัน หร่์อสำานักงานไหน ต้องการ์จัด์

กิจกร์ร์มใด์ เพ่ื่�อเป็นส่วินหน่�งข้องกิจกร์ร์มที�สถานทูตจัด์ ก็ยินดี์ สถานทูตก็ให้โจทย์ไป

แล้วิ แต่ตอนนี�ก็ยังเงียบุ๊ๆ อยูค่รั์บุ๊

กุุหลาบ : ท่านเล่าว่าสัมาคมครูื่ไทย จำัดูปรื่ะกุวดูวาดูภาพั 
สั่วนสัมาคมหญิ่งไทยจำะจำัดูแกุะสัลักุ แล้วชมรื่ม สัมาคมอ่�นๆ จำะ

จำัดูกุิจำกุรื่รื่มอะไรื่กุันบ้างค่ะ 

เอกุอัครื่รื่าชทูต จำักุรื่ี : จริ์งๆ ผมก็เชิญิชวินไปท๊กสมาคม ชมร์มนะครั์บุ๊ 

แต่ก็ยังเงียบุ๊กันอยู่ ผมให้โจทย์ไปง่ายๆ ว่ิา ไม่จำาเป็นต้องไปคิด์ค้นอะไร์ใหม่ๆ หร่์อ

พิื่เศษหร์อก ให้ทำาอะไร์ที�เร์าทำาอยูแ่ล้วินี�แหละ แต่อยากให้เพิื่�มอีกมิติ ค่อ เชิญิชวินคน

สวิิส ให้มามีส่วินร่์วิมในกิจกร์ร์มนั�นๆ เพ่ื่�อให้เห็นถ่งควิามสัมพัื่นธ์ิ์ข้องสองฝ่าย ยก

ตัวิอย่างง่ายๆ เช่น เร์าจัด์ปร์ะกวิด์อะไร์สักอย่าง เม่�อก่อนเชิญิผมไปมอบุ๊ร์างวัิล ตอน

นี� แทนที�จะเป็นผม ก็ไปเชิญินายอำาเภู่อ หร่์อนายกเทศมนตรี์ ข้องหมู่บุ้๊านที�เร์าอยู่มา

มอบุ๊ร์างวัิล มาดู์การ์แสด์ง มากินอาหาร์ข้องเร์า อะไร์แบุ๊บุ๊นี� แค่นี�เอง ไม่ต้องคิด์อะไร์

เยอะ คิด์อะไร์ที�มันยาก ผมว่ิาแค่นี�ก็แสด์งให้เห็นแล้วิหล่ะ ว่ิาเร์าได้์ร่์วิมกันสองฝ่าย ไม่

ต้องคิด์มากเร่์�องเงิน ว่ิาไม่มีเงินจะทำาได้์อย่างไร์ เร่์�องแบุ๊บุ๊นี�ไม่ต้องใช้เงินเลย 

กุุหลาบ : เป็นไปไดู้ไหมคะว่า บางทีเรื่าอาจำไม่แน่ใจำเรื่่�อง  
วัฒนธ์รื่รื่มของสัวิสั จำึงขอนำาเข้าคำาถามนี�ว่า ท่านคิดูว่าควรื่ทำา

อย่างไรื่ เพั่�อกุารื่เข้าถึงวัฒนธ์รื่รื่มของแต่ละฝ่่าย

เอกุอัครื่รื่าชทูต จำักุรื่ี : ผมคิด์ว่ิาจริ์งๆ แล้วิ เร์าเข้้าถ่งวัิฒนธิ์ร์ร์มข้องสวิิส

แล้วิ โด์ยที�เร์าไม่รู้์ตัวิ เพื่ร์าะพูื่ด์ถ่งช๊มชนไทยที�ใช้ชีวิิตอยู่ในปร์ะเทศนี� เร์าซ่มซับุ๊

วัิฒนธิ์ร์ร์มเข้าไปแล้วิ เช่น ตอนนี�เร์าก็น่าจะเริ์�มตร์งต่อเวิลาแล้วิ เร์าต้องเข้้าคิวิเป็นแล้วิ 

เป็นต้น คนสวิิสเองผมก็คิด์ว่ิา เข้าก็ซ่มซับุ๊วัิฒนธิ์ร์ร์มไทยไปแล้วิ คนใกล้ตัวิเร์าเนี�ยะ 

แน่นอนพื่ดู์ภู่าษาไทยได์บุ้้๊างหละ่ ไหวิไ้ด้์ กินอาหาร์ไทยได์ ้เผลอๆ ก็ทำาอาหาร์ไทยเปน็
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สำาหรั์บุ๊คนที�อยู่ในเม่องใหญ่ิ ที�หาธิ์ร์ร์มชาติได้์ยาก อย่างเช่นที�กร๊์งเทพื่ มองไปทาง

ไหนก็มีแต่ต่ก มองข่้�นฟ้า ก็แทบุ๊ไม่เห็นฟ้าแล้วิ เพื่ร์าะมีร์ถไฟฟ้าพื่าด์อยู่ข้้างบุ๊น ใน

ข้ณะที�สวิิส เร์ามองออกไปแค่นอกหน้าต่าง ไม่ต้องทำาอะไร์เลยนะ เร์ามองเห็น

ธิ์ร์ร์มชาติ ควิามสวิยงามข้องโลกแล้วิ ที�คนอีกมากมายไม่เห็น ซ่�งสิ�งเหล่านี�ไม่ต้อง

ซ่�อหา สำาหรั์บุ๊ตัวิผมเอง ที�นี�เป็นชีวิิตที�มีควิามส๊ข้ ถ่งแม้ค่าคร์องชีพื่จะแพื่งส๊ด์ๆ แต่

ก็มีสิ�งที�สร้์างควิามส๊ข้ให้เร์า โด์ยไม่ต้องเสียเงิน 

 อีกด้์านหน่�งค่อ สวิิสถ่งแม้จะเลก็ แตอ๊่ด์มสมบุ๊รู์ณ์ไปด้์วิยควิามรู้์ วิิทยาการ์

ทั�งหลาย มีมหาวิิทยาลัยที�ดี์ ครู์ที�เก่ง สิ�งที�สวิิสมี จะเป็นปร์ะโยชน์ต่อโลกในร์ะยะ

ยาวิ และเป็นปร์ะเทศที�เปิด์โอกาสให้คน ซ่�งเป็นสิ�งที�น่าช่�นชม เป็นปร์ะเทศที�เหมาะ

กับุ๊คนชอบุ๊ใช้ชีวิิตเรี์ยบุ๊ง่าย สมถะ ในควิามคิด์ผม ในที�ส๊ด์บัุ๊�นปลายข้องชีวิิต เร์าจะ

ต้องการ์ชีวิิตแบุ๊บุ๊นี�กันหร่์อเปล่าผมไม่แน่ใจ แต่สำาหรั์บุ๊ผมเองในที�ส๊ด์คนเร์า ก็ต้อง

กลับุ๊ค่นสู่ธิ์ร์ร์มชาติ ในช่วิงต้นข้องชีวิิต เร์าอาจต้องทำามาหากิน สร้์างเน่�อสร้์างตัวิ 

แต่เม่�อถ่งจ๊ด์หน่�ง เร์าจะต้องการ์ควิามสงบุ๊ เรี์ยบุ๊ง่าย โหยหาธิ์ร์ร์มชาติ ซ่�งที�สวิิส มี

ให้ นี�ถ้าถูกกว่ิานี� คนจะมาอีกมหาศาลเลย สำาหรั์บุ๊ผมที�ได้์มาอยูใ่นร์ะยะสั�นๆ ผมได้์

ซ่มซับุ๊สิ�งเหล่านี� เช้าต่�นข่้�นมา โด์ยเฉัพื่าะวัินอาทิตย์  โอ้โห มันเป็นอะไร์ที�มีควิาม

ส๊ข้ ค่อมันเงียบุ๊ สงบุ๊ ทำาให้ผมรู้์ส่กว่ิา ผมได้์อยู่กับุ๊ตัวิเองได้์อย่างสบุ๊ายๆ นี�ค่อ         

จ๊ด์เด่์นที�สวิิสมี แต่สำาหรั์บุ๊คนที�ชอบุ๊แสงสีเสียง ก็อาจจะไม่ชอบุ๊นะ 

 สำาหรั์บุ๊คนสวิิสเท่าที�ผมสัมผัส ก็เป็นคนเฟร์นลี�นะ และเป็นคนไม่มีวิาร์ะ

ซ่อนเร้์น ไม่ค่อยได้์ยินเร่์�องการ์แบุ่๊งแยก เหยียด์ผิวิ เข้ามองคนในฐานะที�เป็นเพ่ื่�อน

มน๊ษย์ แต่อันนี�ผมไม่กล้าพูื่ด์ร้์อยเปอร์์เซ็นต์ เพื่ร์าะผมใช้เวิลาอยู่ที�นี�น้อย คนที�อยู่

มานานอาจมีข้้อโต้แย้งก็ได้์ แต่ผมมองในภู่าพื่ร์วิมว่ิา คนที�นี�อยูกั่บุ๊ธิ์ร์ร์มชาติ ไม่ต้อง

ไปแก่งแยง่ ควิามเครี์ยด์ก็ไม่เกิด์ ก็อาจทำาให้จิตใจดี์หร่์อเปล่า อันนี�เป็นควิามคิด์เห็น

ส่วินตัวินะ

กุุหลาบ :  ค่ะ มาถึงคำาถามสุัดูท้ายแล้วค่ะ หลังจำากุความ
สััมพัันธ์์ไทย-สัวิสั 90 ปี ผู่้านไป ท่านทูตมีความสััมพัันธ์์กัุบ

ชุมชนไทยในสัวิสั 3 ปี ท่านมีอะไรื่อยากุแนะนำาให้พัวกุเรื่าสัาน
ต่อ เพั่�อปรื่ะโยชน์สัูงสุัดูของทั�งสัองปรื่ะเทศ (อาหารื่ไทยก็ุดัูง

แล้ว นวดูไทยก็ุดูังแล้ว ยังมีอะไรื่อีกุไหมคะ) 

เอกุอัครื่รื่าชทูต จำักุรื่ี : จริ์งๆ ผมพูื่ด์อยู่เสมอนะครั์บุ๊ว่ิา ผมภูู่มิใจช๊มชน

ไทยในสวิิสมาก เปน็ช๊มชนที�เข้้มแข็้ง เคาร์พื่ในกฎกตกิา ร์ะเบุ๊ยีบุ๊ ไม่สร้์างปัญิหา อัน

นี�มองในภู่าพื่ร์วิมนะครั์บุ๊ (เพื่ร์าะอาจมีบุ๊างคนบุ๊อกว่ิา ปัญิหาก็มี) ด้์วิยเหต๊นี�ทำาให้

คนไทยไปที�ไหน ก็เป็นที�รั์ก ที�ช่�นชม ข้องสังคมสวิิส ที�อยู่ร์อบุ๊ตัวิ เร์าไปอยูใ่นช๊มชน

ไหน ก็มีแต่เพ่ื่�อน มีแต่คนรั์ก เน่�องจากควิามโอบุ๊อ้อม อารี์ มีนำ�าใจ เมตตา ซ่�งเป็น

ลักษณะเฉัพื่าะข้องคนไทย ส่วินคนไทยที�ทำางาน เท่าที�ผมทร์าบุ๊ก็เป็นแร์งงาน

ค๊ณภู่าพื่ ข้ยัน อด์ทน ท่๊มเท เป็นที�รั์กข้องนายจ้าง ข้องเพ่ื่�อนร่์วิมงาน นอกจากนั�น

ผู้ที�ปร์ะกอบุ๊อาชีพื่ที�เป็นสัญิลักษณ์ข้องเร์า อย่างที�ก๊หลาบุ๊พูื่ด์ ทั�งงานเกี�ยวิกับุ๊อาหาร์ 

การ์นวิด์ไทย เร์าก็คงต้องเน้นยำ�ากันว่ิา ต้องรั์กษาควิามเป็นไทยที�แท้จริ์งกับุ๊อาชีพื่ 

นั�นๆ ไว้ิ แน่นอนเร์าก็ต้องเจอกับุ๊ควิามท้าทาย อย่างคนที�อยู่ในวิงการ์อาหาร์ ก็อาจ

ถูกท้าทายจากอาหาร์ข้องคนอ่�นๆ หร่์อคนที�แอบุ๊อ้างเอาช่�อไทย ไปทำาให้เสียหาย 

เป็นช่�อไทย แต่พื่อเข้้าไปจริ์งๆ ไม่ใช่ สิ�งนี�เร์าต้องช่วิยกัน ทั�งสมาคมอาหาร์ไทย หร่์อ

คนที�ทำาร้์านอาหาร์ไทย ก็อย่าอ่อนไหวิไปกับุ๊กร์ะแสเหล่านี� อาหาร์ไทยเป็นอย่างไร์ 

เอกุอัครื่รื่าชทูต จำักุรื่ี : ผมคิด์ว่ิา

เร่์�องนี� คร์อบุ๊ครั์วิมีควิามสำาคัญิมากครั์บุ๊ ในการ์

ปลูกฝัง ชี�แนะอธิิ์บุ๊าย แต่ตัวิเร์าเอง ผู้อธิิ์บุ๊าย 

ต้องเข้้าใจอย่างถูกต้องซะก่อน และผมเช่�อว่ิา

แต่ละคนจะมีวิิธีิ์ มีเทคนิคในการ์อธิิ์บุ๊าย ซ่�งไม่มี

แบุ๊บุ๊แผนตายตัวิหร์อก ว่ิาจะต้องพูื่ด์อยา่งไร์ สิ�ง

สำาคัญิ ค่อ เร์าต้องชัด์เจนก่อน ที�จะอธิิ์บุ๊าย บุ๊าง

เร่์�องเร์าต้องไปหาควิามรู้์เพิื่�มเติมจากผู้ที�รู้์จริ์ง 

คงไม่ไปถามกูเกิ�ลซะทีเดี์ยวิ คงต้องหาควิามรู้์

จากหลายแหล่ง เพื่ร์าะกูเกิ�ลก็มีทั�งบุ๊วิกและลบุ๊

นะครั์บุ๊ นอกจากคร์อบุ๊คร์ัวิแล้วิ วัิด์ก็เป็นอีก

สถานที�หน่�ง ที�มีส่วินในการ์ปลูกฝังในเร่์�อง       

ค่านิยม วัิฒนธิ์ร์ร์ม ควิามเป็นไทยในด้์านศาสนา 

โด์ยเฉัพื่าะเด็์กผู้ชาย เพื่ร์าะเข้ามีโอกาสไปบุ๊วิช

เรี์ยนที�วัิด์อยู่ เท่าที�ผมเห็น และร์วิมทั�งสิ�งที�

สมาคมทั�งหลายทำาอยู่ โด์ยเฉัพื่าะสมาคมที�มี

โร์งเรี์ยนสอนภู่าษาไทย สิ�งนี�ชัด์เจนมาก ครู์ก็จะ

เป็นบุ๊๊คคลอกีกล่๊มหน่�ง ที�มีบุ๊ทบุ๊าทสำาคัญิในการ์

ปลูกฝัง ถ่ายทอด์ควิามเป็นไทยให้เด็์กๆ เพื่ร์าะ

แน่นอนบุ๊างคร์อบุ๊ครั์วิ พ่ื่อแม่พูื่ด์ไม่ฟัง ต้องให้

ครู์พูื่ด์ ไม่รู้์ที�นี�เป็นไหมนะ แต่ที�เม่องไทยเป็น

แบุ๊บุ๊นี�ก็มีให้เห็น หร่์อไม่ก็ต้องให้เพ่ื่�อนพูื่ด์  

เพื่ร์าะฉัะนั�นก็เหม่อนกัน ครู์ก็ต้องรู้์และเข้้าใจ

ปร์ะเด็์นที�จะพูื่ด์ให้ชัด์เจนซะก่อน ที�จะไปพูื่ด์ให้

เด็์กฟังใช่ไหมครั์บุ๊ เพื่ร์าะตร์งนี�สำาคัญิ เพื่ร์าะเด็์ก

เข้าก็มีเพ่ื่�อน ซ่�งเป็นเด็์กอีกวัิฒนธิ์ร์ร์ม ถ้าเข้านำา

สิ�งที�รั์บุ๊รู้์มา ไปบุ๊อกเพ่ื่�อนต่อ แล้วิถ้าต้นทางผิด์ 

ก็จะพื่าผิด์กันไปใหญ่ิ จริ์งมั�ยครั์บุ๊ นี�ค่อเร่์�อง

สำาคัญิที�ต้องร์ะมัด์ร์ะวัิง

กุุหลาบ :  มาถึงเรื่่�องเกีุ�ยวกัุบ   
สัวิสับ้างนะคะว่า  สัวิตเซอร์ื่แลนดู์   
ใ น สั า ย ต า ข อ ง ท่ า น เ ป็ น อ ย่ า ง ไ รื่

เอกุอคัรื่รื่าชทตู จำกัุรื่ ี: ครั์บุ๊สำาหร์บัุ๊

ผมซ่�งมาอยู่ไม่นาน เหม่อนกับุ๊พื่วิกเร์าที�อยู่กัน

มาเป็นสิบุ๊ปีนะ ผมคิด์ว่ิาสวิิสเป็นปร์ะเทศเล็กๆ 

ที�มีเอกลักษณ์เฉัพื่าะตัวิหลายๆ เร่์�อง ไม่ว่ิาเร่์�อง

ภู่าษา มีทั�งควิามแพื่งอยู่ในตัวิ แต่ในข้ณะ

เดี์ยวิกันก็มี ธิ์ร์ร์มชาติ มีค๊ณภู่าพื่ชีวิิต ที�ไม่ต้อง

ลงท๊น ไม่ต้องเสียเงิน ซ่�งอาจจะหายากจาก

ปร์ะเทศอ่�นนะ โด์ยเฉัพื่าะอย่างยิ�งบุ้๊านเร์า 
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ก็ต้องเป็นอย่างนั�น ไม่ใช่อาหาร์ไทยตามใจลูกค้า ก็คงพูื่ด์ไม่ได้์เต็มปากว่ิา นี�ค่ออาหาร์

ไทย ส่วินคนที�ทำาร้์านนวิด์ ร้์านสปาก็มีควิามท้าทายแน่ๆ อยูแ่ล้วิ โด์ยที�เร์าเข้้าใจกันดี์

ว่ิามันค่ออะไร์ ซ่�งเร์าต้องยน่หยัด์ เข้้มแข็้ง ยด่์มั�นในควิามถูกต้อง ในควิามเป็นไทยแท้ๆ 

ข้องเร์า อย่าโอนอ่อนไปกับุ๊สิ�งยั�วิยวิน ที�เป็นผลกร์ะทบุ๊ 

 แต่ที�สำาคัญิที�ส๊ด์ ผมอยากให้คนไทยท๊กคนที�อยู่ในสวิิส มีควิามรั์ก ควิาม

ปร์าร์ถนาด์ี ให้กันและกัน เร์าทำากันอยู่แล้วิ แต่อยากให้ข้ยายวิงออกไปกวิ้างข่้�น ได้์    

เชี�อมต่อกัน ใคร์ที�ยังมีโลกส่วินตัวิสูงอยู ่ก็อยากให้เปิด์ออกมามีเคร่์อข่้าย ร่์วิมกิจกร์ร์ม

กับุ๊สมาคม ชมร์มต่างๆ ที�มีอยู่มากมาย ซ่�งล้วินแต่มีเจตนาดี์ต่อสังคมไทย สังคมสวิิส 

ทั�งนั�น ออกมาทำาสิ�งที�มีปร์ะโยชน์ มาสร้์างพื่ลังข้องสังคมไทย และแน่นอนที�ส๊ด์ ถ้ามี

โอกาส ก็อยากให้ตอบุ๊แทนแผ่นดิ์นสวิิสค่นไปบุ้๊าง เร์ามาอาศัยอยูบุ่๊นผ่นแผ่นดิ์นนี� ที�เร์า

ถ่อว่ิาเป็นบุ้๊านหลังที�สองข้องเร์า หลายคนพูื่ด์อย่างนั�น 

 เพื่ร์าะฉัะนั�นเร์าก็ควิร์ทำาปร์ะโยชน์ให้กับุ๊บุ้๊านหลังนี�ด้์วิย โด์ยใช้ควิามเป็น     

คนไทยข้องเร์านี�แหละ ซ่�งเร์ามีต้นท๊นสูงมาก เดิ์นไปเจอคนสวิิส บุ๊อกว่ิาเร์าเป็นคนไทย 

ส่วินใหญ่ิเข้ารู้์จักเม่องไทย ในแง่ม๊มที�ดี์ แต่ก็แน่นอน มีคนสวิิสหลายคนไม่รู้์จัก

ปร์ะเทศไทย ก็เร์านี�แหละที�ต้องทำาให้เข้ารู้์จัก คนไทยที�ดี์ ในฐานะทูตวัิฒนธิ์ร์ร์ม ให้คน

สวิิสรู้์จักปร์ะเทศไทยมากช่�น ทำาอะไร์ดี์ๆ ตอบุ๊แทนแผ่นดิ์นสวิิส ซ่�งเร์าก็ทำาอยู่แล้วิ  

และ สัุดูท้ายอยากุเน้นให้คนไทย
มีความรื่ักุ ความสัามัคคี รื่ะหว่างกุัน 

อยากเห็น เป็นควิามฝันอย่างหน่�งเลยนะ ที�เห็นคนไทยทั�งปร์ะเทศสวิิส เช่�อมโยงกัน

หมด์ รู้์จักกันหมด์ พูื่ด์ช่�อมาป๊�บุ๊ รู้์เลยว่ิาคนนี�อยูต่ร์งนั�น คนนั�นอยู่ตร์งนี� คนนี�ทำาอะไร์ 

เพื่ร์าะสิ�งเหล่านี�จะแสด์งให้เห็นในยามวิิกฤติที�ผ่านมา คนไทยช่วิยกัน คนนั�นไม่สบุ๊าย 

คนนี�ออกจากบุ้๊านไม่ได้์ ก็มีการ์นำาอาหาร์ไปแข้วินให้ที�หน้าบุ้๊าน เอายา เอาหน้ากาก

อนามัยไปให้ ซ่�งสิ�งเหล่านี� ผมเช่�อว่ิามันไม่ได้์เกิด์ข่้�นทั�วิไปนะ และมันก็ไม่ได้์เกิด์ข่้�นด้์วิย

สถานการ์ณ์บัุ๊งคับุ๊หร์อก มันเป็นสิ�งที�อยูใ่นจิตสำาน่กข้องเร์า ที�ถูกปลูกฝังมา อยูใ่นสาย

เล่อด์ว่ิา คนไทยต้องไม่ทิ�งกันซิ เพื่ร์าะฉัะนั�นถ้าเร์าร์วิมกันได้์ มีเคร่์อข่้ายที�ดี์ ชักพื่ากัน

กุุหลาบ : จำากุกุารื่ที�ไดู้พัูดูคุยกัุบ
ท่านในช่วงเวลาปรื่ะมาณ 1.30 ชั�วโมง 
ทำาให้ตัวหนูเองไดู้ฉุกุคิดูหลายๆ เรื่่�อง 
จำากุมุมมองของผูู้้ใหญ่่ และคิดูว่า
สัมาชิกุของเรื่า เม่�อไดู้อ่านกุ็จำะไดู้รื่ับ
รืู่้ ทำาความเข้าใจำกุับสิั�งที�ท่านให้ข้อคิดู

กุับพัวกุเรื่านะคะ 

 ท้ายนี � . ..ข้อกร์าบุ๊ข้อบุ๊พื่ร์ะค๊ณท่าน

เอกอัคร์ร์าชทูต จักร์ี ศร์ีชวินะ เป็นอย่างมาก

ที �ให้เกียร์ติสมาคมหญิิงไทยเพื่่ �อหญิิงไทย และ

ตัวิหนูเอง ที �ได์้มานั �งพืู่ด์ค๊ยกับุ๊ท่านในวิันนี �ค่ะ 

และสำาหร์ับุ๊ท่านใด์ ต้องการ์ชมวิิด์ี โด์การ์

สัมภู่าษณ์ ก็สามาร์ถด์ูได์้ที �

 https://youtu.be/W4wYedbLM9w

 และหากพีิ�น�องสมีาชีิกสนใจเข�าไปชีมี 

อ่านเรื�องราว ผู้ลงาน และรายละเอียดืต่างๆ ของ

การเฉลิมีฉลองในโอกาสนี� ก็สามีารถ้เข�าไป

ติดืตามีไดื�ที่� 
https://thaiswiss90years.org/

https://www.facebook.com/thaiswiss90years

ไปในทางที�ดี์ ทำาปร์ะโยชน์ ทำาในสิ�งที�ดี์ ออกห่างจากสิ�งที�ไม่ดี์บุ้๊าง แล้วิใช้ชีวิิตอย่างมี

ควิามส๊ข้ อย่างคนที�มีต้นท๊นสูง ในปร์ะเทศนี� เร์าไปไหนมาไหน ไม่มีใคร์ตั�งข้้อรั์งเกียจ

เร์า 

 นี�คนไทย ต้องหนีให้ไกล มันไม่ใช่ ซ่�งจริ์งๆ มี

แต่คนวิิ�งเข้้าหา เธิ์อทำากับุ๊ข้้าวิไทยใหฉั้ันกินหน่อย สอน

ฉัันหน่อย นวิด์ให้ฉัันหน่อย สิ�งเหล่านี�อยูร่์อบุ๊ตัวิเร์าเลย

นะ ข่้�นอยูกั่บุ๊ว่ิา เร์าจะใช้ท๊กวิินาทีให้มีปร์ะโยชน์ร่์เปล่า 

เปิด์ตัวิออกมา ร่์วิมกิจกร์ร์มกับุ๊สมาคม ชมร์ม ไปวัิด์

บุ้๊าง ติด์ตามข้้อมูลข่้าวิสาร์บุ้๊าง นี�เป็นควิามฝันที�อยาก

เห็นสิ�งเหล่านี�เกิด์ข่้�น ซ่�งผมเช่�อว่ิาท๊กคนทำาได้์ ถ้าเร์า

ลองฉ๊ักคิด์นิด์น่ง ว่ิาสิ�งเหล่านี�ไม่ได้์ยากเลย เดี์�ยวินี�

สะด์วิกจะตาย อยู่บุ้๊านแบุ๊บุ๊นี� ก็ค๊ยกันได้์แล้วิ ไม่เห็น

ต้องออกไปไหนเลย ค๊ยกันสัก 10-15 นาที ก็ได้์แล้วิ 

ช่วิยคลายเหงา สำาหรั์บุ๊คนที�ขี้�เหงา การ์ค๊ยกันเกิด์ควิาม

รู้์ เกิด์ปัญิญิา บุ๊างเร่์�องเร์ารู้์ เข้าไม่รู้์ บุ๊างเร่์�องเข้ารู้์ เร์า

ไม่รู้์ ได้์แลกเปลี�ยนกัน ทั�งเร่์�องดี์ และเร่์�องไม่ดี์ที�เกิด์ข่้�น

ว่ิา ไม่ควิร์ทำานะ นี�ค่อสิ�งที�ผมอยากฝากไว้ิครั์บุ๊ 
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 อีกหน่�งกร์ณีที�เป็นปัญิหาก็ค่อ 

เจ้าข้องที�ดิ์นต้องการ์จะข้ายที�ดิ์น แต่

เจ้าข้องบุ้๊านไม่ยอมย้ายออก กร์ณีนี�

เจ้าข้องที�ด์ิน สามาร์ถทำาการ์ข้ายที�ด์ินได้์

เลย และทำาการ์ฟ้องร้์องให้เจ้าบุ้๊านย้าย

ออก โด์ยอาจจะต้องเสียค่าข้นย้ายให้กับุ๊

เจ้าข้องบุ้๊าน หร่์อวิิธีิ์ที�ดี์ที�ส๊ด์ ค่อเอาโฉันด์

ที�ดิ์นไปที�เข้ต พื่ร้์อมทะเบีุ๊ยนบุ้๊านตัวิจริ์ง 

แล้วิเปลี�ยนช่�อเจ้าบุ้๊านให้เป็นช่�อเดี์ยวิกับุ๊

เจ้าข้องที�ดิ์น

 ส่วินอีกหน่� ง ปัญิหาสำาห รั์บุ๊

เจ้าข้องที�ดิ์นที�พื่บุ๊เห็นกันได้์มาก ก็ค่อ 

เจ้าข้องที�ดิ์นปล่อยให้ผู้อ่�น อาศัยอยู่บุ๊น

ที�ดิ์น โด์ยไม่มีสัญิญิาเช่า และให้ผู้ที�อาศัย

อยู่นั�น เป็นเจ้าบุ้๊านในทะเบีุ๊ยนบุ้๊าน ซ่�ง

ตร์งนี�เจ้าข้องที�ดิ์นอาจจะต้องการ์ให้     

เจ้าบุ้๊าน หร่์อเจ้าข้องบุ้๊าน เป็นผู้ดู์แลที�ดิ์น

ให้ หร่์อด้์วิยเหต๊ผลอ่�นใด์ก็ตาม หากเป็น

ที�ดิ์นที�มีโฉันด์ เม่�อเวิลาผ่านไปเกิน 10 ปี 

โด์ยที�เจ้าข้องที�ดิ์นไม่ได้์มาดู์แลที�ดิ์น ที�มี

เจ้าบุ้๊านมาอยู่อาศัยเลย เจ้าข้องบุ้๊านอาจ

จะใช้ข้้ออ้างทางกฎหมายมาอ้างในการ์

คร์อบุ๊คร์องปร์ปักษ์ เพ่ื่�อให้ได้์กร์ร์มสิทธิิ์�

ในที�ดิ์นจากเจ้าข้องที�ดิ์นตัวิจริ์งได้์  

 ยิ� ง ถ้ าหากเจ้าข้องที� ดิ์น ถ่อ

เอกสาร์สิทธิิ์ ที� ดิ์นเป็น นส.3 หร่์อ          

นส.3 ก. แล้วิเจ้าข้องบุ้๊านมีการ์อ้างว่ิา ได้์

แยง่การ์คร์อบุ๊คร์องมาเป็นร์ะยะเวิลาเกิน 

1 ปี โด์ยที�เจ้าข้องที�ดิ์น ไม่ได้์มีการ์โต้แย้ง

หร่์อฟ้องร้์องการ์อา้งสิทธิิ์ดั์งกล่าวิ เจ้าข้อง

ที�ดิ์นก็อาจจะเสียสิทธิิ์การ์คร์อบุ๊คร์อง

ที�ดิ์นนั�นได้์ เพื่ร์าะฉัะนั�นเจ้าข้องที�ดิ์นหาก

มีควิามจำาเป็นจะต้องให้ผู้อ่�น หร่์อญิาติ

ก็ตาม มาอาศัยอยู่บุ๊นที�ดิ์นข้องตัวิเอง ก็

ควิร์ทำาสัญิญิาเป็นลายลักษณ์อักษร์ และ

ร์ะบุ๊๊ให้ชัด์เจนว่ิา ผู้ที�เข้้ามาอาศัยบุ๊นที�ดิ์น

ข้องตนเองนั�น อยู่ในฐานะผู้เช่า หร่์อเป็น

เพีื่ยงเจ้าบุ้๊าน หร่์ออย่างอ่�น เพ่ื่�อป้องกัน

ไม่ให้เกิด์การ์คร์อบุ๊คร์องปร์ปักษ์...ป้องกัน

ไว้ิดี์กว่ิาแก้นะคะ..

 ดั์งนั�นหากคิด์จะใช้งบุ๊ปร์ะมาณ

ในการ์สร้์างบุ้๊านสักหลัง สิ�งที�ดี์ที�ส๊ด์ก็ค่อ 

ให้สร้์างบุ้๊านบุ๊นที�ดิ์นข้องตนเอง เพื่ร์าะ

หากเกิด์ปัญิหา ไม่ว่ิาจะเป็นการ์ทะเลาะ

เบุ๊าะแว้ิงกัน หร่์อเจ้าข้องที�ดิ์นต้องการ์

ข้ายที�ดิ์น ส๊ด์ท้ายก็เป็นเร์าเองที�ต้องย้าย

ออก

 ผู้มีกร์ร์มสิทธิิ์�ในตัวิบุ้๊าน จ่งเป็น

เจ้าข้องที�ดิ์นดั์งกล่าวิ ถ่งแม้เจ้าข้องบุ้๊านจะ

มีช่�อเป็นเจ้าบุ้๊านในทะเบุ๊ียนร์าษฏิร์์ก็ตาม 

แต่ไม่ได้์มีกร์ร์มสิทธิิ์�ในบุ้๊านหร่์อที�ดิ์นแปลง

นี�เลย

                  เร่์�องจากเม่องไทยกฎหมีาย

โดืย ก.ไตรคุำา

เจ�าของบ�าน 
กับเจ�าของท่ี �ดื ิน       
ชีื �อไมี่ตรงกัน  สรุปแล�วบ�านเป็นของใคุร ?

 ใคร์ที�กำาลังคิด์จะสร้์างบุ้๊าน หร่์อมีบุ้๊านอยูแ่ล้วิ ไม่ว่ิาจะเป็นทรั์พื่ย์สินดั์�งเดิ์มที�

เป็นมร์ด์กตกทอด์มา ค๊ณเคยตร์วิจสอบุ๊ดู์ก่อนหร่์อไม่ ว่ิาบุ้๊านที�ค๊ณอยู่อาศัย หร่์อลงท๊น

สร้์างมา และมีช่�อเป็นเจ้าบุ้๊าน  ตั�งอยู่บุ๊นที�ดิ์นข้องค๊ณเองหร่์อเปล่า ถ้าคำาตอบุ๊ข้้างบุ๊นว่ิา 

“ใช่ี” ก็คงไม่มีปัญิหาอะไร์ แต่ถ้าในกร์ณีเจ้าข้องบุ้๊าน และเจ้าข้องที�ดิ์นมีช่�อไม่ตร์งกันล่ะ 

จะทำาอย่างไร์ แล้วิบุ้๊านข้องเร์าจะตกเป็นข้องเจ้าข้องที�ดิ์นหร่์อไม่ หาคำาตอบุ๊ได้์จาก

บุ๊ทควิามนี�

 ส่วินใหญิ่ปัญิหาโลกแตกนี� จะเกิด์ข่้�นได้์หลายกร์ณี แต่ปัญิหาที�พื่บุ๊บุ๊่อยที�ส๊ด์ 

ค่อ กร์ณีที�เจ้าข้องบุ้๊านไปสร้์างบุ้๊าน ในที�ดิ์นที�เป็นมร์ด์กตกทอด์ หร่์อมีการ์ไปสร้์างบุ้๊าน

บุ๊นที�ดิ์นข้องคนอ่�น อาจจะเป็นที�ดิ์นข้องค๊ณพ่ื่อ ค๊ณแม่ หร่์อที�ดิ์นข้องพีื่�ๆ น้องๆ ดั์งนั�น

ใคร์ที�กำาลังปร์ะสบุ๊กับุ๊ปัญิหาเหล่านี� หร่์อกร์ณีอ่�นๆ จากการ์ไปสร้์างบุ้๊านบุ๊นที�ดิ์นข้องคน

อ่�นก็ตาม สิ�งสำาคัญิที�จะต้องรู้์ก็ค่อ หากเร์าไปสร้์างบุ้๊านบุ๊นที�ดิ์นข้องคนอ่�น บุ้๊านก็จะกลาย

เป็นส่วินหน่�งข้องที�ดิ์นแปลงนั�นไปเลย
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กักกัก
ตัว  ตัว  

แต่             

ไ ม่ี    ไ ม่ี    กั ก ใ จกั ก ใ จ

ฟังคุล�ายๆเพิลงเนอะ

 “ขังตัว็.. อย่าขังหัว็ใจัดีกว็่า...” 
ใคุรทั่นฟังเพิลงนี�บ�างเอ่ย แต่นี�ไม่ีถึ้งขนาดื

 “ขัง” เขาเรียกให�ซึ่อฟท์่ลงมีาหน่อยว่า 

“กักตัว็” น่ะ

 

ผู้้�ถ้้กกักตัว ให�คุวามียินยอมีไปอย่้ในที่�จำากัดื หรือ

ที่�ว่า สมัีคุรใจ เพืิ�อแลกกับการไดื�เข�าเมืีองไท่ย 
น่าจะเป็นปร์ะเทศเดี์ยวิในโลกไหม ที�รั์ฐบุ๊าลจัด์พ่ื่�นที�ควิบุ๊ค๊มโร์ค โด์ย

ให้ผู้เดิ์นทางเข้้าปร์ะเทศไทย ต้องกักตัวิในพ่ื่�นที�       ที�รั์ฐกำาหนด์ 

สำาหรั์บุ๊คนไทยส่วินหน่�งจะได้์รั์บุ๊การ์กักตัวิฟรี์ และผู้ที�ไม่สามาร์ถร์อ

รั์บุ๊โควิต้าฟรี์ ซ่�งมีจำานวินจำากัด์ ร์วิมทั�งชาวิต่างชาติ จะต้องเสียค่า

ใช้จ่ายเอง โด์ยเล่อกจากร์ายช่�อโร์งแร์มที�ทางรั์ฐกำาหนด์ การ์ร์ะบุ๊าด์

ข้องไวิรั์สโควิิค 19 ตั�งแต่ปลายเด่์อนมีนาคม 2563 ผู้ใด์จะเดิ์นทาง

เข้้าร์าชอาณาจักร์ไทย จะต้องเข้้าไปอยูใ่นที�กักกัน 14 วัินเต็มๆ โด์ยที�

วัินแร์กที�เข้้าพัื่กนับุ๊เป็นวัินที� 0 และวัินที�ออกจากที�พัื่กก็ไม่นับุ๊ร์วิม

ใน 14 วัินนั�น จ่งต้องอยูใ่นที�กักตัวิ ร์วิม 15 ค่น 16 วัิน ด้์วิยปร์ะการ์

ฉัะนี�

โดืย ต�นข�าว

 การกักตัว็ในประเทศไทย ต้องเข้าไปอยู่ ใน 
สถานที� ที�ทางรัฐบีาลกำาหนดให้ โดยทั�ว็ไปคือ ที�โรงแรม 
ที�มีให้ตั�งแต่ อยู่ฟรี กินฟรี ตรว็จัโรค (โคว็ิด )ฟรี (เรียก 
SQ = State Quarantine) จันถึงที�ต้องจั่ายค่าใช้จั่าย
เอง (ASQ = Alternativ State Quarantine) มีราคา
ตั�งแต่ สามหมื�นกว็่าบีาท ไปจันถึง มากกว็่าหนึ�งแสน

บีาท แล้ว็แต่ว็่าต้องการโรงแรมกี�ดาว็

 การ์กักตัวิที�รั์ฐจ่ายให้แก่คนไทย (เท่านั�น) มีโควิต้าจำากัด์ 

ในแต่ละเที�ยวิบิุ๊นจากทั�วิโลก ใคร์จำาเป็นต้องเดิ์นทางแต่ไม่ได้์รั์บุ๊ 

โควิต้า หร่์อที�เป็นชาวิต่างชาติ ก็จำาเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ซ่�ง

ต่างก็ร้์องโอ�กๆ ว่ิาแพื่งๆๆ แต่สำาหรั์บุ๊ 15 ค่น 16 วัิน ที�ไม่ต้องทำา

ไร์เลย นอกจากกนิ (มีอาหาร์ใหวั้ินละ 3 ม่�อ) เพื่ยีงห้ามออกไปนอก

ห้อง ก็เดิ์นวินๆ หร่์อนอนเลน่ไป เพื่ร์าะใหอ้ยูห้่องละหน่�งคนเทา่นั�น 

ยกเว้ินคู่สมร์ส หร่์อมีลูกเล็ก ที�ต้องอยู่กับุ๊พ่ื่อแม่ กับุ๊ร์วิมบุ๊ริ์การ์

ตร์วิจโร์คไวิรั์ส อย่างน้อย 2 ครั์�ง ตร์วิจวัิด์อ๊ณหภูู่มิและร์ายงาน

อาการ์(เผ่�อมีผิด์ปกติ) อีกวัินละครั์�ง ถ้าอยู่แบุ๊บุ๊เสียตังค์ จะมี

พื่นักงานมาช่วิยทำาควิามสะอาด์ห้องพัื่ก แต่ข้องรั์ฐที�ให้บุ๊ริ์การ์ฟรี์ 

เข้าให้ทำาเอง ไม่มีใคร์ย่างเข้้ามาห้องเร์าเด็์ด์ข้าด์ ต่างคนต่างก็กลัวิ 

(โร์ค) ค่ะ

 ที�ปร์ะเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ หร่์อในย๊โร์ป การ์กักตัวิ ค่อ

การ์อยู่ในบุ้๊าน ดู์แลตนเอง เพ่ื่�อที�จะให้คนอ่�นปลอด์ภัู่ย โด์ยที�เร์า

จะไม่เป็นผู้แพื่ร่์เช่�อสู่คนอ่�น เม่�อเร์าผ่านมาจากเข้ตพ่ื่�นที�สีแด์ง หร่์อ

ไปสัมพัื่นธ์ิ์ใกล้ชิด์กับุ๊ผู้ติด์เช่�อ นั�นค่อ ต้องรั์บุ๊ผิด์ชอบุ๊ด้์วิยตนเอง 

ไม่มีคนมาบัุ๊งคับุ๊ให้อยู่ในกร์อบุ๊ ผลค่อคนติด์เช่�อกร์ะจายร์วิด์เร็์วิ 

เพิื่�มจำานวินข่้�นเร่์�อยๆ จนกร์ะทั�งหลายปร์ะเทศในยโ๊ร์ป (ข้ณะเขี้ยน 

ปลายเด่์อนธัิ์นวิาคม 2563) ต้อง lock down อีกครั์�ง ข้ณะเดี์ยวิกัน 

ในปร์ะเทศไทย ที�เริ์�มเพิื่�มเที�ยวิบิุ๊น คนไทยจากต่างปร์ะเทศ และ

ให้นักท่องเที�ยวิเข้้าปร์ะเทศ แม้จะมีมาตร์การ์การ์กักตัวิที�เข้้มงวิด์ 

ก็มีการ์นำาเข้้าผู้ติด์เช่�อเพิื่�มข่้�นท๊กวัิน แต่จำานวินผู้ติด์เช่�อยังตำ�าเม่�อ

เทียบุ๊กับุ๊ปร์ะเทศอ่�น อีกอย่างหน่�ง คนไทยไม่ด่์�อ และเข้้มงวิด์ซ่�ง

กันและกัน เร่์�องการ์ใส่หน้ากากอนามัย (ปร์ะเทศอ่�นมีปร์ะท้วิง ถ้า

ถูกบัุ๊งคับุ๊ให้ใส่หน้ากากอนามัย?)

 จะไม่เล่าว่ิาก่อนเดิ์นทางต้องเตรี์ยมเอกสาร์อะไร์บุ้๊าง จ่ง

จะเข้้าปร์ะเทศได้์ ไม่ใช่ปัญิหาใหญ่ิ สอบุ๊ถามได้์จากสถานทูตไทย

ท๊กแห่ง ด่์านนี�ง่ายมาก แต่ด่์านที�ยากกว่ิาค่อ เม่�อเข้้าไปสถานที�

กักตัวิ เตรี์ยมตัวิ เตรี์ยมใจ หาข้้อมูลไว้ิก่อนเถิด์ ว่ิาทำาอย่างไร์ให้

ผ่านบุ๊ททด์สอบุ๊นี�

 กักตัวิ แต่ไม่กักใจ นั�นอย่างไร์เล่า...... ลองน่กถ่งภู่าพื่ที�

ต้องอยู่ในที�จำากัด์ 15 ค่น ถ้าสภู่าพื่จิตไม่ดี์ จะท๊กข์้ข้นาด์ไหน คน

เร์าจะท๊กข์้ ส่วินใหญ่ิก็เพื่ร์าะ “ไม่ได้์ดั์�งใจ” จริ์งแท้ นี�แหละ ค่อ

เวิลาที�เร์าจะได้์ฝึก “ท่ำาใจ” 
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 เริ์�มด้์วิยการ์ “บริหารเวลา”  ที�มีเหล่อเฝือ ออกไป

เดิ์นข้้างนอกไม่ได้์ พ่ื่�นที�จำากัด์ ถ้าไม่ได้์เตรี์ยมอ๊ปกร์ณ์ออกกำาลังไปด้์วิย 

ก็เดิ์นวินๆ  เดิ์นเร็์วิ เดิ์นช้าตามกำาลัง วิิ�งอยู่กับุ๊ที� อ๊�บุ๊ส์ จะกร์ะโด์ด์เสียง

ดั์ง ก็เกร์งใจควิามสงบุ๊ส๊ข้ข้องคนที�พัื่กอยูใ่นห้องชั�นล่าง  แต่การ์อยูห้่อง

แอร์์นานๆ ข้นาด์นั�น ไม่ไหวิมั�ง ปิด์บุ้๊างดี์กว่ิา ยิ�งตอนออกกำาลัง ปิด์เถอะ 

เหม่อนทำาโยคะร้์อนไง ให้เหง่�อออกได้์เต็มที� เพ่ื่�อส๊ข้ภู่าพื่ ห้องส่วินใหญ่ิ

ไม่มีนอกชาน แต่หน้าต่างห้องบุ๊านใหญ่ิๆ เปิด์ม่าน รั์บุ๊แด์ด์ นอน

อาบุ๊แด์ด์ไปเลยจ้า เล่อกได์้ตามชอบุ๊ จะให้ร้์อนข้นาด์ไหน ตามเวิลา

แสงแด์ด์เลย ช่วิงแด์ด์จัด์ๆ วัิด์อ๊ณหภูู่มิได้์ถ่ง 34-35 องศา ทีเดี์ยวิ มี

มาส์คหน้าเตรี์ยมไปด้์วิย ชิลๆ เพิื่�มข่้�น  เปิด์เพื่ลง ฟังเสียงคล่�น แล้วิ

หลับุ๊ตา มโนภู่าพื่ว่ิาอยูช่ายหาด์ พื่อได้์อยู ่ฮีาฮีา มีหนังส่อที�ชอบุ๊ติด์ม่อ

ไปด้์วิยก็ดี์นะ ใคร์ชอบุ๊งานฝีม่อ ใส่ติด์กร์ะเป๋าไปด้์วิย มีเวิลาเต็มที� ได้์

งานเยอะเลย ไม่งั�นก็ดู์ทีวีิ (มีอยูไ่ม่กี�ช่อง ข่้�นกับุ๊โร์งแร์ม และส่วินใหญ่ิ

โฆษณาเยอะมาก) งั�นเปิด์ยทููป อ้๊ย เนตข้องโร์งแร์ม “ไม่ีไดื�ดัื�งใจ” ก็ซ่�อ

อินเตอร์์เนต 4G, 5G มีหลายบุ๊ริ์ษัทให้เล่อก ควิามแร์งข้องเนตและ

ปริ์มาณการ์ใช้ ตามร์าคาที�จ่าย มีเวิลาได้์โทร์หร่์อแชทกับุ๊คร์อบุ๊คร์ัวิ 

เพ่ื่�อนๆ ไม่มีคนขั้ด์คอ เปิด์กล้อง ได้์เห็นหน้าเห็นตา ค๊ยสน๊กสนาน ไม่

ต้องเหงาเลย และถ้าต้องทำางาน ก็จัด์เป็น Home office ได้์งานอีก  

ต่างหาก กับุ๊ใช้เวิลานอนพัื่กแต่ละค่นให้เต็มอิ�ม แล้วิเวิลาแห่งควิามส๊ข้

ก็ผ่านไปอย่างร์วิด์เร็์วิ ควิามส๊ข้ที�ไข้ว่ิข้ว้ิาหาเองได์้ แล้วิจะหาท๊กข์้ให้   

ตัวิเองเพ่ื่�ออะไร์

 มาถ่งเร่์�องอาหาร์การ์กินบุ้๊าง  เร์าได้์ยนิบุ่๊อย    “เรื �องกิน
เรื �องใหญ่ เรื �องตายเรื �องกลาง ตะรางเรื �อง
เล็ก”  เหม่อนข้ำาๆ นะ แต่ถ่งเวิลานั�น อาจไม่ข้ำาก็ได้์ ชีวิิตปร์ะจำาวัิน

ข้องเร์า เม่�อหิวิ หร่์อได้์เวิลาอาหาร์ เร์าจะคิด์ว่ิา “กินอะไรดีืน�อ” แล้วิ

เร์าก็ทำากิน ซ่�อกิน สั�งมากิน “ไดื�ดัื�งใจ” แต่ช่วิงกักตัวิ โร์งแร์มจัด์อาหาร์ 

“ตามีใจเขา” (ในโร์งแร์มที�เสียเงิน อาจมีให้เล่อกได้์บุ๊างอย่าง) มาวิาง

ไว้ิให้หน้าห้องพัื่ก ตร์งเวิลาเป�ะๆ วัินละสามครั์�ง ตามใจเข้า แต่ (อาจ)   

ไม่ตร์งใจเร์า อาการ์ “ไม่ีไดื�ดัื�งใจ” จ่งผ๊ด์ข่้�น คร์าวิ

นี�แหละ  จะจัด์การ์ “ใจ” อย่างไร์ โร์งแร์มบุ๊างแห่ง

ยอมให้สั�งอาหาร์และข้องใช้ส่วินตัวิได้์ ภู่ายในร้์าน

ค้าข้องโร์งแร์ม หร่์อร้์านค้าข้้างนอก แต่ก็ไม่เหม่อน

เดิ์นออกไปช�อปปิ�งเองใช่ป�ะ ฝึกสั�งข้องออนไลน์ไว้ิ

ด้์วิยก็ดี์ บุ๊างร้์านบุ๊อกให้จ่ายเงินสด์ บุ๊างร้์านให้ใช้

บัุ๊ตร์เคร์ดิ์ต ก็เตรี์ยมตัวิกันไว้ิทั�งสองอย่าง จะร์อด์

ปลอด์ภัู่ย แล้วิถ้าไม่มีทั�งสองอย่างนี�ล่ะ จะทำาไงดี์ 

มีญิาติกับุ๊เพ่ื่�อนกัลยาณมิตร์สิคะ แต่เม่�อออกไปแล้วิ 

ก็ต้องไปใช้ค่นกันบุ้๊างแหละ 

 เหน่ออ่�นใด์ ค่อทำาใจ ไม่ได้์ดั์�งใจ เกิด์ข่้�น 

ตั�งอยู่ ดั์บุ๊ไป ให้เป็นธิ์ร์ร์มด์า มา “ป๊�ง” แป�ปเดี์ยวิ 

แล้วิให้แวิ�ปไปเลย แต่ถ้าไม่เตรี์ยมตัวิเตร์ียมใจ       

ไว้ิก่อน ก็ยากที�จะเห็นวัิฏิจักร์นั�น เหม่อนการ์ว่ิายนำ�า ต้องเรี์ยน

รู้์ก่อน และฝึกด้์วิยตนเอง  ถ้าไม่เคยฝึก ไม่เคยเรี์ยนรู้์ เหม่อน

ถูกจับุ๊โยนลงนำ�า ครั์�งแร์ก คนเด์ยีวิจร์งิๆ ไมมี่คนคอยกำากับุ๊ ไม่มี

คนดู์แล ก็คงตะเกียกตะกาย สำาลักนำ�า ที�แย่หน่อย จมนำ�าตาย

อยา่งโด์ด์เดี์�ยวิ จำานวินคนที�ต้องกักตัวิเก่อบุ๊ๆ ปีที�ผ่านมา หลาย

หม่�นคน ก็ร์อด์มาแล้วิทั�งนั�น กายออกมาแล้วิ แต่จิตใจ ข่้�นกับุ๊

คนๆ นั�น ดู์แลกาย แล้วิดู์แลใจด้์วิย นี�ค่อปร์ะสบุ๊การ์ณ์หน่�งที�มี

ค่า ใคร์จะรู้์ว่ิา การ์ณ์ข้้างหน้าจะเป็นอย่างไร์ แม้ว่ิาตามกฏิเกิด์

ข่้�น ตั�งอยู่ ดั์บุ๊ไป ว่ิาท๊กอย่างต้องดี์ข่้�น วัินใด์วัินหน่�ง ที�เร์าจะได้์

ใช้ชีวิิตอยา่งเคย ไปไหนอยา่งที�อยากไป ได้์ทำางานอยา่งที�อยาก

ทำา ไม่อยู่อย่างหวิาด์กลัวิ หวิาด์ร์ะแวิง ทำาให้น่กถ่งครั์�งที�กล่๊ม

นักฟ๊ตบุ๊อลเยาวิชน “หม้ีป่าอะคุาเดืมีีแมีส่าย” เข้้าไปติด์อยูใ่น

ถำ�าหลวิง ข๊้นนำ�านางนอน เชียงร์าย ติด์อยู่ในถำ�านานถ่ง 17 วัิน 

ในที�แคบุ๊ๆ ม่ด์สนิท และข้าด์อาหาร์ ฉัะนั�นที�เร์าถูกกักตัวิ พื่ร้์อม

รั์บุ๊การ์บุ๊ริ์การ์อำานวิยควิามสะด์วิกคร์บุ๊ท๊กอย่าง ต้องเรี์ยกว่ิา 

หรู์หร์า มากกกกกก...

 ข้อบุ๊ค๊ณเวิลาดี์ดี์ 15 ค่น 16 วัิน ข้อบุ๊ค๊ณญิาติมิตร์ 

กัลยาณมิตร์ที�ให้กำาลังใจ กำาลังกาย (ส่งข้องกินข้องใช้มาเสริ์ม

พื่ลัง) ข้อบุ๊ค๊ณรั์ฐบุ๊าล เจ้าหน้าที�ท๊กคน ท๊กหน่วิยงาน ตั�งแต่ใน

สนามบุ๊ิน ที�ตร์วิจสอบุ๊เอกสาร์ ผ่านเข้้าเม่อง เจ้าหน้าที�             

สาธิ์าณส๊ข้ กองควิบุ๊ค๊มโร์ค ตำาร์วิจที�ดู์แลการ์ข้นสง่ นำาเข้้าที�พัื่ก 

เจ้าหน้าที�โร์งแร์มท๊กแผนก ที�อำานวิยควิามสะด์วิก ให้คนไทย

จำานวินมากได้์กลับุ๊บุ้๊าน หร่์อแม้ชาวิต่างชาติที�เข้้าเม่องมาเพ่ื่�อ

คร์อบุ๊ครั์วิ เพ่ื่�อธ๊ิ์ร์กิจ หร่์อพัื่กผ่อน ด้์วิยเหต๊ผลใด์ก็ตาม ท๊กคน

ทำาหน้าที�ข้องตน และต้องรั์บุ๊ผิด์ชอบุ๊ เพ่ื่�อหย๊ด์ยั�งการ์แพื่ร่์

ร์ะบุ๊าด์ข้องเจ้าไวิรั์สโควิิด์ -19 

 ข้อให้ท๊กคนร์อด์ปลอด์ภัู่ยจากโควิิด์ และโร์คร้์าย    

ทั�งปวิง  ให้บุ้๊านเม่องกลับุ๊สู่ควิามสงบุ๊ร่์มเย็น เป็นปกติส๊ข้ ใน

เร็์วิวัินด้์วิยเทอญิ...



  กฎหมายน่ารู้์  กฎหมายน่ารู้์

 เม่�อ ควิามเ ป็น 
อยู่ฝืด์เค่อง
ขั้ด์สน ใน   

สวิิตเซอร์์แลนด์์ เร์าสามาร์ถข้อควิาม

ช่วิยเหล่อได้์ นั�นค่อ สิทธิิ์ข้องเร์า และ

แน่นอนเร์าก็มีหน้าที� ที�ต้องรั์บุ๊ผิด์ชอบุ๊

ด้์วิย ไปติด์ตามร์ายละเอียด์กันค่ะ

คุุณกำา ลั ง ต กอย้ ่ ใ น ภ า ว ะ
ยากจนและขาดืแคุลน
 ปัญิหาควิามยากจน และข้าด์ 

แคลนมีหลายสาเหต๊ การ์ตกงาน โร์คภัู่ย 

ไข้้เจ็บุ๊ สถานการ์ณ์ต่างๆ ในคร์อบุ๊คร์ัวิ 

ปัญิหาส่วินตัวิ ปัญิหาสิ�งเสพื่ติด์ หร่์อการ์

มีร์ายได้์ไม่พื่อต่อการ์ยังชีพื่ ปัจจัยเหล่า

นี�สามาร์ถนำาไปสู่ปัญิหาควิามเด่์อด์ร้์อน

ต่างๆ

 ควิามช่ วิย เห ล่อทางด์้ าน

สังคมสงเคร์าะห์ ปร์ะกอบุ๊ไปด้์วิยควิาม

ช่วิยเหล่อในเร่์�องส่วินตัวิ และการ์

         การชว่็ยเหลอืด้านการเงนิ เพ่ื่�อให้

ผู้ที�เด่์อด์ร้์อนได้์รั์บุ๊เงินช่วิยเหล่ออย่างเพีื่ยง

พื่อในการ์ยังชีพื่ขั้�นพ่ื่�นฐาน บุ๊๊คคลที�มีร์ายได้์

ไม่เพีื่ยงพื่อ ไม่มีทรั์พื่ย์สินหร่์อเงินออม 

สามาร์ถย่�นเร่์�องข้อควิามช่วิยเหล่อด้์านการ์

เงิน กับุ๊หน่วิยงานสังคมสงเคร์าะห์ได้์ ทาง

หน่วิยงานจะมีการ์ตร์วิจสอบุ๊วิ่า บุ๊๊คคลนั�น

สมควิร์จะได์้รั์บุ๊เงิน เพ่ื่�อนำาไปใช้จ่ายในการ์

ยังชีพื่ ในการ์อยู่อาศัย ในการ์ดู์แลรั์กษา

ส๊ข้ภู่าพื่ขั้�นพ่ื่�นฐาน และร์ายจ่ายอ่�นๆ ที�

จำาเป็นหร่์อไม่

การคุำานวณเงินชี่วยเหลือเพิื �อ
การเลี�ยงชีีพิขั�นตำ�า
 การ์ได์รั้์บุ๊เงินสังคมสงเคร์าะห ์เพ่ื่�อ

การ์ด์ำาร์งชพีื่ จะแยกพื่จิาร์ณาเปน็กร์ณีๆ ไป 

โ ด์ย ถ่ อตามน โยบุ๊ายข้องสภู่าสั ง คม 

สงเคร์าะห์แห่งปร์ะเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ 

SKOS (http://richtlinien.skos.ch)

เงินชี่วยเหลือ
ยามีขาดืแคุลน: 

สิท่ธิ์ิและหน�าท่ี�

สนับุ๊สน๊นทางด้์านการ์เงิน ช่วิยเหล่อ 

เพิื่�มเติม แก่ผู้ที�ไม่สามาร์ถช่วิยเหล่อ

ตนเองได้์ หร่์ออยูใ่นภู่าวิะที�ขั้ด์สนจริ์งๆ 

ควิามชว่ิยเหล่อทางด์า้นสังคมสงเคร์าะห์ 

มีเป้าหมายที�จะช่วิยให้บุ๊๊คคลด์ังกล่าวิ 

พ้ื่นจากสภู่าพื่ควิามเด่์อด์ร้์อน และ

สามาร์ถด์ำาเนินชีวิิตด้์วิยลำาแข้้งข้อง

ตนเองได้์ต่อไป

              คว็ามช่ว็ยเหลือเรื�องส่ว็นตัว็ 

ค่อ การ์ให้คำาแนะนำาให้ควิามช่วิยเหล่อ

เกี�ยวิกับุ๊ปัญิหาที�ปร์ะสบุ๊ในชีวิิตปร์ะจำา

วัิน หน่วิยงานที�ให้ควิามช่วิยเหล่อ ทำา

หน้าที�ให้คำาแนะนำาอย่างม่ออาชีพื่ และ

มีปร์ะสิทธิิ์ภู่าพื่ ผู้ที�มาข้อรั์บุ๊ควิามช่วิย

เหล่อ มาด้์วิยควิามสมัคร์ใจ และไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายใด์ๆ อาจแนะนำาให้ไป

ติด์ต่อหน่วิยงานอ่�นๆ ที� เ กี�ยวิข้้อง

โด์ยตร์ง ซ่�งในบุ๊างกร์ณีอาจมีค่าใช้จ่าย

ตามมาได้์

MO N E Y

  กฎหมายน่ารู้์

' '
เงินชี่วยเหลือ
ยามีขาดืแคุลน: 

สิท่ธิ์ิและหน�าท่ี�
' '



               ร์วิงข้้าวิ     15               ร์วิงข้้าวิ     15

 หน่วิยงานสังคมสงเคร์าะห์ จะทำางบุ๊ปร์ะมาณร์ายรั์บุ๊ร์ายจ่ายปร์ะจำาเด่์อน ให้กับุ๊ผู้มาย่�นเร่์�องข้อเงินช่วิยเหล่อเป็น        

ร์ายบุ๊๊คคล ในงบุ๊ปร์ะมาณ จะร์ะบุ๊๊ถ่งร์ายจ่ายที�จำาเป็นจริ์งๆ และร์ายรั์บุ๊ (เช่นเงินเด่์อน  เงินปร์ะกันชด์เชย เบีุ๊�ยบุ๊ำานาญิต่างๆ เงิน

ค่าเลี�ยงดู์ เงินช่วิยเหล่อเด์ก็ ท๊นการ์ศ่กษา เงินช่วิยเหล่อจากคู่คร์องที�ไม่ได้์จด์ทะเบุ๊ยีนสมร์สกนั ฯลฯ) ส่วินตา่งที�ได้์จากการ์คำานวิณ

ร์ายรั์บุ๊ทั�งหมด์ และร์ายจ่ายที�จำาเป็น จะคิด์เป็นเงินช่วิยเหล่อที�ทางสังคมสงเคร์าะห์ จะจ่ายให้ในแต่ละเด่์อน (เงินเด่์อนขั้�นตำ�า)

สิท่ธิ์ิของคุุณ

การคุ้มครองคว็ามเป็นอยู่

กฎหมายข้องสมาพัื่นธิ์รั์ฐ และกฎหมายปร์ะจำารั์ฐซูริ์ค กำาหนด์ไว้ิว่ิา ท๊กคนมีสิทธิิ์�ได้์รั์บุ๊ควิามช่วิยเหล่อ                              

ในยามข้าด์แคลนการ์ให้ควิามช่วิยเหล่อในรู์ปแบุ๊บุ๊อ่�นๆ ที�เกี�ยวิข้้องกับุ๊ทางสังคมสงเคร์าะห์ 

จะกำาหนด์ไว้ิเป็นกฎเกณฑ์ ในกฎหมาย และบุ๊ทบัุ๊ญิญัิติข้องรั์ฐซูริ์ค

การรักษาคว็ามลับี

เจ้าหน้าที�ข้องหน่วิยงานสังคมสงเคร์าะห์ ต้องปฏิิบัุ๊ติตามกฎในการ์รั์กษาควิามลับุ๊ข้องทางหน่วิยงาน 

และต้องจัด์เก็บุ๊ข้้อมูลไว้ิเป็นควิามลับุ๊ การ์ปกป้องข้้อมูลดั์งกล่าวิเป็นสิ�งที�เช่�อมั�นได้์

การมีส่ว็นร่ว็มในการเสนอคว็ามคิดเห็น

สิทธิิ์ในการ์เสนอควิามคิด์เห็น และสิทธิิ์ที�จะได้์รั์บุ๊ข้้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นธิ์ร์ร์ม

 ปัญิหาที�ค๊ณปร์ะสบุ๊อยู ่จะได้์รั์บุ๊การ์รั์บุ๊ฟัง และช่วิยเหล่อ

มาตรการในการส่งเสริมคุณภาพัชีวิ็ต

ค๊ณมีสิทธิิ์�ข้อรั์บุ๊ควิามช่วิยเหล่อ ในการ์วิางแผนจัด์การ์ กับุ๊ชีวิิตปร์ะจำาวัินข้องค๊ณ เพ่ื่�อให้สภู่าพื่ชีวิิตข้องค๊ณดี์ข่้�น ถ้าค๊ณ

เข้้ารั์บุ๊การ์บูุ๊ร์ณาการ์ เพ่ื่�อฝึกฝนทักษะงานเฉัพื่าะด้์าน ค๊ณจะได้์รั์บุ๊เงินสนับุ๊สน๊นในส่วินนี� และถ้าค๊ณมีงานทำา แต่ยงัจำาเป็น

ที�จะต้องได้์รั์บุ๊ควิามช่วิยเหล่อทางการ์เงินอยู่ ค๊ณจะได้์รั์บุ๊เงินเพิื่�มเติม อีกจำานวินหน่�งเพ่ื่�อใช้จ่ายได้์อย่างอิสร์ะ

คำาตัดสินที�เป็นลายลักษณ์อักษร

ค๊ณมีสิทธิิ์�ข้อดู์เอกสาร์ที�เป็นควิามเห็น หร่์อคำาตัด์สินข้องหน่วิยงานสังคมสงเคร์าะห์ ในเร่์�องเงิน

ช่วิยเหล่อสนับุ๊สน๊น เม่�อค๊ณไม่เห็นด้์วิยกับุ๊คำาตัด์สินดั์งกล่าวิ ค๊ณสามาร์ถคัด์ค้านท้วิงติงได้์ 

การ์ย่�นเร่์�องคัด์ค้าน จะกร์ะทำาได้์ที�ไหน อย่างไร์ และเม่�อไหร่์ มีร์ะบุ๊๊ไว้ิในเอกสาร์คำาตัด์สิน

หน�าท่ี� ท่ี �ต�องปฏิิบัติ

 การให�ข�อม้ีล และการให�คุวามีร่วมีมืีอ

ค๊ณต้องย่�นข้้อมูลอย่างละเอียด์ ถูกต้อง และเป็นจริ์งเกี�ยวิ

กับุ๊ร์ายรั์บุ๊ต่างๆ ทรั์พื่ยสิ์น และร์ายละเอียด์ส่วินตัวิข้องค๊ณ

ต่อเจ้าหน้าที� เอกสาร์ที�จำาเป็น เช่น สัญิญิาเช่าต่างๆ บัุ๊ตร์

ปร์ะกันส๊ข้ภู่าพื่ เอกสาร์ที�แจงร์ายละเอียด์การ์จ่ายเงินเด่์อน 

คำาตัด์สินข้องศาล สร๊์ปยอด์ข้องบัุ๊ญิชีธิ์นาคาร์ เป็นต้น จะ

ต้องย่�นต่อเจ้าหน้าที� และเม่�อมีการ์เปลี�ยนแปลงแก้ไข้ ใน

ส่วินที�เกี�ยวิข้้องกับุ๊เอกสาร์ดั์งกล่าวิ ค๊ณจะต้องรี์บุ๊ร์ายงาน

ให้เจ้าหน้าที�ทร์าบุ๊โด์ยทันที ก่อนที�จะมีการ์ทวิงถาม

 การมีีคุวามีคิุดืริเริ�มีของตนเอง และการท่ำา

หน�าที่�ตอบแท่น

ค๊ณต้องพื่ยายามอยา่งเต็มควิามสามาร์ถ เพ่ื่�อให้สถานการ์ณ์

ส่วินตัวิ และทางด้์านการ์เงินข้องค๊ณดี์ข่้�น ยกตัวิอย่างเช่น 

การ์ยอมรั์บุ๊ตำาแหน่งงานที�ได้์รั์บุ๊ และไปเริ์�มงานตาม        

นัด์หมาย ถ้าค๊ณปฏิิเสธิ์ข้้อเสนอดั์งกล่าวิ ค๊ณอาจจะไม่ได้์

รั์บุ๊ควิามช่วิยเหล่อจากสังคมสงเคร์าะห์  หน่วิยงานสังคม 

สงเคร์าะห์อาจออกคำาสั�งให้ค๊ณ ทำาในสิ�งที�จะช่วิยพัื่ฒนา

สภู่าพื่ชีวิิตข้องค๊ณให้ดี์ข่้�น แต่ถ้าค๊ณไม่ปฏิิบัุ๊ติตาม ค๊ณอาจ

ได้์รั์บุ๊เงินช่วิยเหล่อน้อยลง  
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	 การชดใช้เงิินคืืน

คุุณต้้องชำำาระเงินช่ำวยเหลืือท่ี่�เคุยได้้รับ 

คืุน ให้แก่่หน่วยงานสัังคุมสังเคุราะห์ใน

ก่รณ่ท่ี่�

- ได้้รับเบ่�ยบำานาญผู้้้ส้ังอายุ หรือเบ่�ย

ประกั่นผู้้้ต้ก่งาน หรือเงินสัวัสัดิ้ก่ารอื�นๆ 

ย้อนหลัืง ในช่ำวงท่ี่�ยังได้้รับเงินช่ำวยเหลืือ

จาก่ที่างสัังคุมสังเคุราะห์อย้่

- ในอนาคุต้ เมื�อคุุณม่ฐานะที่างก่ารเงิน

ด่้ข้�น หรือด่้มาก่ๆ ยก่ตั้วอยา่งเช่ำน ก่ารได้้

รับมรด้ก่ ก่ารได้้มาซึ่้�งที่รัพยสิ์ัน ได้้รับเงิน

เดื้อนส้ัง หรือก่ารถู้ก่รางวัลืลือต้เต้อร่�

คุืณต้้องิจ่่ายเงิินคืืน	ในกรณีอื�นอีกเช่น

- ถู้าคุุณให้ข้อม้ลือันเป็นเท็ี่จ หรือไม่คุรบ

ถู้วน ในระหว่างท่ี่�ได้้รับเงินช่ำวยเหลืือ

- เมื�อคุุณนำาเงินช่ำวยเหลืือท่ี่�ได้้รับ ไปใช้ำ

เพื�อวัต้ถุูประสังค์ุอื�น อันเป็นสิั�งท่ี่�ไม่

สัมคุวร

คืวามช่วยเหลืือจ่ากญาติ้พีี่�น้องิ

หน่วยงานสัังคุมสังเคุราะห์ม่หน้าท่ี่�ต้รวจสัอบว่า บิด้า-มารด้า บุต้รหลืาน แลืะ

ป้�ย่า-ต้ายายของคุุณ ม่ฐานะที่างก่ารเงินเป็นอย่างไร ถู้าม่ฐานะด่้จะได้้รับก่าร

ติ้ด้ต่้อจาก่ที่างหน่วยงาน ญาติ้พ่�น้องของคุุณ ม่หน้าท่ี่� ส่ังเงินช่ำวยเหลืือให้คุุณ

ต้ามคุวามเหมาะสัม 

คืวามผิิดทางิกฎหมายอาญา

ในก่รณ่ท่ี่�คุุณให้ข้อม้ลืเท็ี่จ ไม่คุรบถู้วน หรือปิด้บัง แลืะม่เจต้นาขอรับเงินช่ำวย

เหลืืออย่างไม่ถู้ก่ต้้อง หน่วยงานสัังคุมสังเคุราะห์จะแจ้งคุวามด้ำาเนินคุด่้ เพื�อ

เอาผิู้ด้คุุณ คุุณอาจถู้ก่ตั้ด้สิัน โที่ษฐานโก่งเงินช่ำวยเหลืือจาก่ที่าง

สัังคุมสังเคุราะห์  จำาคุุก่ส้ังสุัด้ 1 ปี หรือโที่ษปรับเป็นเงิน ต้ามมาต้รา 148a 

ของประมวลืก่ฎหมายอาญา

 ถู้าคุุณเป็นชำาวต่้างชำาติ้ท่ี่�ถู้ก่ตั้ด้สิันว่าก่ระที่ำาผิู้ด้ในข้อหาดั้งก่ล่ืาว อาจ

จะเส่ัยสิัที่ธิิ์� ก่ารพำานัก่ในประเที่ศสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้ คุุณอาจถู้ก่เนรเที่ศ แลืะถู้ก่

สัั�งห้ามเดิ้นที่างเข้าประเที่ศเป็นระยะเวลืา 5-15 ปี

ข้้อมูลืที�เป็็นป็ระโยชน์
ในยามท่ี่�คุุณอย้ใ่นภาวะต้ก่ทุี่ก่ข์ได้้ยาก่

- ก่รุณาติ้ด้ต่้อหน่วยงานสัังคุมสังเคุราะห์ในทัี่นท่ี่

- ที่ำาก่ารนัด้หมายที่างโที่รศัพท์ี่ กั่บหน่วยงานสัังคุมสังเคุราะห์

- ก่รุณานำาเอก่สัารทุี่ก่อย่างท่ี่�เก่่�ยวข้องกั่บตั้วคุุณ เก่่�ยวกั่บสัภาพ

ที่างก่ารเงินของคุุณมาให้คุรบ สัำาหรับก่ารนัด้หมายในคุรั�งแรก่

โป็รดทราบว่า

- ก่ารไปก้้่ยืมเงินเป็นก่ารส่ัวนตั้ว เพื�อนำามาใช้ำ

จ่ายในยามขัด้สัน จะยิ�งที่ำาให้สัถูานก่ารณ์     

แย่ไปก่ว่าเดิ้ม อาจที่ำาให้คุุณม่หน่�สิันเพิ�มข้�น 

หน่วยงานสัังคุมสังเคุราะห์จะให้คุวามชำ่วย

เหลืือคุุณได้้ด่้ก่ว่า

- ก่รุณาแจ้งให้เราที่ราบตั้�งแต่้ก่ารนัด้หมายใน

คุรั�งแรก่ ถู้าคุุณยังม่ก่ารต้ิด้ต่้อกั่บหน่วยงาน 

อื�นๆ อย้่   (เช่่น ศููนย์์ให้้ความช่่วย์เห้ลืือเด็็ก

แลืะเย์าวช่น kjz  ห้น่วย์งานค้้มครองสิิทธิิเด็็ก

แลืะผูู้้ ให้ญ่่ KESB ห้น่วย์งานประกัน ผูู้้

ท้พพลืภาพ IV Stelle ห้น่วย์งานจััด็ห้างาน 

RAV ห้น่วย์งานเอกช่นห้รือสิาธิารณะต่่างๆ ท่�

ให้้คำาแนะนำาห้รือช่่วย์เห้ลืือ)

หน่วยงานสัังคุมสังเคุราะห์ของฉัันอย้ท่่ี่�ไหน?

หน่วยงานใหบ้ริก่ารด้้านสัังคุมสังเคุราะห ์หรือ

หน่วยงานสัังคุมสังเคุราะห์ประจำาต้ำาบลืท่ี่�ท่ี่าน

อาศัยอย้ ่เป็นหน่วยงานท่ี่�คุุณสัามารถูไปติ้ด้ต่้อ

ได้้โด้ยต้รง หรือถู้าคุุณม่ข้อสังสััยสัามารถู

สัอบถูามข้อม้ลืได้้ท่ี่�หน่วยงานราชำก่ารส่ัวนท้ี่อง

ถิู�นในต้ำาบลืท่ี่�ท่ี่านอย่้  ในเมืองซ้ึ่ริคุ ก่รุณา

ติ้ด้ต่้อศ้นย์สัังคุมสังเคุราะห์ใก่ล้ืบ้านท่ี่าน

 ข้อม้ลืต่้างๆ เก่่�ยวกั่บคุวามช่ำวยเหลืือ

ที่างด้้านสัังคุมสังเคุราะห์ สัามารถูคุ้นหาได้้ที่าง 

อินเต้อร์เน็ต้
Sozialhilfe-Behördenhandbuch 

des Kantons Zürich:

 www.sozialhilfe.zh.ch

Sozialkonferenz Kanton Zürich: 

www.zh-sozialkonferenz.ch

Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe: 

www.skos.ch

เอกสารอ้างิอิงิ

Herausgegeben von: Sozialkonferenz des 
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การป็้องิกันคืวามร�าคืาญ	จ่ากการโทรเชิงิพี่าณิชย์
 โที่รศพัท์ี่ทุี่ก่เลืขหมาย ท่ี่�ไมไ่ด้้ลืงที่ะเบ่ยนไว้ในสัมุด้

โที่รศัพท์ี่ จะได้้รับก่ารปฏิิบัติ้เหมือน เลืขหมายโที่รศัพท์ี่ท่ี่�ม่

เคุรื�องหมายด้อก่จันที่น์ ซ้ึ่�งเลืขหมายท่ี่�ม่เคุรื�องหมาย        

ด้อก่จันท์ี่ เป็นเลืขหมายท่ี่�จะไม่ถู้ก่รบก่วนจาก่ก่ารโที่รเชิำง

พาณิชำย์ เช่ำน โที่รมาขายของ ขายประกั่น เป็นต้้น เริ�มจาก่

เดื้อนก่รก่ฎาคุมเป็นต้้นไป บริษัที่ท่ี่�ให้บริก่ารหมายเลืข

โที่รศัพท์ี่ ม่หน้าท่ี่�ปก่ป้องล้ืก่คุ้า จาก่ก่ารโที่รเชิำงพาณิชำย ์ด้้วย

ก่ารระบุเคุรื�องหมายด้อก่จันท์ี่ ในเลืขหมายโที่รศัพท์ี่ท่ี่�

จำาหน่ายไป

ทางิเลืือกในการ
รับพี่ัสดุภััณท์ลืงิ
ทะเบียน	ถ้้าไม่
อยู่บ้าน

 เมื�อก่่อน

ถู้าม่จด้หมาย หรือ

พั สั ดุ้ ส่ั ง แ บ บ ลื ง

ที่ะเบ่ยนมาให้เรา 

เราต้้องเซ็ึ่นต์้รับ ถู้ง

จ ะ รั บ จ ด้ ห ม า ย 

หรือพัสัดุ้นั�นได้้ แต่้

จาก่น่�ไป เราสัามารถูออก่ใบอนุญาต้ที่างออนไลืน์ได้้แล้ืว ถู้า

จด้หมายลืงที่ะเบ่ยน ก่ำาลัืงเดิ้นที่างไปส่ังให้ผู้้้รับ ผู้้้รับสัามารถู

ให้บุรุษไปรษณ่ย์ ใส่ัจด้หมายลืงที่ะเบ่ยนพร้อมกั่บจด้หมาย

ธิ์รรมด้า ในต้้้จด้หมายได้้  ด้้วยก่ารที่ำาอนุมัติ้ที่างออนไลืน์ ท่ี่� 

"Meine	 Sendungen"	 ซ่ึ่�งิให้บริการเฉพี่าะลูืกค้ืา	 ที�มี

ล็ือกอินกับ	 Swiss	 Post	 เท่านั�น	 	 	 	 โดยสมัคืรที�	

https://account.post.ch   ก่ด้เข้าไปท่ี่� Registrieren 

แล้ืวก็่ก่รอก่ข้อม้ลื ท่ี่�สัำาคัุญ คืุอผู้้้รับต้้องแจ้ง อนุญาต้ให้จัด้

ส่ังจด้หมายลืงที่ะเบ่ยนได้้ เป็นฉับับๆ ไป 

กฎระเบียบใหม่
ส�าหรับป็ี	2021

การได้รับการชดเชยคื่าเสียเวลืาเมื�อใช้ระบบการข้นส่งิ
สาธารณะ
 เมื�อก่่อน ก่ารรถูไฟ ต้้องชำำาระคุ่าเส่ัยเวลืา เมื�อผู้้้โด้ยสัาร

พลืาด้รถูไฟเท่ี่�ยวสุัด้ท้ี่าย ไปยังจุด้หมายปลืายที่าง จาก่น่�ไป ก่ารรถูไฟ

ต้้องชำำาระคุ่าเส่ัยเวลืาในทุี่ก่ก่รณ่ ได้้แก่่ 25% ของคุ่าโด้ยสัารเมื�อรถู

เส่ัยเวลืามาก่ก่ว่า 1 ชัำ�วโมง แลืะ 50% ของคุ่าโด้ยสัารเมื�อเส่ัยเวลืา

มาก่ก่ว่า 2 ชัำ�วโมง

ใคืรที�ดูแลืผิู้ป็่วย	หรือสมาชิกสูงิอายุในคืรอบคืรัว	ได้วันพี่ักร้อน
เพี่ิ�ม  
 ตั้�งแต่้วันท่ี่� 1 มก่ราคุม พ.ศ. 2564 ก่ฎหมายก่ารจ้างงาน 

อนุญาต้ให้ลืาพัก่ร้อนเพิ�มเติ้ม สัำาหรับผู้้้ด้้แลืสัมาชิำก่ในคุรอบคุรัว      

ดั้งต่้อไปน่�

• ลืาได้้ส้ังสุัด้สัามวัน ต่้อ 1 คุรั�ง 

• ต่้อปีส้ังสุัด้ 10 วัน

 นอก่จาก่น่�ยังวางแผู้นวันหยุด้ 14 สััปด้าห์ สัำาหรับก่ารด้้แลื

เด็้ก่ท่ี่�ป�วยหนัก่ หรือเกิ่ด้อุบัติ้เหตุ้ ผู่้านโคุรงก่ารชำด้เชำยรายได้้ ซ้ึ่�งม่ผู้ลื

บังคัุบใช้ำตั้�งแต่้วันท่ี่� 1 ก่รก่ฎาคุม พ.ศ. 2564

ต้กงิานต้อนอายุเยอะ:	 ยังิคืงิสมาชิกภัาพี่ในกองิทุนเงิินสะสม
จ่ากการท�างิาน	(เสาที�	2)
 ใคุรท่ี่�อายมุาก่ก่วา่ 55 ปี แล้ืวต้ก่งาน คุนนั�นยงัสัามารถูเปน็

สัมาชิำก่ของก่องทุี่นเงินสัะสัมจาก่ก่ารที่ำางานเดิ้มได้้ (เสัาท่ี่� 2 ก่องทุี่น

สัะสัมจาก่ก่ารที่ำางาน) คุุณม่สัิที่ธิิ์เช่ำนเด่้ยวกั่บผู้้้ประกั่นต้นรายอื�นๆ 

(ด้อก่เบ่�ย อัต้ราแลืก่เปล่ื�ยน เงินบำานาญ) 

AHV:	ผิู้สูงิอายุที�มีคืนมาดูแลืที�บ้าน	จ่ะเพี่ิ�มเงิินบ�านาญข้ั�นต้��า
ให้สูงิข้่�น
 ก่ารสันับสันุนที่างก่ารเงิน ในก่รณ่ท่ี่�ผู้้้ส้ังอายุ ได้้รับก่ารด้้แลื

ท่ี่�บ้านโด้ยคุ่้สัมรสั ญาติ้ๆ แลืะคุนท่ี่�ด้้แลืก็่จะได้้รับเงินคุ่าต้อบแที่น

ต้ามคุวามหนัก่เบาของก่ารด้้แลืด้้วย คุ่้ช่ำวิต้ (ท่ี่�ไม่ได้้จด้ที่ะเบ่ยนสัมรสั) 

จะได้้รับสิัที่ธิิ์เช่ำนกั่น หาก่ทัี่�งคุ่้อาศัยอย้ใ่นบ้านเด่้ยวกั่น เป็นเวลืาอยา่ง

น้อย 5 ปี แลืะเงินบำานาญ AHV / IV จะปรับต้ามคุ่าจ้างในปัจจุบัน 

ซ้ึ่�งเงินบำานาญขั�นต้ำ�าเพิ�มข้�น 10 ฟรังค์ุ คืุอ 1,195 ฟรังค์ุต่้อเดื้อน

ที �มา:	https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/
rechtliche-neuerungen-was-ändert-sich-2021

แป็ลืเรียบเรียงิโดย	ฮันส์	แลืะวีรณา	ฟอร์เรอร์
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 เริ�มตั้�งิแต้วั่นที�	1	มกราคืม	2021	

เป็็นต้้นมา	มกีารป็ฏิิรูป็กฎหมายเกี�ยวกับ

การข้อรับเงิินช่วยเหลืือ			กรณีข้าดแคืลืน	

(EL)	 ส�าหรับผู้ิรับเงิินบ�านาญ	 หรือเงิิน					

ผู้ิทุพี่ลืลืภัาพี่	(ผู้ิพิี่การ)	ได้รับเงิินเลีื�ยงิชีพี่

ต้��ากว่ามาต้รฐานที�ก�าหนดแลืะไม่มี						

สินทรัพี่ย์อื�นๆ		

 ต่้อไปน่�จะม่ก่ารพิจารณา แลืะ     

ก่ฎเก่ณที่์ท่ี่�เข้มงวด้มาก่ข้�น ในก่ารยื�นขอรับ

เงินช่ำวยเหลืือ มาต้รก่ารใหม่ท่ี่�สัำาคัุญ เช่ำน 

•   เพิ�มคุ่าเช่ำาท่ี่�อย้อ่าศัยให้มาก่ข้�น

•  เพิ�มก่ารพิจารณาในสิันที่รัพย์ท่ี่�ม่ลืะเอ่ยด้

มาก่ข้�น

•  ม่ก่ฎใหม่ในก่ารขอรับเงินช่ำวยเหลืือ 

ก่ฎหมายใหม่ วางระเบ่ยบในก่ารคืุนเงินช่ำวย

เหลืือ (ซ้ึ่�งไม่เคุยม่มาก่่อน) จะอธิิ์บายราย

ลืะเอ่ยด้ในขั�นต้อนต่้อไป

•  ลืด้จำานวนสิันที่รัพย์ท่ี่�ม่ของผู้้้ขอเงินช่ำวย

เหลืือให้ต้ำ�าลืงมาอ่ก่ ลืด้จนเก่ือบจะไม่เหลืือ

อะไรเลืย

•  ก่ฎใหม่สัำาหรับคุ่าคุรองช่ำพของเด็้ก่

•  จาก่รายได้้ 80 เปอร์เซ็ึ่นต์้ ของคุ่้สัมรสั ถู้า

อ่ก่ฝ่�ายยังที่ำางาน ให้เอามารวมกั่น เพื�อที่าง 

EL จะได้้ไม่ต้้องจ่ายมาก่ให้อ่ก่ฝ่�าย ซ้ึ่�งรับเงิน 

EL

•  จ่ายคุ่าประกั่นสุัขภาพต้ามคุวามเป็นจริง 

(ก่่อนก่ฎหมายใหม่ จะใช้ำระบบเหมาจ่าย)

•  ปรับปรุงในก่ารคุำานวณคุ่าใช้ำจ่ายสัำาหรับ

ผู้้้รับเงินช่ำวยเหลืือ EL ท่ี่�อย้่บ้านพัก่คุนชำรา

 ระยะเวลืาในก่ารปรับอัต้ราคุ่ารับ

เงินช่ำวยเหลืือ คืุอ 3 ปี สัำาหรับผู้้้ท่ี่�รับเงินช่ำวย

เหลืือมาก่่อนวันท่ี่� 1 มก่ราคุม 2021   

ไม่พี่อใช้ไม่พี่อใช้  
Ergänzungsleistungen (EL) – 
[FR: Prestations complémentaires]

คืวามช่วยเหลืือ 
เมื�อเงินบำานาญ

 ขอยก่ตั้วอย่าง เช่ำน คุุณ Muster เป็นผู้้้ท่ี่�รับเงิน EL มาก่่อนวันท่ี่� 1 มก่ราคุม 

2021 แลืะจำานวนเงินท่ี่�ได้้รับมาก่ก่ว่าจำานวนท่ี่�ก่ฎหมายใหม่ก่ำาหนด้ให้ ที่างรัฐบาลืจะ     

ไม่ลืด้จำานวนเงินท่ี่�ได้้รับน่�เป็นเวลืา 3 ปี 

 สัำาหรับผู้้้ท่ี่�ได้้รับเงิน EL ก่่อนนั�น ได้้น้อยก่ว่าท่ี่�ก่ฎหมายใหม่ก่ำาหนด้ให้ ที่างรัฐ

จะเพิ�มให้ต้ามก่ฎหมายใหม่ก่ำาหนด้

 ต่้อจาก่น่�ไป คุ่าเช่ำาท่ี่�อย้อ่าศัยจะพิจารณาให้เป็นไป ต้ามอัต้ราคุ่าเช่ำาในเขต้ท่ี่�อย่้ 

แลืะจำานวนสัมาชิำก่ท่ี่�อย้่ร่วมกั่น

ต้ัวอย่างิ	อัต้ราคื่าเช่าต้่อเดือนต้ามกฎหมายใหม่	คืือ	เริ�ม	1	มกราคืม	2021

จ่�านวนผู้ิอยู่อาศััย				  Region 1  Region 2  Region 3     กฎหมายเก่า

1 คุน 1370.- 1375.- 1210.- 1100.-

2 คุน 1620.- 1520.- 1610.- 1250.-

3 คุน 1800.- 1725.- 1610.- 1250.-

4 คุน 1960.- 1875.- 1740.- 1250.-

Region 1 เขต้ตั้วเมืองใหญ่ เช่ำน Bern, Basel, Genève, Lausanne, Zürich

Region 2 เช่ำน Burgdorf, Bülach, Chur, Interlaken

Region 3 เช่ำน หม่้บ้านต่้างๆ

ที่างก่ารแบ่งเขต้ออก่เป็นมาก่ก่ว่า 3000 เขต้

 ก่ฎหมายใหม่ยังม่ก่ารปรับอัต้ราคุ่าเช่ำาให้ผู้้้ท่ี่�อย้่รวมกั่นหลืายคุน ท่ี่�เร่ยก่ 

Wohngemeinschaft (FR: Appartement partagé)        

        

  Region 1  Region 2  Region 3

1 คุน แต่้อย้ร่วมกั่บผู้้้อื�น 810.- 787.50 730.-
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 สัำาหรับผู้้้พิก่ารท่ี่�ใช้ำรถูเข็น จะได้้รับเงินเพิ�มข้�นเป็นจำานวน 6000    

ฟรังค์ุต่้อปี (ก่ฎหมายเก่่าให้ 3000 ฟรังค์ุต่้อปี)

จ่ายคุ่า Nebenkosten  (FR: CoÛts  additionelles) หมายถู้ง คุ่านำ�าคุ่าไฟ 

ได้้รับเพิ�มข้�น

จ่ายคุ่า Heizkosten (FR: Frais de chauffage) คืุอ คุ่าที่ำาคุวามร้อนก็่ได้้รับ

เพิ�มข้�น

 หมายคุวามว่าผู้้้รับเงิน EL ซ้ึ่�งยังอาศัยอย้ใ่นบ้านของตั้วเอง ก็่จะได้้

รับเงินคุ่านำ�าคุ่าไฟ คุ่าที่ำาคุวามร้อนน่�ด้้วย

 ในก่รณ่ผู้้้รับเงิน EL เช่ำาท่ี่�อย้่อาศัย จ่ายคุ่าเช่ำาแต่้ไม่รวมคุ่าที่ำา    

คุวามร้อน เนื�องจาก่ม่เคุรื�องที่ำาคุวามร้อนของตั้วเอง ก็่จะได้้รับเงินคุ่าที่ำาคุวาม

ร้อนน่�ด้้วย

 เจ้าหน้าท่ี่� จะคิุด้คุ่าใช้ำจ่ายสัำาหรับผู้้้รับเงิน EL อย่างรอบคุอบ จะ

เห็นว่า แยก่คุ่าใช้ำจ่ายออก่เป็นหมวด้หม่้มาก่มาย

ถ้้าดูต้ารางิเป็รียบเทียบนี�	จ่ะเห็นว่า	ได้รับเงิินส่วนนี�เพิี่�มข่้�น	ต่้อปี็นะคืะ

เหมาจ่่าย			 	กฎหมายใหม่						 กฎหมายเก่า

Nebenkosten / CoÛts  additionelles 2520.- 1680.-

Heizkosten / Frais de chauffage 1260.- 840.-

ก่่อนยื�นขอใช้ำสิัที่ธิิ์รับเงินช่ำวยเหลืือจาก่ก่องทุี่นน่� มาต้รก่ารที่างก่ารเงินของ    

ผู้้้ยื�น ม่ก่ฎระเบ่ยบ ดั้งน่�
ต้้องม่สิันที่รัพย์รวมทัี่�งหมด้แล้ืวไม่เกิ่น 100,000 ฟรังค์ุ จ้งจะม่สิัที่ธิิ์ขอรับเงิน EL

สัำาหรับคุ่้สัมรสั ให้ม่สิันที่รัพย์ได้้ไม่เกิ่น 200,000 ฟรังค์ุ จ้งจะม่สิัที่ธิิ์ขอรับเงิน EL

 เด็้ก่ม่สิันที่รัพย์ได้้ไม่เกิ่น 50,000 ฟรังค์ุ (เด็้ก่ก็่หมายถู้งตั้�งแต่้เกิ่ด้

จนถู้งอายุบรรลุืนิติ้ภาวะ)

 ก่ารใช้ำจ่ายสิันที่รัพย์ก่่อนขอยื�นเรื�องขอเงินช่ำวยเหลืือ ตั้วอย่างิ คุุณ 

Muster อาย ุ62 ปี ม่ที่รัพย์อย้ ่150,000 ฟรงัค์ุ พออายคุุรบวยัเก่ษ่ยณ ที่รัพย์

ท่ี่�ม่เหลืืออย้่ 95,000 ฟรังค์ุ แล้ืวจะขอยื�นเรื�องใช้ำสิัที่ธิิ์ขอเงิน EL ไม่ได้้แล้ืว 

เนื�องจาก่ใช้ำจ่ายที่รัพย์ท่ี่�ม่ มาก่ก่ว่า 10 เปอร์เซ็ึ่นต์้ต่้อปี

กฎหมายก�าหนดให้ใช้ได้ไม่เกิน	10	เป็อร์เซ็ึ่นต์้ต่้อปี็

 อ่ก่ตั้วอย่าง คุุณมุสัเต้อร์ ม่ที่รัพย์ต้ำ�าก่ว่า 100,000 ฟรังค์ุ จะใช้ำจ่าย

ที่รัพย์ท่ี่�ม่น่�ได้้ 10,000 ฟรังค์ุต่้อปีเท่ี่านั�น 

 เจ้าหน้าท่ี่�จะติ้ด้ต้ามด้้ก่ารใช้ำจ่ายสิันที่รัพยข์องผู้้้ท่ี่�ยื�นเรื�องขอเงิน EL 

ย้อนหลัืงไปอ่ก่หลืายปี อาจจะย้อนหลัืงไปถู้ง 10 ปีก็่ได้้

การจ่่ายคืืนเงิิน	EL	ต้ามกฎหมายใหม่
 หลัืงจาก่ผู้้้รับเงินช่ำวยเหลืือถู้งแก่่ก่รรม แลืะสิันที่รัพย์ท่ี่�เหลืือม่

จำานวนมาก่ก่ว่า 40,000 ฟรังค์ุ ซ้ึ่�งก่ฎหมายใหม่ก่ำาหนด้ให้ ผู้้้รับมรด้ก่ จะรับ

ได้้ไม่เกิ่น 40,000 ฟรังค์ุ ท่ี่�เหลืือต้้องจ่ายคืุน แลืะคิุด้จำานวนเงินท่ี่�จะต้้องจ่าย

คืุน ใน 10 ปีสุัด้ท้ี่ายก่่อนผู้้้รับเงิน EL จะถู้งแก่่ก่รรม

เงิิน	EL	ส�าหรับเด็ก 

 คุำานวณจาก่จำานวนเด้็ก่โด้ยเฉัพาะ เพื�อให้

เหมาะสัมต้ามวัย

อายุ									 กฎหมายใหม่ กฎหมายเก่า

0	–	10	ปี็ ล้ืก่คุนท่ี่� 1    7 200.- ล้ืก่คุนท่ี่� 1   10 170.-

ล้ืก่คุนท่ี่� 2    6 000.- ล้ืก่คุนท่ี่� 2   10 170.-

ล้ืก่คุนท่ี่� 3    5 000.- ล้ืก่คุนท่ี่� 3     6 780.-

11-25	ปี็ ล้ืก่คุนท่ี่� 1   10 260.- ล้ืก่คุนท่ี่� 1   10 170.-

ล้ืก่คุนท่ี่� 2   10 260.- ล้ืก่คุนท่ี่� 2   10 170.-

ล้ืก่คุนท่ี่� 3     6 840.- ล้ืก่คุนท่ี่� 3     6 780.-

     

ล้ืก่คุนท่ี่� 3 ท่ี่� 4 แลืะคุนต่้อๆไปก็่จะได้้รับเงินช่ำวยเหลืือ

ท่ี่�ต่้างไปจาก่น่�

 ส�าหรับคู่ืสมรส	 จ่ะคื�านวนรายจ่่ายแลืะ

รายรับดังินี� ถู้าฝ่�ายใด้ฝ่�ายหน้�งยังที่ำางาน แลืะม่รายได้้  

80 เปอร์เซ็ึ่นต์้ของรายได้้น่� จะนำาเข้าไปรวมกั่บเงิน EL 

หมายคุวามว่า อ่ก่ฝ่�ายจะได้้รับเงินช่ำวยเหลืือน้อยลืง

ค่ืาป็ระกันสุข้ภัาพี่

กฎหมายใหม่ กฎหมายเก่า	

จ่ายต้ามคุวามเป็นจริง 

แล้ืวแต่้รัฐท่ี่�อาศัยอย้่

เหมาจ่ายแบบเฉัล่ื�ย เแล้ืว

แต่้รัฐท่ี่�อาศัยอย้่

 ผู้้้ม่สิัที่ธิิ์ขอรับเงินช่ำวยเหลืือ คืุอผู้้้ท่ี่�ได้้รับเงิน

บำานาญ หรือรับเงินผู้้้ทุี่พพลืภาพน้อยก่ว่าเงินเล่ื�ยงช่ำพ

ขั�นต้ำ�า มิสิัที่ธิิ์ขอรับเงินเพิ�ม เมื�อผู้้้นั�นอาศัยอย้ใ่นประเที่ศ

สัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้ม่สััญชำาติ้สัวิสั หรือประชำาก่รจาก่

ประเที่ศ EU/EFTA

 หรือชำาวต่้างชำาติ้ท่ี่�ม่ใบอนุญาต้พำานัก่แลืะ

อาศัยอย้่ในประเที่ศสัวิต้ฯเป็นเวลืาติ้ด้ต่้อกั่นนานก่ว่า 

10 ปี ติ้ด้ต่้อขอรับเงินเพิ�มน่�ได้้ท่ี่� ก่องทุี่นสัวัสัดิ้ก่าร        

ผู้้้ส้ังอายุแลืะทุี่พพลืภาพ ในเขต้ท่ี่�อาศัยอย้่

 สัถิูติ้จำานวนผู้้้รับเงินบำานาญในประเที่ศสัวิต้ฯ 

ม่ 2 ล้ืาน 364 คุน ในจำานวนน่�เป็นผู้้้รับเงินช่ำวยเหลืือ

จาก่ EL 337 000 คุน ( 14.3 เปอเซ็ึ่นต์้ )



	 โยทะกามีนิทานมาเล่ืาให้ฟังิสองิเรื�องิ	 เป็็นเรื�องิที�			

เกี�ยวพัี่นกับการใช้ชีวิต้อยู่ในสวิต้เซึ่อร์แลืนด์	การได้มาใช้ชีวิต้

อยู่ในป็ระเทศัที�สวยงิามนั�น	 ง่ิายแลืะสุข้สบายจ่ริงิหรือ	 แม้ว่า

จ่ะมีคืวามผูิกพัี่น	 มีคืวามเกี�ยวพัี่น	 แต่้เราจ่ะอยู่อย่างิไรจ่่งิจ่ะ

เรียกว่าอยู่อย่างิ	 	 "รู ้ป็ระสาแลืะรู ้ภัาษา"	 ลืองิอ่านแลืะ

วิเคืราะห์กันดูนะคืะ

1.	 เร ื �องิข้องิ	ณจ่ังิงิ ังิ
	 ณจั่งิงัิงิ	หนุ่มหน้ามนเดินทางิมาท่องิเที�ยวยุโรป็	แลืะพี่บรัก	กับ

คิืมเบ้อเร่อ	ซ่ึ่�งิเป็็นสาวไทยที�ติ้ดต้ามแม่มา	ใช้ำช่ำวิต้ในสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้ตั้�งแต่้

เป็นวัยรุ่น คุวามรัก่ท่ี่�เกิ่ด้ข้�นของทัี่�งคุ่้นั�นรุนแรงแซึ่งโคุ้ง จนที่ำาให้ณจังงัง 

พำานัก่อย้่ในสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้เกิ่นก่ำาหนด้ของว่ซ่ึ่า เมื�อจะเดิ้นที่างก่ลัืบ       

เมืองไที่ย จ้งต้้องเส่ัยคุ่าปรับท่ี่�สันามบิน เส่ัยคุ่าว่ซ่ึ่าเกิ่นก่ำาหนด้ไปถู้ง         

หก่ร้อยก่ว่าฟรังค์ุ ณจังงังเดิ้นที่างก่ลัืบเมืองไที่ย ไปนอนนับวันรอ ท่ี่�จะได้้

พบกั่บคิุมเบ้อเร่ออ่ก่คุรั�ง ในท่ี่�สุัด้คิุมเบ้อเร่อ ก็่เดิ้นที่างก่ลัืบไปแต่้งงาน กั่บ     

ณจังงังท่ี่�เมืองไที่ย ด้้วยคุวามหวังท่ี่�จะได้้ชำวน ณจังงังมาใช้ำช่ำวิต้คุ่้ด้้วยกั่นท่ี่�

สัวิต้ฯ

สัรรหามาเลื่า

ตั้วอย่างิ  ในก่ารคุำานวนรายรับแลืะรายจ่าย

ของผู้้้รับเงิน EL เพื�อให้เข้าใจง่ายข้�น

ส�าหรับผู้ิอยู่คืนเดียว

รายจ่่าย	ต่้อปี็ 

คุ่าใช้ำจ่ายในช่ำวิต้ประจำาวัน 19 610.--

คุ่าเช่ำาท่ี่�อย้อ่าศัย 11 760.--

คุ่าประกั่นสุัขภาพ 5 544.--

รวมรายจ่่าย 36 914.--

รายรับ	ต่้อปี็ 

เงินจาก่ AHV/AVS 14 220.--

เงินจาก่ Pensionkasse /

(FR: Prévoyance 

professionelle) 

3 600.--

เงินจาก่แหล่ืงอื�นๆ 105.--

เงินจาก่สิันที่รัพย์ท่ี่�ม่ (1/10) 1 500.--

รวมรายรับ 19 425.--

จ่�านวนเงิินที�จ่ะได้รับจ่าก

EL	ต่้อปี็ 

รายจ่าย
36 914.--

รายรับ - 19 425.--

รับจ่าก	EL 17 428.--

 ก่รณ่คุ่้สัมรสัท่ี่�อย้่ด้้วยกั่น เขาก่็จะ     

คุำานวนคุ่าใช้ำจ่ายแต้ก่ต่้างออก่ไป

 สรุุป กฎหมายใหม่น้ี้�เป็นี้

เรุ่�องใหม่ ท้ี่�ผู้้�รัุบมรุดกจะต้�องจ่าย

เงินี้ค่ืนี้ให�กองทีุ่นี้ท้ี่� จ่ายเงินี้ช่่วย

เหล่ือให� ผู้้�ท้ี่�ขาดแคืลืนี้ ถ้�ามรุดกม้

มากกว่า 40,000 ฟรัุงค์ื 

ที�มา	:	https://www.ahv-iv.ch/p/51.d

แปลืโด้ย ก่.ไต้รคุำา

รัรักก

สัมพันธ์ฉ ันใด  เมื ่อ

โดย		โยทะกา

มีเงื่ื ่อนไขเข้ามา

    เกี ่ยวพัน

     20   รวงข้าว
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 หลัืงจาก่ท่ี่�ด่้แต้้ก่ มัวแต่้เดิ้นวนอย้่ในอ่าง

หาที่างออก่ อายขุองใบสัทิี่ธิิ์พำานัก่ก็่ได้้หมด้ลืง คุรบ

สัองเดื้อนพอด่้ ด่้แต้้ก่บ่นด่้าที่างก่าร เร่ยก่ร้อง

หาคุวามยุติ้ธิ์รรม ด่้แต้้ก่ไม่อยาก่ก่ลัืบเมืองไที่ย        

ดีแต้้กจ่ะท�าอย่างิไรต่้อไป็?

นิทานท�านองินี�	หลืายท่านอาจ่จ่ะ

เคืยได้ยินได้ฟังิมาแลื้ว	สิ�งิที�โยทะกา

อยากจ่ะสื�อให้เห็นก็คืือ	การที�เราใช้

ชีวิต้อย่างิ	"ไม่รู้ทั�งิป็ระสาแลืะไม่รู้

ทั�งิภัาษานั�น"	บางิคืรั�งิก็ได้รับบท

เรียนที�แสนเจ่็บป็วด	เรื�องิที�เคืยงิ่าย

มาต้ลือดก็ไม่ได้งิ่ายอย่างิที�เราคืิดอีก

ต้่อไป็	

ชีวิต้ข้องิคืนเรานั�นไม่มีคืวาม

แน่นอน	ในคืวามสัมพี่ันธ์ระหว่างิ

คืนสองิคืน	เรื�องิข้องิคืวามรัก	คืวาม

ไว้เนื�อเชื�อใจ่	หากมีเพี่ียงิฝ่่ายเดียว	

ที�เป็็นผิู้ทุ่มเทมอบให้	ส่วนอีกฝ่่าย

เป็็นเพี่ียงิผิู้ที�รอรับหรือกอบโกย	

สุดท้ายเรื�องิราวก็อาจ่จ่ะจ่บลืงิแบบ

ไม่สวยงิามเท่าไหร่

 คุวามสััมพันธ์ิ์ท่ี่�เก่่�ยวโยงกั่นของ ณจังงัง

แลืะด่้แต้้ก่ คืุอ "ปั็ญหาในเรื�องิข้องิภัาษา" ซ้ึ่�งเป็น

เรื�องท่ี่�โยงไปถู้งคุวามสััมพันธ์ิ์เรื�องเด่้ยวกั่น คืุอ เรื�อง

ของสิัที่ธิิ์พำานัก่ 

 เมื�อมองล้ืก่ลืงไปถู้งต้้นต้อแล้ืว..แม้ว่า

คุวามรัก่ คุวามเข้าใจ แลืะก่ารสัร้างคุรอบคุรัว จะ

เป็นเรื�องของคุนสัองคุน แต้่เงื�อนไขที่างก่ฎหมาย 

แลืะที่างสัังคุม ก็่ม่สัว่นก่ำาหนด้ทิี่ศที่างคุวามสััมพันธ์ิ์

นั�นตั้�งแต่้แรก่เริ�ม แลืะหาก่เกิ่ด้ปัญหาท่ี่�ต้ามมาจาก่

คุนสัองคุนท่ี่�เป็นคุรอบคุรัว ปัญหาบางเรื�องก็่มิใช่ำ

ปัญหาของคุนสัองคุนอ่ก่ต่้อไป แต่้ก่ลืายเป็นปัญหา

ของส่ัวนรวม ก่ลืายเป็นปัญหาของสัังคุมไปโด้ย

ปริยาย.. เก่่�ยวโยงเก่่�ยวพัน..สััมพันธ์ิ์กั่นฉัันใด้ก็่ฉััน

นั�น..เอย

 

 แต่้เรื�องก่ลัืบไม่ง่ายอย่างท่ี่�คิุด้ ณจังงังยื�นขอว่ซ่ึ่าไม่ผู่้าน รอบ

แล้ืวรอบเล่ืา ใช้ำเวลืายาวนานถู้งสัองปี ก่ว่าท่ี่�คิุมเบ้อเร่อจะที่ำาเรื�อง

รับรองจนสัามารถูพา ณจังงังเข้ามาสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้ได้้ ด้้วยเงื�อนไขท่ี่�

ว่า ณจังงังต้้องไปรายงานตั้วท่ี่�ก่องต้รวจคุนเข้าเมืองต้ามก่ำาหนด้        

ณจังงังมาใช้ำช่ำวิต้คุ่้กั่บคิุมเบ้อเร่อในสัวิต้ฯ ได้้ไม่นานก็่ม่ล้ืก่ด้้วยกั่น    

หน้�งคุน เด้ก็่ท่ี่�เกิ่ด้มานั�นถืูอสััญชำาต้ไิที่ยเต็้มตั้ว เพราะแมเ่องก็่ไม่ได้้ถืูอ

สััญชำาติ้สัวิสั ณจังงัง พ้ด้ภาษาของท่ี่�น่�ไม่ได้้ งานท่ี่�หาได้้ก็่เป็นงานท่ี่�ม่

รายได้้เพ่ยงเล็ืก่ๆ น้อยๆ เท่ี่านั�น ณจังงัง จ้งที่ำาหน้าท่ี่�พ่อบ้านเป็นงาน

หลัืก่ ส่ัวนคิุมเบ้อเร่อเป็นผู้้้หารายได้้เล่ื�ยงคุรอบคุรัว แต่้รายได้้ก็่ไม่เพ่ยง

พอกั่บคุ่าใช้ำจ่าย ทัี่�งคุ่้ม่ปัญหาระหองระแหงก่นัเรื�อยมา จนถู้งวันท่ี่�ต่้าง

หมด้คุวามอด้ที่น ในท่ี่�สุัด้ณจังงังก็่โด้นไล่ืออก่จาก่บ้าน ไร้ทัี่�งเงินแลืะ

ท่ี่�พัก่พิง ไม่ร้้จะที่ำาอย่างไร ไม่ร้้จะไปที่างไหน จ้งหอบก่ระเป๋าไปขอ

พ้�งพาคุนไที่ยใจด่้ท่ี่�ให้คุำาปร้ก่ษาแลืะให้ท่ี่�พ้�งพิงชัำ�วคุราว 

 ณจังงัง อยาก่ก่ลัืบไปตั้�งหลัืก่ท่ี่�เมืองไที่ย จ้งพยายามหาช่ำองที่างต่้างๆ 

แต่้ก่่อนท่ี่�จะได้้ก่ลัืบไที่ยก็่พบว่าต้นเองนั�นม่หน่�สิันอย้่เป็นจำานวนมหาศาลื        

หน่�สิันท่ี่�เกิ่ด้จาก่ก่ารไมเ่คุยจ่ายคุ่าภาษ่ แลืะไม่เคุยจ่ายคุ่าประกั่นสุัขภาพ ณจังงัง 

เข่าอ่อนแที่บที่รุด้ลืงไปก่องกั่บพื�น เพราะไม่เคุยรบัร้้วา่ต้นเองม่หน่� เอก่สัารต่้างๆ 

นั�น ต้นอ่านไม่ออก่ ท่ี่�ผู่้านมาภรรยาเป็นคุนจัด้ก่ารทุี่ก่เรื�อง มาถู้ง ณ ต้อนน่�

ภรรยาก่ำาลัืงที่ำาเรื�องขอหย่า สิัที่ธิิ์พำานัก่ของต้นเองก็่ก่ำาลัืงจะหมด้อายุ แลืะโด้น

ข่ด้เส้ันต้ายว่า ต้้องม่ใบรับรองทัี่ก่ษะด้้านภาษาไปยื�น จ้งจะได้้รับก่ารต่้ออายุ 

แถูมด้้วยภาระหน่�สิันอ่ก่ก้่อนโต้...จะหน่หน่� หน่ทุี่ก่อย่างก่ลัืบไปเมืองไที่ยดื้�อๆ 

ทิี่�งภาระไว้เบื�องหลัืง...หรือจะที่ำาอย่างไรต่้อไป 

2.	 เร ื �องิข้องิ	ดีแต้้ก
 ด่้แต้้ก่ เข้ามาประเที่ศสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้ด้้วยก่ารวิ�งเต้้นของน้องสัาว   

น้องสัาวของด่้แต้้ก่ แต่้งงานกั่บชำาวสัวิสัแลืะมาใช้ำช่ำวิต้ท่ี่�น่�ได้้สััก่พัก่ ก็่พยายาม

หาที่าง พาพ่�สัาวเข้ามาโด้ยก่ารจัด้แจงหาคุนแต่้งงาน เพื�อให้พ่�สัาวได้้ใช้ำช่ำวิต้อย้่

ท่ี่�น่� พ่�สัาวแต่้งงานคุรบส่ั�ปี ม่ล้ืก่หน้�งคุน ก็่หย่าขาด้จาก่สัาม่ แลืะพำานัก่อย้่ใน    

สัวิต้ฯ กั่บล้ืก่น้อยต่้อไปด้้วยเงินช่ำวยเหลืือจาก่หนว่ยงานสัังคุมสังเคุราะห ์ด่้แต้้ก่ 

ถืูอใบอนุญาต้พำานัก่ประเภที่บ่ ต้้องต่้ออายุทุี่ก่ปี แต่้ด่้แต้้ก่ก็่ม่ช่ำวิต้ลัืลืล้ืาสุัขก่าย

สับายใจด่้ แต่้จ่้ๆ ด่้แต้้ก่ก็่ต้ก่สัวรรค์ุดั้งตุ้�บ เพราะสัาเหตุ้ของก่ารไม่เคุยติ้ด้ต้าม

ข่าวสัารใด้ๆ ไม่เคุยรับร้้อะไร ใคุรเตื้อน ใคุรเล่ืาอะไรให้ฟังก็่ไม่เชืำ�อ แลืะเชืำ�อมั�น

ในสิั�งท่ี่�ต้นเองได้้รับ มาต้ลือด้สิับก่ว่าปีวา่ ทุี่ก่อยา่งนั�นสัามารถูด้ำาเนินก่ารได้้อยา่ง

ง่ายด้าย   

 ช่ำวิต้สุัขสับายของด่้แต้้ก่ ก่ำาลัืงจะสิั�นสุัด้ลืงในปีท่ี่� 16 เมื�อก่ฎหมาย

สัำาหรับคุนต่้างด้้าวม่ก่ารเปล่ื�ยนแปลืง แลืะด่้แต้้ก่ ได้้รับจด้หมายจาก่ที่างก่ารว่า 

สิัที่ธิิ์พำานัก่ของด่้แต้้ก่จะไม่ได้้รับก่ารต่้ออายุ ถู้าไม่ม่ใบรับรองก่ารที่ด้สัอบทัี่ก่ษะ

ด้้านภาษามายื�น ต้ลือด้สิับก่ว่าปี ด่้แต้้ก่ไม่เคุยคิุด้ว่าจะต้้องเร่ยนภาษาจริงจัง ท่ี่�

ผู่้านมาเคุยลืงที่ะเบ่ยนเร่ยนสัองสัามคุรั�ง ซ้ึ่�งนอก่จาก่จะแพงแล้ืว ยังเร่ยนไม่ร้้

เรื�องด้้วย จ้งเลิืก่สันใจคิุด้ท่ี่�จะเร่ยนอ่ก่ต่้อไป ด่้แต้้ก่คิุด้ว่าภาษาของต้นเองนั�น ก็่

พอจะสืั�อสัารได้้ง้ๆ ปลืาๆ ไม่ต้้องร้้มาก่ แต่้ก็่ใช้ำช่ำวิต้รอด้ได้้สับายๆ เงินก็่ม่ใช้ำจ่าย

ทุี่ก่เดื้อน 
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โด้ย คุุณยายช่ำางเล่ืา

• ก่รมธิ์รรม์ประกั่นสุัขภาพ (Krankenkas-

senpolice)

• หลัืก่ฐานก่ารเส่ัยภาษ่คุรั�งสุัด้ท้ี่าย พร้อม

รายลืะเอ่ยด้ โด้ยเฉัพาะเรื�องที่รัพย์สิัน 

แลืะหน่�สิัน 

• สััญญาเช่ำาท่ี่�อย้อ่าศัย (Mietvertrag)  

• คุ่าธิ์รรมเน่ยมต้อนก่รอก่ข้อคุวามขอหย่า

 เจ้าหน้าท่ี่�จะถูามว่า จะเส่ัยเงินคุน  

ลืะคุร้�ง หรือฝ่�ายหน้�งฝ่�ายใด้เป็นผู้้้จ่ายแต่้เพ่ยง

ผู้้้เด่้ยว ถู้าภาษาเยอรมันเราไม่แข็งแรง คุวร

ก่รอก่ลืงไปด้้วยว่าต้้องิการคืนแป็ลื	 เขาจะหา

คุนแปลืให้ 

 ถู้าม่ล้ืก่แลืะที่รัพย์สิันด้้วยกั่น คุวร

ต้้องใช้ำที่นายคุวาม ถู้าต้ก่ลืงกั่นไ ด้้ ก็่ ใช้ำ

ที่นายคุวามคุนเด่้ยวกั่น 

 ถู้ า ต้ ก่ ลื ง กั่ น ไ ม่ ไ ด้้  คุ ว ร จ ะ ม่           

ที่นายคุวามคุนลืะคุนกั่น คุวรยอมเส่ัยเงินมาก่

หน่อย สัำาหรับที่นายคุวามท่ี่�เก่่ง 

 แต่้ถู้าไม่ ม่ ล้ืก่ด้้วยกั่น แลืะไม่ม่   

ที่รัพยสิ์ัน ไม่ต้้องใช้ำที่นายคุวาม จะประหยดั้เงิน

มาก่ เส่ัยแคุ่คุ่าธิ์รรมเน่ยม ราคุาจะไม่เท่ี่ากั่น 

ข้�นอย้่กั่บจังหวัด้ท่ี่�อย้่ ประมาณ 1,800 ถู้ง 

3,000    ฟรังค์ุ สัำาหรับทัี่�งสัองคุน แยก่จ่ายก็่

หารสัอง ราคุา คิุด้ว่าข้�นอย้่กั่บรายได้้ แลืะ

ที่รัพย์สิันท่ี่�ม่ของทัี่�งสัองคุน 

 เ มื�อเอกสารทุกอย่างิ

พี่ร้อม	 ก็่ส่ังก่ลัืบไปให้ Kantonsgericht 

แล้ืวที่างศาลื จะเข่ยนมานัด้ ให้ทัี่�งสัองฝ่�ายไป

	 ถ้้าใคืรต้้องิเจ่อสถ้านการณ์	 ที�

สามีพูี่ดคื�าว่า	 “หย่ากันเถ้อะ”	 คิืดว่า

แต่้ลืะคืนกมี็ป็ฏิิกิริยาต้อบสนองิแต้กต้า่งิ

กันไป็	 ส�าหรับตั้วเองินั�น	 เริ�มแรกเลืยคืือ	

ท�าใจ่	แลืะยอมรับแหลืะว่า	คืวามสัมพัี่นธ์

ข้องิชีวิต้คู่ื	เดินทางิมาถ่้งิเวลืาที�จ่ะได้อยู่

แลืะใช้ชีวิต้คืนเดียวแล้ืว	 ดูเหมือนว่าจ่ะ

ดีใจ่นะ	แล้ืวก็เดินหน้า	โทรไป็ที�	Kanto-

nale	Gerichte	ต้ามจั่งิหวัดที�ตั้วเองิอยู่	

บอกชื�อ	นามสกุลืแลืะที�อยู่	

 บอก่เขาว่า	“ฉันจ่ะหยา่”แล้ืวเขา

จะส่ังแบบฟอร์มมาให้เราก่รอก่ ในแบบฟอรม์

นั�นจะม่รายลืะเอ่ยด้  ทุี่ก่อย่างว่าต้้องใช้ำอะไร

บ้าง เช่ำน 

• เอก่สัารเงินฝ่าก่จาก่ก่องทุี่นเสัาท่ี่� 2 จาก่

ก่ารที่ำางาน (Pensionskassen)

• เอก่สัารจาก่ธิ์นาคุาร (Bankkonto) 

• เอก่สัารเก่่�ยวกั่บสัถูานก่ารณ์ที่างก่ารเงิน 

(บัญช่ำแลืะเงินฝ่าก่) จาก่ทัี่�งสัองคุน  

Belege betreffend die Vermögens-

ve rhä l tn i s se  ( Kon to -  und                

Depotauszüge) 

• ใบรับรองเงินเดื้อน (Lohnausweise)

• ใบรับรองเงินบำานาญ (Rentenbe- 

scheinigung AHV) ก่รณ่เก่ษ่ยณแล้ืว 

ซ้ึ่�งจะได้้เอก่สัารแจ้งมาทุี่ก่ปี 

• ใบเงินเดื้อน 3 เดื้อนสุัด้ท้ี่าย...

   หหย่ย่าา        เริ�มต้้นอย่างิไร
  	เมื�อคืวามสัมพัี่นธ์	เมื�อคืวามสัมพัี่นธ์จ่บลืงิที�คื�าว่า	

คุุยกั่บผู้้้พิพาก่ษา แยก่กั่นคุุยคุนลืะ                    

ประมาณ  15 – 30 นาท่ี่ เขาจะถูาม

ว่าก่ารหย่าน่�เราสัมัคุรใจ หรือถู้ก่

บังคัุบ แลืะอื�นๆ ต้ามแต่้ก่รณ่ หลัืง

จาก่นั�น ก็่จะม่เอก่สัารมาให้เซ็ึ่นท่ี่�

บ้าน ถู้าไม่ข้องใจอะไรก็่เซ็ึ่น ส่ังก่ลัืบ

ไป แล้ืวแต่้ก่ารที่ำางานของแต่้ลืะ

จังหวัด้ 1-3 อาทิี่ต้ย์ ก็่จะได้้รับก่าร

ยนืยนั เป็นเอก่สัารว่า ได้้หย่าสัมบ้รณ์

แล้ืว คุวามจริงตั้�งแต่้เซ็ึ่นเอก่สัาร ก็่

ถืูอว่าหย่าเสัร็จแล้ืว

ว่าที�จ่ริงิแล้ืว	การหย่าไม่แพี่งิ

	แลืะยุ่งิยาก	ถ้้า...

• คุุยกั่นก่่อนให้ร้้เรื�อง ว่าไม่รัก่กั่น

แล้ืว ขอเด้ินที่างใคุรที่างมัน 

แลืะคุวามจริงก็่เป็นเช่ำนนั�น จะ

ไปขอใจก่บัคุนท่ี่�ไมม่่ใจให้ ไปหา

อะไร..

• ไม่ม่ล้ืก่ ท่ี่�ต้้องรับผิู้ด้ชำอบร่วมกั่น

• ไม่ม่ที่รัพย์สิันมาก่ หรือหน่�สิัน 

 สัำาคัุญมาก่ คืุอ คุุยกั่นเอง

ก่่อนให้ร้้เรื�อง ก่่อนท่ี่�จะต้้องคุุยกั่น

ผู่้านที่นายคุวาม เพราะมันจะแพง

แลืะยุง่เพิ�ม

 เรื�องหย่าเป็นเรื�องธิ์รรมด้า 

เหมือนแต่้งงาน แคุ่คุนลืะคุวามร้้ส้ัก่ 

อย่าก่ลัืวหรือวิต้ก่ ต้นเป็็นที�พ่ี่�งิแห่งิ

ต้น	

 ก่่อนท่ี่�จะม่เขา ก็่ม่แคุ่เรา

คุนเด่้ยวมาก่่อน แลืะถู้าต้้องก่ารให้

เรื�องหยา่เสัร็จเร็ว ก็่ต้้องเข่ยนบอก่ลืง

ไปในเอก่สัารท่ี่�ที่างศาลื ส่ังมาต้อน

ก่รอก่คุรั�งแรก่คุวรท่ี่�จะม่คุนสัวิสั หรือ

คุนไที่ยท่ี่�เข้าใจภาษาเยอรมันด่้ ท่ี่�จะ

เข้ามาช่ำวยเหลืือในก่ารถูาม แลืะ

ก่รอก่ข้อคุวามแลืะเต้ร่ยมเอก่สัาร

ต่้างๆ เพราะถู้าเอก่สัารทุี่ก่อยา่งคุรบ 

เรื�องก็่จะจบเร็วต้ามท่ี่�ต้้องก่าร เป็น

ก่ำาลัืงใจให้คุ่ะ...



               รวงข้าว     A

ที�ไม่ไม่
ต้้องิทีต้้องิทีดีีที�ไม่ต้้องิพูี่ดกันมากที�ไม่ต้้องิพูี่ดกันมาก

คุวามสััมพันธิ์์

ดีี โด้ย มด้เอ็ก่ซ์ึ่

มดหยิบซึ่องิจ่ดหมายสีข้าวที�เปิ็ดแล้ืว

	ด่งิการ์ดด้านในออกมาอ่านอีกคืรั�งิ

 น่�เป็นบัต้รท่ี่�พัก่สัามวันสัองคุืนของโรงแรมระด้ับส่ั�ด้าวบนยอด้เขา 

Grindelwald ผู้้้ส่ังก็่คุงเป็นคุนเดิ้มท่ี่�ส่ังบัต้รมาให้คุรอบคุรัวเราอย่างสัมำ�าเสัมอ 

โอป้า-คุุณป้�ของล้ืก่สัาวนั�นเอง โอป้าเอ็ด้ด่้� เป็นคุนสัวิสัท่ี่�ไม่พ้ด้ภาษาอังก่ฤษ 

แลืะไม่ชำอบพ้ด้ภาษาเยอรมันชัำ�นส้ัง มั�นคุงอย้กั่่บก่ารพ้ด้ภาษาสัวิสัเยอรมัน ซ้ึ่�ง

นั�นที่ำาให้เกิ่ด้ปัญหาในก่ารสืั�อสัารระหว่างมด้กั่บโอป้าอย้เ่ป็นประจำา แม้ในขณะ

น่� มด้ตั้�งรก่ราก่อย้ท่่ี่�ประเที่ศน่�ได้้เกื่อบย่�สิับปีแล้ืว เราสัองคุนก็่ยงัคุงคุุยกั่นน้อย

แสันนอ้ย ด้้วยข้อจำากั่ด้เดิ้มๆ ซ้ึ่�งนั�นก็่ไม่ใช่ำอุปสัรรคุในก่ารสัรา้งสััมพันธ์ิ์ระหว่าง

เรา พ่อผัู้ว-ล้ืก่สัะใภ้ เพราะเราเลืือก่สืั�อสัารกั่นผู่้านกิ่จก่รรมยอด้ฮิิต้ นั�นคืุอ ก่าร

เดิ้นเขา 

 ย้อนหลัืงไปเมื�อ 13 ปีก่่อน มด้เพิ�งยา้ยมาอย้ป่ระเที่ศสัวติ้เซึ่อรแ์ลืนด์้ 

ได้้ 5 ปี แม้จะเคุยชิำนกั่บวัฒนธิ์รรมก่ารเดิ้นของคุนสัวิสัแล้ืวก็่ต้าม แต่้ก็่ยงัที่ำาใจ

ไม่ได้้ทุี่ก่ท่ี่ ท่ี่�ถู้ก่รบเร้า ชัำก่ชำวนให้ไปพัก่ผู่้อนบนเขา เพราะมันหมายถู้งก่ารเดิ้น

ถู้ก่ เดิ้นที่นข้ามเขาเป็นล้ืก่ๆ วันลืะ 5-6 ชัำ�วโมงเป็นอย่างต้ำ�า  ประเที่ศสัวิสัเป็น

ประเที่ศเล็ืก่ๆ ท่ี่�ม่พื�นท่ี่�ภ้เขามาก่ก่ว่าพื�นท่ี่�ราบ แลืะยังอุด้มสัมบ้รณ์ไปด้้วยป�า

เข่ยวขจ่ คุนสัวิสัเสัพติ้ด้กั่บก่ารเดิ้นหายใจเอาอาก่าศบริสุัที่ธิิ์�เข้าปอด้ทุี่ก่เมื�อ

เชืำ�อวัน อย่าแปลืก่ใจท่ี่�เมื�อวันหน้�ง คุุณได้้รับเชิำญให้ไปรับประที่านอาหารเย็น

ท่ี่�บ้านคุนสัวิสั แลืะจะถู้ก่ชัำก่จ้ง ให้ไปเดิ้นยอ่ยอาหารในระยะที่างร่วมกิ่โลืเมต้ร

หลัืงจาก่นั�น มด้ต่้อให้เป็นอาหารก่ลืางวันด้้วยก็่ได้้ ยังไงคุุณก็่ต้้องถู้ก่ลืาก่ออก่

ไปเดิ้นอย้ด่่้ วันอาทิี่ต้ยท่์ี่�อาก่าศด่้ไม่ว่าฤด้้ไหน เราจะเห็นผู้้้คุนสัวมรองเท้ี่าเดิ้น

เขา ม่เป้หลัืงใบเล็ืก่ติ้ด้อย้่คุนลืะใบ แลืะไม้เดิ้นเขาช่ำวยพยุง บ้างคืุอคุรอบคุรัว

สุัขสัันต์้ บ้างคืุอก่ลุ่ืมคุุณต้าคุุณยาย แลืะบ้างก็่ไปกั่นเป็นคุ่้ ต่้างมุ่งหน้าไปที่าง

ใด้ที่างหน้�ง อันเป็นเส้ันที่างเดิ้นเขาท่ี่�หาได้้ง่ายทัี่�วสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้ แล้ืวในช่ำวง

สุัด้สััปด้าห์หน้�ง ปาป้าเอ็ด้ด่้� แลืะซิึ่ลืเว่ยแฟนของเขา ก็่ส่ังก่าร์ด้เชิำญให้ไปพัก่ท่ี่�

โรงแรมต้าก่อาก่าศ แลืะร่วมเดิ้นเขากั่น แลืะนั�นเป็นคุรั�งแรก่ท่ี่�มด้ตั้ด้สิันใจว่า 

ถู้งเวลืาแล้ืวท่ี่�เราจะเร่ยนร้้ เพื�อเป็นคุนสัวิสัจริงๆ เส่ัยท่ี่ “พี่ร้อมแล้ืวร่ยังิมด	

วันนี�เราคืงิไมเ่ดินกันมากนกั	เพี่ราะกลืวัเธอจ่ะเหนื�อยเกนิไป็”	ป้าซิึ่ลืเว่ย ส่ัง

เส่ัยงแหวก่คุวามคิุด้ของมด้ออก่เป็นสัาย   

 เราออก่เดิ้นไต่้ไปต้ามเส้ันที่างเล็ืก่ๆ ที่างชัำนเล็ืก่น้อยพอเร่ยก่เส่ัยง

หอบจาก่มด้ แลื้วก็่คุด้เคุ่�ยวผู่้านบ้านไม้หลัืงเล็ืก่ของชำาวนา เส่ัยงก่ระดิ้�งจาก่  

คุอวัว ดั้งแว่วมาให้ได้้ยิน ปาป้าเอ็ด้ด่้�กั่บป้าซิึ่ลืเว่ย เดิ้นนำาไป

ก่่อนแล้ืว ทัี่�งคุ่้เดิ้นกั่นแบบสับายๆ ชำวนกั่นช่ำ�นก่ ชำมไม้เส่ัยงไม่

เบา ผู่้านไปยังไม่ถู้งย่�สิับนาท่ี่ ที่างท่ี่�ชัำนน้อยก็่เริ�มชัำนมาก่ แลืะ

มด้ก็่หอบแฮ่ิก่พร้อมเส่ัยงหัวใจท่ี่�เต้้นเส่ัยงดั้งออก่มาข้างนอก่

ต้ามจังหวะช่ำพจร	“ค่ือยๆ	เดิน	รักษาจั่งิหวะให้คืงิที�	เราไม่

ได้รีบไป็ไหน”	 เส่ัยงของสัเต้ฟานแว่วมาจาก่ข้างหลัืง มด้

เหนื�อยเกิ่นก่ว่าจะหันไปบอก่ว่า ไม่ได้้ร่บ เน่�ยคุ่อยๆ เดิ้นแล้ืว

 หลัืงจาก่ท่ี่�มด้ร้้ส้ัก่ว่า เราเดิ้นไต่้เขามาได้้ไก่ลืมาก่ แต่้

พอก้่มลืงด้้นาฬิิก่าท่ี่ไร เข็มมันก่ระเตื้�องไปจาก่เดิ้มนิด้เด่้ยว 

อย่าเพิ�งสังสััยว่าที่ำาไม มด้หมก่มุ่นกั่บเวลืามาก่ก่ว่าระยะที่าง 

ก็่คุนสัวิสัท่ี่�แสันด่้ที่ำาป้ายเดิ้นเขาไว้ทัี่�วสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้ แต่้ไม่ได้้

บอก่ว่าจุด้หมายเหล่ืานั�นไก่ลืแคุ่ไหน บอก่แคุ่ว่าใช้ำเวลืาเดิ้น

ที่างก่่�ชัำ�วโมง ก่่�นาท่ี่ต่้างหาก่ มด้เลืยเดิ้นไปก้่มด้้นาฬิิก่าไป แต่้

เหมือนเข็มนาฬิิก่าจะร้้ทัี่น พากั่นคุ่อยๆ เดิ้นอย่างลืะมุนลืะไม

เหลืือเกิ่น 

 เราเดิ้นผู่้านบ้านข้�นมาหลืายหลัืง ผู่้านวัวหลืายฝ้่ง 

เนินเขาท่ี่�ม่หญ้าส่ัเข่ยวราวถู้ก่ห่มด้้วยพรมชัำ�นด่้สัะท้ี่อน

แสังแด้ด้ระยับต้า ต้อนน่�เรายืนอย้่บนเนินล้ืก่หน้�ง ซ้ึ่�งสัามารถู

มองไก่ลืไปยังเนินเข่ยวหลืายล้ืก่ข้างหน้า เส้ันที่างเดิ้นส่ันำ�าต้าลื

ที่อด้ตั้วคุด้เคุ่�ยวต่้อกั่นไปสุัด้ล้ืก่ห้ล้ืก่ต้า เหมือนกั่บว่า ปลืาย

ที่างนั�นไม่ม่วันท่ี่�ใคุรจะหาพบ มด้มองต้ามไปเมื�อร้้ว่ามันคืุอ

ที่างท่ี่�เราต้้องเดิ้น พลัืนคุวามท้ี่อก็่แล่ืนจาก่ปลืายเท้ี่ามาจุก่อย้่

ท่ี่�คุอหอย คื ิ ด ถ้ า ม ต้ ั ว เ อ งิ ซึ่ � � า ๆ
	“จ่ะเดินไป็ท�าไมกัน	ท�าไมต้้องิเดินด้วย	..”

ป้าซิึ่ลืเว่ยแลืะปาป้าเอ็ด้ด่้� ยืนรออย้่ ส่ังยิ�มให้ก่ำาลัืงใจเมื�อเห็น

เราต้ามมาสัมที่บ 

“ป้็าซิึ่ลืเวีย	ท�าไมป้็าถ่้งิชอบมาเดินเข้าคืะ”  

ในท่ี่�สุัด้มด้ก็่หลุืด้สิั�งท่ี่�คิุด้ในใจออก่ไป	“มันดีต่้อสุข้ภัาพี่นะ”	

“เราเดินเข้า	ก็เพืี่�อเดินเข้านะซีึ่�”	ปาป้าเอ็ด้ด่้�ต้อบบ้าง

มด้หันไปพยัก่เพยิด้กั่บสัเต้ฟาน 

“พ่ี่อเธอนี�ต้อบแบบ	ชาวพุี่ทธนิกายเซึ่นเลืยนะ”	

สัเต้ฟานยิ�มก่วนยิ�งก่ว่าพ่อ 

“แล้ืวมันไม่จ่ริงิต้รงิไหน	เราเดินเข้าก็เพืี่�อเดินเข้า”	

มด้ร้้ส้ัก่เหมือนโด้นมนุษยต่์้างด้าวสัองพ่อล้ืก่รุม จ้งเลืือก่หันไป

คุุยกั่บป้าซิึ่ลืเว่ยต่้อ 

“แต่้ป้็าคืะ	ก่อนที�เราจ่ะเดินเข้า	เพืี่�อเดินเข้าเนี�ย	เราต้้องิ

มีคืวามอยากเดินก่อนใช่ร่เป็ล่ืาคืะ	มดอยากรู้ว่า	อะไรท�าให้

ป้็าอยากออกจ่ากบ้านมาเดินเข้าล่ืะคืะ”  
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เป็ิดเป็ิด
พิมพ์เข่ยว ช่ำวิต้

ต้ัวต้ัว

คื อ ลืั ม น์ ใ ห ม่	คื อ ลืั ม น์ ใ ห ม่	

“พี่ ิมพี่ ์เข้ยีวเข้ยีว
ชีวิต้”
พิี่มพ์ี่เขี้ยว	คืือ	ต้้นแบบส�าหรับใช้ก่อสร้างิต่้กหรือ

บ้าน	
วิศัวกรจ่ะวางิแผินคืวบคืมุการก่อสร้างิ	ให้เป็็นไป็ต้ามแบบ

ที�เขี้ยนไว้	บ้านหรือต่้กถ้้าสร้างิออกมาจ่ากแบบที�ผิิด	หรือ

วิศัวกรคืวบคุืมการก่อสร้างิไม่ท�าต้ามขั้�นต้อน	ต่้กหรือบ้าน

ก็จ่ะออกมาผิิดรูป็	 บิดเบี�ยว	 ไม่มั�นคืงิ	สวยงิาม	พี่ร้อมจ่ะ

หัก	พี่ร้อมจ่ะพัี่งิลืงิทุกเวลืา

พี่ิมพี่์เข้ียวชีว ิต้	
คืือ	กรอบคืวามคืิด	หรือแบบอย่างิการด�าเนินชีวิต้	

ก่อนที�จ่ะเป็็นเมียฝ่รั�งิ	เรามีพิี่มพ์ี่เขี้ยวชีวิต้ติ้ดตั้วมาจ่ากการ

เลีื�ยงิดูข้องิคืรอบคืรัวแลืะสังิคืมทุกคืน	หลืายๆ	คืนถู้กสร้างิ

มาจ่ากพิี่มพ์ี่เขี้ยวที�ออกแบบมาดีมีวิศัวกร(คืรอบคืรัว)	

ช่วยกันคืวบคืมุการกอ่สร้างิถู้กขั้�นต้อน	ถ้กูวิธี	ชีวิต้ออกมา

สวยงิาม	 มั�นคืงิ	 มีคุืณค่ืา	 น่าชื�นชมบางิคืนถู้กสร้างิมาผิิด

แบบ	ผิิดขั้�นต้อน		ชีวิต้ก็จ่ะออกมาข้าดๆ	เกินๆ	บิดเบี�ยว	

ไม่มั�นคืงิ	สวยงิาม	พี่ร้อมจ่ะหัก	พี่ร้อมจ่ะพัี่งิลืงิต้ลือดเวลืา

เมียฝ่รั�งิ	เป็็นจุ่ดเป็ลีื�ยน	จุ่ดแห่งิคืวามหวังิ	จุ่ดเริ�มต้้นชีวิต้

ใหม่	ข้องิผู้ิหญิงิไทยหลืายๆ	คืน	แต่้ส�าหรับบางิคืนจ่ากจุ่ด

เป็ลีื�ยน	หรือจุ่ดเริ�มต้้นใหม่กลืายเป็็นจุ่ดจ่บที�ข้มขื้�น	ต้กลืงิ

ไป็ในเหวล่ืกข้องิชีวิต้มากกว่าเก่า

จ่ากป็ระสบการณ์ชีวิต้ในดงิฝ่รั�งิสวิส	20	ปี็	

แม่วาดป็รารถ้นาที�จ่ะแบ่งิปั็นพิี่มพ์ี่เขี้ยวชีวิต้

เมียฝ่รั�งิข้องิแม่วาดให้เพืี่�อนๆ	เมียฝ่รั�งิทุกคืน

ที�สนใจ่	เผืิ�อจ่ะเป็็นอีกพิี่มพ์ี่เขี้ยวหน่�งิที�เพืี่�อนๆ	

น�าไป็ป็รับใช้กับชีวิต้ตั้วเองิได้ค่ืะ										

ด้วยคืวามป็รารถ้นาดี.......แม่วาด

ป้าซิึ่ลืเว่ยยังไม่ทัี่นจะพ้ด้อะไร สัเต้ฟานก็่บอก่ว่า

“มันคืือ	การท้าทายตั้วเองิในส่วนหน่�งินะ	การเดินเข้าแต้กต่้างิจ่ากการเดิน

ป็กติ้	 เพี่ราะระยะทางิที�มากกว่า	 ทางิชันมากกว่า	 แลืะจุ่ดมุ่งิหมายที�ใหญ่

กว่า	เริ�มแรกเราเดินได้เท่านี�	ต่้อไป็เราก็อยากเดินให้ได้มากกว่าเดิม	เพิี่�มข่้�น

ไป็ทุกคืรั�งิที�ออกเดิน		แต่้พี่อถ่้งิจุ่ดที�ระยะทางิ	แลืะคืวามชันไม่เป็็นปั็ญหาต่้อ

ร่างิกายเราแล้ืว	เราก็ออกเดินเพืี่�อเดินเท่านั�นแหลืะ”

เมื�อสัเต้ฟานหยุด้พ้ด้ ก็่สับช่ำองท่ี่�ป้าซิึ่ลืเว่ยจะต้อบคุำาถูามมด้

“ป้็ามาเดินเพี่ราะเป็ลีื�ยนบรรยากาศั	 การได้ออกจ่ากบ้านมาพัี่กที�อื�นบ้างิ	

ท�าให้เราเป็ลีื�ยนอารมณ์ที�จ่�าเจ่แลืะผ่ิอนคืลืายข่้�น	อีกอย่างิป็ระเทศัสวิสเป็็น

ป็ระเทศัที�เราจ่ะพี่บเทือกเข้าแอลืป์็ได้ง่ิายๆ	เหมือนไป็ช็อป็ปิ็�งิ	มองิดูรอบตั้ว

เราต้อนนี�สิ”		ป้าพ้ด้เสัร็จก็่มองไปรอบ ๆ ที่ำาให้ทุี่ก่คุนต้้องหยุด้แล้ืวมองต้าม

ไปด้้วย เราเดิ้นไปถูามกั่นไปจนมด้ลืืมมองนาฬิิก่าไปเลืย  จุด้ท่ี่�เรายืนอย้่ต้อนน่�

มองเห็นยอด้เขาส่ัขาว เพราะถู้ก่หิมะปก่คุลุืม เร่ยงรายเป็นสิับยอด้ซ้ึ่อนตั้วกั่น

อย้ต่้รงหน้า ตั้ด้กั่บส่ัท้ี่องฟ้าคุรามเข้มก่ระจ่างใสัไร้เมฆ  “มาดูนี�สิ	Edelweiss” 

เส่ัยงของปาป้าดั้งข้�นอย้่ใก่ล้ืๆ พร้อมช่ำ�มือช่ำ�ไม้ชำวนด้้ นั�นคืุอด้อก่ไม้ประจำาชำาติ้

สัวิสั ท่ี่�จะหาด้้ได้้จาก่บนเทืี่อก่เขาแอลืป์เท่ี่านั�น มด้ก่วาด้ต้ามองไปรอบๆ 

 ด้อก่ไม้ส่ัขาวอมชำมพ้ช่ำอเล็ืก่ๆ ถู้าไม่สัังเก่ตุ้ เราคุงเดิ้นเหยย่บยำ�าอยา่ง

ไม่ใยด่้ ข้างๆ กั่น คืุอด้อก่ไมก้่ล่ืบน้อยส่ัม่วงจัด้ก่ำาลัืงพากั่นเบ่งบานอยา่งเง่ยบๆ 

ก่อใหญ่ 	“อ๋อ	ป็าป้็าเดินเข้าเพืี่�อมาดูดอกไม้นี�เองิ”	มดพูี่ดล้ือ	“เป็ล๊ืา	มาเดิน

เข้าเพืี่�อเดินเข้า”	ปาป้ายังคุงยืนยันคุำาเดิ้ม ด้้วยหน้าเป้�อนยิ�ม ป้าซิึ่ลืเว่ยหัวเราะ

ขำาปาป้าแล้ืวออก่เดิ้นนำาต่้อไป ระหว่างนั�นมด้ก็่ถูามคุำาถูามบ้าๆ บอๆ เป็นระยะ

เช่ำน คุุณต้าคุนนั�นอายุเท่ี่าไหร่แล้ืว? ที่ำาไมคุุณยายเดิ้นช้ำาแบบนั�น วันน่�จะถู้ง   

ร้เปล่ืา? แล้ืวลุืงคุนนั�นใส่ัอะไรไว้ในเป้ ที่ำาไมเป้แฟบจัง? อย่างไม่ทัี่นได้้ตั้�งตั้ว 

เมื�อเราเดิ้นพ้นเนินเขาล้ืก่หน้�งข้�นไป ภาพท่ี่�เห็นต้รงหน้าเหมือนใคุรเอามือมา 

ก่ระชำาก่ลืมหายใจเราหลุืด้ไปชัำ�วขณะ ที่ะเลืสัาบแอ่งเล็ืก่ส่ัเข่ยวอมฟ้าคุรามท่ี่�    

ผุู้ด้ข้�นบนยอด้เขาส้ังก่ว่าสัองพันเมต้รจาก่ระดั้บนำ�าที่ะเลืใสั 

แลืะสังบนิ�งเพราะไร้แรงลืมใด้ๆ สัะที่้อนภาพภ้เขาหิมะ 

แลืะแนวต้้นสันส่ัเข่ยวเข้มดั้�งก่ระจก่ชัำ�นด่้ สััก่พัก่ก็่ม่

ก่ระแสัลืมเอื�อยๆ มาก่ระที่บ ปะที่ะกั่บเหงื�อท่ี่�อาบอย้่

ทัี่�วตั้วให้ก่ลืายเป็นคุวามเย็นชืำ�น

	 “สงิสัยว่าเรามาเดินเข้า	 เพืี่�อให้ได้เห็นภัาพี่ที�

ท�าให้ต้ะล่ืงิงัินแบบนี�มั�งิ	 ยิ�งิได้มาเห็นด้วยลื�าแข้้งิข้องิ

ตั้วเองิ	มันยิ�งิสวยเป็็นสองิเท่า	ว่ามั�ย”	มด้หันไปถูาม แต่้ได้้

รับเพ่ยงคุวามเง่ยบเป็นคุำาต้อบ สัายต้าทัี่�งสัามคุ่้ มองต้รงไปยังท่ี่�เด่้ยว

กั่บมด้ ปาปา้คุ่อยๆ ปลืด้เปใ้บเล็ืก่ลืงจาก่หลืงั แล้ืวเดิ้นไปหาที่ำาเลืนั�ง ป้าซิึ่ลืเว่ย

เดิ้นต้ามไปนั�งข้างๆ สัเต้ฟานส่ังยิ�มให้พร้อมกั่บโอบไหล่ืด้้งมด้เข้าไปชิำด้แล้ืวเดิ้น

ต้าม ปาป้าเอ็ด้ด่้�หันมายิ�มมุมปาก่แบบเดิ้ม ต้อนท่ี่�เรานั�งลืง ปาป้าก็่พ้ด้ข้�น “ก็

บอกแล้ืวว่ามาเดินเข้า	เพืี่�อเดินเข้า	วันนี�มัวแต่้ถ้ามซึ่ะหลืายคื�าถ้าม	ต้กลืงิ

ว่าได้เดินเข้าบ้างิร่เป็ล่ืา”	ต้อนนั�นเองท่ี่�มด้ร้้แล้ืวว่าบางคุำาถูาม คุำาต้อบก่็ไม่

จำาเป็น เหมือนกั่บคุวามสััมพันธ์ิ์ระหว่างมด้กั่บปาป้าเอ็ด้ด่้� ท่ี่�ต้อนน่�ก่ลืายมา

เป็นโอป้าเอ็ด้ด่้�แล้ืว ไม่ว่าเราจะคุุยกั่นได้้มาก่น้อยแคุ่ไหน 

ในข้้อจัำากัด็ข้องภาษา แต่่ท้กครั�งท่�ได้็พบกัน แลืะออกเดิ็นเข้าด้็วย์กัน 

นาท่นั�น ภาษาใด็ก็ไม่จัำาเป็น เท่าความรู้สึิกท่�แช่ร์ร่วมกันระห้ว่างทาง....



 3.  ผััวหาบเมียคอน ผัู้วฝ่รั�งไม่ได้้ม่เคุรื�องจัก่รพิมพ์เงินส่ัวนตั้ว ใช้ำก่ำาลัืง

ก่าย ก่ำาลัืงสัมองที่ำางานแลืก่เงินกั่นทุี่ก่คุน เม่ยท่ี่�ด่้ ต้้องช่ำวยเก็่บรัก่ษาสัมบัติ้สัาม่ได้้ 

ช่ำวยส่ังเสัริมให้เงินงอก่เงยเพิ�มข้�น เบ่ยด้เบ่ยนผู้ลืาญเงินของสัาม่ เพื�อไปสัร้างเปลืือก่

รัก่ษาหน้าต้าในสัังคุมท่ี่�ประเที่ศไที่ย แม่วาด้ไม่หาที่ำาเจ้าคุ่ะ  เงินท่ี่�แม่วาด้ได้้จาก่ไป

ที่ำางานนอก่บ้าน คืุอเงินท่ี่�แม่วาด้ใช้ำช่ำวยเหลืือพ่อแม่ญาติ้พ่�น้อง นำาไปสัร้างบ้าน ซืึ่�อ

รถู ซืึ่�อท่ี่�ดิ้น ลืงทุี่นในหลัืก่ที่รัพย์ เพื�อบั�นปลืายของช่ำวิต้ แม่วาด้เชืำ�อว่าคุวามก่ตั้ญญู้

ก่ต้เวท่ี่ ที่ำาให้ช่ำวิต้เจริญ แต่้ต้้องตั้�งอย้บ่นพื�นฐานของคุวามพอด่้ อย่าเอาคุวามก่ตั้ญญู้ 

คุวามอยาก่ได้้  อยาก่ม่คุวามไม่ร้้จัก่พอของคุนอื�น มาพิฆาต้สัังหาร

ช่ำวิต้คุ่้ พ่อแม่ญาติ้พ่�น้อง ต้้องก่ตั้ญญู้แบบเว่อร์วัง เพราะม้งได้้ผัู้วฝ่รั�ง

รวย  ถู้าให้น้อยๆม้งอก่ตั้ญญู้ ผัู้วฝ่รั�งเหนื�อยใจ ไม่จบหมด้คุวามอด้ที่น 

ก้่ที่ำางานแที่บต้าย แต่้ม้งเอาเงินไปเล่ื�ยงด้้ พ่อแม่ญาติ้พ่�น้องม้ง ทัี่�ง

โคุต้ร !!! ฝ่รั�งก็่คุน คุวามอด้ที่นม่ข่ด้จำากั่ด้ ช่ำวิต้คุ่้จบ เพราะคุวาม

ก่ตั้ญญู้แบบขาด้สัติ้ เอวัง...ด้้วยประก่ารฉัะน่�

 มนุษยส์ัายหวังด่้ จะร่บเข้ามาเมื�อได้้ผัู้วฝ่รั�ง ม้งเป็นเม่ยฝ่รั�ง 

ต้้องร่บก่อบโก่ย นำาไปไว้ท่ี่�เมืองไที่ย ก้่รับ

ประก่นัจะช่ำวยด้้แลืให ้เงินไม่เข้าใคุร ออก่ใคุร 

คุนท่ี่�ด้้แลืม่ก่่�คุน ท่ี่�ไม่โลืภ ไม่อยาก่ได้้ส่ัวนแบ่ง 

ขอด่้ๆ ไม่ให้นั�น ก้่แย่งเอาไปทัี่�งหมด้ จบแบบ

หมด้ตั้ว!!! 

 สัาม่ฝ่รั�งของแม่วาด้ ต้้องก่ารให้

ช่ำ วิต้แม่วาด้ก้่าวหน้า ม่คุุณคุ่าในตั้วเอง        

แม่วาด้ออก่ไปที่ำางานนอก่บ้าน เพื�อเร่ยนร้้  

เพื�อหาประสับก่ารณ์ช่ำวิต้ หาวิธ่ิ์คิุด้ วิธ่ิ์ใช้ำช่ำวิต้ในด้งฝ่รั�ง ช่ำวิต้ม่สัมดุ้ลื ม่คุวามสุัข      

แม่สัาม่แนะนำาล้ืก่สัะใภ้ให้เพื�อนๆ ญาติ้ๆ ฟังอย่างภ้มิใจ ล้ืก่สัะใภ้ฉัันเป็นคุนไที่ย 

ที่ำางานท่ี่�ธิ์นาคุาร UBS สัาม่ฝ่รั�งบางคุนไม่ให้เม่ยคุนไที่ย ออก่ไปที่ำางานนอก่บ้าน 

เพราะก่ลัืวจะไปเจออนาคุต้ผัู้วฝ่รั�งคุนใหม่ เก็่บเม่ยไว้ท่ี่�บ้าน ที่ำางานบ้านเหมือนที่าสั

รับใช้ำ  ยื�นให้แคุ่เศษเงิน ผัู้วฝ่รั�งบางคุนสััญญาว่าม่เงินสัามารถูเล่ื�ยงด้้ได้้ ใช้ำช่ำวิต้หร้ๆ 

แบบมาด้ามเม่ยฝ่รั�ง ฝั่น ช่ำวิต้ นั�งๆ นอนๆ ท่ี่องโลืก่ โชำว์หร้ โชำว์รวย สัวยๆ ลืง 

Facebook แต่้ถู้าคุวามรัก่ คุวามหลืงหมด้ คุวาม..งก่..ของผัู้วฝ่รั�งก็่เริ�มปราก่ฏิ ใคุร

จะยอมให้ปลิืงด้้ด้เลืือด้จนต้ายลืะ แก่ะออก่โยนทิี่�งสิัคุะ...รออะไร ช่่วิต่ท่�ไม่ต้่อง

ทำางานเพราะเห้ต้่ผู้ลืน่� ได้็ผัู้วฝรั�งรวย์ ใช้่ความสิาว ความสิวย์ เกาะผัู้วกินสิบาย์ด่็แท้ 

จัริงๆ ห้รือ? ได้็ผัู้วฝรั�งแล้ืวทำาไมแม่วาด็ย์ังต้่องทำางาน ? ต้อบ:	การท�างิานท�าให้แม่

วาดเข้้าใจ่โลืกเข้้าใจ่ชีวิต้	รู้ทันคืวามคิืด	รู้จั่กจ่ริต้ต้นเองิ	ก�าไรคืือ	มีเงิินเก็บมาก

ข่้�น	งิานบ้านช่วยสร้างิสุข้	สร้างิคืวามผูิกพัี่นในคืรอบคืรัว		ดูแลืบัญชีให้กิจ่การ

ข้องิสามี	 เพี่ราะเรื�องิเงิินทองิไม่คืวรไว้ใจ่ใคืร	 การท�างิานแบบผัิวหาบเมียคือน		

คืือ	คืาถ้าที�ใช้ในชีวิต้คู่ืข้องิแม่วาดค่ืะ...

 1.  แม่วาดทำำางื่านท่ีำสนามบินซููริค ปี 

คุ.ศ. 2004-2009 ในท่ี่มงานม่นัก่เร่ยนนัก่ศ้ก่ษา

เยอะมาก่ ทุี่ก่คุนม่คุวามร้้คุวามสัามารถู อายุยังไม่

ถู้ง 25 ปี ฐานะที่างบ้านก็่ไม่ได้้ยาก่จน แต่้ทุี่ก่คุน

ต้้องก่ารพิส้ัจน์ตั้วต้นหาเงินเร่ยน หาเงินเช่ำาบ้าน 

หาเงินใช้ำจ่ายส่ัวนตั้วเอง แม่ที่ว่ปปราชำญ์ช่ำวิต้ท่ี่�จบ

แคุ่ป.4 แต้่ก่ารเล่ื�ยงด้้ล้ืก่ของแม่ที่ว่ปเหมือนฝ่รั�ง

สัวิสั ราวก่ับว่าใช้ำพิมพ์เข่ยวช่ำวิต้ใบเด่้ยวกั่น เวลืา

ผู่้านไป 15 ปี เด็้ก่ๆ นัก่ศ้ก่ษาท่ี่�แม่วาด้เคุยที่ำางาน

ร่วมกั่น เติ้บโต้เป็นผู้้้ใหญ่ท่ี่�ม่คุุณภาพทุี่ก่คุน น้องๆ 

นัก่ศ้ก่ษาท่ี่�เคุยที่ำางานด้้วย แลืะสันิที่สันมกั่นม่

อาช่ำพเป็นนัก่บิน 3 คุน เป็นนัก่ธุิ์รกิ่จ 1 คุน เป็น

นัก่ก่ารเมือง 1คุน เป็นผู้้้บริหารในบริษัที่ 2 คุน     

แม่วาด้เคุยเป็นหัวหน้าท่ี่ม (Supervisor) เป็นเพื�อน

ร่วมท่ี่มของน้องๆ นัก่ศ้ก่ษาได้้เร่ยนร้้แนวคิุด้ของวัย

รุ่นฝ่รั�งสัวิสัไม่แปลืก่ใจ ที่ำาไมประเที่ศน่� เป็นสุัด้ยอด้

เกื่อบทุี่ก่ด้้าน เยาวชำนของชำาติ้ม่คุุณภาพ คืุออ่ก่

หน้�งคุำาต้อบ ก่ารม่งานที่ำาแลืะสัามารถูเล่ื�ยงด้้ตั้วเอง

ได้้ คืุอคุวามภ้มิใจ คืุอเก่่ยรติ้ ศัก่ดิ้�ศร่ คุวามเป็น

มนุษย์ของคุนส่ัวนใหญ่ในสัังคุมสัวิสั

 2.  แม่วาดมีองื่ค์แม่ศรีเรือน ม่คุวาม

สุัขกั่บก่ารที่ำางานบ้าน เมื�อใช้ำช่ำวิต้สัร้างคุรอบคุรัว

ด้้วยกั่น ต้้องรับผิู้ด้ชำอบหน้าท่ี่�ในคุรอบคุรัวร่วมกั่น

อาหาร งานบ้าน งานเรือน ต้้องช่ำวยกั่นที่ำา เมื�อม่ล้ืก่

ต้้องช่ำวยกั่นเล่ื�ยงด้้ล้ืก่ ถู้าคุนหน้�งคุนใด้ต้้องออก่ไป

ที่ำางานนอก่บ้าน หน้าท่ี่�ของอ่ก่คุน คืุอพ่อบ้านแม่

บ้านเล่ื�ยงด้้ล้ืก่ ม่ศัก่ดิ้�ศร่เท่ี่าเท่ี่ยมกั่น ไม่เอาเปร่ยบ

กั่น เพื�อคุวามสุัขร่วมกั่นในคุรอบคุรัว ผู้้้หญิงสัวิสั

ส่ัวนใหญ่จะหยุด้ที่ำางานนอก่บ้าน ในก่รณ่ก่าร  

เล่ื�ยงด้้บุต้รหรือเจ็บป�วย  เมื�อล้ืก่ช่ำวยเหลืือตั้วเองได้้

ก็่จะเริ�มก่ลัืบไปที่ำางาน เพิ�มคุวามสัามารถู พัฒนา

ต้นเอง โด้ยใช้ำท่ี่�ที่ำางานเป็นห้องเร่ยนช่ำวิต้...อย้่บ้าน

ช้ำคุอ งอมืองอเท้ี่า จ้องจับผู้้้ชำายรวยๆ ผู้้้หญิงสัวิสั

ส่ัวนใหญ่เขาไม่นิยมที่ำากั่น เม่ยฝ่รั�งท่ี่�เป็นคุนไที่ย

เป ็น    เม ี ยฝร ั ่ งื่เม ี ยฝร ั ่ งื่
 ที่ำา ไ ม ยั ง ต้้ อ ง
ท�า งิ า นท�า งิ า น          โด้ย แม่วาด้

“เธอได้ผัิวฝ่รั�งิขี้�นกเหรอ	ชีวิต้เธอถ่้งิยังิต้้องิท�างิาน”	โถ้ๆๆๆๆ	คุืณข้า	

ใจ่เย็นๆ	อิฉันไม่ได้ให้คุืณค่ืาชีวิต้แค่ืเป็ลืือก	แลืะต่้อไป็นี�		คืือแนวคิืดว่า

ท�าไมชีวิต้อิฉันยังิต้้องิท�างิาน

ส่ัวนใหญ่ รับหน้าท่ี่�ที่ำางานบ้าน งานเรือน เล่ื�ยงด้้ล้ืก่ สัาม่

สัามารถูหารายได้้เข้าคุรอบคุรัวได้้ง่ายก่ว่าหรือมาก่ก่ว่า 

หน้าท่ี่�แม่บ้านท่ี่�ด่้ คืุองานท่ี่�เหนื�อยไม่ม่วันจบ เม่ยคุนไที่ยม่

คุวามอ้ด้ คุวามที่น ส่ัวนใหญ่ม่คุุณสัมบัติ้คุรบในเรื�องน่� องค์ุ

แม่ศร่เรือนที่ำาอาหารได้้ ม่ติ้ด้ตั้วมาเกื่อบทุี่ก่คุน ผัู้วรัก่ผัู้วหลืง

เพราะม่เสัน่ห์ปลืายจวัก่นั�นม่อย้่จริง สัาม่ฝ่รั�งมอบงานแม่

บ้าน ให้เม่ยคุนไที่ยที่ำาต้ลือด้ช่ำวิต้ ถู้าใจรัก่ก็่ที่ำาได้้แบบชิำวๆ 

สับาย...ศร่ที่นได้้เจ้าคุ่ะ...

รวงข้าว         25   

ต้ัวต้ัว



การด่ื่�มชา

สัุขภาพก่าย - ใจ

วััฒนธรรม  เส้ันทางิบก	 ไปได้้หลืายเส้ันที่าง  ม่ทัี่�งก่องคุาราวานอ้ฐแลืะก่องคุาราวานม้า 

แต่้เส้ันที่างท่ี่�ถู้ก่ก่ล่ืาวขานมาก่ท่ี่�สุัด้คืุอ เส้ันที่างก่องคุาราวานอ้ฐ อันเป็นเส้ันที่างท่ี่�พาด้

ผู่้านที่ะเลืที่ราย เขต้ท่ี่�ราบทุ่ี่งหญ้า เริ�มจาก่จ่นต้อนก่ลืาง – อุริมซ่ึ่ – คุาซัึ่คุสัถูาน – อุซึ่เบคิุ

สัถูาน – เปอร์เช่ำย – ตุ้รก่่ – อิต้าล่ื ท่ี่�เวนิสั แถูบที่ะเลืเมดิ้เต้อร์เรเน่ยน 

	 เส้นทางิทะเลื เป็นเส้ันที่างท่ี่�เรือสัำาเภาบรรทุี่ก่สิันคุ้า ออก่เดิ้นที่างท่ี่�ท่ี่าเรือเมือง

ฟ้โลืวของจ่น -  ที่ะเลืจ่นใต้้ – อ่าวไที่ย – ช่ำองแคุบมะลืะก่า – มหาสัมุที่รอินเด่้ย – 

คุาบสัมุที่รอาหรับ – ที่ะเลืแด้ง – เวนิสั สุัด้ท่ี่�ที่ะเลืเมดิ้เต้อร์เรเน่ยน จาก่เส้ันที่างสัายไหม

ที่างที่ะเลื นำาพ่อคุ้าชำาวจ่นมาข้�นฝั่�งท่ี่�สัยามประเที่ศ  มาที่ำาก่ารคุ้าขาย นำาเอาผู้้าแพร

พรรณ ไหม แลืะชำาเข้ามาขาย ที่ำาให้ชำาวสัยามร้้จัก่ชำา ดั้งนั�นจ้งก่ล่ืาวได้้ว่าก่ารดื้�มชำาใน

สัยาม ได้้รับอิที่ธิิ์พลืมาจาก่พอ่คุ้าชำาวจ่น เพ่ยงแต่้ยงัไม่ม่หลัืก่ฐานเด่้นชัำด้ว่า ก่ารนำาชำาเข้า

มาเมื�อไร ม่เพ่ยงก่ารจาร้ก่ไว้ว่า สัมัยสุัโขทัี่ยม่ก่ารติ้ด้ต่้อก่ารคุ้า แลืะแลืก่เปล่ื�ยนวัฒนธิ์รรม

กั่บจ่น ที่ำาให้ก่ารดื้�มชำาเริ�มเป็นท่ี่�ร้้จัก่ในต้อนนั�น 

 ช่ำวงสัมัยอยุธิ์ยา ณ ต้อนต้้น ในแผู่้น

ดิ้นสัมเด็้จพระนารายณ์มหาราชำ พบบันท้ี่ก่

จด้หมายเหตุ้ของท่ี่านลืาล้ืแบร์ พ้ด้ถู้งก่ารดื้�มชำา

ในสัยามประเที่ศว่า ชำาวสัยามร้้จัก่ก่ารดื้�มชำา 

ก่ารชำงชำาแลืะชำอบชำงชำารับแขก่  แต่้ชำาม่ดื้�มกั่น

เฉัพาะในเมืองหลืวง  แลืะในบันท้ี่ก่ของที่่าน    

ลืาล้ืแบร์ยังก่ล่ืาวอ่ก่ว่า ก่รุงสัยามในขณะนั�น 

ม่ชำา  2-3 ชำนิด้ คืุอ ชำาป�วย ( ท่ี่�คุนจ่น เร่ยก่ว่า

ชำา พ้เอ๋อ Pu-Erh  ) แลืะ ชำาซึ่อมพ้ลื คุนสัยาม

ม่ก่านำ�าบอลิื ซ้ึ่�งเป็นก่านำ�าท่ี่�ที่ำาจาก่ที่องแด้ง ข้าง

ในบุด้้วยต้ะกั่�ว เป็นก่าท่ี่�ผู้ลิืต้ในญ่�ปุ�น ใช้ำต้้มนำ�า

สััก่คุร่้ก็่เดื้อด้ (ปัจจุบันน่� เราไม่ใช้ำแล้ืว แต่้

ประเที่ศในแถูบสัแก่นด้ิเนเว่ยยังคุงใช้ำอย้่) คุน

สัยามใช้ำป้านนำ�าชำาแบบดิ้นเหน่ยวในก่ารชำงชำา 

จะใช้ำนำ�าร้อนราด้ป้านชำาก่่อน แล้ืวเอาชำามาหน้�ง

หยิบมือ ใส่ัลืงในป้านชำา แล้ืวเที่นำ�าร้อนลืงไปให้

โชำก่ชำา ปิด้ฝ่าป้าน จาก่นั�นนั�นใช้ำนำ�าร้อนราด้บน

ป้านชำาต่้อไป ในก่ารรินนำ�าชำาจะรินลืงไปในจอก่

สััก่คุร้�งจอก่ หากชาแก่เกินไป็ก็จ่ะเติ้มน��าร้อน

ลืงิไป็	หากน��าชาไม่แก่นักก็จ่ะเติ้มชาลืงิไป็ คุุย

กั่นไป ดื้�มกั่นไป ชำงชำากั่นไป   

 ก่ารดื้�มชำาในยุคุนั�น ดื้�มแบบชำาวจ่น  

ไม่ใส่ันำ�าต้าลื ในบันท้ี่ก่จด้หมายเหตุ้ ของ

บาที่หลืวง เด้อ ชำวาส่ั  ปี พ.ศ. 2228 ยังเล่ืาว่า 

ได้้ไปเสัาะหาชำาด่้ในต้ลืาด้มาเก็่บไว้ชำงดื้�ม ได้้รับ

ชำาอย่างด่้ เป็นชำาท่ี่�คุนจ่นนำาถูวายฮ่ิองเต้้ก็่ร้้ส้ัก่

ด่้ใจ เพราะชำาอย่างด่้ ไม่อาจจะหาได้้ในต้ลืาด้

ทัี่�วไป ซ้ึ่�งก็่แสัด้งให้เห็นว่า ในสัมัยนั�น ได้้ม่ก่าร

ดื้�มชำากั่นมาก่แล้ืว แลืะผู้้้ม่รสันิยมส้ังในก่าร    

ดื้�มชำาจะเสัาะหาชำาด่้มาดื้�ม

ในสยามในสยาม
ประเทศประเทศ
	 การดื�มชาจั่ดได้ว่า	 เป็็น

วัฒนธรรมที�ได้รับการสืบทอดมายา

วนานกว่า	2000	ปี็		เริ�มแรกชาวจี่น

ใช้ใบชา	เป็็นยาสามัญป็ระจ่�าบ้าน	ที�

ทุกคืรัวเรือนมีติ้ดบ้าน			ต่้อมาคืวาม

นิยมข้องิชามีมากข่้�น	 จ่นกลืายเป็็น

เคืรื�องิดื�มที�ติ้ดอันดับ	 2	 รองิจ่ากน��า

เป็ล่ืา	 เมื�อคืวามต้้องิการข้องิใบชามี

มากข่้�น	 จ่่งิท�าให้ชากลืายเป็็นพี่ืช

เศัรษฐกิจ่ข้องิจี่น		 	 ได้ถู้กน�าไป็เกี�ยว

โยงิกับการค้ืา	 ในเส้นทางิสายไหม	

เนื�องิจ่ากใบชาได้ถู้กใช้เสมือนเงิินต้รา

แลืกเป็ลีื�ยนสินค้ืา  

เส้นทางิสายไหม	คืุอ ก่ารเด้นิที่างคุ้าขาย

ของพอ่คุ้าวาณิชำ นำาสิันคุ้าจำาพวก่ผู้า้แพร 

ผู้้าไหม ไม้ก่ฤษณา ใบชำา ก่ำายาน เคุรื�อง

ประดั้บท่ี่�ที่ำาด้้วยหินม่คุ่า ไปขายยังต่้าง

เมือง ต่้างถิู�น บางคุรั�งเส้ันที่างท่ี่�ผู่้านเป็น

เขต้ทุ่ี่งหญ้า เขต้ที่ะเลืที่ราย ธุิ์รกิ่จก็่จะ

เป็นในร้ปแบบก่ารแลืก่เปล่ื�ยนสิันคุ้า จน

เกิ่ด้เป็นเส้ันที่างก่ารคุ้าแลืะวัฒนธิ์รรม ท่ี่�

เชืำ�อมต่้อ ชำาวจ่น เผู่้า เร่รอน นัก่บวชำ นัก่

แสัวงบุญ จาก่ โลืก่ต้ะวันออก่ ส่้ัโลืก่

ต้ะวันต้ก่ เส้ัน

ที่ า ง สั า ย ไห ม

เป็นเส้ันที่างก่าร

คุ้าสัายยาวท่ี่�สุัด้ 

ได้้แบ่งเป็น 2 

เส้ันที่าง คืุอ ที่าง

บก่ แลืะที่างนำ�า  

	 ในยุคืรัต้นโกสินทร์	ชาเริ�มเข้้ามามี

บทบาทกับคืวามเป็็นอยู่	 แลืะวัฒนธรรม	

ป็ระเพี่ณีในไทย	เช่น			

-	 	 การถ้วายน��าชาให้พี่ระสงิฆ์์ เนื�องจาก่    

พระสังฆ์ฉัันนำ�าชำามาแต่้โบราณ จ้งม่ประเพณ่

ถูวายนำ�าชำาพระสืับต่้อมาจนทุี่ก่วันน่� ม่บันท้ี่ก่

เป็นหลัืก่ฐานว่า ในสัมัยรัชำก่าลืท่ี่� 1 ได้้ม่รับสัั�ง 

เมื�อม่พิธ่ิ์สังฆ์ในงานหลืวง ให้แต่้งนำ�าชำาถูวาย

สังฆ์ ทัี่� ง  4 

เวลืา 

-		การใช้น��า

ชาต้้อนรับ

ทู ต้ า นุ ทู ต้	

แข้ ก บ้ า น

แข้กเ มืองิ	

อย่างเช่ำนใน

สัมัยรัชำก่าลื

ท่ี่� 4 เมื�อม่

ท้ี่ต้ฝ่รั�งเข้า

มา ก่ารต้้อนรับของที่างก่ารไที่ยก็่แข็งขันมาก่ 

นอก่จาก่ผู้ลืไม้พื�นเมืองแลื้ว ก็่ม่ใบชำาแลืะ

ก่าแฟไปต้้อนรับท้ี่ต้

-	 	 ล้ือมวงิดื�มชาในหมู่มิต้รสหาย	  ชำาเป็น

เคุรื�องดื้�มท่ี่�ชำงไปคุุยกั่นไป คุนไที่ยแลืะคุนจ่น 

เวลืาม่ผู้้้มาหาส่้ัถู้งบ้าน จะต้้องยก่นำ�าชำาออก่

มาต้้อนรับ ถู้าไม่รัก่กั่นจริง จะไม่ยก่นำ�าชำามา

นั�งดื้�ม เพราะจะได้้คุุยให้เสัร็จๆ แล้ืวร่บออก่

จาก่บ้านไปซึ่ะ จ้งก่ลื่าวได้้ว่า ชำาม่คุวาม       

ผู้้ก่พันธ์ิ์ กั่บคุวามเป็นอย้ข่องคุนไที่ย จาก่อด่้ต้   

     26   รวงข้าว

โด้ย  คุนปรุงชำา 



                    สัาระน่าร้้

Long จนปัจจุบัน โด้ยเฉัพาะคุนไที่ยเชืำ�อสัายจ่น อย่างเช่ำน ก่�วนนำ�าชำา        

สัวนลุืมฯ  ผู้้้มารำามวยจ่น  มาออก่ก่ำาลัืงก่ายยามเช้ำาท่ี่�สัวนลุืมพิน่ เมื�อ

เสัร็จแล้ืวก็่มาล้ือมวงชำงชำากั่น ม่ก่ารตั้�งก่�วนชำารวมก่ลุ่ืม นับได้้เป็นสิับๆ 

ก่ลุ่ืมถืูอเป็นก่ารพกั่เหนื�อยหลัืงออก่ก่ำาลัืง ม่ก่ารลืงขนัปันเงินกั่นซืึ่�อชำา 

อุปก่รณ์ชำงชำา คุ่าเต้าปิก่นิคุ แลืะอื�นๆ  สัมาชิำก่ม่ทัี่�งหญิงแลืะชำายจาก่

นานาอาช่ำพ เรื�องท่ี่�คุุยกั่นก็่ม่สัารพันสัรรหามาเล่ืาส่้ักั่นฟัง ท่ี่ามก่ลืาง

คุวามสัด้ชืำ�นของอาก่าศยามเช้ำา จิบชำารอ้นๆ สันที่นาเรื�องน่าสันใจหรอื

นิที่านขำาขันเฮิฮิา จนเพลืงชำาต้ข้ิ�น แต่้ลืะก่�วนก่ลุ่ืมจ้งสัลืายตั้ว แยก่ยา้ย

กั่นไป

-		ในสมัยรัต้นโกสินทร์ต้อนต้้นแลืะต้อนกลืางิ	ผู้้้คุน นอก่จาก่จะนิยม

ดื้�มชำาแล้ืว คุนไที่ยยังนิยมสัะสัมปั�นหรือป้านชำา (ก่าชำา)

-		ปั็�นชาหรือป้็านชา คืุอ เคุรื�องดิ้นเผู้าชำนิด้หน้�งท่ี่�ใช้ำสัำาหรับชำงชำา ท่ี่�

ปัจจุบันเราเร่ยก่ว่า ก่านำ�าชำา ในอด่้ต้ป้านนำ�าชำาม่ 2แบบ คืุอป้านห้แลืะ

ป้านสัาย ป้านท่ี่�ม่ห้จับด้้านข้างของตั้วป้าน เร่ยก่ว่าป้านห้ ส่ัวนป้านท่ี่�

ม่สัายจับด้้านบน ใช้ำยก่ตั้วป้านข้�น เร่ยก่ว่าป้านสัาย จะม่ทัี่�งแบบสัาย

พับลืงด้้านข้างได้้แลืะแบบพับไม่ได้้ นัก่สัะสัมป้านชำาของไที่ย นิยม

สัะสัมป้านชำาของยุคุราชำวงค์ุหมิง เพราะในยุคุนั�นจ่นม่ช่ำางปั�นท่ี่�ม่ชืำ�อ

เส่ัยงหลืายคุน แลืะผู้ลิืต้ผู้ลืงานออก่มามาก่มาย ม่ทัี่�งป้านชำาสัาย แลืะ

พวยปั�นรวมทัี่�งส่ัสัันของป้านก็่เด่้นงาม

   แ ม้ ก า ลื เ ว ลื า จ่ะเป็ลีื�ยนไป็  แต่้

วัฒนธิ์รรมก่ารดื้�มชำา ก็่ยงัคุงเป็นท่ี่�นิยม

ไม่เสืั�อมคุลืาย ในอด่้ต้คุวามนิยมดื้�มชำา

ท่ี่�ม่ต้้นต้ำารับมาจาก่วัฒนธิ์รรมของจ่น 

ด้้วยก่ารด้้วยก่ารนำายอด้ใบชำามา     

ต้าก่แห้ง แลืะมาผู่้านขบวนก่ารต้้ม ดื้�ม

บำารุงสุัขภาพ  ในป็ัจ่จ่ ุบ ัน 	 คุวาม

หลืาก่หลืายของวัฒนธิ์รรมก่ารดื้�มชำาใน

ประเที่ศไที่ยม่มาก่ข้�น เช่ำน ชำานม ชำา

ไข่มุก่ (จาก่ไต้้หวัน) ชำาญ่�ปุ�น (จาก่

ญ่�ปุ�น)  แลืะชำาไที่ย ซ้ึ่�งเป็นชำาท่ี่�ถู้ก่คุ้น

คิุด้โด้ยคุนไที่ย ก็่ยังคุงเป็นท่ี่�นิยมไม่

เสืั�อมคุลืาย เอกลืกัษณ์ข้องิชาไทย	คืือ	

ชาผิงิ	ที�มีสีส้ม	โดยใบชาเป็็นชาซีึ่ลือน ท่ี่�ม่ต้้นก่ำาเนิด้มาจาก่ศร่ลัืงก่า 

แต่้ปล้ืก่ในประเที่ศไที่ย ถูก้่นำามาปรบัปรุง ประยกุ่ต์้ แต่้งส่ั เติ้มก่ลิื�นให้

ม่รสัชำาด้หอมหวาน ก่ลืมก่ล่ือม อร่อยถู้ก่ปาก่คุนไที่ย

 ดั้งนั�น ก่ารดื้�มชำา จ้งเป็นวัฒนธิ์รรมท่ี่�ผู้้้คุนทุี่ก่มุมโลืก่ ท่ี่�แต้ก่

ต่้างกั่นด้้านเชืำ�อชำาติ้ ส่ัผิู้ว ขนมธิ์รรมเน่ยมประเพณ่ ฐานะ ต่้างพากั่น

ดื้�มชำา เพราะชำาไม่เป็นเพ่ยงเคุรื�องดื้�ม ท่ี่�ให้คุวามลืะเม่ยด้ลืะไม แต่้เป็น

ศิลืปะเป็นวัฒนธิ์รรม เป็นรสัชำาด้ของช่ำวิต้ ดั้�งบที่ก่ว่ท่ี่�ว่า	“ข้อเพีี่ยงิมี

น��าชาสักกาหน่�งิ	ไม่ว่าอยู่ที�ไหน	ก็ล้ืวนแต่้มีคืวามสุข้ได้” คุวามสุัขท่ี่�

ว่าน่� นอก่จาก่จะได้้รับ ก่ลิื�น ส่ั แลืะรสันุ่มนวลืของชำาแล้ืว ยังมาจาก่ 

อารมณ์อันผู่้อนคุลืาย ขณะดื้�มชำา...

Covid   คืือ  

โรคือะไร?

 จาก่ก่ารต้ดิ้ต้ามด้้แลืผู้้้ป�วยในประเที่ศสัวติ้เซึ่อร์แลืนด์้ 

ท่ี่�เคุยเข้ารับก่ารรัก่ษาในโรงพยาบาลื ม่จำานวนถู้ง 39 เปอร์เซ็ึ่นต์้ 

แม้ออก่จาก่โรงพยาบาลืแล้ืว แต่้ก็่ยงัม่อาก่ารไม่หายขาด้ ที่ำาให้

ก่ารใช้ำช่ำวิต้ประจำาวัน ต้้องพ้�งพาผู้้้อื�นจน 6 เดื้อนผู่้านไปแล้ืว ก็่

ยังไม่หาย แลืะไม่ม่ใคุรร้้ว่าจะยาวนานไปเท่ี่าใด้ แพที่ย์ทัี่�วโลืก่

ก็่เพิ�ง พบโรคุโคุวิด้ชำนิด้น่� เพราะฉัะนั�นผู้้้ป�วยก่จ็ะได้้รับก่ารด้้แลื

รัก่ษา ต้ามลัืก่ษณะของแต่้ลืะอาก่ารไป 

 ในสัวสิัก็่เริ�มจัด้ตั้�งคุลิืนิคุ เพื�อรัก่ษาผู้้ป้�วยก่ลุ่ืมน่�โด้ยเฉัพาะ 

เนื�องจาก่จำานวนผู้้้ป�วยเพิ�มข้�นเรื�อยๆ แลืะหลืายมหาวิที่ยาลัืย ได้้ที่ำา

วิจัยพร้อมติ้ด้ต้ามอาก่ารของผู้้้ป�วย ต้้องใช้ำเวลืาอ่ก่นานพอสัมคุวร 

แม้แต่้ในรัฐสัภาก็่ม่ก่ารนำาหัวข้อ Long Covid เข้าในท่ี่�ประชุำมด้้วย 

เพื�อหาแนวที่างช่ำวยเหลืือคุรอบคุรัว แลืะผู้้้ด้้แลืผู้้้ป�วยท่ี่�บ้าน 

 ดั้งนั�นก่ารไม่ติ้ด้เชืำ�อเลืยย่อมจะด่้ท่ี่�สุัด้ ต้้องป้องกั่นตั้วเอง

เต็้มท่ี่� คุวามจำาเป็นท่ี่�ต้้องป้องกั่นไม่ให้โรคุโคุวิด้-19 ระบาด้ ลุืก่ลืาม

ไปทัี่�ว ไม่ใช่ำคุำาน้งถู้งแต่้ก่ารรัก่ษาช่ำวิต้ผู้้้ป�วยเท่ี่านั�น แต่้ยังต้้องคุำาน้ง

ถู้งผู้ลืก่ระที่บในระยะยาวท่ี่�ผู้้ป้�วยเหล่ืาน่� จะต้้องด้ำาเนินช่ำวิต้ต่้อไปด้้วย

คุวามยาก่ลืำาบาก่

 จาก่รายงานนายแพที่ย์ Prof. Puhan แลืะท่ี่ม วันท่ี่�           

3 กุ่มภาพันธ์ิ์ 2021 

 สัำาหรับประเที่ศอื�นๆ ก็่ก่ำาลัืงเก็่บข้อม้ลืไปเรื�อยๆ ….คุ่ะ..

โด้ย ก่.ไต้รคุำา

	 Long	 Covid	 คืือ	 โรคืใหม่	 ซ่ึ่�งิมีสาเหตุ้มาจ่าก							

ผู้ิที�เคืยติ้ดเชื�อโคืวิด-19	จาก่ก่ารศ้ก่ษาแลืะติ้ด้ต้ามด้้แลืรัก่ษา 

ผู้้้ป�วยก่ลุ่ืมน่� Prof. Dr. med. Milo Puhan จาก่มหาวิที่ยาลัืย

ซ้ึ่ริคุ แลืะท่ี่ม พบว่า 1 ใน 4 ของผู้้้ติ้ด้เชืำ�อโคุวิด้-19 จะม่อาก่าร

เหมือนไม่หายขาด้ ซ้ึ่�งจะยังม่อาก่ารเหลืา่น่�อย้ ่เหนื�อยง่ายไม่ม่

แรง หายใจไม่สัะด้วก่ ปวด้ศร่ษะ ไอ ประสัาที่รับก่ลิื�นเส่ัยไป 

จม้ก่ไม่รับก่ลิื�น คุวามจำาไม่เหมือนเดิ้ม ลิื�มเลืือด้อุด้ตั้น ก่ล้ืาม

เนื�อหัวใจอัก่เสับ นอนไม่หลัืบ บางคุนถู้งกั่บเป็นโรคุซ้ึ่มเศร้า 

เนื�องจาก่เป็นโรคุใหม่ งานวิจัยก็่ยังม่จำากั่ด้ 

 นายแพที่ย ์Puhan แลืะท่ี่ม พบว่าม่ผู้้้ป�วยถู้ง 26 เปอร์เซ็ึ่นต์้ 

หลัืงจาก่ติ้ด้เชืำ�อโคุวิด้นานผู่้านไปแล้ืว 6 เดื้อน ก็่ยังม่อาก่ารเหนื�อย

มาก่ อ่อนเพล่ืย แลืะอาก่ารบางอย่างดั้งท่ี่�ก่ล่ืาวข้างบน สิั�งท่ี่�น่าสันใจ

สัำาหรับท่ี่มแพที่ย์ ก็่คืุอผู้้้ป�วยเหล่ืาน่�ในขณะติ้ด้เชืำ�อ บางคุนม่อาก่าร

เพ่ยงเล็ืก่น้อย 



ฉ่ัด้
การฉีดวัคืซีึ่นเป็็นคืวามรับผิิดชอบข้องิแต่้ลืะรัฐ 

 จำานวนวัคุซ่ึ่นป้องกั่นโคุวิด้-19 ท่ี่�ได้้มาในต้อนแรก่น่�ม่จำานวน 

จำากั่ด้ แต่้บริษัที่ยาจะจัด้ส่ังมาเป็นระยะๆ เพราะฉัะนั�นแต่้ลืะรัฐ จ้งต้้องจัด้

ลืำาดั้บคุวามสัำาคัุญว่าจะฉ่ัด้ให้ใคุรก่่อน  เพื�อให้คุนท่ี่�ป�วยเป็นโรคุเรื�อรัง แลืะ

ม่คุวามเส่ั�ยงส้ังท่ี่�จะติ้ด้เชืำ�อแลืะหาก่ติ้ด้เชืำ�อข้�นมาก็่จะได้้รับอันต้รายหนัก่ 

พวก่เขาจ้งคุวรได้้รับก่ารฉ่ัด้วัคุซ่ึ่น ซ้ึ่�งต้้องอาศัยก่ารอธิิ์บายให้เข้าใจ พร้อม

กั่นนั�นก็่แนะนำาให้ฉ่ัด้วัคุซ่ึ่นด้้วย แลืะคุนท่ี่�ม่บที่บาที่สัำาคัุญก็่คืุอ แพที่ย์ผู้้้

ที่ำาก่ารรัก่ษานั�นเอง 

 แพี่ทย์ผิู ้ท�าการรักษานั �นเองิ		แผินการฉีดวัคืซึ่ีน
 เป้็าหมายแรก	 ของก่ารฉ่ัด้วัคุซ่ึ่นป้องกั่นโรคุโคุวิด้-19 คืุอ ก่าร

ปก่ปอ้งผู้้้ท่ี่�ม่คุวามเสั่�ยงส้ัง แลืะเพื�อลืด้คุวามรนุแรงของโรคุ แลืะก่ารเส่ัยช่ำวิต้ 

 เป้็าหมายที�	 2  คืุอ ก่ารลืด้ภาระในโรงพยาบาลื แลืะสัถูาน

พยาบาลื เพื�อให้แน่ใจว่าระบบสุัขภาพที่ำางานได้้ด่้  

 ป็ระการสุดท้าย คืุอ ก่ารลืด้ผู้ลืก่ระที่บด้้านลืบจาก่ก่ารแพร่

ระบาด้ แลืะคุวบคุุมก่ารแพร่ก่ระจายของไวรัสั

ดังินั�นกลุ่ืมเป้็าหมายต่้อไป็นี�จ่่งิมีลื�าดับคืวามส�าคัืญด้วยการฉีดวัคืซีึ่น					

โคืวิด-19	(เรียงิลื�าดับจ่ากมากไป็หาน้อย):

• ผู้ิที�มีคืวามเสี�ยงิสูงิ	คืือ	ผู้ิที�มีอายุมากกว่า	75	ปี็	,	ที�เป็็นโรคืเรื�อรังิที�

มีคืวามเสี�ยงิสูงิสุดในการเป็็นโรคืโคืวิด-19	ขั้�นรุนแรงิ,	ผู้ิที�อาศััยอยู่

ในบ้านพัี่กคืนชรา

• เจ้่าหน้าที�สาธารณสุข้ที�สัมผัิสกับผู้ิป่็วย	 แลืะคืนที�ดูแลืผู้ิที�มีคืวาม

เสี�ยงิสูงิ

• ผู้ิที�สัมผัิสใกล้ืชิด	(สมาชิกในคืรอบคืรัว)	กับคืนที�มีคืวามเสี�ยงิสูงิ

• ผู้ิที�อยู่ในสถ้านที�ส่วนกลืางิที�มีคืวามเสี�ยงิต่้อการติ้ดเชื�อแลืะการ

ระบาดเพิี่�มข่้�น	(กับผู้ิอยู่อาศััยคืนอื�นๆ	ในวัยที�แต้กต่้างิกัน)

 หลัืงจาก่นั�น จ้งจะฉ่ัด้วัคุซ่ึ่นให้กั่บ ผู้้้ท่ี่�ม่อายุ 16 ปีข้�นไป (วัคุซ่ึ่น

จาก่ Pfizer / BioNTech) หรืออายุ 18 ปี (วัคุซ่ึ่นจาก่ Moderna) ส่ัวนใคุร

จะได้้รับก่ารฉ่ัด้วัคุซ่ึ่น ต่้อไปต้้องด้้จาก่จำานวนวัคุซ่ึ่น

ท่ี่�ได้้มา แลืะคุนท่ี่�ลืงชืำ�อไว้ว่าจะฉ่ัด้วัคุซ่ึ่น ส่ัวนก่ารฉ่ัด้

วัคุซ่ึ่นในเด็้ก่ แลืะวัยรุ่น ยงัไม่ได้้วางแผู้น เพราะขณะ

น่� ข้อม้ลืก่ารศ้ก่ษาท่ี่�เก่่�ยวข้องสัำาหรับก่ลุ่ืมน่� ยังม่ไม่

เพ่ยงพอ

 แผินการฉีดวัคืซีึ่นข้องิสวิส ทัี่�งเป้าหมาย 

แลืะก่ารจัด้ลืำาดั้บคุวามสัำาคัุญของก่ลุ่ืมเป้าหมาย เป็น

ไปต้ามคุำาแนะนำาขององค์ุก่ารอนามัยโลืก่ (WHO)  

ซ้ึ่�งไม่แต้ก่ต่้างกั่นมาก่นัก่ จาก่แผู้นก่ารฉ่ัด้วัคุซ่ึ่นท่ี่�ใช้ำ

ในประเที่ศอื�น ๆ เช่ำน ฝ่รั�งเศสั ออสัเต้ร่ย เยอรมน่ 

สัหราชำอาณาจัก่ร แลืะเนเธิ์อร์แลืนด์้

 แม้ว่าก่ารฉ่ัด้วคัุซ่ึ่นจะป้องกั่นก่ารเจ็บป�วย 

แต่้ก็่ยังไม่ที่ราบว่าจะป้องกั่นก่ารแพร่ก่ระจายของ

ไวรัสัโคุโรนาได้้หรือไม่ หรือมาก่น้อยเพ่ยงใด้ ก่าร

ปฏิิบัติ้ตั้วต้ามก่ฎด้้านสุัขอนามัย จะยังคุงเป็นสิั�ง

สัำาคัุญในก่ารป้องกั่นตั้วเอง แลืะผู้้้อื�นจาก่โรคุโคุวิด้ 

-19 

 ก่ารฉ่ัด้วัคุซ่ึ่น Covid-19 ไม่ม่คุ่าใช้ำจ่าย โด้ย

ให้ติ้ด้ต่้อรัฐท่ี่�อย้่ เพื�อฉ่ัด้วัคุซ่ึ่น ถู้าคุุณอายุมาก่ก่ว่า 

16 ปี ไม่ม่อาก่ารของโรคุโคุวิด้-19  แลืะไม่ได้้อย้่ใน

ช่ำวงกั่ก่ตั้ว แลืะแยก่ตั้วแล้ืว  

วั คุซ่ึ่น ป้องกั่นโคุวิด้-19 

ดูรายลืะเอียดได้ที�ลิืงิค์ื			https://bag-coronavirus.ch/impfung/

wann-kann-ich-impfen/#contents1   

สอบถ้ามข้้อมูลื			Infoline Covid-19 แห่งชำาติ้ 

ทุี่ก่วัน 6.00 – 23.00 น. ท่ี่�เบอร์ +41 583 77 88 92 หรือ

Infoline Coronavirus (06.00 – 23.00 Uhr): +41 58 463 00 00

ที�มา:	https://

bag-coronavirus.ch/

impfung/wann-kann-

ich-impfen/

แปลืโด้ย  เฟราฮ่ิรชิำ
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   R0 WeRt  

สุภาษิตเยอรมัน  (มันมัน)

 

 

R
0
 Wert  คืุออะไร 

  R
0
	Wert	=	ภัาษาเยอรมัน	Basisreproduktionszahl,	ภัาษาฝ่รั�งิเศัส	Numéro	de	reproduction	de	base,	

ภัาษาอังิกฤษ	Basic	reproductive	number	

  R0 WeRt  
 ทุี่ก่คุรั�งท่ี่�ม่ก่ารแถูลืงข่าวข้อม้ลืเก่่�ยวกั่บโคุวิด้-19 เราจะ

อ่านพบคุำาว่า R-Wert (R	Zero	=R
0
) เรามาที่ำาคุวาม ร้้จัก่กั่บ    

คุำาศัพท์ี่น่� ซ้ึ่�งเราอาจจะได้้พบทุี่ก่วันไปอ่ก่นาน จนก่ว่าก่ารระบาด้

โคุวิด้-19 จะหมด้ไป 

 (Basic) reproductive number (R
0
) เราจะอ่านพบ

เสัมอ ในรายงานต่้างๆ จาก่แพที่ย์แลืะท่ี่ม เขาก่ล่ืาวว่าถู้าเราไม่ที่ำา

อะไรเลืยคุ่า R จะเพิ�มข้�นจนเกิ่น 1 เพราะฉัะนั�นเป็นเรื�องสัำาคัุญมาก่

ต้้องที่ำาให้คุ่า R ลืด้ลืงให้ได้้ 

 ในที่างระบาด้วิที่ยา คุ่า R
0
 เป็นวิธ่ิ์ประเมินก่ารแพร่

ก่ระจายก่ารระบาด้ของโรคุ โด้ยเป็นคุ่าแสัด้งก่ารแพร่เชืำ�อต้าม

ธิ์รรมชำาต้ ิท่ี่�บอก่วา่ จำานวนผู้้้ติ้ด้เชืำ�อรายหน้�ง จะที่ำาใหคุ้นปรก่ต้ ิติ้ด้

เชืำ�อได้้ก่่�คุนโด้ยเฉัล่ื�ย ในประชำาก่รท่ี่�ไม่ม่ภ้มิต้้านที่านมาก่่อน แลืะ

ไม่ม่ก่ารคุวบคุุมโรคุ ถู้าคุ่า R น้อยก่ว่า 1 แสัด้งว่าจำานวนผู้้้ติ้ด้เชืำ�อ

ลืด้ลืง 

 ถู้าคุ่าของ R มาก่ก่ว่า 1 แสัด้งว่าผู้้้ติ้ด้เชืำ�อเพิ�มข้�น  

คุ่า R
0
 ไม่ใช่ำคุ่าคุงท่ี่� แต่้จะเปล่ื�ยนแปลืงไปต้ามพฤติ้ก่รรมของ

ประชำาก่ร หรือต้ามพัฒนาก่ารของภ้มิคุุ้มกั่น รวมถู้งคุวามหนาแน่น

ของประชำาก่ร ไปจนถู้งลัืก่ษณะก่ารติ้ด้เชืำ�อของไวรัสั

 รัฐบาลืประเที่ศต่้างๆ ทัี่�วโลืก่จ้งต้้องก่ารให้คุ่า 

R
0
 ต้ำ�าก่ว่า 1 จ้งออก่มาต้รก่ารต่้างๆ เช่ำน ก่ารเว้นระยะ

ห่างที่างสัังคุม ม่ก่าร Lockdown 

 ก่ารลืด้ก่ารระบาด้ของโรคุ จ้งเป็นหน้าท่ี่�ของ

ทุี่ก่คุน Personal distance, Social distance  ใส่ั

หน้าก่าก่อนามัย ล้ืางมือบ่อยๆ 

กราฟข้้างิล่ืางินี�	คืือ	ค่ืาข้องิ	R	เมื�อปี็	2020	

ETH Zurich 

(https://ibz-shiny.ethz.ch/covid-19-re-interna-

tional/)

แปลืโด้ย ก่.ไต้รคุำา
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Q Q ++AA

โด้ย พ่�หญิงไที่ย

สังิเกตุ้ได้ว่า	หน่ �งิป็ีที �ผิ่านมา	สถ้ิต้ิการจ่ดทะเบียนสมรส	

ไทย-สวิส	พีุ่่งิพี่รวด	เพี่ราะผิลืจ่ากโคืวิด

 อ้าว....จ่ะเกี�ยวกันไหมนี�	ผิลืจ่ากไวรสัโคืวิดที�ระบาดต้อ่เนื�องิอย่างิไม่มีท่าทางิ

จ่ะจ่ากไป็ง่ิายๆ	 มีผิลืกระทบต่้อคืนทั�งิโลืกในหลืายๆ	 ด้าน	 แลืะสิ�งิหน่�งิที�กระทบกับ

คืรอบคืรัว	 ชีวิต้คู่ื	 คืือ	 คืวามยากลื�าบากในการเดินทางิไป็มาหาสู่	 ระหว่างิป็ระเทศั	

ส�าหรับคู่ืชาวไทย-สวิส	 ที�แต่้งิงิานกันแล้ืว	 ไป็ไหนไม่ได้ง่ิายๆ	 ก็ต้้องิอยู่ด้วยกันที�								

ป็ระเทศัสวิต้เซึ่อร์แลืนด์	หรืออยู่ที�เมืองิไทยยาวไป็	(ถ้้าเป็็นไป็ได้)	ส�าหรับคู่ืที�ยังิไม่ได้

จ่ดทะเบียนสมรส	 ยังิแยกกันอยู่คืนลืะป็ระเทศั	 โอกาสพี่บป็ะกันอย่างิเคืย	 ที�ต่้างิแลืก

กันเยี�ยม	เธอมาหาฉัน	ฉันบินไป็หาเธอ	ท�าได้ยากยิ�งิข่้�น	ด้วยข้้อจ่�ากัดที�ทุกคืนรับรู้	ใน

บางิคู่ืจ่่งิเกิดอาการ	“รักแท้แพ้ี่ระยะทางิ”	แต่้ก็มีจ่�านวนมาก	ที�สถ้านการณ์เร่งิโอกาส

ให้จ่ดทะเบียนสมรสเร็วข่้�น	เพี่ราะไหนๆมาเยี�ยมกันแล้ืว	จ่ะกลัืบเมืองิไทยก็ยุ่งิยาก	งัิ�น

อยู่เสียเลืยจ่ะดีกว่า	สถ้านทูต้ฯ	ที�ออกวีซ่ึ่าก็ดี�ดี	 ทั�งิที�ล๊ือคืดาวน์ป็ระเทศัยาวนาน	แต่้

ออกวีซ่ึ่าแต่้งิงิาน	รวดเร็วทันใจ่	ตั้�วบินเที�ยวเดียวข้ายดีมากนะคืะ

 แล้ืวคุำาถูามก็่ต้ามมาว่า อยาก่ให้ล้ืก่ตั้วได้้ติ้ด้ต้ามมาอย้่ด้้วยกั่นท่ี่�ประเที่ศสัวิต้

เซึ่อร์แลืนด์้จะได้ไหม?	 อย่างิไร? ได้้คุ่ะได้้ ถู้าม่คุุณสัมบัติ้ต้ามก่ฏิหมาย ข้อก่ำาหนด้

คุุณสัมบัติ้ของผู้้้ยื�นคุำาร้องขอ ก็่แต้ก่ต่้างกั่นไป ว่าผู้้้ขอเป็นชำาวสัวิสั หรือ ชำาวอ่ย้ หรือชำาว

ประเที่ศโลืก่ท่ี่�สัาม เช่ำน คุนไที่ย  เป็นต้้น ท่ี่�ม่ใบอนุญาต้พำานัก่ บ่ หรือ ซ่ึ่ ก็่ต่้างกั่นไปอ่ก่ 

อย่างไรก็่ต้าม ถู้าสัาม่เป็นชำาวสัวิสัหรืออ่ย ้ก็่จะช่ำวยให้ง่ายข้�น  ก่ารด้ำาเนินเรื�องขอพาล้ืก่

ติ้ด้ต้ามมาอย้ด้่้วยภาษาท่ี่�น่� คืุอ Familiennachzug หรอื Regroupement familial หรอื 

Ricongiungimento   familiare หรือ Family reunification (4 ภาษา) 

วันนี�คุืยกันเรื�องิข้องิลูืกตั้วก่อนนะคืะ	ถ้้าเป็็นหลืานหรือเด็ก	ที�เราต้้องิการรับเป็็นบุต้ร
บุญธรรม	คืงิจ่ะต้้องิต้ามอ่านวารสารรวงิข้้าวฉบับต่้อไป็ค่ืะ
 อายุข้องิลูืก  เริ�มจาก่พิจารณาท่ี่�เด็้ก่ก่่อนเลืย ล้ืก่ต้้องม่อายุไม่เกิ่น 18 ปี (ใน   

ประเที่ศสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้ อายุคุรบ 18 ปี บรรลุืนิติ้ภาวะ) ก่รณ่เด็้ก่อายุเกิ่น 12 ปี ให้ที่ำา

เรื�องขอล้ืก่ติ้ด้ต้ามภายใน 1 ปี นับจาก่ท่ี่�แม่หรือพ่อ เข้ามาพำานัก่ในสัวิสั ถู้าเด็้ก่อายุน้อย

ก่ว่า 12 ปี  ให้ที่ำาเรื�องขอได้้ภายใน 5 ปี เหตุ้ผู้ลืท่ี่�ก่ฏิหมายก่ำาหนด้เช่ำนน่� ก็่เพื�อประโยชำน์

ของเด็้ก่ เพราะเด็้ก่ถู้ายังเล็ืก่ จะสัามารถูปรับตั้วง่ายก่ว่า เข้ากั่บสิั�งแวด้ล้ือมใหม่ๆ ได้้เร็ว 

แลืะเร่ยนร้้ภาษาได้้เร็ว 

 เหตุ้ผิลืในคื�าร้องิ  เหตุ้ผู้ลืสัำาคัุญท่ี่�สุัด้ในก่ารเข่ยนคุำาร้อง คืุอ เพื�อคุวามเป็นอย้่

ท่ี่�ด่้ของเด็้ก่  เพื�อคุวามสุัขของล้ืก่ ท่ี่�จะมาอย้่กั่บแม่หรือพ่อ ในคุรัวเรือนด้้วยกั่น แลืะผู้้้ขอ

เป็นผู้้้ด้้แลืคุ่าใช้ำจ่ายของล้ืก่ต้ลือด้มา แลืะม่หลัืก่ฐานแสัด้งว่าไม่ม่ผู้้้ด้้แลืในประเที่ศไที่ย (ไม่

อ้างว่า ประเที่ศไที่ยไมด่่้อยา่งไร ไม่เปร่ยบเท่ี่ยบว่าในประเที่ศสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้ ด่้ก่ว่าอย่างไร 

เพราะนั�นไม่ใช่ำเหตุ้ผู้ลืของก่ารขอย้ายล้ืก่มาอย้ด้่้วย) 

 คุืณสมบัติ้ข้องิผู้ิร้องิข้อ  ถู้าเป็นคุนไที่ย เมื�อจด้ที่ะเบ่ยนสัมรสั แล้ืวพำานัก่ใน

ประเที่ศสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้ จะได้้ใบพำานัก่ประเภที่ บ่ จ้งใช้ำข้อก่ำาหนด้ต้ามก่ฏิหมายของบุคุคุลื 

ท่ี่�เป็นชำาวต่้างชำาติ้จาก่ประเที่ศท่ี่� 3 (Drittstaatsangehörige หรือ  ressortissants de 

pays tiers หรือ cittadini di Statiterzi) 

	 1.		เอกสารส�าคัืญคืือ	ใบรับรองิว่า	ผู้ิร้องิข้อ	มีอ�านาจ่ป็กคืรองิบุต้รแต่้เพีี่ยงิ

ผู้ิเดียว	(Sorgerechtsnachweis	หรือ	Preuve	de	garde	หรือ	Prova	di	custodia)	

ถ้ามมา	ต้อบไป็หญิงไทย

ที�เมืองิไทย	คืือ	ใบ	ป็คื.	14	ข้อได้	ณ	ที�ท�าการอ�าเภัอ

ที�มีชื�อลูืกในทะเบียนบ้าน	 เจ้่าหน้าที�อ�าเภัอจ่ะสอบ

ป็ากคื�า	พี่ร้อมพี่ยานอีก	2	คืน	แม่จ่ะมีอ�านาจ่ป็กคืรองิ

บุต้รผู้ิเดียว	 ถ้้าแม่ไม่ได้จ่ดทะเบียนสมรสกับพ่ี่อข้องิ

ลูืก			

เอกสารที�ต้้องิใช้ในการข้อใบ	ป็คื.	14	มีดังินี�
• ที่ะเบ่ยนบ้านของแม่ แลืะล้ืก่       

• ส้ัติ้บัต้รของล้ืก่

• บัต้รประชำาชำนของแม ่แลืะพยาน (ต้ดิ้ต่้ออำาเภอ ล่ืวงหนา้ 

เพื�อสัอบถูามว่าต้้องก่ารพยานหรือไม่ แลืะต้้องก่ารก่่�คุน) 

จาก่ใบ ปคุ. 14 แม่สัามารถูนำาไปประก่อบก่ารที่ำา

หนังสืัอเดิ้นที่างให้ล้ืก่ได้้

	 2.		น�า	ใบ	ป็คื.	14		แลืะ	ใบเกิดข้องิลูืก	ไป็

แป็ลืเป็็นภัาษาราชการต้ามถิ้�นที�พี่�านักในสวิต้เซึ่อร์

แลืนด์	แลืะน�าเอกสารที�แป็ลืแล้ืว	ไป็ให้สถ้านทูต้สวิส

ในป็ระเทศัไทยรับรองิ

 

	 3.	 	 เขี้ยนชื�อ	 นามสกุลื	 วันเกิด	 แลืะที�อยู่	

ข้องิลูืก	ถ้้าลูืกอายุน้อยกว่า	15	ปี็	 ต้้องิมีสถ้านภัาพี่

โสด	(ยังิไม่มีคืรอบคืรัว)

เต้รียมเอกสารในป็ระเทศัสวิต้เซึ่อร์แลืนด์	มีดังินี�
• สัำาเนาใบเช่ำาห้องพัก่ หรือบ้านพัก่ ท่ี่�พัก่อาศัยต้้องม่ขนาด้

ท่ี่�เหมาะสัม (จำานวนห้องเท่ี่ากั่บจำานวนคุนในบ้าน ลืบ

หน้�ง)  

• ไม่ได้้เป็นผู้้้รับเงินสัังคุมสัังเคุราะห์ แลืะแม้ภายหลัืง เมื�อ

ย้ายมาอย้่ด้้วยกั่นแล้ืว สัถูานะที่างก่ารเงินพอจะเล่ื�ยง

คุรอบคุรัวได้้ ไม่ต้้องขอเงินช่ำวยเหลืือ  

• ใบเงนิเดื้อน ยอ้นหลืงัหน้�งปี ถู้าที่ำางานสัว่นตั้วให้ใช้ำเอก่สัาร

รายงานงบดุ้ลืปลืายปี แลืะใบแสัด้งจำานวนภาษ่ของปีท่ี่�

ผู่้านมา 

• แสัด้งรายรับแลืะจา่ย ในคุรวัเรือน เช่ำน คุ่าประก่นัเจ็บป�วย

ของบุคุคุลืในคุรัวเรือน จำานวนหน่�สิัน (ถู้าม่)   

• สัำาเนาเอก่สัารจาก่หน่วยงานที่วงหน่� ว่าไม่ม่หน่�สิัน ย้อน

หลัืง 3 ปี (Betreibungsregister หรือ Registre de re-

couvrement de creances หรือ Registro recupero 

crediti)      

• บางแห่งเจ้าหน้าท่ี่�อาจขอเอก่สัารรับรองว่าไม่เคุยที่ำาร้าย

หรือลืะเมิด้สิัที่ธิิ์เด็้ก่ (Rechtsmissbrauch หรือ Abus de 

droit หรือ Abuso di legge) 

 4.	 	น�าเอกสารทั�งิจ่ากไทย	แลืะที�สวิส	 ไป็

ยื�นที�	ส�านักงิานต้รวจ่คืนเข้้าเมืองิ	Migrationsamt	

หรือ	Bureau	de	migration	หรือ	Ufficio	immi-

grazione	ส่วนใหญ่	ส�านักงิานนี�อยู่ที�อ�าเภัอในท้องิ

ถิ้�นที�พี่�านักอาศััย

 เมื�อคุุณสัมบัติ้ของผู้้้ขอ แลืะของล้ืก่คุรบถู้วน ไม่น่าม่ปัญหา

นะคุะ แต่้ก่ารพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี่� คุงไม่ได้้รวด้เร็วดั้�งใจ ไม่ช้ำาไม่

นานคุรอบคุรัวก็่จะได้้มาอย่้พร้อมหน้าพร้อมต้ากั่นแล้ืว สัำาคัุญคืุอ 

จะด้้แลืล้ืก่ให้ด่้ท่ี่�สุัด้ เพื�อคุวามสุัขแลืะคุวามเจริญก้่าวหน้าในช่ำวิต้ ม่

คุวามสุัขกั่นทุี่ก่คุนในคุรอบคุรัว 



    ปฏิท ินก ิจกรรมปฏิท ินก ิจกรรม

สนใจสมัคัรสมัาชิิก สมัาคมัหญิิงไทยเพ่ื่�อหญิิงไทย ในสวิิตเซอรแ์ลนด์์
ติด์ต่อ   https://www.thaifrauenverein.ch

E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch

เฟสบุ๊ ๊�ก สมัาคมัหญิิงไทยเพ่ื่�อหญิิงไทย: facebook.com/thaifrauen.swiss

ค่า่บำำารุงุสมาชิกิ รุายบำคุ่ค่ล กลุม่ ชิมรุม ห้า้งรุา้นและองค่ก์รุต่า่งๆ ปีีละ 50 ฟรงัค ์

ท่า่นจะได้รุ้บัำวารุสารุรุวงข้า้ว 3 ฉบำบัำต่อ่ปีี เข้า้รุ่วมสมัมนา รุ่วมกจิกรุรุมต่า่งๆ รุวมท่ั�งได้รุ้บัำข้อ้มลูค่วามรุูต้่า่งๆ 

โด้ยมคี่า่สมาชิกิเป็ีนรุายได้ ้ที่�สมาค่มฯ นำามาใชิใ้นการุจดั้ท่ำาเอกสารุ และกจิกรุรุมต่า่ง ๆ สำาห้รุบัำสมาชิกิ

เรยีนสมัาชิิกทราบุ๊

ท่า่นสามารุถจ่ายค่าสมัาชิิก ได้ต้่ั�งแต่ไ่ด้รุ้บัำใบำจา่ยค่า่สมาชิกิ
จนถึึงวินัที� 30 มิัถึน๊ายน พื่.ศ. 2564

ซ่ึ่�งสมาชิกิจะยงัได้รุ้บัำวารุสารุรุวงข้า้วฉบำบัำเด้อืนเมษายน
ห้ลงัจากนั�น หากสมัาชิิก ยงัไมัจ่่ายเงินค่าสมัาชิิก ภายในวินัที� 30 มิัถึน๊ายน

ท่านก็จะพื่น้จากสภาพื่การเป็ีนสมัาชิิก
และสมาค่มไมส่ามารุถสง่วารุสารุรุวงข้า้ว ให้ท้่า่นได้ ้จนกว่าท่า่นจะชิำารุะค่า่สมาชิกิ

จ่งเรีุยนมาเพืื่�อท่รุาบำ และข้อข้อบำพื่รุะค่ณุสมาชิกิมา ณ โอกาสนี�

วัั น ป ร ะ ชุุ ม
สามัญป ี
วัันอาทิตย์์ท่� 16 
พฤษภาคืม 2564  

ส ถ า น ท่�    
P f r u n d h a u s 
K i r c h l i n d a c h , 
Lindachstrasse 14, 
3038 Kirchlindach 

2564
วัันคืรอบคืรัวั 
วัันอาทิตย์์ ท่�  5 
กันย์าย์น 2564  

ส ถ า น ท่�    
P f r u n d h a u s 
K i r c h l i n d a c h , 
Lindachstrasse 14, 
3038 Kirchlindach

2021  /



สัำานัก่งานประจำาท่ี่�ก่รุงเบิร์น 

ประเที่ศสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้

อัคุรราชำท้ี่ต้/เอก่อัคุรราชำท้ี่ต้ 

หลืวงิดิฐการภัักดี	(จ่รูญ	บุณยรัต้พัี่นธ์ุ)

ด้ำารงต้ำาแหน่งอัคุรราชำท้ี่ต้ 

ณ ก่รุงเบิร์น ท่ี่านแรก่

ชำาวสัวิสัรอชืำ�นชำมพระบารม่กั่นอย่างเนืองแน่น

บริเวณสัถูาน่รถูไฟเมืองโลืซึ่านน์

9090  
YEARSYEARS

เมื�อข้าพเจ้าจาก่สัยามมาส่้ัสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้ พระบาที่สัมเด็้จพระเจ้าอย้หั่วภ้มิพลือดุ้ลืยเด้ชำเสัด็้จที่รงศ้ก่ษาต่้อ

ท่ี่�ประเที่ศสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้ เมื�อวันท่ี่� 19 สิังหาคุม 2489 (ภาพจาก่ก่าญจนาภิเษก่)

พระราชำนิพนธ์ิ์ “เมื�อข้าพเจ้าจาก่สัยามมาส่้ัสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้” เป็นบันท้ี่ก่ของพระบาที่สัมเด็้จพระเจ้าอย้่หัว 

ท่ี่�ได้้พระราชำนิพนธ์ิ์ข้�นในช่ำวงเวลืาเสัด็้จพระราชำด้ำาเนินเพื�อก่ลัืบไปศ้ก่ษาต่้อท่ี่�ประเที่ศสัวิต้เซึ่อร์แลืนด์้อ่ก่คุรั�ง 

เมื�อวันท่ี่� 19 สิังหาคุม พ.ศ. 2489 หลัืงจาก่ท่ี่�พระองค์ุท่ี่านที่รงเสัด็้จข้�นคุรองราชำย์เป็นพระมหาก่ษัต้ริย์      

ลืำาดั้บท่ี่� 9 ในราชำวงศ์จัก่ร่ เมื�อวันท่ี่� 9 มิถุูนายน พ.ศ. 2489 โด้ยพระองค์ุได้้ที่รงบันท้ี่ก่แสัด้งถู้งคุวามร้้ส้ัก่

ต้ลือด้ถู้งเหตุ้ก่ารณ์ท่ี่�ที่รงได้้ประสับพบเจอผู่้านพระอัก่ษร เป็นเรื�องราวของก่ารเดิ้นที่าง พระราชำที่านแก่่

หนังสืัอ		“วงิวรรณคืดี” ฉับับเดื้อนสิังหาคุม 2490ทางการทูตทางการทูต

สายสัมพัันธ์์
    ไทย – สวิิส ไทย – สวิิส

ทา
งใ

จ
พระบาที่สัมเด้็ จ

พระเจ้าอย้่หัว แลืะ

สัมเด็้จพระนางเจ้า     

สิั ริ กิ่ ติ้� พ ร ะ บ ร ม

ราชิำน่นาถู เมื�อคุรั�ง

เ ยื อ น สั วิ ต้ เซึ่ อ ร์

แลืนด์้


