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กาสิะลอง /  โย์ทิะกา / มดเอ็กซ์ / ลาวั่ ล่ะวั่ะ / 
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ขอขอบีคุณ  

ภู่าพประกอบในเล่มจากกูเกิ�ล   / www.pexels.com  

     เรื�องจิากปีก 

 5 ช่วัิตค่อการเปล่�ย์นแปลง:  นาย์ช่างหนุ่มไทิย์ 

 กลาย์เป็นช่างผูู้้ชำนาญิด้านการฝังเพชรพลอย์ในสิวัิตฯ  

 8 ควัามเปล่�ย์นแปลง 
    

                            เรื�องจิากเมืองไทิย

 10  ยกเลิกิขอสำำ�เน�บัตัรประช�ชน
	 แลิะบัตัรแบับั	Smart	Card	ทำำ�อะไรได้บ้ั�้ง
      

     กฎหมายน่ารู� 

12 ตัวัอย์ู่สิวัิตฯ แจ้งเปล่�ย์นสิถานภู่าพสิมรสิทิ่�ไทิย์ทิำอย์่างไร

14 คิดไวั้....ก่อนเสิ่ย์ช่วัิต
 

     สรรหามาเล่่า

16 เปล่�ย์นจากเช่าเขาอย์ู่ มากู้เงินซ่�อบ้านในสิวัิตเซอร์แลนด์ 

21 การเปล่�ย์นแปลง ค่อ นิรันดร์   

22 ใครกันนะทิ่�ควัรเปล่�ย์น  
 

     พิิมพิ์เขีียวชีวิต  

23     เปล่�ย์นแปลงตัวัตน   

     สุขีภาพิกาย ใจิ

24 Jinjure ใบชาแห่งขุนเขาหิมาลัย์   

     สาระน่ารู�

27 New Year, New You ปีเปล่�ย์น เราเปล่�ย์น  

28 สิุภู่าษีิตคำพังเพย์เย์อรมัน (มัน มัน)   
  

 หญิงไทิย

 4 บทิบรรณาธิ์ิการ 

28 ถามมา ตอบไป 

29  คณะทิำงานชุดใหม่ ค.ศ. 2021 

30 ราย์งานการประชุมสิามัญิประจำปี 

 เม่�อ 12 กันย์าย์น ค.ศ. 2021   



   

บทบรรณาธิการ 
สวัสด่ีค่ะ เพิื�อนสมาชิก แล่ะผู�อ่าน

วารสารรวงขี�าวทิุกทิ่าน 

รวังข้าวัฉบับน่� เป็นฉบับปิดทิ้าย์ของปีทิ่�ควัาม

สิัมพันธิ์์ทิางการทิูตระหวั่างไทิย์กับสิวัิสิ ครบรอบ 

90 ปี สิมาคมฯ ร่วัมเฉลิมฉลองด้วัย์โครงการแกะ

สิลักผู้ลไม้ให้กับชาวัไทิย์และ ชาวัสิวัิสิ 2 ครั�ง โดย์

ครั�งทิ่� 2 น่�จัดทิ่�เม่องคัวัร์ รัฐเกราบ่นเด่น ประสิบ

ควัามสิำาเร็จตามคาดหมาย์ ถ่งแม้ผูู้้เข้าร่วัมงานจะ

ต้องแสิดง Covid Certificate ก็ไม่ได้เป็นอุปสิรรค       

ดูบรรย์ากาศงานได้จากปกหลังในนะคะ

 การเปล่�ย์นจากปีเก่า มาเป็นปีใหม่ สิมาคมฯ เปล่�ย์นแปลงครั�งย์ิ�งใหญิ่ นั�นค่อ พ่�จาร่ย์์ เคลเลอร์ ค่ร่โต ผูู้้ซ่�งเป็นหน่�งในผูู้้ร่วัม   

ก่อตั�งสิมาคมฯ เม่�อ 23 ปีทิ่�แล้วั และเป็นประธิ์านสิมาคมมาย์าวันานถ่ง 12 ปี ขอลาออกจากคณะกรรมการบริหารสิมาคม มาอย์ู่          

เบ่�องหลังเป็นทิ่�ปร่กษีาให้น้องๆ ซ่�งเป็นสิิ�งทิ่�ตัวัเอง และเราๆ ทิ่านๆ ต้องเร่ย์นรู้ ตามควัามเป็นจริงวั่า ไม่ม่สิิ�งใดอย์ู่คงทิน ตลอดกาล ทิุกสิิ�ง

อย์่างม่ควัามไม่แน่นอน เกิดการเปล่�ย์นแปลงอย์ู่ตลอดเวัลา และรวังข้าวัฉบับน่�จ่งนำาเร่�อง การ/ควัามเปล่�ย์นแปลง มาเป็นประเด็นหลัก 

ของบทิควัามทิ่�สิมาชิกจะได้อ่านกันต่อไป 

 เร่�องจากปกฉบับน่�พิเศษีหน่อย์ เพราะม่หนุ่มน้อย์ มาเล่าประสิบการณ์ช่วัิตทิ่�ได้มาอย์ู่ในสิวัิตเซอร์แลนด์ ด้วัย์การมาทิำางานใน

สิาย์อาช่พหาย์าก แตกต่างจากช่วัิตสิ่วันใหญิ่ของพวักเราสิาวัไทิย์ เร่�องราวัของน้องเป็นกำาลังใจทิ่�ด่ให้กับใครหลาย์คนแน่นอน และบน

ควัามเปล่�ย์นแปลง การปรับตัวัให้ทิันกับสิภู่าพแวัดล้อมทิ่�เปล่�ย์นแปลงไป เป็นสิิ�งจำาเป็นสิำาหรับทิุกคนทิ่�จะต้องต่�นตัวั ปรับตัวัให้ทิันย์ุค

ทิันสิมัย์ ทิันเทิคโนโลย์่ต่างๆ ทิ่�เข้ามาแทิรกซ่ม วัิถ่ช่วัิตเราในแต่ละวััน สิิ�งสิำาคัญิ ค่อ ถ้าเราม่วัิธิ์่คิดทิ่�ถูกต้อง เข้าใจเร่�องราวั สิถานการณ์ 

ถูกต้องตามควัามเป็นจริงแล้วั ไม่วั่าโลกจะเปล่�ย์นแปลงไปขนาดไหน ก็ทิำาอะไรเราไม่ได้...คิดเหม่อนกันไหมคะ

 จากทิ่�สิมาชิกเราลดลงเร่�อย์ๆ ในปีน่�ลดลงอย์ากน่าใจหาย์ คิดวัิเคราะห์กันอย์่างหนัก แต่เข้าใจ...โลกเปล่�ย์นแปลงไป...ชาวัไทิย์

ในสิวัิตฯ น่าจะม่หนทิางหาข้อมูลในการใช้ช่วัิตได้ด่มากข่�น ซ่�งปัญิหาควัร จะน้อย์ลงแต่ในควัามเป็นจริง....เก่อบร้อย์เปอร์เซ็นต์ ของคน

ทิ่�โทิรมาปร่กษีา เข่ย์นอ่เมล หร่อเข่ย์นมาปร่กษีา ขอคำาแนะนำาผู้่านข้อควัามทิางเฟสิบุ�กของสิมาคม ไม่ได้เป็นสมาชิก ทิำาให้คิดไปได้วั่า 

ถ้าเป็นสิมาชิกของสิมาคมฯ การได้รับข้อมูล ข่าวัสิาร ควัามรู้ทิ่�น่าเช่�อถ่ออย์่างสิม่ำาเสิมอ ปัญิหาจ่งไม่ค่อย์เกิด ถ่งเกิดปัญิหาก็พอรู้วั่าจะ

ต้องทิำาอย์่างไรต่อไป และย์ังเป็นสิมาชิก เพ่�อสินับสินุนการทิำางานของสิมาคมต่อไป เพราะสิิ�งทิ่�สิมาคมทิำานั�น เกิดประโย์ชน์กับสิมาชิก 

และต้องการให้สิมาคม สิ่งต่อเร่�องด่ ม่ประโย์ชน์กับคนอ่�นๆ ต่อไป พวักเราคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณและอนุโมทินากับสิมาชิก

ทิุกคนมา ณ โอกาสิน่� และไม่วั่าสิมาชิกจะมากหร่อน้อย์ เราก็ย์ังทิำางานกันต่อไปค่ะ ตามเจตนารมย์์ของของสิมาคม

 ในวัาระดิถ่ข่�นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ปีขาล ป้าแม้วัขอเป็นตัวัแทินคณะกรรมการ อวัย์พรให้ทิุกๆ ทิ่านจงม่แต่ควัามสิุขสิมหวััง ม่

ครอบครัวัทิ่�น่ารักอบอุ่น ม่เพ่�อนร่วัมงานทิ่�ด่ ม่สิุขภู่าพทิ่�ด่ กำาลังใจทิ่�ด่ และเห็นควัามสิุขจากทิุกสิถานการณ์ ตลอดปี พ.ศ. 2564 น่�นะคะ 

และม่โอกาสิเม่�อไหร่ มาพบกันแบบตัวัเป็นๆ ในงานทิ่�สิมาคมจัดให้เพ่�อนสิมาชิกนะคะ..

ด้วัย์รัก และปรารถนาด่แด่สิมาชิกทิุกทิ่านค่ะ

กุหลาบ ไทิรโพธิ์ิ�ภูู่่ (ป้าแม้วั) 



เร่�องจากปกนายช่่างห น่่ ม ไ ท ยห น่่ ม ไ ท ย  
กลายเป็็นช่่าง
ผู้้� ช่ำ านาญด้� านการฝััง
เพช่รพลอย เพช่รพลอย ในสวิิส         โดย ลำดวน

ล่ำด่วน: ก่อนอ่�นขอให้น้องพล เล่าประวััติสิ่วัน

ตัวัสิักหน่อย์ค่ะ

น�องพิล่: ผู้มช่�อจักรพล บุญิครุฑ  อาย์ุ 34 ปี 

มาทิำงานเป็นช่างผูู้้ชำนาญิจิวัเวัลร่� ด้านการฝัง

เพชรพลอย์ กับบริษีัทิ Pradoren ผู้มเป็นหนุ่ม

โคราช อย์ู ่บ้านโนนป่าติ�วั อ. ปากช่อง จบการ

ศ่กษีาชั�นประถมศ่กษีาปีทิ่� 6  โรงเร่ย์นไตรรัตน์

วัิทิย์าคาร เร่ย์นจบการศ่กษีาชั�นประถม 6 ครับ

ล่ำด่วน: เร่ย์นจบ ป. 6 แล้วัก็เริ�มทิำงานเลย์

หร่อ เล่าเร่�องการทิำงานในไทิย์หน่อย์ค่ะ

น�องพิล่: พอจบ ป.6 ย์ังไม่ได้ทิำงานครับ ผู้ม

ย์ังเร่ย์นต่ออ่กหน่อย์ แต่เน่�องจากทิางบ้านค่อน

ข้างย์ากจน ผู้มไม่ม่คุณพ่อ และคุณแม่ก็ไม่ได้

อย์ู ่ด้วัย์ ผู้มม่คุณตาคุณย์าย์เล่�ย์ง และสิ่งผู้ม

เร่ย์นตั� งแต่ เด็ก บางวัันม่ตังค์  บางวัันก็ไม่ม่       

ในขณะนั�นผู้มคิดตามประสิาเ ด็ก วั่ าอย์าก

ทิำงานเผู่้�อได้ม่ ตังค์ใช้ และได้

ตอบแทินเล่�ย์งดูคุณตาคุณย์าย์

ทิ่านบ้าง แต่ถ้าผู้มจะบอกตา

ย์าย์ไปตรงๆ วั่า ไม่เร่ย์นทิ่านคง

เส่ิย์ใจ ผู้มจ่งใช้วัิธิ์่เกเร เพ่�อให้  

ตาย์าย์ สิ่งผู้มมาอย์ู ่กับ น้าสิาวัท่ิ�

กรุงเทิพ ในทิ่�สุิดก็สิำเร็จ ผู้มออก

จากโรงเร่ย์น ตอน ม.1 เทิอม 2 

ครับ น่� ค่อ ควัามเปล่�ย์นแปลง

ของผู้ม และท่ิ�ผู้มได้มาทิำงาน

เป็นช่างจิวัเวัลร่�ฝังเพชรพลอย์ก็

เพราะน้ าสิาวัพา ไปฝากร้ าน

เพ่�อน ฝึกงานกินนอนอย์ู ่ทิ่�นั�น 

เป็นเด็กฝึกงานตอนนั�นก็อาย์ุ 

13-14 ปี ทิำอย์ู ่เป็นเวัลา 4 ปี  

แล่�วก็ได่�ทิำงานทิี�บัริษััทิแรก คือ 

บัริษััทิ ซอฟราฟ จิำกัด่ ตั�งอยู ่ทิี�

ซอยสีล่ม14 ทิำอยู ่ 1 ปีี แล่�วก็

เขี�ามาทิำงานในบัริษััทิ แกมมา   

ครีเอชั�น จิำกัด่ นาน 14-15 ปีี 

บัริษััทินี�ทิี�ส่งผมมาทิำงานทิี�สวิต

เซอร์แล่นด่์ครับั 

หล่ายคนกล่ั วการ

เปีล่ี�ยนแปีล่ง เพิราะ

การเปีล่ี�ยนแปีล่ง คือ 

ความไม่แน่นอน 

 เราไม่รู ้วั่า สิิ�งท่ิ�เรา

เ ปล่� ย์ น แปล งนั� น  จ ะ เ ป็ น

อย์่างไรต่อไป คนเราจ่งย์อม

อยู์่ กับควัามแน่นอนไวั้ก่อน 

ถ่ ง แม้ วั่ า ควัามแน่ นอนนั� น 

อาจไม่ได้ทิำให้เราม่ควัามสิุข

ก็ตาม เช่น เร่�องงาน หลาย์คน

จ่งย์อมอย์ู ่กับงานทิ่�แน่นอน แต่

ไม่ก้าวัหน้า หร่อไม่ม่ควัามสุิขกับ

ง านทิ่� ทิ ำ  แต่ ร วั งข้ า วัฉบั บน่�

ลำดวันจะพาเพ่� อนสิมาชิกไป

รู ้ จั ก กั บ ช า ย์ ห นุ่ ม  ทิ่� ก ล้ า

เปล่�ย์นแปลง เดินทิางมาทิำงาน 

มาใช้ช่วัิตแบบข้ามาคนเด่ย์วั ใน

สิวัิตเซอร์แลนด์ และเป็นเร่�องทิ่�

ลำดวันไม่เคย์เห็น หร่อรู ้จักคน

ไทิย์ทิ่� ม าทิำงานในสิวัิ ต เซอร์

แลนด์ด้วัย์วั่ซ่าทิำงาน เพราะ

สิ่วันใหญิ่มาด้วัย์การแต่งงานมา

อย์ู ่ท่ิ�น่�ค่ะ จ่งเป็นเร่�องทิ่�น่าสินใจ 

ลำดวันจ่งขอสัิมภู่าษีณ์น้อง ไป

ติดตามเร่�องราวัของหนุ่มน้อย์

คนน่�กันค่ะ



เพราะบริษีัทิแกมมา ม่โครงการสิ่งช่าง

มาสิวัิตเซอร์แลนด์ แล้วัผู้มก็ได้รับเล่อก

ใ ห้ ม าทิ ำ ง านทิ่� น่� อ ย์่ า ง ถู ก ต้ อ ง ต า ม         

กฏหมาย์ เดินทิางข้ามน�ำ ข้ามทิะเล    

มาถ่ ง สิ วิัต เซอร์ แลนด์  เ ม่� อ วัั น ท่ิ�  6 

ม่นาคม ค.ศ. 2021 เริ�มทิำงานวัันทิ่� 9 

ม่นาคม จนถ่งตอนน่�เป็นเวัลา 6 เด่อน

กวั่าแล้วั ก่อนทิ่�ผู้มจะมาบริษีัทิทิำเร่�อง 

สิ่งพนักงานมาแล้วั 2-3 ครั�ง แต่ไม่ผู้่าน 

เขาวั่ าสิ วิัตฯ  เป็ นประ เทิศ ท่ิ� เ ข้ าย์า

กมากๆ จนครั�งน่�เป็นรอบของผู้ม ทิ่�จะ

ได้มาทิุกอย์่างพร้อม แต่มาติดเร่�องโควัิด 

รอบแรก ก็โดนโรคเล่�อนไป จนมาถ่ง   

โควัิดรอบทิ่� 2 น่กวั่าจะไม่ได้มาซะแล้วั 

แต่ก็ได้มาครับ 

ล่ำด่วน: อย์ากทิราบวั่าอะไรเป็นจุด

เปล่�ย์น หร่อเหตุจูงใจ ให้ตัดสิินใจ มาทิำ

งานท่ิ�สิวิัตเซอร์แลนด์ มาทิำตำแหน่ง

อะไร สิัญิญิาจ้างงานเป็นอย์่างไร เร่�อง

ใบอนุญิาตพำนักในสิวิัตฯ และบริษัีทิ

ดูแลเราอย์่างไร ตอนมาอย์ู ่ทิ่�น่�ช่วังแรกๆ 

เข้าใจวั่า น่าจะเป็นเร่�องย์าก ทิ่�เราจะหา

ทิ่�อย์ู ่ เปิดบัญิช่ธิ์นาคาร ประกันสิุขภู่าพ 

และเร่�องอ่�นๆ  ด้วัย์เรายั์งไม่รู ้ระบบของ

ทิ่�น่� และภู่าษีาเราก็ย์ังไม่แข็งแรง เล่าให้

ฟังหน่อย์ค่ะ

น�องพิล่: ผู้มได้รับการติดต่อจากผูู้้จัดการ และเจ้าของบริษีัทิแกมมา เขา

สิอบถามและให้ราย์ละเอ่ย์ดต่างๆ ในสิัญิญิาการมาทิำงานในสิวัิตฯ ผู้มคิด

ใคร่ครวัญิ ไตร่ตรองอย์่างด่ แล้วัวั่าการเปล่�ย์นแปลงท่ิ�ทิำงาน ทิ่�อย์ู ่อาศัย์ 

มาอย์ู ่ในต่างแดนครั�งน่� ผู้มเห็นควัามก้าวัหน้าในอนาคต ถ่งแม้ผู้มจะไม่รู ้

ภู่าษีาฝรั�งเศสิ หร่ออังกฤษีเลย์ก็ตาม แต่ผู้มม่แรงจูงใจ ม่ควัามตั�งใจทิำงาน

มากเสิมอมา ด้วัย์ตั�งใจจะดูแลเล่�ย์งดูคุณแม่ คุณย์าย์ และครอบครัวัให้ด่ 

และทิำควัามฝันของคุณย์าย์ และครอบครัวัให้เป็นจริง ค่อการสิร้างบ้านให้ 

ผู้มจ่งตัดสิินใจโดย์ไม่ย์ากครับ เพ่�อมาหาเงินด้วัย์ควัามถูกต้องโดย์สุิจริต เพ่�อ

ให้ครอบครัวัได้สุิขสิบาย์ อย์ากทิำเพ่�อครอบครัวัผู้ม จ่งให้

คำตอบวั่าผู้มโอเคครับ จากนั�นทิางบริษีัทิก็ดำเนิน

การจนทุิกอย์่างผู้่านโดย์เร่ย์บร้อย์ ผู้มทิำงานใน

ตำแหน่งช่างผูู้ ้ชำนาญิจิวัเวัลร่� ด้านการฝังเพชร

พลอย์ ซ่�งม่อาย์ุการทิำงานในไทิย์ 20 ปี ผู้มม่

สิัญิญิาจ้างงาน 2 ปี และอาจจะอย์ู ่ต่อหลาย์ปี 

เน่�องจากเจ้านาย์ใหญิ่ ได้เร่ย์กผู้มไปคุย์เป็นการสิ่วัน

ตัวั วั่าอย์ากให้อย์ู ่นานๆ ผู้มได้ใบอนุญิาตพำนักชั�วัคราวั 

B และตั�งแต่มาทิำงานทิ่�น่�  ทิางบริษีัทิจัดการให้ทิุกอย์่าง หา   

ห้องพัก ข้าวัของเคร่�องใช้เบ่�องต้น พาไปเปิดบัญิช่ธิ์นาคาร รวัมทิั�งประกัน

สิุขภู่าพครับ

ล่ำด่วน: ด่ใจด้วัย์จริงๆ นะคะ บริษีัทิดูแลน้องพลด่มากๆ เลย์ค่ะ และอย์าก

รู้จังวั่าควัามรู ้ส่ิก ควัามคิด การกระทิำ เม่�อมาเหย่์ย์บแผู้่นดินสิวัิตฯ วัันแรกๆ 

เปร่ย์บเทิ่ย์บกับวัันน่� เป็นอย์่างไรบ้างค่ะ ภู่าษีาสิำคัญิมาก ได้เร่ย์นภู่าษีา

ไหม  

น�องพิล่: ก่อนอ่�นต้องบอกวั่ารู ้ส่ิกด่ใจ ภูู่มิใจ เป็นอย์่างมากทิ่�ได้มาประเทิศ

ทิ่�พ่อหลวังรัชกาลท่ิ� 9 ทิ่านเจริญิเติบโตในประเทิศน่� ทิ่�เม่องโลซาน (ม่โอกาสิ

ผู้มจะไปกราบพ่�นดินท่ิ�ทิ่านอย์ู ่ครับ) และต่�นเต้นทิ้าทิาย์ ไม่รู ้ภู่าษีาอะไรเลย์ 

การเดินทิางครั�งแรกในช่วิัต การข่�นเคร่�องบินครั�งแรกจากสุิวัรรณภูู่มิ ไปลง

ทิ่�ซูริค ก้าวัแรกทิ่�ได้เย์่ย์บลงแผู้่นดินสิวิัสิ ได้สิัมผู้ัสิกับอากาศทิ่�หนาวัมาก

ประมาณ 3-5 องศา หนาวัทิ่�สิุดในช่วัิต และฝ่าย์บุคคลของบริษีัทิ Pradoren 

ก็มารับทิ่�สินามบินซูริค พาไปย์ังทิ่�พัก ทิ่�เม่อง La Neuveville  ตลอดระย์ะ

เวัลาการเดินทิาง ผู้มต่�นตาต่�นใจ ในบรรย์ากาศควัามสิวัย์งามอ่กมุมน่งของ

โลก บ้านเม่องเขาสิวัย์งามสิะอาดมาก ผูู้้คนเป็นกันเอง น่าเท่ิ�ย์วัทุิกทิ่�ใน       

สิวัิตฯ สิมกับเป็นเม่องทิ่องเท่ิ�ย์วัระดับ

โลก 

  ในช่วังเริ�มต้นใช้ ช่ วิัตจริงๆ 

นั�นไม่ง่าย์เลย์ครับ ไม่วั่าจะเป็นทิ่�ทิำงาน 

ภู่าษีาฝรั�งเศสิ ทิ่�ใช้ในโซนทิ่�ผู้มอย์ู ่ และ

การปรับตัวั เร่�องการกินอย์ู ่หลับนอน 

ใช้เวัลาประมาณ 4 เด่อน กวั่าจะอย์ู ่ตัวั

ครับ ช่วังแรกๆ ก็จะเหงา คิดถ่งบ้าน

จั บ ใ จ  ( บ า งครั� ง ก็ ต้ อ ง แอบร้ อ ง ไห้      



น�ำตาซ่มจริงๆ ครับ) ต้องอดทินให้มากๆ    

ทิ่องไวั้ ในใจ วั่า เ พ่�อครอบครัวัได้สิุข

สิบาย์

 จุดเปล่�ย์นอ่กครั� ง  ประมาณ

เด่อนท่ิ� 5-6 ได้มาเจอคนไทิย์ในเม่อง La 

Neuveville และเม่องเบ่ย์น รวัมทิั�งได้

ไปงานคนไทิย์เล็กๆ แถวัซูริค จากนั�นก็

เริ�มพัฒนาตัวัเอง รู ้จักคนมากข่�น และม่

สิังคมมากข่�น ได้ศ่กษีาเร่ย์นรู ้ ในสิถาน

การณ์จริงๆ ในแบบต่างๆ ทิำให้เราได้

ประสิบการณ์ทิ่�ด่ข่�นในการปรับตัวั และ

ใช้ช่วัิตให้ม่ควัามสิุข

 เร่�องเร่ย์นภู่าษีาฝรั�งเศสิ บริษีัทิ

จ่าย์เงินให้ไปเร่ย์น เพ่�อให้เราปรับตัวัอย์ู ่

ทิ่�น่� ได้อย์่างม่ควัามสิุข ผู้มนั�งรถไฟไป

เร่ย์นหลังเลิกงาน วัันจันทิร์ ถ่ง พฤหัสิ 

วัันละ 2 ชั�วัโมง ทิ่�เม่อง Neuchâtel ผู้ม

เริ�มเข้าใจ พูดคุย์ได้บ้างขั�นพ่�นฐาน และ

ย์ัง เ ร่ย์นอย์ู ่ เป็นคอร์สิทิ่�  2 และผู้มก็

พย์าย์ามฟังในย์ูทิูบบ้าง กูเกิลบ้าง ฟัง

เพลงภู่าษีาฝรั� ง เศสิบ้าง เพ่� อ ให้ เกิด

ควัามคุ ้นชิน แต่ก็ย์ังพูดผิู้ดๆ ถูกๆ อย์ู ่

ครับ ผู้มก็จะเร่ย์นภู่าษีาต่อไปครับ

ล่ำด่วน:  ตอนน่�ก็อย์ู ่ทิ่�น่� เข้ า

เด่อนทิ่� 7 แล้วั ดูวั่าปรับตัวัได้

เย์อะ และด่ ช่วัิตม่ควัามสิุข 

แล้วัเพ่�อนร่วัมงานเป็นอย์่างไร

บ้าง 

น�องพิล่: ตอนแรกท่ิ�ย์่างก้าวัเข้ามาในบริษีัทิ Pradoren  ผู้มรู ้ส่ิกวั่า 

ทิุกคนให้การต้อนรับอย์่างอบอุ ่น และเป็นกันเองกับผู้มมาก และทุิกคน

ก็พย์าย์ามเข้าใจผู้ม ถ่งแม้จะสิ่�อสิารกันย์ากลำบาก แต่ย์ังด่ ทิ่�ม่แอปแปล

ภู่าษีา และม่ฝรั�ง แปลภู่าษีาไทิย์อย์ู ่ด้วัย์ จ่งอย์ู ่ได้อย์่าง happy จนถ่งทิุกวััน

น่� แต่ท่ิ�ต้องพย์าย์ามอย์ู ่ค่อ การส่ิ�อสิารด้วัย์ตัวัเองให้มากข่�น พ่�งพาแอปให้

น้อย์ลงครับ 

ล่ำด่วน: ใช้ควัามทิันสิมัย์ให้เป็นประโย์ชน์นะคะ แต่เราสิ่�อสิารจากปาก 

และใจของเราเอง จะได้อรรถรสิกวั่านะคะ และจากประสิบการณ์ทิ่�ผู้่านมา 

น้องพลม่อะไรอย์ากฝากไวั้กับผูู้ ้อ่านบ้างคะ

น�องพิล่: ครับ อย์ากฝากวั่า ถ้าคุณม่โอกาสิด่ๆ เข้ามา จงควั้ามันไวั้ และ

รักษีามันให้ด่ๆ เพราะผู้มเช่�อวั่า ช่างไทิย์ไม่แพ้ชาติใดในโลก (ม่ควัามภูู่มิใจ

ในควัามเป็นคนไทิย์) ศ่กษีาเร่ย์นรู ้พัฒนาต่อย์อดสิิ�งนั�นๆตลอดเวัลา อย์่า

ดูถูกตัวัเอง จงเช่�อมั�นใจตัวัเอง รักในสิิ�งทิ่�ทิำ ทิำในสิิ�งทิ่�รัก บนพ่�นฐานควัาม

เป็นจริง ม่ควัามจริงใจ ซ่�อสัิตย์์ต่ออาช่พการงาน และเคารพต่อผูู้ ้คนเสิมอ 

ตอบแทินคุณค่า ทิ่�ควัามไวั้ใจ เช่�อใจ ทิ่�สุิดแล้วั คงจะบอกวั่าขอบคุณท่ิ�อ่าน

ช่วัิตเด็กบ้านนอกคนน่�จนจบครับ และจงระล่กเสิมอวั่า เราค่อคนไทิย์ มา

อย์ู ่ในสิวัิตเซอร์แลนด์ จงใคร่ครวัญิ คิดอะไร ทิำอะไร ให้เป็นประโย์ชน์

ต ่อแผู้่นดิน ถิ�นอย์ู ่ และถิ�นเกิด เราบ้างไม ่มากก็น ้อย์นะครับ...........

รักพิ่อให�ทิำด่ี รักพิ่อให�สามัคคี ฉันเกิด่ใน

รัชกาล่ทิี� 9...
 

 ล่ำด่วนขีอขีอบัคุณเรื�องราวทิี�ดี่ ให�กำลั่งใจิกับัใครหล่ายคน เรา

ไม่ต�องให�ค่าทิี�การศึกษัาสูง แต่ให�ค่ากับัความมีมานะ ความขียัน อด่ทิน 

ตั�งใจิ มุ ่งมั�นทิำ ตอนแรกทิี�ทิำอาจิยังไม่รู �ว่า เราจิะรัก แต่เพีิยงแค่ให�เรามี

รายได่� ช่วยเหลื่อครอบัครัว ทิำจินชำนาญ แล่�ววันหนึ�งสิ�งนั�นก็ช่วยเติม

เต็มความหวัง ความฝัันให�เรา ให�ครอบัครัว แล่ะให�คนทิี� เรารักเหมือน

น�องนายพิล่นะคะ...สัมผัสใจิ ฉะนี�แล่...



                                                 ความ
เปลี่่�ยนแปลี่ง 

โดย เจ้้ตััวน้อย ร้้อยกิิโล

ในชีวิตขีองมนุษัย์ เรานั�นแทิบั       

ทิุกวัน จิะมีความเคล่ื� อนไหว 

เปีล่ี�ยนแปีล่งในด่�านทิี�แตกต่างกัน

ออกไปีตล่อด่เวล่า มีสิ�งแปีล่กใหม่

ทิี�เขี�ามามีบัทิบัาทิ แล่ะอิทิธิัพิล่ต่อ

การด่ำเนินชีวิตปีระจิำวัน รวมทิั�ง

สิ�งแวด่ล่�อมรอบัตัว 

 เริ�มต้นจากการเปล่�ย์นสิถานะภู่าพ จากเด็กน้อย์มา

เปน็วัยั์รุน่แล้วัมาเปน็ผูู้ใ้หญิ ่ตอ้งรบัผู้ดิชอบต่อครอบครัวั  และ

หนา้ทิ่�การงานในสิถานะพอ่แม่  หรอ่เปล่�ย์นวัถิก่ารดำเนินชว่ัติ 

โดย์การย้์าย์ถิ�นฐานข้ามชาติ ไม่ว่ัาจะเป็นด้วัย์เหตุผู้ลใดก็ตาม 

เช่น กรณ่ตามคู่ช่วิัต เปล่�ย์นสิถานท่ิ�ศ่กษีา ตามบิดามารดา 

เปล่�ย์นอาช่พ หน้าทิ่�การงาน เป็นต้น พ่งต้องเร่ย์นรู้ในสิิ�งใหม่ 

เพ่�อมาปรับใหเ้หมาะสิมกับสิถานการณ์และสิิ�งแวัดลอ้มรอบตวัั

วั่า ควัรจะต้องปฏิบัติตนอย์่างไร ให้การดำเนินช่วัิตประจำวััน

ในต่างแดนม่ควัามสิงบสิุข พ่งพอใจ และการทิำให้ตนเองม่

ควัามสิขุนั�น ควัรจะเริ�มตน้ทิ่�ตวััเองกอ่น เพราะมนัจะเปน็ควัาม

สิุขทิ่�เราสิามารถทิ่�บังคับ ควับคุมได้ 

 การมท่ิกุข ์เดอ่ดเน่�อรอ้นใจ เน่�องจากไรค้วัามสุิขของ

มนุษีย์์นั�น สิาเหตุหลักมักจะถูกทิำลาย์โดย์มนุษีย์์ด้วัย์กัน สิ่วัน

ใหญิจ่ะดว้ัย์วัาจา การกระทิำทิ่�สิามารถทิำรา้ย์ผูู้อ้่�นดว้ัย์เหตผุู้ล

ทิ่�แตกต่างกันออกไป เช่น ด้วัย์ควัามอิจฉาริษีย์า ควัามห่งหวัง 

ควัามโกรธิ์แค้น ควัามละโมบโลภู่มาก หร่อจากการป่วัย์ทิาง

ด้านจิตใจ ควัามหวังในสิิ�งของ หร่อบุคคลทิ่�คิดวั่าเป็นสิมบัติ

แห่งตน ควัามย์่ดติดในสิิ�งลวังตา 

     8     รวังข้าวั     

เช่น ตำแหน่งหน้าทิ่�การงาน ตำแหน่งในชมรม สิมาคม กลุ่ม 

หร่อย์ศฐาบรรดาศักดิ�ทิ่�ไม่ม่ตัวัตน ซ่�งเป็นเช่�อเพลิงทิ่�ก่อให้เกิด

ควัามแตกแย์ก และเกล่ย์ดชังกันในกลุ่ม 

 เพราะฉะนั�น การหล่กเล่�ย์งควัามทิุกข์ ควัามเคร่ย์ด 

ไม่ให้เข้ามาเย์่อนค่อ การเปล่�ย์นแปลงวัิธิ์่การรับม่อ กับการเข้า

มาของสิิ�งไมด่ ่จดจำไว้ัใหแ้มน่ อย่์าพย์าย์ามไปเปล่�ย์นคนอ่�น จง

เปล่�ย์นท่ิ�ตัวัเราเอง คนเราเกิดมาใช้ช่วัิตชั�วัคราวั บนโลกใบน่� 

ทิำไมไม่ใช้เวัลาอันน้อย์นิดน่�ทิุกวัินาทิ่ให้คุ้มค่า ทิำให้ตัวัเองม่

ควัามสิขุ ควัามพง่พอใจในทิกุสิิ�งทิ่�ไดพ้บ ไดเ้หน็ ไดท้ิำควัามรูจ้กั

อย์่างม่สิติ ม่ศ่ลธิ์รรม ม่ควัามรัก ควัามชอบ ควัามหวัังด่ต่อคน

รอบด้าน ค้นพบแต่สิิ�งทิ่�ด่ในตัวัเองและสิ่งมอบต่อให้ผูู้้อ่�น ด้วัย์

ควัามย์ินด่และเต็มใจ สิิ�งทิ่�สิำคัญิอ่กอย์่างทิ่�ต้องคำน่งถ่ง ค่อ 

ควัามสิุขของแต่ละคน จะแตกต่างกันออกไป  แต่ควัรจะคิด 

และทิำแต่ในสิิ�งทิ่�ด่และถูกต้อง จะทิำให้สิามารถภู่าคภูู่มิใจได้

วั่า เกิดมาแล้วัไม่เสิ่ย์ชาติเกิด ทิ่�ได้เป็นมนุษีย์์ 

 คุณค่าของคนไม่ใช่ข่�นอย์ู่กับทิรัพย์์สิินอันมากมาย์

ล�ำค่าทิ่�ครอบครอง แต่ข่�นอย์ู่กับสิติปัญิญิา ควัามสิามารถและ

การกระทิำ ม่ควัามอ่อนน้อมถ่อมตน ม่ควัามขย์ัน ตั�งใจทิุ่มเทิ

ทิำงานอย์่างเต็มทิ่�และเต็มใจ  ไม่สิุรุ่ย์สิุร่าย์ โดย์ใช่เหตุ น่�ค่อ 

สิ่วันหน่�งในบทิควัามของนักเข่ย์นทิ่�ช่�อนาย์โรเบิรต์ เม็กก่� 

 ดังนั�นไมว่ัา่เวัลาจะเปล่�ย์นไปมากแคไ่หน สิถานการณ์

และสิิ�งแวัดล้อมจะไม่เหม่อนเดิมอย์่างไร  แต่สิิ�งทิ่�ย์ังควัรจะคง

อย์ู่ในจิตใต้สิำน่ก ควัรจะฝึกฝนให้เป็นนิสิัย์ และสิันดาน ย์ังคง

อย์ู่ในแนวัทิางบวักเสิมอ เพราะดังท่ิ�คนโบราณเข่ย์นบทิควัาม

ไวั้ วั่าด้วัย์การดู และแก้ไขวัิชาโหงวัเฮี้ง 



ด่วงชะตา คือ “นิสัย”   ใจิ เปี็น “ปีระธัาน”  

  นิสัยเปีล่ี�ยน ด่วงก็เปีล่ี�ยน  

 โดย์คนทิ่�ดวังด่ ราศ่ผู้่องใสิอย์ู่เสิมอ มักม่นิสิัย์มองทิุกอย์่างทิ่�

เจอในช่วัิตเป็นบวัก  

คิด่ในแง่บัวก  

(Positive 

Thinking) 
ไม่วั่าเจออุปสิรรคอะไรก็ผู้่านไปได้ เพราะม่

กำลังใจด่ กำลังใจเข้มแข็ง เหมือนด่ังคำ

กล่่าวทิี�ว่า “ทิุกสิ�งสำเร็จิได่�เพิราะใจิ”     

โหงวัเฮี้งไม่ด่ ม่วิัธิ์่แก้ โดย์การฝึกใจเราให้

ผู้่องใสิ เพราะมันจะไปปรับราศ่ให้ด่ข่�นได้  

เวัลาใดทิ่�จิตใจสิงบสิบาย์ จะสิ่งผู้ลถ่งหน้าตา

ผู้ิวัพรรณจะเปล่งปลั�งม่ราศ่ ซ่�งการทิำใจให้

สิงบสิบาย์ อาจใชว้ัธิิ์ก่ารทิำสิมาธิ์ ิรูล้มหาย์ใจ

เขา้ออก (หาย์ใจเขา้กร็ู ้หาย์ใจออกกร็ู)้ เขา้ชว่ัย์อก่แรง

ก็จะด่ย์ิ�งข่�น ซ่�งเม่�อจิตใจสิงบสิบาย์ ก็เป็นตัวัเสิริมให้

จิตเรานิ�ง ม่สิติ แล้วัปัญิญิาก็จะเกิด ด่ังคำทิี�ว่า “สติ

มา ปีัญญาเกิด่”  เราก็จะแก้ ปัญิหา

อุปสิรรคให้ผู้่านพ้นไปได้

 สรุปี ค่อ เคล็ดลับแก้เคราะห์ร้าย์ให้

กลาย์เป็นด่ และทิำให้ดวังชะตาด่ข่�น ค่อ 

“คิดในแง่บวักกับทิุกสิิ�งทิ่�เจอในช่วัิต” ซ่�ง

จะก่อให้เกิดกำลังใจ อำนาจจิตทิ่�จะสู้ิกับ

ทิุกสิิ�ง ซ่�งตามหลักโหงวัเฮี้งแล้วั 

  สิ� ง ทิี� ส ำ คัญม าก  คื อ 

 น้ำำ� � เ สีี ย ง        
   แ ว ว ต � 
  ร � ศีี

ทิั�งสิามสิิ�งน่� ถูกควับคุมด้วัย์สิิ�งเพ่ย์ง

สิิ�งเด่ย์วั ค่อ “ใจิ”

-เม่�อใจด่ ทิุกอย์่างด่หมด

นามปากกา     เจั้ตัว็น้อย ร้อยกิโล

 ค่อ คุณดรรชน่ วัรดิถ่ ฟิทิซ์เนอร์ 

อาย์ุ 72 ปี  

ตั�งแต่ ค.ศ. 1974 ถ่งปัจจุบัน 

ใช้ช่วัิตในสิหพันธิ์์สิาธิ์ารณารัฐ

เย์อรมน่ 

ผ่่านงาน                 

• ค.ศ. 1967 พนักงานทิำสิถิติข้อมูลด้าน

เศรษีฐศาสิตร์ของ UNESCO                          

• ค.ศ. 1968 พนักงานรับโทิรศัพทิ์เอกมัย์

คอร์ทิ                        

• ค.ศ. 1968 - 1969 พนักงานบริการบนเคร่�อง

บนิของบรษิีทัิปากส่ิถาน (PIA) ทิ่�เมอ่งการาจ่    

• ค.ศ. 1969 - 1974 เป็นผูู้้สิ่�อข่าวัของสิถาน่

โทิรทิัศน์ช่องหน่�ง (NHK) ของญิ่�ปุ่น           

• ค.ศ. 2002 - 2015 เป็นทิ่�ปร่กษีาด้านตลาด

และการโฆษีณาของธิ์นาคารส่ิงเงินด่วัน 

Western Union                 

• เคย์รับหน้าทิ่�เป็นผูู้้ตรวัจบัญิช่ของสิมาคม

นักเร่ย์นไทิย์ในเย์อรมน่                            

• ปัจจุบันม่อาช่พล่ามและนักแปลอิสิระ ทิ่�ได้

สิาบานตนหร่อปฏิญิาณตนต่อศาลเย์อรมัน                                 

• อด่ตประธิ์านสิมาคมธิ์าราสิองสิมัย์ (4 ปี) 

ทิำงานอาสิาสิมัครจิตอาสิามามากกว่ัา 35 ปี                             

• เป็นสิมาชิกผูู้้ก่อตั�งชมรมส่ิ�อสัิมพันธ์ิ์คนไทิย์

ในย์ุโรป        

• ปจัจุปนัเป็นประธิ์านชมรมส่ิ�อสิมัพันธ์ิ์คนไทิย์

ในย์ุโรป - Thai Integration Europe ซ่�ง

ขณะน่�ม่สิมาชิก 2,291 คน และเป็น

กรรมการบริหารสิมาคมล่ามและนักแปล

ภู่าษีาไทิย์ และภู่าษีาเย์อรมัน ในสิหพันธิ์์

สิาธิ์ารณรัฐเย์อรมน่

“ เน่�องในพัุทธศัักราช ๒๕๖๕

ขออว็ยพัรให้ท่านผู่้อ่านทุกท่านมีช่ว็งเว็ลาที�

งดงามสุขภาพัสมบีูรณ์แข็งแรง มีคว็ามพัึง

พัอใจั กำลังที�ดีพัร้อมทั�งมีคว็ามสุขมากๆ บีุญ

จังรักษา และพัระไตรรัตนาจังคุ้มครอง

ตลอดปีใหม่ 

Frohe Weihnachten sowie Frohes   

neues Jahr 2022.

Ich wünsche euch und eure Familie 

auch. 

Viel Glück, Erfolg, Liebe und vorallem 

Gesundheit. Bleibt alle gesund und 

munter! ”



เร่�องจากเม่องไทิย์

ยกเล่ิกขีอสำเนาบััตรปีระชาชน 

แล่ะบััตรแบับั Smart 

Card ทิำอะไรได่�บั�าง

เมื�อ 30 กันยายน พิ.ศ. 2564 ทิี�ผ่านมา 

กรมการปีกครอง ปีระกาศยกเล่ิก       

การเรียกขีอ สำเนาบััตรปีระชาชน 

แล่ะสำเนาทิะเบัียนบั�าน 

 ในการติดต่อทิางราชการต่างๆ เพ่�ออำนวัย์

ควัามสิะดวักให้แก่ประชาชนในการดำเนินการเร่�อง

เอกสิาร และย์กระดบัการทิำงานตามนโย์บาย์ Thailand 

4.0 เพ่�อให้เป็นรัฐบาลดิจิทิัล เรามาดูราย์ละเอ่ย์ดเร่�องน่�

กันให้ชัดๆ และบัตรประชาชนแบบ Smart Card ช่วัย์

อำนวัย์ควัามสิะดวักให้กับพวักเราอย่์างไรบ้างไปติดตาม

กันค่ะ

กอ่นอื�นขีอสรุปีการให�ทิราบัชัด่ๆ อกีครั�งว่า 

ในปีระกาศยกเล่กิการเรยีกขีอสำเนาฯ จิาก

กรมการปีกครองนั�น มรีายล่ะเอยีด่อยา่งไร

บั�างนะคะ
• ให้ย์กเลิกการขอ “สำเนาบััตรปีระชาชน สำเนา

ทิะเบัียนบั�าน” จากผูู้้ย์่�นขออนุมัติ จดทิะเบ่ย์น จด

แจ้ง แจ้ง หร่อดำเนินการสิิ�งทิ่�ต้องเป็นไปตาม

กฎหมาย์ ระเบ่ย์บ คำสิั�ง ข้อบังคับ ประกาศ ทิ่�อย์ู่ใน

ควัามรับผู้ิดชอบของกรมการปกครอง

• หากจำเป็นต้องใช้ “สำเนาบััตรปีระชาชน สำเนา

ทิะเบัียนบั�าน” เพ่�อเป็นหลักฐานในการดำเนินการ

ใดๆ ให้เจ้าหน้าทิ่�เป็นผูู้้จัดทิำเอกสิารเอง โดย์ห้าม  

ไม่ให้เร่ย์กเก็บค่าใช้จ่าย์ในการดำเนินการ

• กรณ่มอบอำนาจให้คนอ่�นดำเนินการแทิน ผูู้้รับมอบ

เอกสิาร “ต�องยื�นสำเนาบััตรปีระจิำตัวปีระชาชน” ของ    

ผูู้ม้อบอำนาจ ทิ่�มก่ารลงนามรบัรองสิำเนาถกูตอ้งเองดว้ัย์ 

เพราะต้องใช้ประกอบในการพิจารณา

บััตรปีระชาชน Smart Card เปี็นอย่างไร
 บัตรประชาชนแบบ Smart Card ค่อ บัตรทิ่�ม่ “ชิปี

การ์ด่” รูปแบบ IC (Integrated Circuit) อย์ู่ภู่าย์ใน ซ่�งจะทิำ

หนา้ท่ิ�ในการเก็บข้อมูล และประมวัลผู้ล มค่วัามปลอดภัู่ย์สูิงใน

การอ่านและเข่ย์นข้อมูลเพิ�มเติม 

มีขี�อมูล่อะไรบั�างอยู่บันบััตรปีระชาชน Smart 

Card
• ม่ชิปการ์ดขนาดเล็กบรรจุอย์ู่บนบัตรประชาชน

• ภู่าย์ในชิปการ์ดม่ข้อมูลพ่�นฐานในการย์่นย์ันตัวัตน ได้แก่ 

ช่�อ-สิกลุ/ วันั-เดอ่น-ปทีิ่�เกดิ/ เพศ/ ทิ่�อย์ูป่จัจบุนั/ สิญัิชาต/ิ

ศาสินา/ ลาย์พิมพ์นิ�วัมอ่/ ภู่าพใบหน้า และเลขบัตรประจำ

ตัวัประชาชน 13 หลัก

• มร่ะบบปฏิบตักิารโอเอสิ และแอพฯ เพ่�อเข้าใช้บริการแบบ

อิเล็กทิรอนิกสิ์

• ใชท้ิดแทินประเภู่ทิบัตรสิำคญัิตา่งๆ ทิางราชการ เช่น บตัร

ประกันสัิงคม/ บัตรทิองประกันสุิขภู่าพ/ บัตรประจำตัวั  

ผูู้้เส่ิย์ภู่าษี่/ บัตรประจำตัวัราชการ เป็นต้น อ่กทิั�งใน

อนาคตอาจใช้ บัตรประชาชน Smart Card แทิน

หนังสิ่อเดินทิางได้
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ขี�อด่ีขีองบััตรปีระชาชนแบับั Smart Card
• สิามารถบันทิ่กข้อมูลและแสิดงผู้ลข้อมูลของประชาชน ทิั�งในด้านสุิขภู่าพ/ประวััติการศ่กษีา/อาช่พ/ทิ่�อยู่์อาศัย์ปัจจุบัน หร่อข้อมูล

สิ่วันตัวัอ่�นๆ ทิ่�จำเป็นในการดำเนินการทิางราชการ

• สิามารถใช้เป็นข้อมูลสิำคัญิในการติดต่อกับทิางองค์กรภู่าครัฐ และภู่าคเอกชน โดย์ไม่ต้องเตร่ย์มเอกสิารอ่�นๆ อ่ก หากม่บัตรใบน่�

เพ่ย์งใบเด่ย์วั ก็สิามารถดำเนินการทิางราชการได้เลย์

• สิามารถใช้ย์่นย์ันตัวัตนได้โดย์ผู้ิดพลาดน้อย์มาก เช่น การย์่นย์ันตัวัตนด้วัย์ลาย์นิ�วัม่อ/การพิสิูจน์ตัวัตนบุคคล เป็นต้น เพราะข้อมูล

เหล่าน่�ได้ม่การเก็บบันทิ่กไวั้ตั�งแต่ตอนทิ่�ทิำบัตรครั�งแรก

• สิามารถนำไปแสิดงตน และใช้ในการเข้าถ่งการบริการต่างๆ ได้แก่ การเล่อกตั�ง/ประกันสิังคม/ประกันสิุขภู่าพ และธิ์ุรกรรมต่างๆ 

ทิางอิเล็กทิรอนิกสิ์

• สิามารถใช้ทิำธิ์ุรกรรมทิางการเงินได้ เช่น การเปิดบัญิช่ธิ์นาคาร/สิมัครบัตรเครดิต/สิมัครบัตรกดเงินสิด เป็นต้น

..... จริงๆ แล้วั ..... 

บัตรประจำตัวัประชาชน

อเนกประสิงค์ (Smart card) 

น่� กรมการปกครองเริ�มนำมา

ใช้เป็นครั�งแรกในปี พ.ศ. 2548 

แล้วันะคะ และคิดวั่าพวักเรา

เก่อบหร่อทิุกคน ใช้บัตรน่�กัน

แล้วั แต่วัันน่�เราน่าจะรู้มากข่�น

วั่า บัตรน่�ทิำอะไรได้มากมาย์

กวั่าทิ่�เราเคย์ใช้กัน หร่อเปล่า

คะ...

อ�างอิง: 

กรมการปีกครอง,

ธันาคารกรุงไทิย

รว็บีรว็มโดย เฟราฮีีรชิ



        ตั วอ ยู ่ สวิ ต เซอร ์ แล่นด่ ์  แจิ � ง เปีล่ี� ยน

     12   รวังข้าวั

  กฎหมายน่ารู�

   ทีิ� ไทิยทิำอย ่ า ง ไร

สถานภาพิสมรส
โดย ป้้าแม้้ว

เมื�อสมัยก่อน ตอนปี้าแต่งงาน

ในสวิตเซอร์แล่นด่์ ปี้าต�องเตรียมเอกสาร

ทิั�งหล่ายจิากสวิตฯ ให�พิร�อม เมื�อเด่ินทิาง

ไปีเมืองไทิย ถึงไปีแจิ�งเรื�องเปีล่ี�ยน

สถานภาพิสมรสจิากโสด่ เปี็นแต่งงานแล่�ว

 แต่เด่ี�ยวนี�เราสามารถทิำเรื�องแจิ�งเปีล่ี�ยนได่�ทิี�

สวิตเซอร์แล่นด่์ มีขีั�นตอนอย่างไร

ไปีติด่ตามกัน จิากเรื�องขีองน�องทิี�ปี้า

ไปีเปี็นคนแปีล่ ในวันทิี�เขีาแต่งงานค่ะ

 หลังจากแต่งงานเม่�อต้นเด่อนเมษีาย์น ค.ศ. 2020 

น้องได้ใบอนุญิาตพำนักชั�วัคราวับ่ จากอำเภู่อทิ่�อาศัย์อย์ู่ เป็น

ใบอนุญิาตพำนักทิ่�ด้านหน้า เป็นนามสิกุลเดิมของน้อง ด้าน

หลังมน่ามสิกลุสิาม ่เหตทุิ่�เปน็เชน่น่� เพราะหนงัสิอ่เดนิทิางของ

นอ้งย์งัเปน็นามสิกลุเดมิ ทิางการสิวัสิิ จะไมเ่ปล่�ย์นนามสิกลุใน

ใบอนญุิาตพำนกัให ้จนกวัา่นอ้งจะมน่ามสิกลุในหนงัสิอ่เดินทิาง

เปน็นามสิกลุสิาม ่ถา้เราเปล่�ย์นมาใชน้ามสิกลุสิามห่ลงัแตง่งาน

นะคะ 

 วิธัีการทิี�จิะทิำให�ชื�อ แล่ะนามสกุล่ขีองน�อง ใน

หนังสือเด่ินทิางไทิย มีนามสกุล่ตามสามี คือ น�องต�องแจิ�ง

เปีล่ี�ยนสถานภาพิสมรสทิี�เมอืงไทิยกอ่น โด่ยเราสามารถมอบั

อำนาจิให�ญาติทิี�เมืองไทิยทิำให�เราได่� ยิ�งช่วงโควิด่-19 นี� 

หมด่สิทิธัิ�เด่ินทิางกล่ับัไทิย ไปีทิำด่�วยตัวเอง นับัเปี็นอีกหนึ�ง

บัริการทีิ�ทิางรฐับัาล่ไทิย มอบัความสะด่วกให�กับัพิวกเราชาว

ไทิยทิี�อยู่ต่างแด่นนะคะ 

วิธัีทิำเรื�องเปีล่ี�ยนสถานภาพิสมรส จิาก   

สวิตเซอร์แล่นด่์
1. ติด่ต่อหาคนแปีล่ ดู่ได่�จิากเวปีไซทิ์ขีองสถานเอก 

อัครราชทิูต ณ กรุงเบัิร์น (กด่ทิี� consular service กด่

ทิี� Legalization แล่ะเล่ือกกด่ทิี� List of translator) 

ทิี�ให�ติด่ต่อคนแปีล่ก่อน เพิราะคนแปีล่จิะแนะนำคุณได่�

ด่ ีแล่ะคนแปีล่บัางคน จิะบัรกิารนำเอกสาร ใบัทิะเบัยีน

สมรสแบับัอินเตอร์มี 5 ภาษัา [Auszug aus dem 

Eheregister (CIEC)] ซึ�งขีอได่�ทิี�อำเภอทิี�เราแต่งงาน 

มีอายุไม่เกิน 6 เด่ือน ไปีรับัรองทิี� Staatskanzlei ใน

รัฐทิี�คุณอยู่  แล่�วจิะแปีล่เอกสารนั�น ส่งให�สถาน

เอกอคัรราชทิูต ณ กรงุเบัิร์น รับัรองเอกสารให�ด่�วยเล่ย 

แบับัครบัวงจิร (one stop service)



2. สิถานเอกอัครราชทิตู จะตดิตอ่มานัดใหคู้ส่ิาม ่ภู่รรย์า ไปสิถาน

ทิูต เพ่�อไปลงลาย์ม่อช่�อย์ินย์อมให้ใช้ นามสิกุล (กรณ่เปล่�ย์น

นามสิกุลตามสิาม่/ภู่รรย์า) และทิำหนังสิ่อมอบอำนาจให้

บุคคลอ่�นดำเนินการแทิน ทิ่�เม่องไทิย์

3. สิ่ ง เอกสิารการสิมรสิ ท่ิ� ไ ด้ รั บการรั บรองจากสิถาน

เอกอัครราชทูิตแล้วั และหนังสิอ่มอบอำนาจ สิง่ไปท่ิ�ญิาติ ผูู้้รบั

มอบอำนาจทิ่�เมอ่งไทิย์ พร้อมสิำเนาบัตรประจำตวััประชาชน 

(หน้า-หลัง) ทิ่�อย์ู่ อ่เมล์ และหมาย์เลขโทิรศัพทิ์ของคุณ เพ่�อ

ใหญ้ิาตนิำเอกสิารไปรบัรองทิ่�กระทิรวังการตา่งประเทิศ หรอ่

สิำนักงานคลองเตย์ในสิถาน่รถไฟฟ้าใต้ดินคลองเตย์ (แล้วัแต่

สิะดวักทิ่�ไหน) 

4. เม่�อรับรองเอกสิารเสิร็จแล้วั ให้ผูู้้ทิ่�

ไดร้บัมอบอำนาจ ตดิต่อกับท่ิ�วัา่การอำเภู่อ/

สิำนักงานเขต แจ้งเปล่�ย์นสิถานภู่าพสิมรสิ 

และแก้ไขช่�อสิกุลในทิะเบ่ย์นบ้านของคุณ 

แล้วับุคคลทิ่�ได้รับมอบอำนาจ สิ่งหลักฐาน

การแจ้งเปล่�ย์นสิถานภู่าพ (คร.22) พร้อม

แบบรับรองราย์การทิะเบ่ย์นราษีฎร 

(ทิร.14/1) และใบเปล่�ย์นนามสิกุล (ช.5) ไป

ให้คุณทิ่�ประเทิศสิวิัตเซอร์แลนด์ เพ่�อให้   

คุณทิำบัตรประชาชนใหม่ และทิำหนังสิ่อ 

เดนิทิางเลม่ใหม ่ทิ่�สิถานเอกอัครราชทิตู ณ 

กรุงเบิร์น 

5. นำหนงัสิอ่เดนิทิางเลม่ใหม ่นามสิกลุ

ตามสิาม่แล้วั ไปทิ่�อำเภู่อทิ่�อย์ู่ เขาก็เปล่�ย์น

ใบอนุญิาตพำนักให้ใหม่ ทิ่�ทิุกอย่์างม่ช่�อ 

นามสิกุลเด่ย์วักัน 

*ทุกขั�นตอนมีค่าใช้จั่ายนะคะ*

หนังสือมอบัอำนาจิเปีล่ี�ยนนามสกุล่

หล่ังการจิด่ทิะเบัียนสมรส

 ผู�ร�องจิะต�องเตรียมเอกสาร แล่�วส่งสำเนาเอกสารทิี�

เกี�ยวขี�อง แจิ�งจิดุ่ปีระสงคเ์รื�องทิี�ขีอทิำหนงัสอืมอบัอำนาจิ พิร�อม

หมายเล่ขีโทิรศัพิท์ิ กรุณาระบัมุมุซองวา่ “ฝ่ัายมอบัอำนาจิ” มา

ทิี�สถานเอกอคัรราชทิตู ณ กรงุเบัริน์ ล่ว่งหน�าทิางไปีรษัณยี ์เพิื�อ    

เจิ�าหน�าทิี�จิะได่�จัิด่เตรียม แล่ะตรวจิสอบัความเรียบัร�อยขีอง

เอกสารเพิื�อทิำการนัด่หมายต่อไปี

 

เอกสารขีองผู�มอบัอำนาจิ
1. สิำเนาบัตรประจำตัวัประชาชน จำนวัน 4 ชุด

2. สิำเนาทิะเบย่์นบา้น (หนา้ทิ่�มเ่ลขทิ่�บา้นและช่�อ) จำนวัน 

4 ชุด

3. สิำเนาหนังสิ่อเดินทิางไทิย์ จำนวัน 4 ชุด

4. สิำเนาใบเปล่�ย์นช่�อตัวั/ ช่�อสิกุล จำนวัน 4 ชุด (หากม่)

5. สิำเนาทิะเบย่์นสิมรสิ/ หย่์า ทิ่�ไดร้บัการรบัรองจากหน่วัย์

งานทิางการสิวัิสิ และคำแปลเป็นภู่าษีาไทิย์ทิ่�ได้รับรอง

จากสิถานเอกอัครราชทิูตฯ จำนวัน 3 ชุด

6. สิำเนาหนังสิ่อเดินทิางของสิาม่ จำนวัน 2 ชุด (กรณ่การ

จดทิะเบ่ย์นสิมรสิ)

7. ค่าธิ์รรมเน่ย์มฉบับละ 20 ฟรังก์สิวัิสิ (กรุณาเตร่ย์มเงิน

ค่าธิ์รรมเน่ย์มมาให้พอด่ในวัันทิ่�นัดหมาย์ ไม่ต้องสิ่งมา

ทิางไปรษีณ่ย์์)

เอกสารขีองผู�รับัมอบัอำนาจิ

1. สิำเนาบัตรประจำตัวัประชาชน จำนวัน 4 ชุด

2. สิำเนาทิะเบย่์นบา้น (หนา้ทิ่�มเ่ลขทิ่�บา้นและช่�อ) จำนวัน 

4 ชุด

3. สิำเนาใบเปล่�ย์นช่�อตัวั/ ช่�อสิกุล จำนวัน 4 ชุด (หากม่)

หมายเหตุ
•  เอกสิารต้นฉบับ/ สิำเนาต้องผู้่านการรับรองจากกอง

สิัญิชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสิุล กระทิรวังการต่าง

ประเทิศ

•  กรณ่ทิ่�ทิ่านม่ควัามประสิงค์จะกลับไปดำเนินการเปล่�ย์น

นามสิกุลหลังการจดทิะเบ่ย์นสิมรสิทิ่�ประเทิศไทิย์ด้วัย์

ตนเอง แต่คู่สิมรสิฝ่าย์ชาย์ไม่ได้เดินทิางกลับไปด้วัย์นั�น 

ทิ่านจะต้องย์่�นเร่�องขอทิำหนังสิ่อข้อตกลงการใช้ช่�อสิกุลทิ่�

สิถานเอกอัครราชทิูตฯ ก่อนล่วังหน้า (คู่สิมรสิทิั�งสิองฝ่าย์

ต้องมาลงนามลาย์ม่อช่�อไวั้เป็นสิำคัญิต่อหน้าเจ้าหน้าทิ่�)

ทิี�มา: https://www.thaiembassy.ch/

Content/Embassy/110.html 
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คิด่ไว�....

ก่อน

เสีย

ชีวิต
โด่ย ก.ไตรคำ

เปี็นสัจิธัรรมขีองชีวิต

ทิี�มนุษัย์ไม่อาจิหล่ีกเล่ี�ยงได่� คือ 

ความแก่ ความเจิ็บั ความตาย  

ในชีวิตจิริงเราไม่รู�หรอกว่า 

คนทิี�เรารัก หรือคนทิี�รักเรา 

ใครจิะไปีก่อนกัน

นอกจากควัามรักแล้วั เราย์ังม่หน้าทิ่� ทิ่�ต้องรับผู้ิดชอบ

ด้วัย์ ทิั�งต่อตัวัเอง ครอบครัวัและสิ่วันรวัม จะเตร่ย์ม

พร้อมอย์่างไร เพ่�ออธิ์ิบาย์ให้ผูู้้ทิ่�ย์ังม่ช่วัิตอย์ู่วั่า จะต้อง 

เตร่ย์มเอกสิารอะไรบ้าง

การแจ้งการเสิ่ย์ช่วัิต เพ่�อขอใบมรณบัตรไทิย์ สิำหรับ 

ชาวัไทิย์ ทิ่�เสิ่ย์ช่วัิตในประเทิศสิวัิตเซอร์แลนด์ ทิ่�เน้นวั่า 

ในประเทิศสิวัิตเซอร์แลนด์เทิ่านั�น เน่�องจากในแต่ละ

ประเทิศอาจจะแตกต่างกันไป

 

เอกสารแสด่งตัวขีองผู�เสียชีวิต (ผู�ตาย) ทิี�ใช�ปีระกอบั

การขีอใบัมรณบััตร 

1. เม่�อม่การตาย์ แพทิย์์นั�นแหละจะรู้ก่อนใคร เพราะ

แพทิย์์ค่อผูู้้กรอกใบ Todesbescheinigung (ภู่าษีา

ฝรั�งเศสิ ค่อ Certificat de décès) ต่อไปให้ขอ 

ต้นฉบับหนังสิ่อรับรองการตาย์ ซ่�งออกโดย์หน่วัย์

งานทิ้องถิ�น ค่อ Todesurkunde (ภู่าษีาฝรั�งเศสิ ค่อ 

Acte de décès) ถามแพทิย์์ทิ่�ดูแลผูู้้ตาย์ก็ได้ค่ะ 

เขาจะรู้ราย์ละเอ่ย์ดด่ เม่�อได้ใบน่�มาแล้วั ให้ถ่าย์

สิำเนา 1 ชุด แล้วันำเอกสิารดังกล่าวั ไปรับรองทิ่�

หน่วัย์งานของสิวัิสิ ค่อ Staatskanzlei (ภู่าษีา

ฝรั�งเศสิ ค่อ Chancellerie d’état) ของแต่ละรัฐ 

ให้สิอบถามเจ้าหน้าทิ่�ก่อนไปวั่า จะต้องเตร่ย์มอะไร

บ้าง ค่ารับรองเอกสิารแต่ละรัฐก็ม่ราคาแตกต่างกัน 

2. เอกสิารรับรองการตาย์จากโรงพย์าบาล หร่อบ้าน

พักคนชรา 

3. หนังสิ่อรับรองการจัดการศพ เช่น ใบฌาปนกิจ ขอ

ได้จาก Bestattungsinstitut (ภู่าษีาฝรั�งเศสิ ค่อ 

Maison funéraire) 

4. หนังสิ่อเดินทิางของผูู้้ตาย์พร้อมสิำเนา 1 ชุด 

5. บัตรประจำตัวัประชาชนของผูู้้ตาย์พร้อมสิำเนา 1 

ชุด 

6. สิำเนาทิะเบ่ย์นบ้านของผูู้้ตาย์ 1 ชุด 

     14     รวังข้าวั     

 

 



               รวังข้าวั     15               รวังข้าวั     

 เม่�อรวับรวัมเอกสิารได้ครบแล้วั  ให้สิ่งสิำเนา

เอกสิารทิั�งหมด พร้อมหมาย์เลขโทิรศัพทิ์ของผูู้้

แจ้ง ไปย์ังสิถานเอกอัครราชทิูต  ณ กรุงเบิร์น 

โดย์สิ่งทิางไปรษีญิ่ย์์ กรุณามุมซองวั่า “ฝั่ายแจิ�ง

ตาย” เพ่�อเจ้าหน้าทิ่� จะได้จัดเตร่ย์มและตรวัจ

สิอบควัามเร่ย์บร้อย์ของเอกสิาร เพ่�อทิำการนัด

หมาย์ต่อไป ไม่ม่ค่าธิ์รรมเน่ย์มในการออกใบ

มรณบัตร ส่วนเอกสารฉบัับัจิริงให�นำมาในวัน

นัด่หมาย

เม่�อผูู้้แจ้งได้รับเอกสิารซ่�งผู้่านการรับรองจาก

สิถานทิูตแล้วั ม่ใบมรณบัตรทิ่�ถูกต้องตามทิ่�

ราชการไทิย์ต้องการ ให้นำเอกสิารการแจ้งการ

เสิ่ย์ช่วัิตไปย์ังระบบฐานข้อมูลทิะเบ่ย์นราษีฎร์ทิ่�

ประเทิศไทิย์ ทิ่�เขตหร่อทิ่�วั่าการอำเภู่อ ทิ่�ผูู้้เสิ่ย์

ช่วัิตม่ช่�อในทิะเบ่ย์นบ้าน เพ่�อให้นาย์ทิะเบ่ย์น

ดำเนินการ จำหน่าย์ช่�อผูู้้เสิ่ย์ช่วัิตออกจาก

ราย์การทิะเบ่ย์นบ้านไทิย์

ฝากบอกต่อๆ กันไปถ่ง คุณแม่ทิ่�นำช่�อลูกๆ 

ไปเข้าทิะเบ่ย์นบ้านในประเทิศไทิย์ด้วัย์นะคะ 

เปิดใจบอกสิมาชิกในครอบครัวัให้รับรู้ไวั้ด้วัย์ 

ทิ้าย์น่�ก็ขอให้ทิุกทิ่านม่สิุขภู่าพด่และแข็งแรงๆ

ข้อมูลจากสิถานเอกอัครราชทิูต ณ กรุงเบิร์น 

เราม่สิถานทิูตเป็นทิ่�พ่�ง

ขออธิ์ิบาย์เพิ�มเติม ในระบบของสิวัิสิ

 เม่�อม่การตาย์เกิดข่�น ในทิุกราย์ 

ผูู้้ทิ่�รับรองการตาย์ค่อ แพทิย์์ ไม่วั่าจะตาย์ทิ่�บ้าน 

ทิ่�บ้านพักคนชรา หร่อโรงพย์าบาล แพทิย์์ต้อง

เห็นคนตาย์ จ่งจะกรอกแบบฟอร์มรับรอง

การตาย์ได้ ถ้าตาย์ทิ่�บ้าน ก็ค่อแพทิย์์ประจำบ้าน

เป็นผูู้้รับรองวั่าบุคคลน่�เสิ่ย์ช่วัิตแล้วัค่ะ....

    ต่อไปีเปี็นเอกสารขีองผู�แจิ�งการตายทิี�มีสัญชาติไทิย

1. แบับัฟอร์ม คำร�องขีอจิด่ทิะเบัียนคนตาย ขีอได่�จิาก

สถานเอกอัครราชทิูต ณ กรุงเบัิร์น

2. บััตรปีระชาชนไทิย พิร�อมสำเนา 1 ชุด่

3. หนังสือเด่ินทิางไทิย พิร�อมสำเนา 1 ชุด่

4. สำเนาทิะเบัียนบั�าน 1 ชุด่

    เอกสารขีองผู�แจิ�งการตายสัญชาติสวิส 

หรือสัญชาติอื�นๆ

1. แบบฟอร์ม คำร้องขอจดทิะเบ่ย์นคนตาย์ ดาวัน์โหลดได้

จากเวั็บไซต์ ของสิถานเอกอัครราชทิูต ณ กรุงเบิร์น

2. สิำเนาหนังสิ่อเดินทิาง พร้อมสิำเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ เอกสิารทิั�งหมดทิ่�เป็นภู่าษีาราชการสิวัิสิ ไม่ต�องแปีล่

เปี็นภาษัาไทิย บทิควัามน่�เป็นเร่�องการขอใบมรณบัตร ทิำให้ได้

รับควัามสิะดวักข่�นในการทิ่�ไม่ต้องแปลเป็นภู่าษีาไทิย์



  

 เเม้ คุณย์ังไม่ได้รับสิัญิชาติ

สิวัิสิ... คุณก็ม่สิิทิธิ์ิ�ซ่�อบ้านได้ ถ้าคุณม่

ควัามพร้อมทิางด้านการเงิน  บ้าน/

อสัิงหาริมทิรัพย์์ ทิ่�ประกาศขาย์ สิ่วัน

หน่�งสิามารถขาย์ให้กับต่างชาติ ทิ่�ม่ใบ

พำนกัอาศยั์ทิ่�ถกูตอ้งตามกฎหมาย์ได ้… 

จะรู้ได้ย์ังไงล่ะ?  ถามคนขาย์ (ตัวัเเทิน/

นาย์หน้า) เขาสิามารถตอบคุณได้ทิันทิ่

ค่ะ หร่อบางทิ่�จะเเจ้งในใบประกาศขาย์

เลย์วั่า ขาย์ให้คนต่างชาติได้

เอกสารส่วนตัวขีองคนกู� ทิี�

คุณต�องเตรียมไว� มีด่ังนี� 

(ถ้าคุณกู้เด่�ย์วั ก็เตร่ย์มเอกสิารในสิ่วัน

ของคุณคนเด่ย์วั) ถ้าคุณจะกู้ร่วัมกับคู่

สิมรสิ ก็ต้องเตร่ย์มเอกสิารเป็นสิองชุด)

• สิลิปเงินเด่อนย์้อนหลัง 3-6 เด่อน 

(เเล้วัเเต่ธิ์นาคาร)               

• เเบงค์สิเตทิเมนทิ์ย์้อนหลัง 3-6 

เด่อน (เเล้วัเเต่ธิ์นาคาร)

• ใบรับรองเงินเด่อน (ราย์ปี)                                             

• ใบรับรอง(ราย์ปี)เงินช่วัย์เหล่อ

ครอบครัวั(บุตร) (ในกรณ่ทิ่�ม่บุตร)

• ใบทิะเบย่์นการติดตามหน่� (อายุ์ไม่

เกิน6 เด่อน)                

• เอกสิารเเสิดงราย์การย์่�นภู่าษี่ (ปี

ล่าสิุด)

• ใบรบัรองเงนิสิะสิมจากการทิำงาน

ราย์ปี (ปีล่าสุิด) /เงินเก็บสิะสิม

เสิา2  +  เงินเก็บสิะสิมเสิา3 (กรณ่

จะใช้เงินสิ่วันน่�มาร่วัมกู้ )   

• เอกสิารเเสิดงราย์รับอ่�นๆ (ถ้าม่) 

เช่น ราย์ได้จากทิำงานนอกเวัลาทิ่�

อ่�นๆ ราย์รับอ่�นๆ เช่น เงินเเม่

หมา้ย์ เงินชว่ัย์เหลอ่ทุิพลภู่าพ ฯลฯ 

(กรณ่จะใช้เอกสิารส่ิวันน่�เเปลว่ัา 

คณุตอ้งเคย์/สิามารถเเสิดงเอกสิาร

สิว่ันน่�ในการเเสิดงราย์การย์่�นภู่าษี่

ได้ด้วัย์)

โดย์ ลาวั่ ล่ะวั่ะ 

สวัสด่ีค่ะ หวังว่าทิ่านผู�อ่านทิุกคนจิะสบัายด่ีนะคะ 

สถานการณ์โควิด่เริ�มคล่ี�คล่ายเเนวโน�มทิุกอย่าง

น่าจิะด่ีขีึ�น (มั�ง?) 

หวังว่า เราคนไทิยในต่างเเด่น 

จิะมีโอกาสบัินกล่ับับั�านเกิด่เมืองนอน

อย่างสะด่วกใจิ (ไร�เงื�อนไขี) ในไม่ช�า… 

 ครั�งน่�อย์ากนำเร่�องการขอกูเ้งินซ่�อบา้น (อสัิงหาริมทิรัพย์)์ ใน

สิวัิตเซอร์แลนด์มาเเชร์ต่อ ไม่อย์ากเช่าเขาอย์ู่อ่กต่อไปแล้วั ถ่อเป็นการ

ลงทุินไปด้วัย์ในตัวั และจะขอเขย่์นเล่าเเบบสิรุป โดย์เน้นใจควัามสิำคัญิ

ตามทิ่�ตวััเองไดเ้จอจากประสิบการณต์รง  ถา้คณุอย์ากฟงัฉบบัเตม็ รวัม

ถง่วัธิิ์ก่ารเตรย่์มตวัั เตรย่์มเอกสิาร รวัมถง่เเนวัทิางการวัางเเผู้น/เตรย่์ม

ตวัั ขออนญุิาตเเนะนำใหไ้ปฟงั/ดคูลปิในย์ทูิบู โดย์คน้หา “กู�เงนิซื�อบั�าน

ในสวิต Swiss Stories”  โดย์ช่อง Swiss Stories เป็นช่องย์ูทิูปของ

บก.วัารสิารฉบับน่�ล่ะค่ะ ใครสินใจก็ลองคลิกไปดูนะคะ 

มาค่ะ เข้าเร่�อง  เน่�อหาทิ่�จะเข่ย์นเล่าน่� ดังน่�นะคะ 

เตร่ย์มตัวั เตร่ย์มข้อมูล เอกสิาร

เปีล่ี�ยนจิากเช่าเขีาอยู ่ 
มากู � เ งินซื�อบั�าน  มากู � เ งินซื�อบั�าน                        

                 ในสวิตเซอร์แล่นด่์

สิรรหามาเล่า



ปััจจัยที่่�เกี่่�ยวข้้องกี่ับเงินกี่้้

เเละปัระเมิินความิพร้อมิที่างด้้านกี่ารเงิน

	 เม่ื่�อเอกสารพร้อมื่	 มื่าดููข้้อมูื่ลสำคััญที่่�จะต้้องเก่�ยวข้้องกับเราในฐานะ												

ผูู้้กู้ต้ลอดูอายุสัญญา	…นั�นก็คั่อ		ดอกเบี้้�ยเงิินก้� 

	 ข้้อมืู่ลดูอกเบ่�ยข้องสถาบันการเงินเเต้่ละที่่�จะไมื่่เที่่ากัน	 เเต้่จะใกล้เคั่ยงกัน	

ยิ�งเเสดูงต้�ำ	ก็เพ่�อดูึงดููดูให้้คันสนใจเข้้ามื่า	เเต่่ใครจะได�%ดอกเบี้้�ยที่้�เที่่าไรน้�น ขึ้้�นอย้่

กบ้ี้อำนาจในการต่อ่รองิ รวมถึง้ิ ความนา่เชื่่�อถึอ่ขึ้องิสถึานภาพที่างิการเงินิ(เอกสาร

ที่้�ประกอบี้การย่�น) ขึ้องิคุณด�วย

	 สวิต้เซอร์แลนดูไ์ดูช่้ื่�อวา่เป็น็ป็ระเที่ศที่่�ดูอกเบ่�ยเงนิกู	้(บา้น)	ต้�ำมื่านานห้ลาย

สิบปี็เเล้ว	 ดูอกเบ่�ยเงินกู้เริ�มื่มื่่เเนวโน้มื่ต้�ำลงมื่าเร่�อยๆ	 ต้ั�งเเต่้ป็ี	 คั.ศ.	 2009	 	 ยิ�งเกิดู						

สถานกาณ์โ์คัวดิู	กย็ิ�งที่ำให้ดู้อกเบ่�ยต้�ำลงไป็อก่	เมื่่�อสถานการณ์ใ์นต้อนน่�เริ�มื่ป็รบัดูข่้ึ�น	

เเนวโน้มื่ข้องดูอกเบ่�ยก็ม่ื่เเนวป็รับต้ัวข้ึ�นดู้วย	 ในป็ัจจุบัน	 	 คัุณ์จะเห้็นไดู้ว่า	 ดูอกเบ่�ย

ล่าสุดูในเดู่อนชื่่วงเดู่อน	ตุ้ลาคัมื่	จะอยู่ที่่�ป็ระมื่าณ์	1-2%	เที่่านั�นข้ึ�นอยู่กับอายุสัญญา

เงินกู้เเละเศรษฐกิจในชื่่วงเวลาที่่�เซ็นต้์สัญญากู้

 

	 ต้วัการสำคัญัห้ลักๆ	อก่ต้วั	ที่่�มื่ผู่้ลต้อ่การต้อ่รองกบัสถาบันการเงินมื่ากๆ	

คัอ่คุัณ์ต้อ้งมื่เ่งินเพย่งพอเริ�มื่ต้น้…เเต่้เที่า่ไรถึงจะเรย่กว่า	มื่พ่อ?			มื่วิ่ธีท่ี่ดูสอบง่ายๆ	

วา่เรามื่ฐ่านการเงินเพย่งพอห้รอ่ไม่ื่	จากการป็ระเงินสถานภาพที่างการเงิน	สถาบัน

การเงินต้่างๆ	 เป็ิดูให้้ที่ดูลอง/ที่ดูสอบออนไลน์ฟร่ๆ	 ต้รวจสอบไดู้ต้ามื่สะดูวก…					

ถ้าคุัณ์ม่ื่คัวามื่พร้อมื่ในเร่�องการเงินต้ั�งต้้นต้ามื่เง่�อนไข้ที่่�สถาบันการเงิน	 เเต้่ละท่ี่�

กำห้นดู		คัุณ์ก็มื่่สิที่ธีิ�ข้อย่�นกู้ไดู้	…	

• เอกสารเเสดูงรายการที่รัพย์สนิที่่�เมื่อ่ง

ไที่ย	(ถ้าจำเป็็น)	ในกรณ์่ที่่�ไมื่่เคัยเเจ้ง	

จะต้้องเเจ้งรายการเพิ�มื่ในเอกสาร			

เเสดูงรายการภาษใ่นรอบป็นีั�นๆ	ที่ำไมื่

ต้้องเเจ้งล่ะ?	 ก็เพ่�อเเสดูงให้้สถาบัน

การเงินที่ราบว่า	 เรามื่่ที่รัพย์สินเพ่ยง

พอ	 เเละการเเสดูงส่วนน่�	 เพ่�อสร้าง	

Profile	เอกสารข้องเราให้ดู้นูา่เชื่่�อถ่อ

มื่ากข้ึ�น	 	 เเต่้พึงระวังจุดูน่�ว่า	 ถ้าคุัณ์			

เเสดูงที่รัพย์สินเพิ�มื่	 มื่ันจะเก่�ยวข้้อง

กับภาษ่ที่่�ต้้องจ่ายเพิ�มื่ดู้วย
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จากี่ตััวอย่างน่� สามิารถสรุปัตััวเลข้ออกี่มิา 3 ตััวหลักี่ด้้วยกี่ันคือ 

• 350,000 คั่อ	ราคัาบ้านจริงๆ	ที่่�คัุณ์จะซ่�อ	ห้ร่อ	ราคัา	Budget	ที่่�คัุณ์ต้ั�งไว้	(ราคัาข้าย

ในโฆษณ์าอาจจะเป็็นที่่�	400,000	เเต้่คัุณ์350,000	คั่อราคัาที่้ายสุดูที่่�ต้่อรองไดู้)	

**เวลาสถาบนัการเงินจะอนมุื่ตั้เิงนิกู	้เคัา้จะให้เ้รากูท้ี่่�	80%จากราคัาที่่�เค้ัาป็ระเมิื่นไดู้	ไมื่ใ่ชื่่

ราคัาข้ายข้องบ้านนะคัะ**	สมมุติิว่่า ราคาที่่�คุณติกลงซื้้�อขายอย่่ที่่� 350,000 เเติ่เเบงค์ให้้

ราคาประเมินที่่� 300,000 เเปลว่่า เเบงค์จะให้้คุณก่้ที่่� 80% ของ 300,000 = 240,000 

ส่ว่นติ่างราคาประเมินกะราคาจริงเที่่ากับ 50,000 คุณติ้องจัดเติร่ยม(เพิ่ิ�ม)เอง 

• 50,000 คั่อ	 รายรับที่ั�งห้มื่ดูต้่อป็ีที่่�คัุณ์มื่่อย่างเป็็นที่างการ:	 เงินเดู่อน+	 รายรับอ่�นๆ		

เน้นว่าเงินส่วนน่�	 คุัณ์ต้้องสามื่ารถเเสดูงเอกสารอย่างเป็็นที่างการไดู้	 =	 มื่่การเเสดูง

รายการเส่ยภาษ่อย่างถูกต้้องดู้วย		**ในกรณ์่ที่่�คัุณ์ย่�นกู้ร่วมื่กะคัู่สมื่รสเเป็ลว่า	รายรับ

ส่วนน่�ก็จะโชื่ว์ยอดูสองคันรวมื่กัน**	

• 105,000 คั่อ	 เงินต้ั�งต้้น	/	ข้อเร่ยกง่ายๆว่า	 เงินดูาวน์	 :	 	 เงินเก็บสะสมื่/ออมื่ที่รัพย์

ในเเบงคั์	/+	เงินเก็บสะสมื่เสา2	/+	เงินเก็บสะสมื่เสา3	

** หมิายเหตัุ ข้้อมิ้ลตััวเลข้ที่ั�งหมิด้เปั็นข้้อมิ้ลสมิมิุตัิ ใช้้เพื�อง่ายตั่อกี่ารยกี่ตััวอย่าง เเละง่ายตั่อความิเข้้าใจเที่่านั�น **

	 อยากเชื่คัเเลว้ใชื่ไ่ห้มื่คัะ?	

ไมื่่ยากเลย	 เริ�มื่ง่ายๆ	ที่่�การคั้นที่่�กู

เกิ�ลไดู้เลยคั่ะ	คั้นห้าคัำว่า	“Mort-

gage Calculator      Switzer-

land”  คัุณ์อยู่โซนภาษาไห้น	

ก็เเป็ลเป็็นภาษาที่่�คัุณ์ถนัดูในการ

คัน้เลยค่ัะ	ตั้วอย่างที่่�จะข้ออนุญาต้

โชื่ว์ข้้อมืู่ลเป็็น											ภาษาอังกฤษ

นะคัะเพ่�อพ่�น้องคันไที่ยใน	 4โซน

ภาษาที่างการใน			สวิต้เซอร์เเลนดู์

จะสามื่ารถเข้้าใจไดู้	 	 	 อ้อ	 คัุณ์จะ

เลอ่กเว็บใดู/สถาบนัการเงนิไห้น	ก็

คัลิกไป็เลยคั่ะ	 เพราะข้้อมืู่ลต้ัวเลข้

ที่่�คัุณ์จะไดู้ออกมื่าท้ี่ายสุดูจะออก

มื่าใกล้เคั่ยงกันห้มื่ดู	 เพราะทีุ่ก

สถาบนัการเงินในสวิส	ยังคังใช้ื่ฐาน

คัำนวณ์ที่่�ใกล้เคั่ยงกัน	 เพราะต้้อง

อ ยู่ภายใต้้กฎห้มื่ายการเ งินที่่�

รัฐบาลคุัมื่ไว้คั่ะ	 การคิัดูคัำนวณ์น่�

เป็็นเเคั่การที่ดูสอบ-การป็ระเมื่ิน

ต้ัวเองเบ่�องต้้นเท่ี่านั�น	 ส่วนคุัณ์จะ

ไดู้เงินกู้ไห้มื่	 คุัณ์จะรู้เเน่ก็ต้่อเมื่่�อ

คัณุ์เข้า้ไป็คุัย	ไป็ลยุ	ไป็คัลุกวงในกับ

เจา้ห้น้าที่่�ข้องสถาบันการเงินจริงๆ	

เที่่านั�นคั่ะ	

	 การเซ็นสัญญาเงินกู้	 จะ

ไมื่่เล่าในบที่คัวามื่น่�นะคัะ	 เพราะ

เป็็นข้้อต้กลงเฉพาะต้ัว	 ข้ึ�นอยู่กับ

เอกสารที่่�คัุณ์มื่่	 และคัวามื่พร้อมื่

ที่างดู้านการเงินข้องคัุณ์เองคั่ะ	 อ้าว เเล้วที่่�คุณเคยได้้ยินว่า เงินตัั�งตั้น

ข้ั�นตั�ำที่่� 20%   …. 20% ข้อง 

350,000 =70,000 เอง? 

ที่ำไมื่เคัสน่�	ยอดูเป็็นเเสนไดู้เล่า?	

นั�นกี่็เพราะสถาบันกี่ารเงินตั้องกี่าร

ความิน่าเช้ื�อถือจากี่คุณ ความิคุ้มิค่าใน

กี่ารที่่�จะลงทีุ่นให้คุณยืมิเงินไปัใช้้ 

เค้าตั้องกี่ารรายได้้/กี่ำไรจากี่กี่ารให้

คุณกี่้้ยืมิเช้่นกี่ัน?  

เคั้าคังไมื่่ให้้คัุณ์ย่มื่เง่นไป็ใชื่้ฟร่ๆโดูยไมื่่

ห้วังผู้ลต้อบเเที่นห้รอกจริงไห้มื่?	

กฎห้ลักที่่�สถาบันการเงินใช้ื่	คัอ่	การกู้เงิน
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จะมิ่ความิเปั็นไปัได้้เมิื�อ (กี่ารตั่ค่า)ยอด้เงินใช้้จ่ายรายปีันั�นไมิ่เกิี่น 33% 

ข้องรายได้้ตั่อปัี

• %	ดูอกเบ่�ยที่่�สถาบันการเงินใช้ื่คัิดูต้่คั่าในเคัสน่�คั่อ	 ป็ระมื่าณ์	 5.10%			

ต้่อป็ี	 ในการคัำนวณ์คัวามื่เป็็นไป็ไดู้	 (ยังไมื่่รวมื่	 คั่าดูอกเบ่�ย	 +เงินส่ง				

รายเดูอ่น+คัา่ใชื่จ้า่ยอ่�นๆรายปี็ดูว้ย)	ดูงันั�น	ยอดูที่่�คัณุ์นา่จะเพย่งพอใน

การใชื่้จ่ายจะเที่่ากับ=16,779	ต้่อป็ี	(33.6%	มื่าจาก	16,779/50,000)	

• สถาบนัการเงนิจะใชื่อ้ตั้รา%ไห้น	จะรูเ้มื่่�อคัณุ์เข้้าไป็คัยุ	เเต้ถ่า้ให้ต้้ค่ัวามื่

กว้างๆว่าเคัสคุัณ์จะม่ื่สิที่ธิี�ผู้่านไดู้	 ถ้าคุัณ์จะต้้องที่ำให้้ตั้วเลข้ท้ี่ายสุดู			

ป็ระเมื่ินเเล้วอยู่ไมื่่เกิน	33%			เเต้่เที่่าที่่�เคัยไดู้คัุยกะเจ้าห้น้าที่่�มื่า	ถึงเเมื่้

ต้ัวเลข้คัุณ์อยู่ที่่�	34%	ก็ยังสามื่ารถคัุยไดู้นะคัะ	เพราะยังไงเส่ยสถาบัน

การเงินก็ต้้องการลูกคั้าคั่ะ	

• ถ้าในกรณ์่ที่่�	คัุณ์ไมื่่สามื่ารถป็รับเป็ล่�ยนรายไดู้ต้่อป็ีไดู้		คัุณ์ก็ต้้องไป็เล่น

ที่่�	ยอดูเงินดูาวน์น่�ห้ล่ะคั่ะ	%จะป็รับลงไดู้ถ้าคัุณ์สามื่ารถเอาเงินมื่าโป็ะ

เพิ�มื่……	 	 เเละนั�นคั่อสาเห้ตุ้โดูยสรุป็	 ว่าที่ำไมื่ในเคัสน่�	 ยอดูป็รับจาก	

70,000	เป็็น	100,500	

เซ็็นสัญญา ซ็ื�อ-ข้าย

	 เมื่่�อคัุณ์เจอบ้านท่ี่�ถูกใจ	 ราคัาข้ายต้ามื่ท่ี่�คัาดู	 เมื่่�อสถานภาพที่าง	

การเงินข้องคุัณ์พรอ้มื่		เอกสารพร้อมื่	….. เเละย�ำว่า สถึาบี้น้การเงินิเปิดไฟ

เขึ้้ยวให้�คุณเเล�ว คุณจะม้ส้ญญาเงิินก้�เเน่ๆ	ห้ร่อมื่่ห้ลักฐานเป็็นลายลักษณ์์

อกัษรว่าคุัณ์ไดู้เงินกูเ้เน่ๆในราคัาที่่�คุัณ์จะต้กลงซ่�อข้ายกะผูู้้ชื่่�อ	ถ้าคุัณ์โอนเงิน

มื่ดัูจำโดูยที่่�ไมื่ช่ื่วัรว์า่ไดูเ้งนิกูเ้เน่ๆ 	คัณุ์มื่ค่ัวามื่เส่�ยงจะสญูเงนิมื่ดัูจำค่ัะ	เพราะ

ข้ั�นต้อนซ่�อข้ายจะรัดูกุมื่มื่าก	คัุณ์ห้มื่ดูอำนาจต้่อรองเมื่่�อเซ็นเอกสารไป็เเล้ว		

	 กระบวนการซ่�อข้ายเริ�มื่ข้ึ�น	….		ผูู้้ข้าย/ผูู้้ซ่�อเห้็นต้รงกัน	ที่ำให้้เกิดู

การเซ็็นส้ญญา-ที่ำขึ้�อต่กลงิจะซ็่�อ 

	 เมื่่�อเซ็นเอกสารเเล้วผูู้้ซ่�อวางเงินมื่ัดูจำจะโอนให้้บัญช่ื่ผูู้้ข้าย/ต้ัว

เเที่นในจำนวนที่่�กำห้นดูเเละภายในวันที่่�กำห้นดูในสัญญา	(ต้ามื่ป็กต้ิโอนไมื่่

เกิน	7-10	วัน)	



	 เม่ื่�อโอนเงินมัื่ดูจำเเล้วเสร็จ	 	 ….		

กระบวนการเต้ร่ยมื่เอกสารสำห้รับ	 เซ็น

สัญญาซ่� อข้ายจ ริ งจะ เริ� มื่ ขึ้� น 	 โดูย ม่ื่

ที่นายคัวามื่	 (Notary)	 เป็็นต้ัวกลางจะเริ�มื่

ข้ึ�น	 (ที่นายคัวามื่จะใชื่้ข้องฝ่่ายใดูนั�น

กเ็เล้วเเต่้จะต้กลงกนั	ต้ามื่ป็กต้เิเลว้ใคัรเป็น็

คันจ่ายคั่าโอน/คั่าภาษ่ซ่�อคันนั�นจะเป็็น					

ผูู้เ้ลอ่กที่นาย	สว่นให้ญเ่เลว้คันซ่�อจะเป็น็คัน

เล่อก)	

	 การมื่่ที่นายคัวามื่เป็็นต้ัวกลาง	

เป็็นไป็ต้ามื่ข้้อกำห้นดูกฎห้มื่ายคั่ะ	 เราไมื่่

สามื่ารถซ่�อข้ายกนัเองไดู	้การมื่ท่ี่นายคัวามื่

ที่ำให้้เกิดูคัวามื่มื่ั�นใจทัี่�งฝ่่ายผูู้้ข้าย/ผูู้้ซ่�อ/

รวมื่ถึงธีนาคัารที่่�ให้้กู้เงินดู้วย			ที่นายคัวามื่

ไดู้คั่าเห้น่�อยไมื่่น้อยจากการที่ำห้น้าท่ี่�น่�					

(=	อตั้ราที่่�	4%-5%จากราคัาข้าย)	%	อตั้รา

น่�จะเที่่าไรข้ึ�นอยู่กับ	 Canton	 ท่ี่�ซ่�อข้าย

ที่รัพย์สินกำห้นดูคั่ะ	จะเห้็นไดู้ว่า	อัต้ราคั่า

เห้น่�อยข้องที่นายคัวามื่	 ม่ื่รัฐบาลเป็็นผูู้้คัุมื่

อ่กที่่	ดูังนั�น	ทีุ่กอย่างจะโป็ร่งใสเป็็นไป็ต้ามื่	

กฏห้มื่าย	เเละที่ำให้้มื่ั�นใจไดู้ว่า	ไมื่่มื่่ฝ่่ายใดู

ที่่�จะกล้าผู้ิดูสัญญาไดู้	

	 การเซ็นสัญญาซ่�อข้ายจะเกิดูข้ึ�น	

ชื่้าห้ร่อเร็วนั�นข้ึ�นอยู่กับคัวามื่พร้อมื่ข้องที่ั�ง

ฝ่า่ย						ผูู้ข้้ายเเละผูู้้ซ่�อจะต้กลงกนั	ในกรณ์่

ที่่�ผูู้้ซ่�อต้อ้งถอนเงนิจากเสา2	จะใชื่เ้วลาเพิ�มื่

ข้ึ�น	(ป็ระมื่าณ์	3-4	สัป็ดูาห้์)	เพราะเงินส่วน

น่�	 ถูกจัดูเก็บต้ามื่กฎห้มื่ายเเรงงาน	การจะ

ถอนมื่าใชื่้ต้้องเป็็นไป็ต้ามื่ข้้อกำห้นดู	

ที่นายคัวามื่จะเป็็นผูู้้ป็ระสานเเละเต้ร่ยมื่

เอกสารให้้ผูู้้ซ่�อเพ่�อถอนเงินกะธีนาคัารท่ี่�

เก็บเงินเสาสองออกมื่าไดู้	 (ในต้ัวอย่างคั่อ	

ธีนาคัาร	LPP)

	 เงินโอนที่ั�งห้มื่ดู(ยกเว้นเงินมื่ัดูจำ)	 จะโอนเข้้าบัญชื่่ที่นายคัวามื่ในวันเซ็น

สญัญาซ่�อข้ายจริง	….	วันนัดูเซ็นสัญญา	ทุี่กฝ่่ายที่่�เก่�ยวข้อ้ง	จะรูห้้มื่ดู	เพราะ									เอก

สารเเจ้ง	 ที่นายคัวามื่จะเป็็นผูู้้ออกเอกสารวันนัดูอย่างเป็็นที่างการให้้ทีุ่กฝ่่ายท่ี่�

เก่�ยวข้้องที่างไป็รษณ์่ย์	(อันไดู้เเก่	ผูู้้ซ่�อ,	ผูู้้ข้าย,	ธีนาคัารที่่�ให้้กู้,	ธีนาคัารLPP	/เสา

สอง)	

	 สถานที่่�เซ็นจะเป็น็ที่่�ออฟฟิต้ข้องที่นายคัวามื่	คันที่่�มื่าเเสดูงตั้วในวันนั�นคัอ่	

ผูู้ข้้าย,	ผูู้ซ่้�อ,		คันอ่�นอาจมื่าร่วมื่วงไดู้ดูว้ยเช่ื่นเอเยนต์้ในฐานะพยานเเต่้ไม่ื่จำเป็น็ต้อ้ง

เซ็นในฐานะพยาน	

	 เอกสารสญัญาซ่�อข้ายออกให้โ้ดูยที่นายคัวามื่	เอกสารจะเเสดูงรายละเอ่ยดู

ข้องที่รัพย์สิน-สิที่ธีิ�ต้ามื่กฎห้มื่าย	 รวมื่ถึง	 ห้ากมื่่ข้้อต้กลงอ่�นๆระห้ว่างผูู้้ซ่�อ-ผูู้้ข้าย					

ก็จะกำห้นดูเพิ�มื่เต้ิมื่ไว้ดู้วย	 เชื่่น	 กรณ์่ที่่�อาจมื่่การซ่อมื่บำรุงที่่�ยังซ่อมื่ไมื่่เเล้วเสร็จดู่	

ผูุ้้ข้ายข้อเวลาอ่ก10วันในการจัดูการให้้เเล้วเสร็จเพิ�มื่	 	 ...ข้้อคัวามื่บนเอกสารเป็็น

ภาษากฎห้มื่ายก็จริง	 เเต้่ทีุ่กข้้อคัวามื่	 ที่นายคัวามื่จะอ่านให้้ทีุ่กฝ่่ายฟังทีุ่กบรรที่ัดู	

รวมื่ถึงอธีิบายให้้เข้้าใจง่ายๆดู้วย	 เเต้่ถ้าใคัรม่ื่ข้้อสงสัยก็ถามื่ไดู้	 รึข้อให้้เเก้ไข้ไดู้	

จนกว่าจะไดู้ข้้อสรุป็ต้รงกันทีุ่กฝ่่าย	…	

	 เมื่่�อทุี่กฝ่า่ยเห็้นพอ้งต้อ้งกัน	ก็จะลงนามื่เซ็นสญัญาซ่�อข้าย	ที่รัพยส์นิ			จะ

ถ่อว่า	ถูกโอนกรรมื่สิที่ธีิ�มื่าเป็็นข้องผูู้้ซ่�อต้ั�งเเต้่วันนั�น		…	

	 เเมื่้ว่าเอกสารการโอนที่รัพย์สินจริงอย่างเป็็นที่างการจะต้ามื่มื่าอ่กที่่	

เพราะที่นายคัวามื่ต้้องจัดูการที่ำเอกสารกับภาคัรัฐต้่อไป็	

	 ในกรณ์ข่้องดิูฉนัไดู้รบัเอกสารการโอนเสร็จสมื่บูรณ์อ์ย่างเป็น็ที่างการ	มื่ช่่ื่�อ

เราเป็็นเจ้าข้องที่รัพย์สิน	ป็ระมื่าณ์	1	เดู่อนห้ลังจากวันเซ็นสัญญา	….	ส่วนเร่�องเงิน

คั่าที่รัพย์สินนั�น	ที่นายคัวามื่ก็จะที่ำเร่�องโอนเงินให้้ผูู้้ข้ายต้ามื่กระกวนการ/ข้ั�นต้อน

กฎห้มื่ายต้่อไป็	

	 จบสิ�นกระบวนการซ่�อที่รพัยส์นิในสวสิเเลว้คัะ่	ถ้าคัณุ์เดูนิผู้า่นมื่าจดุูน่�เเลว้		

คัุณ์ห้ายเห้น่�อย	ห้ายเคัร่ยดูไป็ไดู้ระดูับนึง	….

	 ต้อนน่�คัุณ์ไดู้เป็ล่�ยนสถานภาพจากผูู้้เชื่่า	 เป็็นเจ้าข้องเเล้วคั่ะ	 เเละคัวามื่

รับผู้ิดูชื่อบต้่อที่รัพย์สินก็เเต้กต้่างไป็จากเดูิมื่เเล้วดู้วย	 	 จากที่่�คัุณ์เคัยจ่ายคั่าเชื่่า	 ก็

เป็ล่�ยนมื่าเป็็นจ่ายเงินกู้ให้้ธีนาคัารเเที่น		ส่วนโอกาสเป็็นไที่	ป็ลอดูห้น่�	เป็็นเจ้าข้อง

เต้ม็ื่ต้วั	กอ็ยูท่ี่่�คัณุ์เเลว้วา่	คัณุ์จะวางเเผู้น	จดัูการ/จดัูระเบย่บที่างดูา้นการเงนิในการ

ผู้่อนจ่ายต้่อไป็อย่างไร

กระบว่นการซื้้�อบ้าน ใช้้เว่ลา

มากน้อยข้�นอย่่กะติัว่คุณเอง

ล่ะค่ะ ว่่าคุณจะสร้างคว่าม

พิ่ร้อมได้เร็ว่เเค่ไห้น

ถ้้าคุณพิ่ร้อม บ้านในฝััน

พิ่ร้อม ก็ลุยค่ะ …  ขอเอาใจ

ช้่ว่ยทีุ่กคนที่่�ม่ฝััน เเละอยาก

ม่บ้านเป็นของตินเอง  ….  

ส่้ๆ ค่ะ



  ประว้ต่ิน้กเขึ้้ยน มดเอ็กซ็์

  มาอย่่สว่ิติเซื้อร์แลนด์ติั�งแติ่      

ปลายปี 2002 

ประกอบอาช้่พิ่นำเที่่�ยว่ 

และเคยเข่ยนห้นังส้อ

“เที่่�ยว่ไม่ง้อที่ัว่ร์ฯ สว่ิสเซื้อร์แลนด์”

- คำอวยพรปีให้ม่ -

ขอผู้่้อ่านทีุ่กที่่านติ้อนรับปีให้ม่ด้ว่ยห้ัว่ใจที่่�เบิกบาน 

สิ�งด่งามใดๆ ที่่�ติั�งใจจะที่ำ ขอให้้ม่แรง ม่พิ่ลัง 

ที่่�จะเริ�มติ้นลงม้อที่ำอย่างลุล่ว่งงดงาม

ก า ร เ ป ลี่่� ย น แ ป ลี่ ง
คืือ   นิรันดร์       โดย มดเอ็ก็ซ์์

วัันก่อ็นได้ดซีู์รีี่�ย์สืืบสืวันสือ็บสืวัน ตััวัละครี่สือ็งคน

เป็็นนายตัำารี่วัจแผนกอ็าชญากรี่รี่ม พููดคุยกันถึงึเรืี่�อ็งการี่ตััดสิืนใจมีลูก 

ฝ่่ายหนึ�งบอ็กว่ัาตัอ็นที่ี�ภรี่รี่ยาที่ี�เพิู�งแต่ังงานกันได้ปี็กว่ัา กำาลังจัด

ต้ันคริี่สืมาสืตัเ์อ่็ยขึึ้�น “คริี่สืมาสืตัจ์ะสืมบรูี่ณ์์กว่ัานี�ถ้ึาเรี่ามีลูก” 

ตัวัเขาเองก็็คิิดเรื่่�องน้ี้ � แตัใ่นี้ใจลึกึ็ๆ ก็็ร้ื่ �สึกึ็วา่อาช้ีพก็ารื่งานี้ท้ี่�เห็น็ี้แตัเ่รื่่�องรื่าวแย่่ๆ  ของมนี้ษุย่ ์

เรื่่�องเลึวรื่�าย่ท้ี่�คินี้ที่ำาตัอ่อ้ก็คินี้ได�แบบไมน่ี้า่เช่ี�อนี้ั�นี้ เขาร้ื่ �สึกึ็วา่ “The world is falling apart”

 ค่ิอ โลึก็มนัี้คิอ่ย่ๆ ลึม่สึลึาย่ เพ่�อนี้ตัำารื่วจท้ี่�เป็็นี้คิ้ห่็ก้็นัี้ตับบา่แลึ�วบอก็วา่ “The world is falling apart 

since it begin but family keeps us together” เพ่�อเอย๋่ โลึก็นี้ะ่มนัี้คิอ่ย่ๆ ลึม่สึลึาย่ลึง 

ตัั�งแตัว่นัี้ท้ี่�มนัี้อบุตััิขึ �นี้แลึ�ว แตัก่็ารื่ม้คิรื่อบคิรื่วั  ม้คินี้ท้ี่�เรื่ารื่กั็น้ี้�สึ ิท้ี่�ที่ ำาให็�เรื่าย่งัจบัม่อก็นัี้ม้ช้ีวิตัตัอ่ไป็

 ในี้ซ้ีรื่้�ย่ต์ัอนี้เด้ย่วก็ันี้นี้ั�นี้ ก็็ม้อ้ก็

พารื่ท์ี่นี้ึงของลึ้ก็สึาวพรื่ะเอก็ ท้ี่�เธอก็ำาลึงั

จะจบ high school แลึะเตัรื่้ย่มตัวัย่�าย่

เข�าไป็เรื่ย้่นี้ในี้ College วนัี้ท้ี่�เธอขนี้ข�าวของ 

ไป็ท้ี่�ห็อพกั็ เป็็นี้ท้ี่�เรื่ย้่บรื่�อย่ ก่็อนี้ท้ี่�พอ่เธอจะ

อำาลึา เธอก็็วิ�งเข�ามาก็อดพ่อรื่�องไห็�สึะอกึ็

สึะอ่ �นี้แลึ�วบอก็วา่ ไมพ่รื่�อมท้ี่�จะอย่้ห่็า่งจาก็

พอ่ ไมพ่รื่�อมท้ี่�จะเรื่ิ�มตั�นี้บที่ให็มข่องช้ีวิตัท้ี่�

เตัิบโตัขึ �นี้ อย่าก็เป็็นี้เด็ก็นี้�อย่ของพ่อแบบ

เดมิ

 ที่ั�งสึองเห็ตัุก็ารื่ณ์์น้ี้ �ที่ ำาให็�มด

นี้กึ็ถึงึป็รื่ะโย่คินี้งึขึ �นี้มา “สึิ�งท้ี่�มนี้ษุย่เ์รื่าก็ลึวั

อนัี้ดบัตั�นี้ๆ ก็็ค่ิอก็ารื่เป็ลึ้�ย่นี้แป็ลึง” ซีึ�งห็าก็

ขดุลึกึ็ลึงไป็ในี้ป็รื่ะโย่คิน้ี้� เรื่าก็็จะพบวา่ ในี้

ก็ารื่เป็ลึ้�ย่นี้แป็ลึงท้ี่�เรื่าก็ลึวันี้ั�นี้ คิวามจรื่ิง

แลึ�วเรื่าก็ลึัว “ความไม่รู้้�” ตั่างห็าก็ มันี้

เห็ม่อนี้ก็บัก็ารื่เดินี้ที่าง ท้ี่�เรื่ามองไมเ่ห็น็ี้วา่ 

จดุห็มาย่ป็ลึาย่ที่างอย่้ไ่ก็ลึแคิไ่ห็นี้ รื่ะห็วา่ง

ที่าง จะม้สึตััวร์ื่ �าย่ห็รื่อ่เสึ�นี้ที่างอนัี้ตัรื่าย่ห็รื่อ่

ไม ่แถึมย่งัม้ห็มอก็ห็นี้าที่มึที่บึบดบงัสึาย่ตัา

เอาไว�อ้ก็ขั�นี้ ตัวัลึะคิรื่ท้ี่�มดเอย่่มาข�างตั�นี้ ที่ั�ง

คิณุ์ตัำารื่วจท้ี่�ไมแ่นี้่ใจวา่คิวรื่จะม้ลึก้็ห็รื่อ่ไม ่

ห็รื่่อเด็ก็สึาวท้ี่�ก็ำาลึังจะตั�องก็�าวออก็ไป็สึ้่

โลึก็ท้ี่�ก็ว�างก็วา่เดิม ตัา่งห็วาดห็วั�นี้ตัอ่ก็ารื่

เป็ลึ้�ย่นี้แป็ลึง แลึะไม่ร้ื่ �ว่าจะม้อะไรื่รื่ออย่้่

ข�างห็นี้�าบ�าง 

 ห็าก็เรื่าผ่า่นี้ช้ีวิตัมานี้านี้พอ แลึะมองย่�อนี้ก็ลึบัไป็ ก็็จะพบวา่ ช้ีวิตันี้ำาพา

เห็ตักุ็ารื่ณ์ม์าในี้จดุท้ี่�ม้ก็ารื่เป็ลึ้�ย่นี้แป็ลึงมาก็มาย่จนี้นี้บัไม่ถึ�วนี้ ซีึ�งมนัี้มกั็จะไม่นี้่า

ก็ลึวัอย่า่งท้ี่�เรื่าจินี้ตันี้าก็ารื่ไว�ลึว่งห็นี้�า เรื่าจะพบวา่มนี้ษุย่ม้์ศักั็ย่ภาพมาก็พอ ท้ี่�จะ

พาตัวัเองผ่า่นี้พ�นี้ แลึะรื่บัม่อได� ก็บัสึิ�งท้ี่�ไมค่ิาดฝัันี้ ไมว่า่จะด้ห็รื่อ่รื่ �าย่เพ้ย่งใด 

 ในี้ภาพย่นี้ตัเ์รื่่�อง Forrest Gump จงึเป็รื่ย้่บเท้ี่ย่บช้ีวิตัเห็ม่อนี้ก็บัก็ลึอ่งช็ีอคิ

โก็แลึต็ั เม่�อเปิ็ดก็ลึอ่ง จะเห็็นี้ลึกั็ษณ์ะของแตัล่ึะชิี �นี้ท้ี่�สึวย่งามตัา่งก็นัี้ ซีึ�งเดาไมไ่ด�

เลึย่วา่ชิี �นี้ไห็นี้จะให็�รื่สึอะไรื่ บางชิี �นี้ก็็อาจจะสึอดไสึ�เห็ลึ�าด้ก็รื่แ้รื่งให็�เรื่าแสึบคิอ บาง

ชิี �นี้ให็�รื่สึห็วานี้ลึะมนุี้ก็ลึมก็ลึอ่ม แลึะอาจะม้บางชิี �นี้ท้ี่�เป็็นี้โก็โก็�เข�มข�นี้ท้ี่�ขมบาดใจ 

	 ในความกลััว	“ความไม่รู้้�”	นั�น	อีกีแง่มุ่มนึง่มันคอืี	ความความท้�าท้าย	

ความตื่ื�นเตื่�น	แลัะความหวัง่	 เพรู้าะเรู้าไม่รู้้�	 เรู้าจึงึ่ยัง่ฝััน	เรู้าจึงึ่ยัง่หวัง่	 เมื�อี

วันใดวันหนึ�ง่ท้ี�ชีวีติื่อีาจึจึะพาเรู้ามาถึงึ่จุึดเปลัี�ยน	เรู้าอีาจึจึะแก�ความกลััวขอีง่

ตื่นเอีง่ได�	 ด�วยการู้ยอีมรัู้บเป็นอัีนดับแรู้กว่า	 การู้เปลัี�ยนแปลัง่เป็นเรืู้�อีง่

ธรู้รู้มชีาตื่	ิแลัะการู้ไม่รู้้�ว่าอีนาคตื่ข�าง่หน�าจึะเป็นอีย่าง่ไรู้กเ็ป็นเรืู้�อีง่ธรู้รู้มดา	

สำำารู้วจึแลัะเตื่รีู้ยมความพรู้�อีมในทุ้กๆ	ด�าน	ท้ี�จึะรัู้บมือี	 จึากนั�นกป็ล่ัอียให�

ชีวีติื่นำาท้าง่เรู้าไป	มอีง่เป็นเรืู้�อีง่น่าตื่ื�นเตื่�นแลัะท้�าท้าย	เปลัี�ยนความกลััวให�

เป็นความสำนุกแลัะความหวัง่	 เพรู้าะเรู้าไม่มีท้าง่หลัีกเลัี�ยง่ความเปลัี�ยน							

แปลัง่ใดๆ	ได�เลัย

อีารู้เ์ธอีรู้	์ โชีเพนเฮาเอีอีรู้	์ (Arthur	 Schopenhauer)	

นักปรัู้ชีญาชีาวเยอีรู้มัน	กล่ัาวไว�ว่า	“Change	alone	

is	eternal,	perpetual,	immortal.	ความเปลัี�ยนแปลัง่

เท้า่นั�นท้ี�เป็นนิรัู้นดรู้	์ไม่สำิ�นสุำด	แลัะเป็นอีมตื่ะ”	



หลายครั�งที่่�มิ่คนเข้้ามิาปัรึกี่ษาปััญหาตั่างๆ กี่ับ

โยที่ะกี่า เรื�องราวที่่�คุ้นเคยที่่�สุด้กี่็คือ 

“ปััญหาครอบครัว”

โด้ยเฉพาะปััญหาเรื�องล้กี่ อาจจะเห็นว่าโยที่ะกี่ามิ่ล้กี่       

และคงพบเจอปััญหาคล้ายๆ กี่ัน ปััญหาเรื�องข้องกี่ารเล่�ยงด้้  

ที่่�โยที่ะกี่า รับฟัังมิา ไมิ่พ้นเรื�อง ล้กี่ด้ื�อ ล้กี่กี่้าวร้าว ล้กี่เถ่ยง    

ล้กี่เร่ยนอ่อน ล้กี่คบเพื�อนไมิ่ด้่ ล้กี่มิ่แฟันในวัยที่่�ไมิ่เหมิาะสมิ   

ล้กี่โด้นบ้ลล่� ฯลฯ สารพัด้ปััญหาที่่�ยกี่ตััวอย่างนั�น มิักี่จะบอกี่

ตั่อที่้ายว่า…สามิ่ไมิ่เห็นจะเด้ือด้ร้อนอะไรกี่ับเรื�องข้องล้กี่เลย 

สามิ่เข้้าข้้างล้กี่ตัลอด้ ที่ำไมิสามิ่ถึงเห็นปััญหาแบบน่�เปั็นเรื�อง

ปักี่ตัิไปัได้้ และอื�นๆ อ่กี่มิากี่มิาย  

 

 เมิื�อพิจารณาถึงเรื�องราวข้องคนที่่�มิาปัรึกี่ษา โยที่ะกี่าพบ

ว่า ผู้้้เปั็นแมิ่มิักี่จะมิ่พื�นฐานกี่ารเตัิบโตัมิาที่่�คล้ายๆ กี่ัน นั�นคือกี่าร

เล่�ยงด้แ้บบครอบครัวไที่ย ที่่�ผู้้ใ้หญ่หรือผู้้ป้ักี่ครองมัิกี่จะบอกี่ให้เด็้กี่ๆ 

ที่ำตัามิ เช้ื�อตัามิ เคารพผู้้้ใหญ่ ไมิ่เถ่ยง ไมิ่ตั้องแสด้งความิคิด้เห็น 

สอนให้กี่ลัว นั�น โน่น น่� กี่ลัวในสิ�งที่่�มิองไมิ่เห็นตั่างๆ นานา โด้ยไมิ่มิ่

เหตัุผู้ล 

	 เมื่่�อถึงคัราวเป็็นแมื่่คันการอบรมื่บ่มื่เพาะลูกข้องต้น	 จึงยึดู

ต้ามื่แนวที่างที่่�ต้นคัุ้นเคัย	ต้ามื่คัวามื่เชื่่�อที่่�ฝ่ังลึกอยู่ในต้ัวเอง	ต้อนลูกยัง

เป็็นเดู็กเล็กๆ	ก็อาจจะไมื่่มื่่ป็ัญห้าในการเล่�ยงดููเที่่าใดูนัก	แต้่พอลูกเริ�มื่

โต้	 เริ�มื่เร่ยนรู้สิ�งต้่างๆ	 รอบต้ัว	 คัวามื่คัิดูข้องเข้าก็เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ต้ามื่

สภาพแวดูล้อมื่	แมื่่เริ�มื่รู้สึกว่า						ลูกดู่�อ	ลูกไมื่่เชื่่�อฟัง	ลูกเล่�ยงยาก	ใน

ข้ณ์ะที่่�ผูู้้เป็็นพ่อเห้็นว่าเป็็นเร่�องป็กต้ิธีรรมื่ดูา	 เพราะต้ัวเข้าเองก็เต้ิบโต้

มื่าในสภาพแวดูล้อมื่แบบเดู่ยวกันกับลูก	 จึงอาจจะม่ื่คัวามื่เข้้าใจลูก

มื่ากกว่าคันเป็็นแมื่่

	 เดูก็ๆ	ที่่�น่�เรย่นรูเ้ร่�องสทิี่ธีใินโรงเรย่นต้ั�งแต้เ่ลก็ๆ	เข้ารูจ้กัเรย่ก

รอ้งสทิี่ธีทิี่่�เข้าพงึจะไดูร้บั	ในข้ณ์ะที่่�พอ่แมื่เ่องกต็้อ้งสอนเร่�องห้นา้ที่่�	ที่่�มื่า

คัวบคัู่กันกับสิที่ธิีไป็ดู้วย	 สอนให้้เข้ารู้จักห้น้าที่่�ว่า	 เข้ามื่่ห้น้าที่่�ต้้องที่ำ

อะไรในวัยนั�นๆ	ซึ�งจะเป็็นผู้ลให้้เกิดูคัวามื่รับผู้ิดูชื่อบต้ามื่มื่า	

ที่่�ควรเปัล่�ยน
โด้ย โยที่ะกี่า

ใครกี่ันนะ

     22    รวงข้้าว			  

	 แมื่่ทีุ่กคันล้วนมื่่คัวามื่คัาดูห้วังใน					

ต้วัลกูไมื่ท่ี่างใดูกท็ี่างห้นึ�ง	จะมื่ากห้รอ่นอ้ยกอ็ยู่

ที่่�ต้วับคุัคัลนั�นๆ		คังไม่ื่มื่แ่มื่ค่ันไห้นอยากเห็้นลกู

ล้มื่เห้ลว	 แต้่คัวามื่คัาดูห้วังข้องแมื่่อาจจะสวน

ที่างกับคัวามื่ต้อ้งการข้องลูกโดูยสิ�นเชิื่ง	อาที่	ิลกู

ถนดัูเร่�องห้นึ�ง	แต้แ่มื่อ่ยากให้ล้กูที่ำอก่เร่�องห้นึ�ง	

ห้ร่อการป็รนเป็รอให้้ลูก	โดูยไมื่่เคัยต้้องร้องข้อ	

ก็อาจจะกลายเป็็นคัวามื่เคัยชื่ินที่่�ลูกไมื่่เห้็น

คัุณ์คั่า	 ห้ร่อการที่่�แมื่่ลำเลิกบุญคัุณ์ก็เป็็นการ

เร่ยกร้องในสิ�งที่่�ลูกไมื่่เข้้าใจ	คัวามื่ข้ัดูแย้งต้่างๆ	

จึงมื่ักจะเกิดูข้ึ�น	

	 ต้ัวโยที่ะกาเองเคัยป็ระสบปั็ญห้ากับ

พฤต้กิรรมื่บางอย่างข้องลูกในช่ื่วงลูกวยัรุน่	และ

ออกอาการจนสามื่่เองก็มื่องว่า	“เคร่งครัด้เกี่ิน

ไปั” และเป็รยวา่	ลูกไมื่ไ่ดูเ้ต้บิโต้มื่าในคัรอบคัรวั

แบบที่่�เธีอโต้มื่าน่ะ...ลูกกำลังเติ้บโต้และเร่ยนรู้	

ป็ระสบการณ์์ต้่างๆ	ไมื่่ว่าจะดู่ห้ร่อร้าย	เข้าต้้อง

พบเจอดู้วยตั้วข้องเข้าเอง	 เข้าต้้องผู่้านมัื่นไป็

ดู้วยต้ัวข้องเข้าเอง	เราไมื่่ใชื่่ผูู้้กำกับชื่่วิต้เข้า

	 ในบริบที่คัวามื่เป็็นแมื่่ที่่�เล่�ยงดููลูกใน

สังคัมื่อ่�นที่่�แต้กต่้างที่ั�งภาษาและวัฒนธีรรมื่	

คัวามื่เข้้าใจคั่อป็ัจจัยที่่�สำคััญที่่�สุดู	 การเข้้าใจ

สภาพสังคัมื่ที่่�เราอยู่จะที่ำให้้เราเล่�ยงดููลูกไดู้

อย่างสอดูคัล้องกับสังคัมื่นั�นๆ	 	 ในสายต้าข้อง

ลูกคังไมื่่อยากมื่่แมื่่ท่ี่�สวนกระแส	 ห้ร่อมื่่แมื่่

มื่นุษย์ต้่างดูาว	



ตััวตันตััวตัน
โด้ย เมิ่ยฝรั�ง นอกี่กี่รอบ

เปลี่่�ยนแปลี่งเปลี่่�ยนแปลี่ง

 เปัล่�ยนแปัลงเพื�อให้แกี่่นแที่้ข้องช้่วิตั
เตัิบโตั สัจธรรมิแกี่่นแที่้ข้องช้่วิตั ศี่ล สมิาธิ 
ปััญญา 
 

 รักษาศ่ล	5	ให้้ไดู้	สมื่าธีิ	มื่่สต้ิในทีุ่กๆ	สถานการณ์์ข้อง

ชื่่วิต้	ป็ัญญา	มื่่ป็ัญญาที่ั�งที่างโลกและที่างธีรรมื่	ป็ัญญาต้้องใชื่้คัู่

กับศ่ลธีรรมื่จึงจะที่ำให้้ช่ื่วิต้พัฒนา	 ใคัรสามื่ารถป็รับป็รุง

เป็ล่�ยนแป็ลงแก่นแที่้ในชื่่วิต้ทัี่�ง	 3	 สิ�งน่�ไดู้	ช้่วิตัเปัล่�ยนแปัลง

เจริญเตัิบโตัเจ้าค่ะ

	 เราอยู่ในยุคัแห่้งการเป็ล่�ยนผู่้านข้องมื่นุษยชื่าต้ิ	 AI	

และเที่คัโนโลย่บังคัับให้้เราต้้องเป็ล่�ยนวิถ่ช่ื่วิต้	 เรากำลัง

เป็ล่�ยนแป็ลง	ป็รับป็รงุต้วัต้น	ให้เ้ป็น็คัน…ที่นัยคุั	ทัี่นสมัื่ย	เต้บิโต้

ในโลกแห้่งเที่คัโนโลย่	 จริงดูิ?	 เราเริ�มื่ใชื่้ชื่่วิต้ต้ิดูข้อบจอ…

โที่รศพัที่	์มื่ากกวา่การใชื่เ้วลากบัมื่นษุยท์ี่่�อยูร่อบต้วั	เพ่�อต้ามื่ให้้

ที่ันการเป็ล่�ยนแป็ลงข้องโลก	คัวามื่สุข้ในคัวามื่เป็็นมื่นุษย์มื่่เพิ�มื่

ข้ึ�นไห้มื่?	 แมื่่วาดูกำลังถามื่ใจต้ัวเอง…โชื่เชื่่ยลมื่่เดู่ย	 เที่คัโนโลย่	

ที่ำให้้เราทีุ่กคันมื่่อาวุธี	ส่�ออยู่ในมื่่อถ่อ	ใชื่้ฟาดูฟันกันที่างคัวามื่

คัิดู	 แสดูงจริต้และป็ัญญา	 ส่�อที่่�อยู่ในมื่่อ…ถ้าใชื่้ฟาดูฟันกันถูก

ที่าง	มื่่ศ่ล	สต้ิและป็ัญญาป็ระกอบ	สามื่ารถที่ำให้้ชื่่วิต้พลิกเกิดู

การเป็ล่�ยนแป็ลง	 ส่งผู้ลดู่ให้้ชื่่วิต้ไป็ต้ลอดูกาล	 บางคันป็ระสบ

คัวามื่สำเร็จ	ชื่วิ่ต้เป็ล่�ยนเจรญิข้ึ�น	กา้วห้นา้ข้ึ�น	เพราะใชื่ส้่�อในมื่อ่

ถ่อแบบมื่่คัวามื่คัิดู	มื่่สต้ิส่งเสริมื่จริต้	ส่งเสริมื่ป็ัญญา	เพิ�มื่มืู่ลคั่า

ชื่่วิต้ให้้กับต้นเอง	 บางคันใช้ื่ส่�อเพ่�อคัวามื่บันเทิี่ง	 แสดูงคัวามื่

บกพรอ่งข้องศล่ธีรรมื่	สต้	ิและป็ญัญา	ที่ำให้ช่้ื่วติ้ย�ำอยูก่บัที่่�	ถอย

ตััวตันตััวตัน
ห้ลังเข้า้คัลอง	ห้รอ่ดูงึให้ต้้นเอง	และสงัคัมื่ต้�ำลง	บางคันเลอ่ก

ใชื่้ส่�อเพ่�อเร่ยกร้อง	 ให้้โลกห้ันกลับมื่ามื่องเห้็น…ต้ัวเข้า	 เข้้าไป็

ส่องคันโน้น	เข้้าไป็วิจารณ์์คันน่�	แล้วนั�งรอชื่่วิต้ดู่�ดู่	ผู้่านห้น้าจอ

โที่รศพัที่	์นา่จะต้อ้งรอกนัที่ั�งชื่าต้…ินะต้ะเอง	คันสว่นให้ญเ่ลอ่ก

ใชื่ส้่�อเรย่กร้อง	ให้ค้ันอ่�น	ให้ส้งัคัมื่	ป็ระเที่ศชื่าติ้เป็ล่�ยนแป็ลง	แต้่

สำห้รับต้ัวเอง	เล่อกเป็ล่�ยนแป็ลง	ป็รับป็รุงแคั่เป็ล่อกนอก	ป็รับ

ต้วัเป็ล่�ยนแป็ลงแคัต่้ามื่กระแส	แคัต่้อ้งการคัยุกบัคันอ่�นรูเ้ร่�อง…

ที่ำแบบน่�	 โลกจะเป็ล่�ยนไป็ก่�ยุคั	 เที่คัโนโลย่จะทัี่นสมัื่ยแค่ัไห้น	

ชื่่วิต้เราก็ไมื่่มื่่วันเป็ล่�ยนแป็ลงดู่ข้ึ�น	 เราไมื่่สามื่ารถชื่่วยให้้ระบบ

เป็ล่�ยน	ไมื่ส่ามื่ารถชื่ว่ยให้ป้็ระเที่ศพฒันาข้ึ�นมื่าไดู	้เป็ลอ่กไมื่เ่คัย

ชื่่วยให้้ช่ื่วิต้คันเจริญข้ึ�นฉันใดู	 สังคัมื่ที่่�เต็้มื่ไป็ดู้วยเป็ล่อก	 ไมื่่

สามื่ารถพัฒนาเจริญข้ึ�นไดู้ฉันนั�น…

	 เราต้้องการให้้คันน่�ป็รับป็รุงนิสัยไป็เป็็นแบบนั�น	 เรา

ต้้องการให้้ระบบต้รงโน้น	 เป็ล่�ยนแป็ลงไป็เป็็นแบบน่�	 เรา

ต้้องการให้้คันอ่�นมื่องเราแบบดู่ๆ	แล้วมื่่บ้างไห้มื่	ที่่�เรามื่องเห้็น

ข้้อบกพร่อง	ห้ร่อคัวามื่ไมื่่ดู่ข้องต้ัวเอง	เราต้้องการให้้คันอ่�น	สิ�ง

อ่�น	 เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ในทิี่ศที่างที่่�เราต้้องการ	 เพ่�อใคัร?	 เพ่�อแค่ั

สนองกิเลสในจิต้ใจเรา	 ใช้่หรือไมิ่?	 ที่บที่วนคัวามื่คัิดู	 ที่บที่วน

จริต้ข้องเราดูู	ผู้ิด้ที่างไหมิ? กลับต้ัวไดู้	 ไมื่่มื่่อะไรสาย	สำห้รับ

การเริ�มื่ต้น้ให้มื่	่เป็น็คันเกา่ที่่�ดูข่้ึ�นกวา่ในวนัวาน…ถกูที่างเจา้คัะ่	

ทีุ่กคัรั�งที่่�ต้้องการจะเป็ล่�ยนแป็ลงอะไร ถามิใจตััวเอง?	 เราไดู้

ป็รับป็รุงเป็ล่�ยนแป็ลงต้ัวต้นข้องเราดู่ข้ึ�น	เจริญข้ึ�นบ้างไห้มื่	เรา

ไดูพ้ฒันา	ศ่ล	สมื่าธี	ิ(สต้)ิ	ป็ญัญา	แกน่แที่ข้้องช่ื่วติ้	เราใหเ้ตับิโตั

แล้วหรือยัง?	 ต้ั�งคัำถามื่ท่ี่�ที่ำให้้ช่ื่วิต้ต้นเองเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ใน

ที่างที่่�ดู่	 ที่่�เจริญข้ึ�น	 ห้าคัำต้อบที่่�ที่ำให้้ชื่่วิต้ต้นเองพัฒนา	 และ

เจริญก้าวห้น้าข้ึ�นไดู้	ด้้วยกี่ารลงมิือที่ำ !!! ชื่่วิต้เป็ล่�ยนแป็ลงไป็

ในที่ิศที่างที่่�ดู่ข้ึ�น	ชื่่วยให้้สังคัมื่ดู่ข้ึ�นแน่นอนเจ้าคั่ะ	

	 ไมื่ว่า่จะเป็ล่�ยนแป็ลงอะไร	ป็รบัป็รงุสิ�งไห้น	จงเริ�มื่ต้น้

ป็รบัป็รงุเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�ต้วัต้นข้องต้วัเอง	พฒันา	ศล่	สมื่าธี	ิ(สต้)ิ	

ป็ญัญา	ข้องชื่วิ่ต้ตั้วเองให้สู้งข้ึ�น		การเป็ล่�ยนแป็ลงตั้วต้น	เพ่�อให้้

แกน่แที่ต้้วัเอง	เจรญิเต้บิโต้เป็น็การเป็ล่�ยนแป็ลง	ที่่�ดูท่ี่่�สดุู	ยั�งยน่

ที่่�สุดูเจ้าคั่ะ

	 พิมื่พ์เข้่ยวชื่่วิต้	
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เรา ที่ำปัจจุบันให้้ด่กว่่าในว่ันเก่าๆ เป็นติัว่เราในเว่อร์ช้ั�นให้ม่ ที่่�ด่

กว่่าในว่ันว่าน…สุขกาย สบายใจ สุขภาพิ่แข็งแรง ปลอดโรค 

ปลอดภัย ติลอดปี 2565 ทีุ่กๆ ที่่านเจ้าค่ะ”

       

ไวน์และน�ำช้า มิ่อะไรที่่�คล้ายกัี่นมิากี่ 
ตั่างกี่็มิ่ปัระวัตัิและเรื�องราวที่่�ยาวนาน
และน่าสนใจ อ่กี่ที่ั�งข้ั�นตัอนกี่ารผู้ลิตั    
กี่็ซ็ับซ็้อน และละเอ่ยด้อ่อนพอกัี่น      

ที่่�จะตั่างกี่ันกี่็ตัรงที่่�ไวน์มิ่แอลกี่อฮอล์ 
ส่วนน�ำช้านั�นไมิ่ม่ิ 

	 ในฉบับน่�จะเป็็นการเข้่ยนเล่าเร่�องการเดิูน
ที่างคั้นห้าชื่าข้องผูู้้เข้่ยน	 อันเป็็นห้นึ�งในกิจกรรมื่และ
ป็ระสบการณ์์ที่่�ผูู้ ้เข้่ยนที่ำต้่อเน่�องมื่าต้ลอดูห้ลายป็ี	ใน
ฤดููใบไมื่้ผู้ลิ	เมื่่�อต้้นชื่าเริ�มื่แต้กใบอ่อน	เป็็นเวลาท่ี่�การ
เก็บใบชื่าเริ�มื่ข้ึ�น	การเดูินที่างก็เริ�มื่ข้ึ�นเชื่่นกัน	คัรั�งน่�เรา
จะไป็คั้นห้าชื่าดูำ(black	 tea)	ณ์	 ดิูนแดูนแห้่งขุ้นเข้า
และที่่�ราบสูงห้ิมื่าลัย	คั่อ	ป็ระเที่ศเนป็าล	ผูู้ ้เข้่ยนเล่อก
ที่่�จะไป็เข้ต้	 Ilam	 	ห้มืู่ ่บ ้าน	 Jinjure	ซึ�งอยู ่ที่างต้ะวัน
ออกข้องเนป็าล	 ต้ิดูชื่ายแดูนอินเดู่ย	 เพ่�อนบ้านคั่อ	
Darjeeling	 ที่่�ผู้ลิต้ชื่าข้ึ�นชื่่�อไป็ที่ั�วโลก	 เราใชื่้เวลา	 2	
วัน	ในการเดูินที่าง	เน่�องจากระยะที่าง	600	กมื่.	บน
เที่่อกเข้าห้ิมื่าลัย	(ต้้องนึกถึงกิโลแมื่้วยังไงยังงั�น)		
 
	 วันแรกเดิูนที่างจากกาฐมื่าณ์ฑุิไป็โป็ข้ระ	และ
วันที่่�	 2	 ที่่�โป็ข้ระ	 	 เพ่�อนชื่าวเนป็าลชื่่�อยอที่ติ้	 เป็็นคัรู
ให้ญ่โรงเร่ยนในเมื่่อง	 อาสานำที่าง	 รถเก่ากลางให้มื่่
พร้อมื่คันข้ับมื่าจอดูรอแต้่เชื่้ามื่่ดู	 เรามื่องสภาพรถไมื่่
แน่ใจว่าจะถึงอิลัมื่(Ilam)ไห้มื่	แต้่ก็ไดู้รับการย่นยันว่า
เก่าแต้่เก๋าแรงเคัร่�องดู่	เส้นที่างส่วนให้ญ่เป็็นถนนดิูน	
สลับเป็็นระยะสั�นๆ	กับถนนลาดูยาง		เรานั�งโยกกันมื่า
ในรถ	 อากาศในเดู่อนเมื่ษายน	 กลางวันแสงแดูดู					



5.00 นาฬิิกี่าข้องเช้้าวันใหมิ่ 	เป็ิดูห้น้าต้่างคัาดูห้วังว่า
จะเห้็นที่ิวที่ัศน์	แต้่กลับเห้็นสายห้มื่อกข้าวป็กคัลุมื่ไป็ที่ั�ว	แบบน่�
แดูดูคังมื่าเย่อนชื่่วงสายเป็็นแน่	 	 ร่บจัดูการแต้่งต้ัว	 กะจะออก
ไป็เดูินสูดูอากาศยามื่เชื่้าก่อนถึงเวลานัดูห้มื่าย	 เมื่่�อเป็ิดูป็ระตู้
ห้้องพักถึงกับชื่ะงัก	“โอ..อะไรกันน่�”	สาวน้อยสาวให้ญ่	แต้่งต้ัว
ป็ระจำถิ�น	ส่สันลวดูลายข้องเส่�อต้ัวยาวชื่่างดููสดูใส	ต้ัดูกับส่ข้อง
กางเกงที่รงข้าล่บ	และมื่่ผู้้าคัล้องไห้ล่ไว้อย่างสวยงามื่	ผู้มื่ดูำยาว
มื่้วยไว้	และส่แดูงเจิมื่ห้น้าผู้าก	ผูู้ ้เข้่ยนนึกในใจว่า	เราจะไป็เข้้า
ไร่	ห้ร่อไป็งานเล่�ยงกันแน่	แต้่เมื่่�อเห็้นต้ระกร้าห้วายใบให้ญ่ข้้าง
กายแต้่ละนาง	 ก็เข้้าใจไดู้	 อ่กที่ั�งคัรูยอที่ติ้	 ก็อธีิบายวัฒนธีรรมื่
การแต้่งกาย	การกินข้องชื่าวเนป็าลให้้ฟังต้ลอดูที่าง
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แรงกล้า	 ร้อนเอาการอยู ่	 แมื่้ว ่าจะเป็็นเข้ต้ภูเข้าก็ต้ามื่	 จึงต้้อง
เป็ิดูห้น้าต้่าง	เน่�องจากรถไมื่่มื่่แอร์	(น่�ก็อ่กห้นึ�งคัวามื่เก๋าข้องรถ)	
ดูังนั�นทีุ่กคัรั�งที่่�มื่่รถสวนผู้่าน	 ฝุ่ ่นดิูนก็จะฟุ �งเข้้ามื่าในรถที่ำเอา
สำลักห้ลายคัรั�ง	 จนคันข้ับออกต้ัวแบบข้ำๆ	 ว่าคันที่่�ใชื่้ถนนเส้น
น่�จะชิื่น	และพูดูติ้ดูต้ลกว่า	น่�คั่อ	Nepali	Powder	(แป็�งผัู้ดูห้น้า
ข้องสาวเนป็าล)	นั�นสิคัวามื่ละเอ่ยดูข้องฝุ่ ่นคัล้ายแป็�งฝุ่ ่น	ต้ามื่ที่่�
คันข้ับรถเป็ร่ยบเป็รยจริงดู้วย	แมื่้จะทุี่ลักทุี่เล	แต้่บรรยากาศข้อง
การเดูินที่างไมื่่น่าเบ่�อเลย		รถพาเราข้้ามื่เที่่อกเข้าข้ึ�นไป็เร่�อยๆ		
ดููเห้มื่่อนไมื่่สิ�นสุดู	 เรามื่าถึงคัวามื่สูงที่่�	 7000	 ฟุต้จากระดูับน�ำ
ที่ะเล	 	 บ่ายคัล้อย	 2	 ข้้างที่าง	 เริ�มื่ป็รากฎไร่ชื่า	 ที่่�น่�คือ อิลัมิ 
(Ilam)	 จัดูเป็็นห้นึ�งในเข้ต้ที่่�อุดูมื่สมื่บูรณ์์ที่่�สุดูในเนป็าล	 พ่�นที่่�
ส ่วนให้ญ่เป็็นไร่ชื่า	จึงมื่่ธีรรมื่ชื่าติ้ที่่�สวยงามื่	พุ ่มื่ชื่าท่ี่�เข้่ยวชื่ะอุ ่มื่	
คัลุมื่พ่�นที่่�ภูเข้าที่ั�งลูก	ดููไกลสุดูลูกหู้ลูกต้า	ไร่ชื่าข้นาดูให้ญ่ข้องที่่�
น่�	 เป็็นการร่วมื่ลงทุี่นข้องภาคัเอกชื่นและภาคัรัฐ	 แต้่ก็ม่ื่บางไร่
ชื่าเป็็นข้องต้่างชื่าต้ิ	ท่ี่�เข้ ้ามื่าสัมื่ป็ที่านพ่�นท่ี่�ป็ลูกชื่า	และมื่่โรงงาน
ผู้ลิต้ชื่าคัรบวงจรภายใต้้การสนับสนุนข้องภาคัรัฐ	 มื่่การรับรอง
คัุณ์ภาพจากรัฐบาลเนป็าล	 เส่ยดูายท่ี่�เราไมื่่มื่่เวลาแวะเข้้าเมื่่อง	
อิลัมื่	เพราะต้้องที่ำเวลาให้้ถึงจินจูเร่ก ่อนม่ื่ดู	รถพาเราต้ะลุยต้่อ
ไป็อ่ก	3	ชื่ั�วโมื่ง	อากาศเริ�มื่เย็น	แสงอาที่ิต้ย์เริ�มื่ลับข้อบฟ�าเม่�อ
เรามาถ้ึงิจินจ้เร ่ (Jinjure)  ห้ม้ ่บี้�านน้�ต่้�งิอย้ ่ท้ี่�ความส้งิ 9,000 
ฟุต่เห้น่อระด้บี้น�ำที่ะเล	 	 มื่่ผูู้ ้แที่นห้มืู่ ่บ ้านมื่ารอรับเราเข้้าที่่�พัก	
อันเป็็นบ้านรับรองที่่�ผูู้ ้ให้ญ่บ้านจัดูให้้		แมื่้จะเห้น่�อยจากการเดูิน
ที่าง	 แต้่เราก็สนุกกับบรรยากาศ	 และผูู้้คันที่่�น่�	 มื่่สาวน้อยห้น้า
ห้วาน		นำMoMo	จานให้ญ่มื่าต้้อนรับ (โมิโมิ คืออาหารปัระจำ
ถิ�นข้องช้าวเนปัาล หน้าตัาคล้ายเกี่่�ยวซ็่า หรือเกี่่�ยวจ่นตััวร ่
ภายในบรรจุไส้เนื�อ หรือไส้ผู้ักี่)	ไดู้	MoMo	กับชื่าใส่นมื่	ร้อนๆ	
ที่ำให้้ห้ลับสบายที่ั�งคั่น	

	 ผูู้ ้ให้ญ่บ้าน	 เป็็นชื่ายสูงวัย	และเป็็น
ผูู้ ้ อ า วุ โ สข้องห้มืู่ ่ บ ้ าน 	 เดูิ น เข้้ ามื่าที่ั กที่าย	
“สวั สด้่  มิิส” 	 เป็็ นภาษาอั งกฤษสำ เน่ ย ง
เห้น่อๆ	 แบบเนป็าล-อินเดู่ย	 ที่่�น่�ดู่อย่าง	 คัน
ส่วนให้ญ่พูดูภาษาอังกฤษไดู้	แมื่้มิื่ไดู้เป็็นเมื่่อง
ข้ึ�นข้องอังกฤษ	 	 ที่ำให้้การส่�อสารไมื่่มื่่ป็ัญห้า	
ที่่าน				ผูู้ ้อาวุโสบอกว่า	ทุี่กคันที่่�น่�ต้่�นเต้้นจะ
ไดู้พบมื่ิส	จึงมื่ารอกันแต้่เชื่้า	เพ่�อจะเข้้าไร่ชื่า
ดู้วย	โดูยไมื่่รอชื่้า		ข้บวนสาวชื่าวไร่	(นับแบบ
ผู้่านต้าห้น้าจะป็ระมื่าณ์	30	คัน	ผูู้ ้ต้ิดูต้ามื่ชื่าย
เพ่ยง	5	คัน)	ออกเดูิน	ผูู้ ้อาวุโสเล่าว่า	ที่่�น่�ยัง
รักษาธีรรมื่เน่ยมื่การเก็บชื่า	จะมื่่แต้่ผูู้ ้ห้ญิงเก็บ
ใบชื่า	 ส่วนผูู้ ้ชื่ายดููแลที่ั�วไป็ในไร่	 เชื่่น	 พรวน
ดูิน	 แต้่งกิ�ง	 และฝ่่ายผู้ลิต้	 เชื่้าน่�จะลงเก็บใบ
ชื่าแป็ลงใกล้ห้มืู่ ่บ ้าน	จึงไมื่่ต้้องเดูินไกล	แต้่ละ
คันเอาผู้้าที่่�คัล้องไห้ล่พันบนศ่รษะ	 แล้วนำ
สายข้องต้ระกร้าวางเพ่�อพาดูต้ระกร้าไว้ข้ ้าง
ห้ลัง	เมื่่�อเวลาเก็บใบชื่าก็สามื่ารถโยนใบชื่าลง
ในต้ระกร้าที่่�อยู ่ข้ ้างห้ลัง	แต้่ละคันแยกย้ายกัน
ไป็ต้ามื่แป็ลงพุ ่มื่ชื่า	 ห้มื่อกยังคังลอยอ้อยอิ�ง	
มื่องเห็้นกันเพ่ยงลางๆ	 มื่่อที่่� เ ด็ูดูใบชื่า	 ชื่่าง
คัล่องแคัล้ว	ว่องไว	ทีุ่กคันที่ำงานแข้่งกับเวลา	
เมื่่�ออาที่ิต้ย์ เริ�มื่สาดูแสงแรงข้ึ�น	 การเก็บชื่า
เป็็ นอั น เ ส ร็ จ สิ� น 	 ใ บชื่าถู ก เ ก็ บ เ ต้็ มื่ห้ลาย
กระสอบ	ถูกลำเล่ยงเข้้าโรงผู้ลิต้ชื่า	
 
	 ใ บชื่ าจะถู ก เ ที่ก ร ะจ าย 	 บนถาดู
ต้าข้่ายข้นาดูให้ญ่ 	 ที่่� วางอยู ่ ในห้้องที่่�มื่่การ
ระบายอากาศ	เป็็นเวลา	2-3	ชื่ั�วโมื่ง	ข้ั�นต้อน
น่�เราเร่ยกว่าข้บวนการเห่้�ยวเฉา	ให้้คัวามื่ร้อน
แก่ใบ	เพ่�อเร่งการระเห้ยข้องน�ำ	เม่ื่�อใบชื่าสูญ
เส่ยคัวามื่ชื่่�นมื่ากกว่าร้อยละ	50	ก็จะเกิดูการ
ย่ดูห้ยุ ่นเพ่ยงพอสำห้รับการกลิ�ง	กระบวนห้มุื่น
กลิ�ง	 ก็จะเป็็นอุป็กรณ์์	 ที่่�มื่่ดูิสก์สองแผู้่น	 ที่่�
ห้มืุ่นไป็ในทิี่ศที่างต้รงกันข้้ ามื่	 เซลล์ ใบถูก
ที่ำลาย	ที่ำให้้เอ็นไซมื่์เป็็นอิสระ	และกระตุ้ ้น
การเกิดูออกซิเดูชื่ั�นข้องเอนไซมื่์ที่่�สมื่�ำเสมื่อที่ั�ว
ที่ั� ง ใบ 	 ใบจะถู กนวดูดู้ วยแรงดูันที่่� ต้ ่ า งกั น	
สำห้รับชื่าในชื่่วงฤดููใบไมื่้ผู้ลิ	 การกดูจะเบา
และสั�นมื่าก	ในข้ณ์ะที่่�ชื่าที่่�เก็บในฤดููร ้อนห้ร่อ
ฤดููมื่รสุมื่		ใบจะให้ญ่และเห้น่ยวกว่า	จะใชื่้แรง
กดูมื่ากกว่าและใชื่้เวลานานกว่า	



ปัระวัตัินักี่เข้่ยน นามิปัากี่กี่า คนปัรุงช้า

กวา่จะจรดูป็ลายป็ากกา	เข่้ยนป็ระวตั้สิั�นๆ	นั�น	เป็น็เร่�องยากนะ	

เพราะทุี่กต้อนข้องชื่วิ่ต้ผูู้เ้ข่้ยน	มื่ทั่ี่�งคัวามื่สนุก	โลดูโพน	ผู้จญภัย	

และมื่่คัุณ์คั่า	เห้มื่่อนนิยายห้นึ�งเร่�อง	แต้่จะห้ยิบเอาบางชื่่วงบาง

ต้อนมื่าแนะนำต้ัวคั่ะ

วิภาดูา	ต้ั�งย่นยงวัฒนา-เลห้์มื่ันน์

-	 จบมื่ห้าวทิี่ยาลยัรามื่คัำแห้งภาคัวชิื่า	รัฐศาสต้ร	์(	ไดู้

เร่ยนคัณ์ะที่่�อยากเร่ยน)

-	 มื่ห้าวทิี่ยาลยัลอนดูอน	ภาคัวชิื่าส่�อสารมื่วลชื่น	(เดูนิ

ต้ามื่คัวามื่ฝ่ันที่ำงานเบ่�องห้ลังละคัร)

-	 มื่ห้าวิที่ยาลัยศร่นคัรินที่ราวิโรฒ	 อนุป็ริญญาสาข้า

ที่ัศนมื่าต้รศาสต้ร์	(Optometry	ผูู้้เชื่่�ยวชื่าญที่างสายต้า	ต้้องไป็

เร่ยนเพ่�อกลับมื่าที่ำธีุรกิจคัรอบคัรัว)

-	 ธีุรกิจ	TeaHouse	Camellia	and	Wiphi’S	THAI	

Take	away,	Nidau,	Switzerland

-	 งานอดูเิรก	เป็น็นกัเดูนิที่างคัน้ห้าชื่า	เป็น็นกัเข้ย่น	มื่่

นามื่ป็ากกา	คันป็รุงชื่า	ใชื่้ในงานเข้่ยนเร่�องชื่าและสุข้ภาพ	และ

นามื่ป็ากกา	วิมื่าดูา	เข้่ยนนวนิยายและเร่�องสั�น	

อ่กป็ีที่่�ผู้่านไป็เร็วเห้มื่่อนต้ิดูป็ีก	ป็ีให้มื่่ที่่�จะมื่าเย่อน	ก็ข้อให้้เป็็น

ป็ีที่่�ดู่	 ข้อให้้เพ่�อนสมื่าชื่ิกห้ญิงไที่ยเพ่�อห้ญิงไที่ยและชื่าวไที่ยใน	

สวติ้เซอรแ์ลนดูม์ื่ค่ัวามื่สขุ้	เร่�องใดูเคัยที่กุข้ใ์ห้จ้างห้าย	โรคัภยัไข้้

เจ็บให้้ผู้่อนคัลาย	ชื่ิลดู์ๆ	สบายๆ	ต้ลอดูป็ี

	 จากนั� นชื่า ก็พร้ อมื่สำห้ รับการห้มัื่ก	
(ที่ำให้้เกิดูออกซิเดูชื่ั�น)	 ดู้วยการนำเอาใบชื่าท่ี่�
กลิ�งเสร็จ	มื่าวางแผู้่บนโต้๊ะเซรามื่ิคัส่ข้าวข้นาดู
ให้ญ่	ในห้้องที่่�มื่่อุณ์ห้ภูมื่ิ	20˚c	ใบชื่าจะถูกวาง
ซ้อนกันเป็็นชื่ั�นห้นา	2-3	cm		ใบชื่าจะเกิดูการ
ออกซิไดูซ์	 (การห้มัื่ก)	 เมื่่�อสัมื่ผู้ัสกับอากาศ	จะ
ที่ำให้้ใบอ่อนและยอดูอ่อนเป็ล่�ยนเป็็นส่น�ำต้าล
แดูง	ห้ร่อเข้่ยวที่อง	ห้ร่อเป็็นเงาส่ที่อง	ห้ร่อส่เงิน	
ใ น ข้ั� น ต้ อ น ห้ มื่ั ก น่� จ ะ ดูึ ง เ อ า คัุ ณ์ ส มื่ บั ต้ิ ที่่� มื่่									
กลิ�นห้อมื่เฉพาะข้องชื่าออกมื่า	ดูังนั�นที่ักษะข้อง						
ผูู้ ้ผู้ลิต้จึงสำคััญและต้้องชื่ำนาญพอที่่�จะรู ้ว ่าเมื่่�อไรคัวรห้ยุดูการ
ห้มื่ัก	 ห้ากห้มัื่กไมื่่ เพ่ยงพอ	 ชื่าจะข้มื่และมื่่กลิ�นเข้่ยวที่่� ไมื่่พึง
ป็ระสงคั์	ถ้าห้มื่ักนานเกินไป็ใบชื่าก็จะเส่ยกลิ�น	ห้ร่อดู้าน	 	 เมื่่�อ
ชื่าที่่�ห้มื่ักไดู้ที่่�	 จะถูกที่ำให้้แห้้งในเต้าอบที่่�อุณ์ห้ภูมื่ิ	 120˚c	 ข้ั�น
ต้อนน่�ต้ามื่มื่าดู้วยการคััดูเกรดู	(การแยกเกรดู)	ชื่าจะถูกส่งผู้่าน
ต้ะแกรงแบบสั�นเพ่�อแยกใบที่่�ห้ักออกจากที่ั�งใบ		
 
	 เมื่่�อข้ั�นต้อนการผู้ลิต้จบลง	ก็จะม่ื่การที่ดูสอบชื่า	อันเป็็น
ข้ั�นต้อนที่่�ผูู้ ้เข้่ยนถนัดูและชื่อบมื่าก	 ใบชื่าท่ี่�ผู้ลิต้ไดู้ในแต้่ละงวดู
จะถูกนำออกมื่าที่ดูสอบ	 ถ้วยชื่ากระเบ่�องเคัล่อบส่ข้าวบรรจุน�ำ
ชื่าวางเร่ยงกันยาวสุดูโต้๊ะ	 คัราวน่�ต้ ้องต้ั�งใจและใชื่้สมื่าธิีอย่าง
มื่ากในการรับรู ้กลิ�นและรสชื่าต้ิ	 อ่กที่ั�งส่ข้องน�ำชื่า	 น�ำชื่าส่ที่อง	
เมื่่�อเข้้าป็ากเพ่ยงอมื่ไว้สักพัก	บ้วน	ออก				รับรู ้ไดู้ถึงรสชื่าดูข้อง
น�ำชื่าในแต้่ละถ้วยต้่างกัน	ผูู้ ้เข่้ยนจึงไมื่่แป็ลกใจเลย	ดู้วยรสชื่าติ้
ข้องใบชื่าแห้่งหิ้มื่าลัย	 ชื่่างห้อมื่ห้วาน	 สมื่ฉายาท่ี่�ชื่าวต้ะวันต้ก
เร่ยกชื่าแที่บหิ้มื่าลัยว่าแชื่มื่เป็ญชื่า	 เพราะพ่�นท่ี่�ไร ่ชื่าในเนป็าล
จะอยู ่ รอบๆ	 ต้่นเข้าหิ้มื่าลัยป็กคัลุมื่ดู้วยห้มื่อกที่่�ห้นา	 ไดู้รับ
อากาศเย็นจากภูเข้าและน�ำฝ่นท่ี่�สะอาดู	การจะไดู้ชื่าที่่�มื่่คัุณ์ภาพ	
มื่่องคั์ป็ระกอบห้ลายอย่างเชื่่น	 ภูมื่ิอากาศ	 ดูิน	 สายพันธีุ ์ชื่าดู่		
การดููแลที่่�ดู่	และอากาศท่ี่�ดู่	ล้วนเป็็นสิ�งที่่�ต้ ้นชื่าต้้องการ	ผู้ลิต้ผู้ล
จึงจะออกมื่าดู่	 เส่ยดูายที่่�ชื่าเนป็าล	 ไมื่่คั่อยเป็็นที่่�รู ้ จัก	 อาจจะ
เน่�องจากข้าดูการต้ลาดูที่่�ดู่	ป็ริมื่าณ์ชื่าไมื่่เพ่ยงพอต้่อการส่งออก	
เพราะที่่�เนป็าลเน้นผู้ลิต้ชื่าออแกนนิคั	ผู้ลผู้ลิต้ที่่�ไดู้จึงน้อย

	 กว่าจะจบภารกิจข้องงาน	ต้ะวันก็ลับข้อบฟ�า		มื่่�อเย็น
รอบกองไฟก็เกิดูข้ึ�น	 ทีุ่กคันในห้มูื่่บ้านมื่าร่วมื่สังสรรคั์กันอย่าง
สนุกสนาน	มื่่กิจกรรมื่แลกเป็ล่�ยนวัฒนธีรรมื่ชื่า	ผูู้ ้เข้่ยนไดู้สาธิีต้
พิธี่ชื่งชื่าแบบจ่น	 ยุคัสมื่ัยราชื่วาคั์ห้มื่ิง	 ให้้ทีุ่กคันไดู้ชื่มื่	 และลิ�มื่
ลองชื่าร่วมื่กัน	สิ�งห้นึ�งที่่�จริงแที่้ที่่�สุดูคั่อ	ชื่าดู่ไมื่่ว ่าจะอยู ่ในถ้วย
แบบใดู	ก็ไมื่่อาจป็ิดูบังรสชื่าไดู้	คันเนป็าลจึงเชื่่�อว่า	รสชื่าติ้ชื่อง
ใบชื่าห้วานเห้มื่่อนดูั�งน�ำคั้างที่่�ต้กลงมื่าจากแดูนสวรรคั์	 อยู ่ ใน
ถ้วยแบบใดู	ก็ไมื่่อาจป็ิดูบังรสชื่าไดู้

     26   รื่วงข้้าว



New Year  ปัีเปัล่�ยน

New You    เราเปัล่�ยน

สาระน่ารู้

   

		โดูย	กาสะลอง

    

อ่กี่ไมิ่กี่่�วัน เรากี่็จะกี่้าวล่วงเข้้าส้ ่

ปัี ค.ศี. 2022 กี่ันแล้ว 

	 ห้ลายคันอาจจะแอบถอนห้ายใจท่ี่�จะผู้่านพ้น

ป็ีแห้่งคัวามื่ที่้าที่ายน่�ไป็เส่ยท่ี่	ดู้วยคัวามื่ห้วังให้มื่่ๆ	ท่ี่�จะ

ไดู้เดูินที่างกลับเมื่่องไที่ยกันไดู้ง่ายข้ึ�นและบ่อยขึ้�นกว่า	

1-2	ป็ีท่ี่�ผู้่านมื่า	เข้้าสู ่ป็ีให้มื่่จึงถ่อเป็็นชื่่วงเวลาพิเศษที่่�

เราจะพึงมื่อบสิ�งดู่ดู่ให้้กับต้ัวเอง	 เพ่�อเป็็นการข้อบคัุณ์

ต้ัวเอง	ที่่�พากันผู้่านพ้นวิกฤต้ต้่างๆ	ในชื่่วิต้มื่าไดู้ดู้วยดู่	

	 ห้ากป็ีที่่� ผู้่ านๆ	 มื่า	 เรา เคัยให้้แต้่น� ำห้อมื่	

รองเที่้า	กระเป็๋า	นาฬิิกากับต้ัวเอง	สิ�งข้องเห้ล่าน่�ผู้่าน

ไป็ไมื่่นานเราก็เบ่�อห้ร่อล่มื่	 ป็ีน่�ห้ากเพ่�อนๆ	 ยังห้าข้อง

ข้วัญให้้ต้ั ว เองไมื่่ ไดู้ 	 มื่่อ่กห้นึ� งที่างเล่อกให้มื่่มื่าให้้

พิจารณ์าดููคั่ะ	นั�นค่ัอ	การให้้	“การเปล้�ยนแปลงิต่้วเองิ

ไปส้ ่คุณคนให้ม่ท้ี่�ไฉไลกว่าเดิม” เป็็นข้องข้วัญป็ีให้มื่่ที่่�

ล�ำคั่ามื่ห้าศาลยิ�งกว่าสิ�งอ่�นใดู	 ที่่�คัุณ์จะจดูจำต้ลอดูไป็	

และไมื่่มื่่ใคัรเอาไป็จากคัุณ์ไดู้	แถมื่ยังไมื่่ต้้องสิ�นเป็ล่อง

เงินที่องจับจ่ายเพ่�อให้้ไดู้มื่าอ่กดู้วย	เพ่ยงแต้่ว่าคัุณ์ต้้อง

ใชื่้การต้ัดูสินใจที่่�แน่วแน่	และพลังใจที่่�เต้็มื่เป็ี �ยมื่พร้อมื่

รับสู ่การเป็ล่�ยนแป็ลงนั�น

	 เฉลิมื่ฉลองทีุ่กคัวามื่สำเร็จ	 ไมื่่ว่าจะเป็็นสิ� งเล็กๆ	

น้อยๆ	 เชื่่น	 คัุณ์นอนห้ัวคั�ำ	 และต้่�นแต้่เชื่้าไดู้	 ก็จงยินดู่กับ						

ต้ัวเอง	 ข้อบคุัณ์ต้ัวเอง	 ให้้กำลังใจตั้วเอง	 คัวามื่สำเร็จนั�น							

ไมื่่จำเป็็นต้้องเป็็นสิ�งที่่�ยิ�งให้ญ่เที่่านั�น	 ถึงจะเฉลิมื่ฉลองกันไดู้	

ไมื่่ว่าคัุณ์จะลดูน�ำห้นักลงไป็ไดู้แคั่	1-2	ข้่ดู	นั�นก็ค่ัอคัวามื่สำเร็จ

อย่างห้นึ�ง	ให้้พึงยินดู่ที่่�คุัณ์ที่ำสำเร็จ	ข้อบคุัณ์ตั้วเองแล้วที่ำต้่อ

ไป็	อย่างต่้�นเต้้น	ใจจดูใจจ่อกับอ่กไมื่่ก่�ข้่ดู	ที่่�กำลังจะลดูลงไป็

อ่ก	 ไล่แบบน่�ไป็เร่�อยๆ	และเฉลิมื่ฉลองอยู ่เสมื่อ	 ให้้รางวัลต้ัว

เองบ่อยๆ	จนเราไป็ถึงเป็�าห้มื่ายไดู้โดูยไมื่่ที่ันต้ั�งตั้ว	เพราะสนุก

กับมื่ัน

	 รักษาพลังงานนั�นไว้กับคัุณ์อยู ่เสมื่อ	2	สิ�งในชื่่วิต้ที่่�เรา

ไมื่่คัวรจะสูญเส่ยมัื่นไป็เลย	นั�นค่ัอ	เวลาและพลังช่ื่วิต้	มื่ันเป็็น

สองสิ�งที่่�จะขั้บเคัล่�อนชื่่วิต้ข้องเราไป็ข้้างห้น้า	ทุี่กเชื่้าที่่�รู ้สึกต้ัว

ต้่�น	 แต้่ยังไมื่่ล่มื่ต้า	 เป็็นชื่่วงเวลาที่่�คัล่�นสมื่องกำลังอยู่ในชื่่วง

คัล่�นอัลฟ่า	 ซึ�งเป็็นชื่่วงเวลาที่่�สำคััญยิ�งต้่อชื่่วิต้ที่ั�งวันข้องเรา	

ให้้ นึกถึงคัวามื่สุข้คัวามื่สำเร็จข้องวันน่� 	 ที่่� เราอยากไดู้รับ	

จินต้นาการถึงสิ�งนั�น	 ป็ระห้นึ�งว่าเราไดู้รับมื่ันมื่าแล้ว	 ให้้รู ้สึก

อิ�มื่เอิบกับคัวามื่สุข้คัวามื่สำเร็จนั�นอย่างแที่้จริงสักพัก	 แล้ว

ล่มื่ต้าต้่�น	ลุกข้ึ�นจากเต้่ยงทัี่นที่่	อย่างสดูช่ื่�นกะป็ร่�กะเป็ร่าเต้็มื่

ไป็ดู้วยพลังงาน	แล้วคัุณ์จะม่ื่วันที่่�ยอดูเย่�ยมื่ไป็ที่ั�งวัน	เข้้าข้่าย	

“คันก็สำราญงานก็สำเร็จ”	 ลองที่ำอย่างต้่อเน่�องเป็็นเวลา

อย่างน้อย	 21	 วัน	 	 มื่ันจะกลายเป็็นนิสัยที่่�แที่้จริงข้องคุัณ์	ที่่�

คุั ้มื่คั่าแก่การทีุ่ ่มื่เที่ที่่�สุดู

 

	 แบ่งป็ันคัวามื่สำเร็จที่่�ต้นไดู้รับกับเพ่�อนสนิที่	ญาต้ิพ่�

น้องที่่�ใกล้ชิื่ดู	ให้้เข้าไดู้รับพลังงานบวกจากเรา	เพราะพลังงาน

ที่่�ยิ�งให้้ออกไป็	จะยิ�งห้มุื่นวนกลับมื่าห้าเรานับที่ว่คูัณ์	พาต้ัวเอง

ให้้เข้้าไป็อยู ่ในวงจรข้องคันที่่�ป็ระสบคัวามื่สำเร็จในชื่่วิต้	คันท่ี่�

ม่ื่คัวามื่คัิดูดู่	คัวามื่คัิดูบวก	คันที่่�มื่องห้าวิธ่ีแก้ป็ัญห้า	มื่ากกว่า

การบ่นว่า	การโที่ษคันอ่�น	และการอ้างนู ่นอ้างน่�	เพราะเราจะ

เป็็นอย่างไรให้้ดููคันรอบข้้าง	5	คันที่่�เราคับห้า	และคัลุกคัล่ดู้วย

บ่อยท่ี่�สุดู	ที่่�สำคััญที่ำตั้วเราเองให้้เป็็นคันที่่�น่ารัก	น่าคับห้า	ไป็

ไห้นก็มื่่แต้่คันรักคันชื่่�นชื่มื่	เชื่่�อว่าจะเป็็นข้องข้วัญป็ีให้มื่่ที่่�ล�ำคั่า

กว่าสิ�งใดู	ป็ีให้มื่่น่�ข้ออวยพรให้้เพ่�อนๆ	มื่่ชื่่วิต้ที่่�ดู่ข้ึ�นมื่่คัวามื่สุข้

ข้ึ�นทีุ่กๆ	วันนะคัะ...

   
 ถ้าพร้อมิแล้วเรามิาด้้หลักี่ง่ายๆ ข้องกี่าร

เปัล่�ยนแปัลงตััวเองเพื�อเปั็นข้องข้วัญให้ตััวเองกัี่นค่ะ

ลิสต้์รายการเป็ล่�ยนแป็ลงต้ัวเองห้ลักๆ	 ที่่�คัุณ์อยากไดู้

จริงๆ	 เพ่ยงไมื่่ก่�ข้้อแล้วโฟกัสมัื่น	 อย่าเข้่ยนสะเป็ะสะ

ป็ะออกมื่าเป็็น	100	รายการ	สุดูที่้ายแล้ว	คัุณ์จะไมื่่ไดู้

ลงมื่่อที่ำ	 เพราะมัื่นเยอะเกินกว่าที่่�คัุณ์จะจดูจ่อกับมื่ัน

ไดู้	 เข้่ยนเฉพาะรายการห้ลักๆ	เพ่ยงไมื่่ก่�ข้้อ	 เชื่่น	 คุัณ์

อยากจะสุข้ภาพดู่ข้ึ�น	คุัณ์อยากลดูน�ำห้นัก	5	กิโลกรัมื่	

นอนห้ัวคั�ำแล้วต้่�นแต้่เชื่้า	ออกกำลังกายวันละ	30	นาที่่	

ทีุ่กวัน	เป็็นต้้น

	 เชื่่�อในต้ัวเองว่า	คัุณ์ที่ำไดู้แน่นอน	แล้วลงมื่่อ

ที่ำมื่ันอย่างมื่่คัวามื่สุข้ทุี่กๆ	 วัน	ที่่�สำคััญคั่อ	ให้้เริ�มื่ต้้น

ที่ำที่ันที่่	 อย่ารอให้้พร้อมื่	 เพราะมื่ันจะถูกเล่�อนไป็

เร่�อยๆ	 และคุัณ์จะม่ื่เห้ตุ้ผู้ลอ่�นมื่าอ้างว่าคุัณ์ไมื่่พร้อมื่

อยู ่ร�ำไป็	 กว่าจะรู ้ ตั้วก็ผู้่านไป็คัรึ�งป็ียังไมื่่ไดู้เริ�มื่เลย	

สุดูที่้ายคัุณ์จะบอกกับต้ัวเองว่า	ไว้ป็ีห้น้าละกันนะ
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      ถามมา       ถามมา 
      ตอบไป      ตอบไป

งานหนึ�ง (จากี่หลายๆ อย่าง) 
ข้องสมื่าคัมื่ห้ญิงไที่ยเพ่�อห้ญิงไที่ย	ค่ัอ	การรับฟังป็ัญห้าข้องเพ่�อนๆ	

ชื่าวไที่ยและคัรอบคัรัวที่่�พำนักในป็ระเที่ศสวิต้เซอร์แลนดู์น่�	คัำถามื่

ข้องป็ัญห้าส่วนให้ญ่	จะเก่�ยวข้้องกับคัรอบคัรัว	โดูยเฉพาะป็ัญห้า

ระห้ว่างสามื่่	ภรรยา	จากการที่่�ที่ั�งสองฝ่่าย		มื่่ป็ระเพณ์่	วัฒนธีรรมื่

ต้่างกัน	ภาษาและการส่�อสารที่่�แต้กต้่าง	ต้้องใชื่้คัวามื่อดูที่น	คัวามื่

รัก	คัวามื่เมื่ต้ต้า	ที่่�จริงใจโดูยแที่้	เพราะต้้องป็รับต้ัวดู้วยกันที่ั�งสอง

ฝ่่าย	 นั�นค่ัอที่ั�งสองฝ่่ายต้้องห้าห้นที่างที่่�จะที่ำให้้ช่ื่วิต้คัรอบคัรัวมื่่

คัวามื่สุข้	คัรองช่ื่วิต้คูั่ยั�งย่น	เพราะเม่ื่�อใดูที่่�ม่ื่ป็ัญห้า	ม่ื่การที่ะเลาะ

เบาะแว้ง	ห้มื่ายคัวามื่ว่า	พลังคัวามื่รัก	คัวามื่เมื่ต้ต้าต้่อกัน	กำลัง

ลดูลงแล้ว	ป็ัญห้าก็จะเกิดูข้ึ�นต้ามื่ลำดูับ

	 สาเห้ตุ้ข้องป็ัญห้าข้้อห้นึ�ง	(ในห้ลายๆ	ข้้อ)	ที่่�ป็ฏิเสธีไมื่่ไดู้	

ค่ัอ	การส่�อสาร	การใชื่้ภาษา	ที่ำอย่างไร	 เราจะอธิีบายอย่างที่่�ใจ

อยากพูดู	 อยากให้้เข้าเข้้าใจเรา	 ก็ต้้องเร่ยนรู ้ภาษาที่่�เข้าใชื่้	 เป็็น

สาเห้ตุ้ห้นึ�งที่่�กฏห้มื่ายบัญญัต้ิเร่�องการต้่ออายุใบพำนัก	 ห้ร่อการ

จะไดู้สัญชื่าติ้	 ให้้ ผูู้ ้นั�นต้้องผู้่านการเร่ยนภาษาในระดัูบท่ี่�ที่าง

ราชื่การกำห้นดู

เมื่่�อป็ัญห้าเกิดูข้ึ�น	 เราไมื่่อาจโที่ษฝ่่ายใดูฝ่่ายเดู่ยว	 จึงคัิดูว่าเม่ื่�อ

ป็ัญห้าเกิดูข้ึ�นแล้ว	เราน่าจะห้ันกลับมื่าพิจารณ์าต้นเองดู้วยว่า	เรา

ไดู้ที่ำดู่ที่่�สุดู	 เพ่�ออ่กฝ่่ายห้ร่อยัง	 เรายังคัาดูห้วังว่าอ่กฝ่่ายจะเป็็น	

ผูู้ ้ให้้ฝ่่ายเดู่ยว	ห้ร่อไมื่	่

	 เม่ื่�อป็ัญห้ามื่าถึงจุดูสุดูที่้าย	 ค่ัอการต้้องแยกกันอยู ่	 ห้ร่อ

ห้ย่า	ก็ต้้องดูำเนินขึ้�นต้อนต้ามื่กฏห้มื่าย	ซึ�งไมื่่ไดู้ง่ายดู้วยมื่่ข้ั�นต้อน	

ที่่�ต้้องที่ำคัวามื่เข้้าใจ	 และมื่่คั่าใชื่้จ่ายมื่ากน้อยต้ามื่กระบวนการ	

ว่าดูำเนินการอย่างสันต้ิ	ห้ร่อการขั้ดูแย้งรุนแรงที่่�ไมื่่สามื่ารถต้กลง

กันไดู้	เชื่่น	เร่�องการแบ่งที่รัพย์สิน	การดููแลเล่�ยงดููลูก	เป็็นต้้น	

ม่ื่ต้ัวอย่างข้องคัำถามื่มื่าให้้พิจารณ์า

คำำาถาม : 
ด้ิฉันแตั่งงานกี่ับช้าวสวิส ตัอนน่�มิ่ล้กี่อายุ 5 ข้วบ เพิ�งจะเข้้า

เร่ยนช้ั�นอนุบาล ด้ิฉันเปั็นแมิ่บ้านค่ะ ไมิ่ได้้ที่ำงาน และยังไมิ่มิ่

โอกี่าสเร่ยนภาษา ส่วนสาม่ิก็ี่เริ�มิกี่ลับบ้านด้ึกี่ๆ บางที่่กี่ลับบ้าน

ตัอนเช้้า เมืิ�อสอบถามิ กี่็บอกี่ว่าไปัเที่่�ยวกัี่บเพื�อนๆ ที่ำให้ด้ิฉัน

หงุด้หงิด้บ่อยๆ เพราะไมิ่คิด้ว่าจะเกิี่ด้เรื�องน่�กี่ับตััวเอง ไมิ่ได้้

เหมืิอนท่ี่�เคยคาด้หวังไว้ ถ้าที่ะเลาะกัี่น สามิ่จะข้้ ่เรื�องล้กี่จะถ้กี่

พรากี่จากี่แมิ่ ที่ำให้ดิ้ฉันเคยคิด้ที่่�จะพาล้กี่หน่กี่ลับไปัเมิืองไที่ย 

ห็ญิงไที่ย่

สึุภาษิตัเย่อรื่มันี้  (มื่ัน	มื่ัน)
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ห็ญิงไที่ย่

คำำาตอบ : 
ข้อสรุป็คัำถามื่เป็็นข้้อๆ	ก่อนดูังน่�นะคัะ

• สามื่่ขู้ ่เร่�องการพรากลูกจากแมื่่	ถ้าพ่อแมื่่ไมื่่อยู ่ดู้วยกัน	เพราะแมื่่ไมื่่มื่่งาน	ไมื่่มื่่

เงิน	อาจดููแลลูกไมื่่ไดู้

• คัวามื่คัิดูข้องแมื่่	ที่่�จะพาลูกห้น่กลับป็ระเที่ศไที่ย

	 จากคัำบอกเล่าสั�นๆ	ข้องผูู้ ้ถามื่	ถึงเร่�องราวข้องการที่ะเลาะเบาะแว้ง	ยัง

ไมื่่ที่ราบว่ารุนแรงระดูับไห้น	ถ้าเป็็นเพ่ยงคัวามื่ไมื่่พอใจเล็กๆ	น้อย	น่าจะแก้ไข้ไดู	้

ก่อนที่่�ป็ัญห้าสองข้้อ	ข้้างต้้นจะเกิดูข้ึ�น	

	 พ่�ห้ญิงไที่ย	 ยังไมื่่อยากให้้ป็ัญห้าที่ั�งสองข้้อเกิดูข้ึ�นเลย	 ต้อนน่�ลูกเริ�มื่ไป็

โรงเร่ยนแล้ว	คัุณ์แมื่่น่าจะห้าเวลาเร่ยนภาษา	เพ่�อชื่่วยการส่�อสาร	ที่่�สามื่ารถพูดูคัุย

กับสามื่่ไดู้	ให้้เกิดูคัวามื่เข้้าใจกัน	ต้้องเข้้าใจว่า	ถ้าสามื่่กลับจากที่ำงาน	เข้าคังอยาก

พูดูคัุยกับภรรยา	เล่าเร่�องต้่างๆ	ท่ี่�ออกไป็ที่ำงานทัี่�งวัน	ว่าเป็็นอย่างไรบ้าง	เข้าอยาก

ไดู้คัู ่คัิดู	ป็รึกษาเร่�องต้่างๆ	กับภรรยา	แที่นการออกไป็ห้าเพ่�อนๆ	

	 การไดู้เร่ยนภาษาในที่้องถิ�นท่ี่�อาศัย	 จะเป็็นป็ระโยชื่น์แน่นอน	 ชื่่วยการ

ส่�อสารในคัรอบคัรัว	กับสามื่่	และเข้้าใจลูก	 (แต้่กับลูก	ข้อให้้ใชื่้ช่ื่วิต้ป็ระจำในบ้าน	

ดู้วยการพูดูภาษาแมื่่	 ภาษาไที่ยกับลูกนะคัะ	 จะเป็็นป็ระโยชื่น์ที่ั�งกับแมื่่และลูกคั่ะ	

คัุณ์อยู ่เข้ต้ไห้น	 ถ้าลูก	 6	 ข้วบ	 พาไป็โรงเร่ยนสอนภาษาไที่ย	 ที่่�มื่่อยู ่สิบห้้าแห้่งใน			

ป็ระเที่ศสวิต้เซอร์แลนดู์)	ชื่่วยการส่�อสารกับคัรอบคัรัวและสังคัมื่เพ่�อนบ้าน	แมื่้ใน

อนาคัต้ที่่�สามื่ารถออกไป็ห้างานที่ำ	 เม่ื่�อลูกโต้แล้ว	 แมื่่จะมื่่เวลามื่ากข้ึ�น	 การไดู้				

เร่ยนรู ้ภาษา	จะที่ำให้้เราชื่่วยต้นเองไดู้ดู่ข้ึ�น

แมิ้จะยังไมิ่ถึงข้ั�นข้องปััญหา แตั่กี่็ข้อช้่�แจงคำถามิทัี่�งสองข้้อข้้างตั้นนะคะ

• สามิ่ข้้ ่………..เพราะสาม่ื่มื่องภรรยาว่าเป็็นเบ่�ยล่าง	 ไมื่่มื่่คัวามื่สามื่ารถดููแลลูก	

ไมื่่มื่่งาน	 ไมื่่มื่่เงิน	 ไมื่่มื่่คัวามื่รู ้โดูยเฉพาะเร่�องภาษา	 เพราะไมื่่สามื่ารถชื่่วยลูก

ในเร่�องการเร่ยน	 และคัิดูว่าภรรยาไมื่่รู ้เร่�องรู ้ราว	 	 ไมื่่รู ้สิที่ธิีข้องต้นห้รอก	 น่า

จะถูกต้้องไห้มื่คัะ........แล้วคัุณ์มื่องต้นเองอย่างไร?		ไมื่่ต้้องกลัวคั่ะ	เพราะเม่ื่�อ

เร่�องราวถึงข้ั�นการห้ย่าร้าง	 ศาลจะเป็็นผูู้ ้พิจารณ์าว่าผูู้ ้ใดูเห้มื่าะสมื่ที่่�จะเป็็นผูู้ ้

ดููแลลูก	 (ศาลจะพิจารณ์าคัวามื่ป็ระพฤต้ิข้องผูู้ ้ดููแลดู้วยนะคัะ)	กฏห้มื่ายจะไมื่่

พรากคัวามื่เป็็นพ่อลูก	ห้ร่อ	แมื่่ลูก	ถึงแมื่้ว่าศาลจะต้ัดูสินให้้ลูกอยู ่กับพ่อ	ห้ร่อ	

กับแมื่่	แต้่ที่ั�งพ่อและแมื่่	ยังมื่่สิที่ธีิการเย่�ยมื่	การรับลูกมื่าอยู ่ดู้วยต้ามื่ข้้อต้กลง

ในสัญญาห้ย่า	การร่วมื่ต้ัดูสินใจเร่�องเร่ยน	เร่�องอนาคัต้ข้องลูกร่วมื่กัน	คัราวน่�

ก็ข้ึ�นอยู ่ที่่�คัุณ์แล้วคั่ะ	ว่าจะที่ำอย่างไร	ให้้คัุณ์ไดู้สิที่ธิีในการดููแลลูก		

• คด้่พรากี่ล้กี่.........คัวามื่ผู้ิดูน่�ให้ญ่ห้ลวงนัก

 คิด้ได้้ค่ะ แตั่อย่าหาที่ำ โด้ยเด็้ด้ข้าด้ และคิด้ได้้เง่ยบๆ ห้ามิพ้ด้ให้ใคร

ได้้ยิน เพราะถ้าเรื�องถึงห้สามิ่ ครอบครัว(ข้องสามิ่) หรือเรื�องถึงศีาล เข้าจะนำ

มิาพิจารณารวมิเรื�องหย่า เรื�องสิที่ธิกี่ารด้้แลล้กี่ เมิื�อนั�นโอกี่าสท่ี่�คุณจะได้้สิที่ธินั�น 

อาจเส่ยไปัที่ันที่่

 และถ้าคุณพรากี่ล้กี่ หน่ไปัจริงๆ จะเปั็นคด่้ร้ายแรง คด่้ข้้ามิช้าติั 

โอกี่าส ตั้องคด้่ ถึงตัิด้คุกี่ นะคะ   

   ในข้อน่� บอกได้สั�นๆ เที่่าน่�แห้ละค่ะ  เพิ่้�อคว่ามสุขของล่ก ลองปรับติัว่กัน

อ่กระยะไห้มคะ เพิ่้�อคนที่่�เรารักที่่�สุด ม่คำถ้ามเพิ่ิ�มเติิม พิ่่�ห้ญิิงไที่ยยินด่รับฟััง และ

ติอบคำถ้ามค่ะ ส่งกำลังใจให้้ทีุ่กคนนะคะ      .....พ้�ห้ญิงิไที่ย.....  

                



บันทึี่กี่กี่ารปัระชุ้มิสามิัญปัระจำปัี 

สมิาคมิหญิงไที่ยเพื�อหญิงไที่ยสวิตัเซ็อร์แลนด้์       

วันอาทิี่ตัย์ท่ี่� 12 กัี่นยายน พ.ศี. 2564 / ค.ศี. 2021

สถานที่่�ปัระชุ้มิ Pfrundhaus	Kirchlindach,	Lindachstrasse	14		เวลา	10:00	–	11:00	น.

ผู้้้เข้้าร่วมิปัระชุ้มิ  26	คัน	เป็็นสมื่าชิื่ก	17	คัน	(3	ที่่านจากสถานทูี่ต้ร่วมื่อยู ่ในที่่�ป็ระชุื่มื่ดู้วย)	และคัณ์ะกรรมื่การ

09:30 น.  ลงที่ะเบ่ยนผู้้ ้เข้้าร่วมิปัระชุ้มิ

10:00 น.  คุณจาร่ย์ เคลเลอร์ ค่ร่โตั ปัระธานสมิาคมิ ด้ำเนินรายกี่าร และตั้อนรับสมิาชิ้กี่ 

• เริ�มื่เป็ิดูการป็ระชืุ่มื่ดู้วยการร่วมื่กันย่นต้รงร้องเพลงชื่าต้ิ	และสรรห้าผูู้้นับคัะแนนเส่ยงคั่อ	คัุณ์มื่ณ์ฑิา	คัูณ์ซ์	

• คัุณ์จาร่ย์	เคัลเลอร์	คั่ร่โต้	รายงานการป็ระชืุ่มื่สามัื่ญป็ระจำป็ี	2563	/2020		และที่่�ป็ระชุื่มื่มื่่มื่ต้ิเป็็นเอกฉันที่์รับรองรายงานการป็ระชืุ่มื่	และ

รายงานกิจกรรมื่ข้องป็ี	2563	/2020	และที่่�ป็ระชืุ่มื่มื่่มื่ต้ิเป็็นเอกฉันที่์รับรองรายงานกิจกรรมื่

• ป็ระธีานเสนอกิจกรรมื่ป็ี	พ.ศ.	2564	/คั.ศ.	2021	ที่่�จัดูไป็แล้วคั่อ	โคัรงการส่งเสริมื่อาชื่่พ	แกะสลักผู้ักและผู้ลไมื่้	ชื่่วง	19	มื่ิถุนายน	ที่่�ผู้่านมื่า	

ท่ี่�เมื่่อง	Winterthur	ที่่�ร้าน	Siam	Chilli	ป็ระสบคัวามื่สำเร็จอย่างดู่เย่�ยมื่	และที่่�กำลังจะจัดูข้ึ�นในวันที่่�	26	กันยายน	น่�ที่่�เมื่่อง	Chur	โดูยไดู้

รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัคัรราชื่ทีู่ต้	ณ์	กรุงเบิร์น

• คัุณ์กุห้ลาบ	รายงานผู้ลจากแบบสอบถามื่คัวามื่พึงพอใจต้่อวารสารรวงข้้าว	ที่่�ส่งให้้สมื่าชื่ิกพร้อมื่รวงข้้าว	ฉบับธีันวาคัมื่	2020	เก็บข้้อมืู่ล	

ธี.คั.	2020	–	มื่่.คั.	2021	ส่งแบบสอบถามื่ให้้สมื่าชิื่ก	259	คัน	ไดู้รับแบบสอบถามื่กลับ	54	คัน	คัิดูเป็็น	20.85	%	

• คัวามื่คิัดูเห้็นข้องสมื่าชิื่ก	ต้่อวารสารรวงข้้าว	ส่วนให้ญ่	40	เส่ยง	คัิดูเป็็น	74	%	ยังต้้องการให้้ที่ำเป็็นรูป็เล่มื่เห้มื่่อนเดูิมื่	และคัอลัมื่น์ที่่�

สมื่าชื่ิกชื่อบอ่านมื่ากที่่�สุดู	คั่อ	กฎห้มื่ายน่ารู ้	

• คัุณ์กัลยา	ฟิงคั์	เห้รัญญิก	รายงานงบดูุลป็ี	2563	/2020	และที่่�ป็ระชืุ่มื่มื่่มื่ต้ิเป็็นเอกฉันที่์	รับรองรายงานงบดูุล

• คัุณ์กุห้ลาบ	ไที่รโพธีิ�ภู ่	อ่านรายงานการต้รวจสอบบัญชื่่แที่นผูู้ ้ต้รวจสอบบัญชื่่ชื่าวไที่ย	คั่อคัุณ์สนุ ่น	ลูเดูอร์

• คัุณ์	รังสิน่	ริที่เต้อร์	อ่านรายงานการต้รวจสอบบัญชื่่จากผูู้ ้ต้รวจสอบบัญชื่่ชื่าวสวิส	คั่อคัุณ์ฟิลิป็	เรอบิเย	

• คัุณ์จาร่ย์	ลาออกจากต้ำแห้น่งป็ระธีาน	และเล่อกต้ั�งป็ระธีานคันให้มื่่	สมื่าคัมื่เสนอคัุณ์	กุห้ลาบ	ไที่รโพธีิ�ภู ่	ซึ�งไดู้รับคัวามื่เห้็นชื่อบจากสมื่าชื่ิก

ทีุ่กที่่านดู้วยคัะแนนเอกฉันที่์	ส่วนต้ำแห้น่งรองป็ระธีาน	คั่อคัุณ์กุวัลยา	ร่เดูอร์	และเห้รัญญิก	คั่อคัุณ์กัลยา	ฟิงคั์	คังเดูิมื่	ไดู้รับคัวามื่เห้็นชื่อบ

จากสมื่าชื่ิกทีุ่กที่่านดู้วยคัะแนนเอกฉันที่์

  คณะกรรมการแต่่งิต้่�งิ ม้ด้งิน้� 

 คุณมณฑา ค่ณซื้์      ประช้าสัมพิ่ันธ์์   คุณช้าลิสา ศร่สุที่ัศน์ เมาร์เร่อร์   ฝั่ายศิลป์ 

 คุณรังสิน่ ริที่เติอร์    ฝั่ายว่ิช้าการ   คุณพิ่ัฒน์สุน่ ไสเลอร์     เลขานุการ 

 ผู้่ ้ติรว่จสอบบัญิช้่ช้าว่ไที่ย ค้อ คุณจิราภรณ์ Christinat ถ้าว่รศร่       ผู้่ ้ติรว่จสอบบัญิช้่ช้าว่สวิ่ส ค้อ คุณThomas Ritter

• คัณ์ะกรรมื่การแสดูงกต้เวทิี่ต้าจิต้	แดู่พ่�จาร่ย์	ดู้วยวิดู่ที่ัศน์	กิจกรรมื่ที่่�ผู้่านมื่าในฐานะเป็็นคัณ์ะกรรมื่การ	และป็ระธีานสมื่าคัมื่ข้องพ่�จาร่ย์	

พร้อมื่มื่อบข้องที่่�ระลึก

• คัณ์ะกรรมื่การทีุ่กที่่านออกมื่าแนะนำต้ัว	ที่ักที่ายสมื่าชิื่ก

• คัุณ์ศักดูา	บัวลอย	ลาออกจากที่่�ป็รึกษาสมื่าคัมื่	เน่�องจากมื่่ภารกิจอ่�นๆ	มื่ากมื่าย	และเสนอต้ัวว่าจะยังชื่่วยเห้ล่องานสมื่าคัมื่ต้ามื่โอกาส	

สมื่าคัมื่มื่อบข้องที่่�ระลึก	ให้้คัุณ์ศักดูา	

 

11:00 – 12:00   คุณพศีิกี่า ตัามิปัระที่่ปั พรปัระเสริฐ ที่่�ปัรึกี่ษางานด้้านกี่งสุล สถานเอกี่อัครราช้ที่้ตั ณ กี่รุงเบิร์น ให้ข้้อมิ้ลเรื�อง  

• มื่าต้รการล่าสุดูสำห้รับการเดูินที่างเข้้าป็ระเที่ศไที่ย	และ

• การบริการคันไที่ยในต้่างป็ระเที่ศ	ในเร่�อง	

	 •			การข้อรับการต้รวจลงต้รา(ว่ซ่า)	การข้อมื่่ห้นังส่อเดูินที่าง	

	 •			งานที่ะเบ่ยนราษฎร	(บัต้รป็ระชื่าชื่น	แจ้งเกิดู	ฯลฯ)	

	 •			การมื่อบอำนาจ	การรับรองนิต้ิกรณ์์เอกสาร	การแป็ลเอกสาร	ฯลฯ	

• ชื่่วง	ถามื่-ต้อบ	มื่่ห้ลายคัำถามื่	และไดู้รับคัำต้อบชื่ัดูเจน	

		พัฒน์สุน่	ไสเลอร์	/	ผูู้้บันที่ึกการป็ระชืุ่มื่

    

  ปฏิท ินก ิจกรรม ปฏิท ินก ิจกรรม                     

    2022 /  

วัันประชุุมสามัญประจำำาปี  อาทิิตย์์ท่ิ�  22 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 

วัันครอบครัวั อาทิิตย์์ท่ิ�  4 กัันย์าย์น ค.ศ. 2022

สถานท่ิ�    Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 2565



 

งานน่� Stadtpräsident von Chur, Herr Marti Urs 

ให้เกี่่ยรตัิมิาร่วมิงาน  และพ้ด้ปัราศีรัยให้กี่ำลังใจ

ชื้�นช้มิกี่ิจกี่รรมิข้องสมิาคมิฯ 

กี่ารแตั่งกี่ายแสด้งความิเปั็นไที่ย

 ผู้ลงานที่่�นำมิาแสด้ง รวมิที่ั�งช้่อด้อกี่ไมิ้แกี่ะสลักี่ จากี่สบ้่ 

 ท่ี่�เรามิอบให้เปั็นกี่ารแสด้งความิข้อบคุณและเปั็นที่่�ระลึกี่ 

ด้้วยบรรยากี่าศีที่่�เปั็นกี่ันเอง

สมิาคมิหญิงไที่ยฯ ร่วมิฉลองความิสัมิพันธ์ที่างกี่ารที่้ตัระหว่างไที่ยกี่ับสวิตัเซ็อร์แลนด้์ 

ครบรอบ 90 ปัี เปั็นครั�งที่่� 2 เมิื�อวันอาที่ิตัย์ที่่� 26 กี่ันยายน พ.ศี. 2564 / 2021

ที่่� Hotel Stern Chur, Reichsgasse 11 , 7000 Chur (Graubünden)

งานน่� มิ่นักี่เร่ยนผู้้ ้ใหญ่ช้าวไที่ย 13 คน

เด้็กี่ล้กี่ครึ�งไที่ย-สวิส 2 คน และช้าวสวิส 5 คน

รวมิ 20 คน เราได้้สมิาชิ้กี่ใหมิ่ 3 คน”

ข้อข้อบคุณ คุณสุนันที่า มิึนเลอร์ เจ้าข้องโรงแรมิ 

Stern คัวร์ ที่่�ด้้แลพวกี่เราเปั็นอย่างด้่เย่�ยมิ

 



ว้นอาที่ิต่ย์ที่้�

 12 ก้นยายน 2021 

งานปัระชุ้มิสามิัญปัระจำปัี วันครอบครัวครั�งที่่� 16 

คุณพศิิกา ต่ามประที่้ป พรประเสริฐ ที่้�ปร้กษางิานด�านกงิสุล และ

คุณนพมาศิ ห้้ต่ถึกรรม เจ�าห้น�าท้ี่�ที่ะเบี้้ยนราษฏรมาให้�ขึ้�อม้ล

ความร้ � เร่�องิมาต่รการล่าสุดสำห้ร้บี้การเดินที่างิเขึ้�าประเที่ศิไที่ย 

การขึ้อร้บี้การต่รวจลงิต่รา(ว้ซ็่า) การขึ้อม้ห้น้งิส่อเดินที่างิ 

และงิานที่ะเบี้้ยนราษฎร

ขึ้อบี้คุณน�องิกวางิมาแต่่งิห้น�าให้�เด็กๆ นะคะ

ที่้� Pfrundhaus Kirchlindach


