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สถานเอกอคัรราช้ทููต ณ กรุงเบิิร์น ขอเช้ิญช้วนสมาคม/ช้มรมไทูยในสวิตเซอร์แลนด์์ ร่วมเป็็น
ส่วนหน่�งของการจัดั์กิจักรรมในโอกาสการครบิรอบิ 90 ป็ี การสถาป็นาความสมัพันัธ์์ทูางการทููต

ระหว่างไทูยกบัิสวิตเซอร์แลนด์์ในป็ีน้� ด์้วยการเข้าไป็เย้�ยมช้มเว็บิไซต์ กด์ Like กด์ Share 
หน้าเฟสบิุ�ค ทู้�สถานเอกอคัรราช้ทููตฯ จัดั์ทูำข่�น เพัื�อเผืยแพัร่ข้อมูลและกิจักรรมทู้�น่าสนใจัทู้�จัะม้ข่�น

ตลอด์ทู�ังป็ี 2564 ด์งัรายละเอ้ยด์ตามเอกสารทู้�แนบิน้� หากสมาคม/ช้มรม ป็ระสงค์จัะใช้ ้
ตราสญัลกัษณ์ของโอกาสสำคญัน้�ในการจัดั์กิจักรรมของตน สามารถเข้ยนอ้เมลขอใช้ ้

ตราสญัลกัษณ์โด์ยแจั้งรายละเอ้ยด์ทู้�เก้�ยวข้องได์้ทู้� contact@thaiswiss90years.org
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ป็ระธ์านทูักทูาย
สวััสดีีสมาชิิกชิาวัช้ิางเผืือกและชิาวัช้ิางน้้อยผ้้ืรััก
การัอ่าน้มาน้าน้กว่ัา 10 ปีี วัารัสารัช้ิางเผืือกปัีกษ์์นี้�  
มีเรืั�องรัาวัหลากหลายมากมายให้ท่่าน้ชืิ�น้ชิม ผ้้ืเขีียน้
มือใหม่หัดีขัีบใน้หลายๆ คอลัมน์้ตัั้�งใจผืลิตั้ผืลงาน้และ
ท่ำงาน้นี้�อย่างสนุ้กสน้าน้เพืื่�อปีรัะโยชิน์้แก่ทุ่กท่่าน้  

วัารัสารัช้ิางเผืือกมีหัวัข้ีอที่�จะสื�อสารัใน้วัารัะก้าวัเข้ีาปีี
ที่� 11 สมาคมช้ิางเผืือกและโรังเรีัยน้ช้ิางน้้อยยังคง 
เป็ีน้ศู้น้ย์รัวัมคน้ไท่ยใน้ปีรัะเท่ศูสวิัตั้เซอร์ัแลน้ด์ี ร่ัวัมกัน้
สร้ัางกิจกรัรัมดีีๆ ให้แก่ครัอบครััวัสองวััฒน้ธรัรัม 

โดียเฉพื่าะด้ีาน้ภาษ์าและวััฒน้ธรัรัม สิ�งที่�พื่วักเรัา 
ทุ่กคน้ต้ั้องช่ิวัยกัน้ถ่่ายท่อดีให้เยาวัชิน้รุ่ัน้หลังกัน้ต่ั้อไปี 

และอยากจะสื�อสารัไปีถึ่งบุคลากรัที่�แยกย้ายกัน้ไปีท่ำงาน้ใน้พืื่�น้ที่�ต่ั้างๆ ทุ่กท่่าน้ยังมีเพืื่�อน้ๆ ที่�
ท่ำงาน้คล้ายกัน้อย่้ พื่วักเรัายังแลกเปีลี�ยน้ปีรัะสบการัณ์์ แสดีงควัามคิดีเห็น้ รัวัมทั่�งฝาก 
ควัามรัะลึกถึ่งกัน้ได้ีน้ะคะ ไม่ว่ัาท่่าน้จะอย่้ที่�ใดี ไม่มีใครัโดีดีเดีี�ยวัค่ะ

ใน้วัารัสารัปัีกษ์์นี้� เสน้อแน้วัแปีลกใหม่ให้ท่่าน้ผ้้ืรัักการัอ่าน้ติั้ดีตั้าม หากท่่าน้ใดีมีเรืั�องรัาวัดีีๆ อย่า
เก็บเงียบไว้ั ส่งมาแบ่งปัีน้กัน้น้ะคะ ถึ่งเวัลาแล้วัที่�ชิาวัช้ิางเผืือกและช้ิางน้้อย ผ้้ืท่ำงาน้หนั้กเพืื่�อด้ีแล
คุณ์ภาพื่ชีิวิัตั้ขีองปีรัะชิาชิน้ส่วัน้ใหญ่่ใน้ปีรัะเท่ศูนี้�จะมีเวัที่แสดีงออก แสดีงผืลงาน้ รัวัมถึ่งปีรัะกาศู
ศัูกยภาพื่ และเน้้น้ยำ�าถึ่งภารัะและควัามสำคัญ่ขีองพื่วักเรัา วัารัสารัช้ิางเผืือกจะเป็ีน้สื�อหนึ้�งที่� 
ท่ำหน้้าที่�น้ำเสน้อสิ�งธรัรัมดีาแต่ั้ยิ�งใหญ่่เหล่านั้�น้ให้มองเห็น้ได้ีชัิดีเจน้ยิ�งขึี�น้ค่ะ พื่วักเรัากำลังท่ำสิ�งที่�
เรีัยกว่ัาท่ดีแท่น้คุณ์แผ่ืน้ดิีน้ ตั้อบแท่น้คุณ์วิัชิาชีิพื่ เรัามาร่ัวัมกัน้ท่ำสิ�งดีีๆ ให้ชีิวิัตั้กัน้น้ะคะ

พื่บคอลัมน์้ใหม่ๆ ที่�น่้าสน้ใจ ทั่�งเรืั�องขีำขัีน้ เกมและงาน้ปีรัะดิีษ์ฐ์์โดียคร้ัแจง คอลัมน์้ช้ิางพื่ลาย 
ไปีเยี�ยมที่�จะพื่าไปีพื่บเหล่าบุคคลที่�ปีรัะสบควัามสำเร็ัจใน้การัท่ำงาน้ใน้ปีรัะเท่ศูสวิัตั้เซอร์ัแลน้ด์ี พื่ร้ัอม
เยี�ยมชิมสถ่าน้ที่�เลิศูลำ�ามรัดีกโลกที่�ควัรัอนุ้รัักษ์์ คอลัมน์้แง่งามใน้ชีิวิัตั้ปีรัะจำวััน้โดียคร้ัแก้วั และเรืั�อง
น่้าร้้ัอีกมากมายเป็ีน้ขีองแถ่มใน้เล่มนี้�  แล้วัพื่บกัน้ใหม่น้ะคะ

รัักใน้สิ�งที่�ท่ำ จำใน้สิ�งที่�ดีี ตั้ลอดีกาล 
ด้ีวัยรััก

อัญ่ชิลี  อ่วัมปีลิก

นัักเขีียนั: 
เร่�องเล่าในรั�วโรงเรียน: Anchalee Aumplik
เร่�องขำาขัน & เกม/ประดิษฐ์์: Napaporn Walter
ภาพิกิจ้กรรมสมาคม: Napaporn Walter
ช้้างพิลายไปเยี�ยม: Tassani Jaknowan
แง่งามในชี้วิตประจ้ำาวัน: Anutsara Spoetl
เร่�องน่าร้้: Natrada Kittikhundecha
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เรื�องเล่าในรั�วโรงเร้ยน
โด์ย อญัช้ล้  อ่วมป็ลิก ขอต้อนรบัิสมาช้ิกรุ่นใหม่

เข้าสู่รั�วโรงเร้ยนช้้างน้อย
ป็ีการศึ่กษา 2021-2022 

กิจกรัรัมแรักขีองโรังเรัียน้ใน้วััน้เสารั์ท่ี� 5 กัน้ยายน้ท่ี�ผื่าน้มา คือวััน้ปีรัะชิุมผื้้ปีกครัอง ณ์ ศู้น้ย์
บริัการัปีรัะชิาชิน้บุคเฮก มีผื้้ปีกครัองนั้กเรัียน้รัะดีับหนึ้�งไดี้รั่วัมท่ำควัามรั้้ จักกัน้ดี้วัย
บรัรัยากาศูที่�เป็ีน้กัน้เอง มีการัแน้ะน้ำตัั้วัและบอกเล่าควัามคาดีหวัังใน้การัส่งล้กมาเรีัยน้ภาษ์าไท่ย
ท่ี�โรังเรีัยน้ชิ้างน้้อย แตั้่ละครัอบครััวัก็มีคำตั้อบแตั้กตั้่างกัน้ไปี แตั้่มีสิ�งหนึ้�งท่ี�คล้ายกัน้คือ 
อยากปีล้กฝังให้ล้กหลาน้ไดี้เรัียน้ภาษ์าแม่ การัท่ี�เดี็กไดี้เรัียน้ร้้ัหลากหลายภาษ์าจะท่ำให้เดี็กมี
โอกาสน้ำไปีใชิ้ใน้ชิีวัิตั้ปีรัะจำวััน้ และช่ิวัยให้พื่วักเขีาเขี้ากับควัามเปี็น้อย่้ใน้ท่ั�งสองวััฒน้ธรัรัม
ไดี้ง่ายขีึ�น้ใน้อน้าคตั้ ภาษ์าจะช่ิวัยให้พื่วักเขีาไดี้เปีิดีโลกให้กวั้างยิ�งขีึ�น้ และเป็ีน้คน้ดีีใน้สังคม
สองวััฒน้ธรัรัมอย่างพื่วักเรัา

ใน้วััน้เสารั์และอาท่ิตั้ย์ท่ี� 18-19 กัน้ยายน้ คณ์ะครั้อาสาและตั้ัวัแท่น้น้ักเรัียน้โรังเรัียน้ชิ้างน้้อย 
เดีิน้ท่างไปีรั่วัมกิจกรัรัมเพื่ิ�มท่ักษ์ะท่างวัิชิาการั ครัั�งท่ี� 3 และกีฬาสาน้สัมพื่ัน้ธ์ 2021 ณ์ 
Evangelische Mittelschule Schiers, 7220 Schiers
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ขีอแสดีงควัามยิน้ดีีและขีอบคุณ์นั้กเรีัยน้ท่ี�
สละ เวัลามาร่ัวัมกิจกรัรัมเพิื่�มท่ักษ์ะท่าง
วัิชิาการั อีกท่ั�งไดี้แสดีงควัามสามารัถ่และ
ควั้ารัางวััลชิน้ะเลิศูจากการัแขี่งขีัน้หลาย
ปีรัะเภท่มาฝากเพืื่�อน้ๆ ชิาวัชิ้างน้้อยด้ีวัย 
ขีอชิื�น้ชิมน้้องไวัโน้น่้า เฟรังกี� ได้ีรัับรัางวััลท่ี� 
1 จากการัปีรัะกวัดีการัคัดีลายมือ รัะดีับอายุ 
13 ปีีขีึ�น้ไปี และน้้องธฤตั้ิมา น้ัน้คา ไดี้รัับ
รัางวััลท่ี� 1 จากการัปีรัะกวัดีตั้อบปีัญ่หา
เกี�ยวักับเมืองไท่ย รัะดีับอายุ 13 ปีีขีึ�น้ไปี

ขีอชิื�น้ชิมน้้องจิดีาภา ปีาดี้วัง ไดี้รัับรัางวััลท่ี� 
1 จากการัปีรัะกวัดีขีับรั้องท่ำน้องเสน้าะ 
รัะดัีบอายุ 6-8 ปีี และการัปีรัะกวัดีขัีบรั้อง
เพื่ลงล้กทุ่่งไท่ย รัะดีับอายุ 6-8 ปีี ด้ีวัย
เพื่ลงฝน้เท่ลงมา ส่วัน้การัปีรัะกวัดีขัีบรั้อง
เพื่ลงล้กทุ่่งไท่ย รัะดีับอายุ 9-12 ปีี น้้อง
อลิน้ โกรัซอ ไดี้รัับรัางวััลท่ี� 1 จากเพื่ลงหน้ ้
ไม่ยอม ขีณ์ะท่ี� น้้องเอ็มมาและน้้องอาเมลี� 
คาเดีน้ ได้ีรัับรัางวััลที่� 2 จากเพื่ลงหนุ่้มน้าข้ีาวั
สาวัน้าเกลือ ส่วัน้รัางวััลท่ี� 3 ตั้กเปี็น้ขีอง
น้้องโอเดีร์ั   ปีวัรัปีรััชิญ์่   วิัมาร์ั จากเพื่ลงคิดีเลขี

ส่วัน้นั้กแสดีงหางเครืั�องท่ี�มาร่ัวัมสรั้างสีสัน้
และควัามสนุ้กสน้าน้ใน้งาน้ น้ำท่ีมน้ักเตั้้น้
จากนั้กเรีัยน้โรังเรีัยน้ช้ิางน้้อย ขีอปีรับมือให้
น้้องคาญ่่า   กะเมือรั์ น้้องอน้ิตั้า ฮอรั์วัาท่ 
น้้องโอเดีร์ั   ปีวัรัปีรััชิญ่์   วัิมารั์ น้้องนี้น้่า 
เบลลาอีโตั้ น้้องเซรัีน้่า พื่้น้ภัย และน้้อง 
วัิเวัียน้ ท่รัอลเลอรั์  

น้อกจากนี้� คณ์ะตัั้วัแท่น้ยังได้ีรัับปีรัะกาศูนี้ยบัตั้รั
จากการัเขี้าร่ัวัมกิจกรัรัมเพิื่�มท่ักษ์ะท่าง
วัิชิาการั ครัั�งท่ี� 3 จากท่่าน้ท่้ตั้จักรัี ศูรัีชิวัน้ะ 
เอกอัครัาชิท่้ตั้ไท่ย ณ์ กรัุงเบิร์ัน้ ปีรัะเท่ศู 
สวิัตั้เซอรั์แลน้ด์ี เพืื่�อเปี็น้เกียรัตั้ิใน้การัเข้ีา
รั่วัมกิจกรัรัมครัั�งนี้� ต้ั้องขีอแสดีงควัามยิน้ดีี
กับคณ์ะคร้ัอาสาและตั้ัวัแท่น้น้ักเรัียน้โรังเรีัยน้
ชิ้างน้้อยดี้วัยค่ะ
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และใน้ทุ่กๆ ปีีนั้�น้ เรัาจะพื่ลาดีไม่ได้ีกับกิจกรัรัมถ่่ายร้ัปีปีรัะจำ 
ปีีการัศึูกษ์า เพืื่�อต้ั้อน้รัับน้้องใหม่ขีองปีี 2021-2022 จาก
นั้กเรีัยน้ทุ่กรัะดีับชิั�น้ บรัรัยายกาศูกิจกรัรัมนั้�น้เหมือน้จับปี้ใส่
กรัะดี้งเลยท่ีเดีียวั

ปีีนี้�ท่างโรังเรีัยน้เลือกธีมสีแดีง ขีาวั และน้ำ�าเงิน้ เปี็น้ธงชิาตั้ิไท่ย
และธงชิาตั้ิสวัิสแบบผืสมผืสาน้กัน้ คงจะตั้้องด้ีให้ออกน้ะคะวั่าเปี็น้
ธงชิาตั้ิขีองปีรัะเท่ศูใดี เดี็กๆ ให้ควัามรั่วัมมือเปี็น้อย่างดีี ชิ่างภาพื่
ฝีมือขีั�น้เท่พื่ไดี้เก็บภาพื่รัวัมอัน้น้่าปีรัะท่ับใจ และส่งผื่าน้มายัง
วัารัสารัฉบับน้ี�ให้ทุ่กคน้ไดี้ชิื�น้ชิมกัน้ดี้วัยค่ะ
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LOY KRATHONG
FESTIVAL 2021

กิจักรรม
วันลอยกระทูง

ท่างคณ์ะครั้และโรังเรัียน้ชิ้างน้้อย 
จัดีงาน้วััน้ลอยกรัะท่งขีึ�น้ใน้วััน้

เสารั์ท่ี� 20 พื่ฤศูจิกายน้ ท่ี�ผื่าน้มา ณ์ 
ศู้น้ย์บรัิการัปีรัะชิาชิน้บุคเฮก คณ์ะคร้ั

อาสา ผื้้ปีกครัอง และน้ักเรัียน้โรังเรัียน้ชิ้างน้้อย
ตั้่างปีรัะดิีษ์ฐ์์กรัะท่งดี้วัยใบไม้ เน้้น้ใชิ้
อุปีกรัณ์์ท่ี�ชิ่วัยลดีโลกร้ัอน้ บ้างก็
รั ะบายสีห รืัอวัาดีภาพื่วััน้ 

ลอยกรัะท่งตั้ามจิตั้น้าการั
ขีองแตั้่ล ะคน้ เหล่ า

คุณ์คร้ัแตั้่งกายชุิดี
ไท่ย และน้ำน้ักเรัียน้
จำลองสถ่าน้การัณ์์ใน้
วััน้ลอยกรัะท่ง เพืื่�อร่ัวัม
สืบสาน้ปีรัะเพื่ณี์ท่ี�คน้ไท่ย
ได้ีปีฏิิบัตั้ิกัน้มาแตั้่โบรัาณ์
ให้คงอย้่กับเดี็กๆ รัุ่น้ตั้่อไปี
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ท่้ายสุดีใน้ปีักษ์์น้ี� เรัามีขี่าวัปีรัะชิาสัมพื่ัน้ธ์มาฝาก เน้ื�องใน้วััน้พื่่อแห่งชิาตั้ิและวััน้ปีีใหม่ท่ี�กำลัง 
จะมาเยือน้ สมาคมชิ้างเผืือกและโรังเรัียน้ชิ้างน้้อยขีอเชิิญ่ชิวัน้สมาชิิกและผื้้สน้ใจดี้าน้สุขีภาพื่
มาเสรัิมควัามรั้้และฟังคำแน้ะน้ำเรัื�องโรัคยอดีฮิตั้ขีองคน้ไท่ย โดีย น้พื่. ธีรัศูักดีิ� ตั้ั�งวังษ์์เลิศู 
จากแผืน้กไตั้ กองอายุรักรัรัม รัพื่. พื่รัะมงกุฏิเกล้า และเตั้ิมพื่ลังบวักเพื่ื�อการัดีำเน้ิน้ชีิวัิตั้
อย่างรัาบรัื�น้และเสรัิมสรั้างจิตั้ใจให้แขี็งแรังตั้่อไปี โดีย ผืศู. พื่ญ่. ชิน้กาน้ตั้์  ชิัชิวัาลา สาขีา
จิตั้เวัชิศูาสตั้รั์ คณ์ะแพื่ท่ย์ศูาสตั้รั์ ม.สงขีลาน้ครัิน้ท่รั์ ใน้เดีือน้ธัน้วัาคมน้ี� รัอตั้ิดีตั้ามขี่าวักัน้
น้ะคะ
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เช้้าวัันเสาร์์  ณ  ห้้องเรี์ยน
สวััสดีีร์ะดัีบห้ก  โร์งเรี์ยน
ช้้างนอ้ย
ครู์แจง:  วัันนี� ครู์อยากขอให้้
นักเรี์ยนเงียบทีี่�สุดี  เพร์าะครู์
ปวัดีหั้วัมากเห้ลืือเกินค่ะ
น้องช้้างน้อย:   ขอโที่ษครั์บ 
ที่ำาไมคุณครู์ไม่ที่ำาอย่างแม่ของ
ผมเวัลืาปวัดีหั้วัล่ืะครั์บ
ครู์แจง:  แม่ของเธอที่ำายังไง
เห้ร์อ
นอ้งช้้างนอ้ย: แม่จะสั�งให้้ผมไป
เล่ืนข้างนอกครั์บ

วัันเสาร์์ถััดีมา  ณ  โร์งเรี์ยน 
ช้้างน้อย  นักเรี์ยนไดี้เรี์ยนรู้์
เรื์�องสัตว์ัต่างๆ  แลืะครู์จุ�บให้้
นักเรี์ยนวัาดีรู์ปสัตว์ัมาส่ง  แต่
นอ้งช้้างนอ้ยกลัืบส่งกร์ะดีาษ
เปล่ืา
ครู์จุ�บ: ที่ำาไมไม่วัาดีรู์ปส่งครู์คะ
นอ้งช้้างนอ้ย: ผมวัาดีแล้ืวัครั์บ
ครู์จุ�บ: เธอวัาดีรู์ปอะไร์
นอ้งช้้างนอ้ย: รู์ปวััวักินห้ญ้้าครั์บ
ครู์จุ�บ: แล้ืวัวััวัอยู่ไห้นคะ
นอ้งช้้างนอ้ย:  วััวักินห้ญ้้าห้มดีแล้ืวั 
มันเลืยเดิีนไปกินทีี่�อื�นครั์บ

เรื�องขำขัน
โด์ย นภาพัร วลัเทูอร์
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เกม/งานป็ระด์ิษฐ์์
โด์ย นภาพัร วลัเทูอร์

ขอขอบคุณ Facebook: ห้้องสื�อ ครู์ฉััตร์ มา ณ ทีี่�นี�ค่ะ
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ภาพักิจักรรมสมาคม
โด์ย นภาพัร วลัเทูอร์

ร์อยยิ�มปร์ะจำาปักษ์ร์อยยิ�มปร์ะจำาปักษ์

เห้ล่ืาช้้างนอ้ยเห้ล่ืาช้้างนอ้ย
ปี 2021-2022 จ้าปี 2021-2022 จ้า

ครู์อาสาช้้างนอ้ยเข้าร่์วัมกิจกร์ร์มครู์อาสาช้้างนอ้ยเข้าร่์วัมกิจกร์ร์ม

สานสัมพันธ์ครู์ไที่ยสานสัมพันธ์ครู์ไที่ย

ในสวิัตเซอร์์แลืนด์ี 2021ในสวิัตเซอร์์แลืนด์ี 2021
ทุี่กคนยิ�มแย้มแจ่มใสทุี่กคนยิ�มแย้มแจ่มใส
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บร์ร์ยากาศบร์ร์ยากาศ
การ์เรี์ยนการ์สอนการ์เรี์ยนการ์สอน

ตั�งใจเรี์ยนกันสุดีๆ
ตั�งใจเรี์ยนกันสุดีๆคุณครู์ชื้�นใจคุณครู์ชื้�นใจ

บร์ร์ยากาศวัันฮาโลืวีันบร์ร์ยากาศวัันฮาโลืวีันแต่งห้นา้ให้้นอ้งๆ ช้้างนอ้ย
แต่งห้นา้ให้้นอ้งๆ ช้้างนอ้ย

ตัวัแที่นนักเรี์ยน แช้มป์กิจกร์ร์มตัวัแที่นนักเรี์ยน แช้มป์กิจกร์ร์ม
ลูืกทุ่ี่งไที่ย งานทัี่กษะที่างวิัช้าการ์ลูืกทุ่ี่งไที่ย งานทัี่กษะที่างวิัช้าการ์

ครั์�งทีี่� 3ครั์�งทีี่� 3
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ช้้างพัลายไป็เย้�ยม
โด์ย ทูศัึน้ย์ จักัรโนวรรณ
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สวััสดีีผื้้รัักการัอ่าน้ทุ่กท่่าน้ สำหรัับปีักษ์์น้ี� 
ชิ้างพื่ลายไปีเยี�ยมขีอเสน้อเรืั�องรัาวัท่ี� 
น้่าสน้ใจจากเจ้าขีองธุรักิจโรังแรัม Rätia 
รั้าน้อาหารัไท่ย และธุรักิจอสังหารัิมท่รััพื่ย์ 
ตั้ั�งอย้่ท่ี� Bahhhofstrasse 4, 7477 
Filisur, Switzerland ขีองคุณ์จุฬารััตั้น้์  
ท่ิพื่รััตั้น้์ หรัือ คุณ์จุ�ม 

คุณ์จุ�มเกิดีท่ี�จังหวััดีสกลน้ครั สามีเปี็น้ชิาวัสวัิสฯ 
และย้ายมาอย่้ท่ี�ปีรัะเท่ศูสวิัตั้เซอร์ัแลน้ด์ีน้าน้กว่ัา 
20 ปีี คุณ์จุ�มเล่าถ่ึงเส้น้ท่างจุดีปีรัะกายขีองการั
เปีิดีกิจการัโรังแรัม ส่้การัเปี็น้ผื้้บริัหารัโรังแรัม 
Rätia วั่า เนื้�องดี้วัยตั้น้เคยมีปีรัะสบการัณ์์ท่ี� 
ตั้รังสาย และช่ิวังมาอย้่ท่ี�ปีรัะเท่ศูสวัิตั้เซอร์ัแลน้ด์ี
ไดี้มีโอกาสท่ำงาน้ตั้รัวัจสอบควับคุมดี้าน้อาหารั 
น้อกจากนี้� สามียังท่ำงาน้ด้ีาน้อสังหาริัมท่รััพื่ย์ 
จึงจุดีปีรัะกายการัท่ำงาน้ด้ีาน้รั้าน้อาหารัและ
โรังแรัม จากน้ั�น้จึงสาน้ฝัน้ใน้สิ�งท่ี�ใจอยาก

คุณ์จุ�มและสามีตั้ัดีสิน้ใจ Takeover โรังแรัม 
Rätia ซึ�งเปี็น้โรังแรัมเก่าแก่ท่ี�มีชืิ�อเสียง จัดีตั้ั�ง 
อย่้ใน้เขีตั้บริัเวัณ์ท่่องเท่ี�ยวัท่ี�จัดีให้ เปี็น้หนึ้�งใน้
มรัดีกโลกขีององค์การั Unesco ปีรัะกอบดี้วัย
สะพื่าน้เก่าแก่ ดีอกกล้วัยไม้ “รัองเท้่าน้ารีั” ไม้
พื่ัน้ธุ์ท่ี�หายากมากและมีการัสงวัน้พื่ัน้ธุ์อย่าง
เคร่ังครััดี แถ่มมีท่ริัปีเดีิน้ท่างดี้วัยรัถ่ไฟขีบวัน้
พื่ิเศูษ์หัวัเครืั�องจักรัโบรัาณ์รัะบบไอน้ำ�า ซึ�งหัวัรัถ่
จักรัมีลักษ์ณ์ะคล้ายหัวัจรัะเขี้ โดียรัถ่ไฟขีบวัน้นี้�
จะออกวัิ�งใน้กรัณ์ีพื่ิเศูษ์เท่่าน้ั�น้
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ใน้ชิ่วังเริั�มธุรักิจใหม่ๆ คุณ์จุ�มยังตั้้อง
อาศูัยเท่คน้ิคการัแน้ะน้ำล้กค้าเก่าๆ ให้
กลับมาใชิ้บริัการั แตั้่ก็ผื่าน้ไปีไดี้ด้ีวัยดีี 
สิ�งท่ี�สำคัญ่ใน้การัท่ำงาน้ด้ีาน้นี้�คือ “การั
ให้บรัิการัท่ี�ปีรัะท่ับใจแก่ล้กค้า” และสิ�งท่ี�
พื่ลาดีไม่ไดี้คือ “การัจำชิื�อขีองล้กค้า” 
คุณ์จุ�มเน้้น้ยำ�าใน้ปีรัะเดี็น้น้ี�เปี็น้อย่างมาก  

ใน้ชิ่วังโควัิดี 19 ท่ี�ผื่าน้มา ท่างร้ัาน้ไดี้
รัับผืลกรัะท่บต่ั้อรัายไดี้หลักขีองโรังแรัม
เปี็น้อย่างมาก แม้วั่ารััฐ์บาลขีองปีรัะเท่ศู 
สวัิตั้เซอรั์แลน้ด์ีจะเขี้ามาชิ่วัยเหลือก็ตั้าม 
ท่างโรังแรัมมีการัปีรัับเปีลี�ยน้การับรัิหารั
งาน้ขีองพื่นั้กงาน้ ท่ำให้มีงาน้น้้อยลง 

รัวัมถ่ึงปีฏิิบัตั้ิตั้ามมาตั้รัการัขีองสวิัสฯ 
อย่างเคร่ังครััดี และเพืื่�อปีรัะคองธุรักิจให้
ทุ่กคน้อย่้รัอดีนั้�น้ ไดี้มีการัปีรัับกลยุท่ธ์
คือ ตั้้องพื่ยายามเขี้าใจล้กค้า สรั้างควัาม
สัมพื่ัน้ธ์และมิตั้รัภาพื่เปี็น้อย่างดีี มีควัาม
เปี็น้กัน้เอง มีการัปีรัะชิาสัมพื่ัน้ธ์ใน้หม่้
เพื่ื�อน้ๆ เพืื่�อสร้ัางโอกาสใน้การัใชิ้บริัการั
ขีองโรังแรัมใน้โอกาสหน้้า เมื�อล้กค้าร้้ัสึก
ดีีและปีรัะท่ับใจ ผืลลัพื่ธ์ท่ี�ตั้ามมาจะเปี็น้
เครืั�องพื่ิส้จน้์วั่าเรัาท่ำหน้้าท่ี�ตั้รังนี้�ได้ีดีีและ
มีปีรัะสิท่ธิภาพื่

และสิ�งทู้�ผืู้อ่านจัะพัลาด์ไม่ได้์เลยคือ 
“การออกทูริป็ช้มมรด์กโลก” นั�นเอง
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“สิ�งที่่�สำคญั“สิ�งที่่�สำคญั
ในการที่ำงานดิ้านน่�ค่อในการที่ำงานดิ้านน่�ค่อ

การให้้บริการที่่�ประที่บัใจแก่ล้กค้า”การให้้บริการที่่�ประที่บัใจแก่ล้กค้า”
คุณจุ�ม (จุฬารตัน์ ที่ิพรตัน์)คุณจุ�ม (จุฬารตัน์ ที่ิพรตัน์)



18

ชิ่วังแรักขีองการัเดิีน้ท่างโดียรัถ่ไฟ เป็ีน้การัวัิ�งขีน้าบท่ิวัท่ัศูน์้สองขี้างท่างบน้รัะยะท่าง 
60 กิโลเมตั้รั ใชิ้เวัลาท่ั�งหมดี 2 ชิั�วัโมง ซึ�งถ่ือวั่าไม่น้าน้เกิน้ไปีสำหรัับการัน้ั�งรัถ่ไฟ 
ผื้้โดียสารัจะไดี้ลัดีเลาะไปีบน้เส้น้ท่างท่ี�คดีเคี�ยวัและเพื่ลิดีเพื่ลิน้ไปีกับภ้มิปีรัะเท่ศูท่ี�งดีงาม
ขีองภ้มิภาค Upper Engadin ซึ�งมีท่ั�งทุ่่งหญ่้า ปี่าไม้ น้ำ�าตั้กสีฟ้าใส และปีรัาสาท่
โบรัาณ์หลายหลังท่ี�ตั้ั�งอย่้อย่างโดีดีเดีี�ยวั โดียมีฉากหลังเป็ีน้เท่ือกเขีาสุดีตั้รัะการัตั้า 
เปี็น้ท่ัศูน้ียภาพื่ท่ี�งดีงามเหน้ือกาลเวัลา และให้ควัามรั้้สึกรัาวักับไดี้ย้อน้กลับไปีใน้อดีีตั้

เริ�มต้นการเดิินที่าง
จาก Thusis

เริ�มต้นการเดิินที่าง
จาก Thusis
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เมื�อรัถ่ไฟวัิ�งผื่าน้เมือง Tiefencastel 
ไปีไดี้สักพื่ัก ผื้้โดียสารัจะเดิีน้ท่างมาถึ่ง 
Landwasser Viaduct (หนึ้� ง ใน้ 
UNESCO’s World Heritage site ขีอง
เส้น้ท่างน้ี�) สะพื่าน้รัถ่ไฟท่ี�มีโครังสรั้างแบบ
โค้ง (arch) ซึ�งน้ับเปี็น้สุดียอดีขีองการั 
ออกแบบโครังสรั้างท่างรัถ่ไฟ ซึ�งถ่้กสรั้าง
ขีึ�น้ใน้ปีี 1901 ดี้วัยหิน้ปี้น้ท่ั�งหมดี สะพื่าน้
น้ี�มีควัามส้งจากพื่ึ�น้ 65 เมตั้รั ซึ�งหาก
มองลงไปีจะเห็น้แม่น้ำ�า Landwasser 
ไ หล ผ่ื าน้อ ย่้ เ บื� อ ง ล่ า ง  เ รีั ยก ไ ดี้ วั่ า 
เปี็น้ปีรัะสบการัณ์์ท่ี�น้่าปีรัะท่ับใจและน่้า
หวัาดี เ สียวั ใน้ เวัลา เ ดีียวั กัน้ แ ต่ั้ น่้ า
เสียดีายท่ี�ชิ่วังเวัลาใน้การัชิื�น้ชิมควัาม
งามขีองพื่ื�น้ท่ี�น้ี�น้ั�น้แสน้สั�น้ เพื่รัาะรัถ่ไฟจะ
ใชิ้รัะยะเวัลาเพื่ียง 45 วัิน้าท่ีใน้การัวัิ�ง
ผื่าน้ Landwasser Viaduct ก่อน้จะน้ำ
ผื้้โดียสารัเขี้าส้่ควัามมืดีขีองอุโมงค์ภ้เขีา

สำหรัับผ้้ืท่ี�สน้ใจท่ำธุรักิจรั้าน้อาหารัหรืัอ
โรังแรัม คุณ์จุ�มยิน้ดีีให้คำปีรัึกษ์าฟรัี และ
หากสน้ใจท่ำท่ริัปีพื่รั้อมท่ี�พื่ักเปี็น้กลุ่มหรัือ
ครัอบครััวั สามารัถ่ติั้ดีต่ั้อคุณ์จุ�มได้ีท่ี� 
Bahnhofstrasse 4, 7477 Filisur, 
Switzerland โท่รั: +41814041105 
อีเมล: info@raetia.ch หรัือเวั็บไซตั้์ 

https://hotel-restaurant-raetia.ch/  
ใน้รัาคาพิื่เศูษ์ พื่ร้ัอมยิน้ดีีจะเป็ีน้ไกดี์น้ำ
เท่ี�ยวัหรัือแน้ะน้ำการัเดีิน้ท่าง

คุณ์จุ�มมีควัามยิน้ดีีเปี็น้อย่างยิ�งท่ี� ไดี้มี
โอกาสตั้้อน้รัับท่ีมงาน้สมาคมชิ้างเผืือก
แล ะท่ี มงาน้ชิ้ า งพื่ลาย ไปี เ ยี� ยมดี้ วัย
บรัรัยากาศูท่ี�เปี็น้กัน้เอง

ท่ีมงาน้เองก็รั้้สึกปีรัะท่ับใจใน้การัต้ั้อน้รัับ
ขีองคุณ์จุ�มเชิ่น้กัน้ ขีอขีอบคุณ์คุณ์จุ�มท่ี�
อนุ้ญ่าตั้ให้พื่วักเรัาไดี้บอกเล่าเรืั�องรัาวั
ตั้ลอดีเส้น้ท่างชิีวัิตั้ท่ี�ปีรัะสบควัามสำเร็ัจ
ใน้ปีรัะ เท่ศูสวัิตั้ เซอร์ัแลน้ด์ี จน้ท่ำให้ 
คน้ไท่ยไดี้รั้้จักสถ่าน้ท่ี�ท่่องเท่ี�ยวัพื่รั้อม
ท่ี�พัื่กท่ี�ท่ำให้พื่วักเรัาร้้ัสึกอบอุ่น้ เปีรีัยบ
เหมือน้อย้่เมืองไท่ยเลยก็วั่าไดี้
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แง่งามในช้้วิตป็ระจัำวัน
โด์ย  อนุสสรา  แสงใส  ช้เพัิทูเทูิล  

“มนุษย์เป็็นสัตว์สังคม”  แน่นอนว่าเราต้องการเข้า
สังคมและเร้ยนรู้ทู้�จัะเข้าสังคมมาตั�งแต่ลืมตาดู์โลก   
เราต่างเร้ยนรู้หาวิธ์้สร้างความสัมพัันธ์์กับิคน 
รอบิข้าง เร้ยนรู้ทู้�จัะได์้รบัิความรกัจัากใครบิางคน

แตั้่หลายครัั�ง  เรัากลับทุ่กขี์ใจเพื่รัาะควัามสัมพื่ัน้ธ์นั้�น้
ยำ�าแย่  หรัือไม่ก็ ไปีอย่้ใน้สภาพื่แวัดีล้อมขีองคน้ท่ี� 
ไม่ถ้่กใจเรัาเอาเสียเลย  แล้วัท่ำอย่างไรัเรัาถ่ึงจะพื่อใจ 
สุขีใจไดี้กับทุ่กควัามสัมพื่ัน้ธ์ท่ี�เกิดีขีึ�น้ใน้ชิีวัิตั้ล่ะ

เรื่ามาล่อง  “มองเห็็นใน 
แง่งามของแต่ละคน   ไวิ้ใจ
บางคน   และไม่เกล่ยดิใคร
เลย” กนัเถอะ
 
เพื่ื�อน้มนุ้ษ์ย์ทุ่กคน้ตั้่างเปี็น้เพื่ื�อน้เกิดี แก่ เจ็บ ตั้าย
ดี้วัยกัน้ท่ั�งหมดีท่ั�งสิ�น้ แม้เรัาจะตั้่างกัน้บ้าง แตั้่ก็มี
ส่วัน้ท่ี�เหมือน้กัน้หมดีคือ ไม่มีใครัพ้ื่น้จาก 4 สิ�งนี้�ไปี
ไดี้ ดีังนั้�น้จะมัวัมาโกรัธเกลียดีกัน้ก็เสียเวัลาเปีล่า 
เรัาตั้่างเปี็น้มนุ้ษ์ย์ผื้้เผืชิิญ่สิ�งเดีียวักัน้ หัน้มารัักใครั ่
มีเมตั้ตั้าตั้่อกัน้จะส่งผืลดีีท่ั�งตั้่อตั้ัวัเรัาและผื้้อื�น้

และแม้วั่าเรัาจะมองดี้าน้บวักกับทุ่กคน้ไดี้แล้วั แตั้่ก็
ควัรัไวั้ใจกับเพื่ียงบางคน้ โดียใชิ้วัิจารัณ์ญ่าณ์และ
สตั้ิใน้การัวิัเครัาะห์ไตั้ร่ัตั้รัองวั่าควัรัเชิื�อใจคน้ไหน้ 
ใน้สถ่าน้การัณ์์ใดี เพื่ื�อให้เรัาไม่ตั้้องทุ่กขี์ใจภายหลัง

และสุดีท่้าย ไม่เกลียดีใครัเลย การัโกรัธเกลียดีนั้�น้ 
น้ำมาซึ�งควัามทุ่กขี์ตั้่อท่ั�งผื้้เกลียดีและผ้้ืถ้่กเกลียดี 
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อีกท่ั�งใน้ท่างกายภาพื่ขีองมนุ้ษ์ย์จะมีการัหลั�งสารัเคม ี
มาท่ำลายรั่างกายขีณ์ะท่ี� เรัาโกรัธหรัือเกลียดีขีึ�น้ 
ส่งผืลเสียต่ั้อท่ั�งสุขีภาพื่กายและสุขีภาพื่จิตั้ เรีัยกได้ี
วั่า ควัามทุ่กขี์เกิดีขีึ�น้โดียทั่น้ที่เมื�อเรัาเริั�มเกลียดีใครั
สักคน้

หากเรัายึดีถื่อหลักการั "มองเห็น้ใน้แง่งามขีองแต่ั้ละ
คน้ ไวั้ ใจบางคน้ ไม่ เกลียดีใครัเลย" ใน้การัมี
ปีฏิิสัมพื่ัน้ธ์กับผื้้อื�น้ ไม่วั่าคุณ์เจอคน้แบบไหน้เขี้ามา
ใน้ชีิวิัตั้ คุณ์ก็พื่ร้ัอมจะรัักและเมตั้ตั้า มีสตั้ิใน้การั 
สาน้สัมพื่ัน้ธ์ และทุ่กขี์ใจน้้อยลงเมื�อเจอควัามสัมพื่ัน้ธ์
ท่ี�ไม่มีคุณ์ภาพื่

หากสุดีท้่ายแล้วั เรัายังคงตั้กอย้่ใน้ควัามสัมพื่ัน้ธ์ท่ี�
เปี็น้ทุ่กขี์ และรั้้สึกวั่าไดี้พื่ยายามใชิ้หลักการัตั้ามท่ี�ไดี้
กล่าวัไปีขี้างตั้้น้ แต่ั้ก็ยังรั้อน้รัน้และไม่สงบ ก็ควัรั 
เรีัยน้ร้้ัท่ี�จะเอาตั้น้เองออกห่างจากสิ�งเหล่านั้�น้ เพืื่�อ
ถ่น้อมน้ำ�าใจตั้น้เอง และหัน้มาเปี็น้กัลยาณ์มิตั้รัท่ี�ดีีกับ
ตั้น้เองและคน้ใน้ครัอบครััวั

ลองหากิจกรัรัมท่ี�ชิอบท่ำ เพื่รัาะแง่งามขีองสิ�งรัอบ
ตั้ัวัยังคงงดีงามเสมอ เชิ่น้ ใบไม้ท่ี�เปีลี�ยน้สี ธรัรัมชิาตั้ิ
รัอบตั้ัวั บท่ควัามดีีๆ บท่เพื่ลงใน้จังหวัะท่ี�ชิื�น้ชิอบ 
กลิ�น้กาแฟยามเชิ้า หรัือการัเดีิน้ส้ดีอากาศูบริัสุท่ธิ� 
เปี็น้ตั้้น้ 

จงยกเอาหัวัใจตั้น้และควัามรั้้สึกไปีไวั้ใน้ด้ีาน้บวักขีอง
การัดีำรังอย่้เสมอ จำไวั้วั่า เปีลี�ยน้คน้อื�น้นั้�น้ยาก 
เปีลี�ยน้และสรั้างควัามสุขีใน้ใจเรัาจะเกิดีผืลมากกวั่า

* บท่ควัามบางส่วัน้น้ี�ไดี้รัับแรังบัน้ดีาลใจจากหลวังปี้่ดี้่ พื่รัหมปีัญ่โญ่
* ภาพื่โดีย อนุ้สสรัา  แสงใส  ชิเพื่ิท่เท่ิล 



22 www.fisp-zh.chwww.fisp-zh.ch

ลูกของคุณป่วยหรือ
ใหย้าแก่ลูก แมว้า่จะเป็นยาท่ีไม่ตอ้งมีใบสัง่แพทยก์ต็าม ต่อเม่ือได้

รับความเห็นชอบจากแพทยห์รือเภสชักรเท่านั้น

ยาหลายขนาน แมว้า่จะเป็นยาท่ีไม่ตอ้งมีใบสัง่แพทย ์จะออกฤทธ์ิ
กบัเดก็แตกต่างกบัการออกฤทธ์ิในตวัผูใ้หญ่ แมจ้ะใหย้าจ�านวน

นอ้ยกวา่ กอ็าจท�าใหเ้กิดความเสียหายไดด้ว้ยซ�้ า

เรื�องน่ารู้
โด์ย ณฐั์รด์า กิตติคุณเด์ช้า

เมืองหลวังขีองสวิัตั้เซอร์ัแลน้ด์ีคือเมือง Bern 
ซึ�งมีรัากศูัพื่ท่์มาจากคำวั่า “Baren” ใน้ภาษ์า
เยอรัมัน้แปีลว่ัา “หมี” สัตั้วั์ชิน้ิดีนี้�จึงไดี้ เปี็น้
สัญ่ลักษ์ณ์์ขีองเมือง แตั้่ท่ี�มาอาจจะไม่ไดี้น่้ารััก 
มุ้งมิ�งอย่างท่ี�ใครัคิดี

เพื่รัาะเรืั�องรัาวัมีอย่้วั่า อดีีตั้ผื้้ครัองเมืองได้ีตั้ั�ง
ปีณิ์ธาณ์วั่า จะน้ำชิื�อขีองสัตั้วั์ชิน้ิดีแรักท่ี�ล่าไดี้มา
ตั้ั�งเปี็น้ชิื�อเมืองนั้�น้เอง! แตั้่โชิคดีีท่ี�ใน้ปีัจจุบัน้ไม่มี
ก า รั ล่ า หมี แ ล้ วั  แ ล ะ ยั ง มี ก า รั จั ดี ท่ำ ส วัน้
หมี(Barengraben) ซึ�งเป็ีน้บ่อปี้น้ขีน้าดีใหญ่่ 
อัน้รั่มรืั�น้   อย่้ตั้ิดีรัิม
แม่น้ำ�าอาเรัอรั์ เพื่ื�อ
ให้พื่วักเรัาแวัะไปี
เยี�ยมชิมหมีกัน้ 
ไดี้ดี้วัยค่ะ

ทู้�มาของเมืองหม้ (Bern)
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