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สวิตเซอร์แลนด์-ดินแดนแห่งเทือกเขาแอลป์ ประเทศเล็กๆ 

ใจกลางทวีปยุโรปที่คนไทยแทบทุกคนใฝ่ฝันถึง  ด้วยชัยภูมิ 

นี้เองท�าให้สวิตเซอร์แลนด์ประกอบด้วยผู้คนที่ใช้ภาษาพูด 

แตกต่างกัน  เขตแดนที่ติดเยอรมนี ผู ้คนก็จะพูดภาษา 

เยอรมัน  ส่วนที่ติดกับฝรั่งเศส ผู้คนก็ใช้ภาษาฝรั่งเศส เขต 

ทางใต้ที่ติดอิตาลี คนแถบนั้นก็ใช้ภาษาอิตาลี  นอกจาก 

สามภาษานี้แล้วยังมีภาษาโรมานซ์ซึ่งเป็นภาษาสวิสแท้ๆ 

แต่มีคนเพียง 5 หมื่นคนที่อาศัยทางแถบตะวันออกของ 

ประเทศที่ยังคงสื่อสารกันด้วยภาษานี้

สวิตเซอร์แลนด…์
ประเทศที่ทุกคนใฝ่ฝัน

     ณ สถานทีห่นึง่ทีห่วัใจคณุจะรูส้กึสงบและเต้นช้าลง...

ดื่มด�่ากับทิวทัศน์ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน

อัศจรรย์กับทะเลสาบสีมรกต

เพลิดเพลินกับดอกไม้และใบไม้หลากสี

อบอุ่นกับบรรยากาศของบ้านไม้ทรงชาเลต์ในชนบท

ที่ที่ทุกภาพฝันเป็นจริงได้...
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  ภาษาเยอรมนัเป็นภาษายอดนยิมทีส่ดุ ผูค้นประมาณ 

65% ของประเทศใช้ภาษานี้ และประมาณ 20% ใช้ภาษา 

ฝรั่งเศส  ส่วนภาษาอิตาลีนั้นมีประมาณ 10% โดยทั้งสาม 

ภาษารวมทั้งภาษาโรมานซ์ถือว่าเป็นภาษาราชการ

  แม้สวิตเซอร์แลนด์จะดูเป็นประเทศเล็กๆ มีประชา 

กรราว 8 ล้านคน และมีพื้นที่ราบเพียงแค่ 1 ใน 10 ของ 

ประเทศไทย (41,300 ตารางกิโลเมตร) แต่ด้วยระบบ 

คมนาคมที่ดีเยี่ยม ท�าให้สามารถท่องเที่ยวทั่วประเทศ 

เล็กๆ นี้ได้อย่างราบรื่น  โดยมีเมืองใหญ่ที่น่าเที่ยวถึงหก 

เมือง (Bern-เมืองหลวง, Zürich, Basel, Geneva, Lau- 

sanne และ Luzern)  และแทบทุกรัฐก็มีสถานที่ท่องเที่ยว 

น่าสนใจมากมาย ซึง่ให้ความรูส้กึต่างกนัไปตามวถิขีองผูค้น 

ที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นๆ
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  ประเทศนี้ประกอบด้วย 26 รัฐ (canton) โดย 

แต่ละรัฐจะมีรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระบบการดูแล 

เศรษฐกิจและการศึกษาเป็นของตัวเอง ซึ่ง 26 รัฐนี้จะแยก 

อยู่ในห้าภูมิภาคของประเทศดังนี้

  1. ภาคตะวันตก (ติดกับฝรั่งเศส) มีห้ารัฐ คือ Jura 

(ชูรา), Neuch  tel (เนอชาแตล), Vaud (โว), Fribourg 

(ฟรีบูร์ก) และ Geneva (เจนีวา)

  2. ภาคกลางด้านตะวนัตกและรฐั Valais (วาเล) ทาง 

ตอนใต้มีสามรัฐ คือ Solothurn (โซโลทูร์น), Bern (เบิร์น) 

และ Valais (วาเล)

  3. ภาคเหนอื (ตดิกบัเยอรมน)ี มสีีร่ฐั คอื Basel-Stadt 

(บาเซิล-ชตัดท์), Basel-Land (บาเซิล-ลันด์), Aargau 

(อาร์เกา) และ Zürich [ซือริค หรือ Zurich (ซูริก)]

  4. ภาคตะวันออก (ด้านบนติดเยอรมนี ตรงกลาง 

ติดลิกเตนสไตน์และออสเตรีย ด้านใต้ติดอิตาลี) มีเจ็ด 

รัฐ คือ Schaffhausen (ชาฟฟ์เฮาเซิน), Thurgau (ทูร์เกา), 

Appenzell Ausser-Rhoden (อพัเพนเซลล์เอาส์เซอร์-โรเดนิ), 

St. Gallen (ซังท์กาลเลิน), Appenzell Inner-Rhoden 

(อัพเพนเซลล์อินเนอร์-โรเดิน), Glarus (กลารุส) และ 

Graubünden (เกราบึนเดิน)

  5. ภาคกลางด้านตะวันออกและรัฐ Ticino (ทีชีโน) 

ทางตอนใต้มีเจ็ดรัฐ คือ Zug (ซุก), Luzern (ลูเซิร ์น), 

Schwyz (ชวีซ), Uri (อูรี), Ticino (ทีชีโน), Nidwalden 

(นิดวัลเดิน) และ Obwalden (ออบวัลเดิน)

  สวิตเซอร์แลนด์เกิดจากหลายๆ แคว้น (ปัจจุบันคือ 

รฐั) รวมตวัเข้าด้วยกนัโดยเริม่จากการรวมตวัของสามแคว้น 

คอื Uri, Schwyz และ Unterwalden ในปี ค.ศ. 1291 ภาย 

ใต้การน�าของ William Tell  ท�าให้ในเวลาต่อมาได้มีแคว้น 

ต่างๆ เข้าร่วมด้วยจนกลายเป็นสมาพันธรัฐสวิส (Swiss 

Confederation)  จึงไม่ต้องแปลกใจว่าท�าไมสวิสจึงมีคน 

หลากเชื้อชาติหลายภาษา  ส่วนศาสนาคริสต์ที่คนส่วนใหญ่ 
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นับถือก็มีทั้งนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ โดย 

42% เป็นโรมันคาทอลิก 35% เป็นโปรเตสแตนต์ 12% 

นับถือศาสนาอื่น และไม่นับถือศาสนาใดเลย 11%

  ด้วยความโดดเด่นที่มีประชากรหลากภาษาท�าให้ 

สวิสสามารถด�าเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดได้เป็นอย่างดี 

ทุกครั้ งที่มีความขัดแย ้งหรือสงครามใหญ่ๆ สวิสจึง 

ได้รับผลประโยชน์มากมาย สามารถส่งออกอาหารและ 

สินค้าให้กับหลายๆ แคว้นในดินแดนยุโรปที่บอบช�้าจาก 

สงคราม  และยังเปิดประตูบ้านรับช่างฝีมือแขนงต่างๆ 

จากประเทศเพื่อนบ้านที่อพยพหนีภัยสงครามศาสนาใน 

ยุโรประหว่างโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์เข้ามาอยู่ 

อาศัยจ�านวนมาก  ดังนั้นจึงมีช่างนาฬิกาเก่งๆ อาศัย 

อยู ่แถบชายแดนสวิส อย่างในเมือง Geneva ซึ่งเป็น 

เมืองที่น�าผู ้คนให้เปลี่ยนมานับถือนิกายโปรเตสแตนต์ 

“ภาษา”  เรื่องยุ่ง ๆ  ของสวิตเซอร์แลนด์
  สวิตเซอร์แลนด์มีภาษาราชการถึงสามภาษา ดังนั้น 

ขณะที่เรานั่งรถไฟข้ามเมืองจากฝั่งที่พูดภาษาเยอรมันไปยัง 

เมอืงในฝ่ังทีพ่ดูภาษาฝรัง่เศส การประกาศชือ่สถานกีจ็ะเปลีย่น 

เป็นภาษาในแถบนั้นทันที  ส่วนบางเมืองที่ใช้ทั้งสองภาษา 

เป็นภาษาราชการอย่างเมอืง Biel ในภาษาเยอรมนัหรอื Bienne 

ในภาษาฝรั่งเศสก็จะประกาศชื่อสถานีทั้งสองภาษา  

  นอกจากนีต้ามพพิธิภณัฑ์ในเมอืงต่างๆ กม็กัจะยดึหลกั 

การใช้ภาษาในท�านองเดียวกนั อย่างในเมอืงที่ใช้ภาษาเยอรมนั 

เอกสารส่วนใหญ่หรอืการอธบิายภาพกจ็ะเป็นภาษาเยอรมนั แต่ 

จะมีเอกสารภาษาอื่นๆ บ้าง เช่น ภาษาฝรั่งเศส  แต่ถ้าเป็น 

พิพิธภัณฑ์ในเมืองใหญ่ๆ จะมีการจัดเตรียมเอกสารไว้อย่าง 

ครบถ้วนรวมทั้งภาษาอังกฤษ
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(ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1536) ท�าให้ผูอ้พยพชาว Huguenot (ซึง่นบัถอื 

นิกายโปรเตสแตนต์) ทะลักเข้ามาอย่างง่ายดาย  จากนั้น 

ผูค้นเหล่านีก้เ็ริม่ตัง้รกรากเปิดร้าน/โรงงานนาฬิกาในแถบรฐั 

Jura แถวๆ เมอืง La Chaux-de-Fonds (ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ 

พพิธิภณัฑ์นาฬิกา)  เมือ่คณุเดนิในเมอืง Geneva จงึไม่ต้อง 

สงสัยเลยว่าท�าไมจึงเต็มไปด้วยร้านและอาคารของนาฬิกา 

หลากหลายยี่ห้อมากกว่าที่อื่นๆ  นอกจากช่างนาฬิกาแล้ว 

ยังมีช่างทอผ้าซึ่งกลายมาเป็นผู ้พัฒนาอุตสาหกรรมการ 

ทอผ้าสูก่ารใช้เครือ่งจกัร จนท�าให้การทอผ้าเป็นอตุสาหกรรม 

ที่รุ่งเรืองในศตวรรษต่อมา

  เหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มความมั่งคั่งของประเทศสวิต- 

เซอร์แลนด์ ซึง่ก่อนหน้านัน้สวสิถอืว่าเป็นดนิแดนชนบทเพราะ 

เตม็ไปด้วยเทอืกเขาสงู ป่าไม้ อกีทัง้ผูค้นยงัชพีด้วยการรบัจ้าง 

รบในสงครามต่างๆ จนกลายเป็นต�านานของทหารรับจ้าง 

สวิส (Swiss Military)

  ในปี ค.ศ. 1684 จากสนธิสัญญา Peace of West- 

phalia ท�าให้สวิตเซอร์แลนด์ไม่ต้องตกอยู่ในอาณัติของ 

คริสตจักรโรมัน และในปี ค.ศ. 1815 ที่จักรพรรดินโปเลียน 

อักษรย่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  อย่าแปลกใจเมื่อคุณซื้อนาฬิกาหรือสินค้าใดๆ จาก 

สวิสและที่อยู ่ในใบรับประกันมีอักษรย่อ CH 

และรหัสไปรษณีย์อยู่ก่อนชื่อเมือง เพราะ CH 

นั้นเป็นตัวย่อของชื่อประเทศ ซึ่งย่อมาจากค�า 

ในภาษาละตนิว่า Confoederatio Helvetica

  ที่เป็นเช่นนี้เพราะหากย้อนกลับไปใน 

สมัยก่อนคริสตกาล ดินแดนแถบที่ชาวสวิส 

อาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นที่อยู่ของคนเฮลเวติ 

(Helveti) ดังนั้นเพื่อรักษาความเป็นกลาง 

ระหว่างชนหลายเชื้อชาติ จึงได้เลือกใช้อักษรย่อของประเทศ 

ตามคนเฮลเวติที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้มาแต่ดั้งเดิม

ต
ัว
อ
ย
่าง




