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บก. บอกกล่าว
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี
ช่วงนีเ้ ป็นช่วงของการปิดเทอมฤดูรอ้ น หลาย
ต่อหลายครอบครัวเดินทางไปเทีย่ วพักผ่อนใน
ทีต่ า่ ง ๆ หรือกลับไปเยีย่ มบ้านในประเทศไทย
ทีข่ ณะนีด้ เู หมือนว่า อากาศอาจจะเย็นสบาย
กว่าในเยอรมนี เพราะเป็นช่วงฤดูฝน ณ ขณะ
ทีเ่ ขียนอยูน่ ี้ „วิภา“ พายุโซนร้อนก�ำลังเดินทาง
มาเยื อ น ท� ำ ให้ มี ฝ นตกในภาคเหนื อ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
ภูมภิ าคทีป่ ลอดฝนก็ได้อานิสงส์ความเย็นสบาย
ไปด้วย
ฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 2 ของปี 2562 (2019) ที่
เราตัง้ หัวข้อไว้วา่ work money และ happiness
ฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 2 จึงจะว่าด้วย money หรือ
เงิน เงิน เงิน นัน่ เอง เงิน นัน้ เป็นสิง่ ทีใ่ ช้แลก
เปลีย่ น เป็นเครือ่ งมือ (mean) ทีน่ ำ� ไปสูเ่ ป้าหมาย
เราท�ำงาน เพือ่ ให้ได้ เงิน เอาไปซือ้ หา แลกกับ
ปัจจัยสีท่ จี่ ำ� เป็นต่อชีวติ นอกจากการท�ำงาน
แล้ว การลงทุน ก็ทำ� ให้ได้มาซึง่ เงิน เช่นกัน
แน่นอนว่า การลงทุนนัน้ บ่อยครัง้ ก็มคี วามเสีย่ ง
หากคิ ด จะลงทุ น ก็ ค วรที่ จ ะหาข้ อ มู ล
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ท�ำความรูจ้ กั กับการลงทุนนัน้ ๆ เสียก่อน เพือ่
ที่จะเลือกลงทุนในสิ่งที่เหมาะกับอัธยาศัย
การลงทุนซึง่ เป็นทีน่ ยิ มในเยอรมนีมอี ะไรบ้าง
มีความเสีย่ งแค่ไหน พ่อบ้านเยอรมันจะมาเล่า
ให้อา่ นกันค่ะ และเมือ่ พูดถึงการลงทุน ใน
แวดวงสังคมไทยในเยอรมนีกม็ ี “การลงทุน”
เช่นกัน แต่ความหมาย กระบวนการ วิธกี าร
อาจตีความได้หลายอย่าง เป็นธุรกิจ เป็นการ
สร้างรายได้ในต่างแดน เหมือนธุรกิจหลาย
อย่างทีเ่ กิดขึน้ โดยคนไทย กับคนไทย แก่คนไทย
ทีม่ เี ส้นแบ่งบาง ๆ ของสิง่ ทีเ่ รียกว่า การแสวงหา
ประโยชน์ และโอกาสในการท�ำงาน หลาย ๆ
อย่างท�ำให้ดเู หมือนว่า เงิน ไม่ได้เป็นเครือ่ งมือ
ไปสูเ่ ป้าหมาย หากกลายเป็น เป้าหมาย ทีท่ กุ
คนต้องการไปสู่ วงจรการเงินในแวดวงสังคม
ไทยในเยอรมนีมอี ะไรบ้างไปดูดว้ ยกันค่ะ
การใช้จา่ ยเงินโดยเฉพาะในเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย
ซึง่ เป็นการใช้จา่ ยเงินก้อนใหญ่ทเี ดียว ก็คงต้อง
ตรึกตรองใคร่ครวญกันหน่อยว่า จะซือ้ หรือ
เช่า ดี ฉบับนีเ้ ม้าส์มอยน์จะมาชวนคุยถึงข้อดี
ข้อเสียของการซือ้ และการเช่าบ้านและห้องพัก
และเพือ่ ไม่ประมาท เพือ่ ความสบายในบัน้ ปลาย
ของชีวติ การบริหารจัดการเรือ่ งเงินทีเ่ หมาะสม ก็
คือการบริหารจัดการชีวติ ทีด่ ี ปาท่องโก๋ จัดการ
อย่างไรกับเรือ่ งนี้ ตามไปอ่านกันค่ะ อย่างไร
ก็ตาม การบริหารจัดการการเงินทีด่ นี นั้ ต้อง

เริม่ กันตัง้ แต่วยั เด็ก วิธกี ารหนึง่ ในการอบรมสัง่
สอนเด็ก ๆ ให้รจู้ กั การบริหารจัดการการเงินใน
เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ ก็คอื เงินค่าขนม
เรือ่ งนีส้ ำ� คัญอย่างไร แล้วเขามีวธิ กี ารอบรมกัน
อย่างไร โยทะกาจะมาเล่าให้ฟงั และเพือ่ เป็นการ
ช่วยพ่อแม่ในการควบคุมการใช้เงินของเด็กและ
เยาวชน ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มี
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิในการใช้จา่ ยเงินค่าขนม
ของเด็ก รวมทั้งระบุถึงข้อห้ามไม่ให้เด็กและ
เยาวชนซือ้ สิง่ ของบางอย่างไว้อกี ด้วย อยากรู้
ไหมคะ หากอยากรูก้ เ็ ปิดไปอ่านกันเลยค่ะ
นอกจากนี้ การมีเงิน ก็คอื การมีฐานะทาง
เศรษฐกิจทีด่ ี เมือ่ ขาดแคลน ทางออกหนึง่ ของ
ผูค้ นก็คอื การเดินทางออกแสวงหาโอกาส (ทาง
เศรษฐกิจ) ทีด่ กี ว่า จุดหมายปลายทางของหลาก
ชนชาติมกั จะอยูท่ ยี่ โุ รป โดยเฉพาะประเทศทีเ่ ป็น
เจ้าอาณานิคมเก่า อย่างสหราชอาณาจักร และ
ฝรัง่ เศส ปารีสวันนีจ้ งึ เป็นปารีสทีห่ ลากหลาย
ด้วยผูค้ นจากหลายทวีป ทีไ่ ม่ได้เข้ามาเฉพาะตัว
คน แต่นำ� พาวัฒนธรรมของตนเข้ามาด้วย นิตยสาร
ดีฉบับนี้ขอเชิญชวนไปเที่ยว ปารีส ที่ไม่ได้มี
เป้าหมายที่อาสนวิหารนอเทรอดาม แต่อยู่ที่
พหุวฒ
ั นธรรมปารีส

และเมือ่ ว่าด้วยเรือ่ ง เงิน คอลัมน์กฎหมาย
ฉบับนีจ้ งึ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับมรดกตามกฎหมาย
ไทย ตราบใดทีเ่ รายังเป็นคนไทยสักวันเราอาจ
ต้องได้ใช้กฎหมายนีก้ เ็ ป็นได้นะคะ รูไ้ ว้ใช่วา่ ค่ะ
ส�ำหรับกฎหมายสวิส ฉบับนี้ก็เป็นกฎหมาย
แรงงานต่อจากฉบับที่แล้ว ว่าด้วย สิทธิของ
นายจ้างและลูกจ้าง
ท้ายนี้ บก.ก็หวังเหมือนทีม่ กั จะลงท้ายในทุก ๆ
ฉบับว่า บทความต่าง ๆ ในฉบับจะเป็นประโยชน์
ต่อผูอ้ า่ นบ้าง หรือน่าสนใจ หรือจุดประกาย หรือ
หากว่า ท่านอ่านแล้วมีความคิดเห็นอย่างอืน่ ก็
บอกเล่าให้บก.ทราบด้วยนะคะ พบกันใหม่
ฉบับหน้า ว่าด้วย ความสุข ค่ะ

พัทยา เรือนแก้ว
ต้นสิงหาคม 2562
ทีย่ งั แห้งแล้งในเยอรมนี
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- สังคม / ทั่วไป -

ความรู้เบื้องต้น
ก่อนการลงทุนในเยอรมนี
โดย พ่อบ้านเยอรมัน

ส�ำหรับผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยในต่างแดนทีม่ คี วามสนใจ
ด้านการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ แต่ยังเริ่มต้น
ไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าควรท�ำอย่างไรจึงจะได้
ผลตอบแทนเป็นทีน่ า่ พึงพอใจ พ่อบ้านขอแนะน�ำ
ให้เริม่ จาก “การรู้จกั ตัวเอง” ให้ลกึ ซึง้ เสียก่อน
ลองถามตัวเองว่า เราเป็นคนแบบไหน และ
เป้าหมายของการลงทุนของเราคืออะไร เพือ่ ที่
จะน�ำมาเป็นแนวทางในการออกแบบการลงทุน
ที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการ
ลงทุนอย่างมัน่ คง เพือ่ มีเงินเก็บไว้ใช้ในบัน้ ปลาย
ของชีวิต รูปแบบของการลงทุนที่มีความเสี่ยง
สูง เช่น การลงทุนในเงินดิจิทัลอย่าง Bit coin
หรือการลงทุนในตลาดการแลกเปลีย่ นเงินตรา
อย่าง Forex ก็อาจจะเป็นการลงทุนทีไ่ ม่เหมาะ
สม เพราะมีความเสี่ยงสูง เหมาะส�ำหรับคนที่
มีประสบการณ์ในด้านนี้ นอกจากจะต้องรู้จัก
ตัวเอง และรู้ถึงเป้าหมายการลงทุนแล้ว เรา
ควรทีจ่ ะรู้จกั การลงทุนประเภทต่าง ๆ เสียก่อน
เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับการหาทางเลือกในการ
ลงทุนทีเ่ หมาะสม ไปรูจ้ กั ประเภทของการลงทุน
ที่เป็นที่นิยมในเยอรมนี กันเลยครับ
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- สังคม / ทั่วไป -

ทางเลือกที่หนึ่ง: การฝากเงินในธนาคาร
ทางเลือกแรกเป็นวิธที เี่ หมาะส�ำหรับคนทีไ่ ม่ชอบ
เสี่ยง การลงทุนรูปแบบนี้ให้ผลตอบแทนในการ
ลงทุนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนในรูป
แบบอืน่ เนือ่ งจากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากของเยอรมนี
นัน้ อยู่ทปี่ ระมาณ 1.47% หรือในบางช่วงก็ลดลงจน
เกือบเท่ากับ 0 % แต่ข้อดีของการลงทุนในรูปแบบ
เงินฝาก คือสภาพคล่องและความปลอดภัยที่สูง
มาก รูปแบบการลงทุนชนิดนี้จะเหมาะสมกับผู้ที่
ต้องการสภาพคล่องและความปลอดภัยทางการ
เงินสูง และไม่ได้คาดหวังถึงผลตอบแทนมากนัก
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ทางเลือกที่สอง: การลงทุนในทองค�ำ
ส�ำหรับทางเลือกที่สองพ่อบ้านอยากแนะน�ำว่า
ถ้าต้องการลงทุนในทองค�ำในยุโรป จะต้องท�ำความ
เข้าใจก่อนว่า มาตรฐานของทองค�ำที่จ�ำหน่ายใน
ยุโรปและประเทศไทยนัน้ แตกต่างกัน ประเทศไทย
ใช้มาตรฐานทองค�ำที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% แต่
ของยุโรปนั้นจะใช้มาตรฐานของทองค�ำ 99.99%
หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า “ทองสวิส” การลงทุนในทองค�ำ
ในเยอรมนีนั้นสามารถท�ำได้ ผ่านธนาคารที่เรามี
บัญชีอยู่ หรือว่าผ่านร้านขายทองค�ำทีม่ อี ยู่แทบทุก
เมือง ราคาของทองค�ำนัน้ จะอิงตามราคาตลาดโลก
ซึง่ ข้อดีของการลงทุนในทองค�ำนัน้ คือสภาพคล่อง
ที่อยู่ในระดับดี เพราะคุณสามารถซื้อขายทองค�ำ
และรับเงินสดได้ตลอดเวลา มีผลตอบแทนระดับ
ปานกลางเพราะราคาต้องอิงตามราคาตลาดโลก
แต่การลงทุนในทองค�ำก็อาจจะมีความเสี่ยงในแง่
ของการเก็บและดูแลรักษาทอง

- สังคม / ทั่วไป -

ทางเลือกทีส่ าม: การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ส�ำหรับทางเลือกที่สามซึ่งก�ำลังเป็นที่นยิ มอย่าง
มาก น่าจะเป็นผลจากการที่ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง
และมาตรการสนับสนุนในการซื้อบ้านอย่าง Baukindergeld ท� ำ ให้ เ กิ ด การเก็ ง ก� ำ ไรในตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในเยอรมนี โดยเฉพาะในเมือง
ใหญ่ ๆ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในเยอรมนี
ถือว่าเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีสภาพคล่องน้อย
เมือ่ คุณต้องการเงินด่วนคุณอาจจะไม่สามารถขาย
อสังหาริมทรัพย์ได้ตามก�ำหนด นอกจากนั้นถ้า
คุณซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าก็อาจจะมี
ความเสี่ยงในเรื่องของการดูแล จัดการผู้เช่า
เพราะกฏหมายเยอรมันให้ความคุ้มครองผู้เช่าสูง
มาก ส�ำหรับผลตอบแทนของการลงทุนรูปแบบนี้
ค�ำนวณได้ค่อนข้างยาก เพราะขึ้นอยู่กับท�ำเลที่ตั้ง
ของอสังหาริมทรัพย์ ในบางท�ำเลก็สามารถท�ำก�ำไร
ให้คณ
ุ ได้อย่างมหาศาลภายในระยะเวลาไม่กปี่ ี การ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ดีนั้น ควรจะต้องใจเย็น
มีความสามารถในการวิเคราะห์ และมีสินทรัพย์
มากในระดับหนึ่งเลยทีเดียว

ทางเลือกที่สี่: การลงทุนในเงินดิจิทัล
รูปแบบการลงทุนน้องใหม่ คือการลงทุนในเงิน
ดิจทิ ลั เช่น Bitcoin ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มในเยอรมนีมากพอ
สมควร เนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศล�ำดับต้น ๆ
ที่ประกาศรับรองว่า เป็นเงินที่สามารถน�ำไปช�ำระ
หนี้ได้ตามกฏหมาย พร้อมทัง้ ให้การสนับสนุนและ
ออกกฏหมายควบคุมเป็นทีเ่ รียบร้อย ข้อดีของการ
ลงทุนในเงินดิจิทัลในเยอรมนี คือมีสภาพคล่องดี
เพราะสามารถใช้ช�ำระหนี้และสามารถถอนเป็น
เงินสดเข้าบัญชีได้อย่างไม่ยากนัก แต่ว่าการลงทุน
รูปแบบนี้ก็มีความเสี่ยงไม่น้อย และผู้ลงทุนต้องมี
ความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนค่อนข้างสูง
อย่างไรก็ตามการลงทุนทุกรูปแบบล้วนมีความ
เสี่ยงแตกต่างกันออกไป ไม่มีการลงทุนรูปแบบใด
ที่จะไม่มคี วามเสี่ยงเลย การรู้จักตัวเองและการตัง้
เป้าหมายจะเป็นวิธกี ารทีท่ ำ� ให้เราเลือกรูปแบบของ
การลงทุนทีเ่ หมาะสมกับตัวเราได้มากทีส่ ดุ สุดท้าย
นีพ้ ่อบ้านเยอรมันก็ขอให้ทกุ คนประสบความส�ำเร็จ
ในการลงทุนครับ

เครดิตรูปภาพ: https://www.pexels.com/
ข้อมูลอ้างอิง: https://www.set.or.th/education/th/begin/begin.html
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กฎหมายแรงงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตอนที่ 2

“สิทธิและหน้าทีข่ องนายจ้างและลูกจ้าง”
โดย ศักดา บัวลอย

“Money Money Money” แต่ “ไม่มงี าน ก็
ไม่มเี งิน” จากเนือ้ เพลง For the Love of Money
- ศิลปิน: The O‘Jays และ เพลง มหาลัย ศิลปิน: คาราบาว ทั้งสองบทเพลงนี้ ขอมอบ
ให้มิตรรักแฟนเพลงท่านผู้อ่านทุกท่านที่อยู่ใน
วัยเดียวกับผมหรืออาวุโสกว่า ซึง่ น่าจะรูจ้ กั และ
จ�ำกันได้ เนือ้ หาของเพลงทัง้ สองเพลงนัน้ สะท้อน
ความเป็นจริงเกีย่ วกับเรือ่ ง “เงิน และการหาเงิน”
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก “เงิน” สามารถใช้เป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
หรือใช้ในการช�ำระหนี้ และอื่น ๆ ได้ ตามความ
ปรารถนา
ฉบับนีผ้ มจึงขอน�ำเสนอข้อมูลด้านกฏหมาย
ซึง่ สรุปโดยย่อเฉพาะส่วนทีส่ ำ� คัญ เกีย่ วกับการ
ประกอบอาชีพเพื่อแลกกับ “เงิน” เพื่อผล
ประโยชน์ และให้รู้ถึงสิทธิของท่านทัง้ ในฐานะ
นายจ้างและลูกจ้างในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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ก่อนอื่นผมขออธิบายความหมายของค�ำว่า
“นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง” ก่อนครับ ตามพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ประเทศไทย)
พ.ศ.2541 มาตรา 5 นิยามค�ำว่า “นายจ้าง”
และ “ลูกจ้าง” ไว้ดังนี้
“นายจ้าง” (Arbeitgeber) หมายถึง ผู้ซึ่ง
ตกลงรับลูกจ้างเข้าท�ำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้
และหมายรวมถึง
1. ผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายให้ทำ� งานแทนนายจ้าง
2. ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคล ให้หมาย
รวมถึงผู้มอี ำ� นาจกระท�ำการแทนนิตบิ คุ ล และ
ผู้ซงึ่ ได้รบั มอบหมายจากผู้มอี ำ� นาจกระท�ำการ
แทนนิตบิ ุคลให้ท�ำการแทนด้วย
“ลูกจ้าง” (Arbeitnehmer) หมายถึง ผู้ซี่ง
ตกลงท�ำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะ
เรียกชื่อว่าอย่างไร
ความเสมอภาคในการทํางานที่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
รัฐธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐสวิส มาตรา 8
อนุมาตรา 3 (Art. 8 Abs. 3 Bundesverfassung
(BV) บัญญัตไิ ว้วา่ ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียม
กัน กฎหมายต้องให้สิทธิที่เท่าเทียมกันแก่ชาย
และหญิง โดยเฉพาะเรือ่ ง ครอบครัว การศึกษา
และการท�ำงาน หญิงมีสิทธิได้รับเงินเดือนเท่า
เทียมกับชายส�ำหรับการท�ำงานในลักษณะ
เดียวกัน
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ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
สัญญาว่าจ้างระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และ
การคุม้ ครองแรงงาน ลูกจ้างทัว่ ไปนัน้ มีกฎหมาย
ที่ใช้บังคับ ได้แก่ กฎหมายบังคับและกฎหมาย
แรงงานดังนี้
กฎหมายบังคับ (Obligationenrecht (OR))
ซึง่ เป็นกฎหมายเอกชนเสริมในบรรพ 5 บัญญัติ
ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพัน
ธรัฐสวิส (Schweizerisches Zivilgesetzbuch
(ZGB)) มีลักษณะเป็นกฎหมายเอกชนใช้บังคับ
กับนิติสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกัน
เท่านั้น
กฎหมายแรงงาน (Arbeitsgesetz (ArG))
แห่งสมาพันธรัฐสวิส เป็นกฎหมายคุ้มครอง
ลูกจ้างในงานอุตสาหกรรม งานบริการ และ
งานการค้า กฎหมายแรงงานบัญญัติขึ้นเพื่อ
คุม้ ครองลูกจ้างในสถานทีท่ ำ� งาน ซึง่ เป็นกฎหมาย
บังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองด้านสุขภาพทั่วไป
ของลูกจ้าง และก�ำหนดควบคุมระยะเวลาการ
ท�ำงานสูงสุด เวลาหยุดพักการท�ำงาน และเวลา
พักผ่อน ในทางปฏิบัติกฎหมายแรงงานนี้ใช้
บังคับครอบคลุมเกือบทุกกิจการ และคุ้มครอง
ลูกจ้างที่ท�ำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่
มีข้อยกเว้นส�ำหรับลูกจ้างกลุ่มดังต่อไปนี้ เช่น
ข้าราชการ คนที่ทำ� งานในธุรกิจครอบครัวของ
ตนเอง ศิลปิน และลูกจ้างระดับสูง ที่จะบังคับ
ใช้เฉพาะในส่วนของการคุ้มครองเรื่องสุขภาพ
ลูกจ้างเท่านัน้ โดยมีกฎหมายเฉพาะกาลส�ำหรับ
กลุ่มลูกจ้างดังกล่าว

ลักษณะสัญญาว่าจ้างงาน (Art. 320 OR)
สัญญาการท�ำงานสามารถกระท�ำเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรหรือโดยวาจาก็ได้ จะท�ำตัง้ แต่
ก่อนการเริ่มงานหรือแม้แต่เมื่อเริ่มท�ำงานไป
แล้ว ก็มีผลถึงสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาการ
ท�ำงานเช่นกัน
หมายเหตุ เกี่ยวกับ “สัญญาว่าจ้างงาน”
ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิม่ เติมได้ใน นิตยสาร
ดี ฉบับที่ 27 / 04.19 / 2 โดย พัทยา เรือนแก้ว)
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องลูกจ้าง (Art. 321a OR)
ลูกจ้างต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของนายจ้าง (รวมถึง
การท�ำงานด้วยความระมัดระวัง เกี่ยวกับการ
ใช้อปุ กรณ์ เครือ่ งยนต์ เครือ่ งจักรของนายจ้าง
ด้วย)
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หน้าทีข่ องนายจ้างและลูกจ้าง (Art. 321d OR)
นายจ้างสามารถก�ำหนดลักษณะการท�ำงาน
การปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการ และ
ออกกฎระเบียบข้อบังคับอืน่ ๆ แก่ลกู จ้างได้ ซึง่
ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อ
บังคับของนายจ้างด้วยความเชือ่ มัน่ และซือ่ สัตย์
ลูกจ้างต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
(Art. 321a Abs.3, 4 OR)
ตลอดระยะเวลาระหว่างการท�ำงานให้กับ
นายจ้าง ลูกจ้างไม่สามารถท�ำงานให้กับคู่แข่ง
ของนายจ้าง และไม่สามารถน�ำข้อมูลความลับ
ของสถานประกอบการไปใช้ในการอืน่ หรือเผย
แพร่สู่ภายนอกได้
ห้ามมิให้ลกู จ้างประกอบกิจการใดทีเ่ ป็น
คู่แข่งกับนายจ้าง (Art. 340b, c OR)
นายจ้างสามารถก�ำหนดระยะเวลาห้ามไม่
ให้ลกู จ้างประกอบกิจการเป็นคู่แข่งกับนายจ้าง
ได้ ข้อผูกพันในสัญญานี้จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อ
นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่มเี หตุผล หรือ
ทางฝ่ายนายจ้างเป็นผู้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว
หากลูกจ้างฝ่าฝืนกระท�ำผิดข้อสัญญานี้ นายจ้าง
สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกจ้าง
ได้
ผลผลิตและรายได้ตอ้ งมอบให้แก่นายจ้าง
(Art. 321b OR)
สิง่ ของทีไ่ ด้รบั หรือผลผลิตระหว่างการปฏิบตั ิ
งานตามข้อตกลงในสัญญา ให้ถอื เป็นกรรมสิทธิ์
ของนายจ้าง ตลอดทัง้ รายได้ทลี่ กู จ้างได้รบั จาก
การจ�ำหน่าย เรียกเก็บจากลูกค้า ต้องส่งมอบ
ให้แก่นายจ้าง
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หน้าที่ของนายจ้าง (Art. 322 Abs.1 OR)
นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างตาม
ข้อตกลงระหว่างลูกจ้าง หรือตามข้อก�ำหนดใน
สัญญาว่าจ้างทั่วไป หรือตามข้อก�ำหนดใน
สัญญาจ้างงานของสหพันธ์แรงงาน
การหักเงินเดือนเป็นทีค่ า่ ทีพ
่ กั ค่าอาหาร
(Art. 322 Abs.2 OR)
หากลูกจ้างพักอาศัยอยูใ่ นสถานทีพ่ กั เดียวกัน
กับนายจ้าง นายจ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร จากเงินเดือนของลูกจ้างได้
ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงอื่น หรือว่าขัดกับหลัก
การปฏิบัติทั่วไป
เวลาท�ำงานตอนกลางวัน และเวลาท�ำงาน
ตอนเย็น (Art. 10 Abs.1 ArG)
การท�ำงานตัง้ แต่เวลา 6.00 นาฬิกา ถึงเวลา
20.00 นาฬิกาให้ถือว่า เป็นการท�ำงานตอน
กลางวัน ส่วนการท�ำงานตั้งแต่เวลา 20.00
นาฬิกา ถึงเวลา 23.00 นาฬิกาให้ถือว่า เป็น
เวลาการท�ำงานตอนเย็น เวลาในการท�ำงาน
ตอนกลางวัน และเวลาในการท�ำงานตอนเย็น
สามารถท�ำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
เงือ่ นไขการท�ำงานล่วงเวลา (Art. 12 Abs1
Bst. a, b, c ArG)
การท�ำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาท�ำงานปกติ
สูงสุดต่อสัปดาห์อนุญาตให้กระท�ำได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ มีงานฉุกเฉินหรืองานพิเศษ จัดท�ำ
บันทึกรายการสินค้าคงคลัง การปิดบัญชี การ
ช�ำระบัญชี และเป็นการท�ำงานล่วงเวลาเพื่อ
การหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขเหตุขัดข้องในสถาน
ประกอบการ โดยที่นายจ้างไม่สามารถใช้
มาตรการอื่น ๆ แทนได้
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ก�ำหนดระยะเวลาการท�ำงานล่วงเวลา
(Art. 12 Abs.2 Bst. a, b ArG)
การท�ำงานล่วงเวลาส�ำหรับลูกจ้างแต่ละคน
ห้ามเกินสองชัว่ โมงต่อวัน ยกเว้นกรณีการท�ำงาน
ในวันหยุด หรือ มีเหตุฉุกเฉิน ส�ำหรับลูกจ้างที่
มีสัญญาท�ำงานสูงสุดต่อสัปดาห์ 45 ชั่วโมง
อนุญาตให้ทำ� งานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 170 ชัว่ โมง
ต่อปี (ในรอบปฏิทนิ ) ส�ำหรับลูกจ้างทีม่ สี ญ
ั ญา
ท�ำงานสูงสุดต่อสัปดาห์น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
อนุญาตให้ทำ� งานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 140 ชัว่ โมง
ต่อปี (ในรอบปฏิทิน)
เวลาพักระหว่างการท�ำงาน (Art. 15 Abs.
1 Bst. a, b, c und Abs. 2 ArG)
ลักษณะการท�ำงานทีม่ เี วลาท�ำงานติดต่อกัน
ทุกวัน ต้องจัดให้มเี วลาพักติดต่อกันดังนี้
• ท�ำงานเกินกว่า 5.30 ชัว่ โมง ต้องจัดให้มกี าร
หยุดพัก 15 นาที
• ท�ำงานเกินกว่า 7 ชั่วโมง ต้องจัดให้มีการ
หยุดพัก 30 นาที
• ท�ำงานเกินกว่า 9 ชั่วโมง ต้องจัดให้มีการ
หยุดพัก 1 ชั่วโมง
การหยุดพักดังกล่าวให้ถือเป็นชั่วโมงการ
ท�ำงานในกรณีทลี่ กู จ้างไม่ได้รบั อนุญาตให้ออก
นอกสถานที่ท�ำงาน
เวลาท�ำงานสูงสุดต่อสัปดาห์ (Art. 3 Abs1
Bst. a, b ArG)
ส�ำหรับลูกจ้างทีท่ ำ� งานในโรงงานอุตสาหกรรม
และพนักงานส�ำนักงาน พนักงานด้านเทคนิค
พนักงานขายในบริษัท ห้าง ร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ ท�ำงานสูงสุดได้ 45 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
ส�ำหรับลูกจ้างสาขาอาชีพนอกเหนือจากนี้ ท�ำได้
สูงสุด 50 ชั่วโมง

หมายเหตุ โดยทั่วไประยะเวลาการท�ำงาน
สูงสุดจะอยู่ที่ 42 - 50 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์
ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กบั ลักษณะงานและสาขาอาชีพ โดย
นายจ้างและลูกจ้างสามารถท�ำข้อตกลงระหว่าง
กันในสัญญาจ้าง
การท�ำงานล่วงเวลา (Art. 321c OR)
นายจ้างสามารถบังคับให้ลกู จ้างท�ำงานล่วง
เวลามากกว่าระยะเวลาท�ำงานทีร่ ะบุใว้ในสัญญา
ว่าจ้างได้ตามความจ�ำเป็น หรือโดยความยินยอม
ของลูกจ้าง ทัง้ นีน้ ายจ้างต้องชดเชยระยะเวลา
การท�ำงานล่วงเวลานัน้ เป็นวันว่าง หรือจ่ายเป็น
เงินชดเชยให้แก่ลูกจ้าง หากไม่มีข้อระบุใว้ใน
สัญญาว่าจ้างเกี่ยวกับการชดเชยการท�ำงาน
ล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายเงิน
ชดเชยการท�ำงานล่วงเวลาเพิ่มเป็นเงิน 25
เปอร์เซ็นต์ของค่าแรงดังกล่าวให้แก่ลูกจ้าง
การท�ำงานในเวลากลางคืน (Art. 17 Abs.1,
2, 3 ArG)
ในกรณีที่เป็นการท�ำงานติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน หรือต้องท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ เนือ่ งจาก
มีเหตุทไี่ ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ เช่น งานทีเ่ กีย่ ว
กับเทคนิคหรือเศรษฐกิจ จะมีขอ้ ยกเว้นให้ทำ� งาน
ในเวลากลางคืนแต่ต้องขออนุญาต ส่วนการ
ท�ำงานในเวลากลางคืนเป็นครั้งคราวนั้นจะได้
รับอนุญาตก็ต่อเมือ่ มีการตรวจสอบ และมีการ
แสดงหลักฐานถึงเหตุผลและความจ�ำเป็นนัน้
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การท�ำงานในเวลากลางคืน (Art. 321c OR)
การท�ำงานในเวลากลางคืนเป็นครัง้ คราว นายจ้างจะต้อง
จ่ายค่าแรงเพิม่ เป็นเงิน 25 เปอร์เซ็นต์ของค่าแรงเป็นอย่างต�ำ่
การท�ำงานในเวลากลางคืนเป็นประจ�ำ นายจ้างจะต้อง
จ่ายค่าแรงเพิม่ เป็นเงิน 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าแรงเป็นอย่างต�ำ่
วันหยุดประจ�ำสัปดาห์ (Art. 329 Abs.1, 4 OR)
นายจ้างต้องให้วันหยุดพักแก่ลูกจ้างทุก ๆ อาทิตย์อย่าง
น้อย 1 วัน หากไม่สามารถให้วันหยุดเป็นวันอาทิตย์ได้
นายจ้างต้องอนุญาตให้ลกู จ้างหยุดพักในวันท�ำงานปกติ จะ
เป็นวันใดก็ได้ทงั้ วัน ทัง้ นีก้ ารก�ำหนดวันหยุดพักนัน้ ต้องค�ำนึง
ถึงความเหมาะสมของนายจ้างและลูกจ้างด้วย

มีเหตุสดุ วิสยั ระหว่างหยุดพักผ่อนประจ�ำปี (Art. 329b
Abs. 2 OR)
ในกรณีทมี่ เี หตุทำ� ให้ลกู จ้างไม่สามารถหยุดพักผ่อนประจ�ำ
ปีในระหว่างช่วงระยะเวลาที่ได้รับ (เช่น ป่วยเป็นระยะเวลา
นาน ประสบอุบัติเหตุ) นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยวันหยุด
พักผ่อนประจ�ำปีให้แก่ลูกจ้างตามความเหมาะสม

วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี (Art. 329a, Art. 329a Abs.
3, Art. 329c OR)
นายจ้างต้องให้วนั หยุดพักผ่อนแก่ลกู จ้างทีท่ ำ� งานติดต่อ
กันครบหนึ่งปีขึ้นไป อย่างน้อยเป็นเวลา 4 อาทิตย์
ส�ำหรับลูกจ้างทีม่ อี ายุยงั ไม่ครบ 20 ปีบริบรู ณ์นนั้ นายจ้าง
ต้องให้วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีอย่างน้อย 5 อาทิตย์

ลูกจ้างชัว่ คราว หรือลูกจ้างรายชัว่ โมง (Art. 329d OR)
ส�ำหรับลูกจ้างที่ท�ำงานไม่สม�่ำเสมอ หรือท�ำงานรับค่า
จ้างเป็นรายชั่วโมง จะได้รับเงินเพิ่มจากจ�ำนวนค่าจ้างอีก
เป็นจ�ำนวน 8.33% ซึ่งเป็นเงินทดแทนวันหยุดพักผ่อน
ประจ�ำปี

สิทธิได้รบั วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีตอ่ เนือ่ ง (Art. 329a
Abs. 1, 3 OR)
ส�ำหรับลูกจ้างที่ท�ำงานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างต้องให้
วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีแก่ลกู จ้างตามความเหมาะสมของ
ระยะเวลาการท�ำงานที่ได้ท�ำไปแล้ว เพื่อให้ลูกจ้างได้ใช้วัน
หยุดประจ�ำปีส�ำหรับพักผ่อนจริง ๆ นายจ้างต้องให้วันหยุด
พักผ่อนประจ�ำปีแก่ลกู จ้างเป็นเวลาอย่างต�ำ่ 2 อาทิตย์ตดิ ต่อ
กัน
สิทธิรับเงินเดือนระหว่างหยุดพักผ่อนประจ�ำปี (Art.
329d OR)
ลูกจ้างที่ยังท�ำงานกับนายจ้างอยู่ ไม่สามารถขอรับเป็น
เงินค่าจ้างแทนวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีได้ ระหว่างทีล่ กู จ้าง
หยุดพักผ่อนประจ�ำปีนั้น ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินเดือน
ค่าจ้างปกติ
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การท�ำงานพิเศษในช่วงวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี (Art.
329d Abs. 3 OR)
ลูกจ้างทีท่ ำ� งานพิเศษระหว่างทีอ่ ยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อน
ประจ�ำปี โดยเป็นการท�ำงานให้แก่บุคคลที่สาม และการ
ท�ำงานนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนายจ้าง นายจ้าง
สามารถปฏิเสธการจ่ายเงินเดือนส�ำหรับการหยุดพักผ่อน
ประจ�ำปี และยังเรียกร้องเงินเดือนที่ได้จ่ายไปแล้วให้แก่
ลูกจ้างกลับคืนได้
ฉบับนี้ขอน�ำเสนอข้อมูลเพียงเท่านี้ครับ ในนิตยสาร ดี
ฉบับหน้าผมจะน�ำเสนอเรื่อง “สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง
และลู ก จ้ า ง” ต่ อ เป็ น เรื่อ งเกี่ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละ
สิทธิการลาประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้าง เป็นการลาที่ยังได้
รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ถือเป็นการท�ำงานอย่างมีความสุข
ดังค�ำขวัญที่ว่า „งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข“ อย่า
พลาดนะครับ
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ว่าด้วย “มรดก” ตามกฎหมายไทย
โดย ปรีดา ไมเยอร์

นิตยสารดีหลายฉบับที่ผ่านมา ได้นำ� เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “มรดก” ตามกฎหมาย
เยอรมัน ในฉบับนี้จะกล่าวถึง “มรดก” ตามกฎหมายไทย ทั้งนี้เป็นไปได้ว่า สัก
วันเราอาจต้องมีเรือ่ งราวเกีย่ วกับ “มรดก” ในประเทศไทยให้จดั การ ซึง่ อาจต้อง
ว่าไปตามกฎหมายไทยก็เป็นได้
ความหมายของ “มรดก”
„มรดก“ หรือ „กองมรดก“ ของผู้ตายได้แก่
ทรัพย์สนิ ทุกชนิดของผูต้ าย ตลอดทัง้ สิทธิ หน้าที่
ความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่สทิ ธิ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบตามกฎหมายนัน้ หรือว่าโดยสภาพ
แล้วเป็นการเฉพาะตัวของผูต้ ายโดยแท้ ตัวอย่าง
เช่น ความรับผิดทางอาญา หรือความเป็น
นายจ้างลูกจ้าง เป็นต้น (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 1600)
„มรดก“ หรือ „กองมรดก“ ไม่ได้หมายความ
ถึงแค่ „ทรัพย์มรดก“ เท่านั้นแต่ยังหมายถึง
„หนีส้ นิ “ และ“กองหนีส้ นิ “ อีกด้วย ซึง่ จะเหมือน
กับกฎหมายเยอรมัน
ทายาท หรือ ผู้สืบมรดก
ดังระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1599 วรรคแรก ว่า „เมื่อบุคคลใดตาย
มรดกของบุคคลนัน้ ตกทอดแก่ทายาท“ มรดก
จะตกทอดแก่ทายาททันทีเมื่อเจ้ามรดกตาย
ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายนั้นแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทายาทโดยธรรม
หมายถึง ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย และทายาท
ตามพินัยกรรม ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีสิทธิได้รับ
มรดก เนือ่ งจากผูต้ ายท�ำพินยั กรรมยกทรัพย์สนิ
ให้ ในที่นี้จะกล่าวถึง ผู้มีสิทธิรับมรดกตาม
กฎหมายคือ ทายาทโดยธรรม

ทายาทโดยธรรม
ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายจะได้แก่ ญาติ
และคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มี
สิทธิรับมรดกของผู้ตายโดยผลของกฎหมาย
(ป.พ.พ. มาตรา 1603) มิใช่โดยผลของพินยั กรรม
ทายาทโดยธรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท
ก. ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส
คู่สมรสนั้น กฎหมายบัญญัติให้เป็นทายาท
โดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายได้ ไม่ว่า
ผู้ตายจะมีทายาทล�ำดับใด ๆ อีก (มาตรา 1629
วรรคสอง)
คูส่ มรสนัน้ ต้องเป็น คูส่ มรสทีช่ อบด้วยกฎหมาย
ของผู้ตาย ณ เวลาที่เสียชีวิต คู่สมรส ถือเป็น
ทายาทล�ำดับชัน้ เดียวกับผูส้ บื สันดานตามมาตรา
1629 (1)
ข. ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ
ได้แก่ ญาติทั้งหลายทั้งปวงของผู้ตาย ซึ่งมี
หลายล�ำดับชั้น ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1629 ระบุไว้วา่ มีอยู่ หก ล�ำดับ
และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2
แต่ละล�ำดับมีสทิ ธิได้รบั มรดกก่อนหลังต่างกัน
โดยให้ญาติสนิทที่สุดมีสิทธิได้รับมรดกเหนือ
กว่าญาติที่ห่างออกไป ถ้าญาติสนิทที่สุดยังมี
ชีวติ อยู่ ก็จะตัดสิทธิญาติในล�ำดับต่อมาออกไป
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ล�ำดับและชัน้ ของทายาทโดยธรรมประเภท
ญาติ เรียงตามความสนิท
(1) ผู้สืบสันดาน คือผู้สืบเชื้อสายโดยตรง
ลงมาของเจ้ามรดก ซึง่ ได้แก่ บุตร หลาน เหลน
ลือ้ โดยมิได้จำ� กัดว่าสืบต่อกันกีช่ นั้ ตามกฎหมาย
มรดกได้จำ� กัดสิทธิกรณีผ้สู บื สันดานต่างชัน้ กัน
ไว้ โดยให้ บุตร ของเจ้ามรดกที่อยู่ชั้นที่สนิท
เท่านั้นที่จะมีสิทธิรับมรดก ผู้สืบสันดานในชั้น
ถัดไปจะรับมรดกได้ โดยอาศัยสิทธิในการรับ
มรดกแทนทีเ่ ท่านัน้ ดังนัน้ ทายาทในล�ำดับ 1 จึง
หมายถึง „บุตร“ ของเจ้ามรดกผู้ตายเท่านัน้
ซึ่งอาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1.1. บุตรชอบด้วยกฎหมาย คือบุตรที่เกิด
จากบิดา (เจ้ามรดก) ซึ่งจดทะเบียนสมรสกัน
กับมารดาของบุตรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ก่อนบุตรเกิด
1.2 บุตรนอกสมรส หรือบุตรไม่ชอบด้วย
กฎหมายของบิดา หมายถึงบุตรทีเ่ กิดจากหญิง
ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาของเด็ก (ณ ที่
นี้ คือเจ้ามรดก) ปกติแล้วจะไม่มสี ทิ ธิรับมรดก
ของบิดาเพราะถือว่า ไม่ใช่ผู้สืบสันดานตาม
กฎหมายของบิดา เว้นแต่ว่าผู้เป็นบิดาได้ท�ำให้
เป็นบุตรตามกฎหมายในภายหลังดังนี้
1. บิดา (เจ้ามรดก) ได้จดทะเบียนสมรสกับ
มารดาของบุตร ภายหลังบุตรเกิด
2. บิดา (เจ้ามรดก) ได้จดทะเบียนรับรองว่า
เด็กเป็นบุตรตามมาตรา 1547 ป.พ.พ.
3. ศาลได้มคี ำ� พิพากษาว่า เป็นบุตรของบิดา
(เจ้ามรดก)
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4. บิดารับว่า เด็กเป็นบุตรโดยพฤตินัยของ
บิดา (เจ้ามรดก) ในกรณีนจี้ ะถือว่า เป็นทายาท
โดยธรรมของเจ้ามรดกเมือ่ บิดาได้ยอมรับบุตร
ในทางพฤตินัยว่า เป็นบุตรของตน เช่น ได้เป็น
ผู้แจ้งเกิดบุตร และระบุว่า ตนเป็นบิดา ยอมให้
บุตรใช้ชื่อสกุลของตน หรืออุปการะเลี้ยงดู ส่ง
เสียให้ได้รบั การศึกษา เป็นต้น กรณีนบี้ ตุ รนอก
กฎหมายถือเป็นผู้สบื สันดานตามมาตรา 1629
(1) เช่นกัน
1.3 บุตรบุญธรรม ป.พ.พ. มาตรา 1627 ได้
บัญญัตใิ ห้ถอื ว่า บุตรบุญธรรมเป็นผูส้ บื สันดาน
เหมือนกับบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย (ฎ. 773/2528)
บุตรบุญธรรมเป็นทายาทโดยธรรมของผู้รับ
บุตรบุญธรรมเท่านั้น (เจ้ามรดก) มีฐานะเป็น
ผู้สบื สันดานตามกฎหมาย และเป็นทายาทโดย
ธรรมตามมาตรา 1629 (1)
หมายเหตุ
บุตรบุญธรรมมีสทิ ธิในฐานะทายาทโดยธรรม
ตามมาตรา 1629 (1) รับมรดกของผู้รับบุตร
บุญธรรม ได้ แต่ในทางกลับกัน กฎหมายห้าม
มิให้ ผู้รับบุตรบุญธรรมรับมรดกของบุตร
บุญธรรม (ป.พ.พ. มาตรา 1598/29)
(2) บิดามารดา มารดานัน้ เป็นมารดาทีช่ อบ
ด้วยกฎหมายของบุตร (เจ้ามรดก) เสมอ และ
ในทางกลับกัน บุตรก็เป็นบุตรตามกฎหมาย
ของมารดาเสมอ เช่นกัน

- กฏหมาย -

แต่ บิดาในที่นี้จะหมายถึง บิดาที่ชอบด้วย
กฎหมายของเจ้ามรดกเท่านั้น อันได้แก่
2.1 บิดาได้จดทะเบียนสมรสกันกับมารดา
ของบุตร (เจ้ามรดก) ก่อนบุตรเกิด
2.2 บิดาได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของ
บุตร (เจ้ามรดก) ภายหลังบุตรเกิด
2.3 บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่า เด็ก (เจ้า
มรดก) เป็นบุตร
2.4 ศาลได้มคี ำ� พิพากษาว่า เด็ก (เจ้ามรดก)
เป็นบุตรของบิดา
ข้อยกเว้น
การรับว่า เด็ก (เจ้ามรดก) เป็นบุตรโดย
พฤตินยั ของบิดานัน้ ถึงแม้วา่ บุตรจะเป็นทายาท
โดยธรรมของบิดาและมีสทิ ธิรบั มรดกของบิดา
ตามมาตรา 1629 (1) ได้ แต่ บิดาไม่ใช่ทายาท
โดยธรรมตามมาตรา 1629 (2) ของบุตรซึง่ เป็น
เจ้ามรดก
(3) พีน่ อ้ งร่วมบิดามารดาเดียวกัน กับเจ้า
มรดก
(4) พีน่ อ้ งร่วมแต่บดิ า หรือ มารดาเดียวกัน
กับเจ้ามรดก
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ลุง ป้า น้า อา
นอกจากญาติที่ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้ว ญาติ
อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ เช่น ปู่ทวด คือ บิดาของปู่
เป็นต้น ย่อมไม่มสี ทิ ธิได้รบั มรดกในฐานะทีเ่ ป็น
ทายาทโดยธรรม

สิทธิการได้รับมรดกก่อนหลังตามล�ำดับ
และชั้นของทายาทโดยธรรมประเภทญาติ
ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ ที่จะมีสิทธิ
ได้รับมรดกของผู้ตาย ได้แก่ ทายาทที่อยู่ใน
ล�ำดับต้นเท่านัน้ ทายาททีอ่ ยู่ในล�ำดับถัดลงมา
จะไม่มีสิทธิได้รับมรดก นั่นคือ ทายาทโดย
ธรรมในล�ำดับก่อน จะตัดสิทธิทายาทโดย
ธรรมในล�ำดับหลังถัดลงมา
กฎหมายได้ก�ำหนดล�ำดับในการรับมรดก
ของทายาทโดยธรรมประเภทญาติทงั้ หมดไว้ 6
ล�ำดับ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 1629 ประกอบกับมาตรา 1630 วรรค
แรก กฎหมายได้กำ� หนดสิทธิในการได้รบั มรดก
ก่อนหลังตามล�ำดับ คือทายาทล�ำดับแรก หรือ
ล�ำดับต้น ๆ จะมีสทิ ธิได้รบั มรดกก่อนล�ำดับต่อ
มา นอกจากนี้ยังจ�ำกัดสิทธิในการรับมรดกไว้
ว่า ตราบใดที่ทายาทในล�ำดับหนึ่ง ๆ ซึ่งยังมี
ชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสาย
แล้ว ทายาททีอ่ ยู่ในล�ำดับถัดลงไป จะไม่มสี ทิ ธิ
ในทรัพย์มรดกของผู้ตาย นัน่ หมายความว่า ถ้า
เจ้ามรดกมีทายาทล�ำดับแรก หรือมีผ้รู บั มรดก
แทนที่ ทายาทล�ำดับถัดไปจะไม่มีสิทธิได้รับ
มรดก
ข้อยกเว้น
มีเพียงข้อเดียว ซึ่งเป็นไปตาม ตามมาตรา
1630 วรรค 2 คือ ทายาทโดยธรรมล�ำดับที่ 1
ผู้สืบสันดาน ตามมาตรา 1629 (1) จะไม่ตัด
สิทธิทายาทโดยธรรมล�ำดับที่ 2 บิดามารดา
ของเจ้ามรดก ตามมาตรา 1629 (2) ดังนัน้ บิดา
มารดาของเจ้ามรดก กับผู้สืบสันดานของเจ้า
มรดกจะมีสทิ ธิได้รบั มรดกพร้อมกัน โดยกฎหมาย
ให้ บิดา มารดา แต่ละคนมีสิทธิได้รับส่วนแบ่ง
มรดกเท่ากับบุตรหนึ่งคน
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การรับมรดกแทนที่
การรับมรดกแทนที่ เป็นสิทธิในการที่จะได้
รับมรดกแทนทายาทโดยธรรมทีเ่ สียชีวติ ไปก่อน
เจ้ามรดก มาตรา 1639 บัญญัตไิ ว่วา่ „ถ้าบุคคล
ใดซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา 1629 ล�ำดับที่
(1) (3) (4) หรือ (6) ถึงแก่ความตาย หรือถูก
ก�ำจัดมิให้รบั มรดกก่อนเจ้ามรดกตาย ถ้าบุคคล
นั้นมีผู้สืบสันดานก็ให้ผู้สืบสันดานรับมรดก
แทนที่ ถ้าผูส้ บื สันดานคนใดของบุคคลนัน้ ถึงแก่
ความตายหรือถูกก�ำจัดมิให้รบั มรดกเช่นเดียวกัน
ก็ให้ผู้สืบสันดานของผู้สืบสันดานนั้นรับมรดก
แทนที่ และให้มารับมรดกแทนทีก่ นั เฉพาะส่วน
แบ่งของบุคคลเป็นราย ๆ สืบต่อกันเช่นนีไ้ ปจน
หมดสาย“ ดังนั้นเหตุที่จะท�ำให้มกี ารรับมรดก
แทนที่นั้น จะมีเหตุใดเหตุหนึ่งจาก 2 เหตุนี้ คือ
1. เมื่อบุคคลที่จะเป็นทายาทโดยธรรมตาม
มาตรา 1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ได้ถงึ แก่ความ
ตายก่อนเจ้ามรดก หรือ
2. เมื่อบุคคลที่จะเป็นทายาทตามมาตรา
1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ถูกจ�ำกัดสิทธิไม่ให้
รับมรดกก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ตาม
มาตรา 1605 และมาตรา 1606
และ ในมาตรา 1639 ระบุว่าต้องเป็น
• ผู้สืบสันดานของทายาทในมาตรา 1629 (1)
(3) (4) หรือ (6) เท่านั้น
• ต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเจ้า
มรดกผู้ตายด้วย ตามมาตรา 1643 „สิทธิที่
จะรั บ มรดกแทนที่กั น นั้น ได้ เ ฉพาะแก่
ผู้สืบสันดานโดยตรง“
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ข้อสังเกต
ถึงแม้ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1627 จะให้ถือว่า บุตรบุญธรรมเป็น
ผู้สบื สันดานเหมือนบุตรชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้รับบุตรบุญธรรม (เจ้ามรดก) ตามมาตรา
1629 (1) ก็ตาม และมีสิทธิรับมรดกของเจ้า
มรดกได้ในฐานะทายาทโดยธรรม แต่บุตร
บุญธรรมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั เจ้ามรดกผู้ตาย
ทางสายเลือด ดังนัน้ ถ้าบุตรบุญธรรมตายก่อน
เจ้ามรดก ผู้สบื สันดานของบุตรบุญธรรมจะรับ
มรดกของเจ้ามรดกแทนที่บุตรบุญธรรมไม่ได้
(ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 773/2528)
ส่วนบุคคลอื่นนอกจากนี้ แม้จะถึงแก่ความ
ตาย หรือถูกก�ำจัดมิให้รบั มรดกก่อนเจ้ามรดก
ตาย ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิได้รับมรดกแทนที่ได้
นัน่ คือ แม้นบุคคลเหล่านีเ้ สียชีวติ ก่อนเจ้ามรดก
ผู้สบื สันดานของคนเหล่านีไ้ ม่มสี ทิ ธิได้รบั มรดก
แทนที่ บุคคลอื่นที่ว่านี้ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1. ทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 (2) (5)
2. ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรส
3. ทายาทโดยพินยั กรรม เนื่องจากเป็นสิทธิ
เฉพาะตัว ดังนัน้ จึงไม่ตกทอดไปยังผู้สบื สันดาน
ของผูร้ บั พินยั กรรม (มาตรา 1642 การรับมรดก
แทนที่กันนัน้ ให้ใช้บังคับแต่ในระหว่างทายาท
โดยธรรมเท่านัน้ )
ในฉบับหน้า จะมาคุยกันเรือ่ งการแบ่งมรดก
นะคะ

- การศึกษา -

หัวข้อฉบับนี้คือเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ Mausmoin จึงขอชวนคุย เกี่ยวกับการ
ซื้อและเช่าที่อยู่อาศัยในเยอรมนี ซื่งเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่เราต้องดูแล
จัดการตลอดระยะเวลาทีอ่ ยูใ่ นเยอรมนี แต่หลายคนก็ยงั ลังเลว่าจะซือ้ หรือ
เช่าที่อยู่ดี แล้วคนไทยเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเยอรมนีได้รึเปล่า ดัง
นั้น Mausmoin จะขอพาเพื่อน ๆ มาเปรียบเทียบการเช่าและซื้อบ้าน รวม
ถึงข้อดีข้อเสีย เพื่อน�ำไปปรับใช้วางแผนเรื่องที่อยู่อาศัยของตนเองและ
ครอบครัวไปพร้อมกัน
หลักๆ สามารถแบ่งการอยู่อาศัยระยะยาวใน
เยอรมนีเป็น 2 ประเภทคือ เช่าอยู่ และซือ้ ขาด (หรือ
ผ่อนช�ำระหลายสิบปี) Mausmoin ขอเริ่มที่การเช่า
ที่อยู่กันก่อน
ค่าเช่าถูกหรือแพงวัดจากอะไร
ค่าเช่าบ้านหรือห้องพักจะแพงหรือถูก ขึน้ อยู่กบั
หลายปัจจัย เช่น ท�ำเล ขนาด จ�ำนวนห้อง คุณภาพ
บ้าน สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ปีท่สี ร้าง โครงสร้าง
พืน้ ฐาน (เช่น มีถนน และรถสาธารณะผ่านมากหรือ
น้อย) ยกตัวอย่างว่า หาก Mausmoin เช่าห้องใหม่

ขนาด 100 ตารางเมตรในเมืองใหญ่ยา่ นธุรกิจ ท�ำเล
อยู่ใจกลางเมือง มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน
ค่าเช่าห้องอาจสูงถึงหลักพันยูโรก็เป็นได้ ในขณะที่
ห้องขนาดเท่ากัน แต่ท�ำเลอยู่นอกเมือง คุณภาพ
ปานกลาง ค่าเช่าอาจจะอยู่ที่หลักร้อยยูโรก็มี ดัง
นั้นเราคงต้องลองชั่งน�้ำหนักดูว่า มีงบเท่าไร และ
ต้องการบ้านคุณสมบัตแิ บบใด มีรถส่วนตัวหรือไม่
เดินทางอย่างไร แล้วเราก็จะสามารถหาตัวเลือก
บ้าน หรือห้องพัก ทีเ่ หมาะสมกับไลฟ์สไตล์และเงิน
ในกระเป๋าของเราได้
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อีกตัวเลือกหนึง่ ก็คอื การซือ้ ห้องชุดและบ้าน
การซือ้ อสังหาริมทรัพย์สำ� หรับอยูอ่ าศัยในเยอรมนี
สามารถซื้อได้ไม่ยุ่งยาก คนต่างชาติสามารถซื้อ
บ้านและที่ดินได้ เพราะฉะนั้นคนไทยอย่าง Mausmoin และเพื่อน ๆ ก็สามารถซื้อและครอบครอง
กรรมสิทธิบ์ ้านและทีด่ นิ ในเยอรมนีได้ตามกฎหมาย
โดยปกติในตลาดอสังหาริมทรัพย์มที งั้ บ้านใหม่และ
บ้านมือสองประกาศขาย แน่นอนว่า ราคาบ้านใหม่
บ้านมือหนึ่งจะสูงกว่า ต้องรอสร้างนาน 1-2 ปี แต่
เราจะสามารถออกแบบบ้านตามต้องการตัง้ แต่ต้น
ในขณะที่บ้านมือสอง เราซื้อตามสภาพที่เห็น ย้าย
เข้าอยู่ได้เร็วกว่า แต่เราอาจต้องมาปรับเปลี่ยน
ลักษณะบ้านตามการใช้งานของเราในภายหลัง
แล้วเช่าหรือซื้อดีกว่ากันนะ? Mausmoin จะไม่
ฟันธงให้ว่า ตัวเลือกไหนดีกว่า แต่จะพาเพือ่ น ๆ มา
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการซื้อและเช่าที่
อยู่ในเยอรมนี เพื่อให้แต่ละคนชั่งน�้ำหนักดูว่า แบบ
ไหนเหมาะกับลักษณะการใช้ชีวิตของตนเองมาก
ที่สุด
ข้อดีของการเช่าอยู่
1. มีกฎหมายคุ้มครองผู้เช่า ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบ
มาก เช่น หากในบ้านที่ Mausmoin เช่า มีอะไร
เสียหายเกิดขึน้ ก็สามารถแจ้งเจ้าของบ้านให้มา
ซ่อมหรือเปลี่ยนให้ได้
2. ผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถบอกเลิกการเช่า (ไล่ผเู้ ช่าออก)
ได้งา่ ย ๆ โดยไม่มเี หตุผลทีส่ มควร (เช่น ครอบครัว
ผู้ให้เช่าจ�ำเป็นต้องย้ายเข้ามาอยู่เอง)
3. เยอรมนีมีมาตราการควบคุมดูแลการขึ้นค่าเช่า
ที่สูงเกินก�ำหนดด้วย
4. นอกจากนี้ การเช่าห้องพักยังมีความยืดหยุ่น ไม่
ผูกมัด หากเรายังไม่มงี านประจ�ำ ก�ำลังฝึกงาน
หรือเข้าเรียนระยะสั้น และยังไม่มีแผนการจะ
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อาศัยอยู่ยาวที่เมืองนั้น การเช่าบ้านก็จะท�ำให้
ชีวติ เรายืดหยุ่น ไม่ต้องมีภาระผูกมัด หากจ�ำเป็น
ต้องย้ายบ้าน เมื่อได้งานประจ�ำ
5. ไม่ต้องมีเงินก้อนก็สามารถเช่าบ้านอยู่ได้ อย่าง
มากก็เตรียมค่ามัดจ�ำประมาณ 1-3 เดือนล่วง
หน้าของค่าเช่าไว้ ซึ่งต่างจากการซื้อบ้าน ที่จะ
ต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม
การซื้อขาย ค่าปรับปรุงบ้าน ค่าเฟอร์นเิ จอร์ทั้ง
บ้านในช่วงแรก
ข้อเสียของการเช่าอยู่
1. ค่าเช่าในเยอรมนีเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านมา แม้จะมีกฎหมายคุ้มครองค่าเช่าทีเ่ หมาะ
สม แต่ด้วยปริมาณความต้องการที่พักที่เพิ่มสูง
ขึ้นมากอย่างรวดเร็ว ในขณะที่จ�ำนวนห้องพักมี
เท่าเดิมและสร้างใหม่ไม่ทัน จึงท�ำให้ราคาห้อง
เช่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังส่งผล
ให้เกิดการแข่งขันสูงในหมูผ่ จู้ ะเช่า ทีจ่ ะต้องแข่งขัน
ทั้งความรีบไปดูห้อง รีบตกลงท�ำสัญญา แสดง
หลักฐานเงินเดือนที่มั่นคงกว่าคนอื่น เพื่อจะได้
สิทธิเป็นผู้เช่าบ้านนัน้ เป็นรายแรก ๆ
2. หาห้องเช่ายาก นอกจากความต้องการเช่ามากกว่า
จ�ำนวนห้องเช่าทีม่ ใี นตลาดแล้ว ในเมืองใหญ่และ
เมืองท่องเที่ยว ยังมีปัญหาปริมาณห้องว่างให้
เช่าระยะยาวน้อยลงมาก เนื่องจากเจ้าของห้อง
หันมาเก็บห้องไว้ เพือ่ ปล่อยเช่ารายวัน แทนทีจ่ ะ
ปล่อยเช่าระยะยาว เพราะได้ก�ำไรมากกว่าการ
เก็บค่าเช่ารายเดือน และลดปัญหาในอนาคต
หากจะต้องขอให้ผู้เช่าระยะยาวย้ายออกใน
ภายหลัง
3. ค่าเช่าคือค่าใช้จา่ ยทีจ่ า่ ยทิง้ ไปทุกเดือน ท้ายทีส่ ดุ
ไม่ว่า Mausmoin จะรักและลงทุนตกแต่งห้องเช่า
นัน้ ให้สวยเพียงใด ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของห้องนัน้ อยูด่ ี

- การศึกษา -

หลังจากที่เราได้ลองชั่งน�้ำหนักว่าห้องเช่าน่าจะ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราหรือไม่กันแล้ว คราว
นี้ Mausmoin จะพามาส่องข้อดีข้อเสียของการซื้อ
ที่อยู่อาศัยในเยอรมนีกันบ้าง
ข้อดีของการซื้อบ้านอยู่เอง
1. ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านถูกมาก ในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา เราจะเห็นว่าค่าเช่าบ้านสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ตามที่ Mausmoin อธิบายไปก่อนหน้านี้ แต่
ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านกลับปรับลดลงมาก (ปี
2019 ประมาณไม่ถงึ 1%) จูงใจให้หลายคนอยาก
มีบา้ นเป็นของตนเอง และมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
มากขึ้น ซื่งความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นนี้เอง ก็
ท�ำให้ราคาบ้านในตลาดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่น
กัน ดังนัน้ หากใครจะซือ้ บ้านก็ควรค�ำนวณความ
คุ้มระหว่างราคาบ้านที่สูงขึ้น กับดอกเบี้ยเงินกู้
ต�่ำไว้พิจารณาประกอบด้วย
2. ซื้อแล้วเป็นทรัพย์สินของเรา หลายคนเทียบค่า
ใช้จ่ายรายเดือนของการจ่ายค่าเช่ากับภาระการ
ผ่อนซือ้ บ้านต่อเดือน แล้วพบว่า เงินก้อนเดียวกัน
หากน�ำไปจ่ายค่าเช่า เราจ่ายแล้วเงินหายไป แต่
เงินผ่อนซื้อบ้าน จ่ายแล้วก็จะได้กรรมสิทธิ์เป็น
เจ้าของบ้านนัน้ ในท้ายที่สุด
ข้อเสียของการซื้อบ้านอยู่เอง
1. ควรมีเงินก้อนในมืออย่างน้อยอีก 10% ของค่า
บ้าน เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เช่น ค่า
นายหน้า ค่าท�ำสัญญาซื้อขาย ค่าทนายโนทาร์
ค่าภาษีซื้อขาย ค่าภาษีที่ดิน ค่าโอนชื่อในโฉนด
ที่ดนิ ฯลฯ และควรส�ำรองเงินอีกก้อนส�ำหรับค่า
ปรับปรุงตกแต่งบ้านในช่วงแรกด้วย
2. การซื้อบ้านเป็นการผูกมัดระยะยาว ถ้า Mausmoin กู้เงินซื้อบ้าน ก็ต้องผ่อนธนาคารนานถึง
10-30 ปีหรือนานกว่านัน้ ซึง่ จะไม่ยดื หยุน่ ส�ำหรับ

นักเรียน คนที่มาอาศัยอยู่ชั่วคราว หรือใครที่มี
แผนย้ายเมืองบ่อย ๆ
3. ข้อจ�ำกัดในการขอกู้ธนาคาร ธนาคารหลายแห่ง
มักจะขอหลักฐานการมีสทิ ธิพำ� นักถาวรในเยอรมนี
และหนังสือรับรองรายได้หรือเงินเดือนทีแ่ น่นอน
เพื่อให้แน่ใจว่า เรามีก�ำลังผ่อนคืนเขาไปได้นาน
อีกหลายสิบปีข้างหน้า และจะไม่เป็นหนีเ้ สียของ
ธนาคารในอนาคต ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการ
ขอกู้ซอื้ บ้านของคนทีย่ งั ไม่ได้สทิ ธิพำ� นักถาวรใน
เยอรมนี หรือคนที่มีรายได้ต่อเดือนไม่แน่นอน
จากที่ได้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และข้อจ�ำกัด
ของการซือ้ และเช่าทีอ่ ยูใ่ นเยอรมนีไปแล้ว Mausmoin
ขอฝากทิ้งท้ายไว้ว่า ไม่มีทางเลือกไหนที่สามารถ
ฟันธงได้ว่า ดีกว่าอีกทางแน่นอน แต่ที่ส�ำคัญคือ
เราต้องเข้าใจลักษณะการใช้ชวี ิตของตนเอง ท�ำเล
เมืองทีเ่ ราอยู่ สถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนัน้ และ
ปัจจัยการเงินในปัจจุบันและอนาคตของเรา เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจว่า การเช่าหรือซือ้ ทีอ่ ยูเ่ หมาะ
กับชีวิตเราในช่วงเวลานัน้ มากกว่ากัน
แต่ไม่ว่าจะเช่าหรือซือ้ การท�ำสัญญาเช่าและซือ้
ทีอ่ ยู่อาศัยจะเขียนเป็นภาษาเยอรมันทัง้ สิน้ ซึง่ จะมี
ผลบังคับตามกฎหมายระยะยาว ดังนัน้ Mausmoin
แนะน�ำว่า เราควรท�ำความเข้าใจเนือ้ หาให้ครบถ้วน
ทีส่ ดุ ก่อนลงชือ่ ท�ำสัญญา เงือ่ นไขในสัญญาจะเขียน
เป็นส�ำนวนภาษากฎหมาย เข้าใจยาก หากใครอ่าน
ไม่เข้าใจ ควรน�ำสัญญาไปแปลโดยนักแปลทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้ ให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของเราก่อนจะเซ็นชื่อ
เช่าหรือซื้อที่อยู่ ไม่เช่นนั้น หากคิดว่าแค่เซ็นให้
จบ ๆ ไป เราอาจจะเข้าใจเนื้อหาผิด ท�ำผิดสัญญา
และต้องมาเสียเงินเสียเวลาฟ้องร้องกันภายหลัง
ก็ได้

D Mag 28 / 08.19 / 19

- สังคม / ทั่วไป -

รู้จักหาและเก็บตามวัย
จะสบายบั้นปลายของชีวิต
โดย ปาท่องโก๋

เงินไม่ใช่สิ่งส�ำคัญที่สุด แต่ถ้าไม่มเี งิน เราก็
คงล�ำบาก เพราะเงินเป็นสิ่งที่เราใช้จับจ่าย
ใช้สอย ซื้อของ หรือบริการ เพื่อการด�ำรงชีวิต
หรือเพื่อความสะดวกสบายในชีวติ ประจ�ำวัน
เอ..เราเริม่ รูจ้ กั หาและใช้เงินมาตัง้ แต่เมือ่ ไหร่
หนอ ต้องย้อนเวลาหาอดีตอีกแล้ว ขอเริม่ ตอน
ที่หาเงินได้แบบเป็นจริง เป็นจังเลยแล้วกัน ก็
คือตัง้ แต่เรียนจบ ท�ำงาน มีเงินเดือนประจ�ำ และ
ท�ำงานหารายได้พิเศษด้วย เพื่อเลี้ยงดูตนเอง
และคนในครอบครัว แต่ก็พยายามหาความ
มัน่ คงให้กบั ชีวติ ของตนเองเช่นกัน ด้วยการแบ่ง
เงินจ�ำนวนหนึง่ ฝากไว้ทธี่ นาคาร จ�ำได้ว่าในช่วง
5 ปีแรกของการท�ำงาน มีเงินเหลือเก็บน้อย
มาก ถึงแม้วา่ บ้านไม่ตอ้ งเช่า ข้าวไม่ตอ้ งซือ้ มาก
นัก เพราะอยู่หอพักในโรงพยาบาล มีข้าวให้กนิ
ฟรี แต่จะให้กนิ นอน ท�ำงาน อยูแ่ ต่ในโรงพยาบาลก็
กระไรอยู่ ชีวติ วัยผู้ใหญ่ตอนต้น เพื่อนฝูงสมัย
มัธยม ก็หวนกลับมาเจอกันอีก หลังจากต่างก็
แยกย้ายกันไปเรียนตามทีแ่ ต่ละคนสอบได้ การ
นัดพบปะสังสรรค์กบั เพือ่ น ๆ เป็นความจ�ำเป็น
ของช่วงวัย และค่าใช้จ่ายก็ย่อมต้องมีบ้าง แต่
ไม่มากเท่ากับ การส่งเสียดูแลพ่อแม่ และน้อง ๆ
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นอกจากนัน้ ก็เพราะมีเพือ่ นขายประกัน อยาก
ช่วยเพือ่ น และมองเห็นข้อดีของการท�ำประกัน
แม้ว่าถ้าเจ็บป่วยเราก็ได้รักษาพยาบาลฟรีอยู่
แล้ว เพราะเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของการ
ท�ำงาน แต่ความคิดตอนนั้นคือ เราเป็นลูกคน
โตของครอบครัว ถ้าเป็นอะไรไปแบบไม่คาดคิด
อยากให้พ่อแม่มเี งินบ้าง จึงซื้อประกันภัย เพื่อ
รองรับความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดนี้ เช่น ประกัน
อุบตั เิ หตุ หรือประกันชีวติ ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์
นั้นขึ้นบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายสินไหม
ทดแทนให้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในกรมธรรม์
เราท�ำประกันแบบจ่ายจนถึงอายุ 60 ปี สมัย
อยูเ่ มืองไทย เคลมประกันครัง้ เดียวด้วยอุบตั เิ หตุ
ปั่นจักรยานล้มแขนหัก ได้พกั งานหนึง่ เดือน ได้
ทัง้ เงินเดือน และเงินจากประกันอุบตั เิ หตุ หลาย
หมืน่ บาทอยู่ และอีกครัง้ เมือ่ ต้นปีทผี่ ่านมา เกิด
อุบัติเหตุกระดูกเท้าหัก แต่เดิมไม่เคยคิดจะ
เคลมประกันที่เมืองไทย เพราะอยู่ที่นี่ประกัน
จ่ายอยู่แล้ว เพราะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการ
ท�ำงาน แถมได้เงินเดือนด้วย แต่ด้วยเทคโนโลยี
ด้านการสือ่ สาร เราสามารถส่งเอกสารทัง้ หลาย
แหล่ผา่ นทางอีเมลให้กบั ผูด้ แู ลเราทางเมืองไทย
เขาขอเอกสารอะไรก็ส่งไปให้ สุดท้ายก็ได้ค่า
ชดเชยหมื่นกว่าบาท ก็ถอื ว่าเป็นการสะสมเงิน
ไว้ใช้ตอนสูงวัย

- สังคม / ทั่วไป -

เมื่อย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ ที่นี่มีระบบ
ประกันสังคม ที่เรียกว่า สามเสา ที่ไม่ว่าจะ
ท�ำงานให้กบั รัฐบาลหรือเอกชน ทุกคนต้องจ่าย
เงินสะสมนี้ ระบบประกันที่กฎหมายบังคับนี้
คือ เสาที่ 1 เรียกว่า Alters- Hinterlassenenvorsorge ตัวย่อว่า AHV เป็นเงินประกันผู้สูง
อายุ (เกษียณ) ซึ่งรวมเรื่อง เงินประกันเมื่อ
ทุพพลภาพ (Invalidenvorsorgen) เงินประกัน
จ่ายชดเชย เมื่อไปฝึกทหารหรือลาคลอด
(Erwerbsersatzordnung) เงินช่วยเหลือกรณี
ขาดแคลน (Ergänzungsleistungen) และเงิน
ประกันการว่างงาน (Arbeitslosenversicherung)
ไว้ด้วย ทุกคนที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ที่
มีอายุตั้งแต่ 17 ปีเต็ม จนถึงวัยเกษียณ รวม
ทั้งคนที่ไม่ได้ท�ำงาน เช่น นักศึกษา (ที่ไม่ได้
ท�ำงาน อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป) คนพิการ พ่อ
บ้าน แม่บ้าน ผู้ที่เกษียณอายุก่อนก�ำหนด และ
คนงานทีม่ าจากฝัง่ ชายแดน หรือแรงงานต่างชาติ
รวมทั้งนักศึกษา คนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ต้อง
จ่ายเบี้ยประกัน AHV ส่วนตัวฉันเองมาอยู่ท่นี ี่
เมื่ออายุ 42 ปี ก็จ่ายมาตัง้ แต่บัดนัน้

ส่วนเสาที่ 2 เป็นเงินสะสมจากการท�ำงาน
ตั้งแต่ท�ำงานมารายได้ไม่ถงึ 20,000 ฟรังก์ต่อ
ปี จึงไม่เคยได้จา่ ย แต่ละปีจะมีการเปลีย่ นแปลง
จ�ำนวนรายได้ต�่ำสุดที่สามารถฝากเงินสะสมนี้
ได้ เงินส่วนนี้รัฐบาลให้สะสมไว้ เพราะว่าชีวิต
ความเป็นอยู่หลังเกษียณจะได้ไม่แตกต่างกัน
มากกับช่วงเวลาที่ท�ำงาน รายได้ตัวเองไม่มีก็
พึ่งพาคุณพ่อบ้านนะคะ
ส�ำหรับเสาที่สาม มีสองแบบ คือ 3a กับ 3b
รัฐบาลไม่บงั คับ แต่สนับสนุนให้คนออมเงิน ใคร
ที่เก็บออมสามารถน�ำจ�ำนวนเงินออมจาก 3a
มาลดหย่อนภาษีได้ แต่ก็มจี �ำนวนจ�ำกัด ส่วนนี้
ก็ต้องพึ่งพ่อบ้านเช่นกัน
พ่อบ้านกับฉัน เราให้ความส�ำคัญกับวิถกี าร
ด�ำรงชีวิต ในเรื่องความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย
และเรียบง่าย จะใช้ในสิ่งจ�ำเป็น เราจึงมีคติ
ประจ�ำใจกันว่า “ถ้าใช้นอ้ ย เราก็ไม่ตอ้ งหามาก”
มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง เหล่านี้คือเรื่อง
ของการบริหารจัดการชีวิต ด้วยการบริหาร
จัดการเงินที่เหมาะสม เมื่ออยู่ในวัยท�ำงาน ก็
ท�ำงานและรู้ว่าจะใช้เงินที่หามาได้อย่างไรให้
สมดุล เพื่อชีวิตในวัยที่ตัวเลขเพิ่มขึน้ ไปเรื่อย ๆ
นี้ จะได้สบายกาย ส�ำเริงใจนะคะ
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เงิน เงิน เงิน และ เงิน
ในสังคมไทยในเยอรมนี
โดย ญาดา นาเชือก

ได้อ่านรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมาเยอรมนี 1 ท�ำให้นกึ ถึง
วงจรการเงิน และเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วพันกับ เงิน ในแวดวงคนไทยในเยอรมนี
ส่วนหนึ่งอยู่ในแแวดวงการค้าบริการทางเพศ ที่อาจมองว่าโยงใยถึง
การค้ามนุษย์ก็ได้ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นวงจรการเงิน หรือการหารายได้
หรือธุรกิจทีพ
่ บได้ในหมูค่ น / สังคมไทยในเยอรมนีทวั่ ไป มีอะไรบ้าง
ลองมาดูกัน
เงิน ในแวดวงการค้าบริการทางเพศ
การค้าบริการทางเพศ ในเยอรมนีถือเป็น
อาชีพหนึ่ง คนต่างชาติที่มสี ิทธิพ�ำนักสามารถ
ท�ำงานนี้ได้ สถานประกอบการค้าบริการทาง
เพศของคนไทย เรียกกันว่า “บ้านท�ำงาน” คน
ทีท่ ำ� งานนี้ ส่วนหนึง่ จะเป็นหญิงและหญิงข้ามเพศ 2
ชาวไทยทีม่ สี ทิ ธิพำ� นักท�ำงานค้าบริการฯ อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย อีกส่วนหนึง่ จะเป็น หญิง
และหญิงข้ามเพศทีน่ ายหน้าชักชวน และจัดพา
ให้มาท�ำงานค้าบริการทางเพศ รวมทัง้ งานนวด
อิโรติก มักจะเรียกกันในวงการว่า “เด็ก” กลุ่ม
หลังนี้จะเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว
แล้วแอบท�ำงาน แน่นอนถือว่า ผิดกฎหมาย
เรื่องของ เงิน ที่เกี่ยวข้องกับ “เด็ก” ได้แก่

“แทร็ค” หรือ “ค่าแทร็ค” คือ ค่านายหน้า
ในการจัดพาขึ้นมาท�ำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานค้า
บริการทางเพศ นวดอิโรติก รวมถึงนวดแผน
ไทย “มาแทร็ค” เป็นรูปแบบการจัดพาที่ให้
“เด็ก” เป็นหนี้ “เด็ก” จะเดินทางมาก่อนแล้ว
ท�ำงานผ่อนใช้ให้ นายหน้า ที่เรียกกันว่า “แม่
แทร็ค” (เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง โดยเฉพาะ
นายหน้าในเยอรมนี)
ส�ำหรับ “เด็ก” แรงจูงใจในการเดินทางก็คอื
จ�ำนวนเงินรายได้มหาศาลที่ “แม่แทร็ค” บอก
ว่าจะได้เมือ่ มาท�ำงาน แม้นว่าต้องจ่าย “ค่าแทร็ค”
ค่อนข้างสูง ปัจจุบันจะอยู่ที่ 30,000-40,000
ยูโร “แม่แทร็ค” มักจูงใจว่า ท�ำงาน 2-3 เดือน
ก็ใช้ “แทร็ค” หมด หลังจากนั้นแล้วก็กอบโกย
รายได้อย่างเดียว

1
ดู พัทยา เรือนแก้ว, 2562. รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมายังเยอรมนี https://www.d-magazine.
de/files/d-magazine/books/TIP%20Thai-Germany%20final%20report.pdf
2
บุคคลที่มีเพศกำ�เนิดเป็นชาย แต่ปัจจุบันมีเพศสภาพเป็นหญิง ทั้งที่อาจจะผ่าตัดแปลงเพศแล้ว หรือไม่ก็ได้ ในสังคมไทย
เคยเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่า “สาวประเภทสอง”
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จริงหรือที่ ท�ำงาน 2-3 เดือน ก็จะใช้ค่า
“แทร็ค” หมด
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
กล่าวว่า อัตราค่าบริการทางเพศในปัจจุบนั จะ
อยู่ที่ 20 นาที หรือที่เรียกว่า quicky ประมาณ
50 ยูโร บริการ 30 นาที 80 ยูโร 1 ชั่วโมง 100
ยูโร แต่ก็ข้นึ อยู่กับเมืองด้วย ในเมืองใหญ่อาจ
ได้มากกว่า
ลองมาคิดรายได้จากอัตราค่าบริการนี้ หาก
“เด็ก” หนึ่งคน ท�ำงานเฉลี่ยแต่ละวันมีลูกค้า
quicky 5 คน จะมีรายได้วันละ 250 ยูโร (50
ยูโร x 5) เดือนหนึ่งท�ำงาน 26 วัน (หักวันที่มี
ประจ�ำเดือน วันเดินทางไปแหล่งงานในเมือง
อื่น) จะมีรายได้เดือนละ 6,500 ยูโร แบ่งให้
เจ้าของ “บ้านท�ำงาน” ครึ่งหนึ่ง เหลือ 3,250
ยูโร หักเงินส่งทางบ้าน 200 ยูโร ค่าจ้างคนส่ง
เงินกลับบ้าน 50 ยูโร ค่าเดินทาง 200 ยูโร ค่า
ลงโฆษณาอาทิตย์ละ 30 ยูโร x 4 อาทิตย์ =
120 ยูโร ค่าอาหารวันละ 10 ยูโร คิดเป็นเงิน
เดือนละ 300 ยูโร ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟนั
ฯลฯ) ประมาณเดือนละ 80 ยูโร จะเหลือเงินที่
ใช้หนี้ “ค่าแทร็ค” ประมาณ เดือนละ 2,300
ยูโร หาก “ค่าแทร็ค” อยู่ที่ 30,000 ยูโร ระยะ
เวลาที่ “เด็ก” จะใช้ “แทร็ค” หมดจะเป็นเวลา
ประมาณ 13 เดือน หรือมากกว่า 1 ปี เมื่อรวม
เงินค่าใช้จ่ายทัง้ หลายที่ “เด็ก” ต้องจ่าย (เงิน
ส่งกลับบ้าน ค่าอาหาร ฯลฯ) ดังตัวอย่างข้าง
ต้นนี้ซึ่งจะเป็นจ�ำนวนประมาณ 12,350 ยูโร
บวก “ค่าแทร็ค” 30,000 ยูโร จ�ำนวนหนีท้ ตี่ ้อง
ท�ำงานใช้คืน (30,000 + 12,350 = 42,350)
จะมากกว่า “ค่าแทร็ค” ที่ตกลงกันไว้แต่แรก
เกือบครึ่งหนึ่ง

ส�ำหรับหญิงและหญิงข้ามเพศที่ถูกชักชวน
ให้มาท�ำงานนวดแผนไทย เงิน (ที่คาดหวังว่า
จะได้) ก็เป็นแรงจูงใจที่สำ� คัญ และคนเหล่านีก้ ็
ต้องจ่าย “ค่าแทร็ค” เช่นกัน จ�ำนวนเท่าไรไม่มี
ข้อมูลชัดเจน ร้านนวดแผนไทยมักจะเปิดวัน
จันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น.
การท�ำงานพนักงานจะต้องมาประจ�ำที่ร้าน
ตัง้ แต่รา้ นเปิดจนถึงร้านปิด แต่จะได้คา่ แรงตาม
ชั่วโมงที่นวดจริงเท่านั้น ค่าแรงจะอยู่ที่ชั่วโมง
ละ 10-12 ยูโร บางร้านอาจถึง 15 ยูโร นอกจาก
ค่าแรงก็อาจจะมีค่าทิปที่ลูกค้าให้ รายได้ที่
พนักงานนวดจะได้ จะขึ้นอยู่กับจ�ำนวนแขกที่
นวด หลายคนกล่าวว่า จะมีรายได้ประมาณ
800-1,200 ยูโรต่อเดือน หากมองว่า พนักงาน
นวดต้องอยู่ประจ�ำที่ร้านทั้งวัน ตัง้ แต่ 9.00 –
19.00 น. คิดเป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน 60
ชั่วโมงต่ออาทิตย์ และ 240 ชั่วโมงต่อเดือน
หากได้รายได้ 800-1,200 ยูโร ก็เท่ากับว่า ได้
ค่าแรงสูงสุดเพียง 5 ยูโรต่อชั่วโมงเท่านัน้ ทั้ง
ๆ ทีต่ ามกฎหมายเยอรมันแล้ว ค่าแรงขัน้ ต�่ำจะ
อยู่ท่ี 9,19 ยูโร และด้วยรายได้ขนาดนี้จะใช้
“ค่าแทร็ค” หมดเมื่อไร
การ “ลงทุน” คือ การออกทุนเพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการเตรียมตัว และการเดินทางเพื่อ
มาค้าบริการทางเพศให้แก่หญิง/หญิงข้ามเพศ
“ลงทุน” กับใคร คนนั้นก็จะเป็น “เด็ก” ของ
“ผู้ลงทุน” เมือ่ “เด็ก” คนนัน้ เดินทางมาท�ำงาน
แล้ว “แม่แทร็ค” จะเก็บเงินรายได้ (“ค่าแทร็ค”)
มาให้แก่ “ผู้ลงทุน” เป็นรายเดือนจนหมด
“ค่าแทร็ค”
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ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการเตรียมตัวและ
เดินทางส�ำหรับ “เด็ก” หนึ่งคน จะตกอยู่ที่
ประมาณ 350,000 บาท จะ “ลงทุน” กับ “เด็ก”
หนึง่ คน ก็ต้องออกเงินให้ “แม่แทร็ค” 350,000
บาท คิดเป็นเงินยูโรก็ ประมาณ 10,000 ยูโร
(ใช้อัตรา 1 ยูโร = 35 บาท) เมื่อ “เด็ก” ขึ้นมา
ท�ำงานต้องจ่าย “ค่าแทร็ค” ตามทีต่ กลงกัน ซึง่
ปัจจุบนั ไม่ตำ�่ กว่า 30,000 ยูโร นัน่ คือ “ลงทุน”
ต่อ “เด็ก” หนึ่งคน จะได้เงินกลับมามากกว่าที่
“ลงทุน” เกือบสองเท่า
นอกจากนีด้ ว้ ยฐานะทีผ่ ดิ กฎหมาย จะไปไหน
มาไหนก็ไม่สะดวก ไม่กล้า และไปไหนก็ไม่ได้
ส�ำหรับ “เด็ก” ที่ยังใช้ “แทร็ค” ไม่หมด เพราะ
“แม่แทร็ค” ไม่ยอมให้ไป ด้วยเหตุฉะนี้ จึงมี
ธุรกิจหลากหลายขึน้ มารองรับ ในขณะเดียวกัน
ธุรกิจเหล่านี้ ก็เป็นบริการ หรือเป็น การหาราย
ได้ ของคนไทยในเยอรมนีทเี่ ข้าไปท�ำ ไปบริการ
ให้กับ คนไทยในแวดวงการค้าบริการทางเพศ
ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของ “บ้านท�ำงาน” “เด็ก” ที่
ใช้ “แทร็ค” หมดแล้ว และคนทีท่ ำ� งานค้าบริการ
ทางเพศอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย บริการ
เหล่านี้ ได้แก่
• แท็กซี่ บริการรับส่ง พาไปยัง “บ้านท�ำงาน”
หรือสถานทีอ่ นื่ ๆ ตามแต่ตอ้ งการ สนนราคา
อย่างต�่ำครั้งละ 100-200 ยูโร
• บริการรับจ้างซื้อของ ให้ “เด็ก” และคน
ท�ำงาน มักจะเป็นเครือ่ งใช้สว่ นตัว (สบู่ ยาสีฟนั
ครีม ฯลฯ) หรืออาหารบางอย่าง ค่าบริการ
อาจจะอยู่ท่ี 50 ยูโร/ครั้ง/คน
• บริการขายอาหารไทย เป็นการน�ำอาหาร
ไทยทั้งคาวและหวานมาขายตาม “บ้าน
ท�ำงาน” บ่อยครั้งก็เป็น “อาหารตามสั่ง”
สามารถโทรศัพท์สั่งได้ตลอดเวลา บางครั้ง
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นอกจากขายอาหารแล้ว ยังช่วยจัดหา และ
ซือ้ ของที่ “เด็ก” และคนท�ำงานต้องการ โดย
จะได้ค่าบริการในการซื้อของเป็นเงินพิเศษ
ต่างหาก เมือ่ ต้องการอะไรสามารถโทรศัพท์
สั่งให้น�ำมาให้ได้
• บริการสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นการน�ำสินค้า
และเครื่องประดับ เช่น กระเป๋าแบรนด์เนม
และเครือ่ งเพชร ทอง มาขาย “เด็ก” ใน “บ้าน
ท�ำงาน” หลายคนไม่อยากเก็บเงินสด จึง
เปลี่ยนเป็นของฟุ่มเฟือย
• บริการรับจ้างเฝ้า “บ้านท�ำงาน” หรือที่
เรียกกันว่า Mädchen für alles จะท�ำหน้าที่
คอยรับโทรศัพท์เวลาลูกค้าติดต่อเข้ามา เก็บ
เงินจากลูกค้า ท�ำอาหารให้คนท�ำงาน ซักผ้า
ท�ำความสะอาด ฯลฯ บ่อยครั้งก็จะหาซื้อ
ของตามที่คนท�ำงานสั่งซื้อ
วงจรการเงิน การหารายได้ ในแวดวงคน
ไทยในเยอรมนีทั่วไป
นอกจากธุรกิจ และการหารายได้ ของคน
ไทยทีใ่ ห้บริการแก่คนไทยในแวดวงการค้าบริการ
ทางเพศแล้ว ยังมีบริการ หรือการหารายได้
หรือธุรกิจ ที่ให้บริการแก่คนไทยทั้งที่อยู่ใน
แวดวงค้าบริการทางเพศ และที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับการค้าบริการทางเพศ ได้แก่
• บริการรับส่งเงินไปประเทศไทย บริการ
นี้เป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างคนไทยใน
เยอรมนีกับญาติ/เพื่อนในประเทศไทย เมื่อมี
คนจะส่งเงิน คนที่รับส่งเงินจะโทรศัพท์ไปหา
ญาติในไทยให้โอนเงินหรือจ่ายเงินบาทแก่ญาติ
ของผู้ส่ง อัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นไปตามอัตรา
ณ วันทีส่ ่งเงิน ค่าบริการนีจ้ ะอยู่ทรี่ ้อยละ 5-10
ยูโร บางทีก็มากกว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้มัก
จะเป็นตัวเลขกลม ๆ ไม่มเี ศษทศนิยม เช่น หาก

- สังคม / ทั่วไป -

อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 35.26 บาท ต่อ 1 ยูโร
ก็จะตัด เศษ 0.25 ออก เหลือ 35 บาท หรือ
บ่อยครัง้ คนรับส่งก็ตงั้ อัตราแลกเปลีย่ นขึน้ เอง
ส่วนมากจะให้น้อยกว่าอัตราทางการ
• บริการถือเงินสดกลับประเทศไทย นอกจาก
บริการรับส่งเงินแล้ว ยังมีบริการ ถือเงินสด
กลับไทย ค่าบริการจะอยูป่ ระมาณร้อยละ 5-10
ยูโร หรือมากกว่า คนที่ใช้บริการมีทั้ง “เด็ก”
และ “แม่แทร็ค” แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็น “แม่
แทร็ค” เนื่องจากเป็นเงินที่ได้มาอย่างไม่สุจริต
ในกรณีนเี้ มือ่ ผู้ถอื เงินถึงประเทศไทย จะมีญาติ
หรือเครือข่ายของ “แม่แทร็ค” มารับเงินที่
สนามบิน จ�ำนวนเงินทีถ่ อื กลับประเทศไทยบาง
ครั้งจะเป็นหลักล้านเมื่อค�ำนวนเป็นเงินไทย
บริการถือเงินสดกลับไทยนี้ คนใช้บริการมิได้
จ�ำกัดอยู่ที่ “เด็ก” และ “แม่แทร็ค” เท่านั้น แต่
คนไทยทั่วไปก็ใช้บริการนีด้ ้วย โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่มีเงินรายได้ที่ไม่สามารถน�ำฝากธนาคารได้
หรือไม่ต้องการให้สรรพากรรู้ เพราะอาจถูก
สอบสวนที่มาของเงิน หรือถูกเรียกเก็บภาษี
เช่น ในกรณีของหญิงค้าบริการทางเพศทีม่ สี ทิ ธิ
พ�ำนักถูกต้อง เจ้าของร้านนวด พนักงานนวด
รวมทั้งผู้รับส่งเงินไปประเทศไทย เป็นต้น
• บริการเงินกูน้ อกระบบ ในเมืองต่าง ๆ มัก
จะมีคนออกเงินให้กู้ ดอกเบี้ยอยู่ท่รี ้อยละ 1020 กู้ปุ๊ปหักดอกทันที เช่น กู้ 200 ยูโร ดอก
20% ผู้กู้จะได้รับเงิน 180 ยูโร หัก 20 ยูโรเป็น
ดอกเบีย้ หากผ่อนส่งรายเดือน แต่ละเดือนต้อง
เสียดอก 20% ของเงินต้น ดังนั้นที่กล่าวว่า
ดอกเบี้ยร้อยละ 10-20 นั้น ไม่ใช่ต่อปี แต่เป็น
ต่อเดือน เมือ่ คิดเป็นปี ดอกเบีย้ ก็จะอยู่ที่ 120240% ต่อปี การกู้เงิน ผู้ออกเงินกู้มักจะให้
ผู้ขอกู้น�ำของมีค่ามาให้ผู้ออกเงินกู้ถือไว้เป็น

หลักประกัน หากลูกหนี้หนีหนี้ ผู้ปล่อยเงินกู้ก็
จะยึดของมีค่านัน้ ไว้ แม้นว่าผู้ขอกู้จะหนีหนีเ้ มือ่
ส่งไปได้ระยะหนึ่ง ด้วยส่งดอกที่เกินต้นไม่ไหว
ผู้ปล่อยเงินกู้ก็ไม่ขาดทุน เพราะได้ดอกมาคุ้ม
บ่อยครั้งเกินเงินต้นแล้ว แถมยังยึดของมีค่าไว้
ได้อีก
• แชร์ ดูเหมือนจะเป็นวัฒนธรรมที่คนไทย
น�ำเข้ามา และปฏิบตั อิ ย่างกว้างขวางในเยอรมนี
เล่นกันมือละหลายร้อย เวลาทีเ่ ปียแชร์กต็ งั้ ดอก
ค่อนข้างสูง เช่น บางวง เล่นกันมือละ 500 ยูโร
แต่เปียด้วยดอก 300 ผลก็คือ ได้แชร์รอบนัน้
ไป แต่ต้องส่งต้นรวมดอกงวดละ 800 ยูโร ส่ง
ไปส่งมาเป็นภาระ ส่งกันไม่ไหว การโกงแชร์จงึ
มีให้เห็นเป็นเรือ่ งธรรมดาในสังคมไทยในเยอรมนี
วงจรการเงินในสังคมไทยในเยอรมนี ชี้ให้
เห็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมา เพื่อรองรับ หรือบริการ
แก่คนไทยบางกลุม่ บางคนทีไ่ ม่สามารถจัดการ
ซื้อหา ช่วยตนเองไม่ได้ หรือเดือดร้อน หลาย
อย่าง โดยเฉพาะ “แทร็ค” และ การ”ลงทุน”
โยงใยพัวพันกับ การค้ามนุษย์ หรือคือ องค์
ประกอบของกระบวนการค้ามนุษย์ ตามนิยาม
ที่ใช้กันอยู่ตามพิธีสารพาแลร์โม แม้นในความ
ความรู้สึกของคนในแวดวงอาจมองเป็นอย่าง
อื่น เช่น “เด็ก” อาจมองว่า เป็นค่านายหน้า
แลกกับโอกาสมาขุดทองในต่างประเทศ หรือ
“แม่แทร็ค” มองว่า เป็นธุรกิจจัดหางาน แต่ก็
ชัดเจนว่า มีการแสวงหาประโยชน์
ในขณะที่ ธุรกิจอื่น ๆ มักจะมีผู้ได้เปรียบ ได้
ก�ำไร (จ�ำนวนมาก) แต่ฝ่ายเดียว จะมองว่าเป็น
อะไร การหารายได้จากคนไทยด้วยกัน การ
สร้างงานในต่างประเทศ หรือการแสวงหา
ประโยชน์
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- ครอบครัวและเด็ก -

เงินค่าขนมนั้นส�ำคัญไฉน
โดย โยทะกา

ท�ำไมลูกไม่รจู้ กั คุณค่าของเงิน ยังหาเงินเองไม่ได้
ท�ำไมใช้เงินไม่รจู้ กั ประหยัด เห็นอะไรก็อยากได้
อยากซื้ อ ไปหมด รู ้ ไ หมว่ า เงิ น ทองหายาก
โอยยย...ปวดหัวกับลูกใช้เงินเปลืองเหลือเกิน
จะสอนอย่างไรให้รู้จักคุณค่าของเงินดี ฯลฯ

ข้างต้นเป็นตัวอย่าง ค�ำบ่น ค�ำด่า ค�ำดุ ค�ำร�ำพัน
ค�ำสอน จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ เลือกเอาสัก
อย่างนะคะ โยทะกาเชื่อว่าเราต่างได้ยินได้ฟัง
ค�ำเหล่านีจ้ ากคนรอบข้าง โดยเฉพาะในครอบครัว
ไทย หรือแม้กระทัง่ ครอบครัวฝรัง่ เองก็มมี าบ่น
ให้โยทะกาได้ยนิ เช่นกัน
เรือ่ งการประหยัดอดออมเงินทองนัน้ หากมา
สอนกันตอนโตคงสอนยาก คนเป็นพ่อแม่
ผูป้ กครองควรจะเริม่ สอนให้ลกู รูค้ ณ
ุ ค่าของเงิน
ตั้งแต่เล็ก ๆ ในสวิตเซอร์แลนด์และในเยอรมนี
เขาจะเริม่ ต้นสอนให้ลกู รูจ้ กั คุณค่าของเงิน จาก
การให้เงินค่าขนมเด็ก ๆ โดยมีตัวอย่างการให้
ค่าขนมที่เหมาะสมกับวัยและความจ�ำเป็น เรา
มาดูแนวทางในการให้เงินค่าขนมว่า เขาเริม่ ให้
ตอนไหน และให้เท่าไหร่จงึ จะเรียกว่าเหมาะสม
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- ครอบครัวและเด็ก -

ตัวอย่างการให้เงินค่าขนมในสวิตเซอร์แลนด์

เครดิตรูปภาพ: www.beobachter.ch/familie/erziehung/taschengeld-wie-viel-soll-es-sein

ตัวอย่างการให้เงินค่าขนมในเยอรมัน

เครดิตรูปภาพ: www.dji.de/themen/jugend/taschengeld.html
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- ครอบครัวและเด็ก -

จากตารางจะเห็นว่า ทั้งสองประเทศเริ่มให้เงิน
ค่าขนมลูกตอนอายุ 6 ขวบ ซึ่งอยู่ในช่วงอนุบาล
หรือชั้นประถมปีท่ี 1 โยทะกาเองก็เริ่มให้เงินลูกใน
วัยนี้ ตอนช่วงแรกที่ลูกได้เงินเขาก็ไม่ได้รู้สกึ ว่า เงิน
มีความจ�ำเป็นอะไร ได้มาก็หยอดกระปุกไว้ มีอยู่
ช่วงหนึง่ ทีพ่ ่อไปกดเงินทีธ่ นาคารแล้วพาเขาไปด้วย
เขาก็ตั้งค�ำถามว่า ธนาคารมีเงินเยอะ ท�ำไมเราไม่
กดเงินไปแจกคนจนล่ะ ต่อมาอีกสักพักก็ถามว่า
หลังตู้เอทีเอ็มมีหุ่นยนต์อยู่ใช่ไหม พอคนมากดเงิน
หุ่นยนต์กจ็ ะไปหยิบเงินมาให้..พ่อเลยเห็นควรว่า น่า
จะพาลูกไปเปิดบัญชีธนาคาร เขาจะได้ตั้งค�ำถาม
กับเจ้าหน้าทีธ่ นาคารแทน พ่อแม่แนะน�ำให้เขาแคะ
กระปุกมานับจ�ำนวนเงิน และน�ำเงินค่าขนมก้อน
แรกไปเปิดบัญชีเงินฝาก การเห็นยอดตัวเลขในบัญชี
ท�ำให้เขาตืน่ เต้นและตัง้ ใจทีจ่ ะน�ำเงินค่าขนมไปฝาก
ทุกปี และเขาก็ท�ำได้จริง ๆ แต่ละปีเขาจะน�ำเงินไป
ฝากมากบ้างน้อยบ้างตามแต่วา่ ปีนนั้ จะเหลือเท่าไหร่
จ�ำได้ว่า เงินค่าขนมทีเ่ ก็บออมได้ส่วนหนึ่งเขาน�ำ
ไปซื้อเกมที่อยากได้ เกมชิ้นนั้นราคาสูงพอสมควร
เก็บออมเงินหลายเดือนกว่าจะได้ครบ พอซือ้ มาเล่น
ก็กลายเป็นของหวงแหน เพราะรู้ว่า อดทนรอนาน
กว่าจะได้เกมชิ้นนี้
เงินค่าขนมทีเ่ ด็กแต่ละคนได้รบั อาจจะไม่เท่ากัน
อาจจะไม่เท่ากับในตาราง ซึ่งเป็นเพียงจ�ำนวนเงิน
ที่แนะน�ำให้พ่อแม่ให้เด็ก จะให้เท่าไรก็ขึ้นอยู่กับ
วิจารณญาณของพ่อแม่เอง รวมทัง้ เรือ่ งรายได้ของ
พ่อแม่ด้วย พ่อแม่ทอี่ ยู่ในสภาวะทีไ่ ม่สามารถให้เงิน
ลูกได้ตามที่ควร ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงเหตุผล
นั้น หรือบางบ้านอาจจะไม่ได้ให้เงินค่าขนมลูกเป็น
รายอาทิตย์หรือรายเดือน แต่ให้ในโอกาสส�ำคัญ ๆ
แทนก็ได้
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เงินค่าขนมไม่ใช่แค่เพียงค่าขนม แต่คอื การสอน
ลูกให้รู้คุณค่าของเงิน ในการให้ค่าขนมพ่อแม่อาจ
จะปฎิบัติตามข้อแนะน�ำต่อไปนี้
• พ่อแม่ควรจ่ายเงินค่าขนมให้ตรงเวลา อาจจะยึด
วันใดวันหนึ่ง เช่น ถ้าจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์จะ
จ่ายทุกวันเสาร์ เป็นต้น ซึง่ จะท�ำให้ลกู เรียนรูเ้ รือ่ ง
การวางแผนไปในตัว
• บอกลูกให้เข้าใจว่าเงินที่เขาได้นั้น เป็นเงินที่เขา
สามารถใช้ซื้ออะไรได้บ้าง และอะไรที่พ่อแม่จะ
เป็นคนจ่ายให้เขา เช่น ค่าเสือ้ ผ้าของใช้พ่อแม่จะ
ออกค่าใช้จ่ายให้ แต่ค่าเข้าสวนสนุก หรือค่า
ไอศกรีม ค่าของเล่นเขาต้องจ่ายเอง
• เมื่อให้เงินเป็นค่าขนมแล้ว พ่อแม่ไม่ควรควบคุม
ว่า เขาต้องใช้อย่างไร หรือออกค�ำสั่งว่า ควรซื้อ
อะไร ไม่ควรซื้ออะไร ควรให้อสิ ระเพื่อให้ลูกได้
คิด ทบทวน และตัดสินใจเอง
• อธิบายให้ลูกเข้าใจเรื่องการเก็บออมเงินใน
ครอบครัว เช่น การเก็บออมเพื่อซือ้ เฟอร์นเิ จอร์
ใหม่ รถยนต์ใหม่ ฯลฯ สอนให้เขารู้จักอดทนรอ
เมื่อพร้อมในด้านการเงินจึงซื้อสิ่งนั้น
• พาลูกไปซื้อของด้วย เช่น ไปจ่ายตลาด ไปซื้อ
ของใช้ที่จ�ำเป็น หากเขาอยากได้อะไรนอกเหนือ
จากปกติก็ให้เขาจ่ายเงินเอง เป็นการสอนให้เขา
เรียนรู้ว่า ทุกอย่างมีค่าใช้จ่าย ทุกอย่างต้องจ่าย
เงินถึงได้มา
• ไม่ควรเอาเรื่องของเงินค่าขนมมาเป็นข้อต่อรอง
กดดัน หรือเป็นรางวัล เพราะเงินค่าขนมไม่ใช่สงิ่
ที่ควรน�ำมาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูในด้านอื่น ๆ
หากเราเริ่มสอนให้ลูกเห็นคุณค่าของเงินตั้งแต่
ลูกยังเล็ก อย่างน้อยเราก็อาจจะคาดหวังได้ว่า เมือ่
ลูกเติบโตพอก็จะสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่
เต็มไปด้วยสิง่ ล่อตาล่อใจ สามารถยับยัง้ ชัง่ ใจ หยุด
คิด มีสติ สามารถจัดการเรือ่ งเงินทองซึง่ เป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการใช้ชวี ติ จัดการรายได้ให้พอกับรายจ่าย
และอยู่ได้อย่างไร้หนี้สิน
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สุขภาพและการท�ำงาน (2)
โดย วันวิสา ช่างเหล็ก

ในฉบับที่แล้วผู้เขียน ได้กล่าวถึงโรคภัยที่เกิดขึ้นกับคนในวัยท�ำงาน การสังเกต
อาการ และวิธกี ารรักษา ในฉบับนี้ขอน�ำเสนอค�ำถามที่ผู้รับบริการสอบถามกัน
มามากที่สุด และค�ำแนะน�ำ มาให้อ่านกันนะคะ เผื่อผู้อ่านมีปัญหาตรงกับข้อไหน
บ้าง จะได้ลองตรวจสอบกันดูค่ะ
ค�ำถามทั่วไป
Q: ชอบกลัน้ ปัสสาวะขณะท�ำงาน หากยังท�ำงานไม่เสร็จ
จะไม่ยอมเข้าห้องน�ำ้ ระยะหลังรูส้ กึ ว่าฉีก่ ะปริบกะปรอย
อาการดังกล่าวบ่งบอกว่าเริ่มป่วยแล้วใช่ไหมคะ
A: การกลั้นปัสสาวะจะท�ำให้กล้ามเนื้อหูรูดที่กระเพาะ
ปัสสาวะอ่อนแรง เมื่อกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงไม่สามารถ
กลั้นปัสสาวะได้ การฉี่กะปริบกะปรอยถือเป็นหนึ่งใน
สัญญาณเตือนว่า กล้ามเนื้อส่วนนั้นไม่แข็งแรงดังเดิม
นอกจากนี้ การกลั้นปัสสาวะจะท�ำให้เชื้อโรคที่อยู่ใน
ปัสสาวะลุกลามไปที่ไตและกรวยไต ซึ่งเป็นสาเหตุของ
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และกรวยไตอักเสบ ทางที่
ดีจึงไม่ควรกลัน้ ปัสสาวะ
Q: เข้าท�ำงานช่วงบ่ายและเลิกประมาณสี่ทุ่ม ท�ำให้ตดิ
นิสัยกินอาหารตอนกลางคืนแล้วนอนเลย ช่วงหลัง
รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วเจ็บคอ หลังกินอาหารบางมื้อ
จะจุกลิ้นปี่และแสบร้อนกลางอก ควรท�ำอย่างไรดี
A: อาการดังกล่าว คือ อาการของโรคกรดไหลย้อน เกิด
จากกล้ามเนือ้ หูรดู ของหลอดอาหารส่วนล่างมีการคลาย
ตัวอย่างผิดปกติ ท�ำให้กรดจากกระเพาะอาหารไหลย้อน
กลับขึ้นไปในหลอดอาหาร สาเหตุมาจากการกินอาหาร
รสจัด ของมัน ของทอด และน�ำ้ อัดลม รวมทัง้ พฤติกรรม
การกินอาหารแล้วนอนทันที การปรับพฤติกรรมการกิน
จะช่วยเยียวยาอาการได้ส่วนหนึง่ โดยงดกินอาหารรสจัด
ของทอด อาหารฟาสต์ฟูด อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนนอน
ไม่ควรกินอาหาร ผ่อนคลายความเครียด และออกก�ำลังกาย

Q: หลังกินอาหารเที่ยงมักมีอาการท้องอืด ไม่ทราบว่า
เกิดจากอะไร
A: อาการท้องอืดเกิดจากการที่กระเพาะอาหารถูกสมอง
แย่งเลือดและออกซิเจนไปใช้ กระบวนการดูดซึมอาหาร
จึงท�ำงานบกพร่อง ท�ำให้อาหารไม่ย่อย ท้องอืด เรอ
ผายลม รวมไปถึงท้องผูก ดังนั้น ควรท�ำงานที่ใช้สมอง
หลังกินข้าวแล้วอย่างน้อยสองชั่วโมง หากไม่สามารถ
ท�ำได้ แนะน�ำให้ดมื่ น�ำ้ สองแก้วก่อนมือ้ อาหารหนึง่ ชัว่ โมง
และดืม่ น�ำ้ อีกหนึง่ ถึงสองแก้วประมาณสองชัว่ โมงหลังมือ้
อาหาร เพื่อเพิ่มการหลั่งน�้ำย่อยและกระตุ้นเอนไซม์ที่
จ�ำเป็นต่อการย่อยอาหาร
Q: ทุกครั้งที่ประชุมงานจะมีอาการปวดไมเกรนจน
อาเจียน ไม่ทราบว่ามีวธิ กี ารรักษาหรือเยียวยาอย่างไร
บ้างคะ
A: การเยียวยาโรคไมเกรนด้วยวิถีธรรมชาติ คือการท�ำ
ดีท็อกซ์ นอกจากการท�ำดีท็อกซ์ แล้วยังสามารถใช้วิธี
วารีบ�ำบัดควบคู่ไปด้วย ดังนี้
1. ห่อน�้ำแข็งด้วยผ้าขนหนูผืนเล็ก แล้ววางลงบนศีรษะ
หน้าผาก และท้ายทอย
2. จุ่มปลายนิว้ มือในน�ำ้ แข็งจนปลายนิว้ เย็น แล้วใช้ปลาย
นิ้วคลึงศีรษะไปมา โดยเฉพาะบริเวณขมับและต้นคอ
3. แช่เท้าในอ่างที่ผสมน�้ำร้อนพอทนได้กับน�้ำส้มสายชู
ความร้อนของน�้ำจะท�ำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น
4. นั่งแช่น�้ำในอ่างน�้ำร้อนสลับกับน�ำ้ เย็น โดยนั่งหลังตรง
เพื่อยืดกระดูกสันหลัง
หมายเหตุ: ควรวางห่อน�ำ้ แข็งไว้บนศีรษะด้วยในขัน้ ตอนที่ 3-4
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Q: ไม่มีปัญหาสายตาสั้นหรือยาว แต่หลังจากท�ำงาน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ทงั้ วัน ตาจะพร่ามัว มองเห็นตัว
หนังสือซ้อนกัน เกิดจากอะไร หากซื้อแว่นป้องกัน
รังสีจอคอมพิวเตอร์ที่วางขายตามท้องตลาดจะ
สามารถถนอมสายตาได้หรือไม่
A: สายตาพร่ามัวหลังท�ำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลา
นาน เกิดจากหลายสาเหตุดังนี้
1. ตาแห้ง
2. กล้ามเนื้อตาล้า
3. มีปัญหาสายตาสัน้ ยาว เอียงที่ไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้อง
4. อัตราการกะพริบของจอภาพต่อวินาที (Screen Refresh
Rate) ช้าเกินไป ซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการ์ด
แสดงผลหน้าจอคอมพิวเตอร์ หากหน้าจอคอมพิวเตอร์
มีอตั ราการเปลีย่ นภาพต�ำ่ กว่ามาตรฐาน คือ 85 (เฮิรท์ ซ์)
ต่อวินาทีอาจท�ำให้กล้ามเนื้อดวงตาล้าได้ การตรวจ
สอบสาเหตุของอาการตาพร่ามัวจะช่วยให้แก้ไขได้ตรง
จุดมากขึ้น
ส่วนแว่นป้องกันรังสีจอคอมพิวเตอร์อาจเพิม่ ความคมชัด
ได้เท่านั้น แต่ช่วยป้องกันรังสีไม่ได้ เพราะรังสีที่แผ่ออก
มาจากจอคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ไม่มอี นั ตรายต่อดวงตา
จนถึงขัน้ ก่อให้เกิดโรค (เป็นค�ำตอบจาก รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
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Q: ยืนขายของทัง้ วันจนปวดขาและมีเส้นเลือดขอด ควร
ท�ำอย่างไรดี
A: การยืนหรือนั่งนาน ๆ ท�ำให้เกิดเลือดคั่ง และเกิดการอุด
ตันบริเวณลิ้นของหลอดเลือด หรือมีการอักเสบที่ผนัง
หลอดเลือดด�ำ จึงท�ำให้ผนังหลอดเลือดด�ำทีช่ นั้ ใต้ผวิ หนัง
เกิดการขยายตัวแบบผิดปกติ กลายเป็นเส้นเลือดขอด
ตามมา ขณะท�ำงานจึงควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ
นอกจากนีค้ วรออกก�ำลังกาย เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้
กล้ามเนือ้ ลิน้ หลอดเลือดด�ำเปิดปิดได้สะดวก นอนยกขา
ให้สงู กว่าระดับหัวใจ โดยใช้หมอน หนุนบริเวณปลายเท้า
หรือใต้หัวเข่า และหลีกเลี่ยงการสวมสเตย์หรือเสื้อผ้าที่
รัดรูป เพราะจะท�ำให้ลนิ้ ของหลอดเลือดด�ำท�ำงานล�ำบากขึน้
Q: ท�ำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน ตื่นเช้าขึ้นมาวัน
หนึ่งรู้สกึ ว่าบ้านหมุน ท�ำอย่างไรดี จะเป็นโรคน�้ำใน
หูไม่เท่ากันไหม
A: การท�ำงานหนักแล้วมีอาการวิงเวียนไม่ได้เกิดจากโรค
น�้ำในหูไม่เท่ากัน แต่มักเกิดจากความเครียดสะสม เมื่อ
มีความเครียด ระบบต่าง ๆ ในร่างกายจะท�ำงานผิดปกติ
เช่น สารอะดรีนาลีนหลั่งออกมามาก ตับปล่อยน�้ำตาล
เข้าสู่กระแสเลือด และหัวใจเต้นเร็ว ทัง้ หมดนีเ้ ป็นสาเหตุ
ให้เกิดอาการวิงเวียน มึนศีรษะได้
Q: ประกอบอาชีพประดิษฐ์งานฝีมือขาย เริ่มรู้สึกว่ามี
อาการชาที่ปลายนิ้วมือ เกี่ยวข้องกันหรือไม่
A: อาการมือชา ปลายนิ้วชา เกิดได้จากหลายสาเหตุ คือ
1. ขาดวิตามินบี 1 เพราะกินอาหารไม่ถูกสัดส่วนและดื่ม
แอลกอฮอล์
2. เกิดการกดทับของเส้นประสาทส่วนที่อยู่เหนือข้อมือ
3. เป็นโรคเส้นประสาทมือถูกบีบรัด ซึง่ เกิดจากการใช้ข้อ
มือในท่าทางทีผ่ ดิ ติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น การเย็บ
ผ้า ซักผ้า ใช้เมาส์คอมพิวเตอร์ ระยะแรกอาจเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยการเลิกดื่มแอลกฮอล์ กิน
แป้งไม่ขัดขาว และหยุดพักการใช้ข้อมือเป็นระยะ ๆ
ขณะท�ำงาน หากยังไม่ดขี ึ้นควรพบแพทย์โรคหัวใจ
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ภัยจากความเครียด ความเครียดและปัญหาจากการท�ำงาน
คือ ตัวการหลักที่บั่นทอนอารมณ์คนท�ำงานให้ขุ่นมัว หาก
ปล่อยทิ้งไว้นานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้
Q: ชอบเผลอตัวถอนผมเวลาท�ำงานจนหัวล้าน เป็น
โรคจิตไหม
A: การดึงผมขณะมีความเครียด ถือเป็นการระบายออก
อย่างหนึง่ ส่วนใหญ่มกั เป็นพฤติกรรมทีเ่ ป็นมาตัง้ แต่เด็ก
ไม่ถอื ว่าเป็นโรคจิต แต่หากมีพฤติกรรมบ่อยขึน้ และรุนแรง
ขึน้ เช่น ดึงจนผมบางเป็นหย่อม ๆ อาจต้องหาทางจัดการ
กับความเครียดด้วยวิธีอื่นและปรึกษาจิตแพทย์
Q: ท�ำงานเครียดจนนอนไม่หลับ ถ้านอนหลับก็ฝันเป็น
เรื่องงาน
A: การฝันถึงเรือ่ งงานเป็นสัญญาณเตือนว่า เราหมกมุ่นกับ
เรือ่ งงานมากเกินไป ต้องแก้ไขด้วยการรู้จกั แบ่งเวลาและ
ความคิดให้ชดั เจนว่า เวลาใดควรให้ความส�ำคัญกับเรือ่ ง
ใด ไม่น�ำงานกลับมาท�ำที่บ้าน และควรหาเวลาว่างหรือ
หากิจกรรมที่ชื่นชอบท�ำ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
Q: ขี้หงุดหงิด สมาธิสั้น และหลงลืมง่าย ท�ำให้ลืมว่า
ต้องท�ำงานอะไรบ้าง
A: สมองของเราจะก�ำจัดเรื่องที่เข้ามาในสมองเป็นปกติอยู่
แล้ว ดังนั้น เราต้องท�ำความเข้าใจว่า การหลงลืมเป็น
เรื่องปกติ ไม่ควรใส่อารมณ์จนรู้สกึ ไม่พอใจ เพราะจะยิ่ง
ท�ำให้ไม่มีสมาธิจดจ่อกับงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
การท�ำงานลดลง ทางแก้ก็คือ ควรบอกตัวเองว่า ควร
จดจ�ำเรื่องที่ส�ำคัญและก�ำจัดเรื่องที่ไม่จ�ำเป็นออกจาก
สมองไปบ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สมองและป้องกัน
ความเครียด
Q: เปลี่ยนที่ท�ำงานบ่อยมาก จนรู้สึกว่าตัวเองมีความ
อดทนต�่ำ
A: ก่อนอืน่ ควรเลิกต�ำหนิตวั เอง เพราะการมองตนเองในแง่
ลบจะท�ำให้รู้สกึ ว่าไม่สามารถท�ำสิ่งใดส�ำเร็จ จากนั้นให้
ลองเขียนสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถอดทนได้ลงในกระดาษ แล้ว

ดูวา่ เป็นปัจจัยภายในหรือภายนอก หากเป็นปัจจัยภายนอก
เราคงไม่สามารถไปควบคุมได้ แต่หากเป็นปัจจัยภายใน
เช่น ความคิด หรือทัศนคติ เราก็ควรปรับเปลี่ยนให้เป็น
แง่บวกมากขึน้ และยอมรับความจริง วิธนี จี้ ะท�ำให้เราอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบได้นานขึ้น
Q: ไม่ชอบวันจันทร์ โดยเฉพาะเช้าวันจันทร์มกั หงุดหงิด
และอารมณ์เสีย มีวิธีแก้ไขอย่างไร
A: อาการไม่ชอบวันจันทร์มกั เป็นในคนท�ำงานออฟฟิศ แก้ไข
ได้โดยหาสาเหตุว่า ท�ำไมถึงไม่ชอบ เช่น ไม่ชอบที่ท�ำงาน
หรือท�ำกิจกรรมทีส่ มบุกสมบันในวันหยุดมากเกินไป เมือ่
พบสาเหตุก็ให้แก้ด้วยการงดกิจกรรมดังกล่าว และบอก
ตัวเองว่าวันจันทร์คอื วันเริม่ ต้นแห่งสัปดาห์ทำ� งานเท่านัน้
อีกสี่วันก็ถงึ วันศุกร์แล้ว เท่านี้เราอาจรู้สึกดีขึ้นได้
Q: ท�ำงานในต�ำแหน่งประสานงานจึงต้องติดต่อกับเพือ่ น
ร่วมงานทุกฝ่าย แต่เพื่อนร่วมงานมักจับกลุ่มแบ่ง
พวก ไม่ถกู กัน ท�ำให้ยากต่อการติดต่องานและวางตัว
A: ต้องท�ำความเข้าใจว่าทีท่ ำ� งานคือ สถานทีร่ วมตัวของคน
หมู่มาก จึงไม่แปลกที่มกี ารรวมกลุ่มของบุคคลที่มคี วาม
ชอบเหมือนกัน ดังนัน้ เราจึงไม่จำ� เป็นต้องปฏิเสธการรวม
กลุ่ม แต่ควรมองหากลุ่มคนที่ไม่ใช้เราเป็นเครื่องมือใน
การท�ำสิ่งไม่ดแี ละพูดคุยด้วยแล้วสบายใจ นอกจากนีย้ ัง
ไม่ควรตัดสัมพันธ์กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะท�ำให้
ยากต่อการท�ำงานและเกิดความขุน่ ข้องหมองใจทัง้ สองฝ่าย
Q: ขอวิธีผ่อนคลายความเครียดแบบง่ายส�ำหรับคน
ท�ำงานค่ะ
A: ทุกคนควรหาวิธกี ารผ่อนคลายความเครียดแบบทีต่ วั เอง
ชอบ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ควบคู่ไปกับการออกก�ำลังกาย
เพราะการออกก�ำลังกายเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการหลั่ง
สารเอนโดรฟิน ซึง่ เป็นฮอร์โมนแห่งความสุขออกมา เพียง
เท่านีส้ ขุ ภาพจิตของเราก็จะแข็งแรงออกก�ำลังกาย ยุ่งแค่
ไหนก็ท�ำได้
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การออกก�ำลังกาย ส�ำหรับคนท�ำงานแล้ว คงไม่มียาใด
ออกฤทธิเ์ ยียวยาความเจ็บป่วย และเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ท�ำงานได้ดเี ท่ากับการออกก�ำลังกาย แต่หากออกก�ำลังกาย
แบบผิดวิธี ยาวิเศษก็อาจเป็นยาพิษได้
Q: อยากวิ่งลดหุ่นตอนเย็นหลังเลิกงาน แต่เข่าไม่ดีท�ำ
อย่างไร
A: คนทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งข้อเข่าสามารถลดน�้ำหนักได้ด้วยการ
เดินเร็ว โดยมีเคล็ดลับอยู่ที่ต้องเดินจนเหนื่อย ท�ำอย่าง
ต่อเนือ่ ง และสม�ำ่ เสมอเป็นประจ�ำ พร้อมกับควบคุมอาหาร
Q: ท�ำงานที่ต้องออกแรงยกของทั้งวัน และไม่มีเวลา
ออกก�ำลังกาย เพราะต้องออกจากบ้านตัง้ แต่เช้ามืด
ตอนเย็นกลับถึงบ้านก็หมดแรง ควรออกก�ำลังกาย
แบบไหนดี
A: งานประเภทใช้แรงยกของต้องอาศัยกล้ามเนือ้ ทีแ่ ข็งแรง
เป็นหลัก ดังนัน้ จึงแนะน�ำให้ออกก�ำลังกายแบบเพิม่ กล้าม
เนื้อด้วยการยกดัมเบลล์ ผู้ชายอาจใช้น�้ำหนักประมาณ
4-5 กิโลกรัม ผู้หญิงประมาณ 1.5 กิโลกรัม หากไม่ชอบ
อาจซือ้ วีซดี สี อนเต้นแอโรบิกมาเต้นตามก่อนอาบน�้ำสัก
15 นาที หรือเล่นฮูลาฮูปสักครึง่ ชัว่ โมงก็จะช่วยเพิม่ ความ
กระฉับกระเฉงและจัดระเบียบกระดูกสันหลังได้
นอกจากนี้การร�ำกระบองในท่าแหงนดูดาวและท่าสีลม
(อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากหนังสือ เตะสุดชีวติ โดย
อาจารย์สาทิส อินทรก�ำแหง ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์สขุ ภาพ
หน้า 29-55) ก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและคลายตัวให้
กล้ามเนื้อได้
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Q: อยากได้ทา่ บริหารแก้ปวดหลังทีส่ ามารถท�ำได้ทโี่ ต๊ะ
ท�ำงานเลยค่ะ
Q: งานที่ท�ำต้องเขียนหนังสือติดต่อกันเป็นเวลานาน
ท�ำให้ปวดไหล่ ไม่ทราบว่ามีทา่ ออกก�ำลังกายแก้ปวด
ไหมคะ
Q: โต๊ะท�ำงานสูงจนต้องปรับเก้าอี้สูงตาม ขาจึงไม่ถึง
พื้น ท�ำให้ปวดเข่า มีวิธีแก้อย่างไร
A: สามค�ำถามนี้ ขอตอบรวมเป็นข้อเดียวกันดังนี้
1. ท่าบริหารหลังทีส่ ามารถท�ำได้ทโี่ ต๊ะท�ำงานท�ำโดย นัง่
ตัวตรง เหยียดเท้าตรง ค่อย ๆ ก้มตัวใช้มอื แตะปลายเท้า
ค้างท่าไว้ นับ 1-5 กลับสู่ท่าเดิม จากนั้นบิดล�ำตัวไป
ทางซ้ายและขวา
2. ท่าบริหารไหล่ทำ� โดย วางมือขวาแนบใบหน้าด้านขวา
มือและหน้าออกแรงดันต้านกันเต็มที่ สลับท�ำข้างซ้าย
จากนัน้ ใช้มอื วางบนหน้าผากแล้วออกแรงดันต้านกัน
เต็มที่ และประสานมือไว้ที่ท้ายทอย ออกแรงดันต้าน
กันเต็มที่เช่นเดียวกัน
3. ท่าบริหารเข่าท�ำโดย นั่งหลังตรง กระดกปลายเท้า
ซ้ายขึ้น เข่าเหยียดตรง ค้างท่าไว้ นับ 1-10 แล้วสลับ
ท�ำข้างขวา ท�ำได้ทุกครั้งขณะพักท�ำงาน นอกจากนี้
ควรหาเก้าอี้มารองเท้า เพื่อไม่ให้เท้าลอยจากพื้น
Q: ขีเ้ กียจออกก�ำลังกายมาก แต่อยากสุขภาพแข็งแรง
ควรปรับวิธีคิดอย่างไรให้มีแรงจูงใจ
A: ส�ำหรับคนที่ไม่ชอบออกก�ำลังกาย อยากให้บอกตัวเอง
เสมอว่า “อย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยออกก�ำลังกาย เพราะ
อาจสายเกินไป” ในช่วงแรกอาจรู้สึกฝืนหรือขี้เกียจ แต่
หากผ่านไปสักระยะหนึ่งจะรู้สึกดีและชื่นชอบการออก
ก�ำลังกายไปเอง
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กินเพื่อสุขภาพ+งานเป็นเลิศ อาหารการกินเป็นเรื่อง
ส�ำคัญส�ำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยท�ำงานที่ต้อง
ใช้พลังสร้างสรรค์ผลงานสูง เมื่อเกิดปัญหาคาใจจากการ
กิน จึงต้องเร่งแก้ไขค่ะ
Q: ขอค�ำแนะน�ำเรื่องการกินวิตามินเสริมส�ำหรับคน
ท�ำงานค่ะ
A: แนะน�ำว่า คนที่อายุก�ำลังจะเปลี่ยน ตั้งแต่ 40 หรือ 50
ปีขึ้นไป และอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งมีมลภาวะ ควรกิน
วิตามินประเภทแอนติออกซิแดนท์คือ วิตามินเอวันละ
10,000 IU วิตามินซีวันละ1,000 มิลลิกรัม วิตามินดีวัน
ละ1,000 IU และวิตามินอีวันละ400 IU
ส�ำหรับผูท้ ที่ ำ� งานใช้สมองมากสามารถเพิม่ วิตามินบีเข้าไป
ด้วย ดังนี้ วิตามินบี1 และ วิตามินบี2 อย่างละ 100
มิลลิกรัม หลังอาหารเช้า วิตามินบี 6 100 มิลลิกรัม และ
วิตามินบี12 1,000 ไมโครกรัม หลังอาหารเย็น
Q: ก�ำลังเลิกกาแฟ อยากทราบว่า มีเครื่องดื่มอะไรที่
สามารถเพิม่ ความกระชุม่ กระชวยในช่วงบ่ายได้บา้ ง
A: กาแฟมีสารคาเฟอีนที่กระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว คนที่เลิก
กาแฟจึงรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนหรือเซื่องซึมในช่วงแรก
แนะน�ำให้ดมื่ น�้ำอาร์ซี เพือ่ เพิม่ ความกระปรีก้ ระเปร่า แก้
อาการอ่อนเพลีย
Q: อาหารเช้าประเภทไหนทีเ่ หมาะกับคนท�ำงานทีม่ เี วลา
น้อย แต่มสี ารอาหารครบถ้วน
A: อาหารเช้าที่เหมาะสมตามค�ำแนะน�ำของนักโภชนาการ
ควรให้พลังงานอย่างน้อย 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของ
ปริมาณพลังงาน ที่ควรได้รับตลอดวัน อาจมีปริมาณ
โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตมากกว่าสารอาหารชนิดอืน่ เล็ก
น้อย อาหารที่แนะน�ำว่าเหมาะส�ำหรับมื้อเช้าคือ ข้าวต้ม
ธัญพืช แซนด์วิชทูน่า ธัญพืชส�ำเร็จรูป มูสลี (muesli)
ซุปผัก น�ำ้ นมถั่วเหลือง โยเกิร์ตรสธรรมชาติใส่ผลไม้สด

Q: มักกินอาหารมือ้ เย็นเพือ่ ผ่อนคลายอารมณ์หลังเลิก
งานจนน�้ำหนักขึ้น มีวิธีแก้อย่างไร
A: ต้องบอกตัวเองให้ปรับสัดส่วนการกินให้ถูกต้อง โดยกิน
อาหารเช้าและเที่ยงให้เต็มที่ ส่วนมื้อเย็นควรเป็นอาหาร
เบา ๆ หากเครียดมาก แนะน�ำให้ออกก�ำลังกายหลังเลิก
งาน เพือ่ ให้สารเอนโดรฟินหลัง่ ออกมา ซึง่ ถือเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดแทนการกินได้ดี
Q: ออฟฟิศเปิดแอร์เย็นมาก จึงดืม่ น�ำ้ อุน่ และเครือ่ งดืม่
อุ่น ๆ ทั้งวัน จะเป็นอันตรายไหม และควรดื่มเครื่อง
ดื่มชนิดใด
A: สามารถดืม่ ได้โดยไม่มโี ทษ ซึง่ ทีจ่ ริงแล้วเราเองก็ควรดืม่
น�ำ้ อุ่นแทนน�ำ้ เย็น แต่วธิ ดี งั กล่าวไม่ใช่การแก้ปญ
ั หา ทีถ่ กู
ต้องควรต้องแก้ทสี่ าเหตุ นัน่ คือ ควรใส่เสือ้ ผ้าให้ร่างกาย
อบอุ่นและปรับอุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศให้อยู่ที่ 24-25
องศาเซลเซียสจึงจะดีที่สุด
Q: ตอนเรียนไม่เคยเป็นสิว ท�ำไมตอนท�ำงานจึงมีสิว
เยอะมาก
A: สิววัยท�ำงานมักเกิดจากเครื่องส�ำอาง เพราะต้องแต่ง
หน้ามากกว่าตอนเรียนหนังสือ แก้ไขได้ด้วยการลดการ
ใช้เครื่องส�ำอาง ท�ำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาด และ
ลดความเครียด
Q: นั่งท�ำงานในห้องแอร์ทั้งวันจนผิวและปากแห้ง ควร
ท�ำอย่างไรดี
A: ควรทาครีมประเภทมอยส์เจอร์ไรเซอร์เพือ่ เพิม่ ความชุ่ม
ชืน้ แก่ผวิ บ�ำรุงริมฝีปากด้วยการทาลิปมันหรือปิโตรเลียม
เจล น�ำน�้ำใส่ถ้วยเล็ก ๆ ตั้งไว้ท่โี ต๊ะท�ำงานเพื่อลดความ
แห้งในอากาศ และหลีกเลี่ยงการอาบน�้ำอุ่น
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- สุขภาพ -

Q: การจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ทงั้ วันท�ำให้ขอบตาคล�ำ้ ได้
หรือไม่
A: การมองจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานไม่ท�ำให้ขอบตา
คล�ำ้ เพราะสาเหตุของอาการขอบตาคล�ำ้ มาจากกรรมพันธุ์
โรคภูมิแพ้ การขยี้ตา และการพักผ่อนน้อยเท่านั้น ใน
กรณีคนท�ำงานมีอาการนีอ้ าจเกิดจากการท�ำงานจนนอน
ดึกและพักผ่อนน้อย
Q: แสงจากจอคอมพิวเตอร์ ท�ำให้ผวิ หนังหมองคล�้ำได้
หรือไม่ และควรทาครีมกันแดดค่า SPFเท่าไรจึงจะเ
หมาะสมกับคนท�ำงานแต่ละประเภท
A: แสงจากจอคอมพิวเตอร์เป็นรังสียวู เี ช่นเดียวกับแสงแดด
แต่มีปริมาณน้อยกว่ามาก จึงไม่ท�ำให้ผวิ หน้าหมองคล�้ำ
ได้เท่ากับการโดนแดด แต่คนท�ำงานก็ควรทาครีมกันแดด
เป็นประจ�ำ
หากอยู่ในที่ท�ำงานทั้งวันและออกแดดเฉพาะตอนเที่ยง
การทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 ก็ถือว่าเพียงพอ แต่
หากท�ำงานกลางแจ้ง ควรทาครีมกันแดดประเภทป้องกัน
น�้ำและมีค่า SPF 50 และควรทาครีมกันแดดในปริมาณ
0.5 กรัม – 1 กรัม ต่อ 1 ครั้ง หรือประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือ
เพื่อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม

มาถึงจุดนีแ้ ล้วจะเห็นได้ว่าในวัยท�ำงาน ถึงแม้จะเป็นช่วง
วัยที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 30-45 ปี แต่ก็อย่า
นิ่งนอนใจนะคะ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างในปัจจุบันที่ส่ง
ผลร้ายต่อสุขภาพของเราก่อนวัยอันควรได้จริง ๆ เพราะ
ฉะนั้นควรหันมาใส่ใจดูและสุขภาพของเราให้มากขึ้นนะคะ
ข้อปฏิบัติง่าย ๆ ที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย
เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์และตรง
ต่อเวลา หมัน่ ออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ และ หลีกเลีย่ ง
ยาเสพติดทุกชนิด เพียงเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง
แล้วค่ะ
ขอให้ทกุ ท่านท�ำงานด้วยความสุขและมีสขุ ภาพกายใจแข็ง
แรง ฉบับหน้าพบกับวิธีการดูแลจิตใจ เพื่อร่างกายที่แข็ง
แรงและมีความสุข(mind fit)แบบง่าย ท�ำได้จริงและเห็นผล
นะคะ

วันวิสา ช่างเหล็ก
Holistic wellness Consultant
Psychotherapist & Mindfulness Coach
Yoga Teacher
Happy at work place ‘s project Consultant
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- ท่องเที่ยว -

พหุวัฒนธรรมปารีส
โดย หนูพัด ลูกพ่อเพิ่ม
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- ท่องเที่ยว -

ดูขา่ วไฟไหม้อาสนวิหารนอเทรอดาม (Notre-Dame
Cathedral) เมื่อต้นปี เห็นหลายคนเขียนถึง Notre-Dame ก็เลยนึกถึง ปารีส ที่ไปเยือนเมื่อปีก่อน
ตอนที่คนรู้ใจใกล้ตัวไปประชุม แล้วตามติดไปด้วย
ที่จริงก็นึกถึงอาสนวิหารนี้อยู่นะคะ เพราะตอนที่
ตามคนรู้ใจไปเมื่อปีก่อนก็ได้แวะเวียนไปอยู่ ไปแต่
เช้าตรู่ ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเลย แถมได้ปีนขึ้นไป
หอระฆัง ไปดูว่า ระฆังใบไหนเสียงดังกว่ากัน ใครรู้
บ้าง ก็ว่าจะ ว่าจะเขียนถึงหลายครั้ง ก็ไม่ได้เขียน
สักที เอาละค่ะได้เวลาเขียนแล้ว แต่คงไม่เขียนถึง
อาสนวิหารแห่งนีห้ รอกนะคะ ขอเก็บความประทับ
ใจ (หู) ไว้คนเดียว ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ ก็มีคนเขียน
ถึงเยอะแยะไปหมดแล้ว เขียนถึงอย่างอื่นบ้าง คน
อ่านจะได้ไม่เบื่อ
ไปปารีสครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 3 เป็นการลุยเดี่ยว
เพราะช่วงกลางวันคนรู้ใจไปประชุม การลุยเดี่ยวดี
อย่างนึงคือ อยากไปไหนก็ไป แต่การไปครัง้ ที่ 3 นี่
ก็ทำ� ให้นกึ ไม่ออกว่า จะไปไหนดี เราไปถึงบ่ายแก่ ๆ
วันเสาร์ กว่าจะถึงโรงแรม เดินส�ำรวจพืน้ ทีก่ ค็ ำ�่ พอดี
วันรุ่งขึน้ เป็นวันอาทิตย์ยงั ไม่มกี ารประชุม เราเลือก
ไป Montmartre ไปเยี่ยมเยียน Sacré Coeur
มหาวิหารสีขาวเด่นเป็นประกาย แม้นว่าจะมาเป็น
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ครั้งที่สามก็ตาม แต่ก็ยังประทับใจเหมือนเดิม ตัว
วิหารยังงดงาม ผู้คนที่มาเยี่ยมชมยังมากมาย แต่
สิง่ หนึง่ ทีด่ เู หมือนจะเพิม่ ขึน้ ก็คอื คนขายของทีร่ ะลึก
ประเภทพวงกุญแจ ไม้ส�ำหรับเซลฟี่ ฯลฯ รวมถึง
เชือกแห่งมิตรภาพ คนเหล่านีค้ อื คนหนุม่ จากอาฟริกา
ก�ำลังแรงงานทีส่ ำ� คัญของชาติ เมือ่ นึกถึงเหตุปจั จัย
ที่หนุ่ม-สาวเหล่านี้เดินทางเสี่ยงภัยมาอยู่ที่นี่ ซึ่งก็
คือโอกาสที่จะส่งเงินกลับไปเลี้ยงครอบครัว พวง
กุญแจ พวงละ 1 ยูโร 6 พวง 5 ยูโร ต้องขายกันวัน
ละกี่พวงถึงจะได้เงินส่งกลับบ้าน คนหนุ่มจาก
แอฟริกาทีข่ ายของที่ระลึก มีให้เห็นอยู่ตามสถานที่
ท่องเที่ยวหลัก ๆ เกือบทุกแห่ง แต่ที่ Sacré Coeur
อาจจะมากกว่าทีอ่ นื่ หรือเปล่า หน้าตาคนหนุม่ เหล่า
นี้ดูเฉยเมย ไร้อารมณ์ แววตาปนเศร้าลึก ๆ ท�ำให้
นึกไปถึง คนหนุ่มจากแอฟริกาทีท่ ำ� อาชีพคล้ายคลึง
กันในมิลาน (Milano) อิตาลี ที่เราจะเจอทุกวันตอน
ขึน้ -ลงรถไฟใต้ดนิ ใกล้ทพี่ กั แต่คนหนุ่มนัน้ ในมิลาน
ขายกระดาษเช็ดหน้า ร่ม อะไรต่ออะไรจุกจิก ที่ก็
ใช้ประโยชน์ได้ วันหนึง่ คุยกับคนรูใ้ จว่า อยากอุดหนุน
คนรู้ใจว่า ดีนะเพราะเขาท�ำงานสุจริตควรสนับสนุน
รุ่งขึ้นเราเดินไปทางเดิม แต่คนหนุ่มไม่มาขายของ
ก็ยงั เสียดายจนวันนีว้ ่า ไม่ได้สนับสนุนสัมมาอาชีวะ
ของเขา

- ท่องเที่ยว -

ตอนทีร่ ้วู ่าจะมาปารีส ก็นกึ ถึงบทความเกีย่ ว
กับปารีสที่อ่านเมื่อหลายเดือนก่อน เลยถือติด
มาด้วย เอามาอ่านอีกที รู้แล้วว่าจะไปไหน แต่
เพราะเป็นคนทีช่ อบตลาด แม้นจะไม่ได้พศิ วาส
การซือ้ สักเท่าไร เมื่อค�ำนวนเส้นทางแล้ว ทริป
จึงเริม่ ทีต่ ลาด ปารีสมีตลาดมากมาย กางเต็นท์
ขายกันตามริมถนนหลากหลาย แต่ปารีสยังคง
เก็บรักษาตลาดทีเ่ ป็นอาคารหลังคาสูง เหมือน
โถงขนาดใหญ่ ทีเ่ รียกกันในเยอรมนีว่า Markthalle ก็อาจเปรียบได้กับตลาดถาวรของไทย
เช้านั้นไปตลาดที่ Place d’Aligre นัยว่า ตัว
อาคารเป็นอาคารทีอ่ นุรกั ษ์ไว้ (Denkmalschutz)
อยู่ในเขต Bastille เริม่ ต้นเดินจาก Gare de Lyon
(สถานีรถไฟส�ำหรับรถทีไ่ ปทางใต้ของฝรัง่ เศส)
ก่อนจะออกจากสถานีรถไฟก็อดที่จะชื่นชม
Train Bleu ภัตตาคารในสถานีรถไฟที่ขึ้นชื่อว่า
สวยที่สุดในปารีสไม่ได้ ด้วยต้องท�ำเวลาก็เลย

ชื่นชมแต่ภายนอก ไม่ได้เข้าไปจิบน�ำ้ ชา ดื่มด�่ำ
กับภาพวาดฝาผนังทีอ่ ยูภ่ ายใต้การอนุรกั ษ์ จาก
สถานีเดินตรงไป ผ่าน/ลอด Viaduc des Arts
ไม่ได้ดูงานศิลป์ เพราะร้านยังไม่เปิด เลีย้ วซ้าย
ไปไม่นานก็จะเจอถนน Rue d’Aligre พอเดิน
เข้ามากลิน่ อายของตลาดก็ลอยมาให้เห็น ถนน
ปิดไม่มีรถวิ่ง สองข้างทางมีร้านแบบแผงลอย
ขายผักและผลไม้ตั้งเรียงติดกันเป็นแถวตลอด
ถนน ตัวอาคารตลาด เป็นทรงสีเ่ หลีย่ ม เหมือน
แท่งอะไรสักอย่างที่มีหลังคาตั้งอยู่ วันนั้นอยู่
ระหว่างซ่อมแซม มีร้านรวงเปิดขายของบ้าง
แต่ต้องลอดผ้ากัน้ บางช่วงห้ามเดิน อากาศไม่
ระบายจนอึดอัด เข้าไปเดินดูให้รู้ว่ามา แล้วก็
กลับมาชืน่ ชมร้าน (แผง) ทีก่ ข็ ายผัก-ผลไม้ ของ
แห้ง ฯลฯ แม้นหลายหลากแต่ก็คล้าย ๆ กัน
มิน่าล่ะ จึงมีเสียงเชียร์แขกโวกเวกตามประสา
ตลาดสดให้ได้ยนิ
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- ท่องเที่ยว -

จาก Place d’Aligre นั่งรถใต้ดินเรียกว่า จากใต้
จรดเหนือ เปลีย่ นรถสองครัง้ ศิรริ วมเวลาทีเ่ ดินทาง
กว่าครึ่งช.ม. ไป ตลาด la Chapelle ตลาดนี้ไม่ได้
ตั้งอยู่บนถนน la Chapelle อย่างตลาดที่ Place
d’Aligre แม้นจะมีถนนชือ่ เดียวกันแต่กห็ ่างไปเกือบ
หนึง่ กิโลเมตร จากสถานีรถใต้ดนิ มีถนนเล็ก ๆ สัน้ ๆ
เดินเข้าไปทีต่ ลาด ทีน่ สี่ องข้างทางไม่มแี ผงขายของ
เหมือน ตลาดที่ Place d’Aligre แต่กม็ รี ้านรวงทีข่ าย
อาหารแห้ง ผักผลไม้ ที่น่าสนใจคือของที่ขายมา
จากเอเซีย แถมคนขายหรือเจ้าของร้านก็เอเซีย น่า
จะเป็นจีน หรือเวียตนาม ตัวตลาดดูจากภายนอก
ไม่คิดว่าเป็นตลาด เพราะไปนึกเปรียบเทียบกับ
ตลาดในเยอรมนี ตัวอาคารเป็นทรงสีเ่ หลีย่ ม (เหมือน
ที่ Place d’Aligre) โครงเหล็ก ก่ออิฐสีน�้ำตาลแดง
ด้านบนเป็นกระจกใส นัยว่าตลาดที่นเี่ ป็นตลาดที่มี
ชีวิตชีวา แต่วันนั้นที่ไปไม่คึกคักนัก จะไม่เดาว่า
เพราะอะไร เพราะไม่รู้ เดินเข้าไปก็สะดุดตากับสีสนั
ของร้านแรกที่พบ แผงที่ก่อสูงประมาณเอว ของ
หนุ่มปาริเชียง ไม่ใช่ของผู้เขียนนะคะ ประดับด้วย
โมเสส สีและลวดลายบ่งบอกให้ร้วู ่า น่าจะเป็นอะไร
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ที่ตะวันออกกลาง หรืออาหรับ ค่ะ ร้านขายอาหาร
โมร็อกโก เป็นร้านเล็ก ๆ มีโต๊ะ 2-3 ตัวไว้ให้ลูกค้า
นั่งรับประทานอาหารที่เพิ่งท�ำเสร็จหอมฉุย น่ารับ
ประทาน แต่ชอบลวดลายโมเสกมากกว่าค่ะ นอกจาก
ร้านนีก้ ม็ รี ้านอาหารอิตาเลียนอยู่ใกล้ ๆ กัน เดินต่อ
ไปก็เป็นร้านรวงขายผัก ผลไม้ เนยแข็ง เนื้อสัตว์
เฉกเช่นตลาดทัว่ ไป แต่ทนี่ ่าสนใจคือ มีผกั ผลไม้จาก
เอเซีย คนขายก็เอเซีย หรือแอฟริกัน หรือจะเป็น
ฝรั่งเศสเชื้อสายแอฟริกาก็เป็นได้ ให้เห็นบ้าง เดิน
วนไปวนมา 2-3 รอบ เดินไปชื่นชมลวดลายร้าน
อาหารโมร็อกโกแหละค่ะ จนคิดว่าได้เวลาแล้วก็
เดินออกมาอีกทาง แล้วก็สะดุดกับชื่อร้านอาหาร
น้อย ๆ อีกร้านตรงประตูทางออกฝั่งตรงข้ามร้าน
โมร็อกโก ชื่อร้าน Bangkok ค่ะ Bangkok Ristronomie by Dawn เจ้าของร้านเป็นหนุ่มน้อยและสาว
น้อยชาวไทย เธอก�ำลังยุ่งกับการเตรียมอาหาร เลย
ได้แค่ทักทายว่า สวัสดีค่ะ แล้วก็จากมา

- ท่องเที่ยว -

เดินออกจากตลาด ไม่ลืมแวะเวียนดูร้านรวงที่
ตัง้ อยู่รอบ ๆ โอ้โหมีแต่ เอเซียช็อบเป็นส่วนมาก คิด
ว่า กลับมาซื้อบ้านเราก็ได้ เลยไม่เสียตัง ว่าแล้วก็
เดินออกมาถนนใหญ่ สองข้างถนนเป็นอาคาร 2-3
ชั้น สภาพไม่ค่อยใหม่เท่าไรนัก มีร้านขายของช�ำ
ขนาด 1-2 คูหา บ้างเรียกตัวเองว่า ซูเปอร์มาเก็ต
อืม แล้วก็มสี นิ ค้าประเภทกระสอบข้าวสาร หัวหอม
ฯลฯ วางอยู่บนฟุตบาธหน้าร้าน เหมือนประเทศ
อะไรน้า แล้วก็ร้านตัดผม ร้านอาหารเล็ก ๆ ฯลฯ
เรียงราย ดูจากชื่อร้าน เช่น Super Marche Sabah
Orientale หรือ Thi Phan หรือ Rashmi ก็คงพอเดา
ได้ว่า สินค้าที่ขาย (อาจรวมทัง้ คนขาย และคนซื้อ
ด้วย) มาจากไหน แต่แน่ ๆ ไม่ใช่ฝรั่งเศส
ประมาณ 100 เมตรก่อนถึงสถานีรถใต้ดิน La
Chapelle (ทีย่ กสูงมาวิง่ บนดินช่วงนี)้ เป็นถนนเล็ก ๆ
เดินเลี้ยวเข้าไปนิดเดียวก็พบ โบสถ์ Saint Bernard
ที่ซึ่งเมื่อฤดูร้อนปี 1996 เป็นที่ลี้ภัยของกลุ่มคนที่
เรียกว่า “Sans-Papiers” หรือ “Papierlosen” ใน
ภาษาเยอรมัน ถ้าภาษาอังกฤษก็น่าจะประมาณ
undocumented people หรือ คือคนต่างชาติที่ไม่มี
สิทธิพำ� นัก คนเหล่านีเ้ ข้ายึดครองโบสถ์นอี้ ยู่ถงึ สอง
เดือน จนในที่สุดต�ำรวจได้เข้ามาบุกจับ น�ำตัวออก
ไป แต่นั้นมา Saint Bernard ก็เป็นสัญลักษณ์ของ
ปฏิบตั กิ ารทีไ่ ร้เมตตาธรรมของรัฐฝรัง่ เศสทีก่ ระท�ำ
ต่อคนต่างชาติที่ไม่มีสิทธิพ�ำนัก Saint Bernard วัน
นั้นไม่มี “Sans-Papiers” มีเพียงคนผิวสีไม่กี่คนนั่ง
เล่นอยู่ในสวนหย่อมน้อย ๆ หน้าโบสถ์ ใกล้ ๆ นัน้
มีต้นไม้ ตามกิ่งก้านมีโบว์สีต่าง ๆ ผูกไว้ น่าจะเป็น
สัญลักษณ์ของสิทธิ และเสรีภาพ ไม่ไกลนักมีป้าย
เล่าเรื่องราว อ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ เลยไม่รู้ว่า
เขียนว่าอะไร

จาก Saint Bernard เลี้ยวเข้าถนน Rue la Goutte
d’Or ถนนเล็ก ๆ ไม่กว้างนัก จะว่าเปลี่ยว ก็ไม่เชิง
สองข้างถนนมีร้านรวงบ้าง มี้ร้านกาแฟ มีผู้คนเดิน
ไปมาแม้นไม่มากนัก แต่ทที่ ำ� ให้ร้สู กึ แปลก ๆ คงเป็น
บรรยากาศของร้านรวง ของผู้คน ที่ดูห่างไกลจาก
“ความเป็นฝรัง่ เศส” เออ แล้ว “ความเป็นฝรัง่ เศส”
นีค่ อื อะไร จะว่าไปก็คงให้คำ� จ�ำกัดความไม่ถกู เหมือน
กัน แต่ที่รู้สึกได้ก็คือ บริเวณนี้มีหลายอย่างที่
บ่งบอกว่า มาจากทวีปอืน่ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเล็ก ๆ
ร้านกาแฟ ร้านเสือ้ ผ้า ฯลฯ ย่านนีเ้ รียกว่า Goutte d’Or
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จาก Rue la Goutte d’Or หากเลี้ยวเข้าถนนซอย
เล็ก ๆ มาทางทิศใต้ จะพบ Boulevard la Chapelle
แต่ถ้าเดินตรงไปก็จะไปชน Boulevard Barbès ถนน
ที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ ร้านขายของเล็กใหญ่ ร้าน
รับแลกเงิน ร้านขายทอง และเครื่องประดับ อาจ
เรียกได้ว่า โดยคนแอฟริกา เพื่อคนแอฟริกา เลยที
เดียว นัยว่า ย่านทีอ่ ยูร่ ะหว่างสถานีรถใต้ดนิ 3 สถานี
คือ Château Rouge, Barbès Rochechouart และ
La Chapelle เป็นถิน่ แอฟริกาในปารีส ลองวาดภาพ
ตามถึง ไม้ฉากที่มี Boulevard Barbès ตั้งแต่สถานี
Château Rouge และ Boulevard la Chapelle ตัง้ แต่
สถานี La Chapelle เป็นขา ทั้งสองถนนมาพบกัน
ท�ำมุม 90 องศาที่สี่แยกที่สถานีรถใต้ดิน Barbès
Rochechouart นัยว่า กลุ่มชนทีย่ ดึ ครองท�ำธุรกิจใน
Boulevard Barbès คือคนทีม่ าจากแอลจีเรีย (แอฟริกา
เหนือ) แต่วันนั้นก็เห็นร้านของผู้คนจากแอฟริกา
ตอนล่างลงไป และย่าน Goutte d’Or ถือเป็นหัวใจ
หรือศูนย์กลางของวิถีชีวิตแบบแอฟริกา ที่มี Rue
la Goutte d’Or เป็นเส้นแบ่งระหว่าง แอฟริกาเหนือ
กับแอฟริกาตะวันตก หากดูจากร้านรวง (พ่อค้า
ลูกค้า) อาจเป็นได้ว่า ฝั่ง Rue la Goutte d’Or ส่วน
ที่ใกล้ Boulevard la Chapelle น่าจะเป็น แอฟริกา
เหนือ และซีกด้านบนติด Boulevard Barbès เป็น
แอฟริกาตะวันตก ตอนที่เดิน ๆ ดู ก็ไม่ได้วิเคราะห์
ลึกซึ้งอะไรขนาดนี้ เพียงแต่อยากรู้อยากเห็นจึงไป
ตระเวนเดินดู อย่างเกรง ๆ หน่อย ๆ อาจด้วยภาพ
ตายตัวของคนจากทวีปนี้ที่ดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้
หญิง และอาจด้วยความรู้แปลกแยกที่เป็นเอเซียน
เกือบคนเดียวในชุมชนแอฟริกา เมื่อกลับมาอ่าน
บทความใหม่อีกครั้ง จึงเข้าใจว่า ท�ำไมถึงบอกว่า
เป็นถิ่นแอฟริกันปารีส ที่คนปารีเชียงเองหลายต่อ
หลายคนไม่เคยเห็น ก็วันนั้นที่เดินไปเดินมา ไม่เห็น
ชาวปารีเชียงสักเท่าใด
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จริง ๆ แล้ว ย่าน Goutte d’Or อยู่ไม่ไกลจาก
สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ หนึ่งในสถานที่โปรดของ
เรา นั่นคือ Montmartre และเมื่อยืนบนถนน Rue la
Goutte d’Or มองย้อนไปทาง Boulevard Barbès ก็
จะเห็นยอดมหาวิหาร Sacré Coeur สวยเด่นเป็น
สง่า เป็นฉากหลังให้กบั ถนนเล็ก ๆ แคบ ๆ ทีไ่ ม่ค่อย
ใกล้กับความสะอาดโอ่โถงนัก ถนนที่มีร้านรวงที่มี
ป้ายเขียนด้วยอักษรอารบิค เป็นความแตกต่างที่
ชัดเจน ที่ด�ำรงอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่
สวยงาม กับวิถชี วี ติ อีกแบบ ทีน่ ่าจะเป็นผลพวงของ
การล่าอาณานิคมในอดีต แล้วก็คดิ เลยเถิดไปว่า นี่
หรือเปล่าที่ท�ำให้รู้สกึ ว่า ที่ Sacré Coeur มีคนหนุ่ม
จากแอฟริกาที่ขายของที่ระลึกมากกว่าในสถานที่
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ของปารีส

- ท่องเที่ยว -

ความแตกต่างทีเ่ ห็นก็คงเหมือนกับตลาดทัง้ สอง
แห่งที่ไปเยี่ยมชม ตลาดที่ Place d’Aligre มีผักผล
ไม้ เนยแข็ง สินค้าทีอ่ าจเรียกว่า ผลิตในฝรัง่ เศส คน
ขาย คนซื้อก็ชาวปารีเชียง (ผิวขาวอย่างคนยุโรป)
ไม่ค่อยเห็นคนสัญชาติอื่นสักเท่าใด (แต่วันนัน้ มีสิ่ง
แปลกปลอมคือตัวผู้เขียนกับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ ่นุ
อีกสองคน) ในขณะทีต่ ลาด la Chapelle ให้บรรยากาศ
ทีอ่ นิ เตอร์มากกว่า (และไม่มนี กั ท่องเทีย่ วนอกจาก
ตัวผู้เขียน) หากใช้ค�ำหรูหน่อยก็คอื พหุวัฒนธรรม
ก็อาจอธิบายได้ว่า เพราะตลาด la Chapelle ตั้งอยู่
บนถนนอีกสายหนึ่งที่ไปบรรจบ Boulevard la
Chapelle กัน้ ให้ แอฟริกันปารีสเป็นสี่เหลี่ยม และ
ด้วยร้านรวงทีม่ กี ลิน่ อายเอเซียอยูด่ ว้ ย จึงท�ำให้ยา่ น
นี้เป็นชุมชนที่หลากหลายกว่าแค่ แอฟริกันปารีส
และนีล่ ะมังที่ ท�ำให้กล่าวขานว่า ตลาด la Chapelle
เป็นตลาดที่คึกคัด มีชีวิตชีวา (lebendig) ด้วยสีสัน
ของ พหุวัฒนธรรม

อินเดีย จีน เวียตนาม และไทย ให้เลือก หากว่านี่
ไม่ใช่สิ่งที่แสดงให้เห็น พหุวัฒนธรรม แล้ว จะเรียก
ว่าอะไร แต่อาจเป็น พหุวัฒนธรรม ที่ด�ำรงอยู่ แต่
ไม่มีใครเห็น หรือไม่เป็นที่ตระหนัก

หลายปีทผี่ า่ นมา ความเป็นพหุวฒ
ั นธรรมในปารีส
มีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด อย่างน้อยก็ในความ
รู้สึกรับรู้ของผู้เขียน เมื่อ 12 ปีก่อน เราเคยไปตาม
หา China Town ในปารีส พบห้าง Tang Freres ร้าน
เอเซียช็อบขนาดใหญ่ทตี่ งั้ มาแต่นมนาน เป็นต�ำนาน
ส�ำหรับนักเรียนไทย หรือคนไทยทีไ่ ปเยือนปารีสว่า
ต้องไปหาซื้ออาหารไทย ๆ หรือเอเซียที่นี่ China
Town วันนี้ไม่ได้มเี พียง Tang Freres แต่มีร้านรวง
หลากหลายสัญชาติเอเซีย ทั้ง ลาว ไทย กัมพูชา
เวียตนาม จีน มีศนู ย์การค้าใหญ่ (อย่างมาบุญครอง)
ที่ภายในประกอบด้วยร้านเล็ก ร้านน้อย สัญชาติ
เอเซีย (ตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออก) และใคร
จะนึกว่า สองฟากถนน Rue Saint Jacques ถนนคู่
ขนานกับ Boulevard St. Michel ที่โด่งดัง จะมีร้าน
อาหารหลากหลาย ทั้งฝรั่งเศส อิตาลี เลบานอน
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§เงินค่าขนม
(Taschengeldparagraph)
โดย ดี²

• เด็กอายุ 7 ขวบ เข้าไปในร้านขายแฮนดี้ เด็ก
คนนี้สามารถท�ำสัญญาซื้อแฮนดี้ได้หรือไม่?
• คนขายสามารถขายรถจักรยานเสือภูเขาให้
แก่เด็กอายุ 7 ขวบได้หรือไม่?
• ผู้เยาว์สามารถซื้อสุนัขได้หรือไม่?
• ในประเทศเยอรมนีมขี อ้ ก�ำหนดไว้วา่ เด็กและ
เยาวชนอายุเท่าไรจะสามารถซือ้ อะไรได้บา้ ง?
และจ�ำเป็นต้องขอการยินยอมจากพ่อแม่กอ่ น
หรือไม่?
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เงินค่าขนมส�ำหรับเด็กและเยาวชนคืออะไร
“เงินค่าขนม” ภาษาเยอรมันเรียกว่า Taschengeld คือ เงินพิเศษที่เด็กและเยาวชนได้รับจาก
พ่อแม่ หรือญาติผ้ใู หญ่ เพือ่ ให้นำ� ไปจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเสรี หรือจะเก็บออมไว้กไ็ ด้ เงินค่าขนม
เป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ และบริหารการเงินของตนเองตัง้ แต่ในวัยเด็ก
เงินค่าขนมนัน้ ผู้รับใช่ว่า จะมีแต่เด็กและเยาวชนเท่านั้น ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุตงั้ แต่ 18
ปีขึ้นไป หากว่า ยังไม่ได้ท�ำงาน ยังไม่มรี ายได้ พ่อแม่ก็อาจจะยังให้เงินค่าขนมอยู่ต่อไปก็เป็นได้
เงินค่าขนมส�ำหรับเด็กและเยาวชน
ในประเทศเยอรมนี มีบทบัญญัติว่าด้วยเงินค่าขนม(Taschengeldparagraph) ไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่ง (Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)) เป็นตัวช่วยควบคุมการใช้จ่ายเงินของเด็กและ
เยาวชน มาตรา 110 ประมวลกฎหมายแพ่ง (§ 110 BGB) ระบุว่า ผู้เยาว์สามารถซื้อของได้
ด้วยเงินของตนเองโดยไม่ต้องขอการยินยอมจากพ่อแม่ ตราบที่การใช้จ่ายนั้นยังอยู่ใน
วงเงินค่าขนมที่พ่อแม่อนุญาตให้ใช้สอยได้อย่างเสรี
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเด็กและเยาวชน ยังมิใช่ ผู้ที่สามารถท�ำนิตกิ รรมได้ (Geschäftsunfähigkeit) หรือสามารถท�ำได้แต่ในวงจ�ำกัด ประมวลกฎหมายแพ่งจึงก�ำหนดขอบเขตการจับจ่าย
เงินค่าขนมของเด็กและเยาวชนไว้ดังนี้
1. เด็กที่อายุต�่ำกว่า 7 ขวบ ตามกฎหมาย (มาตรา 104 อนุมาตรา 1 BGB) ถือว่า เป็น ผู้ที่ไม่
สามารถท�ำนิตกิ รรมได้ (Geschäftsunfähigkeit) จึงไม่สามารถซื้อข้าวของใด ๆ ได้ แม้ว่าจะซื้อ
ด้วยเงินค่าขนมของตนเองก็ตาม หากว่าซือ้ ของแล้ว แต่ถ้าพ่อแม่หรือตัวแทนทางกฎหมายไม่เห็น
ด้วย และไม่ยนิ ยอม ก็ต้องน�ำสิ่งของนั้นไปคืน และเรียกร้องขอเงินคืนได้
ตัวอย่าง
ทิมมี่อายุ 6 ขวบซื้อปืนฉีดน�้ำด้วยเงินที่เก็บออมจากเงินค่าขนม ทิมมี่เข้าใจว่า นี่คือเงินของ
ตนเอง จะซื้ออะไรก็ย่อมได้ ตอนที่ทิมมี่จ่ายเงิน พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วย แม้ว่าคนขายปืนฉีดน�้ำ จะ
ขายปืนให้ทมิ มี่ และรับเงินจากทิมมี่ไปแล้วก็ตาม แต่ทางกฎหมายถือว่า ไม่ได้มีการซื้อ เพราะว่า
ทิมมี่ยังไม่ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับการซื้อปืนฉีดน�้ำกระบอกนี้ ก็
สามารถน�ำปืนฉีดน�้ำไปคืนให้ร้านค้าได้ (มาตรา 131 BGB) และอาจจะเอาความผิดกับคนขายได้
ด้วย ดังนัน้ ก่อนที่คนขายสินค้าจะขายอะไรให้กับเด็กเล็ก ก็ควรจะถามเด็กก่อนว่า อายุเท่าไร พ่อ
แม่มาด้วยไหม พ่อแม่อนุญาตแล้วหรือยัง
นอกจาก เด็กทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 7 ปีแล้ว ผู้ทพี่ กิ ารทางสมอง ตามกฎหมายก็ถอื ว่า เป็นผู้ทไี่ ม่สามารถ
ท�ำนิติกรรมได้เช่นกัน ดังนัน้ ผู้พิการทางสมอง ตามกฎหมายจึงไม่สามารถซื้อสิ่งของได้
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2. เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 7 ขวบ แต่อายุยังไม่ถึง 18 ปี ตามกฎหมาย (§
106 BGB) ถือว่า เป็น ผู้ที่สามารถท�ำนิติกรรมได้โดยมีข้อจ�ำกัด (beschränkte Geschäftsfähigkeit ) นัน่ คือ เด็กและเยาวชนกลุ่มนีส้ ามารถใช้เงินค่าขนมของตนซือ้ ของ
ได้ตามที่ต้องการ แต่ต้องเป็นการซื้อโดยตรง ซึ่งไม่ใช่การซื้อที่มีการท�ำสัญญา และ
ราคาสิ่งของต้องไม่มากกว่าเงินค่าขนมที่ได้รับรายเดือน แต่กระนั้นก็ตาม ก็ต้องให้
พ่อแม่หรือผู้แทนทางกฎหมายไปด้วย หรือได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากพ่อแม่ ถ้าเด็กหรือเยาวชนในกลุ่มอายุดงั กล่าวนีซ้ อื้ ของในร้าน หรือประมูลสินค้า
ในอินเตอร์เน็ต หรือสั่งสินค้าทางอินเตอร์เน็ตที่มีราคามากกว่าเงินค่าขนมรายเดือน
พ่อแม่สามารถขอยกเลิกการซื้อได้ภายในเวลา 14 วัน(§183 และ 184 BGB) และให้
ถือว่าการซื้อนั้นเป็นโมฆะ
นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามไม่ให้ เด็กและเยาวชนกลุ่มอายุน้ี ซื้อสิ่งของบางอย่าง มาดู
กันว่า เด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้ ห้ามซื้ออะไรบ้าง
• ห้ามซื้อของที่ต้องลงชื่อท�ำสัญญา เช่น แฮนดี้ที่ต้องท�ำสัญญาจ่ายเป็นรายเดือน
• ห้ามซื้อของลักษณะผ่อนส่งที่จ่ายเงินเป็นงวด
• ห้ามสมัครเป็นสมาชิกรับนิตยสารรายปักษ์ รายเดือน รายปี
• ห้ามซื้อของเล่นที่ราคามากกว่าเงินค่าขนมที่ได้รับ
• ห้ามซื้อเครื่องประดับที่มีราคาแพง เช่น สร้อยคอทองค�ำ
• ห้ามซือ้ สิง่ ของต้องห้ามส�ำหรับผูเ้ ยาว์ เช่น บุหรี่ อาวุธต่าง ๆ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล
• ห้ามซือ้ ของที่มมี ูลค่าเกินเงินค่าขนมที่ได้รับ เช่น รถยนต์ บ้าน เครื่องอีเล็คทรอนิก
ที่มีมูลค่าสูง
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตวิ ่าด้วยเงินค่าขนม (Taschengeldparagraph) ไม่ได้กำ� หนด
ไว้ว่า อนุญาตให้เด็กซื้อของได้ในราคาเท่าไร ดังนั้นจึงอาจจะเป็นไปได้ว่า เด็กอายุ 8
ขวบ ใช้เงินค่าขนมซือ้ ซีดเี พลงราคา 50 ยูโร ซึ่งในกรณีนผ้ี ู้ขายอาจจะถามผู้ปกครอง
ก่อนว่า ผู้ปกครองยินยอมให้เด็กซื้อได้หรือไม่
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ส�ำหรับ ผู้ทอี่ ายุครบ 18 ปีบริบรู ณ์ ตามกฎหมายเยอรมันถือว่า เป็นผู้บรรลุนติ ภิ าวะ
เป็นผู้ใหญ่แล้ว และสามารถท�ำนิติกรรมได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด (unbeschränkte Geschäftsfähigkeit) เป็นผู้มสี ทิ ธิและหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถใช้จ่ายเงินของตนเอง
อย่างไรก็ได้ สามารถลงนามท�ำสัญญาได้โดยไม่ต้องขอการยินยอมจากพ่อแม่ เช่น
สัญญาซื้อ สัญญาเช่าบ้าน สัญญากู้เงิน

แหล่งที่มาของรูปภาพ https://media.daa-pm.de/ufv_wirtschaftslexikon/Html/G/Geschaeftsfaehigkeit.htm

อยู่เยอรมนี... ต้องเรียนรู้ทุกวัน แม้กระทั่ง “เงินค่าขนม” ซึ่งเป็นเงินพิเศษที่พ่อแม่
มอบให้ลูก ก็ยังมีกฎหมายควบคุม ... รู้ไว้ใช่ว่านะคะ

แหล่งข้อมูล
http://www.kinder-tipps.com/finanzen/
https://www.taschengeldtabelle.info/taschengeldparagraph/
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