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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี
เวลาผ่านไปรวดเร็วเผลอนิดเดียวสิ้นเดือนพฤษภาคม
เข้าเดือนมิถุนายนแล้ว ซึ่งก็หมายถึงว่า เวลาผ่านไปครึ่ง
ปีแล้ว หลายคนอาจบอกว่า ยังไม่ได้ทำ� อะไรเลย ไม่เป็นไร
ค่ะ หากรู้ว่ายังไม่ได้ท�ำอะไรก็เริ่ม ๆ กันได้ค่ะ ฉบับนี้ก็มา
พร้อมกับลมร้อน บางวันร้อนเกือบเท่ากับประเทศไทยเลย
ที่เดียว ทั้ง ๆ ที่ตามปฏิทินแล้วต้องเป็นวันที่ 21 มิถุนายน
ถึงจะเริ่มฤดูร้อน จะบอกว่า เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ หรือ climate change ได้ไหม ก็น่าจะได้นะ
คะ เราคงต้องตระหนักถึงภาวะโลกร้อน และต้นเหตุกัน
แล้วมังคะ และช่วยกันป้องกันเท่าที่ก�ำลังจะมี เพื่อให้โลก
นี้น่าอยู่ และอากาศไม่วปิ ริตไปมากกว่านี้

บก. บอกกล่าว
การสอนภาษาไทยในระบบโรงเรียนเป็นตัวเลือกหนึ่งใน
การสอนเด็ก (ลูก) ให้รู้จัก เข้าใจ และพูด (อาจจะต่อด้วย
อ่าน และเขียน) ภาษาไทย เป็นตัวเลือกภายนอกที่เห็นได้
ชัดเจน แต่จริง ๆ แล้วยังมีตัวเลือกที่ส�ำคัญอีกตัวหนึ่ง นั่น
คือ แม่ และพ่อไทย นั่นเอง ที่อาจถือว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการพูดภาษาไทยระดับเบือ้ งต้น เพราะพูดไทยมาตัง้ แต่
เกิด นิตยสารดีจงึ ขอน�ำเสนอ “ครูแม่” แนวคิด แนวปฏิบตั ิ
ในการสอนภาษาไทยให้ลูก อะไรคือ ครูแม่ วิธีการเป็น
อย่างไร เปิดเข้าไปอ่านกันค่ะ
คอลัมน์ที่จะขาดไม่ได้ในนิตยสารดีก็คงเป็นคอลัมน์
กฎหมาย ฉบับนีเ้ มื่อเป็นเรื่องครอบครัว เราก็มาว่าคุยกัน
ด้วยเรื่องของการสืบมรดกทั้งตามกฎหมายเยอรมันและ
สวิส ใครเป็นทายาททางธรรม ใครไม่ใช่ ใครจะได้มรดก
อะไร เท่าไร รู้ไว้ใช่ว่านะคะ อีกเรื่องที่ควรรู้ก็เรื่องสวย ๆ
งาม ๆ มาอ่านข้อควรระวังในการใช้ซลิ โิ คนเสริมความงาม
กันค่ะ แล้วก็เชิญชวนกันท่องเที่ยวฉบับนี้ท่องเที่ยวกัน
ใกล้ ๆ ไป ถนนโรมันติกทางใต้ของเยอรมนี กับซ�ำเหนือ
ในประเทศเพือ่ นบ้านของไทย ประเทศอะไรต้องเข้าไปอ่าน
ค่ะ และใครที่คิดจะพาลูก ๆ ไปเที่ยว โยทะกา เขามีข้อ
แนะน�ำจากประสบการณ์ของตนเองทีม่ กั จะหอบหิว้ ลูกตะ
รอน ๆ ไปไหนต่อไหนด้วยมาฝากค่ะ ส่งท้ายกันนิดด้วย
แฟชั่นไร้กาลเวลา อ่านแล้วคุณผู้อ่านจะเหมือนบก.ไหม
นะที่ต้องไปเปิดดูตู้เสือ้ ผ้าตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่า ของฉันก็
พอเข้าข่าย

เราให้หวั ข้อของ นิตยสารดี ฉบับนีว้ ่า D-Familie ว่าด้วย
ประเด็น ครอบครัว ก็คงต้องเริ่มด้วยเรื่องเกี่ยวกับลูก
ประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่คนมีคุณภาพ มี
ระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ก็มาจากอบรมสั่งสอน พ่อบ้าน
เยอรมันก็เลยไปค้นคว้ามาว่า คนเยอรมันเขาเลี้ยงลูกกัน
อย่างไร จะเหมือนหรือต่างจากการเลีย้ งของคนไทยอย่างไร
ต้องเข้าไปอ่านดูนะคะ อ่านการเลี้ยงลูกอย่างเยอรมันไป
แล้ว ในฐานะที่เราเป็นคนไทยอยู่ต่างแดน เราก็คงอยาก
ถ่ายทอดอะไรที่เป็น “ไทย” ให้แก่ลูก ๆ บ้าง สิ่งที่บ่งบอก
ได้อย่างชัดเจนถึงความเป็น “ไทย” ก็คือภาษาไทย ช่วง
หลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยในเยอรมนี รวมทัง้ ในประเทศ
อืน่ ๆ ในยุโรปให้ความสนใจกับการสอนภาษาไทยกันมาก
โดยเฉพาะการสอนให้แก่เด็กไทย จะเห็นได้จากจ�ำนวน
โรงเรียนสอนภาษาไทยที่ก่อตัง้ ขึ้นในหลากหลายพืน้ ที่ ใน
นิตยสารดีฉบับนี้ ครูปูนิ่ม โรงเรียนกอไก่เพื่อเด็กไทยใน ดิฉนั ก็หวังเช่นเคยในทุก ๆ ฉบับว่า นิตยสารดี จะสามารถ
เยอรมนี จะมาเล่าสู่กันฟัง (อ่าน) ถึงหลักการสอน การ น�ำสิง่ ดี ๆ มาให้ผ้อู ่าน และแน่นอนค่ะ หากท่านมีคำ� แนะน�ำ
ฝึกทักษะภาษาไทยแก่เด็ก ๆ ค่ะ อย่างไรก็ตามการเรียน ใด ๆ กองบก.ยินดีน้อมรับด้วยความยินดี
พัทยา เรือนแก้ว
ต้นมิถุนายน 2561 (2018)
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ทอดน่องท่องซ�ำเหนือ
เรื่องและภาพ: เกตุ พิทยากรศิลป์

ผมได้รบั มอบหมายให้ไปท�ำภารกิจทีเ่ มืองซ�ำเหนือ เมืองหลวงของแขวง
หัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว ) จึงถือโอกาส
เดินทางไปแบบแบ็กแพคคนเดียวสบายใจ อันทีจ่ ริงการเดินทางไปเมือง
ซ�ำเหนือซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสปป.ลาวติดกับ
ชายแดนเวียดนามสามารถใช้บริการเที่ยวบินของสายการบินลาวเดิน
อากาศ (Lao Skyway) บินตรงจากสนามบินวัตไต นครหลวงเวียงจันทน์
ไปลงทีส่ นามบินนาทอง เมืองซ�ำเหนือก็ได้ ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่หนึง่
ชั่วโมงครึ่งเอง เพียงแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่เมืองซ�ำเหนือเสียทีเดียว
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วันที่ไปถึงเวียงจันทน์นั้นผมมีธุระหลายเรื่องที่ต้องท�ำให้
เสร็จในช่วงเช้าจึงไม่สามารถเดินทางด้วยเครือ่ งบินซึง่ มีเทีย่ ว
บินเฉพาะในตอนเช้าได้ทัน ถ้าจะรอเที่ยวบินต่อไปก็อกี ตัง้ 2
วัน ผมจึงเหลือแค่ทางเลือกเดียวคือรถทัวร์ วันนัน้ ก่อนเทีย่ ง
นิด ๆ จึงแวะไปดูตวั๋ รถทัวร์ทสี่ ถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ
ด้วยความเข้าใจเอาเองว่ารถทัวร์ส่วนใหญ่น่าจะออกเวลา
เย็นถึงค�ำ่ และไปถึงจุดหมายในตอนเช้า แต่พอไปถึงช่องขาย
ตัว๋ ก็เห็นป้ายเวลาเดินรถติดไว้ ในวันนัน้ มีรถไปเมืองซ�ำเหนือ
เหลือแค่ 2 เที่ยวซึ่งเป็นรถเตียงนอน ก�ำหนดออกตอนบ่าย
2 โมง และรถธรรมดาออกเวลา 5 โมงเย็น สอบถามคนขาย
ตัว๋ ก็ร้วู ่าจากเวียงจันทน์ถงึ เมืองซ�ำเหนือระยะทางเกือบ 700
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 18 ชั่วโมง ผมจึงตัดสินใจเดินทาง
กับรถนอนแต่ก็ต้องเร่งรีบกลับเข้าเมืองไปท�ำธุระให้เสร็จ
และเก็บข้าวของสัมภาระต่าง ๆ เพือ่ กลับมาขึน้ รถให้ทนั ตอน
บ่ายสอง แม้จะต้องกระหืดกระหอบจัดการทุกอย่างให้เสร็จ
แต่ก็มีความสุขทุกครัง้ ที่ก�ำลังจะได้ออกเดินทาง

สุดยอดการเดินทางกับรถเตียงนอนระดับวีไอพี
ก่อนบ่ายสองเล็กน้อยผมก็มายืนอยู่ที่ชานชาลาตรงช่อง
จอดรถโดยสารไปซ�ำเหนือ มีผู้โดยสารส่วนหนึง่ มารอขึน้ รถ
กันอยู่ก่อนแล้ว ผมส่งกระเป๋าให้พนักเอาใส่ไว้ใต้ท้องรถแล้ว
ยังพอมีเวลาเหลือ จึงออกไปเดินส�ำรวจสถานีขนส่ง ไปยืน
อ่านป้ายเพื่อส�ำรวจดูว่ามีรถโดยสารวิ่งไปถึงไหนบ้าง เผื่อ
วันหลังจะได้มาใช้บริการ มีน่าสนใจหลายเส้นทางเลยครับ
โดยเฉพาะเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศออกจากเวียงจันทน์
ไปคุนหมิง และเวียดนาม แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเดินทางกี่
ชั่วโมง คิดในใจว่าเมื่อไรที่ไม่รีบร้อนนักและไม่ตดิ ภารกิจคง
หาโอกาสมาลองใช้บริการแน่นอน
ตอนนี้ผู้โดยสารเริ่มทยอยขึ้นรถกันแล้ว ถ้าเป็นรถทัวร์
เมืองไทยเราก็คงเดินขึ้นกันไปตามปกติ แต่การโดยสารรถ
เตียงนอนทีล่ าว ผู้โดยสารทุกคนต้องถอดรองเท้าก่อนขึน้ รถ
ครับ เด็กรถจะน�ำกล่องกระดาษฟูกมาปูรองทีห่ น้าประตูทาง
ขึ้นรถพร้อมกับแจกถุงพลาสติกให้คนละใบเพื่อใส่รองเท้า
ของเราหิ้วขึ้นรถไปด้วย ผมว่าเป็นความคิดที่ดีนะ เพราะ
ทางเดินบนรถก็ปูด้วยเบาะนิ่ม ๆ เดินสบายเท้า ส่วนบริเวณ
ทีน่ งั่ ซึง่ ปรับเอนเกือบราบมีสองชัน้ ไม่สามารถปรับเป็นทีน่ งั่
ได้ ถ้าขึน้ ไปแล้วต้องโดนบังคับเอนนอนอย่างเดียว ทีน่ งั่ กว้าง
พอดีตัว ถ้านั่งสองคนอาจจะรู้สกึ อึดอัด แต่วันนัน้ ผู้โดยสาร
ไม่เต็ม ผมจึงได้นั่งคนเดียวชัน้ บน นับเป็นความสบายอย่าง
ที่สุดเพราะสามารถเหยียดแขนเหยียดขาได้เต็มที่คนเดียว
และหน้าต่างก็ยังกว้างมองวิวได้ถนัดชัดเจนอีกด้วย
รถออกจากสถานีขนส่งเวียงจันทน์มาได้ประมาณสอง
ชัว่ โมงก็จอดให้ผ้โู ดยสารลงไปเข้าห้องน�้ำ เด็กรถตะโกนบอก
ว่าไม่ต้องเอารองเท้าลงมา ตอนแรกก็แปลกใจว่าท�ำไมไม่ให้
ใส่รองเท้าเข้าห้องน�ำ้ แต่พอเดินลงมาก็เห็นรองเท้าแตะหลาย
สิบคูก่ องรวมอยูใ่ นเข่ง ให้ผโู้ ดยสารเลือกใส่ลงจากรถ รองเท้า
ของเราก็จะไม่เปียก ไม่เปื้อนฝุ่นหรือเปื้อนดิน ไม่ต้องเอา
ออก และเอาใส่กลับไปในถุงพลาสติกให้วุ่นวาย พอจะขึ้น
รถก็ถอดรองเท้าคืนไว้ในเข่ง ผมว่านี่เป็นการแก้ปัญหาที่น่า
รักมากครับ
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เราเดินทางต่อมาได้อีกสักชั่วโมง เมฆก็ก่อตัวเป็นกลุ่ม
ก้อนขนาดใหญ่ฉาบฉายด้วยแสงอาทิตย์สีทอง ภูมิประเทศ
เริม่ เปลีย่ นจากทีร่ าบกลายเป็นเขตเทือกเขารูปร่างแปลกตา
ภาพนอกหน้าต่างขณะนัน้ ท�ำให้ผมไม่อาจละสายตาไปทีอ่ นื่
ได้เพราะมุมมองที่เปลี่ยนไปตามโค้งถนนขณะที่รถทัวร์วิ่ง
ผ่านไป เป็นความสวยทีไ่ ม่ซำ�้ กันเลย ในทีส่ ดุ ก่อนทีแ่ สงสุดท้าย
ของวันจะลับหายไปไม่นาน เราก็เดินทางมาถึงเมืองกาสี
จุดจอดพักส�ำหรับกินมื้อเย็น อาหารมื้อเย็นแบบง่าย ๆ ของ
ผมคือผัดวุ้นเส้นกับไข่พะโล้จากนั้นก็ตบท้ายด้วยเบียร์ลาว
เย็น ๆ สองกระป๋องพอให้หลับสบาย 18 ชั่วโมงจะได้รู้สึกไม่
นาน ระหว่างการเดินทางในคืนนั้นรถจะจอดแวะให้เราเข้า
ห้องน�ำ้ ทุกสองชั่วโมง ตามปั๊มน�ำ้ มันบ้าง ร้านค้าบ้าง หรือ
ริมชายป่าข้างถนนบ้างแล้วแต่ว่าจังหวะนัน้ เราก�ำลังเดินทาง
ผ่านชุมชนหรือป่าเขา
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ตกดึกรถทัวร์ยงั คงวิง่ ลัดเลาะไปตามถนนคดโค้ง ผูโ้ ดยสาร
บนรถส่วนใหญ่หลับกันหมดแล้ว บรรยากาศจึงค่อนข้าง
เงียบ แต่ยังมีเพียงเสียงเพลงทั้งไทยและลาวแว่วมาเบา ๆ
จากที่นั่งคนขับ ทุกครั้งเมื่อผมลืมตาตื่นขึ้น ผมจะมองออก
ไปนอกหน้าต่างรถ คืนนั้นเป็นคืนข้างแรม ท้องฟ้าสีด�ำสนิท
จึงถูกประดับประดาไปด้วยกลุ่มดาวระยิบระยับมากมาย
มองเห็นชัดเจนแม้นั่งอยู่บนรถที่ก�ำลังวิ่ง ผมกระชับผ้าห่ม
เพราะรู้สึกว่าอากาศเย็นลง จากนั้นก็นอนมองดวงดาวที่
กะพริบทักทายจนหลับไปตอนไหนไม่รู้ตัวจริง ๆ มารู้สึกตัว
อีกครั้งตอนที่รถจอดให้เข้าห้องน�้ำ ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลา 6
โมงเช้าแล้ว ท้องฟ้าสว่างเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ชัดเจน
อีกเพียงสองชั่วโมงเท่านัน้ ก็ถึงจุดหมาย ได้นอนเหยียดยาว
ราวกับผูโ้ ดยสารชัน้ นักธุรกิจจึงท�ำให้เดินทางไม่ออ่ นเพลียมาก
สบายดีซ�ำเหนือ
ก่อน 8 โมงเช้าเล็กน้อย รถก็จอดสนิททีส่ ถานีขนส่งผู้โดย
สารเมืองซ�ำเหนือ ผมเดินลงมาจากรถ และยืนตั้งสติสักพัก
ก่อนจะเดินไปยังช่องจ�ำหน่ายตั๋วเพื่อสอบถามข้อมูล และ
จองตั๋วรถไปยังเมืองหลวงพระบาง จุดหมายที่ต้องเดินทาง
ต่อในอีก 3 วันข้างหน้า แต่คนขายตัว๋ บอกว่าไม่สามารถขาย
ตั๋วล่วงหน้าให้ได้เพราะในวันเดินทางไม่แน่ใจว่าจะเป็นรถ
ทัวร์หรือรถตู้ ให้กลับมาซือ้ ตัว๋ ก่อนรถออกในวันเดินทางเลย
ก็คงตามนั้นครับ ด้วยความที่มีเวลาเหลือเฟือ มาถึงแล้วไม่
ได้รบี ร้อนจึงยืนดูแผนทีเ่ มืองซ�ำเหนือแล้วก็เดินดูปา้ ยโฆษณา
ต่าง ๆ อาทิ รถแท็กซี่ บริการทัวร์ และประกาศต่าง ๆ ที่ติด
ไว้ทสี่ ถานีขนส่งเผือ่ จะได้ข้อมูลการเดินทางท่องเทีย่ วมาบ้าง
สักพักใหญ่ ๆ ก็มเี ด็กหนุ่มเดินตรงเข้ามาหา ผมจ�ำได้ทนั ที
ว่าเป็นผู้โดยสารทีน่ งั่ รถมาคันเดียวกัน แล้วก็นงั่ อยู่ด้านหลัง
ผมเอง คงเห็นผมดูเก้ ๆ กัง ๆ เดินไปเดินมา น้องจึงเข้ามา
ถามผมว่าจะไปไหนต่อ ผมก็บอกไปว่าจะเข้าไปในเมือง หนุ่ม
น้อยผู้หวังดีก็บอกว่า รถเข้าเมืองเพิ่งจะออกไปเมื่อสักครู่
นี่เอง
“หรือพี่จะเดินไปก็ได้ครับ เมืองอยู่ใกล้แค่นเี้ อง ลงเนินไป
ก็ถึงแล้ว” เด็กหนุ่มแนะน�ำเพิ่มเติม ผมขอบอกขอบใจเจ้า
หนุ่มนั่น และสนใจอยากเดินไปอยู่เหมือนกันจึงเดินไปดูตรง

- ท่องเที่ยว -

ทางออกว่าเส้นทางทีต่ ้องเดินลงเขาไปนัน้ ว่าเป็นอย่างไรเพือ่
ประเมินก�ำลัง ปรากฏว่าผมมองไม่เห็นเมืองซ�ำเหนือเลย เห็น
แต่เส้นทางทีท่ อดไกลลงเขาไปเบือ้ งล่าง บ้านเรือนผู้คนก็ไม่มี
ผมตัดสินใจเรียกรถสองแถวเล็กลงไปในราคาเหมา 100 บาท
ระหว่างทางทีน่ งั่ รถลงมายังไม่ถงึ ตัวเมืองด้านล่างด้วยซ�้ำ ผม
คิดว่าทางแบบนีไ้ ม่นา่ จะเดินมาได้นะแม้จะเป็นระยะทางเพียง
ไม่กี่กิโลเมตรแต่ถ้าเดินลงมาพร้อมกระเป๋าหนัก ๆ กลาง
แดดเปรี้ยง ๆ ก็คงจะแย่เหมือนกัน เจ้าหนุ่มนั่นพูดว่า “ใกล้
แค่นี้” ราวกับว่าเดินไปแค่หัวมุมถนน ดีนะที่ไม่หลงกลมัน
อย่าให้เจออีกครั้งนะจะพาเดินสัก 20 กิโลเมตร
รถสองแถวเล็กแบบที่บ้านเราเรียกรถกะป๊อหรือที่ลาว
เรียกรถตุ๊กตุ๊กพาผมมาถึงริมแม่นำ�้ ซ�ำ ย่านที่มโี รงแรมที่พัก
ให้เลือกมากมาย ผมไม่ได้จองที่พักมาเพราะในเว็บจอง
โรงแรมออนไลน์ชื่อดังอย่าง booking.com และ agoda มี
ที่พักให้เลือกเพียงแค่ 2 – 3 แห่งเท่านัน้ ผมจึงตัดสินใจมา
เลือกทีพ่ กั เองทีน่ ดี่ กี ว่า ผมเลือกพักทีโ่ รงแรมซ�ำเหนือ เพราะ
เห็นจากภายนอกว่าเป็นโรงแรมทีย่ งั มีสภาพใหม่จงึ เข้าไปขอ
ดูห้อง ห้องก็พออยู่ได้นะ เป็นห้องติดแม่นำ�้ และมีระเบียงให้
ออกมายืนชมวิวริมน�ำ้ ได้อกี ด้วย ราคาห้องพักคืนละ 100,000
กีบ หรือประมาณ 400 บาท เป็นห้องพัดลมแต่อากาศดี ไม่
ร้อน และนอนสบาย เป็นโรงแรมสไตล์บ้าน ๆ ที่เจ้าของก็
รับแขกไป ลูกเล็กเด็กแดงก็เล่นกันไป ร้องไห้กระจองอแงกัน
บ้าง แต่ห้องพักบริเวณชั้น 2 ก็สะอาดและเงียบสงบดี
เมืองแห่งกาแฟหายาก
ความตั้งใจของผมคือหลังจากได้ห้องพักในโรงแรมแล้ว
ก็จะอาบน�ำ้ อาบท่าให้สดชื่นพร้อมลุย โดยเป้าหมายส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ในเวลานัน้ ก็คอื หากาแฟหอม ๆ กระตุ้นสมองให้ตนื่ เสีย
หน่อย หลังจากอาบน�ำ้ เสร็จก็พุ่งตรงไปที่ตลาด ในใจคิดว่า
แม้จะเป็นเวลาสายแล้ว ตลาดคงเริม่ วาย แต่กไ็ ม่เป็นไร พรุ่ง
นี้เช้าอีกวันผมยังมีโอกาสมาเดินชมตลาดเช้าของซ�ำเหนือ
แต่วันนี้อยากใช้ชีวิตช้า ๆ นั่งจิบกาแฟสดที่ร้านกาแฟเก๋ ๆ
ริมแม่น�้ำซ�ำ ชมวิถีชีวติ ผู้คนที่เดินผ่านไปมา แต่มารู้ว่าภาพ
เหล่านั้นคือมโนภาพล้วน ๆ ก็ตอนที่ผมเดินวนอยู่ละแวก
ตลาดหลายรอบ เดินเข้าตรอกซอกซอย เดินเลาะริมน�ำ้ ทั้ง

สองฝัง่ แล้วก็วนเข้ามาในตลาดอีกที แล้วก็สนิ้ สุดความอดทน
ตรงเข้าไปถามแม่ค้าว่า “มีฮ้านกาเฝ่สดแถวนีบ้ ่” แม่ค้ามอง
หน้าข�ำ ๆ แล้วก็บอกว่า “แถวนี้บ่มี มีแต่กาเฝ่กระป๋อง” ผม
ก็ถามต่อว่าจะหากาแฟสดกินได้ที่ไหน แม่ค้าบอกว่าไม่มี
หรอก แต่ลองไปถามดูตามเกสต์เฮาส์กไ็ ด้ ผมจึงเดินลัดเลาะ
ไปตามเกสต์เฮาส์ในละแวกนัน้ จนเหงื่อแตกซิก ๆ แต่ก็ไม่มี
ทีไ่ หนขายกาแฟสด แม้วา่ จะลดความหวังลงมาเป็นแค่กาแฟ
โบราณก็ยังหากินไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรผมก็ไม่ขอกินกาแฟ
กระป๋องโดยเด็ดขาด ยอมลงแดงตายตรงนัน้ ดีกว่า คอกาแฟ
คงเข้าใจความรู้สึกนี้กันนะครับ แต่ท้ายที่สุดผมก็เลิกล้ม
ความพยายาม เปลี่ยนใจไปหาเฝอกินดีกว่า พอกลับมาถึง
โรงแรมก็ถามเจ้าของโรงแรมว่าจะหากาแฟกินทีไ่ หนได้บ้าง
เจ้าของโรงแรมก็บอกว่าต้องไปร้านกาแฟเวียดนาม แต่สาย
แล้วคงจะปิด วันนี้คงไปไม่ทัน ก็ยังดีที่พอจะมีความหวัง
ส�ำหรับวันพรุ่งนี้ ผมเริ่มคิดแล้วว่าซ�ำเหนือเป็นเมืองแห่ง
กาแฟหายาก ไม่ใช่สติ ้องบอกว่าเป็นเมืองที่หากาแฟยากน่า
จะตรงกว่าครับ
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ทอดน่องท่องซ�ำเหนือ
จากห้องพักผมสามารถมองเห็นประติมากรรมกลางสามแยก
ที่เรียกว่า “แก้วหลักเมือง” ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซ�ำ
เหนือที่ใครเห็นก็ต้องจดจ�ำได้ พอแดดร่มลมตกผมก็เดินออก
จากโรงแรมเพื่อไปชมประติมากรรมที่ตั้งอยู่กลางสามแยกซึ่ง
มีลักษณะเป็นเสาปูนสี่เสา แต่ละเสาก่อขึ้นไปเป็นรูปทรง
สามเหลี่ยม บนยอดสุดเป็นลูกแก้วสะท้อนแสงเป็นประกาย
ระยิบระยับ ใกล้ ๆ กันตรงริมก�ำแพงก็เป็นงานประติมากรรม
ภาพนูนต�ำ่ แสดงเรือ่ งราวการต่อสูร้ ะหว่างทหารลาวกับอเมริกนั
ผมหยุดถ่ายรูปไม่นานนักเพราะเริ่มเห็นเมฆด�ำลอยใกล้เข้ามา
จึงตัดสินใจเดินต่อเข้าไปในเมือง
ผมใช้เวลาเดินมาไม่นานมากก็มาถึงใจกลางเมืองซึง่ เป็นสนาม
กีฬาและสวนสาธารณะ เข้าใจว่ารัฐบาลเวียดนามมาสร้างไว้ให้
เพราะตัง้ ชือ่ ว่าสวนอุทยานมิตรภาพหัวพัน – กวางนินห์ ในเวลา
เย็นแบบนีม้ คี นมาออกก�ำลังกายกันมากพอสมควร ส่วนใหญ่ก็
วิ่งรอบสวนสาธารณะ ส่วนเด็ก ๆ ก็เตะฟุตบอลกันอยู่ในสนาม
กีฬา ที่สวนอุทยานมิตรภาพมีรูปปั้นของชนเผ่าต่าง ๆ แต่งกาย
ในชุดประจ�ำเผ่า จัดวางอยู่ทั่วทัง้ อุทยาน เป็นการบอกว่าแขวง
หัวพันเป็นทีต่ งั้ ถิน่ ฐานของชนกลุ่มน้อยซึง่ มีมากกว่า 20 เผ่า ทัง้
ลาวลุ่ม ม้ง ขะมุ ไตลื้อ ไตเหนือ ไตด�ำ ไตแดง ไตขาว ไตน้อย
และอีกมากมาย เดินชมก�ำลังเพลิน ๆ ตาของผมก็มาสะดุดกับ
ภาพแท่งหินจ�ำลองขนาดใหญ่ 7-8 แท่งซึง่ คาดว่าน่าจะท�ำจาก
ไฟเบอร์กลาสตั้งเรียงกันอยู่กลางสวนอุทยาน อุทยานหินตั้ง
คงจะเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และจุดท่องเที่ยวของ
แขวงหัวพันซึง่ อยูห่ า่ งจากเมืองซ�ำเหนือไปประมาณ 60 กิโลเมตร
ตอนที่ผมออกไปเดินหาร้านกาแฟในตอนสาย ๆ ผมสังเกต
เห็นวัดแห่งหนึง่ ตัง้ อยู่บนเนินเขาเตีย้ ๆ อยู่ห่างออกไปจากเมือง
ไม่ไกลในระยะเดินถึง ผมถามทางไปวัดจากคนในละแวกนัน้ ใน
ทีส่ ดุ ผมก็เดินมาจนเจอบันไดทางขึน้ ไปยังวัด ขณะทีพ่ ระอาทิตย์
เริ่มคล้อยต�่ำผมก็รีบสาวเท้าเดินไปตามขั้นบันไดซึ่งไม่ได้นับว่า
กี่ขั้น แต่เป็นทางที่เดินสะดวกสบาย ไม่สูงชันมากนัก ผมถาม
ชาวบ้านแถวนัน้ ว่าจะขึน้ ไปถึงวัดแล้วลงมาก่อนทีจ่ ะมืดไหม ชาว
บ้านบอกว่ามีเวลาเหลือเฟือ ในขณะทีส่ าวเท้าขึน้ ไปก็เริม่ มีกลุ่ม
คนเดินสวนลงมาบ้าง แต่กย็ งั มีวยั รุ่นหนุ่มสาวเดินกันขึน้ ไป ก่อน
ถึงลานวัดด้านบนมีศาลาเล็ก ๆ ตั้งอยู่ เป็นจุดชมวิวตัวเมือง
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ซ�ำเหนือที่สวยงามมาก สามารถมองเห็นอาคารบ้านเรือน
หลากสีสนั ลักษณะสิง่ ปลูกสร้างมองดูแล้วคล้ายกับเวียดนาม
อาจเป็นเพราะได้รับอิทธิพลมาแต่ครัง้ ที่เคยตกเป็นเมืองขึน้
ของเวียดนามในประวัติศาสตร์มาจนปัจจุบันก็มีชายแดน
ติดต่อกับเวียดนาม จึงมีคนเวียดนามเข้ามาตัง้ รกรากท�ำมา
หากินอยู่ท่เี มืองซ�ำเหนือไม่น้อย
เมื่อเก็บภาพเมืองซ�ำเหนือจากมุมสูงเรียบร้อย ผมก็เดิน
เข้าไปในบริเวณวัด เห็นป้ายเขียนเอาไว้ว่า „วัดสีบุนเฮือง
ไซยะราม“ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึน้ มาใหม่แล้วเสร็จเมื่อปี 2013
นี่เอง แต่ได้อัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่เคารพบูชา
ของชาวหัวพันมาจากวัดโพไซซะนะรามมาประดิษฐานที่วัด
แห่งนี้ ผมชมวัดโดยรอบจนเริ่มมืดจึงเดินกลับลงมาเพื่อหา
ร้านอร่อย ๆ ส�ำหรับมื้อเย็น
ผมเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย สุดท้ายก็มาเจอ
โซนร้านอาหารปิ้งย่างซึ่งมีประมาณ 3 – 4 ร้าน ตรงข้ามกับ
ห้องว่าการแขวงหัวพัน ร้านเหล่านี้ก�ำลังย่างหมูย่างเนื้อกัน
ควันโขมงอยู่หน้าร้าน คนลาวนิยมกินหูหมูกบั นมหมูย่าง แต่
นัน่ ไม่ใช่ของโปรดของผม ผมจึงสัง่ หมูย่างธรรมดาซึง่ เป็นหมู
ติดมันดูคล้ายหมูกรอบมากกว่ามาหนึ่งชุด ซึ่งมาพร้อมผัก
สดสารพัดอย่าง เท่าที่รู้จักก็มใี บชะพลู สะระแหน่ ผักชี แล้ว
ก็ผักพื้นเมืองอีก 2 – 3 อย่างที่ผมคุ้นเคยแต่ไม่เคยคิดจะจ�ำ
ชือ่ นอกจากนัน้ ยังมีขนมจีนมาให้อกี จาน แต่สงิ่ ทีส่ ร้างรสชาติ
ให้แก่ของทุกอย่างบนโต๊ะก็คอื น�้ำจิม้ ทีก่ ลมกล่อมหอมก�ำลัง
ดี น�ำ้ จิ้มมีลักษณะคล้ายกับน�้ำจิ้มสุกี้แต่ก็ไม่ได้มรี สจัดเท่า
หรืออาจจะคล้ายกับน�้ำเมี่ยงค�ำแต่ก็ไม่หวาน ไม่รู้เขาเอา
อะไรมาผสมลงไปบ้างถึงได้อร่อยเช่นนี้ แต่ที่เดาไม่ยากเลย
ก็คอื ผงชูรสซึง่ มีอยูไ่ ม่มากก็นอ้ ย เพราะหลังจากนัน้ ผมก็นอน
คอแห้งผากทั้งคืน ถือว่าไม่เป็นไรยอมเฉพาะตอนอยู่ในลาว
เพราะคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยาก ผมเคยไปกินร้านอาหาร
ตามสั่งที่เวียงจันทน์ ร้านนี้จะปรุงอาหารกันหน้าร้าน เวลา
เดินเข้าไปนั่งในร้านก็จะต้องเดินผ่านตรงที่เขาท�ำอาหารให้
เรา บริเวณข้างกะทะที่ใช้ผัดอาหารเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ตั้ง
เรียงวัตถุดบิ และเครื่องปรุงอาหารมากมายหลายสิบอย่าง
แล้วผมก็เหลือบไปเห็นชามผงชูรสวางอยู่โดดเด่นกลางโต๊ะ
เพราะภาชนะที่ใส่ อย่าเรียกว่าชามเลยดีกว่า เรียกกะละมัง

ไปเลยก็ได้ ผมพูดกับแม่ครัวที่ก�ำลังง่วนอยู่หน้าเตาว่า “ที่
ลาวนี่มีผงชูรสเยอะจังเลยนะครับ” แม่ครัวหยุดชะงักเล็ก
น้อยแล้วก็หันมาพูดกับผมด้วยสีหน้าเรียบเฉย กระแทกน�ำ้
เสียงหน่อย ๆ ว่า “ก็เอาเข้ามาจากไทยนั่นแหละ” ผมยืน
เหมือนนิง่ เหมือนตายอยู่ตรงนัน้ พักหนึง่ จึงตอบกลับไปอย่าง
หนักแน่นค�ำเดียวว่า “ครับ” แล้วก็เดินก้มหน้าก้มตาเข้าไป
นั่งรออาหารตามสั่งในร้านอย่างสงบ
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- ท่องเที่ยว -

ตลาดซ�ำเหนือเมื่ออรุณรุ่ง
รุ่งเช้าวันต่อมา เฉกเช่นกับทุกเมืองใน สปป.ลาว สถานที่
แห่งแรกที่นึกถึงในตอนเช้าตรู่ก็คือตลาดนั่นเอง ตลาดเช้า
จะบ่งบอกถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของ
ผู้คนในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ตลาดเช้าเมืองซ�ำเหนือ
ก็เช่นเดียวกัน จากโรงแรมที่ผมพักสามารถเดินไปตลาดได้
สบาย ๆ โดยใช้ถนนเลียบแม่น�้ำซ�ำเป็นระยะทางไม่กี่ร้อย
เมตร ตลาดซ�ำเหนือในเวลาเช้าแตกต่างกับตอนสายๆ ของ
เมื่อวานที่ผมมาถึงมาก บรรยากาศที่เงียบเหงาซึมเซากลับ
กลายเป็นคึกคัก เต็มไปด้วยผู้คนมากมายและดูมชี ีวิตชีวา
ตลาดเมืองซ�ำเหนือแบ่งออกเป็นหลายโซนทัง้ โซนข้าวของ
เครื่องใช้ซึ่งจะเปิดร้านขายตลอดทั้งวันกับโซนตลาดสดซึ่ง
จะมีพ่อค้าแม่ขายมาตัง้ แผงขายของกันเฉพาะในตอนเช้าถึง
ช่วงสาย ๆ ก็จะเริม่ วาย ผมตรงมายังโซนของสด เพราะชอบ
เดินดูพชื ผักพืน้ เมือง แล้วก็ผคู้ นทีม่ าเดินเลือกซือ้ ของในตลาด
ด้วย หัวพันเป็นแขวงทีม่ ชี นกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมายหลาย
เผ่า แม้ว่าจะไม่ได้แต่งชุดประจ�ำเผ่าแบบจัดเต็มออกมาเดิน
ตลาด แต่ก็มีสัญลักษณ์อะไรหลายอย่างที่บ่งบอกที่มีของ
แต่ละคน เช่น การโพกศีรษะ ลายผ้านุ่ง หรือแม้แต่ภาชนะ
ที่น�ำมาใส่ข้าวของเครื่องใช้ที่ซื้อมาจากตลาด
ด้านในอาคารของโซนตลาดสดส่วนใหญ่จะเป็นแผงขาย
อาหารปรุงส�ำเร็จที่คนลาวเรียกว่า อาหารกินสุก เท่าที่ผม
รู้จกั มักคุ้นก็จะเป็นพวกซุปผัก ซึง่ อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นน�้ำ
ซุปใส่ผัก แท้จริงแล้วมันคือผักชนิดต่าง ๆ ที่ลวกแล้วน�ำมา
คลุกรวมกันกับเครื่องปรุงบางชนิด ตลาดเช้าและเย็นแทบ
ทุกแห่งใน สปป. ลาวจะต้องมีอาหารชนิดนี้วางขาย ส่วน
รสชาติกจ็ ะแตกต่างกันไปในแต่ละแขวงแต่ละภาค นอกจาก
นัน้ ก็ยงั มีอาหารประเภทปิง้ หมก แล้วก็พวกสารพัดแป้งทอด
ทั้งแบบสอดไส้หมูไส้ถั่วและแบบไม่มีไส้ซึ่งทอดกันสด ๆ
ที่ตลาด
นอกจากด้านในตลาดแล้วบริเวณรอบนอกของตลาดยัง
มีแผงลอยขายของประเภทพืชผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตร
ต่าง ๆ ที่หอบหิ้วกันมาจากไร่จากสวน บรรยากาศด้านนอก
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ดูจะคึกคักกว่าด้านในด้วยซ�ำ้ ผมมาสะดุดตากับเด็กชายตัว
เล็ก ๆ ชาวชนเผ่าคนหนึ่ง อายุน่าจะแค่ 10 ขวบกว่ายืนขาย
หน่อไม้อยู่แถวนั้น นอกจากจะท�ำหน้าที่เป็นพ่อค้าขายของ
แล้ว บนหลังของเด็กน้อยยังมีทารกอายุไม่ก่เี ดือนผูกติดอยู่
ด้วย คาดว่าคงต้องช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องในขณะที่ต้องท�ำมา
หากินไปด้วย เป็นภาพน่าประทับในของวันนัน้ เลยทีเดียว

- ท่องเที่ยว -

กาแฟ กาแฟ กาแฟ
หลังจากทีไ่ ด้สมั ผัสบรรยากาศดี ๆ ยามเช้ากับของอร่อย ๆ
ในตลาดเมืองซ�ำเหนือแล้ว ผมก็ไม่วายนึกถึงกิจวัตรประจ�ำ
ของทุกเช้า นั่นก็คอื การดื่มกาแฟ มาซ�ำเหนือวันแรกผมอด
กาแฟไปแล้ว วันนี้ผมต้องหาคาเฟอีนส่งส่วยให้ร่างกายให้
ได้ ไม่อย่างนั้นร่างกายจะงอแงไม่ท�ำตามค�ำสั่งสมอง จาก
ข้อมูลของเจ้าของโรงแรมทีบ่ อกไว้เมือ่ วานนี้ ผมจึงออกตาม
หาร้านกาแฟเวียดนามร้านนั้นทันทีหลังจากเสร็จภารกิจที่
ตลาด โดยเดินไปร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตลาด
สามารถเดินไปถึงได้ภายในเวลาไม่ถงึ 15 นาที แต่แสงแดด
ก่อนแปดโมงเช้าก็ท�ำเอาเหงื่อออกซิก ๆ พอเดินถึงหน้าร้าน
มีโทรศัพท์เข้า ระหว่างที่คุยโทรศัพท์ก็ใช้ภาษามือสั่งกาแฟ
ร้อน 1 แก้ว แล้วก็คยุ ต่อระหว่างรอกาแฟมาเสิร์ฟ จนกระทัง่
วางสายไปแล้วพักใหญ่ ๆ ก็ยังไม่มีวี่แววของกาแฟมาเสิร์ฟ
ที่โต๊ะ ผมก็เริ่มเอะใจว่าเด็กมันคงฟังภาษาไม่เข้าใจ ร้านก็
แปลกมาก เข้ามานั่งนี่ไม่มีคนเลยสักโต๊ะเดียว มองไปตรงที่
เขาใช้ล้างจาน เห็นแก้วกาแฟและอุปกรณ์การกรองกาแฟ
แบบเวียดนามกองไว้เป็นพะเนินเทินทึก คาดว่าเมื่อเช้าคงมี
ลูกค้ามาใช้บริการมากมายจนล้นร้านแน่ ๆ ก�ำลังจะลุกไป
ตามกาแฟ ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งคาดว่าจะเป็นเจ้าของร้าน
เดินมาที่โต๊ะ “กาแฟหมดแล้ว มีแต่เป็นแบบกระป๋องได้บ่”
ผมนิ่งอึ้งไปนานมาก นานจนตั้งสติบอกตัวเองได้ว่าความ
รู้สึกของคนที่ผิดหวังซ�้ำซากเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วผมก็เดิน
กลับโรงแรมด้วยอาการเหงา ๆ คล้ายคนอกหัก... เพลงมา !
เที่ยวเมืองเวียงไซ
“พาพี่ไปหาร้านกาแฟก่อนเลยได้ไหม” เป็นประโยคแรก
ทีผ่ มพูดกับค�ำพา โชเฟอร์รถแท็กซี่ ขณะทีเ่ ปิดประตูและก้าว
ขึ้นมานั่งด้านข้างคนขับ เขาท�ำท่าครุ่นคิดอยู่สักพักก่อนจะ
ตอบว่าตอนนี้ร้านขายกาแฟน่าจะปิดหมดแล้ว แล้วก็ขับพา
ผมผ่านไปยังละแวกร้านเดิมที่ผมไปเมื่อเช้า ผมสังเกตเห็น

ร้านกาแฟเวียดนามหลายร้าน แต่ทกุ ร้านปิดเพราะขายหมด
วันนีผ้ มคงไม่มโี อกาสได้คาเฟอีนตกถึงท้องแล้วล่ะ พรุ่งนีผ้ ม
ต้องเดินทางต่อไปหลวงพระบาง เอาไว้ไปถึงทีน่ นั่ แล้วจะซือ้
กาแฟมาอาบให้หายแค้นเลยละกัน
“งั้นไปเวียงไซกันเลยบ่” คนขับหันมาถาม
“ไปโลด”
ระยะทาง 30 กิโลเมตรจากเมืองซ�ำเหนือไปตามถนนที่
ลัดเลาะขอบเขา แท็กซีห่ นุม่ พาผมมุง่ หน้าสูเ่ มืองเวียงไซ เมือง
เล็ก ๆ ทีเ่ คยเป็นศูนย์บญ
ั ชาการใหญ่ของกองทัพปลดปล่อย
ประเทศลาวในสมัยสงครามอินโดจีนเพราะเมืองถูกโอบล้อม
ด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน มีถ�้ำมากกว่า 400 แห่งอยู่ใน
เมือง และมีถำ�้ ส�ำคัญ 12 แห่งทีม่ เี รือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์
ของชาติ จึงถือเป็นแหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
ของสปป.ลาว ที่ควรค่าแก่การมาเยือนเป็นอย่างยิ่ง
ขณะรถก�ำลังแล่นเข้ามาในเขตเมืองเวียงไซ ค�ำพาเปรย
ออกมาว่า “ที่เวียงไซก็มีร้านกาแฟนะ ขายทัง้ วัน”
ผมถึงกับชันตัวพรวดขึ้นมาจากเบาะ “เฮ้ยจริงดิ แล้วจะ
รออะไรกันอยู่ล่ะ”
“แต่อยากให้ไปที่ถำ�้ ก่อน เดีย๋ วจะไม่ทันเวลาเพราะเขาจะ
มีไกด์น�ำเข้าไปเป็นรอบ” คนขับบอก
“แล้วมึงจะรีบบอกกูท�ำไมเนี่ย” ผมคิดในใจแต่ไม่ได้พูด
ออกไปหรอก
โชเฟอร์แท็กซี่พาผมมาอยู่ที่หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยวถ�้ำเมืองเวียงไซ ซึ่งเราต้องเข้าซื้อบัตรเข้าชมถ�้ำ
ต่าง ๆ ปัจจุบนั มีถำ�้ เปิดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าชมได้ 6 ถ�้ำซึง่ เคย
ใช้เป็นทีพ่ กั และศูนย์บญ
ั ชาการของท่านผู้นำ� การปฏิวตั ทิ งั้ 4
ท่านคือ ท่านไกสอน พมวิหาน เจ้าชายสุพานุวง ท่านหนูฮัก
พูมสะหวัน และท่านค�ำไต สีพันดอน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เป็น
ผู้น�ำชม รอบเช้าเริ่มเวลา 9.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00
น. ผมมาสายไปหน่อยเลยต้องรีบซือ้ บัตรแล้วรีบไปยังถ�้ำแรก
เพือ่ ไปสมทบกับนักท่องเทีย่ วกลุม่ แรกทีเ่ พิง่ จะเดินเข้าไปในถ�ำ้
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ถ�้ำประวัติศาสตร์ท่ยี ังมีลมหายใจ
หากมองดูจากภายนอก ถ�ำ้ ผูน้ ำ� ก็เหมือนกับถ�ำ้ ในธรรมชาติ
ทั่ว ๆ ไป แต่ส่ิงที่น่าทึ่งก็คือเมื่อได้เข้าไปชมภายในแล้วจะ
เห็นว่าถ�ำ้ ในภูเขาหินปูนเหล่านีไ้ ด้ถกู ดัดแปลงเป็นห้องต่าง ๆ
ตัง้ แต่ห้องท�ำงาน ห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องน�้ำ
และห้องส�ำคัญคือห้องหลบภัยฉุกเฉินซึ่งใช้เมื่อมีการทิ้ง
ระเบิด ภายในห้องมีเครื่องสูบอากาศจากภายนอกพร้อม
ระบบป้องกันแก๊สพิษ และแรงระเบิดติดตั้งเอาไว้ด้วย
นอกเหนือจากห้องต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
แล้ว หากมาเยือนถ�ำ้ ท่านไกสอน พมวิหาน อดีตประธาน
ประเทศลาวแล้ว จะมีห้องพิเศษเพิม่ ขึน้ มาอีก ได้แก่ ห้องพัก
ของแกนน�ำศูนย์กลางพรรค และห้องรับแขกต่างประเทศ
รวมทัง้ สโมสรส�ำหรับเล่นกีฬาและศิลปะต่าง ๆ อีกด้วย ส่วน
ที่ถ�้ำท่านสุพานุวงซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกัน บริเวณหน้าถ�้ำจะมี
บ่อน�้ำรูปหัวใจ ซึ่งแต่เดิมเป็นหลุมที่เกิดจากการทิ้งระเบิด
ท่านสุพานุวงจึงให้ดัดแปลงท�ำเป็นบ่อน�้ำรูปหัวใจเพื่อสื่อว่า
ศัตรูต่างชาติได้เข้ามาย�่ำยีหัวใจของคนลาว
ผมไม่ได้เข้าไปชมถ�้ำท่านหนูฮัก พูมสะหวัน และถ�้ำท่าน
ค�ำไต สีพันดอน เพราะเจ้าหน้าที่น�ำทางต้องไปพักเที่ยง แต่
ก็พอจะมองเห็นถึงความส�ำคัญของถ�ำ้ เหล่านีใ้ นอดีตซึ่งเคย
ใช้เป็นที่ท�ำการหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพ เมื่อสงคราม
สงบลง ฝ่ายขบวนการปลดปล่อยประเทศลาวได้รับชัยชนะ
ถ�้ำเหล่านี้ก็ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี เมื่อได้มาเยือน
และรับรู้ถึงเรื่องราวการต่อสู้ของท่านผู้น�ำแล้ว ก็ท�ำให้รู้สึก
ได้ถึงภาพสงครามที่แจ่มชัดเหมือนเพิ่งเกิดไปเมื่อวานนี้เอง
กาแฟอินเดียที่เวียงไซ
เมื่อออกมาจากถ�้ำสุดท้ายผมก็เห็นค�ำพาจอดรถรออยู่
หน้าถ�้ำ ดูเหมือนเด็กหนุ่มจะรู้ว่าผมต้องการอะไร เขาขับ
เข้าไปยังใจกลางเมืองทันทีแล้วก็เลีย้ วเข้ามาจอดทีห่ น้าร้าน
อาหารเล็ก ๆ ร้านหนึ่งใกล้กับสี่แยก
“ร้านนีเ้ ป็นร้านขายอาหารตามสัง่ ของคนอินเดีย มีกาแฟ
ขายด้วย” ค�ำพาบอก
ผมจึงชวนค�ำพาให้เข้าไปสั่งมื้อกลางวันกินด้วยกันเลยที่
ร้านนี้ พอเดินเข้ามาในร้านก็เห็นลูกค้ากลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ก่อน
แล้ว หนึง่ ในกลุ่มนัน้ ดูเหมือนจะจ้องมองผมตัง้ แต่ตอนลงมา
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จากรถ พอผมเดินเข้าไปใกล้ๆ เด็กหนุ่มในกลุ่มนั้นก็ส่งยิ้ม
ฟันขาวแล้วก็ทักผม
“เจอกันอีกแล้วพี่ มาเที่ยวเวียงไซเหรอครับ”
ผมจ�ำได้ในทันทีว่าเป็นเด็กหนุ่มที่นั่งรถทัวร์มากจาก
เวียงจันทน์ด้วยกันเมือ่ วันก่อนแล้วก็เป็นคนแนะน�ำให้ผมเดิน
ลงเขาจากสถานีขนส่งเข้าไปในเมืองนัน่ เอง มาเจอกันอีกจน
ได้ และยังพูดดักคอก่อนอีกว่าวันนัน้ เห็นผมเรียกรถเข้าเมือง
นึกว่าจะเดินไป ดีแล้วจะได้ไม่เหนื่อย คุยไปคุยมาเจ้าหนุ่ม
บอกว่าเป็นคนเวียงจันทน์มาท�ำงานเป็นวิศวกรสร้างถนนอยู่
ทีเ่ มืองเวียงไซ มิน่าถึงชอบแนะน�ำให้คนเดินไปตามถนนตอน
แดดเปรี้ยง ๆ คิดในใจว่าถ้าวันนัน้ เดินเข้าเมืองจริง ๆ ตามที่
เจ้าหนุ่มบอก วันนี้คงมีเรื่องต้องเคลียร์กันยาวแน่
ดูเหมือนว่าร้านอาหารอินเดียสะบายดีที่ผมเข้ามานั่ง จะ
เป็นเพียงร้านเดียวในเมืองที่ขายอาหารพร้อมเมนูเครื่องดื่ม
ร้อนเย็นพวกชาและกาแฟ เจ้าของร้านเป็นเด็กหนุ่มเชือ้ สาย
ภารตะชื่อว่าปะกา มาตั้งรกรากอยู่ที่ลาวนานหลายปีแล้ว
จนพูดภาษาลาวได้คล่องแคล่ว คาดว่าน่าจะได้เมียเป็นคน
ลาว ผมไม่ได้ถามต่อ แต่ช่างเถอะ เพราะภารกิจหลักของผม
ทีเ่ ข้ามาร้านนีค้ อื กินกาแฟ ไม่ได้มาสัมภาษณ์เรือ่ งครอบครัว
ของเจ้าของกิจการชาวอินเดียใน สปป. ลาวเสียหน่อย
ในทีส่ ดุ กาแฟร้อนแก้วแรกในชีวติ ตัง้ แต่มาเยือนแขวงหัวพัน
ก็มาวางลงตรงหน้า กลิน่ หอมของกาแฟโชยกรุ่นขึน้ แตะจมูก
ราวกับกลิน่ ลาเต้จากสตาร์บคั ส์ นาทีนนั้ ผมไม่ใยดีกบั กาแฟ
อเมริกาเลยสักนิด เพราะกาแฟอินเดียที่ตั้งอยู่เบื้องหน้ามัน

ช่างมีเสน่ห์ยั่วยวนเสียยิ่งกว่าสิ่งใด กาแฟจิบแรกที่เข้าปาก
สามารถเรียกพลังกลับคืนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์มาก เอา
เป็นว่าง่าย ๆ นะ อาบังชงกาแฟอร่อย จบข่าว
ก่อนกลับเข้าเมืองซ�ำเหนือ ค�ำพาพาผมแวะไปเทีย่ วถ�ำ้ นก
แอ่นซึง่ เป็นถ�้ำขนาดใหญ่มนี �้ำลอดผ่าน สามารถเดินเทีย่ วชม
บริเวณปากถ�้ำได้ แต่ถ้าอยากชมถ�ำ้ แบบลึก ๆ ก็ต้องพาย
เรือเข้าไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร จะพายเองหรือ
ให้เจ้าหน้าที่พายให้ก็ได้ ดูลักษณะแล้วเหมือนชาวบ้านดูแล
กันเอง ตัง้ โต๊ะเก็บค่าเข้าชม แล้วก็มีเรือพายให้ 2-3 ล�ำ เจ้า
หน้าทีเ่ ก็บตัว๋ กับไกด์นำ� ทางซึง่ เป็นคนเดียวกันกับคนพายเรือ
ก็ยังเป็นเด็กอายุไม่น่าเกิน 15 พายเรือยังไม่ค่อยเป็นเพราะ
พาผมเข้าไปหมุนวนอยู่ในถ�้ำหลายรอบ บรรยากาศในถ�้ำ
ค่อนข้างมืด มีเพียงแสงไฟนีออนสลัว ๆ ที่เปิดไว้พอให้มอง
เห็นผนังถ�้ำและหินงอกหินย้อย ขากลับออกมาเจ้าเด็กน้อย
ก็พาเรือพุ่งไปชนหินก้อนใหญ่เข้าจังเบ้อเร่อ เด็กน้อยมีสหี น้า
ตกใจกลัวว่าผมจะโกรธ แต่ผมกลับข�ำแล้วก็บอกน้องให้มา
หัดพายบ่อย ๆ จะได้คล่องแคล่วกว่านี้
แล้วการมาเยือนเมืองซ�ำเหนือและเมืองเวียงไซแห่งแขวง
หัวพันของผมก็สนิ้ สุดลง แต่การเดินทางของผมยังไม่สนิ้ สุด
วันรุ่งขึน้ ผมนั่งรถตู้โดยสารจากสถานีขนส่งซ�ำเหนือมุ่งหน้า
ไปท�ำภารกิจต่อทีเ่ มืองหลวงพระบาง ประสบการณ์ 9 ชัว่ โมง
บนรถตู้ที่วิ่งลัดเลาะไปบนไหล่เขากับผู้โดยสารที่ส่วนใหญ่
เป็นชนเผ่าจะน่าประทับใจเพียงใดไว้มีโอกาสจะมาเล่าสู่กัน
ฟังนะครับ
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“ให้มรดก & รับมรดก”
Erben & Vererben
กฎหมายมรดกของเยอรมัน
รวบรวมโดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

„เมือ่ ฉันสิน้ ลมหายใจ... ผูใ้ ดบ้างหนอทีจ่ ะเป็น
ผูร้ บั มรดกของฉัน ใครจะมีสทิ ธิเ์ ป็นผูส้ บื ทอด
มรดก ใครไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของ
ฉัน เช่น บ้าน เงินในธนาคาร เครื่องเพชร
พลอย หนี้สิน ฯลฯ หรือว่าในช่วงที่ฉันยังมี
ชีวิตอยู่ ฉันควรจะท�ำพินัยกรรม หรือควรจะ
ยกทรัพย์สมบัตใิ ห้แก่ลกู หลานก่อนดีไหมหนอ“
ผูอ้ า่ นนิตยสารดีคงจะจ�ำได้วา่ ทีมงานนิตยสารดีได้เคยน�ำบทความ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมรดก มาลงพิมพ์ให้อ่านแล้ว เช่น บทความ “สิทธิ
และผลทางกฎหมายเนื่องจากการเสียชีวิต” เขียนและรวมรวมโดย
อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง ลงพิมพ์ในนิตยสารดี เล่มที่ 6 และบทความ ”ตก
พุ่มม่าย” เขียนและรวมรวมโดย ดร.พัทยา เรือนแก้ว ลงพิมพ์ใน
นิตยสารดี เล่มที่ 7
ในนิตยสารดีฉบับที่ 24 นี้ เป็นการเพิ่มเติมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการ
สืบทอดมรดกทีผ่ ้เู ขียนได้รบั ฟังมาจากการบรรยายสัญจรหัวข้อ “อยู่
เยอรมนี” ทีเ่ มืองชทุทการ์ท บรรยายโดย ทนายความโทมัส นายน์เฮ้าส
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ค�ำศัพท์เฉพาะ (Grundbegriff)
ค�ำศัพท์เกี่ยวกับมรดก

ค�ำอธิบาย

เจ้ามรดก (der Erblasser)

ผู้ตาย (der Verstorbene)

กองมรดก (der Nachlass หรือ มรดกทั้งหมด ซึ่งรวมสินทรัพย์และหนี้สินที่ผู้ตายมีอยู่จนถึงวันที่ตาย
das Erbe)
หนังสือส�ำคัญการเป็นผูร้ บั มรดก เอกสารหลักฐานที่ระบุว่า เป็นผู้รับมรดก ใช้เป็นหลักฐานแสดงแก่หน่วยงานราชการ
(der Erbschein)
ต่าง ๆ ธนาคาร และอื่น ๆ ว่า เป็นผู้รับมรดก หนังสือส�ำคัญนี้สามารถติดต่อขอได้ท่ี
ศาลจัดการมรดก (Nachlassgericht ซึ่งเป็นหน่วยงานของศาลชัน้ ต้น (Amtsgericht) ที่
ด�ำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต หรือจากโนทาร์ (Notar)
ผู้รบั มรดก (der Erbe, die Erbin) บุคคลที่มีสิทธิและหน้าที่รับมรดก
ผู้รับมรดกตกทอดของผู้ตายที่ ผู้ที่เป็นทายาทโดยธรรมตามกฎหมายมรดก (มาตรา1922 ff. ประมวลกฎหมายแพ่ง)
มีสิทธิ์ตามกฎหมาย (die ge- หรือผู้ที่เป็นผู้รับมรดกตามที่ระบุในพินัยกรรม (Testament) หรือในสัญญามรดก (Erbvertrag) ในกรณีที่ไม่มีพินัยกรรม การจัดการเรื่องการรับมรดกจะเป็นไปตามกฎหมาย
setzliche Erbfolge)
มาตรา1922 ff. ประมวลกฎหมาย การรับมรดกจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมือ่ เจ้ามรดกถึงแก่กรรม
พินัยกรรม (das Testament)

เอกสารที่แสดงเจตนาของเจ้ามรดกในเรื่องการจัดการทรัพย์สินว่า จะยกทรัพย์สินใด
ให้แก่ใครบ้าง อาจไม่เขียนด้วยลายมือของตนเองทัง้ ฉบับ หรือขอท�ำพินยั กรรมทีโ่ นทาร์
ในกรณีนี้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

มรดกที่พึงได้รับตามสิทธิ์ (der มรดกที่ทายาทโดยธรรม (สามี ภรรยาและบุตร) มีสิทธิ์ที่จะได้รับตามสัดส่วนที่ก�ำหนด
Pflichtteil)
แม้ว่าเจ้ามรดกจะท�ำพินัยกรรมก�ำจัดไม่ให้รับมรดกก็ตาม
การสละสิทธิไม่ขอรับมรดก
Erbverzicht/ Erbausschlagung

ใครที่ไม่ต้องการรับมรดก ก็สามารถขอถอนตัวจากการเป็นผู้รับมรดก ซึ่งจะต้องยื่น
เรื่องการขอสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเวลา 6 สัปดาห์หลังจากที่ทราบข่าว
การตาย หรือได้รบั ทราบข่าวว่าจะเป็นผู้รบั มรดก ส่งเรือ่ งไปทีศ่ าลจัดการมรดก (Nachlassgericht) หรือศาลชัน้ ต้น (Amtsgericht) ในเขตที่ผู้ตายมีภูมิล�ำเนาอยู่

ผู้ร่วมรับมรดก
(der Miterbe, die Miterbin)

ในกรณีที่เจ้ามรดกระบุผู้มสี ิทธิ์ร่วมรับมรดกหลายคน ก็จะมีผู้มีสิทธิ์รับมรดกร่วมกัน
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กฎหมายมรดกเยอรมัน – กฎหมายมรดกไทย
กฎหมายใดใช้ได้ส�ำหรับฉัน
ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีย่อมมีสิทธิได้รับ
มรดกตามกฎหมายมรดกของเยอรมัน ตัง้ แต่เดือน17
สิงหาคม ค.ศ.2015 เป็นต้นมา มีการบังคับใช้ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายมรดกของสหภาพยุโรป
(Europäische Erbrechtsverordnung) ว่า ให้ใช้กฎหมาย
มรดกตามภูมลิ ำ� เนาหลัก (der gewöhnliche Aufenthalt) ของผูต้ ายมาบังคับใช้ในการจัดการมรดก ระเบียบ
ข้อบังคับนีใ้ ช้ได้กบั บุคคลทุกสัญชาติทมี่ ภี มู ลิ ำ� เนาอยู่
ในประเทศในสหภาพยูโรป เช่น คนสัญชาติไทยที่
อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี และเสียชีวติ ในประเทศ
เยอรมนี ก็ให้ใช้กฎหมายมรดกของเยอรมันมาบังคับ
ใช้ ถ้าประสงค์จะขอให้จัดการมรดกตามกฎหมาย
ไทย ก็ต้องท�ำพินัยกรรม
การสืบทอดมรดก (Erben) คืออะไร
เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่กรรม ผู้ที่มีสิทธิรับมรดกจะ
เป็นใครนั้นขึ้นอยู่กับว่า เจ้ามรดกได้ท�ำพินัยกรรม
ก่อนตายหรือไม่ ถ้าผู้ตายท�ำพินัยกรรมยกทรัพย์
มรดกให้ใคร ผู้รับมรดกตามระบุในพินัยกรรมย่อม
ได้รบั มรดกตามนัน้ ลักษณะนีเ้ รียกว่า ผูร้ บั พินยั กรรม
หรือทายาทโดยพินัยกรรม เเต่ถ้าผู้ตายไม่ได้ท�ำ
พินัยกรรมไว้ หรือท�ำแล้วเเต่พินัยกรรมนั้นไม่มีผล
ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์มรดก
จะตกเป็นของทายาทโดยธรรม ณ วินาทีที่เจ้ามรดก
ตาย ผู้รับมรดกตามกฎหมาย หรือโดยพินัยกรรมมี
สถานะเป็นผู้รับมรดกทันที
ข้อควรทราบ: ทรัพย์มรดกไม่ได้หมายถึงสินทรัพย์
ของผู้ตายเท่านัน้ แต่หมายถึงหนี้สินของผู้ตายด้วย
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ในการสืบทอดมรดกนัน้ จะสืบทอดมรดกใน 2 ส่วน
1. มรดกตามกฎหมายเพราะได้ใช้ชีวิตเป็นสามี
ภรรยาร่วมกันมา
2. สิทธิทจี่ ะได้มรดกในส่วนทีเ่ ป็นส่วนแบ่งของดอก
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากทรัพย์สนิ ส่วนตัวร่วมกัน (Zugewinnausgleich) อันเนื่องมาจากว่า ได้ใช้ชีวิตเป็นสามี
ภรรยาร่วมกัน และเลือกทีจ่ ะใช้การจัดการและครอบ
ครองทรัพย์สนิ ร่วมกัน (Zugewinngemeinschaft) นัน่
คือ ครองคู่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้มีการท�ำสัญญาคู่
สมรส เพือ่ ตกลงกันเรือ่ งการจัดการทรัพย์สนิ หากว่า
สามีภรรยาท�ำสัญญาคูส่ มรส (Ehevertrag) และตกลง
กันที่จะ แยกกันจัดการและครอบครองทรัพย์สิน
(Gütertrennung) เมื่อคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลง
คู่สมรสที่เหลือก็จะได้มรดกในส่วนนี้น้อยลง
เมื่อคุณเป็นผู้รับมรดก คุณต้องท�ำอย่างไร
ตามกฎหมายเยอรมัน เมื่อมีการตาย ก็จะมีการ
รับมรดก ซึ่งหมายถึง ผู้ที่จะได้รับทรัพย์สินที่มีอยู่
ของผู้ตาย รวมทัง้ หนีส้ นิ ของผู้ตายทัง้ หมด ผู้ทจี่ ะเป็น
ทายาทรับมรดกตามกฎหมายหรือตามพินยั กรรม จะ
ต้องมีหนังสือส�ำคัญการเป็นผู้รับมรดก (Erbschein)
หนังสือนี้สามารถติดต่อขอได้ที่ ศาลจัดการมรดก
(Nachlassgericht) ซึ่งเป็นหน่วยงานของศาลชั้นต้น
(Amtsgericht) ทีด่ ำ� เนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เสียชีวิต หรือสามารถขอให้โนทาร์ (Notar) เป็นผู้
จัดการท�ำให้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใช้เป็นหลักฐานแสดงแก่หน่วย
งานราชการต่าง ๆ ธนาคาร และอื่น ๆ เพื่อที่จะ
จัดการในเรื่องที่ควรท�ำโดยทันที เช่น บอกยกเลิก
โทรศัพท์ ยกเลิกการเป็นสมาชิกองค์กรต่าง ๆ แจ้ง
ให้ทางประกันสุขภาพ และสวัสดิการสะสมเงินเลี้ยง
ชีพในวัยชรา ฯลฯ
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รับมรดกที่เป็นหนี้สิน จะท�ำอย่างไรดี
หากว่ามรดกที่จะได้รับนั้นเต็มไปด้วยหนี้สิน ผู้จะ
รับมรดกสามารถขอสละสิทธิไม่ขอรับมรดกนั้นก็ได้
(Erbausschlag) โดยยื่นเรื่องการสละมรดกเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษรไปทีศ่ าลจัดการมรดก (Nachlassgericht)
หรือ ศาลชั้นต้น (Amtsgericht) ในเขตที่ผู้ตายพ�ำนัก
อยู่ ภายในเวลา 6 สัปดาห์หลังจากที่ทราบข่าวการ
ตาย หรือเมื่อได้รับทราบข่าวว่า ตนเองจะเป็นผู้รับ
มรดก
ในกรณีที่ผู้จะรับมรดกอยู่ต่างประเทศ ก�ำหนด
ระยะเวลายื่นเรื่องสละมรดกจะยืดออกไปเป็นเวลา
6 เดือน หากผู้จะรับมรดกไม่แน่ใจว่า มรดกที่จะได้
รับนั้นจะเป็นหนี้สินหรือเป็นทรัพย์สนิ ก็สามารถยื่น
เรื่องขอให้ศาล (Nachlassverwaltung) ด�ำเนินการ
ตรวจสอบว่า มีหนี้สินหรือทรัพย์สนิ อยู่เท่าไร เพื่อที่
จะได้มขี อ้ มูลส�ำหรับการตัดสินใจว่า ควรทีจ่ ะรับมรดก
หรือควรจะสละมรดก
พินัยกรรม (Testament)
พินยั กรรม คือ เอกสารแสดงเจตนา หรือค�ำสัง่ ครัง้
สุดท้ายของผู้ท�ำพินัยกรรม เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน
หรือกิจการของตน หรืออาจเป็นการสัง่ การเรือ่ งอืน่ ๆ
ไว้ เช่น เรือ่ งผู้รบั มรดก เพือ่ ที่จะให้เกิดผลบังคับตาม
กฎหมาย พินัยกรรมจะต้องท�ำขึ้นในขณะที่ยังมีชีวติ
อยู่ ผู้ท�ำพินัยกรรม(ซึ่งมักจะเป็นเจ้ามรดก)สามารถ
เขียนพินัยกรรมขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งต้องเขียนด้วย
ลายมือของตนเอง ระบุสถานทีเ่ ขียนและลงวันทีเ่ ขียน
ให้ชัดเจน อาจจะเก็บรักษาไว้เองหรือจะน�ำไปฝาก
เก็บไว้ที่ศาลชั้นต้น (Amtsgericht) ในเขตที่ผู้ท�ำ
พินัยกรรมอาศัยอยู่ก็ได้ หรืออาจไปท�ำพินัยกรรม
กับโนทาร์ (Notar) โดยระบุเจตนาของเจ้าของมรดก

และเมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิต โนทาร์ก็จะเป็นผู้ด�ำเนิน
การติดต่อทายาทผูร้ บั มรดก และติดต่อกับศาลจัดการ
มรดก (Nachlassgericht) เพื่อขอให้ออกหนังสือการ
เป็นทายาทรับมรดกให้แก่ทายาทฯ การท�ำพินยั กรรม
กับโนทาร์ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม จะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สนิ ที่หักหนี้สินแล้ว
ข้อควรทราบ
• คนไทยทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศเยอรมนีสามารถเขียน
พินัยกรรมด้วยลายมือของตนเองเป็นภาษาไทย
ก็ได้
• เก็บพินัยกรรมไว้ในที่ปลอดภัย หรือฝากไว้กับคน
ที่ไว้วางใจได้ หรือน�ำไปฝากไว้ที่ศาลแขวงในเขตที่
ผู้ท�ำพินัยกรรมอาศัยอยู่
สัญญามรดก (Erbvertrag)
สัญญามรดก คือ การท�ำสัญญาเกีย่ วกับการจัดการ
ทรัพย์สินมรดกเมื่อผู้ท�ำสัญญาเสียชีวติ เป็นเหมือน
ค�ำสัง่ ครัง้ สุดท้ายในการจัดการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ และ
อื่น ๆ คล้ายกับการท�ำพินัยกรรม สิ่งที่แตกต่างกันก็
คือ สัญญามรดกนัน้ เป็นพันธะผูกพันระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
นัน้ คือในขณะที่ทายาทตามพินัยกรรม ไม่มสี ทิ ธิที่จะ
ขัดแย้ง ในการยกเลิก หรือแก้ไข เพิ่มเติมพินัยกรรม
แต่อย่างใด แต่คู่สัญญาในสัญญามรดกมีสิทธิดัง
กล่าว นัน่ คือ หากจะมีการเปลีย่ นแปลงข้อตกลงใด ๆ
ที่ท�ำไว้ คู่สัญญาทัง้ สองจะต้องลงความเห็นร่วมกัน
สัญญามรดก และพินยั กรรม เป็นทางเลือกอีกทาง
หนึง่ ของการจัดการเกีย่ วกับมรดก หากว่าไม่ตอ้ งการ
ให้การสืบทอดมรดกเป็นไปตามกฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้
เจ้ามรดกสามารถท�ำเป็นพินยั กรรมหรือสัญญาการ
สืบทอดมรดกก็ได้ การท�ำสัญญาฯ ดังกล่าวนีเ้ ป็นการ
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ตกลงกันระหว่างเจ้ามรดกกับผู้สืบทอดมรดก หรือ
ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ร่วม ทั้งนี้เพื่อที่จะตกลงกัน
ว่า การสืบทอดมรดกจะไม่เป็นไปตามกฎหมาย แต่
จะเป็นไปตามข้อตกลงของคู่สัญญา ส่วนใหญ่แล้ว
การท�ำสัญญามรดกมักจะท�ำควบคู่ไปกับการท�ำ
สัญญาคู่สมรส (Ehevertrag)

ตัวอย่างการแบ่งปันมรดกแก่ผู้รับมรดก
ตัวอย่างที่ 1: ผูต้ ายจดทะเบียนสมรสและมีบตุ ร 1 คน
• คู่สมรสมีสิทธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก
• บุตรมีสิทธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก

ใครบ้างที่มสี ทิ ธิ์จะได้รับมรดกตามกฎหมาย (ใน
กรณีที่ไม่มพ
ี ินัยกรรม)
เมื่อเจ้ามรดกตาย ทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของผู้
ตายจะถูกนับรวม ๆ กันเป็น “กองมรดก” และมอบ
ให้แก่ผรู้ บั มรดกตกทอดของผูต้ ายทีม่ สี ทิ ธิต์ ามกฎหมาย
(สามี/ภรรยาและบุตรของผู้ตาย) หรือผู้รบั พินยั กรรม
หรือทายาทตามกรณีไป และต้องดูด้วยว่า มีสัญญา
คูส่ มรสหรือสัญญามรดกหรือไม่ ในกรณีทไี่ ม่มสี ญ
ั ญา
คู่สมรส และไม่มีการตกลงกันในเรื่องแยกทรัพย์สนิ
ออกจากกันและกัน สามี/ภรรยาของผู้ตายก็จะได้รบั ตัวอย่างที่ 2: ผูต้ ายจดทะเบียนสมรสและมีบตุ ร 2 คน
มรดกตามกฎหมาย
• คู่สมรสมีสิทธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก
นอกเหนือจากสามี/ภรรยาและบุตรของผู้ตาย ซึ่ง • บุตรทั้งสองคนมีสิทธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก
เป็นผูร้ บั มรดกตกทอดของผูต้ ายทีม่ สี ทิ ธิต์ ามกฎหมาย
(บุตรแต่ละคนได้รับ ¼ ของกองมรดก)
(die gesetzliche Erbfolge) ก็ยังมีทายาทโดยธรรมที่
เป็นเครือญาติของผู้ตาย ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกตาม
กรณีไป โดยเรียงล�ำดับดังนี้
• ทายาทอันดับทีห่ นึง่ (มาตรา 1924 ประมวลกฎหมาย
แพ่ง) คือ บุตรของผู้ตาย และหลาน (ลูกของลูก)
• ทายาทอันดับทีส่ อง (มาตรา 1925 ประมวลกฎหมาย
แพ่ง) คือ บิดาและมารดาของผู้ตาย พี่ น้องและ
หลาน (ลูกของพี่และน้องของผู้ตาย)
• ทายาทอันดับทีส่ าม (มาตรา 1926 ประมวลกฎหมาย
แพ่ง) คือ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ญาติที่เป็น
ลูกของลุง ป้า น้า อา
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ตัวอย่างที่ 3: ผู้ตายจดทะเบียนสมรสและไม่มบี ุตร คูร่ กั ทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส – เมือ่
• คู่สมรสมีสิทธิ์รับมรดก ¾ ของกองมรดก
ฝ่ายหนึ่งตาย อีกฝ่ายจะมีสทิ ธิ์รับมรดกหรือไม่
• ทายาทโดยธรรมของผู้ตายมีสิทธิ์รับมรดก ¼
คนที่เป็นคู่รักกัน อยู่ด้วยกันมานานหลายปี ไม่ได้
ของกองมรดก
จดทะเบียนสมรส หรือทะเบียนคู่ชีวิต และไม่ได้ท�ำ
พินัยกรรมไว้แต่อย่างใด เมื่อฝ่ายหนึ่งตาย อีกฝ่ายก็
จะไม่มีสิทธิ์เป็นผู้รับมรดกของผู้ตาย เพราะว่าไม่ได้
เป็นคู่สมรส และไม่ได้เป็นทายาทโดยธรรม
ตัวอย่าง: ผู้ตายอาศัยอยู่กับเพื่อนหญิง (ไม่ได้ท�ำ
พินัยกรรมไว้ที่โนทาร์) และผู้ตายยังไม่ได้หย่าจาก
ภรรยา ซึ่งมีบุตรด้วยกันสามคน ในกรณีนี้การแบ่ง
ปันมรดกกจะเป็นดังนี้
• คู่สมรส (ภรรยา) มีสทิ ธิร์ บั มรดก ½ ของกองมรดก
บุตรทั้งสามคนมีสิทธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก
(บุตรแต่ละคนได้รบั 1ใน 6 ของกองมรดก ประมาณ
ตัวอย่างที่ 4: ผู้ตายจดทะเบียนสมรส ไม่มบี ุตร ไม่มี
16,67%) ส่วนเพือ่ นหญิงไม่ได้รบั มรดกแต่อย่างใด
ทายาทโดยธรรมแต่อย่างใด
• คู่สมรสมีสิทธิ์รับมรดกทั้งหมด

ข้อควรทราบ
• ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ และต้องการท�ำพินัยกรรมให้
เพือ่ นหญิง ต้องไปท�ำทีโ่ นทาร์ (Notar) เท่านัน้ เพือ่
ที่จะให้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
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มรดกที่พงึ ได้รับตามสิทธิ์ (der Pflichtteil)
แม้ว่าเจ้ามรดกจะท�ำพินยั กรรมยกทรัพย์สนิ ให้แก่
คนอื่น โดยก�ำจัดคู่สมรสและบุตรไม่ให้รับมรดกแล้ว
ก็ตาม สามี/ภรรยาและบุตรในฐานะทีเ่ ป็นผู้รับมรดก
ตกทอดของผู้ตายทีม่ สี ทิ ธิต์ ามกฎหมาย(die gesetzliche Erbfolge) ยังสามารถอุทธรณ์ เพื่อขอรับมรดก
ที่พึงได้รับตามสิทธิ์ (der Pflichtteil)
แม้ว่ากฎหมายมรดกจะระบุไว้ว่า ผู้ท�ำพินัยกรรม
สามารถเขียนตามความต้องการของตนได้กต็ าม แต่
ในเรื่องที่จะก�ำจัดภรรยาและบุตรไม่ให้รับมรดก ที่
พึงได้รับตามสิทธิ์ (der Pflichtteil) ย่อมท�ำไม่ได้
ตัวอย่าง 1: สามีเขียนพินัยกรรมว่า ไม่ให้ภรรยารับ
มรดกของตน แต่ขอให้บุตรสองคนเป็นผู้รับมรดก
ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีนี้ภรรยาสามารถ
เรียกร้องขอรับมรดกที่พงึ ได้รับตามสิทธิ์ จ�ำนวน 1/4
ของมรดก แต่ถ้าท�ำสัญญาคู่สมรสและได้ตกลงแยก
ทรัพย์สินออกจากกันในช่วงสมรส (ไม่มีการตกลง
เรือ่ งมรดก) ภรรยาจะมีสทิ ธิไ์ ด้รบั เพียง 1/6 ของมรดก

มรดกร่วมกัน „Erbengemeinschaft“
กรณีทผี่ รู้ บั มรดกมีหลายคน และต้องการรับมรดก
ร่วมกัน ในกรณีนจี้ ะต้องมีการตัดสินใจเกีย่ วกับทรัพย์
มรดกด้วยกัน
ตัวอย่าง: ผู้ตายจดทะเบียนสมรส มีบุตรสองคน
มรดกคือ บ้าน 1 หลังและห้องที่อยู่อาศัย 3 แห่ง
ภรรยาและบุตรทัง้ สองคนตกลงกันว่า ต้องการเป็น
ผู้รบั มรดกร่วมกัน ก็หมายความว่า ไม่มใี ครคนใดคน
หนึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกส่วนไหน แต่ทงั้ สามคน
เป็นเจ้าของร่วมกัน จะท�ำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับมรดก
จะต้องตัดสินร่วมกัน

ตัวอย่าง 2: สามีอาศัยอยู่กับเพื่อนหญิง และได้ท�ำ
พินัยกรรมที่โนทาร์ เพื่อขอยกมรดกทั้งหมดให้แก่
เพือ่ นหญิง และตัดสิทธิไ์ ม่ให้ภรรยาและบุตรรับมรดก
แหล่งข้อมูล
ในกรณีนเี้ พือ่ นหญิงของเขาก็จะเป็นผูร้ บั มรดกทัง้ หมด • โครงการเดินสายให้ข้อมูล “Infotag für mich”
ภรรยาและลูกสามารถเรียกร้องขอรับมรดกที่พึงได้
หัวข้อ “กฎหมายมรดก” บรรยายโดยทนายความ
รับตามสิทธิ์ ซึง่ ภรรยาจะมีสทิ ธิไ์ ด้รบั จ�ำนวน 1/4 ของ
โทมัส นายน์เฮ้าส
มรดก บุตรสองคนจะได้รับคนละ 1/8 ของมรดก
• “สิทธิและผลทางกฎหมายเนือ่ งจากการเสียชีวติ ”
เขียนและรวมรวมโดย อัญชัญ เฮียร์ลงิ่ ลงพิมพ์ใน
ข้อควรทราบ: ถ้ามีการตกลงกันไว้ในสัญญา
นิตยสารดี เล่มที่ 6
คู่สมรสระหว่างสามีและภรรยา(Ehevertrag) หรือ • ”ตกพุ่มม่าย” เขียนและรวมรวมโดย ดร.พัทยา
สัญญามรดก(Erbvertrag)ว่า แต่ละฝ่ายขอสละสิทธิ์
เรือนแก้ว ลงพิมพ์ในนิตยสารดี เล่มที่ 7
การอุทธรณ์ในเรื่องการขอรับ Pflichtteil ก็จะไม่ได้ • https://www.bundesregierung.de/Content/DE/
รับอะไรเลย
Artikel/2014/07/2014-07-25-erbrecht.html
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายครอบครัว ตอนที่ 4
โดย ศักดา บัวลอย

“มีเงินเขานับว่าเป็นน้อง มีทองเขานับว่าเป็นพี่” ถ้า
ไม่มี (มรดก) จะมีใคร (นับ) หรือเปล่าหนอ...
การพลัดพรากจากคนรักนั้นคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น แต่เมื่อความตาย
มาพรากคนรักไปจากเรา คนทีย่ งั อยู่กต็ ้องด�ำรงชีวติ ต่อไป ฉบับนีเ้ ราจะมาพูดคุย
กันถึงเรื่องสิทธิในกองมรดกของผู้ตายที่จะตกทอดสู่ทายาทและคู่สมรส หรือคู่
ชีวติ จดทะเบียนเพศเดียวกัน ตามประมวลกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นั้นว่าเป็นอย่างไร
เรื่องของมรดกนัน้ ได้บัญญัตอิ ยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส
บรรพ 3 มาตรา 457 - 640 (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ค�ำย่อ ZGB)
มรดก คือทรัพย์สินตลอดทั้งสิทธิต่าง ๆ ของผู้ตาย ทรัพย์มรดกประกอบ
ด้วย เงินสด เงินฝากในบัญชีธนาคาร ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ และ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ตาย รวมถึงหนี้สนิ ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศพทั้งหมดของผู้ตายด้วย แต่ในส่วนของเงินสามประเภทด้านล่างนี้
จะไม่น�ำมารวมเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตาย เพื่อแบ่งให้แก่ทายาทโดยธรรมล�ำดับ
ที่ 2 หรือ 3 ซึ่งสิทธิในการรับของทายาทจะมีเงื่อนไขบางประการ คือ
• เงินฝากเข้ากองทุนประกันสวัสดิการประกันสังคมเมื่อเกษียณอายุงาน
และส�ำหรับผู้อยู่เบื้องหลัง (Alters- und Hinterlassenenversicherung,
ค�ำย่อ AHV) สิทธิการได้รับเงินฝากสะสมจากกองทุน (AHV) นี้ เป็นเงิน
สวัสดิการประกันสังคมของภาครัฐซึง่ สงวนสิทธิการรับผลประโยชน์แก่ ทายาท
ของผู้ตายที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น (ค�ำย่อตัว H คือ Hinterlassenen คือทายาท
ได้แก่บตุ รและคู่สมรส/คู่ชวี ติ จดทะเบียนเพศเดียวกันทีย่ งั มีชวี ติ อิ ยู่) ได้แก่ บุตร
เรียกว่า เงินบ�ำนาญส�ำหรับลูกก�ำพร้า (Waisenrente) และ ส�ำหรับคู่สมรสหรือ
คู่ชีวิตจดทะเบียนคู่ชวี ิตเพศเดียวกัน เรียกว่า เงินบ�ำนาญแม่หม้าย หรือ เงิน
บ�ำนาญพ่อหม้าย (Witwen- oder Witwerrente) (รายละเอียดจะกล่าวต่อไป
ใน ตอนที่ 5)
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• เงินฝากเข้ากองทุนเงินสะสมส�ำหรับผูป้ ระกอบ
อาชีพ (Die berufliche Vorsorge, ค�ำย่อ
BVG) สิทธิการได้รบั เงินฝากสะสมจากกองทุน
ประเภทนี้ ส�ำหรับคูช่ วี ติ ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนสมรส
หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตเพศเดียวกัน มีสิทธิ์ที่จะ
ได้รบั เงินจากกองทุนฝากสะสมนีก้ ต็ อ่ เมือ่ ผูต้ าย
ระบุว่าคู่ชีวิตผู้นั้นเป็นผู้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ของบริษัท
ประกันสวัสดิการเงินฝากสะสมดังกล่าว
• เงินฝากประกันชีวติ ของผูต้ าย ผูถ้ อื กรมธรรม์
มีสิทธิอิสระในการระบุผู้รับผลประโยชน์จาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตของตนเพื่อมอบสิทธิให้
ทายาทล�ำดับที่ 1 หรือคูส่ มรส/คูช่ วี ติ จดทะเบียน
เพศเดียวกัน และบุคลทั่วไปให้เป็นผู้รับผล
ประโยชน์นี้ได้เช่นเดียวกันตามเจตนา โดยที่
ทายาทไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิขอแบ่งทรัพย์
มรดกนี้ได้แต่ประการใด

„หากผู ้ ต ายไม่ ท� ำ
พินย
ั กรรมระบุยกทรัพย์
มรดกไว้ให้ จะไม่มีสิทธิ์ได้
รับทรัพย์มรดกของผู้ตาย
เลย ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันเป็นระยะเวลานาน
เท่าไรแล้วก็ตาม“
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ส�ำหรับลูกเลีย้ งของคู่สมรสและคู่ชวี ติ หญิงชาย
หรือคู่ชีวิตเพศเดียวกัน ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา
โดยมิได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนคู่ชีวติ
เพศเดียวกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั้นจะ
ไม่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์มรดกของผู้ตายเลยหากผู้
ตายไม่ท�ำพินัยกรรมระบุยกทรัพย์มรดกไว้ให้ ไม่
ว่าคุณจะใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันเป็นระยะเวลานานเท่าไร
แล้วก็ตาม
ผู้ที่มีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกของผู้ตายคือบุคคลผู้
เป็นทายาทโดยธรรม มีสิทธิ์รับมรดกก่อนหลัง
เรียงตามล�ำดับดังนี้
• ล�ำดับที่ 1 บุตร หลาน เหลน ของบุตร (Nachkommen, ZGB Art. 457)
หมายเหตุ: รวมทั้งบุตรของผู้ตายที่ยังไม่เกิด
ด้วย ทั้งนี้จะต้องคลอดแล้วมีชีวิต (Das Kind vor
der Geburt, ZGB Art. 544)
• ล�ำดับที่ 2 บิดามารดา พีน่ ้อง บุตร หลาน เหลน
ของพี่น้อง (Elterlicher Stamm, ZGB Art. 458)
• ล�ำดับที่ 3 ปู่ ย่า ตา ยาย (Grosselterlicher
Stamm ZGB Art. 459), คู่สมรสหรือคู่ชีวิตจด
ทะเบียนเพศเดียวกัน ทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ (Überlebende
Ehegatten…, ZGB Art. 462)
หมายเหตุ: สิทธิในทรัพย์มรดกของคู่สมรสนัน้
เทียบเท่ากับทายาทโดยธรรมล�ำดับที่ 1
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การจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายกรณีมคี ู่สมรสหรือคู่ชวี ติ จดทะเบียนเพศเดียวกัน ดังนี้

ในกรณีที่ผู้ตายไม่ได้ท�ำพินัยกรรม หรือท�ำสัญญามรดกระหว่างทายาทไว้ก่อนเสียชีวิต
ทรัพย์มรดกจะถูกแบ่งให้แก่ทายาทโดยธรรมตามล�ำดับดังกล่าวข้างต้น ซึง่ เป็นไปตามสัดส่วน
ที่กฎหมายก�ำหนด ยกเว้นหากเจ้าของมรดกท�ำพินัยกรรมที่สมบูรณ์มีผลตามกฎหมายไว้
ธิในส่ วนแบ่ งสทรัท
มรสพย์หรืมอรดกของตนอย่
คู่ชีวิตจดทะเบีายงอิ
นเพศเดี
ยวกัน่กฎหมาย
ซึ่งเจ้สิทาของมรดกมี
ิ พธิทย์ มี่จรดกของทายาท
ะแสดงเจตนาแบ่คู่สงทรั
สระตามที
ตามสัดส่ วนบังคับ และ สัดส่ วนตามเจตนาอิสระของผู้ตาย
อนุญาตได้ ดังตารางเปรี
ยบเทียบ
สัดส่วนของทายาทผู้มีสทิ ธิมรดกตามกฏหมาย

สัดส่วนบังคับ และ สัดส่วนตามเจตนาอิสระ

ผู้ตายไม่ได้ ทําพินยั กรรม หรื อ สัญญามรดกไว้

ผู้ตายทําพินยั กรรมไว้

(Gesetzliche Erbteile)
ZGB Art. 462

(Pllichtteile und frei verfügbare Quote)
ZGB Art. 471

ผู้ตาย มีคสู่ มรส และ บุตร
หรื อ ทายาทของบุตร แล้ วแต่กรณี

ผู้ตาย มีคสู่ มรส และ บิดา มารดา
หรื อ ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ตาย
เป็ นผู้รับมรดกแทน แล้ วแต่กรณี

ผู้ตาย มีคสู่ มสร และ พีน้อง
หมายเหตุ สิทธิการรับมรดกของพีน้อง
สามารถตัดออกได้ โดยการทําพินยั กรรม

ผู้ตาย ไม่มีคสู่ มรส มีแต่บตุ ร

หมายเหตุ
1. ในทีนี รวมถึงคูช่ ีวติ จดทะเบียนเพศเดียวกันด้ วย
2. ถ้ าผู้ตาย ไม่มีบตุ รหรื อทายาทโดยธรรม สามารถทําพินยั กรรมระบุยกทรัพย์มรดกของตนตามเจตนาอิสระได้ 100 %

หมายเหตุ:
1. ในทีน่ รี้ วมถึงคู่ชวี ติ จด
ทะเบียนเพศเดียวกันด้วย
2. ถ้าผู้ตาย ไม่มีบุตร
หรื อ ทายาทโดยธรรม
สามารถท�ำพินยั กรรมระบุ
ยกทรัพย์มรดกของตนตาม
เจตนาได้ 100 %
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- กฏหมาย -

สิทธิการยกทรัพย์มรดกโดยอิสระของผูต้ าย
(Verfügungsfreiheit, ZGB Art. 470)
ผู้ตายสามารถระบุในพินัยกรรม ตามสัดส่วน
ของการแสดงเจตนาอิสระนั้น โดยการยกทรัพย์
มรดกของตนให้แก่บคุ คลทัว่ ไปหรือนิตบิ คุ คล เช่น
มูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมาย
ก�ำหนดไว้ได้โดยอิสระ ยกเว้นสัตว์และคนตาย
ไม่มสี ทิ ธิใ์ นการรับทรัพย์มรดกของผูต้ ายแต่อย่างใด
การตัดสิทธิของทายาทโดยธรรมออกจาก
กองมรดก (Enterbung, ZGB Art. 477) สามารถ
ท�ำได้ในกรณี
• ผู้มีสิทธิ์รับมรดกกระท�ำความผิดร้ายแรงต่อ
เจ้าของมรดก หรือบุคคลใกล้ชดิ ของผู้ตายที่มี
สิทธิในทรัพย์มรดกนัน้ (เช่น ฆ่า หรือ พยายามฆ่า)
• ผูม้ สี ทิ ธิร์ บั มรดก กระท�ำความความผิดร้ายแรง
เกีย่ วกับสิทธิหน้าทีต่ ามกฎหมายครอบครัว ต่อ
เจ้าของมรดก หรือญาติผู้ใดผู้หนึ่งของบุคคล
ดังกล่าวข้างต้นที่มีสิทธิในทรัพย์มรดกนัน้
เมื่อผู้ตายไม่มที ายาทโดยธรรม
ในกรณีที่ผู้ตายไม่ได้ท�ำพินัยกรรมระบุมอบ
ทรัพย์สนิ ให้แก่ผใู้ ดและไม่ปรากฏทายาทโดยธรรม
ทรัพย์มรดกของผู้ตายนัน้ จะตกเป็นของรัฐ ต่อไป
(Gemeinwesen; ZGB Art. 466)
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ระยะเวลาการเปิดพินัยกรรม
ประมวลกฎหมายแพ่งระบุไว้ว่าจะต้องกระท�ำ
ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากทีเ่ จ้าของมรดก
เสียชีวิตลง (Eröffnung; ZGB Art. 557)
การขอสละมรดก (Ausschlagung der
Erbschaft)
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า มรดกคือทรัพย์สนิ
ของผู้ตาย ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย เรียกว่า
ทรัพย์มรดก ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน และหนี้
สินต่าง ๆ แต่เมื่อจัดการแยกทรัพย์สนิ ของผู้ตาย
แล้ว ปรากฏว่า มีทรัพย์สนิ ซึง่ เป็นหนีเ้ กินกว่าทรัพย์
สมบัติ ทายาทโดยธรรมมีสิทธิขอสละมรดกได้
ทัง้ นีจ้ ะต้องกระท�ำภายใน 3 เดือนหลังจากทีท่ ราบ
การตายของเจ้าของมรดก (Ausschlagung, ZGB
Art. 567) โดยแจ้งไปยังหน่วยงานราชการทีร่ บั ผิด
ชอบเรื่องการจัดการกองมรดกของบุคคลในรัฐ
นัน้ ๆ ณ เขตที่ผู้ตายพักอาศัยอยู่ครัง้ สุดท้ายก่อน
เสียชีวิต

ในกรณีที่ผู้ตายไม่ได้
ท�ำพินยั กรรม หรือท�ำสัญญา
มรดกระหว่างทายาทไว้ก่อน
เสียชีวิต ทรัพย์มรดกจะถูก
แบ่งให้แก่ทายาทโดยธรรมตาม
ล�ำดับ ซึง่ เป็นไปตามสัดส่วน
ที่กฎหมายก�ำหนด

- กฏหมาย -

การจัดการรายการทรัพย์สนิ โดยทางราชการ (Das öffentliche Inventar, ZGB Art. 580)
หากทายาทไม่แน่ใจว่า ทรัพย์มรดกและหนี้สินของผู้ตายที่มีอยู่นั้นมีจ�ำนวน
เท่าไร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรับทรัพย์มรดกหรือสละกองมรดกนั้น
ทายาทสามารถขอให้ทางราชการเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน โดยจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ให้หน่วยงานราชการของรัฐ ในเขตทีผ่ ้ตู ายอาศัยอยู่ครัง้ สุดท้ายก่อนเสีย
ชีวิต (แต่ละรัฐมีชื่อเรียกต่างกัน) ทราบ ภายในเวลา 1 เดือน หลังจากทราบว่า
เจ้าของมรดกเสียชีวิต เจ้าพนักงานจะมาตรวจสอบทรัพย์สินที่บ้านของผู้ตาย
และอายัดทรัพย์สินต่าง ๆ ประกอบการท�ำรายการทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้
ตาย เพื่อแจ้งแก่ผู้มสี ิทธิ์ในกองมรดกต่อไปว่า จะรับทรัพย์มรดกนัน้ หรือไม่ ค่า
ใช้จ่ายการจัดการรายการทรัพย์สนิ โดยทางราชการนี้ ทายาทผู้ยนื่ ค�ำร้องจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ เอง หากว่าทรัพย์มรดกของผู้ตายมีมูลค่าเป็น
หนี้สินมากกว่าทรัพย์สนิ เมื่อน�ำมูลค่าทั้งสองมาหักลบกันแล้วเหลือเป็นจ�ำนวณ
เงินไม่เพียงพอส�ำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริการดังกล่าว (Ergebnis,
ZGB Art. 584)
เรือ่ งของสิทธิในกองมรดกยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก ท่านสามารถอ่าน
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส บรรพ 3 มาตรา
457 - 640 หรือไปขอรับค�ำปรึกษาจากส�ำนักงานโนทาร์ เพื่อวางแผนการ
จัดการและแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทได้ตามเจตนารมณ์ของท่าน อันเป็นการ
ป้องกันความขัดแย้งและปัญหาระหว่างทายาททีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ตลอดจนยังเป็นการ
รักษาความสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติ
มาตรากฎหมายที่ผมน�ำเสนอในบทความนี้เป็นเพียงหลักกฎหมายเบื้องต้นที่
สรุปมาโดยย่อให้ค่สู มรสและคู่ชวี ติ จดทะเบียนเพศเดียวกันทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ได้ทราบ
ถึงสิทธิของตนเกี่ยวกับเรื่องของมรดก
ฉบับหน้าผมจะน�ำเสนอ เรือ่ งขัน้ ตอนการจัดการศพ การแจ้งตายต่อหน่วยงาน
ราชการสวิส และประเทศไทย ตลอดทั้งสิทธิต่าง ๆ ของ คู่สมรส หรือคู่ชีวิต
จดทะเบียนเพศเดียวกันทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ เมือ่ มีเหตุทำ� ให้ชวี ติ ผกผันต้อง “ตกพุม่ หม้าย
(เนื้อหอม) ทัง้ ที่มีเรือพ่วงและไม่ม”ี จะเป็นเช่นไรโปรดติดตามตอนต่อไปครับ
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- ทั้่วไป -

การสอนลูกพูดภาษาไทย
โดย ครูปูนิ่ม
โรงเรียนกอไก่เพื่อเด็กไทยในเยอรมนี

„ภาษา เมื่อได้รับการฝึกหรือใช้อย่างสม�่ำเสมอก็จะเกิด
ความช�ำนาญไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม เมื่อเกิดความ
ช�ำนาญในการพูดและฟังแล้ว ก็จะสามารถฝึกทักษะด้าน
การอ่านและเขียนได้อย่างง่ายดาย และเมื่อฝึกฝนจนเกิด
ความช�ำนาญก็จะสามารถใช้ภาษานัน้ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ“
คุณพ่อ คุณแม่ หลาย ๆ คนที่มีลูกโตในต่างแดน
หรือมีลกู กับชาวต่างชาติ คงจะเคยคิดว่า ท�ำอย่างไร
ลูกจะพูดภาษาไทยได้ เราจะมาคุยกันค่ะว่า การสอน
ลูกพูดภาษาไทยนัน้ ท�ำอย่างไร แต่ก่อนอืน่ เรามาดูกนั
ก่อนว่า ท�ำไมเราควรสอนลูกพูดภาษาไทย
ท�ำไมควรสอนภาษาไทยให้ลูก
เหตุผลหลัก ๆ ทีค่ วรสอนภาษาไทยให้ลกู นัน้ ได้แก่
ก. ภาษาไทยเป็นรากเหง้า เอกลักษณ์ วัฒนธรรม
ของคนไทย
ข. ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีความห่วงใยในการ
ใช้ภาษาไทย ของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมาก
ค. มีการวิจยั จากหลายสถาบันแสดงให้เห็นว่า เด็ก
ทีส่ ามารถพูดภาษาของพ่อและแม่ได้ จะมีพฒ
ั นาการ
ทางสมองที่ดี
ง. เด็กจะสามารถรับรู้ภาษาได้โดยอัตโนมัติ ตัง้ แต่
แรกเกิด
ฉ. เป็นการลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างแม่
และลูก
ช. โอกาสด้านการงานอาชีพในอนาคต
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- ทั้่วไป -

หลักการเบื้องต้นในการสอนลูกพูดภาษาไทย
เราได้รับทราบถึงเหตุผลต่าง ๆ แล้วว่า การสอนลูกพูด
ภาษาไทย นั้นดีอย่างไร เรามาดูกันค่ะว่า เรามีหลักการ
อย่างไรบ้างในการที่จะสอนลูกพูดภาษาไทย
เด็กจะสามารถเรียนพูดภาษาต่าง ๆ ได้ ก็ต่อเมื่อได้พูด
และได้ฟงั ภาษานัน้ บ่อยครัง้ จนเกิดความเคยชิน ตัง้ แต่วยั เริม่
หัดพูดอายุ 2-6 ปี หรือตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียว เมื่ออายุ
12 ปีขึ้นไปประสิทธิภาพของสมองในการรับรู้ทางภาษาจะ
เริ่มลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ การใช้ หรือ
แม้กระทั้งส�ำเนียงการออกเสียง
เด็กแต่ละคนนัน้ มีพฒ
ั นาการด้านการพูด และภาษาทีแ่ ตก
ต่างกัน จะช้าหรือเร็วนัน้ ขึน้ อยู่กบั พัฒนาการตามวัยของเด็ก
แต่ละคน และอาจเป็นไปตามพันธุกรรมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
ต้องกังวล เมือ่ เด็กมีพฒ
ั นาการช้าพ่อแม่กไ็ ม่ควรย่อท้อ ควร
มีความอดทนทีจ่ ะใช้ภาษาของตัวเองกับลูกต่อไป แต่ปญ
ั หา
ที่เกิดขึ้นจริง ๆ ก็คือ ครอบครัวของเด็กมีทัศนคติเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง ด้วยคิดว่า เด็กเกิดและอาศัยอยู่ที่
ใด ก็ควรที่จะสื่อสารกับเด็กด้วยภาษานั้น ทั้ง ๆ ที่แม่ของ
เด็กไม่ได้ใช้ภาษานัน้ ๆ อย่างถูกต้อง 100 เปอร์เซนต์ การ
วิจยั เกีย่ วกับการเรียนรู้ทางภาษาชีใ้ ห้เห็นว่า คนทีเ่ รียนภาษา
ใหม่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป จะไม่สามารถออกเสียงค�ำใน
ภาษาที่เรียนนัน้ ได้ชัดเจน และจะไม่สามารถออกส�ำเนียงที่
ถูกต้องเหมือนเด็กที่เรียนตั้งแต่เริ่มหัดพูด ดังนั้นการที่พ่อ
หรือแม่จะใช้ภาษาใหม่ทไี่ ม่ใช่ภาษาของตนสือ่ สารกับลูก จึง
เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะแทนที่เด็กจะได้เรียนรู้ และใช้
ภาษาอย่างถูกต้อง กลับจะท�ำให้เด็กเรียนรู้ภาษาอย่างทีพ่ ่อ
แม่ใช้ และยังได้รับส�ำเนียงที่ผิดแปลกไปจากภาษาต้นฉบับ
อีกด้วย อีกประการหนึง่ การที่เด็กอาศัยอยู่ในเยอรมนี มีพ่อ
เป็นคนเยอรมันก็ไม่จ�ำเป็นจะต้องห่วงว่าลูกจะพูดภาษา
เยอรมันไม่ได้ เพราะลูกสามารถเรียนรูไ้ ด้จากพ่อ จากโรงเรียน
หรือเพื่อน ๆ ชาวเยอรมันของเขาเอง การที่แม่จะใช้ภาษา

อื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนสื่อสารกับเด็ก เป็นความเชื่อที่ผิด
สิง่ ส�ำคัญอีกประการหนึง่ ก็คอื เมือ่ เด็กใช้ภาษาไม่ถกู ต้อง
พ่อแม่ไม่ควรทีจ่ ะล้อเลียน หรือให้ความสนใจกับข้อบกพร่อง
นั้น แต่ควรที่จะให้ก�ำลังใจ ท�ำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ
และอยากจะพูดภาษาไทยต่อไป อีกทั้งควรอธิบายให้เด็ก
เข้าใจว่า ท�ำไมจะต้องเรียนภาษาไทย อธิบายถึงประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กในอนาคต
หญิงไทยหลายคนชอบให้เหตุผลว่า ไม่มเี วลาสอน เพราะ
ต้องท�ำงานหนัก หรือลูกต่อต้าน ไม่ยอมรับ และไม่ตอบกลับ
เป็นภาษาไทยเลย เมื่อเวลาผ่านไป หากแม่ไม่มคี วามอดทน
ทีจ่ ะใช้ภาษาไทยกับลูก ลูกก็จะลืมภาษาไทย และไม่สามารถ
ที่จะเข้าใจ และพูดภาษาไทยได้อกี เลย
เริ่มต้นให้ลูกพูดได้อย่างไร?
เมื่อครอบครัวต้องการให้เด็กพูดภาษาไทยได้ ก็ควรที่จะ
เริม่ ฝึกตัง้ แต่เด็กยังเล็ก ควรเริม่ จากสิง่ ง่ายไปหายาก หัดพูด
หัดให้ฟัง เริ่มการสอนจากสิ่งใกล้ตัว แล้วจึงค่อย ๆ หัดให้
อ่านและเขียน เริ่มจากฝึกอ่านค�ำเดียว สระเสียงยาว จนไป
ถึงการฝึกอ่านค�ำผสมสระที่ยากขึ้น
“เรียน คู่กับ เล่น”
เป็นหัวใจในการสอนอย่างหนึ่ง เพราะเมื่อไหร่ที่เด็กเกิด
ความสนุกในการเรียน เด็กก็จะมีความสุข และมีความสนใจ
ในการเรียนมากขึน้ เด็กควรทีจ่ ะได้เห็นสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม สิง่
ที่สามารถจับต้องได้ก่อน เพราะเป็นสิ่งที่ง่ายที่เด็กจะเข้าใจ
ในสิ่งที่เรียน และจ�ำได้เร็วขึ้น
การพูดย�้ำค�ำ ให้เด็กได้ฟังและฝึกพูดบ่อย ๆ นั้น เป็น
กิจกรรมที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะท�ำให้เด็กเกิดความจ�ำ
การฝึกให้เด็กได้ฟัง และฝึกการออกเสียงอย่างถูกต้องนั้น
จะเป็นแนวทางให้เด็กได้เรียนรู้การพูดโดยที่เด็กไม่รู้ตัว พ่อ
แม่ควรให้ก�ำลังใจ เพิ่มความใส่ใจ และหมั่นฝึกฝนให้เด็กได้
เรียนรู้
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การสอนเด็กที่ไม่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทย
นอกจากนี้ สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงคือหลักการเบื้องต้นในการ
ควรเริ่มสอนจากการพูดง่าย ๆ จากวัฒนธรรมของไทย สอนเด็กพูดภาษาไทย และเด็กควรมีความสุขกับการเรียน
เช่น ค�ำทักทาย ค�ำขอบคุณ ค�ำขอโทษ การแนะน�ำตัว พร้อม ไม่ใช่มาเรียนเพราะถูกบังคับ รวมถึงหลีกเลี่ยงการล้อเลียน
กับการไหว้ท่ถี ูกต้อง
เมื่อเด็กใช้คำ� ผิด ซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้นมาปรับใช้
จากนั้นเริ่มสอนจากสิ่งของ หรือค�ำง่าย ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว
เช่น ครอบครัว สี อุปกรณ์ในบ้าน การฝึกออกเสียงให้กับ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละครอบครัว
เด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีนั้น ควรออกเสียงให้เด็ก
1. ลูกสามารถพูด และฟังได้แล้ว แต่อ่านเขียนไม่ได้
ได้ยินบ่อย ๆ แล้วให้เด็กออกเสียงตามหลาย ๆ ครั้งจนกว่า
ควรจะท�ำอย่างไร
เด็กจะออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และจ�ำได้
การเรียนที่ดีต้องเริ่มจากการฟัง และพูด เมื่อลูกของ
เมื่อเด็กสามารถออกเสียงได้แล้ว ต่อมาอาจตั้งค�ำถาม
ท่านฟังและพูดได้ แสดงว่าลูกของท่านเดินมาถูกทาง
ง่าย ๆ เช่น ใคร ท�ำอะไร นี่คืออะไร นี่สีอะไร ชอบสีอะไร
แล้ว เมื่อมีความเข้าใจในการฟัง และพูด การอ่านการ
เป็นต้น
เขียน จะเป็นทักษะทีจ่ ะตามมา แต่กต็ ้องใช้เวลาในการ
เมื่อเด็กเริ่มตอบค�ำถามสัน้ ๆ ได้แล้ว ผู้สอนสามารถตัง้
ฝึกฝน และขึ้นอยู่กับผู้ปกครองและลูกว่า จะมีความ
ค�ำถามเปิด เช่น อย่างไร เป็นต้น ควรเริ่มแทรกประโยคที่
ขยันหมั่นเพียรมากน้อยเพียงใด
ยากขึ้นเข้ามาเพื่อให้เด็กได้ฝึกการตั้งประโยค ตอบค�ำถาม
2. เมื่อเด็กพูดภาษาอีสาน บางครั้งมีคนหัวเราะ แล้ว
เปิด ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการใช้ค�ำที่แตก
ลูกไม่เข้าใจและรูส้ กึ อาย แม่ควรจะมีวธิ แี ก้ไขอย่างไร
ต่างหลากหลาย
ภาษาอีสานเป็นภาษาไทยอีกภาษาหนึ่ง จึงไม่ใช่เรื่องที่
การสอนเด็กที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องพูดจากระชับ เสียง
น่ากังวลเมือ่ เด็กจะพูดภาษาอีสาน แม่ควรชืน่ ชมให้ลกู
ดัง ไม่เยิ่นเย้อ อันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะดึงความสนใจของเด็ก
ภูมิใจที่สามารถพูดภาษาอีสานได้ และอธิบายให้ลูก
ไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยธรรมชาติของเด็กแล้ว เด็กจะควบคุม
เข้าใจว่า ภาษาอีสานก็เป็นภาษาไทยอีกภาษาหนึง่ เช่น
สมาธิได้ไม่ยาวเหมือนผู้ใหญ่ ครูผู้สอนสามารถใช้ส่งิ ง่าย ๆ
กัน แม่คนอื่น ๆ ก็ควรปฏิบัติเช่นกัน
เพือ่ ดึงดูดความสนใจของเด็ก เช่น การอ่านควบคู่กบั การละ
3. ผู้ปกครองบางคนเกิดความกังวล เมื่อเด็กไม่ตอบ
เล่น ท�ำให้เกิดเสียงดัง เป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ตื่นตัว และ
เป็นภาษาไทย
จ�ำได้ดีมากยิ่งขึ้น
เรื่องนี้ต้องใช้ความอดทนที่จะพูดภาษาไทยกับลูกต่อ
การสอนหรือเล่นกับเด็กนั้น จะท�ำอย่างไรขึ้นอยู่กับ
ไป และควรอธิบายให้ลูกฟังอย่างมีเหตุมผี ล เด็กบาง
สถานการณ์ และสถานที่ที่แตกต่างกันด้วย เช่น ถ้าสถานที่
คนจะซึมซับภาษาเองโดยอัตโนมัติ แต่สิ่งที่น่ากังวลก็
กว้างอาจจะให้เด็กได้ท�ำกิจกรรมที่เคลื่อนที่ได้ ในสถานที่
คือ การทีแ่ ม่ไม่มคี วามอดทนพอทีจ่ ะใช้ภาษาไทยกับลูก
แคบก็ให้เด็กอยู่กับที่ เป็นต้น
4. ลูกคนอื่นพูดได้ดี แต่ลูกของตนเองไม่เก่ง
สื่อการสอนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จ�ำเป็นที่ต้องเตรียมควบคู่
การเปรียบเทียบลูกของตนกับเด็กคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ดี
ไปกับการสอน อาจจะใช้สื่อจริง สื่อจ�ำลอง หรือ สื่อรูปภาพ
เพราะเด็กแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ควร
เราสามารถหาสื่อได้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เช่น อุปกรณ์ใน
ที่จะชื่นชมกับสิ่งที่ลูกของเราท�ำได้จะดีกว่า การที่เด็ก
ห้องเรียน กระดาษหนังสือพิมพ์ และสื่อการสอนที่ประดิษฐ์
จะใช้ภาษาไทยได้ดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่า แม่ใช้ภาษา
ขึ้นมาเอง เป็นต้น
ไทยกับลูกมากน้อยเพียงใด
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5. การบอกลูกหรือดุลูก เมื่อลูกไม่พูดภาษาไทยต่อ
หน้าคนไทยคนอื่นดีหรือไม่
การทีพ่ อ่ และแม่วา่ ลูกต่อหน้าคนอืน่ ๆ ก็เหมือนเป็นการ
ประจาน และท�ำให้ลูกอาย อาจท�ำให้เด็กเกิดปมด้อย
ต่อไปเด็กอาจจะไม่ใช่แค่ไม่พูด แต่ลูกอาจจะต่อต้าน
ภาษาไทยเลยก็เป็นได้
6. การที่เด็กพูดไม่ชัดและส�ำเนียงผิดเพี้ยน
ไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวล หากเด็กเลือกที่จะใช้ค�ำได้อย่าง
ถูกต้อง ถึงแม้จะออกเสียงผิดเพี้ยน ก็แสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของเด็กที่จะพูดภาษาไทย การฝึกฝน
และการเอาใจใส่ของผู้ปกครองมีความส�ำคัญ และมี
ผลต่อเด็กมาก
7. ลูกเกิดความไม่เข้าใจว่า ท�ำไมต้องใช้ภาษาไทยกับ
แม่ ในขณะที่พ่อและแม่ สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาเยอรมัน ท�ำไมเขาจะเลือกใช้ภาษาด้วย
ตัวเองไม่ได้
ทางออกทีด่ ที สี่ ดุ คือการอธิบายให้ลกู เข้าใจถึงเหตุ และ
ประโยชน์ท่จี ะเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง

8. ลูกต่อต้านที่จะไม่รับรู้ภาษาไทยเลย
เป็นเรื่องปกติที่เด็กจะต่อต้าน เพราะด้วยวัยของเด็ก
อาจไม่สามารถเข้าใจได้ว่า เพราะอะไรถึงต้องเรียน
หรือใช้ภาษาไทย บางครอบครัวอาจจะไม่ได้ใช้ภาษา
ไทยกับลูกตั้งแต่ต้น และไม่มีวิธีการสอนลูกอย่างถูก
ต้อง แม่ควรจะอธิบายให้ลูกได้รู้ว่า เพราะอะไรถึงต้อง
ใช้ภาษาไทย เช่น ลูกสามารถสื่อสารภาษาไทยกับคน
ไทยได้เวลาที่ลูกไปเมืองไทย เป็นต้น แม่จึงเป็นส่วน
ส�ำคัญที่จะปลูกฝังความเข้าใจแก่เด็กตัง้ แต่ยังเล็ก
9. จะสร้างแรงผลักดันให้เด็กพูดภาษาไทยต่อไปอย่างไร
การให้รางวัลด้วยการชม หรือแสดงความยินดีที่ลูก
ท�ำได้ เป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับเด็ก พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะให้
รางวัลเป็นสิง่ ของแก่เด็ก การท�ำแบบนีจ้ ะเป็นการสร้าง
เงือ่ นไขให้แก่เด็ก หากไม่มขี องรางวัลเด็กอาจจะไม่ยอม
พูดภาษาไทยก็เป็นได้
ผู้ปกครองมีหน้าที่จะต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจว่า ท�ำไม
ต้องใช้ภาษาไทย การสร้างแรงบันดาลใจในการพูด
ภาษาไทยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจโน้มน้าวให้เด็กอยาก
เรียนภาษาไทยมากขึน้ เช่น บอกว่า หากเด็กพูดไทยได้
เขาจะสามารถพูดคุยและทักทายกับ กระแต อาร์สยาม
ดาราในฝันของเขาได้
คนไทยโชคดีทมี่ ภี าษาของตนเองเป็นภาษาประจ�ำชาติ เคย
คิดหรือไม่ว่าการที่เด็กสามารถพูดภาษาเยอรมันได้ แสดง
ว่าเด็กสามารถสื่อสารกับคนเยอรมันได้ 84 ล้านคน แต่ถ้า
เด็กสามารถพูดภาษาไทยได้ เด็กจะสามารถสื่อสารกับคน
ไทยอีกกว่า 69 ล้านคน เพิม่ จ�ำนวนคนทีเ่ ด็กสามารถสือ่ สาร
ได้อกี เกือบเท่าตัว ยังไม่สายเกินไป ที่จะพูดภาษาไทยกับลูก
ตั้งแต่วันนี้

แหล่งข้อมูล: โรงเรียนกอไก่เพื่อเด็กไทยในเยอรมนี
รูปภาพ: Facebook Kokai Thaischule
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ปัจจุบนั สังคมไทยในต่างแดนให้ความสนใจ
กับการเรียน การสอนภาษาไทยกันมาก โดย
เฉพาะแก่เด็กไทย และเด็กไทยในครอบครัว
สองวัฒนธรรม ดูได้จากจ�ำนวนโรงเรียนสอน
ภาษาไทยที่เกิดขึ้น จากโครงการอบรมด้าน
การสอนภาษาไทย จนถึงการก่อตัวของสมา
พันธ์ครูภาษาไทยทัง้ ในยุโรปและเยอรมนี ซึ่ง
ก็เป็นนิมิตหมายอันดี เพราะภาษาเป็นสื่อที่
ส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจ ในการสร้างความ
สัมพันธ์ และการสืบทอดส่งต่อหลายสิง่ หลาย
อย่างรวมทัง้ วัฒนธรรมไทย แต่การเรียนการ
สอนนีเ้ ป็นการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน
มีครู มีนักเรียน
สอนในสถานที่ที่
เรียกว่า โรงเรียน

คุณสมบัติดังกล่าวพอเพียงที่จะเป็น ครูสอน
ภาษาไทยคนแรกให้แก่ลูกในต่างแดน เป็น
“ครูแม่” ทีบ่ ทความนีข้ อน�ำเสนอแนวคิด แนว
ปฏิบัติ นัยส�ำคัญและคุณาประโยชน์อันพึงมี
ค�ำนิยาม
“ครูแม่” เมื่อฟังค�ำนี้หลาย ๆ คนอาจจะ
นึกไปถึงความหมายหลายนัย ความหมาย
หนึง่ นัน้ ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า แม่เป็นครู
คนแรกของลูก แม่มีบทบาทของ “ครู” อยู่
เกือบทุกก้าวย่างในชีวติ ของลูก ตัง้ แต่เยาว์วยั
หรือกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ ด้วยบทบาท และ
หน้าที่ของ “แม่”
จึงอาจจะไม่เคย
มีลูกคนใดเรียก
แม่ว่า “ครู” แต่
เมื่ อ แม่ ม ารั บ
บทบาทของความ
อรณี ไฟฟ์เฟอร์ เป็นครู ในการสอน
ลูกให้บรรลุถงึ เป้า
หมายอย่ า งใด
อย่างหนึง่ ทีแ่ ม่วาง
ไว้ “แม่” จึงไม่ใช่แค่ “แม่” แต่แม่เป็นทัง้ ครู
และเป็นทั้งแม่ในคนคนเดียวกัน จึงเป็นที่มา
ของค�ำว่า “ครูแม่” ค�ำที่สั้นกระชับ และรวม
ความหมายไว้ในหนึ่งเดียว

ครูแม่

การเรียนการ
สอนภาษาไทยใน
โดย พัทยา เรือนแก้ว
ระบบโรงเรียนดัง
กล่าว เป็นตัวเลือก
หนึ่งในการสอน
เด็ก (ลูก) ให้รู้จัก
เข้าใจ และพูด (อาจจะต่อด้วยอ่าน และเขียน)
ภาษาไทย เป็นตัวเลือกภายนอกทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
หยิบต้อง เข้าหาได้ แต่กเ็ ป็นเพียงตัวเลือกหนึง่
เท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วยังมีตัวเลือกที่
ส�ำคัญอีกตัวหนึ่ง ที่อยู่ใกล้ตัวเสียจนมองกัน
ไม่เห็น หรือมองข้ามไป ตัวเลือกนั้นก็คือ แม่
และพ่อไทย นัน่ เอง ส�ำหรับสังคมไทยในยุโรป
คงจะเป็น แม่ไทย เสียมากกว่า ด้วยจ�ำนวน
ประชากรไทยในยุโรปกว่า 80% เป็นผู้หญิง
แม่ไทยในต่างแดน อาจถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการพูดภาษาไทยได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะ
ในระดับเบือ้ งต้น เพราะพูดไทยมาตัง้ แต่เกิด
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และ

เป้าหมายที่ “ครูแม่” วางไว้ในทีน่ คี้ อื ต้องการ
ให้ลูกพูดภาษาไทยได้ หรืออ่าน เขียนภาษา
ไทยได้ด้วย จึงมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดภาษาแม่
ให้แก่ลูกด้วยตนเอง โดยเริ่มสอนลูกให้พูด
ภาษาไทย หรือพูดกับลูกด้วยภาษาไทยตัง้ แต่
ลูกยังเล็ก ๆ หรือตั้งแต่เกิด จนกระทั่งลูก
สามารถสือ่ สารภาษาไทยได้ดี และสือ่ สารกับ

- ทั้่วไป -

แม่ด้วยภาษาไทยในชีวิตประจ�ำวัน คุณแม่
เหล่านี้รับบทบาทของ “ครูแม่” อย่างเต็มตัว
ซึ่งมีครูแม่หลายท่านที่ประสบผลส�ำเร็จกับ
การสอนลูก พูด อ่าน เขียนภาษาไทยด้วย
ตนเอง

• สื่อสารกับลูกด้วยภาษาไทยที่คุณใช้ใน
ชีวติ ประจ�ำวัน ไม่ว่าคุณจะพูดภาษาถิน่
เหนือ ใต้ กลาง อีสาน ก็สามารถสือ่ สาร
ภาษานั้น ๆ กับลูกได้ เพราะนั่นก็คือ
ภาษาไทยภาษาหนึ่ง
• ให้ลูกฟังเพลงกล่อมเด็กเป็นภาษาไทย
เปิดเพลงเด็กไทย ๆ ให้ลูกฟัง ให้ลูกคุ้น
เคยกับส�ำเนียง เสียง ภาษา
• อ่านหนังสือนิทานภาษาไทยให้ลูกฟัง
หรืออาจจะเล่านิทานภาษาเยอรมันที่
ฝ่ายพ่อเล่าเป็นภาษาพ่อแล้ว แม่ก็เล่า
เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยก็ได้

“ครูแม่” ที่ก�ำลังกล่าวถึง และจะกล่าวต่อ
ไปในบทความนี้ ก็คอื การสอนลูกให้พดู ภาษา
ไทย (อาจรวมถึงอ่าน และเขียน) ด้วยตัวของ
แม่ เอง ด้วยทรัพยากรที่แม่มี สอนที่บ้าน ใน
ระหว่างการใช้ชีวิตประจ�ำวันด้วยกัน สอน
ตั้งแต่ลูกเริ่มเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยการพูด
หรือการใช้ภาษา
(เป็นการปูพนื้ ฐาน
2. สอนพูด เรา
ท า ง ภ า ษ า ที่
จะสอนลูก (หรือ
ง่ า ยดาย และ “อยากให้ลูกพูดภาษาไทยได้ เราต้องพูด สอนใครก็ตาม)
ประหยั ด แต่ มี
ให้เข้าใจได้ดที สี่ ดุ
ภาษาไทยกับลูก”
ประสิทธิภาพ) ด้วย
ด้วยภาษาที่เรา
เหตุดงั กล่าว “ครู
สื่อสารได้ดีที่สุด
แม่” จึงเป็นแนวคิด
ฉะนั้นหากจะให้
วิธีปฏิบัติ ในการ
ลูกเข้าใจเรา เรา
สอนลูกพูดภาษาไทย อีกทางเลือกหนึ่งใน
ก็ต้องสอนลูกด้วยภาษาของเรา เมื่อลูก
สังคมไทยต่างแดน
เข้าใจภาษาของเราขัน้ ตอนที่จะสอนลูกใน
เรื่องอื่น ๆ ต่อไปก็จะง่ายขึ้น ปัญหาหลาย
วิธีการสอนของ “ครูแม่”
อย่างทีอ่ าจจะเกิดได้ในอนาคตก็จะคลีค่ ลาย
อยากได้ลกู เสือต้องเข้าถ�้ำเสือฉันใด อยากให้
ด้วยการสื่อสารภาษาเดียวกันนี้เอง
ลูกพูดภาษาไทยได้ ก็ต้องลงมือสอนด้วยหนึง่
• เมื่อลูกเริ่มหัดพูด ไม่ว่าลูกจะพูดภาษา
สมอง สองมือแม่ฉันนั้น มาลองดูว่า จะเริ่ม
ใดก่อนก็ตาม อย่าได้ตกใจ และคิดว่า
เป็น “ครูแม่” ได้อย่างไร
ลูกจะพูดภาษาอื่นไม่ได้ จงมุ่งมั่นพูด
1. สอนฟัง เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อ
ภาษาที่เราจะพูดกับลูก ก็คอื ภาษาไทย
ให้ลูกคุ้นเคยกับส�ำเนียงภาษาไทย
• แม่พดู ภาษาไทย เพียงภาษาเดียวกับลูก
• ให้ลูกฟังส�ำเนียงภาษาไทยตั้งแต่ลูก
ไม่พูดปนหลายภาษาในประโยคเดียว
คลอด นั่นคือพูดกับลูกด้วยภาษาไทย
• อ่านหนังสือภาษาไทยให้ลกู ฟัง สอนค�ำ
หรือตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องเลยก็ย่งิ ดี
ศัพท์ลูกจากภาพประกอบในหนังสือ
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หากลูกพูดค�ำนั้น ๆ ด้วยภาษาอื่น ควร
บอกค�ำศัพท์นนั้ เป็นภาษาไทย เช่น เห็น
ภาพรถ ลูกบอกว่า “ Auto” แม่ควรบอก
ว่า นี่คือ “รถ” เป็นต้น
หากลูกไม่พูดตอบโต้เป็นภาษาไทย แต่
ท�ำตามค�ำบอกได้ถูกต้อง แสดงว่าลูก
เข้าใจสิ่งที่เราพูด อาจจะย�ำ้ ค�ำนัน้ ๆ ให้
ชัดเจน หรือพูดประโยคสัน้ ๆ ย�ำ้ ให้ลกู ฟัง
สม�ำ่ เสมอกับการใช้ภาษาไทย หากจ�ำเป็น
ต้องใช้ภาษาอืน่ ก็ควรบอกลูกให้เข้าใจกฏ
กติกานั้น เช่น อยู่บนโต๊ะกินข้าวทุกคน
พูดภาษาเยอรมัน ก็อาจจะตกลงกับลูก
ว่า เราจะใช้ภาษาเยอรมันบนโต๊ะกินข้าว
เมือ่ อยู่กบั คนอืน่ ๆ ทีพ่ ดู ภาษาไทยไม่ได้
แต่ยามปกติเราจะสือ่ สารกันด้วยภาษา
ไทย หรือหาก แม่ มั่นใจมาก อาจจะ
อธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจว่า เพราะ
อะไรจึงขอพูดกับลูกเป็นภาษาไทย
ในช่วงที่ลูกเริ่มโต และมีความเป็นตัว
ของตัวเองมากขึ้น การสอนพูดอาจจะ
ต้องใช้ความ อดทนเพิ่มขึ้น แต่ใจต้อง
สงบ และเย็นลง
หัวใจส�ำคัญคือ “อยากให้ลูกพูดภาษา
ไทยได้ เราต้องพูดภาษาไทยกับลูก”

ลูกอายที่จะพูดภาษาไทย แม่ไม่รู้จะสอนต่อ
ไปอย่างไร ฯลฯ แม่อกี หลายคนเช่นกันมีความ
คิดอยากจะให้ลกู พูดภาษาไทย แต่กลับไม่เคย
พูดภาษาไทยกับลูกเลย ซึ่งอาจจะมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น แม่ไม่ได้ใช้ภาษา (ไทย) กลาง
ในชีวิตประจ�ำ ครอบครัวฝั่งพ่อ หรือตัวพ่อ
เองไม่สนับสนุนให้ลูกพูดภาษาอื่น ข้ออ้างว่า
แม่ไม่มีเวลาสอน แม่คิดว่า ตนเองสอนไม่ได้
เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นนี้มีทางแก้ไข ที่
ส�ำคัญคือ แม่ต้อง มั่นใจ ในเป้าหมายของ
ตนเอง นั่นคือ การสอนลูกให้พูดภาษาไทย
มั่นใจในความเชี่ยวชาญในภาษาที่ตัวเองใช้
มั่นใจที่จะใช้ภาษาไทยและแสดงให้ลูกเห็น
พยายามอธิบายให้ลกู เข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ลูกมั่นใจที่จะพูดภาษาไทย หากไปต่อเอง
ไม่ได้ อาจพูดคุยหารือกับครูแม่คนอืน่ ๆ แลก
เปลีย่ นประสบการณ์ หาข้อดี ข้อด้อย น�ำปรับ
มาใช้ ทัศนคติเรือ่ งการใช้ภาษาของฝัง่ พ่อเด็ก
ก็เช่นกัน อาจคลี่คลายได้ด้วยการท�ำความ
เข้าใจต่อกันให้ชดั เจน แต่ประการส�ำคัญทีส่ ดุ
นั้นอยู่ที่ตัวแม่เอง ที่ต้อง มั่นใจ ตั้งมั่นในสิ่งที่
ต้องการ สม�ำ่ เสมอกับสิง่ ทีท่ ำ� (พูดไทยกับลูก)
และไม่ท้อแท้เมื่อมีอุปสรรค หรือไม่ประสบ
ความส�ำเร็จในเบื้องแรก

มั่นใจ สม�่ำเสมอ ไม่ท้อแท้: ค�ำขวัญของ
“ครูแม่”
แม่หลายคนมีความคิดที่จะพูดภาษาไทย
และสอนภาษาไทยให้กับลูก แต่เมื่อเริ่มพูด
ภาษาไทยกับลูกไปได้ระยะหนึ่ง กลับรู้สึก
ท้อแท้ และล้มเลิกความคิดนัน้ ด้วยปัจจัยหลาย
ประการ อาทิ ลูกไม่ยอมพูดภาษาไทยด้วย

“ครูแม่” ไม่มวี ันสาย
กรณีของแม่ทเี่ ลิกพูดภาษาไทยกับลูก และ
แม่ที่ไม่เคยพูดไทยกับลูกเลย แต่แม่ทั้งสอง
กรณีนี้ยังคงมีความต้องการให้ลูกพูดภาษา
ไทยได้ จึงผลักภาระไปให้คนอื่น เช่น ส่งลูก
ไปเรียนภาษาไทยกับคนอืน่ หรือส่งลูกไปเรียน
ภาษาไทยในโรงเรียนที่เปิดสอน ด้วยความ

•

•

•

•
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หวังว่า ลูกเรียนแล้วจะพูดภาษาไทยได้ จะ
สื่อสารภาษาไทยได้ ซึ่งในบางกรณีอาจจะ
สวนทางกับความต้องการของลูกโดยสิ้นเชิง
เพราะเมื่อลูกโตขึ้นมีความเป็นตัวของตัวเอง
มากขึ้นก็จะเริ่มต่อต้าน ไม่รู้ว่าจะเรียนภาษา
ไทยไปท�ำไม ไม่อยากไปเรียน แต่โดนแม่บงั คับ
ให้ไปเรียน จึงไม่ได้สนใจที่จะเรียน หรือเด็ก
บางคนอาจจะชอบที่ได้ไปเรียน เพราะรู้สึก
สนุก และมีเพื่อน แต่การไปเรียนภาษาไทย
เพียงอาทิตย์ละครั้ง ครั้งละไม่กี่ชั่วโมง เมื่อ
กลับมาถึงบ้านก็ไม่ได้ใช้ภาษาไทยทีบ่ ้าน อาจ
จะเรียกได้ว่าผล
สัมฤทธิแทบจะไม่
เกิด หรือเกิดผล
เพี ย งน้ อ ยนิ ด
เท่านั้น
“มั่นใจ สม�่ำเสมอ
หากจะให้
สัมฤทธิผล แม่ทงั้
สองกรณี คงต้อง
กลับมาเป็น “ครู
แม่” จะเป็นเพื่อเสริมการเรียนภาษาไทยใน
ระบบโรงเรียนก็ได้ หรือเป็นตัวหลักในการ
สอนภาษาไทยให้ลกู เองเสียเลยก็ไม่ผดิ กติกา
ไม่ต้องพาลูกไปเรียนไกล ๆ ไม่ต้องจ�ำกัดวัน
เวลาทีเ่ รียน เริม่ กันในบ้าน เริม่ ได้ทกุ เวลาด้วย
การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ�ำวันนี่แหละ วิธี
การก็ไม่ได้ต่างจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
ค่อย ๆ เริ่มพูดกับลูกเป็นภาษาไทย จะตอบ
เป็นไทยหรือไม่ก็ไม่ว่ากัน หาสื่อ หาหนังสือ
ภาษาไทย หาประเด็นพูดคุยตามวัย การไป
เทีย่ วประเทศไทยก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึง่ ฯลฯ

แม่หลายคนประสบความส�ำเร็จมาแล้วเช่น
กัน นั่นคือ การเป็น “ครูแม่” อาจเริ่มต้นเมื่อ
ลูกโตแล้วก็ได้ หากไม่ได้เริม่ เมือ่ ลูกคลอด แต่
อาจต้องใจเย็น และให้เวลาแก่เด็ก เด็กจะพูด
จะเข้าใจภาษาไทยแค่ไหน ช้าหรือเร็ว อาจอยู่
ทีเ่ งือ่ นไขปัจจัยประกอบอืน่ ๆ อีก แต่ทสี่ ำ� คัญ
อย่างที่กล่าวไว้คือ ตัวแม่เอง ที่ต้องมั่นใจ
สม�่ำเสมอ ไม่ท้อแท้
อีกนัยส�ำคัญของ “ครูแม่” คือ ลดช่องว่าง
ในการสื่อสารระหว่างแม่กับลูก
ประสบการณ์
กว่า 20 ปีในการ
ท�ำงานให้ความ
ช่วยเหลือหญิงไทย
ของสมาชิกสมาคม
ไม่ท้อแท้”
เครือข่ายคนไทย
ในต่างแดน ชี้ให้
เห็นว่า ความภาค
ภูมใิ จในตัวแม่ไทย
ของลูก เป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ลกู มีการยอมรับในตัวแม่ ไม่ต่อ
ต้านแม่ ในหลาย ๆ ครอบครัวทีแ่ ม่ไทยมีความ
ขัดแย้งกับลูก สาเหตุที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
เป็นเพราะปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างแม่
กับลูก หญิงไทยทีม่ าแต่งงานในเยอรมนี และ
สวิตเซอร์แลนด์จ�ำนวนไม่น้อย (แน่นอนไม่ใช่
ทัง้ หมด) เดินทางข้ามชาติด้วยความมุ่งหวังที่
จะมีชีวิตที่ดีกว่า หรือหารายได้เพื่อจุนเจือ
ครอบครัว คิดเหมือนคนเดินทางข้ามชาติสว่ น
ใหญ่ว่า สักวันหนึ่งจะเดินทางกลับบ้าน ไม่ได้
หวัง หรือคิดไว้แต่แรกว่าจะตัง้ รกราก จึงมัก
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- ทั้่วไป -

ไม่ขนขวายที่จะหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การด�ำรงชีพในประเทศปลายทาง รวมทั้งไม่
เรียนรู้ภาษาของประเทศทีต่ นพ�ำนักอยู่ คิดว่า
เพียงสามารถสื่อสารกับสามีและคนใกล้ชิด
ได้ก็พอ เมื่อมีลูกก็มักจะไม่พูดภาษาไทยกับ
ลูก แต่จะใช้ภาษาเยอรมันแบบของตนเองที่
ไม่ค่อยถูกต้องทั้งอักขระและไวยากรณ์ ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เรียนรู้ภาษาเยอรมันเพิม่
เติม เมื่อเวลาผ่านไปภาษาเยอรมันของลูก
พัฒนาไป แต่ลูกไม่รู้ภาษาไทย พูดไทยไม่ได้
หรืออาจเข้าใจได้เล็กน้อย แต่ก็ไม่ลึกซึ้งพอ
แม่และลูกจึงคุยกันไม่ร้เู รือ่ ง ด้วยไม่มภี าษาที่
สามารถใช้สื่อสาร ท�ำความเข้าใจกันได้ เด็ก
หลายคนจะดูถูกแม่ จนถึงขั้นดูถูกภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทย มีหลายกรณีที่พบใน
เยอรมนีเมื่อแม่ไทยพ่อเยอรมันหย่าร้างกัน
ลูกไทย-เยอรมันหลายคนบอกกับศาลว่า ขอ
อยูก่ บั พ่อ หรือกับย่า เพราะพูดกับแม่ไม่รเู้ รือ่ ง
กรณีปัญหาที่ยกมาดูออกจะสุดโต่ง แต่ก็
เป็นความจริงที่คงขมขื่นส�ำหรับคนที่เป็น แม่
การเป็น “ครูแม่” นอกจากจะสอนลูกให้รู้
เข้าใจ และพูดภาษาไทย ภาษาที่แม่ใช้ได้ดี
ที่สุด สร้างให้เกิด เครื่องมือ ที่แม่จะสามารถ
สื่อสารกับลูก นั่นคือ ภาษาไทย แล้ว การที่
แม่ต้องสอน คือต้องพูด ต้องอ่าน ต้องเอาใจ
ใส่ ฝึกฝนให้ลูก จะท�ำให้แม่และลูกมีเวลาที่
ได้อยู่ด้วยกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์
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ระหว่างแม่กับลูก(โดยไม่รู้ตัว)อีกด้วย “ครู
แม่” จึงน่าจะเป็นตัวช่วย หรือป้องกันไม่ให้
เกิดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างแม่กับลูก
ได้เป็นอย่างดี
“ครูแม่” ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น คือ
แนวคิด และวิธปี ฏิบตั ทิ สี่ รุปมาจากประสบการณ์
ของ แม่ไทยในต่างแดน สองคน สองวัย ทีเ่ ริม่
การเป็น “ครูแม่” ในช่วงเวลาที่ต่างกัน แต่
ด้วยความมุ่งมั่นที่เหมือนกัน คือจะถ่ายทอด
ภาษาไทย ที่แม่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดแก่ลูก
ประสบการณ์จากสองช่วงเวลาสามารถยืนยัน
ได้ว่า “ครูแม่” นั้นเป็นสิ่งที่ แม่ ทุกคนท�ำได้
อย่างสัมฤทธิผล และนีค่ อื ทางเลือกทีส่ ำ� คัญ
ในการสอนภาษาไทยให้ลูก
แถมท้ายก่อนจบ ส�ำหรับแม่ท(ี่ อ้างว่า)ไม่มี
เวลา การเป็น “ครูแม่” การสอนภาษาไทยให้
ลูก ไม่ได้หมายถึงว่า ต้องจับลูกมานั่งเรียน
ก�ำหนดเวลาแน่นอน เหมือนจ�ำลองห้องเรียน
ในโรงเรียนมาไว้ทบี่ า้ น เพียงเริม่ พูดกับลูกด้วย
ภาษาไทย เมือ่ ไรก็ได้ เมือ่ ลูกกลับจากโรงเรียน
เมื่อเรียกลูกกินข้าว เมื่อไปเดินเล่น เมื่อกิน
ข้าว/เล่นด้วยกัน ฯลฯ ในทุกวาระและโอกาส
ของชีวิตประจ�ำวัน นั่นก็คือ การสอนภาษา
ไทยให้ลูกแล้ว และนี่ก็คือหลักการที่ส�ำคัญ
ของ “ครูแม่” พูดไทยกับลูกกันเถอะค่ะ มา
เป็น “ครูแม่” กัน

- บันเทิง -

แฟชั่นเหนือกาลเวลา
(Zeitloser Stil)
หยิบมาใส่เมือ
่ ไรก็ทน
ั สมัยเมือ
่ นัน
้
โดย ป้าช้อย ชวนชม

„ป้าช้อยรูส้ กึ กระดากใจตัวเองนะคะนี่ ทีจ่ ู่ ๆ ก็ลกุ ขึน้ มาเขียนเรือ่ งแฟชัน่
ตัวตนของป้าไม่ใช่คนตามแฟชั่นอะไรนักค่ะ มีอะไรก็หยิบ ๆ มาสวม
บังเอิญว่าวันก่อนได้รบั ค�ำชมจากเพือ่ นฝรัง่ ว่า “เธอนี่ แต่งตัวแบบแฟชัน่
เหนือกาลเวลาจริง ๆ (Zeitloser Stil)” อันที่จริงเพื่อนเขาชมหรือว่า
ประชดการแต่งตัวของป้าก็ไม่ทราบได้ แต่ป้าขอเข้าใจเอาเองว่าเขาชม
จึงหน้าบานเท่าจานดาวเทียมหลังบ้านเลยทีเดียว“
นึกถึงที่เพื่อนพูดว่า Zeitloser Stil แล้วก็คิด
ว่าการแต่งตัวแบบแฟชั่นเหนือกาลเวลาหรือไร้
กาลเวลานี่มันเป็นอย่างไรกัน ป้าส�ำรวจดูตัวเอง
ก็เห็นว่าใส่เสื้อผ้าอยู่ไม่กี่ตัว สลับไปสลับมา จึง
ลองไปหาข้อมูลเพิม่ เติม จะได้เป็นคนแต่งตัวเหนือ
กาลเวลาตลอดไป
แต่ละคนล้วนมีความชอบ และเอกลักษณ์เฉพาะ
เรื่องการแต่งตัว มีเสื้อผ้าที่เรียกว่า “ตัวโปรด”
ซึ่งหยิบจับมาสวมบ่อย ๆ อาจจะชอบที่แบบ สี
ลาย หรือการตัดเย็บ เสื้อผ้าคุณภาพดีตัดเย็บ
ประณีต เมื่อเราน�ำมาสวมใส่ให้เหมาะกับตัวก็
เรียกได้ว่าเป็นคน “มีรสนิยมดี” ได้เช่นกัน ผู้
เชีย่ วชาญเรือ่ งแฟชัน่ เขาว่าไว้เช่นนีค้ ่ะ การจะแต่ง
ตัวให้มสี ไตล์แบบแฟชัน่ เหนือกาลเวลา ไม่จำ� เป็น

ต้องมีอะไรมากมาย มีแค่เสื้อผ้าแบบพื้นฐานติด
ตู้เสือ้ ผ้าไว้ แล้วจับมาสวมสลับแบบ Mix & Match
ให้เข้ากันก็ดดู แี ละไปได้เกือบทุกงาน หลักการง่าย
ๆ นีเ้ รียกว่า “ตูเ้ สือ้ ผ้าแคปซูล” ซึง่ มีเสือ้ ผ้าประมาณ
10 ชิน้ เท่านัน้ เอง แต่สามารถน�ำมาสวมใส่ทบั กัน
หรือสลับเปลีย่ นกัน ท�ำให้เหมือนมีเครือ่ งแต่งกาย
ใหม่ มีชุดใหม่ใส่ตลอด ป้าช้อยว่าแบบนี้น่มี ันเจ๋ง
สุด ๆ ไปเลยนะคะ
ปรัชญาแฟชัน่ แบบทีว่ า่ นีน้ อกจากจะช่วยประหยัด
พื้นที่ในตู้เสื้อผ้าและประหยัดเงินแล้วยังช่วยใน
เรื่องการเก็บกระเป๋าเวลาเดินทางด้วย แฟชั่น
เหนือกาลเวลาเป็นแฟชั่นคลาสสิกที่รับรองว่าใส่
เมื่อไรก็ทันสมัยเสมอ มาดูกันค่ะว่าผู้เชี่ยวชาญ
เขาแนะน�ำว่าอย่างไร
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- บันเทิง -

เสื้อผ้า 10 ชิ้นสไตล์เหนือกาลเวลา
ส�ำหรับคุณ

ส�ำหรับเขา
(ถ้าเขาก็อยากเหนือกาลเวลาแบบคุณ)

เสื้อแขนยาวลายทางขาว-ด�ำ

เสื้อยืดแขนสัน้ สีขาว คอกลมหรือคอวี

เสื้อสีขาวที่ตัดเย็บดี ๆ แบบพอดีตัว

เสื้อเชิ้ตสีขาว

กางเกงยีนส์สนี �้ำเงินเข้ม

กางเกงยีนส์สนี �้ำเงินเข้ม

ชุดเดรสสีด�ำทรงตรง ยาวแค่เข่า

เสื้อไหมพรมสีเทาอ่อน

กางเกงด�ำทรงแคบ ยาวแค่ตาตุ่ม

กางเกงผ้าฝ้ายหยาบสีเบจหรือสีพื้น

เสื้อคอเต่าสีด�ำ

แจ็กเกตพอดีตัวสีเทาเข้มหรือสีน�้ำตาล

เสื้อคลุมยาวถึงหัวเข่า สีด�ำ หรือสีเบจ

เสื้อคลุมยาวสีด�ำหรือสีน�้ำเงินเข้ม

เสื้อแจ็กเกตสีด�ำ

รองเท้าผ้าใบสีขาว

รองเท้าบู๊ตสั้นสีด�ำ
รองเท้าบู๊ตสั้นสีด�ำหรือสีน�้ำตาล
เราจะเห็นว่าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน�ำนัน้ เน้นที่สีด�ำ สีเข้ม สีขาว ซึ่ง
เป็นสีทใี่ ส่ได้นาน และใส่ได้เกือบทุกโอกาส จึงเหมาะสมกับชือ่ เหนือ
กาลเวลา ข้อแนะน�ำเพิ่มเติมก็คือซื้อน้อยชิ้น มีน้อยชิ้น แต่ควร
เลือกของดี มีคณ
ุ ภาพ ตัดเย็บประณีต เสือ้ ผ้าสีและแบบทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นหากอยากเปลีย่ นให้เข้ากับแฟชัน่ ในแต่ละฤดูกาลก็สามารถ
น�ำมา Mix & Match ได้ง่าย เมื่อเลือกเครื่องประดับเก๋ ๆ มาใส่ให้
เข้ากัน ก็จะได้สไตล์ท่แี ตกต่าง ดูดแี ละทันสมัย
อ่านค�ำแนะน�ำเสร็จป้าช้อยก็รีบวิ่งไปส�ำรวจตู้เสื้อผ้าของตนเอง
ทันใด แล้วก็สรุปว่ากว่าป้าช้อยจะอยู่เหนือกาลเวลาได้นี่ ป้าคงต้อง
รื้อ โละ ละ เสื้อผ้าอีกหลายสิบ หรืออาจจะยี่สิบ หรือไม่แน่อาจจะ
ถึงห้าสิบตัวเลยทีเดียว
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- บันเทิง -
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- ทั่วไป -

เช็คความพร้อมก่อนเลีย
้ งน้องหมา
โดย นฤมล ชวินด์

„ในนิตยสารดีฉบับครอบครัวนี้ ผูเ้ ขียนขอแบ่งปันประสบการณ์การเลีย้ ง
น้องหมา โดยได้รวบรวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย จากประสบการณ์ของ
ตนเองมาฝากท่านผู้อ่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะ
เป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม และช่วยในการตัดสินใจน�ำสุนขั
มาเลี้ยงได้ไม่มากก็น้อยนะคะ“
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- ทั่วไป -

สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรู้ที่ขึ้นชื่อว่า
“รักและซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากที่สุด”
ดังที่ Josh Billings(1818-1885) นักเขียน
ชาวอเมริกันได้ ให้ความหมายไว้ “Der
Hund ist das einzige Lebewesen auf
der Erde, dass dich mehr liebt, als
sich selbst“ สุนัขเป็นเพียงหนึ่งในสัตว์
ทุกชนิดบนโลกใบนี้ ทีร่ กั และจงรักภักดี
ต่อเจ้าของเหนือสิ่งอื่นใด นอกจากนัน้
สุนัขยังมีความน่ารัก ฉลาด เชื่อง และ
สอนง่าย ท�ำให้ใครหลายคนอยากได้มา
เลีย้ ง แต่การเลีย้ งสุนขั สักตัวนัน้ ผู้เลีย้ ง
ควรเอาใจใส่และให้ความรัก เหมือนเขา
เป็นหนึง่ ในสมาชิกของครอบครัว ทีต่ อ้ ง
รับผิดชอบดูแลไปตลอดอายุขัย สุนัข
บางตัวสามารถมีชวี ติ ยืนยาวได้ถงึ 1520 ปีเลยทีเดียว ดังนัน้ เมือ่ คิดจะน�ำน้อง
หมามาเลี้ยงจึงควรไตร่ตรองให้ดีก่อน
ว่า เรามีเวลาเพียงพอและมีความพร้อม
ที่จะรับภาระเลี้ยงดูเขาหรือไม่
ผูเ้ ขียนและครอบครัวมีความคิดอยาก
จะได้สนุ ขั มาเลีย้ งสักตัว แต่ ณ เวลานัน้
เราพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์ ไม่มสี วนและ
เนื้อที่พอที่จะเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้าน เรา
เลยหันมาเลีย้ งนก ปลา หนูตะเภา 2 ตัว
และแมวจรจัด 4 ตัวที่เผอิญมาคลอด
ลูกที่ระเบียงบ้าน สภาพบ้านตอนนั้น
เลยกลายเป็นฟาร์มเลีย้ งสัตว์เล็ก ๆ ไป
โดยปริยาย แต่เราทุกคนก็มคี วามสุขที่
ได้ดูแลเขา และตื่นเต้นกับการเฝ้ามอง
การเจริญเติบโตของเหล่าสัตว์เล็ก ๆ ที่
น่ารักทั้งหลายโดยเฉพาะลูกแมว หลัง
จากย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่มีสวนและ
บริเวณที่กว้างมากขึ้น ลูกสาวซึ่งตอน

นั้นอายุได้ 10 ขวบ มองเราด้วยสายตา
กลมโต เหมือนต้องการสื่อสารอะไร
สักอย่าง ทีไ่ ม่ต้องพูดก็ร้ไู ด้ทนั ที ดวงตา
เป็นหน้าต่างหัวใจจริง ๆ เราทุกคนต่าง
ยิ้มและส่งสายตาแทนค�ำตอบให้กัน
แต่ว่าการเลี้ยงสุนัขนั้นเป็นภาระที่
เพิ่มมากขึ้น และท�ำให้การใช้ชีวิตของ
เราทุกคนเปลี่ยนไป ทุกวันจะต้องพา
น้องหมาออกไปเดินออกก�ำลังกายเช้า
ตอนและเย็น กิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์
ก็จะเปลี่ยนไป ถ้าไม่ได้ไปเดินป่าหรือ
เดินเล่นที่ไหน ก็จะไปขี่จักรยานโดยมี
เจ้าตูบวิ่งไปด้วย ไม่ว่าจะไปไหนก็ต้อง
มีเขา หรือจ�ำเป็นจะต้องให้เขาไปด้วย
ตลอด เวลาไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนและ
มีกิจกรรมอะไร ก็ต้องค�ำนึงว่าเรามี
สมาชิกสี่เท้าติดตามไปด้วย
ด้วยเงื่อนไขและเหตุผลนี้เราจึงต้อง
มานัง่ คุยกัน ถึงข้อดีขอ้ เสียของการเลีย้ ง
สุนัข และความรับผิดชอบที่สมาชิกทุก
คนในครอบครัวจะต้องช่วยกันดูแล รวม
ทั้งการเตรียมความพร้อมเรื่องเวลา
และค�ำนวนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ทดลองเลีย้ งก่อนตัดสินใจ จะเลีย้ ง
หรือไม่เลี้ยง
ท่านผู้อ่านท่านใดทีค่ ดิ อยากจะเลีย้ ง
สุนัข แต่ไม่แน่ใจว่า การเลี้ยงสุนัขจะ
เป็นสิง่ ทีต่ นชอบและสอดคล้องกับการ
ใช้ชีวิตของตนเองหรือไม่ อาจลองไปที่
ศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด (Tierheim) ที่นั่น
มีสุนัขอยู่หลายพันธุ์ หลายขนาด ท่าน
สามารถลองน�ำสุนขั มาเลีย้ ง พาไปเดิน
เล่น และลองสัมผัสกับการใช้ชีวติ และ

ท�ำกิจกรรมกับสุนขั หรือในช่วงวันหยุด
สุดสัปดาห์ หรือวันว่าง อาจจะลองขอ
สุนัขของเพื่อน คนรู้จัก หรือเพื่อนบ้าน
มาลองเลี้ยงดู ยิ่งเราได้สัมผัสและลอง
เลี้ยงมากเท่าไหร่ ก็ท�ำให้เราตัดสินใจ
ได้ง่ายขึ้นว่าจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงดี
ส�ำรวจความพร้อมด้วยค�ำถาม
นอกจากการทดลองเลี้ยงแล้ว อาจ
จะใช้วธิ ตี งั้ ค�ำถามกับตัวเองเพือ่ ส�ำรวจ
ความพร้อม ก่อนการตัดสินใจน�ำสุนัข
มาเลี้ยง ก็ได้ ดังนี้
• เรามีเวลาเพียงพอไหม เวลาถือ
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเลี้ยงสุนัข
สุนขั แต่ละตัวต้องการการเคลือ่ นไหว
ต่างกัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ลักษณะนิสัย
และอายุ แต่โดยเฉลี่ยแล้วควรพา
สุนขั ไปเดินออกก�ำลัง และขับถ่ายทุก
วันเช้าและเย็น อย่างน้อยวันละ 2
ชั่วโมง ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็น
อย่างไร วันไหนทีฝ่ นตก กลับมาบ้าน
ก็ต้องมาท�ำความสะอาดและเช็คตัว
สุนขั ให้แห้ง บางพันธุข์ นร่วงบ่อย และ
ยิ่งถึงเวลาผลัดขนแล้ว ขนก็จะร่วง
มากกว่าเดิมหลายเท่า ต้องหมั่นหวี
และดูดฝุ่นเป็นประจ�ำ เจ้าของสุนัข
ท่านใดรักความสะอาด คงต้องให้
เวลากับการปัดกวาดบ้านมากขึน้ อีก
อย่างทีส่ ำ� คัญคือ สุนขั ไม่ชอบอยู่โดด
เดีย่ วนาน ๆ ท่านใดทีอ่ ยูค่ นเดียวและ
ต้องท�ำงานประจ�ำ ถ้าไม่สามารถน�ำ
สุนัขไปเลี้ยงที่ท�ำงานได้ คงต้องคิด
ทบทวนว่า เราจะอยู่ห่างจากน้อง
หมามากน้อยแค่ไหน และบ่อยขนาด
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ไหน ถ้าน้องหมาถูกทิ้งให้อยู่เพียง
ล�ำพังนาน ๆ บ่อย ๆ เจ้าสัตว์เลี้ยง
เราคงไม่มคี วามสุขในการใช้ชวี ติ ร่วม
กับเราเลย
• มีพื้นที่เพียงพอ หรือเหมาะที่จะ
เลี้ยงไหม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดของ
สุนขั ถ้าผู้เลีย้ งมีเวลามากพอทีจ่ ะพา
สุนขั ออกไปเดินได้บ่อย ๆ การมีห้อง
พักเล็ก ๆ ก็สามารถเลี้ยงดูสุนัขเล็ก
ๆ ได้เช่นกัน พื้นบ้านไม่ควรจะลื้น
เพราะจะมีผลกระทบต่อสุขภาพขา
และข้อของสุนัขได้ ท่านใดที่มีสวน
ดอกไม้ หรือสวนครัว คงต้องจัดพืน้ ที่
กัน้ ไว้ เพราะสุนขั ส่วนมากจะซน ชอบ
ขุ้ยดิน และวิ่งเล่น
• สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่ายที่
จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ การเลีย้ งสุนัข
สักตัวคือ ความรับผิดชอบอีกหนึ่ง
ชีวติ การเช็คความพร้อม และค�ำนวน
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น จะท�ำให้เรา
ประเมินงบประมาณคร่าว ๆ ในแต่ละ
ปีได้ ค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลนั้นมีเรื่อง
อะไรบ้างนัน้ มาลองดูคร่าว ๆ กันค่ะ
• ค่าอาหารสุนัข แล้วแต่สุนัขพันธุ์
ใหญ่หรือเล็ก สุนัขบางตัวอาจ
ต้องกินอาหารพิเศษ เช่นอาหาร
ทีบ่ ำ� รุงไขข้อ ราคาอาหารอาจจะ
สูงขึ้น
• การพบสัตวแพทย์ประจ�ำปี บาง
ครัง้ อาจมีคา่ ใช้จา่ ยกรณีสนุ ขั ป่วย
และจ�ำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด
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• การฉีดวัคซีนประจ�ำปี
• ยาถ่ายพยาธิทสี่ นุ ขั ทุกตัวควรจะ
ได้รับทุกปี ปีละครัง้
• ยาก�ำจัดเห็บหมัด ซึ่งมีทั้งแบบ
หยด กิน และฉีด
• สุนขั บางพันธุต์ อ้ งพาไปตัดขนเป็น
ประจ�ำ ถ้าไม่หากรรไกรตัดขน
สุนขั มาตัดเอง คงต้องพาไปตัดที่
ร้านตัดขนสุนัข
• ของใช้สำ� หรับสุนขั เช่น เบาะนอน
แชมพูอาบน�้ำ ปลอกคอ สายจูง
สุนัข จานอาหาร แปรง/หวีสุนัข
• ภาษีกรณีมีสุนัขในครอบครอง
(Hundesteuer) ประมาณ 30-186
ยูโรต่อปี ขึ้นอยู่กับเมือง แต่ละ
เมืองจะจ่ายภาษีมากน้อยต่างกัน
• การท�ำประกันความรับผิดชอบ
ส�ำหรับผู้มีสุนัขในครอบครอง
(Hundehalterhaftpflichtversicherung) ประมาณ 40-60 ยูโรต่อ
ปี ซึ่งถือว่ามีความส�ำคัญมาก
และควรจะท�ำ ถึงแม้บางรัฐใน
เยอรมนีจะไม่บังคับว่าต้องท�ำ
ก็ตาม เพือ่ เป็นการป้องกันอันตราย
หรือความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นได้
• ค่าทีพ่ กั ส�ำหรับสุนขั เวลาไปเทีย่ ว
หรือพักร้อน และมีสุนัขไปด้วย
จะต้องหาสถานทีท่ อี่ นุญาตให้นำ�
สุนัขเข้ามาพักได้ ซึ่งโดยทั่วไป
แล้วจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ หรือ
ถ้าไม่น�ำสุนัขไปเที่ยวด้วย อาจ
ด้วยเหตุผลของระยะเดินทางที่

ไกลมาก หรือจะต้องเดินทางโดย
เครื่องบิน หรือสถานที่ที่ไปเที่ยว
นั้น ไม่เหมาะกับการพาสุนัขไป
ก็จะต้องหาสถานรับเลี้ยงดูสุนัข
(Hundepension)
ศึกษาลักษณะ อุปนิสัยของสาย
พันธุ์ที่ต้องการเลี้ยง
ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจอาจต้องคิดว่า เรา
รู้ลักษณะทั่วไป อุปนิสัยของสายพันธุ์
สุนัขที่ต้องการเลี้ยงมากแค่ไหน การ
ศึกษาลักษณะนิสยั ข้อดีขอ้ เสียของสุนขั
พันธุ์ทจี่ ะเลีย้ ง ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ โดย
เฉพาะผูเ้ ลีย้ งมือใหม่ทยี่ งั ไม่มปี ระสบการณ์
การเลีย้ งมาก่อน จะเลือกสุนขั พันธุอ์ ะไร
ก็ต้องให้เหมาะกับผู้เลี้ยง เช่น สุนัข
ส�ำหรับครอบครัวและเด็ก ควรหาสุนัข
พันธุ์ที่อารมณ์ดี เป็นมิตร ชอบเล่น มี
บุคลิกใจดี สุนขั ทีเ่ หมาะกับผู้สงู วัย ควร
เป็นสุนขั พันธุเ์ ล็ก สุภาพอ่อนโยน มากกว่า
พันธุใ์ หญ่ทมี่ กั จะมีพลังงานสูง และชอบ
เล่นแรง ๆ ซึง่ มีความเสีย่ งอาจท�ำให้เกิด
อุบตั เิ หตุได้ ส�ำหรับท่านทีช่ อบท�ำกิจกรรม
อยู่ที่บ้าน อ่านหนังสือ ท�ำงานในสวน
มากกว่าท�ำกิจกรรมนอกบ้าน ควรหา
สุนขั ทีพ่ ลังงานน้อยและไม่ตอ้ งออกก�ำลัง
กายมาก บางท่านทีเ่ ป็นโรคภูมแิ พ้ หรือ
แพ้ขนสุนัข ควรหาพันธุ์สุนัขที่ไม่ผลัด
ขนและขนร่วงน้อยทีส่ ดุ เช่น Portugiesischer Wasserhund, Schnauzer,
Havaneser, Pudel, Golden-Labradoodle
เป็นต้น ส�ำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ ควรหา
พันธุส์ นุ ขั ทีส่ อนง่าย และเป็นมิตรกับคน
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ข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงสุนัข
•
•
•
•
•
•
•
•

ข้อดี
ช่วยกระตุ้นให้เราได้ออกก�ำลังกาย ได้
สู ด อากาศภายนอก ท� ำ ให้ รู ้ สึ ก
กระปรี้กระเปร่า แจ่มใส
ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ
เรียนรู้ง่าย
เป็นเพื่อนช่วยคลายความเหงา
ชอบให้ลูบไล้ และเล่นด้วยได้
การได้กอด ได้สัมผัสและลูบไล้สุนัข
สามารถช่วยลดความตึงเครียด ท�ำให้
ใจเย็นลงและอารมณ์ดขี ึ้น
ท�ำให้ครอบครัวได้ใกล้ชดิ กันมากขึน้ มี
กิจกรรมร่วมกันมากขึ้น
เด็กที่เลี้ยงสุนัขด้วยตัวเอง จะได้เรียน
รู้ถงึ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ และ
การปฏิบัติตนในการเลี้ยงสุนัข อีกทั้ง
ยังช่วยหล่อหลอมจิตใจให้มีความโอน
โยน และเมตตา

ได้ง่าย เช่น Golden Retriever, Havaneser,
Labrador Retriever, Papillon, Pudel
ส�ำหรับผู้เลีย้ งทีม่ คี วามพร้อม และสามารถ
จัดสรรเวลาได้ การเลี้ยงสุนัขนั้นเป็นภาระที่
เต็มใจของผู้เลีย้ ง การพาน้องหมาไปเดินออก
ก�ำลังกาย นอกจากจะท�ำเพือ่ สุขภาพของน้อง
หมาแล้ว การได้เห็นน้องหมามีความสุขทุก
ครั้งที่ได้ออกไปเดิน ก็ท�ำให้ผู้เลี้ยงมีความสุข
ไปด้วย น้องหมาจะอยู่กับเราทุกครั้งที่เรา
ต้องการ เป็นเพื่อนแท้ เพื่อนเล่น เพื่อนแก้
เหงาของคนในทุกช่วงอายุ เวลาที่เราเครียด
จากการท�ำงาน หรือหดหู่ใจ การได้สมั ผัสและ

•
•

•
•
•
•
•

ข้อเสีย
ต้องพาออกไปเดินเล่น และขับถ่ายทุก
วัน ในทุกสภาพอากาศ
เมื่อพาออกไปเดินในที่สาธารณะ ต้อง
เก็บมูลสุนขั ของตนเองและน�ำไปทิง้ ถัง
ขยะทุกครั้ง เป็นกฎระเบียบที่เข้มงวด
ถ้าไม่เก็บ จะต้องเสียค่าปรับ
ใช้เวลาในการฝึกสอน
สุนัขไม่ชอบอยู่โดดเดี่ยว ไม่ควรปล่อย
สุนัขอยู่เพียงล�ำพังเกิน 5 ชั่วโมง
ขนสุนขั ในบ้าน ต้องท�ำความสะอาดดูด
ฝุ่นบ่อย โดยเฉพาะเวลาผลัดขน ขนจะ
ร่วงมากเป็นพิเศษ
ภาระในการเลี้ยงดู ภาษีและประกันที่
ต้องรับผิดชอบในการมีสุนัขในครอบ
ครอง
ความยุ่งยากในการวางแผนเดินทางไป
พักผ่อน

พูดคุยกับน้องหมา ท�ำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย
และมีความรู้สกึ ดีขึ้นทีเดียว
ขอให้ทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่านและครอบครัว สนุก
และมีความสุขกับการดูแลน้องหมานะคะ
“ทุกวันนี้เวลาที่มองแววตาของเจ้า”โค
ร่า”เพือ่ นสีข่ าไม่ได้มองว่าเขาเป็นเพียงแค่สตั ว์
เลีย้ งในบ้านเท่านัน้ แต่เราเห็นความเป็นเพือ่ น
เห็นว่าเขาต้องการความรักจากเรารู้สกึ ว่าเขา
เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ เรา เขามาหาเราทุกครัง้
ที่เราเรียกหา อยู่ทุกครั้งเมื่อเราต้องการเรา
สัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีต่อเรา และเขาก็
รับรู้ถึงความรักที่เรามีให้เขา”

แหล่งข้อมูล
www.tierchenwelt.de
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จะดูแลและรักษาครอบครัว
โดย ปาท่องโก๋

กว่าจะรู้ตัวว่า มีโอกาสจะได้มคี รอบครัวกับเขา อายุก็ปา
เข้าไป 40 ปี จึงไม่ได้เตรียมการ เตรียมความพร้อมเท่าใด
นัก ช่วง 10 ปีแรกหลังเรียนจบ แม่ก็เพียรพยายามถามว่ามี
ใครมาจีบบ้างหรือยัง แม่คงเห็นผิดสังเกต ที่ลูกสาวไม่เคย
พาหนุ่มหน้าไหน มาอวดแม่กับพ่อสักที แม่คงคิดที่จะตั้งใจ
สอนความเป็นแม่บ้านแม่เรือนให้ลูกสาวคนเดียวก่อนที่จะ
ออกเรือนเป็นแน่ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มวี แี่ ววทีจ่ ะมีครอบครัว
ได้จนเราต่างถอดใจ และฉันเองก็เริม่ รู้สกึ ว่าการอยู่คนเดียว
ก็ดี และท�ำท่าว่าจะเตรียมพร้อมกับการอยู่เป็นโสดแล้วด้วย
แต่ด้วย “บุพเพสันนิวาส” ก็ทำ� ให้แม่หญิงการะเกดมาพบรัก
กับพี่หมื่นจนได้ จะไม่ให้เรียกบุพเพสันนิวาส ได้อย่างไร ก็
เราเป็นคนไทยส่วนเขาเป็นคนสวิสแต่มาพบรักกันทีป่ ระเทศ
นิวซีแลนด์ ข้ามขอบฟ้ามาพบกันทีเดียว
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เมื่อพบปะ ชอบพอกัน จีบกัน รักกัน มาบอกกับพ่อแม่
เป็นครัง้ แรกที่ลกู สาวอายุ 41 ขวบพาหนุ่มมาพบพ่อแม่ แล้ว
ก็บินข้ามน�้ำข้ามทะเลมาแต่งงาน เป็นสามีภรรยากัน
มาสร้างครอบครัวใหม่ ในประเทศที่ไม่ใช่แดนเกิดนี้
ก่อนอื่นขอน�ำค�ำจ�ำกัดความที่ พระมหาสุรศักดิ์ สุรเมธี
(ชะมารัมย์) อธิบายไว้แบบเข้าใจง่าย ๆ มาใช้เป็นหลักก่อน
ท่านว่า “ครอบครัว เป็นค�ำที่ส�ำคัญและมีความหมายหนัก
หน่วง ซ่อนปริศนาธรรมอยู่ภายใน แยกค�ำออกมาจะได้ค�ำ
ว่า ครอบ กับค�ำว่า ครัว ค�ำว่า ครอบ คือ การเอาของที่มี
ลักษณะภายในโปร่งคล้าย ๆ ขันคว�่ำปิดเอาไว้ และ ค�ำว่า
ครัว คือ เรือนหรือโรงท�ำกับข้าว ในที่นี้คือ บ้านหรือเรือน
นั่นเอง ดังนั้น ครอบครัว จึงหมายถึง การครอบคนสองคน
ไว้ในบ้าน หรือเรือนเดียวกัน ไม่ให้จากกันไปไหน” เมือ่ รูค้ วาม
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หมายแล้ว ก็จะท�ำให้เห็นภาพชัดว่า การมีครอบครัวก็คือ
ทมะ แปลว่า ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพือ่
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้หลังคาบ้านหรือเรือนเดียวกัน ลดละกิเลส และรักษาสัจจะ
ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่นั่นเอง
ขันติ แปลว่า อดทน ไม่ใช่แพียงแต่อดทนกับค�ำพูดหรือ
ช่วงแรกในชีวิตการมีครอบครัว เราต้องเผชิญศึกในการ การกระท�ำของผู้อนื่ ทีเ่ ราไม่พอใจ แต่หมายถึงการอดทนอด
สร้าง “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” เลยทีเดียว เพราะ กลั้นต่อการบีบบังคับของกิเลส
จ�ำเป็นต้องน�ำขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และค่านิยมของ
จาคะ แปลว่า เสียสละ บริจาคสิง่ ทีไ่ ม่ควรมีอยู่ในตน โดย
แต่ละคน มาปรับให้ลงตัว แม่ก็ไม่ทันได้สอน ดีที่เรามีพ่อแม่ เฉพาะกิเลสเพราะนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กับตน ละนิสัยไม่
ท�ำตัวเป็นตัวอย่าง ว่าชีวิตคู่ของพ่อกับแม่เป็นอย่างไร เราก็ ดีต่าง ๆ ซึง่ ตอนเป็นโสด ก็พยายามฝึกอยู่ เพราะถ้าใครท�ำได้
ซึมซับชีวติ คู่นั้นมาตั้งแต่เด็ก ๆ มีทั้งรักกัน เถียงกัน
ไม่ว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับใคร ก็ดเี สมอ แต่ก็ท�ำได้บ้าง
ทะเลาะกัน ช่วยกัน ดูแลกันและกัน อยู่ด้วย
ไม่ได้บ้าง ต่อเมื่อมาอยู่กับอีกคนในบ้านหลัง
กันมา 51 ปีแล้ว และดูท่าว่าจะอยู่กันไป
เดียวกันในฐานะภรรยาและแม่บา้ น จ�ำเป็น
จนตายจากกัน เราก็หวังจะให้ครอบครัว
ต้องท�ำให้ได้ดกี ว่าตอนอยูค่ นเดียว และ
ของเราเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ทั้ง
ครอบครัว จึงหมายถึง การจะท�ำหน้าที่ให้ดีได้ ฉันน�ำหลัก
ครอบครัวเขาและครอบครัวเรา มี การครอบคนสองคนไว้ในบ้าน ทางพุทธศาสนาตามที่เห็นจากแม่
พ่อแม่อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าแบบผัว หรือเรือนเดียวกัน ไม่ให้จาก และจากที่แม่ฝึกให้ตั้งแต่เด็ก มาใช้
เดียวเมียเดียวเหมือนกัน
ให้เป็นประโยชน์เพิ่มด้วย เพื่อความ
กันไปไหน
ฉันรู้แต่แรกแล้วว่าการที่คนสอง
หนักแน่นมั่นคง นั่นคือหน้าที่ภรรยา
คนใช้ชวี ติ อยู่ด้วยกันนัน้ เป็นเรือ่ งทีย่ าก
ผู้เป็นทิศเบื้องหลัง จะอนุเคราะห์สามี
พอสมควร เพราะความคิดเห็นของคนทัง้
ด้วยหน้าที่ 5 ประการ ดังนี้
สอง บางทีกไ็ ม่เหมือนกัน แล้วยิ่งต่างภาษาและ
วัฒนธรรมอีก ก็ยงิ่ จ�ำเป็นต้องมีการปรับ ความคิดเห็นเข้าหา 1. จัดการงานดี: เรื่องการบ้าน การเรือน ตั้งแต่เด็ก ด้วย
กันเพื่อลดความบาดหมาง หรือโกรธเคืองกัน แต่โจทย์นี้ ความที่ฉันเป็นลูกสาวคนโต พอจะท�ำอะไรได้ แม่ก็รีบมอบ
ไม่ใช่แก้ครัง้ เดียว แล้วจะได้ค�ำตอบทีถ่ กู ต้องเลย เพราะเป็น หน้าที่ให้ทันที ไม่ว่าจะถูบ้าน ล้างจาน ดูแลน้อง ช่วยงานแม่
โจทย์ที่สุดแสนพิเศษ ท�ำไป แก้ไป ปรับไป อาจจะตลอดการ ในครัว แต่ด้วยความทีเ่ ป็นคนชอบเรียนหนังสือ และเรียนได้
มีชีวิตครอบครัวเลยก็ได้ คือท�ำอย่างไรให้เราสองอยู่กันไป ดีจงึ มุง่ มัน่ ในเรือ่ งการเรียนและต้องจากบ้านไปอยูห่ อพักเมือ่
จนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
อายุ 18 ปี งานบ้านงานครัวจึงไม่ได้พัฒนาต่อ แต่เมื่อมามี
สรุปแล้ว ในฐานะชาวพุทธ เรียนวิชาพุทธศาสนาได้เกรด ครอบครัวเขาหวังและต้องการให้เราเป็นแม่บ้าน 100
4 จะมีอะไรดีไปกว่าหลักฆราวาสธรรม แปลว่าคุณสมบัติ เปอร์เซ็นต์ ยามนี้เลือดนักสู้และคนใฝ่รู้ก็เข้าสิง ฉันเรียนรู้
ของผูป้ ระสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวติ ทางโลก ประกอบ งานบ้านงานเรือนได้อย่างรวดเร็วและท�ำหน้าที่แม่บ้านได้
ด้วยธรรมะ 4 ประการ คือ
อย่างดีตลอด 9 ปีกว่าที่ผ่านมาเพราะไม่ใช่เรื่องยากอะไร นี่
สัจจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน ฉันไม่ได้พูดชมตัวเองแต่มีผู้ยืนยันว่าข้อนี้ฉันสอบผ่านพัน
เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน
เปอร์เซ็นต์
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2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี: ด้วยความเป็นคนจิตใจดี
ชอบช่วยเหลืออยู่แล้ว ไม่ร้วู ่าโดยอาชีพ หรือด้วยอะไรก็ตาม
แต่ เรือ่ งนีจ้ งึ ไม่ยากอีกเหมือนกัน ง่ายกว่าการท�ำงานทีเ่ รียน
จบมาห่างไกลไม่ติดฝุ่น ที่บ้านมีแขกมากินข้าวที่บ้านโดย
เฉลี่ยอาทิตย์ละครัง้ กับพ่อแม่ญาติพี่น้องเขา เราไปด้วยกัน
ได้ดี ดูว่าพ่อและแม่จะเอ็นดูฉนั เป็นพิเศษ ล่าสุดก็ให้ลกู สะใภ้
ตัดผม และตัดเล็บให้
3. ไม่ประพฤตินอกใจ: ด้วยวัย 42 ปี มีคนหลงกลมาขอ
แต่งงาน ตอนนี้ ต้องบอกว่า ฉันไม่มตี าไปมองใครทีไ่ หนแล้ว
4. รักษาทรัพย์ท่สี ามีหามาได้: ข้อนี้ยิ่งสบายใหญ่ เพราะ
เขาไม่ได้ให้ฉนั เก็บเงิน แต่สงิ่ ทีฉ่ นั ช่วยเขาได้คอื ความเป็นคน
ประหยัด มัธยัสถ์ รู้ว่าสิ่งใดควรซือ้ สิ่งใดไม่ควร ฉันว่าผู้ชาย
ส่วนใหญ่ คงไม่สุขใจเท่าไร ถ้าภรรยาใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย
ตัวเราเองก็เถอะ ถ้าอีกฝ่ายท�ำ เราก็คงไม่ค่อยสบอารมณ์
เท่าไร จริงไหม จากประสบการณ์การท�ำงานจิตอาสา มี
ค�ำถามเข้ามาถามว่าอยากสร้างบ้านที่เมืองไทย แต่สามีไม่
ยอม ก็เลยเบื่อ คิดจะหย่า ถามว่าจะต้องท�ำอย่างไร ฉันได้
ฟังจึงถามกลับไปว่า ทีจ่ ะสร้างบ้านทีเ่ มืองไทย เตรียมแผนการ
จะกลับไปอยู่หรืออย่างไร ค�ำตอบคือไม่มีแผน แต่อยากมี
บ้านไว้ จึงให้ข้อคิดไปว่า บางทีสามีอาจยังไม่เห็นความ
ส�ำคัญ บ้านที่สร้างไว้ ไม่ได้อยู่ มีแต่จะเสื่อม หรือบางทีเขา
อาจมีค่าใช้จ่ายที่มากโขอยู่แล้ว จึงมีไม่พอที่จะสร้างบ้าน
ฉันถามกลับไปว่าทราบไหมว่า สามีเรามีเงินเดือนเท่าไร รู้
ไหมว่า เขาต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง ค�ำตอบคือเงียบ จึงขอให้
ลองคิดพิจารณา นึกถึงใจเขา ใจเรา เห็นใจกันเถอะหนา อย่า
เพิ่งคิดหย่าเขาเลย
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เคล็ดลับอีกอย่างคือ พวกเราบางคนเคยท�ำงาน มีเงินใช้
จ่ายเอง สบายมือ แต่พอมาอยู่เป็นแม่บ้าน รับไม่ได้ที่ต้อง
แบมือขอเงินฝ่ายชาย สิ่งที่เราท�ำคือ จะมีเงินกองกลางเก็บ
ไว้ในตู้ เป็นที่รู้กันว่า เมื่อเงินในกระเป๋าหมด ก็ไปหยิบมาใช้
ไม่ต้องขอ อย่างน้อยก็ช่วยได้ในเรื่องความรู้สกึ บ้าง
ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง : ความเป็นคนขยัน ไม่นิ่ง
ดูดาย มีอยู่ในสายเลือด อยู่แล้ว ข้อนี้จึงง่ายราวกับปอก
กล้วยเข้าปาก
ฉันต้องขอบอกว่า ตัวเองเป็นคนใจเย็น ปรับตัว ปรับใจ
ปล่อยวาง ได้มากขึน้ เพราะมีโอกาสได้ศกี ษาธรรมะ แต่ก่อน
ตอนเป็นโสด ไม่มีเวลา เพราะต้องท�ำงาน การมีชีวิตคู่ เรา
ต้องเริม่ ปรับทีต่ วั เราเองก่อน เพราะเขาเราไม่สามารถไปสัง่
บอก เขาได้ แต่เราท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ก่อน บางทีอาจ
ต้องใช้เวลานานหน่อย แต่ก็ช่วยได้จริง ๆ
ฉันว่าครอบครัวใครก็มีหลักในการดูแลรักษาครอบครัว
ของแต่ละคน แตกต่างกันไป แต่ผลลัพธ์ที่เราต้องการน่าจะ
เหมือนกัน คือคงความเป็นครอบครัวที่แต่ละคน ก็อยู่กันดี
และมีความสุข
ส่วนฉันอยากจะบอกว่า ครอบครัวที่ฉันสร้างมา ฉันท�ำ
หน้าที่ดูแล และรักษาไว้ได้ดี เพราะตลอด 9 กว่า ๆ ที่ผ่าน
มา แม้มีที่ไม่ถูกใจกันบ้าง แต่เราก็รู้วธิ ีการปรับ และแก้ จึง
ไม่มีวันที่แย่เกินไป ส�ำหรับเรา เพราะกว่าจะมีครอบครัวกับ
เขา ไม่ง่ายเลย ฉันจึงจะดูแลและรักษาครอบครัวนีไ้ ว้ให้นาน
แสนนาน
เครดิตภาพ: www.pexels.com

- ครอบครับและเด็ก -

เดินทางท่องเทีย่ วอย่างสุขใจ...
ไปกันทั้งครอบครัว
โดย โยทะกา

„หลายครอบครัวอาจจะเจอปัญหาว่าอยากจะพาลูกไปเที่ยวที่ไกล ๆ
แต่ไม่รจู้ ะไปทีไ่ หนดี ส่วนหนึง่ มาจากความกังวลเรือ่ งการเดินทางหรือ
ไม่ก็กังวลเรื่องกลัวลูกจะป่วยไข้ เรื่องอาหารการกิน และอีกสารพัด
เรื่องที่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะกังวล จนบางครั้งต้องล้มเลิกความตัง้ ใจที่
จะพาลูกเดินทางไปเทีย่ ว เรามาดูกนั ว่าการพาลูกเดินทางไปท่องเทีย่ ว
ยังที่ไกล ๆ เที่ยวในต่างแดนหรือเที่ยวในถิ่นทุรกันดาร จะไปเที่ยว
อย่างไรให้สนุกส�ำหรับทุกคนในครอบครัว“
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- ครอบครับและเด็ก -

การเดินทางไปท่องเที่ยวให้สนุกควรมีการวางแผน
ที่ดี
• จัดกระเป๋าให้ดมี ีชัยไปกว่าครึ่ง
การเดินทางท่องเทีย่ วกับครอบครัวต้องค�ำนึงถึงว่ามี
ใครไปบ้าง ส�ำหรับเด็กเล็กควรจัดเตรียมสิง่ ของทีจ่ ำ� เป็น
ต้องใช้จริง ๆ และเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ เมื่อจัดกระเป๋าแล้ว
ก็ควรคิดทบทวนอีกสองรอบว่า ลูกจ�ำเป็นต้องใช้รองเท้า
5 คู่ หรือชุดว่ายน�้ำ 5 ชุด จริง ๆ หรือไม่ จัดเสือ้ ผ้าที่
สามารถใส่สลับไปมาหรือจับคูก่ นั ได้ โดยไม่ตอ้ งน�ำเสือ้ ผ้า
ไปหลายชิน้ เพราะเราสามารถซักเสือ้ ผ้าเหล่านัน้ ได้ ดัง
นัน้ จึงควรมีผงซักฟอกหรือครีมซักผ้าส�ำหรับใช้ยามเดิน
ทางติดไปด้วย และการเดินทางกับเด็กควรมีกระเป๋าของ
เล่นส�ำหรับลูกแยกต่างหาก
• จัดกระเป๋ายาส�ำหรับเดินทาง
การจัดกระเป๋ายาส�ำหรับเดินทางเป็นการกันไว้ดกี ว่า
แก้ในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน กระเป๋ายาอาจเป็นสิง่ ทีส่ ามารถ
ช่วยให้การเดินทางปลอดภัยและยังช่วยคงความสุขใน
การท่องเที่ยงไว้ได้ด้วย ในสภาพอากาศเปลี่ยน อาหาร
ทีไ่ ม่คนุ้ เคย เด็ก ๆ หรือแม้กระทัง่ ผูใ้ หญ่เองอาจมีปฏิกริ ยิ า
ต่อความเปลีย่ นแปลงนัน้ จนอาจเกิดอาการต่าง ๆ ตาม
มา เราจึงควรเตรียมรับมือให้พร้อม กระเป๋ายาจึงควร
มี ปลาสเตอร์ปิดแผล ยาแก้ไข้ ยาฆ่าเชื้อ ครีมแก้แพ้
เกลือแร่ ครีมกันแดด ยาหยอดตา ยาหยอดจมูก และ
ยาแก้ไอ เป็นต้น
• เอกสารส�ำคัญต่าง ๆ
การเดินทางไกลควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม
ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ หรือใบ
มอบอ�ำนาจ ใบยินยอม กรณีทเี่ ดินทางกับเด็กทีไ่ ม่ใช่ลกู
ของตน หรือกรณีทเี่ ด็กเดินทางกับพ่อหรือแม่เพียงล�ำพัง
นอกจากเอกสารตัวจริงแล้วควรถ่ายเอกสาร หนังสือเดินทาง
แยกไว้ต่างหากด้วยเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินจะได้มเี อกสาร
อ้างอิง
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เคล็ดลับการเดินทางไกลกับเด็ก
• เดินทางกับเด็กเล็ก
การเดินทางไกลไม่ว่าจะโดยรถ เรือ หรือเครื่องบิน
หรือยานพาหนะอืน่ ๆ ทีต่ ้องใช้เวลานาน ๆ ล้วนเป็นเรือ่ ง
น่าเบือ่ ส�ำหรับเด็ก เราจึงควรหากิจกรรมแก้เบือ่ ให้เด็ก ๆ
ท�ำ เช่น เกมต่าง ๆ หากเดินทางโดยรถยนต์อาจจะแจก
กระดาษที่มีรายการหรือเป็นรูปภาพสิ่งของต่าง ๆ ที่
เด็ก ๆ เห็นระหว่างเดินทาง แล้วให้เด็ก ๆ กากบาท ใคร
เห็นสิง่ ของนัน้ ๆ ระหว่างทางมากทีส่ ดุ คนนัน้ เป็นคนชนะ
หรือเกมทายชื่อสัตว์ คนหนึ่งคิดชื่อสัตว์ตัวหนึ่งไว้ในใจ
แล้วให้คนหนึง่ ทาย โดยคนถูกถามจะตอบค�ำถามนัน้ ว่า
“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เท่านั้น หรือเกมจับผิดนิทาน โดยให้
พ่อหรือแม่เล่านิทานที่เด็กรู้จักให้ฟัง และแต่งเติมส่วน
ผิดเข้าไป เช่น หนูนอ้ ยหมวกแดงจะไปหาลุง เด็กทีส่ ามารถ
จับผิดนิทานได้ก่อนจะเป็นคนชนะ หรือเกมต่อค�ำ คน
แรกพูดประโยคแรก คนที่สองขึน้ ประโยคใหม่โดยใช้ค�ำ
สุดท้ายของประโยคที่คนแรกพูด เช่น นกบินอยู่บนฟ้า
ฟ้าวันนี้มสี ีเขียว เขียวขจีคือทุ่งนา ฯลฯ
• เดินทางกับเด็กวัยรุ่น
การเดินทางกับเด็กวัยรุ่นนับเป็นเรื่องยาก หากทริ
ปนั้น ๆ ไม่ถูกใจ หรือไม่ใช่สถานที่ ๆ เขาอยากไปเท่าไร
นัก เราจึงควรให้เขามีส่วนร่วมในการเลือกสถานที่ท่อง
เที่ยวตั้งแต่แรก โดยให้อ่านข้อมูลและแหล่งท่องเที่ยวที่
เขาสนใจ ให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแต่ละวันว่า
จะไปที่ไหนบ้างหรือให้เป็นคนน�ำทางในแต่ละวัน ควร
เลือกที่จะตามใจเขาในบางโปรแกรมที่เราเองอาจจะไม่
ชอบ เช่น เขาอาจจะอยากยืนดูดนตรีรอ็ คข้างถนน ขณะ
ทีเ่ ราฟังแล้วร�ำคาญหู แต่กจ็ งให้เวลาเขาดู แล้วเราเลือก
ไปนัง่ รอเขาไกลออกไปหน่อย หรือเขาอยากเข้าสวนสนุก
ทีเ่ ราเห็นว่าแสนจะน่าเบือ่ ก็จงให้เวลาเขาได้ไปในทีท่ เี่ ขา
อยากไปบ้าง นัน่ จะท�ำให้เขารู้สกึ ว่าเขาไม่ได้เทีย่ วตามใจ
พ่อแม่ หรือคนอื่น ๆ เท่านัน้ แต่เขาได้ไป และได้ท�ำใน
สิ่งที่เขาสนใจด้วย

- ครอบครับและเด็ก -

เที่ยวถิ่นทุรกันดารหรือผจญภัยในที่แปลกใหม่
หากพ่อแม่เป็นขาลุยและเลือกพาลูกที่โตพอไปผจญ
ภัยในต่างแดนที่แสนจะกันดาร ไม่ได้สะดวกสบายหรือ
ศิวไิ ลซ์ การเตรียมความพร้อมให้ลกู นับเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
โดยควรเตรียมความพร้อมทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ ดู
สภาพของลูกว่าพร้อมทีจ่ ะไปผจญภัยในสถานทีแ่ บบนัน้
หรือประเทศแบบนัน้ หรือไม่ อธิบายสภาพทัว่ ๆ ไปทีเ่ ขา
อาจจะเจอให้เขาฟัง อธิบายสิง่ ทีค่ วรหรือไม่ควรท�ำ รวม
ทั้งหาภาพประกอบให้เขาดูล่วงหน้า หากเขาได้เตรียม
ตัวเตรียมใจในสิ่งที่เขาจะได้พบเจอ อาจช่วยลดปัญหา
เรื่องความงอแง การบ่นหรือบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ตรง
ข้ามไปเลย เช่น เขาคิดว่าอาจจะไปเจอสิ่งที่แย่ ๆ แต่พอ
เจอของจริงก็ไม่ได้แย่อย่างทีค่ ดิ กลายเป็นประสบการณ์
ชีวิต ที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้เขา และอาจจะท�ำให้เขา
ชอบการผจญภัยหรือชอบท่องเที่ยวแบบลุย ๆ ไปเลยก็
เป็นได้
ขอให้เที่ยวสนุกกันทุกบ้านและเดินทางปลอดภัยทั้ง
ไปและกลับกันทุกครอบครัวนะคะ
เครดิตภาพ:
www.pexels.com/
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- สุุขภาพ -

ระวัง! ซิลิโคนเหลวท�ำหน้าพิการ
ผู้เขียน พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย

„สมัยก่อนคนนิยมฉีด
แก้มด้วยซิลโิ คนเหลว
ซึง่ ต่อมาพบว่า ซิลโิ คน
เหลวไม่สลายตัว และ
ก่อให้เกิดการอักเสบ
เป็นก้อนห้อยย้อย
ตะปุ่มตะป�่ำ จนต้อง
ผ่าตัดออกและท�ำให้
ใบหน้าพิการ“
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การฉีดฟิลเลอร์เพือ่ เสริมความงามยังเป็นทีน่ ยิ ม แต่ปญ
ั หาทีพ่ บ
บ่อยคือ การฉีดฟิลเลอร์กบั หมอกระเป๋าหรือตามสถานเสริมความ
งามที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการฉีดซิลิโคนเหลวซึ่งมีราคาถูก
โดยผู้รับการฉีดเข้าใจว่าเป็นฟิลเลอร์ท่สี ลายตัว ดังนั้นก่อนคิดจะ
สวยก็ตอ้ งรูจ้ กั ความแตกต่างระหว่างฟิลเลอร์กบั ซิลโิ คนเหลวกันค่ะ
ท�ำไมผิวพรรณจึงเต่งตึง เหตุทเี่ รามีใบหน้าเต่งตึง บ่งบอกวัยสาว
สะพรั่งก็เพราะใยคอลลาเจนและสารไฮยาลูโรนิกที่อยู่ใต้ผิวหนัง
ท�ำหน้าที่อุ้มน�้ำนั่นเอง จึงท�ำให้ผวิ หนังแข็งแรง ยืดหยุ่นและเต่งตึง
แต่เมื่ออายุมากขึ้น ใยคอลลาเจนและสารอุ้มน�้ำจะค่อย ๆ ลดลง
ท�ำให้ผวิ หนังบางลง เกิดริว้ รอยเหีย่ วย่น จึงมีการคิดค้นวิธแี ก้ปญ
ั หา
ให้ผิวพรรณกลับมาเต่งตึงเหมือนวัยสาวโดยการฉีดสารเติมเต็ม
หรือที่เรียกกันว่าฟิลเลอร์ (Filler)
ฟิลเลอร์ (Filler) คือสารเติมเต็ม มีองค์ประกอบหลักคือ
Hyaluronic acid ซึง่ เป็นสารชนิดเดียวกับทีพ่ บในชัน้ ผิวหนังและส่วน
อื่น ๆ ของร่างกายตามธรรมชาติ ช่วยแก้ปัญหาริว้ รอยของผิว เช่น
ริ้วรอยบริเวณหน้าผาก หางตา และร่องแก้ม ท�ำให้ร้วิ รอยตื้นขึ้น
สภาพผิวดูดขี ึ้น หรือการแก้ไขแผลเป็นชนิดบุ๋ม เช่น การเกิดแผล
บุ๋มจากสิวอักเสบ หรือการฉีดฟิลเลอร์เพือ่ เสริมเนือ้ เยือ่ ผิวหนังให้
มีลักษณะนูนเต็มขึ้นกว่าเดิม เช่น เสริมจมูก เสริมคาง ริมฝีปาก
หรือฉีดเพื่อท�ำให้รูปทรงของใบหน้าดูอวบอิ่มกว่าเดิม ทั้งนี้มีการ
แบ่งฟิลเลอร์ออกเป็น 3 กลุ่ม
1. แบบไม่สลายตัว อาจท�ำให้ผิวสวยในระยะเริ่มแรก หากเป็น
ฟิลเลอร์ปลอมหรือซิลิโคนเหลวจะท�ำให้เกิดปัญหาตามมา
มากมาย เช่น หน้าเป็นตะปุ่มตะป�่ำ แก้มห้อยย้อยเป็นก้อน เกิด
การอักเสบ ฯลฯ
2. แบบสลายตัวไม่พร้อมกัน หมายถึง ฟิลเลอร์ร่นุ ใหม่ ๆ มักผสม
ฟิลเลอร์แบบส่วนหนึ่งสลายตัวช้าและอีกส่วนหนึ่งสลายตัวเร็ว
เพือ่ เพิม่ คุณสมบัตกิ ารลืน่ ไหลทีด่ ขี นึ้ เวลาฉีด แต่ช่วงแรกอาจยุบ
ตัวเร็ว และช่วงทีส่ องอาจยุบตัวช้า ไม่มอี นั ตรายใด เพียงแต่อาจ
ต้องไปฉีดซ�้ำเร็วในช่วงแรกจนกว่าจะนิ่ง
3. แบบสลายตัวพร้อมกัน คือ ฟิลเลอร์ Hyaluronic acid รุ่นทัว่ ไป
กระบวนการและความเร็วในการสลายตัวขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
ของสาร และขนาดเม็ดของฟิลเลอร์ ระยะเวลาสลายตัว มีตงั้ แต่

- สุุขภาพ -

3 เดือน ถึง 2 ปี เมื่อฟิลเลอร์สลายไปหมดแล้วก็
สามารถฉีดฟิลเลอร์ซ�้ำเพื่อปรับรูปทรงใบหน้าให้
เหมาะกับวัย และปัญหาผิวตามอายุท่เี พิ่มขึ้น
ผลข้างเคียงจากการฉีดฟิลเลอร์
ส่วนใหญ่หากเป็นสาร Hyaluronic acid ของแท้มัก
ไม่มปี ญ
ั หาปฏิกริ ยิ าต่อต้านสิง่ แปลกปลอม สามารถ
เข้ากับร่างกายได้ดีมาก แต่ผลข้างเคียงมักเกิดจาก
เทคนิคการฉีดที่อาจท�ำให้ผิวไม่เรียบ รูปทรงไม่สวย
หรือสาร Hyaluronic acid อาจไหลย้ายต�ำแหน่ง อาการ
แทรกซ้อนที่เป็นอันตรายมากคือการที่สารฟิลเลอร์
รัว่ เข้าหลอดเลือด อาจท�ำให้ผวิ หนังตายหรือตาบอด
ทั้งนี้ ผศ. นพ. ถนอม บรรณประเสริฐ กล่าวว่า
“พบว่าผู้ป่วยตาบอดถาวรส่วนใหญ่เกิดจากการฉีด
เสริมจมูก และหน้าผากมากกว่าการฉีดที่บริเวณอื่น
เนือ่ งจากทีจ่ มูกมีแขนงหลอดเลือดเชือ่ มต่อกับระบบ
หลอดเลือดของประสาทตาและสมองโดยตรง หาก
ฉีดถูกเส้นเลือด จะท�ำให้ฟิลเลอร์ไหลเข้าเส้นเลือด
ท�ำให้ตาบอด แม้จะเป็นฟิลเลอร์ชนิดที่ อย. รับรอง
ก็ตาม เพราะปัญหาเกิดจากการอุดตันหลอดเลือด
จากเทคนิคการฉีด ไม่ใช่ตัวสารฟิลเลอร์ เนื่องจาก
จอประสาทตาสามารถทนภาวะขาดเลือดได้แค่ 90
นาทีเท่านัน้ ต่างกับผิวหนังทีท่ นได้ 6 ชัว่ โมง นอกจาก
นี้ยังมีการลักลอบน�ำเข้าและฉีด “โพลีเอครีลาไมด์
(polyacrylamide)” ซึ่งเป็นฟิลเลอร์ต้องห้ามเพราะ
เป็นสารที่ไม่สลายตัว มาฉีดเสริมใบหน้า หน้าอก
หรือสะโพก เมือ่ สารนีร้ วั่ ไหลเข้าเส้นเลือดไปอุดปอด
หรือสมองก็อาจท�ำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้”
ซิลิโคนเหลว เป็นสารโพลิเมอร์เหมือนพลาสติก
ชนิดหนึง่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นของเหลว ไม่สลายตัวและมี
ความทนทานอยู่ได้ตลอดกาล สมัยก่อนมีการน�ำมา
ฉีดตามร่างกายเพื่อเพิ่มปริมาตรของร่างกายตาม
ส่วนต่าง ๆ (ส่วนใหญ่นิยมฉีดตามใบหน้าและตาม

ก้น) แต่เนื่องจากสารชนิดนี้ไม่สลายตัว ร่างกายจึง
ท�ำปฏิกริ ยิ าต่อต้านสิง่ แปลกปลอม ซึง่ ร่างกายแต่ละ
คนมีปฏิกริ ยิ าต่อต้านทีแ่ ตกต่างกัน บางคนมีปฏิกริ ยิ า
ต่อต้านน้อยจึงท�ำให้คดิ ว่าได้ผลดี แต่ร่างกายบางคน
มีปฏิกิริยาต่อต้านรุนแรงมาก โดยร่างกายพยายาม
ท�ำลายซิลโิ คนเหลวทีฉ่ ดี เข้าไป แต่ไม่สามารถท�ำลาย
ได้ เนื่องจากซิลิโคนเหลวเป็นพลาสติกที่ทนทานต่อ
เอ็นไซม์ ดังนั้น เอ็นไซม์ที่ร่างกายผลิตออกมาจึง
ท�ำลายตัวเองแทน ท�ำให้เกิดปัญหาหน้าบวมผิดรูป
กลายเป็นก้อนย้อยไปมา การรักษาก็ต้องตัดออก
ท�ำให้ใบหน้าหรือร่างกายเกิดความพิการ หรือกรณี
ฉีดที่หน้าอกอาจท�ำให้เกิดมะเร็งได้ ในช่วง 1-2 ปี
แรกบางคนอาจไม่มีปฏิกิริยา แต่หลังจาก 4-5 ปี
อาจมีปญ
ั หาเกิดขึน้ หรือบางคนอาจมีปฏิกริ ยิ าขึน้ ๆ
ลง ๆ คือบางช่วงก็เห่อขึ้นมา บางช่วงก็ดีเหมือนไม่มี
อะไร บางช่วงก็ขึ้นมาเป็นก้อนทั่วทั้งใบหน้า กลาย
เป็นตะปุ่มตะป�่ำ ตัดออกไม่ได้เพราะอยู่ในต�ำแหน่งที่
มีเส้นประสาทใบหน้าอยู่ ต้องค่อย ๆ ฉีดยาให้ลด
ปฏิกิริยาลงโดยไม่สามารถก�ำจัดออกไปได้นอกจาก
ต้องตัดออก ซึง่ มีความเสีย่ งต่อการท�ำให้เส้นประสาท
ใบหน้าขาดถาวร ใบหน้าเป็นอัมพาต หรือหน้าเบี้ยว
ตลอดชีวติ
*ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ผศ. นพ. ถนอม บรรณประเสริฐ
หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง
ใบหน้า ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาได้ท่อี ีเมล
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ว่าด้วยเรื่อง
ความฟุ่มเฟือย
ในการใช้ภาษา
โดย สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์

ทุกเช้าวันท�ำงานผู้เขียนมักจะเปิดโทรทัศน์เพื่อฟังข่าวสารระหว่างที่ก�ำลัง
แต่งตัวไปท�ำงาน รายการข่าวในเมืองไทยนั้นมีลักษณะคล้าย ๆ กันก็คือผู้
รายงานข่าวจะเป็นคนเล่าข่าว (ผู้เขียนขอใช้ค�ำว่า “เล่าข่าว” เพราะปัจจุบันผู้
ประกาศข่าวเน้นการเล่าเรื่องต่างกับในอดีตที่เน้นการอ่านตามบท) น�้ำเสียง
ลีลาการเล่าเรื่องและการเติมข้อความเข้าไปในขณะที่เล่าข่าวนั้นท�ำให้ผู้ฟัง
รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาเล่าเหตุการณ์จริงให้ฟัง โดยมุ่งหวังให้ผู้ฟังเห็นภาพ
และมีอารมณ์ร่วมตามถ้อยค�ำและน�้ำเสียงของผู้เล่าได้มากกว่าการรายงาน
ข่าวในอดีต แต่การรายงานข่าวลักษณะนีผ้ ู้รายงานมักจะพูดเติมค�ำหรือกลุ่ม
ค�ำที่ฟุ่มเฟือยเข้าไปมาก จนหลายครัง้ ผู้เขียนก็รู้สกึ นึกร�ำคาญอยู่เหมือนกัน
ผู้อ่านลองสังเกตตัวอย่างข่าวต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจระดมก�ำลังกันเข้าท�ำการตรวจค้นสถานบันเทิงที่ท�ำการเปิดเกิน
เวลาหลังจากทีช่ าวบ้านทีม่ กี ารอาศัยอยู่ในละแวกบริเวณใกล้ ๆ นัน้ มีการร้องเรียนเข้า
มายังรายการข่าว XXX เจ้าหน้าที่ได้เข้าท�ำการจับกุมนาย XXX ซึ่งมีการทราบผลภาย
หลังว่าเขาไม่ใช่เจ้าของกิจการแต่เป็นเพียงผู้จดั การร้านทีด่ แู ลร้านเท่านัน้ ผู้สอื่ ข่าวทีล่ งพืน้
ที่ที่นั่นรายงานว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะท�ำการเข้าจับกุมนาย XXX นาย XXX มีความพยายาม
หลบหนีออกทางหลังร้านแต่ในที่สุดต�ำรวจก็ท�ำการรวบตัวเอาไว้ได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ท�ำการ
แสดงตัวเข้าตรวจค้น นักท่องราตรีที่มาเที่ยวกลางคืนก็วิ่งหนีกันชุลมุนและวุ่นวาย มีนัก
เที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีจ�ำนวนมากมาใช้บริการด้วย ต�ำรวจได้ท�ำการเก็บ
ประวัตแิ ละได้มกี ารตรวจปัสสาวะนักเทีย่ วเอาไว้ทกุ คน และได้มกี ารประสานให้ผ้ปู กครอง
ของเยาวชนมาที่สถานีต�ำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุ ส่วนนาย XXX ก็ยังคงไม่ให้ความร่วมมือใน
การตอบค�ำถามกับเจ้าหน้าที่โดยปฏิเสธว่าไม่มีส่วนในการรู้เห็นกับการเปิดท�ำการสถาน
บันเทิงเกินเวลา คดีนี้นับเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากเพราะชาวบ้านมีการ
ร้องเรียนออกมาอยู่หลายครัง้ และน่าจะเกีย่ วข้องกับผู้มอี ทิ ธิพลในพืน้ ทีด่ ้วย หากมีข่าว
คืบหน้าอะไรที่เพิ่มเติมในเรื่องนี้ทางข่าว XXX จะได้มกี ารน�ำเสนอต่อไปค่ะ
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ถ้าเราฟังข่าวและดูภาพประกอบไปด้วยก็คงไม่
ค่อยรูส้ กึ ว่ามีคำ� หรือกลุม่ ค�ำทีเ่ กินมาจ�ำนวนมากหรือ
บางคนอาจจะรู้สกึ ว่าฟังแล้วแปลก ๆ แต่ถ้าเรารับสาร
ด้วยการอ่านอาจจะรู้สกึ แปลกมากกว่าการฟัง
ในข่าวนี้มคี �ำหรือกลุ่มค�ำอะไรที่ฟุ่มเฟือยบ้าง ลองมาดูกัน
ถ้าสังเกตข่าวนี้จะเห็นกลุ่มค�ำที่ใช้หน้าค�ำกริยาอยู่สามกลุ่มค�ำ
ได้แก่ ท�ำการ มีการ มีความ และให้ความ เช่น ท�ำการตรวจค้น ท�ำการ
เปิด ท�ำการเข้าจับกุม ท�ำการรวบตัว ท�ำการแสดงตัว มีการอาศัย
มีการร้องเรียน มีการตรวจปัสสาวะ มีการประสาน มีความพยายาม
มีการน�ำเสนอ ไม่ให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจ
การใช้กลุ่มค�ำนี้น�ำหน้ากริยาเช่นนี้เป็นการใช้ที่นับวันจะพบมากขึ้น
อย่างไรก็ดีลักษณะดังกล่าวไม่ใช่เป็นปัญหาที่เพิ่งพบในปัจจุบัน
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้
ในหนังสือพิมพ์ประมวญวัน ฉบับวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ความว่า
สงสารค�ำ “ท�ำการ”มานานแล้ว			
มันถูกใช้หลายอย่างไม่วางมือ				
ต�ำรวจเห็นโจรหาญ “ท�ำการจับ”			
“ท�ำการเป็นลม” ล้มพอดี					

ดูไม่แคล้วตาไปในหนังสือ
แต่ละมื้อตร�ำตรากยากเต็มที
โจรมันกลับวิ่งทะยาน “ท�ำการหนี”
“ท�ำการซี้” จีนหมายว่าตายเอย

ลักษณะการใช้ภาษาเช่นนีเ้ รียกว่าการใช้คำ� ฟุ่มเฟือย ส่วนการแก้ไขนัน้ ง่าย
มากก็คือให้ตัดกลุ่มค�ำที่น�ำหน้าค�ำกริยาออกไป เพราะกลุ่มค�ำที่เติมหน้ากริยา
นี้ไม่มีประโยชน์ต่อความหมายของประโยคและไม่มีประโยชน์ต่อการสื่อสารเลย
ตรงกันข้ามกลับท�ำให้เสียเวลาพูด เสียเวลาอ่าน และเสียพื้นที่ในการเขียนอีกด้วย
นอกจากกลุ่มค�ำที่ยกมานี้ในข่าวยังมีตัวอย่างการใช้ค�ำฟุ่มเฟือยอีกลักษณะหนึ่งนั่น
คือการใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายซ�้ำกันโดยไม่จำ� เป็น ได้แก่ ชาวบ้านทีม่ กี ารอาศัยอยูใ่ นละแวก
บริเวณใกล้ ๆ .....วิ่งหนีกันชุลมุนและวุ่นวาย.....เยาวชนที่มอี ายุไม่ถงึ 18 ปี บางคนแย้ง
ว่าการน�ำเสนอข่าวนัน้ ผู้รายงานจะต้องเล่าให้ผ้ฟู งั เห็นภาพตามโดยละเอียด ดังนัน้ อาจ
ต้องขยายความกันบ้าง
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เรือ่ งนีผ้ เู้ ขียนก็พอเข้าใจได้อยูว่ า่ รายการข่าวลักษณะนีม้ กั เป็นรายการ
สด การพูดโดยฉับพลันอาจท�ำให้ผปู้ ระกาศละเลยการใช้ภาษาทีก่ ระชับ
รัดกุมไปได้ (นี่ไม่รวมการเล่าเรื่องซ�ำ้ ไปซ�้ำมาโดยไม่จ�ำเป็น บางข่าวผู้
รายงานเล่าไปแล้วก็ทวนซ�้ำอีกสองรอบ นี่ยังไม่รวมการบรรยายภาพอีก )
แล้วค�ำว่า “ประหยัด” และ “ฟุ่มเฟือย” นั้นตกลงเราวัดกันที่อะไร ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า
„คนทั่วไปมักตีความค�ำว่าประหยัดว่าใช้น้อย การประหยัดถ้อยค�ำจึงแปลกันว่าใช้ค�ำ
น้อย บังเอิญเราไม่มีค�ำว่า ตระหนี่ถ้อยค�ำหรือใช้ถ้อยค�ำอย่างตระหนี่ จึงไม่เห็นว่าการใช้
ถ้อยค�ำน้อยเกินไปอาจท�ำให้ขาดรายละเอียดและเข้าใจไม่แจ่มแจ้งก็ได้.....การประหยัดถ้อยค�ำ
ควรหมายถึงการใช้คำ� เท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สอื่ สารได้ครบถ้วนตามประสงค์ นัน่ คือเอาความประสงค์
ในการใช้ภาษาแต่ละครัง้ เป็นเกณฑ์ตดั สินใจ เมือ่ ใช้เกณฑ์นแี้ ล้วจะเห็นว่าการประหยัดในการใช้
ภาษาแต่ละแบบไม่เหมือนกัน.....การอธิบายทางวิทยาศาสตร์อาจใช้ค�ำที่เป็นศัพท์เฉพาะ
มากกว่าการบรรยายรายละเอียดมาก ๆ เว้นแต่เมื่ออธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์แก่คนทั่วไป
การอธิบายขยายความศัพท์แต่ละค�ำแต่ละขัน้ ตอนก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นและต้องใช้ค�ำมาก“
วิธีการส่งสารก็มสี ่วนท�ำให้เราอาจใช้ค�ำที่มีความหมายฟุ่มเฟือยได้ ในการพูด
ผู้พดู อาจพูดขยายความอย่างยาวยืดได้ในกรณีทผี่ ้ฟู งั ไม่เข้าใจหรือต้องการการ
อธิบายซ�ำ้ (เหมือนกับทีแ่ ม่บ่นเวลาทีเ่ ราท�ำผิด) แต่ผ้ใู ช้ภาษาก็ควรระมัดระวัง
โดยเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นคนของสังคม เช่น สื่อมวลชน ส่วนภาษาเขียนนั้นผู้
เขียนมีเวลาตรวจทานความคิดและการเขียนมากกว่าการพูด ผู้ใช้จึง
ยิ่งต้องเขียนข้อความอย่างรอบคอบ ระวังอย่าใช้ภาษาที่ฟุ่มเฟือย
การสร้างความประหยัดทางภาษาจะท�ำให้ผู้อ่านรับสารได้
อย่างชัดเจนและครบถ้วนโดยไม่เสียเวลาอ่าน เช่นนี้จึงนับ
เป็นการประหยัดที่ได้ผลทั้งเรื่องการสื่อสารและเวลาไป
ในคราวเดียวกัน
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แนวทาง
การเลีย
้ งลูก
แบบคนเยอรมัน
โดย พ่อบ้านเยอรมัน

„ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศ
หนึ่งในโลกที่ได้รับการยอมรับเป็น
อย่างสูงในเรือ่ งคุณภาพของคนทัง้ เรือ่ งวินยั
และประสิทธิภาพในการท�ำงาน จากตัวเลขทาง
สถิติต่าง ๆ เราจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการเรียน
ของเด็กเยอรมันนั้นถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ แต่ผลสอบและเกรดเฉลี่ยนั้นถือว่าอยู่
ในเกณฑ์สูง พ่อบ้านเยอรมันจึงได้ค้นหาข้อมูลว่าที่
จริงแล้วผูป้ กครองชาวเยอรมันมีวธิ กี ารในการเลีย้ ง
ลูกแตกต่างกับประเทศอื่นอย่างไร และสิ่งที่
ได้พบนั้นนับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก
เราไปดูกันเลยครับ“
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1. ไม่รบี และปล่อยให้
เด็กเล่นไปตามวัย
รูปแบบการศึกษาทีเ่ ยอรมนีนนั้ จะไม่รบี ให้เด็กเรียน
เร็วจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นการเรียนเขียนหรืออ่าน โรงเรียนอนุบาล
หรือโรงเรียนส�ำหรับเด็กเล็กทีน่ จี่ ะเรียกว่า Kindergarten รูปแบบการสอน
ยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมชาติให้แก่นกั เรียนให้มากทีส่ ดุ นักเรียนไม่จำ� เป็น
ต้องแต่งเครือ่ งแบบนักเรียน รูปแบบการเรียนการสอนไม่เคร่งเครียด เน้นความเป็น
อิสระ หรือก็คือการปล่อยให้เด็กเล่นไปตามวัย เน้นการผจญภัยและการฝึกทักษะใน
ด้านต่าง ๆ กับเด็กมากกว่าการเรียนเน้นวิชาการ โรงเรียนจะเตรียมของเล่นที่เสริมสร้าง
ศักยภาพในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชุดครัวย่อส่วน ชุดอุปกรณ์ระบายสี หรือเครือ่ งเล่น
ชนิดต่าง ๆ เพราะช่วงวัยเด็กนั้นคือช่วงที่สมองจะเกิดการพัฒนามากที่สุด และวิธีที่จะ
ท�ำให้สมองเกิดการพัฒนามากที่สุดนั่นก็คือการปล่อยให้เด็กได้เล่น การให้รู้จักสงสัย
และการให้เข้าสังคมกับเด็กวัยเดียวกัน นอกจากนี้โรงเรียนจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ
อาทิ พาเด็ก ๆ เดินเล่นในเมือง เดินเข้าป่า จนไปถึงเดินเล่นในฟาร์ม ซึ่งจะเป็น
ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกชัน้ เรียน เมือ่ สมองของเด็กได้พัฒนา
ศักยภาพอย่างเต็มทีแ่ ล้วจึงค่อย ๆ ทยอยใส่ความรูด้ า้ นวิชาการเข้าไป
ก็จะท�ำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ไว อีกทั้งยังเป็นการเสริม
สร้างศักยภาพทางร่างกายไปในตัวอีกด้วย

2. ให้เด็กรูจ้ กั ถึงอันตราย และรูจ้ กั ช่วยเหลือ
ตัวเอง
ชาวเยอรมันนั้นจะได้รับการฝึกฝนให้ช่วยเหลือตัวเองมา
ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ เช่น การแยกห้องนอนตัง้ แต่วัยเด็ก หรือบาง
บ้านก็ตงั้ แต่เกิด และเมือ่ ถึงวัยหนึง่ เด็กนักเรียนจะต้องเดินทางไปกลับโรงเรียน
เอง โดยที่ผู้ปกครองห้ามมาส่ง (ถ้ามาส่งอาจจะถูกคุณครูเรียกไปคุย) หรือใน
การติดต่อประสานงาน การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะให้เด็กมีบทบาททั้งการแสดง
ความคิดเห็นและการลงมือท�ำด้วยตัวเองเป็นหลัก โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกฝนให้
เด็กมีความรับผิดชอบและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
นอกจากนี้ส่งิ ใดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็ก อาทิ ไฟฟ้า หรือการเล่นพลุ
ไฟ ผู้ปกครองชาวเยอรมันนั้นแม้จะยอมให้เล่น แต่ก็จะให้เขาได้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ รวมไปถึงการแก้ปัญหาหากเกิด
เหตุสดุ วิสยั เพราะคนเยอรมันจะมีความเชือ่ เรือ่ งการจัดการความ
เสี่ยง การจะรู้ว่าสิ่งใดเป็นอันตรายนัน้ ก็คือการท�ำให้เด็ก
เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเหตุใดสิ่งนัน้ จึงอันตราย
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3. การให้เวลากับลูก
และการพาออกไปท�ำกิจกรรมข้าง
นอกคือสิ่งที่ส�ำคัญ
ครอบครัวคือสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการที่จะช่วยให้เด็ก
มีพัฒนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นผู้ปกครองชาว
เยอรมันจึงให้ความส�ำคัญกับการให้เวลากับลูกเป็นอย่างมาก หลาย
ครอบครัวผู้ปกครองจะไม่ห้ามให้ลูกเล่นเกมแต่จะเข้าไปเล่นกับลูกด้วย
ทั้งนี้ทั้งผู้ปกครองและเด็กจะท�ำข้อตกลงที่เคร่งครัดร่วมกันว่าจะเล่นแบบ
เป็นเวลา หรือบางบ้านก็จะเปลีย่ นจากการเล่มเกมมือถือ หรือคอมพิวเตอร์
มาเป็นการเล่นเกมกระดาน (Board game) จนกลายเป็นความนิยมที่น่า
สนใจมากเพราะที่เยอรมนีจะมีเกมกระดานให้เลือกเล่นอย่างมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเกมด้านธุรกิจ เกมวางแผน หรือเกมด้านวิศวกรรม โดย
เกมกระดานนัน้ จะช่วยจัดระบบความคิด ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับเกมทีเ่ ล่น และยังช่วยให้สมาชิกในครอบครัว
ได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นระหว่างกันและกันมากขึน้
ยิ่งไปกว่านั้นแทบจะทุกโรงเรียนที่
เยอรมนีจะสนับสนุนให้ผปู้ กครองพาเด็ก ๆ ออก
ไปท�ำกิจกรรมข้างนอกเกือบทุกวันไม่ว่าสภาพอากาศ
จะเลวร้ายแค่ไหน เพราะที่เยอรมันจะมีค�ำพูดที่ว่า “ไม่มวี ัน
ที่อากาศไม่ดีหรอก มีแต่วันที่เราแต่งตัวไม่เหมาะกับอากาศ
เท่านั้น” หรือ “There is no such thing as bad weather, only
unsuitable clothing.” ดังนัน้ การพาเด็ก ๆ ไปนอกบ้านนอกจากจะ
เป็นการสร้างภูมคิ ุ้มกันด้านสุขภาพให้แก่เด็กแล้ว ยังเป็นการท�ำ
กิจกรรมร่วมกันกับลูก เช่น พาไปห้องสมุดเพือ่ ให้อ่านหนังสือ
อะไรก็ได้ทลี่ กู อยากอ่านเพือ่ สร้างนิสยั รักการอ่าน พาไป
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่พาไปสวนสนุก
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5. สอน
ให้รู้จักการแบ่งงาน ท�ำงานเป็น
ทีม และกล้าแสดงความคิดเห็น
คนเยอรมันจะแบ่งงานและหน้าทีก่ นั อย่างชัดเจนโดยเริม่ ตัง้ แต่
ในสถาบันครอบครัว เด็กที่นี่จะเริ่มรู้จักการท�ำงานตามหน้าที่ตั้งแต่ยังเล็ก
โดยเริม่ จากชีวติ ประจ�ำวันภายในบ้าน เช่น แม่ล้างจาน ลูกเช็ดจาน พ่อเก็บจานเข้า
ตู้ หรือการสลับวันในการทิง้ ขยะ ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังพืน้ ฐานที่ดใี นการที่จะให้เด็กรู้จัก
หน้าที่ของตนเมื่อเขาโตขึ้น เพราะรูปแบบการเรียนและการท�ำงานของประเทศเยอรมนีนั้น
จะเน้นการท�ำงานกลุ่มและการระดมความคิด เด็กจึงต้องรู้จักการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการท�ำงาน
คนเยอรมันนัน้ จะมีวฒ
ั นธรรมทีด่ อี ย่างหนึง่ คือการรับฟังความคิดเห็นและการเคารพความคิด
เห็นของผู้อื่นซึ่งแตกต่างกับหลายประเทศ เช่น เมื่อเราไม่เข้าใจที่อาจารย์สอนหรือวิทยากรอธิบาย
แล้วยกมือถามหรือแสดงความคิดเห็น เราอาจจะถูกมองด้วยสายตาที่ไม่ดี แต่ว่าในเยอรมนีนั้น
กลับตรงกันข้าม หากไม่รู้ต้องถาม เพราะถ้าไม่ถามตอนที่อาจารย์สอนหรืออาจารย์ถามในห้อง
ว่าใครไม่เข้าใจแล้วเรามาถามอาจารย์ในภายหลังอาจจะถูกอาจารย์ย้อนกลับมาว่าท�ำไมตอน
เรียนถึงไม่ถาม
ด้วยรูปแบบวัฒนธรรมการเลี้ยงดูและข้อกฎหมายที่รองรับเรื่องการแสดง
ความคิดเห็นที่ว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดของตัวเองได้เต็มที่ อัน
เป็นการสร้างนิสัยกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นกันตั้งแต่เด็กจน
โต จึงไม่ต้องแปลกใจเลยเมื่อเราคุยกับคนเยอรมัน เรา
จะเห็นถึงอุปนิสยั ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
ทั้งหมดนี้เป็นแนวทาง
เบื้องต้นในการเลี้ยงลูกของชาว
เยอรมันซึง่ นับว่าเป็นอีกแนวทางทีน่ ่าสนใจ
และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี ถึง
แม้วา่ หลายมุมมองนัน้ อาจจะมีแนวทางในการเลีย้ ง
ดูลูกที่แตกต่างกับประเทศอื่น ๆ อย่างชัดเจน แต่
จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดก็คือความเอาใจ
ใส่ในการเลีย้ งดูของพ่อแม่ ซึง่ ถือว่าพ่อแม่นนั้
เป็นครูคนแรกและเป็นครูทดี่ ที สี่ ดุ ของ
ลูกนั่นเอง
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Die Romantische Straße
per Rad
Text Pia Salentin

Schon als wir Würzburg verlassen, steigt der
Weg kontinuierlich leicht an. Um ins südwestlich
gelegene Taubertal zu kommen, heißt es zunächst
einmal, das Maintal zu verlassen und anzusteigen.
Gestern haben wir noch, wie viele andere auch,
den Abend mit einem Schoppen Wein in der Altstadt
genossen. Jetzt aber verlassen wir die Barockstadt
am Main, die durch ihre Festung, die Residenz und
den Dom bekannt ist, aber auch die weniger
bekannte Röntgen-Gedächtnisstätte beherbergt.
Wir - mein Mann und ich - verbringen unsere
Urlaube seit Jahren wandernd oder radfahrend in
Deutschland und dem europäischen Ausland. In

diesem Urlaub folgen wir der Romantischen Straße,
auf der wir in den nächsten zwölf Tagen bis nach
Füssen durch eine Reihe bekannter und sehenswerter bayerischer Orte kommen werden.
Die Romantische Straße lässt sich sowohl
motorisiert als auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß
erleben. Die in den 1950er Jahren entstandene
Ferienstraße verläuft vom Main bis zu den Alpen.
Der Name rührt wohl daher, dass Besucher/innen
sich aufgrund der Vielzahl mittelalterlicher Orte in
vergangene Zeiten zurückversetzt fühlen. Man
kann es aber auch nüchtern sehen: Es gibt auf
dieser Route eine Vielzahl historischer Entdeckungen
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zu machen, und quasi nebenbei lässt sich dabei
eine große Vielfalt an Landschaften (und auch
kulinarischen Genüssen) erleben.
Im Taubertal finden sich bekanntere Orte wie
Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim, aber
auch kleine Ortschaften laden dazu ein, erkundet
zu werden. Das kulinarische Angebot ist groß und
lässt die Entscheidung beinahe schon zur „Qual“
werden. Anders als der Name vermuten lässt,
zeichnet sich die Streckenführung des Radwegs
im Taubertal durch ein ständiges Auf und Ab aus.
Oft können wir den Schwung der Abfahrt nutzen,
um zumindest einen Teil der nächsten Steigung
hinter uns zu bringen, aber oft genug kommen wir
dennoch ins Schwitzen. Gerade im Taubertal,
welches von Radtourist/inn/en stark frequentiert
wird, haben wir das Gefühl, die einzigen zu sein,
die noch mit „Myo-Antrieb“ unterwegs sind.
Immer wieder werden wir an Steigungen von
Pedelec-Fahrer/inne/n überholt.
Besonders beeindruckt hat uns im Taubertal das
Renaissanceschloss in Weikersheim mit seinem
Schlosspark, dessen Anlagen stark an Versailles
erinnern. Nur wenige Schritte entfernt, nur durch
einen Torbogen vom Schlossplatz getrennt, befindet
sich der historische Ortskern.
Weiter geht’s, bis wir im Süden des Tals einen
der wohl bekanntesten Orte der Romantischen
Straße, nämlich Rotenburg o.d. Tauber, erreicht
haben. Die Stadt wird heute von mehreren Millionen
Menschen jährlich besucht, weil Rotenburg für viele
der Inbegriff einer mittelalterlichen Stadt ist. Dass
sie im Jahr 1945 durch einen US-amerikanischen
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Bombenangriff teilweise zerstört wurde, ist hingegen
weniger bekannt. Dank des Wiederaufbaus wurde
die Stadt zu dem, was uns heute so verzückt.
Das nächste Highlight auf unserem Weg lässt
nicht lange sich warten, wir gelangen nach
Dinkelsbühl.
1632 – das Heilige Römische Reich Deutscher
Nation befindet sich im Dreißigjährigen Krieg. Vor
den Toren von Dinkelsbühl lagern schwedische
Truppen. Es droht – wie vielerorts –, dass die Stadt
geplündert und niedergebrannt, die Einwohner
ermordet werden.
Dass Dinkelbühl letzen Endes kampflos eingenommen
wird, verdankt die Stadt der Überlieferung nach
der Türmerstochter Lore. Danach flehte diese mit
den Kindern der Stadt um Gnade und rettete
damit Dinkelsbühl vor der Zerstörung. Gedacht
wird dieses Ereignisses jährlich im Juli durch das
Festspiel ‚Die Kinderzeche‘.
Obwohl Dinkelsbühl von großen Zerstörungen
verschont blieb, verlor die Stadt nach dem Ende
des Dreißigjährigen Kriegs an Bedeutung. Reich
geworden war sie im Mittelalter durch ihr Handwerk.
Die in der Stadt hergestellten Sensen und Sicheln
und das durch Wollmacher hergestellte Tuch
konnten über zwei wichtige Fernhandelswege
exportiert werden. So lag Dinkelsbühl sowohl an
der Schnittstelle einer Handelsroute von Frankfurt
nach Italien als auch an der Route von Worms über
Nürnberg nach Regensburg.
Wer heute die mittelfränkische Stadt besucht,
findet ein gut erhaltenes mittelalterliches Stadtbild
mit Fachwerk- und Giebelhäusern vor. Auch der
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Mauerring der Stadtbefestigung aus dem 15.
Jahrhundert ist vollständig erhalten. Sehenswert
ist auch die St. Georgs-Kirche.
Ca. 40 Kilometer hinter Dinkelsbühl kommt der
Wind ständig von vorne. Wir müssen schmunzeln,
weil unser Reiseführer empfiehlt, die Strecke von
Norden nach Süden zu fahren, damit man den
Wind im Rücken habe. Wir befinden uns im Nördlinger
Ries. Dieses ist vermutlich durch einen Meteoriteneinschlag entstanden, wodurch im Laufe von
Millionen von Jahren ein großer, flacher Krater mit
einem Durchmesser von etwa 24 km entstanden
ist. Auch Nördlingen verfügt über eine vollständig
erhaltene Stadtmauer, die zudem begehbar ist,
und ein mittelalterliches Stadtbild. Wirtschaftlich
geprägt wurde die Stadt lange durch Leinen- und
Tuchweber, Gerber und Färber.
Dies alles erfahren wir im Rahmen einer
Stadtführung, bei der uns auch die Besonderheiten
der entsprechenden Handwerkerhäuser nähergebracht
werden.
Bald danach gelangen wir nach Donauwörth,
am Zusammenfluss von Wörnitz und Donau gelegen.
Hier beginnt die Via Claudia Augusta, auf der man
per Rad nach Italien gelangen kann. Gleichzeitig
kreuzt in Donauwörth der Donauradweg. Wir
bleiben jedoch auf der Romantischen Straße und
fahren weiter in Richtung Augsburg, welches eine
Fülle an Sehenswürdigkeiten bietet. Zu den
bekanntesten zählen das Rathaus mit dem Goldenen
Saal, der Dom, der Perlachturm und das
Schaezlerpalais. Bekannt ist die Stadt auch durch
die Fuggerei. Der Kaufmann Jakob Fugger schuf
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diese 1521 für arme Bürger. Diese Siedlung mit
etwa 100 Sozialwohnungen wartet mit einigen
Kuriositäten auf. Dazu gehören der aus heutiger
Sicht extrem niedrige Mietpreis (Jahresmiete
0,88 €), das tägliche Gebet als Bestandteil des
Mietvertrags und die das Areal umgebende Mauer,
die die Fuggerei von der übrigen Stadt abgrenzte.
Für den, der erst nach Schließung der Tore in die
Fuggerei zurückkehren wollte, öffneten sich diese
erst nach Zahlung einer Strafe.
Nicht weit entfernt von der Fuggerei befindet
sich das Geburtshaus von Berthold Brecht, des
berühmten Sohns der Stadt Augsburg. Es liegt im
Lechviertel, einem alten Handwerkerviertel, und
unterbreitet nach eigener Aussage „das Angebot
einer Begegnung mit der Persönlichkeit Brechts
und seiner literarischen Entwicklung“. Leider bleibt
uns zu wenig Zeit für einen Besuch, denn für uns
als Kinder der 1960er Jahre gehört ein Besuch der
Augsburger Puppenkiste zum Muss eines
Augsburgbesuchs. Hier kann man sich die
Originalpuppen von Urmel, Kalle Wirsch und der
Blechbüchsenarmee im angeschlossenen Museum
ansehen und in Erinnerungen schwelgen.
Weiter südlich erreichen wir am nächsten Tag
Landsberg am Lech. Auch dieser Ort beeindruckt
durch seine historische Altstadt, insbesondere den
Markt mit den Bürgerhäusern. Von hier aus ist es
nun nicht mehr weit bis zu unserem Ziel. Unser
Weg führt uns nun durch den sogenannten
`Pfaffenwinkel`, benannt nach der großen Anzahl
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an Kirchen und Klöstern, die es hier gibt. Die
berühmteste ist die Wieskirche. Die korrekterweise
`Zum gegeißelten Heiland auf der Wies` bezeichnete
Kirche wurde anlässlich eines Tränenwunders
gebaut und dadurch zum Ziel zahlreicher
Wallfahrer/innen.
Von der Wieskirche bis nach Füssen ist es nur
noch ein Katzensprung. Die letzten zehn Kilometer
vor unserem Ziel fahren wir durch flaches Gelände
und können schon bald in der Ferne das auf einer
Anhöhe gelegene Neuschwanstein erkennen.
Dieses gehört mit dem nicht weit entfernten Schloss
Hohenschwangau zu den `Märchenschlössern`
König Ludwigs. Der König wurde aufgrund seiner
hohen finanziellen Ausgaben letztlich entmündigt
und starb unter ungeklärten Umständen im
Starnberger See. Den Menschenmassen nach zu
urteilen, die wir an den Schlössern vorfinden, scheint
sein träumerhaftes Leben auch heute noch auf
viele eine gewisse Faszination auszuüben.
Historie lässt sich auch in der Füssener Altstadt
spüren, denn auch Füssen weist eine mehr als
2000jährige Geschichte auf und verfügt noch über
einen spätmittelalterlichen Stadtkern. Für uns ist
die Stadt Anlass, Rückschau auf mehr als 450 km
Strecke zu halten mit all ihren – im wahrsten Sinne
des Wortes - „Höhen und Tiefen“ und unsere
Eindrücke noch einmal Revue passieren zu lassen.
Wir genießen das Gefühl, angekommen zu sein
und einfach einmal die Füße hochlegen zu können.
Bis zur nächsten Tour….

เ ล ่ ม ที่ 2 5
„D-Bildung“
จากพยาบาลไอซียู สู่คนดูแลผู้สูง
อายุ ในสวิตเซอร์แลนด์
ฉันตัง้ ใจว่า ในประเทศทีย่ ้ายมาอยู่ใหม่
ฉันจะท�ำงานตามที่เรียนจบ และมี
ประสบการณ์กว่า 16 ปี แต่แล้วก็เปลีย่ น
ใจ ลดสถานะมาท�ำงานที่ต�่ำกว่าวุฒิ
อยากจะเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครมีชะตา
ชีวติ คล้าย ๆ กัน จะได้ปรับตัวและท�ำใจ
ได้งา่ ย ว่าไม่ใช่แค่เราทีเ่ รียนจบด้วยวุฒิ
สูง ๆ จากเมืองไทย แล้วเลือกท�ำงาน
ทีต่ ำ�่ กว่าวุฒิ เงินก็นอ้ ยกว่า สถานะทาง
สังคมก็ไม่มากเท่า แต่ด้วยเหตุใด ฉัน
ถึงท�ำ น่าสนใจไหมคะ หากสนใจติดตาม
อ่านได้ในดี ฉบับหน้าค่ะ

การเตรียมความพร้อมส�ำหรับอนาคตนัน้ เป็นเรื่องส�ำคัญ ระบบโรงเรียนในสวิ
สแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ โดยเฉพาะเมื่อเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 8 หรือ
9 ยังมีชั้นประถมปีที่ 10 เป็นตัวเลือกให้เด็กได้คิดทบทวน และมีเวลาในการ
ตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสายไหนต่อไป จะเลือกสายอาชีพ หรือสายสามัญ จะ
เข้ามหาวิทยาลัยโดยตรง หรือจะฝึกงานก่อนที่จะเรียน เส้นทางส�ำหรับอนาคต
มีให้เลือกหลายเส้นทาง...
O Porto / Porto
เมืองเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองมั่งคั่งในวันเก่า ๆ ที่ผ่านไปหลาย
ร้อยปีเมืองนี้ มีความโดดเด่นอย่างมากในด้านศิลปกรรม
กระเบื้องบนฝาผนังของอาคารบ้านเรือนเก่า ๆ และผนัง
โบสถ์วหิ าร ทีท่ งั้ เก่าแก่หลากสีและหลายลวดลาย สัมผัสได้
ถึงร่องรอยของความงดงาม และรุ่งเรืองของอดีต ที่สะดุด
ตามาก ๆ ก็คือกระเบื้องสีฟ้าน�้ำทะเลและท้องฟ้าสีสวย กับ
ภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องตามฝาผนังในอาคารของสถานี
รถไฟ São Bento ดูงดงามและน่าสนใจ ... น่าไปเที่ยวนะคะ

เมืองไหนที่น่าอยู่บ้าง จะอยู่เมืองไหนดีในเยอรมนี
เมือ่ เดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา สถานีโทรทัศน์ทสี่ องของเยอรมนี
(ZDF) ได้เผยแพร่ผลการส�ำรวจคุณภาพชีวิตในเมืองและ
เขตต่าง ๆ ในเยอรมนี จัดอันดับคุณภาพชีวติ ของแต่ละเมือง
ซึง่ อาจถือเป็นตัวชีว้ ดั ความน่าอยู่ในแต่ละเมืองก็ว่าได้ ZDF
จัดอันดับอย่างไร อะไรที่เป็นเกณฑ์บ่งบอกว่า เมืองไหนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เมืองไหนดีน้อย เมืองที่เราพ�ำนักอยู่จัดอยู่
ในล�ำดับความน่าอยู่ท่เี ท่าไร สนใจติดตามได้ใน นิตยสารดี
ฉบับที่ 25/2018 นะคะ

“พนักงานขับรถประจ�ำทาง - ยิม้ สยาม”
เนือ่ งจากคุณปู่ คุณพ่อและพีช่ ายท�ำงาน
เป็นพนักงานขับรถประจ�ำทางในเมือง
ไทย คุณมนฤดี เอาอิงเงอร์(ต้อม)จึงไป
ลองสมัครเป็นพนักงานขับรถประจ�ำ
ทางMVG(Münchner Verkehrsgesellschaft
mbH) และเธอก็ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน
ผู้สมัครหลาย ๆคน ให้เข้าฝึกฝนงาน
อาชีพนี้ ปัจจุบันนี้เธอส�ำเร็จการเรียน
และฝึกฝนเป็น “พนักงานขับรถประจ�ำ
ทาง” และท�ำงานที่ MVG ในมิวนิก
นิตยสารดีมโี อกาสได้พูดคุยกับคุณมน
ฤดี ถึงจุดเริม่ ต้นทีเ่ ธอเลือกเรียนอาชีพ
นี้ และความยากง่ายในการท�ำงาน เรา
จะน�ำมาเล่าในฉบับหน้าค่ะ
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