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เวลาผ่านไปรวดเร็วเผลอนิดเดียวสิ้นเดือนพฤษภาคม 

เข้าเดอืนมถิุนายนแล้ว ซึ่งก็หมายถงึว่า เวลาผ่านไปครึ่ง

ปีแล้ว หลายคนอาจบอกว่า ยงัไม่ได้ท�าอะไรเลย ไม่เป็นไร

ค่ะ หากรู้ว่ายังไม่ได้ท�าอะไรก็เริ่ม ๆ กันได้ค่ะ ฉบับนี้ก็มา

พร้อมกบัลมร้อน บางวันร้อนเกอืบเท่ากบัประเทศไทยเลย

ที่เดยีว ทัง้ ๆ ที่ตามปฏทินิแล้วต้องเป็นวันที่ 21 มถิุนายน 

ถงึจะเริ่มฤดูร้อน จะบอกว่า เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง

ของภูมอิากาศ หรอื climate change ได้ไหม ก็น่าจะได้นะ

คะ เราคงต้องตระหนักถึงภาวะโลกร้อน และต้นเหตุกัน

แล้วมังคะ และช่วยกันป้องกันเท่าที่ก�าลังจะม ีเพื่อให้โลก

นี้น่าอยู่ และอากาศไม่วปิรติไปมากกว่านี้

เราให้หวัข้อของ นติยสารด ีฉบบันี้วา่ D-Familie วา่ดว้ย

ประเด็น ครอบครัว ก็คงต้องเริ่มด้วยเรื่องเกี่ยวกับลูก 

ประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่คนมีคุณภาพ มี

ระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ก็มาจากอบรมสั่งสอน พ่อบ้าน

เยอรมันก็เลยไปค้นคว้ามาว่า คนเยอรมันเขาเลี้ยงลูกกัน

อย่างไร จะเหมอืนหรอืต่างจากการเลี้ยงของคนไทยอย่างไร

ต้องเข้าไปอ่านดูนะคะ อ่านการเลี้ยงลูกอย่างเยอรมันไป

แล้ว ในฐานะที่เราเป็นคนไทยอยู่ต่างแดน เราก็คงอยาก

ถ่ายทอดอะไรที่เป็น “ไทย” ให้แก่ลูก ๆ บ้าง สิ่งที่บ่งบอก

ได้อย่างชัดเจนถึงความเป็น “ไทย” ก็คือภาษาไทย ช่วง

หลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยในเยอรมน ี รวมทัง้ในประเทศ

อืน่ ๆ  ในยโุรปให้ความสนใจกบัการสอนภาษาไทยกนัมาก 

โดยเฉพาะการสอนให้แก่เด็กไทย จะเห็นได้จากจ�านวน

โรงเรยีนสอนภาษาไทยที่ก่อตัง้ขึ้นในหลากหลายพื้นที่ ใน

นิตยสารดีฉบับนี้ ครูปูนิ่ม โรงเรียนกอไก่เพื่อเด็กไทยใน

เยอรมน ี จะมาเล่าสู่กันฟัง (อ่าน) ถงึหลักการสอน การ

ฝึกทักษะภาษาไทยแก่เด็ก ๆ ค่ะ อย่างไรก็ตามการเรยีน

การสอนภาษาไทยในระบบโรงเรียนเป็นตัวเลือกหนึ่งใน

การสอนเด็ก (ลูก) ให้รู้จัก เข้าใจ และพูด (อาจจะต่อด้วย

อ่าน และเขยีน) ภาษาไทย เป็นตัวเลอืกภายนอกที่เห็นได้

ชัดเจน แต่จรงิ ๆ  แล้วยังมตีัวเลอืกที่ส�าคัญอกีตัวหนึ่ง นั่น

คอื แม่ และพ่อไทย นั่นเอง ที่อาจถอืว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ในการพดูภาษาไทยระดบัเบื้องต้น เพราะพดูไทยมาตัง้แต่

เกดิ นติยสารดจีงึขอน�าเสนอ “ครแูม่” แนวคดิ แนวปฏบิตัิ

ในการสอนภาษาไทยให้ลูก อะไรคือ ครูแม่ วิธีการเป็น

อย่างไร เปิดเข้าไปอ่านกันค่ะ

คอลัมน์ที่จะขาดไม่ได้ในนิตยสารดีก็คงเป็นคอลัมน์

กฎหมาย ฉบับนี้เมื่อเป็นเรื่องครอบครัว เราก็มาว่าคุยกัน

ด้วยเรื่องของการสืบมรดกทั้งตามกฎหมายเยอรมันและ

สวสิ ใครเป็นทายาททางธรรม ใครไม่ใช่ ใครจะได้มรดก

อะไร เท่าไร รู้ไว้ใช่ว่านะคะ อกีเรื่องที่ควรรู้ก็เรื่องสวย ๆ 

งาม ๆ  มาอ่านข้อควรระวงัในการใช้ซลิโิคนเสรมิความงาม

กันค่ะ แล้วก็เชิญชวนกันท่องเที่ยวฉบับนี้ท่องเที่ยวกัน

ใกล้ ๆ ไป ถนนโรมันตกิทางใต้ของเยอรมน ีกับซ�าเหนอื

ในประเทศเพือ่นบ้านของไทย ประเทศอะไรต้องเข้าไปอ่าน

ค่ะ และใครที่คิดจะพาลูก ๆ ไปเที่ยว โยทะกา เขามีข้อ

แนะน�าจากประสบการณข์องตนเองทีม่กัจะหอบหิ้วลกูตะ

รอน ๆ ไปไหนต่อไหนด้วยมาฝากค่ะ ส่งท้ายกันนิดด้วย

แฟชั่นไร้กาลเวลา อ่านแล้วคุณผู้อ่านจะเหมือนบก.ไหม

นะที่ต้องไปเปิดดูตู้เสื้อผ้าตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่า ของฉันก็

พอเข้าข่าย

ดฉินักห็วังเช่นเคยในทกุ ๆ  ฉบบัว่า นติยสารด ีจะสามารถ

น�าสิง่ด ีๆ  มาใหผู้อ่้าน และแน่นอนค่ะ หากท่านมคี�าแนะน�า

ใด ๆ กองบก.ยนิดนี้อมรับด้วยความยนิดี

บก. บอกกล่าว
สวัสดคี่ะท่านผู้อ่านนติยสารด ี

พัทยา เรอืนแก้ว
ต้นมถิุนายน 2561 (2018)
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ทอดน่องท่องซ�าเหนือ
เรื่องและภาพ: เกตุ พิทยากรศิลป์

ผมได้รบัมอบหมายให้ไปท�าภารกจิทีเ่มอืงซ�าเหนอื เมอืงหลวงของแขวง
หวัพนั สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว ) จงึถอืโอกาส
เดนิทางไปแบบแบก็แพคคนเดยีวสบายใจ  อนัทีจ่รงิการเดนิทางไปเมอืง
ซ�าเหนือซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสปป.ลาวติดกับ
ชายแดนเวียดนามสามารถใช้บริการเที่ยวบินของสายการบินลาวเดิน
อากาศ (Lao Skyway) บนิตรงจากสนามบนิวตัไต นครหลวงเวยีงจันทน์
ไปลงทีส่นามบนินาทอง เมอืงซ�าเหนอืกไ็ด้ ใช้เวลาเดนิทางเพยีงแค่หนึง่
ชั่วโมงครึ่งเอง เพยีงแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่เมอืงซ�าเหนอืเสยีทเีดยีว
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วันที่ไปถึงเวียงจันทน์นั้นผมมีธุระหลายเรื่องที่ต้องท�าให้

เสรจ็ในช่วงเช้าจงึไม่สามารถเดนิทางด้วยเครือ่งบนิซึง่มเีทีย่ว

บนิเฉพาะในตอนเช้าได้ทัน ถ้าจะรอเที่ยวบนิต่อไปก็อกีตัง้ 2 

วนั ผมจงึเหลอืแค่ทางเลอืกเดยีวคอืรถทวัร์ วนันัน้ก่อนเทีย่ง

นดิ ๆ  จงึแวะไปดตูัว๋รถทัวร์ที่สถานขีนส่งผู้โดยสารสายเหนอื

ด้วยความเข้าใจเอาเองว่ารถทัวร์ส่วนใหญ่น่าจะออกเวลา

เยน็ถงึค�า่ และไปถงึจุดหมายในตอนเชา้ แต่พอไปถงึช่องขาย

ตัว๋ก็เหน็ป้ายเวลาเดนิรถตดิไว้ ในวันนัน้มรีถไปเมอืงซ�าเหนอื

เหลอืแค่ 2 เที่ยวซึ่งเป็นรถเตยีงนอน ก�าหนดออกตอนบ่าย 

2 โมง และรถธรรมดาออกเวลา 5 โมงเย็น สอบถามคนขาย

ตัว๋กร็ูว่้าจากเวยีงจนัทน์ถงึเมอืงซ�าเหนอืระยะทางเกอืบ 700 

กโิลเมตร ใช้เวลาเดนิทาง 18 ชั่วโมง ผมจงึตัดสนิใจเดนิทาง

กับรถนอนแต่ก็ต้องเร่งรีบกลับเข้าเมืองไปท�าธุระให้เสร็จ 

และเก็บข้าวของสมัภาระตา่ง ๆ  เพือ่กลบัมาขึ้นรถให้ทันตอน

บ่ายสอง  แม้จะต้องกระหดืกระหอบจดัการทกุอย่างให้เสรจ็ 

แต่ก็มคีวามสุขทุกครัง้ที่ก�าลังจะได้ออกเดนิทาง

- ท่องเที่ยว -

สุดยอดการเดนิทางกับรถเตยีงนอนระดับวไีอพี

ก่อนบ่ายสองเล็กน้อยผมก็มายืนอยู่ที่ชานชาลาตรงช่อง

จอดรถโดยสารไปซ�าเหนอื มผีู้โดยสารส่วนหนึง่มารอขึ้นรถ

กนัอยู่ก่อนแล้ว ผมส่งกระเป๋าให้พนกัเอาใส่ไว้ใต้ท้องรถแล้ว

ยังพอมเีวลาเหลอื จงึออกไปเดนิส�ารวจสถานขีนส่ง ไปยนื

อ่านป้ายเพื่อส�ารวจดูว่ามีรถโดยสารวิ่งไปถึงไหนบ้าง เผื่อ

วันหลังจะได้มาใช้บริการ มีน่าสนใจหลายเส้นทางเลยครับ 

โดยเฉพาะเส้นทางเดนิรถระหว่างประเทศออกจากเวยีงจนัทน์

ไปคุนหมงิ และเวยีดนาม แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาเดนิทางกี่

ชั่วโมง คดิในใจว่าเมื่อไรที่ไม่รบีร้อนนักและไม่ตดิภารกจิคง

หาโอกาสมาลองใช้บรกิารแน่นอน

ตอนนี้ผู้โดยสารเริ่มทยอยขึ้นรถกันแล้ว ถ้าเป็นรถทัวร์

เมืองไทยเราก็คงเดินขึ้นกันไปตามปกติ แต่การโดยสารรถ

เตยีงนอนทีล่าว ผู้โดยสารทกุคนต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นรถ

ครบั เดก็รถจะน�ากล่องกระดาษฟกูมาปูรองทีห่น้าประตทูาง

ขึ้นรถพร้อมกับแจกถุงพลาสติกให้คนละใบเพื่อใส่รองเท้า

ของเราหิ้วขึ้นรถไปด้วย  ผมว่าเป็นความคิดที่ดีนะ เพราะ

ทางเดนิบนรถก็ปูด้วยเบาะนิ่ม ๆ  เดนิสบายเท้า ส่วนบรเิวณ

ทีน่ัง่ซึง่ปรบัเอนเกอืบราบมสีองชัน้ ไม่สามารถปรบัเป็นทีน่ัง่

ได้ ถ้าขึ้นไปแล้วต้องโดนบงัคบัเอนนอนอย่างเดยีว ทีน่ัง่กว้าง

พอดตีัว ถ้านั่งสองคนอาจจะรู้สกึอดึอัด แต่วันนัน้ผู้โดยสาร

ไม่เต็ม ผมจงึได้นั่งคนเดยีวชัน้บน  นับเป็นความสบายอย่าง

ที่สุดเพราะสามารถเหยียดแขนเหยียดขาได้เต็มที่คนเดียว

และหน้าต่างก็ยังกว้างมองววิได้ถนัดชัดเจนอกีด้วย 

รถออกจากสถานีขนส่งเวียงจันทน์มาได้ประมาณสอง

ช่ัวโมงก็จอดให้ผูโ้ดยสารลงไปเข้าห้องน�้า เดก็รถตะโกนบอก

ว่าไม่ต้องเอารองเท้าลงมา ตอนแรกกแ็ปลกใจว่าท�าไมไม่ให้

ใส่รองเท้าเข้าห้องน�า้ แต่พอเดนิลงมากเ็หน็รองเท้าแตะหลาย

สบิคู่กองรวมอยูใ่นเข่ง ให้ผูโ้ดยสารเลอืกใส่ลงจากรถ รองเท้า

ของเราก็จะไม่เปียก ไม่เปื้อนฝุ่นหรือเปื้อนดิน ไม่ต้องเอา

ออก และเอาใส่กลับไปในถุงพลาสติกให้วุ่นวาย พอจะขึ้น

รถก็ถอดรองเท้าคนืไว้ในเข่ง ผมว่านี่เป็นการแก้ปัญหาที่น่า

รักมากครับ
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- ท่องเที่ยว -

เราเดินทางต่อมาได้อีกสักชั่วโมง เมฆก็ก่อตัวเป็นกลุ่ม

ก้อนขนาดใหญ่ฉาบฉายด้วยแสงอาทติย์สทีอง ภูมปิระเทศ

เริม่เปลีย่นจากทีร่าบกลายเป็นเขตเทอืกเขารปูร่างแปลกตา 

ภาพนอกหน้าต่างขณะนัน้ท�าให้ผมไม่อาจละสายตาไปทีอ่ืน่

ได้เพราะมุมมองที่เปลี่ยนไปตามโค้งถนนขณะที่รถทัวร์วิ่ง

ผ่านไป เป็นความสวยทีไ่ม่ซ�า้กนัเลย ในทีส่ดุก่อนทีแ่สงสดุท้าย

ของวันจะลับหายไปไม่นาน เราก็เดินทางมาถึงเมืองกาสี

จุดจอดพักส�าหรับกนิมื้อเย็น อาหารมื้อเย็นแบบง่าย ๆ  ของ

ผมคือผัดวุ้นเส้นกับไข่พะโล้จากนั้นก็ตบท้ายด้วยเบียร์ลาว

เย็น ๆ  สองกระป๋องพอให้หลับสบาย 18 ชั่วโมงจะได้รู้สกึไม่

นาน ระหว่างการเดินทางในคืนนั้นรถจะจอดแวะให้เราเข้า

ห้องน�า้ทุกสองชั่วโมง ตามปั๊มน�า้มันบ้าง ร้านค้าบ้าง หรือ

รมิชายป่าข้างถนนบ้างแลว้แต่ว่าจงัหวะนัน้เราก�าลงัเดนิทาง

ผ่านชุมชนหรอืป่าเขา 

ตกดกึรถทัวร์ยงัคงวิง่ลดัเลาะไปตามถนนคดโค้ง  ผู้โดยสาร

บนรถส่วนใหญ่หลับกันหมดแล้ว บรรยากาศจึงค่อนข้าง

เงียบ แต่ยังมีเพียงเสียงเพลงทั้งไทยและลาวแว่วมาเบา ๆ 

จากที่นั่งคนขับ ทุกครัง้เมื่อผมลมืตาตื่นขึ้น ผมจะมองออก

ไปนอกหน้าต่างรถ คนืนัน้เป็นคนืข้างแรม ท้องฟ้าสดี�าสนทิ

จึงถูกประดับประดาไปด้วยกลุ่มดาวระยิบระยับมากมาย

มองเห็นชัดเจนแม้น่ังอยู่บนรถที่ก�าลังวิ่ง ผมกระชับผ้าห่ม

เพราะรู้สึกว่าอากาศเย็นลง จากนั้นก็นอนมองดวงดาวที่

กะพรบิทักทายจนหลับไปตอนไหนไม่รู้ตัวจรงิ ๆ มารู้สกึตัว

อีกครั้งตอนที่รถจอดให้เข้าห้องน�้า ซึ่งขณะนั้นเป็นเวลา 6 

โมงเช้าแล้ว ท้องฟ้าสว่างเห็นบรรยากาศโดยรอบได้ชัดเจน 

อกีเพยีงสองชั่วโมงเท่านัน้ก็ถงึจุดหมาย ได้นอนเหยยีดยาว

ราวกบัผูโ้ดยสารชัน้นกัธรุกจิจงึท�าให้เดนิทางไม่อ่อนเพลยีมาก

สบายดซี�าเหนอื

ก่อน 8 โมงเช้าเลก็น้อย รถกจ็อดสนทิทีส่ถานขีนส่งผู้โดย

สารเมอืงซ�าเหนอื ผมเดนิลงมาจากรถ และยนืตัง้สตสิักพัก

ก่อนจะเดินไปยังช่องจ�าหน่ายตั๋วเพื่อสอบถามข้อมูล และ

จองตัว๋รถไปยังเมอืงหลวงพระบาง จุดหมายที่ต้องเดนิทาง

ต่อในอกี 3 วันข้างหน้า แต่คนขายตัว๋บอกว่าไม่สามารถขาย

ตั๋วล่วงหน้าให้ได้เพราะในวันเดินทางไม่แน่ใจว่าจะเป็นรถ

ทวัร์หรอืรถตู้ ให้กลบัมาซื้อตัว๋ก่อนรถออกในวนัเดนิทางเลย 

ก็คงตามนัน้ครับ ด้วยความที่มเีวลาเหลอืเฟือ มาถงึแล้วไม่

ได้รบีร้อนจงึยนืดแูผนทีเ่มอืงซ�าเหนอืแล้วกเ็ดนิดปู้ายโฆษณา

ต่าง ๆ อาท ิรถแท็กซี่ บรกิารทัวร์ และประกาศต่าง ๆ ที่ตดิ

ไว้ทีส่ถานขีนส่งเผือ่จะได้ข้อมลูการเดนิทางท่องเทีย่วมาบ้าง

สกัพกัใหญ่ ๆ  กม็เีดก็หนุ่มเดนิตรงเข้ามาหา ผมจ�าได้ทนัที

ว่าเป็นผู้โดยสารทีน่ั่งรถมาคนัเดยีวกนั แล้วกน่ั็งอยู่ด้านหลงั

ผมเอง คงเห็นผมดูเก้ ๆ กัง ๆ เดนิไปเดนิมา น้องจงึเข้ามา

ถามผมว่าจะไปไหนต่อ ผมกบ็อกไปว่าจะเข้าไปในเมอืง หนุม่

น้อยผู้หวังดีก็บอกว่า รถเข้าเมืองเพิ่งจะออกไปเมื่อสักครู่

นี่เอง

“หรอืพี่จะเดนิไปก็ได้ครับ เมอืงอยู่ใกล้แค่นี้เอง ลงเนนิไป

ก็ถึงแล้ว” เด็กหนุ่มแนะน�าเพิ่มเติม ผมขอบอกขอบใจเจ้า

หนุ่มนั่น และสนใจอยากเดนิไปอยู่เหมอืนกันจงึเดนิไปดูตรง
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ทางออกว่าเส้นทางทีต้่องเดนิลงเขาไปนัน้ว่าเป็นอย่างไรเพือ่

ประเมนิก�าลงั ปรากฏว่าผมมองไม่เหน็เมอืงซ�าเหนอืเลย เหน็

แต่เส้นทางทีท่อดไกลลงเขาไปเบื้องล่าง บา้นเรอืนผู้คนกไ็ม่ม ี

ผมตดัสนิใจเรยีกรถสองแถวเลก็ลงไปในราคาเหมา 100 บาท 

ระหว่างทางทีน่ัง่รถลงมายงัไม่ถงึตวัเมอืงด้านล่างด้วยซ�้า ผม

คดิว่าทางแบบนี้ไม่น่าจะเดนิมาได้นะแม้จะเป็นระยะทางเพยีง

ไม่กี่กิโลเมตรแต่ถ้าเดินลงมาพร้อมกระเป๋าหนัก ๆ กลาง

แดดเปรี้ยง ๆ ก็คงจะแย่เหมอืนกัน เจ้าหนุ่มนั่นพูดว่า “ใกล้

แค่นี้” ราวกับว่าเดินไปแค่หัวมุมถนน ดีนะที่ไม่หลงกลมัน 

อย่าให้เจออกีครัง้นะจะพาเดนิสัก 20 กโิลเมตร 

รถสองแถวเล็กแบบที่บ้านเราเรียกรถกะป๊อหรือที่ลาว

เรยีกรถตุ๊กตุ๊กพาผมมาถงึรมิแม่น�า้ซ�า ย่านที่มโีรงแรมที่พัก

ให้เลือกมากมาย ผมไม่ได้จองที่พักมาเพราะในเว็บจอง

โรงแรมออนไลน์ชื่อดังอย่าง booking.com และ agoda มี

ที่พักให้เลอืกเพยีงแค่  2 – 3 แห่งเท่านัน้ ผมจงึตัดสนิใจมา

เลอืกทีพ่กัเองทีน่ีด่กีว่า ผมเลอืกพกัทีโ่รงแรมซ�าเหนอื เพราะ

เหน็จากภายนอกว่าเป็นโรงแรมทีย่งัมสีภาพใหม่จงึเข้าไปขอ

ดูห้อง ห้องก็พออยู่ได้นะ เป็นห้องตดิแม่น�า้ และมรีะเบยีงให้

ออกมายนืชมววิรมิน�า้ได้อกีด้วย ราคาห้องพกัคนืละ 100,000 

กบี หรอืประมาณ 400 บาท เป็นห้องพัดลมแต่อากาศด ีไม่

ร้อน และนอนสบาย เป็นโรงแรมสไตล์บ้าน ๆ ที่เจ้าของก็

รับแขกไป ลกูเลก็เดก็แดงกเ็ล่นกันไป ร้องไห้กระจองอแงกนั

บ้าง แต่ห้องพักบรเิวณชัน้ 2 ก็สะอาดและเงยีบสงบดี

เมอืงแห่งกาแฟหายาก

ความตั้งใจของผมคือหลังจากได้ห้องพักในโรงแรมแล้ว 

ก็จะอาบน�า้อาบท่าให้สดชื่นพร้อมลุย โดยเป้าหมายส�าคัญ

ทีส่ดุในเวลานัน้กค็อืหากาแฟหอม ๆ  กระตุ้นสมองให้ตืน่เสยี

หน่อย หลังจากอาบน�า้เสร็จก็พุ่งตรงไปที่ตลาด ในใจคดิว่า

แม้จะเป็นเวลาสายแล้ว ตลาดคงเริม่วาย แต่กไ็ม่เป็นไร พรุ่ง

นี้เช้าอีกวันผมยังมีโอกาสมาเดินชมตลาดเช้าของซ�าเหนือ 

แต่วันนี้อยากใช้ชีวิตช้า ๆ น่ังจิบกาแฟสดที่ร้านกาแฟเก๋ ๆ  

รมิแม่น�า้ซ�า ชมวถิชีวีติผู้คนที่เดนิผ่านไปมา แต่มารู้ว่าภาพ

เหล่านั้นคือมโนภาพล้วน ๆ ก็ตอนที่ผมเดินวนอยู่ละแวก

ตลาดหลายรอบ เดนิเข้าตรอกซอกซอย เดนิเลาะรมิน�า้ทัง้

สองฝ่ัง แล้วกว็นเข้ามาในตลาดอกีท ีแล้วก็สิ้นสุดความอดทน 

ตรงเข้าไปถามแม่ค้าว่า “มฮี้านกาเฝ่สดแถวนี้บ่”  แม่ค้ามอง

หน้าข�า ๆ แล้วก็บอกว่า “แถวนี้บ่ม ีมแีต่กาเฝ่กระป๋อง” ผม

ก็ถามต่อว่าจะหากาแฟสดกินได้ที่ไหน แม่ค้าบอกว่าไม่มี

หรอก แต่ลองไปถามดตูามเกสต์เฮาส์กไ็ด้ ผมจงึเดนิลดัเลาะ

ไปตามเกสต์เฮาส์ในละแวกนัน้จนเหงื่อแตกซกิ ๆ แต่ก็ไม่มี

ทีไ่หนขายกาแฟสด  แม้ว่าจะลดความหวังลงมาเป็นแค่กาแฟ

โบราณก็ยังหากินไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรผมก็ไม่ขอกินกาแฟ

กระป๋องโดยเดด็ขาด ยอมลงแดงตายตรงนัน้ดกีว่า คอกาแฟ

คงเข้าใจความรู้สึกนี้กันนะครับ แต่ท้ายที่สุดผมก็เลิกล้ม

ความพยายาม เปลี่ยนใจไปหาเฝอกินดีกว่า พอกลับมาถึง

โรงแรมกถ็ามเจ้าของโรงแรมว่าจะหากาแฟกนิทีไ่หนได้บ้าง 

เจ้าของโรงแรมกบ็อกว่าต้องไปร้านกาแฟเวยีดนาม แต่สาย

แล้วคงจะปิด วันนี้คงไปไม่ทัน ก็ยังดีที่พอจะมีความหวัง

ส�าหรับวันพรุ่งนี้ ผมเริ่มคิดแล้วว่าซ�าเหนือเป็นเมืองแห่ง

กาแฟหายาก ไม่ใช่สติ้องบอกว่าเปน็เมอืงที่หากาแฟยากน่า

จะตรงกว่าครับ
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ทอดน่องท่องซ�าเหนอื

จากห้องพกัผมสามารถมองเหน็ประตมิากรรมกลางสามแยก

ที่เรียกว่า “แก้วหลักเมือง” ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซ�า

เหนือที่ใครเห็นก็ต้องจดจ�าได้ พอแดดร่มลมตกผมก็เดินออก

จากโรงแรมเพื่อไปชมประติมากรรมที่ตั้งอยู่กลางสามแยกซึ่ง

มีลักษณะเป็นเสาปูนสี่เสา แต่ละเสาก่อขึ้นไปเป็นรูปทรง

สามเหลี่ยม บนยอดสุดเป็นลูกแก้วสะท้อนแสงเป็นประกาย

ระยบิระยับ ใกล้ ๆ กันตรงรมิก�าแพงก็เป็นงานประตมิากรรม

ภาพนนูต�า่แสดงเรือ่งราวการต่อสูร้ะหว่างทหารลาวกบัอเมรกินั 

ผมหยุดถ่ายรูปไม่นานนักเพราะเริ่มเห็นเมฆด�าลอยใกล้เข้ามา

จงึตัดสนิใจเดนิต่อเข้าไปในเมอืง 

ผมใช้เวลาเดนิมาไม่นานมากกม็าถงึใจกลางเมอืงซึง่เป็นสนาม

กฬีาและสวนสาธารณะ เข้าใจว่ารฐับาลเวยีดนามมาสร้างไว้ให้ 

เพราะตัง้ชื่อว่าสวนอทุยานมติรภาพหวัพนั – กวางนนิห์ ในเวลา

เย็นแบบนี้มคีนมาออกก�าลงักายกนัมากพอสมควร ส่วนใหญ่ก็

วิ่งรอบสวนสาธารณะ ส่วนเด็ก ๆ  ก็เตะฟุตบอลกันอยู่ในสนาม

กฬีา ที่สวนอุทยานมติรภาพมรีูปปั้นของชนเผ่าต่าง ๆ  แต่งกาย

ในชุดประจ�าเผ่า จัดวางอยู่ทั่วทัง้อุทยาน เป็นการบอกว่าแขวง

หวัพันเป็นทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนกลุ่มน้อยซึง่มมีากกว่า 20 เผ่า ทัง้

ลาวลุ่ม ม้ง ขะมุ ไตลื้อ ไตเหนอื ไตด�า ไตแดง ไตขาว ไตน้อย 

และอกีมากมาย เดนิชมก�าลังเพลนิ ๆ  ตาของผมก็มาสะดุดกับ

ภาพแท่งหนิจ�าลองขนาดใหญ่ 7-8 แท่งซึ่งคาดว่าน่าจะท�าจาก

ไฟเบอร์กลาสตั้งเรียงกันอยู่กลางสวนอุทยาน อุทยานหินตั้ง

คงจะเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และจุดท่องเที่ยวของ

แขวงหวัพนัซึง่อยูห่่างจากเมอืงซ�าเหนอืไปประมาณ 60 กโิลเมตร

ตอนที่ผมออกไปเดินหาร้านกาแฟในตอนสาย ๆ ผมสังเกต

เหน็วัดแห่งหนึง่ตัง้อยู่บนเนนิเขาเตี้ย ๆ  อยู่ห่างออกไปจากเมอืง

ไม่ไกลในระยะเดนิถงึ ผมถามทางไปวดัจากคนในละแวกนัน้ ใน

ทีส่ดุผมกเ็ดนิมาจนเจอบันไดทางขึ้นไปยงัวดั ขณะทีพ่ระอาทติย์

เริ่มคล้อยต�่าผมก็รีบสาวเท้าเดินไปตามขั้นบันไดซึ่งไม่ได้นับว่า

กี่ขั้น แต่เป็นทางที่เดินสะดวกสบาย ไม่สูงชันมากนัก ผมถาม

ชาวบ้านแถวนัน้ว่าจะขึ้นไปถงึวดัแล้วลงมาก่อนทีจ่ะมดืไหม ชาว

บ้านบอกว่ามเีวลาเหลอืเฟือ ในขณะทีส่าวเท้าขึ้นไปกเ็ริม่มกีลุ่ม

คนเดนิสวนลงมาบ้าง แต่กย็งัมวียัรุน่หนุม่สาวเดนิกนัขึ้นไป ก่อน

ถึงลานวัดด้านบนมีศาลาเล็ก ๆ ตั้งอยู่ เป็นจุดชมวิวตัวเมือง
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ซ�าเหนือที่สวยงามมาก สามารถมองเห็นอาคารบ้านเรือน

หลากสสีนั ลกัษณะสิง่ปลูกสร้างมองดแูล้วคล้ายกบัเวยีดนาม 

อาจเป็นเพราะได้รับอทิธพิลมาแต่ครัง้ที่เคยตกเป็นเมอืงขึ้น

ของเวียดนามในประวัติศาสตร์มาจนปัจจุบันก็มีชายแดน

ตดิต่อกับเวยีดนาม จงึมคีนเวยีดนามเข้ามาตัง้รกรากท�ามา

หากนิอยู่ที่เมอืงซ�าเหนอืไม่น้อย

เมื่อเก็บภาพเมืองซ�าเหนือจากมุมสูงเรียบร้อย ผมก็เดิน

เข้าไปในบริเวณวัด เห็นป้ายเขียนเอาไว้ว่า „วัดสีบุนเฮือง 

ไซยะราม“ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วเสร็จเมื่อปี 2013 

นี่เอง แต่ได้อัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่เคารพบูชา

ของชาวหัวพันมาจากวัดโพไซซะนะรามมาประดษิฐานที่วัด

แห่งนี้ ผมชมวัดโดยรอบจนเริ่มมืดจึงเดินกลับลงมาเพื่อหา

ร้านอร่อย ๆ ส�าหรับมื้อเย็น 

ผมเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย สุดท้ายก็มาเจอ

โซนร้านอาหารปิ้งย่างซึ่งมปีระมาณ 3 – 4 ร้าน ตรงข้ามกับ

ห้องว่าการแขวงหัวพัน ร้านเหล่านี้ก�าลังย่างหมูย่างเนื้อกัน

ควันโขมงอยู่หน้าร้าน คนลาวนยิมกนิหหูมกูบันมหมยู่าง แต่

นัน่ไม่ใช่ของโปรดของผม ผมจงึสัง่หมยู่างธรรมดาซึง่เป็นหมู

ติดมันดูคล้ายหมูกรอบมากกว่ามาหนึ่งชุด ซึ่งมาพร้อมผัก

สดสารพัดอย่าง เท่าที่รู้จักก็มใีบชะพลู สะระแหน่ ผักช ีแล้ว

ก็ผักพื้นเมอืงอกี 2 – 3 อย่างที่ผมคุ้นเคยแต่ไม่เคยคดิจะจ�า

ชือ่ นอกจากนัน้ยงัมขีนมจนีมาให้อกีจาน แต่สิง่ทีส่ร้างรสชาติ

ให้แก่ของทกุอย่างบนโต๊ะกค็อืน�้าจิ้มทีก่ลมกล่อมหอมก�าลัง

ด ี น�า้จิ้มมลีักษณะคล้ายกับน�า้จิ้มสุกี้แต่ก็ไม่ได้มรีสจัดเท่า 

หรืออาจจะคล้ายกับน�้าเมี่ยงค�าแต่ก็ไม่หวาน ไม่รู้เขาเอา

อะไรมาผสมลงไปบ้างถงึได้อร่อยเช่นนี้ แต่ที่เดาไม่ยากเลย

ก็คอืผงชรูสซึง่มอียูไ่ม่มากกน้็อย เพราะหลงัจากนัน้ผมกน็อน

คอแห้งผากทัง้คนื ถอืว่าไม่เป็นไรยอมเฉพาะตอนอยู่ในลาว 

เพราะคงเป็นเรื่องที่หลกีเลี่ยงยาก ผมเคยไปกนิร้านอาหาร

ตามสั่งที่เวยีงจันทน์ ร้านนี้จะปรุงอาหารกันหน้าร้าน เวลา

เดินเข้าไปน่ังในร้านก็จะต้องเดินผ่านตรงที่เขาท�าอาหารให้

เรา บริเวณข้างกะทะที่ใช้ผัดอาหารเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ตั้ง

เรยีงวัตถุดบิ และเครื่องปรุงอาหารมากมายหลายสบิอย่าง 

แล้วผมก็เหลือบไปเห็นชามผงชูรสวางอยู่โดดเด่นกลางโต๊ะ

เพราะภาชนะที่ใส่  อย่าเรยีกว่าชามเลยดกีว่า เรยีกกะละมงั

ไปเลยก็ได้ ผมพูดกับแม่ครัวที่ก�าลังง่วนอยู่หน้าเตาว่า “ที่

ลาวนี่มีผงชูรสเยอะจังเลยนะครับ” แม่ครัวหยุดชะงักเล็ก

น้อยแล้วก็หันมาพูดกับผมด้วยสหีน้าเรยีบเฉย กระแทกน�า้

เสียงหน่อย ๆ ว่า “ก็เอาเข้ามาจากไทยน่ันแหละ” ผมยืน

เหมอืนนิง่เหมอืนตายอยูต่รงนัน้พกัหนึง่ จงึตอบกลบัไปอย่าง

หนักแน่นค�าเดยีวว่า “ครับ” แล้วก็เดนิก้มหน้าก้มตาเข้าไป

นั่งรออาหารตามสั่งในร้านอย่างสงบ
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ตลาดซ�าเหนอืเมื่ออรุณรุ่ง

รุ่งเช้าวันต่อมา เฉกเช่นกับทุกเมอืงใน สปป.ลาว สถานที่

แห่งแรกที่นึกถึงในตอนเช้าตรู่ก็คือตลาดนั่นเอง ตลาดเช้า

จะบ่งบอกถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของ

ผู้คนในแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ตลาดเช้าเมืองซ�าเหนือ

ก็เช่นเดยีวกัน จากโรงแรมที่ผมพักสามารถเดนิไปตลาดได้

สบาย ๆ โดยใช้ถนนเลียบแม่น�้าซ�าเป็นระยะทางไม่กี่ร้อย

เมตร ตลาดซ�าเหนอืในเวลาเช้าแตกต่างกับตอนสายๆ ของ

เมื่อวานที่ผมมาถงึมาก บรรยากาศที่เงยีบเหงาซมึเซากลับ

กลายเป็นคกึคัก เต็มไปด้วยผู้คนมากมายและดูมชีวีติชวีา 

ตลาดเมอืงซ�าเหนอืแบ่งออกเป็นหลายโซนทัง้โซนข้าวของ

เครื่องใช้ซึ่งจะเปิดร้านขายตลอดทั้งวันกับโซนตลาดสดซึ่ง

จะมพี่อค้าแม่ขายมาตัง้แผงขายของกันเฉพาะในตอนเช้าถงึ

ช่วงสาย ๆ  กจ็ะเริม่วาย ผมตรงมายงัโซนของสด เพราะชอบ

เดนิดพูชืผกัพื้นเมอืง แล้วก็ผูค้นทีม่าเดนิเลอืกซื้อของในตลาด

ด้วย หวัพนัเป็นแขวงทีม่ชีนกลุ่มน้อยอาศยัอยูม่ากมายหลาย

เผ่า แม้ว่าจะไม่ได้แต่งชุดประจ�าเผ่าแบบจัดเต็มออกมาเดนิ

ตลาด แต่ก็มีสัญลักษณ์อะไรหลายอย่างที่บ่งบอกที่มีของ

แต่ละคน เช่น การโพกศรีษะ ลายผ้านุ่ง หรอืแม้แต่ภาชนะ

ที่น�ามาใส่ข้าวของเครื่องใช้ที่ซื้อมาจากตลาด

ด้านในอาคารของโซนตลาดสดส่วนใหญ่จะเป็นแผงขาย

อาหารปรุงส�าเร็จที่คนลาวเรยีกว่า อาหารกนิสุก เท่าที่ผม

รู้จกัมกัคุ้นกจ็ะเป็นพวกซปุผกั ซึ่งอย่าเข้าใจผดิคดิว่าเป็นน�้า

ซุปใส่ผัก แท้จรงิแล้วมันคอืผักชนดิต่าง ๆ ที่ลวกแล้วน�ามา

คลุกรวมกันกับเครื่องปรุงบางชนิด ตลาดเช้าและเย็นแทบ

ทุกแห่งใน สปป. ลาวจะต้องมีอาหารชนิดนี้วางขาย ส่วน

รสชาตกิจ็ะแตกต่างกนัไปในแต่ละแขวงแต่ละภาค นอกจาก

นัน้กยั็งมอีาหารประเภทป้ิง หมก แล้วกพ็วกสารพัดแป้งทอด

ทั้งแบบสอดไส้หมูไส้ถั่วและแบบไม่มีไส้ซึ่งทอดกันสด ๆ 

ที่ตลาด

นอกจากด้านในตลาดแล้วบริเวณรอบนอกของตลาดยัง

มีแผงลอยขายของประเภทพืชผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตร

ต่าง ๆ  ที่หอบหิ้วกันมาจากไร่จากสวน บรรยากาศด้านนอก

ดูจะคกึคักกว่าด้านในด้วยซ�า้ ผมมาสะดุดตากับเด็กชายตัว

เล็ก ๆ ชาวชนเผ่าคนหนึ่ง อายุน่าจะแค่ 10 ขวบกว่ายนืขาย

หน่อไม้อยู่แถวนั้น นอกจากจะท�าหน้าที่เป็นพ่อค้าขายของ

แล้ว บนหลังของเด็กน้อยยังมทีารกอายุไม่กี่เดอืนผูกตดิอยู่

ด้วย คาดว่าคงต้องช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องในขณะที่ต้องท�ามา

หากนิไปด้วย เป็นภาพน่าประทับในของวันนัน้เลยทเีดยีว
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กาแฟ กาแฟ กาแฟ

หลังจากทีไ่ด้สมัผสับรรยากาศด ีๆ  ยามเช้ากบัของอร่อย ๆ  

ในตลาดเมอืงซ�าเหนอืแล้ว ผมก็ไม่วายนกึถงึกจิวัตรประจ�า

ของทุกเช้า นั่นก็คอืการดื่มกาแฟ มาซ�าเหนอืวันแรกผมอด

กาแฟไปแล้ว วันนี้ผมต้องหาคาเฟอีนส่งส่วยให้ร่างกายให้

ได้ ไม่อย่างนัน้ร่างกายจะงอแงไม่ท�าตามค�าสั่งสมอง  จาก

ข้อมลูของเจ้าของโรงแรมทีบ่อกไว้เมือ่วานนี้ ผมจงึออกตาม

หาร้านกาแฟเวียดนามร้านนั้นทันทีหลังจากเสร็จภารกิจที่

ตลาด โดยเดนิไปร้านกาแฟที่ตัง้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตลาด 

สามารถเดนิไปถงึได้ภายในเวลาไม่ถงึ 15 นาท ีแต่แสงแดด

ก่อนแปดโมงเช้าก็ท�าเอาเหงื่อออกซกิ ๆ  พอเดนิถงึหน้าร้าน

มีโทรศัพท์เข้า ระหว่างที่คุยโทรศัพท์ก็ใช้ภาษามือสั่งกาแฟ

ร้อน 1 แก้ว แล้วก็คุยต่อระหว่างรอกาแฟมาเสริ์ฟ จนกระทัง่

วางสายไปแล้วพักใหญ่ ๆ ก็ยังไม่มวีี่แววของกาแฟมาเสริ์ฟ

ที่โต๊ะ ผมก็เริ่มเอะใจว่าเด็กมันคงฟังภาษาไม่เข้าใจ ร้านก็

แปลกมาก เข้ามานั่งนี่ไม่มคีนเลยสักโต๊ะเดยีว มองไปตรงที่

เขาใช้ล้างจาน เห็นแก้วกาแฟและอุปกรณ์การกรองกาแฟ

แบบเวยีดนามกองไว้เป็นพะเนนิเทนิทกึ คาดว่าเมื่อเช้าคงมี

ลูกค้ามาใช้บริการมากมายจนล้นร้านแน่ ๆ ก�าลังจะลุกไป

ตามกาแฟ ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งคาดว่าจะเป็นเจ้าของร้าน

เดินมาที่โต๊ะ “กาแฟหมดแล้ว มีแต่เป็นแบบกระป๋องได้บ่” 

ผมนิ่งอึ้งไปนานมาก นานจนตั้งสติบอกตัวเองได้ว่าความ

รู้สึกของคนที่ผิดหวังซ�้าซากเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วผมก็เดิน

กลบัโรงแรมด้วยอาการเหงา ๆ  คล้ายคนอกหกั... เพลงมา !

เที่ยวเมอืงเวยีงไซ

“พาพี่ไปหาร้านกาแฟก่อนเลยได้ไหม” เป็นประโยคแรก

ทีผ่มพดูกบัค�าพา โชเฟอร์รถแทก็ซี ่ขณะทีเ่ปิดประตแูละก้าว

ขึ้นมานั่งด้านข้างคนขับ เขาท�าท่าครุ่นคิดอยู่สักพักก่อนจะ

ตอบว่าตอนนี้ร้านขายกาแฟน่าจะปิดหมดแล้ว แล้วก็ขับพา

ผมผ่านไปยังละแวกร้านเดิมที่ผมไปเมื่อเช้า ผมสังเกตเห็น

ร้านกาแฟเวยีดนามหลายร้าน แต่ทกุร้านปิดเพราะขายหมด 

วนันี้ผมคงไม่มโีอกาสได้คาเฟอนีตกถงึท้องแล้วล่ะ พรุ่งนี้ผม

ต้องเดนิทางต่อไปหลวงพระบาง เอาไว้ไปถงึทีน่ัน่แล้วจะซื้อ

กาแฟมาอาบให้หายแค้นเลยละกัน

“งัน้ไปเวยีงไซกันเลยบ่” คนขับหันมาถาม 

“ไปโลด”

ระยะทาง 30 กิโลเมตรจากเมืองซ�าเหนือไปตามถนนที่

ลดัเลาะขอบเขา แทก็ซีห่นุม่พาผมมุง่หน้าสูเ่มอืงเวยีงไซ เมอืง

เลก็ ๆ  ทีเ่คยเป็นศนูย์บญัชาการใหญ่ของกองทพัปลดปล่อย

ประเทศลาวในสมยัสงครามอนิโดจนีเพราะเมอืงถกูโอบล้อม

ด้วยภูเขาหนิปูนสลับซับซ้อน มถี�า้มากกว่า 400 แห่งอยู่ใน

เมอืง และมถี�า้ส�าคัญ 12  แห่งทีม่เีรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์

ของชาต ิจงึถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วส�าคญัทางประวตัศิาสตร์

ของสปป.ลาว ที่ควรค่าแก่การมาเยอืนเป็นอย่างยิ่ง

ขณะรถก�าลังแล่นเข้ามาในเขตเมืองเวียงไซ ค�าพาเปรย

ออกมาว่า “ที่เวยีงไซก็มรี้านกาแฟนะ ขายทัง้วัน”

ผมถงึกับชันตัวพรวดขึ้นมาจากเบาะ   “เฮ้ยจรงิด ิแล้วจะ

รออะไรกันอยู่ล่ะ”

“แต่อยากให้ไปที่ถ�า้ก่อน เดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเพราะเขาจะ

มไีกด์น�าเข้าไปเป็นรอบ” คนขับบอก

“แล้วมึงจะรีบบอกกูท�าไมเนี่ย” ผมคิดในใจแต่ไม่ได้พูด

ออกไปหรอก 

โชเฟอร์แท็กซี่พาผมมาอยู่ที่หน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ

ท่องเที่ยวถ�้าเมืองเวียงไซ ซึ่งเราต้องเข้าซื้อบัตรเข้าชมถ�้า

ต่าง ๆ  ปัจจบุนัมถี�า้เปิดให้นกัท่องเทีย่วเข้าชมได้ 6 ถ�้าซึง่เคย

ใช้เป็นทีพั่กและศูนย์บญัชาการของท่านผู้น�าการปฏวิตัทิัง้ 4 

ท่านคอื ท่านไกสอน พมวหิาน เจ้าชายสุพานุวง ท่านหนูฮัก 

พูมสะหวัน และท่านค�าไต สพีันดอน โดยจะมเีจ้าหน้าที่เป็น

ผู้น�าชม รอบเช้าเริ่มเวลา 9.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00 

น. ผมมาสายไปหน่อยเลยต้องรบีซื้อบตัรแล้วรบีไปยงัถ�้าแรก

เพือ่ไปสมทบกบันักท่องเทีย่วกลุม่แรกทีเ่พิง่จะเดนิเข้าไปในถ�า้
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ถ�้าประวัตศิาสตร์ที่ยังมลีมหายใจ

หากมองดูจากภายนอก ถ�า้ผูน้�ากเ็หมอืนกับถ�า้ในธรรมชาติ

ท่ัว ๆ ไป แต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือเมื่อได้เข้าไปชมภายในแล้วจะ

เหน็ว่าถ�า้ในภเูขาหนิปูนเหล่านี้ได้ถกูดดัแปลงเป็นห้องต่าง ๆ  

ตัง้แต่ห้องท�างาน ห้องประชมุ ห้องรบัแขก ห้องนอน ห้องน�้า 

และห้องส�าคัญคือห้องหลบภัยฉุกเฉินซึ่งใช้เมื่อมีการทิ้ง

ระเบิด ภายในห้องมีเครื่องสูบอากาศจากภายนอกพร้อม

ระบบป้องกันแก๊สพษิ และแรงระเบดิตดิตัง้เอาไว้ด้วย 

นอกเหนอืจากห้องต่าง ๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชวีติ

แล้ว หากมาเยือนถ�า้ท่านไกสอน พมวิหาน อดีตประธาน

ประเทศลาวแล้ว จะมหี้องพเิศษเพิม่ขึ้นมาอกี ได้แก่ ห้องพัก

ของแกนน�าศูนย์กลางพรรค และห้องรับแขกต่างประเทศ 

รวมทัง้สโมสรส�าหรับเล่นกฬีาและศลิปะต่าง ๆ  อกีด้วย ส่วน

ที่ถ�้าท่านสุพานุวงซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกัน บริเวณหน้าถ�้าจะมี

บ่อน�้ารูปหัวใจ ซึ่งแต่เดิมเป็นหลุมที่เกิดจากการทิ้งระเบิด 

ท่านสุพานุวงจึงให้ดัดแปลงท�าเป็นบ่อน�้ารูปหัวใจเพื่อสื่อว่า

ศัตรูต่างชาตไิด้เข้ามาย�่ายหีัวใจของคนลาว 

ผมไม่ได้เข้าไปชมถ�้าท่านหนูฮัก พูมสะหวัน และถ�้าท่าน

ค�าไต สพีันดอน เพราะเจ้าหน้าที่น�าทางต้องไปพักเที่ยง แต่

ก็พอจะมองเห็นถงึความส�าคัญของถ�า้เหล่านี้ในอดตีซึ่งเคย

ใช้เป็นที่ท�าการหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพ  เมื่อสงคราม

สงบลง ฝ่ายขบวนการปลดปล่อยประเทศลาวได้รับชัยชนะ 

ถ�้าเหล่านี้ก็ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี เมื่อได้มาเยือน

และรับรู้ถงึเรื่องราวการต่อสู้ของท่านผู้น�าแล้ว ก็ท�าให้รู้สกึ

ได้ถงึภาพสงครามที่แจ่มชัดเหมอืนเพิ่งเกดิไปเมื่อวานนี้เอง

กาแฟอนิเดยีที่เวยีงไซ

เมื่อออกมาจากถ�้าสุดท้ายผมก็เห็นค�าพาจอดรถรออยู่

หน้าถ�้า ดูเหมือนเด็กหนุ่มจะรู้ว่าผมต้องการอะไร เขาขับ

เข้าไปยงัใจกลางเมอืงทนัทแีล้วกเ็ลี้ยวเข้ามาจอดที่หน้าร้าน

อาหารเล็ก ๆ ร้านหนึ่งใกล้กับสี่แยก

“ร้านนี้เป็นร้านขายอาหารตามสัง่ของคนอนิเดยี  มกีาแฟ

ขายด้วย” ค�าพาบอก  

ผมจึงชวนค�าพาให้เข้าไปสั่งมื้อกลางวันกินด้วยกันเลยที่

ร้านนี้ พอเดินเข้ามาในร้านก็เห็นลูกค้ากลุ่มหนึ่งน่ังอยู่ก่อน

แล้ว หนึง่ในกลุ่มนัน้ดเูหมอืนจะจ้องมองผมตัง้แต่ตอนลงมา
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จากรถ พอผมเดินเข้าไปใกล้ๆ เด็กหนุ่มในกลุ่มนั้นก็ส่งยิ้ม

ฟันขาวแล้วก็ทักผม

“เจอกันอกีแล้วพี่ มาเที่ยวเวยีงไซเหรอครับ”

ผมจ�าได้ในทันทีว่าเป็นเด็กหนุ่มที่นั่งรถทัวร์มากจาก

เวยีงจนัทน์ด้วยกนัเมือ่วนักอ่นแล้วกเ็ป็นคนแนะน�าให้ผมเดนิ

ลงเขาจากสถานขีนส่งเข้าไปในเมอืงนัน่เอง มาเจอกนัอกีจน

ได้ และยงัพดูดกัคอก่อนอกีวา่วนันัน้เหน็ผมเรยีกรถเข้าเมอืง 

นกึว่าจะเดนิไป ดแีล้วจะได้ไม่เหนื่อย  คุยไปคุยมาเจ้าหนุ่ม

บอกว่าเป็นคนเวยีงจนัทน์มาท�างานเป็นวศิวกรสร้างถนนอยู่

ทีเ่มอืงเวยีงไซ  มนิา่ถงึชอบแนะน�าให้คนเดนิไปตามถนนตอน

แดดเปรี้ยง ๆ  คดิในใจว่าถ้าวันนัน้เดนิเข้าเมอืงจรงิ ๆ  ตามที่

เจ้าหนุ่มบอก วันนี้คงมเีรื่องต้องเคลยีร์กันยาวแน่ 

ดูเหมอืนว่าร้านอาหารอนิเดยีสะบายดทีี่ผมเข้ามานั่ง จะ

เป็นเพยีงร้านเดยีวในเมอืงที่ขายอาหารพร้อมเมนูเครื่องดื่ม

ร้อนเยน็พวกชาและกาแฟ เจ้าของร้านเป็นเด็กหนุ่มเชื้อสาย

ภารตะชื่อว่าปะกา มาตั้งรกรากอยู่ที่ลาวนานหลายปีแล้ว

จนพูดภาษาลาวได้คล่องแคล่ว คาดว่าน่าจะได้เมียเป็นคน

ลาว ผมไม่ได้ถามต่อ แต่ช่างเถอะ เพราะภารกจิหลกัของผม

ทีเ่ข้ามาร้านนี้คอืกนิกาแฟ ไม่ไดม้าสมัภาษณ์เรือ่งครอบครวั

ของเจ้าของกจิการชาวอนิเดยีใน สปป. ลาวเสยีหน่อย

ในทีส่ดุกาแฟร้อนแก้วแรกในชวีติตัง้แต่มาเยอืนแขวงหัวพนั

กม็าวางลงตรงหน้า กลิน่หอมของกาแฟโชยกรุน่ขึ้นแตะจมกู

ราวกบักลิน่ลาเต้จากสตาร์บคัส์  นาทนีัน้ผมไม่ใยดกีบักาแฟ

อเมรกิาเลยสักนดิ เพราะกาแฟอนิเดยีที่ตัง้อยู่เบื้องหน้ามัน

ช่างมีเสน่ห์ย่ัวยวนเสียยิ่งกว่าสิ่งใด กาแฟจิบแรกที่เข้าปาก

สามารถเรียกพลังกลับคืนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์มาก เอา

เป็นว่าง่าย ๆ นะ อาบังชงกาแฟอร่อย จบข่าว

ก่อนกลบัเข้าเมอืงซ�าเหนอื ค�าพาพาผมแวะไปเทีย่วถ�า้นก

แอ่นซึง่เป็นถ�้าขนาดใหญ่มนี�้าลอดผ่าน สามารถเดนิเทีย่วชม

บริเวณปากถ�้าได้ แต่ถ้าอยากชมถ�า้แบบลึก ๆ ก็ต้องพาย

เรอืเข้าไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร จะพายเองหรอื

ให้เจ้าหน้าที่พายให้ก็ได้ ดูลักษณะแล้วเหมอืนชาวบ้านดูแล

กันเอง ตัง้โต๊ะเก็บค่าเข้าชม แล้วก็มเีรอืพายให้ 2-3 ล�า เจ้า

หน้าทีเ่กบ็ตัว๋กบัไกด์น�าทางซึง่เป็นคนเดยีวกนักบัคนพายเรอื

ก็ยังเป็นเด็กอายุไม่น่าเกนิ 15 พายเรอืยังไม่ค่อยเป็นเพราะ

พาผมเข้าไปหมุนวนอยู่ในถ�้าหลายรอบ บรรยากาศในถ�้า

ค่อนข้างมดื มเีพยีงแสงไฟนอีอนสลัว ๆ ที่เปิดไว้พอให้มอง

เห็นผนังถ�้าและหนิงอกหนิย้อย ขากลับออกมาเจ้าเด็กน้อย

กพ็าเรอืพุ่งไปชนหนิก้อนใหญ่เข้าจงัเบ้อเร่อ เดก็น้อยมสีหีน้า

ตกใจกลัวว่าผมจะโกรธ แต่ผมกลับข�าแล้วก็บอกน้องให้มา

หัดพายบ่อย ๆ จะได้คล่องแคล่วกว่านี้

แล้วการมาเยอืนเมอืงซ�าเหนอืและเมอืงเวยีงไซแห่งแขวง

หัวพันของผมก็สิ้นสุดลง แต่การเดนิทางของผมยังไม่สิ้นสุด 

วันรุ่งขึ้นผมนั่งรถตู้โดยสารจากสถานขีนส่งซ�าเหนอืมุ่งหน้า

ไปท�าภารกจิต่อทีเ่มอืงหลวงพระบาง ประสบการณ์ 9 ชัว่โมง

บนรถตู้ที่วิ่งลัดเลาะไปบนไหล่เขากับผู้โดยสารที่ส่วนใหญ่

เป็นชนเผ่าจะน่าประทับใจเพยีงใดไว้มโีอกาสจะมาเล่าสู่กัน

ฟังนะครับ
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ผูอ่้านนติยสารดคีงจะจ�าได้ว่า ทมีงานนติยสารดไีด้เคยน�าบทความ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมรดก มาลงพมิพ์ให้อ่านแล้ว เช่น บทความ “สทิธิ

และผลทางกฎหมายเนื่องจากการเสียชีวิต” เขียนและรวมรวมโดย 

อัญชัญ เฮยีร์ลิ่ง ลงพมิพ์ในนติยสารด ีเล่มที่ 6 และบทความ ”ตก

พุ่มม่าย” เขียนและรวมรวมโดย ดร.พัทยา เรือนแก้ว ลงพิมพ์ใน

นติยสารด ีเล่มที่ 7 

ในนติยสารดฉีบับที่ 24 นี้ เป็นการเพิ่มเตมิเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการ

สบืทอดมรดกทีผู่้เขยีนได้รับฟังมาจากการบรรยายสญัจรหวัข้อ “อยู่

เยอรมน”ี ทีเ่มอืงชททุการ์ท บรรยายโดย ทนายความโทมสั นายน์เฮ้าส 

“ให้มรดก & รับมรดก” 
Erben & Vererben

กฎหมายมรดกของเยอรมัน
รวบรวมโดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

„เมือ่ฉนัสิน้ลมหายใจ... ผูใ้ดบ้างหนอทีจ่ะเป็น
ผูร้บัมรดกของฉนั ใครจะมสีทิธิเ์ป็นผูส้บืทอด
มรดก ใครไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของ
ฉัน เช่น บ้าน เงินในธนาคาร เครื่องเพชร
พลอย หนี้สิน ฯลฯ หรือว่าในช่วงที่ฉันยังมี
ชวีติอยู่ ฉันควรจะท�าพนิัยกรรม หรอืควรจะ
ยกทรัพย์สมบตัใิห้แก่ลกูหลานก่อนดไีหมหนอ“  
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ค�าศัพท์เกี่ยวกับมรดก

เจ้ามรดก (der Erblasser)

กองมรดก (der Nachlass หรอื 

das Erbe)

หนงัสอืส�าคญัการเป็นผูร้บัมรดก 

(der Erbschein)

ผู้รบัมรดก (der Erbe, die Erbin)

ผู้รับมรดกตกทอดของผู้ตายที่

มีสิทธิ์ตามกฎหมาย (die ge-

setzliche Erbfolge)

พนิัยกรรม (das Testament)

มรดกที่พึงได้รับตามสิทธิ์ (der 

Pflichtteil)

การสละสทิธไิม่ขอรับมรดก

Erbverzicht/ Erbausschlagung

ผู้ร่วมรับมรดก

(der Miterbe, die Miterbin)

ค�าอธบิาย

ผู้ตาย (der Verstorbene)

มรดกทัง้หมด ซึ่งรวมสนิทรัพย์และหนี้สนิที่ผู้ตายมอียู่จนถงึวันที่ตาย

เอกสารหลักฐานที่ระบุว่า เป็นผู้รับมรดก ใช้เป็นหลักฐานแสดงแก่หน่วยงานราชการ

ต่าง ๆ ธนาคาร และอื่น ๆ ว่า เป็นผู้รับมรดก หนังสอืส�าคัญนี้สามารถตดิต่อขอได้ที่ 

ศาลจัดการมรดก (Nachlassgericht ซึ่งเป็นหน่วยงานของศาลชัน้ต้น (Amtsgericht) ที่

ด�าเนนิการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสยีชวีติ หรอืจากโนทาร์ (Notar)

บุคคลที่มสีทิธแิละหน้าที่รับมรดก 

ผู้ที่เป็นทายาทโดยธรรมตามกฎหมายมรดก (มาตรา1922 ff. ประมวลกฎหมายแพ่ง) 

หรอืผู้ที่เป็นผู้รับมรดกตามที่ระบุในพนิัยกรรม (Testament) หรอืในสัญญามรดก (Erb-

vertrag) ในกรณทีี่ไม่มพีนิัยกรรม การจัดการเรื่องการรับมรดกจะเป็นไปตามกฎหมาย

มาตรา1922 ff. ประมวลกฎหมาย การรบัมรดกจะเกดิขึ้น กต็่อเมือ่เจ้ามรดกถงึแก่กรรม

เอกสารที่แสดงเจตนาของเจ้ามรดกในเรื่องการจัดการทรัพย์สินว่า จะยกทรัพย์สินใด 

ให้แก่ใครบ้าง อาจไม่เขยีนด้วยลายมอืของตนเองทัง้ฉบบั  หรอืขอท�าพนิยักรรมทีโ่นทาร์ 

ในกรณนีี้ต้องจ่ายค่าธรรมเนยีม

มรดกที่ทายาทโดยธรรม (สาม ีภรรยาและบุตร) มสีทิธิ์ที่จะได้รับตามสัดส่วนที่ก�าหนด 

แม้ว่าเจ้ามรดกจะท�าพนิัยกรรมก�าจัดไม่ให้รับมรดกก็ตาม

ใครที่ไม่ต้องการรับมรดก ก็สามารถขอถอนตัวจากการเป็นผู้รับมรดก ซึ่งจะต้องยื่น

เรื่องการขอสละสทิธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเวลา 6 สัปดาห์หลังจากที่ทราบข่าว

การตาย หรอืได้รบัทราบข่าวว่าจะเป็นผู้รบัมรดก ส่งเรื่องไปทีศ่าลจดัการมรดก (Nach-

lassgericht) หรอืศาลชัน้ต้น (Amtsgericht) ในเขตที่ผู้ตายมภีูมลิ�าเนาอยู่

ในกรณทีี่เจ้ามรดกระบุผู้มสีทิธิ์ร่วมรับมรดกหลายคน ก็จะมผีู้มสีทิธิ์รับมรดกร่วมกัน

ค�าศัพท์เฉพาะ (Grundbegriff)



D Mag 24 / 06.18 / 16

- กฏหมาย -

กฎหมายมรดกเยอรมัน – กฎหมายมรดกไทย  

กฎหมายใดใช้ได้ส�าหรับฉัน

ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีย่อมมีสิทธิได้รับ

มรดกตามกฎหมายมรดกของเยอรมนั ตัง้แต่เดอืน17 

สงิหาคม ค.ศ.2015 เป็นตน้มา มกีารบงัคบัใช้ระเบยีบ

ข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายมรดกของสหภาพยุโรป 

(Europäische Erbrechtsverordnung) ว่า ให้ใช้กฎหมาย

มรดกตามภมูลิ�าเนาหลกั (der gewöhnliche Aufent-

halt) ของผูต้ายมาบงัคบัใช้ในการจดัการมรดก ระเบยีบ

ข้อบังคบันี้ใช้ได้กบับคุคลทกุสญัชาตทิีม่ภีมูลิ�าเนาอยู่

ในประเทศในสหภาพยูโรป เช่น คนสัญชาติไทยที่

อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมน ีและเสยีชวีติในประเทศ

เยอรมน ีกใ็ห้ใช้กฎหมายมรดกของเยอรมนัมาบงัคบั

ใช้ ถ้าประสงค์จะขอให้จัดการมรดกตามกฎหมาย

ไทย ก็ต้องท�าพนิัยกรรม 

การสบืทอดมรดก (Erben) คอือะไร

เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่กรรม ผู้ที่มีสิทธิรับมรดกจะ

เป็นใครนั้นขึ้นอยู่กับว่า เจ้ามรดกได้ท�าพินัยกรรม

ก่อนตายหรือไม่ ถ้าผู้ตายท�าพินัยกรรมยกทรัพย์

มรดกให้ใคร ผู้รับมรดกตามระบุในพินัยกรรมย่อม

ได้รบัมรดกตามนัน้  ลกัษณะนี้เรยีกว่า ผูร้บัพนัิยกรรม 

หรือทายาทโดยพินัยกรรม เเต่ถ้าผู้ตายไม่ได้ท�า

พินัยกรรมไว้ หรือท�าแล้วเเต่พินัยกรรมนั้นไม่มีผล

ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะด้วยเหตใุดก็ตาม ทรพัย์มรดก

จะตกเป็นของทายาทโดยธรรม ณ วนิาททีี่เจ้ามรดก

ตาย  ผู้รับมรดกตามกฎหมาย หรอืโดยพนิัยกรรมมี

สถานะเป็นผู้รับมรดกทันท ี

ข้อควรทราบ: ทรัพย์มรดกไม่ได้หมายถงึสนิทรพัย์

ของผู้ตายเท่านัน้ แต่หมายถงึหนี้สนิของผู้ตายด้วย

ในการสบืทอดมรดกนัน้ จะสบืทอดมรดกใน 2 ส่วน

1. มรดกตามกฎหมายเพราะได้ใช้ชีวิตเป็นสามี

ภรรยาร่วมกันมา

2. สทิธทิีจ่ะได้มรดกในส่วนทีเ่ป็นส่วนแบ่งของดอก

ผลทีเ่กดิขึ้นจากทรพัย์สนิส่วนตวัร่วมกนั (Zugewin-

nausgleich) อันเนื่องมาจากว่า ได้ใช้ชีวิตเป็นสามี

ภรรยาร่วมกนั และเลอืกทีจ่ะใช้การจดัการและครอบ

ครองทรพัย์สนิร่วมกนั (Zugewinngemeinschaft) นัน่

คือ ครองคู่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้มีการท�าสัญญาคู่

สมรส เพือ่ตกลงกันเรือ่งการจดัการทรัพย์สนิ หากว่า

สามภีรรยาท�าสญัญาคู่สมรส (Ehevertrag) และตกลง

กันที่จะ แยกกันจัดการและครอบครองทรัพย์สิน 

(Gütertrennung) เมื่อคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลง 

คู่สมรสที่เหลอืก็จะได้มรดกในส่วนนี้น้อยลง

เมื่อคุณเป็นผู้รับมรดก คุณต้องท�าอย่างไร

ตามกฎหมายเยอรมัน เมื่อมีการตาย ก็จะมีการ

รับมรดก  ซึ่งหมายถึง ผู้ที่จะได้รับทรัพย์สินที่มีอยู่

ของผู้ตาย รวมทัง้หนี้สนิของผู้ตายทัง้หมด ผู้ทีจ่ะเป็น

ทายาทรบัมรดกตามกฎหมายหรอืตามพนัิยกรรม จะ

ต้องมหีนังสือส�าคัญการเป็นผู้รับมรดก (Erbschein) 

หนังสือนี้สามารถติดต่อขอได้ที่ ศาลจัดการมรดก 

(Nachlassgericht) ซึ่งเป็นหน่วยงานของศาลชั้นต้น 

(Amtsgericht) ทีด่�าเนนิการต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการ

เสียชีวิต หรือสามารถขอให้โนทาร์ (Notar) เป็นผู้

จดัการท�าให้ ทัง้นี้เพือ่ใช้เป็นหลักฐานแสดงแก่หน่วย

งานราชการต่าง ๆ ธนาคาร และอื่น ๆ  เพื่อที่จะ

จัดการในเรื่องที่ควรท�าโดยทันที เช่น บอกยกเลิก

โทรศัพท์ ยกเลกิการเป็นสมาชกิองค์กรต่าง ๆ แจ้ง

ให้ทางประกันสุขภาพ และสวัสดกิารสะสมเงนิเลี้ยง

ชพีในวัยชรา ฯลฯ 
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รับมรดกที่เป็นหนี้สนิ จะท�าอย่างไรดี

หากว่ามรดกที่จะได้รับนัน้เต็มไปด้วยหนี้สนิ ผู้จะ

รับมรดกสามารถขอสละสิทธิไม่ขอรับมรดกนั้นก็ได้

(Erbausschlag) โดยยื่นเรื่องการสละมรดกเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไปทีศ่าลจดัการมรดก (Nachlassgericht) 

หรอื ศาลชัน้ต้น (Amtsgericht) ในเขตที่ผู้ตายพ�านัก

อยู่ ภายในเวลา 6 สัปดาห์หลังจากที่ทราบข่าวการ

ตาย หรือเมื่อได้รับทราบข่าวว่า ตนเองจะเป็นผู้รับ

มรดก

ในกรณีที่ผู้จะรับมรดกอยู่ต่างประเทศ ก�าหนด

ระยะเวลายื่นเรื่องสละมรดกจะยืดออกไปเป็นเวลา 

6 เดอืน  หากผู้จะรับมรดกไม่แน่ใจว่า มรดกที่จะได้

รับนัน้จะเป็นหนี้สนิหรอืเป็นทรัพย์สนิ ก็สามารถยื่น

เรื่องขอให้ศาล (Nachlassverwaltung) ด�าเนินการ

ตรวจสอบว่า มหีนี้สนิหรอืทรัพย์สนิอยู่เท่าไร เพื่อที่

จะได้มข้ีอมูลส�าหรับการตัดสนิใจว่า ควรทีจ่ะรบัมรดก 

หรอืควรจะสละมรดก 

พนิัยกรรม (Testament)

พนัิยกรรม คอื เอกสารแสดงเจตนา หรอืค�าส่ังครัง้

สุดท้ายของผู้ท�าพินัยกรรม เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน 

หรอืกจิการของตน หรอือาจเป็นการสัง่การเรือ่งอืน่ ๆ  

ไว้ เช่น เรือ่งผู้รบัมรดก เพือ่ที่จะให้เกดิผลบงัคบัตาม

กฎหมาย พนิัยกรรมจะต้องท�าขึ้นในขณะที่ยังมชีวีติ

อยู่ ผู้ท�าพนิัยกรรม(ซึ่งมักจะเป็นเจ้ามรดก)สามารถ

เขียนพินัยกรรมขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งต้องเขียนด้วย

ลายมอืของตนเอง ระบสุถานทีเ่ขยีนและลงวนัทีเ่ขยีน

ให้ชัดเจน อาจจะเก็บรักษาไว้เองหรือจะน�าไปฝาก

เก็บไว้ที่ศาลชั้นต้น (Amtsgericht) ในเขตที่ผู้ท�า

พินัยกรรมอาศัยอยู่ก็ได้  หรืออาจไปท�าพินัยกรรม

กับโนทาร์ (Notar) โดยระบุเจตนาของเจ้าของมรดก 

และเมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิต โนทาร์ก็จะเป็นผู้ด�าเนิน

การตดิต่อทายาทผู้รบัมรดก และตดิต่อกบัศาลจดัการ

มรดก (Nachlassgericht) เพื่อขอให้ออกหนังสอืการ

เป็นทายาทรับมรดกให้แก่ทายาทฯ การท�าพนัิยกรรม

กบัโนทาร์ จะต้องเสยีค่าธรรมเนยีม จะมากหรอืน้อย

ขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สนิที่หักหนี้สนิแล้ว

ข้อควรทราบ 

• คนไทยทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศเยอรมนสีามารถเขยีน

พินัยกรรมด้วยลายมือของตนเองเป็นภาษาไทย 

ก็ได้

• เก็บพนิัยกรรมไว้ในที่ปลอดภัย หรอืฝากไว้กับคน

ที่ไว้วางใจได้ หรอืน�าไปฝากไว้ที่ศาลแขวงในเขตที่

ผู้ท�าพนิัยกรรมอาศัยอยู่ 

สัญญามรดก (Erbvertrag)

สญัญามรดก คอื การท�าสัญญาเกีย่วกบัการจดัการ

ทรัพย์สนิมรดกเมื่อผู้ท�าสัญญาเสยีชวีติ เป็นเหมอืน

ค�าสัง่ครัง้สดุท้ายในการจดัการเกีย่วกบัทรพัย์สนิ และ

อื่น ๆ คล้ายกับการท�าพนิัยกรรม สิ่งที่แตกต่างกันก็

คอื สญัญามรดกนัน้เป็นพนัธะผกูพนัระหว่างคูส่ญัญา 

นัน้คอืในขณะที่ทายาทตามพนิัยกรรม ไม่มสีทิธทิี่จะ

ขัดแย้ง ในการยกเลกิ หรอืแก้ไข เพิ่มเตมิพนิัยกรรม

แต่อย่างใด แต่คู่สัญญาในสัญญามรดกมีสิทธิดัง

กล่าว นัน่คอื หากจะมกีารเปลีย่นแปลงข้อตกลงใด ๆ  

ที่ท�าไว้ คู่สัญญาทัง้สองจะต้องลงความเห็นร่วมกัน

สญัญามรดก และพนิยักรรม เป็นทางเลอืกอกีทาง

หนึง่ของการจดัการเกีย่วกบัมรดก หากว่าไม่ต้องการ

ให้การสบืทอดมรดกเป็นไปตามกฎหมายทีก่�าหนดไว้ 

เจ้ามรดกสามารถท�าเป็นพนิยักรรมหรอืสัญญาการ

สบืทอดมรดกก็ได้ การท�าสญัญาฯ ดงักล่าวนี้เป็นการ
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ตกลงกันระหว่างเจ้ามรดกกับผู้สืบทอดมรดก หรือ

ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิร่วม ทัง้นี้เพื่อที่จะตกลงกัน

ว่า การสบืทอดมรดกจะไม่เป็นไปตามกฎหมาย แต่

จะเป็นไปตามข้อตกลงของคู่สัญญา ส่วนใหญ่แล้ว

การท�าสัญญามรดกมักจะท�าควบคู่ไปกับการท�า

สัญญาคู่สมรส (Ehevertrag)

ใครบ้างที่มสีทิธิ์จะได้รับมรดกตามกฎหมาย (ใน

กรณทีี่ไม่มพีนิัยกรรม)

เมื่อเจ้ามรดกตาย ทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของผู้

ตายจะถูกนับรวม ๆ กันเป็น “กองมรดก” และมอบ

ให้แก่ผูร้บัมรดกตกทอดของผูต้ายทีม่สีทิธิต์ามกฎหมาย 

(สาม/ีภรรยาและบุตรของผูต้าย) หรอืผู้รับพนัิยกรรม 

หรอืทายาทตามกรณไีป และต้องดูด้วยว่า มสีัญญา

คูส่มรสหรอืสญัญามรดกหรอืไม่ ในกรณทีี่ไม่มสีญัญา

คู่สมรส และไม่มกีารตกลงกันในเรื่องแยกทรัพย์สนิ

ออกจากกนัและกนั สาม/ีภรรยาของผู้ตายกจ็ะได้รบั

มรดกตามกฎหมาย

นอกเหนอืจากสาม/ีภรรยาและบุตรของผู้ตาย ซึ่ง

เป็นผูร้บัมรดกตกทอดของผูต้ายทีม่สีทิธิต์ามกฎหมาย

(die gesetzliche Erbfolge) ก็ยังมทีายาทโดยธรรมที่

เป็นเครือญาติของผู้ตาย ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกตาม

กรณไีป โดยเรยีงล�าดับดังนี้

• ทายาทอนัดบัทีห่นึง่ (มาตรา 1924 ประมวลกฎหมาย

แพ่ง) คอื บุตรของผู้ตาย และหลาน (ลูกของลูก)

• ทายาทอนัดบัทีส่อง (มาตรา 1925 ประมวลกฎหมาย

แพ่ง) คอื บดิาและมารดาของผู้ตาย พี่ น้องและ

หลาน (ลูกของพี่และน้องของผู้ตาย)

• ทายาทอนัดบัทีส่าม (มาตรา 1926 ประมวลกฎหมาย

แพ่ง) คอื ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ญาตทิี่เป็น

ลูกของลุง ป้า น้า อา

ตัวอย่างการแบ่งปันมรดกแก่ผู้รับมรดก

ตวัอย่างที ่1: ผูต้ายจดทะเบยีนสมรสและมบีตุร 1 คน

• คู่สมรสมสีทิธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก

• บุตรมสีทิธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก

ตวัอย่างที ่2: ผูต้ายจดทะเบยีนสมรสและมบีตุร 2 คน

• คู่สมรสมสีทิธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก

• บุตรทัง้สองคนมสีทิธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก 

(บุตรแต่ละคนได้รับ ¼ ของกองมรดก)

- กฏหมาย -
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ตัวอย่างที่ 3: ผู้ตายจดทะเบยีนสมรสและไม่มบีุตร 

• คู่สมรสมสีทิธิ์รับมรดก  ¾ ของกองมรดก

• ทายาทโดยธรรมของผู้ตายมีสิทธิ์รับมรดก ¼ 

ของกองมรดก

ตัวอย่างที่ 4: ผู้ตายจดทะเบยีนสมรส ไม่มบีุตร ไม่มี

ทายาทโดยธรรมแต่อย่างใด

• คู่สมรสมสีทิธิ์รับมรดกทัง้หมด

 

คู่รกัทีอ่ยูด้่วยกนัแต่ไม่ได้จดทะเบยีนสมรส – เมือ่

ฝ่ายหนึ่งตาย อกีฝ่ายจะมสีทิธิ์รับมรดกหรอืไม่

คนที่เป็นคู่รักกัน อยู่ด้วยกันมานานหลายปี ไม่ได้

จดทะเบียนสมรส หรือทะเบียนคู่ชีวิต และไม่ได้ท�า

พนิัยกรรมไว้แต่อย่างใด เมื่อฝ่ายหนึ่งตาย อกีฝ่ายก็

จะไม่มีสทิธิ์เป็นผู้รับมรดกของผู้ตาย เพราะว่าไม่ได้

เป็นคู่สมรส และไม่ได้เป็นทายาทโดยธรรม

ตัวอย่าง: ผู้ตายอาศัยอยู่กับเพื่อนหญิง (ไม่ได้ท�า

พินัยกรรมไว้ที่โนทาร์) และผู้ตายยังไม่ได้หย่าจาก

ภรรยา ซึ่งมีบุตรด้วยกันสามคน ในกรณีนี้การแบ่ง

ปันมรดกกจะเป็นดังนี้

• คูส่มรส (ภรรยา) มสีทิธิร์บัมรดก ½ ของกองมรดก 

บุตรทัง้สามคนมสีทิธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก 

(บตุรแต่ละคนได้รบั 1ใน 6 ของกองมรดก ประมาณ 

16,67%) ส่วนเพือ่นหญงิไม่ได้รบัมรดกแต่อย่างใด

ข้อควรทราบ 

• ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ และต้องการท�าพินัยกรรมให้

เพือ่นหญงิ  ต้องไปท�าทีโ่นทาร์ (Notar) เท่านัน้ เพือ่

ที่จะให้มผีลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

- กฏหมาย -
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มรดกที่พงึได้รับตามสทิธิ์ (der Pflichtteil)

แม้ว่าเจ้ามรดกจะท�าพนิยักรรมยกทรพัย์สนิให้แก่

คนอื่น โดยก�าจัดคู่สมรสและบุตรไม่ให้รับมรดกแล้ว

กต็าม สาม/ีภรรยาและบุตรในฐานะทีเ่ป็นผู้รับมรดก

ตกทอดของผู้ตายทีม่สีทิธิต์ามกฎหมาย(die gesetz-

liche Erbfolge) ยังสามารถอุทธรณ์ เพื่อขอรับมรดก

ที่พงึได้รับตามสทิธิ์ (der Pflichtteil)

แม้ว่ากฎหมายมรดกจะระบุไว้ว่า ผู้ท�าพนิัยกรรม

สามารถเขยีนตามความต้องการของตนได้กต็าม แต่

ในเรื่องที่จะก�าจัดภรรยาและบุตรไม่ให้รับมรดก ที่

พงึได้รับตามสทิธิ์ (der Pflichtteil) ย่อมท�าไม่ได้

ตัวอย่าง 1: สามเีขยีนพนิัยกรรมว่า ไม่ให้ภรรยารับ

มรดกของตน  แต่ขอให้บุตรสองคนเป็นผู้รับมรดก

ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว   ในกรณีนี้ภรรยาสามารถ

เรยีกร้องขอรับมรดกที่พงึได้รับตามสทิธิ์ จ�านวน 1/4 

ของมรดก  แต่ถ้าท�าสัญญาคู่สมรสและได้ตกลงแยก

ทรัพย์สินออกจากกันในช่วงสมรส (ไม่มีการตกลง

เรือ่งมรดก) ภรรยาจะมสีทิธิไ์ด้รับเพยีง 1/6 ของมรดก

ตัวอย่าง 2: สามอีาศัยอยู่กับเพื่อนหญงิ และได้ท�า

พินัยกรรมที่โนทาร์ เพื่อขอยกมรดกทั้งหมดให้แก่

เพือ่นหญงิ และตดัสทิธิไ์ม่ให้ภรรยาและบตุรรบัมรดก 

ในกรณนีี้เพือ่นหญงิของเขากจ็ะเป็นผูร้บัมรดกทัง้หมด 

ภรรยาและลูกสามารถเรียกร้องขอรับมรดกที่พึงได้

รบัตามสทิธิ ์ซึง่ภรรยาจะมสีทิธิไ์ด้รบัจ�านวน 1/4 ของ

มรดก  บุตรสองคนจะได้รับคนละ 1/8 ของมรดก

ข้อควรทราบ: ถ้ามีการตกลงกันไว้ในสัญญา

คู่สมรสระหว่างสามีและภรรยา(Ehevertrag) หรือ 

สัญญามรดก(Erbvertrag)ว่า แต่ละฝ่ายขอสละสทิธิ์

การอุทธรณ์ในเรื่องการขอรับ Pflichtteil  ก็จะไม่ได้

รับอะไรเลย

มรดกร่วมกัน „Erbengemeinschaft“

กรณทีีผู้่รบัมรดกมหีลายคน และต้องการรบัมรดก

ร่วมกนั ในกรณนีี้จะต้องมกีารตดัสนิใจเกีย่วกบัทรพัย์

มรดกด้วยกัน

ตัวอย่าง: ผู้ตายจดทะเบียนสมรส มีบุตรสองคน 

มรดกคือ บ้าน 1 หลังและห้องที่อยู่อาศัย 3 แห่ง  

ภรรยาและบุตรทัง้สองคนตกลงกันว่า ต้องการเป็น

ผู้รบัมรดกร่วมกนั กห็มายความว่า ไม่มใีครคนใดคน

หนึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกส่วนไหน  แต่ทัง้สามคน

เป็นเจ้าของร่วมกัน จะท�าการใด ๆ ที่เกี่ยวกับมรดก 

จะต้องตัดสนิร่วมกัน  

แหล่งข้อมูล

• โครงการเดินสายให้ข้อมูล “Infotag für mich” 

หัวข้อ “กฎหมายมรดก” บรรยายโดยทนายความ

โทมัส นายน์เฮ้าส

• “สทิธแิละผลทางกฎหมายเนือ่งจากการเสยีชวีติ” 

เขยีนและรวมรวมโดย อญัชญั เฮยีร์ลิง่ ลงพมิพ์ใน

นติยสารด ีเล่มที่ 6 

• ”ตกพุ่มม่าย” เขียนและรวมรวมโดย ดร.พัทยา 

เรอืนแก้ว ลงพมิพ์ในนติยสารด ีเล่มที่ 7

• https://www.bundesregierung.de/Content/DE/

Artikel/2014/07/2014-07-25-erbrecht.html

- กฏหมาย -
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- กฏหมาย -

การพลัดพรากจากคนรักนั้นคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น แต่เมื่อความตาย

มาพรากคนรกัไปจากเรา คนที่ยงัอยู่กต็้องด�ารงชวีติต่อไป ฉบบันี้เราจะมาพูดคยุ

กันถึงเรื่องสิทธิในกองมรดกของผู้ตายที่จะตกทอดสู่ทายาทและคู่สมรส หรือคู่

ชวีติจดทะเบยีนเพศเดยีวกัน ตามประมวลกฎหมายของประเทศสวติเซอร์แลนด์

นัน้ว่าเป็นอย่างไร 

เรื่องของมรดกนัน้ได้บัญญัตอิยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวสิ 

บรรพ 3 มาตรา 457 - 640  (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ค�าย่อ ZGB)  

มรดก คอืทรัพย์สนิตลอดทัง้สทิธติ่าง ๆ ของผู้ตาย  ทรัพย์มรดกประกอบ

ด้วย เงินสด เงินฝากในบัญชีธนาคาร ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ และ

อสังหารมิทรัพย์ที่เป็นกรรมสทิธิ์ของผู้ตาย รวมถงึหนี้สนิต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศพทั้งหมดของผู้ตายด้วย แต่ในส่วนของเงินสามประเภทด้านล่างนี้

จะไม่น�ามารวมเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตาย เพื่อแบ่งให้แก่ทายาทโดยธรรมล�าดับ

ที่ 2 หรอื 3 ซึ่งสทิธใินการรับของทายาทจะมเีงื่อนไขบางประการ คอื 

• เงินฝากเข้ากองทุนประกันสวัสดิการประกันสังคมเมื่อเกษียณอายุงาน 

และส�าหรับผู้อยู่เบื้องหลัง (Alters- und Hinterlassenenversicherung, 

ค�าย่อ AHV) สิทธิการได้รับเงินฝากสะสมจากกองทุน (AHV) นี้ เป็นเงิน

สวสัดกิารประกนัสงัคมของภาครฐัซึง่สงวนสทิธกิารรบัผลประโยชนแ์ก่ ทายาท

ของผู้ตายที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น (ค�าย่อตัว H คือ Hinterlassenen คือทายาท 

ได้แก่บตุรและคู่สมรส/คู่ชวีติจดทะเบยีนเพศเดยีวกนัที่ยงัมชีวีติอิยู่) ได้แก่ บตุร 

เรยีกว่า เงนิบ�านาญส�าหรบัลกูก�าพร้า (Waisenrente) และ ส�าหรบัคู่สมรสหรอื

คู่ชวีติจดทะเบยีนคู่ชวีติเพศเดยีวกัน เรยีกว่า เงนิบ�านาญแม่หม้าย หรอื เงนิ

บ�านาญพ่อหม้าย (Witwen- oder Witwerrente) (รายละเอยีดจะกล่าวต่อไป

ใน ตอนที่ 5)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
กฎหมายครอบครัว ตอนที่ 4

โดย ศักดา บัวลอย

“มีเงินเขานับว่าเป็นน้อง มีทองเขานับว่าเป็นพี่” ถ้า
ไม่ม ี(มรดก) จะมใีคร (นับ) หรอืเปล่าหนอ...
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- กฏหมาย -

• เงนิฝากเข้ากองทนุเงนิสะสมส�าหรบัผูป้ระกอบ

อาชพี (Die berufliche Vorsorge, ค�าย่อ 

BVG) สทิธกิารได้รบัเงนิฝากสะสมจากกองทนุ

ประเภทนี้ ส�าหรบัคูช่วีติทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนสมรส 

หรอืจดทะเบยีนคู่ชวีติเพศเดยีวกัน มสีทิธิ์ที่จะ

ได้รบัเงนิจากกองทนุฝากสะสมนี้กต่็อเมือ่ผูต้าย

ระบุว่าคู่ชีวิตผู้นั้นเป็นผู้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้

ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ของบรษิัท

ประกันสวัสดกิารเงนิฝากสะสมดังกล่าว  

• เงนิฝากประกนัชวีติของผูต้าย ผูถ้อืกรมธรรม์

มีสิทธิอิสระในการระบุผู้รับผลประโยชน์จาก

กรมธรรม์ประกันชีวิตของตนเพื่อมอบสิทธิให้

ทายาทล�าดบัที ่1 หรอืคูส่มรส/คูช่วีติจดทะเบยีน

เพศเดียวกัน และบุคลทั่วไปให้เป็นผู้รับผล

ประโยชน์นี้ได้เช่นเดียวกันตามเจตนา โดยที่

ทายาทไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิขอแบ่งทรัพย์

มรดกนี้ได้แต่ประการใด

ส�าหรบัลกูเลี้ยงของคูส่มรสและคูช่วีติหญงิชาย 

หรือคู่ชีวิตเพศเดียวกัน ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา

โดยมไิด้จดทะเบยีนสมรส หรอืจดทะเบยีนคู่ชวีติ

เพศเดียวกันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั้นจะ

ไม่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์มรดกของผู้ตายเลยหากผู้

ตายไม่ท�าพนิัยกรรมระบุยกทรัพย์มรดกไว้ให้ ไม่

ว่าคณุจะใช้ชวีติอยูร่่วมกันเป็นระยะเวลานานเท่าไร

แล้วก็ตาม

ผู้ที่มีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกของผู้ตายคือบุคคลผู้

เป็นทายาทโดยธรรม มีสิทธิ์รับมรดกก่อนหลัง

เรยีงตามล�าดับดังนี้

• ล�าดบัที ่1   บตุร หลาน เหลน ของบตุร (Nach-

kommen, ZGB Art. 457) 

หมายเหตุ: รวมทั้งบุตรของผู้ตายที่ยังไม่เกิด

ด้วย ทัง้นี้จะต้องคลอดแล้วมชีวีติ (Das Kind vor 

der Geburt, ZGB Art. 544)

• ล�าดบัที ่2 บดิามารดา พีน่อ้ง บตุร หลาน เหลน 

ของพี่น้อง (Elterlicher Stamm,  ZGB Art. 458)

• ล�าดับที่ 3 ปู่ ย่า ตา ยาย  (Grosselterlicher 

Stamm ZGB Art. 459), คู่สมรสหรอืคู่ชวีติจด

ทะเบยีนเพศเดยีวกนั ทีย่งัมชีวีติอยู ่(Überlebende 

Ehegatten…, ZGB Art. 462)

หมายเหตุ: สทิธใินทรัพย์มรดกของคู่สมรสนัน้

เทยีบเท่ากับทายาทโดยธรรมล�าดับที่ 1

„หากผู้ตายไม่ท�า
พนิยักรรมระบยุกทรพัย์

มรดกไว้ให้ จะไม่มีสิทธิ์ได้
รับทรัพย์มรดกของผู้ตาย
เลย ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกนัเป็นระยะเวลานาน

เท่าไรแล้วก็ตาม“



2 
 

สิทธิในส่วนแบ่งทรัพย์มรดกของทายาท คู่สมรส หรือ คู่ชีวิตจดทะเบยีนเพศเดียวกัน 

ตามสัดส่วนบังคับ และ สัดส่วนตามเจตนาอสิระของผู้ตาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 
1. ในทีนี รวมถงึคูชี่วติจดทะเบียนเพศเดียวกนัด้วย 
2. ถ้าผู้ตาย ไมม่ีบตุรหรือทายาทโดยธรรม สามารถทําพินยักรรมระบยุกทรัพย์มรดกของตนตามเจตนาอิสระได้ 100 % 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผู้ตาย มีคูส่มรส และ บตุร 
หรือ ทายาทของบตุร แล้วแตก่รณี 
 

ผู้ตาย มีคูส่มรส และ บิดา มารดา 
หรือ ปู่  ยา่ ตา ยาย ของผู้ตาย  
เป็นผู้ รับมรดกแทน แล้วแตก่รณี 
 

ผู้ตาย มีคูส่มสร และ พีน้อง 
หมายเหต ุสทิธิการรับมรดกของพีน้อง 
สามารถตดัออกได้โดยการทําพินยักรรม  
 

ผู้ตาย  ไมม่ีคูส่มรส มีแตบ่ตุร  
 

สดัสว่นของทายาทผู้มีสทิธิมรดกตามกฏหมาย 
(Gesetzliche Erbteile) 

ผู้ตายไมไ่ด้ทําพินยักรรม หรือ สญัญามรดกไว้ 

ZGB Art. 462 
 

สดัสว่นบงัคบั และ สดัสว่นตามเจตนาอิสระ 
(Pllichtteile und frei verfügbare Quote) 

ผู้ตายทําพินยักรรมไว้ 
ZGB Art. 471 
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การจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายกรณมีคีู่สมรสหรอืคู่ชวีติจดทะเบยีนเพศเดยีวกัน ดังนี้

หมายเหตุ:

1. ในทีน่ี้รวมถงึคู่ชวีติจด

ทะเบยีนเพศเดยีวกันด้วย

2. ถ้าผู้ตาย ไม่มีบุตร 

หรือทายาทโดยธรรม 

สามารถท�าพนัิยกรรมระบุ

ยกทรพัย์มรดกของตนตาม

เจตนาได้ 100 %

ในกรณีที่ผู้ตายไม่ได้ท�าพินัยกรรม หรือท�าสัญญามรดกระหว่างทายาทไว้ก่อนเสียชีวิต 

ทรพัย์มรดกจะถกูแบ่งให้แก่ทายาทโดยธรรมตามล�าดบัดงักล่าวข้างต้น ซึง่เป็นไปตามสดัส่วน

ที่กฎหมายก�าหนด ยกเว้นหากเจ้าของมรดกท�าพินัยกรรมที่สมบูรณ์มีผลตามกฎหมายไว้ 

ซึ่งเจ้าของมรดกมสีทิธทิี่จะแสดงเจตนาแบ่งทรัพย์มรดกของตนอย่างอสิระตามที่กฎหมาย

อนุญาตได้ ดังตารางเปรยีบเทยีบ 

- กฏหมาย -
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- กฏหมาย -

สทิธกิารยกทรพัย์มรดกโดยอสิระของผูต้าย  

(Verfügungsfreiheit, ZGB Art. 470)

ผู้ตายสามารถระบุในพินัยกรรม ตามสัดส่วน

ของการแสดงเจตนาอิสระนั้น โดยการยกทรัพย์

มรดกของตนให้แก่บคุคลทัว่ไปหรอืนติบิคุคล เช่น 

มูลนิธิ  สมาคมต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมาย

ก�าหนดไว้ได้โดยอิสระ ยกเว้นสัตว์และคนตาย 

ไม่มสีทิธิใ์นการรับทรพัย์มรดกของผูต้ายแต่อย่างใด

การตัดสิทธิของทายาทโดยธรรมออกจาก

กองมรดก (Enterbung,  ZGB Art. 477) สามารถ

ท�าได้ในกรณี

• ผู้มีสิทธิ์รับมรดกกระท�าความผิดร้ายแรงต่อ

เจ้าของมรดก หรอืบุคคลใกล้ชดิของผู้ตายที่มี

สทิธใินทรพัย์มรดกนัน้ (เช่น ฆ่า หรอื พยายามฆ่า)

• ผูม้สีทิธิร์บัมรดก กระท�าความความผดิร้ายแรง

เกีย่วกับสทิธหิน้าทีต่ามกฎหมายครอบครวั ต่อ

เจ้าของมรดก หรือญาติผู้ใดผู้หนึ่งของบุคคล

ดังกล่าวข้างต้นที่มสีทิธใินทรัพย์มรดกนัน้

เมื่อผู้ตายไม่มทีายาทโดยธรรม 

ในกรณีที่ผู้ตายไม่ได้ท�าพินัยกรรมระบุมอบ

ทรพัย์สนิให้แก่ผูใ้ดและไม่ปรากฏทายาทโดยธรรม 

ทรัพย์มรดกของผู้ตายนัน้จะตกเป็นของรัฐ ต่อไป 

(Gemeinwesen; ZGB Art. 466)

ระยะเวลาการเปิดพนิัยกรรม 

ประมวลกฎหมายแพ่งระบุไว้ว่าจะต้องกระท�า

ภายในระยะเวลา 1 เดอืนหลงัจากทีเ่จ้าของมรดก

เสยีชวีติลง (Eröffnung; ZGB Art. 557)

การขอสละมรดก (Ausschlagung der 

Erbschaft)

ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า มรดกคอืทรพัย์สนิ

ของผู้ตาย ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย เรียกว่า 

ทรัพย์มรดก ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สนิ และหนี้

สนิต่าง ๆ   แต่เมื่อจัดการแยกทรัพย์สนิของผู้ตาย

แล้ว ปรากฏว่า มทีรพัย์สนิซึง่เป็นหนี้เกนิกว่าทรพัย์

สมบัติ ทายาทโดยธรรมมีสิทธิขอสละมรดกได้ 

ทัง้นี้จะต้องกระท�าภายใน 3 เดอืนหลงัจากทีท่ราบ

การตายของเจ้าของมรดก (Ausschlagung,  ZGB 

Art. 567) โดยแจ้งไปยงัหน่วยงานราชการที่รบัผดิ

ชอบเรื่องการจัดการกองมรดกของบุคคลในรัฐ

นัน้ ๆ  ณ เขตที่ผู้ตายพักอาศัยอยู่ครัง้สุดท้ายก่อน

เสยีชวีติ

ในกรณีที่ผู้ตายไม่ได้
ท�าพนิยักรรม หรอืท�าสญัญา

มรดกระหว่างทายาทไว้ก่อน
เสียชีวิต ทรัพย์มรดกจะถูก
แบ่งให้แก่ทายาทโดยธรรมตาม
ล�าดับ ซึง่เป็นไปตามสดัส่วน

ที่กฎหมายก�าหนด
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การจัดการรายการทรัพย์สนิโดยทางราชการ (Das öffentliche Inven-

tar,  ZGB Art. 580)

หากทายาทไม่แน่ใจว่า ทรัพย์มรดกและหนี้สินของผู้ตายที่มีอยู่นั้นมีจ�านวน

เท่าไร เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรับทรัพย์มรดกหรือสละกองมรดกนั้น  

ทายาทสามารถขอให้ทางราชการเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน โดยจะต้องแจ้งความ

ประสงค์ให้หน่วยงานราชการของรฐั ในเขตทีผู่้ตายอาศัยอยู่ครัง้สดุท้ายก่อนเสยี

ชวีติ (แต่ละรัฐมชีื่อเรยีกต่างกัน) ทราบ ภายในเวลา 1 เดอืน หลังจากทราบว่า

เจ้าของมรดกเสียชีวิต เจ้าพนักงานจะมาตรวจสอบทรัพย์สินที่บ้านของผู้ตาย 

และอายัดทรัพย์สินต่าง ๆ ประกอบการท�ารายการทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้

ตาย เพื่อแจ้งแก่ผู้มสีทิธิ์ในกองมรดกต่อไปว่า จะรับทรัพย์มรดกนัน้หรอืไม่  ค่า

ใช้จ่ายการจัดการรายการทรพัย์สนิโดยทางราชการนี้ ทายาทผู้ยืน่ค�าร้องจะต้อง

เป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง หากว่าทรัพย์มรดกของผู้ตายมมีูลค่าเป็น

หนี้สนิมากกว่าทรัพย์สนิ เมื่อน�ามูลค่าทัง้สองมาหักลบกันแล้วเหลอืเป็นจ�านวณ

เงินไม่เพียงพอส�าหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริการดังกล่าว (Ergebnis, 

ZGB Art. 584)

เรือ่งของสทิธใินกองมรดกยงัมรีายละเอยีดปลกีย่อยอกีมาก ท่านสามารถอ่าน

ข้อมูลเพิ่มเตมิได้ในประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวสิ บรรพ 3 มาตรา 

457 - 640  หรือไปขอรับค�าปรึกษาจากส�านักงานโนทาร์  เพื่อวางแผนการ

จดัการและแบ่งทรพัย์มรดกให้แก่ทายาทได้ตามเจตนารมณ์ของท่าน อนัเป็นการ

ป้องกนัความขดัแย้งและปัญหาระหว่างทายาททีอ่าจเกดิขึ้นได้ ตลอดจนยงัเป็นการ

รักษาความสัมพันธ์ในหมู่เครอืญาต ิ 

มาตรากฎหมายที่ผมน�าเสนอในบทความนี้เป็นเพียงหลักกฎหมายเบื้องต้นที่

สรุปมาโดยย่อให้คู่สมรสและคู่ชวีติจดทะเบยีนเพศเดยีวกนัทีย่งัมชีวีติอยู่ได้ทราบ

ถงึสทิธขิองตนเกี่ยวกับเรื่องของมรดก

ฉบบัหน้าผมจะน�าเสนอ เรือ่งขัน้ตอนการจดัการศพ การแจ้งตายต่อหน่วยงาน

ราชการสวิส และประเทศไทย ตลอดทั้งสิทธิต่าง ๆ ของ คู่สมรส หรือคู่ชีวิต

จดทะเบยีนเพศเดยีวกนัที่ยังมชีวีติอยู่ เมือ่มเีหตทุ�าให้ชวีติผกผนัต้อง “ตกพุม่หม้าย 

(เนื้อหอม) ทัง้ที่มเีรอืพ่วงและไม่ม”ี จะเป็นเช่นไรโปรดตดิตามตอนต่อไปครับ

- กฏหมาย -
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คุณพ่อ คุณแม่ หลาย ๆ คนที่มลีูกโตในต่างแดน 

หรอืมลีกูกบัชาวต่างชาต ิคงจะเคยคดิว่า ท�าอย่างไร

ลกูจะพดูภาษาไทยได้ เราจะมาคยุกนัค่ะว่า การสอน

ลกูพูดภาษาไทยนัน้ท�าอย่างไร แต่ก่อนอืน่เรามาดกูนั

ก่อนว่า ท�าไมเราควรสอนลูกพูดภาษาไทย 

ท�าไมควรสอนภาษาไทยให้ลูก

เหตผุลหลกั ๆ  ทีค่วรสอนภาษาไทยให้ลกูนัน้ ได้แก่

ก. ภาษาไทยเป็นรากเหง้า เอกลักษณ์ วัฒนธรรม

ของคนไทย  

ข. ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมคีวามห่วงใยในการ

ใช้ภาษาไทย ของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมาก

ค. มกีารวจิยัจากหลายสถาบนัแสดงให้เหน็ว่า เดก็

ทีส่ามารถพดูภาษาของพ่อและแม่ได้ จะมพีฒันาการ

ทางสมองที่ด ี

ง. เด็กจะสามารถรบัรู้ภาษาได้โดยอัตโนมัต ิตัง้แต่

แรกเกดิ

ฉ. เป็นการลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างแม่

และลูก

ช. โอกาสด้านการงานอาชพีในอนาคต 

การสอนลูกพูดภาษาไทย
โดย ครูปูนิ่ม

โรงเรียนกอไก่เพื่อเด็กไทยในเยอรมน ี
„ภาษา เมื่อได้รับการฝึกหรือใช้อย่างสม�่าเสมอก็จะเกิด
ความช�านาญไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม เมื่อเกิดความ
ช�านาญในการพูดและฟังแล้ว ก็จะสามารถฝึกทักษะด้าน
การอ่านและเขียนได้อย่างง่ายดาย และเมื่อฝึกฝนจนเกิด
ความช�านาญกจ็ะสามารถใช้ภาษาน้ัน ๆ  ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ“

- ทั่วไป -
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หลักการเบื้องต้นในการสอนลูกพูดภาษาไทย

เราได้รับทราบถงึเหตุผลต่าง ๆ แล้วว่า การสอนลูกพูด

ภาษาไทย นั้นดีอย่างไร เรามาดูกันค่ะว่า เรามีหลักการ

อย่างไรบ้างในการที่จะสอนลูกพูดภาษาไทย 

เด็กจะสามารถเรียนพูดภาษาต่าง ๆ ได้ ก็ต่อเมื่อได้พูด

และได้ฟังภาษานัน้บ่อยครัง้จนเกดิความเคยชนิ ตัง้แต่วัยเริม่

หัดพูดอายุ 2-6 ปี หรอืตัง้แต่แรกเกดิเลยทเีดียว  เมื่ออายุ 

12 ปีขึ้นไปประสิทธิภาพของสมองในการรับรู้ทางภาษาจะ

เริ่มลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ การใช้ หรอื

แม้กระทัง้ส�าเนยีงการออกเสยีง

เดก็แต่ละคนนัน้มพีฒันาการด้านการพดู และภาษาทีแ่ตก

ต่างกัน จะช้าหรอืเรว็นัน้ขึ้นอยูก่บัพฒันาการตามวัยของเด็ก

แต่ละคน และอาจเป็นไปตามพันธุกรรมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่

ต้องกงัวล เมือ่เดก็มพีฒันาการช้าพ่อแม่กไ็ม่ควรย่อท้อ ควร

มคีวามอดทนทีจ่ะใช้ภาษาของตวัเองกบัลกูต่อไป แต่ปัญหา

ที่เกิดขึ้นจริง ๆ ก็คือ ครอบครัวของเด็กมีทัศนคติเกี่ยวกับ

การใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง ด้วยคดิว่า เด็กเกดิและอาศัยอยู่ที่

ใด ก็ควรที่จะสื่อสารกับเด็กด้วยภาษานั้น ทั้ง ๆ ที่แม่ของ

เด็กไม่ได้ใช้ภาษานัน้ ๆ อย่างถูกต้อง 100 เปอร์เซนต์ การ

วจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูท้างภาษาชี้ให้เหน็ว่า คนทีเ่รยีนภาษา

ใหม่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป จะไม่สามารถออกเสียงค�าใน

ภาษาที่เรยีนนัน้ได้ชัดเจน และจะไม่สามารถออกส�าเนยีงที่

ถูกต้องเหมือนเด็กที่เรียนตั้งแต่เริ่มหัดพูด ดังนั้นการที่พ่อ

หรอืแม่จะใช้ภาษาใหม่ทีไ่ม่ใช่ภาษาของตนสือ่สารกบัลูก จงึ

เป็นสิ่งที่ควรหลกีเลี่ยง เพราะแทนที่เด็กจะได้เรยีนรู้ และใช้

ภาษาอย่างถกูต้อง กลบัจะท�าให้เดก็เรยีนรู้ภาษาอย่างทีพ่่อ

แม่ใช้ และยังได้รับส�าเนียงที่ผดิแปลกไปจากภาษาต้นฉบับ

อกีด้วย อกีประการหนึง่การที่เด็กอาศัยอยู่ในเยอรมน ีมพี่อ

เป็นคนเยอรมันก็ไม่จ�าเป็นจะต้องห่วงว่าลูกจะพูดภาษา

เยอรมนัไม่ได้ เพราะลูกสามารถเรยีนรูไ้ด้จากพ่อ จากโรงเรยีน 

หรือเพื่อน ๆ ชาวเยอรมันของเขาเอง การที่แม่จะใช้ภาษา

อื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนสื่อสารกับเด็ก เป็นความเชื่อที่ผดิ 

สิง่ส�าคญัอกีประการหนึง่กค็อื เมือ่เดก็ใช้ภาษาไม่ถกูต้อง 

พ่อแม่ไม่ควรทีจ่ะล้อเลยีน หรอืให้ความสนใจกบัข้อบกพร่อง

นั้น แต่ควรที่จะให้ก�าลังใจ ท�าให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ 

และอยากจะพูดภาษาไทยต่อไป อีกทั้งควรอธิบายให้เด็ก

เข้าใจว่า ท�าไมจะต้องเรยีนภาษาไทย อธบิายถงึประโยชน์ที่

จะเกดิขึ้นกับตัวเด็กในอนาคต

หญงิไทยหลายคนชอบให้เหตผุลว่า ไม่มเีวลาสอน เพราะ

ต้องท�างานหนกั หรอืลกูต่อต้าน ไม่ยอมรบั และไม่ตอบกลบั

เป็นภาษาไทยเลย เมื่อเวลาผ่านไป หากแม่ไม่มคีวามอดทน

ทีจ่ะใช้ภาษาไทยกบัลูก ลกูกจ็ะลมืภาษาไทย และไม่สามารถ

ที่จะเข้าใจ และพูดภาษาไทยได้อกีเลย

เริ่มต้นให้ลูกพูดได้อย่างไร?

เมื่อครอบครัวต้องการให้เด็กพูดภาษาไทยได้ ก็ควรที่จะ

เริม่ฝกึตัง้แต่เดก็ยงัเลก็ ควรเริม่จากสิง่ง่ายไปหายาก หดัพดู 

หัดให้ฟัง เริ่มการสอนจากสิ่งใกล้ตัว แล้วจงึค่อย ๆ หัดให้

อ่านและเขยีน เริ่มจากฝึกอ่านค�าเดยีว สระเสยีงยาว จนไป

ถงึการฝึกอ่านค�าผสมสระที่ยากขึ้น

“เรยีน คู่กับ เล่น” 

เป็นหัวใจในการสอนอย่างหนึ่ง เพราะเมื่อไหร่ที่เด็กเกิด

ความสนุกในการเรยีน เดก็กจ็ะมคีวามสขุ และมคีวามสนใจ

ในการเรยีนมากขึ้น เดก็ควรทีจ่ะได้เหน็สิง่ทีเ่ป็นรูปธรรม สิง่

ที่สามารถจับต้องได้ก่อน เพราะเป็นสิ่งที่ง่ายที่เด็กจะเข้าใจ

ในสิ่งที่เรยีน และจ�าได้เร็วขึ้น 

การพูดย�้าค�า ให้เด็กได้ฟังและฝึกพูดบ่อย ๆ นั้น เป็น

กิจกรรมที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะท�าให้เด็กเกิดความจ�า 

การฝึกให้เด็กได้ฟัง และฝึกการออกเสียงอย่างถูกต้องนั้น 

จะเป็นแนวทางให้เด็กได้เรยีนรู้การพูดโดยที่เด็กไม่รู้ตัว พ่อ

แม่ควรให้ก�าลังใจ เพิ่มความใส่ใจ และหมั่นฝึกฝนให้เด็กได้

เรยีนรู้
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การสอนเด็กที่ไม่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทย

ควรเริ่มสอนจากการพูดง่าย ๆ จากวัฒนธรรมของไทย 

เช่น ค�าทักทาย ค�าขอบคุณ ค�าขอโทษ การแนะน�าตัว พร้อม

กับการไหว้ที่ถูกต้อง

จากนั้นเริ่มสอนจากสิ่งของ หรือค�าง่าย ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว 

เช่น ครอบครัว ส ี อุปกรณ์ในบ้าน การฝึกออกเสยีงให้กับ

เด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีนั้น ควรออกเสียงให้เด็ก

ได้ยนิบ่อย ๆ แล้วให้เด็กออกเสยีงตามหลาย ๆ ครัง้จนกว่า

เด็กจะออกเสยีงได้อย่างถูกต้อง และจ�าได้ 

เมื่อเด็กสามารถออกเสียงได้แล้ว ต่อมาอาจตั้งค�าถาม

ง่าย ๆ เช่น ใคร ท�าอะไร นี่คอือะไร นี่สอีะไร ชอบสอีะไร 

เป็นต้น 

เมื่อเด็กเริ่มตอบค�าถามสัน้ ๆ ได้แล้ว ผู้สอนสามารถตัง้

ค�าถามเปิด เช่น อย่างไร เป็นต้น ควรเริ่มแทรกประโยคที่

ยากขึ้นเข้ามาเพื่อให้เด็กได้ฝึกการตั้งประโยค ตอบค�าถาม

เปิด ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และฝึกการใช้ค�าที่แตก

ต่างหลากหลาย

การสอนเด็กที่มปีระสทิธภิาพนัน้ต้องพูดจากระชับ เสยีง

ดัง ไม่เยิ่นเย้อ อันเป็นอกีวธิหีนึ่งที่จะดงึความสนใจของเด็ก

ไว้ได้เป็นอย่างด ีด้วยธรรมชาตขิองเด็กแล้ว เด็กจะควบคุม

สมาธไิด้ไม่ยาวเหมอืนผู้ใหญ่ ครูผู้สอนสามารถใช้สิ่งง่าย ๆ 

เพือ่ดงึดดูความสนใจของเดก็ เช่น การอ่านควบคู่กบัการละ

เล่น ท�าให้เกดิเสยีงดัง เป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ตื่นตัว และ

จ�าได้ดมีากยิ่งขึ้น

การสอนหรือเล่นกับเด็กนั้น จะท�าอย่างไรขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ และสถานที่ที่แตกต่างกันด้วย เช่น ถ้าสถานที่

กว้างอาจจะให้เด็กได้ท�ากิจกรรมที่เคลื่อนที่ได้ ในสถานที่

แคบก็ให้เด็กอยู่กับที่ เป็นต้น

สื่อการสอนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จ�าเป็นที่ต้องเตรียมควบคู่

ไปกับการสอน อาจจะใช้สื่อจรงิ สื่อจ�าลอง หรอื สื่อรูปภาพ 

เราสามารถหาสื่อได้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เช่น อุปกรณ์ใน

ห้องเรยีน กระดาษหนังสอืพมิพ์ และสื่อการสอนที่ประดษิฐ์

ขึ้นมาเอง เป็นต้น

นอกจากนี้ สิ่งที่ควรค�านึงถึงคือหลักการเบื้องต้นในการ

สอนเด็กพูดภาษาไทย และเด็กควรมีความสุขกับการเรียน 

ไม่ใช่มาเรยีนเพราะถูกบังคับ รวมถงึหลกีเลี่ยงการล้อเลยีน

เมื่อเด็กใช้ค�าผดิ ซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้นมาปรับใช้

ปัญหาที่อาจจะเกดิขึ้นในแต่ละครอบครัว

1. ลูกสามารถพูด และฟังได้แล้ว แต่อ่านเขียนไม่ได้

ควรจะท�าอย่างไร

การเรียนที่ดีต้องเริ่มจากการฟัง และพูด เมื่อลูกของ

ท่านฟังและพูดได้ แสดงว่าลูกของท่านเดินมาถูกทาง

แล้ว เมื่อมคีวามเข้าใจในการฟัง และพูด การอ่านการ

เขยีน จะเป็นทกัษะทีจ่ะตามมา แต่กต็้องใช้เวลาในการ

ฝึกฝน และขึ้นอยู่กับผู้ปกครองและลูกว่า จะมีความ

ขยันหมั่นเพยีรมากน้อยเพยีงใด 

2. เมื่อเด็กพูดภาษาอสีาน บางครั้งมคีนหัวเราะ แล้ว

ลกูไม่เข้าใจและรูส้กึอาย แม่ควรจะมวีธิแีก้ไขอย่างไร

ภาษาอสีานเป็นภาษาไทยอกีภาษาหนึ่ง จงึไม่ใช่เรื่องที่

น่ากงัวลเมื่อเดก็จะพดูภาษาอสีาน แม่ควรชืน่ชมให้ลกู

ภูมิใจที่สามารถพูดภาษาอีสานได้ และอธิบายให้ลูก

เข้าใจว่า ภาษาอสีานก็เป็นภาษาไทยอกีภาษาหนึ่งเช่น

กัน แม่คนอื่น ๆ ก็ควรปฏบิัตเิช่นกัน

3. ผู้ปกครองบางคนเกิดความกังวล เมื่อเด็กไม่ตอบ

เป็นภาษาไทย 

เรื่องนี้ต้องใช้ความอดทนที่จะพูดภาษาไทยกับลูกต่อ

ไป และควรอธบิายให้ลูกฟังอย่างมเีหตุมผีล เด็กบาง

คนจะซึมซับภาษาเองโดยอัตโนมัติ แต่สิ่งที่น่ากังวลก็

คอื การทีแ่ม่ไม่มคีวามอดทนพอทีจ่ะใช้ภาษาไทยกับลกู

4. ลูกคนอื่นพูดได้ด ีแต่ลูกของตนเองไม่เก่ง

การเปรียบเทียบลูกของตนกับเด็กคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ด ี

เพราะเด็กแต่ละคนมคีวามสามารถที่แตกต่างกัน ควร

ที่จะชื่นชมกับสิ่งที่ลูกของเราท�าได้จะดกีว่า การที่เด็ก

จะใช้ภาษาไทยได้ดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่า แม่ใช้ภาษา

ไทยกับลูกมากน้อยเพยีงใด
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5. การบอกลูกหรือดุลูก เมื่อลูกไม่พูดภาษาไทยต่อ

หน้าคนไทยคนอื่นดหีรอืไม่

การทีพ่่อและแม่ว่าลกูต่อหน้าคนอืน่ ๆ  กเ็หมอืนเป็นการ

ประจาน และท�าให้ลูกอาย อาจท�าให้เด็กเกดิปมด้อย 

ต่อไปเด็กอาจจะไม่ใช่แค่ไม่พูด แต่ลูกอาจจะต่อต้าน

ภาษาไทยเลยก็เป็นได้

6. การที่เด็กพูดไม่ชัดและส�าเนยีงผดิเพี้ยน

ไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวล หากเด็กเลอืกที่จะใช้ค�าได้อย่าง

ถูกต้อง ถงึแม้จะออกเสยีงผดิเพี้ยน ก็แสดงให้เห็นถงึ

ความพยายามของเด็กที่จะพูดภาษาไทย การฝึกฝน

และการเอาใจใส่ของผู้ปกครองมีความส�าคัญ และมี

ผลต่อเด็กมาก

7. ลกูเกดิความไม่เข้าใจว่า ท�าไมต้องใช้ภาษาไทยกบั

แม่ ในขณะที่พ่อและแม่ สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

หรอืภาษาเยอรมัน ท�าไมเขาจะเลอืกใช้ภาษาด้วย

ตัวเองไม่ได้ 

ทางออกทีด่ทีีสุ่ด คอืการอธบิายให้ลกูเข้าใจถงึเหต ุและ

ประโยชน์ที่จะเกดิขึ้นกับตัวเขาเอง

8. ลูกต่อต้านที่จะไม่รับรู้ภาษาไทยเลย

เป็นเรื่องปกติที่เด็กจะต่อต้าน เพราะด้วยวัยของเด็ก 

อาจไม่สามารถเข้าใจได้ว่า เพราะอะไรถึงต้องเรียน 

หรือใช้ภาษาไทย บางครอบครัวอาจจะไม่ได้ใช้ภาษา

ไทยกับลูกตั้งแต่ต้น และไม่มีวิธีการสอนลูกอย่างถูก

ต้อง แม่ควรจะอธบิายให้ลูกได้รู้ว่า เพราะอะไรถงึต้อง

ใช้ภาษาไทย เช่น ลูกสามารถสื่อสารภาษาไทยกับคน

ไทยได้เวลาที่ลูกไปเมืองไทย เป็นต้น แม่จึงเป็นส่วน

ส�าคัญที่จะปลูกฝังความเข้าใจแก่เด็กตัง้แต่ยังเล็ก

9. จะสร้างแรงผลักดันให้เดก็พดูภาษาไทยต่อไปอย่างไร 

การให้รางวัลด้วยการชม หรือแสดงความยินดีที่ลูก

ท�าได้ เป็นสิ่งที่ดีส�าหรับเด็ก พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะให้

รางวลัเป็นสิง่ของแก่เดก็ การท�าแบบนี้จะเป็นการสร้าง

เงือ่นไขให้แก่เดก็ หากไม่มขีองรางวลัเดก็อาจจะไม่ยอม

พูดภาษาไทยก็เป็นได้ 

ผู้ปกครองมหีน้าที่จะต้องอธบิายให้เด็กเข้าใจว่า ท�าไม

ต้องใช้ภาษาไทย การสร้างแรงบันดาลใจในการพูด

ภาษาไทยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจโน้มน้าวให้เด็กอยาก

เรยีนภาษาไทยมากขึ้น เช่น บอกว่า หากเด็กพูดไทยได้ 

เขาจะสามารถพดูคุยและทกัทายกบั กระแต อาร์สยาม 

ดาราในฝันของเขาได้

คนไทยโชคดทีีม่ภีาษาของตนเองเป็นภาษาประจ�าชาต ิเคย

คิดหรือไม่ว่าการที่เด็กสามารถพูดภาษาเยอรมันได้ แสดง

ว่าเด็กสามารถสื่อสารกับคนเยอรมันได้ 84 ล้านคน แต่ถ้า

เด็กสามารถพูดภาษาไทยได้ เด็กจะสามารถสื่อสารกับคน

ไทยอกีกว่า 69 ล้านคน เพิม่จ�านวนคนทีเ่ดก็สามารถสือ่สาร

ได้อกีเกอืบเท่าตวั ยงัไม่สายเกนิไป ที่จะพูดภาษาไทยกบัลูก 

ตัง้แต่วันนี้

แหล่งข้อมูล: โรงเรยีนกอไก่เพื่อเด็กไทยในเยอรมน ี

รูปภาพ: Facebook Kokai Thaischule

- ทั่วไป -



D Mag 24 / 06.18 / 30

- ทั่วไป -

ปัจจบุนัสงัคมไทยในต่างแดนให้ความสนใจ

กับการเรยีน การสอนภาษาไทยกันมาก โดย

เฉพาะแก่เด็กไทย และเด็กไทยในครอบครัว

สองวัฒนธรรม ดไูด้จากจ�านวนโรงเรยีนสอน

ภาษาไทยที่เกิดขึ้น จากโครงการอบรมด้าน

การสอนภาษาไทย จนถงึการก่อตัวของสมา

พันธ์ครูภาษาไทยทัง้ในยุโรปและเยอรมน ีซึ่ง

ก็เป็นนิมิตหมายอันดี เพราะภาษาเป็นสื่อที่

ส�าคัญในการท�าความเข้าใจ ในการสร้างความ

สมัพนัธ์ และการสบืทอดส่งต่อหลายสิง่หลาย

อย่างรวมทัง้วฒันธรรมไทย แต่การเรยีนการ

สอนนี้เป็นการเรยีนการสอนในระบบโรงเรยีน 

มีครู มีนักเรียน 

สอนในสถานที่ที่

เรยีกว่า โรงเรยีน

การเรียนการ

สอนภาษาไทยใน

ระบบโรงเรยีนดัง

กล่าว เป็นตัวเลอืก

หนึ่งในการสอน

เด็ก (ลูก) ให้รู้จัก 

เข้าใจ และพูด (อาจจะต่อด้วยอ่าน และเขยีน) 

ภาษาไทย เป็นตวัเลอืกภายนอกทีเ่หน็ได้ชดัเจน 

หยบิต้อง เข้าหาได้ แต่กเ็ป็นเพยีงตวัเลอืกหนึง่

เท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วยังมีตัวเลือกที่

ส�าคัญอกีตัวหนึ่ง ที่อยู่ใกล้ตัวเสยีจนมองกัน

ไม่เห็น หรอืมองข้ามไป ตัวเลอืกนัน้ก็คอื แม่ 

และพ่อไทย นัน่เอง ส�าหรับสังคมไทยในยโุรป

คงจะเป็น แม่ไทย เสยีมากกว่า ด้วยจ�านวน

ประชากรไทยในยุโรปกว่า 80% เป็นผู้หญิง 

แม่ไทยในต่างแดน อาจถอืว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ในการพูดภาษาไทยได้ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะ

ในระดับเบื้องต้น เพราะพูดไทยมาตัง้แต่เกดิ 

คุณสมบัตดิังกล่าวพอเพยีงที่จะเป็น ครูสอน

ภาษาไทยคนแรกให้แก่ลูกในต่างแดน เป็น 

“ครแูม่” ทีบ่ทความนี้ขอน�าเสนอแนวคดิ แนว

ปฏบิัต ินัยส�าคัญและคุณาประโยชน์อันพงึมี

ค�านยิาม

“ครูแม่” เมื่อฟังค�านี้หลาย ๆ คนอาจจะ

นึกไปถึงความหมายหลายนัย ความหมาย

หนึง่นัน้ทุกคนทราบกนัดอียูแ่ล้ววา่ แม่เป็นครู

คนแรกของลูก แม่มีบทบาทของ “ครู” อยู่

เกอืบทกุก้าวย่างในชวีติของลกู ตัง้แต่เยาว์วัย 

หรือกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ ด้วยบทบาท และ

หน้าที่ของ “แม่” 

จึงอาจจะไม่เคย

มีลูกคนใดเรียก

แม่ว่า “ครู”  แต่

เมื่ อแม ่มา รับ

บทบาทของความ

เป็นคร ูในการสอน

ลกูให้บรรลถุงึเป้า

หมายอย่างใด

อย่างหนึง่ทีแ่ม่วาง

ไว้ “แม่” จงึไม่ใช่แค่ “แม่” แต่แม่เป็นทัง้ครู 

และเป็นทั้งแม่ในคนคนเดียวกัน จึงเป็นที่มา

ของค�าว่า “ครูแม่” ค�าที่สัน้กระชับ และรวม

ความหมายไว้ในหนึ่งเดยีว

เป้าหมายที ่“ครแูม่” วางไว้ในทีน่ี้คอื ต้องการ

ให้ลูกพูดภาษาไทยได้ หรืออ่าน เขียนภาษา

ไทยได้ด้วย จึงมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดภาษาแม่ 

ให้แก่ลูกด้วยตนเอง โดยเริ่มสอนลูกให้พูด

ภาษาไทย หรอืพดูกบัลกูด้วยภาษาไทยตัง้แต่

ลูกยังเล็ก ๆ หรือตั้งแต่เกิด จนกระทั่งลูก

สามารถสือ่สารภาษาไทยได้ด ีและสือ่สารกับ

ครูแม่
โดย พัทยา เรือนแก้ว และ อรณี ไฟฟ์เฟอร์
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แม่ด้วยภาษาไทยในชีวิตประจ�าวัน คุณแม่

เหล่านี้รับบทบาทของ “ครูแม่” อย่างเต็มตัว 

ซึ่งมีครูแม่หลายท่านที่ประสบผลส�าเร็จกับ

การสอนลูก พูด อ่าน เขียนภาษาไทยด้วย

ตนเอง

“ครูแม่” ที่ก�าลังกล่าวถงึ และจะกล่าวต่อ

ไปในบทความนี้ กค็อื การสอนลกูให้พดูภาษา

ไทย (อาจรวมถงึอ่าน และเขยีน) ด้วยตัวของ 

แม่ เอง ด้วยทรัพยากรที่แม่ม ีสอนที่บ้าน ใน

ระหว่างการใช้ชีวิตประจ�าวันด้วยกัน สอน

ตั้งแต่ลูกเริ่มเรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยการพูด 

หรือการใช้ภาษา 

(เป็นการปพูื้นฐาน

ท า ง ภ า ษ า ที่

ง ่ายดาย และ

ประหยัด แต่มี

ประสทิธภิาพ) ด้วย

เหตดุงักล่าว “ครู

แม่” จงึเป็นแนวคดิ 

วธิปีฏบิัต ิในการ

สอนลูกพูดภาษาไทย อีกทางเลือกหนึ่งใน

สังคมไทยต่างแดน 

วธิกีารสอนของ “ครูแม่” 

อยากได้ลกูเสอืต้องเข้าถ�้าเสอืฉนัใด อยากให้

ลกูพดูภาษาไทยได้ กต็้องลงมอืสอนด้วยหนึง่

สมอง สองมอืแม่ฉันนัน้ มาลองดูว่า จะเริ่ม

เป็น “ครูแม่” ได้อย่างไร

1. สอนฟัง เป็นการเตรยีมความพร้อม เพื่อ

ให้ลูกคุ้นเคยกับส�าเนยีงภาษาไทย

• ให้ลูกฟังส�าเนียงภาษาไทยตั้งแต่ลูก

คลอด นั่นคือพูดกับลูกด้วยภาษาไทย 

หรอืตัง้แต่ลูกยังอยู่ในท้องเลยก็ยิ่งดี

• สื่อสารกับลูกด้วยภาษาไทยที่คุณใช้ใน

ชวีติประจ�าวนั ไม่ว่าคณุจะพดูภาษาถิน่ 

เหนอื ใต้ กลาง อสีาน กส็ามารถสือ่สาร

ภาษานั้น ๆ กับลูกได้ เพราะนั่นก็คือ 

ภาษาไทยภาษาหนึ่ง

• ให้ลูกฟังเพลงกล่อมเด็กเป็นภาษาไทย 

เปิดเพลงเด็กไทย ๆ ให้ลูกฟัง ให้ลูกคุ้น

เคยกับส�าเนยีง เสยีง ภาษา

• อ่านหนังสือนิทานภาษาไทยให้ลูกฟัง 

หรืออาจจะเล่านิทานภาษาเยอรมันที่

ฝ่ายพ่อเล่าเป็นภาษาพ่อแล้ว แม่ก็เล่า

เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยก็ได้

2. สอนพูด เรา

จะสอนลูก (หรอื

สอนใครก็ตาม) 

ให้เข้าใจได้ดทีีส่ดุ

ด้วยภาษาที่เรา

สื่อสารได้ดีที่สุด 

ฉะนั้นหากจะให้

ลูกเข้าใจเรา เรา

ก็ต้องสอนลูกด้วยภาษาของเรา เมื่อลูก

เข้าใจภาษาของเราขัน้ตอนที่จะสอนลูกใน

เรื่องอื่น ๆ ต่อไปก็จะง่ายขึ้น ปัญหาหลาย

อย่างทีอ่าจจะเกดิได้ในอนาคตก็จะคลีค่ลาย

ด้วยการสื่อสารภาษาเดยีวกันนี้เอง

• เมื่อลูกเริ่มหัดพูด ไม่ว่าลูกจะพูดภาษา

ใดก่อนก็ตาม อย่าได้ตกใจ และคิดว่า

ลูกจะพูดภาษาอื่นไม่ได้ จงมุ่งมั่นพูด

ภาษาที่เราจะพูดกับลูก ก็คอืภาษาไทย

• แม่พูดภาษาไทย เพยีงภาษาเดยีวกบัลูก 

ไม่พูดปนหลายภาษาในประโยคเดยีว

• อ่านหนงัสอืภาษาไทยให้ลกูฟัง สอนค�า

ศัพท์ลูกจากภาพประกอบในหนังสือ 

“อยากให้ลูกพูดภาษาไทยได้ เราต้องพูด
ภาษาไทยกับลูก”



D Mag 24 / 06.18 / 32

- ทั่วไป -

ลูกอายที่จะพูดภาษาไทย แม่ไม่รู้จะสอนต่อ

ไปอย่างไร ฯลฯ แม่อกีหลายคนเช่นกันมคีวาม

คดิอยากจะให้ลกูพดูภาษาไทย แต่กลบัไม่เคย

พูดภาษาไทยกับลูกเลย ซึ่งอาจจะมาจาก

หลายสาเหต ุเช่น แม่ไม่ได้ใช้ภาษา (ไทย) กลาง

ในชีวิตประจ�า ครอบครัวฝั่งพ่อ หรือตัวพ่อ

เองไม่สนับสนุนให้ลูกพูดภาษาอื่น ข้ออ้างว่า

แม่ไม่มเีวลาสอน แม่คดิว่า ตนเองสอนไม่ได้ 

เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นนี้มทีางแก้ไข ที่

ส�าคัญคือ แม่ต้อง มั่นใจ ในเป้าหมายของ

ตนเอง น่ันคือ การสอนลูกให้พูดภาษาไทย 

มั่นใจในความเชี่ยวชาญในภาษาที่ตัวเองใช้ 

มั่นใจที่จะใช้ภาษาไทยและแสดงให้ลูกเห็น 

พยายามอธบิายให้ลกูเข้าใจ ส่งเสรมิสนบัสนนุ

ให้ลูกมั่นใจที่จะพูดภาษาไทย หากไปต่อเอง

ไม่ได้ อาจพดูคยุหารอืกับครแูม่คนอืน่ ๆ  แลก

เปลีย่นประสบการณ์ หาข้อด ีข้อด้อย น�าปรบั

มาใช้ ทศันคตเิรือ่งการใชภ้าษาของฝ่ังพอ่เดก็

ก็เช่นกัน อาจคลี่คลายได้ด้วยการท�าความ

เข้าใจต่อกนัให้ชดัเจน แต่ประการส�าคัญที่สดุ

นัน้อยู่ที่ตัวแม่เอง ที่ต้อง มั่นใจ ตัง้มั่นในสิ่งที่

ต้องการ สม�า่เสมอกบัสิง่ทีท่�า (พดูไทยกบัลกู) 

และไม่ท้อแท้เมื่อมีอุปสรรค หรือไม่ประสบ

ความส�าเร็จในเบื้องแรก

“ครูแม่” ไม่มวีันสาย

กรณขีองแม่ทีเ่ลกิพดูภาษาไทยกบัลูก และ

แม่ที่ไม่เคยพูดไทยกับลูกเลย แต่แม่ทั้งสอง

กรณีนี้ยังคงมีความต้องการให้ลูกพูดภาษา

ไทยได้ จงึผลักภาระไปให้คนอื่น เช่น ส่งลูก

ไปเรยีนภาษาไทยกบัคนอืน่ หรอืส่งลกูไปเรยีน

ภาษาไทยในโรงเรียนที่เปิดสอน ด้วยความ

หากลูกพูดค�านัน้ ๆ ด้วยภาษาอื่น ควร

บอกค�าศัพท์นัน้เป็นภาษาไทย เช่น เห็น

ภาพรถ ลกูบอกว่า “ Auto” แม่ควรบอก

ว่า  นี่คอื “รถ” เป็นต้น

• หากลูกไม่พูดตอบโต้เป็นภาษาไทย แต่

ท�าตามค�าบอกได้ถูกต้อง แสดงว่าลูก

เข้าใจสิ่งที่เราพูด อาจจะย�า้ค�านัน้ ๆ  ให้

ชดัเจน หรอืพดูประโยคสัน้ ๆ  ย�้าให้ลกูฟัง  

• สม�า่เสมอกับการใช้ภาษาไทย หากจ�าเป็น

ต้องใช้ภาษาอืน่กค็วรบอกลกูให้เข้าใจกฏ

กตกิานัน้ เช่น อยู่บนโต๊ะกนิข้าวทุกคน

พดูภาษาเยอรมนั กอ็าจจะตกลงกบัลกู

ว่า เราจะใช้ภาษาเยอรมนับนโต๊ะกนิข้าว 

เมือ่อยู่กับคนอืน่ ๆ  ทีพ่ดูภาษาไทยไม่ได้ 

แต่ยามปกตเิราจะสือ่สารกนัด้วยภาษา

ไทย หรือหาก แม่ มั่นใจมาก อาจจะ

อธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจว่า เพราะ

อะไรจงึขอพูดกับลูกเป็นภาษาไทย

• ในช่วงที่ลูกเริ่มโต และมีความเป็นตัว

ของตัวเองมากขึ้น การสอนพูดอาจจะ

ต้องใช้ความ อดทนเพิ่มขึ้น แต่ใจต้อง

สงบ และเย็นลง 

• หัวใจส�าคัญคอื “อยากให้ลูกพูดภาษา

ไทยได้ เราต้องพูดภาษาไทยกับลูก”

มั่นใจ สม�่ำเสมอ ไม่ท้อแท้: ค�าขวัญของ 

“ครูแม่”

แม่หลายคนมีความคิดที่จะพูดภาษาไทย 

และสอนภาษาไทยให้กับลูก แต่เมื่อเริ่มพูด

ภาษาไทยกับลูกไปได้ระยะหนึ่ง กลับรู้สึก

ท้อแท้ และล้มเลกิความคดินัน้ด้วยปัจจยัหลาย

ประการ อาทิ ลูกไม่ยอมพูดภาษาไทยด้วย 
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หวังว่า ลูกเรียนแล้วจะพูดภาษาไทยได้ จะ

สื่อสารภาษาไทยได้ ซึ่งในบางกรณีอาจจะ

สวนทางกับความต้องการของลูกโดยสิ้นเชิง 

เพราะเมื่อลูกโตขึ้นมีความเป็นตัวของตัวเอง

มากขึ้นก็จะเริ่มต่อต้าน ไม่รู้ว่าจะเรยีนภาษา

ไทยไปท�าไม ไม่อยากไปเรยีน แต่โดนแม่บงัคบั

ให้ไปเรียน จึงไม่ได้สนใจที่จะเรียน หรือเด็ก

บางคนอาจจะชอบที่ได้ไปเรียน เพราะรู้สึก

สนุก และมีเพื่อน แต่การไปเรียนภาษาไทย

เพียงอาทิตย์ละครั้ง ครั้งละไม่กี่ชั่วโมง เมื่อ

กลบัมาถงึบ้านก็ไม่ได้ใช้ภาษาไทยทีบ่้าน อาจ

จะเรียกได้ว่าผล

สมัฤทธแิทบจะไม่

เกิด หรือเกิดผล

เพียงน ้อยนิด

เท่านัน้

ห า ก จ ะ ใ ห ้

สมัฤทธผิล แม่ทัง้

สองกรณ ีคงต้อง

กลับมาเป็น “ครู

แม่” จะเป็นเพื่อเสริมการเรียนภาษาไทยใน

ระบบโรงเรียนก็ได้ หรือเป็นตัวหลักในการ

สอนภาษาไทยให้ลกูเองเสยีเลยกไ็ม่ผดิกตกิา 

ไม่ต้องพาลูกไปเรยีนไกล ๆ ไม่ต้องจ�ากัดวัน

เวลาทีเ่รยีน เริม่กนัในบ้าน เริม่ได้ทกุเวลาด้วย

การใช้ภาษาไทยในชวีติประจ�าวันนี่แหละ วธิี

การก็ไม่ได้ต่างจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 

ค่อย ๆ เริ่มพูดกับลูกเป็นภาษาไทย จะตอบ

เป็นไทยหรือไม่ก็ไม่ว่ากัน หาสื่อ หาหนังสือ

ภาษาไทย หาประเด็นพูดคุยตามวัย การไป

เทีย่วประเทศไทยกเ็ป็นตวัช่วยอย่างหนึง่ ฯลฯ 

แม่หลายคนประสบความส�าเร็จมาแล้วเช่น

กัน นั่นคอื การเป็น “ครูแม่” อาจเริ่มต้นเมื่อ

ลูกโตแล้วก็ได้ หากไม่ได้เริม่เมื่อลกูคลอด แต่

อาจต้องใจเยน็ และให้เวลาแก่เดก็ เดก็จะพดู 

จะเข้าใจภาษาไทยแค่ไหน ช้าหรอืเร็ว อาจอยู่

ทีเ่งือ่นไขปัจจยัประกอบอื่น ๆ  อกี แต่ที่ส�าคัญ

อย่างที่กล่าวไว้คือ ตัวแม่เอง ที่ต้องมั่นใจ 

สม�่าเสมอ ไม่ท้อแท้ 

 

อกีนยัส�าคญัของ “ครแูม่” คอื ลดช่องว่าง

ในการสื่อสารระหว่างแม่กับลูก

ประสบการณ์

กว่า 20 ปีในการ

ท�างานให้ความ

ช่วยเหลอืหญงิไทย

ของสมาชกิสมาคม

เครือข่ายคนไทย

ในต่างแดน ชี้ให้

เหน็ว่า ความภาค

ภมูใิจในตัวแม่ไทย

ของลกู เป็นปัจจยั

ส�าคญัทีท่�าให้ลกูมกีารยอมรบัในตัวแม่ ไม่ต่อ

ต้านแม่ ในหลาย ๆ  ครอบครวัทีแ่ม่ไทยมคีวาม

ขัดแย้งกับลูก สาเหตุที่ส�าคัญประการหนึ่ง

เป็นเพราะปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างแม่

กบัลกู หญงิไทยทีม่าแต่งงานในเยอรมน ีและ

สวติเซอร์แลนด์จ�านวนไม่น้อย (แน่นอนไม่ใช่

ทัง้หมด) เดนิทางข้ามชาตดิ้วยความมุ่งหวงัที่

จะมีชีวิตที่ดีกว่า หรือหารายได้เพื่อจุนเจือ

ครอบครัว คดิเหมอืนคนเดนิทางข้ามชาตส่ิวน

ใหญ่ว่า สักวันหนึ่งจะเดนิทางกลับบ้าน ไม่ได้

หวัง หรอืคดิไว้แต่แรกว่าจะตัง้รกราก จงึมัก

“มั่นใจ สม�่าเสมอ ไม่ท้อแท้”
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ไม่ขนขวายที่จะหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน

การด�ารงชพีในประเทศปลายทาง รวมทัง้ไม่

เรยีนรูภ้าษาของประเทศทีต่นพ�านกัอยู ่คดิว่า 

เพียงสามารถสื่อสารกับสามีและคนใกล้ชิด

ได้ก็พอ เมื่อมีลูกก็มักจะไม่พูดภาษาไทยกับ

ลูก แต่จะใช้ภาษาเยอรมันแบบของตนเองที่

ไม่ค่อยถูกต้องทั้งอักขระและไวยากรณ์ ใน

ขณะเดยีวกนักไ็ม่ได้เรยีนรู้ภาษาเยอรมันเพิม่

เติม เมื่อเวลาผ่านไปภาษาเยอรมันของลูก

พัฒนาไป แต่ลูกไม่รู้ภาษาไทย พูดไทยไม่ได้ 

หรืออาจเข้าใจได้เล็กน้อย แต่ก็ไม่ลึกซึ้งพอ 

แม่และลกูจงึคยุกนัไม่รู้เรื่อง ด้วยไม่มภีาษาที่

สามารถใช้สื่อสาร ท�าความเข้าใจกันได้ เด็ก

หลายคนจะดูถูกแม่ จนถงึขัน้ดูถูกภาษาไทย 

และวัฒนธรรมไทย มีหลายกรณีที่พบใน

เยอรมนีเมื่อแม่ไทยพ่อเยอรมันหย่าร้างกัน 

ลกูไทย-เยอรมนัหลายคนบอกกบัศาลว่า ขอ

อยูก่บัพ่อ หรอืกบัย่า เพราะพดูกบัแม่ไม่รูเ้รือ่ง

กรณีปัญหาที่ยกมาดูออกจะสุดโต่ง แต่ก็

เป็นความจรงิที่คงขมขื่นส�าหรับคนที่เป็น แม่ 

การเป็น “ครูแม่” นอกจากจะสอนลูกให้รู้ 

เข้าใจ และพูดภาษาไทย ภาษาที่แม่ใช้ได้ดี

ที่สุด สร้างให้เกดิ เครื่องมอื ที่แม่จะสามารถ

สื่อสารกับลูก นั่นคอื ภาษาไทย แล้ว การที่

แม่ต้องสอน คอืต้องพูด ต้องอ่าน ต้องเอาใจ

ใส่ ฝึกฝนให้ลูก จะท�าให้แม่และลูกมีเวลาที่

ได้อยู่ด้วยกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์

ระหว่างแม่กับลูก(โดยไม่รู้ตัว)อีกด้วย “ครู

แม่” จึงน่าจะเป็นตัวช่วย หรือป้องกันไม่ให้

เกิดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างแม่กับลูก

ได้เป็นอย่างดี

“ครูแม่” ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น คือ 

แนวคดิ และวธิปีฏบิตัทิีส่รปุมาจากประสบการณ์

ของ แม่ไทยในต่างแดน สองคน สองวยั ทีเ่ริม่

การเป็น “ครูแม่” ในช่วงเวลาที่ต่างกัน แต่

ด้วยความมุ่งมั่นที่เหมอืนกัน คอืจะถ่ายทอด

ภาษาไทย ที่แม่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดแก่ลูก 

ประสบการณ์จากสองช่วงเวลาสามารถยนืยนั

ได้ว่า “ครูแม่” นัน้เป็นสิ่งที่ แม่ ทุกคนท�าได้ 

อย่างสมัฤทธผิล และนีค่อื ทางเลอืกทีส่�าคัญ

ในการสอนภาษาไทยให้ลูก

แถมท้ายก่อนจบ ส�าหรบัแม่ที(่อ้างว่า)ไม่มี

เวลา การเป็น “ครแูม่” การสอนภาษาไทยให้

ลูก ไม่ได้หมายถึงว่า ต้องจับลูกมานั่งเรียน 

ก�าหนดเวลาแน่นอน เหมอืนจ�าลองห้องเรยีน

ในโรงเรยีนมาไว้ทีบ้่าน เพยีงเริม่พดูกบัลกูด้วย

ภาษาไทย เมือ่ไรกไ็ด้ เมือ่ลกูกลบัจากโรงเรยีน 

เมื่อเรียกลูกกินข้าว เมื่อไปเดินเล่น เมื่อกิน

ข้าว/เล่นด้วยกัน ฯลฯ ในทุกวาระและโอกาส

ของชีวิตประจ�าวัน นั่นก็คือ การสอนภาษา

ไทยให้ลูกแล้ว และนี่ก็คือหลักการที่ส�าคัญ

ของ “ครูแม่” พูดไทยกับลูกกันเถอะค่ะ มา

เป็น “ครูแม่” กัน
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นึกถึงที่เพื่อนพูดว่า Zeitloser Stil แล้วก็คิด

ว่าการแต่งตัวแบบแฟชั่นเหนือกาลเวลาหรือไร้

กาลเวลานี่มันเป็นอย่างไรกัน ป้าส�ารวจดูตัวเอง

ก็เห็นว่าใส่เสื้อผ้าอยู่ไม่กี่ตัว สลับไปสลับมา จึง

ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเตมิ จะได้เป็นคนแต่งตวัเหนอื

กาลเวลาตลอดไป

แต่ละคนล้วนมคีวามชอบ และเอกลกัษณ์เฉพาะ

เรื่องการแต่งตัว มีเสื้อผ้าที่เรียกว่า “ตัวโปรด” 

ซึ่งหยิบจับมาสวมบ่อย ๆ อาจจะชอบที่แบบ ส ี

ลาย หรือการตัดเย็บ เสื้อผ้าคุณภาพดีตัดเย็บ

ประณีต เมื่อเราน�ามาสวมใส่ให้เหมาะกับตัวก็

เรียกได้ว่าเป็นคน “มีรสนิยมดี” ได้เช่นกัน  ผู้

เชีย่วชาญเรือ่งแฟชัน่เขาว่าไว้เช่นนี้ค่ะ การจะแต่ง

ตวัให้มสีไตล์แบบแฟชัน่เหนอืกาลเวลา ไม่จ�าเป็น

แฟชั่นเหนือกาลเวลา 
(Zeitloser Stil) 

หยบิมาใส่เมือ่ไรกท็นัสมยัเมือ่นัน้
โดย ป้าช้อย ชวนชม

„ป้าช้อยรูส้กึกระดากใจตัวเองนะคะนี ่ทีจู่ ่ๆ  กล็กุขึน้มาเขยีนเรือ่งแฟชัน่ 
ตัวตนของป้าไม่ใช่คนตามแฟชั่นอะไรนักค่ะ มีอะไรก็หยิบ ๆ มาสวม 
บังเอญิว่าวนัก่อนได้รบัค�าชมจากเพือ่นฝรัง่ว่า “เธอนี ่แต่งตวัแบบแฟชัน่
เหนอืกำลเวลำจรงิ ๆ (Zeitloser Stil)”  อันที่จรงิเพื่อนเขาชมหรอืว่า
ประชดการแต่งตัวของป้าก็ไม่ทราบได้ แต่ป้าขอเข้าใจเอาเองว่าเขาชม 

จงึหน้าบานเท่าจานดาวเทยีมหลังบ้านเลยทเีดยีว“

ต้องมอีะไรมากมาย มแีค่เสื้อผ้าแบบพื้นฐานตดิ

ตูเ้สื้อผ้าไว้ แล้วจบัมาสวมสลบัแบบ Mix & Match 

ให้เข้ากนักด็ดูแีละไปได้เกอืบทกุงาน หลกัการง่าย 

ๆ นี้เรยีกว่า “ตู้เสื้อผ้าแคปซลู” ซึง่มเีสื้อผ้าประมาณ 

10 ชิ้นเท่านัน้เอง  แต่สามารถน�ามาสวมใส่ทบักนั

หรอืสลับเปลีย่นกนั ท�าให้เหมอืนมเีครือ่งแต่งกาย

ใหม่ มชีุดใหม่ใส่ตลอด ป้าช้อยว่าแบบนี้นี่มันเจ๋ง

สุด ๆ ไปเลยนะคะ

ปรชัญาแฟช่ันแบบทีว่่านี้นอกจากจะช่วยประหยัด

พื้นที่ในตู้เสื้อผ้าและประหยัดเงินแล้วยังช่วยใน

เรื่องการเก็บกระเป๋าเวลาเดินทางด้วย แฟชั่น

เหนอืกาลเวลาเป็นแฟชั่นคลาสสกิที่รับรองว่าใส่

เมื่อไรก็ทันสมัยเสมอ มาดูกันค่ะว่าผู้เชี่ยวชาญ

เขาแนะน�าว่าอย่างไร
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เราจะเห็นว่าที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน�านัน้เน้นที่สดี�า สเีข้ม สขีาว ซึ่ง

เป็นสทีีใ่ส่ได้นาน และใส่ได้เกอืบทกุโอกาส จงึเหมาะสมกบัชือ่เหนอื

กาลเวลา  ข้อแนะน�าเพิ่มเติมก็คือซื้อน้อยชิ้น มีน้อยชิ้น แต่ควร

เลอืกของด ีมคีณุภาพ ตดัเยบ็ประณตี เสื้อผ้าสแีละแบบทีก่ล่าวมา

ข้างต้นหากอยากเปลีย่นให้เข้ากบัแฟชัน่ในแต่ละฤดกูาลกส็ามารถ

น�ามา  Mix & Match ได้ง่าย เมื่อเลอืกเครื่องประดับเก๋ ๆ มาใส่ให้

เข้ากัน ก็จะได้สไตล์ที่แตกต่าง ดูดแีละทันสมัย

อ่านค�าแนะน�าเสร็จป้าช้อยก็รีบวิ่งไปส�ารวจตู้เสื้อผ้าของตนเอง

ทนัใด แล้วกส็รปุว่ากว่าป้าช้อยจะอยู่เหนอืกาลเวลาได้นี่ ป้าคงต้อง

รื้อ โละ ละ เสื้อผ้าอกีหลายสบิ หรอือาจจะยี่สบิ หรอืไม่แน่อาจจะ

ถงึห้าสบิตัวเลยทเีดยีว

เสื้อผ้า 10 ชิ้นสไตล์เหนอืกาลเวลา

ส�าหรับคุณ
ส�าหรับเขา

(ถ้าเขาก็อยากเหนือกาลเวลาแบบคุณ) 

เสื้อแขนยาวลายทางขาว-ด�า เสื้อยดืแขนสัน้สขีาว คอกลมหรอืคอวี

เสื้อสขีาวที่ตัดเย็บด ีๆ แบบพอดตีัว เสื้อเชิ้ตสขีาว

กางเกงยนีส์สนี�้าเงนิเข้ม กางเกงยนีส์สนี�้าเงนิเข้ม

ชุดเดรสสดี�าทรงตรง ยาวแค่เข่า เสื้อไหมพรมสเีทาอ่อน

กางเกงด�าทรงแคบ ยาวแค่ตาตุ่ม กางเกงผ้าฝ้ายหยาบสเีบจหรอืสพีื้น

เสื้อคอเต่าสดี�า แจ็กเกตพอดตีัวสเีทาเข้มหรอืสนี�้าตาล

เสื้อคลุมยาวถงึหัวเข่า สดี�า หรอืสเีบจ เสื้อคลุมยาวสดี�าหรอืสนี�้าเงนิเข้ม

เสื้อแจ็กเกตสดี�า รองเท้าผ้าใบสขีาว

รองเท้าบู๊ตสัน้สดี�า รองเท้าบู๊ตสัน้สดี�าหรอืสนี�้าตาล
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เชค็ความพร้อมก่อนเลีย้งน้องหมา
โดย นฤมล ชวินด์

„ในนติยสารดฉีบบัครอบครวันี ้ผูเ้ขยีนขอแบ่งปันประสบการณ์การเลีย้ง
น้องหมา โดยได้รวบรวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย จากประสบการณ์ของ
ตนเองมาฝากท่านผู้อ่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะ
เป็นประโยชน์ในการเตรยีมความพร้อม และช่วยในการตัดสนิใจน�าสนุขั

มาเลี้ยงได้ไม่มากก็น้อยนะคะ“ 
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สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรู้ที่ขึ้นชื่อว่า 

“รักและซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากที่สุด” 

ดงัที ่Josh Billings(1818-1885) นกัเขยีน

ชาวอเมรกิันได้ ให้ความหมายไว้ “Der 

Hund ist das einzige Lebewesen auf 

der Erde, dass dich mehr liebt, als 

sich selbst“ สุนัขเป็นเพยีงหนึ่งในสัตว์

ทกุชนดิบนโลกใบนี้ ทีร่กัและจงรกัภักดี

ต่อเจ้าของเหนอืสิ่งอื่นใด นอกจากนัน้

สุนัขยังมคีวามน่ารัก ฉลาด เชื่อง และ

สอนง่าย ท�าให้ใครหลายคนอยากได้มา

เลี้ยง แต่การเลี้ยงสนุขัสกัตวันัน้ ผู้เลี้ยง

ควรเอาใจใส่และให้ความรกั เหมอืนเขา

เป็นหนึง่ในสมาชกิของครอบครวั ทีต้่อง

รับผิดชอบดูแลไปตลอดอายุขัย สุนัข

บางตวัสามารถมชีวีติยนืยาวได้ถงึ 15-

20 ปีเลยทเีดยีว ดังนัน้เมือ่คดิจะน�าน้อง

หมามาเลี้ยงจึงควรไตร่ตรองให้ดีก่อน

ว่า เรามเีวลาเพยีงพอและมคีวามพร้อม

ที่จะรับภาระเลี้ยงดูเขาหรอืไม่ 

ผูเ้ขยีนและครอบครวัมคีวามคดิอยาก

จะได้สนุขัมาเลี้ยงสกัตวั แต่ ณ เวลานัน้

เราพกัอยู่ในอพาร์ตเมนต์ ไม่มสีวนและ

เนื้อที่พอที่จะเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้าน เรา

เลยหนัมาเลี้ยงนก ปลา หนตูะเภา 2 ตวั 

และแมวจรจัด 4 ตัวที่เผอญิมาคลอด

ลูกที่ระเบียงบ้าน สภาพบ้านตอนนั้น

เลยกลายเป็นฟาร์มเลี้ยงสตัว์เลก็ ๆ  ไป

โดยปรยิาย แต่เราทุกคนก็มคีวามสุขที่

ได้ดูแลเขา และตื่นเต้นกับการเฝ้ามอง

การเจรญิเตบิโตของเหล่าสตัว์เลก็ ๆ  ที่

น่ารักทัง้หลายโดยเฉพาะลูกแมว หลัง

จากย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่มีสวนและ

บริเวณที่กว้างมากขึ้น ลูกสาวซึ่งตอน

นัน้อายุได้ 10 ขวบ มองเราด้วยสายตา

กลมโต  เหมือนต้องการสื่อสารอะไร

สกัอย่าง ทีไ่ม่ต้องพดูกร็ูไ้ด้ทนัท ีดวงตา

เป็นหน้าต่างหวัใจจรงิ ๆ  เราทกุคนต่าง

ยิ้มและส่งสายตาแทนค�าตอบให้กัน 

แต่ว่าการเลี้ยงสุนัขนั้นเป็นภาระที่

เพิ่มมากขึ้น และท�าให้การใช้ชีวิตของ

เราทุกคนเปลี่ยนไป ทุกวันจะต้องพา

น้องหมาออกไปเดนิออกก�าลังกายเช้า

ตอนและเย็น กจิกรรมวนัหยดุสุดสปัดาห์

ก็จะเปลี่ยนไป ถ้าไม่ได้ไปเดินป่าหรือ

เดินเล่นที่ไหน ก็จะไปขี่จักรยานโดยมี

เจ้าตูบวิ่งไปด้วย ไม่ว่าจะไปไหนก็ต้อง

มีเขา หรือจ�าเป็นจะต้องให้เขาไปด้วย

ตลอด เวลาไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนและ

มีกิจกรรมอะไร ก็ต้องค�านึงว่าเรามี

สมาชกิสี่เท้าตดิตามไปด้วย 

ด้วยเงื่อนไขและเหตุผลนี้เราจึงต้อง

มานัง่คยุกนั ถงึข้อดข้ีอเสยีของการเลี้ยง

สุนัข และความรับผดิชอบที่สมาชกิทุก

คนในครอบครวัจะต้องช่วยกนัดแูล รวม

ทั้งการเตรียมความพร้อมเรื่องเวลา 

และค�านวนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึ้น 

ทดลองเลีย้งก่อนตดัสนิใจ จะเลีย้ง 

หรอืไม่เลี้ยง

ท่านผู้อ่านท่านใดทีค่ดิอยากจะเลี้ยง

สุนัข แต่ไม่แน่ใจว่า การเลี้ยงสุนัขจะ

เป็นสิง่ทีต่นชอบและสอดคล้องกบัการ

ใช้ชวีติของตนเองหรอืไม่ อาจลองไปที่

ศูนย์พักพงิสัตว์จรจัด (Tierheim) ที่นั่น

มสีุนัขอยู่หลายพันธุ์ หลายขนาด ท่าน

สามารถลองน�าสนุขัมาเลี้ยง พาไปเดนิ

เล่น และลองสัมผัสกับการใช้ชวีติและ

ท�ากจิกรรมกบัสนุขั หรอืในช่วงวนัหยดุ

สุดสัปดาห์ หรอืวันว่าง อาจจะลองขอ

สุนัขของเพื่อน คนรู้จัก หรอืเพื่อนบ้าน 

มาลองเลี้ยงดู ยิ่งเราได้สัมผัสและลอง

เลี้ยงมากเท่าไหร่ ก็ท�าให้เราตัดสินใจ

ได้ง่ายขึ้นว่าจะเลี้ยงหรอืไม่เลี้ยงด ี

ส�ารวจความพร้อมด้วยค�าถาม

นอกจากการทดลองเลี้ยงแล้ว อาจ

จะใช้วธิตีัง้ค�าถามกบัตัวเองเพือ่ส�ารวจ

ความพร้อม ก่อนการตัดสนิใจน�าสุนัข

มาเลี้ยง ก็ได้ ดังนี้ 

• เรามีเวลาเพียงพอไหม เวลาถือ

เป็นปัจจัยส�าคัญในการเลี้ยงสุนัข 

สนุขัแต่ละตวัต้องการการเคลือ่นไหว

ต่างกัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ลักษณะนสิัย 

และอายุ แต่โดยเฉลี่ยแล้วควรพา

สนุขัไปเดนิออกก�าลงั และขบัถ่ายทกุ

วันเช้าและเย็น อย่างน้อยวันละ 2 

ชั่วโมง ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็น

อย่างไร วันไหนทีฝ่นตก กลบัมาบ้าน

กต็้องมาท�าความสะอาดและเชค็ตวั

สนุขัให้แห้ง บางพนัธุข์นร่วงบ่อย และ

ยิ่งถึงเวลาผลัดขนแล้ว ขนก็จะร่วง

มากกว่าเดมิหลายเท่า ต้องหมั่นหว ี

และดูดฝุ่นเป็นประจ�า เจ้าของสุนัข

ท่านใดรักความสะอาด คงต้องให้

เวลากบัการปัดกวาดบ้านมากขึ้น อกี

อย่างทีส่�าคญัคอื สนุขัไม่ชอบอยูโ่ดด

เดีย่วนาน ๆ  ท่านใดทีอ่ยูค่นเดยีวและ

ต้องท�างานประจ�า ถ้าไม่สามารถน�า

สุนัขไปเลี้ยงที่ท�างานได้ คงต้องคิด

ทบทวนว่า เราจะอยู่ห่างจากน้อง

หมามากน้อยแค่ไหน และบ่อยขนาด
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ไหน ถ้าน้องหมาถูกทิ้งให้อยู่เพียง

ล�าพังนาน ๆ บ่อย ๆ เจ้าสัตว์เลี้ยง

เราคงไม่มคีวามสุขในการใช้ชวีติร่วม

กับเราเลย 

 

• มีพื้นที่เพียงพอ หรือเหมาะที่จะ

เลี้ยงไหม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดของ

สนุขั ถ้าผู้เลี้ยงมเีวลามากพอทีจ่ะพา

สนุขัออกไปเดนิได้บ่อย ๆ  การมหี้อง

พักเล็ก ๆ ก็สามารถเลี้ยงดูสุนัขเล็ก 

ๆ ได้เช่นกัน พื้นบ้านไม่ควรจะลื้น 

เพราะจะมีผลกระทบต่อสุขภาพขา

และข้อของสุนัขได้ ท่านใดที่มีสวน

ดอกไม้ หรอืสวนครวั คงต้องจดัพื้นที่

กัน้ไว้ เพราะสนัุขส่วนมากจะซน ชอบ

ขุ้ยดนิ และวิ่งเล่น 

• สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่ายที่

จะเพิ่มขึ้นได้หรอืไม่ การเลี้ยงสุนัข

สักตัวคือ ความรับผิดชอบอีกหนึ่ง

ชวีติ การเชค็ความพร้อม และค�านวน

ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น จะท�าให้เรา

ประเมนิงบประมาณคร่าว ๆ  ในแต่ละ

ปีได้ ค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลนั้นมีเรื่อง

อะไรบ้างนัน้ มาลองดคูร่าว ๆ  กนัค่ะ

• ค่าอาหารสุนัข แล้วแต่สุนัขพันธุ์

ใหญ่หรือเล็ก สุนัขบางตัวอาจ

ต้องกนิอาหารพเิศษ เช่นอาหาร

ทีบ่�ารงุไขข้อ ราคาอาหารอาจจะ

สูงขึ้น

• การพบสัตวแพทย์ประจ�าปี บาง

ครัง้อาจมค่ีาใช้จ่ายกรณสีนัุขป่วย 

และจ�าเป็นต้องได้รับการผ่าตัด

• การฉดีวัคซนีประจ�าปี 

• ยาถ่ายพยาธทิีส่นัุขทกุตวัควรจะ

ได้รับทุกปี ปีละครัง้

• ยาก�าจัดเห็บหมัด ซึ่งมีทั้งแบบ

หยด กนิ และฉดี  

• สนัุขบางพันธุต้์องพาไปตัดขนเป็น

ประจ�า ถ้าไม่หากรรไกรตัดขน

สนุขัมาตดัเอง คงต้องพาไปตดัที่

ร้านตัดขนสุนัข

• ของใช้ส�าหรบัสนุขั เช่น เบาะนอน 

แชมพูอาบน�า้ ปลอกคอ สายจูง

สุนัข จานอาหาร แปรง/หวสีุนัข

• ภาษีกรณีมีสุนัขในครอบครอง 

(Hundesteuer) ประมาณ 30-186 

ยูโรต่อปี ขึ้นอยู่กับเมือง แต่ละ

เมอืงจะจ่ายภาษมีากน้อยต่างกนั 

• การท�าประกันความรับผิดชอบ

ส�าหรับผู้มีสุนัขในครอบครอง 

(Hundehalterhaftpflichtversiche-

rung) ประมาณ 40-60 ยูโรต่อ

ปี ซึ่งถือว่ามีความส�าคัญมาก 

และควรจะท�า ถึงแม้บางรัฐใน

เยอรมนีจะไม่บังคับว่าต้องท�า

ก็ตาม เพือ่เป็นการป้องกันอนัตราย

หรือความเสียหายที่อาจจะเกิด

ขึ้นได้ 

• ค่าทีพ่กัส�าหรบัสนัุข เวลาไปเทีย่ว

หรือพักร้อน และมีสุนัขไปด้วย 

จะต้องหาสถานทีท่ีอ่นญุาตให้น�า

สุนัขเข้ามาพักได้ ซึ่งโดยท่ัวไป

แล้วจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิม่ หรอื

ถ้าไม่น�าสุนัขไปเที่ยวด้วย อาจ

ด้วยเหตุผลของระยะเดินทางที่

ไกลมาก หรอืจะต้องเดนิทางโดย

เครื่องบนิ หรอืสถานที่ที่ไปเที่ยว

นั้น ไม่เหมาะกับการพาสุนัขไป 

ก็จะต้องหาสถานรับเลี้ยงดูสุนัข 

(Hundepension) 

ศึกษาลักษณะ อุปนิสัยของสาย

พันธุ์ที่ต้องการเลี้ยง

ก่อนทีจ่ะตัดสนิใจอาจต้องคดิวา่ เรา

รู้ลักษณะทั่วไป อุปนิสัยของสายพันธุ์

สุนัขที่ต้องการเลี้ยงมากแค่ไหน การ

ศกึษาลักษณะนสัิย ข้อดข้ีอเสยีของสุนขั

พนัธุ์ทีจ่ะเลี้ยง ถอืเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ โดย

เฉพาะผูเ้ลี้ยงมอืใหม่ทียั่งไม่มปีระสบการณ์

การเลี้ยงมาก่อน จะเลอืกสนุขัพนัธุอ์ะไร

ก็ต้องให้เหมาะกับผู้เลี้ยง เช่น สุนัข

ส�าหรับครอบครัวและเด็ก ควรหาสุนัข

พันธุ์ที่อารมณ์ด ี เป็นมติร ชอบเล่น มี

บคุลกิใจด ีสนุขัทีเ่หมาะกบัผูส้งูวยั ควร

เป็นสนัุขพนัธุเ์ลก็ สภุาพอ่อนโยน มากกว่า

พนัธ์ุใหญ่ทีมั่กจะมพีลังงานสูง และชอบ

เล่นแรง ๆ  ซึง่มคีวามเสีย่งอาจท�าให้เกดิ

อุบตัเิหตุได้ ส�าหรบัท่านทีช่อบท�ากจิกรรม

อยู่ที่บ้าน อ่านหนังสือ ท�างานในสวน 

มากกว่าท�ากิจกรรมนอกบ้าน ควรหา

สนุขัทีพ่ลงังานน้อยและไม่ต้องออกก�าลงั

กายมาก บางท่านทีเ่ป็นโรคภมูแิพ้ หรอื

แพ้ขนสุนัข ควรหาพันธุ์สุนัขที่ไม่ผลัด

ขนและขนร่วงน้อยทีส่ดุ เช่น Portugie-

sischer Wasserhund, Schnauzer, 

Havaneser, Pudel, Golden-Labradoodle 

เป็นต้น ส�าหรับผู้เลี้ยงมอืใหม่ ควรหา

พนัธุส์นุขัทีส่อนง่าย และเป็นมติรกบัคน
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ได้ง่าย เช่น Golden Retriever, Havaneser, 

Labrador Retriever, Papillon, Pudel

ส�าหรบัผูเ้ลี้ยงทีม่คีวามพร้อม และสามารถ

จัดสรรเวลาได้ การเลี้ยงสุนัขนั้นเป็นภาระที่

เต็มใจของผู้เลี้ยง การพาน้องหมาไปเดนิออก

ก�าลังกาย นอกจากจะท�าเพือ่สขุภาพของน้อง

หมาแล้ว การได้เห็นน้องหมามีความสุขทุก

ครัง้ที่ได้ออกไปเดนิ ก็ท�าให้ผู้เลี้ยงมคีวามสุข

ไปด้วย น้องหมาจะอยู่กับเราทุกครั้งที่เรา

ต้องการ เป็นเพื่อนแท้ เพื่อนเล่น เพื่อนแก้

เหงาของคนในทุกช่วงอายุ เวลาที่เราเครียด

จากการท�างาน หรอืหดหู่ใจ การได้สมัผสัและ

ข้อดขี้อเสยีของการเลี้ยงสุนัข

ข้อดี

• ช่วยกระตุ้นให้เราได้ออกก�าลังกาย ได้

สูดอากาศภายนอก ท�าให้รู ้สึก

กระปรี้กระเปร่า แจ่มใส

• ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของ

• เรยีนรู้ง่าย 

• เป็นเพื่อนช่วยคลายความเหงา 

• ชอบให้ลูบไล้ และเล่นด้วยได้ 

• การได้กอด ได้สัมผัสและลูบไล้สุนัข 

สามารถช่วยลดความตงึเครยีด ท�าให้

ใจเย็นลงและอารมณ์ดขีึ้น

• ท�าให้ครอบครวัได้ใกล้ชดิกนัมากขึ้น มี

กจิกรรมร่วมกันมากขึ้น

• เด็กที่เลี้ยงสุนัขด้วยตัวเอง จะได้เรยีน

รู้ถงึความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ และ

การปฏิบัติตนในการเลี้ยงสุนัข อีกทั้ง

ยังช่วยหล่อหลอมจติใจให้มคีวามโอน

โยน และเมตตา

ข้อเสยี

• ต้องพาออกไปเดนิเล่น และขบัถ่ายทกุ

วัน ในทุกสภาพอากาศ

• เมื่อพาออกไปเดนิในที่สาธารณะ ต้อง

เก็บมลูสุนขัของตนเองและน�าไปทิ้งถงั

ขยะทุกครั้ง เป็นกฎระเบียบที่เข้มงวด 

ถ้าไม่เก็บ จะต้องเสยีค่าปรับ

• ใช้เวลาในการฝึกสอน

• สุนัขไม่ชอบอยู่โดดเดี่ยว ไม่ควรปล่อย

สุนัขอยู่เพยีงล�าพังเกนิ 5 ชั่วโมง

• ขนสนุขัในบ้าน ต้องท�าความสะอาดดดู

ฝุ่นบ่อย โดยเฉพาะเวลาผลดัขน ขนจะ

ร่วงมากเป็นพเิศษ

• ภาระในการเลี้ยงดู ภาษแีละประกันที่

ต้องรับผิดชอบในการมีสุนัขในครอบ

ครอง

• ความยุง่ยากในการวางแผนเดนิทางไป

พักผ่อน

พูดคุยกับน้องหมา ท�าให้เรารู้สึกผ่อนคลาย

และมคีวามรู้สกึดขีึ้นทเีดยีว 

ขอให้ท่านผูอ่้านทกุท่านและครอบครวั สนกุ

และมคีวามสุขกับการดูแลน้องหมานะคะ

“ทุกวันนี้เวลาที่มองแววตาของเจ้า”โค

ร่า”เพือ่นสีข่าไม่ได้มองว่าเขาเป็นเพยีงแค่สตัว์

เลี้ยงในบ้านเท่านัน้แต่เราเหน็ความเป็นเพือ่น 

เหน็ว่าเขาต้องการความรักจากเรารู้สกึวา่เขา

เป็นส่วนหนึง่ของชวีติเรา เขามาหาเราทกุครัง้

ที่เราเรียกหา อยู่ทุกครั้งเมื่อเราต้องการเรา

สัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีต่อเรา และเขาก็

รับรู้ถงึความรักที่เรามใีห้เขา”

แหล่งข้อมูล 

www.tierchenwelt.de



D Mag 24 / 06.18 / 42

- ทั่วไป -

กว่าจะรู้ตัวว่า มโีอกาสจะได้มคีรอบครัวกับเขา อายุก็ปา

เข้าไป 40 ปี  จงึไม่ได้เตรยีมการ เตรยีมความพร้อมเท่าใด

นัก ช่วง 10 ปีแรกหลังเรยีนจบ แม่ก็เพยีรพยายามถามว่ามี

ใครมาจีบบ้างหรือยัง แม่คงเห็นผิดสังเกต ที่ลูกสาวไม่เคย

พาหนุ่มหน้าไหน มาอวดแม่กับพ่อสักท ีแม่คงคดิที่จะตัง้ใจ

สอนความเป็นแม่บ้านแม่เรือนให้ลูกสาวคนเดียวก่อนที่จะ

ออกเรอืนเป็นแน่ แต่จนแล้วจนรอดกไ็ม่มวีีแ่ววทีจ่ะมคีรอบครวั

ได้จนเราต่างถอดใจ และฉนัเองกเ็ริม่รู้สกึว่าการอยู่คนเดยีว

ก็ด ีและท�าท่าว่าจะเตรยีมพร้อมกบัการอยู่เป็นโสดแล้วด้วย 

แต่ด้วย “บพุเพสนันวิาส” กท็�าให้แม่หญงิการะเกดมาพบรกั

กับพี่หมื่นจนได้  จะไม่ให้เรยีกบุพเพสันนวิาส ได้อย่างไร ก็

เราเป็นคนไทยส่วนเขาเป็นคนสวสิแต่มาพบรกักนัทีป่ระเทศ

นวิซแีลนด์ ข้ามขอบฟ้ามาพบกันทเีดยีว

จะดูแลและรักษาครอบครัว
โดย ปาท่องโก๋

เมื่อพบปะ ชอบพอกัน จีบกัน รักกัน มาบอกกับพ่อแม่ 

เปน็ครัง้แรกที่ลกูสาวอายุ 41 ขวบพาหนุ่มมาพบพ่อแม่ แล้ว

ก็บินข้ามน�้าข้ามทะเลมาแต่งงาน เป็นสามีภรรยากัน 

มาสร้างครอบครัวใหม่ ในประเทศที่ไม่ใช่แดนเกดินี้ 

ก่อนอื่นขอน�าค�าจ�ากัดความที่ พระมหาสุรศักดิ์  สุรเมธ ี

(ชะมารัมย์) อธบิายไว้แบบเข้าใจง่าย ๆ มาใช้เป็นหลักก่อน 

ท่านว่า  “ครอบครัว เป็นค�าที่ส�าคัญและมคีวามหมายหนัก

หน่วง ซ่อนปรศินาธรรมอยู่ภายใน แยกค�าออกมาจะได้ค�า

ว่า ครอบ กับค�าว่า ครัว   ค�าว่า ครอบ คอื การเอาของที่มี

ลักษณะภายในโปร่งคล้าย ๆ ขันคว�่าปิดเอาไว้ และ ค�าว่า 

ครัว คือ เรือนหรือโรงท�ากับข้าว ในที่นี้คือ บ้านหรือเรือน

นั่นเอง ดังนัน้ ครอบครัว จงึหมายถงึ การครอบคนสองคน

ไว้ในบ้าน หรอืเรอืนเดยีวกนั ไม่ให้จากกนัไปไหน” เมือ่รูค้วาม
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หมายแล้ว ก็จะท�าให้เห็นภาพชัดว่า การมีครอบครัวก็คือ

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้หลังคาบ้านหรือเรือนเดียวกัน

ไปจนกว่าชวีติจะหาไม่นั่นเอง

ช่วงแรกในชีวิตการมีครอบครัว เราต้องเผชิญศึกในการ

สร้าง “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” เลยทเีดยีว เพราะ

จ�าเป็นต้องน�าขนบธรรมเนยีม วัฒนธรรม และค่านยิมของ

แต่ละคน มาปรับให้ลงตัว แม่ก็ไม่ทันได้สอน ดทีี่เรามพี่อแม่

ท�าตัวเป็นตัวอย่าง ว่าชวีติคู่ของพ่อกับแม่เป็นอย่างไร เราก็

ซมึซับชวีติคู่นัน้มาตัง้แต่เด็ก ๆ มทีัง้รักกัน เถยีงกัน 

ทะเลาะกัน ช่วยกัน ดูแลกันและกัน อยู่ด้วย

กันมา 51 ปีแล้ว และดูท่าว่าจะอยู่กันไป

จนตายจากกนั เรากห็วงัจะให้ครอบครวั

ของเราเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ทั้ง

ครอบครัวเขาและครอบครัวเรา มี

พ่อแม่อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าแบบผัว

เดยีวเมยีเดยีวเหมอืนกัน

ฉันรู้แต่แรกแล้วว่าการที่คนสอง

คนใช้ชวีติอยู่ด้วยกันนัน้ เป็นเรือ่งทีย่าก

พอสมควร เพราะความคดิเห็นของคนทัง้

สอง บางทกีไ็ม่เหมอืนกัน แล้วยิ่งต่างภาษาและ

วฒันธรรมอกี ก็ยิง่จ�าเป็นต้องมกีารปรบั ความคดิเห็นเข้าหา

กันเพื่อลดความบาดหมาง หรือโกรธเคืองกัน แต่โจทย์นี้

ไม่ใช่แก้ครัง้เดยีว แล้วจะได้ค�าตอบทีถ่กูต้องเลย เพราะเป็น

โจทย์ที่สุดแสนพเิศษ ท�าไป แก้ไป ปรับไป อาจจะตลอดการ

มีชีวิตครอบครัวเลยก็ได้ คือท�าอย่างไรให้เราสองอยู่กันไป

จนถอืไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร 

สรุปแล้ว ในฐานะชาวพุทธ เรยีนวชิาพุทธศาสนาได้เกรด 

4 จะมีอะไรดีไปกว่าหลักฆราวาสธรรม แปลว่าคุณสมบัติ

ของผูป้ระสบความส�าเร็จในการด�าเนนิชวีติทางโลก ประกอบ

ด้วยธรรมะ 4 ประการ คอื

สัจจะ แปลว่า จรงิ ตรง แท้ มคีวามซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน 

เป็นคนจรงิต่อความเป็นมนุษย์ของตน

ทมะ แปลว่า ฝึกตน ข่มจติ และรักษาใจ บงัคบัตวัเองเพือ่

ลดละกเิลส และรักษาสัจจะ

ขันต ิแปลว่า อดทน ไม่ใช่แพยีงแต่อดทนกับค�าพูดหรอื

การกระท�าของผู้อืน่ทีเ่ราไม่พอใจ แต่หมายถงึการอดทนอด

กลัน้ต่อการบบีบังคับของกเิลส

จาคะ แปลว่า เสยีสละ บรจิาคสิง่ทีไ่ม่ควรมอียู่ในตน โดย

เฉพาะกิเลสเพราะนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กับตน ละนิสัยไม่

ดต่ีาง ๆ  ซึง่ตอนเป็นโสด ก็พยายามฝึกอยู่ เพราะถ้าใครท�าได้ 

ไม่ว่าจะมปีฏสิัมพันธ์กับใคร ก็ดเีสมอ แต่ก็ท�าได้บ้าง 

ไม่ได้บ้าง ต่อเมื่อมาอยู่กับอกีคนในบ้านหลัง

เดยีวกนัในฐานะภรรยาและแม่บ้าน จ�าเป็น

ต้องท�าให้ได้ดกีว่าตอนอยูค่นเดยีว และ

การจะท�าหน้าที่ให้ดีได้ ฉันน�าหลัก

ทางพุทธศาสนาตามที่เห็นจากแม่

และจากที่แม่ฝึกให้ตั้งแต่เด็ก มาใช้

ให้เป็นประโยชน์เพิ่มด้วย เพื่อความ

หนักแน่นมั่นคง นั่นคือหน้าที่ภรรยา 

ผู้เป็นทิศเบื้องหลัง จะอนุเคราะห์สาม ี

ด้วยหน้าที่ 5 ประการ ดังนี้

1. จัดการงานด:ี เรื่องการบ้าน การเรอืน ตัง้แต่เด็ก ด้วย

ความที่ฉันเป็นลูกสาวคนโต พอจะท�าอะไรได้ แม่ก็รบีมอบ

หน้าที่ให้ทันท ีไม่ว่าจะถูบ้าน ล้างจาน ดูแลน้อง ช่วยงานแม่

ในครัว แต่ด้วยความทีเ่ป็นคนชอบเรยีนหนงัสอื และเรยีนได้

ดจีงึมุง่มัน่ในเรือ่งการเรยีนและต้องจากบ้านไปอยูห่อพกัเมือ่

อายุ 18 ปี งานบ้านงานครัวจงึไม่ได้พัฒนาต่อ แต่เมื่อมามี

ครอบครัวเขาหวังและต้องการให้เราเป็นแม่บ้าน 100 

เปอร์เซ็นต์ ยามนี้เลือดนักสู้และคนใฝ่รู้ก็เข้าสิง ฉันเรียนรู้

งานบ้านงานเรือนได้อย่างรวดเร็วและท�าหน้าที่แม่บ้านได้

อย่างดตีลอด 9 ปีกว่าที่ผ่านมาเพราะไม่ใช่เรื่องยากอะไร นี่

ฉันไม่ได้พูดชมตัวเองแต่มีผู้ยืนยันว่าข้อนี้ฉันสอบผ่านพัน

เปอร์เซ็นต์ 

ครอบครัว จึงหมายถึง 
การครอบคนสองคนไว้ในบ้าน 
หรือเรือนเดียวกัน ไม่ให้จาก

กันไปไหน
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2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี: ด้วยความเป็นคนจิตใจด ี

ชอบช่วยเหลอือยู่แล้ว ไม่รู้ว่าโดยอาชพี หรอืด้วยอะไรกต็าม

แต่ เรือ่งนี้จงึไม่ยากอกีเหมอืนกัน ง่ายกว่าการท�างานทีเ่รยีน

จบมาห่างไกลไม่ติดฝุ่น ที่บ้านมีแขกมากินข้าวที่บ้านโดย

เฉลี่ยอาทติย์ละครัง้ กับพ่อแม่ญาตพิี่น้องเขา เราไปด้วยกัน

ได้ด ีดวูา่พอ่และแม่จะเอน็ดูฉันเป็นพเิศษ ลา่สดุกใ็ห้ลกูสะใภ้ 

ตัดผม และตัดเล็บให้  

3. ไม่ประพฤตนิอกใจ: ด้วยวัย 42 ปี มคีนหลงกลมาขอ

แต่งงาน ตอนนี้ ต้องบอกว่า ฉนัไม่มตีาไปมองใครทีไ่หนแล้ว

4. รักษาทรัพย์ที่สามหีามาได้: ข้อนี้ยิ่งสบายใหญ่ เพราะ

เขาไม่ได้ให้ฉนัเกบ็เงนิ แต่สิง่ทีฉ่นัช่วยเขาได้คอืความเป็นคน

ประหยดั มัธยัสถ์ รู้ว่าสิ่งใดควรซื้อ สิ่งใดไม่ควร ฉนัว่าผู้ชาย

ส่วนใหญ่ คงไม่สุขใจเท่าไร ถ้าภรรยาใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย 

ตัวเราเองก็เถอะ ถ้าอีกฝ่ายท�า เราก็คงไม่ค่อยสบอารมณ์

เท่าไร จริงไหม จากประสบการณ์การท�างานจิตอาสา มี

ค�าถามเข้ามาถามว่าอยากสร้างบ้านที่เมืองไทย แต่สามีไม่

ยอม ก็เลยเบื่อ คดิจะหย่า ถามว่าจะต้องท�าอย่างไร ฉันได้

ฟังจงึถามกลบัไปว่า ทีจ่ะสร้างบ้านทีเ่มอืงไทย เตรยีมแผนการ

จะกลับไปอยู่หรืออย่างไร ค�าตอบคือไม่มีแผน แต่อยากมี

บ้านไว้  จึงให้ข้อคิดไปว่า บางทีสามีอาจยังไม่เห็นความ

ส�าคัญ บ้านที่สร้างไว้ ไม่ได้อยู่ มแีต่จะเสื่อม หรอืบางทเีขา

อาจมีค่าใช้จ่ายที่มากโขอยู่แล้ว จึงมีไม่พอที่จะสร้างบ้าน  

ฉันถามกลับไปว่าทราบไหมว่า สามเีรามเีงนิเดอืนเท่าไร  รู้

ไหมว่า เขาต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง  ค�าตอบคอืเงยีบ จงึขอให้

ลองคดิพจิารณา นกึถงึใจเขา ใจเรา เหน็ใจกนัเถอะหนา อย่า

เพิ่งคดิหย่าเขาเลย 

เคล็ดลับอกีอย่างคอื พวกเราบางคนเคยท�างาน มเีงนิใช้

จ่ายเอง สบายมือ แต่พอมาอยู่เป็นแม่บ้าน รับไม่ได้ที่ต้อง

แบมอืขอเงนิฝ่ายชาย สิ่งที่เราท�าคอื จะมเีงนิกองกลางเก็บ

ไว้ในตู้ เป็นที่รู้กันว่า เมื่อเงนิในกระเป๋าหมด ก็ไปหยบิมาใช้ 

ไม่ต้องขอ อย่างน้อยก็ช่วยได้ในเรื่องความรู้สกึบ้าง

ขยันไม่เกยีจคร้านในกจิทัง้ปวง : ความเป็นคนขยัน ไม่นิ่ง

ดูดาย มีอยู่ในสายเลือด อยู่แล้ว ข้อนี้จึงง่ายราวกับปอก

กล้วยเข้าปาก

ฉันต้องขอบอกว่า ตัวเองเป็นคนใจเย็น ปรับตัว ปรับใจ 

ปล่อยวาง ได้มากขึ้น เพราะมโีอกาสได้ศกีษาธรรมะ แตก่่อน

ตอนเป็นโสด ไม่มเีวลา เพราะต้องท�างาน การมชีวีติคู่ เรา

ต้องเริม่ปรบัทีต่วัเราเองก่อน เพราะเขาเราไม่สามารถไปสัง่ 

บอก เขาได้ แต่เราท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ก่อน บางทอีาจ

ต้องใช้เวลานานหน่อย แต่ก็ช่วยได้จรงิ ๆ 

ฉันว่าครอบครัวใครก็มีหลักในการดูแลรักษาครอบครัว

ของแต่ละคน แตกต่างกันไป แต่ผลลัพธ์ที่เราต้องการน่าจะ

เหมอืนกัน คอืคงความเป็นครอบครัวที่แต่ละคน ก็อยู่กันดี

และมคีวามสุข 

ส่วนฉันอยากจะบอกว่า ครอบครัวที่ฉันสร้างมา ฉันท�า

หน้าที่ดูแล และรักษาไว้ได้ด ีเพราะตลอด 9 กว่า ๆ ที่ผ่าน

มา แม้มทีี่ไม่ถูกใจกันบ้าง แต่เราก็รู้วธิกีารปรับ และแก้ จงึ

ไม่มวีันที่แย่เกนิไป ส�าหรับเรา เพราะกว่าจะมคีรอบครัวกับ

เขา ไม่ง่ายเลย ฉนัจงึจะดแูลและรกัษาครอบครวันี้ไว้ให้นาน

แสนนาน

เครดิตภาพ:  www.pexels.com
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เดนิทางท่องเทีย่วอย่างสขุใจ...
ไปกันทั้งครอบครัว

โดย โยทะกา

„หลายครอบครัวอาจจะเจอปัญหาว่าอยากจะพาลูกไปเที่ยวที่ไกล ๆ   
แต่ไม่รูจ้ะไปทีไ่หนด ีส่วนหนึ่งมาจากความกงัวลเรือ่งการเดนิทางหรอื
ไม่ก็กังวลเรื่องกลัวลูกจะป่วยไข้ เรื่องอาหารการกนิ และอกีสารพัด
เรื่องที่คนเปน็พ่อเป็นแม่จะกังวล จนบางครั้งต้องล้มเลกิความตัง้ใจที่
จะพาลูกเดนิทางไปเทีย่ว เรามาดูกนัว่าการพาลกูเดนิทางไปท่องเทีย่ว
ยังที่ไกล ๆ เที่ยวในต่างแดนหรือเที่ยวในถิ่นทุรกันดาร จะไปเที่ยว

อย่างไรให้สนุกส�าหรับทุกคนในครอบครัว“
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เคล็ดลับการเดนิทางไกลกับเด็ก

• เดนิทางกับเด็กเล็ก

การเดินทางไกลไม่ว่าจะโดยรถ เรือ หรือเครื่องบิน 

หรอืยานพาหนะอืน่ ๆ  ทีต้่องใช้เวลานาน ๆ  ล้วนเป็นเรือ่ง

น่าเบือ่ส�าหรบัเดก็ เราจงึควรหากจิกรรมแก้เบือ่ให้เดก็ ๆ  

ท�า เช่น เกมต่าง ๆ  หากเดนิทางโดยรถยนต์อาจจะแจก

กระดาษที่มีรายการหรือเป็นรูปภาพสิ่งของต่าง ๆ ที่

เด็ก ๆ  เห็นระหว่างเดนิทาง แล้วให้เด็ก ๆ  กากบาท ใคร

เห็นสิง่ของนัน้ ๆ  ระหว่างทางมากทีสุ่ดคนนัน้เป็นคนชนะ 

หรือเกมทายชื่อสัตว์ คนหนึ่งคิดชื่อสัตว์ตัวหนึ่งไว้ในใจ

แล้วให้คนหนึง่ทาย โดยคนถกูถามจะตอบค�าถามนัน้ว่า 

“ใช่” หรอื “ไม่ใช่” เท่านัน้ หรอืเกมจับผดินทิาน โดยให้

พ่อหรือแม่เล่านิทานที่เด็กรู้จักให้ฟัง และแต่งเติมส่วน

ผดิเข้าไป เช่น หนนู้อยหมวกแดงจะไปหาลงุ เด็กทีส่ามารถ

จับผิดนิทานได้ก่อนจะเป็นคนชนะ หรือเกมต่อค�า คน

แรกพูดประโยคแรก คนที่สองขึ้นประโยคใหม่โดยใช้ค�า

สุดท้ายของประโยคที่คนแรกพูด เช่น นกบินอยู่บนฟ้า 

ฟ้าวันนี้มสีเีขยีว  เขยีวขจคีอืทุ่งนา ฯลฯ 

• เดนิทางกับเด็กวัยรุ่น 

การเดินทางกับเด็กวัยรุ่นนับเป็นเรื่องยาก หากทริ

ปนัน้ ๆ ไม่ถูกใจ หรอืไม่ใช่สถานที่ ๆ เขาอยากไปเท่าไร

นัก เราจงึควรให้เขามสี่วนร่วมในการเลอืกสถานที่ท่อง

เที่ยวตัง้แต่แรก โดยให้อ่านข้อมูลและแหล่งท่องเที่ยวที่

เขาสนใจ ให้เขามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในแต่ละวนัว่า

จะไปที่ไหนบ้างหรือให้เป็นคนน�าทางในแต่ละวัน ควร

เลอืกที่จะตามใจเขาในบางโปรแกรมที่เราเองอาจจะไม่

ชอบ เช่น เขาอาจจะอยากยนืดดูนตรรีอ็คข้างถนน ขณะ

ทีเ่ราฟังแล้วร�าคาญห ูแต่กจ็งให้เวลาเขาด ูแล้วเราเลอืก

ไปนัง่รอเขาไกลออกไปหน่อย หรอืเขาอยากเข้าสวนสนกุ

ทีเ่ราเหน็ว่าแสนจะน่าเบือ่ กจ็งให้เวลาเขาได้ไปในทีท่ีเ่ขา

อยากไปบ้าง น่ันจะท�าให้เขารู้สกึว่าเขาไมไ่ด้เทีย่วตามใจ

พ่อแม่ หรอืคนอื่น ๆ เท่านัน้ แต่เขาได้ไป และได้ท�าใน

สิ่งที่เขาสนใจด้วย

การเดินทางไปท่องเที่ยวให้สนุกควรมีการวางแผน

ที่ด ี

• จัดกระเป๋าให้ดมีชีัยไปกว่าครึ่ง

การเดนิทางท่องเทีย่วกบัครอบครวัต้องค�านงึถงึว่ามี

ใครไปบ้าง ส�าหรบัเด็กเลก็ควรจดัเตรยีมสิง่ของทีจ่�าเป็น

ต้องใช้จรงิ ๆ  และเป็นสิ่งที่ส�าคัญ เมื่อจัดกระเป๋าแล้ว

ก็ควรคดิทบทวนอกีสองรอบว่า ลกูจ�าเป็นต้องใช้รองเท้า 

5 คู่ หรอืชุดว่ายน�้า 5 ชุด จรงิ ๆ หรอืไม่ จัดเสื้อผ้าที่

สามารถใส่สลบัไปมาหรอืจบัคูกั่นได้ โดยไม่ต้องน�าเสื้อผ้า

ไปหลายชิ้น เพราะเราสามารถซักเสื้อผ้าเหล่านัน้ได้ ดัง

นัน้จงึควรมผีงซักฟอกหรอืครมีซักผา้ส�าหรบัใช้ยามเดนิ

ทางตดิไปด้วย และการเดนิทางกบัเดก็ควรมกีระเป๋าของ

เล่นส�าหรับลูกแยกต่างหาก

• จัดกระเป๋ายาส�าหรับเดนิทาง 

การจดักระเป๋ายาส�าหรบัเดนิทางเป็นการกนัไว้ดกีว่า

แก้ในกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ กระเป๋ายาอาจเป็นสิง่ทีส่ามารถ

ช่วยให้การเดินทางปลอดภัยและยังช่วยคงความสุขใน

การท่องเที่ยงไว้ได้ด้วย ในสภาพอากาศเปลี่ยน อาหาร

ทีไ่ม่คุ้นเคย เดก็ ๆ  หรอืแม้กระทัง่ผูใ้หญ่เองอาจมปีฏกิริยิา

ต่อความเปลีย่นแปลงนัน้ จนอาจเกดิอาการต่าง ๆ  ตาม

มา เราจงึควรเตรยีมรับมอืให้พร้อม กระเป๋ายาจงึควร

ม ีปลาสเตอร์ปิดแผล  ยาแก้ไข้  ยาฆ่าเชื้อ  ครมีแก้แพ้ 

เกลอืแร่ ครมีกันแดด ยาหยอดตา ยาหยอดจมูก และ

ยาแก้ไอ เป็นต้น

• เอกสารส�าคัญต่าง ๆ 

การเดนิทางไกลควรเตรยีมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม

ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอืเดนิทาง บตัรประกันสุขภาพ หรอืใบ

มอบอ�านาจ ใบยนิยอม กรณทีีเ่ดนิทางกบัเดก็ที่ไม่ใช่ลกู

ของตน หรอืกรณทีีเ่ดก็เดนิทางกบัพ่อหรอืแม่เพยีงล�าพงั 

นอกจากเอกสารตวัจรงิแล้วควรถ่ายเอกสาร หนงัสอืเดนิทาง

แยกไว้ต่างหากด้วยเผื่อเกดิกรณฉีุกเฉนิจะได้มเีอกสาร

อ้างองิ
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เที่ยวถิ่นทุรกันดารหรอืผจญภัยในที่แปลกใหม่

หากพ่อแม่เป็นขาลุยและเลอืกพาลูกที่โตพอไปผจญ

ภัยในต่างแดนที่แสนจะกันดาร ไม่ได้สะดวกสบายหรอื

ศวิไิลซ์ การเตรยีมความพร้อมให้ลกูนบัเป็นเรือ่งส�าคญั 

โดยควรเตรยีมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจติใจ  ดู

สภาพของลูกว่าพร้อมทีจ่ะไปผจญภยัในสถานทีแ่บบนัน้

หรอืประเทศแบบนัน้หรอืไม่ อธบิายสภาพทัว่ ๆ  ไปทีเ่ขา

อาจจะเจอให้เขาฟัง อธบิายสิง่ทีค่วรหรอืไม่ควรท�า รวม

ทัง้หาภาพประกอบให้เขาดูล่วงหน้า  หากเขาได้เตรยีม

ตัวเตรยีมใจในสิ่งที่เขาจะได้พบเจอ อาจช่วยลดปัญหา

เรื่องความงอแง การบ่นหรือบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ตรง

ข้ามไปเลย เช่น เขาคดิว่าอาจจะไปเจอสิ่งที่แย่ ๆ  แต่พอ

เจอของจรงิกไ็ม่ได้แย่อย่างทีค่ดิ กลายเป็นประสบการณ์

ชวีติ ที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้เขา และอาจจะท�าให้เขา

ชอบการผจญภัยหรอืชอบท่องเที่ยวแบบลุย ๆ ไปเลยก็

เป็นได้

ขอให้เที่ยวสนุกกันทุกบ้านและเดินทางปลอดภัยทั้ง

ไปและกลับกันทุกครอบครัวนะคะ

เครดติภาพ: 

www.pexels.com/
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การฉดีฟิลเลอร์เพือ่เสรมิความงามยงัเป็นทีน่ยิม แต่ปัญหาทีพ่บ

บ่อยคอื การฉดีฟิลเลอร์กบัหมอกระเป๋าหรอืตามสถานเสรมิความ

งามที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการฉดีซลิโิคนเหลวซึ่งมรีาคาถูก 

โดยผู้รับการฉดีเข้าใจว่าเป็นฟิลเลอร์ที่สลายตัว ดังนัน้ก่อนคดิจะ

สวยก็ต้องรูจั้กความแตกต่างระหว่างฟิลเลอร์กบัซลิโิคนเหลวกันค่ะ 

ท�าไมผวิพรรณจงึเต่งตงึ เหตทุีเ่รามใีบหน้าเต่งตงึ บ่งบอกวยัสาว

สะพรั่งก็เพราะใยคอลลาเจนและสารไฮยาลูโรนิกที่อยู่ใต้ผิวหนัง

ท�าหน้าที่อุ้มน�า้นั่นเอง จงึท�าให้ผวิหนังแข็งแรง ยดืหยุ่นและเต่งตงึ 

แต่เมื่ออายุมากขึ้น ใยคอลลาเจนและสารอุ้มน�้าจะค่อย ๆ ลดลง 

ท�าให้ผวิหนงับางลง เกดิริ้วรอยเหีย่วย่น จงึมกีารคดิค้นวธิแีก้ปัญหา

ให้ผิวพรรณกลับมาเต่งตึงเหมือนวัยสาวโดยการฉีดสารเติมเต็ม 

หรอืที่เรยีกกันว่าฟิลเลอร์ (Filler) 

ฟิลเลอร์ (Filler) คือสารเติมเต็ม มีองค์ประกอบหลักคือ 

Hyaluronic acid ซึง่เป็นสารชนดิเดยีวกบัทีพ่บในชัน้ผวิหนงัและส่วน

อื่น ๆ  ของร่างกายตามธรรมชาต ิช่วยแก้ปัญหาริ้วรอยของผวิ เช่น 

ริ้วรอยบรเิวณหน้าผาก หางตา และร่องแก้ม ท�าให้ริ้วรอยตื้นขึ้น 

สภาพผวิดูดขีึ้น หรอืการแก้ไขแผลเป็นชนดิบุ๋ม เช่น การเกดิแผล

บุ๋มจากสวิอกัเสบ หรอืการฉดีฟิลเลอร์เพือ่เสรมิเนื้อเยือ่ผวิหนงัให้

มลีักษณะนูนเต็มขึ้นกว่าเดมิ เช่น เสรมิจมูก เสรมิคาง รมิฝีปาก 

หรือฉีดเพื่อท�าให้รูปทรงของใบหน้าดูอวบอิ่มกว่าเดิม ทั้งนี้มีการ

แบ่งฟิลเลอร์ออกเป็น 3 กลุ่ม 

1. แบบไม่สลายตัว อาจท�าให้ผิวสวยในระยะเริ่มแรก หากเป็น

ฟิลเลอร์ปลอมหรือซิลิโคนเหลวจะท�าให้เกิดปัญหาตามมา

มากมาย เช่น หน้าเป็นตะปุ่มตะป�่า แก้มห้อยย้อยเป็นก้อน เกดิ

การอักเสบ ฯลฯ

2. แบบสลายตวัไม่พร้อมกนั หมายถงึ ฟิลเลอร์รุน่ใหม่ ๆ  มกัผสม

ฟิลเลอร์แบบส่วนหนึ่งสลายตัวช้าและอีกส่วนหนึ่งสลายตัวเร็ว 

เพือ่เพิม่คณุสมบตักิารลืน่ไหลทีด่ขีึ้นเวลาฉดี แต่ช่วงแรกอาจยบุ

ตวัเรว็ และช่วงที่สองอาจยบุตวัช้า ไม่มอีนัตรายใด เพยีงแต่อาจ

ต้องไปฉดีซ�้าเร็วในช่วงแรกจนกว่าจะนิ่ง  

3. แบบสลายตวัพร้อมกัน คอื ฟิลเลอร์ Hyaluronic acid รุ่นทัว่ไป 

กระบวนการและความเร็วในการสลายตัวขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ

ของสาร และขนาดเมด็ของฟิลเลอร์ ระยะเวลาสลายตวั มตีัง้แต่ 

ระวัง! ซิลิโคนเหลวท�าหน้าพิการ
ผู้เขียน พษมลวรรณ เกริกสุวรรณชัย

„สมยัก่อนคนนยิมฉดี
แก้มด้วยซลิโิคนเหลว 
ซึง่ต่อมาพบว่า ซลิโิคน
เหลวไม่สลายตัว และ
ก่อให้เกดิการอกัเสบ 
เป็นก้อนห้อยย้อย
ตะปุ่มตะป�่า จนต้อง
ผ่าตัดออกและท�าให้

ใบหน้าพกิาร“ 
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- สุขภาพ -

3 เดอืน ถงึ 2 ปี เมื่อฟิลเลอร์สลายไปหมดแล้วก็

สามารถฉีดฟิลเลอร์ซ�้าเพื่อปรับรูปทรงใบหน้าให้

เหมาะกับวัย และปัญหาผวิตามอายุที่เพิ่มขึ้น

ผลข้างเคยีงจากการฉดีฟิลเลอร์ 

ส่วนใหญ่หากเป็นสาร Hyaluronic acid ของแท้มัก

ไม่มปัีญหาปฏกิริยิาต่อต้านสิง่แปลกปลอม สามารถ

เข้ากับร่างกายได้ดีมาก แต่ผลข้างเคียงมักเกิดจาก

เทคนคิการฉดีที่อาจท�าให้ผวิไม่เรยีบ รูปทรงไม่สวย 

หรอืสาร Hyaluronic acid อาจไหลย้ายต�าแหน่ง อาการ

แทรกซ้อนที่เป็นอันตรายมากคือการที่สารฟิลเลอร์

รัว่เข้าหลอดเลอืด อาจท�าให้ผวิหนงัตายหรอืตาบอด 

ทัง้นี้ ผศ. นพ. ถนอม บรรณประเสรฐิ กล่าวว่า 

“พบว่าผู้ป่วยตาบอดถาวรส่วนใหญ่เกิดจากการฉีด

เสรมิจมูก และหน้าผากมากกว่าการฉดีที่บรเิวณอื่น 

เนือ่งจากทีจ่มกูมแีขนงหลอดเลอืดเชือ่มต่อกบัระบบ

หลอดเลอืดของประสาทตาและสมองโดยตรง หาก

ฉีดถูกเส้นเลือด จะท�าให้ฟิลเลอร์ไหลเข้าเส้นเลือด 

ท�าให้ตาบอด แม้จะเป็นฟิลเลอร์ชนดิที่ อย. รับรอง

ก็ตาม เพราะปัญหาเกิดจากการอุดตันหลอดเลือด

จากเทคนคิการฉดี ไม่ใช่ตัวสารฟิลเลอร์  เนื่องจาก

จอประสาทตาสามารถทนภาวะขาดเลือดได้แค่ 90 

นาทเีท่านัน้ ต่างกบัผวิหนงัทีท่นได้ 6 ชัว่โมง นอกจาก

นี้ยังมีการลักลอบน�าเข้าและฉีด “โพลีเอครีลาไมด์ 

(polyacrylamide)” ซึ่งเป็นฟิลเลอร์ต้องห้ามเพราะ

เป็นสารที่ไม่สลายตัว  มาฉีดเสริมใบหน้า หน้าอก 

หรอืสะโพก เมือ่สารนี้รัว่ไหลเข้าเส้นเลอืดไปอดุปอด

หรอืสมองก็อาจท�าให้หมดสตหิรอืเสยีชวีติได้” 

ซลิโิคนเหลว เป็นสารโพลเิมอร์เหมอืนพลาสตกิ

ชนดิหนึง่ทีม่ลีกัษณะเป็นของเหลว ไม่สลายตวัและมี

ความทนทานอยู่ได้ตลอดกาล สมัยก่อนมกีารน�ามา

ฉีดตามร่างกายเพื่อเพิ่มปริมาตรของร่างกายตาม

ส่วนต่าง ๆ (ส่วนใหญ่นิยมฉีดตามใบหน้าและตาม

ก้น) แต่เนื่องจากสารชนิดนี้ไม่สลายตัว ร่างกายจึง

ท�าปฏกิริยิาต่อต้านสิง่แปลกปลอม ซึง่ร่างกายแต่ละ

คนมปีฏกิริยิาต่อต้านทีแ่ตกต่างกนั บางคนมปีฏกิริยิา

ต่อต้านน้อยจงึท�าให้คดิว่าได้ผลด ีแต่ร่างกายบางคน

มปีฏกิริยิาต่อต้านรุนแรงมาก โดยร่างกายพยายาม

ท�าลายซลิโิคนเหลวทีฉ่ดีเข้าไป แต่ไม่สามารถท�าลาย

ได้ เนื่องจากซลิโิคนเหลวเป็นพลาสตกิที่ทนทานต่อ

เอ็นไซม์ ดังนั้น เอ็นไซม์ที่ร่างกายผลิตออกมาจึง

ท�าลายตัวเองแทน ท�าให้เกิดปัญหาหน้าบวมผิดรูป 

กลายเป็นก้อนย้อยไปมา การรักษาก็ต้องตัดออก 

ท�าให้ใบหน้าหรอืร่างกายเกดิความพกิาร หรอืกรณี

ฉดีที่หน้าอกอาจท�าให้เกดิมะเร็งได้  ในช่วง 1-2 ปี

แรกบางคนอาจไม่มีปฏิกิริยา แต่หลังจาก 4-5 ปี 

อาจมปีญัหาเกดิขึ้น หรอืบางคนอาจมปีฏกิริยิาขึ้น ๆ  

ลง ๆ คอืบางช่วงก็เห่อขึ้นมา บางช่วงก็ดเีหมอืนไม่มี

อะไร บางช่วงก็ขึ้นมาเป็นก้อนทั่วทั้งใบหน้า กลาย

เป็นตะปุ่มตะป�่า ตัดออกไม่ได้เพราะอยู่ในต�าแหน่งที่

มีเส้นประสาทใบหน้าอยู่ ต้องค่อย ๆ ฉีดยาให้ลด

ปฏกิริยิาลงโดยไม่สามารถก�าจัดออกไปได้นอกจาก

ต้องตดัออก ซึ่งมคีวามเสี่ยงต่อการท�าให้เส้นประสาท

ใบหน้าขาดถาวร ใบหน้าเป็นอัมพาต หรอืหน้าเบี้ยว

ตลอดชวีติ 

*ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

ผศ. นพ. ถนอม บรรณประเสรฐิ 

หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสรมิสร้าง

ใบหน้า ภาควชิาโสต ศอ นาสกิวทิยา 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ปรกึษาปัญหาได้ที่อเีมล

pasamolwan@d-magazine.de หรอืไลน์ 

Thailand Makeover (LINE ID: thailandmakeover) 
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ทุกเช้าวันท�างานผู้เขียนมักจะเปิดโทรทัศน์เพื่อฟังข่าวสารระหว่างที่ก�าลัง

แต่งตัวไปท�างาน  รายการข่าวในเมืองไทยนั้นมีลักษณะคล้าย ๆ กันก็คือผู้

รายงานข่าวจะเป็นคนเล่าข่าว (ผู้เขยีนขอใช้ค�าว่า  “เล่าข่าว” เพราะปัจจุบันผู้

ประกาศข่าวเน้นการเล่าเรื่องต่างกับในอดีตที่เน้นการอ่านตามบท) น�้าเสียง 

ลีลาการเล่าเรื่องและการเติมข้อความเข้าไปในขณะที่เล่าข่าวนั้นท�าให้ผู้ฟัง

รู้สกึเหมอืนกับว่ามคีนมาเล่าเหตุการณ์จรงิให้ฟัง  โดยมุ่งหวังให้ผู้ฟังเห็นภาพ

และมีอารมณ์ร่วมตามถ้อยค�าและน�้าเสียงของผู้เล่าได้มากกว่าการรายงาน

ข่าวในอดตี แต่การรายงานข่าวลักษณะนี้ผู้รายงานมักจะพูดเตมิค�าหรอืกลุ่ม

ค�าที่ฟุ่มเฟือยเข้าไปมาก จนหลายครัง้ผู้เขยีนก็รู้สกึนกึร�าคาญอยู่เหมอืนกัน

ว่าด้วยเรื่อง
ความฟุ่มเฟือย
ในการใช้ภาษา

โดย สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์

ผู้อ่านลองสังเกตตัวอย่างข่าวต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ต�ารวจระดมก�าลังกันเข้าท�าการตรวจค้นสถานบันเทิงที่ท�าการเปิดเกิน

เวลาหลงัจากทีช่าวบ้านทีม่กีารอาศยัอยู่ในละแวกบรเิวณใกล้ ๆ  นัน้มกีารร้องเรยีนเข้า

มายังรายการข่าว XXX  เจ้าหน้าที่ได้เข้าท�าการจับกุมนาย XXX  ซึ่งมกีารทราบผลภาย

หลงัว่าเขาไม่ใช่เจ้าของกจิการแต่เป็นเพยีงผู้จัดการร้านทีดู่แลร้านเท่านัน้  ผู้สือ่ข่าวทีล่งพื้น

ที่ที่นั่นรายงานว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะท�าการเข้าจับกุมนาย XXX  นาย XXX มคีวามพยายาม

หลบหนอีอกทางหลังร้านแต่ในที่สุดต�ารวจก็ท�าการรวบตัวเอาไว้ได้  เมื่อเจ้าหน้าที่ท�าการ

แสดงตัวเข้าตรวจค้น นักท่องราตรีที่มาเที่ยวกลางคืนก็วิ่งหนีกันชุลมุนและวุ่นวาย มีนัก

เที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนที่มอีายุไม่ถงึ 18 ปีจ�านวนมากมาใช้บรกิารด้วย ต�ารวจได้ท�าการเก็บ

ประวตัแิละได้มกีารตรวจปัสสาวะนกัเทีย่วเอาไว้ทกุคน  และได้มกีารประสานให้ผู้ปกครอง

ของเยาวชนมาที่สถานตี�ารวจพื้นที่ที่เกดิเหตุ  ส่วนนาย XXX ก็ยังคงไม่ให้ความร่วมมอืใน

การตอบค�าถามกับเจ้าหน้าที่โดยปฏิเสธว่าไม่มีส่วนในการรู้เห็นกับการเปิดท�าการสถาน

บันเทงิเกนิเวลา คดนีี้นับเป็นคดทีี่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากเพราะชาวบ้านมกีาร

ร้องเรยีนออกมาอยู่หลายครัง้และน่าจะเกี่ยวข้องกบัผู้มอีทิธพิลในพื้นทีด่้วย หากมขี่าว

คบืหน้าอะไรที่เพิ่มเตมิในเรื่องนี้ทางข่าว XXX จะได้มกีารน�าเสนอต่อไปค่ะ

- การศึกษา -
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ถ้าเราฟงัข่าวและดูภาพประกอบไปด้วยก็คงไม่

ค่อยรูส้กึว่ามคี�าหรอืกลุม่ค�าทีเ่กนิมาจ�านวนมากหรอื

บางคนอาจจะรู้สกึว่าฟังแล้วแปลก ๆ  แต่ถ้าเรารับสาร

ด้วยการอ่านอาจจะรู้สกึแปลกมากกว่าการฟัง

ในข่าวนี้มคี�าหรอืกลุ่มค�าอะไรที่ฟุ่มเฟือยบ้าง ลองมาดูกัน

ถ้าสังเกตข่าวนี้จะเห็นกลุ่มค�าที่ใช้หน้าค�ากริยาอยู่สามกลุ่มค�า 

ไดแ้ก ่ท�าการ มกีาร มคีวาม และให้ความ เช่น ท�าการตรวจค้น  ท�าการ

เปิด  ท�าการเข้าจับกุม  ท�าการรวบตัว  ท�าการแสดงตัว  มกีารอาศัย 

มกีารร้องเรยีน  มกีารตรวจปัสสาวะ  มกีารประสาน  มคีวามพยายาม  

มกีารน�าเสนอ  ไม่ให้ความร่วมมอื และให้ความสนใจ

การใช้กลุ่มค�านี้น�าหน้ากริยาเช่นนี้เป็นการใช้ที่นับวันจะพบมากขึ้น 

อย่างไรก็ดีลักษณะดังกล่าวไม่ใช่เป็นปัญหาที่เพิ่งพบในปัจจุบัน 

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ 

ในหนังสอืพมิพ์ประมวญวัน ฉบับวันที่ 4 มถิุนายน พ.ศ. 2479 ความว่า

สงสารค�า “ท�าการ”มานานแล้ว   ดูไม่แคล้วตาไปในหนังสอื

มันถูกใช้หลายอย่างไม่วางมอื    แต่ละมื้อตร�าตรากยากเต็มที

ต�ารวจเห็นโจรหาญ “ท�าการจับ”   โจรมันกลับวิ่งทะยาน “ท�าการหน”ี

“ท�าการเป็นลม” ล้มพอดี     “ท�าการซี้” จนีหมายว่าตายเอย

ลักษณะการใช้ภาษาเช่นนี้เรยีกว่าการใช้ค�าฟุ่มเฟอืย ส่วนการแก้ไขนัน้ง่าย

มากก็คอืให้ตัดกลุ่มค�าที่น�าหน้าค�ากรยิาออกไป เพราะกลุ่มค�าที่เตมิหน้ากรยิา

นี้ไม่มีประโยชน์ต่อความหมายของประโยคและไม่มีประโยชน์ต่อการสื่อสารเลย 

ตรงกันข้ามกลับท�าให้เสยีเวลาพูด เสยีเวลาอ่าน และเสยีพื้นที่ในการเขยีนอกีด้วย 

นอกจากกลุ่มค�าที่ยกมานี้ในข่าวยังมีตัวอย่างการใช้ค�าฟุ่มเฟือยอีกลักษณะหนึ่งนั่น

คอืการใช้ค�าทีม่คีวามหมายซ�้ากนัโดยไม่จ�าเป็น ได้แก่ ชาวบ้านทีม่กีารอาศยัอยูใ่นละแวก

บรเิวณใกล้ ๆ  .....วิ่งหนกีันชุลมุนและวุ่นวาย.....เยาวชนที่มอีายุไม่ถงึ 18 ปี  บางคนแย้ง

ว่าการน�าเสนอข่าวนัน้ผู้รายงานจะต้องเล่าให้ผู้ฟังเหน็ภาพตามโดยละเอยีด ดงันัน้อาจ

ต้องขยายความกันบ้าง 

- การศึกษา -
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เรือ่งนี้ผูเ้ขยีนก็พอเข้าใจได้อยูว่่า รายการข่าวลกัษณะนี้มกัเป็นรายการ

สด  การพดูโดยฉบัพลนัอาจท�าให้ผูป้ระกาศละเลยการใช้ภาษาทีก่ระชบั

รัดกุมไปได้  (นี่ไม่รวมการเล่าเรื่องซ�า้ไปซ�้ามาโดยไม่จ�าเป็น บางข่าวผู้

รายงานเล่าไปแล้วก็ทวนซ�า้อกีสองรอบ นี่ยังไม่รวมการบรรยายภาพอกี ) 

แล้วค�าว่า “ประหยัด” และ “ฟุ่มเฟือย” นัน้ตกลงเราวัดกันที่อะไร ศาสตราจารย์

กติตคิุณ ปรชีา ช้างขวัญยนื ได้กล่าวถงึเรื่องนี้ไว้ว่า 

„คนทั่วไปมักตีความค�าว่าประหยัดว่าใช้น้อย การประหยัดถ้อยค�าจึงแปลกันว่าใช้ค�า

น้อย บังเอิญเราไม่มีค�าว่า ตระหนี่ถ้อยค�าหรือใช้ถ้อยค�าอย่างตระหนี่ จึงไม่เห็นว่าการใช้

ถ้อยค�าน้อยเกินไปอาจท�าให้ขาดรายละเอียดและเข้าใจไม่แจ่มแจ้งก็ได้.....การประหยัดถ้อยค�า

ควรหมายถงึการใช้ค�าเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ให้สือ่สารได้ครบถ้วนตามประสงค์ น่ันคอืเอาความประสงค์

ในการใช้ภาษาแต่ละครัง้เป็นเกณฑ์ตดัสนิใจ เมือ่ใช้เกณฑ์นี้แล้วจะเหน็ว่าการประหยดัในการใช้

ภาษาแต่ละแบบไม่เหมือนกัน.....การอธิบายทางวิทยาศาสตร์อาจใช้ค�าที่เป็นศัพท์เฉพาะ

มากกว่าการบรรยายรายละเอยีดมาก ๆ  เว้นแต่เมื่ออธบิายเรื่องวทิยาศาสตร์แก่คนทั่วไป 

การอธบิายขยายความศัพท์แต่ละค�าแต่ละขัน้ตอนก็เป็นสิ่งจ�าเป็นและต้องใช้ค�ามาก“ 

วธิกีารส่งสารก็มสี่วนท�าให้เราอาจใช้ค�าที่มคีวามหมายฟุ่มเฟือยได้ ในการพูด

ผู้พดูอาจพดูขยายความอย่างยาวยดืได้ในกรณทีี่ผู้ฟังไม่เข้าใจหรอืต้องการการ

อธบิายซ�า้ (เหมอืนกบัทีแ่ม่บ่นเวลาทีเ่ราท�าผดิ) แต่ผูใ้ช้ภาษาก็ควรระมดัระวงั

โดยเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นคนของสังคม เช่น สื่อมวลชน ส่วนภาษาเขียนนั้นผู้

เขยีนมเีวลาตรวจทานความคดิและการเขยีนมากกว่าการพูด  ผู้ใช้จงึ

ยิ่งต้องเขยีนข้อความอย่างรอบคอบ  ระวังอย่าใช้ภาษาที่ฟุ่มเฟือย 

การสร้างความประหยัดทางภาษาจะท�าให้ผู้อ่านรับสารได้

อย่างชัดเจนและครบถ้วนโดยไม่เสียเวลาอ่าน เช่นนี้จึงนับ

เป็นการประหยัดที่ได้ผลทั้งเรื่องการสื่อสารและเวลาไป

ในคราวเดยีวกัน

- การศึกษา -
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- ครอบครัวและเด็ก -

„ประเทศเยอรมนเีป็นประเทศ
หนึ่งในโลกที่ได้รับการยอมรับเป็น

อย่างสูงในเรือ่งคณุภาพของคนทัง้เรือ่งวนิยั
และประสทิธภิาพในการท�างาน  จากตัวเลขทาง

สถิติต่าง ๆ เราจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการเรียน
ของเด็กเยอรมันนั้นถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ แต่ผลสอบและเกรดเฉลี่ยนั้นถือว่าอยู่
ในเกณฑ์สูง พ่อบ้านเยอรมันจึงได้ค้นหาข้อมูลว่าที่
จรงิแล้วผูป้กครองชาวเยอรมันมวีธิกีารในการเลีย้ง

ลูกแตกต่างกับประเทศอื่นอย่างไร และสิ่งที่
ได้พบนั้นนับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

เราไปดูกันเลยครับ“

แนวทาง
การเล้ียงลกู

แบบคนเยอรมนั
โดย พ่อบ้านเยอรมัน
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1. ไม่รบี และปล่อยให้

เด็กเล่นไปตามวัย

รปูแบบการศกึษาทีเ่ยอรมนนีัน้จะไม่รบีให้เดก็เรยีน

เร็วจนเกนิไปไม่ว่าจะเป็นการเรยีนเขยีนหรอือ่าน โรงเรยีนอนบุาล

หรอืโรงเรยีนส�าหรบัเดก็เลก็ทีน่ีจ่ะเรยีกว่า Kindergarten รปูแบบการสอน

ยดึหลกัการสร้างความเป็นธรรมชาตใิห้แก่นกัเรยีนให้มากทีส่ดุ นักเรยีนไม่จ�าเป็น

ต้องแต่งเครื่องแบบนกัเรยีน  รปูแบบการเรยีนการสอนไม่เคร่งเครยีด เน้นความเป็น

อิสระ หรือก็คือการปล่อยให้เด็กเล่นไปตามวัย เน้นการผจญภัยและการฝึกทักษะใน

ด้านต่าง ๆ  กับเด็กมากกว่าการเรยีนเน้นวชิาการ โรงเรยีนจะเตรยีมของเล่นที่เสรมิสร้าง

ศักยภาพในรปูแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นชุดครวัย่อส่วน  ชุดอุปกรณ์ระบายส ีหรอืเครื่องเล่น

ชนิดต่าง ๆ เพราะช่วงวัยเด็กนั้นคือช่วงที่สมองจะเกิดการพัฒนามากที่สุด และวิธีที่จะ

ท�าให้สมองเกิดการพัฒนามากที่สุดนั่นก็คือการปล่อยให้เด็กได้เล่น การให้รู้จักสงสัย 

และการให้เข้าสังคมกับเด็กวัยเดียวกัน  นอกจากนี้โรงเรียนจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

อาท ิพาเด็ก ๆ เดนิเล่นในเมอืง เดนิเข้าป่า จนไปถงึเดนิเล่นในฟาร์ม ซึ่งจะเป็น

ช่วยให้เดก็ได้เรยีนรู้ผ่านกจิกรรมนอกชัน้เรยีน  เมือ่สมองของเดก็ได้พัฒนา

ศกัยภาพอย่างเตม็ทีแ่ล้วจงึค่อย ๆ  ทยอยใส่ความรูด้้านวชิาการเข้าไป 

ก็จะท�าให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ไว อีกทั้งยังเป็นการเสริม

สร้างศักยภาพทางร่างกายไปในตัวอกีด้วย

2. ให้เดก็รูจ้กัถงึอนัตราย และรูจ้กัช่วยเหลอื

ตัวเอง

ชาวเยอรมันนั้นจะได้รับการฝึกฝนให้ช่วยเหลือตัวเองมา

ตัง้แต่ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ เช่น การแยกห้องนอนตัง้แต่วัยเด็ก หรอืบาง

บ้านกต็ัง้แต่เกดิ และเมือ่ถงึวยัหนึง่เดก็นกัเรยีนจะต้องเดนิทางไปกลบัโรงเรยีน

เอง โดยที่ผู้ปกครองห้ามมาส่ง (ถ้ามาส่งอาจจะถูกคุณครูเรยีกไปคุย) หรอืใน

การตดิต่อประสานงาน การท�ากจิกรรมต่าง ๆ ก็จะให้เด็กมบีทบาททัง้การแสดง

ความคดิเห็นและการลงมอืท�าด้วยตัวเองเป็นหลัก โดยมจีุดประสงค์เพื่อฝึกฝนให้

เด็กมคีวามรับผดิชอบและสามารถช่วยเหลอืตัวเองได้

นอกจากนี้สิ่งใดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็ก อาท ิไฟฟ้า หรอืการเล่นพลุ

ไฟ ผู้ปกครองชาวเยอรมันนั้นแม้จะยอมให้เล่น แต่ก็จะให้เขาได้เรียนรู้และ

ตระหนักถงึอันตรายที่อาจจะเกดิขึ้นได้ รวมไปถงึการแก้ปัญหาหากเกดิ

เหตุสดุวสิยั เพราะคนเยอรมันจะมคีวามเชือ่เรือ่งการจดัการความ

เสี่ยง การจะรู้ว่าสิ่งใดเป็นอันตรายนัน้ก็คอืการท�าให้เด็ก

เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเหตุใดสิ่งนัน้จงึอันตราย

- ครอบครัวและเด็ก -
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ยิ่งไปกว่านั้นแทบจะทุกโรงเรียนที่

เยอรมนจีะสนับสนนุให้ผูป้กครองพาเดก็ ๆ  ออก

ไปท�ากิจกรรมข้างนอกเกือบทุกวันไม่ว่าสภาพอากาศ

จะเลวร้ายแค่ไหน เพราะที่เยอรมันจะมคี�าพูดที่ว่า  “ไม่มวีัน

ที่อากาศไม่ดีหรอก มีแต่วันที่เราแต่งตัวไม่เหมาะกับอากาศ

เท่านัน้” หรอื “There is no such thing as bad weather, only 

unsuitable clothing.” ดังนัน้การพาเด็ก ๆ  ไปนอกบ้านนอกจากจะ

เป็นการสร้างภมูคิุ้มกนัด้านสขุภาพให้แก่เดก็แล้ว ยังเป็นการท�า

กจิกรรมร่วมกนักบัลูก เช่น พาไปห้องสมุดเพือ่ให้อ่านหนังสอื

อะไรกไ็ด้ทีล่กูอยากอ่านเพือ่สร้างนสิยัรกัการอ่าน พาไป

พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ หรอืแม้แต่พาไปสวนสนุก

3. การให้เวลากับลูก 

และการพาออกไปท�ากจิกรรมข้าง

นอกคอืสิ่งที่ส�าคัญ

ครอบครัวคือสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการที่จะช่วยให้เด็ก

มีพัฒนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นผู้ปกครองชาว

เยอรมันจงึให้ความส�าคัญกับการให้เวลากับลูกเป็นอย่างมาก หลาย

ครอบครัวผู้ปกครองจะไม่ห้ามให้ลูกเล่นเกมแต่จะเข้าไปเล่นกับลูกด้วย 

ทั้งนี้ทัง้ผู้ปกครองและเด็กจะท�าข้อตกลงที่เคร่งครัดร่วมกันว่าจะเล่นแบบ

เป็นเวลา หรอืบางบ้านก็จะเปลีย่นจากการเล่มเกมมอืถอื หรอืคอมพวิเตอร์

มาเป็นการเล่นเกมกระดาน (Board game) จนกลายเป็นความนยิมที่น่า

สนใจมากเพราะที่เยอรมนีจะมีเกมกระดานให้เลือกเล่นอย่างมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นเกมด้านธรุกจิ เกมวางแผน หรอืเกมด้านวศิวกรรม โดย

เกมกระดานนัน้จะช่วยจัดระบบความคดิ  ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่

เกีย่วข้องกบัเกมทีเ่ล่น และยงัช่วยให้สมาชกิในครอบครัว

ได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นระหว่างกนัและกนัมากขึ้น

- ครอบครัวและเด็ก -
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5. สอน

ให้รู้จักการแบ่งงาน ท�างานเป็น

ทมี และกล้าแสดงความคดิเห็น

คนเยอรมนัจะแบ่งงานและหน้าทีก่นัอย่างชดัเจนโดยเริม่ตัง้แต่

ในสถาบันครอบครัว เด็กที่นี่จะเริ่มรู้จักการท�างานตามหน้าที่ตัง้แต่ยังเล็ก

โดยเริม่จากชวีติประจ�าวนัภายในบ้าน เช่น แม่ล้างจาน ลกูเชด็จาน พ่อเกบ็จานเข้า

ตู้ หรอืการสลับวันในการทิ้งขยะ ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานที่ดใีนการที่จะให้เด็กรู้จัก

หน้าที่ของตนเมื่อเขาโตขึ้น เพราะรูปแบบการเรียนและการท�างานของประเทศเยอรมนีนั้น

จะเน้นการท�างานกลุ่มและการระดมความคดิ  เด็กจงึต้องรู้จักการแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบ

ในการท�างาน 

คนเยอรมนันัน้จะมวีฒันธรรมทีด่อีย่างหนึง่คอืการรบัฟังความคดิเหน็และการเคารพความคดิ

เห็นของผู้อื่นซึ่งแตกต่างกับหลายประเทศ เช่น เมื่อเราไม่เข้าใจที่อาจารย์สอนหรอืวทิยากรอธบิาย

แล้วยกมือถามหรือแสดงความคิดเห็น เราอาจจะถูกมองด้วยสายตาที่ไม่ดี แต่ว่าในเยอรมนีนั้น

กลบัตรงกันข้าม หากไม่รู้ต้องถาม เพราะถ้าไม่ถามตอนที่อาจารย์สอนหรอือาจารย์ถามในห้อง

ว่าใครไม่เข้าใจแล้วเรามาถามอาจารย์ในภายหลังอาจจะถกูอาจารย์ย้อนกลบัมาวา่ท�าไมตอน

เรยีนถงึไม่ถาม

ด้วยรูปแบบวัฒนธรรมการเลี้ยงดูและข้อกฎหมายที่รองรับเรื่องการแสดง

ความคิดเห็นที่ว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดของตัวเองได้เต็มที่ อัน

เป็นการสร้างนสิัยกล้าพูด กล้าแสดงความคดิเห็นกันตัง้แต่เด็กจน

โต จงึไม่ต้องแปลกใจเลยเมื่อเราคุยกับคนเยอรมัน เรา

จะเหน็ถงึอุปนสิยัดงักล่าวได้อย่างชดัเจน

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทาง

เบื้องต้นในการเลี้ยงลูกของชาว

เยอรมนัซึง่นบัว่าเป็นอกีแนวทางทีน่่าสนใจ

และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้เป็นอย่างด ี ถงึ

แม้ว่าหลายมมุมองนัน้อาจจะมแีนวทางในการเลี้ยง

ดูลูกที่แตกต่างกับประเทศอื่น ๆ อย่างชัดเจน แต่

จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดก็คอืความเอาใจ

ใส่ในการเลี้ยงดขูองพ่อแม่ ซึง่ถอืว่าพ่อแม่นัน้

เป็นครูคนแรกและเป็นครทูีด่ทีีส่ดุของ

ลูกนั่นเอง

- ครอบครัวและเด็ก -
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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 

Die Romantische Straße 
per Rad

Text Pia Salentin

diesem Urlaub folgen wir der Romantischen Straße, 

auf der wir in den nächsten zwölf Tagen bis nach 

Füssen durch eine Reihe bekannter und sehens-

werter 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 

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 Meteori-

teneinschlag 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 

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….
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เล ่มที่  25 
„D-Bildung“

“พนกังานขับรถประจ�าทาง - ยิม้สยาม”

เนือ่งจากคณุปู ่คณุพ่อและพีช่ายท�างาน

เป็นพนักงานขับรถประจ�าทางในเมือง

ไทย คุณมนฤด ีเอาองิเงอร์(ต้อม)จงึไป

ลองสมัครเป็นพนักงานขับรถประจ�า

ทางMVG(Münchner Verkehrsgesellschaft 

mbH)  และเธอก็ได้รับเลอืกเป็นหนึ่งใน

ผู้สมัครหลาย ๆคน ให้เข้าฝึกฝนงาน

อาชพีนี้  ปัจจุบันนี้เธอส�าเร็จการเรยีน

และฝึกฝนเป็น “พนักงานขับรถประจ�า

ทาง” และท�างานที่ MVG ในมิวนิก  

นติยสารดมีโีอกาสได้พูดคุยกับคุณมน

ฤด ีถงึจดุเริม่ต้นทีเ่ธอเลอืกเรยีนอาชพี

นี้  และความยากง่ายในการท�างาน  เรา

จะน�ามาเล่าในฉบับหน้าค่ะ  

O Porto / Porto 

เมืองเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองม่ังคั่งในวันเก่า ๆ ที่ผ่านไปหลาย

ร้อยปีเมืองนี้ มีความโดดเด่นอย่างมากในด้านศิลปกรรม

กระเบื้องบนฝาผนังของอาคารบ้านเรือนเก่า ๆ และผนัง

โบสถ์วหิาร ทีท่ัง้เก่าแก่หลากสแีละหลายลวดลาย สมัผสัได้

ถงึร่องรอยของความงดงาม และรุ่งเรอืงของอดตี  ที่สะดุด

ตามาก ๆ ก็คอืกระเบื้องสฟี้าน�้าทะเลและท้องฟ้าสสีวย กับ

ภาพวาดบนแผ่นกระเบื้องตามฝาผนังในอาคารของสถานี

รถไฟ São Bento ดูงดงามและน่าสนใจ  ... น่าไปเที่ยวนะคะ

จากพยาบาลไอซียู สู่คนดูแลผู้สูง

อายุ ในสวติเซอร์แลนด์

ฉนัตัง้ใจว่า ในประเทศทีย่้ายมาอยู่ใหม่ 

ฉันจะท�างานตามที่เรียนจบ และมี

ประสบการณ์กว่า 16 ปี แต่แล้วก็เปลีย่น

ใจ ลดสถานะมาท�างานที่ต�่ากว่าวุฒ ิ

อยากจะเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครมีชะตา

ชวีติคล้าย ๆ  กัน จะได้ปรบัตัวและท�าใจ

ได้ง่าย ว่าไม่ใช่แค่เราทีเ่รยีนจบด้วยวฒุิ

สูง ๆ จากเมอืงไทย แล้วเลอืกท�างาน

ทีต่�า่กว่าวฒุ ิเงนิกน้็อยกว่า สถานะทาง

สังคมก็ไม่มากเท่า แต่ด้วยเหตุใด ฉัน

ถงึท�า น่าสนใจไหมคะ หากสนใจตดิตาม

อ่านได้ในด ีฉบับหน้าค่ะ 

เมอืงไหนที่น่าอยู่บ้าง จะอยู่เมอืงไหนดใีนเยอรมนี

เมือ่เดอืนมถินุายนทีผ่่านมา สถานโีทรทศัน์ทีส่องของเยอรมน ี

(ZDF) ได้เผยแพร่ผลการส�ารวจคุณภาพชีวิตในเมืองและ

เขตต่าง ๆ  ในเยอรมน ีจดัอันดบัคณุภาพชวีติของแต่ละเมอืง 

ซึง่อาจถอืเป็นตวัชี้วัดความน่าอยู่ในแต่ละเมอืงกว็่าได้  ZDF 

จัดอันดับอย่างไร อะไรที่เป็นเกณฑ์บ่งบอกว่า เมืองไหนมี

คุณภาพชวีติที่ด ีเมอืงไหนดนี้อย เมอืงที่เราพ�านักอยู่จัดอยู่

ในล�าดับความน่าอยู่ที่เท่าไร สนใจตดิตามได้ใน นติยสารด ี

ฉบับที่ 25/2018 นะคะ

การเตรยีมความพร้อมส�าหรับอนาคตนัน้เป็นเรื่องส�าคัญ ระบบโรงเรยีนในสวิ

สแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ โดยเฉพาะเมื่อเด็กจบชัน้ประถมศกึษาปีที่ 8 หรอื 

9 ยังมีชั้นประถมปีที่ 10 เป็นตัวเลือกให้เด็กได้คิดทบทวน และมีเวลาในการ

ตัดสนิใจว่าจะเลอืกเรยีนสายไหนต่อไป จะเลอืกสายอาชพี หรอืสายสามัญ จะ

เข้ามหาวทิยาลัยโดยตรง หรอืจะฝึกงานก่อนที่จะเรยีน เส้นทางส�าหรับอนาคต

มใีห้เลอืกหลายเส้นทาง...
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