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ฉบบัทีแ่ล้วบก.ชกัชวนให้ไปชมใบไม้เปลีย่นส ีใครทีย่งัไม่

ได้ไปชม กค็งอดชมแล้วมงัคะ เพราะเมือ่ท่านอ่านนติยสารดฉีบบั

นี้ ใบไม้คงร่วงไปหมดแล้ว เหลอืกิง่ก้านโกร๋น ๆ  แต่เมือ่มอง

ไกล ๆ ต้นไม้ทีใ่บโกร๋น ๆ ทีเ่รยีงรายกนัก็เป็นเหมอืนภาพ

ลายเส้น ยิง่ถ้าเรยีงรายกนับนเนนิ ด้านล่างเป็นทุง่ทีก่ไ็ม่

เหลอืไม้สเีขยีวแล้วกจ็ะเป็นเหมอืนลายเส้นโทนทมึ ๆ  ให้อกี

บรรยากาศหนึง่หรอืถ้าหมิะมาเรว็ในปีนี้ ฉากทุง่หมิะขาวที่

มไีม้ไร้ใบสอีอกด�า ๆ  เรยีงรายบนขอบเนนิกเ็ป็นภาพทีง่ดงาม

ตามสไตล์ Naive Malerei เลยทีเ่ดยีว

ฉบบันี้เป็นเรือ่งของ การคดิสร้างสรรค์ หรอื kreativ บก.ก็

เริม่ด้วยการมองอย่างสร้างสรรค์ให้ทกุฉากทีม่องเหน็เป็น

ภาพทีง่ดงาม การคดิสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์นัน้

ท�าได้ในหลายประเด็นไม่ได้จ�ากัดอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่ง 

นติยสารดฉีบบันี้จงึน�าเสนอ “การสร้างสรรค์” ในด้านต่าง ๆ  

ตัง้แต่การเรยีน การพฒันาความสามารถทางภาษาเยอรมนั 

เราก็สามารถ “สร้างสรรค์” วิธีการอย่างที่เราเห็นว่า

เหมาะเจาะ อย่างทีเ่ม้าส์มอยน์น�ามาคยุ (เขยีน) ให้ฟัง (อ่าน) 

เพือ่เชญิชวนให้ท่านผูอ่้านมาพฒันาภาษาเยอรมันของตน

ตามทีต่นเองสร้างสรรค์วธิกีารขึ้นมา แม้แต่การใช้ชวีติที่

หลาย ๆ คนอาจจะมองว่า กลายเป็นสิง่จ�าเจ เป็นสิง่ทีท่�า

ประจ�าทกุวัน ตืน่เช้า กนิข้าว แต่งตวัไปท�างาน เยน็กลบับ้าน 

หากท่านรูส้กึแบบนี้ กอ็าจลกุขึ้นมาเปลีย่นแปลงจดัการกับ

การใช้ชวีติ หรอืหาสิง่แปลกใหม่ หรอืทดลองท�าในสิง่ทีไ่ม่

เคยเป็นมาก่อน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็ถือเป็น “การ

สร้างสรรค์” ได้อย่างหนึง่เหมอืนกัน สร้างสรรค์ได้อย่างไร 

ตามไปอ่านทีป่าท่องโก๋เขยีนกนัค่ะ การทีเ่ราคดิพลกิแพลง 

สร้างสรรค์อะไรได้สักอย่าง กอ็าจเป็นว่า เราได้ค้นพบหนทาง

บางอย่าง ทีส่ามารถส่งผลทีน่่าพอใจ จนเราอาจเผลออทุาน

ว่า “อะ ฮ่า” โดยไม่รูต้วั ปรากฎการณ์ดงักล่าวนี้ในแวดวง

วชิาการเขาเรยีกกันว่า Aha Moment เป็นปรากฎการณ์ที่

ท�าให้สมองหายล้า หากอยากรูว่้าคอือะไร เปิดไปอ่านทีพ่ี่

ต้อมเขยีนเล่าเลยค่ะ แล้วพอท่านผูอ่้านม ี“อะ ฮ่า” บ้างก็

อย่าลมืมาเล่าสูก่นัฟังนะคะ และหากท่านคดิว่า “การคดิ

สร้างสรรค์ การคดิอย่างสร้างสรรค์” เป็นสิง่ทีฝึ่ก ทีเ่สรมิ

สร้างกันได้ พ่อแม่ก็น่าทีจ่ะเสรมิสร้างให้ลกูได้ ในฉบบันี้ 

โยธะกา จะมาเล่าให้ฟังว่า การเลี้ยงลกูให้มคีวามคดิสร้างสรรค์

นัน้ท�าได้อย่างไร

คอลมัน์กฎหมาย ฉบบันี้เป็นเรือ่งเกีย่วกบั มรดก อกีครัง้ 

ถอืเป็นภาคต่อจากฉบบัที ่24/2018 กล่าวถงึสัดส่วนในมรดก

ทีจ่ะได้รบัของทายาทโดยธรรม (คูส่มรส บุตร พ่อแม่ ฯลฯ) 

ในกรณทีีเ่จ้ามรดก (ผูต้าย) และคูส่มรสแยกกนัจดัการครอบ

ครองทรพัย์สนิ (Gütertrennung) และในกรณทีีจ่ดัการครอบ

ครองทรพัย์สนิร่วมกนั (Gütergemeinschaft) ซึง่เป็นข้อมลู

เพิม่เตมิเพราะในฉบบัที ่ 24/2018 นัน้กล่าวถงึในกรณทีี่

เจ้ามรดก (ผูต้าย) และคูส่มรสใช้การจดัการครอบครอง

ทรพัย์สนิแบบ “ดอกผลทีเ่กดิจากทรพัย์สนิถอืเป็นทรพัย์สนิ

ร่วมกนั” (Zugewinngemeinschaft) ส�าหรบักฎหมายสวสิ 

ฉบบันี้คณุศกัดา กล่าวถงึสทิธหิน้าทีข่องผูป้กครอง และ

เดก็ เพือ่ตอบค�าถามว่า “มลีกูมาก จะยากจนจรงิหรอื” 

ใกล้ครติส์มาส และปีใหม่แล้ว ความกังวลใจอย่างหนึง่ก็

คอื จะต้องหาของขวญักนัอกีแล้ว นติยสารดฉีบบับนี้ พา

ไปดขูองฝากของขวญัจากลาวกนัค่ะ แม้นว่าหลาย ๆ ท่าน

อาจจะไม่มโีอกาสไปลาวในเวลาอนัใกล้ แต่ในอนาคตหาก

มโีอกาสกจ็ะได้มข้ีอมลูว่า ในลาวมอีะไรดอียู่ทีไ่หน

ปี 2018 หรอื 2561 ก�าลังจะสิ้นสดุลง ในโอกาสนี้ดฉินั 

และทมีงาน ขอขอบคณุท่านผูอ่้านทกุท่านทีต่ดิตามนติยสารด ี

และหวงัว่าจะตดิตามอ่านนติยสารดต่ีอไปในปีใหม่ทีจ่ะเวยีน

มานี้ 

พทัยา เรอืนแก้ว

กลางพฤศจกิายน 2561 (2018)

บก. บอกกล่าว
สวัสดคี่ะท่านผู้อ่านนติยสารด ี
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- การศึกษา -

ช่วงเดอืนสองเดอืนมานี้ผู้เขยีน

เห็นข่าวประชาสมัพนัธ์ให้คนไทยทีอ่าศยั

อยู่ในประเทศสวติเซอร์แลนด์และเยอรมนเีข้า

ร่วมงานต่าง  ๆ  อยู่เสมอ มทีัง้เชญิชวนให้ไปเข้าร่วม 

“อบรม”  “สัมมนา”  “ฟังบรรยาย” จนไปถึง “สัมมนาเชิง

ปฏบิัตฝิึกอบรม”  (งานสุดท้ายนี้เพิ่งเคยได้ยนิเป็นครัง้แรก) ผู้เขยีนคดิ

ว่าช่วงเวลานี้หลายคนคงไม่มีเวลาว่างเป็นแน่เพราะบางคนต้องเข้าร่วมงาน

โดยเป็นทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ในขณะเดียวกันก็ท�าให้ผู้เขียนเห็นว่า

ปัจจุบันนี้เราจัดงานโดยตั้งชื่อกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายมากกว่าสมัยก่อนมากจนบาง

ครั้งก็นึกสงสัยว่าผู้จัดตั้งชื่องานตามลักษณะกิจกรรมหรือตั้งชื่อ “ตาม ๆ กันไป” เนื่องจาก

ผู้เขยีนเคยสมคัรเข้าร่วม “การอบรมเชงิปฏบิตักิาร” แต่กลบัพบว่าต้องไปนัง่ฟังสมัมนาเท่านัน้

ไม่ได้มกีจิกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ “ปฏบิตั”ิ เลย แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าชือ่งานทีจ่ะจดัหรอื

งานที่เราสนใจสมัครเข้าร่วมนัน้มลีักษณะกจิกรรมเป็นอย่างไรกันแน่

ชื่องานที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากตัวอย่างชื่องานที่จัดขึ้นในช่วงหลายปี

มานี้ แบ่งตามวตัถปุระสงค์ของงานและการมสีว่นรว่มของผูเ้ข้าร่วมงานได้เป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่

1. งานทีเ่น้นการให้ความรู้แก่ผู้ฟังเป็นหลกั ผู้จดังานจะเชญิผู้เชีย่วชาญหรอืผู้ช�านาญในเรื่อง

นัน้ ๆ มาบรรยายความรู้แก่ผู้ฟังเป็นหลัก  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับก็คอืความรู้จากการฟัง

โดยอาจจะมีค�าถามหรือการขอให้ผู้บรรยายช่วยหาทางแก้ปัญหาในเรื่องที่ก�าลังประสบอยู่ 

งานลักษณะนี้ผู้จัดงานอาจตัง้ชื่องานว่า “การบรรยาย”  “การอบรม”  เช่น  การบรรยายเรื่อง

รามเกยีรติ์กับสังคมไทย  การอบรมเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีงเลี้ยงชพีรอด

2. งานที่เน้นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ข้อแตกต่างระหว่างข้อ 1 กับข้อ 2 ก็คืองานใน

ข้อ 1 นัน้เน้นที่ผู้เข้าร่วมงานฟังการบรรยายเป็นหลัก ส่วนข้อ 2 ผู้เข้าร่วมงานจะมสี่วนร่วมกับ

การด�าเนินงานในฐานะผู้ฟังความรู้และน�าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติ  ผู้เข้าร่วมงานจะต้องท�า

กจิกรรมเดีย่วหรอืกลุ่มตามทีไ่ด้รบัมอบหมายเพือ่แสดงให้เหน็ว่าตนสามารถน�าความรู้ทีไ่ด้รบั

จากงานนี้มาปฏิบัติได้จริง  บางครั้งผู้จัดอาจก�าหนดให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสน�าเสนอ

ผลงานด้วยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานคนอื่นได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลาย ชื่องานในข้อ 2 นี้มักจะมี

มาตั้งชื่อ
งาน

ให้ตรงก
ับ

กิจกรรม
กันเถอะ

โดย ส
ุรีรัต

น์ ณ
ิชาพ

ัฒน์
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ค�าว่า “ฝึก” หรือ “ปฏิบัติการ” ร่วมอยู่ด้วย เช่น การฝึก

อบรมท�าน�า้ปรงุไทย การฝึกอบรมหลกัสตูรขนมอบนานาชาต ิ

การอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การปลกูผกัโดยไม่ใช้ดนิ (Hydro-

ponics) ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาต ิ 

ตวัอย่างการจดังานดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าสิง่ทีผู่เ้ข้าร่วมงาน

จะต้องปฏบิตักิค็อืเมือ่ได้รบัความรูท้ีผู่เ้ชีย่วชาญบรรยายแล้ว

จะต้องลงมือท�าตามที่ได้รับความรู้มาหรือสามารถปฏิบัติ

ตามโจทย์ที่ได้รับได้ เช่น  ต้องท�าน�า้ปรุงของไทย ท�าขนมอบ

นานาชาต ิ ลงมอืปลูกผักโดยไม่ใช้ดนิได้ และสามารถสร้าง

บทเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติตามที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้เชี่ยวชาญได้

3. งานทีเ่น้นการแสดงความคดิเหน็เป็นหลกั งานในลกัษณะ

นี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะความ

คดิเหน็ และหาข้อสรปุหรอืข้อเสนอแนะจากหวัข้อทีก่�าหนด 

ทัง้นี้ความคดิเห็นที่เสนอในงานนัน้ผู้เข้าร่วมงานจะเห็นด้วย

หรือน�าไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้  ชื่องานในข้อ 3 นี้ 

ได้แก่ 1) การอภปิราย 2) สัมมนา และ 3) เสวนา (สัมมนา

และเสวนาเป็นค�านามไม่จ�าเป็นต้องมี “การ” น�าหน้า)  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้นิยาม

ของค�าทัง้สามค�าไว้ดังนี้

อภปิราย  ก. พูดชี้แจงแสดงความคดิเห็น  (ส. อภปิฺราย) 

สัมมนา  น. การประชุมแบบหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและหาข้อสรุปหรือ

ข้อเสนอแนะในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ผลสรปุทีไ่ด้ถอืว่าเป็นเพยีง

ข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้องจะน�าไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ 

(อ.seminar)  

เสวะ-] น. การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เช่น 

กลุ่มวรรณกรรมจัดเสวนาเรื่องสุนทรภู่  (ป.)

- การศึกษา -

จะเห็นได้ว่าทั้งสามค�ามีลักษณะร่วมกันคือเป็นการพูด

เพื่อแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ความแตกต่าง

ของงานทัง้สามนี้ รศ.ดร.มณป่ิีน พรหมสทุธริกัษ์ ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านภาษาและวรรณคดไีทยได้อธบิายไว้ว่า

“งานอภิปราย” ผู้จัดงานจะก�าหนดหัวข้อเรื่องและเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 1 คนมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง

ดังกล่าว งานอภปิรายจะมลีักษณะที่เป็นทางการมาก ส่วน 

“สัมมนา” นั้นหัวข้อที่ก�าหนดอาจเป็นการน�าเสนอผลการ

ค้นคว้าทางวชิาการหรอืเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอน 

ความคดิเห็นในงานสมัมนาจะแตกต่างและหลากหลายมาก 

เช่น สัมมนาเรื่องสุนทรภู่ครูกวขีองไทย  ผู้ร่วมสัมมนาอาจ

น�าเสนอหัวข้อที่ตนศึกษาค้นคว้ามา เช่น คนที่ 1 น�าเสนอ

เรื่องนิราศสุนทรภู่ คนที่ 2 น�าเสนอเรื่องชีวิตและงาน

สุนทรภู่ และคนที่ 3 น�าเสนอเรื่องโลกทัศน์ของไทยใน

วรรณกรรมสุนทรภู่  ในขณะที่ “เสวนา” จะมลีักษณะที่ไม่

เป็นทางการซึ่งต่างกับสองงานแรกกล่าวคือ เสวนาเพียง

เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเห็นในเรือ่งทีไ่ม่เป็นทางการนกั 

ผู้ร่วมเสวนาเหมือนมาเล่าประสบการณ์และมาเพื่อแลก

เปลี่ยนเรยีนรู้ตามหัวข้อที่ก�าหนด เช่น งานเสวนานักเขยีน 

นอกเหนือจากงาน 3 ลักษณะข้างต้นแล้วยังมีงานอีก

ลักษณะหนึ่งชื่อว่า “งานประชุม” งานประชุมนั้นเป็นงานที่

คนจ�านวนมากมาร่วมกันเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ส่วนใหญ่

จะเป็นงานขนาดใหญ่ เช่น งานประชุมทางวชิาการซึ่งมคีน

มาร่วมน�าเสนอผลงานจ�านวนมากและมหีวัข้อทีห่ลากหลาย 

นอกจากนี้ยังต้องก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนด้วย

ผู้เขียนเชื่อว่าหลังจากอ่านบทความนี้แล้วผู้จัดงานจะไม่

ต้องปวดหัวกับการตั้งชื่องานให้ตรงกับวัตถุประสงค์และ

ลักษณะกิจกรรม ในขณะที่ผู้เข้าร่วมงานก็จะเลือกเข้าร่วม

กจิกรรมได้ตามความต้องการของตนเองด้วย
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ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบักฎหมายครอบครวั ตอนที ่6
“มีลูกมากจะยุ่งยากจริงหรือ”

โดย ศักดา บัวลอย

ความรู้ท่ัวไปเกีย่วกบักฎหมายครอบครวัในนติยสารดฉีบบันี้ ผมจะกล่าวถงึสทิธแิละ

หน้าที่หลักของบิดามารดาและบุตร เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับคุณแม่คุณพ่อ ที่อาจน�าไป

ปรับใช้ประโยชน์ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของตนในต่างแดนนี้  พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน  พศ. 25541 ให้ความหมายของ "ครอบครัว" ไว้ว่า คือ สถาบัน

พื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามภีรรยาและหมายความรวมถงึลูกด้วย ด้วยเหตุนี้ 

หากครอบครัวใดมลีูกก็จะมบีทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบระหว่างกันเพิ่มขึ้นนอก

เหนอืจากการเป็นคู่สามภีรรยาหรอืคู่ชวีติแล้ว คอืเป็นพ่อและแม่ของบุตรโดยชอบด้วย

กฏหมาย  ซึ่งเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ เด็กก็มีสิทธิและหน้าที่อันพึงมี สิทธิดังกล่าวคือ 

สทิธทิี่จะได้รับความรัก ความดูแลเอาใจใส่ อบรบสั่งสอนจรยิธรรมจากพ่อแม่ เพื่อจะ

ได้เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดใีนอนาคตต่อไป  และเนื่องจากเด็กก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ใน

แต่ละประเทศจึงมีกฎหมายบัญญัติก�าหนดหน้าที่ของผู้ปกครองและบุคคลผู้เกี่ยวข้อง

ให้ปฏบิัตติ่อเด็กตามความหมาะสมและเพื่อคุ้มครองสทิธติ่าง ๆ ของเด็ก 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ขององค์การสหประชาชาติ มาตรา 1 ให้ค�านิยามไว้ว่า 

เด็ก หมายถงึบุคคลทุกคนที่มอีายุต�่ากว่า 18 ปี  หลักการส�าคัญของอนุสัญญานี้ คอื 

การไม่เลอืกปฏบิตั ิและร่างขึ้นเพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุแก่เด็ก มเีนื้อหาหลัก 4ข้อไดแ้ก่

• สทิธใินการมชีวีติอยู่รอดอย่างปลอดภัย  

• สทิธทิี่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง 

• สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมของช่วงวัย ด้านร่างกาย จิตใจ 

สังคม  รวมถงึความผาสุกของเด็กด้วย

• สทิธใินการมสี่วนร่วมและสามารถแสดงความคดิเห็นได้

 ประเทศสวติเซอร์แลนด์ได้ลงนามเข้าเป็นภาคใีนอนุสัญญาว่าด้วยสทิธเิด็ก2 นี้เมื่อ

วันที่  24 กุมภาพันธ์ คศ. 1997 ดังนัน้ในกฎหมายครอบครัวจงึมบีทบัญญัตทิี่ก�าหนด

ถงึสทิธขิองเด็ก ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าวด้วย ดังต่อไปนี้

1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พศ. 2554 http://www.royin.go.th/dictionary/    
(ข้อมูล 01.12.2018)
2 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก Übereinkommen über die Rechte des Kindes: https://www.
admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983207/index.html (ข้อมูล 01.12.2018)
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บุตรที่เกิดจากคู่สมรส เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ

คู่สมรส  หากว่าบุตรที่เกดิแก่บดิากับมารดาที่อยู่กนิกันฉัน

สามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย 

เรียกว่าบุตรนอกสมรส ประมวลกฏหมายแพ่งแห่งสมาพัน

ธรัฐสวสิ มาตรา 2523  ระบเุรื่อง เหตแุห่งความสมัพันธ์กบับุตร  

ไว้ดงันี้ ความสัมพนัธ์ระหว่างบตุรและมารดาเป็นไปโดยการ

ให้ก�าเนดิ ความสัมพันธ์ระหว่างบดิากับบุตรเป็นไปโดยการ

สมรสกับมารดาของเด็ก หรือ โดยการจดทะเบียนรับรอง

บุตร หรือ โดยค�าพิพากษาของศาล หรือ โดยการรับเป็น

บุตรบุญธรรม 

เมือ่มเีหตแุห่งความสมัพนัธ์หว่างบดิามารดากบับตุรตาม

กฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประมวลกฎหมายแพ่ง

แห่งสมาพันธ รัฐสวิส (Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

ค�าย่อ ZGB) มาตรา 270 ถงึ  มาตรา 327 ระบุเกี่ยวกับสทิธิ

และหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรและผลของความ

สัมพันธ์ แยกเป็นเนื้อหาหลัก ๆ  ได้ 4 ประการ ดังนี้ 

• การอยู่ร่วมกันของบดิามารดาและบุตร4  

• หน้าที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรของบดิามารดา5 

3 ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส  Schweizerisches 
Zivilgesetzbuch ; ZGB Art. 252Entstehung des Kindesverhält-
nisses
4 ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส ZGB Art.  270-275a; 
Gemeinschaft der Eltern und der Kinder  (Stand 2018)
5 ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส ZGB Art. 276-295 ; 
Unterhaltspflicht der Eltern  (Stand 2018)

• การใช้อ�านาจปกครองบุตรของบดิามารดา6 

• ทรัพย์สนิของบุตร7  

การอยู่ร่วมกนัของบดิามารดาและบตุร (ZGB มาตรา 272): 

บิดามารดาและบุตรมีหน้าที่ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ที่จะต้อง

ซื่อสัตย์และเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความผาสุกของการ

อยู่ร่วมกัน

หน้าทีใ่ห้การอปุการะเลีย้งดบูตุรของบดิามารดา (ZGB 

มาตรา 277, 285): บดิามารดามหีน้าทีอุ่ปการะเลี้ยงดูบตุร

จนบุตรบรรลนุติภิาวะ  ทัง้นี้หากบตุรยงัศกึษาอยู ่บดิามารดา

ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามฐานะ จนกว่าบุตรจะจบการ

ศกึษาตามความเหมาะสม จ�านวนค่าอปุการะเลี้ยงดจูะเป็น

เท่าใดนั้นจะพิจารณาว่าจ�านวนเงินที่บุตรจ�าเป็นต้องได้รับ

นัน้ควรเป็นเท่าใด และความสามารถ หรอืก�าลงัในการจ่าย

ของบดิามารดานัน้มเีท่าไร

การใช้อ�านาจปกครองบุตรของบิดามารดาและการ

ก�าหนดที่อยู่ของบุตร (ZGB มาตรา 296, 301a): บุตร

อยู่ภายใต้อ�านาจปกครองของบิดามารดาตราบใดที่ยังไม่

บรรลุนติภิาวะ การใช้อ�านาจปกครองบุตรของบดิามารดา

จะต้องเป็นไปเพื่อความผาสุกของบุตร บิดามารดาจะเป็น

ผู้ก�าหนดที่อยู่ของบุตรร่วมกัน  

ท�านติกิรรมแทนบตุร (ZGB มาตรา 304): บดิามารดา

เป็นผู้ท�านติกิรรมแทนผู้เยาว์ได้ ในขอบเขตที่การใช้อ�านาจ

ปกครองบตุรก�าหนดให้ แต่มสิามารถกระท�าการรบัรอง ตัง้

มูลนธิ ิหรอื รับของขวัญของก�านัลแทนบุตรได้ ยกเว้นเป็น

ของขวัญทั่วไปในบางโอกาส

6 ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส ZGB Art. 296-317 ; 
Elterliche Sorge (Stand 2018)
7 ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส  ZGB Art. 318-327 ; 
Kindesvermögen (Stand 2018)
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ทรพัย์สนิของบตุร  (ZGB มาตรา 319, 320, 325, 321, 

323): ทรพัย์สนิของผู้เยาว์ บดิามารดาสามารถน�ามาใช้จ่าย

ได้  เพื่อเป็นค่าเลี้ยงชพี ค่าอุปการะเลี้ยงดู และการศกึษา

ของบุตรตามสมควรเท่านัน้ หากมกีารน�าทรัพย์สนิของเด็ก

ไปใช้จ่ายเพือ่การอืน่อันเป็นเหตใุหท้รพัย์สนิของเดก็เสยีหาย 

ทางส�านักงานคุ้มครองเด็กสามารถแต่งตั้งผู้พิทักษ์เด็ก 

ก�าหนดควบคุมจ�านวนค่าใช้จ่ายของบิดามารดาในส่วน

ทรัพย์สนิของเด็กได้ ทรัพย์สนิของผู้เยาว์ที่ระบุชัดเจนว่า ให้

เก็บรักษาเป็นเงนิลงทนุ เงนิออม ไม่อนญุาตให้น�าไปใช้ หากว่า

ผู้เยาว์มรีายได้จากการท�างาน ผู้เยาว์มสีทิธทิี่จะจัดการเงนิ

ของตวัเองและใช้ประโยชน์ไดโ้ดยอสิระ กรณทีีบ่ตุรยงัใช้ชวีติ

อยู่กับบดิามารดา  บดิามารดาสามารถเรยีกร้องค่าใช้จ่าย

จากบุตร เป็นจ�านวนเงนิตามความเหมาะสมได้ 

หน้าที่ของบุตรที่มตี่อบดิามารดา  (ZGB มาตรา 301 

อนุมาตรา 2 และ 3): บุตรมหีน้าที่ต้องเชื่อฟังบดิามารดา 

ทัง้นี้บดิามารดาต้องปกป้องส่งเสรมิวุฒภิาวะ ให้บุตรได้รับ

อิสระในการด�าเนินชีวิต และให้ความช่วยเหลือในโอกาส

ส�าคญัของบตุร โดยต้องเคารพในสทิธแิละความคดิเหน็ของ

บตุร ผู้เยาว์ไม่สามารถออกจากทีพ่กัอาศยัทีอ่ยู่ร่วมกบับดิา

มารดาได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาก่อน และ

ผู้เยาว์มสิามารถฟ้องคัดค้านบดิามารดาได้ในกรณี

ผู้เยาว์กับการท�านติกิรรม (ZGB  มาตรา 17, 18, 19): 

ผู้เยาว์ไม่สามารถกระท�านติกิรรมได้โดยล�าพัง  เว้นเสยีแต่

ว่าผู้ปกครองจะเป็นผู้รับรองและแสดงความรับผิดชอบใน

การท�านติกิรรมนัน้  เช่น สัญญาซื้อขาย ผู้เยาว์สามารถรับ

ผดิชอบด้วยตนเองในจ�านวนไม่เกนิมลูค่าของทรพัย์สนิส่วน

ตัวของผู้เยาว์เท่านัน้  ในกรณทีี่มกีารฟ้องร้องบดิามารดาไม่

ต้องรบัผดิชอบแทนบุตร8  (เว้นเสยีแต่ว่าแสดงความยนิยอม

ในสัญญารับผิดชอบร่วมกัน) และหากการท�านิติกรรมนั้น 

เป็นการกระท�าโดยการหลอกลวงท�าให้ผู้เยาว์ได้รับความ

เสยีหาย ผูก้ระท�าสญัญาจะตอ้งชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ผูเ้ยาว์

8 ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส  ZGB Art 305;  
Rechtsstellung des Kindes (Stand 2018)

หน้าที่ความรับผิดชอบของบิดามารดา กรณีที่เด็ก

กระท�าความเสียหาย ต่อบุคคลที่สาม9: บิดามารดาจะ

ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย อันเป็นผลจากความประมาท

ละเลยหน้าที่การดูแลบุตรของตน กรณีที่เด็กท�าความ

เสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งของผู้อื่น เช่น วางอาวุธไว้ใน

สถานที่ทีเ่ดก็เลก็หยบิถงึท�าให้เกดิความเสยีหาย  บดิามารดา

จะต้องเป็นผู้รับผดิชอบแทน  นอกเหนอืจากกรณดีังกล่าว

แล้ว หากการกระท�าความผดิเกดิจากผู้เยาว์เอง (อายุ 10 ปี 

ขึ้นไป) ไม่ว่าคนเดียวหรือเกิดจากผู้เยาว์จ�านวนหลายคนที่

กระท�าผิดร่วมกัน  ผู้เยาว์เหล่านั้นก็จะต้องรับผิดชอบร่วม

กันตามสัดส่วนของความเสยีหายที่ก่อขึ้น

บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาวุธ. 

• ห้ามจ�าหน่ายสรุา หรอืเครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์ ให้เยาวชน

อายุต�่ากว่า 16 ปี10

• เบยีร์ ไวน์ สามารถจ�าหน่ายให้กับเยาวชน อายุ 16 ปี ขึ้นไปได้

• สุรา สามารถจ�าหน่ายให้กับเยาวชนอายุ 18 ปี ขี้นไปได้

• บหุรี ่สามารถจ�าหน่ายให้กบัเยาวชนอาย ุ16 ปี หรอื บคุคล

อายุ 18 ปี ขึ้นไป ตามบทบัญญัตกิฎหมายของแต่ละรัฐ 

• ห้ามจ�าหน่ายอาวุธให้กับเยาวชนอายุต�่ากว่า 18 ปี 

สทิธแิละหน้าทีส่�าคญัอืน่ ๆ  ของเดก็และเยาวชน เรยีง

ตามล�าดับอายุ: 

• ผู้เยาว์ทุกคนต้องเข้าเรียนในโรงเรียนตามหลักสูตรการ

ศกึษาภาคบังคับ 11 ปี11 (ตัง้แต่ระดับอนุบาลถงึมัธยมต้น) 

• เด็กอายุตัง้แต่  6 ปี ขึ้นไป ศาลสามารถเชญิไปให้ปากค�า

เกี่ยวกับคดหีย่าได้12

9 อ้างอิง Die Haftung Jugendlicher bei Schädigung 
Dritter:  https://www.guider.ch/familie/kinder-und-jugend-
liche/rechte-und-pflichten-von-kindern-und-jugendlichen/
6F2E255CCEDE0E03C1257680003CE9BA (ข้อมุล 01.12.2018)
10 ลิงค์บทบัญญัติฎหมายคุ้มครองเยาวชน ของแต่ละรัฐ  https://
www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/
politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftrae-
ge-zur-alkoholpraevention/alkoholpraevention-kantone/ju-
gendschutz.html (ข้อมูล 01.12.2018)
11 https://bildungssystem.educa.ch/de/obligatori-
sche-schule-1  (ข้อมูล 01.12.2018)
12 คำาพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสมาพันรัฐสวิส  (Bundesgericht, 
BGE 124 III 90)
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ในกรณีที่ผู้เยาว์กระท�าความผิดคดีอาญา ไม่ว่าจะ

เป็นการกระท�าที่ท�าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ

ต่อร่างกาย จติใจ ของบุคคลอื่น ต้องได้รับโทษ มาตรการ

ลงโทษผู้เยาว์นั้น เป็นไปเพื่อให้โอกาสแก่ผู้เยาว์ให้แก้ไข

พฤตกิรรมของตน ซึ่งมกีารบัญญัตไิว้ใน ประมวลกฎหมาย

อาญาเยาวชน  (Jugendstrafgesetz ค�าย่อ JStG)  ซึ่งระบุค�า

นยิาม ค�าว่าเด็ก และเยาวชนสรุปได้ดังนี้

• มาตรา 4 อนุมาตรา 1 "เด็ก"  (Kind) หมายความถึง 

บุคคลอายุยังไม่เกนิ 10 ปี บรบิูรณ์ 

• มาตรา 3 อนุมาตรา 1 “เยาวชน"  (Jugendliche) 

หมายความถงึ บุคคลที่อายุเกนิ 10  ปีบรบิูรณ์ แต่ยังไม่

ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์  

• เด็กอายุตัง้แต่  10 ปี  ขึ้นไปสามารถรับโทษหากท�าความ

ผดิทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาเยาวชนได้13

การพจิารณาคดกีบัผูเ้ยาว์จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ14: 

ในกรณทีีผู่้เยาว์กระท�าความผดิอาญาร้ายแรง จะต้องมกีาร

แต่งตัง้ทนายแก้ต่างให้แก่เยาวชนผู้กระท�าความผดินัน้เสมอ15  

มาตราการลงโทษตามคดอีาญาเยาวชนตามประมวลกฎหมาย

อาญาเยาวชนได้แก่ เตอืน ปรบั บ�าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะ 

จ�าคุก ทัง้นี้บทลงโทษจ�าคุกสูงสูดคอื 4 ปี 

สทิธอิื่น ๆ: 

เยาวชนอายุ ตั้งแต่ 13 ขึ้นไป 

• กฎหมายอนุญาตให้ท�างานประเภทเบา ๆ ได้16

เยาวชนอายุตั้งแต่  16 ปี  ขึ้นไป

• สามารถตัดสนิใจเองได้เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์17 (การ

13 ประมวลกฎหมายอาญาเยาวชน Jugendstrafgesetz, (JStG) 
Art. 3 Abs. 1 Persönlicher Geltungsbereich  (Stand 2018)
14 ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาเยาวชน  Jugendstrafpro-
zessordnung, JStPO), Art. 14 Ausschluss der Öffentlichkeit  
(Stand    2018)
15 ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาเยาวชน  Jugendstrafpro-
zessordnung, (JStPO) Art 24 Notwendige Verteidigung (Stand 
2018)
16 บทบัญญัติคุ้มครองแรงงานเยาวชน  Jugendarbeitsschutzver-
ordnung, ArGV 5 Art. 8 Leichte Arbeiten  (Stand 2018)
17 ประมวลกฏหมายอาญาแห่งสมาพันธรัฐสวิส StGB, Art. 187 
Sexuelle Handlungen mit Kindern

มเีพศสมัพนัธ์ระหว่างเยาวชนอายหุ่างกนัไม่เกนิ 3 ปี ไม่มี

ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 187 อนมุาตรา 

2   (StGB Ar.187, Abs.2))

• มอีสิระในการเลอืกนับถอืศาสนา18  

ตามมาตรา 14 ประมวลกฎหมายแพ่งของสวสิเซอร์แลนด์

ระบวุ่า บคุคลจะบรรลุนติภิาวะเมือ่มอีายุครบ 18 ปีบรบิรูณ์ 

ซึง่หมายถงึภาวะทีบ่คุคลมคีวามสามารถจะใช้สทิธทิ�านติกิรรม

ตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง และไม่อยูภ่ายใต้อ�านาจปกครอง

ของบดิามารดาอกีต่อไป 

ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายครอบครัว ทัง้ 6 ตอนที่น�าเสนอ

นี้  ผมหวังอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ส�าหรับหลาย ๆ 

ครอบครัวในประเทศสวติเซอร์แลนด์ หรอืท่านผู้สนใจทุก ๆ  

ท่าน เพราะ “ครอบครวั” คอืสถาบันพื้นฐานทีเ่ลก็และส�าคัญ

ที่สุดของสังคม แต่ละครอบครัวมรีูปแบบการด�ารงชวีติต่าง

กัน ตามรูปแบบที่ตนเลือก หากท่านเลือกที่จะมีบุตร สิ่งที่

ส�าคัญคือการอบรมเลี้ยงดูบุตร  พ่อแม่ถือว่าเป็นตัวอย่าง

ของลกู  หลาย ๆ  เรือ่งภายในครอบครวัควรทีจ่ะหารอืตกลง

กัน ให้เป็นไปด้วยความสอดคล้องและเหมาะสมกับทุกฝ่าย 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก  ๆ ในชวีติประจ�าวัน หรอืเรื่องอื่น เช่น 

การรับการรักษาพยาบาล ตลอดทั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การศกึษาของบุตร เพราะเดก็ในวันนี้กค็อืผูใ้หญ่ในวนัข้างหน้า 

หากว่าท่านใดคดิว่า การมลีกูมากแล้วจะยุ่งยาก ไม่สามารถ

แบกรับปัญหาที่ก�าลังเผชญิอยู่ของครอบครัวได้ หรอืก�าลัง

มคีวามคดิสบัสน ยงัหาหนทางแก้ปัญหาไม่พบ... ในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์มีหน่ายงานราชการหรือองค์กรสาธรณะ

ประโยขน์ ในเขตท้องถิ่นที่ท่านพ�านักอยู่  สามารถขอรับ

ค�าแนะน�าปรกึษา ซึง่เป็นการให้บรกิารฟร ีเกีย่วกบัเรือ่งสทิธิ

และหน้าทีข่องบคุคลภายในครอบครวั เช่น บดิามารดา และ 

เดก็  หรอืด้านการบรณูการ ปรบัตัวเข้ากบัสังคมในต่างแดน

ได้เช่นเดยีวกัน

18 ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส  ZGB Art 303 Abs.3 , 
Religiöse Erziehung
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ให้มรดก & รับมรดก ภาค 2:
การจดัการและครอบครองทรพัย์สนิของ

คูส่มรสกบัสดัส่วนในมรดกทีจ่ะได้รบั
โดย พัทยา เรือนแก้ว

การจัดการและครอบครองทรัพย์สินของคู่สมรส

ในเยอรมน ีมอียู ่3 ลักษณะ 1) Zugewinngemeinschaft 

หรอื อาจแปลได้ว่า ดอกผลที่เกดิจากทรัพย์สนิส่วน

ตวัร่วมกนั 2) Gütertrennung หรอื การแยกกนัจดัการ

และครอบครองทรพัย์สนิ และ 3) Gütergemeinschaft 

การจัดการและครอบครองทรัพย์สินร่วมกัน การ

จัดการและครอบครองทรัพย์สินแบบที่ 1) เป็นรูป

แบบทีเ่รยีกอย่างหนึง่ว่า gesetzlicher Güterstand คอื

การจัดการครอบครองทรัพย์สินตามกฎหมายที่ใช้

กนัทัว่ไปหากไม่มกีารท�าสญัญาคู่สมรส (Ehevertrag) 

ทีคู่่สมรสตกลงยกเลกิรปูแบบนี้เพือ่ไปเลอืกใช้รปูแบบ

อื่นแทน ส�าหรับรูปแบบที่ 2) และ 3) เป็นรูปแบบที่

คูส่มรสสามารถตกลงเลอืกใช้ได้ แต่ต้องท�าเป็นสญัญา

คู่สมรส และสิ่งหนึ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอื การ

ใช้รปูแบบการจดัการและครอบครองทรัพย์สนิไม่ว่า

จะเป็นรูปแบบใด จะมผีลต่อสัดส่วนในมรดกที่จะได้

รับ

ก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าด้วยผลของการจัดการและ

ครอบครองทรัพย์สนิต่อสดัส่วนในมรดกทีจ่ะได้รบัที่

ขึ้นหัวเรื่องไว้ มาทบทวนท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดการและครอบครองทรัพย์สินของคู่สมรสตาม

กฎหมายเยอรมันกัน

1. Gesetzlicher Güterstand หรอื Zugewinn-

gemeinschaft หรอื อาจแปลได้ว่า „ดอกผลทีเ่กดิ

จากทรพัย์สนิส่วนตวัร่วมกนั“  กล่าวไว้ว่า ทรพัย์สนิ

ของฝ่ายใด มอียู่เท่าใด หรอือยู่ภายใต้ชื่อของฝ่ายใด

ก่อนการสมรส และหากการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น 

เป็นไปโดยซื้อหามาด้วยเงินของตนเอง หรือได้รับ

มรดก ของขวัญในระหว่างที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน  ก็

จะยังเป็นของฝ่ายนัน้ต่อไป  กฎเดยีวกันนี้ใช้กับกรณี

หนี้สินด้วย คือคู่สมรสแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบ 

ช�าระหนี้สนิของตนเอง แต่หากกู้เงนิจากธนาคารโดย

เซ็นชื่อร่วมกัน ทัง้สองฝ่ายจะต้องร่วมกันรับผดิชอบ

หนี้สนิดังกล่าวร่วมกัน แต่ ดอกผล ที่เกดิจากทรัพย์สนิ

เหล่านี้ในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ถือว่า เป็น

ทรพัยส์นิรว่ม เมือ่การสมรสสิ้นสดุไมว่่าจะเป็นเพราะ

หย่าร้าง หรอืคู่สมรสฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดเสยีชวีติ จะต้อง

น�า ดอกผล นี้มาแบ่งกัน ที่เรียกกันว่า การปรับ

เปรียบเทียบดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินส่วนตัว

ร่วมกัน (Zugewinnausgleich) 

2. Gütertrennung หรือ การแยกกันจัดการ

และครอบครองทรัพย์สนิ ตามหลักนี้ ทัง้สองฝ่าย

ต่างมสีทิธคิรอบครองและจดัการทรพัย์สนิของตนเอง

ได้เพยีงผู้เดยีว ซึ่งคล้ายกับ Zugewinngemeinschaft 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้างต้น
§ 1931 BGB Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten
§ 1371 BGB Zugewinnausgleich im Todesfall

แหล่งข้อมูล
• www.das.de/de/rechtsportal/testament-und-erbrecht/gesetzliches-er-

brecht/ehepartner-lebensgefaehrte.aspx
• de.wikipedia.org/wiki/Pflichtteil_(Deutschland)
• www.raklinger.de/gesetzliche_erbfolge.html
• www.erbrecht-ratgeber.de/erbrecht/pflichtteil/pflichtteil_kind.html

http://www.das.de/de/rechtsportal/testament-und-erbrecht/gesetzliches-erbrecht/ehepartner-lebensgefaehrte.aspx
http://www.das.de/de/rechtsportal/testament-und-erbrecht/gesetzliches-erbrecht/ehepartner-lebensgefaehrte.aspx
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แต่สิ่งที่ต่างกันก็คอื เมื่อมกีารหย่ากันเกดิขึ้น จะไม่มี

การปรบัเปรยีบเทยีบ คอืแบ่ง „ดอกผล“ ของทรัพย์สนิ

ทีเ่กดิขึ้นในระหว่างทีอ่ยู่ร่วมกนั ฝ่ายใดหาและครอบ

ครองทรัพย์สินมาได้เท่าไรก็จะเป็นของฝ่ายนั้นแต่

เพยีงผู้เดยีว

3. Güter gemein schaft หรอื การจัดการและ

ครอบครองทรัพย์สนิต่าง ๆ  ร่วมกนั ตามหลกัการ

นี้ หมายถงึว่า ทรัพย์สมบัตทิัง้ของฝ่ายชายและฝ่าย

หญงิ ไม่ว่าจะก่อนหรอืหลังการสมรส จะถอืว่าเป็น

ทรพัย์สมบตัริ่วมกนั  เมื่อมกีารหย่าเกดิขึ้นจะต้องน�า

ทรพัย์สนิทกุอย่างมาแบ่งกนัหมด หลกัการนี้เป็นหลกั

การเก่าที่ในการท�าสัญญาคู่สมรส ทนายมักไม่ค่อย

จะแนะน�าให้ใช้ เพราะว่า หากฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดต้องการ

ทีจ่ะขาย หรอืให้ หรอืจดัการใด ๆ  กบัสิง่ของและทรพัย์สนิ 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอกีฝ่ายหนึ่งก่อน

กฎหมายว่าด้วยมรดกของเยอรมันกล่าวว่า ใน

กรณีที่เจ้ามรดกไม่ได้ท�าพินัยกรรมไว้ ผู้ที่มีสิทธิได้

รับมรดกได้แก่คู่สมรส และทายาทโดยธรรมล�าดับ

ต่าง ๆ  ได้แก่ บตุร (บตุรของบตุร) พ่อแม่ พีน่้อง (บตุร

ของพี่น้อง) และญาต ิตามล�าดับทายาท (ดูบทความ

ของ อัญชัญ เฮยีร์ลิ่ง ในนติยสารดฉีบับที่ 24/2018) 

สัดส่วนในมรดกที่จะได้รับส�าหรับคู่สมรส (มาตรา 

1371 ประมวลกฎหมายแพ่ง §1371 BGB) จะขึ้นอยู่

กบัว่ามบุีตรกีค่น และตอนทีใ่ช้ชวีติคูอ่ยูด้่วยกนัใช้การ

จัดการครอบครองทรัพย์สินรูปแบบใด สัดส่วนใน

มรดกที่จะได้รับกรณเีจ้ามรดก (ผู้ตาย) และคู่สมรส

ใช้การจัดการครอบครองทรัพย์สนิรูปแบบที่ 1) คือ 

Zugewinngemeinschaft คุณอญัชญั ได้อธบิายไว้แล้ว

ในนติยสารดฉีบบัที่ 24/2018 ดงันัน้ในทีน่ี้จงึจะกล่าว

ถงึเฉพาะในกรณทีี่เจ้ามรดก (ผู้ตาย) และคู่สมรสใช้

การจดัการครอบครองทรพัย์สนิรปูแบบที ่2) และ 3) 

สัดส่วนในมรดกที่จะได้รับ กรณีที่เจ้ามรดก 

(ผู้ตาย) และคู่สมรสใช้ การแยกกันจัดการและ

ครอบครองทรัพย์สนิ Gütertrennung สัดส่วนใน

มรดกที่คู่สมรส และทายาทจะได้ในกรณนีี้ขึ้นอยู่กับ

จ�านวนบุตร และญาต ิพี่น้อง ที่ยังมชีวีติอยู่ สัดส่วน

ในการแบ่งมรดกโดยสรุปจะเป็นดังนี้

1. ผู้ตายมบีุตรหนึ่งคน  คู่สมรสมสีทิธิ์รับมรดก ½ 

ของกองมรดก บตุรมสีทิธิรั์บมรดก ½ ของกองมรดก

2. ผู้ตายมบีุตร 2 คน  คู่สมรสและบุตรมสีทิธิ์รับ

มรดกคนละ ⅓ ของกองมรดก
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3. ผู้ตายมบีุตรตัง้แต่ 3 คนขึ้นไป  คู่สมรสมสีทิธิ์

รบัมรดก ¼ ของกองมรดก อกี ¾ ของกองมรดกเป็น

ของบุตรที่ต้องแบ่งไปเท่า ๆ กันตามจ�านวนบุตร

4. ผู้ตายไม่มบีุตร ไม่มหีลาน เหลน แต่ยังมพี่อแม่

อยู่ กรณนีี้คู่สมรสมสีทิธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก 

พ่อแม่ผู้ตายรบั ½ของกองมรดก หากพ่อแม่เสยีชวีติ

แล้วก็จะเป็นพี่หรอืน้องของผู้ตายที่จะรับ½ ของกอง

มรดก

5. ผู้ตายไม่มบีุตร หลาน เหลน พ่อแม่ก็เสยีชวีติ

แล้ว แต่ยังมปู่ีย่า หรอืตายายอยู ่กรณนีี้คูส่มรสมสีทิธิ์

รบัมรดก ½ ของกองมรดก ปูย่่าตายายรับ ½ของกอง

มรดก

6. ผู้ตายไม่มีบุตร ไม่มีทายาทโดยธรรมแต่อย่าง

ใด กรณนีี้คู่สมรสมสีทิธิ์รับมรดกทัง้หมด
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สัดส่วนในมรดกที่จะได้รับ กรณีที่เจ้ามรดก 

(ผู้ตาย) และคูส่มรสใช้ การจดัการและครอบครอง 

ทรัพย์สินต่าง ๆ ร่วมกัน Güter gemein schaft 

สัดส่วนในมรดกที่คู่สมรส และทายาทจะได้ในกรณี

นี้ก็ขึ้นอยู่กับจ�านวนบุตร และญาต ิพี่น้อง ที่ยังมชีวีติ

อยู่เช่นกัน สัดส่วนในการแบ่งโดยสรุปจะเป็นดังนี้

1. ผูต้ายมบีตุร หรอืหลานจะกีค่นกแ็ล้วแต่  คู่สมรส

มสีทิธิจ์ะได้รับมรดก ¼ ของกองมรดก อกี ¾ ของกอง

มรดก บุตรหรอืหลานแบ่งไปเท่า ๆ กันตามจ�านวน

บุตรหรอืหลาน

2. ผู้ตายไม่มบีุตร ไม่มหีลาน เหลน แต่ยังมพี่อแม่

อยู่ กรณนีี้คู่สมรสมสีทิธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก 

พ่อแม่ผู้ตายรบั ½ของกองมรดก หากพ่อแม่เสยีชวีติ

แล้วก็จะเป็นพี่หรอืน้องของผู้ตายที่จะรับ½ ของกอง

มรดก

3. ผู้ตายไม่มบีุตร หลาน เหลน พ่อแม่ก็เสยีชวีติ

แล้ว แต่ยังมปู่ีย่า หรอืตายายอยู ่กรณนีี้คูส่มรสมสีทิธิ์

รับมรดก ½ ของกองมรดก ปู่ย่าตายายรับ ½ 

ของกองมรดก

4. ผู้ตายไม่มีบุตร ไม่มีทายาทโดยธรรมแต่อย่าง

ใด กรณนีี้คู่สมรสมสีทิธิ์รับมรดกทัง้หมด

อย่างไรก็ตามที่ยกมากล่าวข้างต้นเป็นสัดส่วนใน

มรดกที่จะได้รับในกรณทีั่ว ๆ ไป ในกรณทีี่มเีงื่อนไข 

ปัจจยัทีซ่บัซ้อนอาจต้องหารอืทนาย หรอืนักกฎหมาย

ฉบบัหน้า เรามาคยุกันเกีย่วกบักฎหมายมรดกของ

ไทยกันนะคะ
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เม้าท์มันๆ พัฒนาภาษาเยอรมัน
อยา่งสรา้งสรรค์ กับเม้าส์มอยน์

โดย เม้าส์มอยน์

Mausmoin มกัจะได้รบัค�าถามอยูบ่่อย ๆ  ว่า „เรยีนเยอรมนั
ให้เก่งท�าอย่างไร?“ „ท�าอย่างไรให้ชอบเรียนเยอรมัน?“ 
„อยากจะสื่อสารเยอรมันได้เร็วๆ ฝึกอย่างไร?“ ถ้าเพื่อน ๆ 
เองก็มคี�าถามแบบนีอ้ยูใ่นใจ วนันีเ้รามาหาค�าตอบ และค้นหา
วิธีพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน ที่เหมาะกับลักษณะการใช้
ชวีติของตนเอง แบบง่าย ๆ และสร้างสรรค์ไปพร้อมกันเลย

1. คดิวางแผนอย่างสร้างสรรค์ 

การที่เราจะชอบและเก่งภาษาเยอรมันได้นั้น อันดับแรก 

Mausmoin อยากแนะน�าให้เพื่อน ๆ ปรับเปลี่ยนทัศนะ

คตทิี่มตี่อภาษาเยอรมันของตัวเราก่อน ว่าเราเรยีน

เยอรมันไปเพื่ออะไร และรู้จักเป้าหมายการเรยีน

ภาษาเยอรมันของตัวเอง เพื่อจะได้รู้วิธีที่จะ

ฝึกฝนทักษะภาษาเยอรมันของตนเองให้ถูก

ทางและมคีวามสุขไปกับการเรยีน เหมอืนที่

เล่าจื๊อ นักปรัชญาชาวจนีได้กล่าวไว้ว่า 

“Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.” 

“มีเพียงผู้ที่รู้จักเป้าหมายของตัวเองเท่านั้น 

จงึจะพบเส้นทาง” 

แน่นอนว่าแต่ละคนต่างมเีหตผุลและเป้าหมาย

ในการเรียนภาษาเยอรมันแตกต่างกันไป บางคน

เรยีนเพราะแต่งงานกบัชาวเยอรมนั ใชช้วีติในเยอรมน ี

อยากขอสญัชาตเิยอรมนั บางคนอยากเรยีนต่อ อยากหา

งานท�าในประเทศเยอรมน ีบางคนท�างานทีต่้องใช้ภาษาเยอรมัน 

หรอืบางคนเรยีนเพราะชอบนกัฟตุบอลเยอรมนั หรอืหลงใหลประเทศและ

วัฒนธรรมเยอรมันเอามาก ๆ 
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Mausmoin ขอช่วยยกตัวอย่าง ขั้น

ตอนการคิดวางแผนแบบสร้างสรรค์

ส�าหรับการเรียนเยอรมันของเพื่อน ๆ 

ว่า เราจะตัง้เป้าหมายการเรยีนเยอรมนั

ของเราอย่างไร เส้นทางในการฝึกฝน

ควรเป็นไปในแนวไหน และประเมนิผล

เพื่อพัฒนาต่อไปอย่างไร ตามขั้นตอน

ดังนี้ 

1. ตอบค�าถามตัวเองให้ได้ว่า เราเรยีน

เยอรมันเพือ่อะไร เช่น หนูนาแต่งงาน

กับแฟนชาวเยอรมัน เลยต้องการ

สื่อสารภาษาเยอรมันกับครอบครัว

และคนรอบข้างได้เข้าใจ หนูแฮม

อยากเรียนต่อปริญญาโทที่เยอรมน ี

เลยต้องเรยีนภาษาเยอรมนั หนูน้อย

อยากจะขอสัญชาตเิยอรมัน จงึต้อง

สอบวัดระดับภาษาเยอรมันเพื่อน�า

ไปยื่นสมัครขอสัญชาติ

2. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ 

เช่น เราอยากสามารถคุยภาษา

เยอรมันแบบง่าย ๆ เกี่ยวกับตัวเอง 

และเรื่องใกล้ตัวได้ ภายใน 6 เดอืน 

หรอือยากพัฒนาภาษาเยอรมันให้ดี

ยิ่งขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น 

ภายใน 1 ปี หรอืเราอยากสอบเยอรมนั

ผ่านระดับ B1 ให้ได้ ภายใน 9 เดอืน

อย่าลมืว่า เราแต่ละคนเรยีนรู้ช้า

เร็วไม่เท่ากัน พื้นฐานความสามารถ

ไม่เท่ากนั ดงันัน้จงึไม่ควรเปรยีบเทยีบ

กบัคนอืน่ แต่ควรจะเปรยีบเทยีบกบั

ตัวเองในเมื่อวาน พัฒนาให้ดีขึ้น

เรื่อย ๆ ในแบบของเรา โดยก�าหนด

เป้าหมายของตนเองให้ท้าทาย แต่

ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป เมื่อเรามี

เป้าหมายชัดเจน เส้นทางก็จะเปิด

ออก และเราจะเริ่มสนุกไปกับการ

พฒันาภาษาเยอรมนัในแบบของเรา

เอง

3. หาวธิีเริ่มต้นและฝึกฝนให้เหมาะกับ

ตนเอง โดยอันดับแรก เม้าส์มอยน์

ขอแนะน�าให้ประเมินตัวเองดูว่าเรา

เป็นคนเรยีนรูอ้ะไรได้ด้วยตนเองพอได้

หรือไม่ มีพื้นฐานภาษาเยอรมันมา

มากน้อยแค่ไหน ชอบเรยีนแบบอ่าน

หนังสือด้วยตนเอง หรือชอบเรียน

แบบมีครูช่วยอธิบาย มีวินัยรับผิด

ชอบตนเองได้มากแค่ไหน 

ถ้าเราเป็นคนทีไ่ม่รูจ้ะเริม่ตรงไหน 

ไม่มพีื้นฐานภาษา กส็ามารถเริม่ง่าย ๆ  

โดยการหาคอร์สเรียนเยอรมันที่

เหมาะสมกับตนเอง เช่น อยากเรยีน

ในห้องเรยีนหรอืเรยีนออนไลน์ อยาก

เรยีนแบบกระชบั เข้าใจง่ายกบัครคูน

ไทย หรอือยากเข้าเรยีนกบัเพือ่นต่าง

ชาต ิสอนโดยครเูยอรมนั แล้วกเ็ลอืก

คอร์สให้ตรงกับเป้าหมายที่ก�าหนด

และลกัษณะการเรยีนทีเ่หมาะกบัเรา

4. เดนิหน้าตัง้ใจเรยีนให้เตม็ทีแ่ละประเมนิ

ผลตนเอง ระหว่างที่เรียน อย่าลืม

ประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ ว่า เรา

พัฒนาเยอรมันได้ดีขึ้นกว่าเดิมแค่

ไหน มอีะไรทีต่้องปรบัเปลีย่นเพือ่ให้

เรียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตาม

ทีตั่ง้เป้าหมายไว้หรอืไม่ เช่น เพิม่หรอื

ลดเวลาเรยีน ปรบัเปลีย่นสถานทีนั่ง่

เรยีน หาแบบฝึกหัดเสรมิมาท�าเพิ่ม 

เป็นต้น
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อย่า

ปิดโอกาส

และเส้นทางการ

พฒันาภาษาเยอรมันของตวัเอง โดยยดึ

ติดกับความคิดผิด ๆ ว่า “ฉันไม่เก่ง

ภาษา” “ฉันคงเรยีนไม่รอด” “ฉันไม่มี

พรสวรรค์ด้านนี้” Mausmoin ขอฝาก

ค�าพูดของ อัลเบร์ิต ไอน์สไตน์ นกัฟิสกิส์

ชาวเยอรมันผู้โด่งดัง ที่เคยกล่าวตอบ

ค�าถามทีว่่า “พรสวรรค์ด้านวทิยาศาสตร์

ของคณุได้มาจากฝ่ังคณุพ่อ และพรสวรรค์

ด้านดนตรมีาจากทางฝ่ังคณุแม่รเึปล่า” 

อัลเบริ์ต ไอน์สไตน์ตอบว่า 

“Ich habe keine besondere 

Begabung, sondern bin nur 

leidenschaftlich neugierig.” 

“ผมไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษใด ๆ 

เพยีงแต่ผมแค่อยากรู้อยากเหน็เอา

มาก ๆ เท่านัน้” 

เริม่จากงานอดเิรกทีเ่ราชอบกนัก่อน 

ใครชอบดหูนงั ฟังเพลง ดลูะคร ดกูาร์ตนู 

อ่านการ์ตูน อ่านนยิาย วรรณกรรม ก็

ลองหาหนงั เพลง นยิาย การ์ตนู นทิาน 

แนวทีช่อบ ดูน่าสนกุ เป็นภาษาเยอรมัน

มาเพิม่เตมิบ้าง เลอืกประเภททีเ่ราชอบ 

ฟังได้ชวิ ๆ  อ่านได้เพลนิ ๆ เนื้อเรื่อง

สนุก น่าตดิตามในแบบของเรา แล้วเรา

กจ็ะมคีวามสุขกับการได้ใช้ภาษาเยอรมัน

ที่เรียนมากับสิ่งที่ชอบ และจะค่อย ๆ 

รกัภาษาเยอรมนัแบบสร้างสรรค์เหมอืน 

Mausmoin ได้แน่นอน

งานอดิเรกอีกประเภทของหลายคน 

กค็อืการท�าอาหาร อบขนม สร้างสรรค์

เมนูอาหารเครือ่งดื่มให้คนในครอบครวั

ได้ชิมและทาน ก็สามารถน�าความรู้

ภาษาเยอรมันเรามาปรับใช้กับการหา

สตูรอาหาร ขนม เครือ่งดืม่สไตล์เยอรมนั 

เป็นภาษาเยอรมันดูบ้าง ไม่ว่าจะอ่าน

สตูรอาหารจากต�ารา อนิเตอร์เนต็ หรอื

จดสูตรจากคณุยายเยอรมัน สนุกไปกบั

การออกไปตามล่าหาซื้อส่วนผสมต่าง ๆ  

ในร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้น�า

ค�าศพัท์ส่วนประกอบอาหาร เครือ่งมอื

การประกอบอาหารทีเ่คยได้เรยีนมาใช้

ในชวีติจรงิ ค�าไหนที่ไม่รู้ก็เปิดหาความ

หมายในพจนานกุรม หรอืดูรปูประกอบ

ในอนิเตอร์เน็ตเพิ่มไปด้วย นอกจากจะ

ได้เพิม่พนูค�าศพัท์ใหม่แล้ว ยงัได้ฝึกออก

ไปสือ่สารกบัคนเยอรมนั รู้จกัวัฒนธรรม

เป็นตัวอย่างว่า 

เราไม่จ�าเป็นต้องมี

พรสวรรค์อะไรพเิศษ แต่ส�าคญั

อยู่ที่การไม่หยุดที่จะอยากรู้อยากเห็น 

อยากเรยีนรูภ้าษา เพือ่ท�าเป้าหมายของ

เราให้ส�าเร็จ และพัฒนาไปอีกทีละขั้น

ให้ได้  

2. ลงมอืท�าอย่างสร้างสรรค์

เมือ่เรารู้จกัเป้าหมายการเรยีนภาษา

เยอรมนัของตวัเอง มเีส้นทางการเรยีน

อย่างเหมาะสมแล้ว ก็ลงมอืตัง้ใจเรยีน

อย่างเตม็ทีต่ามทีตั่ง้เป้าไว ้แต่การเรยีน

ภาษาเยอรมัน ไม่ได้มีแค่ในต�ารา ใน

ห้องเรยีนเท่านัน้ เรายังสามารถฝึกฝน

เยอรมนัจากสิง่รอบตวัแบบสร้างสรรค์

ได้อกีด้วย มาดไูปพร้อมกับ Mausmoin 

ว่า เราจะน�าสิ่งที่เราเรียน มาฝึกใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันและงานอดิเรกของเรา

อย่างไรได้บ้าง
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เยอรมันเพิ่มด้วยว่า คนเยอรมันชอบ

ทานหรอืดื่มอะไรกัน ชอบท�าอะไรทาน

ช่วงไหนเป็นพเิศษ เรยีกได้ว่าทัง้อิม่ท้อง

และอิ่มสมองไปพร้อมกันเลย

อีกตัวอย่างของการใช้เวลาว่างที่

พลาดไม่ได้ส�าหรบัเพือ่น ๆ  ทีย้่ายมาอยู่

เยอรมน ีกค็อืการออกเดนิทางท่องเทีย่ว 

เปิดหเูปิดตาในทีใ่หม่ ๆ  แค่ไปเทีย่วใกล้ 

ๆ ไปเช้าเย็นกลับ หรอืจะจัดทรปิเล็ก ๆ  

กับครอบครัว เพื่อนฝูง ชมรม ก็สนุก

และได้เรยีนรูภ้าษาเยอรมนัแบบสร้างสรรค์

ได้เต็ม ๆ ลองเริ่มจากการน่ังรถเมล์ 

หรือรถไฟไปเดินเล่นเมืองใกล้ ๆ ฝึก

ความกล้าทีจ่ะใช้ภาษาเยอรมนัตอนซื้อ

ตั๋ว อ่านป้ายรถ หาสถานที่ท่องเที่ยว 

ถามทาง สัง่อาหารเครือ่งดืม่ อ่านประวตัิ

ความเป็นมาของสถานที่ที่ไปเยี่ยมชม 

เขยีนโปสการ์ดเป็นภาษาเยอรมัน

ส่งให้คนที่เรารัก พูดคุยกับ

เพื่อน ๆ ในทริปเป็นภาษา

เยอรมนั รบัรองว่าเพือ่น ๆ  

จะได้เตม็อิม่ไปกบัการเปิด

โลกใหม่ และสนกุกบัการ

สื่อสารเยอรมันครบทั้ง

ฟังพูดอ่านเขยีนแน่นอน  

นีเ่ป็นเพยีงน�า้จิ้มของการ

ใช้เวลาว่างที ่Mausmoin ยก

มาให้เพื่อน ๆ ได้ลองลิ้มรส

ความสนุกจากการใช้ความรูภ้าษา

เยอรมนัในชวีติจรงิ หวงัว่าเพือ่น ๆ  คงจะ

เห็นภาพความสนุกของการใช้ภาษา

เยอรมนัอย่างสร้างสรรค์ในชวีติเพิม่ขึ้น 

ทีน่อกเหนอืไปจากการเรยีนเยอรมันใน

คอร์สเรียน หรือการใช้ภาษาเยอรมัน

ในที่ท�างาน เพียงแค่เราเริ่มคิดอย่าง

สร้างสรรค์ทีจ่ะรกัและเรยีนภาษาเยอรมนั 

เรากจ็ะท�ามนัได้ดแีละมคีวามสขุขึ้น รวม

ไปถงึการลงมอืท�าอย่างสร้างสรรค์ โดย

ตัง้ใจเรยีนและน�าความรูท้ีเ่รยีนมาใช้ใน

ชวีติประจ�าวนั และน�าภาษาเยอรมันมา

เป็นส่วนหนึ่งของงานอดิเรกที่เราชอบ 

แล้วเราก็จะรักภาษาเยอรมันมากขึ้น 

เรยีนเยอรมนัได้เก่งขึ้น และพฒันาการ

สื่อสารภาษาเยอรมันได้เร็วขึ้นแน่นอน 

การเรียนภาษาเป็นการเรียนรู้แบบ

ไม่มทีีส่ิ้นสดุ เรยีนรูไ้ด้ตลอดชวีติ ยิง่เรา

มคีวามสุขกับมัน เราก็ยิ่งอยากเรยีนรู้ 

สนุกกับภาษาเยอรมันมากขึ้นไปอีก 

Mausmoin ฝากข้อคิดสุดท้ายจากค�า

กล่าวของโยฮนัน์ วอล์ฟกงั ฟอน เกอเทอ 

กวเีอกชาวเยอรมัน ไว้ว่า “Erfolg hat 3 

Buchstaben: TUN!” “ความส�าเร็จสะกด

ด้วยค�าสามค�า: ลงมอืท�า!” 

อย่ารอช้า! ลุกขึ้นมาพัฒนาภาษา

เยอรมันอย่างสร้างสรรค์ในแบบของ

ตนเอง และสนุกไปกับการมีภาษา

เยอรมนัเป็นส่วนหนึง่ของชวีติไปพร้อม

กับ Mausmoin กันนะจ๊ะ

รูปและเนื้อหาโดย mausmoin.com เริ่มต้นเยอรมันกับ Mausmoin 
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โอยพอทมีงานดมีาก ให้ตมีของฉบบัธันวาคม

นี้ ว่า D-Kreativ ฉันละค่อนข้างจะมนึ เพราะ

คดิเสมอว่า เราเป็นคนไม่มคีวามคดิสร้างสรรค์ 

คดิยงัไงให้สร้างสรรค์ มนัยากจรงิ ยากจงั คดิ

แล้ว คดิอกี หาอ่านจากหลายส�านักว่า อย่าง

เรา จะเขยีนเรื่องอะไรดใีห้สร้างสรรค์ ลงทุน

ไปยืมหนังสือจากห้องสมุดมาอ่าน ตั้งหลาย

เล่ม หาไปหามา อ่านไปอ่านมา ก็พอจะคดิได้

ว่า จรงิ ๆ  แล้ว ที่ผ่านมาเราก็ท�าอะไรหลาย ๆ  

อย่าง ที่สร้างสรรค์อยู่นะ คอื จากที่ไม่เคยม ี

ก็สร้างให้มี ให้เป็นขึ้นมา ตั้งหลายสิ่ง หลาย

อย่างในชีวิต และชีวิตแต่ก่อนนี้เป็นอย่างไร 

เราถงึต้องการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้ชวีตินี้ นั่นส ิ

ขอย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัยใช้ชีวิตอยู่ใน

กรุงเทพมหานครหลังเรยีนจบ ซึ่งชวีติก็อยู่ใน

โรงพยาบาล อยู่ในหอพักของโรงพยาบาล 

บางทีก็ออกไปท�างานพิเศษเฝ้าไข้ก็ใน

โรงพยาบาลเอกชนอื่น ๆ  อกีแหละ นาน ๆ  นัด

พบเพื่อน นาน ๆ ที ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับ

เพื่อน ๆ และนาน ๆ ทกี็ไปหาพ่อแม่น้อง ๆ ที่

ต่างจังหวัด ชวีติช่วงต้นก็เป็นการท�างาน เพื่อ

สะสมเงนิซะเป็นส่วนใหญ่ เงนิทีไ่ด้กไ็ม่ค่อยได้

ใช้เอง ส่งเสียเลี้ยงดูสร้างฐานะให้ครอบครัว

ซะเป็นส่วนมาก บางครัง้รูส้กึเป็นทกุข์จากการ

การสร้างสรรค์

ให้ ให้ไปกบ็่นไป 10 ปีแรกของการท�างาน เพือ่

ครอบครัวโดยแท้ 6 ปีถัดมา เริ่มท�างานเพื่อ

ตัวเอง ไม่อยากอยู่หอพักในโรงพยาบาลแล้ว 

อยากออกสู่โลกภายนอก ก็ซื้อคอนโดมเินยีม 

ส�าหรับอยู่คนเดยีวในย่านสุขุมวทิ เพราะย้าย

มาท�างานในโรงพยาบาลเอกชน เงนิเดอืนมาก

โขอยู่ และซื้อรถคันแรก เริ่มท�าในสิ่งที่รัก คอื 

ให้เวลากับตัวเองหลังเลิกงาน ไปออกก�าลัง

กาย เล่นกีฬาที่ตัวเองรัก และเรียนต่อระดับ

ปริญญาโท ชีวิตช่วงนี้จึงมีอยู ่สามที่คือ 

โรงพยาบาล สปอร์ตคลับ และสถาบันย่าน

ถนนเสรไีทย พอเรยีนจบ กส็อบไปเป็นพยาบาล

ในอเมรกิาได้ แต่ภาษาองักฤษยงัอ่อนแอ การ

ตดัสนิใจครัง้ใหญ่จงึเกดิขึ้น นัน่คอืลาออกจาก

งาน ขายทุกอย่างที่มี และบินไปเรียนภาษา

อังกฤษ และคอร์สดูแลผู้สูงอายุ ที่เมือง

ไครสต์เชริ์ช ประเทศนวิซแีลนด์ 3 เดอืนเรยีน

จบ ได้งานเป็นผู้ช่วยพยาบาลในบ้านพักคน

ชรา ท�างานอยู่เกอืบสองปี เพราะสอบภาษา

องักฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ ส�าหรบัอาชพีพยาบาล

ในอเมรกิา แต่โชคดทีีก่ามเทพแผลงศรรัก กบั

หนุ่มสวิส และนี่คือที่มา ของการสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ ให้ชีวิต ที่นอกเหนือจากการท�างาน 

ท�างาน และท�างาน เพื่อเงนิ เงนิ และเงนิ บวก

ประสบการณ์ชวีติในต่างแดน

ชี
วิ
ต

กับ

โ
ด
ย

ปา
ท่อง
โก๋สิ่งใหม่ ๆ
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สิ่งใหม่ในชวีติที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ คอื ชวีติแม่บ้าน ที่ไม่

ต้องท�างานหาเงนิ สิ่งใหม่อื่น ๆ จงึเกดิตามมา ตามประสา

คนเคยท�างาน อยู่นิ่ง ๆ ไม่ได้ เริ่มด้วย งานจติอาสาที่บ้าน

พักคนชราแถวบ้าน ต่อด้วยงานจติอาสาในสมาคมหญงิไทย

เพื่อหญงิไทย และนี่คอืที่ ๆ ได้รู้จักพี่ ๆ ที่ศกึษาและปฏบิัติ

ตนแนวพทุธ ซึง่ตัวเองสนใจมาตัง้แต่สมยัท�างาน เพราะรู้สกึ

ว่าตัวเองมคีวามทุกข์ ที่ต้องท�างานมาก เพื่อครอบครัว และ

เมื่อเทยีบกับเพื่อน ๆ ท�าไมมแีต่ตัวเองที่ต้องท�าแบบนี้ การ

ช่วยให้ตวัเองรูส้กึดขีึ้น คอืการอ่านหนงัสอืธรรมะ ทกุรปูแบบ 

รวมทั้งธรรมจากนิกายเซน ก็ท�าให้จิตใจสบายขึ้นเป็นครั้ง

คราว แต่เมื่อได้มาปฏบิัตเิพราะมเีวลามากพอ จงึได้เรยีนรู้

ว่า ชวีตินี้จะมแีต่ความทุกข์ ถ้าไม่รู้จักปล่อยวาง และเรยีนรู้

ที่จะอยู่กับปัจจุบัน กับลมหายใจ กับการมีชีวิตที่เรียบง่าย 

ไม่สะสม แสวงหาความมั่งคั่งทางวัตถุ แต่ศกึษาปฏบิัต ิเพื่อ

ความสุขจากภายใน ท�าดีอย่างไม่ต้องมีเงื่อนไข เตรียมตัว

ตายตัง้แต่บัดนี้ เพื่อเมื่อถงึเวลาต้องจากโลกนี้ไปจรงิ ๆ จะ

ได้ไม่ทุรนทุราย และคดิว่าสิ่งที่ตัวเองคดิ และก�าลังท�าอย่าง

สร้างสรรค์ขึ้นมานี้ มาถูกทางแล้ว...

ฉันว่า ชีวิตเรานั้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 

เพือ่ความดกีว่า ไม่ทางใด กท็างหนึง่ แล้วแต่ชวีติใคร จะมอง

เห็นว่าสิ่งไหน จะดกีับชวีติของตัวเอง ส�าหรับฉันนัน้ สิ่งใหม่ 

ที่สร้างสรรค์ คอื ความเบาสบายในวันที่มชีวีติอยู่ และการ

รอวันที่จะจากไป แบบไม่ต้องกลับมาใหม่ จะเป็นไปได้แค่

ไหน คงไม่มใีครรู้.....
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Mittelstand 
ความลับความเข้มแข็ง

ของประเทศเยอรมนี
โดย พ่อบ้านเยอรมัน

ประเทศเยอรมนเีป็นหนึ่งในประเทศที่ถอืว่าเป็นประเทศที่มี
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะเคย
เป็นประเทศที่แพ้สงคราม เคยประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ
หลายครัง้ แต่ทกุครัง้ประเทศเยอรมนกีส็ามารถกลบัมาเป็น
ประเทศทีม่คีวามเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิได้เหมอืนเดมิ จนพ่อ
บ้านเชือ่ว่าหลายคนอาจจะสงสยัว่า “เยอรมนที�าได้อย่างไร?”
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วันนี้เรามารู้จักความลับที่ส�าคัญอันหนึ่งที่ท�าให้เศรษฐกจิของประเทศเยอรมนรีุ่งเรอืงกันเลยดกีว่า นั่นก็คอื Mittelstand 

หรอื “SME” (Small and Medium Enterprise) ซึ่งก็คอื กจิการขนาดเล็กจนถงึขนาดกลางนั่นเอง ที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็น

ปัจจัยหลักที่ท�าให้เศรษฐกจิของเยอรมนเีข้มแข็ง เพราะจากจ�านวนกจิการต่าง ๆ  ทัง้ประเทศที่มจี�านวนกว่า 3 ล้านกจิการ 

99% จะเป็นกิจการ SME และยิ่งไปกว่านั้น SME ของเยอรมนีหลายแห่งยังเป็นผู้น�าทางนวัตกรรม และผู้น�าในตลาด

อตุสาหกรรมอกีด้วย เรามาดกัูนดกีว่าครบัว่า SME ของเยอรมนนีัน้มเีคล็ดลับอย่างไรทีท่�าให้สามารถก้าวขึ้นสู่ความส�าเร็จ

ได้อย่างในปัจจุบัน

SME ในเยอรมนกี็จะคล้ายกับ  SME ในหลาย ๆ  

ประเทศ คือ เกือบ 100 % จะเป็นกิจการของ

ครอบครัว แต่มีรูปแบบ และระบอบการบริหาร

ชัดเจน ทายาทจะท�างานร่วมไปกับมอือาชพีอย่าง

ใกล้ชดิ มกีารวางแผนการสบืทอดต�าแหน่งอย่างมี

ระบบ และมแีผนระยะยาวอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป 

มแีผนระยะยาว

เรือ่งนี้อาจถอืว่าเป็นนสิยัของคนเยอรมนักไ็ด้ที่

ไม่ชอบสร้างหนี้แม้กระทั่งไม่ใช้บัตรเครดิตถ้าไม่

จ�าเป็น และนิสัยนี้ก็ติดมาถึง SME ของเยอรมนี

ด้วย SME จะพยายามใช้เงนิทนุส่วนตวัให้มากทีส่ดุ 

ไม่เน้นการเตบิโตอย่างรวดเร็ว ที่อาจท�าให้บรษิัท

สะดุดและเกดิปัญหาได้ ดังนัน้ SME ของเยอรมนี

จงึมหีนี้น้อยมาก

ก่อหนี้ให้น้อยที่สุดและ
ไม่สร้างหนี้เกนิตัว
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SME ของเยอรมนีจะมุ่งเน้นขาย

นวัตกรรม และสร้างสนิค้าใหม่ ๆ จน

ได้รบัการยอมรบัว่าสนิค้าของเยอรมนี

นั้นมีคุณภาพสูงมาก แต่การที่จะก้าว

ไปสู่ “คณุภาพสูง” นัน้ไม่ง่ายเลย เพราะ 

SME จะต้องลงทุนในการผลิตสินค้า

ด้วยการทุม่งบวจิยัและพฒันาเป็นจ�านวน

มาก เพื่อผลิตสินค้าให้แตกต่างจาก

สนิค้าของคู่แข่งอยู่เสมอ

มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม
และความคดิสร้างสรรค์

การจา้งงานของ SME เยอรมันมักจะ

เป็นการจ้างงานตลอดชีวิต ซึ่งจะให้

ความส�าคัญกับคนท�างานเหมือนกับ

เป็นคนในครอบครัว และด้วยการที่

บริษัทไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงหรือเมือง

ขนาดใหญ่ จงึยากที่จะหาพนักงานที่มี

คณุภาพสงู ดงันัน้ SME จงึปรบักลยทุธ์ 

เน้นการจ้างงานคนท้องถิ่นและใช้รูป

แบบการเรยีนสายวชิาชพี (Ausbildung 

ซึง่เป็นการเรยีนในโรงเรยีนอาชวีะควบ

ไปกับการฝึกงานในสถานประกอบ) 

สร้างคนงานที่มีคุณภาพที่ตรงตามที่ 

SME ต้องการ 

สร้างคนอย่างเป็นระบบ
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การด�าเนินธุรกิจรูปแบบนี้นับว่าประสบความส�าเร็จเป็นที่ยอมรับ จนมีบริษัทและหน่วยงานภาครัฐจากประเทศอื่น ๆ 

เข้ามาดูงานและศกึษาวธิกีารท�างานของ SME เยอรมัน พ่อบ้านหวังว่าเรื่องราวนี้น่าจะเป็นแนวคดิด ีๆ ที่นักอ่านทุกท่าน

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างานหรือในการท�าธุรกิจ และก็ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุขมาก ๆ ในวันคริสต์มาส

และวันปีใหม่นะครับ 

ภาครัฐและ SME จะท�างานร่วมกันอย่าง

บูรณาการ เมื่อ SME ที่เป็นก�าลังหลักของชาติ

ประสบความส�าเร็จ ภาครัฐก็จะประสบความ

ส�าเร็จไปด้วย ดังนั้นภาครัฐเยอรมันจึงให้การ

สนบัสนุนหลายประการตัง้แต่จดัฝึกอบรมให้ความรู้ 

สนับสนุนการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมของ 

SME พร้อมทัง้ออกกฏหมาย และช่วยในการเจรจา

เพื่อให้  SME สามารถส่งออกสนิค้าไปจ�าหน่าย

ยังต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

การท�างานร่วมมอืกบัภาครฐัอย่าง
เป็นระบบ

ที่มาของข้อมูล:

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (Germany 2016) : 

“Future of the German Mittelstand” Action Programme”
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AHA

AHA

AHA
โดย พี่ต้อม

 “AHA” ออกเสยีง “อะฮ่า” พี่ต้อมคดิว่า หลายคนเคยเปล่งค�านี้
ออกมาอย่างแน่นอน  และมักจะเปล่ง “AHA” ในขณะที่เรามี
ความคิดแบบ “ปิ๊งแว้ป” อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อเรากดสลับสวิทซ์
จากการใช้วงจรสมองส่วนคิดเอาเรื่อง (สาระ) ไปสู่วงจรสมอง
ส่วนคดิเอาเล่น (ไร้สาระ) และการคดิเอาเล่นนีเ้อง ท�าให้เกดิการ

คดิอย่างสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่าง “ปิ๊งแว้ป” เลยค่ะ 
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ปรากฎการณ์ “ยเูรก้า-โมเมนต์” (EUREKA Moment)

พี่ต้อมขอเล่าที่มาอย่างย่อ ๆ ของปรากฎการณ์ “ยูเรก้า 

โมเมนต์” นะคะ  “EUREKA” เป็นภาษากรกีแปลว่า “ฉันค้น

พบแล้ว” เป็นเรื่องเล่าที่รู้จักกันแพร่หลายที่สุดเกี่ยวกับ

อาร์คมิดิสี อาร์คมีดีสี (Archimedes) เป็นนักปราชญ์ชาวกรกี

ที่โลกจดจ�า เขาเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์ 

นักฟิสิกส์ และวิศวกร ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน

บรรดานักวทิยาศาสตรช์ัน้น�าในสมยัคลาสกิ เขาเป็นผู้ค้นพบ

กลวธิใีนการหาปรมิาตรของวัตถุที่มรีูปร่างต่าง ๆ  ... เรื่อง

มอียู่ว่า ในสมัยพระเจ้าเฮยีโรที่ 2 (King Hiero II) พระองค์

ทรงขอให้อาร์คิมิดีสช่วยตรวจสอบว่า มีการฉ้อโกงในการ

สร้างมงกฎุทองค�าบรสิทุธิข์องพระองค์หรอืไม่ อาร์คมิดิสีใช้

เวลาครุน่คดิอยูห่ลายวนักย็งัคดิไม่ออก อยูม่าวนัหนึง่ในขณะ

ที่เขาก�าลังหย่อนตัวลงในอ่างอาบน�้า เขาก็สังเกตเห็นว่า 

ระดับน�้าในอ่างเพิ่มสูงขึ้นจนล้นอ่าง และทันใดนั้นเองเขาก็

เกดิความคดิแว้บขึ้นมาว่า (นกึภาพอาร์คมีดีสีดดีนิ้วดังเป๊าะนะ

คะ) วธิกีารนี้น่าจะน�าไปใช้ในการหาปรมิาตรของมงกฎุทองค�า

ได้ เขาคดิว่า เมื่อเอามงกุฎจุ่มลงไปในน�า้ ปรมิาตรของน�า้ที่

ล้นออกมาย่อมเท่ากับปริมาตรของมงกุฎนั่นเอง เมื่อน�า

ปริมาตรมาหารด้วยมวลของมงกุฎ ก็สามารถหาค่าความ

หนาแน่นของมงกุฎได้ และถ้ามกีารผสมโลหะอื่น ๆ เข้าไป 

ค่าความหนาแน่นนี้จะต�่ากว่าค่าความหนาแน่นของทองค�า 

ด้วยความตืน่เต้นจากการค้นพบอาร์คมิดิสีวิง่ออกไปยงัท้อง

ถนนทัง้ ๆ ที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้า แล้วร้องตะโกนว่า „ยูเรก้า!“ 

(แปลว่า ฉันค้นพบแล้ว!) 

หลงัจากนัน้กม็กีารตรวจสอบมงกฎุทอง อาร์คมีดีสีพสิจูน์

ได้ว่า มกีารผสมเงนิเข้าไปในมงกฎุทองจรงิ พีต่้อมคงไม่ต้อง

เล่าต่อจนจบนะคะว่า เกดิอะไรขึ้นกบัช่างท�ามงกฎุขี้โกงคนนัน้ 

ปรากฎการณ์ ”ยูเรก้า-โมเมนต์” (EUREKA Moment) ที่

เล่ามานี้ ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า การเกิดประกายไฟใน

สมอง (ปิ๊งแว้ป) บางครัง้เรยีกว่า ประสบการณ์อะฮ่า (Aha 

experience) หรอื อะฮ่า! โมเมนต์ (Aha! Moment) นี่แหละ

ค่ะ เป็นประสบการณ์ที่เราควรจะมทีุกวัน เพื่อให้สมองหาย

ล้าและมคีวามสุขทุกวัน
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“AHA – คดิออกแล้ว” 

 นักภาษาศาสตร์จติวทิยาชาวเยอรมนัชือ่ คาร์ล บอืห์เลอร์ 

(Karl Bühler) ได้ศกึษาจากประสบการณ์และสังเกตพฤตกิรรม

ของคนหลาย ๆ กลุ่ม เขาพบว่า เมื่อใดก็ตามที่คนเปล่งค�า

ว่า „AHA“ ออกมาอย่างฉับพลัน แสดงให้รู้ว่า คน ๆ นัน้ได้

พบทางแก้ปัญหาแล้ว (คดิออกแล้ว) สามารถด�าเนนิการได้ 

มผีลลัพธ์ที่พงึพอใจ และสร้างความมั่นใจให้ตนเอง  คาร์ล

เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า „AHA-Erlebnis“ อ่านทับศัพท์ว่า 

“อะฮ่า-แอร์เลบนสิ” น่าจะเทยีบกับภาษาไทยได้ว่า “อ๋อ- คดิ

ออกแล้ว อ๋อ-รู้แล้ว อ๋อ-เข้าใจแล้ว หรอื อ๋อ-นกึได้แล้ว”

พี่ต้อมมีเรื่องเล่าสู่กันค่ะ ... เมื่อเดือนตุลาคมปี 2560 

พี่ต้อมไปสอนภาษาเยอรมันให้แก่ผู้ประกอบอาชีพนวดไทย 

ในวนัทีล่าจากกนั ลกูศษิย์คนหนึง่ได้ให้พรกิขี้หน ู1 ต้น  พีต้่อมรู้

สกึตืน่เต้นค่ะ เพราะว่าเป็นครัง้แรกทีล่กูศษิย์ให้ต้นพรกิแทน

ช่อดอกไม้  เมื่อกลับมาบ้าน ก็ดูแลต้นพริกเป็นอย่าง

ดี พี่ต้อมนั่งดูความน่ารักของพริกเม็ดจิ๋วสีแดงแจ๋อยู่ทุก ๆ 

วัน  จนพรกิจวนจะแห้งคาต้น  ในตอนนัน้คดิไม่ออกว่า จะ

ท�าอย่างไรกับพรกิเม็ดจิ๋ว ๆ เหล่านัน้ด ีก็เลยเด็ดพรกิจิ๋วใส่

ขวดไว้ก่อน 

ปี 2561 พี่ต้อมมอีารมณ์แบบว่า อยากเห็นต้นพรกิน่ารัก

อกี  AHA-คดิออกแล้ว  ก็ด�าเนนิการปลูกพรกิสคิะ ไม่นาน

นกัต้นพรกิกง็อกขึ้นมาอย่างน่ารกั ตัง้ห้าสบิกว่าต้น ออกดอก

สขีาวน่ารักเชยีวค่ะ ถอืว่าได้ผลด ีแล้วก็เริ่มแจกต้นพรกิค่ะ 

แจกทัง้คนไทย ทัง้ฝรั่งเลยค่ะ เหลอืไว้ที่บ้านอกี 15 ต้น พรกิ

แด้งแดง ง้ามงาม  ต่อมาก็เจอค�าถามให้ขบคดิเหมอืนปีก่อน

อกีแล้วว่า จะท�าอย่างไรกับพรกิเม็ดจิ๋วดหีนอ ...และแล้วพี่

ต้อมเปล่งค�าว่า AHA-คิดออกแล้ว (เปล่งแบบฉับพลันอีก

ครัง้) ท�า “พรกิขี้หนูแช่น�า้มันมะกอก” ดกีว่า ว่าแล้ว ก็คดิ

สร้างสรรค์ออกแบบขวดและวธิบีรรจุ   ผลงานออกมาตาม

รูปภาพค่ะ  ปีนี้มขีองขวัญให้เพื่อน ๆ ในเทศกาลครสิต์มาส 

และวันขึ้นปีใหม่แล้วค่ะ  

พี่ต้อมคิดว่า การสร้างสรรค์คือ ทุกสิ่งที่เราท�าอย่าง

สร้างสรรค์ ความคดิสร้างสรรค์ไม่ได้จ�ากดัเฉพาะสาขาหรอื

พื้นที่ แต่มันจะอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งที่เราจะท�า ซึ่งอาจจะเป็น

ไปตามกตกิาทีถู่กตัง้ขึ้นมา จากแรงบนัดาลใจ หรอืด้วยความ

สนุกสนาน  คุณควรตอบค�าถามของตวัเองให้ได้ว่า สิง่ทีค่ณุ

จะท�าหรือก�าลังท�าอยู่นั้นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ

คุณ แล้วคุณจะจัดการ ”อย่างไร (wie)” และคุณกล้า (Mut) 

ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่าง เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ 

หรอืไม่ และสามารถน�าไปต่อยอดท�าอะไรได้อกีบ้าง

เชื่อไหมว่า เราเปล่งค�าว่า AHA ได้ทุกวัน 
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ทุกคนมพีลงัแห่งการสร้างสรรค์อยู่ในตวั ขึ้นอยู่กบัว่า เรา

กล้าแสดงออกมามากน้อยเพยีงใด ขอเปรยีบการคดิสร้างสรรค์

เป็นเหมอืนดั่งการเรยีนภาษาต่างประเทศ ซึ่งเราควรเรยีนรู้

ค�าศัพท์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ น�าค�าศัพท์ต่าง ๆ ไปใช้สร้างเป็น

ประโยค ยิ่งรู้ค�าศัพท์มาก เราก็จะมีความมั่นใจในการพูด

ภาษาต่างประเทศมากขึ้น  อยากจะบอกว่า “ขยันคดิ ขยัน

ท�า ก็จะมสีิ่งใหม่ ๆ เกดิขึ้น” 

การคิดสร้างสรรค์ที่เห็นอย่างชัดเจนในชีวิตประจ�าวันก็

คอื เรือ่งอาหารการกนิ แม่บ้านไทยในต่างแดนคดิสร้างสรรค์

อาหารการกนิทกุวนั เอาโน่นมาผสมนี ่เอานีไ่ปผสมนัน่ ออก

มาเป็นเมนใูนแต่ละวนั ทกุ ๆ  วนั แล้วภายในหนึง่สปัดาห์ คดิ

ได้กี่เมนู เราเก่งเรื่องการดัดแปลงอาหาร ให้เกดิเมนูใหม่ ๆ 

...ออเจ้าช่างเก่งแท้ 

พี่ต้อมรู้จักคุณจันทริา คอืห์เน่ ชื่อเล่นว่า น้องหมวย เธอ

ชอบท�าขนมทุกประเภท เธอเริ่มจากการคิดสร้างสรรค์ใน

การท�าขนมให้ลูก ๆ กินนี่แหละค่ะ ขนมฝีมือน้องหมวยมี

ลักษณะพเิศษคอื เป็นขนมชิ้นเล็ก ๆ ดูจุ๋มจิ๋มน่ารัก ใครเห็น

กอ็ยากชมิ ช่วงแรก ๆ  น้องหมวยกฝึ็กท�าขนมให้คนในครอบครัว

กนิ  ต่อมากท็�าเป็นของขวัญให้เพือ่น ๆ  เนือ่งในโอกาสพเิศษ ๆ   

ปัจจบุนันี้ขยายความคดิสร้างสรรค์โดยรบัท�าขนมตามสัง่ใน

โอกาสต่าง ๆ  เท่าที่ตนจะท�าได้ ขนมของน้องหมวยเป็นขนม

ทีผ่ลติจากความคดิสร้างสรรค์ ... คนท�าสนกุ คนกนิกอ็ร่อยค่ะ  

การสร้างสรรค์สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของตัว

เราในวัยเด็ก

ความคดิสร้างสรรค์ เป็นทกัษะทีม่อียูใ่นตวัเราทกุคน ตดิตวั

มาตัง้แต่เกดิเพื่อรอการบ่มเพาะและดูแลให้งอกงาม แต่น่า

เสยีดายทีค่นจ�านวนมากเข้าใจผดิเกีย่วกับความคดิสร้างสรรค์

ว่า เป็นเรื่องของ “พรสวรรค์” ที่มีอยู่ในคนบางคนเท่านั้น 

และความเข้าใจผดินี้กลายเป็นอปุสรรคในการพฒันา ฝึกฝน

ความคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็กและเยาวชน ประสิทธิภาพ

ความคดิสร้างสรรค์ของผูใ้หญ่ในวนันี้กส็บืเนือ่งมาจากความ

สามารถในการคดิสร้างสรรค์ในวัยเด็กนั่นเอง  

พี่ต้อมวาดรูปมานานกว่า 24 ปีแล้ว ไม่ได้วาดอย่างเดยีว

นะคะ แต่กล้าน�ารูปที่ตัวเองวาดออกแสดงนทิรรศการด้วย  

ปัจจุบันก็ผลิตผลงานจากการวาดรูปออกมาเรื่อย ๆ เกิด

ปรากฎการณ์ AHA-Erlebnis กบัตวัเองบ่อยมาก แทบทกุวนั

เลยค่ะ 

บ่อยครัง้ที่หวนคดิถงึช่วงเวลาที่เรยีนอยู่ชัน้ประถมศกึษา

และมัธยมศกึษาตอนต้น ผลงานภาพวาดของพี่ต้อมไม่เคย

ประทับใจครสูอนวาดเขยีนเลย ครบูอกให้วาดเหมอืนตวัอย่าง 

พี่ต้อมก็วาดไม่เหมือนสักที  วาดรูปอะไรก็มีรายละเอียด

งอกเงย ครูเคยบอกว่า เรียนวิชาวาดเขียนนะ ไม่ใช่ให้วาด

รปู  ตอนนัน้ไม่รูเ้ลยว่า วาดเขยีนต่างกบัวาดรปู (AHAไม่ออก) 

พีต้่อมโชคดทีีค่ณุพ่อและคณุแม่สนบัสนนุความคดิสร้างสรรค์

ของลูก ๆ มาตลอด  ให้อสิระในการคดิสร้างสรรค์  ชื่นชม

รูปภาพที่ลูกวาดมีที่เปรอะเลอะเทอะ สีฉูดฉาด สีซีด วาด

แหล่งที่มาของรูปภาพ
https://www.facebook.com/juntiramuai.kuhn
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รูปคนจมูกบาน ปากกว้าง คอยาว คิ้วไม่เท่ากันบ้างล่ะ พ่อ

กับแม่ออกความเห็นบ่อย ๆ ว่า รูปที่ลูกวาดน่าสนใจมาก 

ตอนนัน้พีต่้อมคดิอยู่อย่างเดยีวว่า พ่อกบัแม่เก่งกว่าครสูอน

วาดเขยีนซะอกี เพราะครูไม่เคย AHA ในผลงานของเราสัก

นดิ ก็ครูมหีน้าที่สอนวาดเขยีน (Zeichnung) แต่เราวาดรูป 

(Malerei) ครูจงึ AHA ไม่ออก ครูไม่ผดิ เราก็ไม่ผดิ ... การ

วาดเขยีนกับการวาดรูปถ้าจะให้ต่างกัน ก็ต่างกัน ถ้าจะให้

เหมอืนกัน ก็เหมอืนกันได้ แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน 

พี่ต้อมเชื่อว่า ประสบการณ์ที่ได้รับในวัยเด็กสะท้อนให้

เหน็ถงึพฒันาการด้านความคดิสร้างสรรค์ของเราจรงิ ๆ  ค่ะ

อบกรอบแบรนด์ POOK  คุณปุ๊กได้น�าเสนอไอเดยีของเธอ

อย่างสร้างสรรค์ จงึชนะใจนกัลงทนุ 4 ใน 5 คน  และในทีส่ดุ

เธอเลือกรับข้อเสนอจากนักลงทุนชื่อดังหนึ่งในนั้นเพื่อร่วม

ขยายธุรกจิมะพร้าวอบกรอบแบรนด์ POOK  

คุณปุ๊กมคีวามคดิสร้างสรรค์ และมคีวามกล้าท�าในสิ่งที่

ตนคิด “ความกล้า” นี่เองที่ท�าให้ความคิดสร้างสรรค์ของ

คุณปุ๊กเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้  ... อยากรู้จังเลยว่า ในแต่ละ

วันคุณปุ๊กม ีAHA-บ่อยแค่ไหน

(ตดิตามผลงานคุณปุ๊กได้ที่ www.pookspafoods.com)  

มาดักจับความคดิสร้างสรรค์กันเถอะ

ความคิดสร้างสรรค์แม้จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่มันมี

ที่อยู่ในสมองของเราจริง ๆ วงจรของความคิดสร้างสรรค์ 

หรอืที่เรยีกว่า “วงจรคดิเอาเล่น” มจีรงิค่ะ  เราก็เคยพูดอยู่

บ่อย ๆ ว่า “คดิเล่น ๆ นะ” เมื่อคดิเล่น ๆ ได้ ก็ลองน�าความ

คดินัน้ ๆ มาท�าให้เห็นเป็นรูปธรรม เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ก่อน

ก็ได้ แล้วดักจับความคดิสร้างสรรค์นัน้ มาท�าให้เห็นเป็นรูป

ธรรมด้วยนะคะ  หากคดิเล่น ๆ  คดิเยอะ คดิแยะ  แล้วไม่ท�า

อะไรเลย อาจจะก็จะกลายเป็น “คดิฟุ้งซ่าน”  ไม่เอานะคะ 

นีก่ใ็กล้วนัปีใหม่เข้ามาทุกท ีใครทีก่�าลังคดิเล่น ๆ  ว่าอยาก

จะท�าอะไรในปีใหม่ ก็ขอให้ลงมอืท�าเถอะค่ะ ติ๊กต๊อก ๆ ....  

AHA เมื่อใด ก็น�ามาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ 

การคดิสร้างสรรค์เปลี่ยนชวีติของคุณได้

การสร้างสรรค์เป็นสทิธทิีเ่รามมีาแต่ก�าเนดิ การสร้างสรรค์

มใิช่เป็นเพยีงเรื่องของ “ศลิปิน” เท่านัน้ แต่รวมเรื่องต่าง ๆ 

ในชวีติประจ�าวันที่ทุกคนสามารถท�าได้ในหลากรูปแบบ

 เมื่อเดอืนตุลาคม 2561 รายการทวีเียอรมัน Höhle der 

Löwen  ซึ่งเป็นรายการค้นหาไอเดยีใหม่ ๆทางธุรกจิของผู้

ประกอบการ เพื่อระดมทุนเพิ่มจากนักลงทุน รายการดัง

กล่าวได้เชญิคุณกนกพร โฮลทช์ หรอื ปุ๊ก วัย 37 ปี เจ้าของ

บรษิัท PookSpaFoods GmbH ผู้ผลติและจ�าหน่ายมะพร้าว

อ้างองิ

• medium.com/@worapongtearneuki

• smartleadercoaching.blogspot.com/2015/05/aha-mo-

ment-eureka-moment-moment-of.html

• educalingo.com/de/dic-de/aha-erlebnis

• fundsplitter.com/2018/08/27/karl-buehler-der-gros-

se-meckesheimer-philosoph-und-sprachwissenschaftler/

- exklusiv -



D Mag 26 / 12.18 / 29

“การโหนบาร์และงอเข่าโดยมทีีพ่ยงุ

เท้า และเท้าสัมผัสพื้นจะช่วยยดืหลังที่

คดและโค้งให้เหยียดตรงขึ้นได้ แต่ถ้า

โหนบาร์แบบเท้าลอยพื้นอาจจะหนัก

เกนิไปในช่วงเริ่มต้น”

ส�าหรบัคนทีน่ั่งท�างานอยู่ในท่าเดยีว

ตลอดโดยไม่ขยบัตัว หรอืขับรถนานอาจ

มอีาการปวดหลังจนทุกข์ทรมาน ครัน้

จะกนิยาแก้ปวดหรอืยาคลายเส้นบ่อย ๆ  

อาจท�าให้กระเพาะเป็นแผล และหาก

ร้ายแรงอาจท�าร้ายไตถงึขัน้ฟอกไต ใน

ฉบับนี้เราจึงมีท่าบริหารยืดหลังจาก 

นพ. กรกฏ พานิช ศัลยแพทย์

ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกฬีา มหาวทิยาลัยมหดิล มาฝาก

คุณผู้อ่านค่ะ

การทีก่ล้ามเนื้อหลงัขาดความยดืหยุน่

ก็เพราะเนื้อเยื่อมกีารเกร็งตัว อันเนื่อง

มาจากการท�างานทัง้วันหรอืนัง่หน้าจอ

คอมพิวเตอร์ทั้งวันโดยไม่รู้ตัว เมื่อท�า

ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีกว่าจะรู้ตัว 

กระดูกสันหลังก็คดและเอียงเสียแล้ว 

หากคุณไม่อยากเสี่ยงต่อการมีกระดูก

สันหลังคด ขอแนะน�าท่าบรหิารดังนี้

ท่าบริหารแก้ปวดหลัง 
โดย พษมลวรรณ

ท่ายดืหลัง ท่า

ที่ 1 ให้โหนบาร์

แล้วย่อเข่าลง 

(ภาพที ่1) เท้าแตะ

พื้น หรือใช้เก้าอี้

เตี้ยรองเท้า (ดัง

ในภาพ) เพื่อยืด

แกนล�าตวั แล้วทิ้ง

น�้าหนักตัวลงมา

ที่เท้าทั้งสองข้าง 

จะท�าให้ตงึทัง้แผ่น

หลัง ช่วยให้แผ่น

หลงัทีค่ดเอยีงยดื

ออก ช่วยคลาย

อาการปวดหลัง 

ท่ายืดหลัง ท่า

ที ่2 ถ้าไม่มรีาวให้

โหน ให้ยดืตัวโดย

ยกมือขึ้น (ภาพที่ 

2) หายใจเข้าออก

ช้า ๆ ขณะยดืตัว

ท่ายืดหลัง ท่า

ที่ 3 เป็นท่าโหน

บาร์แล้วเท้าลอย

จากพื้นซึง่จะเหมาะ

ส�าหรับผู้ที่ปฎิบัติ

มานานแล้ว (ยงัไม่

เหมาะส�าหรับผูฝึ้ก

ปฏบิตัใิหม่ เพราะ

จะท�าให้มีอาการ

ปวดหัวไหล่ได้) 

ข้อแนะน�า: ปัญหาปวดหลงัในคนท�างานส่วนใหญ่เกดิจากการไม่ขยบัตวั ท�าให้

กล้ามเนื้อตงึ เช่น นั่งท�างานนาน ขับรถนาน ท�าให้ปวดหลัง บ่าและคอ จงึควร

ขยับตัวทุก 15 หรอื 30 นาท ีส�าหรับคนที่ท�างานออฟฟิศต้องหาเวลาขยับตัว เช่น 

เดนิเข้าห้องน�้าบ่อย ๆ  หรอืลุกขึ้นมายดืกับโต๊ะ ฝึกให้เป็นนสิัย ส่วนผู้ที่ต้องขับรถ

นาน ในช่วงรถติดให้เข้าเบรกมือ แล้วเอนเบาะ เหยียดไปด้านหลัง (บิดขี้เกียจ) 

จะช่วยลดปัญหาอาการปวดเมื่อยจากการขับรถหรอืปัญหาออฟฟิศซนิโดรม

- สุขภาพ -
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ส�าหรับแม่ ๆ  ทีพ่กต�าราเลี้ยงลกูหรอืเป็นสาวก

บทความเลี้ยงลูกต่าง ๆ ก็คงจะคุ้นเคยกับค�า

แนะน�าในการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กที่มีความคิด

สร้างสรรค์เหล่านี้ด ีเช่น

1. เปิดโอกาสให้ลกูได้คดิและตดัสนิใจด้วยตวัเอง

2. กระตุ้นการเรยีนรู้ด้วยการลงมอืท�า 

3. ฝึกให้ลูกมองอุปสรรคเป็นโอกาส

4. ฝึกสร้างสรรค์จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว

5. ให้ลูกอ่านหนังสอืที่ตัวเองชอบ

6. ตอบค�าถามลูกให้ได้ประโยชน์สูงสุด

7. ฝึกลูกให้รู้จักตัง้เป้าหมาย 

8. ไม่คาดหวังกับลูกมากเกนิไป ฯลฯ

เลีย้งลูกให้มคีวามคดิสร้างสรรค์
ในแบบฉบับของตนเอง

โดย โยทะกา

ฉบับนี้นติยสารดตีั้งชื่อว่า Creative โยทะกาก็เลยต้องคดิหาเรื่องที่ 
(คดิว่า) มนัสร้างสรรค์มาเขยีน ทีน่กึได้คอื เลีย้งลกูอย่างสร้างสรรค์ 
แต่ควรเลี้ยงอย่างไรล่ะจึงจะเรียกว่าสร้างสรรค์ ลองไปถามความ
คิดเห็นของพ่อ-ลูกว่า ค�าว่า เลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์คือเลี้ยง
อย่างไร?  คนพ่อเขาว่า “ง่ายมาก..สอนลูกให้ดื่มเบยีร์ไง ลูกจะได้
ดื่มเป็น ไม่โดนเพื่อนมอมเบียร์” ส่วนคนลูกบอกว่า “ให้ลูกใช้
ไอแพดแบบ non-stopไงแม่..ลกูชอบแน่นอน” สรปุว่าไม่ควรไปถาม
ทั้งพ่อและลูก เพราะมคีวามคดิสร้างสรรค์มากเกนิพอด้วยกันทั้งคู่

หลายครั้งที่โยทะกาอ่านเจอข้อเขียนและค�า

แนะน�า ที่แนะน�าไปตามมาตรฐานสังคม หรอืพ่อ

แม่ใช้มาตรฐานของคนอื่นเป็นตัววัดความคิด

สร้างสรรค์ของลูก เช่น การใช้สื่อส�าเร็จรูปให้ลูก

เกดิความคดิสร้างสรรค์  เพราะเชือ่ตามกนัว่าสื่อ

นัน้ ๆ  ด ีลกูเกดิความคดิสร้างสรรค์อย่างทีพ่่อแม่

หวงั แต่ลกูกไ็ม่ได้คดิเอง ลกูสร้างสรรค์ตามแบบ

ทีค่นอืน่คดิไว้แล้ว แล้วลกูเราได้เรยีนรู้อะไรใหม่ ๆ  

ต่อยอดอะไรใหม่ ๆ เพิ่มเตมิหรอืไม่ 

ที่โยทะกากล่าวถึงข้างต้นนั้นไม่ได้หมายถึงว่า

สื่อส�าเร็จรูปไม่ดี หรือมาตรฐานสังคมไม่ดี แต่

สุดท้ายแล้วคงต้องกลับมาคิดทบทวนว่า แล้ว
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มาตรฐานความคิดสร้างสรรค์ของเราคืออะไร 

เลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ตามมาตรฐานของเรา

ได้หรือไม่ ความคิดสร้างสรรค์ต้องมีมาตรฐาน

ด้วยหรอื ยกตวัอย่างหนึง่ มแีม่คนหนึง่ขนซื้อของ

เล่นประเภทช่วยให้ลูกมีความคิด “สร้างสรรค์” 

ทั้งบ้านเต็มไปด้วยของเล่นประเภทนี้ แม่ภูมิอก

ภมูใิจทีลู่กเล่นของเล่นเหล่านัน้ในบา้นไดเ้ป็นเวลา

นาน ๆ และมักชื่นชมที่ลูกมคีวามคดิสร้างสรรค์ 

อาทิ ต่อตัวต่อตามที่เขาก�าหนดมาได้, เล่นท�า

อาหารจากเครือ่งครัวน้อย ๆ , เลน่บ้านตุก๊ตา ฯลฯ

วันหนึ่งโยทะกามีโอกาสได้ดูแลเด็กคนนี้หนึ่ง

วนัเตม็ เราพากนัไปเทีย่วนอกบ้านและพากนัเล่น

ทีส่นามเดก็เล่น ชวนกนัสร้างบ้านจากใบไม้ กิง่ไม้ 

เดก็บอกว่าต้องกลบัไปเอาของเล่นทีบ้่านก่อน เรา

จะต้องไปเอาของเล่นมาเล่นถึงจะสนุก เพราะ

ใบไม้ใช้ท�าอะไรไม่ได้ กิง่ไม้กท็�าอะไรไม่ได้ ถ้าไม่มี

ตุ๊กตา ไม่มเีครื่องครัว ไม่มโีรงรถ มันจะเป็นบ้าน

ไม่ได้ ถ้าแบบนัน้มันไม่ใช่ของเล่น มันน่าเบื่อ และ

ไม่ถูกต้อง เด็กคอยวนเวยีนอยู่ใกล้เราโดยไม่เล่น

ของเล่นอื่น ๆ เลย

โยทะกานึกไปถึงเด็กอีกคนในวัยไล่เลี่ยกัน ที่

โยทะกาเคยดแูล เดก็คนนัน้ถอืตุก๊ตาพลาสตกิตวั

โปรดตดิตัวไปทุกที่ ในสนามเด็กเล่น เด็กคนนัน้

เดินหากิ่งไม้มาสร้างบ้านให้ตุ ๊กตา เริ่มเอา

กิง่ไม้วางบนพื้นกัน้เป็นห้องต่าง ๆ  ไลไ่ปตัง้แต่ครวั 

ห้องน�้า ห้องนอน เด็กเล่นอยู่เช่นนั้นนานหลาย

ชัว่โมง ก่อนจะเปลีย่นไปเล่นชงิช้า และของเล่นอืน่

ความแตกต่างของเดก็สองคนข้างต้น น่าจะมา

จากต้นแบบที่เด็ก ๆ ได้เห็นได้เรยีนรู้ แม้ว่าสิ่งที่

โยทะกาได้สมัผสัจะไม่สามารถน�ามาวดัความคดิ
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สร้างสรรค์ในปัจจบุนัและอนาคตของเดก็ทัง้คู ่แต่

สิง่ทีเ่ห็นได้ชดัคอืความคดิในกรอบ และความคดิ

นอกกรอบของเด็กทั้งคู่ ซึ่งสามารถที่จะพัฒนา

เด็กไปในทศิทางที่แตกต่างกันได้

การฝึกลกูให้มคีวามคดิสร้างสรรค์ด้วยค�าสอน

ของพ่อแม่ที่มาจากวิถีชีวิตของพ่อแม่เอง ลูกจะ

ได้รับแบบอย่าง บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่

จะมาส่งเสริมแนวคิดของลูก โดยที่บางอย่างไม่

ต้องสอนด้วยซ�า้ ดังค�าที่ว่า “การกระท�าส�าคัญ

กว่าค�าพูด” 

อกีอย่างหนึ่งที่อยากพูดถงึคอื ความคาดหวัง

ในความคิดสร้างสรรค์ของลูก พ่อแม่อาจจะมี

ความคาดหวังในตัวลูกอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ไม่

คาดหวังเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง แต่ต้องเรียนรู้ที่จะ

คาดหวังแต่พอด ี

เรื่องของความคาดหวัง โยทะกามีตัวอย่างที่

เกิดขึ้นกับตนเองมาเล่าให้ฟัง เนื่องจากลูกของ

โยทะกานั้นเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือมาก แต่

หนงัสอืทีลู่กเลอืกมาอ่านไม่ตรงจรติของแม่เท่าใด

นัก แม่จงึสรรหาหนังสอืที่แม่คดิว่าด ี  มาวางไว้

ให้ลูกอ่าน ไม่ว่าจะเป็นวรรรณกรรมเยาวชน 

วรรณกรรมคลาสสคิต่าง ๆ  คาดหวังว่าสกัวันลกู

ต้องหยบิมาอ่าน แต่ลูกก็ไม่เคยแตะต้องเลย จน

อดรนทนไม่ได้ วนัหนึง่โยทะกาจงึถามลูกว่าท�าไม

จึงเลือกอ่านหนังสือประเภทเดียว หนังสือที่แม่

เลอืกมาให้เป็นหนังสอืด ีๆ  ทัง้นัน้ ท�าไมจงึไม่เคย

หยบิมาอ่านเลย ลูกตอบว่า “หนังสอืแต่ละเล่มมี

ดีแต่ละอย่าง ได้เรียนรู้แต่ละอย่าง และจงชอบ

อย่างที่เราชอบ จงรู้สกึอย่างที่เรารู้สกึ อย่าชอบ

อย่างที่ใครมาบอกให้เราชอบ” 

พอฟังค�าตอบเสร็จก็ท�าให้ตนเองฉุกคิดขึ้นมา

ได้ว่า เราก�าลงัคาดหวงั ก้าวก่ายและจ�ากดัความ

คิดของลูกมากเกินไปหรือเปล่า อย่างน้อยการ

อ่านกด็กีว่าการก้มหน้าอยูก่บัอุปกรณ์สือ่สาร เกม 

หรอืการแชต็กบัเพือ่น นบัตัง้แต่วนันัน้โยทะกาได้

แต่แอบดูหนังสอืที่ลูกอ่านอยู่ห่าง ๆ ไม่ไปยุ่งกับ

เขา บางทลีกูกจ็ะเอารายชื่อหนงัสอืมาฝากให้แม่

ซื้อให้จากร้านหนังสือมือสอง ถ้าหากว่าหาจาก

ห้องสมุดแล้วไม่มี

บอกตนเองว่าตอนลกูยงัเลก็ ๆ  ลกูต้องการการ

ควบคุม ชี้แนะ น�าทาง อะไรดอีะไรไม่ด ีอะไรถูก

อะไรผดิ อะไรควรท�าไม่ควรท�า ความคดิต่าง ๆ 

ทีล่กูได้รับในวยัเยาว์จงึส�าคญัยิง่นกั เมือ่ลกูเตบิใหญ่  

ลูกต้องการเสรีภาพ ต้องการพื้นที่ การจ�ากัด

กรอบผิดเวลาก็อาจจะสร้างความขัดแย้ง และ

เป็นการจ�ากัดความคดิสร้างสรรค์ได้เช่นกัน
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Made in Laos
ของขวัญจากเมืองลาว
อิ่มใจผู้ให้... ถูกใจผู้รับ

เรื่องและภาพโดย Jiggotravel
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ช่วงเวลาใกล้สิ้นปี เชื่อว่าผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงจะ

ก�าลังตระเตรียมของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับเพื่อนฝูง 

ญาติมิตร คนสนิทหรือผู้เป็นที่รักเพื่อเป็นการส่งมอบ

ความสุขรับปีใหม่ที่ก�าลังจะมาถงึ ส�าหรับใครที่มโีอกาส

ได้เดนิทางมาท่องเทีย่วสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาวในช่วงเวลานี้ นอกจากจะได้สมัผสัอากาศเยน็สบาย 

ได้รบัความสนกุสนานเพลดิเพลนิและความประทบัใจต่อ

น�า้ใจไมตรขีองคนลาว ได้ลิ้มรสอาหารลาวที่อร่อย และ

ได้สมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่แล้ว ยังจะมโีอกาสเลอืก

ซื้อสนิค้าพื้นเมอืงทีผ่ลติในลาวอกีด้วย สนิค้าเหล่านี้อาจ

มีสนนราคาไม่แพงมากนัก แต่มีคุณค่าทางจิตใจอย่าง

มากมาย เหมาะเป็นของฝากถูกใจผู้รับส�าหรับเทศกาล

แห่งความสุขที่ก�าลังจะมาถงึในเร็ววันนี้ ลองไปดูกันเลย

ว่ามอีะไรที่น่าสนใจบ้าง...

ผ้าทอมอืของลาวเป็นสนิค้าหตัถกรรมที่มคีวามสวยงาม

โดดเด่นมาก ผ้าทอจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วทัง้ประเทศลาว

มีสีสันและลวดลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น นับเป็นของฝากอันทรง

คุณค่าน่าประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ผ้าทอมือของลาว

นิยมทอด้วยใยไหมและฝ้าย โดยมีแหล่งผลิตอยู่ตาม

หมูบ้่านหลายแหง่ตัง้แตภ่าคเหนอือยา่งแขวงหลวงน�้าทา 

หลวงพระบาง เชียงขวาง ไปจนถึงภาคใต้ที่แขวงจ�าปา

สัก ผ้าทอมือของลาวนิยมน�ามาท�าเป็นซิ่น สุภาพสตรี

ชาวลาวนิยมนุ่งในชีวิตประจ�าวันซึ่งนับเป็นภาพที่น่า

ประทับใจอย่างหนึ่งเมื่อมาเยือนเมืองลาว นอกจากซิ่น

แล้ว ผ้าทอมอืยังน�ามาใช้เป็นผ้าเบี่ยง นยิมปักลวดลาย

ลงไปอย่างวจิติรงดงาม และยงัมผี้าตุ้มซึง่ใช้คลมุไหล่ ผ้า

ฝ้ายทอมอืของลาวยังนยิมน�ามาใช้ท�าเป็นชดุเครือ่งนอน 

ปลอกหมอน และผ้าปูโต๊ะอกีด้วย แหล่งเลอืกซื้อสนิค้า

หตัถกรรมผ้าทอมอืทีส่�าคญัได้แก่ ร้านขายสนิค้าหตัถกรรม

ทอผ้าในเมืองหลวงพระบาง และนครหลวงเวียงจันทน์ 

ภายในตลาดเช้าและร้านสนิค้าหัตถกรรมทั่วไป

ผ้าทอมอื
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ประชากรของลาวส่วนหนึง่ประกอบไปด้วยชาวชนเผ่าพื้นเมอืงทีอ่าศยัอยู่ตาม

แขวงต่าง ๆ ตัง้แต่ภาคเหนอืจรดภาคใต้ เช่น ม้ง เย้า อาข่า ลาหู่ แลนแตน และ 

ขะมุ ซึ่งกลุ่มชาตพิันธุ์ในลาวเหล่านี้ยังคงด�ารงวถิชีวีติชนเผ่าแบบดัง้เดมิ มทีักษะ

ความสามารถในการประดิษฐ์งานหัตถกรรมประจ�าเผ่าที่มีความสวยงามเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว สินค้าจากชนเผ่าจึงเป็นของฝากที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และมีมากมายหลายชนิด อย่างเช่น เสื้อผ้าเครื่อง

แต่งกาย หมวก กระเป๋า เครื่องประดับโลหะ เครื่องประดับจากเมล็ดพชื ผ้าทอ 

ผ้าปูโต๊ะ ชุดเครื่องนอน ผ้ารองแก้วและจาน โดยแต่ละชนเผ่าก็จะผลติสนิค้าที่ม

สสีนัและลวดลายแตกต่างกันออกไป หาซื้อได้ทัว่ไปในแหล่งท่องเทีย่วต่าง ๆ  เช่น 

ตลาดกลางคืนและร้านหัตถกรรมลาวในเมืองหลวงพระบาง ตลาดเช้าและ

แผงขายสนิค้าที่ระลกึหลังพระธาตุหลวง ในนครหลวงเวยีงจันทน์

สนิค้าชนเผ่า
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เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่าช่างเงนิของลาวมทัีกษะความสามารถในการผลติ

เครื่องเงินที่ละเอียดประณีต มีลวดลายที่วิจิตรงดงาม ซึ่งเป็นฝีมือที่สืบทอดมา

ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น เครื่องประดับเงินของลาวสะท้อนให้เห็นภาพความเจริญ

รุ่งเรอืงในอดตีกาลของอาณาจักรซึ่งมกีารแลกเปลี่ยนค้าขายกับจนี ทเิบต และ

อินเดีย เครื่องเงินจึงเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความมั่งคั่ง โดยเฉพาะเครื่อง

ประดับเงนิ อย่างเช่น สร้อยคอ ก�าไล ต่างหู และแหวน ซึ่งมลีวดลายที่เรยีกว่า 

"ลายดอกพกิลุ" จะได้รับความนยิมในกลุม่คนลาวมาตลอดเพราะถอืเป็นลวดลาย

ที่แสดงให้เห็นถึงฐานะทางสังคมชั้นสูง จะเห็นได้ว่าคนลาวใส่เครื่องประดับเงิน

ในทกุโอกาส ทัง้งานบุญ งานแต่งงาน งานเฉลมิฉลอง และงานราตรต่ีาง ๆ  ส�าหรับ

นักท่องเที่ยวทั่วไป เครื่องประดับเงนิของลาวก็มใีห้เลอืกซื้อหากันได้หลายเกรด 

หลายราคา ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อเงินที่น�ามาผลิต นอกจากเครื่องประดับแล้ว 

ผลติภณัฑ์จากเงนิทีน่ยิมยงัมอีกีหลายอยา่ง เชน่ เครือ่งใช ้เครือ่งครวั พระพทุธรปู 

และของแต่งบ้านต่าง ๆ ส�าหรับแหล่งซื้อหาเครื่องเงนิ สามารถเลอืกซื้อได้ตาม

ร้านหัตถกรรมทั่วไป เช่น บ้านผานม ที่เมืองหลวงพระบาง และตลาดเช้า ที่

นครหลวงเวยีงจันทน์

เครื่องเงนิ

- ท่องเที่ยว -
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- ท่องเที่ยว -

งานหัตถกรรมที่ผลิตขึ้นจากไม้ของ

ลาวได้รบัความนยิมมายาวนานเช่นกัน 

และเป็นงานที่สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญา

และฝีมือที่สืบสานมาแต่ครั้งอดีตซึ่งมี

ความประณตีสวยงาม สนิค้าหตัถกรรม

จากไม้สามารถซื้อหาได้ทั่วไปในท้อง

ตลาด ตัง้แต่สนิค้าประเภทเครือ่งเรอืน

ขนาดใหญ่ เช่น ตู้ โต๊ะ เตยีง จนถงึสนิค้า

ประเภทข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน 

และของประดบัตกแต่งบ้าน แหล่งผลติ

งานหตัถกรรมไม้ทีน่่าสนใจมหีลายแห่ง

ทั่วประเทศ เช่น บ้านหนองบึ่ง แขวง

จ�าปาสัก ก็เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มชีื่อ

เสยีงด้านการแกะสลักไม้ ซึ่งนยิมแกะ

สลักเป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น รูปสัตว์ รูป

คน และเรื่องราวต่าง ๆ ในชวีติประจ�า

วนัของชาวชนเผ่า เป็นงานทีม่เีอกลกัษณ์

เฉพาะถิ่นที่มีความน่าสนใจอย่างมาก 

หากเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็จะพบ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ก�าลงัแกะสลกัไม้อย่าง

ตัง้อกตัง้ใจ มสีนิค้าที่ท�าเสร็จแล้วจาก

ขนาดเล็กไปจนถึงงานชิ้นใหญ่ขนาด

เกอืบเท่าคนจรงิ วางเรยีงรายไว้เพือ่รอ

การจ�าหน่าย แต่ถ้าหากใครนิยมงาน

สมัยใหม่ ลองแวะเข้ามาชมภายในร้าน

หตัถกรรมอย่างเช่น คารโูซ ลาว (Caruso 

Lao) ทั้งที่สาขานครหลวงเวียงจันทน์

และเมืองหลวงพระบาง ก็จะพบงาน

หตัถกรรมไม้ประเภทของแต่งบ้านและ

เครือ่งใช้ในครวัเรอืนทีค่่อนข้างแตกต่าง

จากท้องตลาดทัว่ไป เนือ่งจากเป็นงาน

ทีไ่ด้รบัการสร้างสรรค์โดยนกัออกแบบ

และผลติโดยช่างฝีมอืทีไ่ด้รับการฝึกฝน

ทักษะมาอย่างด ี

หัตถกรรมจากไม้
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ไผ่เป็นต้นไม้ที่พบได้ทั่วไปในประเทศ ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็

มีฝีมือในการจักสานไม้ไผ่เป็นภาชนะและเครื่องใช้ไม้สอย

ต่าง ๆ เช่น พัด ตะกร้า กระเป๋า และข้าวของเครื่องใช้ใน

ครัวเรอืน ผลติภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ของลาวเป็นของฝาก

ที่หาซื้อได้ง่ายตามตลาดและร้านหัตถกรรมต่าง ๆ แต่ถ้า

หากจะให้ของฝากที่ประทับใจผู้รับเป็นพเิศษ แนะน�าให้ลอง

ลงมอืสานดเูอง ร้านหตัถกรรมอย่างเช่น "ออก พบ ตก” เปิด

สอนวิธีการจักสานให้กับผู้สนใจได้มาเรียนโดยใช้เวลาครึ่ง

วันก็จะสามารถสานพัดได้ หรืออาจจะเพิ่มเวลาเรียนเป็น

หนึ่งวันเพื่อสามารถสานตะกร้าใบเล็ก ๆ ก็ได้

เครื่องจักสาน

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาของลาวมีมากมาย

หลายชนดิและรูปแบบ ผลติจากต้นไม้ชนดิหนึ่งที่

เรียกว่าปอสาเมื่อน�ามาท�าเป็นกระดาษแล้วจะมี

ความเหนยีวและคงทน จงึนยิมน�ามาผลติเป็นของ

ที่ระลกึและเครื่องประดับบ้าน เช่น สมุด โคมไฟ 

ร่ม รวมทั้งภาพเขียนบนกระดาษสาซึ่งเป็นงาน

ศิลปะที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเที่ยว 

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาสามารถหาซื้อได้ตาม

แหล่งท่องเที่ยว เช่นที่ตลาดกลางคนื เมอืงหลวง

พระบาง และตลาดรมิโขง ทีน่ครหลวงเวยีงจนัทน์

กระดาษสา

- ท่องเที่ยว -
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- ท่องเที่ยว -

นักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินทางมา

เทีย่วทีเ่มอืงลาวตดิใจรสชาตขิองอาหาร

ลาวและอาจจะต้องการซื้อตดิไม้ตดิมอื

กลบับ้านหรอืน�ากลบัไปเป็นของฝาก มี

อาหารลาวหลายอย่างที่บรรจุไว้ใน

ภาชนะที่พร้อมส�าหรับการเดินทางให้

เลอืกซื้อหากนั หากมาเยอืนเมอืงมรดก

โลกหลวงพระบาง อาหารขึ้นชื่อของ

เมอืงนี้ก็คอื แจ่วบอง (น�า้พรกิเผาชนดิ

หนึ่ง) และไคแผ่น (สาหร่ายแม่น�้าโขง

น�ามาตากแห้งและปรงุรส) ซึง่สามารถ

ซื้อไดท้ีต่ลาดเช้า นอกจากนัน้ ยงัมขีนม

ยอดนยิมที่เรยีกว่า ขนมขี้แมว ท�าจาก

แป้งมรีสชาตกิรอบหวานเคี้ยวเพลนิ ก็

เป็นของฝากที่น่าซื้อเช่นกัน ชา และ

กาแฟลาวซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ที่พูเพียง

บอลาเวนทางภาคใต้ก็เป็นสนิค้าขายดี

ที่นักเดนิทางนยิมซื้อกลับไป หากไม่ได้

เดินทางไกล ปลาร้า ปลาส้ม หมูยอ 

หม�่าและไส้อั่วก็เป็นของฝากที่ถูกใจ

หลาย ๆ คนแน่นอน

อาหารลาว
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„Das neue Jahr sieht mich freundlich an,
und ich lasse das alte

mit seinem Sonnenschein und Wolken
ruhig hinter mir.“

- Johann Wolfgang von Goethe -
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