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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี
ฉบับทีแ่ ล้วบก.ชักชวนให้ไปชมใบไม้เปลีย่ นสี ใครทีย่ งั ไม่
ได้ไปชม ก็คงอดชมแล้วมังคะ เพราะเมือ่ ท่านอ่านนิตยสารดีฉบับ
นี้ ใบไม้คงร่วงไปหมดแล้ว เหลือกิง่ ก้านโกร๋น ๆ แต่เมือ่ มอง
ไกล ๆ ต้นไม้ทใี่ บโกร๋น ๆ ทีเ่ รียงรายกันก็เป็นเหมือนภาพ
ลายเส้น ยิง่ ถ้าเรียงรายกันบนเนิน ด้านล่างเป็นทุง่ ทีก่ ไ็ ม่
เหลือไม้สเี ขียวแล้วก็จะเป็นเหมือนลายเส้นโทนทึม ๆ ให้อกี
บรรยากาศหนึง่ หรือถ้าหิมะมาเร็วในปีนี้ ฉากทุง่ หิมะขาวที่
มีไม้ไร้ใบสีออกด�ำ ๆ เรียงรายบนขอบเนินก็เป็นภาพทีง่ ดงาม
ตามสไตล์ Naive Malerei เลยทีเ่ ดียว

บก. บอกกล่าว
วิชาการเขาเรียกกันว่า Aha Moment เป็นปรากฎการณ์ที่
ท�ำให้สมองหายล้า หากอยากรูว้ า่ คืออะไร เปิดไปอ่านทีพ่ ี่
ต้อมเขียนเล่าเลยค่ะ แล้วพอท่านผูอ้ า่ นมี “อะ ฮ่า” บ้างก็
อย่าลืมมาเล่าสูก่ นั ฟังนะคะ และหากท่านคิดว่า “การคิด
สร้างสรรค์ การคิดอย่างสร้างสรรค์” เป็นสิง่ ทีฝ่ กึ ทีเ่ สริม
สร้างกันได้ พ่อแม่กน็ า่ ทีจ่ ะเสริมสร้างให้ลกู ได้ ในฉบับนี้
โยธะกา จะมาเล่าให้ฟงั ว่า การเลีย้ งลูกให้มคี วามคิดสร้างสรรค์
นัน้ ท�ำได้อย่างไร
คอลัมน์กฎหมาย ฉบับนีเ้ ป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ มรดก อีกครัง้
ถือเป็นภาคต่อจากฉบับที่ 24/2018 กล่าวถึงสัดส่วนในมรดก
ทีจ่ ะได้รบั ของทายาทโดยธรรม (คูส่ มรส บุตร พ่อแม่ ฯลฯ)
ในกรณีทเี่ จ้ามรดก (ผูต้ าย) และคูส่ มรสแยกกันจัดการครอบ
ครองทรัพย์สนิ (Gütertrennung) และในกรณีทจี่ ดั การครอบ
ครองทรัพย์สนิ ร่วมกัน (Gütergemeinschaft) ซึง่ เป็นข้อมูล
เพิม่ เติมเพราะในฉบับที่ 24/2018 นัน้ กล่าวถึงในกรณีที่
เจ้ามรดก (ผูต้ าย) และคูส่ มรสใช้การจัดการครอบครอง
ทรัพย์สนิ แบบ “ดอกผลทีเ่ กิดจากทรัพย์สนิ ถือเป็นทรัพย์สนิ
ร่วมกัน” (Zugewinngemeinschaft) ส�ำหรับกฎหมายสวิส
ฉบับนีค้ ณ
ุ ศักดา กล่าวถึงสิทธิหน้าทีข่ องผูป้ กครอง และ
เด็ก เพือ่ ตอบค�ำถามว่า “มีลกู มาก จะยากจนจริงหรือ”
ใกล้คริตส์มาส และปีใหม่แล้ว ความกังวลใจอย่างหนึง่ ก็
คือ จะต้องหาของขวัญกันอีกแล้ว นิตยสารดีฉบับบนี้ พา
ไปดูของฝากของขวัญจากลาวกันค่ะ แม้นว่าหลาย ๆ ท่าน
อาจจะไม่มโี อกาสไปลาวในเวลาอันใกล้ แต่ในอนาคตหาก
มีโอกาสก็จะได้มขี อ้ มูลว่า ในลาวมีอะไรดีอยูท่ ไี่ หน

ฉบับนีเ้ ป็นเรือ่ งของ การคิดสร้างสรรค์ หรือ kreativ บก.ก็
เริม่ ด้วยการมองอย่างสร้างสรรค์ให้ทกุ ฉากทีม่ องเห็นเป็น
ภาพทีง่ ดงาม การคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์นนั้
ท�ำได้ในหลายประเด็นไม่ได้จ�ำกัดอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่ง
นิตยสารดีฉบับนีจ้ งึ น�ำเสนอ “การสร้างสรรค์” ในด้านต่าง ๆ
ตัง้ แต่การเรียน การพัฒนาความสามารถทางภาษาเยอรมัน
เราก็สามารถ “สร้างสรรค์” วิธีการอย่างที่เราเห็นว่า
เหมาะเจาะ อย่างทีเ่ ม้าส์มอยน์นำ� มาคุย (เขียน) ให้ฟงั (อ่าน)
เพือ่ เชิญชวนให้ทา่ นผูอ้ า่ นมาพัฒนาภาษาเยอรมันของตน
ตามทีต่ นเองสร้างสรรค์วธิ กี ารขึน้ มา แม้แต่การใช้ชวี ติ ที่
หลาย ๆ คนอาจจะมองว่า กลายเป็นสิง่ จ�ำเจ เป็นสิง่ ทีท่ ำ�
ประจ�ำทุกวัน ตืน่ เช้า กินข้าว แต่งตัวไปท�ำงาน เย็นกลับบ้าน
หากท่านรูส้ กึ แบบนี้ ก็อาจลุกขึน้ มาเปลีย่ นแปลงจัดการกับ
การใช้ชวี ติ หรือหาสิง่ แปลกใหม่ หรือทดลองท�ำในสิง่ ทีไ่ ม่
เคยเป็นมาก่อน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็ถือเป็น “การ
สร้างสรรค์” ได้อย่างหนึง่ เหมือนกัน สร้างสรรค์ได้อย่างไร
ตามไปอ่านทีป่ าท่องโก๋เขียนกันค่ะ การทีเ่ ราคิดพลิกแพลง ปี 2018 หรือ 2561 ก�ำลังจะสิน้ สุดลง ในโอกาสนีด้ ฉิ นั
สร้างสรรค์อะไรได้สกั อย่าง ก็อาจเป็นว่า เราได้คน้ พบหนทาง และทีมงาน ขอขอบคุณท่านผูอ้ า่ นทุกท่านทีต่ ดิ ตามนิตยสารดี
บางอย่าง ทีส่ ามารถส่งผลทีน่ า่ พอใจ จนเราอาจเผลออุทาน และหวังว่าจะติดตามอ่านนิตยสารดีตอ่ ไปในปีใหม่ทจี่ ะเวียน
ว่า “อะ ฮ่า” โดยไม่รตู้ วั ปรากฎการณ์ดงั กล่าวนีใ้ นแวดวง มานี้
พัทยา เรือนแก้ว
กลางพฤศจิกายน 2561 (2018)
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ช่วงเดือนสองเดือนมานีผ้ ู้เขียน
เห็นข่าวประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทีอ่ าศัย
์น ณ
อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีเข้า
ต
ั
ร
ี
ุร
ส
ร่วมงานต่าง ๆ อยู่เสมอ มีทั้งเชิญชวนให้ไปเข้าร่วม
ย
ด
โ
“อบรม” “สัมมนา” “ฟังบรรยาย” จนไปถึง “สัมมนาเชิง
ปฏิบัตฝิ ึกอบรม” (งานสุดท้ายนีเ้ พิ่งเคยได้ยนิ เป็นครัง้ แรก) ผู้เขียนคิด
ว่าช่วงเวลานี้หลายคนคงไม่มีเวลาว่างเป็นแน่เพราะบางคนต้องเข้าร่วมงาน
โดยเป็นทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในขณะเดียวกันก็ท�ำให้ผู้เขียนเห็นว่า
ปัจจุบันนี้เราจัดงานโดยตั้งชื่อกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายมากกว่าสมัยก่อนมากจนบาง
ครั้งก็นึกสงสัยว่าผู้จัดตั้งชื่องานตามลักษณะกิจกรรมหรือตั้งชื่อ “ตาม ๆ กันไป” เนื่องจาก
ผู้เขียนเคยสมัครเข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร” แต่กลับพบว่าต้องไปนัง่ ฟังสัมมนาเท่านัน้
ไม่ได้มกี จิ กรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ “ปฏิบตั ”ิ เลย แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าชือ่ งานทีจ่ ะจัดหรือ
งานที่เราสนใจสมัครเข้าร่วมนัน้ มีลักษณะกิจกรรมเป็นอย่างไรกันแน่

ชิ าพ

ชื่องานที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากตัวอย่างชื่องานที่จัดขึ้นในช่วงหลายปี
มานี้ แบ่งตามวัตถุประสงค์ของงานและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
1. งานทีเ่ น้นการให้ความรู้แก่ผ้ฟู งั เป็นหลัก ผู้จดั งานจะเชิญผู้เชีย่ วชาญหรือผู้ชำ� นาญในเรือ่ ง
นั้น ๆ มาบรรยายความรู้แก่ผู้ฟังเป็นหลัก สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับก็คอื ความรู้จากการฟัง
โดยอาจจะมีค�ำถามหรือการขอให้ผู้บรรยายช่วยหาทางแก้ปัญหาในเรื่องที่ก�ำลังประสบอยู่
งานลักษณะนี้ผู้จัดงานอาจตัง้ ชื่องานว่า “การบรรยาย” “การอบรม” เช่น การบรรยายเรื่อง
รามเกียรติ์กับสังคมไทย การอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพรอด
2. งานที่เน้นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ข้อแตกต่างระหว่างข้อ 1 กับข้อ 2 ก็คืองานใน
ข้อ 1 นัน้ เน้นที่ผู้เข้าร่วมงานฟังการบรรยายเป็นหลัก ส่วนข้อ 2 ผู้เข้าร่วมงานจะมีส่วนร่วมกับ
การด�ำเนินงานในฐานะผู้ฟังความรู้และน�ำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมงานจะต้องท�ำ
กิจกรรมเดีย่ วหรือกลุ่มตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพือ่ แสดงให้เห็นว่าตนสามารถน�ำความรู้ทไี่ ด้รบั
จากงานนี้มาปฏิบัติได้จริง บางครั้งผู้จัดอาจก�ำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสน�ำเสนอ
ผลงานด้วยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานคนอื่นได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลาย ชื่องานในข้อ 2 นี้มักจะมี
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ค�ำว่า “ฝึก” หรือ “ปฏิบัติการ” ร่วมอยู่ด้วย เช่น การฝึก
อบรมท�ำน�ำ้ ปรุงไทย การฝึกอบรมหลักสูตรขนมอบนานาชาติ
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การปลูกผักโดยไม่ใช้ดนิ (Hydroponics) ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
ตัวอย่างการจัดงานดังกล่าวจะเห็นได้วา่ สิง่ ทีผ่ เู้ ข้าร่วมงาน
จะต้องปฏิบตั กิ ค็ อื เมือ่ ได้รบั ความรูท้ ผี่ เู้ ชีย่ วชาญบรรยายแล้ว
จะต้องลงมือท�ำตามที่ได้รับความรู้มาหรือสามารถปฏิบัติ
ตามโจทย์ท่ไี ด้รับได้ เช่น ต้องท�ำน�ำ้ ปรุงของไทย ท�ำขนมอบ
นานาชาติ ลงมือปลูกผักโดยไม่ใช้ดนิ ได้ และสามารถสร้าง
บทเรียนการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้เชี่ยวชาญได้

จะเห็นได้ว่าทั้งสามค�ำมีลักษณะร่วมกันคือเป็นการพูด
เพื่อแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ความแตกต่าง
ของงานทัง้ สามนี้ รศ.ดร.มณีปน่ิ พรหมสุทธิรกั ษ์ ผู้เชีย่ วชาญ
ด้านภาษาและวรรณคดีไทยได้อธิบายไว้ว่า
“งานอภิปราย” ผู้จัดงานจะก�ำหนดหัวข้อเรื่องและเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 1 คนมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง
ดังกล่าว งานอภิปรายจะมีลักษณะที่เป็นทางการมาก ส่วน
“สัมมนา” นั้นหัวข้อที่ก�ำหนดอาจเป็นการน�ำเสนอผลการ
ค้นคว้าทางวิชาการหรือเป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนการสอน
ความคิดเห็นในงานสัมมนาจะแตกต่างและหลากหลายมาก
เช่น สัมมนาเรื่องสุนทรภู่ครูกวีของไทย ผู้ร่วมสัมมนาอาจ
น�ำเสนอหัวข้อที่ตนศึกษาค้นคว้ามา เช่น คนที่ 1 น�ำเสนอ
เรื่องนิราศสุนทรภู่ คนที่ 2 น�ำเสนอเรื่องชีวิตและงาน
สุนทรภู่ และคนที่ 3 น�ำเสนอเรื่องโลกทัศน์ของไทยใน
วรรณกรรมสุนทรภู่ ในขณะที่ “เสวนา” จะมีลักษณะที่ไม่
เป็นทางการซึ่งต่างกับสองงานแรกกล่าวคือ เสวนาเพียง
เป็นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในเรือ่ งทีไ่ ม่เป็นทางการนัก
ผู้ร่วมเสวนาเหมือนมาเล่าประสบการณ์และมาเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อที่ก�ำหนด เช่น งานเสวนานักเขียน

3. งานทีเ่ น้นการแสดงความคิดเห็นเป็นหลัก งานในลักษณะ
นี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะความ
คิดเห็น และหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะจากหัวข้อทีก่ ำ� หนด
ทัง้ นีค้ วามคิดเห็นที่เสนอในงานนั้นผู้เข้าร่วมงานจะเห็นด้วย
หรือน�ำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ ชื่องานในข้อ 3 นี้
ได้แก่ 1) การอภิปราย 2) สัมมนา และ 3) เสวนา (สัมมนา
และเสวนาเป็นค�ำนามไม่จ�ำเป็นต้องมี “การ” น�ำหน้า)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้นิยาม
นอกเหนือจากงาน 3 ลักษณะข้างต้นแล้วยังมีงานอีก
ของค�ำทั้งสามค�ำไว้ดังนี้
ลักษณะหนึ่งชื่อว่า “งานประชุม” งานประชุมนั้นเป็นงานที่
คนจ�ำนวนมากมาร่วมกันเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ส่วนใหญ่
อภิปราย ก. พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น (ส. อภิปฺราย) จะเป็นงานขนาดใหญ่ เช่น งานประชุมทางวิชาการซึ่งมีคน
สัมมนา น. การประชุมแบบหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ มาร่วมน�ำเสนอผลงานจ�ำนวนมากและมีหวั ข้อทีห่ ลากหลาย
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและหาข้อสรุปหรือ นอกจากนี้ยังต้องก�ำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนด้วย
ข้อเสนอแนะในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ผลสรุปทีไ่ ด้ถอื ว่าเป็นเพียง
ข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้องจะน�ำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้
ผู้เขียนเชื่อว่าหลังจากอ่านบทความนี้แล้วผู้จัดงานจะไม่
(อ.seminar)
ต้องปวดหัวกับการตั้งชื่องานให้ตรงกับวัตถุประสงค์และ
เสวะ-] น. การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เช่น ลักษณะกิจกรรม ในขณะที่ผู้เข้าร่วมงานก็จะเลือกเข้าร่วม
กลุ่มวรรณกรรมจัดเสวนาเรื่องสุนทรภู่ (ป.)
กิจกรรมได้ตามความต้องการของตนเองด้วย
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ความรูท
้ วั่ ไปเกีย
่ วกับกฎหมายครอบครัว ตอนที่ 6

“มีลูกมากจะยุ่งยากจริงหรือ”
โดย ศักดา บัวลอย

ความรู้ทวั่ ไปเกีย่ วกับกฎหมายครอบครัวในนิตยสารดีฉบับนี้ ผมจะกล่าวถึงสิทธิและ
หน้าที่หลักของบิดามารดาและบุตร เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับคุณแม่คุณพ่อ ที่อาจน�ำไป
ปรับใช้ประโยชน์ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของตนในต่างแดนนี้ พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พศ. 25541 ให้ความหมายของ "ครอบครัว" ไว้ว่า คือ สถาบัน
พื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกด้วย ด้วยเหตุน้ี
หากครอบครัวใดมีลูกก็จะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกันเพิ่มขึน้ นอก
เหนือจากการเป็นคู่สามีภรรยาหรือคู่ชวี ติ แล้ว คือเป็นพ่อและแม่ของบุตรโดยชอบด้วย
กฏหมาย ซึ่งเช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ เด็กก็มีสิทธิและหน้าที่อันพึงมี สิทธิดังกล่าวคือ
สิทธิที่จะได้รับความรัก ความดูแลเอาใจใส่ อบรบสั่งสอนจริยธรรมจากพ่อแม่ เพื่อจะ
ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ดี ีในอนาคตต่อไป และเนื่องจากเด็กก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ใน
แต่ละประเทศจึงมีกฎหมายบัญญัติก�ำหนดหน้าที่ของผู้ปกครองและบุคคลผู้เกี่ยวข้อง
ให้ปฏิบัติต่อเด็กตามความหมาะสมและเพื่อคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของเด็ก
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ขององค์การสหประชาชาติ มาตรา 1 ให้ค�ำนิยามไว้ว่า
เด็ก หมายถึงบุคคลทุกคนที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี หลักการส�ำคัญของอนุสัญญานี้ คือ
การไม่เลือกปฏิบตั ิ และร่างขึน้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่เด็ก มีเนือ้ หาหลัก 4ข้อได้แก่
• สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัย
• สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
• สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมของช่วงวัย ด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม รวมถึงความผาสุกของเด็กด้วย
• สิทธิในการมีส่วนร่วมและสามารถแสดงความคิดเห็นได้
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก2 นี้เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ คศ. 1997 ดังนั้นในกฎหมายครอบครัวจึงมีบทบัญญัตทิ ี่ก�ำหนด
ถึงสิทธิของเด็ก 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 หากว่าบุตรที่เกิดแก่บิดากับมารดาที่อยู่กินกันฉัน
สามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
เรียกว่าบุตรนอกสมรส ประมวลกฏหมายแพ่งแห่งสมาพัน
ธรัฐสวิส มาตรา 2523 ระบุเรือ่ ง เหตุแห่งความสัมพันธ์กบั บุตร
ไว้ดงั นี้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรและมารดาเป็นไปโดยการ
ให้ก�ำเนิด ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรเป็นไปโดยการ
สมรสกับมารดาของเด็ก หรือ โดยการจดทะเบียนรับรอง
บุตร หรือ โดยค�ำพิพากษาของศาล หรือ โดยการรับเป็น
บุตรบุญธรรม

• การใช้อ�ำนาจปกครองบุตรของบิดามารดา6
• ทรัพย์สนิ ของบุตร7
การอยูร่ ว่ มกันของบิดามารดาและบุตร (ZGB มาตรา 272):
บิดามารดาและบุตรมีหน้าที่ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ที่จะต้อง
ซื่อสัตย์และเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความผาสุกของการ
อยู่ร่วมกัน
หน้าทีใ่ ห้การอุปการะเลีย้ งดูบตุ รของบิดามารดา (ZGB
มาตรา 277, 285): บิดามารดามีหน้าทีอ่ ปุ การะเลีย้ งดูบตุ ร
จนบุตรบรรลุนติ ภิ าวะ ทัง้ นีห้ ากบุตรยังศึกษาอยู่ บิดามารดา
ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามฐานะ จนกว่าบุตรจะจบการ
ศึกษาตามความเหมาะสม จ�ำนวนค่าอุปการะเลีย้ งดูจะเป็น
เท่าใดนั้นจะพิจารณาว่าจ�ำนวนเงินที่บุตรจ�ำเป็นต้องได้รับ
นัน้ ควรเป็นเท่าใด และความสามารถ หรือก�ำลังในการจ่าย
ของบิดามารดานัน้ มีเท่าไร

การใช้อ�ำนาจปกครองบุตรของบิดามารดาและการ
ก�ำหนดที่อยู่ของบุตร (ZGB มาตรา 296, 301a): บุตร
อยู่ภายใต้อ�ำนาจปกครองของบิดามารดาตราบใดที่ยังไม่
เมือ่ มีเหตุแห่งความสัมพันธ์หว่างบิดามารดากับบุตรตาม บรรลุนติ ิภาวะ การใช้อ�ำนาจปกครองบุตรของบิดามารดา
กฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประมวลกฎหมายแพ่ง จะต้องเป็นไปเพื่อความผาสุกของบุตร บิดามารดาจะเป็น
แห่งสมาพันธ รัฐสวิส (Schweizerisches Zivilgesetzbuch ผู้ก�ำหนดที่อยู่ของบุตรร่วมกัน
ค�ำย่อ ZGB) มาตรา 270 ถึง มาตรา 327 ระบุเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรและผลของความ
ท�ำนิตกิ รรมแทนบุตร (ZGB มาตรา 304): บิดามารดา
สัมพันธ์ แยกเป็นเนื้อหาหลัก ๆ ได้ 4 ประการ ดังนี้
เป็นผู้ท�ำนิตกิ รรมแทนผู้เยาว์ได้ ในขอบเขตที่การใช้อ�ำนาจ
• การอยู่ร่วมกันของบิดามารดาและบุตร4
ปกครองบุตรก�ำหนดให้ แต่มสิ ามารถกระท�ำการรับรอง ตัง้
• หน้าที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดา5
มูลนิธิ หรือ รับของขวัญของก�ำนัลแทนบุตรได้ ยกเว้นเป็น
ของขวัญทั่วไปในบางโอกาส
3
ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส Schweizerisches
Zivilgesetzbuch ; ZGB Art. 252Entstehung des Kindesverhältnisses
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)

6
ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส ZGB Art. 296-317 ;
Elterliche Sorge (Stand 2018)
7
ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส ZGB Art. 318-327 ;
Kindesvermögen (Stand 2018)
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ทรัพย์สนิ ของบุตร (ZGB มาตรา 319, 320, 325, 321,
323): ทรัพย์สนิ ของผู้เยาว์ บิดามารดาสามารถน�ำมาใช้จ่าย
ได้ เพื่อเป็นค่าเลี้ยงชีพ ค่าอุปการะเลี้ยงดู และการศึกษา
ของบุตรตามสมควรเท่านัน้ หากมีการน�ำทรัพย์สนิ ของเด็ก
ไปใช้จ่ายเพือ่ การอืน่ อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สนิ ของเด็กเสียหาย
ทางส�ำนักงานคุ้มครองเด็กสามารถแต่งตั้งผู้พิทักษ์เด็ก
ก�ำหนดควบคุมจ�ำนวนค่าใช้จ่ายของบิดามารดาในส่วน
ทรัพย์สนิ ของเด็กได้ ทรัพย์สนิ ของผู้เยาว์ที่ระบุชัดเจนว่า ให้
เก็บรักษาเป็นเงินลงทุน เงินออม ไม่อนุญาตให้นำ� ไปใช้ หากว่า
ผู้เยาว์มีรายได้จากการท�ำงาน ผู้เยาว์มสี ิทธิที่จะจัดการเงิน
ของตัวเองและใช้ประโยชน์ได้โดยอิสระ กรณีทบี่ ตุ รยังใช้ชวี ติ
อยู่กับบิดามารดา บิดามารดาสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย
จากบุตร เป็นจ�ำนวนเงินตามความเหมาะสมได้
หน้าที่ของบุตรที่มีต่อบิดามารดา (ZGB มาตรา 301
อนุมาตรา 2 และ 3): บุตรมีหน้าที่ต้องเชื่อฟังบิดามารดา
ทั้งนี้บิดามารดาต้องปกป้องส่งเสริมวุฒภิ าวะ ให้บุตรได้รับ
อิสระในการด�ำเนินชีวิต และให้ความช่วยเหลือในโอกาส
ส�ำคัญของบุตร โดยต้องเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของ
บุตร ผู้เยาว์ไม่สามารถออกจากทีพ่ กั อาศัยทีอ่ ยู่ร่วมกับบิดา
มารดาได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาก่อน และ
ผู้เยาว์มิสามารถฟ้องคัดค้านบิดามารดาได้ในกรณี
ผู้เยาว์กับการท�ำนิติกรรม (ZGB มาตรา 17, 18, 19):
ผู้เยาว์ไม่สามารถกระท�ำนิติกรรมได้โดยล�ำพัง เว้นเสียแต่
ว่าผู้ปกครองจะเป็นผู้รับรองและแสดงความรับผิดชอบใน
การท�ำนิตกิ รรมนั้น เช่น สัญญาซื้อขาย ผู้เยาว์สามารถรับ
ผิดชอบด้วยตนเองในจ�ำนวนไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สนิ ส่วน
ตัวของผู้เยาว์เท่านัน้ ในกรณีทมี่ กี ารฟ้องร้องบิดามารดาไม่
ต้องรับผิดชอบแทนบุตร8 (เว้นเสียแต่ว่าแสดงความยินยอม
ในสัญญารับผิดชอบร่วมกัน) และหากการท�ำนิติกรรมนั้น
เป็นการกระท�ำโดยการหลอกลวงท�ำให้ผู้เยาว์ได้รับความ
เสียหาย ผู้กระท�ำสัญญาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผ้เู ยาว์
8
ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส ZGB Art 305;
Rechtsstellung des Kindes (Stand 2018)
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หน้าที่ความรับผิดชอบของบิดามารดา กรณีที่เด็ก
กระท�ำความเสียหาย ต่อบุคคลที่สาม9: บิดามารดาจะ
ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย อันเป็นผลจากความประมาท
ละเลยหน้าที่การดูแลบุตรของตน กรณีที่เด็กท�ำความ
เสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งของผู้อื่น เช่น วางอาวุธไว้ใน
สถานทีท่ เี่ ด็กเล็กหยิบถึงท�ำให้เกิดความเสียหาย บิดามารดา
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทน นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว
แล้ว หากการกระท�ำความผิดเกิดจากผู้เยาว์เอง (อายุ 10 ปี
ขึ้นไป) ไม่ว่าคนเดียวหรือเกิดจากผู้เยาว์จ�ำนวนหลายคนที่
กระท�ำผิดร่วมกัน ผู้เยาว์เหล่านั้นก็จะต้องรับผิดชอบร่วม
กันตามสัดส่วนของความเสียหายที่ก่อขึ้น
•
•
•
•
•

บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาวุธ.
ห้ามจ�ำหน่ายสุรา หรือเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ ให้เยาวชน
อายุต�่ำกว่า 16 ปี10
เบียร์ ไวน์ สามารถจ�ำหน่ายให้กบั เยาวชน อายุ 16 ปี ขึน้ ไปได้
สุรา สามารถจ�ำหน่ายให้กับเยาวชนอายุ 18 ปี ขี้นไปได้
บุหรี่ สามารถจ�ำหน่ายให้กบั เยาวชนอายุ 16 ปี หรือ บุคคล
อายุ 18 ปี ขึ้นไป ตามบทบัญญัตกิ ฎหมายของแต่ละรัฐ
ห้ามจ�ำหน่ายอาวุธให้กับเยาวชนอายุต�่ำกว่า 18 ปี

สิทธิและหน้าทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ ของเด็กและเยาวชน เรียง
ตามล�ำดับอายุ:
• ผู้เยาว์ทุกคนต้องเข้าเรียนในโรงเรียนตามหลักสูตรการ
ศึกษาภาคบังคับ 11 ปี11 (ตัง้ แต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น)
• เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป ศาลสามารถเชิญไปให้ปากค�ำ
เกี่ยวกับคดีหย่าได้12
9
อ้างอิง Die Haftung Jugendlicher bei Schädigung
Dritter: https://www.guider.ch/familie/kinder-und-jugendliche/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-auftraege-zur-alkoholpraevention/alkoholpraevention-kantone/jugendschutz.html (ข้อมูล 01.12.2018)
11
https://bildungssystem.educa.ch/de/obligatorische-schule-1 (ข้อมูล 01.12.2018)
12
คำ�พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแห่งสมาพันรัฐสวิส (Bundesgericht,
BGE 124 III 90)

- กฏหมาย -

ในกรณีที่ผู้เยาว์กระท�ำความผิดคดีอาญา ไม่ว่าจะ
เป็นการกระท�ำที่ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ
ต่อร่างกาย จิตใจ ของบุคคลอื่น ต้องได้รับโทษ มาตรการ
ลงโทษผู้เยาว์นั้น เป็นไปเพื่อให้โอกาสแก่ผู้เยาว์ให้แก้ไข
พฤติกรรมของตน ซึ่งมีการบัญญัตไิ ว้ใน ประมวลกฎหมาย
อาญาเยาวชน (Jugendstrafgesetz ค�ำย่อ JStG) ซึ่งระบุค�ำ
นิยาม ค�ำว่าเด็ก และเยาวชนสรุปได้ดังนี้
• มาตรา 4 อนุมาตรา 1 "เด็ก" (Kind) หมายความถึง
บุคคลอายุยังไม่เกิน 10 ปี บริบูรณ์
• มาตรา 3 อนุมาตรา 1 “เยาวชน" (Jugendliche)
หมายความถึง บุคคลที่อายุเกิน 10 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่
ถึง 18 ปีบริบูรณ์
• เด็กอายุตงั้ แต่ 10 ปี ขึ้นไปสามารถรับโทษหากท�ำความ
ผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาเยาวชนได้13
การพิจารณาคดีกบั ผูเ้ ยาว์จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ14:
ในกรณีทผี่ ้เู ยาว์กระท�ำความผิดอาญาร้ายแรง จะต้องมีการ
แต่งตัง้ ทนายแก้ตา่ งให้แก่เยาวชนผูก้ ระท�ำความผิดนัน้ เสมอ15
มาตราการลงโทษตามคดีอาญาเยาวชนตามประมวลกฎหมาย
อาญาเยาวชนได้แก่ เตือน ปรับ บ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
จ�ำคุก ทั้งนี้บทลงโทษจ�ำคุกสูงสูดคือ 4 ปี
สิทธิอื่น ๆ:
เยาวชนอายุ ตั้งแต่ 13 ขึ้นไป
• กฎหมายอนุญาตให้ท�ำงานประเภทเบา ๆ ได้16
เยาวชนอายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป
• สามารถตัดสินใจเองได้เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์17 (การ
13
ประมวลกฎหมายอาญาเยาวชน Jugendstrafgesetz, (JStG)
Art. 3 Abs. 1 Persönlicher Geltungsbereich (Stand 2018)
14
ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาเยาวชน Jugendstrafprozessordnung, JStPO), Art. 14 Ausschluss der Öffentlichkeit
(Stand 2018)
15
ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาเยาวชน Jugendstrafprozessordnung, (JStPO) Art 24 Notwendige Verteidigung (Stand
2018)
16
บทบัญญัติคุ้มครองแรงงานเยาวชน Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5 Art. 8 Leichte Arbeiten (Stand 2018)
17
ประมวลกฏหมายอาญาแห่งสมาพันธรัฐสวิส StGB, Art. 187
Sexuelle Handlungen mit Kindern

มีเพศสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนอายุห่างกันไม่เกิน 3 ปี ไม่มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 187 อนุมาตรา
2 (StGB Ar.187, Abs.2))
• มีอิสระในการเลือกนับถือศาสนา18
ตามมาตรา 14 ประมวลกฎหมายแพ่งของสวิสเซอร์แลนด์
ระบุวา่ บุคคลจะบรรลุนติ ภิ าวะเมือ่ มีอายุครบ 18 ปีบริบรู ณ์
ซึง่ หมายถึงภาวะทีบ่ คุ คลมีความสามารถจะใช้สทิ ธิทำ� นิตกิ รรม
ตามกฎหมายได้ดว้ ยตนเอง และไม่อยูภ่ ายใต้อำ� นาจปกครอง
ของบิดามารดาอีกต่อไป
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายครอบครัว ทั้ง 6 ตอนที่น�ำเสนอ
นี้ ผมหวังอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับหลาย ๆ
ครอบครัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือท่านผู้สนใจทุก ๆ
ท่าน เพราะ “ครอบครัว” คือสถาบันพืน้ ฐานทีเ่ ล็กและส�ำคัญ
ที่สุดของสังคม แต่ละครอบครัวมีรูปแบบการด�ำรงชีวติ ต่าง
กัน ตามรูปแบบที่ตนเลือก หากท่านเลือกที่จะมีบุตร สิ่งที่
ส�ำคัญคือการอบรมเลี้ยงดูบุตร พ่อแม่ถือว่าเป็นตัวอย่าง
ของลูก หลาย ๆ เรือ่ งภายในครอบครัวควรทีจ่ ะหารือตกลง
กัน ให้เป็นไปด้วยความสอดคล้องและเหมาะสมกับทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน หรือเรื่องอื่น เช่น
การรับการรักษาพยาบาล ตลอดทั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร เพราะเด็กในวันนีก้ ค็ อื ผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า
หากว่าท่านใดคิดว่า การมีลกู มากแล้วจะยุ่งยาก ไม่สามารถ
แบกรับปัญหาที่ก�ำลังเผชิญอยู่ของครอบครัวได้ หรือก�ำลัง
มีความคิดสับสน ยังหาหนทางแก้ปญ
ั หาไม่พบ... ในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์มีหน่ายงานราชการหรือองค์กรสาธรณะ
ประโยขน์ ในเขตท้องถิ่นที่ท่านพ�ำนักอยู่ สามารถขอรับ
ค�ำแนะน�ำปรึกษา ซึง่ เป็นการให้บริการฟรี เกีย่ วกับเรือ่ งสิทธิ
และหน้าทีข่ องบุคคลภายในครอบครัว เช่น บิดามารดา และ
เด็ก หรือด้านการบรูณการ ปรับตัวเข้ากับสังคมในต่างแดน
ได้เช่นเดียวกัน
18
ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพันธรัฐสวิส ZGB Art 303 Abs.3 ,
Religiöse Erziehung
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ให้มรดก & รับมรดก ภาค 2:

การจัดการและครอบครองทรัพย์สน
ิ ของ
คูส่ มรสกับสัดส่วนในมรดกทีจ
่ ะได้รบ
ั
โดย พัทยา เรือนแก้ว

การจัดการและครอบครองทรัพย์สินของคู่สมรส
ในเยอรมนี มีอยู่ 3 ลักษณะ 1) Zugewinngemeinschaft
หรือ อาจแปลได้ว่า ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินส่วน
ตัวร่วมกัน 2) Gütertrennung หรือ การแยกกันจัดการ
และครอบครองทรัพย์สนิ และ 3) Gütergemeinschaft
การจัดการและครอบครองทรัพย์สินร่วมกัน การ
จัดการและครอบครองทรัพย์สินแบบที่ 1) เป็นรูป
แบบทีเ่ รียกอย่างหนึง่ ว่า gesetzlicher Güterstand คือ
การจัดการครอบครองทรัพย์สินตามกฎหมายที่ใช้
กันทัว่ ไปหากไม่มกี ารท�ำสัญญาคู่สมรส (Ehevertrag)
ทีค่ สู่ มรสตกลงยกเลิกรูปแบบนีเ้ พือ่ ไปเลือกใช้รปู แบบ
อื่นแทน ส�ำหรับรูปแบบที่ 2) และ 3) เป็นรูปแบบที่
คูส่ มรสสามารถตกลงเลือกใช้ได้ แต่ตอ้ งท�ำเป็นสัญญา
คู่สมรส และสิ่งหนึ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ การ
ใช้รปู แบบการจัดการและครอบครองทรัพย์สนิ ไม่ว่า
จะเป็นรูปแบบใด จะมีผลต่อสัดส่วนในมรดกที่จะได้
รับ
ก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าด้วยผลของการจัดการและ
ครอบครองทรัพย์สนิ ต่อสัดส่วนในมรดกทีจ่ ะได้รบั ที่
ขึ้นหัวเรื่องไว้ มาทบทวนท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการและครอบครองทรัพย์สินของคู่สมรสตาม
กฎหมายเยอรมันกัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้างต้น
§ 1931 BGB Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten
§ 1371 BGB Zugewinnausgleich im Todesfall
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1. Gesetzlicher Güterstand หรือ Zugewinngemeinschaft หรือ อาจแปลได้ว่า „ดอกผลทีเ่ กิด
จากทรัพย์สนิ ส่วนตัวร่วมกัน“ กล่าวไว้วา่ ทรัพย์สนิ
ของฝ่ายใด มีอยู่เท่าใด หรืออยู่ภายใต้ช่อื ของฝ่ายใด
ก่อนการสมรส และหากการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น
เป็นไปโดยซื้อหามาด้วยเงินของตนเอง หรือได้รับ
มรดก ของขวัญในระหว่างที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน ก็
จะยังเป็นของฝ่ายนัน้ ต่อไป กฎเดียวกันนีใ้ ช้กับกรณี
หนี้สินด้วย คือคู่สมรสแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบ
ช�ำระหนีส้ นิ ของตนเอง แต่หากกู้เงินจากธนาคารโดย
เซ็นชื่อร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
หนีส้ นิ ดังกล่าวร่วมกัน แต่ ดอกผล ทีเ่ กิดจากทรัพย์สนิ
เหล่านี้ในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ถือว่า เป็น
ทรัพย์สนิ ร่วม เมือ่ การสมรสสิน้ สุดไม่ว่าจะเป็นเพราะ
หย่าร้าง หรือคู่สมรสฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดเสียชีวติ จะต้อง
น�ำ ดอกผล นี้มาแบ่งกัน ที่เรียกกันว่า การปรับ
เปรียบเทียบดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินส่วนตัว
ร่วมกัน (Zugewinnausgleich)
2. Gütertrennung หรือ การแยกกันจัดการ
และครอบครองทรัพย์สนิ ตามหลักนี้ ทั้งสองฝ่าย
ต่างมีสทิ ธิครอบครองและจัดการทรัพย์สนิ ของตนเอง
ได้เพียงผู้เดียว ซึ่งคล้ายกับ Zugewinngemeinschaft

แหล่งข้อมูล
www.das.de/de/rechtsportal/testament-und-erbrecht/gesetzliches-erbrecht/ehepartner-lebensgefaehrte.aspx
de.wikipedia.org/wiki/Pflichtteil_(Deutschland)
www.raklinger.de/gesetzliche_erbfolge.html
www.erbrecht-ratgeber.de/erbrecht/pflichtteil/pflichtteil_kind.html
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แต่สิ่งที่ต่างกันก็คอื เมื่อมีการหย่ากันเกิดขึ้น จะไม่มี
การปรับเปรียบเทียบ คือแบ่ง „ดอกผล“ ของทรัพย์สนิ
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างทีอ่ ยู่ร่วมกัน ฝ่ายใดหาและครอบ
ครองทรัพย์สินมาได้เท่าไรก็จะเป็นของฝ่ายนั้นแต่
เพียงผู้เดียว
3. Gütergemeinschaft หรือ การจัดการและ
ครอบครองทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ร่วมกัน ตามหลักการ
นี้ หมายถึงว่า ทรัพย์สมบัตทิ ั้งของฝ่ายชายและฝ่าย
หญิง ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการสมรส จะถือว่าเป็น
ทรัพย์สมบัตริ ่วมกัน เมือ่ มีการหย่าเกิดขึน้ จะต้องน�ำ
ทรัพย์สนิ ทุกอย่างมาแบ่งกันหมด หลักการนีเ้ ป็นหลัก
การเก่าที่ในการท�ำสัญญาคู่สมรส ทนายมักไม่ค่อย
จะแนะน�ำให้ใช้ เพราะว่า หากฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดต้องการ
ทีจ่ ะขาย หรือให้ หรือจัดการใด ๆ กับสิง่ ของและทรัพย์สนิ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

สัดส่วนในมรดกที่จะได้รับ กรณีที่เจ้ามรดก
(ผู้ตาย) และคู่สมรสใช้ การแยกกันจัดการและ
ครอบครองทรัพย์สนิ Gütertrennung สัดส่วนใน
มรดกที่คู่สมรส และทายาทจะได้ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับ
จ�ำนวนบุตร และญาติ พี่น้อง ที่ยังมีชีวิตอยู่ สัดส่วน
ในการแบ่งมรดกโดยสรุปจะเป็นดังนี้
1. ผู้ตายมีบุตรหนึ่งคน คู่สมรสมีสทิ ธิ์รับมรดก ½
ของกองมรดก บุตรมีสทิ ธิร์ บั มรดก ½ ของกองมรดก

กฎหมายว่าด้วยมรดกของเยอรมันกล่าวว่า ใน
กรณีที่เจ้ามรดกไม่ได้ท�ำพินัยกรรมไว้ ผู้ที่มีสิทธิได้
รับมรดกได้แก่คู่สมรส และทายาทโดยธรรมล�ำดับ
2. ผู้ตายมีบุตร 2 คน คู่สมรสและบุตรมีสิทธิ์รับ
ต่าง ๆ ได้แก่ บุตร (บุตรของบุตร) พ่อแม่ พีน่ ้อง (บุตร
ของพี่น้อง) และญาติ ตามล�ำดับทายาท (ดูบทความ มรดกคนละ ⅓ ของกองมรดก
ของ อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง ในนิตยสารดีฉบับที่ 24/2018)
สัดส่วนในมรดกที่จะได้รับส�ำหรับคู่สมรส (มาตรา
1371 ประมวลกฎหมายแพ่ง §1371 BGB) จะขึ้นอยู่
กับว่ามีบตุ รกีค่ น และตอนทีใ่ ช้ชวี ติ คูอ่ ยูด่ ว้ ยกันใช้การ
จัดการครอบครองทรัพย์สินรูปแบบใด สัดส่วนใน
มรดกที่จะได้รับกรณีเจ้ามรดก (ผู้ตาย) และคู่สมรส
ใช้การจัดการครอบครองทรัพย์สินรูปแบบที่ 1) คือ
Zugewinngemeinschaft คุณอัญชัญ ได้อธิบายไว้แล้ว
ในนิตยสารดีฉบับที่ 24/2018 ดังนัน้ ในทีน่ จี้ งึ จะกล่าว
ถึงเฉพาะในกรณีที่เจ้ามรดก (ผู้ตาย) และคู่สมรสใช้
การจัดการครอบครองทรัพย์สนิ รูปแบบที่ 2) และ 3)
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3. ผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป คู่สมรสมีสิทธิ์
5. ผู้ตายไม่มบี ุตร หลาน เหลน พ่อแม่ก็เสียชีวิต
รับมรดก ¼ ของกองมรดก อีก ¾ ของกองมรดกเป็น แล้ว แต่ยงั มีปยู่ า่ หรือตายายอยู่ กรณีนคี้ สู่ มรสมีสทิ ธิ์
ของบุตรที่ต้องแบ่งไปเท่า ๆ กันตามจ�ำนวนบุตร
รับมรดก ½ ของกองมรดก ปู่ย่าตายายรับ ½ของกอง
มรดก

4. ผู้ตายไม่มบี ุตร ไม่มีหลาน เหลน แต่ยังมีพ่อแม่
6. ผู้ตายไม่มีบุตร ไม่มีทายาทโดยธรรมแต่อย่าง
อยู่ กรณีนี้คู่สมรสมีสทิ ธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก ใด กรณีนี้คู่สมรสมีสิทธิ์รับมรดกทัง้ หมด
พ่อแม่ผ้ตู ายรับ ½ของกองมรดก หากพ่อแม่เสียชีวติ
แล้วก็จะเป็นพี่หรือน้องของผู้ตายที่จะรับ½ ของกอง
มรดก
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สัดส่วนในมรดกที่จะได้รับ กรณีที่เจ้ามรดก
3. ผู้ตายไม่มบี ุตร หลาน เหลน พ่อแม่ก็เสียชีวิต
(ผูต้ าย) และคูส่ มรสใช้ การจัดการและครอบครอง แล้ว แต่ยงั มีปยู่ า่ หรือตายายอยู่ กรณีนคี้ สู่ มรสมีสทิ ธิ์
ทรัพย์สินต่าง ๆ ร่วมกัน Gütergemeinschaft รับมรดก ½ ของกองมรดก ปู่ย่าตายายรับ ½
สัดส่วนในมรดกที่คู่สมรส และทายาทจะได้ในกรณี ของกองมรดก
นีก้ ็ขนึ้ อยู่กับจ�ำนวนบุตร และญาติ พี่น้อง ที่ยังมีชวี ติ
อยู่เช่นกัน สัดส่วนในการแบ่งโดยสรุปจะเป็นดังนี้
1. ผูต้ ายมีบตุ ร หรือหลานจะกีค่ นก็แล้วแต่ คูส่ มรส
มีสทิ ธิจ์ ะได้รบั มรดก ¼ ของกองมรดก อีก ¾ ของกอง
มรดก บุตรหรือหลานแบ่งไปเท่า ๆ กันตามจ�ำนวน
บุตรหรือหลาน
4. ผู้ตายไม่มีบุตร ไม่มีทายาทโดยธรรมแต่อย่าง
ใด กรณีนี้คู่สมรสมีสิทธิ์รับมรดกทัง้ หมด

2. ผู้ตายไม่มบี ุตร ไม่มหี ลาน เหลน แต่ยังมีพ่อแม่
อยู่ กรณีนี้คู่สมรสมีสทิ ธิ์รับมรดก ½ ของกองมรดก
พ่อแม่ผ้ตู ายรับ ½ของกองมรดก หากพ่อแม่เสียชีวติ
แล้วก็จะเป็นพี่หรือน้องของผู้ตายที่จะรับ½ ของกอง
มรดก

อย่างไรก็ตามที่ยกมากล่าวข้างต้นเป็นสัดส่วนใน
มรดกที่จะได้รับในกรณีทั่ว ๆ ไป ในกรณีที่มีเงื่อนไข
ปัจจัยทีซ่ บั ซ้อนอาจต้องหารือทนาย หรือนักกฎหมาย
ฉบับหน้า เรามาคุยกันเกีย่ วกับกฎหมายมรดกของ
ไทยกันนะคะ
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เม้าท์มันๆ พัฒนาภาษาเยอรมัน
อย่างสร้างสรรค์ กับเม้าส์มอยน์
โดย เม้าส์มอยน์

Mausmoin มักจะได้รบั ค�ำถามอยูบ่ อ่ ย ๆ ว่า „เรียนเยอรมัน
ให้เก่งท�ำอย่างไร?“ „ท�ำอย่างไรให้ชอบเรียนเยอรมัน?“
„อยากจะสื่อสารเยอรมันได้เร็วๆ ฝึกอย่างไร?“ ถ้าเพื่อน ๆ
เองก็มคี ำ� ถามแบบนีอ้ ยูใ่ นใจ วันนีเ้ รามาหาค�ำตอบ และค้นหา
วิธีพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน ที่เหมาะกับลักษณะการใช้
ชีวิตของตนเอง แบบง่าย ๆ และสร้างสรรค์ไปพร้อมกันเลย
1. คิดวางแผนอย่างสร้างสรรค์
การที่เราจะชอบและเก่งภาษาเยอรมันได้นั้น อันดับแรก
Mausmoin อยากแนะน�ำให้เพื่อน ๆ ปรับเปลี่ยนทัศนะ
คติที่มีต่อภาษาเยอรมันของตัวเราก่อน ว่าเราเรียน
เยอรมันไปเพื่ออะไร และรู้จักเป้าหมายการเรียน
ภาษาเยอรมันของตัวเอง เพื่อจะได้รู้วิธีที่จะ
ฝึกฝนทักษะภาษาเยอรมันของตนเองให้ถูก
ทางและมีความสุขไปกับการเรียน เหมือนที่
เล่าจื๊อ นักปรัชญาชาวจีนได้กล่าวไว้ว่า
“Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.”
“มีเพียงผู้ที่รู้จักเป้าหมายของตัวเองเท่านั้น
จึงจะพบเส้นทาง”
แน่นอนว่าแต่ละคนต่างมีเหตุผลและเป้าหมาย
ในการเรียนภาษาเยอรมันแตกต่างกันไป บางคน
เรียนเพราะแต่งงานกับชาวเยอรมัน ใช้ชวี ติ ในเยอรมนี
อยากขอสัญชาติเยอรมัน บางคนอยากเรียนต่อ อยากหา
งานท�ำในประเทศเยอรมนี บางคนท�ำงานทีต่ ้องใช้ภาษาเยอรมัน
หรือบางคนเรียนเพราะชอบนักฟุตบอลเยอรมัน หรือหลงใหลประเทศและ
วัฒนธรรมเยอรมันเอามาก ๆ
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Mausmoin ขอช่วยยกตัวอย่าง ขั้น
ตอนการคิดวางแผนแบบสร้างสรรค์
ส�ำหรับการเรียนเยอรมันของเพื่อน ๆ
ว่า เราจะตัง้ เป้าหมายการเรียนเยอรมัน
ของเราอย่างไร เส้นทางในการฝึกฝน
ควรเป็นไปในแนวไหน และประเมินผล
เพื่อพัฒนาต่อไปอย่างไร ตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ตอบค�ำถามตัวเองให้ได้ว่า เราเรียน
เยอรมันเพือ่ อะไร เช่น หนูนาแต่งงาน
กับแฟนชาวเยอรมัน เลยต้องการ
สื่อสารภาษาเยอรมันกับครอบครัว
และคนรอบข้างได้เข้าใจ หนูแฮม
อยากเรียนต่อปริญญาโทที่เยอรมนี
เลยต้องเรียนภาษาเยอรมัน หนูน้อย
อยากจะขอสัญชาติเยอรมัน จึงต้อง
สอบวัดระดับภาษาเยอรมันเพื่อน�ำ
ไปยื่นสมัครขอสัญชาติ
2. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้
เช่น เราอยากสามารถคุยภาษา
เยอรมันแบบง่าย ๆ เกี่ยวกับตัวเอง
และเรื่องใกล้ตัวได้ ภายใน 6 เดือน
หรืออยากพัฒนาภาษาเยอรมันให้ดี

ยิ่งขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น
ถ้าเราเป็นคนทีไ่ ม่ร้จู ะเริม่ ตรงไหน
ภายใน 1 ปี หรือเราอยากสอบเยอรมัน
ไม่มพี นื้ ฐานภาษา ก็สามารถเริม่ ง่าย ๆ
ผ่านระดับ B1 ให้ได้ ภายใน 9 เดือน
โดยการหาคอร์สเรียนเยอรมันที่
อย่าลืมว่า เราแต่ละคนเรียนรู้ช้า
เหมาะสมกับตนเอง เช่น อยากเรียน
เร็วไม่เท่ากัน พื้นฐานความสามารถ
ในห้องเรียนหรือเรียนออนไลน์ อยาก
ไม่เท่ากัน ดังนัน้ จึงไม่ควรเปรียบเทียบ
เรียนแบบกระชับ เข้าใจง่ายกับครูคน
กับคนอืน่ แต่ควรจะเปรียบเทียบกับ
ไทย หรืออยากเข้าเรียนกับเพือ่ นต่าง
ตัวเองในเมื่อวาน พัฒนาให้ดีขึ้น
ชาติ สอนโดยครูเยอรมัน แล้วก็เลือก
เรื่อย ๆ ในแบบของเรา โดยก�ำหนด
คอร์สให้ตรงกับเป้าหมายที่ก�ำหนด
เป้าหมายของตนเองให้ท้าทาย แต่
และลักษณะการเรียนทีเ่ หมาะกับเรา
ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป เมื่อเรามี
เป้าหมายชัดเจน เส้นทางก็จะเปิด 4. เดินหน้าตัง้ ใจเรียนให้เต็มทีแ่ ละประเมิน
ออก และเราจะเริ่มสนุกไปกับการ
ผลตนเอง ระหว่างที่เรียน อย่าลืม
พัฒนาภาษาเยอรมันในแบบของเรา
ประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ ว่า เรา
เอง
พัฒนาเยอรมันได้ดีขึ้นกว่าเดิมแค่
ไหน มีอะไรทีต่ ้องปรับเปลีย่ นเพือ่ ให้
3. หาวิธีเริ่มต้นและฝึกฝนให้เหมาะกับ
เรียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตาม
ตนเอง โดยอันดับแรก เม้าส์มอยน์
ทีต่ งั้ เป้าหมายไว้หรือไม่ เช่น เพิม่ หรือ
ขอแนะน�ำให้ประเมินตัวเองดูว่าเรา
ลดเวลาเรียน ปรับเปลีย่ นสถานทีน่ งั่
เป็นคนเรียนรูอ้ ะไรได้ดว้ ยตนเองพอได้
เรียน หาแบบฝึกหัดเสริมมาท�ำเพิ่ม
หรือไม่ มีพื้นฐานภาษาเยอรมันมา
เป็นต้น
มากน้อยแค่ไหน ชอบเรียนแบบอ่าน
หนังสือด้วยตนเอง หรือชอบเรียน
แบบมีครูช่วยอธิบาย มีวินัยรับผิด
ชอบตนเองได้มากแค่ไหน
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อย่า
ปิดโอกาส
และเส้นทางการ
พัฒนาภาษาเยอรมันของตัวเอง โดยยึด
ติดกับความคิดผิด ๆ ว่า “ฉันไม่เก่ง
ภาษา” “ฉันคงเรียนไม่รอด” “ฉันไม่มี
พรสวรรค์ด้านนี้” Mausmoin ขอฝาก
ค�ำพูดของ อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ นักฟิสกิ ส์
ชาวเยอรมันผู้โด่งดัง ที่เคยกล่าวตอบ
ค�ำถามทีว่ า่ “พรสวรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์
ของคุณได้มาจากฝัง่ คุณพ่อ และพรสวรรค์
ด้านดนตรีมาจากทางฝัง่ คุณแม่รเึ ปล่า”
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ตอบว่า
“Ich habe keine besondere
Begabung, sondern bin nur
leidenschaftlich neugierig.”
“ผมไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษใด ๆ
เพียงแต่ผมแค่อยากรูอ้ ยากเห็นเอา
มาก ๆ เท่านัน้ ”
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เริม่ จากงานอดิเรกทีเ่ ราชอบกันก่อน
ใครชอบดูหนัง ฟังเพลง ดูละคร ดูการ์ตนู
อ่านการ์ตูน อ่านนิยาย วรรณกรรม ก็
ลองหาหนัง เพลง นิยาย การ์ตนู นิทาน
แนวทีช่ อบ ดูน่าสนุก เป็นภาษาเยอรมัน
มาเพิม่ เติมบ้าง เลือกประเภททีเ่ ราชอบ
ฟังได้ชิว ๆ อ่านได้เพลิน ๆ เนื้อเรื่อง
สนุก น่าติดตามในแบบของเรา แล้วเรา
ก็จะมีความสุขกับการได้ใช้ภาษาเยอรมัน
ที่เรียนมากับสิ่งที่ชอบ และจะค่อย ๆ
รักภาษาเยอรมันแบบสร้างสรรค์เหมือน
เป็นตัวอย่างว่า Mausmoin ได้แน่นอน
เราไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี
พรสวรรค์อะไรพิเศษ แต่สำ� คัญ
งานอดิเรกอีกประเภทของหลายคน
อยู่ที่การไม่หยุดที่จะอยากรู้อยากเห็น ก็คอื การท�ำอาหาร อบขนม สร้างสรรค์
อยากเรียนรูภ้ าษา เพือ่ ท�ำเป้าหมายของ เมนูอาหารเครือ่ งดืม่ ให้คนในครอบครัว
เราให้ส�ำเร็จ และพัฒนาไปอีกทีละขั้น ได้ชิมและทาน ก็สามารถน�ำความรู้
ให้ได้
ภาษาเยอรมันเรามาปรับใช้กับการหา
สูตรอาหาร ขนม เครือ่ งดืม่ สไตล์เยอรมัน
2. ลงมือท�ำอย่างสร้างสรรค์
เป็นภาษาเยอรมันดูบ้าง ไม่ว่าจะอ่าน
เมือ่ เรารูจ้ กั เป้าหมายการเรียนภาษา สูตรอาหารจากต�ำรา อินเตอร์เน็ต หรือ
เยอรมันของตัวเอง มีเส้นทางการเรียน จดสูตรจากคุณยายเยอรมัน สนุกไปกับ
อย่างเหมาะสมแล้ว ก็ลงมือตัง้ ใจเรียน การออกไปตามล่าหาซือ้ ส่วนผสมต่าง ๆ
อย่างเต็มทีต่ ามทีต่ งั้ เป้าไว้ แต่การเรียน ในร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้น�ำ
ภาษาเยอรมัน ไม่ได้มีแค่ในต�ำรา ใน ค�ำศัพท์ส่วนประกอบอาหาร เครือ่ งมือ
ห้องเรียนเท่านัน้ เรายังสามารถฝึกฝน การประกอบอาหารทีเ่ คยได้เรียนมาใช้
เยอรมันจากสิง่ รอบตัวแบบสร้างสรรค์ ในชีวิตจริง ค�ำไหนที่ไม่รู้ก็เปิดหาความ
ได้อกี ด้วย มาดูไปพร้อมกับ Mausmoin หมายในพจนานุกรม หรือดูรปู ประกอบ
ว่า เราจะน�ำสิ่งที่เราเรียน มาฝึกใช้ใน ในอินเตอร์เน็ตเพิ่มไปด้วย นอกจากจะ
ชีวิตประจ�ำวันและงานอดิเรกของเรา ได้เพิม่ พูนค�ำศัพท์ใหม่แล้ว ยังได้ฝกึ ออก
อย่างไรได้บ้าง
ไปสือ่ สารกับคนเยอรมัน รูจ้ กั วัฒนธรรม

- การศึกษา -

เยอรมันเพิ่มด้วยว่า คนเยอรมันชอบ
ทานหรือดื่มอะไรกัน ชอบท�ำอะไรทาน
ช่วงไหนเป็นพิเศษ เรียกได้วา่ ทัง้ อิม่ ท้อง
และอิ่มสมองไปพร้อมกันเลย
อีกตัวอย่างของการใช้เวลาว่างที่
พลาดไม่ได้สำ� หรับเพือ่ น ๆ ทีย่ ้ายมาอยู่
เยอรมนี ก็คอื การออกเดินทางท่องเทีย่ ว
เปิดหูเปิดตาในทีใ่ หม่ ๆ แค่ไปเทีย่ วใกล้
ๆ ไปเช้าเย็นกลับ หรือจะจัดทริปเล็ก ๆ
กับครอบครัว เพื่อนฝูง ชมรม ก็สนุก
และได้เรียนรูภ้ าษาเยอรมันแบบสร้างสรรค์
ได้เต็ม ๆ ลองเริ่มจากการนั่งรถเมล์
หรือรถไฟไปเดินเล่นเมืองใกล้ ๆ ฝึก
ความกล้าทีจ่ ะใช้ภาษาเยอรมันตอนซือ้
ตั๋ว อ่านป้ายรถ หาสถานที่ท่องเที่ยว
ถามทาง สัง่ อาหารเครือ่ งดืม่ อ่านประวัติ
ความเป็นมาของสถานที่ท่ีไปเยี่ยมชม
เขียนโปสการ์ดเป็นภาษาเยอรมัน
ส่งให้คนที่เรารัก พูดคุยกับ
เพื่อน ๆ ในทริปเป็นภาษา
เยอรมัน รับรองว่าเพือ่ น ๆ
จะได้เต็มอิม่ ไปกับการเปิด
โลกใหม่ และสนุกกับการ
สื่อสารเยอรมันครบทั้ง
ฟังพูดอ่านเขียนแน่นอน

เยอรมันในชีวติ จริง หวังว่าเพือ่ น ๆ คงจะ
เห็นภาพความสนุกของการใช้ภาษา
เยอรมันอย่างสร้างสรรค์ในชีวติ เพิม่ ขึน้
ทีน่ อกเหนือไปจากการเรียนเยอรมันใน
คอร์สเรียน หรือการใช้ภาษาเยอรมัน
ในที่ท�ำงาน เพียงแค่เราเริ่มคิดอย่าง
สร้างสรรค์ทจี่ ะรักและเรียนภาษาเยอรมัน
เราก็จะท�ำมันได้ดแี ละมีความสุขขึน้ รวม
ไปถึงการลงมือท�ำอย่างสร้างสรรค์ โดย
ตัง้ ใจเรียนและน�ำความรู้ทเี่ รียนมาใช้ใน
ชีวติ ประจ�ำวัน และน�ำภาษาเยอรมันมา
เป็นส่วนหนึ่งของงานอดิเรกที่เราชอบ
แล้วเราก็จะรักภาษาเยอรมันมากขึ้น
เรียนเยอรมันได้เก่งขึน้ และพัฒนาการ
สื่อสารภาษาเยอรมันได้เร็วขึ้นแน่นอน

การเรียนภาษาเป็นการเรียนรู้แบบ
ไม่มที สี่ นิ้ สุด เรียนรู้ได้ตลอดชีวติ ยิง่ เรา
มีความสุขกับมัน เราก็ยิ่งอยากเรียนรู้
สนุกกับภาษาเยอรมันมากขึ้นไปอีก
Mausmoin ฝากข้อคิดสุดท้ายจากค�ำ
กล่าวของโยฮันน์ วอล์ฟกัง ฟอน เกอเทอ
กวีเอกชาวเยอรมัน ไว้ว่า “Erfolg hat 3
Buchstaben: TUN!” “ความส�ำเร็จสะกด
ด้วยค�ำสามค�ำ: ลงมือท�ำ!”
อย่ารอช้า! ลุกขึ้นมาพัฒนาภาษา
เยอรมันอย่างสร้างสรรค์ในแบบของ
ตนเอง และสนุกไปกับการมีภาษา
เยอรมันเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ไปพร้อม
กับ Mausmoin กันนะจ๊ะ

นีเ่ ป็นเพียงน�ำ้ จิม้ ของการ
ใช้เวลาว่างที่ Mausmoin ยก
มาให้เพื่อน ๆ ได้ลองลิ้มรส
ความสนุกจากการใช้ความรูภ้ าษา
รูปและเนื้อหาโดย mausmoin.com เริ่มต้นเยอรมันกับ Mausmoin
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ชี
วิ
ต

กั
บ

การสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ

โอยพอทีมงานดีมาก ให้ตมี ของฉบับธันวาคม
นี้ ว่า D-Kreativ ฉันละค่อนข้างจะมึน เพราะ
คิดเสมอว่า เราเป็นคนไม่มคี วามคิดสร้างสรรค์
คิดยังไงให้สร้างสรรค์ มันยากจริง ยากจัง คิด
แล้ว คิดอีก หาอ่านจากหลายส�ำนักว่า อย่าง
เรา จะเขียนเรื่องอะไรดีให้สร้างสรรค์ ลงทุน
ไปยืมหนังสือจากห้องสมุดมาอ่าน ตั้งหลาย
เล่ม หาไปหามา อ่านไปอ่านมา ก็พอจะคิดได้
ว่า จริง ๆ แล้ว ที่ผ่านมาเราก็ท�ำอะไรหลาย ๆ
อย่าง ที่สร้างสรรค์อยู่นะ คือ จากที่ไม่เคยมี
ก็สร้างให้มี ให้เป็นขึ้นมา ตั้งหลายสิ่ง หลาย
อย่างในชีวิต และชีวิตแต่ก่อนนี้เป็นอย่างไร
เราถึงต้องการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้ชวี ิตนี้ นั่นสิ
ขอย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัยใช้ชีวิตอยู่ใน
กรุงเทพมหานครหลังเรียนจบ ซึ่งชีวิตก็อยู่ใน
โรงพยาบาล อยู่ในหอพักของโรงพยาบาล
บางที ก็ อ อกไปท� ำ งานพิ เ ศษเฝ้ า ไข้ ก็ ใ น
โรงพยาบาลเอกชนอื่น ๆ อีกแหละ นาน ๆ นัด
พบเพื่อน นาน ๆ ที ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับ
เพื่อน ๆ และนาน ๆ ทีก็ไปหาพ่อแม่น้อง ๆ ที่
ต่างจังหวัด ชีวิตช่วงต้นก็เป็นการท�ำงาน เพื่อ
สะสมเงินซะเป็นส่วนใหญ่ เงินทีไ่ ด้กไ็ ม่ค่อยได้
ใช้เอง ส่งเสียเลี้ยงดูสร้างฐานะให้ครอบครัว
ซะเป็นส่วนมาก บางครัง้ รูส้ กึ เป็นทุกข์จากการ
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ให้ ให้ไปก็บ่นไป 10 ปีแรกของการท�ำงาน เพือ่
ครอบครัวโดยแท้ 6 ปีถัดมา เริ่มท�ำงานเพื่อ
ตัวเอง ไม่อยากอยู่หอพักในโรงพยาบาลแล้ว
อยากออกสู่โลกภายนอก ก็ซอื้ คอนโดมิเนียม
ส�ำหรับอยู่คนเดียวในย่านสุขุมวิท เพราะย้าย
มาท�ำงานในโรงพยาบาลเอกชน เงินเดือนมาก
โขอยู่ และซื้อรถคันแรก เริ่มท�ำในสิ่งที่รัก คือ
ให้เวลากับตัวเองหลังเลิกงาน ไปออกก�ำลัง
กาย เล่นกีฬาที่ตัวเองรัก และเรียนต่อระดับ
ปริ ญ ญาโท ชี วิ ต ช่ ว งนี้ จึ ง มี อ ยู ่ ส ามที่ คื อ
โรงพยาบาล สปอร์ตคลับ และสถาบันย่าน
ถนนเสรีไทย พอเรียนจบ ก็สอบไปเป็นพยาบาล
ในอเมริกาได้ แต่ภาษาอังกฤษยังอ่อนแอ การ
ตัดสินใจครัง้ ใหญ่จงึ เกิดขึน้ นัน่ คือลาออกจาก
งาน ขายทุกอย่างที่มี และบินไปเรียนภาษา
อังกฤษ และคอร์สดูแลผู้สูงอายุ ที่เมือง
ไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ 3 เดือนเรียน
จบ ได้งานเป็นผู้ช่วยพยาบาลในบ้านพักคน
ชรา ท�ำงานอยู่เกือบสองปี เพราะสอบภาษา
อังกฤษไม่ผา่ นตามเกณฑ์ ส�ำหรับอาชีพพยาบาล
ในอเมริกา แต่โชคดีทกี่ ามเทพแผลงศรรัก กับ
หนุ่มสวิส และนี่คือที่มา ของการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ให้ชีวิต ที่นอกเหนือจากการท�ำงาน
ท�ำงาน และท�ำงาน เพื่อเงิน เงิน และเงิน บวก
ประสบการณ์ชวี ิตในต่างแดน

- ทั่วไป -

สิ่งใหม่ในชีวิตที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ คือ ชีวิตแม่บ้าน ที่ไม่
ต้องท�ำงานหาเงิน สิ่งใหม่อื่น ๆ จึงเกิดตามมา ตามประสา
คนเคยท�ำงาน อยู่นิ่ง ๆ ไม่ได้ เริ่มด้วย งานจิตอาสาที่บ้าน
พักคนชราแถวบ้าน ต่อด้วยงานจิตอาสาในสมาคมหญิงไทย
เพื่อหญิงไทย และนี่คือที่ ๆ ได้รู้จักพี่ ๆ ที่ศึกษาและปฏิบัติ
ตนแนวพุทธ ซึง่ ตัวเองสนใจมาตัง้ แต่สมัยท�ำงาน เพราะรู้สกึ
ว่าตัวเองมีความทุกข์ ที่ต้องท�ำงานมาก เพื่อครอบครัว และ
เมื่อเทียบกับเพื่อน ๆ ท�ำไมมีแต่ตัวเองที่ต้องท�ำแบบนี้ การ
ช่วยให้ตวั เองรู้สกึ ดีขนึ้ คือการอ่านหนังสือธรรมะ ทุกรูปแบบ
รวมทั้งธรรมจากนิกายเซน ก็ท�ำให้จิตใจสบายขึ้นเป็นครั้ง
คราว แต่เมื่อได้มาปฏิบัติเพราะมีเวลามากพอ จึงได้เรียนรู้
ว่า ชีวิตนี้จะมีแต่ความทุกข์ ถ้าไม่รู้จักปล่อยวาง และเรียนรู้
ที่จะอยู่กับปัจจุบัน กับลมหายใจ กับการมีชีวิตที่เรียบง่าย
ไม่สะสม แสวงหาความมั่งคั่งทางวัตถุ แต่ศึกษาปฏิบัติ เพื่อ
ความสุขจากภายใน ท�ำดีอย่างไม่ต้องมีเงื่อนไข เตรียมตัว
ตายตั้งแต่บัดนี้ เพื่อเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปจริง ๆ จะ
ได้ไม่ทุรนทุราย และคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิด และก�ำลังท�ำอย่าง
สร้างสรรค์ข้นึ มานี้ มาถูกทางแล้ว...
ฉันว่า ชีวิตเรานั้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
เพือ่ ความดีกว่า ไม่ทางใด ก็ทางหนึง่ แล้วแต่ชวี ติ ใคร จะมอง
เห็นว่าสิ่งไหน จะดีกับชีวิตของตัวเอง ส�ำหรับฉันนัน้ สิ่งใหม่
ที่สร้างสรรค์ คือ ความเบาสบายในวันที่มีชีวิตอยู่ และการ
รอวันที่จะจากไป แบบไม่ต้องกลับมาใหม่ จะเป็นไปได้แค่
ไหน คงไม่มใี ครรู้.....
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Mittelstand
ความลับความเข้มแข็ง
ของประเทศเยอรมนี
โดย พ่อบ้านเยอรมัน

ประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่ถอื ว่าเป็นประเทศที่มี
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะเคย
เป็นประเทศที่แพ้สงคราม เคยประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ
หลายครัง้ แต่ทกุ ครัง้ ประเทศเยอรมนีกส็ ามารถกลับมาเป็น
ประเทศทีม่ คี วามเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้เหมือนเดิม จนพ่อ
บ้านเชือ่ ว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่า “เยอรมนีทำ� ได้อย่างไร?”
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วันนีเ้ รามารู้จักความลับที่ส�ำคัญอันหนึ่งที่ท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีรุ่งเรืองกันเลยดีกว่า นั่นก็คอื Mittelstand
หรือ “SME” (Small and Medium Enterprise) ซึ่งก็คือ กิจการขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางนั่นเอง ที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็น
ปัจจัยหลักที่ท�ำให้เศรษฐกิจของเยอรมนีเข้มแข็ง เพราะจากจ�ำนวนกิจการต่าง ๆ ทั้งประเทศที่มจี �ำนวนกว่า 3 ล้านกิจการ
99% จะเป็นกิจการ SME และยิ่งไปกว่านั้น SME ของเยอรมนีหลายแห่งยังเป็นผู้น�ำทางนวัตกรรม และผู้น�ำในตลาด
อุตสาหกรรมอีกด้วย เรามาดูกนั ดีกว่าครับว่า SME ของเยอรมนีนนั้ มีเคล็ดลับอย่างไรทีท่ ำ� ให้สามารถก้าวขึน้ สู่ความส�ำเร็จ
ได้อย่างในปัจจุบัน

มีแผนระยะยาว

SME ในเยอรมนีก็จะคล้ายกับ SME ในหลาย ๆ
ประเทศ คือ เกือบ 100 % จะเป็นกิจการของ
ครอบครัว แต่มีรูปแบบ และระบอบการบริหาร
ชัดเจน ทายาทจะท�ำงานร่วมไปกับมืออาชีพอย่าง
ใกล้ชดิ มีการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งอย่างมี
ระบบ และมีแผนระยะยาวอย่างน้อย 10 ปีข้นึ ไป

ก่อหนี้ให้น้อยที่สุดและ
ไม่สร้างหนี้เกินตัว
เรือ่ งนีอ้ าจถือว่าเป็นนิสยั ของคนเยอรมันก็ได้ที่
ไม่ชอบสร้างหนี้แม้กระทั่งไม่ใช้บัตรเครดิตถ้าไม่
จ�ำเป็น และนิสัยนี้ก็ติดมาถึง SME ของเยอรมนี
ด้วย SME จะพยายามใช้เงินทุนส่วนตัวให้มากทีส่ ดุ
ไม่เน้นการเติบโตอย่างรวดเร็ว ที่อาจท�ำให้บริษัท
สะดุดและเกิดปัญหาได้ ดังนั้น SME ของเยอรมนี
จึงมีหนี้น้อยมาก
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มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์

SME ของเยอรมนีจะมุ่งเน้นขาย
นวัตกรรม และสร้างสินค้าใหม่ ๆ จน
ได้รบั การยอมรับว่าสินค้าของเยอรมนี
นั้นมีคุณภาพสูงมาก แต่การที่จะก้าว
ไปสู่ “คุณภาพสูง” นัน้ ไม่งา่ ยเลย เพราะ
SME จะต้องลงทุนในการผลิตสินค้า
ด้วยการทุม่ งบวิจยั และพัฒนาเป็นจ�ำนวน
มาก เพื่อผลิตสินค้าให้แตกต่างจาก
สินค้าของคู่แข่งอยู่เสมอ

สร้างคนอย่างเป็นระบบ

การจ้างงานของ SME เยอรมันมักจะ
เป็นการจ้างงานตลอดชีวิต ซึ่งจะให้
ความส�ำคัญกับคนท�ำงานเหมือนกับ
เป็นคนในครอบครัว และด้วยการที่
บริษัทไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงหรือเมือง
ขนาดใหญ่ จึงยากที่จะหาพนักงานที่มี
คุณภาพสูง ดังนัน้ SME จึงปรับกลยุทธ์
เน้นการจ้างงานคนท้องถิ่นและใช้รูป
แบบการเรียนสายวิชาชีพ (Ausbildung
ซึง่ เป็นการเรียนในโรงเรียนอาชีวะควบ
ไปกับการฝึกงานในสถานประกอบ)
สร้างคนงานที่มีคุณภาพที่ตรงตามที่
SME ต้องการ
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การท�ำงานร่วมมือกับภาครัฐอย่าง
เป็นระบบ
ภาครัฐและ SME จะท�ำงานร่วมกันอย่าง
บูรณาการ เมื่อ SME ที่เป็นก�ำลังหลักของชาติ
ประสบความส�ำเร็จ ภาครัฐก็จะประสบความ
ส�ำเร็จไปด้วย ดังนั้นภาครัฐเยอรมันจึงให้การ
สนับสนุนหลายประการตัง้ แต่จดั ฝึกอบรมให้ความรู้
สนับสนุนการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมของ
SME พร้อมทัง้ ออกกฏหมาย และช่วยในการเจรจา
เพื่อให้ SME สามารถส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่าย
ยังต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

การด�ำเนินธุรกิจรูปแบบนี้นับว่าประสบความส�ำเร็จเป็นที่ยอมรับ จนมีบริษัทและหน่วยงานภาครัฐจากประเทศอื่น ๆ
เข้ามาดูงานและศึกษาวิธีการท�ำงานของ SME เยอรมัน พ่อบ้านหวังว่าเรื่องราวนี้น่าจะเป็นแนวคิดดี ๆ ที่นักอ่านทุกท่าน
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานหรือในการท�ำธุรกิจ และก็ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุขมาก ๆ ในวันคริสต์มาส
และวันปีใหม่นะครับ
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” ออกเสียง “อะฮ่า” พี่ต้อมคิดว่า หลายคนเคยเปล่งค�ำนี้
ออกมาอย่างแน่นอน และมักจะเปล่ง “AHA” ในขณะที่เรามี
ความคิดแบบ “ปิ๊งแว้ป” อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อเรากดสลับสวิทซ์
จากการใช้วงจรสมองส่วนคิดเอาเรื่อง (สาระ) ไปสู่วงจรสมอง
ส่วนคิดเอาเล่น (ไร้สาระ) และการคิดเอาเล่นนีเ้ อง ท�ำให้เกิดการ
คิดอย่างสร้างสรรค์ข้นึ มาอย่าง “ปิ๊งแว้ป” เลยค่ะ
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ปรากฎการณ์ “ยูเรก้า-โมเมนต์” (EUREKA Moment)
พี่ต้อมขอเล่าที่มาอย่างย่อ ๆ ของปรากฎการณ์ “ยูเรก้า
โมเมนต์” นะคะ “EUREKA” เป็นภาษากรีกแปลว่า “ฉันค้น
พบแล้ว” เป็นเรื่องเล่าที่รู้จักกันแพร่หลายที่สุดเกี่ยวกับ
อาร์คมิ ดิ สี อาร์คมี ดี สี (Archimedes) เป็นนักปราชญ์ชาวกรีก
ที่โลกจดจ�ำ เขาเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์ นักดาราศาสตร์
นักฟิสิกส์ และวิศวกร ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน
บรรดานักวิทยาศาสตร์ชนั้ น�ำในสมัยคลาสิก เขาเป็นผู้ค้นพบ
กลวิธีในการหาปริมาตรของวัตถุท่มี ีรูปร่างต่าง ๆ ... เรื่อง
มีอยู่ว่า ในสมัยพระเจ้าเฮียโรที่ 2 (King Hiero II) พระองค์
ทรงขอให้อาร์คิมิดีสช่วยตรวจสอบว่า มีการฉ้อโกงในการ
สร้างมงกุฎทองค�ำบริสทุ ธิข์ องพระองค์หรือไม่ อาร์คมิ ดิ สี ใช้
เวลาครุน่ คิดอยูห่ ลายวันก็ยงั คิดไม่ออก อยูม่ าวันหนึง่ ในขณะ
ที่เขาก�ำลังหย่อนตัวลงในอ่างอาบน�้ำ เขาก็สังเกตเห็นว่า
ระดับน�้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นจนล้นอ่าง และทันใดนั้นเองเขาก็
เกิดความคิดแว้บขึน้ มาว่า (นึกภาพอาร์คมี ดี สี ดีดนิว้ ดังเป๊าะนะ
คะ) วิธกี ารนีน้ า่ จะน�ำไปใช้ในการหาปริมาตรของมงกุฎทองค�ำ

ได้ เขาคิดว่า เมื่อเอามงกุฎจุ่มลงไปในน�ำ้ ปริมาตรของน�ำ้ ที่
ล้นออกมาย่อมเท่ากับปริมาตรของมงกุฎนั่นเอง เมื่อน�ำ
ปริมาตรมาหารด้วยมวลของมงกุฎ ก็สามารถหาค่าความ
หนาแน่นของมงกุฎได้ และถ้ามีการผสมโลหะอื่น ๆ เข้าไป
ค่าความหนาแน่นนี้จะต�่ำกว่าค่าความหนาแน่นของทองค�ำ
ด้วยความตืน่ เต้นจากการค้นพบอาร์คมิ ดิ สี วิง่ ออกไปยังท้อง
ถนนทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้า แล้วร้องตะโกนว่า „ยูเรก้า!“
(แปลว่า ฉันค้นพบแล้ว!)
หลังจากนัน้ ก็มกี ารตรวจสอบมงกุฎทอง อาร์คมี ดี สี พิสจู น์
ได้ว่า มีการผสมเงินเข้าไปในมงกุฎทองจริง พีต่ ้อมคงไม่ต้อง
เล่าต่อจนจบนะคะว่า เกิดอะไรขึน้ กับช่างท�ำมงกุฎขีโ้ กงคนนัน้
ปรากฎการณ์ ”ยูเรก้า-โมเมนต์” (EUREKA Moment) ที่
เล่ามานี้ ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า การเกิดประกายไฟใน
สมอง (ปิ๊งแว้ป) บางครั้งเรียกว่า ประสบการณ์อะฮ่า (Aha
experience) หรือ อะฮ่า! โมเมนต์ (Aha! Moment) นี่แหละ
ค่ะ เป็นประสบการณ์ท่เี ราควรจะมีทุกวัน เพื่อให้สมองหาย
ล้าและมีความสุขทุกวัน
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“AHA – คิดออกแล้ว”
นักภาษาศาสตร์จติ วิทยาชาวเยอรมันชือ่ คาร์ล บือห์เลอร์
(Karl Bühler) ได้ศกึ ษาจากประสบการณ์และสังเกตพฤติกรรม
ของคนหลาย ๆ กลุ่ม เขาพบว่า เมื่อใดก็ตามที่คนเปล่งค�ำ
ว่า „AHA“ ออกมาอย่างฉับพลัน แสดงให้รู้ว่า คน ๆ นั้นได้
พบทางแก้ปัญหาแล้ว (คิดออกแล้ว) สามารถด�ำเนินการได้
มีผลลัพธ์ที่พงึ พอใจ และสร้างความมั่นใจให้ตนเอง คาร์ล
เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า „AHA-Erlebnis“ อ่านทับศัพท์ว่า
“อะฮ่า-แอร์เลบนิส” น่าจะเทียบกับภาษาไทยได้วา่ “อ๋อ- คิด
ออกแล้ว อ๋อ-รู้แล้ว อ๋อ-เข้าใจแล้ว หรือ อ๋อ-นึกได้แล้ว”
พี่ต้อมมีเรื่องเล่าสู่กันค่ะ ... เมื่อเดือนตุลาคมปี 2560
พี่ต้อมไปสอนภาษาเยอรมันให้แก่ผู้ประกอบอาชีพนวดไทย
ในวันทีล่ าจากกัน ลูกศิษย์คนหนึง่ ได้ให้พริกขีห้ นู 1 ต้น พีต่ อ้ มรู้
สึกตืน่ เต้นค่ะ เพราะว่าเป็นครัง้ แรกทีล่ กู ศิษย์ให้ต้นพริกแทน
ช่อดอกไม้ เมื่อกลับมาบ้าน ก็ดูแลต้นพริกเป็นอย่าง
ดี พี่ต้อมนั่งดูความน่ารักของพริกเม็ดจิ๋วสีแดงแจ๋อยู่ทุก ๆ
วัน จนพริกจวนจะแห้งคาต้น ในตอนนัน้ คิดไม่ออกว่า จะ
ท�ำอย่างไรกับพริกเม็ดจิ๋ว ๆ เหล่านัน้ ดี ก็เลยเด็ดพริกจิ๋วใส่
ขวดไว้ก่อน
ปี 2561 พี่ต้อมมีอารมณ์แบบว่า อยากเห็นต้นพริกน่ารัก
อีก AHA-คิดออกแล้ว ก็ด�ำเนินการปลูกพริกสิคะ ไม่นาน
นักต้นพริกก็งอกขึน้ มาอย่างน่ารัก ตัง้ ห้าสิบกว่าต้น ออกดอก
สีขาวน่ารักเชียวค่ะ ถือว่าได้ผลดี แล้วก็เริ่มแจกต้นพริกค่ะ
แจกทั้งคนไทย ทั้งฝรั่งเลยค่ะ เหลือไว้ท่บี ้านอีก 15 ต้น พริก
แด้งแดง ง้ามงาม ต่อมาก็เจอค�ำถามให้ขบคิดเหมือนปีก่อน
อีกแล้วว่า จะท�ำอย่างไรกับพริกเม็ดจิ๋วดีหนอ ...และแล้วพี่
ต้อมเปล่งค�ำว่า AHA-คิดออกแล้ว (เปล่งแบบฉับพลันอีก
ครั้ง) ท�ำ “พริกขี้หนูแช่นำ�้ มันมะกอก” ดีกว่า ว่าแล้ว ก็คิด
สร้างสรรค์ออกแบบขวดและวิธีบรรจุ ผลงานออกมาตาม
รูปภาพค่ะ ปีน้มี ีของขวัญให้เพื่อน ๆ ในเทศกาลคริสต์มาส
และวันขึ้นปีใหม่แล้วค่ะ
พี่ต้อมคิดว่า การสร้างสรรค์คือ ทุกสิ่งที่เราท�ำอย่าง
สร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้จำ� กัดเฉพาะสาขาหรือ
พื้นที่ แต่มันจะอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งที่เราจะท�ำ ซึ่งอาจจะเป็น
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ไปตามกติกาทีถ่ กู ตัง้ ขึน้ มา จากแรงบันดาลใจ หรือด้วยความ
สนุกสนาน คุณควรตอบค�ำถามของตัวเองให้ได้ว่า สิง่ ทีค่ ณ
ุ
จะท�ำหรือก�ำลังท�ำอยู่นั้นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
คุณ แล้วคุณจะจัดการ ”อย่างไร (wie)” และคุณกล้า (Mut)
ที่จะสร้างสรรค์ส่งิ ที่แตกต่าง เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ
หรือไม่ และสามารถน�ำไปต่อยอดท�ำอะไรได้อกี บ้าง
เชื่อไหมว่า เราเปล่งค�ำว่า AHA ได้ทุกวัน
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ทุกคนมีพลังแห่งการสร้างสรรค์อยู่ในตัว ขึน้ อยู่กบั ว่า เรา
กล้าแสดงออกมามากน้อยเพียงใด ขอเปรียบการคิดสร้างสรรค์
เป็นเหมือนดั่งการเรียนภาษาต่างประเทศ ซึ่งเราควรเรียนรู้
ค�ำศัพท์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ น�ำค�ำศัพท์ต่าง ๆ ไปใช้สร้างเป็น
ประโยค ยิ่งรู้ค�ำศัพท์มาก เราก็จะมีความมั่นใจในการพูด
ภาษาต่างประเทศมากขึ้น อยากจะบอกว่า “ขยันคิด ขยัน
ท�ำ ก็จะมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น”
การคิดสร้างสรรค์ที่เห็นอย่างชัดเจนในชีวิตประจ�ำวันก็
คือ เรือ่ งอาหารการกิน แม่บา้ นไทยในต่างแดนคิดสร้างสรรค์
อาหารการกินทุกวัน เอาโน่นมาผสมนี่ เอานีไ่ ปผสมนัน่ ออก
มาเป็นเมนูในแต่ละวัน ทุก ๆ วัน แล้วภายในหนึง่ สัปดาห์ คิด
ได้กี่เมนู เราเก่งเรื่องการดัดแปลงอาหาร ให้เกิดเมนูใหม่ ๆ
...ออเจ้าช่างเก่งแท้

พี่ต้อมรู้จักคุณจันทิรา คือห์เน่ ชื่อเล่นว่า น้องหมวย เธอ
ชอบท�ำขนมทุกประเภท เธอเริ่มจากการคิดสร้างสรรค์ใน
การท�ำขนมให้ลูก ๆ กินนี่แหละค่ะ ขนมฝีมือน้องหมวยมี
ลักษณะพิเศษคือ เป็นขนมชิ้นเล็ก ๆ ดูจุ๋มจิ๋มน่ารัก ใครเห็น
ก็อยากชิม ช่วงแรก ๆ น้องหมวยก็ฝกึ ท�ำขนมให้คนในครอบครัว
กิน ต่อมาก็ทำ� เป็นของขวัญให้เพือ่ น ๆ เนือ่ งในโอกาสพิเศษ ๆ
ปัจจุบนั นีข้ ยายความคิดสร้างสรรค์โดยรับท�ำขนมตามสัง่ ใน
โอกาสต่าง ๆ เท่าที่ตนจะท�ำได้ ขนมของน้องหมวยเป็นขนม
ทีผ่ ลิตจากความคิดสร้างสรรค์ ... คนท�ำสนุก คนกินก็อร่อยค่ะ
การสร้างสรรค์สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของตัว
เราในวัยเด็ก
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะทีม่ อี ยูใ่ นตัวเราทุกคน ติดตัว
มาตั้งแต่เกิดเพื่อรอการบ่มเพาะและดูแลให้งอกงาม แต่น่า
เสียดายทีค่ นจ�ำนวนมากเข้าใจผิดเกีย่ วกับความคิดสร้างสรรค์
ว่า เป็นเรื่องของ “พรสวรรค์” ที่มีอยู่ในคนบางคนเท่านั้น
และความเข้าใจผิดนีก้ ลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนา ฝึกฝน
ความคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็กและเยาวชน ประสิทธิภาพ
ความคิดสร้างสรรค์ของผูใ้ หญ่ในวันนีก้ ส็ บื เนือ่ งมาจากความ
สามารถในการคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็กนั่นเอง
พี่ต้อมวาดรูปมานานกว่า 24 ปีแล้ว ไม่ได้วาดอย่างเดียว
นะคะ แต่กล้าน�ำรูปที่ตัวเองวาดออกแสดงนิทรรศการด้วย
ปัจจุบันก็ผลิตผลงานจากการวาดรูปออกมาเรื่อย ๆ เกิด
ปรากฎการณ์ AHA-Erlebnis กับตัวเองบ่อยมาก แทบทุกวัน
เลยค่ะ
บ่อยครัง้ ที่หวนคิดถึงช่วงเวลาที่เรียนอยู่ชนั้ ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงานภาพวาดของพี่ต้อมไม่เคย
ประทับใจครูสอนวาดเขียนเลย ครูบอกให้วาดเหมือนตัวอย่าง
พี่ต้อมก็วาดไม่เหมือนสักที วาดรูปอะไรก็มีรายละเอียด
งอกเงย ครูเคยบอกว่า เรียนวิชาวาดเขียนนะ ไม่ใช่ให้วาด
รูป ตอนนัน้ ไม่ร้เู ลยว่า วาดเขียนต่างกับวาดรูป (AHAไม่ออก)
พีต่ อ้ มโชคดีทคี่ ณ
ุ พ่อและคุณแม่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
ของลูก ๆ มาตลอด ให้อิสระในการคิดสร้างสรรค์ 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
ตอนนัน้ พีต่ ้อมคิดอยู่อย่างเดียวว่า พ่อกับแม่เก่งกว่าครูสอน
วาดเขียนซะอีก เพราะครูไม่เคย AHA ในผลงานของเราสัก
นิด ก็ครูมีหน้าที่สอนวาดเขียน (Zeichnung) แต่เราวาดรูป
(Malerei) ครูจึง AHA ไม่ออก ครูไม่ผิด เราก็ไม่ผดิ ... การ
วาดเขียนกับการวาดรูปถ้าจะให้ต่างกัน ก็ต่างกัน ถ้าจะให้
เหมือนกัน ก็เหมือนกันได้ แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน
พี่ต้อมเชื่อว่า ประสบการณ์ที่ได้รับในวัยเด็กสะท้อนให้
เห็นถึงพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเราจริง ๆ ค่ะ

การคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนชีวิตของคุณได้
การสร้างสรรค์เป็นสิทธิทเี่ รามีมาแต่กำ� เนิด การสร้างสรรค์
มิใช่เป็นเพียงเรื่องของ “ศิลปิน” เท่านั้น แต่รวมเรื่องต่าง ๆ
ในชีวิตประจ�ำวันที่ทุกคนสามารถท�ำได้ในหลากรูปแบบ
เมื่อเดือนตุลาคม 2561 รายการทีวีเยอรมัน Höhle der
Löwen ซึ่งเป็นรายการค้นหาไอเดียใหม่ ๆทางธุรกิจของผู้
ประกอบการ เพื่อระดมทุนเพิ่มจากนักลงทุน รายการดัง
กล่าวได้เชิญคุณกนกพร โฮลทช์ หรือ ปุ๊ก วัย 37 ปี เจ้าของ
บริษัท PookSpaFoods GmbH ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายมะพร้าว
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อบกรอบแบรนด์ POOK คุณปุ๊กได้น�ำเสนอไอเดียของเธอ
อย่างสร้างสรรค์ จึงชนะใจนักลงทุน 4 ใน 5 คน และในทีส่ ดุ
เธอเลือกรับข้อเสนอจากนักลงทุนชื่อดังหนึ่งในนั้นเพื่อร่วม
ขยายธุรกิจมะพร้าวอบกรอบแบรนด์ POOK
คุณปุ๊กมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความกล้าท�ำในสิ่งที่
ตนคิด “ความกล้า” นี่เองที่ท�ำให้ความคิดสร้างสรรค์ของ
คุณปุ๊กเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ ... อยากรู้จังเลยว่า ในแต่ละ
วันคุณปุ๊กมี AHA-บ่อยแค่ไหน
(ติดตามผลงานคุณปุ๊กได้ท่ี www.pookspafoods.com)
มาดักจับความคิดสร้างสรรค์กันเถอะ
ความคิดสร้างสรรค์แม้จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่มันมี
ที่อยู่ในสมองของเราจริง ๆ วงจรของความคิดสร้างสรรค์
หรือที่เรียกว่า “วงจรคิดเอาเล่น” มีจริงค่ะ เราก็เคยพูดอยู่
บ่อย ๆ ว่า “คิดเล่น ๆ นะ” เมื่อคิดเล่น ๆ ได้ ก็ลองน�ำความ
คิดนั้น ๆ มาท�ำให้เห็นเป็นรูปธรรม เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ก่อน
ก็ได้ แล้วดักจับความคิดสร้างสรรค์นนั้ มาท�ำให้เห็นเป็นรูป
ธรรมด้วยนะคะ หากคิดเล่น ๆ คิดเยอะ คิดแยะ แล้วไม่ท�ำ
อะไรเลย อาจจะก็จะกลายเป็น “คิดฟุ้งซ่าน” ไม่เอานะคะ
นีก่ ใ็ กล้วนั ปีใหม่เข้ามาทุกที ใครทีก่ ำ� ลังคิดเล่น ๆ ว่าอยาก
จะท�ำอะไรในปีใหม่ ก็ขอให้ลงมือท�ำเถอะค่ะ ติ๊กต๊อก ๆ ....
AHA เมื่อใด ก็น�ำมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ

อ้างอิง
• medium.com/@worapongtearneuki
• smartleadercoaching.blogspot.com/2015/05/aha-moment-eureka-moment-moment-of.html
• educalingo.com/de/dic-de/aha-erlebnis
• fundsplitter.com/2018/08/27/karl-buehler-der-grosse-meckesheimer-philosoph-und-sprachwissenschaftler/

- สุขภาพ -

ท่าบริหารแก้ปวดหลัง
โดย พษมลวรรณ

“การโหนบาร์และงอเข่าโดยมีทพี่ ยุง
เท้า และเท้าสัมผัสพื้นจะช่วยยืดหลังที่
คดและโค้งให้เหยียดตรงขึ้นได้ แต่ถ้า
โหนบาร์แบบเท้าลอยพื้นอาจจะหนัก
เกินไปในช่วงเริ่มต้น”
ส�ำหรับคนทีน่ งั่ ท�ำงานอยู่ในท่าเดียว
ตลอดโดยไม่ขยับตัว หรือขับรถนานอาจ
มีอาการปวดหลังจนทุกข์ทรมาน ครั้น
จะกินยาแก้ปวดหรือยาคลายเส้นบ่อย ๆ
อาจท�ำให้กระเพาะเป็นแผล และหาก
ร้ายแรงอาจท�ำร้ายไตถึงขั้นฟอกไต ใน
ฉบับนี้เราจึงมีท่าบริหารยืดหลังจาก
นพ. กรกฏ พานิ ช ศั ล ยแพทย์
ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝาก
คุณผู้อ่านค่ะ
การทีก่ ล้ามเนือ้ หลังขาดความยืดหยุน่
ก็เพราะเนื้อเยื่อมีการเกร็งตัว อันเนื่อง
มาจากการท�ำงานทัง้ วันหรือนัง่ หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ทั้งวันโดยไม่รู้ตัว เมื่อท�ำ
ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีกว่าจะรู้ตัว
กระดูกสันหลังก็คดและเอียงเสียแล้ว
หากคุณไม่อยากเสี่ยงต่อการมีกระดูก
สันหลังคด ขอแนะน�ำท่าบริหารดังนี้

ท่ายืดหลัง ท่า
ที่ 1 ให้โหนบาร์
แล้ ว ย่ อ เข่ า ลง
(ภาพที่ 1) เท้าแตะ
พื้น หรือใช้เก้าอี้
เตี้ยรองเท้า (ดัง
ในภาพ) เพื่อยืด
แกนล�ำตัว แล้วทิง้
น�้ำหนักตัวลงมา
ที่เท้าทั้งสองข้าง
จะท�ำให้ตงึ ทัง้ แผ่น
หลัง ช่วยให้แผ่น
หลังทีค่ ดเอียงยืด
ออก ช่วยคลาย
อาการปวดหลัง

ท่ายืดหลัง ท่า
ที่ 2 ถ้าไม่มรี าวให้
โหน ให้ยืดตัวโดย
ยกมือขึ้น (ภาพที่
2) หายใจเข้าออก
ช้า ๆ ขณะยืดตัว
ท่ายืดหลัง ท่า
ที่ 3 เป็นท่าโหน
บาร์แล้วเท้าลอย
จากพืน้ ซึง่ จะเหมาะ
ส�ำหรับผู้ที่ปฎิบัติ
มานานแล้ว (ยังไม่
เหมาะส�ำหรับผูฝ้ กึ
ปฏิบตั ใิ หม่ เพราะ
จะท�ำให้มีอาการ
ปวดหัวไหล่ได้)

ข้อแนะน�ำ: ปัญหาปวดหลังในคนท�ำงานส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ขยับตัว ท�ำให้
กล้ามเนื้อตึง เช่น นั่งท�ำงานนาน ขับรถนาน ท�ำให้ปวดหลัง บ่าและคอ จึงควร
ขยับตัวทุก 15 หรือ 30 นาที ส�ำหรับคนที่ท�ำงานออฟฟิศต้องหาเวลาขยับตัว เช่น
เดินเข้าห้องน�้ำบ่อย ๆ หรือลุกขึ้นมายืดกับโต๊ะ ฝึกให้เป็นนิสัย ส่วนผู้ท่ตี ้องขับรถ
นาน ในช่วงรถติดให้เข้าเบรกมือ แล้วเอนเบาะ เหยียดไปด้านหลัง (บิดขี้เกียจ)
จะช่วยลดปัญหาอาการปวดเมื่อยจากการขับรถหรือปัญหาออฟฟิศซินโดรม
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เลีย้ งลูกให้มคี วามคิดสร้างสรรค์
ในแบบฉบับของตนเอง
โดย โยทะกา

ฉบับนี้นติ ยสารดีตั้งชื่อว่า Creative โยทะกาก็เลยต้องคิดหาเรื่องที่
(คิดว่า) มันสร้างสรรค์มาเขียน ทีน่ กึ ได้คอื เลีย้ งลูกอย่างสร้างสรรค์
แต่ควรเลี้ยงอย่างไรล่ะจึงจะเรียกว่าสร้างสรรค์ ลองไปถามความ
คิดเห็นของพ่อ-ลูกว่า ค�ำว่า เลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์คือเลี้ยง
อย่างไร? คนพ่อเขาว่า “ง่ายมาก..สอนลูกให้ด่มื เบียร์ไง ลูกจะได้
ดื่มเป็น ไม่โดนเพื่อนมอมเบียร์” ส่วนคนลูกบอกว่า “ให้ลูกใช้
ไอแพดแบบ non-stopไงแม่..ลูกชอบแน่นอน” สรุปว่าไม่ควรไปถาม
ทั้งพ่อและลูก เพราะมีความคิดสร้างสรรค์มากเกินพอด้วยกันทั้งคู่
ส�ำหรับแม่ ๆ ทีพ่ กต�ำราเลีย้ งลูกหรือเป็นสาวก
บทความเลี้ยงลูกต่าง ๆ ก็คงจะคุ้นเคยกับค�ำ
แนะน�ำในการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กที่มีความคิด
สร้างสรรค์เหล่านี้ดี เช่น
1. เปิดโอกาสให้ลกู ได้คดิ และตัดสินใจด้วยตัวเอง
2. กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือท�ำ
3. ฝึกให้ลูกมองอุปสรรคเป็นโอกาส
4. ฝึกสร้างสรรค์จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
5. ให้ลูกอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบ
6. ตอบค�ำถามลูกให้ได้ประโยชน์สูงสุด
7. ฝึกลูกให้รู้จักตัง้ เป้าหมาย
8. ไม่คาดหวังกับลูกมากเกินไป ฯลฯ
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หลายครั้งที่โยทะกาอ่านเจอข้อเขียนและค�ำ
แนะน�ำ ที่แนะน�ำไปตามมาตรฐานสังคม หรือพ่อ
แม่ใช้มาตรฐานของคนอื่นเป็นตัววัดความคิด
สร้างสรรค์ของลูก เช่น การใช้สื่อส�ำเร็จรูปให้ลูก
เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะเชือ่ ตามกันว่าสือ่
นัน้ ๆ ดี ลูกเกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างทีพ่ ่อแม่
หวัง แต่ลกู ก็ไม่ได้คดิ เอง ลูกสร้างสรรค์ตามแบบ
ทีค่ นอืน่ คิดไว้แล้ว แล้วลูกเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ
ต่อยอดอะไรใหม่ ๆ เพิ่มเติมหรือไม่
ที่โยทะกากล่าวถึงข้างต้นนั้นไม่ได้หมายถึงว่า
สื่อส�ำเร็จรูปไม่ดี หรือมาตรฐานสังคมไม่ดี แต่
สุดท้ายแล้วคงต้องกลับมาคิดทบทวนว่า แล้ว

- ครอบครัวและเด็ก -

มาตรฐานความคิดสร้างสรรค์ของเราคืออะไร
เลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ตามมาตรฐานของเรา
ได้หรือไม่ ความคิดสร้างสรรค์ต้องมีมาตรฐาน
ด้วยหรือ ยกตัวอย่างหนึง่ มีแม่คนหนึง่ ขนซือ้ ของ
เล่นประเภทช่วยให้ลูกมีความคิด “สร้างสรรค์”
ทั้งบ้านเต็มไปด้วยของเล่นประเภทนี้ แม่ภูมิอก
ภูมใิ จทีล่ กู เล่นของเล่นเหล่านัน้ ในบ้านได้เป็นเวลา
นาน ๆ และมักชื่นชมที่ลูกมีความคิดสร้างสรรค์
อาทิ ต่อตัวต่อตามที่เขาก�ำหนดมาได้, เล่นท�ำ
อาหารจากเครือ่ งครัวน้อย ๆ, เล่นบ้านตุ๊กตา ฯลฯ
วันหนึ่งโยทะกามีโอกาสได้ดูแลเด็กคนนี้หนึ่ง
วันเต็ม เราพากันไปเทีย่ วนอกบ้านและพากันเล่น
ทีส่ นามเด็กเล่น ชวนกันสร้างบ้านจากใบไม้ กิง่ ไม้
เด็กบอกว่าต้องกลับไปเอาของเล่นทีบ่ า้ นก่อน เรา
จะต้องไปเอาของเล่นมาเล่นถึงจะสนุก เพราะ

ใบไม้ใช้ทำ� อะไรไม่ได้ กิง่ ไม้กท็ ำ� อะไรไม่ได้ ถ้าไม่มี
ตุ๊กตา ไม่มีเครื่องครัว ไม่มีโรงรถ มันจะเป็นบ้าน
ไม่ได้ ถ้าแบบนั้นมันไม่ใช่ของเล่น มันน่าเบื่อ และ
ไม่ถูกต้อง เด็กคอยวนเวียนอยู่ใกล้เราโดยไม่เล่น
ของเล่นอื่น ๆ เลย
โยทะกานึกไปถึงเด็กอีกคนในวัยไล่เลี่ยกัน ที่
โยทะกาเคยดูแล เด็กคนนัน้ ถือตุ๊กตาพลาสติกตัว
โปรดติดตัวไปทุกที่ ในสนามเด็กเล่น เด็กคนนัน้
เดินหากิ่งไม้มาสร้างบ้านให้ตุ๊กตา เริ่มเอา
กิง่ ไม้วางบนพืน้ กัน้ เป็นห้องต่าง ๆ ไล่ไปตัง้ แต่ครัว
ห้องน�้ำ ห้องนอน เด็กเล่นอยู่เช่นนั้นนานหลาย
ชัว่ โมง ก่อนจะเปลีย่ นไปเล่นชิงช้า และของเล่นอืน่
ความแตกต่างของเด็กสองคนข้างต้น น่าจะมา
จากต้นแบบที่เด็ก ๆ ได้เห็นได้เรียนรู้ แม้ว่าสิ่งที่
โยทะกาได้สมั ผัสจะไม่สามารถน�ำมาวัดความคิด
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- ครอบครัวและเด็ก -

สร้างสรรค์ในปัจจุบนั และอนาคตของเด็กทัง้ คู่ แต่
สิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั คือความคิดในกรอบ และความคิด
นอกกรอบของเด็กทั้งคู่ ซึ่งสามารถที่จะพัฒนา
เด็กไปในทิศทางที่แตกต่างกันได้
การฝึกลูกให้มคี วามคิดสร้างสรรค์ดว้ ยค�ำสอน
ของพ่อแม่ที่มาจากวิถีชีวิตของพ่อแม่เอง ลูกจะ
ได้รับแบบอย่าง บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่
จะมาส่งเสริมแนวคิดของลูก โดยที่บางอย่างไม่
ต้องสอนด้วยซ�ำ้ ดังค�ำที่ว่า “การกระท�ำส�ำคัญ
กว่าค�ำพูด”
อีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงคือ ความคาดหวัง
ในความคิดสร้างสรรค์ของลูก พ่อแม่อาจจะมี
ความคาดหวังในตัวลูกอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ไม่
คาดหวังเรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง แต่ต้องเรียนรู้ที่จะ
คาดหวังแต่พอดี
เรื่องของความคาดหวัง โยทะกามีตัวอย่างที่
เกิดขึ้นกับตนเองมาเล่าให้ฟัง เนื่องจากลูกของ
โยทะกานั้นเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือมาก แต่
หนังสือทีล่ กู เลือกมาอ่านไม่ตรงจริตของแม่เท่าใด
นัก แม่จึงสรรหาหนังสือที่แม่คิดว่าดี มาวางไว้
ให้ลูกอ่าน ไม่ว่าจะเป็นวรรรณกรรมเยาวชน
วรรณกรรมคลาสสิคต่าง ๆ คาดหวังว่าสักวันลูก
ต้องหยิบมาอ่าน แต่ลูกก็ไม่เคยแตะต้องเลย จน

D Mag 26 / 12.18 / 32

อดรนทนไม่ได้ วันหนึง่ โยทะกาจึงถามลูกว่าท�ำไม
จึงเลือกอ่านหนังสือประเภทเดียว หนังสือที่แม่
เลือกมาให้เป็นหนังสือดี ๆ ทั้งนั้น ท�ำไมจึงไม่เคย
หยิบมาอ่านเลย ลูกตอบว่า “หนังสือแต่ละเล่มมี
ดีแต่ละอย่าง ได้เรียนรู้แต่ละอย่าง และจงชอบ
อย่างที่เราชอบ จงรู้สึกอย่างที่เรารู้สึก อย่าชอบ
อย่างที่ใครมาบอกให้เราชอบ”
พอฟังค�ำตอบเสร็จก็ท�ำให้ตนเองฉุกคิดขึ้นมา
ได้ว่า เราก�ำลังคาดหวัง ก้าวก่ายและจ�ำกัดความ
คิดของลูกมากเกินไปหรือเปล่า อย่างน้อยการ
อ่านก็ดกี ว่าการก้มหน้าอยูก่ บั อุปกรณ์สอื่ สาร เกม
หรือการแช็ตกับเพือ่ น นับตัง้ แต่วนั นัน้ โยทะกาได้
แต่แอบดูหนังสือที่ลูกอ่านอยู่ห่าง ๆ ไม่ไปยุ่งกับ
เขา บางทีลกู ก็จะเอารายชือ่ หนังสือมาฝากให้แม่
ซื้อให้จากร้านหนังสือมือสอง ถ้าหากว่าหาจาก
ห้องสมุดแล้วไม่มี
บอกตนเองว่าตอนลูกยังเล็ก ๆ ลูกต้องการการ
ควบคุม ชี้แนะ น�ำทาง อะไรดีอะไรไม่ดี อะไรถูก
อะไรผิด อะไรควรท�ำไม่ควรท�ำ ความคิดต่าง ๆ
ทีล่ กู ได้รบั ในวัยเยาว์จงึ ส�ำคัญยิง่ นัก เมือ่ ลูกเติบใหญ่
ลูกต้องการเสรีภาพ ต้องการพื้นที่ การจ�ำกัด
กรอบผิดเวลาก็อาจจะสร้างความขัดแย้ง และ
เป็นการจ�ำกัดความคิดสร้างสรรค์ได้เช่นกัน

- ท่องเที่ยว -

Made in Laos
ของขวัญจากเมืองลาว
อิ่มใจผู้ให้... ถูกใจผู้รับ
เรื่องและภาพโดย Jiggotravel
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- ท่องเที่ยว -

ช่วงเวลาใกล้ส้ินปี เชื่อว่าผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงจะ
ก�ำลังตระเตรียมของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับเพื่อนฝูง
ญาติมิตร คนสนิทหรือผู้เป็นที่รักเพื่อเป็นการส่งมอบ
ความสุขรับปีใหม่ที่ก�ำลังจะมาถึง ส�ำหรับใครที่มโี อกาส
ได้เดินทางมาท่องเทีย่ วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวในช่วงเวลานี้ นอกจากจะได้สมั ผัสอากาศเย็นสบาย
ได้รบั ความสนุกสนานเพลิดเพลินและความประทับใจต่อ

ผ้าทอมือ

ผ้าทอมือของลาวเป็นสินค้าหัตถกรรมทีม่ คี วามสวยงาม
โดดเด่นมาก ผ้าทอจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศลาว
มีสีสันและลวดลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น นับเป็นของฝากอันทรง
คุณค่าน่าประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ผ้าทอมือของลาว
นิยมทอด้วยใยไหมและฝ้าย โดยมีแหล่งผลิตอยู่ตาม
หมู่บ้านหลายแห่งตัง้ แต่ภาคเหนืออย่างแขวงหลวงน�้ำทา
หลวงพระบาง เชียงขวาง ไปจนถึงภาคใต้ที่แขวงจ�ำปา
สัก ผ้าทอมือของลาวนิยมน�ำมาท�ำเป็นซิ่น สุภาพสตรี
ชาวลาวนิยมนุ่งในชีวิตประจ�ำวันซึ่งนับเป็นภาพที่น่า
ประทับใจอย่างหนึ่งเมื่อมาเยือนเมืองลาว นอกจากซิ่น
แล้ว ผ้าทอมือยังน�ำมาใช้เป็นผ้าเบี่ยง นิยมปักลวดลาย
ลงไปอย่างวิจติ รงดงาม และยังมีผ้าตุ้มซึง่ ใช้คลุมไหล่ ผ้า
ฝ้ายทอมือของลาวยังนิยมน�ำมาใช้ทำ� เป็นชุดเครือ่ งนอน
ปลอกหมอน และผ้าปูโต๊ะอีกด้วย แหล่งเลือกซื้อสินค้า
หัตถกรรมผ้าทอมือทีส่ ำ� คัญได้แก่ ร้านขายสินค้าหัตถกรรม
ทอผ้าในเมืองหลวงพระบาง และนครหลวงเวียงจันทน์
ภายในตลาดเช้าและร้านสินค้าหัตถกรรมทั่วไป
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น�้ำใจไมตรีของคนลาว ได้ลิ้มรสอาหารลาวที่อร่อย และ
ได้สมั ผัสประสบการณ์แปลกใหม่แล้ว ยังจะมีโอกาสเลือก
ซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทีผ่ ลิตในลาวอีกด้วย สินค้าเหล่านีอ้ าจ
มีสนนราคาไม่แพงมากนัก แต่มีคุณค่าทางจิตใจอย่าง
มากมาย เหมาะเป็นของฝากถูกใจผู้รับส�ำหรับเทศกาล
แห่งความสุขที่ก�ำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ ลองไปดูกันเลย
ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง...

- ท่องเที่ยว -

สินค้าชนเผ่า
ประชากรของลาวส่วนหนึง่ ประกอบไปด้วยชาวชนเผ่าพืน้ เมืองทีอ่ าศัยอยู่ตาม
แขวงต่าง ๆ ตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้ เช่น ม้ง เย้า อาข่า ลาหู่ แลนแตน และ
ขะมุ ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในลาวเหล่านีย้ ังคงด�ำรงวิถชี วี ติ ชนเผ่าแบบดัง้ เดิม มีทักษะ
ความสามารถในการประดิษฐ์งานหัตถกรรมประจ�ำเผ่าที่มีความสวยงามเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว สินค้าจากชนเผ่าจึงเป็นของฝากที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และมีมากมายหลายชนิด อย่างเช่น เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย หมวก กระเป๋า เครื่องประดับโลหะ เครื่องประดับจากเมล็ดพืช ผ้าทอ
ผ้าปูโต๊ะ ชุดเครื่องนอน ผ้ารองแก้วและจาน โดยแต่ละชนเผ่าก็จะผลิตสินค้าที่ม
สีสนั และลวดลายแตกต่างกันออกไป หาซือ้ ได้ทวั่ ไปในแหล่งท่องเทีย่ วต่าง ๆ เช่น
ตลาดกลางคืนและร้านหัตถกรรมลาวในเมืองหลวงพระบาง ตลาดเช้าและ
แผงขายสินค้าที่ระลึกหลังพระธาตุหลวง ในนครหลวงเวียงจันทน์
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เครื่องเงิน
เป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปว่าช่างเงินของลาวมีทกั ษะความสามารถในการผลิต
เครื่องเงินที่ละเอียดประณีต มีลวดลายที่วิจิตรงดงาม ซึ่งเป็นฝีมือที่สืบทอดมา
ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น เครื่องประดับเงินของลาวสะท้อนให้เห็นภาพความเจริญ
รุ่งเรืองในอดีตกาลของอาณาจักรซึ่งมีการแลกเปลี่ยนค้าขายกับจีน ทิเบต และ
อินเดีย เครื่องเงินจึงเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความมั่งคั่ง โดยเฉพาะเครื่อง
ประดับเงิน อย่างเช่น สร้อยคอ ก�ำไล ต่างหู และแหวน ซึ่งมีลวดลายที่เรียกว่า
"ลายดอกพิกลุ " จะได้รบั ความนิยมในกลุ่มคนลาวมาตลอดเพราะถือเป็นลวดลาย
ที่แสดงให้เห็นถึงฐานะทางสังคมชั้นสูง จะเห็นได้ว่าคนลาวใส่เครื่องประดับเงิน
ในทุกโอกาส ทัง้ งานบุญ งานแต่งงาน งานเฉลิมฉลอง และงานราตรีต่าง ๆ ส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวทั่วไป เครื่องประดับเงินของลาวก็มีให้เลือกซื้อหากันได้หลายเกรด
หลายราคา ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อเงินที่น�ำมาผลิต นอกจากเครื่องประดับแล้ว
ผลิตภัณฑ์จากเงินทีน่ ยิ มยังมีอกี หลายอย่าง เช่น เครือ่ งใช้ เครือ่ งครัว พระพุทธรูป
และของแต่งบ้านต่าง ๆ ส�ำหรับแหล่งซื้อหาเครื่องเงิน สามารถเลือกซื้อได้ตาม
ร้านหัตถกรรมทั่วไป เช่น บ้านผานม ที่เมืองหลวงพระบาง และตลาดเช้า ที่
นครหลวงเวียงจันทน์
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หัตถกรรมจากไม้
งานหัตถกรรมที่ผลิตขึ้นจากไม้ของ
ลาวได้รบั ความนิยมมายาวนานเช่นกัน
และเป็นงานที่สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญา
และฝีมือที่สืบสานมาแต่ครั้งอดีตซึ่งมี
ความประณีตสวยงาม สินค้าหัตถกรรม
จากไม้สามารถซื้อหาได้ทั่วไปในท้อง
ตลาด ตัง้ แต่สนิ ค้าประเภทเครือ่ งเรือน
ขนาดใหญ่ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง จนถึงสินค้า
ประเภทข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน
และของประดับตกแต่งบ้าน แหล่งผลิต
งานหัตถกรรมไม้ทนี่ ่าสนใจมีหลายแห่ง
ทั่วประเทศ เช่น บ้านหนองบึ่ง แขวง
จ�ำปาสัก ก็เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชื่อ
เสียงด้านการแกะสลักไม้ ซึ่งนิยมแกะ
สลักเป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น รูปสัตว์ รูป
คน และเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวติ ประจ�ำ
วันของชาวชนเผ่า เป็นงานทีม่ เี อกลักษณ์
เฉพาะถิ่นที่มีความน่าสนใจอย่างมาก
หากเดิ น เข้ า ไปในหมู ่ บ ้ า นก็ จ ะพบ
ชาวบ้านส่วนใหญ่กำ� ลังแกะสลักไม้อย่าง
ตั้งอกตัง้ ใจ มีสินค้าที่ท�ำเสร็จแล้วจาก
ขนาดเล็กไปจนถึงงานชิ้นใหญ่ขนาด
เกือบเท่าคนจริง วางเรียงรายไว้เพือ่ รอ
การจ�ำหน่าย แต่ถ้าหากใครนิยมงาน
สมัยใหม่ ลองแวะเข้ามาชมภายในร้าน
หัตถกรรมอย่างเช่น คารูโซ ลาว (Caruso
Lao) ทั้งที่สาขานครหลวงเวียงจันทน์
และเมืองหลวงพระบาง ก็จะพบงาน
หัตถกรรมไม้ประเภทของแต่งบ้านและ
เครือ่ งใช้ในครัวเรือนทีค่ อ่ นข้างแตกต่าง
จากท้องตลาดทัว่ ไป เนือ่ งจากเป็นงาน
ทีไ่ ด้รบั การสร้างสรรค์โดยนักออกแบบ
และผลิตโดยช่างฝีมอื ทีไ่ ด้รบั การฝึกฝน
ทักษะมาอย่างดี
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เครื่องจักสาน
ไผ่เป็นต้นไม้ที่พบได้ทั่วไปในประเทศ ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็
มีฝีมือในการจักสานไม้ไผ่เป็นภาชนะและเครื่องใช้ไม้สอย
ต่าง ๆ เช่น พัด ตะกร้า กระเป๋า และข้าวของเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ของลาวเป็นของฝาก
ที่หาซื้อได้ง่ายตามตลาดและร้านหัตถกรรมต่าง ๆ แต่ถ้า
หากจะให้ของฝากที่ประทับใจผู้รับเป็นพิเศษ แนะน�ำให้ลอง
ลงมือสานดูเอง ร้านหัตถกรรมอย่างเช่น "ออก พบ ตก” เปิด
สอนวิธีการจักสานให้กับผู้สนใจได้มาเรียนโดยใช้เวลาครึ่ง
วันก็จะสามารถสานพัดได้ หรืออาจจะเพิ่มเวลาเรียนเป็น
หนึ่งวันเพื่อสามารถสานตะกร้าใบเล็ก ๆ ก็ได้

กระดาษสา
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาของลาวมีมากมาย
หลายชนิดและรูปแบบ ผลิตจากต้นไม้ชนิดหนึ่งที่
เรียกว่าปอสาเมื่อน�ำมาท�ำเป็นกระดาษแล้วจะมี
ความเหนียวและคงทน จึงนิยมน�ำมาผลิตเป็นของ
ที่ระลึกและเครื่องประดับบ้าน เช่น สมุด โคมไฟ
ร่ม รวมทั้งภาพเขียนบนกระดาษสาซึ่งเป็นงาน
ศิลปะที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มนักท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาสามารถหาซื้อได้ตาม
แหล่งท่องเที่ยว เช่นที่ตลาดกลางคืน เมืองหลวง
พระบาง และตลาดริมโขง ทีน่ ครหลวงเวียงจันทน์
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อาหารลาว
นักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินทางมา
เทีย่ วทีเ่ มืองลาวติดใจรสชาติของอาหาร
ลาวและอาจจะต้องการซือ้ ติดไม้ตดิ มือ
กลับบ้านหรือน�ำกลับไปเป็นของฝาก มี
อาหารลาวหลายอย่างที่บรรจุไว้ใน
ภาชนะที่พร้อมส�ำหรับการเดินทางให้
เลือกซือ้ หากัน หากมาเยือนเมืองมรดก
โลกหลวงพระบาง อาหารขึ้นชื่อของ
เมืองนี้ก็คือ แจ่วบอง (น�ำ้ พริกเผาชนิด
หนึ่ง) และไคแผ่น (สาหร่ายแม่น�้ำโขง
น�ำมาตากแห้งและปรุงรส) ซึง่ สามารถ
ซือ้ ได้ทตี่ ลาดเช้า นอกจากนัน้ ยังมีขนม
ยอดนิยมที่เรียกว่า ขนมขี้แมว ท�ำจาก
แป้งมีรสชาติกรอบหวานเคี้ยวเพลิน ก็
เป็นของฝากที่น่าซื้อเช่นกัน ชา และ
กาแฟลาวซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ที่พูเพียง
บอลาเวนทางภาคใต้ก็เป็นสินค้าขายดี
ที่นักเดินทางนิยมซือ้ กลับไป หากไม่ได้
เดินทางไกล ปลาร้า ปลาส้ม หมูยอ
หม�่ำและไส้อั่วก็เป็นของฝากที่ถูกใจ
หลาย ๆ คนแน่นอน
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