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ช่วงนี้เป็นช่วงของการปิดเทอมฤดรู้อน หลาย

ต่อหลายครอบครวัเดนิทางไปเทีย่วพกัผ่อนใน

ทีต่่าง ๆ  หรอืกลบัไปเยีย่มบ้านในประเทศไทย

ทีข่ณะนี้ดเูหมอืนว่า อากาศอาจจะเยน็สบาย

กว่าในเยอรมน ีเพราะเป็นช่วงฤดฝูน ณ ขณะ

ทีเ่ขยีนอยูน่ี้ „วภิา“ พายุโซนร้อนก�าลังเดนิทาง

มาเยือน ท�าให้มีฝนตกในภาคเหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 

ภมูภิาคทีป่ลอดฝนก็ได้อานสิงส์ความเยน็สบาย

ไปด้วย

ฉบับนี้เป็นฉบบัที ่2 ของปี 2562 (2019) ที่

เราตัง้หวัข้อไว้ว่า work money และ happiness 

ฉบับนี้เป็นฉบบัที ่2 จงึจะว่าด้วย money หรอื 

เงนิ เงนิ เงนิ นัน่เอง เงนิ นัน้เป็นสิง่ทีใ่ช้แลก

เปลีย่น เป็นเครือ่งมอื (mean) ทีน่�าไปสูเ่ป้าหมาย 

เราท�างาน เพือ่ให้ได้ เงนิ เอาไปซื้อหา แลกกบั

ปัจจยัสีท่ีจ่�าเป็นต่อชวีติ นอกจากการท�างาน

แล้ว การลงทนุ กท็�าให้ได้มาซึง่ เงนิ เช่นกนั 

แน่นอนว่า การลงทุนนัน้บ่อยครัง้กม็คีวามเสีย่ง 

หากคิดจะลงทุนก็ควรที่จ ะหาข ้อมูล 

ท�าความรูจ้กักบัการลงทนุนัน้ ๆ  เสยีก่อน เพือ่

ที่จะเลือกลงทุนในสิ่งที่เหมาะกับอัธยาศัย 

การลงทนุซึง่เป็นทีน่ยิมในเยอรมนมีอีะไรบ้าง 

มคีวามเสีย่งแค่ไหน พ่อบ้านเยอรมนัจะมาเล่า

ให้อ่านกันค่ะ และเมือ่พดูถงึการลงทนุ  ใน

แวดวงสงัคมไทยในเยอรมนกีม็ ี “การลงทนุ” 

เช่นกัน แต่ความหมาย กระบวนการ วธิกีาร 

อาจตคีวามได้หลายอย่าง เป็นธุรกจิ เป็นการ

สร้างรายได้ในต่างแดน เหมอืนธรุกจิหลาย

อย่างทีเ่กดิขึ้นโดยคนไทย กับคนไทย แก่คนไทย 

ทีม่เีส้นแบ่งบาง ๆ  ของสิง่ทีเ่รยีกว่า การแสวงหา

ประโยชน์  และโอกาสในการท�างาน หลาย ๆ 

อย่างท�าให้ดเูหมอืนว่า เงนิ ไม่ได้เป็นเครือ่งมอื 

ไปสูเ่ป้าหมาย หากกลายเป็น เป้าหมาย ทีท่กุ

คนต้องการไปสู ่วงจรการเงนิในแวดวงสงัคม

ไทยในเยอรมนมีอีะไรบ้างไปดดู้วยกันค่ะ

การใช้จ่ายเงนิโดยเฉพาะในเรือ่งทีอ่ยู่อาศยั 

ซึง่เป็นการใช้จ่ายเงนิก้อนใหญ่ทเีดยีว กค็งต้อง

ตรกึตรองใคร่ครวญกนัหน่อยว่า จะซื้อ หรอื 

เช่า ด ีฉบบันี้เม้าส์มอยน์จะมาชวนคุยถงึข้อดี

ข้อเสยีของการซื้อ และการเช่าบ้านและห้องพกั 

และเพือ่ไม่ประมาท  เพือ่ความสบายในบัน้ปลาย

ของชวีติ การบรหิารจดัการเรือ่งเงนิทีเ่หมาะสม ก็

คอืการบรหิารจัดการชวีติทีด่ ีปาท่องโก๋ จัดการ

อย่างไรกบัเรือ่งนี้ ตามไปอ่านกนัค่ะ อย่างไร

กต็าม การบรหิารจดัการการเงนิทีด่นีัน้ ต้อง

บก. บอกกล่าว
สวัสดคี่ะท่านผู้อ่านนติยสารด ี
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เริม่กันตัง้แต่วัยเดก็ วธิกีารหนึง่ในการอบรมสัง่

สอนเด็ก ๆ  ให้รู้จกัการบรหิารจดัการการเงนิใน

เยอรมนแีละสวติเซอร์แลนด์ กค็อื เงนิค่าขนม 

เรือ่งนี้ส�าคัญอย่างไร แล้วเขามวีธิกีารอบรมกัน

อย่างไร โยทะกาจะมาเล่าให้ฟัง และเพือ่เป็นการ

ช่วยพ่อแม่ในการควบคมุการใช้เงนิของเด็กและ

เยาวชน ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มี

บทบญัญตัเิกีย่วกบัสทิธใินการใช้จ่ายเงนิค่าขนม

ของเด็ก รวมทั้งระบุถึงข้อห้ามไม่ให้เด็กและ

เยาวชนซื้อสิง่ของบางอย่างไว้อกีด้วย อยากรู้

ไหมคะ หากอยากรู้ก็เปิดไปอ่านกันเลยค่ะ

นอกจากนี้ การมเีงนิ กค็อื การมฐีานะทาง

เศรษฐกจิทีด่ ี เมือ่ขาดแคลน ทางออกหนึง่ของ

ผูค้นกค็อืการเดนิทางออกแสวงหาโอกาส (ทาง

เศรษฐกจิ) ทีด่กีว่า จดุหมายปลายทางของหลาก

ชนชาตมัิกจะอยูท่ียุ่โรป โดยเฉพาะประเทศทีเ่ป็น

เจ้าอาณานคิมเก่า อย่างสหราชอาณาจกัร และ

ฝรัง่เศส ปารสีวนันี้จงึเป็นปารสีทีห่ลากหลาย

ด้วยผูค้นจากหลายทวปี ทีไ่ม่ได้เข้ามาเฉพาะตวั

คน แต่น�าพาวฒันธรรมของตนเข้ามาด้วย นติยสาร

ดีฉบับนี้ขอเชิญชวนไปเที่ยว ปารีส ที่ไม่ได้มี

เป้าหมายที่อาสนวิหารนอเทรอดาม แต่อยู่ที่ 

พหุวัฒนธรรมปารสี 

และเมือ่ว่าด้วยเรือ่ง เงนิ คอลมัน์กฎหมาย

ฉบบันี้จงึเป็นเรือ่งเกีย่วกบัมรดกตามกฎหมาย

ไทย ตราบใดทีเ่รายังเป็นคนไทยสกัวนัเราอาจ

ต้องได้ใช้กฎหมายนี้กเ็ป็นได้นะคะ รูไ้ว้ใช่ว่าค่ะ 

ส�าหรับกฎหมายสวิส ฉบับนี้ก็เป็นกฎหมาย

แรงงานต่อจากฉบับที่แล้ว ว่าด้วย สิทธิของ

นายจ้างและลกูจ้าง

ท้ายนี้ บก.กห็วงัเหมอืนทีม่กัจะลงท้ายในทกุ ๆ  

ฉบบัว่า บทความต่าง ๆ  ในฉบบัจะเป็นประโยชน์

ต่อผู้อ่านบ้าง หรอืน่าสนใจ หรอืจุดประกาย หรอื

หากว่า ท่านอ่านแล้วมคีวามคดิเหน็อย่างอืน่ ก็

บอกเล่าให้บก.ทราบด้วยนะคะ พบกันใหม่

ฉบบัหน้า ว่าด้วย ความสุข ค่ะ

พทัยา เรอืนแก้ว
ต้นสงิหาคม 2562 

ทีย่งัแห้งแล้งในเยอรมนี
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ความรู้เบื้องต้น
ก่อนการลงทุนในเยอรมนี 
โดย พ่อบ้านเยอรมัน

ส�าหรบัผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในต่างแดนทีม่คีวามสนใจ

ด้านการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ แต่ยังเริ่มต้น

ไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไรจึงจะได้

ผลตอบแทนเป็นทีน่่าพงึพอใจ พ่อบ้านขอแนะน�า

ให้เริม่จาก “การรู้จกัตวัเอง” ให้ลกึซึ้งเสยีก่อน 

ลองถามตัวเองว่า เราเป็นคนแบบไหน และ

เป้าหมายของการลงทนุของเราคอือะไร เพือ่ที่

จะน�ามาเป็นแนวทางในการออกแบบการลงทนุ

ที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการ

ลงทนุอย่างมัน่คง เพือ่มเีงนิเกบ็ไว้ใช้ในบัน้ปลาย

ของชวีติ รูปแบบของการลงทุนที่มคีวามเสี่ยง

สูง เช่น การลงทุนในเงนิดจิทิัลอย่าง Bit coin 

หรอืการลงทนุในตลาดการแลกเปลีย่นเงนิตรา

อย่าง Forex กอ็าจจะเป็นการลงทนุทีไ่ม่เหมาะ

สม เพราะมคีวามเสี่ยงสูง เหมาะส�าหรับคนที่

มปีระสบการณ์ในด้านนี้ นอกจากจะต้องรู้จัก

ตัวเอง และรู้ถึงเป้าหมายการลงทุนแล้ว เรา

ควรทีจ่ะรูจ้กัการลงทนุประเภทตา่ง ๆ  เสยีก่อน 

เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการหาทางเลือกในการ

ลงทนุทีเ่หมาะสม ไปรูจ้กัประเภทของการลงทนุ

ที่เป็นที่นยิมในเยอรมน ีกันเลยครับ

- สังคม / ทั่วไป -
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- สังคม / ทั่วไป -

ทางเลอืกที่หนึ่ง: การฝากเงนิในธนาคาร

ทางเลอืกแรกเป็นวธิทีีเ่หมาะส�าหรบัคนทีไ่ม่ชอบ

เสี่ยง การลงทุนรูปแบบนี้ให้ผลตอบแทนในการ

ลงทุนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนในรูป

แบบอืน่ เนือ่งจากอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากของเยอรมนี

นัน้อยู่ทีป่ระมาณ 1.47% หรอืในบางช่วงกล็ดลงจน

เกอืบเท่ากับ 0 % แต่ข้อดขีองการลงทุนในรูปแบบ

เงินฝาก คือสภาพคล่องและความปลอดภัยที่สูง

มาก รูปแบบการลงทุนชนิดนี้จะเหมาะสมกับผู้ที่

ต้องการสภาพคล่องและความปลอดภัยทางการ

เงนิสูง และไม่ได้คาดหวังถงึผลตอบแทนมากนัก

ทางเลอืกที่สอง: การลงทุนในทองค�า

ส�าหรับทางเลือกที่สองพ่อบ้านอยากแนะน�าว่า 

ถ้าต้องการลงทนุในทองค�าในยโุรป จะต้องท�าความ

เข้าใจก่อนว่า มาตรฐานของทองค�าที่จ�าหน่ายใน

ยุโรปและประเทศไทยนัน้แตกต่างกัน ประเทศไทย

ใช้มาตรฐานทองค�าที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% แต่

ของยุโรปนั้นจะใช้มาตรฐานของทองค�า 99.99% 

หรอืทีเ่ราเรยีกกนัว่า “ทองสวสิ” การลงทนุในทองค�า

ในเยอรมนีนั้นสามารถท�าได้ ผ่านธนาคารที่เรามี

บญัชอียู่ หรอืว่าผ่านร้านขายทองค�าทีม่อียู่แทบทุก

เมอืง ราคาของทองค�านัน้จะองิตามราคาตลาดโลก 

ซึง่ข้อดขีองการลงทนุในทองค�านัน้ คอืสภาพคล่อง

ที่อยู่ในระดับดี เพราะคุณสามารถซื้อขายทองค�า

และรับเงินสดได้ตลอดเวลา มีผลตอบแทนระดับ

ปานกลางเพราะราคาต้องอิงตามราคาตลาดโลก 

แต่การลงทุนในทองค�าก็อาจจะมีความเสี่ยงในแง่

ของการเก็บและดูแลรักษาทอง
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- สังคม / ทั่วไป -

ทางเลอืกทีส่าม: การลงทนุในอสังหารมิทรพัย์

ส�าหรับทางเลอืกที่สามซึ่งก�าลังเป็นที่นยิมอย่าง

มาก น่าจะเป็นผลจากการที่ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง 

และมาตรการสนับสนุนในการซื้อบ้านอย่าง Bau-

kindergeld ท�าให้เกิดการเก็งก�าไรในตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในเยอรมนี โดยเฉพาะในเมือง

ใหญ่ ๆ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในเยอรมนี

ถือว่าเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีสภาพคล่องน้อย 

เมื่อคณุต้องการเงนิด่วนคณุอาจจะไม่สามารถขาย

อสังหาริมทรัพย์ได้ตามก�าหนด นอกจากนั้นถ้า

คุณซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าก็อาจจะมี

ความเสี่ยงในเรื่องของการดูแล จัดการผู้เช่า 

เพราะกฏหมายเยอรมันให้ความคุ้มครองผู้เช่าสูง

มาก ส�าหรับผลตอบแทนของการลงทุนรูปแบบนี้ 

ค�านวณได้ค่อนข้างยาก เพราะขึ้นอยู่กับท�าเลที่ตัง้

ของอสงัหารมิทรัพย์ ในบางท�าเลกส็ามารถท�าก�าไร

ให้คณุได้อย่างมหาศาลภายในระยะเวลาไมก่ีปี่ การ

ลงทุนในอสังหารมิทรัพย์ที่ดนีัน้ ควรจะต้องใจเย็น 

มีความสามารถในการวิเคราะห์ และมีสินทรัพย์

มากในระดับหนึ่งเลยทเีดยีว

ทางเลอืกที่สี่: การลงทุนในเงนิดจิทิัล

รูปแบบการลงทุนน้องใหม่ คือการลงทุนในเงิน

ดจิทิลั เช่น Bitcoin ซึง่เป็นทีน่ยิมในเยอรมนมีากพอ

สมควร เนื่องจากเยอรมนเีป็นประเทศล�าดับต้น ๆ 

ที่ประกาศรับรองว่า เป็นเงินที่สามารถน�าไปช�าระ

หนี้ได้ตามกฏหมาย พร้อมทัง้ให้การสนับสนุนและ

ออกกฏหมายควบคมุเป็นทีเ่รยีบร้อย ข้อดขีองการ

ลงทุนในเงินดิจิทัลในเยอรมนี คือมีสภาพคล่องด ี

เพราะสามารถใช้ช�าระหนี้และสามารถถอนเป็น

เงนิสดเข้าบัญชไีด้อย่างไม่ยากนัก แต่ว่าการลงทุน

รูปแบบนี้ก็มีความเสี่ยงไม่น้อย และผู้ลงทุนต้องมี

ความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ตามการลงทุนทุกรูปแบบล้วนมีความ

เสี่ยงแตกต่างกันออกไป ไม่มีการลงทุนรูปแบบใด

ที่จะไม่มคีวามเสี่ยงเลย การรู้จักตัวเองและการตัง้

เป้าหมายจะเป็นวธิกีารทีท่�าให้เราเลอืกรูปแบบของ

การลงทนุทีเ่หมาะสมกบัตวัเราได้มากทีส่ดุสดุท้าย

นี้พ่อบ้านเยอรมนัก็ขอให้ทุกคนประสบความส�าเรจ็

ในการลงทุนครับ 

เครดิตรูปภาพ: https://www.pexels.com/
ข้อมูลอ้างอิง: https://www.set.or.th/education/th/begin/begin.html 
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กฎหมายแรงงานในประเทศสวติเซอร์แลนด์ ตอนที ่2  
“สทิธแิละหน้าทีข่องนายจ้างและลูกจ้าง”
โดย ศักดา บัวลอย

“Money Money Money” แต่ “ไม่มงีาน ก็

ไม่มเีงนิ” จากเนื้อเพลง For the Love of Money 

- ศลิปิน: The O‘Jays และ เพลง มหาลัย - 

ศลิปิน: คาราบาว  ทัง้สองบทเพลงนี้ ขอมอบ

ให้มิตรรักแฟนเพลงท่านผู้อ่านทุกท่านที่อยู่ใน

วัยเดยีวกบัผมหรอือาวโุสกว่า ซึง่น่าจะรูจ้กัและ

จ�ากนัได้ เนื้อหาของเพลงทัง้สองเพลงนัน้สะท้อน

ความเป็นจรงิเกีย่วกบัเรือ่ง “เงนิ และการหาเงนิ” 

ได้เป็นอย่างด ีเนื่องจาก “เงนิ” สามารถใช้เป็น

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 

หรอืใช้ในการช�าระหนี้ และอื่น ๆ  ได้ ตามความ

ปรารถนา

ฉบบันี้ผมจงึขอน�าเสนอข้อมลูด้านกฏหมาย

ซึง่สรปุโดยย่อเฉพาะส่วนทีส่�าคญั เกีย่วกบัการ

ประกอบอาชีพเพื่อแลกกับ “เงิน” เพื่อผล

ประโยชน์ และให้รู้ถงึสทิธขิองท่านทัง้ในฐานะ

นายจ้างและลกูจ้างในประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

ก่อนอื่นผมขออธิบายความหมายของค�าว่า 

“นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง” ก่อนครับ ตามพระ

ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ประเทศไทย) 

พ.ศ.2541  มาตรา 5 นยิามค�าว่า “นายจ้าง” 

และ “ลูกจ้าง” ไว้ดังนี้

 “นายจ้าง” (Arbeitgeber) หมายถึง ผู้ซึ่ง

ตกลงรับลูกจ้างเข้าท�างานโดยจ่ายค่าจ้างให้ 

และหมายรวมถงึ

1. ผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมายให้ท�างานแทนนายจ้าง

2. ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคล ให้หมาย

รวมถงึผู้มอี�านาจกระท�าการแทนนติบิคุล และ

ผูซ้ึง่ได้รับมอบหมายจากผูม้อี�านาจกระท�าการ

แทนนติบิุคลให้ท�าการแทนด้วย

“ลูกจ้าง” (Arbeitnehmer) หมายถึง ผู้ซี่ง

ตกลงท�างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะ

เรยีกชื่อว่าอย่างไร

ความเสมอภาคในการท�างานที่ประเทศ

สวติเซอร์แลนด์

รัฐธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐสวสิ มาตรา 8 

อนมุาตรา 3 (Art. 8 Abs. 3 Bundesverfassung 

(BV) บญัญตัไิว้ว่า ชายและหญงิมสีทิธเิท่าเทยีม

กัน กฎหมายต้องให้สทิธทิี่เท่าเทยีมกันแก่ชาย

และหญงิ โดยเฉพาะเรือ่ง ครอบครวั การศกึษา 

และการท�างาน หญงิมสีทิธไิด้รับเงนิเดอืนเท่า

เทียมกับชายส�าหรับการท�างานในลักษณะ

เดยีวกัน
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ในประเทศสวติเซอร์แลนด์ ในส่วนทีเ่กีย่วกบั

สญัญาว่าจ้างระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง และ

การคุม้ครองแรงงาน ลกูจ้างทัว่ไปนัน้ มกีฎหมาย

ที่ใช้บังคับ ได้แก่ กฎหมายบังคับและกฎหมาย

แรงงานดังนี้ 

กฎหมายบงัคบั (Obligationenrecht (OR)) 

ซึง่เป็นกฎหมายเอกชนเสรมิในบรรพ 5 บญัญัติ

ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสมาพัน

ธรัฐสวิส (Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

(ZGB)) มลีักษณะเป็นกฎหมายเอกชนใช้บังคับ

กับนิติสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกัน

เท่านัน้

กฎหมายแรงงาน (Arbeitsgesetz (ArG)) 

แห่งสมาพันธรัฐสวิส เป็นกฎหมายคุ้มครอง

ลูกจ้างในงานอุตสาหกรรม งานบริการ และ

งานการค้า กฎหมายแรงงานบัญญัติขึ้นเพื่อ

คุม้ครองลกูจ้างในสถานทีท่�างาน ซึง่เป็นกฎหมาย

บังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองด้านสุขภาพทั่วไป

ของลกูจ้าง และก�าหนดควบคมุระยะเวลาการ

ท�างานสงูสดุ เวลาหยดุพกัการท�างาน และเวลา

พักผ่อน ในทางปฏิบัติกฎหมายแรงงานนี้ใช้

บงัคบัครอบคลมุเกอืบทกุกจิการ และคุม้ครอง

ลูกจ้างที่ท�างานในประเทศสวติเซอร์แลนด์ แต่

มีข้อยกเว้นส�าหรับลูกจ้างกลุ่มดังต่อไปนี้ เช่น 

ข้าราชการ คนที่ท�างานในธรุกจิครอบครวัของ

ตนเอง ศลิปิน และลูกจ้างระดับสูง ที่จะบังคับ

ใช้เฉพาะในส่วนของการคุ้มครองเรื่องสุขภาพ

ลูกจ้างเท่านัน้ โดยมกีฎหมายเฉพาะกาลส�าหรบั

กลุ่มลูกจ้างดังกล่าว

ลกัษณะสญัญาว่าจ้างงาน (Art. 320 OR)

สัญญาการท�างานสามารถกระท�าเป็น

ลายลกัษณ์อักษรหรอืโดยวาจากไ็ด้ จะท�าตัง้แต่

ก่อนการเริ่มงานหรือแม้แต่เมื่อเริ่มท�างานไป

แล้ว ก็มผีลถงึสทิธแิละหน้าที่ตามสัญญาการ

ท�างานเช่นกัน 

หมายเหตุ เกี่ยวกับ “สัญญาว่าจ้างงาน” 

ท่านสามารถอ่านข้อมลูเพิม่เตมิได้ใน นติยสาร 

ด ีฉบับที่ 27 / 04.19 / 2 โดย พัทยา เรอืนแก้ว)

การปฏบิตัหิน้าทีข่องลกูจ้าง (Art. 321a OR)

ลกูจ้างต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความระมดัระวงั 

ตรงตามวัตถุประสงค์ของนายจ้าง  (รวมถึง 

การท�างานด้วยความระมัดระวัง เกี่ยวกับการ

ใช้อปุกรณ์ เครือ่งยนต์ เครือ่งจกัรของนายจ้าง

ด้วย)
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หน้าทีข่องนายจ้างและลูกจ้าง (Art. 321d OR)

นายจ้างสามารถก�าหนดลกัษณะการท�างาน 

การปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการ และ

ออกกฎระเบยีบขอ้บงัคบัอืน่ ๆ  แก่ลกูจ้างได้ ซึง่

ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อ

บงัคบัของนายจ้างด้วยความเชือ่ม่ันและซือ่สัตย์

ลูกจ้างต้องปฏบิัตงิานด้วยความซื่อสัตย์  

(Art. 321a Abs.3, 4 OR)

ตลอดระยะเวลาระหว่างการท�างานให้กับ

นายจ้าง ลูกจ้างไม่สามารถท�างานให้กับคู่แข่ง

ของนายจ้าง และไม่สามารถน�าข้อมลูความลบั

ของสถานประกอบการไปใช้ในการอื่นหรอืเผย

แพร่สู่ภายนอกได้ 

ห้ามมใิห้ลูกจ้างประกอบกจิการใดทีเ่ป็น

คู่แข่งกับนายจ้าง (Art. 340b, c OR)

นายจ้างสามารถก�าหนดระยะเวลาห้ามไม่

ให้ลูกจ้างประกอบกจิการเป็นคูแ่ข่งกบันายจ้าง

ได้ ข้อผูกพันในสัญญานี้จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อ

นายจ้างยกเลกิสัญญาจ้างโดยไม่มเีหตผุล หรอื

ทางฝ่ายนายจ้างเป็นผู้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว 

หากลูกจ้างฝ่าฝืนกระท�าผดิข้อสญัญานี้ นายจ้าง

สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากลูกจ้าง

ได้ 

ผลผลติและรายได้ต้องมอบให้แก่นายจ้าง 

(Art. 321b OR) 

สิง่ของทีไ่ด้รบัหรอืผลผลติระหว่างการปฏบิตัิ

งานตามข้อตกลงในสญัญา ให้ถอืเป็นกรรมสทิธิ์

ของนายจ้าง ตลอดทัง้รายได้ทีลู่กจ้างได้รบัจาก

การจ�าหน่าย เรยีกเก็บจากลูกค้า ต้องส่งมอบ

ให้แก่นายจ้าง

หน้าที่ของนายจ้าง (Art. 322 Abs.1 OR)

นายจ้างต้องจ่ายเงนิเดือนให้แก่ลูกจ้างตาม

ขอ้ตกลงระหว่างลกูจ้าง หรอืตามข้อก�าหนดใน

สัญญาว่าจ้างทั่วไป หรือตามข้อก�าหนดใน

สัญญาจ้างงานของสหพันธ์แรงงาน 

การหกัเงนิเดอืนเป็นทีค่่าทีพ่กั ค่าอาหาร 

(Art. 322 Abs.2 OR)

หากลกูจ้างพกัอาศยัอยูใ่นสถานทีพ่กัเดยีวกนั

กับนายจ้าง นายจ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็น 

ค่าทีพ่กั ค่าอาหาร จากเงนิเดอืนของลกูจ้างได้ 

ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงอื่น หรือว่าขัดกับหลัก

การปฏบิัตทิั่วไป

เวลาท�างานตอนกลางวนั และเวลาท�างาน

ตอนเย็น (Art. 10 Abs.1 ArG)

การท�างานตัง้แต่เวลา 6.00 นาฬิกา ถงึเวลา 

20.00 นาฬิกาให้ถือว่า เป็นการท�างานตอน

กลางวัน ส่วนการท�างานตั้งแต่เวลา 20.00 

นาฬิกา ถงึเวลา 23.00 นาฬิกาให้ถอืว่า เป็น

เวลาการท�างานตอนเย็น เวลาในการท�างาน

ตอนกลางวัน และเวลาในการท�างานตอนเย็น 

สามารถท�าได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

เงือ่นไขการท�างานล่วงเวลา (Art. 12 Abs1 

Bst. a, b, c ArG)

การท�างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท�างานปกติ

สูงสุดต่อสัปดาห์อนุญาตให้กระท�าได้ในกรณี

ดังต่อไปนี้ มีงานฉุกเฉินหรืองานพิเศษ จัดท�า

บันทกึรายการสนิค้าคงคลัง การปิดบัญช ีการ

ช�าระบัญชี และเป็นการท�างานล่วงเวลาเพื่อ

การหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขเหตุขัดข้องในสถาน

ประกอบการ โดยที่นายจ้างไม่สามารถใช้

มาตรการอื่น ๆ แทนได้
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ก�าหนดระยะเวลาการท�างานล่วงเวลา 

(Art. 12 Abs.2 Bst. a, b  ArG)

การท�างานล่วงเวลาส�าหรบัลกูจ้างแต่ละคน

ห้ามเกนิสองชัว่โมงต่อวนั ยกเว้นกรณกีารท�างาน

ในวันหยุด หรอื มเีหตุฉุกเฉนิ ส�าหรับลูกจ้างที่

มีสัญญาท�างานสูงสุดต่อสัปดาห์ 45 ชั่วโมง 

อนุญาตให้ท�างานล่วงเวลาได้ไม่เกนิ 170 ชัว่โมง

ต่อปี (ในรอบปฏทินิ) ส�าหรับลกูจ้างทีม่สีญัญา

ท�างานสูงสุดต่อสัปดาห์น้อยกว่า 45 ชั่วโมง 

อนญุาตให้ท�างานล่วงเวลาได้ไม่เกนิ 140 ชัว่โมง

ต่อปี (ในรอบปฏทินิ)

เวลาพกัระหว่างการท�างาน (Art. 15 Abs. 

1 Bst. a, b, c und  Abs. 2 ArG)

ลกัษณะการท�างานทีม่เีวลาท�างานตดิต่อกนั

ทุกวัน ต้องจัดให้มเีวลาพักตดิต่อกันดังนี้

• ท�างานเกนิกว่า 5.30 ชัว่โมง ตอ้งจดัให้มกีาร

หยุดพัก 15 นาท ี

• ท�างานเกินกว่า 7 ชั่วโมง ต้องจัดให้มีการ

หยุดพัก 30 นาที

• ท�างานเกินกว่า 9 ช่ัวโมง ต้องจัดให้มีการ

หยุดพัก 1 ชั่วโมง

การหยุดพักดังกล่าวให้ถือเป็นชั่วโมงการ

ท�างานในกรณทีีล่กูจ้างไม่ได้รบัอนุญาตใหอ้อก

นอกสถานที่ท�างาน

เวลาท�างานสงูสดุต่อสปัดาห์ (Art. 3 Abs1 

Bst. a, b ArG)

ส�าหรบัลูกจ้างทีท่�างานในโรงงานอตุสาหกรรม 

และพนักงานส�านักงาน พนักงานด้านเทคนิค 

พนักงานขายในบรษิัท ห้าง ร้านค้าปลกีขนาด

ใหญ่ ท�างานสูงสุดได้ 45 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 

ส�าหรบัลกูจ้างสาขาอาชพีนอกเหนอืจากนี้ ท�าได้

สูงสุด 50 ชั่วโมง

หมายเหตุ โดยทั่วไประยะเวลาการท�างาน

สูงสุดจะอยู่ที่ 42 - 50 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ 

ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัลกัษณะงานและสาขาอาชพี โดย

นายจ้างและลกูจ้างสามารถท�าข้อตกลงระหว่าง

กันในสัญญาจ้าง

การท�างานล่วงเวลา (Art. 321c OR)

นายจ้างสามารถบงัคบัให้ลกูจ้างท�างานล่วง

เวลามากกว่าระยะเวลาท�างานทีร่ะบใุว้ในสัญญา

ว่าจ้างได้ตามความจ�าเป็น หรอืโดยความยนิยอม

ของลูกจ้าง ทัง้นี้นายจ้างต้องชดเชยระยะเวลา

การท�างานล่วงเวลานัน้เป็นวันว่าง หรอืจ่ายเป็น

เงินชดเชยให้แก่ลูกจ้าง หากไม่มีข้อระบุใว้ใน

สัญญาว่าจ้างเกี่ยวกับการชดเชยการท�างาน

ล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายเงนิ

ชดเชยการท�างานล่วงเวลาเพิ่มเป็นเงิน 25 

เปอร์เซ็นต์ของค่าแรงดังกล่าวให้แก่ลูกจ้าง 

การท�างานในเวลากลางคนื (Art. 17 Abs.1, 

2, 3 ArG)

ในกรณทีี่เป็นการท�างานตดิต่อกันเป็นระยะ

เวลานาน หรอืต้องท�าอย่างสม�า่เสมอ เนือ่งจาก

มเีหตทุีไ่ม่สามารถหลกีเลี่ยงได้ เช่น งานที่เกีย่ว

กบัเทคนคิหรอืเศรษฐกจิ จะมข้ีอยกเว้นให้ท�างาน

ในเวลากลางคืนแต่ต้องขออนุญาต ส่วนการ

ท�างานในเวลากลางคืนเป็นครั้งคราวนั้นจะได้

รบัอนญุาตกต่็อเมื่อมกีารตรวจสอบ และมกีาร

แสดงหลักฐานถงึเหตุผลและความจ�าเป็นนัน้
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การท�างานในเวลากลางคนื (Art. 321c OR)

การท�างานในเวลากลางคนืเป็นครัง้คราว นายจ้างจะต้อง

จ่ายค่าแรงเพิม่เป็นเงนิ 25 เปอร์เซน็ต์ของค่าแรงเป็นอย่างต�า่ 

การท�างานในเวลากลางคืนเป็นประจ�า นายจ้างจะต้อง

จ่ายค่าแรงเพิม่เป็นเงนิ 10 เปอร์เซน็ต์ของค่าแรงเป็นอย่างต�า่

วันหยุดประจ�าสัปดาห์ (Art. 329 Abs.1, 4 OR)

นายจ้างต้องให้วันหยุดพักแก่ลูกจ้างทุก ๆ อาทติย์อย่าง

น้อย 1 วัน หากไม่สามารถให้วันหยุดเป็นวันอาทิตย์ได้ 

นายจ้างต้องอนญุาตให้ลกูจ้างหยดุพกัในวนัท�างานปกต ิจะ

เป็นวนัใดกไ็ด้ทัง้วนั ทัง้นี้การก�าหนดวนัหยดุพกันัน้ต้องค�านงึ

ถงึความเหมาะสมของนายจ้างและลูกจ้างด้วย 

วันหยดุพกัผ่อนประจ�าปี (Art. 329a,  Art. 329a Abs. 

3, Art. 329c OR)

นายจ้างต้องให้วนัหยดุพกัผ่อนแก่ลกูจ้างที่ท�างานตดิต่อ

กันครบหนึ่งปีขึ้นไป อย่างน้อยเป็นเวลา 4 อาทติย์ 

ส�าหรบัลกูจ้างที่มอีายยุงัไม่ครบ 20 ปีบรบิรูณ์นัน้ นายจ้าง

ต้องให้วันหยุดพักผ่อนประจ�าปีอย่างน้อย 5 อาทติย์ 

สทิธไิด้รับวนัหยุดพกัผ่อนประจ�าปีต่อเนือ่ง (Art. 329a 

Abs. 1, 3 OR)

ส�าหรับลูกจ้างที่ท�างานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างต้องให้

วนัหยุดพกัผ่อนประจ�าปีแก่ลกูจ้างตามความเหมาะสมของ

ระยะเวลาการท�างานที่ได้ท�าไปแล้ว เพื่อให้ลูกจ้างได้ใช้วัน

หยุดประจ�าปีส�าหรับพักผ่อนจรงิ ๆ  นายจ้างต้องให้วันหยุด

พกัผ่อนประจ�าปีแก่ลกูจ้างเป็นเวลาอย่างต�า่ 2 อาทติย์ตดิต่อ

กัน

สทิธริับเงนิเดอืนระหว่างหยุดพักผ่อนประจ�าปี (Art. 

329d OR)

ลูกจ้างที่ยังท�างานกับนายจ้างอยู่ ไม่สามารถขอรับเป็น

เงนิค่าจ้างแทนวันหยดุพักผ่อนประจ�าปีได้ ระหว่างทีล่กูจ้าง

หยุดพักผ่อนประจ�าปีนั้น ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินเดือน

ค่าจ้างปกต ิ

มเีหตสุดุวสิยัระหว่างหยุดพกัผ่อนประจ�าปี (Art. 329b 

Abs. 2 OR)

ในกรณทีีม่เีหตทุ�าให้ลกูจ้างไม่สามารถหยดุพกัผ่อนประจ�า

ปีในระหว่างช่วงระยะเวลาที่ได้รับ (เช่น ป่วยเป็นระยะเวลา

นาน ประสบอุบัตเิหตุ) นายจ้างต้องจ่ายเงนิชดเชยวันหยุด

พักผ่อนประจ�าปีให้แก่ลูกจ้างตามความเหมาะสม

ลกูจ้างชัว่คราว หรอืลกูจ้างรายชัว่โมง (Art. 329d OR)

ส�าหรับลูกจ้างที่ท�างานไม่สม�่าเสมอ หรือท�างานรับค่า

จ้างเป็นรายชั่วโมง จะได้รับเงินเพิ่มจากจ�านวนค่าจ้างอีก

เป็นจ�านวน 8.33% ซึ่งเป็นเงินทดแทนวันหยุดพักผ่อน

ประจ�าปี 

การท�างานพเิศษในช่วงวันหยุดพกัผ่อนประจ�าปี (Art. 

329d Abs. 3 OR)

ลกูจ้างทีท่�างานพเิศษระหว่างทีอ่ยู่ในช่วงวนัหยุดพกัผ่อน

ประจ�าปี โดยเป็นการท�างานให้แก่บุคคลที่สาม และการ

ท�างานนัน้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนายจ้าง นายจ้าง

สามารถปฏิเสธการจ่ายเงินเดือนส�าหรับการหยุดพักผ่อน

ประจ�าปี และยังเรียกร้องเงินเดือนที่ได้จ่ายไปแล้วให้แก่

ลูกจ้างกลับคนืได้ 

ฉบับนี้ขอน�าเสนอข้อมูลเพียงเท่านี้ครับ ในนิตยสาร ด ี

ฉบับหน้าผมจะน�าเสนอเรื่อง “สทิธแิละหน้าที่ของนายจ้าง

และลูกจ้าง” ต่อ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

สทิธกิารลาประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้าง เป็นการลาที่ยังได้

รับเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง ถอืเป็นการท�างานอย่างมคีวามสุข 

ดังค�าขวัญที่ว่า „งานคอืเงนิ เงนิคอืงาน บันดาลสุข“ อย่า

พลาดนะครับ 

- กฏหมาย -
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ว่าด้วย “มรดก” ตามกฎหมายไทย
โดย ปรีดา ไมเยอร์

นติยสารดหีลายฉบบัที่ผ่านมา ได้น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “มรดก” ตามกฎหมาย
เยอรมัน ในฉบับนี้จะกล่าวถงึ “มรดก” ตามกฎหมายไทย ทั้งนี้เป็นไปได้ว่า สัก
วนัเราอาจต้องมเีรือ่งราวเกีย่วกบั “มรดก” ในประเทศไทยให้จดัการ ซึง่อาจต้อง
ว่าไปตามกฎหมายไทยก็เป็นได้

ความหมายของ “มรดก”

„มรดก“ หรอื „กองมรดก“  ของผู้ตายได้แก่

ทรัพย์สนิทกุชนดิของผูต้าย ตลอดทัง้สทิธ ิหน้าที่ 

ความรบัผดิชอบต่าง ๆ  เว้นแต่สทิธ ิหน้าที ่ความ

รับผดิชอบตามกฎหมายนัน้ หรอืว่าโดยสภาพ

แล้วเป็นการเฉพาะตัวของผูต้ายโดยแท้ ตัวอย่าง

เช่น ความรับผิดทางอาญา หรือความเป็น

นายจ้างลกูจ้าง เป็นต้น (ประมวลกฎหมายแพง่

และพาณชิย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 1600)

„มรดก“ หรอื „กองมรดก“ ไม่ได้หมายความ

ถึงแค่ „ทรัพย์มรดก“ เท่านั้นแต่ยังหมายถึง 

„หนี้สนิ“ และ“กองหนี้สนิ“ อกีด้วย ซึง่จะเหมอืน

กับกฎหมายเยอรมัน

ทายาท หรอื ผู้สบืมรดก

ดงัระบไุว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

มาตรา 1599 วรรคแรก ว่า „เมื่อบุคคลใดตาย 

มรดกของบุคคลนัน้ตกทอดแก่ทายาท“ มรดก

จะตกทอดแก่ทายาททันทีเมื่อเจ้ามรดกตาย 

ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายนั้นแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทายาทโดยธรรม 

หมายถึง ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย และทายาท

ตามพินัยกรรม ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีสิทธิได้รับ

มรดก เนือ่งจากผู้ตายท�าพนัิยกรรมยกทรัพย์สนิ

ให้ ในที่นี้จะกล่าวถึง ผู้มีสิทธิรับมรดกตาม

กฎหมายคอื ทายาทโดยธรรม

ทายาทโดยธรรม

ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายจะได้แก่ ญาต ิ

และคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มี

สิทธิรับมรดกของผู้ตายโดยผลของกฎหมาย 

(ป.พ.พ. มาตรา 1603) มใิช่โดยผลของพนิยักรรม 

ทายาทโดยธรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท

ก. ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส

คู่สมรสนั้น กฎหมายบัญญัติให้เป็นทายาท

โดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายได้ ไม่ว่า

ผู้ตายจะมทีายาทล�าดับใด ๆ  อกี (มาตรา 1629 

วรรคสอง)

คูส่มรสนัน้ต้องเป็น คูส่มรสทีช่อบด้วยกฎหมาย

ของผู้ตาย ณ เวลาที่เสยีชวีติ คู่สมรส ถอืเป็น

ทายาทล�าดบัชัน้เดยีวกับผูส้บืสนัดานตามมาตรา 

1629 (1)

ข. ทายาทโดยธรรมประเภทญาต ิ

ได้แก่ ญาตทิัง้หลายทัง้ปวงของผู้ตาย ซึ่งมี

หลายล�าดับชั้น ในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์ มาตรา 1629 ระบไุว้ว่า มอียู ่หก ล�าดบั 

และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 

แต่ละล�าดบัมสีทิธไิด้รบัมรดกก่อนหลงัต่างกนั 

โดยให้ญาติสนิทที่สุดมีสิทธิได้รับมรดกเหนือ

กว่าญาติที่ห่างออกไป ถ้าญาติสนิทที่สุดยังมี

ชวีติอยู่ กจ็ะตดัสทิธญิาตใินล�าดบัต่อมาออกไป
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ล�าดบัและชัน้ของทายาทโดยธรรมประเภท

ญาต ิเรยีงตามความสนทิ

(1) ผู้สืบสันดาน คือผู้สืบเชื้อสายโดยตรง

ลงมาของเจ้ามรดก ซึง่ได้แก่ บตุร หลาน เหลน 

ลื้อ โดยมไิด้จ�ากัดว่าสบืต่อกันกีช่ัน้ ตามกฎหมาย

มรดกได้จ�ากดัสทิธกิรณผีูส้บืสนัดานต่างชัน้กนั

ไว้ โดยให้ บุตร ของเจ้ามรดกที่อยู่ชั้นที่สนิท

เท่านั้นที่จะมีสิทธิรับมรดก ผู้สืบสันดานในชั้น

ถัดไปจะรับมรดกได้ โดยอาศัยสิทธิในการรับ

มรดกแทนทีเ่ท่านัน้ ดงันัน้ทายาทในล�าดบั 1 จงึ

หมายถงึ „บุตร“  ของเจ้ามรดกผู้ตายเท่านัน้

ซึ่งอาจมลีักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

1.1. บุตรชอบด้วยกฎหมาย คือบุตรที่เกิด

จากบดิา (เจ้ามรดก) ซึ่งจดทะเบยีนสมรสกัน

กับมารดาของบุตรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ก่อนบุตรเกดิ

1.2 บุตรนอกสมรส หรือบุตรไม่ชอบด้วย

กฎหมายของบดิา หมายถงึบุตรทีเ่กดิจากหญงิ

ที่ไม่ได้จดทะเบยีนสมรสกับบดิาของเด็ก (ณ ที่

นี้ คอืเจ้ามรดก) ปกตแิล้วจะไม่มสีทิธริับมรดก

ของบิดาเพราะถือว่า ไม่ใช่ผู้สืบสันดานตาม

กฎหมายของบดิา เว้นแต่ว่าผู้เป็นบดิาได้ท�าให้

เป็นบุตรตามกฎหมายในภายหลังดังนี้

1. บดิา (เจ้ามรดก) ได้จดทะเบยีนสมรสกับ

มารดาของบุตร ภายหลังบุตรเกดิ

2. บดิา (เจ้ามรดก) ได้จดทะเบยีนรับรองว่า 

เด็กเป็นบุตรตามมาตรา 1547 ป.พ.พ.

3. ศาลได้มคี�าพพิากษาว่า เป็นบตุรของบดิา 

(เจ้ามรดก)

4. บิดารับว่า เด็กเป็นบุตรโดยพฤตินัยของ

บดิา (เจ้ามรดก) ในกรณนีี้จะถอืว่า เป็นทายาท

โดยธรรมของเจ้ามรดกเมือ่บดิาได้ยอมรบับตุร

ในทางพฤตนิัยว่า เป็นบุตรของตน เช่น ได้เป็น

ผู้แจ้งเกดิบุตร และระบุว่า ตนเป็นบดิา ยอมให้

บุตรใช้ชื่อสกุลของตน หรอือุปการะเลี้ยงดู ส่ง

เสยีให้ได้รบัการศกึษา เป็นต้น กรณนีี้บตุรนอก

กฎหมายถอืเป็นผู้สบืสนัดานตามมาตรา 1629 

(1) เช่นกัน

1.3 บุตรบุญธรรม ป.พ.พ. มาตรา 1627 ได้

บญัญตัใิห้ถอืว่า บุตรบุญธรรมเป็นผูส้บืสนัดาน

เหมอืนกบับตุรทีช่อบด้วยกฎหมาย (ฎ. 773/2528) 

บุตรบุญธรรมเป็นทายาทโดยธรรมของผู้รับ

บุตรบุญธรรมเท่านั้น (เจ้ามรดก) มีฐานะเป็น

ผู้สบืสนัดานตามกฎหมาย และเป็นทายาทโดย

ธรรมตามมาตรา 1629 (1)

หมายเหตุ

บุตรบุญธรรมมสีทิธใินฐานะทายาทโดยธรรม 

ตามมาตรา 1629  (1) รับมรดกของผู้รับบุตร

บุญธรรม ได้ แต่ในทางกลับกัน กฎหมายห้าม

มิให้ ผู้รับบุตรบุญธรรมรับมรดกของบุตร

บุญธรรม (ป.พ.พ. มาตรา 1598/29) 

(2) บดิามารดา มารดานัน้เป็นมารดาทีช่อบ

ด้วยกฎหมายของบุตร (เจ้ามรดก) เสมอ และ

ในทางกลับกัน บุตรก็เป็นบุตรตามกฎหมาย

ของมารดาเสมอ เช่นกัน
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แต ่บดิาในที่นี้จะหมายถงึ บดิาที่ชอบด้วย

กฎหมายของเจ้ามรดกเท่านั้น อันได้แก่

2.1 บิดาได้จดทะเบียนสมรสกันกับมารดา

ของบุตร (เจ้ามรดก) ก่อนบุตรเกดิ

2.2 บดิาได้จดทะเบยีนสมรสกับมารดาของ

บุตร (เจ้ามรดก) ภายหลังบุตรเกดิ

2.3 บดิาได้จดทะเบยีนรับรองว่า เด็ก (เจ้า

มรดก) เป็นบุตร

2.4 ศาลได้มคี�าพพิากษาว่า เดก็ (เจ้ามรดก) 

เป็นบุตรของบดิา

ข้อยกเว้น

การรับว่า เด็ก (เจ้ามรดก) เป็นบุตรโดย

พฤตนิยัของบดิานัน้ ถงึแม้ว่า บตุรจะเป็นทายาท

โดยธรรมของบดิาและมสีทิธริบัมรดกของบดิา

ตามมาตรา 1629 (1) ได้ แต่ บดิาไม่ใช่ทายาท

โดยธรรมตามมาตรา 1629 (2) ของบตุรซึง่เป็น

เจ้ามรดก 

(3) พีน้่องร่วมบดิามารดาเดยีวกนั กบัเจ้า

มรดก

(4) พีน้่องร่วมแต่บดิา หรอื มารดาเดยีวกนั 

กับเจ้ามรดก

(5) ปู่ ย่า ตา ยาย

(6) ลุง ป้า น้า อา

นอกจากญาติที่ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้ว ญาติ

อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ เช่น ปู่ทวด คอื บดิาของปู่ 

เป็นต้น ย่อมไม่มสีทิธไิด้รับมรดกในฐานะทีเ่ป็น

ทายาทโดยธรรม 

สิทธิการได้รับมรดกก่อนหลังตามล�าดับ

และชั้นของทายาทโดยธรรมประเภทญาติ

ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ ที่จะมีสิทธิ

ได้รับมรดกของผู้ตาย ได้แก่ ทายาทที่อยู่ใน

ล�าดบัต้นเท่านัน้ ทายาททีอ่ยู่ในล�าดับถดัลงมา

จะไม่มีสิทธิได้รับมรดก นั่นคือ ทายาทโดย

ธรรมในล�าดับก่อน จะตัดสิทธิทายาทโดย

ธรรมในล�าดับหลังถัดลงมา 

กฎหมายได้ก�าหนดล�าดับในการรับมรดก

ของทายาทโดยธรรมประเภทญาตทิัง้หมดไว้ 6 

ล�าดับ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 1629 ประกอบกับมาตรา 1630 วรรค

แรก กฎหมายได้ก�าหนดสทิธใินการได้รับมรดก

ก่อนหลงัตามล�าดบั คอืทายาทล�าดบัแรก หรอื

ล�าดบัต้น ๆ  จะมสีทิธไิด้รบัมรดกก่อนล�าดบัต่อ

มา นอกจากนี้ยังจ�ากัดสทิธใินการรับมรดกไว้

ว่า ตราบใดที่ทายาทในล�าดับหนึ่ง ๆ ซึ่งยังมี

ชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสาย

แล้ว ทายาททีอ่ยู่ในล�าดับถดัลงไป จะไม่มสีทิธิ

ในทรพัย์มรดกของผู้ตาย นัน่หมายความว่า ถ้า

เจ้ามรดกมทีายาทล�าดับแรก หรอืมผูี้รบัมรดก

แทนที่ ทายาทล�าดับถัดไปจะไม่มีสิทธิได้รับ

มรดก 

ข้อยกเว้น

มีเพียงข้อเดียว ซึ่งเป็นไปตาม ตามมาตรา 

1630 วรรค 2 คอื ทายาทโดยธรรมล�าดับที่ 1 

ผู้สืบสันดาน ตามมาตรา 1629 (1) จะไม่ตัด

สิทธิทายาทโดยธรรมล�าดับที่ 2 บิดามารดา

ของเจ้ามรดก ตามมาตรา 1629 (2) ดงันัน้ บดิา

มารดาของเจ้ามรดก กับผู้สืบสันดานของเจ้า

มรดกจะมสีทิธไิด้รับมรดกพร้อมกนั โดยกฎหมาย

ให้ บดิา มารดา แต่ละคนมสีทิธไิด้รับส่วนแบ่ง

มรดกเท่ากับบุตรหนึ่งคน
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การรับมรดกแทนที่

การรับมรดกแทนที่ เป็นสิทธิในการที่จะได้

รับมรดกแทนทายาทโดยธรรมทีเ่สยีชวีติไปก่อน

เจ้ามรดก มาตรา 1639 บญัญตัไิว่ว่า „ถ้าบคุคล

ใดซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา 1629 ล�าดับที่ 

(1) (3) (4) หรอื (6) ถงึแก่ความตาย หรอืถูก

ก�าจดัมใิห้รบัมรดกก่อนเจ้ามรดกตาย ถ้าบคุคล

นั้นมีผู้สืบสันดานก็ให้ผู้สืบสันดานรับมรดก

แทนที ่ถ้าผูส้บืสันดานคนใดของบคุคลนัน้ถงึแก่

ความตายหรอืถกูก�าจดัมใิห้รบัมรดกเช่นเดยีวกนั 

ก็ให้ผู้สืบสันดานของผู้สืบสันดานนั้นรับมรดก

แทนที ่และให้มารบัมรดกแทนทีก่นัเฉพาะส่วน

แบ่งของบคุคลเป็นราย ๆ  สบืต่อกนัเช่นนี้ไปจน

หมดสาย“ ดังนัน้เหตุที่จะท�าให้มกีารรับมรดก

แทนที่นัน้ จะมเีหตุใดเหตุหนึ่งจาก 2 เหตุนี้ คอื

1. เมื่อบุคคลที่จะเป็นทายาทโดยธรรมตาม

มาตรา 1629 (1) (3) (4) หรอื (6) ได้ถงึแก่ความ

ตายก่อนเจ้ามรดก หรอื

2. เมื่อบุคคลที่จะเป็นทายาทตามมาตรา 

1629 (1) (3) (4) หรอื (6) ถูกจ�ากัดสทิธไิม่ให้

รับมรดกก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ตาม

มาตรา 1605 และมาตรา 1606

และ ในมาตรา 1639 ระบุว่าต้องเป็น

• ผู้สบืสันดานของทายาทในมาตรา 1629 (1) 

(3) (4) หรอื (6) เท่านัน้

• ต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเจ้า

มรดกผู้ตายด้วย ตามมาตรา 1643 „สทิธทิี่

จะรับมรดกแทนที่กันนั้น ได้เฉพาะแก่

ผู้สบืสันดานโดยตรง“

ข้อสังเกต

ถงึแม้ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

มาตรา 1627 จะให้ถือว่า บุตรบุญธรรมเป็น

ผู้สบืสนัดานเหมอืนบตุรชอบด้วยกฎหมายของ

ผู้รับบุตรบุญธรรม (เจ้ามรดก) ตามมาตรา 

1629 (1) ก็ตาม และมีสิทธิรับมรดกของเจ้า

มรดกได้ในฐานะทายาทโดยธรรม แต่บุตร

บญุธรรมไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัเจ้ามรดกผู้ตาย

ทางสายเลอืด ดงันัน้ถ้าบตุรบญุธรรมตายก่อน

เจ้ามรดก ผู้สบืสันดานของบตุรบญุธรรมจะรบั

มรดกของเจ้ามรดกแทนที่บุตรบุญธรรมไม่ได้ 

(ค�าพพิากษาศาลฎกีาที่ 773/2528)

ส่วนบุคคลอื่นนอกจากนี้ แม้จะถงึแก่ความ

ตาย หรอืถกูก�าจดัมใิห้รบัมรดกก่อนเจ้ามรดก

ตาย ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิได้รับมรดกแทนที่ได้ 

นัน่คอื แม้นบุคคลเหล่านี้เสยีชวีติก่อนเจ้ามรดก 

ผูส้บืสนัดานของคนเหล่านี้ไมม่สีทิธไิด้รบัมรดก

แทนที่ บุคคลอื่นที่ว่านี้ ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

1. ทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 (2) (5) 

2. ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรส 

3. ทายาทโดยพนิยักรรม เนื่องจากเป็นสทิธิ

เฉพาะตัว ดงันัน้จงึไมต่กทอดไปยงัผูส้บืสนัดาน

ของผูร้บัพนิยักรรม (มาตรา 1642 การรบัมรดก

แทนที่กันนัน้ ให้ใช้บังคับแต่ในระหว่างทายาท

โดยธรรมเท่านัน้) 

ในฉบบัหน้า จะมาคยุกนัเรือ่งการแบ่งมรดก

นะคะ
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หัวข้อฉบับนี้คอืเรื่องเงนิ ๆ ทอง ๆ Mausmoin จงึขอชวนคุย เกี่ยวกับการ
ซื้อและเช่าที่อยู่อาศัยในเยอรมนี ซื่งเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่เราต้องดูแล
จดัการตลอดระยะเวลาทีอ่ยูใ่นเยอรมน ีแต่หลายคนกยั็งลังเลว่าจะซือ้หรอื
เช่าที่อยู่ด ีแล้วคนไทยเป็นเจ้าของอสังหารมิทรัพย์ในเยอรมนไีด้รเึปล่า ดัง
นั้น Mausmoin จะขอพาเพื่อน ๆ มาเปรยีบเทยีบการเช่าและซื้อบ้าน รวม
ถึงข้อดีข้อเสีย เพื่อน�าไปปรับใช้วางแผนเรื่องที่อยู่อาศัยของตนเองและ
ครอบครัวไปพร้อมกัน

หลักๆ สามารถแบ่งการอยู่อาศัยระยะยาวใน

เยอรมนเีป็น 2 ประเภทคอื เช่าอยู ่และซื้อขาด (หรอื

ผ่อนช�าระหลายสบิปี) Mausmoin ขอเริ่มที่การเช่า

ที่อยู่กันก่อน

ค่าเช่าถูกหรอืแพงวัดจากอะไร

ค่าเช่าบ้านหรอืห้องพกัจะแพงหรอืถูก ขึ้นอยู่กับ

หลายปัจจัย เช่น ท�าเล ขนาด จ�านวนห้อง คุณภาพ

บ้าน สิ่งอ�านวยความสะดวก ปีที่สร้าง โครงสร้าง

พื้นฐาน (เช่น มถีนน และรถสาธารณะผ่านมากหรอื

น้อย) ยกตัวอย่างว่า หาก Mausmoin เช่าห้องใหม่

ขนาด 100 ตารางเมตรในเมอืงใหญ่ย่านธรุกจิ ท�าเล

อยู่ใจกลางเมอืง มสีิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั 

ค่าเช่าห้องอาจสงูถงึหลกัพันยโูรก็เป็นได้ ในขณะที่

ห้องขนาดเท่ากัน แต่ท�าเลอยู่นอกเมือง คุณภาพ

ปานกลาง ค่าเช่าอาจจะอยู่ที่หลักร้อยยูโรก็มี ดัง

นั้นเราคงต้องลองช่ังน�้าหนักดูว่า มีงบเท่าไร และ

ต้องการบ้านคณุสมบตัแิบบใด มรีถส่วนตวัหรอืไม่ 

เดินทางอย่างไร แล้วเราก็จะสามารถหาตัวเลือก

บ้าน หรอืห้องพกั ทีเ่หมาะสมกบัไลฟ์สไตล์และเงนิ

ในกระเป๋าของเราได้
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อกีตวัเลอืกหนึง่ ก็คอืการซือ้ห้องชดุและบ้าน 

การซื้ออสงัหารมิทรพัย์ส�าหรบัอยูอ่าศยัในเยอรมน ี

สามารถซื้อได้ไม่ยุ่งยาก คนต่างชาติสามารถซื้อ

บ้านและที่ดนิได้ เพราะฉะนัน้คนไทยอย่าง Maus-

moin และเพื่อน ๆ ก็สามารถซื้อและครอบครอง

กรรมสทิธิบ้์านและทีด่นิในเยอรมนไีด้ตามกฎหมาย 

โดยปกตใินตลาดอสงัหารมิทรพัยม์ทีัง้บ้านใหมแ่ละ

บ้านมอืสองประกาศขาย แน่นอนว่า ราคาบ้านใหม่ 

บ้านมอืหนึ่งจะสูงกว่า ต้องรอสร้างนาน 1-2 ปี แต่

เราจะสามารถออกแบบบ้านตามต้องการตัง้แต่ต้น 

ในขณะที่บ้านมอืสอง เราซื้อตามสภาพที่เห็น ย้าย

เข้าอยู่ได้เร็วกว่า แต่เราอาจต้องมาปรับเปลี่ยน

ลักษณะบ้านตามการใช้งานของเราในภายหลัง

แล้วเช่าหรือซื้อดีกว่ากันนะ? Mausmoin จะไม่

ฟันธงให้ว่า ตวัเลอืกไหนดกีว่า แต่จะพาเพือ่น ๆ  มา

เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการซื้อและเช่าที่

อยู่ในเยอรมน ีเพื่อให้แต่ละคนชั่งน�้าหนักดูว่า แบบ

ไหนเหมาะกับลักษณะการใช้ชีวิตของตนเองมาก

ที่สุด

ข้อดขีองการเช่าอยู่

1. มกีฎหมายคุ้มครองผู้เช่า ผู้เช่าไม่ต้องรบัผดิชอบ

มาก เช่น หากในบ้านที่ Mausmoin เช่า มอีะไร

เสยีหายเกดิขึ้น กส็ามารถแจ้งเจ้าของบ้านให้มา

ซ่อมหรอืเปลี่ยนให้ได้

2. ผูใ้ห้เช่าไม่สามารถบอกเลกิการเช่า (ไล่ผูเ้ช่าออก) 

ได้ง่าย ๆ  โดยไม่มเีหตุผลทีส่มควร (เช่น ครอบครวั

ผู้ให้เช่าจ�าเป็นต้องย้ายเข้ามาอยู่เอง)

3. เยอรมนีมีมาตราการควบคุมดูแลการขึ้นค่าเช่า

ที่สูงเกนิก�าหนดด้วย

4.  นอกจากนี้ การเช่าห้องพกัยงัมคีวามยดืหยุ่น ไม่

ผูกมัด หากเรายังไม่มงีานประจ�า ก�าลังฝึกงาน 

หรือเข้าเรียนระยะสั้น และยังไม่มีแผนการจะ

อาศัยอยู่ยาวที่เมืองนั้น การเช่าบ้านก็จะท�าให้

ชวีติเรายดืหยุ่น ไม่ต้องมภีาระผูกมดั หากจ�าเป็น

ต้องย้ายบ้าน เมื่อได้งานประจ�า

5. ไม่ต้องมีเงินก้อนก็สามารถเช่าบ้านอยู่ได้ อย่าง

มากก็เตรียมค่ามัดจ�าประมาณ 1-3 เดือนล่วง

หน้าของค่าเช่าไว้ ซึ่งต่างจากการซื้อบ้าน ที่จะ

ต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม

การซื้อขาย ค่าปรับปรุงบ้าน ค่าเฟอร์นเิจอร์ทัง้

บ้านในช่วงแรก  

ข้อเสยีของการเช่าอยู่

1. ค่าเช่าในเยอรมนเีพิ่มสูงขึ้นมากในช่วง 2-3 ปีที่

ผ่านมา แม้จะมกีฎหมายคุ้มครองค่าเช่าที่เหมาะ

สม แต่ด้วยปรมิาณความต้องการที่พักที่เพิ่มสูง

ขึ้นมากอย่างรวดเร็ว ในขณะที่จ�านวนห้องพักมี

เท่าเดิมและสร้างใหม่ไม่ทัน จึงท�าให้ราคาห้อง

เช่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ และยังส่งผล

ให้เกดิการแข่งขนัสงูในหมูผู่จ้ะเช่า ทีจ่ะต้องแข่งขนั

ทัง้ความรบีไปดูห้อง รบีตกลงท�าสัญญา แสดง

หลักฐานเงินเดือนที่มั่นคงกว่าคนอื่น เพื่อจะได้

สทิธเิป็นผู้เช่าบ้านนัน้เป็นรายแรก ๆ 

2. หาห้องเช่ายาก นอกจากความต้องการเช่ามากกว่า

จ�านวนห้องเช่าทีม่ใีนตลาดแล้ว ในเมอืงใหญ่และ

เมืองท่องเที่ยว ยังมีปัญหาปริมาณห้องว่างให้

เช่าระยะยาวน้อยลงมาก เนื่องจากเจ้าของห้อง

หันมาเก็บห้องไว้ เพื่อปล่อยเช่ารายวัน แทนทีจ่ะ

ปล่อยเช่าระยะยาว เพราะได้ก�าไรมากกว่าการ

เก็บค่าเช่ารายเดือน และลดปัญหาในอนาคต 

หากจะต้องขอให้ผู้เช่าระยะยาวย้ายออกใน

ภายหลัง

3. ค่าเช่าคอืค่าใช้จ่ายที่จ่ายทิ้งไปทกุเดอืน ท้ายทีส่ดุ 

ไม่ว่า Mausmoin จะรกัและลงทนุตกแต่งห้องเช่า

นัน้ให้สวยเพยีงใด กไ็ม่ได้เป็นเจ้าของห้องนัน้อยูด่ ี
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หลังจากที่เราได้ลองชั่งน�้าหนักว่าห้องเช่าน่าจะ

ตอบโจทย์การใช้ชีวติของเราหรอืไม่กันแล้ว คราว

นี้ Mausmoin จะพามาส่องข้อดขี้อเสยีของการซื้อ

ที่อยู่อาศัยในเยอรมนกีันบ้าง

ข้อดขีองการซื้อบ้านอยู่เอง

1. ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านถูกมาก ในช่วงหลายปีที่

ผ่านมา เราจะเห็นว่าค่าเช่าบ้านสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

ตามที่ Mausmoin อธิบายไปก่อนหน้านี้ แต่

ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านกลับปรับลดลงมาก (ปี 

2019 ประมาณไม่ถงึ 1%) จงูใจให้หลายคนอยาก

มบ้ีานเป็นของตนเอง และมาลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

มากขึ้น ซื่งความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นนี้เอง ก็

ท�าให้ราคาบ้านในตลาดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่น

กนั ดังนัน้หากใครจะซื้อบ้านกค็วรค�านวณความ

คุ้มระหว่างราคาบ้านที่สูงขึ้น กับดอกเบี้ยเงินกู้

ต�่าไว้พจิารณาประกอบด้วย  

2. ซื้อแล้วเป็นทรัพย์สินของเรา หลายคนเทียบค่า

ใช้จ่ายรายเดอืนของการจ่ายค่าเช่ากบัภาระการ

ผ่อนซื้อบ้านต่อเดอืน แล้วพบว่า เงนิก้อนเดยีวกนั 

หากน�าไปจ่ายค่าเช่า เราจ่ายแล้วเงนิหายไป แต่

เงินผ่อนซื้อบ้าน จ่ายแล้วก็จะได้กรรมสิทธิ์เป็น

เจ้าของบ้านนัน้ในท้ายที่สุด

ข้อเสยีของการซื้อบ้านอยู่เอง

1. ควรมีเงินก้อนในมืออย่างน้อยอีก 10% ของค่า

บ้าน เพื่อจ่ายค่าธรรมเนยีมการซื้อขาย เช่น ค่า

นายหน้า ค่าท�าสัญญาซื้อขาย ค่าทนายโนทาร์ 

ค่าภาษซีื้อขาย ค่าภาษทีี่ดนิ ค่าโอนชื่อในโฉนด

ที่ดนิ ฯลฯ และควรส�ารองเงนิอกีก้อนส�าหรับค่า

ปรับปรุงตกแต่งบ้านในช่วงแรกด้วย 

2. การซื้อบ้านเป็นการผูกมัดระยะยาว ถ้า Maus-

moin กู้เงินซื้อบ้าน ก็ต้องผ่อนธนาคารนานถึง 

10-30 ปีหรอืนานกว่านัน้ ซึง่จะไม่ยดืหยุน่ส�าหรบั 

นักเรียน คนที่มาอาศัยอยู่ชั่วคราว หรือใครที่มี

แผนย้ายเมอืงบ่อย ๆ

3. ข้อจ�ากดัในการขอกู้ธนาคาร ธนาคารหลายแห่ง

มกัจะขอหลกัฐานการมสีทิธพิ�านักถาวรในเยอรมน ี

และหนังสอืรบัรองรายได้หรอืเงนิเดอืนทีแ่น่นอน 

เพื่อให้แน่ใจว่า เรามกี�าลังผ่อนคนืเขาไปได้นาน

อกีหลายสบิปีข้างหน้า และจะไม่เป็นหนี้เสยีของ

ธนาคารในอนาคต ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการ

ขอกู้ซื้อบ้านของคนทียั่งไม่ได้สทิธพิ�านกัถาวรใน

เยอรมน ีหรอืคนที่มรีายได้ต่อเดอืนไม่แน่นอน

จากที่ได้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และข้อจ�ากัด

ของการซื้อและเช่าทีอ่ยูใ่นเยอรมนไีปแล้ว Mausmoin 

ขอฝากทิ้งท้ายไว้ว่า ไม่มีทางเลือกไหนที่สามารถ

ฟันธงได้ว่า ดีกว่าอีกทางแน่นอน แต่ที่ส�าคัญคือ 

เราต้องเข้าใจลักษณะการใช้ชวีติของตนเอง ท�าเล

เมอืงทีเ่ราอยู่ สถานการณ์เศรษฐกจิในช่วงนัน้ และ

ปัจจัยการเงินในปัจจุบันและอนาคตของเรา เพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจว่า การเช่าหรอืซื้อทีอ่ยู่เหมาะ

กับชวีติเราในช่วงเวลานัน้มากกว่ากัน

แต่ไม่ว่าจะเช่าหรอืซื้อ การท�าสญัญาเช่าและซื้อ

ทีอ่ยู่อาศยัจะเขยีนเป็นภาษาเยอรมนัทัง้สิ้น ซึง่จะมี

ผลบังคับตามกฎหมายระยะยาว ดังนัน้ Mausmoin 

แนะน�าว่า เราควรท�าความเข้าใจเนื้อหาให้ครบถ้วน

ทีส่ดุก่อนลงชือ่ท�าสญัญา เงือ่นไขในสญัญาจะเขยีน

เป็นส�านวนภาษากฎหมาย เข้าใจยาก หากใครอ่าน

ไมเ่ขา้ใจ ควรน�าสัญญาไปแปลโดยนกัแปลทีเ่ชือ่ถอื

ได้ ให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของเราก่อนจะเซ็นชื่อ

เช่าหรือซื้อที่อยู่ ไม่เช่นนั้น หากคิดว่าแค่เซ็นให้

จบ ๆ ไป เราอาจจะเข้าใจเนื้อหาผดิ ท�าผดิสัญญา 

และต้องมาเสียเงินเสียเวลาฟ้องร้องกันภายหลัง

ก็ได้ 
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รู้จักหาและเก็บตามวัย 
จะสบายบั้นปลายของชีวิต
โดย ปาท่องโก๋

เงนิไม่ใช่สิ่งส�าคัญที่สุด แต่ถ้าไม่มเีงนิ เราก็

คงล�าบาก เพราะเงินเป็นสิ่งที่เราใช้จับจ่าย 

ใช้สอย ซื้อของ หรอืบรกิาร เพื่อการด�ารงชวีติ 

หรอืเพื่อความสะดวกสบายในชวีติประจ�าวัน

เอ..เราเริม่รูจ้กัหาและใช้เงนิมาตัง้แต่เมือ่ไหร่

หนอ ต้องย้อนเวลาหาอดตีอกีแล้ว ขอเริม่ตอน

ที่หาเงินได้แบบเป็นจริง เป็นจังเลยแล้วกัน ก็

คอืตัง้แต่เรยีนจบ ท�างาน มเีงนิเดอืนประจ�า และ

ท�างานหารายได้พิเศษด้วย เพื่อเลี้ยงดูตนเอง

และคนในครอบครัว แต่ก็พยายามหาความ

มัน่คงให้กบัชวีติของตนเองเช่นกนั ด้วยการแบ่ง

เงนิจ�านวนหนึง่ฝากไว้ทีธ่นาคาร จ�าได้ว่าในช่วง 

5 ปีแรกของการท�างาน มีเงินเหลือเก็บน้อย

มาก ถงึแม้ว่าบ้านไม่ต้องเช่า ข้าวไม่ต้องซื้อมาก

นกั เพราะอยู่หอพกัในโรงพยาบาล มข้ีาวให้กนิ

ฟร ีแต่จะให้กนิ นอน ท�างาน อยูแ่ต่ในโรงพยาบาลก็

กระไรอยู่ ชวีติวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เพื่อนฝูงสมัย

มัธยม ก็หวนกลับมาเจอกันอกี หลังจากต่างก็

แยกยา้ยกนัไปเรยีนตามทีแ่ต่ละคนสอบได้ การ

นดัพบปะสงัสรรค์กบัเพือ่น ๆ  เป็นความจ�าเป็น

ของช่วงวัย และค่าใช้จ่ายก็ย่อมต้องมบี้าง แต่

ไม่มากเท่ากบั การส่งเสยีดแูลพ่อแม่ และน้อง ๆ  

นอกจากนัน้กเ็พราะมเีพือ่นขายประกนั อยาก

ช่วยเพือ่น และมองเห็นข้อดขีองการท�าประกนั 

แม้ว่าถ้าเจ็บป่วยเราก็ได้รักษาพยาบาลฟรีอยู่

แล้ว เพราะเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของการ

ท�างาน แต่ความคดิตอนนัน้คอื เราเป็นลูกคน

โตของครอบครวั ถ้าเป็นอะไรไปแบบไม่คาดคดิ 

อยากให้พ่อแม่มเีงนิบ้าง จงึซื้อประกันภัย เพื่อ

รองรับความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดนี้ เช่น ประกัน

อบุตัเิหตุ หรอืประกนัชวีติ ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์

นั้นขึ้นบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายสินไหม

ทดแทนให้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในกรมธรรม์ 

เราท�าประกันแบบจ่ายจนถงึอายุ 60 ปี สมัย

อยูเ่มอืงไทย เคลมประกนัครัง้เดยีวด้วยอบัุตเิหตุ

ป่ันจักรยานล้มแขนหัก ได้พกังานหนึง่เดอืน ได้

ทัง้เงนิเดอืน และเงนิจากประกนัอบุตัเิหต ุหลาย

หมืน่บาทอยู ่และอกีครัง้เมือ่ต้นปีทีผ่่านมา เกดิ

อุบัติเหตุกระดูกเท้าหัก แต่เดิมไม่เคยคิดจะ

เคลมประกันที่เมืองไทย เพราะอยู่ที่นี่ประกัน

จ่ายอยู่แล้ว เพราะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการ

ท�างาน แถมได้เงนิเดอืนด้วย แต่ด้วยเทคโนโลยี

ด้านการสือ่สาร เราสามารถส่งเอกสารทัง้หลาย

แหล่ผ่านทางอเีมลให้กบัผูดู้แลเราทางเมอืงไทย 

เขาขอเอกสารอะไรก็ส่งไปให้ สุดท้ายก็ได้ค่า

ชดเชยหมื่นกว่าบาท ก็ถอืว่าเป็นการสะสมเงนิ

ไว้ใช้ตอนสูงวัย 



D Mag 28 / 08.19 / 21

- สังคม / ทั่วไป -

เมื่อย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ ที่นี่มีระบบ

ประกันสังคม ที่เรียกว่า สามเสา ที่ไม่ว่าจะ

ท�างานให้กบัรัฐบาลหรอืเอกชน ทุกคนต้องจ่าย

เงินสะสมนี้ ระบบประกันที่กฎหมายบังคับนี้ 

คอื เสาที่ 1 เรยีกว่า Alters- Hinterlassenen-

vorsorge ตัวย่อว่า AHV เป็นเงินประกันผู้สูง

อายุ (เกษียณ) ซึ่งรวมเรื่อง เงินประกันเมื่อ

ทุพพลภาพ (Invalidenvorsorgen) เงนิประกัน

จ่ายชดเชย เมื่อไปฝึกทหารหรือลาคลอด 

(Erwerbsersatzordnung) เงินช่วยเหลือกรณี

ขาดแคลน (Ergänzungsleistungen) และเงิน

ประกันการว่างงาน (Arbeitslosenversicherung) 

ไว้ด้วย ทุกคนที่อาศัยอยู่ในสวติเซอร์แลนด์ ที่

มีอายุตั้งแต่ 17 ปีเต็ม จนถึงวัยเกษียณ รวม

ทั้งคนที่ไม่ได้ท�างาน เช่น นักศึกษา (ที่ไม่ได้

ท�างาน อายุตัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป) คนพกิาร พ่อ

บ้าน แม่บ้าน ผู้ที่เกษยีณอายุก่อนก�าหนด และ 

คนงานทีม่าจากฝ่ังชายแดน หรอืแรงงานต่างชาต ิ

รวมทั้งนักศึกษา คนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ต้อง

จ่ายเบี้ยประกัน AHV ส่วนตัวฉันเองมาอยู่ที่นี่

เมื่ออายุ 42 ปี ก็จ่ายมาตัง้แต่บัดนัน้ 

ส่วนเสาที่ 2 เป็นเงินสะสมจากการท�างาน 

ตัง้แต่ท�างานมารายได้ไม่ถงึ 20,000 ฟรังก์ต่อ

ปี จงึไม่เคยได้จ่าย แต่ละปีจะมกีารเปลีย่นแปลง

จ�านวนรายได้ต�่าสุดที่สามารถฝากเงนิสะสมนี้

ได้ เงนิส่วนนี้รัฐบาลให้สะสมไว้ เพราะว่าชวีติ

ความเป็นอยู่หลังเกษียณจะได้ไม่แตกต่างกัน

มากกับช่วงเวลาที่ท�างาน รายได้ตัวเองไม่มีก็

พึ่งพาคุณพ่อบ้านนะคะ

ส�าหรับเสาที่สาม มสีองแบบ คอื 3a กับ 3b 

รฐับาลไม่บงัคบั แต่สนบัสนนุให้คนออมเงนิ ใคร

ที่เก็บออมสามารถน�าจ�านวนเงินออมจาก 3a 

มาลดหย่อนภาษไีด้ แต่ก็มจี�านวนจ�ากัด ส่วนนี้

ก็ต้องพึ่งพ่อบ้านเช่นกัน 

พ่อบ้านกบัฉนั เราให้ความส�าคญักบัวถิกีาร

ด�ารงชีวติ ในเรื่องความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย 

และเรียบง่าย จะใช้ในสิ่งจ�าเป็น เราจึงมีคติ

ประจ�าใจกนัว่า “ถ้าใช้น้อย เรากไ็ม่ต้องหามาก” 

มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง  เหล่านี้คือเรื่อง

ของการบริหารจัดการชีวิต ด้วยการบริหาร

จัดการเงินที่เหมาะสม เมื่ออยู่ในวัยท�างาน ก็

ท�างานและรู้ว่าจะใช้เงินที่หามาได้อย่างไรให้

สมดุล เพื่อชวีติในวัยที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ  

นี้ จะได้สบายกาย ส�าเรงิใจนะคะ
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เงนิ ในแวดวงการค้าบรกิารทางเพศ

การค้าบริการทางเพศ ในเยอรมนีถือเป็น

อาชพีหนึ่ง คนต่างชาตทิี่มสีทิธพิ�านักสามารถ

ท�างานนี้ได้ สถานประกอบการค้าบริการทาง

เพศของคนไทย เรยีกกันว่า “บ้านท�างาน” คน

ทีท่�างานนี้ ส่วนหนึง่จะเป็นหญงิและหญงิข้ามเพศ 2 

ชาวไทยทีม่สีทิธพิ�านกัท�างานค้าบรกิารฯ อย่าง

ถกูต้องตามกฎหมาย อกีส่วนหนึง่จะเป็น หญงิ

และหญงิข้ามเพศทีน่ายหน้าชกัชวน และจดัพา

ให้มาท�างานค้าบรกิารทางเพศ รวมทัง้งานนวด

อโิรตกิ มักจะเรยีกกันในวงการว่า “เด็ก” กลุ่ม

หลังนี้จะเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว

แล้วแอบท�างาน แน่นอนถือว่า ผิดกฎหมาย  

เรื่องของ เงนิ ที่เกี่ยวข้องกับ “เด็ก” ได้แก่

เงิน เงิน เงิน และ เงิน 
ในสังคมไทยในเยอรมนี 

โดย ญาดา นาเชือก

ได้อ่านรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมาเยอรมน ี1 ท�าให้นกึถงึ
วงจรการเงนิ และเรือ่งราวทีเ่กีย่วพนักบั เงนิ ในแวดวงคนไทยในเยอรมน ี

ส่วนหนึ่งอยู่ในแแวดวงการค้าบริการทางเพศ ที่อาจมองว่าโยงใยถึง
การค้ามนุษย์ก็ได้ อกีส่วนหนึ่งก็เป็นวงจรการเงนิ หรอืการหารายได้ 

หรอืธรุกจิทีพ่บได้ในหมูค่น / สังคมไทยในเยอรมนทีัว่ไป มอีะไรบ้าง 
ลองมาดูกัน

“แทรค็” หรอื “ค่าแทรค็” คอื ค่านายหน้า

ในการจัดพาขึ้นมาท�างาน ไม่ว่าจะเป็นงานค้า

บริการทางเพศ นวดอิโรติก รวมถึงนวดแผน

ไทย “มาแทร็ค” เป็นรูปแบบการจัดพาที่ให้ 

“เด็ก” เป็นหนี้ “เด็ก” จะเดนิทางมาก่อนแล้ว

ท�างานผ่อนใช้ให้ นายหน้า ที่เรยีกกันว่า “แม่

แทรค็” (เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้หญงิ โดยเฉพาะ

นายหน้าในเยอรมน)ี 

ส�าหรบั “เดก็” แรงจูงใจในการเดนิทางกค็อื 

จ�านวนเงนิรายได้มหาศาลที่ “แม่แทร็ค” บอก

ว่าจะได้เมือ่มาท�างาน แม้นว่าต้องจ่าย “ค่าแทรค็” 

ค่อนข้างสูง ปัจจุบันจะอยู่ที่ 30,000-40,000 

ยูโร “แม่แทร็ค” มักจูงใจว่า ท�างาน 2-3 เดอืน

ก็ใช้ “แทร็ค” หมด หลังจากนัน้แล้วก็กอบโกย

รายได้อย่างเดยีว

1 ดู พัทยา เรือนแก้ว, 2562. รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมายังเยอรมนี https://www.d-magazine.
de/files/d-magazine/books/TIP%20Thai-Germany%20final%20report.pdf
2 บุคคลที่มีเพศกำาเนิดเป็นชาย แต่ปัจจุบันมีเพศสภาพเป็นหญิง ทั้งที่อาจจะผ่าตัดแปลงเพศแล้ว หรือไม่ก็ได้ ในสังคมไทย
เคยเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่า “สาวประเภทสอง”
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จรงิหรอืที่ ท�างาน 2-3 เดอืน ก็จะใช้ค่า 

“แทร็ค” หมด

ข้อมลูจากรายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์

กล่าวว่า อตัราค่าบรกิารทางเพศในปัจจบุนัจะ

อยู่ที่ 20 นาท ีหรอืที่เรยีกว่า quicky ประมาณ 

50 ยูโร บรกิาร 30 นาท ี80 ยูโร 1 ชั่วโมง 100 

ยูโร แต่ก็ขึ้นอยู่กับเมอืงด้วย ในเมอืงใหญ่อาจ

ได้มากกว่า

ลองมาคดิรายได้จากอตัราค่าบรกิารนี้ หาก 

“เด็ก” หนึ่งคน ท�างานเฉลี่ยแต่ละวันมีลูกค้า 

quicky 5 คน จะมรีายได้วันละ 250 ยูโร (50 

ยูโร x 5) เดอืนหนึ่งท�างาน 26 วัน (หักวันที่มี

ประจ�าเดือน วันเดินทางไปแหล่งงานในเมือง

อื่น) จะมีรายได้เดือนละ 6,500 ยูโร แบ่งให้

เจ้าของ “บ้านท�างาน” ครึ่งหนึ่ง เหลอื 3,250 

ยูโร หักเงนิส่งทางบ้าน 200 ยูโร ค่าจ้างคนส่ง

เงนิกลับบ้าน 50 ยูโร ค่าเดนิทาง 200 ยูโร ค่า

ลงโฆษณาอาทติย์ละ 30 ยูโร x 4 อาทติย์ = 

120 ยูโร ค่าอาหารวันละ 10 ยูโร คดิเป็นเงนิ

เดอืนละ 300 ยโูร ค่าใช้จ่ายส่วนตวั (สบู่ ยาสฟัีน 

ฯลฯ) ประมาณเดอืนละ 80 ยูโร จะเหลอืเงนิที่

ใช้หนี้ “ค่าแทร็ค” ประมาณ เดอืนละ 2,300 

ยูโร หาก “ค่าแทร็ค” อยู่ที่ 30,000 ยูโร ระยะ

เวลาที่ “เด็ก” จะใช้ “แทร็ค” หมดจะเป็นเวลา

ประมาณ 13 เดอืน หรอืมากกว่า 1 ปี เมื่อรวม

เงนิค่าใช้จ่ายทัง้หลายที่ “เด็ก” ต้องจ่าย (เงนิ

ส่งกลับบ้าน ค่าอาหาร ฯลฯ) ดังตัวอย่างข้าง

ต้นนี้ซึ่งจะเป็นจ�านวนประมาณ 12,350 ยูโร 

บวก “ค่าแทรค็” 30,000 ยโูร จ�านวนหนี้ทีต่้อง

ท�างานใช้คนื (30,000 + 12,350 = 42,350) 

จะมากกว่า “ค่าแทร็ค” ที่ตกลงกันไว้แต่แรก

เกอืบครึ่งหนึ่ง

ส�าหรับหญิงและหญิงข้ามเพศที่ถูกชักชวน

ให้มาท�างานนวดแผนไทย เงิน (ที่คาดหวังว่า

จะได้) กเ็ปน็แรงจงูใจที่ส�าคญั และคนเหล่านี้ก็

ต้องจ่าย “ค่าแทร็ค” เช่นกัน จ�านวนเท่าไรไม่มี

ข้อมูลชัดเจน ร้านนวดแผนไทยมักจะเปิดวัน

จันทร์ – วันเสาร์ ตัง้แต่เวลา 9.00 – 19.00 น. 

การท�างานพนักงานจะต้องมาประจ�าที่ร้าน

ตัง้แต่ร้านเปิดจนถงึร้านปิด แต่จะได้ค่าแรงตาม

ชั่วโมงที่นวดจริงเท่านั้น ค่าแรงจะอยู่ที่ชั่วโมง

ละ 10-12 ยโูร บางร้านอาจถงึ 15 ยโูร นอกจาก

ค่าแรงก็อาจจะมีค่าทิปที่ลูกค้าให้ รายได้ที่

พนักงานนวดจะได้ จะขึ้นอยู่กับจ�านวนแขกที่

นวด หลายคนกล่าวว่า จะมีรายได้ประมาณ 

800-1,200 ยโูรต่อเดอืน หากมองว่า พนกังาน

นวดต้องอยู่ประจ�าที่ร้านทัง้วัน ตัง้แต่ 9.00 – 

19.00 น. คิดเป็นเวลา 10 ช่ัวโมงต่อวัน 60 

ช่ัวโมงต่ออาทิตย์ และ 240 ช่ัวโมงต่อเดือน 

หากได้รายได้ 800-1,200 ยูโร ก็เท่ากับว่า ได้

ค่าแรงสูงสุดเพยีง 5 ยูโรต่อชั่วโมงเท่านัน้ ทัง้ 

ๆ ทีต่ามกฎหมายเยอรมันแล้ว ค่าแรงขัน้ต�่าจะ

อยู่ที่ 9,19 ยูโร และด้วยรายได้ขนาดนี้จะใช้ 

“ค่าแทร็ค” หมดเมื่อไร

การ “ลงทุน” คอื การออกทุนเพื่อเป็นค่า

ใช้จ่ายในการเตรียมตัว และการเดินทางเพื่อ

มาค้าบรกิารทางเพศให้แก่หญงิ/หญงิข้ามเพศ 

“ลงทุน” กับใคร คนนั้นก็จะเป็น “เด็ก” ของ 

“ผู้ลงทนุ” เมือ่ “เดก็” คนนัน้เดนิทางมาท�างาน

แล้ว “แม่แทรค็” จะเกบ็เงนิรายได้ (“ค่าแทร็ค”) 

มาให้แก่ “ผู้ลงทุน” เป็นรายเดือนจนหมด 

“ค่าแทร็ค”
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ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์ 

กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายส�าหรับการเตรียมตัวและ

เดินทางส�าหรับ “เด็ก” หนึ่งคน จะตกอยู่ที่

ประมาณ 350,000 บาท จะ “ลงทนุ” กบั “เดก็” 

หนึง่คน กต้็องออกเงนิให้ “แม่แทรค็” 350,000 

บาท คดิเป็นเงนิยูโรก็ ประมาณ 10,000 ยูโร 

(ใช้อัตรา 1 ยูโร = 35 บาท) เมื่อ “เด็ก” ขึ้นมา

ท�างานต้องจ่าย “ค่าแทรค็” ตามทีต่กลงกนั ซึง่

ปัจจบุนัไม่ต�า่กว่า 30,000 ยโูร นัน่คอื “ลงทนุ” 

ต่อ “เด็ก” หนึ่งคน จะได้เงนิกลับมามากกว่าที่ 

“ลงทุน” เกอืบสองเท่า

นอกจากนี้ด้วยฐานะทีผ่ดิกฎหมาย จะไปไหน

มาไหนก็ไม่สะดวก ไม่กล้า และไปไหนก็ไม่ได้

ส�าหรับ “เด็ก” ที่ยังใช้ “แทร็ค” ไม่หมด เพราะ 

“แม่แทร็ค” ไม่ยอมให้ไป ด้วยเหตุฉะนี้ จึงมี

ธุรกจิหลากหลายขึ้นมารองรบั ในขณะเดยีวกนั 

ธุรกจิเหล่านี้ กเ็ป็นบรกิาร หรอืเป็น การหาราย

ได้ ของคนไทยในเยอรมนทีีเ่ข้าไปท�า ไปบรกิาร

ให้กับ คนไทยในแวดวงการค้าบรกิารทางเพศ 

ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของ “บ้านท�างาน” “เด็ก” ที่

ใช้ “แทรค็” หมดแล้ว และคนทีท่�างานค้าบรกิาร

ทางเพศอย่างถกูต้องตามกฎหมายด้วย บรกิาร

เหล่านี้ ได้แก่

• แทก็ซี ่บรกิารรบัส่ง พาไปยงั “บ้านท�างาน” 

หรอืสถานที่อืน่ ๆ  ตามแต่ต้องการ สนนราคา

อย่างต�่าครัง้ละ 100-200 ยูโร

• บริการรับจ้างซื้อของ ให้ “เด็ก” และคน

ท�างาน มกัจะเป็นเครือ่งใช้ส่วนตวั (สบู ่ยาสฟัีน 

ครมี ฯลฯ) หรอือาหารบางอย่าง ค่าบรกิาร

อาจจะอยู่ที่ 50 ยูโร/ครัง้/คน

• บรกิารขายอาหารไทย เป็นการน�าอาหาร

ไทยทั้งคาวและหวานมาขายตาม “บ้าน

ท�างาน” บ่อยครั้งก็เป็น “อาหารตามส่ัง” 

สามารถโทรศัพท์สั่งได้ตลอดเวลา บางครัง้

นอกจากขายอาหารแล้ว ยังช่วยจัดหา และ

ซื้อของที ่“เดก็” และคนท�างานต้องการ โดย

จะได้ค่าบริการในการซื้อของเป็นเงินพิเศษ

ต่างหาก เมือ่ตอ้งการอะไรสามารถโทรศพัท์

สั่งให้น�ามาให้ได้

• บริการสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นการน�าสินค้า 

และเครื่องประดับ เช่น กระเป๋าแบรนด์เนม 

และเครือ่งเพชร ทอง มาขาย “เดก็” ใน “บ้าน

ท�างาน” หลายคนไม่อยากเก็บเงินสด จึง

เปลี่ยนเป็นของฟุ่มเฟือย 

• บริการรับจ้างเฝ้า “บ้านท�างาน” หรือที่

เรยีกกันว่า Mädchen für alles จะท�าหน้าที่

คอยรบัโทรศพัท์เวลาลูกค้าตดิต่อเข้ามา เกบ็

เงนิจากลกูค้า ท�าอาหารให้คนท�างาน ซกัผ้า 

ท�าความสะอาด ฯลฯ บ่อยครั้งก็จะหาซื้อ

ของตามที่คนท�างานสั่งซื้อ

 

วงจรการเงนิ การหารายได้ ในแวดวงคน

ไทยในเยอรมนทีั่วไป 

นอกจากธุรกิจ และการหารายได้ ของคน

ไทยทีใ่ห้บรกิารแก่คนไทยในแวดวงการค้าบรกิาร

ทางเพศแล้ว  ยังมบีรกิาร หรอืการหารายได้ 

หรือธุรกิจ ที่ให้บริการแก่คนไทยทั้งที่อยู่ใน

แวดวงค้าบรกิารทางเพศ และที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง

กับการค้าบรกิารทางเพศ ได้แก่ 

• บรกิารรับส่งเงนิไปประเทศไทย บรกิาร

นี้เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างคนไทยใน

เยอรมนีกับญาติ/เพื่อนในประเทศไทย เมื่อมี

คนจะส่งเงิน คนที่รับส่งเงินจะโทรศัพท์ไปหา

ญาตใินไทยใหโ้อนเงนิหรอืจ่ายเงนิบาทแก่ญาติ

ของผู้ส่ง อัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นไปตามอัตรา 

ณ วนัทีส่่งเงนิ ค่าบรกิารนี้จะอยู่ทีร่้อยละ 5-10 

ยูโร บางทกี็มากกว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้มัก

จะเป็นตัวเลขกลม ๆ  ไม่มเีศษทศนยิม เช่น หาก

- สังคม / ทั่วไป -
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อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 35.26 บาท ต่อ 1 ยูโร 

ก็จะตัด เศษ 0.25 ออก เหลอื 35 บาท หรอื

บ่อยครัง้ คนรบัส่งกต็ัง้อตัราแลกเปลีย่นขึ้นเอง 

ส่วนมากจะให้น้อยกว่าอัตราทางการ 

• บรกิารถอืเงนิสดกลบัประเทศไทย นอกจาก

บริการรับส่งเงินแล้ว  ยังมีบริการ ถือเงินสด

กลบัไทย ค่าบรกิารจะอยูป่ระมาณร้อยละ 5-10 

ยูโร หรือมากกว่า คนที่ใช้บริการมีทั้ง “เด็ก” 

และ “แม่แทร็ค” แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็น “แม่

แทร็ค” เนื่องจากเป็นเงนิที่ได้มาอย่างไม่สุจรติ 

ในกรณนีี้เมือ่ผูถ้อืเงนิถงึประเทศไทย จะมญีาติ

หรือเครือข่ายของ “แม่แทร็ค” มารับเงินที่

สนามบนิ จ�านวนเงนิทีถ่อืกลับประเทศไทยบาง

ครัง้จะเป็นหลักล้านเมื่อค�านวนเป็นเงนิไทย

บรกิารถอืเงนิสดกลบัไทยนี้ คนใช้บรกิารมไิด้

จ�ากัดอยู่ที่ “เด็ก” และ “แม่แทร็ค” เท่านัน้ แต่

คนไทยทั่วไปก็ใช้บรกิารนี้ด้วย โดยเฉพาะกลุ่ม

ที่มีเงินรายได้ที่ไม่สามารถน�าฝากธนาคารได้ 

หรือไม่ต้องการให้สรรพากรรู้ เพราะอาจถูก

สอบสวนที่มาของเงิน หรือถูกเรียกเก็บภาษ ี

เช่น ในกรณขีองหญงิค้าบรกิารทางเพศทีม่สีทิธิ

พ�านักถูกต้อง เจ้าของร้านนวด พนักงานนวด 

รวมทัง้ผู้รับส่งเงนิไปประเทศไทย เป็นต้น

• บรกิารเงนิกู้นอกระบบ ในเมอืงต่าง ๆ  มกั

จะมคีนออกเงนิให้กู้ ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 10-

20 กู้ปุ๊ปหักดอกทันท ี เช่น กู้ 200 ยูโร ดอก 

20% ผู้กู้จะได้รับเงนิ 180 ยูโร หัก 20 ยูโรเป็น

ดอกเบี้ย หากผ่อนสง่รายเดอืน แตล่ะเดอืนต้อง

เสียดอก 20% ของเงินต้น ดังนั้นที่กล่าวว่า 

ดอกเบี้ยร้อยละ 10-20 นัน้ ไม่ใช่ต่อปี แต่เป็น

ต่อเดอืน เมือ่คดิเป็นปี ดอกเบี้ยกจ็ะอยู่ที่ 120-

240% ต่อปี การกู้เงิน ผู้ออกเงินกู้มักจะให้

ผู้ขอกู้น�าของมีค่ามาให้ผู้ออกเงินกู้ถือไว้เป็น

หลักประกัน หากลูกหนี้หนหีนี้ ผู้ปล่อยเงนิกู้ก็

จะยดึของมค่ีานัน้ไว้ แม้นว่าผูข้อกูจ้ะหนหีนี้เมือ่

ส่งไปได้ระยะหนึ่ง ด้วยส่งดอกที่เกนิต้นไม่ไหว 

ผู้ปล่อยเงินกู้ก็ไม่ขาดทุน เพราะได้ดอกมาคุ้ม 

บ่อยครัง้เกนิเงนิต้นแล้ว แถมยังยดึของมคี่าไว้

ได้อกี

• แชร์ ดูเหมือนจะเป็นวัฒนธรรมที่คนไทย

น�าเข้ามา และปฏบิตัอิย่างกว้างขวางในเยอรมน ี

เล่นกนัมอืละหลายร้อย เวลาทีเ่ปียแชร์กต็ัง้ดอก

ค่อนข้างสูง เช่น บางวง เล่นกันมอืละ 500 ยูโร 

แต่เปียด้วยดอก 300 ผลก็คอื ได้แชร์รอบนัน้

ไป แต่ต้องส่งต้นรวมดอกงวดละ 800 ยูโร ส่ง

ไปส่งมาเป็นภาระ ส่งกันไม่ไหว การโกงแชร์จงึ

มใีห้เหน็เป็นเรือ่งธรรมดาในสงัคมไทยในเยอรมนี

วงจรการเงินในสังคมไทยในเยอรมนี ชี้ให้

เห็นธุรกจิที่เกดิขึ้นมา เพื่อรองรับ หรอืบรกิาร

แก่คนไทยบางกลุม่ บางคนทีไ่ม่สามารถจดัการ 

ซื้อหา ช่วยตนเองไม่ได้ หรอืเดอืดร้อน หลาย

อย่าง โดยเฉพาะ “แทร็ค” และ การ”ลงทุน” 

โยงใยพัวพันกับ การค้ามนุษย์ หรือคือ องค์

ประกอบของกระบวนการค้ามนษุย์ ตามนยิาม

ที่ใช้กันอยู่ตามพธิสีารพาแลร์โม แม้นในความ

ความรู้สึกของคนในแวดวงอาจมองเป็นอย่าง

อื่น เช่น “เด็ก” อาจมองว่า เป็นค่านายหน้า

แลกกับโอกาสมาขุดทองในต่างประเทศ หรือ 

“แม่แทร็ค” มองว่า เป็นธุรกจิจัดหางาน แต่ก็

ชัดเจนว่า  มกีารแสวงหาประโยชน์

ในขณะที่ ธุรกจิอื่น ๆ  มักจะมผีู้ได้เปรยีบ ได้

ก�าไร (จ�านวนมาก) แต่ฝ่ายเดยีว จะมองว่าเป็น

อะไร การหารายได้จากคนไทยด้วยกัน การ

สร้างงานในต่างประเทศ หรือการแสวงหา

ประโยชน์ 

- สังคม / ทั่วไป -
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ท�าไมลกูไม่รู้จักคุณค่าของเงนิ ยงัหาเงนิเองไม่ได้ 
ท�าไมใช้เงนิไม่รูจ้กัประหยดั เหน็อะไรกอ็ยากได้ 
อยากซื้อไปหมด รู ้ไหมว่าเงินทองหายาก 
โอยยย...ปวดหัวกับลูกใช้เงินเปลืองเหลือเกิน 
จะสอนอย่างไรให้รู้จักคุณค่าของเงนิด ีฯลฯ 

- ครอบครัวและเด็ก -

เงินค่าขนมนั้นส�าคัญไฉน
โดย โยทะกา

ข้างต้นเป็นตวัอย่าง ค�าบ่น ค�าด่า ค�าด ุค�าร�าพนั 

ค�าสอน จะเรยีกว่าอะไรก็แล้วแต่ เลอืกเอาสัก

อย่างนะคะ โยทะกาเชื่อว่าเราต่างได้ยินได้ฟัง

ค�าเหล่านี้จากคนรอบข้าง โดยเฉพาะในครอบครัว

ไทย หรอืแม้กระทัง่ครอบครวัฝรัง่เองกม็มีาบ่น

ให้โยทะกาได้ยนิเช่นกัน

เรือ่งการประหยดัอดออมเงนิทองนัน้หากมา

สอนกันตอนโตคงสอนยาก คนเป็นพ่อแม่

ผูป้กครองควรจะเริม่สอนให้ลกูรู้คุณค่าของเงนิ

ตัง้แต่เล็ก ๆ  ในสวติเซอร์แลนด์และในเยอรมนี

เขาจะเริม่ต้นสอนให้ลกูรูจ้กัคณุค่าของเงนิ จาก

การให้เงนิค่าขนมเด็ก ๆ โดยมตีัวอย่างการให้

ค่าขนมที่เหมาะสมกับวัยและความจ�าเป็น เรา

มาดูแนวทางในการให้เงนิค่าขนมว่า เขาเริม่ให้

ตอนไหน และให้เทา่ไหรจ่งึจะเรยีกว่าเหมาะสม
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- ครอบครัวและเด็ก -

ตัวอย่างการให้เงนิค่าขนมในสวติเซอร์แลนด์

ตัวอย่างการให้เงนิค่าขนมในเยอรมัน 

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

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

http://https://www.beobachter.ch/familie/erziehung/taschengeld-wie-viel-soll-es-sein
http://www.dji.de/themen/jugend/taschengeld.html
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- ครอบครัวและเด็ก -

จากตารางจะเห็นว่า ทั้งสองประเทศเริ่มให้เงิน

ค่าขนมลูกตอนอายุ 6 ขวบ ซึ่งอยู่ในช่วงอนุบาล

หรอืชัน้ประถมปีที่ 1 โยทะกาเองก็เริ่มให้เงนิลูกใน

วัยนี้ ตอนช่วงแรกที่ลูกได้เงนิเขาก็ไม่ได้รู้สกึว่า เงนิ

มีความจ�าเป็นอะไร ได้มาก็หยอดกระปุกไว้ มีอยู่

ช่วงหนึง่ทีพ่่อไปกดเงนิทีธ่นาคารแล้วพาเขาไปด้วย 

เขาก็ตัง้ค�าถามว่า ธนาคารมเีงนิเยอะ ท�าไมเราไม่

กดเงินไปแจกคนจนล่ะ ต่อมาอีกสักพักก็ถามว่า 

หลังตู้เอทเีอ็มมหีุ่นยนต์อยู่ใช่ไหม พอคนมากดเงนิ

หุน่ยนตก์จ็ะไปหยบิเงนิมาให้..พ่อเลยเหน็ควรว่า น่า

จะพาลูกไปเปิดบัญชีธนาคาร เขาจะได้ตั้งค�าถาม

กบัเจ้าหน้าทีธ่นาคารแทน พ่อแม่แนะน�าให้เขาแคะ

กระปุกมานับจ�านวนเงิน และน�าเงินค่าขนมก้อน

แรกไปเปิดบญัชเีงนิฝาก การเห็นยอดตวัเลขในบญัชี

ท�าให้เขาตืน่เต้นและตัง้ใจทีจ่ะน�าเงนิค่าขนมไปฝาก

ทุกปี และเขาก็ท�าได้จรงิ ๆ แต่ละปีเขาจะน�าเงนิไป

ฝากมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ว่าปีนัน้จะเหลอืเท่าไหร่ 

จ�าได้ว่า เงนิค่าขนมทีเ่ก็บออมได้ส่วนหนึ่งเขาน�า

ไปซื้อเกมที่อยากได้  เกมชิ้นนัน้ราคาสูงพอสมควร

เกบ็ออมเงนิหลายเดอืนกว่าจะได้ครบ พอซื้อมาเล่น

ก็กลายเป็นของหวงแหน เพราะรู้ว่า อดทนรอนาน

กว่าจะได้เกมชิ้นนี้

เงนิค่าขนมทีเ่ดก็แต่ละคนได้รบัอาจจะไม่เท่ากนั 

อาจจะไม่เท่ากับในตาราง ซึ่งเป็นเพียงจ�านวนเงิน

ที่แนะน�าให้พ่อแม่ให้เด็ก จะให้เท่าไรก็ขึ้นอยู่กับ

วจิารณญาณของพ่อแม่เอง รวมทัง้เรือ่งรายได้ของ

พ่อแม่ด้วย พ่อแม่ทีอ่ยูใ่นสภาวะทีไ่ม่สามารถให้เงนิ

ลูกได้ตามที่ควร ต้องอธบิายให้ลูกเข้าใจถงึเหตุผล

นัน้ หรอืบางบ้านอาจจะไม่ได้ให้เงนิค่าขนมลูกเป็น

รายอาทติย์หรอืรายเดอืน แต่ให้ในโอกาสส�าคัญ ๆ  

แทนก็ได้

เงนิค่าขนมไม่ใช่แค่เพยีงค่าขนม แต่คอืการสอน

ลูกให้รู้คุณค่าของเงนิ ในการให้ค่าขนมพ่อแม่อาจ

จะปฎบิัตติามข้อแนะน�าต่อไปนี้ 

• พ่อแม่ควรจ่ายเงนิค่าขนมให้ตรงเวลา อาจจะยดึ

วันใดวันหนึ่ง เช่น ถ้าจ่ายเงนิเป็นรายสัปดาห์จะ

จ่ายทกุวนัเสาร์ เป็นต้น ซึง่จะท�าให้ลกูเรยีนรูเ้รือ่ง

การวางแผนไปในตัว

• บอกลูกให้เข้าใจว่าเงินที่เขาได้นั้น เป็นเงินที่เขา

สามารถใช้ซื้ออะไรได้บ้าง และอะไรที่พ่อแม่จะ

เป็นคนจ่ายให้เขา เช่น ค่าเสื้อผ้าของใช้พ่อแม่จะ

ออกค่าใช้จ่ายให้ แต่ค่าเข้าสวนสนุก หรือค่า

ไอศกรมี ค่าของเล่นเขาต้องจ่ายเอง

• เมื่อให้เงนิเป็นค่าขนมแล้ว พ่อแม่ไม่ควรควบคุม

ว่า เขาต้องใช้อย่างไร หรอืออกค�าสั่งว่า ควรซื้อ

อะไร ไม่ควรซื้ออะไร ควรให้อสิระเพื่อให้ลูกได้

คดิ ทบทวน และตัดสนิใจเอง

• อธิบายให้ลูกเข้าใจเรื่องการเก็บออมเงินใน

ครอบครัว เช่น การเก็บออมเพื่อซื้อเฟอร์นเิจอร์

ใหม่ รถยนต์ใหม่ ฯลฯ สอนให้เขารู้จักอดทนรอ 

เมื่อพร้อมในด้านการเงนิจงึซื้อสิ่งนัน้ 

• พาลูกไปซื้อของด้วย เช่น ไปจ่ายตลาด ไปซื้อ

ของใช้ที่จ�าเป็น หากเขาอยากได้อะไรนอกเหนอื

จากปกตกิ็ให้เขาจ่ายเงนิเอง เป็นการสอนให้เขา

เรยีนรู้ว่า ทุกอย่างมคี่าใช้จ่าย ทุกอย่างต้องจ่าย

เงนิถงึได้มา

• ไม่ควรเอาเรื่องของเงนิค่าขนมมาเป็นข้อต่อรอง 

กดดนั หรอืเป็นรางวลั เพราะเงนิค่าขนมไม่ใช่สิ่ง

ที่ควรน�ามาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูในด้านอื่น ๆ 

หากเราเริ่มสอนให้ลูกเห็นคุณค่าของเงินตั้งแต่

ลกูยงัเลก็ อย่างน้อยเรากอ็าจจะคาดหวงัได้ว่า เมือ่

ลูกเติบโตพอก็จะสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่

เตม็ไปด้วยสิง่ล่อตาล่อใจ สามารถยับยัง้ชัง่ใจ หยดุ

คดิ มสีต ิสามารถจดัการเรือ่งเงนิทองซึง่เป็นปัจจยั

ส�าคญัในการใช้ชวีติ จดัการรายได้ให้พอกบัรายจ่าย 

และอยู่ได้อย่างไร้หนี้สนิ 
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สุขภาพและการท�างาน (2)
โดย วันวิสา ช่างเหล็ก

ค�าถามทั่วไป

Q: ชอบกลัน้ปัสสาวะขณะท�างาน หากยงัท�างานไม่เสรจ็

จะไม่ยอมเข้าห้องน�า้ ระยะหลงัรูส้กึว่าฉีก่ะปรบิกะปรอย 

อาการดังกล่าวบ่งบอกว่าเริ่มป่วยแล้วใช่ไหมคะ

A: การกลั้นปัสสาวะจะท�าให้กล้ามเนื้อหูรูดที่กระเพาะ

ปัสสาวะอ่อนแรง เมื่อกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงไม่สามารถ

กลั้นปัสสาวะได้ การฉี่กะปริบกะปรอยถือเป็นหนึ่งใน

สัญญาณเตือนว่า กล้ามเนื้อส่วนนั้นไม่แข็งแรงดังเดิม 

นอกจากนี้ การกลั้นปัสสาวะจะท�าให้เชื้อโรคที่อยู่ใน

ปัสสาวะลุกลามไปที่ไตและกรวยไต ซึ่งเป็นสาเหตุของ

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และกรวยไตอักเสบ ทางที่

ดจีงึไม่ควรกลัน้ปัสสาวะ

Q: เข้าท�างานช่วงบ่ายและเลกิประมาณสี่ทุ่ม ท�าให้ตดิ

นิสัยกินอาหารตอนกลางคืนแล้วนอนเลย ช่วงหลัง

รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วเจ็บคอ หลังกินอาหารบางมื้อ

จะจุกลิ้นปี่และแสบร้อนกลางอก ควรท�าอย่างไรดี

A: อาการดังกล่าว คือ อาการของโรคกรดไหลย้อน เกิด

จากกล้ามเนื้อหรููดของหลอดอาหารส่วนล่างมกีารคลาย

ตวัอย่างผดิปกต ิท�าให้กรดจากกระเพาะอาหารไหลย้อน

กลับขึ้นไปในหลอดอาหาร สาเหตุมาจากการกนิอาหาร

รสจัด ของมัน ของทอด และน�า้อัดลม รวมทัง้พฤตกิรรม

การกนิอาหารแล้วนอนทันท ีการปรับพฤตกิรรมการกนิ

จะช่วยเยยีวยาอาการได้ส่วนหนึง่ โดยงดกนิอาหารรสจดั 

ของทอด อาหารฟาสต์ฟูด อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนนอน

ไม่ควรกนิอาหาร ผ่อนคลายความเครยีด และออกก�าลงักาย

ในฉบับที่แล้วผู้เขียน ได้กล่าวถึงโรคภัยที่เกิดขึ้นกับคนในวัยท�างาน การสังเกต
อาการ และวธิกีารรักษา ในฉบับนี้ขอน�าเสนอค�าถามที่ผู้รับบรกิารสอบถามกัน
มามากที่สุด และค�าแนะน�า มาให้อ่านกันนะคะ เผื่อผู้อ่านมปีัญหาตรงกับข้อไหน
บ้าง จะได้ลองตรวจสอบกันดูค่ะ 

Q: หลังกนิอาหารเที่ยงมักมอีาการท้องอดื ไม่ทราบว่า

เกดิจากอะไร

A: อาการท้องอืดเกิดจากการที่กระเพาะอาหารถูกสมอง

แย่งเลอืดและออกซเิจนไปใช้ กระบวนการดูดซมึอาหาร

จึงท�างานบกพร่อง ท�าให้อาหารไม่ย่อย ท้องอืด เรอ 

ผายลม รวมไปถึงท้องผูก ดังนั้น ควรท�างานที่ใช้สมอง

หลังกินข้าวแล้วอย่างน้อยสองช่ัวโมง หากไม่สามารถ

ท�าได้ แนะน�าให้ดื่มน�า้สองแก้วก่อนมื้ออาหารหนึง่ชัว่โมง 

และดืม่น�า้อกีหนึง่ถงึสองแก้วประมาณสองชัว่โมงหลงัมื้อ

อาหาร เพื่อเพิ่มการหลั่งน�้าย่อยและกระตุ้นเอนไซม์ที่

จ�าเป็นต่อการย่อยอาหาร

Q: ทุกครั้งที่ประชุมงานจะมีอาการปวดไมเกรนจน

อาเจยีน ไม่ทราบว่ามวีธิกีารรกัษาหรอืเยยีวยาอย่างไร

บ้างคะ

A: การเยียวยาโรคไมเกรนด้วยวิถีธรรมชาติ คือการท�า

ดีท็อกซ์ นอกจากการท�าดีท็อกซ์ แล้วยังสามารถใช้วิธี

วารบี�าบัดควบคู่ไปด้วย ดังนี้

1. ห่อน�้าแข็งด้วยผ้าขนหนูผืนเล็ก แล้ววางลงบนศีรษะ 

หน้าผาก และท้ายทอย

2. จุ่มปลายนิ้วมอืในน�า้แขง็จนปลายนิ้วเยน็ แล้วใช้ปลาย

นิ้วคลงึศรีษะไปมา โดยเฉพาะบรเิวณขมับและต้นคอ

3. แช่เท้าในอ่างที่ผสมน�้าร้อนพอทนได้กับน�้าส้มสายชู 

ความร้อนของน�า้จะท�าให้เลอืดไหลเวยีนดขีึ้น

4. นั่งแช่น�้าในอ่างน�า้ร้อนสลับกับน�า้เย็น โดยนั่งหลังตรง

เพื่อยดืกระดูกสันหลัง

หมายเหต:ุ ควรวางห่อน�า้แขง็ไว้บนศรีษะด้วยในขัน้ตอนที ่3-4
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Q: ไม่มีปัญหาสายตาสั้นหรือยาว แต่หลังจากท�างาน

หน้าจอคอมพวิเตอร์ทัง้วนั ตาจะพร่ามวั มองเหน็ตวั

หนังสือซ้อนกัน เกิดจากอะไร หากซื้อแว่นป้องกัน

รังสีจอคอมพิวเตอร์ที่วางขายตามท้องตลาดจะ

สามารถถนอมสายตาได้หรอืไม่

A: สายตาพร่ามัวหลงัท�างานหน้าจอคอมพวิเตอร์เปน็เวลา

นาน เกดิจากหลายสาเหตุดังนี้ 

1. ตาแห้ง 

2. กล้ามเนื้อตาล้า 

3. มปีัญหาสายตาสัน้ ยาว เอยีงที่ไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้อง 

4. อตัราการกะพรบิของจอภาพต่อวนิาท ี(Screen Refresh 

Rate) ช้าเกินไป ซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการ์ด

แสดงผลหน้าจอคอมพวิเตอร์ หากหน้าจอคอมพวิเตอร์

มอัีตราการเปลีย่นภาพต�า่กว่ามาตรฐาน คอื 85 (เฮร์ิทซ์) 

ต่อวินาทีอาจท�าให้กล้ามเนื้อดวงตาล้าได้ การตรวจ

สอบสาเหตขุองอาการตาพรา่มวัจะช่วยให้แก้ไขได้ตรง

จุดมากขึ้น

ส่วนแว่นป้องกนัรังสจีอคอมพวิเตอร์อาจเพิม่ความคมชดั

ได้เท่านั้น แต่ช่วยป้องกันรังสีไม่ได้ เพราะรังสีที่แผ่ออก

มาจากจอคอมพวิเตอร์ในปัจจบุนัไม่มอีนัตรายต่อดวงตา

จนถงึขัน้ก่อให้เกดิโรค (เป็นค�าตอบจาก รองศาสตราจารย์

นายแพทย์ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ ภาควิชาจักษุวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย)

Q: ยนืขายของทัง้วนัจนปวดขาและมเีส้นเลอืดขอด ควร

ท�าอย่างไรดี

A: การยนืหรอืนั่งนาน ๆ  ท�าให้เกดิเลอืดคั่ง และเกดิการอุด

ตันบริเวณลิ้นของหลอดเลือด หรือมีการอักเสบที่ผนัง

หลอดเลอืดด�า จงึท�าให้ผนงัหลอดเลอืดด�าทีช่ัน้ใตผ้วิหนงั

เกิดการขยายตัวแบบผิดปกติ กลายเป็นเส้นเลือดขอด

ตามมา ขณะท�างานจึงควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ 

นอกจากนี้ควรออกก�าลังกาย เพื่อสร้างความยดืหยุ่นให้

กล้ามเนื้อลิ้นหลอดเลอืดด�าเปิดปิดได้สะดวก นอนยกขา

ให้สงูกว่าระดบัหวัใจ โดยใช้หมอน หนนุบรเิวณปลายเท้า

หรอืใต้หัวเข่า และหลกีเลี่ยงการสวมสเตย์หรอืเสื้อผ้าที่

รดัรปู เพราะจะท�าให้ลิ้นของหลอดเลอืดด�าท�างานล�าบากขึ้น

Q: ท�างานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน ตื่นเช้าขึ้นมาวัน

หนึ่งรู้สกึว่าบ้านหมุน ท�าอย่างไรด ีจะเป็นโรคน�้าใน

หูไม่เท่ากันไหม

A: การท�างานหนักแล้วมีอาการวิงเวียนไม่ได้เกิดจากโรค

น�า้ในหูไม่เท่ากัน แต่มักเกดิจากความเครยีดสะสม เมื่อ

มคีวามเครยีด ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายจะท�างานผดิปกต ิ

เช่น สารอะดรีนาลีนหลั่งออกมามาก ตับปล่อยน�้าตาล

เข้าสู่กระแสเลอืด และหัวใจเต้นเรว็ ทัง้หมดนี้เปน็สาเหตุ

ให้เกดิอาการวงิเวยีน มนึศรีษะได้

Q: ประกอบอาชพีประดษิฐ์งานฝีมอืขาย เริ่มรู้สกึว่ามี

อาการชาที่ปลายนิ้วมอื เกี่ยวข้องกันหรอืไม่

A: อาการมอืชา ปลายนิ้วชา เกดิได้จากหลายสาเหตุ คอื 

1. ขาดวติามนิบ ี1 เพราะกนิอาหารไม่ถูกสัดส่วนและดื่ม

แอลกอฮอล์ 

2. เกดิการกดทับของเส้นประสาทส่วนที่อยู่เหนอืข้อมอื 

3. เป็นโรคเสน้ประสาทมอืถกูบบีรัด ซึง่เกดิจากการใชข้้อ

มอืในท่าทางทีผ่ดิตดิต่อกนัเป็นเวลานาน เช่น การเยบ็

ผ้า ซักผ้า ใช้เมาส์คอมพวิเตอร์ ระยะแรกอาจเปลี่ยน

พฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยการเลิกดื่มแอลกฮอล์ กิน

แป้งไม่ขัดขาว และหยุดพักการใช้ข้อมือเป็นระยะ ๆ 

ขณะท�างาน หากยังไม่ดขีึ้นควรพบแพทย์โรคหัวใจ
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ภยัจากความเครยีด ความเครยีดและปัญหาจากการท�างาน 

คอื ตัวการหลักที่บั่นทอนอารมณ์คนท�างานให้ขุ่นมัว หาก

ปล่อยทิ้งไว้นานอาจส่งผลเสยีต่อสุขภาพจติได้

Q: ชอบเผลอตัวถอนผมเวลาท�างานจนหัวล้าน เป็น

โรคจติไหม

A: การดึงผมขณะมีความเครียด ถือเป็นการระบายออก

อย่างหนึง่ ส่วนใหญ่มกัเป็นพฤตกิรรมทีเ่ป็นมาตัง้แต่เดก็ 

ไม่ถอืว่าเป็นโรคจติ แต่หากมพีฤตกิรรมบ่อยขึ้นและรุนแรง

ขึ้น เช่น ดงึจนผมบางเป็นหย่อม ๆ  อาจต้องหาทางจดัการ

กับความเครยีดด้วยวธิอีื่นและปรกึษาจติแพทย์

Q: ท�างานเครยีดจนนอนไม่หลับ ถ้านอนหลับก็ฝันเป็น

เรื่องงาน

A: การฝันถงึเรือ่งงานเป็นสญัญาณเตอืนว่า เราหมกมุ่นกบั

เรือ่งงานมากเกนิไป ต้องแก้ไขด้วยการรู้จกัแบ่งเวลาและ

ความคดิให้ชดัเจนว่า เวลาใดควรให้ความส�าคญักับเรือ่ง

ใด ไม่น�างานกลับมาท�าที่บ้าน และควรหาเวลาว่างหรอื

หากจิกรรมที่ชื่นชอบท�า เพื่อผ่อนคลายความตงึเครยีด

Q: ขี้หงุดหงิด สมาธิสั้น และหลงลืมง่าย ท�าให้ลืมว่า 

ต้องท�างานอะไรบ้าง

A: สมองของเราจะก�าจัดเรื่องที่เข้ามาในสมองเป็นปกตอิยู่

แล้ว ดังนั้น เราต้องท�าความเข้าใจว่า การหลงลืมเป็น

เรื่องปกต ิไม่ควรใส่อารมณ์จนรู้สกึไม่พอใจ เพราะจะยิ่ง

ท�าให้ไม่มีสมาธิจดจ่อกับงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพใน

การท�างานลดลง ทางแก้ก็คือ ควรบอกตัวเองว่า ควร

จดจ�าเรื่องที่ส�าคัญและก�าจัดเรื่องที่ไม่จ�าเป็นออกจาก

สมองไปบ้าง เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพให้สมองและป้องกัน

ความเครยีด

Q: เปลี่ยนที่ท�างานบ่อยมาก จนรู้สึกว่าตัวเองมีความ

อดทนต�่า

A: ก่อนอืน่ควรเลกิต�าหนติวัเอง เพราะการมองตนเองในแง่

ลบจะท�าให้รู้สกึว่าไม่สามารถท�าสิ่งใดส�าเร็จ จากนัน้ให้

ลองเขยีนสิง่ทีเ่ราไม่สามารถอดทนได้ลงในกระดาษ แล้ว

ดูว่า เป็นปัจจยัภายในหรอืภายนอก หากเป็นปัจจยัภายนอก

เราคงไม่สามารถไปควบคุมได้ แต่หากเป็นปัจจัยภายใน 

เช่น ความคดิ หรอืทัศนคต ิเราก็ควรปรับเปลี่ยนให้เป็น

แง่บวกมากขึ้นและยอมรับความจรงิ วธินีี้จะท�าให้เราอยู่

ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบได้นานขึ้น

Q: ไม่ชอบวนัจนัทร์ โดยเฉพาะเช้าวันจนัทร์มกัหงดุหงดิ

และอารมณ์เสยี มวีธิแีก้ไขอย่างไร

A: อาการไม่ชอบวนัจนัทร์มกัเป็นในคนท�างานออฟฟิศ แก้ไข

ได้โดยหาสาเหตุว่า ท�าไมถงึไม่ชอบ เช่น ไม่ชอบที่ท�างาน 

หรอืท�ากจิกรรมทีส่มบกุสมบนัในวันหยดุมากเกนิไป เมือ่

พบสาเหตุก็ให้แก้ด้วยการงดกจิกรรมดังกล่าว และบอก

ตวัเองว่าวันจันทร์คอืวันเริม่ต้นแห่งสปัดาห์ท�างานเท่านัน้ 

อกีสี่วันก็ถงึวันศุกร์แล้ว เท่านี้เราอาจรู้สกึดขีึ้นได้

Q: ท�างานในต�าแหน่งประสานงานจงึต้องตดิต่อกบัเพือ่น

ร่วมงานทุกฝ่าย แต่เพื่อนร่วมงานมักจับกลุ่มแบ่ง

พวก ไม่ถกูกนั ท�าให้ยากต่อการตดิต่องานและวางตวั

A: ต้องท�าความเข้าใจว่าทีท่�างานคอื สถานทีร่วมตวัของคน

หมู่มาก จงึไม่แปลกที่มกีารรวมกลุ่มของบุคคลที่มคีวาม

ชอบเหมอืนกนั ดงันัน้ เราจงึไม่จ�าเป็นต้องปฏเิสธการรวม

กลุ่ม แต่ควรมองหากลุ่มคนที่ไม่ใช้เราเป็นเครื่องมือใน

การท�าสิ่งไม่ดแีละพูดคุยด้วยแล้วสบายใจ นอกจากนี้ยัง

ไม่ควรตัดสัมพันธ์กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะท�าให้

ยากต่อการท�างานและเกดิความขุน่ข้องหมองใจทัง้สองฝ่าย

Q: ขอวิธีผ่อนคลายความเครียดแบบง่ายส�าหรับคน

ท�างานค่ะ

A: ทกุคนควรหาวธิกีารผ่อนคลายความเครยีดแบบทีต่วัเอง

ชอบ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ควบคู่ไปกับการออกก�าลังกาย 

เพราะการออกก�าลังกายเป็นกจิกรรมที่กระตุ้นการหลั่ง

สารเอนโดรฟิน ซึง่เป็นฮอร์โมนแห่งความสขุออกมา เพยีง

เท่านี้สขุภาพจติของเรากจ็ะแขง็แรงออกก�าลงักาย ยุง่แค่

ไหนก็ท�าได้
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การออกก�าลังกาย ส�าหรับคนท�างานแล้ว คงไม่มียาใด

ออกฤทธิเ์ยยีวยาความเจบ็ป่วย และเพิม่ประสทิธภิาพการ

ท�างานได้ดเีท่ากับการออกก�าลงักาย แต่หากออกก�าลงักาย

แบบผดิวธิ ียาวเิศษก็อาจเป็นยาพษิได้ 

Q: อยากวิ่งลดหุ่นตอนเย็นหลังเลกิงาน แต่เข่าไม่ดที�า

อย่างไร

A: คนทีม่ปัีญหาเรือ่งข้อเข่าสามารถลดน�้าหนกัได้ด้วยการ

เดนิเร็ว โดยมเีคล็ดลับอยู่ที่ต้องเดนิจนเหนื่อย ท�าอย่าง

ต่อเนือ่ง และสม�า่เสมอเป็นประจ�า พร้อมกับควบคมุอาหาร

Q: ท�างานที่ต้องออกแรงยกของท้ังวัน และไม่มีเวลา

ออกก�าลังกาย เพราะต้องออกจากบ้านตัง้แต่เช้ามดื 

ตอนเย็นกลับถงึบ้านก็หมดแรง ควรออกก�าลังกาย

แบบไหนดี

A: งานประเภทใช้แรงยกของต้องอาศยักล้ามเนื้อทีแ่ขง็แรง

เป็นหลกั ดงันัน้จงึแนะน�าให้ออกก�าลงักายแบบเพิม่กล้าม

เนื้อด้วยการยกดัมเบลล์ ผู้ชายอาจใช้น�้าหนักประมาณ 

4-5 กโิลกรัม ผู้หญงิประมาณ 1.5 กโิลกรัม หากไม่ชอบ

อาจซื้อวซีดีสีอนเต้นแอโรบกิมาเต้นตามก่อนอาบน�้าสกั 

15 นาท ีหรอืเล่นฮลูาฮปูสกัครึง่ชัว่โมงกจ็ะช่วยเพิม่ความ

กระฉับกระเฉงและจัดระเบยีบกระดูกสันหลังได้ 

นอกจากนี้การร�ากระบองในท่าแหงนดูดาวและท่าสีลม 

(อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากหนงัสอื เตะสดุชวีติ โดย

อาจารย์สาทสิ อนิทรก�าแหง ส�านกัพมิพ์อมรนิทร์สุขภาพ 

หน้า 29-55) ก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและคลายตัวให้

กล้ามเนื้อได้

Q: อยากได้ท่าบรหิารแก้ปวดหลังทีส่ามารถท�าได้ทีโ่ต๊ะ

ท�างานเลยค่ะ

Q: งานที่ท�าต้องเขียนหนังสือติดต่อกันเป็นเวลานาน 

ท�าให้ปวดไหล่ ไม่ทราบว่ามท่ีาออกก�าลังกายแก้ปวด

ไหมคะ

Q: โต๊ะท�างานสูงจนต้องปรับเก้าอี้สูงตาม ขาจึงไม่ถึง

พื้น ท�าให้ปวดเข่า มวีธิแีก้อย่างไร

A: สามค�าถามนี้ ขอตอบรวมเป็นข้อเดยีวกันดังนี้

1. ท่าบรหิารหลงัทีส่ามารถท�าได้ทีโ่ต๊ะท�างานท�าโดย นัง่

ตัวตรง เหยยีดเท้าตรง ค่อย ๆ  ก้มตวัใช้มอืแตะปลายเท้า 

ค้างท่าไว้ นับ 1-5 กลับสู่ท่าเดมิ จากนัน้บดิล�าตัวไป

ทางซ้ายและขวา

2. ท่าบรหิารไหล่ท�าโดย วางมอืขวาแนบใบหน้าด้านขวา 

มอืและหน้าออกแรงดนัตา้นกนัเตม็ที ่สลบัท�าขา้งซา้ย 

จากนัน้ใช้มอืวางบนหน้าผากแล้วออกแรงดันต้านกัน

เต็มที่ และประสานมอืไว้ที่ท้ายทอย ออกแรงดันต้าน

กันเต็มที่เช่นเดยีวกัน

3. ท่าบริหารเข่าท�าโดย นั่งหลังตรง กระดกปลายเท้า

ซ้ายขึ้น เข่าเหยยีดตรง ค้างท่าไว้ นับ 1-10 แล้วสลับ

ท�าข้างขวา ท�าได้ทุกครั้งขณะพักท�างาน นอกจากนี้

ควรหาเก้าอี้มารองเท้า เพื่อไม่ให้เท้าลอยจากพื้น

Q: ขีเ้กยีจออกก�าลังกายมาก แต่อยากสขุภาพแขง็แรง 

ควรปรับวธิคีดิอย่างไรให้มแีรงจูงใจ

A: ส�าหรับคนที่ไม่ชอบออกก�าลังกาย อยากให้บอกตัวเอง

เสมอว่า “อย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยออกก�าลังกาย เพราะ

อาจสายเกนิไป” ในช่วงแรกอาจรู้สึกฝืนหรอืขี้เกยีจ แต่

หากผ่านไปสักระยะหนึ่งจะรู้สึกดีและชื่นชอบการออก

ก�าลังกายไปเอง
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กินเพื่อสุขภาพ+งานเป็นเลิศ อาหารการกินเป็นเรื่อง

ส�าคัญส�าหรับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะวัยท�างานที่ต้อง

ใช้พลังสร้างสรรค์ผลงานสูง เมื่อเกิดปัญหาคาใจจากการ

กนิ จงึต้องเร่งแก้ไขค่ะ

Q: ขอค�าแนะน�าเรื่องการกินวิตามินเสริมส�าหรับคน

ท�างานค่ะ

A: แนะน�าว่า คนที่อายุก�าลังจะเปลี่ยน ตัง้แต่ 40 หรอื 50 

ปีขึ้นไป และอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งมีมลภาวะ ควรกิน

วิตามินประเภทแอนติออกซิแดนท์คือ วิตามินเอวันละ 

10,000 IU วติามนิซวีันละ1,000 มลิลกิรัม วติามนิดวีัน

ละ1,000 IU และวติามนิอวีันละ400 IU

ส�าหรบัผูท้ีท่�างานใช้สมองมากสามารถเพิม่วติามนิบเีข้าไป

ด้วย ดังนี้ วิตามินบี1 และ วิตามินบี2 อย่างละ 100 

มลิลกิรัม หลังอาหารเช้า วติามนิบ ี6 100 มลิลกิรัม และ

วติามนิบ1ี2 1,000 ไมโครกรัม หลังอาหารเย็น

Q: ก�าลังเลิกกาแฟ อยากทราบว่า มีเครื่องดื่มอะไรที่

สามารถเพิม่ความกระชุ่มกระชวยในช่วงบ่ายได้บ้าง

A: กาแฟมสีารคาเฟอนีที่กระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว คนที่เลกิ

กาแฟจึงรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนหรือเซื่องซึมในช่วงแรก 

แนะน�าให้ดืม่น�้าอาร์ซ ีเพือ่เพิม่ความกระปรี้กระเปร่า แก้

อาการอ่อนเพลยี

Q: อาหารเช้าประเภทไหนทีเ่หมาะกบัคนท�างานทีม่เีวลา

น้อย แต่มสีารอาหารครบถ้วน

A: อาหารเช้าที่เหมาะสมตามค�าแนะน�าของนักโภชนาการ

ควรให้พลังงานอย่างน้อย 1 ใน 4 หรอืร้อยละ 25 ของ

ปริมาณพลังงาน ที่ควรได้รับตลอดวัน อาจมีปริมาณ

โปรตนีและคาร์โบไฮเดรตมากกวา่สารอาหารชนดิอืน่เลก็

น้อย อาหารที่แนะน�าว่าเหมาะส�าหรับมื้อเช้าคอื ข้าวต้ม

ธัญพืช แซนด์วิชทูน่า ธัญพืชส�าเร็จรูป มูสลี (muesli) 

ซุปผัก น�า้นมถั่วเหลอืง โยเกริ์ตรสธรรมชาตใิส่ผลไม้สด

Q: มกักนิอาหารมือ้เยน็เพือ่ผ่อนคลายอารมณ์หลังเลกิ

งานจนน�้าหนักขึ้น มวีธิแีก้อย่างไร

A: ต้องบอกตัวเองให้ปรับสัดส่วนการกนิให้ถูกต้อง โดยกนิ

อาหารเช้าและเที่ยงให้เต็มที่ ส่วนมื้อเย็นควรเป็นอาหาร

เบา ๆ  หากเครยีดมาก แนะน�าให้ออกก�าลังกายหลังเลกิ

งาน เพือ่ให้สารเอนโดรฟินหลัง่ออกมา ซึง่ถอืเป็นกจิกรรม

ที่ช่วยผ่อนคลายความเครยีดแทนการกนิได้ดี

Q: ออฟฟิศเปิดแอร์เยน็มาก จงึดืม่น�า้อุน่และเครือ่งดืม่

อุ่น ๆ ทั้งวัน จะเป็นอันตรายไหม และควรดื่มเครื่อง

ดื่มชนดิใด

A: สามารถดืม่ได้โดยไม่มโีทษ ซึง่ทีจ่รงิแล้วเราเองกค็วรดืม่

น�า้อุ่นแทนน�า้เยน็ แต่วธิดีงักล่าวไม่ใช่การแก้ปัญหา ที่ถกู

ต้องควรต้องแก้ทีส่าเหต ุนัน่คอื ควรใส่เสื้อผ้าให้ร่างกาย

อบอุน่และปรบัอณุหภมูเิครือ่งปรบัอากาศใหอ้ยูท่ี ่24-25 

องศาเซลเซยีสจงึจะดทีี่สุด

Q: ตอนเรียนไม่เคยเป็นสิว ท�าไมตอนท�างานจึงมีสิว

เยอะมาก

A: สิววัยท�างานมักเกิดจากเครื่องส�าอาง เพราะต้องแต่ง

หน้ามากกว่าตอนเรียนหนังสือ แก้ไขได้ด้วยการลดการ

ใช้เครื่องส�าอาง ท�าความสะอาดผวิหน้าให้สะอาด และ

ลดความเครยีด

Q: นั่งท�างานในห้องแอร์ทั้งวันจนผวิและปากแห้ง ควร

ท�าอย่างไรดี

A: ควรทาครมีประเภทมอยส์เจอร์ไรเซอร์เพือ่เพิม่ความชุ่ม

ชื้นแก่ผวิ บ�ารงุรมิฝีปากด้วยการทาลปิมนัหรอืปิโตรเลยีม

เจล น�าน�้าใส่ถ้วยเล็ก ๆ ตัง้ไว้ที่โต๊ะท�างานเพื่อลดความ

แห้งในอากาศ และหลกีเลี่ยงการอาบน�้าอุ่น
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Q: การจ้องหน้าคอมพวิเตอร์ทัง้วนัท�าให้ขอบตาคล�า้ได้

หรอืไม่

A: การมองจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานไม่ท�าให้ขอบตา

คล�า้ เพราะสาเหตขุองอาการขอบตาคล�า้มาจากกรรมพนัธ์ุ 

โรคภูมิแพ้ การขยี้ตา และการพักผ่อนน้อยเท่านั้น ใน

กรณคีนท�างานมอีาการนี้อาจเกดิจากการท�างานจนนอน

ดกึและพักผ่อนน้อย

Q: แสงจากจอคอมพวิเตอร์ ท�าให้ผวิหนังหมองคล�้าได้

หรอืไม่ และควรทาครมีกันแดดค่า SPFเท่าไรจงึจะเ

หมาะสมกับคนท�างานแต่ละประเภท

A: แสงจากจอคอมพวิเตอร์เป็นรงัสยูีวเีช่นเดยีวกบัแสงแดด 

แต่มปีรมิาณน้อยกว่ามาก จงึไม่ท�าให้ผวิหน้าหมองคล�้า

ได้เท่ากับการโดนแดด แตค่นท�างานก็ควรทาครมีกนัแดด

เป็นประจ�า

หากอยู่ในที่ท�างานทั้งวันและออกแดดเฉพาะตอนเที่ยง 

การทาครมีกันแดดที่มคี่า SPF 30 ก็ถอืว่าเพยีงพอ แต่

หากท�างานกลางแจ้ง ควรทาครมีกนัแดดประเภทป้องกนั

น�า้และมคี่า SPF 50 และควรทาครมีกันแดดในปรมิาณ 

0.5 กรัม – 1 กรัม ต่อ 1 ครัง้ หรอืประมาณหนึ่งข้อนิ้วมอื 

เพื่อให้ได้ปรมิาณที่เหมาะสม

มาถงึจุดนี้แล้วจะเหน็ได้ว่าในวยัท�างาน ถงึแม้จะเป็นช่วง

วัยที่ยังมสีุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 30-45 ปี แต่ก็อย่า

นิ่งนอนใจนะคะ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างในปัจจุบันที่ส่ง

ผลร้ายต่อสุขภาพของเราก่อนวัยอันควรได้จริง ๆ เพราะ

ฉะนัน้ควรหันมาใส่ใจดูและสุขภาพของเราให้มากขึ้นนะคะ

ข้อปฏบิัตงิ่าย ๆ ที่จะช่วยสร้างภูมติ้านทานของร่างกาย 

เช่น พักผ่อนให้เพยีงพอ ทานอาหารที่มปีระโยชน์และตรง

ต่อเวลา หมัน่ออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ และ หลกีเลีย่ง

ยาเสพติดทุกชนิด เพียงเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง

แล้วค่ะ

ขอให้ทกุท่านท�างานด้วยความสขุและมสีขุภาพกายใจแขง็

แรง ฉบับหน้าพบกับวิธีการดูแลจิตใจ เพื่อร่างกายที่แข็ง

แรงและมคีวามสุข(mind fit)แบบง่าย ท�าได้จรงิและเห็นผล 

นะคะ

วันวสิา ช่างเหล็ก

Holistic wellness Consultant

Psychotherapist & Mindfulness Coach

Yoga Teacher

Happy at work place ‘s project Consultant

- สุขภาพ -
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พหุวัฒนธรรมปารีส
โดย หนูพัด ลูกพ่อเพิ่ม

- ท่องเที่ยว -
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ดขู่าวไฟไหม้อาสนวหิารนอเทรอดาม (Notre-Dame 

Cathedral) เมื่อต้นปี เห็นหลายคนเขียนถึง Not-

re-Dame ก็เลยนกึถงึ ปารสี ที่ไปเยอืนเมื่อปีก่อน 

ตอนที่คนรู้ใจใกล้ตัวไปประชุม แล้วตามตดิไปด้วย 

ที่จริงก็นึกถึงอาสนวิหารนี้อยู่นะคะ เพราะตอนที่

ตามคนรู้ใจไปเมื่อปีก่อนก็ได้แวะเวยีนไปอยู่ ไปแต่

เช้าตรู่ ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเลย แถมได้ปีนขึ้นไป

หอระฆัง ไปดูว่า ระฆังใบไหนเสยีงดังกว่ากัน ใครรู้

บ้าง ก็ว่าจะ ว่าจะเขยีนถงึหลายครัง้ ก็ไม่ได้เขยีน

สักท ี เอาละค่ะได้เวลาเขยีนแล้ว แต่คงไม่เขยีนถงึ

อาสนวหิารแห่งนี้หรอกนะคะ ขอเก็บความประทับ

ใจ (หู) ไว้คนเดยีว ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ ก็มคีนเขยีน

ถงึเยอะแยะไปหมดแล้ว เขยีนถงึอย่างอื่นบ้าง คน

อ่านจะได้ไม่เบื่อ

ไปปารีสครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 3 เป็นการลุยเดี่ยว 

เพราะช่วงกลางวันคนรู้ใจไปประชุม การลุยเดี่ยวดี

อย่างนงึคอื อยากไปไหนก็ไป แต่การไปครัง้ที่ 3 นี่

กท็�าให้นกึไม่ออกว่า จะไปไหนด ีเราไปถงึบ่ายแก่ ๆ  

วนัเสาร์ กว่าจะถงึโรงแรม เดนิส�ารวจพื้นทีก่ค็�า่พอด ี

วนัรุ่งขึ้นเป็นวนัอาทติย์ยังไม่มกีารประชมุ เราเลอืก

ไป Montmartre ไปเยี่ยมเยียน Sacré Coeur 

มหาวหิารสขีาวเด่นเป็นประกาย แม้นว่าจะมาเป็น

ครัง้ที่สามก็ตาม แต่ก็ยังประทับใจเหมอืนเดมิ ตัว

วิหารยังงดงาม ผู้คนที่มาเยี่ยมชมยังมากมาย แต่

สิง่หนึง่ทีด่เูหมอืนจะเพิม่ขึ้น กค็อืคนขายของทีร่ะลกึ

ประเภทพวงกุญแจ ไม้ส�าหรับเซลฟี่ ฯลฯ รวมถึง

เชอืกแห่งมติรภาพ คนเหล่านี้คอืคนหนุม่จากอาฟรกิา 

ก�าลงัแรงงานทีส่�าคัญของชาต ิเมือ่นกึถงึเหตปัุจจยั

ที่หนุ่ม-สาวเหล่านี้เดินทางเสี่ยงภัยมาอยู่ที่นี่ ซึ่งก็

คือโอกาสที่จะส่งเงินกลับไปเลี้ยงครอบครัว พวง

กุญแจ พวงละ 1 ยูโร 6 พวง 5 ยูโร ต้องขายกันวัน

ละกี่พวงถึงจะได้เงินส่งกลับบ้าน คนหนุ่มจาก

แอฟรกิาทีข่ายของที่ระลกึ มใีห้เห็นอยู่ตามสถานที่

ท่องเที่ยวหลัก ๆ เกอืบทุกแห่ง แต่ที่ Sacré Coeur 

อาจจะมากกว่าทีอ่ืน่หรอืเปล่า หน้าตาคนหนุ่มเหล่า

นี้ดูเฉยเมย ไร้อารมณ์ แววตาปนเศร้าลกึ ๆ ท�าให้

นกึไปถงึ คนหนุม่จากแอฟรกิาทีท่�าอาชพีคล้ายคลงึ

กันในมลิาน (Milano) อติาล ีที่เราจะเจอทุกวันตอน

ขึ้น-ลงรถไฟใต้ดนิใกล้ทีพ่กั แต่คนหนุ่มนัน้ในมลิาน

ขายกระดาษเช็ดหน้า ร่ม อะไรต่ออะไรจุกจกิ ที่ก็

ใช้ประโยชน์ได้ วันหนึง่คยุกบัคนรูใ้จว่า อยากอดุหนนุ 

คนรูใ้จว่า ดนีะเพราะเขาท�างานสจุรติควรสนับสนนุ 

รุ่งขึ้นเราเดินไปทางเดิม แต่คนหนุ่มไม่มาขายของ 

กยั็งเสยีดายจนวันนี้ว่า ไม่ได้สนับสนนุสมัมาอาชวีะ

ของเขา

- ท่องเที่ยว -
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ตอนทีรู่ว้า่จะมาปารสี กน็กึถงึบทความเกีย่ว

กับปารสีที่อ่านเมื่อหลายเดอืนก่อน เลยถอืตดิ

มาด้วย เอามาอ่านอกีท ีรู้แล้วว่าจะไปไหน แต่

เพราะเป็นคนทีช่อบตลาด แม้นจะไม่ได้พศิวาส

การซื้อสักเท่าไร เมื่อค�านวนเส้นทางแล้ว ทรปิ

จงึเริม่ทีต่ลาด ปารสีมตีลาดมากมาย กางเต็นท์

ขายกนัตามรมิถนนหลากหลาย แต่ปารสียังคง

เก็บรักษาตลาดทีเ่ป็นอาคารหลังคาสูง เหมอืน

โถงขนาดใหญ่ ทีเ่รยีกกนัในเยอรมนวี่า Markt-

halle ก็อาจเปรียบได้กับตลาดถาวรของไทย 

เช้านั้นไปตลาดที่ Place d’Aligre นัยว่า ตัว

อาคารเป็นอาคารทีอ่นรุกัษ์ไว้ (Denkmalschutz) 

อยูใ่นเขต Bastille เริม่ต้นเดนิจาก Gare de Lyon 

(สถานรีถไฟส�าหรบัรถทีไ่ปทางใต้ของฝรัง่เศส) 

ก่อนจะออกจากสถานีรถไฟก็อดที่จะชื่นชม 

Train Bleu ภัตตาคารในสถานรีถไฟที่ขึ้นชื่อว่า

สวยที่สุดในปารสีไม่ได้ ด้วยต้องท�าเวลาก็เลย

ชื่นชมแต่ภายนอก ไม่ได้เข้าไปจบิน�า้ชา ดื่มด�่า

กบัภาพวาดฝาผนงัทีอ่ยูภ่ายใต้การอนรุกัษ์ จาก

สถานเีดนิตรงไป ผ่าน/ลอด Viaduc des Arts 

ไม่ได้ดูงานศลิป์ เพราะร้านยงัไม่เปิด เลี้ยวซ้าย

ไปไม่นานก็จะเจอถนน Rue d’Aligre พอเดิน

เข้ามากลิน่อายของตลาดกล็อยมาให้เหน็ ถนน

ปิดไม่มีรถวิ่ง สองข้างทางมีร้านแบบแผงลอย 

ขายผักและผลไม้ตั้งเรียงติดกันเป็นแถวตลอด

ถนน ตวัอาคารตลาด เป็นทรงสีเ่หลี่ยม เหมอืน

แท่งอะไรสักอย่างที่มีหลังคาตั้งอยู่ วันนั้นอยู่

ระหว่างซ่อมแซม มีร้านรวงเปิดขายของบ้าง 

แต่ต้องลอดผ้ากัน้ บางช่วงห้ามเดนิ อากาศไม่

ระบายจนอึดอัด เข้าไปเดินดูให้รู้ว่ามา แล้วก็

กลบัมาชืน่ชมร้าน (แผง) ทีก่ข็ายผัก-ผลไม้ ของ

แห้ง ฯลฯ แม้นหลายหลากแต่ก็คล้าย ๆ กัน 

มนิ่าล่ะ จงึมเีสยีงเชยีร์แขกโวกเวกตามประสา

ตลาดสดให้ได้ยนิ

- ท่องเที่ยว -
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จาก Place d’Aligre นั่งรถใต้ดนิเรยีกว่า จากใต้

จรดเหนอื เปลีย่นรถสองครัง้ ศริริวมเวลาทีเ่ดนิทาง

กว่าครึ่งช.ม. ไป ตลาด la Chapelle ตลาดนี้ไม่ได้

ตั้งอยู่บนถนน la Chapelle อย่างตลาดที่ Place 

d’Aligre แม้นจะมถีนนชือ่เดยีวกนัแต่กห็่างไปเกอืบ

หนึง่กโิลเมตร จากสถานรีถใต้ดนิมถีนนเลก็ ๆ  สัน้ ๆ  

เดนิเข้าไปทีต่ลาด ทีน่ีส่องข้างทางไม่มแีผงขายของ

เหมอืน ตลาดที ่Place d’Aligre แต่กม็รี้านรวงทีข่าย

อาหารแห้ง ผักผลไม้ ที่น่าสนใจคือของที่ขายมา

จากเอเซยี แถมคนขายหรอืเจ้าของร้านกเ็อเซยี น่า

จะเป็นจนี หรอืเวยีตนาม ตัวตลาดดูจากภายนอก 

ไม่คิดว่าเป็นตลาด เพราะไปนึกเปรียบเทียบกับ

ตลาดในเยอรมน ีตัวอาคารเป็นทรงสีเ่หลีย่ม (เหมอืน

ที่ Place d’Aligre) โครงเหล็ก ก่ออฐิสนี�้าตาลแดง 

ด้านบนเป็นกระจกใส นยัว่าตลาดที่นีเ่ปน็ตลาดที่มี

ชีวิตชีวา แต่วันนั้นที่ไปไม่คึกคักนัก จะไม่เดาว่า

เพราะอะไร เพราะไม่รู้ เดนิเข้าไปกส็ะดดุตากบัสสีนั

ของร้านแรกที่พบ แผงที่ก่อสูงประมาณเอว ของ

หนุ่มปาริเชียง ไม่ใช่ของผู้เขียนนะคะ ประดับด้วย

โมเสส สแีละลวดลายบ่งบอกให้รูว่้า น่าจะเป็นอะไร

ที่ตะวันออกกลาง หรอือาหรับ ค่ะ ร้านขายอาหาร

โมร็อกโก เป็นร้านเล็ก ๆ  มโีต๊ะ 2-3 ตัวไว้ให้ลูกค้า

นั่งรับประทานอาหารที่เพิ่งท�าเสร็จหอมฉุย น่ารับ

ประทาน แต่ชอบลวดลายโมเสกมากกว่าค่ะ นอกจาก

ร้านนี้ก็มรี้านอาหารอติาเลยีนอยู่ใกล้ ๆ  กนั เดนิต่อ

ไปก็เป็นร้านรวงขายผัก ผลไม้ เนยแข็ง เนื้อสัตว์ 

เฉกเช่นตลาดท่ัวไป แต่ทีน่่าสนใจคอื มผีกัผลไม้จาก

เอเซีย คนขายก็เอเซีย หรือแอฟริกัน หรือจะเป็น

ฝรั่งเศสเชื้อสายแอฟรกิาก็เป็นได้ ให้เห็นบ้าง เดนิ

วนไปวนมา 2-3 รอบ เดินไปชื่นชมลวดลายร้าน

อาหารโมร็อกโกแหละค่ะ จนคิดว่าได้เวลาแล้วก็

เดินออกมาอีกทาง แล้วก็สะดุดกับชื่อร้านอาหาร

น้อย ๆ อีกร้านตรงประตูทางออกฝั่งตรงข้ามร้าน

โมร็อกโก ชื่อร้าน Bangkok ค่ะ Bangkok Ristrono-

mie by Dawn เจ้าของร้านเป็นหนุ่มน้อยและสาว

น้อยชาวไทย เธอก�าลงัยุง่กบัการเตรยีมอาหาร เลย

ได้แค่ทักทายว่า สวัสดคี่ะ แล้วก็จากมา

- ท่องเที่ยว -
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เดินออกจากตลาด ไม่ลืมแวะเวียนดูร้านรวงที่

ตัง้อยู่รอบ ๆ  โอ้โหมแีต่ เอเซยีชอ็บเป็นส่วนมาก คดิ

ว่า กลับมาซื้อบ้านเราก็ได้ เลยไม่เสยีตัง ว่าแล้วก็

เดนิออกมาถนนใหญ่ สองข้างถนนเป็นอาคาร 2-3 

ชั้น สภาพไม่ค่อยใหม่เท่าไรนัก มีร้านขายของช�า

ขนาด 1-2 คูหา บ้างเรยีกตัวเองว่า ซูเปอร์มาเก็ต 

อมื แล้วกม็สีนิค้าประเภทกระสอบข้าวสาร หวัหอม 

ฯลฯ วางอยู่บนฟุตบาธหน้าร้าน เหมือนประเทศ

อะไรน้า แล้วก็ร้านตัดผม ร้านอาหารเล็ก ๆ ฯลฯ 

เรยีงราย ดูจากชื่อร้าน เช่น Super Marche Sabah 

Orientale หรอื Thi Phan หรอื Rashmi ก็คงพอเดา

ได้ว่า สนิค้าที่ขาย (อาจรวมทัง้คนขาย และคนซื้อ

ด้วย) มาจากไหน แต่แน่ ๆ ไม่ใช่ฝรั่งเศส 

ประมาณ 100 เมตรก่อนถึงสถานีรถใต้ดิน La 

Chapelle (ทีย่กสงูมาวิง่บนดนิช่วงนี้) เป็นถนนเลก็ ๆ  

เดนิเลี้ยวเข้าไปนดิเดยีวก็พบ โบสถ์ Saint Bernard 

ที่ซึ่งเมื่อฤดูร้อนปี 1996 เป็นที่ลี้ภัยของกลุ่มคนที่

เรยีกว่า “Sans-Papiers” หรอื “Papierlosen” ใน

ภาษาเยอรมัน ถ้าภาษาอังกฤษก็น่าจะประมาณ 

undocumented people หรอื คอืคนต่างชาตทิี่ไม่มี

สทิธพิ�านกั คนเหล่านี้เข้ายดึครองโบสถ์นี้อยู่ถงึสอง

เดอืน จนในที่สุดต�ารวจได้เข้ามาบุกจับ น�าตัวออก

ไป แต่นัน้มา Saint Bernard ก็เป็นสัญลักษณ์ของ

ปฏบิตักิารทีไ่ร้เมตตาธรรมของรฐัฝรัง่เศสทีก่ระท�า

ต่อคนต่างชาตทิี่ไม่มสีทิธพิ�านัก Saint Bernard วัน

นัน้ไม่ม ี“Sans-Papiers” มเีพยีงคนผวิสไีม่กี่คนนั่ง

เล่นอยู่ในสวนหย่อมน้อย ๆ หน้าโบสถ์ ใกล้ ๆ นัน้

มตี้นไม้ ตามกิ่งก้านมโีบว์สตี่าง ๆ ผูกไว้ น่าจะเป็น

สัญลักษณ์ของสทิธ ิและเสรภีาพ ไม่ไกลนักมปี้าย

เล่าเรื่องราว อ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ เลยไม่รู้ว่า 

เขยีนว่าอะไร

จาก Saint Bernard เลี้ยวเข้าถนน Rue la Goutte 

d’Or ถนนเล็ก ๆ ไม่กว้างนัก จะว่าเปลี่ยว ก็ไม่เชงิ 

สองข้างถนนมรี้านรวงบ้าง มี้ร้านกาแฟ มผีู้คนเดนิ

ไปมาแม้นไม่มากนกั แต่ทีท่�าให้รูส้กึแปลก ๆ  คงเป็น

บรรยากาศของร้านรวง ของผู้คน ที่ดูห่างไกลจาก 

“ความเป็นฝรัง่เศส” เออ แล้ว “ความเป็นฝรัง่เศส” 

นีค่อือะไร จะว่าไปกค็งให้ค�าจ�ากดัความไม่ถกูเหมอืน

กัน แต่ที่รู ้สึกได้ก็คือ บริเวณนี้มีหลายอย่างที่

บ่งบอกว่า มาจากทวปีอืน่ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเลก็ ๆ  

ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า ฯลฯ ย่านนี้เรยีกว่า Goutte d’Or 

- ท่องเที่ยว -
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จาก Rue la Goutte d’Or หากเลี้ยวเข้าถนนซอย

เล็ก ๆ มาทางทศิใต้ จะพบ Boulevard la Chapelle 

แต่ถ้าเดนิตรงไปกจ็ะไปชน Boulevard Barbès ถนน

ที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ ร้านขายของเล็กใหญ่ ร้าน

รับแลกเงนิ ร้านขายทอง และเครื่องประดับ อาจ

เรยีกได้ว่า โดยคนแอฟรกิา เพื่อคนแอฟรกิา เลยที

เดยีว นัยว่า ย่านทีอ่ยูร่ะหว่างสถานรีถใต้ดนิ 3 สถาน ี

คอื Château Rouge, Barbès Rochechouart และ 

La Chapelle เป็นถิน่แอฟรกิาในปารสี ลองวาดภาพ

ตามถงึ ไม้ฉากที่ม ีBoulevard Barbès ตัง้แต่สถาน ี

Château Rouge และ Boulevard la Chapelle ตัง้แต่

สถาน ีLa Chapelle เป็นขา ทัง้สองถนนมาพบกัน

ท�ามุม 90 องศาที่สี่แยกที่สถานีรถใต้ดิน Barbès 

Rochechouart นยัว่า กลุ่มชนทีย่ดึครองท�าธรุกจิใน 

Boulevard Barbès คอืคนทีม่าจากแอลจเีรยี (แอฟรกิา

เหนือ) แต่วันนั้นก็เห็นร้านของผู้คนจากแอฟริกา

ตอนล่างลงไป และย่าน Goutte d’Or ถอืเป็นหัวใจ 

หรือศูนย์กลางของวิถีชีวิตแบบแอฟริกา ที่มี Rue 

la Goutte d’Or เป็นเส้นแบ่งระหว่าง แอฟรกิาเหนอื

กับแอฟริกาตะวันตก หากดูจากร้านรวง (พ่อค้า 

ลูกค้า) อาจเป็นได้ว่า ฝั่ง Rue la Goutte d’Or ส่วน

ที่ใกล้ Boulevard la Chapelle น่าจะเป็น แอฟรกิา

เหนอื และซกีด้านบนตดิ Boulevard Barbès เป็น

แอฟรกิาตะวันตก ตอนที่เดนิ ๆ ดู ก็ไม่ได้วเิคราะห์

ลกึซึ้งอะไรขนาดนี้ เพยีงแต่อยากรู้อยากเห็นจงึไป

ตระเวนเดนิดู อย่างเกรง ๆ หน่อย ๆ อาจด้วยภาพ

ตายตัวของคนจากทวีปนี้ที่ดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้

หญงิ และอาจด้วยความรู้แปลกแยกที่เป็นเอเซยีน

เกือบคนเดียวในชุมชนแอฟริกา เมื่อกลับมาอ่าน

บทความใหม่อีกครั้ง จึงเข้าใจว่า ท�าไมถึงบอกว่า 

เป็นถิ่นแอฟรกิันปารสี ที่คนปารเีชยีงเองหลายต่อ

หลายคนไม่เคยเห็น ก็วันนัน้ที่เดนิไปเดนิมา ไม่เห็น

ชาวปารเีชยีงสักเท่าใด

จริง ๆ แล้ว ย่าน Goutte d’Or อยู่ไม่ไกลจาก

สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ หนึ่งในสถานที่โปรดของ

เรา นั่นคอื Montmartre และเมื่อยนืบนถนน Rue la 

Goutte d’Or มองย้อนไปทาง Boulevard Barbès ก็

จะเห็นยอดมหาวิหาร Sacré Coeur สวยเด่นเป็น

สง่า เป็นฉากหลงัให้กบัถนนเล็ก ๆ  แคบ ๆ  ทีไ่ม่ค่อย

ใกล้กับความสะอาดโอ่โถงนัก ถนนที่มรี้านรวงที่มี

ป้ายเขียนด้วยอักษรอารบิค เป็นความแตกต่างที่

ชัดเจน ที่ด�ารงอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่

สวยงาม กบัวถิชีวีติอกีแบบ ทีน่่าจะเป็นผลพวงของ

การล่าอาณานคิมในอดตี แล้วกค็ดิเลยเถดิไปว่า นี่

หรอืเปล่าที่ท�าให้รู้สกึว่า ที่ Sacré Coeur มคีนหนุ่ม

จากแอฟริกาที่ขายของที่ระลึกมากกว่าในสถานที่

ท่องเที่ยวอื่น ๆ ของปารสี 

- ท่องเที่ยว -
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ความแตกต่างทีเ่หน็กค็งเหมอืนกับตลาดทัง้สอง

แห่งที่ไปเยี่ยมชม ตลาดที่ Place d’Aligre มผีักผล

ไม้ เนยแขง็ สนิค้าทีอ่าจเรยีกว่า ผลติในฝรัง่เศส คน

ขาย คนซื้อก็ชาวปารเีชยีง (ผวิขาวอย่างคนยุโรป) 

ไม่ค่อยเห็นคนสัญชาตอิื่นสักเท่าใด (แต่วันนัน้มสีิ่ง

แปลกปลอมคอืตวัผูเ้ขยีนกับนักท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่

อกีสองคน) ในขณะทีต่ลาด la Chapelle ให้บรรยากาศ

ทีอ่นิเตอร์มากกว่า (และไม่มนีกัท่องเทีย่วนอกจาก

ตัวผู้เขยีน) หากใช้ค�าหรูหน่อยก็คอื พหุวัฒนธรรม 

ก็อาจอธบิายได้ว่า เพราะตลาด la Chapelle ตัง้อยู่

บนถนนอีกสายหนึ่งที่ไปบรรจบ Boulevard la 

Chapelle กัน้ให้ แอฟรกิันปารสีเป็นสี่เหลี่ยม และ

ด้วยร้านรวงทีม่กีลิน่อายเอเซยีอยู่ด้วย จงึท�าให้ย่าน

นี้เป็นชุมชนที่หลากหลายกว่าแค่ แอฟริกันปารีส 

และนีล่ะมงัที ่ท�าให้กล่าวขานว่า ตลาด la Chapelle 

เป็นตลาดที่คกึคัด มชีวีติชวีา (lebendig) ด้วยสสีัน

ของ พหุวัฒนธรรม

หลายปีทีผ่่านมา ความเป็นพหุวฒันธรรมในปารสี

มีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด อย่างน้อยก็ในความ

รู้สกึรับรู้ของผู้เขยีน เมื่อ 12 ปีก่อน เราเคยไปตาม

หา China Town ในปารสี พบห้าง Tang Freres ร้าน

เอเซยีช็อบขนาดใหญ่ทีต่ัง้มาแต่นมนาน เป็นต�านาน

ส�าหรบันกัเรยีนไทย หรอืคนไทยทีไ่ปเยอืนปารสีว่า 

ต้องไปหาซื้ออาหารไทย ๆ หรือเอเซียที่นี่ China 

Town วันนี้ไม่ได้มเีพยีง Tang Freres แต่มรี้านรวง

หลากหลายสัญชาตเิอเซยี ทัง้ ลาว ไทย กัมพูชา 

เวยีตนาม จนี มศีนูย์การค้าใหญ่ (อย่างมาบญุครอง) 

ที่ภายในประกอบด้วยร้านเล็ก ร้านน้อย สัญชาติ

เอเซยี (ตะวันออกเฉยีงใต้ และตะวันออก) และใคร

จะนกึว่า สองฟากถนน Rue Saint Jacques ถนนคู่

ขนานกับ Boulevard St. Michel ที่โด่งดัง จะมรี้าน

อาหารหลากหลาย ทั้งฝรั่งเศส อิตาลี เลบานอน 

อนิเดยี จนี เวยีตนาม และไทย ให้เลอืก หากว่านี่

ไม่ใช่สิ่งที่แสดงให้เห็น พหุวัฒนธรรม แล้ว จะเรยีก

ว่าอะไร แต่อาจเป็น พหุวัฒนธรรม ที่ด�ารงอยู่ แต่

ไม่มใีครเห็น หรอืไม่เป็นที่ตระหนัก

- ท่องเที่ยว -
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§เงินค่าขนม 
(Taschengeldparagraph)

โดย ดี²

• เด็กอายุ  7 ขวบ เข้าไปในร้านขายแฮนดี้ เด็ก
คนนี้สามารถท�าสัญญาซื้อแฮนดี้ได้หรอืไม่?

• คนขายสามารถขายรถจักรยานเสือภูเขาให้
แก่เด็กอายุ 7 ขวบได้หรอืไม่?

• ผู้เยาว์สามารถซื้อสุนัขได้หรอืไม่?
• ในประเทศเยอรมนมีข้ีอก�าหนดไว้ว่า เดก็และ

เยาวชนอายเุท่าไรจะสามารถซือ้อะไรได้บ้าง? 
และจ�าเป็นต้องขอการยนิยอมจากพ่อแม่ก่อน
หรอืไม่? 

- exklusiv -
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เงนิค่าขนมส�าหรับเด็กและเยาวชนคอือะไร

“เงนิค่าขนม” ภาษาเยอรมันเรยีกว่า Taschengeld คอื เงนิพเิศษที่เด็กและเยาวชนได้รับจาก

พ่อแม่ หรอืญาตผิู้ใหญ่ เพือ่ให้น�าไปจบัจ่ายใช้สอยได้อย่างเสร ีหรอืจะเกบ็ออมไว้กไ็ด้  เงนิค่าขนม  

เป็นการปูพื้นฐานการเรยีนรู้ และบรหิารการเงนิของตนเองตัง้แต่ในวัยเด็ก

เงนิค่าขนมนัน้ผู้รับใช่ว่า จะมแีต่เด็กและเยาวชนเท่านัน้ ผู้ที่บรรลุนติภิาวะแล้ว อายุตัง้แต่ 18 

ปีขึ้นไป หากว่า ยังไม่ได้ท�างาน ยังไม่มรีายได้ พ่อแม่ก็อาจจะยังให้เงนิค่าขนมอยู่ต่อไปก็เป็นได้

เงนิค่าขนมส�าหรับเด็กและเยาวชน

ในประเทศเยอรมนี มีบทบัญญัติว่าด้วยเงินค่าขนม(Taschengeldparagraph) ไว้ในประมวล

กฎหมายแพ่ง (Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)) เป็นตวัช่วยควบคุมการใช้จ่ายเงนิของเดก็และ

เยาวชน มาตรา 110 ประมวลกฎหมายแพ่ง (§ 110 BGB) ระบุว่า ผู้เยาว์สามารถซื้อของได้

ด้วยเงินของตนเองโดยไม่ต้องขอการยินยอมจากพ่อแม่ ตราบที่การใช้จ่ายนั้นยังอยู่ใน

วงเงนิค่าขนมที่พ่อแม่อนุญาตให้ใช้สอยได้อย่างเสรี

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเด็กและเยาวชน ยังมใิช่ ผู้ที่สามารถท�านติกิรรมได้ (Geschäftsunfä-

higkeit) หรือสามารถท�าได้แต่ในวงจ�ากัด ประมวลกฎหมายแพ่งจึงก�าหนดขอบเขตการจับจ่าย

เงนิค่าขนมของเด็กและเยาวชนไว้ดังนี้

1. เด็กที่อายุต�่ากว่า 7 ขวบ ตามกฎหมาย (มาตรา 104 อนุมาตรา 1 BGB) ถอืว่า เป็น ผู้ที่ไม่

สามารถท�านติกิรรมได้ (Geschäftsunfähigkeit)  จงึไม่สามารถซื้อข้าวของใด ๆ ได้ แม้ว่าจะซื้อ

ด้วยเงนิค่าขนมของตนเองก็ตาม หากว่าซื้อของแล้ว  แต่ถ้าพ่อแม่หรอืตวัแทนทางกฎหมายไม่เหน็

ด้วย และไม่ยนิยอม ก็ต้องน�าสิ่งของนัน้ไปคนื และเรยีกร้องขอเงนิคนืได้

ตัวอย่าง 

ทิมมี่อายุ 6 ขวบซื้อปืนฉีดน�้าด้วยเงินที่เก็บออมจากเงินค่าขนม ทิมมี่เข้าใจว่า นี่คือเงินของ

ตนเอง จะซื้ออะไรก็ย่อมได้  ตอนที่ทมิมี่จ่ายเงนิ พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วย แม้ว่าคนขายปืนฉดีน�้า จะ

ขายปืนให้ทมิมี่ และรับเงนิจากทมิมี่ไปแล้วก็ตาม แต่ทางกฎหมายถอืว่า ไม่ได้มกีารซื้อ เพราะว่า 

ทิมมี่ยังไม่ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับการซื้อปืนฉีดน�้ากระบอกนี้ ก็

สามารถน�าปืนฉดีน�้าไปคนืให้ร้านค้าได้ (มาตรา 131 BGB)  และอาจจะเอาความผดิกับคนขายได้

ด้วย ดังนัน้ก่อนที่คนขายสนิค้าจะขายอะไรให้กับเด็กเล็ก ก็ควรจะถามเด็กก่อนว่า อายุเท่าไร พ่อ

แม่มาด้วยไหม พ่อแม่อนุญาตแล้วหรอืยัง

นอกจาก เด็กทีอ่ายตุ�า่กว่า 7 ปีแล้ว ผูท้ีพ่กิารทางสมอง ตามกฎหมายกถ็อืว่า เป็นผูท้ีไ่ม่สามารถ

ท�านติกิรรมได้เช่นกัน ดังนัน้ผู้พกิารทางสมอง ตามกฎหมายจงึไม่สามารถซื้อสิ่งของได้
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2. เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 7 ขวบ แต่อายุยังไม่ถงึ 18 ปี ตามกฎหมาย (§ 

106 BGB) ถอืว่า เป็น ผู้ที่สามารถท�านติกิรรมได้โดยมขี้อจ�ากัด (beschränkte Ge-

schäftsfähigkeit ) น่ันคอื เดก็และเยาวชนกลุ่มนี้สามารถใช้เงนิค่าขนมของตนซื้อของ

ได้ตามที่ต้องการ แต่ต้องเป็นการซื้อโดยตรง ซึ่งไม่ใช่การซื้อที่มกีารท�าสัญญา และ

ราคาสิ่งของต้องไม่มากกว่าเงินค่าขนมที่ได้รับรายเดือน แต่กระนั้นก็ตาม ก็ต้องให้

พ่อแม่หรือผู้แทนทางกฎหมายไปด้วย หรือได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

จากพ่อแม่ ถ้าเดก็หรอืเยาวชนในกลุ่มอายดุงักล่าวนี้ซื้อของในร้าน หรอืประมลูสนิค้า

ในอนิเตอร์เน็ต หรอืสั่งสนิค้าทางอนิเตอร์เน็ตที่มรีาคามากกว่าเงนิค่าขนมรายเดอืน 

พ่อแม่สามารถขอยกเลกิการซื้อได้ภายในเวลา 14 วัน(§183 และ 184 BGB) และให้

ถอืว่าการซื้อนัน้เป็นโมฆะ

นอกจากนี้ยังมขี้อห้ามไม่ให้ เด็กและเยาวชนกลุ่มอายุนี้ ซื้อสิ่งของบางอย่าง มาดู

กันว่า เด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้ ห้ามซื้ออะไรบ้าง

• ห้ามซื้อของที่ต้องลงชื่อท�าสัญญา เช่น แฮนดี้ที่ต้องท�าสัญญาจ่ายเป็นรายเดอืน 

• ห้ามซื้อของลักษณะผ่อนส่งที่จ่ายเงนิเป็นงวด 

• ห้ามสมัครเป็นสมาชกิรับนติยสารรายปักษ์ รายเดอืน รายปี

• ห้ามซื้อของเล่นที่ราคามากกว่าเงนิค่าขนมที่ได้รับ

• ห้ามซื้อเครื่องประดับที่มรีาคาแพง เช่น สร้อยคอทองค�า

• ห้ามซื้อสิง่ของต้องห้ามส�าหรบัผูเ้ยาว์ เช่น บุหรี ่อาวธุต่าง ๆ  เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล

• ห้ามซื้อของที่มมีูลค่าเกนิเงนิค่าขนมที่ได้รับ เช่น รถยนต์ บ้าน เครื่องอเีล็คทรอนกิ

ที่มมีูลค่าสูง

อย่างไรกต็าม บทบญัญตัว่ิาด้วยเงนิค่าขนม (Taschengeldparagraph) ไม่ได้ก�าหนด

ไว้ว่า อนุญาตให้เด็กซื้อของได้ในราคาเท่าไร ดังนัน้จงึอาจจะเป็นไปได้ว่า เด็กอายุ 8 

ขวบ ใช้เงนิค่าขนมซื้อซดีเีพลงราคา 50 ยูโร ซึ่งในกรณนีี้ผู้ขายอาจจะถามผู้ปกครอง

ก่อนว่า ผู้ปกครองยนิยอมให้เด็กซื้อได้หรอืไม่
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ส�าหรบั ผูท้ีอ่ายคุรบ 18 ปีบรบิรูณ์ ตามกฎหมายเยอรมนัถอืว่า เป็นผูบ้รรลนุติภิาวะ 

เป็นผู้ใหญ่แล้ว และสามารถท�านิติกรรมได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด (unbeschränkte Ge-

schäftsfähigkeit) เป็นผู้มสีทิธแิละหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถใช้จ่ายเงนิของตนเอง

อย่างไรก็ได้ สามารถลงนามท�าสัญญาได้โดยไม่ต้องขอการยนิยอมจากพ่อแม่  เช่น 

สัญญาซื้อ สัญญาเช่าบ้าน สัญญากู้เงนิ 

อยู่เยอรมน.ี.. ต้องเรยีนรู้ทุกวัน  แม้กระทั่ง “เงนิค่าขนม” ซึ่งเป็นเงนิพเิศษที่พ่อแม่

มอบให้ลูก ก็ยังมกีฎหมายควบคุม ... รู้ไว้ใช่ว่านะคะ

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

แหล่งข้อมูล

http://www.kinder-tipps.com/finanzen/

https://www.taschengeldtabelle.info/taschengeldparagraph/
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