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เผลอเดี๋ยวเดยีวกเ็ข้าเดอืนกนัยายนแล้ว และน่ันกห็มาย

ถงึก�าหนดออนไลน์ของนติยสารดฉีบบัที ่25/2018 นบัเป็น

ฉบบัที ่6 นบัแต่กลบัมาผลติใหม่ในรปูแบบออนไลน์ และก็

ครบรอบหนึง่ปีของการกลับมาของนติยสารดด้ีวย เราไม่ได้

ฉลองวนัครบรอบอะไร เพราะบก.กเ็พิง่ตระหนักเรือ่งนี้ตอน

ทีเ่ขยีนบทบก.บอกกล่าวนีแ่หละ ค่ะเป็นอันว่าแล้วเรากม็า

พบกันอกีในฉบับนี้นะคะ

อากาศร้อนอบอ้าวค่อย ๆ หายไป พร้อม ๆ กบัลมทีเ่ริม่

แรงขึ้น เป็นสญัญาณว่า ฤดใูบไม้ร่วงก�าลังจะมา ใครที่อยู่

ใกล้ภเูขา ใกล้ป่า ก็อย่าลมืหาเวลาไปเดนิเล่นชมใบไม้ทีก่�าลงั

จะกลายเป็นสเีหลอืง และน�้าตาล อาจจะแดงน้อยกว่าญีปุ่่น 

แต่กส็วยไม่แพ้กนั เรือ่งใบไม้เปลีย่นสใีนเยอรมน ีหรอืยโุรป

นี ่ ดูเหมอืนไม่ค่อยฮ็อตฮติเหมอืนในญีปุ่น่ บก.เองกม็าค้น

พบเมือ่สักสบิปีทีผ่่านมา หลงัจากไปดใูบไม้เปลีย่นสทีีญ่ีปุ่น่ 

วนัหนึง่มคีนพาขบัรถอ้อมเขาเพือ่มาส่งบ้าน โอโห เขาทัง้ลกู

มสีเีหลอืงแซมน�า้ตาล ผสมเขยีวมแีดงนดิ ๆ  ให้อกีบรรยากาศ

นงึทีส่วยสงบไม่แพ้ญีปุ่น่ จากวนันัน้ถงึวันนี้บก.กม็องดภููเขา

และป่าหลงับ้านทกุครัง้เมือ่เดนิเข้าบ้าน ดูสขีองป่าทีเ่ปลีย่น

ไปตามกาลเวลา

ฉบับนี้เราให้ชือ่ว่า D- Ausbildung ก็คาบเกีย่วกับการ

ศกึษา แต่เป็นการเรยีนสาขาอาชพี การเรยีนสายอาชพีใน

เยอรมนมีหีลากหลาย บางอาชพีเราอาจจะไม่คดิว่าต้อง

เรยีนกนัเป็นเรือ่งเป็นราว ทัง้นี้กเ็พราะเราเคยชนิกบัการงาน

อาชพีในไทยทีบ่างอย่างเพยีงอบรมเลก็น้อยกป็ระกอบอาชพี

ได้แล้ว แต่ในเยอรมนไีม่ได้ค่ะ อาชพีหนึง่ที่ว่ากค็อืพนักงาน

ขบัรถโดยสาร หรอืพขร.บ้านเรา(ไทย) และทีน่่าสนใจก็คอื 

มหีญงิไทยเข้าเรยีนสาขาอาชพีนี้ และจบการศกึษาท�างาน

เป็นพขร.อย่างเต็มภาคภมู ิใครทีอ่ยูแ่ถว München อาจคง

เคยน่ังรถประจ�าทางทีม่พีขร.ยิ้มสยามขบัก็เป็นได้ สนใจว่า

เธอเป็นใคร ขบัรถอยู่เส้นทางไหน เข้าไปอ่านกนัเลยค่ะ และ

หากน่ังรถทีเ่ธอขับก็อย่าลมืทักทายกนันะคะ

ว่าด้วยเรือ่งการงานอาชพีต่อ ปัญหาหนึง่ของคนต่างชาติ

ทีเ่ข้ามาอยู่เยอรมน ีหรอืสวติเซอร์แลนด์กค็อื การหางานที่

ตรงกบัวฒุกิารศกึษาทีจ่บมาจากไทย เพราะระบบการศกึษา

ทีต่่างกนั บ่อยครัง้ไม่สามารถน�าวุฒกิารศกึษาจากไทยมา

ใช้ในการสมคัรงาน หรอืทางการเยอรมนัไม่ยอมรบั ท�าให้

ต้องน�าวฒุกิารศกึษาจากไทยมาเทยีบเพือ่ให้ทางการทีน่ี่

ยอมรบัเสยีก่อนว่า เปรยีบเทยีบได้ระดบัไหน แถมว่า หาก

จะท�างานสายทีเ่รยีบจบมาอาจต้องเข้ารับการอบรม หรอื

เรยีนเพิม่เตมิหรไืม่อย่างไร และนีก่เ็ป็นสาเหตอุย่างหนึง่ที่

ท�าให้หลายคนหนัมาท�างานทีใ่ช้วุฒทิีน้่อยกว่าทีจ่บมา หลาย

คนอาจรูส้กึ „เสยีศนูย์“ หรอื „เสยี self“ มาอ่านกนัค่ะว่า 

ประสบการ์ณของพยาบาลปรญิญาทีเ่คยท�างานในแผนกผู้

ป่วยฉกุเฉนิ แล้วมาท�างานดูแลคนชรา ทีเ่หมอืนลด „เกรด“ 

ด้านอาชพีเป็นอย่างไร มาค้นพบว่า เธอแฮ็ปป้ีกบังานทีเ่ลอืก

แล้วได้เช่นกนั

กด้็วยว่าฉบบันี้เป็เรือ่งของ Ausbildung นติยสารดกีเ็ลย

น�าเรือ่ง การเรยีนสายอาชพีทัง้ในเยอรมน ี และสวติเซอร์

แลนด์ มาน�าเสนอไว้ เป็นข้อมูลส�าหรบัผูท้ีส่นใจเพือ่ท�าความ

เข้าใจระบบนี้กนัค่ะ คอลมัน์กฎหมายเยอรมนัเลยเป็นข้อมลู

เกีย่วกบัระบบการเรยีนสายอาชพี แต่ส�าหรบักฎหมายสวสิ 

เรายงัน�าเสนอประเดน็กฎหมายครอบครัวต่อไปค่ะ

ดฉินักห็วงัเช่นฉบบัก่อน และก่อน และก่อนว่า นติยสาร

ด ีจะสามารถน�าสิง่ด ีๆ  มาให้ผูอ่้านเช่นเคย และแน่นอนค่ะ 

หากท่านมคี�าแนะน�าใด ๆ อย่ามวัรรีอเขยีนมาหาบก.และ

คณะท�างานได้เลยนะคะ

ท้ายสดุ ใครทีม่เีวลา กอ็ย่าลมืไปเดนิดูต้นไม้เปลีย่นสกีนั

นะคะ หากอยูไ่กลป่าก็ดใูนสวนบ้านตัวเองกไ็ด้ หากบ้านไม่มี

สวนกด็สูวนบ้านเพือ่นบ้าน หากเพือ่นบ้านกไ็ม่มสีวนอกีกด็ู

ต้นไม้ทีพ่บเจอน่ันแหละค่ะ จะต้นไหนก็ตามทีเ่หน็สมควร 

ทกุขัน้ตอนของธรรมชาตมิสีสีรรเสมอ

พัทยา เรอืนแก้ว
กันยายน 2561
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- สุขภาพ -

สมยัก่อนคนที่มอีาการปวดเข่าส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอายุ แต่

ปัจจุบันพบว่าคนอายุยังไม่มากก็มีปัญหาปวดเข่าเช่นกัน 

ปัญหานี้ นพ. กรกฏ พานิช ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์และ

เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการปวด

เข่าของคนยุคไฮเทคฯ ดังนี้ค่ะ 

• ความสบายท�าให้กล้ามเนื้อและหลอดเลอืดเสื่อม

ปจัจุบนัมเีครื่องอ�านวยความสะดวกมากมายจนบางครัง้

เราแทบไม่ต้องเดนิ ในขณะทีส่มยัก่อนเราต้องเดนิท�าโน่นท�า

นี ่สมัยนี้ความสบายอยู่ทีป่ลายนิ้วสมัผสั เช่น ใช้โทรศพัท์มอื

ถอืซื้อของออนไลน์ โอนเงนิผ่านโทรศัพท์มอืถอื ฯลฯ หรอื

การทีเ่รามกัน่ังท�างานอยูก่บัทีอ่ย่างเช่นท�างานหน้าคอมพวิเตอร์ 

พฤติกรรมเหล่านี้ท�าให้เราใช้กล้ามเนื้อน้อยลง นานวันเข้า

กล้ามเนื้อของเรากจ็ะอ่อนแอ ลบีเลก็ และเสือ่มลงตามล�าดบั 

ดงัค�ากล่าวทีว่่า “ความสบายท�าให้เสือ่ม” เพราะความสบาย

ท�าให้เราอยู่นิ่ง ๆ กล้ามเนื้อและเส้นเลือดเสื่อมลงจนเกิด

อาการปวดได้ง่ายเมื่อต้องใช้งาน 

• การอยู่ในท่าเดยีวนาน  ๆ 

การทีค่นเราอยู่ในท่าเดยีวนาน ๆ  จะท�าให้หลอดเลอืดพบั 

กล้ามเนื้อหดตวั หรอืการนัง่นาน ๆ  กท็�าให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง

แล้วไปบีบหลอดเลือด หลอดเลือดจะหดตัวแล้วลีบเล็กลง  

เมื่อถึงคราวที่ต้องเดินชอปปิ้งไกล ๆ หรือออกก�าลังกาย

นาน ๆ มักจะเกิดอาการเมื่อยล้าได้ง่ายคล้ายกับการที่เรา

ไม่ได้วอร์มอัพร่างกายตอนออกก�าลังกาย

จริงหรือปวดเข่าเพราะข้อเสื่อม
โดย พษมลวรรณ

แม้ว่าปัจจบุนัเทคโนโลยทีีท่นัสมยัจะช่วยให้ชวีติสะดวกสบายขึน้กจ็รงิแต่ในขณะ
เดยีวกนัความสบายนีเ้องกท็�าให้กล้ามเนือ้ไม่ได้เคลือ่นไหวมากเท่าทีค่วร และเมือ่
กล้ามเนือ้และหลอดเลอืดหดตวักม็อีาการปวดเมือ่ยหรอืปวดเข่าเมือ่ต้องเดนิไกล

• อาการปวดเข่าในวัย 70 ปีขึ้นไป 

คนสงูวยัจ�านวนมากทีป่วดเข่านัน้อาจมาจากการทีข่้อสกึ 

การออกก�าลังกายสามารถช่วยลดอาการปวดเข่าได้ ระยะ

แรกอาจต้องออกก�าลงักายในน�้าก่อน เช่น ว่ายน�า้ เดนิในน�า้ 

เมื่อเริ่มดขีึ้นก็สามารถออกก�าลังกายบนบกได้

• คนแก่ปวดเข่าสมควรผ่าตัดหรอืไม่

ก่อนพจิารณาการผ่าตดันัน้ขัน้แรกแพทย์จะให้ลองพยายาม

รักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด เพราะบางจุดไม่ได้ปวดในเข่า แม้จะ

ผ่าตัดก็ไม่หายปวด และอาการปวดเข่าบางครั้งอาจไม่ได้

เกิดจากข้อเสื่อม แต่เกิดจากกล้ามเนื้อและเลือดไหลเวียน

ไม่ดี กล้ามเนื้อจึงตึง ถ้าแก้ไขด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ไม่ให้ตงึ กจ็ะช่วยให้เลอืดไหลเวยีนดแีละอาจหายปวดได้ ข้อ

เตอืนใจส�าหรบัผู้ทีจ่ะเลอืกวธิผ่ีาตดัเข่าเพือ่รกัษาอาการปวด

กค็อืการผ่าตดัเปลีย่นหวัข้อเข่ามคีวามเสีย่ง บางคนไม่ปฏบัิติ

ตัวตามค�าแนะน�าของแพทย์หลังผ่าตัดก็เดินไม่ได้ คุณภาพ

ชวีติอาจแย่ลงกว่าเดมิ

• การรับประทานยาแก้ปวดบ่อย  ๆ จะมผีลข้างเคยีง

หรอืไม่ 

ผลข้างเคยีงของยาแก้ปวดขึ้นอยู่กับว่ายาชนดินัน้รบกวน

ตับ ไต หัวใจ กระเพาะอาหาร มากน้อยอย่างไร หากอวัยวะ

ใดถกูรบกวนมากกว่า ผลกจ็ะเกดิทีอ่วยัวะนัน้ก่อน ทัง้นี้การ

กนิยาแก้ปวดเป็นการบรรเทาปลายเหตุ ถ้าไม่อยากเกดิผล

แทรกซ้อนจากการรับประทานยาควรหาต้นเหตุให้พบ แล้ว

ใช้ยาช่วยบรรเทาอาการปวดเวลาที่ปวดมากเท่านัน้  
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- กฏหมาย -

ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับกฎหมายครอบครวั ตอนที ่5
“ตกพุ่มหม้าย (เนื้อหอม) 
ทั้งที่มีและไม่มีเรือพ่วง”

โดย ศักดา บัวลอย

เมือ่คนรกัหรอืคนใกลช้ดิของเราตอ้งมาตายจากไป ย่อมน�ามาซึง่ความโศกเศร้าอาลัย 

ส�าหรบัทายาทแล้วยงัมหีลายสิง่ทีต้่องด�าเนนิการหลงัจาการสญูเสยีดงักล่าว โดยเฉพาะ

การแจ้งการเสียชีวิต ต้องติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส�านักงานทะเบียนราษฎร์ 

ส�านักงานประกันสังคม หรอืยกเลกิสัญญากับหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ธนาคาร ไปรษณยี์ 

ทีท่�างาน ตลอดทัง้บรษิทัประกนัต่าง ๆ  ทีผู่้ตายเคยม ีในฉบบันี้ผมจะกล่าวถงึ สองหวัข้อ

หลัก ที่ควรจะรู้ในกรณทีี่มผีู้เสยีชวีติ คอื 

การด�าเนนิการแจ้งการตายและการจัดการพธิศิพ ในประเทศสวติเซอร์แลนด์ และ

การน�าโกศบรรจุอัฐขิองผู้ตายชาวไทยกลับสู่ประเทศไทย

สทิธไิด้รบัเงนิจากกองทนุสวสัดกิารสงัคมของคู่ชวีติทีจ่ากไปของทายาทและคู่สมรส/ 

คูช่วีติจดทะเบยีนเพศเดยีวกนั ตลอดทัง้คูช่วีติทีอ่ยูก่นิกันฉนัสามภีรยิาโดยมไิด้จดทะเบยีน

สมรส อันเป็นเหตุให้ต้อง “ตกเป็นพุ่มหม้าย (เนื้อหอม) ทัง้ที่มเีรอืพ่วงและไม่ม”ี

 

เมื่อคนใกล้ชดิตาย 

ล�าดับแรก เมื่อมกีารตายเกดิขึ้นในบ้าน โดยเป็นการตายตามธรรมชาต ิให้โทรศัพท์

แจ้งหมอประจ�าบ้าน (Hausarzt) หรอื เบอร์โทรหน่วยแพทย์ฉุกเฉนิ (Notarzt) หมายเลข 

144 แพทย์จะมาพสิจูน์ศพเพือ่ออกหนังสอืส�าคัญการการเสยีชวีติ (Todesbescheinigung) 

ให้แก่ทายาท และในกรณทีี่ผู้ตายเสยีชวีติในโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา หรอื เรอืนจ�า 

จะมีการออกใบแจ้งการเสียชีวิต (Todesanmeldung) ณ สถานที่ที่เสียชีวิต  หนังสือ

ส�าคญัดงักล่าวออกให้เพือ่การเคลือ่นย้ายศพ ไปยังสถานทีพั่กศพ เพือ่รอท�าพธิศีพตาม

ความประสงค์ของทายาทต่อไป 

หากการตายนัน้มสีาเหตุจากอบัุตเิหตุหรอืฆาตกรรม จะต้องแจ้งเจ้าหน้าทีต่�ารวจให้

มาสบืสวนหาสาเหตขุองการตายดงักล่าว เบอร์โทรศพัท์ต�ารวจสายด่วน (Polizeinotruf) 

หมายเลข 117
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การแจ้งตาย 

ผู้ตายจะมีภูมิล�าเนาเดิมอยู่ที่ใดก็ตาม ทายาทล�าดับใกล้

ชดิของผูต้ายจะต้องแจ้งการตายต่อส�านกังานทะเบยีนราษฏร์

ท้องถิน่ ณ เขต ทีผู่้ตายได้พ�านกัอยู่ก่อนเสยีชวีติภายในระยะ

เวลา 2 วนั11 หลงัจากการเสยีชวีติ โดยจะต้องเตรยีมเอกสาร

ดังต่อไปนี้ (หากม)ี

หนังสอืส�าคัญการเสยีชวีติ (Todesbescheinigung) 

หรอื ใบแจ้งการเสยีชวีติ (Todesanmeldung)

หนังสอืส�าคัญครอบครัว (Familienbüchlein)

บัตรประจ�าตัวประชาชน หนังสอืเดนิทาง ของผู้แจ้ง (ID-

Karte/Pass)

บัตรประจ�าตัวใบอนุญาตพ�านกัประเภท บ ีหรอื ซ ีในกรณี

ผู้แจ้งเป็นชาวต่างด้าว (Ausweis C / Ausweis B) 

เมือ่ได้รบัแจ้งการตายดงักล่าวแล้ว ส�านกัทะเบยีนราษฏร์

จะออกใบมรณบัตร (Todes- oder Sterbeurkunde) ให้แก่

ผู้แจ้ง ในกรณทีี่ผู้ตายเป็นชาวต่างด้าวที่ไม่มถีิ่นพ�านักอยู่ใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น จะต้องแจ้งส�านักงานทะเบียน

ราษฎร์ในเขตท้องที่ของผู้เสยีชวีติเช่นกัน และในกรณทีี่ชาว

สวสิเสยีชวีติในต่างประเทศ กจ็ะต้องแจ้งแก่หน่วยงานราชการ

ของสมาพันธรัฐสวสิในต่างประเทศให้รับทราบเช่นกัน 

หากไม่มีการแจ้งการเสียชีวิตดังกล่าว ทายาทสามารถ

มอบหมายให้หน่วยงานราชการสวสิ ในต่างประเทศด�าเนนิ

การแทนและส่งใบมรณบตัรกลับมายังอ�าเภอ/เขตภมูลิ�าเนา

เดมิของผู้ตาย หากทายาทมคีวามประสงค์จะให้น�าศพกลับ

ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ตวัแทนหน่วยงานราชการของสมา

พันธรัฐสวิสในต่างประเทศ ก็สามารถจะด�าเนินการเรื่อง

เอกสารทีจ่�าเป็น ตลอดทัง้จัดการน�าศพกลบัมาประกอบพธิี

ศพที่ภูมลิ�าเนาเดมิของผู้ตายได้เช่นเดยีวกัน 

1 ประมวลกฎหมาย ระเบียบการสำานักทะเบียนราษฎร Zivilstandsver-
ordnung (ZStV) Art. 35 Zuständige Behörde, Form und Frist 
der Meldung

บคุคลสญัชาตไิทยทีเ่สยีชวีติในประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

สามารถแจ้งขอใบมรบัตรไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูต

ไทย ณ กรุงเบริ์น รายละเอยีดดังนี้

การขอมรณบัตรไทย*

บุคคลสัญชาติไทยที่เสียชีวิต ญาติหรือบุคคลใกล้ชิด

สามารถแจ้งการเสยีชวีติเพื่อขอท�ามรณบัตรไทยได้ที่สถาน

เอกอัครราชทูตฯ โดยเอกสารที่ต้องเตรยีม มดีังนี้

ส�าเนาใบมรณบัตรจากทางการสวิสที่ได้รับการรับรอง

ประทับตราจากหน่วยงานรัฐของสวสิ

ส�าเนาใบแจ้งการเสยีชวีติจากโรงพยาบาล

ส�าเนาใบฌาปนกจิศพ

ส�าเนาบัตรประชาชนไทย (ของผู้เสียชีวิตและผู้แจ้งการ

เสยีชวีติ)

ส�าเนาทะเบยีนบ้านไทย (ของผู้เสยีชวีติและผู้แจ้งการเสยี

ชวีติ)

ส�าเนาหนังสือเดินทางไทย (ของผู้เสียชีวิตและผู้แจ้งการ

เสยีชวีติ)

ส�าเนาทะเบยีนสมรส/ หย่า ของผู้เสยีชวิติ

ทัง้นี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 031 

970 34 25

*ข้อมูลจากเว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

เบริ์น thaiembassy.ch/News_detail/112.html

„หากไม่มกีารแจ้งการ
เสียชีวิตดังกล่าว ทายาท

สามารถมอบหมายให้หน่วย
งานราชการสวสิ ในต่างประเทศ
ด�าเนินการแทนและส่งใบ
มรณบัตรกลับมายังเขต

ภมิูล�าเนาเดมิของผูต้าย“
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กรณีญาติของผู้ตายหรือบุคคลใกล้ชิด ต้องการน�าโกศ

บรรจอุฐัขิองผูต้ายกลบัไปประกอบพธิทีางศาสนาทีป่ระเทศไทย

จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการเดินทาง เพื่อไว้ส�าแดง

หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

• ใบมรณบัตร Auszug aus dem Todesregister

• หนังสือรับรองจากสถานฌาปนกิจ พร้อมหมายเลขโกศ

ที่บรรจุอัฐ ิ

• Bestätigung von dem Krematorium mit Nummer

• ส�าเนาใบรับรองการเสยีชวีติจากโรงพยาบาล Todesbe-

scheinigung หรอื ใบแจ้งการเสยีชวีติTodesanmeldung

• หนังสอืเดนิทาง / บัตรประจ�าตัวของผู้ตาย 

หากญาตหิรอืบุคคลใกล้ชดิ ต้องการจะน�าศพของผู้ตาย

ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศไทยสามารถติดต่อ

สอบถามขอใชบ้รกิารไดจ้ากบรษิทัฌาปนกจิ ภายในประเทศ

สวติเซอร์แลนด์ที่มบีรกิารดังกล่าวได้ (ดูลงิค์เว็บไซต์บรษิัท

ฌาปนกจิ หัวข้อถัดไป)  

การด�าเนนิการจัดพธิศีพ

การจัดการพธิศีพสามารถท�าได้อย่างเร็วที่สุด 48 ชั่วโมง

หลงัจากการเสยีชวีติ และหลงัจากมกีารแจ้งไปยังหน่วยงาน

รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นแล้ว บางรัฐหรือบางอ�าเภอท้อง

ถิน่มงีบประมาณช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายในการฌาปนกจิสงเคราะห์ 

ส�าหรับผู้ยากไร้ ในกรณีที่ผู้ตายไม่มีทรัพย์มรดก หรือว่า

ทายาทไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการศพ

ดงักล่าวได้ ทั้งนี้ตอ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบและข้อบงัคบัของ

แต่ละรัฐ ซึ่งแต่ละรัฐนัน้จะมหีน่วยงานรับผดิชอบ และมชีื่อ

เรยีกไม่เหมอืนกัน 

ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีด

ขัน้ตอนและการด�าเนนิการได้ที่ ส�านักงานทะเบยีนราษฎร์2 

2 ลิงค์เว็บไซต์ สืบค้นข้อมูล ท่ีอยู่ของสำานักงานทะเบียนราษฏร ในแต่ละรัฐ 
https://www.e-service.admin.ch/competency-app/wicket/
bookmarkable/ch.glue.suis.competency.app.pages.Heimatort-
Page?0  (บันทึกวันที่ 19.08.2018)

หรอืส�านักงานฌาปนกจิ (Zivilstands- oder Bestattungs-

amtes) ในท้องถิน่ทีท่่านพ�านักอยู ่และเพือ่ความสะดวกเกีย่ว

กับการด�าเนนิการจดัการศพดงักล่าว ทายาทสามารถตดิต่อ

ขอรับบริการจากส�านักงานฌาปนกิจของภาคเอกชน3 

(Bestattungsunternehmen) ได้เช่นกัน โดยทางบรษัิทฌาปนกจิ

จะอ�านวยความสะดวกให้ทายาทของผูต้ายเกีย่วกบัเรือ่งการ

ตดิต่อหน่วยงานราชการ และการด�าเนนิการต่าง ๆ ตลอด

ทัง้การจดัพธิศีพ โดยมค่ีาใช้จ่ายและการบรกิารตามข้อตกลง 

ไม่ว่าจะด�าเนนิการเองหรอืขอรบับรกิารจากบรษิทัฌาปนกจิ 

ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริการการด�าเนินการจัดการศพ

ดังต่อไปนี้ 

• ก่อนอื่นจะดูว่ามีหนังสือหรือมีการแสดงเจตจ�านงของผู้

ตายเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศพของตนไว้หรอืไม่ หากมี

ก็จะจัดการไปตามเจตจ�านงนัน้

• การเคลื่อนย้ายศพ จากสถานที่ตายไปยังที่เก็บศพ

• รปูแบบการด�าเนนิการจดัการศพ จะเป็นโดยการฝัง หรอื เผา

• สถานที่ วัน เวลา ในการท�าพธิศีพ

• ลักษณะของหบีศพ หรอื โกศใส่อัฐ ิ

• รูปแบบของพธิกีรรมทางศาสนา 

• ทายาทประสงค์จะลงประกาศแจ้งการตายในหนงัสอืพมิพ์

หรอืไม่

• แจ้งข้อมูลแก่ทายาท เพื่อน เพื่อนบ้าน และนายจ้างของ

ผู้ตาย 

หลงัจากการจดัการพธิศีพผ่านไป ในส่วนของทายาทโดย

ธรรมก็จะมเีรื่องของการจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายตาม

มา และในส่วนเรือ่งสทิธใินกองมรดก ท่านสามารถอ่านราย

ละเอยีดเพิ่มเตมิในนติยสารด ีเล่มที่ 24 เรื่อง ความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับกฏหมายครอบครัว ตอนที่ 4 

3 ลิงค์เว็บไซต์ สภาสมาคมบริษัทฌาปนกิจแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
สืบค้นข้อมูลของ บริษัทฌาปนกิจ ในแต่ละรัฐ https://www.bestatter.ch/
de/mitglieder-des-svb/bestatter  (บันทึกวันที่ 19.08.18)

https://www.e-service.admin.ch/competency-app/wicket/bookmarkable/ch.glue.suis.competency.app.pages.HeimatortPage?0
https://www.e-service.admin.ch/competency-app/wicket/bookmarkable/ch.glue.suis.competency.app.pages.HeimatortPage?0
https://www.e-service.admin.ch/competency-app/wicket/bookmarkable/ch.glue.suis.competency.app.pages.HeimatortPage?0
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ส�าหรับคู่สมรสหรือคู่ชีวิตที่จดทะเบียนเพศเดียวกันที่ยัง

มชีวีติอยู่นัน้ นอกเหนอืจากประมวลกฎหมายแพ่ง บรรพว่า

ด้วยเรื่องกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับมรดกแล้ว ในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ แต่ละรัฐจะมีกฏระเบียบและขั้นตอนการ

ด�าเนนิการแบ่งทรัพย์มรดก ตลอดทัง้เรื่องของการเสยีภาษี

มรดกแตกต่างกัน โดยยึดหลักว่าผู้ตายมีถิ่นพ�านักแจ้งใน

ทะเบยีนราษฎรเป็นครัง้สุดท้ายที่ใด ท่านสามารถสอบถาม

ข้อมูลจากหน่วยงานราชการทีร่ับผดิชอบได้ในเขตท้องถิ่นที่

ท่านพ�านักอยู่ (เว็บไซค์ ลิงค์หน่วยงานราชการในแต่ละรัฐ 

https://www.ch.ch/de/behordenadressen//)

เมื่อมเีหตุต้อง “ตกพุ่มหม้าย” ไม่ว่าจะเป็นแม่หม้ายหรอื

พอ่หม้าย นอกเหนอืจากทรัพย์มรดกของผู้ตาย คู่สมรส หรอื

คู่ชีวิตเพศเดียวกัน และบุตรผู้เยาว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ยังมีสิทธิ

อันพึงได้รับเงินฝากสะสมเข้ากองทุนสวัสดิการสังคมของ

ผู้ตาย คอื “เงนิบ�านาญ หรอื เงนิบ�าเหน็จ” ตามกฏหมาย 

เงนิดงักล่าวจะไม่ถกูน�าไปค�านวณเป็นทรพัยม์รดกของผูต้าย 

และทีส่�าคญัท่านไม่ต้องแบ่งเงนินี้กบัทายาทโดยธรรมล�าดบั

อื่น ๆ ส่วนจะได้มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับจ�านวนเงินฝาก

สะสมที่ผู้ตายฝากสะสมไว้ ตามลักษณะดังต่อไปนี้

กองทุนที่ 1 เงนิฝากเข้ากองทุนประกันสวัสดกิารประกัน

สงัคมเมือ่เกษยีณอายุงาน และส�าหรบัผูอ้ยูเ่บื้องหลงั Alters- 

und Hinterlassenenversicherung (ค�าย่อ AHV)  แยกเป็น

ลักษณะเงนิบ�านาญให้กับผู้อยู่เบื้องหลัง ดังนี้

• สทิธกิารขอรบัเงนิบ�านาญแม่หม้าย (Witwenrenten)

คู่สมรสหญิงที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการดัง

กล่าวตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ในขณะที่เป็นแม่หม้าย มบีุตรร่วมกันกับผู้ตาย 

• หรอื ณ ช่วงเวลาทีเ่ป็นแม่หม้าย บคุคลผู้นัน้มอีายคุรบ 

45 ปี และได้จดทะเบยีนสมรสกับผูต้าย รวมระยะเวลา

อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

• ในกรณทีีฝ่่ายหญงิได้หย่ารา้งกบัผูต้ายแล้ว กม็สีทิธขิอรับ

เงนิแม่หม้ายได้เช่นกัน โดยมเีงื่อนไขดังนี้

• หากมีบุตรร่วมกันกับผู้ตาย และได้จดทะเบียนสมรส

กับผู้ตายมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี  ก่อนหย่า

• หรือ ณ ตอนที่หย่ากับผู้ตาย ฝ่ายหญิงมีอายุ 45 ปี 

และได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ตายมาเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 10 ปี

• หรอื บุตรคนสุดท้องมอีายุครบ 18 ปี หลังจากที่ฝ่าย

หญงิมอีายุครบ 45 ปี

หากฝ่ายหญงิมคีุณสมบัตไิม่ครบตามเงื่อนไขดังกล่าว ก็

จะมีสิทธิได้รับเงินแม่หม้ายนั้นจนบุตรคนสุดท้องอายุครบ 

18 ปีบรบิูรณ์เท่านัน้

• สทิธกิารได้รบัเงนิบ�านาญพ่อหม้าย (Witwerrenten)

ส�าหรับคู่สมรสฝ่ายชาย ในฐานะพ่อหม้ายนั้น จะมีสิทธิ

ได้รบัเงนิบ�านาญพ่อหม้าย เฉพาะในกรณทีีม่บีตุรหรอืมบีตุร

บญุธรรมร่วมกนักบัผูต้าย ทีย่งัเป็นผู้เยาว์อยู ่และจะได้จนถงึ

บุตรมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น กรณีของคู่ชีวิตจด

ทะเบยีนเพศเดยีวกัน (eine Partnerin/ein Partner bei ein-

getragener Partnerschaft ) หากคู่ชวีติฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสยี

ชวีติ คู่ชวีติเพศเดยีวกนัทีย่งัมชีวีติอยู่นัน้มสีทิธไิด้รบับ�านาญ

นี้เช่นเดยีวกันกับกรณขีองพ่อหม้าย

https://www.ch.ch/de/behordenadressen//
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• สทิธขิอรับเงนิบ�านาญส�าหรับลูกก�าพร้า4 (Waisen-

renten)

บุตรของผู้ตาย หรอืบุตรบุญธรรมของผู้ตาย มสีทิธไิด้รับ

เงนิบ�านาญลูกก�าพร้าไปจนถงึอายุครบ 18 ปีบรบิูรณ์ หรอื

มีสิทธิได้รับเงินไปจนกว่าจะจบการศึกษา แต่สูงสุดจนถึง

อายุครบ 25 ปีเท่านัน้

กองทนุที ่2  สทิธใินการขอรบัเงนิฝากเข้ากองทนุเงนิ

ฝากสะสมส�าหรับผู้ประกอบอาชีพ (Berufliche Vor-

sorgen  ค�าย่อ BVG) ทีผู่ต้ายไดฝ้ากไว้กบักองทนุสวสัดกิาร

สงัคมของบรษัิททีท่�างาน คู่สมรสหรอืคู่ชวีติจดทะเบยีนเพศ

เดยีวกันสามารถตดิต่อขอรับเงนิสวัสดกิารดังกล่าวได้ เมื่อ

มคีุณสมบัตดิังนี้

• เป็นคู่สมรสที่ยังมชีวีติอยู่ และมบีุตรร่วมกันกับผู้ตาย 

• หรอื ณ ช่วงเวลาทีเ่ป็นหม้าย บคุคลผู้นัน้มอีายคุรบ 45 

ปี และได้จดทะเบยีนสมรส หรอืจดทะเบยีนคู่ชวีติเพศ

เดยีวกันกับผู้ตายรวมระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 

หากคู่สมรส หรือ คู่ชีวิตจดทะเบียนเพศเดียวกันที่ยังมี

ชวีติอยู่มคุีณสมบตัไิม่ครบเงือ่นไขในการขอรบัสทิธเิงนิบ�านาญ

จากกองทนุ BVG ดงักล่าว ก็จะมสีทิธไิด้รับเป็น “เงนิบ�าเหน็จ” 

โดยการค�านวณยอดสิทธิการรับเงินบ�านาญของผู้ตายรวม

ระยะเวลา 3 ปี เพื่อจ่ายเป็นเงินก้อนให้แก่คู่สมรส หรือคู่

ชวีติจดทะเบยีนเพศเดยีวกัน5 ต่อไป

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นยังไม่มีกฏหมายรองรับ

ส�าหรับคู่ชีวิตที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียน

สมรส ( Konkubinatspartner)  เพื่อผลประโยชน์ในเรื่องของ

สทิธกิารรบัเงนิบ�านาญของคูช่วีติทีย่งัมชีวีติอยู่นัน้ ในระหว่าง

ที่อยู่ด้วยกันคู่ชีวิตจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง

4 ประมวลกฏหมาย แห่งสมาพันธ์รัฐสวิส เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสังคม
สำาหรับผู้ประกอบอาชีพ ผู้อยู่เบื้องหลัง และกรณีทุพลภาพ Bundesgesetz 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge 
BVG; Art. 22 Beginn und Ende des Anspruchs
5 ประมวลกฏหมาย แห่งสมาพันธ์รัฐสวิส เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสังคม
สำาหรับผู้ประกอบอาชีพ ผู้อยู่เบื้องหลัง และกรณีทุพลภาพ  Bundesgeset-
züber die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invaliden-
vorsorge BVG; Art. 19 Überlebender Ehegatte

ส�านกังานกองทนุสวัสดกิารเงนิฝากสะสมส�าหรบัผู้ประกอบ

อาชพีของตน เพือ่แจ้งสทิธกิารรบัเงนิบ�านาญให้แก่อกีฝ่ายใน

กรณเีสยีชวีติ แต่ทัง้นี้กต็้องเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัเงนิ

ฝากกองทุนดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วต้องมีการใช้ชีวิตคู่อยู่

ด้วยกันอย่างต�่า 5 ปีขึ้นไปก่อนที่คู่ชวีติจะเสยีชวีติ (หนังสอื

แนะน�า “Paare ohne Trauschein – Was Sie beim Zusam-

menleben regeln müssen“, ผูเ้ขยีน Karin von Flüe, ส�านกัพมิพ์  

Beobachter)

หมายเหตุ 

• สทิธกิารได้รบัเงนิสวสัดกิารเงนิบ�านาญแม่หม้าย หรอืเงนิ

บ�านาญพ่อหม้ายทัง้สองกองทุน (AHV และ BVG) จะสิ้น

สุดลงทันทีเมื่อฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายที่ยังมีชิวิตอยู่ จด

ทะเบียนสมรสใหม่ หรือ จดทะเบียนคู่ชีวิตเพศเดียวกัน

ใหม่6 หรอื ผู้มสีทิธิ์ดังกล่าวเสยีชวีติ

• สิทธิการได้รับเงินบ�านาญ ดังกล่าวจะเริ่มค�านวณตั้งแต่

วันที่คู่สมรส / คู่ชวีติเพศเดยีวกันเสยีชวีติ

• การด�าเนกิารขอรับเงนิบ�านาญแมห่มา้ย หรอื เงนิบ�านาญ

พ่อหม้าย และ เงินบ�านาญส�าหรับลูกก�าพร้า สามารถ

6 ประมวลกฏหมาย แห่งสมาพันธ์รัฐสวิส เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสังคม
สำาหรับผู้ประกอบอาชีพ ผู้อยู่เบื้องหลัง และกรณีทุพลภาพ Bundesgeset-
züber die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invaliden-
vorsorge BVG;  Art. 22 Beginn und Ende des Anspruchs

„เมื่อมีเหตุต้อง 
“ตกพุ่มหม้าย” นอก

เหนือจากทรพัย์มรดกของ
ผูต้าย คู่สมรสหรอืคูช่วีติเพศ
เดียวกัน และบุตรผู้เยาว์ที่ยัง
มีชีวิตอยู่ ยังมีสิทธิอันพึงได้
รบัเงนิฝากสะสมเข้ากองทนุ
สวัสดิการสังคมของ

ผู้ตาย“
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กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://form.ahv-iv.ch/orbeon/fr/

AHV-IV/318_371_v2/new  หรอื ตดิต่อข้อมลูได้ทีส่�านกังานประกนัสวสัดกิาร

สังคมในเขตท้องถิ่นที่พักอาศัยของท่าน เว็บไซต์ https://www.ahv-iv.ch/de/

Kontakte/Kantonale-Ausgleichskassen  

• อ่านข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับระบบเงนิสวัสดกิารสังคมประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

ได้ที่ https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen (ภาษาเยอรมัน ฝรั่ง

เศล อติาลี่ อังฤษ)

การพลดัพรากจากกนันัน้ ย่อมไม่มผีูใ้ดปรารถนาให้เกดิขึ้น โดยเฉพาะการต้อง

ลาจากบคุคลอนัเป็นทีร่กั หรอืคู่ชวีติที่อยู่กนิกนัมา แต่เมือ่เกดิขึ้นอย่างหลกีเลีย่ง

ไม่ได้ เราคนไทยผู้อาศัยอยู่ต่างแดนก็ควรศกึษาข้อมูลไว้ จะได้ไม่รู้สกึท้อแท้หมด

หวังจนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความฉบับนี้คงจะได้

น�าเสนอข้อมูลดี ๆ เป็นประโยชน์แก่ท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความ

พร้อมด�าเนนิการต่าง ๆ และ รู้สทิธติ่าง ๆ อันพงึได้ของตน 

บทความ 5 ตอนที่ผ่านมาเป็นการน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสทิธแิละหน้าที่ต่าง 

ๆ ของคู่สมรส คู่ชวีติจดทะเบยีนเพศเดยีวกัน ตลอดทัง้คู่ชวีติที่อยู่กนิกันฉันสามี

ภรรยาโดยไม่มทีะเบยีน ฉบับหน้าผมจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องสทิธแิละหน้าที่ของผู้

ปกครองและเดก็ว่าจะมอีะไรบ้าง โปรดตดิตามตอนต่อไปนะครบัเรือ่ง “มลีกูมาก 

จะยากจรงิหรอื”
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ใครก�าลังชั่งใจว่า “จะเรียนภาษาเยอรมันดีไหมนะ” คิด

ว่า “ฉันน่าจะอยูใ่นเยอรมนไีด้ ภาษาเยอรมันไม่จ�าเป็นหรอก” 

หรือมีค�าถามว่า “จะสมัครเรียน สมัครงาน ต้องรู้ภาษา

เยอรมันไหมนะ” ลองตอบค�าถามต่อไปนี้ดูก่อนว่า ก. ใช่ ข. 

บางครัง้ หรอื ค. ไม่ใช่เลย แล้วมาดูค�าตอบกัน

• ฉันพูดภาษาอังกฤษได้ พูดอังกฤษกับแฟนได้ แต่กลับ

สื่อสารกับคนเยอรมันไม่รู้เรื่อง

• ปกติฉันเป็นคนท�าอะไรได้เอง แต่ฉันกลับประหม่า เมื่อ

ต้องออกนอกบ้านไปท�าอะไรคนเดยีวในเยอรมนี

• เวลาไปซื้อของ แคชเชยีร์บอกมาเท่าไร ฉนักไ็ม่รูห้รอก ยืน่

เงนิให้เขาไป เดี๋ยวเขาก็ทอนให้เอง

• เวลาไปทานขา้วกนัเพือ่นหรอืญาตขิองสาม ีฉนัอดึอดัมาก 

นั่งเงยีบ ฟังก็ไม่รู้เรื่อง พูดก็ไม่ได้ ไม่อยากไปเลย 

• ก่อนมลีกู แฟนกพู็ดองักฤษด้วย พอมลูีก แฟนกพู็ดเยอรมนั

กับลูก เข้าใจกันแค่ 2 คน ฉันก็ได้แต่นั่งมองเงยีบ ๆ งง ๆ 

โดย Mausmoin

• ฉันอยากเรยีนต่อ อยากท�างานในเยอรมน ีแต่ถูกปฏเิสธ 

เพราะพูดเยอรมันไม่ได้

• ฉนัอยากขบัรถไปไหนได้เองในเยอรมน ีแต่สอบใบขบัขีไ่ม่

ได้ เพราะอ่านข้อสอบไม่รู้เรื่อง คุยกับครูไม่ได้

• ฉนัอยากขอสญัชาตเิยอรมนั แต่ตดิทีต่้องสอบเยอรมนัให้

ได้ถงึระดับ B1 รู้งี้ ฉันเรยีนภาษาเยอรมันมาตัง้นานแล้ว

ถ้าค�าตอบคอื ใช่ หรอืบางครัง้ เกนิ 2 ข้อ ก็เป็นสัญญาณ

เตอืนที่ส�าคัญแล้วว่า ภาษาเยอรมันส�าคัญกับการใช้ชวีติใน

ประเทศเยอรมนขีองเรามากแค่ไหน และควรอ่านบทความ

นี้ต่อเพือ่ปรบัความคดิ และเปลีย่นชวีติในเยอรมนใีห้มคีวาม

สุขไปด้วยกัน 

Mausmoin ขออาสาพาเพื่อน ๆ  เปิดมุมมองว่า “ท�าไมเรา

ต้องเรียนรู้ภาษาเยอรมัน เมื่อมาอยู่ในเยอรมนี” “ปัญหา

อะไรที่อาจพบเจอ เมื่อไม่รู้ภาษาเยอรมัน” และ “รู้ภาษา

เยอรมันแล้วดกีับตนเองอย่างไร” 
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ท�าไมเราต้องรู้ภาษาเยอรมัน?

หลายคนอาจคดิว่า “วัน ๆ  ฉันไม่ต้องไปไหน คงไม่ต้องใช้

เยอรมัน” แต่พอมลีูก ต้องไปส่งลูกที่โรงเรยีน ต้องคุยกับครู 

ผู้ปกครองคนอื่น กลับเข้าสังคมของลูกไม่ได้ เพราะสื่อสาร

เยอรมันไม่ได้ หรอืหลายคนมกัคดิไปว่า “ฉนัมแีฟน/สาม ีและ

เพื่อน ๆ คอยแปลเยอรมันให้ได้” แต่หากไม่มใีครช่วย ก็ท�า

อะไรด้วยตนเองไม่ได้เลย ภาษาเยอรมันกลายเป็นอุปสรรค

ในชวีติ และปิดกัน้โอกาสและความสามารถของเราไป

ภาษาเยอรมันส�าหรับคนไทย อาจดูเป็นเรื่องไกลตัว แค่

พูดภาษาอังกฤษได้ กน่็าจะเอาตวัรอดได้ แต่จากประสบการณ์

ของ Mausmoin และคนไทยหลายคน ความคดิข้างต้นอาจ

จะถูกเพียงแค่ส่วนหนึ่ง จริงอยู่ที่สมัยนี้คนเยอรมันรุ่นใหม่ 

พอพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง แต่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ ถ้าเป็นนัก

ท่องเที่ยว ใช้ภาษาอังกฤษในเยอรมนีก็พอจะเอาตัวรอดไป

ได้ แต่หากต้องใช้ชวีติอยู่ในประเทศเยอรมน ี โดยเฉพาะใน

เมอืงเล็ก ๆ คนเยอรมันจะพูดแต่ภาษาเยอรมัน ป้ายค�าสั่ง 

ป้ายให้ข้อมูลต่าง ๆ จะเขยีนเป็นภาษาเยอรมัน ถ้าเราอ่าน

ไม่ออก ฟังหรอืคยุไม่รู้เรือ่ง นอกจากจะอดึอดั หงดุหงดิแล้ว 

อาจเกดิอันตราย หรอืเกดิผลเสยีกับตัวเองได้ เช่นตัวอย่าง

ใกล้ตัวดังนี้

เราก�าลังจะเข้าห้องน�้า แล้วมีป้ายเขียนไว้ว่า “Toilette 

defekt, bitte nicht benutzen!" เราจะเข้าห้องน�า้นี้ไหม? …. 

ถ้าเราอ่านป้ายออก ก็จะรู้ว่า ค�าเตอืนเขยีนว่า "ห้องน�า้เสยี 

กรุณาอย่าใช้" แต่ถ้าเราอ่านไม่ออก แล้วเข้าไปใช้สุขา เกดิ

ปัญหาอะไรขึ้น ก็คงโทษใครไม่ได้ นอกจากตัวเอง

เราน่ังอยู่ในรถไฟ อยู่ ๆ รถไฟก็หยุดนอกสถานี และมี

ประกาศว่า "...Bitte hier nicht aussteigen..." เราควรท�าตัว

ยังไง? ….. ถ้าเราฟังออก ก็จะรู้ว่าเขาประกาศว่า “กรุณา

อย่าเพิ่งลงจากรถไฟ” เราก็แค่นั่งต่อไป รอลงที่สถานีตาม

ปกต ิแต่ถ้าเราไม่เข้าใจ เราอาจจะตกใจ หาทางลงจากรถไฟ 

ซึ่งจะเป็นอันตรายได้

ปัญหาที่คนไทยพบบ่อย เมื่อไม่รู้ภาษาเยอรมัน

สิ่งที่เราควรเข้าใจเป็นอันดับแรกคือ ภาษาราชการใน

ประเทศเยอรมนคีอื ภาษาเยอรมัน เพยีงภาษาเดยีว ดังนัน้

ตราบใดที่เราอาศัยอยู่ในเยอรมนี ภาษานี้จะวนเวียนอยู่ใน

ชวีติเราตลอด ตัง้แต่เรื่องใกล้ตัว เช่น เดนิทาง ซื้อของ จ่าย

ตลาด หาหมอ ไปจนถงึเรื่องส�าคัญอื่น ๆ  เช่น จดหมายจาก

อ�าเภอ จดหมายจากโรงเรยีนลกู สญัญาใช้โทรศพัท์ สญัญา

เช่าบ้าน สัญญาจ้างงาน การสื่อสารรวมไปถึงเอกสารทุก

อย่างจะเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด แล้วใครจะช่วยอธิบาย

ให้เราได้ทุกครัง้ นอกจากตนเป็นที่พึ่งแห่งตน?

ตอนเราจดทะเบยีนสมรส ท�าสัญญาสมรส หรอืสัญญา

ซื้อบ้าน เจ้าหน้าที่จะให้เราน�าล่ามที่สาบานตนกับศาลมา

แปลเป็นภาษาไทยให้ เพือ่ให้เราเข้าใจว่าเราก�าลงัจะเซน็อะไร 

เพราะเมื่อเราเซ็นไปแล้ว สิ่งนัน้จะมผีลไปจนกว่าสัญญาจะ

สิ้นสดุลง แต่ในชวีติประจ�าวนั คงไม่สามารถพึง่ล่ามได้ตลอด

เวลา หากใครไม่รู้ภาษาเยอรมัน คิดว่าเซ็น ๆ ไปก็จบ ไม่

อยากเสยีเวลา หารู้ไม่ว่า ที่ “เขาบอกว่า” เป็นสัญญาซื้อมอื

ถอื ความจรงิกลบัเป็นสญัญากู้ยมืเงนิดอกเบี้ยสงู กเ็คยเกดิ
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ขึ้นมาแล้ว เราอาจจะต้องมานั่งเสยีเวลา เสยีเงนิ เสยีใจใน

ภายหลงั เพราะสญัญาทีเ่ซน็ไปไมเ่ป็นไปตามทีเ่ราคดิไวต้อน

แรก บางคนถงึขัน้ขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะไปเซ็นสัญญาโดยไม่

เข้าใจ “เขาบอกให้เซ็น ก็เซ็นไป” หรอืหลายคนมาฟ้องร้อง

กันทีหลังก็มีให้เห็นอยู่บ่อย ๆ จะดีกว่าไหม ถ้าเราเรียนรู้

ภาษาเยอรมันตั้งแต่แรก ให้พอที่จะดูแลตัวเองได้ จะได้ไม่

ต้องมานั่งแก้ปัญหาในภายหลังเพราะความไม่รู้ภาษา

รู้ภาษาเยอรมันแล้วดกีับตนเองอย่างไร?

นอกจากการรู้ภาษาเยอรมันจะช่วยป้องกันปัญหาและ

ช่วยให้เราอยู่เยอรมนีอย่างราบรื่นแล้ว ยังช่วยเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ในครอบครวัและสงัคม รวมทัง้ช่วยเปิดโอกาส

ด ีๆ  ในชวีติเราได้อกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรยีนต่อ 

เรื่องงาน และการขอสัญชาตเิยอรมัน  

ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและทางสังคม ภาษาคือ

เครือ่งมอืในการสือ่สาร ช่วยให้เราสือ่สารกบัคนอืน่ได้เข้าใจ 

ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข ตอนอยู่เมอืงไทย เรา

อยู่อย่างมีความสุขเพราะเราสื่อสารภาษาไทยกับคนอื่นรู้

เรื่อง อ่านเขยีนอะไรก็รู้เรื่อง แล้วจะดแีค่ไหน ถ้าเราเข้าใจ

ภาษาเยอรมันถึงระดับที่สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ 

รบัผดิชอบตนเองในสงัคมเยอรมนัได้ เราก็จะสามารถออกแบบ

ชวีติที่มคีวามสุขและเป็นอสิระในเยอรมนไีด้เช่นเดยีวกัน

หากใครต้องการเรยีนต่อในเยอรมน ีภาษาเยอรมันถอืว่า

ส�าคัญมาก จากที่ Mausmoin พบเจอมา หลายวชิาจะสอน

เป็นภาษาเยอรมัน รวมไปถึงการสื่อสารในโรงเรียน และ

ท�างานกลุม่กบัเพือ่น กล้็วนแต่ใช้ภาษาเยอรมนัเป็นหลกั อย่า

ลมืว่าในสนามแข่งนี้ เราจะต้องแข่งกับคนเยอรมันด้วย ถ้า

เราไม่มภีาษาเยอรมันเป็นอาวุธ เราอาจจะตกรอบตัง้แต่ยัง

ไม่เริ่มแข่งเลยก็ได้ ดังนัน้การเรยีนภาษาเยอรมันไว้ จะเป็น

อีกจุดแข็งส�าคัญของเราเมื่อสมัครเข้าเรียนต่อ หรือสมัคร

เข้าฝึกงาน

การสมัครงานก็เช่นกัน หากเราสื่อสารภาษาเยอรมันได้

ด ีเราก็จะมตีัวเลอืกต�าแหน่งงานที่มากขึ้นหลายเท่า แม้เรา

จะมทีักษะเฉพาะทางที่เด่นกว่าคนอื่น แต่ทักษะการสื่อสาร

เยอรมนักเ็ป็นเงือ่นไขส�าคัญทีผู่ว่้าจ้างจะน�ามาช่วยพจิารณา

รับเราเข้าท�างาน Mausmoin สรุปง่าย ๆ ก็คอื เราต้องเจ๋ง

จรงิ ทัง้ทกัษะการท�างานและทกัษะการสือ่สารกับลูกค้าและ

เพื่อนร่วมงานได้ด ีแค่นี้ งานที่อยากได้ก็อยู่ไม่ไกลเกนิเอื้อม

แล้ว

การขอสัญชาติเยอรมันก็เช่นกัน หากใครอยากจะขอ

หนังสอืเดนิทางเยอรมัน ก็ต้องสามารถสื่อสารเยอรมันได้ดี

พอ อย่างน้อยในระดับ B1 คอืสื่อสารเยอรมันเข้าใจได้เพยีง

พอที่จะใช้ชีวติในเยอรมนไีด้อย่างปกตสิุข หากเราอยากจะ

ขอสัญชาติเยอรมัน นั่นหมายถึงเราจะกลายเป็นพลเมือง

เยอรมัน ดังนั้น เราก็ต้องสามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้ 

และต้องเข้าใจบรบิทสังคม และวัฒนธรรมเยอรมันด้วย 

Mausmoin เอาใจช่วยให้เพือ่น ๆ  เริม่ต้นเรยีนเยอรมนัอย่าง

มคีวามสขุ และสามารถใช้ชวีติได้อย่างราบรืน่ในสงัคมเยอรมนั 

ภาษาเยอรมนัช่วยเปลีย่นชวีติและเพิม่โอกาสให้หลายคนมา

แล้ว แล้วเพือ่น ๆ  ล่ะ พร้อมทีจ่ะเรยีนภาษาเยอรมนัเพือ่ชวีติ

ที่ดขีึ้นแล้วหรอืยัง?

ที่มาและรูปประกอบ: 

mausmoin.com เริ่มต้นเยอรมันกับเม้าส์มอยน์
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ก่อนอืน่ขอย้อนไปเมือ่ 9 ปีทีแ่ล้ว ตอน

นั้นฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์

ใหม่ ๆ  สิง่แรกไม่ว่าไปอยูท่ีไ่หน สิง่ส�าคญั

ส�าหรบัตวัเองกค็อืการสือ่สาร ระหว่าง

ที่ฉันคบหาดูใจกับคนข้างกายในวันนี้ 

เขาสอนให้ฝึกพูด (ภาษาสวสิท้องถิ่นที่

เรยีกว่า เบริ์นด้อยช เพราะเราอยู่ในรัฐ

เบร์ินซึง่ไม่มภีาษาเขยีน แต่ก็เขยีนกันเอง

แบบภาษาคาราโอเกะบ้านเรา) แต่กไ็ม่

ได้รู้ถงึขนาดจะสื่อสารได้ด ี  ทุกวันนี้ก็

ยังใช้ได้ไม่เต็มร้อย ภาษาอะไรไม่รู้ยาก

จริง ๆ ตอนนั้นอายุก็เกือบขึ้นเลข  4 

แล้วซึง่เป็นวยัทีส่มองยิง่เรยีนรูย้ากด้วย 

แต่สิ่งหนึง่ทีม่อียูใ่นตวัคอืความต้องการ

ทีจ่ะสือ่สารได้ จงึท�าให้เรามคีวามเพยีร

พยายามมากขึ้น แต่ภาษาท้องถิ่นไม่ใช่

ภาษาราชการ ในแถบที่อยู่ ใช้ภาษา

เยอรมันเป็นภาษาราชการ จงึต้องเรยีน

จากพยาบาลไอซียู
สู่คนดูแลผู้สูงอายุ 
ในสวิตเซอร์แลนด์

โดย ปาท่องโก๋
ฉันตั้งใจว่า ที่ประเทศสวติเซอร์แลนด์ประเทศที่ฉันย้ายมาอยู่
ใหม่ ฉันจะท�างานตามที่เรยีนจบและมปีระสบการณ์กว่า 16 ปี  
แต่เหตุใดฉันจึงเปลี่ยนใจ ลดสถานะมาท�างานที่ต�่ากว่าวุฒ ิ
อยากจะเล่าไว้ให้ฟังเผื่อว่าใครมชีะตาชวีติคล้าย ๆ กัน จะได้
ปรับตัวและท�าใจได้ง่ายว่า ไม่ใช่แค่เราที่เรยีนจบด้วยวุฒสิูง ๆ 
จากเมืองไทย แล้วเลือกท�างานที่ต�่ากว่าวุฒิ เงินก็น้อยกว่า 

สถานะทางสังคมก็ไม่มากเท่า แต่ท�าไมเราจงึตัดสนิใจท�า 

ภาษาราชการด้วยอกีหนึง่ภาษา เพราะ

ถ้าต้องการอยู่ที่นี่อย่างผู้ที่พอจะอยู่ได้

ดีก็ควรต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อการอ่าน

และการเขยีนด้วย

ที่ฉันต้องพูดเรื่องภาษาก่อนเพราะ

ตั้งใจว่าจะท�างานตามที่เรียนจบมาคือ

การเป็นพยาบาล เนื่องจากฉันมี

ประสบการณ์การท�างานในห้องไอซียู

นานถงึ 16 ปีในโรงพยาบาลทีม่โีรงเรยีน

แพทย์อันดับหนึ่งของเมืองไทยและยัง

เคยท�างานในโรงพยาบาลเอกชนทีม่ชีือ่

เสยีงด้วย  ถงึแม้ในตอนนัน้ทักษะทาง

ภาษาของฉันยังไปไม่ถึงไหนเพราะเพิ่ง

มาอยู่ทีน่ีไ่ด้เพยีง 6 เดอืน แต่ด้วยความ

อยากรูว่้าการจะประกอบอาชพีพยาบาล

ที่ประเทศนี้ต้องท�าอย่างไรบ้าง ฉันจึง

ค้นหาและทราบว่า ที่สวิตเซอร์แลนด์ 

พยาบาลวิชาชีพจากต่างประเทศ ถ้า

ต้องการเทียบวุฒิตามมาตรฐานของที่

นี่ต ้องติดต ่อขอรายละเอียดที่

สภากาชาดสวสิ 

ในขัน้ตอนแรกสภากาชาดสวสิจะให้

เขยีนจดหมายพร้อมส่งเอกสารคอื

1) ใบปรญิญาบตัร (Ausbildungsab-

schluss)  

2) ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  

(Registrierungsnachweise) 

3) ใบรายงานผลการศกึษา Transkript 

( eine detaillierte Auflistung des Inhalts 

der Ausbildung mit Angabe der genauen 

Stundenzahlen der einzelnen Fächer 

(Theorie) und der Anzahl der absol-

vierten Praktika (Gebiete nach Wochen/

Stunden) 
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ไปให้เขาตรวจสอบ  ฉันรอประมาณ 

1 เดือนก็ได้รับจดหมายตอบกลับเป็น

ภาษาเยอรมนัว่าการเทยีบวฒุกิารศกึษา

จากต่างประเทศกับสภากาชาดสวิส

ตามกฎหมายรฐัธรรมนูญเกีย่วกับการ

ศกึษาวชิาชพี หลงัการตรวจสอบเอกสาร

ในขั้นแรกนี้ระบุว่าหลักฐานการศึกษา

สามารถเทยีบวฒุไิด้ แต่ฉนัต้องมถีิน่พ�า

นักในสวติเซอร์แลนด์  ต้องสอบภาษา

เยอรมันจากสถาบันที่ยอมรับในยุโรป 

ระดับบี 2  และต้องเรียนเพิ่มเติมใน

หลกัสตูรทีเ่ป็นการปรับพื้นฐานความรู้

ส่วนที่ว่าด้วยระบบการท�างานด้าน

สาธารณสุขของสวติเซอร์แลนด์   ฉัน

ต้องกรอกใบสมคัร (ตามทีเ่ขาสง่มาให้) 

พร้อมแนบเอกสารทีก่ล่าวถงึไปข้างต้น

ส่งไปอกีครัง้ โชคดทีีฉ่นัได้เตรยีมเอกสาร

เป็นภาษาองักฤษพร้อมมาจากเมอืงไทย

แล้วซึง่เขายอมรบัให้ใช้ได้จงึไม่ต้องแปล

เป็นภาษาเยอรมัน ไม่เช่นนัน้ค่าใช้จ่าย

จะมากโข  และต้องเป็นเอกสารตัวจรงิ 

หรอืถ้าเป็นเอกสารถ่ายส�าเนา ต้องให้ 

โนตาร ีหรอือ�าเภอลงลายมอืชือ่รบัรอง 

(Amtliche Beglaubigung) ส่วนเอกสาร

ต่อไปนี้ใช้เอกสารที่เป็นส�าเนาได้ คอื

1) ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับชั้น

มธัยมศกึษาตอนปลาย Abschlusszeu-

nisse der Vorbildung/Maturität (ใบนี้

ไม่ได้เตรยีมมา เพราะคดิว่าไม่น่าใช้ จงึ

ให้เพื่อน ไปขอให้ แล้วส่งมาให้) 

2) ใบอนุญาตพ�านัก ( Aufenthalts- 

oder Niederlassungsbewilligung)

3) ใบรับรองการท�างาน ( Arbeits-

zeugnisse oder Arbeitsbestätigung) 

4) ใบปรญิญาบตัรหรอืประกาศนยีบตัร

หลังจบปรญิญา  Fort- oder Weiter-

bildung (ถ้าม)ี 

และยังบอกอีกด้วยว่า สามารถน�า

จดหมายทีเ่ขาส่งมาให้นี้เขยีนสมคัรงาน

ไว้ก่อน เพราะนั่นจะเป็นที่ท�างาน ใน

อนาคต ซึ่งมคีวามจ�าเปน็ระหว่างเรยีน

เพื่อการฝึกงานด้วย 

เมื่อรวบรวมเอกสารครบฉันก็ส่ง

เอกสารพร้อมใบสมัครไปเมื่อวันที่ 2 

พฤษภาคม 2011  (มคี่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนนิการ 500 ฟรังก์) 3 เดอืนต่อมา

ก็ได้รับจดหมายแจ้งมาว่าฉันมีเวลา 2 

ปี ในการสอบภาษาเยอรมันให้ผ่านระ

ดับบี 2 รวมทั้งต้องเรียนเพิ่มเติมใน

สถาบันที่เขาส่งรายชื่อมาให้เป็นเวลา 

6 เดอืน และต้องฝึกงานในโรงพยาบาล 

80-100 % เป็นเวลา 6-12 เดอืน ขึ้น

อยู่กบัว่าฉนัจะท�างานกีเ่ปอร์เซน็ต์ (แต่

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงคือให้เวลา 

1 ปี ในการสอบภาษาให้ผ่านก่อน แล้ว

จึงด�าเนินการขั้นต่อไปคือเรียนและ

ฝึกงาน)

ฉันได้ตดิต่อโรงเรยีนการพยาบาลใน

รัฐเบิร์นและขอเอกสารเพื่อมาศึกษา 

ปัญหาคอืฉนัไม่สามารถเรยีนอย่างเดยีว

ได้ ต้องมทีีท่�างานเพือ่ฝึกงานได้ด้วยซึง่

ฉันต้องสมัครหาสถานที่ท�างานนี้เอง 

จรงิ ๆ  แถวใกล้บ้านก็มโีรงพยาบาลแต่

ก็ไม่ได้ไปตดิต่อ เพราะสามไีม่เห็นด้วย

อย่างมากทีฉ่นัจะต้องท�าแบบนี้ เหตผุล

คอือายุที่เกนิ 40 ปี และต้องเรยีน ต้อง

ฝึกงาน อยูเ่วร เช้า บ่าย ดกึ นีค่อืปัญหา

ใหญ่ที่ท�าให้ฉันต้องตัดสินใจว่าจะเดิน

หน้าต่อ หรอืจะหยุด เพราะเมื่อมาอยู่

เป็นครอบครัวเดียวกัน ถ้าฝ่ายหนึ่งไม่

เห็นด้วยและไม่มีความสุข ถ้าฉันจะ

ดันทุรังท�า ฉันก็ต้องรับผิดชอบค่าเล่า

เรยีนเอง ค่าเรยีนและค่าเดนิทางกม็าก

โขอยู่ และอาจมปีัญหาครอบครัวตาม

มา ท�าให้ฉนัต้องกลบัมาทบทวนใหม่อกี

หลายตลบ 

สดุท้ายกไ็ด้ค�าตอบว่าชวีติการท�างาน

น่าจะคุ้มค่ากับเวลาที่เล่าเรียนมา คุ้ม

ค่าเงินที่รัฐสนับสนุนให้ฉันได้เรียนจน

จบ และนีอ่าจเป็นเวลาทีฉ่นัจะได้มชีวีติ

ที่สุขสบายซึ่งก็น่าจะเหมาะสมแล้วกับ

การทีท่�างานหนกัมาตลอดหลงัจากเรยีน

จบ ตอนนี้มคีนดแูล ไม่ต้องท�างานนอก

บ้าน ได้ท�าหนา้ทีเ่ป็นแม่บ้านอยา่งเดยีว 

ข้อสรุปที่ได้ก็คือฉันจะไม่ท�างาน

พยาบาลแล้ว  ฉนัจงึไม่ด�าเนนิการเรือ่ง

นี้ต่อแต่การเรียนภาษายังจ�าเป็น และ

ฉนักเ็รยีนด้วยตนเองจนใกล้จะครบสอง

ปี  ฉนัจงึคดิได้ว่าฉนัน่าจะมอีะไรรองรบั

หลงัจากทีเ่รยีนภาษาจบ หากเหตกุารณ์

ข้างหน้าไม่เป็นดงัเช่นวันนี้อย่างน้อยฉนั
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ก็มีช่องทางท�ามาหากินได้บ้าง ว่าแล้ว

ก็เขียนจดหมาย ไปที่สภากาชาดสวิส

ว่าฉันไม่ด�าเนนิการเพือ่จะเป็นพยาบาล

ต่อแล้วด้วยเหตผุลส่วนตวั แต่ฉนัต้องการ

จะมโีอกาสท�างานในอนาคต และขอค�า

แนะน�าเพิม่เตมิว่าฉนัต้องท�าอย่างไรเพือ่

ที่จะได้เป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ดูแลผู้

สูงอายุ ไม่นานนักก็ได้รับค�าตอบกลับ

มาว่าให้ส่งเอกสารที่มีจากสภากาชาด

สวสิส่วนกลางซึง่ฉันตดิต่อมาตลอดไป

ทีส่ภากาชาดสวสิในรฐัเบร์ิน จากนัน้ฉนั

ก็ด�าเนนิการตามที่ได้รับค�าแนะน�า 

ในที่สุดฉันได้รับการตอบกลับมาว่า

เพื่อจะได้ใบประกาศนยีบัตรเป็นผู้ดูแล

ผูส้งูอาย ุ(Pflegeherin) ฉนัต้องสอบผ่าน

ภาษาเยอรมัน ระดับ บ ี1  และฝึกงาน

ที่บ้านพักคนชรา 15 วัน ซึ่งฉันต้องไป

หาเองตามรายชือ่ทีเ่ขาให้มาว่ามทีี่ไหน

บ้าง ฉนัต้องฝึกงานในวนัธรรมดาอยูแ่ต่

เวรเช้า (ฉันไม่ต้องเรยีนทฤษฎ ีถ้าเป็น

บุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานด้านการ

พยาบาลต้องเรียนทฤษฎี 120 ช่ัวโมง 

แน่นอนมคี่าใช้จ่าย ประมาณ 2500 ฟ

รังก์) พร้อมกับส่งเอกสารเพื่อให้ฉันน�า

ไปให้หวัหน้าบ้านพกัคนชราประเมนิตาม

หัวข้อต่าง ๆ ที่ฉันต้องผ่านเกณฑ์ ตาม

ระยะฝึกงาน 15 วันนัน้  

ไม่นานนักฉันก็สอบภาษาเยอรมัน

ผ่านระดับบ ี1 โดยมคีะแนนที่น่าพอใจ 

ส่วนเรื่องการฝึกงาน โชคดีที่ฉันเป็น

อาสาสมัครที่บ้านพักคนชราแถวบ้าน

ตอนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ ๆ เพราะไม่อยาก

อยู่บ้านเฉย ๆ และต้องการฝึกภาษา 

รวมทั้งอยากรู้ อยากช่วย จนในที่สุด

ก็ได้เป็นอาสาสมัครที่นั่น  เมื่อถงึเวลา

จะต้องฝึกงานก็บอกกับหัวหน้าว่าจะ

ขอฝึกงาน เขาก็รับโดยด ี และเมื่อครบ 

15  วัน ผลการประเมนิการฝึกงานของ

ฉันก็ผ่านไปได้ด้วยดีเช่นกัน เมื่อฉันมี

คณุสมบตัติามทีส่ภากาชาดสวสิต้องการ

แล้ว ฉันก็ส่งเอกสารไปให้สภากาชาด

สวสิในรัฐเบริ์นตรวจสอบ ไม่นานเขาก็

ส่งใบประกาศนยีบตัรผูด้แูลผูส้งูอายซุึง่

ได้รบัการรับรองจากสภากาชาดสวสิมา

ให้ (แน่นอนว่ามคี่าใช้จ่ายบ้าง) 

หลังจากได้ใบประกาศมาไม่นานฉัน

ก็ส่งใบสมัครงานไปเพียงแห่งเดียวคือ

บรษิทัรบัดูแลผูสู้งอายุตามบ้าน (Spitex) 

และบรษิัทก็เรยีกสัมภาษณ์ ค�าถามใน

การสัมภาษณ์ที่น่าสนใจก็คอืฉันจบมา

สูงกว่าต�าแหน่งที่จะท�ามาก เนื่องจาก

ในประวตัสิ่วนตวัระบวุ่าจบปรญิญาโท

ด้านการพฒันาสงัคม จากสถาบนับณัฑติ

พัฒนบรหิารศาสตร์ด้วย  แต่ต�าแหน่ง

ทีส่มคัรไม่จ�าเป็นต้องมวุีฒสิงูเช่นนี้หาก

ต้องท�างานฉันจะท�าใจได้หรอื และเขา

กก็�าชบัว่าต�าแหน่งทีจ่ะท�ามคีวามจ�ากดั

ในการท�างาน เพราะฉะนั้นอย่าเผลอ

คิดว่าเป็นพยาบาล เพราะที่นี่ฉันไม่ใช่

พยาบาลแล้วจะยอมรับได้หรอืไม่  ฉัน

ตอบเขาไปว่าฉันทราบขอบเขตและหน้าที่

ว่าสามารถท�าได้มากน้อยแค่ไหนและก็

จะไม่ท�าเกนิที่ก�าหนดไว้แน่นอน เพราะ

นั่นคอืความเสี่ยง แล้วฉันก็ได้งาน และ

ท�างานนี้ได้ 3 ปีแล้วโดยท�าเพยีง 20 %  

(ถ้าท�างาน 100 % จะต้องท�าสัปดาห์

ละ 42 ชัว่โมง)  ฉนัจงึท�าประมาณสปัดาห์

ละ 8 ชั่วโมง 

การทีเ่ลอืกงานนี้เพราะฉนัไม่ต้องอยู่

เวรเช้า บ่าย ดกึ และสามารถเลอืกเวลา

ท�างานได้ว่าจะท�าวันไหนที่สะดวก ฉัน

จึงท�าแค่ช่วงเช้าและเย็นของวันจันทร์

และวันอังคาร ยกตัวอย่างงานในตอน

นี้คืองานดูแลผู้สูงอายุ 2 คน เวลาใน

การดูแลผู้สูงอายุคนที่ 1  ประมาณ 1 

ชั่วโมงคอื 7.30-8.30 น. แล้วใช้เวลา 

15 นาทีในการเดินทางไปถึงบ้านผู้สูง

อายคุนที ่2  ดแูลเขาตัง้แต่ 8.45 – 9.45 น. 

ส่วนเวลาในการดูแลผู้สูงอายุทัง้ 2 คน

นี้ในตอนเยน็คนละหนึง่ชัว่โมงกแ็ล้วแต่

งานทีต้่องท�า แต่ละวันท�างานเวลากีโ่มง
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กจ็ะมตีารางเวรส่งให้ประมาณวนัที ่25 

ของแต่ละเดอืน    และวนัหยดุสดุสปัดาห์

จะท�างานเดอืนละ 1-2 วัน โดยจะต้อง

ส่งตารางเวรไปให้หัวหน้างานในวันที่ 

28 ของทกุเดอืนว่าเราท�างานได้วนัไหน  

รับค่าจ้างตามชั่วโมงการท�างานจรงิ ที่

บรษิทันี้คนทีท่�างานเป็นผู้ดแูลผู้สงูอายุ

จะรบัเงนิเดอืนเป็นรายชัว่โมง ค่าชัว่โมง

วันธรรมดากับวันเสาร์อาทิตย์และวัน

หยุดนักขัตฤกษ์จะไม่เท่ากัน และจะมี

ค่าเดนิทางให้เมือ่ต้องเดนิทางไปยังบ้าน

ผู้สูงอายแุต่ละคนเพราะในหนึง่เช้าหรอื

เยน็ฉนัอาจต้องเดนิทางไปดแูลผูส้งูอายุ 

1-3 ราย 

การท�างานทีน่ีร่ะดบัความรบัผดิชอบ

และปรมิาณการท�างานแตกต่างกนัมาก

กับช่วงที่ฉันท�างานที่เมืองไทย ฉันคิด

ว่ารายได้ไม่ใช่สิง่ส�าคญัเท่ากบัเวลาทีม่ี

ให้ครอบครัว เราก็มีกันแค่สองคนจึง

อยูก่นัได้อย่างมคีวามสขุ ถงึแม้จะเป็นการ

ท�างานทีต่�า่กว่าทีเ่รยีนจบมาแต่มคีวาม

สมดุลกับชีวิตคู่ ที่มีค�าว่า พอดี พอ

ประมาณ เป็นค�าส�าคัญ มีเงินใช้จ่าย

ส่วนตวัและเงนิทีส่่งไปให้พ่อแม่ทกุเดอืน

ซึง่ฉนัคดิว่านัน่คอืความกตญัญูในระดบั

หนึ่ง  นอกจากนี้ฉันยังมีเวลาได้ท�า

อะไร ๆ  อกีหลายอย่างในชวีติทีเ่มือ่ก่อน

ไม่เคยได้ท�า ชวีติฉนัไม่ได้ต้องการอะไร

มากไปกว่านี้ เพราะเงนิ ความมหีน้าตา

ทางสังคม ไม่ใช่สิ่งส�าคัญในชวีติ ฉันจงึ

เลอืกเดนิสายนี้ค่ะ

แม้ว่าคนเราจะมีพื้นฐานทางการ

ศึกษามาจากเมืองไทยแตกต่างกันแต่

เมือ่มาอยู่บ้านเมอืงใหม่ เรามคีวามเท่า

เทยีมกัน คอื ต้องเรยีนภาษาใหม่ ต้อง

ปรบัตวักบัสิง่ใหม่รอบตวัและกบัคนทีม่า

อยู่ด้วย ค้นหาตัวเองให้พบว่าต้องการ

อะไร ถ้ารู้แล้ว ไม่ว่าจะเรียนสูงมาแค่

ไหนก็ท�างานที่น้อยกว่าที่เรียนมาได้

อย่างมคีวามสุข แบบพอเพยีง

หมายเหตุ 

ท่านที่สนใจในการเทียบวุฒิด้านการสาธารณสุขของสวิตเซอร์แลนด์ 

อ่านเพิ่มเตมิได้ที่ 

https://www.redcross.ch/de/anerkennung-auslaendischer-ausbil-

dungsabschluesse/anerkennung-auslaendischer-ausbildungsab-

schluesse

และผู้ที่สนใจเรียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดสวิส อ่านราย

ละเอยีดได้ที่นี่ค่ะ

https://www.srk-bern.ch/de/bildung/lehrgang-pflegehelfer-in-srk/ 
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ค�าถาม

นี้เป็นค�าถามที่ผู้ปกครองที่

สนใจจะส่งบตุรหลานไปเรยีนต่อที่ต่างประเทศ 

หรอืแม้แต่ผู้ปกครองทีอ่าศยัอยู่ในเยอรมนทีีส่นใจน�า

บตุรหลานมาเรยีนต่อที่นีถ่ามพ่อบ้านเยอรมนักันมามากมาย 

ตัวอย่างค�าถาม เช่น ท�าไมนักศกึษาไทยถงึไม่ค่อยมาศกึษาต่อที่

เยอรมน ีหรอืการศกึษาที่เยอรมนไีม่เสยีค่าเล่าเรยีนจรงิหรอื  พ่อ

แม่บางคนได้บอกแก่พ่อบ้านเยอรมันว่า หาข้อมูลเกี่ยวกับการศกึษา

ต่อในประเทศเยอรมนไีด้ค่อนข้างน้อยมากเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ ที่

นกัศกึษาไทยนยิมไปศกึษาต่อกนั เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศ

องักฤษ เป็นต้น ดังนัน้ในบทความนี้พ่อบ้านเยอรมนัจงึได้คดัเลอืก

ค�าถามทีพ่่อบ้านเชือ่ว่าเป็นค�าถามทีค่นคนสนใจทีส่ดุและน่า

จะเป็นค�าถามที่ผู้ปกครองหลาย ๆ  คนต้องการค�าตอบ

เพื่อที่จะได้น�าข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ

ในการส่งบุตรหลานมาเรยีนที่นี่

ท�าไมถึง
ต้องมาศึกษา
ต่อท่ีประเทศ

เยอรมนี
โดย พ่อบ้านเยอรมัน
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„การเรยีนในประเทศเยอรมนี เป็นการ
เรียนที่เกือบจะไม่เสียค่าเล่าเรียน“

มาเรียนที่เยอรมันต้อง

เรยีนเป็นภาษาเยอรมันหรอืไม่

ในปัจจุบันถ้าเราเข้าไปค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของ 

DAAD จะพบว่ามหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมนีนั้นมี

หลักสูตรที่เรียนด้วยภาษาอังกฤษจ�านวนมากและครอบคลุม

หลากหลายสาขาวชิาชพี แต่พ่อบ้านแนะน�าว่าอย่างไรก็ตามก็ควร

เรียนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างราบรื่น

และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองในการท�างานในอนาคตหลังจบ

การศึกษา พ่อบ้านคิดว่า การที่เราสามารถใช้ภาษาเยอรมันได้นั้น

เป็นข้อได้เปรียบเป็นอย่างมากไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในประเทศ

เยอรมนีหรือประเทศไทย เพราะภาษาเยอรมันนั้นเป็นภาษา

ทีส่�าคญัอันดับต้น ๆ  ของโลก และใช้กันในประเทศแถบ

ยโุรปจ�านวนมาก เช่น สวติเซอร์แลนด์ ลกัเซมเบร์ิก 

และออสเตรยี 

การศกึษาในประเทศเยอรมนี

ไม่เสยีค่าเล่าเรยีนจรงิหรอืไม่

เรือ่งนี้นบัว่าเป็นจดุเด่นของประเทศนี้กว็่าได้ แต่พ่อบ้าน

ต้องขอตอบว่า เป็นการเรยีนทีเ่กอืบจะไม่เสยีค่าเล่าเรยีนมากกว่า 

เพราะถ้าคุณเรยีนในมหาวทิยาลยัของรฐัในประเทศเยอรมนคีณุจะเสยี

ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งโดยอัตรานัน้จะอยู่ที่ประมาณ 180  – 250 Euro และอาจ

จะมีอัตราแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยหรือในแต่ละรัฐ อัตราดังกล่าว

นั้นถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าเล่าเรียนที่ต้องจ่ายเพื่อศึกษาต่อเมื่อเทียบกับ

ประเทศอื่น ๆ และที่นี่นักศึกษายังได้สวัสดิการอื่น ๆ เช่นเดียวกับนักศึกษาชาว

เยอรมนัอกีด้วยซึง่เป็นการลดภาระของนักศกึษาและผู้ปกครองได้เป็นอย่างด ีแต่

พ่อบ้านแนะน�าว่าค่าใช้จ่ายในการศกึษาต่อนัน้ไม่ได้มแีต่เพยีงค่าเล่าเรยีนอย่าง

เดยีวแต่ยังมคี่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ อกี เช่น ค่าใช้จ่ายรายเดอืน ค่าห้องพัก 

ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น แม้ว่าปัจจุบันนโยบายนี้ก�าลังปรับเปลี่ยนไป

บ้างโดยในบางรัฐอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมากขึ้น ดังนั้นจึง

แนะน�าให้ตรวจสอบให้ดเีสยีก่อน แต่โดยรวมแล้วพ่อบ้าน

ถอืว่าค่าใช้จ่ายในการมาศกึษาต่อทีน่ีไ่ม่ได้สงูมาก

เมื่อเทยีบกับประเทศอื่น ๆ 
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คณุภาพ

ของการศกึษาเป็นอย่างไร

เรือ่งของคณุภาพการศกึษาของประเทศ

เยอรมนีนั้น หากพิจารณาจากการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัยโลกแล้ว แม้ว่ามหาวทิยาลัยเยอรมันอาจ

จะไม่ใช่อนัดับ 1-3 ของโลกกต็ามแต่ว่าอนัดบัของมหาวทิยาลยั

ในประเทศเยอรมนีก็จัดว่าเป็นอันดับต้น ๆ  ของโลกเพราะ

การที่มหาวิทยาลัยรักษามาตรฐานการเรียนการสอนได้เป็น

อย่างด ีระบบการสอบทีเ่ขม้งวด แนวทางการศกึษาทีเ่น้นการ

ผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไว้อย่างลงตัว เน้น

การแสดงความคดิเห็น การอภปิราย จงึท�าให้นักศกึษา

ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของเยอรมนี

นัน้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก

ค่าครองชีพที่ประเทศ

เยอรมนแีพงจรงิหรอื

พ่อบ้านขอตอบว่าค่าครองชพีทีน่ีไ่ม่ได้สงูมากและ

ยิ่งเมื่อเทียบกับรายได้ของคนเยอรมันแล้วถือว่าค่าครอง

ชีพค่อนข้างต�่า อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกิน

อยูข่องเราด้วย โดยส่วนตัวพ่อบ้านเป็นคนท�ากบัขา้วเองเมือ่ไปจ่าย

ตลาดจะเห็นว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างถูกกว่าเมือง

ไทยหรือบางอย่างอาจมีราคาเท่ากัน  แต่ต้นทุนหลักส่วนใหญ่ที่

นกัศกึษาต้องเตรยีมกค็อืต้นทนุในส่วนของทีพ่กัอาศยัเสยีมากกว่า 

ต้นทุนดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับเมืองที่ไปอยู่รวมถึงท�าเลที่เรา

ต้องการจะพักด้วย อย่างไรก็ตามสิทธิพ�านักที่ได้ส�าหรับ

การศกึษาต่อ อนุญาตให้ผู้ถอืสทิธพิ�านักนี้ท�างานได้

ในอัตราที่ก�าหนดซึ่งสามารถช่วยค่าใช้จ่าย

ได้ไม่น้อย
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พ่อบ้านมองว่า การศึกษา

ต่อในแต่ละประเทศนัน้ต่างกม็ข้ีอดข้ีอเสยีแตก

ต่างกันไป ดังนัน้การหาข้อมูลให้มากที่สุดหรอืปรกึษา

ผู้ที่จบการศกึษาจากประเทศนัน้ ๆ มาแล้วก็เป็นอกีทางหนึ่ง

ที่จะช่วยให้เราประสบความส�าเร็จในการศึกษาต่อในต่างประเทศ

ได้ พ่อบ้านเชือ่ว่าบทความนี้น่าจะเป็นอกีข้อมลูหนึง่ทีช่่วยประกอบการ

ตัดสนิใจในการมาเรยีนต่อที่ประเทศเยอรมนไีด้นะครับ 

ภาพประกอบจาก 

https://www.pexels.com/photo/alphabet-blur-books-close-up-301920/

https://www.pexels.com/photo/people-coffee-meeting-team-7096/

https://www.pexels.com/photo/accomplishment-ceremo-

ny-education-graduation-267885/
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การศกึษาภาคบงัคบัในสวติเซอร์แลนด์นัน้แตกต่างกนัไป

ในแต่ละรัฐแต่เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับช่องทางในการ

ศึกษาวิชาชีพจะมีส่วนคล้ายกัน หนทางในการไปสู่การ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาในโรงเรียนระดับสูงต่อไปนั้น 

แบ่งออกเป็นสองสายคอื สายอาชพีซึง่มอีาชพีมากกว่า 250 

อาชพีที่นักเรยีนสามารถเข้าเรยีนได้ทันท ี และสายสามัญที่

เน้นเรยีนด้านวชิาการ

1. การศกึษาวชิาชพีขั้นต้น (Die Berufliche Grund-

bildung) หรอืเรยีกว่า Berufslehre ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่

เมือ่จบการศกึษาภาคบังคับแล้วกจ็ะเลอืกเข้าเรยีนวชิาชพีที่

ตนเองสนใจ ในระยะ 2-4 ปีแรกเป็นการฝึกงาน เน้นฝึกภาค

ปฏบิตัใินบรษิทัพร้อม ๆ  กบัการเข้าเรยีนในโรงเรยีนอาชวีศกึษา 

(Berufsfachschule) สัปดาห์ละ 2-3 วัน ในโรงเรยีนจะเรยีน

ช่องทางในการศึกษาวิชาชีพของเยาวชนสวิสในรัฐเบิร์น 
(Ausbildungsmöglichkeiten)

โดย โยทะกา

เกี่ยวกับด้านนัน้ ๆ  โดยเฉพาะควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความ

รูท่ั้วไป ระหว่างนกัเรยีนกับบรษิทัจะท�าสัญญาการเรยีนการ

สอนร่วมกัน ส�าหรบับางอาชพีอาจจะไม่ต้องฝึกงานแต่เรยีน

ในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว เรียกว่า Handelsmittelschule 

(HMS) หรอื Lehrwerkstätten  

เยาวชนที่จบการศึกษาวิชาชีพชั้นต้นจะมีโอกาสที่ดีมาก

ในตลาดแรงงาน เพราะได้ทั้งวิชาความรู้จากสถานศึกษา

และได้ความรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ  ผูท้ีจ่บการศกึษาระดบั

นี้สามารถทีจ่ะศกึษาในระดบัสงูขึ้นไปอกีได้ในกรณทีีผ่ลการ

เรียนดีมาก นักเรียนมีโอกาสขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชัน้ต้น(Berufsmaturität) หลังจากนัน้ยังสามารถเข้าเรยีนใน

วทิยาลัยเฉพาะทาง (Fachhochschule) ได้  ข้อมูลเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ในรัฐเบริ์นสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.

erz.be.ch/berufsbildung
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2. โรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ (Die Mittelschulen) 

แบ่งเป็น

• โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญัทีเ่น้นภาคปฏบิตั ิ[Fachmittelschule 

(FMS)] จะเตรยีมนกัเรยีนเข้าศกึษาต่อในสาขาสขุภาพและสาขาการศกึษา/

สังคม โดยใช้เวลาเรยีนสามปี

• โรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามญัทีเ่นน้ด้านวชิาการ (Gymnasium) 

โรงเรยีนมธัยมศกึษาแบบนี้เหมาะส�าหรบัเดก็ทีม่พีรสวรรคแ์ละรกัการเรยีน

หนังสอืทีส่�าคญัคอืมคีวามพร้อมทีจ่ะเรยีนหนัก ซึง่จะเริม่เรยีนในชัน้ 9 (หรอื

บางแห่งจะเริ่มที่ชัน้8) ใช้เวลาเรยีน 4 ปี เน้นการเรยีนการสอนหมวดการ

ศกึษาทั่วไปอย่างลงลกึ โดยมสีายวชิาต่าง ๆ  ให้เลอืกเรยีนตามความสนใจ

และความถนัดของนักเรียน เมื่อเรียนจบนักเรียนจะได้ใบประกาศนียบัตร 

(Matura) มีคุณสมบัติที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย [Universität 

หรอื Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)] ได้โดยไม่ต้องสอบ

เข้า และหากได้ฝึกงานหนึ่งปีก็สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่เน้น

ภาคปฏบิัตไิด้

ส�าหรับเยาวชนที่ย้ายมาจากรัฐอื่นหรือย้ายมาจากต่างประเทศที่ประสงค์

จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นด้านวิชาการในรัฐเบิร์น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเตมิได้จากเว็บไซต์ www.erz.be.ch/aufnahmegymและ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้นภาคปฏิบัติ

และเน้นภาควชิาการได้ที่ www.erz.be.ch/mittelschule 

วธิกีารแก้ปัญหาส�าหรบัเยาวชนทีม่คีวามรู้ไม่เพยีงพอต่อการเข้าเรยีนทาง

สายอาชวีศกึษา หลังจบชัน้ 9 อาจจะเข้าเรยีนในชัน้ 10 เพื่อเตรยีมตัวในการ

ประกอบอาชพีตามโปรแกรม www.erz.be.ch/bvs  นอกจากนี้ยังมทีางเลอืก

อื่น ๆ เกี่ยวกับอาชีพให้เลือกอีกโดยสามารถปรึกษาที่ศูนย์ข้อมูลด้านอาชีพ

ประจ�าภูมภิาค (BIZ) www.erz.be.ch/berufsberatung

ที่มา :

Erziehungsdirektion des Kantons Bern Amt für Kindergarten, Volksschule 

und Beratung
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เมอืงนี้ในอดตีเคยเป็นเมอืงท่าทางการค้าทีเ่ป็นศนูย์กลางส�าคญัเมอืงหนึง่ในยโุรป เป็นเมอืง

ที่รุ่มรวยไปด้วยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ทัง้โบสถ์และย่านเมอืงเก่า เป็นแหล่งผลติเหล้าหวาน

จากน�า้องุน่หมกัทีม่ชีือ่เสยีงขจรขจายไปในนานาประเทศ ตลอดจนแหล่งเพาะปลกูองุน่ทีส่�าคัญ

ของประเทศอกีด้วย

O Porto หรอื Porto นี้เป็นเมอืงท่าเก่าแก่ที่ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉยีงเหนอืของโปรตุเกส และ

เป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ 

เมอืงเก่าแก่ทีเ่คยรุ่งเรอืงมัง่คัง่ในวนัเก่า ๆ  ทีผ่่านไปหลายร้อยปีเมอืงนี้ มคีวามโดดเด่นอย่าง

มากในด้านศลิปกรรมกระเบื้องบนฝาผนังของอาคารบ้านเรอืนเก่า ๆ และผนังโบสถ์วหิาร ที่

ทั้งเก่าแก่หลากสีและหลายลวดลาย ท�าให้สัมผัสได้ถึงร่องรอยของความงดงามรุ่งเรืองของ

อดีต ที่สะดุดตามาก ๆ ก็คือกระเบื้องสีฟ้าน�า้ทะเลและท้องฟ้าสีสวย กับภาพวาดบนแผ่น

กระเบื้องตามฝาผนังในอาคารของสถานรีถไฟ São Bento ซึ่งมภีาพวาดโบราณบนกระเบื้อง

ลายเส้นสนี�า้เงนิบ้างน�า้ตาลบ้างเตม็ไปหมด ความสวยงามของกระเบื้องท�าเอาแพลลแิกนสบัสน

เพราะไม่ทราบจะเริ่มพจิารณาภาพใดก่อนดี

นิราศลัดขอบฟ้าใกล้
ครานี้เราไป

โปรตุเกส กันอีกครา
โดย Pallican

„เยอืนเมอืงเก่าแก่ล�้าค่า
อันมนีามว่า

O porto เมอืงท่าเอย“
เปิดประเด็นด้วยกาพย์ฉบังแล้วแพลลแิกนขออนุญาตพาท่าน
ผูอ่้านไปเทีย่วประเทศโปรตุเกสอกีสักครัง้นะคะ จดุหมายปลาย

ทางของการท่องเที่ยวครั้งนี้อยู่ที่เมอืง Oporto ค่ะ
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นอกจากความสวยงามของกระเบื้องอนัพบได้ทัว่ไปแล้ว อาคารเก่าๆ ในสถาปัตยกรรมแบบ

ยโุรปบ้างและนโีอคลาสคิบ้างตามถนนย่านใจกลางเมอืง ตลอดจนอาคารบ้านเรอืนทีอ่ยู่อาศัย

ขนาดเลก็ๆ ทีส่่วนใหญ่จะมสีภาพทีเ่รยีกได้ว่าค่อนข้างจะทรดุโทรมกย็งัเตม็ไปด้วยสสีนัทีห่ลาก

หลาย ท�าให้การเดินท่องเที่ยวชมบ้านเมืองไปตามถนนหลายต่อหลายสายที่ปูด้วยหิน 

Kopfsteinpflaster ก้อนเหลี่ยมๆไม่(ค่อยจะ) ราบเรยีบเป็นไปอย่างรื่นรมย์จรงิ ๆ

โบสถ์เก่าแก่หลายแห่งในเมืองนี้ก็ใหญ่โตมโหฬาร ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น�้า 

Douro สายสวย ที่สามารถมองมาจากชัน้บนของสะพาน Dom Luis ในย่าน Ribeira ที่ทอดข้าม

แม่น�้าได้อย่างเด่นชัด ความใหญ่ยิ่งของโบสถ์วิหารเก่าแก่ของเมืองนี้ก็เป็นประจักษ์พยานถึง

ความยิ่งใหญ่ของเมืองท่าแห่งนี้ในอดีตได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งพยานของความมั่งคั่งที่ยังคงทิ้ง

ร่องรอยไว้ตราบจนทกุวนันี้กค็อืงานไม้ฉล ุงานปูนป้ันในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกไม้ รปูป้ันนกับญุ 

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายในวหิาร Igreja de São Francisco ที่ฉาบด้วยทองค�าเปลว การได้เดนิ

เที่ยวชมสถานที่เช่นนี้ก็ท�าให้ได้ตระหนักถึงหลักธรรมในศาสนาพุทธ ทุกสิ่งล้วนเป็น อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา ไปด้วยพร้อม ๆ กัน

สถานที่ส�าคัญอีกสองสามที่ที่แพลลิแกนประทับใจมากก็คือความงดงามอลังการของร้าน

หนงัสอืเก่าแก่ย่านใจกลางเมอืงชือ่ Livraria Lello & Irmão  ทีม่สีถาปัตยกรรมการตกแต่งภายใน

เป็นที่เลื่องลือในความงดงามของงานไม้สลักลายสวยตามผนัง ฝ้าเพดาน ราวบันได พื้นทาง

เดนิบางช่วงกเ็ป็นหนิอ่อนทีล่วดลายสวยมาก แต่การเกบ็ภาพเป็นสิง่ทีเ่กนิความสามารถ เนื่อง

ด้วยมีการเดินผ่านกล้องอยู่แทบไม่ขาดสาย ที่นี่จะเนืองนองไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ (เสียค่า

ธรรมเนยีม) เข้าไปชมกันเป็นจ�านวนมาก ตอนที่เราไปชมร้านช่วง10 โมงเช้านี้ปรากฏว่าผู้คนก็

ล้นร้านแล้วค่ะ 
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อกีหนึ่งที่ที่เราไปเก็บความงดงามกันได้ทุกวันก็คอืจุดชมววิที่ Dom Luis bridge สะพานสวย

สองชัน้สะพานนี้เชื่อมย่าน Ribeira (ย่านเมอืงเก่า Porto) และย่าน Vila Nova de Gaia  (ย่านที่

เป็นโรงงานผลติ Portwine)  ได้อิ่มตากับทัศนยีภาพสเีงนิระยบิระยับของคุ้งน�้าในยามบ่ายของ

วันทีล่ะไอแดดอบอุ่น ฟากหนึง่จะเตม็ไปด้วยหลงัคาสอีฐิของตกึรามบ้านเรอืนที่ขึ้นกนัหนาแน่น

สลับกับโบสถ์เก่าแก่และแนวก�าแพงเมอืงเก่าในย่าน Ribeira  ในขณะที่อกีฟากหนึ่งของแม่น�้า

จะเป็นทีต่ัง้ของโรงงานผลติเหลา้องุน่หวานฉ�า่ Portwine ทีม่อียูด่ว้ยกนัหลายเจ้าและตัง้กระจาย

ไปตามเนนิเขา  บ้านเรอืนในเขตนี้ไม่หนาแน่นมาก

Portwine  เป็นเหล้าทีม่ชีือ่เสยีงท่ัวโลก  เมื่อมาถงึทีแ่ล้วเรากเ็ลยต้องถอืโอกาสอันดนีี้ไปเยีย่ม

ชมพพิธิภณัฑ์ของโรงงานผลติเหล้าหวานหอมรสหนักหัวใจยี่ห้อ Taylor's  ที่ตัง้อยู่ในย่าน Gaia 

นี้กันด้วยเลยค่ะ เหล้าหวานของที่นี่เป็นหนึ่งใน Portwine ที่มชีื่อเสยีงและเก่าแก่มาก โดยเริ่ม

ก่อตัง้กจิการขึ้นในปี ค.ศ.1692  

พพิธิภณัฑ์ของโรงเหล้าหวาน Taylor's นี้จดัท�าได้ดมีาก เนื้อหาข้อมลูเริ่มจากประวตักิารก่อ

ตัง้ กระบวนการผลติและข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ของแต่ละยุคสมัย ตลอดจนถังไม้สี

น�้าตาลเข้มด�าที่ใช้ในการบ่มเหล้ามีให้ชมเยอะมากค่ะ เมื่อการเรียนรู้เรื่องเหล้าด้วยตัวอักษร

จบลงแล้วก็ต้องมาเข้าห้องเรยีนรสเหล้าจรงิ ๆ ต่อด้วยเลย และปิดท้ายความทรงจ�าอันแสน

หอมหวานอบอวลนี้ด้วยการพาน้อง Taylor's อายุยี่สบิขวบกลับไปฟูมฟักรักเธอที่บ้านด้วย 1 

ขวดค่ะ ถ้าใครมีเวลาเที่ยวหลายวันแพลลิแกนอยากแนะน�าให้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของ 

Taylor's ค่ะ 

ย่าน Ribeira  ที่อยู่ในย่านเมืองเก่ารมิฝั่งแม่น�้า Douro เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสสีันมากค่ะ 

นกัท่องเทีย่วมาเดนิ มาดืม่ มา านอาหารกนัเยอะมาก มตีรอกเลก็ๆส�าหรบัคนเดนิเท้า มอีาคาร

ที่อยู่อาศัยทาสสีวย ๆ และร้านอาหารขนาดเล็ก ๆ ขนาดเล็ก ๆ ตัง้อยู่เรยีงราย
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เมืองนี้ค่าครองชีพไม่แพง อาหารก็อร่อยและไวน์ของเมืองนี้ก็รสชาติเลอเลิศอลังการเป็น

ที่สุด โดยเฉพาะไวน์แดงสแีดงก�่าเข้มสวยประหลาด รสชาตหิน่วงหนักหัวใจเหลอืแสน จงึดื่ม

ด้วยความสิเนหาแบบน้อยแก้วหาได้ไม่ ท�าให้เรา (ต้อง) มาหรรษายามเย็นย�่าเพื่อร�่าสุราผล

องุ่นพื้นเมอืงที่ร้านอาหารเล็ก ๆ รมิฝั่งน�้าในย่าน Ribeira นี้กันทุกวันค่ะ 

การได้รับประทานอาหารโปรตุเกสอร่อย ๆ  กับเหล้าองุ่น รสเลศิ และขดีเส้นใต้ตอนจบของ

มื้ออาหารยามเย็นด้วยเหล้าหอมรสหวาน Portwine 10 อายุขวบเมื่ออาทติย์อัสดงและแก้วใบ

ใสเหลอืไว้เพยีงความว่างเปล่าแล้ว เราก็เกอืบ ๆ จะหลับตาเดนิไปตามตรอกซอยสายเล็ก ๆ 

แคบ ๆ ร่วม 30 นาทกีลับที่พักได้เลยค่ะ ..

...เมอืงสวยบนเนนิเขาที่ม ีRio Douro ไหลผ่าน มคีวามเป็นมาที่ยาวนาน ความเก่าแก่ของตกึ

รามอาคารบ้านเมอืงและโบสถ์วหิารในย่านเมอืงเก่า ผสมผสานกับทศันยีภาพอนัสวยงาม และ

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท�าให้เป็นเมอืงนี้มเีสน่ห์ และได้รับการประกาศจาก Unescoให้เมอืง O 

Porto เป็นเมอืงมรดกโลกด้วยค่ะ



D Mag 24 / 06.18 / 28

- exklusiv -

บทสัมภาษณ์
“พนักงานขับรถประจ�าทาง - 

ยิ้มสยาม” ที่มิวนิก
โดย ดี2

เนือ่งจากคุณปู ่คุณพ่อและพีช่ายท�างานเป็นพนักงานขบัรถประจ�าทางในเมอืงไทย 
คณุมนฤด ีเอาองิเงอร์จงึไปลองสมคัรเป็นพนกังานขบัรถประจ�าทางบรษิทั MVG 
(Münchner Verkehrsgesellschaft mbH)  และเธอกไ็ด้รบัเลอืกเป็นหนึง่ในผูส้มคัร
หลาย ๆ คน ให้เข้าฝึกงานอาชพีนี ้  ปัจจุบนัเธอส�าเร็จการศกึษาสายอาชพีเป็น 
“พนักงานขับรถประจ�าทาง” และท�างานที่บริษัทขนส่งในมิวนิก (Münchner 
Verkehrsgesellschaft mbH) นิตยสารดีมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณมนฤดี ถึง
จดุเริม่ต้นทีเ่ธอเลอืกเรยีนอาชพีนี ้ซึง่เป็นอาชพีทีไ่ม่ธรรมดาส�าหรบัหญงิไทย กว่็าได้ 
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ด2ี: คณุมนฤดอีาศยัอยูเ่ยอรมนกีีป่ีแล้ว เริม่แรกท�างาน

อะไร 

มนฤดี: อยู่เยอรมนตีัง้แต่ปี 2005 ค่ะ ก่อนที่จะหันมาเรยีน

สายอาชพีพนักงานขบัรถประจ�าทาง ดฉัินเคยท�าหลายอาชพี

เลยค่ะ เช่น เป็นพนกังานตามงานอเีว้นท์ เป็นลกูจ้างท�าสวน

ผักอนิทรยี์ เป็นหมอนวดไทย เปิดร้านอาเซยีช็อป และเปิด

ร้านนวดไทย

ดี2: เข้ามาสู่อาชีพคนขับรถประจ�าทางได้อย่างไร ได้

ทราบข่าวเกีย่วกับการเรยีนสายอาชพี “พนักงานขับรถ

ประจ�าทาง” จากที่ไหน และอย่างไร

มนฤด:ี จดุเริม่ต้นเลยคอื การหย่าค่ะ หลังหย่าแล้ว ตอนแรก

ก็คดิกลับเมอืงไทย แต่เพื่อนและพี่สาวของเพื่อนค่ะ ทัง้สอง

คนอาศัยอยู่ในมิวนิคมานานกว่าสิบปี และเขาทั้งสองเดิน

ทางโดยใช้บรกิารรถประจ�าทางของบรษิทัการขนส่งที่มวินกิ 

Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) เป็นประจ�า 

อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเห็นประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถ

ใต้ดนิ พนกังานขบัรถรางและพนกังานขับรถประจ�าทาง เพือ่น

ก็เลยแนะน�าว่า ดิฉันน่าจะอยู่เยอรมนตี่อไป และแนะน�าให้

ไปลองสมัครงานกับ Stadtwerke München (SWM) ดู โดย

ลองสมคัรไปที ่Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) 

ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของ SWM ดิฉันเข้าไปอ่าน

รายละเอยีดในเว็บไซต์ แล้วคดิว่า ตัวเองน่าจะท�าได้ ก็เลย

ส่งใบสมัครไปในช่วงกลางปี 2017 ค่ะ โดยสมัครต�าแหน่ง

พนักงานขับรถประจ�าทาง (Busfahrerin) ทัง้ ๆ ที่ตัวเองก็ยัง

ไม่มใีบขบัขีร่ถประจ�าทาง แต่ว่าทางบรษิทัการขนส่งทีม่วินกิ 

(MVG) ก็ได้ตอบรับ และแนะน�าให้เรยีนและฝึกอาชพี (Aus-

bildung) กบับรษิทัฯก่อน ดฉินัคดิว่าเป็นข้อเสนอทีด่กีเ็ริม่ต้น

สายอาชพีนี้ตัง้แต่ตอนนัน้ค่ะ

ด2ี: ช่วยเล่ารายละเอยีด การสมัครเข้าเรยีน  ช่วงที่ฝึก

เรยีน เรยีนที่ไหน ต้องจ่ายเงนิค่าเรยีนหรอืไม่ 

มนฤด:ี - ส่งใบสมัครเมื่อเดอืนมถิุนายน ปี ค.ศ.2017

- เดอืนกรกฎาคม 2017 กเ็ข้าสอบความสามารถและสมัภาษณ์

- ในวันที ่1 ธนัวาคม 2017 เริม่เรยีนและฝึกงาน (Ausbildung) 

อาชีพพนักงานขับรถประจ�าทาง  ภาษาเยอรมันเรียกว่า 

Ausbildung  zur Busfahrerin คอืการศกึษาสายอาชพีสาขา

พนักงานขับรถประจ�าทาง

- สิ้นเดอืน  April 2018 จบการฝึกงานและเรยีน

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานและเรยีนทางบรษิัท MVG เป็นคน

รับผิดชอบค่ะ และจ่ายเงินเดือนให้เราเต็มจ�านวนตั้งแต่วัน

แรกที่เริ่มฝึกเรยีนเลย 

- สถานทีเ่รยีนอยู่ที ่Fröttmaning ค่ะ ซึง่เป็น ศนูย์รวมโรงเรยีน

สอนขับรถ (Fahrschule) ของ SWM

ทุกคนที่ต้องการเป็นพนักงานขับรถประจ�าทาง ก็ต้องมา

เรยีนที่ Fröttmaning
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ด2ี: ตอนที่เรยีนสายอาชพีนี้  อะไรที่รู้สกึว่ายาก และ

อะไรที่รู้สกึว่าง่าย

มนฤด:ี สิ่งที่ยากที่สุดเลยตอนท�า Ausbildung ก็คอืการขับ

รถบัสนี่แหล่ะค่ะ (หัวเราะ) มันยากมาก กลัวมากด้วย ครัง้

แรกที่ขับดิฉันถามตัวเองว่า จะท�าได้ไหมเนี่ย ซ้ายขวาเลย

เหลอืพื้นที่ให้เราขยับได้แค่ไม่กี่ชั่วโมง สิ่งที่ง่าย ไม่มเีลยค่ะ 

เพราะทุกอย่างใหม่หมด ดฉิันรู้แค่ว่า ปู่ พ่อ และพี่ชาย เป็น

คนขับรถบัสได้ ขับดดี้วย ดังนัน้ดฉิันก็ต้องท�าได้ส ิสิ่งที่ต้อง

เรยีนรู้มเียอะมาก แต่ค่อย ๆ  เรยีนรู้และฝกึฝน กช็่วยได้เยอะ

เลย จนความกลวัหายไป แต่ยงัมคีวามเกรง ๆ  รถบสั (Respekt)  

สิง่ทีค่รบูอกเสมอคอื ให้ควบคมุรถให้ได้และให้ความส�าคญั

ในขนาดของรถ และใช้สติให้มากที่สุด แล้วเราก็จะเป็นคน

ขับที่ดีค่ะ ที่ดิฉันอยากเล่าคือ ทีมผู้อ�านวยการและครูทุก

คนใน SWM Fahrschule สุดยอดทุกคนค่ะ ต้องขอบคุณทุก

ท่านไว้ ณ ทีน่ี้ด้วย ระหว่างท�า Ausbildung วนัไหนไม่มชีัว่โมง

ขบัรถ กต็้องไป Streckenkunde คอื ไปเรยีนรู้เส้นทางรถเมล์

ทุกสายของบรษิัท MVG  โดยจะแบ่งเป็นสายทางตะวันออก

กับสายทางตะวันออก (West Linien กับ Ost Linien) ดฉิัน

สังกัดในเขตสายตะวันออก ซึ่งมทีัง้หมดประมาณ 38 สาย 

ดฉิันต้องจ�าเส้นทางให้ได้ ตอนแรก ๆ ก็กังวลใจอยู่ แต่ตอน

นี้ไมรู่ส้กึว่ายากแล้วค่ะ เพราะว่าจ�าเส้นทางได้หมดแล้ว (ยิ้ม)

ด2ี: รู้สกึอย่างไรในวันแรกที่ได้ปฏบิัตงิานเป็น “คนขับ

รถประจ�าทาง”  

มนฤดี: รู้สึกตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเลยค่ะ เพราะก่อนที่บริษัท 

MVG จะอนุญาตให้พนักงานแต่ละคนขับรถคนเดียวได้นั้น 

ต้องผ่านกระบวนการมากมายค่ะ ก่อนอื่นต้องสอบใบขับขี่

ให้ผ่าน หลังจากนั้นก็ต้องเข้าอบรม แล้วจึงจะได้ฝึกขับ

รถบัสประเภทและรุ่นต่าง ๆ ที่มอียู่ในบรษิัท MVG  เราต้อง

เรยีนการควบคุม และรู้จักระบบต่าง ๆ ในรถบัส ขับกับครู 

(Fahrlehrer) โดยยังไม่รับผู้โดยสาร จากนัน้ก็ขับกับครูและ

รบัผู้โดยสารจรงิ กว่าจะถงึขัน้ตอนที่รับผู้โดยสารได้ ต้องฝึก

ขบัอย่างน้อย 7 วนัค่ะ ดฉินัฝึกขบักบัครแูละรบัผู้โดยสารอยู่

ทัง้หมด 7 วัน แล้วทางบรษิัท MVG ก็ปล่อยให้ขับคนเดยีว

เลย ก็เลยมั่นใจมากว่า “เราท�าได้” ตอนนี้ก็ขับมาได้หลาย

เดอืนแล้วค่ะ

ด2ี: ช่วยเล่าถงึงานประจ�าของ “คนขับรถประจ�าทาง” 

ตื่นกี่โมง เข้างานกี่โมง เส้นทางที่ขับประจ�า ได้พักช่วง

ไหน ฯลฯ

มนฤดี: การท�างานจะมีหลายกะมากค่ะ ในช่วงนี้ดิฉันได้

ขบัรถในกะเช้าเป็นส่วนใหญ่ (เรือ่งตารางการท�างาน พนักงาน

สามารถคยุกับทางฝ่ายจดัการว่า สะดวกท�างานกะไหน) งาน
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กะเช้าเริ่มงานประมาณ 04:xx 05:xx 06:xx 07:xx ซึ่ง

พนักงานขับรถต้องไปถึงอู่รถก่อนเวลาอย่างน้อยประมาณ 

20-30 นาทเีพือ่เตรยีมตวัค่ะ จากนัน้กไ็ปทีร่ถเพือ่เชค็ความ

เรียบร้อย และก็ขับรถไปที่จุดเริ่มต้นตามตารางงานค่ะ ใน

วนัหนึง่กข็บัประมาณสองสายขึ้นไป ท�างานวนัละ 7-8 ชม.ค่ะ 

ท�างาน 5 วัน หยุด 2 วัน ในแต่ละวันถ้าขับรวดเดยีวก็ได้พัก

ช่วงกลาง ๆ 1 ชม. ค่ะ

ด2ี: มข้ีอแนะน�าอะไรส�าหรบัคนไทยทีต้่องการเรยีนสาย

อาชพีใหม่

มนฤด:ี ข้อแนะน�าทีส่�าคญัเลยคอื พกวนัิยและภาษาทีด่ตีดิตวั

มาด้วยคอื สิ่งที่ส�าคัญเลยค่ะ

ดี2: คุณใช้ชีวิตแบบคนสองวัฒนธรรม ความแตกต่าง

ด้านวัฒนธรรมมผีลต่อการท�างานของคุณหรอืไม่ 

มนฤด:ี ความแตกต่างหรอืคะ แทบไม่มเีลยค่ะ ถ้าเราเปดิรบั

และพร้อมที่จะเรยีนรู้ ชวีติคอืการแลกเปลี่ยนและเรยีนรู้อยู่

ตลอดเวลา ถ้าใจเราพร้อมเชื่อว่าทุกคนท�าได้ค่ะ เพื่อนร่วม

งานและทมีพร้อมที่จะช่วยเหลอืเราตลอดเวลา บางครัง้เรา

เป็นผู้รับความช่วยเหลอื และบางครัง้เราก็เป็นฝ่ายให้ความ

ช่วยเหลอืได้เช่นกันค่ะ

ด2ี: นติยสารดขีอบคุณคุณมนฤดทีี่ให้เวลาส�าหรับการ

พูดคุยกันในครั้งนี้ และขออวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรง

และประสบความส�าเร็จในการงานค่ะ

มนฤดี: ขอบคุณค่ะ และขอฝากก�าลังใจมาให้หญิงไทยทุก

คน อย่ายอมแพ้อะไรง่าย ๆ  และหากเจอดฉิันก�าลังขับรถ

ให้บริการอยู่ ช่วยทักทายเป็นภาษาไทยด้วยนะคะ เพียง

ทักทายว่า “สวัสดคี่ะ/ครับ” ก็ดใีจแล้วค่ะ 

รูป: www.swm.de/Privatkunden/karriere/jobboerse.html



D Mag 24 / 06.18 / 32

- ทั่วไป -

นัยว่า ความพยายามที่จะ “วัด” คุณภาพชวีติ

ในเมือง และท้องถิ่นต่าง ๆ มีมานานแล้วตั้งแต่

ทศวรรษที ่70 โน้น แต่สว่นใหญ่ดูเหมอืนจะส�ารวจ

เฉพาะเมืองใหญ่ ๆ หรือไม่ก็จะเป็นการใช้

แบบสอบถามส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน 

หรือการจัดเวทีเสวนา ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้ก็

อาจมองได้ว่า ค่อนข้างจะเป็น อตัวสิยั (subjektiv) 

คือถือความคิดเห็นส่วนบุคคลเป็นหลัก เจ้าของ

งานศกึษานี้คยุว่า งานศกึษาครัง้นี้ทีศ่กึษาครอบคลมุ

ทุกพื้นที่ และใช้ข้อมูล ตัวเลขที่เป็น ภววสิัย (ob-

jektiv คอืตัง้อยู่บนฐานข้อเทจ็จรงิ) ยังไม่เคยมใีคร

ท�ามาก่อนเลย คอืจะบอกแหละว่า เป็นครัง้แรก

ที่ศกึษาครอบคลุมพื้นที่ทัง้หมด นั่นคอื 401 เมอืง 

และเขต (Kreise) ของเยอรมน ีการศกึษานี้เป็นเชงิ

ปริมาณ (quantitativ) ใช้ข้อมูล และตัวเลขสถิติ

ด้านต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้เป็นตัวชี้วัด เช่น สถิติ

อาชญากรรม ระเบยีนแพทย์ ข้อมลูจากสมาพนัธ์

วิชาการเยอรมัน สถิติจากส�านักแรงงาน และ

ส�านกัสภาพแวดล้อมแห่งสหพนัธ์ เป็นต้น ซึง่ก็คอื

เมืองไหนที่น่าอยู่บ้าง 
จะอยู่เมืองไหนดีในเยอรมนี

โดย หนูพัด ลูกพ่อเพิ่ม

Wo lebt es sich in Deutschland am besten? หรอื อยู่ที่ไหนดทีี่สุดใน
เยอรมนี เป็นชื่อสารคดีที่ ZDFzeit น�าออกอากาศเมื่อคืนวันที่ 22 
พฤษภาคม 2561 ซึ่งก็คอืผลการศกึษาในหัวข้อเดยีวกัน ที่ ZDF มอบ
หมายให้ Prognos เป็นผูส้�ารวจปัจจยั สภาพความเป็นอยูข่องเมอืงและ
เขตต่าง ๆ (Kreise) ทั้ง 401 แห่ง และเปรยีบเทยีบจัดล�าดับ “ความน่า
อยู่” มาดูกันค่ะว่า จัดอันดับอย่างไร อะไรที่เป็นเกณฑ์บ่งบอกว่า เมอืง

ไหนมคีุณภาพชวีติที่ด ีเมอืงไหนดนี้อย

ข้อเท็จจริงที่พบในทุก ๆ พื้นที่ ที่สามารถน�ามา

เปรยีบเทยีบกนัได้ ข้อมลูท�านองความรู้สกึ  ความ

คาดหวงั หรอืความคดิเหน็ เช่น จากการสอบถาม

ประชากร หรือการเสวนากลุ่มจะไม่น�ามาใช้ใน

การวเิคราะห์

ตัวชี้วัดทีใ่ช้ในการเปรยีบเทยีบมทีัง้หมด 53 ตวั 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื การงาน และการอยู่อาศัย 

(Arbeit & Wohnen) มตีัวชี้วัด 16 ตัว เช่น ราคาซื้อ

ขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้โดยประมาณ โดย

เฉลี่ย ค่ามัธยฐาน (Median) ของความแตกต่าง

ด้านรายได้ระหว่างชายและหญงิ เป็นต้น กลุ่มที่

สอง คอื สขุภาพ และความปลอดภยั (Gesundheit 

& Sicherheit) มีตัวชี้วัด 17 ตัว เช่น อัตราการ

ลักขโมย โจรกรรมย่องเบาบ้านต่อประชากร 

10,000 คน คณุภาพอากาศ ระยะทางถงึโรงพยาบาลที่

ใกล้ทีส่ดุ และกลุ่มทีส่าม คอื การใช้เวลาว่าง และ

ธรรมชาต ิ(Freizeit & Natur) กลุ่มนี้มตีัวชี้วัดมาก

หน่อยคือ 20 ตัว เช่น จ�านวนบาร์ ภัตตาคาร 

จ�านวนช่ัวโมงที่มแีดดนบัตัง้แต่กลางปี 1981 ถงึ 2010 
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ในการศึกษาเปรียบเทียบ จะให้คะแนนตั้งแต่ 

1-10 คะแนนต่อตวัชี้วัดเหล่านี้ เมอืงไหน เขตไหน

ได้คะแนนของตัวชี้วดัแต่ละตวัเท่าไร ก็เอาคะแนน

มารวมกัน แล้วก็จัดอันดับ คะแนนสูงสุดที่จะได้

คอื 300 นั่นคอืแบ่งเป็นคะแนนตามกลุ่ม ๆ ละ 

100 คะแนน แต่การจะดูเพยีงล�าดับที่ได้ อาจให้

ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน คณะจัดท�าบอกว่า ต้องดูที่

คะแนนที่ได้ด้วย เพราะบางเมอืงมคีะแนนเท่ากนั 

ท�าให้ล�าดบัทีแ่ม้นจะดวู่าห่างกนัมาก แต่ในความ

จรงิแล้วอาจมคีะแนนห่างกนัแค่คะแนนเดยีวกไ็ด้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัตัวชี้วัด การให้คะแนน สามารถ

ดูได้ที่ deutschland-studie.zdf.de/about

อนัดบัหนึง่ หรอืทีไ่ด้คะแนนรวมสงูสดุคอื เมอืง 

München ย�า้ว่า เมอืงค่ะ ได้ 207 คะแนน (Land-

kreis München ก็มคี่ะ ได้อันดับที่ 6 200 คะแนน

พอดบิพอด)ี อันดับสอง Stadtkreis Heidelberg 

ได้ 205 คะแนน อันดับสาม Landkreis Starnberg 

ได้ 204 คะแนน อันดับสุดท้าย หรอือันดับที่ 401 

คอื Gelsenkirchen ได้ 109 หากดูอันดับจะเห็นว่า

แตกต่างกันมาก แต่ดูจากคะแนนก็ห่างกันเพียง

ไม่ถึงร้อยคะแนน คะแนนรวมนี่หมายถึงคะแนน

จากทัง้สามกลุ่มตวัชี้วดัรวมกนั แต่ว่า แต่ละกลุ่ม

ตวัชี้วดักจ็ะมอัีนดบัของกลุ่มอกี ซึง่กไ็ม่ได้หมายความ

ว่า อันดับหนึ่งของคะแนนรวมจะต้องได้อันดับ

หนึ่งของทุกกลุ่มตัวชี้วัด เมื่อดูอันดับของแต่ละ

กลุ่มตัวชี้วัดก็จะพบว่า ในกลุ่มการงาน และการ

อยู่อาศัย เมืองที่อยู่ในอันดับหนึ่งคือ Erlan-

gern-Höchstadt ตามด้วย Dachhaus และ 

Stormarn ในกลุ่มสุขภาพ และความปลอดภัย 

ได้แก่ Bad Tölz-Wolfratshausen ตามด้วย Gar-

misch-Partenkirchen และ Ravensburg ในกลุ่ม

การใช้เวลาว่าง และธรรมชาต ิอันดับหนึ่งได้แก่

เมอืง Potsdam ตามด้วย Weimar และ Vorpom-

mern-Rügen ก็อาจกล่าวได้ว่า เมอืงแต่ละเมอืง

ก็อาจจะมขี้อได้เปรยีบ หรอืข้อดเีด่นในด้านหนึ่ง 

แต่อาจด้อยในอกีด้านหนึ่งนั่นเอง

ผลของการศึกษาหลัก ๆ ที่ผู้ศึกษาสรุปไว้น่า

สนใจที่เดยีว โดยเฉพาะข้อแรก ที่อาจจะเรยีกว่า 

บ่งบอกคณุภาพชวีติในเยอรมนไีด้ดกีค็อื คณุภาพ

ชีวิตในพื้นที่ต่าง ๆ ของเยอรมนีดูเหมือนจะใกล้

เคยีงกนั คณุภาพชวีติในเมอืง กไ็ม่ได้แตกต่างจาก

คุณภาพชีวิตในภูมิภาค (ländliche Region) สัก

เท่าใด เพราะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใกล้เคียงกันคือ 

167 คะแนนส�าหรบัคุณภาพชวีติในเมอืง และ 166  

คะแนนส�าหรับคุณภาพชวีติในภูมภิาค และแม้น

วา่แต่ละพื้นทีจ่ะมคีวามแตกต่างทีว่ดัได้ใหเ้ห็นอยู่ 

แต่ก็ไม่มทีี่ใดในเยอรมนทีี่จะเรียกว่าเป็น “นรก” 

หรือที่ไหนที่เป็น “สวรรค์” อย่างชัดเจน เพราะ

เมอืงทีไ่ด้อันดบัเยีย่มสดุคอื München กไ็ด้คะแนน

เพยีง 207 จากคะแนนเตม็ 300 แถมในเมอืงนี้

อตัราค่าเช่าบ้าน รวมทัง้อสงัหารมิทรพัย์ต่าง ๆ ก็

แพงลิว่ จ�านวนโรงเรยีนอนบุาลกไ็ม่พอเพยีง แถม

อากาศยงัไม่ดอีกีด้วย ส่วน Gelsenkirchen ทีอ่ยู่

อนัดบัสดุท้ายนัน้ยังมคีะแนนถงึ 109 คะแนน แถม

ยงัมหีลายสิง่อย่างทีม่อบให้ประชาชนเช่น กจิกรรม

ด้านวัฒนธรรม และที่อยู่อาศัยที่ทุกคนจ่ายได้ 

https://deutschland-studie.zdf.de/about
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ทีน่่าสนใจก็คอื ความแตกต่างระหวา่งเยอรมนี

ตอนเหนอืกบัเยอรมนตีอนใต้ ซึง่เมือ่ดจูากอนัดับ

ของคะแนนแล้วจะพบว่า เมืองและเขตที่อยู่ใน

อันดับต้น ๆ หรอื Top 10 นัน้จะเป็นเมอืงในรัฐ

ทางใต้คอื Bayern และ Baden-Würtemberg เสยี 

9 แห่ง และ Top 10 ของอันดับท้าย ๆ จะอยู่ใน

ตอนเหนอืของประเทศนั่นคอื Nordrhein-West-

falen (NRW) 8 เมอืง Bremen และ Niedersachsen 

อย่างละหนึ่ง ที่น่าสนใจก็คือ เมืองที่ติดอันดับ

ท้าย ๆ ใน NRW เป็นเมอืงที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นเขต

อุตสาหกรรมที่ส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็น Dortmund 

Duisburg หรือ Oberhausen ซึ่งล้วนอยู่ในเขต

อตุสาหกรรมเก่าแก่ทีส่�าคญัทีเ่รยีกว่า Ruhrgebiet 

โดยเฉพาะ Ruhrpott ลบล้างความเชื่อเก่า ๆ ที่

บอกว่า สภาพชวีติในฝั่งตะวันออก (หรอืรัฐใหม่) 

นั้นแย่กว่าฝั่งตะวันตก หรือชี้ให้เห็นว่า ช่องว่าง

ระหว่างสภาพชีวิตในเยอรมนีตะวันออกและตก

ไม่ได้แตกต่างกันอีกต่อไป และ พื้นที่ที่ก�าลังมี

ปัญหาคือ Ruhrgebiet ด้วยอุตสาหกรรมที่เคย

รุง่เรอืงกลบัถดถอยลง บ่อยครัง้มกีารเปรยีบเปรย

ว่า ถนนหนทางในบางย่านของ Ruhrgebiet ย�า่แย่

กว่าเยอรมนตีะวันออกก่อนก�าแพงเบอร์ลนิพงัซะ

อกี จรงิหรอืไม่ต้องถามคนที่อยู่ใน NRW 

แน่นอนว่า เมือ่ดชูือ่เมอืงหรอืเขตทีอ่ยู่ในล�าดบั

ต้น ๆ  รวมทัง้เมื่อลองเข้าไปดูเมอืงหลาย ๆ  เมอืง

ทีห่ลายคนอาจคดิว่านา่อยู่แล้ว อาจพบว่า อนัดบั

ที่ได้ไม่ได้ตรงกับความคิดเลยก็เป็นได้ ที่เป็นดัง

นัน้ก็เพราะว่า ผลการให้ค่า ให้คะแนน และการ

ค�านวนของการศกึษานี้มนัออกมาเป็นเช่นนัน้ และ

ทีเ่ป็นดงันัน้กข็ึ้นอยู่กบัตวัชี้วดัทีผู่ศ้กึษาเลอืก รวม

ถงึการให้ค่า (Wert) กับตัวชี้วัดต่าง ๆ ไม่ใช่ตาม

หลักเกณฑ์ของเรา ข้อวิพากษ์ถกเถียงก็ย่อมมี

ตามมาเสมอว่า ท�าไมเลอืกตัวนี้ ตัวอื่นแสดงค่า

ได้ดีกว่าไหม ข้อจ�ากัดหนึ่งของการศึกษานี้ก็คือ 

การเลอืกดัชนี้ (Indikatoren) นัน้จะต้องใช้ตัวชี้วัด

ที่มขี้อมูลสถติอิยู่ในทุก ๆ เมอืง และทุก ๆ เขต 

อาจเป็นได้ว่า ตวัชี้วดัทีเ่หน็ว่าน่าจะใช้วดัได้ดกีว่า 

อาจจะเป็นตัวฯที่ไม่มสีถติใินทุกเมอืงก็เป็นได้

อย่างไรก็แล้วแต่ผลการศึกษานี้ก็สามารถให้

ภาพกว้าง ๆ  เกี่ยวกับคุณภาพชวีติของเมอืง และ

เขตทัง้หมด นั่นก็คอืประเทศเยอรมนทีัง้หมด ซึ่ง

ไม่ว่า เราจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจนกัทีเ่มอืงทีเ่ราอยู่ 

หรอืชื่นชอบได้คะแนนไม่ค่อยดเีท่าไร หรอือยู่ใน

อันดับที่เราไม่พอใจ แต่อย่างหนึ่งที่เรา ๆ ท่าน ๆ 

แน่ใจได้ก็คือ ความเลื่อมล�้าในด้านคุณภาพชีวิต

ของผู้คนในเยอรมนียังอยู่ในระดับที่ใช้ได้ ไม่ได้

ห่างกันรบิลับสุดกู่

ใครอยากรู้ว่าเมอืงที่อยู่อยู่ในอนัดบัไหนเข้าไป

ดไูด้ที ่deutschland-studie.zdf.de ข้อมลูทีใ่ช้เขยีน

ความเรยีงข้างต้นก็มาจากแหล่งนี้เช่นกัน

https://deutschland-studie.zdf.de/about
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การศกึษาสายอาชพี หรอือาชวีศกึษา

ในเยอรมน ีเป็นการถ่ายทอดความรู้ทัง้

ทางทฤษฎ ีและปฏบิัตเิพื่อให้ผู้ที่ศกึษา

มคีวามช�านาญสามารถประกอบอาชพี

ได้ การศึกษาสายอาชีพในเยอรมนีนี้ 

จะเป็นระบบที่เรยีกว่า Duales System 

หรือ ระบบควบคู่ นั่นคือ มีการเรียน

การสอนในสองสถานที่ เป็นการศกึษา

ทีค่วบกนัไประหว่างการเรยีนภาคทฤษฎี

ในโรงเรยีนอาชวีศกึษา (Berufsschule) 

และฝึกหรือลงมือปฏิบัติจริงในสถาน

ประกอบการ (Betrieb) โดยจะเรยีนวชิา

สามัญและทฤษฎีพื้นฐานในโรงเรียน

อาชวีศกึษา เป็นเวลา 9-12 ชัว่โมง หรอื

สปัดาห์ละ 1-2 วนั และฝึก/ลงมอืปฏบิตัิ

งานจริงในสถานประกอบการสัปดาห์

ละ 3-4 วัน แล้วแต่กฎระเบยีบของรัฐ

นั้น ๆ และสาขาอาชีพที่เรียน รวมทั้ง

ชัน้ปีทีศ่กึษา การเรยีนภาคทฤษฎบีางครัง้อาจจะเป็นลกัษณะ

ที่เรยีกว่า Blockunterricht คอื เรยีนเป็นช่วงยาว ๆ ตดิกัน 

เช่น เรยีนวชิาสามัญ และภาคทฤษฎใีนโรงเรยีนอาชวีศกึษา

ตดิต่อกันเป็นระยะเวลา 5-8 สัปดาห์ แล้วจงึไปปฏบิัตงิาน

ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาเท่า ๆ กัน

การเรียนสายชีพในเยอรมนี
เนื่องจากหัวข้อนิตยสารดีฉบับนี้ให้ไว้ว่า D-Bildung คอลัมน์การศึกษาฉบับนี้ก็
เลยขอน�าเสนอเรื่องการศึกษาสายอาชีพในเยอรมนี โดยน�าบางส่วนมาจาก
บทความที่ อัญชัญ เฮยีร์ลิ่ง เคยเขยีนไว้ในนติยสารดฉีบับที่ 6/2011 มาเพิ่มเตมิ
ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนอาชีวศึกษาที่นอกจากจะมีภาระหน้าที่ในการ

ให้ความรู้ด้านอาชพีแล้ว ยังท�าหน้าที่คล้ายโรงเรยีนมัธยมสายสามัญอกีด้วย 

นกัเรยีนทีเ่ข้าเรยีนสายอาชพีนี้ เรยีก

ว่า “Azubi“ ย่อมาจาก Auszubildener/

Auszubildene แปลว่า ผู้ที่ก�าลังศกึษา

สายอาชีพ เมื่อก่อนเรียกว่า Lehrling 

เนือ่งจากตัวศพัทท์ีฟั่งดอูอกจะเป็นทาง

ลบ ปัจจุบันจงึใช้ Azubi แทน

การที่จะเข้าเรยีนสายนี้ ผู้ที่สนใจจะ

เรยีนจะต้องหาสถานประกอบการทีจ่ะ

รับเข้าไปเป็น Azubi ที่เรียกกันว่า หา 

Lehrstelle ก็คือหาสถานประกอบการ

ที่จะเป็นผู้สอนภาคปฏบิัต ิหน่วยงานที่

สามารถช่วยเหลือด้านนี้ได้ดีก็คือ 

ส�านกังานแรงงาน (Bundesagentur für 

Arbeit) ซึง่จะมบีรกิารให้ค�าปรกึษาดา้น

อาชพี (Berufberatung) เข้าไปดทูี ่https://

www.arbeitsagentur.de/bildung/be-

rufsberatung เมือ่หาสถานประกอบการ

ได้แล้ว ก็ยื่นใบสมัครไป หากสถาน

ประกอบการตอบรับ ผู้เข้าเรียน (ช่างฝึกหัด) จะต้องท�า

สญัญา (Ausbildungsvertrag) กบัสถานประกอบการ (นายจ้าง)

และ นายจ้างจะส่งสญัญาไปให้หอการค้าและอตุสาหกรรม 

(Industrie- und Handelkammer) ประจ�าเมืองนั้น เพื่อลง

ทะเบยีนไว้

„Azubi“ 
แปลว่า ผู้ที่
ก�าลงัศกึษา
สายอาชีพ

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung
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สิ่งที่ต้องระบุในสัญญาได้แก่

1. ลักษณะและจุดมุ่งหมายของงานที่

จะฝึก

2. วันเริ่มต้น และสิ้นสุดการฝึก

3. เวลาฝึก(วันท�างาน)ในแต่ละวัน

4. วันพักผ่อน (Urlaub)

5. ระยะเวลาทดลองงาน (ฝึกภาคปฏบิตั)ิ 

6. การฝึกภายนอกโรงเรยีน(ถ้าม)ี เช่น 

ศูนย์ฝึกอาชพีพเิศษเฉพาะสาขา

7. อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ของช่าง

ฝึกหัด

8. เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ท�าให้สัญญาสิ้นสุด

9. การคุ้มครองการประกันอุบัติภัย / 

เหตุที่อาจจะเกดิกับช่างฝึกหัด

10. สถานประกอบการต้องยินยอมให้

ผู้เรียน (Azubi) ไปเรียนวิชาสามัญ

และภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขา

อาชพี ในโรงเรยีนอาชวีศกึษาสัปดาห์

ละ 1-2 วัน หรอืตามที่ตกลงกับโรงเรยีนอาชวีศกึษา

11. สถานประกอบการจะต้องจดัการฝึกอบรมผู้เข้าเรยีน ให้

มคีวามรู ้และความสามารถตามมาตรฐาน เพือ่เข้าทดสอบ

สมรรถนะจากหอการค้าและอุตสาหกรรม

12. นักเรยีนจะต้องตัง้ใจเรยีน/ฝึกปฏบิัต ิตามแผนการเรยีน

ที่ครูผู้ฝึกจัดท�าร่วมกับโรงเรียนอาชีวศึกษา อีกทั้งยัง

ก�าหนดข้อห้ามท�าสัญญาที่มีผลในทางลบต่อช่างฝึกหัด 

เช่น ห้ามสถานประกอบการเรียกร้อง

ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึ้นจากการฝึกงานจาก

ช่างฝึกหัด ห้ามลงโทษช่างฝึกหัด หาก

ท�าผดิสญัญา แต่ทัง้นี้ช่างฝึกหดัสามารถ

ฟ้องร้องสถานประกอบการได้หาก

จัดการฝึกไม่ได้ เป็นต้น

เนื่องจากการเรียนสายอาชีพใน

เยอรมนนีี้ ส่วนหนึ่งจะเป็นการฝึกและ

ลงมอืปฏบิัติจริงในสถานประกอบการ 

ผู้เรียนจึงได้รับค่าตอบแทน เริ่มต้น

ระหว่าง 330 – 760 ยูโร และระหว่าง 

440 – 900 ยูโรในปีสุดท้าย ทั้งนี้ค่า

ตอบแทนจะมากน้อยเท่าไร ก็แล้วแต่

ว่าเรยีนสาขาอาชพีใด และอยู่ในรฐัไหน 

เช่น อาชีพเกี่ยวกับยานยนต์ในรัฐ 

Nordrhein-Westfalen เริ่มต้นที่ 453 

ยโูร แต่ทีเ่กีย่วกบัโลหะจะอยู่ที ่700 ยูโร 

(de.wikipedia.org/wiki/Berufsausbildung)

โรงเรยีนอาชวีะในเยอรมนนีัน้นอกจากจะสอนภาคทฤษฎี

เกี่ยวกับการช่างแล้ว ยังท�าหน้าที่คล้ายกับโรงเรียนมัธยม

ปลาย ที่ท�าให้ผู้ที่เรียนสามารถสอบเอาวิทยฐานะเพื่อเข้า

ศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษา โรงเรยีนอาชวีะเหล่านี้ได้แก่

1. วทิยาลัยอาชวีศกึษา ที่เรยีกว่า Berufskolleg ซึ่งในบางรัฐ

จะเป็นโรงเรยีนอาชวีะเฉพาะด้าน นกัเรยีนทีเ่ขา้ศกึษาสาย

อาชีพ จะเรียนภาควิชาการที่นี่ ในบางรัฐจะมีการผสม

„การเรียน
สายอาชีพ
ผู้เรียนจะ
ได้รับค่า
ตอบแทน“

https://de.wikipedia.org/wiki/Berufsausbildung
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- การศึกษา -

ผสานหลกัสตูรการเรยีนของโรงเรยีน

มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน

สามารถที่จะสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ 

Fachhochschulreife หรอื Fachabitur 

ได้ ซึ่งจะเป็นวุฒิที่สามารถน�าไปใช้

เพื่อศึกษาต่อใน Fachhochschule 

หรอือาจเรยีกว่า มหาวทิยาลยัประยกุต์

ศาสตร์ แต่ในบางรฐั เช่น Bad Würt-

temberg จะเป็นโรงเรยีนอาชวีศกึษา

ทีส่อนเตม็เวลา นกัเรยีนทีจ่ะเข้าเรยีน

ได้ต้องจบ Realschule หรือจบการ

ศกึษาสายอาชพี (berufliche Ausbil-

dung) ใช้เวลาเรียนหนึ่งปี จะได้

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน

ป ล า ย ส� า ห รั บ ศึ ก ษ า ต ่ อ ใ น 

Fachhochschule

2. โรงเรยีนอาชวีศกึษาประเภท Facho-

berschule เป็นโรงเรยีนระดับมัธยม

ปลายอกีประเภทหนึ่งที่สอนชัน้ 11 และ 12 นักเรยีนที่จบ

ที่นี่ จะได้ประกาศนยีบัตรมัธยมศกึษาตอนปลาย ส�าหรับ

ศกึษาต่อใน Fachhochschule ที่เรยีกว่า Fachhochschul-

reife ใน Nordrhein-Westfalen และ Bayern จะมกีารสอน

ชัน้ที่ 13 ด้วย นักเรยีนที่จบชัน้ 13 จะได้ Abitur สามารถ

เข้าเรยีนต่อในมหาวทิยาลัยทกุแห่ง นักเรยีนทีจ่ะเข้าเรยีน

ใน Fachoberschule นี้จะต้องจบ Realschule (Mittlere reife) 

3. โรงเรียน Berufsoberschule เป็น

โรงเรียนอาชีวะอีกรูปแบบหนึ่งที่จะมี

อยูใ่นบางรัฐ เป็นโรงเรยีนส�าหรับนักเรยีน

ทีเ่รยีนจบโรงเรยีนระดบักลาง (mittlere  

Reife) และจบการศึกษาสายอาชีพ 

(abgeschlossenen Berufsausbildung) 

มาศกึษาต่อเพือ่ให้จบระดับมธัยมศกึษา

ตอนปลายเพื่อศกึษาต่อ มหาวทิยาลัย

ประยุกต์ศาสตร์ Fachhochschulreife 

หรอืในบางรัฐเช่น Bayern หากในขณะ

เรยีนเรยีนภาษาต่างประเทศสองภาษา

ก็สามารถจะสอบวุฒิ Abitur ได้ และ

เข้าเรยีนในมหาวทิยาลัยได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่:

www.ausbildung.de

www.bamf.de/DE/Willkommen/Bildung/Berufsausbildung

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung

„Azubi“ 
แปลว่า ผู้ที่
ก�าลงัศกึษา
สายอาชีพ
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