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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี
เผลอเดีย๋ วเดียวก็เข้าเดือนกันยายนแล้ว และนัน่ ก็หมาย
ถึงก�ำหนดออนไลน์ของนิตยสารดีฉบับที่ 25/2018 นับเป็น
ฉบับที่ 6 นับแต่กลับมาผลิตใหม่ในรูปแบบออนไลน์ และก็
ครบรอบหนึง่ ปีของการกลับมาของนิตยสารดีดว้ ย เราไม่ได้
ฉลองวันครบรอบอะไร เพราะบก.ก็เพิง่ ตระหนักเรือ่ งนีต้ อน
ทีเ่ ขียนบทบก.บอกกล่าวนีแ่ หละ ค่ะเป็นอันว่าแล้วเราก็มา
พบกันอีกในฉบับนีน้ ะคะ
อากาศร้อนอบอ้าวค่อย ๆ หายไป พร้อม ๆ กับลมทีเ่ ริม่
แรงขึน้ เป็นสัญญาณว่า ฤดูใบไม้รว่ งก�ำลังจะมา ใครทีอ่ ยู่
ใกล้ภเู ขา ใกล้ปา่ ก็อย่าลืมหาเวลาไปเดินเล่นชมใบไม้ทกี่ ำ� ลัง
จะกลายเป็นสีเหลือง และน�ำ้ ตาล อาจจะแดงน้อยกว่าญีป่ นุ่
แต่กส็ วยไม่แพ้กนั เรือ่ งใบไม้เปลีย่ นสีในเยอรมนี หรือยุโรป
นี่ ดูเหมือนไม่คอ่ ยฮ็อตฮิตเหมือนในญีป่ นุ่ บก.เองก็มาค้น
พบเมือ่ สักสิบปีทผี่ า่ นมา หลังจากไปดูใบไม้เปลีย่ นสีทญ
ี่ ปี่ นุ่
วันหนึง่ มีคนพาขับรถอ้อมเขาเพือ่ มาส่งบ้าน โอโห เขาทัง้ ลูก
มีสเี หลืองแซมน�ำ้ ตาล ผสมเขียวมีแดงนิด ๆ ให้อกี บรรยากาศ
นึงทีส่ วยสงบไม่แพ้ญปี่ นุ่ จากวันนัน้ ถึงวันนีบ้ ก.ก็มองดูภเู ขา
และป่าหลังบ้านทุกครัง้ เมือ่ เดินเข้าบ้าน ดูสขี องป่าทีเ่ ปลีย่ น
ไปตามกาลเวลา
ฉบับนีเ้ ราให้ชอื่ ว่า D- Ausbildung ก็คาบเกีย่ วกับการ
ศึกษา แต่เป็นการเรียนสาขาอาชีพ การเรียนสายอาชีพใน
เยอรมนีมหี ลากหลาย บางอาชีพเราอาจจะไม่คดิ ว่าต้อง
เรียนกันเป็นเรือ่ งเป็นราว ทัง้ นีก้ เ็ พราะเราเคยชินกับการงาน
อาชีพในไทยทีบ่ างอย่างเพียงอบรมเล็กน้อยก็ประกอบอาชีพ
ได้แล้ว แต่ในเยอรมนีไม่ได้คะ่ อาชีพหนึง่ ทีว่ า่ ก็คอื พนักงาน
ขับรถโดยสาร หรือพขร.บ้านเรา(ไทย) และทีน่ า่ สนใจก็คอื
มีหญิงไทยเข้าเรียนสาขาอาชีพนี้ และจบการศึกษาท�ำงาน
เป็นพขร.อย่างเต็มภาคภูมิ ใครทีอ่ ยูแ่ ถว München อาจคง
เคยนัง่ รถประจ�ำทางทีม่ พี ขร.ยิม้ สยามขับก็เป็นได้ สนใจว่า
เธอเป็นใคร ขับรถอยูเ่ ส้นทางไหน เข้าไปอ่านกันเลยค่ะ และ
หากนัง่ รถทีเ่ ธอขับก็อย่าลืมทักทายกันนะคะ
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บก. บอกกล่าว
ว่าด้วยเรือ่ งการงานอาชีพต่อ ปัญหาหนึง่ ของคนต่างชาติ
ทีเ่ ข้ามาอยูเ่ ยอรมนี หรือสวิตเซอร์แลนด์กค็ อื การหางานที่
ตรงกับวุฒกิ ารศึกษาทีจ่ บมาจากไทย เพราะระบบการศึกษา
ทีต่ า่ งกัน บ่อยครัง้ ไม่สามารถน�ำวุฒกิ ารศึกษาจากไทยมา
ใช้ในการสมัครงาน หรือทางการเยอรมันไม่ยอมรับ ท�ำให้
ต้องน�ำวุฒกิ ารศึกษาจากไทยมาเทียบเพือ่ ให้ทางการทีน่ ี่
ยอมรับเสียก่อนว่า เปรียบเทียบได้ระดับไหน แถมว่า หาก
จะท�ำงานสายทีเ่ รียบจบมาอาจต้องเข้ารับการอบรม หรือ
เรียนเพิม่ เติมหรืไม่อย่างไร และนีก่ เ็ ป็นสาเหตุอย่างหนึง่ ที่
ท�ำให้หลายคนหันมาท�ำงานทีใ่ ช้วฒ
ุ ทิ นี่ อ้ ยกว่าทีจ่ บมา หลาย
คนอาจรูส้ กึ „เสียศูนย์“ หรือ „เสีย self“ มาอ่านกันค่ะว่า
ประสบการ์ณของพยาบาลปริญญาทีเ่ คยท�ำงานในแผนกผู้
ป่วยฉุกเฉิน แล้วมาท�ำงานดูแลคนชรา ทีเ่ หมือนลด „เกรด“
ด้านอาชีพเป็นอย่างไร มาค้นพบว่า เธอแฮ็ปปีก้ บั งานทีเ่ ลือก
แล้วได้เช่นกัน
ก็ดว้ ยว่าฉบับนีเ้ ป็เรือ่ งของ Ausbildung นิตยสารดีกเ็ ลย
น�ำเรือ่ ง การเรียนสายอาชีพทัง้ ในเยอรมนี และสวิตเซอร์
แลนด์ มาน�ำเสนอไว้ เป็นข้อมูลส�ำหรับผูท้ สี่ นใจเพือ่ ท�ำความ
เข้าใจระบบนีก้ นั ค่ะ คอลัมน์กฎหมายเยอรมันเลยเป็นข้อมูล
เกีย่ วกับระบบการเรียนสายอาชีพ แต่สำ� หรับกฎหมายสวิส
เรายังน�ำเสนอประเด็นกฎหมายครอบครัวต่อไปค่ะ
ดิฉนั ก็หวังเช่นฉบับก่อน และก่อน และก่อนว่า นิตยสาร
ดี จะสามารถน�ำสิง่ ดี ๆ มาให้ผอู้ า่ นเช่นเคย และแน่นอนค่ะ
หากท่านมีคำ� แนะน�ำใด ๆ อย่ามัวรีรอเขียนมาหาบก.และ
คณะท�ำงานได้เลยนะคะ
ท้ายสุด ใครทีม่ เี วลา ก็อย่าลืมไปเดินดูตน้ ไม้เปลีย่ นสีกนั
นะคะ หากอยูไ่ กลป่าก็ดใู นสวนบ้านตัวเองก็ได้ หากบ้านไม่มี
สวนก็ดสู วนบ้านเพือ่ นบ้าน หากเพือ่ นบ้านก็ไม่มสี วนอีกก็ดู
ต้นไม้ทพ่ี บเจอนัน่ แหละค่ะ จะต้นไหนก็ตามทีเ่ ห็นสมควร
ทุกขัน้ ตอนของธรรมชาติมสี สี รรเสมอ
พัทยา เรือนแก้ว
กันยายน 2561
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- สุขภาพ -

จริงหรือปวดเข่าเพราะข้อเสื่อม

โดย พษมลวรรณ

แม้วา่ ปัจจุบนั เทคโนโลยีทที่ นั สมัยจะช่วยให้ชวี ติ สะดวกสบายขึน้ ก็จริงแต่ในขณะ
เดียวกันความสบายนีเ้ องก็ทำ� ให้กล้ามเนือ้ ไม่ได้เคลือ่ นไหวมากเท่าทีค่ วร และเมือ่
กล้ามเนือ้ และหลอดเลือดหดตัวก็มอี าการปวดเมือ่ ยหรือปวดเข่าเมือ่ ต้องเดินไกล
สมัยก่อนคนที่มอี าการปวดเข่าส่วนใหญ่เป็นผู้สงู อายุ แต่
ปัจจุบันพบว่าคนอายุยังไม่มากก็มีปัญหาปวดเข่าเช่นกัน
ปัญหานี้ นพ. กรกฏ พานิช ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์และ
เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการปวด
เข่าของคนยุคไฮเทคฯ ดังนี้ค่ะ
• ความสบายท�ำให้กล้ามเนื้อและหลอดเลือดเสื่อม
ปัจจุบนั มีเครื่องอ�ำนวยความสะดวกมากมายจนบางครัง้
เราแทบไม่ต้องเดิน ในขณะทีส่ มัยก่อนเราต้องเดินท�ำโน่นท�ำ
นี่ สมัยนีค้ วามสบายอยู่ทปี่ ลายนิว้ สัมผัส เช่น ใช้โทรศัพท์มอื
ถือซื้อของออนไลน์ โอนเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ฯลฯ หรือ
การทีเ่ รามักนัง่ ท�ำงานอยูก่ บั ทีอ่ ย่างเช่นท�ำงานหน้าคอมพิวเตอร์
พฤติกรรมเหล่านี้ท�ำให้เราใช้กล้ามเนื้อน้อยลง นานวันเข้า
กล้ามเนือ้ ของเราก็จะอ่อนแอ ลีบเล็ก และเสือ่ มลงตามล�ำดับ
ดังค�ำกล่าวทีว่ ่า “ความสบายท�ำให้เสือ่ ม” เพราะความสบาย
ท�ำให้เราอยู่นิ่ง ๆ กล้ามเนื้อและเส้นเลือดเสื่อมลงจนเกิด
อาการปวดได้ง่ายเมื่อต้องใช้งาน
• การอยู่ในท่าเดียวนาน ๆ
การทีค่ นเราอยู่ในท่าเดียวนาน ๆ จะท�ำให้หลอดเลือดพับ
กล้ามเนือ้ หดตัว หรือการนัง่ นาน ๆ ก็ทำ� ให้กล้ามเนือ้ หดเกร็ง
แล้วไปบีบหลอดเลือด หลอดเลือดจะหดตัวแล้วลีบเล็กลง
เมื่อถึงคราวที่ต้องเดินชอปปิ้งไกล ๆ หรือออกก�ำลังกาย
นาน ๆ มักจะเกิดอาการเมื่อยล้าได้ง่ายคล้ายกับการที่เรา
ไม่ได้วอร์มอัพร่างกายตอนออกก�ำลังกาย
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• อาการปวดเข่าในวัย 70 ปีข้นึ ไป
คนสูงวัยจ�ำนวนมากทีป่ วดเข่านัน้ อาจมาจากการทีข่ ้อสึก
การออกก�ำลังกายสามารถช่วยลดอาการปวดเข่าได้ ระยะ
แรกอาจต้องออกก�ำลังกายในน�้ำก่อน เช่น ว่ายน�ำ้ เดินในน�ำ้
เมื่อเริ่มดีขึ้นก็สามารถออกก�ำลังกายบนบกได้
• คนแก่ปวดเข่าสมควรผ่าตัดหรือไม่
ก่อนพิจารณาการผ่าตัดนัน้ ขัน้ แรกแพทย์จะให้ลองพยายาม
รักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด เพราะบางจุดไม่ได้ปวดในเข่า แม้จะ
ผ่าตัดก็ไม่หายปวด และอาการปวดเข่าบางครั้งอาจไม่ได้
เกิดจากข้อเสื่อม แต่เกิดจากกล้ามเนื้อและเลือดไหลเวียน
ไม่ดี กล้ามเนื้อจึงตึง ถ้าแก้ไขด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
ไม่ให้ตงึ ก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีและอาจหายปวดได้ ข้อ
เตือนใจส�ำหรับผูท้ จี่ ะเลือกวิธผี า่ ตัดเข่าเพือ่ รักษาอาการปวด
ก็คอื การผ่าตัดเปลีย่ นหัวข้อเข่ามีความเสีย่ ง บางคนไม่ปฏิบตั ิ
ตัวตามค�ำแนะน�ำของแพทย์หลังผ่าตัดก็เดินไม่ได้ คุณภาพ
ชีวิตอาจแย่ลงกว่าเดิม
• การรับประทานยาแก้ปวดบ่อย ๆ จะมีผลข้างเคียง
หรือไม่
ผลข้างเคียงของยาแก้ปวดขึน้ อยู่กับว่ายาชนิดนัน้ รบกวน
ตับ ไต หัวใจ กระเพาะอาหาร มากน้อยอย่างไร หากอวัยวะ
ใดถูกรบกวนมากกว่า ผลก็จะเกิดทีอ่ วัยวะนัน้ ก่อน ทัง้ นีก้ าร
กินยาแก้ปวดเป็นการบรรเทาปลายเหตุ ถ้าไม่อยากเกิดผล
แทรกซ้อนจากการรับประทานยาควรหาต้นเหตุให้พบ แล้ว
ใช้ยาช่วยบรรเทาอาการปวดเวลาที่ปวดมากเท่านั้น

- กฏหมาย -

ความรูท
้ วั่ ไปเกีย
่ วกับกฎหมายครอบครัว ตอนที่ 5

“ตกพุ่มหม้าย (เนื้อหอม)
ทั้งที่มีและไม่มีเรือพ่วง”
โดย ศักดา บัวลอย

เมือ่ คนรักหรือคนใกล้ชดิ ของเราต้องมาตายจากไป ย่อมน�ำมาซึง่ ความโศกเศร้าอาลัย
ส�ำหรับทายาทแล้วยังมีหลายสิง่ ทีต่ ้องด�ำเนินการหลังจาการสูญเสียดังกล่าว โดยเฉพาะ
การแจ้งการเสียชีวิต ต้องติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส�ำนักงานทะเบียนราษฎร์
ส�ำนักงานประกันสังคม หรือยกเลิกสัญญากับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธนาคาร ไปรษณีย์
ทีท่ ำ� งาน ตลอดทัง้ บริษทั ประกันต่าง ๆ ทีผ่ ้ตู ายเคยมี ในฉบับนีผ้ มจะกล่าวถึง สองหัวข้อ
หลัก ที่ควรจะรู้ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต คือ
การด�ำเนินการแจ้งการตายและการจัดการพิธิศพ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ
การน�ำโกศบรรจุอัฐขิ องผู้ตายชาวไทยกลับสู่ประเทศไทย
สิทธิได้รบั เงินจากกองทุนสวัสดิการสังคมของคู่ชวี ติ ทีจ่ ากไปของทายาทและคู่สมรส/
คูช่ วี ติ จดทะเบียนเพศเดียวกัน ตลอดทัง้ คูช่ วี ติ ทีอ่ ยูก่ นิ กันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรส อันเป็นเหตุให้ต้อง “ตกเป็นพุ่มหม้าย (เนื้อหอม) ทั้งที่มีเรือพ่วงและไม่มี”
เมื่อคนใกล้ชดิ ตาย
ล�ำดับแรก เมื่อมีการตายเกิดขึ้นในบ้าน โดยเป็นการตายตามธรรมชาติ ให้โทรศัพท์
แจ้งหมอประจ�ำบ้าน (Hausarzt) หรือ เบอร์โทรหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (Notarzt) หมายเลข
144 แพทย์จะมาพิสจู น์ศพเพือ่ ออกหนังสือส�ำคัญการการเสียชีวติ (Todesbescheinigung)
ให้แก่ทายาท และในกรณีที่ผู้ตายเสียชีวิตในโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา หรือ เรือนจ�ำ
จะมีการออกใบแจ้งการเสียชีวิต (Todesanmeldung) ณ สถานที่ที่เสียชีวิต หนังสือ
ส�ำคัญดังกล่าวออกให้เพือ่ การเคลือ่ นย้ายศพ ไปยังสถานทีพ่ กั ศพ เพือ่ รอท�ำพิธศี พตาม
ความประสงค์ของทายาทต่อไป
หากการตายนัน้ มีสาเหตุจากอุบตั เิ หตุหรือฆาตกรรม จะต้องแจ้งเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจให้
มาสืบสวนหาสาเหตุของการตายดังกล่าว เบอร์โทรศัพท์ตำ� รวจสายด่วน (Polizeinotruf)
หมายเลข 117
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การแจ้งตาย
ผู้ตายจะมีภูมิล�ำเนาเดิมอยู่ที่ใดก็ตาม ทายาทล�ำดับใกล้
ชิดของผูต้ ายจะต้องแจ้งการตายต่อส�ำนักงานทะเบียนราษฏร์
ท้องถิน่ ณ เขต ทีผ่ ้ตู ายได้พำ� นักอยู่ก่อนเสียชีวติ ภายในระยะ
เวลา 2 วัน11 หลังจากการเสียชีวติ โดยจะต้องเตรียมเอกสาร
ดังต่อไปนี้ (หากมี)
หนังสือส�ำคัญการเสียชีวิต (Todesbescheinigung)
หรือ ใบแจ้งการเสียชีวิต (Todesanmeldung)
หนังสือส�ำคัญครอบครัว (Familienbüchlein)
บัตรประจ�ำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ของผู้แจ้ง (IDKarte/Pass)
บัตรประจ�ำตัวใบอนุญาตพ�ำนักประเภท บี หรือ ซี ในกรณี
ผู้แจ้งเป็นชาวต่างด้าว (Ausweis C / Ausweis B)
เมือ่ ได้รบั แจ้งการตายดังกล่าวแล้ว ส�ำนักทะเบียนราษฏร์
จะออกใบมรณบัตร (Todes- oder Sterbeurkunde) ให้แก่
ผู้แจ้ง ในกรณีที่ผู้ตายเป็นชาวต่างด้าวที่ไม่มีถ่นิ พ�ำนักอยู่ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น จะต้องแจ้งส�ำนักงานทะเบียน
ราษฎร์ในเขตท้องที่ของผู้เสียชีวิตเช่นกัน และในกรณีที่ชาว
สวิสเสียชีวติ ในต่างประเทศ ก็จะต้องแจ้งแก่หน่วยงานราชการ
ของสมาพันธรัฐสวิสในต่างประเทศให้รับทราบเช่นกัน
หากไม่มีการแจ้งการเสียชีวิตดังกล่าว ทายาทสามารถ
มอบหมายให้หน่วยงานราชการสวิส ในต่างประเทศด�ำเนิน
การแทนและส่งใบมรณบัตรกลับมายังอ�ำเภอ/เขตภูมลิ ำ� เนา
เดิมของผู้ตาย หากทายาทมีความประสงค์จะให้น�ำศพกลับ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวแทนหน่วยงานราชการของสมา
พันธรัฐสวิสในต่างประเทศ ก็สามารถจะด�ำเนินการเรื่อง
เอกสารทีจ่ ำ� เป็น ตลอดทัง้ จัดการน�ำศพกลับมาประกอบพิธี
ศพที่ภูมิล�ำเนาเดิมของผู้ตายได้เช่นเดียวกัน
1
ประมวลกฎหมาย ระเบียบการสำ�นักทะเบียนราษฎร Zivilstandsverordnung (ZStV) Art. 35 Zuständige Behörde, Form und Frist
der Meldung
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บุคคลสัญชาติไทยทีเ่ สียชีวติ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สามารถแจ้งขอใบมรบัตรไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงเบิร์น รายละเอียดดังนี้
การขอมรณบัตรไทย*
บุคคลสัญชาติไทยที่เสียชีวิต ญาติหรือบุคคลใกล้ชิด
สามารถแจ้งการเสียชีวติ เพื่อขอท�ำมรณบัตรไทยได้ที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ โดยเอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้
ส�ำเนาใบมรณบัตรจากทางการสวิสที่ได้รับการรับรอง
ประทับตราจากหน่วยงานรัฐของสวิส
ส�ำเนาใบแจ้งการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล
ส�ำเนาใบฌาปนกิจศพ
ส�ำเนาบัตรประชาชนไทย (ของผู้เสียชีวิตและผู้แจ้งการ
เสียชีวิต)
ส�ำเนาทะเบียนบ้านไทย (ของผู้เสียชีวติ และผู้แจ้งการเสีย
ชีวิต)
ส�ำเนาหนังสือเดินทางไทย (ของผู้เสียชีวิตและผู้แจ้งการ
เสียชีวิต)
ส�ำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า ของผู้เสียชิวิต
ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ท่หี มายเลขโทรศัพท์ 031
970 34 25
*ข้อมูลจากเว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
เบิร์น thaiembassy.ch/News_detail/112.html

„หากไม่มก
ี ารแจ้งการ
เสียชีวิตดังกล่าว ทายาท
สามารถมอบหมายให้หน่วย
งานราชการสวิส ในต่างประเทศ
ด� ำ เนิ น การแทนและส่ ง ใบ
มรณบั ต รกลั บ มายั ง เขต
ภูมลิ ำ� เนาเดิมของผูต
้ าย“
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กรณีญาติของผู้ตายหรือบุคคลใกล้ชิด ต้องการน�ำโกศ
บรรจุอฐั ขิ องผูต้ ายกลับไปประกอบพิธที างศาสนาทีป่ ระเทศไทย
จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการเดินทาง เพื่อไว้ส�ำแดง
หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
• ใบมรณบัตร Auszug aus dem Todesregister
• หนังสือรับรองจากสถานฌาปนกิจ พร้อมหมายเลขโกศ
ที่บรรจุอัฐิ
• Bestätigung von dem Krematorium mit Nummer
• ส�ำเนาใบรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล Todesbescheinigung หรือ ใบแจ้งการเสียชีวิตTodesanmeldung
• หนังสือเดินทาง / บัตรประจ�ำตัวของผู้ตาย
หากญาติหรือบุคคลใกล้ชิด ต้องการจะน�ำศพของผู้ตาย
ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศไทยสามารถติดต่อ
สอบถามขอใช้บริการได้จากบริษทั ฌาปนกิจ ภายในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ท่มี ีบริการดังกล่าวได้ (ดูลิงค์เว็บไซต์บริษัท
ฌาปนกิจ หัวข้อถัดไป)
การด�ำเนินการจัดพิธีศพ
การจัดการพิธศี พสามารถท�ำได้อย่างเร็วที่สุด 48 ชั่วโมง
หลังจากการเสียชีวติ และหลังจากมีการแจ้งไปยังหน่วยงาน
รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นแล้ว บางรัฐหรือบางอ�ำเภอท้อง
ถิน่ มีงบประมาณช่วยเหลือค่าใช้จา่ ยในการฌาปนกิจสงเคราะห์
ส�ำหรับผู้ยากไร้ ในกรณีที่ผู้ตายไม่มีทรัพย์มรดก หรือว่า
ทายาทไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการศพ
ดังกล่าวได้ ทัง้ นีต้ ้องเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
แต่ละรัฐ ซึ่งแต่ละรัฐนัน้ จะมีหน่วยงานรับผิดชอบ และมีชื่อ
เรียกไม่เหมือนกัน
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับรายละเอียด
ขั้นตอนและการด�ำเนินการได้ท่ี ส�ำนักงานทะเบียนราษฎร์2
2
ลิงค์เว็บไซต์ สืบค้นข้อมูล ทีอ
่ ยูข่ องสำ�นักงานทะเบียนราษฏร ในแต่ละรัฐ
https://www.e-service.admin.ch/competency-app/wicket/
bookmarkable/ch.glue.suis.competency.app.pages.HeimatortPage?0 (บันทึกวันที่ 19.08.2018)

หรือส�ำนักงานฌาปนกิจ (Zivilstands- oder Bestattungsamtes) ในท้องถิน่ ทีท่ ่านพ�ำนักอยู่ และเพือ่ ความสะดวกเกีย่ ว
กับการด�ำเนินการจัดการศพดังกล่าว ทายาทสามารถติดต่อ
ขอรับบริการจากส�ำนักงานฌาปนกิจของภาคเอกชน3
(Bestattungsunternehmen) ได้เช่นกัน โดยทางบริษทั ฌาปนกิจ
จะอ�ำนวยความสะดวกให้ทายาทของผูต้ ายเกีย่ วกับเรือ่ งการ
ติดต่อหน่วยงานราชการ และการด�ำเนินการต่าง ๆ ตลอด
ทัง้ การจัดพิธศี พ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยและการบริการตามข้อตกลง
ไม่ว่าจะด�ำเนินการเองหรือขอรับบริการจากบริษทั ฌาปนกิจ
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริการการด�ำเนินการจัดการศพ
ดังต่อไปนี้
• ก่อนอื่นจะดูว่ามีหนังสือหรือมีการแสดงเจตจ�ำนงของผู้
ตายเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศพของตนไว้หรือไม่ หากมี
ก็จะจัดการไปตามเจตจ�ำนงนัน้
• การเคลื่อนย้ายศพ จากสถานที่ตายไปยังที่เก็บศพ
• รูปแบบการด�ำเนินการจัดการศพ จะเป็นโดยการฝัง หรือ เผา
• สถานที่ วัน เวลา ในการท�ำพิธีศพ
• ลักษณะของหีบศพ หรือ โกศใส่อัฐิ
• รูปแบบของพิธกี รรมทางศาสนา
• ทายาทประสงค์จะลงประกาศแจ้งการตายในหนังสือพิมพ์
หรือไม่
• แจ้งข้อมูลแก่ทายาท เพื่อน เพื่อนบ้าน และนายจ้างของ
ผู้ตาย
หลังจากการจัดการพิธศี พผ่านไป ในส่วนของทายาทโดย
ธรรมก็จะมีเรื่องของการจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายตาม
มา และในส่วนเรือ่ งสิทธิในกองมรดก ท่านสามารถอ่านราย
ละเอียดเพิ่มเติมในนิตยสารดี 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)
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ส�ำหรับคู่สมรสหรือคู่ชีวิตที่จดทะเบียนเพศเดียวกันที่ยัง
• หากมีบุตรร่วมกันกับผู้ตาย และได้จดทะเบียนสมรส
มีชวี ติ อยู่นนั้ นอกเหนือจากประมวลกฎหมายแพ่ง บรรพว่า
กับผู้ตายมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี ก่อนหย่า
ด้วยเรื่องกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับมรดกแล้ว ในประเทศ
• หรือ ณ ตอนที่หย่ากับผู้ตาย ฝ่ายหญิงมีอายุ 45 ปี
สวิตเซอร์แลนด์ แต่ละรัฐจะมีกฏระเบียบและขั้นตอนการ
และได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ตายมาเป็นระยะเวลา
ด�ำเนินการแบ่งทรัพย์มรดก ตลอดทัง้ เรื่องของการเสียภาษี
อย่างน้อย 10 ปี
มรดกแตกต่างกัน โดยยึดหลักว่าผู้ตายมีถิ่นพ�ำนักแจ้งใน
• หรือ บุตรคนสุดท้องมีอายุครบ 18 ปี หลังจากที่ฝ่าย
ทะเบียนราษฎรเป็นครัง้ สุดท้ายที่ใด ท่านสามารถสอบถาม
หญิงมีอายุครบ 45 ปี
ข้อมูลจากหน่วยงานราชการทีร่ ับผิดชอบได้ในเขตท้องถิ่นที่
หากฝ่ายหญิงมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขดังกล่าว ก็
ท่านพ�ำนักอยู่ (เว็บไซค์ ลิงค์หน่วยงานราชการในแต่ละรัฐ จะมีสิทธิได้รับเงินแม่หม้ายนั้นจนบุตรคนสุดท้องอายุครบ
https://www.ch.ch/de/behordenadressen//)
18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น
เมื่อมีเหตุต้อง “ตกพุ่มหม้าย” ไม่ว่าจะเป็นแม่หม้ายหรือ
พ่อหม้าย นอกเหนือจากทรัพย์มรดกของผู้ตาย คู่สมรส หรือ
คู่ชีวิตเพศเดียวกัน และบุตรผู้เยาว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ยังมีสิทธิ
อันพึงได้รับเงินฝากสะสมเข้ากองทุนสวัสดิการสังคมของ
ผู้ตาย คือ “เงินบ�ำนาญ หรือ เงินบ�ำเหน็จ” ตามกฏหมาย
เงินดังกล่าวจะไม่ถกู น�ำไปค�ำนวณเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตาย
และทีส่ ำ� คัญท่านไม่ต้องแบ่งเงินนีก้ บั ทายาทโดยธรรมล�ำดับ
อื่น ๆ ส่วนจะได้มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนเงินฝาก
สะสมที่ผู้ตายฝากสะสมไว้ ตามลักษณะดังต่อไปนี้
กองทุนที่ 1 เงินฝากเข้ากองทุนประกันสวัสดิการประกัน
สังคมเมือ่ เกษียณอายุงาน และส�ำหรับผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลัง Altersund Hinterlassenenversicherung (ค�ำย่อ AHV) แยกเป็น
ลักษณะเงินบ�ำนาญให้กับผู้อยู่เบื้องหลัง ดังนี้
• สิทธิการขอรับเงินบ�ำนาญแม่หม้าย (Witwenrenten)
คู่สมรสหญิงที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการดัง
กล่าวตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• ในขณะที่เป็นแม่หม้าย มีบุตรร่วมกันกับผู้ตาย
• หรือ ณ ช่วงเวลาทีเ่ ป็นแม่หม้าย บุคคลผู้นนั้ มีอายุครบ
45 ปี และได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ตาย รวมระยะเวลา
อย่างน้อย 5 ปีข้นึ ไป
• ในกรณีทฝี่ ่ายหญิงได้หย่าร้างกับผู้ตายแล้ว ก็มสี ทิ ธิขอรับ
เงินแม่หม้ายได้เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
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• สิทธิการได้รบั เงินบ�ำนาญพ่อหม้าย (Witwerrenten)
ส�ำหรับคู่สมรสฝ่ายชาย ในฐานะพ่อหม้ายนั้น จะมีสิทธิ
ได้รบั เงินบ�ำนาญพ่อหม้าย เฉพาะในกรณีทมี่ บี ตุ รหรือมีบตุ ร
บุญธรรมร่วมกันกับผู้ตาย ทีย่ งั เป็นผูเ้ ยาว์อยู่ และจะได้จนถึง
บุตรมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น กรณีของคู่ชีวิตจด
ทะเบียนเพศเดียวกัน (eine Partnerin/ein Partner bei eingetragener Partnerschaft ) หากคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสีย
ชีวติ คู่ชวี ติ เพศเดียวกันทีย่ งั มีชวี ติ อยู่นนั้ มีสทิ ธิได้รบั บ�ำนาญ
นี้เช่นเดียวกันกับกรณีของพ่อหม้าย

- กฏหมาย -

• สิทธิขอรับเงินบ�ำนาญส�ำหรับลูกก�ำพร้า4 (Waisenrenten)
บุตรของผู้ตาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้ตาย มีสิทธิได้รับ
เงินบ�ำนาญลูกก�ำพร้าไปจนถึงอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรือ
มีสิทธิได้รับเงินไปจนกว่าจะจบการศึกษา แต่สูงสุดจนถึง
อายุครบ 25 ปีเท่านัน้

ส�ำนักงานกองทุนสวัสดิการเงินฝากสะสมส�ำหรับผู้ประกอบ
อาชีพของตน เพือ่ แจ้งสิทธิการรับเงินบ�ำนาญให้แก่อกี ฝ่ายใน
กรณีเสียชีวติ แต่ทงั้ นีก้ ต็ ้องเป็นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั เงิน
ฝากกองทุนดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วต้องมีการใช้ชีวิตคู่อยู่
ด้วยกันอย่างต�่ำ 5 ปีข้นึ ไปก่อนที่คู่ชีวิตจะเสียชีวิต (หนังสือ
แนะน�ำ “Paare ohne Trauschein – Was Sie beim Zusammenleben regeln müssen“, ผูเ้ ขียน Karin von Flüe, ส�ำนักพิมพ์
กองทุนที่ 2 สิทธิในการขอรับเงินฝากเข้ากองทุนเงิน Beobachter)
ฝากสะสมส�ำหรับผู้ประกอบอาชีพ (Berufliche Vorsorgen ค�ำย่อ BVG) ทีผ่ ้ตู ายได้ฝากไว้กบั กองทุนสวัสดิการ
หมายเหตุ
สังคมของบริษทั ทีท่ ำ� งาน คู่สมรสหรือคู่ชวี ติ จดทะเบียนเพศ • สิทธิการได้รบั เงินสวัสดิการเงินบ�ำนาญแม่หม้าย หรือเงิน
เดียวกันสามารถติดต่อขอรับเงินสวัสดิการดังกล่าวได้ เมื่อ
บ�ำนาญพ่อหม้ายทัง้ สองกองทุน (AHV และ BVG) จะสิ้น
มีคุณสมบัติดังนี้
สุดลงทันทีเมื่อฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายที่ยังมีชิวิตอยู่ จด
• เป็นคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ และมีบุตรร่วมกันกับผู้ตาย
ทะเบียนสมรสใหม่ หรือ จดทะเบียนคู่ชีวิตเพศเดียวกัน
• หรือ ณ ช่วงเวลาทีเ่ ป็นหม้าย บุคคลผู้นนั้ มีอายุครบ 45
ใหม่6 หรือ ผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวเสียชีวติ
ปี และได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนคู่ชวี ติ เพศ • สิทธิการได้รับเงินบ�ำนาญ ดังกล่าวจะเริ่มค�ำนวณตั้งแต่
เดียวกันกับผู้ตายรวมระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีข้นึ ไป
วันที่คู่สมรส / คู่ชวี ิตเพศเดียวกันเสียชีวิต
หากคู่สมรส หรือ คู่ชีวิตจดทะเบียนเพศเดียวกันที่ยังมี • การด�ำเนิการขอรับเงินบ�ำนาญแม่หม้าย หรือ เงินบ�ำนาญ
ชีวติ อยูม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบเงือ่ นไขในการขอรับสิทธิเงินบ�ำนาญ
พ่อหม้าย และ เงินบ�ำนาญส�ำหรับลูกก�ำพร้า สามารถ
จากกองทุน BVG ดังกล่าว ก็จะมีสทิ ธิได้รบั เป็น “เงินบ�ำเหน็จ” 6 ประมวลกฏหมาย แห่งสมาพันธ์รัฐสวิส เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสังคม
โดยการค�ำนวณยอดสิทธิการรับเงินบ�ำนาญของผู้ตายรวม สำ�หรับผู้ประกอบอาชีพ ผู้อยู่เบื้องหลัง และกรณีทุพลภาพ Bundesgesetdie berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenระยะเวลา 3 ปี เพื่อจ่ายเป็นเงินก้อนให้แก่คู่สมรส หรือคู่ züber
vorsorge BVG; Art. 22 Beginn und Ende des Anspruchs
5
ชีวิตจดทะเบียนเพศเดียวกัน ต่อไป
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นยังไม่มีกฏหมายรองรับ
ส�ำหรับคู่ชีวิตที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรส ( Konkubinatspartner) เพื่อผลประโยชน์ในเรื่องของ
สิทธิการรับเงินบ�ำนาญของคูช่ วี ติ ทีย่ งั มีชวี ติ อยูน่ นั้ ในระหว่าง
ที่อยู่ด้วยกันคู่ชีวิตจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
4
ประมวลกฏหมาย แห่งสมาพันธ์รัฐสวิส เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสังคม
สำ�หรับผู้ประกอบอาชีพ ผู้อยู่เบื้องหลัง และกรณีทุพลภาพ Bundesgesetz
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge
BVG; Art. 22 Beginn und Ende des Anspruchs
5
ประมวลกฏหมาย แห่งสมาพันธ์รัฐสวิส เกี่ยวกับเงินสวัสดิการสังคม
สำ�หรับผู้ประกอบอาชีพ ผู้อยู่เบื้องหลัง และกรณีทุพลภาพ Bundesgesetzüber die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge BVG; Art. 19 Überlebender Ehegatte

„เมื่อมีเหตุต้อง
“ตกพุ่มหม้าย” นอก
เหนือจากทรัพย์มรดกของ
ผูต
้ าย คูส
่ มรสหรือคูช่ วี ต
ิ เพศ
เดียวกัน และบุตรผู้เยาว์ที่ยัง
มีชีวิตอยู่ ยังมีสิทธิอันพึงได้
รับเงินฝากสะสมเข้ากองทุน
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของ
ผู้ตาย“
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- กฏหมาย -

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://form.ahv-iv.ch/orbeon/fr/
AHV-IV/318_371_v2/new หรือ ติดต่อข้อมูลได้ทสี่ ำ� นักงานประกันสวัสดิการ
สังคมในเขตท้องถิ่นที่พักอาศัยของท่าน เว็บไซต์ https://www.ahv-iv.ch/de/
Kontakte/Kantonale-Ausgleichskassen
• อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเงินสวัสดิการสังคมประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ได้ที่ https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen (ภาษาเยอรมัน ฝรั่ง
เศล อิตาลี่ อังฤษ)
การพลัดพรากจากกันนัน้ ย่อมไม่มผี ้ใู ดปรารถนาให้เกิดขึน้ โดยเฉพาะการต้อง
ลาจากบุคคลอันเป็นทีร่ กั หรือคู่ชวี ติ ทีอ่ ยู่กนิ กันมา แต่เมือ่ เกิดขึน้ อย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ เราคนไทยผู้อาศัยอยู่ต่างแดนก็ควรศึกษาข้อมูลไว้ จะได้ไม่รู้สกึ ท้อแท้หมด
หวังจนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความฉบับนี้คงจะได้
น�ำเสนอข้อมูลดี ๆ เป็นประโยชน์แก่ท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมด�ำเนินการต่าง ๆ และ รู้สทิ ธิต่าง ๆ อันพึงได้ของตน
บทความ 5 ตอนที่ผ่านมาเป็นการน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ต่าง
ๆ ของคู่สมรส คู่ชีวิตจดทะเบียนเพศเดียวกัน ตลอดทัง้ คู่ชีวิตที่อยู่กินกันฉันสามี
ภรรยาโดยไม่มที ะเบียน ฉบับหน้าผมจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้
ปกครองและเด็กว่าจะมีอะไรบ้าง โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเรือ่ ง “มีลกู มาก
จะยากจริงหรือ”
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- การศึกษา -

โดย Mausmoin

ใครก�ำลังชั่งใจว่า “จะเรียนภาษาเยอรมันดีไหมนะ” คิด • ฉันอยากเรียนต่อ อยากท�ำงานในเยอรมนี แต่ถูกปฏิเสธ
ว่า “ฉันน่าจะอยูใ่ นเยอรมนีได้ ภาษาเยอรมันไม่จำ� เป็นหรอก”
เพราะพูดเยอรมันไม่ได้
หรือมีค�ำถามว่า “จะสมัครเรียน สมัครงาน ต้องรู้ภาษา • ฉันอยากขับรถไปไหนได้เองในเยอรมนี แต่สอบใบขับขีไ่ ม่
เยอรมันไหมนะ” ลองตอบค�ำถามต่อไปนี้ดูก่อนว่า ก. ใช่ ข.
ได้ เพราะอ่านข้อสอบไม่รู้เรื่อง คุยกับครูไม่ได้
บางครั้ง หรือ ค. ไม่ใช่เลย แล้วมาดูค�ำตอบกัน
• ฉันอยากขอสัญชาติเยอรมัน แต่ตดิ ทีต่ ้องสอบเยอรมันให้
ได้ถึงระดับ B1 รู้ง้ี ฉันเรียนภาษาเยอรมันมาตัง้ นานแล้ว
• ฉันพูดภาษาอังกฤษได้ พูดอังกฤษกับแฟนได้ แต่กลับ
สื่อสารกับคนเยอรมันไม่รู้เรื่อง
ถ้าค�ำตอบคือ ใช่ หรือบางครั้ง เกิน 2 ข้อ ก็เป็นสัญญาณ
• ปกติฉันเป็นคนท�ำอะไรได้เอง แต่ฉันกลับประหม่า เมื่อ เตือนที่ส�ำคัญแล้วว่า ภาษาเยอรมันส�ำคัญกับการใช้ชวี ติ ใน
ต้องออกนอกบ้านไปท�ำอะไรคนเดียวในเยอรมนี
ประเทศเยอรมนีของเรามากแค่ไหน และควรอ่านบทความ
• เวลาไปซือ้ ของ แคชเชียร์บอกมาเท่าไร ฉันก็ไม่ร้หู รอก ยืน่ นีต้ ่อเพือ่ ปรับความคิด และเปลีย่ นชีวติ ในเยอรมนีให้มคี วาม
เงินให้เขาไป เดี๋ยวเขาก็ทอนให้เอง
สุขไปด้วยกัน
• เวลาไปทานข้าวกันเพือ่ นหรือญาติของสามี ฉันอึดอัดมาก
Mausmoin ขออาสาพาเพื่อน ๆ เปิดมุมมองว่า “ท�ำไมเรา
นั่งเงียบ ฟังก็ไม่รู้เรื่อง พูดก็ไม่ได้ ไม่อยากไปเลย
ต้องเรียนรู้ภาษาเยอรมัน เมื่อมาอยู่ในเยอรมนี” “ปัญหา
• ก่อนมีลกู แฟนก็พดู อังกฤษด้วย พอมีลกู แฟนก็พดู เยอรมัน อะไรที่อาจพบเจอ เมื่อไม่รู้ภาษาเยอรมัน” และ “รู้ภาษา
กับลูก เข้าใจกันแค่ 2 คน ฉันก็ได้แต่นั่งมองเงียบ ๆ งง ๆ เยอรมันแล้วดีกับตนเองอย่างไร”
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ท�ำไมเราต้องรู้ภาษาเยอรมัน?
หลายคนอาจคิดว่า “วัน ๆ ฉันไม่ต้องไปไหน คงไม่ต้องใช้
เยอรมัน” แต่พอมีลูก ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียน ต้องคุยกับครู
ผู้ปกครองคนอื่น กลับเข้าสังคมของลูกไม่ได้ เพราะสื่อสาร
เยอรมันไม่ได้ หรือหลายคนมักคิดไปว่า “ฉันมีแฟน/สามี และ
เพื่อน ๆ คอยแปลเยอรมันให้ได้” แต่หากไม่มใี ครช่วย ก็ท�ำ
อะไรด้วยตนเองไม่ได้เลย ภาษาเยอรมันกลายเป็นอุปสรรค
ในชีวิต และปิดกัน้ โอกาสและความสามารถของเราไป
ภาษาเยอรมันส�ำหรับคนไทย อาจดูเป็นเรื่องไกลตัว แค่
พูดภาษาอังกฤษได้ ก็นา่ จะเอาตัวรอดได้ แต่จากประสบการณ์
ของ Mausmoin และคนไทยหลายคน ความคิดข้างต้นอาจ
จะถูกเพียงแค่ส่วนหนึ่ง จริงอยู่ที่สมัยนี้คนเยอรมันรุ่นใหม่
พอพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง แต่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ ถ้าเป็นนัก
ท่องเที่ยว ใช้ภาษาอังกฤษในเยอรมนีก็พอจะเอาตัวรอดไป
ได้ แต่หากต้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะใน
เมืองเล็ก ๆ คนเยอรมันจะพูดแต่ภาษาเยอรมัน ป้ายค�ำสั่ง
ป้ายให้ข้อมูลต่าง ๆ จะเขียนเป็นภาษาเยอรมัน ถ้าเราอ่าน
ไม่ออก ฟังหรือคุยไม่ร้เู รือ่ ง นอกจากจะอึดอัด หงุดหงิดแล้ว
อาจเกิดอันตราย หรือเกิดผลเสียกับตัวเองได้ เช่นตัวอย่าง
ใกล้ตัวดังนี้
เราก�ำลังจะเข้าห้องน�้ำ แล้วมีป้ายเขียนไว้ว่า “Toilette
defekt, bitte nicht benutzen!" เราจะเข้าห้องน�ำ้ นี้ไหม? ….
ถ้าเราอ่านป้ายออก ก็จะรู้ว่า ค�ำเตือนเขียนว่า "ห้องน�ำ้ เสีย
กรุณาอย่าใช้" แต่ถ้าเราอ่านไม่ออก แล้วเข้าไปใช้สุขา เกิด
ปัญหาอะไรขึ้น ก็คงโทษใครไม่ได้ นอกจากตัวเอง

D Mag 24 / 06.18 / 12

เรานั่งอยู่ในรถไฟ อยู่ ๆ รถไฟก็หยุดนอกสถานี และมี
ประกาศว่า "...Bitte hier nicht aussteigen..." เราควรท�ำตัว
ยังไง? ….. ถ้าเราฟังออก ก็จะรู้ว่าเขาประกาศว่า “กรุณา
อย่าเพิ่งลงจากรถไฟ” เราก็แค่นั่งต่อไป รอลงที่สถานีตาม
ปกติ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจ เราอาจจะตกใจ หาทางลงจากรถไฟ
ซึ่งจะเป็นอันตรายได้
ปัญหาที่คนไทยพบบ่อย เมื่อไม่รู้ภาษาเยอรมัน
สิ่งที่เราควรเข้าใจเป็นอันดับแรกคือ ภาษาราชการใน
ประเทศเยอรมนีคือ ภาษาเยอรมัน เพียงภาษาเดียว ดังนั้น
ตราบใดที่เราอาศัยอยู่ในเยอรมนี ภาษานี้จะวนเวียนอยู่ใน
ชีวิตเราตลอด ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัว เช่น เดินทาง ซื้อของ จ่าย
ตลาด หาหมอ ไปจนถึงเรื่องส�ำคัญอื่น ๆ เช่น จดหมายจาก
อ�ำเภอ จดหมายจากโรงเรียนลูก สัญญาใช้โทรศัพท์ สัญญา
เช่าบ้าน สัญญาจ้างงาน การสื่อสารรวมไปถึงเอกสารทุก
อย่างจะเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด แล้วใครจะช่วยอธิบาย
ให้เราได้ทุกครัง้ นอกจากตนเป็นที่พึ่งแห่งตน?
ตอนเราจดทะเบียนสมรส ท�ำสัญญาสมรส หรือสัญญา
ซื้อบ้าน เจ้าหน้าที่จะให้เราน�ำล่ามที่สาบานตนกับศาลมา
แปลเป็นภาษาไทยให้ เพือ่ ให้เราเข้าใจว่าเราก�ำลังจะเซ็นอะไร
เพราะเมื่อเราเซ็นไปแล้ว สิ่งนั้นจะมีผลไปจนกว่าสัญญาจะ
สิน้ สุดลง แต่ในชีวติ ประจ�ำวัน คงไม่สามารถพึง่ ล่ามได้ตลอด
เวลา หากใครไม่รู้ภาษาเยอรมัน คิดว่าเซ็น ๆ ไปก็จบ ไม่
อยากเสียเวลา หารู้ไม่ว่า ที่ “เขาบอกว่า” เป็นสัญญาซือ้ มือ
ถือ ความจริงกลับเป็นสัญญากู้ยมื เงินดอกเบีย้ สูง ก็เคยเกิด

- การศึกษา -

ขึ้นมาแล้ว เราอาจจะต้องมานั่งเสียเวลา เสียเงิน เสียใจใน
ภายหลัง เพราะสัญญาทีเ่ ซ็นไปไม่เป็นไปตามทีเ่ ราคิดไว้ตอน
แรก บางคนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะไปเซ็นสัญญาโดยไม่
เข้าใจ “เขาบอกให้เซ็น ก็เซ็นไป” หรือหลายคนมาฟ้องร้อง
กันทีหลังก็มีให้เห็นอยู่บ่อย ๆ จะดีกว่าไหม ถ้าเราเรียนรู้
ภาษาเยอรมันตั้งแต่แรก ให้พอที่จะดูแลตัวเองได้ จะได้ไม่
ต้องมานั่งแก้ปัญหาในภายหลังเพราะความไม่รู้ภาษา
รู้ภาษาเยอรมันแล้วดีกับตนเองอย่างไร?
นอกจากการรู้ภาษาเยอรมันจะช่วยป้องกันปัญหาและ
ช่วยให้เราอยู่เยอรมนีอย่างราบรื่นแล้ว ยังช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม รวมทัง้ ช่วยเปิดโอกาส
ดี ๆ ในชีวติ เราได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนต่อ
เรื่องงาน และการขอสัญชาติเยอรมัน
ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและทางสังคม ภาษาคือ
เครือ่ งมือในการสือ่ สาร ช่วยให้เราสือ่ สารกับคนอืน่ ได้เข้าใจ
ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตอนอยู่เมืองไทย เรา
อยู่อย่างมีความสุขเพราะเราสื่อสารภาษาไทยกับคนอื่นรู้
เรื่อง อ่านเขียนอะไรก็รู้เรื่อง แล้วจะดีแค่ไหน ถ้าเราเข้าใจ
ภาษาเยอรมันถึงระดับที่สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้
รับผิดชอบตนเองในสังคมเยอรมันได้ เราก็จะสามารถออกแบบ
ชีวิตที่มีความสุขและเป็นอิสระในเยอรมนีได้เช่นเดียวกัน
หากใครต้องการเรียนต่อในเยอรมนี ภาษาเยอรมันถือว่า
ส�ำคัญมาก จากที่ Mausmoin พบเจอมา หลายวิชาจะสอน
เป็นภาษาเยอรมัน รวมไปถึงการสื่อสารในโรงเรียน และ
ท�ำงานกลุ่มกับเพือ่ น ก็ล้วนแต่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก อย่า

ลืมว่าในสนามแข่งนี้ เราจะต้องแข่งกับคนเยอรมันด้วย ถ้า
เราไม่มีภาษาเยอรมันเป็นอาวุธ เราอาจจะตกรอบตัง้ แต่ยัง
ไม่เริ่มแข่งเลยก็ได้ ดังนั้นการเรียนภาษาเยอรมันไว้ จะเป็น
อีกจุดแข็งส�ำคัญของเราเมื่อสมัครเข้าเรียนต่อ หรือสมัคร
เข้าฝึกงาน
การสมัครงานก็เช่นกัน หากเราสื่อสารภาษาเยอรมันได้
ดี เราก็จะมีตัวเลือกต�ำแหน่งงานที่มากขึ้นหลายเท่า แม้เรา
จะมีทักษะเฉพาะทางที่เด่นกว่าคนอื่น แต่ทักษะการสื่อสาร
เยอรมันก็เป็นเงือ่ นไขส�ำคัญทีผ่ ้วู ่าจ้างจะน�ำมาช่วยพิจารณา
รับเราเข้าท�ำงาน Mausmoin สรุปง่าย ๆ ก็คอื เราต้องเจ๋ง
จริง ทัง้ ทักษะการท�ำงานและทักษะการสือ่ สารกับลูกค้าและ
เพื่อนร่วมงานได้ดี แค่นี้ งานที่อยากได้ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
แล้ว
การขอสัญชาติเยอรมันก็เช่นกัน หากใครอยากจะขอ
หนังสือเดินทางเยอรมัน ก็ต้องสามารถสื่อสารเยอรมันได้ดี
พอ อย่างน้อยในระดับ B1 คือสื่อสารเยอรมันเข้าใจได้เพียง
พอที่จะใช้ชีวิตในเยอรมนีได้อย่างปกติสุข หากเราอยากจะ
ขอสัญชาติเยอรมัน นั่นหมายถึงเราจะกลายเป็นพลเมือง
เยอรมัน ดังนั้น เราก็ต้องสามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้
และต้องเข้าใจบริบทสังคม และวัฒนธรรมเยอรมันด้วย
Mausmoin เอาใจช่วยให้เพือ่ น ๆ เริม่ ต้นเรียนเยอรมันอย่าง
มีความสุข และสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างราบรืน่ ในสังคมเยอรมัน
ภาษาเยอรมันช่วยเปลีย่ นชีวติ และเพิม่ โอกาสให้หลายคนมา
แล้ว แล้วเพือ่ น ๆ ล่ะ พร้อมทีจ่ ะเรียนภาษาเยอรมันเพือ่ ชีวติ
ที่ดีขึ้นแล้วหรือยัง?
ที่มาและรูปประกอบ:
mausmoin.com เริ่มต้นเยอรมันกับเม้าส์มอยน์
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จากพยาบาลไอซียู
สู่คนดูแลผู้สูงอายุ
ในสวิตเซอร์แลนด์
โดย ปาท่องโก๋

ฉันตั้งใจว่า ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่ฉันย้ายมาอยู่
ใหม่ ฉันจะท�ำงานตามที่เรียนจบและมีประสบการณ์กว่า 16 ปี
แต่เหตุใดฉันจึงเปลี่ยนใจ ลดสถานะมาท�ำงานที่ต�่ำกว่าวุฒิ
อยากจะเล่าไว้ให้ฟังเผื่อว่าใครมีชะตาชีวิตคล้าย ๆ กัน จะได้
ปรับตัวและท�ำใจได้ง่ายว่า ไม่ใช่แค่เราที่เรียนจบด้วยวุฒสิ ูง ๆ
จากเมืองไทย แล้วเลือกท�ำงานที่ต�่ำกว่าวุฒิ เงินก็น้อยกว่า
สถานะทางสังคมก็ไม่มากเท่า แต่ท�ำไมเราจึงตัดสินใจท�ำ
ก่อนอืน่ ขอย้อนไปเมือ่ 9 ปีทแี่ ล้ว ตอน
นั้นฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์
ใหม่ ๆ สิง่ แรกไม่วา่ ไปอยูท่ ไี่ หน สิง่ ส�ำคัญ
ส�ำหรับตัวเองก็คอื การสือ่ สาร ระหว่าง
ที่ฉันคบหาดูใจกับคนข้างกายในวันนี้
เขาสอนให้ฝึกพูด (ภาษาสวิสท้องถิ่นที่
เรียกว่า เบิร์นด้อยช เพราะเราอยู่ในรัฐ
เบิรน์ ซึง่ ไม่มภี าษาเขียน แต่กเ็ ขียนกันเอง
แบบภาษาคาราโอเกะบ้านเรา) แต่กไ็ ม่
ได้รู้ถึงขนาดจะสื่อสารได้ดี ทุกวันนี้ก็
ยังใช้ได้ไม่เต็มร้อย ภาษาอะไรไม่รู้ยาก
จริง ๆ ตอนนั้นอายุก็เกือบขึ้นเลข 4
แล้วซึง่ เป็นวัยทีส่ มองยิง่ เรียนรูย้ ากด้วย
แต่สงิ่ หนึง่ ทีม่ อี ยูใ่ นตัวคือความต้องการ
ทีจ่ ะสือ่ สารได้ จึงท�ำให้เรามีความเพียร
พยายามมากขึน้ แต่ภาษาท้องถิ่นไม่ใช่
ภาษาราชการ ในแถบที่อยู่ ใช้ภาษา
เยอรมันเป็นภาษาราชการ จึงต้องเรียน
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ภาษาราชการด้วยอีกหนึง่ ภาษา เพราะ
ถ้าต้องการอยู่ที่นี่อย่างผู้ที่พอจะอยู่ได้
ดีก็ควรต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อการอ่าน
และการเขียนด้วย

พยาบาลวิชาชีพจากต่างประเทศ ถ้า
ต้องการเทียบวุฒิตามมาตรฐานของที่
นี่ ต ้ อ งติ ด ต่ อ ขอรายละเอี ย ดที่
สภากาชาดสวิส

ที่ฉันต้องพูดเรื่องภาษาก่อนเพราะ
ตั้งใจว่าจะท�ำงานตามที่เรียนจบมาคือ
การเป็ น พยาบาล เนื่ อ งจากฉั น มี
ประสบการณ์การท�ำงานในห้องไอซียู
นานถึง 16 ปีในโรงพยาบาลทีม่ โี รงเรียน
แพทย์อันดับหนึ่งของเมืองไทยและยัง
เคยท�ำงานในโรงพยาบาลเอกชนทีม่ ชี อื่
เสียงด้วย ถึงแม้ในตอนนัน้ ทักษะทาง
ภาษาของฉันยังไปไม่ถึงไหนเพราะเพิ่ง
มาอยู่ทนี่ ไี่ ด้เพียง 6 เดือน แต่ด้วยความ
อยากรูว้ า่ การจะประกอบอาชีพพยาบาล
ที่ประเทศนี้ต้องท�ำอย่างไรบ้าง ฉันจึง
ค้นหาและทราบว่า ที่สวิตเซอร์แลนด์

ในขัน้ ตอนแรกสภากาชาดสวิสจะให้
เขียนจดหมายพร้อมส่งเอกสารคือ
1) ใบปริญญาบัตร (Ausbildungsabschluss)
2) ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
(Registrierungsnachweise)
3) ใบรายงานผลการศึกษา Transkript
( eine detaillierte Auflistung des Inhalts
der Ausbildung mit Angabe der genauen
Stundenzahlen der einzelnen Fächer
(Theorie) und der Anzahl der absolvierten Praktika (Gebiete nach Wochen/
Stunden)
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ไปให้เขาตรวจสอบ ฉันรอประมาณ
1 เดือนก็ได้รับจดหมายตอบกลับเป็น
ภาษาเยอรมันว่าการเทียบวุฒกิ ารศึกษา
จากต่างประเทศกับสภากาชาดสวิส
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับการ
ศึกษาวิชาชีพ หลังการตรวจสอบเอกสาร
ในขั้นแรกนี้ระบุว่าหลักฐานการศึกษา
สามารถเทียบวุฒไิ ด้ แต่ฉนั ต้องมีถนิ่ พ�ำ
นักในสวิตเซอร์แลนด์ ต้องสอบภาษา
เยอรมันจากสถาบันที่ยอมรับในยุโรป
ระดับบี 2 และต้องเรียนเพิ่มเติมใน
หลักสูตรทีเ่ ป็นการปรับพืน้ ฐานความรู้
ส่วนที่ว่าด้วยระบบการท�ำงานด้าน
สาธารณสุขของสวิตเซอร์แลนด์ ฉัน
ต้องกรอกใบสมัคร (ตามทีเ่ ขาส่งมาให้)
พร้อมแนบเอกสารทีก่ ล่าวถึงไปข้างต้น
ส่งไปอีกครัง้ โชคดีทฉี่ นั ได้เตรียมเอกสาร
เป็นภาษาอังกฤษพร้อมมาจากเมืองไทย
แล้วซึง่ เขายอมรับให้ใช้ได้จงึ ไม่ตอ้ งแปล
เป็นภาษาเยอรมัน ไม่เช่นนัน้ ค่าใช้จ่าย
จะมากโข และต้องเป็นเอกสารตัวจริง
หรือถ้าเป็นเอกสารถ่ายส�ำเนา ต้องให้
โนตารี หรืออ�ำเภอลงลายมือชือ่ รับรอง
(Amtliche Beglaubigung) ส่วนเอกสาร
ต่อไปนี้ใช้เอกสารที่เป็นส�ำเนาได้ คือ
1) ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย Abschlusszeunisse der Vorbildung/Maturität (ใบนี้
ไม่ได้เตรียมมา เพราะคิดว่าไม่น่าใช้ จึง
ให้เพื่อน ไปขอให้ แล้วส่งมาให้)
2) ใบอนุญาตพ�ำนัก ( Aufenthaltsoder Niederlassungsbewilligung)

3) ใบรับรองการท�ำงาน ( Arbeitszeugnisse oder Arbeitsbestätigung)
4) ใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
หลังจบปริญญา Fort- oder Weiterbildung (ถ้ามี)
และยังบอกอีกด้วยว่า สามารถน�ำ
จดหมายทีเ่ ขาส่งมาให้นเี้ ขียนสมัครงาน
ไว้ก่อน เพราะนั่นจะเป็นที่ท�ำงาน ใน
อนาคต ซึ่งมีความจ�ำเป็นระหว่างเรียน
เพื่อการฝึกงานด้วย
เมื่อรวบรวมเอกสารครบฉันก็ส่ง
เอกสารพร้อมใบสมัครไปเมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม 2011 (มีค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินการ 500 ฟรังก์) 3 เดือนต่อมา
ก็ได้รับจดหมายแจ้งมาว่าฉันมีเวลา 2
ปี ในการสอบภาษาเยอรมันให้ผ่านระ
ดับบี 2 รวมทั้งต้องเรียนเพิ่มเติมใน
สถาบันที่เขาส่งรายชื่อมาให้เป็นเวลา
6 เดือน และต้องฝึกงานในโรงพยาบาล
80-100 % เป็นเวลา 6-12 เดือน ขึ้น
อยู่กบั ว่าฉันจะท�ำงานกีเ่ ปอร์เซ็นต์ (แต่
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงคือให้เวลา
1 ปี ในการสอบภาษาให้ผ่านก่อน แล้ว
จึงด�ำเนินการขั้นต่อไปคือเรียนและ
ฝึกงาน)
ฉันได้ตดิ ต่อโรงเรียนการพยาบาลใน
รัฐเบิร์นและขอเอกสารเพื่อมาศึกษา
ปัญหาคือฉันไม่สามารถเรียนอย่างเดียว
ได้ ต้องมีทที่ ำ� งานเพือ่ ฝึกงานได้ด้วยซึง่

ฉันต้องสมัครหาสถานที่ท�ำงานนี้เอง
จริง ๆ แถวใกล้บ้านก็มโี รงพยาบาลแต่
ก็ไม่ได้ไปติดต่อ เพราะสามีไม่เห็นด้วย
อย่างมากทีฉ่ นั จะต้องท�ำแบบนี้ เหตุผล
คืออายุที่เกิน 40 ปี และต้องเรียน ต้อง
ฝึกงาน อยู่เวร เช้า บ่าย ดึก นีค่ อื ปัญหา
ใหญ่ที่ท�ำให้ฉันต้องตัดสินใจว่าจะเดิน
หน้าต่อ หรือจะหยุด เพราะเมื่อมาอยู่
เป็นครอบครัวเดียวกัน ถ้าฝ่ายหนึ่งไม่
เห็นด้วยและไม่มีความสุข ถ้าฉันจะ
ดันทุรังท�ำ ฉันก็ต้องรับผิดชอบค่าเล่า
เรียนเอง ค่าเรียนและค่าเดินทางก็มาก
โขอยู่ และอาจมีปัญหาครอบครัวตาม
มา ท�ำให้ฉนั ต้องกลับมาทบทวนใหม่อกี
หลายตลบ
สุดท้ายก็ได้คำ� ตอบว่าชีวติ การท�ำงาน
น่าจะคุ้มค่ากับเวลาที่เล่าเรียนมา คุ้ม
ค่าเงินที่รัฐสนับสนุนให้ฉันได้เรียนจน
จบ และนีอ่ าจเป็นเวลาทีฉ่ นั จะได้มชี วี ติ
ที่สุขสบายซึ่งก็น่าจะเหมาะสมแล้วกับ
การทีท่ ำ� งานหนักมาตลอดหลังจากเรียน
จบ ตอนนีม้ คี นดูแล ไม่ต้องท�ำงานนอก
บ้าน ได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นแม่บ้านอย่างเดียว
ข้อสรุปที่ได้ก็คือฉันจะไม่ท�ำงาน
พยาบาลแล้ว ฉันจึงไม่ดำ� เนินการเรือ่ ง
นี้ต่อแต่การเรียนภาษายังจ�ำเป็น และ
ฉันก็เรียนด้วยตนเองจนใกล้จะครบสอง
ปี ฉันจึงคิดได้วา่ ฉันน่าจะมีอะไรรองรับ
หลังจากทีเ่ รียนภาษาจบ หากเหตุการณ์
ข้างหน้าไม่เป็นดังเช่นวันนีอ้ ย่างน้อยฉัน
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ก็มีช่องทางท�ำมาหากินได้บ้าง ว่าแล้ว
ก็เขียนจดหมาย ไปที่สภากาชาดสวิส
ว่าฉันไม่ดำ� เนินการเพือ่ จะเป็นพยาบาล
ต่อแล้วด้วยเหตุผลส่วนตัว แต่ฉนั ต้องการ
จะมีโอกาสท�ำงานในอนาคต และขอค�ำ
แนะน�ำเพิม่ เติมว่าฉันต้องท�ำอย่างไรเพือ่
ที่จะได้เป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ดูแลผู้
สูงอายุ ไม่นานนักก็ได้รับค�ำตอบกลับ
มาว่าให้ส่งเอกสารที่มีจากสภากาชาด
สวิสส่วนกลางซึง่ ฉันติดต่อมาตลอดไป
ทีส่ ภากาชาดสวิสในรัฐเบิรน์ จากนัน้ ฉัน
ก็ด�ำเนินการตามที่ได้รับค�ำแนะน�ำ
ในที่สุดฉันได้รับการตอบกลับมาว่า
เพื่อจะได้ใบประกาศนียบัตรเป็นผู้ดูแล
ผูส้ งู อายุ (Pflegeherin) ฉันต้องสอบผ่าน
ภาษาเยอรมัน ระดับ บี 1 และฝึกงาน
ที่บ้านพักคนชรา 15 วัน ซึ่งฉันต้องไป
หาเองตามรายชือ่ ทีเ่ ขาให้มาว่ามีทไี่ หน
บ้าง ฉันต้องฝึกงานในวันธรรมดาอยูแ่ ต่
เวรเช้า (ฉันไม่ต้องเรียนทฤษฎี ถ้าเป็น
บุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานด้านการ
พยาบาลต้องเรียนทฤษฎี 120 ชั่วโมง
แน่นอนมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2500 ฟ
รังก์) พร้อมกับส่งเอกสารเพื่อให้ฉันน�ำ
ไปให้หวั หน้าบ้านพักคนชราประเมินตาม
หัวข้อต่าง ๆ ที่ฉันต้องผ่านเกณฑ์ ตาม
ระยะฝึกงาน 15 วันนัน้
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ไม่นานนักฉันก็สอบภาษาเยอรมัน
ผ่านระดับบี 1 โดยมีคะแนนที่น่าพอใจ
ส่วนเรื่องการฝึกงาน โชคดีที่ฉันเป็น
อาสาสมัครที่บ้านพักคนชราแถวบ้าน
ตอนที่มาอยู่ท่นี ี่ใหม่ ๆ เพราะไม่อยาก
อยู่บ้านเฉย ๆ และต้องการฝึกภาษา
รวมทั้งอยากรู้ อยากช่วย จนในที่สุด
ก็ได้เป็นอาสาสมัครที่นั่น เมื่อถึงเวลา
จะต้องฝึกงานก็บอกกับหัวหน้าว่าจะ
ขอฝึกงาน เขาก็รับโดยดี และเมื่อครบ
15 วัน ผลการประเมินการฝึกงานของ
ฉันก็ผ่านไปได้ด้วยดีเช่นกัน เมื่อฉันมี
คุณสมบัตติ ามทีส่ ภากาชาดสวิสต้องการ
แล้ว ฉันก็ส่งเอกสารไปให้สภากาชาด
สวิสในรัฐเบิร์นตรวจสอบ ไม่นานเขาก็
ส่งใบประกาศนียบัตรผูด้ แู ลผู้สงู อายุซงึ่
ได้รบั การรับรองจากสภากาชาดสวิสมา
ให้ (แน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายบ้าง)
หลังจากได้ใบประกาศมาไม่นานฉัน
ก็ส่งใบสมัครงานไปเพียงแห่งเดียวคือ
บริษทั รับดูแลผูส้ งู อายุตามบ้าน (Spitex)
และบริษัทก็เรียกสัมภาษณ์ ค�ำถามใน
การสัมภาษณ์ที่น่าสนใจก็คอื ฉันจบมา
สูงกว่าต�ำแหน่งที่จะท�ำมาก เนื่องจาก
ในประวัตสิ ่วนตัวระบุว่าจบปริญญาโท
ด้านการพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ด้วย แต่ต�ำแหน่ง

ทีส่ มัครไม่จำ� เป็นต้องมีวฒ
ุ สิ งู เช่นนีห้ าก
ต้องท�ำงานฉันจะท�ำใจได้หรือ และเขา
ก็กำ� ชับว่าต�ำแหน่งทีจ่ ะท�ำมีความจ�ำกัด
ในการท�ำงาน เพราะฉะนั้นอย่าเผลอ
คิดว่าเป็นพยาบาล เพราะที่นี่ฉันไม่ใช่
พยาบาลแล้วจะยอมรับได้หรือไม่ ฉัน
ตอบเขาไปว่าฉันทราบขอบเขตและหน้าที่
ว่าสามารถท�ำได้มากน้อยแค่ไหนและก็
จะไม่ท�ำเกินที่กำ� หนดไว้แน่นอน เพราะ
นั่นคือความเสี่ยง แล้วฉันก็ได้งาน และ
ท�ำงานนี้ได้ 3 ปีแล้วโดยท�ำเพียง 20 %
(ถ้าท�ำงาน 100 % จะต้องท�ำสัปดาห์
ละ 42 ชัว่ โมง) ฉันจึงท�ำประมาณสัปดาห์
ละ 8 ชั่วโมง
การทีเ่ ลือกงานนีเ้ พราะฉันไม่ต้องอยู่
เวรเช้า บ่าย ดึก และสามารถเลือกเวลา
ท�ำงานได้ว่าจะท�ำวันไหนที่สะดวก ฉัน
จึงท�ำแค่ช่วงเช้าและเย็นของวันจันทร์
และวันอังคาร ยกตัวอย่างงานในตอน
นี้คืองานดูแลผู้สูงอายุ 2 คน เวลาใน
การดูแลผู้สูงอายุคนที่ 1 ประมาณ 1
ชั่วโมงคือ 7.30-8.30 น. แล้วใช้เวลา
15 นาทีในการเดินทางไปถึงบ้านผู้สูง
อายุคนที่ 2 ดูแลเขาตัง้ แต่ 8.45 – 9.45 น.
ส่วนเวลาในการดูแลผู้สูงอายุทงั้ 2 คน
นีใ้ นตอนเย็นคนละหนึง่ ชัว่ โมงก็แล้วแต่
งานทีต่ อ้ งท�ำ แต่ละวันท�ำงานเวลากีโ่ มง
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ก็จะมีตารางเวรส่งให้ประมาณวันที่ 25
ของแต่ละเดือน และวันหยุดสุดสัปดาห์
จะท�ำงานเดือนละ 1-2 วัน โดยจะต้อง
ส่งตารางเวรไปให้หัวหน้างานในวันที่
28 ของทุกเดือนว่าเราท�ำงานได้วนั ไหน
รับค่าจ้างตามชั่วโมงการท�ำงานจริง ที่
บริษทั นีค้ นทีท่ ำ� งานเป็นผู้ดแู ลผู้สงู อายุ
จะรับเงินเดือนเป็นรายชัว่ โมง ค่าชัว่ โมง
วันธรรมดากับวันเสาร์อาทิตย์และวัน
หยุดนักขัตฤกษ์จะไม่เท่ากัน และจะมี
ค่าเดินทางให้เมือ่ ต้องเดินทางไปยังบ้าน
ผู้สงู อายุแต่ละคนเพราะในหนึง่ เช้าหรือ
เย็นฉันอาจต้องเดินทางไปดูแลผูส้ งู อายุ
1-3 ราย
การท�ำงานทีน่ รี่ ะดับความรับผิดชอบ
และปริมาณการท�ำงานแตกต่างกันมาก
กับช่วงที่ฉันท�ำงานที่เมืองไทย ฉันคิด
ว่ารายได้ไม่ใช่สงิ่ ส�ำคัญเท่ากับเวลาทีม่ ี
ให้ครอบครัว เราก็มีกันแค่สองคนจึง
อยูก่ นั ได้อย่างมีความสุข ถึงแม้จะเป็นการ
ท�ำงานทีต่ ำ�่ กว่าทีเ่ รียนจบมาแต่มคี วาม
สมดุลกับชีวิตคู่ ที่มีค�ำว่า พอดี พอ
ประมาณ เป็นค�ำส�ำคัญ มีเงินใช้จ่าย
ส่วนตัวและเงินทีส่ ง่ ไปให้พอ่ แม่ทกุ เดือน
ซึง่ ฉันคิดว่านัน่ คือความกตัญญูในระดับ
หนึ่ง นอกจากนี้ฉันยังมีเวลาได้ท�ำ
อะไร ๆ อีกหลายอย่างในชีวติ ทีเ่ มือ่ ก่อน

ไม่เคยได้ทำ� ชีวติ ฉันไม่ได้ต้องการอะไร
มากไปกว่านี้ เพราะเงิน ความมีหน้าตา
ทางสังคม ไม่ใช่สิ่งส�ำคัญในชีวติ ฉันจึง
เลือกเดินสายนี้ค่ะ
แม้ว่าคนเราจะมีพื้นฐานทางการ
ศึกษามาจากเมืองไทยแตกต่างกันแต่
เมือ่ มาอยู่บ้านเมืองใหม่ เรามีความเท่า
เทียมกัน คือ ต้องเรียนภาษาใหม่ ต้อง
ปรับตัวกับสิง่ ใหม่รอบตัวและกับคนทีม่ า
อยู่ด้วย ค้นหาตัวเองให้พบว่าต้องการ
อะไร ถ้ารู้แล้ว ไม่ว่าจะเรียนสูงมาแค่
ไหนก็ท�ำงานที่น้อยกว่าที่เรียนมาได้
อย่างมีความสุข แบบพอเพียง

หมายเหตุ
ท่านที่สนใจในการเทียบวุฒิด้านการสาธารณสุขของสวิตเซอร์แลนด์
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.redcross.ch/de/anerkennung-auslaendischer-ausbildungsabschluesse/anerkennung-auslaendischer-ausbildungsabschluesse
และผู้ที่สนใจเรียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดสวิส อ่านราย
ละเอียดได้ท่นี ี่ค่ะ
https://www.srk-bern.ch/de/bildung/lehrgang-pflegehelfer-in-srk/
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ท� ำ ไมถึ ง
ต้องมาศึกษา
ต่ อ ที่ ป ระเทศ
เยอรมนี
โดย พ่อบ้านเยอรมัน
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ค�ำถาม
นี้เป็นค�ำถามที่ผู้ปกครองที่
สนใจจะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อทีต่ า่ งประเทศ
หรือแม้แต่ผ้ปู กครองทีอ่ าศัยอยู่ในเยอรมนีทสี่ นใจน�ำ
บุตรหลานมาเรียนต่อทีน่ ถี่ ามพ่อบ้านเยอรมันกันมามากมาย
ตัวอย่างค�ำถาม เช่น ท�ำไมนักศึกษาไทยถึงไม่ค่อยมาศึกษาต่อที่
เยอรมนี หรือการศึกษาที่เยอรมนีไม่เสียค่าเล่าเรียนจริงหรือ พ่อ
แม่บางคนได้บอกแก่พ่อบ้านเยอรมันว่า หาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
ต่อในประเทศเยอรมนีได้ค่อนข้างน้อยมากเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ที่
นักศึกษาไทยนิยมไปศึกษาต่อกัน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
อังกฤษ เป็นต้น ดังนัน้ ในบทความนีพ้ ่อบ้านเยอรมันจึงได้คดั เลือก
ค�ำถามทีพ่ ่อบ้านเชือ่ ว่าเป็นค�ำถามทีค่ นคนสนใจทีส่ ดุ และน่า
จะเป็นค�ำถามที่ผู้ปกครองหลาย ๆ คนต้องการค�ำตอบ
เพื่อที่จะได้น�ำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ
ในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่
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มาเรียนที่เยอรมันต้อง
เรียนเป็นภาษาเยอรมันหรือไม่
ในปัจจุบันถ้าเราเข้าไปค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของ
DAAD จะพบว่ามหาวิทยาลัยของประเทศเยอรมนีนั้นมี
หลักสูตรที่เรียนด้วยภาษาอังกฤษจ�ำนวนมากและครอบคลุม
หลากหลายสาขาวิชาชีพ แต่พ่อบ้านแนะน�ำว่าอย่างไรก็ตามก็ควร
เรียนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างราบรื่น
และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองในการท�ำงานในอนาคตหลังจบ
การศึกษา พ่อบ้านคิดว่า การที่เราสามารถใช้ภาษาเยอรมันได้นั้น
เป็นข้อได้เปรียบเป็นอย่างมากไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในประเทศ
เยอรมนีหรือประเทศไทย เพราะภาษาเยอรมันนั้นเป็นภาษา
ทีส่ ำ� คัญอันดับต้น ๆ ของโลก และใช้กันในประเทศแถบ
„การเรียนในประเทศเยอรมนี เป็นการ
ยุโรปจ�ำนวนมาก เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิรก์
เรียนที่เกือบจะไม่เสียค่าเล่าเรียน“
และออสเตรีย

การศึกษาในประเทศเยอรมนี
ไม่เสียค่าเล่าเรียนจริงหรือไม่
เรือ่ งนีน้ บั ว่าเป็นจุดเด่นของประเทศนีก้ ว็ ่าได้ แต่พ่อบ้าน
ต้องขอตอบว่า เป็นการเรียนทีเ่ กือบจะไม่เสียค่าเล่าเรียนมากกว่า
เพราะถ้าคุณเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศเยอรมนีคณ
ุ จะเสีย
ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งโดยอัตรานัน้ จะอยู่ที่ประมาณ 180 – 250 Euro และอาจ
จะมีอัตราแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยหรือในแต่ละรัฐ อัตราดังกล่าว
นั้นถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าเล่าเรียนที่ต้องจ่ายเพื่อศึกษาต่อเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ และที่นี่นักศึกษายังได้สวัสดิการอื่น ๆ เช่นเดียวกับนักศึกษาชาว
เยอรมันอีกด้วยซึง่ เป็นการลดภาระของนักศึกษาและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี แต่
พ่อบ้านแนะน�ำว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อนัน้ ไม่ได้มแี ต่เพียงค่าเล่าเรียนอย่าง
เดียวแต่ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ อีก เช่น ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าห้องพัก
ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น แม้ว่าปัจจุบันนโยบายนี้ก�ำลังปรับเปลี่ยนไป
บ้างโดยในบางรัฐอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมากขึ้น ดังนั้นจึง
แนะน�ำให้ตรวจสอบให้ดเี สียก่อน แต่โดยรวมแล้วพ่อบ้าน
ถือว่าค่าใช้จา่ ยในการมาศึกษาต่อทีน่ ไี่ ม่ได้สงู มาก
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ
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คุณภาพ
ของการศึกษาเป็นอย่างไร
เรือ่ งของคุณภาพการศึกษาของประเทศ
เยอรมนีนั้น หากพิจารณาจากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกแล้ว แม้ว่ามหาวิทยาลัยเยอรมันอาจ
จะไม่ใช่อนั ดับ 1-3 ของโลกก็ตามแต่วา่ อันดับของมหาวิทยาลัย
ในประเทศเยอรมนีก็จัดว่าเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกเพราะ
การที่มหาวิทยาลัยรักษามาตรฐานการเรียนการสอนได้เป็น
อย่างดี ระบบการสอบทีเ่ ข้มงวด แนวทางการศึกษาทีเ่ น้นการ
ผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไว้อย่างลงตัว เน้น
การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย จึงท�ำให้นกั ศึกษา
ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของเยอรมนี
นั้นได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก

ค่าครองชีพที่ประเทศ
เยอรมนีแพงจริงหรือ
พ่อบ้านขอตอบว่าค่าครองชีพทีน่ ไี่ ม่ได้สงู มากและ
ยิ่งเมื่อเทียบกับรายได้ของคนเยอรมันแล้วถือว่าค่าครอง
ชีพค่อนข้างต�่ำ อย่างไรก็ตามต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกิน
อยู่ของเราด้วย โดยส่วนตัวพ่อบ้านเป็นคนท�ำกับข้าวเองเมือ่ ไปจ่าย
ตลาดจะเห็นว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างถูกกว่าเมือง
ไทยหรือบางอย่างอาจมีราคาเท่ากัน แต่ต้นทุนหลักส่วนใหญ่ที่
นักศึกษาต้องเตรียมก็คอื ต้นทุนในส่วนของทีพ่ กั อาศัยเสียมากกว่า
ต้นทุนดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับเมืองที่ไปอยู่รวมถึงท�ำเลที่เรา
ต้องการจะพักด้วย อย่างไรก็ตามสิทธิพ�ำนักที่ได้ส�ำหรับ
การศึกษาต่อ อนุญาตให้ผู้ถอื สิทธิพ�ำนักนี้ท�ำงานได้
ในอัตราที่ก�ำหนดซึ่งสามารถช่วยค่าใช้จ่าย
ได้ไม่น้อย
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พ่อบ้านมองว่า การศึกษา
ต่อในแต่ละประเทศนัน้ ต่างก็มขี อ้ ดีขอ้ เสียแตก
ต่างกันไป ดังนั้นการหาข้อมูลให้มากที่สุดหรือปรึกษา
ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศนัน้ ๆ มาแล้วก็เป็นอีกทางหนึ่ง
ที่จะช่วยให้เราประสบความส�ำเร็จในการศึกษาต่อในต่างประเทศ
ได้ พ่อบ้านเชือ่ ว่าบทความนีน้ ่าจะเป็นอีกข้อมูลหนึง่ ทีช่ ่วยประกอบการ
ตัดสินใจในการมาเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีได้นะครับ
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-ceremony-education-graduation-267885/
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ช่องทางในการศึกษาวิชาชีพของเยาวชนสวิสในรัฐเบิร์น
(Ausbildungsmöglichkeiten)
โดย โยทะกา

การศึกษาภาคบังคับในสวิตเซอร์แลนด์นนั้ แตกต่างกันไป
ในแต่ละรัฐแต่เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับช่องทางในการ
ศึกษาวิชาชีพจะมีส่วนคล้ายกัน หนทางในการไปสู่การ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาในโรงเรียนระดับสูงต่อไปนั้น
แบ่งออกเป็นสองสายคือ สายอาชีพซึง่ มีอาชีพมากกว่า 250
อาชีพที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทันที และสายสามัญที่
เน้นเรียนด้านวิชาการ
1. การศึกษาวิชาชีพขั้นต้น (Die Berufliche Grundbildung) หรือเรียกว่า Berufslehre ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่
เมือ่ จบการศึกษาภาคบังคับแล้วก็จะเลือกเข้าเรียนวิชาชีพที่
ตนเองสนใจ ในระยะ 2-4 ปีแรกเป็นการฝึกงาน เน้นฝึกภาค
ปฏิบตั ใิ นบริษทั พร้อม ๆ กับการเข้าเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา
(Berufsfachschule) สัปดาห์ละ 2-3 วัน ในโรงเรียนจะเรียน
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เกี่ยวกับด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความ
รู้ทวั่ ไป ระหว่างนักเรียนกับบริษทั จะท�ำสัญญาการเรียนการ
สอนร่วมกัน ส�ำหรับบางอาชีพอาจจะไม่ต้องฝึกงานแต่เรียน
ในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว เรียกว่า Handelsmittelschule
(HMS) หรือ Lehrwerkstätten
เยาวชนที่จบการศึกษาวิชาชีพชั้นต้นจะมีโอกาสที่ดีมาก
ในตลาดแรงงาน เพราะได้ทั้งวิชาความรู้จากสถานศึกษา
และได้ความรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านจริง ผูท้ จี่ บการศึกษาระดับ
นีส้ ามารถทีจ่ ะศึกษาในระดับสูงขึน้ ไปอีกได้ในกรณีทผี่ ลการ
เรียนดีมาก นักเรียนมีโอกาสขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นต้น(Berufsmaturität) หลังจากนั้นยังสามารถเข้าเรียนใน
วิทยาลัยเฉพาะทาง (Fachhochschule) ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ในรัฐเบิร์นสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ท่เี ว็บไซต์ www.
erz.be.ch/berufsbildung
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2. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (Die Mittelschulen)
แบ่งเป็น
• โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญทีเ่ น้นภาคปฏิบตั ิ [Fachmittelschule
(FMS)] จะเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาสุขภาพและสาขาการศึกษา/
สังคม โดยใช้เวลาเรียนสามปี
• โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญทีเ่ น้นด้านวิชาการ (Gymnasium)
โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบนีเ้ หมาะส�ำหรับเด็กทีม่ พี รสวรรค์และรักการเรียน
หนังสือทีส่ ำ� คัญคือมีความพร้อมทีจ่ ะเรียนหนัก ซึง่ จะเริม่ เรียนในชัน้ 9 (หรือ
บางแห่งจะเริ่มที่ชนั้ 8) ใช้เวลาเรียน 4 ปี เน้นการเรียนการสอนหมวดการ
ศึกษาทั่วไปอย่างลงลึก โดยมีสายวิชาต่าง ๆ ให้เลือกเรียนตามความสนใจ
และความถนัดของนักเรียน เมื่อเรียนจบนักเรียนจะได้ใบประกาศนียบัตร
(Matura) มีคุณสมบัติที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย [Universität
หรือ Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)] ได้โดยไม่ต้องสอบ
เข้า และหากได้ฝึกงานหนึ่งปีก็สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่เน้น
ภาคปฏิบัติได้
ส�ำหรับเยาวชนที่ย้ายมาจากรัฐอื่นหรือย้ายมาจากต่างประเทศที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นด้านวิชาการในรัฐเบิร์น
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.erz.be.ch/aufnahmegymและ
ดูข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้นภาคปฏิบัติ
และเน้นภาควิชาการได้ที่ www.erz.be.ch/mittelschule
วิธกี ารแก้ปญ
ั หาส�ำหรับเยาวชนทีม่ คี วามรู้ไม่เพียงพอต่อการเข้าเรียนทาง
สายอาชีวศึกษา หลังจบชั้น 9 อาจจะเข้าเรียนในชัน้ 10 เพื่อเตรียมตัวในการ
ประกอบอาชีพตามโปรแกรม www.erz.be.ch/bvs นอกจากนี้ยังมีทางเลือก
อื่น ๆ เกี่ยวกับอาชีพให้เลือกอีกโดยสามารถปรึกษาที่ศูนย์ข้อมูลด้านอาชีพ
ประจ�ำภูมิภาค (BIZ) www.erz.be.ch/berufsberatung

ที่มา :
Erziehungsdirektion des Kantons Bern Amt für Kindergarten, Volksschule
und Beratung
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นิราศลัดขอบฟ้าใกล้
ครานี้เราไป
โปรตุเกส กันอีกครา
โดย Pallican

„เยือนเมืองเก่าแก่ล�้ำค่า
อันมีนามว่า
O porto เมืองท่าเอย“
เปิดประเด็นด้วยกาพย์ฉบังแล้วแพลลิแกนขออนุญาตพาท่าน
ผูอ้ า่ นไปเทีย่ วประเทศโปรตุเกสอีกสักครัง้ นะคะ จุดหมายปลาย
ทางของการท่องเที่ยวครั้งนี้อยู่ที่เมือง Oporto ค่ะ
เมืองนีใ้ นอดีตเคยเป็นเมืองท่าทางการค้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางส�ำคัญเมืองหนึง่ ในยุโรป เป็นเมือง
ที่รุ่มรวยไปด้วยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ทงั้ โบสถ์และย่านเมืองเก่า เป็นแหล่งผลิตเหล้าหวาน
จากน�ำ้ องุ่นหมักทีม่ ชี อื่ เสียงขจรขจายไปในนานาประเทศ ตลอดจนแหล่งเพาะปลูกองุ่นทีส่ ำ� คัญ
ของประเทศอีกด้วย
O Porto หรือ Porto นี้เป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโปรตุเกส และ
เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
เมืองเก่าแก่ทเี่ คยรุ่งเรืองมัง่ คัง่ ในวันเก่า ๆ ทีผ่ ่านไปหลายร้อยปีเมืองนี้ มีความโดดเด่นอย่าง
มากในด้านศิลปกรรมกระเบื้องบนฝาผนังของอาคารบ้านเรือนเก่า ๆ และผนังโบสถ์วหิ าร ที่
ทั้งเก่าแก่หลากสีและหลายลวดลาย ท�ำให้สัมผัสได้ถึงร่องรอยของความงดงามรุ่งเรืองของ
อดีต ที่สะดุดตามาก ๆ ก็คือกระเบื้องสีฟ้าน�ำ้ ทะเลและท้องฟ้าสีสวย กับภาพวาดบนแผ่น
กระเบื้องตามฝาผนังในอาคารของสถานีรถไฟ São Bento ซึ่งมีภาพวาดโบราณบนกระเบื้อง
ลายเส้นสีนำ�้ เงินบ้างน�ำ้ ตาลบ้างเต็มไปหมด ความสวยงามของกระเบือ้ งท�ำเอาแพลลิแกนสับสน
เพราะไม่ทราบจะเริ่มพิจารณาภาพใดก่อนดี
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นอกจากความสวยงามของกระเบือ้ งอันพบได้ทวั่ ไปแล้ว อาคารเก่าๆ ในสถาปัตยกรรมแบบ
ยุโรปบ้างและนีโอคลาสิคบ้างตามถนนย่านใจกลางเมือง ตลอดจนอาคารบ้านเรือนทีอ่ ยู่อาศัย
ขนาดเล็กๆ ทีส่ ่วนใหญ่จะมีสภาพทีเ่ รียกได้ว่าค่อนข้างจะทรุดโทรมก็ยงั เต็มไปด้วยสีสนั ทีห่ ลาก
หลาย ท�ำให้การเดินท่องเที่ยวชมบ้านเมืองไปตามถนนหลายต่อหลายสายที่ปูด้วยหิน
Kopfsteinpflaster ก้อนเหลี่ยมๆไม่(ค่อยจะ) ราบเรียบเป็นไปอย่างรื่นรมย์จริง ๆ
โบสถ์เก่าแก่หลายแห่งในเมืองนี้ก็ใหญ่โตมโหฬาร ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น�้ำ
Douro สายสวย ที่สามารถมองมาจากชัน้ บนของสะพาน Dom Luis ในย่าน Ribeira ที่ทอดข้าม
แม่น�้ำได้อย่างเด่นชัด ความใหญ่ยิ่งของโบสถ์วิหารเก่าแก่ของเมืองนี้ก็เป็นประจักษ์พยานถึง
ความยิ่งใหญ่ของเมืองท่าแห่งนี้ในอดีตได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งพยานของความมั่งคั่งที่ยังคงทิ้ง
ร่องรอยไว้ตราบจนทุกวันนีก้ ค็ อื งานไม้ฉลุ งานปูนปัน้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกไม้ รูปปัน้ นักบุญ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายในวิหาร Igreja de São Francisco ที่ฉาบด้วยทองค�ำเปลว การได้เดิน
เที่ยวชมสถานที่เช่นนี้ก็ท�ำให้ได้ตระหนักถึงหลักธรรมในศาสนาพุทธ ทุกสิ่งล้วนเป็น อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ไปด้วยพร้อม ๆ กัน

สถานที่ส�ำคัญอีกสองสามที่ท่ีแพลลิแกนประทับใจมากก็คือความงดงามอลังการของร้าน
หนังสือเก่าแก่ย่านใจกลางเมืองชือ่ Livraria Lello & Irmão ทีม่ สี ถาปัตยกรรมการตกแต่งภายใน
เป็นที่เลื่องลือในความงดงามของงานไม้สลักลายสวยตามผนัง ฝ้าเพดาน ราวบันได พื้นทาง
เดินบางช่วงก็เป็นหินอ่อนทีล่ วดลายสวยมาก แต่การเก็บภาพเป็นสิง่ ทีเ่ กินความสามารถ เนือ่ ง
ด้วยมีการเดินผ่านกล้องอยู่แทบไม่ขาดสาย ที่นี่จะเนืองนองไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ (เสียค่า
ธรรมเนียม) เข้าไปชมกันเป็นจ�ำนวนมาก ตอนที่เราไปชมร้านช่วง10 โมงเช้านี้ปรากฏว่าผู้คนก็
ล้นร้านแล้วค่ะ
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อีกหนึ่งที่ที่เราไปเก็บความงดงามกันได้ทุกวันก็คอื จุดชมวิวที่ Dom Luis bridge สะพานสวย
สองชั้นสะพานนี้เชื่อมย่าน Ribeira (ย่านเมืองเก่า Porto) และย่าน Vila Nova de Gaia (ย่านที่
เป็นโรงงานผลิต Portwine) ได้อิ่มตากับทัศนียภาพสีเงินระยิบระยับของคุ้งน�้ำในยามบ่ายของ
วันทีล่ ะไอแดดอบอุ่น ฟากหนึง่ จะเต็มไปด้วยหลังคาสีอฐิ ของตึกรามบ้านเรือนทีข่ นึ้ กันหนาแน่น
สลับกับโบสถ์เก่าแก่และแนวก�ำแพงเมืองเก่าในย่าน Ribeira ในขณะที่อีกฟากหนึ่งของแม่น�้ำ
จะเป็นทีต่ งั้ ของโรงงานผลิตเหล้าองุ่นหวานฉ�ำ่ Portwine ทีม่ อี ยู่ด้วยกันหลายเจ้าและตัง้ กระจาย
ไปตามเนินเขา บ้านเรือนในเขตนี้ไม่หนาแน่นมาก

Portwine เป็นเหล้าทีม่ ชี อื่ เสียงทัว่ โลก เมือ่ มาถึงทีแ่ ล้วเราก็เลยต้องถือโอกาสอันดีนไี้ ปเยีย่ ม
ชมพิพธิ ภัณฑ์ของโรงงานผลิตเหล้าหวานหอมรสหนักหัวใจยี่ห้อ Taylor's ที่ตงั้ อยู่ในย่าน Gaia
นี้กันด้วยเลยค่ะ เหล้าหวานของที่นี่เป็นหนึ่งใน Portwine ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มาก โดยเริ่ม
ก่อตั้งกิจการขึ้นในปี ค.ศ.1692
พิพธิ ภัณฑ์ของโรงเหล้าหวาน Taylor's นีจ้ ดั ท�ำได้ดมี าก เนือ้ หาข้อมูลเริ่มจากประวัตกิ ารก่อ
ตั้ง กระบวนการผลิตและข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ของแต่ละยุคสมัย ตลอดจนถังไม้สี
น�้ำตาลเข้มด�ำที่ใช้ในการบ่มเหล้ามีให้ชมเยอะมากค่ะ เมื่อการเรียนรู้เรื่องเหล้าด้วยตัวอักษร
จบลงแล้วก็ต้องมาเข้าห้องเรียนรสเหล้าจริง ๆ ต่อด้วยเลย และปิดท้ายความทรงจ�ำอันแสน
หอมหวานอบอวลนี้ด้วยการพาน้อง Taylor's อายุยี่สิบขวบกลับไปฟูมฟักรักเธอที่บ้านด้วย 1
ขวดค่ะ ถ้าใครมีเวลาเที่ยวหลายวันแพลลิแกนอยากแนะน�ำให้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของ
Taylor's ค่ะ
ย่าน Ribeira ที่อยู่ในย่านเมืองเก่าริมฝั่งแม่น�้ำ Douro เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสีสันมากค่ะ
นักท่องเทีย่ วมาเดิน มาดืม่ มา านอาหารกันเยอะมาก มีตรอกเล็กๆส�ำหรับคนเดินเท้า มีอาคาร
ที่อยู่อาศัยทาสีสวย ๆ และร้านอาหารขนาดเล็ก ๆ ขนาดเล็ก ๆ ตัง้ อยู่เรียงราย
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เมืองนี้ค่าครองชีพไม่แพง อาหารก็อร่อยและไวน์ของเมืองนี้ก็รสชาติเลอเลิศอลังการเป็น
ที่สุด โดยเฉพาะไวน์แดงสีแดงก�่ำเข้มสวยประหลาด รสชาติหน่วงหนักหัวใจเหลือแสน จึงดื่ม
ด้วยความสิเนหาแบบน้อยแก้วหาได้ไม่ ท�ำให้เรา (ต้อง) มาหรรษายามเย็นย�่ำเพื่อร�่ำสุราผล
องุ่นพื้นเมืองที่ร้านอาหารเล็ก ๆ ริมฝั่งน�้ำในย่าน Ribeira นี้กันทุกวันค่ะ
การได้รับประทานอาหารโปรตุเกสอร่อย ๆ กับเหล้าองุ่น รสเลิศ และขีดเส้นใต้ตอนจบของ
มื้ออาหารยามเย็นด้วยเหล้าหอมรสหวาน Portwine 10 อายุขวบเมื่ออาทิตย์อัสดงและแก้วใบ
ใสเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแล้ว เราก็เกือบ ๆ จะหลับตาเดินไปตามตรอกซอยสายเล็ก ๆ
แคบ ๆ ร่วม 30 นาทีกลับที่พักได้เลยค่ะ ..
...เมืองสวยบนเนินเขาที่มี Rio Douro ไหลผ่าน มีความเป็นมาที่ยาวนาน ความเก่าแก่ของตึก
รามอาคารบ้านเมืองและโบสถ์วหิ ารในย่านเมืองเก่า ผสมผสานกับทัศนียภาพอันสวยงาม และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท�ำให้เป็นเมืองนี้มีเสน่ห์ และได้รับการประกาศจาก Unescoให้เมือง O
Porto เป็นเมืองมรดกโลกด้วยค่ะ
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บทสัมภาษณ์
“พนักงานขับรถประจ�ำทาง ยิ้มสยาม” ที่มิวนิก
โดย ดี2

เนือ่ งจากคุณปู่ คุณพ่อและพีช่ ายท�ำงานเป็นพนักงานขับรถประจ�ำทางในเมืองไทย
คุณมนฤดี เอาอิงเงอร์จงึ ไปลองสมัครเป็นพนักงานขับรถประจ�ำทางบริษทั MVG
(Münchner Verkehrsgesellschaft mbH) และเธอก็ได้รบั เลือกเป็นหนึง่ ในผูส้ มัคร
หลาย ๆ คน ให้เข้าฝึกงานอาชีพนี้ ปัจจุบนั เธอส�ำเร็จการศึกษาสายอาชีพเป็น
“พนักงานขับรถประจ�ำทาง” และท�ำงานที่บริษัทขนส่งในมิวนิก (Münchner
Verkehrsgesellschaft mbH) นิตยสารดีมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณมนฤดี ถึง
จุดเริม่ ต้นทีเ่ ธอเลือกเรียนอาชีพนี้ ซึง่ เป็นอาชีพทีไ่ ม่ธรรมดาส�ำหรับหญิงไทย ก็วา่ ได้
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ดี2: คุณมนฤดีอาศัยอยูเ่ ยอรมนีกปี่ ีแล้ว เริม่ แรกท�ำงาน
อะไร
มนฤดี: อยู่เยอรมนีตั้งแต่ปี 2005 ค่ะ ก่อนที่จะหันมาเรียน
สายอาชีพพนักงานขับรถประจ�ำทาง ดิฉนั เคยท�ำหลายอาชีพ
เลยค่ะ เช่น เป็นพนักงานตามงานอีเว้นท์ เป็นลูกจ้างท�ำสวน
ผักอินทรีย์ เป็นหมอนวดไทย เปิดร้านอาเซียช็อป และเปิด
ร้านนวดไทย
ดี2: เข้ามาสู่อาชีพคนขับรถประจ�ำทางได้อย่างไร ได้
ทราบข่าวเกีย่ วกับการเรียนสายอาชีพ “พนักงานขับรถ
ประจ�ำทาง” จากที่ไหน และอย่างไร
มนฤดี: จุดเริม่ ต้นเลยคือ การหย่าค่ะ หลังหย่าแล้ว ตอนแรก
ก็คิดกลับเมืองไทย แต่เพื่อนและพี่สาวของเพื่อนค่ะ ทั้งสอง
คนอาศัยอยู่ในมิวนิคมานานกว่าสิบปี และเขาทั้งสองเดิน
ทางโดยใช้บริการรถประจ�ำทางของบริษทั การขนส่งทีม่ วิ นิก
Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) เป็นประจ�ำ
อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนเห็นประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถ
ใต้ดนิ พนักงานขับรถรางและพนักงานขับรถประจ�ำทาง เพือ่ น
ก็เลยแนะน�ำว่า ดิฉันน่าจะอยู่เยอรมนีต่อไป และแนะน�ำให้
ไปลองสมัครงานกับ Stadtwerke München (SWM) ดู โดย
ลองสมัครไปที่ Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)
ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของ SWM ดิฉันเข้าไปอ่าน
รายละเอียดในเว็บไซต์ แล้วคิดว่า ตัวเองน่าจะท�ำได้ ก็เลย
ส่งใบสมัครไปในช่วงกลางปี 2017 ค่ะ โดยสมัครต�ำแหน่ง
พนักงานขับรถประจ�ำทาง (Busfahrerin) ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็ยัง
ไม่มใี บขับขีร่ ถประจ�ำทาง แต่ว่าทางบริษทั การขนส่งทีม่ วิ นิก
(MVG) ก็ได้ตอบรับ และแนะน�ำให้เรียนและฝึกอาชีพ (Ausbildung) กับบริษทั ฯก่อน ดิฉนั คิดว่าเป็นข้อเสนอทีด่ กี เ็ ริม่ ต้น
สายอาชีพนี้ตงั้ แต่ตอนนั้นค่ะ

ดี2: ช่วยเล่ารายละเอียด การสมัครเข้าเรียน ช่วงที่ฝึก
เรียน เรียนที่ไหน ต้องจ่ายเงินค่าเรียนหรือไม่
มนฤดี: - ส่งใบสมัครเมื่อเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.2017
- เดือนกรกฎาคม 2017 ก็เข้าสอบความสามารถและสัมภาษณ์
- ในวันที่ 1 ธันวาคม 2017 เริม่ เรียนและฝึกงาน (Ausbildung)
อาชีพพนักงานขับรถประจ�ำทาง ภาษาเยอรมันเรียกว่า
Ausbildung zur Busfahrerin คือการศึกษาสายอาชีพสาขา
พนักงานขับรถประจ�ำทาง
- สิ้นเดือน April 2018 จบการฝึกงานและเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานและเรียนทางบริษัท MVG เป็นคน
รับผิดชอบค่ะ และจ่ายเงินเดือนให้เราเต็มจ�ำนวนตั้งแต่วัน
แรกที่เริ่มฝึกเรียนเลย
- สถานทีเ่ รียนอยูท่ ี่ Fröttmaning ค่ะ ซึง่ เป็น ศูนย์รวมโรงเรียน
สอนขับรถ (Fahrschule) ของ SWM
ทุกคนที่ต้องการเป็นพนักงานขับรถประจ�ำทาง ก็ต้องมา
เรียนที่ Fröttmaning
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ดี2: ตอนที่เรียนสายอาชีพนี้ อะไรที่รู้สึกว่ายาก และ
อะไรที่รู้สึกว่าง่าย
มนฤดี: สิ่งที่ยากที่สุดเลยตอนท�ำ Ausbildung ก็คือการขับ
รถบัสนี่แหล่ะค่ะ (หัวเราะ) มันยากมาก กลัวมากด้วย ครั้ง
แรกที่ขับดิฉันถามตัวเองว่า จะท�ำได้ไหมเนี่ย ซ้ายขวาเลย
เหลือพื้นที่ให้เราขยับได้แค่ไม่กี่ชั่วโมง สิ่งที่ง่าย ไม่มีเลยค่ะ
เพราะทุกอย่างใหม่หมด ดิฉันรู้แค่ว่า ปู่ พ่อ และพี่ชาย เป็น
คนขับรถบัสได้ ขับดีด้วย ดังนัน้ ดิฉันก็ต้องท�ำได้สิ สิ่งที่ต้อง
เรียนรู้มเี ยอะมาก แต่ค่อย ๆ เรียนรู้และฝึกฝน ก็ช่วยได้เยอะ
เลย จนความกลัวหายไป แต่ยงั มีความเกรง ๆ รถบัส (Respekt)
สิง่ ทีค่ รูบอกเสมอคือ ให้ควบคุมรถให้ได้และให้ความส�ำคัญ
ในขนาดของรถ และใช้สติให้มากที่สุด แล้วเราก็จะเป็นคน
ขับที่ดีค่ะ ที่ดิฉันอยากเล่าคือ ทีมผู้อ�ำนวยการและครูทุก
คนใน SWM Fahrschule สุดยอดทุกคนค่ะ ต้องขอบคุณทุก
ท่านไว้ ณ ทีน่ ดี้ ้วย ระหว่างท�ำ Ausbildung วันไหนไม่มชี วั่ โมง
ขับรถ ก็ต้องไป Streckenkunde คือ ไปเรียนรู้เส้นทางรถเมล์
ทุกสายของบริษัท MVG โดยจะแบ่งเป็นสายทางตะวันออก
กับสายทางตะวันออก (West Linien กับ Ost Linien) ดิฉัน
สังกัดในเขตสายตะวันออก ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 38 สาย
ดิฉันต้องจ�ำเส้นทางให้ได้ ตอนแรก ๆ ก็กังวลใจอยู่ แต่ตอน
นีไ้ ม่ร้สู กึ ว่ายากแล้วค่ะ เพราะว่าจ�ำเส้นทางได้หมดแล้ว (ยิม้ )
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ดี2: รู้สึกอย่างไรในวันแรกที่ได้ปฏิบัติงานเป็น “คนขับ
รถประจ�ำทาง”
มนฤดี: รู้สึกตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเลยค่ะ เพราะก่อนที่บริษัท
MVG จะอนุญาตให้พนักงานแต่ละคนขับรถคนเดียวได้นั้น
ต้องผ่านกระบวนการมากมายค่ะ ก่อนอื่นต้องสอบใบขับขี่
ให้ผ่าน หลังจากนั้นก็ต้องเข้าอบรม แล้วจึงจะได้ฝึกขับ
รถบัสประเภทและรุ่นต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบริษัท MVG เราต้อง
เรียนการควบคุม และรู้จักระบบต่าง ๆ ในรถบัส ขับกับครู
(Fahrlehrer) โดยยังไม่รับผู้โดยสาร จากนั้นก็ขับกับครูและ
รับผู้โดยสารจริง กว่าจะถึงขัน้ ตอนทีร่ บั ผู้โดยสารได้ ต้องฝึก
ขับอย่างน้อย 7 วันค่ะ ดิฉนั ฝึกขับกับครูและรับผู้โดยสารอยู่
ทั้งหมด 7 วัน แล้วทางบริษัท MVG ก็ปล่อยให้ขับคนเดียว
เลย ก็เลยมั่นใจมากว่า “เราท�ำได้” ตอนนี้ก็ขับมาได้หลาย
เดือนแล้วค่ะ
ดี2: ช่วยเล่าถึงงานประจ�ำของ “คนขับรถประจ�ำทาง”
ตื่นกี่โมง เข้างานกี่โมง เส้นทางที่ขับประจ�ำ ได้พักช่วง
ไหน ฯลฯ
มนฤดี: การท�ำงานจะมีหลายกะมากค่ะ ในช่วงนี้ดิฉันได้
ขับรถในกะเช้าเป็นส่วนใหญ่ (เรือ่ งตารางการท�ำงาน พนักงาน
สามารถคุยกับทางฝ่ายจัดการว่า สะดวกท�ำงานกะไหน) งาน
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กะเช้าเริ่มงานประมาณ 04:xx 05:xx 06:xx 07:xx ซึ่ง
พนักงานขับรถต้องไปถึงอู่รถก่อนเวลาอย่างน้อยประมาณ
20-30 นาทีเพือ่ เตรียมตัวค่ะ จากนัน้ ก็ไปทีร่ ถเพือ่ เช็คความ
เรียบร้อย และก็ขับรถไปที่จุดเริ่มต้นตามตารางงานค่ะ ใน
วันหนึง่ ก็ขบั ประมาณสองสายขึน้ ไป ท�ำงานวันละ 7-8 ชม.ค่ะ
ท�ำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ในแต่ละวันถ้าขับรวดเดียวก็ได้พัก
ช่วงกลาง ๆ 1 ชม. ค่ะ

ดี2: นิตยสารดีขอบคุณคุณมนฤดีท่ใี ห้เวลาส�ำหรับการ
พูดคุยกันในครั้งนี้ และขออวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรง
และประสบความส�ำเร็จในการงานค่ะ
มนฤดี: ขอบคุณค่ะ และขอฝากก�ำลังใจมาให้หญิงไทยทุก
คน อย่ายอมแพ้อะไรง่าย ๆ และหากเจอดิฉันก�ำลังขับรถ
ให้บริการอยู่ ช่วยทักทายเป็นภาษาไทยด้วยนะคะ เพียง
ทักทายว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ” ก็ดีใจแล้วค่ะ

ดี2: มีขอ้ แนะน�ำอะไรส�ำหรับคนไทยทีต่ อ้ งการเรียนสาย รูป: www.swm.de/Privatkunden/karriere/jobboerse.html
อาชีพใหม่
มนฤดี: ข้อแนะน�ำทีส่ ำ� คัญเลยคือ พกวินยั และภาษาทีด่ ตี ดิ ตัว
มาด้วยคือ สิ่งที่ส�ำคัญเลยค่ะ
ดี2: คุณใช้ชีวิตแบบคนสองวัฒนธรรม ความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรมมีผลต่อการท�ำงานของคุณหรือไม่
มนฤดี: ความแตกต่างหรือคะ แทบไม่มเี ลยค่ะ ถ้าเราเปิดรับ
และพร้อมที่จะเรียนรู้ ชีวติ คือการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา ถ้าใจเราพร้อมเชื่อว่าทุกคนท�ำได้ค่ะ เพื่อนร่วม
งานและทีมพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลา บางครั้งเรา
เป็นผู้รับความช่วยเหลือ และบางครัง้ เราก็เป็นฝ่ายให้ความ
ช่วยเหลือได้เช่นกันค่ะ
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เมืองไหนที่น่าอยู่บ้าง
จะอยู่เมืองไหนดีในเยอรมนี
โดย หนูพัด ลูกพ่อเพิ่ม

Wo lebt es sich in Deutschland am besten? หรือ อยู่ที่ไหนดีที่สุดใน
เยอรมนี เป็นชื่อสารคดีที่ ZDFzeit น�ำออกอากาศเมื่อคืนวันที่ 22
พฤษภาคม 2561 ซึ่งก็คือผลการศึกษาในหัวข้อเดียวกัน ที่ ZDF มอบ
หมายให้ Prognos เป็นผูส้ ำ� รวจปัจจัย สภาพความเป็นอยูข่ องเมืองและ
เขตต่าง ๆ (Kreise) ทั้ง 401 แห่ง และเปรียบเทียบจัดล�ำดับ “ความน่า
อยู่” มาดูกันค่ะว่า จัดอันดับอย่างไร อะไรที่เป็นเกณฑ์บ่งบอกว่า เมือง
ไหนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมืองไหนดีน้อย
นัยว่า ความพยายามที่จะ “วัด” คุณภาพชีวิต
ในเมือง และท้องถิ่นต่าง ๆ มีมานานแล้วตั้งแต่
ทศวรรษที่ 70 โน้น แต่สว่ นใหญ่ดเู หมือนจะส�ำรวจ
เฉพาะเมืองใหญ่ ๆ หรือไม่ก็จะเป็นการใช้
แบบสอบถามส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน
หรือการจัดเวทีเสวนา ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้ก็
อาจมองได้ว่า ค่อนข้างจะเป็น อัตวิสยั (subjektiv)
คือถือความคิดเห็นส่วนบุคคลเป็นหลัก เจ้าของ
งานศึกษานีค้ ยุ ว่า งานศึกษาครัง้ นีท้ ศี่ กึ ษาครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และใช้ข้อมูล ตัวเลขที่เป็น ภววิสัย (objektiv คือตัง้ อยู่บนฐานข้อเท็จจริง) ยังไม่เคยมีใคร
ท�ำมาก่อนเลย คือจะบอกแหละว่า เป็นครั้งแรก
ที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด นั่นคือ 401 เมือง
และเขต (Kreise) ของเยอรมนี การศึกษานีเ้ ป็นเชิง
ปริมาณ (quantitativ) ใช้ข้อมูล และตัวเลขสถิติ
ด้านต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้เป็นตัวชี้วัด เช่น สถิติ
อาชญากรรม ระเบียนแพทย์ ข้อมูลจากสมาพันธ์
วิชาการเยอรมัน สถิติจากส�ำนักแรงงาน และ
ส�ำนักสภาพแวดล้อมแห่งสหพันธ์ เป็นต้น ซึง่ ก็คอื
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ข้อเท็จจริงที่พบในทุก ๆ พื้นที่ ที่สามารถน�ำมา
เปรียบเทียบกันได้ ข้อมูลท�ำนองความรู้สกึ ความ
คาดหวัง หรือความคิดเห็น เช่น จากการสอบถาม
ประชากร หรือการเสวนากลุ่มจะไม่น�ำมาใช้ใน
การวิเคราะห์
ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบมีทงั้ หมด 53 ตัว
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ การงาน และการอยู่อาศัย
(Arbeit & Wohnen) มีตัวชี้วัด 16 ตัว เช่น ราคาซื้อ
ขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้โดยประมาณ โดย
เฉลี่ย ค่ามัธยฐาน (Median) ของความแตกต่าง
ด้านรายได้ระหว่างชายและหญิง เป็นต้น กลุ่มที่
สอง คือ สุขภาพ และความปลอดภัย (Gesundheit
& Sicherheit) มีตัวชี้วัด 17 ตัว เช่น อัตราการ
ลักขโมย โจรกรรมย่องเบาบ้านต่อประชากร
10,000 คน คุณภาพอากาศ ระยะทางถึงโรงพยาบาลที่
ใกล้ทสี่ ดุ และกลุ่มทีส่ าม คือ การใช้เวลาว่าง และ
ธรรมชาติ (Freizeit & Natur) กลุ่มนี้มีตัวชี้วัดมาก
หน่อยคือ 20 ตัว เช่น จ�ำนวนบาร์ ภัตตาคาร
จ�ำนวนชัว่ โมงทีม่ แี ดดนับตัง้ แต่กลางปี 1981 ถึง 2010
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ในการศึกษาเปรียบเทียบ จะให้คะแนนตั้งแต่
1-10 คะแนนต่อตัวชีว้ ดั เหล่านี้ เมืองไหน เขตไหน
ได้คะแนนของตัวชีว้ ดั แต่ละตัวเท่าไร ก็เอาคะแนน
มารวมกัน แล้วก็จัดอันดับ คะแนนสูงสุดที่จะได้
คือ 300 นั่นคือแบ่งเป็นคะแนนตามกลุ่ม ๆ ละ
100 คะแนน แต่การจะดูเพียงล�ำดับที่ได้ อาจให้
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน คณะจัดท�ำบอกว่า ต้องดูที่
คะแนนที่ได้ด้วย เพราะบางเมืองมีคะแนนเท่ากัน
ท�ำให้ลำ� ดับทีแ่ ม้นจะดูว่าห่างกันมาก แต่ในความ
จริงแล้วอาจมีคะแนนห่างกันแค่คะแนนเดียวก็ได้
รายละเอียดเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั การให้คะแนน สามารถ
ดูได้ที่ deutschland-studie.zdf.de/about
อันดับหนึง่ หรือทีไ่ ด้คะแนนรวมสูงสุดคือ เมือง
München ย�ำ้ ว่า เมืองค่ะ ได้ 207 คะแนน (Landkreis München ก็มีค่ะ ได้อันดับที่ 6 200 คะแนน
พอดิบพอดี) อันดับสอง Stadtkreis Heidelberg
ได้ 205 คะแนน อันดับสาม Landkreis Starnberg
ได้ 204 คะแนน อันดับสุดท้าย หรืออันดับที่ 401
คือ Gelsenkirchen ได้ 109 หากดูอันดับจะเห็นว่า
แตกต่างกันมาก แต่ดูจากคะแนนก็ห่างกันเพียง
ไม่ถึงร้อยคะแนน คะแนนรวมนี่หมายถึงคะแนน
จากทัง้ สามกลุ่มตัวชีว้ ดั รวมกัน แต่ว่า แต่ละกลุ่ม
ตัวชีว้ ดั ก็จะมีอนั ดับของกลุม่ อีก ซึง่ ก็ไม่ได้หมายความ
ว่า อันดับหนึ่งของคะแนนรวมจะต้องได้อันดับ
หนึ่งของทุกกลุ่มตัวชี้วัด เมื่อดูอันดับของแต่ละ
กลุ่มตัวชี้วัดก็จะพบว่า ในกลุ่มการงาน และการ
อยู่อาศัย เมืองที่อยู่ในอันดับหนึ่งคือ Erlangern-Höchstadt ตามด้วย Dachhaus และ

Stormarn ในกลุ่มสุขภาพ และความปลอดภัย
ได้แก่ Bad Tölz-Wolfratshausen ตามด้วย Garmisch-Partenkirchen และ Ravensburg ในกลุ่ม
การใช้เวลาว่าง และธรรมชาติ อันดับหนึ่งได้แก่
เมือง Potsdam ตามด้วย Weimar และ Vorpommern-Rügen ก็อาจกล่าวได้ว่า เมืองแต่ละเมือง
ก็อาจจะมีข้อได้เปรียบ หรือข้อดีเด่นในด้านหนึ่ง
แต่อาจด้อยในอีกด้านหนึ่งนั่นเอง
ผลของการศึกษาหลัก ๆ ที่ผู้ศึกษาสรุปไว้น่า
สนใจที่เดียว โดยเฉพาะข้อแรก ที่อาจจะเรียกว่า
บ่งบอกคุณภาพชีวติ ในเยอรมนีได้ดกี ค็ อื คุณภาพ
ชีวิตในพื้นที่ต่าง ๆ ของเยอรมนีดูเหมือนจะใกล้
เคียงกัน คุณภาพชีวติ ในเมือง ก็ไม่ได้แตกต่างจาก
คุณภาพชีวิตในภูมิภาค (ländliche Region) สัก
เท่าใด เพราะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใกล้เคียงกันคือ
167 คะแนนส�ำหรับคุณภาพชีวติ ในเมือง และ 166
คะแนนส�ำหรับคุณภาพชีวิตในภูมภิ าค และแม้น
ว่าแต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีความแตกต่างทีว่ ดั ได้ให้เห็นอยู่
แต่ก็ไม่มีที่ใดในเยอรมนีที่จะเรียกว่าเป็น “นรก”
หรือที่ไหนที่เป็น “สวรรค์” อย่างชัดเจน เพราะ
เมืองทีไ่ ด้อนั ดับเยีย่ มสุดคือ München ก็ได้คะแนน
เพียง 207 จากคะแนนเต็ม 300 แถมในเมืองนี้
อัตราค่าเช่าบ้าน รวมทัง้ อสังหาริมทรัพย์ตา่ ง ๆ ก็
แพงลิว่ จ�ำนวนโรงเรียนอนุบาลก็ไม่พอเพียง แถม
อากาศยังไม่ดอี กี ด้วย ส่วน Gelsenkirchen ทีอ่ ยู่
อันดับสุดท้ายนัน้ ยังมีคะแนนถึง 109 คะแนน แถม
ยังมีหลายสิง่ อย่างทีม่ อบให้ประชาชนเช่น กิจกรรม
ด้านวัฒนธรรม และที่อยู่อาศัยที่ทุกคนจ่ายได้
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- ทั่วไป -

ทีน่ ่าสนใจก็คอื ความแตกต่างระหว่างเยอรมนี
ตอนเหนือกับเยอรมนีตอนใต้ ซึง่ เมือ่ ดูจากอันดับ
ของคะแนนแล้วจะพบว่า เมืองและเขตที่อยู่ใน
อันดับต้น ๆ หรือ Top 10 นั้นจะเป็นเมืองในรัฐ
ทางใต้คอื Bayern และ Baden-Würtemberg เสีย
9 แห่ง และ Top 10 ของอันดับท้าย ๆ จะอยู่ใน
ตอนเหนือของประเทศนั่นคือ Nordrhein-Westfalen (NRW) 8 เมือง Bremen และ Niedersachsen
อย่างละหนึ่ง ที่น่าสนใจก็คือ เมืองที่ติดอันดับ
ท้าย ๆ ใน NRW เป็นเมืองที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นเขต
อุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็น Dortmund
Duisburg หรือ Oberhausen ซึ่งล้วนอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมเก่าแก่ทสี่ ำ� คัญทีเ่ รียกว่า Ruhrgebiet
โดยเฉพาะ Ruhrpott ลบล้างความเชื่อเก่า ๆ ที่
บอกว่า สภาพชีวิตในฝั่งตะวันออก (หรือรัฐใหม่)
นั้นแย่กว่าฝั่งตะวันตก หรือชี้ให้เห็นว่า ช่องว่าง
ระหว่างสภาพชีวิตในเยอรมนีตะวันออกและตก
ไม่ได้แตกต่างกันอีกต่อไป และ พื้นที่ที่ก�ำลังมี
ปัญหาคือ Ruhrgebiet ด้วยอุตสาหกรรมที่เคย
รุง่ เรืองกลับถดถอยลง บ่อยครัง้ มีการเปรียบเปรย
ว่า ถนนหนทางในบางย่านของ Ruhrgebiet ย�ำ่ แย่
กว่าเยอรมนีตะวันออกก่อนก�ำแพงเบอร์ลนิ พังซะ
อีก จริงหรือไม่ต้องถามคนที่อยู่ใน NRW
แน่นอนว่า เมือ่ ดูชอื่ เมืองหรือเขตทีอ่ ยู่ในล�ำดับ
ต้น ๆ รวมทั้งเมื่อลองเข้าไปดูเมืองหลาย ๆ เมือง
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ทีห่ ลายคนอาจคิดว่าน่าอยู่แล้ว อาจพบว่า อันดับ
ที่ได้ไม่ได้ตรงกับความคิดเลยก็เป็นได้ ที่เป็นดัง
นั้นก็เพราะว่า ผลการให้ค่า ให้คะแนน และการ
ค�ำนวนของการศึกษานีม้ นั ออกมาเป็นเช่นนัน้ และ
ทีเ่ ป็นดังนัน้ ก็ขนึ้ อยู่กบั ตัวชีว้ ดั ทีผ่ ้ศู กึ ษาเลือก รวม
ถึงการให้ค่า (Wert) กับตัวชี้วัดต่าง ๆ ไม่ใช่ตาม
หลักเกณฑ์ของเรา ข้อวิพากษ์ถกเถียงก็ย่อมมี
ตามมาเสมอว่า ท�ำไมเลือกตัวนี้ ตัวอื่นแสดงค่า
ได้ดีกว่าไหม ข้อจ�ำกัดหนึ่งของการศึกษานี้ก็คือ
การเลือกดัชนี้ (Indikatoren) นัน้ จะต้องใช้ตัวชีว้ ัด
ที่มีข้อมูลสถิตอิ ยู่ในทุก ๆ เมือง และทุก ๆ เขต
อาจเป็นได้ว่า ตัวชีว้ ดั ทีเ่ ห็นว่าน่าจะใช้วดั ได้ดกี ว่า
อาจจะเป็นตัวฯที่ไม่มีสถิติในทุกเมืองก็เป็นได้
อย่างไรก็แล้วแต่ผลการศึกษานี้ก็สามารถให้
ภาพกว้าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเมือง และ
เขตทั้งหมด นั่นก็คือประเทศเยอรมนีทั้งหมด ซึ่ง
ไม่ว่า เราจะไม่ค่อยถูกอกถูกใจนักทีเ่ มืองทีเ่ ราอยู่
หรือชื่นชอบได้คะแนนไม่ค่อยดีเท่าไร หรืออยู่ใน
อันดับที่เราไม่พอใจ แต่อย่างหนึ่งที่เรา ๆ ท่าน ๆ
แน่ใจได้ก็คือ ความเลื่อมล�้ำในด้านคุณภาพชีวิต
ของผู้คนในเยอรมนียังอยู่ในระดับที่ใช้ได้ ไม่ได้
ห่างกันริบลับสุดกู่
ใครอยากรู้ว่าเมืองที่อยู่อยู่ในอันดับไหนเข้าไป
ดูได้ที่ deutschland-studie.zdf.de ข้อมูลทีใ่ ช้เขียน
ความเรียงข้างต้นก็มาจากแหล่งนี้เช่นกัน

- การศึกษา -

การเรียนสายชีพในเยอรมนี
เนื่องจากหัวข้อนิตยสารดีฉบับนี้ให้ไว้ว่า D-Bildung คอลัมน์การศึกษาฉบับนี้ก็
เลยขอน�ำเสนอเรื่องการศึกษาสายอาชีพในเยอรมนี โดยน�ำบางส่วนมาจาก
บทความที่ อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง เคยเขียนไว้ในนิตยสารดีฉบับที่ 6/2011 มาเพิ่มเติม
ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนอาชีวศึกษาที่นอกจากจะมีภาระหน้าที่ในการ
ให้ความรู้ด้านอาชีพแล้ว ยังท�ำหน้าที่คล้ายโรงเรียนมัธยมสายสามัญอีกด้วย
การศึกษาสายอาชีพ หรืออาชีวศึกษา
นักเรียนทีเ่ ข้าเรียนสายอาชีพนี้ เรียก
ในเยอรมนี เป็นการถ่ายทอดความรู้ทงั้
ว่า “Azubi“ ย่อมาจาก Auszubildener/
ทางทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้ผู้ท่ศี ึกษา
Auszubildene แปลว่า ผู้ท่กี �ำลังศึกษา
มีความช�ำนาญสามารถประกอบอาชีพ
สายอาชีพ เมื่อก่อนเรียกว่า Lehrling
ได้ การศึกษาสายอาชีพในเยอรมนีนี้
เนือ่ งจากตัวศัพท์ทฟี่ งั ดูออกจะเป็นทาง
จะเป็นระบบที่เรียกว่า Duales System
ลบ ปัจจุบันจึงใช้ Azubi แทน
หรือ ระบบควบคู่ นั่นคือ มีการเรียน
การที่จะเข้าเรียนสายนี้ ผู้ที่สนใจจะ
„Azubi“
การสอนในสองสถานที่ เป็นการศึกษา
เรียนจะต้องหาสถานประกอบการทีจ่ ะ
แปลว่า ผูท
้ ี่
ทีค่ วบกันไประหว่างการเรียนภาคทฤษฎี
รับเข้าไปเป็น Azubi ที่เรียกกันว่า หา
ในโรงเรียนอาชีวศึกษา (Berufsschule)
Lehrstelle ก็คือหาสถานประกอบการ
ก�ำลังศึกษา
และฝึกหรือลงมือปฏิบัติจริงในสถาน
ที่จะเป็นผู้สอนภาคปฏิบัติ หน่วยงานที่
สายอาชีพ
ประกอบการ (Betrieb) โดยจะเรียนวิชา
สามารถช่ ว ยเหลือ ด้ า นนี้ไ ด้ ดีก็ คือ
สามัญและทฤษฎีพื้นฐานในโรงเรียน
ส�ำนักงานแรงงาน (Bundesagentur für
อาชีวศึกษา เป็นเวลา 9-12 ชัว่ โมง หรือ
Arbeit) ซึง่ จะมีบริการให้คำ� ปรึกษาด้าน
สัปดาห์ละ 1-2 วัน และฝึก/ลงมือปฏิบตั ิ
อาชีพ (Berufberatung) เข้าไปดูที่ https://
งานจริงในสถานประกอบการสัปดาห์
www.arbeitsagentur.de/bildung/beละ 3-4 วัน แล้วแต่กฎระเบียบของรัฐ
rufsberatung เมือ่ หาสถานประกอบการ
นั้น ๆ และสาขาอาชีพที่เรียน รวมทั้ง
ได้แล้ว ก็ยื่นใบสมัครไป หากสถาน
ชัน้ ปีทศี่ กึ ษา การเรียนภาคทฤษฎีบางครัง้ อาจจะเป็นลักษณะ ประกอบการตอบรับ ผู้เข้าเรียน (ช่างฝึกหัด) จะต้องท�ำ
ที่เรียกว่า Blockunterricht คือ เรียนเป็นช่วงยาว ๆ ติดกัน สัญญา (Ausbildungsvertrag) กับสถานประกอบการ (นายจ้าง)
เช่น เรียนวิชาสามัญ และภาคทฤษฎีในโรงเรียนอาชีวศึกษา และ นายจ้างจะส่งสัญญาไปให้หอการค้าและอุตสาหกรรม
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5-8 สัปดาห์ แล้วจึงไปปฏิบัติงาน (Industrie- und Handelkammer) ประจ�ำเมืองนั้น เพื่อลง
ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาเท่า ๆ กัน
ทะเบียนไว้
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สิ่งที่ต้องระบุในสัญญาได้แก่
เช่น ห้ามสถานประกอบการเรียกร้อง
1. ลักษณะและจุดมุ่งหมายของงานที่
ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการฝึกงานจาก
จะฝึก
ช่างฝึกหัด ห้ามลงโทษช่างฝึกหัด หาก
2. วันเริ่มต้น และสิ้นสุดการฝึก
ท�ำผิดสัญญา แต่ทงั้ นีช้ า่ งฝึกหัดสามารถ
3. เวลาฝึก(วันท�ำงาน)ในแต่ละวัน
ฟ้องร้องสถานประกอบการได้หาก
4. วันพักผ่อน (Urlaub)
จัดการฝึกไม่ได้ เป็นต้น
„การเรียน
5. ระยะเวลาทดลองงาน (ฝึกภาคปฏิบตั )ิ
เนื่องจากการเรียนสายอาชีพใน
สายอาชีพ
6. การฝึกภายนอกโรงเรียน(ถ้ามี) เช่น
เยอรมนีน้ี ส่วนหนึ่งจะเป็นการฝึกและ
ศูนย์ฝึกอาชีพพิเศษเฉพาะสาขา
ลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
ผู้เรียนจะ
7. อัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ของช่าง
ผู้เรียนจึงได้รับค่าตอบแทน เริ่มต้น
ได้ รั บ ค่ า
ฝึกหัด
ระหว่าง 330 – 760 ยูโร และระหว่าง
8. เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ท�ำให้สัญญาสิ้นสุด
440 – 900 ยูโรในปีสุดท้าย ทั้งนี้ค่า
ตอบแทน“
9. การคุ้มครองการประกันอุบัติภัย /
ตอบแทนจะมากน้อยเท่าไร ก็แล้วแต่
เหตุที่อาจจะเกิดกับช่างฝึกหัด
ว่าเรียนสาขาอาชีพใด และอยู่ในรัฐไหน
10. สถานประกอบการต้องยินยอมให้
เช่น อาชีพเกี่ยวกับยานยนต์ในรัฐ
ผู้เรียน (Azubi) ไปเรียนวิชาสามัญ
Nordrhein-Westfalen เริ่มต้นที่ 453
และภาคทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสาขา
ยูโร แต่ทเี่ กีย่ วกับโลหะจะอยูท่ ี่ 700 ยูโร
อาชีพ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาสัปดาห์
(de.wikipedia.org/wiki/Berufsausbildung)
ละ 1-2 วัน หรือตามที่ตกลงกับโรงเรียนอาชีวศึกษา
โรงเรียนอาชีวะในเยอรมนีนนั้ นอกจากจะสอนภาคทฤษฎี
11. สถานประกอบการจะต้องจัดการฝึกอบรมผู้เข้าเรียน ให้ เกี่ยวกับการช่างแล้ว ยังท�ำหน้าที่คล้ายกับโรงเรียนมัธยม
มีความรู้ และความสามารถตามมาตรฐาน เพือ่ เข้าทดสอบ ปลาย ที่ท�ำให้ผู้ที่เรียนสามารถสอบเอาวิทยฐานะเพื่อเข้า
สมรรถนะจากหอการค้าและอุตสาหกรรม
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนอาชีวะเหล่านี้ได้แก่
12. นักเรียนจะต้องตัง้ ใจเรียน/ฝึกปฏิบัติ ตามแผนการเรียน 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่เรียกว่า Berufskolleg ซึ่งในบางรัฐ
ที่ครูผู้ฝึกจัดท�ำร่วมกับโรงเรียนอาชีวศึกษา อีกทั้งยัง
จะเป็นโรงเรียนอาชีวะเฉพาะด้าน นักเรียนทีเ่ ข้าศึกษาสาย
ก�ำหนดข้อห้ามท�ำสัญญาที่มีผลในทางลบต่อช่างฝึกหัด
อาชีพ จะเรียนภาควิชาการที่นี่ ในบางรัฐจะมีการผสม
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- การศึกษา -

ผสานหลักสูตรการเรียนของโรงเรียน
3. โรงเรียน Berufsoberschule เป็น
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน
โรงเรียนอาชีวะอีกรูปแบบหนึ่งที่จะมี
สามารถที่จะสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ได้
อยูใ่ นบางรัฐ เป็นโรงเรียนส�ำหรับนักเรียน
Fachhochschulreife หรือ Fachabitur
ทีเ่ รียนจบโรงเรียนระดับกลาง (mittlere
ได้ ซึ่งจะเป็นวุฒิท่ีสามารถน�ำไปใช้
Reife) และจบการศึกษาสายอาชีพ
เพื่อศึกษาต่อใน Fachhochschule
(abgeschlossenen Berufsausbildung)
„Azubi“
หรืออาจเรียกว่า มหาวิทยาลัยประยุกต์
มาศึกษาต่อเพือ่ ให้จบระดับมัธยมศึกษา
ศาสตร์ แต่ในบางรัฐ เช่น Bad Würtตอนปลายเพื่อศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย
แปลว่
า
ผู
ท
้
่
ี
temberg จะเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา
ประยุกต์ศาสตร์ Fachhochschulreife
ก�ำลังศึกษา
ทีส่ อนเต็มเวลา นักเรียนทีจ่ ะเข้าเรียน
หรือในบางรัฐเช่น Bayern หากในขณะ
ได้ต้องจบ Realschule หรือจบการ
เรียนเรียนภาษาต่างประเทศสองภาษา
สายอาชี
พ
ศึกษาสายอาชีพ (berufliche Ausbilก็สามารถจะสอบวุฒิ Abitur ได้ และ
dung) ใช้เวลาเรียนหนึ่งปี จะได้
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ป ล า ย ส� ำ ห รั บ ศึ ก ษ า ต ่ อ ใ น
Fachhochschule
2. โรงเรียนอาชีวศึกษาประเภท Fachoberschule เป็นโรงเรียนระดับมัธยม
ปลายอีกประเภทหนึ่งที่สอนชั้น 11 และ 12 นักเรียนที่จบ
ที่นี่ จะได้ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ส�ำหรับ
ศึกษาต่อใน Fachhochschule ที่เรียกว่า Fachhochschulอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
reife ใน Nordrhein-Westfalen และ Bayern จะมีการสอน
www.ausbildung.de
ชั้นที่ 13 ด้วย นักเรียนที่จบชั้น 13 จะได้ Abitur สามารถ
เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง นักเรียนทีจ่ ะเข้าเรียน www.bamf.de/DE/Willkommen/Bildung/Berufsausbildung
ใน Fachoberschule นีจ้ ะต้องจบ Realschule (Mittlere reife) https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung
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