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ฉบับนี้เป็นฉบับทีห่นึง่ของปีพ.ศ. 2562 กน็บัเป็นปีที ่ 8 

ของการคงอยูข่องนติยสารด ีและเป็นปีที ่3 ของนติยสารดี

ออนไลน์หลายท่านอาจจะสังเกตเห็นว่า มกีารเปลีย่นแปลง

เกดิขึ้น ใช่ค่ะ นติยสารด ีเปลีย่นก�าหนดการผลติและเผยแพร่ 

จากทีเ่คยผลติ 4 ฉบับต่อปี ลดลงมาเป็น 3 ฉบบัต่อปี น่ัน

คอืนบัตัง้แต่ปี 2562 (2019) นติยสารดจีะมกี�าหนดเผยแพร่

ทกุ ๆ 4 เดอืน คอื เมษายน สงิหาคม และ ธนัวาคม ฉบับ

แรกคอืฉบบันี้ทีท่่านก�าลงัอ่านอยู่นีแ่หละค่ะ และปีนี้เราก็

ก�าหนดหัวข้อกนัไว้ว่าจะเป็น work money และ happiness 

อมืคดิไป ณ ตอนนี้ กเ็หมอืนค�าขวญัอะไรสกัอย่างหนึง่ที่

คุน้เคย งาน เงนิ บันดาลสขุ ว่าไหมคะ แต่ตอนทีเ่ราคดิกนั 

ตอนนัน้ไม่ได้นกึถงึค�าขวญัทีว่่านี้นะคะ คอืจะบอกว่าเป็น

ความบังเอญิมากกว่า

ฉบบันี้ว่าด้วย งาน (D-Work) เม้าส์มอยน์ เลยน�าเสนอ

ข้อมลูทีค่วรรูส้�าหรบัการท�างานในเยอรมน ี เพือ่เป็นการ

ตอบข้อสงสยัว่า คนไทยจะท�างานในเยอรมนไีด้หรอืไม่ และ

ท�างานอะไรด ีและเพือ่ให้เหน็ชดัเจน ด2ี กจ็ะแนะน�าให้รูจ้กั

คนไทยในเยอรมนทีีป่ระกอบอาชพีหลากหลาย ซึง่ไม่ได้

จ�ากัดอยู่ทีง่านท�าความสะอาด งานนวด หรอืงานทีไ่ม่ต้อง

ใช้ทกัษะต่าง ๆ  ตามภาพตายตัว (Stereotype หรอื Klischee) 

เกีย่วกบัหญงิไทยในเยอรมนทีีแ่พร่กระจายอยูท่ั่วไป อาชพี

ของคนไทยทีห่ลากหลายนี้ ประการหนึง่ชี้ให้เหน็ถงึโอกาส

ในตลาดแรงงานเยอรมนัทีเ่ปิดให้กับคนไทยรวมถงึคนต่างชาติ 

ทัง้หลาย อกีประการหนึง่ กต็อกย�า้ให้เห็นว่า ภาษาเยอรมนัยงั

คงเป็นสิง่จ�าเป็นและเป็นเงือ่นไขหลักในการหางานในตลาด

แรงงานเยอรมัน คนไทยประกอบอาชพีอะไรกนับ้างเปิดไป

อ่านกนัเลยค่ะ ในการท�างาน บางครัง้หากไม่ระวงั หรอื

เผลอไผล สิง่ทีอ่าจเกดิขึ้นโดยไม่ตัง้ใจกค็อื อบัุตเิหต ุการ

ท�างานทั้งในเยอรมนีและยุโรป จะมีประกันอุบัติเหตุใน

ระหว่างการท�างาน สิง่ทีแ่รงงานต้องเรยีนรูก้ค็อื แนวทาง

ปฏบิตัเิมือ่เกดิอบุตัเิหตุ เพือ่ทีจ่ะได้รบัสทิธต่ิาง ๆ  ตามทีค่วร

ได้ ปาท่องโก๋ ผูม้ปีระสบการณ์ตรง เพราะเคยประสบอุบตัเิหตุ

ระหว่างท�างาน จะมาเล่าให้อ่านค่ะว่า ต้องท�าอย่างไรบ้าง 

อะไรบ้างทีค่วรศกึษาไว้ นอกจากนี้ เมือ่พดูถงึการท�างาน 

เราอาจนกึไปถงึแต่ผูใ้หญ่วัยแรงงาน แต่ก็ลมืไปว่า เดก็ หรอื

ผูเ้ยาว์กม็สีทิธทิ�างานได้ แต่แน่นอนการท�างานต้องอยู่ใน

ขอบเขตทีก่ฎหมายก�าหนด มฉิะนัน้จะเป็นการใช้แรงงาน

เดก็ทีผ่ดิกฎหมาย และสากลประเทศต่อต้าน เดก็/ ผูเ้ยาว์

สามมารถท�างานได้กีช่ัว่โมง ท�าอะไรได้บ้าง โยทะกา จะมา

เล่าสูก่นัค่ะ

คอลมัน์กฎหมาย ฉบบันี้ไม่ได้เป็นเรือ่งมรดกตามกฎหมาย

ไทยดังทีเ่กริน่ไว้ในฉบบัก่อน ด้วยเหน็ว่าเป็นหวัข้อเกีย่วกบั

งาน เพือ่ให้เข้ากบัหวัข้อหลกัของฉบบัจงึขอน�าบทความว่า

ด้วยสัญญา และสัญญาการจ้างงานมาปัดฝุ่น เพิ่มเติม 

ตดัแต่ง ให้อ่านกนัอกีครัง้ เป็น revisited กแ็ล้วกนันะคะ 

เพราะสญัญาการจ้างงานถอืเป็นเรือ่งส�าคัญทีค่นทีต้่องการ

ท�างานควรรู ้ส�าหรบักฎหมายของประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

ในฉบับนี้ ศกัดา เริม่ชดุบทความ กฎหมายแรงงาน เป็น

ซรีย์ีต่อเนือ่งให้ตดิตาม ต้อนรบัหัวข้อหลกัของเล่มเช่นกนั 

และทีจ่ะขาดไม่ได้เมือ่ท�างาน กค็อืการดูแลสขุภาพค่ะ มา

ท�าความรูจ้กักบัโรคต่าง ๆ การรกัษาและดแูลสขุภาพเพือ่

การป้องกนัค่ะ ท�างานแล้วอย่าลมืดแูลสขุภาพนะคะ 

ปี 2019 หรอื 2562 เริม่ต้นมาสามเดอืนแล้วนะคะ วนัที่

เขยีนบก.บอกกล่าวนี้เป็นวนัสงกรานต์พอดค่ีะ กข็อถอืโอกาส

นี้ ส่งความระลกึถงึ ความปราถนาด ีส�าหรบัปีใหม่ของไทย

มาสูผู้่อ่านทกุท่านค่ะ พบกนัใหม่เดอืนมถินุายนนะคะ 

พทัยา เรอืนแก้ว

13 เมษายน 2562 (2019)

บก. บอกกล่าว
สวัสดคี่ะท่านผู้อ่านนติยสารด ี
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กฎหมายแรงงานในประเทศสวติเซอร์แลนด์ ตอนที ่1  
“การท�างานในประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

ส�าหรับคนต่างด้าว”
โดย ศักดา บัวลอย

ประเทศสวติเซอร์แลนด์เป็นประเทศอตุสาหกรรมที่มเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิทีด่ ีมี

การตดิต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเช่นเดยีวกับประเทศอุตสหกรรมอื่น ๆ ใน

ทวปียุโรป  ท�าให้มคีวามต้องการแรงงานที่มทีักษะจากหลากหลายสาขาอาชพี ทัง้ใน

ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการบรกิาร ในบทความนี้เรามาคุยเรื่อง

โอกาสในการท�างานของคนต่างด้าวในสวติเซอร์แลนด์ ถอืเป็นตอนที ่1 ของชดุบทความ

ว่าด้วยกฎหมายแรงงานสวสิ

นอกเหนอืจากการว่าจ้างแรงงานภายในประเทศแล้ว ประเทศสวติเซอร์แลนด์ยังเปิด

โอกาสให้แรงงานจากสหภาพยุโรป และพลเมืองจากประเทศที่สามสามารถเข้ามา

ท�างานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�างานใน 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือน และสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย

เท่าเทียมกับแรงงานชาวสวิส เมื่อลูกจ้างชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท�างาน และ

ใบอนุญาตพ�านักระยะยาวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็สามารถขอวีซ่าให้แก่คู่สมรส

และบตุรผู้เยาว์ เพือ่ตดิตามครอบครวัมาอาศยัอยู่ในประเทศสวติเวอร์แลนด์ รวมทัง้ให้

สทิธคิู่สมรสในการท�างานได้ด้วยเช่นกัน

หลังจากมีการปรับแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐสวิสฉบับใหม่ ซึ่งมีผล

บังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 20181 สวติเซอร์แลนด์ก�าหนดนโยบายการจ้าง

งานใหม่ กล่าวคอืในการจ้างงานให้พจิารณาจ้างแรงงานภายในประเทศเป็นอนัดบัแรก 

ก่อนทีจ่ะจ้างแรงงานต่างด้าว มรีะบบเรยีกว่าแบบคู่ คอืมขี้อก�าหนดอนญุาตให้แรงงาน

ต่างด้าวเข้ามาท�างานภายในประเทศได้ หากนายจ้างไม่สามารถหาจ้างแรงงานภายใน

ประเทศได้ตามที่ต้องการ ผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษเข้าถึงตลาดแรงงานเป็นล�าดับแรกคือ

ประชากรจากสหภาพยุโรป และสมาคมการค้าเสรยีโุรป (EU/EFTA) ส่วนประชากรจาก

ประเทศทีส่ามนัน้ การพจิารณาจ้างงานจะขึ้นอยู่กบัโควต้าทีไ่ด้รับอนญุาตจากทางการ

ท้องถิ่นในแต่ละรัฐ

1 ข้อมูล รัฐธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐสวิส มาตรา 121 การควบคุมการย้ายถิ่นฐานแรงงาน (Steuerung 
der Zuwanderung (Art. 121a BV)) https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilati-
on/19995395/index.html  (สืบค้นข้อมูล ลงวันที่ 01.04.2019)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html
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พลเมอืงจากสหภาพยโุรป และสมาคมการค้าเสรยีโุรป 

(EU/EFTA)

พลเมืองกลุ่มนี้สามารถเดินทางเข้ามาหางานท�าใน

ประเทศสวติเซอร์แลนด์ได้ตามสนธสิัญญาข้อตกลงว่าด้วย

การเคลือ่นยา้ยประชากรอย่างเสร ี(Personenfreizügigkeits-

abkommen Schweiz – EU/EFTA) การเดนิทางเข้ามาหางาน

ท�าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระยะสั้นไม่เกินสามเดือน ไม่

จ�าเป็นต้องยืน่ขอใบอนุญาตพ�านกั แต่หากระยะเวลาการเข้า

มาท�างานนานเกินกว่า 3 เดือน ก็สามารถขอใบอนุญาต

พ�านักเพิ่มระยะเวลาได้อีกสามเดือนต่อปี (ในรอบปฏิทิน) 

โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลผู้นั้นต้องสามารถจ่ายค่าด�ารงชีวิต

ระหว่างการพ�านักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ด้วยตนเอง 

ไม่ต้องขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากส�านักงาน

สังคมสงเคราะห์ การแจ้งขอใบอนุญาตพ�านักต่อหน่วยงาน

ท้องถิ่นต้องท�าก่อนที่จะเริ่มท�างาน หลักฐานเพื่อประกอบ

การขอใบอนุญาตพ�านักมดีังนี้

• บัตรประจ�าตัวประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง 

• หนังสือรับรองการจ้างงานหรือสัญญาจ้างงานจาก

นายจ้าง

เมื่อลูกจ้างมีสัญญจ้างงานและได้รับบรรจุเป็นพนักงาน

ประจ�าแล้ว จะมสีทิธไิด้รบัใบอนญุาตพ�านักประเภท บี2 และ

หลังจากลูกจ้างพ�านักในประเทศสวติเซอร์แลนด์ครบ 5 ปี 

ก็จะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตพ�านักถาวรประเภท ซี3 ตาม

เงื่อนไขของกฎหมายคนต่างด้าวและการบรูณาการ  (Aus-

länder- und Integrationsgesetz (AIG4))

2 ข้อมูล เกี่ยวกับใบอนุญาตพำานัก ประเภทบี สำาหรับพลเมือง EU/
EFTA https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/
aufenthalt/eu_efta/ausweis_b_eu_efta.html  (สืบค้นข้อมูล ลงวัน
ที่ 01.04.2019)
3 ข้อมูล เกี่ยวกับใบอนุญาตพำานัก ประเภทบี สำาหรับพลเมือง EU/
EFTA  https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/
aufenthalt/eu_efta/ausweis_c_eu_efta.html  (สืบค้นข้อมูล ลงวันที่ 
01.04.2019)
4 ข้อมูลกฎหมายคนต่างด้าวและการบรูณาการ (Ausländer- und 
Integrationsgesetz, AIG)  https://www.admin.ch/opc/de/clas-
sified-compilation/20020232/index.html  (ลงวันที่ 01.04.2018)

การท�างานในประเทศสวติเซอร์แลนด์ส�าหรบัประชากร

ประเทศที่สาม5

ในประเทศสวติเซอร์แลนด์ นายจ้างเป็นผูร้บัผดิชอบตดิต่อ

ขอใบอนุญาตท�างานให้แก่ลูกจ้างที่มาจากประเทศที่สาม 

โดยต้องยื่นค�าร้องไปยังส�านักตลาดแรงงาน หรอืส�านักการ

อพยพย้ายถิ่นของแต่ละรัฐ (Die kantonalen Arbeitsmarkt- 

oder Migrationsbehörde)6 หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ให้

ข้อมูล รับเรื่อง และตรวจสอบค�าร้อง หากคุณสมบัติของ

นายจ้างและลูกจ้างครบสมบูรณ์ ส�านักงานดังกล่าวจะส่ง

เรื่องไปยังส�านักเลขาธิการรัฐส�าหรับการโยกย้ายถิ่นฐาน 

(Staatssekretariat für Migration (SEM))  ซึง่มหีน้าทีพ่จิารณา

อนุมัติ หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตท�างานให้แก่ลูกจ้าง

ตามค�าร้องของนายจ้าง ทัง้นี้ใบอนญุาตการท�างาน มใิช่วซี่า

เพื่อการเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่อย่างใด 

ส�าหรับลูกจ้างที่ต้องใช้วซี่าเข้าประเทศ ส�านักดูแลด้านการ

อพยพย้ายถิน่ฐานของรัฐ (Die kantonale Migrationsbehörde) 

จะส่งเอกสารอนุมัติทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงาน

ราชการตวัแทนประเทศสวติเซอร์แลนด์ในต่างประเทศ เพือ่

แจ้งให้ลกูจ้างไปรบัวซี่าเดนิทางเข้าประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

และเมือ่ลกูจ้างเดนิทางเข้ามาในประเทศแล้วจะต้องไปรายงาน

ตัวกับส�านักทะเบยีนราษฏร์ภายใน 14 วัน หลังจากเดนิทาง

เข้าประเทศ จากนัน้ก็สามารถเริ่มท�างานได้

ลูกจ้างที่มาจากประเทศที่สาม สามารถท�างานใน

สวิตเซอร์แลนด์ได้ในต�าแหน่งเป็นพนักงานระดับสูงเท่านั้น 

และต้องเป็นบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป 

หรอืปรญิญาด้านโพลเีทคนคิและมปีระสบการณ์ท�างานมา

แล้วหลายปี เช่น นักวชิาการ นักวจิัย นักวทิยาศาสตร์ หรอื

เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสาขาอาชพี และ

5 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.ch.ch/de/arbei-
ten-schweiz-drittstaatsangehorige/  (ลงวันที่ 01.04.2018)
6 ลิงค์ สำานักตลาดแรงงาน หรือ สำานักการอพยพย้ายถิ่นของแต่ละ
รัฐ https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/
kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html   
(สืบค้นข้อมูล ลงวันที่ 01.04.2019)

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_b_eu_efta.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_b_eu_efta.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_c_eu_efta.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_c_eu_efta.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20020232/index.html
https://www.ch.ch/de/arbeiten-schweiz-drittstaatsangehorige/
https://www.ch.ch/de/arbeiten-schweiz-drittstaatsangehorige/
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
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ลักษณะการท�างานนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดย

รวมของสวติเซอร์แลนด์ หลักเกณฑ์การพจิารณาออกใบอนญุาตท�างาน

มดีังนี้

• พลเมอืงของประเทศทีส่ามจะได้รบัอนญุาตกต็่อเมือ่พจิารณาแล้ว

เห็นว่า ไม่มพีลเมอืงของสวติเซอร์แลนด์ หรอืของกลุ่ม EU/EFTA ที่

เหมาะสมกับงานนัน้

• ลกูจ้างจะต้องได้สทิธทิีจ่ะได้รบัเงนิเดอืน และมสีภาพการท�างานที่

เท่าเทยีมกันกับลูกจ้างทั่วไปในประเทศสวติเซอร์แลนด์

• จ�านวนใบอนญุาตท�างานทีอ่อกให้แก่พลเมอืงของประเทศทีส่ามใน

สวติเซอร์แลนด์นัน้ จะจ�ากัดตามจ�านวนสถานประกอบการ

การท�างานโดยไม่มใีบอนุญาตนั้นมคีวามผดิ

บุคคลต่างด้าวผู้ใดที่ท�างานในสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่มีใบอนุญาต

ท�างาน มีโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือถูกปรับ ข้อก�าหนดนี้ยังใช้กับ

นายจ้างทีจ้่างงานคนต่างด้าวทีไ่ม่มใีบอนญุาตท�างานด้วยเช่นกนั ส�าหรับ

บคุคลทีเ่ข้ามาท�างานในสวติเซอร์แลนด์โดยผดิกฎหมาย หากจับได้จะ

ถูกเนรเทศออกจากสวิตเซอร์แลนด์ และถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเกน ตามระยะเวลาที่ต้องโทษ

การเทยีบวุฒกิารศกึษาและประสบการณ์การท�างาน

ส�าหรับผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์การท�างานในกลุ่มอาชีพที่

กฎหมายควบคุม (Reglementierte Berufe) อันได้แก่ ด้านการแพทย์ 

การพยาบาล เทคนคิ กฎหมาย สังคมสงเคราะห์ เช่น แพทย์ พยาบาล 

วศิวกร ทนายความ นกัสงัคมสงเคราะห์ (ลงิค์รายชือ่กลุม่อาชพีควบคมุ7) 

ก่อนที่จะสามารถประกอบอาชีพดังกล่าวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ได้ จะต้องยืน่เรือ่งขอเทยีบวฒุกิารศกึษาทีจ่บมาจากต่างประเทศ หรอื

ขอรบัรองประสบการณ์การท�างานเพือ่น�าไปประกอบการเรยีนต่อเพือ่

สอบประกาศนยีบัตรอาชวีศกึษาตามหลักสูตรการศกึษาของประเทศ

สวติเซอร์แลนด์ก่อน  โดยสามารถตดิต่อขอรบัทราบข้อมลูรายละเอยีด

เกีย่วกับกระบวนการเทยีบวฒุกิารศกึษาได้ที ่ส�านกังานเลขานกุารและ

ทะเบียนการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (Staatssekretariat für 

Bildung, Forschung und Innovation) 

7 ลิงค์รายชื่อกลุ่มอาชีพควบคุม  https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/
home/bildung/diploma/reglementierte-berufe.html  (ลงวันที่ 01.04.2019)

ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้

Staatssekretariat für Bildung

Forschung und Innovation (SBFI) 

Kontaktstellen Diplomanerkennung

Effingerstrasse 27

3003 Bern

เบอร์โทรศัพท์ +41 58 462 28 26   

เว็บไซต์  https://www.sbfi.admin.ch   

(ลงวันที่ 01.04.2019)

กฎหมายแรงงาน ตอนต่อไปจะน�าเสนอเกีย่ว

กับเรื่องของสทิธแิละสวัสดกิารต่าง ๆ ทั่วไป

ของลูกจ้าง / นายจ้าง ในประเทศสวิตเซอร์

แลนด์ อย่าลมืตดิตามนะครับ แล้วพบกันใหม่

ฉบับหน้าครับ

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/diploma/reglementierte-berufe.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/diploma/reglementierte-berufe.html
https://www.sbfi.admin.ch
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ว่าด้วยสญัญาจ้างงาน (อีกครัง้)
โดย พัทยา เรือนแก้ว

นติยสารดฉีบบันี้ต้ังหวัข้อไว้ว่า งาน กเ็ลยคดิว่า เรามาคยุกนั
เรื่องสัญญาการจ้างงานกันอกีสักครั้ง จะพูดว่า rerun หรอื 
revisited ก็ได้ ด้วยว่า ได้น�าบทความว่าด้วย สัญญา และ
สญัญาการจ้างงานทีเ่คยตพีมิพ์ในนติยสารดฉีบบัที ่13/2013 
และ 14/2013 มาปรับเพิ่มเติมให้เป็นไปตามบทบัญญัติใน
ปัจจุบัน เริ่มด้วยความหมายของค�าว่า สัญญา ค่ะ

สัญญา คอือะไร

สัญญา คอื ข้อตกลงระหว่างสองฝ่าย บางครัง้อาจเป็น

หลายฝ่าย ซึง่อาจจะเป็นได้ทัง้ตวับคุคล หรอืนติบิคุคล (เช่น 

องค์กร สมาคม ฯลฯ) หรอือาจเป็นหน่วยงานรัฐ หรอืแม้แต่

รัฐ และประเทศ ว่า จะกระท�าการ หรอืงดเว้นที่จะกระท�า

การอย่างใดอย่างหนึ่งแก่กันและกัน

สญัญา มหีลายแง่มมุ ในเชงิสงัคม สัญญา เป็นตวัประสาน 

ก�าหนด จดัการ พฤตกิรรมทางสงัคม ให้แต่ละคนหรอืแต่ละ

ฝ่ายมพีันธะหน้าที่ต่อกันและกัน นั่นคอื การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่าย

ใด สัญญา กับอกีฝ่ายหนึ่งว่า จะท�าหรอืไม่ท�าอะไรอย่างใด

อย่างหนึ่ง และอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องท�า หรือไม่ท�าอย่างใด

อย่างหนึง่เป็นการตอบแทนเช่นกัน ซึง่จะต้องเป็นไปโดยความ

สมคัรใจ ดงันัน้ความสมัพนัธ์ทีจ่ะเกดิขึ้นระหว่างทัง้สองฝ่าย

จงึเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ 

ในท�านองเดยีวกัน สัญญา ในเชงิกฎหมาย ก็คอืข้อตกลง

ระหว่าง หรอืเจตจ�านงค์ของ อย่างน้อยตัง้แต่สองฝ่ายขึ้นไป 

ทีม่ร่ีวมกนัทีจ่ะกระท�า หรอืไม่กระท�าอะไรอย่างใดอย่างหนึง่ 

ซึ่งจะมพีันธะผูกพันต่อกันทางกฎหมาย หรอืเป็นข้อตกลงที่

อาจให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบังคับทางกฎหมายบาง

อย่าง เช่น การท�าสญัญาคู่สมรส ทีจ่ะไม่ให้ใช้กฎระเบยีบข้อ

หนึ่ง ๆ เป็นต้น

สัญญา เกดิขึ้นได้เมื่อใด

สัญญา จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ มีฝ่ายหนึ่งยื่นข้อเสนอ หรือ

ความต้องการว่า ต้องการตกลงเรื่องอะไร หรือมีอะไรมา

เสนอ และข้อเสนอต้องมีรายละเอียดเพียงพอ และมีการ

อธิบายชัดเจนถึงข้อกฎหมายที่จะมามีผลบังคับ เพื่อให้อีก

ฝ่ายหนึ่งสามารถเข้าใจและตอบรับได้ รวมทัง้สามารถที่จะ

ต่อรองได้ ขัน้ตอนของการเกดิ สัญญา อาจเป็นดังนี้

• ฝ่ายหนึ่งเสนอข้อตกลงที่ต้องการ

• อกีฝ่ายพจิารณาไตร่ตรอง ชั่งน�า้หนักความเหมาะสม

• ยื่นเงื่อนไขต่อรอง มองหาจุดประสาน หรอืเงื่อนไขที่รับ

ได้ทัง้สองฝ่าย

• ตกลงกระท�าเป็นข้อสัญญาระหว่างกัน
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รูปแบบของสัญญา

ตามความหมายของอาจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์ 

(2553, 141) สัญญา อาจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ

1. สัญญาโดยชัดแจ้ง จะมอียู่สองลักษณะคอื

ก. สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีรูป

แบบฟอร์มตามกฎหมายก�าหนด อันได้แก่ การ

ท�าสัญญาซื้อขายที่ดนิ การโอนมอบกรรมสทิธิ์

การถอืหุ้น ซึ่งต้องกระท�าต่อหน้าทนาย (Notar) 

รวมทัง้ทนายต้องลงนามรบัรอง และสญัญาอกี

อย่างหนึง่ทีจ่ะต้องท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเสมอ 

คือ สัญญาการจ้างงาน ที่มีการก�าหนดระยะ

เวลาการจ้าง

ข. สญัญาปากเปล่า (mündlicher Vertrag) เป็น

สัญญา ที่ตกลงกันด้วยค�าพูด ไม่มีตัวเอกสาร

ให้ลงลายมือชื่อรับรองหรืออาจเกิดขึ้นได้ใน

ระหว่าง การสนทนาทางโทรศัพท์  หรือทาง

อเีมล์ เช่น พวกที่หลอกขายของ หรอืหลอกให้

สมัครเป็นสมาชิกโน่นนี่ทางโทรศัพท์ หรือที่

หลอกให้คลกิในเว็ปไซต์ เป็นต้น 

2. สัญญา หรือการรับข้อตกลงระหว่างกัน ที่

เรยีกว่า สญัญาโดยปรยิายในข้อเทจ็จรงิ (implied-

in-fact contract หรอื schlüssiges Verhalten หรอื 

Konkludentes Handeln ตามกฎหมายเยอรมัน) 

อาจเกดิขึ้นได้ แม้นว่าจะไม่ได้มกีารยืน่ข้อเสนอ ข้อ

ตกลงอย่างชดัเจน แต่อาจเป็นด้วย อาการ อากปักริยิา 

หรอืการกระท�า ทีแ่สดงให้เหน็เจตจ�านงค์ สญัญา

ที่เกดิขึ้นในลักษณะนี้ เรามักเจอะเจอกันอยู่เสมอ

ในชวีติประจ�าวัน เช่น การขึ้นรถรางประจ�าทาง

• รถราง (Straßenbahn) ก�าลังแล่นมาจอดที่ป้าย 

รถรางแสดงอาการให้เหน็ว่า ก�าลงัยืน่ข้อเสนอว่า 

“พร้อมที่จะบรรทุกผู้โดยสารไปถึงที่ที่ต้องการ”  

เงื่อนไขคอื ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าโดยสาร

• ผู้โดยสารเมือ่ก้าวขึ้นรถราง กแ็สดงให้เหน็เจตนา

ว่า “ฉันยอมรับข้อเสนอทีร่ถรางเสนอว่าจะพาไป

ส่งที่ที่ต้องการไป”

ตรงนี้ รถรางกับผู้โดยสารได้มสีัญญาผูกพันธ์กัน

แล้ว หากผู้โดยสารไม่เสยีค่าโดยสาร ก็จะมโีทษ เช่น 

โดนปรับ และหากรถรางไม่ไปส่ง ผู้โดยสารก็อาจ

เรยีกร้องค่าโดยสารคนื

หรอืในร้านมขีนมปัง และขนมอบอื่น ๆ วางเรยีง

รายพร้อมป้ายตดิราคา (ข้อเสนอของทางร้าน) หากว่า 

เราชี้บอกว่าต้องการขนมปังและขนมอบนั้น ๆ แล้ว

คนขายส่งยื่นขนมปังและขน มอบนัน้ข้ามแผง (หรอื

ตู้) ทีว่างขนมนัน้มาให้ และเรารบัขนมปังและขนมอบ

นัน้มา ตามกฎหมาย เราก็ท�าสัญญาซื้อขายขนมปัง

และขนมอบไปแล้ว

ทีก่ล่าวไปข้างต้นเป็นความหมายของ สญัญา อย่าง

กว้าง ๆ ที่นี่เรามาดูเรื่องสัญญาการจ้างงาน

สัญญาการจ้างงาน

สัญญาการจ้างงาน คอื สัญญา ที่ท�าขึ้นระหว่าง 

นายจ้าง (Arbeitgeber) และลูกจ้าง (Arbeitnehmer) 

เป็นการก�าหนด หรือเป็นตกลงเกี่ยวกับ สิทธิและ

หน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง โดยหลักแล้วก็คือ 

นายจ้างจะต้องค่าจ้างให้ลกูจ้างตลอดเวลาทีล่กูจ้าง

ท�างานให้ จะได้มากน้อยแค่ไหนกแ็ล้วแต่จะตกลงกนั 
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ฝ่ายลูกจ้างก็จะท�างานให้แก่นายจ้าง นอกจากนี้จะ

ต้องซื่อสัตย์ เพื่อรักษาประโยชน์ของนายจ้าง นั่นคอื 

ไม่น�าข้อมลูเกีย่วกบังบดลุ ลกูค้า หรอืราคาของบรษิทั

ไปเผยแพร่ หรอืไปท�างานในกจิกาจอย่างเดยีวกันใน

สถานประกอบการที่เป็นคู่แข่ง สิทธิ หน้าที่ และ

เงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้จะมีก�าหนดไว้ในประมวล

กฎหมายแพ่ง (Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)) 

มาตรา 611 – 630

สญัญาการจ้างงานนัน้ อาจท�าดว้ยวาจา หรอื เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร กไ็ด้ ทัง้สองแบบมผีลตามกฎหมาย

เช่นกนั แต่ สญัญาการจ้างงานทีก่�าหนดระยะเวลา

การจ้าง (zeitlich befristeter Arbeitsvertrag) 

จะต้องท�าเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ จะท�าด้วย

วาจาไม่ได้

สัญญาการจ้างงานด้วยวาจา (mündlicher Ar-

beitsvertrag) ส่วนประกอบที่ส�าคัญก็คือ ข้อเสนอ 

(งาน) ที่นายจ้างเสนอและ การตอบรับข้อเสนอนั้น

ของลูกจ้าง ค�าตอบรับก็อาจะเป็น เช่น “Ja” “ak-

zeptiert” หรอื “einverstanden” ในส่วนอืน่ ๆ  ทัง้สอง

ฝ่ายก็สามารถที่จะตกลงกันได้ด้วยวาจาโดยไม่ต้อง

มแีบบฟอร์มอะไร เช่น สมสวยชวนสมสมยัให้ไปท�างาน

นวดในร้านของตน โดยบอกว่าจะให้ค่าแรงชัว่โมงละ 

12 ยูโร สมสมัยพจิารณาแล้ว ก็เอ่ยว่า “ตกลงค่ะ” 

เท่านี้ก็ถือว่า ทั้งสองท�าสัญญาการจ้างงานกันแล้ว 

จากนัน้สมสวยและสมสมัยอาจตกลงเรื่องอื่น ๆ กัน

ต่อ เช่น วันเริ่มงาน ระยะเวลาท�างาน 

เนื่องจากสัญญาการจ้างงานด้วยวาจานี้ เป็นการ

ตกลงกันด้วย ค�าพูด ไม่มหีลักฐานเกี่ยวกับข้อตกลง

ต่าง ๆ  ที่คู่สัญญาพูดตกลงกันไว้ ในกรณนีี้เพื่อความ

ชัดเจนลูกจ้างมี สิทธิ ที่จะร้องขอให้นายจ้างจัดท�า

บันทกึหลักฐานเกี่ยวกับข้อตกลงที่ส�าคัญในการจ้าง

งานเป็นลายลกัษณ์อกัษรมอบให้แกล่กูจา้ง ทัง้นี้แม้น

ว่า สญัญาการจ้างงานด้วยวาจาจะมผีลตามกฎหมาย

ก็จรงิ แต่เมื่อมปีัญหาโต้เถยีงในเรื่องต่าง ๆ  ก็จะเป็น

เรื่องยากที่จะหาหลักฐานมายืนยัน การที่จะขอให้

เพือ่นร่วมงานมาเป็นพยานก็ไม่ใช่เรือ่งง่ายโดยเฉพาะ

เมื่อเป็นปัญหาเรื่องค่าแรง 

ดงันั้นเพือ่ป้องกนัปัญหาความยุ่งยากทีอ่าจเกดิขึ้น

ภายหลัง อันเนื่องจากความไม่ชัดเจนเรื่องข้อตกลง

ต่าง ๆ การท�าสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

(schriftlich) จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเอกสารที่เป็น

ลายลกัษณอ์กัษร สามารถยนืยนัและใช้เป็นหลกัฐาน

ทางกฎหมายได้แน่นอนกว่า 

สิง่ทีค่วรรู้อกีประการหนึง่เกีย่วกบัสญัญาจ้างงาน

ก็คือ การจ้างงานที่จ�ากัดเวลาการจ้าง (zeitlich 

befristete Arbeitsverhältnisse) ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา

นานเท่าไร จะต้องท�าสัญญาการจ้างงานเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ระบรุะยะเวลาการจ้างชัดเจน หากไม่ม ี

สัญญาการจ้างงานที่ระบุชัดเจนว่าจ�ากัดเวลา การ

จ้างงานจะไม่เป็นการจ้างที่จ�ากัดเวลา แต่จะกลาย

เป็น การจ้างแบบถาวร (unbefristete Arbeitsver-

hältnisse) 

ข้อแนะน�า ก่อนทีจ่ะเริม่ท�างานควรทีจ่ะตกลงเกีย่ว

กับการจ้างงานให้ชัดเจน ตามกฎหมายแล้วนายจ้าง

มหีน้าที่
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• ทีจ่ะต้องจดัท�าสญัญาการจ้างงานเป็นลายลกัษณ์

อักษร ภายในระยะเวลาหนึ่งเดอืน หลังจากที่ได้

เริม่งานตามทีต่กลงกนัไว้ โดยจดัท�าเป็นสองฉบบั

• ลงลายมอืชือ่ (เซน็ชือ่) ในสญัญาดงักล่าวนัน้ และ

• มอบให้แก่ลูกจ้าง อ่านพจิารณา และลงลายมอื

ชื่อรับรอง

• เมื่อทัง้สองฝ่ายเซ็นชื่อในสัญญาแล้ว แต่ละฝ่าย

จะเก็บสัญญาการจ้างงานไว้คนละฉบับ

เนื้อหาของสัญญาการจ้างงาน

สญัญาการจ้างงาน ต้องมเีนื้อหาทีส่�าคัญดังต่อไปนี้

1. ชื่อ และที่อยู่ ของคู่สัญญา คอื ทัง้ของนายจ้าง 

และลูกจ้าง

2. ระยะเวลาจ้างงาน (Dauer des Arbeitsverhält-

nisses) ต้องระบเุวลาทีเ่ริม่ท�างาน เช่น เริม่ท�างาน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หากว่าเป็นการ

จ้างงานที่มรีะยะเวลาก�าหนด เช่น 2 หรอื 3 ปี 

ต้องระบุระยะเวลาการจ้างานให้ชดัเจน เช่น ระยะ

เวลาการจ้างงาน 2 ปี เริ่มท�างานตัง้แต่ วันที่ 1 

กรกฎาคม 2562 ถงึ วันที่ 30 มถิุนายน 2565

3. สถานที่ท�างาน Arbeitsort ว่าจะให้ท�างานที่ไหน 

ในกรณทีี่ ลูกจ้าง อาจต้องไปท�างานหลาย ๆ ที่ 

ต้องระบุไว้ด้วยว่า ลูกจ้างอาจจะต้องไปท�างาน

ในสถานประกอบการอื่นด้วย

4. ลักษณะงานที่ลูกจ้างจะต้องท�า (Tätigkeit หรือ 

Arbeitsverhältnisse) อาจเป็นการระบกุว้าง ๆ  เช่น 

ลูกจ้างจะท�างานในต�าแหน่งพนักงานเสรฟิ

5. อัตราค่าจ้าง (Vergütung) รวมไปถึง เงินพิเศษ

ต่าง ๆ ที่จะได้ด้วย เช่น เงินเพิ่มเติมกรณีที่อยู่

เมอืงใหญ่ (Zulage) หรอื เงนิพเิศษ (Zuschläge) 

ให้เป็นค่ารถ เงนิโบนัส เป็นต้น และต้องระบุด้วย

ว่า จะจ่ายเมื่อไร ทุก ๆ วันสิ้นเดอืน หรอืวันที่ 15 

ของเดอืน

6. ระยะเวลาการท�างาน  (vereinbarte Arbeitszeit) 

ว่าท�างานวนัละกีช่ัว่โมงต่อวนั รวมทัง้หมดกีช่ั่วโมง

ต่ออาทติย์ เช่น ท�างานทัง้สิ้น 30 ช.ม. ต่ออาทติย์ ๆ  

ละ 4 วัน เป็นต้น

7. วันหยุดพักผ่อนรายปี (Erholungsurlaub) ระบุว่า 

แต่ละปีลูกจ้างจะได้วันหยุดพักผ่อนกี่วัน ซึ่งต้อง

เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

8. การบอกเลกิจ้าง การบอกเลกิสญัญา (Kündigung) 

และ ระยะเวลาล่วงหน้าที่ต้องบอกในกรณีที่จะ

เลกิสัญญา (Kündigungsfristen) ซึง่ระบไุว้ว่า การ

จะบอกเลกิจ้าง หรอืบอกเลกิสัญญาการจ้าง ไม่

ว่าจะเป็นจากฝ่ายนายจ้าง หรือลูกจ้าง จะต้อง

ท�าอย่างไร และระยะเวลาที่ต้องบอกล่วงหน้ามี

ระยะเวลาเท่าไร เช่น การบอกเลกิสญัญา นายจ้าง

ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน 

เป็นต้น

นอกจากเนื้อหาหลกั ๆ  ข้างต้นแล้ว ในสญัญาการ

จ้างงานอาจจะมขี้อตกลงอื่น ๆ  ที่นอกเหนอืไปจากนี้

ด้วยก็ได้ เช่น ระบุถงึเรื่องเงนิค่าท�างานล่วงเวลา ข้อ

ตกลงกรณีเจ็บไข้ได้ป่วย ข้อบังคับที่ลูกจ้างต้องพึง

กระท�า (Verpflichtung) เช่น ห้ามไปท�างานให้คนอื่น 

หรอื ท�างานหลายทีพ่ร้อมกนั ต้องรกัษาความลบัของ

บรษิัท เป็นต้น

ข้อตกลงต่าง ๆ ในสัญญาการจ้างงานเป็นสิ่งที่

สามารถต่อรองกันได้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ดัง

นั้นเมื่อนายจ้างให้สัญญาการจ้างงานมา ลูกจ้างไม่

จ�าเป็นต้องเซ็นชือ่ยนิยอมพร้อมใจทนัท ีลกูจ้างสามารถ

ขอเวลาน�าสัญญาไปหารือ หรือปรึกษาผู้รู้ก่อนได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณขีองคนต่างชาต ิเช่น คน

ไทย ซึ่งอาจจะไม่เชี่ยวชาญในภาษาราชการเยอรมัน

นกั อาจขอเวลาไปทบทวน ตดัสนิใจ และหากว่าหารอื

กับผู้รู้แล้ว มีข้อตกลงบางข้อที่ไม่พอใจ อาจขอต่อ

รองปรบัเปลีย่นเนื้อหาในสัญญาการจ้างงานได้ เพราะ
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สัญญานัน้เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย ที่

ทั้งสองฝ่ายต้องเห็นชอบร่วมกัน และในกรณีที่เป็น

คนต่างชาติ สามารถขอให้นายจ้างแปลสัญญาการ

จ้างงานเป็นภาษาของตนได้

การบอกเลกิสัญญาการจ้างงาน

การจะบอกเลกิสญัญาการจ้างงาน สามารถกระท�า

ได้ทัง้จากฝ่ายลูกจ้าง และนายจ้าง

การบอกเลิกสัญญาการจ้างงานจากฝ่ายลูกจ้าง 

ก็คือ การบอกเลิกการท�างานกับนายจ้าง ไม่ว่าจะ

เป็นด้วยความเครียดจากหน้าที่การงาน หรืองานที่

มากเกินไปจนท�าให้ไม่มีเวลา หรือต้องการแสวงหา

โอกาสทีด่กีว่า เป็นสิง่ทีท่�าได้ ขัน้ตอนทีแ่นะน�าในการ

ที่จะบอกเลกิสัญญาการจ้างงานก็คอื

1. ศึกษาเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาการจ้างงานที่

ระบไุว้ในสญัญาการจ้างงานให้เข้าใจ โดยเฉพาะ

ส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่จะต้องแจ้งนายจ้าง

ล่วงหน้า ทัง้นี้เพื่อป้องกันไม่ให้มกีารฟ้องร้องกัน

ในศาลแรงงาน หากว่าในสัญญาการจ้างงานไม่

ได้ระบุระยะเวลาที่ต้องบอกล่วงหน้า (Kündi-

gungsfrist) กใ็ห้ถอืตามกฎหมายว่าด้วยระยะเวลา

ที่ต้องบอกล่วงหน้าในกรณีที่จะบอกเลิกสัญญา

การจ้างงาน นัน่คอื 4 สัปดาห์ จนถงึวนัที ่15 หรอื 

วนัสดุท้ายของเดอืน การบอกเลกิสญัญาการจ้าง

งานในช่วงระยะทดลองงาน (Probezeit) ระยะ

เวลาดังกล่าว อยู่ที่ 14 วัน

2. แจ้งให้นายจ้างทราบถึงการเปลี่ยนงาน (กรณีที่

ได้งานใหม่) โดยไม่รั้งรอ หรือแจ้งให้ทราบตาม

ก�าหนดระยะเวลาทีต่้องบอกล่วงหน้า ตามทีร่ะบุ

ในสัญญาการจ้างงาน ไม่ใช่ว่า บอกเพื่อนร่วม

งานก่อน แล้วจงึบอกนายจ้าง

3. ยื่นเรื่องขอลาออกจากงานต่อนายจ้างเป็นลาย

ลักษณ์อักษร

4. เตรยีมสรปุงาน เพือ่ส่งมอบงานให้กับคนงานใหม่

ที่จะมาท�าหน้าที่แทน

5. เก็บข้าวของส่วนตัวออกจากห้องท�างาน หรือ

สถานที่ท�างานให้หมด

6. ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ท�างานต่าง ๆ เช่น ใบก�ากับตัวผู้เสยีภาษ ี(Lohn-

steuerkarte) หนงัสอืรับรองการท�างาน (Arbeits-

zeugnis) เอกสารเหล่านี้เป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัการ

เริ่มงานใหม่จึงควรที่จะขอให้นายจ้างคืน หรือ

ออกให้

7. คนืเอกสารต่าง ๆ ของบรษิัท รวมทัง้กุญแจห้อง

ท�างาน หรือ กุญแจเข้าออกบริษัท หรือสถาน

ประกอบการ

หากว่า การบอกเลกิสัญญา ไม่สามารถท�าได้ใน

ระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้อาจเป็นด้วยว่า ระยะเวลาที่

ต้องบอกล่วงหน้านัน้ก�าหนดไว้นาน ทางเลอืกอกีทาง

หนึ่งก็คอื การท�าสัญญายกเลกิสัญญาเดมิ (Aufhe-

bungsvertrag) สิง่ทีต้่องพงึระวังในกรณนีี้ คอื ส�านวน

ที่ใช้เกี่ยวกับ เหตุผลในการท�าสัญญายกเลกิฯนี้ นั่น

คอื ไม่ควรที่จะมคี�าว่า in gegenseitigen Einverneh-

men ซึ่งตคีวามได้ว่า คุณถูกไล่ออก ส�านวนที่ใช้ควร

ที่จะแสดงให้เห็นว่า การท�าสัญญายกเลิกฯนี้เป็น 

ความริเริ่มของลูกจ้างเอง เพื่ออนาคตในอาชีพที่ดี

กว่า เช่น „auf besonderen Wunsch von...“ und „zu 

unserem großen Bedauern haben wir das Arbeits-

verhältnis gemeinsam vorzeitig aufgelöst, um den 

Wechsel zu ermöglichen“.

กรณีที่บอกเลิกสัญญา แล้วยังมีวันหยุดพักผ่อน

เหลอื ลกูจ้างสามารถทีจ่ะขอใช้สทิธใินวนัหยดุทีเ่หลอื

ได้ จะเหลือกี่วันนั้น จะมีวิธีคิดตามกฎหมาย และ

หากว่าลูกจ้างไม่ใช้สทิธหิยุดพักผ่อนนี้ อาจจะขอให้

นายจ้างจ่ายเป็นตัวเงนิแทนก็ได้ ซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างมี
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รายละเอยีดปลกีย่อย จงึจะไม่น�ามาเขยีนในที่นี้

อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างควรบอกเลิกการจ้างงาน

อย่างระมดัระวงั ควรให้เป็นการจากกนัด้วยด ีเพราะ

นายจ้าง คือผู้ที่จะเขียนหนังสือรับรองการท�างาน 

(Arbeitszeugnis) หากว่าจากกันด้วยสัมพันธภาพที่

เลวร้าย หนังสอืรบัรองการท�างานกค็งออกมาไม่งาม 

และหนงัสอืรบัรองการท�างานกเ็ปรยีบเสมอืนใบเบกิ

ทางอย่างหนึ่งที่จะท�าให้สามารถหางานใหม่ได้

อีกประการหนึ่งที่อาจต้องค�านึงถึงก็คือ หากว่า 

ลูกจ้างเป็นฝ่ายขอลาออกเอง ทางส�านักแรงงานจะ

ไม่จ่ายเงินตกงานเป็นเวลาสามเดือน แต่จะเริ่มจ่าย

เงนิตกงานเมื่อเข้าเดอืนที่สี่

ดังนัน้ ก่อนที่จะบอกเลกิสัญญาการจ้างงาน ก็น่า

ทีจ่ะได้งานใหม่ และเซน็สญัญาการจ้างงานกบันายจ้าง

ใหม่แล้ว

การบอกเลกิสญัญาการจ้างงานจากฝ่ายนายจ้าง 

สามารถท�าได้ด้วยเหตุผล 3 ประการ

• เหตอุนัเนือ่งจากสถานประกอบการเองทีเ่รยีกว่า 

betriebsbedingte Kündigung ส่วนมากมกัจะเกดิ

ขึ้นเมือ่สถานประกอบการประสบปัญหา อาจเป็น

ด้านรายได้ หรอืการปรบัเปลีย่นการผลติ ทีท่�าให้

ไม่สามารถทีจ่ะเกบ็ต�าแหน่งงานของลกูจ้าง หรอื

ไม่สามารถจ่ายค่าแรงลูกจ้างได้ต่อไป หรือเมื่อ

สถานประกอบการปิดตัว หรอืเปลี่ยนเจ้าของ

• เหตุเนือ่งมาจากตัวของลูกจ้างเอง (personenbe-

dingte Kündigung)ทีท่�าให้นายจ้างเหน็ว่า ลกูจ้าง

ไม่สามารถทีจ่ะท�างานให้บรรลผุลได้ตามทีต่กลง 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเจ็บป่วยทางกาย หรือ

จติใจ แต่ก่อนที่จะบอกเลกิการจ้างงานนายจ้าง

ต้องพูดคุยหาข้อสรุปกับลูกจ้างก่อน

• เหตเุนือ่งมาจากพฤตกิรรมการท�างานของลูกจ้าง 

(verhaltensbedingte Kündigung) นัน่คอืเมือ่ลกูจ้าง

ไม่ได้ท�างานเต็มที่ตามที่ตกลงกันไว้ใสัญญาการ

จ้างงาน อนัถอืเป็นการละเมดิสญัญาการจ้างงาน 

พฤตกิรรมดังกล่าว เช่น การไม่ยอมท�างานบาง

อย่างที่ได้รับมอบหมาย หยุดงานเอง หรือมา

ท�างานช้าเป็นอาจณิ

นอกจากเหตุสามประการนี้แล้ว ดูเหมือนว่าการ

บอกเลิกสัญญาการจ้างงานจากฝ่านนายจ้างเป็น

เรื่องที่ไม่ง่ายนัก

 

450-Euro-Job ก็ต้องม ีสัญญาการจ้างงาน 

คนส่วนใหญ่ มกัคดิกนัว่า การท�างานทีเ่รยีกกนัว่า 

Minijob หรอื 450-Euro-Job ซึ่งถอืว่าเป็นการท�างาน

ที่เข้าข่าย การท�างานที่มีรายได้น้อย (geringfügige 

Arbeit) อันเป็นการท�างานที่ลูกจ้างไม่ต้องเสียภาษี

รายได้ และไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคมใด ๆ ไม่ว่า

จะเป็น เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันการตกงาน 

เบี้ยสะสมเงินเลี้ยงชีพในวัยชรา (ซึ่งแน่นอนเมื่อไม่

จ่ายเบี้ยประกันสังคม ก็ไม่ได้สวัสดกิารตรงนี้ และที่

จรงิแล้ว ในส่วนเบี้ยประกันสงัคม คนทีป่ระหยัดก็คอื 

นายจ้างน่ันเอง) ไม่จ�าเป็นต้องมีการท�าสัญญาการ

จ้างงาน 

อันที่จริงแล้ว เรื่องนี้ไม่จริงเลย การท�างาน

ประเภทนี้ นายจ้างกับลูกจ้าง มักจะตกลงกันด้วย

วาจา (mündlich) ซึ่งในกรณีนี้ ก็ถือว่าเป็นการท�า

สัญญาด้วยวาจา และมีผลเหมือนกับ สัญญาการ

จ้างงานทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร แต่ดงัได้กล่าวมาแล้ว

ในตอนต้น การท�าสัญญาการจ้างงานด้วยวาจามัก

มปัีญหาในแง่การหาหลักฐานยนืยนัข้อตกลงในกรณี

มปีัญหาขัดแย้งเกดิขึ้น

- กฏหมาย -
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แม้นว่าจะท�าสญัญาการจ้างงานด้วยวาจาไปแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ช้าที่สุดภายในระยะเวลา หนึ่ง เดอืน 

หลงัจากทีเ่ริม่งาน นายจ้างจะต้อง จดัท�าเอกสารเป็น

ลายลักษณ์อกัษรให้แก่ลกูจ้าง ระบุรายละเอยีดเกีย่ว

กับข้อตกลงเรื่องการท�างาน และข้อตกลงที่ส�าคัญ

อื่น ๆ อันได้แก่ ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน ระยะ

เวลาการท�างาน ค่าจ้าง รวมทัง้ ระยะเวลาทีต่้องแจ้ง

ก่อนในกรณทีี่จะออกจากงาน เป็นต้น 

และแม้นว่าจะท�างานมานานพอควร และนายจ้าง

กย็งัไม่ได้ให้ เอกสารยนืยนัการจ้างงาน ก็ถอืว่า สญัญา

การจ้างงานด้วยวาจา นัน้มผีล แต่หากว่า เกดิความ

ขัดแย้ง กันขึ้น และต้องมเีรื่องราวถงึศาลแรงงาน ก็

จะมีปัญหาในการแสดงหลักฐานการจ้างงานแบบ

รายได้ต�่านี้ เพราะ สัญญาด้วยวาจา มนี�า้หนักน้อย

มากในศาล

สิ่งส�าคัญที่ควรรู้ ก็คือ ลูกจ้างที่ท�างานลักษณะ 

450-Euro-Job หรอื Minijob นัน้ มสีทิธมิเีสยีงเท่า

เทยีมกบั ลกูจ้างทีท่�างานเตม็เวลา นัน่คอื มสีทิธทิีจ่ะ

ได้ วันหยุดพักผ่อน (Urlaub) รวมทั้งได้รับความ

คุ้มครอง ในกรณถีูกไล่ออก และในกรณทีี่ตั้งครรภ์

และมบีุตร (Kündigungs- und Mutterschutz)

นอกจากนี้เมื่อจะเซ็นสัญญาการจ้างงานลักษณะ  

Minijob ควรจะใส่ใจกับจ�านวนเงนิต่าง ๆ ที่จะได้รับ

นอกเหนอืจากค่าแรง เพราะหากว่า ค่าแรง และเงนิ

ต่าง ๆ  เช่น เงนิส�าหรบัวนัหยดุพกัผ่อน (Urlaubsgeld) 

เงนิวันครสิต์มาส (Weihnachtsgeld) เมื่อรวมกันแล้ว

เกิน 450 ยูโรต่อเดือน หรือ 5,400 ยูโรต่อปี การ

ท�างานก็จะไม่เป็น Minijob อกีต่อไป และนั่นก็หมาย

ถึง หน้าที่ที่จะต้องจ่ายภาษีและเบี้ยประกันสังคม

ต่าง ๆ 

การท�างาน Minijob หลายแห่งกเ็ช่นเดยีวกนั หากว่า

รายได้จากการท�างานทัง้สองแห่งรวมกนัแล้วมากกว่า 

450 ยูโรต่อเดอืน หรอื 5,400 ยูโรต่อปี ก็จะถอืว่า 

เป็นการท�างานทัง้สองแห่งนัน้จะไมถ่อืวา่เป็น Minijob 

อกีต่อไป และคนท�างานดังกล่าวก็ม ีหน้าที่ที่จะต้อง

จ่ายภาษแีละเบี้ยประกันสังคมต่าง ๆ 

ท้ายนี้ขอน�าบทส่งท้ายทีเ่คยกล่าวไปแล้วในนติยสาร

ดีฉบับก่อนมาเสนออีกครั้ง นั่นคือ ท่านผู้ใดที่ก�าลัง

จะได้ท�างาน หากนายจ้างยังไม่ได้จัดท�าสัญญาการ

จ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ก็อย่าลืมถามไถ่ 

หรอือาจรอสักระยะหนึ่ง (แต่ก็ไม่ควรนานกว่า หนึ่ง

เดอืน) แล้วถามหา สัญญาการจ้างงาน และหากว่า 

นายจ้างท�าสญัญาการจ้างงานให้แล้ว กล็องน�ามาให้

ผู้รู้อ่านดู เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเป็นสัญญาที่ยุตธิรรม 

สุดท้ายมีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงานตาม

กฎหมายเยอรมัน เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกมาฝาก

ค่ะ เปิดไปอ่านเพิม่เตมิได้เลยที ่https://www.arbeits-

vertrag.org/ebook-erster-arbeitsvertrag.pdf

ข้อมูลจาก

• http://abc-recht.de/ratgeber/arbeit/tipps/arbeits-

vertrag.php

• http://www.zurecht.de/ratgeber/arbeitsvertrag/

minijob-arbeitsvertrag/

• http://www.wissen.de/was-ist-bei-der-kuen-

digung-zu-beachten

• wikipedia offline

• https://de.wikipedia.org/wiki/Schlüssiges_Handeln

• ไพจติร ปุญญพันธุ์ (2553) ค�ามั่นสัญญา ตุลพาห 

เล่มที่ 1 ปี 57 (ม.ค.-เม.ย. 2553) น. 139-151 ค้น

เมื่อ 25 ม.ีค. 2562 จาก

• http://elib.coj.go.th/Article/d57_1_8.pdf

- กฏหมาย -
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- การศึกษา -

เพื่อน ๆ ที่ย้ายมาอยู่ในประเทศเยอรมนี ทั้งที่ติดตามครอบครัว
มาอยู่ หรือมาเรียนต่อ ก็คงมีความคิดที่จะหางานท�าในเยอรมน ี
หรืออยากมีกิจการของตนเอง แต่ไม่รู้ว่า เราสามารถท�างานได้
หรือไม่ ข้อดีข้อเสียของการท�างานแต่ละแบบมีอะไรบ้าง จะหา
งานอย่างไร ติดต่อหน่วยงานไหน MAUSMOIN จึงขอให้ข้อมูล
เบือ้งต้นส�าหรบัการท�างานในประเทศเยอรมนสี�าหรบัคนไทยดงันี้

วซี่าของเราอนุญาตให้ท�างานได้ไหมนะ?

สิ่งแรกที่ส�าคัญที่สุดคือ เราจะต้องตรวจสอบว่า

กฎหมายอนุญาตให้เราท�างานในเยอรมนีได้หรือไม่ 

ส�าหรับคนไทยที่อยู่อาศัยในเยอรมนีระยะยาว (อยู่

เยอรมนเีกนิ 90 วนั) ให้สงัเกตในใบอนญุาตให้พ�านกั

อาศัยของเรา (Aufenthaltserlaubnis) ว่ามหีมายเหตุ

เขียนว่าเราได้รับอนุญาตให้ท�างานได้ “Erwerbstä-

tigkeit gestattet” หรอื “Beschäftigung gestattet” หรอืไม่ 

หากม ีหรอืมวีซี่าประเภท BLAUE KARTE EU หรอืมี

วซี่าท�างานประภทอืน่ ๆ  รวมทัง้หากเรามสีทิธพิ�านกั

ถาวร (Niederlassungserlaubnis) หรือมีสัญชาติ

เยอรมัน ก็สามารถท�างานในเยอรมนไีด้

แต่ส�าหรับคนไทยที่มาเยอรมนีระยะสั้นด้วยวีซ่า

เพือ่การทอ่งเทีย่ว หรอืเยีย่มเยอืน ปกตแิล้วกฎหมาย

จะไม่อนุญาตให้ท�างาน หากดูที่วีซ่าจะเห็นค�าว่า 

“Erwerbstätigkeit nicht gestattet” 

ส่วนวซ่ีานกัเรยีนสามารถท�างานนอกเวลาเรยีนได้ 

ทีเ่รยีกว่า Nebenjob หรอืท�างานเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ทีเ่รยีก

ว่า Minijob ได้  โดยทั่วไปนักเรยีนต่างชาตทิี่ไม่ใช่คน

ยุโรป เช่น นักเรยีนไทย จะมเีงื่อนไขจ�ากัดชั่วโมงการ

ท�างาน เช่น ท�างานเต็มเวลาได้ไม่เกนิ 120 วันต่อปี 

หรอืท�างานไม่เต็มเวลาได้ไม่เกนิ 240 วันต่อปี 

หากใครไม่แน่ใจว่าเรามีวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้

ท�างานหรอืไม่ MAUSMOIN แนะน�าให้ตดิตอ่สอบถาม

ส�านักงานดูแลคนต่างชาตใินเมอืงของเรา (Auslän-

derbehörde) ซึง่จะได้ค�าตอบทีช่ดัเจนทีส่ดุ การท�างาน

โดยไม่มวีซี่าท�างานที่ถูกต้อง เมื่อถูกจับ จะถูกปรับ

ทัง้นายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายก�าหนดได้
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คนไทยท�างานอะไรในเยอรมนไีด้บ้างนะ?

หลังจากที่เรามั่นใจแล้วว่า เรามีสิทธิตามกฎหมายที่จะ

ท�างานได้ ขั้นต่อไป MAUSMOIN จะพามารู้จักการท�างาน

ประเภทต่าง ๆ  เพือ่ให้เพือ่น ๆ  ลองน�าไปประกอบการตดัสนิ

ใจ เพือ่การท�างานอย่างมคีวามสขุ และเหมาะสมกบัคณุสมบตัิ

ของเรา 

1) ท�างานเป็นลูกจ้าง หรอืพนักงานบรษิัท (Arbeitneh-

mer) 

งานลักษณะนี้เป็นงานที่คนส่วนใหญ่ในเยอรมนีท�ากัน มี

ความม่ันคง งานที่ท�าก็มีทั้งเต็มเวลา และพาร์ตไทม์ เป็น

ลูกจ้างประจ�าหรอืแค่สัญญาจ้างชั่วคราว ข้อดขีองการเป็น

พนักงานคอื เราจะได้เงนิเดอืนหรอืค่าแรง (ค่อนข้าง) คงที่

ทุกเดอืน ได้รบัสวสัดกิารบรษัิท มวัีนหยดุพกัผ่อนตามกฎหมาย

ก�าหนด หากวนัไหนป่วยก็ยงัไดร้บัค่าแรง บรษิทัหรอืนายจา้ง

จะจัดการท�าบัญชีเงินเดือนให้ลูกจ้าง หักค่าประกันสังคม 

ประกันสุขภาพ ภาษตีามกฎหมายก�าหนดให้ 

แต่ส�าหรับบางคนการท�างานเป็นพนักงานอาจมีข้อเสีย 

อาจเพราะเป็นการท�างานที่ไม่ยดืหยุ่นตามที่เราอยากจะท�า 

ต้องอยู่ในกรอบนโยบายของบรษิัท ดังนัน้ MAUSMOIN จะ

พามารู้จักกับงานแบบเป็นนายจ้างตนเองดูบ้าง

2) มกีจิการของตัวเอง (Selbstständiger) 

นัน่คอืการเป็นนายของตวัเอง ไม่ว่าจะเปิดร้านอาหาร ร้าน

นวด เปิดร้านขายของ รับจ้างต่าง ๆ นักแปล ล่าม คนจัด

สวน ช่างฝีมอื โปรแกรมเมอร์ และอืน่ ๆ  ทีร่บัผดิชอบกจิการ 

ร้าน หรอืบรษิัทของตนเอง 

หากจะเริ่มท�าธุรกิจของตนเองในเยอรมนี อันดับแรกจะ

ต้องแจ้งขอจดทะเบียนการท�าธุรกิจ (Gewerbeanmel-

dung) ที่ส�านักงานการค้า (Gewerbeamt) ในเมืองของเรา

ก่อน จากนัน้ส�านักงานการค้าจะส่งข้อมูลให้สรรพากร เมื่อ

ได้ข้อมลูแล้ว สรรพากรจะแจ้งหมายเลขผู้เสยีภาษมีาให้เรา

ต่อไป 

แต่ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freiberufler) เช่น ล่าม ทีป่รกึษา

ด้านภาษ ีแพทย์ วศิวกร สถาปนกิ ทนาย ฯลฯ ไม่จ�าเป็นต้อง

ท�าเรื่อง Gewerbeanmeldung แต่ยังต้องแจ้งสรรพากรเพื่อ

ขอหมายเลขผู้เสยีภาษ ี

นอกจากนี้ ในบางกิจการอาจจะต้องขอใบอนุญาตเพิ่ม

เตมิ เช่น หากต้องการเปิดกจิการร้านอาหาร เราจะต้องผ่าน

การอบรมเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการร้านอาหารและสุข

อนามัยอาหารด้วย MAUSMOIN แนะน�าให้สอบถามทาง

ส�านักงานการค้าที่เมืองของเรา และหอการค้า (Industrie 

und Handelskammer IHK) ที่เมอืงเพิ่มเตมิ

หากมองโดยรวมแล้ว ข้อดขีองการมกีจิการของตัวเองก็

คือ เราเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้วางแผนงานในแบบที่เรา

อยากท�า มีอิสระ จัดการเวลาท�างานได้เอง แต่ข้อเสียคือ 

เราจะต้องรบัผดิชอบทกุอย่างด้วยตนเอง ทัง้เรือ่งการบรหิาร

งาน จัดการบัญชี จ้างพนักงาน ดูแลเรื่องประกันภัยต่างๆ 

ท�าภาษี ยื่นภาษีตามก�าหนด มีความเสี่ยงที่จะมีรายรับไม่

คงที่ เพราะหากป่วยไม่สามารถท�างานได้ ก็จะไม่มรีายได้
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3) ท�างาน เล็ก ๆ น้อย ๆ (Minijobber)

ในประเทศเยอรมนี หากใครต้องดูแลลูกเล็ก หรือเรียน

เต็มเวลา แต่ต้องการท�างานตามเวลาที่มีจ�ากัด ก็สามารถ

หางานประเภท Minijob ท�าได้ งาน Minijob อาจแบ่งได้เป็น 

2 ลักษณะตามระยะเวลาที่ท�างาน หรือรายได้ นั่นคืออาจ

เป็นงานที่มีระยะเวลาท�างานสั้น ๆ ไม่เกินสามเดือน หรือ

รวมแล้วไม่เกนิ 70 วนัท�างาน เรยีกว่าเป็นการท�างานชัว่คราว 

หรอื Minijob อาจเป็นการท�างานที่มรีายได้ไม่เกนิ 450 ยูโร

ต่อเดอืน หรอื 5,400 ยูโรต่อปี ข้อดคีอื งาน Minijob ค่อน

ข้างหาง่ายกว่างานประจ�า แต่ข้อเสยีคอื รายได้น้อยกว่าการ

ท�างานเต็มเวลา เพราะส่วนใหญ่มักจะเป็นงานผู้ช่วย เล็ก ๆ  

น้อย ๆ โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานย่อมน้อยกว่าการ

ท�างานประจ�า

ท�างานอย่างไรให้มคีวามสุข

จากข้อมูลที่ MAUSMOIN ชี้ให้เห็นในเบื้องต้น ไม่ว่าจะ

ท�างานเป็นพนกังาน หรอืเป็นนายของตนเอง สิง่ทีส่�าคญัคอื

การพัฒนาความสามารถของตนเองให้เหมาะกับเป้าหมาย

งานทีเ่ราอยากจะท�า เป็นเรือ่งปกตทิีก่ารท�างานทกุอย่างจะ

มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่หากเรารักในสิ่งที่เราท�า เราจะได้

รับประโยชน์จากข้อดี และจะหาทางก้าวข้ามปัญหาที่เจอ

จากข้อเสยีระหว่างทางได้

จากที่ MAUSMOIN ได้รู้จักกับคนไทยในเยอรมน ีพบว่า 

คนไทยท�างานในหลากหลายอาชพี ตัง้แต่เป็นลกูจ้างชัว่คราว 

ลกูจ้างประจ�า ท�างาน Minijob พนักงานขาย พนกังานโรงงาน 

พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัท วิศวกร สถาปนิก ล่าม 

ทนาย แพทย์ อาจารย์มหาวทิยาลัย นักวจิัย ครูสอนภาษา

ไทย เจ้าของร้านอาหาร เจ้าของร้านค้า เจ้าของร้านนวด 

เจ้าของโรงแรม ดังนัน้ หากเราพยายาม ตัง้ใจ มุ่งมั่น เราก็

จะสามารถท�างานที่เรารักและมคีวามสุขได้ในที่สุด

หากเพื่อน ๆ ที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีและต้องการหางาน 

สามารถเข้าไปปรกึษาทีส่�านกัจดัหางาน (Agentur für Arbeit) 

ในเมอืงได้ นอกจากนี้ เพือ่น ๆ  ยงัสามารถขอค�าแนะน�าเรือ่ง

การหางาน ฝึกงาน เทยีบวุฒกิารศกึษา เงนิช่วยเหลอืต่าง ๆ  

จากเจ้าหน้าที่ได้ด้วย

ท้ายสุดนี้ MAUSMOIN ขอเน้นย�้าว่า สิ่งส�าคัญที่ควรมใีน

การท�างาน นอกจากวีซ่าท�างาน ต�าแหน่งงานที่ชอบ หรือ

กิจการที่เรารักแล้ว ก็คงหนีไม่พ้นการรู้และเข้าใจภาษา

เยอรมัน เพราะภาษาราชการที่ใช้สื่อสารและออกเอกสาร

ทางราชการต่าง ๆ  ล้วนแต่เป็นภาษาเยอรมันทัง้สิ้น หากเรา

ท�างานเป็นลกูจ้างหรอืพนกังาน เรากค็วรอ่านท�าความเข้าใจ

จดหมายส�าคัญ หรอืใบแจ้งต่าง ๆ ได้ หากเราเป็นเจ้าของ

กจิการ เราจะต้องรู้รอบด้านว่า จะต้องขอใบอนุญาตอะไร

เพิ่มไหม ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง อะไรต้องท�า อะไรไม่

ต้องท�า ถ้าเราปล่อยเลยตามเลย นอกจากจะไม่ได้ท�าตาม

กฎข้อบงัคบัแล้ว อาจถกูปรบั หรอืถกูปิดกจิการเลยก็ได้ ดงั

นัน้ ขอให้เพื่อน ๆ หมั่นพัฒนาภาษาเยอรมันไปพร้อม ๆ กับ

การพัฒนาทักษะการท�างาน เพื่อให้เราสามารถท�างานได้

อย่างมคีวามสขุและยัง่ยนื MAUSMOIN ขอเอาใจช่วยเพือ่น ๆ  

ทุกคน! 
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อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ 
แม้ไม่ประมาท

โดย ปาท่องโก๋

เมื่อพูดถึง เรื่องการท�างาน การท�าหน้าที่ 

ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เหตุการณ์ไม่คาดคิดที่

เราเรียกกันว่า อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้เสมอ 

ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งในชีวิต เพราะ

ชีวิตเรามักมีอะไรให้ต้องท�าอยู่เสมอ แม้บาง

ครัง้ไม่ได้ท�าอะไรความเสีย่งกยั็งรออยู่ตรงหน้า

ได้ทุกนาทเีช่นกนั เราควรจะท�าอย่างไรกบัชวีติ

ทีเ่ตม็ไปด้วยความเสีย่งนี้ด ีที่จะเล่าให้ฟังนี้เป็น

อบุตัเิหตุ หรอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการท�างาน 

เพราะฉันเพิ่งประสบอุบัตเิหตุจากการท�างาน

มาสด ๆ ร้อน ๆ ค่ะ

ฉนัท�างานเป็นผูช่้วยพยาบาล ในบรษัิทเอกชน 

(ที่นี่เรียกว่า Spitex) ที่มีประสบการณ์การ

ท�างานด้านนี้มากว่า 30 ปี มีสาขาทั่ว

สวติเซอร์แลนด์ บรษิทัจะมพีนักงาน ทีป่ระกอบ

ไปด้วยพยาบาล ผูช่้วยพยาบาล คนดแูลท�าความ

สะอาดบ้าน รวมทั้งมีพนักงานที่ดูแลเรื่อง

เอกสารทัง้หลายเหมอืนบรษิทัทัว่ ๆ  ไป นอกจาก

นี้ยังบริการจัดหาสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุที่

พวกเราไปดูแล งานหลักของพนักงานด้าน

สุขภาพอย่างฉันก็คอื การไปดูแลผู้สูงอายุ ที่

ยังไม่ถงึเวลาไปอยู่บ้านพักคนชรา หรอืแม้ถงึ

เวลาแล้ว แต่ยังอยากอยู่บ้าน เพราะพอท�า

อะไรเองได้บ้าง หรือมีลูกอยู่ด้วยที่บ้าน บาง

ส่วนก็เป็นคนที่ต้องการใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายใน

บ้านของตัวเอง นอกจากนี้ก็จะเป็นผูป่้วยทีต้่อง

พักฟื้น (หลังผ่าตัด ฯลฯ) ที่บ้าน

ด้วยว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกสาขา

อาชพี ประเทศสวติเซอร์แลนด์ที่ฉันอาศัยอยู่ 

จึงมีกฎหมายบังคับให้ทุกคนที่ท�างานต้องมี

ประกนัอุบตัเิหต ุโดยมนีายจ้างเป็นผูท้�าประกนัฯ 

และจ่ายเบี้ยประกันฯให้ เพื่อคุ้มครองลูกจ้าง

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการ

ท�างาน 

บรษิทัทีฉ่นัท�างาน จะจดัให้พนักงานคนหนึง่

ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหนึ่งคนจนครบเวลา

ก�าหนด ไม่มกีารสลบัพนกังาน ท�าให้ทั้งพนกังาน

และคนที่พนักงานดูแลรู้จักคุ้นเคยกัน และ

พนักงานจะรู้ว่าคนที่ไปดูแลนัน้เป็นอย่างไร มี

ความยากง่ายในการดแูลเพยีงใด และต้องท�า

อะไรบ้าง คนทีพ่นกังานไปดแูลเองกจ็ะรูจ้กัคุน้

เคยกับพนักงานเช่นกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจ 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะรู้ว่า ต้องท�าอะไร 

ยากง่ายแค่ไหน ความเปลีย่นแปลงกเ็กดิขึ้นได้

ตลอดเวลา 

ในวันเกิดเหตุ ฉันเสร็จงานดูแลผู้สูงวัยมา

แล้ว 2 คน คนนี้เป็นรายที่สามและรายสดุท้าย

ของวัน  เป็นคุณยายอายุ 86 ปี ตัวสูงใหญ่ 

เป็นโรคพาร์กินสัน งานของฉัน คือ เช็ดตัว 

เปลี่ยนผ้าอ้อม และเสื้อผ้า แล้วพานั่งรถเข็น 

ไปห้องอาหาร แล้วเตรียมกาแฟและขนมให้

คุณยาย ใช้เวลาท�างาน 1 ชั่วโมง คือ เวลา 

9.30 -10.30 น. หลงัอาหารเช้า ลกูชายจะพา
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คุณยายมานั่งรอที่โซฟาในห้องโถง พอฉันไป

ถึง หลังจากทักทาย ถามสารทุกข์สุขดิบกัน

แล้ว กจ็ะเตรยีมของใชใ้หพ้ร้อม แล้วกเ็ริม่ด้วย

การท�าความสะอาดใบหน้าทกุส่วน เชด็ตัวส่วน

บน ทาครมี ใส่เสื้อผ้าเฉพาะส่วนบน พาลกุยนื 

และพาเดินไปน่ังและนอนบนเตียง ให้เรา

ท�าความสะอาดส่วนล่าง และใส่ผ้าอ้อม กางเกง 

ถุงน่อง ถุงเท้า แล้วพาลุกนั่งบนเตียงสักพัก 

เพื่อปรับสมดุลร่างกาย จากนั้นจะพายืน ซึ่ง

ฉันต้องประคองคุณยายไว้ตลอดเวลา แบบ

สวมกอด พาเดนิสองสามก้าว แล้วหมนุตัว มา

นัง่รถเขน็ และเขน็มาห้องอาหาร เพือ่ดืม่กาแฟ

และขนม นี่คอืกจิวัตรปกติ

แต่วันนัน้ ปัญหาเกดิขึ้นตอนที่ย้ายคุณยาย

จากเตยีงมานัง่รถเขน็ ฉันพาคณุยายลกุนัง่ข้าง

เตียง และพยุงให้ยืน พาเดินได้สองสามก้าว 

แต่พอจะหมุนตัวเพื่อให้คุณยายน่ังรถเข็น 

คุณยายเกดิก้าวขาไม่ออก ท�าท่ายกึยัก ๆ  ฉัน

กป็ระคองไว้ เต็มที ่แต่คณุยายท�าท่าจะลม้ ฉนั

ต้องรีบประคองไว้ แล้วค่อย ๆ ปล่อยให้ล้ม

ลงพื้นแบบนุ่มนวลที่สุด แต่ด้วยความที่คุณ

ยายตัวใหญ่กว่าฉันมากจึงล้มลงเร็ว ความที่

ฉันดึงขาออกไม่ทันคุณยายจึงล้มลงนั่งทับขา

ของฉนัท�าให้เท้าพลกิ พอดงึขาออกมาได้ รู้สกึ

เจบ็มาก แต่กย็งัมแีรงเดนิกระต่ายขาเดยีว ไป

เรียกลูกชายคุณยายที่อยู่ชั้นล่าง และนับว่า

โชคดทีีบ้่านนี้มลีกูชายอยู่ด้วย (แต่เวลาท�างาน 

ฉันท�าคนเดยีว) เขาจงึขึ้นมาช่วยพยุงคุณยาย

นั่งรถเข็น พอคุณยายปลอดภัยด ีนั่งดื่มกาแฟ

และกินขนมได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่ฉันต้องดูแล

ปฐมพยาบาลตัวเอง และโทรศพัท์แจ้งพยาบาล

ที่เป็นหัวหน้า เธอมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาไม่

นาน ดูอาการคุณยาย เมื่อเห็นว่าไม่บาดเจ็บ

อะไร กพ็าฉนัมาส่งห้องฉกุเฉนิของโรงพยาบาล 

(ปกติตามประกันสุขภาพที่ดิฉันมี เมื่อฉันไม่

สบายต้องไปหาหมอประจ�าตัวก่อน แล้วหมอ

ประจ�าตวัจะส่งต่อ แต่ในกรณนีี้ฉนัและพยาบาล

เลอืกที่จะตรงมาห้องฉุกเฉนิเลย เพราะถ้าไป

หาหมอประจ�าตวั กต้็องส่งมาเอก็ซเรย์ทีน่ีอ่ยูด่ ี

ถอืเป็นการรวบรัดตัดตอน) 

ทีห่้องฉกุเฉนิเจ้าหน้าทีถ่ามหา บตัรประกนั

สขุภาพ (เราต้องพกตดิตวัไว้ตลอด) หมอประจ�า

ตัวชื่ออะไร (ควรต้องรู้) ถามเพราะเจ้าหน้าที่

ต้องรายงานหมอประจ�าตัวให้ทราบ รวมทั้ง

สอบถามว่า เกดิเหตทุีไ่หน อย่างไร ถ้าอบุตัเิหตุ

เกดิระหว่างการท�างาน โรงพยาบาลจะส่งใบ

เรยีกเกบ็เงนิค่ารกัษาพยาบาลไปทีบ่รษิทัประกนั

สุขภาพที่บรษิัทท�าไว้ให้พนักงานทุกคนอกีท ี

จากนัน้ก็ท�าการตรวจ และเอ็กซเรย์ พบว่า 

กระดกูเทา้ส่วนกลางระหว่างนิ้วก้อยกบัตาตุ่ม

หัก การรักษาคอืให้ยาแก้ปวด แก้อักเสบ ลด

บวม ให้ใส่รองเท้าพเิศษ พร้อมให้ไม้ค�า้ยนักลับ

มา มีใบรับรองแพทย์พ่วงมาด้วย ให้ฉันหยุด

งาน 3 อาทติย์ หลังการรักษาแบบธรรมชาติ

นี้ผา่นไป 1 อาทติย์ ฉนัต้องไปพบแพทย์อกีครัง้

เพือ่เอก็ซเรย์ และรับการรกัษาขัน้ต่อไป โชคดทีี่

วันนั้นพยาบาลที่พาฉันมาโรงพยาบาลติดต่อ
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แจ้งหัวหน้าหน่วยและใบรับรองแพทย์ไปให้

ศูนย์โดยที่ฉันไม่ต้องท�าอะไรเองเลย ซึ่งปกติ

แล้วเมือ่เกดิเหตตุ้องแจ้งหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

ให้เร็วที่สุดเพื่อที่เขาจะได้หาคนท�างานแทน 

ใบรบัรองแพทย์นัน้ต้องส่งให้หน่วยงานภายใน

สามวันหลังจากเกดิเหตุ  หลังเกดิเหตุสองวัน

ฉนักไ็ด้รบัจดหมายและเอกสารจากฝ่ายบคุคล

ให้กรอกรายละเอียดแล้วส่งกลับไปให้ฝ่าย

บุคคลส่งไปให้บรษิัทประกัน เพราะระหว่างที่

ป่วยท�างานไม่ได้ ฉันจะได้รับค่าจ้างด้วย จาก

นัน้อกีสองสามวนั ฉนักไ็ด้รบัเอกสารจากบรษัิท 

ในนัน้มเีอกสารจากบรษิทัประกนัอุบัตเิหตดุ้วย 

ได้แก่

• เอกสารเกีย่วกบัอบุตัเิหตขุองฉันซึ่งออกมา

จากบรษิัทประกัน (die Schadenmeldung 

UVG) ในนี้จะมบีอกไว้หมดว่า ใครเป็นนายจ้าง 

ใครคอืลกูจ้างทีเ่กดิอบุตัเิหต ุท�างานมาตัง้แต่

เมื่อไหร่ ต�าแหน่งอะไร ท�างานกี่เปอร์เซ็นต์ 

และรายละเอยีดเกี่ยวกับอุบัตเิหตุ ฯลฯ

• เอกสารแสดงความเห็นของแพทย์ (das 

Arztzeugnis) ให้ฉันน�าไปให้แพทย์ที่ท�าการ

รักษากรอกรายละเอียด จากนั้นแพทย์จะ

เป็นคนส่งเอกสารนี้กลับไปที่บรษิัทเอง 

• เอกสารการซื้อยา (Apothekerschein UVG) 

หากต้องใช้ยาในการรกัษากน็�าเอกสารแผ่น

นี้ ไปให้ร้านขายยา เขาจะจดัยาให้ตามใบสัง่

แพทย์ ร้านขายยาจะเก็บเอกสารนี้ไว้แล้ว

ส่งไปเก็บเงินค่ายาที่บริษัทโดยตรง เราไม่

ต้องจ่าย 

• อีกใบหนึ่งคือ รายงานการรักษาเนื่องจาก

อุบัตเิหตุครัง้นี้ (Unfallsschein UVG) ให้เรา

เก็บไว้ เมือ่ไปรับการรกัษา จะต้องให้แพทย์

หรือนักายภาพลงบันทึกรายวันไว้ เราจะ

ต้องถ่ายเอกสารส่งกลบัไปทีบ่รษิทัทีท่�างาน

ทุกครัง้ จากนัน้บรษิัทจะส่งต่อไปยังบรษิัท

ประกันภัย

หลังจากรักษาด้วยรองเท้าพิเศษผ่านไป 1 

อาทติย์ ฉันก็ไปหาหมอตามนัด เพื่อเอ็กซเรย์

ซ�า้ ผลปรากฏว่า กระดกูยังอยู่ในลักษณะเดมิ 

ไม่เคลื่อน จึงไม่ต้องผ่าตัด และให้ใส่รองเท้า

พเิศษคู่นี้ ต่อไปอกี 5 อาทติย์ และหมอครัง้

ต่อไปวันที่ 28 มนีาคม ฉันได้ใบรับรองแพทย์

ใหม่ ให้หยุดงานไปจนถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 

2562 โดยได้เงินตามเปอร์เซ็นต์ที่ฉันท�างาน 

และค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด บริษัทประกัน

เป็นคนจ่ายให้  

จากที่เล่ามาทัง้หมด จะเห็นได้ว่า ถงึแม้เรา

จะไม่ประมาทในการท�างาน แต่เหตุการณ์ไม่

คาดฝันก็เกดิขึ้นได้ ที่ส�าคัญก็คอื เมื่อเกดิขึ้น

แล้ว เราต้องรู้ว่าเราจะต้องท�าอะไรเพื่อให้ได้

รับความคุ้มครองตามสทิธทิี่พงึมพีงึได้ กับสิ่ง

ที่เกดิขึ้นแบบไม่คาดฝัน ที่เรยีกว่าอุบัตเิหตุ นี้ 

แต่ดทีี่สดุ คอื อย่าให้เกดิขึ้นเลยไม่ว่ากบัใคร ๆ  

นะคะ 
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เด็ก ๆ เขาก็มีสิทธิ์ท�างาน
ได้เงินเหมือนกันน่ะ 

โดย โยทะกา

เมือ่ลกูโตพอทีจ่ะช่วยเหลอืงานในบ้านได้ 
พ่อแม่ควรมอบหมายหน้าทีใ่นบ้านให้ลกู
ได้ช่วยท�าตามก�าลงัความสามารถของเขา 
เช่น ช่วยเกบ็เครือ่งล้างจาน เอาจดหมาย
ออกจากตูจ้ดหมาย พบัเสือ้ผ้าของตนเอง 
เก็บท�าความสะอาดห้องของตนเอง เป็นต้น 
งานเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีความรับผิด
ชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีส่วนร่วมใน
ครอบครวั รวมไปถงึช่วยสนบัสนนุให้เกดิ
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

เดก็ ๆ  เกอืบทกุคนจะได้ค่าขนมจากพ่อแม่เป็นรายวนั ราย

อาทติย์ หรอืรายเดอืน ตามแต่ข้อตกลงของแต่ละครอบครัว 

จะให้มากน้อยแค่ไหนก็ยึดตามความเหมาะสมของวัยเป็น

หลัก เด็กบางคนใช้เงนิค่าขนมหมดไปอย่างรวดเร็ว แต่เด็ก

บางคนอาจจะเกบ็ออมค่าขนมไว้ซื้อของทีต่นเองอยากได้นอก

เหนอืจากทีพ่อ่แม่ซื้อให้  รวมทัง้เริม่คดิทีจ่ะท�างานหาค่าขนม

เพิม่เตมิ และพ่อแม่หลายครอบครวัก็สนบัสนุนให้ลกูได้ท�างาน

ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 13  ปี กฎหมายไม่อนุญาตให้ออก

ไปหารายได้ หรือท�างานเพื่อหาค่าขนมเพิ่ม ยกเว้นแต่การ

ช่วยงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามก�าลัง ภายในครอบครัวเท่านัน้ 

เมือ่เดก็มอีายคุรบ 13 ปี จงึจะสามารถท�างานหาค่าขนมเพิม่

เตมิได้ โดยทีก่ฎหมายมข้ีอก�าหนดคุม้ครองเดก็ไว้อย่างชดัเจน

ว่า ต้องเป็นงานเบา ๆ  เหมาะสมตามก�าลงัและความสามารถ 

ไม่ก่อให้เกดิอันตรายต่อเด็ก 

ปิดเทอมสั้น ๆ ในช่วงที่ผ่านมานักเรียนที่โยทะกาสอน

ภาษาไทย เขามาเล่าให้ฟังว่า เขาไปท�างานดูแลม้า ที่บ้าน

ของชาวไร่ และได้ช่วยท�าคลอดให้วัวด้วย สนุกและตื่นเต้น

มาก ทีไ่ด้เหน็ววัตัวเลก็ ๆ  คลอดออกมาจากท้องแม่ โยทะกา

ถามเขาว่า เห็นเลอืดออกด้วยใช่ไหม ไม่กลัวหรอื เขาบอก

ว่า ไม่กลัวหรอก มันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลย เขาชอบช่วยงาน

ชาวไร่และต่อไปนี้ทกุวันพธุชว่งบ่ายทีไ่มม่เีรยีน เขาจะไปชว่ย

งานชาวไร่ทีอ่ยู่ใกล้ ๆ  บ้านทกุอาทติย์ ได้เงนิค่าขนมเพิม่ด้วย 

เขาจะเก็บเงินไว้ไปซื้อรองเท้าสเก็ตน�้าแข็งคู่ใหม่ โยทะกา

ถามว่า ได้เงนิเท่าไหร่ และต้องท�าอะไรบ้าง เขาบอกว่า ช่วย

ท�างานทุกอย่างทีท่�าได้ เช่น เอาหญ้าแห้งให้ววั ช่วยท�าความ

สะอาดคอกวัว บางทกี็ได้ดูเขาฉดียาวัว หรอืท�าคลอดวัว ได้

เงนิชัว่โมงละ 10 ฟรงัก์ แต่บางทก็ีไม่รบัเงนิ แต่ขอเป็นของกนิ

ไปฝากแม่แทน เช่น ชสี ไข่ไก่ ผักสดต่าง ๆ  แต่เจ้าของไร่ใจดี
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แถมเงินให้ทุกครั้ง นั่นเป็นข้อดีของเด็กที่ไม่ได้อยู่ในเมือง 

นอกจากได้อยู่ใกล้ชดิธรรมชาตแิล้วยังมงีานสนุก ๆ ให้เขา

ท�าด้วย 

ตอนที่ลูกสาวของโยทะกามอีายุครบ 13 ปี ช่วงปิดเทอม

สัน้ ๆ  เขาก็ไปสมคัรเรยีนคอร์สดแูลเดก็ (Babysitter) ค่าเรยีน 

3 วัน 240 ฟรังก์ เขาจ่ายจากเงนิค่าขนมที่เก็บออมของเขา

เอง เรยีนเสร็จก็เอาบัตรที่เรยีกว่า Babysitting Pass มาอวด

และเล่าให้ฟังว่า ได้เรยีนรู้อะไรบ้าง พร้อมยดือกภมูใิจว่า ต่อ

ไปนี้จะสามารถท�างานดูแลเด็กได้แล้ว งานดูแลน้อง ๆ  ส่วน

ใหญ่กเ็ป็นลกู ๆ  ของเพือ่น ๆ  คนไทยทีโ่ยทะการู้จกัทัง้นัน้ ได้

เล่นสนุกกับน้อง ๆ แถมยังได้เงนิด้วยนับว่าเป็นงานที่ถูกใจ

เขามาก ส่วนเพือ่นสนทิของลกูสาว เขาไปรบังานส่งหนงัสอืพมิพ์

แถว ๆ บ้าน ส่วนอกีคนรับดูแลสัตว์เลี้ยง โดยพาหมาของ

คุณยายเพื่อนบ้านไปเดนิเล่นทุกวัน 

ในแถบที่โยทะกาอาศัยอยู่ เท่าที่ได้ยินจากบรรดาแม่ ๆ 

ในแวดวงทีรู่้จกั งานเปน็พี่เลี้ยงเด็ก งานดูแลสัตว์เลี้ยง แเละ

ช่วยคนสงูอายซุื้อของนัน้ นบัเป็นงานยอดนยิมของเหล่าสาว

น้อยอายุ 13-14 ปี ส่วนงานล้างรถ ส่งหนังสอืพมิพ์ ช่วยเก็บ

ผลไม้ในสวน ในไร่ ช่วยขนของ บรรดาหนุม่น้อยเขาจะนยิมกนั

แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้เด็ก ๆ ไปท�างานหาค่าขนม

เพิ่มได้ แต่เด็กอายุตัง้แต่ 13 ปีนัน้จะต้องได้รับอนุญาตจาก

ผู้ปกครองก่อน และกฎหมายอนุญาตให้ท�างานได้ไม่เกนิ 3 

ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกนิ 9 ชั่วโมงต่ออาทติย์ รวมทัง้ท�างาน

ได้ถงึเวลา 20.00 น. เท่านัน้ แต่เด็กที่อายุมากกว่า 14 ปีขึ้น

ไปสามารถท�างานได้ 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อ

อาทติย์ 

ส�าหรับเด็กอายุตัง้แต่ 13 ปีที่เลอืกเรยีนสายอาชพี และ

จะต้องฝึกงานจะมขี้อจ�ากัดไว้ว่า ท�างานได้ 7 ชั่วโมงต่อวัน 

หรอื 35 ชัว่โมงต่ออาทติย์ แต่ท�าต่อเนือ่งได้ไม่เกนิ 2 อาทติย์  

และวนัอาทติย์ห้ามท�างาน ส่วนเดก็อาย ุ16 ปีขึ้นไปสามารถ

ท�างานได้ถงึเวลา 22.00 น. ผู้ที่มคีวามจ�าเป็นเท่านัน้ที่จะได้

รับข้อยกเว้นให้ท�างานในระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. 

ในส่วนของค่าจ้างส�าหรับเด็กนั้น กฎหมายไม่ได้ระบุไว้

ตายตัวว่า ต้องจ่ายชั่วโมงละเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะจ่ายตาม

ความเหมาะสม เช่น เด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี จะได้ชั่วโมงละ 

9-10 ฟรังก์ อายุ 16 ปี ชั่วโมงละ 13 ฟรังก์ และ 17 ปี 14.50 

ฟรังก์ เป็นต้น

การสนับสนุนให้เด็กได้ท�างานมรีายได้เล็ก ๆ  น้อย ๆ  เพิ่ม

เติมนี้ นอกจากจะช่วยเตรียมความพร้อมให้เขารู้จักหน้าที่

ความรับผดิชอบในอนาคต รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

แบ่งเวลาเป็นแล้ว และยังปูทางให้เขารู้จักอาชพีต่าง ๆ รวม

ทั้งรู้คุณค่าของเงิน รู้จักการเก็บออมเพื่อสิ่งของที่ตนเอง

อยากได้  มคีวามอดทนและมวีนิัยอกีด้วย

หากไม่ออกไปท�านอกบ้านก็อาจจะเป็นงานที่ช่วยพ่อแม่

ท�าในบ้าน หรือช่วยงานในอาชีพที่พ่อแม่ท�าอยู่ โดยมีค่า

ตอบแทนที่เหมาะสมให้เขา เพื่อเป็นแรงจูงใจ ไม่ใช่เป็นการ

บังคับ และไม่ได้ให้เขาท�างานหนักเกนิก�าลังความสามารถ

ตวัอย่าง เช่น พ่อแม่ของเจสซกิาเป็นเจ้าของโรงเรยีนสอน

ศิลปะการป้องกันตัว เจสซิกาไปช่วยเก็บท�าความสะอาด

โรงยมิตัง้แต่เด็ก ๆ  และพ่อแม่ก็ให้เงนิเป็นสนิน�า้ใจทุกครัง้ที่

ช่วยงาน ปัจจุบันเจสซกิาเลอืกเรยีนสายอาชพี และบอกพ่อ

แมว่่า ช่วงปิดเทอมจะไปเรยีนศลิปะการป้องกนัตัวทีเ่มอืงจนี

ด้วยเงนิของตนเอง และจะมาสอนในโรงเรยีน ท�าเอาพ่อแม่

และคนรอบข้างทึ่งกับวัยรุ่นอายุ 18 ไปเลย

หากพ่อแม่มโีอกาสกอ็ยา่ลมืสนบัสนนุใหล้กูได้ลองท�างาน

ดูนะคะ
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สุขภาพและการท�างาน 

ปัจจุบัน ภาวะสังคมท�าให้คนเรามคีวามกดดัน ต้องเคร่งเครยีดในการ
ท�างาน จนลมืดูแลสุขภาพร่างกาย ท�าให้คนวัยท�างานมสีุขภาพแย่ลง 
ต้องพบแพทย์บ่อยขึ้น เพราะปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รอบตัว ท้ังมลภาวะ 
ความเครยีด การรบัประทานอาหารทีส่่งผลต่อสขุภาพภายในของแต่ละ
บุคคล ฉะนั้นกลุ่มวัยท�างาน หนุ่ม สาว วัย 30++ กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่โรคต่าง ๆ ก�าลังจะเข้ามาท�าลายสุขภาพอย่างที่คุณอาจคาดไม่ถงึ 

วันนี้ผู้เขยีน ในฐานะที่ท�างานด้านสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Wellness Consultant) มานานกว่า 15 

ปี จะขอแนะน�าข้อสงัเกตอาการเริม่ต้น หรอืข้อบ่งชี้ของโรคภยัต่าง ๆ  ทีอ่าจเกดิขึ้นกบัคนในวัยท�างานอย่าง

เราให้ได้รับทราบกัน เพื่อที่จะได้ป้องกัน และหาวธิรีักษาได้อย่างทันท่วงทนีะคะ

- สุขภาพ -
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1. โรคทางเดนิปัสสาวะอักเสบ

อาการ: ปวดท้องน้อย ปัสสาวะแสบขัดมีเลือดปนออก

มา ลองเช็คดูค่ะว่า คุณมอีาการเหล่านี้หรอืไม่?

ปัจจัยเสี่ยง มมีากมาย ลองสังเกตว่า คุณมปีัจจัยเสี่ยง

เหล่านี้หรอืไม่

1. ดื่มน�า้น้อย

2. กลัน้ปัสสาวะบ่อย ๆ

3. ปัสสาวะแล้วท�าความสะอาดไม่หมด

4. เป็นคนชอบนั่งอยู่กับที่

5. ท้องผูกหรอืท้องเสยี

6. ผู้หญงิในวัยทอง

7. โรคนิ่วในทางเดนิปัสสาวะ

8. โรคอัมพาต

9. โรคเบาหวาน

10. รับประทานยากดภูมคิุ้มกันของร่างกาย

11. ได้รับรังสบีรเิวณกระเพาะปัสสาวะ

12. รูปัสสาวะตบี

13. การตัง้ครรภ์

14. การคุมก�าเนดิโดยการสวมห่วงอนามัย ใช้หมวก หรอื

ใช้แผ่นอุดกัน้ปากมดลูก

15. โรคต่อมลูกหมากโต

16. อ้วนมากเกนิไป หรอืผอมมากเกนิไป

17. พันธุกรรม

การรกัษาเบื้องตน้: การใช้ธรรมชาตบิ�าบดั โดยพักผ่อน

ให้เพียงพอ ดื่มน�้าให้มากอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร ไม่กลั้น

ปัสสาวะ หรอืใช้ยารกัษาตามอาการ เช่น ยาแก้ปวดท้อง ยา

แก้ปัสสาวะบ่อย เป็นต้น และรบีไปพบแพทย์

การป้องกัน:

1. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารให้ถูก

สุขลักษณะ ดืม่น�า้ให้มาก นอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอ 

ออกก�าลังกายเป็นประจ�า

2. ดูแลน�า้หนักไม่ให้อ้วน หรอืผอม

3. ละเว้นการนอนดกึ ดื่มสุรา สูบบุหรี่

4. ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล

5. ระวังการท�าความสะอาดอวัยวะเพศ

6. ระวังการตดิเชื้อโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์

7. อย่ากลัน้ปัสสาวะ ไม่ควรนั่งเก้าอี้นานเกนิ 2 ชั่วโมง

8. ไม่ควรกลัน้อุจจาระ

9. หากป่วยเป็นโรคทีท่�าให้ภมูติ้านทานต�า่ พยายามดแูล

ตัวเองตามค�าสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้โรค

ก�าเรบิซึ่งจะท�าให้ตดิเชื้อง่าย

Bild von Peter H auf Pixabay

- สุขภาพ -

https://pixabay.com/de/users/Tama66-1032521/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2660105
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2660105
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- สุขภาพ -

2. โรคปวดหัวไมเกรน

อาการ: เกดิจากความเครยีด ปวดหวัมาก เหมอืนมอีะไร

เต้นตุบ ๆ อยู่ในหัว

ปัจจัยเสี่ยง ความเครยีดที่เกดิทางกายและใจ

1. แสงจ้าเข้าตา เสียงดัง กลิ่นหอมจนฉุนของน�้าหอม 

หรอืกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง

2. เป็นภูมแิพ้

3. นอนไม่หลับ หรอืนอนหลับไม่สนทิ

4. หวิแต่ทานอาหารผดิเวลา

5. สูบบุหรี่ หรอืได้รับควันบุหรี่จากเพื่อนร่วมงาน

6. ฮอร์โมนเอสโตรเจนจากยาคุมก�าเนดิ สมุนไพร หรอื

ฮอร์โมนทดแทนการหมดประจ�าเดอืน

7. อาหารบางชนิด (เฉพาะบางคน) เช่น กาแฟ เหล้า 

ช็อกโกแลต นม เนย ไอศกรมี น�า้ตาลเทยีม ผงชูรส 

หัวหอม ถั่ว ไส้กรอก ของหมักดอง ปลารมควัน ฯลฯ

8. ปัจจัยที่พบมากที่สุดในการกระตุ้นให้เกดิโรคนี้ ได้แก่ 

ความเครยีด พักผ่อนน้อย ความหวิ และการไม่ได้ดื่ม

กาแฟ

การป้องกัน: ลดความเครยีด ออกก�าลังกายเป็นประจ�า 

ไม่นอนดึก ไม่ท�างานเกินแรง ไม่อดอาหาร ไม่รับประทาน

อาหารที่ท�าให้เกิดโรคไมเกรน ไม่รับประทานยาคุมก�าเนิด 

ไม่รับประทานฮอร์โมนทดแทนการหมดประจ�าเดอืน ฯลฯ

การรกัษา: วธิธีรรมชาตบิ�าบดั เช่น การนวด การประคบ

เย็น ร้อน ดื่มชา กาแฟ น�า้ขงิ ท�าสมาธ ิฝังเข็ม นอนหลับ

พักผ่อน เป็นต้น 

อาการปวดหัวที่เป็นอันตราย และควรไปพบแพทย์ คอื

1. ปวดหัวกระทันหันอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมา

ก่อน

2. ปวดหัวร่วมกับอาการชัก

3. ปวดหัวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสติ เช่น มึน 

เบลอ ซมึ โคม่า

4. ปวดหัวหลังได้รับอุบัตเิหตุทางศรษีะ

5. ปวดหวัทีม่อีาหารปวดห ูปวดตาอย่างรนุแรงร่วมด้วย

6. ปวดหัวเรื้อรังตดิต่อเป็นระยะเวลานาน ๆ

7. ปวดหัวชนดิเป็นซ�้าแล้วซ�า้อกี

8. ปวดหัวและมไีข้สูง

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

https://pixabay.com/de/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2696408
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2696408
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- สุขภาพ -

3. โรคกรดไหลย้อน

อาการ: มอีาการจุกเสยีด เสยีวแปลบที่หน้าอกด้านซ้าย

จนจุกไปถงึด้านหลัง

ปัจจัยเสี่ยง:

1. พันธุกรรม เช่น เด็กดาวน์

2. เป็นโรคไส้เลื่อนกะบังลม

3. เป็นโรคหอบหดื

4. เป็นโรคภูมแิพ้

5. อ้วน

6. ตัง้ครรภ์

7. อายุ (40 ปีขึ้นไป) อาจเกิดจากความเสื่อมของหูรูด

หลอดอาหาร และความสามารถในการย่อยอาหาร

8. เป็นนิ่วในถุงน�า้ดี

9. มกีรดมากในกระเพาะอาหาร

10. มแีคลเซยีมมากในเลอืด

11. รับประทานอาหารมากเกนิไป

12. โรคภูมิแพ้บางอย่าง เช่น โรคหนังแข็ง หรือท�าให้

หลอดอาหารผดิปกติ

13. ได้รับสารสเตยีรอยด์

14. การสูบบุหรี่

15. ความเครยีด

16. อาหารบางอย่างที่เพิม่กรด อาหารทีย่่อยยาก เป็นต้น

17. ยาบางชนิดที่ท�าให้ กระเพาะอาหารหลั่งกรดมาก 

อาหารและกรดคั่งค้างในกระเพาะอาหาร หรือหูรูด

หลอดอาหารคลายตวั เช่น แอสไพรนิ ยาขยายหลอดลม 

ยาแก้หดเกร็ง ยาลดการเต้นของหัวใจ ยารักษาโรค

ความดันโลหิตสูง ยากล่อม ประสาท ยากันแท้ง 

วติามนิซ ีเป็นต้น

การรักษา: ควรระมัดระวังเกี่ยวกับอาหารที่อาจท�าให้

เกดิโรคกรดไหลย้อน

1. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอร์

2. หลกีเลีย่งการใช้ยาทีท่�าให้เกดิผลข้างเคยีงเป็นโรคกรด

ไหลย้อน

3. ควบคุมน�า้หนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4. การนอนควรสวมเสื้อผ้าที่ท�าให้นอนหลับสบาย และ

ควรนอนตะแคงซ้ายเพื่อลดอาการเกิดกรดไหลย้อน 

และนอนหนุนหมอนให้สูงพอประมาณ

5. การแต่งกายไม่ควรรัดรูปมากเกนิไป การนั่ง การยนื

ต้องให้ถูกสุขลักษณะ และพยายามลดความเครยีด

4. โรคปวดกระดูกกล้ามเนื้อและข้อ

อาการ: ปวดไหล่จนยกของ หรอืยกแขนไม่ได้ ควรไปพบ

แพทย์ เพราะอาจเกี่ยวพันกับกระดูกต้นคอ

สาเหตุการเกิดโรค: เอ็นอักเสบ กล้ามและเอ็นเสื่อม

สภาพ ถุงหุ้มข้ออักเสบ ข้ออักเสบ

อาการทีค่วรไปพบแพทย์ ได้แก่ ปวดไหล่จนยกแขนไม่ขึ้น 

หรือใช้แขนไม่ได้ บาดเจ็บจากการกระทบกระทั่ง ท�าให้

ข้อไหล่ผดิรูปร่าง ปวดจนนอนไม่หลับ มอีาการบวมรอบ ๆ 

ข้อไหล่ มไีข้ ข้อไหล่บวมแดง มกี้อนขึ้นที่ข้อไหล่ หรอือาการ

ผดิปกตอิื่น ๆ

การรักษา

1. รักษาเบื้องต้น เช่น พักผ่อน ประคบร้อน ประคบเย็น 

และการใช้ยาต้านการอักเสบ

2. การรักษาโดยแพทย์ ประกอบด้วย การฉดีสารสเตยีร์รอยด์ 

ในกรณีที่เป็นแพทย์ทางเลือก ได้แก่การฝังเข้ม นวด

กดจุด การจัดกระดูก การอบสมุนไพร ไปจนถงึการ

ผ่าตัด
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5. โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน

อาการ: ลักษณะจะมีอาการปวดหลัง และร้าวมาที่ขาทั้งสองข้าง 

ปวดจนต้องตื่นขึ้นมากลางดกึ หรอืปวดจนเดนิไม่ได้

การรักษาวธิีธรรมชาตบิ�าบัดหรอืการรักษาเบื้องต้น ได้แก่

1. พักผ่อน

2. ประคบเย็น ในกรณีที่รู้สึกปวด และให้ประคบบริเวณกระดูก

สันหลังที่กดปวด

3. ประคบร้อนในกรณีที่กล้ามเนื้อหลังแขน ขาเกร็งเพื่อช่วยลด

อาการเกร็งได้

4. ออกก�าลังกายแบบยดืกล้ามเนื้อจะช่วยลดอาการปวดได้

5. นอนบนพื้นที่นอนที่แข็ง

6. นวดอย่างถูกวธิี

7. จัดกระดูกสันหลัง

8. เรยีนรู้อริยิาบถต่าง ๆ

9. ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

10. ธาราบ�าบัด

11. กายภาพบ�าบัด

12. พบแพทย์เพื่อฝังเข็ม

13. สวมปลอกคอ

รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน

1. เลอืกใช้ยาในการรักษาภาวะอาการปวด

2. การผ่าตัด

ในฉบับหน้าผู้เขียนจะรวบรวมค�าถามที่มีผู้รับบริการสอบถามกันมามากที่สุด พร้อมน�าเสนอค�าแนะน�า มาให้อ่านกัน

นะคะ เผื่อผู้อ่านมปีัญหาตรงกับข้อไหนบ้าง จะได้ลองตรวจสอบกันดูนะคะ 

วันวสิา ช่างเหล็ก

• Holistic wellness Consultant

• Psychotherapist & Mindfulness Coach

• Yoga Teacher

• Happy at work place ‘s project Consultant

Bild von Jochen Pippir auf Pixabay

- สุขภาพ -

https://pixabay.com/de/users/jochenpippir-392262/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=957249
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2696408
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บนเครื่องบนิ เที่ยวบนิกรุงเทพฯ-ฟรังฟวร์ท หญงิไทยต่างวัยสองคนที่ได้ที่นั่งคู่กันกล่าวทักทายกัน แล้ว

ก็คุยกันด้วยเสยีงดังฟังชัดส�าหรับคนที่นั่งข้าง ๆ คนหนึ่งอยู่เยอรมนมีานานกว่า 20 ปี อกีคนเพิ่งจะเดนิทาง

มาเป็นครัง้ที่ 3 แต่คราวนี้จะอยู่นานกว่าสองครัง้ก่อน หญงิคนที่สองเรยีกหญงิคนที่หนึ่งว่า “พี่” บทสนทนา

จงึเป็นท่วงท�านองการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ (ที่อยู่มาก่อน อยู่มานาน) สู่รุ่นน้อง (ที่เพิ่งมาใหม่) ที่

น่าสนใจคอื หลังจากทักทายก็เข้าเรื่องท�างาน และเรื่องเงนิกันเลย

กฤษณาสอนน้อง 
เวอร์ชั่น 

หญิงไทยในเยอรมนี
โดย หนูพัด ลูกพ่อเพิ่ม

- ทั่วไป -
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- ทั้วไป -

พี่:  อ้าวยังไม่ท�าเรื่องแต่งเหรอ

น้อง: ยังค่ะ หนูมาเรยีน แฟนท�าวซ่ีาให้มาเรยีนภาษา 

ได้วปีีหนงึ พี่อยู่ที่ไหน

พี่:  อยู่เมอืง S อยู่มาจะสามสบิปีแล้ว ตอนแรก

อยู่ B แล้วย้ายมาที่นี่ พี่ท�าร้านนวด ลูกสาวก็

ท�า พี่ให้ท�า ก็มทีัง้หมด 3 ร้าน น้องอยู่ไหนล่ะ

น้อง: บ้านแฟนอยู่  A แต่ม ีWohnung อยู่ที่ Ba .. 

เดี๋ยวไปพักที่นั่นก่อน พี่ท�าร้านนวดเหรอ

พี่:  ที่นี่ท�าอะไรจะได้เงนิเท่าร้านนวด ที่ S เปิดกัน

เยอะแยะเลย เพราะมันได้เงิน คนเยอรมัน

ท�างานหนัก เดี๋ยวปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง

ก็เข้ามานวด ชั่วโมงหนึ่งก็ 42 ยูโร ถ้านวด

น�้ามันอุ่นก็ได้มากกว่านั้น เป็นเงินไทยก็พัน

กว่าบาท วันหนึ่งได้แขก 10 ตัว เอ๊ย 10 คน 

ก็ได้เป็นหมื่นแล้ว เดอืนนงึเห็นเงนิเลยนะ

น้อง: งานเยอะนะ

พ่ี:  เราก็จ้างคนมาเป็นคนนวด ให้เขาชั่วโมงละ 

12 – 15 ยูโร ที่เหลอืก็เป็นของเรา แล้วก็จ้าง

แบบแจ้งไม่เกนิ 450 ยูโรบัตรไปหาหมอก็ใช้

ของผัว ไม่ต้องโดนหักโน้นนี่อะไร.... ท�างาน

โรงงานน่ะเหนื่อยจะตาย พี่เคยท�ามาแล้ว ได้

ชั่วโมงละ 8.50 ยูโร ท�าทัง้วัน หักโน่นหักนี่อกี 

เหลอืไม่เท่าไร ท�างานนวดได้เห็นเงนิจรงิ ๆ 

น้อง: หนูนวดไม่เป็น

พ่ี:  ก็ไปเรียนซิ อาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้ว ไปเรียนที่

ไทยก็ได้ ไปเรยีนนดิ ๆ หน่อย ๆ แล้วไปซื้อ

ประกาศมาก็ได้ มขีายกันอยู่ เห็นว่า ห้า-หก

พนับาท กซ็ื้อได้แล้ว แล้วกม็าหดัเอากบัเพือ่น ๆ  

ในร้านนวดนั่นแหละ

น้อง: ห้าพันเหรอคะ

พ่ี:  ก็ประมาณนั้นแหละ หัดกับเพื่อน ๆ ใน

ร้านนวดเดี๋ยวก็ท�าได้ ค่อย ๆ ท�าไปก็มี

ประสบการณ์เอง แต่เราต้องเป็นเจ้าของร้าน

นะถงึจะเหน็เงนิ คนนวดเขากไ็ด้แหละ เพราะ

ได้เต็ม ๆ ไม่ต้องหักอะไร ก็แจ้งแบบ 450 น่ะ 

แล้วก็รับกับมอื

น้อง: หนูต้องเรยีน A1 ให้ได้ก่อน ภาษาเยอรมันมัน

ยาก

พี่:  ใช่ แต่อยู่  ๆ ไปก็ได้เอง ก็คอยจ�าเอา พี่เรยีน

อยู่หน่อยนงึตอนท้องลูก แล้วก็ไม่ได้เรยีนต่อ 

แต่ก็ได้เองแหละ ไม่ต้องเรยีนเยอะหรอก เอา

แค่พูดได้ก็พอแล้ว ท�างานนวดแหละเห็นเงนิ

เร็ว ท�างานไปเดี๋ยวก็ได้ภาษาเอง

น้อง: ก็ยังไม่รู้ค่ะ แฟนหนูแกอยากไปอยู่ไทย แกว่า 

พอเกษยีณแล้ว ได้เงนิอะไรก็อาจย้ายไปไทย

พี่:  อายุมากแล้วเหรอ

น้อง: ก็เกอืบ 50 

พี่:  กต้็องดูนะว่าประกนัอะไรเอาไว้ จะได้เงนิเท่าไร 

มันก็เป็นไปตามประกันแหละ ประกันอะไร

ก็ได้ตามนัน้

น้อง: ตอนนี้ก็ต้องเรยีนภาษาค่ะ กลัวไม่ได้วี

พี่:  ก็มลีูกซ ิมลีูกแล้วก็ได้วตีลอดชวีติเลย เพื่อน

พี่มคีนนงึ พอมลูีกได้วเีลย แล้วได้เงินช่วย

เหลอืด้วย เหมอืนพวกเตริ์กน่ะ เห็นไหมเวลา

ไปซื้อของ พวกนี้ลกูเยอะเลย ได้เงนิเดก็ทัง้นัน้ 

......................................................
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- ทั้วไป -

พี่:  เดี๋ยวนี้พีก่ลบับ้านบ่อย แล้วกไ็ม่ค่อยขนของแล้ว เหน็ไหมมกีระเป๋าใบเดยีว เดี๋ยว

นี้เขามรีับจ้างขนของ ก็เหมากันเป็นกระเป๋า เป็นใบ ๆ ว่ากันไปเลย ใบละเท่าไร 

ก็ได้ค่าขนมนะ บางทกี็ได้ค่าตัว๋เลยนะ 

น้อง: คนไทยขนเหรอ

พี่:  ใช่ เขาก็รับจ้างกัน เราอยากหารายได้พเิศษก็รับจ้างขนของได้นะ แต่ต้องดูนะ

ว่า ของอะไร หากมาเป็นกระเป๋า ต้องเปิดดูก่อนว่า ของอะไร เดี๋ยวเป็นยา เป็น

อะไร เดี๋ยวมปีัญหา ต้องให้แน่ใจว่า เป็นอะไร

......................................................

พี่:  เงนิที่หาได้ พี่ก็เอาไปซื้อหุ้นในไทย ก็มหีลายธนาคาร ....... เราก็ไปซื้อที่มันไม่

ค่อยเสี่ยงน่ะ อย่างที่พี่ซื้อ ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ดอกแล้ว แล้วก็เอาก�าไรซื้อต่อ บาง

หุ้นซื้อง่าย ขายก็ง่าย ให้เงนิมันหมุน ......ท�านวดแหละ ได้เงนิดกีว่างานอื่น ๆ 

บทสนทนาระหว่างหญงิไทยผู้เดนิทางทัง้สองรุ่น ยงัคงด�าเนนิต่อไป วนเวยีนอยู่ที ่งาน 

และ เงนิ เงนิ และ งาน  สลบัด้วยเรือ่งราวส่วนตวับ้าง สารเกีย่วกบั เงนิ และงาน เหมอืน

เป็นการส่งต่อสิ่งที่ผู้มาก่อนได้เรยีนรู้วถิแีห่งความส�าเร็จ (เงนิ)  ถูก หรอื ผดิ (กฎหมาย 

หรอืศลีธรรม) ผู้เดนิทางรุ่นใหม่คงต้องใช้เวลาที่จะเรยีนรู้เอาเอง แต่ ณ เวลานี้ สิ่งที่รับ

รู้ได้ หรอื สารที่ส่งต่อ คอื โอกาส เงนิ และงานนวด ที่อาจกลายเป็นแรงจูงใจ หรอื เป้า

หมายในการใช้ชวีติในต่างแดน

เอวัง ก็มดี้วยประการเช่นนี้
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- exklusiv -

เวร์ิค ด ีดี ในเยอรมนี
D - WORK

รวบรวมโดย ดี²
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- exklusiv -

ในปี ค.ศ. 2013  ดฉิันย้ายถิ่นฐานมาอยู่เยอรมน ี

ในช่วงแรกได้ศึกษาหาข้อมูลการศึกษาต่อปริญญา

โท แม้ว่านักศึกษาแทบจะไม่ต้องเสียค่าเทอมเลยก็

จรงิ  แต่ค่าครองชพีที่เยอรมนคี่อนข้างสูง ทัง้ค่าเช่า

บ้าน ค่าอาหารการกิน ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ  

เดอืนหนึง่ ๆ  รวมแล้วกห็ลายหมืน่บาท  ดฉินัไม่อยาก

รบกวนทางบ้านที่เมอืงไทย  ก็เลยตัดสนิใจเรยีนสาย

อาชพี ที่เรยีกกันว่า   Berufsausbildung ใช้เวลาเรยีน 

2-3  ปี ระหว่างเรียนต้องฝึกงานไปด้วย และได้

ค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาที่เรยีน

ก่อนที่จะเริ่มเรยีน ทางบรษิัทได้แนะน�าให้ฝึกงาน

ก่อน  4  เดอืน (แบบได้ค่าตอบแทน)  ถอืว่าโชคดี

มาก ๆ  เพราะเราจะได้เรยีนรู้เกี่ยวกับอาชพีนี้ก่อน 

และได้เรยีนรู้การท�างานกบัคนอืน่ในบรษัิทด้วย ตอน

นี้ดิฉันเรียนจบได้เกือบ 1 ปีแล้วค่ะ และท�างานใน

บรษิัทที่เป็นผู้อบรมและสอนภาคปฏบิัต ิด้วย

„ชีวิตคือการเรียนรู้ เรียนรู้ในข้อผิดพลาดและ
ต้องท�าให้ดีกว่าเดิม“

อภิชญา ภักดีสาร  มึลเลอร์ (อยู่เยอรมนี 6 ปี)
อาชีพ: เจ้าหน้าที่จัดท�าแบบยื่นแสดงภาษี 

(Steuerfachangestellte)

ดี² ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนไทยหลายคนที่เรียนจบสายอาชีพใน
เยอรมน ีแม้ว่าภาษาเยอรมันจะเป็นอุปสรรคหลักในการเรยีน การ
ปรับตัวในสังคมเยอรมัน ฯลฯ แต่ทุกคนก็ได้ผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ 
และเรยีนจบ มงีานท�าในสายอาชพีทีต่นเองเลอืก และ ”อยูเ่ยอรมน”ี 
เช่นคนท�างานในเยอรมน ี... เชญิอ่านเรื่องเล่าของพวกเขากันนะคะ

อาชพี Steuerfachangestellte เหมาะส�าหรับคนที่

ชอบท�างานอย่างอิสระ คือ แต่ละเดือนเราจะต้อง

วางแผนเอง เพือ่ให้งานเสรจ็ทนัเวลา  เพราะทีเ่ยอรมนี

จะมภีาษหีลายตัว  และภาษแีต่ละตัวจะมวีันก�าหนด

ส่งของมันอยู่  เช่น  ภาษมีูลค่าเพิ่มของบรษิัทจะต้อง

ส่งทุกวันที่ 10 ของทุกเดอืน ถ้าส่งไม่ทันตามก�าหนด

บรษิัทต้องจ่ายค่าปรับ  อาชพีนี้จะต้องเจอกับตวัเลข

เยอะ ๆ  ต้องมคีวามแม่นย�า  ถอืเป็นความท้าทาย

อย่างมาก เพราะมันจะมกีรณใีหม่ ๆ  ให้คดิอยู่ตลอด

เวลา แม้ว่าดฉินัอาจจะมปัีญหาในเรือ่งภาษาเยอรมนั

บ้าง แต่ก็พยายามพูดและอธิบายให้เพื่อนร่วมงาน

เข้าใจ  บางครัง้มันอดึอัดใจเพราะเพื่อนร่วมงานบาง

คนเข้าใจยาก  และดฉิันก็หาค�าอื่นมาอธบิายไม่ถูก

ระบบสวสัดกิารของเยอรมนัให้ความส�าคญักบัคน

ท�างาน ที่เด่น ๆ เลยก็น่าจะเป็นเรื่องการขอลาพัก

ร้อน โดยเฉลีย่คนท�างานในเยอรมนจีะมวีนัลาพกัร้อน
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ประมาณปีละ  25  วัน  คนที่นี่นิยมลาพักร้อนติดต่อกัน

หลายวัน เพราะเขาถือว่า เป็นรางวัลให้กับตัวเองที่ท�างาน

หนักมาทัง้ปี  ดฉิันเคยลาสูงสุดตดิต่อกัน  4  สัปดาห์ ทาง

บริษัทก็อนุญาต นอกจากนี้จะมีเงินพิเศษอื่น ๆ เช่น เงิน

ส�าหรับพักร้อน ครสิต์มาส โบนัส เป็นต้น ซึ่งเงนิพเิศษเหล่า

นี้บางบรษิทัให้ตามความสมคัรใจ บางบรษัิทให้ตามทีสั่ญญา

ระบุไว้

คนเยอรมันท�างานจรงิจัง เป็นระบบ  ไม่ก้าวก่ายงานของ

คนอื่น  แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน  แบ่งเวลาท�างาน และเวลา

ส่วนตัวชัดเจน  มคีนเคยบอกกับดฉิันว่า คนเยอรมันท�างาน

เน้น ประสทิธภิาพไม่เน้นปรมิาณ อนันี้ดฉินัเหน็ด้วยเป็นอย่าง

มาก มปีระโยคข�า ๆ ที่ดฉิันชอบมากคอื  Fun Fact About 

Germany: No Fun in Germany. Go Back to work. คอืเป็น

ค�าล้อเลยีนว่า คนเยอรมนัไม่มอีารมณ์ขนัและท�าแต่งานอย่าง

เดียว  แต่แท้จริงแล้ว คนเยอรมันมีอารมณ์ขันนะคะ คน

เยอรมันเป็นคนทีพู่ดตรง พดูตามความคดิของเขา บางทอีาจ

จะแรงส�าหรับเรา แต่จริง ๆ มันไม่มีอะไร คนเยอรมันจะ

เคารพในพื้นที่ส่วนตัว หน้าดุแต่เป็นมติร   small talk เกดิได้

ทุกที่ โดยเฉพาะในเมอืงเล็ก ๆ  หรอืในหมู่บ้านคนจะทักทาย

กนัตลอดแม้จะเป็นคนแปลกหน้า ฟังดเูหมอืนคนเยอรมนัจะ

เข้าถงึง่าย แต่จรงิ ๆ  การจะสร้างความสมัพนัธ์เป็นเพือ่นกนั

คนเยอรมันนัน้ คงต้องใช้เวลาค่ะ

ดฉินัคดิว่า การใช้ชวีติในเยอรมนแีตกต่างจากในเมอืงไทย

มาก เมืองไทยอาจจะมีความสบายกว่า ความสบายในที่นี้

คอื ไม่ต้องรบีเร่ง เพราะทุกอย่างมใีห้พร้อมหมด เช่น ร้านค้าที่

เปิดตลอด 24 ชั่วโมง มีตลาดนัด ตลาดสด ห้างสรรพสนิค้า

ทีเ่ปิดทกุวันแม้กระทัง่วันหยดุและวนัอาทติย์ ซึง่แตกต่างจาก

ในเยอรมนี ที่ทุกอย่างก�าหนดวันและเวลาเปิดปิด แม้เวลา

ไม่สบาย จะไปหาหมอ ก็ต้องโทรนัดล่วงหน้า ทุกอย่างต้อง

วางแผนล่วงหน้าไว้ การใช้ชวีติในเยอรมนที�าให้ดฉิันเตบิโต 

จากคนที่ไม่มคีวามมั่นใจในตัวเอง   ไม่กล้าปฏเิสธคน พอ

มาอยู่เยอรมนตี้องเข้มแข็ง ต้องยนืด้วยขาตัวเองให้ได้  

„ไม่มีใครท�าทุกอย่างเป็นมาตั้งแต่เกิด ขยันขันแข็ง
อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ในงานที่เราท�า “

ชาญชัย พูลเกษร (แมน) อยู่เยอรมัน34 ปี 
อาชีพ:  บุรุษไปรษณีย์

ผมท�างานเป็นบุรุษไปรษณย์ีได้ 10 ปีแล้วครบั ผมไม่ได้เรยีนสายอาชพี

นี้แต่อย่างไร แต่มผีู้ใหญ่ใจดแีนะน�าให้ผมไปสมัครงาน แล้วผมก็ได้งาน

นี้ครับ

บุรุษไปรษณยี์มอีสิระในการท�างาน มวีันหยุดราชการ และที่ส�าคัญคอื 

ได้ออกก�าลงักายสม�า่เสมอครับ ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นใด ผมกต้็อง

ปฏบิตัหิน้าทีบ่รุษุไปรษณยี์อย่างเคร่งครดั ท�างานเสรจ็ในแต่ละวนั จะดอง

จดหมาย พัสดุภัณฑ์เอาไว้ไม่ได้ 

ช่วงวันหยุด ผมก็แปลงกายเป็นพ่อบ้าน ดูแลภรรยาและลูก เวลาทุกข์

เราอยู่ด้วยกัน สุขก็สุขด้วยกัน เราไม่ทิ้งกัน ภรรยาและผมเลี้ยงลูกแบบ

ครึ่ง ๆ เยอรมัน-ไทยครับ เก็บส่วนข้อดทีัง้สองฝ่ายเอามาเลี้ยงดูลูก

- exklusiv -



D Mag 27 / 04.19 / 33

„ท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด“

ธัชกร ชมิด (ยุ้ย) อยู่เยอรมนี 8 ปี
อาชีพ: ผู้บริบาลผู้สูงวัย (Altenpflegerin) 

ยุ้ยประกอบอาชพีนี้มา 6 ปีแล้ว เริ่มจากเป็นผู้ช่วยผู้บรบิาลผู้สูงวัย 1 ปี จากนัน้ก็เรยีนต่ออกี 3 ปี 

เพื่อขอใบประกอบวชิาชพี 

การท�างานกบัผู้สงูอาย ุไม่ใช่เรือ่งง่าย แต่ผู้สงูอายกุม็คีวามน่ารกัอยู่ในตวันะคะ ยุ้ยดใีจทีไ่ด้มโีอกาส

ดูแลผู้สูงวัย และบ่อยครัง้ที่ยุ้ยไม่ได้คดิว่า เป็นการท�างาน แต่เป็นการดูแลผู้เฒ่าในครอบครัว พอคดิ

เช่นนี้ทไีร ก็ท�าให้ยุ้ยยิ้มได้ทุกท ียุ้ยมคีวามสุขในการท�างาน ที่ท�างานของยุ้ยถอืเอาความไว้วางใจและ

ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องส�าคัญ มีการจ่ายสวัสดกิารเพยีงพอในระยะยาว ยุ้ยไม่ต้องมานั่งพะวงว่า ถ้า

เราตกงาน หรอืท�างานไม่ได้ ณ วันใดวันหนึ่งเราจะท�าอย่างไร เพราะทุกอย่างจะเป็นไปตามกตกิาของ

การจ้าง ยุ้ยสบายใจค่ะ

สิ่งที่ยุ้ยคดิว่า ส�าคัญที่สุดในการท�างานและด�ารงชวีติในเยอรมน ีคอื ภาษาเยอรมัน การใช้ชวีติใน

ต่างแดน ภาษาใหม่วัฒนธรรมใหม่ ใครจะไปอยู่เยอรมน ีต้องเริ่มต้นใหม่แทบทุกอย่างคอื ช่วงแรก ๆ 

ก็ยากไปหมดล่ะค่ะ แต่ถ้าเรามคีวามตัง้ใจจรงิ ไม่ท้อถอย เราก็จะผ่านมันไปได้ ยุ้ยเชื่อว่า ทุกคนต้อง

เคยสัมผัสกับความเหงาอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากจิกรรมท�า หางานท�า เราก็จะลมืมันไปได้ค่ะ
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„do the best“

อรวรรณ ชไนเดอร์ (หนิง)
อาชพี: พนกังานบรษิทัทวัร์และโฮสเตสใน

งานแสดงสินค้า

หนิงเรียนจบ Hotel and Tourism ตอนที่มาอยู่เยอรมนี

ใหม่ ๆ ก็ไปเรียนภาษาเยอรมันที่ โรงเรียนผู้ใหญ่ของเมือง

เนิร์นแบร์ก (Volkshochschule Nürnberg) และได้รู้จักแฟน

เจ้าของบรษิัททัวร์ในชัน้เรยีน เขาถามว่า อยากท�างานไหม 

หนงิไม่รอช้า กต็อบตกลง แล้วไปสัมภาษณ์งาน และกไ็ด้งาน

ท�าเลยค่ะ ก็เริ่มท�างานที่บริษัททัวร์แห่งนี้ตั้งแต่ 1สิงหาคม 

2007 จนถงึปัจจุบัน 

ขอท้าวความนดิหน่อยนะคะว่า หนงิเรยีนอะไรมา หนงิจบ

เรยีนจบปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลัยรังสติ วชิาเอกคอืการ

โรงแรมและท่องเที่ยว และ ปรญิญาโท Master of Arts (MA 

Hospitality Management) Birmingham College of Food, 

Tourism and creative studies (University of Birmingham ) 

ก่อนทีห่นงิจะไปเรยีนต่อปรญิญาโททีอ่งักฤษ หนงิเคยท�างาน

ทีศ่นูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์ ผู้จดัการฝ่ายปฏบิตังิานมา

ก่อน (operations Manager) พอมาอยู่เยอรมน ีกย็งัสนใจงาน

ด้านนี้ ก็เลยเขยีนจดหมายสมัครงานไปที่ Nürnberg Messe 

เพือ่ขอสมคัรงงานเป็นโฮสเตสในแฟร์ต่าง ๆ  ซึง่ทาง Nürnberg 

Messe กต็อบรบัหนงิให้เข้าท�างาน แต่เป็นงานทีห่นงิต้องเดนิ

ทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ  และท�างานเตม็วนั แต่สามไีม่เหน็

ด้วย เพราะตอนนั้นลูกสาวคนแรกของหนิงอายุเพียงขวบ

ครึ่ง ทาง Nürnberg messe ก็เลยแนะน�าให้หนงิท�างานเป็น 

โฮสเตสประจ�าบูธ (Hostess am Stand) ซึ่งไม่ใช่งานประจ�า 

หนงิสามารถเลอืกรบังานตามความสะดวก งานแฟร์แต่ะละ

ครัง้ก็จะไม่เกนิ 3 วัน และที่ส�าคัญคอื หนงิไม่ต้องเดนิทาง

ไปไหนไกล ๆ  เริ่มท�ามาตัง้แต่ วันที่ 1 พฤศจกิายน 2008 มา

จนถงึปัจบุนั หนงิชอบงานทีท่�าอยูท่ัง้สองงานเลยค่ะ ได้พบปะ

คนหลายแบบ หลายภาษา และเป็นงานที่ตรงกับสายงานที่

หนิงเรียนมา หนิงสนุกกับงานค่ะ เจ้านายก็ให้เสรีในการ

ท�างาน มอบความวางใจ หนงิรับผดิชอบการงานของตัวเอง 

ตรงต่อเวลา และท�าตามขัน้ตอน 

ปัจจุบันนี้หนงิท�างานควบทัง้สองงาน และเป็นแม่บ้าน มี

ลูกสาวสองคนที่ยังอยู่ในวัยเรียน หนิงต้องบริหารจัดการ

เวลาให้ลงตัว หนงิโชคดทีี่ได้รับความช่วยเหลอืจากคนรอบ

ตัว เช่น เพื่อนบ้าน แม่สาม ี
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„รบัผดิชอบต่อหน้าที ่ท�างาน 
ท�าหน้าที่ของตัวเอง 

ให้ดีที่สุด“

เยาวภา ฟอส (เยาว์) 
อยู่เยอรมนี 10 ปี

อาชีพ: ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
(Zahnmedizinische 
Fachangestellte)

เยาว์เรยีนจบผู้ช่วยทันตแพทย์เมื่อปี 2015 หลังจาก

เรียนจบก็ท�างานอยู่ในสายอาชีพนี้มาตลอดจนกระทั่ง

ถงึปัจจบุนัค่ะ เริม่จากสมัครงานในสาขาที่ตนเองเคยท�า

มาจากเมอืงไทยดกู่อน แต่ไม่ได้กเ็ลยมคีวามคดิทีจ่ะเรยีน

ต่อ จึงเข้าไปศึกษาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของส�านักงาน

จดัหางาน นัง่อ่านและรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัสายอาชพี

ต่าง ๆ หลังจากนัน้ก็ลองไปฝึกงานในสายอาชพีต่าง ๆ 

ที่สนใจดูเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสนิใจ สุดท้ายก็ได้มา

ลงเอยที่สายอาชพีนี้ค่ะ

อาชพีของเยาว์ต้องท�างานแข่งกับเวลา บางทตีาราง

นดัไม่เป็นไปตามทีว่างแผนเอาไว้ มบ้ีางทีค่นไข้มาช้าหรอื

บางครั้งมีคนไข้ปวดฟันแทรกเข้ามา หรือการรักษาใช้

เวลานานกว่าที่วางแผนเอาไว้เราก็ต้องเร่งมือเพื่อไม่ให้

คนไข้อื่นรอนานค่ะ เวลาที่ท�างาน ก็ให้อยู่กับงาน ตรง

ต่อเวลา แม่นย�า คนเยอรมันจะเน้นการสื่อสารที่ชัดเจน 

มอีะไรกค็ยุกันโดยตรงไปเลย เยาว์รกัอาชพีนี้ คนไข้บาง

คนเข้ามาด้วยความทุกข์ แต่เขากลับออกไปด้วยความ

สขุ เยาว์คดิว่า อย่างน้อยเยาว์กม็สี่วนเลก็ ๆ  ทีส่ร้างรอย

ยิ้มและคืนความสุขให้แก่คนไข้ เวลาเห็นคนไข้ยิ้มกว้าง

สดใสได้ดังเดมิ ก็พลอยท�าให้เรามคีวามสุขไปด้วยค่ะ

ภาษาเยอรมนัส�าคญัในการใช้ชวีติอยู่ในเยอรมน ีเป็น

กญุแจส�าคญัทีจ่ะช่วยให้เราเข้าใจทกุอย่าง ไม่ว่าจะเป็น

สังคมวัฒนธรรม หรือกฎหมายของที่นี่ เมื่อเราเรียนรู้

เข้าใจและสามารถปรบัตวัให้เข้ากบัทีน่ีไ่ด้ กจ็ะท�าให้เรา

ใช้ชวีติอยู่ที่นี่ได้อย่างง่ายขึ้นค่ะ 
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„Where there’s a will, there’s a way! 
เมื่อความมาดหมายเกิด วิถีทางย่อมปรากฎ“

เบญจมาศ กันเซอร์ (เบน) อาศัยอยู่ในเยอรมนี 19 ปี
อาชีพเจ้าหน้าที่ประสานการบริหารจัดการภายในองค์กร 
(Sachbearbeiterin Vertriebsinnendienst)

ตัง้แต่ป ี2002 เบนเริม่ท�างาน ในต�าแหน่งผู้ช่วยโครงการ (Project Team 

Assistant) ส่วนงานปัจจุบันเริ่มท�าเมื่อปี 2018 เรยีนจบ Computer Pro-

grammer จากเมอืงไทย พอมาอยูท่ีน่ีเ่รยีนภาษาแล้วกท็�างาน ช่วงทีท่�างาน

ก็เรียนไปด้วย โดยเรียนต่อด้านการบริหารจัดการองค์กร (Betriebswirt 

(VWA)) ซึง่ถอืเป็นการศกึษาสายอาชพีชัน้สงู เมือ่เรยีนจบกม็าสมัครงานที่

บรษิัทใหม่ ดใีจค่ะที่ได้ท�างานตรงกับที่เรยีนมา เพื่อนร่วมงานด ีเจ้านายด ี

เป็นงานที่สนุกและดมีาก  

ปัญหาในการท�างานส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านภาษา แต่ก็เป็นปัญหา

เลก็น้อยเท่านัน้ เราคนไทยใช้ภาษาเยอรมนัได้ไม่ลกึซึ้งพอ บางทเีราก็เข้าใจ

สับสน โชคดทีี่เพื่อนร่วมงานด ีเข้าใจและช่วยเหลอืเรา

เบนคดิว่า ระบบการท�างานของเยอรมน ีมกีารแข่งขันค่อนข้างสูง ทัง้

แข่งกับพื่อนร่วมงานและแข่งกับตัวเอง ต้องพยายามพัฒนาตนเองตลอด

เวลาเพื่อให้ทันงานและทันคนอื่น ส่วนเรื่องสวัสดกิารในการท�างาน เบน

พอใจมากค่ะ เบนท�างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง มีวันหยุดปีละ 30 วัน ได้

รับเงนิเดอืนรวมเงนิครสิต์มาส 13 เดอืน 

เบนชอบชวีติทีเ่ยอรมน ีส�าหรับเบนแล้ว สงัคมมคีวามเสมอภาค ไม่แบ่ง

แยก คนเยอรมันเป็นคนพูดตรง ปากกับความคดิตรงกัน เราต้องเปิดใจ

รับฟัง อย่ามอีคต ิยอมรับความคดิเห็นใหม่ ๆ เรยีนรู้สังคมที่เราอยู่อย่าง

ไม่หยุดยัง้ ปรับตัวให้เข้ากับสังคม  เรยีนรู้กฎหมายที่พงึรู้ หาข้อมูลต่าง ๆ  

ทีม่ปีระโยชน์จากเทคโนโลยสีมัยใหม่ รวมทัง้ข้อมลูต่าง ๆ  เกีย่วกบัคนไทย 

เพื่อที่จะได้รู้ทันเหตุการณ์ ... แล้วชวีติก็จะอยู่ได้ง่ายค่ะ
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อ้อมาเรยีน ปรญิญาโท สาขาพลงัทดแทน ภาควชิาไฟฟ้า 

ที่ประเทศเยอรมนี เมื่อเรียนจบ ก็ได้ท�างานตามที่เรียนจบ

มาโดยตรง อ้อได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ ตรงกับงาน

วจิยัตอนทีเ่รยีนอยู ่งานทีท่�าอยูต่อนนี้มคีวามส�าคญัในอนาคต 

เพราะรถยนต์ในเยอรมนเีริม่ทีจ่ะปรบัมาเป็นรถไฟฟ้า ซึง่จะ

ปรับให้ใช้ไฟฟ้าทัง้หมดภายในปี 2030 

ระบบการท�างานในเยอรมนคี่อนข้างเร็ว เวลาพบปัญหา 

ส่วนมากจะมกีารประชมุ แลว้สรปุผลภายใน 1-2 วัน ใช้เวลา

ไม่นาน สามารถสือ่สารโดยตรง ไม่อ้อมค้อม สวสัดกิารการ

„ไม่ต้องกลัวที่จะล้มเหลว ขอแค่ให้ลงมือท�า 
สิ่งส�าคัญคือความตั้งใจ“

สุธิดา เกิดสุวรรณ์ (อ้อ) ปริญญาโท 
สาขาพลังทดแทน ภาควิชาไฟฟ้า 

อาชีพ: วิศวกร (Entwicklungsingenieur) 
ท�างานเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของ Deutsche Post 

พัฒนาระบบซอฟแวร์ของรถไฟฟ้าทั้งระบบ

ท�างานอยู่ในระดับที่ดี สามารถรองรับความต้องการ 

ขัน้พื้นฐานได้

อ้อรู้ดวี่า อ้อยงัมปัีญหาเรือ่งการสือ่สาร อ้อมปัีญหาเวลา

อธิบายงานป็นภาษาเยอรมันให้เพื่อนร่วมงานฟัง บางทีมัน

หงุดหงิดใจ เพราะไม่สามารถอธิบายเป็นภาษาเยอรมันได้

อย่างใจ ตอนนี้นี้อ้อเริ่มเรยีนภาษาเพิ่มเตมิด้วยตนเอง และ

ถ้าอ้อพูดผิด เพื่อนคนเยอรมันก็จะคอยแก้ไขให้ แล้วอ้อก็

จดจ�าค่ะ อ้อเชื่อว่า ภาษาเป็นกุญแจส�าคัญในการท�างานใน

เยอรมนคี่ะ

„ถ้าเรารักงานที่เราท�า ต่อให้งานหนักแค่ไหน
มันก็ไม่เหนื่อย“
ทิพวรรณ ชอยเกนฟลูก (อยู่เยอรมนี 8 ปี)
อาชีพ: Kinderpflegerin ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาล

ดฉัินเรยีนจบสายอาชพีด้านดแูลและเลี้ยงเดก็ (Ausbildung 

Kinderpflegerin) ตอนนี้ท�างานเข้าปีที ่3 แล้วค่ะ ดฉินัท�างาน

ในโรงเรยีนอนุบาลของหมู่บ้านที่อยู่ จงึเป็นที่รู้จัก ไปไหนมา

ไหนก็มีแต่คนทักทาย ท�าให้ดิฉันไม่รู้สึกว่า ตนเองเป็นคน

ต่างชาตหิรอืเป็นคนแปลกหน้า แต่อย่างใด 

ดฉินัชอบระบบการท�างานของคนเยอรมนัทีม่คีวามโปร่งใส 

ตรงไปตรงมา เจ้านาย ลูกน้อง มีความเสมอภาคกัน ให้

เกยีรตซิึง่กันและกัน คนเยอรมนัมคีวามจรงิจงัในเวลาท�างาน

และตรงต่อเวลา สวัสดกิารด ีดฉิันอาจจะมปีัญหาในการใช้

ภาษาเยอรมันอยู่บ้าง จึงพยายามที่จะพัฒนาการใช้ภาษา

เยอรมนั เพราะคดิว่า การทีจ่ะด�ารงชวีติอยู่ทีน่ีไ่ด้ อย่างแรก

สุดเลยคือ ต้องใช้ภาษาเยอรมันให้ได้ดีระดับหนึ่ง แล้วทุก

อย่างจะง่ายขึ้น เข้าสังคมเพือ่หาโอกาสให้ได้ใช้ภาษาเยอรมนั

มากขึ้น แล้วภาษาเยอรมันก็จะพัฒนาเร็วขึ้น
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ผมก้าวเข้าสู่อาชพีนี้ เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา หลังจากจบชัน้

มัธยมศกึษาตอนต้น (mittlere Reife) และได้ฝึกงาน (Prak-

tikum) ในครัวและแผนกต่าง ๆ ในบรษิัท Karstadt ที่คุณแม่

เคยท�า และหลงัจากนัน้ได้เรยีนสายอาชพี (Ausbildung) ด้าน

การจัดการร้านอาหาร (Restaurant Management) ในร้าน

อาหารแห่งหนึ่งรวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแชมเปญ 

(Lanson Champagner Ausbildung) เริ่มจากการผลิต 

ประวัตศิาสตร์ การชมิแชมเปญ และการตลาด ที่ประเทศ

ฝรั่งเศส  และศกึษาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกาแฟ (Barista Ausbil-

dung) ทฤษฎวี่าด้วยกาแฟ เมลด็พนัธ์ ุแหล่งผลติ วธิคีัว่ และ

การชง ที่  Rosenheim Oberbayern หลังจากเรียนจบได้

ท�างานในหลาย ๆ  บรษิัท ไต่เต้าและพัฒนาตัวเองมาเรื่อย ๆ  

จนปัจจุบันนี้ ผมท�างานในต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายบาร์และ

เครื่องดื่มที่ Chef de Rang ก่อนที่จะมาถงึต�าแหน่งนี้ ก็ต้อง

เผชิญกับปัญหาในการท�างานมากมาย เช่น ปัญหาการ

วางแผนก�าลังคน ปัญหาการคุมสต๊อกสินค้า ราคาต้นทุน 

และ ผูผ้ลติทีป้่อนสนิค้าให้ร้าน การบรหิารงานในเครอืบรษิทั

ที่ผมท�าอยู่ มักจะเป็นลักษณะ -Top - Down Management 

แบบลูกโป่ง: ล่างคดิ บนเอาไปท�า หรอื แบบลูกหนิ: บนสั่ง 

ล่างท�า- งานของผมจงึไม่ได้เป็นงานที่เพยีงว่า เรยีนรู้หัวใจ

งานด้านบริการเพียงทฤษฎีเท่านั้น หากแต่ต้องลงสนาม

ปฏบิัตงิานจรงิ ๆ  เพื่อสะสมข้อมูลเอาไว้ด้วย ผมมโีอกาสได้

พบปะผู้คนหลากหลายระดับ หลายเชื้อชาต ิและศาสนา ซึ่ง

เป็นโอกาสให้ผมได้เห็นโลกกว้างขึ้น 

แม้ว่า ผมจะอยู่เยอรมนมีา 20 ปี อยากจะบอกทุกคนว่า 

จ�าไว้นะว่า พ่อแม่คอืรากแก้ว คุณครูคอืรากฝอย วัคซนีเข็ม

แรกจากพ่อแม่คอื สอนลูกแต่สิ่งด ีๆ  สิ่งไม่ดเีดี๋ยวลูกก็เรยีน

รู้เอง ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้ พูดให้จ�า ท�าให้ดู

„อย่าเห็นแค่สิ่งนอกกาย
รู้จักขยายงานการจัดตั้ง

คิดเสียบ้าง อย่ามัวแต่ท่องบ่น
รู้จักแยกแยะเหตุผลชั่วดี
แตกตื่นตัวประวัติศาสตร์

เข้าหาปราชญ์ประสบการณ์
สิ่งรอบด้านล้วนเป็นครู“

ณัฐพนธ์ วิบุญนัติพงษ์ 
(อยู่เยอรมนี 20 ปี)

อาชีพ: ผู้จัดการฝ่ายบาร์และเครื่องดื่ม 
(Bar- & Beverage Manager) 
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หลงัจากทีเ่รยีนจบวศิวะอเิลคทรอนคิส์ กเ็ริม่ท�างานในบรษิทั

ด้านโทรคมนาคมที่เมอืงไทย โดยท�างานในบรษิัทของต่างชาต ิ

เมือ่แต่งงานย้ายมาเยอรมน ีกเ็ลยมาสมคัรงานทีบ่รษัิทแม่ทีเ่คย

ท�าทีเ่มอืงไทยและได้งานทีน่ั่น ต่อมากเ็ปลีย่นทีท่�างานใหม่ ท�างาน

ที่บรษิัทนี้มา 6 ปีแล้ว

ความประทบัใจในการท�างานอาชพีนี้กค็อื การจดัการโครงการ

ต่าง ๆ ซึ่งต้องมคีวามคดิอย่างเป็นระบบ มกีารวางแผน และ

พร้อมทีจ่ะแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึ้นในระหว่างทาง เพือ่ให้โครงการ

ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย มคีวามสนุกในการท�างานที่ได้ท�างานเป็น

ทมี ทุกคนมเีป้าหมายร่วมกนั และช่วยเหลอืกนัให้งานเสร็จลุล่วง 

ดิฉันชอบระบบการท�างานแบบเยอรมัน เพราะคนเยอรมันไม่

สนใจว่า ใครจบมาจากไหน ขอให้ท�างานจรงิจัง มคีวามสุขกับ

สิง่ทีต่นท�าสิง่ทีต่นเป็น ไม่ได้ท�าเพือ่ให้ได้ต�าแหน่ง ให้ความส�าคญั

กบัคนทีม่คีวามสามารถ ให้ความส�าคัญเรือ่งความสมดลุระหว่าง

การงานและชวีติ  (work- life -balance) ท�าให้สามารถเลอืก

เวลาท�างานเองได้ จัดการกับชวีติส่วนตัวได้

เรื่องสวัสดิการลูกจ้างก็เป็นที่น่าพอใจ ท�างาน 30 ชั่วโมง/

สัปดาห์ มีวันหยุดพักร้อน 29 วัน/ปี โดยไม่รวมวันหยุดทาง

ราชการ เงนิเดอืนรวมเงนิครสิต์มาส 13 เดอืน  ข้อไม่ดคีอื ไม่มี

วนัหยุดชดเชยเหมอืนเมอืงไทย สวสัดกิารส�าหรบัคนมลีกูดมีาก 

ลาคลอดได้ตามกฎหมาย 14 สัปดาห์ และใช้สทิธิห์ยุดดแูลบตุร

ได้ 3 ปี โดยที่ปีแรกได้รับเงินเดือน ปีต่อไปไม่ได้เงินเดือนแต่

บรษิทัไม่สามารถให้เราออกจากงานได้ กรณทีีล่กูป่วยกส็ามารถ

ลางานได้สูงสุด 10 วัน

ปัญหาในการท�างานมักจะเป็นปัญหาด้านการสื่อสาร ใน

บริษัทที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติ มีความแตกต่างทางด้าน

วฒันธรรมและด้านภาษา รวมทัง้มวีฒันธรรมการท�างานทีแ่ตก

ต่างกัน ท�าให้เกดิการเข้าใจผดิได้ เช่น คนเอเชยีอย่างเราอาจ

จะไม่ได้แสดงความคดิเห็นที่ตรงมากอย่างคนเยอรมัน

ดิฉันคิดว่า การใช้ชีวิตในเยอรมนีง่ายกว่าที่เมืองไทย รถไม่

ตดิเดนิทางไปท�างานสะดวก จดัการเรือ่งเวลา ลกู และครอบครวั

ได้ โดยส่วนตัวจะสร้างมิตรภาพกับเพื่อนบ้าน และเพื่อนร่วม

งานโดยใชอ้าหารไทยเป็นสือ่สัมพนัธ์ ชวนไปกนิอาหารไทย หรอื

ท�าอาหารไทยให้กนิ เป็นต้น

„ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด“
สุชาดา ราซเพ  (โอปอล) 

(อยู่ในเยอรมนีประมาณ 14ปี)
อาชพี: วศิวกร ต�าแหน่งผูจั้ดการโครงการ 

(Project Manager) 
ที่ Comtel Electronics GmbH  

Grasbrunn / München
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ช่วง 10ปีแรกที่ย้ายมาอยู่เยอรมนี เบญเป็นแม่บ้านดูแล

ลูก ๆ และสามี มีรายได้เสริมจากการขายของมือสองใน

อเีบย์ และรบัตดัเยบ็เสื้อผ้า แก้ทรง ตดัขากางเกง พอลกูชาย

คนเล็กเริ่มโตในระดับนงึ เบญก็ออกไปท�างานเป็นพนักงาน

งานเสริ์ฟ และผู้ช่วยในครัว 

เบญเริม่งานกบัการรถไฟเยอรมนั (Deutsche Bahn (DB)) 

เมือ่วันที ่2 มกราคม ปี 2019 ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทีโ่ชคชะตาหรอื

ความบงัเอญิ เบญเหน็โฆษณาประกาศรบัพนกัของ DB เมือ่

ประมาณปลายเดอืนพฤศจกิายนปี 2018 เลยส่งอเีมล์สมคัร

ไป ตอนที่ส่งไปก็ไม่คดิว่า เขาจะเรยีกสัมภาษณ์ เพราะคดิ

ว่า เราไม่ได้ได้มวีุฒกิารศกึษาสูง หรอืจบอะไรเป็นเรื่องเป็น

ราวมา ภาษาเยอรมนักแ็ค่ B1 หลงัจากส่งเมล์ไปสองวนักไ็ด้

รับเมล์ตอบกลับมา นัดให้ไปสัมภาษณ์ วันที่ไปสัมภาษณ์

แอบตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะ และก็ไม่ได้หวังว่าจะได้งาน เพราะ

คดิว่า ภาษาเราไม่ดพีอ ด้วยความที่ไม่คาดหวังว่าจะได้งาน 

ตอนสัมภาษณ์ก็เลยพูด ๆ ไปแบบไม่ได้คิดอะไรมาก การ

สัมภาษณ์เขาจะสมมุติสถานการณ์บนรถไฟ แล้วให้เราแก้

สถานการณ์

ยกตัวอย่าง

1. ถ้ารถไฟวิ่งไม่ตรงเวลา แล้วผู้โดยสารโวยวาย ว่าท�าไม่

รถไฟล่าช้า ควรจะท�าอย่างไร

2. ถ้าผู้โดยสารต่อว่า ว่ากาแฟทีเ่ราขายรสชาตแิย่มาก จะ

พูดกับผู้โดยสารอย่างไร

„คิดดี พูดดี ท�าดี สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรา“
สุภาวดี ริคเทอร์ (เบญ) 
อยู่เยอรมนีตั้งแต่ปี ค.ศ.2007
อาชีพ: พนักงานต้อนรับบนรถไฟ 

(Stewardess der Deutsche Bahn)

3. ถ้าเราพบผู้โดยสารพูดจาหยาบคายกับเรา ด่าว่าเรา 

จะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร

อะไรประมาณนี้ค่ะ

ตอนเบญสัมภาษณ์ เขาถามค�าถามสุดท้ายว่า

“ให้บอกเหตุผลว่า ท�าไม Deutsche Bahn ต้องรับคุณเข้า

ท�างาน”

เบญก็ตอบอย่างมั่นใจว่า 

1. Ich komme aus Thailand „Land of smile“. Ich bin 

immer freundlich von Natur (ดฉิันมาจากประเทศไทย 

“เมอืงยิ้ม” ดฉินัเป็นคนทีม่มีนษุยสมัพนัธ์ทีด่โีดยธรรมชาต)ิ

2. Ich bin nicht dumm und kann neue Sachen schnell 

lernen. Ich bin sicher, dass ich bei diesem Job gut 

arbeiten könnte. (ดฉินัไม่ใช่คนเขลา และสามารถเรยีน

รู้สิ่งใหม่ ๆ  ได้เร็ว ดฉิันแน่ใจว่า ดฉิันสามารถท�างานใน

หน้าที่นี้ได้ด)ี

3. Ich bin hübsch und gut aussehend. (ดฉิันเป็นคนสวย 

และดูด)ี

พอพดูจบทัง้เบญและคนสมัภาษณ์กห็วัเราะ ฮากบัค�าตอบ 

แล้วคนสัมภาษณ์ก็บอกว่า โอเค Fr. Richter เรารับคุณเข้า

ท�างาน

สิ่งที่เบญประทับใจในงานอาชพีนี้ อย่างแรกสุดคอื เพื่อน

ร่วมงาน พนักงานDB กว่า 99% มมีนุษย์สัมพันธ์ดมีาก เป็น

กันเองไม่ถอืตัว ไม่มกีารเหยยีดว่า เราเป็นต่างชาต ิ
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ความประทับใจอย่างทีส่องคอื การทีไ่ดเ้ดนิทางไปในเมอืง

ต่าง ๆ ได้พบปะผู้คนหลากหลาย ได้พบสถานการณ์ที่น่า

ตืน่เต้น ได้มโีอกาสช่วยเหลอืผู้โดยสารหลาย ๆ  คน เช่น ช่วย

บอกทาง ช่วยให้ข้อมูลในการต่อรถไฟ ช่วยเด็ก คนแก่ ยก

กระเป๋า 

ความประทบัใจอย่างทีส่ามคอื ทกุครัง้ทีผู่โ้ดยสารยิ้มและ

กล่าวค�าขอบคุณที่เราช่วยเหลอื หรอืบรกิารเขาอย่างด ีมัน

ท�าให้เบญรู้สกึดมีาก ๆ  ค่ะ รู้สกึเหมอืนตัวเรามปีระโยชน์ไม่

ได้หายใจทิ้งไปวัน ๆ หรอือยู่อย่างไร้คุณค่า

ระบบการท�างานของ DB เป็นระบบที่ดีมาก แต่ละคน

มีหน้าที่ประจ�า ทุกคนมีความรับผิดชอบ ทุกคนสามารถ

แสดงความคดิเห็นได้ในทุก ๆ  เรื่อง ส่วนสวัดกิารก็ด ีท�างาน

กะดกึก็ได้เงนิพเิศษ หากต้องค้างคนืก็ได้เงนิพเิศษ วันหยุด

ราชการกไ็ด้เงนิพเิศษ มเีงนิของขวญัครสิต์มาส (Weihnachts-

geld) เงนิส�าหรบัวนัหยดุพกัผ่อน (Urlaubsgeld) เบญท�างาน 

36 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ มวีันหยุด 28 วันต่อปีค่ะ

เบญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างแดนว่า ไม่

ว่าเราจะอยู่ทีไ่หน ในประเทศไทยหรอืว่าต่างแดน ครอบครวั

คอืสิ่งส�าคัญที่สุด ความรัก ความเข้าใจกันของสามภีรรยา

จะเป็นรากฐานมี่มั่นคงให้กับลูกและทุกคนในครอบครัว ให้

อยู่และเติบโตอย่างมีความสุข ในต่างแดนเราไม่ได้มีญาติ

พีน่อ้งอยู่ใกล ้ๆ  เหมอืนในประเทศไทย อาจจะท�าใหเ้หงาและ

คดิถงึบ้านเกดิบ้าง เราจงึต้องหากจิกรรม งานอดเิรก หรอื

หางานท�า

ข้อดีของประเทศเยอรมนีที่เบญทราบคือ เขาจะมี

หน่วยงานคอยให้ค�าแนะน�า ให้ค�าปรกึษาในทุก ๆ ด้านโดย

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยเฉพาะการเลี้ยงดูบุตรในเยอรมน ี

เบญพดูได้เลยว่า เคยมปัีญหาเยอะมากตอนมาอยูช่่วงแรก ๆ  

แต่กผ็่านปัญหาทกุอย่างมาได้จากการช่วยเหลอืของผู้ให้ค�า

ปรกึษาด้านการดูแลบุตร (Erziehungshilfe) จาก ส�านักงาน

ดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Jugendamt) ยังมคีนไทยอกี

จ�านวนไม่น้อยที่ไม่รู้ หรอืกลัวที่จะตดิต่อขอความช่วยเหลอื

จาก Jugendamt อกีเรื่องหนึง่ทีแ่ม่ ๆ  คนไทยหลายคนยงัไม่รู้

คือเรื่อง การบ�าบัดและฟื้นฟูส�าหระบแม่และเด็ก (Mutter 

und kinder Kur) มันคือสวัสดิการของประเทศเยอรมันที่มี

ให้แม่ทกุคน เบญไปมาสองครัง้แล้ว ดงีามมากจรงิ ๆ  พยายาม

บอกต่อเรื่องด ีๆ อย่างนี้ให้คนไทยหลาย ๆ คน แต่บางคนก็

ยงัไม่เข้าใจว่า มันคอือะไร พอได้ยนิค�าว่า Kur กค็ดิว่าจะต้อง

ป่วยเท่านัน้ถงึจะไปได้ ซึ่งจรงิ ๆ ไม่ป่วยก็ไปได้ ดทีัง้กับตัว

เราเองและตัวลูกด้วยจรงิ ๆ ค่ะเบญยนืยัน
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