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นิ ต ยสารเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและพั ฒ นาทั ก ษะคนไทยในต่ า งแดน
โดย NTO
Exklusiv: เวิ ร ์ ค ดี ดี ในเยอรมนี
ทั ่ ว ไป: คนไทยทำ � งานในเยอรมนี ไ ด้ ไ หม?
กฎหมาย: “การทำ � งานในประเทศสวิ ต ฯ สำ � หรั บ คนต่ า งด้ า ว
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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารดี
ฉบับนีเ้ ป็นฉบับทีห่ นึง่ ของปีพ.ศ. 2562 ก็นบั เป็นปีที่ 8
ของการคงอยูข่ องนิตยสารดี และเป็นปีที่ 3 ของนิตยสารดี
ออนไลน์หลายท่านอาจจะสังเกตเห็นว่า มีการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึน้ ใช่คะ่ นิตยสารดี เปลีย่ นก�ำหนดการผลิตและเผยแพร่
จากทีเ่ คยผลิต 4 ฉบับต่อปี ลดลงมาเป็น 3 ฉบับต่อปี นัน่
คือนับตัง้ แต่ปี 2562 (2019) นิตยสารดีจะมีกำ� หนดเผยแพร่
ทุก ๆ 4 เดือน คือ เมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม ฉบับ
แรกคือฉบับนีท้ ที่ า่ นก�ำลังอ่านอยูน่ แี่ หละค่ะ และปีนเ้ี ราก็
ก�ำหนดหัวข้อกันไว้วา่ จะเป็น work money และ happiness
อืมคิดไป ณ ตอนนี้ ก็เหมือนค�ำขวัญอะไรสักอย่างหนึง่ ที่
คุน้ เคย งาน เงิน บันดาลสุข ว่าไหมคะ แต่ตอนทีเ่ ราคิดกัน
ตอนนัน้ ไม่ได้นกึ ถึงค�ำขวัญทีว่ า่ นีน้ ะคะ คือจะบอกว่าเป็น
ความบังเอิญมากกว่า

บก. บอกกล่าว
ปฏิบตั เิ มือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั สิทธิตา่ ง ๆ ตามทีค่ วร
ได้ ปาท่องโก๋ ผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง เพราะเคยประสบอุบตั เิ หตุ
ระหว่างท�ำงาน จะมาเล่าให้อา่ นค่ะว่า ต้องท�ำอย่างไรบ้าง
อะไรบ้างทีค่ วรศึกษาไว้ นอกจากนี้ เมือ่ พูดถึงการท�ำงาน
เราอาจนึกไปถึงแต่ผใู้ หญ่วยั แรงงาน แต่กล็ มื ไปว่า เด็ก หรือ
ผูเ้ ยาว์กม็ สี ทิ ธิทำ� งานได้ แต่แน่นอนการท�ำงานต้องอยูใ่ น
ขอบเขตทีก่ ฎหมายก�ำหนด มิฉะนัน้ จะเป็นการใช้แรงงาน
เด็กทีผ่ ดิ กฎหมาย และสากลประเทศต่อต้าน เด็ก/ ผูเ้ ยาว์
สามมารถท�ำงานได้กชี่ วั่ โมง ท�ำอะไรได้บา้ ง โยทะกา จะมา
เล่าสูก่ นั ค่ะ
คอลัมน์กฎหมาย ฉบับนีไ้ ม่ได้เป็นเรือ่ งมรดกตามกฎหมาย
ไทยดังทีเ่ กริน่ ไว้ในฉบับก่อน ด้วยเห็นว่าเป็นหัวข้อเกีย่ วกับ
งาน เพือ่ ให้เข้ากับหัวข้อหลักของฉบับจึงขอน�ำบทความว่า
ด้วยสัญญา และสัญญาการจ้างงานมาปัดฝุ่น เพิ่มเติม
ตัดแต่ง ให้อา่ นกันอีกครัง้ เป็น revisited ก็แล้วกันนะคะ
เพราะสัญญาการจ้างงานถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีค่ นทีต่ อ้ งการ
ท�ำงานควรรู้ ส�ำหรับกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ในฉบับนี้ ศักดา เริม่ ชุดบทความ กฎหมายแรงงาน เป็น
ซีรยี ต์ อ่ เนือ่ งให้ตดิ ตาม ต้อนรับหัวข้อหลักของเล่มเช่นกัน
และทีจ่ ะขาดไม่ได้เมือ่ ท�ำงาน ก็คอื การดูแลสุขภาพค่ะ มา
ท�ำความรูจ้ กั กับโรคต่าง ๆ การรักษาและดูแลสุขภาพเพือ่
การป้องกันค่ะ ท�ำงานแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ

ฉบับนีว้ า่ ด้วย งาน (D-Work) เม้าส์มอยน์ เลยน�ำเสนอ
ข้อมูลทีค่ วรรูส้ ำ� หรับการท�ำงานในเยอรมนี เพือ่ เป็นการ
ตอบข้อสงสัยว่า คนไทยจะท�ำงานในเยอรมนีได้หรือไม่ และ
ท�ำงานอะไรดี และเพือ่ ให้เห็นชัดเจน ดี2 ก็จะแนะน�ำให้รจู้ กั
คนไทยในเยอรมนีทปี่ ระกอบอาชีพหลากหลาย ซึง่ ไม่ได้
จ�ำกัดอยูท่ งี่ านท�ำความสะอาด งานนวด หรืองานทีไ่ ม่ตอ้ ง
ใช้ทกั ษะต่าง ๆ ตามภาพตายตัว (Stereotype หรือ Klischee)
เกีย่ วกับหญิงไทยในเยอรมนีทแี่ พร่กระจายอยูท่ วั่ ไป อาชีพ
ของคนไทยทีห่ ลากหลายนี้ ประการหนึง่ ชีใ้ ห้เห็นถึงโอกาส
ในตลาดแรงงานเยอรมันทีเ่ ปิดให้กบั คนไทยรวมถึงคนต่างชาติ
ทัง้ หลาย อีกประการหนึง่ ก็ตอกย�ำ้ ให้เห็นว่า ภาษาเยอรมันยัง ปี 2019 หรือ 2562 เริม่ ต้นมาสามเดือนแล้วนะคะ วันที่
คงเป็นสิง่ จ�ำเป็นและเป็นเงือ่ นไขหลักในการหางานในตลาด เขียนบก.บอกกล่าวนีเ้ ป็นวันสงกรานต์พอดีคะ่ ก็ขอถือโอกาส
แรงงานเยอรมัน คนไทยประกอบอาชีพอะไรกันบ้างเปิดไป นี้ ส่งความระลึกถึง ความปราถนาดี ส�ำหรับปีใหม่ของไทย
อ่านกันเลยค่ะ ในการท�ำงาน บางครัง้ หากไม่ระวัง หรือ มาสูผ่ อู้ า่ นทุกท่านค่ะ พบกันใหม่เดือนมิถนุ ายนนะคะ
เผลอไผล สิง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยไม่ตงั้ ใจก็คอื อุบตั เิ หตุ การ
ท�ำงานทั้งในเยอรมนีและยุโรป จะมีประกันอุบัติเหตุใน
พัทยา เรือนแก้ว
ระหว่างการท�ำงาน สิง่ ทีแ่ รงงานต้องเรียนรูก้ ค็ อื แนวทาง
13 เมษายน 2562 (2019)
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สารบัญ
กฏหมาย
4 กฎหมายแรงงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตอนที่ 1
“การทำ�งานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำ�หรับคนต่างด้าว”
7 ว่าด้วยสัญญาจ้างงาน (อีกครั้ง)
การศึกษา
14 คนไทยทำ�งานในเยอรมนีได้ไหม ทำ�งานอะไรถูกใจทีส
่ ด
ุ ?
ทั่วไป
17 อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ แม้ไม่ประมาท
27 กฤษณาสอนน้อง เวอร์ชั่น หญิงไทยในเยอรมนี
ครอบครับและเด็ก
20 เด็ก ๆ เขาก็มีสิทธิ์ทำ�งานได้เงินเหมือนกันน่ะ
สุขภาพ
22 สุขภาพและการทำ�งาน
Exklusiv
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กฎหมายแรงงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตอนที่ 1

“การท�ำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ส�ำหรับคนต่างด้าว”
โดย ศักดา บัวลอย

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศอุตสาหกรรมทีม่ เี สถียรภาพทางเศรษฐกิจทีด่ ี มี
การติดต่อค้าขายกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเช่นเดียวกับประเทศอุตสหกรรมอื่น ๆ ใน
ทวีปยุโรป ท�ำให้มคี วามต้องการแรงงานที่มีทักษะจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการบริการ ในบทความนี้เรามาคุยเรื่อง
โอกาสในการท�ำงานของคนต่างด้าวในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นตอนที่ 1 ของชุดบทความ
ว่าด้วยกฎหมายแรงงานสวิส
นอกเหนือจากการว่าจ้างแรงงานภายในประเทศแล้ว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยงั เปิด
โอกาสให้แรงงานจากสหภาพยุโรป และพลเมืองจากประเทศที่สามสามารถเข้ามา
ท�ำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิที่จะได้รับเงินเดือน และสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย
เท่าเทียมกับแรงงานชาวสวิส เมื่อลูกจ้างชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท�ำงาน และ
ใบอนุญาตพ�ำนักระยะยาวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็สามารถขอวีซ่าให้แก่คู่สมรส
และบุตรผู้เยาว์ เพือ่ ติดตามครอบครัวมาอาศัยอยู่ในประเทศสวิตเวอร์แลนด์ รวมทัง้ ให้
สิทธิคู่สมรสในการท�ำงานได้ด้วยเช่นกัน
หลังจากมีการปรับแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐสวิสฉบับใหม่ ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 20181 สวิตเซอร์แลนด์ก�ำหนดนโยบายการจ้าง
งานใหม่ กล่าวคือในการจ้างงานให้พจิ ารณาจ้างแรงงานภายในประเทศเป็นอันดับแรก
ก่อนทีจ่ ะจ้างแรงงานต่างด้าว มีระบบเรียกว่าแบบคู่ คือมีข้อก�ำหนดอนุญาตให้แรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาท�ำงานภายในประเทศได้ หากนายจ้างไม่สามารถหาจ้างแรงงานภายใน
ประเทศได้ตามที่ต้องการ ผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษเข้าถึงตลาดแรงงานเป็นล�ำดับแรกคือ
ประชากรจากสหภาพยุโรป และสมาคมการค้าเสรียโุ รป (EU/EFTA) ส่วนประชากรจาก
ประเทศทีส่ ามนัน้ การพิจารณาจ้างงานจะขึน้ อยู่กบั โควต้าทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากทางการ
ท้องถิ่นในแต่ละรัฐ
1
ข้อมูล รัฐธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐสวิส มาตรา 121 การควบคุมการย้ายถิ่นฐานแรงงาน (Steuerung
der Zuwanderung (Art. 121a BV)) https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html (สืบค้นข้อมูล ลงวันที่ 01.04.2019)
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พลเมืองจากสหภาพยุโรป และสมาคมการค้าเสรียโุ รป
(EU/EFTA)
พลเมืองกลุ่มนี้สามารถเดินทางเข้ามาหางานท�ำใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ตามสนธิสัญญาข้อตกลงว่าด้วย
การเคลือ่ นย้ายประชากรอย่างเสรี (Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz – EU/EFTA) การเดินทางเข้ามาหางาน
ท�ำในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระยะสั้นไม่เกินสามเดือน ไม่
จ�ำเป็นต้องยืน่ ขอใบอนุญาตพ�ำนัก แต่หากระยะเวลาการเข้า
มาท�ำงานนานเกินกว่า 3 เดือน ก็สามารถขอใบอนุญาต
พ�ำนักเพิ่มระยะเวลาได้อีกสามเดือนต่อปี (ในรอบปฏิทิน)
โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลผู้นั้นต้องสามารถจ่ายค่าด�ำรงชีวิต
ระหว่างการพ�ำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ด้วยตนเอง
ไม่ต้องขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากส�ำนักงาน
สังคมสงเคราะห์ การแจ้งขอใบอนุญาตพ�ำนักต่อหน่วยงาน
ท้องถิ่นต้องท�ำก่อนที่จะเริ่มท�ำงาน หลักฐานเพื่อประกอบ
การขอใบอนุญาตพ�ำนักมีดังนี้
• บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
• หนังสือรับรองการจ้างงานหรือสัญญาจ้างงานจาก
นายจ้าง
เมื่อลูกจ้างมีสัญญจ้างงานและได้รับบรรจุเป็นพนักงาน
ประจ�ำแล้ว จะมีสทิ ธิได้รบั ใบอนุญาตพ�ำนักประเภท บี2 และ
หลังจากลูกจ้างพ�ำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครบ 5 ปี
ก็จะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตพ�ำนักถาวรประเภท ซี3 ตาม
เงื่อนไขของกฎหมายคนต่างด้าวและการบรูณาการ (Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG4))
2
ข้อมูล เกี่ยวกับใบอนุญาตพำ�นัก ประเภทบี สำ�หรับพลเมือง 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 เกี่ยวกับใบอนุญาตพำ�นัก ประเภทบี สำ�หรับพลเมือง 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/classified-compilation/20020232/index.html (ลงวันที่ 01.04.2018)

การท�ำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำ� หรับประชากร
ประเทศที่สาม5
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นายจ้างเป็นผูร้ บั ผิดชอบติดต่อ
ขอใบอนุญาตท�ำงานให้แก่ลูกจ้างที่มาจากประเทศที่สาม
โดยต้องยื่นค�ำร้องไปยังส�ำนักตลาดแรงงาน หรือส�ำนักการ
อพยพย้ายถิ่นของแต่ละรัฐ (Die kantonalen Arbeitsmarktoder Migrationsbehörde)6 หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ให้
ข้อมูล รับเรื่อง และตรวจสอบค�ำร้อง หากคุณสมบัติของ
นายจ้างและลูกจ้างครบสมบูรณ์ ส�ำนักงานดังกล่าวจะส่ง
เรื่องไปยังส�ำนักเลขาธิการรัฐส�ำหรับการโยกย้ายถิ่นฐาน
(Staatssekretariat für Migration (SEM)) ซึง่ มีหน้าทีพ่ จิ ารณา
อนุมัติ หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตท�ำงานให้แก่ลูกจ้าง
ตามค�ำร้องของนายจ้าง ทัง้ นีใ้ บอนุญาตการท�ำงาน มิใช่วซี ่า
เพื่อการเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่อย่างใด
ส�ำหรับลูกจ้างที่ต้องใช้วซี ่าเข้าประเทศ ส�ำนักดูแลด้านการ
อพยพย้ายถิน่ ฐานของรัฐ (Die kantonale Migrationsbehörde)
จะส่งเอกสารอนุมัติทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงาน
ราชการตัวแทนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในต่างประเทศ เพือ่
แจ้งให้ลกู จ้างไปรับวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
และเมือ่ ลูกจ้างเดินทางเข้ามาในประเทศแล้วจะต้องไปรายงาน
ตัวกับส�ำนักทะเบียนราษฏร์ภายใน 14 วัน หลังจากเดินทาง
เข้าประเทศ จากนัน้ ก็สามารถเริ่มท�ำงานได้
ลูกจ้างที่มาจากประเทศที่สาม สามารถท�ำงานใน
สวิตเซอร์แลนด์ได้ในต�ำแหน่งเป็นพนักงานระดับสูงเท่านั้น
และต้องเป็นบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
หรือปริญญาด้านโพลีเทคนิคและมีประสบการณ์ท�ำงานมา
แล้วหลายปี เช่น นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทัง้ นี้ขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพ และ
5
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ch.ch/de/arbeiten-schweiz-drittstaatsangehorige/ (ลงวันที่ 01.04.2018)
6
ลิงค์ สำ�นักตลาดแรงงาน หรือ สำ�นักการอพยพย้ายถิ่นของแต่ละ
รัฐ https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/
kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
(สืบค้นข้อมูล ลงวันที่ 01.04.2019)
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ลักษณะการท�ำงานนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดย
รวมของสวิตเซอร์แลนด์ หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตท�ำงาน
มีดังนี้
• พลเมืองของประเทศทีส่ ามจะได้รบั อนุญาตก็ต่อเมือ่ พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ไม่มพี ลเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ หรือของกลุ่ม EU/EFTA ที่
เหมาะสมกับงานนัน้
• ลูกจ้างจะต้องได้สทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินเดือน และมีสภาพการท�ำงานที่
เท่าเทียมกันกับลูกจ้างทั่วไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• จ�ำนวนใบอนุญาตท�ำงานทีอ่ อกให้แก่พลเมืองของประเทศทีส่ ามใน
สวิตเซอร์แลนด์นนั้ จะจ�ำกัดตามจ�ำนวนสถานประกอบการ
การท�ำงานโดยไม่มใี บอนุญาตนั้นมีความผิด
บุคคลต่างด้าวผู้ใดที่ท�ำงานในสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่มีใบอนุญาต
ท�ำงาน มีโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือถูกปรับ ข้อก�ำหนดนี้ยังใช้กับ
นายจ้างทีจ่ า้ งงานคนต่างด้าวทีไ่ ม่มใี บอนุญาตท�ำงานด้วยเช่นกัน ส�ำหรับ
บุคคลทีเ่ ข้ามาท�ำงานในสวิตเซอร์แลนด์โดยผิดกฎหมาย หากจับได้จะ
ถูกเนรเทศออกจากสวิตเซอร์แลนด์ และถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเกน ตามระยะเวลาที่ต้องโทษ
การเทียบวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ์การท�ำงาน
ส�ำหรับผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์การท�ำงานในกลุ่มอาชีพที่
กฎหมายควบคุม (Reglementierte Berufe) อันได้แก่ ด้านการแพทย์
การพยาบาล เทคนิค กฎหมาย สังคมสงเคราะห์ เช่น แพทย์ พยาบาล
วิศวกร ทนายความ นักสังคมสงเคราะห์ (ลิงค์รายชือ่ กลุม่ อาชีพควบคุม7)
ก่อนที่จะสามารถประกอบอาชีพดังกล่าวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ได้ จะต้องยืน่ เรือ่ งขอเทียบวุฒกิ ารศึกษาทีจ่ บมาจากต่างประเทศ หรือ
ขอรับรองประสบการณ์การท�ำงานเพือ่ น�ำไปประกอบการเรียนต่อเพือ่
สอบประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ก่อน โดยสามารถติดต่อขอรับทราบข้อมูลรายละเอียด
เกีย่ วกับกระบวนการเทียบวุฒกิ ารศึกษาได้ที่ ส�ำนักงานเลขานุการและ
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)
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ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
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�ำเสนอเกีย่ ว
กับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ทั่วไป
ของลูกจ้าง / นายจ้าง ในประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ อย่าลืมติดตามนะครับ แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้าครับ

- กฏหมาย -

ว่าด้วยสัญญาจ้างงาน (อีกครัง้ )
โดย พัทยา เรือนแก้ว

นิตยสารดีฉบับนีต้ งั้ หัวข้อไว้วา่ งาน ก็เลยคิดว่า เรามาคุยกัน
เรื่องสัญญาการจ้างงานกันอีกสักครั้ง จะพูดว่า rerun หรือ
revisited ก็ได้ ด้วยว่า ได้น�ำบทความว่าด้วย สัญญา และ
สัญญาการจ้างงานทีเ่ คยตีพมิ พ์ในนิตยสารดีฉบับที่ 13/2013
และ 14/2013 มาปรับเพิ่มเติมให้เป็นไปตามบทบัญญัติใน
ปั จ จุ บั น เริ่ ม ด้ ว ยความหมายของค� ำ ว่ า สั ญ ญา ค่ ะ
สัญญา คืออะไร
สัญญา คือ ข้อตกลงระหว่างสองฝ่าย บางครั้งอาจเป็น
หลายฝ่าย ซึง่ อาจจะเป็นได้ทงั้ ตัวบุคคล หรือนิตบิ คุ คล (เช่น
องค์กร สมาคม ฯลฯ) หรืออาจเป็นหน่วยงานรัฐ หรือแม้แต่
รัฐ และประเทศ ว่า จะกระท�ำการ หรืองดเว้นที่จะกระท�ำ
การอย่างใดอย่างหนึ่งแก่กันและกัน
สัญญา มีหลายแง่มมุ ในเชิงสังคม สัญญา เป็นตัวประสาน
ก�ำหนด จัดการ พฤติกรรมทางสังคม ให้แต่ละคนหรือแต่ละ
ฝ่ายมีพันธะหน้าที่ต่อกันและกัน นั่นคือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใด สัญญา กับอีกฝ่ายหนึ่งว่า จะท�ำหรือไม่ท�ำอะไรอย่างใด
อย่างหนึ่ง และอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องท�ำ หรือไม่ท�ำอย่างใด
อย่างหนึง่ เป็นการตอบแทนเช่นกัน ซึง่ จะต้องเป็นไปโดยความ
สมัครใจ ดังนัน้ ความสัมพันธ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ระหว่างทัง้ สองฝ่าย
จึงเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้
ในท�ำนองเดียวกัน สัญญา ในเชิงกฎหมาย ก็คือข้อตกลง
ระหว่าง หรือเจตจ�ำนงค์ของ อย่างน้อยตัง้ แต่สองฝ่ายขึน้ ไป
ทีม่ รี ่วมกันทีจ่ ะกระท�ำ หรือไม่กระท�ำอะไรอย่างใดอย่างหนึง่

ซึ่งจะมีพันธะผูกพันต่อกันทางกฎหมาย หรือเป็นข้อตกลงที่
อาจให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบังคับทางกฎหมายบาง
อย่าง เช่น การท�ำสัญญาคู่สมรส ทีจ่ ะไม่ให้ใช้กฎระเบียบข้อ
หนึ่ง ๆ เป็นต้น
สัญญา เกิดขึ้นได้เมื่อใด
สัญญา จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ มีฝ่ายหนึ่งยื่นข้อเสนอ หรือ
ความต้องการว่า ต้องการตกลงเรื่องอะไร หรือมีอะไรมา
เสนอ และข้อเสนอต้องมีรายละเอียดเพียงพอ และมีการ
อธิบายชัดเจนถึงข้อกฎหมายที่จะมามีผลบังคับ เพื่อให้อีก
ฝ่ายหนึ่งสามารถเข้าใจและตอบรับได้ รวมทั้งสามารถที่จะ
ต่อรองได้ ขัน้ ตอนของการเกิด สัญญา อาจเป็นดังนี้
• ฝ่ายหนึ่งเสนอข้อตกลงที่ต้องการ
• อีกฝ่ายพิจารณาไตร่ตรอง ชั่งน�ำ้ หนักความเหมาะสม
• ยื่นเงื่อนไขต่อรอง มองหาจุดประสาน หรือเงื่อนไขที่รับ
ได้ทั้งสองฝ่าย
• ตกลงกระท�ำเป็นข้อสัญญาระหว่างกัน
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รูปแบบของสัญญา
ตามความหมายของอาจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์
(2553, 141) สัญญา อาจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ
1. สัญญาโดยชัดแจ้ง จะมีอยู่สองลักษณะคือ
ก. สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีรูป
แบบฟอร์มตามกฎหมายก�ำหนด อันได้แก่ การ
ท�ำสัญญาซือ้ ขายที่ดนิ การโอนมอบกรรมสิทธิ์
การถือหุ้น ซึ่งต้องกระท�ำต่อหน้าทนาย (Notar)
รวมทัง้ ทนายต้องลงนามรับรอง และสัญญาอีก
อย่างหนึง่ ทีจ่ ะต้องท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษรเสมอ
คือ สัญญาการจ้างงาน ที่มีการก�ำหนดระยะ
เวลาการจ้าง
ข. สัญญาปากเปล่า (mündlicher Vertrag) เป็น
สัญญา ที่ตกลงกันด้วยค�ำพูด ไม่มีตัวเอกสาร
ให้ลงลายมือชื่อรับรองหรืออาจเกิดขึ้นได้ใน
ระหว่าง การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือทาง
อีเมล์ เช่น พวกที่หลอกขายของ หรือหลอกให้
สมัครเป็นสมาชิกโน่นนี่ทางโทรศัพท์ หรือที่
หลอกให้คลิกในเว็ปไซต์ เป็นต้น
2. สัญญา หรือการรับข้อตกลงระหว่างกัน ที่
เรียกว่า สัญญาโดยปริยายในข้อเท็จจริง (impliedin-fact contract หรือ schlüssiges Verhalten หรือ
Konkludentes Handeln ตามกฎหมายเยอรมัน)
อาจเกิดขึน้ ได้ แม้นว่าจะไม่ได้มกี ารยืน่ ข้อเสนอ ข้อ
ตกลงอย่างชัดเจน แต่อาจเป็นด้วย อาการ อากัปกิรยิ า
หรือการกระท�ำ ทีแ่ สดงให้เห็นเจตจ�ำนงค์ สัญญา
ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ เรามักเจอะเจอกันอยู่เสมอ
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การขึ้นรถรางประจ�ำทาง
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• รถราง (Straßenbahn) ก�ำลังแล่นมาจอดที่ป้าย
รถรางแสดงอาการให้เห็นว่า ก�ำลังยืน่ ข้อเสนอว่า
“พร้อมที่จะบรรทุกผู้โดยสารไปถึงที่ที่ต้องการ”
เงื่อนไขคือ ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าโดยสาร
• ผู้โดยสารเมือ่ ก้าวขึน้ รถราง ก็แสดงให้เห็นเจตนา
ว่า “ฉันยอมรับข้อเสนอทีร่ ถรางเสนอว่าจะพาไป
ส่งที่ที่ต้องการไป”
ตรงนี้ รถรางกับผู้โดยสารได้มสี ัญญาผูกพันธ์กัน
แล้ว หากผู้โดยสารไม่เสียค่าโดยสาร ก็จะมีโทษ เช่น
โดนปรับ และหากรถรางไม่ไปส่ง ผู้โดยสารก็อาจ
เรียกร้องค่าโดยสารคืน
หรือในร้านมีขนมปัง และขนมอบอื่น ๆ วางเรียง
รายพร้อมป้ายติดราคา (ข้อเสนอของทางร้าน) หากว่า
เราชี้บอกว่าต้องการขนมปังและขนมอบนั้น ๆ แล้ว
คนขายส่งยื่นขนมปังและขน มอบนั้นข้ามแผง (หรือ
ตู้) ทีว่ างขนมนัน้ มาให้ และเรารับขนมปังและขนมอบ
นั้นมา ตามกฎหมาย เราก็ท�ำสัญญาซื้อขายขนมปัง
และขนมอบไปแล้ว
ทีก่ ล่าวไปข้างต้นเป็นความหมายของ สัญญา อย่าง
กว้าง ๆ ที่นี่เรามาดูเรื่องสัญญาการจ้างงาน
สัญญาการจ้างงาน
สัญญาการจ้างงาน คือ สัญญา ที่ท�ำขึ้นระหว่าง
นายจ้าง (Arbeitgeber) และลูกจ้าง (Arbeitnehmer)
เป็นการก�ำหนด หรือเป็นตกลงเกี่ยวกับ สิทธิและ
หน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง โดยหลักแล้วก็คือ
นายจ้างจะต้องค่าจ้างให้ลกู จ้างตลอดเวลาทีล่ กู จ้าง
ท�ำงานให้ จะได้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่จะตกลงกัน
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ฝ่ายลูกจ้างก็จะท�ำงานให้แก่นายจ้าง นอกจากนี้จะ
ต้องซื่อสัตย์ เพื่อรักษาประโยชน์ของนายจ้าง นั่นคือ
ไม่นำ� ข้อมูลเกีย่ วกับงบดุล ลูกค้า หรือราคาของบริษทั
ไปเผยแพร่ หรือไปท�ำงานในกิจกาจอย่างเดียวกันใน
สถานประกอบการที่เป็นคู่แข่ง สิทธิ หน้าที่ และ
เงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้จะมีก�ำหนดไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่ง (Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB))
มาตรา 611 – 630
สัญญาการจ้างงานนัน้ อาจท�ำด้วยวาจา หรือ เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร ก็ได้ ทัง้ สองแบบมีผลตามกฎหมาย
เช่นกัน แต่ สัญญาการจ้างงานทีก่ ำ� หนดระยะเวลา
การจ้าง (zeitlich befristeter Arbeitsvertrag)
จะต้องท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ จะท�ำด้วย
วาจาไม่ได้
สัญญาการจ้างงานด้วยวาจา (mündlicher Arbeitsvertrag) ส่วนประกอบที่ส�ำคัญก็คือ ข้อเสนอ
(งาน) ที่นายจ้างเสนอและ การตอบรับข้อเสนอนั้น
ของลูกจ้าง ค�ำตอบรับก็อาจะเป็น เช่น “Ja” “akzeptiert” หรือ “einverstanden” ในส่วนอืน่ ๆ ทัง้ สอง
ฝ่ายก็สามารถที่จะตกลงกันได้ด้วยวาจาโดยไม่ต้อง
มีแบบฟอร์มอะไร เช่น สมสวยชวนสมสมัยให้ไปท�ำงาน
นวดในร้านของตน โดยบอกว่าจะให้ค่าแรงชัว่ โมงละ
12 ยูโร สมสมัยพิจารณาแล้ว ก็เอ่ยว่า “ตกลงค่ะ”
เท่านี้ก็ถือว่า ทั้งสองท�ำสัญญาการจ้างงานกันแล้ว
จากนั้นสมสวยและสมสมัยอาจตกลงเรื่องอื่น ๆ กัน
ต่อ เช่น วันเริ่มงาน ระยะเวลาท�ำงาน
เนื่องจากสัญญาการจ้างงานด้วยวาจานี้ เป็นการ
ตกลงกันด้วย ค�ำพูด ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับข้อตกลง

ต่าง ๆ ที่คู่สัญญาพูดตกลงกันไว้ ในกรณีนเี้ พื่อความ
ชัดเจนลูกจ้างมี สิทธิ ที่จะร้องขอให้นายจ้างจัดท�ำ
บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับข้อตกลงที่ส�ำคัญในการจ้าง
งานเป็นลายลักษณ์อกั ษรมอบให้แก่ลกู จ้าง ทัง้ นีแ้ ม้น
ว่า สัญญาการจ้างงานด้วยวาจาจะมีผลตามกฎหมาย
ก็จริง แต่เมื่อมีปัญหาโต้เถียงในเรื่องต่าง ๆ ก็จะเป็น
เรื่องยากที่จะหาหลักฐานมายืนยัน การที่จะขอให้
เพือ่ นร่วมงานมาเป็นพยานก็ไม่ใช่เรือ่ งง่ายโดยเฉพาะ
เมื่อเป็นปัญหาเรื่องค่าแรง
ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันปัญหาความยุ่งยากทีอ่ าจเกิดขึน้
ภายหลัง อันเนื่องจากความไม่ชัดเจนเรื่องข้อตกลง
ต่าง ๆ การท�ำสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร
(schriftlich) จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเอกสารที่เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร สามารถยืนยันและใช้เป็นหลักฐาน
ทางกฎหมายได้แน่นอนกว่า
สิง่ ทีค่ วรรู้อกี ประการหนึง่ เกีย่ วกับสัญญาจ้างงาน
ก็คือ การจ้างงานที่จ�ำกัดเวลาการจ้าง (zeitlich
befristete Arbeitsverhältnisse) ไม่วา่ จะเป็นระยะเวลา
นานเท่าไร จะต้องท�ำสัญญาการจ้างงานเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร ระบุระยะเวลาการจ้างชัดเจน หากไม่มี
สัญญาการจ้างงานที่ระบุชัดเจนว่าจ�ำกัดเวลา การ
จ้างงานจะไม่เป็นการจ้างที่จ�ำกัดเวลา แต่จะกลาย
เป็น การจ้างแบบถาวร (unbefristete Arbeitsverhältnisse)
ข้อแนะน�ำ ก่อนทีจ่ ะเริม่ ท�ำงานควรทีจ่ ะตกลงเกีย่ ว
กับการจ้างงานให้ชัดเจน ตามกฎหมายแล้วนายจ้าง
มีหน้าที่
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• ทีจ่ ะต้องจัดท�ำสัญญาการจ้างงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน หลังจากที่ได้
เริม่ งานตามทีต่ กลงกันไว้ โดยจัดท�ำเป็นสองฉบับ
• ลงลายมือชือ่ (เซ็นชือ่ ) ในสัญญาดังกล่าวนัน้ และ
• มอบให้แก่ลูกจ้าง อ่านพิจารณา และลงลายมือ
ชื่อรับรอง
• เมื่อทั้งสองฝ่ายเซ็นชื่อในสัญญาแล้ว แต่ละฝ่าย
จะเก็บสัญญาการจ้างงานไว้คนละฉบับ
เนื้อหาของสัญญาการจ้างงาน
สัญญาการจ้างงาน ต้องมีเนือ้ หาทีส่ ำ� คัญดังต่อไปนี้
1. ชื่อ และที่อยู่ ของคู่สัญญา คือ ทั้งของนายจ้าง
และลูกจ้าง
2. ระยะเวลาจ้างงาน (Dauer des Arbeitsverhältnisses) ต้องระบุเวลาทีเ่ ริม่ ท�ำงาน เช่น เริม่ ท�ำงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หากว่าเป็นการ
จ้างงานที่มีระยะเวลาก�ำหนด เช่น 2 หรือ 3 ปี
ต้องระบุระยะเวลาการจ้างานให้ชดั เจน เช่น ระยะ
เวลาการจ้างงาน 2 ปี เริ่มท�ำงานตั้งแต่ วันที่ 1
กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565
3. สถานที่ท�ำงาน Arbeitsort ว่าจะให้ท�ำงานที่ไหน
ในกรณีที่ ลูกจ้าง อาจต้องไปท�ำงานหลาย ๆ ที่
ต้องระบุไว้ด้วยว่า ลูกจ้างอาจจะต้องไปท�ำงาน
ในสถานประกอบการอื่นด้วย
4. ลักษณะงานที่ลูกจ้างจะต้องท�ำ (Tätigkeit หรือ
Arbeitsverhältnisse) อาจเป็นการระบุกว้าง ๆ เช่น
ลูกจ้างจะท�ำงานในต�ำแหน่งพนักงานเสริฟ
5. อัตราค่าจ้าง (Vergütung) รวมไปถึง เงินพิเศษ
ต่าง ๆ ที่จะได้ด้วย เช่น เงินเพิ่มเติมกรณีที่อยู่
เมืองใหญ่ (Zulage) หรือ เงินพิเศษ (Zuschläge)
ให้เป็นค่ารถ เงินโบนัส เป็นต้น และต้องระบุด้วย
ว่า จะจ่ายเมื่อไร ทุก ๆ วันสิ้นเดือน หรือวันที่ 15
ของเดือน
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6. ระยะเวลาการท�ำงาน (vereinbarte Arbeitszeit)
ว่าท�ำงานวันละกีช่ วั่ โมงต่อวัน รวมทัง้ หมดกีช่ วั่ โมง
ต่ออาทิตย์ เช่น ท�ำงานทัง้ สิน้ 30 ช.ม. ต่ออาทิตย์ ๆ
ละ 4 วัน เป็นต้น
7. วันหยุดพักผ่อนรายปี (Erholungsurlaub) ระบุว่า
แต่ละปีลูกจ้างจะได้วันหยุดพักผ่อนกี่วัน ซึ่งต้อง
เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
8. การบอกเลิกจ้าง การบอกเลิกสัญญา (Kündigung)
และ ระยะเวลาล่วงหน้าที่ต้องบอกในกรณีที่จะ
เลิกสัญญา (Kündigungsfristen) ซึง่ ระบุไว้ว่า การ
จะบอกเลิกจ้าง หรือบอกเลิกสัญญาการจ้าง ไม่
ว่าจะเป็นจากฝ่ายนายจ้าง หรือลูกจ้าง จะต้อง
ท�ำอย่างไร และระยะเวลาที่ต้องบอกล่วงหน้ามี
ระยะเวลาเท่าไร เช่น การบอกเลิกสัญญา นายจ้าง
ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน
เป็นต้น
นอกจากเนือ้ หาหลัก ๆ ข้างต้นแล้ว ในสัญญาการ
จ้างงานอาจจะมีข้อตกลงอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากนี้
ด้วยก็ได้ เช่น ระบุถึงเรื่องเงินค่าท�ำงานล่วงเวลา ข้อ
ตกลงกรณีเจ็บไข้ได้ป่วย ข้อบังคับที่ลูกจ้างต้องพึง
กระท�ำ (Verpflichtung) เช่น ห้ามไปท�ำงานให้คนอื่น
หรือ ท�ำงานหลายทีพ่ ร้อมกัน ต้องรักษาความลับของ
บริษัท เป็นต้น
ข้อตกลงต่าง ๆ ในสัญญาการจ้างงานเป็นสิ่งที่
สามารถต่อรองกันได้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ดัง
นั้นเมื่อนายจ้างให้สัญญาการจ้างงานมา ลูกจ้างไม่
จ�ำเป็นต้องเซ็นชือ่ ยินยอมพร้อมใจทันที ลูกจ้างสามารถ
ขอเวลาน�ำสัญญาไปหารือ หรือปรึกษาผู้รู้ก่อนได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของคนต่างชาติ เช่น คน
ไทย ซึ่งอาจจะไม่เชี่ยวชาญในภาษาราชการเยอรมัน
นัก อาจขอเวลาไปทบทวน ตัดสินใจ และหากว่าหารือ
กับผู้รู้แล้ว มีข้อตกลงบางข้อที่ไม่พอใจ อาจขอต่อ
รองปรับเปลีย่ นเนือ้ หาในสัญญาการจ้างงานได้ เพราะ
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สัญญานั้นเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย ที่
ทั้งสองฝ่ายต้องเห็นชอบร่วมกัน และในกรณีที่เป็น
คนต่างชาติ สามารถขอให้นายจ้างแปลสัญญาการ
จ้างงานเป็นภาษาของตนได้
การบอกเลิกสัญญาการจ้างงาน
การจะบอกเลิกสัญญาการจ้างงาน สามารถกระท�ำ
ได้ทั้งจากฝ่ายลูกจ้าง และนายจ้าง
การบอกเลิกสัญญาการจ้างงานจากฝ่ายลูกจ้าง
ก็คือ การบอกเลิกการท�ำงานกับนายจ้าง ไม่ว่าจะ
เป็นด้วยความเครียดจากหน้าที่การงาน หรืองานที่
มากเกินไปจนท�ำให้ไม่มีเวลา หรือต้องการแสวงหา
โอกาสทีด่ กี ว่า เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้ ขัน้ ตอนทีแ่ นะน�ำในการ
ที่จะบอกเลิกสัญญาการจ้างงานก็คอื
1. ศึกษาเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาการจ้างงานที่
ระบุไว้ในสัญญาการจ้างงานให้เข้าใจ โดยเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่จะต้องแจ้งนายจ้าง
ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มกี ารฟ้องร้องกัน
ในศาลแรงงาน หากว่าในสัญญาการจ้างงานไม่
ได้ระบุระยะเวลาที่ต้องบอกล่วงหน้า (Kündigungsfrist) ก็ให้ถอื ตามกฎหมายว่าด้วยระยะเวลา
ที่ต้องบอกล่วงหน้าในกรณีที่จะบอกเลิกสัญญา
การจ้างงาน นัน่ คือ 4 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 15 หรือ
วันสุดท้ายของเดือน การบอกเลิกสัญญาการจ้าง
งานในช่วงระยะทดลองงาน (Probezeit) ระยะ
เวลาดังกล่าว อยู่ท่ี 14 วัน
2. แจ้งให้นายจ้างทราบถึงการเปลี่ยนงาน (กรณีที่
ได้งานใหม่) โดยไม่รั้งรอ หรือแจ้งให้ทราบตาม
ก�ำหนดระยะเวลาทีต่ ้องบอกล่วงหน้า ตามทีร่ ะบุ
ในสัญญาการจ้างงาน ไม่ใช่ว่า บอกเพื่อนร่วม
งานก่อน แล้วจึงบอกนายจ้าง
3. ยื่นเรื่องขอลาออกจากงานต่อนายจ้างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

4. เตรียมสรุปงาน เพือ่ ส่งมอบงานให้กบั คนงานใหม่
ที่จะมาท�ำหน้าที่แทน
5. เก็บข้าวของส่วนตัวออกจากห้องท�ำงาน หรือ
สถานที่ท�ำงานให้หมด
6. ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�ำงานต่าง ๆ เช่น ใบก�ำกับตัวผู้เสียภาษี (Lohnsteuerkarte) หนังสือรับรองการท�ำงาน (Arbeitszeugnis) เอกสารเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับการ
เริ่มงานใหม่จึงควรที่จะขอให้นายจ้างคืน หรือ
ออกให้
7. คืนเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งกุญแจห้อง
ท�ำงาน หรือ กุญแจเข้าออกบริษัท หรือสถาน
ประกอบการ
หากว่า การบอกเลิกสัญญา ไม่สามารถท�ำได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้อาจเป็นด้วยว่า ระยะเวลาที่
ต้องบอกล่วงหน้านัน้ ก�ำหนดไว้นาน ทางเลือกอีกทาง
หนึ่งก็คือ การท�ำสัญญายกเลิกสัญญาเดิม (Aufhebungsvertrag) สิง่ ทีต่ ้องพึงระวังในกรณีนี้ คือ ส�ำนวน
ที่ใช้เกี่ยวกับ เหตุผลในการท�ำสัญญายกเลิกฯนี้ นั่น
คือ ไม่ควรที่จะมีค�ำว่า in gegenseitigen Einvernehmen ซึ่งตีความได้ว่า คุณถูกไล่ออก ส�ำนวนที่ใช้ควร
ที่จะแสดงให้เห็นว่า การท�ำสัญญายกเลิกฯนี้เป็น
ความริเริ่มของลูกจ้างเอง เพื่ออนาคตในอาชีพที่ดี
กว่า เช่น „auf besonderen Wunsch von...“ und „zu
unserem großen Bedauern haben wir das Arbeitsverhältnis gemeinsam vorzeitig aufgelöst, um den
Wechsel zu ermöglichen“.
กรณีที่บอกเลิกสัญญา แล้วยังมีวันหยุดพักผ่อน
เหลือ ลูกจ้างสามารถทีจ่ ะขอใช้สทิ ธิในวันหยุดทีเ่ หลือ
ได้ จะเหลือกี่วันนั้น จะมีวิธีคิดตามกฎหมาย และ
หากว่าลูกจ้างไม่ใช้สทิ ธิหยุดพักผ่อนนี้ อาจจะขอให้
นายจ้างจ่ายเป็นตัวเงินแทนก็ได้ ซึ่งเรื่องนีค้ ่อนข้างมี
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รายละเอียดปลีกย่อย จึงจะไม่น�ำมาเขียนในที่นี้
อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างควรบอกเลิกการจ้างงาน
อย่างระมัดระวัง ควรให้เป็นการจากกันด้วยดี เพราะ
นายจ้าง คือผู้ที่จะเขียนหนังสือรับรองการท�ำงาน
(Arbeitszeugnis) หากว่าจากกันด้วยสัมพันธภาพที่
เลวร้าย หนังสือรับรองการท�ำงานก็คงออกมาไม่งาม
และหนังสือรับรองการท�ำงานก็เปรียบเสมือนใบเบิก
ทางอย่างหนึ่งที่จะท�ำให้สามารถหางานใหม่ได้
อีกประการหนึ่งที่อาจต้องค�ำนึงถึงก็คือ หากว่า
ลูกจ้างเป็นฝ่ายขอลาออกเอง ทางส�ำนักแรงงานจะ
ไม่จ่ายเงินตกงานเป็นเวลาสามเดือน แต่จะเริ่มจ่าย
เงินตกงานเมื่อเข้าเดือนที่สี่
ดังนั้น ก่อนที่จะบอกเลิกสัญญาการจ้างงาน ก็น่า
ทีจ่ ะได้งานใหม่ และเซ็นสัญญาการจ้างงานกับนายจ้าง
ใหม่แล้ว
การบอกเลิกสัญญาการจ้างงานจากฝ่ายนายจ้าง
สามารถท�ำได้ด้วยเหตุผล 3 ประการ
• เหตุอนั เนือ่ งจากสถานประกอบการเองทีเ่ รียกว่า
betriebsbedingte Kündigung ส่วนมากมักจะเกิด
ขึน้ เมือ่ สถานประกอบการประสบปัญหา อาจเป็น
ด้านรายได้ หรือการปรับเปลีย่ นการผลิต ทีท่ ำ� ให้
ไม่สามารถทีจ่ ะเก็บต�ำแหน่งงานของลูกจ้าง หรือ
ไม่สามารถจ่ายค่าแรงลูกจ้างได้ต่อไป หรือเมื่อ
สถานประกอบการปิดตัว หรือเปลี่ยนเจ้าของ
• เหตุเนือ่ งมาจากตัวของลูกจ้างเอง (personenbedingte Kündigung)ทีท่ ำ� ให้นายจ้างเห็นว่า ลูกจ้าง
ไม่สามารถทีจ่ ะท�ำงานให้บรรลุผลได้ตามทีต่ กลง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเจ็บป่วยทางกาย หรือ
จิตใจ แต่ก่อนที่จะบอกเลิกการจ้างงานนายจ้าง
ต้องพูดคุยหาข้อสรุปกับลูกจ้างก่อน
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• เหตุเนือ่ งมาจากพฤติกรรมการท�ำงานของลูกจ้าง
(verhaltensbedingte Kündigung) นัน่ คือเมือ่ ลูกจ้าง
ไม่ได้ท�ำงานเต็มที่ตามที่ตกลงกันไว้ใสัญญาการ
จ้างงาน อันถือเป็นการละเมิดสัญญาการจ้างงาน
พฤติกรรมดังกล่าว เช่น การไม่ยอมท�ำงานบาง
อย่างที่ได้รับมอบหมาย หยุดงานเอง หรือมา
ท�ำงานช้าเป็นอาจิณ
นอกจากเหตุสามประการนี้แล้ว ดูเหมือนว่าการ
บอกเลิกสัญญาการจ้างงานจากฝ่านนายจ้างเป็น
เรื่องที่ไม่ง่ายนัก
450-Euro-Job ก็ต้องมี สัญญาการจ้างงาน
คนส่วนใหญ่ มักคิดกันว่า การท�ำงานทีเ่ รียกกันว่า
Minijob หรือ 450-Euro-Job ซึง่ ถือว่าเป็นการท�ำงาน
ที่เข้าข่าย การท�ำงานที่มีรายได้น้อย (geringfügige
Arbeit) อันเป็นการท�ำงานที่ลูกจ้างไม่ต้องเสียภาษี
รายได้ และไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคมใด ๆ ไม่ว่า
จะเป็น เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันการตกงาน
เบี้ยสะสมเงินเลี้ยงชีพในวัยชรา (ซึ่งแน่นอนเมื่อไม่
จ่ายเบี้ยประกันสังคม ก็ไม่ได้สวัสดิการตรงนี้ และที่
จริงแล้ว ในส่วนเบีย้ ประกันสังคม คนทีป่ ระหยัดก็คอื
นายจ้างนั่นเอง) ไม่จ�ำเป็นต้องมีการท�ำสัญญาการ
จ้างงาน
อันที่จริงแล้ว เรื่องนี้ไม่จริงเลย การท�ำงาน
ประเภทนี้ นายจ้างกับลูกจ้าง มักจะตกลงกันด้วย
วาจา (mündlich) ซึ่งในกรณีนี้ ก็ถือว่าเป็นการท�ำ
สัญญาด้วยวาจา และมีผลเหมือนกับ สัญญาการ
จ้างงานทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร แต่ดงั ได้กล่าวมาแล้ว
ในตอนต้น การท�ำสัญญาการจ้างงานด้วยวาจามัก
มีปญ
ั หาในแง่การหาหลักฐานยืนยันข้อตกลงในกรณี
มีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้น
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แม้นว่าจะท�ำสัญญาการจ้างงานด้วยวาจาไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม ช้าที่สุดภายในระยะเวลา หนึ่ง เดือน
หลังจากทีเ่ ริม่ งาน นายจ้างจะต้อง จัดท�ำเอกสารเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรให้แก่ลกู จ้าง ระบุรายละเอียดเกีย่ ว
กับข้อตกลงเรื่องการท�ำงาน และข้อตกลงที่ส�ำคัญ
อื่น ๆ อันได้แก่ ลักษณะงาน สถานที่ท�ำงาน ระยะ
เวลาการท�ำงาน ค่าจ้าง รวมทัง้ ระยะเวลาทีต่ ้องแจ้ง
ก่อนในกรณีที่จะออกจากงาน เป็นต้น
และแม้นว่าจะท�ำงานมานานพอควร และนายจ้าง
ก็ยงั ไม่ได้ให้ เอกสารยืนยันการจ้างงาน ก็ถอื ว่า สัญญา
การจ้างงานด้วยวาจา นั้นมีผล แต่หากว่า เกิดความ
ขัดแย้ง กันขึ้น และต้องมีเรื่องราวถึงศาลแรงงาน ก็
จะมีปัญหาในการแสดงหลักฐานการจ้างงานแบบ
รายได้ต�่ำนี้ เพราะ สัญญาด้วยวาจา มีนำ�้ หนักน้อย
มากในศาล

การท�ำงาน Minijob หลายแห่งก็เช่นเดียวกัน หากว่า
รายได้จากการท�ำงานทัง้ สองแห่งรวมกันแล้วมากกว่า
450 ยูโรต่อเดือน หรือ 5,400 ยูโรต่อปี ก็จะถือว่า
เป็นการท�ำงานทัง้ สองแห่งนัน้ จะไม่ถอื ว่าเป็น Minijob
อีกต่อไป และคนท�ำงานดังกล่าวก็มี หน้าที่ที่จะต้อง
จ่ายภาษีและเบี้ยประกันสังคมต่าง ๆ

ท้ายนีข้ อน�ำบทส่งท้ายทีเ่ คยกล่าวไปแล้วในนิตยสาร
ดีฉบับก่อนมาเสนออีกครั้ง นั่นคือ ท่านผู้ใดที่ก�ำลัง
จะได้ท�ำงาน หากนายจ้างยังไม่ได้จัดท�ำสัญญาการ
จ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ก็อย่าลืมถามไถ่
หรืออาจรอสักระยะหนึ่ง (แต่ก็ไม่ควรนานกว่า หนึ่ง
เดือน) แล้วถามหา สัญญาการจ้างงาน และหากว่า
นายจ้างท�ำสัญญาการจ้างงานให้แล้ว ก็ลองน�ำมาให้
ผู้รู้อ่านดู เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเป็นสัญญาที่ยุติธรรม
สุดท้ายมีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาการจ้างงานตาม
สิ่งส�ำคัญที่ควรรู้ ก็คือ ลูกจ้างที่ท�ำงานลักษณะ กฎหมายเยอรมัน เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกมาฝาก
450-Euro-Job หรือ Minijob นั้น มีสิทธิมเี สียงเท่า ค่ะ เปิดไปอ่านเพิม่ เติมได้เลยที่ https://www.arbeitsเทียมกับ ลูกจ้างทีท่ ำ� งานเต็มเวลา นัน่ คือ มีสทิ ธิทจี่ ะ vertrag.org/ebook-erster-arbeitsvertrag.pdf
ได้ วันหยุดพักผ่อน (Urlaub) รวมทั้งได้รับความ
คุ้มครอง ในกรณีถูกไล่ออก และในกรณีที่ตั้งครรภ์
และมีบุตร (Kündigungs- und Mutterschutz)
นอกจากนีเ้ มื่อจะเซ็นสัญญาการจ้างงานลักษณะ
ข้อมูลจาก
Minijob ควรจะใส่ใจกับจ�ำนวนเงินต่าง ๆ ที่จะได้รับ • http://abc-recht.de/ratgeber/arbeit/tipps/arbeitsนอกเหนือจากค่าแรง เพราะหากว่า ค่าแรง และเงิน
vertrag.php
ต่าง ๆ เช่น เงินส�ำหรับวันหยุดพักผ่อน (Urlaubsgeld) • http://www.zurecht.de/ratgeber/arbeitsvertrag/
เงินวันคริสต์มาส (Weihnachtsgeld) เมื่อรวมกันแล้ว
minijob-arbeitsvertrag/
เกิน 450 ยูโรต่อเดือน หรือ 5,400 ยูโรต่อปี การ • http://www.wissen.de/was-ist-bei-der-kuenท�ำงานก็จะไม่เป็น Minijob อีกต่อไป และนั่นก็หมาย
digung-zu-beachten
ถึง หน้าที่ที่จะต้องจ่ายภาษีและเบี้ยประกันสังคม • wikipedia offline
ต่าง ๆ
• https://de.wikipedia.org/wiki/Schlüssiges_Handeln
• ไพจิตร ปุญญพันธุ์ (2553) ค�ำมั่นสัญญา ตุลพาห
เล่มที่ 1 ปี 57 (ม.ค.-เม.ย. 2553) น. 139-151 ค้น
เมื่อ 25 มี.ค. 2562 จาก
• http://elib.coj.go.th/Article/d57_1_8.pdf
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เพื่อน ๆ ที่ย้ายมาอยู่ในประเทศเยอรมนี ทั้งที่ติดตามครอบครัว
มาอยู่ หรือมาเรียนต่อ ก็คงมีความคิดที่จะหางานท�ำในเยอรมนี
หรืออยากมีกิจการของตนเอง แต่ไม่รู้ว่า เราสามารถท�ำงานได้
หรือไม่ ข้อดีข้อเสียของการท�ำงานแต่ละแบบมีอะไรบ้าง จะหา
งานอย่างไร ติดต่อหน่วยงานไหน MAUSMOIN จึงขอให้ข้อมูล
เบือ้ งต้นส�ำหรับการท�ำงานในประเทศเยอรมนีสำ� หรับคนไทยดังนี้
วีซ่าของเราอนุญาตให้ท�ำงานได้ไหมนะ?
สิ่งแรกที่ส�ำคัญที่สุดคือ เราจะต้องตรวจสอบว่า
กฎหมายอนุญาตให้เราท�ำงานในเยอรมนีได้หรือไม่
ส�ำหรับคนไทยที่อยู่อาศัยในเยอรมนีระยะยาว (อยู่
เยอรมนีเกิน 90 วัน) ให้สงั เกตในใบอนุญาตให้พำ� นัก
อาศัยของเรา (Aufenthaltserlaubnis) ว่ามีหมายเหตุ
เขียนว่าเราได้รับอนุญาตให้ท�ำงานได้ “Erwerbstätigkeit gestattet” หรือ “Beschäftigung gestattet” หรือไม่
หากมี หรือมีวีซ่าประเภท BLAUE KARTE EU หรือมี
วีซ่าท�ำงานประภทอืน่ ๆ รวมทัง้ หากเรามีสทิ ธิพำ� นัก
ถาวร (Niederlassungserlaubnis) หรือมีสัญชาติ
เยอรมัน ก็สามารถท�ำงานในเยอรมนีได้
แต่ส�ำหรับคนไทยที่มาเยอรมนีระยะสั้นด้วยวีซ่า
เพือ่ การท่องเทีย่ ว หรือเยีย่ มเยือน ปกติแล้วกฎหมาย
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จะไม่อนุญาตให้ท�ำงาน หากดูที่วีซ่าจะเห็นค�ำว่า
“Erwerbstätigkeit nicht gestattet”
ส่วนวีซ่านักเรียนสามารถท�ำงานนอกเวลาเรียนได้
ทีเ่ รียกว่า Nebenjob หรือท�ำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ทีเ่ รียก
ว่า Minijob ได้ โดยทั่วไปนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่คน
ยุโรป เช่น นักเรียนไทย จะมีเงื่อนไขจ�ำกัดชั่วโมงการ
ท�ำงาน เช่น ท�ำงานเต็มเวลาได้ไม่เกิน 120 วันต่อปี
หรือท�ำงานไม่เต็มเวลาได้ไม่เกิน 240 วันต่อปี
หากใครไม่แน่ใจว่าเรามีวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้
ท�ำงานหรือไม่ MAUSMOIN แนะน�ำให้ตดิ ต่อสอบถาม
ส�ำนักงานดูแลคนต่างชาติในเมืองของเรา (Ausländerbehörde) ซึง่ จะได้คำ� ตอบทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ การท�ำงาน
โดยไม่มีวซี ่าท�ำงานที่ถูกต้อง เมื่อถูกจับ จะถูกปรับ
ทั้งนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายก�ำหนดได้

- การศึกษา -

คนไทยท�ำงานอะไรในเยอรมนีได้บ้างนะ?
หลังจากที่เรามั่นใจแล้วว่า เรามีสิทธิตามกฎหมายที่จะ
ท�ำงานได้ ขั้นต่อไป MAUSMOIN จะพามารู้จักการท�ำงาน
ประเภทต่าง ๆ เพือ่ ให้เพือ่ น ๆ ลองน�ำไปประกอบการตัดสิน
ใจ เพือ่ การท�ำงานอย่างมีความสุข และเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของเรา
1) ท�ำงานเป็นลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัท (Arbeitnehmer)
งานลักษณะนี้เป็นงานที่คนส่วนใหญ่ในเยอรมนีท�ำกัน มี
ความมั่นคง งานที่ท�ำก็มีทั้งเต็มเวลา และพาร์ตไทม์ เป็น
ลูกจ้างประจ�ำหรือแค่สัญญาจ้างชั่วคราว ข้อดีของการเป็น
พนักงานคือ เราจะได้เงินเดือนหรือค่าแรง (ค่อนข้าง) คงที่
ทุกเดือน ได้รบั สวัสดิการบริษทั มีวนั หยุดพักผ่อนตามกฎหมาย
ก�ำหนด หากวันไหนป่วยก็ยงั ได้รบั ค่าแรง บริษทั หรือนายจ้าง
จะจัดการท�ำบัญชีเงินเดือนให้ลูกจ้าง หักค่าประกันสังคม
ประกันสุขภาพ ภาษีตามกฎหมายก�ำหนดให้
แต่ส�ำหรับบางคนการท�ำงานเป็นพนักงานอาจมีข้อเสีย
อาจเพราะเป็นการท�ำงานที่ไม่ยดื หยุ่นตามที่เราอยากจะท�ำ
ต้องอยู่ในกรอบนโยบายของบริษัท ดังนั้น MAUSMOIN จะ
พามารู้จักกับงานแบบเป็นนายจ้างตนเองดูบ้าง
2) มีกิจการของตัวเอง (Selbstständiger)
นัน่ คือการเป็นนายของตัวเอง ไม่วา่ จะเปิดร้านอาหาร ร้าน
นวด เปิดร้านขายของ รับจ้างต่าง ๆ นักแปล ล่าม คนจัด

สวน ช่างฝีมอื โปรแกรมเมอร์ และอืน่ ๆ ทีร่ บั ผิดชอบกิจการ
ร้าน หรือบริษัทของตนเอง
หากจะเริ่มท�ำธุรกิจของตนเองในเยอรมนี อันดับแรกจะ
ต้องแจ้งขอจดทะเบียนการท�ำธุรกิจ (Gewerbeanmeldung) ที่ส�ำนักงานการค้า (Gewerbeamt) ในเมืองของเรา
ก่อน จากนัน้ ส�ำนักงานการค้าจะส่งข้อมูลให้สรรพากร เมื่อ
ได้ข้อมูลแล้ว สรรพากรจะแจ้งหมายเลขผู้เสียภาษีมาให้เรา
ต่อไป
แต่ผปู้ ระกอบอาชีพอิสระ (Freiberufler) เช่น ล่าม ทีป่ รึกษา
ด้านภาษี แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทนาย ฯลฯ ไม่จำ� เป็นต้อง
ท�ำเรื่อง Gewerbeanmeldung แต่ยังต้องแจ้งสรรพากรเพื่อ
ขอหมายเลขผู้เสียภาษี
นอกจากนี้ ในบางกิจการอาจจะต้องขอใบอนุญาตเพิ่ม
เติม เช่น หากต้องการเปิดกิจการร้านอาหาร เราจะต้องผ่าน
การอบรมเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการร้านอาหารและสุข
อนามัยอาหารด้วย MAUSMOIN แนะน�ำให้สอบถามทาง
ส�ำนักงานการค้าที่เมืองของเรา และหอการค้า (Industrie
und Handelskammer IHK) ที่เมืองเพิ่มเติม
หากมองโดยรวมแล้ว ข้อดีของการมีกิจการของตัวเองก็
คือ เราเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้วางแผนงานในแบบที่เรา
อยากท�ำ มีอิสระ จัดการเวลาท�ำงานได้เอง แต่ข้อเสียคือ
เราจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตนเอง ทัง้ เรือ่ งการบริหาร
งาน จัดการบัญชี จ้างพนักงาน ดูแลเรื่องประกันภัยต่างๆ
ท�ำภาษี ยื่นภาษีตามก�ำหนด มีความเสี่ยงที่จะมีรายรับไม่
คงที่ เพราะหากป่วยไม่สามารถท�ำงานได้ ก็จะไม่มรี ายได้
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- การศึกษา -

3) ท�ำงาน เล็ก ๆ น้อย ๆ (Minijobber)
ในประเทศเยอรมนี หากใครต้องดูแลลูกเล็ก หรือเรียน
เต็มเวลา แต่ต้องการท�ำงานตามเวลาที่มีจ�ำกัด ก็สามารถ
หางานประเภท Minijob ท�ำได้ งาน Minijob อาจแบ่งได้เป็น
2 ลักษณะตามระยะเวลาที่ทำ� งาน หรือรายได้ นั่นคืออาจ
เป็นงานที่มีระยะเวลาท�ำงานสั้น ๆ ไม่เกินสามเดือน หรือ
รวมแล้วไม่เกิน 70 วันท�ำงาน เรียกว่าเป็นการท�ำงานชัว่ คราว
หรือ Minijob อาจเป็นการท�ำงานที่มีรายได้ไม่เกิน 450 ยูโร
ต่อเดือน หรือ 5,400 ยูโรต่อปี ข้อดีคือ งาน Minijob ค่อน
ข้างหาง่ายกว่างานประจ�ำ แต่ข้อเสียคือ รายได้น้อยกว่าการ
ท�ำงานเต็มเวลา เพราะส่วนใหญ่มักจะเป็นงานผู้ช่วย เล็ก ๆ
น้อย ๆ โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานย่อมน้อยกว่าการ
ท�ำงานประจ�ำ
ท�ำงานอย่างไรให้มคี วามสุข
จากข้อมูลที่ MAUSMOIN ชี้ให้เห็นในเบื้องต้น ไม่ว่าจะ
ท�ำงานเป็นพนักงาน หรือเป็นนายของตนเอง สิง่ ทีส่ ำ� คัญคือ
การพัฒนาความสามารถของตนเองให้เหมาะกับเป้าหมาย
งานทีเ่ ราอยากจะท�ำ เป็นเรือ่ งปกติทกี่ ารท�ำงานทุกอย่างจะ
มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่หากเรารักในสิ่งที่เราท�ำ เราจะได้
รับประโยชน์จากข้อดี และจะหาทางก้าวข้ามปัญหาที่เจอ
จากข้อเสียระหว่างทางได้
จากที่ MAUSMOIN ได้รู้จักกับคนไทยในเยอรมนี พบว่า
คนไทยท�ำงานในหลากหลายอาชีพ ตัง้ แต่เป็นลูกจ้างชัว่ คราว
ลูกจ้างประจ�ำ ท�ำงาน Minijob พนักงานขาย พนักงานโรงงาน
พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัท วิศวกร สถาปนิก ล่าม
ทนาย แพทย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย ครูสอนภาษา
ไทย เจ้าของร้านอาหาร เจ้าของร้านค้า เจ้าของร้านนวด
เจ้าของโรงแรม ดังนั้น หากเราพยายาม ตั้งใจ มุ่งมั่น เราก็
จะสามารถท�ำงานที่เรารักและมีความสุขได้ในที่สุด
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หากเพื่อน ๆ ที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีและต้องการหางาน
สามารถเข้าไปปรึกษาทีส่ ำ� นักจัดหางาน (Agentur für Arbeit)
ในเมืองได้ นอกจากนี้ เพือ่ น ๆ ยังสามารถขอค�ำแนะน�ำเรือ่ ง
การหางาน ฝึกงาน เทียบวุฒกิ ารศึกษา เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
จากเจ้าหน้าที่ได้ด้วย
ท้ายสุดนี้ MAUSMOIN ขอเน้นย�้ำว่า สิ่งส�ำคัญที่ควรมีใน
การท�ำงาน นอกจากวีซ่าท�ำงาน ต�ำแหน่งงานที่ชอบ หรือ
กิจการที่เรารักแล้ว ก็คงหนีไม่พ้นการรู้และเข้าใจภาษา
เยอรมัน เพราะภาษาราชการที่ใช้สื่อสารและออกเอกสาร
ทางราชการต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นภาษาเยอรมันทัง้ สิน้ หากเรา
ท�ำงานเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน เราก็ควรอ่านท�ำความเข้าใจ
จดหมายส�ำคัญ หรือใบแจ้งต่าง ๆ ได้ หากเราเป็นเจ้าของ
กิจการ เราจะต้องรู้รอบด้านว่า จะต้องขอใบอนุญาตอะไร
เพิ่มไหม ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง อะไรต้องท�ำ อะไรไม่
ต้องท�ำ ถ้าเราปล่อยเลยตามเลย นอกจากจะไม่ได้ท�ำตาม
กฎข้อบังคับแล้ว อาจถูกปรับ หรือถูกปิดกิจการเลยก็ได้ ดัง
นั้น ขอให้เพื่อน ๆ หมั่นพัฒนาภาษาเยอรมันไปพร้อม ๆ กับ
การพัฒนาทักษะการท�ำงาน เพื่อให้เราสามารถท�ำงานได้
อย่างมีความสุขและยัง่ ยืน MAUSMOIN ขอเอาใจช่วยเพือ่ น ๆ
ทุกคน!

- ทั่วไป -

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
แม้ไม่ประมาท
โดย ปาท่องโก๋

เมื่อพูดถึง เรื่องการท�ำงาน การท�ำหน้าที่
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เหตุการณ์ไม่คาดคิดที่
เราเรียกกันว่า อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้เสมอ
ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งในชีวิต เพราะ
ชีวิตเรามักมีอะไรให้ต้องท�ำอยู่เสมอ แม้บาง
ครัง้ ไม่ได้ทำ� อะไรความเสีย่ งก็ยงั รออยูต่ รงหน้า
ได้ทกุ นาทีเช่นกัน เราควรจะท�ำอย่างไรกับชีวติ
ทีเ่ ต็มไปด้วยความเสีย่ งนีด้ ี ทีจ่ ะเล่าให้ฟงั นีเ้ ป็น
อุบตั เิ หตุ หรือความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการท�ำงาน
เพราะฉันเพิ่งประสบอุบัตเิ หตุจากการท�ำงาน
มาสด ๆ ร้อน ๆ ค่ะ
ฉันท�ำงานเป็นผูช้ ว่ ยพยาบาล ในบริษทั เอกชน
(ที่นี่เรียกว่า Spitex) ที่มีประสบการณ์การ
ท� ำ งานด้ า นนี้ ม ากว่ า 30 ปี มี ส าขาทั่ ว
สวิตเซอร์แลนด์ บริษทั จะมีพนักงาน ทีป่ ระกอบ
ไปด้วยพยาบาล ผูช้ ว่ ยพยาบาล คนดูแลท�ำความ
สะอาดบ้าน รวมทั้งมีพนักงานที่ดูแลเรื่อง
เอกสารทัง้ หลายเหมือนบริษทั ทัว่ ๆ ไป นอกจาก
นี้ยังบริการจัดหาสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับผู้สูงอายุที่
พวกเราไปดูแล งานหลักของพนักงานด้าน
สุขภาพอย่างฉันก็คอื การไปดูแลผู้สูงอายุ ที่
ยังไม่ถึงเวลาไปอยู่บ้านพักคนชรา หรือแม้ถึง
เวลาแล้ว แต่ยังอยากอยู่บ้าน เพราะพอท�ำ
อะไรเองได้บ้าง หรือมีลูกอยู่ด้วยที่บ้าน บาง
ส่วนก็เป็นคนที่ต้องการใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายใน
บ้านของตัวเอง นอกจากนีก้ จ็ ะเป็นผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ ง
พักฟื้น (หลังผ่าตัด ฯลฯ) ที่บ้าน

ด้วยว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกสาขา
อาชีพ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ฉี ันอาศัยอยู่
จึงมีกฎหมายบังคับให้ทุกคนที่ท�ำงานต้องมี
ประกันอุบตั เิ หตุ โดยมีนายจ้างเป็นผูท้ ำ� ประกันฯ
และจ่ายเบี้ยประกันฯให้ เพื่อคุ้มครองลูกจ้าง
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการ
ท�ำงาน
บริษทั ทีฉ่ นั ท�ำงาน จะจัดให้พนักงานคนหนึง่
ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหนึ่งคนจนครบเวลา
ก�ำหนด ไม่มกี ารสลับพนักงาน ท�ำให้ทง้ั พนักงาน
และคนที่พนักงานดูแลรู้จักคุ้นเคยกัน และ
พนักงานจะรู้ว่าคนที่ไปดูแลนั้นเป็นอย่างไร มี
ความยากง่ายในการดูแลเพียงใด และต้องท�ำ
อะไรบ้าง คนทีพ่ นักงานไปดูแลเองก็จะรูจ้ กั คุน้
เคยกับพนักงานเช่นกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะรู้ว่า ต้องท�ำอะไร
ยากง่ายแค่ไหน ความเปลีย่ นแปลงก็เกิดขึน้ ได้
ตลอดเวลา
ในวันเกิดเหตุ ฉันเสร็จงานดูแลผู้สูงวัยมา
แล้ว 2 คน คนนีเ้ ป็นรายทีส่ ามและรายสุดท้าย
ของวัน เป็นคุณยายอายุ 86 ปี ตัวสูงใหญ่
เป็นโรคพาร์กินสัน งานของฉัน คือ เช็ดตัว
เปลี่ยนผ้าอ้อม และเสื้อผ้า แล้วพานั่งรถเข็น
ไปห้องอาหาร แล้วเตรียมกาแฟและขนมให้
คุณยาย ใช้เวลาท�ำงาน 1 ชั่วโมง คือ เวลา
9.30 -10.30 น. หลังอาหารเช้า ลูกชายจะพา
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- ทั่วไป -

คุณยายมานั่งรอที่โซฟาในห้องโถง พอฉันไป
ถึง หลังจากทักทาย ถามสารทุกข์สุขดิบกัน
แล้ว ก็จะเตรียมของใช้ให้พร้อม แล้วก็เริม่ ด้วย
การท�ำความสะอาดใบหน้าทุกส่วน เช็ดตัวส่วน
บน ทาครีม ใส่เสือ้ ผ้าเฉพาะส่วนบน พาลุกยืน
และพาเดินไปนั่งและนอนบนเตียง ให้เรา
ท�ำความสะอาดส่วนล่าง และใส่ผา้ อ้อม กางเกง
ถุงน่อง ถุงเท้า แล้วพาลุกนั่งบนเตียงสักพัก
เพื่อปรับสมดุลร่างกาย จากนั้นจะพายืน ซึ่ง
ฉันต้องประคองคุณยายไว้ตลอดเวลา แบบ
สวมกอด พาเดินสองสามก้าว แล้วหมุนตัว มา
นัง่ รถเข็น และเข็นมาห้องอาหาร เพือ่ ดืม่ กาแฟ
และขนม นี่คือกิจวัตรปกติ
แต่วันนัน้ ปัญหาเกิดขึ้นตอนที่ย้ายคุณยาย
จากเตียงมานัง่ รถเข็น ฉันพาคุณยายลุกนัง่ ข้าง
เตียง และพยุงให้ยืน พาเดินได้สองสามก้าว
แต่พอจะหมุนตัวเพื่อให้คุณยายนั่งรถเข็น
คุณยายเกิดก้าวขาไม่ออก ท�ำท่ายึกยัก ๆ ฉัน
ก็ประคองไว้ เต็มที่ แต่คณ
ุ ยายท�ำท่าจะล้ม ฉัน
ต้องรีบประคองไว้ แล้วค่อย ๆ ปล่อยให้ล้ม
ลงพื้นแบบนุ่มนวลที่สุด แต่ด้วยความที่คุณ
ยายตัวใหญ่กว่าฉันมากจึงล้มลงเร็ว ความที่
ฉันดึงขาออกไม่ทันคุณยายจึงล้มลงนั่งทับขา
ของฉันท�ำให้เท้าพลิก พอดึงขาออกมาได้ รู้สกึ
เจ็บมาก แต่กย็ งั มีแรงเดินกระต่ายขาเดียว ไป
เรียกลูกชายคุณยายที่อยู่ชั้นล่าง และนับว่า
โชคดีทบี่ ้านนีม้ ลี กู ชายอยู่ด้วย (แต่เวลาท�ำงาน
ฉันท�ำคนเดียว) เขาจึงขึ้นมาช่วยพยุงคุณยาย
นั่งรถเข็น พอคุณยายปลอดภัยดี นั่งดื่มกาแฟ
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และกินขนมได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่ฉันต้องดูแล
ปฐมพยาบาลตัวเอง และโทรศัพท์แจ้งพยาบาล
ที่เป็นหัวหน้า เธอมาถึงที่เกิดเหตุในเวลาไม่
นาน ดูอาการคุณยาย เมื่อเห็นว่าไม่บาดเจ็บ
อะไร ก็พาฉันมาส่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
(ปกติตามประกันสุขภาพที่ดิฉันมี เมื่อฉันไม่
สบายต้องไปหาหมอประจ�ำตัวก่อน แล้วหมอ
ประจ�ำตัวจะส่งต่อ แต่ในกรณีนฉี้ นั และพยาบาล
เลือกที่จะตรงมาห้องฉุกเฉินเลย เพราะถ้าไป
หาหมอประจ�ำตัว ก็ตอ้ งส่งมาเอ็กซเรย์ทนี่ อี่ ยูด่ ี
ถือเป็นการรวบรัดตัดตอน)
ทีห่ ้องฉุกเฉินเจ้าหน้าทีถ่ ามหา บัตรประกัน
สุขภาพ (เราต้องพกติดตัวไว้ตลอด) หมอประจ�ำ
ตัวชื่ออะไร (ควรต้องรู้) ถามเพราะเจ้าหน้าที่
ต้องรายงานหมอประจ�ำตัวให้ทราบ รวมทั้ง
สอบถามว่า เกิดเหตุทไี่ หน อย่างไร ถ้าอุบตั เิ หตุ
เกิดระหว่างการท�ำงาน โรงพยาบาลจะส่งใบ
เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลไปทีบ่ ริษทั ประกัน
สุขภาพที่บริษัทท�ำไว้ให้พนักงานทุกคนอีกที
จากนัน้ ก็ท�ำการตรวจ และเอ็กซเรย์ พบว่า
กระดูกเท้าส่วนกลางระหว่างนิว้ ก้อยกับตาตุ่ม
หัก การรักษาคือให้ยาแก้ปวด แก้อักเสบ ลด
บวม ให้ใส่รองเท้าพิเศษ พร้อมให้ไม้คำ�้ ยันกลับ
มา มีใบรับรองแพทย์พ่วงมาด้วย ให้ฉันหยุด
งาน 3 อาทิตย์ หลังการรักษาแบบธรรมชาติ
นีผ้ ่านไป 1 อาทิตย์ ฉันต้องไปพบแพทย์อกี ครัง้
เพือ่ เอ็กซเรย์ และรับการรักษาขัน้ ต่อไป โชคดีที่
วันนั้นพยาบาลที่พาฉันมาโรงพยาบาลติดต่อ

- ทั่วไป -

แจ้งหัวหน้าหน่วยและใบรับรองแพทย์ไปให้
ศูนย์โดยที่ฉันไม่ต้องท�ำอะไรเองเลย ซึ่งปกติ
แล้วเมือ่ เกิดเหตุตอ้ งแจ้งหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ให้เร็วที่สุดเพื่อที่เขาจะได้หาคนท�ำงานแทน
ใบรับรองแพทย์นนั้ ต้องส่งให้หน่วยงานภายใน
สามวันหลังจากเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุสองวัน
ฉันก็ได้รบั จดหมายและเอกสารจากฝ่ายบุคคล
ให้กรอกรายละเอียดแล้วส่งกลับไปให้ฝ่าย
บุคคลส่งไปให้บริษัทประกัน เพราะระหว่างที่
ป่วยท�ำงานไม่ได้ ฉันจะได้รับค่าจ้างด้วย จาก
นัน้ อีกสองสามวัน ฉันก็ได้รบั เอกสารจากบริษทั
ในนัน้ มีเอกสารจากบริษทั ประกันอุบตั เิ หตุดว้ ย
ได้แก่
• เอกสารเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุของฉันซึง่ ออกมา
จากบริษัทประกัน (die Schadenmeldung
UVG) ในนีจ้ ะมีบอกไว้หมดว่า ใครเป็นนายจ้าง
ใครคือลูกจ้างทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ ท�ำงานมาตัง้ แต่
เมื่อไหร่ ต�ำแหน่งอะไร ท�ำงานกี่เปอร์เซ็นต์
และรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ฯลฯ
• เอกสารแสดงความเห็นของแพทย์ (das
Arztzeugnis) ให้ฉันน�ำไปให้แพทย์ที่ท�ำการ
รักษากรอกรายละเอียด จากนั้นแพทย์จะ
เป็นคนส่งเอกสารนี้กลับไปที่บริษัทเอง
• เอกสารการซือ้ ยา (Apothekerschein UVG)
หากต้องใช้ยาในการรักษาก็นำ� เอกสารแผ่น
นี้ ไปให้ร้านขายยา เขาจะจัดยาให้ตามใบสัง่
แพทย์ ร้านขายยาจะเก็บเอกสารนี้ไว้แล้ว
ส่งไปเก็บเงินค่ายาที่บริษัทโดยตรง เราไม่
ต้องจ่าย

• อีกใบหนึ่งคือ รายงานการรักษาเนื่องจาก
อุบัติเหตุครัง้ นี้ (Unfallsschein UVG) ให้เรา
เก็บไว้ เมือ่ ไปรับการรักษา จะต้องให้แพทย์
หรือนักายภาพลงบันทึกรายวันไว้ เราจะ
ต้องถ่ายเอกสารส่งกลับไปทีบ่ ริษทั ทีท่ ำ� งาน
ทุกครั้ง จากนั้นบริษัทจะส่งต่อไปยังบริษัท
ประกันภัย
หลังจากรักษาด้วยรองเท้าพิเศษผ่านไป 1
อาทิตย์ ฉันก็ไปหาหมอตามนัด เพื่อเอ็กซเรย์
ซ�้ำ ผลปรากฏว่า กระดูกยังอยู่ในลักษณะเดิม
ไม่เคลื่อน จึงไม่ต้องผ่าตัด และให้ใส่รองเท้า
พิเศษคู่นี้ ต่อไปอีก 5 อาทิตย์ และหมอครัง้
ต่อไปวันที่ 28 มีนาคม ฉันได้ใบรับรองแพทย์
ใหม่ ให้หยุดงานไปจนถึง 31 มีนาคม พ.ศ.
2562 โดยได้เงินตามเปอร์เซ็นต์ที่ฉันท�ำงาน
และค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด บริษัทประกัน
เป็นคนจ่ายให้
จากที่เล่ามาทัง้ หมด จะเห็นได้ว่า ถึงแม้เรา
จะไม่ประมาทในการท�ำงาน แต่เหตุการณ์ไม่
คาดฝันก็เกิดขึ้นได้ ที่ส�ำคัญก็คอื เมื่อเกิดขึ้น
แล้ว เราต้องรู้ว่าเราจะต้องท�ำอะไรเพื่อให้ได้
รับความคุ้มครองตามสิทธิทพี่ งึ มีพงึ ได้ กับสิ่ง
ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝัน ที่เรียกว่าอุบัติเหตุ นี้
แต่ดที สี่ ดุ คือ อย่าให้เกิดขึน้ เลยไม่ว่ากับใคร ๆ
นะคะ
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- ครอบครัวและเด็ก -

เด็ก ๆ เขาก็มีสิทธิ์ท�ำงาน
ได้เงินเหมือนกันน่ะ
โดย โยทะกา
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เด็ก ๆ เกือบทุกคนจะได้ค่าขนมจากพ่อแม่เป็นรายวัน ราย
อาทิตย์ หรือรายเดือน ตามแต่ข้อตกลงของแต่ละครอบครัว
จะให้มากน้อยแค่ไหนก็ยึดตามความเหมาะสมของวัยเป็น
หลัก เด็กบางคนใช้เงินค่าขนมหมดไปอย่างรวดเร็ว แต่เด็ก
บางคนอาจจะเก็บออมค่าขนมไว้ซอื้ ของทีต่ นเองอยากได้นอก
เหนือจากทีพ่ ่อแม่ซอื้ ให้ รวมทัง้ เริม่ คิดทีจ่ ะท�ำงานหาค่าขนม
เพิม่ เติม และพ่อแม่หลายครอบครัวก็สนับสนุนให้ลกู ได้ทำ� งาน
ส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 13 ปี กฎหมายไม่อนุญาตให้ออก
ไปหารายได้ หรือท�ำงานเพื่อหาค่าขนมเพิ่ม ยกเว้นแต่การ
ช่วยงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามก�ำลัง ภายในครอบครัวเท่านัน้
เมือ่ เด็กมีอายุครบ 13 ปี จึงจะสามารถท�ำงานหาค่าขนมเพิม่
เติมได้ โดยทีก่ ฎหมายมีขอ้ ก�ำหนดคุม้ ครองเด็กไว้อย่างชัดเจน
ว่า ต้องเป็นงานเบา ๆ เหมาะสมตามก�ำลังและความสามารถ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก
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เมือ่ ลูกโตพอทีจ่ ะช่วยเหลืองานในบ้านได้
พ่อแม่ควรมอบหมายหน้าทีใ่ นบ้านให้ลกู
ได้ชว่ ยท�ำตามก�ำลังความสามารถของเขา
เช่น ช่วยเก็บเครือ่ งล้างจาน เอาจดหมาย
ออกจากตูจ้ ดหมาย พับเสือ้ ผ้าของตนเอง
เก็บท�ำความสะอาดห้องของตนเอง เป็นต้น
งานเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีความรับผิด
ชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีส่วนร่วมใน
ครอบครัว รวมไปถึงช่วยสนับสนุนให้เกิด
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ภ ายในครอบครั ว
ปิดเทอมสั้น ๆ ในช่วงที่ผ่านมานักเรียนที่โยทะกาสอน
ภาษาไทย เขามาเล่าให้ฟังว่า เขาไปท�ำงานดูแลม้า ที่บ้าน
ของชาวไร่ และได้ช่วยท�ำคลอดให้วัวด้วย สนุกและตื่นเต้น
มาก ทีไ่ ด้เห็นวัวตัวเล็ก ๆ คลอดออกมาจากท้องแม่ โยทะกา
ถามเขาว่า เห็นเลือดออกด้วยใช่ไหม ไม่กลัวหรือ เขาบอก
ว่า ไม่กลัวหรอก มันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลย เขาชอบช่วยงาน
ชาวไร่และต่อไปนีท้ กุ วันพุธช่วงบ่ายทีไ่ ม่มเี รียน เขาจะไปช่วย
งานชาวไร่ทอี่ ยู่ใกล้ ๆ บ้านทุกอาทิตย์ ได้เงินค่าขนมเพิม่ ด้วย
เขาจะเก็บเงินไว้ไปซื้อรองเท้าสเก็ตน�้ำแข็งคู่ใหม่ โยทะกา
ถามว่า ได้เงินเท่าไหร่ และต้องท�ำอะไรบ้าง เขาบอกว่า ช่วย
ท�ำงานทุกอย่างทีท่ ำ� ได้ เช่น เอาหญ้าแห้งให้ววั ช่วยท�ำความ
สะอาดคอกวัว บางทีก็ได้ดูเขาฉีดยาวัว หรือท�ำคลอดวัว ได้
เงินชัว่ โมงละ 10 ฟรังก์ แต่บางทีกไ็ ม่รบั เงิน แต่ขอเป็นของกิน
ไปฝากแม่แทน เช่น ชีส ไข่ไก่ ผักสดต่าง ๆ แต่เจ้าของไร่ใจดี

- ครอบครัวและเด็ก -

แถมเงินให้ทุกครั้ง นั่นเป็นข้อดีของเด็กที่ไม่ได้อยู่ในเมือง
นอกจากได้อยู่ใกล้ชดิ ธรรมชาติแล้วยังมีงานสนุก ๆ ให้เขา
ท�ำด้วย
ตอนที่ลูกสาวของโยทะกามีอายุครบ 13 ปี ช่วงปิดเทอม
สัน้ ๆ เขาก็ไปสมัครเรียนคอร์สดูแลเด็ก (Babysitter) ค่าเรียน
3 วัน 240 ฟรังก์ เขาจ่ายจากเงินค่าขนมที่เก็บออมของเขา
เอง เรียนเสร็จก็เอาบัตรที่เรียกว่า Babysitting Pass มาอวด
และเล่าให้ฟงั ว่า ได้เรียนรู้อะไรบ้าง พร้อมยืดอกภูมใิ จว่า ต่อ
ไปนี้จะสามารถท�ำงานดูแลเด็กได้แล้ว งานดูแลน้อง ๆ ส่วน
ใหญ่กเ็ ป็นลูก ๆ ของเพือ่ น ๆ คนไทยทีโ่ ยทะการู้จกั ทัง้ นัน้ ได้
เล่นสนุกกับน้อง ๆ แถมยังได้เงินด้วยนับว่าเป็นงานที่ถูกใจ
เขามาก ส่วนเพือ่ นสนิทของลูกสาว เขาไปรับงานส่งหนังสือพิมพ์
แถว ๆ บ้าน ส่วนอีกคนรับดูแลสัตว์เลี้ยง โดยพาหมาของ
คุณยายเพื่อนบ้านไปเดินเล่นทุกวัน
ในแถบที่โยทะกาอาศัยอยู่ เท่าที่ได้ยินจากบรรดาแม่ ๆ
ในแวดวงทีร่ ู้จกั งานเป็นพี่เลีย้ งเด็ก งานดูแลสัตว์เลีย้ ง แเละ
ช่วยคนสูงอายุซอื้ ของนัน้ นับเป็นงานยอดนิยมของเหล่าสาว
น้อยอายุ 13-14 ปี ส่วนงานล้างรถ ส่งหนังสือพิมพ์ ช่วยเก็บ
ผลไม้ในสวน ในไร่ ช่วยขนของ บรรดาหนุม่ น้อยเขาจะนิยมกัน
แม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตให้เด็ก ๆ ไปท�ำงานหาค่าขนม
เพิ่มได้ แต่เด็กอายุตงั้ แต่ 13 ปีนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ปกครองก่อน และกฎหมายอนุญาตให้ท�ำงานได้ไม่เกิน 3
ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ รวมทั้งท�ำงาน
ได้ถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น แต่เด็กที่อายุมากกว่า 14 ปีขึ้น
ไปสามารถท�ำงานได้ 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อ
อาทิตย์
ส�ำหรับเด็กอายุตงั้ แต่ 13 ปีที่เลือกเรียนสายอาชีพ และ
จะต้องฝึกงานจะมีข้อจ�ำกัดไว้ว่า ท�ำงานได้ 7 ชั่วโมงต่อวัน
หรือ 35 ชัว่ โมงต่ออาทิตย์ แต่ทำ� ต่อเนือ่ งได้ไม่เกิน 2 อาทิตย์
และวันอาทิตย์ห้ามท�ำงาน ส่วนเด็กอายุ 16 ปีขนึ้ ไปสามารถ
ท�ำงานได้ถงึ เวลา 22.00 น. ผู้ที่มคี วามจ�ำเป็นเท่านั้นที่จะได้
รับข้อยกเว้นให้ท�ำงานในระหว่างเวลา 22.00-06.00 น.

ในส่วนของค่าจ้างส�ำหรับเด็กนั้น กฎหมายไม่ได้ระบุไว้
ตายตัวว่า ต้องจ่ายชั่วโมงละเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะจ่ายตาม
ความเหมาะสม เช่น เด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี จะได้ชั่วโมงละ
9-10 ฟรังก์ อายุ 16 ปี ชั่วโมงละ 13 ฟรังก์ และ 17 ปี 14.50
ฟรังก์ เป็นต้น
การสนับสนุนให้เด็กได้ท�ำงานมีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ เพิ่ม
เติมนี้ นอกจากจะช่วยเตรียมความพร้อมให้เขารู้จักหน้าที่
ความรับผิดชอบในอนาคต รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
แบ่งเวลาเป็นแล้ว และยังปูทางให้เขารู้จักอาชีพต่าง ๆ รวม
ทั้งรู้คุณค่าของเงิน รู้จักการเก็บออมเพื่อสิ่งของที่ตนเอง
อยากได้ มีความอดทนและมีวนิ ัยอีกด้วย
หากไม่ออกไปท�ำนอกบ้านก็อาจจะเป็นงานที่ช่วยพ่อแม่
ท�ำในบ้าน หรือช่วยงานในอาชีพที่พ่อแม่ท�ำอยู่ โดยมีค่า
ตอบแทนที่เหมาะสมให้เขา เพื่อเป็นแรงจูงใจ ไม่ใช่เป็นการ
บังคับ และไม่ได้ให้เขาท�ำงานหนักเกินก�ำลังความสามารถ
ตัวอย่าง เช่น พ่อแม่ของเจสซิกาเป็นเจ้าของโรงเรียนสอน
ศิลปะการป้องกันตัว เจสซิกาไปช่วยเก็บท�ำความสะอาด
โรงยิมตัง้ แต่เด็ก ๆ และพ่อแม่ก็ให้เงินเป็นสินน�ำ้ ใจทุกครั้งที่
ช่วยงาน ปัจจุบันเจสซิกาเลือกเรียนสายอาชีพ และบอกพ่อ
แม่ว่า ช่วงปิดเทอมจะไปเรียนศิลปะการป้องกันตัวทีเ่ มืองจีน
ด้วยเงินของตนเอง และจะมาสอนในโรงเรียน ท�ำเอาพ่อแม่
และคนรอบข้างทึ่งกับวัยรุ่นอายุ 18 ไปเลย
หากพ่อแม่มโี อกาสก็อย่าลืมสนับสนุนให้ลกู ได้ลองท�ำงาน
ดูนะคะ
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สุขภาพและการท�ำงาน

ปัจจุบัน ภาวะสังคมท�ำให้คนเรามีความกดดัน ต้องเคร่งเครียดในการ
ท�ำงาน จนลืมดูแลสุขภาพร่างกาย ท�ำให้คนวัยท�ำงานมีสุขภาพแย่ลง
ต้องพบแพทย์บ่อยขึ้น เพราะปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รอบตัว ทั้งมลภาวะ
ความเครียด การรับประทานอาหารทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพภายในของแต่ละ
บุคคล ฉะนั้นกลุ่มวัยท�ำงาน หนุ่ม สาว วัย 30++ กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่โรคต่าง ๆ ก�ำลังจะเข้ามาท�ำลายสุขภาพอย่างที่คุณอาจคาดไม่ถงึ
วันนี้ผู้เขียน ในฐานะที่ท�ำงานด้านสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Wellness Consultant) มานานกว่า 15
ปี จะขอแนะน�ำข้อสังเกตอาการเริม่ ต้น หรือข้อบ่งชีข้ องโรคภัยต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับคนในวัยท�ำงานอย่าง
เราให้ได้รับทราบกัน เพื่อที่จะได้ป้องกัน และหาวิธรี ักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
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1. โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ
การรักษาเบื้องต้น: การใช้ธรรมชาติบ�ำบัด โดยพักผ่อน
อาการ: ปวดท้องน้อย ปัสสาวะแสบขัดมีเลือดปนออก ให้เพียงพอ ดื่มน�้ำให้มากอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร ไม่กลั้น
มา ลองเช็คดูค่ะว่า คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่?
ปัสสาวะ หรือใช้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาแก้ปวดท้อง ยา
แก้ปัสสาวะบ่อย เป็นต้น และรีบไปพบแพทย์
ปัจจัยเสี่ยง มีมากมาย ลองสังเกตว่า คุณมีปัจจัยเสี่ยง
เหล่านี้หรือไม่
การป้องกัน:
1. ดื่มน�้ำน้อย
1. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารให้ถูก
2. กลั้นปัสสาวะบ่อย ๆ
สุขลักษณะ ดืม่ น�ำ้ ให้มาก นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
3. ปัสสาวะแล้วท�ำความสะอาดไม่หมด
ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ
4. เป็นคนชอบนั่งอยู่กับที่
2. ดูแลน�้ำหนักไม่ให้อ้วน หรือผอม
5. ท้องผูกหรือท้องเสีย
3. ละเว้นการนอนดึก ดื่มสุรา สูบบุหรี่
6. ผู้หญิงในวัยทอง
4. ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล
7. โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
5. ระวังการท�ำความสะอาดอวัยวะเพศ
8. โรคอัมพาต
6. ระวังการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
9. โรคเบาหวาน
7. อย่ากลั้นปัสสาวะ ไม่ควรนั่งเก้าอี้นานเกิน 2 ชั่วโมง
10. รับประทานยากดภูมคิ ุ้มกันของร่างกาย
8. ไม่ควรกลัน้ อุจจาระ
11. ได้รับรังสีบริเวณกระเพาะปัสสาวะ
9. หากป่วยเป็นโรคทีท่ ำ� ให้ภมู ติ ้านทานต�ำ่ พยายามดูแล
12. รูปัสสาวะตีบ
ตัวเองตามค�ำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้โรค
13. การตั้งครรภ์
ก�ำเริบซึ่งจะท�ำให้ตดิ เชื้อง่าย
14. การคุมก�ำเนิดโดยการสวมห่วงอนามัย ใช้หมวก หรือ
ใช้แผ่นอุดกัน้ ปากมดลูก
15. โรคต่อมลูกหมากโต
16. อ้วนมากเกินไป หรือผอมมากเกินไป
17. พันธุกรรม
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2. โรคปวดหัวไมเกรน
การป้องกัน: ลดความเครียด ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ
อาการ: เกิดจากความเครียด ปวดหัวมาก เหมือนมีอะไร ไม่นอนดึก ไม่ท�ำงานเกินแรง ไม่อดอาหาร ไม่รับประทาน
เต้นตุบ ๆ อยู่ในหัว
อาหารที่ท�ำให้เกิดโรคไมเกรน ไม่รับประทานยาคุมก�ำเนิด
ไม่รับประทานฮอร์โมนทดแทนการหมดประจ�ำเดือน ฯลฯ
ปัจจัยเสี่ยง ความเครียดที่เกิดทางกายและใจ
1. แสงจ้าเข้าตา เสียงดัง กลิ่นหอมจนฉุนของน�้ำหอม
การรักษา: วิธธี รรมชาติบำ� บัด เช่น การนวด การประคบ
หรือกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง
เย็น ร้อน ดื่มชา กาแฟ น�ำ้ ขิง ท�ำสมาธิ ฝังเข็ม นอนหลับ
2. เป็นภูมิแพ้
พักผ่อน เป็นต้น
3. นอนไม่หลับ หรือนอนหลับไม่สนิท
อาการปวดหัวที่เป็นอันตราย และควรไปพบแพทย์ คือ
4. หิวแต่ทานอาหารผิดเวลา
1. ปวดหัวกระทันหันอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมา
5. สูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่จากเพื่อนร่วมงาน
ก่อน
6. ฮอร์โมนเอสโตรเจนจากยาคุมกําเนิด สมุนไพร หรือ
2. ปวดหัวร่วมกับอาการชัก
ฮอร์โมนทดแทนการหมดประจําเดือน
3. ปวดหัวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสติ เช่น มึน
7. อาหารบางชนิด (เฉพาะบางคน) เช่น กาแฟ เหล้า
เบลอ ซึม โคม่า
ช็อกโกแลต นม เนย ไอศกรีม น�ำ้ ตาลเทียม ผงชูรส
4. ปวดหัวหลังได้รับอุบัตเิ หตุทางศรีษะ
หัวหอม ถั่ว ไส้กรอก ของหมักดอง ปลารมควัน ฯลฯ
5. ปวดหัวทีม่ อี าหารปวดหู ปวดตาอย่างรุนแรงร่วมด้วย
8. ปัจจัยที่พบมากที่สุดในการกระตุ้นให้เกิดโรคนี้ ได้แก่
6. ปวดหัวเรื้อรังติดต่อเป็นระยะเวลานาน ๆ
ความเครียด พักผ่อนน้อย ความหิว และการไม่ได้ดื่ม
7. ปวดหัวชนิดเป็นซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
กาแฟ
8. ปวดหัวและมีไข้สูง
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3. โรคกรดไหลย้อน
การรักษา: ควรระมัดระวังเกี่ยวกับอาหารที่อาจท�ำให้
อาการ: มีอาการจุกเสียด เสียวแปลบที่หน้าอกด้านซ้าย เกิดโรคกรดไหลย้อน
จนจุกไปถึงด้านหลัง
1. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ด่มื แอลกอฮอร์
2. หลีกเลีย่ งการใช้ยาทีท่ ำ� ให้เกิดผลข้างเคียงเป็นโรคกรด
ปัจจัยเสี่ยง:
ไหลย้อน
1. พันธุกรรม เช่น เด็กดาวน์
3. ควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. เป็นโรคไส้เลื่อนกะบังลม
4. การนอนควรสวมเสื้อผ้าที่ท�ำให้นอนหลับสบาย และ
3. เป็นโรคหอบหืด
ควรนอนตะแคงซ้ายเพื่อลดอาการเกิดกรดไหลย้อน
4. เป็นโรคภูมแิ พ้
และนอนหนุนหมอนให้สูงพอประมาณ
5. อ้วน
5. การแต่งกายไม่ควรรัดรูปมากเกินไป การนั่ง การยืน
6. ตั้งครรภ์
ต้องให้ถูกสุขลักษณะ และพยายามลดความเครียด
7. อายุ (40 ปีขึ้นไป) อาจเกิดจากความเสื่อมของหูรูด
หลอดอาหาร และความสามารถในการย่อยอาหาร 4. โรคปวดกระดูกกล้ามเนื้อและข้อ
8. เป็นนิ่วในถุงน�ำ้ ดี
อาการ: ปวดไหล่จนยกของ หรือยกแขนไม่ได้ ควรไปพบ
9. มีกรดมากในกระเพาะอาหาร
แพทย์ เพราะอาจเกี่ยวพันกับกระดูกต้นคอ
10. มีแคลเซียมมากในเลือด
11. รับประทานอาหารมากเกินไป
สาเหตุการเกิดโรค: เอ็นอักเสบ กล้ามและเอ็นเสื่อม
12. โรคภูมิแพ้บางอย่าง เช่น โรคหนังแข็ง หรือทําให้ สภาพ ถุงหุ้มข้ออักเสบ ข้ออักเสบ
หลอดอาหารผิดปกติ
อาการทีค่ วรไปพบแพทย์ ได้แก่ ปวดไหล่จนยกแขนไม่ขนึ้
13. ได้รับสารสเตียรอยด์
หรือใช้แขนไม่ได้ บาดเจ็บจากการกระทบกระทั่ง ท�ำให้
14. การสูบบุหรี่
ข้อไหล่ผดิ รูปร่าง ปวดจนนอนไม่หลับ มีอาการบวมรอบ ๆ
15. ความเครียด
ข้อไหล่ มีไข้ ข้อไหล่บวมแดง มีก้อนขึ้นที่ข้อไหล่ หรืออาการ
16. อาหารบางอย่างทีเ่ พิม่ กรด อาหารทีย่ ่อยยาก เป็นต้น ผิดปกติอื่น ๆ
17. ยาบางชนิดที่ทําให้ กระเพาะอาหารหลั่งกรดมาก
อาหารและกรดคั่งค้างในกระเพาะอาหาร หรือหูรูด
การรักษา
หลอดอาหารคลายตัว เช่น แอสไพริน ยาขยายหลอดลม
1. รักษาเบื้องต้น เช่น พักผ่อน ประคบร้อน ประคบเย็น
ยาแก้หดเกร็ง ยาลดการเต้นของหัวใจ ยารักษาโรค
และการใช้ยาต้านการอักเสบ
ความดันโลหิตสูง ยากล่อม ประสาท ยากันแท้ง
2. การรักษาโดยแพทย์ ประกอบด้วย การฉีดสารสเตียร์รอยด์
วิตามินซี เป็นต้น
ในกรณีที่เป็นแพทย์ทางเลือก ได้แก่การฝังเข้ม นวด
กดจุด การจัดกระดูก การอบสมุนไพร ไปจนถึงการ
ผ่าตัด
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5. โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
อาการ: ลักษณะจะมีอาการปวดหลัง และร้าวมาที่ขาทั้งสองข้าง
ปวดจนต้องตื่นขึ้นมากลางดึก หรือปวดจนเดินไม่ได้
การรักษาวิธีธรรมชาติบ�ำบัดหรือการรักษาเบื้องต้น ได้แก่
1. พักผ่อน
2. ประคบเย็น ในกรณีที่รู้สึกปวด และให้ประคบบริเวณกระดูก
สันหลังที่กดปวด
3. ประคบร้อนในกรณีที่กล้ามเนื้อหลังแขน ขาเกร็งเพื่อช่วยลด
อาการเกร็งได้
4. ออกก�ำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อจะช่วยลดอาการปวดได้
5. นอนบนพื้นที่นอนที่แข็ง
6. นวดอย่างถูกวิธี
7. จัดกระดูกสันหลัง
8. เรียนรู้อริ ิยาบถต่าง ๆ
9. ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
10. ธาราบ�ำบัด
11. กายภาพบ�ำบัด
12. พบแพทย์เพื่อฝังเข็ม
13. สวมปลอกคอ
รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน
1. เลือกใช้ยาในการรักษาภาวะอาการปวด
2. การผ่าตัด

Bild von Jochen Pippir auf Pixabay

ในฉบับหน้าผู้เขียนจะรวบรวมค�ำถามที่มีผู้รับบริการสอบถามกันมามากที่สุด พร้อมน�ำเสนอค�ำแนะน�ำ มาให้อ่านกัน
นะคะ เผื่อผู้อ่านมีปัญหาตรงกับข้อไหนบ้าง จะได้ลองตรวจสอบกันดูนะคะ
วันวิสา ช่างเหล็ก
• Holistic wellness Consultant
• Psychotherapist & Mindfulness Coach
• Yoga Teacher
• Happy at work place ‘s project Consultant
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กฤษณาสอนน้อง
เวอร์ชั่น
หญิงไทยในเยอรมนี
โดย หนูพัด ลูกพ่อเพิ่ม
บนเครื่องบิน เที่ยวบินกรุงเทพฯ-ฟรังฟวร์ท หญิงไทยต่างวัยสองคนที่ได้ที่นั่งคู่กันกล่าวทักทายกัน แล้ว
ก็คุยกันด้วยเสียงดังฟังชัดส�ำหรับคนที่นั่งข้าง ๆ คนหนึ่งอยู่เยอรมนีมานานกว่า 20 ปี อีกคนเพิ่งจะเดินทาง
มาเป็นครั้งที่ 3 แต่คราวนี้จะอยู่นานกว่าสองครัง้ ก่อน หญิงคนที่สองเรียกหญิงคนที่หนึ่งว่า “พี่” บทสนทนา
จึงเป็นท่วงท�ำนองการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ (ที่อยู่มาก่อน อยู่มานาน) สู่รุ่นน้อง (ที่เพิ่งมาใหม่) ที่
น่าสนใจคือ หลังจากทักทายก็เข้าเรื่องท�ำงาน และเรื่องเงินกันเลย
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พี่:		 อ้าวยังไม่ท�ำเรื่องแต่งเหรอ
น้อง: ยังค่ะ หนูมาเรียน แฟนท�ำวีซา่ ให้มาเรียนภาษา
ได้วีปีหนึง พี่อยู่ที่ไหน
พี่:		 อยู่เมือง S อยู่มาจะสามสิบปีแล้ว ตอนแรก
อยู่ B แล้วย้ายมาที่น่ี พี่ท�ำร้านนวด ลูกสาวก็
ท�ำ พี่ให้ท�ำ ก็มีทั้งหมด 3 ร้าน น้องอยู่ไหนล่ะ
น้อง: บ้านแฟนอยู่ A แต่มี Wohnung อยู่ที่ Ba ..
เดี๋ยวไปพักที่นั่นก่อน พี่ท�ำร้านนวดเหรอ
พี่: ที่นี่ท�ำอะไรจะได้เงินเท่าร้านนวด ที่ S เปิดกัน
เยอะแยะเลย เพราะมันได้เงิน คนเยอรมัน
ท�ำงานหนัก เดี๋ยวปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง
ก็เข้ามานวด ชั่วโมงหนึ่งก็ 42 ยูโร ถ้านวด
น�้ำมันอุ่นก็ได้มากกว่านั้น เป็นเงินไทยก็พัน
กว่าบาท วันหนึ่งได้แขก 10 ตัว เอ๊ย 10 คน
ก็ได้เป็นหมื่นแล้ว เดือนนึงเห็นเงินเลยนะ
น้อง: งานเยอะนะ
พี่: เราก็จ้างคนมาเป็นคนนวด ให้เขาชั่วโมงละ
12 – 15 ยูโร ที่เหลือก็เป็นของเรา แล้วก็จ้าง
แบบแจ้งไม่เกิน 450 ยูโรบัตรไปหาหมอก็ใช้
ของผัว ไม่ต้องโดนหักโน้นนี่อะไร.... ท�ำงาน
โรงงานน่ะเหนื่อยจะตาย พี่เคยท�ำมาแล้ว ได้
ชั่วโมงละ 8.50 ยูโร ท�ำทัง้ วัน หักโน่นหักนี่อกี
เหลือไม่เท่าไร ท�ำงานนวดได้เห็นเงินจริง ๆ
น้อง: หนูนวดไม่เป็น
พี่: ก็ไปเรียนซิ อาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้ว ไปเรียนที่
ไทยก็ได้ ไปเรียนนิด ๆ หน่อย ๆ แล้วไปซื้อ
ประกาศมาก็ได้ มีขายกันอยู่ เห็นว่า ห้า-หก
พันบาท ก็ซอื้ ได้แล้ว แล้วก็มาหัดเอากับเพือ่ น ๆ
ในร้านนวดนั่นแหละ
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น้อง: ห้าพันเหรอคะ
พี่: ก็ประมาณนั้นแหละ หัดกับเพื่อน ๆ ใน
ร้านนวดเดี๋ยวก็ท�ำได้ ค่อย ๆ ท�ำไปก็มี
ประสบการณ์เอง แต่เราต้องเป็นเจ้าของร้าน
นะถึงจะเห็นเงิน คนนวดเขาก็ได้แหละ เพราะ
ได้เต็ม ๆ ไม่ต้องหักอะไร ก็แจ้งแบบ 450 น่ะ
แล้วก็รับกับมือ
น้อง: หนูต้องเรียน A1 ให้ได้ก่อน ภาษาเยอรมันมัน
ยาก
พี่: ใช่ แต่อยู่ ๆ ไปก็ได้เอง ก็คอยจ�ำเอา พี่เรียน
อยู่หน่อยนึงตอนท้องลูก แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อ
แต่ก็ได้เองแหละ ไม่ต้องเรียนเยอะหรอก เอา
แค่พูดได้ก็พอแล้ว ท�ำงานนวดแหละเห็นเงิน
เร็ว ท�ำงานไปเดี๋ยวก็ได้ภาษาเอง
น้อง: ก็ยังไม่รู้ค่ะ แฟนหนูแกอยากไปอยู่ไทย แกว่า
พอเกษียณแล้ว ได้เงินอะไรก็อาจย้ายไปไทย
พี่: อายุมากแล้วเหรอ
น้อง: ก็เกือบ 50
พี่: ก็ตอ้ งดูนะว่าประกันอะไรเอาไว้ จะได้เงินเท่าไร
มันก็เป็นไปตามประกันแหละ ประกันอะไร
ก็ได้ตามนัน้
น้อง: ตอนนี้ก็ต้องเรียนภาษาค่ะ กลัวไม่ได้วี
พี่:		 ก็มีลูกซิ มีลูกแล้วก็ได้วตี ลอดชีวิตเลย เพื่อน
พี่มีคนนึง พอมีลูกได้วีเลย แล้วได้เงินช่วย
เหลือด้วย เหมือนพวกเติร์กน่ะ เห็นไหมเวลา
ไปซือ้ ของ พวกนีล้ กู เยอะเลย ได้เงินเด็กทัง้ นัน้
......................................................

- ทั้วไป -

พี่:

เดีย๋ วนีพ้ กี่ ลับบ้านบ่อย แล้วก็ไม่ค่อยขนของแล้ว เห็นไหมมีกระเป๋าใบเดียว เดีย๋ ว
นี้เขามีรับจ้างขนของ ก็เหมากันเป็นกระเป๋า เป็นใบ ๆ ว่ากันไปเลย ใบละเท่าไร
ก็ได้ค่าขนมนะ บางทีก็ได้ค่าตั๋วเลยนะ
น้อง: คนไทยขนเหรอ
พี่: ใช่ เขาก็รับจ้างกัน เราอยากหารายได้พิเศษก็รับจ้างขนของได้นะ แต่ต้องดูนะ
ว่า ของอะไร หากมาเป็นกระเป๋า ต้องเปิดดูก่อนว่า ของอะไร เดี๋ยวเป็นยา เป็น
อะไร เดี๋ยวมีปัญหา ต้องให้แน่ใจว่า เป็นอะไร
......................................................
พี่:

เงินที่หาได้ พี่ก็เอาไปซื้อหุ้นในไทย ก็มีหลายธนาคาร ....... เราก็ไปซื้อที่มันไม่
ค่อยเสี่ยงน่ะ อย่างที่พี่ซอื้ ซือ้ วันนีพ้ รุ่งนีก้ ็ได้ดอกแล้ว แล้วก็เอาก�ำไรซือ้ ต่อ บาง
หุ้นซื้อง่าย ขายก็ง่าย ให้เงินมันหมุน ......ท�ำนวดแหละ ได้เงินดีกว่างานอื่น ๆ

บทสนทนาระหว่างหญิงไทยผู้เดินทางทัง้ สองรุ่น ยังคงด�ำเนินต่อไป วนเวียนอยู่ที่ งาน
และ เงิน เงิน และ งาน สลับด้วยเรือ่ งราวส่วนตัวบ้าง สารเกีย่ วกับ เงิน และงาน เหมือน
เป็นการส่งต่อสิ่งที่ผู้มาก่อนได้เรียนรู้วถิ ีแห่งความส�ำเร็จ (เงิน) ถูก หรือ ผิด (กฎหมาย
หรือศีลธรรม) ผู้เดินทางรุ่นใหม่คงต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้เอาเอง แต่ ณ เวลานี้ สิ่งที่รับ
รู้ได้ หรือ สารที่ส่งต่อ คือ โอกาส เงิน และงานนวด ที่อาจกลายเป็นแรงจูงใจ หรือ เป้า
หมายในการใช้ชวี ิตในต่างแดน
เอวัง ก็มดี ้วยประการเช่นนี้
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D - WORK
เวิรค
์ ดี ดี ในเยอรมนี
รวบรวมโดย ดี²
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ดี² ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนไทยหลายคนที่เรียนจบสายอาชีพใน
เยอรมนี แม้ว่าภาษาเยอรมันจะเป็นอุปสรรคหลักในการเรียน การ
ปรับตัวในสังคมเยอรมัน ฯลฯ แต่ทุกคนก็ได้ผ่านอุปสรรคนั้นมาได้
และเรียนจบ มีงานท�ำในสายอาชีพทีต่ นเองเลือก และ ”อยูเ่ ยอรมนี”
เช่นคนท�ำงานในเยอรมนี ... เชิญอ่านเรื่องเล่าของพวกเขากันนะคะ
„ชีวิตคือการเรียนรู้ เรียนรู้ในข้อผิดพลาดและ
ต้องท�ำให้ดีกว่าเดิม“

อภิชญา ภักดีสาร มึลเลอร์ (อยู่เยอรมนี 6 ปี)
อาชีพ: เจ้าหน้าที่จัดท�ำแบบยื่นแสดงภาษี
(Steuerfachangestellte)
ในปี ค.ศ. 2013 ดิฉันย้ายถิ่นฐานมาอยู่เยอรมนี
ในช่วงแรกได้ศึกษาหาข้อมูลการศึกษาต่อปริญญา
โท แม้ว่านักศึกษาแทบจะไม่ต้องเสียค่าเทอมเลยก็
จริง แต่ค่าครองชีพที่เยอรมนีค่อนข้างสูง ทั้งค่าเช่า
บ้าน ค่าอาหารการกิน ค่าเดินทาง ค่าหนังสือ
เดือนหนึง่ ๆ รวมแล้วก็หลายหมืน่ บาท ดิฉนั ไม่อยาก
รบกวนทางบ้านที่เมืองไทย ก็เลยตัดสินใจเรียนสาย
อาชีพ ที่เรียกกันว่า Berufsausbildung ใช้เวลาเรียน
2-3 ปี ระหว่างเรียนต้องฝึกงานไปด้วย และได้
ค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาที่เรียน
ก่อนที่จะเริ่มเรียน ทางบริษัทได้แนะน�ำให้ฝึกงาน
ก่อน 4 เดือน (แบบได้ค่าตอบแทน) ถือว่าโชคดี
มาก ๆ เพราะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้ก่อน
และได้เรียนรู้การท�ำงานกับคนอืน่ ในบริษทั ด้วย ตอน
นี้ดิฉันเรียนจบได้เกือบ 1 ปีแล้วค่ะ และท�ำงานใน
บริษัทที่เป็นผู้อบรมและสอนภาคปฏิบัติ ด้วย

อาชีพ Steuerfachangestellte เหมาะส�ำหรับคนที่
ชอบท�ำงานอย่างอิสระ คือ แต่ละเดือนเราจะต้อง
วางแผนเอง เพือ่ ให้งานเสร็จทันเวลา เพราะทีเ่ ยอรมนี
จะมีภาษีหลายตัว และภาษีแต่ละตัวจะมีวันก�ำหนด
ส่งของมันอยู่ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทจะต้อง
ส่งทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ถ้าส่งไม่ทันตามก�ำหนด
บริษัทต้องจ่ายค่าปรับ อาชีพนีจ้ ะต้องเจอกับตัวเลข
เยอะ ๆ ต้องมีความแม่นย�ำ ถือเป็นความท้าทาย
อย่างมาก เพราะมันจะมีกรณีใหม่ ๆ ให้คดิ อยู่ตลอด
เวลา แม้ว่าดิฉนั อาจจะมีปญ
ั หาในเรือ่ งภาษาเยอรมัน
บ้าง แต่ก็พยายามพูดและอธิบายให้เพื่อนร่วมงาน
เข้าใจ บางครัง้ มันอึดอัดใจเพราะเพื่อนร่วมงานบาง
คนเข้าใจยาก และดิฉันก็หาค�ำอื่นมาอธิบายไม่ถูก
ระบบสวัสดิการของเยอรมันให้ความส�ำคัญกับคน
ท�ำงาน ที่เด่น ๆ เลยก็น่าจะเป็นเรื่องการขอลาพัก
ร้อน โดยเฉลีย่ คนท�ำงานในเยอรมนีจะมีวนั ลาพักร้อน
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ประมาณปีละ 25 วัน คนที่นี่นิยมลาพักร้อนติดต่อกัน
หลายวัน เพราะเขาถือว่า เป็นรางวัลให้กับตัวเองที่ท�ำงาน
หนักมาทั้งปี ดิฉันเคยลาสูงสุดติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ทาง
บริษัทก็อนุญาต นอกจากนี้จะมีเงินพิเศษอื่น ๆ เช่น เงิน
ส�ำหรับพักร้อน คริสต์มาส โบนัส เป็นต้น ซึ่งเงินพิเศษเหล่า
นีบ้ างบริษทั ให้ตามความสมัครใจ บางบริษทั ให้ตามทีส่ ญ
ั ญา
ระบุไว้
คนเยอรมันท�ำงานจริงจัง เป็นระบบ ไม่ก้าวก่ายงานของ
คนอื่น แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน แบ่งเวลาท�ำงาน และเวลา
ส่วนตัวชัดเจน มีคนเคยบอกกับดิฉันว่า คนเยอรมันท�ำงาน
เน้น ประสิทธิภาพไม่เน้นปริมาณ อันนีด้ ฉิ นั เห็นด้วยเป็นอย่าง
มาก มีประโยคข�ำ ๆ ที่ดิฉันชอบมากคือ Fun Fact About
Germany: No Fun in Germany. Go Back to work. คือเป็น
ค�ำล้อเลียนว่า คนเยอรมันไม่มอี ารมณ์ขนั และท�ำแต่งานอย่าง
เดียว แต่แท้จริงแล้ว คนเยอรมันมีอารมณ์ขันนะคะ คน
เยอรมันเป็นคนทีพ่ ดู ตรง พูดตามความคิดของเขา บางทีอาจ

จะแรงส�ำหรับเรา แต่จริง ๆ มันไม่มีอะไร คนเยอรมันจะ
เคารพในพืน้ ที่ส่วนตัว หน้าดุแต่เป็นมิตร small talk เกิดได้
ทุกที่ โดยเฉพาะในเมืองเล็ก ๆ หรือในหมู่บ้านคนจะทักทาย
กันตลอดแม้จะเป็นคนแปลกหน้า ฟังดูเหมือนคนเยอรมันจะ
เข้าถึงง่าย แต่จริง ๆ การจะสร้างความสัมพันธ์เป็นเพือ่ นกัน
คนเยอรมันนัน้ คงต้องใช้เวลาค่ะ
ดิฉนั คิดว่า การใช้ชวี ติ ในเยอรมนีแตกต่างจากในเมืองไทย
มาก เมืองไทยอาจจะมีความสบายกว่า ความสบายในที่นี้
คือ ไม่ตอ้ งรีบเร่ง เพราะทุกอย่างมีให้พร้อมหมด เช่น ร้านค้าที่
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง มีตลาดนัด ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า
ทีเ่ ปิดทุกวันแม้กระทัง่ วันหยุดและวันอาทิตย์ ซึง่ แตกต่างจาก
ในเยอรมนี ที่ทุกอย่างก�ำหนดวันและเวลาเปิดปิด แม้เวลา
ไม่สบาย จะไปหาหมอ ก็ต้องโทรนัดล่วงหน้า ทุกอย่างต้อง
วางแผนล่วงหน้าไว้ การใช้ชวี ิตในเยอรมนีท�ำให้ดฉิ ันเติบโต
จากคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าปฏิเสธคน พอ
มาอยู่เยอรมนีต้องเข้มแข็ง ต้องยืนด้วยขาตัวเองให้ได้

„ไม่มีใครท�ำทุกอย่างเป็นมาตั้งแต่เกิด ขยันขันแข็ง
อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ในงานที่เราท�ำ“
ชาญชัย พูลเกษร (แมน) อยู่เยอรมัน34 ปี
อาชีพ: บุรุษไปรษณีย์
ผมท�ำงานเป็นบุรษุ ไปรษณีย์ได้ 10 ปีแล้วครับ ผมไม่ได้เรียนสายอาชีพ
นี้แต่อย่างไร แต่มีผู้ใหญ่ใจดีแนะน�ำให้ผมไปสมัครงาน แล้วผมก็ได้งาน
นี้ครับ
บุรุษไปรษณีย์มีอิสระในการท�ำงาน มีวันหยุดราชการ และที่ส�ำคัญคือ
ได้ออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอครับ ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นใด ผมก็ต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ รุ ษุ ไปรษณีย์อย่างเคร่งครัด ท�ำงานเสร็จในแต่ละวัน จะดอง
จดหมาย พัสดุภัณฑ์เอาไว้ไม่ได้
ช่วงวันหยุด ผมก็แปลงกายเป็นพ่อบ้าน ดูแลภรรยาและลูก เวลาทุกข์
เราอยู่ด้วยกัน สุขก็สุขด้วยกัน เราไม่ทิ้งกัน ภรรยาและผมเลี้ยงลูกแบบ
ครึ่ง ๆ เยอรมัน-ไทยครับ เก็บส่วนข้อดีทั้งสองฝ่ายเอามาเลี้ยงดูลูก
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„ท�ำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด“
ธัชกร ชมิด (ยุ้ย) อยู่เยอรมนี 8 ปี
อาชีพ: ผู้บริบาลผู้สูงวัย (Altenpflegerin)
ยุ้ยประกอบอาชีพนี้มา 6 ปีแล้ว เริ่มจากเป็นผู้ช่วยผู้บริบาลผู้สูงวัย 1 ปี จากนั้นก็เรียนต่ออีก 3 ปี
เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพ
การท�ำงานกับผู้สงู อายุ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่ผ้สู งู อายุกม็ คี วามน่ารักอยู่ในตัวนะคะ ยุ้ยดีใจทีไ่ ด้มโี อกาส
ดูแลผู้สูงวัย และบ่อยครัง้ ที่ยุ้ยไม่ได้คดิ ว่า เป็นการท�ำงาน แต่เป็นการดูแลผู้เฒ่าในครอบครัว พอคิด
เช่นนี้ทีไร ก็ท�ำให้ยุ้ยยิ้มได้ทุกที ยุ้ยมีความสุขในการท�ำงาน ที่ท�ำงานของยุ้ยถือเอาความไว้วางใจและ
ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องส�ำคัญ มีการจ่ายสวัสดิการเพียงพอในระยะยาว ยุ้ยไม่ต้องมานั่งพะวงว่า ถ้า
เราตกงาน หรือท�ำงานไม่ได้ ณ วันใดวันหนึ่งเราจะท�ำอย่างไร เพราะทุกอย่างจะเป็นไปตามกติกาของ
การจ้าง ยุ้ยสบายใจค่ะ
สิ่งที่ยุ้ยคิดว่า ส�ำคัญที่สุดในการท�ำงานและด�ำรงชีวิตในเยอรมนี คือ ภาษาเยอรมัน การใช้ชีวิตใน
ต่างแดน ภาษาใหม่วัฒนธรรมใหม่ ใครจะไปอยู่เยอรมนี ต้องเริ่มต้นใหม่แทบทุกอย่างคือ ช่วงแรก ๆ
ก็ยากไปหมดล่ะค่ะ แต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริง ไม่ท้อถอย เราก็จะผ่านมันไปได้ ยุ้ยเชื่อว่า ทุกคนต้อง
เคยสัมผัสกับความเหงาอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากิจกรรมท�ำ หางานท�ำ เราก็จะลืมมันไปได้ค่ะ
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„do the best“

อรวรรณ ชไนเดอร์ (หนิง)
อาชีพ: พนักงานบริษท
ั ทัวร์และโฮสเตสใน
งานแสดงสินค้า
หนิงเรียนจบ Hotel and Tourism ตอนที่มาอยู่เยอรมนี
ใหม่ ๆ ก็ไปเรียนภาษาเยอรมันที่ โรงเรียนผู้ใหญ่ของเมือง
เนิร์นแบร์ก (Volkshochschule Nürnberg) และได้รู้จักแฟน
เจ้าของบริษัททัวร์ในชัน้ เรียน เขาถามว่า อยากท�ำงานไหม
หนิงไม่รอช้า ก็ตอบตกลง แล้วไปสัมภาษณ์งาน และก็ได้งาน
ท�ำเลยค่ะ ก็เริ่มท�ำงานที่บริษัททัวร์แห่งนี้ตั้งแต่ 1สิงหาคม
2007 จนถึงปัจจุบัน
ขอท้าวความนิดหน่อยนะคะว่า หนิงเรียนอะไรมา หนิงจบ
เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิต วิชาเอกคือการ
โรงแรมและท่องเที่ยว และ ปริญญาโท Master of Arts (MA
Hospitality Management) Birmingham College of Food,
Tourism and creative studies (University of Birmingham )
ก่อนทีห่ นิงจะไปเรียนต่อปริญญาโททีอ่ งั กฤษ หนิงเคยท�ำงาน
ทีศ่ นู ย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ผู้จดั การฝ่ายปฏิบตั งิ านมา
ก่อน (operations Manager) พอมาอยู่เยอรมนี ก็ยงั สนใจงาน
ด้านนี้ ก็เลยเขียนจดหมายสมัครงานไปที่ Nürnberg Messe
เพือ่ ขอสมัครงงานเป็นโฮสเตสในแฟร์ตา่ ง ๆ ซึง่ ทาง Nürnberg
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Messe ก็ตอบรับหนิงให้เข้าท�ำงาน แต่เป็นงานทีห่ นิงต้องเดิน
ทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ และท�ำงานเต็มวัน แต่สามีไม่เห็น
ด้วย เพราะตอนนั้นลูกสาวคนแรกของหนิงอายุเพียงขวบ
ครึ่ง ทาง Nürnberg messe ก็เลยแนะน�ำให้หนิงท�ำงานเป็น
โฮสเตสประจ�ำบูธ (Hostess am Stand) ซึ่งไม่ใช่งานประจ�ำ
หนิงสามารถเลือกรับงานตามความสะดวก งานแฟร์แต่ะละ
ครั้งก็จะไม่เกิน 3 วัน และที่ส�ำคัญคือ หนิงไม่ต้องเดินทาง
ไปไหนไกล ๆ เริ่มท�ำมาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2008 มา
จนถึงปัจบุ นั หนิงชอบงานทีท่ ำ� อยูท่ งั้ สองงานเลยค่ะ ได้พบปะ
คนหลายแบบ หลายภาษา และเป็นงานที่ตรงกับสายงานที่
หนิงเรียนมา หนิงสนุกกับงานค่ะ เจ้านายก็ให้เสรีในการ
ท�ำงาน มอบความวางใจ หนิงรับผิดชอบการงานของตัวเอง
ตรงต่อเวลา และท�ำตามขัน้ ตอน
ปัจจุบันนี้หนิงท�ำงานควบทั้งสองงาน และเป็นแม่บ้าน มี
ลูกสาวสองคนที่ยังอยู่ในวัยเรียน หนิงต้องบริหารจัดการ
เวลาให้ลงตัว หนิงโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบ
ตัว เช่น เพื่อนบ้าน แม่สามี
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„รับผิดชอบต่อหน้าที่ ท�ำงาน
ท�ำหน้าที่ของตัวเอง
ให้ดีที่สุด“
เยาวภา ฟอส (เยาว์)
อยู่เยอรมนี 10 ปี
อาชีพ: ผู้ช่วยทันตแพทย์
(Zahnmedizinische
Fachangestellte)

เยาว์เรียนจบผู้ช่วยทันตแพทย์เมื่อปี 2015 หลังจาก
เรียนจบก็ท�ำงานอยู่ในสายอาชีพนี้มาตลอดจนกระทั่ง
ถึงปัจจุบนั ค่ะ เริม่ จากสมัครงานในสาขาทีต่ นเองเคยท�ำ
มาจากเมืองไทยดูกอ่ น แต่ไม่ได้กเ็ ลยมีความคิดทีจ่ ะเรียน
ต่อ จึงเข้าไปศึกษาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของส�ำนักงาน
จัดหางาน นัง่ อ่านและรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสายอาชีพ
ต่าง ๆ หลังจากนั้นก็ลองไปฝึกงานในสายอาชีพต่าง ๆ
ที่สนใจดูเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ สุดท้ายก็ได้มา
ลงเอยที่สายอาชีพนี้ค่ะ
อาชีพของเยาว์ต้องท�ำงานแข่งกับเวลา บางทีตาราง
นัดไม่เป็นไปตามทีว่ างแผนเอาไว้ มีบ้างทีค่ นไข้มาช้าหรือ
บางครั้งมีคนไข้ปวดฟันแทรกเข้ามา หรือการรักษาใช้
เวลานานกว่าที่วางแผนเอาไว้เราก็ต้องเร่งมือเพื่อไม่ให้
คนไข้อื่นรอนานค่ะ เวลาที่ท�ำงาน ก็ให้อยู่กับงาน ตรง
ต่อเวลา แม่นย�ำ คนเยอรมันจะเน้นการสื่อสารที่ชัดเจน
มีอะไรก็คยุ กันโดยตรงไปเลย เยาว์รกั อาชีพนี้ คนไข้บาง
คนเข้ามาด้วยความทุกข์ แต่เขากลับออกไปด้วยความ
สุข เยาว์คดิ ว่า อย่างน้อยเยาว์กม็ สี ่วนเล็ก ๆ ทีส่ ร้างรอย
ยิ้มและคืนความสุขให้แก่คนไข้ เวลาเห็นคนไข้ยิ้มกว้าง
สดใสได้ดังเดิม ก็พลอยท�ำให้เรามีความสุขไปด้วยค่ะ
ภาษาเยอรมันส�ำคัญในการใช้ชวี ติ อยู่ในเยอรมนี เป็น
กุญแจส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้เราเข้าใจทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
สังคมวัฒนธรรม หรือกฎหมายของที่นี่ เมื่อเราเรียนรู้
เข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับทีน่ ไี่ ด้ ก็จะท�ำให้เรา
ใช้ชีวิตอยู่ท่นี ี่ได้อย่างง่ายขึ้นค่ะ
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„Where there’s a will, there’s a way!
เมื่อความมาดหมายเกิด วิถีทางย่อมปรากฎ“
เบญจมาศ กันเซอร์ (เบน) อาศัยอยู่ในเยอรมนี 19 ปี
อาชีพเจ้าหน้าที่ประสานการบริหารจัดการภายในองค์กร
(Sachbearbeiterin Vertriebsinnendienst)
ตัง้ แต่ปี 2002 เบนเริม่ ท�ำงาน ในต�ำแหน่งผู้ช่วยโครงการ (Project Team
Assistant) ส่วนงานปัจจุบันเริ่มท�ำเมื่อปี 2018 เรียนจบ Computer Programmer จากเมืองไทย พอมาอยู่ทนี่ เี่ รียนภาษาแล้วก็ทำ� งาน ช่วงทีท่ ำ� งาน
ก็เรียนไปด้วย โดยเรียนต่อด้านการบริหารจัดการองค์กร (Betriebswirt
(VWA)) ซึง่ ถือเป็นการศึกษาสายอาชีพชัน้ สูง เมือ่ เรียนจบก็มาสมัครงานที่
บริษัทใหม่ ดีใจค่ะที่ได้ท�ำงานตรงกับที่เรียนมา เพื่อนร่วมงานดี เจ้านายดี
เป็นงานที่สนุกและดีมาก
ปัญหาในการท�ำงานส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านภาษา แต่ก็เป็นปัญหา
เล็กน้อยเท่านัน้ เราคนไทยใช้ภาษาเยอรมันได้ไม่ลกึ ซึง้ พอ บางทีเราก็เข้าใจ
สับสน โชคดีที่เพื่อนร่วมงานดี เข้าใจและช่วยเหลือเรา
เบนคิดว่า ระบบการท�ำงานของเยอรมนี มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้ง
แข่งกับพื่อนร่วมงานและแข่งกับตัวเอง ต้องพยายามพัฒนาตนเองตลอด
เวลาเพื่อให้ทันงานและทันคนอื่น ส่วนเรื่องสวัสดิการในการท�ำงาน เบน
พอใจมากค่ะ เบนท�ำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง มีวันหยุดปีละ 30 วัน ได้
รับเงินเดือนรวมเงินคริสต์มาส 13 เดือน
เบนชอบชีวติ ทีเ่ ยอรมนี ส�ำหรับเบนแล้ว สังคมมีความเสมอภาค ไม่แบ่ง
แยก คนเยอรมันเป็นคนพูดตรง ปากกับความคิดตรงกัน เราต้องเปิดใจ
รับฟัง อย่ามีอคติ ยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ เรียนรู้สังคมที่เราอยู่อย่าง
ไม่หยุดยั้ง ปรับตัวให้เข้ากับสังคม เรียนรู้กฎหมายที่พึงรู้ หาข้อมูลต่าง ๆ
ทีม่ ปี ระโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทัง้ ข้อมูลต่าง ๆ เกีย่ วกับคนไทย
เพื่อที่จะได้รู้ทันเหตุการณ์ ... แล้วชีวิตก็จะอยู่ได้ง่ายค่ะ
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„ไม่ต้องกลัวที่จะล้มเหลว ขอแค่ให้ลงมือท�ำ
สิ่งส�ำคัญคือความตั้งใจ“
สุธิดา เกิดสุวรรณ์ (อ้อ) ปริญญาโท
สาขาพลังทดแทน ภาควิชาไฟฟ้า
อาชีพ: วิศวกร (Entwicklungsingenieur)
ท�ำงานเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของ Deutsche Post
พัฒนาระบบซอฟแวร์ของรถไฟฟ้าทั้งระบบ
อ้อมาเรียน ปริญญาโท สาขาพลังทดแทน ภาควิชาไฟฟ้า
ที่ประเทศเยอรมนี เมื่อเรียนจบ ก็ได้ท�ำงานตามที่เรียนจบ
มาโดยตรง อ้อได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ ตรงกับงาน
วิจยั ตอนทีเ่ รียนอยู่ งานทีท่ ำ� อยูต่ อนนีม้ คี วามส�ำคัญในอนาคต
เพราะรถยนต์ในเยอรมนีเริม่ ทีจ่ ะปรับมาเป็นรถไฟฟ้า ซึง่ จะ
ปรับให้ใช้ไฟฟ้าทัง้ หมดภายในปี 2030
ระบบการท�ำงานในเยอรมนีค่อนข้างเร็ว เวลาพบปัญหา
ส่วนมากจะมีการประชุม แล้วสรุปผลภายใน 1-2 วัน ใช้เวลา
ไม่นาน สามารถสือ่ สารโดยตรง ไม่อ้อมค้อม สวัสดิการการ

ท�ำงานอยู่ในระดับที่ดี สามารถรองรับความต้องการ
ขั้นพื้นฐานได้
อ้อรู้ดวี ่า อ้อยังมีปญ
ั หาเรือ่ งการสือ่ สาร อ้อมีปญ
ั หาเวลา
อธิบายงานป็นภาษาเยอรมันให้เพื่อนร่วมงานฟัง บางทีมัน
หงุดหงิดใจ เพราะไม่สามารถอธิบายเป็นภาษาเยอรมันได้
อย่างใจ ตอนนี้นี้อ้อเริ่มเรียนภาษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง และ
ถ้าอ้อพูดผิด เพื่อนคนเยอรมันก็จะคอยแก้ไขให้ แล้วอ้อก็
จดจ�ำค่ะ อ้อเชื่อว่า ภาษาเป็นกุญแจส�ำคัญในการท�ำงานใน
เยอรมนีค่ะ

„ถ้าเรารักงานที่เราท�ำ ต่อให้งานหนักแค่ไหน
มันก็ไม่เหนื่อย“
ทิพวรรณ ชอยเกนฟลูก (อยู่เยอรมนี 8 ปี)
อาชีพ: Kinderpflegerin ผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาล
ดิฉนั เรียนจบสายอาชีพด้านดูแลและเลีย้ งเด็ก (Ausbildung
Kinderpflegerin) ตอนนีท้ ำ� งานเข้าปีที่ 3 แล้วค่ะ ดิฉนั ท�ำงาน
ในโรงเรียนอนุบาลของหมู่บ้านที่อยู่ จึงเป็นที่รู้จัก ไปไหนมา
ไหนก็มีแต่คนทักทาย ท�ำให้ดิฉันไม่รู้สึกว่า ตนเองเป็นคน
ต่างชาติหรือเป็นคนแปลกหน้า แต่อย่างใด
ดิฉนั ชอบระบบการท�ำงานของคนเยอรมันทีม่ คี วามโปร่งใส
ตรงไปตรงมา เจ้านาย ลูกน้อง มีความเสมอภาคกัน ให้

เกียรติซงึ่ กันและกัน คนเยอรมันมีความจริงจังในเวลาท�ำงาน
และตรงต่อเวลา สวัสดิการดี ดิฉันอาจจะมีปัญหาในการใช้
ภาษาเยอรมันอยู่บ้าง จึงพยายามที่จะพัฒนาการใช้ภาษา
เยอรมัน เพราะคิดว่า การทีจ่ ะด�ำรงชีวติ อยู่ทนี่ ไี่ ด้ อย่างแรก
สุดเลยคือ ต้องใช้ภาษาเยอรมันให้ได้ดีระดับหนึ่ง แล้วทุก
อย่างจะง่ายขึน้ เข้าสังคมเพือ่ หาโอกาสให้ได้ใช้ภาษาเยอรมัน
มากขึ้น แล้วภาษาเยอรมันก็จะพัฒนาเร็วขึ้น
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„อย่าเห็นแค่สิ่งนอกกาย
รู้จักขยายงานการจัดตั้ง
คิดเสียบ้าง อย่ามัวแต่ท่องบ่น
รู้จักแยกแยะเหตุผลชั่วดี
แตกตื่นตัวประวัติศาสตร์
เข้าหาปราชญ์ประสบการณ์
สิ่งรอบด้านล้วนเป็นครู“
ณัฐพนธ์ วิบุญนัติพงษ์
(อยู่เยอรมนี 20 ปี)
อาชีพ: ผู้จัดการฝ่ายบาร์และเครื่องดื่ม
(Bar- & Beverage Manager)
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ผมก้าวเข้าสู่อาชีพนี้ เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา หลังจากจบชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น (mittlere Reife) และได้ฝึกงาน (Praktikum) ในครัวและแผนกต่าง ๆ ในบริษัท Karstadt ที่คุณแม่
เคยท�ำ และหลังจากนัน้ ได้เรียนสายอาชีพ (Ausbildung) ด้าน
การจัดการร้านอาหาร (Restaurant Management) ในร้าน
อาหารแห่งหนึ่งรวมทั้งได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแชมเปญ
(Lanson Champagner Ausbildung) เริ่มจากการผลิต
ประวัติศาสตร์ การชิมแชมเปญ และการตลาด ที่ประเทศ
ฝรั่งเศส และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาแฟ (Barista Ausbildung) ทฤษฎีว่าด้วยกาแฟ เมล็ดพันธ์ุ แหล่งผลิต วิธคี วั่ และ
การชง ที่ Rosenheim Oberbayern หลังจากเรียนจบได้
ท�ำงานในหลาย ๆ บริษัท ไต่เต้าและพัฒนาตัวเองมาเรื่อย ๆ
จนปัจจุบันนี้ ผมท�ำงานในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบาร์และ
เครื่องดื่มที่ Chef de Rang ก่อนที่จะมาถึงต�ำแหน่งนี้ ก็ต้อง
เผชิญกับปัญหาในการท�ำงานมากมาย เช่น ปัญหาการ
วางแผนก�ำลังคน ปัญหาการคุมสต๊อกสินค้า ราคาต้นทุน
และ ผู้ผลิตทีป่ ้อนสินค้าให้ร้าน การบริหารงานในเครือบริษทั
ที่ผมท�ำอยู่ มักจะเป็นลักษณะ -Top - Down Management
แบบลูกโป่ง: ล่างคิด บนเอาไปท�ำ หรือ แบบลูกหิน: บนสั่ง
ล่างท�ำ- งานของผมจึงไม่ได้เป็นงานที่เพียงว่า เรียนรู้หัวใจ
งานด้านบริการเพียงทฤษฎีเท่านั้น หากแต่ต้องลงสนาม
ปฏิบัติงานจริง ๆ เพื่อสะสมข้อมูลเอาไว้ด้วย ผมมีโอกาสได้
พบปะผู้คนหลากหลายระดับ หลายเชือ้ ชาติ และศาสนา ซึ่ง
เป็นโอกาสให้ผมได้เห็นโลกกว้างขึ้น
แม้ว่า ผมจะอยู่เยอรมนีมา 20 ปี อยากจะบอกทุกคนว่า
จ�ำไว้นะว่า พ่อแม่คอื รากแก้ว คุณครูคือรากฝอย วัคซีนเข็ม
แรกจากพ่อแม่คอื สอนลูกแต่สิ่งดี ๆ สิ่งไม่ดเี ดี๋ยวลูกก็เรียน
รู้เอง ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้ พูดให้จ�ำ ท�ำให้ดู
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หลังจากทีเ่ รียนจบวิศวะอิเลคทรอนิคส์ ก็เริม่ ท�ำงานในบริษทั
ด้านโทรคมนาคมที่เมืองไทย โดยท�ำงานในบริษัทของต่างชาติ
เมือ่ แต่งงานย้ายมาเยอรมนี ก็เลยมาสมัครงานทีบ่ ริษทั แม่ทเี่ คย
ท�ำทีเ่ มืองไทยและได้งานทีน่ นั่ ต่อมาก็เปลีย่ นทีท่ ำ� งานใหม่ ท�ำงาน
ที่บริษัทนี้มา 6 ปีแล้ว
ความประทับใจในการท�ำงานอาชีพนีก้ ค็ อื การจัดการโครงการ
ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีความคิดอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน และ
พร้อมทีจ่ ะแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างทาง เพือ่ ให้โครงการ
ส�ำเร็จตามเป้าหมาย มีความสนุกในการท�ำงานที่ได้ท�ำงานเป็น
ทีม ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน และช่วยเหลือกันให้งานเสร็จลุลว่ ง
ดิฉันชอบระบบการท�ำงานแบบเยอรมัน เพราะคนเยอรมันไม่
สนใจว่า ใครจบมาจากไหน ขอให้ท�ำงานจริงจัง มีความสุขกับ
สิง่ ทีต่ นท�ำสิง่ ทีต่ นเป็น ไม่ได้ทำ� เพือ่ ให้ได้ตำ� แหน่ง ให้ความส�ำคัญ
กับคนทีม่ คี วามสามารถ ให้ความส�ำคัญเรือ่ งความสมดุลระหว่าง
การงานและชีวิต (work- life -balance) ท�ำให้สามารถเลือก
เวลาท�ำงานเองได้ จัดการกับชีวิตส่วนตัวได้
เรื่องสวัสดิการลูกจ้างก็เป็นที่น่าพอใจ ท�ำงาน 30 ชั่วโมง/
สัปดาห์ มีวันหยุดพักร้อน 29 วัน/ปี โดยไม่รวมวันหยุดทาง
ราชการ เงินเดือนรวมเงินคริสต์มาส 13 เดือน ข้อไม่ดีคือ ไม่มี
วันหยุดชดเชยเหมือนเมืองไทย สวัสดิการส�ำหรับคนมีลกู ดีมาก
ลาคลอดได้ตามกฎหมาย 14 สัปดาห์ และใช้สทิ ธิห์ ยุดดูแลบุตร
ได้ 3 ปี โดยที่ปีแรกได้รับเงินเดือน ปีต่อไปไม่ได้เงินเดือนแต่
บริษทั ไม่สามารถให้เราออกจากงานได้ กรณีทลี่ กู ป่วยก็สามารถ
ลางานได้สูงสุด 10 วัน
ปัญหาในการท�ำงานมักจะเป็นปัญหาด้านการสื่อสาร ใน
บริษัทที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติ มีความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรมและด้านภาษา รวมทัง้ มีวฒ
ั นธรรมการท�ำงานทีแ่ ตก
ต่างกัน ท�ำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ เช่น คนเอเชียอย่างเราอาจ
จะไม่ได้แสดงความคิดเห็นที่ตรงมากอย่างคนเยอรมัน
ดิฉันคิดว่า การใช้ชีวิตในเยอรมนีง่ายกว่าที่เมืองไทย รถไม่
ติดเดินทางไปท�ำงานสะดวก จัดการเรือ่ งเวลา ลูก และครอบครัว
ได้ โดยส่วนตัวจะสร้างมิตรภาพกับเพื่อนบ้าน และเพื่อนร่วม
งานโดยใช้อาหารไทยเป็นสือ่ สัมพันธ์ ชวนไปกินอาหารไทย หรือ
ท�ำอาหารไทยให้กนิ เป็นต้น

„ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด“
สุชาดา ราซเพ (โอปอล)
(อยู่ในเยอรมนีประมาณ 14ปี)
อาชีพ: วิศวกร ต�ำแหน่งผูจ
้ ด
ั การโครงการ
(Project Manager)
ที่ Comtel Electronics GmbH
Grasbrunn / München
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„คิดดี พูดดี ท�ำดี สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรา“
สุภาวดี ริคเทอร์ (เบญ)
อยู่เยอรมนีตั้งแต่ปี ค.ศ.2007
อาชีพ: พนักงานต้อนรับบนรถไฟ
(Stewardess der Deutsche Bahn)

ช่วง 10ปีแรกที่ย้ายมาอยู่เยอรมนี เบญเป็นแม่บ้านดูแล
ลูก ๆ และสามี มีรายได้เสริมจากการขายของมือสองใน
อีเบย์ และรับตัดเย็บเสือ้ ผ้า แก้ทรง ตัดขากางเกง พอลูกชาย
คนเล็กเริ่มโตในระดับนึง เบญก็ออกไปท�ำงานเป็นพนักงาน
งานเสิร์ฟ และผู้ช่วยในครัว
เบญเริม่ งานกับการรถไฟเยอรมัน (Deutsche Bahn (DB))
เมือ่ วันที่ 2 มกราคม ปี 2019 ก็ไม่ร้วู ่าจะเป็นทีโ่ ชคชะตาหรือ
ความบังเอิญ เบญเห็นโฆษณาประกาศรับพนักของ DB เมือ่
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนปี 2018 เลยส่งอีเมล์สมัคร
ไป ตอนที่ส่งไปก็ไม่คิดว่า เขาจะเรียกสัมภาษณ์ เพราะคิด
ว่า เราไม่ได้ได้มวี ุฒิการศึกษาสูง หรือจบอะไรเป็นเรื่องเป็น
ราวมา ภาษาเยอรมันก็แค่ B1 หลังจากส่งเมล์ไปสองวันก็ได้
รับเมล์ตอบกลับมา นัดให้ไปสัมภาษณ์ วันที่ไปสัมภาษณ์
แอบตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะ และก็ไม่ได้หวังว่าจะได้งาน เพราะ
คิดว่า ภาษาเราไม่ดพี อ ด้วยความที่ไม่คาดหวังว่าจะได้งาน
ตอนสัมภาษณ์ก็เลยพูด ๆ ไปแบบไม่ได้คิดอะไรมาก การ
สัมภาษณ์เขาจะสมมุติสถานการณ์บนรถไฟ แล้วให้เราแก้
สถานการณ์
ยกตัวอย่าง
1. ถ้ารถไฟวิ่งไม่ตรงเวลา แล้วผู้โดยสารโวยวาย ว่าท�ำไม่
รถไฟล่าช้า ควรจะท�ำอย่างไร
2. ถ้าผู้โดยสารต่อว่า ว่ากาแฟทีเ่ ราขายรสชาติแย่มาก จะ
พูดกับผู้โดยสารอย่างไร
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3. ถ้าเราพบผู้โดยสารพูดจาหยาบคายกับเรา ด่าว่าเรา
จะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร
อะไรประมาณนี้ค่ะ
ตอนเบญสัมภาษณ์ เขาถามค�ำถามสุดท้ายว่า
“ให้บอกเหตุผลว่า ท�ำไม Deutsche Bahn ต้องรับคุณเข้า
ท�ำงาน”
เบญก็ตอบอย่างมั่นใจว่า
1. Ich komme aus Thailand „Land of smile“. Ich bin
immer freundlich von Natur (ดิฉันมาจากประเทศไทย
“เมืองยิม้ ” ดิฉนั เป็นคนทีม่ มี นุษยสัมพันธ์ทดี่ โี ดยธรรมชาติ)
2. Ich bin nicht dumm und kann neue Sachen schnell
lernen. Ich bin sicher, dass ich bei diesem Job gut
arbeiten könnte. (ดิฉนั ไม่ใช่คนเขลา และสามารถเรียน
รู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เร็ว ดิฉันแน่ใจว่า ดิฉันสามารถท�ำงานใน
หน้าที่นี้ได้ด)ี
3. Ich bin hübsch und gut aussehend. (ดิฉันเป็นคนสวย
และดูดี)
พอพูดจบทัง้ เบญและคนสัมภาษณ์กห็ วั เราะ ฮากับค�ำตอบ
แล้วคนสัมภาษณ์ก็บอกว่า โอเค Fr. Richter เรารับคุณเข้า
ท�ำงาน
สิ่งที่เบญประทับใจในงานอาชีพนี้ อย่างแรกสุดคือ เพื่อน
ร่วมงาน พนักงานDB กว่า 99% มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก เป็น
กันเองไม่ถือตัว ไม่มกี ารเหยียดว่า เราเป็นต่างชาติ
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ความประทับใจอย่างทีส่ องคือ การทีไ่ ด้เดินทางไปในเมือง
ต่าง ๆ ได้พบปะผู้คนหลากหลาย ได้พบสถานการณ์ที่น่า
ตืน่ เต้น ได้มโี อกาสช่วยเหลือผู้โดยสารหลาย ๆ คน เช่น ช่วย
บอกทาง ช่วยให้ข้อมูลในการต่อรถไฟ ช่วยเด็ก คนแก่ ยก
กระเป๋า
ความประทับใจอย่างทีส่ ามคือ ทุกครัง้ ทีผ่ ้โู ดยสารยิม้ และ
กล่าวค�ำขอบคุณที่เราช่วยเหลือ หรือบริการเขาอย่างดี มัน
ท�ำให้เบญรู้สกึ ดีมาก ๆ ค่ะ รู้สึกเหมือนตัวเรามีประโยชน์ไม่
ได้หายใจทิ้งไปวัน ๆ หรืออยู่อย่างไร้คุณค่า
ระบบการท�ำงานของ DB เป็นระบบที่ดีมาก แต่ละคน
มีหน้าที่ประจ�ำ ทุกคนมีความรับผิดชอบ ทุกคนสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ในทุก ๆ เรื่อง ส่วนสวัดกิ ารก็ดี ท�ำงาน
กะดึกก็ได้เงินพิเศษ หากต้องค้างคืนก็ได้เงินพิเศษ วันหยุด
ราชการก็ได้เงินพิเศษ มีเงินของขวัญคริสต์มาส (Weihnachtsgeld) เงินส�ำหรับวันหยุดพักผ่อน (Urlaubsgeld) เบญท�ำงาน
36 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ มีวันหยุด 28 วันต่อปีค่ะ
เบญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างแดนว่า ไม่
ว่าเราจะอยู่ทไี่ หน ในประเทศไทยหรือว่าต่างแดน ครอบครัว
คือสิ่งส�ำคัญที่สุด ความรัก ความเข้าใจกันของสามีภรรยา
จะเป็นรากฐานมี่มั่นคงให้กับลูกและทุกคนในครอบครัว ให้

อยู่และเติบโตอย่างมีความสุข ในต่างแดนเราไม่ได้มีญาติ
พีน่ ้องอยู่ใกล้ ๆ เหมือนในประเทศไทย อาจจะท�ำให้เหงาและ
คิดถึงบ้านเกิดบ้าง เราจึงต้องหากิจกรรม งานอดิเรก หรือ
หางานท�ำ
ข้อดีของประเทศเยอรมนีที่เบญทราบคือ เขาจะมี
หน่วยงานคอยให้ค�ำแนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษาในทุก ๆ ด้านโดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยเฉพาะการเลี้ยงดูบุตรในเยอรมนี
เบญพูดได้เลยว่า เคยมีปญ
ั หาเยอะมากตอนมาอยู่ช่วงแรก ๆ
แต่กผ็ ่านปัญหาทุกอย่างมาได้จากการช่วยเหลือของผู้ให้คำ�
ปรึกษาด้านการดูแลบุตร (Erziehungshilfe) จาก ส�ำนักงาน
ดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Jugendamt) ยังมีคนไทยอีก
จ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ หรือกลัวที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือ
จาก Jugendamt อีกเรือ่ งหนึง่ ทีแ่ ม่ ๆ คนไทยหลายคนยังไม่รู้
คือเรื่อง การบ�ำบัดและฟื้นฟูส�ำหระบแม่และเด็ก (Mutter
und kinder Kur) มันคือสวัสดิการของประเทศเยอรมันที่มี
ให้แม่ทกุ คน เบญไปมาสองครัง้ แล้ว ดีงามมากจริง ๆ พยายาม
บอกต่อเรื่องดี ๆ อย่างนี้ให้คนไทยหลาย ๆ คน แต่บางคนก็
ยังไม่เข้าใจว่า มันคืออะไร พอได้ยนิ ค�ำว่า Kur ก็คดิ ว่าจะต้อง
ป่วยเท่านั้นถึงจะไปได้ ซึ่งจริง ๆ ไม่ป่วยก็ไปได้ ดีทั้งกับตัว
เราเองและตัวลูกด้วยจริง ๆ ค่ะเบญยืนยัน
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