วารสาร

เพื่อนคนทางาน
เพื่อแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม - เมษายน 2558

ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำอำงจำกไทย
ทำไงถึงจะนำเข้ำเยอรมนี ?
ไปช้อปปิ้ งที่ Designer Outlet Berlin กันดีกว่า

Elterngeld Plus

ทางเลือกสดใสสาหรับพ่อแม่ยุคใหม่
จัดทำโดยฝ่ำยแรงงำนประจำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงเบอร์ลนิ

เ พื่ อ น ค น ทำ ง ำ น
เล่มนีม้ อี ะไร
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกรำคม—เมษำยน 2558

2

โต๊ะบรรณาธิการ

3

ระบบการศึกษาและฝึกอบรมของเยอรมนี

5

Elterngeld Plus
ทางเลือกสดใสสาหรับพ่อแม่ยุคใหม่

8

อัตราเงินเดือนขั้นตาของ
พ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี

9

คุณแพม... คนดีศรีเมือง Bad Wimpfen

13

ไปช้อปปิ้งที Designer Outlet Berlin กันดีกว่า

15

แนวทางดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
รับราชการทหารสาหรับชายไทยในต่างประเทศ

16

คุณรู้หรือไม่ ??? เมืองใดมีการโจรกรรมรถยนต์
มากทีสุดในเยอรมนี ???

17

วันนี้ของว่าทีพยาบาลดูแลผู้สูงอายุไทยในเยอรมนี

21

การอนุญาตให้ผู้มีคุณสมบัติขั้นสูง
เป็นผู้มีถินพานักถาวรในเยอรมนี

23

ผลิตภัณฑ์เครืองสาอางจากไทย
ทาไงถึงจะนาเข้าเยอรมนี

27

ธรรมะกับงาน ตอน คาถามหาเศรษฐี / คาถาแก้จน

29

ภาพกิจกรรม ใคร... ทาอะไร...
กับใคร...ทีไหน...อย่างไร

โ ต๊ ะ บ ร ร ณ ำ ธิ ก ำ ร
ในวาระดิถีขึ ้นปี ใหม่ พุทธศักราช 2558 นี ้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทงหลายในสากลโลกได้
ั้
โปรดช่วยคุ้มครองและดลบันดาลให้ ทุกท่าน มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทังกายและใจ
้
มีพลังในการทางาน สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคที่เข้ า
มาตลอดเวลาได้ หากประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ สมปรารถนาในทุกประการเทอญ
ฝ่ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง
เบอร์ ลิ น ขอเรี ย นว่า ตลอดช่ว งเวลาที่ ไ ด้ ท างานอย่ า ง
ใกล้ ชิ ด ร่ ว มกับ เพื่ อ นแรงงานไทยในปี 2557 เราได้ รั บ
ความร่ วมมือด้ วยดีจากทุกท่าน ทาให้ การปฏิบตั ิภารกิจ
ด้ านการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
แรงงานในสหพัน ธ์ ฯ เป็ นไปอย่ า งเรี ย บร้ อย สามารถ
ดาเนินโครงการได้ อย่างลุล่วงตามแผนงานที่กาหนดไว้
ดิฉนั จึงขอขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจมา ณ โอกาสนี ้
ส า ห รั บ ปี 2 5 5 8 ฝ่ า ย แ ร ง ง า น ฯ ข อ แ จ้ ง
การเปลี่ยนแปลงเรื่ องการจัดทาวารสาร“ เพื่อนคนทางาน”
ว่า เราจะปรับเปลี่ยนการผลิตวารสารเป็ นรายสี่เดือน โดยจะพัฒนาวารสารให้ มีเนื ้อหาสาระ
ที่เป็ นประโยชน์ และเป็ นที่พึงพอใจของท่านมากยิ่งขึ ้น หากท่านต้ องการให้ วารสารจัดพิมพ์
ข้ อมูลเรื่ องใด หรื อปรับเพิ่ม/ลดในส่วนใด ขอให้ แจ้ งฝ่ ายบรรณาธิการทราบด้ วยนะคะ
กัญจนาภรณ์ ไซกัล
ผู้ชว่ ยทูตฝ่ ายแรงงาน

บรรณาธิการบริหาร

นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล

กองบรรณาธิการ

นางอิสริ ยา บุช
นางสาวภัทรพร แต้ มศิริ

ออกแบบและผลิต

ฝ่ ายแรงงาน
ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ ลนิ

ระบบการศึกษาและฝึกอบรม
ของเยอรมนี

ระบบการศึกษาและฝึ กอบรมแบบ dual system ของเยอรมนีนับเป็ น
พื้นฐานสาคัญที่ทาให้ เยอรมนีผ่านวิกฤตเศรษฐกิจทุกๆ ครั้ ง เนื่องจากเป็ น
ระบบที่ ท าให้ ตลาดแรงงานของเยอรมนี มี แรงงานฝี มื อที่ ต รงกั บ
ความต้ องการของภาคธุ ร กิ จ เป็ นผลท าให้ เยอรมนี เ ป็ นประเทศที่ มี
ความแข็งแกร่ งทางเศรษฐกิจ และมีอัตราการว่ างงานของประชากรตา่

ผู้มีบทบาทสาคัญในระบบ
1) หอการค้ าและอุตสาหกรรม (IHKs) ทังหมดในเยอรมนี
้
80 แห่งโดยร่วมมือกับสมาคมหอการค้ าและอุตสาหกรรม
แห่ง เยอรมนี (DIHK) ทัง้ นี ้ สมาคมหอการค้ าและอุตสาหกรรมในเยอรมนี แบ่ง เป็ น 3 ระดับได้ แก่ ระดับท้ องถิ่ น
(IHKs) ระดับประเทศ (DIHK) และระดับระหว่างประเทศ (AHK)
2) ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี
3) รัฐบาลทังในระดั
้
บรัฐและรัฐบาลสหพันธ์ฯ
DIHK เป็ นสมาคมที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นตาม
กฎหมาย และเป็ นองค์กรระดับสหพันธ์ฯ ทังนี
้ ้ กฎหมาย
เยอรมนีกาหนดให้ บริษัทของเยอรมนีทงหมดต้
ั้
องเข้ าร่วม
เป็ นสมาชิก IHKs ซึ่งปั จจุบนั IHKs มีสมาชิกทัง้ สิน้ 3.6
ล้ านบริ ษัท ส่วน DIHK มีลูกจ้ าง 200 คน ทางานประจา
อยู่ ที่ ก รุ ง เบอร์ ลิ น และกรุ ง บรั ส เซลส์ โดยท าหน้ าที่
ประสานงานกับเครื อข่ายหอการค้ าเยอรมัน (German
Chambers of Commerce: AHK) ใน 80 ประเทศ ทัว่ โลก
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วำรสำร
เพือ่ นคนทำงำน

IHKs มีหน้ าที่
1) จัดตัง้ ลงทะเบียน ตรวจสอบ ออกใบรับรอง
2) ดูแลขันตอนการฝึ
้
กอบรมให้ ได้ คณ
ุ ภาพ
3) เป็ นผู้แทนและกาหนดความต้ องการ ประโยชน์
และ input ของบริษัทโดยความร่วมมือกับสมาคม
ธุรกิจอื่น ๆ เช่น สมาคมหอการค้ าการช่าง สมาคม
หอการค้ าเภสัช สมาคมหอการค้ าทนายความ และ
DIHK

Dual System

การฝึ กอบรมในบริษัทและโรงเรี ยน
ระยะเวลาฝึ ก 2-3ปี ครึ่ง
ฝึ กงานภาคปฏิบัติในบริษัท
การฝึ กภาคทฤษฎีในโรงเรี ยนอาชีวะ
- 3-4 วันต่อสัปดาห์
- ขึ ้นกับสัญญาการฝึ กอบรมระหว่าง
บริษัทและผู้เข้ ารับการฝึ ก

- เรี ยน 1-2 วันต่อสัปดาห์
- ดาเนินการโดยรัฐ

การฝึ กอาชีพในระบบ dual system

ประโยชน์ ของการฝึ กอบรมในระบบ dual system

การฝึ กอาชี พ จะมี ค วามแตกต่า งกัน ในแต่ล ะ
สายอาชีพ ได้ แก่ 1) อาชีพเฉพาะทาง เช่น ช่าง
ตั ด เย็ บ เสื อ้ ผ้ า เจ้ าหน้ าที่ เทคนิ ค ประจ า
ห้ องปฏิบตั กิ าร 2) อาชีพเฉพาะทางแต่สามารถ
ทางานในวงที่กว้ างขึ ้น เช่น พนักงานธุรการใน
งานอุตสาหกรรม ช่างเทคนิค Mechatronics 3)
อาชีพที่สามารถทางานได้ หลากหลายสาขา เช่น
พนักงานธุรการ เป็ นต้น

1) ทาให้ ได้ แรงงานฝี มือตามที่ต้องการ
2) ลดค่าใช้ จา่ ยในการนาเข้ าแรงงาน
3) เพิ่มแรงจูงใจและความจงรักภักดีตอ่ บริษัท
4) ได้ คณ
ุ สมบัตทิ ี่ตรงกับงาน
5) ประสิทธิภาพการผลิตจากผู้เข้ ารับการฝึ ก
6) ก่อให้ เกิดแนวโน้ มที่ดีสาหรับตลาดแรงงาน
7) ได้ รับประกาศนียบัตรซึง่ เป็ นที่ยอมรับ
8) สามารถนาไปปฏิบตั จิ ริง
9) ผู้รับการฝึ กได้ รับค่าเบี ้ยเลี ้ยง

สถานการณ์ ปัจจบันของระบบ dual system
ปั จจุบนั มีสาขาอาชีพที่รัฐรับรองให้ มีการฝึ กอบรมประมาณ 350 อาชีพ โดยมีอาชีพที่
ได้ รับการปรับให้ เข้ ากับปั จจุบนั รวม 189 อาชีพ และมีอาชีพที่ได้ รับการพัฒนาขึ ้นใหม่
อีก 64 อาชีพนับตังแต่
้ ปี 2539 และจากจานวนผู้รับการฝึ ก 1.5 ล้ านคนพบว่าเป็ นหญิง
40 เปอร์ เซนต์ และมีหนุ่มสาวในวัยเดียวกันจานวน 55 เปอร์ เซนต์ที่เริ่ มการฝึ กอบรม
ในระบบ dual system โดยมีบริษัทประมาณ 470,000 แห่งที่จดั ให้ ฝึกอบรม
เรี ยบเรี ยงจากบทบรรยายของ ดร.ไมเคิล บลังค์
สมาคมหอการค้ าและอุตสาหกรรมแห่งเยอรมัน

วำรสำร
เพือ่ นคนทำงำน
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Elterngeld Plus
ทางเลือกสดใสสาหรับพ่อแม่ ยุคใหม่

น

อกจากเงินช่วยเหลือระหว่างการลาเพื่อเลี ้ยงดูบตุ ร หรื อที่เรี ยกว่า Elterngeld ในรูปแบบเก่าที่เราคุ้นเคยกันดี
แล้ ว เยอรมนี ก าลัง จะมี ก ารเริ่ ม ใช้ ระบบเงิ น ช่ว ยเหลื อ ระหว่า งการลาเพื่ อ เลี ย้ งดูบุต รรู ป แบบใหม่ที่ ชื่ อ ว่า
Elterngeld Plus มีผลสาหรับเด็กที่คลอดตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้ นไป ซึ่งจะช่วยให้ คณ
ุ พ่อคุณ

แม่ยุคใหม่ที่ต้องการลดชัว่ โมงทางานลงแต่ยงั ไม่อยากหยุดงาน (ทางาน part time) สามารถบริ หารชีวิตครอบครัวและชีวิต
การงานให้ ลงตัวมากยิ่งขึ ้น

ได้
ได้รรับบั สิสิททธิธิปประโยชน์
ระโยชน์นนานสู
านสูงงสุสุดด

Elterngeld
Elterngeld

Elterngeld
ElterngeldPlus

แบบเก่ า

แบบใหม่

14 เดือน (12+2)

28 เดือน (24+4)
(1 เดือนของ Eltergeld เท่ากับ 2 เดือน
ของ Elterngeld Plus)

งเวลาที่ ค่คุณณ
ุ พ่พ่ออและคุ
และคุณณแม่
แม่ลลาเพื
าเพื่ อ่อ
ช่ช่ววงเวลาที
เลี้ยงดู
งดูลลกู ูกร่พร้
อมกั
วมกั
นน
(Partnerschaftsmonate)
(Partnerschaftsmonate)

2 เดือน

านวนเงินนช่ช่ววยเหลื
ยเหลืออ
จจานวนเงิ

ประมาณ 300 Euro - 1800 Euro

4 เดือน (คุณพ่อคุณแม่ที่ทางาน part
time อย่างน้ อย 4 เดือน และมีชวั่ โมง
ทางาน 25 - 30 ชัว่ โมงต่ออาทิตย์)
50% ของ Elterngeld แบบเก่า

(65% - 100%) ขึ ้นอยูก่ บั เงินเดือนสุทธิ
(Nettoeinkommen) ก่อนคลอด
ประเภทงาน
ประเภทงาน

ลาคลอดเต็มเวลา หรื อ ทางาน part time ต้ องทางาน part time เท่านัน้
ไม่เกิน 30 ชัว่ โมงต่ออาทิตย์
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วำรสำร
เพือ่ นคนทำงำน

ตัวอย่างที่ 1 การคานวณ Eltern Plus แบบ 3 ขั้นตอน
การคานวณ Elterngeld รู ปแบบเดิม โดยไม่ ได้ ทางานใดๆ หลังคลอด
รายได้ สุทธิก่อนลาคลอด

65 % ของรายได้ สุทธิ

= Elterngeld ทีจ่ ะได้ รับ

2,000 Euro

*65%

= 1,300 Euro / เดือน

การคานวณ Elterngeld รู ปแบบเดิม โดยมีการทางาน part time ร่ วมด้ วย
รายได้ สุทธิก่อนลาคลอด
2,000 Euro

รายได้ สุทธิ จากงาน
part time
หลังคลอด

=ส่ วนต่ างของรายได้
จากงาน part time

65% ของ
ส่ วนต่ าง

= Elterngeld ทีจ่ ะได้ รับระหว่ าง
ทางาน part time

- 900 Euro

= 1,100 Euro

*65%

= 715 Euro / เดือน

การคานวณ Elterngeld Plus รู ปแบบใหม่ โดยมีการทางาน part time ร่ วมด้ วย
= Elterngeld ทีจ่ ะได้ รับ
ระหว่ างทางาน part time
= 715 Euro / เดือน

ครึ่งหนึ่งของ Elterngeld แบบเดิมโดยไม่ ได้ ทางานใดๆ
1,300 Euro/2 = 650 Euro

= Elterngeld Plus ที่จะได้รับ
= 650 Euro สาหรับ 2 เดือน
(ได้รับสิ ทธินานกว่าเดิม 2 เท่า)
รวมเป็ น 1,300 Euro

ตัวอย่างที่ 2 การคานวณ Elterngeld และ Elterngeld Plus ในกรณีทีทางาน part time
ข้ อมูลพื ้นฐาน:
- รายได้ สุทธิก่อนลาคลอด: 2,000 Euro / เดือน
- Elterngeld ที่ได้ รับ กรณีลางานเต็มเวลา: 1,300 Euro / เดือน (65% ของ 2,000 Euro)
- Elterngeld ที่จะได้ รับทังหมด
้
สาหรับระยะเวลา 12 เดือน: 12 x 1,300 Euro = 15,600 Euro

สถาณการณ์ จาลอง:
คุณแม่ลาคลอดเต็มเวลานาน 6 เดือน
และกลับไปทางาน part time

คานวณเงินคุณแม่ ท่ ที างาน part time ในรู ปแบบเก่ า
- Elterngeld ที่จะได้ รับระหว่างการลาเต็ม 6 เดือนแรก:1,300 Euro x 6 เดือน = 7,800 Euro
- รายได้ สทุ ธิจากงาน part time: 900 Euro / เดือน (นัน่ หมายความว่าขาดรายได้ 1,100 Euro ต่อเดือน)
- Elterngeld ที่จะได้ รับระหว่ างทางาน part time: 715 Euro (= 65% ของ 1,100 Euro) x 6 เดือน = 4,290 Euro
- รายได้ รวมต่อเดือนที่ทางาน part time: 900 Euro + 715 Euro = 1,615 Euro
- Elterngeld สาหรับระยะเวลา 12 เดือน: 7,800 Euro + 4,290 Euro = 12,090 Euro
คานวณเงินคุณแม่ ท่ ที างาน part time ในแบบผสมผสานรู ปแบบเก่ ากับรู ปแบบใหม่
- Elterngeld ที่จะได้ รับระหว่างการลาเต็ม 6 เดือนแรก: 1,300 Euro x 6 เดือน = 7,800 Euro
- รายได้ สทุ ธิจากงาน part time: 900 Euro / เดือน (นัน่ หมายความว่าขาดรายได้ 1,100 Euro ต่อเดือน)
- Elterngeld ที่จะได้ รับระหว่ างทางาน part time: 650 Euro/ เดือน (สูงสุด 1,300/ 2) x 12 เดือน = 7,800 Euro
- รายได้ รวมต่อเดือนที่ทางาน part time: 900 Euro + 650 Euro = 1,550 Euro
- Elterngeld กับ Elterngeld Plus ที่จะได้ รับในระยะเวลา 18 เดือน: 7,800 Euro
+
วำรสำร
เพือ่ นคนทำงำน
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คุณพ่อคุณแม่สามารถยื่นขอใช้ สิทธิได้ ที่ Elterngeldstelle ในเขตพื ้นที่ของตน สาหรับการนัดหมายกาหนดวัน
เวลาว่าจะพักงานนานเท่าไหร่นนั ้ คุณพ่อคุณแม่สามารถเจรจากับบริษัทได้ โดยตรง และสามารถคานวณเงิน Elterngeld
Plus ของตนได้ ที่เว็บไซต์ http://www.familien-wegweiser.de/Elterngeldrechner
จะเห็นได้ ว่า Elterngeld Plus Programm นี ้ ช่วยสร้ างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและชีวิตการงาน ซึ่งเอื อ้
ประโยชน์ให้ ทงพนั
ั ้ กงานและบริ ษัท ส่งเสริ มให้ คณ
ุ พ่อคุณแม่ยคุ ใหม่มีบทบาทในการอบรมเลี ้ยงดูลกู ยาวนานขึ ้น อีกทัง้
ยังช่วยลดช่องว่างจากการลาคลอดระยะยาว ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานในอนาคต
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่:
http://www.elterngeld-plus.de/
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie,did=208758.html
http://www.familie.de/eltern/elternzeit-702138.html
http://www.berlin.de/sen/familie/finanzielle_leistungen/elterngeld/
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung2/Pdf-Anlagen/elterngeldplus-leistungen-charts04062014,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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David
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วำรสำร
เพือ่ นคนทำงำนที่มา: http://www.merkur-online.de/aktuelles/welt/sind-beliebtesten-vornamen-2014-zr-4554647.html

สานัก งานจัดหางานแห่ง สหพันธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ไ ด้ กาหนดอัตราเงิ นเดือนขัน้ ต่ า (ก่ อนหักภาษี และ
ประกันสังคม) ของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษจากต่างประเทศโดยแบ่งเป็ น 16 รัฐดังต่อไปนี ้
รัฐ
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg -Vorpommern
Niedersachsen-Braunschweig
Nordrhein-Westfalen/Lippe
Rheinland-Platz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Weser-Ems/Oldenburg

วันพักผ่อน
ประจาปี
25
25
25
25
25
25
25
24
25
28
25
26
24
24
24
24
27

ชั่วโมงทางาน
ต่ อสั ปดาห์
39
39
38
39
39
40
37.25
40
39
39
40
40
39
40
39
40
40

เงินเดือน (ยูโร)
169 ชม./เดือน
2,196.00
2,246.00
2,116.00
1,794.00
2,080.00
1,860.00
2,334.00
1,649.00
2,135.00
2,032.00
1,859.00
2,023.00
1,765.50
1,859.00
1,894.00
1,816.00
1,879.00

ระเบียบการ
ว่าจ้ างแรงงาน
ab 10/2013
ab 08/2014
ab 07/2014
ab 01/2014
ab 04/2014
ab 01/2014
ab 04/2014
ab 09/2014
ab 03/2014
ab 05/2014
ab 01/2014
ab 06/2014
ab 05/2014
ab 04/2014
ab 01/2014
ab 01/2014
ab 11/2012

เขตเกาะ Nordfriesische Inseln: 1,406.00 ยูโร
เขตเกาะ Ostfriesische Inseln: 1,544.00 ยูโร
โดยกาหนดมาตรฐานการจัดที่พกั อาศัยและอาหารดังนี ้
ที่พกั ในอัตรา 221.00 ยูโร
อาหารในอัตรา 229.00 ยูโร
รวมทังสิ
้ ้นในอัตรา 450 ยูโร
ที่มา: เว็บไซต์สำนักงำนจัดหำงำนแห่งสหพันธ์ ฯ http://www.arbeitsagentur.de ณ วันที ่ 1 ตุลำคม 2557

วำรสำร
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... คนดี ศรีเมือง Bad Wimpfen
ใครที่มีโอกาสเดินทางมาเยือนเมือง Bad Wimpfen ที่ตงอยู
ั ้ ่ในรัฐ Baden-Württemberg
ทางตอนใต้ ของเยอรมนี คงอาจเคยเห็นผู้หญิงคนหนึง่ ในชุดไทย หรื อชุดที่ตดั เย็บด้ วยผ้ าไทย
ซึง่ ดูต่างไปจากคนในเมืองเล็ก สวยงามและคงร่องรอยของเมืองที่มีประวัติยาวนานเหมือนได้
ย้ อนไปยังยุครุ่งเรื องของอัศวินโบราณ รอยยิ ้มและท่าทีเป็ นมิตร ความสุภาพอ่อนน้ อมที่
เปรี ยบเสมือนโลโก้ ประจาตัวทาให้ เธอหรื อที่ทกุ คนรู้ จกั กันในนามของ “คุณแพม”
ได้ กลายเป็ นสีสนั ให้ กบั เมืองแห่งนี ้ เธอเป็ นหญิงไทยที่มีข่าวปรากฏบนหนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่นของเมือง Bad Wimpfen บ่อยครัง้ แทบจะเรี ยกได้ ว่า ยึดครองพื ้นที่
สื่อกันเลยทีเดียว เหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน?
้
วันนี ้เราจะมาหาคาตอบกัน

9

วำรสำร
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ชีวติ ทีเ่ ริม่ จำกศูนย์
ดิฉนั ชื่อสมพงษ์ (โพธิ์บอน) ไพเคิล หรื อใครๆ แถวนี ้
เรี ยกว่าพี่ แพม ปั จ จุบันอายุ 62 ปี ดิฉันเป็ นคนศรี สะเกษ
เป็ นลูกคนที่ 4 จากบรรดาพี่น้องทัง้ หมด 7 คน แต่ละคนก็
ไม่ได้ เรี ยนหนังสือสูงๆ เพราะฐานะที่บ้านยากจน ดิฉันจบ
แค่ ป.4 โตมากับการทาไร่ ทานา พออายุไ ด้ ประมาณ 12
ขวบ ดิฉันก็ย้ายมาอยู่กบั ญาติที่กรุงเทพฯ เพื่อมาหางานทา
ท าทุ ก อย่ า งตั ง้ แต่ ท างานบ้ าน สาวโรงงาน แม่ บ้ าน
โรงพยาบาล
แม้ ชีวิตจะยากลาบากแต่ดิฉันก็พยายามเก็บหอม
รอมริ บจนมี โอกาสได้ ม าเที่ ยวเยอรมนี ครัง้ แรกในปี 2526
การมาเที่ยวในครัง้ นันท
้ าให้ ดิฉันรู้ สึกหลงรักประเทศนี ้และ
ตังใจตั
้ งแต่
้ ครัง้ นันว่
้ าจะมาลงหลักปั กฐาน สร้ างเนื ้อสร้ างตัว
อยูท่ ี่นี่ อยากมีชีวิตที่ดีขึ ้น อาจเพราะโชคชะตาก็ว่าได้ หลาย
ปี ต่อมาดิฉนั ได้ มาอาศัยอยู่ในเยอรมนี และสุดท้ ายจึงได้ พบ
กับคุณ Garhard Staudt สามีที่เมือง Bad Wimpfen

กำรเริม่ ต้นนัน้ ยำกเสมอ
แรกเริ่ ม เดิ ม ที ดิ ฉั น ด าเนิ น กิ จ การโรงแรมและ
ร้ านอาหารไทย Lai-Thai (ลายไทย) ในเมือง Bad Wimpfen
ในช่วงแรกนันถื
้ อได้ ว่างานหนักมากเพราะกิจการดาเนินไป
ได้ ด้ วยดี ทาให้ ดิฉันต้ องท างานทัง้ กลางวัน และกลางคื น
เป็ นอย่างนี ้ติดต่อกันหลายปี ทาให้ ได้ คิดว่า หากยังทางาน
หนัก เกิ น ตัว ต่ อ ไป อาจส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพจิ ต ใจและ
สุขภาพร่ างกาย ดิฉันจึงตัดสินใจเลิกกิจการโรงแรมหันมา
ดูแลร้ านอาหารไทย Lai-Thai เพียงอย่างเดียว

วำรสำร
เพือ่ นคนทำงำน
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ส่งเสริมเอกลักษณ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยในเยอรมนี
แม้ ดิฉันจะอยู่เยอรมนีมานานหลายสิบปี แต่ดิฉันก็
ไม่เคยลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และตังใจจะน
้
าเสนอ
ความเป็ นไทยให้ ชาวต่างชาติได้ สมั ผัส โดยการแต่งกายชุด
ผ้ า ไทยทุก วัน ร้ าน Lai-Thai ก็ ใ ช้ ง านฝี มื อ ของคนไทยใน
การตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็ นงานไม้ แกะสลัก ถ้ วยชามเบญจรงค์
ภาชนะที่ใช้ ก็นาเข้ าจากประเทศไทยทังหมด
้
พนักงานที่ร้าน
รวมทัง้ ดิฉันทักทายแขกที่ร้านด้ วยการไหว้ และกล่าวสวัสดี
ฯลฯ

ดิฉันมี ส่วนในการจัดงานต่าง ๆ เพื่อให้ คนไทย
และคนเยอรมั น ได้ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น ในเมื อ ง Bad
Wimpfen เช่น งานลอยกระทง งานฉลองความสัมพันธ์
ไทย-เยอรมัน 150 ปี และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่
ผ่านมา ดิฉนั ได้ จดั กิจกรรมแฟชัน่ โชว์ผ้าไทย เพื่อฉลองวัน
สตรี ไทย จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ ให้ ชาวต่างชาติได้ ร้ ู จัก
ผ้ าไทยและมี การระดมเงิ นทุนเพื่ อ นาไปช่วยเหลื อ เด็ก
นักเรี ยนและเด็กเร่ร่อนในเมืองไทย ในงานมีการเดินแบบ
ผ้ า ไทย ร าไทย และบุฟ เฟ่ ต์ อ าหารไทย ซึ่ ง มี แ ขกเข้ า
ร่วมงานจานวนมากและได้ รับเงินบริจาคร่วม 3000 ยูโร

“

แม้ดฉิ นั จะอยูเ่ ยอรมนีมา
นานหลายสิบปี แต่ดิฉนั
ก็ไม่เคยลืมวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย และ
ตัง้ ใจจะนาเสนอความ
เป็นไทยให้ชาวต่างชาติ
ได้สัมผัส

“

11 วำรสำร
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ที่สดุ ของควำมภำคภูมใิ จ

กำรให้ คือควมสุขทีแ่ ท้จริง

การทางานเพื่อเผยแพร่วฒ
ั นธรรมของไทย และการจัด
กิจกรรมเพื่อคนไทยและเยอรมันที่ทามาอย่างต่อเนื่องนันท
้ าให้
ดิฉันได้ รับเหรี ยญตราประจาเมืองจากนายกเทศมนตรี เมือง
Bad Wimpfen เพื่ อ เป็ นการเชิ ด ชูเ กี ย รติใ นฐานะที่ เ ป็ นผู้จัด
กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสัม พัน ธ์ ใ ห้ กับ ประเทศไทยและ
ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
ในวั น สตรี ไทย สภาสตรี แห่ ง ชาติ ใ นพระบรม
ราชินูปถัมภ์ได้ คดั เลือกสตรี ไทยดีเด่นจานวน 100 คน เพื่อเข้ า
รับโล่รางวัล พระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ
และดิ ฉั น ก็ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ กให้ เ ป็ นหนึ่ ง ในสตรี ไ ทยดี เ ด่น
ประจาปี 2553 นับเป็ นปี แรกที่คนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
ได้ รับรางวัลนี ้ และ ดิฉันยังได้ รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์เหรี ยญ
เงิ น ดิ เ รกคุ ณ าภรณ์ ประจ าปี 2555 ในงานวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั 85 พรรษา ณ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบอร์ ลิน ซึ่งนับเป็ นเกียรติสูงสุด
แล้ วในชีวิต

ดิฉันไม่เคยลืมถิ่ นฐานบ้ านเกิดจึงตังปณิ
้ ธ านไว้ ว่า
เมื่อใดที่ประสบความสาเร็ จ จะทดแทนบุญคุณประเทศไทย
ดิฉันเป็ นศิษย์เก่าโรงเรี ยนบ้ านเวาะ จังหวัดศรี สะเกษ เลย
ตังใจจะพั
้
ฒนาที่นี่ โดยเป็ นเจ้ าภาพในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่ ง ชาติ ข องโรงเรี ย นบ้ า นเวาะทุก ปี สนับ สนุน ทางด้ า น
การศึ ก ษาให้ แก่ เ ด็ ก ๆ ที่ ตั ง้ ใจเรี ยน ทั ง้ ทุ น การศึ ก ษา
เครื่ องแบบนักเรี ยน อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา ฯลฯ เป็ นเจ้ าภาพ
จัดงานผ้ าป่ าเพื่อระดมทุนสร้ างหอสมุดของโรงเรี ยน สร้ างวัด
วาอารามให้ คนในชุมชน โดยเชิญชวนเพื่อนทังชาวไทยและ
้
เยอรมันร่ วมเป็ นเจ้ าภาพด้ วย ซึ่ง ก็ไ ด้ รับความร่ วมมือจาก
เพื่ อนๆ น้ องๆ ที่ มีจิ ตศรั ทธาในเมื องต่างๆ ดิฉันสนับสนุน
การพัฒนาบ้ านเวาะมาตังแต่
้ ปี 2538 และตังใจจะท
้
าต่อไป
เรื่ อยๆ เพราะดิฉันเชื่อเสมอว่า เด็กคืออนาคตของชาติ หาก
พวกเขาได้ รับโอกาสที่ดี เขาจะเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที่ดีตอ่ ไป

วำรสำร “เพือ่ นคนทำงำน” ฉบับนี ้ ได้บอกกล่ำวเรื ่องรำวส่วนหนึ่งของคุณสมพงษ์ ฯ ซึ่งทำงำน
ด้ำนส่งเสริ มเอกลักษณ์และเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมไทยในเยอรมนี และกำรพัฒนำบ้ำนเกิ ดเมื องนอนที ่
จังหวัดศรี สะเกษมำอย่ำงต่อเนือ่ ง และหวังว่ำคงจะเป็ นแรงบันดำลใจให้ทกุ ท่ำนทีไ่ ด้อ่ำนวำรสำร
ฉบับนี ้บำ้ ง ไม่แน่ว่ำ...วำรสำรฉบับต่อไปอำจมี เรื ่องรำวดีๆ จำกท่ำนมำบอกกล่ำวให้
เพือ่ นแรงงำนไทยในเยอรมนี ได้รับทรำบด้วยเช่นกัน
วำรสำร
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คริสต์มาส และปี ใหม่ได้ ผา่ นพ้ นไปแล้ วนะครับ ต่อไปก็
จะเป็ นช่วงที่ ร้านค้ าต่างๆ ลดราคาประจ าปี ในช่วงฤดูหนาว
หรื อที่เรี ยกกันว่า Winterschlussverkauf นัน่ เอง หากใครยังไม่
รู้วา่ จะไปช้ อปปิ ง้ ที่ไหนดี วันนี ้ผมขอนาเสนอ Designer Outlet
Berlin ครับ
ตอนนี บ้ างคนอาจจะมี ค าถามว่ า แล้ วเอาท์ เ ล็ ท
(Outlet) คืออะไร ? และแตกต่างจากร้ านค้ าทั่วไปอย่างไร ?
เอาท์เล็ท คือร้ านค้ าที่นาสินค้ าที่ตกรุ่ นแล้ ว หรื อบางทีอาจจะ
เป็ นสินค้ าที่ มี ตาหนิ นิดหน่อยแล้ วนามาลดราคา ด้ วยเหตุนี ้
เอาท์ เ ล็ ท จึ ง ไม่ เ หมาะกั บ คนที่ ม องหาแฟชั่น ที่ ทัน สมัย อยู่
ตลอดเวลา ส่วนใครที่ไม่สนใจเรื่ องความทันสมัยตลอดเวลา
นัน้ ก็สามารถใช้ จา่ ยอย่างประหยัดได้ ที่เอาท์เล็ทครับ
เอาท์ เ ล็ ท ที่ ผ มจะมาแนะน าในวั น นี ค้ ื อ Designer
Outlet Berlin ตังอยู
้ ท่ ี่ Alter Spandauer Weg 1, 14641
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Wustermark OT Elstal ห่ า ง จ า ก ใ จ ก ล า ง ก รุ ง เ บ อ ร์ ลิ น
ประมาณ 30 กิโลเมตร เอาท์เล็ทนีเ้ ปิ ดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
2552 โดยในช่วงแรกเปิ ดให้ บริ การในโครงการแรกก่อน และ
หลัง จากนัน้ อี ก ประมาณ 1 ปี 3 เดื อ นก็ เ ปิ ดให้ บริ ก ารใน
โครงการที่ สองเมื่ อ วัน ที่ 2 กันยายน 2553 หากรวมทัง้ สอง
โครงการ เอาท์ เ ล็ ท นี ม้ ี พื น้ ที่ ร้ านค้ า รวมกัน ทัง้ สิ น้ ประมาณ
16,500 ตารางเมตร และมีจานวนร้ านค้ ารวมกันมากกว่า 80
ร้ านค้ า
การเดินทางไปเอาท์เล็ทสะดวกสบายไม่ลาบากครับ
โดยสามารถเดินทางไปได้ ด้วยรถยนต์ รถไฟ หรื อแม้ กระทัง่ รถ
บัส (เฉพาะวัน ศุก ร์ และเสาร์ ) การเดิ น ทางด้ ว ยรถยนต์ นัน้
สามารถเดิ น ทางจาก Spandau โดยใช้ เส้ นทางหลวง
หมายเลข B5 ครั บ ส่วนการเดินทางด้ วยรถไฟนัน้ สามารถ
เดินทางจากสถานี Hauptbahnhof โดยใช้ รถไฟหมายเลข

RE4 (เส้ นทาง Rathenow Bahnhof) ลง ที่ ป้ ายชื่ อ Elstal
Bahnhof หลังจากนันก็
้ ตอ่ รถเมล์สาย 662 อีกเพียงแค่ 1 ป้าย
รถเมล์ก็ถึงเอาท์เล็ทแล้ วครับ ส่วนการเดินทางด้ วยรถบัสนันจะ
้
มีให้ บริการเฉพาะวันศุกร์ และเสาร์ เท่านันนะครั
้
บ โดยสามารถ
ขึน้ รถบัส ได้ แถว Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche หรื อที่
เราเรี ย กกัน ว่า โบสถ์ หัก นั่นเองครั บ ค่า ใช้ จ่ายส าหรั บรถบัส
เที่ยวไปและกลับอยูท่ ี่ 10 ยูโรครับ
บรรยากาศในเอาท์เล็ทนัน้ เหมือนกับการเดินเล่นใน
หมู่บ้าน เนื่องจากการก่อสร้ างและการตกแต่งตัวอาคารถูกทา
ให้ เหมือนกับบ้ านเล็กๆ หลายๆ หลังเรี ยงกันไปครับ ซึ่งหากใคร
ไปเอาท์เล็ทนี ้ นอกจากจะได้ ช้อปปิ ง้ แล้ วก็ยงั สามารถเก็บภาพ
บรรยากาศสวยๆ เป็ นที่ระลึกได้ อีกด้ วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็ น
ภาพเซลฟี กับร้ านโปรด ภาพกลุ่มเพื่อนๆ กับบรรยากาศรอบ
ข้ าง หรื อจะหามุมโปรดเป็ นของตัวเองแล้ วส่งไลน์ไปให้ เพื่อนๆ
อิจฉาเล่นก็ได้ ครับ
ส่วนร้ านค้ าที่เอาท์เล็ทก็มีให้ เลือกสรรมากมายไม่ว่า
จะเป็ นร้ านแฟชัน่ ชันน
้ า ยี่ห้อดังๆ เช่น Michael Kors, Hugo

Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacost, Navyboot,
Joop, Escada, Bogner นอกจากนีย้ ังมี ร้านค้ าสาหรับวัยรุ่ น
เช่ น Superdry, Billabong, Bench, Esprit, Guess, Replay,
Desigual, True Religion หรื อจะเป็ นเครื่ องประดับอย่างเช่น
Swarovski, Fossil เครื่ องกี ฬ าชั น้ น า เช่ น Adidas, Nike,
Puma, Asics หรื อจะเป็ นร้ านช็ อคโกแลตอย่าง Lindt ก็ มี ใ ห้
เลือกอย่างมากมายครับ และหากใครเดินช้ อปปิ ง้ เพลินจนเกิด
อาการหิ ว ขึน้ มา เอาท์ เ ล็ ท ก็ มี ร้ านอาหารอย่า งเช่น อาหาร
เอเชีย Asia Cocos อาหารทะเล Nordsee หรื อจะเป็ นไส้ กรอก
Curry Pom ไว้ ให้ บริการเช่นกันครับ
หากใครสนใจจะไปเยี่ยม Designer Outlet Berlin ก็
สามารถค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcarthurglen.com/
de/designer-outlet-berlin โดยในเว็บไซต์ของเอาท์เล็ทนี ้จะมี
ข้ อมูลต่างๆ รวมถึงโปรโมชัน่ สาหรับแต่ละร้ านค้ าว่าร้ านค้ าใดมี
การลดราคาสิ น ค้ า อะไรบ้ า ง และสุ ด ท้ ายนี ข้ อให้ สนุ ก กั บ
การช้ อปปิ ง้ นะครับ
วำรสำร
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ทังนี
้ ้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ ที่ฝ่ายกงสุล ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ ลิน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างช่วงเวลา 09.00 – 13.00 น.
สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ ระหว่างช่วงเวลา 14.30- 17.00 น.
ได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 030 /79 48 11 01

เมืองใดมีการโจรกรรมรถยนต์มากที่สดุ ในเยอรมนี???
ชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองแถบชายแดนของรัฐ
Brandenburg หรื อคนที่จะไปเยี่ยมชมเมืองแถบนี ้ ขอให้
ระวัง รถยนต์ ข องท่ า น
ไว้ ให้ ดี เพราะจากสถิติ
ในปี ที่ ผ่ า นมาพบว่ า
เมื อ ง Frankfurt Oder
มี จ านวนรถยนต์ ถู ก
ข โ ม ย ม า ก ที่ สุ ด ใ น
เยอรมนี จ านวน 283
คัน หรื อคิ ด เป็ น 970
คัน ต่อจานวนรถยนต์ที่
ล ง ท ะ เ บี ย น อ ย่ า ง
ถู ก ต้ อง 100000 คั น
โ ด ย ไ ด้ ค ร อ ง แ ช ม ป์
ติ ด ต่ อ กั น ม า แ ล้ ว 3
สมั ย ตัง้ แต่ ปี 2554 ตามมาด้ วยเมื อ ง Görlitz, Berlin,
Potsdam และ Dresden

ในปี ที่ผา่ นมามีรถยนต์หายในเมือง Frankfurt oder
จานวน 283 คัน ในเมือง Görlitz จานวน 183 คัน แต่ถ้านับ
จากยอดตัว เลขรถยนต์ ที่
ถู ก ข โ ม ย แ ล้ ว ใ น เ มื อ ง
หลวง Berlin ครองอันดับ
หนึ่ ง อยู่ที่ 6659 คัน (แต่
คิ ด เป็ นจ านวน 534 คัน
ต่ อ จ า น ว น ร ถ ย น ต์ ที่
ลงทะเบี ย นอย่า งถูก ต้ อ ง
100000 คั น ) ซึ่ ง ปั จจั ย
หลักที่สาคัญอย่างมากคือ
เมื อ งเหล่ า นี อ้ ยู่ ใ กล้ กั บ
ชายแดนซึ่งเป็ นที่เชื่อมต่อ
ไปสู่ ป ระเทศอื่ น ในยุ โ รป
ทาง ต อนเ หนื อ ดั ง นั น้
การนารถออกนอกประเทศนันจึ
้ งไม่ใช่เรื่ องยากนัก

ที่มา: สรุปข่ำวจำกเว็บไซต์ http://www.spiegel.de/auto/aktuell/autodiebstahl-in-diesen-staedten-werden-die-meisten-fahrzeugegeklaut-a-998684.html ณ วันที ่ 22 ตุลำคม 2557
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วันนี้ของว่าที่

พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ
ไทยในเยอรมนี

ข่าวหนึ่งที่ถูกนาเสนออย่างต่อเนื่องทั้งบนหน้าหนังสือพิมพ์ บนหน้าจอทีวีของปี
2557 ที่ผ่านมา คงหนีไม่พ้นข่าวเรื่องปัญหาจานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในเยอรมนี
ขณะที่พยาบาลดูแลผู้สูงอายุมีน้อยเหลือเกิน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
จนทาให้ทางการเยอรมันจัดหมวดหมู่วิชาชีพขาดแคลนซะใหม่ โดยมีอาชีพ
“พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ” รวมอยู่ในนั้นด้วย
ผลที่ตามมาก็คือ นายจ้างได้รับอนุญาตให้เลือกลูกจ้างที่
ไม่ได้มาจากประเทศอียู (รวมถึงไทย)
เข้ามาทางานในสาขาที่มคี วามขาดแคลนในเยอรมนี
และมันจะไม่ดีหรือ ? หากเราเลือกเรียนในสายอาชีพที่ใช่ ในงานที่ชอบ แถมยังมั่นใจ
ได้ว่าจบมามีงานรองรับแน่นอน คุณอโณทัย วีระสินธุวุฒิ หรือ น้องเบลล์
เป็นอีกหนึ่งคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้

17 วารสาร
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เล่ าประวัตทิ ่ มี าที่ไปให้ ฟังคร่ าวๆ ได้ มัย้ คะ
สวัสดีค่ะ ชื่ออโณทัย วีระสินธุวุฒิ หรื อ เบลล์คะ่ เป็ นพี่คน
โตในบรรดาพี่ น้องทัง้ หมด 4 คน เกิ ดและโตที่ กรุ งเทพฯ
เรี ย นจบปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ เอก
ภาษาเยอรมัน พอเรี ย นจบ ก็ คิ ด ไว้ ว่ า อยากมาเรี ย นที่
เยอรมนีเพราะอยากพัฒนาทักษะทางด้ านภาษา ในช่วงที่
กาลังหาบทสรุปให้ กบั ชีวิตตัวเอง ดิฉนั ก็ทางานเป็ นติวเตอร์
สอนภาษาอังกฤษเด็กไม่เกินชัน้ ม. 3 ไปด้ วย
แล้ วมาเยอรมนีได้ อย่ างไรคะ
ตังแต่
้ ส อนหนังสื อเด็กครั ง้ นัน้ ก็ ร้ ู ตัวเองเลยว่าเข้ าใจและ
ชอบอยู่กับเด็ก สามารถดูแลเด็กได้ ดี จึง หาข้ อมูลการไป
ทางานโอ-แพร์ (Au-Pair) ในเยอรมนี ดูค่ะ เหตุผ ลหลัก ที่
ดิฉนั ตัดสินใจมาทางานโอ-แพร์ ที่นี่ เพราะอยากเรี ยนภาษา
ด้ วย ท่องเที่ยวด้ วย และมีรายได้ เป็ นของตัวเอง โดยไม่ต้อง
รบกวนเงินพ่อแม่ด้วย ดิฉันเริ่ มติดต่อครอบครัวด้ วยตนเอง
ทางอินเตอร์ เน็ต และสุดท้ ายก็มีครอบครัวไทย-เยอรมันใน
เมือง Lüneburg ตอบรับ

ชีวิตในเยอรมนีเป็ นอย่ างไรบ้ างคะ
พอท างานโอ-แพร์ ค รบ 1 ปี ก็ ร้ ู สึ ก อยากเรี ย นรู้ และใช้
ภาษาเยอรมันให้ มากกว่าที่ เป็ นอยู่ เพื่อนที่ โรงเรี ยนสอน
ภาษาก็ได้ แนะนาให้ ไปสมัครเป็ นอาสาสมัครในโครงการ
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ซึ่ ง เป็ น โค รง กา ร
ส าหรั บ เยาวชนที่ อ ายุร ะหว่ า ง 16-26 ปี เปิ ดโอกาสให้
ทางานเป็ นอาสาสมัคร ทางานเพื่อส่วนรวม ทัง้ งานด้ าน
สัง คมสงเคราะห์ ด้ า นวัฒ นธรรม เป็ นต้ น โครงการนี ม้ ี
ระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน มีเงินเบี ้ยเลี ้ยง (ประมาณ 400
Euro โดยไม่หกั ภาษี ) ที่พกั รวมถึงประกันสุขภาพ รู้อย่างนี ้
แล้ ว...ดิฉนั ก็ไม่รีรอ สมัครทันทีคะ่
และที่ ส าคั ญ ระหว่ า งท า
โครงการ FSJ จะมี สัม มนา
ซึ่งเราต้ องเข้ าร่ วม ทาให้ เรา
ได้ เจอพบปะเพื่ อ นใหม่ ๆ
จากหลากหลายประเทศ
หลากหลายสาขามา
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู้
ความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย น
วั ฒ นธรรม ซึ่ ง เป็ นงานที่
สนุกมากๆ และได้ ใช้ ภาษาเยอะมากๆ ค่ะ
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ข้ อดีของการเรียนสายอาชีพคืออะไรคะ ต่ างกับ
การเรียนที่มหาวิทยาลัยอย่ างไร

เรียกได้ ว่าโครงการ FSJ ตอบโจทย์ ท่ คี ุณต้ องการ
เช่ นกัน แล้ วคุณเลือกเรียนในสาขาไหนคะ

การเลือกว่าจะเรี ยนที่มหาวิทยาลัย หรื อเรี ยนสายอาชีพนัน้
ขึ น้ อยู่ กั บ ว่ า คุ ณ อยากจะจบมาท างานอะไร สายไหน
การเรี ยน Ausbildung คือการปูรากฐานทักษะความรู้ ที่เน้ น
ทังทางภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิในสายอาชีพนันๆ
้ โดยตรง
เช่น สายงานธนาคาร การโรงแรม เสมือนเป็ นการทางาน
ควบคู่ไ ปกับ การเรี ย น และยัง ได้ รั บ เงิ น เดื อ นด้ ว ย ท าให้
สามารถเก็บเงินได้ เร็ ว เสียภาษี ได้ เร็ วซึ่งนัน่ หมายความว่ามี
เงิ น สะสมส าหรั บ บ านาญเร็ ว เช่ น กั น แต่ ถ้ าหากใครที่
อยากจะเป็ นนั ก วิ จั ย นั ก เศรษฐศาสตร์ การเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยน่าจะเหมาะกว่าค่ะ

ค่ะ FSJ มีหลายสาขาให้ เลือกเรี ยนรู้ตามความสนใจของแต่
ละคน เช่น สถานรับเลี ้ยงเด็กเล็ก สถานสงเคราะห์คนพิการ
แต่ ดิ ฉั น ก็ เ ลื อ กเป็ นอาสาสมัค รของสถานดูแ ลผู้ สู ง อายุ
(Altenheim) ค่ะ ในตอนนันคิ
้ ดเพียงแค่ว่า ดิฉันอยากเรี ยนรู้
งานด้ านใหม่และน่าจะทางานสาขานีไ้ ด้ เพราะคุ้นเคยกับ
ครอบครัวใหญ่ที่มีอาม่า อากง พอทาได้ ประมาณ 3 เดือน
แล้ วเนือ้ หาการเรี ยนสาขาการดูแลผู้สูงอายุ
ทางสถานดูแลผู้สงู อายุเห็นว่าดิฉันตังใจจริ
้
ง และทางานได้ ดี
มีอะไรบ้ างคะ
จึง เสนอให้ ไ ปเรี ย นสายอาชี ว ศึก ษา หรื อ Ausbildung ใน
สาขาการดูแลผู้สงู อายุ (Altenpflege) เพื่อให้ มีทกั ษะความรู้ เนื อ้ หาเบื อ้ งต้ น ที่ ต้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกับ ผู้สูง อายุจ ะเป็ นเรื่ อ ง
เฉพาะทางด้ านนี ้โดยตรง และจะรับเข้ าทางานประจาทันทีที่ วิ ธี ก ารปฏิ บัติดูแ ล การปฐมพยาบาล การเรี ย นรู้ รู ป แบบ
การใช้ ชี วิ ต เป็ นต้ น ค่ะ นอกจากนี จ้ ะมี ก ารพูดคุย และท า
จบหลักสูตร ซึง่ ดิฉนั ก็สนใจอยูแ่ ล้ ว จึงไม่ปฏิเสธค่ะ
กิจ กรรมต่างๆ ร่ วมกัน ให้ ผ้ ูสูง อายุไ ม่เหงา แล้ วก็ มี เนื อ้ หา
เจาะลึกเฉพาะทางให้ เลื อกค่ะ ต่อมาอาจารย์ก็แนะนาให้
ช่ วยอธิบายแนวทางการเรียนสายอาชีพให้ ฟังได้ มัย้ คะ
เ รี ย น ห ลั ก สู ต ร Interprofessionelle Gesundheitsverการเรี ยนสายอาชีวศึกษา คือการเรี ยนภาคทฤษฎีในโรงเรี ยน sorgung เป็ นหลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี ที่ Akademie für Geและมี ก ารฝึ กปฏิ บัติ ใ นองค์ ก รต่ า งๆ หลั ก สู ต รการดู แ ล sundheitsberufe และ Uniklinikum Heidelberg ร่ วมมื อ
ผู้สงู อายุที่ดฉิ นั เลือกมีระยะเวลา 3 ปี ปฏิบตั ิงานที่สถานดูแล กัน ซึ่ง ตอนนี ก้ าลัง เรี ย นปี 1 ควบคู่กับ เรี ย นสายการดูแ ล
ผู้สงู อายุเดิมกับโครงการ FSJ โดยในปี แรกจะได้ รับเงินเดือน ผู้สงู อายุ ที่กาลังเรี ยนอยูป่ ี 2 ค่ะ
800 Euro และเพิ่มปี ละ 100 Euro (เสียภาษี เงินได้ เล็กน้ อย)
และต้ องรับผิดชอบค่าที่พกั และค่าประกันสุขภาพเอง (คนละ
ครึ่งกับนายจ้ าง) แต่ละโรงเรี ยนจะกาหนดการเรี ยนการสอน
แตกต่างกันไป ของดิฉันถูกแบ่งเป็ นเดือน หากเดือนนี ้เรี ยน
เดือ นหน้ า ก็ จ ะต้ อ งฝึ กงาน และมี การฝึ กงานนอกสถานที่
เพิ่มเติมด้ วย
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พยาบาลดูแลผู้สูงอายุจัดอยู่ในอาชีพขาดแคลนใน
เยอรมนี และเมื่อกลางปี 2556 เยอรมนีเปิ ดโอกาส
ให้ พยาบาลดูแลผู้สูงอายุต่างชาติ รวมถึงจากไทย
เข้ ามาทางานในเยอรมนีได้ พอจะทราบข่ าวนีม้ ัย้ คะ
ค่ ะ พยาบาลดูแ ลผู้ สู ง อายุ ก าลั ง ขาดแคลนในเยอรมนี
เนื่องจากปั ญหาโครงสร้ างประชากรที่มีจานวนผู้สูงอายุสูง
ขณะที่จานวนการเกิดต่า ปั จจุบนั มีตาแหน่งงานนีว้ ่างกว่า
10,000 ตาแหน่ง และมีแนวโน้ มว่าจะมากขึน้ เรื่ อยๆ ในอีก
10 ปี ข้ างหน้ า ท าให้ จ านวนพยาบาลไม่ เ พี ย งพอต่ อ
ความต้ องการของสังคม ข้ อดีก็คือว่า คนที่เรี ยนสาขานี ้ จบ
มามี ง านท าแน่ น อนค่ะ ฉะนัน้ คุณ เลื อ กได้ เ ลยว่ า อยาก
ทางานที่ไหน เมืองอะไร (หัวเราะ)

“ ปัจจุบันมีตำแหน่งงำนว่ำงกว่ำ 10,000
ตำแหน่ง และมีแนวโน้มว่ำจะมำกขึ้นเรื่อยๆ
ในอีก 10 ปี ข้ำงหน้ำ “

สุดท้ าย อยากฝากอะไรถึงเพื่อนแรงงานไทยคะ
อย่างที่ทราบกันดีว่า การทางานกับผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่ องง่าย
เราต้ องระมัดระวัง เป็ นพิเ ศษ ทัง้ โรคผู้สูง อายุ อาหารตาม
หลักโภชนาการ การเคลื่อนย้ ายผู้สูงอายุ คนที่จะมาทางาน
ต้ องเป็ นคนที่มีใจรักงานด้ านนี ้จริ งๆ ใจเย็น เข้ าใจผู้สูงอายุ
เป็ นอย่างดี ดูแลเสมือนพวกเขาเป็ นสมาชิกในครอบครัวของ

เราเอง เพราะเป็ นงานที่คอ่ นข้ างหนัก ต้ องใช้ ความอดทนสูง
และค่าจ้ าง (โดยเฉลี่ย 2,000 -2,500 Euro) อาจไม่จูงใจนัก
เมื่อเทียบกับอาชีพอื่น แต่ดิฉันเชื่อว่างานลักษณะนี ้คนไทยก็
สามารถทาได้ ดี เหมาะกับลักษณะนิสยั คนไทย และความรู้ที่
เรี ยนมาก็สามารถนาไปใช้ ดแู ลผู้ใหญ่ที่บ้านได้ ด้วยค่ะ

การขยายตลาดแรงงานด้ านพยาบาลดูแลผู้สูงอายุในเยอรมนีตามกฎระเบียบว่ าด้ วยการจ้ างงานฉบับใหม่
1) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เยอรมนีได้ ออกกฎระเบียบว่าด้ วยการจ้ างงานฉบับใหม่ โดยได้ ระบุวิชาชีพพยาบาล
ดูแลผู้สงู อายุอยูใ่ นหมวดอาชีพขาดแคลน ส่งผลให้ แรงงานต่างชาติในสาขาดังกล่าวที่มีทกั ษะสูงและมีคณ
ุ สมบัติตามที่
เยอรมนีกาหนดสามารถเข้ ามาทางานได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องมีข้อตกลงทวิภาคีอีกต่อไป ดังนัน้ พยาบาลวิชาชีพจากไทยที่
ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้สงู อายุสามารถสมัครเข้ าทางานในเยอรมนีได้ ผา่ นระบบดังกล่าว โดยจะต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
เยอรมนี ก าหนด กล่า วคื อ (1) ติ ด ต่อ ขอเที ย บวุฒิ ก ารศึกษากับ เยอรมนี (2) ได้ ใ บตอบรั บ เข้ า ฝึ กงานจากบริ ษั ท /
หน่วยงานของเยอรมนี (3) มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B2
2) ผู้สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ว่างงานซึ่งสาเร็ จหลักสูตรอุดมศึกษาในสาขาอื่นจากไทยที่
ประสงค์จะมาฝึ กอบรบหลักสูตรพยาบาลดูแลผู้สงู อายุในเยอรมนี (หลักสูตร 3 ปี ) สามารถสมัครขอเข้ ารับฝึ กอบรมใน
สาขาดังกล่าวได้ โดยจะต้ องดาเนินการตามขันตอนที
้
่กล่าวมาข้ างต้ น
วารสาร
เพือ่ นคนทางาน

20

สม
็นผ
บัต
ู้มีถ
ิขั้น
ิ่นพ
สูง
าน
ักถ
เป

ผู้ม

ีคุณ

ร
า
ก

าว
รใน
เ

ุญ
น
อ

ยอ
รม
นี

้

ห
ใ
าต

ท่านที่ติดตามข่าวคราวของเยอรมนีคงจะทราบกันบ้ างแล้ วว่า เยอรมนีเป็ น
ประเทศที่คนต่างชาตินิยมอพยพเข้ ามาหางานทามากที่สดุ ในยุโรป ซึ่งส่วนใหญ่แล้ วก็
เป็ นคนจากอียูนั่นเอง และยังมีคนจากนอกอียูที่นิยมเข้ ามาทางานในเยอรมนีด้วย
เช่นกัน
ปั จจุบนั เยอรมนีเองก็มีปัญหาขาดแคลนแรงงานฝี มือ แถมสถิติคนสูงอายุก็
เพิ่มขึ ้นมาก แม้ คนต่างชาติที่อพยพเข้ ามาหางานจะมีจานวนสูง แต่ยงั มีตาแหน่งงาน
อีกเยอะที่เยอรมนีก็ยงั ต้ องการแรงงานที่มีคณ
ุ สมบัติขนสู
ั ้ งเข้ ามาทางาน ดังนันจึ
้ งได้
ปรับเปลี่ยนระเบียบเพื่อดึงดูดแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาที่ต้องใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
(high-tech branch) ให้ เข้ ามาทางานเพิ่ม ขึน้ แต่ทัง้ นี ท้ ัง้ นัน้ คนที่ จ ะเข้ ามาท างาน
หากไม่ได้ เป็ นพลเมืองของอียู นอร์ เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ หรื อสวิตเซอร์ แลนด์
แล้ วละก็ จะต้ องได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นพานักเพื่อการทางานหรื อที่เรี ยกสัน้ ๆ ว่า วีซ่า
ทางาน เสียก่อนถึงจะมีสิทธิที่จะทางานในเยอรมนี

ใครคือผู้มีคุณสมบัติขั้นสูง
ขออ้ า งอิ ง กฎหมายนิ ด ว่ า ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการมี ถิ่ น
พ านัก (Residence Act) ของเยอรมนี นัน้ ได้ ก าหนดไว้ ว่า
ผู้ มี คุ ณ ส ม บั ติ ขั ้น สู ง คื อ นั ก วิ ช า ก า ร นั ก วิ จั ย ห รื อ
นักวิทยาศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาจารย์หรื อ
ลูกจ้ างตาแหน่งพิเศษทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนันเยอรมนี
้
ยังใจดีให้ สิทธิ คู่สมรสและบุตรที่อายุต่ากว่า 18 ปี สามารถ
ขอวีซ่าเพื่อติดตามผู้มีคณ
ุ สมบัติเหล่านี ้เข้ ามาอยู่ในเยอรมนี
รวมทังให้
้ สิทธิคสู่ มรสในการทางานด้ วย
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สิทธิพิเศษของผู้มีคุณสมบัติขั้นสูง
สิ่งที่แตกต่างออกไปจากแรงงานอื่น ๆ คือผู้มีคณ
ุ สมบัติขนั ้
สูงจะได้ รับอนุญาตให้ มีถิ่นพานักถาวรในทันที ซึ่งเป็ นสิทธิ
ถาวรในการอยู่อาศัย และสามารถทางานได้ ทุกประเภท
โดยไม่ต้องมาเสี ยเวลาต่อวีซ่าทางาน ไม่ต้องกังวลเรื่ อง
วีซา่ ทางานหมดอายุอีกต่อไป

มีคุณสมบัติขั้นสูงแล้วจะเข้ามาทางาน
ในเยอรมนีได้ทันทีเลยหรือไม่
แม้ ผ้ ูมีคณ
ุ สมบัติขนั ้ สูงจะเป็ นที่ต้องการ แต่ก็ไม่ใช่ว่า ผู้ที่มี
คุณสมบัติขนั ้ สูงตามที่กฎหมายกาหนดจะสามารถขอวีซ่า
นักท่องเที่ยวแล้ วหิ ้วกระเป๋ าบินตรงมาหางานทาในเยอรมนี
ได้ ตามใจชอบ เพราะจะต้ องได้ รั บ การเสนองานเป็ น
การเฉพาะเสี ย ก่ อ นเพื่ อ ประกั น ว่ า จะสามารถพัก อยู่ ใ น
เยอรมนี ไ ด้ โ ดยรั ฐ ไม่ ต้ อ งให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และทางการ
เยอรมันต้ องแน่ใจว่าผู้มีคณ
ุ สมบัติขนสู
ั ้ งรายนันจะสามารถ
้
บูรณาการสู่วิ ถีชี วิต และความเป็ นอยู่แ บบเยอรมัน อี กทัง้
การพ านั ก ในเยอรมนี จ ะต้ องไม่ ล ะเมิ ด หรื อ กระทบต่ อ
ประโยชน์ของรัฐบาลสหพันธ์ ฯ และที่สาคัญคือต้ องพิสูจน์
ได้ ว่ า เป็ นผู้ มี คุณ สมบัติ ต รงตามที่ ก าหนดไว้ ว่ า เป็ นผู้ มี
คุณสมบัติขนสู
ั ้ งจริ ง สาหรับบางรายอาจต้ องได้ รับอนุญาต
ให้ ฝึกปฏิบตั ิตามสายอาชีพด้ วย สรุ ปว่าเขาก็ต้องกลัน่ กรอง
เยอะอยูเ่ หมือนกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่ ว ยงานเดี ย วที่ มี อ านาจพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ สิ ท ธิ ค น
ต่างชาติในการเข้ าไปพานักและทางานในเยอรมนีไ ด้ ก็คือ
สถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุล เยอรมนี ในประเทศ
นัน้ ๆ อันนีเ้ ข้ าใจตรงกันนะ แต่ภายหลังที่คนต่างชาติราย
นันได้
้ เดินทางเข้ ามาทางานแล้ วตามระยะเวลาที่กาหนดที่
สามารถยื่นขอสิทธิในการเป็ นผู้มีถิ่นพานัก ถาวรในเยอรมนี
ก็สามารถยื่นเรื่ องให้ สานักงานต่างด้ าวประจามณฑลหรื อ
เขตที่บคุ คลนันพ
้ านักเป็ นผู้พิจารณา

เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบ
การยืน
่ คาร้องขอวีซา่
รายการต่อไปนี ้เป็ นรายการที่มกั ต้ องยื่นแสดงโดยปกติ แต่สาหรับ
บางกรณีอาจต้ องยื่นแสดงเพิ่มเติม
- แบบฟอร์ มคาร้ องขอวีซา่ ที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
- หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งาน (ฉบับจริ งและสาเนา)
- รู ป ถ่ า ยพาสปอร์ ตแบบไบโอเมตริ ก โดยดู ตั ว อย่ า งได้ ที่
www.bundesdruckerei.de

เอกสารเพิม่ เติม
ในกรณีขอวีซา่ ทางาน
- ประกาศนียบัตร ปริ ญญาบัตร หนังสืออ้ างอิง (ฉบับจริ งและ
สาเนา)
- ประวัติการทางาน
- หากจ าเป็ นต้ อ งมี ส รุ ป ย่ อ ผลงานทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไ ด้ รั บ
การตีพิมพ์
- หลัก ฐานว่า ได้ รั บ เสนองาน หรื อ สัญ ญาจ้ า งงาน เงิ น เดื อ น
(ฉบับจริ งและสาเนา)
- สัญญาจ้ างงานที่ระบุรายละเอียดของงานจากนายจ้ าง
- หากเป็ นวิ ช าชี พ ควบคุม จ าเป็ นต้ อ งมี ใ บอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพ
- หลักฐานการทาประกันสุขภาพ (ฉบับจริ งและสาเนา)
- สัญญาเช่าบ้ าน (ฉบับจริ งและสาเนา)
- ใบรั บรองการลงทะเบียนของเยอรมนี (เมื่อย้ ายเข้ าไปอยู่ใน
อพาร์ ตเมนท์ บุคคลต่างชาติต้องลงทะเบียนกับสานักงานเขต
ภายใน 14 วัน)

สาหรับผู้มีคณ
ุ สมบัติขนสู
ั ้ งที่สนใจเดินทางเข้ าไปทางานในเยอรมนีสามารถตรวจสอบรายการสาหรั บการขอวีซ่า ได้ ที่
www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/StaatenlisteVisumpflicht_node.html
***หมายเหตุ ข้ อมูล ข้ างต้ น เป็ นข้ อ มูล ส าหรั บ กรณี ทั่วไป เพราะฉะนัน้ ในแต่ล ะรั ฐ ก็ ยัง จะแตกต่างกัน ไปบ้ าง คงต้ อ ง
ตรวจสอบกันดี ๆ ***
ที่มา: เรี ยบเรี ยงจากเว็บไซต์ http://www.zuwanderung.sachsen.de/akzess/16336.htm
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ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงจำกไทย
ทำไงถึงจะนำเข้ำเยอรมนี ???

นิยามความหมายของคาว่า “เครื่องสาอาง” (Cosmetics) หมายถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นผสมของสารที่นาไปใช้สมั ผัสกับอวัยวะภายนอก
ของมนุษย์ เช่น ผิวหนัง เส้นผม เล็บ ริมฝี ปาก เป็ นต้น หรือใช้กบั ฟั น
เยือ่ บุช่องปาก มีจดุ ประสงค์เพื่อทาความสะอาด ให้กลิ่นหอม ระงับ
กลิ่นกาย เสริมความงามให้ดดู ียงิ่ ขึ้ น ป้องกัน รักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ดี

ว่ากันถึงผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง หลายท่านที่
อยู่ในแวดวงความงามคงจะมีคาถามอยู่ในใจกันบ้ าง
ล่ ะ ว่ า เครื่ องส าอางต่ า งชาติ ที่ ว างขายกั น อยู่ ใ น
เยอรมนีนะ่ เขานาเข้ ากันมาแบบไหน เพราะรู้ก็ร้ ูกนั อยู่
ว่าที่นี่เขามีความเข้ มงวด มากถึงมากที่สดุ แต่ถ้าเรา
เกิดอยากเอาเครื่ องสาอางจากบ้ านเราเข้ ามาจาหน่าย
เพราะใช้ แล้ วถูกใจ กลิ่นหอมตรงจริ ต คุณภาพดี แถม
ใช้ แล้ วยังสวยเด้ งผิดหูผิดตา ใครผ่านมาเอ่ยปากชม
ทุกคน ?? เราจะทาอย่างไรให้ ถกู ระเบียบ ไม่ต้องปวด
หัวกันภายหลัง
เพราะเครื่ องสาอางคือสินค้ าที่ถกู ควบคุมโดย
กฎหมายในแต่ละประเทศทัว่ โลกเพื่อควบคุมสินค้ าให้
มีความปลอดภัย มี คุณภาพ และมีสรรพคุณตามที่
กล่าวโฆษณา ฉะนันการจะน
้
าผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
เข้ ามาในเยอรมนีจึงต้ องผ่านขันตอนตามกฎระเบี
้
ยบ
การนาเข้ าผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางของสหภาพยุโรป
(อี ยู ) เช่ น เดี ย วกั บ ประเทศสมาชิ ก อี ยู อื่ น ๆ โดย
คานึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภคทุกด้ าน

เดิมอียูมีกฎหมาย Directive 76/768/EEC ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 อียูภายใต้ การกากับดูแล
ของคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ ออกกฎหมาย Derective 2003/15/EC และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ก็ได้ เปลี่ยนชื่อ
เป็ น EU Cosmetics Regulations ซึ่งทุกประเทศสมาชิกอียตู ้ องปฏิบตั ิตาม โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อเน้ นย ้าความมัน่ ใจว่า
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่วางจาหน่ายในอียนู นมี
ั ้ ความปลอดภัยต่อผู้บริ โภคของอียทู กุ คน เห็นมัย้ เขาให้ ความสาคัญกับ
เรื่ องความปลอดภัยจริงๆ
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กฎระเบียบพืน้ ฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผลิตภัณฑ์
เครือ่ งสาอาง
ใน EU

ต้ อ งบอกก่ อ นว่ า นี่ เ ป็ นเพี ย งข้ อ มูล พื น้ ฐานอย่ า งกว้ า ง ๆ
หากอยากได้ ข้อมูลมากกว่านี ้ขอให้ ส่งข่าวมา เดี๋ยววารสาร
“เพื่อนคนทางาน” จัดเต็มให้ อีกที สาหรับตอนนีเ้ อาเป็ นว่า
การจะนาเข้ าครื่ องสาอางมาในเยอรมนี ผู้สนใจต้ องทาตาม
ระเบียบต่อไปนี ้ซึ่งก็ไม่ยาวเท่าไหร่ แค่สิบข้ อกับข้ อย่อยๆ อีก
ไม่กี่ข้อ ขอให้ อดทนอ่านต่อไปเพื่อความเข้ าใจที่ตรงกัน..นะ

ด้ านความปลอดภัย โดยต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบระหว่างประเทศว่าด้ วยความปลอดภัยจาก
การใช้ ผลิตภัณฑ์

01

ด้ า นกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ซึ่ ง ต้ อ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต เครื่ อ งส าอาง (Good
Manufacturing Practice: GMP) ซึ่งจะเกี่ยวข้ องกับการจัดเก็บเอกสาร การควบคุมการผลิต
การควบคุมการจัดเก็บ การขนส่งผลิตภัณฑ์ ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพสินค้ า เป็ นต้ น

02

ด้ านข้ อมูลและการตรวจสอบ ด้ วยการกาหนดแนวทางการจัดทาข้ อมูลทางด้ านวิชาการและรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ (Product Information File: PIF) ภายหลังการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์รอบสุดท้ าย
และพร้ อมให้ หน่วยงานที่กากับดูแลตรวจสอบได้

03

ด้ า นการประเมิ น ความปลอดภัย ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ นข้ อ มูล ในภาคผนวก 1 (Annex I) ของ EU
Cosmetics Regulations โดยสามารถตรวจสอบได้ ที่เว็ บไซต์ (ประเมิ นเรื่ องความปลอดภัย ) http://
ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?
fuseaction=ref_data.annexes_v2

04

ด้ านการควบคุมสารจาเพาะ ต้ องตรวจสอบให้ แน่ชดั ว่า
 ไม่ มี ก ารใช้ ส ารต้ อ งห้ า มตามที่ ร ะบุใ นภาคผนวก (Annex II) สารที่ ก าหนดเงื่ อ นไขและปริ ม าณ
การใช้ (Annex III) สารย้ อมสี (Annex IV) สารกันเสีย (Annex V) และสารกรองแสง UV หรื อ UVfilters (Annex VI)
 ไม่ มี ก ารใช้ ส ารหรื อ ส่ ว นประกอบที่ ถู ก จัด อยู่ ใ นประเภทมี ฤ ทธิ์ ก่ อ มะเร็ ง มี ฤ ทธิ์ ท าง
พันธุกรรม และก่อให้ เกิดพิษ (CMR: Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic)

05
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ด้ านการป้องกันการทารุ ณกรรมสัตว์ ด้ วยการห้ ามวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่ผ่านการทดลอง
ด้ ว ยสัต ว์ หรื อ มี ส่วนประกอบที่ ผ่า นการทดลองด้ ว ยสัต ว์ และห้ า มการทดลองผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องสาอางหรื อส่วนประกอบเครื่ องสาอางด้ วยสัตว์

06

ข้ อมูล บนฉลาก ซึ่ง มี ข้อกาหนดการแสดงฉลากให้ มี การระบุข้อความบนฉลาก บรรจุภัณฑ์ หรื อหี บห่อ
เกี่ยวกับข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ด้วยตัวอักษรที่ชดั เจน ง่ายต่อการอ่าน ภาษาที่ใช้ บนฉลากควรเข้ าใจง่ายและ
เหมาะสม บนผลิตภัณฑ์นนจะต้
ั ้ องระบุข้อมูลให้ ชดั เจน ตรงกับความเป็ นจริ ง ห้ าม(แกล้ ง) ลืม ห้ ามตีเนียน
เดี๋ยวเป็ นเรื่ อง ให้ ต้องปวดหัวอีกรอบ แล้ วจะหาว่าเราไม่เตือน และถ้ ามีการใช้ วสั ดุนาโน (Nanomaterials)
เป็ นส่วนประกอบ ต้ องแสดงชื่อวัสดุนาโนและระบุคาว่า “nano” ต่อท้ าย ตัวอย่างเช่น Titanium Dioxide
[nano] และนี่คือตัวอย่างฉลากที่ถกู ต้ องชัดเจน
หมายเลขรุ่นการผลิต
ขนาดบรรจุ

ข้ อมูลของผลิตภัณฑ์
ชื่อและที่อยูข่ องผู้รับผิดชอบ
สินค้ าในอียู

ประเทศต้ นกาเนิดของสินค้ า
ที่นาเข้ า

วันหมดอายุสินค้ าที่มีอายุมากกว่า
30 เดือน
วันหมดอายุสินค้ าที่มีอายุน้อยกว่า
30 เดือน
รายชื่อส่วนประกอบตามมาตรฐาน INCI
คาเตื อ น วิ ธี ใ ช้ ห รื อ ข้ อ แนะน าในการใช้

07
แนวทางการกล่าวอ้ างสรรพคุณ

08

การให้ เปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์แก่สาธารณะ

09

การแจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง ผลข้ า งเคี ย งจากการใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ต่อ คณะกรรมาธิ ก ารยุโ รป และ
มาตรการแก้ ไข
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การจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เครือ่ งสาอางไทยในเยอรมนี
พอดาเนินการตามระเบียบข้ างต้ นเสร็ จ ก็จะเป็ นเรื่ องการนาเข้ าเครื่ องสาอางจากไทยและจากนอกอียูเพื่อใช้
บริการลูกค้ า หรื อจัดจาหน่าย ก่อนอื่นโปรดพึงระลึกด้ วยว่า ตามกฎระเบียบฉบับใหม่ “ผู้แทนจาหน่าย หรื อ ผู้นาเข้ า ” ที่มี
ถิ่นฐานอยู่ในเยอรมนีจะต้ องเป็ น “ผู้รับผิดชอบ” ในผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางนันโดยตรงในกรณี
้
ที่เกิดความเสียหายต่อ
ผู้บริ โภค รวมถึงจะต้ องเป็ นผู้ดาเนินการนาสินค้ าไปขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้ ถูกต้ อง โดยผู้ส่งออกหรื อผู้ผลิตจะต้ องส่ง
มอบเอกสารข้ อมูลทางด้ านวิชาการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (PIF) ให้ แก่ “ผู้แทนจาหน่าย หรื อ ผู้นาเข้ า”
ตาม EU Cosmetics Regulations นี ้ “ผู้รับผิดชอบ” สามารถแจ้ งข้ อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะวางจาหน่ายในอียูต่อ
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปผ่ า นทางระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทางลิ ง้ ค์ https://webgate.ec.europa.eu/ cpnp/public/
tutorial.cfm โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้

หลังจากนันอาจมี
้
หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรวจสอบผลิตภัณฑ์วา่ ตรงตามที่ได้ ลงทะเบียบไว้ หรื อไม่ ซึ่งจะเห็นได้
ว่า อียมู ีกฎเกณฑ์การนาเข้ าและระเบียบว่าด้ วยศุลกากรที่คอ่ นข้ างซับซ้ อน ฉะนัน้ หากท่านรักที่จะเป็ นผู้ผลิต ผู้จาหน่าย
และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและส่วนประกอบเครื่ องสาอางไทยไปสหภาพยุโรป ท่านก็ควรเตรี ยมความพร้ อม
ติดตามความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลง และศึกษากฎระเบียบใหม่นี ้อย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสด้ าน
การค้ า หรื อต้ องมาปวดหัวกันอีกวันละหลายรอบ
ท่านใดที่อ่านมาถึงบรรทัดนี ้ และยังต้ องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ ที่ สานักงานส่งเสริ ม
การค้ า ระหว่า งประเทศ ณ นครแฟรงก์ เ ฟิ ร์ ต หรื อ สภาหอการค้ า และอุต สาหกรรม IHK หรื อ จากเว็ บ ไซด์ http://
europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0013_en.htm และที่ http://
export.gov/newhampshire/build/groups/public/@eg_us_nh/documents/webcontent/eg_us_nh_0 5 0 0 5 8 .pdf
อ้ อ ...สมุนไพรไทยหรื อ ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มี คุณ สมบัติใ นการรั ก ษาของไทย อย่างเช่น ยาหม่อ ง ไม่สามารถนาเข้ าภายใต้
กฎระเบียบว่าด้ วยเครื่ องสาอางนี ้ แต่จะนาเข้ าได้ อย่างไร และต้ องเป็ นไปตามกฎหมายใดนัน้ ติดตามกันได้ ...ฉบับหน้ า
***ขอขอบคุณผู้ให้ ข้อมูลเพิม่ เติมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณมัณฑนา เพ็นสเลอร์
อาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจาปี 2558 และคุณสุปราณี บัลเทอร์ ***
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ธรรมะ กับ งาน

คาถามหาเศรษฐี / คาถาแก้จน
โดย คุณวิเชียร

พระพุทธเจ้า สอนว่า ในชาตินี้ คนเราจะชือว่าได้
ประโยชน์แบบชาวโลกก็ด้วยคาถานี้แล คือ ธรรมะ
ทีนักปราชญ์ไทยเรา เรียกว่า คาถาแก้จน หรือ
คาถาหัวใจเศรษฐี 4 ข้อ คือ อุ อา กะ สะ

สิทธิการิยะ ท่านว่าไว้ ท่องแล้วจะรา่ รวยล้นเหลือ
แบบจัดมาเต็ม ๆ
บางท่านจะว่า อ๊ะๆ ยังงี้ไม่ยากนี ต้องรวยให้ได้!!
แต่คาถานี้สา่ หรับท่องท่า จ้าาา ไม่ใช่ท่องจ่า
เท่านัน้
เพราะฉะนั้นก่อนจะท่า ก็มาเรียนรูด้ วู า่ ท่านสอน
ให้ทา่ อะไร? อย่างไร?
คาถานี้ ย่อมาจาก 4 ค่า เต็ม คือ ค่าว่า อุ ย่อมาจาก อุฏฐานสัมปทา,
อา ย่อมาจาก อารักขสัมปทา, กะ ย่อมาจาก กัลยาณมิตตตา
และสะ ย่อมาจาก สมชีวติ า
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1 อุฏฐานสัมปทา (อ่านว่า อุดถานะสัมปะทา) ถึงพร้อมด้วยความขยันหมันเพียร แสวงหาทรัพย์สมบัติ
ในทางทีถูก ในทางทีสุจริต ด้วยความสามารถของตน จะตั้งตัวตั้งตน จะหาวิชาความรู้ หาทรัพย์สมบัติ
หาความสุข หาทางพ้นทุกข์ ล้วนต้องอาศัยความขยัน เมือขยัน ย่อมจะหาทรัพย์สินได้ เมือมีทรัพย์แล้ว
จะต้องรู้จักรักษาใช้จ่าย
2 อารักขสัมปทา (อ่านว่า อารักขะสัมปะทา) รู้จักรักษาทรัพย์ทีหามาได้ คือ 1 ของหายรู้จักหา 2 ของ
เสียรู้จักซ่อมแซม 3 ใช้จ่ายไม่สุรุ่ยสุร่าย 4 คนดูแลเงินต้องมีศีลธรรม (แม่บ้าน/พ่อบ้าน)
3 กัลยาณะมิตตะตา (อ่านว่า กันละยานะมิดตะตา) คบหาเพือนดี เป็นการประกันได้ว่า จะไม่ถูกชักจูง
กล่อมเกลา ชวนไปในทางเสียหาย
4 สมชี วิต า (อ่ า นว่ า สะมะชี วิ ต า) ใช้ ชี วิ ตให้ เ หมาะสม อย่า ให้ ฝื ด เคื อ งเกิ น อย่ า ให้ ฟุ้ ง เฟ้ อเกิ น ให้
เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่ทีเรารู้แก่ใจ มิใช่ทีคนอืนเข้าใจ เพราะถ้าคนอืนเข้าใจว่าเราฐานะดี มี
ทรัพย์มาก ก็เลยแสดงออกว่ามีมาก ด้วยเครืองประดับ เสื้อผ้าทีแพง นันแสดงว่า ไม่เหมาะสม แต่ถ้ามี
เงินทองทรัพย์สินล้นฟ้า แต่กินอยู่ แต่งตัวหรือใช้ชีวิตอย่างล่าบากยากเย็น ก็จะกลายเป็นหาเงินไว้ให้คน
อืนใช้
คนที มี ธ รรมะ 4 ข้ อ นี้ ทรั พ ย์ ส มบั ติ ที ยั ง ไม่ เ กิ ด ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น ที มี อ ยู่ แ ล้ ว ก็ จ ะไม่ ล ดลงไปโดยไร้
ประโยชน์ ตรงข้า ม คนทีจัดว่า เป็นคนยากจนหรือผู้ท่ามาหากิ นไม่พอกินนั้น โดยมากก็ จะพบว่าขาด
หลักธรรมนี้ ข้อใดข้อหนึง หรือทั้งหมด เช่น บางคนเป็นคนตระหนี ประหยัด ละเอียดลออในการใช้จ่าย
แต่เกียจคร้าน ท่างานพอให้มีกินแล้วก็หยุด หมดแล้วก็ค่อยไปท่าใหม่ แบบนี้็มี บางคน ขยันท่ามาหากิน
หนักเอางานเบาสู้ ได้เงินทองทรัพย์สมบัติมาแล้ว คบเพือนไม่ดี มีแต่มิตรเทียม พากันเอาเงินไปถือเล่นจน
ร่วงหล่นลงไปในตู้อัตโนมัติบ้าง เล่นแชร์หลายมือปั่นกันเองจนโดนโกงไปซะก็มี ฮ่วย! ไม่รู้จักใช้ทรัพย์
สมบัติ กินใช้อย่างไร้ประโยชน์ พากันล้างผลาญจนร่อยหรอแล้วก็จากกันไป บางรายมีแล้ว ไม่รู้จักดูแล
รักษา เมือเป็นอย่างนี้ ทรัพย์สินทียังไม่มี ก็จะไม่เกิดขึ้น ทีมีแล้ว ก็ลด หมดเกลี้ยง ยกเว้นแต่จะรู้สึกตัว
แก้ไขได้ทันท่วงที
คาถานี้ ไม่ใช่ท่องแล้วจ่า แต่ส่าหรับท่องแล้วท่า เพราะหากท่อง อุ อา กะ สะ ได้คล่องปาก แต่ถ้าไม่
เรียนรู้ ไม่ใส่ใจท่า ก็เป็นเหมือนนกแก้วนกขุนทอง นันแลเน้อ...
ทีมาของภาพประกอบ: dhamweb.exteen.com
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ภาพกิจกรรม

นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล ผู้ช่วยทูตฝ่ ายแรงงาน ได้ ร่วมศึกษาดู
งานระบบ dual system กับผู้แทนสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและสมาคมคุณวุฒิ
วิชาชีพของเยอรมนี ณ หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนของ
สหพันธ์ฯ ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557 ณ กรุงเบอร์ ลนิ ,
เมือง Dortmund และเมือง Düsseldorf

29 วารสาร
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สานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ณ กรุ งเบอร์ ลิน ได้ จดั
งาน Mini OTOP City ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 เพื่อ
ส่ง เสริ ม ประชาสัม พัน ธ์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห นึ่ง ต าบลหนึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์
(OTOP) โดยมีนายเชิดชู รักตะบุตร อัครราชทูตเป็ นประธานเปิ ด
งานและนางกัญจนาภรณ์ ไซกัล ผู้ช่วยทูตฝ่ ายแรงงาน ได้ เข้ า
ร่ วมงานด้ วย ทัง้ นี ้ ภายในงานได้ มีกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ทางด้ าน
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว อาทิเช่น การปรุ งอาหารไทย งาน
ฝี มือ การสาธิตนวดไทย เป็ นต้ น

ฝ่ ายแรงงาน ประจ า สอท. ณ กรุ ง เบอร์ ลิ น ได้
ดาเนินโครงการสร้ างเครื อข่ายอาสาสมัครแรงงาน
และพั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงานไทยในสหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ประจาปี งบประมาณ 2558 รุ่ น
ที่ 1 ณ เ มื อ ง Leipzig ระ ห ว่ า ง วั น ที่ 1 5 -1 6
พฤศจิ ก ายน 2557 โดยนางกัญ จนาภรณ์ ไซกัล
ผู้ช่ ว ยทูต ฝ่ ายแรงงาน และเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น ได้
ด าเนิ น การฝึ กอบรมอาสาสมั ค รแรงงาน และ
รณรงค์ ใ ห้ อาสาสมัค รแรงงานน าศี ล 5 ซึ่ ง เป็ น
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ ในการดาเนิน
ชี วิ ต ตามนโยบายโครงการแรงงานศี ล 5 ของ
กระทรวงแรงงาน จากนัน้ ได้ จัดให้ มีการฝึ กอบรม
หลัก สูต รวิ ช าชี พ การแกะสลัก โดยมี น ายวสัน ต์
กัล ยาประสิทธิ์ เป็ นวิ ทยากรด าเนิ นการฝึ กอบรม
และมีผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมกว่า 30 คน

ใคร... ทาอะไร... กับใคร... ที่ไหน... อย่างไร...
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง
เบอร์ ลิน โดยนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุ ง
เบอร์ ลิน ได้ จัดงานเลี ้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั 87 พรรษา ณ
โรงแรม Maritim Hotel Berlin และได้ จั ด งานวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว ส าหรั บ
ชุมชนชาวไทยในสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม Maritim proArte Hotel Berlin
ในโอกาสนี ้ นางนงนุชฯ ได้ เป็ นประธานมอบประกาศเกียรติ
คุณ แก่ อ าสาสมัค รแรงงานดี เ ด่น ของสหพัน ธ์ ฯ ประจ าปี
2557 จ านวน 3 คน ได้ แก่ นางมั ณ ฑนา เพ็ น ส์ เ ลอร์
นางศิ ริ พ ร คนอสเพอะ และนางนวลนภา ขจร โดยมี
นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล ผู้ช่วยทูตฝ่ ายแรงงานฯ เป็ นผู้มอบ
เข็มเชิดชูเกียรติให้ แก่อาสาสมัครแรงงานทัง้ 3 คนด้ วย

นางกัญ จนาภรณ์ ไซกัล ผู้ช่ ว ยทูต ฝ่ ายแรงงาน และ
เจ้ าหน้ าที่ ได้ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
และแรงงานไทยในร้ านอาหาร ร้ านนวดไทย และบริ ษัท
นาเข้ าสิน ค้ าจากไทย ในกรุ งเบอร์ ลิน เมื อง Koblenz
เ มื อ ง Wiesbaden แ ละ เ มื อ ง Leipzig เ พื่ อ เ ป็ น
การสร้ างขวั ญ ก าลั ง ใจให้ แก่ แ รงงานไทย โดยได้
สอบถามความเป็ นอยู่ร วมถึ ง ให้ ค าแนะน าเพื่ อแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น

นายเชิ ด ชู รั ก ตะบุ ต ร อั ค รราชทู ต ประจ าสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ
กรุ งเบอร์ ลิน เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการประชุม ใหญ่ ประจาปี 2557 ของ
สมาคมธารา ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2557 ณ เมือง Limburg โดยมี
นางกัญ จนาภรณ์ ไซกัล ผู้ช่ ว ยทูต ฝ่ ายแรงงาน เป็ นผู้บ รรยายในหัว ข้ อ
“ความเคลื่อนไหวของแรงงานไทยในสหพัน ธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี ” ผู้เข้ า
ร่ วมประชุมประกอบด้ วยสมาชิกในเยอรมนีและสหภาพยุโรปจานวนกว่า
40 คน
วารสาร
เพือ่ นคนทางาน

30

บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
วันหยุดราชการประจาปีพุทธศักราช 2558
เดือน
เดือนมกราคม

วัน
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

วันที่
1 มกราคม
2 มกราคม

เดือนกุมภาพันธ์

วันพุธ
วันศุกร์
วันจันทร์

4 มีนาคม
3 เมษายน
6 เมษายน

วันจันทร์
วันอังคาร
วันศุกร์
วันอังคาร
วันพฤหัสบดี
วันจันทร์
วันจันทร์
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

13 เมษายน
14 เมษายน
1 พฤษภาคม
5 พฤษภาคม
14 พฤษภาคม
25 พฤษภาคม
1 มิถุนายน
30 กรกฏาคม
31 กรกฏาคม

เดือนสิงหาคม

วันพุธ

12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ

เดือนกันยายน

วันศุกร์

23 ตุลาคม

วันปิยมหาราช

วันจันทร์

7 ธันวาคม

วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันพฤหัสบดี

10 ธันวาคม
25 ธันวาคม
31 ธันวาคม

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันรัฐธรรมนูญ
Christmas Day
วันเริ่มเทศกาลปีใหม่ (วันสิ้นปี)

เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม

เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

เวลาทาการ:
ฝ่ายกงสุล:

วันหยุดราชการ
วันขึ้นปีใหม่
วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
วันมาฆบูชา
Good Friday
- วันจักรี
- Easter Monday
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
Labour Day
วันฉัตรมงคล
Ascension
Pentecost Monday (Whit Monday)
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา

วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09:00 - 13:00 น. และ 14:30 - 17:00 น.
วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09:00 - 13:00 น.

