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สวัสดีคะ่ ท่านผู้อ่านเห็นด้ วยไหมคะว่า เวลาช่างผ่านไปไวแบบก้ าวกระโดด คณะบรรณาธิการ
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สดชื่นของหน้ าร้ อนที่ดวงอาทิตย์ไม่คอ่ ยจะยอมละขอบฟ้าทําให้ เรามีเวลากลางวันยาวนานขึ ้นนะคะ
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ฝ่ ายแรงงาน ประจําสถานเอกอัครราชทูต
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STRONGER ‘WORKERS’
โดย sukhumal.mol@gmail.com

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชยั ดิษฐกุล กล่าวในการมอบนโยบายและแถลงพบปะกับสือ่ มวลชน
ในโอกาสแรกของการเข้ารับตําแหน่ง ว่า กระทรวงแรงงานมีความสาคัญและมีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับทรัพยากร
สาคัญของชาติ นั่นคือทรัพยากรมนุษย์
เพราะ ต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแรง มีคณ
ุ ภาพ จะทําให้ ประเทศสามารถตอบโจทย์ความท้ าทายได้ ทกุ โจทย์
ความแข็งแรงในนัยนี ้จึงหมายถึงศักยภาพของแรงงานไทย
ศักยภาพในความหมายนี ้จึงหมายรวม การมีงานทําและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
เรื่องของการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย จึงเป็ นนโยบายสาคัญตัง้ ต้ น ของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
รัฐมนตรีว่าการแรงงาน สําหรับความแข็งแรงของคนทํางานในเชิงศักยภาพอย่างรอบด้ านนัน้ จะเดินหน้ าสานต่อ
พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในการทําให้ คนไทยมีงานทํา โดยใช้ กลไก ศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนเพือ่ การให้ บริการ
ให้คนไทยมีงานทํา มีคณ
ุ ภาพชีวติ คุณภาพฝี มอื และหลักประกันคุ้มครองชีวติ คนทํางานอย่างครบวงจร
วันนี ้ศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย ทีม่ ีอยู่ 6 แห่ง จะถูกจัดตังให้
้ ครอบคลุมทังประเทศ
้
เพือ่ ให้ คนไทยอยูท่ ไี่ หน
ก็ ‘เข้ าถึงงาน’ ได้ เป็ นการลดความเหลื่อมลํ ้าในการเข้ าถึงงานตามความตังใจของรั
้
ฐบาลที่จะขยับช่องว่างของการเข้ าถึง
บริการจากภาครัฐ
การส่งเสริมการมีงานทํา จะต้ องเป็ นไปอย่างเข้ าถึง คนทุกกลุม่ การมีงานทําสําหรับกลุม่ คนพิการจะต้ องได้ รับ
การผลักดันให้เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด
ในเชิงคุณภาพชีวิตเรื่ องของความปลอดภัยในการทางาน โดยเฉพาะในเชิงการป้องกัน จะต้ องขับเคลื่อนไป
ตามหลักมาตรฐานสากล รวมทัง้ ยุทธศาสตร์ ‘แรงงานนอกระบบ’ จะก้ าวต่ออย่างมีทิศทาง ชัดเจน เพื่อให้ คนทํางาน
25 ล้ านคนในกลุม่ นี ้ได้ รับการคุ้มครองในการทํางานอย่างเหมาะสม ซึง่ จะได้ ทํางานร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนที่
เกีย่ วข้องตอนหนึง่ รัฐมนตรีบอกว่า
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‚กระทรวงแรงงานเป็ นกระทรวงในกลุ่ มงาน

เราจะต้องแก้ปัฌหาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงในเรื่องข้อตกลง
การจั ดระเบี ยบแรงงานต่ างด้ า ว ซึ่ง เป็ นปั ญหาที่ มี ม า
ระหว่างประเทศ ทั้งเรื่อง IUU fishนานและได้ แก้ ไขปั ญหาอย่างจริ งจังในช่วงที่ คสช.เข้ ามา
ing ,EU, Tip Report ซึ่งไทยมี
ดูแลประเทศจากนันได้
้ พฒ
ั นามาโดยลําดับ คงจะต้ องดูแล
ปัฌหา Tier 3 อยู่ในขณะนี้ ต้อง
เรื่ องนี ้ให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น นอกจากนันในส่
้ วนที่
ดาเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังมาก
เราจะต้ อ งแก้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความมั่น คงในเรื่ อ ง
ขึ้นและทาให้ต่อเนื่อง
ข้ อตกลงระหว่ า งประเทศ ทั ง้ เรื่ อง IUU fishing ,EU, Tip
ทางด้ านความมั่นคง ดังนัน้ จึงเน้ นยํ ้าในประเด็นเรื่ อง

Report ซึง่ ไทยมีปัญหา Tier 3 อยูใ่ นขณะนี ้ ซึง่ ต้ องดําเนินการเรื่ องนี ้อย่างจริ งจังมากขึ ้นและทําให้ ตอ่ เนื่อง ส่วนเรื่ อง
ข้ อตกลงเกี่ ยวกั บ องค์ การแรงงานระหว่ างประเทศ ต้ องดู ใ นรายละเอี ย ดและทํ า ให้ ไม่ ใ ห้ มี ปั ญหา ‛
ขณะที่ กระทรวงแรงงานต้ องมี ความพร้ อมในการเผชิ ญความท้ า ทาย และก้ า วข้ า มการเปลี่ ยนผ่านในสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตา่ งๆ อาทิการก้ าวสูค่ วามเป็ นประชาคมเอาเซียน จะต้ องเตรี ยม ‘คนทํางาน’ ให้ มี
ความพร้ อม ทังในเชิ
้ งความรู้ ทักษะ ทีส่ ําคัญคือการสร้ างเกณฑ์มาตรฐานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับภูมภิ าคอาเซียน
สําหรับพื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื ้นทีช่ ายแดน ภารกิจด้ านแรงงานก็จะมีสว่ นร่วมสําคัญในการสนับสนุนให้
เกิดการบริหารจัดการแรงงานในรูปแบบทีส่ อดคล้องเหมาะสมกับแต่ละพื ้นที่ ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ
และมิตทิ ี่จะต้ องก้ าวต่อ คือการส่งเสริมความร่วมมือในด้ านต่างประเทศ โดยภารกิจที่จะมาถึงในเร็ววัน คือ ใน
ระหว่าง 2 – 4 กันยายน กระทรวงแรงงานของประเทศไทยจัดให้ มี การประชุมในระดั บ รั ฐ มนตรี แ รงงานและ
เจ้ าหน้ าที่อาวุโสด้ านแรงงานทัง้ 5 ประเทศ CLMTV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม) โดย ในวันที่ 4
กันยายน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี กจ็ ะมาเป็ นประธานกล่าวในพิธีเปิ ดการประชุมระดับรัฐมนตรี
การบริ หารจัดการเพื่อนํ าสู่ความแข็งแรงในศักยภาพแรงงานอย่างรอบด้ าน นันจํ
้ าเป็ นต้ องมีฐานข้ อมูลเพื่อ
การวางแผนบริหารจัดการที่เข้ มแข็งจึงมีนโยบายพัฒนาศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ขณะเดียวกันก็เห็นความสําคัญใน
การสร้ างการรับรู้ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มคี วามเข้าใจและเชือ่ มัน่ ในการทํางานของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน
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สรุปผลงานด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ของฝ่ายแรงงานฯ ประจาปีงบประมาณ 2558
(1 ตุลาคม 2557—30 กันยายน 2558)
1 ปีผ่านไปไวจริงๆ ค่ะท่านผู้อ่านที่รัก
วารสารเพื่อนคนทางานฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายปีงบประมาณเก่า
ต้อนรับปีงบประมาณใหม่ ปี 2559 ...
อ๊ะ อ๊ะ อย่าเพิ่ง งง กันนะคะ เรานับตามปีราชการไทย ไม่ใช่ปีสากล!!!
ปี งบประมาณ 2558 (1 ตุล าคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ที่ ผ่านมา ถื อได้ ว่า จบลงอย่างสวยงาม
พร้ อมอภิมหาโครงการที่ฝ่ายแรงงานฯ จัดแน่น จัดหนัก จัดเต็ม มาให้ พี่ๆ น้ องๆ คนไทยในเยอรมนีทกุ คน
นอกเหนือจากการดําเนินภารกิจประจําด้ านการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิของแรงงานไทย และปี นี ้เป็ นปี ที่กรม
พัฒนาฝี มือแรงงาน และฝ่ ายแรงงานฯ ร่วมมือกันจัดโครงการใหญ่ เพื่อส่งเสริ มศักยภาพมาตรฐานฝี มือแรงงาน
ไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทังสาขานั
้
กส่งเสริ มสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบําบัด) และสาขา
ผู้ประกอบอาหารไทย ในปี เดียวกัน นี่ยงั ไม่รวมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ที่ฝ่ายแรงงานฯ จับมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทังหลั
้ กสูตรสปาหน้ า หลักสูตรช่างทําเล็บด้ านสุขภาพ หลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช ฯลฯ
เรี ยกได้ ว่า แน่นนนนนนน ตลอดทังปี
้ ค่ะพี่น้องงงง (แน่นซะจน ทีมงานเองยัง ต๊ ก -กะ-ใจ!!!) ทําให้ ยอดผู้เข้ าร่ วม
โครงการของฝ่ ายแรงงานฯ พุ่งสูงถึงเกือบ 900 คนทัว่ เยอรมนี (โอววว ขุ่น พระ!!!) แต่จะเรี ยกว่าทัว่ เยอรมนีก็คงไม่
ถูกต้ องซะที เดียวค่ะ เพราะก็มีหลายท่านเดินทางไกลมาจากสเปน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์ แลนด์ สวีเดน
เราลองมาดูกนั ค่ะ ว่าที่ผา่ นมาฝ่ ายแรงงานฯ ได้ จดั โครงการอะไรกันไปแล้ วบ้ าง
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ผลการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ ของแรงงานไทยในสหพันธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี
ประจาปี งบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
โดย ฝ่ ายแรงงาน ประจา สอท. ณ กรุ งเบอร์ ลิน
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

1.

โครงการสร้ างเครื อข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนา
ศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผลการดําเนินโครงการ
- จัดฝึ กอบรมอาสาสมัครแรงงาน
- จัดฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพการแกะสลักผักผลไม้
โครงการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู้ ประกอบการ
ร้ านอาหารไทยในเยอรมนี

2.

จานวนผู้เข้ า
อบรม

4 รุ่น
รุ่นที่ 1 15 – 16 พ.ย 57
รวมทั ง้ สิ น้ กว่ า รุ่ น ที่ 2 31 ม.ค-1 ก.พ
120 คน
58
รุ่นที่ 3 21 - 22 ก.พ 58
รุ่นที่ 4 21 - 22 มี.ค 58
สถาน
พ.ย 57 – ม.ค 58
ประกอบการ
จํานวน 80 แห่ง
140 คน
พ.ย 57 – มิ.ย 58

3.

โครงการแรงงานศีล 5 ของกระทรวงแรงงาน

4.

โครงการฝ่ ายแรงงานบริ การทัว่ สหพันธ์ ฯ (ตรวจเยี่ยม
แ ร ง ง า น ไ ท ย ) เ มื อ ง Leipzig, Nürnberg,
Braunschweig, Kassel, Berlin, Bremen, Lübeck,
Stralsund, Friedrichshafen, Hausach, Hamburg,
München, Langenargen, Konstanz, Homburg,
Stockach/Bodensee

5.

โครงการส่งเสริ มศักยภาพมาตรฐานฝี มือแรงงานไทย
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โดยจัดฝึ กอบรมและทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริ มสุขภาพแบบองค์รวม
ไทยสัปปายะ (หัตถบําบัด) ระดับ 1 และระดับ 2

90 คน

โครงการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์ฯ
หลักสูตรวิชาชีพการแกะสลักสบู่

10 คน

6.

วันที่ดาเนินการ

เมือง

ดาเนินการ
ร่ วมกับ

Leipzig
Nürnberg
Braunschweig
Kassel

-

ทัว่ เยอรมนี

-

Leipzig
Nürnberg
Braunschweig
Kassel
Berlin

-

ตลอดปี งบประมาณ

60 คน
90 คน

รุ่นที่ 1-3
23 พ.ค – 5 ก.ค 58
รุ่นที่ 4-5 7-15 มิ.ย 58
และ 17-25 มิ.ย 58
รุ่นที่ 6-8
28 ส.ค -14 ก.ย.58
27 – 28 มิ.ย 58

-

Hannover (2)
München
Dortmund
Hamburg
Bremen
Heilsbronn
Schönborn
Berlin

กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน
โดย สนร.
เบอร์ ลนิ
รับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ย
ฝึ กอบรม รุ่น 4-7
-

วารสาร
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

7.

โครงการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์ฯ
หลักสูตรการนวดหน้ า
กิจกรรม “วันข้ อมูลสําหรับฉัน” (Infotag für mich)

35 คน

25-26 ก.ค 58

Hausach

25 คน

26 ก.ค 58

Stockach /
Bodensee

โครงการส่งเสริ มศักยภาพมาตรฐานฝี มือแรงงานไทย
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โดยจัดฝึ กอบรมและทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
โครงการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์ฯ
หลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช
โครงการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์ฯ
หลักสูตรช่างทําเล็บด้ านสุขภาพ

70 คน

รุ่นที่ 1 3 -7 ส.ค 58
รุ่นที่ 2 9 -13 ส.ค 58

Berlin
Hausach

60 คน

รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2

8.

9.

10.
11.

จานวนผู้
เข้ าอบรม

60 คน

วันที่ดาเนินการ

เมือง

8 -10 ส.ค 58 Berlin
29 -31 ส.ค 58 Aachen
15 -19 ส.ค 58 Berlin
20 -24 ส.ค 58

12.

โครงการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์ ฯ 20 คน
หลักสูตรการประกอบอาหารไทย (มังสวิรัติ)

31 ส.ค 58

Berlin

13.

โครงการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์ฯ
หลักสูตรสปาหน้ า

รุ่นที่ 1 27-28 ก.ย.58
รุ่นที่ 2 29-30 ก.ย.58

Hausach
Stuttgart

80 คน

ดาเนินการ
ร่ วมกับ
สมาคมบ้ านแสน
สุข Hausach
สมาคม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
เฮเกา-โบเดนเซ
กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน

สมาคม Thai Spa
Louis Cosmetics
Academy
สถาน
เอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบอร์ ลนิ
Louis Cosmetics
Academy และ
สมาคมบ้ านแสน
สุข Hausach

ทุกโครงการที่ฝ่ายแรงงานฯ จัดขึ ้นก็ล้วนแต่เป็ นไปตามที่ทุกๆ ท่านแจ้ งความประสงค์กนั มา เรี ยกได้ ว่า
จัดขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการการฝึ กอบรมของพี่น้องชาวไทย ทุกๆ ท่านอย่างแท้ จริง
ส่วนในปี งบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ฝ่ ายแรงงานฯ จะมี โครงการ ดีๆ
เด็ดๆ อะไรมาให้ พวกท่านอีกนัน้ ก็ขอให้ ติดตามกันต่อไปนะคะ หรื อถ้ าท่านและเพื่อนๆ ต้ องการให้ ฝ่ายแรงงานฯ
จัดฝึ กอบรมหลักสูตรใดก็ตามในเมืองของท่าน หรื อสนใจหลักสูตรใดเพิ่มเติม ก็ขอให้ รวมตัวกัน ล่ารายชื่อ และ
แจ้ งความต้ องการมาที่ ฝ่ายแรงงานฯ ได้ ตลอดเวลา เจ้ าหน้ าที่สาวสวยของเรา??? กํ าลังรอพวกท่านอยู่ และ
รับรองว่า จะไม่ทําให้ ทกุ ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ
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ข่าวฝาก จากฝ่ายกงสุล

เวลาทาการ ของส่ วนบริการงานด้ านกงสุล :
วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น.
ติดต่ อสอบถามทางโทรศัพท์
วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 14.30 – 17.00 น.
หนังสือเดินทาง 030 79 48 11 11
งานนิตกิ รณ์ 030 79 48 11 12
ข้ อมูลทัว่ ไป 030 79 48 11 01
วารสาร
เพือ่ นคนทางาน
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ม ล พิ ษ
ในที่ทางาน และ ที่อยู่อาศัย
โดย ดร. ดวงกมล เย็นยิ่ง ดีทริช

ดิฉัน ดร. ดวงกมล เย็นยิ่ง ดีทริ ช ได้ มีโอกาสมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
เทคนิ ค เบอร์ ลิ น (Technische Universität Berlin) สาขาวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม
ระดับปริ ญญาเอก โดยงานวิจยั ที่ได้ ทําจะเกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์สารมลพิษใน
สิ่งแวดล้ อม เช่น วิเคราะห์ นํ ้า ดิน ขยะ และ อากาศ งานหลักคือการวิเคราะห์สาร
มลพิษที่ เ ป็ นอันตรายในอากาศทั่วไป เช่น การวิเคราะห์ สารอินทรี ย์ระเหยง่ าย
(flüchtige organische Verbindung, Volatile Organic Compounds, VOC)
การวิเคราะห์ ฝุ่น (Staub) การวัดค่าเชือ้ รา การวัดค่าสารอนินทรี ย์ทัง้ ในอากาศ
ภายนอกอาคารและอากาศภายในอาคาร ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ สํ า นัก งานสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่ ง ชาติ เ ยอรมัน (Umweltbundesamt) กํ า ลัง ให้ ค วามสนใจเป็ นอย่า งมาก รวมทัง้ ดิฉั น ยัง เป็ นผู้ป ระเมิ น ค่า
ความเข้ มข้ นมลพิษในอากาศภายนอกอาคารเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) นอกจากนัน้
ดิฉันได้ ศึกษาเพิ่ม เติม เป็ นผู้เ ชี่ ยวชาญเรื่ องเชื อ้ ราในสถานที่ อยู่อาศัย (Sachverständigen für Erkennung und
Bewertung von Schimmelpilzschäden) โดยได้ รั บ การรั บ รองจาก TÜV ด้ ว ยเหตุนี ด้ ิ ฉั น จึ ง มี ค วามตัง้ ใจที่ จ ะ
เผยแพร่ ความรู้ ที่ดิฉันได้ ศึกษามา และจากประสบการณ์ การทํางานในด้ านนี ้ให้ แก่ผ้ ูคนทั่วไป เพื่อให้ ตระหนักถึง
มลพิษที่อยูใ่ กล้ ตวั เรามากที่สดุ และหาทางป้องกันเพื่อรักษาสุภาพของเราไม่ให้ เจ็บป่ วย
สมัยนี ้เราใส่ใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ ้น เราสรรหาแว่นกันแดดดีๆ ที่มนั จะปกป้องดวงตาเราจากรังสี UV
เราทากันแดดเพื่อปกป้องผิว เราสรรหาสิ่งที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ร่างกาย เราใส่ใจกับอาหารที่เรารับประทาน สนใจกับ
แหล่งที่มาของอาหาร บางท่านอาจเลือกทานอาหารอินทรี ย์ (Bio) เพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจตกค้ างในอาหาร
เราพยายามที่จะปกป้องตัวเองจากสารเคมี หรื อมลพิษที่ทําให้ เราเจ็บป่ วย บางท่านพยายามที่จะหาเวลาออกกําลัง
กายเพื่อให้ สขุ ภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่ วย แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองข้ ามมาตลอดคือ อากาศที่เราใช้ หายใจ บางท่านอาจไม่
ทราบว่าอากาศที่ เ ราหายใจมี ผ ลต่อสุขภาพของเราเป็ นอย่างมาก โดยเฉลี่ ยแล้ ววันหนึ่ง เราต้ องการอากาศใน
การหายใจเฉลี่ย ประมาณ 24 ลบ.ม. โดยปริมาตรแล้ ว มันมากกว่าอาหารที่เรารับประทานเข้ าไปในแต่ละวันซะอีก
เราใช้ เวลามากกว่า 90% ของเวลาทังหมด
้
อยู่ในห้ องปิ ด [1] เช่นอยู่ในรถ สถานที่ทํางาน โดยส่วนใหญ่เรา
ใช้ เวลาอยูใ่ นบ้ าน ประมาณ 10-17 ชม. ต่อวัน ซึ่งบางครัง้ เรามองข้ ามไปว่า ในบ้ านเราซึ่งเป็ นที่ที่เราคิดว่าปลอดภัย
ที่สดุ อาจมีสารพิษซึ่งทําให้ เราเจ็บป่ วยได้ สารเหล่านี ้อาจทําให้ เกิดอาการแสบที่ผิวหนังหรื อตา ปวดหัว ขาดสมาธิ
นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัว หรื อเบื่ออาหาร สารบางชนิดถ้ าได้ รับการสูดดมเข้ าไปในระยะเวลานานอาจ
เป็ นสาเหตุทําให้ เกิดมะเร็ง เช่น ฟอร์ มาลิน สารอินทรี ย์ระเหย เป็ นต้ น
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สารพิษในที่อยู่อาศัยที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพเรา เช่น สารอินทรี ย์ระเหยง่าย (VOC)
สามารถระเหยออกมาจากวัสดุก่อสร้ าง เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ อดั สีทาบ้ าน นํ ้ายาเคลือบวัสดุ กาวจาก
ผนังและฝ้ าเพดาน นํ ้ายาทําความสะอาดบ้ าน การจุดเทียนหอม ธูปหอม หรื อจากควันบุหรี่ การที่
เราสูดดม และรับ VOC ทางผิวหนังทําให้ เกิดอาการปวดหัว โรคภูมิแพ้ ง่วงซึม ขาดสมาธิในการทํางาน นอนไม่
หลับ แสบที่ผิวหนัง อาการเหล่านี ้เกิดได้ ง่ายกับเด็กและผู้สูงอายุ สาร VOC บางชนิดยังถูกจัดให้ เป็ นสารก่อมะเร็ ง
อีกด้ วย EPA (Environmental Protection Agency) พบว่าสารอินทรี ย์ระเหยง่ายภายในบ้ านมีค่าสูง 2 ถึง 5 เท่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับในอากาศภายนอก บางครัง้ สูงถึง 1000 เท่า [3]
นอกจากนัน้ แอสเบสโตส (Asbest) หรื อ แร่ ใ ยหิ น ก็ เ ป็ นสารอัน ตรายอี ก ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง
เมื่อก่อนถูกเรี ยกว่าเป็ นแร่ ใยหินมหัศจรรย์ [4] ซึ่งได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในอุตสาหกรรม
การก่อสร้ างบ้ านในปี 1960-1970[6] ในเยอรมนี เพราะเป็ นแร่ที่ทนความร้ อน ทนกรด และทนต่อ
การกัดกร่อนได้ ดี ซึ่งแอสเบสโตสมีคณ
ุ สมบัติเป็ นฉนวน และได้ นํามาใช้ เป็ นวัสดุกนั ไฟ ฉนวนกัน
ความร้ อน กระเบื ้องมุงหลังคา ส่วนประกอบในพื ้นบ้ านที่ทําจากพลาสติก และผ้ าเบรค แอสเบสโตสมีคุณสมบัติเป็ นเส้ นยาวเปราะง่ายและมีนํา้ หนักเบามาก และเมื่อเรารับแอสเบตโตสเข้ าสู่
ร่างกายก็จะทําให้ เกิดโรคมะเร็งปอด ภายใน 15-20 ปี ข้ างหน้ า [5] ถึงแม้ วา่ ตังแต่
้ ปี 2005 จะห้ ามนําแอสเบสโตสเข้ า
มาใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ใน EU แล้ วก็ตาม เราก็ยงั พบแอสเบสโตสอยู่ในสิ่งแวดล้ อมของเราอยู่ เช่น ในบ้ านเก่าที่
ยังไม่ได้ ทําการกําจัดแอสเบสโตส ฉะนันการตรวจวั
้
ดค่าแอสเบสโตสในบ้ านสําหรับผู้อยู่อาศัยทัว่ ไป หรื อผู้ที่กําลังจะ
ซื ้อบ้ านใหม่จงึ เป็ นสิ่งจําเป็ น
มลพิษในบ้ านที่สําคัญอีกหนึ่งสิ่งคือเชื ้อรา (Schimmelpilze) แท้ จริ งแล้ วมีเชื ้อราอยู่รอบๆ ตัว
เราประมาณ 10,000 ถึง 12,000 สปอร์ สปอร์ ของเชื อ้ ราก็ เหมื อนกับเมล็ดพันธุ์ ของพื ชที่ สามารถ
เจริญเติบโตในที่ที่เหมาะสม เช่น ในอุณหภูมิ ที่-10 ถึง 100 องศา อย่างไรก็ตาม เชื ้อราจะเจริ ญเติบโต
ได้ ดีที่ อุณหภูมิ ประมาณ 5 ถึง 35 องศาเซลเซียส เชื ้อราต้ องการความชื ้นประมาณ 80% ค่าอ็อกซิเจน 0.25% (คนต้ อ งการอ็ อ กซิ เ จน 4%) เชื อ้ ราสามารถเจริ ญ เติ บ โตที่ pH 2 ถึ ง pH 11 และ
เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ นที่ ที่ มี ค วามเป็ นกรดด่ า ง pH 5 ถึ ง 7 และเชื อ้ ราต้ องการสารอิ น ทรี ย์ ใ น
การเจริ ญ เติ บ โต [7] จะเห็ น ได้ ว่ า เงื่ อ นไขในการเจริ ญ เติ บ โตของเชื อ้ ราจะสอดคล้ องกั บ
สภาพแวดล้ อมของเรา เมื่ อ เชื อ้ ราได้ พ บสภาพแวดล้ อมที่ เ หมาะสม ก็ จ ะใช้ เวลาอย่ า งน้ อยที่ สุ ด 5 วัน ใน
การเจริ ญเติบโต ในระยะแรกเราอาจยังไม่เห็นเชื ้อรา แต่อาจได้ กลิ่นอับชืน้ เมื่อเราพบแหล่งกําเนิดเชือ้ ราในบ้ าน
อาจทําให้ สปอร์ ของเชื ้อราเพิ่มขึ ้นถึง 4 ล้ านสปอร์ เลยทีเดียว [7]
เนื่องด้ วยขนาดของสปอร์ ของเชื ้อรามีขนาดเฉลี่ยประมาณ 5 ไมครอน (เส้ นผมคนเราเฉลี่ยหนา10 ไมครอน
[8]) จึงเป็ นเรื่ องง่ายมากที่สปอร์ ของเชื ้อราจะเดินทางเข้ าไปในตัวเราโดยช่องทางเดินหายใจ การสัมผัสเชือ้ ราใน
ช่องทางเดินหายใจจึงก่อให้ เกิดอาการแพ้ ได้ ง่าย และก่อให้ เกิดอาการต่างๆ เช่น ไอ จาม แสบตามผิวหนังและตา
ง่วงนอน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว ผื่นคัน การเต้ นของหัวใจผิดปรกติ และภูมิค้ มุ กันบกพร่อง เป็ นต้ น เชื ้อราภายในที่
อยูอ่ าศัยหรื อที่ทํางานจะเป็ นอันตรายอย่างยิ่งสําหรับ ผู้ป่วยทัว่ ไป ผู้สงู อายุ เด็กและทารก [9] ในบ้ านที่เกิดเชื ้อรา
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พบว่าสารพิษจากเชื อ้ รา (Mykotoxine) อาจเข้ าไปปะปนกับอาหาร แม้ แต่การปรุ งอาหารโดยใช้ ความร้ อนก็ ไ ม่
สามารถทําลายสารพิษจากเชื ้อราได้ [9]
ปั ญหาเชื ้อราภายในที่อยู่อาศัยมักเริ่ มจากการเกิดความชื ้นเป็ นอันดับแรก จากกรณีศกึ ษาของ Friederich
Schiller Universität Jena พบว่า 10% ของบ้ านที่มีปัญหาท่อนํ ้าหรื อแตกหัก จะเกิดปั ญหาเชื ้อราตามมาภายหลัง
ภาพโดยรวมในเยอรมนีพบว่า 10% ของที่อยู่อาศัยเผชิญปั ญหาด้ านเชื ้อรา และมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นทุกปี และ
ปั ญหาเชื ้อราในบ้ านก็เป็ นปั ญหาที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างผู้เช่าบ้ าน และผู้ให้ เช่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันปั ญหาทางด้ านเชื ้อราในที่อยูอ่ าศัยก็เป็ นปั ญหาที่สามารถป้องกันได้
มลพิษที่กําลังได้ รับการกล่าวถึง เป็ นอย่างมากในขณะนีค้ ือฝุ่ นละออง (Staub oder
Partikel) ในความเป็ นจริ งฝุ่ นละอองมีอยู่ทงในบ้
ั ้ านและนอกบ้ าน โดยปรกติแล้ วในที่อยู่อาศัย
เป็ นที่ที่มีระบบปิ ด (ปิ ดหน้ าต่าง และประตู) ทําให้ ขาดการเจือจางของฝุ่ น ส่งผลให้ ฝนภายในที
ุ่
่
อยู่อาศัยจะมีค่าความเข้ มข้ นสูง ฝุ่ นละอองที่อยู่ในบ้ านมักเกิดจากการสูบบุหรี่ การใช้ เครื่ อง
ปริ น้ เตอร์ การจุดเทียนหอม การทําอาหาร การใช้ เตาผิงแบบเปิ ด เป็ นต้ น [10] จากการวิจัย
พบว่าฝุ่ นที่มีขนาดเล็กจะอันตรายกว่าฝุ่ นที่มีขนาดใหญ่ [10] เพราะฝุ่ นขนาดเล็ก (Ultrafine
Partikel) จะเข้ าไปในปอดเราได้ อย่างง่ายดาย และเข้ าไปปะปนสู่ระบบไหลเวียนของเลือด ซึ่งไหลเวียนไปสู่
อวัยวะต่างๆ และที่สําคัญไปสู่สมองได้ อย่างง่ายดาย [12] อันตรายของฝุ่ นคือทําให้ เกิดอาการแพ้ ระคายเคืองที่
ผิวหนัง และตา เกิดโรคทางเดินหายใจ และสารเคมีในฝุ่ น เช่น Benzo [a] pyren ยังเป็ นสารก่อมะเร็งอีกด้ วย [13]
ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น ดิฉันมีความเห็นว่าปั ญหามลภาวะในบ้ านเป็ นสิ่งที่สําคัญที่บคุ คลทัว่ ไป ผู้ประกอบ
กิจการร้ านนวด หรื อ ร้ านอาหาร มีความจําเป็ นที่ควรจะเรี ยนรู้ เพราะการประกอบกิจกรรมในบ้ านและในที่ทํางาน
ส่งผลให้ เกิดปั ญหามลพิษภายในที่อยู่อาศัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นัน่ หมายถึงส่งผลให้ ตนเอง
ผู้ร่วมงานหรื อลูกค้ าเจ็บป่ วย และเป็ นผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจตามมา ซึ่ง
ดิฉัน ได้ ร่ วมกับฝ่ ายแรงงาน ประจํ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง เบอร์ ลิ นจัด
บรรยายตามเนื ้อเรื่ องที่กล่าวมานี ้ และได้ เสนอแนววิธีปฏิบตั ิตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะลด หลีกเลี่ยงการเกิดมลพิษในบ้ านอย่างถูก
วิธีเพื่อป้องกันปั ญหาเหล่านี ้อย่างยัง่ ยืน รวมทังการแก้
้
ไข
ปรั บ ปรุ ง หรื อ ซ่ อ มแซม เมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา
เหล่านี ้ตามข้ อกํ าหนดของ Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft และ สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อม
แห่งชาติเยอรมนี (Umweltbundesamt) พร้ อมทัง้ ได้
นําเสนอกรณีตวั อย่างในแง่ของข้ อกฎหมายที่ผ้ เู ช่าและ
ผู้ให้ เช่าควรรู้ เพื่ อการปฏิ บตั ิเมื่อเกิดปั ญหามลภาวะในบ้ าน
และที่ทํางาน และดิฉนั หวังว่าจะได้ ร่วมกับฝ่ ายแรงงานฯ ดําเนินการ
ให้ ความรู้ในเรื่ องนี ้แก่คนไทยในเยอรมนีอย่างต่อเนื่องต่อไป
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หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมลพิษในบ้ านได้ ที่
Duangkamol Yenying Dietrich
วิเคราะห์มลพิษในที่อยูอ่ าศัยและที่ทํางาน
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รายงานพิเศษ
ตอนที่ 2
ตลาดสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ของเยอรมนี
1. การนาเข้ า
1.1 กฎระเบียบการนําเข้ า
การนําเข้ าสมุนไพรและเครื่ องเทศเข้ ามาในสหภาพยุโรปต้ องมี การตรวจสอบและควบคุมสินค้ าและ
ผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับการนําเข้ าผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งต้ องมีการผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยลักษณะที่สําคัญๆ คือ
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ชื่อของสมุนไพร) ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุหีบห่อหรื อผู้ขาย ประเทศผู้ผลิต รายการส่วนผสม
ในสมุนไพร ถ้ ามากกว่าหนึ่งส่วนผสมจะต้ องแสดงให้ เห็นอย่างเด่นชัด วันที่หมดอายุ ปริ มาณและความจุ ราคา
จํานวนหมายเลขสินค้ าและคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชพรรณสมุนไพรหากมีการฉายรังสีหรื อผ่านปฏิกิริยาเคมี
เป็ นต้ น
เยอรมนีกําหนดระเบียบการนําเข้ าสมุนไพรและเครื่ องเทศที่สําคัญภายใต้ กฎหมาย Food and Drugs
Act ของสหภาพยุโรป และข้ อปฏิบตั ิเกี่ยวกับฉลากสินค้ าซึ่งควรมีการแจ้ งชื่อสินค้ าเป็ นภาษลาตินและอธิบาย
สรรพคุณอย่างละเอียดแนบไปกับสินค้ า และหากสินค้ าผ่านการฉายรังสีต้องติดเครื่ องหมายแสดงการฉายรังสี
ด้ วยสมุนไพรและเครื่ องเทศที่ส่งไปเยอรมนีต้องได้ รับใบรับรองปลอดศัตรู พืชจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ของไทยก่อน
สําหรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและยาแผนโบราณ จัดอยู่ในหมวดเดียวกับยาเวชภัณฑ์ปกติ จึงต้ องมี
การควบคุม และดํ า เนิ น การเหมื อ นกับ ยาทั่ว ไป โดยสิ น ค้ า จะต้ อ งถูก ต้ อ งตามระเบี ย บ Traditional Herbal
Medical Product Directive 2004/24/EC ของสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2554 โดย
ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทัง้ หมดที่ใช้ ในทางการแพทย์ ซึ่งเป็ นบทบัญญัติเสริ มในระเบียบที่ว่าด้ วย
การจําหน่ายเวชภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ระเบียบดังกล่าวมีจดุ ประสงค์เพื่อช่วยให้ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
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สมุนไพรในสหภาพยุโรปเป็ นไปได้ สะดวกมากขึ ้น เนื่องจากเป็ นการวางมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย
และประสิทธิภาพของยาสมุนไพร มีแนวปฏิบตั เิ ป็ นไปในแนวทางเดียวกันทุกประเทศ โดยมีข้อบังคับดังนี ้


การอนุญ าตนํ าเข้ าของแต่ล ะประเทศต้ องดํา เนิน การผ่า นหน่วยงานรั บ ผิด ชอบแต่ล ะ
ประเทศแล้ ว สําหรับประเทศเยอรมนีต้องได้ รับการขึน้ ทะเบียนและอนุญาตจากสถาบัน
สํ า หรั บ ยาและอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ห่ ง ชาติ ข องสหพัน ธ์ (The German Federal
Institute for Drugs and Medical Devices: BfArM) โดยมี บริ ษัทเวชภัณฑ์ ของเยอรมัน
เป็ นผู้ยื่นดําเนินการ โดยต้ องแสดงเอกสารรายละเอียดทังหมดที
้
่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
ชื่อ สูตรทางเภสัชกรรม การใช้ ปริ มาณการใช้ ที่เฉพาะเจาะจง ความเสี่ยงและผลข้ างเคียง
ของยา ตลอดจนเอกสารที่สามารถยืนยันได้ ถึงคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
โดยจะต้ อ งมี ข้ อ มู ล ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดัง กล่ า วอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ สามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า
ผลิตภัณฑ์จะไม่ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงที่อนั ตรายใดๆ และยังคงมีผลในการรักษาแม้ จะใช้
ในระยะเวลานาน



จะต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการใช้ มาอย่างน้ อย 30 ปี และมีการใช้ ในตลาดยุโรปมา
อย่างน้ อย 15 ปี



สามารถใช้ ได้ เองโดยที่แพทย์หรื อเภสัชกรไม่จําเป็ นต้ องสัง่ ยาหรื อควบคุมดูแลในการใช้ ยา
ดังกล่าว

1.2 หน่วยงานตรวจสอบและออกใบอนุญาตนําเข้ าของเยอรมนี ได้ แก่
สถาบันสําหรับยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่งชาติของสหพันธ์
(The German Federal Institute for Drugs and Medical Devices)
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
53175 Bonn
Tel.: +49 228 207 4318
Fax: +49 228 207 4355
Email:info@bfarm.de
www.bfarm.de/EN/Home/home_node.html
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1.3 ปั ญหาและอุปสรรค
(1) กระบวนการยื่ นจดทะเบียน การขออนุญาต การวิจัย การรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการเก็ บ
ข้ อมูลผลการรักษา ความเสี่ยง ผลข้ างเคียงและผลกระทบต่อพันธุกรรมมีความยุ่งยากและมีค่าใช้ จ่ายสูง
มาก ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีต้นทุนที่สงู และจําเป็ นต้ องจําหน่ายในราคาสูงตามไปด้ วย
(2) กฎระเบียบดังกล่าวอนุญาตให้ มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึง่ มีสว่ นผสมจากยาสมุนไพรเพียง
หนึ่ง ชนิดหรื อระบุส่วนผสมที่ อนุญาตหากเป็ นส่วนผสมจากสมุนไพรหลายชนิด ส่ง ผลให้ ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมอื่นซึ่งไม่ได้ รับอนุญาตไม่สามารถจําหน่ายได้ แม้ ว่าจะมีผลการวิจัยรองรับว่าสามารถออกฤทธิ์
รักษาทางการแพทย์ได้ จริงก็ตาม
(3) กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับการผลิตเดียวกับการผลิตยาจาก
สารเคมี ทัง้ ในด้ า นของความสะอาด การออกฤทธิ์ แ ละผลข้ า งเคี ยงต่อ พันธุ กรรม ซึ่ง ไม่ส อดคล้ อ งกับ
ลักษณะในกระบวนการผลิตของยาสมุนไพรส่วนมาก
(4) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ได้ รับอนุญาตส่วนมากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์ รักษาอาการเจ็บป่ วยทัว่ ไป
เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ หากผลิตภัณฑ์ใดอ้ างว่าสามารถรักษาโรคได้ เช่น โรคมะเร็ ง จะไม่ได้ ผ่านกระบวน
การขออนุญาต นอกจากนัน้ สินค้ าหรื ออาหารเสริ มใดก็ตามที่ อ้างว่าสามารถช่วยเสริ ม สุขภาพและลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรคใดโรคหนึง่ ก็จะไม่ได้ รับอนุญาตด้ วยเช่นกัน

2. ข้ อเสนอแนะการส่ งออกสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย
ในปั จ จุบัน สมุน ไพรเป็ นที่ ร้ ู จัก และใช้ กัน อย่า งแพร่ ห ลายทั่ว โลก ในขณะที่ ย อดจํ า หน่ า ยของ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรก็เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้ มีผ้ ผู ลิตและการแข่งขันสูงขึ ้นมาก หากประเทศไทย
ต้ องการแข่งขันในตลาดโลกควรจะพิจารณาถึงความหลากหลายของสมุนไพรที่มีอยู่ การใช้ เทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิต ตลอดจนราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย โดยประเทศที่มีการส่งออกสูงมากใน
ขณะนี ้คือ จีน อินเดีย และประเทศในทวีปอเมริ กาใต้ เช่น บราซิล อาร์ เจนตินา เนื่องจากมีวตั ถุดิบสมุนไพร
มาก ต้ นทุนการผลิตตํ่าและในปั จจุบนั มีโรงงานที่มีการผลิตตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing
Practice) หลายแห่ง ทํ าให้ มี ส่วนแบ่ง ในตลาดมากกว่าประเทศอื่ น ๆ นอกจากนัน้ สมุนไพรและยาแผน
โบราณของการแพทย์จีนและอินเดียยังเป็ นที่ยอมรับในวงกว้ างเนื่องจากมีอายุยาวนานนับพันปี ส่งผลให้
คนรู้จกั และเป็ นที่ยอมรับในวงกว้ าง โดยเฉพาะประเทศที่มีกําลังซื ้อสูงซึง่ กําลังหันกลับมาให้ ความสําคัญกับ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ ้น ทําให้ มีการใช้ ผลิตภัณฑ์ของทัง้ 2 ประเทศอย่างแพร่ หลาย หากประเทศ
ไทยต้ องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ควรจะพิจารณาถึงประเด็นต่อไปนี ้
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2.1 การให้ ความสําคัญกับการเพิ่มมูลค่าให้ ผลิตภัณฑ์ (Value added) โดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ประเทศหรื อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มเติม ช่วยเพิ่มคุณสมบัติและความน่าสนใจของสินค้ าให้ มากขึ ้นหรื อ
แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้ องตลาด เช่น การใช้ สมุนไพรบรรจุในliposome ที่เป็ นอนุภาคขนาด
เล็กของสารไขมันที่เรี ยงซ้ อนกันสองชันสลั
้ บกับชันของนํ
้
้า ซึ่งคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพจะเป็ น
ตัวช่วยเพิ่มความคงตัวของสารที่ถกู กักเก็บ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนําพาสารที่ถูกกัก
เก็บให้ เข้ าสูช่ นผิ
ั ้ วที่ลกึ ขึ ้น แล้ วนํามาผลิตเป็ นเครื่ องสําอาง เป็ นต้ น
2.2 จะต้ องมีการผลิตตาม GMP (Good Manufacturing Practice) และมีการควบคุมคุณภาพ เพื่ อ
แน่ใจว่ามีความสมํ่าเสมอของทุกรุ่นของการผลิต
2.3 วัต ถุดิบที่ นํา มาใช้ ในการผลิ ตหากเป็ นสารสกัด จะต้ อ งผลิต ตามมาตรฐาน GMP หรื อ หากใช้
สมุนไพรดิบ (crude drug) ซึ่งหมายถึงสมุนไพรที่ผ่านกรรมวิธีผลิตเป็ นสมุนไพรแห้ งและใช้ เป็ นวัตถุดิบ
เริ่มต้ นสําหรับผลิตยา อาหาร และเครื่ องสําอาง จะต้ องปลูกตามหลัก Good Agricultural Practice และ
ต้ อ งมี การควบคุม เรื่ อ งการใช้ ยาฆ่า แมลงและโลหะหนักอย่างเข้ ม งวดอี ก ด้ ว ย นอกจากนัน้ ปั จ จุบัน
บริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต ยาแผนปั จ จุบัน ขนาดใหญ่ ไ ด้ หัน มาสนใจผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากสมุน ไพรเนื่ อ งจากเล็ ง เห็ น ถึ ง
ความนิยมของตลาดโลก ทําให้ มีการรวมตัวของบริ ษัทขนาดใหญ่กบั บริ ษัทที่ดําเนินการด้ านสมุนไพรอยู่
แล้ วหลายบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทใหญ่เหล่านี ้มีช่องทางการตลาดสูงมาก (โดยใช้ ช่องทางการตลาดที่มีอยู่แล้ ว )
มีงบประมาณ ในการวิจยั พัฒนาจํานวนมาก ทําให้ การแข่งขันในตลาดนี ้สูงมากขึ ้นตามไปด้ วย
2.4 การนําเสนอผลิตภัณฑ์ในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย ดูน่าเชื่อถือ ตลอดจนการติดฉลากโดยมี
ข้ อมูลสําคัญที่ครบถ้ วนจะทําให้ สินค้ าน่าสนใจ น่าเชื่อถือและดูมีราคามากขึ ้น

3. ข้ อมูลเพิ่มเติม
3.1 The German Federal Institute for Drugs and Medical Devices
http://www.bfarm.de/EN/Home/home_node.html
3.2 The German Federal Association of Drugmakers
http://www.bah-bonn.de/
http://www.bah-bonn.de/Forum/index.php?id=713
ที่มา: รายงานพิเศษ ตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของเยอรมนี ของสํานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ
ณ นครแฟรงก์เฟิ ร์ต ณ มีนาคม 2557
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ช้อปปิง้ และเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่
สวัสดีครับทุกท่าน
หลังจากทีส
่ องฉบับที่แล้ว
ได้แนะนาแหล่งช้อปปิ้ง
ใน Berlin และ
Neumünster
ให้กับขาช้อปกันไปแล้วนั้น
ฉบับนี้ขอเปลี่ยนแนว
นิดนึงนะครับ
แต่ขาช้อปไม่ต้องตกใจ
ยังไงก็ตาม ฉบับนี้จะ
แนะนาที่ช้อปใหม่ให้
แน่นอนครับ
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เนื่ อ งจากช่ว งนี ย้ ัง ไม่อ ยู่ใ นช่ว งลดราคาประจํ า ปี ฉบับ นี จ้ ึง ขอ
แนะนําแหล่งช้ อปปิ ้งที่สามารถพากันไปได้ ทงครอบครั
ั้
วนะครับ ซึ่งเอาท์
เล็ทที่หมายถึงนี ้คือ Designer Outlets Wolfsburg เอาท์เล็ทนี ้ตังอยู
้ ่ที่ An
der Vorburg 1 , 3 8 4 4 0 Wolfsburg ซึ่ ง ห่ า ง จ า ก Wolfsburg
Hauptbahnhof เพี ย งแค่ 700 เมตรเท่ า นัน้ เองครั บ จึ ง สะดวกสํ า หรั บ
การเดินทางเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมีที่
จอดรถบริ การอย่างมากมาย หรื อจะเดินทางโดยรถไฟแล้ วเดินไปที่เอาท์
เล็ทก็ไม่ไกล
ส่วนบรรยากาศที่ เอาท์เล็ทนี ้ จะแตกต่างจากเอาท์ เล็ทที่ Berlin
และ Neumünster นะครับ สถาปั ตยกรรมและการตกแต่งร้ านค้ าของที่นี่
จะมี ค วามทั น สมั ย มากกว่ า ซึ่ ง การเดิ น ช้ อปปิ ้ง “ชิ ล ชิ ล ” ที่ นี่ จ ะให้
ความรู้ สึกเหมือนเดินในห้ างสรรพสินค้ า หรื อเดินตามแหล่งช้ อปปิ ง้ ในตัว
เมื อ ง ซึ่ ง แตกต่ า งจากเอาท์ เ ล็ ท ที่ Berlin และ Neumünster ซึ่ ง ให้
ความรู้สึกเหมือนการเดินในหมู่บ้านครับ ดังนัน้ หากใครที่ชอบบรรยากาศ
แนว “จ้ าบ จ้ าบ” ก็สามารถเซลฟี่ แล้ วโพสต์รูปลงเฟสบุ๊คหรื ออินสตาแกรม
ให้ เพื่อนกด “Like รัว ๆ” ได้ นะครับ

ร้ านค้ าในเอาท์เล็ทนี ้ก็มีให้ เลือกสรรมากมายตาม
สไตล์ เ อาท์ เ ล็ ท นะครั บ ตัง้ แต่ เครื่ อ งครั ว “ดี๊ ดี ย์ ” ของ
เยอรมนี Rosenthal, อุ ป กรณ์ กี ฬ า “เจ๋ ง คอด” ของ
Adidas, Nike, Puma, และ Reebok, แ ฟ ชั่ น “แต่ ง ตั ว
เบาๆ” ของวัย รุ่ น อย่ า ง Campus, Desigual, Superdry,
Diesel, Oakley, Dyrberg/Kern และ O’Neill หรื อแฟชั่น ที่
ใส่ แ ล้ ว “รู้ สึ ก ฟ รุ้ งฟ ริ ้ง ” อย่ า ง Calvin Klein, Lacost,
Michael Kors, และ Polo Ralph Lauren สํ า หรั บ ข้ อมู ล
เพิ่ ม เติ ม ของเอาท์ เ ล็ ท นี ส้ ามารถดู เ พิ่ ม เติ ม ได้ ที่ http://
www.designeroutlets-wolfsburg.de
หลัง จากที่ ช้ อปปิ ้ง กันอย่า ง “อเมซิ่ ง หิ่ ง ห้ อ ย” กัน
แล้ ว คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาลูกๆ ไปเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
กันได้ ที่ศนู ย์วิทยาศาสตร์ Phaeno ซึ่งอยู่ติดกับเอาท์เล็ทเลย
ครั บ เดินไปไม่กี่ก้าวก็ ถึง แล้ ว ศูนย์วิทยาศาสตร์ Phaeno นีเ้ ป็ นสถานที่ ให้
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซงึ่ เหมาะกับทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็ นเด็ก
หรื อผู้ใหญ่นะครับ รูปทรงของตึกจะมีลกั ษณะคล้ ายกับยานอวกาศที่เพิ่งลง
จอด ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิรัก Zaha Hadid และได้ รับยกย่อง
จากหนั ง สื อ พิ ม พ์ ป ระเทศอั ง กฤษ “the guardian“ ว่ า เป็ นหนึ่ ง ใน 12
สถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ที่มีความสําคัญที่สดุ ของโลก
ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ Phaeno นันจะแบ่
้
งพื ้นที่ออกเป็ นส่วน
ต่างๆ ซึ่ง จะมีพืน้ ที่ในการสาธิ ตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มากมาย
เพื่อให้ ความรู้แก่ผ้ เู ยี่ยมชมได้ อย่างน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับ หากใคร
สนใจก็สามารถเยี่ยมชมได้ โดยจะมีคา่ ตัว๋ เข้ าชมสําหรับผู้ใหญ่อยู่ที่ 12.50
ยูโร ส่วนสําหรับเด็กอยู่ที่ 8.00 ยูโร และตัว๋ ครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 +เด็ก 2)
อยู่ ที่ 27.50 ยู โ รครั บ ซึ่ ง สามารถหาข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ http://
www.phaeno.de
หลัง จากที่ “ตัง หมด”และเหน็ดเหนี่อยจากการช้ อปปิ ้ง ที่
Designer Outlets Wolfsburg และ “หนุก หนาน” กับ การเยี่ ย ม
ชมศูนย์วิทยาศาสตร์ Phaeno แล้ ว สุดท้ ายนีข้ อให้ ทุกท่าน
“สุขเกษม เปรมปรี ด์ิ ยินดี ปรี ดา อะโลฮ่า” นะครับ
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กับชีวิต
หลายบทบาท
วันนี้เราจะพาทุกท่านมารูจ้ ักกับ คุณสวรรค์ กุมารสิทธิ์
(กร๊าชค๊อฟสกี้) หญิ งไทยวัย 44 ปี ซึ่งใครๆ เรียกขานกันสัน้ ๆ ว่า
“หวัน” เธอผูน้ ้ ีแม้จะมีงานประจาเป็ นพยาบาลดูแลผูส้ งู อายุตาม
บ้านพัก และทางานเสริมเป็ นพนักงานนวดไทย แต่ก็ยงั แบ่งเวลามา
ช่วยงานของทางราชการและหมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ความกระตือรือล้นในการเป็ นจิตอาสา ทาให้ “วารสารเพื่อน
คนทางาน” อยากแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองชีวติ ของเธอใน
เยอรมนีให้ผูอ้ ่านทุกท่านได้รบั ทราบ บางที ชีวติ ของสวรรค์อาจเป็ น
แรงบันดาลใจให้หลายๆ ท่านได้บา้ งไม่มากก็นอ้ ย
ประวัตขิ องสวรรค์ ทอ่ี าจไม่ หอมหวานเหมือนชื่อ
ดิฉัน เป็ นคนจังหวัดยโสธร เป็ นลูกคนที่ 7 ของบรรดาพี่น้องทังหมด
้
10 คน พอเรี ย นจบ ป. 6 ก็ ติด ตามญาติ เ ข้ า มาทํ า งานเป็ นพี่ เ ลี ย้ งเด็ก ที่
กรุงเทพฯ ต่อมาดิฉันได้ งานทําที่บริ ษัทผลิตอาหารแช่แข็ง มีครอบครัว มีลูก
ซึ่งพิการตังแต่
้ กําเนิด 1 คน ชีวิตครอบครัวไม่ประสบความสําเร็ จ ดิฉันจึง
ตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลลูกเพียงลําพัง โดยเช่าคอนโดขายอาหาร
อีสาน ส้ มตํา ลาบ ก้ อย เพื่อหารายได้ เสริ ม ขายอาหารไป ดูแลลูกไปได้ 4-5
ปี ก็ สัง เกตว่าลูกไม่แข็ง แรง ป่ วยง่ า ยขึน้ คงเป็ นเพราะควันและกลิ่นจาก
การทําอาหารขายทัง้ วัน ดิฉันเป็ นห่วงสุขภาพของลูก อยากเปลี่ยนอาชี พ
ใหม่ จึง ได้ ไ ปเรี ยนนวดเพิ่ ม เติม ที่ วัดโพธิ์ และเรี ยนเสริ ม สวยควบคู่กันไป
เพราะคิดว่ามันทําเสริมกันได้ ทําอาชีพนี ้ได้ 2-3 ปี ลูกก็ต้องเข้ ารับการผ่าตัด
ใหญ่ และเสียชีวิตจากอาการช็อค เนื่องจากหัวใจล้ มเหลวเฉียบพลัน
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ลูกจากไป ชีวิตเริ่มต้ นใหม่ ทเี่ ยอรมนี

อํานวยความสะดวกทุกอย่างในนัน้ คนพิการคนป่ วยที่

เพื่ อนที่ อยู่คอนโดเดียวกัน มี ส ามี ช าวเยอรมัน อยู่ ที่ นั่น สามารถซื อ้ ของได้ สถานที่ แ ละการจัด วาง
และอยากมาเปิ ดร้ านนวดที่เบอร์ ลิน เขาเห็นว่าดิฉันเป็ น สิ่งของจะเอื ้อต่อการใช้ ชีวิตประจําวันของคนเหล่านี ้ ซึ่ง
คนขยันทํามาหากิน จึงชวนมาอยู่ด้วยกันที่เบอร์ ลินโดย มีทงั ้ คนแก่พิการ เด็กพิการ ไม่พิการ หรื อคนแก่ทั่วไป
ให้ ม าช่วยทํ างานที่ ร้านนวด และช่วยติดต่อเพื่อนของ พอฝึ กงานครบ 1 เดือน ดิฉันก็ขอสมัครเป็ นอาสาสมัคร
สามีให้ ดฉิ นั รู้จกั จนได้ แต่งงานกันในปี 2547

ของที่นี่คะ่ พาเขาเดินเที่ยว พาไปซื ้อของ ช่วยเข็นรถเข็น

หลังจากแต่งงาน ดิฉันก็เข้ าเรี ยนภาษาเยอรมัน ให้ บ้าง พาเล่นเกมส์ พาเดิน สูดอากาศข้ างนอก อ่า น
ที่โรงเรี ยนสอนภาษาในเบอร์ ลินจนจบ B1 ช่วงปี 2550 การ์ ตนู ให้ ฟัง อ่านผิดบ้ างถูกบ้ าง แต่พวกเขาก็สนุก ได้
บริ ษัทสามีเ ริ่ ม มีปัญหา รายได้ ไม่เพี ยงพอกับรายจ่าย หัวเราะ ได้ คลายเครี ยด บางที เขาก็ สอนว่าคํานี อ้ อก
เพื่อนที่โรงเรี ยนก็แนะนําให้ ดิฉันมาติดต่อ Job Center เสียงอย่างนี ้นะ พอเขาได้ ช่วยเหลือเรา สอนเรา เขาจะ
ซึ่ ง เป็ นศูน ย์ บ ริ ก ารจัด หางานของรั ฐ ซึ่ ง ที่ นี่ เ องที่ จุ ด รู้สกึ ว่าตัวเองมีคณ
ุ ค่า
ประกายอาชีพให้ กบั ดิฉนั

ทาด้ วยใจ มิใช่ จาเป็ น
ดิฉนั ชอบงานลักษณะนี ้และอยากทําเป็ นอาชีพ
ค าแนะน า ของ Job Center ต่ อวุ ฒิ
เลยกลับไปหา Job Center บอกเขาว่าชอบงานด้ านนี ้
การศึกษาของสวรรค์
้
ฉันอยู่ระดับ B1 จะอนุญาตให้ เรี ยนต่อ
ดิฉันเข้ าไปปรึ กษา Job Center ว่าอยากมีงาน ตอนนันภาษาดิ
ทํา อยากมีรายได้ เพิ่ม ต้ องทําอย่างไร เจ้ าหน้ าที่บอกว่า ได้ ไ หม เค้ า บอกให้ ไ ปเรี ยนภาษาเพิ่ ม ขัน้ B2 für den
จะต้ องมีวุฒิ และถามดิฉันกลับว่าอยากเรี ยนอะไรเพิ่ม Beruf เพื่อจะได้ ทํางานได้ ครัง้ แรกไปฝึ กที่สถานดูแลผู้
ไหม ดิฉันจึง ตอบไปอย่างไม่ลัง เล ว่า อยากเรี ยนหมอ พิการ ครัง้ ที่สองนี ้ ดิฉันเลือกไปฝึ กงานที่บ้านพักคนชรา
้
ฉัน เขาบอก
เรี ยนพยาบาลค่ะ (นี่คืออาชีพในฝั นของดิฉันตังแต่
้ เด็กๆ) 1 เดือนค่ะ เจ้ าหน้ าที่เห็นความตังใจของดิ
ุ ิ เขาจะรับเข้ าทํางานทันที เพราะทํางาน
แต่ Job Center บอกว่าเรี ยนไม่ได้ เพราะมีวฒ
ุ ิเพียง ป.6 ว่าถ้ าดิฉันมีวฒ
และแนะนําว่าดิฉันพอจะเรี ยนพยาบาลดูแลผู้สงู อายุได้

ได้ ดี ใจเย็ น เข้ าใจคนไข้ แม้ ว่ า ภาษาจะไม่ แ ข็ ง แรง

นะ และก็สง่ ดิฉนั ไปรี ยนภาษาเยอรมันเพิ่มให้ ได้ B2

เท่าไหร่

เริ่ มสู่ แวดวงการทางานด้ านการดูแ ล
ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ

บากบั่นไปให้ ใกล้ ฝั่งฝั น

ดิฉันฝั นตังแต่
้ เด็กๆ ว่าโตขึน้ อยากเป็ นหมอค่ะ
แต่เ มื่ อ เป็ นไม่ไ ด้ ดิฉัน จึง ถามทาง Job Center ไปว่ า
ในหลักสูตรเรี ยนภาษา จะบังคับให้ ฝึกงานด้ วย
ด้ วยวุฒิ การศึก ษาที่ มี ดิฉันพอจะเรี ย นต่อระดับใดได้
1 เดือนค่ะ ระหว่างเรี ยนดิฉันเลือกฝึ กงานที่สถานดูแลผู้
บ้ างในสายงานนี ้ และได้ รั บ คํ า แนะนํ า ให้ เรี ยน
พิการ Johannesstift ซึง่ เป็ นเสมือนหมูบ่ ้ านหนึง่ ที่มีสิ่ง
Basiskurs für Altenpflege und Betreuung
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โดย Job Center เขียนจดหมายส่งตัวไปเรี ยนที่โรงเรี ยนฝึ กอาชีพแถว
บ้ าน หลักสูตร 6 เดือน (400 ชม.) เรี ยนเต็มวัน ทฤษฎี 3 เดือน และ
ฝึ กปฏิบตั ิอีก 3 เดือน นอกจากนัน้ Job Center ยังเสนอให้ เรี ยนขับ
รถ ซึ่งออกให้ ทัง้ หมดทุกอย่าง เรี ยบรวบ 2 อย่างจบพร้ อมกันใน 6
เดือน ช่วงนันเรี
้ ยนหนักมาก แต่ทําเพราะใจรักล้ วนๆ ค่ะ แล้ วก็เรี ยน
จบปี 2555

คุณสมบัตคิ รบ จบแล้ วได้ งานทันที
พอเรี ยนทฤษฎีจบ ก็ต้องหาที่ฝึกงาน ดิฉนั เคยฝึ กงานที่สถาน
ดูแลคนพิการและบ้ านพักคนชรา ซึ่ง ทัง้ 2 ที่ เป็ นแบบบ้ านพักรวม
(Wohngemeinschaft) โรงเรี ยนจึง แนะนํ าให้ ไ ปฝึ กงานประเภทอื่ น
บ้ าง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทํางานใหม่ๆ แล้ วตอนนี ้มีใบขับขี่แล้ วด้ วย
เลยเหมาะกั บ งานแบบ Ambulanz Pflege คื อ การออกไปดู แ ล
ผู้สงู อายุ/ผู้พิการตามบ้ านพักส่วนบุคคล ซึ่งนายจ้ างเป็ นบริ ษัท ไม่ใช่
หน่วยงานแบบเดิม
พอฝึ กงานที่ใหม่ได้ เดือนเดียว ทางบริ ษัทก็เสนอว่าเรี ยนจบ
เมื่ อไหร่ จะรั บเข้ าทํางานทันที ระหว่างที่ ฝึกงาน ดิฉันก็ ดูแลผู้ป่วย
ประจําอยูร่ ายนึง พอฝึ กงานจบ ผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่ด้วยตลอดได้ ขอให้
บริ ษัทแห่งใหม่เป็ นผู้ให้ บริ การแทนบริ ษัทที่ดิฉันฝึ กงาน และชวนให้
ดิฉนั เปลี่ยนไปทํางานกับบริ ษัทใหม่ ซึ่งบริ ษัทใหม่จะรับเป็ นพนักงาน
ประจําแบบถาวร และรายได้ ก็ดีกว่าด้ วย ดิฉนั ก็เลยตอบตกลงค่ะ

งานปั จจุบัน
ตอนนี ก้ ็ ยัง ทํ า อยู่กับ บริ ษั ท ที่ ดูแ ลผู้ป่ วยคนเดิ ม ทํ า งานที่
บ้ านพักเขาค่ะ ต้ องดูแล 24 ชม. มีคนดูแล 4-5 คนสลับกันเป็ นกะ
ทํางานเดือนละ 150 ชม. วันละ 10 ชม เดือนนึงทํ า 15 วัน ผู้ป่วย
ของดิฉันเป็ นโรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง ดิฉันต้ องดูแล ป้อนข้ าวป้อนนํา้
อาบนํ ้า ทํากับข้ าว ทําความสะอาดบ้ าน อันนี ้เป็ นงานประจําค่ะ ส่วน
งานเสริม คือนวดเป็ นบางครัง้ บางคราว
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ร่ วมงานกับฝ่ ายแรงงานฯ และการทางานเพื่อ
สังคม
ตอนดิ ฉั น มาเยอรมนี ใ หม่ ๆ ได้ ร้ ู จัก ฝ่ ายแรงงานฯ จาก
ประกาศในวัดไทยค่ะ ทํ าให้ ได้ เริ่ มเข้ าร่ วมกิจ กรรมของฝ่ ายแรงงานฯ แม้ ดฉิ นั จะมีงานประจําและงานเสริ มแต่ก็ยงั พอมีเวลาว่างที่
จะทํ าตัวให้ เป็ นประโยชน์ กับคนอื่ น ดิฉันสมัครเป็ นอาสาสมัคร
แรงงานของฝ่ ายแรงงานฯ เพื่อทําหน้ าที่ช่วยงานของราชการ และ
ต้ องการเป็ นอีกหนึ่งกระบอกเสียง กระจายข่าวสารข้ อมูลดีๆ ให้
คนอื่นได้ ร้ ู บ้างค่ะ หรื อหากมีงานการกุศลของวัด การจัดกิจกรรม
จิ ต อาสาในการสาธิ ต การนวดไทยในงานต่างๆ เพื่ อ นํ า เงิ นร่ ว ม
การกุศล ดิฉันพร้ อมเข้ าร่วมเสมอ มีอะไรที่คิดว่าดิฉันพอจะทําเพื่อ
ผู้อื่นได้ ดิฉนั ยินดีเสมอค่ะ

ค าแนะน าส าหรั บผู้ ที่ ส นใจงานด้ านดู แ ล
ผู้สูงอายุหรื อผู้พกิ าร
อย่างที่ทราบกันดีว่า คนที่จะมาทํางานลักษณะนี ้ได้ ต้องมี
ใจรัก รักที่จะบริ การ รักที่จะดูแล ใจเย็น และเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ค่ะ ดูคนแก่แต่ละคนไว้ เป็ นบทเรี ยน ดูด้วยความเข้ าใจว่าวันนึงเรา
ก็คงจะเป็ นแบบนัน้ สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําคนไทยที่นี่ คือ อยาก
ให้ ทุกท่านทํางานเสียภาษี อย่างถูกต้ องตามกฎหมายค่ะ เพราะใน
เงินก้ อนนัน้ เราสํารองจ่ายไว้ ให้ เขาดูแลเรายามเจ็บป่ วย และยาม
แก่เฒ่าด้ วย ดิฉนั ทํางานตรงนี ้ ทราบดีวา่ ค่าใช้ จา่ ยสูงมากค่ะ
การจะวัดความสาเร็จของชีวิต คงจะมิได้ วัดเพียงเฉพาะ
จากเกียรติยศ ทรั พย์ สิน หรื อเงินทอง เท่ านั้น
คุณสรรรค์ เป็ นตัวอย่ างที่ดีของผู้ไม่ ยอมละทิ้งความฝั น และเธอกล้ า... กล้ าที่จะเข้ าไป
ขอคาปรึกษาจากหน่ วยงานเยอรมัน กล้ าที่จะต่ อสู้เพื่ออนาคตของตัวเอง จนวันนี้เธอ
มีอาชีพที่มั่นคง สามารถยืนอยู่ในจุดที่มองย้ อนกลับไปแล้ วเกิดความรู้ สึกที่เป็ นสุข
และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งในมุมมองของวารสารเพื่อนคนทางาน
คุณสวรรค์ คือหนึ่งในผู้ประสบความสาเร็จในชีวิตที่สมควรได้ รับการชื่นชม
วารสาร
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ประกันสุขภาพของเอกชน

VS
ประกันสุขภาพของรัฐ
“ประกัน” เป็ นคําที่ค้ นุ เคยกันดีในหมู่คนที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี ไม่ว่าจะเป็ นประกันภาคบังคับที่ทกุ คน
ต้ อ งทํ า อย่ า ง ประกั น สุข ภาพ (Krankenversicherung) ประกั น กรณี ทุพ พลภาพ (Pflegeversicherung)
ป ร ะ กั น ก ร ณี ช ร า ภ า พ /บํ า น า ญ (Rentenversicherung) แ ล ะ ป ร ะ กั น ก ร ณี ว่ า ง ง า น
(Arbeitslosenversicherung) หรื อจะเป็ นประกันตามความสมัครใจ อย่างเช่น ประกันความรับผิดบุคคลที่
สาม (Haftpflichtversicherung) หากคุณเกิดทําสิ่งของของคนอื่นเสียหายขึ ้นมา ประกันทรัพย์สินในครัวเรื อน
(Hausratversicherung) ซึง่ ก็จะชําระค่าเสียหายให้ ในกรณีนํ ้ารั่วซึม หรื อแม้ แต่ประกันค่าใช้ จ่ายทางกฎหมาย
(Rechtsschutzversicherung) หากขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย ก็ มี ใ ห้ คุ ณ เลื อ ก เรี ย กได้ ว่ า มี
ครอบคลุมทุกอย่างสุดแต่จะพิจารณากันเลยทีเดียว
แต่ประกันที่ใกล้ ตวั เราทุกคนมากที่สุด เห็นจะเป็ นเรื่ องของการประกันสุขภาพ อย่างที่ร้ ู ๆ กันว่า ค่า
รักษาพยาบาลที่นี่แพงมากกกกกก เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วยที่ไม่คาดคิด ทุกคนในเยอรมนีจึงมี
หน้ าที่ต้องจ่ายเบี ้ยประกันทุกเดือนให้ กับกองทุนประกันสุขภาพ ซึ่งมีให้ เลือก 2 ประเภท คือ กองทุนประกัน
สุขภาพภาครัฐ (Gesetzliche Krankenversicherung) มีสมาชิกครอบคลุมเกือบร้ อยละ 90 ของประเทศ และ
กองทุนประกันสุขภาพภาคเอกชน (Private Krankenversicherung) ซึ่งเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชน
ลูกค้ าประกันประเภทนี ้มักจะได้ รับการปฏิบตั ิราวกับคนไข้ ชนหนึ
ั ้ ่ง แต่ใครจะมีสิทธิทําประกันกับบริ ษัทเอกชน
ได้ นนั ้ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนดไว้
ใครสามารถทาประกันสุขภาพของบริษัทเอกชนได้ ?
ผู้ที่มีรายได้ ก่อนหักภาษี 54,900 ยูโรต่อปี ขึ ้นไป หรื อ 4,575 ยูโรต่อเดือน (อัตราสําหรับปี 2558) มีอิสระ
ในการเลื อ กว่ า จะเข้ าสู่ ป ระกัน สุข ภาพตามกฎหมายแบบเดิ ม หรื อ จะเปลี่ ย นไปเข้ าสู่ ป ระกั น ของ
บริ ษัทเอกชน สําหรับเจ้ าของสถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ข้ าราชการ แพทย์ นักเรี ยนเรี ยน
ภาษา สามารถทําประกันกับบริษัทเอกชนได้ โดยไม่ต้องคํานึงถึงเกณฑ์รายได้

สวัสดิการดีกว่ าหรือไม่ ?
ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการประกัน สุข ภาพของเอกชนนี ก้ ็ ค ล้ า ยกับ ของรั ฐ เว้ น แต่จ ะมี เ รื่ อ ง
ความสะดวกสบายบางอย่างที่เพิ่มขึ ้น เช่น บริการนัดหมายและรอคิวที่รวดเร็ ว บริ การรถฉุกเฉิน มีห้อง
ส่วนตัวในโรงพยาบาล ได้ รับการรักษาจากหัวหน้ าแพทย์หรื ออาจารย์หมอ
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ต้ องจ่ ายเบีย้ ประกันต่ อเดือนเท่ าไหร่ ?
ในการทําประกันสุขภาพของรั ฐ เบีย้ ประกันที่ต้องจ่ายจะขึน้ อยู่กับเงินเดือนของผู้ทําประกัน แต่สําหรั บ
ประกันสุขภาพของบริ ษัทเอกชน เบี ้ยประกันจะขึน้ อยู่กับปั จจัยต่างๆ เฉพาะบุคคล ทัง้ อายุ เพศ สุขภาพ
ความเสี่ยง และสวัสดิการเสริมที่ผ้ ทู ําประกันสามารถเลือกได้ ตามความต้ องการ ซึ่งจะมีให้ เลือก 3 ระดับ คือ
Basic Standard และ Premium
ต้ องกลับไปใช้ ประกันสุขภาพของรัฐเมื่อใด ?
ถ้ าวันนึงเงินเดือนคุณลดลงตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด จะถื อว่าคุณไม่เข้ าข่ายเงื่ อนไขของการทําประกัน
สุขภาพของเอกชน และคุณจะต้ องกลับไปทําประกันตามกฎหมายของรัฐในทันทีโดยอัตโนมัติ (ยกเว้ น
กลุม่ อาชีพที่แจ้ งไว้ แล้ วก่อนหน้ านี ้)

ผู้ทาประกัน

สมาชิกครอบครัว

เบีย้ ประกัน

ประกันสุขภาพตามกฎหมาย
ของรัฐ

ประกันสุขภาพส่ วนบุคคล
ของบริษัทเอกชน

- ลู ก จ้ างทุ ก คนจะต้ องทํ า ประกั น สุ ข ภาพตาม
กฎหมายของรั ฐ แต่ ห ากมี ร ายได้ ก่ อ นหั ก ภาษี
54,900 ยูโร ต่อปี ขึ ้นไป จะสามารถเลือกได้ ว่าจะทํา
ประกันของรัฐหรื อของเอกชน
- เจ้ าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ข้ าราชการ
นัก เรี ย น สามารถทํา ประกันตามกฎหมายได้ ต าม
ความสมัครใจ
คู่สมรสและบุตรที่อายุไม่เกิน 25 ปี ที่ไม่มีรายได้ หรื อ
รายได้ น้อย (ไม่เกิน 450 ยูโรต่อเดือน) สามารถร่ วม
ประกันตนได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ขึ ้นอยูก่ บั เงินเดือนของผู้ทําประกัน

- ผู้ที่มีรายได้ ก่อนหักภาษี 54,900 ยูโรต่อปี ขึ ้นไป
- เจ้ า ของกิ จ การ ผู้ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระ ข้ า ราชการ
นัก เรี ย นสามารถทํ า ประกัน นี ไ้ ด้ โดยไม่ต้ อ งคํ า นึง ถึ ง
เงินเดือน

สวัสดิการ

เป็ นไปตามที่รัฐกําหนด อาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่
ผู้ทําประกันต้ องรับผิดชอบเอง เช่น ค่าพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาลคืนละ 10 ยูโร ค่าทําฟั นปลอม ค่ารักษา
สายตา
ก า ร ต อ บ รั บ ผู้ ท า ตอบรับผู้ทําประกันทุกคน
ประกัน
ส วั ส ดิ ก า ร คื น เ งิ น บางบริ ษัทจะคืนเงินให้ ผ้ ูทําประกันประมาณ 100กรณีไม่ ได้ ใช้ บริการ 200 ยูโร หากผู้ทําประกันไม่ได้ ใช้ บริ การในแต่ละปี

ไม่ มี ก ารร่ ว มประกัน ตน คู่ส มรสและบุต รจะต้ อ งทํ า
ประกันเป็ นรายบุคคล
ขึ น้ อยู่กั บ ปั จ จั ย ต่ า งๆ เฉพาะบุค คล เช่ น อายุ เพศ
สุขภาพ ความเสีย่ ง ความต้ องการส่วนบุคคล
เป็ นไปตามความต้ อ งการของผู้ทํ า ประกัน (แล้ ว แต่
ระดับ บริ ก าร) เช่ น บริ ษั ท จะรั บ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่ า ยใน
การทํากายภาพบําบัด ค่าพักรั กษาตัวที่โรงพยาบาล
ค่ารักษาสายตา เป็ นต้ น
สามารถเลือกรับผู้ทําประกัน และสามารถปฏิเสธผู้ทํา
ประกันที่สขุ ภาพไม่แข็งแรงได้
บริ ษั ท จะคื น เงิ น ให้ ผ้ ูทํ า ประกัน เช่ น เดี ย วกัน แต่ จ ะ
เท่าใดนันขึ
้ ้นอยู่กบั เงื่อนไขและระดับบริ การที่ตกลงกัน
ไว้ ในสัญญา

ทีนี ้ ใครจะเลือกใช้ บริ การของประกันประเภทไหน ก็พิจารณากันให้ ดีๆ นะคะ ผู้ที่สนใจสามารถขอคําปรึ กษาได้ ที่บริ ษัท
ประกัน (ปั จจุบนั ) ของตนเอง หรื อศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ https://www.pkv.de/themen/krankenversicherung/
วารสาร
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ชอบงานที่ทา หรือ ทางานที่ชอบ
โดย คุณวิเชียร ทองมุข

ท่ านเคยลองตั้งคาถามกับตัวเองมั้ยครั บ ว่ างานทีท่ ่ านกาลังทาอยู่น้ี “ใช่ ” สาหรั บ
ท่ านหรื อไม่ สาหรั บท่ านทีย่ ังไม่ แน่ ใจ ลองอ่ านบทความด้ านล่ างนี้กันดูครั บ
(ก) คนชอบงานที่ทา ได้ งานมาแล้ ว ถึงแม้ จะไม่ใช่งานที่ชอบ ไม่ใช่งานที่อยากจะทํา แต่ก็อาศัย ‚ฉันทะ‛ เป็ น
ตัว ช่วยดัน คือ เมื่อคิดพิจารณาแล้ วว่า เป็ นงานที่จะทําได้ ก็ ทาใจให้ ชอบงาน มองหาแง่ดี มองมุมดีๆ ของงาน มุมานะ
อุตสาหะ ตังใจทํ
้ าให้ งานออกมาดี สําเร็ จลุล่วง เห็นผลงานออกมาดี คนทําก็พลอยมีความสุขไปด้ วย อย่างที่พระท่านว่า ‚คน
สําราญ งานสําเร็ จ‛ ต่อไปก็จะชํานาญเพราะมีประสบการณ์ เมื่อได้ รับมอบหมายให้ ทํางานที่กว้ างขึ ้น สูงขึ ้น ก็จะทําได้ ดี นี่
คือธรรมะที่พระพุทธเจ้ าท่านแนะนําว่า เป็ น เทคนิคไปสู่ความสําเร็ จ (อิทธิบาท) ความสําเร็ จของชีวิต ทังชี
้ วิตการทํางานและ
ชีวิตครอบครั ว ท่านสอนไว้ ว่า ธรรมะชุดนี ้มี 4 องค์ประกอบที่จะทําให้ สําเร็ จดังที่หวังและตังใจ
้ นี ้ คือ ‚ฉันทะ วิริยะ จิตตะ
วิมงั สา‛
ฉันทะ คือ พอใจ ชอบใจ
วิริยะ คือ แข็งใจหรื อขยันหมั่นเพียร เราพูดคล้ องจองกันติดปากว่ามีวิริยะอุตสาหะนัน่ เอง แม้ ไม่ชอบก็ต้องแข็ง
ใจทําให้ สําเร็ จ ไม่ออ่ นแอแพ้ ง่าย เหยียบขี ้ไก่ไม่ฝ่อ หนาวเกิน ร้ อนเกิน ก็ทําไม่ได้ เหนื่อยเกินทําไม่ไหว ฯลฯ ถ้ าแข็งใจทําได้ ก็
จะง่ายต่อไป แต่เมื่อจะแข็งใจ ก็ต้องแข็งแรงทางร่ างกายด้ วย ถ้ าใจแข็ง แข็งใจ แต่ร่างกายอ่อนแอก็จะต้ องหาวิธีการอื่นช่วย
จิตตะคือ ตัง้ ใจ คือเมื่อแข็งใจทํา แล้ วก็ตงใจทํ
ั ้ าด้ วย ไม่ใช่ก้มหน้ าก้ มตาทําแบบเคร่ งเครี ยด มุทะลุดดุ นั ไม่ฟังฟ้าฟั ง
ฝน ไม่สนเพื่อนร่ วมงานว่าจะรํ าคาญหรื อทะเลาะกันจนบรรลัย แต่ให้ ทําเหมือนว่าปรารถนาให้ เป็ นงานชิ ้นโบว์แดงเลยเชียว
ทําเหมือนว่า งานนี ้ข้ ารักเป็ นหนักหนา ประมาณนัน้
วิมังสา คือ ใส่ ใจหรื อเอาใจใส่ หมัน่ ตรวจสอบ รอบคอบ คิดแผนสองสํารองใช้ ได้ ทนั ที คิดหาทางหนีทีไล่เมื่อต้ อง
แก้ ไขปั ญหา รวมทัง้ เอาใจใส่ดูว่า 3 ข้ อ ข้ างต้ นนัน้ (คือ พอใจ แข็งใจ ตังใจ)
้ มันสมดุลกันหรื อยัง ต้ องแก้ ไข เพิ่ม เติม เสริ ม
ส่วนไหนบ้ าง
สรุ ปแล้ ว ก็คือ ฉันทะ ความพอใจ เป็ นตัวนํา เป็ นเหมือนชนวน ที่ทําให้ ข้ออื่นเกิดขึ ้นได้ ง่าย เพราะ ‚ให้ ใจ‛ คือ ทําใจให้
ชอบซะแต่แรกได้ แล้ ว ก็พร้ อมจะแข็งใจ พร้ อมจะตังใจ
้ และใส่ใจได้ ไม่มีปัญหา ฉะนันก็
้ จะขอร่ ายยาวเรื่ องฉันทะอีกสักหน่อย
ฉันทะ ความพอใจ จะทําให้ เราทําอะไรได้ ดีและเก่งขึ ้นเรื่ อย ๆ เช่น ทําครัว ทําอาหาร ในร้ านอาหาร มีวิชาความรู้
แล้ วก็หาความรู้ ใหม่ หาเทคนิคใหม่ๆ ฝึ กฝน ทดสอบ ทดลอง แบบใหม่ๆ เมื่อมีโอกาส คือทําใจให้ ชอบและหาโอกาสเรี ยนรู้
ฝึ กฝนไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ ได้ รสชาติที่ถูกปากลูกค้ า แต่ก็ต้องดูด้วยว่า มันจะทะเลาะกันหรื อเปล่ากับเจ้ านาย หรื อเพื่อนๆ ถ้ าเป็ น
ลูกน้ องเขา ก็ต้องค่อยเจรจากัน เพราะเจ้ านายบางคนเขาก็ยดึ สูตรของตัวเองว่า ตําราอาหารของข้ าไม่เป็ นสองรองใคร อร่ อยๆ
สุดๆ ในปถพี ไม่มีใครเกิน พ่อครัวไหนลองดี มาเปลี่ยน ต้ องไล่ออกไป เป็ นซะยังงันก็
้ มี เพราะฉะนันต้
้ องมี ‚วิมงั สา คือความใส่
ใจ‛ ว่า จะดีกว่าไหม ถ้ าฝึ กฝนทดลองทํากินเองที่บ้าน ส่วนที่ร้านก็ตามใจเจ้ านายไปก่อน แต่ถ้าเป็ นเจ้ าของร้ านเองก็ง่ายขึ ้น
จะลองยังไงก็ได้ ถ้ าลูกค้ าเอาด้ วย
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(ข) คนทางานที่ชอบ เสาะแสวงหางานมานานเนกาเล หางานที่ชอบ งานไหนไม่ชอบก็ผ่านไปก่อน ผ่านไปๆๆ จนได้
งานที่ชอบ ทําไปๆๆ
1 คนที่ทางานที่ชอบ ถ้ าไม่ร้ ู จกั มองมุมใหม่ ๆ บ้ าง ก็จะชอบอยู่ไม่กี่มมุ นาน ๆ ไป จนมุมเข้ าก็จะเบื่องานพาลทะเลาะ
กับเจ้ านายบ้ าง หรื อทะเลาะกับเพื่อนร่ วมงาน หรื ออาจจะพาลไปทะเลาะกับลูกค้ าก็มี เกิดเบื่อขึน้ มาก็หาทางเปลี่ยนใหม่ ยัง
เปลี่ยนไม่ได้ ก็ทนทําไป ๆ ๆ แบบไร้ ความสุข เป็ นซะยังงี ้
2 คนที่ได้ ทางานที่ชอบแล้ วยังหมั่นเรี ยนรู้ ฝึกฝน พัฒนา สร้ างสรรค์ มีมุมมองใหม่ มีไอเดียทันสมัยมาเรื่ อย
ก็ง่ายที่จะทําให้ แข็งใจ ตังใจ
้ ใส่ใจ ได้ ดีขึ ้น วันไหนนึกขี ้เกียจซ้ อม ขี ้เกียจฝึ ก ขี ้เกียจทํา ก็จะสอนตัวเองได้ วา่ มันเป็ นสิ่งที่ เราชอบ
นี่นา ก็จะแข็งใจลุกขึ ้นสู้ได้ ง่ายกว่าคนที่ต้องทําใจ (ประเภท ก) แต่.. แต่อีกแล้ ว คนที่ได้ งานที่ชอบ ได้ เรี ยนวิชาที่ชอบ ได้ ตําหน่ง
ที่ชอบ นัน้ มักจะถูกความเกียจคร้ านมารุ มได้ ง่าย รวมทังความเบื
้
่อหน่ายเร็ ว ความประมาทพลาดพลัง้ ความไม่รอบคอบชอบ
มาผจญ ทําไปแบบเพลินๆ เท่าที่ชอบ วันไหนเกิดไม่ชอบขึ ้นมาก็ ‚เบื่อหนักมาก‛ ท้ ายสุด สุดท้ าย กลายเป็ นว่า ทัง้ ๆ ที่ “ทางาน
ที่ชอบ” แต่ก็ไม่ได้ ดีเท่า ไม่ประสบความสําเร็ จเท่ากับคนที่ “ชอบงานที่ทา” ทังหมดนี
้
้ก็ขึ ้นอยู่กบั การเริ่ มต้ น ฝึ กฝน ฝึ กฝน และ
ฝึ กฝน นัน่ เอง ภาษาเยอรมันท่านผู้ร้ ู บอกไว้ วา่ Übung macht den Meister การฝึ กคนทาให้ คนเป็ นเยี่ยม / การฝึ กฝนทาให้
เป็ นคนชานาญ

ที่มา: ภาพประกอบจาก http://
darkygirl.exteen.com/2009060
3/vs-2
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ฝ่ ายแรงงาน ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบอร์ ลิน ร่ วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ ดาเนินโครงการ
ส่งเสริ มศักยภาพมาตรฐานฝี มือแรงงานไทยในสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี โดยจัดฝึ กอบรมและทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริ มสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบาบัด) ระดับ 1 และระดับ 2 จานวนทังสิ
้ ้น 8 รุ่ น รุ่ นละ
30 คน ในหลายรัฐทัว่ เยอรมนี โดยนางกัญจนาภรณ์ ไซกัล ผู้ช่วยทูตฝ่ ายแรงงาน ได้ เดินทางไปเปิ ด-ปิ ดการฝึ กอบรมของทุกรุ่ น
และเมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยทูตฝ่ ายแรงงานได้ เป็ นประธานมอบวุฒิบตั รแก่ผ้ สู าเร็ จการฝึ กอบรมหลักสูตรดังกล่าว
รุ่นที่ 1 ระดับ 2 ณ วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเวอร์

รุ่นที่ 3 ระดับ 1 ณ วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ ทมุนด์

รุ่นที่ 5 ระดับ 1 ณ วัดพุทธบารมี นครฮัมบูร์ก

รุ่นที่ 7 ระดับ 1 ณ วัดบุญญาราม เมือง เชินบอร์ น
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รุ่นที่ 2 ระดับ 1 ณ วัดไทยมิวนิก นครมิวนิก

รุ่นที่ 4 ระดับ 1 ณ ร้ านอาหารไทย มีโชค เมืองเบรเมน

รุ่นที่ 6 ระดับ 1 ณ Gasthof Goldener Stern เมือง ไฮลส์บรอนน์

พิธีมอบวุฒิบตั รแก่ผ้ สู าเร็ จการฝึ กอบรม ณ วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเวอร์

ใคร... ทาอะไร... กับใคร... ที่ไหน... อย่างไร...

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบอร์ ลิน และฝ่ าย
แรงงานฯ ได้ จดั กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารไทยมังสวิรัติรูปแบบใหม่ ณ
Das Tolle Kochstudio กรุงเบอร์ ลนิ โดยมี รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริ ญสกุล คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นวิทยากร

ฝ่ ายแรงงานฯ ร่วมกับทีมประเทศไทยจัดโครงการแรงงานศีล 5
ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ วัดป่ าโพธิ ธรรม
และวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ ลนิ โดยมีพระไพศาล วิสาโล และมี
ครู องั คณา มาศรังสรรค์ มาจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ให้ แก่
แรงงานไทยในเบอร์ ลนิ
ฝ่ ายแรงงานฯ ร่ วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
ด าเนิ น โครงการส่ง เสริ ม ศัก ยภาพมาตรฐาน
ฝี มือแรงงานไทย โดยจัดฝึ กอบรมและทดสอบ
มาตรฐ านฝี มื อแรง งานแห่ ง ชาติ สาข า
ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้ แก่แรงงาน
ไทยในสหพัน ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี จ านวน
2 รุ่ น รุ่ นละ 30 คน ระหว่ า งวั น ที่ 3 -13
สิงหาคม 2558 ณ วัดพุทธวิหาร กรุ งเบอร์ ลิน
และ โรงเรี ยนประจาเมืองเฮ้ าสัก

เมื่อวันที่ 11-15 มิถนุ ายน 2558 ฝ่ ายแรงงานฯ ได้ ให้ การต้ อนรับพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ โดยได้
ตรวจเยี่ยมการดาเนินการของฝ่ ายแรงงานฯ พร้ อมทัง้ เยี่ยมชมศูนย์ ฝึกวิชาชี พขัน้ สูง สาขาเทคนิคสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และ
การบริ หารการจัดการพลังงาน และศูนย์ฝึกอบรมคนตกงาน ณ กรุงเบอร์ ลิน จากนันได้
้ รับฟั งบรรยายสรุ ปเรื่ อง ระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี (ระบบ
Dual System) จากนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ ลนิ
ในโอกาสนี ้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานได้ มอบวุฒิบตั รให้ แก่ผ้ ผู า่ นการอบรมหลักสูตรฝึ กอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน สาขา
นักส่งเสริ มสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบาบัด) ระดับ 1 อีกด้ วย
วารสาร
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ฝ่ ายแรงงานฯ ได้ ดาเนินโครงการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพ และเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของแรงงานไทยในเยอรมนี ซึ่งฝ่ ายแรงงานฯ ได้ ทาการประเมิน
จากแบบสอบถาม/สารวจความต้ องการสาขาที่แรงงานต้ องการเข้ ารั บการฝึ กอบรมเมื่อช่วงต้ นปี ที่ผ่านมา โดยได้ ร่วมกับหลาย
หน่วยงานจัดฝึ กอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้ แก่
ร่วมกับวัดพุทธวิหาร จัดฝึ กอบรม หลักสูตรวิชาชีพการแกะสลักสบู่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถนุ ายน 2558 ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ ลนิ

ร่วมกับสมาคมบ้ านแสนสุข จัดฝึ กอบรม หลักสูตรนวดหน้ า ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ เมืองเฮ้ าสัก

ร่วมกับ สมาคมไทยสปา แห่งประเทศเยอรมนี จัดฝึ กอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันทางหัตถเวช รวม 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2558
ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ ลนิ และระหว่างวันที่ 29 -31 สิงหาคม 2558 ณ เมือง Aachen

ร่วมกับ Louis Cosmetics Academyจัดฝึ กอบรมหลักสูตรทาเล็บ รวม 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2558 ณ สถานเอกอัครราชทูต

ร่วมกับ Louis Cosmetics Academy จัดฝึ กอบรมหลักสูตรสปาหน้ า รวม 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2558 ณ เมืองเฮ้ าสัก และสตุทท์การ์ ท
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ใคร... ทาอะไร... กับใคร... ที่ไหน... อย่างไร...
เมื่ อ วัน ที่ 16 สิ ง หาคม 2558 นางนงนุ ช เพ็ ช รรั ต น์
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบอร์ ลิน เป็ นประธานในการจัด
กิจกรรมปั่ นจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิต์ิพระบรมราชิ นี นาถ “Bike for Mom ปั่ นเพื่อแม่ ”
ณ สวนสาธารณะ Tempelhofer Feld กรุงเบอร์ ลิน โดย
มีเอกอัครราชทูตจากกลุ่มประเทศอาเซียน ข้ าราชการ
ทีมประเทศไทย พร้ อมครอบครั ว ตลอดจนคนไทยใน
เยอรมนีเข้ าร่วมกว่า 60 คน

ฝ่ ายแรงงานฯ ได้ ด าเนิ น โครงการฝ่ ายแรงงานฯ บริ ก ารทั่ว
สหพั น ธ์ ฯ โดยเดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มสถานประกอบการ
(1 ) ร้ า น อ า ห า ร ไ ท ย Bangkok am See ณ เ มื อ ง
Friedrichshafen (2) ร้ านนวดสปาไทย Siriburi ณ เมือง Homburg (3) ร้ านนวดไทย Thaispa Wellness ณ เมือง Konstanz
(4) ร้ านนวดสปาส าหรั บ ลู ก ค้ ากลุ่ ม ไฮเอนด์ Yi- Spa ณ
กรุ งเบอร์ ลิ น และ (5-6) จั ด กิ จ กรรม “วั น ข้ อมู ล ส าหรั บ
ฉัน” (Infotag für mich) ณ เมือง Stockach/Bodensee
นอกจากนี ้ ยังได้ ประชุมร่วมกับแกนนาแรงงานไทยในรัฐ BadenWürttemberg และรั ฐ Bayern ซึ่ ง ได้ แก่ (7) นางจิ ร าภรณ์
ไมเออร์ -คนัพพ์ ประธานสมาคมบ้ านแสนสุข เมืองเฮ้ าสัก (8-9)
ดร. ดวงตา บาร์ ซ ประธานสมาคม Thai Asa e.V. นครมิว นิ ก
และ (10) นางอัญชัญ เฮียร์ ลิ่ง ประธานสมาคมศิลปวัฒนธรรม
ไทย เฮเกา-โบเด้ นเซ และแรงงานไทยในศูนย์ พุทธศาสนาและ
สมาคมวัฒ นธรรมไทย โบเด้ น เซ (เมื อ ง Langenargen) เพื่ อ
สารวจความต้ องการการฝึ กอบรมของแรงงานไทยในพื ้นที่ และ
ขยายการให้ บริ การของฝ่ ายแรงงานฯ ให้ ทวั่ ถึงมากยิ่งขึ ้น

วารสาร
เพือ่ นคนทางาน
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