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โตะบรรณาธิการ

Guten Tag สวัสดีคะ่ ท่านผู้อา่ น
ท่านสงสัยไหมคะว่าเกิดอะไรขึ $น ไปรษณีย์ประท้ วงหรื อเปล่า ทําไมท่านจึงยังไม่ได้ รับวารสาร “เพื0อนคนทํางาน” ตามกําหนด
คณะบรรณาธิ การต้ องขอเรี ยนว่าช่วงที0ผ่านมาเรายุ่งมาก มากจริ งๆ เพราะต้ องเตรี ยมการ และดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานไทยในปี 2559 ที0บอกว่ายุง่ เพราะเราต้ องศึกษาข้ อมูล สํารวจสถานที0 และเตรี ยมความพร้ อมเพื0อให้ สามารถ
จัดโครงการต่างๆ ให้ ตรงกับความต้ องการของคนไทยโดยพยายามที0จะให้ ครอบคลุมหลายพื $นที0ในสหพันธ์ฯ ให้ มากที0สดุ
เมื0อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เราเพิ0งไปจัดทําโครงการสร้ างเครื อข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยใน
สหพันธ์ สาธารณรั ฐเยอรมนี โดยได้ จัดฝึ กอบรมด้ านการแกะสลักให้ แก่พี0น้องชาวไทย ณ วัดป่ าหลวงตามหาบัว เมืองคีล
ผลตอบรับเป็ นที0น่าพอใจ และในช่วงเดือนเมษา 2559 เป็ นต้ นไป เราจะร่ วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงานจัดฝึ กอบรมทังด้
$ าน
การนวดหัตถบําบัดและการประกอบอาหารไทยในหลายพื $นที0ทวั0 สหพันธ์ฯ ซึง0 ผู้เข้ าร่วมการอบรมจะได้ รับประกาศนียบัตรเพื0อ
นําไปใช้ เป็ นหลักฐานในการประกอบอาชีพ
ท่านสามารถรับทราบข้ อมูลการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ ายแรงงานฯ ผ่านทางเฟซบุ๊คสํานักงานฝ่ ายแรงงาน กรุ งเบอร์ ลิน
เพราะเราจะอัพเดทข้ อมูลอยู่เป็ นประจํา และสําหรับเรื0 องวารสารแม้ ว่าจะออกล่าช้ าไปมาก แต่เนื $อหาก็ยงั เปี0 ยมด้ วยสาระ
และสร้ างความสุขให้ แก่ผ้ อู า่ นทุกท่านเหมือนเช่นเคย
กัญจนาภรณ์ ไซกัล
ผู้ช่วยทูตฝ่ ายแรงงาน
บรรณาธิการบริ หาร
กองบรรณาธิการ
ออกแบบและผลิต

นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล
นางอิสริ ยา บุช
นางภัทรพร ตันเรื องศรี
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(+49) 30 794 81 231-32, (+49)151 62447814
(+49) 30 794 81 518
labour_berlin@hotmail.com
สํานักงานฝ่ ายแรงงาน กรุงเบอร์ ลนิ

ก.แรงงาน เผย ม.ค.’59 แรงงานไทยในตางประเทศ
สงเงิ น กลั บ กวา 7 พั น ล, า นบาท

ก.แรงงาน เผย!! แรงงานไทยทีเดินทางไปทํางานต่ างประเทศ เดือนมกราคม
2559 สร้ างรายได้ ส่งกลับประเทศ กว่ า 7 พันล้ านบาท ‘ไต้ หวัน/อิสราเอล/เกาหลี’ ติด
อันดับแรงงานไทยไปทํางานมากสุด ด้ าน “รมว.แรงงาน” ห่ วงใยสุขภาพแรงงาน แนะ
ห่ างไกลยาเสพติด
นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวง
แรงงาน เผยข้ อมูลแรงงานไทยที0เดินทางไปทํางานต่างประเทศ เดือนมกราคม 2559 ว่า มี
จํานวนแรงงานไทยที0ได้ รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานให้ เดินทางไป
ทํางานต่างประเทศ และยังคงทํางานอยู่ในต่างประเทศ (กรณีสญ
ั ญาจ้ างยังไม่หมดอายุ) ณ
เดื อ นมกราคม 2559 จํ า นวนทัง$ สิ น$ 153,586 คน ซึ0ง การสนับ สนุน ให้ ค นไทยไปทํ า งาน
ต่างประเทศเพี ยงแค่เดือนแรกของปี 2559 สามารถสร้ างรายได้ ส่งกลับมาโดยผ่านระบบ
ธนาคารแห่งประเทศ (ที0มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวเลขประมาณการ ล่าสุด ณ วันที0
29 มกราคม 2559) เป็ นเงินจํานวน 7,242 ล้ านบาท เมื0อเปรี ยบเทียบกับรายได้ ส่งกลับฯ ใน
เดือนมกราคม 2558 มีจํานวน 6,633 ล้ านบาท เพิ0มขึ $นร้ อยละ 9.18
โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุ ล รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงแรงงาน มีความห่ว งใยในสุขภาพของแรงงานไทย โดยเฉพาะเรื0 องยาเสพติ ด
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จะต้ องไม่เข้ าไปยุ่งเกี0 ยวเพื0 อตนเอง และภาพลักษณ์ ของประเทศไทย ตลอดจนการรั กษา
สุขภาพร่ างกาย จิตใจ ให้ มีความเข้ มแข็งทํางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถส่งรายได้
กลับมาให้ ครอบครัวอันเป็ นเป้าหมายหลักในการไปทํางานต่าง ประเทศของแรงงานไทยทุก
คน และเน้ นการจัดส่งโดยรัฐ โดยเดือน ม.ค. 59 จัดส่ง 628 คน แรงงานสามารถประหยัดเงิน
ได้ กว่า 100 ล้ านบาท ทั $งนี $ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จะมีการอบรมแรงงาน
ไทยที0ไปทํางานต่างประเทศก่อนเพื0อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ ในประเพณี วฒ
ั นธรรม ภาษา
กฎหมาย กฎระเบี ย บต่ า งๆ ของแต่ ล ะประเทศที0 จ ะเดิ น ทางไปทํา งาน และเมื0 อ ไปถึ งยัง
ประเทศปลายทางที0จะทํางานจะมีสํานักงานแรงงานไทยในประเทศนั $นๆ เข้ ามาให้ คําแนะนํา
อีกครัง$ อาทิ ฝ่ ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เป็ นต้ น
สําหรับประเทศที0แรงงานไทยทํางานอยู่ในต่างประเทศมากที0สดุ 10 อันดับแรก ได้ แก่
ไต้ หวัน จํ า นวน 74,676 คน, อิส ราเอล จํ า นวน 19,583 คน, สาธารณรั ฐเกาหลี จํ านวน
19,243 คน, ญี0 ปนุ่ จํานวน 5,533 คน, สิงคโปร์ จํานวน 5,286 คน, สหรัฐอาหรั บเอมิเรตส์
จํานวน 4,153 คน, ฮ่องกง จํ านวน 2,234 คน, กาตาร์ จํ านวน 2,215 คน, บรู ไน จํ านวน
1,974 คน และมาเลเซีย จํานวน 1,753 คน
แรงงานไทยที0ลงทะเบียนแจ้ งความประสงค์เดินทางไปทํางานต่างประเทศในเดือน
มกราคม 2559 จํ านวน 7,599 คน แยกเป็ นชาย 5,785 คน (ร้ อยละ 76.10) หญิ ง 1,814
(ร้ อยละ 23.90) เมื0อเปรี ยบเทียบกับผู้ลงทะเบียนในช่วงเดียวกัน มีผ้ ูลงทะเบียนแจ้ งความ
ประสงค์เดินทางไปทํางานต่างประเทศเพิ0มขึ $นร้ อยละ 0.60
+++++++++++++++++++
“OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER”
"เราจะเติบโตและแข็งแกร่ งไปด้ วยกัน เพราะทีนีคือ บ้ านของเรา ประเทศไทยของเรา"
ที0มา: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วารสาร
วารสาร
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อยูอยางไร (ใหสุข) ในเยอรมนี

ผม

ได้ รับการทาบทามจากท่านผู้ชว่ ยทูต
แรงงาน ให้ เขียนเล่าเรื0 องราวเกี0ยวกับ
ประสบการณ์สว่ นตัวในการเดินทางมาใช้ ชีวิตในประเทศ
เยอรมนี ในช่วง 2 ปี ที0ผา่ นมา จึงขออนุญาตเรี ยนท่านผู้อ่าน
ก่อนว่า สิ0งที0จะเล่าต่อไปนี $ เป็ นประสบการณ์สว่ นตัว เป็ น
มุมมองความคิดเห็นของผมเอง มิได้ เกี0ยวข้ องกับหน้ าที0
การงานแต่อย่างใด ถือเป็ นการเขียนเล่าเรื0 อง เล่าสิ0งที0พบ และข้ อคิดที0ได้ จากการใช้ ชีวิตในเยอรมนี ซึง0 ไม่อาจตรง
หรื อต่างกับท่านผู้อา่ นอยู่บ้าง แต่ก็เชื0อว่า จะพอมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อย ครับ
หากจะกล่าวถึงประเทศเยอรมนีนนั $ ต้ องบอกว่า ก่อนที0จะเดินทาง
มาประจําการเริ0 มปฏิบตั งิ านที0นี0ถอยหลังไป 2 ปี ที0แล้ ว ผมได้ รับ
บอกกล่าวมากมายเกี0ยวกับประเทศนี $ ส่วนใหญ่แล้ วคนไทยเรา
มักจะพูดถึงประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ0ง คนเยอรมัน
คล้ ายๆ กัน คือ เยอรมันมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ผู้คนมีวินยั
แต่เยือกเย็น แข็งกระด้ าง ไม่ยิ $มแย้ มแจ่มใส ตรงไปตรงมา
จนเกินไป ไม่ร้ ูจกั การยืดหยุน่ ผ่อนปรน

ระยะเวลาช่วงแรกๆ ที0เดินทางมาถึงเยอรมนี นับตังแต่
$
เจ้ าหน้ าที0ตรวจคนเข้ าเมืองที0สนามบิน รวมถึงผู้คน
ต่างๆ ที0ได้ พบเห็นทังในชี
$ วิตประจําวันและการทํางาน
ก็ดเู หมือนว่าสิ0งที0กงั วลจะเริ0 มเป็ นความจริ ง เพราะรู้สกึ
เหมือนกับว่าโลกนี $ช่างมืดมน (นอกจากอากาศที0
ขมุกขมัวแล้ ว) ตึกรามบ้ านช่องก็ไม่คอ่ ยมีสีสนั สัก
เท่าไหร่ ผู้คนก็ยงั หน้ าบึ $งตึง ไม่ยิ $มแย้ มแจ่มใส ไม่เป็ น
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มิตรกับเราเลย เสียงพูดคุยก็แข็งกระด้ าง ดูไม่คอ่ ยน่าฟั ง ไม่รื0นหู
สักเท่าไหร่ เรายิ $มให้ ก็ไม่คอ่ ยจะยิ $มตอบสักเท่าไหร่
แต่เมื0อวันเวลาผ่านไป จนถึงเดือนที0สี0 เดือนที0ห้า ความรู้สึกก็เริ0 ม
เปลี0ยนแปลงไป สภาพบ้ านเมืองที0เหมือนจะไม่คอ่ ยมีสีสนั มาก
นัก ขมุกขมัว กลับกลายเป็ นความเรี ยบง่ายที0เรี ยบร้ อย น่ามอง
ผู้คนที0มองแบบผิวเผินเหมือนกับว่าจะไม่เป็ นมิตร ไม่ยิ $มให้ กนั
กลับกลายเป็ นผู้คนที0มีนํ $าใจ ให้ ความช่วยเหลือ และยิ $มในเรื0 องที0
ควรจะยิ $มเท่านัน$
จนถึงวันนี $ ผมสรุ ปได้ วา่ การใช้ ชีวิตในเยอรมนีจะว่าไปไม่ใช่เรื0 อง
ยากแต่อย่างใด หากเราไม่ยึดติดกับความเป็ นไทยของเรา
จนเกินไปนักไม่ยึดติดกับมาตรฐานสังคมและผู้คนในแบบที0เรา
คุ้นเคย และพร้ อมเปิ ดรับความแตกต่างของสังคมและผู้คนที0นี0
ซึง0 มีความน่าสนใจและน่าเรี ยนรู้มากมาย การใช้ ชีวิตในสังคมที0
มีระเบียบวินยั มีกติกา และผู้คนในสังคมก็ล้วนเคารพกติกา
และเคารพซึง0 กันและกัน ไม่ละเมิดสิทธิoของผู้อื0น ให้ เกียรติซงึ0 กัน
และกัน ไม่ต้องการที0จะมีอภิสิทธิoเหนือใคร นัน$ เป็ นวิถีชีวิตที0นา่
อภิรมย์เช่นกัน ไม่แพ้ สงั คมที0นา่ รักเป็ นกันเองอย่างไทย อย่างที0เราๆ ท่านๆ คุ้นเคยกันมา
หากเราแต่งเติมความสดใส ความร่ าเริ ง ความเป็ นกันเอง ความสนุกสนาน ตามประสาคนไทยในสัดส่วนที0
พอเหมาะและไม่ขดั ต่อกฎหมายให้ กบั สังคมเยอรมันแล้ วละก็ เชื0อเหลือเกินว่าจะทําให้ สงั คมเยอรมันรอบตัว
ทุกท่านมีความน่าอยู่ น่าอภิรมย์ยิ0งขึ $นไม่มากก็น้อย และตัวท่านเองก็จะมีความสุขในการใช้ ชีวิตทังส่
$ วนตัว
และการทํางาน ตลอดจนอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมเยอรมัน ทีม0 ีกลิ0นอายความน่ารักแบบไทย ก็น่าจะทําให้
ทุกท่านดํารงชีวิตได้ อย่างมีความสุขในดินแดนแห่งนี $อย่างแน่นอน ... ลองทํากันดูนะครับ

ชินพันธุ์ ฤกษ์ จํานง
ผู้ช่วยทูตฝ่ ายการศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ ลิน
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สุภาพสตรีม าดเวิร กกิ้ งวูแ มนที่ใครได
พบเห็ น เปนครั้ ง แรก และมี โ อกาส
พู ด คุ ย ด ว ย เพี ยง ไ ม' กี่ ป ร ะ โ ยค ก็
สามารถสัมผัสไดถึงความกระตือรือลน
ค ว า ม เ ฉี ย บ ค ม แ ล ะ ค ว า ม เ ป น
นักวิชาการเต็มตัวไดทันที คุณมณีรัตน
บุญฉิม ผูช'วยดําเนินการดานการศึกษา
ฝ4 า ย ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ จํ า ส ถ า น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน เธอ
ทํางานและพํานักในเยอรมนีมานานถึง
13 ป9และมีความสามารถในการใชภาษาเยอรมันทั้งอ'านเขียนพูดฟ<งไดอย'าง
ชนิดที่เรียกว'า “เป>ะ” ยิ่งไดรับทราบประวัติความเปนมาของคุณมณีรัตน หรือที่
คนไทยและนั ก ศึ ก ษาทุ น รั ฐ บาลไทยในเยอรมนี เ รี ย กกั น สั้ น ๆ ว' า คุ ณ รั ต น
อาจารยรัตน หรือพี่รัตน แลวละก็ เราจะยิ่งทึ่งและสนใจใคร'รูว'า ดวยเหตุผล
ใดคุณรัตนจึงไดทิ้งอาชีพขาราชการครูที่มั่นคงในประเทศไทยและบินขามน้ํา
ขามทะเลมาทํางานในเยอรมนี วันนี้วารสาร “เพื่อนคนทํางาน” โชคดีเบียดคิว
ทองไดสัมภาษณคุณรัตนแบบเอ็กซคลูซีฟ โปรดติดตาม!
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ภาษาเยอรมัน ทําไมดิฉันถึงเลือกเรียน
ดิฉันมีความสนใจดานภาษา ตอนเขาเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อ 20 ป9ที่แลว ดิฉันตั้งใจเรียนภาษาเยอรมัน เพราะขณะนั้น
นักเรียนเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสเยอะมาก ส'วนภาษาเยอรมันมี
โรงเรียนระดับมัธยมเปFดสอนไม'เกิน 20 โรงเรียน จากนั้นดิฉันได
เขาศึ ก ษาต' อ ดานภาษาและวรรณคดี เ ยอรมั น จนจบทั้ ง ระดั บ
ปริ ญ ญาตรี แ ละโทจากคณะอั ก ษรศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยสอบบรรจุเปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษและ
เยอรมันเมื่อจบปริญญาตรีไดที่โรงเรียนที่ดิฉันจบมาคือโรงเรียน
ศึกษานารี
ยิ่งดิฉันเรียนมากเท'าใด ดิฉันยิ่งรูสึกรักภาษาเยอรมันมากขึ้นเท'านั้น เพราะทําใหเขาใจความคิด
วัฒนธรรม และชีวิตของคนเยอรมัน สําหรับดิฉันแลวการเรียนภาษาเยอรมันเปรียบเสมือน
การเปFดประตูสู'วัฒนธรรม สู'โลกแห'งการเรียนรูตลอดชีวิต
ระหว' า งที่ เ ปนอาจารยสอนหนั ง สื อ ใหม' ๆ ดิ ฉั น เคยไดรั บ ทุ น จากสถาบั น เกอเธ' ใ หมาเรี ย น
หลักสูตรเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน เมื่อมีประสบการณการอยู'ใน
สังคมเยอรมันดิฉันรูสึกว'าภาพของเยอรมันในความเปนจริงนั้นไม'ต'างกับที่ดิฉันคิดไวจริงๆ และ
ดึงดูดใจใหดิฉันอยากรูจักคนและสังคมเยอรมันมากขึ้น
มุ่งศึกษาต่ อปริญญาเอกทีเยอรมนี
ดิฉันรับราชการอยู'น านสิบป9 มีความรูสึ กลึก ๆ ว'าตองการ
เรียนต'อในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเยอรมัน
ป ร ะ ก อ บ กั บ ไ ด ทุ น ข อ ง Deutscher Akademischer
Austauschdienst :DAAD ซึ่งใหทุนการศึกษาปริญญาเอก
ทุนแบบไม'ผูกพัน จึงตัดสินใจลาออกเพื่อมิใหโรงเรียนตองเก็บ
ตํ า แหน' ง รอจนกว' า ดิ ฉั น จะเรี ย นสํ า เร็ จ ดิ ฉั น เขาศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัย Kassel ก'อนเขาเรียนระดับปริญญาเอก ดิฉัน
ตองเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงกว'าปริญญาโท
ด า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ภ า ษ า เ ย อ ร มั น ใ น ฐ า น ะ
ภาษาต' า งประเทศเสี ย ก' อ น ซึ่ ง ดิ ฉั น สามารถเรี ย นจบตาม
กําหนดในระยะเวลา 10 เดือน
วารสาร
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จุดเปลียนครั งL ใหญ่
หลังเรียนจบหลักสูตรขางตน เนื่องจากดิฉันไม'ไดรับสนับสนุน
ค'า ใชจ' า ยจาก DAAD เพราะเจาของทุ น จะใหทุ น ก็ ต' อ เมื่ อ
ดิ ฉั น ไดเขาเรี ย นปริ ญ ญาเอกเท' า นั้ น ดิ ฉั น จึ ง ไดทํ า งาน
โครงการของมหาวิทยาลัยเพื่อช'วยค'าใชจ'ายระหว'างรอเรียน
ต'อ ภายหลังไดทํางานกับบริษัทเอกชนที่รัฐบาลไทยจางใหมา
ดูแลนักเรียนไทยที่รับทุนหนึ่งอําเภอหนึ่งทุนหลังเหตุนักเรียน
ทุ น ประสบป< ญ หา และในที่ สุ ด สํ า นั ก งาน กพ. ก็ ไ ดเปF ด
สํานักงานดูแลนักเรียนไทยในเยอรมนี ณ กรุงเบอรลินเพือ่ ให
สามารถดูแลนักเรียนทุนไดอย'างทั่วถึง ดิฉันไดรับการติดต'อ
ใหเขาทํางาน ซึ่งไดเริ่มทํางานมาตั้งแต'ป9 2553 จนถึงป<จจุบัน

เยอรมนีเนนการ
ทํางานอยางจริงจัง
นายจางตอง
มอบหมายงานลูกจาง
อยางชัดเจน เวลา
ทํางานแยกจากเวลา
สวนตัว ชวงพักไมรวม
เปนชั่วโมงทํางาน

ที่จริงดิฉันไม'เคยคิดว'าจะทํางานในเยอรมนีนานขนาดนี้ เพราะตั้งใจ
ว'าจะกลับไปเปนอาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐแห'งหนึ่ง แต'เนื่องจาก
คุณแม'ถึงแก'กรรม ทําใหรูสึกใจหายเพราะว'าท'านไม'อยู'คอยดิฉันเสีย
แลว แมว' า การทํ า งานที่ เ มือ งไทยจะทํ าใหดิ ฉั นมี โ อกาสไดเติ ม เต็ ม
ความรู ใหกั บ นั ก ศึ ก ษา แต' ง านที่ ดิ ฉั น ทํ า กั บ สํ า นั ก งาน กพ. เรื่ อ ง
การดูแลนักเรียนทุนใหใชชีวิตและเรียนสําเร็จกลับไปเปนอนาคตของ
ชาตินั้น ก็ถือว'าดิฉันไดทําประโยชน ไดทําหนาที่ดวยจิตวิญญาณของ
ความเปนครูอย'างเต็มที่เช'นกันแมจะทําอยู'ที่เยอรมนีก็ตาม
จุดเดนของเยอรมนี
ดิ ฉั น คิ ด ว' า เยอรมนี คื อ ประเทศที่ มี ก ฎระเบี ย บ
ชัดเจน เปนสังคมน'าอยู' มั่นคง มีความปลอดภัย
สูง ดิฉันชอบความเปนระเบียบ ความชัดเจนและ
ความมีเหตุมีผล ดิฉันทํางานดานการศึกษาจึง
ค' อ นขางจะเห็ น ไดชั ด เจนว' า เยอรมนี มี ร ะบบ
การศึกษาที่ดีไดมาตรฐาน เนนกระบวนการเรียนรู
ซึ่งเริ่มตั้งแต'การเรียนการสอนชั้นอนุบาล ทําให
เด็กไดเรียนรูจากธรรมชาติ สภาพแวดลอม สังคมชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู' รวมถึงการสอนให
เด็กมีเหตุผล กลาอธิบาย กลาอภิปราย และที่ดีไปกว'านั้นคือกฎหมายที่นี่ทันสมัย จริงอยู'ที่
รัฐบาลไม'สามารถปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญได แต'กฎหมายลูกสามารถปรับไดใหตอบรับป<ญหาที่
เกิดขึ้นในป<จจุบันไดเปนอย'างดี

9

วารสาร
เพือ่ นคนทํางาน

วารสาร
เพือ่ นคนทํางาน

9

เยอรมนีกับคําวารัฐสวัสดิการ
ระบบสวัสดิการของเยอรมนีมีประวัติยาวนานตั้งแต'สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งใหความสําคัญ
กับสวัสดิภาพของแรงงานที่ยุคนั้นตองเจ็บป4วยบ'อย โดยออกกฎหมายรองรับเมื่อเจ็บป4วย ระบบ
รัฐสวัสดิการ เปรียบเสมือนสัญญาระหว'างรุ'น ว'าคนรุ'นนี้ตองสรางความมั่นคงใหสังคมในอนาคต
ทําใหลูกจางซึ่งเปนคนส'วนใหญ'ของประเทศรูสึกมีความมั่นคงทางจิตใจว'าเมื่อตนชราจะไดรับการ
ดูแลจากรัฐ จึงตองการทํางานมีรายไดจ'ายเขาประกันสังคมเพื่อที่ว'าภายหลังเกษียณจะไดรับ
บํา นาญใหสามารถครองชี พ ไดอย' า งสมฐานะ เพราะหากทํ างานนอยก็ จะไดรับ บํ า นาญนอย
ตามลําดับ
มุมมองตอโลกแหงการทํางานในเยอรมนี
เยอรมนีเนนการทํางานอย'างจริงจัง นายจางตองมอบหมายงานลูกจางอย'างชัดเจน เวลาทํางาน
แยกจากเวลาส'วนตัว ช'วงพักไม'รวมเปนชั่วโมงทํางาน คนเยอรมันใชเวลาพักเที่ยงไม'มากนัก เลิก
งานตรงเวลา และหากทํางานครบชั่วโมงที่กําหนดแลวก็สามารถกลับบานไดเร็วขึ้นในวันศุกร ส'วน
วันอาทิตยคือวันหยุดพักผ'อนสําหรับทุกคน การลาพักรอนก็ตองมีการวางแผนไวล'วงหนา โดย
ตองมีการประชุมกันเพื่อจัดสรรว'าลูกจางรายใดควรหยุดช'วงใดและตองเฉลี่ยช'วงการลาอย'างเปน
ธรรม ซึ่งดิฉันคิดว'าระบบการทํางานเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาที่บ'มเพาะมาตั้งแต'วัยเด็ก
ข"อคิดสําหรับคนไทยที่ต"องการมาศึกษาหรือทํางานในเยอรมนี
ดิฉันอยากใหทุกท'านเตรียมความพรอมที่จะปรับตัวใหเขากับ
สังคมเยอรมนี ประการแรกคือภาษา เพราะจะทําใหท'านเขาใจ
วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของคนที่ นี่ ถาสื่ อ ภาษาไดก็ จ ะไดการ
ยอมรับจากเพื่อนนักศึกษาและเพื่อนร'วมงาน ประการที่สอง คือ
ตองเรียนรูถึงลักษณะของคนเยอรมันซึ่งแมจะมีความเปนส'วนตัว
สูง แต'ก็ชอบเขาร'วมกิจกรรมของสมาคมต'าง ๆ ซึ่งหากท'าน
สื่อสารภาษาเยอรมันได และเขาร'วมกิจกรรมได การที่ท'านจะ
เขาเปนส' ว นหนึ่ ง ของสั ง คมที่ นี่ ก็ ย'อ มทํ า ไดไม' ยากนั ก และอี ก
ประการที่สําคัญคือ ท'านตองสรางความโดดเด'นใหตัวท'านเอง
ซึ่งไม'ใช'เฉพาะดานวิชาการอย'างเดียว ยังหมายถึง ดานกีฬา
ศิล ปะ การทํา อาหาร งานฝ9 มื อ เพราะคนที่ มี คุณ สมบั ติห รื อ
ทักษะโดดเด'นเหล'านี้ คนเยอรมันมองว'าเปนมืออาชีพ หรือมือโปร ที่นี่นิยมคนทํางานและคนที่มี
ทักษะโดดเด'นค'ะ
และนี่ก็คือมุมมองของคุณมณีรัตนฯ ซึ่งไดจากการเปนส'วนร'วมของสังคมเยอรมันที่ยาวนานกว'า
สิบป9นั่นเอง และวารสารเพื่อนคนทํางานหวังว'าท'านผูอ'านคงจะนําแง'คิดต'าง ๆ ไปใชประโยชนได
บางไม'มากก็นอย ..........
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อาสาสมัครแรงงานไทยในเยอรมนี
หลายทานคงจะคุ"นเคยกับคําวา “อาสาสมัคร” เป.นอยางดี เพราะ
เป.นคําที่ใครๆ ก็ใช"กันเป.นประจํา ซึ่ง “อาสาสมัคร” นั้นหมายถึง ผูที่
สมัครใจทํางานเพือ่ ใหเกิดความผาสุกแก'เพื่อนบาน ชุมชน และสังคม
ส'วนรวม โดยไม'หวังผลกําไรหรือสิ่งตอบแทน

เหตุใดจึงต"องมีอาสาสมัครแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ไดใหความสําคัญต'อการพัฒนาชุมชนโดยการเปFดโอกาสใหประชาชนเขามามีส'วนร'วมในการดําเนินงานโดย
การสรางเครือข'ายในรูปแบบของ “อาสาสมัครแรงงาน”ในฐานะเปนสื่อกลางและผูประสานงานขอมูลข'าวสารดานแรงงาน
ระหว'างประชาชนในพื้นที่กับกระทรวงแรงงานหรือหน'วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติภารกิจสําคัญอื่น
ของกระทรวงแรงงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน “อาสาสมัครแรงงาน” ที่ตั้งไว

ประเภทของอาสาสมัครแรงงาน
มี 2 ประเภท ประเภทแรกคือ อาสาสมัครแรงงานในประเทศ (อสร.ท.) ซึ่งหากเปนเขตกรุงเทพฯ จะไดรับการแต'งตั้งโดย
ปลัด กระทรวงแรงงาน และหากอยู' ในส' วนภู มิภาคก็ จะไดรับ การแต'ง ตั้ง โดยผูว'า ราชการจัง หวัด และประเภทที่สองคื อ
อาสาสมั ค รแรงงานในต' า งประเทศ (อสร.ต.) ซึ่ ง จะไดรั บ การแต' ง ตั้ ง โดยหั ว หนาคณะผู แทนในการบริ ห ารราชการใน
ต'างประเทศ

คุณสมบัติของอสร.ต.
ตองเปนผูที่ หนึ่ง มีอายุไม'ต่ํากว'า 20 ป9 สอง มีภูมิลําเนา หรือมีถิ่นพํานัก หรือประกอบอาชีพ หรือเปนแรงงานอยู'ในประเทศ
นั้น สาม มีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตยสุจริต และมีมนุษยสัมพันธที่ดี และสี่ สมัครใจ และเสียสละเวลาเพื่อช'วยเหลือ
การดําเนินงานของกระทรวงแรงงาน

โครงการจัดตั้ง อสร.ต.ในเยอรมนี
ฝ4ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน มีภารกิจหลักในการส'งเสริมและขยายตลาดแรงงาน และคุมครอง
สิทธิประโยชนของแรงงานไทยในสหพันธฯ ซึ่งมีพื้นที่ 357,021 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 16 รัฐ ในขณะที่มีอัตรากําลัง
เจาหนาที่ 3 อัตรา ทําใหจําเปนตองทํางานร'วมมืออย'างใกลชิดกับ อสร.ต.ในเยอรมนี ก'อนหนานี้ฝ4ายแรงงานฯ ทํางานร'วมกับ
ผูประสานงานในบางพื้ น ที่ และดวยรั บ ความร' ว มมือ ดวยดี ม าโดยตลอด และเพื่ อขยายเครื อข' า ยของฝ4า ยแรงงานฯ ให
กวางขวางยิ่งขึ้น ในตนป9 2557 ฝ4ายแรงงานฯ จึงไดเริ่มโครงการจัดตั้ง อสร.ต. ขึ้น โดยอบรมอาสาสมัครรุ'นที่ 1 ในเดือน
กุมภาพันธ 2557 ณ วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเวอร9 และตอมาได"ขยายการดําเนินโครงการออกไปในหลายพื้นที่
โดยในป: 2557 มีเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร9ลินได"แตงตั้ง อสร.ต. จํานวน 39 คน และในป: 2558 ได"แตงตั้ง
อสร.ต. จํานวน 189 คน
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อสร.ต.ดีเดนของสหพันธ9ฯ
ในป9 2557 กระทรวงแรงงานไดออกใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชู เกียรติใหแก'อาสาสมัครแรงงานดีเด'นของสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี จํานวน 3 คน ไดแก' นางมัณฑนา เพนสเลอร นางศิรพิ ร คนอสเพอะ และนางนวลนภา ขจร และในป9
2558 จํานวน 3 คน ไดแก'นางจิราภรณ ไมเออร-คนัพพ นางสวรรค กราซคอฟสกี้ และนางสุปราณี บัลเทอร ซึ่งบุคคลเหล'านี้
ต'างเปนผูที่ช'วยงานของฝ4ายแรงงานฯ อย'างต'อเนือ่ งดวยความเสียสละ และมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนงานดานการ
บริการและการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยในสหพันธฯ

บทบาทของ อสร.ต.
นอกเหนือจาก อสร.ต. ดีเด'น ทั้งหกรายขางตนแลว ยังมี อสร.ต. อีกหลายรายที่มีบทบาทในการช'วยเหลืองานของฝ4ายแรงงานฯ อย'างมาก ซึ่งจากการที่ฝ4ายแรงงานไดเปFดโอกาสให อสร.ต. เขามามีส'วนร'วมในการดําเนินงาน ทําให อสร.ต. ใน
หลายพื้น ที่ไดทําหนาที่เปนสื่อกลางและผูประสานขอมูลข'าวสารดานแรงงานระหว'างระหว'างแรงงานไทยในพื้น ที่กับฝ4ายแรงงานฯ เปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธ เผยแพร'ขอมูลข'าวสารดานแรงงานใหแรงงานไทยในพื้นที่ไดรับทราบกันอย'าง
ทั่วถึง ทําหนาที่สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบริการ สิทธิประโยชนเบื้องตนใหแก'แรงงานไทย รวมทั้งแจงขอมูลป<ญหา
แรงงานไทยใหฝ4ายแรงงานฯ ทราบ เปนผูประสานงานเบื้องตนระหว'างแรงงานไทยกับฝ4ายแรงงานฯ และช'วยประสาน
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการและความเคลื่อนไหวดานแรงงานเบื้องตน ใหฝ4ายแรงงาน ฯ ทราบ ทําใหฝ4ายแรงงาน
สามารถขยายพื้นที่การดําเนินงานไปยังพื้นที่ซึ่งแรงงานไทยยังไม'เคยเขาถึงหรือรับทราบบริการของฝ4ายแรงงานฯ นับว'าเปน
ประโยชนต'อการพิจารณาการดําเนินงานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยในสหพันธฯ เปนอย'างยิ่ง และใน
อนาคตฝ4ายแรงงานฯ มีแผนที่จะขยายพื้นที่การดําเนินโครงการใหครอบคลุมรัฐอื่น ๆ ของสหพันธฯ ใหมากยิ่งขึ้น
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การประกันอุบัติเหตุ
จากการทํางาน

หลายๆ คนที่ทํางานหรือฝกงานอยูในเยอรมนีและจายเงินสมทบผู$ประกันตนตามกฎหมาย ถือวาเป(นผู$ได$รับ
การประกันอุบัติเหตุจากการทํางานโดยอัตโนมัติ ไมวาจะมีรายได$มากหรือน$อยก็ตาม วารสาร “เพื่อน
คนทํางาน” ฉบับนี้อยากแบงป2นข$อมูลดี ๆ ของการเป(นผู$ประกันตนในเยอรมนีที่คนทํางานนาจะได$รับทราบ

ที่มา
https
://w
ww.f
aceb
ook.c
om/d
sdgo
tha

กฎ หม าย เย อ รมั นจ ะใ ห คว าม คุ ม ค รอ ง ลู กจ า ง
ผูประกันตนและครอบครัวจากผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ
ในการทํางานหรือความเจ็บป$วยเพราะการทํางาน
โ ด ย คุ ม ค ร อ ง ทั้ ง ก า ร ป( อ ง กั น อุ บั ติ เ ห ตุ
ความเจ็บป$วยจากการทํางาน และอันตรายต)อสุขภาพที่เกิด
จากงาน

i/

สิทธิประโยชน6และเงื่อนไข

กฎหมายประกั น อุ บั ติ เ หตุ เ ยอรมั น จะคุ มครองในกรณี อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ เจ็ บ ป$ ว ยจากการทํ า งานโดย จ) า ยค) า
รักษาพยาบาลใหทั้งหมด และช)วยเหลือใหสามารถกลับเขาไปทํางานได ซึ่งก็อาจรวมถึงการใหอบรมใหม)หาก
จําเป4น และยังช)วยเหลือเพื่อใหอยู)ในสังคมได แถมดวยความช)วยเหลือเสริมในดานอื่นๆ แก)ผูประกันตนและผูอยู)
ในอุปการะ
ที่ ดี ง ามอี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ แมลู ก จางจะทํ า ผิ ด พลาดจนเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทํ า งาน ลู ก จางก็ ยั ง ไดรั บ
ความคุมครองอยู)ดี ความคุมครองจะครอบคลุมช)วงเดินทางไปหรือกลับจากการทํางาน และแมจะใชวิธีเดินทาง
แบบcar pool ก็ยังไดรับความคุมครองอยู)ดี แมว)าเสนทางในการเดินทางไปที่ทํางานจะไม)ใช)เสนที่ตรงที่สุดก็ตาม

หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาลูกจ$างสามารถเรียกร$องอะไรได$บ$าง
การรักษาพยาบาล ซึ่งครอบคลุมค)ารักษาพยาบาล วัสดุตกแต)งแผล
การบําบัด หรือความช)วยเหลือต)าง ๆ การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือใน
ศูนย>ฟ@Aนฟูโดยไม)กําหนดระยะเวลา

สิทธิประโยชนเมื่อไดรับบาดเจ็บ จะไดรับสิทธิประโยชน>ในช)วงที่
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ไม)สามารถทํางานและนายจางไม)จ)ายค)าจาง สิทธิประโยชน>

เมื่อ
เจ็บป$วยจะอยู)ที่ 80
เปอร>เซนต>ของค)าจางไดรับก)อนหัก
ภาษี แต)ไม)เกินค)าจางสุทธิหลังหักภาษีและจะ
ไดรับสิทธิประโยชน>เมื่อบาดเจ็บเป4นระยะเวลาสูงสุดถึง 78
สัปดาห>

ความช!วยเหลือใหกลับไปทํางาน หากลูกจางไม)อาจกลับไปทํางานเดิมไดเพราะเหตุ
จากอุบัติเหตุและความเจ็บป$วยจากการทํางาน ก็จะสามารถขอรับความช)วยเหลือดานอาชีพได เพื่อให
ลูกจางกลับไปทํางานเดิมหรือทํางานใหม) แต)ถายังทํางานอะไรไม)ไดก็สามารถไปรับการฝUกอบรม โดยไดเบี้ยเลี้ยง
ดวย แต)เมื่อมีรายไดในช)วงนี้ ก็จะไดรับเบี้ยเลี้ยงลดลงตามสัดส)วน

ความช!วยเหลือใหกลับคืนสู!สังคมและความช!วยเหลือเสริม ซึ่งรวม การช)วยเหลือดานการเงินใหลูกจาง
ดัดแปลงรถหรือบานใหเหมาะสมกับสภาพของลูกจาง ความช)วยเหลือแก)ที่บาน การใหคําแนะนําทางจิตสังคม การกีฬา
เพื่อฟ@Aนฟูสภาพ ซึ่งเป4นการช)วยเหลือเพิ่มเติมจากการรักษาทางการแพทย>และการช)วยเหลือใหกลับไปทํางานได ซึ่งระดับ
ความช)วยเหลือจะขึ้นอยู)กับลักษณะและความรุนแรงของอาการเจ็บป$วยหรือบาดเจ็บว)าจะตองไดรับความช)วยเหลือนี้มาก
นอยเพียงใด

เงินบํานาญสําหรับผูประกันตน
หากอุบัติเหตุในการทํางานและความเจ็บป$วยจากการทํางานทํา
ใหมีความสามารถในการหารายไดลดลง ลูกจางจะไดรับบํานาญ
อย)างต่ํา 20 เปอร>เซนต>เป4นเวลานานถึง 26 สัปดาห>
(หากเป4นชาวนา คู)สมรส หรือคู)ครองและสมาชิกในครอบครัวที่
ทํางานในฟาร>มก็จะไดรับอย)างต่ํ า 30 เปอร>เซนต>) บํานาญที่จ ะ
ไดรับนั้นขึ้นอยู)กับว)าผูประกันตนมีความสามารถในการหารายไดลดลงเพียงไรและขึ้นอยู)กับจํานวนเงินที่หาไดใน
12 เดือนก)อนเกิดอุบัติเหตุหรือความเจ็บป$วยจากการทํางาน ซึ่งจะมีการปรับอัตราบํานาญภายใตแผน
ประกันอุบัติเหตุจากการทํางานเป4นประจําทุกป^เช)นเดียวกับบํานาญชราภาพ

เบี้ยเลี้ยงในการดูแลรักษาพยาบาล ลูกจางจะไดรับสิทธินี้พรอมเบี้ยเลี้ยงในการดูแลรักษาพยาบาล และ
หากจําเป4นก็จะไดรับการดูแลที่บานพักเพิ่มเติมจากบํานาญบาดเจ็บสําหรับผูประกันตน

กรณีถึงแกความตาย ผูอยู)ในอุปการะจะไดรับ
เบี้ยเลี้ยงทําศพ ผูอยู)ในอุปการะจะไดรับเงินทําศพหนึ่งในเจ็ดของรายไดอางอิงในช)วงที่ถึง
แก)กรรม (รายไดอางอิงคือรายไดเฉลี่ยที่ประเมินในการประกันบําเหน็จบํานาญตามกฎหมาย)

บํานาญสําหรับผูอยู!ในอุปการะ เมื่อลูกจางถึงแก)กรรม ผูอยู)ในอุปการะจะไดรับ
บํานาญที่จ)ายใหจนกว)าจะสมรสใหม) อัตราบํานาญจะพิจารณาจากอายุของผู
ประกันตน ความสามารถในการหาเงินได หรือความสามารถในการ
ทํางานของผูประกันตน และจํานวนบุตร
วารสาร
เพือ่ นคนทํางาน

14

บํานาญสําหรับบุตรกําพรา หากผูประกันตนถึงแก)กรรม บุตรที่มีอายุต่ํากว)า 18
ป^ทุก คนก็ จ ะไดรั บบํ า นาญสํ า หรั บบุ ตรกํ า พรา หากยั ง มี ผูปกครองเหลื อ อยู) อี ก หนึ่ ง คน
ประกันอุบัติเหตุจากการทํางานก็จะจ)ายเงินบํานาญให 20 เปอร>เซนต>ของรายไดประจําป^ก)อน
หักภาษี แต)หากกําพราทั้งบิดามารดาก็จะไดเงินบํานาญ 30 เปอร>เซนต> และจะจ)ายใหไปจนถึงอายุ
27 ป^หากบุ ตรกําพราผู นั้น กําลัง เรียนหรือฝU กอบรมวิช าชีพ ทํางานสังคมโดยสมัครใจตามกฎหมาย
เกี่ยวกับงานอาสาสมัครฯ หรือไม)สามารถช)วยตัวเองเนื่องจากมีความบกพร)องทางกาย สติปaญญาและจิตใจ

กรณีไมสามารถฟ:;นฟูสมรรถนะ
หากคาดว)าจะไม)สามารถฟ@Aนฟูสมรรถนะในการหารายได ผูประกันตนก็อาจขอรับเงินบํานาญเป4นกอนได ซึ่งมีขั้นตอน
แตกต)างกันขึ้นอยู)กับว)าสมรรถนะในการหารายไดนั้นลดลงนอยกว)าหรือมากกว)า 40 เปอร>เซนต> หาก 40 เปอร>เซนต> ก็จะมี
การใหเงินกอนเดียวเพื่อใหใชตลอดชีพ ซึ่งก็คือจะไดรับเงินบํานาญเป4นเงินกอนครั้งเดียว โดยไม)มีการจ)ายเงินบํานาญอีก ยก
เวนเสียแต)ว)าผูประกันตนมีสุขภาพทรุดโทรมอย)างมากอันเป4นผลจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป$วยจากการทํางาน ผูประกันตนก็
จะไดรับรับเงินบํานาญกอนใหญ)ขึ้น จะไดรับเงินเท)าใดนั้นจะเป4นไปตามคําสั่งของรัฐบาลสหพันธ>ฯ โดยคํานึงถึงอายุ
ผูประกันตนและเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
หากผูประกันตนมีอายุ 18 ป^หรือมากกว)า และภายหลังไดรับอุบัติเหตุหรือเจ็บป$วยจากการทํางานแลว มีความสามารถใน
การหารายไดลดลง 40 เปอร>เซนต>หรือกว)านั้น ผูประกันตนก็สามารถขอรับบํานาญแบบแยกส)วนได กล)าวคือสามารถขอรับ
บํานาญจํานวนครึ่งหนึ่งที่ควรไดรับในระยะเวลา 10 ป^เป4นเงินกอน (ตองไม)เกินเกาเท)าของบํานาญแต)ละครึ่งป^ที่จะไดรับ) และ
รับบํานาญเพียงครึ่งหนึ่งในช)วงสิบป^แรกที่มีสิทธิ และประกันอุบัติเหตุจากการทํางานจะเริ่มจ)ายบํานาญใหผูประกันตนในป^ที่ 11
ที่จริงยังมีรายละเอียดปลีกย)อยอีกมาก ซึ่งผูสนใจอาจศึกษาเพิ่มเติมไดจาก Book VII (SGB VII) ของ Social Code
ที่มา Social Security at a glance 2014 เรียบเรียงโดย ฝ$ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร>ลิน
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คนเยอรมันเกษียณอายุเมื่อ 67 ป:
มีใครสักคนพูดขึ $นว่า “เธอรู้ ไหม เดีqยวนี $คนทํางานจะต้ องเกษี ยณอายุเมื0อ 67 ปี ” รับรองต้ องมี
หลายคนคนขัดขึ $นมาว่า “เกษี ยณอายุกันที0 67 ปี นี0อ่ะนะ โม้ รึเปล่า ” ไม่ก็ “แหม! คนทํางาน
น่ะเขามีแรงทํากันถึงแค่อายุ 60 ปี ก็หยุดมาพักผ่อนได้ แล้ ว” ไม่อีกทีก็ “โห! ลากยาวไปถึง 67 ปี
ใครจะไปมีแรงทํา ไม่มีประเทศไหนเขาทํากันหรอก” ถ้ าใครขัดคอแสดงว่า หนึ0ง ตกข่าว สอง ไม่เอ็นจอยกับการ
ทํางานหรื อรู้สกึ ว่าทํางานมามากพอแล้ ว Ich habe genug !!! สาม สุขภาพไม่คอ่ ยแข็งแรง อยากพักผ่อน แต่ถ้าใคร
เงี ยบ แถมทําตาเป็ นประกายฟรุ้ งฟริ ง$ ผู้เขียนก็ ขออุ๊บอิsบสรุ ปแล้ วกันว่า หนึ0ง ตามข่าว หรื ออาจจะตกข่าว แต่ดีใจ
แน่ น อน สอง ยัง แฮ้ ปปี $กั บ การทํ า งาน และสาม
สุขภาพยังแข็งแรง ซึง0 เป็ นเรื0 องธรรมดา เพราะแต่ละ
คนต่างมีสตอรี0 ตา่ งกัน
หัวข้ อพูดถึงเยอรมนี แต่เรามามองกันที0บ้านเราและ
แถบอาเซี ย นก่ อ นดี ก ว่ า ผู้ อ่ า นอยากรู้ ไหมว่ า
ผู้สูงอายุนี0วัยปูนไหน แล้ วตัวเรานี0 ใกล้ วัยผู้สูงอายุ
หรื อยัง เฉลยจ๊ ะ องค์การสหประชาชาติ หรื อที0 เรา
ที0มา: http://www.bmas.de
เรี ย กสัน$ ๆ ว่ า UN หรื อ ยูเ อ็ น ได้ ใ ห้ คํ า จํ า กัด ความ
ผู้สงู อายุไว้ ว่า หมายถึง ประชากรทังเพศชายและเพศหญิ
$
งที0มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ $นไป เอิ0ม! ทําไมรู้ สึกมันใกล้ ตวั
ผู้เขียนจัง ขอหยุดซับนํ $าตาสองวิ ซึ0งการจะมาพูดกันลอยๆ ว่าประเทศไหนก้ าวเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุน่ะ ไม่ได้ นะ
เพราะจะพูดได้ ก็ต่อเมื0 อประเทศนัน$ มี ประชากรที0 เกษี ยณอายุแล้ ว หรื อมี
อายุ 60 ปี ขึ $นไปในสัดส่วนที0เกิน 10% ของจํานวนประชากรทังหมด
$
แต่ถ้า
เกิ น 20 % เมื0 อ ไหร่ ชัว ร์ เ ลยจ้ า ว่ า ประเทศนัน$ เป็ นสัง คมผู้ สู ง อายุ โ ดย
สมบูรณ์
รายงานจากยู เ อ็ น บอกว่ า ในปี 2558 ค่ า เฉลี0 ย ของสัด ส่ ว นประชากร
ผู้สงู อายุตอ่ ประชากรทังหมดของสมาชิ
$
กกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ที0 10.9%
และคาดว่า จะเพิ0 ม ขึ น$ เป็ น 29.4 % ภายในปี 2593 เพราะงัน$ ถ้ า ดูจ าก
ค่าเฉลี0ยแล้ วบอกเลยว่าตอนนี $กลุ่มประเทศอาเซียนได้ เข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ
ที0มา: http://www.msd.govt.nz
แล้ ว ท่านอยากรู้ สดั ส่วนของไทยแล้ วใช่ไหม เฉลยเลยนะ ตอนนี $ไทยอยู่ที0
17.9% วิ0งตามสิงคโปร์ ซงึ0 เป็ นสังคมผู้สงู อายุสมบูรณ์แล้ วมาติด ๆ เพราะขณะนี $สิงคโปร์ อยูท่ ี0ระดับ 20.3%
วารสาร
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ขอวกกลับมาที0เมืองไทยอีกทีว่า บ้ านเราก็มิได้ เพิกเฉยต่อเรื0 องประชากรสูงอายุ และได้ ดําเนินการไปบ้ างแล้ ว เช่น
ได้ มีการขยายอายุเกษี ยณข้ าราชการตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสและข้ าราชการอัยการมาตังแต่
$ พ.ศ. 2550 และ
ขณะนี $ กพ. ก็กําลังร่วมกับกระทรวงการคลังศึกษาแนวทางขยายเกษี ยณอายุราชการทังระบบ
$
จากเกษี ยณที0อายุ 60
ปี ก็จะเกษี ยณที0อายุ 65 หรื อ 70 ปี ไทยเราก็เหมื อนประเทศอื0น ๆ เช่นกัน ที0ปัจจุบนั มีคนอายุยืนขึ $นกว่าสมัยก่อน
จากที0เคยพบว่า คนไทยมีอายุเฉลี0ยเพียง 52 ปี เท่านัน$ แต่เดีqยวนี $อายุเฉลี0ยของคนเรานันเกื
$ อบจะ 80 ปี แล้ วทําไม
อายุเกษี ยณยังอยูท่ ี0 60 ปี เหมือนเดิมล่ะ
แต่การจะขยายอายุเกษี ยณราชการนี $ไม่ใช่ทกุ คน
จะปลื $มกับแนวคิดนี $นะ เพราะมีทงฝ่
ั $ ายที0เห็นด้ วย
และไม่เห็นด้ วย ผู้ที0เห็นด้ วยก็มองว่า ข้ าราชการ
อาวุ โ สนี ย$ ั ง เป็ นผู้ ที0 มี ค วามรู้ ความสามารถมี
ศั ก ยภาพที0 จ ะทํ า งานได้ และเป็ นการชะลอ
การจ่ า ยบํ า เหน็ จ บํ า นาญ ส่ ว นผู้เ ห็ น ตรงข้ า มก็
มองว่า ผู้สงู อายุทํางานช้ า ไม่มีประสิทธิภาพ และ
ที0มา: http://www.banbangkhae.go.th
จะปิ ดกันโอกาสที
$
0จะให้ คนรุ่ นใหม่เข้ าทํางานแทน
ต่างฝ่ ายต่างมองคนละมุม ไม่ร้ ู ว่ากว่าจะตกผลึกกันได้ จะอีกยาวหรื อเปล่า ก็ว่ากันไปเพราะต้ องคํานึงถึงผลกระทบ
ลบบวกหลายด้ าน ถ้ ามีความคืบหน้ าว่ายังไง เดีqยวจะมาเล่าใหม่อีกที โปรดติดตาม
ในขณะที0บ้านเรากําลังรอความชัดเจนในเรื0 องนี $ แต่ที0เยอรมนีทําไปแล้ วเพราะรอไม่ได้ จริ งๆ ระบบบําเหน็จบํานาญ
ของเยอรมนีนะ่ มีประวัตคิ วามเป็ นมาที0ยาวนานตังแต่
$ ปี 2432 นับนิ $วคํานวณปี แล้ วนานกว่าร้ อยปี ทีเดียวเชียว ระบบ
นี $มีวิวฒ
ั นาการจากการช่วยค่าครองชีพทัว0 ไป มาเป็ นรายได้ หลังเกษี ยณของคนเยอรมันส่วนใหญ่ในปั จจุบนั เพราะ
งันรั
$ ฐบาลเยอรมันถึงต้ องระแวดระวังดําเนินการทุกอย่างเพื0อให้ ระบบเข้ มแข็งมัน0 คง มีการคาดการณ์ว่าในปี 2573
จะมีคนเยอรมันวัย 20-64 ปี ลดลงกว่าห้ าล้ านคน เหลือเพียง 45 ล้ านคน ในขณะที0คนอายุ 65 ปี จะเพิ0มขึ $นกว่าหก
ล้ านคนคือมีจํานวนถึง 22 ล้ านคน ซึ0งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบประกันบําเหน็จบํานาญ และอัตราส่วน
ระหว่างคนวัยทํางานกับคนรับบํานาญจะลดจาก 4:1 ในปี 2534 เหลือเพียง 2:1 ในปี 2573
รัฐบาลชุดปั จจุบนั ได้ ปรั บนโยบายการเกษี ยณอายุมาตังแต่
$ ปี 2555 โดยได้ ปรั บเพิ0มการกํ าหนดการเกษี ยณอายุ
มาตรฐานตามกฎหมายทีละน้ อยจาก 65 ปี เป็ น 67 ปี ระหว่างปี 2555- 2572 และจะเพิ0มอายุขนตํ
ั $ 0าที0จะเกษี ยณ
อื0นๆ ให้ สอดคล้ องกัน รวมทังปรั
$ บลดวัยเกษี ยณของผู้ทที0 ํางานยาวนานและไม่ได้ เรี ยนด้ านวิชาการให้ เหลือ 63 ปี ซึ0ง
ก็มีผ้ เู รี ยกร้ องให้ รัฐบาลปรับระเบียบเพื0อสร้ างแรงจูงใจให้ คนทํางานต่อไปจนถึง 70 ปี ไม่ร้ ู ว่าต่อไปจะขยายเพิม0 เลย
ไปอีกหรื อเปล่า
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เยอรมนี เ ชื0 อมั0นว่าการขยายวัยเกษี ยณอายุนีค$ ื อคํ าตอบที0ใ ช่ ซึ0ง สามารถตอบโจทย์ เ รื0 องความเปลี0 ยนแปลงด้ าน
ประชากรได้ เป็ นอย่างดี ก็เพราะเหตุที0จํานวนผู้สูงอายุที0สูงขึ $นมาก ทําให้ เยอรมนีเป็ นประเทศผู้สูงอายุเต็มตัว จึง
จําเป็ นต้ องชะลอการเกษี ยณอายุให้ นานที0สดุ มาดูแนวคิดของเยอรมันกันซิว่าทําไมเรื0 องนี $ต้ องขยาย ซึ0งเราได้ หยิบยก
จากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานแห่งสหพันธ์ฯ มาเล่าสูก่ นั ฟั ง
1. การขยายวัยเกษียณเป็ น 67 ปี คือคําตอบของปั ญหาการเปลียนแปลงทางประชากร เพราะอัตราการ
เกิ ดที0 มีแต่จะน้ อยลงๆ แต่อายุคนยื นยาวขึน$ ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนของคนที0 จ่ายเงิ นสมทบเข้ าสู่ระบบ
ประกันสังคมและผู้ที0ใ ช้ สิ ทธิo การขยายวัยเกษี ยณจะช่วยรั บมื อปั ญ หานี แ$ ละทํ าให้ ระบบประกันบํ าเหน็ จ
บํานาญตามกฎหมายของเยอรมนีมนั0 คง และแข็งแกร่งปานหินผาขึ $นไปอีก
2. การขยายวัยเกษี ยณเป็ น 67 ปี ช่ วยส่ งเสริ มความยุติธรรมระหว่ างชนสองรุ่ น ฟั งแล้ วงงไหม อธิ บาย
ง่าย ๆ ก็ คือ การขยายอายุเกษี ยณจะทํ าให้ เ ด็กชาย/หญิ ง เอ บี ซี ณ วันนี $ ไม่ต้องจ่ายเงิ นสมทบบําเหน็ จ
บํานาญในจํานวนที0สูงขึ $นเมื0อตอนโตถึงวัยทํางาน ให้ กบั นาย/นาง/นางสาว อี เอฟ จี ซึ0งกํ าลังทํางานอยู่ ณ
วันนี $ และต้ องเกษี ยณอายุเมื0อน้ องเอ บี ซี ถึงวัยทํางาน ซึ0งก็ถือว่าการเพิ0มอายุเกษี ยณทําให้ คนทุกรุ่ นช่วยกัน
แบ่งเบาภาระจากภาวะการเปลี0ยนแปลงทางประชากร แนวคิดนี $ฟั งดูแล้ วเป็ นเหตุเป็ นผลและเป็ นธรรมดี
เหมือนกัน
3. การขยายวัยเกษียณเป็ น 67 ปี ช่ วยเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของระบบบําเหน็จบํานาญของเยอรมนี
ทุกอย่างต้ องมีการเปลี0ยนแปลง ระบบการประกันบําเหน็จบํานาญก็ต้องเปลี0ยนเช่นกัน ถ้ ามีแล้ วจําเป็ นต้ อง
ปรั บเปลี0 ย นแต่ก ลับ อยู่เ ฉยๆ ไม่ ย อมปรั บ ระบบก็ ค งล่ ม ไปไม่ ร อด ระบบที0 ดีก็ ต้ องปรั บ ให้ เ ข้ ากับ สัง คม
ประชากร และเศรษฐกิ จที0เปลี0ยนแปลงไป ซึ0งเยอรมนี มองว่าการขยายวัยเกษี ยณจะทํ าให้ ระบบบําเหน็จ
บํานาญของประเทศพร้ อมรับมือกับสิ0งที0จะเกิดขึ $นในอนาคต
4. การขยายวัยเกษี ยณเป็ น 67 ปี จะช่ วยบรรเทาปั ญหาขาดแคลนฝี มือ อันนี $ชัดเลย ว่าคนเรามีฝีมือซะ
อย่างอายุเท่าไหร่ก็ยงั เป็ นที0ต้องการ ประมาณว่าเก่าแบบมีคณ
ุ ค่า
กล่าวในภาพรวม ปั จจุบนั คนเยอรมันมีสขุ ภาพดีขึ $นและอยูย่ ืนยาวอย่างมีความสุขมากกว่าในอดีต จํานวนคนอายุ 65
ปี ที0จะอยูอ่ ย่างยืนยงต่อไปจะยิ0งเพิ0มขึ $นเมื0อถึงปี 2573 ซึ0งก็เป็ นปั ญหาที0เยอรมนีหวัน0 วิตก เพราะหากคนอายุยืนขึ $น ก็
ต้ องจ่ายบํานาญนานขึ $น จึงเป็ นเหตุผลหนึ0งที0 ทําให้ ต้องเพิ0มอายุเกษี ยณ ในช่วง 40 ปี ที0ผ่านมา อายุเฉลี0 ยของคน
เกษี ยณอายุเพิ0มขึ $นจากเดิมที0สงู อยูแ่ ล้ วเจ็ดปี เป็ น 17 ปี ทําให้ ต้องจ่ายเงินบํานาญเพิ0มขึ $นอย่างมากเพราะในอดีตยัง
ไม่มีการเพิ0มอายุเกษี ยณขันตํ
$ 0าเพื0อรองรับปั ญหานี $ การเพิ0มอายุเกษี ยณจะช่วยให้ คนทํางานรุ่ นใหม่ต้องต้ องจ่ายเงิน
สมทบเพิ0มขึ $นมากนัก และนี0ก็คือสิ0งที0เยอรมนีคาดหวังจากการการเพิ0มอายุเกษี ยณเป็ น 67 ปี นัน0 เอง
ที่มา http://www.bmas.de/EN/Our-Topics/Pensions/pensions-from-age-67.html
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5102&ﬁlename=index
tdri.or.th/archives/download/.../bbn2012_08_07.pdf
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โยคะทําไม

ทําไมโยคะ

เปนเรื่องราวที่บันทึกไวก'อนความทรงจําจะเลือนหายไปตามกาลเวลา...เขียนตามคําชวนของครูแหม'ม ณ ณิชาโยคะที่อยาก
ใหแบ'งป<นประสบการณบนมรรคาแห'งโยคะ post ไวในหนา fb ของณิชาโยคะ เลยเอามาบันทึกไว ณ ที่นี้ดวย
โยคะทําไม ทําไมโยคะ
ปฐมบทแหงโยคะ
“คนที่สามารถหายใจและใชนิ้วได ยอมสามารถฝกโยคะได”
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ทุกวันนี้ การฝ|กโยคะไดกลายเปนกิจวัตรประจําสัปดาหของเราไปซะแลวพยายามฝ|กใหไดสัปดาหละ 3 วัน บางคนเห็น
พฤติกรรมแลว อาจจะคิดว'า “บา” มองดวยความไม'เขาใจว'า อะไรจะขนาดนั้นหากมีกลองวงจรปFดจับตาดูพฤติกรรมของเรา
ภาพที่ทุกคนจะเห็นจะเปนภาพที่ทุกเย็นเราจะกระเสือกกระสนขับรถฝ4าเมืองไปย'านบางใหญ'เพื่อไปเขาคลาสโยคะ ..... แต'
เรารูว'า เราไปทําไม....
เห็นภาพตัวเองในวันนี้ มองยอนกลับไป..เมื่อครั้งที่แรกรูจักโยคะ ....อายที่จะบอกว'า อาจยาวนานกว'าคนหลายคนที่ฝ|กจน
ฝ9 มื อ “ขั้ น เทพ” แลวในตอนนี้ ....เฮอ ...ไม' อ ยากจะบอกเลยว' า ...เรารู จั ก โยคะประมาณเมื่ อ 8-9 ป9 ที่ แ ลว.... ใช'
ค'ะ ยาวนานขนาดนั้นในเวลาใกลเคียงกับการเริ่มปฏิบัติธรรม ครั้งนั้นไดมีโอกาสเขาคลาสฝ| ก
โยคะของกระทรวงฯ ฝ|กแลวชอบ และรูดีว'ามีประโยชนต'อสุขภาพและร'างกายของเรา แต' ณ
เวลานั้น งานที่อยู'รอบกายและกอลฟที่ยังฝ<งอยู'ในสายเลือด ...จึงเลือกที่จะนั่งทํางานจนเย็นย่ําค่ํา
มืดหรือไปไดรฟกอลฟจนหาทุ'ม เที่ยงคืน ...ทั้งๆ ที่ใจตระหนักรูดีว'ายังมีสองสิ่งดีๆ ที่รอเราอยู' นั่น
คือ การปฏิบัติธรรมและการฝ|กโยคะ
ขณะที่ยังใชชีวิต จมจ'อมไปกับการทํางานหามรุ'งหามค่ํา ไม'มีเสาร อาทิตย ...สลับกับการไปไดรฟ
กอลฟในยามว'างก็ไดเวลาออกประจําการต'างประเทศอีกคํารบหนึ่ง ครั้งนี้ขอไปประเทศหนึ่งใน
ยุโรป และผูใหญ'เมตตา จึงไดไปสมใจระหว'างการใชชีวิตที่นั่น 4 ป9เต็ม ถึงแมว'าจะไดอยู'ในประเทศที่รักและคุนเคยประหนึ่ง
ว'า เปนบานหลังที่สอง จิตใจที่ทุรนทุรายเล็กๆๆๆๆ พร่ําบอกตัวเองเสมอว'า เราช'างโง'อะไรเช'นนี้ ....มีโอกาสไดพบและสัมผัส
สิ่ง ที่ดีที่สุด วิเศษที่สุดที่มีมานานนับพันป9แลว แต'กลับละเลย เพิกเฉย และไม'เห็นคุณค'า....และในวันนั้นจึงไดตั้งปณิธานไว
ว'า ....สองสิ่งที่จะตองกลับไปทําอย'างไม'บิดพลิ้ว เมื่อครบวาระประจําการนั่นคือ การปฏิบัติธรรมและการฝ|กโยคะ
จวบจนไดเวลากลับบานครั้งนี้ ไม'ยอมพลาดสิ่งที่มุ'งมั่นจึงสมัครไปเขาคอรสปฏิบัติธรรมที่วัดผาติการาม ฉะเชิงเทรา และ
พยายามเขาไป refresh ตัวเองกับ การปฏิ บั ติที่วัดใหไดป9 ละ 2 ครั้ง และที่ สุด ไดพาตั วเองไปฝ| กโยคะ ขั้น เริ่ มตน ฝ| กที่
กระทรวงฯ สัปดาหละ 2 วัน ช'วงแรกๆ ยังมีภารกิจของงานที่ตองตระเวนไปที่นั่นที่นี่เพื่อจัดการประชุมระดับประเทศ ก็
พยายามไปฝ|กเท'าที่โอกาสจะอํานวยเมื่อการประชุมผ'านพนไป ก็หมั่นไปฝ|กจนเรียกไดว'าเปนแฟนพันธุแทคนหนึ่งของชมรม
คนรักโยคะ ถึงทุกวันนี้ ...ขอบคุณครูจิ๋วครูวรรณ สําหรับพื้นฐานการฝ|กโยคะ แต'ดวยความที่เปนคนชอบเสาะแสวงหาและ
เกิดคําถามในใจว'า แทจริงแลว โยคะคืออะไร ....จึงทําใหเราไม'หยุดยั้งที่จะหาคําตอบใหแก'ตัวเอง....
แลวมรรคาสู'โยคะของเราจะเปนอย'างไรต'อไป .....ว'างๆ จะเขียนมาเล'าสู'กันฟ<งอีก
นมัสเต
Giggle Aura
ที่มารูปภาพ:
http://www.stockfreeimages.com/p9/yoga.html
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://i.huffpost.com/gen/1616446/images/o-YOGA-HEALTH-BENEFITSfacebook.jpg&imgrefurl=http://www.huffingtonpost.de/2014/02/15/yoga-gesundheit_n_4789447.html&h=1000&w=2000&tbnid=cE5jHSdQnS2oLM:&tbnh=90&tbnw=180&docid=5O5a1rYJ_av0mM&us
g=__jP8umAqfSuDJLVwV4odaFIPU_HY=&sa=X&ved=0ahUKEwjktY2eksrLAhWqNJoKHdj0CbgQ9QEIQDAF
1. เรื่องนี้เล'าโดย Giggle Aura ป<จจุบัน ดํารงตําแหน'งนักการทูตชํานาญการพิเศษ กระทรวงการต'างประเทศ
2. หัวใจแห'งโยคะ เขียนโดย ที.เค.วี.เทสิกาจารย แปลโดย ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน
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กินลมชมวิวทีเมือง Würzburg
แล้วไปช้อปปิงกันต่อ
ที Wertheim Village

ครับพบกันอีกครั้งแลวนะครับ กอนอื่นขอเกริ่นกอนนะครับวาฉบับนี้ขอเปลี่ยนแนวนิด
หนอย เผื่อใครจะพาครอบครัวไปพักผอนชมวิวดวยและไปชอปป$%งดวย โดยกอนที่จะพา
กันไปชอปป$%งใหอิ่มหนําสําราญบานตะไท ก็พากันไปกินลมชมวิวที่เมือง Würzburg กอนนะครับ และ
หลังจากนั้น ก็จะพาไปชอปป$%งที่ Wertheim Village กันครับ

สวัสดี

ขอเริ่มตนที่เมือง Würzburg กอนนะครับ เมือง Würzburg ตั้งอยูกลางประเทศเยอรมนี ในแควนบา
วาเรียตอนบน มีประชากรประมาณ 127,243 คน (ขอมูลจาก http://www.wuerzburg.de/de/buerger/
statistikstadtforschung/verlinkung-statistik/bevoelkerung/31501.Bevoelkerung.html) เมืองนี้มี
ประวัติความเปXนมาที่ยาวนานมากครับ ดังนั้นจึงมีสถานที่ทางประวัติศาสตร[ที่งดงามอลังการใหเยี่ยมชม
อยางจุใจเลยทีเดียว ซึ่งรวมถึงมรดกโลกอยาง Würzburger Residenz ดวยครับ กอนที่จะเดินทางไปถึง
Würzburger Residenz นั้น ขอเริ่มตนจากสถานีรถไฟหลักเมือง Würzburg กอนนะครับ โดยสถานี
รถไฟหลักนี้ตั้งอยูไมไกลจากเมืองเกา ซึ่งสามารถเดินจากสถานีรถไฟหลักเขามาในเมืองเกานี้ไดครับ
ในเมืองเกานี้ก็จะมีสถานที่ทางประวัติศาสตร[ใหเยี่ยมชมอยาง Würzburger Dom หรือที่เรียกวา St.Kilians-Dom ซึ่งเปXนโบสถ[โรมันคาทอลิกที่เกาแกมาก โดย
เริ่มกอสรางตั้งแตปc ค.ศ. 1040 และเปXนโบสถ[
โรมันคาทอลิกที่มีขนาดใหญเปXนอันดับที่สี่ของประเทศ
เยอรมนี ครับ ถัดไปก็จะเปXนโบสถ[ Neumünster ซึ่งอยู
ถัดไปจาก Würzburger Dom และโบสถ[ Marienkapelle
ที่มีความสวยงามไมแพกันเลยครับ
หลังจากที่เดินชมเมืองเกาเรียบรอยแลวก็สามารถเดินตอไป
ยังมรดกโลก Würzburger Residenz ไดไมไกลครับ ซึ่ง
Würzburg Hauptbahnhof
Würzburger Residenz นี้เปXนวังที่มีสถาปfตยกรรมแบบ
http://cdn-06.wuerzburgerleben.de/wp-content/
บารอก ที่ภายในมีความงดงามอยางมาก โดยวังนี้ถูกสราง uploads/2014/06/Hauptbahnhof-W%C3%BCrzburg100620x465.jpg
ขึ้นในระหวางปc ค.ศ. 1720 - 1744 ครับ ดานขางของ
วังนี้ก็จะมีสวนที่ใหญและสวยงามอีกดวยเชนกันครับ
หลังจากที่ชมความงดงามของมรดกโลกนี้แลว ตอไปก็เดินไปยังสะพานขามแมน้ําไมน[ Alte Mainbrücke
ที่เรียกไดวา เปXนจุดชมวิวไฮไลท[ของของประเทศเยอรมนีเลยทีเดียวครับ สะพาน Alte Mainbrücke นี้
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ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 และเปXนสะพานหินที่แรกของประเทศ
เยอรมนีเลยทีเดียวครับ วิวจากสะพานนี้นอกจะมองเห็นแมน้ําไมน[ที่
สวยงามแลวยังจะมองเห็น Festung Marienberg ที่งดงามมากครับ
โดยพื้นที่ดานลางของ Festung Marienberg จะปลูกองุนเพื่อที่จะ
นําไปผลิตไวน[ของประเทศเยอรมนีตอไปครับ
หลังจากที่ฟ$นกับวิวที่งดงามของเมือง Würzburg กันแลว ตอไปก็จะ
พาไปชอปป$%งตอที่ Wertheim Village นะครับ มาถึงจุดนี้บางคน
อาจจะสงสัยมาตั้งแตตนวา Wertheim Village คืออะไร Wertheim
Village ก็คือเอาท[เล็ทแหงหนึ่งที่ตั้งอยูที่เมือง Almosenberg 97877
Wertheim โดยอยูใกลกับเมือง Würzburg และไมไกลจากเมืองแฟรงก[
เฟ$ร[ตครับ การเดินทางไปเอาท[เล็ทนี้นั้นวิธีที่สะดวกที่สุดคือการ
Würzburger Dom
เดินทางดวยรถยนต[ ครับ แตหากใครที่อยากจะนั่งรถไฟแลวตอ
(http://www.wuerzburg.de/media/www.wuerzburg.de/
รถเมล[ไปยังเอาท[เล็ทนี้ก็ไดครับ โดยสามารถนั่งรถไฟไปลงที่เมือง
media/med_17922/33063_dom
_und_domstrasse.jpg
แฟรงก[เฟ$ร[ตหรือ Würzburg แลวก็ตอรถเมล[ไปยังเอาท[เล็ทได
ครับ แตรถเมล[จะวิ่งไมบอยนะครับ ตองตรวจสอบตารางการวิ่งรถเมล[ใหดีนะครับ
หากใครที่ไมมีรถยนต[และไมอยากนั่งรถเมล[ไปชอปป$%งนั้น ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งครับ นั่นก็คือรถบัสของ
เอาท[เล็ทนี้ครับ โดยมี 2 เสนทางดวยกันคือ เสนทาง แฟรงก[เฟ$ร[ต - เอาท[เล็ท - แฟรงก[เฟ$ร[ต และ
เสนทาง Würzburg - เอาท[เล็ท - Würzburg ครับ โดยที่เสนทางแฟรงก[เฟ$ร[ตนั้น มีบริการทุกวันจันทร[
- เสาร[ (และบางวันอาทิตย[ที่เป$ดครับ) รถบัสจะออกจากสถานีรถไฟหลักแฟรงก[เฟ$ร[ต 2 เวลาดวยกันคือ
9.30 น. และ 13.30 น. และจะเดินทางกลับแฟรงก[เฟ$ร[ตเวลา 15.30 น. และ 19.30 น. ครับ ราคา
ไป-กลับ ก็อยูที่คนละ 20.00 ยูโรครับ สวนเสนทาง Würzburg นั้น จะมีบริการเฉพาะทุกวันเสาร[ครับ
รถบัสจะออกจากสถานีรถไฟหลักเมือง Würzburg 2 เวลาดวยกันคือ 10.00 น. และ 13.15 น. และจะ
เดินทางกลับเมือง Würzburg 3 เวลาคือ 10.15 น. 16.15 น. และ 19.00 น. ครับ ราคา ไป-กลับ
ก็อยูที่คนละ 10.00 ยูโรครับ (สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.wertheimvillage.com/de/anfahrt/)
หลังจากที่เดินทางถึงเอาท[เล็ทแลวก็เตรียมตัวใหพรอมนะครับ เพราะการมาเอาท[เล็ทนี้ไมไดมาเลนๆ นะ
ครับ เติมแปvงใหหนาปfง เซ็ทผมใหเริ่ด ทําตัวใหสดใสเฟรอ แลวเดินสะบัดบwอบเขาไปเลยครับ
สถาปfตยกรรม และการจัดรานของเอาท[เล็ทนี้ก็จะเหมือนกับเอาท[เล็ทอื่นๆ ครับ คือจะเปXนเหมือนบาน
เล็กๆ เปXนหลังๆ ติดๆ กัน ซึ่งโดยภาพรวมก็จะเหมือนกับการเดินเลนในหมูบานครับ สวนยี่หอที่มีก็จะ
คลายกับที่อื่นๆ ครับ แตไฮท[ไลท[อยูที่ รานกระเปxาที่เปXนที่นิยมอยาง Longchamp และ Coach ยี่หอดัง
อยาง Bally และ Aigner เสื้อผาจากเมืองผูดีอังกฤษอยาง Fred Perry กระเปxาเดินทางคุณภาพอยาง
Tumi หรือจะเปXนยี้หอไฮโซอยาง Versace ไปจนถึงเครื่องครัวคุณภาพอยาง Zwilling ก็มีใหเลือกชอปกัน
อยางจุใจเลยครับ
ถึงจุดนี้ก็ไมขอพูดอะไรมาก แลวนะครับ กระตุนตอมชอปใหทุกคนแลว หวังวาทุกคนคงจะสนุกกับการกิน
ลมชมวิวที่เมือง Würzburg และหรรษากับการชอปป$%งที่ Wertheim Village นะครับ แลวพบกันใหมครับ
ลากอยยยยย ครัช
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ผ่อนบ้าน
—
ถูกพิทักษ์
ทรัพย์
—
บุคคล
ล้มละลาย

เพื่อนแรงงานไทยที่พานักหรือทางานในเยอรมนี บางท่านพอทางาน
มีเงินแล้วก็อาจต้องการซื้อบ้านไว้อยู่อาศัยในเมืองไทย ซึ่งถ้ามีเงิน
เยอะก็อาจซื้อเงินสด หากมีเงินสดไม่มากนักแต่มีรายได้ประจาก็อาจ
ซื้อเงินผ่อน โดยกู้เงินกับธนาคาร สมมุติว่าเวลาผ่านไป เกิดนึกเบื่อที่
จะต้องผ่อนชาระหนี้ทุกๆ เดือนหรือการเงินไม่คล่องตัว ท่านอาจจะ
อยากทิ้งทั้งบ้านและหนี้ยอมปล่อยให้ธนาคารยึด เพราะคิดเข้าข้าง
ตัวเองว่าจ่ายหนี้ตั้งเยอะแล้ว บ้านก็ไม่อยากได้ ธนาคารจะเอาไปทา
อะไรก็เชิญตามสะดวก ถ้าท่านคิดอย่างนั้นถือว่าคิดผิดอย่างมหันต์
เพราะนอกจากจะเสียบ้านแล้ว ท่านอาจจะต้องเสียกับเสียอีกเยอะ
มาก เยอะอย่างคาดไม่ถึง

หากผ่อนบ้านต่อไม่ไหว
หากลูกหนี้ไม่ไปติดต่อธนาคารและไม่ชาระหนี้ต่อ ธนาคารยังไม่
สามารถยึดบ้านไปได้เพราะบ้านเป็นกรรมสิทธิของลูกหนี้แต่ ธนาคาร
จะฟ้องร้องบังคับจานองก่อน เพื่อขอต่อศาลให้มีการขายทอดตลาด
ได้เงินมาก็ชาระหนี้ที่มีต่อธนาคาร แต่ในความเป็นจริงธนาคารจะไม่
ฟ้องร้องในทันที

หลังผิดนัดชาระหนี้เงินกู้ ธนาคารก็จะเริ่มส่งจดหมายเตือน หากครบ
3 เดือนธนาคารก็จะกลับมาคิดดอกเบี้ยสูงสุดที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่ง
เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยเมื่อมีการผิดนัดชาระหนี้ ซึ่งจะอยู่ที่ 15% ต่อปี
ทาให้จากเดิมที่ลูกหนี้เคยผ่อนอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยส่วนลด เช่น 4% ต่อปี ก็จะกลายเป็น 15% ต่อปีในทันที หากปล่อย
ไว้เพียง 5 ปี ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับเงินต้นพอดี แสดงว่าหากเป็นหนี้ 1 ล้านบาท ผ่านไปห้าปี ลูกหนี้จะมี
ดอกเบี้ยที่ต้องเสียเพิ่มอีก 1 ล้านบาท เท่ากับจะเป็นหนี้ 2 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมค่าทวงถาม ค่าปรับอื่นๆ ที่ตามมา
ด้วย ฉะนั้นหากลูกหนี้อยู่ต่างประเทศหรือไม่ได้รับจดหมายเตือนก็อาจต้องเผชิญกับความวุ่นวายที่คาดไม่ถึง
แถมด้วยหนี้ก้อนโต
เนื่องจากอายุความของคดีนี้คือ 10 ปี ธนาคารจึงจะยังไม่ฟ้องในทันที แต่จะปล่อยให้ดอกเบี้ย และค่าปรับเพิ่มไป
เรื่อยๆ แล้วถึงจะค่อยฟ้องบังคับจานอง (ซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาหนึ่ง หากลูกหนี้ไม่ไปศาลเลย ธนาคารก็มักจะกลายเป็น
ผู้ชนะคดีด้วยยอดเงินหนี้สินตามที่ธนาคารเสนอ เพราะไม่มีใครไปโต้แย้ง ) และขายทอดตลาด เงินที่ขายทรัพย์
ทั้งหมดก็คงไม่พอชาระหนี้ของลูกหนี้ ระหว่างนี้ก็มีการคิดดอกเบี้ยหนี้สินที่คงค้างนี้ต่อไปอีกด้วย และธนาคารก็จะสืบ
ทรัพย์สินอื่นๆของลูกหนี้ เพื่อฟ้องร้องยึดทรัพย์ต่อไป และสุดท้ายก็จะฟ้องล้มละลาย

เมื่อถูกฟ้องล้มละลาย ลูกหนี้ต้องทาอย่างไร
เมื่อลูกหนี้ถูกฟ้องคดี ศาลจะทาการพิจารณาสืบพยานหลักฐานให้ได้ความจริง และศาลจะมีคาสั่งพิทักษ์เด็ดขาด
ลูกหนี้ ซึ่งเมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วถือว่าเป็นการเริ่มต้นของคดีล้มละลาย และเมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
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ลูกหนี้ไม่ว่าจะกรณีพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว หรือเด็ดขาด ศาลจะส่งหมายแจ้งคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ ทราบ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะมีหมายเรียกให้ท่านไปพบ
เมื่อได้รับหมายเรียก ลูกหนี้ก็ต้องนาหมายนั้นไปพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกาหนดวันเวลาที่ระบุอย่างเคร่งครัด
โดยต้องไปสาบานตัวและให้ถ้อยคาชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินพร้อมทาบัญชีแสดงกิจการและ ทรัพย์สินโดย
ต้องส่งมอบทรัพย์สินเอกสารแก่เจ้าพนักงานและอื่นๆ อีก กล่าวโดยสรุปคือเมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ อานาจใน
การจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ ของลูกหนี้จะตกอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว และที่สาคัญ
ซึ่งอยากจะเน้นย้าให้ผู้ตกเป็นลูกหนี้ที่พานักอยู่ต่างประเทศและตกอยู่ในสถานะถูกพิทักษ์ทรัพย์ทราบก็คือลูกหนี้จะ
ประสบปัญหาในการเดินทางเข้าออกประเทศไทยอย่างมาก และหากไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาลหรือเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้

ลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการล้มละลายได้อย่างไร?
ช่วงที่หนึ่ง การขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ลูกหนี้สามารถยื่นขอเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายใน
กาหนด 7 วัน นับแต่วันยื่นคาชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินหรือภายในเวลาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้
กาหนดให้ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคาขอประนอมหนี้
หรือไม่ ถ้ายอมก็ยังต้องให้ศาลเห็นชอบกับคาขออีกครั้งหนึ่ง แต่ในกรณีที่ศาลไม่เห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้
ศาลจะพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย
ช่วงที่สอง การประนอมหนี้หลังล้มละลาย โดยลูกหนี้มีสิทธิขอประนอมหนี้ภายหลังที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว
ได้ภายในกาหนดเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่การขอประนอมหนี้ครั้งสุดท้ายไม่เป็นผล

เมื่อถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
ผู้ที่ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายจะไม่สามารถทานิติกรรมใดๆ สัญญาใดๆ ได้ตามลาพัง เพระต้องได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าพนักงาน จะเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องขออนุญาต หากมีรายได้ก็จะต้องอยู่ในการกากับดูแล
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ไม่สามารถดารงตาแหน่งทางการเมือง บวชเป็นภิกษุมิได้ หากเป็นข้าราชการก็ต้องถูก
ให้ออกเพราะถือว่าคุณสมบัติความเป็นราชการสิ้นสุดลง
วารสาร“เพื่อนคนทางาน” ปรารถนาจะให้ท่านได้รับทราบข้อมูลและผลที่จะตามมาจากการกู้เงินเพื่อผ่อนบ้านแล้ว
เลิกส่งเงินกู้กลางคัน ว่าเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการกู้เงินซื้ออสังหาริมทรัพย์ในจานวนที่
ไม่มากนัก แต่เรื่องเล็กอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จนกระทบต่อการทานิติกรรมสัญญาในประเทศไทย หรือแม้แต่การ
เดินทางเข้าออกประเทศไทย เพราะฉะนั้น การเป็นหนี้แล้วรีบชาระให้เรียบร้อยเสียก่อนการเดินทางมาทางานหรือ
มาพานักในเยอรมนี ก็จะทาให้ท่านหลีกพ้นปัญหาความยุ่งยากตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หากท่านใดสนใจเรื่องนี้ก็
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และเว็บไซต์ที่อ้างอิงข้างท้ายนี้ พบกัน
ใหม่ฉบับหน้าค่ะ
ที่มา :http://www.bkc.ago.go.th/index.php/2013-09-16-10-58-34/42-2013-09-19-02-59-54
http://thaifastcash.com
http://www.thairath.co.th/content/461983
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เขตเกาะ Nordfriesische Inseln: 1,406.00 ยูโร
เขตเกาะ Ostfriesische Inseln: 1,544.00 ยูโร
โดยกําหนดมาตรฐานการจัดที่พักอาศัยและอาหาร สําหรับป 2558
ดังนี้
ที่พักในอัตรา
223.00 ยูโร
อาหารในอัตรา
229.00 ยูโร
รวมทั้งสิ้นในอัตรา 452.00 ยูโร
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ตั้งแต'ไหนแต'ไรมา ใครๆ ก็ตองการมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทั้งนั้น แต'สุขภาพดีไม'มีขาย ใครอยากไดตอง
ขวนขวายหมั่นหา บํารุงรักษากันเอาเอง ซึ่งการทําใหระบบภูมิตานทานโรคของร'างกายสมบูรณนั้นสําคัญ
จริงๆนะ โดยเฉพาะในช'วงอากาศหนาวเย็นของเยอรมนี ท'านตองหมั่นดูแลสุขภาพนะ ขอบอก
วันนี้วารสาร “เพื่อนคนทํางาน” มีเคล็ดไม'ลับที่หลายท'านยังอาจไม'รูมาเล'าสู'กันฟ<ง ฟ<งแลวจะนําไปปฏิบัติตาม
ก็น'าจะช'วยใหร'างกายมีพลัง และมีภูมิตานทานกันบางไม'มากก็นอย
เคล็ดไม'ลับที่ว'าก็คืออาหารนั่นเอง เพราะการมีภูมิตานทานที่แข็งแรงกับอาหารที่เรากินทุกวันนั้นมันสัมพันธกัน
แนบแน'น ยิ่งถา การกินอาหารที่ไม'ผ'านการดัดแปลง หรือผ'านขั้นตอนการปรุงมากจนเกินไป รวมทั้งกิน
วิตามินเกลือแร'ใหสมดุล โอกาสที่เราและคนใกลชิดจะเจ็บป4วยก็จะนอยลง ฟ<งดูเหมือนจะทําตามไดยาก แต'ที่
พูดมาทั้งหมดมันก็อยู'ใกล ๆ กับตัวเราทั้งนั้น เอาละ มาดูกันว'ามีอะไรบาง
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วิตามินดี
วิตามินดีนี่มีคุณสมบัติดีสมชื่อเพราะจะช'วยผลิตโปรตีนที่ทําลายเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียและเสริมสราง
เซลลที่รักษาภูมิตานทานโรคใหกับร'างกาย หากร'างกายขาดวิตามินดีก็อาจทําใหเกิดการติดเชื้อเพิ่ม และ
หากร'างกายไดรับวิตามินดีในปริมาณที่พอเหมาะก็อาจช'วยป•องกันโรคแพไดดวยนะ
เราจะไดรับวิตามินจากทางไหน แหมเรารูกันมาตั้งแต'สมัยเด็กๆ ว'า แสงแดดใหวิตามินดี มันก็ใช'ถาเราอยู'
เมืองไทยน'ะนะ แต'ที่เยอรมนีใช'ว'าจะมีแดดออกกันทุกวันใช'ไหมครับพี่นอง นั่นก็ใช'อีกนะแหละ แต'.. แต'
วิตามินดีไม'ไดมากับแดดแค'อย'างเดียวนี่นา เพราะเราสามารถกินวิตามินดีไดจากเห็ด น้ํามันปลาอย'างพวก
ปลาแซลมอน ปลาทูนา ปลาเฮอริ่ง ไดดวยนะ กินของพวกนี้รับรองร'างกายเราไม'ขาดวิตามินดีแน'นอน

วิตามินเอ
วิตามินเอละลายไดในน้ํามัน และช'วยใหเซลลตานทานโรครวมทั้งแอนตี้บอดี้ทํางานไดอย'างปกติรวมทั้งสราง
เซลลขึ้นใหม' เพราะฉะนั้นวิตามินเอจึงมีบทบาทสําคัญในการช'วยใหผิวหนังและเยื่อบุต'าง ๆ ซึ่งทําหนาที่เปน
ด'านแรกในการต'อตานการติดเชื้อมีความเขมแข็ง คุณสมบัติดีซะขนาดนี้แลวเราจะไปเสาะหาวิตามินเอจาก
ไหนกัน นู'นเลย ตับสัตว ใครชอบกินเครื่องในสัตวก็โชคดีไป แลวคนที่ไม'กินละทําไง ยังมีทางเลือกจากผักมา
ทดแทนจะ พวกผักสีเขียวป9– สมแจด เหลืองแป>ด อย'างพวกแครอทหรือมันเทศน'ะใช'เลย ตอบโจทยตรงจุด
แต'การทําอะไรสุดโต'งก็ไม'ดีนักนะ เพราะหากไดรับวิตามินเอสูงเกินควรท'านก็จะเกิดภาวะวิตามินเกิน มี
อาการคลื่นเหียน เวียนศีรษะ อาเจียน และผิวแหง รูไหมใครมักเจอป<ญหาภาวะวิตามินเกิน นักสํารวจ
อารกติกจะ เพราะเวลาสํารวจขั้วโลกก็ตองดํารงชีวิตดวยการกินตับพวกแมวน้ํา พวกหมีขั้วโลกน'ะ อื้อหือ!
กินของไม'ธรรมดาเลยนะ แต'ใช'ว'าคนทั่วไปจะตองกินของแปลกแหวกแนวขนาดนี้ เอาที่มันหาง'ายๆ อย'างที่
บอกก็แลวกันเนอะ
สังกะสี
สังกะสี คือเกลือแร'ที่จําเปนสําหรับโปรตีนและสารตานอนุมูลอิสระซึ่งมีบทบาทสําคัญในการคงไวซึ่งภูมิ
ตานทานโรค และจะส'งเสริมการทําหนาที่ของ T cells ซึ่งทําหนาที่สํารวจตรวจสอบและกําจัดเซลที่ติดเชื้อ
หรือผิดปกติในร'างกาย ฟ<งดูแลวทึ่งซะมะอึ้ง แลวเราจะไปเอาสังกะสีมาบริโภคกันยังไง จะใหรับประทาน
แผ'นสังกะสีเทียวหรือ มันคมมากนะ บาดปากแน' ไม'ใช' อย'าเขาใจผิด เอาของที่กินง'ายดีกว'า เช'น หอย
นางรม ผลิตภัณฑนม และเนื้อสัตวสีเขม ๆ แลวรูกันไหมว'า หอยนางรมแค'สองตัวคุณค'าเท'ากับสังกะสีที่
ร'างกายตองการในหนึ่งวันเลยล'ะ ลุยโลด!!!
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วิตามินซี
เปนสารทรงพลังที่มีประสิทธิภาพในการช'วยการผลิตและการทํางานของเซลลเม็ดเลือดขาว ช'วย
ป•องกันความเสียหายของเซลลและจําเปนต'อการทํางานของเอนไซม
วิตามินซีหาไดง'ายเช'นจาก ผลไมและเครื่องดื่มจําพวกสม หรือกะหล่ําปลีดอง ขอดีของวิตามินซี
อีกอย'างคือละลายไดในน้ํา หมายความว'าจะไม'มีการเก็บสะสมในเซลล หากร'างกายรับวิตามินซี
เกินควรร'างกายก็จะขับออก เราจึงสามารถบริโภควิตามินซีไดตลอดวัน แฮปป9—จริง ๆ
โพรไบโอติก
โพรไบโอติกคือแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารซึ่งกระตุนการผลิตแอนตี้บอดีและ T เซลลและ
ช'ว ยเซลลขณะต'อ สู กั บ การติ ด เชื้อ แลวจะไดแบคที เ รีย แสนดี จากที่ ไ หนกั น ละเนี่ ย ตอบหน' อ ยซิ
โยเกิรตอีกแลว แต'ตองดูดวยนะว'าที่ฉลากน'ะเขียนว'าบรรจุแบคทีเรียมีชีวิตอยู'หรือยังแอคทีฟอยู'
ไหม ถาไม' ก็หยิบเอายี่หอที่บอกว'ามีมาก็แลวกัน นอกจากโยเกิรตแลวเรายังสามารถหาโพรไบโอ
ติกไดจาก กิมจิ ชาหมัก (kombucha) และอาหารหมักดองต'าง ๆ อะไรนี่ ไม'เคยนึกเลยว'าของ
หมักดองจะมีประโยชนกะเคาเหมือนกัน
วิตามินอี
สารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญช'วยปกป•องเยื่อหุมเซลลจากอะตอมที่ทําลายเซลลในร'างกาย วิตามิน
อีหารับประทานไดง'ายจากอาหารอุดมไขมัน เช'น เมล็ดพืช ถั่วประเภทต'าง ๆ และน้ํามัน แหล'งที่
ดีที่สุดคือเมล็ดทานตะวัน ซึ่งเราสามารถนํามาใส'สลัด โยเกิรตหรือผัดได
ตอนนี้ท'านก็ไดทราบเคล็ดไม'ลับของการสรางภูมิตานทานที่ดีแลว แต'ยังไงๆ ท'านก็ควรรับประทาน
อาหารใหสมดุลดวยนะ เพราะอะไรที่เขาว'าดี ถาหม่ํามากไปก็อาจเกิดโทษไดเช'นกัน พบกันใหม'
ฉบับหนา Bis bald!!
เรียบเรียงจากบทความโดย Keith Barbalato http://www.alternet.org/personal-health/6ways-boost-your-immune-system?
utm_source=fark&utm_medium=referral&utm_campaign=alternet
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ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม 1
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ผูช'วยทูตฝ4ายแรงงาน
และเจาหนาที่ ไดเขาพบนาง Sabine Treike
ผูอํานวยการสถานดูแลผูสูงอายุ Alma via
Pflegegruppe เพื่อหารือเรื่องการขยาย
ตลาดแรงงานผูอนุบาลผูสูงอายุ

ภาพกิจกรรม 2
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ผูช'วยทูตฝ4ายแรงงาน และเจาหนาที่ ไดดําเนินโครงการฝ4ายแรงงานบริการ
ทั่วสหพันธฯ ณ เมือง Düsseldorf โดยไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมรานอาหาร Sila Thai และพบปะนาง
นิภา เบ็ลลการดท เจาของราน และลูกจางซึ่งเปนพ'อครัวแม'ครัวซึ่งไดรับการว'าจางจากประเทศไทย
จากนั้น ไดพบปะแกนนําและแรงงานไทยกว'า 40 คน ณ รานอาหาร Samui โดยไดบรรยายสรุปภารกิจ
ของฝ4ายแรงงานฯ ดานการขยายตลาดแรงงาน การคุมครองสิทธิประโยชนของแรงงานไทย การพัฒนา
คุณภาพชีวติ แรงงานไทยในเยอรมนี นอกจากนี้ ยังไดทําการสํารวจความตองการฝ|กอบรมของแรงงานไทย
ในพื้นที่ เพื่อนํามาพิจารณาความเปนไปไดในการขยายบริการของฝ4ายแรงงานฯ ในอนาคตต'อไป
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ภาพกิจกรรม 3
ฝ4ายแรงงานฯ ไดใหการตอนรับพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว'าการกระทรวงแรงงานและคณะในโอกาส
เดิ น ทางไปราชการ ณ สหพั น ธสาธารณรั ฐ เยอรมนี ร ะหว' า งวั น ที่ 1-2 ธั น วาคม 2558 ในโอกาสนี้
รัฐมนตรีว'าการกระทรวงแรงงานไดพบกับนายเจริญรัฐ ฉิมสําราญ กงสุลใหญ' ณ นครแฟรงกเฟFรต และได
เดินทางไปประชุมหารือกับ Deutsche Asset & Wealth Management International

ภาพกิจกรรม 4
เมื่อวันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2558 ผูช'วยทูตฝ4าย
แรงงาน และเจาหนาที่ ไดเดินทางไปตรวจ
เยี่ยมบริษัท NORFISK Berlin GmbH ซึ่ง
บริษัทดังกล'าวเปนบริษัทจัดจําหน'าย
ปลาแซลมอนรมควันในกรุงเบอรลิน และมี
แรงงานไทยทํางานในโรงงานของบริษัทกว'า
20 คน โดยมีนาย Marcin Wojciuk
ผูจัดการบริษัทใหการตอนรับ
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ภาพกิจกรรม 5
เมื่อวันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน ไดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยู'หัว 88 พรรษา สําหรับประชาชนชาวไทยที่
พํ า นั ก อยู' ใ นสหพั น ธสาธารณรั ฐ เยอรมนี ณ โรงแรม Maritim proArte Hotel Berlin เพื่ อ ร' ว มถวาย
ความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ โดยพรอมเพรียงกัน

ภาพกิจกรรม 6
เมื่อวันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน ไดจัดกิจกรรมป<šนจักรยานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู'หัว “Bike for Dad ป<šนเพื่อพ'อ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ Hotel Adlon Kempinski Berlin ภายในงาน ไดมีการจัดพิธีถวายราช
สั กการะและถวายพระพรแด' พ ระบาทสมเด็ จพระเจาอยู' หัว จากนั้ น เอกอั ค รราชทู ต ฯ ไดเริ่ ม นํ าที ม
ผูเขาร'วมออกป<šนจักรยานตามเสนทางที่กําหนด โดยมีเอกอัครราชทูตจากกลุ'มประเทศอาเซียน กงสุล
กิตติมศักดิ์ ขาราชการทีมประเทศไทย พรอมครอบครัว ตลอดจนประชาชนชาวไทยและชาวเยอรมันเขา
ร'วมกว'า 200 คน
วารสาร
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ภาพกิจกรรม 7
เมื่ อวั นที่ 15 มกราคม 2559 ผูช' วยทู ตฝ4 ายแรงงาน ไดเขา
ร'วมพิธีเปFดคูหาไทยในงาน International Green Week 2016
ณ ศู น ยแสดงสิ น คา Messe Berlin โดยมี รั ฐ มนตรี ว' า การ
กระทรวงอาหารและเกษตรเยอรมนี ไ ดใหเกี ย รติ ร' ว มเปน
ประธาน พรอมกับ นางนงนุช เพ็ช รรั ตน เอกอัค รราชทู ต ณ
ก รุ ง เ บ อ ร ลิ น น า ง ส า ว นิ ส า ก ร จึ ง เ จ ริ ญ ธ ร ร ม ร อ ง
ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม และนาย Joachim Rukwied
ประธาน German Farmers Association

ภาพกิจกรรม 8
เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน นําโดย นางนงนุช เพ็ชรรัตน และขาราชการทีมไทย
แ ล น ด ไ ด เ ข า ร' ว ม ช ม ง า น Otto Macht Mode Fashion-Show ณ Landesvertretung Sachsen-Anhalt
กรุงเบอรลิน โดยภายในงานไดมีการแสดงผลงานของนักออกแบบเสื้อผาหลายแบรนดในเยอรมนี รวมถึงผลงานของ
นายวีระศักดิ์ การช'วง นักออกแบบเสื้อผาชาวไทย เจาของแบรนด "Weerasak Karnchuang" ดวย
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ภาพกิจกรรม 9
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 นางนงนุช เพ็ชรรัตน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน ไดเปนประธานในพิธีเลื่อนยศ
และประดับยศใหแก'ขาราชการทหารและนักเรียนทหาร จํานวน
11 นาย รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรชมเชยนักเรียนทหาร
2 นาย ที่ไดรับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมแห'งสมาคมส'งเสริม
วิศวกรรมโครงสรางจากมหาวิทยาลัยมิวนิค และรางวัล
ประกาศนียบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยมในกลุ'มของนักเรียนนาย
เรืออากาศ ต'างชาติรุ'นที่ 112 จากโรงเรียนนายเรืออากาศ
สหพันธฯ โดยมี น.อ.พงษสวัสดิ์ จันทสาร ผูช'วยทูตฝ4ายทหาร
อากาศและรักษาการผูช'วยทูตฝ4ายทหาร พ.อ.นฤนาท นิยมไทย
ผูช'วยทูตฝ4ายทหารบกและรองผูช'วยทูตฝ4ายทหาร น.อ.อรรถพล เพชรฉาย (ร.น.) ผูช'วยทูตฝ4ายทหารเรือและรองผูช'วยทูต
ฝ4ายทหาร พรอมคู'สมรส และขาราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ
เขาร'วม

ภาพกิจกรรม 10
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 นาย Herbert Mauel ผูอํานวยการบริหารและนาย Robert Mittelstädt
เจาหนาที่จาก Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (BPA) ซึ่งเปนสมาคมดาน
การดูแลผูสูงอายุขนาดใหญ'ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ไดเขาพบนางกัญจนาภรณ ไซกัล ผูช'วยทูต
ฝ4ายแรงงาน เพื่อหารือถึงการนําเขาพยาบาลวิชาชีพและผูดูแลผูสูงอายุจากไทย
วารสาร
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ภาพกิจกรรม 11
ฝ4 า ยแรงงานฯ ไดดํ า เนิ น โครงการสรางเครื อ ข' า ย
อาสาสมั ค รแรงงานและพั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงานไทยใน
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี รุ'นที่ 1 ประจําป9งบประมาณ
2559 โดยไดดําเนินการฝ|กอบรมอาสาสมัครแรงงาน และ
จัดใหมีการฝ|กอบรมหลักสูตรวิชาชีพการแกะสลักผักผลไม
ระหว'างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ 2559 ณ วัดป4าหลวง
ตามหาบัว ญาณสัมป<นโน เยอรมนี เมือง Kiel

ภาพกิจกรรม 12
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 ฝ4ายแรงงานฯ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการรานตลาดไทย My
Asia รานอาหารไทย Sri Thai และไดนัดพบแรงงานไทย ณ ราน Chok Chai ณ เมือง Kiel
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