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คํานํา

หากคุณกําลังคิดท่ีจะยายไปอยูตางประเทศเพ่อเร่มตนชวตใหม อาจจะเปนการยายไป
อยูกับคูสมรสหรอดวยเหตุผลอื่น คูมือฉบับน้ีจะชวยใหคุณสามารถตัดสินใจและใหขอมูล
สําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับการใชชวตในเยอรมนี แมวาเน้ือหาหลักจะเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี 
แตหัวขอตางๆ สวนใหญในคูมือก็สามารถปรับใชกับประเทศอื่น ๆ ท่ีใชภาษาเยอรมันเปน
หลักได เชน ออสเตรยและสวตเซอรแลนด

เน้ือหาหลักของคูมือฉบับน้ีมาจากหนังสือเร่อง “บันได 5 ขัน สานฝนในตางแดน” ซ่ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษยเปนผูจัดทําเน้ือหาและตีพมพ 

สถาบันเกอเธขอขอบคุณกระทรวงท่ีอนุญาตใหตีพมพใหมและนําเน้ือหามาปรับใชใน
คูมือฉบับน้ี โดยทางสถาบันเกอเธไดเนนเน้ือหาดานการปรับตัวในประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน
เปนหลัก เราหวังวาคูมือฉบับน้ีจะชวยใหคุณผูอานทุกทานกาวสูการใชชวตในตางแดนได
อยางดีข้น



สวัสดีครับ ผมช่อเยิรก

คุณกําลังคิดท่ีจะยายไปอยูเยอรมนี 
ออสเตรยหรอสวตเซอรแลนดใชไหม
ครับ พวกเราจะเปนผูใหความชวยเหลือ
ดานการปรับตัวและขอมูลตาง ๆ เกี่ยว
กับการใชชวตในประเทศเยอรมนี เพ่อท่ี
คุณจะสามารถปรับตัวในการใชชวตใน
ประเทศใหมไดอยางเรวและงายข้น ถึง
แมวาคุณจะยังอยูในระหวางการเตรยม
ตัวในประเทศไทย แตคุณก็จะไดรับแนว
ความคิดและคําแนะนําอีกมากมายเลย
ครับ

สวัสดีคะ ฉันช่อมีนา 

ฉันอยากยายไปอยูเยอรมนีเพราะสามีฉันเปนคน
เยอรมันคะ แมฉันยังพูดภาษาเยอรมันไมไดแตฉัน
ก็จะตังใจเรยนเยอรมันอยางแนนอนคะ 

ฉันคิดวาการปรับตัวชวงแรกอาจจะยากสัก
หนอย เพราะวัฒนธรรมเยอรมันนันแตกตางจาก
วัฒนธรรมไทย แตฉันก็มันใจวาถาฉันอดทนและ
เปดใจรับสิงใหม ๆ ฉันก็จะสามารถปรับตัวและใช
ชวตในเยอรมนีไดอยางมีความสุข



เก่ียวกับคูมือฉบับน้ี

การตัดสินยายไปอยูตางประเทศถือเปน การตัดสินใจครังใหญในชวต คุณควรคิด
ไตรตรองอยางรอบคอบ คุณควรจะใหความใสใจกับเร่องอะไรหากคุณตองการยายไปอยู
ท่ีเยอรมนี ออสเตรยหรอสวตเซอรแลนด ลองใชเวลาคอย ๆ คิดเกี่ยวกับเร่องดังกลาวใน
หลาย ๆ แงมุม ในบทถัดไปคุณจะพบกับคําถามและขอมูลตาง ๆ ท่ีจะชวยในกระบวนการ
ตัดสินใจของคุณ

ในระหวางท่ีคุณอานคูมือฉบับน้ีเราขอแนะนําใหคุณตังใจคิด และจดบันทึกความรูสึก
ตาง ๆ ของคุณ ทังความกังวล ความปรารถนาและสิงสําคัญอื่น ๆ ท่ีคุณนึกข้นมาได
ระหวางการอาน เพราะฉะนันคุณจะพบหลากหลายคําถามท่ีใหคุณพักทบทวนความคิด ขอ
ใหคุณหยิบปากกามาเขยนความคิดท่ีเขามาในหัวเกี่ยวกับเน้ือหาในแตละบทในชวงพักดัง
กลาว มันจะชวยใหคุณไดไตรตรองสถานการณของตัวคุณเองและเปดรับความคิดใหม ๆ 
อีกดวย

อาจเปนไปไดวาคุณอาจมีคําถามและประเด็นอื่นๆท่ีสําคัญท่ีคุณนึกข้นมาได ดังนันเรา
จงทํารูปกลองจดบันทึกแบบดานลางน้ี ท่ีจะชวยใหคุณบันทึกทุกเร่องท่ีคุณไมอยากลืมภาย
หลัง ทําแบบน้ีแลวคุณจะสามารถกลับมาทบทวนภายหลังไดวาบทดังกลาวมีเร่องไหนสําคัญ
บาง คุณอยากหาขอมูลเพมเติมไดท่ีไหน หรอคุณยังตองดูแลจัดการเร่องอะไรอีกบาง
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กาวที่ 1. ชวงการตัดสินใจ 

ฉันควรจะยายไปอยู
ประเทศเยอรมนีหรอเปลา
คะ ตัดสินใจยากจัง
เลย …

ผมเห็นดวยครับ แตผม
จะขอเสนอขอมูลตาง ๆ 
ท่ีอาจชวยใหคุณตัดสินใจ
ไดงายนะครับ
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กาวท่ี 1.1. ตังคําถามกับตัวเอง 
คุณเคยคิดทบทวนหรอยังวาคุณมี เปาหมายและความคาดหวังแบบไหน คุณอยาก

ทํางานใชไหม ถาใช คุณอยากทํางานอะไร คุณจะตองทําตามเง่อนไขอะไรบางและจะสามารถ
หาขอมูลเกี่ยวกับเร่องดังกลาวไดท่ีไหน คุณมีความตองการหรอไดตังเปาหมายใหตัวเอง
สําหรับอนาคตในอีกไมกี่ปขางหนาแลวหรอยัง คุณอยากยายไปอยูตางประเทศเองหรอ
แทจรงแลวเปนความตองการของคนในครอบครัวคุณ มีใครคนอื่นตัดสินใจแทนตัวคุณเอง
หรอไม

คุณอยาก แตงงาน ใชไหม คุณแนใจวา
เขาคนนันเปนคูชวตของคุณหรอไม คุณ
เคยลองอยูรวมบานกับเขาหรอไม คุณคาด
หวังอยางไรกับชวตสมรส หากคุณรูสึก
มันใจกับเขาคนน้ีแลว เราก็ขอแสดงความ
ยินดีดวยท่ีคุณไดเจอคนท่ีใชแลว ซ่งเปนคน
ท่ีคุณอยากใชชวตรวมกันจรง ๆ แตคุณก็
ควรคิดลวงหนาดวยวาในภายหลังคุณอาจ
จะมีคาดหวังและความตองการเพมข้นมา
อีก เพราะบอยครังท่ีคนในครอบครัวทาง
บานในไทยจะคิดวาเม่ือคุณยายไปอยูท่ี
เยอรมนีแลว คุณก็จะสามารถสงเงนกลับ
มาชวยทางบานได  หลายคนคิดวาชวต
ใหมในเยอรมนีหมายถึงชวตท่ีเพยบพรอม
ดวยเงนทองมากมาย แตบอยครังท่ีชวต
จรงในเยอรมนีไมเปนแบบนัน เพราะประเทศเยอรมนีก็มีปญหาความยากจนเชนกัน สําหรับ
คนเยอรมันหลายคน การใชชวตอยูอยางประหยัดจงถือเปนเร่องปรกติ
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คุณมีความเห็นอยางไรบาง คุณคาดหวังอะไร คนรอบขางนาจะคาดหวังอะไรจากตัวคุณ
บางในภายหลัง ลองเขยนบันทึกความคิดตาง ๆ เกี่ยวกับคําถามเหลาน้ีท่ีน่ี

คุณพูด ภาษาเยอรมัน ไดหรอไม ผูคนในเยอรมนี ออสเตรยและสวตเซอรแลนดตางก็
พูดเยอรมันเปนหลัก ทังในชวตประจําวัน ท่ีทํางานและสถานท่ีราชการตาง ๆ ภาษาอังกฤษ
อาจชวยไดในบางครังแตไมใชทุกคนในเยอรมนีจะพูดอังกฤษได เพราะฉะนันบางครังจงอาจ
เกิดการเขาใจผิดข้น นอกจากน้ี การพูด การอานและการเขยนภาษาเยอรมันยังมีความ
สําคัญตอการหางานและการทํางานในภายหลังอีกดวย

สภาพการเงนของคุณเปนอยางไร คุณควรคิดและไตรตรองเร่องเงนใหดีเพราะการยาย
ไปอยูตางประเทศตองใชเงนจํานวนมาก ไมเพยงแตคาเดินทาง แตยังมีคาธรรมเนียม
สําหรับวซาเดินทาง คาแปลเอกสารเพ่อใชในหนวยงานรัฐและอื่น ๆ อีกมาก เม่ือยายไปตาง
ประเทศแลว คุณก็ยังจําเปนตองใชเงนในชวตประจําวัน ซ่งคาใชจายท่ีนันสูงกวาท่ีไทยมาก 
นอกจากน้ีคุณก็ควรมีเงนเก็บสํารอง ท่ีมีคุณเพยงคนเดียวท่ีสามารถนําเงนสํารองน้ีออก
มาใชในกรณีฉุกเฉินได

สุดทายน้ีคุณก็ควรจะถามตนเองวา คุณพรอมไปใชชวตอยูในตางประเทศแลวหรอ
ไม คุณสามารถนึกภาพการใชชวตประจําวันของตนเองท่ีแตกตางจากท่ีเคยชนในไทยได
หรอไม คุณเคยอยูในประเทศทางแถบตะวันตกเปนเวลานานแลวหรอยัง สภาพอากาศและ
อาหารการกินจะแตกตางจากท่ีไทยมาก รวมถึงการใชชวตนอกบาน กฎระเบียบในชวต
ประจําวันและพฤติกรรมของคนบนทองถนนก็แตกตางจากไทยอยางมากเชนกัน มีตังแต
แตกตางนอยถึงแตกตางมากในหลายเร่อง
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คุณจะตองเปดใจ ยอมรับและอดทนตอคนรอบขางและกับตัวคุณเองดวย หากคุณ
ตองการเขาใจในวัฒนธรรมเยอรมันรวมถึงพฤติกรรมของชาวเยอรมันใหมากข้น คุณเคย
ไปเท่ียวเยอรมนีและเย่ียมคูสมรสในอนาคตของคุณท่ีนันแลวหรอยัง การไปเย่ียมเขาท่ีนัน
อาจชวยใหคุณนึกภาพการใชชวตท่ีนันจรงอยางชัดเจนยิงข้นได

ขอมูลในกาวท่ีหน่ึงน้ีจะทําใหคุณมี   
ไอเดียและคําถามตาง ๆ ผุดข้นมา
มากมาย คุณคิดอยางไรกับเร่อง
เหลาน้ี คุณคิดวาเร่องไหนสําคัญ
สําหรับคุณเปนพเศษ คุณสามารถจด
บันทึกความคิดเห็นตาง ๆ ของคุณ
ไดท่ีกลองขอความดานลางน้ี
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กาวท่ี 1.2. ตังคําถามกับประเทศ 
คุณควรจะศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี 

ประเทศออสเตรยหรอประเทศสวตเซอรแลนดใหมากท่ีสุด
กอนตัดสินใจยายประเทศ ชวตความเปนอยูในเยอรมนีมี 
ขอดีและขอเสีย อยางไรเม่ือเทียบกับชวตท่ีไทย คุณมี
ประสบการณเกี่ยวกับเร่องเหลาน้ีมาแลวหรอไม คุณมีการ
คาดการณไวอยางไร คุณรูจักคนไทยท่ีกําลังอยูในเยอรมนีซ่งคุณสามารถปรกษาพวกเขา
ไดหรอไม คุณรูสึกตื่นเตนดีใจกับเร่องอะไรในตางประเทศ คุณอาจจะตองยอมทําใจกับเร่อง
อะไร คุณจะคิดถึงใครและเร่องอะไร และคุณจะจัดการกับเร่องเหลาน้ีอยางไร

สถาบันเกอเธ ประเทศไทย – คุณจะไดสัมผัสกับประสบการณและแงมุมชวตผานความคิดเห็นของคนไทย
ทัง 4 คนที่อยูในเยอรมนีในภาพยนตรเร่อง “สบาย สบาย เยอรมนี” 

https://www.goethe.de/ins/th/th/spr/eng/lid.html
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สภาพอากาศ ในตางประเทศเปนอยางไรและคุณคิดวาคุณ
จะสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพอากาศใหมไดหรอไม ชวง
ฤดูรอนในเยอรมนีเปนชวงท่ีอากาศรอนและมีแดดออกทังวัน 
นอกจากน้ียังมีหลากหลายฤดูกาลท่ีแตกตางจากไทยดวย ใน
ฤดูหนาวอากาศอาจจะหนาวมากและอาจจะไมมีแดดทังวันเลย 
คุณรูเร่องอะไรเกี่ยวกับสภาพอากาศในเยอรมนีบาง

หากคุณมี ยาประจําตัว หรอตองไปหาหมอเปนประจํา คุณควรจะหาขอมูลลวงหนาวา
คุณจะหายาเหลาน้ีไดอยางไรและท่ีไหนบาง รวมถึงเร่องราคาของยาดวย คุณอาจจะถาย
ภาพลักษณะการปวยหรอแปลเอกสารการวนิจฉัยโรคอยางเปนทางการใหพรอมเลย เพ่อ
ท่ีแพทยในเยอรมนีจะสามารถใชเอกสารเหลาน้ีในการรักษาคุณตอไปได

คาครองชพ ในเยอรมนีสูงมากแคไหน              
ถึงแมวารายไดในเยอรมนีจะสูงกวาท่ีไทยมาก แตคา
ใชจายตาง ๆ ก็สูงกวาท่ีไทยเชนกัน เชน คาน้ําประปา 
คาท่ีอยูอาศัย คาอาหารการกิน คารักษาพยาบาล คา
ประกันท่ีตองทํา คากินขาวนอกบาน คาเดินทางและ
อื่น ๆ คุณควรคิดดวยวาคาครองชพของแตละเมืองก็
แตกตางกันออกไป การใชชวตในเมืองใหญอยาง   มิ
วนิคจะใชเงนเยอะกวาเมืองเล็ก ๆ คุณจะมีรายไดจาก
การทํางานหรอไม คุณจะขอเงนชวยเหลือจากรัฐบาล
หรอไม คุณจัดการเงนในบัญชเงนฝากอยางไร เพ่อท่ี
คุณจะไดไมตองพ่งคนอื่นในดานการเงนได
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คุณมีขอมูลเกี่ยวกับ นายจาง ในอนาคตแลวหรอยัง การถูกนายจางเอาเปรยบหลอก
ลวงถือเปนเร่องเสี่ยงท่ีเกิดข้นไดทุกท่ีทัวโลกรวมถึงในประเทศเยอรมนีดวย เพ่อนท่ีไมดีหรอ
แมแตคูสมรสของคุณอาจเปนคนหลอกคุณก็ได ในฐานะลูกจางคุณอาจไมเพยงแตจะตอง
สูญเงนเทานัน ในกรณีรายแรงอาจะโดนบังคับใชแรงงานหรอคาประเวณีดวยก็ได คุณควร
คิดอยางละเอียดและหาขอมูลใหมากท่ีสุดวาทําอยางไรถึงจะหานายจางในอนาคตท่ีจรงใจ
และไมหลอกใชงานเรา

อยา แตงงานหลอก พอเปนพธีเพ่อมาอยูท่ีเยอรมนีหรอในทวปยุโรปโดยเด็ดขาดดวย
เหตุผลดานบน อยาชะลาใจกับอันตรายจากวงจรการคามนุษย คุณสามารถหาขอมูลเพ่อ
เติมไดท่ีสฝคป. (สํานักงานอัยการพเศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ) ทาง
เวบไซต www.humanrights.ago.go.th หรอท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุษย ทางเวบไซต www.m-society.go.th โดยคุณจะไดรับขอมูลเพมเติม
และท่ีอยูติดตอในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงขอปฏิบัติเพ่อความปลอดภัยตาง ๆ ดวย

สฝคป. - สํานักงานอัยการพเศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ

http://www.humanrights.ago.go.th
http://www.humanrights.ago.go.th
https://www.m-society.go.th
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย

ในเยอรมนี ออสเตรยและสวตเซอรแลนดตางก็มี
เครอขาย ศูนยใหความชวยเหลือและใหคําปรกษา ตาม
แตละท่ี เชน บานพักฉุกเฉินสําหรับผูหญิง 
(Frauenhaus) ศูนยใหคําปรกษาสําหรับคนตางดาว
และศูนยอื่น ๆ ท่ีคุณสามารถไปขอความชวยเหลือโดย
ไมเสียคาใชจาย หากคุณมีขอสงสัยใด ๆ ก็ควรไปตาม
สถานท่ีดังกลาวเชนกันดวย คุณสามารถกดเบอรขอ
ความชวยเหลือฉุกเฉิน 112 หรอ 110 ท่ีเยอรมนี เบอร 
133 ท่ีออสเตรย และเบอร 117 ท่ีสวตเซอรแลนด หรอ
คุณสามารถกดเบอร 112 ซ่งเปนเบอรฉุกเฉินทัวไปของ
ทังทวปยุโรป คุณสามารถใชซมการดจากไทยโทรไปท่ี
เบอรเหลาน้ีโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ เชนกัน

คุณคิดวาเร่องอะไรสําคัญเปนพเศษสําหรับคุณ คุณอยากรูเร่องอะไรเพมเติมหรอไม

https://www.m-society.go.th
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กาวที่ 2. เตรยมตัวไปเยอรมนี 

แลวคุณละ พรอมหรอยัง คุณตัดสินใจอยากยายไปอยูท่ีเยอรมนีแลวหรอไม หากใช 
คุณก็ควรจะเตรยมความพรอมกอนออกเดินทางและเขยนบันทึกอยางเปนระบบวามีเร่อง
อะไรบางท่ีคุณตองจัดการ เชน การเรยนภาษา การหาขอมูลเพมเติมเกี่ยวกับประเทศและ
เมืองท่ีจะยายไปอยู จัดหา จัดเตรยมและดูแลเร่องเอกสารและอื่น ๆ อีกมากมาย ลองคอย 
ๆ คิดทบทวนคําถามอื่นท่ีคุณยังมีอยู

เอาละ ฉันคิดทบทวนเร่องตางๆ 
มาเยอะแลว และตัดสินใจไดแลว
คะวาจะไปเยอรมนี ตอนน้ีฉัน
อยากยายไปอยูกับสามีฉันท่ีเยอ
รมนีี มีอะไรท่ีฉันตองทําตอบาง
คะ

ยินดีดวยครับท่ีคุณสามารถตัดสิน
ใจไดแลว ยังมีอีกหลายสิงหลาย
อยางท่ีคุณควรจะรูและตองทําอีก
มากเลยครับ
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กาวท่ี 2.1. เรยนรูภาษา 
คุณควรตังใจเรยน ภาษาเยอรมัน 

ตังแตอยูท่ีไทย โดยทัวไปคุณจําเปนตอง
ใชภาษาเยอรมันอยางนอยในระดับพ้นฐาน
ไดเพ่อย่ืนเร่องขอวซาแตงงาน เพ่อท่ีคุณ
จะสามารถเขาใจสิงตาง ๆ รอบตัวท่ีไมยาก
นักในชวงแรกของการใชชวตในเยอรมนี
ได คุณสามารถรับรองความสามารถทาง
ภาษาขันพ้นฐาน ดวยประกาศนียบัตรการ
สอบภาษาเยอรมัน “Goethe-

Zertifikat A1: Start Deutsch 

1“ (เม่ือคุณมาถึงเยอรมนีแลวคุณจะตอง
เรยนภาษาเยอรมันตอไปจนถึงระดับกลาง
หรอ B1 คุณสามารถหาขอมูลเพมเติม
เกี่ยวกับเร่องดังกลาวไดในบทท่ี 3 หนาท่ี 29 เร่อง มาถึงประเทศเยอรมนี)

ขอใหคุณอดทนและอยูกับความเปนจรงดวย การเรยนภาษาใหมนัน ไมเพยงแตจะตอง
ใชเวลาและเงนอยางเดียว แตคุณยังตองมีความอดทนสูง ขยันและมีวนัยในการเรยนอีก

ดวย ลองหาขอมูลเกี่ยวกับโรงเรยนสอน
ภาษาท่ีใกลบานและเลือกโรงเรยนท่ีนาเช่อถือ
และมีประสบการณในการสอน ลองเปรยบ
เทียบคอรสเรยนตาง ๆ และคิดทบทวนกอน
ลงเรยนอยางรอบคอบ อยาหลงเช่อคอรส
ภาษาชวนเช่อท่ีฟงดูดีจนนาสงสัยหรอท่ี
รับรองวาจะสามารถเรยนภาษาไดอยาง
รวดเรวเกินจรง

การเรยนภาษาเยอรมันไมใชการเรยน
แบบทองจําเพ่อเตรยมสอบภาษาเทานัน    
คุณเรยนเพ่อประโยชนของตัวคุณเองไมใช
แคเพ่อการสอบผานอยางเดียว
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แตเพ่ออนาคตใหมของการใชชวตอยางมีความสุข เพ่อการเร่มตนใหมดวยตัวเองอยาง
อิสระและประสบความสําเรจในเยอรมนี เพ่อการใชชวตประจําวันอยางมันใจ เพ่อการดูแล
จัดการเร่องเอกสารทางราชการดวยตัวเอง เพ่อท่ีจะเขาใจผูคนรอบขางและอีกหลากหลาย
เหตุผล คุณไมไดใชภาษาเยอรมันเพ่อใหสอบผานเทานัน แตคุณตองใชภาษาทุกวัน ในการ
ใชชวตประจําวัน กับเพ่อนและเพ่อนบาน ในท่ีทํางาน ในสถานท่ีราชการ ในการอาน
จดหมาย ใบเสรจและแบบฟอรมตาง ๆ คุณคิดวาคุณตองใชภาษาเยอรมันในเร่องไหนอีก
บาง 

อยารูสึกกลัวและประหมาในสถานการณท่ีคุณจําเปนตองพูดและเขาใจภาษาเยอรมัน  
เพราะเปนเร่องปกติท่ีในชวงแรกคุณอาจยังพูดเยอรมันไดไมคลอง คุณควรรูสึกเช่อมันใน
ตัวเองรวมถึงในระดับชันเรยนภาษาท่ีคุณกําลังเรยนอยู สิงสําคัญคุณตองเรยนในคอรสท่ี
เหมาะกับความสามารถของคุณ ท่ีไมชาและเรวจนเกินไป และคุณอาจจะลงเรยนคอรสเรยน
ซ้ําอีกรอบก็ไดถาคุณยังรูสึกวาตัวเองยังเรยนไมทันคนอื่นในหองทังทางดานการฟง การ
พูด การอานและการเขยน ถาคุณมันใจในการใชภาษาตางประเทศแลว คุณไมเพยงแตจะ
สอบผานเทานัน แตมันจะเปนการเตรยมความพรอมสําหรับการยายเขามาอยูใน
เยอรมนีในชวงอาทิตยและเดือนแรกๆ อีกดวย

พยายามเรยนภาษาเยอรมันใหไดมากท่ีสุดตังแตอยู
ท่ีไทยนะครับ หลังจากท่ีคุณเรยนจบหลักสูตรภาษา
เยอรมันเบ้ืองตนหรอผานการสอบแลว คุณอาจจะ
ตองรอดําเนินการเอกสาร หรอรอออกเดินทางซ่งอาจ
จะใชเวลาหลายเดือน เพ่อไมใหคุณลืมภาษา คุณควร
หมันฝกภาษาผานคลิปและสื่อตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต 
ซ่งคุณจะไดทบทวนสิงท่ีเรยนและไดเรยนรูเพมเติม ยิง
คุณใชภาษาเยอรมันไดดีมากแคไหน ชวตเร่มตนของ
คุณในเยอรมนีก็จะสบายข้นมากแคนัน           การ
ใชชวตประจําวันในเยอรมนีจะกลายเปนเร่องงาย
สําหรับคุณไปเลย
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กาวท่ี 2.2. คนหาขอมูล 
ลองหาขอมูลเกี่ยวกับ ชวตความเปนอยู

และขอมูลทัวไปเก่ียวกับประเทศเยอรมนี 
ตังแตอยูท่ีไทยเลย คุณอาจถามเพ่อนและครู
ในคอรสเรยนภาษาโดยตรงหรอในหองสมุด
ของโรงเรยนภาษา ตามกลุมคนไทยในเครอ
ขายออนไลนหรอจากหนังสือพมพ วทยุหรอ
รายการโทรทัศนของเยอรมัน คุณรูแลวหรอ
ยังวาคุณจะยายไปอยูเมืองไหน ถารูแลว คุณ
สามารถเขาไปหาขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีตางๆ 
โดยรอบและฝกภาษาเยอรมันไปในตัวโดยไม
เสียคาใชจายไดท่ีเวบไซต 
www.goethe.de/mwnd (มีภาษาไทยให
เลือก) ในเวบไซตคุณจะไดขอมูลท่ีอยูพรอม
เบอรโทรติดตอของหนวยงานราชการ ศูนย

ใหความชวยเหลือและใหคําปรกษา โรงเรยนภาษารวมถึงขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการใชชวตใน
เยอรมนี นอกจากน้ียังมีขอมูลเกี่ยวกับการแตงงานและเอกสารใดบางท่ีคุณตอง  เตรยม 
ลองเขาไปดูในเวบไซตน้ีและหาขอมูลท่ีคุณตองการหรอเขาไปฝกภาษาเยอรมันตามแบบ
ฝกหัดตาง ๆ ก็ได

สถาบันเกอเธ - ฝกภาษาเยอรมัน Mein Weg nach Deutschland

https://www.goethe.de/mwnd
https://www.goethe.de/mwnd
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สํานักงานดูแลจัดการคนตางดาวและผูลี้ภัย (BAMF) www.bamf.de เปนหนวยงาน
รัฐบาลท่ีดูแลดานการโยกยายถินฐานและการปรับตัวของคนตางดาวใหเปนสวนหน่ึงของ
สังคมเยอรมัน ในเวบไซตคุณจะไดรับขอมูลลิงคเวบไซตอื่นๆ ขอมูลติดตอและเอกสารคูมือ
เกี่ยวกับการปรับตัวในสังคมอยางละเอียด หากคุณกําลังยายมาอยูในเยอรมนี คุณและคู
สมรสก็ควรเขาไปดูในหนา "Willkommen in Deutschland“ / "Welcome to 

Germany“ (เปนภาษาเยอรมันและอังกฤษ) นอกจากน้ีคุณยังสามารถดาวนโหลดคูมือดัง
กลาวไดในรูปแบบไฟล pdf หรอสังจองคูมือเปนเลมไดเชนกัน

  

 

 

 

BAMF – Welcome to Germany (ยินดีตอนรับเขาสูประเทศเยอรมนี)

การใชความรุนแรงเปนการกระทําท่ีผิด
กฎหมายอยางรายแรง รวมถึงการใชความ
รุนแรงในครอบครัวดวย ผูใดก็ตามท่ีตีหรอขูวา
จะทํารายทังทางกาย ทางเพศและทางจตใจตอ
บุตร คูสมรสหรอสมาชกในครอบครัวคนอื่นๆ 
ผูนันสามารถถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได คุณควรติดตอขอความชวยเหลือทันทีหากมี
การใชกําลังในบานหรอการใชกําลังทางเพศเกิดข้น มีศูนยใหความชวยเหลือหลายท่ีท่ีมีผู
ชวยเหลือท่ีมีประสบการณ ซ่งพูดไดหลายภาษา รวมถึงภาษาไทยดวย โดยคุณสามารถ
ติดตอพวกเขาไดตลอดเวลาโดยไมตองเปดเผยตัวและไมมีการเสียคาใชจายใด ๆ สามารถ
เดินทางไปติดตอไดดวยตัวเอง ทางโทรศัพท ทางแชตหรอทางอีเมล คุณจะไดรับขอมูลเพม
เติมไดท่ีเวบไซต www.hilfetelefon.de (เบอรโทรศัพท 08000 116 016) (เยอรมนี), 
www.gewaltinfo.at (ออสเตรย) หรอ www.castagna-zh.ch (สวตเซอรแลนด)

https://www.bamf.de
https://www.bamf.de
https://www.hilfetelefon.de
https://www.gewaltinfo.at
http://www.castagna-zh.ch
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ในการปรกษากับทนายความท่ีตองจายคาปรกษาหรอในศูนยใหคําปรกษาสําหรับผู
หญิงคุณก็จะไดรับขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาการสมรสและการหยา เชน สิทธิในการ
เลี้ยงดูบุตร การเรยกรองขอสิทธิในสิงของและคาใชจายในการดํารงชพ หรอเร่องวซาพํานัก
อาศัยในกรณีการหยาหรอเสียชวต

กาวท่ี 2.3. วซาเดินทาง 
ในการเดินทางเขาเยอรมนี ออสเตรยหรอสวตเซอรแลนด คุณจําเปนตองมี วซาเดิน

ทาง ท่ียังไมหมดอายุและถูกตอง ซ่งคุณสามารถย่ืนเอกสารขอวซาไดท่ีสถานทูตหรอ
สถานกงสุลของเยอรมนี ออสเตรยหรอสวตเซอรแลนดในประเทศไทย คุณสามารถหา
ขอมูลตาง ๆ เชน คุณตองขอวซาแบบไหนและตองกรอกแบบฟอรมพรอมเอกสารอะไร
บาง มีเง่อนไขและขอจํากัดอยางไร สามารถอยูในประเทศดังกลาวไดนานแคไหนและคําถาม
อื่น ๆ ไดในเวบไซตของแตละสถานทูต เชน www.bangkok.diplo.de สําหรับสถานทูต
ประเทศเยอรมนี
www.bmeia.gv.at/oeb-bangkok (ประเทศออสเตรย) หรอ
www.eda.admin.ch/bangkok (ประเทศสวตเซอรแลนด)

คุณไดขอมูลเกี่ยวกับวซาท่ีคุณตองใชหรอยัง คุณยังมีขอสงสัยอะไรอีกไหม

https://bangkok.diplo.de
https://www.bmeia.gv.at/oeb-bangkok
https://www.eda.admin.ch/bangkok
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กาวท่ี 2.4. เตรยมตัวกอนออกเดินทาง 
คุณควรจัดการเตรยมเอกสารท่ี

จําเปนตาง ๆ ใหเรยบรอยกอนการ
เดินทางและควรทํา รายช่อเอกสาร 
ท่ีจําเปนดวย คุณจะไดสามารถตรวจ
สอบเอกสารท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ได
อยางเปนระบบ หากคุณมีลูก คุณก็
ควรเตรยมเอกสารท่ีจําเปนทุกอยาง
ใหกับลูกดวย (เชน ใบสูติบัตร ใบรับ
รองสุขภาพจากแพทย เปนตน)   
หากเปนไปไดคุณควรตรวจสอบ
เอกสารตนฉบับ เอกสารแปลและ
เอกสารในแบบดิจทัล วาเอกสารทุก
อยางถูกตองครบถวน (คุณควร
สแกนเอกสารทังหมดหรอถายรูปเก็บ
ไวในมือถือดวย) นอกจากน้ี สําหรับกรณีฉุกเฉิน คุณก็ควรฝากสําเนาเอกสารไวกับ
ครอบครัว ญาติหรอเพ่อนและบันทึกสําเนาเพมเติมในUSBแฟลชไดรฟ หรอในรูปแบบ
ออนไลนใน Cloud

พาสปอรตหรอหนังสือเดินทาง ถือเปนหน่ึงในเอกสารท่ีสําคัญมากท่ีสุด คุณควรเก็บ
สําเนาหนังสือเดินทางหน่ึงแผนและสําเนาอีกหน่ึงชุดในUSBแฟลชไดรฟ  หรอในมือถือของ
คุณ หรอเก็บสําเนาอีกชุดหน่ึงไวในท่ีเก็บออนไลนเพ่อความปลอดภัย หากหนังสือเดินทาง
หายระหวางท่ีคุณอยูตางประเทศ คุณตองแจงความกับเจาหนาท่ีตํารวจในพ้นท่ีทันทีและ
ติดตอสถานทูตไทยท่ีใกลท่ีสุดโดยดวน คุณควรจดท่ีอยูในเยอรมนีของคุณใสกระดาษหรอ
ในโทรศัพทมือถือดวยเชนกัน ตรวจสอบวซาของคุณใหดีกอนการเดินทางออกนอก
ประเทศ โดยเฉพาะวันหมดอายุและเวลาท่ีคุณสามารถเดินทางเขาไปในประเทศนัน ๆ ได 
นอกจากน้ี คุณยังตองตระหนักถึงกฎขอบังคับในการนําของเขาประเทศเยอรมนี ประเทศ
ออสเตรยและประเทศสวตเซอรแลนดอีกดวย
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คุณควรจอง ตัวเคร่องบิน ลวงหนาและตรวจสอบ
ขอมูลบนตัววซา รวมถึงกฎระเบียบเร่องสัมภาระสิงของ
และการรักษาความปลอดภัยในสนามบิน (เชน ไมอนุญาต
ใหนําของเหลวท่ีมีปรมาณเกิน 100 มล. ใสกระเปาถือข้น
เคร่องบิน การอนุญาตใหพกพาพาวเวอรแบงคไดใน
กระเปาถือข้นเคร่องเทานัน และกฎอื่น ๆ) คุณควรตรวจ
สอบวาสัมภาระท่ีคุณจะโหลดลงใตเคร่องบินมีน้ําหนักกี่
กิโลกรัม และกระเปาลากท่ีคุณจะนําข้นเคร่องมีขนาด
ความกวางและน้ําหนักท่ีตรงตามกฎระเบียบหรอไม คุณควรใสเสื้อผาท่ีสบายตัวและใสผา
หมเล็กๆ หรอเสื้อกันหนาวในกระเปาถือข้นเคร่องดวย เพราะอากาศในเคร่องบินอาจจะ
หนาวกวาท่ีอื่น หามรับกระเปาหรอสิงของจากคนท่ีไมรูจักโดยเด็ดขาด

เอกสารของฉัน

ยังไมหมดอายุ สําเนา

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  
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คุณลองคิดดูใหดีวาคุณจะนํา เงนสด ติดตัวไปใน
ชวงเดินทางครังแรกเทาไหร คุณไมควรนําเงนสด
ติดตัวเยอะเกินไปเพราะความเครยดจากการเดินทาง
อาจทําใหคุณทําเงนหายหรอโดนโจรลวงขโมยเงนไป
ได คุณสามารถกดเงนดวยบัตรเครดิตหรอบัตรเดบิต
ในเยอรมนี ออสเตรยหรอสวตเซอรแลนด (ขอควร
ระวัง บัตรจากประเทศไทยอาจไมสามารถใชกับตู
เอทีเอ็มทุกตูในตางประเทศได คุณควรถามขอมูลเพม
เติมจากธนาคารในไทยและตรวจดูสัญลักษณบนบัตร
ของคุณ เชน Visa, MasterCard, Union Pay 
และอื่นๆ เพ่อใชกดเงนกับตูท่ีมีสัญลักษณตามบัตร)

ตามปรกติคุณจะตองเสียคาธรรมเนียมในการใชบัตรเครดิตในตางประเทศ เพราะฉะนัน
คุณจงควรถามธนาคารท่ีคุณมีบัญชวา คุณตองเสียคาธรรมเนียมในการใชบัตรในตาง
ประเทศเทาไหร และถามดวยวา บัตรของคุณสามารถใชงานในตางประเทศไดหรอไมและ
สามารถใชงานบัญชผานอินเทอรเน็ตจากตางประเทศไดหรอไม อยาลืมถามวาคุณจะใช   
อินเทอรเน็ตแบงคกิงทางอินเทอรเน็ตหลังจากเปลี่ยนไปใชซมการดโทรศัพทของเยอรมนี
ไดอยางไร รวมถึงเร่องอื่นท่ีเกี่ยวของ ในปจจุบันการใชเชคเดินทางไมเปนท่ีนิยมแลว ดวย
เหตุน้ีจงไมสามารถเอาเชคไปแลกเงนไดในทุกธนาคารหรออาจจะตองเสียคาธรรมเนียมสูง
ดวย แตคุณก็สามารถแลกเงนตามท่ีแลกเงนซ่งมักอยูในสนามบินเกือบทุกท่ีไดเชนกัน อยา
ลืมตรวจดูคาธรรมเนียมแลกเงนและแลกเงนในท่ีแลกเงนท่ีใหเรทราคาดีท่ีสุด หลังจากท่ีคุณ
ไดเปดบัญชธนาคารในเยอรมนีแลว คุณจะสามารถโอนเงนจากไทยมาเขาบัญชใหมใน
เยอรมนีเพมเติมได

คุณไดสอบถามเพมเติมแลวหรอยัง คุณมีคําถามหรอเร่องท่ีตองเตรยมตัวเพมเติมหรอ
ไม
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หากคุณไดทําประกันชวตใน
ประเทศไทยไปแลว คุณควรติดตอ
บรษัทประกันเพ่อแจงวาคุณกําลัง
จะไปอยูท่ีเยอรมนี ออสเตรยหรอ
สวตเซอรแลนด กอนการเดินทาง
คุณก็ควรจะไป ตรวจสุขภาพกับ
แพทย และฉีดวัคซนตาง ๆ ท่ีจําเปน
เพมดวย หากคุณตองการหรอมี
ความจําเปนตองนํายาประจําตัว
ติดตัวระหวางการเดินทาง คุณควร
หาขอมูลลวงหนาวาคุณสามารถซ้อ
ยาเหลาน้ีท่ีเยอรมนีไดอยางไร คุณ
ควรสอบถามแพทยและสายการบิน
วา เวลาท่ีคุณตองการนํายาดัง

กลาวข้นเคร่อง คุณจําเปนตองใชใบรับรองทางแพทยสําหรับยาบางชนิดหรอไม

อยาลืมวาการซ้อยาสวนมากในเยอรมนีจะตองมีใบสังยาจากแพทย รวมถึงยาคุมกําเนิด
ดวยซ่งสามารถขอใบสังยาคุมไดจากสูตินารแพทย ในกรณีฉุกเฉินสามารถซ้อยาคุมฉุกเฉิน
ไดในรานขายยาทัวไปเชนกัน แตรานขายยาก็อาจจะไมยอมจายยาคุมฉุกเฉินได โดยทัวไป
แลวจะตองหาสูตินารแพทยทันทีหลังจากกรณีฉุกเฉิน เพ่อปรกษาเร่องผลขางเคียงหาก
กําลังใชยาตัวอื่นอยู หากคุณไมแนใจในเร่องดังกลาว คุณควรจะเลิกมีเพศสัมพันธหรอ
ควรใชถุงยางอนามัยโดยคุณสามารถซ้อไดทุกท่ี โรคติดตอทางเพศเชน ซฟลิส เอดสหรอ
หนองใน เปนโรคท่ีพบไดทัวไปในเยอรมนีและประเทศอื่นๆ ในยุโรปเหมือนกัน การใชถุงยาง
อนามัยถือเปนการปองกันโรคติดตอท่ีดีท่ีสุด แมวามันจะไมสามารถปองกันการติดตอของ
โรคไดถึงรอยเปอรเซนตก็ตาม

 คุณสามารถใช เคร่องใชไฟฟา จากไทยเชนแบบความถี่ 230V 50Hz ในเยอรมนีได
โดยไมตองมีตัวแปลงไฟหรออะแดปเตอร แตการใชงานไดหรอไมไดมักจะข้นอยูกับตัวหัว
ปลัก โดยปรกติคุณสามารถใชปลักหัวกลมสองขาได แตปลักสามขาหรอท่ีมีหัวแบนมักจะ
ใชกับเตาเสียบในเยอรมนีไมได เพ่อความมันใจคุณควรปรกษารานขายอุปกรณไฟฟาและ
ซ้อหัวปลักท่ีเหมาะสมกับประเทศท่ีคุณไปอยู 
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นอกจากน้ีแมวาคุณอาจจะมีสามีคอยชวยเหลือเคียงขางคุณอยู  แตคุณยังควรเตรยม
สภาพจตใจใหพรอมรับมือกับปญหาและอุปสรรคท่ีรอคุณอยู เชน การคิดถึงครอบครัว
และเพ่อนท่ีคุณรักในไทย คิดถึงภาษาไทย คิดถึงอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยดวย

อยางท่ีคุณเห็นวาคุณมีเร่องท่ีจะตองจัดการหลายตอหลายอยางเพ่อเตรยมตัวกอน
ออกเดินทาง ไมแนวาตอนน้ีคุณอาจยิงมีคําถามตาง ๆ ท่ีผุดเพมข้นมาในหัวอีก เม่ือคุณ
ไดจัดการทุกสิงทุกอยางเรยบรอยและรูสึกพรอมออกเดินทางแลว คุณก็ไมควรลืมวาคุณ
จะ บอกลาเหลาเพ่อนและญาติของคุณ อยางไร คุณยังอยากทําอะไรท่ีไทยอีกกอนท่ีจะไป
เยอรมนีหรอไม คุณยังอยากพบใครบางคนอีกไหม คุณอยากไปเท่ียวท่ีไหนอีกสักครัง
ไหม หรอคุณไดวางแผนกลับไปเย่ียมบานเกิดในไทยกอนออกนอกประเทศแลวหรอยัง หาก
คุณเดินทางไปตางประเทศในชวงฤดูหนาว คุณก็ควรซ้อเสื้อผาอุน ๆ สําหรับใสเวลาอากาศ
หนาวดวย คุณสามารถซ้อเสื้อผาเพมไดอีกเม่ือคุณมาถึงท่ีเยอรมนีแลว
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ถึงตรงน้ีคุณก็คงไดรับหลายหลาย
คําแนะนําและขอมูลตาง ๆ สําหรับ
การเตรยมตัวกอนออกเดินทางแลว
นะครับ อยาลืมจดบันทึกความคิด 
ขอมูลและคําถามอื่น ๆ ดวยนะครับ 
จะไดไมลืมในภายหลัง
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กาวที่ 3. มาถึงประเทศเยอรมนี 

เม่ือคุณมาถึงเยอรมนีในชวงแรก คุณจะตองเผชญกับหลากหลายความรูสึก ทังในดาน
บวกและดานลบ อารมณเหลาน้ีอาจทําใหคุณยิงรูสึกสับสน ทนไมไหวหรออาจะทําใหคุณตื่น
กลัวเลยก็ได แตอยาพ่งเสียขวัญและกําลังใจ ขอใหคุณพยายามอดทนในชวงอาทิตยและ
เดือนแรก ๆ กับสังคมใหม กับประเทศใหม ผูคนใหม และท่ีสําคัญท่ีสุด กับตัวคุณเองดวย

เพ่อชวยใหคุณสามารถปรับตัวในชวงแรกไดงายข้น ในบทน้ีคุณจะไดขอมูลและคํา
แนะนําตาง ๆ เกี่ยวกับการใชชวตประจําวันในเยอรมนี ซ่งอาจจะแตกตางจากชวตในไทย 
พฤติกรรมของผูคนท่ีคูมือน้ีนําเสนอไมไดเหมือนกับ ”กฎระเบียบ” ท่ีแนนอนตายตัว เพราะ
ผูคนในประเทศท่ีพูดภาษาเยอรมันตางก็มีความหลากหลาย เชนเดียวกับคนไทยท่ีไมเหมือน
กันทุกคน ดังนันความแตกตางท่ีคุณพบเจอก็ไมใชเร่องท่ีคุณจะตัดสินใจวาอะไรถูกหรอ
อะไรผิด เพราะมันเปนเพยงแคความตางกัน ขอใหคุณพยายามคิดในแงบวกและเปดใจ
ยอมรับความแปลกใหมท่ีจะเขามาในตางประเทศ
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แตถาบางครังทุกสิงทุกอยางรอบตัวกลับดูยากเกินแก ก็ขอใหคุณกลาเปดใจคุยเร่อง
ดังกลาวกับคนรอบตัว เพราะบอยครังท่ีเราสามารถแกไขปญหาการเขาใจผิดไดดวยการ
พูดคุยกันตรง ๆ โดยคุณก็จะไดเรยนรูวัฒนธรรมใหมเพ่อทําความเขาใจในสถานการณ
ขางหนาไดดีข้นดวย หลายคนอาจตองใชเวลานับปเพ่อเรยนรูสิงเหลาน้ี แตอยาลืมวาผูคน
รอบขางและคูสมรสของคุณก็จะคอยใหกําลังใจและอยูเคียงขางคุณอยางแนนอน

กาวท่ี 3.1. ฝกภาษาใหเกงข้น 
หากคุณอยากอยูในเยอรมนี คุณก็ควรพยายามพูดภาษาเยอรมันใหดีและรวดเรว

ท่ีสุด เพราะคุณตองใชภาษาเยอรมันในการทําความรูจักผูคน การทําความเขาใจกับสิงรอบ
ตัวในชวตประจําวัน และรวมถึงในการหางานทํา นอกจากน้ี ทักษะการใชภาษาเยอรมันยัง
สําคัญเปนพเศษสําหรับลูกของคุณดวย หากเขาเขาเรยนโรงเรยนท่ีใชเยอรมันเปนภาษา
หลัก คุณก็ควรถามหาหนวยงานใหคําปรกษาในท่ีท่ีคุณอยู เพ่อถามวาทางการสามารถ
ชวยใหลูกเรยนเยอรมันเพมเติมไดท่ีไหนอีกบาง

โดยปรกติ คุณจะมีสิทธ์ิ์ิในการเขา
เรยนคอรสเรยนภาษาเพ่อการปรับ
ตัวในสังคมใหม 
(Integrationskurs) โดยคุณจะได
เรยนภาษาเยอรมันจนถึงระดับกลาง
หรอ B1 และตองสอบภาษากอนจบ
คอรส นอกจากภาษาแลว คุณยังจะ
ไดเรยนรูขอมูลท่ีสําคัญเกี่ยวกับการ
ใชชวตในเยอรมนี การเมืองการ
ปกครองหรอสิทธิพ้นฐานในเยอรมนี 
เชน สิทธิอิสระในการออกความคิด
เห็น หรอสิทธิในการกําหนดชวตตัว
เอง สวนใหญนักเรยนในคอรสเรยนน้ี
จะไดรับเงนสนับสนุนคาเรยนจากรัฐ
แมกระนันผูเรยนยังคงตองออกเงน

จายคาเรยนเองเพยงนิดเดียว คุณสามารถหารายละเอียดขอมูลในเมืองท่ีคุณอยูไดท่ี
สํานักงานสําหรับคนตางชาติ (Ausländerbehörde) โรงเรยนท่ีคุณเรยนภาษาหรอ
หนวยงานใหคําปรกษาคนตางดาวโดยตรง (Migrationsberatungsdienst)
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คุณสามารถหาขอมูลเร่องโรงเรยนภาษาสําหรับคอรสภาษาเยอรมันและหนวยงาน
ตาง ๆ ในเมืองท่ีอยูลวงหนาไดในแผนท่ีอัจฉรยะท่ี www.goethe.de/mwnd ในเวบไซต
ยังมีขอมูลเกี่ยวกับ หนวยงานท่ีใหคําปรกษา ใกลบานคุณ นอกจากน้ี คุณยังสามารถเขาไป
ท่ีเวบไซตของศูนยใหคําปรกษาสําหรับเด็กและเยาวชนคนตางดาว (JMD) ท่ี 
www.jugendmigrationsdienste.de และหนวยงานท่ีใหคําปรกษาคนตางดาวทัวไป 
(MBE) ท่ี www.bamf.de หากคุณยังมีปญหาหรอขอสงสัยอยู ก็สามารถติดตอหนวย
งานอื่นๆ (เชน AWO, Diakonie หรอ Caritas) ไดเชนกัน โดยคุณจะไดรับคําปรกษาจาก
ผูใหคําปรกษาท่ีเช่ยวชาญและมีประสบการณไดโดยไมเสียคาใชจาย และบทสนทนาทังหมด
จะถูกเก็บไวเปนความลับอีกดวย

https://www.goethe.de/mwnd
https://www.jugendmigrationsdienste.de
https://www.bamf.de
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กาวท่ี 3.2. ประเทศและผูคน 
คุณจะเผชญกับชวตในตางแดนในหลากหลายสถานการณ ไมใชแคการใชภาษาเยอรมัน

เพยงอยางเดียว แตยังรวมถึงการใชชวตดานอื่นท่ีตางออกไปดวย ทังอาหาร พฤติกรรม
ของผูคน สภาพอากาศและอื่นๆ คุณจะตองใชทักษะทางภาษาในการปรับตัวเขากับสังคม
ใหมคุณตอง อดทน เปดใจและกลาแสดงออก ดวย แมวาคุณอาจจะเร่มชนกับหลายสิง
หลายอยางในเยอรมนีหลังจากท่ีมาอยูไดหลายเดือนแลว แตคุณก็อาจจะรูสึกชอกหรอ
ตกใจกับวัฒนธรรมท่ีแตกตางไดตลอดเวลา โดยชวงแรกของชวตในตางประเทศ เรามักจะ
รูสึกตื่นเตนดีใจกับสิงใหม ๆ แตชวงปญหาและความรูสึกชอกกับปญหาก็มักจะตามมา และ
หลังจากนันจะเปนความ ผอนคลาย
และการยอมรับ สุดทายการปรับตัว
กับสิงท่ีเกิดข้นก็จะตามมา  โดยเรา
อาจจะสัมผัสกับความเครยดในชวง
ปญหาไดชัดเจนทังจากความเครยด
สะสม ความรูสึกถูกปฏิเสธ และแม
กระทังความกลัวและความโกรธ 
ปญหามีรูปแบบตางกันข้นอยูกับ
แตละคนและไมใชทุกคนท่ีจะรูสึก
ชอกกับปญหาในชวงดังกลาว นา
เสียดายท่ีไมมีใครมีสูตรตายตัว
สําหรับการฝาฟนชวงปญหาน้ี แต
สิงท่ีจะชวยคุณไดดีคือ คุณตองเต
รยมใจใหพรอมรับมือกับปญหา
ใหม ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้นไดตลอด
เวลา 
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สภาพอากาศ ท่ีเยอรมนีแตกตางจากท่ีไทยมาก เราไมสามารถเปรยบเทียบอากาศของ
ทังสองท่ีแบบทังปได เพราะภูมิอากาศท่ีเยอรมนีมีถึงสี่ฤดูกาล ซ่งแตละฤดูก็มีอากาศและ
อุณหภูมิท่ีแตกตางกัน รวมไปถึงจํานวนชัวโมงท่ีมีแดดดวย ในฤดูหนาวพระอาทิตยจะข้น
สายและตกเรวกวาปรกติ ดังนันเวลาไปทํางานชวงเชาและชวงกลับบานจงมืด แตบางวันใน
ฤดูหนาวก็มีแดดออกและหิมะตกจนทุกอยางเปนสีขาวโพลน บอยครังท่ีไมมีแดดในชวงท่ี
อากาศไมดีเปนเวลาหลายวัน ความมืด ความหนาวและฝนท่ีตกติดตอกันอาจทําใหเรารูสึก
ซมเศราได โดยเฉพาะเวลาท่ีเรายังไมชนกับอากาศแบบน้ี นอกจากน้ี อุณหภูมิในหนาหนาว
อาจลดลงจนถึงติดลบในบางครัง ซ่งคุณจําเปนท่ีจะตองใสเสื้อผาท่ีอบอุนเพยงพอ 
(พยายามใสเสื้อผาซอนกันหลายชัน เพราะการใสซอนทับเปนชันจะทําใหคุณอุนมากกวา
การใสเสื้อหนาๆ เพยงไมกี่ตัว) เพราะฉะนันท่ีพักทุกท่ีจงมักจะติดฮีตเตอรทําความรอน 
แตไมคอยมีใครติดแอรท่ีบานกัน ในฤดูรอนจะมีอากาศรอนและแหงมาก อุณหภูมิอาจสูง
ถึง 30-40 องศาเลยก็ได โดยพระอาทิตยจะข้นเชาและตกสายกวาปรกติอยางเห็นไดชัด 
เพราะฉะนันในหนารอนหลายคนจงชอบออกไปตากแดดและเดินเลนในสวนสาธารณะ ในตัว
เมืองและในลานเบียรตางๆ ซ่งจะเปดนานข้นและเต็มไปดวยผูคนมากมาย
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"Guten Tag“ "Hallo“ และ "Auf Wiedersehen“ ถือเปน คําทักทาย ท่ีใชกันเวลา
พบปะและบอกลากับผูคนรอบขาง โดยในเยอรมนี ออสเตรยและสวตเซอรแลนด ผูคนจะจับ
มือหรอเชกแฮนดกันเวลาทักทาย บอกลา หรอเวลารูจักผูคนใหม ๆ ทังกับเพ่อนฝูงและ
คนในท่ีทํางานดวย หากเรายังไมรูจักใครในกลุม ก็เปนเร่องปรกติท่ีเราจะจับมือสันๆ กับ
คนในกลุมเปนการทักทาย โดยทุกคนไมวาจะเปนผูชายหรอผูหญิงก็จะทักทายกันดวยการ
จับมือกันและกันดวย

"Nein, danke“ เปนการปฏิเสธแบบสุภาพเวลามีใครเสนออะไรใหเราแลวเราไม
ตองการสิงนัน แตถาเราตองการใหพูดวา "Ja, danke“ หรอ "Gerne“ ซ่งเปนคําท่ีสุภาพ
เชนกัน โดยทัวไปการพูดคําวา "Bitte“ "Danke“ และการทักทายเปนสิงท่ีสําคัญ เพราะ
คนท่ีเราอยูดวยจะไดไมรูสึกวาตัวเองกําลังถูกมองขามไป

ความตรงตอเวลา เปนสิงท่ีสําคัญ
สําหรับคนเยอรมันมาก ทังกับเพ่อนและ
คนในท่ีทํางาน การปลอยใหคนอื่นตองรอ
เราเวลามีประชุมหรอมีนัดถือเปนสิงท่ีไม
สุภาพ แตถาเรามาไมทันเวลานัดจรง ๆ เรา
ก็ควรจะโทรหรอสงขอความไปหาอีกฝายวา
เรากําลังจะไปสาย คนสวนใหญจะมางาน
เลี้ยงในหมูเพ่อนสายบาง ตางกับการไดรับ
เชญไปงาน โดยปรกติรถประจําทางและ
รถไฟจะเดินทางตรงตามตารางเวลารถเขา
ออก หากคุณมาข้นรถสาย คุณก็จะตองรอ
รถหรอรถไฟขบวนตอไป

คนเยอรมันหลายคนเคารพ พ้นท่ีสวนตัว ของกันและกัน จนบางครังอาจดูเหมือนวา
พวกเขาทําตัวเหินหาง เพราะฉะนัน จงเปนเร่องปรกติท่ีเราจะนังขางคนแปลกหนาในรถไฟ
หลายชัวโมงหรอในรานอาหารและทักทายกันเพยงแค "Guten Tag“ หรอ "Auf 

Wiedersehen“ นอกจากน้ี หลายคนยังชอบนังเงยบ ๆ คนเดียว เชน ในรถประจําทาง
สาธารณะ หรอรถไฟอีกดวย
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เราไมสามารถสัง อาหาร ตามทอง
ถนนไดทุกท่ีในเยอรมนีเหมือนในไทย 
โดยปรกติในเยอรมนีคุณจะสังอาหาร
ทานไดเฉพาะในรานอาหารปรกติ หรอ
ในรานอาหารเล็ก ๆ (Imbiss) หรอทํา
อาหารทานเองท่ีบาน อาหารแตละม้ือใน
เยอรมนีก็แตกตางกัน โดยเฉพาะ
อาหารเชาซ่งแตกตางจากอาหารกลาง
วันและอาหารเย็น ผูคนมักทานอาหาร
เชาแบบเย็น ๆ เชน ขนมปง แซนวช
ใสไสกรอก ชสหรอทาแยม สวนอาหาร
กลางวันและอาหารเย็นมักจะกินแบบ
รอน ๆ และมีปรมาณมากกวาอาหาร

เชา เชน มันฝรังอบกับเน้ือสัตวและผัก ในรานอาหารเล็ก ๆ ในเยอรมนีสวนมากเราจะ
สามารถสังแซนวชทัวไป แซนวชเคบับแบบตุรกี (Döner Kebab) หรอไสกรอกยางกับเฟ
รนชฟรายส แตถาคุณคิดถึงอาหารไทยมาก คุณก็สามารถไปตามรานอาหารหรอรานขาย
ของเอเชย (Asia-Shop) ท่ีมีทังอาหารไทย เวยดนามและจนไดตามเมืองใหญ ๆ ซูเปอร
มารเก็ตหลายท่ีก็มีอาหารและวัตถุดิบจากเอเชยมาขายบางเชนกัน นอกจากน้ีปรกติใน
เยอรมนีเรายังสามารถดื่มน้ําจากกอกไดอยางไมตองกังวลใจ เพราะฉะนัน คาน้ําจงคอนขาง
สูงและคุณก็ควรใชน้ําใหประหยัดกวาเวลาท่ีคุณชนกับการใชน้ําในไทย

คุณสามารถอานหนังสือ ฟงเพลงหรอดูหนังไดในหองสมุดของเมืองโดยไมเสียคาใช
จายหรออาจจะเสียคาสมาชกเพยงไมกี่ยูโรตอป และคุณสามารถยืมหนังสือ ภาพยนตร
และซดีตาง ๆ ไดอีกดวย ในหองสมุดยังมีสื่อสําหรับเรยน ฝกและพัฒนาภาษามากมาย
สําหรับคนท่ีกําลังเรยนภาษาเยอรมันอยู เมืองสวนมากยังมีพพธภัณฑ โรงหนัง โรงละคร
และเทศกาลคอนเสิรตท่ีจัดข้นเปนประจํา บอยครังท่ี งานเทศกาล ดนตรตาง ๆ ทังทัวไป
และของเมืองโดยเฉพาะซ่งมักจะจัดหลายวันติดตอกัน ภายในงานผูคนก็จะสามารถชม
อาหารและเคร่องดื่มท่ีหลากหลายในใจกลางเมืองไดดวย ลองคนหาหาคําวา 
"Veranstaltungen“ หรอ "events“ พรอมกับช่อเมืองท่ีอยูในอินเทอรเน็ตและเขารวม
งานเหลาน้ีเพ่อทําความรูจักกับวัฒนธรรมตางถินมากข้น
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มีขอมูลไหนท่ีใหมสําหรับคุณหรอไม คุณเคยไดยินเร่องอะไรนอกเหนือจากน้ีบาง คุณ
คิดวาเร่องไหนแปลกหรอนาสนใจบางไหม
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กาวท่ี 3.3. สิงใหมในเยอรมนี 
เม่ือคุณมาถึงเยอรมนีแลว คุณควร

รบไปลงทะเบียนใน สํานักงานเขต 
(Einwohnermeldeamt) ในเมืองท่ี
อยูเปนอยางแรก (บางท่ีมีช่อเรยกวา 
Bürgerbüro) เพ่อทําเร่องขอใบรับ
รองท่ีอยู (Meldebescheinigung) 
คุณควรจองเวลานัดชวงเชาท่ีสุด และ
หาขอมูลทางอินเทอรเน็ตวาคุณตองนํา
เอกสารอะไรไปทําเร่องท่ีสํานักงานเขต
บาง เชน หนังสือเดินทาง วซา แบบ
ฟอรมลงทะเบียนท่ีกรอกเสรจแลว 
ใบรับรองท่ีพักจากผูใหเชา เปนตน หลัง
จากนันใหไปท่ีสํานักงานสําหรับคนตาง
ชาติ (Ausländeramt) เพ่อทําเร่องขอบัตรรับรองสิทธิพักอาศัย (Aufenthaltstitel) 
การจัดการเอกสารทังสองท่ีดังกลาวเปนสิงแรกท่ีคุณควรทําเปนอันดับแรกเม่ือมาถึง
เยอรมนี

หากคุณกําลังมองหา ท่ีพัก คุณควรหาประกาศเชาท่ีพักตาง ๆ ในหนังสือพมพและ
อินเทอรเน็ต ในบางเขตคุณอาจหาท่ีพักท่ีขนาดพอเหมาะและราคาไมแพงไดงายกวาในอีก
เขต หากคาเชาหองทัวไปแพงมากเกินไปสําหรับคุณ คุณสามารถขอใหหนวยงานจัดหา
ท่ีพัก (Wohnungsamt) ชวยเหลือดานการเงนหรอหาท่ีพักสําหรับคนรายไดนอยไดภาย
ใตเง่อนไขท่ีกําหนด นอกจากน้ี หนวยงานดังกลาวยังชวยคุณไดหากคุณมีคําถามอื่น ๆ 
เกี่ยวกับท่ีพักอาศัย ในเยอรมนีผูปลอยเชาหองมักจะเรยกเก็บเงนมัดจําเปนจํานวนเงนมาก
สุดเทากับคาเชาสามเดือนรวมกัน ซ่งคุณจะไดเงนมัดจําคืนเม่ือหมดสัญญาเชาแลวเม่ือคุณ
ดูแลหองและทําตามเง่อนไขของสัญญาเชาทุกอยาง หากคุณจางนายหนาเพ่อหาท่ีพักให
คุณ คุณจะตองจายคานายหนาเพมดวย
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ประกันบังคับทํา ท่ีสําคัญท่ีสุดในเยอรมนีไดแก ประกันสุขภาพ ประกันเงนบํานาญและ
ประกันภาวะวางงาน ประกันสุขภาพจะออกคาใชจายตาง ๆ เม่ือเราไมสบายหรอตองเขารับ
การผาตัด ประกันภาวะวางงานจะใหเงนชวยเหลือเม่ือเราตกงานเปนระยะเวลาท่ีกําหนด
จนกวาเราจะหางานใหมทําได และประกันเงนบํานาญก็เปนประกันท่ีลูกจางทุกคนตองทําดวย
เชนเดียวกัน หากคุณทํางานเปนลูกจางประจํา คุณจะตองจายสวนหน่ึงของคาประกันเงน
บํานาญเอง โดยนายจางจะเปนผูจายเกือบคร่งหน่ึงของประกันสังคมและจะสงคาประกันดัง
กลาวไปท่ีหนวยงานประกันเงนบํานาญโดยอัตโนมัติ ผูท่ีประกอบธุรกิจสวนตัวหรอฟรแลน
ซจะตองจายคาประกันดังกลาวดวยตัวเองทังหมด โดยสามารถเปลี่ยนจากประกันสุขภาพ
ของรัฐมาทําประกันสุขภาพของเอกชนแทนได อยางไรก็ดี คุณควรขอคําปรกษาเกี่ยวกับ
เร่องดังกลาวกอนการตัดสินใจเปลี่ยน เพราะคุณจะไมสามารถเปลี่ยนกลับมาทําประกัน
สุขภาพของรัฐไดอีกในภายหลัง เชนเวลาท่ีคาประกันเอกชนสูงข้นเร่อย ๆ ตามอายุ การ
ประกันท่ีไมบังคับใหทุกคนทําท่ีสําคัญท่ีสุดไดแก ประกันความรับผิดชอบ (หากทําสิงของผู
อื่นเสียหาย) ประกันชวตหรอประกันสุขภาพและเงนบํานาญเพมเติม

โดยปรกติในเยอรมนีคุณจะตองนัดเวลาพบแพทยทางโทรศัพทลวงหนา แตในกรณี
ฉุกเฉินคุณก็สามารถพบแพทยโดยไมตองนัดลวงหนาได หากคุณอยากพบแพทยเฉพาะ
ทางเชน แพทยดานรังสี ตามปรกติคุณจําเปนตองพบแพทยทัวไปกอน เพ่อใหเขาออกใบ
สงผูปวยใหคุณไปพบแพทยเฉพาะทางตอไป โดยคุณควรนําบัตรประกันสุขภาพ 
(Gesundheitskarte) ติดตัวตลอดเวลา

การเปด บัญชกระแสรายวัน (Girokonto) ในธนาคาร
เปนสิงท่ีสําคัญมากในเยอรมนี เพราะบัญชธนาคารถือเปนสิง
ท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการใชชวตประจําวัน เรารับเงนเดือน เงน
บํานาญหรอเงนเลี้ยงดูเด็กผานการโอนทางบัญช และเรายัง
สามารถจายบิลเรยกเก็บเงนตาง ๆ ผานบัญชของเราไดเชน
กัน โดยคนในเยอรมนีสวนใหญมักใชเงนสดในการซ้อของ
ทัวไปในชวตประจําวัน คุณจะพบเห็นตูเอทีเอ็มไดในทุกเมือง
แตอาจจะไมเยอะเหมือนกับท่ีไทย นอกจากน้ี เรายังสามารถ
ใชจายผานบัตรบัญชธนาคารหรอบัตรเดบิต EC ไดในซูเปอร
มารเก็ต รานขายของและปมน้ํามันทัวไป แตไมใชทุกท่ีท่ีจะรับ
บัตรเครดิต การจายเงนดวยมือถือสมารทโฟนก็ยังไมเปนท่ี
แพรหลายในเยอรมนีเชนกัน
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หากคุณอยากจะไปซ้อของ คุณก็ควรจะออกไปในชวงกลางวัน เพราะรานคาหลายราน
ในเยอรมนีปดรานประมาณสองทุม โดยซูเปอรมารเก็ตบางแหงอาจเปดถึงสี่ทุมและปมน้ํามัน
สวนใหญก็ปดตอนกลางคืนเชนเดียวกัน ในเยอรมนีไมมีรานคาท่ีเปดตลอด 24 ชัวโมง

วันอาทิตยถือเปน วันหยุดพักผอน ในเยอรมนี รานคาแทบทุกรานจะหยุดทําการและมี
คนเพยงไมกี่คนท่ีทํางานวันอาทิตย เราควรพยายามไมทํากิจกรรมเสียงดังในวันอาทิตย
และวันหยุดราชการอื่น ๆ โดยปรกติวันธรรมดาตังแตสี่ทุมเปนตนไปจะถือเปนชวงพักผอน
ของทุกคน เราจงควรลดเสียงเพลงและโทรทัศนใหไมไปรบกวนเพ่อนบาน นอกจากน้ี เรายัง
ไมควรใชเคร่องซักผาและอุปกรณไฟฟาเสียงดังอื่น ๆ ในชวงเวลาดังกลาวดวยเชนกัน ตึก
คอนโดท่ีอยูกันหลายครอบครัวมักจะมีกฎระเบียบของตึกท่ีกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับเร่อง
ดังกลาว

เยอรมนี ออสเตรยและสวตเซอรแลนดเปนประเทศ
ท่ีข้นช่อวาผูคนในประเทศมักจะคํานึงถึง การรักษาสิง
แวดลอม เชน ผูคนมักแยกขยะ (กระดาษเกา ขยะสด 
ขยะอื่น ๆ เปนตน) และบอยครังท่ีนําขยะกลับมาใชใหม 
รถเก็บขยะจากเทศบาลจะมาเก็บขยะตามชนิดและเวลาท่ี
กําหนด หากคุณอยูบานเดี่ยวหรอแชรบานอยูกับคน
อื่น คุณควรเอาขยะท่ีแยกเสรจแลวมาวางไวบนถนนใน
ชวงเย็นของวัน สวนอาคารท่ีอยูกันหลายครอบครัวมัก
จะมีผูดูแลตึกเปนคนจัดการเร่องดังกลาว

การทิงขยะบนพ้นทังในเมืองและในธรรมชาติถือเปน
พฤติกรรมท่ีนารังเกียจ และคนทิงอาจตองเสียเงนคาปรับดวย เราจะเห็นถังขยะสาธารณะ
ตามท่ีตาง ๆ ในเมืองท่ีคุณสามารถทิงขยะได หากไมมีถังขยะอยูใกลมือ เราก็ควรจะเก็บขยะ
ไวกับตัวกอนเพ่อทิงในถังขยะท่ีเราเห็นในภายหลัง ถุงพลาสติกในซูเปอรมารเก็ตเปนถุงท่ี
ตองเสียเงนซ้อเพ่อลดปรมาณขยะในสังคม เพราะฉะนัน คุณจงควรนําตะกรา เปสะพาย
หลังหรอกระเปาถือติดตัวเวลาออกไปซ้อของ เวลาคุณซ้อเคร่องดื่มท่ีเปนขวดและกระปอง 
คุณจะตองจายเงนมัดจํา ซ่งคุณจะไดเงนมัดจําคืนเม่ือนําขวดหรอกระปองเปลามาคืนภาย
หลัง ซูเปอรมารเก็ตสวนใหญมักจะมีตูเก็บขวดคืนท่ีคุณสามารถเอาขวดเปลามาแลกเงนคืน
ในรูปของใบเสรจหรอ Bon ได โดยคุณสามารถนําไปเสรจน้ีไปใชแทนเงนสดซ้อของในซู
เปอรมารเก็ตไดตอไป
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ผูคนหลายคนในเยอรมนีมี สมารทโฟนและอินเตอรเน็ตในมือถือ แตมีเพยงไมกี่คนท่ี
ใช Messenger หรอ LINE ในการสื่อสาร คนสวนใหญจะติดตอกันผานแอปอื่น ๆ เชน 
WhatsApp คุณจะพบเห็นโฆษณาขายมือถือ ซมการดและอินเตอรเน็ตในมือถือใน       
ซูเปอรมารเก็ต ปมน้ํามัน รานขายมือถือและตามอินเทอรเน็ต โดยคุณควรจะระวังโฆษณา
ขายของตาง ๆ โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ เพราะมักมีการขายมือถือแบบแพ็คเกจราคาถูก 
ซ่งจะตองทําสัญญามือถือถึงสองปติดตอกันในราคาท่ีแพงมาก โดยไมสามารถยกเลิก
สัญญากอนกําหนดได นอกจากน้ี คุณไมควรเซนเอกสารท่ีไมทราบรายละเอียดอยาง
ชัดเจนและกอนปรกษากับคนท่ีเราไวใจโดยเด็ดขาด เพราะฉะนัน คุณจงควรซ้อซมการด
แบบเติมเงนกอนในชวงแรกท่ีมาถึง โดยคุณจะสามารถซ้อเงนเติมมือถือไดทังทางออนไลน
และตามรานซูเปอรมารเก็ตตาง ๆ

หากคุณตองการเดินทางดวย 
ระบบขนสงสาธารณะ คุณจะตองซ้อ
ตัวจากเคานเตอรหรอท่ีขายตัว
อัตโนมัติกอนทุกครัง และเม่ือคุณข้น
รถประจําทางหรอรถไฟแลว คุณก็จะ
ตองตอกตัว (entwerten) ใน
เคร่องตอกตัวดวย โดยตัวของคุณ
จะไดตราปมท่ีระบุวันและเวลาข้นรถ 
เพ่อท่ีคุณจะไมสามารถใชตัวซ้ําได
อีก ตัวโดยสารและรูปแบบของตรา
ปมจะมีลักษณะไมเหมือนกันข้นอยูกับ
พ้นท่ีและเมืองแตละเมือง โดยหลาย
คนนิยมซ้อตัวเดือนใชเพราะมักจะมี
ราคาถูกกวาการซ้อตัวใหมทุกครัง
เวลาข้นรถ คุณไมควรเดินทางโดย
ไมมีตัว เพราะในรถประจําทางและ
รถไฟตาง ๆ จะมีผูตรวจเดินตรวจตัว
อยางสม่ําเสมอ ผูท่ีเดินทางโดยไมมีตัวจะตองเสียคาปรับอยางนอย 60 ยูโร นอกจากน้ี คุณ
ยังสามารถใชบรการแท็กซ่ในเกือบทุกเมืองไดอีกดวย แตคาแท็กซ่ท่ีน่ีก็มีราคาแพงกวาท่ี
ไทยหลายเทาตัวเชนกัน
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หากคุณตองการข่จักรยานแทนการนังรถประจําทาง คุณไมเพยงแตตองระวังการขับข่
เลนขวาซ่งตางจากท่ีไทย คุณยังตองคํานึงถึงกฎจราจรของเยอรมนีดวย ซ่งมีผลบังคับใช
กับผูขับข่จักรยานโดยไมมีขอยกเวน เชน ตองมีไฟติดรถท่ีใชงานได ตองหยุดเม่ือมีไฟแดง 
หามเมาแลวขับ เปนตน โดยคุณจะเห็นเลนสําหรับข่จักรยานตามท่ีตาง ๆ ซ่งคุณจะตองข่
จักรยานบนเลนดังกลาวเทานัน เวลาจอดจักรยานก็ตองล็อกตัวจักรยานดวยเชนกัน หาก
คุณมีใบขับข่จากไทยอยูแลว คุณสามารถไปท่ีหนวยงานจราจรของเมืองเพ่อถามวา คุณ
สามารถเปลี่ยนใบขับข่เดิมมาใชกับท่ีน่ีไดหรอไม  หากคุณตองการทําใบขับข่ใหม คุณจะ
ตองเรยนในโรงเรยนสอนขับรถเปนเวลาหลายสัปดาห โดยจะตองเรยนทังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติพรอมกับการสอบใบขับข่เม่ือเรยนจบ การทําใบขับข่ในเยอรมนีมีคาใชจายคอน
ขางสูงตังแต 1,000 ถึง 2,000 ยูโร
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ตอนน้ีคุณก็คงจะทราบขอมูลเกี่ยวกับ
เยอรมนีและผูคนท่ีน่ีกันพอสมควรแลว
นะครับ มีอะไรท่ีคุณสนใจเปนพเศษหรอ
เปลาครับ มีอะไรท่ีทําใหคุณประหลาดใจ
หรอคุณยังมีคําถามอื่น ๆ อีกไหมครับ 
ลองจดบันทึกเร่องเหลาน้ีไดท่ีน่ีเลยครับ
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กาวที่ 4. ความสุขในตางแดน 

ชวตในตางประเทศมีทังขอดีและขอเสีย ไหนจะตองอยูหางจากบานเกิดเปนเวลานาน 
และบางครังก็อาจจะคิดถึงบานดวย นาเสียดายท่ีเราไมมีสูตรสําเรจในการอยูตางประเทศ
อยางมีความสุข เพราะเราทุกคนตางก็มีวธีจัดการกับความคิดถึงบานท่ีแตกตางกัน พวก
เราขอสงกําลังใจชวยใหคุณไมรูสึกจมอยูกับความทอแทในสถานการณลําบาก และขอให
คุณทําความรูจักกับผูคน ไดเพ่อนใหม ไดเติมเต็มความสุขและความรักในชวต และขอใหคุณ
สามารถมีชวตอยูไดในแบบท่ีคุณตองการ
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กาวท่ี 4.1. รูจักเพ่อนใหม 
สิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการทําความรูจักกัน

ระหวางคนสองคนคือภาษาในการสื่อสาร 
นอกจากการเรยนภาษาและทําความรูจักกับ
วัฒนธรรมใหมแลว ขอใหคุณพยายามอยาลืม
ท่ีจะทําความรูจักกับคนกลุมใหม ๆ เชน เพ่อน
บานหรอคนท่ีเรยนเยอรมันดวยกันในคอรสเรยน
ภาษา เยอรมนีเปนประเทศท่ีมีคอรสเรยนและ
สมาคมสําหรับกิจกรรมยามวางเปนจํานวนมาก 
เชน ศูนยออกกําลังกายฟตเนส สมาคมกีฬา สมาคมดนตร สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทยเยอรมัน และอื่น ๆ อีกมาก นอกจากน้ี โรงเรยนสําหรับผูใหญ 
(www.volkshochschule.de) ก็ยังมีคอรสเรยนตาง ๆ ใหคุณไดลองเรยนสิงใหมดวย 
เชน คอรสเรยนภาษา คอรสเรยนคอมพวเตอร คอรสเรยนทําอาหาร คอรสเรยนถายรูป 
คอรสเรยนดนตร และอื่น ๆ  อยางไรก็ดีแตละคอรสเรยนจะมีคาเรยนแตกตางกันไป

หากคุณ อดทนและเปดใจใหกวาง คุณจะไดสัมผัสวาผูคนรอบขางมักทํากิจกรรมและ
ใชชวตอยางไร ลองเขารวมเทศกาลและกิจกรรมตางๆ ในสังคม ติดตามขาวสารในพ้นท่ี 
อานหนังสือพมพ ฟงวทยุและลองเร่มตนพูดคุยกับผูคนรอบขางเปนบางครังเพ่อเปนการ
ฝกภาษาไปในตัว แมจะเปนเร่องท่ีไมงาย แตคุณก็ควรเตรยมใจยอมรับความผิดพลาดและ
มีความอดทนทังกับตัวเองและผูอื่น

กาวท่ี 4.2. สิทธิและกฎหมาย 
คุณควร ปฎิบัติตามกฎหมายและเคารพสิทธิหนาท่ีพลเมือง อยูตลอด ขอบังคับ

ทางการเมืองและกฎหมายท่ีสําคัญท่ีสุดถูกกําหนดไวในประมวลกฎหมายพ้นฐานของ
สหพันธรัฐเยอรมนี ซ่งคุณจะไดเรยนรูขอบังคับดังกลาวสวนใหญในคอรสเรยนภาษาเพ่อ
การปรับตัวในสังคมใหม เชน หากคุณมีลูก ลูกจะมีหนาท่ีตองไปโรงเรยน หากคุณมีรายได 
คุณจะตองเสียภาษ หากคุณไดเซนสัญญาท่ีมีรูปแบบถูกตองตามกฎหมาย คุณจะตอง
ปฎิบัติตามขอบังคับในสัญญา นอกจากน้ี คุณยังตองเคารพกฎหมายทางอินเทอรเน็ต
ดวย เชน หามดูหนังกอปแบบผิดกฎหมาย เพราะคุณอาจมีความผิดทางกฎหมายได หาก
เกิดขอพพาทและการทะเลาะเบาะแวงกับเพ่อนหรอครอบครัว คุณก็ควรพยายามอดทน มี
สติ ใจเย็นและพยายามพูดคุยเพ่อแกไขความเขาใจผิดหรอประนีประนอมกับทุกฝาย 

https://www.volkshochschule.de


45

หากคุณอยากไดสัญชาติเยอรมันในภายหลัง คุณจะตองทําตามเง่อนไขหลายขอ เชน 
ตองพํานักอยูในสหพันธรัฐเยอรมนีเปนเวลาหลายป ตองพูดภาษาเยอรมันไดดี และอื่น ๆ 
โดยคุณจะตองทําเร่องขอสัญชาติเอง เพราะไมมีการไดรับสัญชาติโดยอัตโนมัติ คุณ
สามารถขอขอมูลเพมเติมไดท่ีเทศบาลเมืองหรอสํานักงานสําหรับคนตางขาติในเมืองท่ีคุณ
อยู โดยปรกติการขอรับสัญชาติจะตองทําควบคูกับการสละสัญชาติไทยท่ีมีอยูดวย คุณ
ควรคิดใหรอบคอบกอนสละสัญชาติไทย เพราะคุณอาจจะไมสามารถกลับไทยไดเปนเวลา
นานในภายหลังหรอการสละสัญชาติอาจมีผลตอการถือสิทธิเปนเจาของท่ีดินในประเทศไทย
ดวยก็ได

กาวท่ี 4.3. ตังจุดมุงหมายในการเรยนภาษา 
การเขา คอรสเรยนภาษา เปนหน่ึงในหนทางท่ีดีท่ีสุดในการเรยนภาษาเยอรมัน และ

ประเทศเยอรมนีก็มีทางเลือกมากมายในการลงเรยนคอรสเรยนภาษา เชน โรงเรยนภาษา 
โรงเรยนเตรยมเขาเรยนมหาวทยาลัย ศูนยวัฒนธรรม สมาคม โรงเรยนสําหรับผูใหญและ
อื่น ๆ คอรสท่ีดีท่ีสุดอาจจะไมใชคอรสท่ีแพงท่ีสุดเสมอไป คุณควรเปรยบเทียบคอรสเรยน
ภาษาอยางอดทนและละเอียดวา ในหน่ึงคอรสมีกี่ชัวโมงเรยน ตองเขาคอรสเรยนบอยแค
ไหนตอสัปดาห ในหน่ึงคอรสมีจํานวนนักเรยนกี่คน มีกิจกรรมเสรมอะไรสําหรับผูเรยน
บาง เปนตน

หากคุณตัดสินใจตังใจเรยนเยอรมันแลว คุณก็ควรท่ีจะตังใจเรยนอยางตอเน่ืองเพ่อ
ความสําเรจในการเรยนภาษา โรงเรยนและครูสอนเปนตัวชวยท่ีสําคัญในการเรยน แต
ความพยายามของคุณเปนสิงท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะคุณเปนผูเรยนเอง เพราะฉะนัน คุณจง
ควรตัง เปาหมายเล็กๆ ท่ีเปนไปได ในการเรยนภาษา พยายามนําสิงท่ีเรยนในคอรสภาษา
มาใชในชวตประจําวัน ถึงแมวาบางครังอาจมีการเขาใจผิดเกิดข้นบาง แตมันก็เปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการเรยนรูทัวไป ขอใหคุณอยาทอแทและอดทนเรยนตอไป นอกจากน้ี คน
เยอรมันหลายคนยังรูสึกดีใจท่ีเห็นคนตางชาติพยายามเรยนภาษาเยอรมันอีกดวย
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กาวท่ี 4.4. มุงมันหางานหรอศึกษาตอ 
การหางานเปนอีกหน่ึงกาวท่ีสําคัญใน

การเร่มตนชวตใหมในตางประเทศ คุณ
เคยผานคอรสเรยนวชาชพหรอเคยเรยน
จบมหาวทยาลัยท่ีไทยแลวหรอไม หาก
ใช คุณตองแปลเอกสารและเดินเร่อง
ใหการศึกษาของคุณเปนท่ียอมรับ ลอง
สอบถามสํานักงานจัดหางาน 
(Arbeitsagentur) หรอทาง BAMF 
วาคุณสามารถเดินเร่องดังกลาวไดท่ีไหน
และอยางไร โดยทัวไป ปรญญาบัตรจาก
ไทย อาจไมเปนท่ียอมรับ เพราะฉะนัน คุณ
จงจะตองดําเนินตามขันตอนตาง ๆ ให
เปนท่ียอมรับ คุณสามารถหาขอมูลเบ้ือง
ตนไดในหนา Mein Weg nach 

Deutschland ท่ีเวบไซต 
www.goethe.de/mwnd

สํานักงานจัดหางานจะชวยคุณใน การหางาน หากคุณยังไมมีทักษะวชาชพหรอใบจบ
การศึกษา คุณก็สามารถไปท่ีสํานักงานจัดหางานเพ่อขอคําปรกษาได หากคุณยังไมแนใจ
วาคุณสามารถหรออยากทําอะไร ทางสํานักงานก็ใหคําปรกษาเกี่ยวกับเร่องดังกลาวไดเชน
กัน โดยคุณจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับคอรสเรยนฝกวชาชพและคอรสเรยนตาง ๆ โดยคุณ
ควรลงทะเบียนกับสํานักงานจัดหางานประจําเมืองหรอเขตท่ีคุณมีทะเบียนบานอยู นอกจาก
น้ี ยังมีเวบไซตหางานอีกมากมาย ท่ีคุณสามารถใชหาตําแหนงงานตามคุณสมบัติการ
ทํางานหรอสถานท่ีทํางานไดอีกดวย เชน ฐานขอมูลตําแหนงงาน ของหนวยจัดหางานของ
รัฐ https://jobboerse.arbeitsagentur.de

https://www.goethe.de/mwnd
https://jobboerse.arbeitsagentur.de
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ทักษะภาษาเยอรมันเปนสิงท่ีสําคัญในการหางานและประสบความสําเรจในวชาชพ โดย
คุณสามารถลงคอรสเฉพาะทางสําหรับ ภาษาเยอรมันเพ่อวชาชพ ในคอรสดังกลาวคุณ
จะไดเรยนทังคําศัพท ไวยากรณและการใชคําตางๆ ท่ีมักพบบอยในการทํางาน เพ่อท่ีคุณ
จะไดเขาใจผูรวมงาน ลูกคารวมถึงหัวหนางานได นอกจากน้ี คุณยังจะไดอานและทําความ
เขาใจคําแนะนําดานการทํางานและบทความตาง ๆ รวมถึงขอควรระวังในการเขยนอีเมลและ
จดหมายเชงธุรกิจอีกดวย การสมัครงาน เปรยบเสมือนกาวแรกของการเขาสูโลกแหงการ
ทํางาน ซ่งโดยปรกติจะตองใชเอกสารหลายฉบับ เชน จดหมายสมัครงาน ประวัติการทํางาน
และวุฒิบัตรตาง ๆ

คุณสนใจอาชพในดานไหน คุณอยากทํางานอะไรในเยอรมนี คุณจะเปนตองมีหรอทํา
อะไรในการทํางานนันบาง
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กาวที่ 5. เดินทางกลับประเทศไทย 
หากคุณกําลังคิดหรอไดตัดสินใจกลับไปอยูไทยแลว โดยอาจมีหลากหลายเหตุผลใน

การกลับไปอยูไทย เชน คุณอาจจจะไมมีความสุขในเยอรมนีแลว ชวตสมรสอาจลมเหลว 
หรอคุณเพยงแคอยากใชชวตบันปลายกับคนท่ีคุณรักในไทย หรอเร่องอื่น ๆ ในบทน้ีคุณ
จะไดรับคําแนะนําท่ีชวยใหคุณจัดการเตรยมตัวกลับไปอยูไทยไดงายข้น

กาวท่ี 5.1. เตรยมตัวกลับไทยอยางรอบคอบ 
คุณควรคิดอยางละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับการตัดสินใจกลับไปอยูไทยเปนอันดับ

แรก ลองพูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณกับสมาชกครอบครัวในไทยและเพ่อน       
คุณยังตองคํานึงถึงสิงท่ีคุณอาจจะไดลงทุนในเยอรมนีไวแลวดวย (เชน เงนเก็บในรูปของ
ประกันชวต) ซ่งโดยสวนใหญคุณจะไมสามารถขอเงนคืนหรอยกเลิกสัญญาตางๆ ไดอยาง
รวดเรว คุณควรติดตอสํานักงาน
ประกันและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่อขอ
คําปรกษาเกี่ยวกับการเดินเร่อง
เอกสาร ระยะเวลาท่ีกําหนด และอื่น ๆ 
เกี่ยวกับเงนท่ีคุณไดลงทุนไป

ลองขอคําปรกษากับหนวยงานท่ีให
คําปรกษาดานการกลับภูมิลําเนาเดิม 
โดยผูใหคําปรกษาท่ีมีประสบการณจะ
ชวยแนะนําเครอขายตางๆ ทัวโลกท่ีชวย
เหลือดานการกลับภูมิลําเนาอีกดวย คุณ
สามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่ี
เวบไซตของทาง BAMF หรอหนวยงาน
อื่น เชน สํานักงานสําหรับคนตางชาติ 
หรอหนวยงานสวัสดิการสังคมในเมือง
ท่ีคุณอยู
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กาวท่ี 5.2. วางแผนใหพรอมในกรณีเสียชวต 
สําหรับคนท่ีมีอายุสูงวัย เรายังแนะนําใหคุณหาขอมูลเกี่ยวกับเร่องท่ีตองจัดการใน

กรณีการเสียชวตของคุณหรอคนรอบขางท่ีอาจเกิดข้นได เพราะในชวงไวทุกขก็มีหลาย
เร่องท่ีตองจัดการเชนเดียวกัน 

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน คุณจะตองโทรเรยกแพทยฉุกเฉินเปนอันดับแรก (อาจเปนแพทย
ทัวไปหรอโทรเบอรฉุกเฉิน 112) ในกรณีท่ีเกิดการเสียชวต ก็จะตองจัดการเร่องตาง ๆ 
มากมาย ทังการติดตอผูจัดงานศพ และการเดินเร่องอื่น ๆ ทังกับหนวยงานรัฐ สํานักงาน
ประกัน ธนาคาร เปนตน นอกจากการแบกรับความเจบปวดจากการสูญเสียคนรักแลว ผู
ท่ียังอยูตอก็มักจะตองเผชญกับการจัดการทังดานการเงนและดานเอกสารตาง ๆ อีกดวย 
เพราะฉะนัน การเตรยมขอมูลเกี่ยวกับเร่องดังกลาวลวงหนาจะชวยคุณไดมากเม่ือเกิดเหตุ
การลําบากท่ีไมคาดฝนเกิดข้น

การสงรางผูเสียชวตไปทําพธีศพนอกประเทศในประเทศภูมิลําเนาเดิมสามารถทําไดเชน
กัน แตจะตองทําตามขอกําหนดและเง่อนไขตาง ๆ ตามกฎหมาย ซ่งแตกตางออกไปสําหรับ
แตละประเทศและอาจตองใชเงนจํานวนมาก การหาขอมูลลวงหนาเกี่ยวกับเร่องดังกลาวเพ่อ
การตัดสินใจในอนาคตจะชวยใหคุณสามารถลดความตึงเครยดในชวงไวทุกขไดมาก

กาวท่ี 5.3. เตรยมวซาสําหรับสมาชกในครอบครัว 
หากคุณไดตัดสินแลววาจะพาสมาชกครอบครัวจากเยอรมันหรอคนท่ีคุณรักกลับไป

อยูไทยดวยกัน อาจจะดวยเหตุผลในการใชชวตบันปลายรวมกันในไทยหรอดวยเหตุผลอื่น 
คุณจะตองหาขอมูลลวงหนาเกี่ยวกับเอกสารท่ีจําเปน เชน การขอวซาหรอใบอนุญาติในการ
พํานักอาศัย รวมถึงเง่อนไขอื่น ๆ สําหรับคนท่ีคุณรักรวมถึงลูกของคุณดวย คุณสามารถ
ติดตอสถานทูตไทยในเยอรมนีไดที่ีเวบไซต www.thaiembassy.de และคุณก็ควรหา
ขอมูลวา การกลับไปอยูไทยจะมีผลตอใบอนุญาตการพํานักอาศัยในเยอรมนีของคุณ
อยางไรบาง

http://www.thaiembassy.de
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เราสองคนขอขอบคุณผูอานทุกทานท่ีไดอานและไดตอบคําถาม รวมถึงไดจดบันทึกตาม
คําแนะนําของคูมือฉบับน้ี เราหวังเปนอยางยิงวาคุณไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนกับคุณ

หากคุณไดตัดสินใจแลววาจะยายไปอยูท่ีเยอรมนี ออสเตรยหรอสวตเซอรแลนด เรา
สองคนขออวยพรใหคุณประสบแตความสุข ความเจรญและขอสงกําลังใจใหคุณอดทนและ
สามารถรับมือกับอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้นไดในตางประเทศ
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ท่ีอยูตางๆ (เราไมสามารถรับผิดชอบตอเน้ือหา กิจกรรมจากสถานท่ีตาง ๆ ในท่ีน้ีได) 

สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงศุล
ใหญ สถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี
www.thaiembassy.de

สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
https://bangkok.diplo.de

สถานกงสุลกิตติมศักด์ิแหงสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ประจําเชยงใหม 
ประจําพัทยาและประจําภูเก็ต
https://bangkok.diplo.de/th-th/
botschaft/honorarkonsuln

สถานทูตออสเตรย
www.bmeia.gv.at/oeb-bangkok

สถานทูตสวตเซอรแลนด กรุงเทพฯ
www.eda.admin.ch/bangkok

กระทรวงการตางประเทศ
www.mfa.go.th

สํานักงานอัยการพเศษฝายคุมครองสิทธิ
ประชาชนระหวางประเทศ
www.humanrights.ago.go.th

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคง
ของมนุษย
www.m-society.go.th

ศูนยชวยเหลือสังคม สายดวน 1300
www.1300thailand.m-society.go.th

สมาคมคนไทยในเยอรมนี (เชน..)
www.tharaverein.de
www.puer-thai.com
www.thai-asa.de
www.dtg.eu
www.watthaisamakhee.de

http://www.thaiembassy.de
https://www.mfa.go.th
http://www.humanrights.ago.go.th
https://bangkok.diplo.de
https://bangkok.diplo.de/th-th/botschaft/honorarkonsuln
https://www.m-society.go.th
https://1300thailand.m-society.go.th
https://www.bmeia.gv.at/oeb-bangkok
https://www.eda.admin.ch/bangkok
https://www.tharaverein.de
http://www.puer-thai.com
https://www.thai-asa.de
https://www.dtg.eu
http://www.watthaisamakhee.de
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สถาบันเกอเธ: เรยนภาษาเยอรมัน ขอมูล
เก่ียวกับชวตในเยอรมนี โรงเรยนภาษา 
การใหความชวยเหลือ ตามตัวอยางเวป
ไซต ดังนี้
www.goethe.de/thailand
www.goethe.de/mwnd
www.goethe.de/ueben

เบอรฉุกเฉิน (เยอรมนี)
เบอรฉุกเฉินทัวไป (ทัวยุโรป) รถดับเพลิง
และหนวยกูภัย: 112
ตํารวจ: 110
เบอรฉุกเฉินแจงบัตร EC หรอบัตรเครดิต
หาย: 116 116
สายดวนใหคําปรกษา 08000 116 016
www.hilfetelefon.de

องคกรสังคมสงเคราะห
สมาคมชวยเหลือคนงาน (AWO)
www.awo.org

มูลนิธิ Caritas
www.caritas.de

มูลนิธิ Diakonie
www.diakonie.de

สํานักงานสําหรับคนตางชาติ คอรสเรยน
ภาษาเพ่อการปรับตัวในสังคมใหม ศูนย
ใหคําปรกษาสําหรับคนตางดาว
www.bamf.de
www.mbeon.de

ศูนยใหคําปรกษาสําหรับเด็กและเยาวชน
คนตางดาว
www.jugendmigrationsdienste.de
www.jmd4you.de

หนวยจัดหางานของรัฐ
www.arbeitsagentur.de

ฐานขอมูลตําแหนงงาน
https://jobboerse.arbeitsagentur.de

ศูนยขอมูลหางาน BERUFENET
https://berufenet.arbeitsagentur.de

ศูนยขอมูลดานการรับรองวุฒิบัตร
www.anerkennung-in-deutschland.de

ศูนยขอมูลสําหรับผูที่ยายมาอยูใหมใน
เยอรมนี
www.make-it-in-germany.com

โรงเรยนสําหรับผูใหญ
www.volkshochschule.de

https://www.goethe.de/thailand
https://www.goethe.de/mwnd
https://www.goethe.de/ueben
https://www.hilfetelefon.de
https://www.awo.org
https://www.caritas.de
https://www.diakonie.de
https://www.bamf.de
https://www.mbeon.de
https://www.jugendmigrationsdienste.de
https://www.jmd4you.de
https://www.arbeitsagentur.de
https://jobboerse.arbeitsagentur.de
https://berufenet.arbeitsagentur.de
https://www.anerkennung-in-deutschland.de
https://www.make-it-in-germany.com
https://www.volkshochschule.de




รัฐตางๆ และเมืองหลวงแหงรัฐในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

Colourbox.de / Voliart
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Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds kofinanziert.


