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     หวนนึกย้อนหลังตอนที่มาเรียน และเริ่มทำางานที่นี่ ประเทศเยอรมนีต้องการ และเปิดทาง

ให้คนที่มีความสามารถจากต่างประเทศเสมอ ผมเข้ามาทำางานก็ต้องยอมรับว่าเป็นโอกาสที่

คนต่างชาติคนหนึ่งเข้ามาสมทบกระบวนการสร้างมาตรฐานเยอรมัน ซึ่งเป็นกรณี วิน-วิน ของ

ทั้งสองฝ่าย โดยทางเยอรมนีก็ได้แรงงานที่ฝึกมาแล้วพร้อมใช้งานเข้ามาช่วยสร้างประเทศ 

ส่วนเราก็ได้พัฒนาสิ่งที่เรียนมา ต่อยอดไปอีกขั้นในสิ่งแวดล้อมเยอรมัน อุปกรณ์เครื่องมือ

ทันสมัยที่พร้อม เงินทุนที่มาเร็ว และสิ่งอื่นๆ จากการสนับสนุนของประเทศเยอรมนี 

   คงไม่ได้หมายความว่าบ้านเมืองของตนไม่สามารถ

ให้สิ่งที่ตนอยากได้ แต่..เพราะอะไร? แม้ผู้บริหารบ้าน

เมืองของประเทศกำาลังพัฒนาอย่างบ้านเราก็ล้วนแต่จบ

การศึกษาจากต่างประเทศทั้งนั้น แต่ทำาไมบ้านเมืองของ

เราจึงพัฒนาเชื่องช้าเหลือเกิน ผมมาทำางานที่นี่ก็พอจะ

ได้คำาตอบอยู่บ้าง ขอสรุปเบื้องต้นว่า การสร้างคนคือ

หลักสูตรที่เยอรมนีทุ่มเท และให้ความสำาคัญมากที่สุด มี

การวางแผน ทำาอย่างจริงจัง จนกอบกู้ประเทศหลังจาก

แพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ในเวลาไม่กี่ทศวรรษ 

   ผมดีใจแทนคนเยอรมันที่สร้างบ้านเมือง
ให้คนชาติอื่นๆ เกิดความรักและศรัทธา
บ้านเมืองของเขา อยากมาเรียนรู้ อยากมา
ใช้ชีวิตที่มีวินัย อยากมาทำางาน
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คารวะด้วยใจ
บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief)   
   
กานต์อธิป  เพ็ชรเจริญ  (Karnatip Petcharoen)

        ในปัจจุบันนี้ ชาวต่างชาติในเยอรมนีมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น ก็ยังเป็นปัญหาหนักอกของชาว

เยอรมัน ถ้าลองชำาเลืองมองมหาอำานาจแบบอเมริกาที่เปิดโอกาสให้ทุกชาติมาร่วมสร้างอเมริกา 

ก็เป็นแบบอย่างที่ไม่เลวนัก ในยุคโลกไร้พรมแดนเช่นนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะปิดกั้นต่อไป.. ยุโรป

รวมชาติเป็นสหภาพยุโรป เอเชียจะรวมเป็นอาเซียน คงไม่มีขอบฟ้าใดมากั้นอีกแล้ว การพึ่งพา

กันของมนุษย์ เป็นวิถีธรรมชาติในการอยู่ในสังคม การอยู่รอดที่ดีที่สุดคือหันหน้ามารวมกัน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่หลากหลายในสังคมเดียวกันให้เข้าใจยอมรับกัน ดูจะเป็นทางเดียว

ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเป็นการรวมพลังอำานาจเพื่อการต่อรองที่มีคุณภาพที่สุด ...

        ด้วยแรงบันดาลใจนี้ผมจึงไม่รีรอที่จะนำาเอาประเด็น “บูรณาการ” หรือ 

integration by immigration มาประเด็นหลักของฉบับนี้ โดยเนื้อหาส่วน

ใหญ่ในเล่มถูกคัดเลือกพิเศษให้เข้ากับการบูรณาการ  ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแนว

ความคิดและประสบการณ์ชีวิต ทั้งจากนักเรียนไทย รุ่นพี่ศิษย์เก่าเยอรมนี และ

คนต่างชาติที่อาศัยในเยอรมนี ผ่านบทสัมภาษณ์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ 

เต็มอิ่มกับเมนูพิเศษสำาหรับฉบับนี้โดยเฉพาะ และความรู้เชิงประวัติศาสตร์ใน

คอลัมน์ special ที่น่าสนใจอันเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงโลก

      “3 คำาถาม” ที่คนเยอรมันมักจะถาม คือ เคยทำาอะไรมา ทำาอะไรได้ และ

อยากจะทำาอะไรต่อไป คนต่างชาติที่มาทำางานที่เยอรมนีได้รับโอกาสในการเรียน

รู้วิธีคิดในแบบเยอรมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญในการพัฒนาในทุกวิชาชีพ  ชาวเยอรมันได้

กอบกู้บ้านเมืองมาโดยบรรพชนของตนเหมือนชาติอื่นๆ นอกจากจะสร้างประเทศไว้ให้

ลูกหลาน ก็ยังฉลาดที่จะฝึกคนชาติอื่นให้อยู่ในกติกาเพื่อช่วยพัฒนาบ้านเมืองของตน 

ผมคิดว่าวิธีการรักษาความเป็นชาตินั่นคือการรักษาความเป็นมิตรนั่นเอง ไม่มีใครอยู่

คนเดียวได้ ยิ่งเป็นผู้มีอำานาจก็ต้องการพันธมิตรมากกว่าศัตรู แต่พันธมิตรที่มีคุณภาพ

เท่านั้นที่จะสร้างพลังได้ เมื่อคนชาติต่างๆ สามารถเรียนรู้ร่วมกันทำางานและมีวิถีชีวิต

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้

   ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ของทุกท่าน ยังเป็นกำาลังใจที่สะท้อนกลับมาให้ทีม

งานได้รับรู้ว่าท่านให้ความสนใจที่จะร่วมสนับสนุน ให้การบุกเบิกการแสดงความคิด

ทางการเขียนของคนไทย ให้เกิดขึ้นในเมืองเบียร์ อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนคิดยามไกล

บ้าน ที่พวกเราทราบว่าความห่วงใยนั้นมีคุณค่า สูงจนประมาณมิได้
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TSAC-TSIS 2013
(Chances and Challenges for Young Academics)

by NeuroHazard

     TSAC-TSIS 2013 (Thai Student Academic Conference - Thai Student 
Interdisciplinary Symposium 2013) หรือเรียกยาวๆ ว่า งานประชุมสหวิทยาการ
นักเรียนไทยในเยอรมนีและภูมิภาคยุโรป ประจำาปี 2013 (>_<) เป็นการพบกัน
ครั้งสำาคัญของนักเรียนไทยในยุโรปและโดยเฉพาะของนักเรียนไทยในเยอรมนี
ในบรรยากาศวิชาการ หลังจากงานประชุมในรูปแบบนี้ห่างหายไปจากสังคม
นักเรียนไทยในเยอรมนีมาเป็นเวลาสิบปีเต็ม!

     งาน TSAC-TSIS 2013 ครั้งนี้เป็นภาคต่อของงาน 

TSAC 2012 (Thai Student Academic Conference - งาน

ประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป) เมื่อช่วงหน้าร้อนของ

ปี 2012 ที่เมืองโวเลนดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ถูกจัดขึ้น

คร้ังแรกด้วยการบุกเบิกอย่างกล้าหาญของกลุ่มนักเรียนไทยใน

เนเธอร์แลนด์ และได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้ร่วมงาน

ที่เดินทางมาจาก 12 ประเทศด้วยกัน และในครั้งนี้ ส.น.ท.ย. 

ร่วมกับกลุ่มนักเรียนไทยในเกิททิงเงน (Göttingen) เป็นเจ้าภาพ 

สานต่อเจตนารมณ์นี้ในบ้านของเรา โดยมีจุดประสงค์ double 

เหมือนกับชื่องานที่ double คือ 

   1.เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาไทยในเยอรมนีและภูมิภาค

ยุโรปได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ความรู้ ความคิด

เห็นกันในบริบทของวิชาการ 

  2.เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ในสังคมนักเรียนไทยในเยอรมนี และริเริ่มใช้ชื่อ TSIS ด้วย

เจตนารมณ์เพื่อสร้าง local brand ของพวกเราเองในเยอรมนี 

เพื่อที่จะใช้ชื่อนี้กับงานรูปแบบเดียวกันต่อๆ ไปนั่นเอง



     Dr. Tanja Kneiske จากสถาบันเฟราน์โฮเฟอร์ เมืองคัสเซล (Fraunhofer Institute, Kassel) 

บรรยายถึงโครงสร้างและประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยเฟราน์โฮเฟอร์ ที่เป็นหนึ่งในสถาบัน

หลักๆ ของเยอรมนีที่เน้นการวิจัยเชิงประยุกต์ที่สามารถนำาไปใช้ในอุตสาหกรรมและชีวิตประจำา

วันได้จริง รวมถึงการค้นพบสำาคัญที่นำาไปจดสิทธิบัตร เช่น MP3, LED, กล้อง Thermo camera 

ความละเอียดสูง เป็นต้น โดยสถาบันเฟราน์โฮเฟอร์ได้รับทุนสนับสนุนอย่างน้อยหนึ่งในสามมา

จากภาคอุตสาหกรรม และในขณะนี้รัฐบาลเยอรมันได้มีโครงการที่จะเปิดตลาดการวิจัยเชิงประยุกต์

ในต่างประเทศ โดยในขณะนี้ได้มีความร่วมมือกับประเทศในเอเชียอาคเนย์ต่างๆ เช่น เวียดนาม 

อินโดนีเซียแล้ว และกำาลังจะเริ่มในประเทศไทยในเร็วๆนี้

     Prof. Dr. Reinhard Jahn ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยแมกซ์ 
พลังค์ เพื่อการวิจัยทางเคมีเชิงชีวฟิสิกส์ แห่งเมืองเกิททิงเงน 
(Max-Planck-Institute for Biophysical Chemistry) ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบทุนสำาหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ในเยอรมนี โดยรัฐบาลเยอรมันจัดสรรงบประมาณประเทศ
เกือบ 3% ของ GDP เพื่องานวิจัย และจะไม่ถูกตัดทอนถึง
แม้อยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ทั้งนี้ยังไม่รวมงบวิจัยจากภาค
เอกชนอีกหลากหลายโครงการ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถาบัน
วิจัยแมกซ์ พลังค์ ที่เป็นสถาบันวิจัยที่โดดเด่นของเยอรมนี
สำาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยกระจายอยู่โดย
ทั่วไปในเยอรมนี ซึ่งแต่ละศูนย์วิจัยสามารถบริหารงานของ
ตนเองได้โดยอิสระ



  และในวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา มีนักศึกษาไทย 112 คน เดินทางมา

จาก 8 ประเทศ (เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร 

ออสเตรีย สวีเดน โปแลนด์ และประเทศไทย) มายัง Aula am 

Wilhelmsplatz หรือห้องโถงรับรองของมหาวิทยาลัยเกิททิงเงน เพื่อมา

ร่วมฟังปาฐกถาและบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่างๆ

     ในช่วงบ่ายอ่อนๆ ก่อนพักเบรค เป็นช่วงบรรยาย

ทางสายวิทยาศาสตร์ “จากการวิจัย สู่สังคม” 

Prof. Dr. Erwin Neher ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญทาง

ด้านเยื่อหุ้มเซลล์ จากหนึ่งในสถาบันวิจัยแมกซ์ พลังค์ 

ของเมืองเกิททิงเงนและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาการ

แพทย์ ในปี 1991 โดยบรรยายเกี่ยวกับบรรยากาศการ

วิจัยในเมืองเกิททิงเงนจากอดีตถึงปัจจุบัน และปิดท้าย

ด้วยเคล็ดลับที่จะทำาให้ประสบความสำาเร็จกับอาชีพนัก

วิจัย คือ ความกระตือรือร้น (Curiosity) ต่อปัญหาสำาคัญ

และความพร้อมความสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นนั่นเอง

     Dr. Tanja Kneiske จากสถาบันเฟราน์โฮเฟอร์ เมืองคัสเซล (Fraunhofer Institute, Kassel) 

บรรยายถึงโครงสร้างและประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยเฟราน์โฮเฟอร์ ที่เป็นหนึ่งในสถาบัน

หลักๆ ของเยอรมนีที่เน้นการวิจัยเชิงประยุกต์ที่สามารถนำาไปใช้ในอุตสาหกรรมและชีวิตประจำา

วันได้จริง รวมถึงการค้นพบสำาคัญที่นำาไปจดสิทธิบัตร เช่น MP3, LED, กล้อง Thermo camera 

ความละเอียดสูง เป็นต้น โดยสถาบันเฟราน์โฮเฟอร์ได้รับทุนสนับสนุนอย่างน้อยหนึ่งในสามมา

จากภาคอุตสาหกรรม และในขณะนี้รัฐบาลเยอรมันได้มีโครงการที่จะเปิดตลาดการวิจัยเชิงประยุกต์

ในต่างประเทศ โดยในขณะนี้ได้มีความร่วมมือกับประเทศในเอเชียอาคเนย์ต่างๆ เช่น เวียดนาม 

อินโดนีเซียแล้ว และกำาลังจะเริ่มในประเทศไทยในเร็วๆนี้



     ศ. ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ผู้อำานวยการโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ข้อมูลถึงงบประมาณการ
วิจัยของประเทศไทย รวมถึงแหล่งทุนวิจัยต่างๆ โดย
งบประมาณของไทยที่ถูกจัดสรรให้แก่งานวิจัยมีเพียง 
0.224% ของ GPD และมีความพยายามที่จะผลักดันให้
ถึง 1% ในปี 2017 รวมถึงผลักดันที่จะสร้างนักวิจัยจาก 
อัตรา 9:10000 ให้เป็น 25:10000 จึงส่งผลให้อาชีพ
นักวิจัยในประเทศไทยไม่ได้สิ้นหวังอย่างที่หลายๆคน
คิด เพราะถึงแม้ว่างบวิจัยจะน้อยกว่าเยอรมนีถึงเกือบ
สิบเท่า แต่จำานวนนักวิจัยไทยมีจำานวนน้อยกว่านักวิจัย
เยอรมันอยู่กว่าสิบเท่าเช่นเดียวกัน!! และทิ้งท้ายเกี่ยว
กับการวิจัย “ขึ้นหิ้ง” ที่หลายๆ คนพูดถึงว่าจากการวิจัย
ที่ “ขึ้นหิ้ง” จะไป “ขึ้นห้าง” ได้ ก็ต้องเป็นหน้าที่ของนัก
วิจัยเองที่จะขยายผลเหล่านี้ไปสู่สังคมให้ได้

หลังจากนั้นพวกเราก็ได้ร่วมถ่ายภาพประวัติศาสตร์เป็นที่ระลึก



เพราะถึงแม้ว่างบวิจัยจะน้อยกว่าเยอรมนีถึงเกือบสิบเท่า 

แต่จำานวนนักวิจัยไทยมีจำานวนน้อยกว่านักวิจัยเยอรมันอยู่กว่า

สิบเท่าเช่นเดียวกัน!! 



     ช่วงบ่ายแก่ๆ เป็นบรรยายทางสายสังคม 

“ประเทศไทยภายใต้ AEC และบทเวทีเศรษฐกิจโลก” 

ท่านนงนุช เพ็ชรรัตน ์ เอกอัครราชทูตประจำาสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวถึงความเป็นมา

ของเขตการค้าเสรีอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รวมถึงการลดกำาแพงภาษี การส่งเสริมให้มีความร่วมมือ

และการลงทุน การจัดระบบกลางเพื่อเทียบความรู้และ

ใบประกอบวิชาชีพของแรงงานฝีมือในกลุ่มอาชีพต่างๆ 

การเชื่อมต่ออาเซียนด้วยการเดินทางที่สะดวกขึ้น เช่น 

โครงการรถไฟความเร็วสูง ถนนสายอาเซียน ท่าเรือ

น้ำาลึก สนามบิน รวมถึงโครงการระยะยาวที่จะเชื่อม

ต่อกับประเทศอื่นๆในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในกลุ่ม

ประเทศ FTA คืออาเซียน+6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี 

ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งเมื่อนับ

ประชากรรวมแล้วจะคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลก 

และมีมูลค่า GDP รวมถึง 22% ของทั้งโลก



     Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าระหว่าง

ประเทศ และผู้อำานวยการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายยุโรป ได้ให้ความรู้

เกี่ยวกับความเป็นมาของคำา “ประเทศกำาลังพัฒนา (developing countries)” และความ

สำาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้ ในปัจจุบันมีดัชนีชี้วัดมากมายที่ใช้วัดความสามารถ

ในการพัฒนาของประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ รายได้ต่อประชากร อายุขัย

เฉลี่ย การศึกษา การมีส่วนร่วมทางกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันความสามารถในการพัฒนา

ของประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น ประเทศกำาลังพัฒนาหลายๆ ประเทศมีเศรษฐกิจดีขึ้น

แบบก้าวกระโดดและมีอำานาจต่อรองมากขึ้น เช่น กลุ่ม BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน) 

การผนึกกำาลังเพื่อเพิ่มอำานาจต่อรองและมีส่วนร่วมข้อตกลงต่างๆ บนเวทีเศรษฐกิจโลกจึง

เป็นบทบาทที่สำาคัญต่อไปของประเทศกำาลังพัฒนา

     ภายหลังการบรรยายผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกันและสังสรรค์เบาๆ เพื่อทำาความ

รู้จักกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายที่ร้าน Thanner’s



     ในวันที่สอง (30 มีนาคม 2013) ความเป็นทางการก็ลดหลั่นลงมา
เรื่อยๆ โดยเริ่มจากการนำาเสนอผลงานหลากหลายสาขาของเพื่อนๆ 
นักศึกษาไทยในยุโรปที่สนใจและส่งบทคัดย่อเข้ามา โดยแบ่งเป็นนำา
เสนอผลงานปากเปล่า และแบบโปสเตอร์
    เริ่มช่วงเช้ากับน้องนุ่น รักษ์โลก จากสวิตเซอร์แลนด์ ที่ศึกษาการตัด
ต่อยีนที่จะสามารถช่วยให้พืชต้านทานต่อโรคโดยไม่ต้องใช้สารเคมี



พี่เปา จากคาร์ลสรูห์
อธิบายหลักการของ parallel partial differential equations 

และการนำาไปใช้คำานวณโมเดลทางคณิตศาสตร์ขนาดใหญ่

ในสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อลดภาระการทำางานและปริมาณงาน 

และเจาะจงที่กรณีการทำางานของ dislocation based crystal 

plasticity ซึ่งจำาเป็นต้องใช้สถิติคำานวณในปริมาณมาก

พี่บอล จากสวิตเซอร์แลนด์ 
ได้อธิบายสาเหตุต่างๆ ที่ทำาให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิด

ปกติ และกลไกการทำางานของยีน hERG ในมนุษย์ รวม

ถึงแสดงโมเดลการพัฒนายารักษา ที่ใช้สารเรืองแสง

เป็นตัววัดประสิทธิภาพของยาที่จะให้กับเซลล์ แทนที่

จะใช้สารกัมมันตรังสี เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ป่วย

ปุ๊ก จากสก๊อตแลนด์ 
อธิบายหลักการทั่วไปของนิติวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

และศาสตร์ต่างๆ ที่นำามาประยุกต์ใช้ เช่น ธรณีวิทยา เคมี 

อุทกศาสตร์ นิเวศวิทยา จุลชีววิทยา และหลักการ “polluter 

pays” รวมถึงยกตัวอย่างกรณีการรั่วไหลของเม็ดพลาสติก

ที่เอดินเบอระ กรณีน้ำามันรั่วไหลของบริษัท BP Oil กรณี

แท่นขุดเจาะก๊าซของ ปตท ที่อินโดนีเซีย

พี่ชาย จากคัสเซล 
บรรยายแบบ very interactive เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของการ

พยากรณ์อากาศ กับปัญหาภัยธรรมชาติอื่นๆ โดยยกตัวอย่าง

จากปัญหาน้ำาท่วมใหญ่และภัยแล้งใหญ่ของไทยในช่วงไม่ก่ีปี

ที่ผ่านมา และได้มีการใช้โมเดลใช้ในการพยากรณ์อากาศ ทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว พร้อมยกตัวอย่างการพยากรณ์เพื่อ

รับมือกับสภาวะอากาศผิดปกติหลากหลายรูปแบบ



น้องเพลง จากเยอรมนี 
ได้แสดงผลการวิจัย ที่พบว่าผู้พูดภาษาไทยที่

มีอาการออทิสติคไม่ว่าในระดับใด ไม่มีปัญหา 

pronoun reversal ซึ่งปัญหาการใช้ภาษาที่พบ

บ่อยในกลุ่มอาการออทิสติค ซึ่งสาเหตุที่ค้นพบ

อาจเป็นประโยชน์ในการฝึกทักษะภาษาให้กลุ่มผู้

พูดภาษาอื่นๆ ที่มีอาการออทิสติคต่อไป

พี่ท็อป จากออสเตรีย 
บรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้ causal loop diagram ซึ่ง

เป็นวิธีหน่ึงในการวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาอย่างเป็น

ระบบ และนำาเอาแบบจำาลองนี้มาทดสอบนโยบาย

ท่ีช่วยแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองเชียงใหม่และพบ

ว่ากว่าร้อยละ 70 ของนโยบายที่กำาหนดโดยกลุ่มผู้มี

อำานาจนั้นส่งผลในทางลบกับระบบการจราจร งาน

วิจัยน้ีแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญในการทำาความเข้าใจ

ต่อปัญหา และสามารถนำาไปใช้วิเคราะห์นโยบายอื่น 

ในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติได้



พี่จิบ จากอังกฤษ 
ได้เก็บข้อมูลการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยจาก

ป้ายในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จากแนวคิด “ภาษา

อังกฤษเป็นภาษาโลก” โดยผู้ใช้ภาษาส่วนใหญ่

ไม่ใช่เจ้าของภาษา ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่เริ่มได้

รับการยอมรับในแวดวงการศึกษา การทำาความ

เข้าใจภาษาอังกฤษที่ผู้ใช้มิได้เป็นเจ้าของภาษา 

ผู้รับสารมีความจำาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยว

กับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ 

ด้วย เพื่อลดปัญหาในการสื่อสารระหว่างกัน

พี่อู๊ด จากสก๊อตแลนด์ 
ได้นำาเสนอเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายท่ีเรียก

ว่าความมั่นคงแห่งรัฐ โดยนำามาใช้ในบริบทของ

การส่งเสริมการลงทุนโดยเห็นได้จากกรณีพิพาท

ระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับประเทศอาร์เจนตินา 

สำาหรับประเทศไทยหากได้พิจารณาตามกรอบ

แห่งการศึกษานี้แล้ว อาจจะต้องพิจารณา

ทบทวนกฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ง

เสริมและคุ้มครองการลงทุน ซึ่งอาจมีส่วนช่วย

ให้การเจรจาและบรรยาการการลงทุนระหว่าง

ประเทศได้รับความเชื่อมั่นจากต่างชาติและทำาให้

เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนต่อไปได้ในอนาคต

พี่สิน จากไลพ์ซิก
ได้บรรยายถึงธุรกิจกลุ่ม SME และศักยภาพใน

การส่งออก และอธิบายถึงผลการวิจัยที่พบว่า 

enterpreneurial orientation มีสหสัมพันธ์กับความ

สามารถในการเรียนรู้และใช้งานเทคโนโลยีในระดับ

บริษัท (firm-level technological capability) ทั้งนี้ 

firm-level technological capability ยังมีสหสัมพันธ์

ทางบวกกับความสามารถในการส่งออก อาจกล่าว

ได้เช่นกันว่า บริษัทที่มี technological capability 

สูง มีแนวโน้มที่จะผลักดันตัวเองเข้าสู่ตลาดระดับ

นานาชาติมากกว่า

     หลังจากจบการนำาเสนอผลงานได้มีการเปิดให้โหวตผvู้นำาเสนอผลงานที่ติดตาตรึงใจที่สุด โดย
พี่จิบ (ปากเปล่า) และน้องปอล (โปสเตอร์) ก็ได้รับขวดไวน์อันทรงเกียรติไปคนละหนึ่งขวด :)



โจ 
นักวิจัยทางด้านฟิสิกส์ 

ตัวแทนจากเจ้าภาพเยอรมนีและเกิททิงเงน 

ที่อธิบาย “รัก” ด้วยหลักทางthermodynamics กับ

ห้วข้อ “Equation of Love” ความรักของคุณเกิดขึ้น

โดยธรรมชาติหรืออาศัยพลังงานภายนอกกันแน่!!??

น้องโหน่ง น้องเอก 
นักเคมีโพลิเมอร์ 

ตัวแทนจากฝรั่งเศส 

ที่มาแดนซ์กระจาย ภายใต้หัวข้อ “Polymer”

พี่อู๊ด 
นักกฎหมายระหว่างประเทศ 

ตัวแทนจากเกาะอังกฤษ 

ที่กัดจิกอย่างเมามันส์เกี่ยวกับความ

พร้อมของคนไทยใน AEC กับห้วข้อ 

“AEC, are we ready, Thailand!?” แล้ว

คุณล่ะ พร้อมกับ AEC หรือยัง??

     หลังจากรับประทานอาหารอย่างอิ่มอร่อย ก็เข้าสู่ช่วงกล่าวขอบคุณ

และความประทับใจโดยตัวแทนจากแต่ละประเทศ และปิดท้ายค่ำาคืนด้วย

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน นั่นก็คือ science slam หรือการพูดวิชาการใน

สไตล์เดี่ยวไมโครโฟนนั่นเอง!! science slam ที่เป็นภาษาไทยครั้งแรกบน

โลกใบนี้ถูกจัดขึ้นที่นี่แล้ว โดยมีตัวแทนจาก 5 ประเทศ คือ



โจ 
นักวิจัยทางด้านฟิสิกส์ 

ตัวแทนจากเจ้าภาพเยอรมนีและเกิททิงเงน 

ที่อธิบาย “รัก” ด้วยหลักทางthermodynamics กับ

ห้วข้อ “Equation of Love” ความรักของคุณเกิดขึ้น

โดยธรรมชาติหรืออาศัยพลังงานภายนอกกันแน่!!??

น้องโหน่ง น้องเอก 
นักเคมีโพลิเมอร์ 

ตัวแทนจากฝรั่งเศส 

ที่มาแดนซ์กระจาย ภายใต้หัวข้อ “Polymer”

พี่อู๊ด 
นักกฎหมายระหว่างประเทศ 

ตัวแทนจากเกาะอังกฤษ 

ที่กัดจิกอย่างเมามันส์เกี่ยวกับความ

พร้อมของคนไทยใน AEC กับห้วข้อ 

“AEC, are we ready, Thailand!?” แล้ว

คุณล่ะ พร้อมกับ AEC หรือยัง??

     และในวันสุดท้าย ไกด์ท้องถิ่นก็ได้นำาผู้ร่วมงานดำาดิ่งลงไปใน

ประวัติศาสตร์เมืองและมหาวิทยาลัยเกิททิงเงนอันเก่าแก่ (เพิ่งจะ

ครบรอบ 275 ปี ไปเมื่อปีที่แล้วเอง) และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง

มากมายที่เคยอาศัยอยู่ ณ เมืองแห่งความรู้นี้ ไม่ว่าจะเป็นท่าน Gauss, 

Lichtenberg, Max Planck, Otto Hahn, Adolf Windaus, etc.

       หลังจบงานทุกๆ คนจึงกลับบ้านพร้อมด้วยความรู้และมิตรภาพ

เต็มกระเป๋า อันเป็นที่มาของ TSAC-TSIS fever คอมเมนต์เป็นหลัก

ร้อย โพสต์ไม่ถอย ไลค์ไม่หลับไม่นอนกัน นั่นแล :)

พี่ท็อป 
วิศวกรการวางแผนการคมนาคม 

ตัวแทนจากออสเตรีย 

ที่มาสแลมแบบเท่ๆ กับทิชชูหนึ่งม้วน

และอุปกรณ์ตกแต่งฉากครบครัน กับ

เรื่อง “รถและผลกระทบต่อชีวิต” ตอนนี้

คุณติดไวรัสหรือยัง??

พี่ป้อง 
สถาปนิกนักวิจัยเรื่องแสงในอาคาร 

ตัวแทนจากสวิตเซอร์แลนด ์

ที่ได้แชมป์ science slam คนแรกของไทยอย่าง

เอกฉันท์ ทั้งเสียงกรี๊ด ทั้งเสียงโหวต และเสียง

ความเกลียดชังจากสาวๆ ทุกนางในงาน ไป

กับโกโบริ เอ๊ย ห้วข้อ “แสงและนาฬิกา”  โดย

แสดงการเปรียบเทียบเวลาการตื่นนอนของ

หญิงและชายในช่วงอายุต่างๆ แล้วคุณล่ะ จะ

เป็นโคแก่หรือหญ้าอ่อนดี?? 



Terminal DE เรื่อง: วิญญ์รวี ช่อวิเชียร

ตะลุยกรุงเบอร์ลิน

 เบอร์ลิน อาจไม่ใช่เป้าหมายในอันดับต้นๆ สำาหรับนักท่องเที่ยว อย่างปารีส 

โรม เวนิส บาร์เซโลนา ฯลฯ และหลายครั้งที่เราคงเคยเจอคำาถามที่ว่า “ไปทำาไม

เบอร์ลิน” หรือ ”เบอร์ลินมีอะไร” แท้จริงแล้วหากมองลึกลงไปก็จะพบว่า เบอร์ลิน

เป็นที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน คอลัมน์ Terminal DE ฉบับนี้ขอนำาเสนอสถานที่

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาเยี่ยมชมกรุงเบอร์ลิน...

Brandenburger Tor
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ตะลุยกรุงเบอร์ลิน

     ในสมัยอาณาจักรปรัสเซีย (1701-1918) พระเจ้าฟรีดริคช์วิลเฮล์มที่ 1 
(Friedrich Wilhelm I, 1657-1713) ทรงมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนากรุงเบอร์ลิน 
มีการปฏิรูปการศึกษา จนเกิดมหาวิทยาลัยวิลเฮล์ม ฟอน ฮุมโบลท์ (Wilhelm 
von Humboldt) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเบอร์ลิน (ปัจจุบันคือ 
Humboldt Universität zu Berlin) ตั้งอยู่บนถนนอุนเทอร์ เดน ลินเดน (Unter den 
Linden) เมื่อกล่าวถึงการศึกษาแล้ว หากมีเวลาท่านก็ไม่ควรที่จะพลาดแวะเยี่ยมชม
ห้องสมุดของคณะปรัชญา ของไฟรเออ อูนิแวสิเทท เบอร์ลิน (Freie Universität 
Berlin) ที่มีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรม จนติดอันดับหนึ่งใน 20 ห้องสมุดที่
สวยที่สุดในโลกด้วย (2012) 
     ที่อยู่ Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin. สามารถเดินทางได้ด้วย U3 
ป้าย Thielplatz ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.fu-berlin.de/sites/philbib/index.html

Freie Universität Berlin



 เบอร์ลินเป็นนครหลวงของประเทศเยอรมนี มีประชากรราวๆ 3 ล้านคน (ข้อมูลปี 2012) และจัดเป็น

เมืองที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากเป็นอันดับต้นๆ ของเยอรมนี ทำาไมเบอร์ลินถึงมีชาวต่างชาติอยู่มาก นั่นคง

ต้องย้อนกลับไปในอดีตในช่วงที่สงคราม 30 ปี (1618 – 1648) สิ้นสุดลง เริ่มมีชาวต่างชาติอพยพเข้ามาในกรุง

เบอร์ลิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศส โบฮีเมีย โปแลนด์ ซาลส์บวร์ก เป็นผลต่อเนื่องมาจากนโยบายการเปิด

เมืองเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบภายใต้ความแตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศาสนา

 ต่อมาในสมัยพระเจ้าฟริดริคช์วิลเฮล์มที่ 2 (Friedrich Wilhelm II, 1744 – 1797) มีการสร้างประตูเมือง

กรุงเบอร์ลินประมาณปี 1792 ที่มีชื่อเรียกว่าประตูบรานเดนบวร์ก (Brandenburger Tor) มีความสำาคัญ คือ 

เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบอร์ลิน ที่มีต้นแบบมาจากวิหารอะโครโพลิส (acropolis) ในกรุงเอเธนส์ ส่วนหัวเสา

เป็นแบบดอริค (Doric) ที่ถอดแบบมาจากวิหารพาร์เธนอน มีความสูงถึง 15 เมตร  ปัจจุบันประตูบรานเดน

บวร์กเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญให้ชื่นชมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก และเพื่อความสะดวก นักท่องเที่ยว

สามารถเดินทางไปด้วยรถไฟใต้ดิน สาย U55 ลงป้าย Brandenburger Tor ได้เลย



 หลังจากที่มีการปฎิรูปการศึกษาแล้ว ต่อมาก็มีการพัฒนา

อุตสาหกรรม เกิดโรงงานเป็นจำานวนมาก ทำาให้มีแรงงานต่าง

ชาติเข้ามา โดยส่วนใหญ่แล้วมาจากฝั่งตะวันออก ทำาให้เบอร์ลิน

กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ จนกระทั่งปี 1861 เกิดย่านอุตสาหกรรมที่สำาคัญขึ้น

ในช่วงแรกๆ เช่น ย่านชปันเดา (Spandau), ย่านเวดดิ้ง (Wedding) 

ปัจจุบันเวดดิ้งเป็นย่านที่อยู่อาศัยโดยมีลักษณะเป็นตึกเป็นโครงสร้าง

แบบเก่า และย่านเชินเนอแบร์ก (Schöneberg) ย่านนี้มีความโดดเด่น

อยู่ที่ราทเฮ้าส์ เชินเนอแบร์ก (Rathaus Schöneberg) ที่มีความสำาคัญ

ทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นสถานที่ที่ประธานธิบดีสหรัฐอเมริกา

จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (John F. Kennedy) กล่าวสุนทรพจน์เมื่อครั้ง

เยือนประเทศเยอรมนีในปี 1963 ด้วยประโยคที่ว่า “อิคช บิน อายน์ 

แบร์ลินเนอร์ (Ich bin ein Berliner.)” ซึ่งแปลว่า ฉันเป็นคนเบอร์ลิน

Brandenburger Tor

Rathaus Schöneberg





 ต่อมาในปี 1871 อำานาจปรัสเซียตกมาอยู่ที่ ออตโต ฟอน บิสมาร์ค (Otto 

von Bismarck) เบอร์ลินได้รับการยกระดับให้กลายมาเป็นเมืองหลวงของอาณา

จักรปรัสเซียอย่างเป็นทางการ มีการสร้างตึกรัฐสภาในเขตปกครองเบอร์ลินที่

เรียกเป็นภาษาเยอรมันว่า ไรชส์ทากส์เกบอยเดอ (Reichstagsgebäude) ตึก

รัฐสภานี้มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมที่ภายในเป็นห้องกระจกมีความ

แข็งแรงและโดดเด่น นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟใต้ดินลงป้ายเดียวกับประตู 

บรานเดนบวร์กได้ เน่ืองจากมีนักท่องเท่ียวจำานวนมาก และไม่ต้องการหากำาไรจาก

นักท่องเที่ยว ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าชมภายในตัว

อาคารได้ฟรีที่เว็บไซต ์http://www.bundestag.de/htdocs_e/visits/kupp.html



Sony Center

 เมื่อการศึกษาและอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจก็รุดหน้าตาม ในทาง

เศรษฐกิจ เบอร์ลินมีคาเดเว  (KaDeWe) ย่อมาจาก เคาฟ์เฮาส์ เดส เวสเท่น (Kaufhaus des 

Westen) ซึ่งแปลว่า ห้างสรรพสินค้าของฝั่งตะวันตก เป็นห้างสรรพสินค้าหรูในอันดับต้นๆ 

ของยุโรปเลยทีเดียว นักเที่ยวขาช้อปทั้งหลายต้องไม่พลาดที่จะเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน

สาย U1, U2, U3 มาลงที่ป้าย Wittenbergsplatz อีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด 

คือ ถนนคัวร์เฟือร์สเท่นดัมม์ (Kurfürstendamm) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า คูดัมม์ (Ku’Damm) 

นั่นเอง โดยนั่ง U1 หรือ U9 มาลงที่ป้าย U-Bahnhof Kurfürstendamm นอกจากนี้ยังมี

ย่านธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหารเกิดขึ้นมากมายไปตามถนนอุนเทอร์ เดน ลินเดน ใกล้ๆ กับ

จัตุรัสอเล็กซานเดอร์ (Alexander Platz) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน และไม่ไกล

จากจัตุรัสอเล็กซานเดอร์เราสามารถมองเห็นหอคอยเบอร์ลิน หรือ แบร์ลินเนอร์ แฟร์น

เซทวร์ม (Berliner Fernsehturm) ที่สูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก

Ku’Damm

 และที่ไม่ควรพลาด คือ จัตุรัสพอทสดัมเมอร์ (Potsdamer Platz) 

หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโซนี่ เซ็นเตอร์ (Sony Center) ที่มีความโดดเด่น

ทางสถาปัตยกรรม และเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงไนท์ไลฟ์ และ

หากท่านชอบไนท์ไลฟ์คงต้องเป็นย่านออสท์บานโฮฟ (Ostbahnhof) ที่เต็ม

ไปด้วยร้านอาหาร ผับ บาร์ สามารถท่องราตรีได้เต็มที่ยันเช้าเลยทีเดียว



 เมื่อการศึกษาและอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจก็รุดหน้าตาม ในทาง

เศรษฐกิจ เบอร์ลินมีคาเดเว  (KaDeWe) ย่อมาจาก เคาฟ์เฮาส์ เดส เวสเท่น (Kaufhaus des 

Westen) ซึ่งแปลว่า ห้างสรรพสินค้าของฝั่งตะวันตก เป็นห้างสรรพสินค้าหรูในอันดับต้นๆ 

ของยุโรปเลยทีเดียว นักเท่ียวขาช้อปทั้งหลายต้องไม่พลาดที่จะเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน

สาย U1, U2, U3 มาลงที่ป้าย Wittenbergsplatz อีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด 

คือ ถนนคัวร์เฟือร์สเท่นดัมม์ (Kurfürstendamm) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า คูดัมม์ (Ku’Damm) 

นั่นเอง โดยนั่ง U1 หรือ U9 มาลงที่ป้าย U-Bahnhof Kurfürstendamm นอกจากนี้ยังมี

ย่านธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหารเกิดขึ้นมากมายไปตามถนนอุนเทอร์ เดน ลินเดน ใกล้ๆ กับ

จัตุรัสอเล็กซานเดอร์ (Alexander Platz) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน และไม่ไกล

จากจัตุรัสอเล็กซานเดอร์เราสามารถมองเห็นหอคอยเบอร์ลิน หรือ แบร์ลินเนอร์ แฟร์น

เซทวร์ม (Berliner Fernsehturm) ที่สูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก

Alexander Platz



     เมื่อพูดถึงจตุรัสพอตสดัมเมอร์ พลอยทำาให้นึกถึงเมืองพอตสดัม 

เมืองเล็กน่ารักที่ติดกับเมืองหลวง การเดินทางจากเบอร์ลินก็แสน

จะง่าย หากมีเวลาก็ไม่ควรพลาดที่จะชมปราสาทในพอทสดัม คือ 

ปราสาทซองส์ซูซี่ (Schloss Sanssouci) ปราสาทสมัยอาณาจักร

ปรัสเซีย เป็นศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) และเป็นอีกหนึ่งมรดกโลก

ของประเทศเยอรมนี 

      เราสามารถเดินทางไปพอสดัมได้ด้วยตั๋ววัน  ABC ด้วยรถสาย S7 

จากเบอร์ลินโดยตรงได้เลย



Schloss Sanssouci



 เป็นที่ทราบกันดีว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวยิวถูกฆ่า

ตายเป็นจำานวนมาก ดังนั้นเบอร์ลินจึงมีสถานที่ระลึกถึงเหตุการณ์

สงครามโลกไว้มากด้วยเช่นกัน หากมาถึงเบอร์ลินแล้ว สถานที่ไม่ควรจะ

พลาด คือ ดาส โฮโลเคาสต์ เดงค์มาล (Das Holocaust Denkmal) 

เป็นอนุสรณ์สถานท่ีระลึกถึงชาวยิวท่ีได้เสียชีวิตไปในสมัยสงครามโลก 

ชั้นใต้ดินมีนิทรรศการที่เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ 

ท่านสามารถเดินทางไปด้วยรถสาย S1, S2, S25, U2, หรือรถเมล์สาย 

M41, M48  ทางมาลงที่ Potsdamer Platz หรือ Brandenburg Tor

Memory Void : Jüdisches Museum



 หากท่านต้องการข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร 
เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาว
ยิว ตั้งแต่สมัยที่เริ่มเข้ามาตั้งรกราก จนไปสู่จุดจบอันน่า
สลดใจในสมัยสงครามนั้น ทาง opnmnd ขอแนะนำาที่ 
ยือดิชเชส มูเซอุม (Jüdisches Museum) เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของออกแบบภายใน
และการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อนำาเสนอเรื่องราวต่างๆ ได้
น่าอย่างน่าสนใจ เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของเบอร์ลินที่
เปิดบริการทุกวัน 
สามารถเดินทางได้โดยรถไฟใต้ดินสาย U1 ลงที่ป้าย
ฮัลเลเชส ทอร์ (Hallesches Tor), U6 ป้าย ค็อคชตราส
เซอ (Kochstraße) หรือรถบัส M29, M41, 248

Das Holocaust Denkmal

Memory Void : Jüdisches Museum

Jüdisches Museum



Checkpoint Charlie



 อีกสถานที่หนึ่ง คือ เช็คพอยท์ ชาร์ลี (Checkpoint Charlie) 

เป็นด่านตรวจคนผ่านเข้าเมืองระหว่างเบอร์ลินฝั่งตะวันตกและตะวัน

ออก ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญของเบอร์ลิน บริเวณใกล้

เคียงมีพิพิธภัณฑ์ที่ท่านสามารถเข้าชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ 

นั่นคือ มูเซอุม เฮ้าส์ อัม เช็คพอยท์ ชาร์ลี (Museum Haus am 

Checkpoint Charlie) สามารถเดินทางได้ด้วย U6 ป้าย Kochstraße

 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เบอร์ลินถูกแบ่งออกเป็น

เบอร์ลินตะวันตกและเบอร์ลินตะวันออก เบอร์ลินตะวันตกอยู่

ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ส่วน

เบอร์ลินตะวันออกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต โดย

ใช้กำาแพงเบอร์ลินเป็นตัวแบ่ง ท่านสามารถไปชมได้โดยลงที่สถานี

วาร์เชาเออร์ ชตราสเซอ (Warschauer Straße) ส่วนเรื่องราวของ

กำาแพงเบอร์ลินจะถูกแสดงไว้เป็นอนุสรณ์กลางแจ้งที่แบร์เนาเออร์ 

ชตราสเซอ (Bernauer Straße) เดินทางด้วยรถรางสาย M10 หรือ

รถบัสสาย 247 มาลงที่ป้ายแบร์เนาเออร์ ชตราสเซอ



 การแบ่งเบอร์ลินก็ทำาให้เกิดความแตกต่างกันในประเทศเยอรมนี เช่น 

ด้านศาสนา ที่มีศาสนาคริสต์ชทั้งนิกายโรมันคาทอลิก โปรเตสแตนท์ และออร์

โทดอกซ์ ซึ่งส่วนใหญ่ของชาวเบอร์ลินเป็นโปรเตสแตนท์ โบสถ์ที่โดดเด่น คือ 

แบร์ลินเนอร์ โดม (Berliner Dom) เป็นศิลปะแบบบาโรค (Baroque) เป็น

โบสถ์สำาคัญที่ใช้สำาหรับพิธีการสำาคัญระดับประเทศ ใกล้กับแบร์ลินเนอร์ โดม

มีแม่น้ำาสายสำาคัญของเบอร์ลิน นั่นคือ แม่น้ำาชเปร (Spree) หากมีเวลาท่าน

สามารถชื่นชมเมืองเบอร์ลินด้วยการล่องเรือไปตามแม่น้ำาชเปรได้

Berliner Dom



 โบสถ์ไกเซอร์ วิลเฮล์ม เกเดคชต์นิสเคียร์เชอ (Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche) 
ก็เป็นอีกหนึ่งโบสถ์โปรเตสแตนท์ในรูปแบบนีโอเรเนซองส์ ซึ่งส่วนยอดนั้นเคยได้รับความเสีย
หายในระหว่างสงครามจนยอดหัก และยังคงถูกรักษาไว้ในสภาพนั้น  ติดกันเป็นอาคารรูปทรงหก
เหลี่ยมซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชาวเบอร์ลินมีชื่อเรียกติดปากสำาหรับโบสถ์กับอาคาร
หกเหลี่ยมแห่งนี้ว่า ลิปสติกกับตลับแป้ง อันเนื่องมาจากลักษณะของโบสถ์รูปทรงสูงตรงและมี
ยอดที่หักแฉลบเฉียงคล้ายกับหน้าตัดของลิปสติกแท่งใหม่ อีกทั้งอาคารหกเหลี่ยมก็มีความสูงไม่
ถึงหนึ่งในสามของตัวโบสถ์ เมื่อมองจากระยะไกลจึงทำาให้มีรูปร่างคล้ายตลับแป้งนั่นเอง โบสถ์
ไกเซอร์ วิลเฮล์ม เกเดคชต์นิสเคียร์เชอ อยู่ระหว่างถนนคัวร์เฟือร์สเท่นดัม (Kurfürstendamm) 
กับย่านโซโอโลกิชเชอร์ การ์เท่น (Zoologischer Garten) หากมาแถวนี้แล้วท่านก็สามารถเปลี่ยน
บรรยากาศจากการชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์สักหน่อย ไปเป็นชมสวนสัตว์เบอร์ลิน (Berliner 
Zoo) สวนสัตว์แห่งนี้จัดว่าเป็นสวนสัตว์ที่รวยอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว  
    สามาถเดินทางได้ด้วยรถใต้ดินสาย U5, รถรางสาย M17, 27, 37 หรือรถบัส 296, 396, 
194 ลงป้ายเทียร์พาร์ค (Tierpark)

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche



Neues Museum

Pergamonmuseum



 ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ท่านไม่ควรพลาด คือ เกาะพิพิธภัณฑ์ (Museuminsel) ซึ่งได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปีค.ศ. 1999 เกาะพิพิธภัณฑ์นี้ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือทั้งหมดของเกาะ

กลางแม่น้ำาชเปร  ประกอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ 5 แห่ง ได้แก่ 1) พิพิธภัณฑ์แห่งเดิม (Altes Museum) ภายในจัด

แสดงโบราณวัตถุจากสมัยโรมัน อย่างเครื่องประดับทองและเงิน รูปปั้นและอาวุธโบราณต่างๆ 2) พิพิธภัณฑ์

แห่งใหม่ (Neues Museum) เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากมีการปรับปรุงแผนผังเกาะพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็น

พิพิธภัณฑ์อียิปต์โบราณและหอสะสมกระดาษปาปิรุส ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่นี้ คือ รูปปั้นครึ่งตัวของ

พระนางเนเฟอร์ติติที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 3) พิพิธภัณฑ์แพร์กามอน (Pergamonmuseum) มีทั้งส่วนที่จัดแสดงงาน

ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 มาจนถึงศตวรรษที่ 9 และส่วนที่จัดแสดงศิลปะ

ตะวันออกใกล้ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดเห็นจะเป็นประตูอิชทาร์ (Ischtar-Tor) ซึ่งเป็นหนึ่งในประตูเมืองของ

กรุงบาบิโลน ถูกสร้างขึ้นใหม่จากซากปรักหักพังที่นักโบราณคดีขุดพบ 4) หอศิลป์แห่งชาติ (Alte Nationalgalerie) 

ตัวอาคารถูกสร้างให้มีลักษณะคล้ายศาสนวิหาร ภายในจัดแสดงผลงานประติมากรรมและจิตรกรรมจากศตวรรษ

ที่ 19 และสุดท้าย 5) พิพิธภัณฑ์โบเดอ (Bode-Museum) ตั้งอยู่ตรงปลายทิศเหนือสุดของเกาะพิพิธภัณฑ์ มอง

จากระยะไกลจะมีลักษณะคล้ายปราสาทกลางน้ำา ประกอบด้วยสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนพิพิธภัณฑ์ศิลปะไบแซน

ไทน์ จัดแสดงศิลปกรรมแบบไบแซนไทน์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 จนถึงศตวรรษที่ 15 และหอเหรียญกษาปณ์ ที่จัด

แสดงประวัติศาสตร์ของเหรียญกษาปณ์ ตั้งแต่มีการผลิตครั้งแรกในสมัยศตวรรษที่ 7 มาจนถึงยุคปัจจุบัน

 เบอร์ลินเมืองที่ไม่เคยหลับใหล ในยามพลบค่ำาท่านสามารถดื่มด่ำากับศิลปะ

วัฒนธรรมด้านดนตรีได้ที่ ดอยทช์เชอ โอเพอร์ (Deutsche Oper) จะมีการแสดง

ดนตรีออเคสตร้า และอุปรากรอยู่เป็นประจำา โดยท่านสามารถติดตามรายการ

แสดงต่างๆ ของดอยทช์เชอ โอเพอร์ ได้ที่ http://www.deutscheoperberlin.de/ 

และสามารถเดินทางด้วยรถ U2 ลงที่ป้าย Deutsche Oper

Alte Nationalgalerie



 มาถึงเบอร์ลินแล้วคงจะพลาดเรื่องกินนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะ

ของกินเพียบ แต่แน่นอนว่าร้านอาหารที่ทาง opnmnd จะนำาเสนอนี้คง

ไม่ใช่ร้านอาหารฟาสฟู้ดประเภท McDonald´s, KFC, Burger King หรือ 

Vapiano เป็นแน่แท้ หากแต่จะเป็นร้านอาหารในแบบเยอรมั้น เยอรมัน...

 เนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องไส้กรอก ดังนั้นถ้า

มาเบอร์ลินแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะชิมเมนูไส้กรอกอันขึ้นชื่อลือนามของ

เบอร์ลิน คือ ไส้กรอกผงกะหรี่ หรือ เคอร์รี่ววสท์ (Currywurst) หากจะ

กล่าวถึงร้านในตำานานก็คงเป็นร้าน Konnopke’s Imbiss ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 

1960  อีกทั้งร้านนี้ยังมีความโดดเด่นอยู่ที่ซอสมะเขือเทศ ซึ่งออกรสชาติ 

หวานๆ ร้านนี้จะอยู่ฝั่งตะวันออกของเบอร์ลิน สามารถเดินทางได้ U2 

ป้าย Eberswalderstraße.  ข้อมูลเพิ่มเติม http://konnopke-imbiss.de/

Curry36 



 อีกร้านหนึ่งคือร้าน Curry36 เป็นร้านอาหาร
ทางฝั่งตะวันตก ซึ่งร้านความพิเศษของร้าน Curry36 
นี้จะอยู่ที่ซอสและเฟรนช์ ฟรายส์ ซึ่งมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว แตกต่างจากร้าน Konnopke’s Imbiss 
โดยสิ้นเชิง ร้าน Curry36 นี้สามารถนั่ง U1 หรือ U6 
ลงป้าย Hallessches Tor ซึ่งความเหมือนของทั้ง
สองร้านนี้ คือ มีราคาไม่หนักกระเป๋ามากนัก ถ้าได้มี
โอกาสไปชิมด้วยตัวเองทั้ง สองร้านแล้วจะเข้าใจเลย 
ข้อมูลเพิ่มเติม www.curry36.de ...เพียงเท่านี้ก็นับ
ว่าท่านมาถึงเบอร์ลินอย่างแท้จริงล่ะ...

Curry36 
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Cocktail: Chili Martini
 ก่อนจะจัดปาร์ตี้ก็ควรจะต้องรู้เรื่องค็อกเทลกันสักนิดหน่อย เพื่อจะได้จัดเครื่องดื่ม

ให้ถูกแบบ ถูกธรรมเนียมการดื่ม และไม่ขายหน้าเพื่อนที่มางานปาร์ตี้ของเรา ค็อกเทลมี

ทั้งหมด 4 แบบ คือ 

 

 ฉะนั้นหลักๆ แล้วในปาร์ตี้ค็อกเทลก็จะมี 2 แบบแรก หรืออาจจะเพิ่มแบบที่ 3 เป็น

ค็อกเทลชนิดที่ไม่มีแอลกอฮอล์เผื่อเพื่อนบางคนที่ไม่นิยมหรือแพ้แอลกอฮอล์ไว้ด้วย ถึง

ตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีไอเดียว่าจะทำาค็อกเทลแบบไหนดีหรืออ่านแล้วยังไม่รู้จะเร่ิมต้นยังไง  

เราขอเสนอค็อกเทลปาร์ตี้วอดก้า (Vodka) ผู้เขียนมีคำาเรียกเฉพาะส่วนตัวไว้ว่า “วอดก้า 

ขวดเดียว เปรี้ยวได้ทั้งคืน” (แบบซื้อมาขวดเดียวเท่านั้นจริงๆ ประหยัดคุ้มสำาหรับนักหัดดื่ม 

หรือนักจัดปาร์ตี้มือใหม่สุดๆ) 

 1. แอพเพอริทิฟ ค็อกเทล (Aperitif Cocktail) นิยมดื่มก่อนอาหาร เพื่อเรียก

น้ำาย่อย เช่น Martini, Manhattan, Old Fashion

 2. ค็อกเทล (Cocktail) เครื่องดื่มที่นิยมดื่มในงานเลี้ยงต่างๆ มีรสหวานและมี

การผสมผลไม้ต่างๆ เช่น Pink Lady, Bacardi Cocktail, Alexander

 3. ไฮบอล หรือ ลองดริ๊งค์ (Highball or Long Drink) นิยมดื่มแก้กระหาย มีน้ำา

ผลไม้และน้ำาเชื่อมเป็นส่วนผสม ทำาให้มีรสเปรี้ยว หวาน เช่น Fizz, Collins

 4. สติมิวแลนท์ (Stimulant) เหมาะสำาหรับบำารุงร่างกาย เพราะมี ครีม ไข่ นม

สด ผสมอยู่ ส่วนมากนิยมดื่มในตอนเช้า เช่น Egg Nog, Flips

สนุกสนานในแบบฉบับของคุณเอง

ที่บ้าน ถ้าจะเชิญเพื่อนมาสังสรรค์

ดื่มไวน์กันมันก็จะดูน่าเบื่อเกินไป

สำาหรับหนุ่ม-สาวผู้มีสไตล์เช่นคุณ 

สำาหรับใครที่กำาลังอยากจัดงาน

ค็อกเทลปาร์ตี้ ท่ีแสนเก๋ไก๋แถมได้

โชว์ไอเดียแบบไม่เหมือนใคร คำา

ตอบก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล แค่เดิน

ไปร้านสะดวกซื้อแถวบ้าน คุณก็

สามารถเนรมิตค็อกเทลปาร์ตี้ใน

แบบสุดฮิปได้ทันที



อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม  คือ  เชคเกอร์ (Shaker) และแก้วมาร์ตินี่ 

ส่วนผสมต่อแก้ว       คือ  พริก 2 เม็ด (เอาเมล็ดออก)

        วอดกา 1.5 oz

    น้ำาเสาวรส 2 oz

    น้ำาเชื่อม 1 oz

    ทาบาสโก (Tabasco) เล็กน้อย ใช้ต่อแก้วประมาณ 3 หยด

    น้ำาแข็งก้อนเล็กน้อย

    เกลือสำาหรับตกแต่ง

Cocktail: Chili Martini โดย กมลวรรณ พลรักดี

แบบแรก ขอนำาเสนอ ค็อกเทลแบบไทยๆ เปรี้ยวๆ หวานๆ และ

เผ็ดร้อนนิดๆ  ซึ่งเป็น Aperitif Cocktail หรือค็อกเทลเรียกน้ำาย่อยที่

เราจะเสิร์ฟก่อนถึงเวลาอาหาร นั่นคือ “Chili Martini”

 Chili Martini ถือเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ำาย่อยเป็นอย่างดี เพราะ “พริก” 

มีสาร capsaicin ซึ่งไปกระตุ้นการหลั่ง endorphin ส่งผลให้ร่างกายตื่นตัว

และเกิดความอยากอาหาร ทั้งยังมีวิตามินซีสูงอีกด้วย นอกจากอร่อยแล้ว

ยังมีประโยชน์ เพียงแค่นี้เราก็พร้อมโชว์เครื่องดื่มที่ทำาให้งานปาร์ตี้ของเรา

เป็นไทยสไตล์และไม่ซ้ำาแบบใครอีกด้วย ^^

Happy hour

 วิธีการคือ เริ่มต้นด้วยการนำาแก้วมาร์ตินี่ หรือแก้วอะไรก็ได้ที่จะ

ใช้เสิร์ฟ คว่ำาลงในจานที่มีเกลือป่นใส่อยู่ หมุนแก้วเล็กน้อยเพื่อที่เกลือ

จะได้ติดขอบบนของแก้ว จากนั้นก็นำามาวางพักไว้ 

 ขั้นต่อมาก็นำาส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นเกลือใส่ลงในเชคเกอร์ 

แล้วออกแรงโยกย้ายข้อมือหรือจะโยกย้ายสะโพกหรือทุกส่วนก็ไม่ว่า

กัน เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็เทใส่แก้วที่เตรียมไว้ เป็นอันพร้อมเสริ์ฟ



Thinking

Proclamation of the German Empire January 18, 1871.
Source: Wikipedia

ก้าวต่อไปของเยอรมันท่ามกลาง
ความหลากหลายของชาติพันธุ์ 

ในยามพ่ายสงครามนอกจากกำาลังสติปัญญาแล้ว

แรงงานราคาถูกและอดทนนั้นถือเป็นมิตรแท้

 44



 ประเทศเยอรมนี ณ เวลานี้ เปรียบเป็น

แจกันดอกไม้ที่มีหลายหลากพันธุ์ และสีสัน ดูแล้ว

สดชื่นมีชีวิตชีวา แม้ว่าบางดอกมีสีฉูดฉาดกลิ่นแรง  

บางดอกมีหนามแหลมคมที่ก้านสวยดุดัน  บาง

ดอกสวยงามกลีบเปราะบางไร้พิษสง แต่นั่นก็คือ

ธรรมชาติที่สร้างสรรค์มา เมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว

แจกกันที่มีดอกไม้หลากหลาย ดูดีมีสีสัน มีชีวิตชีวา 

ถ้าจะเปรียบกับแจกันท่ีมีดอกไม้ชนิดเดียวไร้สีสัน 

ใช่ว่าไม่สวย ก็สวยดีแต่ขาดเสน่ห์ ไม่น่าสนใจ

โดย กานต์อธิป เพ็ชรเจริญ

ก้าวต่อไปของเยอรมันท่ามกลาง
ความหลากหลายของชาติพันธุ์ 

 สังคมเยอรมันที่มีคนต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ก็เช่นกัน การเป็นประเทศมหาอำานาจนั้นต้องใช้พลังและ

ประสิทธิภาพของคนอย่างมหาศาล เยอรมนีเองก็ต้องค้นหาอดีตของตน ซึ่งรากเหง้าแท้จริงเยอรมนีก็ไม่มีที่มา

ชัดเจนนัก  จากการไม่มีรากเหง้าที่พูดได้เต็มปากจริงๆ แล้ว เยอรมนีก็เป็นชาติที่ผสมผสาน ไม่ต่างจากอเมริกา 

ที่หลากหลายชาติพันธุ์ มีอดีตที่ขมขื่นในการเชื่อฟังผู้นำาแบบฮิตเลอร์ ที่เที่ยวเข่นฆ่าล้างชาติพันธุ์ เป็นบาดแผล

อัปยศ ให้ลูกหลานต้องขอโทษชาติอื่นๆ ในความผิดพลาดที่บรรพบุรุษของตนได้ก่อไว้  ถึงเวลาที่พ่ายแพ้สูญเสีย

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมนีล่มสลาย พ่ายแพ้อย่างหนัก ภาระในการกอบกู้บ้านเมืองของตน ท่ามกลาง

ความเกลียดแค้นของชนชาติที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวนับล้าน ชาวโปแลนด์ ที่ถูกฆ่าจากความบ้า

คลั่งของผู้นำา ก็ใช่ว่าจะทำาให้เยอรมนีจะได้รับอภัยง่ายๆ จากสายตาชาวโลก แต่ด้วยความมานะบากบั่น  ความ

เฉลียวฉลาด ของคนเยอรมัน ที่ช่วยกัน ระดมแรงงาน ผู้หญิงและเด็กหนุ่มสาวที่เหลือรอดจากสงคราม กอบกู้

ชาติบ้านเมือง และในช่วงที่สร้างชาติ ต้องการแนวร่วม ชนชาติตุรกีก็ได้รับการเชื้อเชิญให้มาช่วยสร้างบ้านแปลง

เมืองขึ้นใหม่ ...ในยามพ่ายสงครามนอกจากกำาลังสติปัญญาแล้ว แรงงานราคาถูกและอดทนนั้นถือเป็นมิตรแท้ 

ชาวตุรกีแม้มีความแตกต่างจากชาวเยอรมันทั้งคุณภาพและวัฒนธรรม ก็ยังสามารถดำาเนินชีวิตอยู่ในเยอรมนี

อย่างอดทน และค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ จนถึงวันนี้ วันที่เยอรมนีผงาดยิ่งใหญ่กลับคืนมาอีกครั้งอย่าง

รวดเร็วในเวลาไม่กี่ทศวรรษ ในความสำาเร็จนี้เบื้องหลังคือชนชาติต่างๆ ที่เข้าไปใช้ชีวิตขายแรงงานที่เยอรมนี...

จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าชนชาติที่หลากหลายในเยอรมนีนั้น ก็มีส่วนกอบกู้เยอรมนีให้กลับมามีวันนี้

The German Empire 1871-1981.
Source: Wikipedia



 การแสดงออกเหล่านี้ได้นำาความเหยียดหยามดูหมิ่นชาวต่างชาติโดย

เฉพาะตุรกี อิหร่าน วัฒนธรรมมุสลิมกลับคืนมาสู่สังคมเยอรมันอีกครั้ง

 ที่เยอรมนีวันนี้ไม่มีสงครามอีกแล้ว เยอรมนีจะใช้เศรษฐกิจ

เป็นกำาลังสร้างความเป็นมหาอำานาจ ซึ่งต้องใช้พลังอย่างมหาศาล 

ชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยในเยอรมนีเป็นเวลานาน ก็เป็นไปตามวัฏจักร

ของสิ่งมีชีวิต คนรุ่นพ่อแม่ของชาวต่างชาติเป็นคนต่างด้าวที่มาขุด

ทองในเยอรมนีแต่ลูกหลานของเขาเป็นคนเยอรมัน จึงไม่แปลกเลยที่

มีการเรียกร้องความเสมอภาคที่เป็นบุคลิกของเยอรมันรุ่นใหม่

 นโยบายพหุนิยมของชาวเยอรมันที่นำาเสนอโดย

พรรคกรีนที่มีฐานเสียงจากกลุ่มแรงงาน ได้พยายามผลัก

ดันนโยบายพหุนิยมให้เป็นรูปธรรมขึ้น โดยเรียกร้องให้

ภาครัฐ และฝ่ายการเมืองยอมรับผู้อพยพ  และให้เคารพ

วัฒนธรรมของเขา  จึงเป็นที่มาของการผสมผสานทาง

วัฒนธรรม (integration) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เรียนภาษา

เยอรมัน  เปิดเวทีให้มีการเสวนาแสดงความคิดเห็นด้าน

ต่างๆ ทั้งการออกกฎหมาย และมีสิทธิลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง  ซึ่งประเทศกลุ่มยุโรปเหนือได้ดำาเนินการไปแล้ว

An Italian guest worker (right) with his German colleague 
working on a VW bug at the Volkswagen plant in Wolfsburg in 1962. 
© picture-alliance/ dpa

 ผู้บริหารระดับสูง ในองค์กรภาครัฐที่สำาคัญ ที่หัวเก่า

และชาตินิยมในสังคมเยอรมันเริ่มทนไม่ได้ที่ชาวต่างชาติ

โดยเฉพาะชาวมุสลิมตุรกี อิหร่าน ซึ่งเป็นผู้อพยพกลุ่มใหญ่

ที่สุด กำาลังสร้างปัญหาการไม่ยอมปรับตัว เข้าหาวัฒนธรรม

เยอรมัน และเผยแพร่วัฒนธรรมมุสลิม มากขึ้นเรื่อยๆ  สังคม

เยอรมันเริ่มมีการแสดงความคิดเห็นที่เกลียดชังผู้อพยพดัง

กล่าวตามสื่อสาธารณะ มีเสียงตอบรับของคนเยอรมันจำานวน

ไม่น้อยเป็นระยะๆ และไม่มีผู้นำาระดับชาติของเยอรมนีออก

มาห้ามปราม แม้นายกรัฐมนตรี แองเกลล่า แมร์เคลเอง ก็ยัง

ออกมาแสดงความคิดเห็นว่านโยบายพหุวัฒนธรรมล้มเหลว

 เยอรมนีจะโทษใคร? ในการขยายเผ่าพันธุ์ และเติบโตของผู้อพยพตุรกี อิหร่าน ในเมื่อความต้องการใช้

แรงงานในทุกระดับ ทั้งคุณภาพ และคุณภาพที่รองลงมา เพื่อสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศยังเป็นสิ่งที่

เยอรมนีปฏิเสธไม่ได้ หากกดดันแรงงาน เหล่านั้น ฐานในการผลิตจะต้องถูกย้ายไปประเทศยุโรปอื่น ซึ่งเยอรมนีไม่มี

ทางให้เกิดเรื่องเช่นนี้ เพราะคำาว่ามาตรฐานเยอรมัน ที่เพียรสร้างให้เป็นที่ยอมรับของโลกได้วางเป็นเดิมพันอยู่



 การแสดงออกเหล่านี้ได้นำาความเหยียดหยามดูหมิ่นชาวต่างชาติโดย

เฉพาะตุรกี อิหร่าน วัฒนธรรมมุสลิมกลับคืนมาสู่สังคมเยอรมันอีกครั้ง

 ผู้บริหารระดับสูง ในองค์กรภาครัฐที่สำาคัญ ที่หัวเก่า

และชาตินิยมในสังคมเยอรมันเริ่มทนไม่ได้ที่ชาวต่างชาติ

โดยเฉพาะชาวมุสลิมตุรกี อิหร่าน ซึ่งเป็นผู้อพยพกลุ่มใหญ่

ที่สุด กำาลังสร้างปัญหาการไม่ยอมปรับตัว เข้าหาวัฒนธรรม

เยอรมัน และเผยแพร่วัฒนธรรมมุสลิม มากขึ้นเรื่อยๆ  สังคม

เยอรมันเร่ิมมีการแสดงความคิดเห็นที่เกลียดชังผู้อพยพดัง

กล่าวตามสื่อสาธารณะ มีเสียงตอบรับของคนเยอรมันจำานวน

ไม่น้อยเป็นระยะๆ และไม่มีผู้นำาระดับชาติของเยอรมนีออก

มาห้ามปราม แม้นายกรัฐมนตรี แองเกลล่า แมร์เคลเอง ก็ยัง

ออกมาแสดงความคิดเห็นว่านโยบายพหุวัฒนธรรมล้มเหลว

 เยอรมนีจะโทษใคร? ในการขยายเผ่าพันธุ์ และเติบโตของผู้อพยพตุรกี อิหร่าน ในเมื่อความต้องการใช้

แรงงานในทุกระดับ ทั้งคุณภาพ และคุณภาพที่รองลงมา เพื่อสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศยังเป็นสิ่งที่

เยอรมนีปฏิเสธไม่ได้ หากกดดันแรงงาน เหล่านั้น ฐานในการผลิตจะต้องถูกย้ายไปประเทศยุโรปอื่น ซึ่งเยอรมนีไม่มี

ทางให้เกิดเรื่องเช่นนี้ เพราะคำาว่ามาตรฐานเยอรมัน ที่เพียรสร้างให้เป็นที่ยอมรับของโลกได้วางเป็นเดิมพันอยู่
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Erdogan in Düsseldorf

The one-millionth guest worker, the Portuguese Armando Rodriquez, 
is welcomed in Cologne in 1964. The moped which he received as a gift 
now stands in the Museum of Contemporary German History. 
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 เยอรมนีเคยใช้กฎหมายที่เข้มงวดกับหลายชาติที่เข้ามาสร้างปัญหา 

โดยเฉพาะกับประเทศไทยในครั้ง 20 ปีที่ผ่านมา ที่มีหญิงไทยเข้ามาขาย

บริการทางเพศโดยแต่งงานกับคนเยอรมัน และสร้างปัญหาอย่างมากมาย

ในสังคมเยอรมันได้รับการแก้ไขโดยการออกกฎหมายการเข้าเมืองอย่าง

เข้มงวด เป็นต้นว่าหากไม่สามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้ในเกณฑ์ที่

กำาหนดไว้ แม้แต่งงานแล้วมีลูกกี่คนก็ไม่ให้เข้ามาอยู่อาศัยในเยอรมนี 

การแก้ปัญหาดังกล่าวลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ผู้

สูงอายุชาวเยอรมันเดินทางออกไปมีครอบครัวใหม่อาศัยอยู่ในประเทศ

แถบเอเชีย ที่มีรายได้ประชากรต่ำาโดยเฉพาะในภาคอีสานประเทศไทยซึ่ง

เป็นการแก้ปัญหา การดูแลผู้สูงอายุของคนเยอรมันได้เป็นอย่างดี



The one-millionth guest worker, the Portuguese Armando Rodriquez, 
is welcomed in Cologne in 1964. The moped which he received as a gift 
now stands in the Museum of Contemporary German History. 
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 ส่ิงเหล่านี้ก็เป็นภาพสะท้อนการได้เปรียบในการใช้แรงงานของ

เยอรมนี ที่แรงงานในช่วงวัยหนุ่มสาวสร้างรายได้เข้าประเทศเยอรมนี 

แต่ชาวเยอรมันเองก็ต้องไม่ลืมที่ได้ส่งประชากรที่ไร้ประสิทธิภาพ เช่น 

ผู้สูงอายุของตนไปให้ประเทศด้อยพัฒนาอื่นๆ การรับภาระการต่าง

ตอบแทนนี้เป็นมิตรจิตมิตรใจ ที่เยอรมนีได้รับจากคนต่างชาติ แต่ทำาไม

ถึงไม่ใช่ตุรกี และอิหร่าน ไม่มีผู้สูงอายุชาวเยอรมันไปใช้ชีวิตบั้นปลายที่

ตุรกีหรืออิหร่าน  เพราะอะไรความหยิ่ง และชาตินิยมของชาวเยอรมัน

เองหรือไม่ที่ไม่สามารถปรับตัวและยอมรับวัฒนธรรมของใครเช่นกัน

 เยอรมนีเคยใช้กฎหมายที่เข้มงวดกับหลายชาติที่เข้ามาสร้างปัญหา 

โดยเฉพาะกับประเทศไทยในครั้ง 20 ปีที่ผ่านมา ที่มีหญิงไทยเข้ามาขาย

บริการทางเพศโดยแต่งงานกับคนเยอรมัน และสร้างปัญหาอย่างมากมาย

ในสังคมเยอรมันได้รับการแก้ไขโดยการออกกฎหมายการเข้าเมืองอย่าง

เข้มงวด เป็นต้นว่าหากไม่สามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้ในเกณฑ์ที่

กำาหนดไว้ แม้แต่งงานแล้วมีลูกกี่คนก็ไม่ให้เข้ามาอยู่อาศัยในเยอรมนี 

การแก้ปัญหาดังกล่าวลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ผู้

สูงอายุชาวเยอรมันเดินทางออกไปมีครอบครัวใหม่อาศัยอยู่ในประเทศ

แถบเอเชีย ที่มีรายได้ประชากรต่ำาโดยเฉพาะในภาคอีสานประเทศไทยซึ่ง

เป็นการแก้ปัญหา การดูแลผู้สูงอายุของคนเยอรมันได้เป็นอย่างดี

 ฉบับนี้ทีมงาน opnmnd ได้รับเกียรติสัมภาษณ์เพื่อนต่างชาติชาวอิหร่าน ด้วยความที่วัฒนธรรม

แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับประเทศเยอรมนี จึงนับว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ และวิถีแนวคิดในการอยู่

อาศัย ปรับตัวเข้าหาวัฒนธรรมเยอรมัน คุณซานาส ฮาเซกฮ์ เนเจิร์ด (Sanaz Hazegh-Nejad ) อายุ 

33 ป ี ทำางานทางด้าน organise and media corporate management ซึ่งเป็นงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับ

ชาวเยอรมันอยู่ตลอดเวลา และเชื่อได้ว่าประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีเครือข่ายและลูกค้าบริษัท

เยอรมันหลายสิบบริษัท ย้อนไปเมื่อปี 1983 เพื่อนชาวอิหร่านของเราคนนี้ย้ายมาตั้งรกรากที่เยอรมนีกัน

ทั้งครอบครัว มีพ่อแม่ และพี่สาว จนมาถึงวันนี้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขเหมือนกับบ้านหลังที่

สอง อะไรที่เป็นเหตุผล และจุดเปลี่ยนของความคิดในการย้ายรกรากถิ่นฐานครั้งนี้ และที่สำาคัญไปกว่านั้น 

การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับในแดนอินทรีเหล็ก การปรับเข้าหาวัฒนธรรมเยอรมันจนเป็นที่ยอมรับ

ของชาวเยอรมัน และประสบการณ์ชีวิตที่บากบั่นจนได้มานั่งอยู่กับเราวันนี้



ช่วยเล่าประวัติของคุณให้พวกเราฟังหน่อย ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงย้ายมาเยอรมนี?

ทางบ้านปลูกฝังวัฒนธรรมอิหร่านให้แค่ไหน?

 ตอนนั้นเป็นไอเดียของพ่อ ซึ่งมันเกิดขึ้นในปีหลังจากที่

คุณพ่อเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

(Maschinenbau) ที่เมืองไฮเดลแบร์ก (Heidelberg)  ประเทศ

เยอรมนี ในปี 1970 แล้วกลับมาทำางานที่เหมืองหลวง กรุง

เตหะราน ประเทศอิหร่าน ซึ่งในสมัยนั้นสิ่งที่พ่อเรียนมาค่อน

ข้างก้าวหน้ากว่าเทคโนโลยี และตลาดแรงงานในประเทศ

เรา แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีช่องทางทำามาหากินเลย คุณพ่อทำางาน

ร่วมกับคนเยอรมันที่เข้ามาลงทุนในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง

บุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนสมัยเรียนของพ่อทั้งนั้น จึง

ถูกทาบทามให้มาทำางานที่เยอรมนี และพวกเราทั้งครอบครัว

ก็ย้ายเข้ามาเยอรมนีในปี 1983 ตอนที่ฉันอายุได้ 2 ขวบ

  ก็เยอะเลย ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเรื่องภาษา ซึ่งที่บ้านแม่จะพูดภาษาฟาร์ซี (Farsi) กับฉันด้วยตลอด

เวลา นิทานก่อนนอนก็เป็นนิทานชาดกของอิหร่าน ทุกวันหลังเลิกเรียนแม่จะถามเสมอว่าวันนี้เรียนรู้อะไร

มาบ้าง แล้วเราก็มักจะถกกันว่ามันดี ไม่ดียังไง หรือควรจะเป็นแบบไหน ซึ่งตอนนั้นจำาได้ว่ามีให้ถกกัน

เกือบทุกวัน เพราะความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของวัฒนธรรม ทั้งอาหารการกินทุกวันก็จะเป็นแบบฉบับ

ดั้งเดิมเหมือนที่บ้านเกิด ซึ่งฉันกว่าจะชอบรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำามาจากนมได้ก็อายุร่วมเข้า 14-15 ปี

การเริ่มต้นชีวิตที่นี่เป็นยังไงบ้าง และเมื่อเริ่มแรกเข้าโรงเรียน?

  จำาได้ว่าตอนนั้นมาเข้าเรียนอนุบาล (Kindergarten) ที่แฟรงก์เฟิร์ต ช่วงแรกๆ รู้สึกไม่ดี

มากๆ ไม่อยากไป งอแงร้องไห้ทุกวัน (หัวเราะ) ตอนนั้นฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลย เก็บตัว แล้ว

อยู่มาวันนึงเพื่อนชวนไปเล่นด้วยก็เริ่มเข้าใจ และหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอีก ตอนที่อยู่

แฟรงก์เฟิร์ตไปอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลีที่เป็นเพื่อนของพ่อ ทำาให้เรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้นมาก 

เมื่อเข้าโรงเรียนทุกวันหลังเลิกเรียนต้องไปเรียนพิเศษภาษาเยอรมัน ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัทที่พ่อทำางานอยู่ออกให้ แล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ว่าคิดเป็นภาษาเยอรมัน ถึง

ตอนนั้นมารู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นคนเยอรมันไปแล้ว (ฮา..)



ปรับตัวยากมั้ยกับการใช้ชีวิตที่นี่? ซึ่งอิหร่านมีความอ้อมค้อมอยู่เยอะ 

แล้วมาเจอความแข็งตรงไปตรงมาของคนเยอรมัน เคยมีปัญหาเรื่องนี้บ้างมั้ย?

  ตัวฉันเองยังไม่เท่าไหร่เพราะย้ายมาตั้งแต่เด็ก แต่พ่อแม่เนี่ยค่อนข้างหนักพอควร ซึ่งส่วนตัว

ฉันเองในตอนนี้มีความอ้อมค้อมแบบคนอิหร่านอยู่เยอะเมื่อเทียบกับเพื่อนๆที่โรงเรียน แต่

สุดท้ายแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่ใช่เรื่องยาก แค่ต้องเปิดใจเหมือนคอนเซ็ปต์ opnmnd เลย 

(หัวเราะ) เอาเข้าจริงๆ แล้วก็มีหงุดหงิดกับคนเยอรมันอยู่บ้างเหมือนกันไม่รู้จะแข็งไปไหน ทั้งผู้

หญิง และผู้ชายเป็นกันหมด แต่ก็ทำาใจได้นะ และรู้สึกว่ามีข้อดีอยู่เยอะ ทำาให้สบายใจในการคบ

เพื่อนหรือทำางานเพราะไม่ต้องคิดอะไรมาก รู้สึกอะไรก็พูด ดีก็ชม ไม่ดีก็ว่า กินอาหารไม่อร่อยก็

ติ เพื่อนชวนไปไหนถ้าไปไม่ได้ก็บอกไม่ได้ เหนื่อย ติดงานหรือขี้เกียจ โดยไม่ต้องหาเหตุผลอื่นมา

อ้าง บอกกันไปตรงๆ ไม่โกรธกัน ไม่มีอะไรซับซ้อน นัดก็เป็นนัด แล้วตรงเวลาด้วย ออกเดทบาง

ครั้งยังต้องนัดล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ บางทีคนมันชอบก็อยากเจอเร็วๆนะแต่ต้องรอไปอีกอาทิตย์ 

(ถึงตอนนั้นเลิกชอบแล้ว..ฮา..) มันทำาให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ แต่อาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าต่างคนต่าง

อยู่กันเกินไป แข็งเป็นระบบเหมือนหุ่นยนต์ขาดสีสัน ไม่ก้าวก่ายกันเลยทั้งที่เป็นเพื่อนกัน

การเริ่มต้นชีวิตที่นี่เป็นยังไงบ้าง และเมื่อเริ่มแรกเข้าโรงเรียน?

  จำาได้ว่าตอนนั้นมาเข้าเรียนอนุบาล (Kindergarten) ที่แฟรงก์เฟิร์ต ช่วงแรกๆ รู้สึกไม่ดี

มากๆ ไม่อยากไป งอแงร้องไห้ทุกวัน (หัวเราะ) ตอนนั้นฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลย เก็บตัว แล้ว

อยู่มาวันนึงเพื่อนชวนไปเล่นด้วยก็เริ่มเข้าใจ และหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอีก ตอนที่อยู่

แฟรงก์เฟิร์ตไปอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลีที่เป็นเพื่อนของพ่อ ทำาให้เรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้นมาก 

เมื่อเข้าโรงเรียนทุกวันหลังเลิกเรียนต้องไปเรียนพิเศษภาษาเยอรมัน ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัทที่พ่อทำางานอยู่ออกให้ แล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ว่าคิดเป็นภาษาเยอรมัน ถึง

ตอนนั้นมารู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นคนเยอรมันไปแล้ว (ฮา..)



  จริงๆ แล้วก็ไม่มีอะไรต้องแนะนำาหรอก ชาวต่างชาติทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็ล้วนแต่มีจุดประสงค์

ที่ต่างกันไป บางคนเมื่อบรรลุจุดประสงค์แล้วก็กลับประเทศบ้านเกิดเมืองนอน บางคนต้องการ

อยู่อาศัยต่อในประเทศเยอรมนี ซึ่งทุกๆ คนก็ต่างอดทนทำางานหนักเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขหรือได้สิ่งที่ดีขึ้น ส่วนตัวฉันนั้นความสุขคือสิ่งสำาคัญที่สุด ไม่

ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเป็นที่ๆ อยู่แล้วมีความสุขฉันอยู่ได้เสมอ สำาหรับฉันแล้วทุกที่สามารถเป็น 

Heimat (ภาษาเยอรมัน แปลว่า บ้านเกิดเมืองนอน) ได้เสมอ ไม่อยากยึดติดว่าต้องเป็นบ้าน

เกิด หรือประเทศที่ใฝ่ฝันอยากจะไป ทุกที่มีความสุขได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับตัวเอง

สุดท้ายนี้ อยากฝากหรือแนะนำาอะไรกับผู้อ่าน ในฐานะชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี?

ถ้าพูดถึงความแตกต่างทางภายนอกล่ะ เคยประสบปัญหาบ้างมั้ย?

  พอมีบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นรุนแรง จะมีก็เวลาไปปาร์ตี้ แล้วชอบมีคน

เยอรมันเข้ามาคุยด้วย และใช้คำาพูดที่ไม่ค่อยดี ดูถูก เชิงเหยียด 

เชื้อชาติ หรือบางทีบนรถไฟมีบางคนแซว แต่เราก็ไม่ติดเอามา

คิดมาก ส่วนใหญ่แล้วพอเราพูดภาษาเยอรมันได้ดีมักจะใช้เป็น

เกราะป้องกันได้ระดับนึง ส่วนตัวคิดว่าภาษาเป็นกุญแจสำาคัญ

ในการใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างมีความสุข และทำางานได้ประสบความ

สำาเร็จ คนรอบข้างจะให้ความสนใจเรามากขึ้น และปรับตัวเข้าหา

เมื่อเราพูดภาษาดี ตอบโต้ และเถียงได้ ไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่

ราชการต่างๆ มักจะดีใจที่คุยกับเรารู้เรื่อง และให้เกียรติเรามากขึ้น



ถ้าเป็นไปได้อยากใช้ชีวิตอยู่ที่ไหน?

อยากกลับไปใช้ชีวิตที่อิหร่านบ้างมั้ย ความสัมพันธ์กับที่โน่นยังดีอยู่หรือเปล่า?

  ความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่ ย้อนไปเมื่อ 10 ปี พ่อกับแม่พากลับไปเยี่ยมญาติๆ ที่อิหร่านปีละ 2 ครั้ง 

แต่ช่วงหลังๆ ก็ไม่ค่อยได้ไปแล้ว คงไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นแล้ว เพราะตอนนี้ชินกับระบบ

ที่นี่ (เรื่องการทำางาน) เคยมีอยู่ครั้งนึงที่ต้องทำางานประสานงานกับทีมคนอิหร่าน และให้กับบริษัท

ที่นั่น ตอนแรกก็ดีใจว่าจะได้ทำาอะไรให้กับประเทศบ้านเกิด กับทีมงานที่เป็นชนชาติเดียวกัน แต่

ผลลัพธ์กลับไม่ออกมาอย่างที่คิดเลย เกิดความยุ่งยากมากมายในตัวบุคคล มีการเมืองภายใน

ทุกจุด ซึ่งที่เยอรมนีก็มี แต่ไม่หนักขนาดนี้ ทำาให้งานจบออกมาไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ทั้งนั้น

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวงานเลยแต่กลับอยู่ที่ตัวบุคคลและความดราม่าของคน ทำาให้เรารู้ว่าทำางานที่

เยอรมนีสบายใจที่สุด ถึงจะหนักแต่เราก็ได้ต่อสู้กับงานที่ไม่ใช่กับใจคน เลยคิดจะไม่กลับไปอีก

  (หัวเราะ) คงไม่ใช่ทั้งที่เยอรมนีและอิหร่านหรอกนะ ถ้าให้เลือกได้ ก็อยากไปใช้ชีวิต

ฝรั่งเศสตอนใต้ ที่นั่นเหมาะที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน บรรยากาศและอาหาร



 จบการสัมภาษณ์ด้วยการอยู่ร่วมรับประทานอาหารค่ำาต่อที่บ้าน

คุณซานาส กับครอบครัว และเพื่อนๆ ชาวอิหร่านเกือบ 10 คน เขาบอก

ว่าพอเรานัดสัมภาษณ์ เขาก็ชวนคนอื่นมาจัดปาร์ตี้ด้วยอย่างกะทันหัน 

นัด 1 ทุ่มมากัน 4 ทุ่ม บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยสีสัน และของ

ตกแต่งบ้านสไตล์เซอร์เบีย เสียงคุยดังสลับกับเสียงเพลงดั้งเดิมที่ฟังสนุก

รื่นเริง ของหวานที่หาซื้อไม่ได้ที่นี่ถูกทำาขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ผม

กลายเป็นเป้านิ่งที่ได้รับความสนใจจากคนอื่นๆ เป็นอย่างมาก เขาอยาก

รู้เรื่องเราไปหมด ซึ่งในเวลาไม่กี่ชั่วโมง เราคุยกันเหมือนคบกันมาเป็น

สิบปี (ฮา) งานจบลงด้วยการร่วมกันเต้นรำาในแบบอิหร่าน (หลังจากดื่ม 

“แอลกอฮอล์” ร่วมสาบาน) ในขณะที่นั่งรถไฟรอบสุดท้ายกลับบ้าน ผ่าน

บรรยากาศเหงาๆ อากาศเย็นๆ ปลายเดือนเมษายน (ที่มันควรจะอุ่นได้

แล้ว) ป้ายบอกเวลารถไฟที่ตรงเวลามาก ผู้คนใส่เสื้อผ้าสีดำาเดินกันเป็น

ระเบียบเหมือนหุ่นยนต์ ต่างคนต่างอยู่  ซึ่งที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนั้นเหมือน

อยู่อีกโลกนึง ทำาให้เราได้ข้อคิดว่า ความสุขไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศก็เกิด

ขึ้นได้ง่ายๆ เราหาและสร้างขึ้นมาเองได้ แต่เราก็ไม่ละหน้าที่ที่จะไปต่อสู้

กับคนเยอรมันต่อไปในวันพรุ่งนี้ เราพร้อมที่จะศึกษาวัฒนธรรม และ

เรียนรู้ภาษาให้ได้มากที่สุด คบคนเยอรมันเยอะๆ เพื่อปรับตัวเข้าหาเขา

ให้ได้มากที่สุด ตักตวงผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด นี่คืองานหลักของเรา

1989 the Brandenburg Gate re-opened



สุดท้าย... 

 ในวันนี้ ท่ีเยอรมนีผงาดขึ้นมามีอำานาจทาง

เศรษฐกิจขึ้นเป็นพี่ใหญ่ในโลก ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจาก

ผลผลิตของแรงงานต่างชาติ...ซึ่งเหล่านี้ ก็เป็นส่วน

หนึ่งที่มายืนยันความเชื่อถือของชาวโลกในคำาว่า 

“มาตรฐานเยอรมัน” การควบคุมการขยายตัวของ

ประชากรที่จีน อาจจะเป็นแนวทางในการหาทางออก

ของเยอรมนีได้ ...จีนได้ออกกฎหมายลดการให้

สวัสดิการแก่ลูกคนที่สองและสาม ที่อาจเป็นแนวทาง

ให้เยอรมนีจะต้องขบคิด ในการควบคุมชาวต่างชาติที่

ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกันกับประเทศไทยที่

ต้องเตรียมมาตรการในการขยายตัวของชาวต่างชาติ

ที่จะเดินทางมาอาศัยในประเทศไทย เมื่อก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนอีก 3 ปีข้างหน้านี้

1989 the Brandenburg Gate re-opened

 ...ไม่มีใครได้อะไรมากมายโดยไม่เสียอะไรไป ...การได้มาซึ่งอำานาจอิทธิพลใดๆ ใน
โลก ผู้นำาทั้งหลายก็ต้อง “แลก” หรือ  “ เลือก” หากแนวทางพหุวัฒนธรรม เพื่อหาทางออก
ในการอยู่ร่วมกันของนานาชาติในสังคมเยอรมันไม่ได้ผล การเป็น “พี่เบิ้ม” ทางเศรษฐกิจ
ของเยอรมนีอาจต้องถูกช่วงชิงไป ถึงตอนนั้นเยอรมนีอาจต้องลุกขึ้นมาทบทวนการเชื้อเชิญ
คนต่างชาติมาช่วยกู้บ้านเมืองอีกครั้งหรือไม่ ...เมื่อถึงเวลานั้นอาจจะสายเกินไป ...
สวัสดี...................
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   เคยคิดมั้ยครับว่า ถ้าเกิดเราต้องการทำางานกับเพื่อนหลายๆ คน หรือ กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้อยู่กับตัวเนี่ย เรา

จะต้องทำาอย่างไร? มีหลายวิธีครับ หนึ่งในวิธีนั้นคือ โปรแกรม TeamViewer นั่นเอง โปรแกรมนี้ ไม่เหมือน

โปรแกรมควบคุมหน้าจอทั่วไปตรงที่เราสามารถที่จะควบคุมคอมของคนอื่นได้ด้วย! แต่ไม่ต้องห่วงนะครับ เพราะ

คนที่เราสามารถควบคุมได้จะต้องมีหมายเลขเครื่องที่จะเชื่อมต่อและรหัสผ่านเท่านั้น โดยที่รหัสผ่านจะถูกกำาหนด

ใหม่ทุกครั้งก่อนทำาการเชื่อมต่อหรือทุกครั้งที่รีสตาร์ทโปรแกรมด้วย หรืออีกหนึ่งทางเลือกก็คือเราสามารถกำาหนด

รหัสผ่านขึ้นมาเอง เพื่อใช้ในกรณีที่เราต้องการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองที่อยู่ระยะไกลได้ตลอดเวลา

ในโหมด Unattended Access โดยในโหมดนี้โปรแกรมจะสร้าง Service ขึ้นมา Run ใน Background ทุกๆ ครั้ง

ที่มีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์   ต่อไปเราก็สามารถทำางานพร้อมๆ กันได้ โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว 

รวมไปถึงการล็อกอินเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเราจากระยะไกล หรือ แม้แต่เวลาที่เรามีปัญหาแล้วบอกฝ่ายไอที 

(IT: Information Technology) ไม่ถูก ก็สามารถให้ทางฝ่ายไอทีควบคุมคอมเราจากระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาให้เราได้เลยครับ



    เพื่อนๆ อาจจะถามว่ามันต่างกับ Google Doc อย่างไร ที่มัน

ต่างก็คือ เราสามารถแชร์โปรแกรมที่เราลงไว้ในเครื่องกับทุกคน

ได้นั่นเองครับ โดยที่ไม่ต้องเจาะจงเฉพาะส่งที่ Google Doc มีให้ 

หรือ ในกรณีของ Dropbox เราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีคน save ทับ

ข้อมูลที่เรากำาลังทำาอยู่ด้วยครับ

     แต่แน่นอนว่า การให้คนอื่นมาควบคุมนั้น ไม่ใช่มีแต่ข้อดีอย่างเดียว เราก็จะต้องระวังคน

ที่มาอยู่ใน Contact list ด้วย ว่าจะต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้ และไม่ต้องการที่จะขโมยข้อมูล

ของเราด้วยครับ โปรแกรม Teamviewer นี้สามารถดาวโหลดมาใช้ได้ฟรีภายใต้เงื่อนไขที่ว่า 

ต้องไม่นำามาใช้ในทางการค้า ถ้าสนใจไปที่นี่เลยครับ www.teamviewer.com

   เคยคิดมั้ยครับว่า ถ้าเกิดเราต้องการทำางานกับเพื่อนหลายๆ คน หรือ กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้อยู่กับตัวเนี่ย เรา

จะต้องทำาอย่างไร? มีหลายวิธีครับ หนึ่งในวิธีนั้นคือ โปรแกรม TeamViewer นั่นเอง โปรแกรมนี้ ไม่เหมือน

โปรแกรมควบคุมหน้าจอทั่วไปตรงที่เราสามารถที่จะควบคุมคอมของคนอื่นได้ด้วย! แต่ไม่ต้องห่วงนะครับ เพราะ

คนที่เราสามารถควบคุมได้จะต้องมีหมายเลขเครื่องที่จะเชื่อมต่อและรหัสผ่านเท่านั้น โดยที่รหัสผ่านจะถูกกำาหนด

ใหม่ทุกครั้งก่อนทำาการเชื่อมต่อหรือทุกครั้งที่รีสตาร์ทโปรแกรมด้วย หรืออีกหนึ่งทางเลือกก็คือเราสามารถกำาหนด

รหัสผ่านขึ้นมาเอง เพื่อใช้ในกรณีที่เราต้องการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองที่อยู่ระยะไกลได้ตลอดเวลา

ในโหมด Unattended Access โดยในโหมดนี้โปรแกรมจะสร้าง Service ขึ้นมา Run ใน Background ทุกๆ ครั้ง

ที่มีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์   ต่อไปเราก็สามารถทำางานพร้อมๆ กันได้ โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว 

รวมไปถึงการล็อกอินเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเราจากระยะไกล หรือ แม้แต่เวลาที่เรามีปัญหาแล้วบอกฝ่ายไอที 

(IT: Information Technology) ไม่ถูก ก็สามารถให้ทางฝ่ายไอทีควบคุมคอมเราจากระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาให้เราได้เลยครับ

โปรแกรม Teamviewer นี้สามารถดาวโหลดมาใช้ได้ฟรี

ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ต้องไม่นำามาใช้ในทางการค้า
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จัดกระเป๋า ส่งของกลับสยามประเทศ

3) เมื่อตัดสิ่งของที่ไม่ถึงขั้นจำาเป็นต้องนำากลับไปแล้ว ทีนี้

ก็ถึงเวลาแยกสิ่งที่มีค่าระดับต้นๆ ที่จะต้องพกติดตัวและ

นำาขึ้นเครื่องบินกลับไปในคราวเดียวกัน ซึ่งก็คือเอกสาร

สำาคัญในการแสดงตนและการศึกษา รองลงมาก็เป็น

อุปกรณ์ดิจิตอลทั้งหลาย ซึ่งควรสำารองน้ำาหนักสิ่งของ

กลุ่มนี้ไว้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

4) หลังจากแยกสิ่งของที่มีความสำาคัญระดับต้นๆ แล้ว ก็

มาถึงสิ่งของในระดับที่ต้องนำากลับไทยอย่างแน่นอน แต่

ถ้าเสียหายหรือสูญหายก็ไม่ถึงกับทำาให้ชีวิตยากลำาบาก 

5) วัดปริมาตรและชั่งน้ำาหนักโดยรวมของสิ่งที่ต้องการส่ง

กลับไทย เพื่อนำามาพิจารณาหรือแจ้งให้ผู้บริการประเมิน

ค่าใช้จ่ายก่อน และนำาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ

     การเลือกว่าจะส่งของกลับมาตุภูมิแบบไหนดีนั้น ต้องเริ่มจาก

การพิจารณาทรัพย์สมบัติที่ต้องการจะนำากลับไทยกันก่อนเลยว่า 

1) สิ่งของเหล่านั้นมีมูลค่ามากพอที่มิอาจจะแจกจ่ายแบ่งปันได้เลย

ไหม ถ้าสามารถให้คนอื่นแล้วจะเกิดประโยชน์มากกว่าก็อย่ารีรอที่

จะบำาเพ็ญกุศลในโอกาสอันดีนี้ 

2) ถ้าสิ่งของเหล่านั้นไม่ถึงกับรักมากและก็ไม่สามารถให้ฟรีๆได้ ก็

ลองประกาศขายดู บางทีขายแล้วค่อยซื้อใหม่ยังจะคุ้มกว่า

เมื่อได้ฤกษ์เก็บของกลับบ้านเกิดเมืองนอนแล้ว......จะทำาอย่างไรดี???

     คำาถามที่พบบ่อยเนื่องในโอกาสที่จะกลับภูมิลำาเนา คือ ควรเลือกใช้

บริการแบบไหนดีในการส่งของคราวละมากๆ ในราคาประหยัด รวดเร็ว 

โดยสิ่งของไม่เสียหายหรือสูญหาย หากมีการรับประกันหรือมีบริการมา

รับถึงหน้าบ้านแล้วนำาส่งถึงหน้าบ้านที่ประเทศไทยด้วยจะยิ่งดี แต่ใน

โลกแห่งความเป็นจริงนั้น เงื่อนไขและการบริการที่สมบูรณ์มากเท่าไหร่ 

ก็ยิ่งจะสวนทางกับค่าใช้จ่ายเสมอ จากการได้ฟังได้อ่านผู้มีประสบการณ์

ในการส่งของ วันนี้จึงขอเรียบเรียงลำาดับความแล้วก็ผนวกเข้ากับข้อมูลที่

ได้ค้นหามาฝากกันในคอลัมน์ถามพ(ร่)องฉบับนี้ 



ถามพ(ร่)อง: ว่าด้วยเรื่อง

จัดกระเป๋า ส่งของกลับสยามประเทศ

3) เมื่อตัดสิ่งของที่ไม่ถึงขั้นจำาเป็นต้องนำากลับไปแล้ว ทีนี้

ก็ถึงเวลาแยกสิ่งที่มีค่าระดับต้นๆ ที่จะต้องพกติดตัวและ

นำาขึ้นเครื่องบินกลับไปในคราวเดียวกัน ซึ่งก็คือเอกสาร

สำาคัญในการแสดงตนและการศึกษา รองลงมาก็เป็น

อุปกรณ์ดิจิตอลทั้งหลาย ซึ่งควรสำารองน้ำาหนักสิ่งของ

กลุ่มนี้ไว้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

4) หลังจากแยกสิ่งของที่มีความสำาคัญระดับต้นๆ แล้ว ก็

มาถึงสิ่งของในระดับที่ต้องนำากลับไทยอย่างแน่นอน แต่

ถ้าเสียหายหรือสูญหายก็ไม่ถึงกับทำาให้ชีวิตยากลำาบาก 

5) วัดปริมาตรและชั่งน้ำาหนักโดยรวมของสิ่งที่ต้องการส่ง

กลับไทย เพื่อนำามาพิจารณาหรือแจ้งให้ผู้บริการประเมิน

ค่าใช้จ่ายก่อน และนำาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ

     หลังจากทราบปริมาตรและน้ำาหนักสิ่งของที่ต้องการนำาส่งกลับประเทศไทยแล้ว

ก็ต้องมาพิจารณาเลือกรูปแบบบริการที่เหมาะสมซึ่งในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ตามเส้นทางการขนส่งข้ามประเทศคือ 

1) นำาส่งผ่านอากาศยาน 

2) นำาส่งผ่านเรือข้ามมหาสมุทร 

ถ้าวัดปริมาตรสิ่งของทั้งหมดได้น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ขอแนะนำาให้นำาส่งทาง

อากาศจะเป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุด เพราะไม่เช่นนั้นแล้วบริษัทที่ให้บริการนำาส่ง

ของทางเรือข้ามมหาสมุทรอาจปฏิเสธการนำาส่งของในปริมาณที่ไม่มากพอเพราะ

อาจจะไม่ถึงจุดคุ้มทุน



   หากมีสิ่งของไม่มาก การส่งกลับทางนี้ก็นับว่าสะดวก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และที่สำาคัญของจะส่ง

ถึงประตูบ้านที่เมืองไทยประมาณ 1-3 สัปดาห์ หรือถ้าใช้บริการแบบด่วนพิเศษก็อาจจะเพียง 3 

วันเท่านั้น บางบริษัทมีให้บริการรับของจากประตูบ้านและนำาส่งถึงประตูบ้านที่เมืองไทยด้วย แต่

ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มอีกนิดหน่อย  โดยรวมแล้วค่าบริการการส่งของผ่านทางอากาศยานก็จะมี

ค่าใช้จ่ายสูงกว่าทางเรือ แต่ถ้ามีของไม่มากก็จะคุ้มกับความสะดวกที่ได้รับ บริษัทที่ให้บริการใน

ลักษณะนี้ ก็คือบริษัทที่ให้บริการนำาส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศทั่วๆไป ตัวอย่างเช่น

1*ของที่มีภาระต้องชำาระอากร 

หมายถึง ของที่ผู้โดยสารนำาเข้ามามีปริมาณเกิน

กว่าที่จะใช้สำาหรับส่วนตน และ/หรือมีมูลค่า

รวมทั้งหมดเกิน 10,000 บาท และสิ่งของที่นำา

มาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ หรือ 

ทางการค้า หรือมีลักษณะทางการค้า

ของต้องห้าม

หมายถึง ของที่ห้ามไม่ให้นำาเข้ามา หรือส่งออก

ไปนอกราชอาณาจักร เช่น สารเสพติด วัตถุ

หรือสื่อลามก ของลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์

ทางปัญญา ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม 

สัตว์ป่าสงวน เป็นต้น

     ถ้าหากเลือกใช้บริการแบบ door to door ก็สามารถ

สบายใจได้ระดับหนึ่งว่าของที่บินลัดฟ้าไปจะต้องถึงหน้า

บ้านที่ประเทศไทย แต่ก็ใช่ว่าจะทำาให้วางใจได้อย่างเต็ม

ร้อย เนื่องจากจะต้องผ่านการตรวจหรือสุ่มตรวจจาก

ทางศุลกากรที่เมืองไทยก่อน หากไม่เป็นสิ่งของต้องชำาระ

อากรหรือไม่เป็นของต้องห้ามหรือเป็นของที่ต้องกำากัด1* 

ก็จะสามารถผ่านด่านศุลกากรไปได้ บริษัทที่ให้บริการก็

สามารถที่จะนำาส่งให้ได้ถึงหน้าบ้าน แต่ถ้าไม่รอดพ้นการ

สุ่มตรวจไปได้ ก็ไม่ต้องห่วงถ้ากรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์

โทรศัพท์ผู้รับได้อย่างครบถ้วน ทางศุลกากรก็จะแจ้งผู้รับ

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งให้เดินทางเข้าไปอ้างสิทธ์ิหรืออาจจะ

ต้องชำาระค่าธรรมเนียม อากรหรือภาษีเพิ่มอีกนิดหน่อยก็

สามารถรับของกลับบ้านได้

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เมษายน 2556 

ผู้ให้บริการ

ระยะเวลาในการนำาส่ง

ประกันการขนส่ง (สูญหาย, เสียหาย)

ขนาดบรรจุภัณฑ์สูงสุด (ซ.ม.)

น้ำาหนักสูงสุดต่อชิ้น (กก.)

ราคา

บริการมารับของ

ติดต่อ/ศึกษาเพิ่มเติม

DHL

6-12 วัน

ไม่เกิน 500 ยูโร

120x 60x 60

31.5

ไม่เกิน 10 กก. ราคา 59 ยูโร

ไม่เกิน 20 กก. ราคา 89 ยูโร

ไม่เกิน 31.5 กก. ราคา 123 ยูโร

+3 ยูโร

http://www.dhl.de/de.html 

Tomba-express

6-18 วัน

ไม่เกิน 500 ยูโร

120x 60x 60

30

ไม่เกิน 10 กก. ราคา 74.99 ยูโร

ไม่เกิน 30 กก. ราคา 79 ยูโร*

* ราคาส่งเสริมการขาย



https://www.tomba-express.com 

การนำาส่งสิ่งของผ่านทางอากาศยาน



Tomba-express

6-18 วัน

ไม่เกิน 500 ยูโร

120x 60x 60

30

ไม่เกิน 10 กก. ราคา 74.99 ยูโร

ไม่เกิน 30 กก. ราคา 79 ยูโร*

* ราคาส่งเสริมการขาย



https://www.tomba-express.com 

TNT

2 -4 วัน

ไม่เกิน 500 ยูโร

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่เกิน 30 กก. ราคา 435 ยูโร 

ไม่เกิน 100 กก. ราคา 603 ยูโร



http://www.tnt.de

FedEx

3-4วัน

ไม่เกิน 500 ยูโร

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

ไม่เกิน 30 กก. ราคา 548.70 ยูโร



http://www.fedex.com/de 

ของต้องกำากัด 
หมายถึง ของบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการนำา
เข้ามา และการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
การนำาเข้าและการส่งออกของต้องกำากัด ต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งจะต้องนำามาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ด้วย ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ 
อาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิดพืช และส่วนต่างๆของ
พืช สัตว์มีชีวิต และซากสัตว์ อาหาร ยา ชิ้นส่วนยาน
พาหนะ บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่อง
มือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม

     กรณีที่มีสิ่งของที่ต้องการนำาส่งในปริมาณที่มากกว่า

เงื่อนไขของผู้ให้บริการไปรษณีย์ และต้องการได้รับสิ่งของ

เหล่านั้นในเวลาที่รวดเร็ว สามารถที่จะใช้บริการขนส่งทาง

อากาศยาน (Air Cargo) ได้อีกด้วย ซึ่งบริการ Air Cargo เป็น

หนึ่งในบริการของสายการบินแทบจะทุกสายการบินที่ให้

บริการโดยสารระหว่างประเทศไทย-เยอรมนี ซึ่งค่าบริการ

ก็ขึ้นอยู่กับปริมาตร น้ำาหนัก และประเภทของสิ่งที่ต้องการ

จะนำาส่งซึ่งก็จะมีค่าบริการที่ค่อนข้างแพง สามารถที่จะ

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสายการบินต่างๆ  สำาคัญ

อย่างมากว่าจะต้องศึกษาเงื่อนไขและการได้รับอนุญาตให้

นำาเข้า จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดีเสียก่อน



    หากของที่ต้องการนำากลับประเทศไทยมีปริมาตรมากกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร (ซึ่งเป็นปริมาตรขั้นต่ำา

ที่ผู้ให้บริการขนส่งส่วนใหญ่ร้องขอ) แบ่งตามปริมาตรของสิ่งของโดยรวม ได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบ

เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL)2* ถ้าหากรวมสิ่งของทั้งหมดแล้วไม่

เต็มตู้คอนเทนเนอร์ ผู้ให้บริการก็จะนำาไปรวมกับสินค้าหรือสิ่งของของลูกค้าคนอื่น ราคาและระยะเวลา

นอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งของที่เราต้องการนำากลับแล้ว ยังขึ้นอยู่กับเส้นทางและรอบการเดินเรือ

ของผู้ให้บริการ บางบริษัทก็มีบริการมารับของถึงหน้าบ้านและนำาของออกจากท่าเรือในเมืองไทยพร้อม

กับนำาส่งให้ถึงบ้านที่เมืองไทย ทุกขั้นตอนและการบริการที่เพิ่มขึ้นก็ย่อมจะมีความยุ่งยากและค่าใช้จ่าย

ตามมาเสมอ หากขั้นตอนไหนสามารถดำาเนินการเองได้ก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่เดียว

สำาหรับขั้นตอนในการเลือกใช้บริการขนส่งทางเรือ โดยสังเขปมีดังนี้ 

1. บรรจุสิ่งของทั้งหมดลงในบรรจุภัณฑ์ ที่แน่นหนา กันกระแทก ยิ่งสามารถ

หาวัสดุที่กันน้ำาห่อหุ้มไว้ด้วยจะยิ่งดี 

2. วัดปริมาตร ชั่งน้ำาหนักโดยรวมทั้งหมด 

3. ติดต่อบริษัทหรือผู้ให้บริการนำาส่งสิ่งของทางเรือ (ดังตัวอย่างจากตาราง

ข้างล่างนี้) ทางแฟกซ์ อีเมล หรือแบบฟอร์มออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ ควร

จะส่งไปหลายๆ บริษัท โดยจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

3.1. ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ 

3.2. วันที่ เวลา ที่ต้องการนำาส่ง/ต้องการให้ผู้ให้บริการมารับ 

3.3. ประเภทการขนย้าย เช่น ย้ายของในบ้านทั้งหลัง บางส่วนของบ้าน 

ของบางอย่างที่เคลื่อนที่ได้ เป็นต้น 

4. ปริมาตรของทั้งหมด (ลูกบาศก์เมตร) 

5. น้ำาหนักทั้งหมด (กิโลกรัม) 

6. ต้องการใช้บริการช่วยบรรจุหรือไม่ 

7. ต้องการใช้บริการมารับสิ่งของถึงบ้านหรือไม่ 

8. ระบุสถานที่ต้องการนำาส่ง (ประเทศ, จังหวัด, ท่าเรือ) 

การนำาส่งสิ่งของผ่านทางเรือข้ามมหาสมุทร



ซึ่งวิธีการคือ 

1. รอรับการติดต่อกลับจากทางบริษัทที่ได้ติดต่อไป (อาจจะนานถึง 1-2 สัปดาห์) ซึ่งบริษัท

ที่ให้บริการจะประเมินราคาและจะร้องขอการยืนยันและการนัดหมายอื่นๆ เพิ่มเติม 

2. ตัดสินใจเลือกบริษัทที่พอใจในข้อเสนอที่ทางบริษัทแจ้งมา ซึ่งการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้

บริการจากบริษัทไหน นอกจากจะดูที่ค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสนอมาแล้ว ควรจะพิจารณา

ถึงการประกันของเสียหายหรือสูญหายที่บริษัทต่างๆ เสนอมา และบริการเพิ่มเติมที่สนใจ 

ไม่ว่าจะเป็นบริการนำาของออกจากท่าเรือให้ ปฏิบัติพิธีการศุลกากรแทน บริการส่งของถึง

ผู้รับในเมืองไทยตามที่อยู่ที่แจ้ง 

3. ติดต่อกลับบริษัทที่พอใจสูงสุด พร้อมนัดหมายวัน เวลา ในการนำาส่งหรือให้ทางบริษัท

มารับพร้อมกับชำาระเงินตามเงื่อนไขของบริษัท บริษัทจะต้องเรียกเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่า

จะเป็นสำาเนาหนังสือเดินทาง คำาขอนำาเข้าสิ่งของสู่ประเทศไทย หรือเอกสารอื่นๆ แล้วแต่

กรณี อย่าลืมแจ้งและยืนยัน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ผู้รับที่แน่นอนอีกครั้ง 

4. ถ้าหากเลือกใช้บริการแบบครบวงจรก็รอรับของที่เมืองไทยได้เลย ประมาณ 1-3 เดือน 

แต่อย่าลืม ร้องขอหรือเก็บ หมายเลขนำาส่ง วันที่ ท่าเรือ เที่ยวเรือที่ได้ขนส่งออกไป เพื่อ

ใช้ในการตรวจสอบและติดตามสถานะการนำาส่งได้ ถ้าเลือกที่จะนำาของออกจากท่าเรือ

เอง ก็หมายถึงว่าจะต้องดำาเนินการพิธีศุลกากรเอง โดยต้องนำาหลักฐานการนำาส่ง พร้อม

เอกสารอื่นๆ ที่จำาเป็น  เพื่อดำาเนินเรื่องและนำาของออกจากท่าเรือ 

5. หลังจากได้รับของเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมตรวจสอบความครบถ้วนและเสียหาย หากไม่

สมบูรณ์ก็สามารถอ้างสิทธิ์ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท แต่ถ้าเป็นสิ่งของที่ต้อง

ชำาระอากรหรือเป็นของต้องห้ามหรือเป็นของที่ต้องกำากัดหลังจากที่ได้รับการติดต่อจาก

กรมศุลกากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ควรศึกษาขึ้นตอนและปฏิบัติพิธีศุลกากรตาม

ขั้นตอนที่กรมศุลกากรกำาหนด

2* ขนาดตู้คอนเทนเนอร์

ยาว
19’-4”

 

5.90 ม
.

กว้าง
7’-8. 5”2.35 ม.

20 ฟุต
สูง
7’-10” 
2.39 ม.

ยาว
39’-5.6

”

12.03 
ม.

กว้าง
39’-5.612.03 ม.

40 ฟุตสูง
7’-10” 
2.38 ม.



ตาราง ผู้ให้บริการขนส่งทางเรือข้ามมหาสมุทร ระหว่างประเทศไทย-เยอรมนีบางส่วน

ผู้ให้บริการ

DBschenker

Kerry Logistics

Pangaea cargo

International mover

Embassy freight

ITG-GmbH International Spedition

Freight-net

Shipco transport

Kuehne + Nagel

Hermann Weber

Maersk line

K line

Nykline

cma-cgm

DHL

Partner ในไทย































บริษัทสาขาในไทย



 (กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, 

ชลบุรี, ขอนแก่น, สงขลา)



n.a.

n.a.

n.a.

n.a.





n.a.

n.a.

n.a.

n.a.





FCL









n.a.

n.a.

n.a.

















LCL









n.a.

n.a.

n.a.



n.a.



n.a.

n.a.

n.a.

n.a.



Door to door

n.a.















n.a.



n.a.

n.a.

n.a.







ตาราง ผู้ให้บริการขนส่งทางเรือข้ามมหาสมุทร ระหว่างประเทศไทย-เยอรมนีบางส่วน

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เมษายน 2556 

Door to door

n.a.















n.a.



n.a.

n.a.

n.a.





Online tracking

n.a.



n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

















ดูข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.logistics.dbschenker.de/log-de-en/start/services/airfreight/

http://www.kerrylogistics.com/eng/OUR_NETWORK/Europe/germany.jsp

http://www.pangaeacargo.com/en/thailand-transport.html

http://internationalmover.de/

http://www.embassyfreight.de

http://www.itg.de/en/leistungen.html

http://www.freightnet.com/directory/p1/cDE/s30.htm

http://www.shipcotransport.com/website/site.php#

http://www.kn-portal.com/l

http://www.hweber.de/Produkte/produkte.html

http://www.maerskline.com

http://www.kline.de

https://www2.nykline.com 

http://www.cma-cgm.com

http://www.dhl.de/de/logistik/frachttransport/seefracht.html

   ค่าใช้จ่ายในการส่งสิ่งของกลับทางเรือข้ามมหาสมุทร

นั้นมีหลายราคา ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งของ ปริมาตร 

และน้ำาหนักโดยรวม รวมทั้งการใช้บริการเสริมหรืออื่นๆ 

เพิ่มเติม ผู้ให้บริการก็จะมีอัตราการคำานวณที่แตกต่าง

กันออกไป หากมีปริมาตรที่มากพอดีกับตู้คอนเทนเนอร์

ก็อาจจะได้รับอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายที่ถูกกว่า 

ส่วนใหญ่แล้วอัตราค่าบริการขั้นต่ำาประมาณ 300-500 

ยูโรต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร หากค่าบริการที่ผู้ให้บริการ

เสนอมายังไม่ได้รวมค่าบริการการนำาของออกจาก

ท่าเรือ ก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มอีก โดย

หากใช้บริการจากบริษัทที่คอยให้บริการนำาของออก

จากท่าเรือหรือปฎิบัติพิธีการศุลกากรแทน อาจจะเสีย

ค่าบริการเพิ่มอีกประมาณ 8,000-10,000 บาท หรือ

ถ้าจะนำาสิ่งของออกจากท่าเรือเองก็อาจจะจ่ายเพิ่มอีก

ประมาณ 2,000-3,000 บาทเท่านั้น (ยังไม่รวมสิ่งของที่

อาจจะต้องชำาระอากรหรือภาษีอื่นๆ อีก)



 ลองมาทำาความรู้จักกับพิธีศุลกากรไทยกันสักเล็กน้อย 

เผื่อจะมีโอกาสได้ใช้ และเรื่องที่สำาคัญคงหนีไม่พ้นเรื่อง

เงื่อนไขของสิ่งของที่ต้องชำาระอากร ของที่เข้าข่ายจะได้รับ

การยกเว้นและวิธีการดำาเนินการ ในที่นี้ขอกล่าวถึงกรณีที่

เกี่ยวข้องกับผู้ที่มาเรียน ศึกษา วิจัยหรือดูงานเท่านั้น

การส่งของผ่านทางไปรษณีย์/ผ่านผู้ให้บริการนำาส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ
   สิ่งของที่นำาเข้าประเทศไทยโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งจากการกล่าวมาข้างต้นก็คือการนำาส่งสิ่งของทาง

อากาศยานผ่านผู้ให้บริการไปรษณีย์นั้นเอง ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นจะถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วม

กับเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำากัด เพื่อตรวจคัดแยกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรก่อนส่งมอบให้กับ

ผู้มีชื่อรับของ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1: 

ของยกเว้นอากร คือของที่มีหลักเกณฑ์ว่า ของ

แต่ละหีบห่อมีราคา ไม่เกิน 1,000 บาทหรือ

ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและ

ไม่มีราคาในทางการค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จำากัด เป็นผู้นำาของไปส่งมอบให้แก่ผู้มีชื่อรับของ

ตามที่อยู่ที่ผู้ฝากส่งระบุไว้ที่หน้าหีบห่อ

พิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง

ประเภทที่ 2: 

ของต้องชำาระอากร คือของที่ส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับ

คนหนึ่งในคราวเดียวกันหรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะ

มีกี่หีบห่อ หากมีราคา FOB ( Free On Board ) รวมกัน

ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกำากัด

หรือไม่เป็นของต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อน

ปล่อย เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและค่าอากร

แล้วส่งมอบของให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัดนำาส่งไป

ที่ท่ีทำาการไปรษณีย์ปลายทางเพ่ือส่งมอบให้แก่ผู้มีชื่อ

รับของและเรียกเก็บอากรแทนกรม ศุลกากร โดยบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จำากัด จะออก “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของ

ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” และส่งไปให้ผู้มีชื่อ

รับของเพื่อแจ้งให้ไปรับของและชำาระอากร ณ ที่ทำาการ

ไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯโดยที่ทำาการไปรษณีย์จะ

เป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินแทนกรมศุลกากร



การส่งของผ่านทางไปรษณีย์/ผ่านผู้ให้บริการนำาส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศ
   สิ่งของที่นำาเข้าประเทศไทยโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งจากการกล่าวมาข้างต้นก็คือการนำาส่งสิ่งของทาง

อากาศยานผ่านผู้ให้บริการไปรษณีย์นั้นเอง ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นจะถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วม

กับเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำากัด เพื่อตรวจคัดแยกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรก่อนส่งมอบให้กับ

ผู้มีชื่อรับของ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

ประเภทที่ 2: 

ของต้องชำาระอากร คือของที่ส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับ

คนหนึ่งในคราวเดียวกันหรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะ

มีกี่หีบห่อ หากมีราคา FOB ( Free On Board ) รวมกัน

ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกำากัด

หรือไม่เป็นของต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อน

ปล่อย เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและค่าอากร

แล้วส่งมอบของให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัดนำาส่งไป

ท่ีท่ีทำาการไปรษณีย์ปลายทางเพ่ือส่งมอบให้แก่ผู้มีชื่อ

รับของและเรียกเก็บอากรแทนกรม ศุลกากร โดยบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จำากัด จะออก “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของ

ส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” และส่งไปให้ผู้มีชื่อ

รับของเพื่อแจ้งให้ไปรับของและชำาระอากร ณ ที่ทำาการ

ไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯโดยท่ีทำาการไปรษณีย์จะ

เป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินแทนกรมศุลกากร

ประเภทที่ 3: 

ของอื่นๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2 เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบของให้ 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัดเพื่อนำาไปเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า และบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จำากัด จะออก “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่าง

ประเทศ ( NOTIFICATION TO COLLECT INTERNATIONAL POSTAL 

ITEMS)” แล้วส่งไปให้ผู้มีชื่อรับของ เพื่อแจ้งให้ไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรและ

ขอรับของ ณ ส่วนบริการศุลกากร ไปรษณีย์และอากาศยาน ถนนรองเมือง 

หรือด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำาหรับของ

ประเภทที่ 3 นี้สามารถดำาเนินการได้ 2 แบบ คือ1) กรณีของมีราคาเกิน

กว่า 40,000 บาท ผู้รับของจะต้องจัดทำาใบขนสินค้าขาเข้าและส่งข้อมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร (ส่วนบริการศุลกากร

ไปรษณีย์และอากาศยานจัดเจ้าหน้าที่ให้คำาแนะนำาการจัดทำาใบขนสินค้าขา

เข้าและมี Service Counter ให้บริการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์) 2) กรณี

ของมีราคาไม่เกิน 40,000 บาท ผู้รับของไม่ต้องจัดทำาใบขนสินค้าขาเข้าโดย

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและจัดเก็บค่าภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน



1.กรณีขอรับสิ่งของด้วยตนเอง ให้นำา “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่าง

ประเทศ” ไปด้วย พร้อมบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้

มีชื่อรับของที่ระบุในใบแจ้ง

2.กรณีมอบอำานาจให้ผู้อื่นขอรับสิ่งของแทน ให้นำา “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทาง

ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” โดยให้ผู้มีชื่อรับของบันทึก รายละเอียดการมอบอำานาจให้

แก่ผู้รับมอบอำานาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองทั้ง 2 ฝ่าย ที่ด้านหลังใบแจ้งฯ ไปด้วย 

พร้อม สำาเนา บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้มอบอำานาจ (ลงนามรับรองสำาเนา) และ

บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้รับมอบอำานาจ3*

3.กรณีผู้มีชื่อรับของเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำากัด ให้นำา “ใบแจ้งให้ไป

รับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ”  และให้ผู้มีอำานาจลงนามพร้อมประทับ

ตราบริษัทฯ ที่ด้านหลังใบแจ้งฯ สำาเนาบัตรประชาชนของเจ้าของหรือผู้จัดการหรือ

สำาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำานาจลงนามในเอกสารผูกพันนิติบุคคลนั้นๆ (ลงนาม

รับรองสำาเนา) และบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้รับมอบอำานาจสำาเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนบริษัท ห้างฯ ร้าน และลงนามรับรองสำาเนาพร้อมประทับตราบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับสิ่งของ



   กรณีที่ผู้รับของไปติดต่อขอรับสิ่งของที่ที่ทำาการไปรษณีย์ และมีค่าภาษีอากรที่จะ

ต้องชำาระสำาหรับสิ่งของนั้นๆหากผู้รับของประสงค์ที่จะโต้แย้งการประเมินค่าภาษี

อากรก็สามารถที่จำาทำาได้โดย 

1) ให้ทำาคำาร้องเป็นลายลักษณ์อักษร (สามารถพิมพ์แบบคำาร้องได้ที่ www.post-

alcustoms.com ) พร้อมแนบ “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่าง

ประเทศ” และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2) ส่งคำาร้องถึงส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน สำานักงานศุลกากร

กรุงเทพ กรมศุลกากรโดยตรงหรือส่งผ่านที่ทำาการไปรษณีย์ที่ไปติดต่อรับของ 

3) ผู้รับของจะต้องยังไม่ชำาระค่าภาษีอากรเมื่อมีการยื่นคำาร้องอุทธรณ์แล้วที่ทำาการ

ไปรษณีย์จะจัดส่งสิ่งของที่ได้อุทธรณ์นั้น ไปยังส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และ

อากาศยานเพื่อพิจารณาคำาร้องอุทธรณ์ค่าภาษีอากรนั้นต่อ 

4) ให้ผู้ยื่นคำาร้องอุทธรณ์ไปติดต่อขอรับของพร้อมชำาระค่าภาษีอากรที่ส่วนบริการ 

ศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน ถนนรองเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ

3*หมายเหตุ : ผู้รับมอบอำานาจจะต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะแล้วและจะมอบอำานาจต่อให้บุคคลท่ีสามอีกไม่ได้



   คนไทยที่อยู่ต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปี หากมีการส่งของหรือนำา

ของเข้าประเทศไทยจำานวนมากโดยเฉพาะทางเรือข้ามมหาสมุทร 

ระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากรการนำาเข้าของใช้ในบ้านเรือนดังต่อ

ไปนี้ จะต้องถูกนำามาพิจารณาแน่นอน ของใช้ในบ้านเรือนในที่นี้ 

ตามนิยามของกรมศุลกากร หมายถึง ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของใช้

ส่วนตัวซึ่งผู้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศไทยนำาติดตัว

เข้ามาในหรือออกไปพร้อมกับตนและเป็นของที่ผู้นำาเข้าใช้สอยตาม

ปกติระหว่างอยู่ต่างประเทศโดยผู้นำาเข้าของใช้ในบ้านเรือนต้องมี

กรรมสิทธิ์ในของนั้นๆ อยู่ก่อนการย้ายภูมิลำาเนา เช่น โทรทัศน์ ตู้

เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องประดับฯลฯ ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้

แล้วดังกล่าว เจ้าของต้องนำาเข้ามาพร้อมกับตนเนื่องจากในการย้าย

ภูมิลำาเนาและมีจำานวนพอสมควรแก่ฐานะจะได้รับสิทธิยกเว้นอากร

การขนส่งและนำาเข้าของใช้ในบ้านเรือนเข้าประเทศไทย



   ตามข้อมูลของกรมศุลกากร ของใช้ในบ้านเรือนที่จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า

ได้ ผู้นำาเข้าจะต้องเป็นบุคคลที่ได้ย้ายภูมิลำาเนาเข้ามาตั้งในประเทศไทยไม่ว่าเป็น

คนไทยหรือชาวต่างประเทศ และจำานวนของใช้ในบ้านเรือนที่จะยกเว้นอากรให้

ได้จะพิจารณาเท่าที่เป็นจำานวนพอสมควรที่พึงมีพึงใช้ตามปกติวิสัย และผ่านการ

ใช้งานแล้วโดยต้องเป็นของท่ีนำาเข้ามาจากประเทศซ่ึงผู้นำาเข้ามีภูมิลำาเนาอยู่ก่อน

ที่จะย้ายเข้ามามีภูมิลำาเนาในประเทศไทย สำาหรับของใช้ในบ้านเรือนที่เป็นเครื่อง

ใช้ไฟฟ้า เช่น “วิทยุ” ถ้ามีการนำาเข้ามาก็จะยกเว้นให้เพียง 1 เครื่อง ถ้ามีมากกว่า 

1 เครื่องจะยกเว้นอากรให้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ยกเว้นการย้ายภูมิลำาเนาทั้ง

ครอบครัวให้ได้รับยกเว้นอากรได้อย่างละ 2 เครื่องและเครื่องที่ยกเว้นค่าอากร

ให้นั้นต้องเป็นเครื่องที่มีค่าอากรต่ำาสุดนอกจากวิทยุแล้วอาจมีตู้เย็น เครื่องรับ

โทรทัศน์ ฯลฯ ให้ถือเกณฑ์เดียวกับวิทยุของใช้ในบ้านเรือนดังกล่าว จะต้องนำาเข้า

มาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนผู้นำาของเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่

วันที่ผู้นำาของเข้ามาถึง อธิบดีกรมศุลกากรมีอำานาจขยายกำาหนดเวลาที่กล่าวข้าง

ต้นได้เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ การย้ายภูมิลำาเนานั้น โดยกรมศุลกากรได้ถือ

เกณฑ์การพิจารณาสำาหรับชาวไทยดังต่อไปนี้ 

(1) ชาวไทยหรือข้าราชการไทยที่มาทำางานหรือดำารงตำาแหน่งหรือดูงานในต่าง

ประเทศต้องอยู่ประจำาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่ต้องเดินทางกลับก่อน

กำาหนด 1 ปี ต้องมีหลักฐานมาแสดงว่าได้เดินทางกลับเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการ

จ้างหรือได้รับคำาสั่งให้ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรหรือเสร็จสิ้นการดู

งานก่อนกำาหนด 

(2) ชาวไทยที่ไปอยู่ประจำาในต่างประเทศในกรณีอื่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ต้องให้คำารับรองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าจะกลับเข้ามามีภูมิลำาเนาในประเทศไทย 

(3) นักเรียนไทย หรือข้าราชการไทยที่ไปศึกษาวิชา หรือดูงานในต่างประเทศและ

คนไทยที่ออกไปอยู่ต่างประเทศ ให้ได้รับยกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือนได้ในกรณี

ท่ีมีกรรมสิทธิ์ในของนั้นและได้ใช้สอยอยู่ในต่างประเทศตามปกติก่อนจะเข้ามา

ในประเทศไทยและของน้ันจะต้องมีจำานวนเท่าที่พอสมควรตามฐานะของบุคคล

นั้นๆ และต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ไปอยู่ในต่างประเทศไม่ต่ำากว่า 1 ปี

หลักเกณฑ์การพิจารณายกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว



แหล่งข้อมูล                                                                                                                                                   

กรมศุลกากร. พิธีการศุลกากร. [Online] http://www2.customs.go.th/Formality/CustomsFormality.jsp (เมษายน 2556)                                                                     

Pangaea Cargo GmbH. 2556. FAQ Thailand shipping. [Online] http://www.pangaeacargo.com/en/faq-thailand.html (เมษายน 2556) 

Tellus BV. 2556. Search for international moving companies. [Online] http://www.intlmovers.com (เมษายน 2556)                                       

TriGlobal. 2556 . Moving tips. [Online] http://www.internationalmover.de/movingtips.htm (เมษายน 2556)                                                             

Chanthanawat Limited Partnership. 2556. [Online] http://www.chanshipping.com (เมษายน 2556)

สำาหรับข้ันตอนการปฏิบัติพิธีการนำาเข้าของใช้ในบ้านเรือนประกอบไปด้วย 
(1) ผู้นำาเข้าหรือตัวแทนยื่นคำาร้องขอยกเว้นอากรใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ

ต่อฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน ส่วนการนำาเข้าสำานักงานศุลกากรกรนำาเข้า

ท่าเรือกรุงเทพ หรือสำานักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรที่นำาเข้า 

(2) กรมศุลกากรจะทำาการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาการยกเว้นอากร หากมี

ของใช้ในบ้านเรือนเข้ามาแต่ไม่มีลักษณะได้รับยกเว้นอากร กรมศุลกากรก็จะดำาเนิน

การเรียกเก็บอากรตามปกติ 

(3) กรมศุลกากรคืนเอกสารที่ตรวจสอบแล้วให้ผู้นำาเข้าเพื่อนำาไปชำาระอากร (ถ้ามี) 

กรณีของใช้ในบ้านเรือนที่นำาเข้าได้รับการยกเว้นอากรทั้งหมด ผู้นำาเข้าหรือตัวแทน

นำาเอกสารไปติดต่อส่วนตรวจปล่อยสินค้าเพื่อขอรับสินค้าได้ 

(4) หลังจากนั้นนายตรวจศุลกากรและ/หรือสารวัตรศุลกากร จะทำาการสุ่มตรวจ

ของว่าตรงตามสำาแดงหรือไม่หากถูกต้องก็จะอนุญาตให้ผู้นำาเข้านำาของออกจาก

อารักขาศุลกากรได้

เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำาเข้าของใช้ในบ้านเรือน
(1) ใบขนสินค้าขาเข้า กศก. 99/1 

(2) หนังสือเดินทาง (Passport) 

(3) หลักฐานแสดงว่ามีการย้ายภูมิลำาเนา เช่น ใบรับรองจบการศึกษา 

คำาสั่งย้าย หนังสือสัญญาสิ้นสุดการจ้าง 

(4) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading /Air Waybill) 

(5) แบบธุรกิจต่างประเทศ กรณีมีมูลค่าเกิน 500,000 บาท 

(6) บัญชีราคาสินค้า (Invoice) (ถ้ามี) 

(7) ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order) 

(8) บัญชีรายการสิ่งของ (Packing List) หรือเอกสารซื้อขาย (ถ้ามี) 

(9) ใบอนุญาต กรณีเป็นสินค้าควบคุมการนำาเข้า 

(10) แบบคำาร้องขอยกเว้นอากร 

(11) เอกสารอื่นๆ เช่นหนังสือมอบอำานาจ



สำาหรับข้ันตอนการปฏิบัติพิธีการนำาเข้าของใช้ในบ้านเรือนประกอบไปด้วย 
(1) ผู้นำาเข้าหรือตัวแทนยื่นคำาร้องขอยกเว้นอากรใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ

ต่อฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน ส่วนการนำาเข้าสำานักงานศุลกากรกรนำาเข้า

ท่าเรือกรุงเทพ หรือสำานักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรที่นำาเข้า 

(2) กรมศุลกากรจะทำาการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาการยกเว้นอากร หากมี

ของใช้ในบ้านเรือนเข้ามาแต่ไม่มีลักษณะได้รับยกเว้นอากร กรมศุลกากรก็จะดำาเนิน

การเรียกเก็บอากรตามปกติ 

(3) กรมศุลกากรคืนเอกสารที่ตรวจสอบแล้วให้ผู้นำาเข้าเพื่อนำาไปชำาระอากร (ถ้ามี) 

กรณีของใช้ในบ้านเรือนที่นำาเข้าได้รับการยกเว้นอากรทั้งหมด ผู้นำาเข้าหรือตัวแทน

นำาเอกสารไปติดต่อส่วนตรวจปล่อยสินค้าเพื่อขอรับสินค้าได้ 

(4) หลังจากนั้นนายตรวจศุลกากรและ/หรือสารวัตรศุลกากร จะทำาการสุ่มตรวจ

ของว่าตรงตามสำาแดงหรือไม่หากถูกต้องก็จะอนุญาตให้ผู้นำาเข้านำาของออกจาก

อารักขาศุลกากรได้

     การขนส่งหรือส่งของกลับประเทศไทยและพิธีการศุลกากรที่กล่าว
ถึงข้างต้น เป็นเพียงการให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ค่าบริการ เงื่อนไข 
ข้อกำาหนด ขั้นตอนต่างๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ การตัดสินใจว่าจะใช้
บริการแบบไหนหรือกับใครดี ก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและแน่นอน
ควรติดต่อขอทราบข้อมูลจากผู้ให้บริการตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะการขอ
ให้ผู้ให้บริการประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อนำามาประกอบการตัดสินใจ อย่างไร
ก็ตามหวังว่าบทความในคอลัมน์นี้ พอจะให้ข้อมูลสำาคัญท่านผู้อ่านไม่
มากก็น้อย อย่างไรเสียถ้ามีคำาแนะนำาหรืออยากให้กองบรรณาธิการ
นำาเสนอเรื่องอะไรก็สามารถแจ้งมาได้ทุกเมื่อ และอย่าลืมติดตามเกร็ด
สาระความรู้เล็กๆ น้อยๆ ในคอลัมน์ถามพ(ร่)องนี้นะคร้าบบบบบ....



นาฬิกา 
กับการนอนของเรา

แสง

โดย อภิพรรณ บริสุทธิ์

เย
อร

มัน
ไป

วัน
ๆ

โรคคิดถึงบ้าน Homesick

เมื่อเราคิดถึงอะไรบางอย่าง แสดงว่าสิ่งนั้นขาดหายไปและไม่ได้อยู่ข้างตัวเราใช่ไหมครับ 

คำาว่าขาดหายไปเราใช้กริยา fehlen ครับ ซึ่งอาจใช้แบบง่ายๆ เลย  เช่น Wer fehlt heute? 

(วันนี้ใครไม่มา) Etwas fehlt. (ขาดอะไรบางอย่างไป) หรือใช้กับกรรม Dativ เพื่อบอกว่าผู้

ใครขาดหรือต้องการสิ่งใด เช่น Du fehlst mir. (ฉันขาดเธอ/ฉันคิดถึงเธอ) Uns fehlt das 

Geld. (เรายังขาดเงินอยู่) หรือสำานวนสุดฮิตเวลามีปัญหาสุขภาพ Was fehlt Ihnen denn? 

(เป็นอะไรมาครับคนไข้)
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   เคยสงสัยกันบ้างไหม ว่าทำาไมเรามักจะสะดุ้ง

ตื่นตอนเช้าเป็นเวลาไล่เลี่ยกันแม้แต่วันหยุด (ซึ่ง

ก็น่าดีใจว่าตื่นมาแล้วยังนอนต่อได้) แล้วทำาไมเรา

ง่วงนอนในเวลาใกล้ๆ กันเกือบจะทุกวัน นั่นเป็น

เพราะร่างกายเรามี “นาฬิกา” ของเราอยู่ (หรือ

เรียกได้ว่า Biological Clock) นาฬิกาตัวนี้มีหน้า

ที่ในการควบคุมระบบและอวัยวะต่างๆ ของ

ร่างกายให้พร้อมทำากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน



โดย อภิพรรณ บริสุทธิ์

     ปกตินาฬิกาจะเดินไม่ได้ถ้าไม่ได้ตั้งเวลา นาฬิกาในร่างกาย

ของเราก็เหมือนกันต้องมีการปรับเวลาให้เข้ากับ Local time ของ

เราบ่อยๆ หัวใจที่สำาคัญของการตั้งนาฬิกาของเราก็คือ เรื่องของ 

“แสง” ถ้าใครเคยเรียนชีววิทยามาก่อน คงจะพอจำากันได้ว่า ที่ 

Retina หรือจอรับภาพของดวงตา จะมี photoreceptors ที่เรียก

ว่า Rods กับ Cones มีหน้าที่รับแสง แปลงเป็นสัญญาณ เพื่อ

ส่งสัญญาณนั้นไปยัง Visual Cortex ด้านหลังของสมอง นั่นคือ

การที่เราสามารถมองเห็นได้ แต่เมื่อประมาณต้นคริสตศักราชที่ 

2000 ได้มีการค้นพบ photoreceptors ชนิดใหม่ ซึ่งหน้าที่หลัก

ของมันคือการรับแสงจากจอรับภาพแปลงเป็นสัญญาณ เพื่อที่

จะส่งสัญญาณนั้นไปยัง Suprachiasmatic Nucleus หรือนาฬิกา

ของเรานั่นเอง

    ถ้าเราอ่านหนังสือกลางคืนและเข้านอนเช้า หรือทำางานกะกลางคืน จะทำาให้
เรานอนหลับยาก ไม่สามารถนอนหลับสนิทเป็นเวลานาน เวลาหิว ความอยาก
อาหารก็จะแปรปรวน และส่งผลไปยังการนอนในวันถัดไปอีกด้วย



     โดยทั่วไปในธรรมชาติ เรารับแสงอาทิตย์ในเวลาเช้าและขาดหายไปในเวลาเย็น ระบบนาฬิกาของ

เรารับรู้ Local time ของเราจากการรับแสงตรงนั้น ถ้านาฬิกาเราเริ่มรวน จากเหตุการณ์อะไรมาขัด

ขวางการเดินของนาฬิกา หรือขัดการรับแสงระหว่างวัน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบกับร่างกายของเรา 

อย่างเช่น ถ้าเราอ่านหนังสือกลางคืนและเข้านอนเช้า หรือทำางานกะกลางคืน จะทำาให้เรานอนหลับ

ยาก ไม่สามารถนอนหลับสนิทเป็นเวลานาน เวลาหิว ความอยากอาหารก็จะแปรปรวน และส่งผลไป

ยังการนอนในวันถัดไปอีกด้วย นั่นเป็นเพราะแสงสว่างในเวลากลางคืน ไประงับการหลั่งเมลาโทนินซึ่ง

เป็นฮอร์โมนของการนอน  หรืออีกตัวอย่างคือ เวลาเราเดินทางจากเยอรมนีกลับไทย ที่มีเวลาห่างกัน 

5-6 ชั่วโมง จะส่งผลให้เรานอนหลับเป็นตายในเวลาเที่ยง และตาสว่างในเวลาตีหนึ่ง พอเราบินกลับ

จากไทยมาเยอรมนี เราก็มักจะตื่นมาทำางานตั้งแต่ตีสี่ และมีสภาพกลายเป็นซอมบี้ในตอนเย็น  อาการ 

jet lag ดังกล่าวจะหายเร็ว ถ้าเราตั้งนาฬิกาใหม่ นอนและตื่นมารับแสงตามเวลาท้องถิ่นของเรา



     นับวันการค้นพบใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ยิ่งทำาให้เราเห็นว่า การทำาตัวกลับ

ไปสู่ธรรมชาติมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีกับร่างกายเราเท่านั้น กรณีนี้ก็เช่นกัน 

การที่เราค้นพบหลอดไฟ แน่นอน มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ทำาให้เราทำางานกันได้

ดึกดื่น แม้แต่ข้ามคืน แต่มันก็ทำาให้นาฬิกาในร่างกายของเราบิดเบี้ยวมากขึ้นเช่น

กัน แสงเป็นเรื่องสำาคัญไม่น้อยทีเดียว ดูแลตัวเองให้ดีนะคะ ยิ่งตอนนี้เราอยู่ห่าง

บ้านกันโดยลำาพังแล้ว การทำาตัวให้ถูกสุขลักษณะ ตื่นแต่เช้า นอนแต่หัวค่ำา และ

พักผ่อนให้เพียงพออย่างที่เราเคยเรียน เป็นสิ่งที่สำาคัญที่จะทำาให้ร่างกายเรามี

สุขภาพที่ดีและส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการทำางานที่ดีด้วย

     นาฬิกาของเราไม่ได้เป็นระบบ Digital หรือ Analogue มันเลยไม่ได้เดิน

ได้แม่นยำา 24 ชั่วโมงเป๊ะ โดยเฉลี่ยแล้ว มากกว่าหรือน้อยกว่า 24 ชั่วโมงนิด

หน่อย ขึ้นกับตัวบุคคล ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม เพศ และวัย รวมไปถึง 

“ปริมาณแสง” บวกกับเวลาในการรับแสงของเรา     

     ตอนเด็กๆ เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า ตื่นเช้าเป็นกำาไรของชีวิต ประโยค

นี้มีอะไรน่าคิดหลายอย่าง รวมไปถึงเรื่อง Biological clock ของเราด้วย การที่

เรารับแสงปริมาณมากในเวลาเช้า จะย่นเวลาให้นาฬิกาของเราเดินเร็วขึ้น เพื่อ

ให้ร่างกายเราเตรียมพร้อมรับกิจกรรมของเราในวันถัดไป ในทางกลับกันหาก

เรารับแสงปริมาณมากๆ ในเวลาหัวค่ำาหรือกลางคืน (จากแสงไฟฟ้า) จะทำาให้

เรายืดเวลาของนาฬิกาของเรา เราจะง่วงนอนช้าลง อาจจะทำาให้ตื่นสายขึ้น 

เพราะร่างกายเรายังไม่พร้อมในวันถัดไป

    เรื่องราวของแสงที่มีผลกระทบกับร่างกายของเรายังมีอีกมากมาย ไม่ว่าจะ

เรื่องความตื่นตัวและประสิทธิภาพในการทำางาน รวมไปถึง เรื่องของอารมณ์ 

ที่บางคนคงได้ยินว่ามีโรคซึมเศร้าชนิดหนึ่ง เรียกว่า SAD (Seasonal Additive 

Disorder) เกิดขึ้นในแถบขั้วโลกในฤดูหนาว เกิดจากการขาดแสงอาทิตย์ เมื่อ

กลางวันเป็นช่วงเวลาสั้น ทำาให้เรารับแสงได้น้อย 



     กรกฎาคม พ.ศ. 2475 ที่ประเทศเยอรมนี หนึ่งเดือนให้หลังการ

อภิวัติในประเทศไทย พรรคนาซีชนะการเลือกตั้ง 230 ที่นั่ง ชายผู้ที่

ได้รับเลือกเป็นประธานสภาไรช์ทาก (Reichstag) มีอุดมการณ์ค่อน

ไปทางเผด็จการ อีกทั้งมีส่วนอย่างมากในการ “เล่นการเมือง” ผลัก

ดันประธานาธิบดีเพาล์ ฟอน ฮินเดนบวร์ก (Paul von Hindenburg) 

ให้แต่งตั้งฮิตเลอร์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 

2476 เขาคือแฮร์มัน วิลเฮล์ม เกอริง (Hermann Wilhelm Göring)

     เช้าของวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ประเทศไทย

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย โดยการรวมตัวของ

ทหารและพลเรือนในนามคณะราษฎร ซึ่งกลุ่มผู้นำาสายพลเรือนนำาโดย

นายปรีดี พนมยงค์ ส่วนฝั่งทหารนำาโดยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 4 นายซึ่ง

ถูกขนานนามว่า สี่เสือคณะราษฎร ประกอบไปด้วย (ยศในขณะนั้น)

พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

พันเอกพระยาฤทธิอัคเนย์         (สละ เอมะศิริ)

พันเอกพระยาทรงสุรเดช          (เทพ พันธุมเสน)

พันโทพระประศาสน์พิทยายุทธ   (วัน ชูถิ่น)

แฮร์มัน วิลเฮล์ม เกอริง 

(Hermann Wilhelm Göring)
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นายร้อยเยอรมันรุ่น

พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา 

(พจน์ พหลโยธิน)
พันเอกพระยาทรงสุรเดช          

(เทพ พันธุมเสน)



     เกอริงเกิดในครอบครัวข้าราชการชั้นสูงเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2436 (ค.ศ.1895) 

ณ เมืองโรเซนไฮม์ (Rosenheim) ที่ปรัสเซีย เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยปรัสเซีย 

และที่โรงเรียนนายทหารเยอรมันโกรส-ลิคชเทอร์เฟลเดอ (Groß-Lichterfelde) ณ กรุง

เบอร์ลินเมื่อปีพ.ศ.2454 (ค.ศ.1911) จากนั้นเข้ารับราชการในเหล่าทหารราบของกองทัพ

บกเยอรมันในเดือนมิถุนายนปีถัดมา เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอุบัติขึ้นในปี พ.ศ. 2457 

(ค.ศ. 1914) เกอริงร่วมรับใช้ชาติโดยสังกัดหน่วยบินกองทัพบก เขาประสบความสำาเร็จ

อย่างมากในการรบทางอากาศ สามารถยิงเครื่องบินข้าศึกตกได้ถึง 22 ลำาและได้รับการคัด

เลือกให้เป็นเสืออากาศของกองทัพอากาศเยอรมัน รวมทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรษ

ของประเทศอีกด้วย แต่เยอรมนีก็แพ้สงคราม เกอริงผันตัวไปเป็นนักบินเอกชนในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์กและสวีเดน จนได้มารู้จักกับอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ด้วย

ความเป็นวีรบุรุษสงครามทำาให้เขาถูกดึงเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อตั้งพรรคนาซี และได้

เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยเอสเอ (SA - Sturmabteilung) ซึ่งเป็นกองกำาลังจู่โจม

ติดอาวุธที่มีฉายาว่า “เสื้อสีน้ำาตาล” ของฮิตเลอร์ในปี พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922)

นายร้อยเยอรมันรุ่น
โดย  พชร แก่นเมือง

พันโทพระประศาสน์พิทยายุทธ

(วัน ชูถิ่น)

พันเอกพระยาฤทธิอัคเนย์ 

(สละ เอมะศิริ)

พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา 

(พจน์ พหลโยธิน)

“4 ทหารเสือคณะราษฎร”



พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา 

(พจน์ พหลโยธิน)

     ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง การทหารของเยอรมนี (ปรัสเซีย) นับว่ายอดเยี่ยมที่สุดในโลก 

จึงไม่แปลกที่มีนักเรียนนายร้อยจากหลายๆ ประเทศในเยอรมนี แน่นอนว่าประเทศไทยก็เป็น

หนึ่งในนั้น เริ่มต้นจากพ.ศ 2440 มีทหารไทยไปศึกษาต่อ ทั้งเชื้อพระวงศ์และสามัญชน กลุ่ม

หัวหน้าคณะราษฎรก็เป็นนายร้อยเยอรมันเช่นกัน

    พระยาพหลพลพยุหเสนา เข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และสอบได้

เป็นที่หนึ่งของรุ่น จึงได้รับทุนการศึกษาใน พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903) ไปเรียนวิชาทหารที่ประเทศ

เยอรมนีโดยเข้าโรงเรียนนายสิบ แล้วเปลี่ยนตามลำาดับขั้น โรงเรียนสุดท้ายคือโรงเรียนนายร้อย

ทหารบกโกรส-ลิคชเทอร์เฟลเดอ  กรุงเบอร์ลิน เมื่อสำาเร็จการศึกษาในปีพ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1910) 

ก็เข้าประจำากรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ประเทศเยอรมนี  ส่วนพระยาทรงสุรเดชได้ทุนไปศึกษา

ต่อวิชาทหารช่าง เมื่อจบแล้วได้ยศนายสิบ แล้วจึงเรียนต่อระดับสัญญาบัตร ได้ยศ Fähnrich 

(เทียบเท่าร้อยตรี) ก่อนไปประจำาการที่กองทหารในเมืองมักเดบวร์ก (Magdeburg) และเดินทาง

กลับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1915) รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 8 ปี

     ย้อนกลับมาที่เยอรมนีในช่วงเวลาประมาณ พ.ศ. 2451 – 2453 

นักเรียนเตรียมทหารพจน์ (พระยาพหลฯ) และนักเรียนเตรียมทหาร

ชาวไทยจำานวนหนึ่งได้เดินทางมาเข้าเรียนในเยอรมนี แต่ก่อนที่จะเข้า

โรงเรียนนายร้อยต้องเข้าโรงเรียนนายสิบ และโรงเรียนเตรียมทหาร 

(Kadettenschule) เมืองพอทสดัม (Potsdam) ใกล้เบอร์ลิน ที่โรงเรียน

เตรียมทหารนี้ นักเรียนเตรียมทหารพจน์และเพื่อนได้เรียนร่วมรุ่นกับผู้ที่

จะก้าวขึ้นเป็นมือขวาของฮิตเลอร์และแม่ทัพอากาศผู้ทำาลายยุโรปเกือบ

ทั้งทวีปในอนาคต แน่นอนเขาคือนักเรียนเตรียมทหารแฮร์มัน เกอริง



พันเอกพระยาทรงสุรเดช          

(เทพ พันธุมเสน)

    พระยาพหลพลพยุหเสนา เข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และสอบได้

เป็นที่หนึ่งของรุ่น จึงได้รับทุนการศึกษาใน พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903) ไปเรียนวิชาทหารที่ประเทศ

เยอรมนีโดยเข้าโรงเรียนนายสิบ แล้วเปลี่ยนตามลำาดับขั้น โรงเรียนสุดท้ายคือโรงเรียนนายร้อย

ทหารบกโกรส-ลิคชเทอร์เฟลเดอ  กรุงเบอร์ลิน เมื่อสำาเร็จการศึกษาในปีพ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1910) 

ก็เข้าประจำากรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ประเทศเยอรมนี  ส่วนพระยาทรงสุรเดชได้ทุนไปศึกษา

ต่อวิชาทหารช่าง เมื่อจบแล้วได้ยศนายสิบ แล้วจึงเรียนต่อระดับสัญญาบัตร ได้ยศ Fähnrich 

(เทียบเท่าร้อยตรี) ก่อนไปประจำาการที่กองทหารในเมืองมักเดบวร์ก (Magdeburg) และเดินทาง

กลับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1915) รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 8 ปี

     ย้อนกลับมาที่เยอรมนีในช่วงเวลาประมาณ พ.ศ. 2451 – 2453 

นักเรียนเตรียมทหารพจน์ (พระยาพหลฯ) และนักเรียนเตรียมทหาร

ชาวไทยจำานวนหนึ่งได้เดินทางมาเข้าเรียนในเยอรมนี แต่ก่อนที่จะเข้า

โรงเรียนนายร้อยต้องเข้าโรงเรียนนายสิบ และโรงเรียนเตรียมทหาร 

(Kadettenschule) เมืองพอทสดัม (Potsdam) ใกล้เบอร์ลิน ที่โรงเรียน

เตรียมทหารนี้ นักเรียนเตรียมทหารพจน์และเพื่อนได้เรียนร่วมรุ่นกับผู้ที่

จะก้าวขึ้นเป็นมือขวาของฮิตเลอร์และแม่ทัพอากาศผู้ทำาลายยุโรปเกือบ

ทั้งทวีปในอนาคต แน่นอนเขาคือนักเรียนเตรียมทหารแฮร์มัน เกอริง



เกอริงเป็นคนโผงผางและผาดโผน

อีกทั้งมีอารมณ์ขันเก่งไปทางแกล้งเพื่อน



เกอริงชอบพอรับนับถือคนไทยสนิทใจว่ามีนิสัยใจคอ
โอบอ้อม มีความเป็นเพื่อนแท้ เป็นนักกีฬาและนักสู้

     นักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติมักจะอายุมากกว่านักเรียนชาว

เยอรมันเพราะผ่านการเรียนในประเทศของตนเองมาแล้ว ใน

ขณะนั้นพระยาพหลฯ อายุยี่สิบต้นๆ ในขณะที่เกอร์ริงอายุ

เพียงสิบหก แต่โดยรวมก็สนิทกันดี มีเรื่องผิดใจกันตามประสา

เพื่อนบ้างแต่ก็ไม่ได้ลุกลามใหญ่โต มีบันทึกจากทางนักเรียน

ไทยว่า เกอริงเป็นคนโผงผางและผาดโผน อีกทั้งมีอารมณ์ขัน

เก่งไปทางแกล้งเพื่อน เช่น แอบเอาถุงเท้าเพื่อนไปซ่อนให้เพื่อน

แต่งตัวไปเข้าแถวไม่ทัน หรือเอาไปชุบน้ำาให้เปียก พอเพื่อนใส่ก็

หนาวเท้า ยิ่งคนไทยตัวเล็กยิ่งโดนแกล้งบ่อย (เกอริงเองก็ไม่ได้

ตัวใหญ่มาก สูงประมาณ 177 พอๆ กับฮิตเลอร์) จนครั้งหนึ่ง

นักเรียนไทยทนไม่ไหว เกอริงเลยโดนชกเข้าให้ ผลคือเกอริงฟัน

หัก นักเรียนท่านนั้นคือคาเด็ตน้อม (Kadett – นักเรียนนายร้อย) 

หรือพลตรี พระศักดาพลรักษ์ (น้อม ศรีรัตน์)

     จากหนังสือนักเรียนนายร้อยไทยในเยอรมันยุคไกเซอร์ของสรศัลย์ แพ่งสภา ระบุว่า เกอริง

ชอบพอรับนับถือคนไทยสนิทใจว่ามีนิสัยใจคอโอบอ้อมมีความเป็นเพื่อนแท้ เป็นนักกีฬาและนักสู้ 

มักจะพูดถึงและถามนักเรียนไทยรุ่นหลังๆ ถึงชื่อเหล่านี้ – พจน์ (พระยาพหลฯ), น้อม, ชิต, เจริญ, 

สอาด, ปรินซ์นิล, ปรินซ์ตรี, ดิน, เทพ (พระยาทรงฯ) ที่เป็นเพื่อนสนิท ตอนเรียนสำาเร็จบางคนก็

อยู่แถวเดียวกันเมื่อเข้าเฝ้ารับพระบรมราโชวาทจาก ไกเซอร์ วิลเฮล์ม ที่โรงเรียนเตรียมทหารและ

โรงเรียนนายร้อยนี้ บางครั้งเวลาเพื่อนฝูงมีเรื่องทะเลาะกัน ก็จะไกล่เกลี่ยด้วยวิธีขึ้นเวทีชกมวย 

หรือฟันดาบกัน พระยาพหลฯ กับพระยาทรงฯ ตอนวางแผนก่อการหรือแม้กระทั่งหลังก่อการ

สำาเร็จแล้ว เวลามีความเห็นไม่ตรงกัน ทะเลาะกันหนักๆ เข้าก็ยังติดปากท้าฟันดาบกันอยู่เสมอ



“คราวพระยาพหลฯ เป็นหัวหน้าคณะฑูตไปเจรจา

ณ กรุงโตเกียว เรื่องยอมให้ญี่ปุ่นผ่านแดน”

     นักเรียนรุ่นนี้นอกจากจะมีแม่ทัพอากาศจากอาณาจักรไรช์ที่สามผู้ทำาลายยุโรป

เกือบทั้งทวีปทางตะวันตกแล้ว ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองยังมีอีกคนที่มีชื่อเสียงเรื่อง

การทำาลายยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน แต่คนผู้นี้ก่อสงครามจากทางเอเซียตะวันออก เขาคือผู้

สั่งการโจมตีเพิร์ล ฮาร์เบอร์ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) จนอเมริกา

เข้าร่วมสงครามอย่างเปิดเผย เขาคือผู้ประกาศสงครามมหาเอเซียบูรพา ออกคำาสั่งให้

ทหารญี่ปุ่นกรีฑาทัพยึดครองทั่วเอเซียอาคเนย์ บีบประเทศไทยให้ประกาศเข้าร่วมฝ่าย

อักษะ (Axis) เขาคือนายกรัฐมนตรีแห่งแดนอาทิตย์อุทัย พลเอกฮิเดคิ โตโจ



พลเอกฮิเดคิ โตโจ

     พลเอกโตโจเกิดในครอบครัวทหาร พ่อเป็นนายพลแห่งกองทัพในพระมหาจักรพรรดิ 

สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยญี่ปุ่นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2448 (ค.ศ. 1905) โดยสอบ

ได้อันดับหนึ่งในสิบ หลังจากรับราชการก็มีโอกาศศึกษาต่อทางด้านการทหารที่ประเทศ

เยอรมนี ผ่านหลายโรงเรียนดังเช่นนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆ เมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว

ในช่วงปี พ.ศ.2462 – 2465 (ค.ศ. 1919-1922) หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ยังได้รับแต่ง

ตั้งเป็นทูตทหารญี่ปุ่นประจำาสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีด้วย สิบปีให้หลัง โตโจถูกส่งไป

แมนจูเรีย ส่วนปกครองที่ญี่ปุ่นตั้งผู่อี๋ (คนไทยมักออกเสียงว่าปูยีหรือฟูยีซึ่งก็ไม่ผิดเพราะ

ออกตามภาษาถิ่นที่แตกต่างกันไป) ฮ่องเต้องค์สุดท้ายขึ้นมาครองราชย์ใหม่เป็นหุ่นเชิด ใน

เหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นรุกรานจีนจนพรรคก๊กมินตั๋งต้องจับมือชั่วคราวกับพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อ

สงบศึกในต้านทานศึกนอก ที่แมนจูเรียนี้เองโตโจสร้างชื่ออย่างมากจากบทบาททางทหาร

ที่โดดเด่นและเด็ดขาด จนปี พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) โตโจก็กลับโตเกียวไปรับตำาแหน่งรอง

นายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นไม่นานก็ควบตำาแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมในขณะที่สงครามโลก

ครั้งที่สองกำาลังดุเดือด จวบจนวันที่  18 ตุลาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) เจ้าชายโคโนเอะ

ได้ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี นายพลโตโจจึงได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

สืบต่อมา สองเดือนให้หลังเพิร์ล ฮาร์เบอร์ก็ถูกโจมตี



  คนภายนอกอย่างเราๆ มักจะมองนักเรียนนายร้อยในอุดมคติ

ว่าเป็นคนเนี้ยบ คล่องแคล่ว มีระเบียบวินัยเคร่งครัด ว่าแต่ ... 

คำาศัพท์พวกนี้เรียกว่าอะไรหนอ? 

คนที่มีลักษณะเนี้ยบ ดูแลตัวเอง (ขาวใสน่าลูบไล้) เราอาจใช้คำา

ว่า gepflegt ครับ ส่วนคล่องแคล่ว (เช่น ทำาอะไรก็ดูดี ไม่โก๊ะ

เหมือนเพื่อนสนิทนางเอกในซีรี่ส์เกาหลี) เราพูดว่า geschickt  

และท้ายสุดคำาว่ามีระเบียบวินัย (เช่น รักเด็ก เอ้ย รักชาติ) เรา

ใช้คำาว่า diszipliniert ครับ ดังนั้น ประโยคตอนต้นของเราจึง

พูดเป็นเยอรมันได้ว่า Ein idealer Kadett muss gepflegt, 

geschickt und diszipliniert sein.
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    ทางด้านประเทศไทย แม้กองทัพญี่ปุ่นไม่ได้ทำาลาย แต่ก็เข้ายึดครองและ

ใช้เป็นทางผ่านไปทางตะวันตก หลักฐานที่ยังคงอยู่ก็เช่นทางรถไฟสายมรณะ 

จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงเวลานั้นเป็นยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้

ดำาเนินนโยบายเป็นมหามิตรกับญี่ปุ่น หรืออาจจะประกอบกับไม่มีทางเลือก

อื่น ท่ามกลางความกดดัน รัฐบาลไม่สามารถวางตัวเป็นกลางได้ต่อไปจึง

ประกาศเข้าร่วมฝ่ายอักษะ โดยพระยาพหลฯ ได้เดินทางไปโตเกียวเพื่อเข้า

พบเจรจาเรื่องนี้กับพลเอกโตโจ อดีตเพื่อนร่วมชั้น ในเดือนเมษายน พ.ศ. 

2485 (ค.ศ. 1942) ย้อนกลับไปเวลานั้นในทวีปเอเซียมีเพียงญี่ปุ่นและไทย

เท่านั้นที่อยู่ฝ่ายอักษะ สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะประเทศเกือบทั้งหมดเป็น

ประเทศอาณานิคมจึงไม่สามารถตัดสินใจเองได้

     พ.ศ. 2481 ที่เยอรมนี ปีเดียวกับที่โตโจกลับโตเกียว เกอริงก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุด ด้วยความที่เป็นนักบินวีรบุรุษสงครามมาก่อน กองทัพอากาศภายใต้การบังคับบัญชาของ

เขาทำาสงครามสายฟ้าแลบ สามารถทำาลายการต่อต้านของโปแลนด์ และขยายการโจมตีไปยังประเทศ

ต่างๆ ในยุโรป จนกระทั่ง พ.ศ.  2483  (ค.ศ. 1940) หลังจากชัยชนะในยุทธการที่ฝรั่งเศส ฮิตเลอร์ก็

แต่งตั้งให้เขาเป็นจอมพลพิเศษแห่งอาณาจักรไรช์ที่สาม และเป็นผู้สืบตำาแหน่งของฮิตเลอร์อย่าง

เป็นทางการ อีกทั้งเขาคือบุคคลที่นำาคำาสั่งของฮิตเลอร์ในการกำาจัดชาวยิวมาปฏิบัต ิ โดยเริ่มริบ

ทรัพย์สินทั้งหมดของชาวยิวเป็นของรัฐภายใต้บทบัญญัติแห่งชนชาติอารยันที่บริสุทธิ์ และเขาก็คือผู้

สั่งการร่วมกับไฮน์ริคช์ ฮิมม์เลอร์ (Heinrich Himmler) ผู้บัญชาการหน่วยเอสเอส (SS - Schutzstaffel) 

อีกหนึ่งขุนพลคู่ใจฮิตเลอร์ ว่าชาวยิวไม่อาจไม่กำาจัด อันนำามาซึ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในที่สุด 



     ช่วงปลายสงครามฝ่ายอักษะเริ่มตระหนักแล้วว่าจะ

พ่ายแพ้ เกอริงเสนอให้มีการเจรจาสงบศึกกับฝ่ายพันธมิตร 

แต่การกระทำาดังกล่าวทำาให้ฮิตเลอร์ผิดหวังและโกรธมาก

จนออกคำาสั่งจับเขาในฐานะผู้ทรยศ อย่างไรก็ตาม เมื่อ

เยอรมนีแพ้สงครามเมื่อวันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ.  2488 

(ค.ศ. 1945) ฮิตเลอร์ฆ่าตัวตายไปก่อนหน้านั้น เกอริงก็ยอม

จำานนต่อกองทัพที่ 7 ของสหรัฐอเมริกาในอีก 2 วันถัดมา

     ทางด้านญี่ปุ่น หลังจากเพลี่ยงพล้ำาในหลายสมรภูมิ โดยครั้ง

ใหญ่เริ่มจากยุทธนาวีมิดเวย์ ที่สหรัฐถอดรหัสสัญญาณลับญี่ปุ่นได้

จนญี่ปุ่นพ่ายแพ้ มีขบวนการสันติภาพที่ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตนายก

รัฐมนตรี ข้าราชสำานัก และเชื้อพระวงศ์บางพระองค์ พยายาม

จะปลดโตโจออกก่อนที่จะแพ้สงคราม แต่สมเด็จพระจักรพรรดิ

ฮิโรฮิโตไม่ทรงยินยอม พระองค์ทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับ

พลเอกโตโจ หนึ่งในเหตุผลหลักคือหลายๆ ความผิดพลาดใน

สงครามเป็นการตัดสินใจของพระองค์เอง แม้จะมีเหตุผลที่ดีกว่า

แต่โตโจก็ยอมตาม แต่แล้ววันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 (ค.ศ. 

1944) พลเอกโตโจก็ประกาศลาออกเพราะทนแรงเสียดทานไม่

ไหว และหนึ่งปีให้หลังเขาก็ถูกนายพลแม็คอาร์เธอร์จับกุมในฐานะ

อาชญากรสงครามหลังญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ในเดือนสิงหาคม 



     ผลของสงครามก็เป็นอย่างที่ทราบกันดีฝ่ายอักษะแพ้ราบคาบ ประเทศไทยตกเป็น

ผู้แพ้สงคราม แต่ขบวนการเสรีไทยทำาให้ไทยหลุดพ้นจากสถานะนั้นได้ เกอริงถูกตัดสิน

ประหารชีวิตแต่เขาชิงกินยาฆ่าตัวตายก่อนการประหารไม่กี่ชั่วโมงในวันที่  15 ตุลาคม 

พ.ศ. 2489 และโตโจถูกประหารในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2491 เขาพยายามฆ่าตัวตาย

ก่อนเช่นกันแต่ไม่ประสบผลสำาเร็จ ตอนยังมีชีวิตเกอริงใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อมีทรัพย์สิน

มากมายในขณะที่โตโจสมถะ ทรัพย์สินที่ยึดได้มีเพียงบ้านเล็กๆ หลังเดียว



     ย้อนกลับไปในช่วงที่บุคคลเหล่านี้เป็นนักเรียนถึงในช่วงชีวิตการทำางาน 

นับเป็นช่วงแห่งความหลากหลายและการเปลี่ยนผ่าน อุดมการณ์ทางการ

เมืองต่างๆ ถูกค้นคิด ต่อยอด ใช้ซ้ำา รวมถึงบิดเบือน คาดเดาได้ไม่ยากเลย

ว่าที่โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อยโกรส-ลิคชเทอร์เฟลเดอ จะ

มีการอภิปรายถกเถียงถึงเรื่องนี้กันมากขนาดไหน การส่งถ่ายความคิดของ

นักเรียนจากหลายๆ ชาติ ยิ่งต้องส่งผลให้แต่ละคนต้องการพัฒนาชาติของ

ตัวเอง ยิ่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในยุคที่กระแสชาตินิยมโหมกระหน่ำา

และเศรษฐกิจพังทลาย ที่สยามประเทศเหล่านักเรียนนอกมองการปกครอง

แบบเก่าเป็นเรื่องล้าหลัง การเงินฝืดเคืองในขณะที่เจ้านายบางพระองค์ยัง

ฟุ่มเฟือย กอปรกับรัฐธรรมนูญที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

เตรียมไว้นั้นไม่ได้มอบอำานาจอธิปไตยให้แก่ประชาชน คณะราษฎรจึงเกิดขึ้น 

ฮิตเลอร์มีวาทศิลป์เป็นเลิศและเชื่อมั่นในสายเลือดอารยันบริสุทธิ์ 

อีกทั้งความโกรธแค้นชาวอพยพบางกลุ่มที่ประกอบธุรกิจขูดรีดในภาวะข้าวยากหมากแพง 

พรรคนาซี (Nazi – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) จึงเกิดขึ้น

  ที่ปรัสเซียเกอริงได้พบฮิตเลอร์และเคารพนับถือตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังสุนทรพจน์ ฮิตเลอร์มีวาทศิลป์เป็น

เลิศและเชื่อมั่นในสายเลือดอารยันบริสุทธิ์ อีกทั้งความโกรธแค้นชาวอพยพบางกลุ่มที่ประกอบธุรกิจขูดรีดใน

ภาวะข้าวยากหมากแพง พรรคนาซี (Nazi – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) จึงเกิดขึ้น ที่ญี่ปุ่น

ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ 1930 กองทัพไม่ยอมรับอำานาจรัฐบาล จนพลเอกฮิเดคิ โตโจเป็นนายกรัฐมนตรี กองทัพ

กับรัฐบาลจึงมีเอกภาพอีกครั้ง แต่รูปแบบการบริหารก็กลายเป็นลักษณะฟาสซิสต์เหมือนในยุโรป ญี่ปุ่นเชื่อ

ในความเป็นสายเลือดลูกพระอาทิตย์อันยิ่งใหญ่ จึงต้องการรวบรวมประเทศต่างๆ ในเอเซียให้เป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน อีกทั้งเชื่อว่าพระมหาจักรพรรดิเป็นดั่งสมมติเทพ สงครามจึงเป็นดังเช่นสงครามศักดิ์สิทธิ์ หลังแพ้

สงครามพลเอกโตโจยอมรับความผิดไว้ทั้งหมดและให้การว่าพระมหาจักรพรรดิไม่มีส่วนรู้เห็น ประกอบกับเป็น

ข้อตกลงในการยอมแพ้สงคราม พระมหาจักรพรรดิฮิโรฮิโตจึงไม่ต้องขึ้นศาลอาชญากรสงคราม ประวัติศาสตร์

มีสองหน้าเสมอ การมองประวัติศาสตร์ด้วยความเกลียดชังไม่ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ในเวลานั้นได้ ทุกการ 

กระทำาก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์ฝ่ายตนเป็นหลัก ความรักชาตินำามาซ่ึงความรุ่งเรืองได้ ก็นำามาซ่ึงหายนะได้เช่นกัน 
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เลิศและเชื่อมั่นในสายเลือดอารยันบริสุทธิ์ อีกทั้งความโกรธแค้นชาวอพยพบางกลุ่มที่ประกอบธุรกิจขูดรีดใน

ภาวะข้าวยากหมากแพง พรรคนาซี (Nazi – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) จึงเกิดขึ้น ที่ญี่ปุ่น

ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ 1930 กองทัพไม่ยอมรับอำานาจรัฐบาล จนพลเอกฮิเดคิ โตโจเป็นนายกรัฐมนตรี กองทัพ

กับรัฐบาลจึงมีเอกภาพอีกครั้ง แต่รูปแบบการบริหารก็กลายเป็นลักษณะฟาสซิสต์เหมือนในยุโรป ญี่ปุ่นเชื่อ

ในความเป็นสายเลือดลูกพระอาทิตย์อันยิ่งใหญ่ จึงต้องการรวบรวมประเทศต่างๆ ในเอเซียให้เป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน อีกทั้งเชื่อว่าพระมหาจักรพรรดิเป็นดั่งสมมติเทพ สงครามจึงเป็นดังเช่นสงครามศักดิ์สิทธิ์ หลังแพ้

สงครามพลเอกโตโจยอมรับความผิดไว้ทั้งหมดและให้การว่าพระมหาจักรพรรดิไม่มีส่วนรู้เห็น ประกอบกับเป็น

ข้อตกลงในการยอมแพ้สงคราม พระมหาจักรพรรดิฮิโรฮิโตจึงไม่ต้องขึ้นศาลอาชญากรสงคราม ประวัติศาสตร์

มีสองหน้าเสมอ การมองประวัติศาสตร์ด้วยความเกลียดชังไม่ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ในเวลานั้นได้ ทุกการ 
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คุณๆ ทั้งหลายคะ เคยไหมเวลาที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้ แล้ว

คุณเพื่อนฝรั่งขอให้คุณทำาอาหารไทยมาแจม แต่พอทำาอาหาร

ไทยแท้ๆ มา คุณเพื่อนกลับไม่กล้ากินเพราะไม่คุ้นกับหน้าตา

อาหารไทย และวัฒนธรรมการกินแบบข้าวหม้อ-แกงหม้อของ

เรา สุดท้ายก็เหลือบานเบอะ เสียน้ำาใจทั้งคนทำาและคนอยาก

กิน เรามีทางเลือกใหม่ให้คุณค่ะ คุณอุ๋มอิ๋มขอนำาเสนอปาร์ตี้

ฟู้ด อาหารไทยในร่างฝรั่งที่เหมาะกับงานเลี้ยงกิ๊บเก๋ ฝรั่งกิน

ได้ ไทยกินดี ทำาง่าย ส่วนผสมก็หาได้ไม่ยาก ทั้งหมด 3 เมนู 

ด้วยกัน ได้แก่ 1.opnmnd puff 2.คานาเป้พล่าเนื้อ 

และ 3. Dreikönigsspieß กับแจ่วมะเขือเทศ

ส่วนผสม

แป้งพัฟเพสทรี (Blätterteig) สำาเร็จรูป

มันฝรั่งหั่นเต๋าเล็ก 200 กรัม, หอมใหญ่หั่นเต๋าเล็ก 100 กรัม, เนื้ออกไก่หั่นเต๋าเล็ก 

100 กรัม, พริกไทยป่น ¼ ช้อนชา, เกลือ ¼ ช้อนชา, น้ำาตาลทราย 2 ช้อนชา, ซอส

ปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, ผงกะหรี่ 2 ช้อนชา, น้ำามันพืช 1 ช้อนโต๊ะ

น้ำาตาลทราย 4 ช้อนชา, เกลือ ¼ ช้อนชา, น้ำาส้มสายชู 2 ช้อนชา, น้ำาต้มสุก 1 ช้อน

โต๊ะ, แตงกวา หอมแดง แครอท หรือผักสลัดตามชอบ หั่นชิ้นเล็ก

opnmnd puff



ส่วนผสม

แป้งพัฟเพสทรี (Blätterteig) สำาเร็จรูป

มันฝรั่งหั่นเต๋าเล็ก 200 กรัม, หอมใหญ่หั่นเต๋าเล็ก 100 กรัม, เนื้ออกไก่หั่นเต๋าเล็ก 

100 กรัม, พริกไทยป่น ¼ ช้อนชา, เกลือ ¼ ช้อนชา, น้ำาตาลทราย 2 ช้อนชา, ซอส

ปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, ผงกะหรี่ 2 ช้อนชา, น้ำามันพืช 1 ช้อนโต๊ะ

น้ำาตาลทราย 4 ช้อนชา, เกลือ ¼ ช้อนชา, น้ำาส้มสายชู 2 ช้อนชา, น้ำาต้มสุก 1 ช้อน

โต๊ะ, แตงกวา หอมแดง แครอท หรือผักสลัดตามชอบ หั่นชิ้นเล็ก

opnmnd puff

วิธีทำา

ตั้งกระทะให้ร้อน ผัดหอมใหญ่กับมัน

ฝรั่งในน้ำามันพืชจนสุก เติมเนื้อไก่ ปรุง

รสด้วยพริกไทยป่น เกลือ น้ำาตาลทราย 

ซอสปรุงรส และผงกะหรี่ ผัดจนสุกหอม 

พักไว้ให้เย็น

ละลายน้ำาตาลทราย เกลือ น้ำาส้มสายชู 

ในน้ำาต้มสุก ราดบนสลัดผัก

ตัดแป้งพัฟเพสทรีขนาด 4x4 นิ้ว ตักไส้

ใส่ตรงกลาง พับครึ่ง กดริมให้สนิท อบ

ที่อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส นาน 12 

นาที เสิร์ฟพัฟร้อนๆ คู่กับสลัดผัก



ส่วนผสม

เนื้อสเต็ก 300 กรัม 

เกลือและพริกไทยป่นเล็กน้อย

แครกเกอร์รสเค็ม

ครีมชีส (อุณหภูมิห้อง) 150 กรัม

เนยจืดอ่อนตัว 120 กรัม 

เกลือ ½ ช้อนชา 

น้ำาตาลทราย 3 ช้อนชา

น้ำามะนาว 2 ช้อนโต๊ะ

พริกปาปริก้าป่น ½ ช้อนชา

ตะไคร้สับละเอียด 2 ช้อนชา

หอมแดงสับละเอียด 2 ช้อนชา

ใบสะระแหน่สับละเอียด 2 ช้อนโต๊ะ



วิธีทำา

ตีครีมชีสกับเนยจืดด้วยตะกร้อไฟฟ้าจนขึ้นฟู เติมเกลือ น้ำาตาล

ทราย น้ำามะนาว พริกปาปริก้าป่น ตะไคร้ หอมแดง ใบสะระแหน่ 

ตีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ตักใส่ถุงบีบ

ย่างเนื้อสเต็กบนกระทะร้อนจัด ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยแล่

ชิ้นบางพอคำา

บีบครีมสมุนไพรบนแผ่นแครกเกอร์ วางทับด้วยเนื้อย่าง ตกแต่ง

ด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงาม

พล่าเนื้อคานาเป้



กับแจ่วมะเขือเทศ
Dreikönigsspieß

ส่วนผสม

หอยเชลล์สด 200 กรัม, กุ้งสดผ่าหลัง 200 กรัม, เนื้อปลา

แซลมอนติดหนัง หั่นชิ้นพอคำา 200 กรัม

มะเขือเทศเชอร์รี่ 10 ลูก, พริกชี้ฟ้าแดง 1 เม็ด, หอมแดง 2 

หัว, กระเทียม 3-4 กลีบ, น้ำาปลา 2 ช้อนโต๊ะ, น้ำามะนาว 1 

ช้อนชา

วิธีทำา

ตั้งกระทะไฟกลาง ย่างมะเขือเทศ พริกชี้ฟ้า หอมแดง 

กระเทียม บนกระทะจนสุกเกรียมเล็กน้อย ปอกหอมแดงและ

กระเทียม ลอกเปลือกพริกชี้ฟ้าเลือกเอาแต่เนื้อ ปั่นทั้งหมด

รวมกับมะเขือเทศ ปรุงรสด้วยน้ำาปลาและน้ำามะนาว

ย่างอาหารทะเลบนกระทะด้วยไฟแรงพอสุก เสียบไม้ เสิร์ฟ

พร้อมแจ่วมะเขือเทศ



กับแจ่วมะเขือเทศ
Dreikönigsspieß

ปาร์ตี้ฟู้ดที่คุณอุ๋มอิ๋มนำาเสนอมาทั้ง 3 อย่างนี้ ถือได้ว่ามีความสมดุลเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีเนื้อสัตว์ทั้ง

จากบนบก (เนื้อวัว) บนฟ้า (เนื้อไก่) และในน้ำา (อาหารทะเล) อีกทั้งยังไดคุ้ณค่าทางอาหารจากผัก

สมุนไพรต่างๆ เมื่อคุณมีอาวุธครบมือขนาดนี้ ก็ไม่ต้องกังวลกับการจัดงานปาร์ตี้นานาชาติอีกต่อไป

แล้วล่ะค่ะ Viel Spaß!

opnmnd Kino



ก้าวท
ี่แตกต่าง l G

ender Studies
ข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปในการเรียน Gender Studies:

http://www.gender.hu-berlin.de/

การเรียนสาขาวิชา Gender Studies ระดับปริญญาตรี โดยเลือกเป็นวิชาโท ที่น้องมะปรางศึกษา:

http://www.studium.uni-konstanz.de/studienangebot/studiengaenge-abschluesse/studien-

gaenge-a-z/gender-studies-bachelor/

การเรียนสาขาวิชา Gender Studies ระดับปริญญาโท ที่น้องมะปรางศึกษา:

http://www.gender.hu-berlin.de/studium/studiengaenge/master
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Gender Studies ไม่ใช่แค่เพศหญิงหรือเพศชายหรือการยอมรับเพศที่ 3 

แต่เพียงเท่านั้น แต่คือ การยอมรับตัวตนของแต่ละคน (ปัจเจกบุคคล) ที่

มีความแตกต่างกันและทำาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม



เรื่องและสัมภาษณ์: พรรณพร อัชวรานนท์

ภาพ:    มัชฌุวิญญ์ ตุ้มพงษ์

ศาสตร์แห่งความ

Gender Studies ไม่ใช่แค่เพศหญิงหรือเพศชายหรือการยอมรับเพศที่ 3 

แต่เพียงเท่านั้น แต่คือ การยอมรับตัวตนของแต่ละคน (ปัจเจกบุคคล) ที่

มีความแตกต่างกันและทำาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม

 ในโลกแห่งการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่ไม่หยุด

นิ่ง การเรียนสาขาวิชาที่แปลก ไม่ค่อยมีคนศึกษาหรือ

มีคนสนใจ (หรือไม่ทราบด้วยซ้ำาว่ามีการเรียนการสอน

วิชานั้นๆ) มักถูกมองว่าด้อยค่าและยากที่จะประกอบ

อาชีพต่อไปได้ ยิ่งโดยเฉพาะศาสตร์ทางสายสังคม 

ซึ่งสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสายวิทยาศาสตร์ ที่ฟังดู

เหมือนว่าง่ายแต่กลับเป็นสาขาวิชาท่ีคนจำานวนมากยัง

ไม่สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ หนึ่งในนั้นคือ Gender 

Studies หรือ เพศสภาพศึกษา สาขาวิชาหนึ่งทางสาย

สังคมศาสตร์ที่มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกอัน

บิดเบี้ยวของเราทุกวันนี้ หากแต่คนทั่วไปยังมักเข้าใจ

ว่าสาขาดังกล่าวคือการศึกษาเรื่องเพศ บ้างก็ไปไกลถึง

เพศศึกษา 

opnmnd จึงไม่รอช้า เนื่องจากไม่อยากให้คุณผู้อ่าน

ต้องคาดคะเนไปต่างๆ นานากันอีกต่อไป ทีมงานจึงไป

ค้นคว้าหาดาวและได้พบกับสาวน้อยช่างจำานรรจา นั่น

คือ น้องมะปราง หรือ มัชฌุวิญญ์ ตุ้มพงษ์ ผู้คร่ำาหวอด

อยู่ในวงการของ Gender Studies และเต็มไปด้วยความ

คิดความอ่านที่จะกระตุกต่อมสงสัยของใครหลายๆ คน   

น้องมะปรางเพิ่งสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสดๆ 

ร้อนๆ จาก v(HU Berlin) 

และกลับไปทำางานรับราชการอยู่ ท่ีสำานักวิจัยและ

พัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ.) สายวิชาการ เริ่มแรก

นั้น น้องมะปรางได้รับทุนไทยพัฒน์เมื่อ พ.ศ. 2545 

เพื่อมาศึกษาปริญญาตรีและโททางกฎหมาย แต่ในวัน

หนึ่งเธอได้ค้นพบตัวเองอย่างแรงกล้า (ความชื่นชอบ

ในสายสังคมศาสตร์) ประกอบกับรู้สึกว่าภาษาเยอรมัน

ของตนเองไม่แข็งแรงพอสำาหรับสายกฎหมาย (ณ ขณะ

นั้น) เนื่องจากตอนมัธยมศึกษาตอนปลายเธอเลือก

เรียนแผนกวิทย์-คณิตมา และถึงแม้ว่าจะมาเรียนและ

สอบภาษาเยอรมันเรียบร้อยแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่เพียง

พอที่จะไปเรียนกฏหมาย เธอจึงขอเปลี่ยนสาขามา

เรียน Gender Studies แทน น้องมะปรางเล่าว่า เธอ

ตัดสินใจเลือกเรียนปริญญาตรีสาขา Soziologie/ Gen-

der Studies ที่ Universität Konstanz เพราะมีการเรียน

สายสังคมศาสตร์ที่แข็งมาก หากแต่เธอไม่สามารถ

เลือกเรียน Gender Studies เป็นวิชาเอกได้ เพราะ

มหาวิทยาลัยในเยอรมันส่วนใหญ่อนุญาตให้เลือก

เรียนสาขาดังกล่าวเป็นวิชาโทเท่านั้น เธอจึงเลือกเรียน 

Soziologie เป็นวิชาเอกและ Gender Studies เป็น

วิชาโทแทน เพราะเล็งที่จะเรียน Gender Studies ต่อ

ในการเรียนปริญญาโทอยู่แล้ว



 ก่อนจะคุยกันไปไกล เราขออนุญาตตั้งคำาถามประชานิยม

กับเธอก่อน เนื่องจากมีหลายๆ คนสงสัยกันมาตลอดว่า Gender 

Studies คืออะไร แล้วเรียนไปทำาไม เธอเล่าให้ฟังอย่างน่าสนใจ

ว่า Gender Studies คือการศึกษาเพศสภาพ/เพศวิถี เป็นการ

ศึกษาแบบสหวิทยาการ คือใช้ศาสตร์แทบจะทุกแขนงของสาย

สังคมศาสตร์นำามาบูรณาการร่วมกันโดยมีจุดเชื่อมอยู่ที่ความเป็น

(เพศ)ชายหรือหญิง การเริ่มตีความความหมายของ “เพศ” ให้ต่าง

ไปจากเดิม แบบแรกคือเพศทางชีววิทยาซึ่งโดยทั่วไปแบ่งเป็นชาย

และหญิงและแบบที่สองคือเพศทางสังคม ซึ่งจะมีหลายๆ ปัจจัย

เข้ามาประกอบให้เป็น “คน” อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ กล่าวคือ 

Gender Studies ไม่ใช่แค่เพศหญิงหรือเพศชายหรือการยอมรับ

เพศที่ 3 แต่เพียงเท่านั้น แต่คือ การยอมรับตัวตนของแต่ละคน 

(ปัจเจกบุคคล) ที่มีความแตกต่างกันและทำาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกันในสังคม นั่นหมายความว่าเราเรียนสาขาวิชานี้ไปเพื่อให้

เข้าใจตัวเองและสังคม ให้ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ง

ไม่จำาเป็นต้องระบุว่ามีกี่เพศ เพราะถือว่าเป็นขั้นที่อยู่สูงกว่าที่ไม่ได้

มีแค่สองเพศ (แล้ว) และไม่ได้เรียนไปเพื่อแค่การเรียกร้องสิทธิใน

สังคมเท่านั้น แต่เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจผู้คนที่มีความแตกต่าง

กันทางเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว วัฒนธรรมที่ประกอบกันเป็นมนุษย์

ขึ้นมาด้วย (ย้ำาว่าไม่ใช่แค่เรื่องเพศที่แตกต่างกัน) และเมื่อทราบ

ความแตกต่างแล้วก็ศึกษาต่อไปว่าอะไรที่ก่อให้เกิดความเหมือน

หรือแตกต่าง

ก้าวท
ี่แตกต่าง l G

ender Studies
โดยน้องมะปรางกล่าวเพิ่มว่าส่วนตัวนั้นเธอเห็นว่าปัญหาในสังคมท่ีเกิด

จากความไม่เท่าเทียมกันนั้น ไม่ได้เกิดจากแค่สองเพศ แต่เกิดจากการที่

ปัจเจกถูกกำาหนดโดยสังคมและวัฒนธรรมว่าแตกต่างจากจารีต ประเพณี

หรือบรรทัดฐาน (Norm) ที่สังคมวางไว้ ซึ่งเรามักที่จะเอาบรรทัดฐาน (ของ

เรา) ไปครอบคนอื่น (โดยบางทีก็ไม่รู้ตัว) ซึ่งจริงๆ แล้วแต่ละบุคคลไม่ควรไป

ตัดสินคนอื่น ปัญหาคือทำาไมไม่มองว่าแต่ละคนก็เป็นปัจเจกเหมือนกัน ไม่

ว่าจะเป็นคนอ้วน คนพิการหรือแม้แต่คนผิวสี และนี่คือปัญหาเพราะคนใน

สังคมมักเห็นปัญหาเชิงปัจเจก แต่ไม่สามารถยกระดับปัญหานั้นให้เป็น

ปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งเธอเล่าให้เราฟังต่อว่า Gender Studies นั้นแท้จริง

แล้วเกิดขึ้นหลังจากยุคที่ผู้หญิงเริ่มออกมาเรียกร้องสิทธิในช่วง ค.ศ. 1920 

และยังถือว่าใหม่อยู่เล็กน้อยสำาหรับประเทศเยอรมนี โดยเพิ่งมีการกล่าว



ก้าวที่แตกต่าง l Gender Studies

โดยน้องมะปรางกล่าวเพิ่มว่าส่วนตัวนั้นเธอเห็นว่าปัญหาในสังคมท่ีเกิด

จากความไม่เท่าเทียมกันนั้น ไม่ได้เกิดจากแค่สองเพศ แต่เกิดจากการที่

ปัจเจกถูกกำาหนดโดยสังคมและวัฒนธรรมว่าแตกต่างจากจารีต ประเพณี

หรือบรรทัดฐาน (Norm) ที่สังคมวางไว้ ซึ่งเรามักที่จะเอาบรรทัดฐาน (ของ

เรา) ไปครอบคนอื่น (โดยบางทีก็ไม่รู้ตัว) ซึ่งจริงๆ แล้วแต่ละบุคคลไม่ควรไป

ตัดสินคนอื่น ปัญหาคือทำาไมไม่มองว่าแต่ละคนก็เป็นปัจเจกเหมือนกัน ไม่

ว่าจะเป็นคนอ้วน คนพิการหรือแม้แต่คนผิวสี และนี่คือปัญหาเพราะคนใน

สังคมมักเห็นปัญหาเชิงปัจเจก แต่ไม่สามารถยกระดับปัญหานั้นให้เป็น

ปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งเธอเล่าให้เราฟังต่อว่า Gender Studies นั้นแท้จริง

แล้วเกิดขึ้นหลังจากยุคที่ผู้หญิงเริ่มออกมาเรียกร้องสิทธิในช่วง ค.ศ. 1920 

และยังถือว่าใหม่อยู่เล็กน้อยสำาหรับประเทศเยอรมนี โดยเพิ่งมีการกล่าว

ถึงในช่วงยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งหลักสูตรหรือประเด็นที่สำาคัญในการเรียน

ที่ประเทศนี้ในแต่ละปี ก็มักเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันไปตามปัญหาที่เกิด

ขึ้น เธอยังให้ความเห็นเพิ่มว่า ในบ้านเราปัจจุบันนี้ยังต้องทำาการบ้านกับ

ประเด็นดังกล่าวอยู่มากเพราะประเทศไทยยังอยู่ราวๆ คลื่นลูกที่ 2 ซึ่งยังคง

มีการเรียกร้องสิทธิสตรีอยู่และยังไม่มีการทำาให้เกิดความเสมอภาคอย่าง

ชัดเจน ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั้น กลายเป็นคลื่นลูกที่สามที่สี่

ไปแล้ว กล่าวคือมีการเรียกร้องสิทธิให้กับกลุ่มคนหลายกลุ่ม (สิทธิคนพิการ 

สิทธิคนชรา สิทธิเด็ก สิทธิคนชายขอบ สิทธิแรงงาน เป็นต้น) จนกระทั่งตี

กลับมาเป็นกฎหมายและเริ่มมีการพูดไปในประเด็นอื่นๆ ที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เช่น การเรียกร้องสิทธิให้ผู้ชายสามารถเลี้ยงดูบุตร

และภรรยาที่หย่าขาดไปมีหน้าที่จ่ายค่าเลี้ยงดูแทน ฯลฯ)

ปัญหาในสังคมที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันนั้น ไม่ได้เกิดจากแค่สอง
เพศ แต่เกิดจากการที่ปัจเจกถูกกำาหนดโดยสังคมและวัฒนธรรมว่าแตก
ต่างจากจารีต ประเพณีหรือบรรทัดฐาน (Norm) ที่สังคมวางไว้ ซึ่งเรามัก
ที่จะเอาบรรทัดฐาน (ของเรา) ไปครอบคนอื่น (โดยบางทีก็ไม่รู้ตัว)



 เราวกกลับมาเรื่องการเรียนปริญญาตรีที่ Universität Konstanz ซึ่งน้องมะปรางเล่า

ว่ามีการเรียนการสอนทั้งหมด 6 เทอม โดยเป็นหลักสูตรภาษาเยอรมัน แต่สามารถเลือก

เขียนงานวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมันก็ได้และมีบางวิชา บางสัมมนาที่เป็น

ภาษาอังกฤษ ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเทอมในการเขียนงานจบ โดยน้องมะปราง

เลือกศึกษาวิจัยเรื่องการปกครองโดยระบบชายเป็นใหญ่ในสังคมไทย โดยยกตัวอย่างคำา

ว่า “กาลเทศะ” กล่าวคือ คำาว่า กาลเทศะ มักมีเรื่องของเพศเข้ามาประกอบด้วยเสมอ คำา

นี้ไม่เคยมีความหมายเป็นกลางทางเพศ หากแต่จะถูกแยกความหมายออกเป็นเพศหญิง

และเพศชายที่แตกต่างกันในแต่ละบริบทอยู่บ่อยครั้ง โดยนำาทฤษฎีบทของนักสังคมศาสตร์

เรื่อง Habitus ของ Pierre Bourdieu (จากหนังสือเรื่อง Die männliche Herrschaft) มา

อธิบายกรณีดังกล่าว

   พูดถึงวิชา Gender Studies แล้ว ย่อมนึกถึงความเท่าเทียมกัน ภาษาเยอรมันเรียก 

(สั้นๆ?) ว่า die Gleichberechtigung ครับ ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นคำาสำาคัญอยู่ คือคำา

ว่า recht นั่นเอง ซึ่งในที่นี้มาจาก das Recht ที่แปลว่าสิทธิ เช่น Jeder Mensch hat 

das Recht auf Bildung. (มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษา) ส่วนอีก recht หนึ่งที่

ความหมายเบสิคสุดๆ เชื่อว่าหลายๆ คนต้องเคยได้ยินบ่อยก็คือ nach rechts! (ไป

ทางขวา) auf der rechten Seite (ทางด้านขวา) เป็นต้น สุดท้ายขอเสนอสำานวนเก๋ๆ 

ได้แก่ Du hast Recht! หรือ Da hast du Recht! ซึ่งไม่ได้แปลว่าเธอมีสิทธิ์หรือเธอมี

ด้านขวานะครับ แต่แปลว่า “ถูกของเธอล่ะ” หรือ “ชั้นเห็นด้วยนะ”
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 เข้าคำาถามสบายๆ เกี่ยวกับบรรยากาศการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยในคอนสตันซ์กันบ้าง เธอกล่าวว่า

ช่วงที่เธอเรียนปริญญาตรีเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมากกกก (ลากเสียงยาว..) เพราะเมืองสวย มีเวลาทำากิจกรรม

นอกห้องเรียนมากมาย หากแต่เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูง อาจเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศ ที่

มักจะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุ เธอยังเล่าให้เราฟังว่ากิจกรรมเด็ดดวงช่วงหน้าร้อนของเธอคือการนั่งอ่านหนังสือริม

ทะเสสาบโบเดนเซ (Bodensee) โดยนำาอาหารมาปิกนิกไปในตัวด้วย พอรู้สึกเบื่อก็กระโดดลงไปว่ายน้ำา เหนื่อย

แล้วก็ขึ้นมานอนผึ่งแดด (นอนกลางวัน) พอตัวแห้งก็กระโดดลงน้ำาต่อ (ช่างเป็นชีวิตการเรียนที่น่าอิจฉาเสียนี่

กระไร) นอกจากนั้นเธอยังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าเมนซ่า (Mensa) หรือโรงอาหารของมหาวิทยาลัยนี้ ยัง

ติดอันดับเมนซ่าที่สวยที่สุดในประเทศเยอรมนี เพราะตั้งอยู่ริมทะเลสาบชื่อดัง ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติของ

สามประเทศ คือ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย (ถึงแม้เธอจะไม่ค่อยแนะนำาในเรื่องของรสชาติอาหาร

เท่าไหร่ก็ตาม) อีกอย่างที่สำาคัญมากคือห้องสมุดที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงและสามารถยืมหนังสือได้นาน 

ส่วนในเรื่องการเรียนการศึกษานั้น น้องมะปรางยกนิ้วโป้งให้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า เป็นการเรียนแบบรู้จริง

เพราะปกติแล้วการเรียนหรืออธิบายทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ นักปรัชญาหรือนักวิชาการมักจะอธิบายในลักษณะ

ที่ทำาให้รู้สึกว่ายาก(ขึ้น) หากแต่คณาจารย์ที่นี่สามารถอธิบายออกมาได้เข้าใจง่ายและได้อารมณ์มาก (เธอใช้คำาว่า 

“เข้าใจอย่างเว่อร์ๆ” เลยทีเดียว) ซึ่งเธอยังสามารถจดจำาทฤษฎีต่างๆ ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้
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     เธอเล่าว่าการเรียนที่นี่ทำาให้เธอรู้สึกสนุกที่จะกลับมาอ่าน

หนังสือเพิ่มเติม วาดเขียนตาราง (chart) ทั้งทำาความเข้าใจ

ใหม่และเขียนออกมาเป็นความคิดของตนเอง (rewrite) น้อง

มะปรางยังเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อคณาจารย์ในเรื่องของ

การปฏิบัติต่อนักศึกษาต่างชาติที่แตกต่างกันที่ว่าไม่ได้ออก

แนวเหยียดเชื้อชาติ (Racism) แต่เป็นรูปแบบความแตกต่าง

ทาง “วัฒนธรรม” โดยอาจารย์จะมีความระมัดระวังตัวและ

มีความเกรงในเรื่องของการปฏิบัติตนต่อนักศึกษาต่างชาติ

อย่างมาก ยกตัวอย่างในการสอนหรือถามคำาถาม อาจารย์

จะมีความระแวดระวังในการถาม ไม่ให้เป็นการถามที่กระทบ

ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนต่อนักศึกษามากเกินไป โดยน้อง

มะปรางยกตัวอย่างนักศึกษาชาวจีนคนหนึ่งท่ีถูกถามเรื่องราว

เกี่ยวกับธิเบต โดยเธอสังเกตต่อว่าอาจารย์จะรับมืออย่างไร 

ทำาอย่างไรให้นักศึกษายอมรับความแตกต่าง อาจต้องคิดใน

แง่บวก (positive thinking) หรือระวังคำาพูดหรือท่าทางในการ

แสดงออก อย่างไรก็ดี การเรียนที่นี่ค่อนข้างเหมาะกับบุคคล

ที่ต้องการเป็นนักวิจัย อาจารย์หรือแม้กระทั่งนักกำาหนด

นโยบาย เนื่องจากเน้นการวิเคราะห์ทฤษฎีต่างๆ แบบอัดแน่น

แต่บางครั้งก็ไม่ได้เน้นการใช้งานจริง

 น้องมะปรางกล่าวว่าเธอคิดไม่ผิดเลยที่เลือกเรียนปูพื้นฐานทั้งทางสาย

สังคมศาสตร์และ Gender Studies จากมหาวิทยาลัยคอนสตันซ์มาก่อน เพราะ

การเรียน Gender Studies ที่นี่เน้นในเรื่องประวัติศาสตร์และวรรณกรรม ที่นำา

ทฤษฎีบทมาวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์ ทำาให้เธอมีพื้นฐานที่แน่นมาก และ

ที่สำาคัญยิ่งขึ้นไปเมื่อเธอได้มีโอกาสเห็นของจริงท่ีขยายวงกว้างมากขึ้นเมื่อมา

เรียนต่อปริญญาโททาง Gender Studies ณ Humboldt Universität zu Berlin 

ซึ่งที่นี่จะมีวิธีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไป โดยจะเน้นวิธีการแก้ไขปัญหา 

การหาทางเลือกหรือทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน โดยเอา

ผลการทดลองมาวิเคราะห์ ให้ได้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้น ทั้งยังมี

การนำาปัญหาหรือเรื่องราวในสังคมตามหน้าหนังสือพิมพ์มาพูดคุยแบบวิเคราะห์

วิพากษ์อย่างเจาะลึกตามหลักวิชาการ จึงมีความทันสมัยของปัญหาที่วิเคราะห์

กันอยู่เสมอ การเรียนการสอนวิชานี้จึงต้องเป็นคนที่ทันสมัย ติดตามข่าวสาร
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 น้องมะปรางกล่าวว่าเธอคิดไม่ผิดเลยที่เลือกเรียนปูพื้นฐานทั้งทางสาย

สังคมศาสตร์และ Gender Studies จากมหาวิทยาลัยคอนสตันซ์มาก่อน เพราะ

การเรียน Gender Studies ที่นี่เน้นในเรื่องประวัติศาสตร์และวรรณกรรม ที่นำา

ทฤษฎีบทมาวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์ ทำาให้เธอมีพื้นฐานที่แน่นมาก และ

ที่สำาคัญยิ่งขึ้นไปเมื่อเธอได้มีโอกาสเห็นของจริงที่ขยายวงกว้างมากขึ้นเมื่อมา

เรียนต่อปริญญาโททาง Gender Studies ณ Humboldt Universität zu Berlin 

ซึ่งที่นี่จะมีวิธีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไป โดยจะเน้นวิธีการแก้ไขปัญหา 

การหาทางเลือกหรือทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน โดยเอา

ผลการทดลองมาวิเคราะห์ ให้ได้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้น ทั้งยังมี

การนำาปัญหาหรือเรื่องราวในสังคมตามหน้าหนังสือพิมพ์มาพูดคุยแบบวิเคราะห์

วิพากษ์อย่างเจาะลึกตามหลักวิชาการ จึงมีความทันสมัยของปัญหาที่วิเคราะห์

กันอยู่เสมอ การเรียนการสอนวิชานี้จึงต้องเป็นคนที่ทันสมัย ติดตามข่าวสาร

บ้านเมือง และ “กล้า” ที่จะตั้งคำาถามกับสิ่งรอบตัวที่เคยชินมาตลอดชีวิตและ

ต้องพร้อมที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอๆ โดยการตั้งคำาถามสำาคัญในการเรียน

ที่ว่าจะหาวิธีการอย่างไรเพื่อให้สังคมที่มีคนหลายๆ คนมาอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่

เกิดปัญหาขึ้น ในเบอร์ลินเมืองหลวงที่ได้ชื่อว่ามีความหลากหลายทางเชื้อชาติ

และวัฒนธรรมอันดับต้นๆ ของยุโรปและขยายวงกว้างไปสู่ระดับนานาชาติ น้อง

มะปรางยังเล่าให้เห็นภาพถึงความหลากหลายที่เกิดขึ้นที่ว่า หากเรามีโอกาสเดิน

ในเบอร์ลิน จะสามารถสังเกตได้ว่ามีหลากหลายย่านของเมืองด้วยกัน และไม่น่า

เชื่อว่าเราสามารถแยกแยะคนที่เดินผ่านเราได้ว่ามาจากย่านไหน จากการสังเกต

พฤติกรรมและการแต่งตัว ยกตัวอย่างเช่น คนในย่าน Friedrichstraße ที่จะแต่ง

ตัวหรูหรา ถือกระเป๋าราคาแพงเดินฉวัดเฉวียนไปมา หรือย่าน Friedrichshain ที่

เป็นย่านศิลปิน (น้องมะปรางแอบเล่าถึงความรู้สึกประหลาดสุดๆ ที่เธอรู้สึกแต่ง

ตัวไม่เข้ากับย่านเสมือนว่าเดินพลัดหลงเข้าไปเลยทีเดียว)



ข้อดีของการเรียน Gender Studies ใน

เมืองหลวงของประเทศเยอรมนี ซึ่งยาก

ที่จะหาได้จากที่อื่นๆ คือการได้เห็นของ

จริงเสมือนว่าออกมาจากตำาราเรียน ทั้ง

ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ การเลือก

ปฏิบัติ (Discrimination)

     สำาหรับการเรียนสาขาวิชา Gender Studies ระดับปริญญาโทที่ Humboldt Universität zu 

Berlin นั้น จะเรียนอยู่ 4 เทอม ด้วยกัน โดยนักศึกษาสามารถเก็บวิชาเรียนต่าง ๆได้ภายใน 2 

เทอมแรก ซึ่งที่นี่จะเน้นอยู่สามแนวทาง ได้แก่ Anti-Discrimination (การต่อต้านการปฏิบัติที่ไม่

เท่าเทียมกัน) Racism (การเหยียดผิวและรวมไปถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม) และ Labour 

(แรงงานและความไม่เป็นธรรมในสังคม) ซึ่งเธอยังแนะว่าคนที่เรียนมาทางวัฒนธรรมศึกษา 

(Kulturwissenschaft) จะสามารถโยงเข้ากับการเรียน Gender Studies ได้มาก โดยน้องมะปราง

เล่าต่อว่าวิชาที่เธอเรียนแล้วชอบมากมีสองตัวหลักๆ คือ Diversity management  (การบริหาร

ความหลากหลาย)  และ Anti-Discrimination (การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ) ส่วนเรื่องที่เรียน

มากหน่อยเป็นอันดับสามคือ Politik der Körper (การเมืองเรื่องร่างกาย) ซึ่งจะกล่าวถึงร่างกาย

และมุมมองของความงาม การจัดการร่างกายและเนื้อตัวของตนเอง การที่เรายอมรับ นับถือ 

ปฏิบัติต่อเนื้อตัวร่างกายของเราอย่างไร และยอมรับในความต่างของคนอื่นได้อย่างไร ถ้าเรา

เข้าใจและยอมรับได้ เราจะสร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นในตนเองได้ตามมา นอกจากนี้ยังมีวิชา

ทั่วไปที่คนเรียนสาขานี้จะต้องเรียน เช่น วิชาที่เกี่ยวกับการสร้างความเสมอภาคในสังคม วิชาที่

เกี่ยวกับทฤษฏีสตรีนิยม ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยทั่วไปและที่เฉพาะเจาะจงสำาหรับ

สาขาวิชา โดยเธอใช้เวลาประมาณ 6 เดือนในการเขียนงานวิทยานิพนธ์ เธอเล่าว่าที่นี่จะเน้น

การเรียนรู้แบบจับประเด็น จะมองเชิงโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ โดยมองเชิงปัญหาและแก้ไขทาง

โครงสร้างมากกว่าที่ตัวบุคคล ซึ่งใน 2 เทอมหลังเป็นการทำาวิจัยที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกับวิทยานิพนธ์  

เธอเล่าต่อว่าการมาเรียนที่นี่มีกิจกรรมนอกห้องเรียนเยอะ ทั้งเวิร์คชอปและเสวนาต่างๆ ที่ไม่

เก็บค่าเข้าร่วมงาน อีกทั้งภายในงานหรือในชั้นเรียนยังเต็มไปด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งทางด้าน

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์และการเมืองของประเทศและในยุโรปมาสอนหรือเสวนาแลกเปลี่ยน

กันทางด้านความคิด อย่างไรก็ตามข้อด้อยในการศึกษาที่นี่ก็มีอยู่บ้าง เช่น ความรู้สึกอยู่ตัวคน

เดียวเนื่องจากการมีอิสระในวิชาเลือกที่มีอยู่มากมาย จึงขาดบรรยากาศในการเรียนรวม ซึ่งขึ้น

อยู่กับวิชาที่เลือกร่วม และในบางครั้งเธอก็พบเจอกับทฤษฎีบทที่ไม่คุ้นเคย

 น้องมะปรางยังอธิบายจุดเปลี่ยนที่ทำาให้เธอตัดสินใจมาเรียนปริญญาโท

ต่อที่เบอร์ลินว่า หลังจากที่เธอมาเรียนภาษาและเรียนปริญญาตรีมาร่วม 7 ปี

ด้วยกันแล้ว เธอเริ่มรู้สึกว่าอยู่มานานและเบื่อๆ กับชีวิตแบบเดิมๆ ถึงแม้จะ

รู้สึกชอบในเวลาเดียวกันก็ตาม เพราะระบบที่ดีและเป็นขั้นตอนของประเทศนี้ 

เสมือนว่าเมื่อเรานับ 1 2 3 เราก็จะรู้ผลว่า 4 5 6 จะตามมา (หากเรายึดระบบ

เลขฐาน 10) เธอจึงต้องการเสาะแสวงหาเมืองที่สามารถกระตุ้นอะดรีนาลินของ

เธอให้สามารถกลับมาพลุ่งพล่านได้ (อย่างเดิมหรือดีกว่าเดิม) ซึ่งนั่นคือเมือง

หลวงแห่งเยอรมนี กรุงเบอร์ลินนั่นเอง เธอเสริมต่อว่าข้อดีของการเรียน Gender 

Studies ในเมืองหลวงของประเทศเยอรมนี ซึ่งยากที่จะหาได้จากที่อื่นๆ คือการ

ได้เห็นของจริงเสมือนว่าออกมาจากตำาราเรียน ทั้งปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ การ

เลือกปฏิบัติ (Discrimination) ได้เห็นตัวอย่างจากการเหยียดชนชาติตุรกี การที่คน
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 น้องมะปรางยังอธิบายจุดเปลี่ยนที่ทำาให้เธอตัดสินใจมาเรียนปริญญาโท

ต่อที่เบอร์ลินว่า หลังจากที่เธอมาเรียนภาษาและเรียนปริญญาตรีมาร่วม 7 ปี

ด้วยกันแล้ว เธอเริ่มรู้สึกว่าอยู่มานานและเบื่อๆ กับชีวิตแบบเดิมๆ ถึงแม้จะ

รู้สึกชอบในเวลาเดียวกันก็ตาม เพราะระบบที่ดีและเป็นขั้นตอนของประเทศนี้ 

เสมือนว่าเมื่อเรานับ 1 2 3 เราก็จะรู้ผลว่า 4 5 6 จะตามมา (หากเรายึดระบบ

เลขฐาน 10) เธอจึงต้องการเสาะแสวงหาเมืองที่สามารถกระตุ้นอะดรีนาลินของ

เธอให้สามารถกลับมาพลุ่งพล่านได้ (อย่างเดิมหรือดีกว่าเดิม) ซึ่งนั่นคือเมือง

หลวงแห่งเยอรมนี กรุงเบอร์ลินนั่นเอง เธอเสริมต่อว่าข้อดีของการเรียน Gender 

Studies ในเมืองหลวงของประเทศเยอรมนี ซึ่งยากที่จะหาได้จากที่อื่นๆ คือการ

ได้เห็นของจริงเสมือนว่าออกมาจากตำาราเรียน ทั้งปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ การ

เลือกปฏิบัติ (Discrimination) ได้เห็นตัวอย่างจากการเหยียดชนชาติตุรกี การที่คน

ตุรกีหางานดีๆ ได้ยาก การที่เด็กตุรกีต้องเข้าเรียนแยกโรงเรียนกับเด็กเยอรมัน 

นอกจากนั้นยังได้เห็นการเลือกปฏิบัติแบบแอบแฝงของเจ้าหน้าท่ีรัฐว่าเป็นเช่นไร 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบทางการเมืองต่อไปได้อีก นอกจากนั้นยังมี

ปาฐกถา (Vortrag) ในตอนเย็นที่มหาวิทยาลัย การชุมนุมประท้วง การร่วมลงชื่อ

เห็นด้วยหรือคัดค้านโครงการต่างๆ การทำากิจกรรมร่วมกันในหมู่นักศึกษาและ

ยังมีการเชิญรัฐมนตรีมาพูดคุย เสน่ห์คือได้เห็นของจริง เธอกล่าวว่าชีวิตมีสีสัน

มากที่เธอได้มีโอกาสเห็นนักการเมืองหรือบุคคลสำาคัญๆ มานั่งคุยงานกันพร้อม

กับทานข้าวไปด้วยอยู่ข้างๆ อย่างไม่คาดคิด นอกจากนั้นยังเป็นที่รู้กันในสาย

สังคมศาสตร์ว่าถ้าใครที่ศึกษา Gender Studies ในยุโรปนั้น จะต้องมีช่วงชีวิตหนึ่ง

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยอาจจะมาเป็นพนักงานหรือผู้ช่วยทำางาน 

(Mitarbeiter) หรือ คณาจารย์รับเชิญ (Gastprofessor) ฯลฯ อยู่ระยะหนึ่ง



     แต่อย่างไรก็ดี น้องมะปรางกล่าวว่าสำาหรับเธอแล้ว กรุงเบอร์ลิน

เป็นเมืองที่เหมาะกับการเรียนสายสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก 

เพราะมีความหลากหลายในการใช้ชีวิตมากที่สุดในยุโรป (เธอว่าแค่

นั่งข้างถนนสังเกตผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็สนุกแล้ว) นอกจากนั้นยังมี

จุดขายสำาคัญที่ว่า เป็นเมืองหลวงที่มีค่าครองชีพถูกและยังไม่มีแนว

โน้มที่ค่าครองชีพจะแพงขึ้นในเร็ววันนี้ สิ่งนี้จึงกระตุ้นนักลงทุนหน้า

ใหม่ให้เข้ามาลงทุนในเมืองนี้ ดังจะเห็นจากตึกที่เต็มไปด้วยออฟฟิศ

ที่ทำางาน แรงจูงใจด้านภาษี นอกจากนั้นในย่านศิลปะ ยังมีศิลปิน

หน้าใหม่ๆ ที่เคยมาใช้ชีวิตที่นี่อยู่เต็มไปหมด เธอยังยกตัวอย่าง

เปรียบเทียบให้เราเห็นง่ายๆ ว่า ความเป็นนานาชาติของเมืองต่างๆ 

ในประเทศเยอรมนีนั้น เมืองฮัมบวร์กก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ถูกกล่าว

ถึงเช่นเดียวกับเบอร์ลิน หากแต่แรงงานที่อยู่ในฮัมบวร์กนั้นกลับเป็น

แรงงานที่มีราคาแพง ค่าครองชีพสูง ในขณะที่ในเบอร์ลินนั้น ไม่มี

อุตสาหกรรมการผลิตใหญ่ รายได้หลักๆ ก็มักจะมาจากการท่อง

เที่ยวเสียมากกว่า แรงงานส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ใช้แรงงานและมักอยู่

ระยะยาวแบบลงหลักปักฐาน แรงงานที่มีอยู่จึงเป็นภาระของรัฐ ไม่

เหมือนในเมืองฮัมบวร์กที่มีท่าเรือ มีอุตสาหกรรมใหญ่ๆ มากมาย 

ผู้คนจึงสามารถจ่ายภาษีได้สูง
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    ในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ ณ ประเทศเยอรมนี น้องมะปรางไม่ได้คร่ำาเคร่งแต่กับการเรียน

หนังสือเท่านั้น หากแต่เธอยังเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่สมาคมบ้านหญิง ซึ่งเป็นสมาคม

ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันมากว่า 20 ปีแล้ว โดยจุดประสงค์หลักของ

สมาคมคือการช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งอาจจะเกิดจากการแต่งงาน ถูกล่อลวง 

และไม่ได้มีเฉพาะคนไทยเท่านั้น หากแต่จะเห็นทั้งคนฟิลิปปินส์ ชาวแอฟริกัน คนยุโรป

ตะวันออก ฯลฯ มากมายเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์และความสลับ

ซับซ้อนของปัญหา โดยการทำางานของสมาคมจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนให้คำาปรึกษา 

ซึ่งจะเปิดเป็นสาธารณะให้ผู้ที่สนใจเข้ามาซักถามได้ และส่วนที่ปิดเป็นความลับเนื่องจาก

ความปลอดภัย เรียกว่า “บ้านพักฉุกเฉิน” ซึ่งงานที่น้องมะปรางได้มีโอกาสไปทำาคือส่วน

บ้านพักฉุกเฉิน โดยเธอรับผิดชอบเป็นล่ามสด คอยแปลเรื่องราวที่ทราบมาจากผู้ประสบ

ปัญหาและถ่ายทอดต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ชาวเยอรมันในกระบวนการแก้ปัญหาต่อไป งาน

หลักๆ ของเธอจึงเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก โดยต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ

แก่บุคคลเหล่านี้ให้ยอมเปิดเผยความเป็นจริงออกมา แต่จากประสบการณ์ตรงของเธอ

นั้น หลังจากได้มีโอกาสพูดคุยกัน เธอจะรู้สึกเห็นใจผู้ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก เพราะ

บางกรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้น ทำาให้ในบางครั้งเธอเองเกิด

ความรู้สึกยากลำาบากที่จะทำาใจให้เป็นกลางได้ ซึ่งหลายๆ คนที่เธอรู้จักที่ทำางานอยู่ตรงนี้ 

บางครั้งก็เกิดความท้อแท้ มีความรู้สึกจิตตก ถึงขั้นเมื่อกลับบ้านแล้วต้องทำาใจปล่อยวาง

ให้ได้ เพราะงานอีกอย่างคือต้องให้คำาแนะนำาในการบริหารคนในบ้านของผู้ที่มีปัญหาให้

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะมักจะเกิดความขัดแย้งภายในอยู่เนืองๆ ซึ่ง

ผู้ตกทุกข์ได้ยากเหล่านี้มักจะไม่ต้องการพูดคุยโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเพราะมี

ระยะห่างเกิดขึ้น น้องมะปรางยังกล่าวต่อกับเราว่า การเรียน Gender Studies แล้วได้มี

โอกาสมาทำางานอาสาสมัครตรงนี้ ทำาให้ได้เห็นความแตกต่างและสามารถเห็นปัญหาที่

เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และที่สำาคัญที่สุดคือ ได้รู้จักความรู้สึก “เห็นใจเพื่อนมนุษย์”
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กรุงเบอร์ลินเป็นเมืองที่เหมาะกับการเรียนสายสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก 
เพราะมีความหลากหลายในการใช้ชีวิตมากที่สุดในยุโรป
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     มาถึงคำาถามโลกแตกที่หลายๆ คน (โดยเฉพาะคนไทย!) มักสงสัยและไถ่

ถามถึงอาชีพในอนาคตหลังจากสำาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

ต่างๆ น้องมะปรางยิ้มก่อนแจงให้เราฟังถึงงานทางสาย Gender Studies ที่

มักแฝงตัวอยู่ในการทำางานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวเอ็นจีโอ (องค์กรที่ไม่แสวง

ผลกำาไร) หรือตามมูลนิธิและองค์กรอิสระต่างๆ ในบ้านเราหรือแม้แต่ในสื่อ

บันเทิงก็ตาม เธอยังกล่าวติดตลกว่าหากเธอไม่ต้องกลับไปรับราชการที่เมือง

ไทยเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้ว เธออาจจะกลับเข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงไทยต่อไป

ในสมาคมบ้านหญิงก็เป็นได้ โดยอาจเข้าไปเป็นนักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์

โดยตรงหรืออาจเป็นผู้ให้คำาปรึกษา (consultant) ที่อยู่ในส่วนที่เปิดเผย 

เพราะเธอเองยังมีความสนใจที่จะทำางานเป็นนักวิจัยที่ทำาโครงการทางด้าน

เพศสภาพ (Gender) แต่หากใครมีความสนใจที่จะทำางานในต่างประเทศ โดย

เฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรปแล้ว การศึกษา Gender Studies นั้น มักจะหา

งานทำาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรการกุศลต่างๆ นักหนังสือพิมพ์หรือ

นักเขียน โดยเฉพาะในสายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Haman Resources) 

เนื่องจากในสหภาพยุโรปปัจจุบันนี้ การรับคนเข้าทำางานมีความสำาคัญมาก ผู้

บริหารจึงต้องมีการบริหารความหลากหลาย (Diversity Management) ที่ดี สิ่ง

นี้จึงเข้ามามีบทบาทสำาคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในการกำาหนดนโน

บายต่อไป ยกตัวอย่างเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Harassment) ที่

เกิดขึ้นในที่ทำางาน ก็ย่อมต้องการการจัดระเบียบขึ้น นอกจากนั้น งานทางสื่อ

ก็มีความสำาคัญอยู่ไม่น้อยเพราะส่วนใหญ่คนผลิตส่ือจะไม่ค่อยมีมุมมองทาง

เพศสภาพ (Gender) มากนัก จึงมักทำาสื่อออกมาในรูปแบบเดิมๆ ไม่ค่อยมี

ประเด็น หรือถ้ามีก็ไม่แหลมคมเท่าที่ควร



ก้าวที่

   ปัจจุบันน้องมะปรางทำางานเป็นนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการที่สำานักวิจัยและ

พัฒนาระบบงานบุคคล (สวพ.) สายวิชาการ โดยดูภาพรวมของราชการทั้งระบบ เธอ

กล่าวว่าจริงๆ แล้วก็ไม่ได้ทำางานตรงกับสายที่เรียนมามากนัก แต่ก็มีโอกาสได้รับมอบ

หมายให้ไปประชุมหรือสัมมนานอกสถานที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่บ่อยครั้งและเธอ

ก็ได้นำาความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในงานที่ดูแลอยู่เป็นโครงการๆ ไป ยกตัวอย่างงานที่

น่าสนใจซึ่งเธอเพิ่งไปสัมผัสมาสดๆ ร้อนๆ เช่น การร่วมเป็นวิทยากรในการพัฒนา

หลักสูตรสตรีศึกษา (Women Studies) ให้เป็นเพศสภาพศึกษา (Gender Studies) ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายผู้หญิงมาร่วมประชุมสัมมนาและ

เชิญเธอเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล (Human resource: HR) ใน

การบริหารทุนมนุษย์หรือการสัมมนาเพื่อผลิตสื่อแนวใหม่สำาหรับผู้หญิง เป็นต้น



     เธอยังเสนอแนวคิดที่น่าสนใจกับเราว่า สังคมไทย

นั้นมีข้อควรระวังคือ เรามักจะคิดกันว่าเราทำาดีเพื่อ

สังคม แต่เราก็เอาความดีเหล่านั้นไปวางกรอบให้คน

อื่นๆ ให้เกิดเป็นบรรทัดฐาน เกิดชุดความคิดใหม่ๆ ที่

อาจก่อให้เกิดการตีตราหรือเหยียดคนอีกกลุ่มหนึ่ง ยก

ตัวอย่างชุดความคิดที่ว่า คนที่จนแล้วเครียด มักกิน

เหล้า และเมื่อกินเหล้าก็จะไม่มีความรับผิดชอบ เป็น

คนเลว แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่าง

ชุดความคิดต่างๆ ที่ตั้งกันขึ้นมาอยู่เสมอไป ประเด็น

คือไม่ควรสร้างชุดความคิดแบบเหมารวม เพราะแต่ละ

กรณีแต่ละคนย่อมมีความซับซ้อนในตนเองและไม่ควร

ไปตัดสินใจแทน  เธอยังเสนอแนะสิ่งที่น่าสนใจว่า 

ยกตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการถึงโรงอาหารที่มีอาหาร

ให้เลือกมากมายหรือโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือต่างๆ ที่

มีโปรโมชั่นการโทรเข้า-โทรออกให้เลือกสรรตามความ

เหมาะสมของแต่ละคน ซึ่งทุกคนมี “สิทธิ” ในการเลือก

และ “จ่าย” เฉพาะแค่สิ่งที่ตนต้องการเท่านั้น หากแต่ใน

สังคมไทยมักไม่มีทางเลือกและบ่อยครั้งท่ีมักล้ำาเส้นกัน 

หลายครั้งที่เราต้องตกอยู่ในสภาวะจำายอมอย่างไม่รู้ตัว  

และท่ีสำาคัญคือสังคมไทยไม่มีที่ว่างสำาหรับความแตก

ต่าง เธอยังเน้นอีกว่า เราสามารถมองเห็น “ความต่าง” 

นั้นได้ แต่ความต่างนั้นจะต้องไม่ถูก “ตีค่า” ต่อไป

เราควร  

1. เปิดโอกาสให้แก่คนที่ด้อยโอกาสในสังคม การเปิดใจรับฟัง

ถือเป็นการให้โอกาสที่ง่ายที่สุด 

2. การมองปัญหาที่เกิดขึ้นระดับปัจเจกและยกระดับปัญหานั้น

เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

หรือระบบ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการตรวจสอบควบคู่กันไป 

3. เพิ่มทางเลือกแต่ไม่ต้องตัดสินใจแทน

   กล่าวถึงกรณีที่มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งกับนักศึกษาไทย (โดยเฉพาะนักเรียน

ทุนรัฐบาลไทยประเภทต่างๆ) ที่มาศึกษาอยู่ต่างประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่ง  

แล้วต้องกลับไปรับราชการหรือทำางานในระบบแบบสังคมไทยที่ระบบความ

คิดและการทำางานค่อนข้างแตกต่างจากประเทศที่ตนมาศึกษาอยู่นานๆ นั้น 

เธอเล่าว่าบางครั้งก็รู้สึกอึดอัดใจเช่นเดียวกันเพราะมีความรู้สึกว่า (ต้อง) รับ

เข้าอย่างเดียว ไม่สามารถระบายออกมาได้ โดยจากประสบการณ์ที่เธอกลับ

มารับใช้ประเทศชาตินั้น เธอเล่าให้เราฟังอย่างอัดอั้นเล็กน้อยว่า เธอรู้สึกว่า

ในประเทศไทยมีคำาอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ อยู่เพียงสามแบบ คือ 1. ไม่เป็นไร 

2. ช่างเถอะ 3. เดี๋ยวก็ชิน ซึ่งเธอกล่าวต่อว่า คำาอธิบายดังกล่าวไม่มีลักษณะ

เป็นคำาอธิบายแต่กลับเป็นคำาปลอบใจ ชักจูงใจเสียมากกว่า มันชวนให้เพิก

เฉยและไม่ตั้งคำาถามหรือค้นหาแนวทางแก้ไข แต่เป็นลักษณะของสังคมไทยที่

ว่าน้อยคนนักที่จะลุกขึ้นมาแสดงออกหรือทำาอะไร ทุกวันนี้อาจมีการต่อต้าน

หรือแอบเกิดกบฏแม้แต่ในที่ทำางานต่างๆ จริงอยู่ที่ว่าแนวคิดแบบยุโรปเข้ามา

ในสังคมเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ยังไม่มากพอ แต่ก็เริ่มอุบัติขึ้นมาแล้ว สิ่งที่

ต้องทำาต่อไปตอนนี้จึงเป็นการ “รอ” โดยรอเพื่อให้สังคมเกิดความพร้อม รอ

ให้กระแสขี้สงสัย ฉุกคิดในทุกเรื่องเกิดขึ้นในสังคม แต่ไม่ใช่การ “รอ” โดยไม่

เริ่มต้นทำาอะไร ยกตัวอย่างที่เห็นชัดมากขึ้นในสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ค ที่

เริ่มมีการตั้งคำาถามกันขึ้นมาว่าทำาไมสิ่งต่างๆ ถึงเป็นเช่นนั้นเช่นนี้  ตรงนี้เป็น

สิ่งที่ดีเพราะเกิดกระบวนการตั้งคำาถามมากขึ้น คนชายขอบหรือคนที่อยู่ใน

กลุ่มต่างๆ เริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเท็จจริงแก่สังคมมากขึ้น 

เกิดการปลดปล่อยให้คนที่อยู่ต่างที่ได้รับทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในอีกแห่ง

หนึ่ง เมื่อเกิดแรงดันมากๆ เข้า ก็เข้าไปอยู่ในความรับรู้ของสังคมมากขึ้นและ

เกิดการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องรีรอต่อไปในที่สุด เธอกล่าวว่าหลายๆ คนยัง

คิดว่าสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากแต่แท้จริงแล้วยังมีหวังอยู่เพราะทุกวัน

นี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพียงแต่ปัจจุบันเราต้องอดทน โดยส่วนตัวแล้วเธอ “เชื่อใน

คนตัวเล็ก เชื่อในปัจเจกว่าจะนำาความเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบหรือโครงสร้าง

แบบเดิมๆ ได้ในที่สุด” กล่าวคือการจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นต้องทำาไปพร้อมๆ 

กัน ไปทั้งระบบและโครงสร้างศักยภาพที่ต้องสอดรับกันไปในทุกๆ ด้าน

ก้าวที่แตกต่าง l



   ก่อนจากกันคราวนี้ น้องมะปรางยังฝากไปถึงอีกหลายๆ คนใน

สังคมอันบิดเบี้ยวของเราว่า การตั้งคำาถามกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิต

อยู่เสมอๆ จะทำาให้เราตื่นตัวและ “รับรู้” กับความแตกต่างที่เกิด

ขึ้น จากนั้นการ “ยอมรับ”ความแตกต่างของผู้อื่นก็เป็นสิ่งสำาคัญ

ที่ตามมา การปล่อยให้ความเคยชินครอบงำาตนเอง จะทำาให้เรา

ไม่ได้เฉลียวใจในสิ่งนี้ เธอยังกล่าวอย่างยินดีอยู่ไม่น้อยว่าการที่มี

โอกาสมาเรียนนอกประเทศไทยเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิต เพราะ

เมื่อเดินทางออกมา แล้วหันหลังกลับไปมอง เราจะเห็นความ

แตกต่างที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นเธอยังเน้นย้ำาว่าต้องเป็นประเทศ

นี้เท่านั้น เพราะประเทศเยอรมนีแห่งนี้ สอนให้ชีวิตเธอรู้จักกับ 

“ความแตกต่าง” อย่างแท้จริง

     เธอยังเสนอแนวคิดที่น่าสนใจกับเราว่า สังคมไทย

นั้นมีข้อควรระวังคือ เรามักจะคิดกันว่าเราทำาดีเพื่อ

สังคม แต่เราก็เอาความดีเหล่านั้นไปวางกรอบให้คน

อื่นๆ ให้เกิดเป็นบรรทัดฐาน เกิดชุดความคิดใหม่ๆ ที่

อาจก่อให้เกิดการตีตราหรือเหยียดคนอีกกลุ่มหนึ่ง ยก

ตัวอย่างชุดความคิดที่ว่า คนที่จนแล้วเครียด มักกิน

เหล้า และเมื่อกินเหล้าก็จะไม่มีความรับผิดชอบ เป็น

คนเลว แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่าง

ชุดความคิดต่างๆ ที่ตั้งกันขึ้นมาอยู่เสมอไป ประเด็น

คือไม่ควรสร้างชุดความคิดแบบเหมารวม เพราะแต่ละ

กรณีแต่ละคนย่อมมีความซับซ้อนในตนเองและไม่ควร

ไปตัดสินใจแทน  เธอยังเสนอแนะสิ่งที่น่าสนใจว่า 

ยกตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการถึงโรงอาหารที่มีอาหาร

ให้เลือกมากมายหรือโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือต่างๆ ที่

มีโปรโมช่ันการโทรเข้า-โทรออกให้เลือกสรรตามความ

เหมาะสมของแต่ละคน ซึ่งทุกคนมี “สิทธิ” ในการเลือก

และ “จ่าย” เฉพาะแค่สิ่งที่ตนต้องการเท่านั้น หากแต่ใน

สังคมไทยมักไม่มีทางเลือกและบ่อยครั้งที่มักล้ำาเส้นกัน 

หลายครั้งที่เราต้องตกอยู่ในสภาวะจำายอมอย่างไม่รู้ตัว  

และท่ีสำาคัญคือสังคมไทยไม่มีที่ว่างสำาหรับความแตก

ต่าง เธอยังเน้นอีกว่า เราสามารถมองเห็น “ความต่าง” 

นั้นได้ แต่ความต่างนั้นจะต้องไม่ถูก “ตีค่า” ต่อไป

เราควร  

1. เปิดโอกาสให้แก่คนที่ด้อยโอกาสในสังคม การเปิดใจรับฟัง

ถือเป็นการให้โอกาสที่ง่ายที่สุด 

2. การมองปัญหาที่เกิดขึ้นระดับปัจเจกและยกระดับปัญหานั้น

เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

หรือระบบ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการตรวจสอบควบคู่กันไป 

3. เพิ่มทางเลือกแต่ไม่ต้องตัดสินใจแทน
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9.3
     ถ้าเอ่ยชื่อประเทศเยอรมนี ฉายาที่คน

ไทยคุ้นเคยกันดีก็คงหนีไม่พ้น “เมืองเบียร์” 

ประเทศที่มีเบียร์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ 

หลากหลายรสชาติ แต่เคยสังเกตกันบ้างไหม

ครับ ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมนีแม้จะมี

เบียร์เยอรมันให้เลือกหลากหลายทั้งเจ้าใหญ่

ระดับประเทศ ระดับแคว้น ไปจนถึงเบียร์

เฉพาะถิ่น แต่ก็มักจะมีเบียร์ต่างชาติวางขาย

อยู่ด้วยเสมอ บางยี่ห้อถ้าไม่อ่านดีๆ ก็อาจ

เข้าใจผิดว่าเป็นเบียร์เยอรมันได้ เพราะเห็น

วางขายในทุกย่านของประเทศ

     ในความเป็นจริงประเทศที่มีเบียร์หลาย

ยี่ห้อที่สุดไม่ใช่เยอรมนี แต่เป็นเบลเยียม 

เบียร์จากเบลเยียมนี้มีความหลากหลายกว่า 

แล้วก็มีค่าเฉล่ียแอลกอฮอล์ที่สูงกว่าด้วย 

เบลเยียมพยายามขยายตลาดออกไปมาก 

เห็นได้จาก Hoegaarden และ Stella Artois ที่

เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในบ้านเรา หรือ Duvel 

กับ Delirium เบียร์เอกลักษณ์ แอลกอฮอล์สูง

ของเบลเยียม ก็เห็นวางขายอยู่หลายร้านแล้ว

ในกรุงเทพ ในครั้งนี้ผมเลยขอเขียนถึงเบียร์

จากประเทศเพื่อนบ้านของเยอรมนีนอกจาก

เบลเยียมดูบ้าง โดยทั้งสามไม่ใช่เบียร์ที่หา

ยากเกินไปนัก

ชร     ชวน     ชิม         (เบียร์)ชร     ชวน     ชิม        
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ชร     ชวน     ชิม         (เบียร์)ชร     ชวน     ชิม        โดย พชร แก่นเมือง

Budweiser Budvar
     บุดไวเซอร์ บุดวาร์ จัดเป็นพิลสเนอร์แอลกอฮอล์ 5% 

จากสาธารณรัฐเชก หลายคนอาจสับสนเพราะในอเมริกา

ก็มีเบียร์เจ้าใหญ่ชื่อบัดไวเซอร์ (Budweiser) เหมือนกัน ซึ่ง

จริงๆ แล้วเป็นคนละยี่ห้อ ต้องเท้าความว่ามีเมืองหนึ่งใน

สาธารณรัฐเชกขึ้นชื่อเรื่องการทำาเบียร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 

ชื่อ České Budějovice ภาษาเยอรมันเรียกเมืองนี้ว่า 

Budweis ทีนี้เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าของที่มาจากเมือง

นี้เลยเรียกว่า Budweiser รวมถึงเบียร์ด้วย พอกาลเวลา

ผ่านมาสู่ยุคปัจจุบันชื่อก็เกิดซ้ำากัน ผมขอข้ามการตกลงและ

ฟ้องร้องระหว่างบริษัท สรุปว่าความลงตัวอยู่ที่ บุดไวเซอร์

จากเชกถ้าไปขายที่อเมริกาจะใช้ชื่อว่าเชกวาร์ (Czechvar) 

ส่วนบัดไวเซอร์จากอเมริกาพอมาขายในยุโรปจะใช้ชื่อว่า 

บัด (Bud) แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นวางขายในเยอรมนีเลย แล้ว

รสชาติของทั้งสองยี่ห้อก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง บัดไวเซอร์จาก

อเมริกาหาซื้อได้ไม่ยากในเมืองไทย ถ้าใครคุ้นกับรสนั้น

แล้วคิดว่าคล้ายกัน ผิดถนัดครับ

   บุดไวเซอร์จากเช็ครสชาติเด็ดขาดเป็นเอกลักษณ์

ไม่หวานไม่ขม มีรสแปร่งๆ ติดปลายลิ้นนิดหน่อย 

รู้สึกได้ถึงการหมักอีกแบบที่จะไม่เจอในเบียร์เยอรมัน

เพราะรสตัวฮอปส์ของเชกจะเผ็ดกว่าอีกทั้งมีกลิ่น

เปรี้ยวมากกว่านิดหน่อยแต่ไม่ปรากฏในรสชาติ ไม่

ค่อยซ่า มวลไม่มากมีสีทองใสตามปกติ โดยส่วนตัว

นี่เป็นเบียร์ที่ผมชอบมาก และคนเยอรมันหลายๆ 

คนก็ชอบมากเช่นกัน บางคนถึงกับบอกว่าอร่อยกว่า

เบียร์เยอรมันเสียอีก ถ้าพูดถึงเบียร์เชกแล้วคงจะไม่

พูดถึงพิลสเนอร์ เออร์เคลล์ (Pilsner Urquell) ไม่ได้ 

เพราะสองยี่ห้อนี้เป็นสองยักษ์ใหญ่ในเชค ทั้งคู่มีรส

แรงพอกันแต่ต่างกันมาก พิลสเนอร์ เออร์เคลล์มีรส

คล้าย”เบียร์เยอรมัน”มากกว่าแต่จะเผ็ดฮอปส์แบบ

บุดไวเซอร์ ที่เชกถ้าไปดื่มในร้านอาหาร เขาจะไม่ค่อย

ขายในร้านเดียวกัน ต้องสังเกตว่าเขาขายยี่ห้อไหน

เพราะครั้งหนึ่งผมสั่งบุดไวเซอร์ แล้วโดนโกรธเขาตอบ

กลับมาว่า พิลสเนอร์ เออร์เคลล์เท่านั้นที่ดีที่สุด 



     โครเนนเบอร์ก 1664 เบียร์จากเมืองสตราส์บวร์ก 

(Strasbourg) ชายแดนฝรั่งเศสติดเยอรมนี จากชื่อก็พอคาด

เดาได้ว่าก่อตั้งในปี 1664 ซึ่งไม่ถือว่าเก่าเท่าไหร่ในย่าน

นี้ โครเนนเบอร์ก 1664 เป็นเบียร์ที่ขายดีที่สุดในประเทศ

ฝรั่งเศส ดูเหมือนว่าเป็นการบริโภคแบบชาตินิยม แต่ตลก

ร้ายคืออันที่จริงแล้วบริษัทถูกคาลสเบอร์กซื้อกิจการไป

แล้วในปี 2008 ดังนั้นเม็ดเงินส่วนนี้ก็ต้องไหลไปเดนมาร์ก

แทน อย่างไรก็ดีรสชาติที่ถูกใจเหนือพลังเศรษฐกิจก็ไม่อาจ

เปลี่ยนแปลงได้ เบียร์ยี่ห้อนี้คนฝรั่งเศสจะเรียกสั้นๆ แค่

ว่า 64 (soixante-quatre ซัวซองกัทเทรอ) ผมเคยเรียกว่า

โครเนนเบอร์กแล้วคนฝร่ังเศสนิ่งไปนิดนึงถึงจะนึกออกว่า

คือเบียร์ คงคล้ายๆ กับบ้านเราที่สมัยหนึ่งเรียกบุหรี่เป็น

ตัวเลข แม้ปัจจุบันผมก็ยังได้ยินคนเรียกบุหรี่กรุงทองแค่ว่า 

85 อยู่ ในเยอรมนีผมเห็นวางขายไม่มากนัก ต้องไปทาง

ตะวันออก แต่ประเทศเพื่อนบ้านผมเห็นในเกือบทุกเมือง

ใหญ่ที่เคยไป

Kronenbourg 1664

     ก่อนชิมต้องขอพูดถึงขวดนิดหนึ่ง ผมรู้สึกว่าขวดมีความ

เป็นฝรั่งเศสมาก ฝาเกลียวทรงเหมือนขวดน้ำาแร่ แล้วก็มีหลาก

หลายขนาดตามที่ขาย ถ้าในปารีสจะมีขนาด 750 ml. ที่ทำาให้

นึกถึงขนาดเบียร์ที่บ้าน เมื่อเปิดขวดดมกลิ่นดูจะคล้ายๆ มีไซ

ตรัสผสมอยู่เล็กน้อย อึกแรกที่ดื่มเข้าไปจะรู้สึกว่าจืดและมวล

ค่อนข้างเบา แต่พอกลืนเข้าไปแล้วจะรู้สึกถึงรสอย่างนึงขึ้นมา 

คล้ายๆ กับชาหรือสมุนไพรบางอย่าง ผมขอนิยามว่ารสลุงๆ 

เพราะผมรู้สึกถึงความสูงอายุกับรสของเบียร์นี้ แล้วรสที่เหมือน

จะจืดก็จะค่อยๆ กลมกล่อมไปเอง เบียร์ 64 นี้มีแอลกลฮอล์ 

5.5 % แม้จะไม่สูงมากแต่ก็สูงกว่าเบียร์เยอรมันที่มี 4.8-5.2 % 

รสจืดจึงเหมือนซ่อนคมไว้ และก็เป็นเพราะฮอปส์พื้นถิ่นจากอัล

ซาเซ (Alsace) ที่ทำาให้มีรสเป็นเช่นนี้ ยิ่งถ้าดื่มแบบสดจะรู้สึกถึง

ความสงบอย่างบอกไม่ถูก เหมาะมากสำาหรับดื่มในบาร์ตอนดู

บอลในขณะที่ทีมรักกำาลังเสียเปรียบ

8.9



   เสน่ห์อย่างหนึ่งของเบียร์ยี่ห้อนี้คือเสียงของฝา

แบบงัดตอนเปิดขวด สีทองสดใสตามแบบพิลส

เนอร์ มวลเบา ฟองไม่มากไม่น้อย กลิ่นหอมจางๆ 

คล้ายมีความเป็นเยอรมันนิดๆ บอกไม่ถูก รสชาติ

จัดว่าไม่มีอะไรน่าตกใจติดหวานปลายล้ินอยู่บ้าง 

แอลกอฮอล์ 5% โกรลช์บอกว่าสูตรลับในการหมัก

คือใช้ฮอปส์สองชนิด ชนิดนึงเพื่อรส อีกชนิดนึงเพื่อ

กลิ่น ถ้าเรียนตามตรง ผมว่ารสมีส่วนคล้ายไฮเนเกน

อยู่ ไม่รู้ว่าอุปทานหรือเปล่า โกรลช์เป็นเบียร์ที่ลื่น

คอจึงเหมาะกับการดื่มร่วมกับอาหาร ไม่ว่าจะเป็น

อาหารหนักเนื้อแบบเยอรมัน หรืออาหารเอเชียก็ไม่

แย่ ดื่มไม่หมดปิดฝาใหม่ใส่ตู้เย็น พอขวดว่างก็เก็บ

ไว้ใส่น้ำาดื่มต่อหรือจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สวยดีครับ

     โกรลช์เบียร์ พิลสเนอร์ในขวดสีเขียวจากเนเธอร์แลนด์ รูป

ลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นฝาแบบงัด (swing top) ที่ไม่

ค่อยพบในเบียร์แถบเอเชียหรืออเมริกา แต่ก็พบได้ประปราย

ในยุโรป เบียร์ชอร์ชบอค (Schorschbock) เบียร์ขวดที่แรง

ที่สุดในโลก (16%) ก็ใช้ฝาแบบนี้ ซึ่งตัวโกรลช์เองก็ใช้ฝาเป็น

จุดขายด้วย เช่นมีการแข่งปิดฝาในลักษณะเดียวกับที่ไฟแช็ค

ซิปโป (Zippo) จัดประกวดลีลาการจุด โกรลช์เป็นเบียร์ที่ขายดี

ในเนเธอร์แลนด์แต่ก็ห่างจากเบียร์ที่ขายดีที่สุดอยู่ ซึ่งแน่นอน

มันคือไฮเนเกน เบียร์เฮฟวีเวทประจำาชาติอยู่หลายช่วงตัว 

เรื่องส่งออกนั้นโกรลช์ไม่ได้เน้นทำาตลาดในเยอรมนี แต่ก็พอ

หาซื้อได้ และเบียร์สดก็พบเห็นได้ในร้านแบบเยอรมันหรือ

ผับอังกฤษโดยเฉพาะทางแถบที่ใกล้เนเธอร์แลนด์

8.0
Grolsch



9.5 /10

โดย เธียรธันย์ เพ็ชรเจริญ

opnmnd Kino
 126

7 /10

opnmnd Kino

Seven Psychopaths
หากใครมี โอกาสได้ดูตั วอย่ างหนั ง 
โปสเตอร์ หรือสื่ออื่นๆ ก่อนจะได้ดูของ
จริง อาจจะคิดว่าเป็นหนังแอ็คชั่นปน
ตลกร้ายแนว Snatch ขอพูดได้เลยว่า
หนังเรื่องนี้จะทำาให้คุณ “ประหลาดใจ”
Seven Psychopaths เป็นงานของผู้
กำากับที่ชื่อว่า Martin McDonagh ซึ่ง
ท่ีผ่านมามีผลงานเด่นเพียงเรื่องเดียว
คือ “In Bruges” หนังดราม่าปนตลก
ในปี 2008 โดยมีดาราแสดงนำาคนเดียว
กับเรื่องนี้คือ Colin Farrell ซึ่งในเรื่องนี้
ก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างยอด
เยี่ยม แต่จุดที่โดดเด่นที่สุดคงจะเป็น 
“บทภาพยนตร์” ซึ่งเขียนมาได้อย่าง
มีกึ๋น ตลกรุนแรง ฉลาดเฉียบคม และ
ลงตัวอย่างน่าประหลาดใจ เป็นตัวเลือก
ที่ดีสำาหรับคนที่อยากดูหนังแอ็คชั่นปน
ตลกแนวใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำาซากจำาเจ

ARGO
เห็นหน้าพระเอกหนุ่มของฮอลลีวูดอย่าง Ben Affleck ในโปสเตอร์

แล้วอย่าเพิ่งนึกถึงหนังตลาด เมนสตรีม วัยรุ่นๆ แต่กลับมีประเด็น

ที่หนักหน่วง ซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ “วิกฤตตัวประกันอิหร่าน” เมื่อ

ปี 1979 โดยชาวอเมริกันกว่า 50 ชีวิตถูกจับเป็นตัวประกันในสถาน

ทูตอเมริกา ที่เมืองเตหะราน ประเทศอิหร่าน  โดย 6 ใน 50 ของ

ตัวประกันหลบหนีออกมาได้สำาเร็จ เมื่อทางการทราบข่าว CIA ได้

จัดส่งคนเข้าไปช่วยพวกเขาออกมา โดยปลอมตัวเป็นทีมงานสร้าง

ภาพยนตร์จากฮอลลีวูด และใช้ชื่อหนังปลอมๆ นี้ว่า ARGO ผู้กำากับ

และนักแสดงนำา Ben Affleck ไม่เพียงแต่จะสร้างหนังที่ดีที่สุดของ

ชีวิตเขาขึ้นมาเท่านั้น เขายังได้ใส่ความคิดและความเชื่อ ทำาให้หนังที่

ไม่มีฉากแอ็คชั่นยิงกระหน่ำา ที่สร้างจากเหตุการณ์จริง เรื่องนี้รู้สึกได้

ถึงความตึงเครียด ลุ้นระทึกไปจนถึงวินาทีสุดท้าย ถือได้ว่าเป็นงาน

กำากับภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง
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Sound City
คราวนี้มาดูหนังสารคดีกันบ้าง ถ้านึกถึงสารคดีก็ไม่จำาเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม สังคมหรือ

วิทยาศาสตร์เสมอไป เพราะสารคดีเรื่องนี้บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ Studio อัดเพลงเล็กๆ แห่งหนึ่งใน

นครลอสแอนเจลิส ที่ชื่อว่า “Sound City” สำาหรับคนในวงการดนตรีถ้าพูดถึงชื่อ Dave Grohl ก็จะ “อ๋อ” 

ทันที เพราะนอกจากจะเป็นผู้กำากับหนังเรื่องนี้แล้วเขายังเป็นนักร้องนำาของวง Fool Fighters และอดีต

มือกลองของวงกรันจ์ร็อค (grunge rock) ในตำานาน Nirvana ซึ่งก็เป็นหนึ่งในวงดนตรีชื่อดังมากมายที่

เข้ามาใช้งาน Sound City แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก๋าอย่าง Rick Springfield, Tom Petty, Neil Young, 

Johnny Cash วงร็อค Red Hot Chili Peppers, Queen of The Stone Age, Metallica, Nine 

Inch Nails และวงคุณภาพอีกนับไม่ถ้วนก็เคยผ่านที่นี่มาแล้ว หรือถ้าไม่ได้อินกับเพลงขนาดนั้น ก็ไม่ควร

พลาด เพราะเป็นสารคดีที่เล่าเรื่องได้อย่างสนุกสนาน ภาพสวย และที่น่าสนใจคือบทสัมภาษณ์ของทุก

คนที่กล่าวมาข้างบน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวงการเพลงของอเมริกา น่าติดตามจน

แทบจะลืมไปเลยว่ากำาลังดูสารคดีอยู่ สำาหรับสาขานี้แล้ว เอาไปเลย 10 เต็ม!
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โบสถ์หัวหอม  และ ตุ๊กตาแม่ลูกดก

“ไม่เอาอะ.. ดูขลังๆ วังเวง น่ากลัวจะตาย 

ท่าทางจะไปลำาบากด้วย 

คนเค้าก้อไม่พูดภาษาอังกฤษกัน..”



เรื่อง: พรรณพร อัชวรานนท์ 
ภาพ: ธนะ คำารณฤทธิศร

โบสถ์หัวหอม  และ ตุ๊กตาแม่ลูกดก

“ไม่เอาอะ.. ดูขลังๆ วังเวง น่ากลัวจะตาย 

ท่าทางจะไปลำาบากด้วย 

คนเค้าก้อไม่พูดภาษาอังกฤษกัน..”

ว่าแต่ว่า.. ทำาไมต้องเรียกประเทศรัสเซียว่าดินแดนหมีขาว? 
อาจด้วยเหตุที่เล่าต่อกันมาปากต่อปากว่าประเทศรัสเซียมีหมีอยู่มาก (หากแต่เป็นหมีสีน้ำาตาล
นะคะ หาใช่หมีขาวไม่) ประกอบกับความคิดแต่เดิมที่ว่ารัสเซียเป็นดินแดนที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ 
น้ำาแข็งและความหนาวเย็นมากกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งมักเป็นที่อยู่ของหมีขาว พื้นที่แห่งนี้จึงถูก
ผนวกว่าเป็นสถานที่ที่มีหมีขาวอยู่มากและถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนหมีขาวในที่สุด

 ใครว่าล่ะ?? เดี๋ยวนี้ไปเที่ยวรัสเซียกันเอง.. ไม่ได้น่ากลัว

อย่างที่คิด เพราะผู้คนรัสเซีย โดยเฉพาะตามเมืองท่องเที่ยวและ

เมืองใหญ่ๆ อย่างเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและมอสโกสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น (กว่าเดิม) แถมเรายังสนุกสนานกับการ

กำาหนดการเดินทางเอง อยากกินอาหารพื้นเมืองอะไร หรือ

อยากอยู่ที่ไหนนานๆ ก็สามารถออกแบบทริปของเราได้ และนี่

คือเสน่ห์ของการไปท่องเที่ยวด้วยตนเอง (ป.ล. นี่ก็ไม่ได้แนะนำา

ให้ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินทางไปท่องเที่ยวรัสเซียเองนะคะ 

การไปเป็นหมู่คณะหรืออย่างน้อยมีซักสองคนขึ้นไป พอให้อุ่น

ใจ.. ก็จะกำาลังดี) ด้วยเหตุนี้.. อย่ารอช้าอยู่เลย เราขอนำาเสนอ

ทริปหฤหรรษ์ที่ได้ไปประสบพบเจอในดินแดนหมีขาวกันดีกว่า..



 ข่าวดีสำาหรับคนไทย.. ประเทศไทยและ

ประเทศรัสเซียมีข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าเพื่อ

การท่องเที่ยว หมายความว่าหากผู้เดินทางมีจุด

ประสงค์เพื่อท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียวนั้น คน

ไทยสามารถพำานักในประเทศรัสเซียได้ไม่เกิน 30 

วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศรัสเซีย โดย

ไม่ต้องขอวีซ่าให้ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน เท่านี้คน

ไทยก็สบายหายห่วง ไม่ต้องวุ่นวายกับการเตรียม

ตัวเรื่องวีซ่าการเดินทางอีกต่อไป อย่างไรก็ดี การมี

เอกสารยืนยันข้อตกลงดังกล่าวติดกระเป๋าไว้ เผื่อมี

เจ้าหน้าที่มาไถ่ถาม ก็ย่อมทำาให้นักท่องเที่ยวชาว

ไทยอุ่นใจขึ้นไม่มากก็น้อย

 เราเริ่มต้นด้วยการนั่ ง เครื่องบินจากประเทศ

เยอรมนีไปลงที่กรุงมอสโก เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 

เมื่อเครื่องบินเริ่มแตะรันเวย์ เราสามารถสัมผัสได้ถึงความ

ขลังของประเทศนี้จากผู้คนและบรรยากาศท่ีอยู่รายล้อม 

โดยสนามบินอยู่ห่างจากเมืองเป็นระยะทางประมาณ 30 

กิโลเมตร สามารถเลือกเดินทางเข้าเมืองด้วยรถไฟ รถไฟ

ใต้ดิน (เมโทร) หรือแม้กระทั่งรถแท็กซี่ และเนื่องจาก

สถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ของนักท่องเที่ยวจะกระจุกตัวอยู่

บริเวณจตุรัสแดงอยู่แล้ว การเดินทางไปในแต่ละสถานที่

ท่องเที่ยวหลักจึงยังสามารถเดินเท้าไปได้ อย่างไรก็ตามรถ

แท็กซี่และรถไฟใต้ดินก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ หากไม่ได้

พักอยู่ในละแวกของสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว 

ข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ: 

http://www.thaiembassymoscow.com/download/pdf/th-ru_visaexempt_en.pdf

ข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าเป็นภาษารัสเซีย: 

http://www.thaiembassymoscow.com/download/pdf/th-ru_visaexempt_ru.pdf



ข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ: 

http://www.thaiembassymoscow.com/download/pdf/th-ru_visaexempt_en.pdf

ข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าเป็นภาษารัสเซีย: 

http://www.thaiembassymoscow.com/download/pdf/th-ru_visaexempt_ru.pdf

สงสัยมานาน.. อะไรคือจักรวรรดิรัสเซียที่ยิ่งใหญ่? 
จักรวรรดิรัสเซีย (Russian Empire) คือชื่อเรียกประเทศรัสเซียในอดีต ซึ่ง
สถาปนาขึ้นแทนอาณาจักรซาร์แห่งรัสเซีย (Tsardom of Muskovy) ในปี 
ค.ศ. 1721 (ซาร์ มาจาก ซีซาร์ (Caesar) ผู้ครองอำานาจแห่งจักรวรรดิโรมัน
และไบแซนไทน์) ว่ากันว่าแต่เดิมนั้นอาณาจักรซาร์เป็นอาณาจักรที่โดดเดี่ยว
และไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันในยุโรป จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรง
ปฏิรูปจักรวรรดิใหม่ทั้งหมดให้ทันสมัย และเป็นการเปิดประตูต้อนรับยุโรป
อย่างแท้จริง โดยมีเมืองหลวงอยู่ ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีพื้นที่แผ่
ขยายครอบคลุมยุโรปตะวันออก เอเชีย อเมริกา และกลายเป็นจักรวรรดิ
มหาอำานาจชั้นแนวหน้าของโลกในสมัยนั้น อย่างไรก็ดีจักรวรรดิรัสเซียถูก
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในปี ค.ศ. 1917 และกลายเป็นสหภาพโซเวียตในที่สุด



อาหารพื้นเมืองรัสเซียนที่แนะนำา คือ เนื้อตุ๋นในซอสครีมข้น หรือ 

บีฟ สโตรกานอฟ (Beef Stroganoff) เป็นเนื้อวัวหั่นเป็นชิ้นๆ ผัด

กับเนยครีมซอสสูตรพิเศษของรัสเซีย บางทีอาจผัดกับเห็ดแชมปิยอง

หั่นบางๆ ด้วย ซึ่งนิยมทานกับพาสต้า ข้าว ผักสด/ต้ม มันบดหรือ

มันฝรั่งทอด แต่จะนิยมทานกับเส้นพาสต้ามากที่สุด 



 เมื่อกล่าวถึงสัญลักษณ์ของกรุงมอสโกที่ขึ้นชื่อลือชามาแต่ไหนแล้ว เราอดนึกถึงโบสถ์รูปทรงหัว

หอมที่โด่งดังและแปลกตาไม่ได้ โบสถ์แห่งนี้มีนามว่ามหาวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil Cathedral) 

เป็นของศาสนจักรรัสเซียนออร์โธดอกซ์ สร้างโดยพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 เพื่อฉลองชัยชนะเหนือมองโกล

ที่ทำาให้รัสเซียสามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่น จึงสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นมาใน ค.ศ. 1555 จุดเด่นของ

มหาวิหารนี้คือโดม 8 โดมที่ล้อมรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลาง ทำาให้มีรูปร่างเป็นทรงแปดเหลี่ยม 

ประกอบกับสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างรัสเซียโบราณ ไบแซนไทน์ และยุโรปตะวันตก โบสถ์นี้จึง

มีลักษณะเป็นหอคอยสูงรูปเทียนที่กำาลังลุกไหม้บนปลายลำาเทียน คอยส่งความโชติช่วงเป็นเครื่องบูชา

เทพเจ้าบนสววรค์ เรื่องเล่าที่น่าสนใจ คือ ด้วยความงดงามของวิหารแห่งนี้ จึงทำาให้พระเจ้าซาร์อีวาน

ที่ 4 ปูนบำาเหน็จให้แก่สถาปนิกผู้ออกแบบ นายปอสต์นิค ยอคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ด้วยการ

ควักดวงตาทั้งสองข้างของเขาออก เพื่อไม่ให้สามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีกต่อไป การกระทำาดัง

กล่าวจึงเป็นที่มาของสมญานาม “อีวานผู้โหดร้าย” (Ivan The Terrible) ว่ากันว่าใครมากรุงมอสโก

แล้วไม่ได้เห็นโบสถ์แห่งนี้ เสมือนว่ามาไม่ถึงเลยนะคะ

 จัตุรัสแดง (Red Square) เป็นจัตุรัสที่มี

ความสำาคัญต่อมอสโกและประเทศรัสเซียเป็นอย่าง

มากเพราะถนนสายสำาคัญทุกเส้นจะวิ่งออกจาก

จตุรัสแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 เพื่อ

ปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน ใน

สมัยสหภาพโซเวียตที่แห่งนี้มีไว้เพื่อเดินสวนสนาม

แสดงแสนยานุภาพทางทหาร หากแต่ปัจจุบันมีไว้

จัดการแสดงของศิลปินและวงดนตรีต่างๆ รวมทั้งยัง

มีการเดินสวนสนามในวันสำาคัญๆ อีกด้วย



 พระราชวังเครมลิน (The Moscow Kremlin) เรียกกันว่าเป็นคลังหรือป้อมแห่งมอสโก 

ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของรัสเซีย ถูกรายล้อมด้วย

กำาแพงสีแดงและดาวแดง มีปืนใหญ่รวมทั้งระฆังใหญ่ของพระเจ้าซาร์ที่มีชื่อเสียงหนัก 210 ตัน ข้าง

ในมีพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ (The State Armory Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ร่ำารวยที่สุดของประเทศ

เพราะเป็นที่เก็บเพชรนิลจินดา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพระเจ้าซาร์ เครื่องเงิน เครื่องทอง นอกจาก

นั้นสถานที่เก็บทรัพย์สินของแผ่นดิน (The State Diamond Fund) ก็อยู่ในละแวกเดียวกัน ใกล้ๆ กัน

จะพบวิหารโดมทองของศาสนจักรรัสเซียนออร์โธดอกซ์ที่สูงที่สุดในโลก (Cathedral of Christ 

the Saviour) ที่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีแห่งการสถาปนากรุงมอส

โก บริเวณใกล้ๆ กับมหาวิหารเซนต์บาซิลนั้น ส่วนที่ขนาบข้างด้วยกำาแพงของพระราชวังเครมลิน เป็น

ที่ตั้งของอนุสรณ์สถานหรือสุสานเลนิน (Lenin Mausoleum) ซึ่งยังเก็บรักษาร่างของวลาดีมีร์ เลนิน 

(Vladimir Lenin) ผู้นำาคนสำาคัญของคอมมิวนิสต์และเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเคารพศพได้

 ใครไปกรุงมอสโก ต้องหาโอกาสชะแว๊บเข้าไปดูสถานีรถไฟใต้ดิน

ต่างๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ สถานีที่สวยที่สุดในโลก โดยเฉพาะ

ที่สถานี Komsomolskaya ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดและมีผู้ใช้บริการมากที่สุด 

เพราะเมื่อเดินเข้าไปแล้ว อาจจะพาลนึกว่าตัวเองหลงเข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์

หรือพระราชวังก็เป็นได้ เพราะความสะอาดและงดงามอย่างที่หาได้ยาก ทั้ง

ยังประดับประดาด้วยโคมไฟหรูหรา มีลวดลายงดงามตลอดสองฝั่ง



 ใครไปกรุงมอสโก ต้องหาโอกาสชะแว๊บเข้าไปดูสถานีรถไฟใต้ดิน

ต่างๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ สถานีที่สวยที่สุดในโลก โดยเฉพาะ

ที่สถานี Komsomolskaya ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดและมีผู้ใช้บริการมากที่สุด 

เพราะเมื่อเดินเข้าไปแล้ว อาจจะพาลนึกว่าตัวเองหลงเข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์

หรือพระราชวังก็เป็นได้ เพราะความสะอาดและงดงามอย่างที่หาได้ยาก ทั้ง

ยังประดับประดาด้วยโคมไฟหรูหรา มีลวดลายงดงามตลอดสองฝั่ง



 ก่อนเดินทางไปรัสเซีย การศึกษาตัวอักษรของภาษารัสเซียก็เป็นอีก

หนึ่งสิ่งที่ท้าทายผู้ไปเยือนอยู่ไม่น้อย เนื่องจากภาษารัสเซียจะมีตัว

อักษรเป็นของตนเอง และสามารถแปลงจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ออกมาตัวต่อตัวเลยทีเดียว การรู้จักและเรียนรู้ตัวอักษรของบ้านเขา

ไปล่วงหน้า จึงเป็นอีกหนึ่งความสนุกสนานทั้งยังเป็นตัวช่วยที่ดี เมื่อ

พบเห็นป้ายบอกทางหรือป้ายโฆษณายี่ห้อสินค้าต่างๆ ที่เป็นตัว

อักษรรัสเซีย กันหลงไว้ดีกว่ามาเดินย้อนทางเดิมนะคะ

 ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินดูถนนช้อปปิ้ง ไม่ไกลจาก

จตุรัสแดงนั้น มถีนนอารบัท (Arbat Street) ซึ่งเป็นถนนคนเดินระยะ

ทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนที่ผู้คนรู้จักและมีความคึกคักมาก

ที่สุด (ยิ่งในช่วงเย็นของวัน) เพราะเป็นแหล่งรวมของร้านขายของที่

ระลึก ศิลปินและจิตรกรริมถนน โรงละคร ศูนย์วัฒนธรรม ร้านกาแฟ

และร้านรวงต่างๆ ให้เดินเล่นสบายอารมณ์ ถนนเส้นนี้มีประวัติศาสตร์

ของคนท่ีพำานักทุกชนช้ันในแต่ละช่วงเวลามาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น

ขุนนาง ตำารวจลับ กรรมกร สมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นต้น



 มาถึงดินแดนรัสเซียแล้ว หากพลาดชมการแสดงที่มีสีสันต่างๆ ของดินแดนนี้ อาจรู้สึก

เสียดายมิน้อย ทั้งระบำาพื้นเมืองของรัสเซีย (Russian Folk Dances) ที่มีผู้แสดงทั้งชายหญิง แต่ง

ชุดรัสเซียพื้นบ้าน ลักษณะดนตรีมีทั้งแบบฟังสบายๆ เสมือนอยู่ต่างจังหวัดของประเทศหรือแบบ

เคลื่อนไหวตัวตามจังหวะที่เร่งเร้า จนคนดูอดขยับหัว ขยับตัว พลันอยากออกไปร่วมขยับจังหวะ

กับผู้แสดงมิได้เลยเชียว นอกจากนั้นการแสดงเต้นระบำาบัลเล่ต์ (Russian Ballet) ก็เป็นอีกหนึ่ง

การแสดงที่น่าสนใจและขึ้นชื่อมากในดินแดนนี้ จริงอยู่ว่าจุดเริ่มต้นของบัลเล่ต์เกิดในประเทศ

อิตาลี หากแต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศฝรั่งเศสและรัสเซีย โดยเฉพาะในประเทศ

รัสเซียในส่วนของการเรียนการสอนเต้น ซึ่งเรื่องที่ได้รับความนิยม มักจะเป็นเรื่องที่คีตกวีชาว

รัสเซียนาม ไชคอฟสกี (Petr Tchaïkovsky) ประพันธ์เพลงไว้อย่างงดงาม ได้แก่ เรื่อง Swan lake,  

Sleeping Beauty และ The Nutcracker 

 พูดถึงเรื่องจับจ่ายใช้สอย ห้างสรรพ

สินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก คือ ห้างกุม 

(GUM) เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่บนจัตุรัสแดง

ข้างๆ โบสถ์หัวหอมอันลือเลื่อง มีสถาปัตยกรรม

ที่โอ่อ่าและสวยงามแบบเชื้อเชิญให้ผู้คนเข้ามา

ยล สถานที่แห่งนี้เคยเป็นห้างสรรพสินค้าของ

รัฐ จนกลายมาเป็นของเอกชนหลังยุคสหภาพ

โซเวียต มีร้านรวงกว่า 200 แห่ง ส่วนใหญ่เป็น

สินค้าแบรนด์เนมเป็นร้านๆ อยู่เต็มไปหมด เห็น

หรูหราไฮโซอย่างนี้ ในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านชาว

ช่องมาจับจ่ายใช้สอยกันมากมายจนคิวล้นออก

ไปถึงจตุรัสแดงกันเลยทีเดียว หากแต่ช่วงหลังๆ 

ผู้คนมักพูดติดตลกว่าด้วยราคาที่สูง ยากนักที่จะ

มีใครในเมืองสามารถซื้อข้าวของที่ห้างแห่งนี้ได้ 

อย่างไรก็ตามอย่าได้ตกใจไป เพราะเมื่อเข้าฤดู

ลดแลกแจกแถม ร้านเหล่านี้ก็เสนอขายสินค้าที่

ลดราคาลงแบบใครๆ ก็ไม่อาจแค่เดินผ่านไปได้



 หลังจากอยู่ในเมืองหลวงของประเทศรัสเซียมาสองสามวัน เรา

ตัดสินใจเดินทางไปยลเมืองหลวงในอดีตกว่าสองร้อยปีอย่างเมืองเซนต์ปี

เตอร์สเบิร์กต่อ ซึ่งการเดินทางจากมอสโกไปยังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีสอง

วิธีหลักๆ สำาหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราๆ ที่ไม่ต้องการเสียเวลากับการ

เดินทางมาก สามารถนั่งเครื่องบิน ซึ่งใช้เวลาเดินทางราวๆ 1 ชั่วโมงครึ่ง

เท่านั้น แต่เพื่อให้ได้ลิ้มรสชาติความเป็นรัสเซียนแท้ๆ เราจึงเลือกเดินทาง

แบบสุดคลาสสิค โดยนั่งรถไฟจากกรุงมอสโกมายังเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

หากเป็นรถเร็วจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง รถช้าแบบเป็นตู้นอนจะ

ใช้เวลาเกือบ 8 ชั่วโมง ซึ่งประสบการณ์การนั่งรถไฟของเราก็ไม่ธรรมดา 

เพราะรถไฟท่ีว่ิงระหว่างสองเมืองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถช้าท่ีมีลักษณะเป็นตู้

นอน ในห้องหนึ่งจะนอนกันสี่คน ซึ่งคนรัสเซียส่วนมากที่เราเห็นขณะเดิน

ทางระหว่างสองเมืองนี้ พอขึ้นรถไฟปุ๊บ เขาจะเข้าห้องน้ำาไปเปลี่ยนชุดเป็น

ชุดลำาลองเสมือนชุดนอน (แม้ว่าจะเป็นระหว่างวันไม่ใช่ตอนกลางคืนก็ตาม) 

แล้วมานอนเอกขเนกในพื้นที่ของตน พอใกล้จะถึงที่หมาย ก็เดินไปเปลี่ยน

ชุดทำางานปกติออกจากรถไฟ นอกจากนั้น ระหว่างการเดินทาง พนักงาน

รถไฟจะนำาเอาชุดอาหารกล่องมาให้ผู้โดยสาร (ในกล่องมีซุปผง บะหมี่กึ่ง

สำาเร็จรูป น้ำาส้ม ฯลฯ อ้อ.. มีไม้จิ้มฟันด้วยนะเออ) โดยมีตู้กระติกน้ำาร้อน

ขนาดใหญ่ไว้ให้บริการอยู่ตรงโถงระหว่างขบวนรถไฟตลอดการเดินทาง



 และเมื่อ 8 ชั่วโมงผ่านไป.. รถไฟก็เทียบท่าชานชาลาที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บรรยากาศ

แบบยุโรปก็คืบคลานเข้ามาแทนที่บรรยากาศแบบสหภาพโซเวียตที่เราไปพบเจอมาก่อน ดังที่

ชาวยุโรปเองมักจะกล่าวกันว่าเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเมืองที่มีความเป็นยุโรปมากที่สุดใน

ประเทศรัสเซีย และด้วยความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม เมืองนี้จึงถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่ง

ยุโรปเหนือ ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็น “หน้าต่างของยุโรป” เมื่อสมัยที่เคยเรืองอำานาจและเป็นเมืองหลวง

ของรัสเซียมากว่า 200 ปี โดยเมืองนี้มีชื่อเรียกถึงสามชื่อด้วยกัน คือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเริ่ม

เรียกในปี ค.ศ.1703 และมีการเปลี่ยนชื่อถึง 2 ครั้ง (แต่ในที่สุดประชาชนก็เรียกร้องให้กลับมาใช้

ชื่อเดิม) โดยจะเรียกกันสั้นๆว่า “ปีเตอร์” ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นเมืองเปโตรกราด (Petrograd) ใน

ช่วง ค.ศ.1917-1924 ซึ่งเป็นภาษารัสเซีย แปลว่า เมืองของพระเจ้าปีเตอร์ แทนเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ซึ่งเป็นชื่อภาษาเยอรมัน โดยเริ่มเรียกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และเปลี่ยนเพื่อให้ประชาชนมี

ความรักชาติและต่อต้านประเทศเยอรมนี ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นเลนินกราด (Leningrad) ซึ่งเรียกใน

ปี ค.ศ.1924-1991 แปลว่าเมืองของเลนิน เพื่อเป็นอนุสรณ์รำาลึกถึงเลนินในปีที่เขาเสียชีวิต





    หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองนี้ที่ขาดไม่ได้เลย คือ เฮอร์มิทาจ (The Hermitage) 

เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ประกอบไปด้วยผลงานกว่า 3 ล้านชิ้น 

เป็นที่รวบรวมผลงานของศิลปินระดับโลกอย่าง ไมเคิล แองเจโล่ ดา วินชี่ แวนโก๊ะ 

ปิกัสโซ่ และแรมบรันด์ เป็นต้น โดยมีศิลปะและสถาปัตยกรรมภายในอาคารที่วิจิตร

และมีอาคารหลัก คือ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่เคยเป็นที่ประทับ

ของพระเจ้าซาร์ กลยุทธ์เด็ดๆ ที่เราอยากแนะนำากัน คือ หากมีบัตรนักเรียน ISIC 

นักศึกษาตาดำาๆ อย่างชาวเราสามารถเข้าชมได้ฟรีเลยนะคะ จะบอกให้  



 เมื่อเดินออกมาจากพระราชวังฤดูหนาวและข้ามสะพานมาสอง

ครั้ง จะเจอป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) เป็น

ป้อมปราการที่สร้างไว้ป้องกันข้าศึกรุกราน ภายในมีวิหารเป็นที่เก็บพระ

ศพของราชวงศ์โรมานอฟ ซึ่งเริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์

แรกจนถึงองค์สุดท้าย คือ พระเจ้านิโคลัสที่ 2

Church of The Saviour on Spilled Blood

 โบสถ์รูปทรงหัวหอมที่แลดูคล้ายมหาวิหารเซนต์บาซิล

ในกรุงมอสโก หากแต่มีสีสันแตกต่างไป (ที่นี่จะออกฟ้าเขียว ใน

ขณะที่มหาวิหารเซนต์บาซิลในกรุงมอสโกจะออกแดงส้ม) คือ 

โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of The Saviour on Spilled 

Blood) เป็นอนุสรณ์สถานแด่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูก

ลอบปลงพระชมน์ ณ ที่แห่งนี้ จะว่าไป.. ความสวยงามของโบสถ์

นี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหาวิหารเซนต์บาซิลในกรุงมอสโกเลยเชียว



ทิปเด็ดๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวในรัสเซีย หากผู้เดินทาง
ยังคงเป็นนักเรียน/นักศึกษาอยู่ เราแนะนำาให้ทำาบัตรนักเรียน 
ISIC (The International Student Identity Card) ก่อนออก
เดินทาง เนื่องจากบัตรดังกล่าวสามารถนำามาใช้เป็นส่วนลด
ในการเข้าพิพิธภัณฑ์ต่างๆ โดยในพิพิธภัณฑ์บางแห่งถึงขั้นให้
เข้าฟรีเลยทีเดียวเมื่อแสดงบัตรดังกล่าว โดยในหลายๆ แห่ง
จะให้การยอมรับบัตรดังกล่าวมากกว่าบัตรนักเรียน/นักศึกษา
ที่ออกจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดด้วยซ้ำาไป 

 โบสถ์รูปทรงหัวหอมที่แลดูคล้ายมหาวิหารเซนต์บาซิล

ในกรุงมอสโก หากแต่มีสีสันแตกต่างไป (ที่นี่จะออกฟ้าเขียว ใน

ขณะที่มหาวิหารเซนต์บาซิลในกรุงมอสโกจะออกแดงส้ม) คือ 

โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of The Saviour on Spilled 

Blood) เป็นอนุสรณ์สถานแด่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูก

ลอบปลงพระชมน์ ณ ที่แห่งนี้ จะว่าไป.. ความสวยงามของโบสถ์

นี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหาวิหารเซนต์บาซิลในกรุงมอสโกเลยเชียว



 ใครไม่อยากเจอสถานที่ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ขอแนะนำา

โบสถ์ Kazan Cathedral ที่ไม่มีการเก็บค่าเข้าชม ผู้คนที่เห็นรายล้อมอยู่

ในโบสถ์จึงเป็นชาวบ้านแท้ๆ ที่มาเคารพสักการะ จึงได้อีกบรรยากาศ

ผู้คนและสังคมคนที่นี่อย่างแท้จริง ซึ่งนับวันยิ่งหายากในเมืองท่องเที่ยว

ใหญ่ๆ อย่างเช่นในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี้

Kazan Cathedral

Kazan Cathedral



 มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac Cathedral) 

เป็นมหาวิหารคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีขนาดใหญ่เป็น

อันดับ 3 ของโลก ภายในโอ่อ่าหรูหราอาจเป็นเพราะการ

ตกแต่งทั้งยังมีหลังคาที่สูง ทำาให้โดมทองใหญ่แห่งนี้เป็น

ความภาคภูมิใจของชาวเมือง ว่ากันว่าตัวโดมเป็นทอง

ล้วนๆ หนัก 100 กิโลกรัม และเป็นต้นแบบของตึกรัฐบาล

ในกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

St. Isaac Cathedral



 อีกหนึ่งพระราชวังที่ควรไปยลความงามสักคร้ังในชีวิต 

คือ พระราชวังแคทเธอร์รีน (Catherine Palace) ซึ่งเป็น

มเหสีของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชและขึ้นครองราชย์ภายหลัง

ที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชเสด็จสวรรคต ทรงสร้างไว้เพื่อเป็น

พระราชวังฤดูร้อน ภายในตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ประหนึ่ง

เดินเข้าไปในสรวงสววรค์ โดยการเข้าชมนั้น ทางการจะจัดถุงผ้า

ไว้ให้สวมทับรองเท้า เพื่อไม่เป็นการทำาลายพื้นของพระราชวัง 

จุดเด่นที่น่าสนใจของที่นี่ คือ ห้องอำาพัน (Amber Room) เป็น

ห้องที่ผนังทำาด้วยอำาพันทั้งห้อง ตกแต่งด้วยทองคำาเปลวและ

กระจก พระราชวังแห่งนี้อยู่นอกเมืองและต้องนั่งรถเมล์ออกไป

จากตัวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเกือบ 30 กิโลเมตร





 หากใครได้มีโอกาสมาเที่ยวในช่วงฤดูร้อน ห้ามพลาดที่จะนั่งเรือ

เร็วไปเที่ยวพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) เป็นอัน

ขาด โดยสร้างในปี ค.ศ.1705 สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์

ใช้เป็นที่พักผ่อนสำาหรับล่าสัตว์ในฤดูร้อนและมีความประสงค์จะให้

พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส เพื่อ

แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย จึงได้รวบรวมสถาปนิกจากที่

ต่างๆ มากมาย จุดเด่นที่มองข้ามไม่ได้ คือ สวนสาธารณะภายในและ

รอบๆพระราชวังที่มีน้ำาพุแรงดันจากน้ำาทะเล และการตกแต่งสวนโดย

รอบที่ยากที่จะหาใครเทียบทานความคิดที่แปลกตาและสวยงามได้



 ใครอยากแวะชื่นชมสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก รวมทั้ง
ขนมขบเคี้ยว อาหาร เหล้าและบุหรี่ชนิดต่างๆ เราแนะนำาให้ไป 
Great Gostiny Dvor Shopping Center ติดกับถนนช้อปปิ้งสาย
หลัก Nevsky Prospekt ซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์การค้าที่เก่าแก่
ที่สุดในเมืองแล้ว ยังเป็นศูนย์การค้าอาเขต (มีทางเดินสองฝั่งและมี
หลังคาโค้ง) แห่งแรกของโลกก็ว่าได้ ภายในมีร้านค้ากว่า 100 ร้าน
และใช้เวลาสร้าง 28 ปีเลยทีเดียว

น้ำาเมาใสๆ ที่คนหลงใหลไปทั่วโลก วอดก้า (Vodka) คือ น้ำาและ

เอทานอลที่ถูกกลั่นหลายรอบให้บริสุทธิ์จากส่วนผสมหมักจาก

กากน้ำาตาลของธัญพืช (ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวสาลีและข้าวไรน์) 

หัวบีทหรือมันฝรั่ง มีแอลกอฮอลล์ราวๆ 35%-50% (ของรัสเซีย

ปกติจะอยู่ที่ 40%) แท้จริงแล้วมีต้นกำาเนิดมาจากยุโรปแถบ

โปแลนด์ ยูเครนและรัสเซีย สามารถนำามาเป็นส่วนผสมในเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอลล์ชนิดอื่นๆ หรือจะดื่มแบบเพียวๆ ก็ได้



 กองทัพต้องเดินด้วยท้อง.. ใครอยากทานสะดวก สบายกระเป๋า แนะนำา 

Tepemok ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ที่คุณภาพไม่จานด่วนอย่างที่คิด ลักษณะพิเศษ

ของร้านนี้ คือ หาได้ไม่ยาก เพราะตั้งอยู่เกือบทุกหัวระแหงตามสองเมืองนี้ เมนู

อาหารห้ามพลาด คือ เครป (Blini หรือ Blintz) สอดไส้หน้าต่างๆ ทั้งคาวและ

หวานตามเลือก โดยเฉพาะหน้าไข่ปลาแซลมอนและเนื้อปลาแซลมอน ซึ่งเข้ากับ

แป้งเครปที่หอมนุ่มละมุนลิ้นอย่างไม่น่าเชื่อ (จริงๆค่ะ) ของเด็ดอีกอย่างของร้านนี้ 

คือ น้ำาหมักจากขนมปังไรน์ดำา (หรือธรรมดา) ปรุงรสด้วยสมุนไพรหรือผลไม้ต่างๆ 

นามว่า Kvass ซึ่งว่ากันว่าเป็นเครื่องดื่มของทุกชนชั้นในประเทศละแวกนี้ที่ถือว่า

ไม่มีแอลกอฮอลล์ (ตามมาตรฐานของชาวรัสเซีย) เนื่องจากมีปริมาณแอลกอฮอลล์ 

(ABV: Alcohol by Volume) ราวๆ 0.05%-1.00% โดยปริมาตรเท่านั้น เห็นคุณภาพ

อาหารร้านนี้ แต่ราคาไม่กระชากกระเป๋าเสียเลย คณะท่องเที่ยวของเราจึงเดินเข้า

ออกร้านนี้ (แบบพุงกาง) ทั้งวันเป็นว่าเล่น

 นอกจากจานด่วนที่ว่านี้ ผู้อ่านต้องไม่เชื่อสายตาตนเองเป็นแน่แท้ เพราะอีกหนึ่งเมนู
รสชาติเยี่ยมที่มีไปทั่วให้ลิ้มลองกัน โดยเฉพาะในเมืองที่ติดทะเลอย่างเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
คือ ข้าวปั้นซูชิของชาวญี่ปุ่นนั่นเอง อาจเป็นเพราะเทรนด์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ประกอบ
กับการมีทรัพยากรทางทะเลอยู่มาก รสชาติและรูปแบบของซูชิที่นี่จึงแปลกและอร่อยแบบ
ไม่น่าเชื่อ ที่ว่าเดินเข้าร้านไหน ก็มักไม่ค่อยผิดหวัง แถมราคาเบาๆ อีกด้วย 



 เสร็จสิ้นภารกิจรับประทาน หากมองหาของที่ระลึกฝากคนรู้ใจหรือคนใกล้ตัว ไข่ฟาแบเช่ (Fabergé eggs) 

หรือไข่พระเจ้าซาร์ ก็เป็นอีกอย่างที่ไม่ควรมองข้าม โดยชื่อฟาแบเช่นั้นเป็นชื่อของช่างทองในสมัยพระเจ้าซาร์

อเล็กซานเดอร์ที่ 3 โดยผลงานชิ้นแรกที่โด่งดังมาถึงปัจจุบันบัน คือ ไข่อีสเตอร์ซึ่งสั่งทำาเพื่อมอบแด่เจ้าสาวจาก

ราชวงศ์เดนมาร์กของพระองค์ เป็นสัญลักษณ์ของความหรูหรา ถือกันว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบว์แดงของศิลปะ

ทำาเครื่องประดับเลยก็ว่าได้ โดยไข่ที่ว่านี้จะมีลักษณะเป็นเหมือนกล่องที่เปิดออกมาและบรรจุของไว้ข้างในได้ 

ปัจจุบันมีทั้งแบบขนาดใหญ่และเล็ก มีสีสันแตกต่างกันไป บ้างก็ทำามีฐานตั้งไว้วางตกแต่งบ้านเรือน บ้างก็ทำาเป็น

เครื่องประดับ จี้ห้อยคอ ต่างหู ฯลฯ ตามความคิดสร้างสรรค์ของคนทำา

 อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ตุ๊กตาแม่ลูกดก หรือ ตุ๊กตามาทรอชกา (Matryoshka Doll: Russian Nesting 

หรือ Nested doll) ที่เห็นวางขายอยู่ทั่วไป ลักษณะเป็นกล่องตัวตุ๊กตาที่สามารถเปิดออกมามีหลายๆ ชั้น (ดั้งเดิม

จะมีอย่างน้อยห้าชั้น) เป็นตัวเล็กตัวน้อยออกมา คนส่วนใหญ่จึงเรียกกันว่า “ตุ๊กตาแม่ลูกดก” ยิ่งตัวที่เล็กสุดเล็ก

เท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่างทำามากเท่านั้น และแน่นอนว่าราคาก็จะสูงตามไปด้วย ตุ๊กตานี้

ก่อกำาเนิดในรัสเซียราวๆ ค.ศ.1890 โดยดั้งเดิมตุ๊กตาตัวนอกสุดจะเป็นเพศหญิงที่แต่งกายแบบ Sarafan ซึ่งเป็นชุด

ประจำาชาติของสาวรัสเซียน ลักษณะจะเป็นชุดที่ไม่เน้นรูปร่างและมีความยาว ทุกวันนี้เราจะเห็นตุ๊กตาชนิดนี้ตาม

แผงขายของในรัสเซีย และประเทศที่เคยตกอยู่ในอำานาจของสหภาพโซเวียตเต็มไปหมด ซึ่งจะมีขายตั้งแต่ตุ๊กตา

เด็กผู้หญิงรัสเซียนที่แต่งชุดประจำาชาติของตน ไปจนถึงตุ๊กตาหน้าของผู้นำาประเทศหรือคนสำาคัญต่างๆ ของโลก ที่

ว่าพอเห็นแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้ หรืออาจชี้ชวนกันทายว่าใครเป็นใครอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว



 ถึงแม้ทุกวันนี้ การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศรัสเซียจะสะดวกสบายขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่

เราก็ไม่ควรชะล่าใจไปนะคะ เพื่อความอุ่นใจและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวเอเชียหัวดำาๆ 

อย่างเราๆ ขอแนะนำาให้เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทั่วๆไป พยายามหลีกเลี่ยง

สถานที่ที่ไม่เป็นที่นิยมมากนักหรืออาจอยู่ในที่เปลี่ยว ที่ห่างไกล ควรแลกเงินรูเบิ้ลก่อนเดินทาง 

(1 RUB มีค่าราวๆ 1 บาทไทย: มิถุนายน 2556) หรือหากสุดวิสัยต้องแลกในประเทศรัสเซีย

ตามร้านเล็กๆ ให้อ่านป้ายอัตราแลกและทำาความเข้าใจกับผู้ให้แลกอย่างดีเสียก่อน เพราะหาก

แลกไม่ถึงอัตราที่กำาหนดไว้ จะต้องแลกในอัตราที่สูงกว่า อาจเจ็บใจในภายหลังได้ นอกจากนั้น

มิจฉาชีพจำาพวกหยิบหรือฉกกระเป๋าในประเทศนี้ก็สามารถพบเห็นได้ในรูปแบบต่างๆ โดยจาก

ประสบการณ์จริงที่เห็นมากับตัวเองที่สถานีรถไฟใต้ดินในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งมาเป็นกลุ่ม

ที่ทำาเสมือนไม่รู้จักกันกรูเข้ามาหาเหยื่อในลักษณะที่ว่าคนแย่งกันขึ้นรถไฟ เสร็จแล้วใช้ช่วงเวลา

ชุลมุน ฉวยเอากล้องหรือกระเป๋าเงินไปโดยที่เหยื่อไม่รู้สึกตัว

Kazan Cathedral



 จริงอยู่ว่าเมื่อเราพูดถึงประเทศรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตแต่เดิมนั้น ภาพแรกๆ ที่
ประเดประดังเข้ามาในความคิดและจินตนาการของเรา อาจเป็นความหนาวเหน็บ ความ
ยากลำาบากและสถานการณ์สมัยสงครามเย็นอย่างที่เราร่ำาเรียนกันมา จนทำาให้เกิดความ
หวาดระแวงต่อผู้คนและดินแดนหลังม่านเหล็กแห่งนี้ โดยหาได้รู้ว่าชุดความคิดดังกล่าวที่ถูก
ยัดเยียดจากโลกตะวันตกมานมนาน เป็นแค่เพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งทางการเมืองที่บั่นทอน
หลายสิ่งหลายอย่างของชาตินี้ต่อประชาคมโลก จนเราอดคิดไม่ได้.. แล้วทำาไมไม่สร้างชุด
ความคิดใหม่ๆ ขึ้นมาล่ะ? เพราะการได้มีโอกาสเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ของประเทศนี้ 
ได้พบและเห็นบ้านเมืองและผู้คนอย่างแท้จริง อย่างน้อยก็สามารถอธิบายที่มาที่ไปอย่าง
แท้จริงของบ้านเมืองและผู้คน อดีตหนึ่งในประเทศมหาอำานาจชั้นแนวหน้าของโลก.. รัสเซีย  
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