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Vorwort

VORWORT
Wussten Sie, dass der Schwager von Thomas Mann einst in
Bangkok lebte und die Elektromusikerin Nakadia, eine der erfolgreichsten DJ - Stars des berühmten Berliner Berghain-Clubs, aus
Thailand stammt? Oder dass die thailändische Nationalhymne von
einem Deutschen komponiert wurde und dass in Berlin das junge
thailändische Künstlerkollektiv UnThaiTled zu den spannendsten
Newcomern der deutschen Kulturszene gehört?
Vor 162 Jahren wurde der erste deutsch-thailändische
Vertrag zwischen den Hansestädten Hamburg, Bremen und Lübeck
und dem damaligen Siam-Reich unterschrieben.
Was als kleine Handelspartnerschaft anfing, entwickelte
sich im Laufe der Jahre zu einer tiefen Freundschaft. Nicht nur auf
dem Feld der Wirtschaft, sondern auch im Bereich des Kulturaustauschs, der Bildung, der Wissenschaft und des Tourismus entpuppten sich Thailand und Deutschland als ideale Partner.
Ich habe 28 Jahre in Berlin gelebt und lebe nun seit 4
Jahren in Bangkok. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele überraschende Verbindungen es zwischen diesen so unterschiedlichen
Städten gibt und wie viele sichtbare Spuren die deutsch-thailändische Geschichte und ihre Protagonist*Innen hinterlassen haben.
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Das Goethe-Institut Thailand hat sich anlässlich seines 60.
Jubiläums zum Ziel gesetzt, diese Orte und ihre bewegenden
Geschichten sichtbarer zu machen.
Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Büchlein eine Vorab-Veröffentlichung des multimedialen Städte-Spaziergangs „Deutsche
Spuren in Bangkok, thailändische Spuren in Berlin“ zu präsentieren.
Als Autor konnten wir den in Berlin und Bangkok lebenden
Publizisten Martin Schacht gewinnen. Lassen Sie sich von ihm
entführen an diese besonderen Plätze, die ein beindruckendes
Zeugnis ablegen über die abwechslungsreichen Episoden der
deutsch-thailändischen Geschichte.
Besuchen sie z.B. auf dem verwunschenen evangelischen
Friedhof am Chao Praya River in Bangkok die alten Gräber der
hanseatischen Seeleute und ihrer Familien oder genießen Sie den
Ausblick vom höchsten Gebäude der Stadt, dem Mahanakhon–Tower, den der deutsche Architekt Ole Scheeren entworfen hat. Trinken
Sie einen Tee im legendären Mandarin Oriental Hotel, das 1946 von
der deutschen Kriegsfotografin und Avantgarde-Künstlerin Germaine Krull als heruntergekommene Kaschemme übernommen und von
ihr zu einem der touristischen Hotspots Bangkoks aufgebaut wurde.
Genießen Sie in Berlin auf der Thaiwiese in Wilmersdorf die
köstlichen Gerichte der thailändischen Streetfood-Köch*Innen oder
machen Sie einen Ausflug nach Lichterfelde zur ehemaligen Königlich Preußischen Hauptkadettenanstalt, in der etliche Siam-Prinzen
ab 1890 ihre militärische Ausbildung erhielten. In Berlin Pankow
können Sie sich dann zum Abschluss Ihres Stadtspaziergangs von
der meditativen Atmosphäre des buddhistischen Thai-Tempels
verzaubern lassen und ein wenig eintauchen in die spirituelle
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Sinnlichkeit des südostasiatischen Landes.
Ich wünsche Ihnen zahlreiche neue Erkenntnisse und viel
Vergnügen bei Ihrer Entdeckungsreise auf den deutsch-thailändischen Spuren!
Maren Niemeyer
Institutsleiterin
Goethe-Institut Thailand
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คำ�ปรารภ
ท่านทราบหรือไม่ว่า พี่ชายของภรรยาของโทมัส มันน์เคยใช้ชีวิตอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและนาคาเดีย นักดนตรีอิเล็กโทร ดีเจสาวดาวเด่นจาก Berghain-Club
ที่โด่งดังในเบอร์ลินนั้น มาจากประเทศไทย ท่านทราบหรือไม่ว่า ท�ำนองเพลงชาติไทยแต่งขึ้น
โดยนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันและงานแสดงศิลปะชุดล่าสุด “UnThaiTled” ของไทย
นั้น นับเป็นผลงานดาวรุ่งของวงการศิลปะเยอรมันทีเดียว
เมื่อ 162 ปีก่อน ได้มีการลงนามสัญญาไทย-เยอรมันฉบับแรกระหว่างเมืองท่า
การค้าฮัมบวร์ก เบรเมนและลือเบคกับราชอาณาจักรสยามในสมัยนั้น จุดเริ่มต้นความ
สัมพันธ์ทางการค้าระดับย่อยได้พัฒนามาเป็นมิตรภาพอันแน่นแฟ้นในเวลาต่อมา มิเพียง
ในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ประเทศไทยและเยอรมนียังเป็นพันธมิตรที่ดีเยี่ยมต่อกันในด้าน
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา ศาสตร์ความรู้ต่างๆ และการท่องเที่ยวอีกด้วย
ดิฉันเคยใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเบอร์ลิน 28 ปีและปัจจุบันได้อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครมาเป็นเวลา 4 ปี แต่ก็ยังคงตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอ เมื่อได้พบว่าทั้งสองเมือง
อันมีความแตกต่างกันมากเช่นนี้กลับมีความเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดใจและได้พบว่า
ประวัติศาสตร์ไทย-เยอรมันรวมทั้งบุคคลส�ำคัญได้ทิ้งร่องรอยมากมายให้เราได้ติดตาม
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยจึงตั้ง
ปณิธานไว้ว่า จะจัดแสดงสถานที่และเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นเหล่านี้ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาก
ยิ่งขึ้น
เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้จุลสารฉบับนี้เปิดฉากการเดินชมเมืองในสื่อ
ผสม “ร่องรอยเยอรมันในกรุงเทพฯ และร่องรอยประเทศไทยในเบอร์ลิน”
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เราได้รับเกียรติจากบุคลากรด้านสื่อผู้ใช้ชีวิตทั้งในกรุงเบอร์ลินและกรุงเทพฯ
อย่างมาร์ติน ชัคท์มาเป็นผู้เขียน เขาจะพาเราไปสัมผัสกับสถานที่อันทรงคุณค่าในฐานะ
หลักฐานส�ำคัญของประวัติศาสตร์ไทย-เยอรมันที่เปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยต่างๆ
ตัวอย่างของสถานที่ที่น่าเยี่ยมชม ได้แก่ สุสานโปรเตสแตนต์ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
อันเป็นที่ฝังศพชาวเรือและครอบครัวจากเมืองท่าการค้าของเยอรมัน หรือท่านอาจชม
ทิวทัศน์จากอาคารมหานครอันเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ ซึ่งร่างแบบโดยสถาปนิก
หนุ่มชาวเยอรมัน โอเล เชเรน นอกจากนี้เรายังขอเชิญชวนให้ท่านดื่มชาในโรงแรมแมนดา
ริน โอเรียนเต็ลในต�ำนาน ที่ได้รับการเปลี่ยนโฉมโดยเจอร์เมน ครูลล์ อดีตช่างภาพสงคราม
และศิลปินอวองการ์ดชาวเยอรมันในปีค.ศ. 1946 จากอาคารเก่าๆ ให้กลายเป็นจุดเด่นด้าน
การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
ในกรุงเบอร์ลิน ท่านอาจสนใจชิมอาหารจากพ่อครัวแม่ครัวสตรีทฟู้ดแบบไทยๆ
ที่ไทยพาร์คในเขตวิลเมอร์ดอร์ฟหรืออาจจะไปเที่ยวในเขตลิคชเทอเฟลเดอเพื่อเยี่ยมชม
อาคารโรงเรียนนายร้อยชั้นสูงทหารบกแห่งราชวงศ์ปรัสเซียในอดีต อันเป็นสถานศึกษา
ด้านการทหารของเจ้านายสยามบางพระองค์ตั้งแต่ปีค.ศ. 1890 เป็นต้นมา ส่วนในเขต
เบอร์ลิน พังโควท่านก็สามารถใช้เวลาช่วงท้ายของการเยี่ยมชมเมืองในบรรยากาศสงบ
เหมาะแก่การเจริญสติในวัดไทยและปล่อยจิตวิญญาณให้ท่องไปในดินแดนอุษาคเนย์
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความรู้และความบันเทิงที่หลากหลายในการ
เดินทางเพื่อค้นหาร่องรอยไทย-เยอรมันในครั้งนี้
มาเร็น นีไมเออร์
ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
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INTRODUCTION
Did you know that Thomas Mann’s brother-in-law used to live
in Bangkok and that the EDM musician Nakadia, one of the most
successful celebrity DJs of the famous Berlin club Berghain, has Thai
roots? Did you know that Thailand’s national anthem was composed
by a German and that the Berlin-based young Thai artist collective
UnThaiTled is among the most exciting newcomers in the German
cultural scene?
162 years ago, the first German-Thai treaty between the
Hanseatic cities Hamburg, Bremen and Lübeck and the former Kingdom of Siam was signed.
Over the years, the small trade partnership evolved into a
deep friendship. Thailand and Germany turned out to be ideal partners not only when it came to trade, but also in the realms of cultural
exchange, education, science and tourism.
I‘ve lived in Berlin for 28 years, and for four years now, I
have been living in Bangkok. Time and again I am amazed how many
surprising connections there are between the two cities that seem so
different, and how many visible traces the German-Thai history and
its protagonists have left behind.
On the occasion of its 60th anniversary, the Goethe-Institut
Thailand sets out to make these places and their moving stories more
visible.
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We are happy to present you this pre-publication of the
multimedia city walk “German Traces in Bangkok, Thai Traces in
Berlin“.
Nobody could be more qualified to author this book than the
journalist Martin Schacht, who splits his time between Berlin and
Bangkok. Let him take you to these special places that bear impressive witness to the eventful episodes of the German-Thai history.
Visit the old graves of Hanseatic sailors and their families at
Bangkok’s enchanted Protestant cemetery by the Chao Praya River.
Or enjoy the view from the city’s tallest building, the Mahanakhon
Tower, which was designed by the young German architect Ole
Scheeren. Stop for tea at the legendary Mandarin Oriental Hotel,
which was acquired in 1946 by the German war photographer and
avantgarde artist Germaine Krull, who transformed the run-down
shebeen into one of Bangkok’ top tourist attractions.
Enjoy the tasty dishes of the Thai street food cooks of the
so-called Thai park in Wilmersdorf, Berlin, or make an excursion to
Lichterfelde to visit the former Royal Prussian Main Cadet Corps,
where many Siamese princes received their military training since
1890. As the final stop of the city walk, let the meditative atmosphere
of the Buddhist Thai Temple in Berlin-Pankow enchant you. Immerse
yourself in the Southeast Asian country’s spiritual sensuousness.
I hope you have many new insights and fun experiences
along the way as you discover the German-Thai traces.

INHALTSVERZEICHNIS
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THAILANDS PRINZEN IN PREUSSEN

THAILANDS
PRINZEN
IN PREUSSEN
Von der Königlich Preußische Hauptkadettenanstalt im
ehemaligen Villenvorort Lichterfelde, einst der wichtigsten Ausbildungsstätte der deutschen Streitkräfte, existieren heute nur noch
zwei historische Backsteinbauten, wie sie typisch sind für Kasernen
und Militärgebäude des späten 19. Jahrhunderts. Bis zum Ende des
1. Weltkriegs wurden hier Preußens Elite-Soldaten gedrillt. Mit der
Verpflichtung im Versailler Vertrag, alle militärischen Einrichtungen
aufzulösen, endete auch die Nutzung als Kadettenanstalt. Im 2.
Weltkrieg zerstört wurde dann der berühmte Kuppelbau des sogenannten Kadettendoms ebenso wie der repräsentative Feldmarschallsaal, Verwaltungsgebäude, Stallungen und Dienstwohnungen.
Auch an die Verwendung des weitläufigen Komplexes
während des Dritten Reichs als Sitz der SA und später der Leibstandarte SS Adolf Hitler erinnert heute wenig. Kaum jemand weiß, dass
die beiden Klötze am Eingang des Geländes in Wahrheit nach 1945
mit Beton ummantelte Statuen von SS-Rottenführern sind. Einzig
einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude im Eingangsbereich und der
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angrenzenden Schwimmhalle, einst die größte und modernste
Europas, sieht man den architektonischen Stil der Dreißigerjahre
deutlich an.
Im Juli 1945 übernahmen amerikanische Besatzungssoldaten den nun „Andrews Barracks“ genannten Komplex und errichteten
Mannschaftsunterkünfte, heute residiert hier das Bundesarchiv. Das
Gelände ist öffentlich zugänglich, ebenso die Kantine und das
kürzlich umfangreich sanierte Schwimmbad.
Ein Besuch des Info-Pavillons und ein Spaziergang über das
Gelände vermitteln eine Idee, wie es hier einmal ausgesehen haben
mag zu Zeiten von Preußens Glanz und Gloria. Nach 1878 wurde der
Begriff des „Lichterfelders“ schnell zum Synonym für militärische
Eliteausbildung. Ein Umstand der auch das Interesse des Siamesischen Königs Chulalongkorn (Rama V.) weckte, der seit seiner ersten
Deutschlandreise im Jahr 1897 zu Kaiser Wilhelm II. ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt hatte.
Zu Beginn der Regentschaft von König Chulalongkorn war
die siamesische Armee in einem schlechten Zustand, sowohl was die
Bewaffnung als auch was die Ausbildung betraf. Das Ansehen der
Soldaten in der Bevölkerung war eher gering. Um das zu ändern
wurden bereits in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts Auszubildende nach Europa geschickt. In Deutschland hatte gerade die
preußische Militärausbildung einen guten Ruf, besonders interessant
war für die siamesische Führung auch der Umstand, dass das Deutsche Reich in Südostasien keine kolonialen Ambitionen hatte – im
Gegensatz zu Frankreich und Großbritannien.
Nach anfänglichen Bedenken von Seiten der Heeresleitung
entwickelten die Deutschen auch auf persönliche Anweisung von

THAILANDS PRINZEN IN PREUSSEN

Kaiser Wilhelm II. starkes Interesse, die militärische Ausbildung der
siamesischen Prinzen zu übernehmen, da sie von ihnen eine langfristige Sympathie für ihr Gastland und Einfluss auf die Politik des
Landes erhofften. Ganze 27 siamesische Prinzen studierten in der
Zeit vor dem ersten Weltkrieg in Deutschland oder erhielten dort
eine militärische Ausbildung, die meisten von ihnen Söhne König
Chulalongkorns, der unter seinen 77 Kindern, davon allein 33 Söhne,
über jede Menge Nachkommen verfügte, die er strategisch geschickt
nach Europa und in die USA entsenden konnte. Der militärische Flirt
mit den Deutschen endete erst 1914 mit dem Beginn des 1. Weltkriegs und dem Abzug der Auszubildenden.
Das anfänglich neutrale Siam trat 1917 an der Seite der
Entente-Mächte in den Krieg ein, deutsche Beamte und Ingenieure,
die seit vielen Jahren in der thailändischen Verwaltung tätig waren,
mussten das Land verlassen. Nach Kriegsende schickte Thailand
sogar Besatzungssoldaten nach Deutschland. Als Siegermacht des
Versailler Vertrags ließ die Regierung deutsches Vermögen im Lande
enteignen, erst Mitte der Zwanzigerjahren normalisierten sich die
Beziehungen wieder.
Folgende siamesische Prinzen erhielten in Deutschland eine
militärische Ausbildung:
Prinz Chira von Nakhonchaisri, wurde zunächst in Dänemark ausgebildet, seine militärischen Studien beendete er jedoch in
Deutschland an der Kadettenanstalt Groß-Lichterfelde. Er gilt in
Thailand als „Vater der Royal Thai Army“.
Prinz Paribatra von Nakhon Sawa, wurde auf Wunsch
seines Vaters, König Chulalongkorn, in Potsdam, Kassel und
Groß-Lichterfelde erzogen. Nach seiner Rückkehr nach Siam wurde
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Die preußische königliche
Hauptkadettenanstalt in
Berlin-Lichterfelde.
The Royal Prussian Head
Cadet School in BerlinLichterfelde.

โรงเรียนนายร้อยปรัสเซียหลวง ณ
ลิชเทอร์เฟ็ลเดอ กรุงเบอร์ลิน
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er 1903 Generalsstabschef und 1905 Marineminister und Oberkommandierender der Marine. Er blieb seinem Gastland Deutschland
immer verbunden.
Der bekannteste siamesische Schüler ist sicher Prinz Mahidol von Songkla. Er hatte später drei Kinder, darunter den in Heidelberg geborenen Prinzen Ananda Mahidol, der als Rama VIII. den
Thron besteigen sollte, sowie Prinz Bhumibol Adulyadej, den späteren Monarchen Rama IX. Prinz Mahidol begeisterte sich während
seines Studiums besonders für geistes- und naturwissenschaftliche
Fächer. Nachdem er mit Achtzehn seine Ausbildung in Potsdam abgeschlossen hatte, ging er für weitere zwei Jahre an die Kaiserliche
Militärakademie nach Berlin-Lichterfelde und promovierte dort
1912, um anschließend seine Ausbildung an der Deutschen Marineakademie in Flensburg fortzusetzen, wo er u.a. einen Wettbewerb
zur Konstruktion eines U-Boots gewann. Er verließ die Akademie
nach Erhalt seines Offizierspatents als Leutnant zur See.
Prinz Mahidol studierte später Gesundheitswissenschaften in
Harvard und am Massachusetts Institute of Technology. Er gilt als
Vater des modernen Gesundheitswesens in Thailand. Der Besuch
eines seinerzeit sehr unzureichend ausgestatteten öffentlichen
Krankenhauses war ein Wendepunkt in Prinz Mahidols Leben und
von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Gesundheitsversorgung in Siam. Der Prinz war von den hygienischen und pflegerischen Zuständen so schockiert, dass er eine treibende Kraft im
Ausbau der medizinischen Forschung und Versorgung wurde. Die auf
Medizin spezialisierte Mahidol-Universität und die Prince of Songkla-Universität sind nach Prinz Mahidol benannt.
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จารึกบนป้ายหลุมศพเก่าจนผุกร่อน ตัวป้ายสุสานล้มตะแคง น�้ำท่วมสูงระดับมิดข้อเท้านอง
รูปปั้นเทวดาหินอ่อนสไตล์วิคตอเรียน - สุสานโปรเตสแตนต์กรุงเทพฯ ดูไปแล้วก็ไม่ต่าง
จากฉากสุสานทิ้งร้างลืมเลือนในภาพยนตร์สยองขวัญเท่าไรนัก สุสานแห่งนี้ตั้งอยู่บนท�ำเล
ที่มีอาคารสูงทันสมัยและวัดวาอารามหลายแห่งล้อมรอบ อีกทั้งอยู่ห่างจากตลาดนักท่อง
เที่ยว “เอเชียทีค” ออกไปแค่ไม่กี่ร้อยเมตร แต่แม้หลังรั้วเหล็กสีเขียวของสุสานจะมีหลุม
ศพเรียงรายถึงหลายร้อยหลุม ผู้คนกลับไม่ค่อยรู้จักสุสานแห่งนี้กัน สุสานนี้สร้างขึ้นบน
ที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระราชทานให้กับชุมชน
โปรเตสแตนต์ในสยาม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1861 (พ.ศ. 2404) ปัจจุบันนี้ สุสาน
มีพื้นที่ฝังศพมากกว่า 1,000 หลุม ฝังร่างผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวต่างชาติไปแล้วกว่า 1,800
ร่าง ซึ่ง มีเชื้อชาติและสถานะทางสังคมที่แตกต่างหลากหลาย รวมไปถึงชาวเยอรมันจ�ำนวน
หนึ่งซึ่งสังเกตได้จากจารึกบนป้ายหลุมศพ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวเยอรมัน ที่เดินทางมา
กรุงเทพฯ หลังเยอรมนีกับสยามบรรลุข้อตกลงการค้ากันเป็นครั้งแรก
จากข้อมูลในทะเบียนสุสานซึ่งจัดท�ำโดยโบสถ์ ไคร้สต์เชิช กรุงเทพฯ (Christ
Church Bangkok เลขที่ 11 ถนนคอนแวนต์) เปิดเผยว่าศพผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็น
ปุถุชนธรรมดา มีทั้ง นักเดินเรือ นักธุรกิจ และแพทย์ แต่ร่างบุคคลส�ำคัญในประวัติศาสตร์
ก็มีฝังไว้ที่นี่เช่นกันซึ่งรวมถึง พลเรือเอก เซอร์ จอห์น บุช (Admiral Sir John Bush)
ผู้รับราชการในกองทัพเรือสยาม บุคคลส�ำคัญในการพัฒนาและยกระดับท่าเรือใน
กรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานสากล เช่นเดียวกับ เซอร์ เฮนรี อาลาบัศเตอร์ (Sir Henry
Alabaster) รองกงสุลชาวอังกฤษ และที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระ
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Unterricht in der Hauptkadettenanstalt.
Lessons in the Main Cadet Corps.

การเรียนการสอนในโรงเรียนนายร้อย
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จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลุมศพของท่านรองกงสุลมีรูปทรงสไตล์โกธิคทาสีขาวดูโดดเด่น
จากหลุมศพอื่น ๆ
เซอร์ เฮนรี อาลาบัศเตอร์ เคยเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างถนนเจริญกรุงและถนนอีก
หลายสายในกรุ งเทพฯ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการวางรากฐานกิจการไปรษณีย์โทรเลขด้วย
ถนนสายใหม่ หรือที่วันนี้เรียกกันว่าถนนเจริญกรุงนั้น นับเป็นถนนลาดยางแห่ง
แรกในกรุงเทพฯ และได้รับการออกแบบมาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ตั้ง
รกรากอยู่ริมตลิ่งแม่น�้ำเจ้าพระยา ให้สามารถเดินทางเข้าถึงที่ท�ำการของรัฐบาลและ
ที่ท�ำการเขตต่าง ๆ ในนครหลวงของไทย โดยที่ไม่ต้องลุยน�้ำท่วมขังเข้ามา เป็นผลให้มีการ
ก่อสร้างคริสตจักร บ้านพักอาศัยของทูตานุทูต และอาคารร้านค้าที่นี่ ซึ่งหากใครเดินไป
ตามเส้นทางถนนที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพฯ สายนี้ ก็จะได้สัมผัสเรื่องราวในประวัติศาสตร์
และอิทธิพลของยุโรปในประเทศไทย ตั้งแต่ยุคที่โปรตุเกสเข้ามาตั้งถิ่นฐาน จนถึงการ
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ก่อสร้างพระราชวังต่าง ๆ ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษและชาวอิตาลี
ในขณะที่ชาวคาทอลิกมีโบสถ์และสุสานของตัวเองอยู่แล้ว แต่ชาวโปรเตสแตนต์
ต้องเผชิญกับปัญหาซ�้ำซาก กับการหาที่ฝังศพ เรื่อยมาจนถึงกลางศตวรรษที่ 19 โดยต้อง
ร้องขออนุญาตใช้สุสานจากชาวโปรตุเกสหรือชาวคาทอลิกเสียก่อน ไม่เช่นนั้น
ศพชาวโปรเตสแตนต์จ�ำต้องถูกฝังอยู่ในสุสานจีน หนังสือพิมพ์ “วชิรญาณ
วิเศษ” ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รายงานว่า: "ที่ผ่านมา มักมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อชาว
โปรเตสแตนต์ตะวันตกเสียชีวิต เพราะพวกเขาต่างจากพวกคาทอลิกคือ พวกเขาไม่มีสุสาน
ฝังศพของตนเอง ถ้าญาติ ๆ ของผู้ตายรู้จักมักจี่กับชาวจีน
ศพก็จะได้รับการฝังอยู่ในสุสานจีน" ด้วยความประสงค์ที่จะยุติธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่ไม่สมควรนี้ นาย เจ ดับบลิว บัตเตอร์เวิร์ธ ผู้ว่าการสิงคโปร์และปีนังอังกฤษ
ได้ร้องขอ พระบรมราชานุญาตจาก พระมหากษัตริย์ไทย เพื่อจัดตั้งสุสานของ
ชุมชนโปรเตสแตนท์เอง “ในที่สุดพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีพระบรมราชโองการ
ลงมาเพื่อช่วยเหลือแล้ว ชาวโปรเตสแตนต์ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง"
ปีค.ศ. 1894 (พ.ศ. 2437) โบสถ์ประจ�ำสุสานสร้างเสร็จและเปิดท�ำการ ต่อมา
โบสถ์ช�ำรุดทรุดโทรม ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500)
ปัญหาใหญ่สุดของสุสานโปรเตสแตนต์ในวันนี้ก็คือ ที่ตั้งติดกับแม่น�้ำ แม้จะมี
แนวก�ำแพงที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ส�ำหรับป้องกันน�้ำจากแม่น�้ำเจ้าพระยา
แต่น�้ำจะเอ่อนองพื้นทุกครั้งที่เกิดภาวะน�้ำท่วม ขณะที่ปั๊มส�ำหรับสูบน�้ำล้นที่มีอยู่ใช้งานไม่ได้
ส่วนปัญหาที่ว่ามีการเก็งก�ำไรที่ดินในย่านนี้ซึ่งถือว่ามีราคาแพงที่สุดย่านหนึ่งใน
กรุงเทพฯ นั้น กลับไม่ส่งผลกระทบต่อสุสานโปรเตสแตนต์เลย เนื่องจากที่ดินผืนนี้เป็นที่ดิน
พระราชทาน: “สุสานอื่นได้โยกย้ายไปกันหมดแล้ว แต่เราไม่ต้องการย้ายสุสาน
ตรงกันข้าม เราจะปรับสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นโอเอซิสเล็ก ๆ เป็นสถานที่สงบ
ให้ผู้คนสามารถเข้ามาแวะพักใจได้"
นั่นเป็นค�ำกล่าวของ นาย เจ เจฟฟรีย์ วอลช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
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สุสาน
"ความคิดของเราคือ สร้างสภาพแวดล้อมของสุสานให้เหมือนปาร์คที่มีต้นไม้
เยอะ ๆ มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นผ่อนคลาย เราหวังว่าผู้คนในย่านนี้จะได้เข้ามาใช้สถานที่นี้กัน”
สุสานนี้เป็นสถานที่พ�ำนักแห่งสุดท้ายของร่างผู้เสียชีวิตทุกผู้ทุกนามจะเป็นใคร
ก็ได้ ไม่ได้สงวนไว้ส�ำหรับฝังร่างชาวโปรเตสแตนต์แต่ฝ่ายเดียว เพราะที่นี่ยังมีหลุมฝังศพ
ของชาวยิวและชาวจีนด้วย ที่ใกล้ๆ ประตูทางเข้าสุสานมีใบอัตราค่าบริการติดอยู่ ส�ำหรับ
สถานที่ฝังศพบนท�ำเลอันดับต้นๆ อย่างที่นี่แล้ว ราคาที่ตั้งไว้ถือว่ารับได้
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THAILAND’S
PRINCES
IN PRUSSIA
Only two historic brick buildings remain of the “Königlich
Preußische Hauptkadettenanstalt“, the Royal Prussian Main Cadet
Corps, which was once one of the most important training schools
of the German armed forces, in the former affluent Berlin suburb
Lichterfelde. These two buildings are typical of the barracks and
military buildings of the late 19th century. Until the end of World
War I, Prussia’s elite soldiers were drilled here. Obliged by the
Treaty of Versailles to dissolve all military facilities, the cadet corps
school was abandoned as well. In World War II, the famous domed
structure of the so-called cadet’s dome (Kadettendom) was destroyed, as were the impressive Feldmarschallsaal hall, administrative buildings, stables and service flats.
There is little that reminds us of the fact that the extensive
complex was used as the seat of the Sturmabteilung and later of the
Leibstandarte SS Adolf Hitler. Hardly anyone knows that the two
blocks at the entrance of the complex are in reality concrete-clad
statues of SS Rottenführers that were covered up after 1945. Only
a former service building in the entrance area and the adjacent
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indoor pool, once the largest and most modern in Europe, clearly
show the architectural style of the 1930s.
In July 1945 American soldiers occupied the complex,
which was renamed “Andrews Barracks”, and set up accommodations for military. Today, it is the home of the Federal Archive. The
premises, including the cafeteria and the recently renovated pool,
are open to everyone.
A visit to the information pavilion and a walk around the
complex give us an idea of how the estate might have looked at the
peak of Prussia’s glory. After 1878, the term “Lichterfelder“ quickly
became synonymous with military elite training – a reputation that
also drew the interest of the Siamese King Chulalongkorn (Rama V),
who had developed a friendly relationship with Emperor Wilhelm II
since his first visit to Germany in 1897.
At the beginnings of the reign of King Chulalongkorn, the
Siamese army was in bad shape, both in terms of armament and
training. The population had a rather low image of the soldiers. In
order to change this, trainees were sent to Europe as early as the
1880s. In Germany, Prussian military training had a particularly
good reputation, and the factor that the German Empire had – unlike France and Great Britain – no colonial ambitions in South East
Asia was of particular interest to the Siamese leadership.
Although the military leadership had some doubts at first,
the Germans took – upon order of Emperor Wilhelm II – great
interest in the military training of the Siamese princes, as they
hoped to inspire long-term sympathy for Germany and to take
some influence on the politics of Siam. In total, 27 Siamese Princes
studied or received their military training in Germany prior to
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World War I. Most of them were sons of King Chulalongkorn. Of his
77 children, 33 were sons who were sent to Europe and in the
United States. The military flirt with the Germans only ended in
1914 when World War I started and all trainees left the school.
In 1917, the initially neutral Siam entered the war on the
side of the Entente powers. German officials and engineers, who
had been working in the Siam administration for many years, had
to leave the country. After the war ended, Thailand even sent
occupying troops to Germany. As victorious power of the Treaty of
Versailles, the government seized German property in Thailand, and
the relations did not go back to normal until the mid-1920s.
Among the Siamese Princes who received military training
in Germany, were:
Prince Chira of Nakhonchaisri received training in Denmark
before he completed his military studies at the Kadettenanstalt
Groß-Lichterfelde in Germany. In Thailand he is known as the
“Father of the Royal Thai Army”.
At the request of his father, King Chulalongkorn, Prince
Paribatra of Nakhon Sawan studied in Potsdam, Kassel and
Groß-Lichterfelde. After his return to Siam he became Chief of Staff
in 1903 and Naval Minister and Commander of the Royal Thai Navy
in 1905. He always maintained a close relationship to his host country Germany.
The most notable Siamese military student is probably
Prince Mahidol of Songkla. Among his three children are Prince
Ananda Mahidol, who was born in Heidelberg and who would
eventually ascend the throne as Rama VIII, and Prince Bhumibol
Adulyadej, who later became King Rama IX. As a student, Prince
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Mahidol was particularly interested in liberal arts and natural
sciences. At the age of eighteen, he completed his military training
in Potsdam and continued his education at the Military Academy in
Berlin-Lichterfelde, where he graduated from in 1912. He went on
to study at the German Naval Academy. While there, he won a
competition in submarine design. He left the academy after being
commissioned lieutenant at sea.
Prince Mahidol went on to study health sciences in Harvard
and at the Massachusetts Institute of Technology. He is considered
the father of Thailand’s modern health system. Visiting an illequipped public hospital was a turning point in the life of Prince
Mahidol and of great significance for the development of public
health care in Siam. The Prince was shocked by the hygienic and
nursing conditions that he became a driving force in the development of medical research and care. Mahidol University, specialising
in medical studies, and the Prince of Songkla University both
received their names in honour of Prinz Mahidol.
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Ein Ausschnitt der
Hauptkadettenanstalt Kuppel.
A section of the Main Cadet
Corps dome.
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PROTESTAN
TISCHER
FRIEDHOF
BANGKOK
Verwitterte Inschriften, umgestürzte Grabsteine, und knöcheltiefes Wasser, das zwischen marmornen viktorianische Engelsskulpturen steht, ein wenig sieht der protestantische Friedhof in
Bangkok aus wie die vergessene Kulisse eines Gruselfilms, gelegen
zwischen modernen Hochhäusern, Tempeln und dem Touristenmarkt
Asiatique, der nur ein paar hundert Meter weiter beginnt. Obwohl
hinter dem grünen Eisenzaun hunderte von Grabstätten liegen, kennt
kaum jemand diesen Friedhof. Er wurde auf einem Grundstück
errichtet, das König Rama IV. (König Mongkut) den Protestanten in
Siam am 28. Juli 1861 überlassen hatte. Heute gibt es über 1.000
Grabplätze, auf denen mehr als 1.800 Menschen verschiedener
Nationalitäten aus allen Gesellschaftsschichten beigesetzt wurden,
unter ihnen auch zahlreiche Deutsche, wie die Inschriften auf den
Grabmälern belegen. Die meisten von ihnen waren nach den ersten
Handelsabkommen zwischen Deutschland und Siam nach Bangkok
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gekommen.
Das Bestattungsregister, das von der Christ Church Bangkok
(11 Convent Road) geführt wird, verrät, dass die meisten Verstorbenen Seeleute, Handelsreisende oder Ärzte waren, doch auch Prominente wurden hier beigesetzt. Zu diesen gehören Admiral Sir John
Bush, der der Siamese Royal Navy diente und den Hafen von Bangkok auf internationalen Standard ausbauen ließ sowie der britische
Berater von König Rama IV., Sir Henry Alabaster. Sein weißes Mausoleum im gotischen Stil überragt alle anderen Grabstätten. Sir Henry
Alabaster überwachte den Bau der Charoen Krung Road und mehrerer anderen Straßen und war auch an der Planung des Postsystems
beteiligt.
Die New Road oder Charoen Krung Road, wie sie heute heißt,
war einst die erste befestigte Straße Bangkoks und wurde ursprünglich angelegt, damit die Ausländer, die sich am Ufer des Chao
Phraya-Flusses angesiedelt hatten, trockenen Fußes in das Regierungs- und Verwaltungsviertel des der thailändischen Hauptstadt
gelangen konnten. In Folge wurden hier Kirchen, Botschaftsresidenzen und Handelshäuser errichtet, und wenn man dem Verlauf von
Bangkoks ältester Straße folgt, erzählt sich die Geschichte und der
Einfluss Europas in Thailand von der Ankunft der Portugiesen bis zu
den königlichen Palästen, die von englischen und italienischen
Architekten erbaut wurden.
Während die Katholiken bereits über Kirchen und einen
eigenen Friedhof verfügten, gab es mit der Beisetzung von Protestanten bis Mitte des 19. Jahrhunderts immer wieder Schwierigkeiten.
Entweder war eine Sondergenehmigung der portugiesischen Katholiken einzuholen oder die Protestanten wurden bei den Chinesen
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beerdigt. Die Zeitung „Vajirayarnwiset“ aus der Regierungszeit von
König Rama IV. berichtet: „In der Vergangenheit gab es große Probleme, wenn westliche Protestanten starben, weil sie anders als die
Katholiken keinen Friedhof hatten. Ihre Leichen wurden auf chinesischen Friedhöfen bestattet, wenn ihre Verwandten Verbindungen
hatten.“ Um diese unwürdige Praxis zu beenden, bat J.W. Butterworth, der britische Gouverneur von Singapur und Penang, den König
um einen Friedhof. „Schließlich erklärte sich der König bereit, zu
helfen. Alle Protestanten waren ihm sehr dankbar.“
Eine Friedhofskapelle wurde 1894 eingeweiht, 1957 wurde
die baufällige Kapelle erneuert. Das größte Problem des Protestantischen Friedhofs ist heute die unmittelbare Nähe zum Fluss. Trotz
einer Stützmauer, die 2003 errichtet wurde, um das Wasser vom
Chao Phraya fernzuhalten, dringt immer wieder Wasser ein, wenn die
Pumpen bei Hochwasser versagen.
Ein anderes Problem, nämlich das der Bodenspekulation in
einer der teuersten Gegenden Bangkoks, betrifft den protestantischen Friedhof jedoch nicht, da das Gelände ein Geschenk der
königlichen Familie ist: „Andere Friedhöfe sind umgezogen, aber wir
wollen nicht. Im Gegenteil, wir werden diesen Ort in eine kleine Oase
verwandeln, einen Ort der Ruhe, in den die Menschen eintreten
können.“ erzählt J. Geoffrey Walsh, Vorsitzender des Komitees, das
den Friedhof heute verwaltet. „Unsere Idee ist es, eine parkähnliche
Umgebung mit mehr Bäumen und Sitzgelegenheiten zu schaffen, die
hoffentlich von den Menschen in der Nachbarschaft genutzt wird.“
Bestatten lassen kann man sich übrigens auf dem Friedhof
auch und exklusiv den Protestanten vorbehalten ist er auch nicht.
Hier finden sich auch jüdische und chinesische Gräber. Eine Preisliste
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hängt unmittelbar neben dem Eingangstor. Für eine Grabstätte in
bester Lage sind die Preise erschwinglich. Der in Freiburg lebende
thailändische Wissenschaftler Dr. Suphot Manalpanacharoen hat sich
im Rahmen eines Forschungsprojektes intensiv mit der Historie des
protestantischen Friedhofs in Bangkok beschäftigt. Einer seiner
Forschungs-Schwerpunkte lag dabei speziell auf den Familien- und
Herkunftsgeschichten der alten deutschen Gräber. Das Goethe-Institut Thailand wird Ende 2020 Manalpanacharoens Forschungsergebnisse in einer eigene Ausstellung auf dem Friedhofsgelände präsentieren.
© Goethe-Institut Thailand / Charlotte Jerie
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Das Eingangstor
des protestantischen
Friedhofs in der Nähe
des Chao Phraya.
The front gate of
the Protestant cemetery
near the Chao Phraya.

ประตูทางเข้าของสุสานโปรเตสแตนต์
ใกล้กับแม่น�้ำเจ้าพระยา

The Protestant
cemetery in Bangkok

ด้านในของสุสานโปรเตสแตนต์ กรุงเทพฯ
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Der protestantische
Friedhof in Bangkok
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จารึกบนป้ายหลุมศพเก่าจนผุกร่อน ตัวป้ายสุสานล้มตะแคง น�ำ้ ท่วมสูงระดับมิดข้อเท้านอง
รูปปัน้ เทวดาหินอ่อนสไตล์วคิ ตอเรียน - สุสานโปรเตสแตนต์กรุงเทพฯ ดูไปแล้วก็ไม่ตา่ งจากฉากสุสาน
ทิง้ ร้างลืมเลือนในภาพยนตร์สยองขวัญเท่าไรนัก สุสานแห่งนีต้ งั้ อยูบ่ นท�ำเลทีม่ อี าคารสูงทันสมัยและ
วัดวาอารามหลายแห่งล้อมรอบ อีกทัง้ อยูห่ า่ งจากตลาดนักท่องเทีย่ ว “เอเชียทีค” ออกไปแค่ไม่กรี่ อ้ ย
เมตร แต่แม้หลังรัว้ เหล็กสีเขียวของสุสานจะมีหลุมศพเรียงรายถึงหลายร้อยหลุม ผูค้ นกลับไม่คอ่ ยรูจ้ กั
สุสานแห่งนีก้ นั สุสานนีส้ ร้างขึน้ บนทีด่ นิ ทีพ
่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 4)
พระราชทานให้กบั ชุมชนโปรเตสแตนต์ในสยาม เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1861 (พ.ศ. 2404)
ปัจจุบนั นี้ สุสานมีพนื้ ทีฝ่ งั ศพมากกว่า 1,000 หลุม ฝังร่างผูเ้ สียชีวติ ทีเ่ ป็นชาวต่างชาติไปแล้วกว่า 1,800
ร่าง ซึง่ มีเชือ้ ชาติและสถานะทางสังคมทีแ่ ตกต่างหลากหลาย รวมไปถึงชาวเยอรมันจ�ำนวนหนึง่ ซึง่
สังเกตได้จากจารึกบนป้ายหลุมศพ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวเยอรมัน ทีเ่ ดินทางมากรุงเทพฯ หลังเยอรมนี
กับสยามบรรลุขอ้ ตกลงการค้ากันเป็นครัง้ แรก
จากข้อมูลในทะเบียนสุสานซึง่ จัดท�ำโดยโบสถ์ ไคร้สต์เชิช กรุงเทพฯ (Christ Church
Bangkok เลขที่ 11 ถนนคอนแวนต์) เปิดเผยว่าศพผูเ้ สียชีวติ ส่วนใหญ่เป็นปุถชุ นธรรมดา มีทงั้ นัก
เดินเรือ นักธุรกิจ และแพทย์ แต่รา่ งบุคคลส�ำคัญในประวัตศิ าสตร์กม็ ฝี งั ไว้ทนี่ เี่ ช่นกันซึง่ รวมถึง พลเรือ
เอก เซอร์ จอห์น บุช (Admiral Sir John Bush) ผูร้ บั ราชการในกองทัพเรือสยาม บุคคลส�ำคัญใน
การพัฒนาและยกระดับท่าเรือในกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานสากล เช่นเดียวกับ เซอร์ เฮนรี อาลาบัศ
เตอร์ (Sir Henry Alabaster) รองกงสุลชาวอังกฤษ และทีป่ รึกษาส่วนพระองค์ในพระบาท สมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั หลุมศพของท่านรองกงสุลมีรปู ทรงสไตล์โกธิคทาสีขาวดูโดดเด่นจากหลุม
ศพอืน่ ๆ
เซอร์ เฮนรี อาลาบัศเตอร์ เคยเป็นผูด้ แู ลการก่อสร้างถนนเจริญกรุงและถนนอีกหลายสาย
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ในกรุงเทพฯ อีกทัง้ มีสว่ นร่วมในการวางรากฐานกิจการไปรษณีย์โทรเลขด้วย
ถนนสายใหม่ หรือทีว่ นั นีเ้ รียกกันว่าถนนเจริญกรุงนัน้ นับเป็นถนนลาดยางแห่งแรกใน
กรุงเทพฯ และได้รบั การออกแบบมาเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติทตี่ งั้ รกรากอยูร่ มิ ตลิง่
แม่นำ�้ เจ้าพระยา ให้สามารถเดินทางเข้าถึงทีท่ ำ� การของรัฐบาลและทีท่ ำ� การเขตต่าง ๆ ในนครหลวงของ
ไทย โดยทีไ่ ม่ตอ้ งลุยน�ำ้ ท่วมขังเข้ามา เป็นผลให้มกี ารก่อสร้างคริสตจักร บ้านพักอาศัยของทูตานุทตู
และอาคารร้านค้าทีน่ ี่ ซึง่ หากใครเดินไปตามเส้นทางถนนทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ของกรุงเทพฯ สายนี้ ก็จะได้
สัมผัสเรือ่ งราวในประวัตศิ าสตร์และอิทธิพลของยุโรปในประเทศไทย ตัง้ แต่ยคุ ทีโ่ ปรตุเกสเข้ามาตัง้
ถิน่ ฐาน จนถึงการก่อสร้างพระราชวังต่าง ๆ ทีอ่ อกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษและชาวอิตาลี
ในขณะทีช่ าวคาทอลิกมีโบสถ์และสุสานของตัวเองอยูแ่ ล้ว แต่ชาวโปรเตสแตนต์ตอ้ งเผชิญ
กับปัญหาซ�ำ้ ซาก กับการหาทีฝ่ งั ศพ เรือ่ ยมาจนถึงกลางศตวรรษที่ 19 โดยต้องร้องขออนุญาตใช้สสุ าน
จากชาวโปรตุเกสหรือชาวคาทอลิกเสียก่อน
ไม่เช่นนัน้ ศพชาวโปรเตสแตนต์จำ� ต้องถูกฝังอยูใ่ นสุสานจีน
หนังสือพิมพ์ “วชิรญาณวิเศษ” ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รายงานว่า:
"ทีผ่ า่ นมา มักมีปญ
ั หาใหญ่เกิดขึน้ ทุกครัง้ เมือ่ ชาวโปรเตสแตนต์ตะวันตกเสียชีวติ เพราะ
พวกเขาต่างจากพวกคาทอลิกคือ พวกเขาไม่มสี สุ านฝังศพของตนเอง ถ้าญาติ ๆ ของผูต้ ายรูจ้ กั มักจี่
กับชาวจีน ศพก็จะได้รบั การฝังอยูใ่ นสุสานจีน"
ด้วยความประสงค์ทจี่ ะยุตธิ รรมเนียมปฏิบตั ทิ ไี่ ม่สมควรนี้ นาย เจ ดับบลิว บัตเตอร์เวิรธ์
ผูว้ า่ การสิงคโปร์และปีนงั อังกฤษได้รอ้ งขอพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์ไทย เพือ่ จัดตัง้
สุสานของชุมชนโปรเตสแตนท์เอง “ในทีส่ ดุ พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีพระบรมราชโองการลงมาเพือ่
ช่วยเหลือแล้ว ชาวโปรเตสแตนต์ทกุ คนรูส้ กึ ซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นอย่างยิง่ "
ปีค.ศ. 1894 (พ.ศ. 2437) โบสถ์ประจ�ำสุสานสร้างเสร็จและเปิดท�ำการ ต่อมาโบสถ์ชำ� รุด
ทรุดโทรม ได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ใหม่ในปีค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500)
ปัญหาใหญ่สดุ ของสุสานโปรเตสแตนต์ในวันนีก้ ค็ อื ทีต่ งั้ ติดกับแม่นำ�้ แม้จะมีแนวก�ำแพงที่
สร้างขึน้ ในปีค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ส�ำหรับป้องกันน�ำ้ จากแม่นำ�้ เจ้าพระยา แต่นำ�้ จะเอ่อนองพืน้ ทุก
ครัง้ ทีเ่ กิดภาวะน�ำ้ ท่วม ขณะทีป่ ม๊ั ส�ำหรับสูบน�ำ้ ล้นทีม่ อี ยูใ่ ช้งานไม่ได้
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ส่วนปัญหาทีว่ า่ มีการเก็งก�ำไรทีด่ นิ ในย่านนีซ้ งึ่ ถือว่ามีราคาแพงทีส่ ดุ ย่านหนึง่ ในกรุงเทพฯ
นัน้ กลับไม่สง่ ผลกระทบต่อสุสานโปรเตสแตนต์เลย เนือ่ งจากทีด่ นิ ผืนนีเ้ ป็นทีด่ นิ พระราชทาน:
“สุสานอืน่ ได้โยกย้ายไปกันหมดแล้ว แต่เราไม่ตอ้ งการย้ายสุสาน
ตรงกันข้าม เราจะปรับสถานทีแ่ ห่งนีใ้ ห้กลายเป็นโอเอซิสเล็ก ๆ เป็นสถานทีส่ งบให้ผคู้ น
สามารถเข้ามาแวะพักใจได้"
นัน่ เป็นค�ำกล่าวของ นาย เจ เจฟฟรีย์ วอลช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสุสาน
"ความคิดของเราคือ สร้างสภาพแวดล้อมของสุสานให้เหมือนปาร์คทีม่ ตี น้ ไม้เยอะ ๆ มีเก้าอี้
ให้นงั่ เล่นผ่อนคลาย เราหวังว่าผูค้ นในย่านนีจ้ ะได้เข้ามาใช้สถานทีน่ กี้ นั ”
สุสานนีเ้ ป็นสถานทีพ
่ ำ� นักแห่งสุดท้ายของร่างผูเ้ สียชีวติ ทุกผูท้ กุ นามจะเป็นใครก็ได้ ไม่ได้
สงวนไว้สำ� หรับฝังร่างชาวโปรเตสแตนต์แต่ฝา่ ยเดียว เพราะทีน่ ยี่ งั มีหลุมฝังศพของชาวยิวและชาวจีน
ด้วย ทีใ่ กล้ๆ ประตูทางเข้าสุสานมีใบอัตราค่าบริการติดอยู่ ส�ำหรับสถานทีฝ่ งั ศพบนท�ำเลอันดับต้นๆ
อย่างทีน่ แี่ ล้ว ราคาทีต่ งั้ ไว้ถอื ว่ารับได้

Gräber im protestantischen Friedhof in Bangkok.
Graves in the Protestant cemetery in Bangkok.
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THE BANGKOK
PROTESTANT
CEMETERY
Weathered inscriptions, overturned gravestones, and
ankle-deep water between Victorian marble angel sculptures.
Located amidst modern skyscrapers, temples, and only a couple of
hundred metres away from the market Asiatique, popular with
tourists, the protestant cemetery in Bangkok looks a little like the
forgotten backdrop of a horror movie. Although hundreds of graves
lie behind the green iron fence, hardly anyone knows this cemetery.
It was founded by a land grant given by King Rama IV (King Mongkut) to the protestants of Siam on 28 July 1861. Today, the cemetery has over 1,000 graves, and more than 1,800 people of various
nationalities and from all walks of life rest in peace here. The
inscriptions on the tombs show that there are many Germans
among them. Most of them had come to Bangkok after the conclusion of the first trade agreements between Germany and Siam.
The burial register is kept by Christ Church Bangkok (11
Convent Road) and reveals that most of the deceased were seamen,
travelling salesmen or doctors. But also notable personalities were

THE BANGKOK PROTESTANT CEMETERY

39

buried here, including Admiral Sir John Bush, who served in the Siamese Royal Navy and improved the Bangkok harbour to meet international standards, and the British advisor to King Rama IV, Sir
Henry Alabaster. His all-white gothic-style mausoleum towers
above all the other tombs. Sir Henry Alabaster supervised the
construction of Charoen Krung Road and several other roads and
also helped plan the postal system.
The New Road or Charoen Krung Road, as it is called today,
was once Bangkok’s first paved road and was originally designed to
allow foreigners who had settled on the banks of the Chao Phraya
river to reach the government and administrative district of the
Thai capital without getting their feet wet. Subsequently, churches,
embassy residences and commercial buildings were built, and if you
follow the course of Bangkok’s oldest street, it tells the history and
the influence of Europe in Thailand, from the arrival of the Portuguese to the royal palaces built by English and Italian architects.
While the Catholics already had churches and their own
cemetery, there were difficulties when Protestants needed to be
buried until the middle of the 20th century. Either a special permission of the Portuguese Catholics had to be obtained or the Protestants were buried in Chinese graveyards. The newspaper “Vajirayarnwiset” from that time – the era of King Rama IV– reported: “In
the past, there were great difficulties when Western Protestants
died because they had no cemetery, unlike the Catholics. Their
bodies were buried in Chinese graveyards if their relatives had
connections.“ To put an end to this unworthy practice, J.W. Butterworth, the British governor of Singapore and Penang, petitioned
the king for a cemetery. “Finally, the king agreed to help. The
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Auch Deutsche ruhen im protestantischen Friedhof.
Germans also rest in the Protestant cemetery.

ชาวเยอรมันพักผ่อนอย่างสงบ ณ สุสานโปรเตสแตนต์เช่นกัน
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Protestants were very grateful to him.”
A cemetery chapel was dedicated in 1894 and renovated in
1957. Today, the most serious problem of the Protestant cemetery
is its close proximity to the river. Despite a retaining wall built in
2003 to keep the Chao Phraya’s water away, water keeps coming in
when the pumps fail during floods.
Another problem however – the real estate speculation in
one of Bangkok’s most expensive neighbourhoods – does not affect
the Protestant cemetery, as the plot is a gift from the royal family:
“Other cemeteries moved, but we don’t want to. On the contrary,
we will turn this place into a small oasis, a place of tranquillity
where people can take refuge”, says J. Geoffrey Walsh, chairman of
the committee that manages the cemetery today. “Our idea is to
create a park-like environment with more trees and seating, which
will hopefully be used by the people in the neighbourhood.”
There are still burials in the cemetery and not only of
Protestants. There are also Jewish and Chinese graves. A price list
is at display right next to the entrance gate. For an interment in the
best location, the prices are affordable.

Das Oriental Hotel steht am Ufer
des Chao Phraya in Bangkok und
wurde Mitte des 19. Jahrhunderts
erbaut.
The Oriental Hotel stands on
the banks of the Chao Phraya in
Bangkok and was built in the mid19th century.

© Mandarin Oriental, Bangkok

โรงแรมโอเรียนเต็ล ตั้งอยู่ในบริเวณริมแม่น�้ำ
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DAS ORIENTAL
HOTEL —
LEGENDE AM
CHAO PHRAYA
Der Schweizer Schriftsteller Christian Kracht, der selbst
mehrere Jahre in Bangkok wohnte, schrieb einmal, man müsse im
Leben mindestens eine Woche im Oriental gewohnt haben - egal, wie
pleite man danach sei. Aber es reicht auch schon ein Frühstück auf
der Terrasse am Fluss, der nachmittägliche High Tea mit Gurkensandwiches im historischen Flügel oder ein Cocktail in der legendären
Bamboo Bar, um dem Charme der „Grande Dame“ der asiatischen
Hotellerie, wie das Oriental oft genannt wird, zu verfallen. Gern gibt
man ein paar Baht mehr aus, um Teil einer Geschichte zu sein, die
immer wieder auch von Deutschen geprägt wurde. Gerade hat die
„Grande Dame“ sich wieder einem Facelift unterzogen im typischen,
thailändisch beeinflussten Chic mit Teakholzboden, Fluss inspirierte
Designdetails und ausgestattet mit edlen Stoffen des Seidenkönigs
Jim Thompson, der auch einmal zu den Besitzern des Hotels gehörte.
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Am Ufer des Chao Phraya wurde Ende des 19. Jahrhunderts
die erste westliche Enklave gegründet. Neben dem Hotel befindet
sich die 1901 von einem niederländischen Unternehmen erbaute East
Asiatic Company, dahinter die 1910 erbaute Kathedrale Chiesa
dell‘Assunzione, Thailands wichtigste katholische Kirche. Die ersten
Aufzeichnungen über ein Gasthaus mit dem Namen Oriental, stammen aus dem Jahr 1863. Ein Brand zerstörte wenige Jahre später 70
Gebäude entlang des Flusses, einschließlich den ursprünglichen
Hotelbau. Der Deutsche C. Flack ließ das Hotel wiederaufbauen. Das
Flack‘s Hotel wurde 1866 eröffnet und hatte eine eigene Kegelbahn.
Gleichzeitig erhielt Bangkok eine Gasstraßenbeleuchtung, was für
diese Zeit den Gipfel des Fortschritts darstellte. Flack verkaufte das
Hotel in den 1870er Jahren an einen Dänen, der das ehemals einfache Gasthaus für Seeleute mit westlichem Komfort ausstattete. Er bot
Familienunterkünfte, Badezimmer, Billardzimmer und eine American
Bar an.
1881 schließlich wurde das Oriental von einem Dänen
namens Hans Niels Andersen zusammen mit seinem thailändischen
Geschäftspartner Prinz Prisdang übernommen. Das Oriental Hotel
war schon bald in aller Munde und wurde im Westen als der einzige
Ort in Bangkok beworben, an dem man absteigen könnte. Der
historische Altbau ist tatsächlich so überraschend klein, dass man ihn
zwischen den zahlreichen neuen Anbauten und Flügeln erst einmal
suchen muss. Er trägt heute den Namen „Author’s Wing“, weil dort
diverse bekannte Schriftsteller logierten. Der erste war der polnische
Seemann Josef Korzeniowski, genannt „Polish Joe“, der später als
Joseph Conrad weltberühmt wurde und nach dessen Roman „Lord
Jim“ heute das Seafood-Restaurant des Hauses benannt ist. Später
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schrieb Graham Greene hier Teile seines Vietnam-Romans „Der stille
Amerikaner“, William Somerset Maugham, seinerzeit der meistgelesene Schriftsteller der Welt klagte 1925 über Albträume von „monströsen Pagoden und großen vergoldeten Buddhas“, an denen ein Malaria-Anfall die Schuld trug. Er erinnerte sich: “Ich wurde fast aus dem
Oriental Hotel vertrieben, weil die Managerin nicht wollte, dass ich
ihr Geschäft ruiniere, indem ich in einem ihrer Zimmer sterbe.“
Bei seinem 2. Besuch im Jahr 1960 dinierte er mit Jim
Thompson, jenem ehemaligen amerikanischen Agenten, der später
die thailändische Seidenindustrie wiederbelebte.
Jim Thompson war ein Freund der berühmten deutschen
Fotografin Germaine Krull, die in Paris zum Kreis um Cocteau, Colette
und Malraux gehört hatte. Während des 2. Weltkriegs war Krull als
Kriegsberichterstatterin in Vietnam tätig, bei einem Urlaub in Thailand entschied sie sich zu bleiben - für die nächsten zwanzig Jahre.
Eine „Laune des Schicksals“, so sagte sie, verschaffte ihr dann „eine
amüsante Erfahrung“: Krull tat sich mit Jim Thompson und mehreren
Thailändischen Partnern zusammen, um das heruntergewirtschaftete
Oriental wiederzubeleben, das während des Krieges erst von japanischen Besatzern geplündert worden war und dann als Unterkunft für
alliierte Soldaten gedient hatte.
Am 9. Mai 1947 berichtete die Zeitung „Liberty“ über Frau
Germaine Krull als Managerin des Oriental Hotels. Es war viel Arbeit
nötig, um die „alte Dame“ wiederzubeleben, doch schon wenige
Wochen nach ihrer Übernahme eröffnete Krull die Bamboo Bar, die
schnell zum angesagten Treffpunkt in Bangkok wurde und in der es
auch heute noch jeden Abend Live-Jazz zu hören gibt. Unter Krulls
Leitung wurde das Haus wieder zu einer der teuersten Adressen
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Asiens. Ihre fotografische Arbeit trat in dieser Zeit weitgehend in den
Hintergrund, auch wenn sie in den Erinnerungen an ihre Bangkoker
Zeit Bilder aus Thailand veröffentlichte. Mit knapp Siebzig verließ
Krull dann das Oriental und wagte nochmals einen Neustart: Inzwischen Buddhistin, ließ sie sich in Nordindien nieder, um sich für
tibetanische Flüchtlinge zu engagieren.
Auch ihr Nachfolger als Hotelier war ein Deutscher. 1967
wurde der charismatische Kurt Wachtveitl General Manager und für

Der Innenhof des Oriental Hotels.
The inner courtyard of the Oriental Hotel.

© Mandarin Oriental, Bangkok
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ganze 41 Jahre das Gesicht des Oriental Hotels. Mehrfach als bestes
Hotel der Welt ausgezeichnet, ist das Oriental auch heute noch ein
Treffpunkt der Reichen, Schönen und Mächtigen. Von Hollywood-Star
Liz Taylor, über Königin Margrethe von Dänemark bis zu Michael
Jackson waren alle hier. Hoteldirektor Wachtveitl verabschiedete sich
kurz nach dem 130. Geburtstag des Orientals in den Ruhestand.
Das Mandarin Oriental, Bangkok, wie das Oriental jetzt heißt,
gilt immer noch als eines der besten Hotels der Welt - nicht zuletzt
wegen der Lage. Denn obwohl das Hotel mitten in der Stadt liegt, fällt
der Blick in einen üppigen tropischen Garten und auf den Chao
Phraya Fluss. Speedboote knattern, Expressboote und Dinner-Dampfer ziehen vorbei, und von der Terrasse aus kann man jeden Abend
die Wasserspiel- und Lightshow der Luxusmall Icon Siam am genüberliegenden Ufer beobachten – ganz ohne sich unter die Menschenmassen zu mischen. Einen schöneren Ausblick gibt es in ganz Bangkok nicht.
© Museum Folkwang / Eli Lotar
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Germaine Krull
(1897-1985)
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โรงแรมโอเรียนเต็ล ต�ำนานบนฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา
คริสเตียน ครัคท์ (Christian Kracht) นักเขียนชาวสวิส ผูอ้ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ มานาน
หลายปีดดี กั
เคยเขียนแนะเอาไว้ ว่าครัง้ หนึง่ ในชีวติ คุณควรลองมาพักอยูใ่ นโรงแรมโอเรียนเต็ลอย่าง
น้อยสักหนึง่ สัปดาห์ ถึงแม้ จะหมดตัวหลังจากนัน้ ก็เถอะ แต่มนั ก็คมุ้ ค่าทีจ่ ะได้รนื่ รมย์กบั บรรยากาศ
อาหารเช้าบนลานระเบียงริมแม่นำ�้ ได้ละเมียดจิบน�ำ้ ชายามบ่ายพร้อมกับลิม้ แซนวิชแตงกวาในตึก
โบราณซึง่ เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ หรือดืม่ ค็อกเทลในแบมบูบาร์อนั เป็น
ต�ำนานเพือ่ ทีจ่ ะถูกสะกดด้วยมนต์เสน่หข์ อง "Grande Dame" (กรองเดอ ดาม) ค�ำเปรียบของ
โรงแรมหรูเลิศเลือ่ งชือ่ ในเอเชียเช่นโรงแรมโอเรียนเต็ลทีไ่ ด้รบั การกล่าวขานถึงอยูเ่ สมอ แค่จา่ ยเพิม่ อีก
ไม่กบี่ าท คุณก็จะได้เข้ามาสัมผัสเรือ่ งราวในอดีต ซึง่ ชาวเยอรมันเองก็ได้มบี ทบาทในการหล่อหลอม
โรงแรมนีข้ นึ้ มาเช่นกัน และไม่นานมานี้ "Grande Dame" ของเราก็เพิง่ ได้รบั การปรับโฉมใหม่ครัง้ ยิง่
ใหญ่ทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ กลายเป็นรูปแบบทีเ่ ก๋และมีสไตล์แบบไทย ๆ ด้วยพืน้ ไม้สกั ลวดลายแม่นำ�้
และการตกแต่งทีใ่ ช้ผา้ ไหมชัน้ ดีจากร้านจิมทอมป์สนั (Jim Thompson) ผูเ้ ป็นราชาแห่งผ้าไหมและครัง้
หนึง่ ในอดีตเคยเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งนีด้ ว้ ย
ในปลายศตวรรษที่ 19 ณ ริมฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยานี้ ย่านความเจริญทางตะวันตกก็ได้เริม่ ก่อ
ตัวขึน้ เป็นครัง้ แรก โดยในปีค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) กลุม่ ทุนชาวดัตช์ได้มาตัง้ บริษทั อีสต์ เอเชียติก
(East Asiatic Company) อยูต่ ดิ โรงแรมโอเรียนเต็ล หลังจากนัน้ ในปีค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453)
ชุมชนผูน้ บั ถือศาสนาคริสต์กไ็ ด้รว่ มกันสร้างโบสถ์ คีเอซา เดล อัสซูนซิโยเน (Chiesa
dell'Assunzione) ซึง่ ถือเป็นโบสถ์คาทอลิกทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของประเทศไทย โรงแรมเล็กๆ ทีต่ อ่ มารูจ้ กั
กันในชือ่ โอเรียนเต็ลนัน้ ได้รบั การกล่าวถึงเป็นครัง้ แรกในบันทึกจากปีค.ศ. 1863 (พ. ศ. 2406) ถัดมา

โรงแรมโอเรียนเต็ล - ต�ำนานบนฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา

49

ไม่กปี่ ี ย่านนัน้ ก็ถกู ไฟไหม้ อาคาร 70 หลังทีต่ งั้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ ถูกเผาวอดวาย รวมทัง้ โรงแรมเล็กๆ หลังนัน้
ด้วย ต่อมา นาย เซ ฟลัค (C. Flack) ชาวเยอรมัน ได้ลงทุนรือ้ ฟืน้ สร้างโรงแรมเล็กๆ นัน้ ขึน้ มาใหม่ภาย
ใต้ชอื่ โรงแรมฟลัค (The Flack's Hotel) เปิดบริการพร้อมด้วยลานโบว์ลงิ่ ในปี ค.ศ. 1866 (พ. ศ.
2409) ในช่วงเดียวกันนัน้ ถนนในกรุงเทพฯ เริม่ มีเสาไฟฟ้าตัง้ ให้แสงสว่างยามค�ำ่ คืน ซึง่ ถือเป็นความ
ก้าวหน้าสูงสุดในเวลานัน้ สีป่ ตี อ่ มาในปีค.ศ. 1870 (พ. ศ. 2413) นาย เซ ฟลัค ก็ได้ขายโรงแรมให้กบั
นักธุรกิจชาวเดนมาร์กคนหนึง่ ท�ำกิจการบ้านพักนักเดินเรือและกะลาสีเรือ ผูต้ อ้ งการความสะดวกสบาย
แบบตะวันตก เขาปรับปรุงโรงแรมให้เป็นบ้านพักส�ำหรับทัง้ ครอบครัว พร้อมสรรพด้วยห้องน�ำ้ ห้องเล่น
บิลเลียด และบาร์สไตล์อเมริกนั
ในทีส่ ดุ ปีค.ศ. 1881 (พ. ศ. 2424) ฮันส์ นีลส์ แอนเดอร์เซน (Hans Niels Andersen)
ชาวเดนมาร์ก ก็ได้เข้ามาเป็นเจ้าของโอเรียนเต็ล โดยร่วมหุน้ กับพระองค์เจ้าปฤษดางค์ จากนัน้ ไม่นาน
ชือ่ โรงแรมโอเรียนเต็ลก็กลายเป็นชือ่ ติดปากติดหู แม้ชาวยุโรปในประเทศตะวันตกเองก็ยงั พากันร�ำ่ ลือ
ว่าโอเรียนเต็ลเป็นสถานทีแ่ ห่งเดียวในกรุงเทพฯ ทีค่ วรมาพักพิง ตึกโบราณรุน่ แรกนัน้ หลังเล็กมาก และ
ซ่อนตัวอยูใ่ นซอกหลืบของอาคารใหม่และปีกตึกต่างๆ ทีส่ ร้างขึน้ ภายหลัง ตึกโบราณหลังนัน้ มีชอื่ ว่า
“ออเธอร์ส วิง” ด้วยเป็นทีพ
่ ำ� นักของเหล่านักเขียนชือ่ ดังระดับโลก ท่านแรกคือ นักเดินเรือชาวโปแลนด์
ชือ่ ยูแซฟ กอแชญอฟสกี (Josef Korzeniowski ) สมญานาม "โปลิช โจ" (Polish Joe /โจ ชาว
โปล) ซึง่ ต่อมาได้กลายเป็นทีร่ จู้ กั กันทัว่ โลกในชือ่ โจเซฟ คอนราด (Joseph Conrad) กระทัง่ ทุกวันนี้
ภัตตาคารอาหารทะเลในโรงแรมก็ยงั ใช้ชอื่ ว่า “ลอร์ด จิม” ซึง่ ตัง้ ตามชือ่ นวนิยายเรือ่ ง "Lord Jim" ของ
โจเซฟ คอนราด นักเขียนคนต่อมาคือ เกรแฮม กรีน (Graham Greene) เขานัง่ เขียนบางตอนของ
นวนิยายเวียดนามชือ่ "The Silent American" ในโรงแรมนี้ ขณะที่ ในปีค.ศ. 1925 วิลเลียม ซอมเม
อร์เซท มอห์ม (William Somerset Maugham) นักเขียนทีม่ ผี อู้ า่ นมากทีส่ ดุ ในโลกเพ้อถึงเรือ่ งฝัน
ร้ายเกีย่ วกับ "เจดียม์ หึมากับพระพุทธรูปทององค์ใหญ่" เนือ่ งจากมีอาการไข้มาเลเรีย เขาเขียนบันทึก
ความทรงจ�ำไว้วา่ "ฉันเกือบถูกขับไล่ออกจากโรงแรมโอเรียนเต็ล เพราะผูจ้ ดั การยอมไม่ได้ ทีจ่ ะเห็นฉัน
ท�ำลายธุรกิจของพวกเขาลงอย่างย่อยยับ หากฉันต้องมาตายในห้องใดห้องหนึง่ ของโรงแรมนี"่
ปีค.ศ. 1960 (พ. ศ. 2503) เขาได้มาเยือนโรงแรมเป็นครัง้ ทีส่ องและได้รว่ มรับประทาน
อาหารกับ จิม ทอมป์สนั (Jim Thompson) อดีตเจ้าหน้าทีส่ ายลับอเมริกนั ซึง่ ต่อมาได้เป็นผูฟ
้ น้ื ฟู
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อุตสาหกรรมผ้าไหมของไทย
จิม ทอมป์สนั เป็นเพือ่ นกับ เกร์ไมเน ครูลล์ (Germaine Krull) นักถ่ายภาพหญิงชาว
เยอรมัน ผูม้ ชี อื่ เสียงโด่งดัง และคลุกคลีอยูใ่ นแวดวงนักเขียนของปารีส อย่างเช่น ก๊อกโต (Cocteau),
กอเลทเทอ (Colette) และ มัลโร(Malreaux) ในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ครูลล์ ท�ำงานเป็นนักข่าว
สงครามในเวียดนาม โดยขณะมาพักร้อนทีป่ ระเทศไทย เธอกลับตัดสินใจพ�ำนักอยูต่ อ่ - และอยูต่ อ่ มา
เรือ่ ยๆ ยาวนานถึงยีส่ บิ ปี เธอกล่าวว่า "อารมณ์แห่งโชคชะตา ได้นำ� พาประสบการณ์ทแี่ สนสนุก" ครูล
กับ จิม ทอมป์สนั พร้อมหุน้ ส่วนชาวไทยอีกหลายคนลงขันกัน เพือ่ ปลุกชีพโอเรียนเต็ลทีก่ ำ� ลังย่อยยับ
เนือ่ งจากถูกทหารญีป่ นุ่ ปล้นท�ำลายในช่วงสงคราม หลังจากนัน้ โรงแรมก็กลายเเป็นทีพ
่ กั ส�ำหรับทหาร
พันธมิตร
วันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) หนังสือพิมพ์ลเิ บอร์ตี้ (Liberty) รายงานการ
สัมภาษณ์นาง เกร์ไมเน ครูลล์ ในฐานะผูจ้ ดั การโรงแรมโอเรียนเต็ล บ่งว่ามันต้องใช้เวลาท�ำงานมากมาย
เพือ่ ฟืน้ ฟู "หญิงชรา" ของเรา ให้กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ แต่ไม่กสี่ ปั ดาห์หลังจากทีค่ รูลล์เข้ามาลงทุน
ปรับปรุง เดอะแบมบูบาร์กไ็ ด้รบั การเปิดตัว และกลายเป็นสถานทีน่ ดั พบในกรุงเทพฯ ทีท่ นั สมัยและเป็น
ทีน่ ยิ มอย่างรวดเร็ว ทุกค�ำ่ คืนจะได้ยนิ เสียงดนตรีแจ๊สเล่นสดซึง่ ยังคงเป็นเช่นนัน้ อยูแ่ ม้กระทัง่ ปัจจุบนั นี้
ภายใต้การน�ำของ ครูลล์ โรงแรมได้ไต่อนั ดับขึน้ มาเป็นหนึง่ ในโรงแรมทีแ่ พงทีส่ ดุ ในเอเชียอีกครัง้ ในช่วง
เวลานัน้ งานถ่ายภาพของเธอกลับกลายเป็นงานรอง แม้บางครัง้ เธอได้ตพ
ี มิ พ์แสดงภาพถ่ายเกีย่ วกับ
ประเทศไทยจากความทรงจ�ำของเธอในกรุงเทพฯ ก็ตาม เมือ่ ครูลล์มอี ายุเกือบเจ็ดสิบปี เธอจึงปล่อยมือ
จากโรงแรมโอเรียนเต็ล มุง่ มัน่ สูเ่ ส้นทางใหม่: เธอเปลีย่ นมานับถือศาสนาพุทธและย้ายไปตัง้ รกรากอยู่
ทางตอนเหนือของอินเดียเพือ่ อุทศิ ตัวช่วยเหลือผูล้ ภี้ ยั ชาวทิเบต
นักธุรกิจโรงแรมผูส้ บื ทอดงานของเธอก็เป็นชาวเยอรมันเช่นกัน ควร์ท วาคท์ไวเทล หรือ
เคิรท์ ว๊าซไฟท์ (Kurt Wachtveitl) ชายหนุม่ มีเสน่หเ์ ข้ามารับต�ำแหน่งผูจ้ ดั การทัว่ ไปในปีค.ศ. 1967
(พ.ศ. 2510) และได้กลายเป็นหน้าตา ของโรงแรมโอเรียนเต็ลมานานนับ 41 ปี มีสว่ นร่วมผลักดัน
น�ำพาโรงแรมให้ได้รบั รางวัลโรงแรมทีด่ ที สี่ ดุ ในโลกหลายต่อหลายครัง้ ด้วยกัน
วันนีโ้ อเรียนเต็ลก็ยงั คงเป็นจุดนัดพบของเหล่าผูม้ งั่ มี คนหน้าตาดี และผูม้ อี ำ� นาจทัง้ หลาย
ตัง้ แต่ ลิซ เทย์เลอร์ ดาราฮอลลีวดู , พระราชินมี าร์เกรทแห่งเดนมาร์ก ไปจนถึง ไมเคิล แจ็คสัน ทุ กคน
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ล้วนเคยมาพ�ำนักทีน่ ที่ งั้ สิน้ วาคท์ไวเทล ผูอ้ ำ� นวยการโรงแรมโอเรียนเต็ล เกษียณตัวเอง หลังโรงแรม
ฉลองอายุครบ 130 ปี
เดอะโอเรียนเต็ล ซึง่ ปัจจุบนั ถูกเรียกว่า แมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ยังคงเป็นหนึง่ ใน
โรงแรมทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก - ทีส่ ำ� คัญก็คอื ท�ำเลทีต่ งั้ ดี เพราะแม้โรงแรมจะตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง แต่มวี วิ สวย
ของสวนเขตร้อนอันเขียวชอุม่ และวิวอันงดงามของแม่นำ�้ เจ้าพระยา เรือเร็ว เรือด่วน และเรือดินเนอร์
แล่นผ่านไปมา หากนัง่ ทีล่ านระเบียง ก็จะได้ชมงานแสดงแสงสีเสียง การละเล่นกับสายน�ำ้ และแสงไฟของ
ห้างสรรพสินค้าหรูหรา “ไอคอนสยาม” ซึง่ ตัง้ อยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามทุกค�ำ่ คืน โดยไม่ตอ้ งออกไปปะทะกับฝูงชน
- แน่นอน ไม่มมี มุ มองไหนในกรุงเทพฯ ทีเ่ พริดแพร้วเท่าทีน่ อ่ี กี แล้ว

Jim Thompson und
Germaine Krull vor dem
Oriental Hotel.
Jim Thompson and
Germaine Krull in front of
the Oriental Hotel.

ทอมป ส์ ัน และ เกร ์ ไ มเน ครู ลล์
ด ้ านหน ้ าโรงแรมโอเรี ยนเต็ล
ณ กรุ งเทพฯ

© Mandarin Oriental, Bangkok
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Ein Boot auf dem Chao Phraya
Fluss in Bangkok.
A boat on the Chao Phraya
River in Bangkok.

© Mandarin Oriental, Bangkok

เรือที่แล่นบนแม่น�้ำเจ้าพระยา ณ กรุงเทพฯ

Eine Anzeige für das Hotel
aus dem Jahr 1917.

THE ORIENTAL HOTEL – A LEGEND ON THE CHAO PHRAYA

An Advertisement for the
hotel from 1917.
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โฆษณาสำ�หรับโรงแรมจากปี พ.ศ.
2460

55

THE ORIENTAL
HOTEL —
A LEGEND ON THE
CHAO PHRAYA

© Mandarin Oriental, Bangkok
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The Swiss author Christian Kracht, who had lived in Bangkok
for several years, once wrote that you had to stay at the Oriental for
at least a week in your life – no matter if you are broke afterwards.
But often, breakfast taken on the terrace by the river, afternoon high
tea with cucumber sandwiches in the historic wing or a cocktail in the
legendary Bamboo Bar suffice to fall for the charm of the “Grande
Dame“ of the Asian hotel industry, how the Oriental is often called. The
few extra bahts are well spent in order to be part of a history that has
repeatedly been shaped by the Germans. The “Grande Dame” has just
undergone the largest renovation in their history in typical, Thai-influenced chic with teak wood flooring, river inspired design details and
furnished with precious fabrics from the collections of silk king Jim
Thompson, who was once one of the owners of the hotels.
In the late 19th century the first Western enclave was founded on the bank of the Chao Phraya. Next to the hotel is the East Asiatic
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Company, built in 1901 by a Dutch businessman, and behind it the
cathedral Chiesa dell’Assunzione, Thailand’s most important Catholic
church, built in 1910. The first records mentioning an inn with the
name Oriental date back to 1863. Several years later, a fire destroyed
70 buildings along the river, including the original inn. The German C.
Flack rebuilt the hotel. Flack’s hotel opened in 1866 and featured a
bowling alley. At the same time, gas lighting was installed in Bangkok‘s
streets, the peak of progress at that time. Flack sold the hotel in the
1870s to a Danish man who equipped the formerly simple inn for
sailors with Western comfort. He offered family accommodations,
bathrooms, billiard rooms and an American Bar.
In 1881 the Oriental was taken over by the Dane Hans Niels
Andersen and his Thai business partner Prince Prisdang. Soon, the
Oriental Hotel was on everyone’s lips and was advertised in the West
as the only place to stay in Bangkok. The historic old building is in fact
surprisingly small, forcing you to look for it among the many new
extensions and wings. It is known today as the “Author’s Wing“, for
the many well-known authors who were accommodated there. The
first one among them was the Polish sailor Josef Korzeniowski, called
“Polish Joe“, who later became world-famous as Joseph Conrad and
whose novel “Lord Jim” lent its name to the hotel’s seafood restaurant.
Later, Graham Greene wrote parts of his Vietnam novel “The quiet
American“ here, and William Somerset Maugham, at that time the
world’s most read author, complained in 1925 about nightmares
involving “monstrous pagodas and big gilded buddhas“, caused by
malaria. He remembered: “I was almost evicted from the Oriental
because the manager did not want me to ruin her business by dying in
one of her rooms.”
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During his second visit in 1960 he dined with Jim Thompson,
the former American agent who would go on to revitalise the Thai silk
industry.
Jim Thompson was friends with the famed German photographer Germaine Krull, who had belonged to the circle of Cocteau,
Colette und Malraux in Paris. During World War II Krull worked as a
war correspondent in Vietnam, and while on vacation in Thailand
decided to stay – for twenty years. A “twist of fate“, as she called it,
offered her “an amusing experience“: Krull teamed up with Jim Thompson and several Thai partners to revive the run-down Oriental, which
during the war had first been raided by Japanese occupants and then
served as an accommodation for allied soldiers.
On 9 May 1947 the newspaper “Liberty“ mentioned Germaine
Krull as the manager of the Oriental. A tremendous amount of work
was required to revive the “old Lady“, but only a few weeks after the
acquisition Krull opened The Bamboo Bar, which soon became the
hippest place in Bangkok and where still today jazz music is played
live every night. Under Krull‘s leadership, the hotel regained its status
as one of Asia’s finest and most expensive hotels. Her photographic
work played a secondary role at that time, although she published
pictures from Thailand as part of her Bangkok memories. At almost
seventy, Krull left the Oriental for another fresh start: now practicing
Buddhism, Krull settled in Northern India to work as an activist for
Tibetan refugees.
Her successor in the Oriental Hotel was German, too. In 1967
the charismatic Kurt Wachtveitl became the general manager and
remained the face of the Oriental Hotel for 41 years. Voted the best
hotel in the world on several occasions, the Oriental is to this day the
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Das moderniesierte Mandarin Oriental, Bangkok.
The modernized Mandarin Oriental, Bangkok.

แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ หลังการปรับโฉมใหม่

© Mandarin Oriental, Bangkok

place where the rich, the beautiful and the powerful meet. Hollywood
star Liz Taylor, Queen Margrethe of Denmark and Michael Jackson –
they all stayed here. Hotel director Wachtveitl retired soon after the
130th anniversary of the Oriental.
Mandarin Oriental, Bangkok, as The Oriental is now called, still
has the reputation of being one of the best hotels in the world – also
thanks to its location. Although the hotel is located in the city centre, it
is surrounded by a lush tropical garden, with views of the Chao Phraya
river. Speed boats rattle, express boats and dinner cruises pass by, and
from the terrace guests can watch the water and light show of the
luxury mall Icon Siam on the other side of the river every night – even
without mingling with the crowd. There is no better view in all of
Bangkok.
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B.GRIMM - EIN
UNTERNEHMEN
MIT MITGEFÜHL
B.Grimm ist wohl die bekannteste thailändische Firma deutscher Herkunft und heute auf den unterschiedlichsten Geschäftsfeldern tätig. Dazu gehören Kraftwerke und erneuerbare Energie, der
Bau von Krankenhäusern, oder Verkehrsprojekte wie der Skytrain und
große Immobilienprojekte. Über Joint Ventures ist B.Grimm an zahlreichen Firmen beteiligt. Jeder kennt das Logo der Firma mit dem
berühmten Umriss des Wat Arun.
Firmeninhaber Harald Link legt großen Wert auf das Betriebsklima: „Unsere Firmenkultur entspricht dem normalen menschlichen
Bedürfnis, sich um seine Mitarbeiter zu sorgen, und ich denke, dass die
meisten inhabergeführten Firmen so arbeiten. Es ist ein Fehler zu
glauben, ein Unternehmen sei nur dazu da, um Gewinne zu produzieren. Eine Firma ist nicht da, um Gewinne zu produzieren, sie ist da, um
Werte für die Gesellschaft zu produzieren. Der Gewinn ist Mittel zum
Zweck, aber kein Ziel.“
Mit dieser Philosophie ist B. Grimm seit über 140 Jahren
erfolgreich. Der erstaunliche Aufstieg des Unternehmens begann 1878
in der Zeit der Regentschaft von Thailands Reformer-König Rama V.,
als der deutsche Apotheker Bernhard Grimm und sein österreichischer
Partner Erwin Müller an der Charoen Krung Road Bangkoks erste
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Apotheke eröffneten, die Siam Dispensary, die schon 1881 zum
offiziellen Hoflieferanten ernannt wurde. Schon Ende des 19. Jahrhunderts war das junge Unternehmen zusammen mit der Familie Snidvongse am Bau von Asiens größtem Infrastrukturprojekt beteiligt, dem
1.500 Kilometer langen Rangsit-Kanal, einem Kanalsystem, das die
Bewässerung der Chao Phraya-Ebene regulieren sollte. B.Grimm
erhielt auch eine Konzession für den Verkauf des angrenzenden
Landes für Landwirtschaft und Siedlungen. Während sich die Apotheke schnell zu einem Handelshaus für Uniformen, Kleidung, und die
unterschiedlichsten westliche Produkte entwickelte, kam wenig später
auch die Telegraphen-Konzession dazu.
1903 stieg der junge Lübecker Apotheker Adolf Link bei B.
Grimm ein und übernahm das Geschäft 1914 komplett. Der Großvater
des heutigen Firmenchefs Harald Link wurde jedoch nach dem Ende
des Ersten Weltkriegs, den Thailand auf Seite der Alliierten als Siegermacht beendete, mit seiner Familie nach Indien in ein Lager deportiert,
sein Vermögen wurde beschlagnahmt.
Übel genommen habe sein Großvater den Thailändern die
Enteignung allerdings nicht, erzählt Harald Link, für ihn sei das Ganze
eher ein Unfall der Geschichte gewesen. Schon 1920 kehrte die Familie
Link zurück nach Thailand – ausgestattet mit einem guten Ruf und
noch besseren Beziehungen. Das neue Firmengebäude wurde auf
einem Grundstück des Prinzen Bhanurangrsi erbaut, die Eröffnung
übernahmen König Prajadhipok und Königin Rambhai Brani persönlich.
Auch von ähnlichen Verwerfungen des Zweiten Weltkriegs
erholte sich die Firma schnell. Herbert Link eröffnete das Unternehmen 1949 in Thailand wieder, während sein Bruder Gerhard in
Deutschland blieb, um sich um die Geschäfte in Europa zu kümmern.

The Siam Dispensary
with Bernhard Grimm and
Erwin Mueller.

สยามโอสถ พร้อมด้วย
แบร์นฮาร์ด กริม และ แอร์วิน มึลเลอร์

© B.Grimm & Co., Ltd.

Die Siam Apotheke
mit Bernhard Grimm und
Erwin Mueller.
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Die Firma vertrat in Thailand exklusiv typisch deutsche Marken wie
Mercedes Benz, Siemens, Carl Zeiss, Telefunken, Merck und viele
andere. Heute ist B.Grimm ein Mischkonzern, der immer mehr expandiert. Seit 1987 leitet Harald Link, Enkel von Adolf Link, in dritter
Generation eine Firma, der es immer wieder gelang, sich neu zu
erfinden. B. Grimm war immer mehr als ein gewöhnliches Gemischtwarenhaus. Dr. Gerhard Link, Vater des aktuellen Firmenchefs, war
viele Jahre Generalkonsul in Hamburg, seine Tante Alma wurde als
erste Ausländerin überhaupt mit dem Titel Khunying (Lady) ausgezeichnet.
B.Grimm sponsert seit vielen Jahren zahlreiche soziale und
künstlerische Aktivitäten wie den Beethoven-Wettbewerb des Goethe-Instituts oder das Bangkok Symphony Orchestra. Außerdem
unterstützt die Firma mehr als 13.000 Schulen, und Harald Link selbst
war maßgeblich daran beteiligt, die duale Berufsausbildung nach
Thailand zu bringen. Auch das erste asiatische Poloturnier, die FEI
Asian Championships in Pattaya, werden von B.Grimm veranstaltet,
eine späte Reminiszenz an Harald Links Hobby, das Reiten, zu dem er
viel zu wenig Zeit habe da er ganz nebenbei auch noch Präsident der
South-East Asian Equestrian Federation ist.
Harald Link und seine Familie haben heute auch die thailändische Staatbürgerschaft, doch die deutsche Herkunft der Firma spielt
seiner Meinung nach auch nach wie vor in der öffentlichen Wahrnehmung eine Rolle. Denn in Thailand gilt immer noch das Image von der
deutschen Wertarbeit und Verlässlichkeit. Ansonsten orientiert man
sich bei B.Grimm gern auch an edlen Weisheiten des Buddhismus.
„Compassion ist als Mitgefühl unzureichend übersetzt, es geht
um das Mitfühlen, auch für die Leute, die weniger haben als man
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selbst,“ erzählt Harald Link. „Es geht auch darum, sich über den Erfolg
anderer zu freuen, also das Gegenteil von Neid. Darüber sprechen wir
in der Firma häufiger. Auch Gleichmut ist ein wichtiger Begriff. Wie
können Sie mit Krisen umgehen? Da gibt es ganz kleine aber auch
große hier in Thailand und in der Welt. Es geht auch um das Loslassen
können. Loslassen nicht im Sinne davon, nichts erreichen zu wollen,
sondern um Loslassen in der Form, dass Sie sich selbst nicht mit dem
Ziel verwechseln. Für die Thais ist das einfach zu verstehen, weil das
im Buddhismus sehr verankert ist. Europäer glauben nur das, was sich
wissenschaftlich belegen lässt. Die Asiaten sind da weiter. Sie wissen,
dass es vieles gibt, was wir nicht wissen. Wenn sie die thailändische
Sprache betrachten, haben alle wichtigen Worte etwas mit Herz zu
tun. In der deutschen oder englischen Sprache haben viele Begriffe
mit dem Kopf zu tun.“
Mit dieser unterschiedliche Herangehensweise erklärt Harald
Link sich auch, warum deutsch-thailändische Kooperationen oft gut
funktionieren: „Thais und Deutsche ergänzen sich, weil die Stärken
ganz anders sind. Deutsche fühlen sich nur wohl, wenn sie einen Plan
zu Ende gedacht haben, während Thais fantastische Improvisateure
sind. Thais denken: Wenn wir das nächste Problem nicht lösen können,
was interessiert uns das zehnte? Als Deutscher denkt man: Wenn wir
das zehnte Problem nicht lösen, warum sollen wir das zweite erst
angehen. Das ergänzt sich hervorragend, wenn sie das in einer Firma
haben, und hier muss man häufig improvisieren. Deutsche sind sehr an
Prinzipien orientiert, Thais an Personen und an Verbindungen.“
Und davon hat B.Grimm nach über 140 Jahren genug. Denn
kein anderes deutschstämmiges Unternehmen ist so eng mit Thailands
Geschichte verbunden wie B.Grimm.
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บี.กริม บริษทั ทีเ่ ปีย่ มด้วยความโอบอ้อมอารี
บี.กริมเป็นบริษัทไทยสกุลเยอรมันที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดี ปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจหลาก
หลายสาขา อาทิ โรงผลิตไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน, งานก่อสร้างโรงพยาบาล, ระบบขนส่ง
มวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้า และโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
นอกจากนี้ บี.กริมยังได้ร่วมทุนจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นน�ำอีกมากมาย โลโก้
ของบริษัทฯ ที่เป็นภาพกราฟิกวัดอรุณล้อมด้วยกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นเป็นที่คุ้นตาและรู้จักกันดี
คุณ ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัทบี.กริมให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อบรรยากาศ
การท�ำงาน:
“วัฒนธรรมบริษัทฯ ในการดูแลบุคลากรของเรานั้น มีรากฐานบนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ที่มนุษย์พึงมีและปฏิบัติต่อกัน และผมก็เชื่อว่าบริษัทที่บริหารจัดการโดยเจ้าของเอง ส่วนใหญ่ก็ใช้
แนวทางนี้เป็นหลักปฏิบัติ หากใครคิดว่าบริษัทตั้งกันขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังผลก�ำไร นั่นเป็นความเข้าใจ
ผิด บริษัทไม่ได้ตั้งอยู่เพื่อหาผลก�ำไร แต่เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้สังคมส่วนรวม ก�ำไรเป็นเครื่อง
มือขับเคลื่อนกรุยทาง แต่ไม่ใช่เป้าหมาย "
การด�ำเนินธุรกิจบนปรัชญานี้ส่งผลให้บริษัทบี.กริมประสบความส�ำเร็จมานานกว่า 140
ปี การบุกเบิกสู่ความรุ่งเรืองอันน่าทึ่งของบริษัทฯ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2421 (ค.ศ. 1878) ในสมัยล้น
เกล้ารัชกาลที่ 5 กษัตริย์นักปฏิรูปแห่งสยาม เมื่อแบร์นฮาร์ด กริม เภสัชกรชาวเยอรมัน กับ แอร์
วิน มึลเลอร์ พ่อค้าชาวออสเตรีย ร่วมหุ้นกันเปิดร้านขายยาและเวชภัณฑ์สมัยใหม่แห่งแรกของ
สยาม บนถนนเจริญกรุง ชื่อร้านขายยา “สยามดิสเป็นซารี่” (Siam Dispensary) กระทั่งอีกไม่กี่
ปีถัดมาคือในปี พ.ศ. 2424 (ค.ศ. 1881) ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยกระดับเป็น
“ร้านยาหลวงในราชส�ำนัก” แห่งแรกของสยาม จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 บริษัทได้สาน
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สัมพันธ์กับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ และได้ร่วมลงทุนตั้งบริษัท (ขุดคลองแลคูนา
สยาม จ�ำกัด) รับสัมปทานโครงการสาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ นั่นก็คืองานขุด
คลองรังสิต ยาว 1,500 กม. ซึ่งเป็นโครงการคลองชลประทานลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้
บี.กริมยังได้รับสัมปทานจัดสรรที่ดินใกล้เคียงเพื่อท�ำการเกษตรและตั้งถิ่นฐาน ในขณะที่ ร้านขาย
ยาก็พัฒนาอย่างรวดเร็ว จนต้องขยายกิจการสู่ห้างสรรพสินค้าบี.กริม ท�ำธุรกิจจัดหาและน�ำเข้า
เครื่องแบบทหาร เสื้อผ้าชุดแต่งกาย สินค้าสมัยใหม่และผลิตภัณฑ์หลากหลายจากประเทศตะวัน
ตก ต่อมาไม่นานบี.กริมก็ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทก่อสร้างด�ำเนินการและบ�ำรุงรักษาระบบ
โทรเลข
ในปี พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903) อดอล์ฟ ลิงค์ เภสัชกรหนุ่ม จากเมืองลือเบค เยอรมนี
เข้าร่วมงานกับ บี.กริม และรับช่วงสืบทอดกิจการทั้งหมดในปี พ.ศ. 2457 (ค.ศ. 1914) แต่สามปี
หลังจากนั้น เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง อดอล์ฟ ลิงค์ คุณปู่ของฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน
บริษัทกลุ่มบี.กริมคนปัจจุบัน กลับถูกส่งตัวไปค่ายกักกันในประเทศอินเดีย ก่อนโดนส่งกลับ
เยอรมนีพร้อมกับครอบครัว ทรัพย์สินทั้งหลายถูกรัฐริบไปหมด เนื่องจากสยามเข้าร่วมกองทัพ
ฝ่ายพันธมิตรผู้ชนะสงคราม และประกาศสงครามกับเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศคู่อริ
อย่างไรก็ตาม คุณฮาราลด์ ลิงค์ เล่าว่าคุณปู่ของเขาไม่ได้โกรธแค้นคนไทย ท่านคิด
เสียว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนั้น เป็นแค่เหตุการณ์ ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ตระกูลลิงค์
เดินทางกลับมาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) พร้อมกับชื่อเสียงที่ดีขึ้นและ ความ
สัมพันธ์กับพระบรมวงศานุวงศ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม ส�ำนักงานแห่งใหม่ของห้างบี.กริมตั้งขึ้นบน
ที่ดินของเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ โดยในพิธีเปิดส�ำนักงาน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงพระเมตตาเสด็จฯ เป็น
ประธาน
เหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่สองก็คล้ายกับครั้งแรก ห้างบี.กริมฟื้นตัวอย่าง
รวดเร็วจากข้อครหาทั้งหลายที่เป็นผลพวงอันผิดพลาดของสงคราม
แฮร์แบร์ต ลิงค์ กลับจากเยอรมนีมาเปิดบริษัทบี.กริมขึ้นใหม่อีกครั้งในประเทศไทยใน
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ปีพ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) ขณะที่ แกร์ฮาร์ด ลิงค์ผู้เป็นน้องชายยังคงพ�ำนักอยู่ที่เยอรมนีเพื่อ
ขยายกิจการของ บี.กริมในยุโรป ในยุคนั้นห้างบี.กริม เป็นบริษัทตัวแทนในประเทศไทยให้กับ
แบรนด์เยอรมันชื่อดัง อาทิ Mercedes Benz, Siemens, Carl Zeiss, Telefunken, Merck
และอื่น ๆ อีกมากมาย
ปัจจุบัน บี.กริมเป็นกลุ่มบริษัทที่ก�ำลังขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ โดยตั้งแต่ปีค.ศ. 1987
เป็นต้นมา หลานชายของ อดอล์ฟ ลิงค์ คือ ฮาราลด์ ลิงค์ ทายาทรุ่นที่สามของตระกูล ได้เข้ามา
คุมกิจการของบริษัทบี.กริมที่ไม่เคยหยุดยั้งกับการคิดหาลู่ทางใหม่ ๆ ทั้งนี้ก็เพราะบี.กริมเป็น
มากกว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปมาตั้งแต่อดีตแล้ว ดร. แกร์ฮาร์ด ลิงค์ บิดาของประธานบริษัทกลุ่ม
บี.กริมคนปัจจุบัน ท่านเคยได้รับแต่งตั้งเป็นกงสุลกิติมศักด์และกงสุลสามัญ ประจ�ำเมืองฮัมบูร์ก
เป็นเวลาหลายปี ส่วนป้าอัลม่า (ภริยาของคุณแฮร์แบร์ต ลิงค์) ก็เป็นสุภาพสตรีชาวต่างชาติคน
แรกที่ได้รับพระราชทานค�ำน�ำหน้านามว่า “คุณหญิง”
บริษัทบี.กริมให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและศิลปะมากมายหลายสาขาอย่างต่อ
เนื่องเสมอมา เช่น การแข่งขันดนตรีเบโธเฟน จัดโดยสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย คอนเสิร์ตวง
ดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ (BSO) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนโรงเรียนอีก
มากกว่า 13,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
คุณฮาราลด์ ลิงค์ เป็นผู้ ริเริ่มโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนอาชีวะในประเทศไทย
อีกทั้งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขี่ม้าระดับอาเซียน (FEI Asian Championships)
ครั้งแรกที่พัทยา ด้วยความชื่นชอบการขี่ม้าซึ่งในระยะหลังนี้กลายมาเป็นกีฬายามว่างของ คุณฮา
ราลด์ ทั้งที่มีเวลาให้กับกิจกรรมนี้ค่อนข้างน้อย
เพราะในขณะเดียวกัน เขาก็ท�ำหน้าที่ประธานสหพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ด้วย
ปัจจุบัน คุณฮาราลด์ ลิงค์ และครอบครัวถือสัญชาติไทย
แต่ในความเห็นของเขาแล้ว สังคมรับรู้มาตลอดว่าบริษัทฯ มีเชื้อสายวงศ์ตระกูลเป็น
เยอรมัน ความเป็นเยอรมันในความนึกคิดของคนไทยก็คือ สร้างสรรค์งานดีมีคุณภาพ ไว้เนื้อเชื่อ
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ใจได้ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่สังคมยกย่อง ยิ่งไปกว่านั้น คุณฮาราลด์ ลิงค์ ก็เป็นผู้ที่ใฝ่ใจใน พระ
อริยสัจอันเป็นหลักธรรมแห่งพุทธศาสนาอีกด้วย
“ค�ำว่า Compassion ไม่ได้แปลว่าความเมตตาเท่านั้น แต่หมายถึงความเห็นอกเห็นใจ
ต่อคนที่มีน้อยกว่าเราด้วย” คุณฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว “และยังหมายรวมไปถึงการที่เรารู้สึกยินดี
กับความส�ำเร็จของผู้อื่น ซึ่งตรงข้ามกับความอิจฉาริษยา ในบริษัทฯ เราพูดถึงเรื่องนี้บ่อยขึ้นเรื่อย
ๆ การท�ำจิตให้นิ่งให้ว่างก็มีนัยส�ำคัญเช่นกัน คุณจะรับมือกับวิกฤตอย่างไร วิกฤตเล็ก วิกฤตใหญ่
มันก็มีทุกที่ ทั้งที่เมืองไทยและบนโลกนี้ การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตล่องลอยไร้จุดมุ่ง
หมาย แต่เป็นการปล่อยวางในแง่ที่ว่าอย่าสับสนระหว่างตัวคุณกับจุดมุ่งหมาย คนไทยเข้าใจเรื่องนี้
ได้ไม่ยากเพราะเป็นค�ำสอนที่ฝังแน่นอยู่ในหลักพุทธธรรม ชาวยุโรปเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ ได้ทาง
วิทยาศาสตร์เท่านั้น ชาวเอเชียล�้ำหน้าไปไกลกว่าเรามาก พวกเขารู้ว่ายังมีอะไรมากมายที่เราไม่รู้
ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าค�ำส�ำคัญหลายค�ำในภาษาไทยล้วนมีนัยเกี่ยวข้องกับ “หัวใจ” แต่ในภาษา
เยอรมันหรือภาษาอังกฤษ ค�ำศัพท์หลายค�ำสื่อนัยไปที่ “หัว”
จากแนวคิดมุมมองที่ต่างไปในลักษณะนี้ คุณฮาราลด์ ลิงค์ ยังอธิบายอีกด้วยว่า ท�ำไม
ความร่วมมือระหว่างเยอรมันกับไทยถึงลงตัวได้ดี:
“คนไทยกับคนเยอรมันส่งเสริมกันดี เพราะมีจุดแข็งต่างกัน คนเยอรมันจะรู้สึกโล่งอก
สบายใจก็ต่อเมื่อคิดแผนการทะลุปรุโปร่งทุกข้อแล้ว แต่คนไทยเป็นพวกที่มีปฏิภาณอย่างเหลือ
เชื่อ: คนไทยคิดว่าถ้าแก้ปัญหาข้อถัดไปไม่ได้ แล้วจะไปคิดแก้ปัญหาข้อที่สิบเพื่ออะไร ในขณะที่คน
เยอรมันคิดว่าถ้าแก้ปัญหาข้อที่สิบไม่ได้ เราจะไปจัดการกับข้อที่สองท�ำไม? ถ้าในบริษัทไหนมี
อย่างนั้น มันก็เสริมกันให้ลงตัวได้ดี
ที่นี่ บ่อยครั้งเลยที่ต้องคิดสดด้นสดกัน คนเยอรมันให้ความส�ำคัญกับหลักการมาก
แต่คนไทยกลับให้ความส�ำคัญกับผู้คนและความสัมพันธ์ต่อกัน"
กลยุทธ์เชิงลึกทั้งหลายเหล่านี้ บริษัทบี.กริมสั่งสมไว้อย่างเหลือเฟือตลอดระยะเวลา
140 ปี ด้วยไม่มีบริษัทสกุล เยอรมันที่ไหนแห่งใดอีกแล้วที่ผูกพันกับประวัติศาสตร์ ไทยอย่าง
แน่นแฟ้นเช่นบริษัทบี.กริม
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Seine Majestät König Bhumibol Adulyadej
und Khunying Alma Link.
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
and Khunying Alma Link.

พระบาทสมเด จ็ พระมหาภ ูม ิพ ลอด ลุ ยเดชมหาราชบรมนาถบพ
ติ ร และ ค ณ
ุ หญ งิ อ ั ลมา ล งิ ค์
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B.GRIMM - A
COMPANY WITH
COMPASSION
B.Grimm is probably the best-known Thai company of
German origin and active in a wide range of business fields, including power plants, renewable energy, the construction of hospitals
as well as transportation projects such as the Skytrain and large
real estate projects. Through joint ventures, B.Grimm has interests
in many companies. Everyone knows the company’s logo with the
famous silhouette of Wat Arun.
Company owner Harald Link attaches great importance to
the work climate: “Our corporate culture reflects the common
human need to care for one’s employees, and I think that most
owner-managed companies work that way. It is a mistake to believe
that a company’s only purpose is to generate profits. A company’s
purpose is not to generate profits but to generate values for
society. Profit is a means to an end, but not a goal.“
This philosophy has allowed B. Grimm to run a successful
business for more than 140 years. The astonishing rise of the
company began in 1878 during the reign of Thailand‘s reformer
king Rama V, when the German pharmacist Bernhard Grimm und his
Austrian partner Erwin Müller opened Bangkok’s first pharmacy on
Charoen Krung Road – the Siam Dispensary, which was appointed
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official purveyor to the court in 1881. By the end of the 19th
century the young company along with the Snidvongse family was
already involved in Asia’s largest infrastructure project: the construction of the 1,500-kilometre-long Rangsit Canal, a canal system
that was designed to regulate the irrigation of the Chao Phraya
plain. B.Grimm secured a concession for the sale of adjacent land
for agricultural use and building settlements. The dispensary
quickly developed into a trading post for uniforms, clothing, and
various Western products, and received a telegraph concession
soon afterwards.
In 1903 young pharmacist Adolf Link from Lübeck joined B.
Grimm and took over the business in 1914. However, after the end
of World War I, which for Thailand ended as a victorious power on

Das B.Grimm Pratoo
Samyawt Büro, 1912
The B.Grimm Pratoo
Samyawt Office, 1912

ส�ำนักงานบี. กริม ณ ประตูสามยอด
ปี พ.ศ. 2455
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the side of the allies, the grandfather of today’s CEO Harald Link
and his family were deported to a camp in India, his assets were
confiscated.
However, his grandfather did not resent the Thais for the
expropriation, says Harald Link. To him, the whole thing was more
of an accident of history. In 1920, the Link family returned already
to Thailand, endowed with a good reputation and even better
connections. The new company building was erected on a plot
owned by Prince Bhanurangrsi and its inauguration was personally
overseen by King Prajadhipok and Queen Rambhai Brani.
The company also recovered quickly from the similar
distortions of World War II. In 1949 Herbert Link reopened the
business in Thailand, while his brother Gerhard stayed in Germany
to take care of the business in Europe. In Thailand, the company
represented exclusively German brands including Mercedes Benz,
Siemens, Carl Zeiss, Telefunken, Merck and many others. Today, B.
Grimm is a conglomerate that keeps expanding. Since 1987 Harald
Link, Adolf Link’s grandson, is the third generation to run the
company, which has repeatedly succeeded in reinventing itself. B.
Grimm has always been more than an ordinary general store. Dr
Gerhard Link, father of the current CEO, has for many years been
Consul General in Hamburg, and his aunt Alma was the first foreigner ever to be awarded the title Khunying (Lady).
For many years B.Grimm has been sponsoring many social
and artistic programmes such as the Goethe-Institut’s Beethoven
Competition or the Bangkok Symphony Orchestra. The company
also supports more than 13,000 schools, and Harald Link was
personally involved in introducing a dual educational system in
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Thailand. The first Asian polo tournament, the FEI Asian Championships in Pattaya, is also organised by B.Grimm, inspired by Harald
Link’s hobby, horseback-riding, which he finds far too little time for.
Mr. Link is also the president of the South-East Asian Equestrian
Federation.
While Harald Link and his family hold the Thai citizenship,
he believes that the company’s German background continues to
play an important part in its public perception. As a matter of fact,
the image of German workmanship and reliability still persists in
Thailand. Apart from that, B.Grimm also likes to take inspiration
from Buddhism’s noble teachings.
“Compassion is a word that doesn’t translate well into
German“, says Harald Link. “It is all about empathy, also for people
who have less than yourself. It is also about being happy about the
success of others, the opposite of jealousy. We talk about this often
in the company. Equanimity is another essential idea. How can you
handle crises? There are many crises small and large here in Thailand and in the world. It is also about letting go. Letting go not in
the sense of not wanting to achieve anything but letting go in such
a way that you do not mistake yourself for the goal. For the Thai
this proposition is easy to understand, because it is deeply anchored in Buddhism. Europeans only believe what can be scientifically proven. Asians are more advanced in that respect. They know
that there is a lot we don’t know. If you look at the Thai language,
all important words have in one way or another to do with the
heart. In German or English, many words have to do with the head.“
To Harald Link, these differing approaches also explain why
German-Thai cooperations work so well: “Thais and Germans make
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a good team because they have completely different strengths.
Germans only are at ease if they think ta plan completely through,
while Thais are fantastic improvisers. Thais think: If we can’t solve
the next problem, why should we care about the tenth problem?
As a German, you think: If we don’t solve the tenth problem, why
even tackle the second one? If you have both ways of thinking in
your company, they complement each other perfectly. Here, you
often have to improvise. Germans are very principled, whereas
Thais are attached to people and connections.“
And connections are not something that B.Grimm lack after
over 140 years of doing business in Thailand. No other company
with German roots is as tightly intertwined with Thailand’s history
as B.Grimm.

Harald Link, der derzeitige
Vorsitzende der Firma
B.Grimm.
Harald Link, the current
chairman of B.Grimm.

ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานคนปัจจุบัน
ของกลุ่มบริษัทบี. กริม
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DEUTSCHE UND
DIE EISENBAHN —
HUA LAMPHONG
Betritt man die imposante, von Säulen flankierte Eingangshalle des Hauptbahnhofs Hua Lamphong, fühlt man sich in eine Zeit
versetzt, als Züge noch ein Abenteuer und das Nonplusultra des
modernen Reisens. Es riecht nach Bohnerwachs und Diesel, nach
gebratenem Huhn und von den Blütengirlanden unter dem Porträt
des Königs weht der Duft von Jasmin herüber. Reisende campieren
in der Mitte der Halle, schlafen auf den Bänken und eine Gruppe
von Mönchen in orangefarbenen Roben meditiert im speziellen
Warteraum bis zur Abfahrt. Manchmal kann man beobachten, wie
der grüne Teppich auf dem Nebengleis für die betuchten Gäste des
luxuriösen Orientexpress ausgerollt wird. Einzig die LED-Anzeige
mit dem Fahrplan wirkt modern in dem diffusen Zwielicht, das
durch die verstaubten Buntglasfenster dringt.
Trinken Sie einen Kaffee auf der Galerie oder genießen Sie
die Warteschlange am Schalter für Ausländer und buchen sie ein
Ticket für die Schlafwagenzüge nach Chiang Mai oder in den Süden
- hier und nicht im Internet, so wie unzählige Generationen von
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Backpackern und Geschäftsleuten vor Ihnen. Denn schon bald, im
Jahr 2021, wenn der gigantische neue Bahnhof Bang Sue im Norden
Bangkoks eröffnet, wird all dies Vergangenheit sein. Das Bahnhofsgebäude wird dann Museum für Eisenbahngeschichte, und die
Gleisanlagen bieten viel Platz in bester Lage für Neubauten.
Ein bisschen Nostalgie ist da erlaubt, denn seit mehr als
einem Jahrhundert ist Hua Lamphong für Millionen Besucher das
Tor zu Thailand, der zentrale Verkehrsknotenpunkt in Bangkok. Hier
fahren die Pendlerlinien in die Vorstädte ebenso ab wie die Überlandzüge Richtung Norden, Osten und Süden. Im zentralistischen
Thailand mit seiner Metropole Bangkok führen alle Schienenwege
nach Hua Lamphong. Täglich verkehren hier rund 150 Züge mit
über 50.000 Passagieren. Seit 2004 ist der Bahnhof über eine
U-Bahn-Verbindung mit dem MRT-U-Bahn-System verbunden, in
dessen Nähe sich eine gleichnamige Station befindet.
Die Geschichte der Eisenbahn und des Bangkoker Hauptbahnhofs ist auch eine Geschichte der wirtschaftlichen Beziehungen
zwischen Thailand und Deutschland.
Obwohl Thailand nie kolonialisiert wurde, steht Bangkok
schon seit seiner Ernennung zur Hauptstadt unter dem Einfluss
europäischer Architekten. Sie haben beim Bau von Regierungsgebäuden, Handelshäusern, Kirchen und Botschaften ihre Spuren
hinterlassen. Während seiner zweiten Europareise im Jahr 1907
war König Chulalongkorn (Rama V.) vom Frankfurter Hauptbahnhof
so beeindruckt, dass er ein ähnliches Gebäude für sein eigenes Land
in Auftrag gab. Die italienischen Architekten Mario Tamagno und
Annibale Rigotti, die auch zahlreiche andere Offizialbauten entwarfen, haben in ihrem Entwurf Details des deutschen Bahnhofs

Der Hauptbahnhof Hua
Lamphong in Bangkok.
The central railway station
Hua Lamphong in Bangkok.

© iStock / DinoGeromella
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aufgenommen, von der Halbkuppelfassade über die Passagier-Galerien bis zur riesigen Uhr am vorderen Giebel der Eingangshalle.
Hua Lamphong, gelegen an der Grenze zwischen Pathum
Wan und Chinatown, wurde im repräsentativen Stil der Neorenaissance erbaut. Das riesige Empfangsgebäude, das 1916 eröffnet
wurde, ist mit geschnitzten Kassettendecken aus thailändischem
Teakholz verziert. Die Buntglasfenster und Oberlichter erinnern an
den holländischen Jugendstil, auch Elemente des frühen Art Déco
sind hier zu finden, die Stahlelemente für die Dachkonstruktion
wurden zum Teil in Deutschland hergestellt.
Deutscher Stahl und deutsche Lokomotiven hatten es König
Chulalongkorn seit seiner ersten Europareise angetan, wo er nicht
nur den deutschen Kaiser traf, sondern auch bei der Firma Krupp zu
Gast war. Die „Rheinisch-Westfälische Zeitung“ berichtet 1897 von
einem „ostasiatischen Monarchen mit großem Gefolge zu Besuch in
der Villa Hügel und den Krupp-Werken. Seine Majestät war sehr an
den Waffen, aber auch an den Lokomotiven interessiert.“
Man erzählt sich, dass der Monarch, der als großer Modernisierer des Landes verehrt wird, schon als Kind mit einer Modelleisenbahn gespielt habe, die erste deutsche Mission des Grafen
Eulenburg im Jahre 1862 seinem Vater König Mongkut als Präsent
mitgebracht haben soll, um ihn für die Idee zu begeistern, das Land
per Schiene zu erschließen.
Nach seiner Thronübernahme beauftragte Chulalongkorn
zunächst eine englische Firma, Pläne für ein Eisenbahnnetz auszuarbeiten. Mit der Öffnung Siams zum Weltmarkt hatten die europäischen Mächte großes Interesse, ihre Güter in immer entlegenere
Gegenden des Königreichs zu bringen und auf der anderen Seite
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Güter wie Reis in die Hafenstadt Bangkok bringen zu lassen. 1889
traf der in den Diensten der Firma Krupp stehende Ingenieur Karl
Bethge in Siam ein, dem es gelang, die Regierung davon zu überzeugen, dass die geplante Bahn von Bangkok nach Korat wesentlich
günstiger gebaut werden könnte, als es das Angebot der Engländer
vorsah. Die folgende Ernennung des Deutschen Bethge zum Generaldirektor der Staatsbahn war einer jener klugen Schachzüge,
durch die Siam seine Unabhängigkeit gegenüber den Kolonialmächten behielt, zwischen denen es geschickt agierte.
Die Engländer hatten im Westen Indien und Burma unter
ihrer Herrschaft, zudem im Süden die Halbinsel von Malakka. Im
Osten waren die Franzosen mit ihrem Einflussgebiet Indochina.
Die Zusammenarbeit mit den Deutschen machte Thailand zu einer
neutralen Pufferzone zwischen den rivalisierenden Mächten.
Auch bei der Vergabe von Aufträgen zur Lieferung der
Lokomotiven schnitten deutsche Firmen wie Henschel und
Krupp durch Entscheid des Königs besonders gut ab. Weitere
deutsche Fachleute für den Bahnbau sorgten für einen zügigen
Ausbau des Schienennetzes, und der 1910 zu Besuch weilende
Herzog Johann Albrecht konnte die Strecke Bangkok-Petchaburi
zum Sommerpalast des Königs auf Rädern aus der heimischer
Produktion zurücklegen. Der Bahningenieur Weiler entdeckte bei
einer Inspektionsreise sogar den Strand von Hua Hin, später Thailands erstes Seebad. Er ließ durch die Eisenbahnverwaltung zwei
hölzerne Badehütten errichten - Vorläufer des berühmten Eisenbahnhotels, das 1922 eröffnet wurde und heute als „Centara Grand“
betrieben wird.
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The railway station Hua Lamphong,
it was opened in 1916.

สถานี รถไฟหั ว ล� ำโพงซึ่ งเป ดิ บริก ารเมื่อ
ป ี พ.ศ. 2459

© iStock / mmeee

Eisenbahnpionier Bethge starb im Jahr 1900 an der Cholera, doch auch seine Nachfolger blieben Deutsche. Auf britischen
Druck wurde jedoch die Südbahn bereits als Schmalspurbahn
ausgebaut – wie das britische Schienennetz in Malakka.
Beim Kriegseintritt Thailands 1917 wurden alle Deutschen
aus dem Staatsdienst entlassen, die meisten deutsche Ingenieure
verließen das Land und der Ausbau der Bahn kam vorübergehend
zum Stillstand. Doch der Einfluss deutscher Firmen auf die thailändische Infrastruktur reicht bis heute. Der ursprünglich deutsche
Mischkonzern B.Grimm, der als Apotheke 1878 in Bangkok gestartet
war, ist zusammen mit Siemens seit Jahrzehnten am Bau von
Infrastrukturprojekten wie Kraftwerken, dem Skytrain und der
U-Bahn beteiligt.

Die Eisenbahnstation Hua
Lamphong, sie wurde 1916 eröffnet.
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เมือ่ คุณก้าวเข้าไปในสถานีรถไฟกลาง หัวล�ำโพง ผ่านอาคารมุขหน้าทีเ่ ป็นทางเข้าซึง่ มี
ลักษณะเหมือนระเบียงยาว มีเสาค�ำ้ ตัง้ เรียงรายเลียนแบบเสาวิหารกรีก-โรมันทีโ่ อ่อา่ สง่างาม คุณรูส้ กึ
ราวกับก�ำลังเดินอยูใ่ นโลกแห่งอดีต ในยุคสมัยทีก่ ารเดินทางโดยรถไฟยังคงหมายถึงการผจญภัยและ
ความทันสมัยทีเ่ ร้าใจแบบสุดๆ ภายในห้องโถงจมูกของคุณปะทะกลิน่ ขีผ้ งึ้ ขัดเงาพืน้ กลิน่ น�ำ้ มันดีเซล
ไก่ทอดยัว่ น�ำ้ ลาย และมาลัยดอกไม้สดทีค่ นน�ำมาวางถวายภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ของไทย กลิน่ หอมของดอกมะลิลอยตลบอบอวล มองไปรอบๆ เห็นนักเดินทางปักหลักกัน
อยูท่ กี่ ลางห้องโถง บ้างเอนตัวนอน บ้างนัง่ พักขาบนม้านัง่ ตัวยาว หมูภ่ กิ ษุสงฆ์หม่ จีวรสีเหลืออมส้มก�ำลัง
นัง่ สมาธิในห้องพักพระภิกษุกอ่ นถึงเวลาออกเดินทาง และในบางช่วงบางยามคุณอาจเห็นพนักงานก�ำลัง
คลีม่ ว้ นพรมสีเขียวปูลงบนพืน้ ชานชาลาใกล้ ๆ ไว้คอยต้อนรับลูกค้าผูม้ งั่ คัง่ ของรถไฟส�ำราญโอเรียนท์
เอ็กซเพรสอันแสนหรูหรา
ในขณะที่ สิง่ เดียวในสถานทีน่ ที้ ดี่ ทู นั สมัยทีส่ ดุ ก็คอื จอภาพแอลอีดขี นาดใหญ่แสดง ตาราง
เวลาเดินรถไฟ ในยามโพล้เพล้เมือ่ ล�ำแสงแดดส่องทะลุฝนุ่ จับหนาบนบานกระจกสีของจัว่ หน้าบัน
ครึง่ วงกลม แล้วตกลงมากระทบหน้าจอ
ถึงตอนนี้ ขอแนะให้คณ
ุ เข้าไปนัง่ จิบกาแฟในแกลเลอรี่ หรือไม่กเ็ พลิดเพลินกับการต่อคิว
หน้าช่องขายตัว๋ ส�ำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ แล้วจองตัว๋ รถไฟตูน้ อนไปเชียงใหม่หรือลงใต้กไ็ ด้ - แต่
ขอให้ซอื้ ตัว๋ ทีน่ ี่ อย่าซือ้ ตัว๋ ระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต - ท�ำตัวให้เหมือนกับพวกนักเดินทางแบกเป้และ
พ่อค้านักธุรกิจรุน่ ก่อนๆ เพราะอีกไม่นาน เมือ่ สถานีรถไฟบางซือ่ สถานีกลางแห่งใหม่ทตี่ งั้ อยูท่ างทิศ
เหนือของกรุงเทพฯ เริม่ เปิดบริการในปีพ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ภาพและบรรยากาศเหล่านีจ้ ะกลายเป็น
อดีต อาคารสถานีรถไฟจะผันบทบาทไปเป็นพิพธิ ภัณฑ์รถไฟไทย และศูนย์การเรียนรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์
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การรถไฟ พร้อมพืน้ ทีโ่ ถงชานชาลาอีกเหลือเฟือ ส�ำหรับรองรับโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ในอนาคต
ถ้าคุณรูส้ กึ ใจหายก็ไม่ผดิ อะไร เพราะกว่าหนึง่ ศตวรรษแล้วทีห่ วั ล�ำโพงเป็นดัง่ ประตูเปิด
สูป่ ระเทศไทย ให้กบั ผูม้ าเยือนจ�ำนวนนับล้าน เป็นทัง้ สถานีรถไฟหลักของประเทศไทย ศูนย์กลางการ
คมนาคมขนส่งในกรุงเทพฯ สถานีตน้ ทางทีใ่ ห้บริการเดินรถเส้นทางประจ�ำเข้าออกชานเมือง รถไฟขึน้ ล่อง
สายเหนือ สายตะวันออก และสายใต้ ในภาคกลางของประเทศไทยเส้นทางรถไฟทุกสายล้วนมุง่ สูส่ ถานี
กรุงเทพฯ ทีน่ มี่ รี ถไฟให้บริการราว 150 ขบวน ในแต่ละวันรองรับผูโ้ ดยสารกว่า 50,000 คน และตัง้ แต่
ปีพ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) เป็นต้นมา สถานีรถไฟกรุงเทพฯ มีทางเดินใต้ดนิ เชือ่ มไปยังรถไฟฟ้าใต้ดนิ
ของรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ซึง่ มีสถานีชอื่ เดียวกันและอยูใ่ กล้กนั
ประวัตคิ วามเป็นมาของการรถไฟและสถานีรถไฟหลักของกรุงเทพฯ แห่งนี้ ก็เปรียบได้กบั
ประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเยอรมนี
แม้ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติใด แต่กรุงเทพฯ ก็รบั อิทธิพลของ
สถาปนิกและวิศวกรชาวยุโรปเข้ามาตัง้ แต่ครัง้ สถาปนาเมืองหลวง ซึง่ ปรากฏในรูปของสถาปัตยกรรมตึก
อาคาร ทีท่ ำ� การต่างๆ ของรัฐ ห้างร้าน โบสถ์ และสถานทูต
ในปีพ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5)
เสด็จประพาสยุโรปเป็นครัง้ ทีส่ อง พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในสถานีรถไฟกลางแฟรงค์เฟิรต์
ของเยอรมนี จึงโปรดเกล้าฯ ให้มกี ารสร้างสถานีรถไฟในแบบทีค่ ล้ายกันขึน้ บนแผ่นดินสยาม โดยสอง
สถาปนิกชาวอิตาเลียน มาริโอ ตามานโญ (Mario Tamagno) กับ อันนิบาเล ริกอทตี้ (Annibale
Rigotti) ข้าราชการในราชส�ำนักสยามผูอ้ อกแบบตึกทีท่ ำ� การของราชการหลายต่อหลายแห่งด้วยกัน ได้
รวบรวมรายละเอียดของสถานีรถไฟเยอรมันเพือ่ น�ำมาใช้ในการออกแบบอาคาร ไม่วา่ จะเป็นอาคารทรง
โดม อาคารมุขหน้ากับห้องโถงชัน้ ครึง่ รองรับผูโ้ ดยสาร ไปจนถึงนาฬิกาขนาดใหญ่ทตี่ ดิ ตัง้ อยูบ่ นจัว่ หน้า
บันทรงครึง่ วงกลมเหนือโถงทางเข้า
หัวล�ำโพงตัง้ อยูใ่ นเขตปทุมวันบนพรมแดนติดกับเยาวราช ตัวสถาปัตยกรรมเลียนแบบสไตล์
นีโอ-เรอเนสซองส์ อาคารรับรองผูโ้ ดยสารเป็นอาคารสูงใหญ่เปิดท�ำการครัง้ แรกในปีพ.ศ. 2459 (ค.ศ.
1916) เพดานอาคารตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักทีท่ ำ� จากไม้สกั ไทย จัว่ หน้าบันทรงครึง่ วงกลมกรุดว้ ย
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แผ่นกระจกสีโปร่งใสให้แสงสว่างสาดส่องเข้ามา ชวนให้นกึ ถึงศิลปะอาร์ตนูโวของเนเธอร์แลนด์
และองค์ประกอบตกแต่งบางส่วนก็มกี ลิน่ อายของศิลปะอาร์ตเดโคยุคต้น ส่วนโครงเหล็กทีใ่ ช้ในการ
ก่อสร้างหลังคานัน้ ส่วนหนึง่ เป็นเหล็กทีผ่ ลิตขึน้ และน�ำเข้าจากเยอรมนี
เหล็กกล้าเยอรมันและรถจักรเยอรมันเป็นสองสิง่ ทีด่ งึ ความสนพระราชหฤทัยของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มาตัง้ แต่เสด็จประพาสยุโรปครัง้ แรก โดยในครัง้ นัน้ พระองค์ทา่ นไม่
เพียง เข้าเฝ้าฯ และมีพระราชปฏิสนั ถารกับสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งเยอรมนี แต่ยงั ทรงเป็นอาคันตุกะ
ของบริษทั ครุปป์ (Krupp) ด้วย ตามทีห่ นังสือพิมพ์ ไรนิช-เวสท์เฟลลิชเชอ ไซตุง (RheinischWestfälische Zeitung) ได้รายงานไว้เมือ่ ปีพ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) ว่า“ พระมหากษัตริยแ์ ห่งเอเชีย
ตะวันออกพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ เยือน
วิลล่า ฮือเกล และโรงงานของบริษทั ครุปป์ พระบาทสมเด็จพระจุลจ้อมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสน
พระราชหฤทัยในอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นอย่างมาก แต่กท็ รงสนพระราชหฤทัยในรถจักรเช่นกัน”
มีเรือ่ งเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงปฏิรปู ประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าทันสมัยจนได้รบั การยกย่องว่าเป็นนักปฏิรปู ผูย้ งิ่ ใหญ่ เมือ่ ครัง้ ยังทรงพระเยาว์นนั้ ทรง
โปรดปรานเล่นรถไฟจ�ำลองซึง่ คณะทูตเยอรมันคณะแรกทีน่ ำ� โดยอัครทูตพิเศษ ท่านกราฟ ฟรีดริก ซู
ออยเลินบวร์ก (Graf Friedrich zu Eulenburg) น�ำมาทูลเกล้าฯ ถวายเป็นบรรณาการแด่พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในปี พ.ศ. 2405 (ค.ศ. 1862) - นัยว่าเพือ่ จะให้เป็นเครือ่ งดลพระราช
หฤทัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ให้ทรงมีพระราชด�ำริสถาปนากิจการรถไฟขึน้ ในราช
อาณาจักรสยาม
หลังจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จขึน้ ครองราชย์ พระองค์ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ บริษทั ของชาวอังกฤษด�ำเนินการส�ำรวจเส้นทางเพือ่ สร้างทางรถไฟ การทีส่ ยาม
ตัดสินใจเปิดประเทศนัน้ มหาอ�ำนาจยุโรปมีความสนใจอย่างมาก ด้วยต้องการขนส่งสินค้าของพวก
ตน ไปยังพืน้ ทีห่ า่ งไกลของอาณาจักรสยาม และในทางกลับกันก็ทำ� การขนสินค้า เช่น ข้าว ไปยังท่าเรือ
กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) คาร์ล เบทเก วิศวกรของบริษทั ครุปป์ (Krupp) เดินทางมาถึง
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บี.กริม - บริษัทที่เปี่ยมด้วยความโอบอ้อมอารี

สยาม เขาสามารถโน้มน้าวรัฐบาลได้วา่ เส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปโคราช สามารถสร้างได้ในราคา
ประมูลทีต่ ำ�่ กว่าของอังกฤษ การทีส่ ยามแต่งตัง้ เบทเก วิศวกรชาวเยอรมันเป็นเจ้ากรมรถไฟคนแรก
ถือเป็นหนึง่ ในยุทธวิธอี นั ชาญฉลาดของสยาม ในการรักษาประเทศให้รอดพ้นจากการตก
เป็น เมืองขึน้ ของ ประเทศเจ้าอาณานิคม ในยุคนัน้ อังกฤษเข้าปกครองอินเดียและพม่าซึง่ อยูท่ างทิศ
ตะวันตก ของสยาม รวมทัง้ คาบสมุทรมลายูซงึ่ อยูท่ างทิศใต้
ในขณะทีฝ่ รัง่ เศสมีอทิ ธิพลเหนือภูมภิ าคอินโดจีนทางทิศตะวันออกของสยาม ความร่วมมือ
กับเยอรมนีสง่ ผลให้สยามมีบทบาทเป็นเขตกันชนระหว่างสองคูแ่ ข่งประเทศมหาอ�ำนาจ
บริษทั เฮนเชล (Henschel) และ บริษทั ครุปป์ (Krupp) ก็ประสบความส�ำเร็จในสยามด้วยดี
เช่นกัน เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตัดสินพระทัยให้สองบริษทั เยอรมันประกอบ
สร้างและส่งมอบรถจักรให้กรมรถไฟ
นอกจากนี้ ยังมีชาวเยอรมันอีกหลายคนทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการรถไฟ ได้เข้ามา
ร่วมพัฒนาขยายเส้นทางรถไฟสูภ่ าคอืน่ อย่างรวดเร็ว
จนในปีพ.ศ. 2453 (ค.ศ.1910) ล้อรถไฟทีเ่ ป็นประดิษฐกรรมจากเยอรมนีกไ็ ด้นำ� ท่าน แฮร์
โซก โยฮันน์ อัลเบรคท์ (Herzog Johann Albrecht) เดินทางท่องเทีย่ วโดยรถไฟบนเส้นทาง กรุงเทพเพชรบุรี ไปเยือนพระราชวังพระรามราชนิเวศน์ อันเป็นทีป่ ระทับส�ำหรับเสด็จแปรพระราชฐานในฤดูรอ้ น
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และในระหว่างที่ นายไวเลอร์ (Weiler) วิศวกรรถไฟชาวเยอรมันเดินทางไปตรวจสอบการ
เดินรถไฟ เขาก็ได้คน้ พบชายหาดหัวหินทีแ่ สนสวยงามซึง่ ต่อมาได้รบั ความนิยมจนกลายเป็นแหล่งท่อง
เทีย่ ว
ริมทะเลแห่งแรกของไทย เขาขออนุญาตฝ่ายบริหารการรถไฟสร้างกระท่อมไม้เล็ก ๆ สอง
หลังทีช่ ายหาดหัวหิน - ซึง่ เปรียบเสมือนเป็นการกรุยทางให้กบั กิจการโรงแรมรถไฟทีม่ ชี อื่ เสียงในอดีตที่
เปิดตัวในปีพ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) ก่อนทีจ่ ะพัฒนามาเป็นโรงแรมหรูหรา เซ็นทาร่าแกรนด์บชี รีสอร์ท
แอนด์วลิ ล่าหัวหิน ในปัจจุบนั
เบทเก ผูบ้ กุ เบิกการรถไฟสิน้ ชีวติ ลงจากโรคอหิวาต์ในปีพ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900)
แต่ผสู้ บื ทอดต�ำแหน่งของเขายังคงเป็นชาวเยอรมัน อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากแรงกดดันของอังกฤษ
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สยามต้องจ�ำยอมสร้างทางรถไฟสายใต้ดว้ ยรางรถไฟรางแคบขนาดหนึง่ เมตร - เหมือนทางรถไฟ ของ
อังกฤษในคาบสมุทรมลายู
เมือ่ สยามประกาศเข้าสูส่ งครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ ในปีพ. ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) ชาวเยอรมันทุก
คนทีร่ บั ราชการในสยามถูกปลดระวาง วิศวกรชาวเยอรมันส่วนใหญ่เดินทางออกนอกประเทศ การขยาย
ตัวของการรถไฟหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม บริษทั เยอรมันยังคงมีบทบาทต่อการพัฒนาโครงสร้างพืน้
ฐานของไทยเรือ่ ยมาจนถึงทุกวันนี้
กลุม่ บริษทั บี.กริม (B.Grimm) บริษทั สัญชาติเยอรมัน ทีเ่ ติบโตขึน้ จากธุรกิจร้านขายยา
แห่งแรกในกรุงเทพฯในปีพ. ศ. 2421 (ค.ศ. 1878) เป็นพันธมิตรกับบริษทั ซีเมนส์ (Siemens) มานาน
หลายทศวรรษ โดยร่วมมือกันก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานของไทยหลากหลายโครงการ เช่น โรงไฟฟ้า
รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดนิ
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GERMANS
AND THE RAIL –
HUA LAMPHONG
When you enter the impressive, columned entrance hall of
Hua Lamphong main station, you feel taken back to a time when
trains were still an adventure and the ultimate means of transportation of modern travel. It smells of floor wax, diesel and grilled
chicken, and the scent of jasmine wafts across the hall from the
flower garlands that are suspended below the portrait of the King.
Travellers set up their camp in the middle of the hall, they sleep on
the benches, and a group of orange-robed monks spends the time
until departure meditating in a dedicated waiting room. Sometimes
you can watch the green carpet being rolled out on the side track
for the well-heeled guests of the luxurious Orient Express. Only the
LED display that shows the arrivals and departures seems modern
in the diffuse twilight that pierces through the dusty stained glass
windows.
Have a coffee on the gallery or join the queue in front of
the counter for foreigners and buy a ticket for the night train to
Chiang Mai or to the South – right here and not online, just like
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countless generations of backpackers and businessmen before you.
Soon, this will all be over, when the gigantic new Bang Sue central
station in the North of Bangkok will open in 2021. The train station
will then be used as a museum of rail history, and the track system
offers a lot of space for real estate development.
It is okay to feel nostalgic, because Hua Lamphong has been
the gateway to Thailand, the central traffic hub in Bangkok for
millions of visitors for more than a century. This is where the
commuter lines to the suburbs as well as the long-distance trains to
the North, East and South depart. In a centralised country like
Thailand with its metropolis Bangkok all railroads lead to Hua
Lamphong. Every day, roughly 150 trains transport over 50,000
passengers. Since 2004, the train station is connected to the MRT
subway system and has a nearby subway stop of the same name.
The history of the railway and Bangkok’s main station is
also a story of the historic ties between Thailand and Germany.
Although Thailand was never colonised, Bangkok has been
influenced by European architects since it was first appointed
capital. They left their marks in the construction of government and
commercial buildings, churches and embassies. During his second
trip to Europe in 1907, King Chulalongkorn (Rama V) was so impressed by the Frankfurt main station that he commissioned a
similar building for his own country. The Italian architects Mario
Tamagno and Annibale Rigotti, who also designed several other
official buildings, echoed in their design certain details of the
German train station –from the half dome façade to the passenger
galleries to the giant clock in the entrance hall’s front gable.
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Hua Lamphong at the border between Pathum Wan and
Chinatown was built in the representative style of neo-renaissance.
The huge reception building, which was opened in 1916, is decorated with carved coffered ceilings in Thai teak. The stained glass
windows and skylights evoke Dutch Art Déco, but you also find
elements of early Art Déco, and parts of the steel elements of the
roof construction were made in Germany.
King Chulalongkorn had in fact been a fan of German steel
and railroad engines since his first tour of Europe, during which he
not only met the German emperor, but also visited the Krupp
company. In 1897 the newspaper “Rheinisch-Westfälische Zeitung“
mentioned an “East Asian monarch with large suite visiting the
Hügel Villa and the Krupp factory. His majesty took great interest in
the weapons, but also in the railroad engines.“
Rumour has it that the monarch, who is worshipped as the
country’s great moderniser, had, as a child, played with a model
train that was said to be a gift from Count Eulenburg to his father,
King Mongkut, during the first German mission in 1862 – with the
intention to pique his interest in building a railroad in Siam.
After his accession to the throne, Chulalongkorn first asked
an English company to draft plans for a railroad system. When Siam
opened its economy to the world market, the European powers had
great interest in transporting their goods to ever more remote
regions of the Kingdom, and in having goods such as rice shipped to
the seaport of Bangkok. In 1889 the young engineer Karl Bethge,
who worked for Krupp, arrived in Siam, and managed to convince
the government that the planned rail from Bangkok to Korat could
be built for substantially less money than the British asked for. The
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subsequent appointment of the German engineer Bethge as General
Director of the state rail was one of the smart moves that allowed
Siam to maintain its independence from the colonial powers,
between which it manoeuvred cleverly.
The British were controlling India and Burma in the West,
and the Malacca peninsula in the South. In the East, the French
ruled over Indochina. The cooperation with the Germans made
Thailand a neutral buffer zone between the competing powers.
German companies such as Henschel and Krupp also scored
many contracts for the supply of locomotives, thanks to decrees of
the King. German railway experts oversaw the swift extension of
the railway system, and when Duke Johann Albrecht came to visit
in 1910, he travelled from Bangkok to the King’s summer palace in
Petchaburi on wheels made in Germany. While inspecting the area,
the German rail engineer Weiler even discovered Huan Hin beach,
which would later become Thailand’s first seaside resort. He had
the railway administration build two wooden bathing huts – the
forerunners of the famed railway hotel, which opened in 1922 and
still exists today as Centara Grand.
Railway pioneer Bethge died in 1900 from cholera, but was
succeeded again by German engineers. Giving in to British pressure,
however, the Southern line was extended as a narrow-gauge
railway – mirroring the British rail system in Malacca.
When Thailand entered the war in 1917, all Germans were
dismissed from the civil service, and most German engineers left
the country. The extension of the railroad was temporarily halted.
However, the influence of German companies on Thailand’s infrastructure persists to this day. The mixed company of German origin

94

GERMANS AND THE RAIL – HUA LAMPHONG

Innenhalle des Hauptbahnhof
Hua Lamphong.
Inside Hua Lamphong
central train station.

ด้านในของสถานีรถไฟหัวล�ำโพง
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B.Grimm, which first started out in 1878 as a pharmacy in Bangkok,
has, along with Siemens, been involved in infrastructure projects
such as the construction of power plants, the skytrain and the
subway system for decades.
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Das KaDeWe am Wittenbergplatz in Berlin.
The KaDeWe at Wittenbergplatz in Berlin.

คาเดเว ณ จัตุรัสวิตเทนแบร์กเกอร์ปลัทส์ กรุงเบอร์ลิน

Als Adolf Jandorf 1905 mit den Planungen für ein neues
Kaufhaus am Wittenbergplatz begann, besaß er über Berlin verteilt
bereits sechs Warenhäuser für den einfachen Bedarf, doch sein
siebtes sollte Geschichte schreiben. Diesmal sollte ein repräsentativer Konsumtempel entstehen, der sich mit den größten Häusern
seiner Zeit vergleichen und mit einem Weltklasse-Angebot die
Wünsche der Wilhelminischen Elite erfüllen sollte, strategisch
gelegen zwischen den damals noch selbstständigen Städten Charlottenburg und Schöneberg unweit des Tiergartens. Hier, vermutete
Jandorf zu Recht, werde sich mit Anschluss an die U-Bahn in den
nächsten Jahrzehnten die bürgerliche Elite ansiedeln. Die Orte
wurden unter dem Begriff „Neuer Westen“ zusammengefasst,
eingemeindet und namensgebend für das neue Luxus-Kaufhaus:
Kaufhaus des Westens – kurz KaDeWe.
Am 27. März 1907 fand die Eröffnung des Kaufhaus des
Westens statt, doch die erhoffte Aufwertung durch den Besuch
eines hohen Mitglieds der kaiserlichen Familie, wie wenig später
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etwa beim Kaufhaus Wertheim am Leipziger Platz durch Wilhelm II.
persönlich - ließ auf sich warten. Dafür machte im August 1907 ein
zweitägiger Aufenthalt des siamesischen Königs Rama V. und seines
Gefolges im KaDeWe den erwünschten Eindruck auf Adel und
Bürgertum. Der Shopping-Trip des Königs dominierte die Schlagzeilen und verlieh dem KaDeWe jene höheren Weihen, die noch
fehlten, um das KaDeWe zum ersten Haus am Platz zu machen. Der
König dinierte im Fürstenzimmer und gab 250.000 Mark bei seinem
Besuch aus. Rama V. verlieh Jandorf anschließend den Weißen
Elefantenorden.
Der thailändische Monarch, der Deutschland und Europa
bereits 1887 zum ersten Mal bereist hatte, galt als Freund Kaiser
Wilhelms II. und Thailand, damals noch Siam, als wichtiger Wirtschaftspartner in Asien, das ansonsten die Kolonialmächte England
und Frankreich unter sich aufgeteilt hatten. Vom Image her war der
siamesische König ein Verbündeter, der sowohl die deutsche Wirtschaft unterstützte, als auch dem deutschen Bedürfnis nach Einfluss in der Welt jenseits von Europa entgegenkam. Tatsächlich
waren deutsche Unternehmen in Thailand sowohl am Ausbau der
Infrastruktur ebenso beteiligt wie am Aufbau des Postwesens oder
des Telegrafennetzes. König Rama V. (Chulalongkorn) war bei der
deutschen Bevölkerung so beliebt, das der Berliner Operettenkönig
Paul Lincke, der es wie kein anderer verstand, die Stimmung des
wilhelminischen Bürgertums in Marschmusik zu verpacken, ihm ein
Musikstück widmete: Die siamesische Wachtparade, auch heute
noch beliebt bei Neujahrskonzerten von Blasmusikkapellen.
Das KaDeWe übertraf schon bei der Eröffnung alle Erwartungen und bot eine Vielzahl von Produkten, die selten und für die
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deutsche Kundschaft oft auch unbekannt waren. Neben einem
Modesortiment, das direkt von den Laufstegen in Paris stammte,
war die auch heute noch berühmte „Feinschmecker-Etage“, die mit
exotischen Früchten aus der Südsee aufwartete, ein besonderer
Anziehungspunkt. Außerdem zeichnete sich das Warenhaus durch
besondere Serviceleistungen aus, etwa ein Rohrpostsystem, eine
Leihbibliothek und fast zwei Dutzend Personenaufzüge. Die Architektur beeindruckte mit prächtigen Fensterfassaden, lichtdurchfluteten Verkaufshallen und holzgetäfelten Erfrischungsräumen.
Schnell entwickelten sich der Tauentzien und der anschließende
Kurfürstendamm zum beliebtesten Boulevard der Stadt.
Der Hertie-Konzern, der das KaDeWe in den Zwanzigerjahren übernahm, wurde 1933 durch das NS-Regime enteignet. Im
Zweiten Weltkrieg stürzte ein amerikanisches Flugzeug ins Dach des
Hauses und löste einen Großbrand aus. Der Wiederaufbau zog sich
über fast anderthalb Jahrzehnte hin. Erst 1956 war die vollständige
Rekonstruktion aller sieben Etagen abgeschlossen.
In den Sechzigerjahren verlor das KaDeWe durch den Bau
der Berliner Mauer einen erheblichen Teil seiner Stammkundschaft.
Dennoch fand es allmählich zu alter Größe zurück und etablierte
sich als eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten West-Berlins.
Direkt nach dem Mauerfall strömten an manchem Tag 200.000
Personen in das Warenhaus – das stärkste Besucheraufkommen in
der Geschichte. Heute ist das KaDeWe ein internationaler Department Store, der auf mehr als 60.000 Quadratmetern internationale
Designer und Marken anbietet. Seit 2016 wird das Interieur unter
der Aufsicht des Architekten Rem Koolhaas neu strukturiert. Es
erhält dabei eine Unterteilung in Quadranten, für deren Ausstattung
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renommierte Designer verantwortlich zeichnen. Das KaDeWe macht
heute 40 Prozent seines Umsatzes mit Touristen, vorzugsweise mit
solchen, die auch gern mal etwas mehr ausgeben.
Luxus und Tourismus sind die beiden globalen Trends, an
die auch der neue Besitzer glaubt. 51 Prozent der KaDeWe-Group,
zu der auch das Hamburger Alsterhaus und das Münchner Oberpollinger gehören, sind heute im Besitz der Thailändischen Central
Group, einem Konzern, der einer der reichsten Familien Thailands
gehört. Central betreibt einige der größten Shopping-Malls der Welt,
mehrere davon in Bangkok. Das jüngste Firmenflaggschiff, das
Central Embassy, in Bangkoks zentralem Geschäftsviertel Chidlom
steht auf dem Gelände der ehemaligen britischen Botschaft und
beherbergt in einem futuristischen Bau neben dem eigentlichen
Kaufhaus mit allen gängigen Luxusmarken ein Hotel, Kinos, Restaurants und einen Aufenthaltsbereich, in dem man die ausliegenden
Coffeetable-Bücher studieren kann. Central-Geschäftsführer Tos
Chirathivat will sich in den nächsten Jahren verstärkt den europäischen Nobelkaufhäusern widmen, und wer die asiatischen Häuser
kennt, ahnt, was das für das KaDeWe bedeutet: Einkaufen als
Ereignis und Event für eine hochklassige Kundschaft. Aber das war
beim KaDeWe ja eigentlich schon immer so.

Khun Yuwadee
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Khun Yuwadee, wussten Sie, dass das KaDeWe
eine sehr lange Verbindung zu Thailand hat?
Ja, die Verbindung besteht seit 1907, als König Rama V das KaDeWe auf
einer Europareise besucht hat. Der König war mehrfach in Europa. Ihn
verband eine freundschaftliche Beziehung zu Deutschlands Kaiser
Wilhelm II. und er hat sogar Bauten in Deutschland errichten lassen, z.B.
einen Pavillon in Bad Homburg. Thailand und Deutschland haben eine
lange, gute Beziehung.
Spielt die Geschichte eine Rolle bei Ihrem Interesse an
europäischen Luxuskaufhäusern, oder ist das nur ein Zufall?
Unser Unternehmen hat eine lange Geschichte und wir haben als
Einzelhändler angefangen. Unser Ziel ist es, immer das beste Warenhaus vor Ort zu haben, und die Gelegenheit ergab sich. Das KaDeWe ist
Deutschlands berühmtestes Warenhaus und deshalb investieren wir:
Wir möchten das ganzheitliche Einkaufserlebnis noch angenehmer und
attraktiver machen.
Glauben Sie, dass die Thailänder oder Asiaten generell ein anderes
Verhältnis zu Shopping und zum Luxus haben als Europäer.
Können sie das mehr genießen?
Die Deutschen kaufen gern praktische Dinge, aber das Kaufverhalten
ändert sich. Die Leute geben mehr Geld aus für Mode, Unterhaltung
oder gutes Essen. Thailänder lieben Luxusmarken generell. Das KaDeWe
war nie bekannt für Luxusmarken, das Zentrum des KaDeWes war
immer die berühmte Lebensmitteletage.
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Wir haben dazu die Luxusmarken hereingebracht und das wird sehr gut
angenommen. Auch wenn die Deutschen oft etwas traditionell sind, so
kommen sie nun doch bei den Luxus-Brands auf den Geschmack. Wir
versuchen, deutsche Label und internationale Marken gut zu kombinieren. Wir wollen sowohl etwas für Touristen als auch für die Deutschen
bieten. Luxus hat immer noch ein großes Wachstumspotential. Wir
wollen das KaDeWe einfach noch moderner und zeitgemäßer machen,
wir wollen das beste Warenhaus mit einer umfangreichen und einzigartigen Auswahl sein.
Gibt es etwas speziell Thailändisches im KaDeWe?
Wir bieten eine Auswahl an thailändischen Food-Produkten an und es
gibt auch ein Restaurant, das Papaya, wo wir authentische Thai-Küche
anbieten.
Hier in Bangkok haben Sie sehr durchgestylte Malls.
Wie werden Sie den Look des KaDeWe‘s verändern?
Der laufende Umbau durch den engagierten Star-Architekten Rem
Kohlhaas bringt im Zusammenspiel mit der Entwicklung des Retails die
Größe und Geschichte des Warenhauses ins Gleichgewicht und macht
das KaDeWe zur führenden Design-Ikone der Department Stores.
Interessieren Sie sich persönlich für Design?
Ja, ich habe zwar Geisteswissenschaften studiert, aber Design war
immer meine Leidenschaft. Ich habe mich sehr viel um unsere
Store-Designs überall in Thailand gekümmert.
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Was muss ein Kaufhaus heute bieten,
um sich von anderen zu unterscheiden?
Das traditionelle Warenhaus-Konzept ist durch die Konkurrenz durch
den Online-Handel unter Druck geraten. Uns geht es darum, beides im
Zusammenspiel zu verbinden, damit beide profitieren. Wir wollen
unseren Kunden durch mehrere Kanäle ein 360° Einkaufserlebnis
bieten und von daher gehen wir das Omni-Channel-Retail-Konzept an.
Der Schlüssel zum Erfolg ist gutes Marketing und vor allen Dingen der
Service. Guter Service ist das wichtigste für die Kundenbindung und wir
befinden uns stets in engem Kontakt zu unseren Kunden. Das Kaufhaus-Geschäft entwickelt sich ununterbrochen weiter. Meine Familie
und ich agieren mit großer Leidenschaft in diesem Business – und das
seit über 70 Jahren. Wenn man den Job nicht liebt, macht man ihn nicht
gut. Wir hören nie auf, uns zu verbessern und neue Ideen und Innovationen, neue Konzepte und Technologien einzubringen, um unsere
Kunden und ihre sich stets im Wandel befindenden Bedürfnisse zu
erfüllen. Wir haben den Ehrgeiz, uns immer weiterzuentwickeln. Darauf
sind wir sehr stolz. Und wir möchten auch der Gesellschaft etwas
zurückgeben.
Mir ist aufgefallen, dass Sie sehr viele Special
Events für Ihre Kunden haben.
Es geht um ein ganzheitliches und erfahrbares Lifestyle-Erlebnis. Hier
in Thailand versuchen wir, alles anzubieten, was den Einkauf ergänzen
kann, von der chemischen Reinigung und dem Schneider, bis hin zu
Speisen und Workshops. Wir möchten, dass der Kunde solange wie
möglich bei uns bleibt. Die Menschen können sich hier mit Freunden
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oder mit der Familie treffen - wir versuchen, alles für die Kunden in
unseren Kaufhäusern anzubieten.
Sozusagen das Kaufhaus als Lifestyle-Konzept…
Ja, das ist genau die Richtung, in die es geht. Gleichzeitig können die
Kunden über diverse Kanäle direkt mit uns kommunizieren, chatten
oder mit dem Concierge telefonieren. Wir stellen den Kunden auch eine
Auswahl zusammen, die dann geliefert wird oder die sie dann abholen
können. Wir sind für unsere Kunden über mehrere Kanäle erreichbar,
wie z.B. im Store, online, telefonisch oder durch Instant-Messaging-Apps, um genau auf ihren individuellen Lifestyle einzugehen.
Gibt es einen Unterschied, zwischen dem, was die Kunden in Thailand
oder in Deutschland wollen?
Eine Gemeinsamkeit ist: Deutsche und Thais sind sehr preisbewusst.
Natürlich gibt es immer Leute, die Geld lieber für Reisen oder etwas
anderes ausgeben.
Haben Sie eine Verbindung zur deutschen Kultur?
Deutsche sind ein bisschen streng, sie arbeiten hart und sind sehr
effizient. Die Thailänder sind mehr easy going, und ich habe das Gefühl,
die Deutschen verreisen mehr. Vielleicht brauchen sie mehr Zeit, um
sich zu entspannen. Thailänder werden gern verwöhnt, sie lieben es,
wenn man sie persönlich begrüßt und sich intensiv um sie kümmert.
Sie haben sicher einen engen Zeitplan. Sehen sie auch etwas anderes
als Ihre Kaufhäuser, wenn sie nach Deutschland fahren?
Ich mag die Landschaft, aber ich habe tatsächlich meist nicht viel Zeit.
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Europa hat viel zu bieten, es gibt viele Parks und Museen, das haben
wir hier weniger. In Thailand versuchen wir, die Kultur auch in Shopping
Malls abzubilden.
Wie nutzen Sie Kultur für Ihre Kaufhäuser?
Wir veranstalten z.B. Buch-Launches, Ausstellungen oder Events mit
Designern. Außerdem versuchen wir thailändische Kunst zu fördern.
Wir haben jedes Jahr auch eine große Flower Show, das ist eigentlich
der schönste Event.
Im Central Embassy gibt es einen großen Bereich, wo man in Coffetable-Büchern und Zeitschriften lesen kann. Wir nennen es das Open
House und wir haben dort häufig Autoren zu Gast. Auch Kinderbücher
sind ein großer Bereich. Es geht vor allem darum, dass wir unseren
Kunden die Möglichkeit zum Lernen und zum Genießen bieten, während
sie bei uns sind. Ihnen die Chance zu bieten, etwas neues zu erfahren
und mit neuen Kulturbereichen in Berührung zu kommen.
Was sagt Ihnen das Goethe-Institut? Wissen Sie etwas über seine
Arbeit?
Das Goethe Institut befinde sich tatsächlich in meiner Nachbarschaft.
Ich sehe jeden Tag viele Thailänder, die dort zu den Sprachkursen
gehen, und ich weiß, es gibt dort ein Restaurant, einen Pool und
Ausstellungen. Zwar habe ich es selbst noch nicht geschafft hinzugehen,
aber ich weiß, diese Form von Kultur-Arbeit ist sehr wichtig für die
deutsch-thailändischen Beziehungen.
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KaDeWe (คาเดเว) ห้างสรรพสินค้าแห่งตะวันตก
ในปีค.ศ. 1905 ตอนที่ อดอล์ฟ ยันดอร์ฟ (Adolf Jandorf) เริม่ วางแผนตัง้ ห้างสรรพ
สินค้าแห่งใหม่ ทีจ่ ตั รุ สั วิตเทนแบร์กเกอร์ปลัทส์นนั้ (Wittenbergplatz) เขามีหา้ งขายสินค้าอยูแ่ ล้วหก
แห่งทัว่ กรุงเบอร์ลนิ ส�ำหรับสนองความต้องการแบบเรียบง่ายของลูกค้า แต่หา้ งทีเ่ จ็ดนีต้ อ้ งเป็นห้างที่
ถูกบันทึกไว้เป็นประวัตศิ าสตร์ คราวนีม้ นั จะเป็นการสร้างวิหารแห่งการบริโภคทีส่ ดุ อลังการ ใหญ่โต
โอ่อา่ ไม่แพ้อาคารยักษ์ใหญ่ทงั้ หลายในเวลานัน้ พร้อมพรัง่ ด้วยสรรพสินค้าชือ่ ดังระดับโลก ทีจ่ ะเติม
เต็มความปรารถนาของชนชัน้ สูงในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิวลิ เฮล์มแห่งเยอรมนี บนท�ำเลทองทีต่ งั้
อยูร่ ะหว่างสองเมืองอิสระในยุคนัน้ คือ ชาร์ลอตเทนบวร์ก (Charlottenburg) กับ เชินเนอแบร์ก
(Schöneberg) ยันดอร์ฟคาดการณ์ไว้ถกู แล้ว ในอีกไม่กท่ี ศวรรษข้างหน้า ทีน่ จี่ ะมีเส้นทางเชือ่ มต่อ
รถไฟใต้ดนิ และจะดึงดูดพลเมืองในสังคมชัน้ สูงให้ยา้ ยเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐาน ท�ำเลระหว่างสองเมืองทีผ่ นวก
กันเป็นเขตหนึง่ นีเ้ คยถูกเรียกขานสัน้ ๆ ว่า "เขตตะวันตกใหม่” (นอยเออร์ เวสเทน - Neuer Westen)
ห้างหรูแห่งใหม่ของยันดอร์ฟจึงได้รบั การตัง้ ชือ่ ว่า ห้างสรรพสินค้าแห่งตะวันตก ชือ่ ย่อ “คาเดเว” (เค้า
ฟ์เฮาส์ เดส เวสเทนส์ Kaufhaus des Westens - KaDeWe) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) เป็นวันท�ำพิธเี ปิดตัว KaDeWe - ห้างสรรพ
สินค้าแห่งตะวันตก ด้วยความคาดหวังอันเลอเลิศว่าการเสด็จมาเยือนของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ใน
จักรพรรดิวลิ เฮล์มที่ 2 จะสร้างความนิยมให้กบั ห้าง - ไม่ตา่ งจากห้างสรรพสินค้าแวร์ทไฮม์
(Wertheim) ทีจ่ ตั รุ สั ไลป์ซกิ เกอร์ปลัทซ์ (Leipziger Platz) ซึง่ ตัง้ ความหวังไว้กบั การเสด็จมาเป็นการ
ส่วนพระองค์ของจักรพรรดิวลิ เฮล์มที่ 2 - แต่กไ็ ม่เป็นไปตามนัน้ ทว่าในไม่กเี่ ดือนถัดมา การรอคอย
ครัง้ นัน้ กลับสมคาดหมาย เมือ่ พระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ 5 แห่งสยามพร้อมคณะผูต้ ดิ ตามได้เสด็จเยือน
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ห้าง KaDeWe สองวัน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2450 ยังความปลาบปลืม้ แก่สงั คมชัน้ สูงและชนชัน้ กลาง
ของเยอรมันอย่างเหลือล้น ทริปช้อปปิง้ ของกษัตริยแ์ ห่งสยามกลายเป็นข่าวพาดหัว นับเป็นสิรมิ งคลต่อ
KaDeWe และเสริมส่งห้างสูค่ วามนิยมเป็นอันดับหนึง่ ในย่านนัน้ พระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ 5 แห่งสยาม
ทรงเสวยพระกายา หารค�ำ่ ในห้องเฟือร์สเทนซิมเมอร์ (ห้องราชา) โดยในการเสด็จเยือนห้างพระองค์
ทรงใช้พระราชทรัพย์ เป็นจ�ำนวน 250,000 มาร์ค อีกทัง้ ต่อมายังทรงมีพระเมตตาพระราชทานเครือ่ ง
ราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลช้างเผือกให้แก่นายยันดอร์ฟด้วย
ก่อนหน้านัน้ พระมหากษัตริย์ไทยได้เคยทรงเสด็จประพาสเยอรมนีและยุโรปแล้ว ครัง้ แรก
ในปี พ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1880) และได้ผกู มิตรเป็นพระสหายของจักรพรรดิวลิ เฮล์มที่ 2 ประเทศไทยทีใ่ น
ยุคนัน้ มีชอื่ ว่าสยามประเทศ ถือเป็นคูค่ า้ มหามิตรทางธุรกิจทีส่ ำ� คัญยิง่ ของเยอรมนีในทวีปเอเชียซึง่ ขณะ
นัน้ ตกอยูใ่ นการช่วงชิงอ�ำนาจระหว่างสองประเทศนักล่าอาณานิคมคืออังกฤษกับฝรัง่ เศส ภาพลักษณ์
ของกษัตริยส์ ยามทีม่ ตี อ่ ชาวเยอรมันในเวลานัน้ คือ พันธมิตรผูส้ นับสนุนเศรษฐกิจของเยอรมนี และ
ยินดีสนองความประสงค์ของเยอรมนี ทีจ่ ะขยายบทบาทสูด่ นิ แดนประเทศทีต่ ง้ั อยูน่ อกยุโรป ซึง่ บริษทั
ของชาวเยอรมันในประเทศไทยก็ได้มสี ว่ นร่วมในการขยายโครงสร้างพืน้ ฐาน
รวมทัง้ การก่อตัง้ ระบบไปรษณียแ์ ละเครือข่ายโทรเลข พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยูห่ วั รัชกาลที่ 5 (จุฬาลงกรณ์) ได้รบั ความชืน่ ชมจากชาวเยอรมันเป็นอย่างมาก นาย เพาล์ ลินเค
ราชาละครเพลงแห่งเบอร์ลนิ ผูป้ ราดเปรือ่ งอย่างหาใครเทียบไม่ได้ในการเติมเต็มอารมณ์ความสุขให้
ชนชัน้ กลางในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิวลิ เฮล์มแห่งเยอรมนี ถึงกับแต่งเพลงสดุดถี วายพระเกียรติ
รัชกาลที่ 5 ด้วยเพลงสวนสนามชือ่ ดี สิยาเมซิสเชอ วัคท์พาราดเดอ (Die siamesische
Wachtparade) ซึง่ เป็นเพลงทีท่ กุ วันนี้ วงดุรยิ างค์เครือ่ งเป่าทองเหลืองทีเ่ ล่นในโบสถ์ ยังคงนิยม
บรรเลงกันในงานคอนเสิรต์ ฉลองปีใหม่
ห้าง KaDeWe เปิดตัวอย่างฮือฮาเกินความคาดหมายด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่
หายากและแปลก ตาส�ำหรับชาวเยอรมัน นอกเหนือจากแฟชัน่ ทีส่ ง่ ตรงมาจากแคทวอล์คในปารีสแล้ว
ยังมี "ไฟน์ชเมคเคอร์-เอทาจเชอ" ชัน้ สินค้าพิเศษทีเ่ ป็นตัวดึงดูดลูกค้าด้วยผลไม้รปู ทรงสีสนั แปลกตา
จากเขตเมืองร้อนและจากทะเลใต้ จนเป็นอีกแผนกหนึง่ ทีข่ นึ้ ชือ่ และชืน่ ชอบกันมาถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้
ทางห้างยังมีบริการพิเศษอืน่ ๆ เช่น งานบรรจุสนิ ค้าและงานขนถ่ายวัสดุระบบนิวแมติก ห้องสมุดให้ยมื
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หนังสือ อีกทัง้ ลิฟท์โดยสารเกือบสองโหลตัว ศิลปสถาปัตยกรรมอาคารก็อลังการสุดตืน่ ตาตืน่ ใจด้วย
ซุม้ หน้าต่างทีส่ วยงามเลอเลิศ ห้องโถงจ�ำหน่ายสินค้าสว่างเจิดจ้าด้วยแสงแดดทีส่ อ่ งเข้ามา ร้านนัง่ ดืม่ ก็
ตกแต่งผนังด้วยไม้ธรรมชาติให้บรรยากาศสบายๆ
ไม่ชา้ ถนนเทาเอนท์เซียน (Tauentzien) ทีต่ งั้ ของ KaDeWe ซึง่ ทอดยาวมาบรรจบกับ
ถนนคัวร์เฟือร์สเทนดัมม์ (Kurfürstendamm) ก็พฒ
ั นาขึน้ จนกลายเป็นย่านช้อปปิง้ ขึน้ ชือ่ และเป็น
แหล่งเทีย่ วยอดนิยมของกรุงเบอร์ลนิ
กลางทศวรรษทีย่ ส่ี บิ กลุม่ แฮร์ทที (Hertie) เข้ามารับช่วงกิจการของ KaDeWe แต่ถกู
ระบอบนาซียดึ กิจการไปเมือ่ ปีค.ศ. 1933 และในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เกิดเหตุการณ์เครือ่ งบิน
อเมริกนั ถูกยิงตกลงมาบนหลังคาตึกจนเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ กว่าจะฟืน้ ฟูบรู ณะขึน้ มาได้กใ็ ช้
เวลากว่าสิบปี กระทัง่ เสร็จสมบูรณ์ทงั้ จ็ดชัน้ ในปีค.ศ. 1956
ต่อมา ในช่วงปีค.ศ. 1960 ห้าง KaDeWe สูญเสียลูกค้าไปเป็นจ�ำนวนมาก เนือ่ งจากมีการ
ก่อสร้างก�ำแพงเบอร์ลนิ อย่างไรก็ตาม ห้างค่อย ๆ พัฒนาขึน้ เป็นล�ำดับจนกลับมาครองความยิง่ ใหญ่
ดัง่ ในอดีต และมีชอื่ เสียงเป็นหนึง่ ในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีล่ อื ลัน่ ทีส่ ดุ ในเบอร์ลนิ ตะวันตก หลังการล่มสลาย
ของก�ำแพงเบอร์ลนิ ผูค้ นหลัง่ ไหลเข้ามาเทีย่ วชมจับจ่ายในห้าง บางวันถึงกับมีลกู ค้ากว่า 200,000 คน
ซึง่ เป็นยอดตัวเลขสูงสุดในประวัตศิ าสตร์ของห้าง วันนี้ KaDeWe เป็นห้างสรรพสินค้านานาชาติที่
จ�ำหน่ายสินค้าจากดีไซเนอร์และแบรนด์เนมต่างประเทศบนพืน้ ทีก่ ว่า 60,000 ตารางเมตร มีการตกแต่ง
ภายในทีป่ รับโครงสร้างใหม่หมดตัง้ แต่ปคี .ศ. 2016 ภายใต้การดูแลของสถาปนิก เรม โคลฮาส (Rem
Koolhaas) โดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนมีนกั ออกแบบทีม่ ชี อื่ เสียงรับผิดชอบ วันนี้ 40% ของเงิน
ทีส่ ะพัดอยูใ่ นห้างมาจากนักท่องเทีย่ วซึง่ เป็นกลุม่ ทีพ
่ ร้อมยินดีจา่ ยเพิม่ เพือ่ ความสุข
ความหรูหราและการท่องเทีย่ วเป็นสองแนวโน้มธุรกิจทีโ่ ลดแล่นบนโลกขณะนี้ และเจ้าของ
คนใหม่ของ KaDeWe เองก็เชือ่ เช่นนัน้ วันนี้ กลุม่ เซ็นทรัลไทยได้เข้ามาเป็นเจ้าของใหม่โดยถือหุน้ เกือบ
51% ในกลุม่ ห้างสรรพสินค้า KaDeWe ซึง่ ประกอบด้วย 3 ห้างสรรพสินค้าคือ คาเดเวในเบอร์ลนิ
(KaDeWe) อัลสแตร์เฮาส์ในฮัมบวร์ก (Alsterhaus) และ โอเบอร์โพลลิงเงอร์ในมิวนิค
(Oberpollinger) กลุม่ เซ็นทรัลไทยเป็นกลุม่ บริหารธุรกิจสรรพสินค้า ก่อตัง้ โดยตระกูลทีร่ ำ�่ รวยทีส่ ดุ
ตระกูลหนึง่ ในประเทศไทย เซ็นทรัลเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกจ�ำนวนหนึง่ รวมถึง
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ห้างสรรพสินค้าอีกมากมายหลายแห่งในกรุงเทพฯ ล่าสุดก็คอื ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ทีช่ ดิ ลม
ซึง่ เป็นย่านธุรกิจใจกลางเมือง พืน้ ทีแ่ ห่งนีใ้ นอดีตเป็นทีต่ งั้ และทีท่ ำ� การของสถานทูตอังกฤษ
ตัวห้างหรูหราสะดุดตาด้วยสถาปัตยกรรมแนวฟิวเจอริสติก ภายในประกอบด้วย
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าทีม่ แี บรนด์หรูชนั้ น�ำมากมาย โรงแรม โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร และเลา
นจ์ทมี่ ี “หนังสือโต๊ะกาแฟ” น่านัง่ ดืม่ พร้อมอ่านหนังสือทีม่ ไี ว้บริการ และในปีตอ่ ๆ ไป ทศ จิราธิวฒ
ั น์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ วางแผนทีจ่ ะทุม่ ตัวแบบสุด ๆ ให้กบั ธุรกิจห้าง
สรรพสินค้าระดับหรูในยุโรป ใครก็ตามทีร่ จู้ กั สถาปัตยกรรมและไลฟ์สไตล์ในเอเชีย ย่อมคาดได้เลยว่า
มันจะมีความหมายขนาดไหนกับ KaDeWe: การช็อปปิง้ ทีห่ มายถึงประสบการณ์แห่งความเพลิดเพลิน
รืน่ เริงใจ และการเฉลิมฉลองเทศกาลงานอีเว้นท์ รองรับกลุม่ เป้าหมายลูกค้าระดับบน แต่ KaDeWe เอง
ก็เป็นเช่นนัน้ เสมอมาอยูแ่ ล้ว
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คุณยุวดี คุณทราบใช่ไหมว่าห้างคาเดเวมีประวัตคิ วามสัมพันธ์อนั ยาวนานกับไทย
ใช่คะ่ ความสัมพันธ์ของคาเดเวกับไทยเริม่ มาตัง้ แต่ปพ
ี .ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) ซึง่ เป็นปีทพ
ี่ ระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป พระองค์ทา่ นเสด็จไปพ�ำนักอยูท่ ยี่ โุ รปหลายครัง้ ทรงมีความสัมพันธ์
ฉันท์มติ รกับจักรพรรดิวลิ เฮล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี และทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างทีป่ ระทับไว้ในเยอรมนี
ด้วย อย่างเช่น พลับพลาทีป่ ระทับในเมืองบ๊าดฮอมบวร์ก ไทยกับเยอรมนีนนั้ มีความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน
มาอย่างยาวนาน
เรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์มบี ทบาทชักชวนให้คณ
ุ สนใจห้างสรรพสินค้าหรูในยุโรปใช่ไหม หรือว่ามันแค่
เป็นเรือ่ งบังเอิญ
บริษทั ของเรามีประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนาน เราตัง้ ตัวขึน้ มาจากบริษทั ธุรกิจค้าปลีก เป้าหมายของเราคือ มี
กิจการห้างสรรพสินค้าทีด่ ที สี่ ดุ ในย่านนัน้ แล้วโอกาสก็เข้ามาพอดี คาเดเวเป็นห้างสรรพสินค้าทีม่ ชี อื่
เสียงทีส่ ดุ ของเยอรมนี นัน่ คือเหตุผลทีเ่ ราลงทุนทีน่ นั่ ความมุง่ หมายของเราก็คอื ท�ำให้การช้อปปิง้ เป็น
ประสบการณ์ทนี่ า่ รืน่ รมย์และคุม้ ค่าน่าลองยิง่ ขึน้
คุณคิดว่าคนไทยหรือคนเอเชียโดยทัว่ ไปมีความสนใจในการช้อปปิง้ ในสิง่ หรูหรา แตกต่างไปจากคน
ยุโรปใช่ไหม คนไทยกับคนเอเชียรูส้ กึ เพลิดเพลินกับสิง่ เหล่านัน้ มากกว่าคนยุโรปอย่างนัน้ หรือไง
ชาวเยอรมันมักซือ้ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ แต่พฤติกรรมการซือ้ ในลักษณะนัน้ ก็เปลีย่ นไป ผูค้ นหันมาใช้จา่ ย
เงินมากขึน้ กับแฟชัน่ ความบันเทิง หรืออาหารดีๆ คนไทยมักจะชอบแบรนด์หรู ห้างคาเดเวไม่เคยมีชอื่
เสียงด้านสินค้าแบรนด์หรู จุดรวมของห้างคาเดเวอยูท่ ชี่ นั้ ซูเปอร์มาร์เก็ตซึง่ ขึน้ ชือ่ มาโดยตลอด เราก็เลย
น�ำสินค้ายีห่ อ้ หรูๆ เข้ามาจ�ำหน่ายในห้าง ซึง่ ก็นา่ จะได้รบั การตอบรับด้วยดี แม้วา่ ชาวเยอรมันจะเป็นแบบ
ดัง้ เดิมอยูบ่ า้ ง แต่ตอนนีพ
้ วกเขาก็คอ่ ยๆ เริม่ มีรสนิยมใช้แบรนด์หรู เราพยายามผสานระหว่างสินค้า
แบรนด์เยอรมันกับแบรนด์นานาชาติ เราต้องการเสนอบางสิง่ ให้กบั ทัง้ นักท่องเทีย่ วและชาวเยอรมัน
ความหรูหรายังคงมีศกั ยภาพในการเติบโตทีด่ ี เราเพียงต้องการท�ำให้คาเดเวมีความโมเดิรน์ และร่วม
สมัยยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้เป็นห้างสรรพสินค้าทีด่ ที สี่ ดุ เพียบพร้อมด้วยสินค้าหลากหลายและไม่ซำ�้ ใคร
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ในคาเดเวมีอะไรแบบไทยๆ ทีพ
่ เิ ศษๆ ไหม
เราน�ำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารไทยทีไ่ ด้รบั การคัดสรรมาเป็นพิเศษ และเรายังมีรา้ นอาหารชือ่ Papaya
ให้บริการอาหารไทยต้นต�ำรับ
ทีน่ ี่ ในกรุงเทพฯ คุณมีหา้ งสรรพสินค้าทีท่ นั สมัยมาก แล้วคาเดเวล่ะ คุณจะเปลีย่ นรูปลักษณ์ของห้าง
อย่างไร
ห้างคาเดเวก�ำลังมีการปรับปรุงภายใต้การออกแบบของ เร็ม โคห์ลฮาส สถาปนิกชือ่ ดังระดับโลก ซึง่
พยายามผสานพัฒนาการทีท่ นั สมัยของห้างค้าปลีก ขนาดของห้าง และชือ่ เสียงประวัตขิ องห้างให้ลงตัว
ทีส่ ดุ เพือ่ ให้คาเดเวเป็นไอคอนแห่งการออกแบบห้างสรรพสินค้า
คุณเองโดยส่วนตัวก็มคี วามสนใจในการออกแบบอยูแ่ ล้วใช่ไหม
ค่ะ ทีจ่ ริงดิฉนั จบการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ แต่งานดีไซน์เป็นสิง่ ทีด่ ฉิ นั หลงใหลมาโดยตลอด ซึง่ ดิฉนั
ก็ได้เข้าไปควบคุมดูแลงานออกแบบห้างร้านของเราทีม่ อี ยูม่ ากมายทัว่ ประเทศไทยด้วย
ในวันนี้ ห้างสรรพสินค้าต้องน�ำเสนออะไร เพือ่ สร้างความแตกต่างจากห้างอืน่ ๆ
ห้างสรรพสินค้าแบบดัง้ เดิมได้รบั แรงกดดันจากคูแ่ ข่งจากธุรกิจช็อปปิง้ ออนไลน์
ส�ำหรับเรา มันเป็นเรือ่ งของการผสมผสานทัง้ สองด้านเพือ่ ให้ได้ประโยชน์ทงั้ สองทาง พร้อมกับมอบ
ประสบการณ์การช็อปปิง้ แบบ 360 องศาให้กบั ลูกค้าผ่านหลายช่องทาง นีเ่ องคือเหตุผลทีท่ ำ� ให้เรารับ
แนวคิดการค้าปลีกหลายช่องทาง กุญแจสูค่ วามส�ำเร็จคือการตลาดทีด่ ี และเหนือสิง่ อืน่ ใดคือบริการ
การบริการทีด่ เี ป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ เพือ่ มัดใจลูกค้า เราสร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าของเราอยูเ่ สมอ ธุรกิจ
ห้างสรรพสินค้ายังคงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ครอบครัวของดิฉนั และตัวดิฉนั เองก็รกั ธุรกิจนีม้ ากและ
เหนียวแน่นกับมันมานานกว่า 70 ปีแล้ว ถ้าคุณไม่รกั งานนี้ คุณก็ทำ� มันได้ไม่ดหี รอก เราไม่เคยหยุด
พัฒนา เราน�ำนวัตกรรมและไอเดียใหม่ ๆ แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เพือ่ สร้างความพึง
พอใจให้แก่ลกู ค้าและตอบสนองความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา เรามีความทะเยอทะยานทีจ่ ะ
พัฒนาต่อไป เราภูมใิ จกับตรงนีม้ าก แล้วเราก็มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะมอบสิง่ ดีๆ คืนแก่สงั คมอยูเ่ สมอ
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เราสังเกตเห็นว่าคุณมีกจิ กรรมพิเศษมากมายให้กบั ลูกค้าของคุณ
กิจกรรมทัง้ หมดนัน่ ก็เพือ่ มอบประสบการณ์การใช้ชวี ติ ทีส่ มบูรณ์แบบแก่ลกู ค้า ทีป่ ระเทศไทยเนีย่ เรา
พยายามน�ำเสนอไลฟ์สไตล์ทกุ อย่างเข้าไปเสริมกับการซือ้ ตัง้ แต่บริการซักแห้ง การตัดเย็บ ไปจนถึง
การรับประทานอาหารและการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เราต้องการให้ลกู ค้าใช้เวลาอยูก่ บั เรานานทีส่ ดุ ผูค้ น
สามารถมาพบปะเพือ่ นฝูงหรือคนในครอบครัวได้ทนี่ ี่ เราพยายามเสนอความครบครันให้กบั ลูกค้าใน
ห้างสรรพสินค้าของเรา
หมายความว่าห้างสรรพสินค้าก็คอื ไลฟ์สไตล์คอนเซป ...
ใช่คะ่ นัน่ คือทิศทางทีห่ า้ งก�ำลังมุง่ ไป พร้อมกันนีล้ กู ค้าก็สามารถสือ่ สารกับเราโดยตรงผ่านช่องทางต่าง
ๆ แชทกับเรา หรือโทรคุยกับเจ้าหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวกได้เลย เรายังให้ลกู ค้าเลือกได้ดว้ ยว่าจะให้สง่
ของไปทีไ่ หน หรือไม่กใ็ ห้ลกู ค้าก�ำหนดจุดรับของเองได้ เราให้บริการแก่ลกู ค้าของเราผ่านช่องทาง
มากมาย เช่น ช่องทางร้านค้าออนไลน์ ช่องทางโทรศัพท์ หรือผ่านแอพส่งข้อความด่วน ทุกช่องทางล้วน
เพือ่ ตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
ลูกค้าในประเทศไทยกับในเยอรมนีมคี วามต้องการทีแ่ ตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
สิง่ หนึง่ ทีช่ าวเยอรมันและคนไทยมีเหมือนกันก็คอื มีความตระหนักมากในเรือ่ งราคา นอกจากนีแ้ ล้วก็ยงั
มีคนทีต่ อ้ งการใช้จา่ ยเงินไปกับการเดินทางหรืออย่างอืน่ ๆ มากกว่า
คุณรูจ้ กั มักคุน้ กับวัฒนธรรมความเป็นอยูแ่ บบเยอรมันแค่ไหน
ชาวเยอรมันค่อนข้างเข้มงวด พวกเขาท�ำงานหนักและมีประสิทธิภาพมาก คนไทยเป็นพวกง่ายๆ สบายๆ
แต่ดฉิ นั มีความรูส้ กึ ว่าชาวเยอรมันเดินทางมากกว่า พวกเขาอาจต้องการเวลามากขึน้ เพือ่ ผ่อนคลาย
คนไทยชอบให้คนเอาใจ แล้วก็ตอ้ งการได้รบั การต้อนรับและดูแลอย่างเต็มที่
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ตอนคุณไปเยอรมนีตารางงานของคุณคงแน่นไปหมด คุณได้เห็นอะไรอืน่ ใดอีกไหมนอกจากห้างสรรพ
สินค้าของคุณ
ดิฉนั ชอบภูมทิ ศั น์ของเยอรมนี แต่ดฉิ นั ก็ไม่คอ่ ยมีเวลาเทีย่ วชมมากนัก ยุโรปมีสงิ่ ทีน่ า่ สนใจมากมาย มี
สวนสาธารณะและพิพธิ ภัณฑ์หลายแห่ง ซึง่ ไทยเรามีนอ้ ยกว่า ในไทยเราก็พยายามน�ำกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมเข้ามาเสนอในห้างสรรพสินค้าด้วย
คุณน�ำวัฒนธรรมเข้ามาไว้ในห้างสรรพสินค้าของคุณอย่างไร
เราท�ำกิจกรรมด้านวัฒนธรรม อย่างเช่น เปิดตัวหนังสือ จัดนิทรรศการ หรือจัดอีเวนท์กบั นักออกแบบ
เราพยายามส่งเสริมศิลปะไทย เรายังจัดการแสดงดอกไม้ขนาดใหญ่ทกุ ปีซงึ่ ถือเป็นงานแสดงทีส่ วยงาม
ทีส่ ดุ ก็วา่ ได้
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี เรามีพนื้ ทีข่ นาดใหญ่ทำ� เป็นเลานจ์นา่ นัง่ ดืม่ พร้อมอ่าน“หนังสือโต๊ะ
กาแฟ” และนิตยสารต่างๆ ทีม่ ไี ว้บริการ เราเรียกมันว่าโอเพ่นเฮ้าส์ และมักมีนกั เขียนมาเป็นแขกประจ�ำ
อยูท่ นี่ นั่ แล้วแผนกหนังสือเด็กเองก็มพ
ี นื้ ทีก่ ว้างใหญ่เอาการ ทัง้ หมดนัน่ ถือเป็นโอกาสทีเ่ รามอบแด่
ลูกค้าของเรา เพือ่ การเรียนรูแ้ ละความเพลิดเพลินขณะใช้เวลาอยูใ่ นศูนย์การค้าของเรา ให้ลกู ค้าได้มี
โอกาสสัมผัสกับสิง่ ใหม่ๆ สัมผัสกับพืน้ ทีใ่ หม่ของปฏิบตั กิ ารศิลปะและวัฒนธรรม
คุณรูจ้ กั สถาบันเกอเธ่ไหม คุณรูอ้ ะไรบ้างเกีย่ วกับงานของสถาบันเกอเธ่
ในความเป็นจริง สถาบันเกอเธ่ตงั้ อยูใ่ นละแวกเดียวกับทีพ
่ กั ของดิฉนั นะคะ ดิฉนั เห็นคนไทยหลายคนเข้า
มาเรียนคอร์สภาษาเยอรมันทีน่ นั่ ทุกวัน ดิฉนั รูว้ า่ มีรา้ นอาหาร มีสระว่ายน�ำ้ และมีการจัดนิทรรศการอยู่
เรือ่ ยๆ ดิฉนั เองยังไม่เคยได้เข้าไปทีน่ นั่ สักที แต่ดฉิ นั คิดว่างานวัฒนธรรมรูปแบบนีม้ คี วามส�ำคัญอย่าง
ยิง่ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมันกับไทย
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THE KAUFHAUS
DES WESTENS –
KaDeWe
When Adolf Jandorf began planning a new department store
at Wittenbergplatz in 1905, he already owned six general stores
across Berlin. But his seventh store was going to make history. This
time, he wanted to create a representative temple of consumption
that could compete with the greatest houses of his time and whose
world-class range of products would fulfil the wishes of the Wilhelmine elite. The store was located strategically between the at the
time independent cities of Charlottenburg and Schöneberg, not far
from Tiergarten. Jandorf rightly suspected that the bourgeois upper
class would settle here in the coming decades once the subway was
extended. The boroughs were combined and incorporated under the
term “New West“, which gave the name to the new luxury department store: Kaufhaus des Westens (“Department Store of the West“)
– KaDeWe for short.
On 27 March 1907 the Kaufhaus des Westens was inaugurated. Jandorf had hoped that a high-ranking member of the imperial family would attend the opening to drive the reputation of the
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new store – which happened a short time later at the opening of the
rivalling Kaufhaus Wertheim at Leipziger Platz in the presence of
Emperor Wilhelm II himself. Instead, it was a two-day visit of King
Rama V of Siam and his suite to the KaDeWe in August 1907 that
left the desired impression on the noblesse and the bourgeoisie. The
King’s shopping trip dominated the headlines and gave the KaDeWe
the prestige that had been missing to make the KaDeWe Berlin’s
prime address. The King dined in the precious Fürstenzimmer and
spent 250,000 marks during his visit. Later, Rama V awarded
Jandorf the Order of the White Elephant.
The Thai monarch, who had already travelled to Germany
and Europe back in 1887, was considered a friend of Wilhelm II, and
Thailand, which was at that time called Siam, an important economic
partner in Asia. Asia was at that time mostly divided between the
colonial powers of England and France. The King of Siam was
regarded as an ally, who both supported the German economy and
the German need for influence outside of Europe. In fact, German
companies were involved in the development of Thailand’s infrastructure, the postal service and the telegraph network. King Rama
V (Chulalongkorn) was so popular with the German population that
the Berlin operetta king Paul Lincke, who knew better than anyone
to translate the sentiments of the Wilhelmine bourgeoisie into march
music, dedicated a piece to him: “Die siamesische Wachtparade”
(“The Siamese Patrol”), which is still a popular tune at marching
band’s New Year’s concerts.
At its opening, the KaDeWe already exceeded all expectations and offered a variety of products that were rare and often
unknown to German shoppers. In addition to a fashion range that
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came straight form the catwalks in Paris, the still today famous
“delicatessen floor“, boasting exotic fruits from the Southern hemisphere, was a major attraction. The department store also offered
special services such as a pneumatic tube system, a lending library
and almost two dozen guest elevators. The architecture stunned
with magnificent window facades, light-flooded sales halls and
wood-panelled refreshment rooms. Soon, Tauentzienstraße and the
nearby Kurfürstendamm became the city’s most popular boulevard.
In 1933, the Hertie group that had acquired the KaDeWe in
the 1920s, was seized and aryanised by the Nazi regime. In World
War II a shot-down American bomber crashed into the roof of the
building and burned it almost down to the ground. The reconstruction of all seven floors took almost one and a half decades and was
only completed in 1956.
In the sixties, the KaDeWe lost a portion of its regular
customers due to the construction of the Berlin wall. However, it
regained its former glory and became one of the best-known
attractions in West Berlin. Right after the fall of the wall, a stunning
200,000 people visited the department store on some days – the
highest number of visitors ever recorded in the KaDeWe’s history.
Today, the KaDeWe is an international department store that sells
international designers and brands on more than 60,000 square
metres. Since 2016, the interior has been undergoing remodelling
works under the supervision of architect Rem Koolhaas. The remodelled building will be divided in four quadrants, each outfitted by
renowned designers. Today, 40 percent of the KaDeWe’s turnover is
generated by tourists, a type of clientele who likes to spend a little
more.
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Luxury and tourism are the two global trends the new
owner also believes in. 51 percent of the KaDeWe-Group, which also
owns the department stores Alsterhaus in Hamburg and Oberpollinger in Munich, are held by the Thai Central Group, a corporation
owned by one of Thailand’s richest families. Central runs some of
the world’s largest shopping malls, a few of them are located in
Bangkok. The most recent flagship project, the Central Embassy in
Bangkok‘s central commercial district Chidlom, is located in a
futuristic building on the premises of the former British embassy,
and not only houses a department store selling all the up and
coming luxury brands, but also a hotel, cinemas, restaurants and a
lounge area where guests can study the coffee table books on
display. In the years to come, Central CEO Tos Chirathivat wants to
focus on European luxury department stores. Those who are familiar with Asian malls might guess what this means for the KaDeWe:
Shopping as an experience and event for high-end customers. But
that has actually always been the case with KaDeWe after all.
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Khun Yuwadee, did you know that KaDeWe has a very long connection

more modern and up-to-date, to be the best department store with

to Thailand?

wide-ranging and unique selections for our customers.
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Yes, since 1907, when King Rama V visited KaDeWe on a trip to Europe.
The king has been to Europe several times. He had a friendly relationship

Is there something special Thai in KaDeWe?

with Germany’s Kaiser Wilhelm II. He even had buildings built in Germany,

We offer a selection of Thai food products and we also have a restaurant

e.g. a pavilion in Bad Homburg. Thailand and Germany have a long, good

called Papaya where we offer authentic Thai food.

relationship.
Here in Bangkok you have very stylish malls. How will you change the
Does history matter to your interest in European luxury department

look of the KaDeWe?

stores, or is it just a coincidence?

Our on-going renovations, with star architect Rem Kohlhaas, balancing the

Our company has a long history, we started as a retailer. Our goal is to

size and heritage of the store, with the modern evolution of retail, making

always have the best department store on site and the opportunity arose.

KaDeWe a design icon for department stores.

The KaDeWe is Germany’s most famous department store and that is why
we invest there. Our aim is to make the overall shopping experience even

Are you personally interested in design?

better and more rewarding.

Yes, I did study liberal arts, but design was always my passion. I used to
take care of our store designs throughout Thailand.

Do you think that Thais or Asians generally have a different relationship to shopping and luxury than Europeans? Can Asians enjoy that

What does a department store have to offer today to differentiate itself

more?

from others?

Germans like to buy practical things but the buying behaviour is changing.

The traditional department store model has been put under pressure with

People spend more money on fashion, entertainment or good food. Thais

competition from online shopping. For us, it is about allowing them both

generally love luxury brands. The KaDeWe was never known for luxury

to work together, benefitting both and giving a 360-degree shopping

brands, the centre of the KaDeWe was always the famous food floor. We

experience to customers through multiple channels, which is why we

brought in the luxury brands. This is very well received. Even if the

embrace the omni-channel retail concept. The key to success is good

Germans are often somewhat traditional, they are now getting a taste for

marketing and, above all, service. Good service is the most important

the luxury brands. We try to combine German labels and international

thing for customer loyalty and we are always in close contact with our

brands well. We want to offer something for both tourists and Germans.

customers. The department store business continues to develop. My

Luxury still has great growth potential. We simply want to make KaDeWe

family and I are very passionate about this business - and have been for
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over 70 years. If you don’t love the job, you don’t do it well. We never

Do you have a connection to the German culture?

stop improving, by bringing in innovations and new ideas, through new

Germans are a bit strict; they work hard and are very efficient. The Thais

concepts and technologies, all to satisfy our customers and their ev-

are more easy going, but I have the feeling that the Germans travel more.

er-changing needs. We have the ambition to keep developing. We are

Maybe they need more time to relax. Thais like to be pampered, they love

very proud of this. And we also want to give something back to the

to be greeted and looked after intensively.

society.
I am sure you have a tight schedule. Do you see anything other than
I noticed that you have a lot of special events for your customers.

your department stores when you go to Germany?

It is about offering a complete lifestyle experience. Here in Thailand we

I like the landscape, but I usually do not have much time. Europe has a lot

try to offer everything that can complement the purchase, from dry

to offer, there are many parks and museums, we have less here. In

cleaning and tailoring, to dining and workshops. We want the customer to

Thailand we try to offer culture in shopping malls too.

stay with us as long as possible. People can meet friends or family here;
we try to offer everything for customers in our department stores.

How do you use culture for your department stores?
We do for example book launches, exhibitions or events with designers.

The department store as a lifestyle concept, so to speak ...

We also try to promote Thai art. We also have a big flower show every

Yes, that is the direction it is going. At the same time, customers can chat

year, which is actually the most beautiful event.

with us via various channels or make calls with the concierge. We also put

In the Central Embassy they have a large area where you can read in

together a selection for the customer, which is then delivered or which

coffee table books and magazines ... We call it Open House, we often

they can then pick up. We are available to our customers through numer-

have authors there. Children’s books are also a large area.

ous channels, such as in-store, online, via phone or through instant

It is all about giving the opportunities to our customers to learn and enjoy,

messaging apps, to meet the demands of their lifestyles.

while they are in our stores. To give them the chance to experience
something new, and to touch new cultures.

Is there a difference between what customers want in Thailand or in

What does the Goethe-Institut mean to you? Do you know anything

Germany?

about its work?

One thing in common is that Germans and Thais are very price conscious.

It is actually in my neighbourhood. I see a lot of Thais attending the

Of course, there are always people who prefer to spend money on travel

language courses there every day, and I know there is a restaurant, a pool

or something else.

and exhibitions. I have not yet managed to go there myself, but I think
this form of cultural work is very important for the German-Thai relations.

Das Goethe-Institut
Thailand um 1962
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The Goethe-Institut
around 1962.

© Goethe-Institut Thailand

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ใน
ช่วงปีพ.ศ. 2505

DAS GOETHEINSTITUT
IN THAILAND –
EINE ERFOLGS
GESCHICHTE
2020 ist das Jahr des 60-jährigen Jubiläums des Goethe-Instituts in Thailand Es wurde 1960 als erstes Goethe-Institut in
Südostasien gegründet und ist heute das drittgrößte der Welt. Das
Goethe-Institut vermittelt ein umfassendes Deutschlandbild durch
Information über das gesellschaftliche und politische Leben und
fördert den Austausch zwischen Thailand, Deutschland und Europa
durch Sprachkurse, Kulturveranstaltungen, Festivalbeiträge, Produktionen und Künstleraustausch in den Bereichen Film, Tanz, Musik,
Theater, Ausstellung Literatur und Übersetzung. Es arbeitet mit den
thailändischen Bildungsbehörden, Universitäten und Schulen zusammen. Deutschlehrer werden hier fortgebildet und Schüler nehmen an
sprachlichen und kulturellen Aktivitäten teil. Auch für viele Künstler
und Interessierte ist Goethe-Institut das Tor zur deutschen Lebens-
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wirklichkeit.
Als das Goethe-Institut 1960 an der Kreuzung Phayathai und
Sri Ayutthaya Road eröffnete, hatte Bangkok noch keine Wolkenkratzer und war eine vergleichsweise gemütliche Metropole, die von
Kanälen durchzogen war und an deren Ufern hölzerne Residenzen
im Kolonialstil standen. In einer solchen begann das Goethe-Institut
seine Arbeit. Der erste Institutsleiter lebte schon seit einigen Jahren
als Lehrer in Bangkok, und Deutschunterricht war damals auch das
Hauptanliegen. Obwohl das Gebäude nur kurze Zeit als Institut
benutzt wurde, so begründete es doch eine Tradition, die sich durch
gesamte Geschichte des Instituts zieht: das Erscheinen von Geistern,
in diesem Falle in der Gestalt eines fremden, rauchenden Mann, der
nachts am Fenster gesehen wurde.
Das Goethe-Institut bot damals hauptsächlich Abendkurse
an, doch es wurde schnell klar, dass ein größeres Gebäude für
geplante Kulturprogramme benötigt wurde. Ein geeignetes Haus
fand sich in der Phra Athit Road im historischen Stadtzentrum,
unweit des heute beliebten Backpackerviertels um die Khao San
Road. Die Umgebung hier war ideal für ein Kulturinstitut, denn
zahlreiche Institutionen, die für eine Zusammenarbeit geeignet
waren, lagen direkt in der Nachbarschaft: das Nationalmuseum, die
Nationalgalerie, das Nationaltheater, die Silpakorn Universität
(Kunstakademie) und die Thammasat Universität. Nicht zuletzt
versprach die Nähe zu den Universitäten ein Publikum, das sich für
die Sprachkurse interessieren würde.
Das Gelände war mit hohen, alten Bäumen bewachsen, die
das weitläufige Haus mit seinem spitzen Turm umgaben. Der Turm
verlieh dem Gebäude ein gotisches Flair, das weiß getünchte Mauer-
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werk und die hohen offenen Fenster wirkten einladend. Nebenan
lebte ein thailändischer Prinz und auf der Straße davor rumpelte die
Straßenbahn vorbei. Hier kamen ganze Generationen von Thais zum
ersten Mal in den Kontakt mit der deutschen Sprache und Kultur.
Noch heute ist das alte Goethe-Institut in der Phra Athit Road unter
älteren Thais legendär.
In den Sechzigerjahren gab es in Bangkok kaum Gelegenheit,
klassische Musik oder Jazz zu hören und das Goethe-Institut hatte
die Möglichkeit, in der oberen Etage intime Konzerte zu veranstalten.
Die Räume dienten auch dem Pro Musica Orchester, das in diesen
Jahren gegründet wurde, als Probenraum.
In den frühen Siebzigerjahren expandierte der Sprachkursbetrieb des Goethe-InstitutI enorm, und ein weiteres Haus auf dem
Grundstück wurde angemietet. Eine wichtige Aufgabe des Goethe-InstitutI wurde damals die Fortbildung von thailändischen Deutschlehrern und die Unterstützung des Deutschunterrichts an Schulen und
Universitäten. In diesen Jahren begann das Goethe-Institut auch, ein
Zentrum des kulturellen Lebens in Thailand zu werden. Bei den
Veranstaltungen traf man dort die künstlerische und kulturelle Elite
des Landes. Das Goethe-Institut bot ein Forum für den Dialog
zwischen westlicher und asiatischer Kultur.
Und das Goethe Institut war innovativ: Zu einer Zeit, als es
für Künstler schwer war, Ausstellungsmöglichkeiten zu finden, stellte
das Goethe-InstitutI seine Räume zur Verfügung und wurde damit zu
einem Sprungbrett für viele Künstler, die heute international bekannt
sind. 1971 zeigte das Goethe-Institut die Arbeiten des damals
angefeindeten jungen Künstlers Thawan Duchanee, der später zu
einem der bekanntesten Künstler Thailands werden sollte. Heute
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füllen seine Arbeiten ganze Säle im MOCA (Museum of Contemporary Art), seine Residenz Black House in Chiang Rai ist eine Pilgerstätte
für Kunstinteressierte. Eine der Hauptaufgaben des Goethe-Institut
war in jenen Jahren auch die Gründung eines Sinfonieorchesters in
Thailand, das sich aus dem bereits bestehenden Pro Musica Orchester formierte: Das Bangkok Symphony Orchestra. Auch ein Geist
wurde übrigens in diesem Gebäude gesichtet. Er trat im Konferenzraum in Erscheinung und wurde von den Angestellten als eine Art
Schutzgeist betrachtet, der ehrerbietig zu behandeln war und dann
in der Lage war, Wünsche zu erfüllen.
1985 war ein Jubiläumsjahr des Goethe-Institut. Es feierte
seinen 25. Geburtstag und am festgelegten Tag segneten traditionsgemäß buddhistische Mönche das Institut. Kurz darauf wurde das
Angebot gemacht, ein neues, den gewachsenen Anforderungen
entsprechendes Gebäude im Tungmahamek District zu bauen, das in
unmittelbarer Nähe der deutschen Botschaft lag. Der Geschäftsmann
Carl Werner Drewes hatte lange in Thailand gelebt und hier ein
Vermögen gemacht, mit dem er etwas Gutes tun wollte. Er hatte
einen Langzeitvertrag für das Gelände und spendete für die Gründung einer Thai-Deutschen Kulturstiftung (TDKS). Ziel der TDKS ist
die Förderung der deutsch-thailändischen Freundschaft in Form von
Kulturaustausch im weitesten Sinne. Von daher lag es nahe, das
Goethe-Institut mit ins Boot zu nehmen.
Vor dem 2. Weltkrieg hatte es einen deutschen Club gegeben, der in einem repräsentativen Kolonialhaus an der Sathorn Road
tagte. Ein ähnliches Gebäude stand auf dem gepachteten Gelände.
Zudem bot das Grundstück genug Platz für einen Neubau, der durch
ein großzügiges Darlehen von Drewes finanziert werden konnte.

DAS GOETHE-INSTITUT IN THAILAND – EINE ERFOLGSGESCHICHTE
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Zwar bedeutete der Ortwechsel, dass das Goethe-Institut einen Teil
der Stammgäste und Partner aus der Altstadt verlor, doch die
Chance auf den Beginn einer neuen Ära überwog die Bedenken. Und
so enthüllte 1986 Bundeskanzler Helmut Kohl, der auf einem Staatsbesuch in Thailand war, die Stiftungstafel für den geplanten Neubau.
Der Rest ist Geschichte: Kurz nach der Einweihung 1988
erschien ein neuer Institutsgeist in Gestalt eines „Farang“ im Kolonialstil hinter dem Pool. Man vermutet, dass es sich um den Geist
eines Beraters von König Rama V handelt, der im Altbau gewohnt
hatte und bei einem Sturz im Bad ums Leben gekommen ist.
1999 wurde die Gasse, in der das Institut liegt, in Soi Goethe
(Goethe-Gasse) umbenannt, eine Adresse die viele Bangkoker
Taxifahrer heute sogar ohne GPS und große Nachfragen kennen.
Kaum etwas könnte eindeutiger belegen, dass das Goethe-Institut,
wirklich eine Bangkoker Institution ist, von der alle schon einmal
gehört haben. Das Goethe-Institut mit seinen Klassenräumen, der
Bibliothek, einer Cafeteria und dem deutschen Restaurant „Ratstube“
ist heute ein lebendiges Zentrum für Sprachschüler und den Kulturaustausch. Der 2016 eingeweihte Veranstaltungssaal bietet mit
seiner hervorragenden Akustik einen angemessenen Raum für
Konzerte, Filmvorführungen und Theatervorführungen. Das Goethe
Institut ist ein Ort für die Begegnung zwischen Deutschland und
Thailand, welcher der langen und fast immer freundschaftlichen
Geschichte zwischen Thailand und Deutschland Rechnung trägt und
den interkulturellen Dialog auch in Zukunft aktiv fördert.

Das Goethe-Institut Thailand
nach dem Umzug in 1988.
The Goethe-Institut Thailand
after relocating in 1988.
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ขาดไปเสียไม่ได้ และดูเหมือนกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วด้วยซ�ำ้ นัน่ ก็คอื เรือ่ งผีเฝ้าบ้าน โดยชาวบ้านลือกันว่า
มักเห็นร่างชายไม่คนุ้ หน้าคุน้ ตาตนหนึง่ ยืนสูบบุหรีอ่ ยูท่ หี่ น้าต่างบ้านตอนดึกดืน่
ในยุคนัน้ สถาบันฯ เปิดสอนภาษาเยอรมันภาคค�ำ่ เป็นหลัก แต่ไม่นานนักก็เริม่ ชัดเจนว่าต้องหา
ตึกทีใ่ หญ่กว่านี้ เพือ่ รองรับแผนกกิจกรรมด้านวัฒนธรรม กระทัง่ ไปพบบ้านใหญ่หลังหนึง่ บนถนน
พระอาทิตย์ เขตพระนคร ย่านตัวเมืองเก่าแรกตัง้ กรุง ซึง่ ไม่ไกลจากถนนข้าวสาร แหล่งรวมนักท่องเทีย่ ว
แบกเป้
ท�ำเลทีม่ บี ริเวณโดยรอบเช่นนีเ้ อือ้ ต่อการตัง้ สถาบันทางวัฒนธรรมอย่างยิง่ เนือ่ งจากในบริเวณ

ปีค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) เป็นปีฉลองครบรอบ 60 ปีสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ ใน

ใกล้เคียงมีสถาบันและ สถานทีส่ ำ� คัญระดับชาติหลายแห่งตัง้ อยูด่ ว้ ยซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การแสวงหาความ

ปีค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) นับเป็นสถาบันเกอเธ่แห่งแรกในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และปัจจุบนั เติบ

ร่วมมือระหว่างสองชาติ อาทิเช่น พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์แห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ มหาวิทยาลัย

ใหญ่เป็นอันดับสามของสถาบันเกอเธ่ทมี่ อี ยูท่ วั่ โลก สถาบันเกอเธ่มบี ทบาทในการสือ่ ภาพรวมของประเทศ

ศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปะ) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ขอ้ ส�ำคัญก็คอื การทีไ่ ด้อยูใ่ กล้กบั

เยอรมนีโดยการให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านสังคม ชีวติ ผูค้ น และการเมือง พร้อมส่งเสริมการแลกเปลีย่ นระหว่าง

มหาวิทยาลัยก็แน่นอนว่า ย่อมมีนกั ศึกษาและผูส้ นใจจ�ำนวนมากหลัง่ ไหลเข้ามาเรียนภาษาเยอรมันทีส่ ถาบันฯ

ประเทศไทยและเยอรมนีรวมทัง้ ยุโรป ผ่านการเรียนการสอนภาษา, การท�ำกิจกรรมด้านวัฒนธรรม, ความ

บ้านพระอาทิตย์นมี้ ตี น้ ไม้สงู ใหญ่อายุหลายปีหลายต้นขึน้ ปกคลุมให้รม่ เงาร่มรืน่ ตัวบ้านใหญ่โต

ร่วมมือในการจัดเทศกาลต่างๆ การสร้างผลิตและการแลกเปลีย่ นผูท้ ำ� งานศิลปะแขนงต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น

เนือ้ ทีก่ ว้างขวางเสียจนเดินแล้วเมือ่ ยขา และทีส่ ะดุดตาก็คอื มียอดโดมประดับบนหลังคาทรงสูง ในแบบเดียว

ภาพยนตร์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ การละคร นิทรรศการ วรรณคดี ไปจนถึง การแปลภาษา สถาบันฯ ท�ำงาน

กับสถาปัตยกรรมกอธิค ตัวบ้านก่ออิฐฉาบปูนทาสีขาวทัง้ หลัง หน้าต่างกระจกทรงสูงชะลูด ทัง้ หมดดูเชือ้

ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาของไทย มหาวิทยาลัย และโรงเรียนในทุกภาคของประเทศไทย

เชิญให้คนภายนอกเข้ามาเยีย่ ม เจ้านายไทยเชือ้ พระวงศ์ผเู้ ป็นเจ้าของบ้านพ�ำนักอยูใ่ นวังข้างๆ ถนนหน้าบ้านมี

ในสถาบันฯ ครูผสู้ อนภาษาเยอรมันได้รบั การอบรมอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ เพิม่ พูนความรูค้ วาม
สามารถให้ทนั สมัย ในขณะเดียวกันผูเ้ ข้าเรียนภาษาก็ได้เข้าร่วมท�ำกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน

รถรางวิง่ ผ่านไปมา ทีน่ เี่ ป็นสถานทีท่ คี่ นไทยทุกรุน่ ทุกวัยได้เข้ามาสัมผัสกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเป็น
ครัง้ แรก

จนเกิดความคุน้ เคย ส่วนศิลปินหรือคนทัว่ ไปผูท้ ชี่ นื่ ชอบสนใจประเทศเยอรมนี สถาบันฯ ก็คอื ประตูสโู่ ลกใน
ชีวติ จริงของคนเยอรมัน

แม้กระทัง่ ทุกวันนี้ สถาบันเกอเธ่เก่าทีถ่ นนพระอาทิตย์กย็ งั คงเป็นสถานทีท่ หี่ มูค่ นไทยรุน่ อาวุโส
เล่าขานถึงด้วยความชืน่ ชม

ปีค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) สถาบันเปิดท�ำการครัง้ แรกในตึกทีต่ งั้ อยูต่ รงหัวมุมถนนพญาไทกับ

กรุงเทพฯ ในทศวรรษ 1960 คนไทยมีโอกาสน้อยมากทีจ่ ะได้รบั ฟังดนตรีคลาสสิกหรือดนตรี

ถนนศรีอยุธยา ยุคนัน้ กรุงเทพฯ ยังไม่มตี กึ สูงเสียดฟ้า เป็นเมืองหลวงทีน่ า่ อยู่ มีคคู ลองไหลทะลุถงึ กันหลาย

แจ๊ส แต่ทสี่ ถาบันเกอเธ่มสี ถานทีเ่ หมาะส�ำหรับจัดคอนเสิรต์ แบบอบอุน่ และเป็นกันเองทีห่ อ้ งชัน้ บน ห้องนีย้ งั ใช้

สาย มีบา้ นไม้ ไสตล์โคโลเนียลหลังงามตัง้ เรียงรายอยูร่ มิ คลอง สถาบันเกอเธ่เปิดท�ำการแรกเริม่ ในสภาพ

เป็นห้องซ้อมดนตรีสำ� หรับวงออร์เคสตร้า Pro Musica Orchestra (โปร มูซกิ า ออร์เคสตร้า) ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้

แวดล้อมรืน่ รมย์เช่นนัน้ ผูอ้ ำ� นวยการท่านแรกของสถาบันฯ อาศัยและใช้ชวี ติ อยูใ่ นกรุงเทพฯ มานานหลายปี

ในปีเดียวกัน

แล้วโดยประกอบอาชีพเป็นครู ซึง่ ในสมัยนัน้ งานหลักของสถาบันฯ ก็คอื การสอนภาษาเยอรมัน แม้สถาบันฯ
ได้ใช้ตกึ หลังนัน้ เป็นทีท่ ำ� การแค่ไม่กปี่ ี แต่กม็ เี รือ่ งราวแปลกๆ ทีผ่ กู อยูใ่ นหน้าประวัตศิ าสตร์ของสถาบันฯ ซึง่

ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 กิจการสอนภาษาเยอรมันของสถาบันเกอเธ่ขยายตัวอย่างมหาศาล
จนต้องเช่าบ้านบนพืน้ ทีข่ องบ้านพระอาทิตย์เพิม่ อีกหลังหนึง่ ในยุคนัน้ ภารกิจส�ำคัญของสถาบันฯ ก็คอื
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การฝึกอบรมภาษาเยอรมันเพิม่ เติมให้แก่ครูไทยผูส้ อนภาษาเยอรมัน และการสนับสนุนการเรียน

การส่งเสริมมิตรภาพเยอรมัน - ไทย ซึง่ หมายถึงการด�ำเนินกิจการในรูปแบบของการแลกเปลีย่ นทาง

การสอนภาษาเยอรมันในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในช่วงหลายปีนนั้ สถาบันฯ ก็ได้รเิ ริม่ บทบาทการเป็น

วัฒนธรรม ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งเหมาะสมทีส่ ดุ ทีส่ ถาบันเกอเธ่จะได้รบั ข้อเสนอให้ลงเรือล�ำเดียวกัน

ศูนย์กลางวัฒนธรรมสมัยนิยมในประเทศไทย งานกิจกรรมทุกงานหมายถึงการได้พบปะกับผูม้ ชี อื่ เสียงด้าน
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บนทีด่ นิ ทีม่ สี ญ
ั ญาเช่าระยะยาวผืนนัน้ มีบา้ นสไตล์โคโลเนียลตัง้ อยูแ่ ล้ว ซึง่ มีสไตล์คล้ายคลึงกับ

ศิลปกรรมและด้านวัฒนธรรมแขนงต่างๆ สถาบันฯ เสนอตัวเป็นเวทีสนทนาเชือ่ มวัฒนธรรมตะวันตกกับ

สโมสรเยอรมันแห่งหนึง่ บนถนนสาทรสมัยก่อนสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง นอกจากนี้ ก็ยงั มีเนือ้ ทีอ่ กี เหลือเฟือ

วัฒนธรรมเอเชีย

ส�ำหรับสร้างตึกใหม่ แถมสถาบันเกอเธ่ยงั สามารถรับการสนับสนุนด้านทุนเงินกูจ้ ากดรูสได้อกี ด้วย แม้การ

แล้วสถาบันเกอเธ่เองก็เป็นองค์กรทีเ่ ต็มไปด้วยจิตใจปฏิรปู ใหม่ ในยุคนัน้ ศิลปินต่างประสบความ

เปลีย่ นแปลงท�ำเลทีต่ งั้ อาจส่งผลให้สถาบันฯ สูญเสียกลุม่ เป้าหมายและพันธมิตรในพระนครไปบ้าง แต่ความ

ยากล�ำบากในการจัดแสดงผลงานของตน สถาบันฯ ก็เอือ้ ฟือ้ ห้องในบ้านพระอาทิตย์ให้ศลิ ปินใช้เป็นห้อง

เป็นไปได้ทจี่ ะตัง้ ต้นยุคใหม่กอ็ ยูเ่ หนือความพะวักพะวน ดังนัน้ ในปีค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) ขณะทีน่ ายก

แสดงนิทรรศการ ส่งให้ศลิ ปินกลายเป็นดาวรุง่ พุง่ แรง ปัจจุบนั หลายคนมีชอื่ เสียงโด่งดังถึงระดับนานาชาติ

รัฐมนตรีเยอรมนี เฮลมุท โคห์ล อยูร่ ะหว่างการเยือนประเทศไทย ท่านจึงได้รบั เชิญมาท�ำพิธเี ปิดแพรคลุม

ในปีค.ศ. 1971 (พ. ศ. 2514) สถาบันฯ ได้จดั แสดงงานจิตรกรรมของ ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินหนุม่ ผูถ้ กู ประณาม

ป้ายมูลนิธิ ถือเป็นฤกษ์ประเดิมการก่อสร้างอาคารใหม่ทวี่ างแผนไว้

แต่ตอ่ มาเขากลายเป็นหนึง่ ในศิลปินทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ในประเทศไทย วันนีผ้ ลงานของเขาติดตัง้ อยูใ่ นแทบทุก

ส่วนทีเ่ หลือให้เล่าต่อก็คอื เรือ่ งราวแปลกๆ ทีแ่ ฝงอยูใ่ นหน้าประวัตศิ าสตร์ของสถาบัน: ในปีค.ศ.

ห้องแสดงของ MOCA (พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะร่วมสมัย) บ้านของเขา “บ้านด�ำ” ในเชียงรายกลายเป็นสถานที่

1988 (พ.ศ. 2531) หลังจากเปิดตึกทีท่ ำ� การใหม่ไปได้ไม่นาน วิญญาณผูค้ มุ้ ครองสถาบัน ณ ทีแ่ ห่งใหม่ก็

แสวงบุญส�ำหรับผูร้ กั ศิลปะ แต่นอกเหนือจากกิจกรรมด้านศิลปะแล้ว หนึง่ ในภารกิจหลักของสถาบันเกอเธ่

ปรากฏตัวในร่างของ "ฝรัง่ " สวมชุดแต่งกายสไตล์โคโลเนียล โดยมีคนเห็นท่านทีท่ า้ ยสระว่ายน�ำ้ พนักงาน

ในช่วงเวลาดังกล่าวก็คอื การก่อตัง้ วงดุรยิ างค์ซมิ โฟนีในประเทศไทยซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ จากวง Pro Musica

เชือ่ กันว่าเป็นวิญญาณของทีป่ รึกษาข้าราชการต่างชาติในรัชกาลที่ 5 ซึง่ เคยอาศัยอยูใ่ นตึกหลังเก่าแล้วลืน่

Orchestra (โปร มูซกิ า ออร์เคสตร้า) ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว โดยใช้ชอื่ ว่า Bangkok Symphony Orchestra (วง

ล้มเสียชีวติ ในห้องน�ำ้

ดุรยิ างค์ซมิ โฟนีกรุงเทพฯ)
และเช่นกัน ทีน่ ใี่ นตึกบ้านพระอาทิตย์กไ็ ม่พน้ มีเรือ่ งคนเห็นผีให้ได้ขนลุกกัน ว่ากันว่าวิญญาณ

ในปีค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ซอยทีต่ งั้ ของสถาบันได้รบั การเปลีย่ นชือ่ เป็นซอยเกอเธ่ ทีซ่ งึ่ ทุกวัน
นีค้ นขับรถแท็กซีห่ ลายคนในกรุงเทพฯ รูพ
้ กิ ดั ดี โดยไม่ตอ้ งใช้จพ
ี เี อส และไม่ตอ้ งสอบถามหาหนทางจาก

ร่างนัน้ ปรากฏตัวในห้องประชุม พวกพนักงานพากันนับถือท่าน ว่าเป็นเจ้าทีเ่ จ้าทางผีบา้ นผีเรือนให้ความ

แหล่งใดทัง้ สิน้ แทบไม่ตอ้ งหาอะไรมาพิสจู น์ยนื ยันกันแล้ว ด้วยชัดเจนว่าสถาบันเกอเธ่เป็นสถาบันหนึง่ ทีอ่ ยูค่ ู่

คุม้ ครองทีใ่ ครกราบไหว้บชู าแล้วจะได้ในสิง่ ทีป่ ระสงค์

กรุงเทพฯ มาหลายทศวรรษแล้ว ชือ่ นีเ้ ป็นชือ่ ทีท่ กุ คนรูจ้ กั คุน้ หูกนั ดี สถาบันเกอเธ่มหี อ้ งเรียน ห้องสมุด โรง

ปีค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) เป็นปีฉลองก่อตัง้ สถาบันฯ ครบรอบ 25 ปี ก็มกี ารก�ำหนดวันท�ำบุญ

อาหาร และร้านอาหารเยอรมัน "Ratstube" (ราทชตูเบ้) ปัจจุบนั สถาบันฯ เป็นศูนย์กลางทีม่ ชี วี ติ ชีวาใน หมู่

ขึน้ และนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาท�ำพิธตี ามธรรมเนียมทางพุทธศาสนาเพือ่ เป็นสิรมิ งคลแก่สถาบัน หลังจาก

นักเรียนนักศึกษาภาษาเยอรมัน และกิจกรรมแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม หอประชุมได้รบั การปรับปรุงครัง้ ใหญ่

วันนัน้ ไม่นานก็มผี หู้ ยิบยืน่ ข้อเสนอสร้างอาคารใหม่ในเขตทุง่ มหาเมฆในบริเวณใกล้เคียงกับสถานทูตเยอรมัน

ให้ทนั สมัยและเปิดตัวอีกครัง้ ในปีค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) เสนอความเฟีย้ วฟ้าวด้วยเทคโนโลยีชนั้ เลิศทีใ่ ห้

เพือ่ สนองความต้องการของผูส้ นใจวัฒนธรรมเยอรมันทีเ่ พิม่ มากขึน้ นักธุรกิจคนนึงชือ่ คาร์ล แวร์เนอร์

เสียงอะคูสติกยอดเยีย่ ม กับพืน้ ทีท่ ลี่ งตัวอย่างเหลือเกินส�ำหรับจัดแสดงคอนเสิรต์ ฉายภาพยนตร์ และ

ดรูส อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยมาเป็นเวลานานและได้ลงทุนท�ำธุรกิจทีน่ จี่ นมีทรัพย์สนิ มัง่ คัง่ เขาต้องการท�ำสิง่ ที่

แสดงละครเวที สถาบันเกอเธ่เป็นสถานทีข่ องการปะทะสังสรรค์ระหว่างเยอรมนีกบั ประเทศไทย ซึง่ มี

ดีให้สงั คม ทีด่ นิ ผืนดังกล่าวนัน้ เขาได้สญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ ระยะยาว เขาจึงประสงค์บริจาคสิทธิใช้ทดี่ นิ พร้อมกับ

ประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์เต็มเปีย่ มด้วยมิตรภาพทีด่ ำ� เนินมาอย่างยาวนาน และในอนาคตสถาบันฯ ก็จะส่ง

การก่อตัง้ มูลนิธวิ ฒ
ั นธรรมไทย - เยอรมัน (TDKS) ซึง่ เป้าหมายของมูลนิธวิ ฒ
ั นธรรมไทย - เยอรมัน ก็คอื

เสริมการสนทนาแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมของทัง้ สองประเทศให้ยงั่ ยืนต่อไป
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THE GOETHEINSTITUT IN
THAILAND –
A SUCCESS STORY

Das alte Goethe-Institut Thailand in der
Phra Athit Straße.
The former Goethe-Institut Thailand on
Phra Athit road.

© Goethe-Institut Thailand

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
เมื่อครั้งตั้งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์

2020 is the year of the 60th anniversary of the Goethe-Institut in Thailand. It was founded in 1960 as the first Goethe-Institut
in South East Asia and is now the third largest in the world. The
Goethe-Institut conveys a comprehensive picture of Germany by
providing information about current social and political issues and
promotes the exchange between Thailand, Germany and Europe
through language courses, cultural events, festival contributions,
productions and artist exchanges in the realms of film, dance, music,
theatre, exhibition, literature and translation. It cooperates with the
Thai education authorities, universities and schools. German teachers receive further training and students participate in language and
cultural activities. For many artists and interested people the
Goethe-Institut is also the gateway to the German way of life.
When the Goethe-Institut first opened at the corner of
Phayathai and Sri Ayutthaya Road in1960, Bangkok did not yet have
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any skyscrapers and was a – compared to today– laid-back metropolis with canals running through it and wooden colonial-style
mansions standing on their banks. It was in one of these mansions
that the Goethe-Institut began its work. The first director of the
institute had been living as a teacher in Bangkok for several years,
and teaching German was also the main focus at that time. Although
the building was only used as an institute for a short time, it established a tradition that runs through the entire history of the institute: the appearance of ghosts, in this case in the shape of a smoking stranger, who was seen at the window at night.
At the time, the Goethe-Institut offered mostly evening
classes, but it soon became clear that a larger building was needed
for planned cultural events. A suitable building was found in Phra
Athit Road in the historic city centre, not far from the now popular
backpacker district around Khao San Road. The location was ideal
for a cultural institute, as many institutions that were potential
cooperation partners were close-by: the National Museum, the
National Gallery, the National Theatre, Silpakorn University (Art
Academy) and Thammasat University. In addition, the proximity of
the universities promised an audience that would be interested in
the language courses.
The grounds were covered with tall, old tress that surrounded the spacious house with its pointed tower. The tower lent a
Gothic flair to the building, and the whitewashed masonry and the
high open windows looked inviting. A Thai prince lived next door
and on the street in front of the building, the tram rumbled by. Here,
entire generations of Thais had their first encounters with the
German language and culture. Still today, the old Goethe-Institut in
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Phra Athit Road is considered legendary among older Thais.
In the sixties there was hardly any opportunity to listen to
classical music or jazz in Bangkok. The Goethe-Institut had the
possibility to hold intimate concerts on the upper floor of its building. The space also served as rehearsal room for the Pro Musica
Orchestra, which was founded around that time.
In the early seventies the Goethe-Institut’s the demand for
language classes grew significantly and another house was rented
on the same property. Advanced training of Thai German teachers
and the support of German lessons at schools and universities
became important tasks of the Goethe-Institut at that time. During
these years the Goethe-InstitutI also began to become a centre of
cultural life in Thailand, bringing together the country’s artistic and
cultural elite at various events. The Goethe-Institut offered a forum
for dialogue between the Western and Asian culture.
And the Goethe-Institut was innovative: At a time when it
was difficult for artists to find an exhibition space, the Goethe-Institut made its rooms available and thus became a stepping-stone for
many now internationally renowned artists. In 1971 the Goethe-Institut showed works of the young artist Thawan Duchanee, who
back then faced hostility and who would later become one of
Thailand’s most famous artists. Today his works fill entire halls in
the MOCA (Museum of Contemporary Art), his residency Black
House in Chiang Rai is a place of pilgrimage for art lovers. One of
the main tasks of the GI in those years was also the foundation of a
symphony orchestra in Thailand, which was created with members
of the already existing Pro Musica Orchestra: the Bangkok Symphony Orchestra. By the way, a ghost was also sighted in this building. It
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appeared in the conference room and was regarded by the staff as a
kind of protective spirit that had to be treated respectfully to be
able to fulfil wishes.
1985 was a year of celebration for the Goethe-Institut. It
celebrated its 25th anniversary and on the day set for the festivities, Buddhist monks blessed the institute in a traditional ceremony.
Shortly afterwards, the offer was made to build a new building in
the Tungmahamek district in close proximity to the German embassy, which would meet the growing requirements. The businessman
Carl Werner Drewes had lived in Thailand for a long time and had
made a fortune there – and wanted to use it for a good cause. He
was the holder of a long-term lease for the site and made donations
for the establishment of a Thai-German cultural foundation (ThaiDeutsche Kulturstiftung, TDKS). The goal of the TDKS is the promotion of the German-Thai friendship through cultural exchange in the
broadest sense. Given that background, it made sense to make
common cause with the Goethe-Institut.
Prior to World War II, there had been a German club that
met in an impressive colonial building on Sathorn Road. A similar
building stood on the leased property. In addition, the property
offered enough space for a new building, which could be financed
by a generous loan from Drewes. Although the change of location
meant that the Goethe-Institut lost some of its regular guests and
partners from the old town, the chance of beginning a new era
outweighed the concerns. And so, in 1986 German chancellor
Helmut Kohl, who was on a state visit to Thailand, unveiled the
foundation plaque of the planned new building.
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The rest is history: Soon after the inauguration in 1988 a
new ghost appeared behind the pool, this time in the shape of a
colonial-style “farang”. He is believed to be the spirit of an advisor
to King Rama V who had lived in the old building and had died in a
fall in the pool.
In 1999 the alley the institute is located in was renamed Soi
Goethe (Goethe alley), an address that many Bangkok taxi drivers
today know even without using GPS and without asking for further
specifications. Hardly anything could be better proof that the
Goethe-Institut really is a Bangkok institution that everyone has
heard of. Today, the Goethe-Institut with its classrooms, library,
cafeteria and the German restaurant “Ratstube“ is a lively centre for
language students and cultural exchange. Inaugurated in 2016, the
event hall with its outstanding acoustics provides an appropriate
space for concerts, film screenings and theatre performances. The
Goethe-Institut is a place of encounter between Germany and
Thailand, reflecting the legacy of the long and always friendly
history between Thailand and Germany, and continues to actively
promote the intercultural dialogue.
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Unter der Woche ist der Preußenpark am Fehrbelliner Platz
im Stadtteil Wilmersdorf ein ganz normaler Park und ein ziemlich
großer dazu: Auf rund 55.000 qm erstreckt sich diese grüne Oase
mitten in Berlin. Bereits 1905 wurde der Park angelegt, Namenspatin ist eine fünf Meter große Marmor-Skulptur der Borussia, der
Personifikation des Staates Preußens, wie sie auch auf der Siegessäule zu sehen ist. Unter ihrem Schutz dösen hier während der
Woche Rentner in der Mittagsstunde, andere Besucher trainieren auf
dem Outdoor-Fitnessplatz. In der Mitte des Parks, umgeben von
dichten Bäumen, befindet sich eine große Liegewiese, die zum
Entspannen einlädt.
Diese Liegewiese verwandelt sich am Wochenende in den
beliebten Thaipark, auch Thaiwiese genannt. Einst ein Geheimtipp
versammelte sich vor etwa zwanzig Jahren hier die thailändische
Community unter bunten Sonnenschirmen zum Picknick, Plaudern
und Kartenspielen. Es dauerte nicht lange, bis sich immer mehr
Einheimische zu den thailändischen Hausfrauen gesellten, inzwischen ist das Angebot durchaus professionell und ähnelt einem
Streetfood-Markt, den man so auch in Bangkok finden könnte: Auf
Bastmatten und kleinen Hockern bereiten diverse Asiaten – man
sieht neben Thais auch Vietnamesen, Chinesen oder Koreaner – vor
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Ort leckere Snacks nach Landesart zu, die sie zum Verzehr anbieten.
In den Woks brutzeln Curries, es gibt den scharfen Papayasalat „Som
Tam“ mit gegrilltem Huhn oder auch frische Sommerrollen und
frittierte Insekten. Während man sich auf der Liegewiese entspannt,
wird rundherum leckeres und frisches Essen gereicht. Dank der
günstigen Preise kann man sich dann von Stand zu Stand durchprobieren, man fühlt sich tatsächlich ein bisschen wie im Thailand-Urlaub. Auch der Geschmack ist durchaus authentisch, weniger dem
westlichen Publikum angepasst als in vielen Restaurants. Ohnehin
sind die meisten Thaigerichte so konzipiert, dass man sie überall mit
einem Gaskocher und Wok zubereiten kann.
Der Charme der improvisierten Stände lockt neben Thais
und Einheimischen seit Jahren auch immer mehr Touristen in den
Preußenpark, die bei einer frischen Kokosnuss oder einem Mojito die
lockere Atmosphäre genießen. Und damit fingen auch die Probleme
an: Der Trubel und die vielen Müllsäcke nach Ende des Verkaufs
störten die Anwohner, die Rasenfläche war überstrapaziert und
verwandelte sich zusehends in eine Staubwüste. Schließlich sah das
Bezirksamt Wilmersdorf Handlungsbedarf, denn genau genommen
sind alle Aktivitäten im Thaipark illegal. Weder werden die strengen
deutschen Hygienevorschriften korrekt eingehalten, noch gibt es
fließendes Wasser oder eine professionelle Kühlung. Das sind
übrigens genau dieselben Begründungen, mit denen momentan die
Stadtverwaltung von Bangkok versucht, die Garküchen von den
Straßen der thailändischen Hauptstadt zu verbannen. Denn nicht nur
in Berlin ist Streetfood ein Ärgernis, sondern auch in Thailand. Auch
hier werden eher selten Standgebühren bezahlt und die Einnahmen
nicht versteuert.

144

ไทยพาร์ค – ส้มต�ำในเบอร์ลิน

THAI PARK - SOM TUM IN BERLIN

145

ไทยพาร์ค –
ส้มต�ำในเบอร์ลิน

© Daniel Foster

Schließlich einigte man sich im Wilmersdorfer Rathaus auf
einen Kompromiss: Erst einmal bleibt alles so wie gehabt – „bis man
gemeinsam mit allen Beteiligten in einem integrativen Prozess eine
Lösung gefunden hat“. Diese Lösung sieht in groben Zügen vor, dass
die Kleingastronomen sich für einen der neuen festen Stände dann
mit Gewerbeschein und anderen erforderlichen Papieren bei einem
Marktleiter anmelden sollen, wobei noch nicht klar ist, wem dieser
unterstellt sein soll. Auch von Marktmobilen mit fließendem Wasser
und Elektrizität ist die Rede, aber die müssen erst noch entworfen
werden, eine Studentengruppe der TU soll sich damit befassen. Bis
dahin findet der Thaipark weiterhin in einer rechtlichen Grauzone
statt, und auch da sind Berlin und Bangkok sich ähnlich: Wenn die
Leute etwas mögen, drückt das Amt auch mal ein Auge zu. Typisch
Berlin und typisch Bangkok – alles ein bisschen illegal, aber in
gewissen Grenzen möglich.

ในวันธรรมดาทีไ่ ม่ใช่วนั หยุด สวนสาธารณะ “พร็อยเซนพาร์ค” (Preussenpark)ที่
เฟหร์เบลลินเนอร์ พลัทซ์ (Fehrbelliner Platz) ในย่านวิลเมอร์สดอร์ฟ (Wilmersdorf) ก็เป็น
เหมือนสวนทัว่ ไป และมีขนาดใหญ่ทเี ดียว เป็นโอเอซิสสีเขียวใจกลางกรุงเบอร์ลนิ ครอบคลุมพืน้ ที่
ประมาณ 55,000 ตารางเมตร สวนแห่งนีส้ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ปีค.ศ. 1905 (พ. ศ. 2448) ตัง้ ชือ่ ตามรูปปัน้
หินอ่อนสูงห้าเมตรของเทพี โบรุสเซีย (Borussia ภาษาละติน / Preussen ภาษาเยอรมัน ) ผูเ้ ป็น
บุคลาธิษฐานของรัฐปรัสเซีย แบบเดียวกับทีป่ รากฏอยูบ่ นยอดเสาชัยชนะ (Siegessäule/Victory
Colummn) อันลือชือ่ ของเบอร์ลนิ ในวันธรรมดาตอนกลางวัน ผูเ้ กษียณอายุพากันมานัง่ งีบหลับ ภาย
ใต้ความคุม้ ครองของนางเทพีในสวนนี้ ขณะทีค่ นอืน่ ๆ วิง่ หรือออกก�ำลังกายกลางแจ้ง ท่ามกลางต้นไม้
หนาล้อมรอบ ทีใ่ จกลางสวนมีสนามหญ้าโล่งขนาดใหญ่ทเี่ ชิญชวนให้ทกุ คนเข้ามานัง่ เล่นผ่อนคลาย
สนามหญ้านีเ้ องทีถ่ กู ดัดแปลงเป็นไทยพาร์ค หรือทีเ่ รียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า สนามไทย เป็นสถาน
ทีย่ อดนิยมในช่วงสุดสัปดาห์ เมือ่ ยีส่ บิ ปีทแี่ ล้ว ชุมชนชาวไทยเริม่ เข้ามาพบปะสังสรรค์กนั ทีน่ ี่ มานัง่
ปิกนิกกินกัน คุยกัน เล่นไพ่กนั ใต้รม่ สีสนั สดใส หลังจากนัน้ ไม่นาน ชาวบ้านเยอรมันก็เข้ามาร่วม
สังสรรค์กบั แม่บา้ นไทยมากขึน้ เรือ่ ย ๆ แต่ตอนนี้ อาหารและสินค้าบริโภคทีน่ ำ� มาจ�ำหน่ายนัน้ ค่อนข้าง
เป็นมืออาชีพ และมีลกั ษณะคล้ายกับตลาดอาหารข้างถนนทีส่ ามารถพบได้ในกรุงเทพคือ เอาเสือ่ มาปู
นัง่ หรือไม่กน็ งั่ บนเก้าอีม้ า้ แล้วตระเตรียมอาหารว่างประจ�ำชาติของตนไว้เสนอคนทีเ่ ดินผ่านไปมาได้ลมิ้
ลอง - ทีน่ มี่ ชี าวเอเชียจากหลายชาติ นอกจากไทย ก็มเี วียดนาม จีน เกาหลี
เมือ่ กวาดสายตาดูกเ็ ห็นแกงกะหรีเ่ ดือดปุด ๆ อยูใ่ นกะทะ สลัดมะละกอหรือทีเ่ รียกว่า
"ส้มต�ำ" กินกับไก่ยา่ ง ปอเปีย๊ ะทอด และแมลงทอด ในขณะทีน่ งั่ เล่นสบาย ๆ บนสนามหญ้า ก็มคี นเวียน
กันเอาอาหารอร่อย ๆ สดๆ มาบริการ ราคาก็ยอ่ มเยาเสียจนเดินสัง่ ซือ้ จากร้านหนึง่ ไปอีกร้านหนึง่ ได้

ไทยพาร์ค – ส้มต�ำในเบอร์ลิน

อย่างสบายใจ ได้ความรูส้ กึ เหมือนไปเทีย่ วเมืองไทยช่วงวันหยุด รสชาติอาหารก็เหมือนต้นต�ำหรับ ทีไ่ ม่
ได้ปรับให้เข้ากับลิน้ ของคนตะวันตก ต่างจากร้านอาหารหลายแห่งในเมือง และไม่วา่ จะเป็นเมนูไหน ๆ
อาหารไทยส่วนใหญ่กไ็ ด้รบั การตระเตรียมมาให้ปรุงได้ทกุ ที่ ขอแค่มเี ตาแก๊สกับกะทะก็พอ
นอกจากคนไทยและคนเยอรมันในละแวกนัน้ แล้ว เสน่หข์ องตลาดอาหารทีต่ งั้ ขึน้ มาแบบคิด
สด ยังดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้มาเทีย่ วสวนพร็อยสเซนพาร์คมากขึน้ เรือ่ ย ๆ บ้างก็ดมื่ น�ำ้ มะพร้าวสด บ้าง
ก็จบิ โมฮิโต้ ขณะเพลิดเพลินกับบรรยากาศสบาย ๆ และนัน่ คือจุดเริม่ ต้นของปัญหา ความคึกคักเอะอะ
วุน่ วายและถุงขยะจ�ำนวนมากหลังการขาย ท�ำให้ชาวบ้าน ในละแวกนัน้ หงุดหงิดไม่พอใจ สนามหญ้าถูก
ย�ำ่ จนแห้งเตียน ดินกลายเป็นฝุน่ ลอยฟุง้ ในทีส่ ดุ ส�ำนักงานเขตวิลเมอร์ดอร์ฟทนไม่ได้ ต้องเข้ามาจัด
ระเบียบในพาร์ค เพราะถ้าพิจารณากันจริงๆจังๆแล้ว กิจกรรมทัง้ หมดในไทยพาร์คนัน้ ผิดกฎหมาย
ละเลยกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดด้านสุขอนามัย ไม่มรี ะบบน�ำ้ ประปา ไม่มตี เู้ ก็บรักษาความเย็นตามมาตรฐาน
นัน่ เป็นเหตุผลเดียวกับทีก่ ทม. ก�ำลังด�ำเนินมาตรการห้ามท�ำการค้าขายอาหารบนทางเท้าใน
กรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทย สตรีทฟูด้ ไม่แค่สร้างความร�ำคาญในเบอร์ลนิ เท่านัน้ แต่ยงั เป็นปัญหา
ส�ำคัญในประเทศไทยด้วย ทีน่ ผี่ คู้ า้ ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมพืน้ ที่ และไม่ได้ชำ� ระภาษีรายได้ให้แก่รฐั
ในทีส่ ดุ การเจรจาทีส่ ำ� นักงานเขตวิลเมอร์สดอร์เฟอร์กน็ ำ� มาสูข่ อ้ ตกลงประนีประนอม: ตอน
นี้ ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม - “ จนกว่าเราจะพบทางออกในกระบวนการบูรณาการระหว่างทุกฝ่ายที่
เกีย่ วข้อง” ภาพรวมของทางออกทีพ
่ อจะมองเห็นลาง ๆ ก็คอื การออกมาตรการให้รา้ นอาหารขนาด
เล็กลงทะเบียนกับผูจ้ ดั การตลาดนัด เพือ่ จับจองแผงในพืน้ ทีท่ ที่ างเขตก�ำหนดขึน้ ใหม่ พร้อมกับแสดงใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจและเอกสารอืน่ ๆ ทีท่ างเขตเรียกร้อง แม้จะยังไม่ชดั เจนว่าผูจ้ ดั การตลาดนัดอยู่
ภายใต้กำ� กับของใคร
นอกจากนีย้ งั มีการพูดคุยถึงตลาดเคลือ่ นที่ พร้อมระบบประปา ระบบไฟฟ้า แต่คงต้อง
ออกแบบกันก่อน ควรจะมอบให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งเบอร์ลนิ (TU) ท�ำโครงการออกแบบ
จนกว่าจะแล้วเสร็จ ในระหว่างนี้ ไทยพาร์คก็สามารถด�ำเนินกิจกรรมบนพืน้ ทีส่ เี ทาต่อไปได้ กฎเกณฑ์
ของเบอร์ลนิ กับกรุงเทพฯ ก็คล้ายกัน: ถ้าประชาชนนิยมชมชอบอะไร ทางการก็มกั จะเอาหูไปนาเอาตาไป
ไร่ เบอร์ลนิ แบบไหน กรุงเทพฯ ก็แบบนัน้ - ผิดกฎหมายเล็กน้อย แต่ทกุ อย่างเป็นไปได้ภายในกรอบที่
ก�ำหนด

Eine Frau verkauft authentisches Thai
Essen im Thaipark in Wilmersdorf.
A woman sells authentic Thai food in the
Thaipark in Wilmersdorf.

แม่ค้าขายอาหารไทยในไทยพาร์ค ณ วิลเมอร์สดอร์ฟ
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Am Wochenende verwandelt sich der
Preußenpark in einen thailändischen
Street Food Markt.
On weekends, the Preußenpark turns
into a Thai street food market.

© iStock / hanohiki

ในวันสุดสัปดาห์สวนสาธารณะ “พร็อยเซนพาร์ค”
จะกลายเป็นตลาดขายอาหารไทย
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TUM IN BERLIN
On weekdays, the Preußenpark at Fehrbelliner Platz in the
Wilmersdorf neighbourhood is a regular park, and actually a quite
large one: This green oasis covers about 55,000 square metres in
the middle of Berlin. First created in 1905, the park’s name is
inspired by the five-metre-tall marble sculpture of Borussia, the
personification of the State of Prussia, which you also find on top of
the Siegessäule monument. Under her protection, retirees doze
here on weekdays at lunchtime, while other visitors work out in the
outdoor fitness area. In the park’s centre, surrounded by dense
trees, there is a large lawn for sunbathing and relaxing.
On the weekends, the lawn turns into the beloved Thaipark,
also known as Thaiwiese. An insider tip at first, the Thai community
started gathering here under colourful parasols for picnics, chats
and card games about twenty years ago. It wasn’t long before more
and more locals joined the Thai housewives, and today the offer is
quite professional and similar to what you would find on a street
food market in Bangkok: On bast mats and small stools, people of
Asians descent – Thais, Vietnamese, Chinese or Koreans – prepare
tasty snacks from their countries on site and offer them for sale.
Curries simmer in woks, there is the hot papaya salad “Som Tam“
with grilled chicken, freshly made summer rolls, and fried insects.
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While you relax on the lawn, delicious and fresh food is passed
around you. Thanks to the affordable prices you can snack your
way from stand to stand, and it actually feels a little as if you were
on a vacation in Thailand. The flavours, too, are quite authentic and
less adapted to the Western palate than in many restaurants. Most
Thai dishes are anyway designed in such a way that you can
prepare them anywhere with a gas cooker and a wok.
Meanwhile, the charm of the improvised stands began to
not only attract Thais and locals, but also more and more tourists,
who enjoy the relaxed atmosphere in the Preußenpark, a fresh
coconut or a mojito in their hands. And that is when the trouble
started: The neighbours were bothered by the noise and the many
garbage bags left behind, the lawn was trampled down and gradually turned into dry patches of dust. Finally, the district administration felt that it needed to act. Strictly speaking, all activities in the
Thaipark are illegal. The strict German hygiene regulations are not
observed, there is no running water nor professional cooling. These
are, by the way, the exact same reasons the city administration of
Bangkok uses to ban the cookshops from the streets of the Thai
capital. Street food is a nuisance not only in Berlin, but also in
Thailand. Here, too, stall fees are rarely paid, and the income is not
taxed.
Finally, a compromise was reached in the Wilmersdorf
district administration: For the time being, everything stays the
same – “until a solution is found in an integrative process with all
parties involved”. This solution more or less requires small restaurateurs to register with a market supervisor in order to run one of
the new permanent stands, and to hold all necessary papers and

THAI PARK - SOM TUM IN BERLIN

licences, although it is not clear yet who the new market supervisor
will report to. There is also talk of market mobiles with running
water and electricity, but these have yet to be designed. A group of
students of the University of Technology will work on that. Until
then, the Thaipark will continue to exist in a legal grey area, and in
this respect, too, Berlin and Bangkok are a lot alike: If people like
something, the administration will occasionally turn a blind eye.
Classic Berlin and classic Bangkok – everything is a little illegal, but
possible within certain limits.

Viele Menschen kosten
thailändisches Essen im Thaipark.
Many people come to taste
Thai food in the Thaipark.

ผู้คนมากหน้าหลายตาต่างพากันมาลิ้มลองอาหาร
ไทยที่ไทยพาร์ค

© Daniel Foster
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TAWANDANG GERMAN BEER BREWERY

TAWANDANG
GERMAN
BEER BREWERY
Lager, Dunkles, Weizen, Kölsch, Pale Ale und ein süß-prickelndes Rosé für die Damen: Zwar ist Bier der Hauptgrund für einen
Besuch von Bangkoks erfolgreichstem Brauhaus, aber es gibt noch
viel mehr zu entdecken in der „Tawandang German Brewery“. Unter
der Decke baumeln abertausende von Deutschlandfähnchen, dazu
gibt es deutsche und asiatische Küche: Riesige frittierte Schweinshaxen mit Sauerkraut, aber auch Thaifood und Sushi unter dem Motto:
Best Food, Best Beer, Best Service. Und nicht zu vergessen: Best
Show.
Disconebel wabert, und ein älterer Herr trötet in ein meterlanges Blasinstrument aus Bambusrohren. Die traditionelle Khaen
klingt wie eine traurige Mischung aus Dudelsack und Mundharmonika und ist bei der thailändischen Volksmusik Morlam eines der
beherrschenden Instrumente. Fans lässt sie einen wohligen Schauer
über den Rücken laufen, andere sprechen von Katzenmusik. Doch
das Volksmusik-Intro weicht schnell einem modernen Pop-Thema.
Der Rhythmus zieht an, wird schnell und treibend, und eine Gruppe
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Showgirls in Las-Vegas-Kostümen entert die Szenerie. Wenn man
gerade denkt, mehr geht nicht, ertönt die Stimme eines Sängers, der
seitlich in das Spotlight tänzelt. Und der ist wirklich atemberaubend:
Er sieht aus, als trüge er gleich mehrere Michael-Jackson-Kostüme
übereinander. Ein Shirt mit aufgedruckten goldenen Flügeln, darüber
die Jacke einer Phantasie-Uniform und eine kunstvoll zerschlitzte
Jeans. Dazu erklingt Musik, als hätte man ein Bond-Soundtrack mit
El Condor Pasa zu einer Art Techno-Polka vermischt. Mehr geht nun
wirklich nicht.
„Tawan Dang“ heißt im Isaan-Dialekt des nordöstlichen
Thailands „Rote Sonne“, und fast jede Stadt dort verfügt über eine
gleichnamige Veranstaltungshalle für Festivitäten und Volksmusik.
Hier in Bangkok hat man als Extra noch einen Deutschlandbezug
hinzugefügt, da die meisten Thais bei Deutschland in erster Linie an
Bier und Fußball denken. Thais lieben die Idee einer deutschen
Wirtshauskultur und stellen sich genauso wie hier das Oktoberfest in
München vor. Und so kommt es vor, dass eine Sängerin Thai-Pop im
Glitzerdirndl präsentiert, während im Hintergrund eine Männertanzgruppe mit rosa Rüschen-Bolero-Jäckchen über die Bühne fegt.
Tatsächlich findet hier zusammen, was irgendwie zusammengehört.
Schließlich sind deutsche Trachten ja nicht weniger bunt und verrückt als asiatische. Und genauso, wie in Deutschland kulturelle
Versatzstücke aus Asien als pure Dekoration benutzt und vermischt
werden, machen es die Thais hier auch. Eigentlich sind sich die Kulturen von daher gar nicht so unähnlich. Hinter der Inszenierung der
aufwändigen Shows steckt übrigens ein Amerikaner: Bruce Gaston
ist eigentlich der klassischen Thaimusik verbunden, hier zeigt er,
dass er auch Unterhaltung beherrscht.
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Festliche Atmosphäre in der
Tawandeang German Beer Brewery
Festive atmosphere in the Tawandeang
German Beer Brewery

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงในบรรยกาศการเฉลิม
ฉลอง

© Tawandeang German Beer Brewery

Die „Tawandang German Brewery“ in der Rama III Road ist
mit über tausend Sitzplätzen Bangkoks erfolgreichstes Brauhaus und
hat zum zwanzigjährigen Jubiläum inzwischen auch Filialen in Ram
Indra und Chaeng Wattana, deren Locations noch deutlich größer
sind. Echte Deutsche würden bei so viel Folklore vermutlich nur
auffallen, und so sieht man in diesem erstaunlichen Kulissendeutschland fast ausschließlich Asiaten. Echte Deutsche verbringen einen
Abend hier eher dann, wenn sie zum Urlaub angereisten Landsleuten
etwas besonders Exotisches bieten möchten. Und irgendwie ist es
der thailändische Blick auf Deutschland, der das Tawandang so
liebenswert macht.
Nur der Herr der Braukunst ist – natürlich – ein Deutscher:
Jochen Neuhaus ist der Braumeister des Tawandang und nach einem
nur kurz geplanten Aufenthalt als Berater in Thailand einfach hängengeblieben. Als Deutscher hat er hier das Image eines zuverlässigen Fachmannes, der alles über Bier weiß. Bereut hat er diese
Entscheidung nie, er findet die Lebensqualität in Thailand einfach.
Und dann verrät er auch das Geheimnis seines Erfolgs – zumindest
ein bisschen: Entscheidend für die Qualität und den Geschmack ist
die richtige Hefe. Sie ist es, die über den Charakter eines Biers
entscheidet. Als Brauer muss man in der Lage sein, ein besonderes,
unverwechselbares Geschmacksprofil herzustellen, das auch auf die
speziellen Vorlieben vor Ort eingeht. Bitter, so erzählt er, mögen es
die Thais nicht so sehr. Eher fruchtig.
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เบียร์ลาเกอร์สที อง, เบียร์ไวเซ่นหรือเบียร์ดำ� , เบียร์ไวเซ่นกลิน่ ผลไม้, เบียร์เคิลช์สฟ
ี าง
หญ้า, เบียร์เพลเอลสีซดี และโรเซ่สชี มพูรสหวานสดชืน่ ส�ำหรับผูห้ ญิง: แน่นอน เบียร์เป็นเหตุผลหลัก
ของการมา เทีย่ วโรงเบียร์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จมากทีส่ ดุ ของกรุงเทพฯ แต่ที่ “ โรงเบียร์เยอรมันตะวัน
แดง” แห่งนี้ ยังมีอะไร อีกมากมายให้คน้ พบ ในบรรยากาศโรงเบียร์แท้ ๆ ใต้รวิ้ ธงชาติเยอรมันผืนเล็ก
ๆ นับพันผืนทีห่ อ้ ยลงมาจากเพดาน ยังมีอาหารทัง้ เยอรมันและเอเชียละลานตาให้ลมิ้ ลอง: ขาหมูทอด
ตะวันแดงชิน้ โตกับกะหล�ำ่ ปลีดอง แถมด้วยอาหารไทยสุดแซ่บ และซูชนิ มุ่ ละมุนลิน้ ภายใต้คำ� ขวัญ:
อาหารอร่อยสุด เบียรฺเ์ ลิศสุด บริการน่ารักสุด และทีล่ มื ไม่ได้: การแสดงครึกครืน้ สุดๆ
ท่ามกลางไอหมอกบนเวที ลุงคนหนึง่ ก�ำลังโยกตัวตามอารมณ์ขณะเป่าเครือ่ งดนตรี ท�ำ
จากหลอดไม้ไผ่ยาวเป็นเมตร เรียกกันว่า “แคน” เครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านจากภาคอีสาน ให้เสียง
คร�ำ่ ครวญผสมสานระหว่างปีส่ ก็อตกับหีบเพลงปาก เป็นหนึง่ ในเครือ่ งดนตรีเป่าทีม่ อี ตั ลักษณ์โดดเด่น
ส�ำหรับเล่นเพลงพืน้ บ้านไทยอีสานทีเ่ รียกกันว่า “เพลงหมอล�ำ” แฟนเพลงพากันซาบซึง้ จนขนลุก
ขณะทีค่ นอืน่ ๆ เปรยว่าร�ำคาญหู ไม่ชา้ วงลูกทุง่ เสียงแคนทีข่ นึ้ มาเปิดเวทีกโ็ บกมือลาไป ปล่อยให้เพลง
ป๊อปแดนซ์มาแย่งซีนด้วยจังหวะเร็วคึกคักเร้าใจ ตามด้วยคณะโชว์เกิรล์ ในชุดลาสเวกัสขึน้ โชว์ลลี า คุณ
คิดว่าโอ้โหมันส์เหลือเกิน แต่โมเมนท์ทคี่ ณ
ุ ได้ยนิ นักร้องเปล่งเสียงขณะดีดตัวสูแ่ สงสปอตไลท์ คุณถึง
กับตะลึง แม่เจ้าโว้ยมันน่าทึง่ จริงๆ ดูเหมือนว่าเขาใส่ชดุ คอสตูมไมเคิลแจ็คสันซ้อนทับกันอยูห่ ลายชุด
เสือ้ พิมพ์ลายปีกสีทอง สวมทับด้วยชุดแจ็คเก็ตแฟนซี เข้ากับกางเกงยีนส์ขาด ๆ หรุย่ ๆ อย่างมีศลิ ป์
เสียงดนตรีฟงั ดูเหมือนลูกผสมระหว่างซาวด์แทร็กหนังเจมส์บอนด์ กับเอลคอนดอร์ปาซ่า ออกมาเป็น
เทคโนจังหวะตึด ๆ แบบในผับ ต้องยอมรับทีน่ คี่ อื ทีส่ ดุ ของทีส่ ดุ
“ตะวันแดง”ในภาษาอีสานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมายถึง“ดวงอาทิตย์สแี ดง” และ
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เกือบทุกจังหวัดในภาคอีสานจะมีรา้ นอาหารใหญ่ ๆ ทีใ่ ช้ชอื่ คล้าย ๆ ค�ำนี้ ไว้ฉลองปาร์ตแี้ ละชมการ
แสดงดนตรีพนื้ บ้าน ในกรุงเทพฯ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเอาชือ่ มาโยงไว้กบั เยอรมนี เนือ่ งจากคน
ไทยส่วนใหญ่คดิ ว่า ภาพลักษณ์ของเยอรมนีคอื เบียร์กบั ฟุตบอล คนไทยชืน่ ชอบวัฒนธรรมร้าน
อาหารเยอรมัน ก็เลยน�ำบรรยากาศเทศกาลเบียร์ (Oktoberfest) ทีม่ วิ นิค มาจ�ำลองไว้ทนี่ ี่
แล้วก็อย่างทีค่ ณ
ุ เห็น นักร้องสาวใส่ชดุ พืน้ ถิน่ ของแคว้นบาเยิรน์ ยืนร้องเพลงป๊อปไทย หาง
เครือ่ งแดนเซอร์ชายสวมแจ็คเก็ตเอวลอยสีชมพูเต้นกระจายอยูบ่ นเวที อันทีจ่ ริง ทีน่ ี่ ก็มอี ะไร ๆ หลาย
อย่างทีเ่ ข้ากันได้ดี จะว่าไปแล้ว เครือ่ งแต่งกายของชาวเยอรมันนัน้ ก็ไม่ได้มสี สี นั หรือมีหน้าตา
ประหลาดน้อยไปกว่าชุดประจ�ำชาติของชาวเอเชียหรอก มันก็เหมือนกับทีช่ าวเยอรมันน�ำวัตถุชนิ้ งานที่
แสดงถึงวัฒนธรรมไทยมาใช้เป็นของตกแต่งนัน่ แหละ แล้วก็เอาของเขามาปนเปกับของเรา คนไทยทีน่ ี่
ก็ทำ� แบบนัน้ เหมือนกัน ในความเป็นจริงแล้ว วัฒนธรรมไหน ๆ ก็ไม่ใช่จะต่างกันเสียทีเดียว มีชาว
อเมริกนั คนหนึง่ อยูเ่ บือ้ งหลังการแสดงดนตรีทมี่ คี วามซับซ้อนมาก เขาคือ บรูซ แกสตัน เขาลุม่ หลง
ผูกพันกับดนตรีไทยเดิมเสียจนคนไทยแท้ตอ้ งอาย โชว์ทโี่ รงเบียร์นแี่ สดงให้เห็นว่าเขาเป็น ”กูร”ู (บรม
ครู) ด้านเสียงเพลงและความบันเทิงอย่างแท้จริง
"โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง" ทีถ่ นนพระราม 3 เป็นโรงเบียร์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จมากทีส่ ดุ
ของกรุงเทพฯ สถานทีร่ องรับลูกค้าได้กว่าพันทีน่ งั่ ตัง้ มาจนฉลองครบรอบยีส่ บิ ปีไปแล้ว และเติบโตจน
มีสาขาใหม่อกี สองแห่งทีร่ ามอินทรากับทีแ่ จ้งวัฒนะซึง่ ใหญ่โตอลังการกว่าทีเ่ ดิมเสียอีก ทีน่ คี่ นเยอรมัน
แท้ ๆ อาจกลายเป็นจุดรวมสายตาไปก็ได้ เพราะในโลกทีจ่ ำ� ลองเยอรมนีมาอยูต่ รงนี้ คุณกลับ เห็นแต่
ชาวเอเชียล้วน ๆ ส่วนคนเยอรมันจะเข้ามานัง่ ผ่อนคลายดืม่ กินช่วงค�ำ่ ๆ ทีน่ ี่ ก็เฉพาะเมือ่ ต้องการพา
เพือ่ นฝูงชาติเดียวกันมาพบเจอความแปลกใหม่ หรืออาจจะเป็นความรูส้ กึ ดี ๆ ก็ได้ ทีไ่ ด้เห็นคนไทย
มองวัฒนธรรมเยอรมันด้วยสายตาชืน่ ชอบ นีล่ ะ่ มัง้ ทีท่ ำ� ให้ตะวันแดงกลายเป็นสถานทีโ่ ปรด
อย่างไรก็ตาม ทีน่ กี่ ม็ คี นปรุงเบียร์- แน่นอน - เป็นชาวเยอรมัน ยอคเคน นอยเฮ้าส์
(Jochen Neuhaus) “คนปรุงเบียร์“ ของตะวันแดง หลังจากมาร่วมงานระยะสัน้ ในฐานะทีป่ รึกษา เขา
กลับติดลมอยูเ่ มืองไทยยาวเลย ด้วยความทีเ่ ขาเป็นคนเยอรมัน เขาจึงมีภาพลักษณ์ของมืออาชีพทีน่ า่
เชือ่ ถือ มีความรอบรูท้ กุ อย่างเกีย่ วกับเบียร์ เขาไม่ลงั เลใจกับการตัดสินใจครัง้ นีด้ ว้ ยเห็นว่าคุณภาพ
ชีวติ ในประเทศไทยนัน้ ดีขนึ้ มาก จากนัน้ เขาก็แอบเผยเคล็ดลับสูค่ วามส�ำเร็จในการปรุงเบียร์: เบียร์จะมี

160

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง

Die Tawandeang German Beer Brewery
feierte 2019 ihr 20-jähriges Bestehen.
Tawandeang German Beer Brewery
celebrated its 20th anniversary in 2019.

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีเมื่อปี 2562
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คุณภาพและรสชาติเด็ดขาดแค่ไหนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของยีสต์ ยีสต์เป็นตัวก�ำหนดลักษณะเฉพาะของ
เบียร์ “คนปรุงเบียร์” จะต้องสามารถสร้างลักษณะของเบียร์ ชนิด รสชาติ และสี ให้มคี วามพิเศษโดด
เด่น โดยค�ำนึงถึงรสนิยมความชืน่ ชอบของลูกค้าในท้องถิน่ ด้วย เขาแถมท้ายว่าคนไทยไม่ชอบเบียร์ขม
แต่จะชอบเบียร์ทมี่ กี ลิน่ รสชาติผลไม้
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TAWANDANG GERMAN BEER BREWERY

TAWANDANG
GERMAN
BEER BREWERY
Lager, dunkel, wheat beer, Kölsch, pale ale and sweet bubbly
rosé for the ladies: Beer may be the main reason for visiting Bangkok’s most successful brewery, but here is much more to discover in
the “Tawandang German Brewery“. Thousands of German flags
dangle under the ceiling, German and Asian cuisine is served: huge
fried pork knuckles with sauerkraut, but also Thai food and sushi,
following the motto “best food, best beer, best service”. And, of
course: best show.
Artificial fog wafts across the room, an elderly gentleman
blares into an about one-metre-long wind instrument made of
bamboo canes. The traditional khaen sounds like a sad mix between
a bagpipe and a harmonica and is one of the most prominent
instruments of Thai folk music. It sends a shiver down the spines of
fans, while others dismiss it as cacophony. But the folk music intro
quickly turns into a modern pop theme. The rhythm picks up,
becomes fast and driving, and a group of showgirls in costumes
worthy of Las Vegas enters the stage. And just when you think, this

TAWANDANG GERMAN BEER BREWERY
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is it, you can’t top this, you hear the voice of a singer who prances
sideways into the spotlight. And he is truly breath-taking: He looks
as if he was wearing multiple Michael Jackson costumes on top of
each other. A t-shirt with printed golden wings below a phantasy
uniform jacket, paired with sophisticated ripped jeans. All this is
underscored with music that sounds like a remix of the James Bond
soundtrack and El Condor Pasa to create some kind of techno polka.
There’s no way now you can top this.
“Tawan Dang” means “red sun” in the dialect spoken in
Thailand’s north-eastern region Isan, and almost every city there
has a venue of the same name where festivals and folk music
concerts take place. Here in Bangkok, a German reference was
added as an extra, because most Thais primarily think of beer and
soccer when they think of Germany. Thais love the idea of German
pub culture and imagine the Oktoberfest in Munich to be exactly like
this. And so it happens that a singer performs Thai-pop in a glitter
dirndl, while in the background an all-male dance group in pink
flouncy bolero jackets sweeps across the stage. As a matter of fact,
what somehow belongs together comes together here. After all,
German traditional costumes are just as colourful and crazy as Asian
ones. And just as cultural props from Asia are used as decorations
and get culturally mixed up in Germany, so do the Thais here. The
cultures are actually not so dissimilar in this regard. The mastermind
behind the elaborate shows is the American Bruce Gaston, who
actually has a background in classical Thai music. In the brewery he
proves that he also masters entertainment.
Boasting seating space for over one thousand guests, the
“Tawandang German Brewery“ on Rama III Road is Bangkok‘s most

TAWANDANG GERMAN BEER BREWERY

Das Unterhaltungsprogramm ist ein
besonderes Highlight des Hauses
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The entertainment is a special
highlight of the establishment.

© Tawandeang German Beer Brewery

การแสดงเป็นไฮไลท์ส�ำคัญของโรงเบียร์เยอรมัน
ตะวันแดง

successful brewery and has, in the occasion of the brewery’s twentieth anniversary, opened two other, even larger locations in Ram
Indra and Chaeng Wattana. Real Germans would probably stand out
amidst all the over-the-top folklore, and that is why in this imitation
of a German beer hall you almost exclusively see Asians. Real
Germans are more likely to spend an evening here when they want
to offer something particularly exotic to fellow Germans who are in
town on their vacation. And somehow it is the Thai view of Germany
that makes the Tawandang so endearing.
Only the master of the art of brewing is – of course –
German: Jochen Neuhaus is the master brewer at the Tawandang.
After what was supposed to be a short stay in Thailand as a consultant, he just stuck around. Here he has the image of the reliable
expert who knows everything about beer, just because he is German. He has never regretted this decision; he simply finds the
quality of life better in Thailand. And then he also reveals the secret
of his success – at least a little bit: The right type of yeast is crucial
for quality and taste. It is the yeast that defines the character of a
beer. As a brewer you have to be able to create a special, unique
flavour profile that takes into account the specific local preferences.
Bitter beer is not something that the Thais like so much, he says.
They rather like it fruity.

King Power Mahanakhon ist
Thailands höchstes Gebäude.

DER MAHANAKHON-TOWER – OLE SCHEEREN
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King Power Mahanakhon is
Thailand’s tallest building.

© iStock / David_Bokuchava

คิงพาวเวอร์ มหานคร เป็นตึกที่สูงที่สุดใน
ประเทศไทย

DER
MAHANAKHONTOWER –
OLE SCHEEREN
Mit seiner wie aus Pixeln zusammengesetzten Silhouette
dominiert der Mahanakhon-Tower die gerade sich neu erfindende
Skyline von Bangkok – zweifellos einer der markantesten Wolkenkratzer der Welt. Mit einer Aussichtsplattform in 314 Metern Höhe
und 78 Stockwerken steht das King Power Mahanakhon Building, so
sein offizieller Name, für den Ehrgeiz Bangkoks unter den Metropolen des 21. Jahrhunderts auch architektonisch ganz vorne mitzuspielen.
Tatsächlich ist der Turm Vorbote einer neuen Zeit, die sich
wenig darum schert, was historisch gewachsen ist und wie die
thailändische Hauptstadt einmal aussah. Vor ein paar Jahren noch
lag dort, wo heute der Mahanakhon steht, ein beschaulicher chinesischer Friedhof. Dass dieser entgegen aller Gepflogenheiten verlegt
wurde, sei der Grund für die Pleite der ersten Besitzerfirma, so
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munkeln abergläubische Gemüter, aber bei über 600 Tempeln und
ungezählten Schreinen dürfte dann in Bangkok bald gar nicht mehr
gebaut werden, wenn man auf alles Rücksicht nehmen würde.
Schließlich ließen sich schon die verärgerten Geister, die beim Bau
des Grand Hyatt für Todesfälle unter Bauarbeitern gesorgt hatten
durch die Errichtung des heute berühmten Erawan-Schreins besänftigen, und wenn man ein bisschen sucht, findet man natürlich auch
hinter dem Mahanakhon einen Schrein für die exilierten Hausgeister.
Die Geister müssen zufriedengestellt werden, ansonsten geht man in
Thailand und ganz Asien wenig sentimental mit den baulichen
Zeugen der Vergangenheit um. Nur ein paar Ecken weiter entsteht
jetzt mit dem One Bangkok ein ganz neues Stadtviertel für 60.000
Leute, die hier leben und arbeiten sollen und dessen höchster Turm
den Mahanakhon noch einmal um hundert Meter überragen soll. Fast
kann einem schwindlig werden, wenn man in Bangkoks Bebauungsplan für die nächsten Jahre studiert: Am Fluss ist ein über 400
Meter hoher Aussichtsturm geplant und der Super-Tower in der
Rama IX Road soll ganze 650 Meter messen. Die Vorbilder von Bangkoks Stadtverwaltung sind ganz klar Singapur und Hongkong. Dass
in den vermeintlich modernen asiatischen Metropolen die wenigen
verbliebenen Altstadtviertel inzwischen mehr Touristen anziehen als
die Einkaufspaläste, übersieht man gern. Letztlich ist eben jede neue
Shoppingmall auch nur ein Einkaufszentrum mit den immer gleichen
Ketten und Marken, egal, wie luxuriös es daherkommt.
Doch noch ist der Mahanakhon-Tower ein verspiegelt
glänzender Monolith, von dem man den Blick nicht lassen kann und
dem etwas seltsam Unfertiges anhaftet, so wie auch der ganzen
12-Millionen-Metropole Bangkok. Die sichtbaren Dachaufbauten und
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ein scheinbar abruptes Ende der Struktur vermitteln das Gefühl, als
könne man sich jederzeit überlegen, noch ein paar Dutzend Etagen
aufzustocken.
Der Mahanakhon-Tower ist das Werk des deutschen Architekten Ole Scheeren, der zuvor als Partner von Rem Kohlhaas mit
dem CCTV-Gebäude in Peking, der Zentrale des chinesischen Fernsehens, und gleichermaßen aufregenden Bauten in Singapur, Kuala
Lumpur und Ho-Chi-Minh-City bekannt geworden ist. Der Mahanakhon-Tower ist sein letzter und bislang größter Wurf, unzweifelhaft
Bangkoks neues architektonisches Wahrzeichen.
Der Turm erhebt sich über den Großstadtdschungel aus
traditionellen Tempeln und modernen Wolkenkratzern, als wolle er
sich Richtung Himmel schrauben.
„Mahanakhon ist eine Vision eines Turms, bei dem es sehr
um den Prozess, das Werden und Entwickeln geht“, sagt Ole Scheeren. Der Architekt selbst lebte Ende der Neunzigerjahre in Bangkok.
Eine prägende Zeit, die ihn seiner Meinung nach, tief mit der Struktur und den Menschen der Stadt verbindet.
Seinen Charakter verdankt der Mahanakhon den würfelförmigen, versetzt angeordneten Glasbalkonen und Terrassen, die sich
aus der Entfernung wie eine Spirale oder Helix um das Zentrum des
Gebäude wickeln – eine Assoziation, die der Architekt bewusst als
Bild für Entstehung und Entwicklung gewählt hat. Die vermeintlichen
Löcher in der Fassade vermitteln zugleich das Gefühl, in das Innere
des Bauwerks hineinblicken zu können. Die Balkone und Terrassen,
von dem Architekten auch als „Pixel“ bezeichnet, dienen nicht nur
der Optik, sondern erfüllen auch ganz praktische Zwecke. Durch die
versetzten Ebenen entstehen Panoramaaussichten über die Stadt
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und auf den Chao Phraya-Fluss. Die Bewohner der abseits der Helix
gelegenen Wohneinheiten profitieren von Räumen, die doppelt so
hoch sind und verfügen über riesige, zweigeteilte Panoramafenster,
die den Raum, wenn sie geöffnet sind in eine Terrasse verwandeln.
Die Idee hinter Mahanakhon war es, „das Leben der Stadt in
einer dramatischen, spiralförmigen Bewegung in den Turm zu
bringen“, sagt Ole Scheeren.
Geplant war immer eine Mischnutzung, die möglichst viele
Leute in dem Turm bringt, der direkt an die Skytrain-Station Chong
Nonsi angeschlossen ist. Ein Duty-Free-Bereich bietet international
Reisenden die Möglichkeit, unter Vorlage von Flugticket und Reisepass steuerfrei einzukaufen, diverse Restaurants und Bars bieten
einen atemberaubenden Blick über die Stadt und den Chao PhrayaFluss.
Vorgestellt wurde der Entwurf des Mahanakhon 2009, vom
ersten Spatenstich 2011 dauerte die Fertigstellung des Gebäudes
gerade einmal fünf Jahre.
Etwas verspätet fiel nationalbewussten Thais übrigens auf,
dass der Deutsche Ole Scheeren, Bangkoks neue Architektur-Ikone
gar nicht hätte entwerfen dürfen, ein Vorwurf, unter dem schon der
ebenfalls deutsche Architekt Helmut Jahn beim Bau des Flughafens
Suvarnabhumi zu leiden hatte. Architekt ist in Thailand nämlich ein
geschützter Beruf, der nur von Einheimischen ausgeübt werden darf.
Zu Konsequenzen führte diese verspätete Erkenntnis jedoch nicht.
Der Mahanakhon-Tower hat in den wenigen Jahren von der Grundsteinlegung bis zur Eröffnung immerhin bereits zwei Staatsstreiche
und eine Flutkatastrophe hinter sich. Der höchste Wolkenkratzer der
Stadt ist, so Ole Scheeren, „ein Zeichen der Stärke“.

ตึกมหานคร - โดยสถาปนิก โอเล่อ แชเรน (OLE SCHEEREN)
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ตึกมหานคร โดยสถาปนิก โอเล่อ
แชเรน (Ole Scheeren)
ด้วยรูปทรงทีม่ เี ค้าโครงเสมือนพิกเซลประกอบเข้าด้วยกัน ท�ำให้ตกึ มหานครซึง่ ตระหง่านขึน้
มาเติมเต็มสกายไลน์ใหม่ให้กรุงเทพฯ ได้กลายเป็นอีกหนึง่ ตึกระฟ้าทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ในโลกอย่างไร้ขอ้
กังขา อีกทัง้ จุดชมวิวบนดาดฟ้ายอดตึกทีค่ วามสูง 314 เมตร และระดับชัน้ ทัง้ หมด 78 ชัน้ ก็ได้สง่ ผลให้
อาคารซึง่ มีชอื่ เรียกอย่างเป็นทางการว่า “คิง พาวเวอร์ มหานคร” กลายเป็นสถาปัตยกรรมแถวหน้า
สมดัง่ ความใฝ่ฝนั ของกรุงเทพฯ กับการเป็นหนึง่ ในมหานครของโลกศตวรรษที่ 21
ในความเป็นจริงแล้ว ตึกระฟ้าแห่งนีก้ เ็ ปรียบเสมือนหัวหอกแห่งยุคใหม่ ทีไ่ ม่พะวงถึงหลาย
สิง่ หลายอย่างทีว่ วิ ฒ
ั น์ขนึ้ มาตามล�ำดับยุคสมัย และไม่พะวงด้วยว่าเมืองหลวงของไทยแต่เก่าก่อนมีหน้า
ตาเช่นไร ท�ำเลทีต่ งั้ อาคารมหานครแห่งนี้ เมือ่ ไม่กปี่ กี อ่ นยังเป็นสุสานจีนทีเ่ งียบสงบอยูเ่ ลย แต่สสุ าน
กลับถูกล้างไปแม้ขดั กับประเพณีทเี่ คารพยึดถือกันมา กลายเป็นเรือ่ งอาถรรพ์ทเ่ี ป็นเหตุให้บริษทั
เจ้าของโครงการรายแรกล้มละลาย นัน่ คือเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากพวกทีเ่ ชือ่ ไสยศาสตร์ แต่กบั จ�ำนวน
วัดวาอารามทีม่ อี ยูก่ ว่า 600 วัด และศาลเจ้าอีกนับไม่ถว้ น ถ้ามัวกริง่ เกรงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีไ้ ปเสียทุกอย่าง
ไม่ชา้ ก็คงสร้างอะไรไม่ได้อกี แล้วในกรุงเทพฯ อีกอย่างคือมันก็มที างออกอืน่ ด้วย กรณีตวั อย่างเช่น
วิญญาณกริว้ โกรธทีร่ ำ�่ ลือกันว่าเคยเอาชีวติ คนงานก่อสร้างตึกแกรนด์ ไฮแอท (Grand Hyatt) เมือ่
ครัง้ อยูใ่ นระหว่างก่อสร้าง พอมีการสร้างศาลพระพรหมเอราวัณให้เป็นทีส่ งิ สถิต สุดท้ายก็สงบลง ที่
อาคารมหานครก็เช่นกัน ถ้าคุณค้นหาสักหน่อย แน่นอน คุณก็จะพบศาลพระภูมติ งั้ อยูด่ า้ นหลังตึก
เป็นสถานทีส่ งิ สถิตแห่งใหม่ของวิญญาณผีบา้ นผีเรือนทีถ่ กู อัญเชิญให้ยา้ ยมา วิญญาณเจ้าทีเ่ จ้าทาง
นัน้ ท่านปรารถนาความสบายใจ ใครทีไ่ ม่ลกึ ซึง้ เรือ่ งแบบนี้ ก็จะเทีย่ วไปลบหลูส่ งิ่ ก่อสร้างและสถานที่

Oben auf dem Wolkenkratzer bietet
ein mehrstöckiges Observatorium
einen Blick auf Bangkok.
At the top of the skyscraper, a
multi-storey observatory showcases
views of Bangkok.

© iStock / David_Bokuchava

ณ ด้านบนของตึกสูง จุดชมวิวกรุงเทพมหานคร
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เคารพบูชาจากอดีตทีม่ อี ยูม่ ากมายเลยทัง้ ในประเทศไทยและทัว่ เอเชีย
จากตึกมหานครแห่งนี้ ห่างออกไปแค่ไม่กถี่ นน มียา่ นชุมชนแห่งใหม่ทตี่ งั้ ของโครงการ “วัน
แบงค็อก” (The One Bangkok) ตึกระฟ้าทีม่ คี วามสูงเหนือตึกมหานครขึน้ ไปอีกกว่าร้อยเมตร และ
เมือ่ สร้างเสร็จจะเป็นพืน้ ทีใ่ ห้ประชากรถึง 60,000 คน เข้าอยูอ่ าศัยและท�ำงาน แล้วถ้าคุณศึกษาแผน
พัฒนาโครงการก่อสร้างของกรุงเทพฯในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า คุณก็อาจรูส้ กึ วิงเวียนได้เมือ่ รูว้ า่ ทีร่ มิ แม่นำ�้
เจ้าพระยา จะมีการสร้างหอสังเกตการณ์สงู 400 เมตร นีย่ งั ไม่รวมถึง ตึก “ซุปเปอร์-ทาวเวอร์” บน
ถนนพระราม 9 ด้วยพิกดั ความสูงที่ 650 เมตร ชัดเจนว่ากรุงเทพมหานครฯ พัฒนาไปบนลูท่ างเดียว
กับสิงคโปร์และฮ่องกง น่าเสียดาย ประเทศทีท่ นั สมัยในแถบเอเชียมองข้ามความจริงบางอย่างไปแบบ
ง่าย ๆ เพราะเขตเมืองเก่าทีเ่ หลืออยูเ่ พียงไม่กแี่ ห่งต่างหากทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มชืน่ ชอบในขณะนี้ และเป็นสถานที่
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้มากกว่าแหล่งช็อปปิง้ เสียอีก นอกจากนัน้ ห้างสรรพสินค้าใหม่ทกุ แห่งก็เป็นแค่
ศูนย์การค้าทีม่ เี ครือข่ายและแบรนด์เดียวกันไม่วา่ จะหรูหราเพียงใดก็ตาม
ถึงกระนัน้ ตึกมหานครก็ยงั คงเป็นสถาปัตยกรรมแบบ “โมโนลิธ” ทีม่ รี ปู ทรงโดดเด่นเป็น
สง่า สูงผงาดระฟ้า สะท้อนประกายเจิดจ้า ซึง่ ใครก็ไม่อาจละสายตาไปได้ พร้อมความรูส้ กึ ตรึงใจ กับสิง่ ที่
ไม่สมบูรณ์อย่างแปลกต่าง กับกรุงเทพมหานครฯ ทีม่ พ
ี ลเมืองถึง 12 ล้านคน ดาดฟ้ายอดตึกทีม่ อง
เห็นได้ชดั กับการท�ำโครงสร้างทีด่ เู หมือนว่ายุตลิ งกะทันหันนัน้ ให้ความรูส้ กึ ว่าอาจเป็นการสร้างเผือ่ ไว้ตอ่
เติมให้สงู ขึน้ ไปอีกสักสิบ ๆ ชัน้ เมือ่ ใดก็ได้
ตึกมหานครเป็นผลงานออกแบบของ โอเล่อ แชเรน (Ole Scheeren) สถาปนิกชาว
เยอรมันซึง่ เคยเป็นหุน้ ส่วนกับ เรม โคห์ลฮาสส์ (Rem Kohlhaas) มีชอื่ เสียงลือลัน่ ในการออกแบบ
สร้างอาคาร CCTV (สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน) ในกรุงปักกิง่ และอีกหลายอาคารทีน่ า่ ตืน่
เต้นไม่แพ้กนั ทัง้ ในสิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ และกรุงโฮจิมนิ ห์ ตึกมหานครเป็นผลงานล่าสุดและใหญ่ทสี่ ดุ
ของเขาตัง้ แต่เคยออกแบบมาจนถึงปัจจุบนั และเป็นสถานทีส่ ำ� คัญทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของ
กรุงเทพฯ อย่างไร้ขอ้ สงสัย
ตึกระฟ้าแห่งนีผ้ งาดอยูเ่ หนือมหานครท่ามกลางวัดวาอารามและตึกระฟ้าสมัยใหม่ ตัวตึกสูง
ชะลูดราวกับก�ำลังเจาะทะลุทะลวงท้องฟ้า
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“มหานครคือวิสยั ทัศน์ของตึกระฟ้าทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการทีเ่ ป็นไป, การแปรเปลีย่ น และ
พัฒนาการ เป็นหลักใหญ่” โอเล่อ แชเรน กล่าว ตัวสถาปนิกเองก็เคยอาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ ในช่วง
ปลายปีค.ศ. 1990 ในความคิดของเขาแล้ว มันเป็นช่วงเวลาทีเ่ ชือ่ มโยงเขากับรูปแบบทางสังคมและผูค้ น
ในเมืองหลวงอย่างแนบแน่นลึกซึง้
ตึกมหานครนัน้ โดดเด่นด้วยลักษณะเฉพาะตัวของอาคาร รูปทรงแท่งสมมาตรทีบ่ างส่วนมี
ลักษณะของลูกบาศก์เหลือ่ มสลับพร้อมระเบียงและเฉลียงกระจกใส เมือ่ มองจากระยะไกลจะเห็นเหมือน
เป็นรูปเกลียวพาดล้อมตัวอาคาร - เป็นการออกแบบบนแนวคิดสัมพันธ์เชือ่ มโยงซึง่ สถาปนิกตัง้ ใจ
เลือกและน�ำเสนอให้เห็นเป็นภาพ เพือ่ สือ่ ถึงการถือก�ำเนิดและพัฒนาการ หน้าตึกส่วนบนทีล่ ดหลัน่ เว้า
ลึกเข้าไปนัน้ ก็ให้ความรูส้ กึ เหมือนว่าสามารถมองจากข้างนอกทะลุเข้าไปถึงในตัวอาคารได้ ส่วนระเบียง
และเฉลียงทีส่ ถาปนิกเรียกว่า“ พิกเซล” นัน้ ไม่ใช่แค่เพือ่ ให้ดเู ท่สะดุดตา แต่ยงั ตอบโจทย์การอยูอ่ าศัย
และประโยชน์ใช้งานด้วย
จากชัน้ ตึกทีม่ รี ะดับลดหลัน่ ลึกเข้าไปนีเ้ องทีท่ ศั นียภาพอันงดงามของเมืองหลวงและแม่นำ�้
เจ้าพระยาจะปรากฏต่อสายตา ในขณะที่ ผูอ้ ยูอ่ าศัยอีกด้านหนึง่ ทีห่ า่ งออกมาจากแนวพาดเกลียว จะได้
รับประโยชน์คมุ้ ค่าจากห้องพักทีม่ คี วามสูงเป็นสองเท่าตัว และมีหน้าต่างแบบพาโนรามาขนาดใหญ่สอง
ส่วน ทันทีทเี่ ลือ่ นเปิดหน้าต่าง พืน้ ทีน่ นั้ ก็จะกลายเป็นระเบียงทันที
“แนวคิดเบือ้ งหลังการออกแบบตึกมหานครคือ การน�ำชีวติ ของคนในเมืองเข้ามาไว้ใน
ตึกระฟ้าทีโ่ ลดแล่นไหลเลือ่ นดัง่ เกลียวหมุน ช่างสุดทึง่ และน่าตืน่ เต้นจริงๆ" โอเล่อ แชเรนกล่าว
ตึกนีอ้ อกแบบให้มกี ารใช้ประโยชน์แบบผสมผสานซึง่ จะชักน�ำผูค้ นเข้ามาใช้ชวี ติ ในนีใ้ ห้มาก
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ โดยมีทางเชือ่ มไปยังรถไฟฟ้าบีทเี อส สถานีชอ่ งนนทรี อีกทัง้ มีหา้ งสรรพสินค้า
ปลอดภาษี ให้นกั ท่องเทีย่ วนานาชาติมโี อกาสซือ้ สินค้าแบบไม่ตอ้ งเสียภาษี แค่แสดงตัว๋ เครือ่ งบินและ
หนังสือเดินทางตอนช�ำระเงิน นอกจากนี้ ยังมีรา้ นอาหารและบาร์หลายแห่งให้นงั่ ชมวิวทิวทัศน์อนั
สวยงามของเมืองหลวงทีอ่ ยูค่ แู่ ม่นำ้� เจ้าพระยามาแสนนาน
แบบผังตึกมหานครได้รบั การน�ำเสนอในปีค.ศ. 2009 มีพธิ เี ปิดงานก่อสร้างในปีค.ศ. 2011
จากนัน้ ก็ใช้เวลาเพียงห้าปีในการสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์ หลายปีตอ่ มา คนไทยเพิง่ จะตระหนักได้
ว่า โอเล่อ แชเรน เป็นคนต่างชาติชาวเยอรมัน ไม่มสี ทิ ธิตามกฎหมายในการออกแบบตึกระฟ้าทีเ่ ป็น
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ไอคอนใหม่ของกรุงเทพฯ แห่งนี้ ซึง่ เป็นปัญหาเดียวกับทีส่ ถาปนิกชาวเยอรมัน เฮลมุท ยาห์น ต้อง
ประสบขณะสร้างสนามบินสุวรรณภูมใิ นประเทศไทย สถาปนิกเป็นอาชีพสงวนซึง่ บุคคลสัญชาติไทย
เท่านัน้ ทีส่ ามารถประกอบอาชีพนีไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม การทักท้วงทีล่ า่ ช้าไปแล้วนัน้ ก็ไม่ใด้กอ่ เกิด ผลกระ
ทบใด ๆ และหากย้อนดูประวัตใิ นช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา นับตัง้ แต่พธิ วี างศิลาฤกษ์มาจนถึงพิธเี ปิด ตึก
มหานครฝ่าเหตุการณ์รฐั ประหารมาถึงสองครัง้ รอดจากภัยพิบตั นิ ำ�้ ท่วมอีกหนึง่ ครัง้ ดังนัน้ ตึกระฟ้าที่
สูงทีส่ ดุ ในเมืองหลวงนีจ้ งึ เปรียบได้ดงั่ "สัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่ง" สมกับค�ำกล่าวของ โอเล่อ
แชเรน

Mahanakhon bedeutet in
thailändischer Sprache
„Große Metropole“.
Mahanakhon means
‘Great Metropolis’ in Thai.

มหานคร มีความหมายว่า “เมืองอันยิ่งใหญ่”

© iStock / ben-bryant
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With its ”pixelated“ silhouette, the Mahanakhon Tower
dominates Bangkok’s skyline, which is currently is reinventing itself
and features without a doubt some of the world’s most striking
skyscrapers. With an observation deck at 314 metres and 78 floors,
the King Power Mahanakhon Building, as it is officially called, stands
for Bangkok’s ambition to be one of the leading architectural hot
spots of the 21st century.
The tower is in fact the harbinger of a new era that doesn’t
care much about historical growth and what the capital of Thailand
once looked like. Until only a few years ago, a tranquil Chinese
cemetery had occupied the plot where now the Mahanakhon stands.
The fact that the cemetery was moved against all conventions was,
according to superstitious minds, the reason why the company that
first owned the Mahanakhon went bankrupt. But with over 600
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temples and countless shrines to take into account, all construction
would basically have to stop in Bangkok completely. After all, the
angry spirits that had caused deaths among construction workers
during the construction of the Grand Hyatt were appeased by the
erection of the now famous erawan shrine. If you search a little,
you’ll also find a shrine for the exiled house spirits behind the
Mahanakhon. As long as the spirits are kept happy, the architectural
witnesses of the past are treated with little nostalgia in Thailand and
all of Asia.
Only a couple of blocks away, an entirely new neighbourhood called One Bangkok will be developed, providing homes and
offices for 60,000 people. Its highest building will be 100 metres
taller than the Mahanakhon. You almost get dizzy when you look
closely at Bangkok’s development plan for the next few years: A
400-metre tall observation tower is planned at the river bank, and
the Super Tower on Rama IX Road will stand 650 metres tall.
Bangkok‘s city administration is clearly inspired by Singapore and
Hongkong. It is easy to overlook that it is actually the few remaining
historic blocks in Asia’s seemingly modern metropolises that now
tend to attract more tourists than the cutting-edge shopping districts. After all, every new shopping palace is just another mall
featuring the same brands and retail chains, no matter how luxurious
they may appear.
However, the Mahanakhon Tower is a shiny, glass-covered
monolith you can’t take your eyes off and that has a strangely
unfinished flair, just like the entire 12-million megacity of Bangkok.
The visible roof structures and the way they suddenly end make you
feel as if you could still consider adding a few dozen more floors.
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The Mahanakhon tower is the creation of the German
architect Ole Scheeren, who had previously designed with Rem
Kohlhaas the CCTV building in Beijing, the headquarters of the China
Central Television Station, and other spectacular buildings in Singapore, Kuala Lumpur and Ho Chi Minh City. The Mahanakhon Tower is
his most recent and to date most artistic creation, and without a
doubt, Bangkok’s new architectural landmark.
The tower rises above the urban jungle of traditional temples and modern skyscraper as if it wanted to spiral up into the sky.
“Mahanakhon is a vision of a tower that is very much about
the process, about becoming, about developing“, says Ole Scheeren.
The architect used to live in Bangkok in the late nineties, an experience he says connected him deeply to the fabric and the people of
the city.
The Mahanakhon owes its character to the cuboidal glass
balconies and terraces at different levels, which from a distance look
like a spiral or helix swirling around the core of the building – an
association that the architect deliberately chose as a symbol of
creation and development. At the same time, the supposed cut-outs
in the façade give the impression that you can almost look inside the
building. The balconies and terraces, called “pixels“ by the architect,
not only serve visual, but also practical purposes. The cuboidal
surfaces, cut into the building at different levels, offer panoramic
views of the city and the Chao Phraya river. The residents of the
housing units, which are located away from the helix, benefit from
rooms that are twice as high and feature giant, two-part panoramic
windows that, when opened, transform the space into a terrace.
The idea that inspired the Mahanakhon was to “express the
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life of the city in a dramatic, spiralling facade in the tower”, says Ole
Scheeren.
The mixed-use building was designed to accommodate as
many people as possible in the tower, which is also connected to the
Chong Nonsi station of the Skytrain. A duty-free area offers international travellers the opportunity to shop tax-free upon presenting
their boarding pass and passport, several restaurants and bars stun
with spectacular vistas of the city and the Chao Phraya river.
The design of the Mahanakhon was first presented in 2009,
and the building was completed within only 5 years after the
ground-breaking ceremony in 2011.
With a little bit of a delay, the patriotic Thais noticed that
Bangkok’s new architectural superstar Ole Scheeren’s design
shouldn’t have been selected in the first place because he is German.
The same objection had been brought forward when the German
architect Helmut Jahn built the Suvarnabhumi airport. In Thailand,
architecture is a protected profession that can only be practiced by
locals. However, this belated realisation didn’t have any consequences. The Mahanakhon Tower has already withstood two coups d’état
and one major flood disaster during the short time of its existence.
The city’s tallest skyscraper is, according to Ole Scheeren, “a testament of strength“.
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Martin Schacht kam 1989 zum ersten Mal eher zufällig nach Bangkok.
Die Stadt war größer, bunter und exotischer, als alles was er kannte. Seitdem
pendelt er als Regisseur von Fernsehdokumentationen und Autor von Reisebüchern, Reportagen und Romanen zwischen Berlin und Bangkok. Beide Städte, so
findet er, können anstrengend sein, doch man kommt nie wieder von ihnen los.
Und praktischerweise ist es in Bangkok am schönsten, wenn Deutschland grau
und kalt ist.

ในปีค.ศ. 1989 มาร์ตนิ ชัคท์ มากรุงเทพฯ ครัง้ แรกโดยไม่ได้ตงั้ ใจ แต่เขาพบว่าเมืองหลวงของ
ไทย ใหญ่โตมโหฬาร มีสสี นั สดใสจัดจ้าน และแปลกตากว่าเมืองไหนๆ ในหลายประเทศทีเ่ ขารูจ้ กั ตัง้ แต่นนั้
มา เขาก็เดินทางไปกลับเบอร์ลนิ -กรุงเทพฯ อยูบ่ อ่ ยๆ ด้วยเขามีอาชีพเป็นผูก้ ำ� กับสารคดีโทรทัศน์ นักเขียน
คูม่ อื เดินทางท่องเทีย่ ว รายงานข่าวสถานการณ์ และนักแต่งนวนิยาย ส�ำหรับเขา เบอร์ลนิ กับกรุงเทพฯ
อาจเป็นเมืองหลวงทีโ่ ลดแล่นจนท�ำให้คนหมดแรง แต่ถงึ ยังไงก็ตอ้ งกลับไปหาอีกจนได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
กรุงเทพฯ ซึง่ เป็นจุดหมายปลายทางทีเ่ ยีย่ มทีส่ ดุ ในช่วงเวลาทีเ่ ยอรมนีทงั้ หนาวทัง้ มืดทึม
Martin Schacht first came to Bangkok by chance in 1989. The city was
bigger, more colorful, and more exotic than anything he knew. Since then he has
been commuting between Berlin and Bangkok as a TV documentary filmmaker
and author of travel books, articles and novels. Both cities, he thinks, can be
exhausting, but they both grow on you. And conveniently, it is most beautiful in
Bangkok when Germany is gray and cold.

