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VORWORT 

Wussten Sie, dass der Schwager von Thomas Mann einst in 

Bangkok lebte und die Elektromusikerin Nakadia, eine der erfolg-

reichsten 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 Kulturaus-

tauschs, der Bildung, der Wissenschaft und des Tourismus entpupp-

ten 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 über-

raschende Verbindungen es zwischen diesen so unterschiedlichen 

Städten gibt und wie viele sichtbare Spuren die deutsch-thailändi-

sche Geschichte und ihre Protagonist*Innen hinterlassen haben.

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-Ver-

öffentlichung 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–Tow-

er, 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 Germai-

ne 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 König-

lich 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-thailändi-

schen Spuren! 

 

Maren Niemeyer 

Institutsleiterin 

Goethe-Institut Thailand

ค�าปรารภ

ท่านทราบหรือไม่ว่า พี่ชายของภรรยาของโทมัส มันน์เคยใช้ชีวิตอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและนาคาเดีย นักดนตรีอิเล็กโทร ดีเจสาวดาวเด่นจาก Berghain-Club 

ที่โด่งดังในเบอร์ลินนั้น มาจากประเทศไทย ท่านทราบหรือไม่ว่า ท�านองเพลงชาติไทยแต่งขึ้น

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�าคัญได้ทิ้งร่องรอยมากมายให้เราได้ติดตาม

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยจึงตั้ง

ปณิธานไว้ว่า จะจัดแสดงสถานที่และเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นเหล่านี้ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาก

ยิ่งขึ้น

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้จุลสารฉบับนี้เปิดฉากการเดินชมเมืองในสื่อ

ผสม “ร่องรอยเยอรมันในกรุงเทพฯ และร่องรอยประเทศไทยในเบอร์ลิน”
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เราได้รับเกียรติจากบุคลากรด้านสื่อผู้ใช้ชีวิตทั้งในกรุงเบอร์ลินและกรุงเทพฯ 

อย่างมาร์ติน ชัคท์มาเป็นผู้เขียน เขาจะพาเราไปสัมผัสกับสถานที่อันทรงคุณค่าในฐานะ

หลักฐานส�าคัญของประวัติศาสตร์ไทย-เยอรมันที่เปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยต่างๆ 

ตัวอย่างของสถานที่ที่น่าเยี่ยมชม ได้แก่ สุสานโปรเตสแตนต์ริมแม่น�้าเจ้าพระยา

อันเป็นที่ฝังศพชาวเรือและครอบครัวจากเมืองท่าการค้าของเยอรมัน หรือท่านอาจชม

ทิวทัศน์จากอาคารมหานครอันเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ ซึ่งร่างแบบโดยสถาปนิก

หนุ่มชาวเยอรมัน โอเล เชเรน นอกจากนี้เรายังขอเชิญชวนให้ท่านดื่มชาในโรงแรมแมนดา

ริน โอเรียนเต็ลในต�านาน 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�านวยการ 

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 

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 King-

dom of Siam was signed. 

Over the years, the small trade partnership evolved into a 

deep friendship. Thailand and Germany turned out to be ideal part-

ners 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 impressi-

ve 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. 

 

Maren Niemeyer 

Director 

Goethe-Institut Thailand 
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THAILANDS  
PRINZEN  
IN PREUSSEN

Von der Königlich Preußische Hauptkadettenanstalt im 

ehemaligen Villenvorort Lichterfelde, einst der wichtigsten Ausbil-

dungsstätte 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 soge-

nannten Kadettendoms ebenso wie der repräsentative Feldmar-

schallsaal, Verwaltungsgebäude, Stallungen und Dienstwohnungen. 

Auch an die Verwendung des weitläufigen Komplexes 

während des Dritten Reichs als Sitz der SA und später der Leibstan-

darte 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 

angrenzenden Schwimmhalle, einst die größte und modernste 

Europas, sieht man den architektonischen Stil der Dreißigerjahre 

deutlich an. 

Im Juli 1945 übernahmen amerikanische Besatzungssolda-

ten 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 Siamesi-

schen Königs Chulalongkorn (Rama V.) weckte, der seit seiner ersten 

Deutschlandreise im Jahr 1897 zu Kaiser Wilhelm II. ein freund-

schaftliches 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 Auszu-

bildende 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 Deut-

sche 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 
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Kaiser Wilhelm II. starkes Interesse, die militärische Ausbildung der 

siamesischen Prinzen zu übernehmen, da sie von ihnen eine langfris-

tige 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. Welt-

kriegs 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 Däne-

mark 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 

16 THAILANDS PRINZEN IN PREUSSEN Die preußische königliche 
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er 1903 Generalsstabschef und 1905 Marineminister und Oberkom-

mandierender der Marine. Er blieb seinem Gastland Deutschland 

immer verbunden.

Der bekannteste siamesische Schüler ist sicher Prinz Mahi-

dol von Songkla. Er hatte später drei Kinder, darunter den in Heidel-

berg geborenen Prinzen Ananda Mahidol, der als Rama VIII. den 

Thron besteigen sollte, sowie Prinz Bhumibol Adulyadej, den späte-

ren Monarchen Rama IX. Prinz Mahidol begeisterte sich während 

seines Studiums besonders für geistes- und naturwissenschaftliche 

Fächer. Nachdem er mit Achtzehn seine Ausbildung in Potsdam abge-

schlossen 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 Marine-

akademie 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 Gesundheits-

versorgung in Siam. Der Prinz war von den hygienischen und pflege-

rischen 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 Song-

kla-Universität sind nach Prinz Mahidol benannt. 

จารึกบนป้ายหลุมศพเก่าจนผุกร่อน ตัวป้ายสุสานล้มตะแคง น�้าท่วมสูงระดับมิดข้อเท้านอง

รูปปั้นเทวดาหินอ่อนสไตล์วิคตอเรียน - สุสานโปรเตสแตนต์กรุงเทพฯ ดูไปแล้วก็ไม่ต่าง

จากฉากสุสานทิ้งร้างลืมเลือนในภาพยนตร์สยองขวัญเท่าไรนัก สุสานแห่งนี้ตั้งอยู่บนท�าเล

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�านวน

หนึ่งซึ่งสังเกตได้จากจารึกบนป้ายหลุมศพ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวเยอรมัน ที่เดินทางมา

กรุงเทพฯ หลังเยอรมนีกับสยามบรรลุข้อตกลงการค้ากันเป็นครั้งแรก

จากข้อมูลในทะเบียนสุสานซึ่งจัดท�าโดยโบสถ์ ไคร้สต์เชิช กรุงเทพฯ (Christ 

Church Bangkok เลขที่ 11 ถนนคอนแวนต์) เปิดเผยว่าศพผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็น

ปุถุชนธรรมดา มีทั้ง นักเดินเรือ นักธุรกิจ และแพทย์ แต่ร่างบุคคลส�าคัญในประวัติศาสตร์

ก็มีฝังไว้ที่นี่เช่นกันซึ่งรวมถึง พลเรือเอก เซอร์ จอห์น บุช (Admiral Sir John Bush) 

ผู้รับราชการในกองทัพเรือสยาม บุคคลส�าคัญในการพัฒนาและยกระดับท่าเรือใน

กรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานสากล เช่นเดียวกับ เซอร์ เฮนรี อาลาบัศเตอร์ (Sir Henry 

Alabaster) รองกงสุลชาวอังกฤษ และที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าฟ้าชายแห่งราชวงศ์
สยามในปรสัเซยี
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จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลุมศพของท่านรองกงสุลมีรูปทรงสไตล์โกธิคทาสีขาวดูโดดเด่น

จากหลุมศพอื่น ๆ 

เซอร์ เฮนรี อาลาบัศเตอร์ เคยเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างถนนเจริญกรุงและถนนอีก

หลายสายในกรุ งเทพฯ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการวางรากฐานกิจการไปรษณีย์โทรเลขด้วย

ถนนสายใหม่ หรือที่วันนี้เรียกกันว่าถนนเจริญกรุงนั้น นับเป็นถนนลาดยางแห่ง

แรกในกรุงเทพฯ และได้รับการออกแบบมาเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ตั้ง

รกรากอยู่ริมตลิ่งแม่น�้าเจ้าพระยา ให้สามารถเดินทางเข้าถึงที่ท�าการของรัฐบาลและ

ที่ท�าการเขตต่าง ๆ ในนครหลวงของไทย โดยที่ไม่ต้องลุยน�้าท่วมขังเข้ามา เป็นผลให้มีการ

ก่อสร้างคริสตจักร บ้านพักอาศัยของทูตานุทูต และอาคารร้านค้าที่นี่ ซึ่งหากใครเดินไป

ตามเส้นทางถนนที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพฯ สายนี้ ก็จะได้สัมผัสเรื่องราวในประวัติศาสตร์

และอิทธิพลของยุโรปในประเทศไทย ตั้งแต่ยุคที่โปรตุเกสเข้ามาตั้งถิ่นฐาน จนถึงการ

ก่อสร้างพระราชวังต่าง ๆ ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษและชาวอิตาลี 

ในขณะที่ชาวคาทอลิกมีโบสถ์และสุสานของตัวเองอยู่แล้ว แต่ชาวโปรเตสแตนต์

ต้องเผชิญกับปัญหาซ�้าซาก กับการหาที่ฝังศพ เรื่อยมาจนถึงกลางศตวรรษที่ 19 โดยต้อง

ร้องขออนุญาตใช้สุสานจากชาวโปรตุเกสหรือชาวคาทอลิกเสียก่อน ไม่เช่นนั้น 

ศพชาวโปรเตสแตนต์จ�าต้องถูกฝังอยู่ในสุสานจีน 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�าสุสานสร้างเสร็จและเปิดท�าการ ต่อมา

โบสถ์ช�ารุดทรุดโทรม ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) 

ปัญหาใหญ่สุดของสุสานโปรเตสแตนต์ในวันนี้ก็คือ ที่ตั้งติดกับแม่น�้า แม้จะมี

แนวก�าแพงที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ส�าหรับป้องกันน�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยา 

แต่น�้าจะเอ่อนองพื้นทุกครั้งที่เกิดภาวะน�้าท่วม ขณะที่ปั๊มส�าหรับสูบน�้าล้นที่มีอยู่ใช้งานไม่ได้

ส่วนปัญหาที่ว่ามีการเก็งก�าไรที่ดินในย่านนี้ซึ่งถือว่ามีราคาแพงที่สุดย่านหนึ่งใน

กรุงเทพฯ นั้น กลับไม่ส่งผลกระทบต่อสุสานโปรเตสแตนต์เลย เนื่องจากที่ดินผืนนี้เป็นที่ดิน

พระราชทาน: “สุสานอื่นได้โยกย้ายไปกันหมดแล้ว แต่เราไม่ต้องการย้ายสุสาน 

ตรงกันข้าม เราจะปรับสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นโอเอซิสเล็ก ๆ เป็นสถานที่สงบ

ให้ผู้คนสามารถเข้ามาแวะพักใจได้" 

นั่นเป็นค�ากล่าวของ นาย เจ เจฟฟรีย์ วอลช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
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Unterricht in der Hauptkadettenanstalt.
Lessons in the Main Cadet Corps.
การเรียนการสอนในโรงเรียนนายร้อย



สุสาน 

"ความคิดของเราคือ สร้างสภาพแวดล้อมของสุสานให้เหมือนปาร์คที่มีต้นไม้

เยอะ ๆ มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นผ่อนคลาย เราหวังว่าผู้คนในย่านนี้จะได้เข้ามาใช้สถานที่นี้กัน”

สุสานนี้เป็นสถานที่พ�านักแห่งสุดท้ายของร่างผู้เสียชีวิตทุกผู้ทุกนามจะเป็นใคร

ก็ได้ ไม่ได้สงวนไว้ส�าหรับฝังร่างชาวโปรเตสแตนต์แต่ฝ่ายเดียว เพราะที่นี่ยังมีหลุมฝังศพ

ของชาวยิวและชาวจีนด้วย ที่ใกล้ๆ ประตูทางเข้าสุสานมีใบอัตราค่าบริการติดอยู่ ส�าหรับ

สถานที่ฝังศพบนท�าเลอันดับต้นๆ อย่างที่นี่แล้ว ราคาที่ตั้งไว้ถือว่ารับได้

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 de-

stroyed, as were the impressive Feldmarschallsaal hall, administra-

tive 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 accommoda-

tions 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 – un-

like 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 

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 coun-

try 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 ill-

equipped 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 develop-

ment 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.

 

Ein Ausschnitt der 
Hauptkadettenanstalt Kuppel.

A section of the Main Cadet  
Corps dome.

การเรียนการสอนในโรงเรียนนายร้อย
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PROTES TAN-
TISCHER  
FRIEDHOF  
BANGKOK 

Verwitterte Inschriften, umgestürzte Grabsteine, und knö-

cheltiefes Wasser, das zwischen marmornen viktorianische Engels-

skulpturen 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 

gekommen.

Das Bestattungsregister, das von der Christ Church Bangkok 

(11 Convent Road) geführt wird, verrät, dass die meisten Verstorbe-

nen Seeleute, Handelsreisende oder Ärzte waren, doch auch Promi-

nente wurden hier beigesetzt. Zu diesen gehören Admiral Sir John 

Bush, der der Siamese Royal Navy diente und den Hafen von Bang-

kok auf internationalen Standard ausbauen ließ sowie der britische 

Berater von König Rama IV., Sir Henry Alabaster. Sein weißes Mauso-

leum im gotischen Stil überragt alle anderen Grabstätten. Sir Henry 

Alabaster überwachte den Bau der Charoen Krung Road und mehre-

rer 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 ursprüng-

lich angelegt, damit die Ausländer, die sich am Ufer des Chao 

Phraya-Flusses angesiedelt hatten, trockenen Fußes in das Regie-

rungs- und Verwaltungsviertel des der thailändischen Hauptstadt 

gelangen konnten. In Folge wurden hier Kirchen, Botschaftsresiden-

zen 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 Protes-

tanten bis Mitte des 19. Jahrhunderts immer wieder Schwierigkeiten. 

Entweder war eine Sondergenehmigung der portugiesischen Katholi-

ken 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 Proble-

me, wenn westliche Protestanten starben, weil sie anders als die 

Katholiken keinen Friedhof hatten. Ihre Leichen wurden auf chinesi-

schen Friedhöfen bestattet, wenn ihre Verwandten Verbindungen 

hatten.“ Um diese unwürdige Praxis zu beenden, bat J.W. Butter-

worth, 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 Protestanti-

schen 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 protestanti-

schen 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 

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-Insti-

tut Thailand wird Ende 2020 Manalpanacharoens Forschungsergeb-

nisse in einer eigene Ausstellung auf dem Friedhofsgelände präsen-

tieren.

Das Eingangstor 
des protestantischen 

Friedhofs in der Nähe 
des Chao Phraya.

The front gate of 
the Protestant cemetery 

near the Chao Phraya.

ประตูทางเข้าของสุสานโปรเตสแตนต์ 
ใกล้กับแม่น�้าเจ้าพระยา

©
 G

oe
th

e-
In

st
it

ut
 T

ha
ila

nd
 /

 C
ha

rl
ot

te
 J

er
ie

3130 PROTESTANTISCHER FRIEDHOF BANGKOK PROTESTANTISCHER FRIEDHOF BANGKOK 



Der protestantische 
Friedhof in Bangkok

The Protestant
cemetery in Bangkok

ด้านในของสุสานโปรเตสแตนต์ กรุงเทพฯ
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ในกรุงเทพฯ อีกทัง้มส่ีวนร่วมในการวางรากฐานกจิการไปรษณย์ีโทรเลขด้วย

ถนนสายใหม่ หรอืทีว่นันีเ้รยีกกนัว่าถนนเจรญิกรงุนัน้ นบัเป็นถนนลาดยางแห่งแรกใน

กรงุเทพฯ และได้รบัการออกแบบมาเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาตทิีต่ัง้รกรากอยูร่มิตลิง่

แม่น�า้เจ้าพระยา ให้สามารถเดนิทางเข้าถงึทีท่�าการของรฐับาลและท่ีท�าการเขตต่าง ๆ ในนครหลวงของ

ไทย โดยทีไ่ม่ต้องลยุน�า้ท่วมขงัเข้ามา เป็นผลให้มกีารก่อสร้างครสิตจกัร บ้านพกัอาศยัของทตูานุทตู 

และอาคารร้านค้าท่ีนี ่ซึง่หากใครเดนิไปตามเส้นทางถนนท่ีเก่าแก่ทีสุ่ดของกรุงเทพฯ สายนี ้กจ็ะได้

สัมผสัเรือ่งราวในประวตัศิาสตร์และอิทธพิลของยุโรปในประเทศไทย ตัง้แต่ยุคทีโ่ปรตเุกสเข้ามาตัง้

ถิน่ฐาน จนถงึการก่อสร้างพระราชวงัต่าง ๆ ทีอ่อกแบบโดยสถาปนกิชาวอังกฤษและชาวอติาลี 

ในขณะท่ีชาวคาทอลกิมโีบสถ์และสุสานของตวัเองอยู่แล้ว แต่ชาวโปรเตสแตนต์ต้องเผชญิ

กบัปัญหาซ�า้ซาก กบัการหาทีฝั่งศพ เรือ่ยมาจนถงึกลางศตวรรษที ่19 โดยต้องร้องขออนญุาตใช้สุสาน

จากชาวโปรตเุกสหรอืชาวคาทอลกิเสียก่อน 

ไม่เช่นนัน้ ศพชาวโปรเตสแตนต์จ�าต้องถกูฝังอยู่ในสุสานจนี 

หนงัสือพมิพ์ “วชริญาณวเิศษ” ในสมยัรชักาลที ่4 ได้รายงานว่า: 

"ทีผ่่านมา มกัมีปัญหาใหญ่เกดิขึน้ทกุครัง้เมือ่ชาวโปรเตสแตนต์ตะวันตกเสยีชวีติ เพราะ

พวกเขาต่างจากพวกคาทอลกิคือ พวกเขาไม่มสุีสานฝังศพของตนเอง ถ้าญาต ิๆ ของผูต้ายรูจ้กัมกัจี่

กบัชาวจนี ศพกจ็ะได้รบัการฝังอยู่ในสุสานจนี" 

ด้วยความประสงค์ท่ีจะยุตธิรรมเนยีมปฏิบติัทีไ่ม่สมควรน้ี นาย เจ ดบับลวิ บตัเตอร์เวร์ิธ    

ผูว่้าการสิงคโปร์และปีนงัอังกฤษได้ร้องขอพระบรมราชานญุาตจากพระมหากษตัรย์ิไทย เพือ่จดัตัง้ 

สุสานของชมุชนโปรเตสแตนท์เอง “ในทีสุ่ดพระมหากษตัรย์ิไทยทรงมพีระบรมราชโองการลงมาเพือ่ 

ช่วยเหลอืแล้ว ชาวโปรเตสแตนต์ทกุคนรูสึ้กซาบซ้ึงในพระมหากรณุาธคุิณเป็นอย่างยิง่"

ปีค.ศ. 1894 (พ.ศ. 2437) โบสถ์ประจ�าสุสานสร้างเสรจ็และเปิดท�าการ ต่อมาโบสถ์ช�ารดุ

ทรดุโทรม ได้รบัการปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) 

ปัญหาใหญ่สุดของสุสานโปรเตสแตนต์ในวนันีก้คื็อ ทีต่ัง้ติดกบัแม่น�า้ แม้จะมแีนวก�าแพงที่

สร้างข้ึนในปีค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ส�าหรบัป้องกนัน�า้จากแม่น�า้เจ้าพระยา แต่น�า้จะเอ่อนองพืน้ทุก

ครัง้ทีเ่กดิภาวะน�า้ท่วม ขณะทีป๊ั่มส�าหรบัสูบน�า้ล้นทีม่อียู่ใช้งานไม่ได้

สุสานโปรเตสแตนต์กรงุเทพ

จารกึบนป้ายหลมุศพเก่าจนผกุร่อน ตัวป้ายสสุานล้มตะแคง น�า้ท่วมสงูระดบัมดิข้อเท้านอง

รปูป้ันเทวดาหินอ่อนสไตล์วคิตอเรยีน - สสุานโปรเตสแตนต์กรงุเทพฯ ดูไปแล้วกไ็ม่ต่างจากฉากสสุาน

ทิง้ร้างลืมเลือนในภาพยนตร์สยองขวญัเท่าไรนกั สุสานแห่งน้ีตัง้อยูบ่นท�าเลทีมี่อาคารสงูทันสมยัและ

วดัวาอารามหลายแห่งล้อมรอบ อกีท้ังอยูห่่างจากตลาดนกัท่องเทีย่ว “เอเชยีทคี” ออกไปแค่ไม่ก่ีร้อย

เมตร แต่แม้หลังรัว้เหลก็สเีขยีวของสสุานจะมีหลุมศพเรยีงรายถงึหลายร้อยหลมุ ผูค้นกลบัไม่ค่อยรูจั้ก

สสุานแห่งนีก้นั สุสานน้ีสร้างขึน้บนท่ีดินท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว (รชักาลที ่4) 

พระราชทานให้กับชุมชนโปรเตสแตนต์ในสยาม เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม ค.ศ. 1861 (พ.ศ. 2404) 

ปัจจบัุนนี ้สสุานมีพืน้ท่ีฝังศพมากกว่า 1,000 หลุม ฝังร่างผูเ้สยีชวีติทีเ่ป็นชาวต่างชาติไปแล้วกว่า 1,800 

ร่าง ซ่ึง มเีชือ้ชาตแิละสถานะทางสงัคมท่ีแตกต่างหลากหลาย รวมไปถึงชาวเยอรมนัจ�านวนหนึง่ซึง่

สงัเกตได้จากจารกึบนป้ายหลมุศพ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวเยอรมนั ทีเ่ดินทางมากรงุเทพฯ หลงัเยอรมนี

กบัสยามบรรลุข้อตกลงการค้ากนัเป็นครัง้แรก

จากข้อมูลในทะเบียนสสุานซ่ึงจดัท�าโดยโบสถ์ ไคร้สต์เชชิ กรงุเทพฯ (Christ Church 

Bangkok เลขที ่11 ถนนคอนแวนต์) เปิดเผยว่าศพผูเ้สยีชวีติส่วนใหญ่เป็นปถุชุนธรรมดา มท้ัีง นกั

เดนิเรอื นกัธรุกิจ และแพทย์ แต่ร่างบุคคลส�าคญัในประวัตศิาสตร์กม็ฝัีงไว้ทีน่ีเ่ช่นกนัซึง่รวมถงึ พลเรือ

เอก เซอร์ จอห์น บุช (Admiral Sir John Bush) ผูร้บัราชการในกองทพัเรอืสยาม บคุคลส�าคญัใน

การพัฒนาและยกระดบัท่าเรอืในกรงุเทพฯ ให้ได้มาตรฐานสากล เช่นเดียวกบั เซอร์ เฮนร ีอาลาบศั

เตอร์ (Sir Henry Alabaster) รองกงสลุชาวองักฤษ และทีป่รกึษาส่วนพระองค์ในพระบาท สมเดจ็ 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั หลมุศพของท่านรองกงสลุมรีปูทรงสไตล์โกธคิทาสขีาวดโูดดเด่นจากหลมุ

ศพอืน่ ๆ 

เซอร์ เฮนร ีอาลาบัศเตอร์ เคยเป็นผู้ดแูลการก่อสร้างถนนเจรญิกรงุและถนนอกีหลายสาย
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ส่วนปัญหาท่ีว่ามีการเกง็ก�าไรท่ีดินในย่านนีซ่ึ้งถอืว่ามีราคาแพงทีส่ดุย่านหน่ึงในกรงุเทพฯ 

นัน้ กลับไม่ส่งผลกระทบต่อสสุานโปรเตสแตนต์เลย เนือ่งจากทีด่นิผนืนีเ้ป็นทีด่นิพระราชทาน:          

“สสุานอ่ืนได้โยกย้ายไปกันหมดแล้ว แต่เราไม่ต้องการย้ายสสุาน 

ตรงกันข้าม เราจะปรบัสถานท่ีแห่งนีใ้ห้กลายเป็นโอเอซิสเลก็ ๆ เป็นสถานทีส่งบให้ผูค้น

สามารถเข้ามาแวะพกัใจได้" 

นัน่เป็นค�ากล่าวของ นาย เจ เจฟฟรย์ี วอลช์ ประธานคณะกรรมการบรหิารสุสาน 

"ความคิดของเราคอื สร้างสภาพแวดล้อมของสสุานให้เหมอืนปาร์คทีม่ต้ีนไม้เยอะ ๆ มเีก้าอ้ี

ให้นัง่เล่นผ่อนคลาย เราหวังว่าผูค้นในย่านน้ีจะได้เข้ามาใช้สถานทีน่ีก้นั”

สสุานนีเ้ป็นสถานท่ีพ�านักแห่งสดุท้ายของร่างผู้เสยีชวีติทกุผูท้กุนามจะเป็นใครกไ็ด้ ไม่ได้

สงวนไว้ส�าหรบัฝังร่างชาวโปรเตสแตนต์แต่ฝ่ายเดยีว เพราะทีน่ีย่งัมหีลมุฝังศพของชาวยวิและชาวจนี

ด้วย ท่ีใกล้ๆ ประตูทางเข้าสุสานมีใบอัตราค่าบริการตดิอยู ่ส�าหรบัสถานทีฝั่งศพบนท�าเลอันดบัต้นๆ 

อย่างทีน่ีแ่ล้ว ราคาท่ีตัง้ไว้ถอืว่ารบัได้

Gräber im protestantischen Friedhof in Bangkok. 

Graves in the Protestant cemetery in Bangkok. 

หลุมศพ ณ สุสานโปรเตสแตนต์ กรุงเทพฯ.
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buried here, including Admiral Sir John Bush, who served in the Sia-

mese Royal Navy and improved the Bangkok harbour to meet inter-

national 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 Portu-

guese 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 permis-

sion of the Portuguese Catholics had to be obtained or the Protes-

tants were buried in Chinese graveyards. The newspaper “Vajira-

yarnwiset” 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. Butter-

worth, the British governor of  Singapore and Penang, petitioned 

the king for a cemetery. “Finally, the king agreed to help. The 

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 Mong-

kut) to the protestants of Siam on 28 July 1861. Today, the ceme-

tery 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 conclu-

sion 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 
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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.

Auch Deutsche ruhen im protestantischen Friedhof. 

Germans also rest in the Protestant cemetery. 

ชาวเยอรมันพักผ่อนอย่างสงบ ณ สุสานโปรเตสแตนต์เช่นกัน 
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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 Gurkensand-

wiches 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. 

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 mid-
19th century.

โรงแรมโอเรียนเต็ล ตั้งอยู่ในบริเวณริมแม่น�้า
เจ้าพระยาในกรุงเทพฯ และถูกก่อตั้งขึ้นกลาง
ศตวรรษที่ 19
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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, stam-

men 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 einfa-

che 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 

schrieb Graham Greene hier Teile seines Vietnam-Romans „Der stille 

Amerikaner“, William Somerset Maugham, seinerzeit der meistgelese-

ne Schriftsteller der Welt klagte 1925 über Albträume von „monströ-

sen Pagoden und großen vergoldeten Buddhas“, an denen ein Mala-

ria-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 Thai-

land 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 japani-

schen 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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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-Damp-

fer ziehen vorbei, und von der Terrasse aus kann man jeden Abend 

die Wasserspiel- und Lightshow der Luxusmall Icon Siam am genü-

berliegenden Ufer beobachten – ganz ohne sich unter die Menschen-

massen zu mischen. Einen schöneren Ausblick gibt es in ganz Bang-

kok nicht.

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: Inzwi-

schen 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.

ลานกว้างภายในโรงแรมโอเรียนเต็ล 
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Germaine Krull 
(1897-1985)
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ไม่กีปี่ ย่านนัน้ก็ถกูไฟไหม้ อาคาร 70 หลงัทีต้ั่งอยู่รมิแม่น�า้ถกูเผาวอดวาย รวมทัง้โรงแรมเลก็ๆ หลงันัน้

ด้วย ต่อมา นาย เซ ฟลคั (C. Flack) ชาวเยอรมนั ได้ลงทนุรือ้ฟ้ืนสร้างโรงแรมเลก็ๆ นัน้ขึน้มาใหม่ภาย

ใต้ชือ่โรงแรมฟลัค (The Flack's Hotel) เปิดบรกิารพร้อมด้วยลานโบว์ล่ิง ในปี ค.ศ. 1866 (พ. ศ. 

2409) ในช่วงเดยีวกนันัน้ ถนนในกรงุเทพฯ เริม่มีเสาไฟฟ้าตัง้ให้แสงสว่างยามค�า่คนื ซึง่ถอืเป็นความ

ก้าวหน้าสูงสุดในเวลานัน้ ส่ีปีต่อมาในปีค.ศ. 1870 (พ. ศ. 2413) นาย เซ ฟลคั กไ็ด้ขายโรงแรมให้กบั

นกัธรุกจิชาวเดนมาร์กคนหนึง่ท�ากิจการบ้านพักนกัเดนิเรอืและกะลาสีเรอื ผูต้้องการความสะดวกสบาย

แบบตะวันตก เขาปรบัปรงุโรงแรมให้เป็นบ้านพกัส�าหรบัทัง้ครอบครวั พร้อมสรรพด้วยห้องน�า้ ห้องเล่น

บลิเลยีด และบาร์สไตล์อเมรกัิน

ในทีสุ่ด ปีค.ศ. 1881 (พ. ศ. 2424) ฮันส์ นลีส์ แอนเดอร์เซน (Hans Niels Andersen) 

ชาวเดนมาร์ก ก็ได้เข้ามาเป็นเจ้าของโอเรียนเตล็ โดยร่วมหุน้กบัพระองค์เจ้าปฤษดางค์ จากน้ันไม่นาน 

ชือ่โรงแรมโอเรยีนเตล็ก็กลายเป็นชือ่ตดิปากตดิห ูแม้ชาวยุโรปในประเทศตะวนัตกเองกย็งัพากันร�า่ลอื 

ว่าโอเรยีนเตล็เป็นสถานทีแ่ห่งเดียวในกรงุเทพฯ ทีค่วรมาพกัพงิ ตึกโบราณรุน่แรกนัน้หลังเลก็มาก และ

ซ่อนตวัอยู่ในซอกหลบืของอาคารใหม่และปีกตกึต่างๆ ทีส่ร้างขึน้ภายหลงั ตกึโบราณหลงัน้ันมชีือ่ว่า 

“ออเธอร์ส วงิ” ด้วยเป็นทีพ่�านกัของเหล่านักเขยีนช่ือดงัระดบัโลก ท่านแรกคอื นกัเดนิเรอืชาวโปแลนด์

ชือ่ ยูแซฟ กอแชญอฟสก ี(Josef Korzeniowski ) สมญานาม "โปลชิ โจ" (Polish Joe /โจ ชาว

โปล) ซ่ึงต่อมาได้กลายเป็นทีรู่จ้กักันทัว่โลกในชือ่ โจเซฟ คอนราด (Joseph Conrad) กระทัง่ทกุวนันี้ 

ภัตตาคารอาหารทะเลในโรงแรมกยั็งใช้ชือ่ว่า “ลอร์ด จมิ” ซึง่ตัง้ตามชือ่นวนยิายเรือ่ง "Lord Jim" ของ

โจเซฟ คอนราด นักเขยีนคนต่อมาคือ เกรแฮม กรีน (Graham Greene) เขานัง่เขยีนบางตอนของ

นวนยิายเวยีดนามชือ่ "The Silent American" ในโรงแรมนี ้ขณะที ่ในปีค.ศ. 1925 วลิเลยีม ซอมเม

อร์เซท มอห์ม (William Somerset Maugham) นกัเขยีนทีม่ผู้ีอ่านมากทีส่ดุในโลกเพ้อถงึเรือ่งฝัน

ร้ายเกีย่วกบั "เจดย์ีมหมึากบัพระพทุธรปูทององค์ใหญ่" เน่ืองจากมอีาการไข้มาเลเรยี เขาเขยีนบนัทกึ

ความทรงจ�าไว้ว่า "ฉันเกอืบถกูขบัไล่ออกจากโรงแรมโอเรยีนเตล็ เพราะผูจ้ดัการยอมไม่ได้ ทีจ่ะเห็นฉนั

ท�าลายธรุกจิของพวกเขาลงอย่างย่อยยับ หากฉันต้องมาตายในห้องใดห้องหนึง่ของโรงแรมนี"่

ปีค.ศ. 1960 (พ. ศ. 2503) เขาได้มาเยือนโรงแรมเป็นครัง้ท่ีสองและได้ร่วมรบัประทาน

อาหารกบั จมิ ทอมป์สัน (Jim Thompson) อดีตเจ้าหน้าทีส่ายลบัอเมรกินัซึง่ต่อมาได้เป็นผูฟ้ื้นฟู

ครสิเตียน ครคัท์ (Christian Kracht) นกัเขยีนชาวสวสิ ผูอ้าศยัอยูใ่นกรงุเทพฯ มานาน

หลายปีดดีกั

เคยเขยีนแนะเอาไว้ ว่าครัง้หน่ึงในชวิีต คณุควรลองมาพกัอยูใ่นโรงแรมโอเรยีนเตล็อย่าง

น้อยสกัหนึง่สปัดาห์ ถงึแม้ จะหมดตวัหลงัจากนัน้กเ็ถอะ แต่มนักค็ุม้ค่าทีจ่ะได้รืน่รมย์กบับรรยากาศ

อาหารเช้าบนลานระเบียงรมิแม่น�า้ ได้ละเมียดจบิน�า้ชายามบ่ายพร้อมกับลิม้แซนวชิแตงกวาในตกึ

โบราณซึง่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีมีคณุค่าทางประวตัศิาสตร์ หรอืด่ืมคอ็กเทลในแบมบบูาร์อนัเป็น

ต�านานเพือ่ทีจ่ะถูกสะกดด้วยมนต์เสน่ห์ของ "Grande Dame"  (กรองเดอ ดาม) ค�าเปรยีบของ

โรงแรมหรเูลิศเล่ืองชือ่ในเอเชยีเช่นโรงแรมโอเรยีนเตล็ทีไ่ด้รบัการกล่าวขานถงึอยูเ่สมอ แค่จ่ายเพิม่อกี

ไม่กีบ่าท คุณก็จะได้เข้ามาสัมผสัเรือ่งราวในอดีต ซึง่ชาวเยอรมนัเองกไ็ด้มบีทบาทในการหล่อหลอม

โรงแรมนีข้ึ้นมาเช่นกนั และไม่นานมาน้ี "Grande Dame" ของเรากเ็พิง่ได้รบัการปรบัโฉมใหม่ครัง้ยิง่

ใหญ่ท่ีสดุในประวติัศาสตร์ กลายเป็นรปูแบบทีเ่ก๋และมสีไตล์แบบไทย ๆ ด้วยพืน้ไม้สกั ลวดลายแม่น�า้ 

และการตกแต่งทีใ่ช้ผ้าไหมชัน้ดจีากร้านจมิทอมป์สนั (Jim Thompson) ผูเ้ป็นราชาแห่งผ้าไหมและครัง้

หนึง่ในอดตีเคยเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งน้ีด้วย

ในปลายศตวรรษท่ี 19 ณ รมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยานี ้ย่านความเจรญิทางตะวนัตกกไ็ด้เริม่ก่อ

ตวัขึน้เป็นครัง้แรก โดยในปีค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) กลุม่ทนุชาวดตัช์ได้มาตัง้บรษิทั อสีต์ เอเชยีตกิ 

(East Asiatic Company) อยูต่ดิโรงแรมโอเรยีนเตล็ หลงัจากนัน้ ในปีค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) 

ชมุชนผู้นบัถอืศาสนาครสิต์ก็ได้ร่วมกนัสร้างโบสถ์ คเีอซา เดล อสัซูนซโิยเน (Chiesa 

dell'Assunzione) ซ่ึงถอืเป็นโบสถ์คาทอลกิทีส่�าคญัทีส่ดุของประเทศไทย โรงแรมเลก็ๆ ท่ีต่อมารูจ้กั

กนัในชือ่โอเรียนเตล็น้ัน ได้รบัการกล่าวถงึเป็นครัง้แรกในบนัทกึจากปีค.ศ. 1863 (พ. ศ. 2406) ถดัมา
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อตุสาหกรรมผ้าไหมของไทย

จมิ ทอมป์สนั เป็นเพือ่นกับ เกร์ไมเน ครลูล์ (Germaine Krull) นกัถ่ายภาพหญงิชาว

เยอรมนั ผูม้ชีือ่เสยีงโด่งดงั และคลกุคลอียูใ่นแวดวงนกัเขยีนของปารสี อย่างเช่น ก๊อกโต (Cocteau), 

กอเลทเทอ (Colette) และ มัลโร(Malreaux) ในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง ครลูล์ ท�างานเป็นนกัข่าว

สงครามในเวยีดนาม โดยขณะมาพกัร้อนท่ีประเทศไทย เธอกลบัตดัสนิใจพ�านกัอยูต่่อ - และอยูต่่อมา

เรือ่ยๆ ยาวนานถึงยีส่บิปี เธอกล่าวว่า "อารมณ์แห่งโชคชะตา ได้น�าพาประสบการณ์ทีแ่สนสนกุ" ครลู 

กบั จิม ทอมป์สนั พร้อมหุน้ส่วนชาวไทยอีกหลายคนลงขนักนั เพือ่ปลกุชพีโอเรยีนเตล็ทีก่�าลังย่อยยับ

เนือ่งจากถูกทหารญีปุ่่นปล้นท�าลายในช่วงสงคราม หลงัจากนัน้ โรงแรมกก็ลายเเป็นทีพั่กส�าหรบัทหาร

พนัธมติร

วนัท่ี 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) หนงัสอืพมิพ์ลเิบอร์ตี ้(Liberty) รายงานการ

สมัภาษณ์นาง เกร์ไมเน ครลูล์ ในฐานะผูจั้ดการโรงแรมโอเรยีนเตล็ บ่งว่ามนัต้องใช้เวลาท�างานมากมาย

เพือ่ฟ้ืนฟู "หญงิชรา" ของเรา ให้กลบัมามีชวิีตชีวาอกีครัง้ แต่ไม่กีสั่ปดาห์หลงัจากทีค่รลูล์เข้ามาลงทนุ

ปรบัปรุง เดอะแบมบูบาร์กไ็ด้รบัการเปิดตวั และกลายเป็นสถานทีน่ดัพบในกรงุเทพฯ ทีท่นัสมยัและเป็น

ทีน่ยิมอย่างรวดเรว็ ทุกค�า่คนืจะได้ยนิเสยีงดนตรีแจ๊สเล่นสดซ่ึงยงัคงเป็นเช่นนัน้อยูแ่ม้กระท่ังปัจจบุนัน้ี 

ภายใต้การน�าของ ครลูล์ โรงแรมได้ไต่อันดบัขึน้มาเป็นหนึง่ในโรงแรมทีแ่พงทีสุ่ดในเอเชยีอกีครัง้ ในช่วง

เวลานัน้ งานถ่ายภาพของเธอกลบักลายเป็นงานรอง แม้บางครัง้เธอได้ตพีมิพ์แสดงภาพถ่ายเกีย่วกบั

ประเทศไทยจากความทรงจ�าของเธอในกรงุเทพฯ กต็าม เม่ือครลูล์มอีายเุกอืบเจด็สบิปี เธอจงึปล่อยมอื

จากโรงแรมโอเรยีนเตล็ มุ่งม่ันสูเ่ส้นทางใหม่: เธอเปล่ียนมานบัถือศาสนาพุทธและย้ายไปตัง้รกรากอยู่

ทางตอนเหนอืของอนิเดียเพือ่อุทิศตวัช่วยเหลอืผูล้ี้ภยัชาวทเิบต

นกัธรุกจิโรงแรมผูส้บืทอดงานของเธอกเ็ป็นชาวเยอรมันเช่นกนั ควร์ท วาคท์ไวเทล หรอื 

เคร์ิท ว๊าซไฟท์ (Kurt Wachtveitl) ชายหนุ่มมเีสน่ห์เข้ามารบัต�าแหน่งผู้จดัการท่ัวไปในปีค.ศ. 1967 

(พ.ศ. 2510)  และได้กลายเป็นหน้าตา ของโรงแรมโอเรยีนเตล็มานานนบั 41 ปี มีส่วนร่วมผลักดนั 

น�าพาโรงแรมให้ได้รบัรางวัลโรงแรมท่ีดีท่ีสดุในโลกหลายต่อหลายครัง้ด้วยกนั 

วนัน้ีโอเรยีนเต็ลกย็งัคงเป็นจดุนัดพบของเหล่าผูม้ัง่มี  คนหน้าตาด ีและผูม้อี�านาจทัง้หลาย 

ตัง้แต่ ลิซ เทย์เลอร์ ดาราฮอลลวีดู, พระราชนิมีาร์เกรทแห่งเดนมาร์ก ไปจนถงึ ไมเคลิ แจค็สนั ท ุกคน

ล้วนเคยมาพ�านกัทีน่ีท่ัง้ส้ิน วาคท์ไวเทล ผูอ้�านวยการโรงแรมโอเรยีนเตล็ เกษยีณตวัเอง หลงัโรงแรม

ฉลองอายุครบ 130 ปี

เดอะโอเรยีนเตล็ ซึง่ปัจจุบนัถกูเรียกว่า แมนดารนิโอเรยีนเตล็ กรงุเทพฯ ยงัคงเป็นหนึง่ใน

โรงแรมทีด่ทีีสุ่ดในโลก - ทีส่�าคัญกคื็อท�าเลทีต้ั่งด ีเพราะแม้โรงแรมจะตัง้อยู่ใจกลางเมอืง แต่มวิีวสวย

ของสวนเขตร้อนอันเขยีวชอุ่ม และววิอันงดงามของแม่น�า้เจ้าพระยา เรอืเรว็ เรอืด่วน และเรอืดนิเนอร์

แล่นผ่านไปมา หากนัง่ทีล่านระเบยีง ก็จะได้ชมงานแสดงแสงสีเสียง การละเล่นกบัสายน�า้และแสงไฟของ

ห้างสรรพสินค้าหรหูรา “ไอคอนสยาม” ซึง่ตัง้อยู่ฝ่ังตรงข้ามทกุค�า่คืน โดยไม่ต้องออกไปปะทะกบัฝูงชน 

- แน่นอน ไม่มมีมุมองไหนในกรงุเทพฯ ท่ีเพรดิแพร้วเท่าทีน่ีอี่กแล้ว

Jim Thompson und 
Germaine Krull vor dem 
Oriental Hotel.

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

ทอมป ส์ัน และ เกร ์ ไมเน ครูลล ์ 
ด ้านหน ้าโรงแรมโอเรียนเต็ล
ณ กรุงเทพฯ
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Ein Boot auf dem Chao Phraya  
Fluss in Bangkok.

A boat on the Chao Phraya 
River in Bangkok.

เรือที่แล่นบนแม่น�้าเจ้าพระยา ณ กรุงเทพฯ



THE ORIENTAL  
HOTEL —  
A LEGEND ON THE 
CHAO PHRAYA

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-influ-

enced 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 found-

ed on the bank of the Chao Phraya. Next to the hotel is the East Asiatic 

Eine Anzeige für das Hotel 
aus dem Jahr 1917.

An Advertisement for the 
hotel from 1917.

โฆษณาส�าหรับโรงแรมจากปี พ.ศ. 
2460
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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.”

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 photogra-

pher 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 Thomp-

son 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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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.

Das moderniesierte Mandarin Oriental, Bangkok.

The modernized Mandarin Oriental, Bangkok.

แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ หลังการปรับโฉมใหม่
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B.GRIMM - EIN 
UNTERNEHMEN 
MIT MITGEFÜHL

B.Grimm ist wohl die bekannteste thailändische Firma deut-

scher Herkunft und heute auf den unterschiedlichsten Geschäftsfel-

dern 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 zahlrei-

chen Firmen beteiligt. Jeder kennt das Logo der Firma mit dem 

berühmten Umriss des Wat Arun.

Firmeninhaber Harald Link legt großen Wert auf das Betriebs-

klima: „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 produzie-

ren. 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 

Apotheke eröffneten, die Siam Dispensary, die schon 1881 zum 

offiziellen Hoflieferanten ernannt wurde. Schon Ende des 19. Jahrhun-

derts war das junge Unternehmen zusammen mit der Familie Snid-

vongse 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 Apothe-

ke 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 Sieger-

macht 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 Unterneh-

men 1949 in Thailand wieder, während sein Bruder Gerhard in 

Deutschland blieb, um sich um die Geschäfte in Europa zu kümmern. 
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Die Siam Apotheke  
mit Bernhard Grimm und 
Erwin Mueller.

The Siam Dispensary  
with Bernhard Grimm and 
Erwin Mueller.

สยามโอสถ พร้อมด้วย 
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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 expan-

diert. 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 Gemischt-

warenhaus. 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) ausge-

zeichnet. 

B.Grimm sponsert seit vielen Jahren zahlreiche soziale und 

künstlerische Aktivitäten wie den Beethoven-Wettbewerb des Goe-

the-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 thailändi-

sche Staatbürgerschaft, doch die deutsche Herkunft der Firma spielt 

seiner Meinung nach auch nach wie vor in der öffentlichen Wahrneh-

mung 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 

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.กริมเป็นบริษัทไทยสกุลเยอรมันที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดี ปัจจุบันด�าเนินธุรกิจหลาก

หลายสาขา อาทิ โรงผลิตไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน, งานก่อสร้างโรงพยาบาล, ระบบขนส่ง

มวลชนทางราง เช่น รถไฟฟ้า และโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ 

นอกจากนี้ บี.กริมยังได้ร่วมทุนจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นน�าอีกมากมาย โลโก้ 

ของบริษัทฯ ที่เป็นภาพกราฟิกวัดอรุณล้อมด้วยกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นเป็นที่คุ้นตาและรู้จักกันดี

คุณ ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มบริษัทบี.กริมให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อบรรยากาศ

การท�างาน:

“วัฒนธรรมบริษัทฯ ในการดูแลบุคลากรของเรานั้น มีรากฐานบนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ที่มนุษย์พึงมีและปฏิบัติต่อกัน และผมก็เชื่อว่าบริษัทที่บริหารจัดการโดยเจ้าของเอง ส่วนใหญ่ก็ใช้

แนวทางนี้เป็นหลักปฏิบัติ หากใครคิดว่าบริษัทตั้งกันขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังผลก�าไร นั่นเป็นความเข้าใจ

ผิด บริษัทไม่ได้ตั้งอยู่เพื่อหาผลก�าไร แต่เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้สังคมส่วนรวม ก�าไรเป็นเครื่อง

มือขับเคลื่อนกรุยทาง แต่ไม่ใช่เป้าหมาย "

การด�าเนินธุรกิจบนปรัชญานี้ส่งผลให้บริษัทบี.กริมประสบความส�าเร็จมานานกว่า 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�านัก” แห่งแรกของสยาม จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 บริษัทได้สาน

สัมพันธ์กับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ และได้ร่วมลงทุนตั้งบริษัท (ขุดคลองแลคูนา

สยาม จ�ากัด) รับสัมปทานโครงการสาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ นั่นก็คืองานขุด

คลองรังสิต ยาว 1,500 กม. ซึ่งเป็นโครงการคลองชลประทานลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา นอกจากนี้ 

บี.กริมยังได้รับสัมปทานจัดสรรที่ดินใกล้เคียงเพื่อท�าการเกษตรและตั้งถิ่นฐาน ในขณะที่ ร้านขาย

ยาก็พัฒนาอย่างรวดเร็ว จนต้องขยายกิจการสู่ห้างสรรพสินค้าบี.กริม ท�าธุรกิจจัดหาและน�าเข้า

เครื่องแบบทหาร เสื้อผ้าชุดแต่งกาย สินค้าสมัยใหม่และผลิตภัณฑ์หลากหลายจากประเทศตะวัน

ตก ต่อมาไม่นานบี.กริมก็ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทก่อสร้างด�าเนินการและบ�ารุงรักษาระบบ

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 เป็นแค่เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ตระกูลลิงค์

เดินทางกลับมาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) พร้อมกับชื่อเสียงที่ดีข้ึนและ ความ      

สัมพันธ์กับพระบรมวงศานุวงศ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม ส�านักงานแห่งใหม่ของห้างบี.กริมต้ังขึ้นบน

ที่ดินของเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ โดยในพิธีเปิดส�านักงาน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 7  พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี 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�านักอยู่ที่เยอรมนีเพื่อ 

ขยายกิจการของ บี.กริมในยุโรป ในยุคนั้นห้างบี.กริม เป็นบริษัทตัวแทนในประเทศไทยให้กับ  

แบรนด์เยอรมันชื่อดัง อาทิ Mercedes Benz, Siemens, Carl Zeiss, Telefunken, Merck 

และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ปัจจุบัน บี.กริมเป็นกลุ่มบริษัทที่ก�าลังขยายตัวออกไปเรื่อย 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�าเมืองฮัมบูร์ก

เป็นเวลาหลายปี ส่วนป้าอัลม่า (ภริยาของคุณแฮร์แบร์ต ลิงค์) ก็เป็นสุภาพสตรีชาวต่างชาติคน

แรกที่ได้รับพระราชทานค�าน�าหน้านามว่า “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�าหน้าที่ประธานสหพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งเอเชียตะวันออก

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�าว่า Compassion ไม่ได้แปลว่าความเมตตาเท่านั้น แต่หมายถึงความเห็นอกเห็นใจ

ต่อคนที่มีน้อยกว่าเราด้วย” คุณฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว “และยังหมายรวมไปถึงการที่เรารู้สึกยินดี

กับความส�าเร็จของผู้อื่น ซึ่งตรงข้ามกับความอิจฉาริษยา ในบริษัทฯ เราพูดถึงเรื่องนี้บ่อยข้ึนเรื่อย 

ๆ การท�าจิตให้นิ่งให้ว่างก็มีนัยส�าคัญเช่นกัน คุณจะรับมือกับวิกฤตอย่างไร วิกฤตเล็ก วิกฤตใหญ่ 

มันก็มีทุกที่ ทั้งที่เมืองไทยและบนโลกนี้ การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตล่องลอยไร้จุดมุ่ง

หมาย แต่เป็นการปล่อยวางในแง่ที่ว่าอย่าสับสนระหว่างตัวคุณกับจุดมุ่งหมาย คนไทยเข้าใจเรื่องนี้

ได้ไม่ยากเพราะเป็นค�าสอนที่ฝังแน่นอยู่ในหลักพุทธธรรม ชาวยุโรปเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ทาง

วิทยาศาสตร์เท่านั้น ชาวเอเชียล�้าหน้าไปไกลกว่าเรามาก พวกเขารู้ว่ายังมีอะไรมากมายที่เราไม่รู้ 

ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าค�าส�าคัญหลายค�าในภาษาไทยล้วนมีนัยเกี่ยวข้องกับ “หัวใจ” แต่ในภาษา

เยอรมันหรือภาษาอังกฤษ ค�าศัพท์หลายค�าสื่อนัยไปที่ “หัว” 

จากแนวคิดมุมมองที่ต่างไปในลักษณะนี้ คุณฮาราลด์ ลิงค์ ยังอธิบายอีกด้วยว่า ท�าไม

ความร่วมมือระหว่างเยอรมันกับไทยถึงลงตัวได้ดี: 

“คนไทยกับคนเยอรมันส่งเสริมกันดี เพราะมีจุดแข็งต่างกัน คนเยอรมันจะรู้สึกโล่งอก

สบายใจก็ต่อเมื่อคิดแผนการทะลุปรุโปร่งทุกข้อแล้ว แต่คนไทยเป็นพวกท่ีมีปฏิภาณอย่างเหลือ

เชื่อ: คนไทยคิดว่าถ้าแก้ปัญหาข้อถัดไปไม่ได้ แล้วจะไปคิดแก้ปัญหาข้อท่ีสิบเพื่ออะไร ในขณะที่คน

เยอรมันคิดว่าถ้าแก้ปัญหาข้อที่สิบไม่ได้  เราจะไปจัดการกับข้อที่สองท�าไม? ถ้าในบริษัทไหนมี

อย่างนั้น มันก็เสริมกันให้ลงตัวได้ดี 

ที่นี่ บ่อยครั้งเลยที่ต้องคิดสดด้นสดกัน คนเยอรมันให้ความส�าคัญกับหลักการมาก 

แต่คนไทยกลับให้ความส�าคัญกับผู้คนและความสัมพันธ์ต่อกัน"

กลยุทธ์เชิงลึกทั้งหลายเหล่านี้ บริษัทบี.กริมสั่งสมไว้อย่างเหลือเฟือตลอดระยะเวลา 

140 ปี ด้วยไม่มีบริษัทสกุล เยอรมันที่ไหนแห่งใดอีกแล้วที่ผูกพันกับประวัติศาสตร์ไทยอย่าง

แน่นแฟ้นเช่นบริษัทบี.กริม

6968 บี.กริม - บริษัทที่เปี่ยมด้วยความโอบอ้อมอารี บี.กริม - บริษัทที่เปี่ยมด้วยความโอบอ้อมอารี



Seine Majestät König Bhumibol Adulyadej 
und Khunying Alma Link.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
and Khunying Alma Link.

พระบาทสมเด จ็พระมหาภ ูม ิพลอด ลุยเดชมหาราชบรมนาถบพ
ติร และ คณุหญ งิอ ัลมา ล งิค ์

70 บี.กริม - บริษัทที่เปี่ยมด้วยความโอบอ้อมอารี
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B.Grimm is probably the best-known Thai company of 

German origin and active in a wide range of business fields, includ-

ing 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 

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 con-

struction 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 

B.GRIMM - A 
COMPANY WITH 
COMPASSION

Das B.Grimm Pratoo 
Samyawt Büro, 1912

The B.Grimm Pratoo 
Samyawt Office, 1912

ส�านักงานบี. 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 for-

eigner 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 

Thailand. The first Asian polo tournament, the FEI Asian Champion-

ships 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 Thai-

land 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 an-

chored in Buddhism. Europeans only believe what can be scientifi-

cally 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 Eingangs-

halle 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 

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 Bahnhofs-

gebäude 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 Über-

landzüge 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 Haupt-

bahnhofs 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 Regierungsge-

bäuden, 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 entwar-

fen, haben in ihrem Entwurf Details des deutschen Bahnhofs 
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Der Hauptbahnhof Hua 
Lamphong in Bangkok. 

The central railway station 
Hua Lamphong in Bangkok.

สถานีรถไฟหัวล�าโพง กรุงเทพฯ
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aufgenommen, von der Halbkuppelfassade über die Passagier-Gale-

rien 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 Neorenais-

sance 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 Moderni-

sierer des Landes verehrt wird, schon als Kind mit einer Modell-

eisenbahn 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 auszu-

arbeiten. Mit der Öffnung Siams zum Weltmarkt hatten die europäi-

schen Mächte großes Interesse, ihre Güter in immer entlegenere 

Gegenden des Königreichs zu bringen und auf der anderen Seite 

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 überzeu-

gen, 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 Gene-

raldirektor der Staatsbahn war einer jener klugen Schachzüge, 

durch die Siam seine Unabhängigkeit gegenüber den Kolonialmäch-

ten 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 Thai-

lands erstes Seebad. Er ließ durch die Eisenbahnverwaltung zwei 

hölzerne Badehütten errichten - Vorläufer des berühmten Eisen-

bahnhotels, das 1922 eröffnet wurde und heute als „Centara Grand“ 

betrieben wird. 

8382 DEUTSCHE UND DIE EISENBAHN – HUA LAMPHONG DEUTSCHE UND DIE EISENBAHN – HUA LAMPHONG



เมือ่คณุก้าวเข้าไปในสถานรีถไฟกลาง หวัล�าโพง ผ่านอาคารมขุหน้าทีเ่ป็นทางเข้าซึง่มี

ลกัษณะเหมอืนระเบยีงยาว มเีสาค�า้ตัง้เรยีงรายเลยีนแบบเสาวหิารกรกี-โรมนัทีโ่อ่อ่าสง่างาม คณุรูส้กึ

ราวกบัก�าลงัเดนิอยูใ่นโลกแห่งอดตี ในยคุสมยัท่ีการเดนิทางโดยรถไฟยงัคงหมายถึงการผจญภยัและ

ความทนัสมยัท่ีเร้าใจแบบสดุๆ ภายในห้องโถงจมกูของคณุปะทะกลิน่ขีผ้ึง้ขดัเงาพืน้ กลิน่น�า้มนัดเีซล 

ไก่ทอดยัว่น�า้ลาย และมาลยัดอกไม้สดทีค่นน�ามาวางถวายภาพพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัของไทย กลิน่หอมของดอกมะลลิอยตลบอบอวล มองไปรอบๆ เหน็นกัเดนิทางปักหลกักัน

อยูท่ีก่ลางห้องโถง บ้างเอนตวันอน บ้างนัง่พกัขาบนม้านัง่ตวัยาว หมูภ่กิษสุงฆ์ห่มจวีรสเีหลอือมส้มก�าลงั

นัง่สมาธใินห้องพกัพระภกิษกุ่อนถงึเวลาออกเดนิทาง และในบางช่วงบางยามคณุอาจเหน็พนกังานก�าลงั

คลีม้่วนพรมสเีขยีวปลูงบนพืน้ชานชาลาใกล้ ๆ ไว้คอยต้อนรบัลกูค้าผูม้ัง่คัง่ของรถไฟส�าราญโอเรยีนท์

เอก็ซเพรสอนัแสนหรหูรา 

ในขณะที ่สิง่เดียวในสถานทีน่ีท้ีด่ทูนัสมยัทีส่ดุกค็อืจอภาพแอลอดีขีนาดใหญ่แสดง ตาราง

เวลาเดนิรถไฟ ในยามโพล้เพล้เมือ่ล�าแสงแดดส่องทะลฝุุน่จบัหนาบนบานกระจกสขีองจัว่หน้าบนั          

ครึง่วงกลม แล้วตกลงมากระทบหน้าจอ

ถงึตอนนี ้ขอแนะให้คณุเข้าไปนัง่จบิกาแฟในแกลเลอรี ่หรอืไม่กเ็พลดิเพลนิกบัการต่อควิ

หน้าช่องขายตัว๋ ส�าหรบัชาวต่างชาตโิดยเฉพาะ แล้วจองตัว๋รถไฟตูน้อนไปเชยีงใหม่หรอืลงใต้กไ็ด้ - แต่

ขอให้ซือ้ต๋ัวทีน่ี ่อย่าซือ้ตัว๋ระบบออนไลน์ทางอนิเทอร์เนต็ - ท�าตวัให้เหมอืนกบัพวกนกัเดนิทางแบกเป้และ

พ่อค้านกัธรุกิจรุน่ก่อนๆ  เพราะอีกไม่นาน เมือ่สถานรีถไฟบางซือ่ สถานกีลางแห่งใหม่ทีต่ัง้อยูท่างทศิ

เหนอืของกรงุเทพฯ เริม่เปิดบรกิารในปีพ.ศ. 2564  (ค.ศ. 2021) ภาพและบรรยากาศเหล่านีจ้ะกลายเป็น

อดตี อาคารสถานรีถไฟจะผนับทบาทไปเป็นพพิธิภณัฑ์รถไฟไทย และศนูย์การเรยีนรูด้้านประวตัศิาสตร์

ชาวเยอรมนักบัการรถไฟไทย
- สถานรีถไฟกรุงเทพฯ หัวล�าโพง

Eisenbahnpionier Bethge starb im Jahr 1900 an der Chole-

ra, 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 thailän-

dische 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.

The railway station Hua Lamphong, 
it was opened in 1916.

สถานีรถไฟหัวล�าโพงซึ่งเป ดิบริการเมื่อ  
ป ี พ.ศ. 2459 ©
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การรถไฟ พร้อมพืน้ท่ีโถงชานชาลาอกีเหลอืเฟือ ส�าหรบัรองรบัโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ในอนาคต

ถ้าคณุรูส้กึใจหายกไ็ม่ผิดอะไร เพราะกว่าหนึง่ศตวรรษแล้วทีห่วัล�าโพงเป็นดัง่ประตเูปิด

สูป่ระเทศไทย ให้กบัผูม้าเยอืนจ�านวนนับล้าน เป็นท้ังสถานรีถไฟหลกัของประเทศไทย ศนูย์กลางการ

คมนาคมขนส่งในกรงุเทพฯ สถานีต้นทางท่ีให้บรกิารเดนิรถเส้นทางประจ�าเข้าออกชานเมอืง รถไฟขึน้ล่อง

สายเหนอื สายตะวนัออก และสายใต้ ในภาคกลางของประเทศไทยเส้นทางรถไฟทกุสายล้วนมุง่สูส่ถานี

กรงุเทพฯ ทีน่ีม่รีถไฟให้บรกิารราว 150 ขบวน ในแต่ละวันรองรบัผูโ้ดยสารกว่า 50,000 คน และตัง้แต่

ปีพ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) เป็นต้นมา สถานีรถไฟกรงุเทพฯ มทีางเดนิใต้ดนิเชือ่มไปยงัรถไฟฟ้าใต้ดนิ

ของรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ซ่ึงมีสถานีชือ่เดยีวกันและอยูใ่กล้กนั

ประวตัคิวามเป็นมาของการรถไฟและสถานรีถไฟหลักของกรงุเทพฯ แห่งนี ้กเ็ปรยีบได้กบั

ประวตัศิาสตร์ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างไทยกับเยอรมนี

แม้ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานคิมของชาตใิด  แต่กรงุเทพฯ กร็บั อทิธพิลของ

สถาปนกิและวศิวกรชาวยโุรปเข้ามาต้ังแต่ครัง้สถาปนาเมอืงหลวง ซึง่ปรากฏในรปูของสถาปัตยกรรมตกึ

อาคาร ทีท่�าการต่างๆ ของรัฐ ห้างร้าน โบสถ์ และสถานทตู 

ในปีพ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่5) 

เสดจ็ประพาสยโุรปเป็นครัง้ท่ีสอง พระองค์ทรงพอพระราชหฤทยัในสถานรีถไฟกลางแฟรงค์เฟิร์ต

ของเยอรมน ีจงึโปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างสถานรีถไฟในแบบทีค่ล้ายกนัขึน้บนแผ่นดนิสยาม โดยสอง

สถาปนกิชาวอติาเลียน มาริโอ ตามานโญ (Mario Tamagno) กบั อนันบิาเล รกิอทตี ้(Annibale 

Rigotti) ข้าราชการในราชส�านักสยามผู้ออกแบบตกึทีท่�าการของราชการหลายต่อหลายแห่งด้วยกนั ได้

รวบรวมรายละเอยีดของสถานีรถไฟเยอรมันเพือ่น�ามาใช้ในการออกแบบอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารทรง

โดม อาคารมขุหน้ากบัห้องโถงชัน้ครึง่รองรบัผูโ้ดยสาร ไปจนถงึนาฬิกาขนาดใหญ่ทีต่ดิตัง้อยูบ่นจัว่หน้า

บนัทรงครึง่วงกลมเหนือโถงทางเข้า

หวัล�าโพงต้ังอยูใ่นเขตปทุมวนับนพรมแดนตดิกับเยาวราช ตวัสถาปัตยกรรมเลยีนแบบสไตล์ 

นโีอ-เรอเนสซองส์ อาคารรบัรองผูโ้ดยสารเป็นอาคารสงูใหญ่เปิดท�าการครัง้แรกในปีพ.ศ. 2459 (ค.ศ. 

1916) เพดานอาคารตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลกัท่ีท�าจากไม้สกัไทย จัว่หน้าบนัทรงครึง่วงกลมกรดุ้วย

                                                                                                                        

แผ่นกระจกสโีปร่งใสให้แสงสว่างสาดส่องเข้ามา ชวนให้นกึถงึศิลปะอาร์ตนโูวของเนเธอร์แลนด์            

และองค์ประกอบตกแต่งบางส่วนกม็กีลิน่อายของศลิปะอาร์ตเดโคยคุต้น ส่วนโครงเหลก็ทีใ่ช้ในการ 

ก่อสร้างหลงัคานัน้ ส่วนหนึง่เป็นเหลก็ทีผ่ลติขึน้และน�าเข้าจากเยอรมนี

เหลก็กล้าเยอรมนัและรถจกัรเยอรมนัเป็นสองส่ิงทีด่งึความสนพระราชหฤทยัของพระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั มาตัง้แต่เสด็จประพาสยโุรปครัง้แรก โดยในครัง้นัน้พระองค์ท่านไม่

เพยีง เข้าเฝ้าฯ  และมพีระราชปฏสินัถารกบัสมเดจ็พระจักรพรรดแิห่งเยอรมน ีแต่ยงัทรงเป็นอาคนัตกุะ

ของบรษิทัครปุป์ (Krupp) ด้วย ตามทีห่นงัสอืพมิพ์ ไรนชิ-เวสท์เฟลลชิเชอ ไซตงุ (Rheinisch-

Westfälische Zeitung) ได้รายงานไว้เมือ่ปีพ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) ว่า“ พระมหากษตัรย์ิแห่งเอเชยี

ตะวนัออกพร้อมด้วยพระบรมวงศานวุงศ์เสดจ็ฯ เยือน

วลิล่า ฮอืเกล และโรงงานของบรษิทัครปุป์ พระบาทสมเดจ็พระจลุจ้อมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงสน

พระราชหฤทยัในอาวธุยทุโธปกรณ์เป็นอย่างมาก แต่กท็รงสนพระราชหฤทัยในรถจกัรเช่นกนั”

มเีรือ่งเล่าว่า พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระมหากษตัรย์ิผูท้รงปฏริปูประเทศ

ให้เจรญิก้าวหน้าทนัสมยัจนได้รบัการยกย่องว่าเป็นนกัปฏริปูผูย้ิง่ใหญ่ เมือ่ครัง้ยงัทรงพระเยาว์นัน้ทรง

โปรดปรานเล่นรถไฟจ�าลองซึง่คณะทตูเยอรมนัคณะแรกทีน่�าโดยอคัรทตูพเิศษ ท่านกราฟ ฟรดีรกิ ซู 

ออยเลนิบวร์ก (Graf Friedrich zu Eulenburg) น�ามาทลูเกล้าฯ ถวายเป็นบรรณาการแด่พระบาท

สมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว ในปี พ.ศ. 2405 (ค.ศ. 1862) - นยัว่าเพือ่ จะให้เป็นเครือ่งดลพระราช

หฤทยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ให้ทรงมพีระราชด�ารสิถาปนากจิการรถไฟขึน้ในราช

อาณาจกัรสยาม 

หลงัจาก พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว เสดจ็ขึน้ครองราชย์ พระองค์ทรงพระ

กรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ บรษิทัของชาวองักฤษด�าเนนิการส�ารวจเส้นทางเพือ่สร้างทางรถไฟ การทีส่ยาม

ตดัสนิใจเปิดประเทศนัน้ มหาอ�านาจยโุรปมคีวามสนใจอย่างมาก ด้วยต้องการขนส่งสนิค้าของพวก

ตน ไปยงัพืน้ทีห่่างไกลของอาณาจกัรสยาม และในทางกลบักนักท็�าการขนสนิค้า เช่น ข้าว ไปยงัท่าเรอื

กรงุเทพฯ 

ปี พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889) คาร์ล เบทเก วศิวกรของบรษิทัครปุป์ (Krupp) เดนิทางมาถงึ
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สยาม เขาสามารถโน้มน้าวรฐับาลได้ว่าเส้นทางรถไฟจากกรงุเทพฯ ไปโคราช สามารถสร้างได้ในราคา 

ประมลูทีต่�า่กว่าขององักฤษ การท่ีสยามแต่งตัง้ เบทเก วศิวกรชาวเยอรมนัเป็นเจ้ากรมรถไฟคนแรก   

ถอืเป็นหน่ึงในยทุธวิธีอนัชาญฉลาดของสยาม ในการรกัษาประเทศให้รอดพ้นจากการตก 

เป็น เมอืงขึน้ ของ ประเทศเจ้าอาณานิคม ในยคุนัน้ อังกฤษเข้าปกครองอนิเดยีและพม่าซึง่อยูท่างทศิ 

ตะวนัตก ของสยาม   รวมท้ังคาบสมุทรมลายซูึง่อยูท่างทิศใต้ 

ในขณะท่ีฝรัง่เศสมีอทิธิพลเหนือภมูภิาคอนิโดจนีทางทศิตะวนัออกของสยาม ความร่วมมือ

กบัเยอรมนส่ีงผลให้สยามมีบทบาทเป็นเขตกนัชนระหว่างสองคูแ่ข่งประเทศมหาอ�านาจ

บรษิทัเฮนเชล (Henschel) และ บรษิทัครุปป์ (Krupp) กป็ระสบความส�าเรจ็ในสยามด้วยดี

เช่นกนั เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงตดัสนิพระทยัให้สองบรษิทัเยอรมนัประกอบ

สร้างและส่งมอบรถจกัรให้กรมรถไฟ 

นอกจากน้ี ยงัมีชาวเยอรมันอกีหลายคนทีเ่ป็นผู้เชีย่วชาญด้านการรถไฟ ได้เข้ามา

ร่วมพฒันาขยายเส้นทางรถไฟสูภ่าคอืน่อย่างรวดเรว็  

จนในปีพ.ศ. 2453 (ค.ศ.1910) ล้อรถไฟทีเ่ป็นประดษิฐกรรมจากเยอรมนก็ีได้น�าท่าน แฮร์

โซก โยฮนัน์ อลัเบรคท์ (Herzog Johann Albrecht)  เดนิทางท่องเทีย่วโดยรถไฟบนเส้นทาง กรงุเทพ-

เพชรบรุ ีไปเยอืนพระราชวงัพระรามราชนิเวศน์ อนัเป็นทีป่ระทบัส�าหรบัเสดจ็แปรพระราชฐานในฤดรู้อน

ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

และในระหว่างท่ี นายไวเลอร์ (Weiler) วศิวกรรถไฟชาวเยอรมนัเดนิทางไปตรวจสอบการ

เดนิรถไฟ เขากไ็ด้ค้นพบชายหาดหัวหินท่ีแสนสวยงามซึง่ต่อมาได้รบัความนยิมจนกลายเป็นแหล่งท่อง

เทีย่ว

รมิทะเลแห่งแรกของไทย เขาขออนญุาตฝ่ายบรหิารการรถไฟสร้างกระท่อมไม้เลก็ ๆ สอง

หลงัทีช่ายหาดหวัหนิ - ซ่ึงเปรยีบเสมือนเป็นการกรยุทางให้กบักจิการโรงแรมรถไฟทีม่ชีือ่เสยีงในอดตีที่

เปิดตวัในปีพ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922) ก่อนท่ีจะพฒันามาเป็นโรงแรมหรูหรา เซน็ทาร่าแกรนด์บชีรสีอร์ท

แอนด์วลิล่าหวัหนิ ในปัจจบัุน 

เบทเก ผูบุ้กเบิกการรถไฟสิน้ชวิีตลงจากโรคอหวิาต์ในปีพ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900)            

แต่ผูส้บืทอดต�าแหน่งของเขายงัคงเป็นชาวเยอรมนั อย่างไรกต็าม เนือ่งจากแรงกดดนัขององักฤษ     

สยามต้องจ�ายอมสร้างทางรถไฟสายใต้ด้วยรางรถไฟรางแคบขนาดหน่ึงเมตร - เหมอืนทางรถไฟ ของ

องักฤษในคาบสมทุรมลายู

เมือ่สยามประกาศเข้าสูส่งครามโลกครัง้ทีห่นึง่ในปีพ. ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) ชาวเยอรมนัทกุ

คนทีร่บัราชการในสยามถกูปลดระวาง วศิวกรชาวเยอรมนัส่วนใหญ่เดนิทางออกนอกประเทศ การขยาย

ตวัของการรถไฟหยดุชะงกั อย่างไรกต็าม บรษิทั เยอรมนัยงัคงมบีทบาทต่อการพฒันาโครงสร้างพืน้

ฐานของไทยเรือ่ยมาจนถงึทกุวนันี้ 

กลุม่บรษิทั บ.ีกรมิ (B.Grimm) บรษิทัสญัชาตเิยอรมนั ทีเ่ตบิโตขึน้จากธรุกิจร้านขายยา

แห่งแรกในกรงุเทพฯในปีพ. ศ. 2421 (ค.ศ. 1878) เป็นพนัธมติรกบับรษิทัซเีมนส์ (Siemens) มานาน

หลายทศวรรษ โดยร่วมมอืกนัก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของไทยหลากหลายโครงการ เช่น โรงไฟฟ้า 

รถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดนิ
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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 transpor-

tation 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 

GERMANS  
AND THE RAIL – 
HUA LAMPHONG

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 im-

pressed 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 decorat-

ed 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 

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 infra-

structure persists to this day. The mixed company of German origin 
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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.

Innenhalle des Hauptbahnhof 
Hua Lamphong.

Inside Hua Lamphong 
central train station.

ด้านในของสถานีรถไฟหัวล�าโพง
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DAS KAUFHAUS 
DES WESTENS – 
KaDeWe

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 repräsentati-

ver 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 Charlot-

tenburg 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 

Das KaDeWe am Wittenbergplatz in Berlin.
The KaDeWe at Wittenbergplatz in Berlin.
คาเดเว ณ จัตุรัสวิตเทนแบร์กเกอร์ปลัทส์ กรุงเบอร์ลิน
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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 Schlagzei-

len 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 Wirt-

schaftspartner 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 Wirt-

schaft unterstützte, als auch dem deutschen Bedürfnis nach Ein-

fluss 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 Erwar-

tungen und bot eine Vielzahl von Produkten, die selten und für die 

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 Archi-

tektur beeindruckte mit prächtigen Fensterfassaden, lichtdurchflu-

teten 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 Zwanzigerjah-

ren 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 Depart-

ment 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 Oberpol-

linger 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, Restau-

rants und einen Aufenthaltsbereich, in dem man die ausliegenden 

Coffeetable-Bücher studieren kann. Central-Geschäftsführer Tos 

Chirathivat will sich in den nächsten Jahren verstärkt den europäi-

schen 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.
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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 Waren-

haus 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. 

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 kombinie-

ren. 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 einzig-

artigen 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 Kauf-

haus-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 Innova-

tionen, 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

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-Mess-

aging-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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ในปีค.ศ. 1905 ตอนที ่อดอล์ฟ ยันดอร์ฟ (Adolf Jandorf) เริม่วางแผนตัง้ห้างสรรพ

สินค้าแห่งใหม่ ทีจ่ตัรุสัวติเทนแบร์กเกอร์ปลทัส์นัน้ (Wittenbergplatz) เขามห้ีางขายสนิค้าอยูแ่ล้วหก

แห่งทัว่กรงุเบอร์ลนิ ส�าหรับสนองความต้องการแบบเรยีบง่ายของลกูค้า แต่ห้างทีเ่จด็นีต้้องเป็นห้างที่

ถกูบนัทกึไว้เป็นประวตัศิาสตร์ คราวนีม้นัจะเป็นการสร้างวหิารแห่งการบรโิภคทีส่ดุอลงัการ ใหญ่โต

โอ่อ่า ไม่แพ้อาคารยักษ์ใหญ่ทัง้หลายในเวลานัน้ พร้อมพรัง่ด้วยสรรพสินค้าชือ่ดงัระดบัโลก ทีจ่ะเตมิ

เตม็ความปรารถนาของชนชัน้สูงในสมยัสมเดจ็พระจักรพรรดวิลิเฮล์มแห่งเยอรมน ีบนท�าเลทองทีต่ัง้

อยู่ระหว่างสองเมอืงอิสระในยุคนัน้คือ ชาร์ลอตเทนบวร์ก (Charlottenburg) กบั เชนิเนอแบร์ก 

(Schöneberg) ยันดอร์ฟคาดการณ์ไว้ถกูแล้ว ในอีกไม่กีท่ศวรรษข้างหน้า ทีน่ีจ่ะมเีส้นทางเชือ่มต่อ

รถไฟใต้ดนิ และจะดึงดดูพลเมอืงในสังคมชัน้สูงให้ย้ายเข้ามาตัง้ถิน่ฐาน ท�าเลระหว่างสองเมอืงทีผ่นวก

กนัเป็นเขตหนึง่นีเ้คยถกูเรยีกขานส้ัน ๆ ว่า "เขตตะวนัตกใหม่” (นอยเออร์ เวสเทน - Neuer Westen) 

ห้างหรแูห่งใหม่ของยันดอร์ฟจงึได้รบัการตัง้ชือ่ว่า ห้างสรรพสินค้าแห่งตะวนัตก ชือ่ย่อ “คาเดเว” (เค้า

ฟ์เฮาส์ เดส เวสเทนส์ Kaufhaus des Westens - KaDeWe) - 

วนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) เป็นวนัท�าพธิเีปิดตัว KaDeWe - ห้างสรรพ

สินค้าแห่งตะวนัตก ด้วยความคาดหวงัอันเลอเลศิว่าการเสดจ็มาเยือนของเหล่าพระบรมวงศานวุงศ์ใน 

จกัรพรรดวิลิเฮล์มที ่2 จะสร้างความนยิมให้กบัห้าง - ไม่ต่างจากห้างสรรพสินค้าแวร์ทไฮม์                 

(Wertheim) ทีจั่ตรุสัไลป์ซกิเกอร์ปลทัซ์  (Leipziger Platz) ซึง่ตัง้ความหวงัไว้กบัการเสดจ็มาเป็นการ

ส่วนพระองค์ของจักรพรรดวิลิเฮล์มที ่2 - แต่กไ็ม่เป็นไปตามนัน้ ทว่าในไม่กีเ่ดอืนถดัมา การรอคอย

ครัง้นัน้กลบัสมคาดหมาย เมือ่พระมหากษตัรย์ิรชักาลที ่5 แห่งสยามพร้อมคณะผู้ตดิตามได้เสดจ็เยอืน

KaDeWe (คาเดเว) - 
ห้างสรรพสนิค้าแห่งตะวนัตก 

KADEWE (คาเดเว) - ห้างสรรพสินค้าแห่งตะวันตก

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 Coffeta-

ble-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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ห้าง KaDeWe สองวัน ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2450 ยงัความปลาบปลืม้แก่สงัคมชัน้สงูและชนชัน้กลาง

ของเยอรมนัอย่างเหลอืล้น ทรปิช้อปป้ิงของกษัตรย์ิแห่งสยามกลายเป็นข่าวพาดหวั นบัเป็นสริมิงคลต่อ 

KaDeWe และเสรมิส่งห้างสูค่วามนิยมเป็นอนัดบัหนึง่ในย่านนัน้ พระมหากษตัรย์ิรชักาลที ่5 แห่งสยาม

ทรงเสวยพระกายา หารค�า่ในห้องเฟือร์สเทนซมิเมอร์ (ห้องราชา) โดยในการเสดจ็เยอืนห้างพระองค์

ทรงใช้พระราชทรพัย์ เป็นจ�านวน 250,000 มาร์ค อกีทัง้ ต่อมายงัทรงมพีระเมตตาพระราชทานเครือ่ง

ราชอสิรยิาภรณ์ในตระกลูช้างเผอืกให้แก่นายยนัดอร์ฟด้วย

ก่อนหน้าน้ัน พระมหากษัตริย์ไทยได้เคยทรงเสดจ็ประพาสเยอรมนแีละยโุรปแล้ว ครัง้แรก

ในปี พ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1880) และได้ผกูมิตรเป็นพระสหายของจักรพรรดวิลิเฮล์มที ่2 ประเทศไทยทีใ่น

ยคุนัน้มชีือ่ว่าสยามประเทศ ถอืเป็นคูค้่ามหามิตรทางธรุกจิทีส่�าคญัยิง่ของเยอรมนใีนทวปีเอเชยีซึง่ขณะ

นัน้ตกอยูใ่นการช่วงชงิอ�านาจระหว่างสองประเทศนกัล่าอาณานคิมคอืองักฤษกับฝรัง่เศส ภาพลกัษณ์

ของกษตัรย์ิสยามท่ีมีต่อชาวเยอรมันในเวลาน้ันคือ พนัธมติรผู้สนบัสนนุเศรษฐกจิของเยอรมน ีและ

ยนิดสีนองความประสงค์ของเยอรมนี ท่ีจะขยายบทบาทสูด่นิแดนประเทศทีต่ัง้อยูน่อกยโุรป ซึง่บรษิทั

ของชาวเยอรมนัในประเทศไทยกไ็ด้มีส่วนร่วมในการขยายโครงสร้างพืน้ฐาน 

รวมท้ังการก่อต้ังระบบไปรษณย์ีและเครอืข่ายโทรเลข พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้า

อยูหั่ว รชักาลที ่5 (จฬุาลงกรณ์) ได้รบัความชืน่ชมจากชาวเยอรมนัเป็นอย่างมาก นาย เพาล์ ลนิเค 

ราชาละครเพลงแห่งเบอร์ลนิ ผูป้ราดเปรือ่งอย่างหาใครเทียบไม่ได้ในการเตมิเตม็อารมณ์ความสขุให้

ชนชัน้กลางในสมยัสมเดจ็พระจกัรพรรดวิิลเฮล์มแห่งเยอรมน ีถึงกบัแต่งเพลงสดดีุถวายพระเกยีรติ

รชักาลที ่5 ด้วยเพลงสวนสนามชือ่ ด ีสิยาเมซสิเชอ วคัท์พาราดเดอ (Die siamesische 

Wachtparade) ซ่ึงเป็นเพลงท่ีทุกวันน้ี วงดรุยิางค์เครือ่งเป่าทองเหลอืงทีเ่ล่นในโบสถ์ ยงัคงนิยม

บรรเลงกันในงานคอนเสร์ิตฉลองปีใหม่

ห้าง KaDeWe เปิดตวัอย่างฮอืฮาเกนิความคาดหมายด้วยผลติภณัฑ์หลากหลายประเภทที่

หายากและแปลก ตาส�าหรบัชาวเยอรมัน นอกเหนือจากแฟชัน่ทีส่่งตรงมาจากแคทวอล์คในปารีสแล้ว 

ยงัม ี"ไฟน์ชเมคเคอร์-เอทาจเชอ" ชัน้สินค้าพเิศษทีเ่ป็นตวัดงึดดูลกูค้าด้วยผลไม้รปูทรงสสีนัแปลกตา

จากเขตเมอืงร้อนและจากทะเลใต้ จนเป็นอกีแผนกหนึง่ท่ีขึน้ชือ่และชืน่ชอบกนัมาถงึทกุวนันี ้นอกจากน้ี 

ทางห้างยงัมบีริการพเิศษอืน่ ๆ  เช่น งานบรรจุสนิค้าและงานขนถ่ายวสัดรุะบบนวิแมตกิ ห้องสมดุให้ยืม

หนงัสือ อีกทัง้ลฟิท์โดยสารเกอืบสองโหลตัว ศลิปสถาปัตยกรรมอาคารกอ็ลังการสดุต่ืนตาตืน่ใจด้วย

ซุม้หน้าต่างทีส่วยงามเลอเลศิ ห้องโถงจ�าหน่ายสินค้าสว่างเจดิจ้าด้วยแสงแดดทีส่่องเข้ามา ร้านนัง่ดืม่ก็

ตกแต่งผนงัด้วยไม้ธรรมชาติให้บรรยากาศสบายๆ

ไม่ช้า ถนนเทาเอนท์เซยีน (Tauentzien) ทีต้ั่งของ KaDeWe ซึง่ทอดยาวมาบรรจบกบั

ถนนคัวร์เฟือร์สเทนดมัม์ (Kurfürstendamm) กพั็ฒนาขึน้จนกลายเป็นย่านช้อปป้ิงขึน้ชือ่และเป็น

แหล่งเทีย่วยอดนิยมของกรงุเบอร์ลนิ

กลางทศวรรษทีย่ี่สิบ กลุม่แฮร์ทท ี(Hertie) เข้ามารบัช่วงกจิการของ KaDeWe แต่ถูก

ระบอบนาซยึีดกจิการไปเมือ่ปีค.ศ. 1933 และในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง เกดิเหตกุารณ์เครือ่งบนิ

อเมริกนัถกูยิงตกลงมาบนหลงัคาตึกจนเป็นเหตใุห้เกิดไฟไหม้คร้ังใหญ่ กว่าจะฟ้ืนฟบููรณะขึน้มาได้กใ็ช้

เวลากว่าสิบปี กระทัง่เสรจ็สมบรูณ์ทัง้จ็ดชัน้ในปีค.ศ. 1956

ต่อมา ในช่วงปีค.ศ. 1960 ห้าง KaDeWe สูญเสียลกูค้าไปเป็นจ�านวนมาก เนือ่งจากมกีาร

ก่อสร้างก�าแพงเบอร์ลนิ อย่างไรก็ตาม ห้างค่อย ๆ พฒันาขึน้เป็นล�าดบัจนกลบัมาครองความยิง่ใหญ่

ดัง่ในอดตี และมีชือ่เสียงเป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วท่ีลอืลัน่ทีสุ่ดในเบอร์ลนิตะวนัตก หลงัการล่มสลาย

ของก�าแพงเบอร์ลนิ ผูค้นหลัง่ไหลเข้ามาเทีย่วชมจบัจ่ายในห้าง บางวนัถงึกบัมลีกูค้ากว่า 200,000 คน 

ซึง่เป็นยอดตวัเลขสูงสุดในประวตัศิาสตร์ของห้าง วนันี ้KaDeWe เป็นห้างสรรพสนิค้านานาชาตทิี่

จ�าหน่ายสินค้าจากดไีซเนอร์และแบรนด์เนมต่างประเทศบนพืน้ทีก่ว่า 60,000 ตารางเมตร มกีารตกแต่ง

ภายในทีป่รบัโครงสร้างใหม่หมดตัง้แต่ปีค.ศ. 2016 ภายใต้การดแูลของสถาปนกิ เรม โคลฮาส (Rem 

Koolhaas) โดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนมนัีกออกแบบทีม่ชีือ่เสียงรบัผดิชอบ วนันี ้40% ของเงิน

ทีส่ะพดัอยู่ในห้างมาจากนกัท่องเท่ียวซึง่เป็นกลุม่ทีพ่ร้อมยินดจ่ีายเพิม่เพือ่ความสขุ

ความหรหูราและการท่องเท่ียวเป็นสองแนวโน้มธรุกจิทีโ่ลดแล่นบนโลกขณะนี ้และเจ้าของ

คนใหม่ของ KaDeWe เองก็เชือ่เช่นนัน้ วนันี ้กลุม่เซน็ทรัลไทยได้เข้ามาเป็นเจ้าของใหม่โดยถอืหุ้นเกอืบ 

51% ในกลุม่ห้างสรรพสินค้า KaDeWe ซึง่ประกอบด้วย 3 ห้างสรรพสินค้าคอื คาเดเวในเบอร์ลนิ 

(KaDeWe) อัลสแตร์เฮาส์ในฮัมบวร์ก (Alsterhaus) และ โอเบอร์โพลลิงเงอร์ในมวินคิ 

(Oberpollinger) กลุม่เซน็ทรลัไทยเป็นกลุม่บรหิารธรุกจิสรรพสนิค้า ก่อต้ังโดยตระกลูทีร่�า่รวยทีส่ดุ

ตระกลูหนึง่ในประเทศไทย เซน็ทรลัเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกจ�านวนหนึง่ รวมถงึ      
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ห้างสรรพสนิค้าอีกมากมายหลายแห่งในกรงุเทพฯ ล่าสดุก็คอืศนูย์การค้า เซน็ทรลั เอม็บาสซ ีทีช่ดิลม   

ซึง่เป็นย่านธรุกิจใจกลางเมือง พืน้ท่ีแห่งน้ีในอดตีเป็นทีต่ัง้และท่ีท�าการของสถานทตูอังกฤษ 

ตวัห้างหรหูราสะดดุตาด้วยสถาปัตยกรรมแนวฟิวเจอรสิตกิ ภายในประกอบด้วย 

ศนูย์การค้า ห้างสรรพสนิค้าท่ีมีแบรนด์หรชูัน้น�ามากมาย โรงแรม โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร  และเลา

นจ์ทีมี่ “หนงัสือโต๊ะกาแฟ” น่าน่ังด่ืมพร้อมอ่านหนงัสอืทีม่ไีว้บรกิาร  และในปีต่อ ๆ ไป ทศ จริาธวิฒัน์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ วางแผนทีจ่ะทุม่ตวัแบบสดุ ๆ ให้กบัธรุกจิห้าง

สรรพสนิค้าระดบัหรใูนยโุรป  ใครกต็ามท่ีรู้จกัสถาปัตยกรรมและไลฟ์สไตล์ในเอเชยี ย่อมคาดได้เลยว่า

มนัจะมีความหมายขนาดไหนกับ KaDeWe: การชอ็ปป้ิงทีห่มายถงึประสบการณ์แห่งความเพลดิเพลนิ

รืน่เริงใจ และการเฉลมิฉลองเทศกาลงานอเีว้นท์ รองรบักลุม่เป้าหมายลกูค้าระดบับน แต่ KaDeWe เอง

กเ็ป็นเช่นนัน้เสมอมาอยูแ่ล้ว

Das Kaufhaus des Westens.

Das Kaufhaus des Westens.

ห้างสรรพสินค้าแห่งตะวันตก  
(เค้าฟ์เฮาส์ เดส เวสเทนส์)
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คณุยวุดี คุณทราบใช่ไหมว่าห้างคาเดเวมีประวตัคิวามสมัพนัธ์อนัยาวนานกับไทย

ใช่ค่ะ ความสมัพนัธ์ของคาเดเวกบัไทยเริม่มาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907)  ซึง่เป็นปีทีพ่ระเจ้าอยูหั่ว

รชักาลที ่5 เสดจ็ประพาสยโุรป พระองค์ท่านเสดจ็ไปพ�านกัอยูท่ีย่โุรปหลายครัง้ ทรงมคีวามสมัพันธ์

ฉนัท์มิตรกบัจกัรพรรดวิลิเฮล์มท่ี 2 แห่งเยอรมน ีและทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างทีป่ระทบัไว้ในเยอรมนี

ด้วย อย่างเช่น พลบัพลาท่ีประทับในเมืองบ๊าดฮอมบวร์ก ไทยกบัเยอรมนนีัน้มคีวามสมัพนัธ์ทีดี่ต่อกนั

มาอย่างยาวนาน

เรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์มีบทบาทชักชวนให้คุณสนใจห้างสรรพสนิค้าหรใูนยโุรปใช่ไหม หรอืว่ามนัแค่

เป็นเรือ่งบงัเอิญ

บรษิทัของเรามปีระวัตศิาสตร์ท่ียาวนาน เราตัง้ตัวขึน้มาจากบรษิทัธรุกจิค้าปลกี เป้าหมายของเราคอื มี

กจิการห้างสรรพสนิค้าท่ีดท่ีีสดุในย่านน้ัน แล้วโอกาสกเ็ข้ามาพอดี คาเดเวเป็นห้างสรรพสนิค้าทีมี่ชือ่

เสยีงท่ีสดุของเยอรมนี น่ันคอืเหตผุลท่ีเราลงทุนทีน่ัน่ ความมุง่หมายของเรากค็อืท�าให้การช้อปป้ิงเป็น

ประสบการณ์ทีน่่ารืน่รมย์และคุม้ค่าน่าลองยิง่ขึน้ 

คณุคิดว่าคนไทยหรอืคนเอเชยีโดยท่ัวไปมีความสนใจในการช้อปป้ิง ในสิง่หรหูรา แตกต่างไปจากคน

ยโุรปใช่ไหม คนไทยกบัคนเอเชยีรูส้กึเพลดิเพลนิกับสิง่เหล่านัน้มากกว่าคนยโุรปอย่างนัน้หรอืไง

ชาวเยอรมนัมกัซ้ือเครือ่งมือเครือ่งใช้ แต่พฤติกรรมการซ้ือในลกัษณะนัน้กเ็ปล่ียนไป ผูค้นหันมาใช้จ่าย

เงนิมากขึน้กบัแฟชัน่ ความบันเทิง หรืออาหารดีๆ คนไทยมักจะชอบแบรนด์หร ูห้างคาเดเวไม่เคยมชีือ่

เสยีงด้านสนิค้าแบรนด์หร ูจดุรวมของห้างคาเดเวอยูท่ีช่ัน้ซูเปอร์มาร์เกต็ซึง่ขึน้ชือ่มาโดยตลอด เรากเ็ลย

น�าสนิค้ายีห้่อหรูๆ เข้ามาจ�าหน่ายในห้าง ซ่ึงก็น่าจะได้รับการตอบรับด้วยด ีแม้ว่าชาวเยอรมนัจะเป็นแบบ

ดัง้เดิมอยูบ้่าง แต่ตอนน้ีพวกเขาก็ค่อยๆ เริม่มรีสนยิมใช้แบรนด์หร ูเราพยายามผสานระหว่างสนิค้า

แบรนด์เยอรมนักบัแบรนด์นานาชาต ิเราต้องการเสนอบางสิง่ให้กบัท้ังนกัท่องเทีย่วและชาวเยอรมัน 

ความหรหูรายงัคงมีศักยภาพในการเติบโตท่ีด ีเราเพยีงต้องการท�าให้คาเดเวมคีวามโมเดร์ินและร่วม

สมยัยิง่ขึน้ เพือ่ให้เป็นห้างสรรพสนิค้าท่ีดท่ีีสดุ เพยีบพร้อมด้วยสนิค้าหลากหลายและไม่ซ�า้ใคร

ในคาเดเวมอีะไรแบบไทยๆ ทีพ่เิศษๆ ไหม

เราน�าเสนอผลติภัณฑ์อาหารไทยทีไ่ด้รบัการคัดสรรมาเป็นพิเศษ และเรายังมร้ีานอาหารชือ่ Papaya 

ให้บรกิารอาหารไทยต้นต�ารบั

ทีน่ี ่ในกรงุเทพฯ คุณมห้ีางสรรพสินค้าท่ีทนัสมยัมาก แล้วคาเดเวล่ะ คุณจะเปลีย่นรปูลกัษณ์ของห้าง

อย่างไร

ห้างคาเดเวก�าลงัมกีารปรบัปรงุภายใต้การออกแบบของ เรม็ โคห์ลฮาส สถาปนกิชือ่ดังระดบัโลก ซึง่

พยายามผสานพฒันาการทีท่นัสมยัของห้างค้าปลีก ขนาดของห้าง และชือ่เสยีงประวัตขิองห้างให้ลงตวั

ทีสุ่ด เพือ่ให้คาเดเวเป็นไอคอนแห่งการออกแบบห้างสรรพสินค้า

คุณเองโดยส่วนตัวกม็คีวามสนใจในการออกแบบอยู่แล้วใช่ไหม

ค่ะ ทีจ่ริงดฉัินจบการศกึษาด้านศลิปศาสตร์ แต่งานดไีซน์เป็นส่ิงทีด่ฉัินหลงใหลมาโดยตลอด ซึง่ดฉินั

กไ็ด้เข้าไปควบคุมดแูลงานออกแบบห้างร้านของเราทีม่อียู่มากมายทัว่ประเทศไทยด้วย

ในวนัน้ี ห้างสรรพสินค้าต้องน�าเสนออะไร เพือ่สร้างความแตกต่างจากห้างอ่ืนๆ

ห้างสรรพสินค้าแบบดัง้เดมิได้รบัแรงกดดนัจากคู่แข่งจากธรุกิจชอ็ปป้ิงออนไลน์ 

ส�าหรบัเรา มนัเป็นเรือ่งของการผสมผสานทัง้สองด้านเพือ่ให้ได้ประโยชน์ทัง้สองทาง พร้อมกบัมอบ

ประสบการณ์การชอ็ปป้ิงแบบ 360 องศาให้กบัลกูค้าผ่านหลายช่องทาง นีเ่องคอืเหตผุลทีท่�าให้เรารบั

แนวคิดการค้าปลกีหลายช่องทาง กญุแจสู่ความส�าเรจ็คือการตลาดทีด่ ีและเหนอืส่ิงอืน่ใดคือบรกิาร 

การบริการทีด่เีป็นส่ิงส�าคัญทีสุ่ดเพือ่มดัใจลกูค้า เราสร้างสัมพนัธ์อันดกีบัลกูค้าของเราอยูเ่สมอ ธรุกจิ

ห้างสรรพสินค้ายังคงพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ครอบครวัของดฉัินและตวัดฉินัเองกรั็กธรุกจินีม้ากและ

เหนยีวแน่นกบัมนัมานานกว่า 70 ปีแล้ว ถ้าคุณไม่รกังานนี ้คุณกท็�ามนัได้ไม่ดหีรอก เราไม่เคยหยดุ

พฒันา เราน�านวตักรรมและไอเดยีใหม่ ๆ แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เพือ่สร้างความพงึ

พอใจให้แก่ลกูค้าและตอบสนองความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เรามีความทะเยอทะยานทีจ่ะ

พฒันาต่อไป เราภูมใิจกบัตรงนีม้าก แล้วเรากมุ่็งมัน่ทีจ่ะมอบส่ิงดีๆ  คืนแก่สังคมอยูเ่สมอ
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เราสงัเกตเห็นว่าคุณมีกจิกรรมพเิศษมากมายให้กบัลกูค้าของคณุ

กจิกรรมทัง้หมดน่ันกเ็พือ่มอบประสบการณ์การใช้ชวีติทีส่มบรูณ์แบบแก่ลกูค้า ทีป่ระเทศไทยเน่ียเรา

พยายามน�าเสนอไลฟ์สไตล์ทุกอย่างเข้าไปเสรมิกับการซือ้ ตัง้แต่บรกิารซกัแห้ง การตดัเยบ็ ไปจนถงึ

การรบัประทานอาหารและการประชมุเชงิปฏบัิตกิาร เราต้องการให้ลกูค้าใช้เวลาอยูก่บัเรานานทีส่ดุ ผูค้น

สามารถมาพบปะเพือ่นฝงูหรอืคนในครอบครวัได้ทีน่ี่ เราพยายามเสนอความครบครนัให้กบัลกูค้าใน

ห้างสรรพสนิค้าของเรา

 

หมายความว่าห้างสรรพสนิค้ากค็อืไลฟ์สไตล์คอนเซป ...

ใช่ค่ะ น่ันคือทศิทางท่ีห้างก�าลงัมุ่งไป พร้อมกันนีล้กูค้าก็สามารถสือ่สารกบัเราโดยตรงผ่านช่องทางต่าง 

ๆ แชทกับเรา หรอืโทรคยุกบัเจ้าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกได้เลย เรายงัให้ลกูค้าเลอืกได้ด้วยว่าจะให้ส่ง

ของไปทีไ่หน หรอืไม่กใ็ห้ลกูค้าก�าหนดจดุรบัของเองได้ เราให้บรกิารแก่ลกูค้าของเราผ่านช่องทาง

มากมาย เช่น ช่องทางร้านค้าออนไลน์ ช่องทางโทรศพัท์ หรอืผ่านแอพส่งข้อความด่วน ทกุช่องทางล้วน

เพือ่ตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์ของลกูค้า

ลกูค้าในประเทศไทยกบัในเยอรมนีมีความต้องการทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม่อย่างไร 

สิง่หน่ึงทีช่าวเยอรมนัและคนไทยมีเหมือนกนักคื็อมคีวามตระหนกัมากในเรือ่งราคา นอกจากนีแ้ล้วกยั็ง

มคีนท่ีต้องการใช้จ่ายเงนิไปกบัการเดนิทางหรอือย่างอืน่ๆ มากกว่า

คณุรูจ้กัมกัคุ้นกบัวฒันธรรมความเป็นอยูแ่บบเยอรมันแค่ไหน

ชาวเยอรมนัค่อนข้างเข้มงวด พวกเขาท�างานหนกัและมปีระสทิธภิาพมาก คนไทยเป็นพวกง่ายๆ สบายๆ 

แต่ดฉัินมคีวามรูสึ้กว่าชาวเยอรมันเดนิทางมากกว่า พวกเขาอาจต้องการเวลามากขึน้เพือ่ผ่อนคลาย 

คนไทยชอบให้คนเอาใจ แล้วก็ต้องการได้รบัการต้อนรบัและดูแลอย่างเตม็ที่

ตอนคุณไปเยอรมนีตารางงานของคุณคงแน่นไปหมด คุณได้เหน็อะไรอ่ืนใดอีกไหมนอกจากห้างสรรพ

สินค้าของคุณ

 ดฉัินชอบภูมทิศัน์ของเยอรมน ีแต่ดฉัินกไ็ม่ค่อยมีเวลาเทีย่วชมมากนกั ยุโรปมสีิง่ทีน่่าสนใจมากมาย มี

สวนสาธารณะและพพิิธภัณฑ์หลายแห่ง ซึง่ไทยเรามน้ีอยกว่า ในไทยเรากพ็ยายามน�ากจิกรรมด้าน

วฒันธรรมเข้ามาเสนอในห้างสรรพสินค้าด้วย

คุณน�าวฒันธรรมเข้ามาไว้ในห้างสรรพสินค้าของคุณอย่างไร

เราท�ากจิกรรมด้านวฒันธรรม อย่างเช่น เปิดตัวหนงัสือ จดันทิรรศการ หรอืจดัอเีวนท์กับนกัออกแบบ 

เราพยายามส่งเสรมิศลิปะไทย เรายังจัดการแสดงดอกไม้ขนาดใหญ่ทกุปีซึง่ถอืเป็นงานแสดงทีส่วยงาม

ทีสุ่ดก็ว่าได้

ในศนูย์การค้าเซน็ทรลัเอ็มบาสซ ีเรามีพืน้ทีข่นาดใหญ่ท�าเป็นเลานจ์น่านัง่ดืม่พร้อมอ่าน“หนงัสอืโต๊ะ

กาแฟ” และนติยสารต่างๆ ทีม่ไีว้บรกิาร เราเรยีกมนัว่าโอเพ่นเฮ้าส์ และมกัมนีกัเขยีนมาเป็นแขกประจ�า

อยู่ท่ีนัน่ แล้วแผนกหนงัสือเดก็เองกม็พีืน้ท่ีกว้างใหญ่เอาการ ทัง้หมดนัน่ถอืเป็นโอกาสทีเ่รามอบแด่

ลกูค้าของเรา เพือ่การเรยีนรูแ้ละความเพลดิเพลนิขณะใช้เวลาอยู่ในศูนย์การค้าของเรา ให้ลกูค้าได้มี

โอกาสสัมผสักบัส่ิงใหม่ๆ สัมผสักบัพืน้ทีใ่หม่ของปฏิบติัการศลิปะและวฒันธรรม

คุณรูจ้กัสถาบนัเกอเธ่ไหม คุณรูอ้ะไรบ้างเกีย่วกับงานของสถาบนัเกอเธ่

ในความเป็นจรงิ สถาบนัเกอเธ่ตัง้อยู่ในละแวกเดยีวกบัท่ีพกัของดิฉันนะคะ ดฉัินเหน็คนไทยหลายคนเข้า

มาเรยีนคอร์สภาษาเยอรมนัท่ีนัน่ทกุวัน ดฉัินรูว่้ามร้ีานอาหาร มสีระว่ายน�า้ และมกีารจดันทิรรศการอยู่

เรือ่ยๆ ดฉัินเองยังไม่เคยได้เข้าไปท่ีนัน่สักท ีแต่ดฉัินคิดว่างานวฒันธรรมรปูแบบน้ีมคีวามส�าคญัอย่าง

ย่ิงต่อความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมนักับไทย
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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 Wil-

helmine 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 depart-

ment store: Kaufhaus des Westens (“Department Store of the West“) 

– KaDeWe for short.

On 27 March 1907 the Kaufhaus des Westens was inaugu-

rated. Jandorf had hoped that a high-ranking member of the imperi-

al family would attend the opening to drive the reputation of the 

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 infra-

structure, 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 expecta-

tions 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 hemi-

sphere,  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 reconstruc-

tion 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 remod-

elled 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. 

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 Oberpoll-

inger 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 famil-

iar 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 

to Thailand? 

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 

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

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

relationship. 

Does history matter to your interest in European luxury department 

stores, or is it just a coincidence? 

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

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

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 

better and more rewarding. 

Do you think that Thais or Asians generally have a different relation-

ship to shopping and luxury than Europeans? Can Asians enjoy that 

more? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wide-ranging and unique selections for our customers.

Is there something special Thai in KaDeWe? 

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

called Papaya where we offer authentic Thai food. 

Here in Bangkok you have very stylish malls. How will you change the 

look of the KaDeWe? 

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

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

KaDeWe  a design icon for department stores.

Are you personally interested in design? 

Yes, I did study liberal arts, but design was always my passion. I used to 

take care of our store designs throughout Thailand. 

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

from others? 

The traditional department store model has been put under pressure with 

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

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

experience to customers through multiple channels, which is why we 

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

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

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

customers. The department store business continues to develop. My 

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 

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

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

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

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

society.

I noticed that you have a lot of special events for your customers.

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

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

messaging apps, to meet the demands of their lifestyles. 

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

Germany? 

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

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

or something else. 

Do you have a connection to the German culture? 

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

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

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

to be greeted and looked after intensively. 

I am sure you have a tight schedule. Do you see anything other than 

your department stores when you go to Germany? 

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

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

Thailand we try to offer culture in shopping malls too.

How do you use culture for your department stores? 

We do for example book launches, exhibitions or events with designers. 

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

year, which is actually the most beautiful event. 

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

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

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

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

while they are in our stores. To give them the chance to experience 

something new, and to touch new cultures.

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

about its work? 

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

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

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.
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DAS GOETHE- 
INSTITUT  
IN THAILAND –  
EINE ERFOLGS-
GESCHICHTE

2020 ist das Jahr des 60-jährigen Jubiläums des Goethe-Ins-

tituts 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, Produk-

tionen und Künstleraustausch in den Bereichen Film, Tanz, Musik, 

Theater, Ausstellung Literatur und Übersetzung. Es arbeitet mit den 

thailändischen Bildungsbehörden, Universitäten und Schulen zusam-

men. 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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around 1962.

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ใน
ช่วงปีพ.ศ. 2505
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wirklichkeit.

Als das Goethe-Institut 1960 an der Kreuzung Phayathai und 

Sri Ayutthaya Road eröffnete, hatte Bangkok noch keine Wolken-

kratzer 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-

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 Sprachkurs-

betrieb des Goethe-InstitutI enorm, und ein weiteres Haus auf dem 

Grundstück wurde angemietet. Eine wichtige Aufgabe des Goethe-In-

stitutI wurde damals die Fortbildung von thailändischen Deutschleh-

rern 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 Contempora-

ry 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 Orches-

ter formierte: Das Bangkok Symphony Orchestra. Auch ein Geist 

wurde übrigens in diesem Gebäude gesichtet. Er trat im Konferenz-

raum 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 traditions-

gemäß 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 Grün-

dung 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 gege-

ben, 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. 

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 Staats-

besuch 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 Kolo-

nialstil 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 Kultur-

austausch. 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.
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The Goethe-Institut Thailand 
after relocating in 1988.
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ขาดไปเสียไม่ได้ และดูเหมอืนกลายเป็นธรรมเนยีมไปแล้วด้วยซ�า้ นัน่กคื็อเร่ืองผีเฝ้าบ้าน โดยชาวบ้านลือกันว่า 

มกัเหน็ร่างชายไม่คุ้นหน้าคุ้นตาตนหนึง่ยืนสูบบหุร่ีอยู่ทีห่น้าต่างบ้านตอนดึกด่ืน

ในยุคนัน้ สถาบนัฯ เปิดสอนภาษาเยอรมนัภาคค�า่เป็นหลกั แต่ไม่นานนกักเ็ริม่ชัดเจนว่าต้องหา

ตึกทีใ่หญ่กว่านี ้เพ่ือรองรับแผนกกจิกรรมด้านวัฒนธรรม กระทัง่ไปพบบ้านใหญ่หลังหนึง่บนถนน

พระอาทติย์ เขตพระนคร ย่านตัวเมอืงเก่าแรกต้ังกรุง ซ่ึงไม่ไกลจากถนนข้าวสาร  แหล่งรวมนกัท่องเทีย่ว

แบกเป้ 

ท�าเลทีม่บีริเวณโดยรอบเช่นนีเ้อือ้ต่อการต้ังสถาบนัทางวัฒนธรรมอย่างยิง่ เนือ่งจากในบรเิวณ

ใกล้เคียงมสีถาบนัและ สถานทีส่�าคัญระดับชาติหลายแห่งต้ังอยู่ด้วยซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาความ

ร่วมมอืระหว่างสองชาติ อาทเิช่น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศลิป์แห่งชาติ โรงละครแห่งชาต ิมหาวิทยาลัย

ศลิปากร (มหาวิทยาลยัศลิปะ) และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ แต่ข้อส�าคัญกคื็อ การทีไ่ด้อยูใ่กล้กบั

มหาวิทยาลยักแ็น่นอนว่า ย่อมมนีกัศกึษาและผู้สนใจจ�านวนมากหลัง่ไหลเข้ามาเรยีนภาษาเยอรมนัทีส่ถาบนัฯ 

บ้านพระอาทติย์นีม้ต้ีนไม้สูงใหญ่อายุหลายปีหลายต้นข้ึนปกคลมุให้ร่มเงาร่มรืน่ ตวับ้านใหญ่โต 

เนือ้ทีก่ว้างขวางเสียจนเดินแล้วเมือ่ยขา และทีส่ะดุดตากคื็อ มยีอดโดมประดับบนหลังคาทรงสงู ในแบบเดยีว

กบัสถาปัตยกรรมกอธิค ตัวบ้านก่ออิฐฉาบปนูทาสีขาวท้ังหลงั หน้าต่างกระจกทรงสงูชะลูด ทัง้หมดดเูช้ือ

เชญิให้คนภายนอกเข้ามาเยีย่ม เจ้านายไทยเชือ้พระวงศ์ผู้เป็นเจ้าของบ้านพ�านกัอยูใ่นวงัข้างๆ ถนนหน้าบ้านมี

รถรางว่ิงผ่านไปมา ทีน่ีเ่ป็นสถานทีท่ีค่นไทยทกุรุ่นทกุวัยได้เข้ามาสัมผัสกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัเป็น

คร้ังแรก 

แม้กระทัง่ทกุวันนี ้สถาบนัเกอเธ่เก่าทีถ่นนพระอาทติย์ก็ยงัคงเป็นสถานทีท่ี่หมูค่นไทยรุน่อาวโุส

เล่าขานถงึด้วยความชืน่ชม

กรุงเทพฯ ในทศวรรษ 1960 คนไทยมโีอกาสน้อยมากทีจ่ะได้รับฟังดนตรคีลาสสกิหรอืดนตรี

แจ๊ส แต่ทีส่ถาบนัเกอเธ่มสีถานทีเ่หมาะส�าหรับจดัคอนเสิร์ตแบบอบอุน่และเป็นกันเองทีห้่องช้ันบน ห้องนีย้งัใช้

เป็นห้องซ้อมดนตรีส�าหรับวงออร์เคสตร้า Pro Musica Orchestra (โปร มซิูกา ออร์เคสตร้า) ซ่ึงก่อตัง้ขึน้

ในปีเดียวกนั

ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 กจิการสอนภาษาเยอรมนัของสถาบนัเกอเธ่ขยายตวัอย่างมหาศาล 

จนต้องเช่าบ้านบนพ้ืนทีข่องบ้านพระอาทติย์เพ่ิมอกีหลงัหนึง่ ในยุคนัน้ ภารกจิส�าคญัของสถาบนัฯ ก็คอื   

ปีค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) เป็นปีฉลองครบรอบ 60 ปีสถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย ซึง่ก่อตัง้ขึน้ใน

ปีค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) นบัเป็นสถาบนัเกอเธ่แห่งแรกในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และปัจจบุนัเตบิ

ใหญ่เป็นอนัดบัสามของสถาบันเกอเธ่ทีม่อียูท่ัว่โลก สถาบนัเกอเธ่มบีทบาทในการสือ่ภาพรวมของประเทศ

เยอรมนโีดยการให้ข้อมลูข่าวสารด้านสงัคม ชวีติผูค้น และการเมอืง พร้อมส่งเสรมิการแลกเปลีย่นระหว่าง

ประเทศไทยและเยอรมนรีวมทัง้ยโุรป ผ่านการเรยีนการสอนภาษา, การท�ากจิกรรมด้านวฒันธรรม, ความ

ร่วมมอืในการจดัเทศกาลต่างๆ การสร้างผลติและการแลกเปลีย่นผูท้�างานศลิปะแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ภาพยนตร์ นาฏศลิป์ คตีศลิป์ การละคร นทิรรศการ วรรณคด ีไปจนถงึ การแปลภาษา สถาบนัฯ ท�างาน

ร่วมกบัหน่วยงานการศกึษาของไทย มหาวทิยาลยั และโรงเรยีนในทกุภาคของประเทศไทย 

ในสถาบนัฯ ครผููส้อนภาษาเยอรมนัได้รบัการอบรมอย่างสม�า่เสมอเพือ่เพิม่พนูความรูค้วาม

สามารถให้ทนัสมยั ในขณะเดยีวกนัผูเ้ข้าเรยีนภาษากไ็ด้เข้าร่วมท�ากจิกรรมทางภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั

จนเกิดความคุน้เคย ส่วนศลิปินหรอืคนทัว่ไปผูท้ีช่ืน่ชอบสนใจประเทศเยอรมน ีสถาบนัฯ กค็อื ประตสููโ่ลกใน

ชวิีตจรงิของคนเยอรมนั

ปีค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) สถาบนัเปิดท�าการครัง้แรกในตกึทีต่ัง้อยูต่รงหวัมมุถนนพญาไทกบั

ถนนศรอียธุยา ยคุนัน้ กรงุเทพฯ ยงัไม่มตีกึสงูเสยีดฟ้า เป็นเมอืงหลวงทีน่่าอยู ่มคีคูลองไหลทะลถุงึกนัหลาย

สาย มบ้ีานไม้ ไสตล์โคโลเนยีลหลงังามตัง้เรยีงรายอยูร่มิคลอง สถาบนัเกอเธ่เปิดท�าการแรกเริม่ในสภาพ

แวดล้อมรืน่รมย์เช่นนัน้ ผูอ้�านวยการท่านแรกของสถาบนัฯ อาศยัและใช้ชวีติอยูใ่นกรงุเทพฯ มานานหลายปี

แล้วโดยประกอบอาชพีเป็นคร ูซึง่ในสมยันัน้งานหลกัของสถาบนัฯ ก็คอืการสอนภาษาเยอรมนั แม้สถาบนัฯ 

ได้ใช้ตกึหลงันัน้เป็นทีท่�าการแค่ไม่กีปี่ แต่กม็เีรือ่งราวแปลกๆ ทีผ่กูอยูใ่นหน้าประวตัศิาสตร์ของสถาบนัฯ  ซ่ึง

สถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย - 
เรือ่งราวแห่งความส�าเร็จ
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การส่งเสริมมติรภาพเยอรมนั - ไทย ซ่ึงหมายถงึการด�าเนินกิจการในรูปแบบของการแลกเปล่ียนทาง

วัฒนธรรม ดังนัน้จงึเป็นเร่ืองเหมาะสมทีสุ่ดทีส่ถาบนัเกอเธ่จะได้รับข้อเสนอให้ลงเรอืล�าเดยีวกนั

บนทีดิ่นทีม่สัีญญาเช่าระยะยาวผืนนัน้มบ้ีานสไตล์โคโลเนยีลต้ังอยู่แล้ว ซึง่มสีไตล์คล้ายคลึงกบั

สโมสรเยอรมนัแห่งหนึง่บนถนนสาทรสมัยก่อนสงครามโลกคร้ังทีส่อง นอกจากนี ้กย็งัมเีนือ้ทีอ่กีเหลือเฟือ

ส�าหรับสร้างตึกใหม่ แถมสถาบนัเกอเธ่ยงัสามารถรับการสนบัสนนุด้านทนุเงนิกูจ้ากดรสูได้อกีด้วย แม้การ

เปลีย่นแปลงท�าเลทีต้ั่งอาจส่งผลให้สถาบนัฯ สูญเสียกลุม่เป้าหมายและพันธมติรในพระนครไปบ้าง แต่ความ

เป็นไปได้ทีจ่ะต้ังต้นยุคใหม่กอ็ยู่เหนอืความพะวักพะวน ดังนัน้ในปีค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) ขณะทีน่ายก

รัฐมนตรีเยอรมน ีเฮลมทุ โคห์ล อยู่ระหว่างการเยือนประเทศไทย ท่านจงึได้รับเชญิมาท�าพธิเีปิดแพรคลุม

ป้ายมลูนธิิ ถอืเป็นฤกษ์ประเดิมการก่อสร้างอาคารใหม่ทีว่างแผนไว้

ส่วนทีเ่หลอืให้เล่าต่อกคื็อเร่ืองราวแปลกๆ ทีแ่ฝงอยูใ่นหน้าประวัติศาสตร์ของสถาบนั: ในปีค.ศ. 

1988 (พ.ศ. 2531) หลงัจากเปิดตึกทีท่�าการใหม่ไปได้ไม่นาน วญิญาณผู้คุ้มครองสถาบนั ณ ทีแ่ห่งใหม่ก็

ปรากฏตัวในร่างของ "ฝร่ัง" สวมชดุแต่งกายสไตล์โคโลเนยีล โดยมคีนเหน็ท่านท่ีท้ายสระว่ายน�า้ พนักงาน

เชือ่กนัว่าเป็นวิญญาณของทีป่รึกษาข้าราชการต่างชาติในรชักาลที ่5 ซ่ึงเคยอาศยัอยูใ่นตกึหลงัเก่าแล้วล่ืน

ล้มเสียชวิีตในห้องน�า้

ในปีค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ซอยทีต้ั่งของสถาบนัได้รับการเปลีย่นชือ่เป็นซอยเกอเธ่ ทีซ่ึง่ทกุวนั

นีค้นขับรถแทก็ซ่ีหลายคนในกรุงเทพฯ รู้พิกดัดี โดยไม่ต้องใช้จพีีเอส และไม่ต้องสอบถามหาหนทางจาก

แหล่งใดทัง้ส้ิน แทบไม่ต้องหาอะไรมาพิสูจน์ยืนยันกนัแล้ว ด้วยชดัเจนว่าสถาบนัเกอเธ่เป็นสถาบนัหนึง่ทีอ่ยูคู่่

กรุงเทพฯ มาหลายทศวรรษแล้ว ชือ่นีเ้ป็นชือ่ทีท่กุคนรู้จกัคุ้นหกูนัดี สถาบนัเกอเธ่มห้ีองเรยีน ห้องสมดุ โรง

อาหาร และร้านอาหารเยอรมัน "Ratstube" (ราทชตูเบ้) ปัจจบุนั สถาบนัฯ เป็นศูนย์กลางทีม่ชีีวติชีวาใน หมู่

นกัเรียนนกัศกึษาภาษาเยอรมัน และกจิกรรมแลกเปลีย่นวัฒนธรรม หอประชุมได้รบัการปรบัปรงุครัง้  ใหญ่

ให้ทนัสมยัและเปิดตัวอกีคร้ังในปีค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) เสนอความเฟ้ียวฟ้าวด้วยเทคโนโลยชัีน้เลิศทีใ่ห้

เสียงอะคูสติกยอดเย่ียม กบัพ้ืนทีท่ีล่งตัวอย่างเหลอืเกินส�าหรับจดัแสดงคอนเสิร์ต ฉายภาพยนตร์ และ

แสดงละครเวท ีสถาบนัเกอเธ่เป็นสถานทีข่องการปะทะสังสรรค์ระหว่างเยอรมนกีบัประเทศไทย ซึง่มี

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์เต็มเป่ียมด้วยมติรภาพทีด่�าเนนิมาอย่างยาวนาน และในอนาคตสถาบนัฯ กจ็ะส่ง

เสริมการสนทนาแลกเปลีย่นวัฒนธรรมของทัง้สองประเทศให้ย่ังยนืต่อไป

การฝึกอบรมภาษาเยอรมันเพ่ิมเตมิให้แก่ครไูทยผู้สอนภาษาเยอรมนั และการสนบัสนนุการเรยีน             

การสอนภาษาเยอรมนัในโรงเรยีนและมหาวทิยาลยั ในช่วงหลายปีนัน้ สถาบนัฯ กไ็ด้ริเริม่บทบาทการเป็น

ศูนย์กลางวฒันธรรมสมยันยิมในประเทศไทย งานกจิกรรมทกุงานหมายถงึการได้พบปะกบัผูม้ชีือ่เสยีงด้าน

ศิลปกรรมและด้านวฒันธรรมแขนงต่างๆ สถาบนัฯ เสนอตัวเป็นเวทสีนทนาเชือ่มวฒันธรรมตะวนัตกกบั 

วัฒนธรรมเอเชยี

แล้วสถาบนัเกอเธ่เองกเ็ป็นองค์กรทีเ่ตม็ไปด้วยจติใจปฏริปูใหม่ ในยคุนัน้ศลิปินต่างประสบความ

ยากล�าบากในการจดัแสดงผลงานของตน สถาบนัฯ กเ็อือ้ฟ้ือห้องในบ้านพระอาทติย์ให้ศลิปินใช้เป็นห้อง

แสดงนทิรรศการ ส่งให้ศลิปินกลายเป็นดาวรุง่พุ่งแรง ปัจจบุนั หลายคนมชีือ่เสยีงโด่งดงัถึงระดับนานาชาติ 

ในปีค.ศ. 1971 (พ. ศ. 2514) สถาบนัฯ ได้จดัแสดงงานจติรกรรมของ ถวลัย์ ดชัน ีศลิปินหนุม่ผูถ้กูประณาม 

แต่ต่อมาเขากลายเป็นหนึง่ในศิลปินทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในประเทศไทย วนันีผ้ลงานของเขาตดิตัง้อยูใ่นแทบทกุ

ห้องแสดงของ MOCA (พพิธิภณัฑ์ศลิปะร่วมสมยั) บ้านของเขา “บ้านด�า” ในเชยีงรายกลายเป็นสถานที่

แสวงบญุส�าหรบัผูร้กัศลิปะ แต่นอกเหนอืจากกจิกรรมด้านศลิปะแล้ว หนึง่ในภารกจิหลกัของสถาบนัเกอเธ่

ในช่วงเวลาดงักล่าวก็คอื การก่อตัง้วงดรุยิางค์ซมิโฟนใีนประเทศไทยซึง่ก่อตัง้ขึน้จากวง Pro Musica 

Orchestra (โปร มซูกิา ออร์เคสตร้า) ทีม่อียูแ่ล้ว โดยใช้ชือ่ว่า Bangkok Symphony Orchestra  (วง

ดุรยิางค์ซมิโฟนกีรงุเทพฯ) 

และเช่นกนั ทีน่ีใ่นตกึบ้านพระอาทติย์กไ็ม่พ้นมเีรือ่งคนเหน็ผใีห้ได้ขนลกุกนั ว่ากนัว่าวญิญาณ

ร่างนัน้ปรากฏตวัในห้องประชมุ พวกพนกังานพากนันบัถอืท่าน ว่าเป็นเจ้าทีเ่จ้าทางผบ้ีานผเีรอืนให้ความ

คุม้ครองทีใ่ครกราบไหว้บชูาแล้วจะได้ในสิง่ทีป่ระสงค์

ปีค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) เป็นปีฉลองก่อตัง้สถาบันฯ ครบรอบ 25 ปี กม็กีารก�าหนดวนัท�าบญุ

ขึน้ และนมินต์พระภกิษสุงฆ์มาท�าพธิตีามธรรมเนยีมทางพทุธศาสนาเพือ่เป็นสริมิงคลแก่สถาบนั หลงัจาก

วนันัน้ไม่นานกม็ผีูห้ยบิยืน่ข้อเสนอสร้างอาคารใหม่ในเขตทุง่มหาเมฆในบรเิวณใกล้เคยีงกบัสถานทตูเยอรมัน 

เพ่ือสนองความต้องการของผูส้นใจวฒันธรรมเยอรมนัทีเ่พิม่มากขึน้ นกัธรุกจิคนนงึชือ่ คาร์ล แวร์เนอร์ 

ดรสู อาศยัอยูใ่นประเทศไทยมาเป็นเวลานานและได้ลงทุนท�าธรุกจิทีน่ีจ่นมทีรพัย์สนิมัง่คัง่ เขาต้องการท�าสิง่ที่

ดีให้สงัคม ทีด่นิผนืดงักล่าวนัน้เขาได้สญัญาเช่าทีด่นิระยะยาว เขาจงึประสงค์บรจิาคสทิธใิช้ทีด่นิพร้อมกบั

การก่อตัง้มลูนธิวิฒันธรรมไทย - เยอรมนั (TDKS) ซึง่เป้าหมายของมลูนธิวิฒันธรรมไทย - เยอรมนั กค็อื
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2020 is the year of the 60th anniversary of the Goethe-In-

stitut 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 teach-

ers 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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Das alte Goethe-Institut Thailand in der 
Phra Athit Straße.

The former Goethe-Institut Thailand on 
Phra Athit road.

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
เมื่อครั้งตั้งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์
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any skyscrapers and was a – compared to today– laid-back metrop-

olis 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 estab-

lished a tradition that runs through the entire history of the insti-

tute: the appearance of ghosts, in this case in the shape of a smok-

ing 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 surround-

ed 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 

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 build-

ing. 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-Insti-

tut made its rooms available and thus became a stepping-stone for 

many now internationally renowned artists. In 1971 the Goethe-In-

stitut 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 Sympho-

ny 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 festivi-

ties, 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 embas-

sy, 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 (Thai-

Deutsche Kulturstiftung, TDKS). The goal of the TDKS is the promo-

tion 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. 

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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THAI PARK - SOM 
TUM IN BERLIN

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, Namenspa-

tin ist eine fünf Meter große Marmor-Skulptur der Borussia, der 

Personifikation des Staates Preußens, wie sie auch auf der Sieges-

säule 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, inzwi-

schen 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 

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 durchpro-

bieren, man fühlt sich tatsächlich ein bisschen wie im Thailand-Ur-

laub. 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.
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ในวนัธรรมดาทีไ่ม่ใช่วนัหยุด สวนสาธารณะ “พรอ็ยเซนพาร์ค” (Preussenpark)ที่

เฟหร์เบลลนิเนอร์ พลทัซ์ (Fehrbelliner Platz) ในย่านวลิเมอร์สดอร์ฟ (Wilmersdorf) กเ็ป็น

เหมอืนสวนทัว่ไป และมขีนาดใหญ่ทเีดียว เป็นโอเอซสิสีเขยีวใจกลางกรงุเบอร์ลนิ ครอบคลมุพืน้ที่

ประมาณ 55,000 ตารางเมตร สวนแห่งนีส้ร้างขึน้ตัง้แต่ต้นปีค.ศ. 1905 (พ. ศ. 2448) ตัง้ชือ่ตามรปูป้ัน

หนิอ่อนสูงห้าเมตรของเทพ ีโบรสุเซยี (Borussia ภาษาละติน / Preussen ภาษาเยอรมนั ) ผู้เป็น

บคุลาธิษฐานของรัฐปรสัเซยี แบบเดยีวกบัทีป่รากฏอยู่บนยอดเสาชยัชนะ (Siegessäule/Victory 

Colummn) อันลือชือ่ของเบอร์ลนิ ในวนัธรรมดาตอนกลางวนั ผูเ้กษยีณอายพุากันมานัง่งบีหลบั ภาย

ใต้ความคุ้มครองของนางเทพใีนสวนน้ี ขณะทีค่นอ่ืน ๆ วิง่หรอืออกก�าลงักายกลางแจ้ง ท่ามกลางต้นไม้

หนาล้อมรอบ ทีใ่จกลางสวนมสีนามหญ้าโล่งขนาดใหญ่ทีเ่ชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาน่ังเล่นผ่อนคลาย

สนามหญ้านีเ้องทีถ่กูดดัแปลงเป็นไทยพาร์ค หรอืทีเ่รยีกอีกชือ่หนึง่ว่า สนามไทย เป็นสถาน

ทีย่อดนยิมในช่วงสุดสัปดาห์ เมือ่ย่ีสิบปีทีแ่ล้ว ชุมชนชาวไทยเริม่เข้ามาพบปะสงัสรรค์กนัทีน่ี ่มานัง่

ปิกนกิกนิกนั คุยกนั เล่นไพ่กนั ใต้ร่มสีสันสดใส หลงัจากน้ันไม่นาน ชาวบ้านเยอรมนักเ็ข้ามาร่วม

สังสรรค์กบัแม่บ้านไทยมากขึน้เรือ่ย ๆ แต่ตอนนี ้อาหารและสินค้าบรโิภคท่ีน�ามาจ�าหน่ายนัน้ ค่อนข้าง

เป็นมืออาชพี และมลีกัษณะคล้ายกบัตลาดอาหารข้างถนนทีส่ามารถพบได้ในกรงุเทพคอื เอาเสือ่มาปู

นัง่ หรอืไม่กน็ัง่บนเก้าอ้ีม้า แล้วตระเตรยีมอาหารว่างประจ�าชาตขิองตนไว้เสนอคนทีเ่ดนิผ่านไปมาได้ลิม้

ลอง - ทีน่ีม่ชีาวเอเชยีจากหลายชาติ นอกจากไทย กม็เีวียดนาม จนี เกาหลี 

เมือ่กวาดสายตาดกูเ็ห็นแกงกะหร่ีเดอืดปดุ ๆ อยู่ในกะทะ สลดัมะละกอหรอืทีเ่รยีกว่า 

"ส้มต�า" กนิกบัไก่ย่าง ปอเป๊ียะทอด และแมลงทอด ในขณะทีน่ัง่เล่นสบาย ๆ บนสนามหญ้า กม็คีนเวยีน

กนัเอาอาหารอร่อย ๆ สดๆ มาบรกิาร ราคากย่็อมเยาเสียจนเดนิส่ังซือ้จากร้านหนึง่ไปอกีร้านหน่ึงได้

ไทยพาร์ค – 
ส้มต�าในเบอร์ลิน

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.
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อย่างสบายใจ ได้ความรูส้กึเหมือนไปเท่ียวเมืองไทยช่วงวันหยดุ  รสชาตอิาหารก็เหมอืนต้นต�าหรบั ท่ีไม่

ได้ปรบัให้เข้ากับล้ินของคนตะวันตก ต่างจากร้านอาหารหลายแห่งในเมอืง และไม่ว่าจะเป็นเมนไูหน ๆ 

อาหารไทยส่วนใหญ่กไ็ด้รบัการตระเตรียมมาให้ปรุงได้ทกุท่ี ขอแค่มเีตาแก๊สกบักะทะกพ็อ

นอกจากคนไทยและคนเยอรมันในละแวกนัน้แล้ว เสน่ห์ของตลาดอาหารทีต้ั่งขึน้มาแบบคดิ

สด ยงัดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้มาเท่ียวสวนพรอ็ยสเซนพาร์คมากขึน้เรือ่ย ๆ บ้างกด็ืม่น�า้มะพร้าวสด บ้าง

กจ็บิโมฮิโต้ ขณะเพลดิเพลินกบับรรยากาศสบาย ๆ และนัน่คอืจดุเริม่ต้นของปัญหา ความคกึคกัเอะอะ

วุน่วายและถงุขยะจ�านวนมากหลงัการขาย ท�าให้ชาวบ้าน ในละแวกนัน้หงุดหงดิไม่พอใจ สนามหญ้าถกู

ย�า่จนแห้งเตยีน ดนิกลายเป็นฝุน่ลอยฟุง้ ในท่ีสดุส�านกังานเขตวลิเมอร์ดอร์ฟทนไม่ได้ ต้องเข้ามาจดั

ระเบยีบในพาร์ค เพราะถ้าพจิารณากนัจรงิๆจงัๆแล้ว กจิกรรมท้ังหมดในไทยพาร์คนัน้ผดิกฎหมาย 

ละเลยกฎระเบยีบท่ีเข้มงวดด้านสขุอนามัย ไม่มรีะบบน�า้ประปา ไม่มตีูเ้กบ็รกัษาความเยน็ตามมาตรฐาน

นัน่เป็นเหตผุลเดยีวกบัท่ีกทม. ก�าลงัด�าเนินมาตรการห้ามท�าการค้าขายอาหารบนทางเท้าใน

กรงุเทพฯ เมอืงหลวงของไทย สตรทีฟู้ดไม่แค่สร้างความร�าคาญในเบอร์ลินเท่านัน้ แต่ยงัเป็นปัญหา

ส�าคญัในประเทศไทยด้วย ท่ีน่ีผู้ค้าไม่ได้เสยีค่าธรรมเนยีมพืน้ที ่และไม่ได้ช�าระภาษรีายได้ให้แก่รฐั

ในทีส่ดุ การเจรจาท่ีส�านักงานเขตวิลเมอร์สดอร์เฟอร์ก็น�ามาสูข้่อตกลงประนีประนอม: ตอน

นี ้ทกุอย่างยงัคงเหมือนเดมิ - “ จนกว่าเราจะพบทางออกในกระบวนการบรูณาการระหว่างทกุฝ่ายที่

เกีย่วข้อง” ภาพรวมของทางออกท่ีพอจะมองเหน็ลาง ๆ กค็อื การออกมาตรการให้ร้านอาหารขนาด

เลก็ลงทะเบยีนกบัผูจ้ดัการตลาดนัด เพือ่จบัจองแผงในพ้ืนทีท่ีท่างเขตก�าหนดขึน้ใหม่ พร้อมกบัแสดงใบ

อนญุาตประกอบธุรกจิและเอกสารอืน่ ๆ ท่ีทางเขตเรยีกร้อง แม้จะยงัไม่ชดัเจนว่าผูจ้ดัการตลาดนดัอยู่

ภายใต้ก�ากบัของใคร

นอกจากน้ียงัมีการพดูคยุถึงตลาดเคลือ่นที ่พร้อมระบบประปา ระบบไฟฟ้า แต่คงต้อง

ออกแบบกนัก่อน ควรจะมอบให้นักศึกษามหาวทิยาลยัเทคนิคแห่งเบอร์ลนิ (TU) ท�าโครงการออกแบบ

จนกว่าจะแล้วเสร็จ ในระหว่างน้ี ไทยพาร์คกส็ามารถด�าเนนิกิจกรรมบนพืน้ทีส่เีทาต่อไปได้ กฎเกณฑ์

ของเบอร์ลินกับกรงุเทพฯ กค็ล้ายกนั: ถ้าประชาชนนยิมชมชอบอะไร ทางการกม็กัจะเอาหไูปนาเอาตาไป

ไร่ เบอร์ลินแบบไหน กรงุเทพฯ กแ็บบน้ัน - ผดิกฎหมายเลก็น้อย แต่ทกุอย่างเป็นไปได้ภายในกรอบที่

ก�าหนด

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.

ในวันสุดสัปดาห์สวนสาธารณะ “พร็อยเซนพาร์ค” 
จะกลายเป็นตลาดขายอาหารไทย



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. 

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 gradu-

ally turned into dry patches of dust. Finally, the district administra-

tion 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 restau-

rateurs 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
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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.
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Viele Menschen kosten 
thailändisches Essen im Thaipark.

Many people come to taste 
Thai food in the Thaipark.

ผู้คนมากหน้าหลายตาต่างพากันมาลิ้มลองอาหาร
ไทยที่ไทยพาร์ค
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TAWANDANG  
GERMAN  
BEER BREWERY

Lager, Dunkles, Weizen, Kölsch, Pale Ale und ein süß-pri-

ckelndes 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 Schweinsha-

xen 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 meter-

langes Blasinstrument aus Bambusrohren. Die traditionelle Khaen 

klingt wie eine traurige Mischung aus Dudelsack und Mundharmoni-

ka 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 

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 Männertanz-

gruppe 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 ver-

rückt 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 Kultu-

ren 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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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 Kulissendeutsch-

land 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 hän-

gengeblieben. Als Deutscher hat er hier das Image eines zuverlässi-

gen 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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Festliche Atmosphäre in der 
Tawandeang German Beer Brewery

Festive atmosphere in the Tawandeang 
German Beer Brewery

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงในบรรยกาศการเฉลิม
ฉลอง
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เบยีร์ลาเกอร์สทีอง, เบียร์ไวเซ่นหรอืเบยีร์ด�า, เบยีร์ไวเซ่นกลิน่ผลไม้, เบยีร์เคลิช์สฟีาง

หญ้า, เบยีร์เพลเอลสซีีดและโรเซ่สชีมพรูสหวานสดช่ืนส�าหรบัผูห้ญงิ: แน่นอน เบยีร์เป็นเหตผุลหลกั

ของการมา เทีย่วโรงเบียร์ท่ีประสบความส�าเร็จมากทีส่ดุของกรงุเทพฯ แต่ที ่“ โรงเบยีร์เยอรมนัตะวนั

แดง” แห่งนี ้ยงัมอีะไร อกีมากมายให้ค้นพบ  ในบรรยากาศโรงเบยีร์แท้ ๆ ใต้ริว้ธงชาตเิยอรมนัผนืเลก็ 

ๆ นบัพันผืนทีห้่อยลงมาจากเพดาน ยังมีอาหารทัง้เยอรมนัและเอเชียละลานตาให้ลิม้ลอง: ขาหมทูอด

ตะวนัแดงชิน้โตกับกะหล�า่ปลดีอง แถมด้วยอาหารไทยสดุแซ่บ และซชิูนุม่ละมนุลิน้ ภายใต้ค�าขวัญ: 

อาหารอร่อยสดุ เบียรฺเ์ลศิสดุ บรกิารน่ารกัสดุ และทีล่มืไม่ได้: การแสดงครกึครืน้สดุๆ

ท่ามกลางไอหมอกบนเวที ลงุคนหนึง่ก�าลงัโยกตวัตามอารมณ์ขณะเป่าเครือ่งดนตร ีท�า

จากหลอดไม้ไผ่ยาวเป็นเมตร เรยีกกนัว่า “แคน” เครือ่งดนตรพีืน้บ้านจากภาคอสีาน ให้เสยีง

คร�า่ครวญผสมสานระหว่างป่ีสกอ็ตกบัหบีเพลงปาก เป็นหนึง่ในเครือ่งดนตรเีป่าทีม่อีตัลกัษณ์โดดเด่น 

ส�าหรบัเล่นเพลงพืน้บ้านไทยอสีานท่ีเรยีกกนัว่า “เพลงหมอล�า” แฟนเพลงพากนัซาบซึง้จนขนลกุ 

ขณะทีค่นอ่ืน ๆ เปรยว่าร�าคาญห ูไม่ช้าวงลกูทุง่เสยีงแคนทีข่ึน้มาเปิดเวทกีโ็บกมอืลาไป ปล่อยให้เพลง

ป๊อปแดนซ์มาแย่งซีนด้วยจงัหวะเรว็คกึคกัเร้าใจ ตามด้วยคณะโชว์เกร์ิลในชุดลาสเวกสัขึน้โชว์ลลีา คณุ

คดิว่าโอ้โหมนัส์เหลอืเกิน แต่โมเมนท์ท่ีคณุได้ยนินกัร้องเปล่งเสยีงขณะดดีตวัสูแ่สงสปอตไลท์ คณุถงึ

กบัตะลึง แม่เจ้าโว้ยมันน่าท่ึงจรงิๆ ดเูหมือนว่าเขาใส่ชุดคอสตมูไมเคลิแจ็คสนัซ้อนทบักนัอยูห่ลายชุด 

เสือ้พมิพ์ลายปีกสีทอง สวมทับด้วยชดุแจค็เกต็แฟนซ ีเข้ากบักางเกงยนีส์ขาด ๆ หรุย่ ๆ อย่างมศีลิป์ 

เสยีงดนตรีฟังดูเหมือนลกูผสมระหว่างซาวด์แทรก็หนงัเจมส์บอนด์ กบัเอลคอนดอร์ปาซ่า ออกมาเป็น

เทคโนจงัหวะตึด ๆ แบบในผบั ต้องยอมรบัท่ีนีค่อืทีส่ดุของทีส่ดุ

“ตะวันแดง”ในภาษาอีสานทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืหมายถงึ“ดวงอาทติย์สแีดง” และ

โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง เกอืบทกุจงัหวดัในภาคอสีานจะมร้ีานอาหารใหญ่ ๆ ทีใ่ช้ชือ่คล้าย ๆ ค�านี ้ไว้ฉลองปาร์ต้ีและชมการ

แสดงดนตรพีืน้บ้าน ในกรงุเทพฯ โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดงเอาชือ่มาโยงไว้กับเยอรมน ีเนือ่งจากคน

ไทยส่วนใหญ่คดิว่า ภาพลกัษณ์ของเยอรมนคีอืเบยีร์กบัฟตุบอล คนไทยชืน่ชอบวฒันธรรมร้าน

อาหารเยอรมนั กเ็ลยน�าบรรยากาศเทศกาลเบยีร์ (Oktoberfest) ทีม่วินคิ มาจ�าลองไว้ทีน่ี่ 

แล้วกอ็ย่างทีค่ณุเหน็ นกัร้องสาวใส่ชดุพืน้ถิน่ของแคว้นบาเยร์ินยนืร้องเพลงป๊อปไทย หาง

เครือ่งแดนเซอร์ชายสวมแจค็เกต็เอวลอยสชีมพเูต้นกระจายอยูบ่นเวท ีอนัทีจ่รงิ ทีน่ี ่ก็มอีะไร ๆ หลาย

อย่างทีเ่ข้ากนัได้ด ี จะว่าไปแล้ว เครือ่งแต่งกายของชาวเยอรมนันัน้ กไ็ม่ได้มสีีสนัหรอืมหีน้าตา

ประหลาดน้อยไปกว่าชดุประจ�าชาตขิองชาวเอเชยีหรอก มนักเ็หมอืนกบัทีช่าวเยอรมันน�าวัตถช้ิุนงานที่

แสดงถงึวฒันธรรมไทยมาใช้เป็นของตกแต่งนัน่แหละ แล้วกเ็อาของเขามาปนเปกับของเรา คนไทยทีน่ี่

กท็�าแบบนัน้เหมอืนกนั ในความเป็นจรงิแล้ว วฒันธรรมไหน ๆ กไ็ม่ใช่จะต่างกันเสยีทเีดียว มชีาว

อเมรกินัคนหนึง่อยูเ่บือ้งหลงัการแสดงดนตรทีีม่คีวามซบัซ้อนมาก เขาคอื บรูซ แกสตัน เขาลุม่หลง

ผกูพนักบัดนตรไีทยเดมิเสยีจนคนไทยแท้ต้องอาย โชว์ทีโ่รงเบยีร์นีแ่สดงให้เห็นว่าเขาเป็น ”กูร”ู (บรม

คร)ู ด้านเสยีงเพลงและความบนัเทงิอย่างแท้จรงิ

"โรงเบยีร์เยอรมนัตะวนัแดง" ทีถ่นนพระราม 3 เป็นโรงเบยีร์ทีป่ระสบความส�าเรจ็มากทีส่ดุ

ของกรงุเทพฯ สถานทีร่องรบัลกูค้าได้กว่าพันทีน่ัง่ ตัง้มาจนฉลองครบรอบย่ีสบิปีไปแล้ว และเติบโตจน

มสีาขาใหม่อกีสองแห่งท่ีรามอินทรากบัทีแ่จ้งวฒันะซึง่ใหญ่โตอลงัการกว่าทีเ่ดิมเสยีอกี ทีน่ีค่นเยอรมนั

แท้ ๆ อาจกลายเป็นจดุรวมสายตาไปก็ได้ เพราะในโลกทีจ่�าลองเยอรมนมีาอยู่ตรงนี ้คณุกลบั เห็นแต่

ชาวเอเชยีล้วน ๆ  ส่วนคนเยอรมนัจะเข้ามานัง่ผ่อนคลายดืม่กนิช่วงค�า่ ๆ ทีน่ี ่ก็เฉพาะเมือ่ต้องการพา

เพือ่นฝงูชาตเิดยีวกนัมาพบเจอความแปลกใหม่ หรอือาจจะเป็นความรูส้กึด ีๆ ก็ได้ ทีไ่ด้เห็นคนไทย

มองวฒันธรรมเยอรมนัด้วยสายตาชืน่ชอบ นีล่่ะมัง้ทีท่�าให้ตะวนัแดงกลายเป็นสถานทีโ่ปรด

อย่างไรกต็าม ทีน่ีก่ม็คีนปรงุเบยีร์- แน่นอน - เป็นชาวเยอรมนั ยอคเคน นอยเฮ้าส์ 

(Jochen Neuhaus) “คนปรงุเบียร์“ ของตะวนัแดง หลงัจากมาร่วมงานระยะสัน้ในฐานะทีป่รกึษา เขา

กลบัตดิลมอยูเ่มอืงไทยยาวเลย ด้วยความทีเ่ขาเป็นคนเยอรมนั เขาจงึมภีาพลกัษณ์ของมอือาชีพทีน่่า

เชือ่ถอื มคีวามรอบรูท้กุอย่างเกีย่วกบัเบยีร์ เขาไม่ลงัเลใจกบัการตดัสนิใจคร้ังนีด้้วยเห็นว่าคณุภาพ

ชวีติในประเทศไทยนัน้ดขีึน้มาก จากนัน้เขาก็แอบเผยเคลด็ลบัสูค่วามส�าเรจ็ในการปรงุเบยีร์: เบยีร์จะมี
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คณุภาพและรสชาตเิดด็ขาดแค่ไหนน้ันขึน้อยูก่บัชนดิของยสีต์ ยสีต์เป็นตวัก�าหนดลกัษณะเฉพาะของ

เบยีร์  “คนปรุงเบยีร์”  จะต้องสามารถสร้างลกัษณะของเบยีร์ ชนดิ รสชาต ิและส ีให้มคีวามพเิศษโดด

เด่น โดยค�านงึถึงรสนิยมความชืน่ชอบของลกูค้าในท้องถิน่ด้วย เขาแถมท้ายว่าคนไทยไม่ชอบเบยีร์ขม 

แต่จะชอบเบยีร์ทีม่กีลิน่รสชาตผิลไม้
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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

160 โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง



Lager, dunkel, wheat beer, Kölsch, pale ale and sweet bubbly 

rosé for the ladies: Beer may be the main reason for visiting Bang-

kok’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 

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
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successful brewery and has, in the occasion of the brewery’s twen-

tieth 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 consul-

tant, he just stuck around. Here he has the image of the reliable 

expert who knows everything about beer, just because he is Ger-

man. 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.
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Das Unterhaltungsprogramm ist ein 
besonderes Highlight des Hauses

The entertainment is a special 
highlight of the establishment.

การแสดงเป็นไฮไลท์ส�าคัญของโรงเบียร์เยอรมัน
ตะวันแดง
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DER  
MAHANAKHON- 
TOWER –  
OLE SCHEEREN

DER MAHANAKHON-TOWER – 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 Wolken-

kratzer 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 Metropo-

len des 21. Jahrhunderts auch architektonisch ganz vorne mitzu-

spielen. 

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 chinesi-

scher Friedhof. Dass dieser entgegen aller Gepflogenheiten verlegt 

wurde, sei der Grund für die Pleite der ersten Besitzerfirma, so ©
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King Power Mahanakhon ist 
Thailands höchstes Gebäude.

King Power Mahanakhon is 
Thailand’s tallest building.

คิงพาวเวอร์ มหานคร เป็นตึกที่สูงที่สุดใน
ประเทศไทย
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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 besänf-

tigen, 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 Bebauungs-

plan 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 Bang-

koks 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 

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 Archi-

tekten Ole Scheeren, der zuvor als Partner von Rem Kohlhaas mit 

dem CCTV-Gebäude in Peking, der Zentrale des chinesischen Fern-

sehens, und gleichermaßen aufregenden Bauten in Singapur, Kuala 

Lumpur und Ho-Chi-Minh-City bekannt geworden ist. Der Mahanak-

hon-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 Schee-

ren. Der Architekt selbst lebte Ende der Neunzigerjahre in Bangkok. 

Eine prägende Zeit, die ihn seiner Meinung nach, tief mit der Struk-

tur und den Menschen der Stadt verbindet.

Seinen Charakter verdankt der Mahanakhon den würfelför-

migen, 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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ด้วยรปูทรงทีม่เีค้าโครงเสมือนพกิเซลประกอบเข้าด้วยกนั ท�าให้ตกึมหานครซึง่ตระหง่านข้ึน

มาเติมเตม็สกายไลน์ใหม่ให้กรงุเทพฯ ได้กลายเป็นอีกหนึง่ตกึระฟ้าทีโ่ดดเด่นทีส่ดุในโลกอย่างไร้ข้อ

กงัขา อีกทัง้จดุชมววิบนดาดฟ้ายอดตกึทีค่วามสูง 314 เมตร และระดบัชัน้ทัง้หมด 78 ชัน้ กไ็ด้ส่งผลให้

อาคารซึง่มชีือ่เรยีกอย่างเป็นทางการว่า “คิง พาวเวอร์ มหานคร” กลายเป็นสถาปัตยกรรมแถวหน้า 

สมดัง่ความใฝ่ฝันของกรงุเทพฯ กบัการเป็นหนึง่ในมหานครของโลกศตวรรษที ่21 

ในความเป็นจรงิแล้ว ตกึระฟ้าแห่งนีก็้เปรยีบเสมือนหวัหอกแห่งยคุใหม่ ทีไ่ม่พะวงถงึหลาย

ส่ิงหลายอย่างทีว่วิฒัน์ขึน้มาตามล�าดับยุคสมยั และไม่พะวงด้วยว่าเมอืงหลวงของไทยแต่เก่าก่อนมหีน้า

ตาเช่นไร ท�าเลท่ีตัง้อาคารมหานครแห่งนี ้เมือ่ไม่กีปี่ก่อนยังเป็นสุสานจนีทีเ่งยีบสงบอยูเ่ลย แต่สสุาน

กลบัถูกล้างไปแม้ขดักบัประเพณทีีเ่คารพยึดถอืกันมา กลายเป็นเรือ่งอาถรรพ์ทีเ่ป็นเหตใุห้บรษิทั

เจ้าของโครงการรายแรกล้มละลาย นัน่คือเสียงลอืเสียงเล่าอ้างจากพวกทีเ่ชือ่ไสยศาสตร์ แต่กบัจ�านวน

วดัวาอารามทีม่อียู่กว่า 600 วดั และศาลเจ้าอีกนบัไม่ถ้วน ถ้ามวักริง่เกรงเรือ่งนัน้เรือ่งนีไ้ปเสยีทกุอย่าง 

ไม่ช้ากค็งสร้างอะไรไม่ได้อีกแล้วในกรุงเทพฯ อีกอย่างคือมนักม็ทีางออกอ่ืนด้วย กรณตัีวอย่างเช่น 

วญิญาณกริว้โกรธทีร่�า่ลอืกนัว่าเคยเอาชวีติคนงานก่อสร้างตกึแกรนด์ ไฮแอท (Grand Hyatt) เมือ่

ครัง้อยู่ในระหว่างก่อสร้าง พอมกีารสร้างศาลพระพรหมเอราวณัให้เป็นทีสิ่งสถติ สดุท้ายกส็งบลง ที่

อาคารมหานครกเ็ช่นกนั ถ้าคุณค้นหาสักหน่อย แน่นอน คุณกจ็ะพบศาลพระภมูติัง้อยูด้่านหลงัตึก 

เป็นสถานทีสิ่งสถติแห่งใหม่ของวญิญาณผบ้ีานผีเรอืนทีถู่กอัญเชญิให้ย้ายมา วิญญาณเจ้าท่ีเจ้าทาง

นัน้ท่านปรารถนาความสบายใจ ใครทีไ่ม่ลกึซึง้เรือ่งแบบนี ้ก็จะเทีย่วไปลบหลูส่ิง่ก่อสร้างและสถานที่

ตกึมหานคร -  
โดยสถาปนกิ โอเล่อ  
แชเรน (Ole Scheeren)

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 Reise-

pass steuerfrei einzukaufen, diverse Restaurants und Bars bieten 

einen atemberaubenden Blick über die Stadt und den Chao Phraya-

Fluss.

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 Grund-

steinlegung 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“.
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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.

ณ ด้านบนของตึกสูง จุดชมวิวกรุงเทพมหานคร
ชั้นเลิศ



เคารพบูชาจากอดตีท่ีมีอยูม่ากมายเลยท้ังในประเทศไทยและทัว่เอเชยี

จากตึกมหานครแห่งน้ี ห่างออกไปแค่ไม่กีถ่นน มย่ีานชมุชนแห่งใหม่ทีต่ัง้ของโครงการ “วนั 

แบงคอ็ก”  (The One Bangkok) ตกึระฟ้าทีม่คีวามสงูเหนือตกึมหานครขึน้ไปอกีกว่าร้อยเมตร และ

เมือ่สร้างเสรจ็จะเป็นพืน้ท่ีให้ประชากรถงึ 60,000 คน เข้าอยูอ่าศยัและท�างาน แล้วถ้าคณุศึกษาแผน

พฒันาโครงการก่อสร้างของกรงุเทพฯในอกีไม่กีปี่ข้างหน้า คณุกอ็าจรูส้กึวงิเวยีนได้เมือ่รูว่้าทีร่มิแม่น�า้

เจ้าพระยา จะมกีารสร้างหอสงัเกตการณ์สงู 400 เมตร นีย่งัไม่รวมถงึ ตกึ “ซปุเปอร์-ทาวเวอร์” บน

ถนนพระราม 9 ด้วยพกิดัความสงูท่ี 650 เมตร ชดัเจนว่ากรงุเทพมหานครฯ พฒันาไปบนลูท่างเดยีว

กบัสงิคโปร์และฮ่องกง น่าเสยีดาย ประเทศท่ีทนัสมยัในแถบเอเชยีมองข้ามความจรงิบางอย่างไปแบบ

ง่าย ๆ เพราะเขตเมืองเก่าท่ีเหลอือยูเ่พยีงไม่กีแ่ห่งต่างหากท่ีเป็นทีน่ยิมชืน่ชอบในขณะนี ้และเป็นสถานที่

ดงึดดูนกัท่องเทีย่วได้มากกว่าแหล่งชอ็ปป้ิงเสยีอกี นอกจากนัน้ ห้างสรรพสนิค้าใหม่ทกุแห่งกเ็ป็นแค่

ศนูย์การค้าทีม่เีครอืข่ายและแบรนด์เดียวกนัไม่ว่าจะหรหูราเพยีงใดกต็าม

ถงึกระน้ัน ตกึมหานครกย็งัคงเป็นสถาปัตยกรรมแบบ “โมโนลธิ” ทีม่รูีปทรงโดดเด่นเป็น

สง่า สูงผงาดระฟ้า สะท้อนประกายเจดิจ้า ซ่ึงใครกไ็ม่อาจละสายตาไปได้ พร้อมความรูส้กึตรงึใจ กบัส่ิงท่ี

ไม่สมบูรณ์อย่างแปลกต่าง กับกรงุเทพมหานครฯ ท่ีมพีลเมอืงถงึ 12 ล้านคน ดาดฟ้ายอดตกึทีม่อง

เหน็ได้ชดักับการท�าโครงสร้างท่ีดเูหมือนว่ายตุลิงกะทันหนันัน้ ให้ความรูส้กึว่าอาจเป็นการสร้างเผือ่ไว้ต่อ 

เตมิให้สงูข้ึนไปอีกสกัสบิ ๆ ชัน้เม่ือใดกไ็ด้

ตกึมหานครเป็นผลงานออกแบบของ โอเล่อ แชเรน (Ole Scheeren) สถาปนกิชาว

เยอรมนัซึง่เคยเป็นหุน้ส่วนกบั เรม โคห์ลฮาสส์ (Rem Kohlhaas) มชีือ่เสยีงลอืลัน่ในการออกแบบ

สร้างอาคาร CCTV (สถานีวทิยโุทรทัศน์กลางแห่งประเทศจนี) ในกรงุปักกิง่ และอกีหลายอาคารทีน่่าตืน่

เต้นไม่แพ้กัน ทัง้ในสงิคโปร์ กวัลาลมัเปอร์ และกรงุโฮจมิินห์ ตกึมหานครเป็นผลงานล่าสดุและใหญ่ทีสุ่ด

ของเขาตัง้แต่เคยออกแบบมาจนถงึปัจจบัุน และเป็นสถานท่ีส�าคญัทางสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ของ

กรงุเทพฯ อย่างไร้ข้อสงสยั

ตกึระฟ้าแห่งน้ีผงาดอยูเ่หนือมหานครท่ามกลางวดัวาอารามและตกึระฟ้าสมยัใหม่ ตวัตกึสูง

ชะลดูราวกบัก�าลังเจาะทะลุทะลวงท้องฟ้า

“มหานครคือวสัิยทศัน์ของตึกระฟ้าทีเ่กีย่วกบักระบวนการท่ีเป็นไป, การแปรเปล่ียน และ

พฒันาการ เป็นหลกัใหญ่” โอเล่อ แชเรน กล่าว ตวัสถาปนกิเองก็เคยอาศัยอยูใ่นกรงุเทพฯ ในช่วง

ปลายปีค.ศ. 1990 ในความคิดของเขาแล้ว มนัเป็นช่วงเวลาทีเ่ชือ่มโยงเขากบัรูปแบบทางสงัคมและผูค้น

ในเมืองหลวงอย่างแนบแน่นลกึซึง้

ตกึมหานครนัน้โดดเด่นด้วยลกัษณะเฉพาะตวัของอาคาร รปูทรงแท่งสมมาตรทีบ่างส่วนมี

ลกัษณะของลกูบาศก์เหลือ่มสลบัพร้อมระเบยีงและเฉลยีงกระจกใส เมือ่มองจากระยะไกลจะเห็นเหมอืน

เป็นรปูเกลยีวพาดล้อมตวัอาคาร - เป็นการออกแบบบนแนวคิดสัมพนัธ์เชือ่มโยงซ่ึงสถาปนกิตัง้ใจ

เลอืกและน�าเสนอให้เหน็เป็นภาพ เพือ่ส่ือถึงการถอืก�าเนดิและพฒันาการ หน้าตกึส่วนบนทีล่ดหลัน่เว้า

ลกึเข้าไปนัน้ ก็ให้ความรูสึ้กเหมอืนว่าสามารถมองจากข้างนอกทะลเุข้าไปถึงในตวัอาคารได้ ส่วนระเบยีง

และเฉลียงทีส่ถาปนกิเรยีกว่า“ พกิเซล” นัน้ ไม่ใช่แค่เพือ่ให้ดเูท่สะดุดตา แต่ยงัตอบโจทย์การอยูอ่าศยั

และประโยชน์ใช้งานด้วย

จากช้ันตกึทีม่รีะดบัลดหลัน่ลกึเข้าไปนีเ้องทีทั่ศนยีภาพอันงดงามของเมอืงหลวงและแม่น�า้

เจ้าพระยาจะปรากฏต่อสายตา ในขณะที ่ผู้อยู่อาศยัอีกด้านหนึง่ทีห่่างออกมาจากแนวพาดเกลยีว จะได้

รบัประโยชน์คุ้มค่าจากห้องพักทีม่คีวามสูงเป็นสองเท่าตัว และมหีน้าต่างแบบพาโนรามาขนาดใหญ่สอง

ส่วน ทันททีีเ่ลือ่นเปิดหน้าต่าง พืน้ทีน่ัน้กจ็ะกลายเป็นระเบยีงทนัที

 “แนวคิดเบือ้งหลงัการออกแบบตกึมหานครคือ การน�าชวิีตของคนในเมอืงเข้ามาไว้ใน

ตกึระฟ้าทีโ่ลดแล่นไหลเลือ่นดัง่เกลียวหมนุ ช่างสุดทึง่และน่าตืน่เต้นจรงิๆ" โอเล่อ แชเรนกล่าว

ตกึน้ีออกแบบให้มกีารใช้ประโยชน์แบบผสมผสานซ่ึงจะชกัน�าผูค้นเข้ามาใช้ชวีติในนีใ้ห้มาก

ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ โดยมทีางเช่ือมไปยังรถไฟฟ้าบทีเีอส สถานีช่องนนทร ีอกีทัง้มห้ีางสรรพสนิค้า

ปลอดภาษ ีให้นักท่องเทีย่วนานาชาตมิโีอกาสซือ้สินค้าแบบไม่ต้องเสียภาษ ีแค่แสดงตัว๋เครือ่งบนิและ

หนงัสือเดนิทางตอนช�าระเงนิ นอกจากนี ้ยังมร้ีานอาหารและบาร์หลายแห่งให้นัง่ชมววิทวิทศัน์อัน

สวยงามของเมอืงหลวงทีอ่ยู่คู่แม่น�า้เจ้าพระยามาแสนนาน

แบบผังตกึมหานครได้รบัการน�าเสนอในปีค.ศ. 2009 มพีธิเีปิดงานก่อสร้างในปีค.ศ. 2011 

จากน้ันกใ็ช้เวลาเพยีงห้าปีในการสร้างอาคารจนเสรจ็สมบูรณ์ หลายปีต่อมา คนไทยเพิง่จะตระหนกัได้

ว่า โอเล่อ แชเรน เป็นคนต่างชาตชิาวเยอรมนั ไม่มสิีทธติามกฎหมายในการออกแบบตกึระฟ้าทีเ่ป็น
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ไอคอนใหม่ของกรงุเทพฯ แห่งน้ี ซ่ึงเป็นปัญหาเดยีวกบัท่ีสถาปนกิชาวเยอรมัน เฮลมทุ ยาห์น ต้อง

ประสบขณะสร้างสนามบินสวุรรณภมิูในประเทศไทย สถาปนิกเป็นอาชพีสงวนซึง่บคุคลสญัชาตไิทย

เท่าน้ันทีส่ามารถประกอบอาชพีน้ีได้ อย่างไรกต็าม การทักท้วงทีล่่าช้าไปแล้วนัน้กไ็ม่ใด้ก่อเกดิ  ผลกระ

ทบใด ๆ และหากย้อนดปูระวัติในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา นบัตัง้แต่พธิวีางศลิาฤกษ์มาจนถงึพิธเีปิด  ตกึ

มหานครฝ่าเหตกุารณ์รฐัประหารมาถงึสองครัง้ รอดจากภยัพบิตันิ�า้ท่วมอกีหนึง่ครัง้ ดงันัน้ ตกึระฟ้าที่

สงูทีสุ่ดในเมอืงหลวงน้ีจึงเปรยีบได้ดัง่ "สญัลกัษณ์แห่งความแขง็แกร่ง" สมกบัค�ากล่าวของ    โอเล่อ 

แชเรน
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Mahanakhon bedeutet in 
thailändischer Sprache  

„Große Metropole“.

Mahanakhon means  
‘Great Metropolis’ in Thai.

มหานคร มีความหมายว่า “เมืองอันยิ่งใหญ่”
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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 

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 neighbour-

hood 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 dis-

tricts. 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. 

THE  
MAHANAKON  
TOWER –  
OLE SCHEEREN
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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 Singa-

pore, 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 tem-

ples 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 experi-

ence 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 

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 interna-

tional 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 consequenc-

es. 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 testa-

ment of strength“.
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ABOUT THE AUTHOR
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 Reisebü-

chern, 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 ชคัท์ มากรงุเทพฯ ครัง้แรกโดยไม่ได้ตัง้ใจ แต่เขาพบว่าเมอืงหลวงของ

ไทย ใหญ่โตมโหฬาร มสีีสันสดใสจัดจ้าน และแปลกตากว่าเมอืงไหนๆ ในหลายประเทศทีเ่ขารูจ้กั ตัง้แต่นัน้

มา เขากเ็ดนิทางไปกลบัเบอร์ลนิ-กรงุเทพฯ อยู่บ่อยๆ ด้วยเขามอีาชพีเป็นผู้ก�ากบัสารคดโีทรทศัน์ นกัเขยีน

คู่มอืเดนิทางท่องเทีย่ว รายงานข่าวสถานการณ์ และนกัแต่งนวนยิาย ส�าหรบัเขา เบอร์ลนิกับกรงุเทพฯ 

อาจเป็นเมอืงหลวงทีโ่ลดแล่นจนท�าให้คนหมดแรง แต่ถงึยังไงก็ต้องกลบัไปหาอีกจนได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

กรงุเทพฯ ซึง่เป็นจดุหมายปลายทางทีเ่ย่ียมทีสุ่ดในช่วงเวลาทีเ่ยอรมนทีัง้หนาวทัง้มดืทึม

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.
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