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เข้าพบท่านเอกอคัรราชทูตแนะน าคณะกรรมการบริหารและทีป่รึกษา 
 วนัพฤหสับดีท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายสุพฒัน์ ลิมปาภรณ์ นายกสมาคมนกัเรียนเก่าเยอรมนัฯ ไดน้ า
คณะกรรมการท่ีปรึกษาและคณะกรรมการบริหารเขา้พบ ท่านเอกอคัรราชทูตเกออร์ก ชมิดท ์ (H.E. Georg Schmidt) เพ่ือแนะน าคณะ
กรรมการบริหารทุกท่านพร้อมท่ีปรึกษาชุดปัจจุบนั ใหก้บัท่านเอกอคัรราชทูตสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจ าประเทศไทย ร่วมทั้ง
เยี่ยมค านบัเพ่ือสานสมัพนัธ์อนัดีต่อซ่ึงกนัและกนั ในวนัดงักล่าวไดรั้บการตอ้นรับอยา่งอบอุ่น  

งานปีใหม่ 2562 ร่วมท าบุญโรงพยาบาลเดก็ 

 คณะกรรมบริหารสมาคมนกัเรียนเก่าเยอรมนัฯ และสมาชิก ไปร่วมท าบุญท่ีโรงพยาบาลเด็กในวนัองัคารท่ี 22 
มกราคม 2562 และไดน้ าเงินบริจาคเป็นจ านวนเงิน 20,000.00 (สองหม่ืนบาทถว้น) และ บริจาคเป็นส่ิงของจ านวน 100 ชุด 
(มีชุดเคร่ืองเขียน และตุ๊กตา 100 ตวั) ให้กบัทางโรงพยาบาลเด็ก และ คุณศิริรัตน์ ศุกรภาค กรรมการปฏิคม ไดร่้วมบริจาค
หนงัสือ “บริหารเงินให้รวยอย่างเหลือกินเหลือใช้” เป็นจ านวน 100 เล่มในคร้ังน้ีดว้ย 
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 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สมาคมนกัเรียนเก่าเยอรมนัฯ ไดมี้การจดักิจกรรม VTD Family Sports Day 2019 ภายใต้
การสนับสนุนของบริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากัด โดยจัดเป็นการแข่งขนัฟุตบอลกระชับมิตรร่วมกับ 3 สมาคม ได้แก่  
สมาคมนักเรียนเก่าองักฤษ ฯ (ส.น.อ.), สมาคมนักเรียนเก่าญ่ีปุ่น ฯ (ส.น.ญ.) สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ฯ (ส.
น.ภ.ย.) และ อดีต VIP ทีมชาติ ณ สนามฟุตบอลของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ (ฝ่ังราชมงคล)  

 ในวนัดังกล่าวมีผูเ้ข้าร่วมงานประมาณ 250 คน ซ่ึงกิจกรรมน้ีจัดข้ึนเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ในหมู่สมาชิกและ
พนัธมิตรให้แน่นแฟ้น และไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี ตรงตามวตัถุประสงค์ของสมาคมฯ โดยมี Mr. Joachim Hecker 
ทูตวฒันธรรม สถานเอกอคัรราชทูตเยอรมนี เป็นประธานเปิดงานในคร้ังน้ี 

Family Sports Day 
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ท าไมต้องเสกน า้อภเิษกรวมที่วดัสุทศัน์ฯ 

ทั้งที่ผา่นพธีิจากพระอารามส าคญัต่าง ๆ มาแลว้  “วดัสุทศันเทพวราราม” เป็นพระอารามที่รัชกาลที่ ๑ โปรดเกลา้ฯ ให้สถาปนาขึ้น 
เพื่อเป็นศูนยก์ลางพระนคร ร่วมกับเทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ตรงต าแหน่งเกือบก่ึงกลางเกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยสมมติใหเ้ป็น “ศูนยก์ลางจกัรวาล” ตามคติไตรภูมิ** 

วดัสุทศัน์ฯ เปรียบเป็น “เขาพระสุเมรุ” แกนจกัรวาลตามไตรภูมิ สะทอ้นให้เห็นไดจ้ากผงัการสร้างพระวิหารหลวงที่ลอ้มรอบดว้ย
ระเบียง มีพระอุโบสถ์อยูท่างทิศใตเ้ปรียบไดก้บัชมพูทวีป (ตามรูป) และจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวงก็เป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัไตรภูมิ 

บนยอดเขาพระสุเมรุนั้น คือสวรรคช์ั้น “ดาวดึงส์” มี “นครไตรตรึงษ”์ ซ่ึง “พระอินทร์” สถิตเป็นเทวราชอยู ่อนัสอดคลอ้งกบัรูป
พระอินทร์ทรงเอราวณัที่หนา้บนัพระวหิารหลวง 

ดงันั้น การเสกน ้ าอภิเษกรวมที่วดัสุทศัน์ฯ จึงมีความหมายส าคญั หมายถึง การเสกน ้ าอภิเษกรวม ณ เขาพระสุเมรุ ศูนยก์ลางจกัรวาล 
บนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 

**พระบรมมหาราชวงัและวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าเจ้าพระยา ไม่ได้อยู่กลางเกาะรัตนโกสินทร์ จึงไม่ใช่ 
“ศูนยก์ลางพระนคร” ตามคติน้ี แต่ถือว่าเป็น “ศูนยก์ลางการปกครอง” เพราะพระมหากษตัริยป์ระทบัและเสด็จออกว่าราชการ ณ 
พระบรมมหาราชวงั 

 

 

 

ใหม่ ชนินทร์วลัย เรียบเรียง 

ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงนิ  

 ไดพ้ระราชทานพระราชวโรกาสเขา้เฝ้า ฯ ทูลเกลา้ ฯ ถวายเงิน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถว้น) ซ่ึงเป็นรายได้
จากการจดัแข่งขนักอลฟ์การกุศล ปี พ.ศ. 2561 ดงักล่าวเพือ่สมทบทุนมูลนิธิอานนัทมหิดล  ไดน้ าความกราบบงัคมทูลพระกรุณา
ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้เขา้เฝ้า พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้อทิตยาทรกิติคุณ ผูแ้ทน
พระองค ์ในวนัพฤหสับดี ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระต าหนกัจกัรีบงกช จงัหวดัปทุมธานี 
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กจิกรรมรดน า้ด าหัวเน่ืองในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ไทย  
       วนัที่ 30 เมษายน 2562 ทางสมาคมนกัเรียนเก่าเยอรมนัฯ ร่วมกบัมูลนิธิวฒันธรรมไทย - เยอรมนั ไดจ้ดักิจกรรม "รดน ้ าด า
หวั" โดยมีเอกอคัรราชทูตสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจ าประเทศไทย เกออร์ก ชมิดท ์ (H.E. Georg Schmidt) มาเป็น
ประธานในการรดน ้ าด าหวัผูใ้หญ่  และมีท่านอดีตนายกสมาคมฯ ท่านที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ และท่านผูอ้าวโุสของสมาคมฯ เพือ่
แสดงความเคารพในแบบวฒันธรรมและตามประเพณีอนัดีงามของไทย เน่ืองในเทศกาลสงกรานต ์(ปีใหม่ไทย)  

 บรรยากาศในวนังานเตม็ไปดว้ยความสนุกสนานและไดรั้บชมการแสดงคณะดนตรีไทยจากวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการ
ราชด าเนิน โดยความอนุเคราะห์ของ อ. ดุษฎี จุลชาต 
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70 ปี สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอนมนี: 

 ค.ศ. 1949 นับเป็นปีท่ีส าคญัมีความหมายอย่างมากส าหรับประวติัศาสตร์ของประเทศเยอรมนี ประวติัศาสตร์ยุโรป
และประวติัศาสตร์โลก แม้ส าหรับประเทศไทยเอง เป็นปีท่ีสมพระเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชทรงหมั้นกบัหม่อม
ราชวงศสิ์ริกิตต์ิ กิติยากรเป็นการภายในท่ีเมืองโลซานน์ ก่อนพระราชพธีิบรมราชาภิเษกเพยีงหน่ึงปี  

 เหตุการณ์หลงัส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ีสองในค.ศ. 1945 น าไปสู่การประจนัหน้าระหว่างโลกประชาธิปไตร น าโดย
สหรัฐอเมริกาและโลกสังคมนิยมคอมมูนิสต์ซ่ึงน าโดยสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน ส าหรับเหตุการณ์ใน
ยุโรป ประเทศเยอรมนีถูกแบ่งเป็น 4 เขตปกครองของฝ่ายสัมพนัธมิตร เขตฝ่ังตะวนัออกอยู่ภายใตอ้ารักขาของสหภาพโซ
เวยีต น าไปสู่การแบ่งเขตและมีการปฏิรูปค่าเงินมาร์กของเยอรมนัเม่ือวนัท่ี 20/21 มิถุนายน ค.ศ. 1948 ท าให้บรรยากาศของ
ความขดัแยง้ระหวา่งสหภาพโซเวยีตและฝ่ายสัมพนัธมิตรเพิ่มมากข้ึน ต่อมาสมาชิกสภาพของเยอรมนีในเขตปกครองของ
ฝ่ายสัมพนัธมิตรไดเ้ตรียมการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีฝ่ังตะวนัตกโดยผูแ้ทนรัฐต่าง ๆ ร่วมกนัท างาน
กบัตั้งผูเ้ช่ียวชาญท างานท่ีบอนน์จนถึงวนัท่ี 1 กนัยายน ค.ศ. 1948 หลงัจากนั้น คณะกรรมการชุดน้ีประชุมกนัท่ีรัฐบาเยิน แฮ
เรินคีมเซ (Herrenchiemsee) เพื่อพิจารณากฎหมายท่ีร่างไวแ้ล้วและอนุมัติในวนัท่ี 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 พิจารณา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือ Grundgesetz มีผลบงัคบัใช ้1 วนัหลงัจากนั้น 

 Grundgesetz (Basic Law) ของประเทศเยอรมนีตะวนัตกหรือสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Die Bundesrepublik 
Deutschland) นับเป็นหัวใจของการก่อตั้งประเทศเยอรมนี มีการก าหนดให้สี ด า-แดง-ทอง เป็นสีธงชาติเยอรมัน และใน
ค.ศ. 1952 ให้ใชเ้พลง Lied der Deutschen เป็นเพลงชาติ 

 การก่อตั้งประเทศสหพนัธ์สาธารรัฐเยอรมนีในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1949 หรือ พ.ศ. 2492 ตามมาดว้ยการประกาศตั้ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี Die Deutsche Demokratische Republik (Die DDR) ในวนัที่ 7 ตุลาคมของปี
เดียวกนัคืน ค.ศ. 1949 บนดินแดนเยอรมนีในเขตการปกครองของสหภาพโซเวียต การพฒันาประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี
ทั้งสองตอ้งผา่นวกิฤตการณ์ ความขดัแยง้ และการออมชอมดา้นนโยบายการเมืองมากมายกวา่จะถึงเหตุการณ์ทะลายก าแพง
เบอร์ลินในค.ศ. 1989 ท่ีไม่มีผูใ้ดคาดคิด  ซ่ึงน าไปสู่การรวมประเทศเยอรมนีตะวนัตกและเยอรมนีตะวนัออกในค.ศ. 1990 
และการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและลทัธิโซเชียลลิสต์-คอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตอีกดว้ย และในทา้ยที่สุดแล้ว 
การรวมชาติเยอรมนีในค.ศ. 1990 ก็คือตวัอย่างสัญลกัษณ์ของความปรองดองแห่งชาติและระหว่างชาติ และท่ีส าคญัก็คือ 
จุดเร่ิมตน้และแก่นส าคญัของก าเนิดประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในค.ศ. 1949 อยู่ท่ีก  าเนิดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หลกัของประเทศ ในภาษาเยอรมนัเรียกว่า Grundgesetz เป็นกฎหมายท่ีไดแ้กไ้ขเน้ือความของรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
ไวมาร์ซ่ึงมีจุดอ่อนส าคญัในหลายประเด็นทางกฎหมายและการเมืองนักเรียนไทยท่ีไปศึกษาวิชากฎหมายท่ีมหาวิทยาลยัใน
เยอรมนีต่างได้ศึกษาวิชากฎหมายท่ีมหาวิทยาลยัในเยอรมนีต่างได้ศึกษาและรับแนวคิดจากรับแนวคิดจากรัฐธรรมนูญ
เยอรมันฉบบัน้ีน ากลับมาประเทศไทย การรวบชาติเยอรมนีในค.ศ. 1990/พ.ศ. 1933 ได้ส าเร็จ ท าให้กฎหมายหลกัของ
ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คือ Grundgesetz กลายเป็นจุดรวมศูนยแ์ละเป็นรัฐธรรมนูญของของเยอรมนีทั้งสอง
ประเทศ คือ เยอรมนีตะวนัตกและเยอรมนีตะวนัออกดว้ย 

เรียบเรียงโดย :  ศ.ดร.พรสรรค ์   วฒันนางกูร (ราชบณัทิตฯ)  
   นายกสมาคมไทย - เยอรมนั 


