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  เพื่อสืบสานอัจฉริยะ... 

 

 

 

  

 วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการของสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมลูนิธิ
วัฒนธรรมไทย-เยอรมัน, คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยพณิชยการราชด าเนินธนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 อย่างพร้อมเพรียง
กัน  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระองค์ท่าน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร  
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 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันฯ    
และ มลูนิธิวัฒนธรรมไทย - เยอรมัน ร่วมกับ บริษัทบุญรอดบริ
วเวอร่ี ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2018 ชิงถ้วยพระราช
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯถวาย สมทบทุน
มูลนิธิอานนัทมหิดล ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จ.ปทุมธานี ในการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆท าให้
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี  
         สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันฯขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ 
ของท่านที่มีตอ่สมาคมฯด้วยดีเสมอมาและขออ านวยพรให้กิจการ
ของท่านประสบความส าเร็จและเจริญก้าวหน้าย่ิงๆขึ้นไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2561   ทางสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันฯ ได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “นโยบายการ ลงทุน
ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยได้เชิญวิทยากร คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน  มาให้ความรู้ ทางด้านนี้โดยเฉพาะ เพราะเป็นนโยบายที่ส าคัญต่อการลงทุนในยุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุม Goethe Saal  มูลนิธิ
วัฒนธรรมไทย - เยอรมัน            
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 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน ได้มีการประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล และประกอบพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน และเป็นวันคล้ายวัน
ก่อตั้งครบรอบสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร  

 

 ปีนี้สมาคมนกัเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์และ มลูนิธิวัฒนธรรมไทย -  เยอรมัน ร่วมกับ บริษัทบุญรอดบริวเวอ
ร่ี จ ากัด  ได้จัดงาน Oktoberfest 2018 เมื่อวันที่ 29 กันยายน  2561 

 การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความสุขให้สมาชิกในการพบปะสังสรรค์ และการด าเนินงาน ที่ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี โดยบรรยากาศในงานมีการจัดแต่งให้มีสีสันอย่างสวยงาม มีดนตรีบาวา
เรียนพร้อมทั้งการแสดง การประกวดแต่งกาย การแข่งขันเกม และของรางวัลจับฉลากต่างๆอีกมากมาย และสมาชิกที่มาร่วมงาน
มีทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดจนคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัด
งานคร้ังนี้ที่ได้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและขอขอบคณุหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและผู้มาร่วมงานทุกๆ ท่าน   
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 ในปีนี้ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีตรงกับวันอาทิตย์ท่ี 14 ตุลาคม 2561 ผลการด าเนินงานของสมาคมฯระหว่างท่ีคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯได้ด าเนินการมาในรอบวาระ 1 ปีท่ีผ่านมา  ตั้งแต่เดือนกันยายน  2560  ถึง ตุลาคม  2561  และต่อจากนี้อีก 1 ปีก็ยังคงมีกิจกรรมท่ีเตรียมการ
ไว้อย่างต่อเนื่องจนครบวาระ ในปี 2562  

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ ์

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 

ณ ที่ท าการสมาคมฯ เลขที่ 18/1 สาทรซอย 1 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพฯ 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + +  

รายนามผู้รว่มประชุม 

1.คุณศรีวรรณา วิริยะพันธ์ุ  2.คุณเรืองโรจน์ สุพรรณพงษ์   3.คุณพิเชียร จึงธีรพานิช 

4.คุณชนะ เอิบกมล   5.คุณสุพัฒน์ ลิมปาภรณ ์    6.คุณบัณฑิต  จ่ันวงศ์ 

7.คุณศิริวรรณ จึงธีรพานิช  8.คุณบัณฑิต จ่ันวงษ์    9.คุณศิริวรรณ จึงธีรพานิช 

10.ดร.สุภาพรรณ พงษ์หล่อพิศิษฏ์  11.คุณพีรัฐ ลิมปาภรณ์    12.คุณปิยะขนิษฐ์ เย็นอุรา 

13.คุณสุรินทร์ ศรีพานิช   14.คุณสุภาวดี สระวาสี    15.คุณสุภาพ พงศ์เจริญ 

16.คุณศิวาพร ต้ังสุณาวรรณ์  17.ดร.สมเกียรติ ทาจ าปา    18.คุณศิระ ลิมปาภรณ์ 

19.คุณฤทัยรัตน์ รตโนภาส  20.คุณชนินทร์วลัย  ลิมปาภรณ์   21.คุณชูศักดิ์ ทองสาริ 

22.คุณบุญธรรม แผ่ประดิษฐ์  23.ดร.ถวิล เจริญสุทธิกุล    24.คุณอัญชลี เจริญสุทธิกุล 

25.พล.ร.อ.กฤษฎา เฟื่องระบิล  26.ศ. ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล   27.คุณธารารัตน์ ทวีกุล 

28.คุณพรรณทิพย์ เทิดพิทักษ์พงษ์  29.พล.อ.ท.วิโรจน์  ระภาพันธ์   30.พล.อ.ต.เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด . 

31.พล.อ.อ.อภิสิทธ์ิ จุลโมกข์  32.คุณพรรษมณฑ์ ศรีนวลนัด   33.ศ.ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร 

34.รศ.ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา  35.คุณณัฎฐพัชร์ สระวาสี    36.ชลนภา อนุกูล 

37.ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์  38.รศ.เวช วิเวก     39.คุณวรวุฒิ สินโคกสูง 

40.พล.อ.ท. ดร.ธนพันธ์ หร่ายเจริญ 41.รศ. ดร.มยุนา ศรีสุภนันต์   42.คุณศิริรัตน์ ศุกรภาค 

43.คุณอ านาจ จุลชาต   44.อาจารย์สุริยันต์ เทียมเพ็ชร์   45.คุณปริญัติ ลิมปิทีปราการ 

46.คุณวันเผด็จ พนายางกูร  47.คุณอริสา จันทรบุญทา    48.ดร.ไพบูลย์  ช่วงทอง 
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เปิดประชุม :  เวลา 13.30 น.  

 เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว คุณสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์ : นายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันฯ ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม เวลา 13:30 น. และ
กล่าวขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่านท่ีเสียสละเวลามาประชุม ในช่วงวันหยุดยาว แล้วจึงมอบหมายให้ คุณณัฎฐพัชร์ สระวาสี: เลขาธิการ เป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมตามวาระต่างๆ ดังน้ี 

วาระท่ี 1      การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

 เลขาธิการ เรียนให้ท่ีประชุมทราบว่าการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ครั้งนี้มีสมาชิกเข้าประชุม 48 คน ถือว่าครบองค์ประชุมเป็นไป
ตามข้อบังคับของสมาคมฯ(ท่ีมีการปรับปรุงไว้เม่ือพ.ศ.2544) 
 ข้อ 25.1) ท่ีว่าต้องมีสมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 20 คน และให้คณะกรรมการฯ จัดประชุมใหญ่ในวันท่ี  20 กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวัน
สถาปนาสมาคมฯโดยถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลท่ีเมืองไฮเดลเเบร์กประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นมงคล  

 แต่หากในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจจัดให้มีการประชุมใหญ่ฯขึ้นในวันดังกล่าวตามข้อ 25.1 ได้ ก็ให้จัดขึ้นภายใน 1 เดือน
ก่อนหรือหลังจากวันน้ัน จึงได้เลื่อนการประชุมใหญ่ออกไป 1 เดือน   

ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมเพ่ือตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเม่ือวันอาทิตย์ ท่ี 14 ตุลาคม  2561   

ท่ีประชุมมีมติรับทราบ และรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

วาระท่ี 2     สรุปกิจกรรมสมาคม 

 2.1 เลขาธิการ รายงานให้ทราบถึงกิจกรรมและผลการด าเนินงานของสมาคมฯระหว่างท่ีคณะ กรรมการบริหารชุดปัจจุบันของสมาคมฯได้
ด าเนินการมาในรอบวาระ 1  ปีท่ีผ่านมา ตั้งแต่วันท่ี 17 กันยายน 2560  จนถึง 14 ตุลาคม 2561  โดยการจัดกจิกรรมในแต่ละครั้ง ทางกรรมบริหารได้
พยายามให้มีการถอดองค์ความรู้เพ่ือเก็บรวบรวมเป็นบทความตีพิมพ์ เผยแพร่ และการจัดกิจกรรมให้มีความสมดุลตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯให้
ครบทุกข้อและกระจายการท ากิจกรรมให้ครอบคลุมตลอดท้ังปีโดยมีวัตถุประสงค์ท้ัง 4 ข้อคือ 

  1. ส่งเสริมความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 

                  2. ส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

                  3. ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม กีฬา สุขพลานามัย บันเทิง งานประเพณีและกิจกรรมอื่นๆท่ีไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

                  4. ส่งเสริมอาชีพ การศึกษาและงานสาธารณกุศล อันจะเป็นการเสริมสร้างเกียรติภูมิให้กับสมาคมฯโดยตรง      

 วัตถุประสงค์ท้ังหมดนี้สามารถสรุปรวมเป็นกรอบงานได้ตามค าขวัญ“เครือข่ายเข้มแข็งแบ่งปันความรู้เกื้อกูลสังคม”ดังรายละเอียดในเอกสารท่ี
แจกให้ท่ีประชุมทราบแล้ว  

   ท่ีประชุมรับทราบ 

 2.2 คุณสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์ : นายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันฯ ได้กล่าวถึง การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การลงทุนในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก”  EEC ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านการลงทุน เม่ือวันอาทิตย์ท่ี 8 กรกฎาคม  2561 
ณ ห้องประชุม ใช้ห้องประชุม “Goethe Saal” มูลนิธิวฒันธรรมไทย - เยอรมัน   

 ประธาน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย ผู้สนับสนุนทุกท่าน ผู้ร่วมบรรยาย ตลอดจนสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจให้
กิจกรรมนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เสมอมา 

   ท่ีประชุมรับทราบ  
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 2.3 การท าบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมฯ วันพฤหัสท่ี 20 กันยายน 2561  

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณศิริรัตน์ ศุกรภาค : ปฏิคมและองค์กรสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงานกับทางวัดสุทัศนเทพวราราม เพ่ือให้
ทราบถึงก าหนดการต่างๆ เช่น การประกอบพิธีวางพานพุ่ม พิธีบ าเพ็ญกุศล และรายละเอียดอื่นๆ ในการนี้ขอเรียนเชิญอดีตนายก สมาชิก และ
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมท าบุญโดยพร้อมเพรียงกันเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 3 รับรองงบดุล 

 คุณปิยะขนิษฐ์ เย็นอุรา : เหรัญญิก รายงานให้ทราบเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่ายของสมาคมฯสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งตรวจสอบโดย 
คุณสุรเดช เลิศทรัพย์สุรีย์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 10807 และผู้ด าเนินการปิดงบและตรวจสอบการเงินโดย คุณเขมิสา สุภัทรประทีป ผู้
ตรวจสอบบัญชีรับ อนุญาตหมายเลข 90138611  

  และอธิบายเพ่ิมเติมว่าตามเอกสารของผู้สอบบัญชีท่ีแจกในท่ีประชุมนั้นมีรายรับของปี 2561 คือ 901,583.17 บาท (เก้าแสนหนึ่งพันห้า
ร้อยแปดสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์) ส่วนรายจ่ายคือ 2,097,841.46 บาท (สองล้านเก้าหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์) ซึ่งมีรายจ่ายสูง
กว่ารายรับ 1,211,990.81บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) เนื่องจาก กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ท่ีหาราย
ให้กับสมาคมฯในทุกๆ ปีคือ กิจกรรมการจัดกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน และงานอ๊อคโทเบอร์เฟสท์ (OKTOBERFEST) ของสมาคม นั้นได้จัด
ขึ้นในช่วงปลายปี ซึ่งส าหรับการสรุปปีงบประมาณนั้น คือ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 จึงท าให้งบประมาณของ 2 กิจกรรมในปี 2561 จะไปสรุปใน
ปีงบประมาณของปีหน้า คือ 30 มิถุนายน 2562  (ตามเอกสารแนบท้ายรายงาน) 

  ท่ีประชุมรับรองงบดุล   

วาระท่ี 4 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอ คุณสุรเดช เลิศทรัพย์สุรีย์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2561-2โดยมีค่าตรวจสอบบัญชีปีละ 8,000 บาท (แปดพัน
บาทถ้วน) รวมเป็นค่าใช้จ่ายท่ีสมาคมฯ จะต้องจ่ายในการตรวจสอบบัญชี 8,000 บาท ต่อปี 

ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งคุณสุรเดช เลิศทรัพย์สุรีย์ และคุณเขมิสา สุภัทรประทีป เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและด าเนินการปิดงบและ
ตรวจสอบการเงินของสมาคมฯประจ าปี 2561-2562  

วาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ และ  ขอ้เสนอแนะจากสมาชิก  

  - จะท าอย่างไรท่ีจะรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ และ กลุ่มคนรุ่นผู้ใหญ่ เข้าด้วยกันในการท ากิจกรรมให้กับสมาคมฯ  

  -  ให้มีการสรุปในเชิงตารางกราฟ ในงานกิจกรรม และ ในการใช้งบประมาณในแต่ละปีเพ่ือให้วัตถุประสงค์ของสมาคมฯท่ีได้ตั้งไว้เป็น

ตัวชี้วัดกิจกรรม  

  -  ควรมีการสรุปงบประมาณ จากการท ากิจกรรม ภายใต้ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ท่ีได้กล่าวไว้ทั้ง 4 ข้อในแต่ละป ี

  - ทุกกิจกรรมที่ท าตลอดทั้งปี น ามาประเมินและแยกว่าในแต่ละปีกิจกรรมของสมาคมฯ หนักไปในวัตถุประสงค์ตามข้อ
ใดบ้าง 
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 กรรมการบริหาร สมาคมนร.เก่าเยอรมันฯ และกรรมการบริหารมูลนิธิวัฒนธรรม
ไทย-เยอรมัน ตลอดจนสมาชิกสมาคมฯหลายท่านได้ไปร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานเปิดตัว "ศิลปะบนชิ้นส่วนจริงของก าแพงเบอรล์ิน
ในกรุงเทพฯ" ซึ่งนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 
 

ก าแพงเบอร์ลินเป็นดั่ง "ม่านเหล็ก" ทีไ่ม่เพียงแค่แบ่งแยกกรุงเบอร์ลินออกเป็นสองส่วนเท่านั้น ยังแบ่งแยกประเทศเยอรมนีและทั้ง
ยุโรปอีกด้วย ช้ินส่วนจริงทั้งสองของก าแพงที่ต้ังอยู่ในสถานเอกอัครราชฑูตเยอรมันประจ าประเทศไทย ที่ถนนสาทรนี้ ได้ถูกแปลง
โฉมให้เป็นงานศิลปะ โดยการรังสรรค์ของศิลปินจากสามประเทศ คือเยอรมนี ฝร่ังเศส และไทย   
 

ว่าที่เอกอัครราชฑูตเยอรมันประจ าประเทศไทย นายเกออร์ก ชมิดท์ ได้กล่าวค าปราศรัยในพิธีเปิดตัวงานศิลปะบนก าแพงเบอร์ลิน
โดยได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1989 ว่านักเคลื่อนไหวในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เยอรมนี (เยอรมนีตะวันออก) ได้ออกมาชุมนุมกันโดยยึดหลัก "อหิงสา" ซึ่งท าให้รัฐบาลของประเทศเยอรมนีตะวันออกต้องยอม
ปล่อยให้ชุมนุมประท้วงได้ อย่างสงบ นับเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจึง
กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ปราศจากความรุนแรง ความเกลียดชัง และการแก้แค้น ช่างเป็นปาฏิหาริย์โดยแท้ ผู้คนสามารถวิจารณ์ 
ถกเถียงกัน แลกเปลี่ยนทัศนะคติกัน แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้หลากหลาย ซึ่งก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ก็เป็นไป
อย่างสงบ สันติ  
 

ช้ินส่วนก าแพงเบอร์ลินของจริงสองช้ินที่น ามาตั้งในสถานเอกอัครราชฑูตเยอรมันนี้ ได้รับมอบจาก นายอักเซล เบราเออร์ นักธุรกิจ
ชาวเยอรมันที่ด าเนินกิจการหลากหลายทั้งในประเทศเยอรมนีและไทยอีกทั้งยังเป็นผู้มอบเงินสนับสนุนหลักสูตรอาชีวศึกษาให้กับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้ทรงก่อตั้งขึ้นอีกด้วย 
 

หลังจากที่ประเทศเยอรมนีพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองในปี ค.ศ.1945 เยอรมนีต้องยินยอมให้กลุ่มประเทศพันธมิตรเข้ามาบริหาร
การปกครอง ดินแดนของเยอรมนีจึงถูกแบ่งออกเป็นสี่เขตการครอบครอง โดยประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส และสหภาพ
โซเวียต (ช่ือในสมัยนั้น) ซึ่งส่วนที่ถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตนั้น อยู่ทางแถบตะวันออกและมกีารปกครองด้วยระบอบ
คอมมิวนิสต์ ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบการปกครองนี้จึงย้ายถิ่นฐานออกจากภูมิล าเนาไปอยู่ฝ่ังตะวันตก เมื่อมีจ านวนมากขึ้น
เร่ือยๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวและคนรุ่นใหม่ซึ่งใฝ่หาถึงโลกใหม่และระบอบทุนนิยม ดินแดนฝ่ังตะวันออกจึงแทบจะเหลือแต่
ประชากรผู้สูงอายุดังนั้นสหภาพโซเวียตจึงต้องออกมาตรการขั้นเด็ดขาดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐาน 
 

การสร้างก าแพงเบอร์ลินในปี ค.ศ.1961 ถือเป็นการกระท าในสิ่งที่ไม่มีใครได้ทันตั้งตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้น ยับย้ังชาว
ตะวันออกไม่ให้หนีออกจากประเทศที่อยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ไปหาชีวิตที่ศิวิไลซ์กว่าในฝั่งตะวันตกที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ทุนนิยม และเสรีนิยม โดยออกกฎหมายให้มีบทลงโทษขั้นรุนแรง กล่าวกันว่ามีผู้เสียชีวิตที่ก าแพงเบอร์ลิน
ขณะพยายามหลบหนีข้ามไปยังฝ่ังตะวันตกมากกว่า 100 คน  
 

ความไม่พอใจของสภาพเศรษฐกิจ และการเมือง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหภาพโซเวียต ในช่วงปี ค.ศ.1989 ที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นเร่ืองการเมืองการปกครองในประเทศยุโรปตะวันออกได้มากขึ้น
ส่งผลให้เกิดการชุมนุมประท้วงไปทั่วประเทศเยอรมนีตะวันออก แต่ทุกครั้งก็เป็นไปอย่างสงบถึงแม้ว่าจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นก็ตามจน
ในที่สุดรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกจึงต้องถอยและยอมให้ประชาชนของตนข้ามไปยังฝ่ังตะวันตกได้ 
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และแล้ววันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989 เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ก าแพงเบอร์ลินอนัอัปยศได้ถูกพังทลายลงและน าไปสู่การรวม
ชาติของสองประเทศเยอรมนีในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1990 รัฐบาลจึงถือเอาวันนี้ เป็นวันรวมชาติเยอรมัน (Tag der Deutschen Ein-
heit) และถอืเป็นวันชาติของประเทศใหม่ "ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี" หรือช่ือที่เราเรียกกันสั้นๆกันว่า "เยอรมนี" โดยไม่
ต้องพะวงนึกค าต่อท้ายว่าจะเป็นตะวันตกหรือตะวันออกอีกต่อไป โดยมีกรุงเบอร์ลินที่ไม่แบ่งครึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ  
 

เมื่อครั้งที่ก าแพงเบอร์ลินยังว่ิงผ่าใจกลางกรุงเบอร์ลิน ศิลปินในฟากเยอรมนีตะวันตกได้ใช้ก าแพงเป็นดั่งผืนผ้าใบ รังสรรค์งานศิลปะ
มากมาย แต่ก าแพงเบอร์ลินทั้งสองฝ่ัง ไม่ว่าจะทางฝ่ังตะวันตกหรือตะวันออก ก็ถือเป็นทรัพย์สินของประเทศเยอรมนีตะวันออก 
ดังนั้นการวาด พ่น หรือขีดเขียนใดๆบนก าแพงเบอร์ลิน ไม่ว่าจะฝั่งใด ก็ถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายทั้งส้ิน จึงต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ัง
ตะวันออกข้ามมาระบายสีทับงานศิลปะบนก าแพงทุกครั้ง แต่ศิลปินทางฝ่ังตะวันตกก็มิได้ย่อท้อ ลบได้ก็วาดใหม่ได้ เป็นเช่นนี้อยู่
ตลอดเวลา จนเจ้าหน้าที่ฝ่ายตะวันออกต้องยอมแพ้ไปในที่สุด ศิลปินก็วาดกันต่อไป ถึงขนาดที่มีการประกวดงานศิลปะบนก าแพงกัน
เลยทีเดียว และศิลปินหลายคนก็ได้รับการขนานนามว่าเป็น "Wall Painter" พวกเขาก็อ้างว่าเขาวาดภาพเพื่อต้องการน าความสุขสงบ
มาสู่ก าแพงสร้างสันติภาพและลบภาพความโหดร้ายในอดีต 
 

สถานเอกอคัรราชทูตเยอรมันประสงค์จะสืบทอดเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงได้เชิญศิลปินมาจากสามประเทศ อันได้แก่ศิลปินชาว
เยอรมัน ฝร่ังเศส และไทย มาท างานร่วมกันเพื่อแปลงโฉมช้ินส่วนจริงสองช้ินของก าแพงเบอร์ลินที่ได้รับมานี้ให้เปลี่ยนเป็นงาน
ศิลปะระดับนานาชาติ และให้เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างประชาชนเยอรมัน ฝร่ังเศส ไทย และประเทศอื่นๆ 
 

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานเทศกาลกรุงเทพ อาร์ท เฟสติว้ล "STREET-Urban Culture Highlight" ซึ่งเกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือของสถาบนัเกอเธ่ และสถานทูตฝร่ังเศส ที่ประสงค์จะร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เยอรมนี ฝร่ังเศส และไทย
ให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น ศิลปะบนชิ้นส่วนของก าแพงเบอร์ลินสองช้ินนี้ ก็จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของมวลมนุษยชาติที่
ต้องการอิสรภาพและสันติภาพบนโลกใบนี้ดั่งประโยคทิ้งท้ายในค ากล่าวก่อนเปิดผ้าคลมุก าแพงของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศที่ว่า "Wall separates people, but art will bring us together"            

  ใหม่ ชนินทร์วลัย เรยีบเรียง 
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 สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยอาจารย์ สุริยันต์ เทียมเพ็ชร์ ได้รับการติดต่อจาก วิทยาลัยเทคโนโลยี
จิตรลดา ให้ไปบรรยายเร่ือง"พัฒนาการอาชีวะเยอรมันจากอดีตสู่ปัจจุบัน" ร่วมกับผู้เช่ียวชาญชาวเยอรมัน Herr Winfried Worath ซึ่ง
มาช่วยงานอยู่ที่วิทยาลัยฯ มีผู้เข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยาลัยเทคนิคและสถานประกอบการต่างๆรวมประมาณ 35 คน ในการนี้
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาได้เปิดให้ผู้เข้าฟังการบรรยายมีโอกาสเข้าเย่ียมชมห้องสมุดและห้องปฏิบัติการด้วย 

วันที่ 24 พฤศจิกายน คณะกรรมการได้ร่วมงานประจ าปีสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สโมสรกองทัพบก  


