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วิธีใช้หนังสือเล่มน้ี



เราจะไปเยอรมนี
Wir fliegen nach Deutschland.

เวียร์ ฟลีเก่น น้าค ด๊อยช์ลันท์ 
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ไม่ว่าอยากกินอะไร  
อยากช็อปที่ไหน ชี้ได้ดังใจ
ไม่ต้องส่งภาษาใบ้ให้มึนงง 

แบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ 
โดยแต่ละหมวดแยกเป็นแถบสี

อยู่บริเวณขอบด้านขวา

แถบส ี
แต่ละ part
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จะกินแบบนี้
แต่เรียกไม่ถูก
ชี้ถามได้เลย
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สร้างมิตรภาพกับชาวเยอรมัน  
ฝึกแนะนำตัว ทักทาย สนทนาง่าย ๆ 

ในเวลาสั้น ๆ 

ด้วยความยินดี
Gern Geschehen.

แกร์น เกเชน

ฉีกใช้งานทันท ี ให้ตามไปเช็กอิน 11 สิ่งที่ต้องทำ 
ใน 5 เมืองท่องเที่ยวดัง

พิเศษ! Book in Book

ข้อควรปฏิบัติที่จำเป็นต้องรู้
เพื่อเที่ยวเยอรมันได้สนุก 

และสบายใจ

คุณมีน้ำใจจังเลย
Sie sind sehr hilfsbereit.
ซี ซินท์ เซียร์ ฮิลฟ์ซเบไรท์
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คำนำหน้านาม

ชี้เฉพาะ

der

die

das

die

ein

eine
+

ein

 - 

คำนามเพศชายเอกพจน์

คำนามเพศหญิงเอกพจน์

คำนามเพศกลาง

คำนามพหูพจน์

ไมช่ี้เฉพาะ

คำนามในภาษาเยอรมันมีทั้งเพศและพจน ์ แต่มีหลักการใช้แตกต่างกัน  
โดยเพศและพจน์ในภาษาเยอรมันแบ่งออกได้พอสังเขป ดังนี้

เพศและพจน์ในภาษาเยอรมัน
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	 อย่างไรก็ตาม  คำนำหน้านาม 
จะเปลี่ยนไปตามหน้าที่ของนามนั้น  ๆ  
ในประโยค เช่น “der” (คำนำหน้านาม 
ชี้ เฉพาะของคำนามเพศชายเอกพจน์)  
ถ้าทำหน้าที่เป็นกรรมตรงของประโยค 
จะเปล่ียนเป็น “den” เป็นต้น นอกจากน้ัน 
การมีคำนำหน้านามทำให้คำคุณศัพท์ 
ต้องเปลี่ยนไปตามเพศและพจน์ด้วย

ไม่ยากเลย!



2
รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว



 เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี

 การปกครอง

 ธงชาต ิ

 ภาษา 

 เวลา 

 ภูมิอากาศ 

 การเดินทาง 

 อาหารการกิน

 น้ำดื่ม

 ไฟฟ้า

 การติดต่อสื่อสาร

 ค่าเงินและอัตราแลกเปล่ียน

 Checklist ของที่ควรนำติดตัวไปเอง

 รู้ก่อนเที่ยวสนุกกว่า
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เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี

	 เยอรมนี มีช่ือเต็มว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic  
of Germany) หรือเรียกส้ัน  ๆในภาษาเยอรมันว่า Deutschland (ด๊อยช์ลันท์)  
ต้ังอยู่ใจกลางยุโรป ประกอบด้วยรัฐท้ังหมด 16 รัฐ เมืองหลวงของประเทศ 
เยอรมนี คือ เบอร์ลิน ส่วนศูนย์กลางเศรษฐกิจอยู่ท่ี แฟรงก์เฟิร์ต อัม ไมน์
	 เยอรมนีล้อมรอบไปด้วยประเทศเพ่ือนบ้านมากท่ีสุดในทวีปยุโรปถึง  
9 ประเทศ คือ ทิศเหนือติดเดนมาร์ก ทิศใต้ติดออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์  
ทิศตะวันออกติดโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็ก ทิศตะวันตกติดเนเธอร์แลนด์  
เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และฝร่ังเศส 

Schwerin

Berlin
Postsdam

Magdeburg

Kiel

Hamburg

Bremen

Hannover

Düsseldorf

Wiesbaden
Mainz

Saarbrücken Stuttgart

München

Erfurt Dresden

Mecklenburg - VorpommernSchleswig - Holstein

NORTH SEA

NETHERLANDS

BELGIUM

SWEDEN

BALTIC SEA

D E N M A R K

Niedersachsen

Norndrhein - Westfalen

Thüringen
Hessen

Rheinland - Pfalz

Baden - Württemberg

Bayern
Saarland

Frankfurt am Main

Sachsen

Brandenburg

Sachen-Anhalt

LUXEMBOURG

FRANCE

SWITZERLAND AUSTRIA

CZECH REPUBLIC

POLAND
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การปกครอง

ธงชาติ

 นักท่องเ ท่ียวสามารถเดินทางไปยังประเทศต่าง  ๆ  เหล่าน้ีได้   
หากมีวีซ่าเชงเก้น โดยย่ืนขอคำร้องท่ีสถานทูตของประเทศท่ีจะพำนักอยู่ 
นานท่ีสุด หากประเทศใดประเทศหน่ึงในประเทศเชงเก้นปฏิเสธการร้องขอ 
วีซ่า หมายถึงทุกประเทศเชงเก้นก็ปฏิเสธการร้องขอด้วย
 เน่ืองจากทางตอนเหนือติดทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทางใต้มี 
เทือกเขาแอลป์  และแม่น้ำที่ยาวที่สุดคือแม่น้ำไรน์  ที่มีความยาวถึง  
865 กิโลเมตร จึงจัดได้ว่าเยอรมนีเป็นประเทศท่ีมีธรรมชาติสวยงาม  
สมบูรณ์ และหลากหลายท้ังแม่น้ำ ทะเลสาบ ภูเขา ท่ีสำคัญคือ ป่าไม้ 
มีความสมบูรณ์มาก โดยมีอุทยานแห่งชาติถึง 14 แห่ง เขตสงวน 101 แห่ง  
และเขตสงวนชีวมณฑล 15 เขต
	 เยอรมนีมีประวัติศาสตร์อันแสนยาวนานจึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวทาง 
วัฒนธรรมมากเช่นกัน ท้ังปราสาท พระราชวังหรือโบสถ์เก่า ด้วยเหตุน้ีทำให้ 
สถานท่ีในเยอรมนีได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกถึง  
33 แห่งท่ัวประเทศ

 แบ่งเป็นแถบสี 3 สี คือ สีดำ แดง และทอง 
มีประวัติความเป็นมาย้อนไปถึงสมัยจักรวรรดิโรมัน 
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหมายถึง นกอินทรีดำ มีกรงเล็บสีแดง  
บนทุ่งนาสีทอง หรือความหมายอีกแบบคือ สีดำ หมายถึง พลังอำนาจ  
สีแดง หมายถึง เลือด สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

 เยอรมนีปกครองด้วยระบบสหพันธรัฐตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2492 ภายหลัง 
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เยอรมนีถูกแบ่งเป็นเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนี 
ตะวันตก และมีการรวมประเทศในปี  พ.ศ.  2533 ปัจจุบันประกอบด้วย  
16 รัฐ โดยมีรัฐบาลท้องถิ่นเป็นของตัวเอง และมีรัฐธรรมนูญของสหพันธ ์
หรือที่เรียกว่า กฎหมายพื้นฐาน เป็นกฎหมายสูงสุด
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	 การแบ่งเวลาของเยอรมนีเป็นแบบยุโรปตอนกลาง  
ซึ่งจะช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงในระหว่างเดือน 
พฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม ส่วนในช่วงฤดูร้อน 
ตั้งแต่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมถึงอาทิตย์  
สุดท้ายของเดือนตุลาคม เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย  
5 ชั่วโมง

 เยอรมนีมีภาษาเยอรมันเป็นภาษาประจำชาติ นอกจากนี้ยังมีภาษา 
ท้องถิ่นของแต่ละรัฐ ต่างกันที่สำเนียงการพูดและการออกเสียง โดยส่วนมาก 
คนสูงอายุมักจะพูดภาษาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ชาวเยอรมันทุกคนพูด 
ภาษาเยอรมันมาตรฐานได ้

 มีภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีป นั่นคืออากาศอาจจะร้อนจัดในฤดูร้อน  
และเย็นเฉียบในฤดูหนาว อย่างไรก็ตาม แม้ในฤดูกาลเดียวกันก็มีความ 
แตกต่างของอุณหภูมิและความชื้นในภาคต่าง  ๆ  อยู่บ้าง ทางตอนเหนือ 
ในแถบที่ติดทะเล อากาศจะอบอุ่นกว่าทางใต้ในฤดูหนาว และในฤดูร้อน  
อากาศก็จะไม่ร้อนจัดจนเกินไป 

	 ม ี 4 ฤดูกาล คือ

 * ฤดูใบไม้ผล ิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

 * ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม) อุณหภูมิประมาณ 3 - 18 Cํ
 * ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน)

 * ฤดูหนาว (ธันวาคม - กุมภาพันธ์) อุณหภูมิประมาณ -5 - 5 Cํ

ภาษา

เวลา

ภูมิอากาศ

เยอรมนี

ไทย
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การเดินทาง

	 การเดินทางในเยอรมนีนั้นสะดวกมาก เพราะมีระบบคมนาคม 
ที่เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ ระบบรถไฟโดยการรถไฟเยอรมัน (Deutsche  
Bahn) แบ่งได้ดังนี ้
 ICE (Intercity - Express) รถไฟความเร็วสูงที่วิ่งระหว่างรัฐ  
เมือง หรือประเทศเพื่อนบ้าน ความเร็วสูงสุด 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 IC/EC (Intercity and Eurocity Trains) รถไฟที่วิ่งระหว่างรัฐ  
เมือง หรือประเทศเพื่อนบ้าน มีความเร็วน้อยกว่ารถไฟ ICE แต่มากกว่า 
รถไฟ RE และ RB 
 RE (Regional Express) รถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองต่าง  ๆ  ในรัฐ 
เดียวกัน
 RB (Regionalbahn) รถไฟทีว่ิง่ระหวา่งเมอืงตา่ง ๆ ในรฐัเดยีวกนั  
มีความเร็วน้อยกว่ารถไฟ RE 
 S-Bahn รถไฟวิ่งในเมืองหรือวิ่งในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น  
มีเส้นทางที่ยาวไปถึงนอกตัวเมือง
 U-Bahn รถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองใหญ่ ส่วนใหญ่วิ่งอยู่แค่ในเมือง 
นั้น ๆ เท่านั้น 
	 ส่วนรถโดยสารประจำทางของแต่ละเมืองมีตารางการเดินรถตรงเวลา  
ทำให้สามารถกำหนดเวลาเดินทางได้อย่างแน่นอน
	 การโดยสารเครื่องบินจากประเทศไทยตรงไปยังประเทศเยอรมนี 
ใช้เวลาประมาณ 11 - 13 ชั่วโมง
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 เยอรมนีใช้กระแสไฟ  230 โวลต์  50 เฮิรตซ์ ปล๊ักไฟ 
เป็นแบบ 2 ขา หัวกลม 

อาหารการกิน

น้ำดื่ม

ไฟฟ้า

	 น้ำประปาในเยอรมนีสะอาดมาก สามารถด่ืมจากก๊อกได้เลย 
	 ข้อควรระวังในการส่ังน้ำด่ืมคือ ต้องระบุว่าเป็น น้ำด่ืมธรรมดา (Stillwasser-  
ชติลวัสเซอร์) หรือ  น้ำแร่ (Mineralwasser - มิเนราลวัสเซอร์) มิเช่นน้ัน 
คุณอาจจะได้น้ำด่ืมท่ีผสมกรดคาร์บอนมีรสชาติคล้ายโซดาซ่ึงเป็นน้ำท่ีคนเยอรมัน 
ด่ืมกันเป็นปกติมาแทน

 อาหารเยอรมันจะมีลักษณะพ้ืนฐานคล้าย  ๆ  อาหาร 
ในประเทศทางยุโรปท่ัวไป คือ ขนมปังเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ 
ในแต่ละม้ือ มีขนมปังหลายร้อยชนิด ท้ังแบบม้วน ปอนด์  
และเพรทเซล (หรือภาษาเยอรมันเรียกว่า Brezel - เบรเซล) 
ซ่ึงมีต้นกำเนิดมาจากเยอรมนีน่ีเอง 
	 วัตถุดิบที่ คนเยอรมันนิยมนำมา 
ทำอาหารมากก็คือมันฝรั่ง ซึ่งจะใช้เป็น 
ส่วนประกอบในอาหารหลากหลายเมนู  
เช่น มันฝรั่งผัด แพนเค้กมันฝรั่ง ฯลฯ  
ส่วนอีกเมนูที่ เป็นที่รู้จักมากที่สุดคงหนี 
ไม่พ้นไส้กรอก  มีหลากหลายประเภท 
ให้ เลือกตามแต่ความชอบ  นอกจากนี้ 
เยอรมนยีงัมรีา้นอาหารนานาชาตใินรสชาติ 
ต้นตำรับให้ได้ลิ้มลองอีกด้วย
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 การติดต่อสื่อสาร

 อินเทอร์ เน็ต  ตามที่พักมีบริการ 
อินเทอร์เน็ต ทั้งแบบเสียเงินและฟรี  
ในปัจจุบันมีกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น  
ร้านส่วนใหญ่จึงไม่มีให้บริการแล้ว
 โทรศัพท์ โทรศัพท์สาธารณะใน 

เยอรมนีส่วนใหญ่ใช้บัตรโทรศัพท์ บางเครื่องใช้แบบหยอดเหรียญและ 
บางเครื่องใช้ได้ทั้งสองแบบ สามารถซื้อบัตรโทรศัพท์ได้ที่ร้านขายหนังสือ  
แผงขายหนังสือพิมพ ์ และในห้างสรรพสินค้า ราคาตั้งแต ่ 6 - 25 ยูโร 
 รหัสประเทศ เยอรมนีในการโทรศัพท์คือ +49

  ไปรษณีย ์ ค่าส่งโปสต์การ์ดจากเยอรมนีกลับไทยประมาณ 2 ยูโร

 ค่าเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

	 เยอรมนีใช้สกุลเงินยูโร€ธนบัตรมีมูลค่าตั้งแต่ 500, 200, 100, 50,  
20, 10€และ 5 ยูโร ส่วนเหรียญมี 5, 2€และ 1 ยูโร€50, 20, 10, 2 และ  
1 เซ็นต ์ โดย 100 เซ็นต์เท่ากับ 1 ยูโร 

ไวไฟ
WLAN
เวลัน

เหรียญยูโรของ
เยอรมันใช้ได้เฉพาะ
ภายในประเทศเท่านั้น
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 Checklist ของที่ควรพกไปเองดีกว่า

 อแดปเตอร์แปลงไฟฟ้า เนื่องจากรูปร่างปลั๊ก 
และกระแสไฟฟ้าในเยอรมนีและไทยแตกต่างกัน  
และที่ไทยหาซื้อได้ง่ายและถูกกว่าที่เยอรมนี

 ยาประจำตัวหรือยาสามัญประจำบ้าน  
เช่น ยาแก้ปวดหัว ยาแก้ท้องเสีย เป็นต้น  
ควรพกติดตัวไปเอง เพราะราคาค่อนข้างแพง
	 เนื่องจากร้านขายยาในทุก  ๆ  ย่าน 
จะสลับกันเปิดทำการ 24 ช่ัวโมง ร้านขายยา 
ทุกแห่งจึงมีป้ายบอกไว้ว่า ร้านขายยาใด 
อยู่ ใกล้ที่สุดที่ เปิดตลอดคืนในวันนั้น  ๆ  
การซื้อยาต้องมีใบสั่งแพทย์ ยกเว้นยา 
สามัญประจำบ้าน

 ถุงผ้าใส่ของ ในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีถุง 
พลาสติกให้ฟรี

 Pocket Wi-Fi เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
สะดวกมากขึ้น

 บัตรเดบิตหรือเครดิตที่มีสัญลักษณ์ Master Card หรือ  
Visa นั้นสามารถถอนเงินสดจากตู ้ ATM ที่เยอรมนีได้
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รู้

ไว้

ก่อน

ไป

เที่ยว

  พกเงินสดติดตัวเสมอเผื่อใช้ยามฉุกเฉิน เพราะ 
ร้านอาหารบางแห่งไม่รับบัตรเครดิต
  ไม่ควรพูดคำว่า “นาซี” คำน้ีอาจทำให้ชาวเยอรมัน 
นึกถึงอดีตที่เจ็บปวดของพวกเขา
  โดยปกติหากมีคนจาม ชาวเยอรมันจะพูดว่า  
Gesundheit! (เกซุนด์ไฮท์) แปลว่า หายเร็ว  ๆ  นะ  
ถงึแมว้า่จะไมรู่จ้กักนักต็าม และเรากส็ามารถพดูไดเ้ชน่กนั  
หากชาวเยอรมันพูดคำนี้กับเราก็อย่าลืมกล่าวคำขอบคุณ 
เสมอ

 รู้ก่อนเที่ยวสนุกกว่า

  ก่อนที่จะถามหรือขอความช่วยเหลือทุกครั้งให้พูดว่า Entschul- 
dugung! (เอน็ทช์ลูดกิงุ) ทีแ่ปลวา่ ขอโทษนะ หลงัจากไดร้บัความชว่ยเหลอื 
แล้วให้กล่าวคำขอบคุณ Danke schön (ดังเคอะ เชิน)
  เคารพกฎระเบียบของประเทศเยอรมนีอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องข้ามถนน 
ที่ทางม้าลาย เมื่อเห็นสัญญาณไฟให้ข้ามเท่านั้น ถึงแม้จะไม่มีรถมาก็ตาม 
  แยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง

ขยะเหลือใช้ทั่วไป  Restmüll
ขยะเปียก  Bioabfall
ขยะที่เป็นกระดาษ  Altpapier 
ขยะที่เป็นพลาสติก  Kunst-und Verbunstoff 
ขยะที่เป็นสังกะส ี  Metall 
ขยะที่เป็นแก้ว Altglas

เรสท์มืล
บีโออับฟัล
เอาท์พาเพียร์
คุนสท์ อุนท ์ แฟร์บุนชต็อฟ
เมทัล
เอาท์กลาส


