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บทคัดย่อ 

 บทความวิจยัชิน้นีมุ้่งศกึษาการวิพากษ์โต้กลบัวาทกรรมชาติพนัธุ์ของสงัคมเยอรมนักระแสหลกัท่ีส่งผล

ต่อการนําเสนอภาพแทนชาวเติร์กพลดัถ่ินและชาวเยอรมนัเชือ้สายเติร์กในงานเขียนเร่ือง Happy Birthday, 

Tuerke!: ein kayankaya-roman (1987) โดยอาศยัประเด็นเร่ืองการใช้ความรุนแรงในพืน้ท่ี “บ้าน” และการ

สืบสวนข้อเท็จจริงจากมมุมองของคนชายขอบอย่างตวัละครผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กเข้ามาประกอบการวิเคราะห์

ตวับทท่ีคดัสรร จากการศกึษาพบว่า มมุมองและการดําเนินเร่ืองโดยตวัละครนกัสืบเชือ้สายเติร์กช่วยเผยให้เห็น

ภาพสงัคมเยอรมนัตะวนัตกช่วงก่อนการรวมชาติเยอรมนีในลกัษณะของเครือข่ายสงัคมท่ีมีความซบัซ้อนและ

ประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลากชาติพนัธุ์และมีหลายอตัลกัษณ์แต่สมัพนัธ์กนัในทางใดทางหนึ่ง มากกว่าสงัคมท่ี

ประกอบไปด้วยกลุ่มคนสองขัว้ต่าง อันได้แก่ ชาวเยอรมันและกลุ่มคนชายขอบอ่ืนๆ ตามทัศนคติของสังคม

เยอรมนักระแสหลกั ตลอดจนสะท้อนให้เห็นการใช้ความรุนแรงระหว่างกลุ่มคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเยอรมนีร่วมสมยั ซึง่

เป็นผลมาจากการทจุริตคอร์รัปชัน่และวิกฤตอตัลกัษณ์พลดัถ่ินของตวัละคร 

 

ABSTRACT 

 This article aims to study the counter-arguments against ethnic discourses in German 

mainstream which often affect the cultural representation of Turkish immigrants and Turkish-German 

people in the writing Happy Birthday, Tuerke!: ein kayankaya-roman (1987) by analyzing through the 

aspect of violence in “Home” space and of investigating facts by a Turkish-German character as a 

marginalized person. The study shows that the view and the performance of the Turkish-German 

fictional detective character help exposing the image of West German society before the reunification 

as a complex social network consisting of diverse ethnic groups and identities which relate to one 

another in some kind of way. It has gone beyond the German mainstream viewpoint which claims the 

society to consist of only the binary between German people and other marginalized groups. Also, 

the selected writing reflects the using of violence among people in the contemporary space which 

was affected by the corruption and the diaspora identity crisis of the fictional characters. 
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คาํนํา 

 การนําเสนอภาพแทนชาวเติร์กพลดัถ่ินและชาวเยอรมันเชือ้สายเติร์กตามทัศนคติของสงัคมเยอรมัน

กระแสหลกัมกัให้ภาพคนพลดัถ่ินเหลา่นีใ้นเชิงแบบฉบบัตายตวัวา่ พวกเขาเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ “ชาวตะวนัออก” ท่ี

มีวิถีชีวิตและคา่นิยมท่ีแตกตา่งจากชาวเยอรมนั โดยเฉพาะในเร่ืองของการไร้ความสามารถด้านภาษา และการใช้

ชีวิตครอบครัวตามระบบปิตาธิปไตยหรือระบบชายเป็นใหญ่ท่ีทําให้ชาวเยอรมนัรู้สกึวิตกกงัวล ส่งผลให้ชายพลดั

ถ่ินเชือ้สายเติร์กถูกเข้าใจว่ามีความป่าเถ่ือนก้าวร้าว และมีแนวโน้มท่ีจะใช้ความรุนแรงคล้ายกับผู้ ร้ายหรือ 

อาชญากร ในขณะท่ีหญิงพลัดถ่ินเชือ้สายเติร์กเองก็ถูกเข้าใจว่าได้รับการกดข่ีและเป็นเสมือนเหย่ือของความ

รุนแรงเหล่านัน้ อย่างไรก็ดี งานเขียนเร่ือง Happy Birthday, Tuerke!: ein kayankaya-roman (1987) ของ

นกัเขียนชาวเยอรมนัช่ือ ยาคอบ อาร์จนีู เลือกท่ีจะนําเสนอเร่ืองภาพแทนด้านชาติพนัธุ์และเร่ืองความรุนแรงด้วย

มมุมองท่ีแตกตา่ง ผ่านตวัละครนกัสืบเชือ้สายเติร์กช่ือนายเคมาล คายนัคายา ท่ีได้รับการจ้างให้สืบคดีฆาตกรรม

แรงงานชาวเติร์กพลดัถ่ินคนหนึ่งในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เร่ืองเล่าจากการรวบรวมข้อมลูท่ีน่าสงสยัและเหตกุารณ์ท่ี

คล้ายจะไม่เก่ียวเน่ืองกนัระหว่างตวัละครชาวเยอรมนัและตวัละครผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กเผยให้เห็นการโต้ตอบ

และการตัง้คําถามกบัวาทกรรมภาพแทนผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กของสงัคมเยอรมนักระแสหลกัว่า แท้จริงแล้ว คน

ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในชนชัน้ใดและมาจากชาติพันธุ์ไหน ก็สามารถใช้ความรุนแรงและเป็นผู้กระทําผิดได้ทัง้นัน้ 

ตลอดจนทศันคติของสงัคมเยอรมนักระแสหลกัต่างหากท่ีพยายามก่อ “อาชญากรรม” ท่ีร้ายแรงกว่า นัน่คือการ

กดทบัหรือการกําจดัผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กออกไปจากพืน้ท่ีสงัคมเยอรมนัด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ แม้ว่า

ตวัละครผู้พลัดถ่ินเชือ้สายเติร์กทัง้ชายและหญิงจะมีลกัษณะท่ีตรงข้ามกับภาพแทนเชิงชาติพันธุ์ ข้างต้น และ

กลายเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมเยอรมนัร่วมสมยัไปแล้วก็ตาม ดงัจะกลา่วตอ่ไปในบทความดงันี ้

 

ความรุนแรงและเครือข่ายอาชญากรรมในพืน้ที่ “บ้าน” 

 งานเขียนเร่ือง Happy Birthday, Tuerke!: ein kayankaya-roman เป็นนวนิยายเร่ืองแรกในชุดนิยาย

สืบสวนสอบสวนของตวัละครนักสืบเคมาล คายันคายา ของนักเขียนชาวเยอรมนัช่ือ ยาคอบ อาร์จูนี โดยเป็น

เร่ืองราวเก่ียวกบัเหตฆุาตกรรมแรงงานชายชาวเติร์กพลดัถ่ินช่ืออาเม็ด ฮามลุ ท่ีถูกแทงจนเสียชีวิตในย่านสถานี

รถไฟของเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ตํารวจเยอรมนัไม่สนใจท่ีจะสืบคดีนีต้่อ ภรรยาเชือ้สายเติร์กของผู้ตายจึงมาจ้างวาน

นกัสืบหนุ่มเชือ้สายเติร์กคนนีใ้ห้ช่วยหาคนร้ายท่ีฆ่าสามีของเธอ การไล่ตามสืบหาฆาตกรและสืบสวนข้อเท็จจริง

ด้วยความยากลําบากและเสี่ยงต่อชีวิตของนกัสืบเคมาลได้นําไปสู่การเปิดโปงสงัคมคอร์รัปชัน่และเครือข่ายการ

ก่ออาชญากรรมในสังคมเยอรมันตะวันตกช่วงปลายยุค80 ตลอดจนปัญหาเร่ืองคนพลัดถ่ินและการสร้าง

ครอบครัวของพวกเขาท่ามกลางวิถีแปลกถ่ินอย่างระบบทนุนิยมแบบเยอรมนั  

นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนมักมุ่งเน้นท่ีประเด็นปัญหาสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีส่งผลกระทบต่อ

โครงสร้างสังคมโดยรวม โดยสะท้อนให้เห็นความตึงเครียดและความไม่ยุติธรรมของระบบหรือแนวคิดสงัคม

กระแสหลกั จนนําไปสู่การใช้ความรุนแรงเพ่ือกดทบัหรือต่อต้านแนวคิดดงักล่าวในท่ีสดุ บริบทเวลาในเร่ืองนีคื้อ

ช่วงปีค.ศ. 1981-1985 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการรวมชาติเยอรมนี เยอรมนีตะวันตกขณะนัน้กําลังเผชิญปัญหา

เศรษฐกิจตกต่ําและปัญหาสงัคมมากมายท่ีเป็นผลจากระบบทุนนิยม เช่น ตลาดมืด การแอบกักตุนสินค้า การ

ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมเลก็ๆ น้อยๆ (Fullbrook, 1996) ชาวเติร์กพลดัถ่ิน

และชาวเยอรมนัเชือ้สายเติร์กในเยอรมนีตะวนัตกช่วงนัน้ยงัถือเป็นชนชัน้ท่ีด้อยท่ีสดุในสงัคมและมกัจะถูกเหยียด
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เชือ้ชาติอยู่เสมอ โดยอาชีพท่ีพวกเขามกัจะได้ทําเป็นอาชีพท่ีชาวเยอรมนัส่วนใหญ่ไม่ต้องการทํา ได้แก่ อาชีพ

กรรมกร อาชีพพนกังานเก็บขยะหรือพนกังานขนสินค้า หรือต้องหนัมาประกอบธุรกิจส่วนตวั เช่น การเปิดร้านค้า

เล็กๆ หรือการทําอาชีพอิสระอย่างนักสืบเคมาล แต่ในบางครัง้พวกเขาจําเป็นต้องทํางานผิดกฎหมายเป็นอาชีพ

เสริมด้วย เพราะรายได้จากอาชีพหลกัไมเ่พียงพอตอ่การดแูลสมาชิกทกุคนในครอบครัว  

การสืบสวนคดีฆาตกรรมของนกัสืบเคมาลเร่ิมขึน้เม่ือ อิลเธอ ภรรยาเชือ้สายเติร์กของผู้ตายได้บอกเล่า

เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดให้นักสืบเคมาลฟัง ทัง้เร่ืองการตายของสามีและพืน้เพความเป็นมาของครอบครัว 

ครอบครัวของอิลเธอประกอบไปด้วยพ่อ แม ่พ่ีชายช่ือยิลมาซ และน้องสาวคนเล็กช่ือไอเซ อิลเธอและนายอาเม็ด

ผู้ตายรู้จกัและแต่งงานกันได้เพราะอาเม็ดกับพ่อของอิลเธอเป็นเพ่ือนรักกันมานาน และพ่อของอิลเธอยังพาอา

เมด็ไปทํางานท่ีน่าสงสยับางอย่างด้วยกนั หลงัแต่งงานอาเม็ดย้ายเข้ามาอาศยัร่วมกบัครอบครัวอิลเธอและมีลกู

เล็กๆ ด้วยกันสองคน แต่ในช่วงสามปีก่อนหน้าท่ีอาเม็ดจะเสียชีวิต พ่อของอิลเธอก็ถูกรถชนจนเสียชีวิตคาท่ีไป

เสียก่อน ครอบครัวนีจ้งึดเูงียบเหงาและหดหู่ลงไป อย่างไรก็ตาม ช่วงท่ีพ่อของอิลเธอยงัมีชีวิตอยู่ ความสนิทสนม

ของพ่อกบัลกูเขยอาเมด็มีมากเพราะนอกจากทัง้คูจ่ะเป็นเพ่ือนรักท่ีใช้ชีวิตคกึคะนองคล้ายคลงึกนัแล้ว พวกเขายงั

ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางวฒันธรรมแปลกหน้าในฐานะแรงงานพลดัถ่ินเหมือนกนัจึงมีความเข้าอกเข้าใจกนั ซึง่ย่ิง

เน้นความห่างเหินระหว่างพ่อกับลูกชายคนโตอย่างยิลมาซตามไปด้วย เพราะยิลมาซเติบโตมาในบริบทสงัคม

เยอรมนั เขาจึงมีแนวคิดและการใช้ชีวิตท่ีเป็นระบบระเบียบ และมกัทะเยอทะยานอยากมีหน้าท่ีการงานท่ีต่าง

จากแรงงานชาวเติร์กพลดัถ่ินอย่างพ่อและอาเมด็ พวกเขาทัง้สามจงึมกัมีความเห็นไมล่งรอยกนั และมีปากมีเสียง

กนัอยู่บ่อยๆ ซึ่งแม่ของอิลเธอก็รู้ดีว่าความไม่เข้าใจและความห่างเหินของชายทัง้สามจะทําให้เกิดเหตุร้ายแรง

ตามมา แตด้่วยสถานภาพความเป็นภรรยาและความเป็นแม่ทําให้เธอรู้สกึกระอกักระอ่วนใจและเลือกท่ีจะเงียบ 

สะท้อนให้เห็นว่าภายในพืน้ท่ีครอบครัวของผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์ก สมาชิกครอบครัวท่ีเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ถูกกดข่ี

จากวิถีชายเป็นใหญ่ตามทัศนคติสงัคมเยอรมนักระแสหลกั แท้จริงแล้วพวกเธอมีความคิดเห็นต่อปมปัญหาท่ี

เกิดขึน้ในครอบครัวเช่นกัน แต่เพ่ือรักษาความสงบสุขของพืน้ท่ีครอบครัวไว้ พวกเธอจึงเลือกเองท่ีจะไม่แสดง

ความคิดเห็นออกมาถ้าไมจํ่าเป็น   

ผู้อา่นได้รับรู้ผ่านการวิเคราะห์สืบสวนของนกัสืบเคมาลตอ่ไปอีกวา่ นอกจากการเข้ามาอาศยัอยู่ในสงัคม

เยอรมันท่ีเป็นสังคมแปลกถ่ินจะทําให้สมาชิกในครอบครัวต้องเผชิญหน้าและดิน้รนปรับตวัด้วยสถานภาพท่ี

แตกต่างกันแล้ว การคอร์รัปชั่นและการค้ายาเสพติดโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจระดับสูงชาวเยอรมันยังสร้างความ

ยุ่งยากวุน่วายให้ครอบครัวพลดัถ่ินครอบครัวนีเ้ลวร้ายลงกวา่เดิมด้วย โดยหลงัจากนกัสืบเคมาลได้ไปสืบหาความ

จริงในย่านสถานีรถไฟท่ีนายอาเม็ดเสียชีวิต และได้รับรู้ข้อมูลจากเพ่ือนร่วมงานของอาเม็ดว่า ผู้ ตายมีหญิง

โสเภณีชาวเยอรมนัท่ีมีท่าทางคล้ายติดยาเสพติดเข้ามาติดพนั นกัสืบเคมาลก็สนันิษฐานได้ไม่ยากว่าอาเม็ดและ

พ่อของอิลเธอคงจะทํางานขนสง่ยาเสพติดร่วมกนั หลกัฐานและข้อสงสยัหลายอย่างยงัชีไ้ปท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจชาว

เยอรมนัระดบัสงูช่ือฟัทท์และตํารวจรุ่นน้องของเขาอีกสองคนว่าน่าจะเป็นผู้คอยส่งยาเสพติดท่ีเป็นของกลางใน

คดีอ่ืนๆให้กบัแรงงานชาวเติร์กพลดัถ่ินทัง้สอง เน่ืองจากฟัทท์ซึง่รับหน้าท่ีดแูลคดีฆาตกรรมของนายอาเม็ด มีท่าที

จงใจปกปิดข้อมลูเก่ียวกบัคดี และยงัส่งตํารวจรุ่นน้องมาทําร้ายร่างกายและเปิดก๊าซรมควนัใส่นกัสืบเคมาลเพ่ือ

หวงัให้เขาหยุดสืบคดีด้วย นักสืบเคมาลรอดชีวิตมาอย่างหวุดหวิดและได้สืบต่อจนพบว่า อุบติัเหตุรถชนท่ีคร่า

ชีวิตพ่อของอิลเธอนัน้เป็นฝีมือของเจ้าหน้าท่ีตํารวจฟัทท์และพรรคพวก เน่ืองจากพ่อของอิลเธอคิดจะเลิกค้ายา
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เสพติดแล้วนัน่เอง การใช้ความรุนแรงและการลงมือฆาตกรรมชาวเติร์กพลดัถ่ินโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจชาวเยอรมนั

ทัง้สามไม่ได้เกิดขึน้จากการเหยียดเชือ้ชาติหรือชนชัน้ แต่เป็นความพยายามในการปกปิดและตดัตอนไม่ให้คน

พลดัถ่ินเหลา่นีม้าเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมของพวกเขาตอ่สงัคมเยอรมนัท่ีเป็นพืน้ท่ีบ้านของพวกเขาเอง 

เหตฆุาตกรรมของพ่ออิลเธอเม่ือสามปีก่อนได้รับการเปิดเผยความจริงไปแล้ว แต่เหตฆุาตกรรมของนาย

อาเมด็ท่ีถกูแทงเสียชีวิตไมไ่ด้รับการเปิดเผยจนกระทัง่ตอนจบของเร่ือง นัน่เพราะฆาตกรท่ีแท้จริงคือนายยิลมาซ

พ่ีเขย เน่ืองจากความไม่ลงรอยและความน้อยเนือ้ต่ําใจท่ีมีต่อพ่อท่ีไม่เคยใส่ใจตลอดเวลาท่ีผ่านมา ประกอบกับ

น้องสาวคนเล็กท่ีช่ือไอเซได้ติดยาเสพติดเพราะนายอาเม็ด จึงเป็นชนวนเหตุสําคญัท่ีทําให้นายยิลมาซลงมือก่อ

เหต ุสะท้อนให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงและการฆาตกรรมไม่ได้เกิดขึน้แค่ระหว่างชาวเยอรมนักบัผู้พลดัถ่ินเชือ้

สายเติร์ก แต่ยังปรากฏให้เห็นในพืน้ท่ีครอบครัวพลัดถ่ินของอิลเธอเองด้วย โดยการใช้ความรุนแรงของนาย

ยิลมาซชีใ้ห้เห็นความพยายามท่ีจะกําจดัสมาชิกครอบครัวอย่างอาเม็ดท่ีเป็นสาเหตุสําคญัต่อปัญหาครอบครัว 

และเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้ยิลมาซรับรู้ถงึความห่างเหินระหว่างเขากบัพ่อท่ีทําให้เขาไม่อาจยึดโยงอตัลกัษณ์พลดั

ถ่ินของเขากบัพ่อได้ และทําให้ใจของยิลมาซรู้สกึขาดหายและเจ็บปวดจนต้องใช้ความรุนแรงเข้ากดทบัความรู้สกึ

ดงักลา่ว นอกจากนีก้ารท่ียิลมาซเติบโตในสงัคมเยอรมนัท่ีมีอคติด้านชาติพนัธุ์ตอ่ผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์ก ทําให้เขา

ไมอ่าจเข้าใจความยากลําบากและความอดึอดัใจท่ีพ่อและอาเมด็ต้องเผชิญในสงัคมเยอรมนัด้วย       

ตลอดทัง้เร่ือง การบรรยายลกัษณะอาชีพ วิถีการใช้ชีวิต และสภาพย่านท่ีอยู่อาศยัระหว่างตวัละครชาว

เยอรมนักบัตวัละครพลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กชีใ้ห้เห็นว่า ในขณะท่ีตวัละครชาวเยอรมนัมีหน้าท่ีการงานมัน่คง เช่น

เป็นเสมียนหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจ และได้อาศยัอยู่ในหมูบ้่านจดัสรรหรืออพาร์ตเมนท์ท่ีเหมาะสม ตวัละครพลดั

ถ่ินเชือ้สายเติร์กต้องอาศยัอยู่ในย่านเสื่อมโทรมและแออดัเพราะพวกเขาอาศยัร่วมกนัเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ 

โดยสมาชิกผู้ชายสว่นใหญ่จะทําอาชีพใช้แรงงานเช่นตวัละครผู้ตายอย่างอาเม็ด แต่ก็มีบางตวัละครอย่างยิลมาซ

ท่ีมีความรู้ภาษาเยอรมนัดีมากก็มุ่งมัน่ท่ีจะเอาดีทางด้านสายงานวิชาการ ส่วนสมาชิกผู้หญิงก็จะไปเป็นแม่บ้าน

หรือรับจ้างทําความสะอาดเพ่ือจะได้มีเวลากลบัมาเลีย้งดลูกูหลานท่ีบ้าน ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัดงักล่าวหากมอง

เผินๆจะให้ภาพการกําหนดพืน้ท่ีของชนชัน้ในสงัคมเยอรมนัว่า ปิดกัน้ผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กให้อยู่ในพืน้ท่ีชาย

ขอบและอยู่ในชนชัน้ท่ีต่ําท่ีสดุของสงัคม  

อย่างไรก็ตาม ชาวเยอรมนัและผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กมีความสมัพนัธ์กนัมากกวา่เป็นแค่เจ้าของประเทศ

กบักลุม่คนชายขอบ โดยมีหลกัฐานอยู่หลายประการได้แก่ การท่ีเหตฆุาตกรรมเกิดขึน้ท่ีสถานีรถไฟซึง่เป็นสถานท่ี

ท่ีทัง้ชาวเยอรมนัและผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กต้องเดินทางสญัจรไปมาร่วมกนั การประกอบอาชีพพนกังานส่งของ

ของผู้ตายอย่างอาเม็ดท่ีต้องติดต่อสื่อสารกบัชาวเยอรมนัอยู่บ่อยครัง้ การดแูลความเรียบร้อยคนในพืน้ท่ีซึง่รวม

ไปถึงผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กของตํารวจชาวเยอรมนั รวมไปถึงการสืบสวนคดีต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในเมืองแฟรงค์เฟิร์

ตของนกัสืบเคมาล ล้วนชีใ้ห้เห็นว่า ชาวเยอรมนัและผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัในชีวิตประจําวนั

และเช่ือมโยงถึงกนัอย่างซบัซ้อน มากกว่าแค่กลุ่มคนท่ีมีชาติพันธุ์แตกต่างกนัสองขัว้ตามทศันคติสงัคมเยอรมนั

กระแสหลกั โดยการเช่ือมโยงและการปฏิสมัพนัธ์นีทํ้าให้เกิดเครือข่ายสงัคมเยอรมนัร่วมสมยัในรูปแบบเฉพาะตวั 

เหมือนเป็นวงจรการทํางานร่วมกนั ยกตวัอย่างเช่น ในทศันคติของสงัคมเยอรมนักระแสหลกั ผู้พลดัถ่ินเชือ้สาย

เติร์กมีสิทธ์ิแคใ่นการทํางานใช้แรงงาน การขนส่งสินค้า และการเก็บกวาดทําความสะอาด ส่วนชาวเยอรมนัส่วน

ใหญ่สามารถเป็นได้ถงึเสมียนไปจนถงึเจ้าหน้าท่ีรัฐระดบัสงู แตแ่ท้จริงแล้วการใช้แรงงานและการขนส่งสินค้าของ
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ผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กคือการรับช่วงงานต่อจากชาวเยอรมนักลุ่มหนึ่งไปให้อีกกลุ่มหนึ่ง และทําให้ระบบสงัคม

เยอรมนัโดยรวมทํางานตอ่ไปได้อย่างไหลลื่น การเก็บกวาดทําความสะอาดของผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กเองก็ทําให้

สถานท่ีต่างๆ ของเยอรมนีตะวนัตกเอือ้ตอ่การดําเนินชีวิตประจําวนัอย่างราบร่ืนมากขึน้ และช่วยให้ระบบและ

องค์กรตา่งๆ ของเยอรมนีได้หนัไปมุง่เน้นกบัการพฒันาสงัคมด้านอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ด้วย  

ทว่า ด้วยอคติทางชาติพันธุ์ของสังคมเยอรมันกระแสหลกัท่ีมีต่อผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์ก ประกอบกับ

ความเกียจคร้านและความโลภของตวัละครชาวเยอรมนับางกลุ่มท่ีมีอํานาจรัฐอยู่ในมือ ทําให้ชาวเยอรมนักลุ่มนี ้

ละเลยท่ีจะมองเห็นประโยชน์ท่ีดีของเครือข่ายการทํางานข้างต้นและหันมาใช้ความสมัพันธ์แบบชนชัน้ระหว่าง

ชาวเยอรมนัเจ้าบ้านกับชาวเติร์กพลดัถ่ินท่ีมีสถานะเป็นคนชายขอบในการหาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องของ

ตนเองแทน ยกตวัอย่างเช่น ฟัทท์ท่ีอาศยัความผิดท่ีพ่อของอิลเธอขบัรถชนชายเยอรมนัคนหนึ่งในสมยัท่ีพ่อและ

ครอบครัวเข้ามาอยู่ในเยอรมนีตะวนัตกใหม่ๆ  ด้วยการย่ืนข้อเสนอให้ขนส่งยาเสพติดให้เขาแลกกบัการไม่ส่งกลบั

ประเทศตรุกี สะท้อนให้เห็นว่าฟัทท์ไม่ได้ใช้อํานาจเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการควบคมุดแูลพืน้ท่ีสงัคมเยอรมนั แต่ใช้

อํานาจของเจ้าบ้านในการข่มขู่และชกัจูงผู้พลดัถ่ินท่ีมีสิทธิทางสงัคมน้อยกว่าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั การอาศยั       

วาทกรรมชนชัน้ของฟัทท์จงึทําให้เกิดเครือข่ายอาชญากรรมในพืน้ท่ีสงัคมเยอรมนัร่วมสมยัขึน้มาแทน 

ผลจากเครือข่ายอาชญากรรมข้างต้นและความขัดแย้งทางด้านอตัลกัษณ์พลดัถ่ินท่ีได้รับอิทธิพลจาก

อคติด้านชาติพนัธุ์ ทําให้ความรุนแรงท่ีปรากฏในงานเขียนเร่ืองนีมี้อยู่หลายระดบั ทัง้ความรุนแรงทางคําพูดดถููก

เหยียดเชือ้ชาติ ความรุนแรงทางการใช้กําลงัทําร้าย และความรุนแรงในการฆ่าคน ในส่วนของความรุนแรงทาง

คําพดูเหยียดเชือ้ชาตินัน้พบได้ในหลายฉากของนวนิยายเร่ืองนี ้เช่น ฉากท่ีนกัสืบเคมาลเข้าไปขอยืมจานและส้อม

จากบริษัทบัญชีสญัชาติเยอรมนัเก่าๆ ท่ีอยู่ในอาคารเดียวกันและนักสืบเคมาลแอบเปิดขวดสุราท่ีเหลืออยู่คร่ึง

ขวดของเจ้าหน้าท่ีคนหนึง่ขึน้มาเพ่ือดมกลิ่น เจ้าหน้าท่ีคนนัน้มาเห็นเข้าและได้กลา่วเสียดสีนกัสืบเคมาลวา่ ไม่คุ้น

ชินกับการอาศยัอยู่ในประเทศท่ีมีอารยธรรมแล้ว เพราะไม่มีใครในประเทศท่ีเจริญแล้วจะมารือ้ค้นหรือจบัต้อง

ทรัพย์สินของผู้ อ่ืนอย่างท่ีนกัสืบเคมาลทําอยู่ (Arjouni, 1987) หรือฉากท่ีนกัสืบเคมาลถกูชายเยอรมนัเดินถนนคน

หนึ่งตะคอกใส่ หลงัจากท่ีนักสืบเคมาลเผลอเตะขวดเบียร์เปล่าๆ ไปถูกขาชายคนนัน้ว่า ท่ีน่ีคือประเทศเยอรมนี

ไม่ใช่ตรุกี ดงันัน้ท่ีน่ีขวดเบียร์ควรจะอยู่ในถงัขยะ และพวกคนเติร์กก็ควรไปทํางานเก็บขยะซะ (Arjouni, 1987) 

หรือในฉากท่ีนกัสืบเคมาลไปมีเร่ืองชกตอ่ยกบัพวกนกัเลงคมุบาร์ย่านโสเภณี นกัเลงพวกนัน้เรียกนกัสืบเคมาลว่า

เป็นไอ้พวกหนูเติร์กตวัแสบ (Kleine tuerkische Ratte) (Arjouni, 1987) ท่ีคล้ายคลงึกบัท่ีชาวเยอรมนัเคยเรียก

กลุม่ชาวยิววา่เป็นหนูในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ีสองด้วย คําพูดดถููกข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงอคติด้านชาติพนัธุ์ท่ี

ชาวเยอรมนัส่วนใหญ่มีต่อผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์ก และการกดทบัให้ผู้พลดัถ่ินเหล่านีต้ระหนักถึงสถานะคนชาย

ขอบของสงัคมเยอรมนั และสงัคมเยอรมนัเจริญก้าวหน้ากวา่สงัคมตรุกีล้าหลงัของผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์ก  

ในสว่นของการใช้กําลงัทําร้ายร่างกาย เห็นได้ชดัในหลายๆ ฉากเช่นกนั เช่น การท่ีตํารวจรุ่นน้องสองคน

ของฟัทท์ใช้กําลงัซ้อมนักสืบเคมาลปางตายและทําการรมก๊าซพิษจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ฯลฯ อย่างไรก็ดี ผู้

พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กอย่างนกัสืบเคมาลเองก็มีการใช้กําลงัต่อสู้ เพ่ือป้องกันตวั ซกัถามข้อมลู และจับกุมคนร้าย

ด้วยเหมือนกนั เช่นในฉากท่ีนกัสืบเคมาลบกุเข้าไปในอพาร์ตเมนท์ของโสเภณีช่ือ ฮนันา เฮชท์ ท่ีเข้ามาติดพนันาย

อาเม็ดผู้ ตาย และได้ใช้กําลังทุบศีรษะของแมงดาคู่หูหญิงสาวจนสลบ ก่อนจะบังคบัให้หญิงสาวเล่าเร่ืองราว

ระหวา่งเธอกบัอาเมด็ผู้ตายให้ฟังโดยละเอียด หรือฉากท่ีนกัสืบเคมาลใช้กําลงัรุนแรงเพ่ือจบักุมตวัหนึ่งในตํารวจ
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รุ่นน้องสองคนและบงัคบัให้เขายอมคายความลบัการค้ายาเสพติดและการฆาตกรรมของพรรคพวกตนเองด้วย 

และในสว่นของการใช้ความรุนแรงในการฆ่าคนก็คือ เหตฆุาตกรรมท่ีเกิดขึน้กบัพ่อของอิลเธอโดยกลุ่มตํารวจชาว

เยอรมนั และเหตฆุาตกรรมท่ีเกิดขึน้กบันายอาเม็ดท่ีสถานีรถไฟท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น ชีใ้ห้เห็นถึงผลกระทบจาก

เครือข่ายอาชญากรรมและการค้ายาเสพติดท่ีแฝงอยู่ในสงัคมเยอรมนัร่วมสมยั ตลอดจนวิกฤตอตัลกัษณ์พลดัถ่ิน

ของสมาชิกครอบครัวอย่างพ่อ อาเมด็ และยิลมาซเองก็สง่ผลให้เกิดความรุนแรงในพืน้ท่ี “บ้าน” ได้ด้วยเช่นกนั  

ประเดน็ของการใช้ความรุนแรงและการลงมือฆ่าถกูเกร่ินไว้แล้วในฉากเปิดเร่ืองวา่ ไมใ่ช่ชาติพนัธุ์หรือชน

ชัน้ท่ีเป็นตวักําหนดวา่ใครจะเป็นฆาตกรหรือเหย่ือเพราะการใช้ความรุนแรงและการฆาตกรรมแฝงอยู่ในธรรมชาติ

ของจิตใจมนษุย์ทกุคน กลา่วคือ ในฉากนัน้ เคมาลเร่ิมต้นวนัใหมด้่วยการตบ (ฆ่า) แมลงท่ีบินมารบกวนการนอน

หลบัของเขา เขานึกในใจว่าไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากต้องฆ่า หลงัฆ่าเสร็จ เขาก็ไปล้างมือและไม่ยอมมองเงา

สะท้อนของตวัเองในกระจก การกระทําดงักลา่วชีไ้ปถงึตรรกะของการฆ่าได้วา่ เร่ิมจากการท่ีบางอย่างรบกวนการ

ดําเนินชีวิต และโจมตีหรือคกุคามเรา ในตอนแรกเราจะพยายามหลีกเลี่ยงแต่พอทนไม่ได้ก็ต้องฆ่า และหลงัฆ่าก็

จะพยายามลบร่องรอยออกไปจากร่างกาย และหลีกเลี่ยงท่ีจะมองเห็นตัวตนด้านมืดท่ีกระทําผิดของตน ผู้

เขียนนวนิยายจึงต้องการโต้ตอบวาทกรรมเยอรมนักระแสหลกัท่ีมองว่าชาวเติร์กพลดัถ่ินมีแนวโน้มชอบใช้ความ

รุนแรง โดยชีใ้ห้เห็นว่าคนทุกคน ไม่ว่าเป็นคนพลดัถ่ิน เป็นเจ้าบ้าน เป็นคนเยอรมนัหรือคนเติร์ก สามารถเป็น

ฆาตกรหรืออาชญากรได้ทัง้นัน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมท่ีเต็มไปด้วยการเหยียดเชือ้ชาติ การแสวงหา

ผลประโยชน์สว่นตวั และการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างสงัคมเยอรมนัตะวนัตกช่วงปลายยคุ80 ท่ีปรากฏในนวนิยาย 

 

วาทกรรมชาตพิันธ์ุและการสืบสวนโดยคนชายขอบ 

 นอกจากการท่ีทุกคนสามารถใช้ความรุนแรงและอาชญากรรมได้ ไม่ใช่แค่ชาวเติร์กพลัดถ่ินอย่างท่ี    

วาทกรรมสงัคมเยอรมนักระแสหลกักลา่วอ้างแล้ว การให้ตวัละครนกัสืบเชือ้สายเติร์กเป็นผู้ ดําเนินเร่ืองและเผยให้

เห็นเครือข่ายอาชญากรรมและการฉ้อฉลในสงัคมเยอรมนั ยงัแหกขนบนวนิยายสืบสวนสอบสวนภาษาเยอรมนั

ด้วย กล่าวคือ นวนิยายสืบสวนสอบสวนภาษาเยอรมนัส่วนใหญ่จะมีตํารวจซึง่เป็นตวัแทนของรัฐเป็นตวัดําเนิน

เร่ืองหลัก และสะท้อนให้เห็นค่านิยมของสังคมเยอรมันท่ีเน้นการเคารพกฏหมายและเช่ือฟังเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

(Teraoka, 1999) แต่นวนิยายเร่ืองนีก้ลบัให้ชายหนุ่มเชือ้สายเติร์กซึง่ถือเป็น “คนนอกคอก” ของสงัคมเยอรมนั

กระแสหลกัเป็นผู้ ดําเนินเร่ือง โดยนิสยัของนกัสืบคนนีย้งัแตกตา่งจากตวัละครเอกท่ีเป็นนายตํารวจเยอรมนัในนว

นิยายสืบสวนสอบสวนภาษาเยอรมนัเร่ืองอ่ืนๆ อย่างสิน้เชิง นอกเหนือจากท่ีนกัสืบเคมาลมีเชือ้สายเติร์กแต่เกิด

และเติบโตในเยอรมนีมาตลอดชีวิต และสง่ผลให้อตัลกัษณ์พลดัถ่ินของเขาไมอ่าจจดัเข้าไปอยู่ในกลุม่ใดกลุ่มหนึ่ง

ได้แล้ว นักสืบเคมาลยงัมีนิสยัแบบอเมริกนัตะวนัตก มีการใช้ภาษาถ่ินและใช้คําหยาบคาย ไม่หลีกเลี่ยงท่ีจะใช้

ความรุนแรง เน้นความเป็นปัจเจกท่ีทําอะไรโดยไม่สนใจใคร และต้องการให้คนทุกชนชัน้มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียม

กนั (Teraoka, 1999) ซึง่ค่อนข้างตรงกนัข้ามกับขนบธรรมเนียมเยอรมนัท่ีเน้นเชิดชูความชอบธรรมของฝ่ายรัฐ 

(Teraoka, 1999) และการท่ีผู้อ่านต้องติดตามเร่ืองราวผ่านสายตาของนกัสืบเชือ้สายเติร์ก ท่ีพวกเขาเคยมองว่า

นอกคอกและแปลกถ่ินนัน้ ทําให้พวกเขาได้รับรู้มมุมองใหม่ๆ  ของชาวเติร์กพลดัถ่ินและชาวเยอรมนัเชือ้สายเติร์ก

ท่ีตา่งจากขนบเยอรมนัเดิมๆ อีกด้วย 

 การโต้ตอบวาทกรรมชาติพนัธุ์ของสงัคมเยอรมนักระแสหลกัในงานเขียนเร่ืองนีย้งัแสดงให้เห็นผ่านการ

ประกอบอาชีพนักสืบเอกชนของเคมาล การมีอาชีพนักสืบเกิดขึน้ในสังคมเยอรมันท่ีผู้คนมักเช่ือมั่นในระบบ
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ราชการและการปกครองดแูลสงัคมอย่างมากถือเป็นการท้าทายอํานาจรัฐในทางหนึ่ง ตลอดจนการเผชิญหน้ากนั

ระหว่างตํารวจเยอรมนักับนกัสืบเคมาลในหลายต่อหลายฉากระหว่างการสืบสวนคดีทําให้เห็นว่า กระบวนการ

ยุติธรรมของเยอรมนัต่อคนพลดัถ่ินไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนัน้นักสืบเคมาลคงไม่ต้องมาตามสืบคดีอยู่เช่นนี ้ 

โดยตลอดทัง้เร่ือง การสืบสวนหาความจริงของเคมาลยงัใช้วิธีฉลาดแกมโกงและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมเพ่ือจะได้

ไลต่ามข้อมลูท่ีซุกซ่อนอยู่ในเครือข่ายอาชญากรรมของชาวเยอรมนั ทัง้การปลอมตวัหลอกเจ้าหน้าท่ีรัฐบ้าง การ

ลอบเข้าไปเป็นลกูค้าในร้านอาหารและบาร์ในย่านโสเภณีท่ีผู้ตายเสียชีวิตบ้าง หรือการอาศยัความช่วยเหลือจาก

ตํารวจเยอรมนัท่ีเกษียณอายช่ืุอเลิฟฟ์บ้าง โดยเฉพาะการอาศยัความช่วยเหลือจากตํารวจเยอรมนัวยัชราคนนีย้งั

มีนยัยะท่ีแสดงให้เห็น “การสืบทอด” ตําแหน่งผู้ เรียกร้องความยุติธรรมในสงัคมเยอรมนัให้เป็นของนกัสืบเคมาล 

ผู้ มีอตัลกัษณ์ชาวเยอรมนัเชือ้สายเติร์กต่อจากเจ้าหน้าท่ีรัฐของเยอรมนีท่ีมกัจะเป็นตวัเอกในนวนิยายสืบสวน

สอบสวนตามขนบนิยายเยอรมนักระแสหลกัด้วย กล่าวคือ เหมือนผู้ เขียนนวนิยายจะชีเ้ป็นนัยว่าระบบยุติธรรม

ดัง้เดิมของรัฐเยอรมนีนัน้ไม่เหมาะสมท่ีจะนํามาใช้กับสถานการณ์ร่วมสมยั แต่ควรส่งต่อให้ชาวเติร์กพลดัถ่ินท่ี

เป็นคนฉับไว มีวิธีการท่ีชาญฉลาด ทนัยุคทันสมยัในการตามจับคนร้ายในสงัคม และแก้ไขปัญหาสงัคมท่ีกําลงั

เสื่อมโทรมและมีอนัตรายซ่อนอยู่หลายชัน้แบบตาต่อตา ฟันต่อฟันเช่นนักสืบเคมาลมากกว่า เพราะบางครัง้ยัง

ต้องมีการใช้ความรุนแรงอย่างศิลปะการป้องกนัตวั และการใช้อาวธุปืนเพ่ือตอ่สู้และตามจบักมุคนร้ายด้วย 

 จุดเด่นอีกประการในการให้นกัสืบเคมาลเป็นผู้สืบสวนคดีเก่ียวกบัผู้พลดัถ่ิน คือทําให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ

ของผู้คนท่ีใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมเยอรมนัตะวนัตกปลายยุค80 ท่ีหลากหลายและไม่ได้มีแค่กลุ่มชาวเยอรมนักระแส

หลกัหรือกลุม่คนชายขอบอย่างผู้พลดัถ่ินเท่านัน้ เน่ืองจากตวัละครนกัสืบเคมาลต้องเข้าไปสืบหาข้อมลูในหลายๆ

พืน้ท่ีซึง่ไมใ่ช่ท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจทัว่ไปจะนําผู้อา่นเข้าไปสมัผสัได้ ทัง้ย่านเสื่อมโทรมของผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กท่ี

สะท้อนวิถีชีวิตครอบครัวใหญ่ของผู้พลดัถ่ิน ความแออดัและสกปรกของพืน้ท่ีดงักล่าว ทัง้ย่านสถานีรถไฟท่ีผู้คน

เดินทางสวนกันไปมา ภาพการทํางานของเจ้าหน้าท่ีรถไฟและการใช้เวลาว่างเล่นไพ่ของกลุ่มพนักงานขนสินค้า

ชาวเยอรมนัท่ีใช้แต่ภาษาถ่ินในการพูดคยุกนั ทัง้ย่านโสเภณีใจกลางเมืองแฟรงค์เฟิร์ตท่ีมีทัง้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่

ชาวเยอรมนั ทัง้ท่ีมาจากชนบทและหนีภรรยา เข้ามาเท่ียวหาความสําราญและปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศกัน

อย่างคกึคกั ภาพร้านอาหารฟาสท์ฟู้ ดเก่าๆ โทรมๆ ริมทางท่ีใช้เป็นท่ีทานข้าวและหาลกูค้าของบรรดาโสเภณีชาว

เยอรมัน ไปจนถึงย่านหมู่บ้านจัดสรรแถบชานเมืองของชาวเยอรมันชนชัน้กลางท่ีดําเนินชีวิตตามแบบขนบ

เยอรมนัดัง้เดิม นัน่คือ ทานอาหารตรงเวลาทัง้สามมือ้ ดแูลสวนในสนามหญ้าหน้าบ้าน และนัง่หวนคิดถงึชีวิตการ

ทํางานในสมัยก่อน สถานท่ีต่างๆ เหล่านีทํ้าให้ผู้ อ่านเห็นภาพพืน้ท่ีเมืองแฟรงค์เฟิร์ตขณะนัน้ได้ชัดเจนขึน้ว่า

ประกอบไปด้วยผู้คนหลากเชือ้ชาติและหลายวิถีชีวิตท่ีสมัพนัธ์กนัในทางใดทางหนึ่งอยู่ตลอดเวลา การเดินทาง

ของนกัสืบเคมาลสูพื่น้ท่ีตา่งๆ เหลา่นีไ้ด้เช่ือมพืน้ท่ีเหลา่นีไ้ว้ด้วยกนั และทําให้ผู้อ่านไม่รู้สกึว่ามีพืน้ท่ีสงัคมกระแส

หลักและพืน้ท่ีชายขอบท่ีชัดเจนในโลกของความเป็นจริง นอกจากนี ้ในเร่ืองของความสามารถในการใช้

ภาษาเยอรมนัเองก็ไมอ่าจจะใช้เป็นปัจจยัในการคดัแยกชาวเยอรมนัและผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กได้อย่างง่ายดาย

อีกเช่นกัน เห็นได้จากภาษาถ่ินท่ีหลากหลายของตัวละครชาวเยอรมันท่ีเป็นเจ้าของภาษาหลักเอง และ

ภาษาเยอรมันมาตรฐานของตัวละครนักสืบเชือ้สายเติร์กอย่างเคมาลและตัวละครพลัดถ่ินเชือ้สายเติร์ก

อย่างยิลมาซพ่ีเขยของผู้ตายด้วย 
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 ช่ือเร่ือง Happy Birthday, Tuerke!: ein kayankaya-roman ท่ีผู้ เขียนนวนิยายตัง้ขึน้เป็นการแสดงนยั

ยะสําคญัท่ีวา่ผู้พลดัถ่ินเชือ้สายเติร์กอย่างนกัสืบเคมาลได้ถือ “กําเนิด” ขึน้ในสงัคมเยอรมนัร่วมสมยัแล้ว และเป็น

การถือกําเนิดท่ีน่าสมควรแห่งการเฉลิมฉลอง เพราะเขาจะช่วยเปิดโปงและตีแผ่ด้านเลวร้ายและฉ้อฉลของสงัคม

เยอรมนัร่วมสมยัผ่านมมุมองของคนชายขอบท่ีผู้ เขียนนวนิยายเช่ือว่า เป็นมมุมองท่ีให้ภาพพืน้ท่ีสงัคมเยอรมนัได้

กว้างขวาง และเข้าถงึต้นตอของปัญหาสงัคมได้ชดัเจนกว่ามมุมองของชาวเยอรมนักระแสหลกัท่ียงัไม่ครอบคลมุ 

และยงัมีอคติทางชาติพนัธุ์แฝงอยู่มากได้  

  

สรุป 

 เร่ืองราวการสืบสวนสอบสวนปัญหาของผู้ พลัดถ่ินเชือ้สายเติร์กท่ีปรากฏในงานเขียนเร่ือง Happy 

Birthday, Tuerke!: ein kayankaya-roman นี ้ได้กลบัหวักลบัหางวาทกรรมเร่ืองเล่าของสงัคมเยอรมนักระแส

หลกัท่ีมีต่อชาวเติร์กพลดัถ่ินอย่างสิน้เชิง กล่าวคือ งานเขียนได้สะท้อนให้เห็นชาวเติร์กพลดัถ่ินและชาวเยอรมนั

เชือ้สายเติร์กท่ีมีหลากหลายประเภท มากกว่าแค่ชายเติร์กพลดัถ่ินท่ีชอบใช้กําลงัและความรุนแรง และหญิงชาว 

เติร์กพลดัถ่ินท่ีถูกกดข่ีและกลายเป็นเหย่ือ โดยผู้พลดัถ่ินแต่ละคนเองก็มีอาชีพและมีเป้าหมายในชีวิตท่ีแตกต่าง

กนัไป แตเ่ป็นท่ีน่าเศร้าท่ีพวกเขาต้องกลายเป็นเหย่ือของสงัคมเยอรมนั ทัง้ในแง่ของการเหยียดเชือ้ชาติ และในแง่

ของผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสดุสําหรับปัญหาสงัคมเสื่อมโทรมและอาชญากรรมในเยอรมนีร่วมสมยั โดยท่ี

ความสมัพนัธ์เชิงครอบครัวของพวกเขาถูกคกุคามและทําลายด้วยเครือช่ายอาชญกรรมท่ีเป็นระบบระเบียบของ

คนเยอรมนัท่ีอยู่ในตําแหน่งหน้าท่ีการงานระดบัสูง (Teraoka, 1999) อาจกล่าวสรุปได้ว่า “อาชญากรรม” ท่ี

ร้ายแรงท่ีสุดของสงัคมเยอรมนั ไม่ใช่การท่ีมีชาวเติร์กพลดัถ่ินเข้ามาคุกคามสงัคมเยอรมนั แต่เป็นการท่ีสงัคม

เยอรมนัพยายามกดทบัและกําจดัผู้พลดัถ่ินเหลา่นีอ้อกไปจากพืน้ท่ีของตน และยงัผลิตซํา้ชุด  วาทกรรมชาติพนัธุ์

เติร์กเพ่ือหลอ่เลีย้งทศันคติการหวาดกลวัคนตา่งชาติ โดยไมม่องวา่แท้จริงแล้ว ชาวเติร์กพลดัถ่ินและชาวเยอรมนั

เชือ้สายเติร์กก็เป็นสว่นหนึง่ของสงัคมเยอรมนัปัจจบุนัเช่นกนั 
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