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คํานํา 
  
 รายงานการศึกษาดู ง านฉบับ น้ี เป นส วนหนึ่ งของหลักสู ตร นักปกครองระดับสู ง 

กระทรวงมหาดไทย รุนที่ ๖๖ ซึ่งไดมีการศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคใต ระหวางวันที่ ๑๐ -  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

ณ สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) และสาธารณรัฐฮังการี (Rebuplic of Hungary) ซึ่งเปน

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง ประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ การคา นโยบายการตางประเทศ 

สังคมและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เพื่อจักไดมีความรูความเขาใจวิถีการเปล่ียนแปลงของประเทศ                   

ที่พัฒนาแลว การปรับตัวของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคสังคมในยุคโลกาภิวัตน  ทั้งนี้กลุมปฏิบัติการที่ ๕ , 

๘ และ ๙ ไดจัดทํารายงานการศึกษาดูงานดังกลาวโดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี พื้นฐานทางประวัติศาสตรที่สงผลตอ

ดานการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม การคา การลงทุน รวมถึงนโยบายการตางประเทศของทั้งสองประเทศ 

และมีการวิเคราะหขอมูล ผลจากการศึกษาดูงาน ขอเสนอแนะของกลุม  

 กลุมปฏิบัติการที่ ๕ , ๘ และ ๙ ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน และสถานที่ที่ไดไปศึกษาดู

งานที่ไดกรุณาใหความรู และถายทอดประสบการณที่เปนประโยชน ในการนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารายงาน

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับน้ีอาจเปนประโยชนตอผูที่สนใจใชเปนแนวทาง                     

ในการศึกษาตอไป 

 
 
 
                                                                                                      คณะผูจัดทํา 
      กลุมปฏิบัติการที่ 5 , ๘ และ ๙ 
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 ออสเตรีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐออสเตรีย  เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง 
มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็ก ทางตะวันออกจรดสโลวาเกียและฮังการี ทางใต้
จรดสโลวีเนียและอิตาลี และทางตะวันตกจรดสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ มีการปกครองแบประชาธิปไตย
แบบมีผู้แทนภายใต้หลักการของรัฐสภา 

 ประวัติศาสตร์ออสเตรีย ในช่วงก่อนปลายศตวรรษที่ 8 ประเทศออสเตรียมีชนชาติอพยพต่าง ๆ 
อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ ชนเผ่าเยอรมันที่ข้ามแม่น้้าดานูบลงมาทางตอนใต้ และชาวสลาฟที่อาศัยอยู่ทาง
ตอนใต้ออสเตรีย จนสิ้นสุดศตวรรษที่ 8 ชาร์เลอมาญ (Charlemagne) ได้ก่อตั้งเขตชายแดนระหว่างแม่น้้า
อินส์ แรบและดราวา เพ่ือเป็นปูอมปราการ ปูองกันการรุกราน ของชาวเอวาร์ และภายหลังจากที่ชาวโรมันไ ด้
อพยพออกไป นักบวชชาวไอริชและสก็อตจึงได้เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนา ในดินแดนบริเวณเทือกเขาอัลไพน์
แห่งนี้ ราชวงศ์บาเบนแบร์ก (Babenberg) ของชาวบาวาเรียนได้เข้าปกครองออสเตรียในปี พ.ศ. 1519 ซึ่งยัง
มีประชาชนอยู่เพียงเล็กน้อย  

 

 

 

 

 

 

 

ตราแผ่นดิน 
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 ในศตวรรษต่อๆ มา ราชวงศ์บาเบนเบิร์กได้ใช้ยุทธศาสตร์สร้างความแข็งแกร่ง ให้แก่อาณาจักร และ
ขยายประเทศไปอย่างกว้างขวาง ภายหลังจากทางราชวงศ์ได้หมดอ้านาจลง ในกลางศตวรรษที่ 13 ราชวงศ์ฮับส์
บูร์ก (Habsburg) ได้เข้ามามีอ้านาจในดินแดนนี้แทน และขยายอาณาเขตออกไป จนถึงแถบประเทศสเปน 
จนกระทั่ง ในปี 2065 ราชวงศ์ฮับส์บูร์กจึงได้แตกออกเป็นสายออสเตรีย และสายสเปน อย่างไรก็ตาม ราชวงศ์
ฮับส์บูร์กยังคงขยายอาณาเขตต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2069 ได้ผนวกดินแดนโบฮีเมียและฮังการีเข้าไว้ด้วย 

 ในช่วงศตวรรษท่ี 16 และ 17 ออสเตรียต้องเผชิญหน้ากับอาณาจักรออตโตมัน แต่โดย ที่ออสเตรีย
สามารถเอาชนะกองทัพของอาณาจักรออตโตมันได้ ออสเตรียจึงได้ครอบครองดินแดนเพ่ิมขึ้น และกลายเป็น
มหาอ้านาจรายหนึ่งในยุโรป ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 18 จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา และจักรพรรดิโยเซฟ
ที่ 2 ได้ท้าการปฏิรูปและวางรากฐานการปฏิรูปการบริหารจัดการของรัฐให้ทันสมัย แต่การปฏิวัติฝรั่งเศสและ
สงครามนโปเลียนได้ท้าให้สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นเปลี่ยนไป 

 จนกระท่ัง ในปี พ.ศ. 2488 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ฝุายพันธมิตรได้ช่วยออสเตรียให้ฟ้ืน
ตัวขึ้น สู่ความเป็นประเทศสาธารณรัฐอีกครั้ง แต่ออสเตรียยังคงถูกยึดครอง โดยกองทัพฝรั่งเศส อังกฤษ 
สหภาพโซเวียต และสหรัฐอเมริกาจนถึงปี 2498 ซึ่งได้มีการลงนามใน สนธิสัญญาประเทศออสเตรีย และในปี
เดียวกัน รัฐสภาออสเตรียได้ออกกฎหมายให้ออสเตรีย เป็นประเทศที่มีสถานะเป็นกลางอย่างถาวร ออสเตรียได้
เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 

 การแบ่งเขตการปกครอง 
 ออสเตรียเป็นประเทศสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย 9 รัฐ (states - Bundesländer) รัฐเหล่านี้แบ่งเขต
การปกครองย่อยออกเป็น เขต (districts - Bezirke) และ นคร (cities - Statutarstädte) ซึ่งในเขตแต่ละแห่ง
ยังแบ่งออกเป็นเทศบาล (municipalities- Gemeinden) รัฐทั้ง 9 แห่งของออสเตรีย ได้แก่ 

1. รัฐบูร์เกนลันด์ (Burgenland) มีเมืองไอเซนชตัดท์ (Eisenstadt) เป็นเมืองหลวงของรัฐ 
2. รัฐคารินเทีย หรือ แคร์นเทิน (Carinthia; Kärnten) มีเมืองคลาเกนฟูร์ท (Klagenfurt) เป็นเมืองหลวง 
3. รัฐโลว์เออร์ออสเตรีย หรือ นีเดอร์เอิสเทอร์ไรช์ (Lower Austria; Niederösterreich) มีเมือง

ซังท์เพิลเทิน (St. Pölten) เป็นเมืองหลวง 
4. รัฐอัปเปอร์ออสเตรีย หรือ โอเบอร์เอิสเทอร์ไรช์ (Upper Austria; Oberösterreich) มีเมืองลินซ์ 

(Linz) เป็นเมืองหลวง 
5. รัฐซาลส์บวร์ก (Salzburg) มีเมืองซาลซ์บูร์ก เป็นเมืองหลวง 
6. รัฐสติเรีย หรือ ชไตเออร์มาร์ค (Styria; Steiermark) มีเมืองกราซ (Graz) เป็นเมืองหลวง 
7. รัฐทิโรล (Tirol) มีเมืองอินส์บรุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวง 
8. รัฐโฟราร์ลแบร์ก (Vorarlberg) มีเมืองเบรเกนซ์ (Bregenz) เป็นเมืองหลวง 
9. รัฐเวียนนา หรือ วีน (Vienna; Wien) 
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 ภูมิศาสตร์ 
 ประเทศออสเตรียในปัจจุบัน ตามแผนที่ประเทศออสเตรียมีความกว้างจากทิศตะวันออกจรดทิศ
ตะวันตกมากกว่า 575 กิโลเมตร มีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้มากกว่า 294 กิโลเมตร ประมาณ 60% 
ของสภาพภูมิประเทศของประเทศออสเตรียมีลักษณะเป็นภูเขาและเนินเขา ซึ่งได้รับการขานนามให้เป็น 
"ดินแดนแห่งขุนเขา" ประเทศออสเตรียมีการพาดผ่านของเส้นทาง "แม่น้้าดานูบ (Donau)" โดยผ่านรัฐโลว์เออร์
ออสเตรีย หรือ นีเดอเริสเทอร์ไรค์ (Lower Austria; Niederösterreich) และ รัฐอัปเปอร์ออสเตรีย หรือ             
โอเบอเริสเทอร์ไรค์ (Upper Austria; Oberösterreich) เพ่ือไหลต่อไปยังสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) 
ภูมิประเทศของประเทศออสเตรียแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 
 ภูเขา (Berge) ภูเขาสูงในประเทศออสเตรียมีความสูงจากระดับน้้าทะเลกว่า 3,000 เมตร ยอดเขา
ที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรียตั้งอยู่ทางเทือกเขาด้านตะวันออก (Ostalpen) ด้วยความสูง 3,798 เมตร           
มีชื่อว่าโกรสซ์กล็อกเนอร์ (Großglockner) ยอดเขาที่สูงรองลงมาคือ ไวล์ดชะปิทซ์ (Wildspitze) ด้วยความสูง 
3,774 เมตร และยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่สามของประเทศออสเตรยคือ ไวสซ์กูเกิล (Weißkugel) ด้วยความ
สูง 3,738 เมตร ด้วยลักษณะของภูเขาเป็นจุดส้าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬาฤดูหนาว 
(Wintersport) ยกตัวอย่างเช่น สกี สโนว์บอร์ด เป็นต้น ส่วนในฤดูร้อน ก็ยังสามารถที่จะท่องเที่ยวชื่นชมสภาพ
ปุา และการปีนเขา  
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 ทะเลสาบ (Seen) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรียมีชื่อว่า นอยซิดเลอร์ ซี (Neusiedler 
See) โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 77% หรือประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร อยู่ที่รัฐบูร์เกนลันด์ (Burgenland)           
ส่วนพ้ืนที่อีกประมาณ 33% ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของประเทศฮังการี และยังมีทะเลสาบอ่ืนๆ ที่มีความส้าคัญคือ 
อาทเทอร์ซี (Attersee) ด้วยพ้ืนที่ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร และ ทรอนซี (Traunsee) อยู่ในพ้ืนที่รัฐ           
โอเบอเริสเทอร์ไรค์ (Upper Austria; Oberösterreich) และทะเลสาบอ่ืนๆ อีกมากมายที่มีความส้าคัญมาก
ส้าหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน เช่น โบเดนซี (Bodensee), ซาล์ซคามเมอร์กูทส์ (Salzkammerguts), 
โวทเฮอร์ซี (Wörthersee), มิลล์ชะเททเทอร์ ซี (Millstätter See), ออสเซียเชอร์ ซี (Ossiacher See),           
ไวส์เซ่นซี (Weißensee) , โมนด์ซี (Mondsee) , โวล์ฟกังซี (Wolfgangsee) เป็นต้น 

 แม่น้้า (Flüsse) 

 เศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนิยมผสมสังคมนิยม โดยรัฐมีบทบาทในอุตสาหกรรม และวิสาหกิจหลัก เช่น 
อุตสาหกรรมขั้นปฐม การผลิตกระแสไฟฟูา ธนาคาร และกิจการสาธารณูปโภค สาเหตุที่รัฐได้เข้ามาจัดการ
บริหารแบบรวมศูนย์ ก็เพ่ือปูองกันการครอบครองจากโซเวียตภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งในช่วง
ต้นทศวรรษที่ 90 ออสเตรียจึงเริ่มแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และได้พัฒนาเศรษฐกิจแบบตลาดได้ส้าเร็จ ซึ่งท้าให้
ประชาชนมีมาตรฐานความเป็นอยู่สูง รัฐบาลชุดที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพรรคขวา ได้มีแผนที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจการ
ของรัฐเพ่ิมเติม อันจะท้าให้รัฐบาลออสเตรียมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจลดลง และในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแบบ Social Partnership ในช่วงทศวรรษที่ 60 และ 70                           
ได้ลดน้อยลงตามเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนไป รัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งน้าโดยพรรคฝุายซ้ายสังคม
นิยมจึงมีนโยบายชะลอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจลง และเป็นที่คาดว่า จะมีนโนบายที่ท้าให้ความสัมพันธ์ของ
นายจ้างและลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปแบบ Social Partnership  

 วัฒนธรรม 
 ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 73.6 คริสต์นิกายโปรแเตสแตนท์ร้อยละ 4.7 มุสลิมร้อยละ 
4.2 อ่ืนๆ ร้อย ละ 3.5 ไม่ระบุร้อยละ 2 ไม่นับถือศาสนาร้อยละ 12 

 ศาสนา 
74.1% ของจ้านวนประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 4.6% ของจ้านวนประชากร

นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์, ประชากรจ้านวนประมาณ 180,000 คน นับถือนิกายคริสต์นิกาย
ออโธด็อกส์, ประชากรจ้านวนประมาณ 8,140 คนนับถือนิกายยิว , ประชากรจ้านวนระหว่าง 15,000-
338,998 คนนับถือศาสนาอิสลาม (ประเทศเริ่มมีศาสนาอิสลามมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1912) , ประชากร
จ้านวนมากกว่า 10,000 คนนับถือศาสนาพุทธ และประชากรจ้านวน 20,000 คนเลือกที่จะไม่นับถือศาสนา
ใด ยึดหลักความเป็นกลาง (จากผลส้ารวจในปีพุทธศักราช 2544 หรือปีคริสต์ศักราช 2001) 
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 สรุปข้อมูลส้าคัญจากการศึกษาดูงานสาธารณรัฐออสเตรีย 
 กลุ่มปฏิบัติการที่  ๕ ,  ๘ และ ๙ ได้ร่วมกันศึกษาดูงานในประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย                     
โดยมีรายละเอียดสาระส้าคัญแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 
 ๑. เมืองซาลส์บวร์ก เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดล้าดับที่ 4 ในประเทศออสเตรีย และเป็นเมืองหลวงของรัฐ
ซาลส์บวร์ก เมืองเก่าของซาลส์บวร์ก และสถาปัตยกรรมบาโรกเป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดี
ที่สุดในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกัน และยูเนสโกได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 
2540 ซาลซ์บูร์กเป็นที่จดจ้ากันในฐานะที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ซาลส์บวร์กเป็นบ้านเกิดของโวล์ฟกัง             
อะมาเดอุส โมซาร์ท และเป็นฉากของภาพยนตร์เพลง มนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) 
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เป็นนครอันงดงามนี้ล้อมรอบไปด้วยเนินเขาอันเขียวชอุ่มด้วยปุาไม้ถึง 3 ด้าน การก่อสร้างบ้านเรือนไม่ได้สร้าง
เป็นแถวตรงแต่คดโค้งไปตามล้าน้้าซาลซัค ปัจจุบันด้านใต้ของแม่น้้าเป็นเขตเมืองเก่า มีพระราชวังเก่าเรสซิ
เดนซ์ (RESIDENZ) ศิลปะบาร็อค ในศตวรรษที่ 11 ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลังจัตุรัสกลางเมืองบนเนินเขา
ใกล้เคียงมีปูอมปราการโฮเฮนซาลส์บวร์ก ที่ได้ชื่อว่าคงความสมบูรณ์ไว้มากที่สุดของบรรดาปูอมราการที่ ผ่าน
สงครามมาแล้วในยุโรป ใจกลางเมืองซาลสบวร์กจะมีถนนเล็กๆ ที่คึกคักมาก เพราะเป็นย่านธุรกิจส้าคัญ                
มีพิพิธภัณฑ์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายหนังสือ ร้านอาหาร รวมไปถึงบ้านเกิดของโมซาร์ต ซึ่งเป็นศิลปินเพลง
คลาสสิคที่ดังก้องโลก ส้าหรับของที่ระลึกซาลส์บวร์กจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโมซาร์ต เริ่มตั้งแต่ 
ช็อคโกแล็ตที่มีกล่องเป็นรูปโมซาร์ตไปจนถึงสมุดจดโน้ตเพลงของโมซาร์ต จากนั้นแวะชม  บ้านเกิดของโมซาร์ต 
ซึ่งมีรูปปั้นยืนตระหง่านอยู่ด้านหน้า 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mozart  

  Mozart เกิดที่เมืองนี้ เม่ือวันที่ 27 
มกราคม 1756 ที่บ้านเลขท่ี 9 ซึ่งตอนนี้
ทาสี เหลืองเอาไว้  โมสาร์ทมีพรสวรรค์
ทางด้านดนตรี ตั้งแต่เม่ือยังเด็กเริ่มแสดงทัวร์
คอนเสิร์ตทั่วยุโรปครั้งแรกเมื่ออายุเพียง 14 
ปี ตั้งวงดนตรีขึ้นที่ เมืองซาล์สบวร์กในปี 
1781 เขาเดินทางออกจากซาล์สบวร์กสู่
เ วียนนา และสร้างชื่ อเสียงและผลงาน
มากมาย เขาเสียชีวิตเม่ือเขาอายุเพียง 35 ปี 
ร่างของโมสาร์ทถูกเก็บไว้ที่สุสานเซ็นต์มาร์ค
ในเวียนนา 
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 ๒. กรุงเวียนนา Vienna เวียนนามีพ้ืนที่ประมาณ 415 ตารางกิโลเมตร ใช้ภาษาเยอรมัน                
ในประวัติศาสตร์ยุคราชวงศ์ Hofburg ที่นี่เคยรุ่งเรืองและ มีอ้านาจมากและเกี่ยวพันกับอ้านาจของยุโรป ในยุค
กลางหลายเรื่อง เช่น พระนาง มารี-อองตัวเนต โฌเซฟ ฌานน์ เดอ ฮับสบูร์ก หรือเราชอบเรียกกันว่า พระนาง 
มารี อองตัวเนต ซึ่งเป็นพระราชินีในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในฝรั่งเศส ที่ใช้ชีวิตอย่างฟุุมเฟือย และใช้อ้านาจ
เบื้องหลังการปกครองในฝรั่งเศส จนในที่สุดถูกประหารด้วยเครื่องกิโยติน นั่นเองเป็นเมืองหลวงของประเทศ
ออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 เวียนนาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรีย เป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากร
ประมาณ 1.๙ ล้านคน มีแม่น้้าดานูบไหลผ่าน เวียนนายังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานในสหประชาชาติหลายแห่ง 
เช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และองค์กรระดับนานาชาติหลาย
แห่ง เช่น โอเปก (OPEC) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ได้รับสมญานามว่าเป็น “นครแห่งเสียงดนตรี” 
เพราะมีนักแต่งเพลงคลาสสิกไม่ว่าจะเป็น บีโธเฟุน, โมสาร์ท, โยฮัน สเตราส, ล้วนแล้วแต่มาจากที่นี่ทั้งนั้น อีก
ทั้งเวียนนายังได้ชื่อว่าเป็นเป็นเมืองที่สุดแสนจะโรแมนติกเมืองหนึ่งของโลก มีศิลปะทางยุโรปที่งดงาม ถึงขนาด
ได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกประจ้าปี 2009 จากผลการส้ารวจของ Mercer สถาบันที่ปรึกษาการ
บริหารที่มีส้านักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา  
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 “เวียนนา” จัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวทางยุโรปที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจให้น่ามาเที่ยวอย่างมาก เพราะจะ
ได้มาสัมผัสกับความเพลิดเพลิน ความงดงาม และความโรแมนติกของเมืองเวียนนา ผ่านจากสถานที่ท่องเที่ยว
อันมีชื่อเสียงที่มีอยู่มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 กรุงเวียนนา Vienna เป็นนครหลวงแห่งความโรแมนติกที่สวยงามเหมือนดังภาพวาดในบรรยากาศ
ของอาคารบ้านเรือนอันเก่าแก่งดงามเป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมของโลก ประเทศที่มีทัศนียภาพสวยงาม
ไม่แพ้สวิตเซอร์แลนด์ และเป็นถิ่นก้าเนิดศิลปินผู้ประพันธ์บทเพลงคลาสสิคที่มีชื่อเสียงมากมาย ครั้งหนึ่งในหน้า
ประวัติศาสตร์ เป็นนครส้าหรับชนชั้นขุนนางและบรรดาเจ้านายชั้นสูงเท่านั้น เป็นเวลานับศตวรรษที่เวียนนา  
แผ่อ้านาจการปกครองราชอาณาจักรแห่งลุ่มน้้าดานูบ อันเป็นอาณาจักรใหญ่แห่งหนึ่ง จนในยุคปัจจุบันเป็น
นครที่มีความทันสมัยแต่แฝงเร้นอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมคลาสสิคอันทรงคุณค่า ชาวออสเตรียเป็นคนอนุรักษ์
นิยม ไม่ชอบความรุนแรงและความขัดแย้งรักธรรมชาติและความสงบ จะเห็นได้จากผู้ที่เป็นจิตรกรเอก            
ประติมากรเอก กวีเอก นักดนตรีหรือคีตกวีเอกคนส้าคัญของโลกส่วนใหญ่ล้วนเป็นชาวออสเตรีย ดังนั้น จึงเป็น
ที่มาของค้าเรียกขานว่า นครแห่งศิลปะและการดนตรี หรือนครแห่งวอลท์ซ อีกทั้งคณะศึกษาดูงานยังได้ดู
สถานที่ส้าคัญของกรุงเวียนนาอีกหลายแห่ง ดังนี้ 
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 พระราชวังเชินบรุนน์ ( Schoenbrunn Palace ) ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์
ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von 
Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจ้านวนมาก ภายใน
อุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก 
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในปี ค.ศ. 1569 สมเด็จพระ
จักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้อที่ดินที่
น้้าท่วมถึงริมฝั่งแม่น้้าเวน ตั้งอยู่ระหว่างเขตเมดลิงกับเขตไฮต์ซิง ที่ซึ่งเดิมประชาชนใช้ท้ามาหากินงูและในปี 
ค.ศ. 1548 ได้มีการสร้างพระที่นั่งที่มีชื่อว่า แคตเตอร์เบิร์ก ซึ่งชื่อพระราชวังเชินบุรนน์ (Schönbrunn) 
แปลว่าน้้าพุอันสวยงาม ซึ่งชื่อนี้มาจากบ่อน้้าบาดาลที่พุดขึ้นมาบริเวณนั้น และพระจักรพรรดิได้ทอดพระเนตร
เห็นเข้าในครั้งแรกที่เสด็จมาดูบริเวณนั้นจึงตั้งชื่อพระราชวังตามบ่อน้้าบาดาล 

 นอกจากนี้พระนางมารี อองตัวเนต พระราชินีแห่งฝรั่งเศส ก็ยังเคยใช้พระชนม์ชีพในวัยเยาว์ใน
พระราชวังแห่งนี้อีกด้วย รวมถึงสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ก็เคยมาประทับพักอยู่              
ณ พระราชวังแห่งนี้กับพระราชโอรสของพระองค์ แต่เดิมด้านหลังของพระราชวังจะเป็นปุาใช้ส้าหรับล่าสัตว์แต่
ภายหลังได้มีการจัดท้าสวนดอกไม้สวยมากขึ้นมาอย่างเลอค่า ต่อมาพระนางเอเลนอร์ กอนซากา ผู้ที่ชื่นชอบ
การล่าสัตว์เป็นอย่างมากไดเพ่ิมเติมพระรางวังเข้ากับพระท่ีนั่งแคตเตอร์เบิร์กในภายหลัง และในปี ค.ศ. 1638 
ตุรกีได้บุกรุกออสเตรียและพระราชวังก็ถูกท้าลาย  
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 ในเวลาต่อมาจักรพรรดิลีโอโปลด์ จึงทรงให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่อย่างงดงาม เพ่ือให้เป็น
พระราชวังฤดูร้อน โดยเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศสในขนาดที่เล็กกว่ามาก ชมความงดงาม
ภายในที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ได้รับการก่อสร้างให้เป็นวังที่ประทับครั้ง
แรกเมื่อ ค.ศ. 1696 – 1713 พระนางมาเรียเทเรซา มีรับสั่งให้สร้างใหม่อย่างใหญ่โต ในปี ค.ศ. 1744 – 
1749 ด้วยจ้านวน 1,441 ห้อง มีลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น มีปีก 2 ข้าง แต่เปิดให้เข้าชมได้ 40 ห้อง 
ประกอบด้วย ห้องบรรทม ห้องทรงพระอักษร ห้องทรงพระส้าราญ ท้องพระโรง ห้องเสวย ทุกห้องตกแต่งด้วย
วัสดุที่วิจิตรประณีตแตกต่างกันไป อาทิ หินอ่อนลายทอง ซึ่งวัสดุตกแต่งทุกชิ้นทรงคุณค่าแห่งประวัติศาสตร์
และร่องรอยของอดีตที่จะท้าให้ผู้เข้าชมจะได้นึกย้อนไปถึงความรุ่งเรืองแต่หนหลังของพระราชวังแห่งนี้ ด้าน
นอกของตัววังทาด้วยสีเหลืองทอง หรือที่เรียกกันว่า สีเหลืองมาเรียเทเรซา ในสมัยโบราณออสเตรียมีกฎหมาย
ว่าบ้านของประชาชนห้ามทาสีเหลือง เพราะคล้ายสีเหลืองทองที่ใช้ทาในพระราชวัง แต่ปัจจุบันบ้านใน
ออสเตรียจะทาสีเหลืองก็ได้ไม่ผิดกฎหมาย ส่วนรอบๆ พระราชวังด้านหลังก็ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ อย่างสวยงาม
ตามแบบแผนผังที่จัดวางไว้ มีรูปปั้นศิลปะเกี่ยวกับเทพนิยายกรีกและโรมันอีกกว่า 40 รูป แทรกอยู่ตามหมู่
ต้นไม้ ปราสาทแห่งนี้เป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ส้าคัญๆ ในประวัติศาสตร์ออสเตรียมากมาย เช่น  โมซาร์ต เคย
แสดงดนตรีต่อพระพักตร์เมื่อมีอายุเพียง 6 ปี นโปเลียนเคยประทับท่ีนี่เมื่อปี 1805 และ 1809  
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    ริงสตราสเซ่ หรือถนนวงแหวนแห่งเวียนนา ปัจจุบัน “ริงสตราเซ่” หรือ “ถนนวงแหวน” มีความ
กว้าง 56 เมตร และมีความยาวทั้งสิ้น 5.3 กิโลเมตร รายลอ้มด้วยอาคารที่มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น และมี
หลายอาคารที่สร้างเสร็จก่อนปี 1870 (พ.ศ. 2413) หนึ่งในนั้นก็คือ “เวียนนา สเตท โอเปร่า” ซึ่งเป็นอาคาร
สไตล์นีโอ-เรอเนสซองซ์ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกๆ บนถนนสายนี้ ก่อนที่จะมีการสร้างอาคารอ่ืนๆ ตามมา เช่น
ที่ท้าการรัฐ พิพิธภัณฑ์ โรงละคร มหาวิทยาลัย และสถาบันศิลปะ เป็นต้น 

 ริงสตราสเซ่ ถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรม
เก่าแก่อันงดงาม อาคารส้าคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิเช่น ศาลาว่าการสร้างด้วยศิลปะสไตล์นีโอโกธิค, 
โวทิพเชิร์ช ที่ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีอภิเษกสมรส , อาคารรัฐสภาอนุสาวรีย์โยฮัน สเตร้าทส์ จูเนียร์ ผู้ประพันธ์ 
“BLUE DANUBE WALTZ” อันลือชื่อและผ่านชมโบสถ์สเตฟาน โบสถ์โกธิคที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุง
เวียนนาตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1713 เพ่ือเป็นการแก้บนต่อ
ความทุกข์ยากของประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 อนุสาวรีย์พระนางมาเรียเทเรซ่า  ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  ซึ่ ง เป็น
สถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่ง  
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 สวนสาธารณะสตัดปาร์ค อยู่ใจกลางกรุงเวียนนา มีพื้นที่ประมาณ ๖๕,๐๐๐ ตารางเมตร สร้างขึ้นปี 
ค.ส. ๑๘๖๒ สไตล์การตกแต่งแบบอังกฤษ ซึ่งชาวเวียนนานิยมมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและใช้เป็นที่ออกก้าลัง
กายกัน ซึ่งภายในสวนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ แล้วยังมีรูปปั้นนักดนตรีเอกของโลกที่มีชื่อเสียงมากมาย 
อย่างเช่นรูปปั้นสีทองอร่ามของ Johann Strauss (Johann Strauss-Denkmal) คีตกวีเอกท่านหนึ่งของ
ออสเตรียเจ้าของบทเพลงอมตะ “By the beautiful blue Danube” ตั้งประดับอยู่ในสวนอย่างสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ถนนคาร์ทเนอร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึกมากมายนานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรร ทั้งเครื่องแก้วคริสตัล SWAROVSKI อันมีชื่อเสียงโด่งดัง
ไปทั่วโลก 
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ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐออสเตรีย 

ไทยกับออสเตรียมีความสัมพันธ์ด้านกงสุลตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบัน
ไทยได้แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจ้าเมืองซาลส์บูร์ก เมืองดอร์นบีร์น และเมืองอินส์บรุค ส่วนออสเตรียได้เปิด
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีอ้านาจดูแลพ้ืนที่จั งหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ 
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่มี
เขตอาณาครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล้าพูน ล้าปาง แพร่ น่าน ตากสุโขทัย และอุตรดิตถ์ 
และสถานกงสุลกิตติมศกัดิ์ ณ เมืองพัทยา 

1. การทูต 
            ไทยกับออสเตรียมีความสัมพันธ์ด้านกงสุลตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กงสุลออสเตรียคนแรกคือนาย Alexius Redlich และออสเตรียยังเป็นประเทศแรก ๆ ที่ส่งผู้แทนทางการทูตมา
ประจ้าประเทศไทยก่อนหน้าประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ  โดยในปีพ.ศ. 2410 จักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟ ที่ 1 
(Franz Joseph I) แห่งจักรวรรดิ์ออสโตร-ฮังการี ได้ส่งคณะทูตมาไทยเพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทั้งสองประเทศได้จัดท้าสนธิสัญญาไมตรี การค้า และการ
เดินเรือ (Treaty of Friendship, Commerce and Navigation) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2412 
ต่อมาออสเตรียได้ส่งผู้แทนทางการทูตมาประจ้าประเทศไทยในปี พ.ศ. 2421 

           ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไทยและออสเตรียได้ตกลงสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อ
กันในระดับอัครราชทูต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496  ซึ่งต่อมาได้ยกสถานะเป็นระดับเอกอัครราชทูต
เมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยมี พลจัตวา ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นเอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจ้ากรุงเวียนนา 
ส้าหรับเอกอัครราชทูตไทยประจ้ากรุงเวียนนาคนปัจจุบันคือ พระเจ้าเหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ส่วน
เอกอัครราชทูตออสเตรียประจ้าประเทศไทยคนปัจจุบันคือ นายโยฮันเนส เปเทอร์ลิค (Johannes Peterlik) 

2. เศรษฐกิจ 
2.1  การค้า 

            ในปี 2556 ไทยและออสเตรียมีมูลค่าการค้ารวม 613.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทย
ส่งออก 222.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้าเข้า 390.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยขาดดุลการค้า 167.70 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ออสเตรียนับเป็นคู่ค้าล้าดับที่ 77 ของไทย และเป็นล้าดับที่ 14 ในกลุ่มคู่ค้าจากประเทศใน
สหภาพยุโรป ทั้งนี้ การค้าระหว่างไทยกับออสเตรียส่วนใหญ่ต้องส่งผ่านเยอรมนี ท้าให้มีต้นทุนการขนส่งสินค้า
ที่สูง เนื่องจากออสเตรียไม่มีเขตติดต่อทางทะเล สินค้าส่งออกที่ส้าคัญของไทย ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ 
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องส้าอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว รถยนต์และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนสินค้าน้าเข้าที่ส้าคัญ
ของไทยจากออสเตรีย ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแท่งและทองค้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟูาและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟูา สินแร่โลหะอ่ืน ๆ 
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2.2 การลงทุน 
           การลงทุนของออสเตรียในประเทศไทยที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ระหว่างปี 2545– สิงหาคม 2556 มีทั้งหมด 38 โครงการ มูลค่า ประมาณ 
248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7,700 ล้านบาท) การลงทุนของออสเตรียในไทยมีหลายโครงการ และมี
การขยายโครงการมาโดยตลอด อาทิ โครงการร่วมลงทุนของบริษัทศรีตรัง อินดัสตรี จ้ากัด ในจังหวัดสงขลา 
ร่วมกับบริษัทเซมเพอริท- เทคนิคโปรดักส์ จ้ากัด ซึ่งเป็นของออสเตรีย โดยจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยในชื่อ 
บริษัทสยามเซมเพอร์เมด จ้ากัด เพ่ือผลิตถุงมือยาง และบริษัทคริสตัล Swarovski ได้ตั้งโรงงานเพ่ือผลิต
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่อ้าเภอบางพลี 

2.3 การท่องเที่ยว 
          ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นเปูาหมายของนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียและในทาง
กลับกัน ออสเตรียเป็นประเทศเปูาหมายแรก ๆ ในสหภาพยุโรปของนักท่องเที่ยวไทย ในปี 2556 มีชาว
ออสเตรียเดินทางมาไทยรวมทั้งสิ้น 109,509 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2555 มีชาวออสเตรียเดินทางมาไทย 
101,923 คน) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปออสเตรียเฉลี่ยปีละประมาณ 20,000 คนจ้านวนคน
ไทย: ชาวไทยในออสเตรียประมาณ 4,000 คน มีนักเรียน 250 คน แรงงาน 800 คน มีร้านอาหารไทย 35 
ร้าน (คนไทยเป็นเจ้าของ 22 ร้าน)  

2.4 ความร่วมมือทางวิชาการ 
          ไทยกับออสเตรียมีคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศิลปะระหว่างกัน โดยได้มีการด้าเนินโครงการภายใต้กลไกนี้มาตั้งแต่ปี 2527 โดยทั้งสองฝุายได้ตกลงให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ อย่างสม่้าเสมอ โครงการที่ส้าคัญภายใต้ความร่วมมือนี้ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยน
นักวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับออสเตรีย การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก รวมทั้งทุน
ฝึกอบรมและวิจัย 

         นอกจากนี้ ในระดับพหุภาคี ไทยและออสเตรียเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยในอาเซียนกับมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป (ASEAN-European Academic University Network - 
ASEA -UNINET) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเม่ือปี 2537 สมาชิกจัดตั้งฝุายเอเชียได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมี
ไทยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายประจ้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากผลการด้าเนินการในลักษณะ
เครือข่ายดังกล่าว ท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี ทรัพยากร ความช่วยเหลือ และความร่วมมือทาง
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง 

          ในปี 2547 ไทยและออสเตรียได้ฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งความร่วมมือด้านการศึกษา 
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เยือนออสเตรีย ระหว่างวันที่ 21 - 25 
มีนาคม 2547 เพ่ือทรงร่วมฉลองโอกาสดังกล่าว 

 

 



15 

 

3. ความตกลงที่ส้าคัญกับไทย 
3.1  ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ลงนามเมื่อวันที่ 25 เมษายน 

2509) 
3.2 ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ (ลงนามเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2516) 
3.3 ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ (ลงนาม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2524) 
3.4 อนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการปูองกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่

เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน (ลงนามเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2528) 
3.5 ความตกลงว่าด้วยการโอนตัวผู้กระท้าผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามค้า

พิพากษาในคดีอาญา (ลงนามเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535) 
3.6 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการรถไฟ (ลงนามเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2538) 
3.7 ความตกลงปฏิบัติต่างตอบแทนว่าด้วยการใช้วิทยุสมัครเล่น (แลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างกัน

เมื่อเดือนเมษายน 2545) 

 สรุปผลการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน 
 จากการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ดังกล่าวกลุ่มปฏิบัติการที่ ๕ ๘ และ ๙ ได้สรุปและน้าผลการศึกษาดูงาน
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ได ้ดังนี้  

๑. จากการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคนิคเวียนนา (บรรยายโดยอาจารย์ Tedej Brezina)                
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายทางเลือกในการจัดระบบการจราจร การคมนาคมขนส่ง การเดินทางในประเทศเวียนนา 
ที่มีการด้าเนินการนโยบายที่มุ่งเน้นจะเพ่ิมพ้ืนที่ของคนเดินทางเท้าและพ้ืนที่ให้ขี่จักรยานมากข้ึน ในขณะที่ให้ลด
จ้านวนรถยนต์ลงให้มากที่สุด หัวใจของการด้าเนินนโยบายนี้ได้ประสบความส้าเร็จ คือการเปลี่ยนวิธีคิด (myset) 
ของผู้คนในเวียนนา ที่เดิมเคยมองว่าการที่เมืองมีรถยนต์มากเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ ในทางกลับกันให้คิดว่าการมีพ้ืนที่เหลือให้คนออกมาเดินและท้ากิจกรรม เป็นการคืนพ้ืนที่ให้ผู้คน            
เพ่ือสร้างความสุขที่แท้จริงกับพ้ืนที่สาธารณะใจกลางเมือง  

๒. จากการด้าเนินการดังกล่าวท้าให้สามารถลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก มีการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน 
ลดจ้านวนคนใช้รถยนต์และเพ่ิมการเดินทางด้วยการปั่นจักรยานและการเดินเท้า ทั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนเลนส์บนท้อง
ถนนให้เป็นช่องทางจักรยานและคนเดินมากขึ้นเรื่อยๆ  ในขณะเดียวกันเวียนนามุ่งเน้นการลงทุนด้านการคมนาคม
ขนส่งสาธารณะมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และพบว่าผลจากการลงทุนดังกล่าวคุ้มค่ากับการแก้ไขปัญหาการ
เดินทางและมลพิษเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถเห็นผลได้ชัดเจนภายใน 4 ปี หลังจากประกาศ Agenda ดังกล่าว 

๓. นอกจากนี้ เวียนนาได้ก้าหนดให้มีการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในการคืนพ้ืนที่ให้ผู้คนออกมาท้า
กิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองในการนั่งเล่น ดื่ม รับประทานอาหาร โดยปิดถนนระยะทาง                      
1 กิโลเมตรใจกลางเมือง ทุกวันที่ 22 กันยายนของแต่ละปีอีกด้วย 
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๔. อย่างไรก็ตาม ในการด้าเนินการก็ประสบปัญหาบ้าง เช่น การมีจักรยานให้ยืมเช่าปั่นรอบเมือง   
ซึ่งในช่วงแรกมีคนยืมไปแล้วทิ้งลงน้้าไม่ยอมคืน ต่อมาทางราชการจึงก้าหนดให้มีการลงทะเบียนยืมเพ่ือเป็นการ
ควบคุมการใช้และการส่งคืน และมีการติดสัญญาณติดตามอีกด้วย 

๕. ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ (Key Success Factor) ในโครงการจัดระบบการจราจรของเวียนนา  คือ                          
One authority joint tariff คือมุ่งเน้นการช่วยกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกันทุกหน่วยงาน ไม่ใช่ต่างคนต่างท้า 

๖. การวางแผนการจัดการให้เมืองเวียนนาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก เป็นการวางแผน
อย่างเป็นระบบโดยร่วมกันกับทุกหน่วยงาน แบ่งงานกันท้าอย่างชัดเจน เช่น ผังเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมี
ความสวยงาม ตึกและอาคารแต่ละหลังก่อสร้างอย่างลงตัวและสร้างสรรค์ มีการผูกโยงเรื่องราวการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกันแต่ละจุด รักษาความเก่าแก่ของเมืองให้ทรงคุณค่า ส่งต่อความเป็นมรดกของคนรุ่นต่อไปในอนาคตได้
เป็นอย่างด ี

๗. จุดเด่นของประเทศออสเตรีย คือ นักดนตรีเอกของโลกที่ชื่อ “โมสาท”เป็นจุดส้าคัญที่น้ามาเป็นจุด
ขายและเชื่อมโยงเรื่องราวระหว่างเมืองซอล์ทบวกจนถึงพระราชวังเชิงบุน รวมถึงการขยายพ้ืนที่ถนนให้คนเดิน
ถนนมีสิทธิมากขึ้น ลดการใช้รถยนต์เพ่ือลดภาวะทางอากาศ ซึ่งควรน้ามาเป็นแบบอย่างตามกระแสโลกที่ให้
ความส้าคัญกับสิ่งแวดล้อม  

๘. สิ่งที่ดีที่สุดอีกประการของเวียนนา คือ ระบบน้้าประปาที่สะอาดที่สุดในโลก สามารถดื่มได้จาก
ก๊อกน้้าโดยตรง เป็นการลดต้นทุนในการรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีที่ได้ดื่มน้้าที่สะอาดโดยทั่วถึง 

๙. การจัดพ้ืนที่การเกษตร มีการจัดการแปลงเกษตรได้อย่างดี มีความเหมาะสมสลับกับพ้ืนที่ปุาไม้ที่
อนุรักษ์ได้อย่างลงตัว อีกทั้งรักษาแม่น้้าล้าคลองให้มีความสะอาด 

๑๐. ประเทศออสเตรียเน้นการใช้พลังงานสะอาด โดยใช้พลังงานลมผลิตกระแสไฟฟูา จะเห็นกังหันลม
ผลิตกระแสไฟฟูาตามพ้ืนที่เกษตรสองข้างทางจ้านวนมาก เห็นได้ชัดว่าผู้บริหารประเทศมีวิสัยทัศน์ยาวไกลในการ
ใช้พลังงานสะอาด ไม่ก่อมลภาวะ 

๑๑. ประเทศออสเตรียถือเป็นประเทศที่มีอารยธรรม ความเป็นมาช้านานและปัจจุบันได้พัฒนาทาง 
ด้านเศรษฐกิจ โดยน้าเอามรดกที่เป็นอารยธรรมมาแต่บรรพบุรุษมาจัดการด้านการท่องเที่ยว เช่น โมสาท ถือเป็น 
อัตลักษณ์ของออสเตรียที่สามารถสร้างแบรนด์ทางการตลาดให้กับประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็น  
อย่างมาก ทั้งนี้ประเทศไทยสามารถน้ามาปรับใช้เป็นแบบอย่างได้ 

๑๒. นโยบายการจัดการด้านการจราจรมีความชัดเจน โดยให้โอกาสคนในเวียนนามีส่วนร่วม เช่น การ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่า ต้องการสภาพแวดล้อมในการด้าเนินชีวิตอย่างไร ก็ก้าหนดนโยบายให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน เช่น การมุ่งลดปริมาณรถยนต์ในเมือง แต่เพ่ิมปริมาณการใช้รถจักรยานและการ
เดินทางเท้า ซึ่งจะท้าให้เวียนนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ 

๑๓. นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเมือง ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่คู่กับการจัดการด้านการจราจรของ
เวียนนา จากเนื้อหาการบรรยายของวิทยากร แสดงให้เห็นว่า มีการบูรณาการงานทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นอย่างดี 
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๑๔. จากการสังเกตุระหว่างการเดินทางจากออสเตรียไปฮังการีพบว่า มีการท้าการเกษตรแปลงใหญ่โดย
ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องจักรในการไถ การเก็บเกี่ยวและแปรรูป ท้าให้ต้นทุนในการ
ผลิตต่้า มีความสามารถในการแข่งขันสูง 
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ข้อมูลประเทศ สาธารณรัฐฮังการี 
(Rebuplic of Hungary) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อประเทศ ประเทศฮังการี หรือชื่อเต็มคือ สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary) ประเทศ
ฮังการียังได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้้าดานูบ" ด้วยความงดงามของสายน้้าที่คั่นแบ่งเมืองเป็นสองฝั่ง 
ร่องรอยของอดีตเมื่อครั้งอยู่ภายใต้ม่านเหล็กคือ เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ผสานไปกับความงดงามทางศิลปะที่   
สั่งสมมาแต่ครั้งบรรพกาล 

 ฮังการี Hungary เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปกลางที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตทิศเหนือจรด
ประเทศสโลวาเกีย ทิศตะวันออกจรดประเทศโรมาเนียและประเทศยูเครน ทิศใต้จรดประเทศเซอร์เบียและ
ประเทศโครเอเชีย ทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดประเทศสโลวีเนีย และทิศตะวันตกจรดประเทศออสเตรีย เมืองที่
ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของประเทศคือเมืองบูดาเปสต์ ชื่อประเทศฮังการีในภาษาฮังการี แปลว่า "ประเทศ
ของชาวม็อดยอร์" (Country of the Magyars) 

 

 

 

 

 

 

ตราแผ่นดิน 
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 ประเทศฮังการีมีพ้ืนที่ 93 ,030 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตเพียงร้อยละ 28 ของพ้ืนที่
ราชอาณาจักรฮังการีเดิมก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยพ้ืนที่ปัจจุบันนับเป็นอันดับที่ 110 ของโลก[1] โดยมี
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบในที่ราบพันโนเนีย และมีประชากร 9 ,919,128 คน นับเป็นอันดับที่ 
90 ของโลก[2] ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวม็อดยอร์ ใช้ภาษาฮังการีเป็นภาษาราชการซึ่งเป็นหนึ่งในภาษา
ทางการไม่กี่ภาษาของสหภาพยุโรป ที่ไม่ได้มีต้นก้าเนิดเป็นกลุ่มภาษาอินโด-ยูโรเปียน ร่วมกับภาษาเอสโตเนีย 
ภาษาฟินแลนด์ และภาษามอลตา 

 รูปแบบการปกครอง 
 ระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภา 

  การแบ่งการปกครอง 
 แบ่งเป็น 19 มณฑล ได้แก่ แบ็คส์-คิสคัน (Bacs-Kiskun) บาแรนยา (Baranya) เบเก้ส์ (Bekes) 
บอร์ซอด-อาบอจ-เซมเพลิ่น (Borsod-Abauj-Zemplen) คซอนแกรด (Csongrad) เฟเยอร์ (Fejer) จัวร์-โม
ซัน-โซพรอน (Gyor-Moson-Sopron) ฮาจดู-ไบฮาร์ (Hajdu-Bihar) เฮเวส (Heves) ยาส-นากีคุน-โซน็อก 
(Jasz-Nagykun-Szolnok) โคมารอม-เอสเตอกอม (Komarom-Esztergom) โนแกรด (Nograd) เพส (Pest) 
โซโมกี้ (Somogy) ซอลโบลช-ซอลมาร์-เบเรค (Szabolcs-Szatmar-Bereg) โทลนา (Tolna) แวส (Vas)           
เวสซ์เพรม (Veszprem) และซาลา (Zala)  

 23 เมือง ได้แก่ เบเก้ซัคซาบา (Bekescsaba) เดบรีเซน (Debrecen) ดูนอจวารอส (Dunaujvaros) 
เอเจอร์ (Eger) เอิร์ด (Erd) กยอร์ (Gyor) โฮดเมโซวาซาจเล่ย์ (Hodmezovasarhely) คาพอสวาร์ 
(Kaposvar) เคกส์เคเมต (Kecskemet)มิสโคลค (Miskolc) นากีคานิสซา (Nagykanizsa) ไนรีกีฮาซา 
(Nyiregyhaza) เพ็คส์ (Pecs) ซาลโกทาร์แจน (Salgotarjan) โซพรอน (Sopron) เซลเกร็ด (Szeged) เซลเกส
เฟอเฮอร์วา (Szekesfehervar) เซลซาร์ด (Szekszard) โซลน็อค (Szolnok) ซอมบาธเลย์ (Szombathely) 
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ทาทาบานยา (Tatabanya) เวสเพรม (Veszprem) และ ซาเลเกอร์เซค (Zalaegerszeg) และ 1 เมืองหลวง 
คือ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) 

 วันที่ได้รับเอกราช 25 ธันวาคม พ.ศ. 1543 

 วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2492 

 ระบบกฎหมาย ขึ้นกับระบบกฎหมายของ เยอรมัน-ออสเตรีย และน้าเอากฎหลักของศาลโลกมาใช้
ส้ารอง 

 พรรคการเมือง พรรค Alliance of Free Democrats (SzDSz) พรรค Christian Democratic 
People's Party (KDNP) พรรค Hungarian Civic Alliance (Fidesz) พรรค Hungarian Democratic 
Forum (MDF) พรรค Hungarian Socialist Party (MSzP) 

 ภูมิศาสตร์ 
 ฮังการีตั้งอยู่กลางทวีปยุโรปแถบที่ราบเทือกเขาคาร์เปเทียน (Carpathian Basin) มีพรมแดนติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 7 ประเทศ คือ โรมาเนีย ออสเตรีย สโลวาเกีย ยูเครน เซอร์เบีย โครเอเชีย และสโลวีเนีย 
รูปร่างประเทศฮังการีคล้ายรูปไต มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 93,000 ตารางกิโลเมตร 

 ภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
- The Great Plain (Nagyalfold) เป็นที่ราบต่้าทางตะวันออกและตอนกลาง 
- The Little Plain เป็นที่ราบขนาดเล็กทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวเทือกเขาที่สูง

ที่สุด ชื่อว่า Kékes teto (สูง 1,015 เมตร) 
- Transdanubia เนินเขา สลับกับท่ีราบสูง ๆ ต่้าทางตะวันและตะวันตกฉียงใต้ 

 ฮังการีมีแม่น้้าส้าคัญ 2 สาย คือ แม่น้้าดานูบ และแม่น้้าทิสซอ แม่น้้าทั้งสองสายแบ่งประเทศออกเป็น 
3 ส่วน และยังมี แม่น้้าดราวา เป็นแม่น้้ากั้นพรมแดนระหว่างฮังการีกับโครเอเชียทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ 
ฮังการีมีทะเลสาบหลายแห่ง แต่ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุด คือ ทะเลสาบบอลอโตน (Balaton)  

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของฮังการี ประมาณ 70% ท้าการเกษตร ส่วนพ้ืนที่เหลือ เป็นปุาทึบ ได้แก่ ปุาโอ๊ก 
และ ปุาบีช สัตว์ท้องถิ่นท่ีพบทั่วไป เช่น กระต่ายปุา กวาง หมี นาก สัตว์ปุาหายาก เช่น แมวปุา ค้างคาวทะเล 
สัตว์พ้ืนเมืองที่มีมากที่สุด คือ นกชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะนกน้้าที่ชอบพ้ืนที่ชื้นแฉะแถบที่ลุ่มตามทะเลสาบ 
ฮังการี มีปุาสงวน 5 แห่งและมีการประกาศ เขตคุ้มครองกว่า 100 แห่ง  

 ภูมิอากาศ  
 ประเทศฮังการีมีฤดูหนาวที่ชื้น และมีฤดูร้อนที่อบอุ่น  
 - ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) 
 - ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน)  
 - ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 3-10 องศาเซลเซียส  
 - ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) จะมีอุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส   
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 อุณหภูมิเฉลี่ย ฤดูหนาว 0 ถึง -15 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน 27-35 องศาเซลเซียส 

 เมืองหลวง บูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์เป็นทั้งเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย 

 ภาษาราชการ ฮังกาเรียน 98% อื่นๆ 2% 

 ศาสนา โรมันคาทอลิก 67.5% คาลวินิสต์ 20% ลูเธอแรนส์ 5% 

 สกุลเงิน Euro 

 อาหารฮังการี่ 
 Gulasch (กูลาช) เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงในประเทศฮังการี และเป็นอาหารที่คนเยอรมันชอบกิน          
กันมากลักษณะคล้ายกับซุปข้นหรือสตู ท้ามาจากเนี้อหมู ไก่งวง หรือเนื้อก็มี นอกจากนี้ก็มี Toltottkaposzta 
หรือ กะหล่้าปลีห่อข้าวรสเปรี้ยว ขนมพ้ืนเมืองที่ขึ้นชื่อของฮังการีด้วย เช่น Langose เป็นแปูงเหนียวๆ        
ปูายด้วยเนยกระเทียม ราดซอสมะเขือเทศ แล้วโรยหน้าด้วยมอสเรลล่าชีส และ Stuffed Pancake (แพนเค้ก
สอดไส้) ที่เลื่องลือมานานนับร้อยๆ ปี  

 สรุปข้อมูลส้าคัญจากการศึกษาดูงานสาธารณรัฐฮังการ ี
 กลุ่มปฏิบัติการที่ ๕ กลุ่มปฏิบัติการที่ ๘ และกลุ่มปฏิบัติการที่ ๙ ได้ร่วมกันศึกษาดูงานในประเทศ
สาธารณรัฐฮังการี ซึ่งมีรายละเอียดสาระส้าคัญแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. บูดาเปสต์ Budapest เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี และเป็นศูนย์กลางการปกครอง 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่งของประเทศ มีประชากรมากกว่า 1.7 ล้านคน บูดาเปสต์
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้้าดานูบหลังจากการรวมกันในพ.ศ. 2416 (ค.ศ. 
1873) ของเมืองทางฝั่งขวา ได้แก่ เมืองบูดอ (Buda) และโอบูดอ (Óbuda) เข้ากับเมืองเปชต์ (Pest) ทาง   
ฝั่งซ้าย (ฝั่งตะวันออก) ปัจจุบันบูดาเปสต์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของสหภาพยุโรป 
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 บูดาเปสต์ เป็นนครหลวงของประเทศฮังการีที่รวมเอาสองเมืองเข้าด้วยกัน คือเมือง “บูดา” กับเมือง 
“เปสต์” รวมกัน เมื่อปี 1873 บูดาเปสต์นั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก จนได้รับ
สมญานามว่า “บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้้าดานูบ” ด้วยเพราะทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้้าดานูบ (Danube) 
หรือที่คนฮังกาเรียนเรียกขานว่า ดูนา (Duna) เป็นแม่น้้าสายส้าคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง ทางทิศตะวันตกของ
แม่น้้าดานูบ มีภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนเรียกว่าฝั่งบูดา (Buda) เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม
โบราณและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ส่วนฝั่งเปสต์ (Pest) มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนราบ เป็นย่านธุรกิจ
การค้าที่ส้าคัญของเมือง  

 การศึกษาดูงานในนครหลวงบูดาเปสต์ ฝั่งบูดาเป็นย่านที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณเก่าแก่อัน
ทรงคุณค่ามากมาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญหลายแห่ง ที่ได้ศึกษาและเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ 

 โบสถ์แมทเทียส Matthias Church เป็นโบสถ์
ใหญ่เก่าแก่อายุ 700 ปี ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
โบสถ์แห่งนี้ตั้งชื่อตามพระนามของกษัตริย์แมทเทียส กษัตริย์ผู้
ยิ่ งใหญ่แห่งฮังการี เมื่ออดีตโบสถ์แห่งนี้ เคยเป็นสถานที่
ประกอบพระราชพิธีเถลิงราชสมบัติของกษัตริย์แห่งฮังการี แต่
ในช่วงที่ฮังการีถูกรุกรานจากกองทัพเติร์ก สมบัติส่วนใหญ่ถูก
ขนออกไป และถูกเปลี่ยนสภาพให้เป็นมัสยิสหลักของเมือง
ภายใต้การปกครองของตุรกี ในปี ค.ศ.1541 และในช่วง
สงครามขับไล่กองทัพเติร์ก โบสถ์แมนเทียส ได้รับความ
เสียหายเป็นอย่างมาก กระทั่งเมื่อสงครามสงบลงจึงมีการบูรณะโบสถ์แมทเทียสให้กลับมายิ่งใหญ่และงดงาม
ดังเดิม มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตล์นีโอ-โกธิค ส่วนด้านโบสถ์ประดับประดาไปด้วยภาพเขียนสี และ
กระจกสีที่บอกเล่าเรื่องราวทางศาสนาที่งดงามเกินค้าบรรยาย  
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 อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 ตั้งเด่นเป็นสง่าให้ได้ชมกันเป็นอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า
ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่หน้าปูอมชาวประมง Fishermen’s Bastion ซึ่งสร้าง
ขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมง ฮังกาเรียน สร้างขึ้นไว้เพ่ือร้าลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมง 
ผู้เสียสละชีวิตปกปูองบ้านเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเข้ามารุกรานเมื่อปี 1241  – 1242 บนปูอม
ชาวประมงนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวรอบเมืองดาที่สวยที่สุด สามารถชมความงามของแม่น้้าดานูบได้แบบพาโนรามา 
มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแม่น้้าดานูบที่งดงามประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จัตุรัสวีรชน Hosok Tere หนึ่งในสถานที่ที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในบูดาเปสต์แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ 
Millennium Monument อนุสาวรีย์ของวีรบุรุษในอดีต เสาที่สูงโดดเด่นเป็นสง่าบนยอดมีรูปปั้น Gabriel 
หัวหน้าทูตสวรรค์ยืนอยู่ และแนวเสาด้านล่างเป็นที่ตั้งของรูปปั้นต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงสงคราม ความ
สงบ การงาน สวัสดิภาพ ความรู้ และความรุ่งเรือง ใกล้ๆ กันจะมีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวร รษ (Millennium 
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Memorial) ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานฮีโร่สแควร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักร
ฮังการีครบรองหนึ่งพันปี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์ เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์
ของคริสตจักรโรมันคาทอลิกท่ีเป็นดั่งหลักของอาณาจักรฮังการี รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้น้าของชนเผ่า  
ทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 นอกจากนี้ยังมีเสาระเบียงโดยรอบที่ประดับ
ประดาไปด้วยรูปหล่อของบุคคลส้าคัญของฮังการี ไม่ว่าจะเป็นอดีตกษัตริย์  นักปราชญ์ และบุ คคลใน
ประวัติศาสตร์ของฮังการี ซึ่งในช่วงที่มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้น ฮังการียังคงอยู่ภายใต้จักรวรรดิออสเตรีย  

 ดังนั้นรูปหล่อบางรูปในขณะนั้น จึงเป็นบุคคลจากราชวงศ์ฮับสบวร์กแห่งออสเตรีย แต่หลังสงครามโลก
ครั้งที่สองอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก การบูรณะหลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนรูปหล่อของ
บุคคลจากราชวงศ์ฮับสบวร์กทั้งหมดให้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ฮังการี สอดคล้องกับสภาพการเมืองในขณะนั้น
ที่จักรวรรดิออสเตรียล่มสลายลง และฮังการีได้แยกตัวออกมาเป็นประเทศเอกราช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สะพานเชน Chain Bridge หรือสะพานโซ่ เป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ 
สะพานเชนแห่งนี้เป็นสะพานถาวรแห่งแรกที่ทอดตัวข้ามแม่น้้าดานูบ สร้างโดยวิศวกรชาวอังกฤษชื่อ William 
Tierney Clark เหล็กทุกชิ้นล้วนน้ามาจากอังกฤษเป็นสะพานที่มีความสวยงามอย่างมาก มีรูปปั้นแกะสลักสิงโต
ที่สะพาน ยิ่งยามค้่าคืนสะพานจะสว่างไสวไปด้วยไฟราวที่ถูกประดับประดาไว้ยิ่งสร้างความงามตาให้กับสะพาน
อย่างยิ่งยวด และยังเห็นอาคารรัฐสภาฮังการี ตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้้าดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่
ชาวฮังกาเรียนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก เพราะตัวอาคารมีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรม
แบบนีโอโกธิคที่ดูคลาสสิคด้วยหลังคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1885 และใช้เวลากว่า 
20 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยรูปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน  
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 แม่น้้าดานูบ Danube River เป็นแม่น้้าสายที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป และมีความยาวเป็นอันดับ
สองของทวีปยุโรปรองจากแม่น้้าโวลก้า ซึ่งมีต้นก้าเนิดแถบปุาด้าในประเทศเยอรมันจากแม่น้้าสองสายเล็ก ๆ 
คือ Brigach และ Breg โดยไหลมารวมกันที่เมือง Donaueschingen แม่น้้าดานูบไหลไปทางตะวันออกโดย
ผ่านเมืองหลวงและเมืองส้าคัญ ๆ ของหลายประเทศทั้งยุโรปตะวันตก และยุโรปตะวันออก อีกทั้งยังไหลผ่าน
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้้าดานูบ ก่อนที่จะแยกลงสู่ทะเลด้าที่ประเทศยูเครนและโรมาเนีย ความยาวจากต้น
น้้าจนถึงทะเลด้าประมาณ 2,888 กิโลเมตร และเส้นทางการเดินเรือที่สามารถใช้ ได้ประมาณ 2,415 
กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

          นอกจากนี้ แม่น้้าดานูบเป็นเส้นทางน้้าที่มีความส้าคัญมายาวนาน ตั้งแต่ครั้งอาณาจักรโรมัน และยังคง
ไหลผ่านและเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตของประเทศต่างๆ ถึง 10 ประเทศคือ เยอรมัน ออสเตรีย สโลวาเกีย 
ฮังการี โครเอเชีย เซอร์เบีย บัลแกเรีย โรมาเนีย มอลโตวา และยูเครน ทั้งเป็นแม่น้้าสายส้าคัญที่รองรับน้้าจาก
หลายประเทศเพ่ือไหลลงสู่ทะเลด้า 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮังการี 
 1. ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับฮังการี 
  1.1  การทูต 
  ไทยกับฮังการีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 100 ปี เมื่อวันที่ 26 - 30 
มิถุนายน 2440พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสฮังการี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ              
การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ไทยและฮังการีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน 

  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2516 โดยฮังการีจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตประจ้าประเทศไทย เมื่อ
ปี 2521 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจ้าประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นายเดแนช โทมอย (Denes 
Tomaj) (เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553) นอกจากนี้ ฮังการีได้เปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจ้า
เมืองพัทยา มีเขตอาณาครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส่วนไทยจัดตั้งสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เมื่อปี 2532 ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้แต่งตั้งให้นายกฤต ไกรจิตติ เป็น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 

  ฮังการีเป็นพันธมิตรที่ดีของไทยใน EU ไทยและฮังการีมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง
ระหว่าง กันเป็นระยะ โดยฮังการีเห็นว่า ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทส้าคัญในมิติด้านความมั่นคงและการสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน กรณีวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลฮังการีได้
บริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ส้าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับรัฐบาลไทยผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย 

  1.2  เศรษฐกิจ 
  1.2.1 การค้า 
  ฮังการีเป็นคู่ค้าอันดับ 13 ของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิก EU ในปี 2556 มีมูลค่าการค้า
รวม 551.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 438.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  และน้าเข้า 113.13 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 325.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกที่ส้าคัญของไทย ได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ก๊อก วาล์วและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟูาและ
ส่วนประกอบ หม้อแปลงไฟฟูา รถยนต์ วงจรพิมพ์ สินค้าที่ไทยน้าเข้าจากฮังการี ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟูาในบ้าน 
เครื่องจักรไฟฟูา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องคอมพิวเตอร์ 

  1.2.2 การลงทุน 
  ส้าหรับการลงทุน ในปี 2554 มีการลงทุนจากฮังการีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในไทยจาก
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI 1 โครงการโดยมีมูลค่าการลงทุน 75 ล้านบาท (บริษัท Amada 
Cable and Wire Harness ซึ่งท้าธุรกิจผลิตสายไฟฟูา) แต่ยังไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนของไทยในฮังการี ทั้งนี้ 
บริษัท SCG Trading ได้เคยทดลองน้าเข้าสินค้าจ้าพวกเศษโลหะจากฮังการี จ้านวน 100 ตัน ในช่วงปี 2553 
อย่างไรก็ดี ได้ยกเลิกเนื่องจากราคาเศษโลหะจากฺฮังการีราคาเพ่ิมสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ SCG Trading ได้แสดง
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ความสนใจที่จะลงทุนในด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาที่ฮังการีมีศักยภาพ รวมทั้งเห็นว่าไทย
น่าจะพิจารณาส่งออกมันส้าปะหลังซึ่งน่าจะมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดฮังการี 
  1.2.3 การท่องเที่ยว 
  ปัจจุบัน ตลาดนักท่องเที่ยวฮังการีมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 มี
นักท่องเที่ยวฮังการีมาไทย 21,468 คน (ปี 2555 17,978 คน) และมีชาวไทยไปฮังการีประมาณ 7,000 
คน อนึ่ง ไทยและฮังการีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีไทย -ฮังการี-เวียดนาม เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2547 และได้ด้าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเวียดนาม โดยเป็นการให้ความ
ร่วมมือในลักษณะไตรภาคีระหว่างไทย-ฮังการี-เวียดนาม 
  จ้านวนคนไทย : ประมาณ 700 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนวดไทยแผนโบราณอยู่ในสปา
ของฮังการี  
 2. ความตกลงที่ส้าคัญกับไทย  
  2.1 ความตกลงทางการค้า (ลงนามเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2521) ปัจจุบันทั้งสองฝุาย               
ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกความตกลงฉบับนี้แล้ว เนื่องจากฮังการีได้เข้าเป็นสมาชิก EU และได้มีการลงนาม           
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-ฮังการี แทน 
  2.2 พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้าฮังการี          
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2524) 
  2.3 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย -ฮังการี (ลงนามเมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2528) ปัจจุบัน ได้ยกเลิกตามความตกลงทางการค้าไปแล้ว 
  2.4 อนุสัญญาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการปูองกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับ
ภาษีเก็บจากเงินได้ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2532) 
  2.5 ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ (ลงนามเมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2534) 
  2.6 ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (ลงนามเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2534) 
  2.7 ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ (ลงนามเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2536) 
  2.8 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งและการสื่อสาร (ลงนามเมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม 2539) 
  2.9 หนังสือแสดงเจตจ้านงสถาปนาความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลท้องถิ่น  
กรุงบูดาเปสต์ (Letter of Intent of Cooperation between Bangkok Metropolitan Administration 
and Local Government of Budapest) (ลงนามเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540) 
  2.10 Memorandum of Understanding between Hungarian Export-Import Bank Ltd. 
and Export-Import Bank of Thailand (ลงนามเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2541) 
  2.11 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (ลงนามครั้งแรกวันที่ 30 
มีนาคม 2527 และให้สัตยาบัน วันที่ 17 พฤษภาคม 2528 ทั้งนี้ ในปี 2535 ฮังการีแจ้งความประสงค์ขอ
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แก้ไขหรือยกร่างความตกลงใหม่ ซึ่งฝุายไทยได้ตกลงที่จะแก้ไขความตกลงฯ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และ
ได้ลงนามในฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542) 
  2.12 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการเกษตร (ลงนามเม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2543) 
  2.13 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย-ฮังการี (ลงนามเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2544) 
  2.14 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ลงนามเม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2547) 
  2.15 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคี (ลงนามเม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2547) 

 สรุปผลการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน 
 จากการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ดังกล่าวกลุ่มปฏิบัติการที่ ๕ ๘ และ ๙ ได้สรุปและน้าผลการศึกษาดูงาน
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง  
 1. ที่ตั้งเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีที่ตั้งสวยงามอยู่สองฝากฝั่งของแม่น้้าดูนูป เป็นพ้ืนที่ที่สวยงามที่สุดของลุ่มน้้า
ดานูป จึงได้ฉายานามว่า ราชินีแห่งลุ่มน้้าดานูป มีน้้าที่ใสสะอาด มีปลาธรรมชาติ ซึ่งสามารถน้ามาเป็นอาหาร
ได้ เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามอยู่ใกล้ฝั่งริมน้้าดานูป  
 2. เมืองบูดาเปสต์ เป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เป็นการรวมชนเผ่าทั้ง 7 เผ่า              
เข้าด้วยกัน รวมเป็นประเทศฮังการี และต่อมามีการปกครองโดยรวมสองราชวงศ์ระหว่างราชวงศ์ระหว่าง
ราชวงศ์จากออสเตรีย และราชวงศ์ฮังการี จึงเป็นออสโลฮังการี จึงเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาส้าหรับ
นักท่องเที่ยว  
 3. ด้านวัฒนธรรม เนื่องจากเมืองบูดาเปสต์ เป็นเมืองเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ จึงมีวัฒนธรรม             
ที่หลากหลาย มีศิลปินที่มีชื่อเสียงทางการดนตรี มีศิลปะในการสร้างอาหาร สถานที่ดูสวยงามน่าเที่ยวชม           
มีโรงละครที่เก่าแก่สามารถปรับปรุงพัฒนาเพ่ือจัดกินกรรมการแสดงเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ชม บูดาเปสต์            
มี 4 ฤดู สามารถจัดกิจกรรมโดยน้าวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบูดาเปสต์มาจัดแสดงได้ตามฤดูการ เพ่ือให้
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี  
  3.1 ฤดูใบไม้ผลิ ใช้การจัดแสดงดนตรี  
  3.2 ฤดูร้อน จัดแสดงดนตรีคลาสสิค  
  3.3 ฤดูใบไม้ร่วง จัดกิจกรรมให้คนรุ่นใหม่ศึกษาวัฒนธรรม  
  3.4 ฤดูหนาว จัดกิจกรรมเทศกาลคริสมาสต์  
 4. การบริหารจัดการ ผู้บริหารของเมืองบูดาเปสต์ มีการจัดท้าแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน มีการก้าหนดระยะเวลาการด้าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งมีเปูาหมาย มี
ทิศทางในด้านต่างๆ  
  4.1 ด้านโครงสร้าง มีแผนงาน/โครงการพัฒนา  
   - พัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งทางถนน รถไฟ เพ่ือการเชื่อมต่อ ซึ่งมีสนามบินอยู่ประเทศ
ออสเตรีย ใกล้กับบูดาเปสต์ประมาณ 200 กว่ากิโลเมตร  
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  4.2 มีแผนงาน/โครงการสร้างสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน เพื่อใช้ในการกีฬาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดย
มีการจัดแข่งขันกีฬาทั้งระดับภาคี ทวีป และระดับโลก   
  4.3 มีแผนงาน/โครงการสร้างสวนสาธารณะปรับปรุงหอประชุมทางวัฒนธรรม โรงละคร เพ่ือ
การแสดง มีดุริยางค์ศิลป์ ปรับปรุงพัฒนาฝั่งแม่น้้าดานูป สร้างพ้ืนที่สีเขียว ทางเดิน ทางจักรยาน ปรับปรุง
ความสวยงามของเมือง  
 5. การเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศยุโรป ท้าให้ประเทศฮังการี โดยเฉพาะเมืองบูดาเปสต์ได้รับการ
สนับสนุนการพัฒนาให้เร็วขึ้น ในด้านต่างๆ  
  5.1 ด้านงบประมาณ เงินในการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก กลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งสภาพโดยทั่วไปของประเทศฮังการี ถ้าจัดล้าดับของประเทศในยุโรป ศักยภาพใน
การพัฒนาน่าจะอยู่ระดับปลายๆ ถ้าจัดล้าดับ 3 ประเทศได้ไปศึกษาดูงาน ซึ่งเรียงล้าดับจากสูงไปหาต่้าได้ดังนี้ 
คือ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี จึงถือว่าการได้เป็นสมาชิกของกลุ่มยุโรป ท้าให้ฮังการีมีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มยุโรป จึงท้าให้การพัฒนาท้าได้เร็วขึ้น  
  5.2 ด้านนักท่องเที่ยว จากการเป็นสมาชิกกลุ่มยุโรปท้าให้การเดินทางของนักท่องเที่ยว 
สะดวกสบายมากขึ้นในด้านการผ่านแดน เพราะนักท่องเที่ยวสามารถเข้าออกในประเทศของกลุ่มยุโรปได้ง่าย
ขึ้น ท้าให้มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมเมืองบูดาเปสต์มากขึ้น ทั้งที่ไป – กลับ และไปพักค้างคืน นอกจากนั้น 
นักท่องเที่ยวจากประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่กลุ่มยุโรป เมื่อเข้ามาเที่ยวในยุโรปประเทศอ่ืนแล้ว ก็สามารถไปเที่ยวที่
บูดาเปสต์ได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ และรถไฟ 

 จุดอ่อน การพัฒนาประเทศทุกด้านจะมีทั้งจุดแข็ง และจุดอ่อนควบคู่กันไป ส้าหรับจุดอ่อนของเมือง
บูดาเปสต์ ที่พอจะประมวลได้ มีดังนี ้  
 1. ด้านงบประมาณและการลงทุน ส้าหรับการท่องเที่ยวจากการฟังบรรยายสรุปของหัวหน้าฝุายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งเมืองบูดาเปสต์ ได้ทราบว่าการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการ ในด้านต่างๆ 
งบประมาณ ที่ใช้จะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มยุโรปเป็นหลัก ซึ่งดูแล้วเมืองบูดาเปสต์ ต้องฝากความหวังและ
อนาคตไว้กับกลุ่มยุโรป ถ้าประเทศกลุ่มยุโรปมีปัญหา เมืองบูดาเปสต์มีปัญหาแน่ๆ ประเทศฮังการี คงไม่
สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ และอีกประการหนึ่ง ส้าหรับการลงทุน เมืองบูดาเปสต์ไม่มีภาคเอกชนมาร่วม
หรือมากลงทุน จึงเป็นการท้าในภาครัฐเพียงอย่างเดียว จึงเป็นจุดอ่อนที่จะท้าให้การท่องเที่ยวพัฒนาไม่สมบูรณ์
และเป็นไปอย่างล่าช้า  ซึ่งการท่องเที่ยวถ้าจะให้มีความมั่นคงยั่งยืนภาคเอกชน ประชาชนจะต้องร่วมกัน 
 2. การบริหารจัดการ ถึงแม้ว่าฝุายบริหารของเมืองบูดาเปสต์ มีแผนงาน/โครงการ แล้วก็ตาม
ปัจจุบันก็ก้าลังด้าเนินการเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีอีกหลายแผนงาน/โครงการ ที่ยังอยู่ในแผนเท่านั้น ยังไม่ได้
ด้าเนินการถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในกลุ่มยุโรปและของประเทศ ก็จะท้าให้แผนงาน/โครงการสดุดได้  
 3. เมืองบูดาเปสต์ เป็นเมืองที่ประกอบด้วยเมือง 2 เมือง รวมกันใน 2 ฝั่งของแม่น้้าดานูป ถ้าดูความ
สวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ก็ยังไม่สมบูรณ์มากที่เมืองบูดา ค่อนข้างเป็นระเบียบมีความ
สะอาดมากกว่าเมืองเปสต์ เพราะท่ีเมืองเปสต์ สิ่งก่อสร้างตึกรามบ้านช่อง ไม่เป็นระบบ ท้าให้ทัศนียภาพไม่ค่อย
ดี ความสะอาดก็ยังไม่เรียบร้อย  
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 4. ภาษาของเมือง ประเทศฮังการี (เมืองบูดาเปสต์) ประชาชนยังใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็น
ภาษาสากล ยังไม่ดีนัก ท้าให้การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวไม่สะดวกเท่าที่ควร มีปัญหาในการสื่อสาร นอกจากนั้น 
ภาษาเขียน ที่ใช้สื่อตามท่ีสาธารณะก็ยังใช้ภาษาถ่ิน  
 5. การใช้สัญญาณไซด์เรนของเมือง มีรถที่ใช้ไซด์เลนถี่มาก ท้าให้นักท่องเที่ยวตกใจว่า มีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ้น ไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุ จราจรหรือไฟไหม้ หรือการรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือบางทีเกิดเหตุการณ์          
ก่อการร้าย ซึ่งนักท่องเที่ยวเกิดการหวาดระแวงไม่ม่ันใจในการไปท่องเที่ยว  
 6. การบริการห้องน้้าสาธารณะ ในสถานที่ท่องเที่ยวมีห้องน้้าสาธารณะน้อยมาก หรือบางแห่ง       
ไม่มีเลข ท้าให้นักท่องเที่ยวไม่สนุกในการเที่ยว ต้องกังวลใจว่าถ้าไปเที่ยวแล้ว จะเข้าห้องน้้าที่ไหน บางแห่ง
จะต้องจ่ายเงินในการใช้บริการ และอยู่ไกลต้องล้าบากมาก ที่พักใน โรงแรม และสถานที่ประกอบการ
ร้านอาหารที่พักรถโดยสาร สวนสาธารณะที่มีห้องน้้าบริการ การช้าระความสะอาดในการลดทุกข์หนัก              
ใช้กระดาษช้าระไม่มีน้้าฉีด จึงมีปัญหาส้าหรับนักท่องเที่ยวที่คุ้นเคยการช้าระความสะอาดด้วยน้้า  
 7. การประชาสัมพันธ์ ยังน้อย เป็นการน้าประชาสัมพันธ์เฉพาะหน่วยงานของรัฐ เอกชนและ
ประชาชน   ยังไม่มีส่วนร่วมท้าให้การเผยแพร่ ยังต้องปรับปรุงและพัฒนาอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีเอกชนมา
ช่วยในการประชาสัมพันธ์ ก็จะมีช่องทางที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวก็จะรู้จักและสนใจมากข้ึน  
 8. การใช้สกุลเงิน ควรใช้สกุลเงินยู โรมากกว่า เงินฟอลลี่ ของท้องถิ่น ที่ เป็นปัญหา คือ                    
เมื่อนักท่องเที่ยว ซื้อสินค้าแล้วจะได้รับเงินทอนเป็นเงินท้องถิ่น ซึ่งจ้าเป็นจะต้องใช้ให้หมดเพราะไม่สามารถ
น้าไปใช้ที่ประเทศอ่ืนๆ ได้  

 ข้อเสนอแนะ  
 1. ด้านการพัฒนาและการลงทุน รัฐควรเปิดโอกาสให้เอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ งานบริการที่พักและสิ่ง
อ้านวยความสะดวก ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะส้าหรับอาศัยงบประมาณและ
การด้าเนินการตามแผนงาน/โครงการ จากรัฐอาจจะท้าให้การพัฒนาล่าช้า และไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว  
 2. การบริหารจัดการภาควิชาการ จากเอกชนและประชาชน ที่มีศักยภาพมาร่วมให้ค้าปรึกษาในการ
ก้าหนดทิศทางในการจัดท้าแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและเข้าใจตรงกันในทิศทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะท้าให้การท่องเที่ยวมีศักยภาพและคุณภาพ นักท่องเที่ยวพึงพอใจและอยากกลับมา
เที่ยวอีก นอกจากนั้น ภาคเอกชนสามารถสนับสนุนเร่งรัดการพัฒนาให้เร็วขึ้น โดยการน้าทุนหรือหากลุ่มทุน
มาร่วมลงทุน เป็นการเพ่ิมงบประมาณการลงทุนมากขึ้น นอกจากอาศัยทุนสนับสนุนจากกลุ่มประเทศยุ โรป
เพียงอย่างเดียว  
 3. การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองเปสต์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว
เหมือนกัน ต้องร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชนในการดุแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้มาก
ขึ้นกว่าปัจจุบัน ทั้งการควบคุมการก่อสร้างอาคารสถานที่ การดูแลความสะอาด ปูายโฆษณาต่างๆ เพ่ือให้ภูมิ
ทัศน์สวยงาม  
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 4. การใช้ภาษา ประเทศยุโรปส่วนมากมีพ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือท้า
ให้การท่องเที่ยวมีศักยภาพและคุณภาพ ต้องพัฒนาประชาชนให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เพ่ือให้การ
สื่อสารเกินนักท่องเที่ยวเป็นไปความเข้าใจ ท้าให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่าจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อ
สิ่งของ การจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์ นอกเส้นทาง สถานที่ หรือสิ่งอ้านวยความสะอาดควรใช้เขียน
ภาษาอังกฤษประกอบกับภาษาท้องถิ่น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าใจด้วย  
 5. ถ้าเมืองบูดาเปสต์ จะพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต้องลบภาพความหวาดระแวงให้   
หมดไป คือ ต้องให้มีเสียงรถที่ใช้ไซด์เลนให้น้อยลง เพราะนักท่องเที่ยวย่อมมาเที่ยวเพ่ือต้องการความสุข         
ความสนุก ถ้ามีเสียงไซด์เลนมากย่อมหวาดระแวงว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นบ่อย จะท้าให้นักท่องเที่ยวไม่อยากมา
เที่ยวอีก  
 6. การจัดสถานที่บริการห้องน้้าสาธารณะ ควรให้ความส้าคัญ เพราะเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับ
นักท่องเที่ยว ยิ่งที่สถานที่ท่องเที่ยวถนนคนเดิน มีนักท่องเที่ยวจ้านวนมากที่อยากกินอยากดื่ม เพ่ือรับประทาน
มาก ดื่มมาก ก็ต้องการใช้ห้องน้้ามาก ซึ่งต้องจัดไว้ให้มากกว่านี้ และต้องบริการฟรี เพ่ือให้เกิดความประทับใจ         
แก่นักท่องเที่ยว ไม่ใช่เฉพาะ แต่ห้างสรรพสินค้าที่จัดไว้เท่านั้น และก็มีจ้านวนน้อยด้วย  
 7. การประชาสัมพันธ์ อย่างที่กล่าวแนวข้างต้นว่า การร่วมมือการท่องเที่ยวของภาคเอกชนและ
ประชาชนมีน้อยมาก การประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยว จึงอาศัยภาครัฐเพียงฝุายเดียว จึงไม่เพียงพอ ต้องให้
ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ประชาชนและเอกชน ก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเข้าได้ลงทุนใน
ธุรกิจแล้ว จะมีกลุ่มลูกค้าของแต่ละธุรกิจ ท้าให้มีการสื่อสารกว้างขวางมากขึ้น  
 8. การใช้สกุลเงินที่เป็นสากลไม่สร้างความยุ่งยากให้กับนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งจ้าเป็น เมื่อเข้ากลุ่ม
ประเทศยุโรปแล้ว ควรใช้เงินสกุลยูโรอย่างแพร่หลาย จะท้าให้นักท่องเที่ยวเที่ยวตัดสินใจซื้อสินค้าพ้ืนเมืองได้     
ง่ายขึ้น เพราะเงินทอนคืนสามารถน้าไปใช้ประเทศอ่ืนได้  
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