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คณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมร่วมฉลองความสัมพันธ ์40 ปี ไทย-เชก็ ไทย-สโลวัก และร่วมงานเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรฐัฮังการี และสาธารณรัฐโครเอเชีย

ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 7พฤษภาคม 2557 

*************************** 
 
1.  คณะผู้บริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 1.1. นายบวรเวท รุ่งรุจี    ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าคณะ 
  Mr.BorvornvateRungrujee   Inspector - general 
 1.2. นางสาวภีรนัย โชติกันตะ    ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
  Miss. PhiranaiChotikanta   Director of Cultural Network Promotion Unit   

 

2. คณะนักแสดงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 2.1  นายพหลยุทธ กนิษฐบุตร อาจารย์ชํานาญการหัวหน้าคณะนักแสดง 
  MrPhaholyuthKanittaboot Senior InstructorPerformer Head 

2.2  นายรัตนชัย เตียวิเศษ   นักดนตรี 
Mr.RattanachaiTeavisas   Musician 

2.3 นายธนกฤต  เจริญชีพ     นักดนตรี 
Mr.TanakritJaroencheep   Musician 

2.4  นายบุญเสกบรรจงจัด   นักดนตรี 
 Mr.BoonsekBunjongjud   Musician 
2.5 นายประดิษฐ์  วิลาศ   นักดนตรี 
 Mr.PraditWilart    Musician 
2.6 นายวัชรากรบุญเพ็ง  นักดนตรี 
 Mr.WatcharakornBoonpeng  Musician 
2.7 นายสรยุตม์คลังศรี   นักดนตรี 
 Mr.SorayutKhlangsri   Musician 
2.8 นางสาวนันทนาสาธิตสมมนต์  นักแสดง 
 Miss NanthanaSathitsommon  Performer 
2.9 นายภูกิจพาสนุันท์    นักแสดง 
 Mr.PhukitPasunant   Performer 
2.10 นางสาวทิพารินทร์เลิศฤทธิ์วิมานแมน  นักแสดง 
 Miss TiparinLertlithwimarnman  Performer 
2.11 น.ส.พัณณ์ชิตาพิพัฒน์ชุติพร   นักแสดง 
 Miss PanchitaPipatshutiporn  Performer 
2.12 น.ส.ปานเกศแท่งทอง   นักแสดง 
 MissPankedTangtong   Performer 
2.13 นางสาวหนึ่งฤทัย  วงษาหาราช    นักแสดง 
 Miss NuengruethaiWongsaharat  Performer 
 



2.14  นางสาวดารุวรรณ  นามโนนเขวา  นักแสดง 
 Miss DaruwanNamnonkhwao  Performer 
2.15 นางสาวธัญญลักษณ์เกตณ์ศีวิมล  นักแสดง 
 Miss TanyalakKatsriwimol  Performer 
2.16 นางสาวสุจิตราหางนาค   นักแสดง 
 Miss SuchitraHangnak   Performer 
2.17 นายดุรงค์ฤทธ์ิศรีสุข   นักแสดง 
 MrDuronglitSrisuk   Performer 
2.18 นายสิทธิชัยต้ังจิตพัฒนกุล   นักแสดง 
 MrSittichaiThangjitpattanakul  Performer 
2.19 นายธนากรรัตนเลิศ   นักแสดง 
 MrThanakornRattanalert   Performer 
2.20 นายทวีพลสุขใย    นักแสดง 
 MrTaveeponSukyai   Performer 
2.21 นายถนัดชัย ม่ันเขตวิทย์   ผู้ประสานงาน 
 MrTanatchaiManketwit      Performance Coordinator 

 
3. คณะนักแสดงหุ่นเชิดเสมา 

3.1 นายนิมิตร พิพิธกุล    ศิลปิน ศิลปาธร / ผู้กํากับการแสดง 
 MrNimitPipithkul              Art Director 
3.2 นางสาวผิวน้ํา เฉลิมญาติ   นักเชิดหุ่น 
 Miss PiewnamChalermyart  Puppeteer 
3.3 นายเชิดชัย ขะบูญรัมย์   นักเชิดหุ่น 
 MrCherdchaiKaboonram   Puppeteer  
3.4 นางสาวกรองกาญจน์ ลุนาบุตร  นักเชิดหุ่น 
 Miss KrongkhanLunabut   Puppeteer  
3.5 นางสาวสุขุมา แจรมรัมย์   นักเชิดหุ่น 
 Miss SukumaChaeromram  Puppeteer   
3.6 เด็กชายภูริณัฐขะบูญรัมย์   นักเชิดหุ่นรุ่นเยาว์ 
 Master PhurinatKaboonram  Young Puppeteer 
3.7 นายอภิชาติ ติไชย    ผู้ประสานงาน 
 MrApichartTichai     Puppeteer Coordinator 

 
 
 
 

 



กําหนดการ  
สําหรบัคณะนกัแสดงและคณะหุ่นสายเสมา ร่วมงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เช็ก 

 ไทย-สโลวัก และงานเทศกาลไทย ณ สาธารณรัฐเช็กสโลวัก ฮังการีและโครเอเชีย 
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2557 

 

วันอาทิตย์ที2่0 เมษายน 2557 
10.00 น. 
13.10 น. 

(เวลาท้องถิ่น)   18.55 น. 
20.00 น. 

(เวลาท้องถิ่น) 20.50 น. 

-  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินและผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง 
-  เดินทางออกจากประเทศไทย โดยสายการบินAustrian AirlinesOS16(10.45ชม) 
-  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย(รอเปลี่ยนเคร่ือง) 
-  เดินทางไปกรุงปราก โดยสายการบินAustrian AirlinesOS711(50 นาที) 
-  เดินทางถึงกรุงปราก ประเทศเช็ก เข้าพัก ณ โรงแรม Ambassador ZlataHusa 
-  อาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 

วันจันทรท์ี่21 เมษายน 2557 
08.00 น. 
10.00 น. 
12.30 น. 
14.00 น. 

                  19.00 น. 

- อาหารเช้า 
- คณะนกัแสดงและคณะหุ่น ดูสถานที่จัดแสดง ณ Congress Hall, AmbassadorHotel 
- อาหารกลางวันณ โรงแรมที่พัก 
- ซ้อมการแสดง เตรียมด้านเทคนิค แสง เสยีง 
- เข้าพบหารือกรจัดงานฯกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก 
-  เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เลี้ยงรับรองอาหารคํ่า 

วันอังคารที ่22 เมษายน 2557 
08.00 น. 
10.00 น. 
12.00 น. 
19.00 น. 

 
20.00 น. 

 
21.30 น. 

- อาหารเช้า 
- คณะนักแสดง ซ้อมการแสดง เตรียมงานด้านเทคนิค 
- อาหารกลางวันณ  โรงแรมที่พัก 
- การแสดงหุ่น “เจ้าเงาะ” โดยคณะหุ่นสายเสมา ณ Congress Hall, Ambassador 
- พักการแสดง 15 นาท ี
- การแสดงโขน-วิพิธทัศนา “Thai Cultural Night”เน่ืองในวาระครบรอบ  
  ความสมัพันธ์ทางการทูต ไทย-เช็กCongress Hall, Ambassador Hotel 
- อาหารคํ่า  

วันพุธที่23 เมษายน 2557 
08.00 น. 
09.00 น. 
12.00 น. 
14.00 น. 
18.30 น. 
19.00 น 

- อาหารเช้า 
- เย่ียมชม Prague Castle/ Charles Bridge/ Old Town Square 
- อาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก 
- ออกเดินทางจากกรุงปรากไปยังกรุงบราติสลาวา (ระยะทาง ๓๒๘.๕ กม.) 
- เดินทางถึงกรุงบราติสลาวา ประเทศสโลวัก เข้าพัก ณ Incheba Hotel 
- อาหารคํ่า 
 
 



วันพฤหสับดีที2่4 เมษายน 2557 
  08.00 น. 
  10. 00 น. 

12.30 น. 
14.00 น. 
18.30 น.  

- อาหารเช้า 
- เย่ียมชม Bratislava Castle/Old Town/City Hall/ Franciscan Church              
-  อาหารกลางวัน 
- ซ้อมการแสดง / เตรียมการด้านเวที เทคนิคแสง เสียง 
- อาหารคํ่า 

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 
08.00 น. 
11.00 น. 

11.10-11.30 น. 
 

11.30-11.50 น. 
                  12.30 น. 
      13.40 – 14.10 น. 
         15.00-15.20 น 
         19.00-19.30 น. 
                20.00 น. 

- อาหารเช้า 
- การแสดงเน่ืองในพิธีเปิดงาน “Thai Culture Festival” 
-  องค์เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ทรงดํารัสเปิดงานเทศกาลไทย เน่ืองในวาระ         
   ครบรอบความสัมพันธ์ ไทย- สโลวัก  
-  การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย โดย คณะ สบศ. 
-  อาหารกลางวัน  
-  การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย โดย คณะ สบศ. 
-  การแสดงหุ่นสายเสมา เรื่อง “เจ้าเงาะ”  
-  การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย โดย คณะ สบศ. 
-   อาหารคํ่า 

วันเสารท์ี ่26 เมษายน 2557 
  08.00 น. 
         11.00 – 11..30 น. 
                  12.00 น. 

13.40 – 14.10 น. 
15.00 – 15.20 น.  

19.00-19.30น. 
20.00 น. 

- อาหารเช้า 
- การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย โดย คณะ สบศ. 
-  อาหารกลางวัน             
- การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย โดย คณะ สบศ. 
-  การแสดงหุน่สายเสมา 
- การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย โดย คณะ สบศ. 
- อาหารคํ่า 

วันอาทิตย์ที2่7 เมษายน 2557 
  08.00 น. 
  11.00 น. 
                  12.00 น. 

13.40 – 14.10 น. 
15.00 – 15.20 น.  

19.00-19.30น. 
20.00 น. 

- อาหารเช้า 
- การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย โดย คณะ สบศ. 
-  อาหารกลางวัน             
- การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย โดย คณะ สบศ. 
-  การแสดงหุน่สายเสมา 
- การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย โดย คณะ สบศ. 
- อาหารคํ่า 

วันจันทรท์ี ่28 เมษายน 2557 
  08.00 น. 
 09.00 น. 
                    11.00  น. 
                  12.00 น. 

- อาหารเช้า 
-  เย่ียมชม St.Martin’s Cathedral / Bratislava new Bridge ข้ามแม่นํ้าดานูบ 
- ออกเดินทางจากกรุงบราติสลาวาไปกรุงบูดาเปสต์ (๒๐๐.๔ กม.) 
-  อาหารกลางวัน 



17.30 น.  
                  18.30 น. 

-  เดินทางถึงกรุงบูดาเปสต์ เข้าพัก ณ โรงแรมSifitel Budapest 
-  อาหารคํ่า 
 

วันอังคารที ่29 เมษายน 2557 
08.00 น. 
10.00 น. 
12.00 น. 
14.00 น. 

                 19.00 น. 
   20.30  น. 

- อาหารเช้า 
- คณะดูสถานทีจ่ัดแสดง ณ Pesti Magyar Szinhag Theatre  
-  อาหารกลางวัน   
-  ซ้อมการแสดง / เตรียมพร้อมด้านเทคนิค แสง เสียง 
- การแสดงโขน-วิพิธทัศนา หุ่นสายเสมา ในงาน “Thai Cultural Night” 
- อาหารคํ่า 

วันพุธที่30 เมษายน 2557 
  08.00 น. 
  09.00  น. 
                  12.00 น. 

14.00 น. 
18.00 น. 

- อาหารเช้า 
- เย่ียมชม House of Parliament/St.Stephen’s Church /Chain Bridge 
-  อาหารกลางวัน 
-  เย่ียมชม Castle Hill/Matthias Church 
-  อาหารคํ่า 

วันพฤหสับดีที ่1 พฤษภาคม 2557 
  08.00 น. 
  10.00  น. 
                  12.00 น. 

17.30 น. 
18.30 น. 

- อาหารเช้า 
- ออกเดินทางจากกรุงบูดาเปสต์ไปยังเมือง Plitvice, Croatia   
-  อาหารกลางวัน 
-  เดินทางถึงเมือง Plitviceเข้าโรงแรม Hotel Jezero 
- อาหารคํ่า 

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 
07.00 น. 
08.30 น. 
11.00 น. 
12.30 น. 

                  16.00 น.  
                  18.30 น. 

-  อาหารเช้า 
- เย่ียมชมสถานที่สําคัญๆ ในเมือง Plitvice 
-  ออกเดินทางจากเมือง Plitviceไปยังเมือง Zadar/Rijeka or Split 
-  อาหารกลางวัน   
-  เดินทางถึงเมืองZadar/Rijeka or Split 
-  อาหารคํ่า 
 

วันเสารท์ี ่3 พฤษภาคม 2557 
08.00 น. 
09.00 น. 
12.00 น. 
13.30 น. 

                  19.00 น. 
20.30 น. 

- อาหารเช้า 
- ซ้อมการแสดง/ เตรียมพร้อมด้านเทคนิค แสง เสียง 
-  อาหารกลางวัน   
-  ซ้อมการแสดง / เตรียมพร้อมด้านเทคนิค แสง เสียง 
-  การแสดงโขน-วิพิธทัศนา หุ่นสายเสมา ในงาน “Thai Cultural Night” 
-  อาหารคํ่า  
 



วันอาทิตย์ที ่4 พฤษภาคม 2557 
07.00 น. 
08.30 น. 
11.00 น. 
13.00 น. 

                  19.00 น. 
                  20.00 น.  

-  อาหารเช้า 
- เย่ียมชมสถานที่สําคัญๆ ในเมืองZadar/Rijeka or Split 
-  ออกเดินทางไปยังเมืองซาเกร็บZagreb   
-  อาหารกลางวัน   
-  เดินทางถึง Zagrebเข้าพัก ณ โรงแรม Sheraton 
-  อาหารคํ่า 

วันจันทรท์ี ่5 พฤษภาคม 2557 
08.00 น. 
09.00 น. 
12.00 น. 
13.30 น. 

                  19.00 น. 
20.30 น. 

- อาหารเช้า 
- ซ้อมการแสดง/ เตรียมพร้อมด้านเทคนิค แสง เสียง 
-  อาหารกลางวัน   
-  ซ้อมการแสดง  
-  การแสดงโขน-วิพิธทัศนา หุ่นสายเสมา ในงาน “Thai Cultural Night” 
-  อาหารคํ่า  

วันอังคารที ่6 พฤษภาคม 2557 
  06.30 น. 
  07.30 น. 

12.00 น. 
 15.00 น. 

 
18.45 น. 
19.35 น. 

- อาหารเช้า 
- ออกเดินทางจากกรุงซาเกร็บZagreb ไปยังกรุงบูดาเปสต์ 
-  อาหารกลางวัน 
- เดินทางถึงกรุงบูดาเปสต์ 
- เดินทางไปสนามบินนานาชาติกรุงบูดาเปสต์ 
- คณะฯ เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Austrian Airline OS 722 
- คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา (รอเปลี่ยนเคร่ือง) 
- คณะ เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Austrian Airline OS 25 

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 
14.20 น. 

 
-  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  

 

 

 

 

 

 

 
 



รายการแสดง 
ณ.สาธารณเชค สาธารณรัฐฮังการีและสาธารณรฐัโครเอเชีย 

 
1. กินรีร่อนออกมโนราห์บชูายัญ 

 
 

2. ศรีชยสิงห์ 
 

3. หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 
 

4. กลองสะบัดชัยออกฟ้อนขันดอก 
 

5. นาฏยมวยไทย 
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รายการแสดง 

ณ.สาธารณรฐัสโลวัก 
 
รอบท่ี 1   เวลา 11.30 –11.50 น. 

1. ระบําฉิ่ง 
 

2. หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 
 
3. รับขวัญข้าว 
 
4. หุ่นสายเสมา 
 
5. กระโป๋ออกกระทบสาก 
 

รอบท่ี 2 เวลา 13.40 - 14.10 น. 
 

1. กินรีร่อนออกมโนราห์ 
 

2. โนราห์ 
 
3. ศรีชยสิงห์ 
 
4. รับขวัญข้าว 

 

รอบท่ี 3 เวลา 19.00 -19.30 น. 

1. สะบัดชัยออกฟ้อนขันดอก 

2. นาฏยมวยไทย 

3. เซ้ิงกระโป๋ 

4. กระทบสาก 

 

 



คําบรรยายการแสดง 
Thai Cultural Performance in Central & Eastern Europe 

KHON (Masked Dance Drama) / Folk Dances / Marionette 
byBunditpatanasilpa Institute’s Dance Troupe, Ministry of Culture, Thailand 

&Sema Thai Marionette Puppet Theater 
in Czech, Slovakia, Hungary, Croatia 

******************* 

KHON(Masked Dance Drama)  is the masked play which is a classical form of Thai drama 
based on the classical Indian epic “Ramayana”. It is understood that the masked play was 
originally performed since Ayuddhaya period and was adopted by many art forms of the 
Kingdom such as an ancient form of entertainment called “Chak Naga Dukdamban” long 
and short sticks duel and Thai shadow play. Khon was traditionally performed solely in the 
royal court or staged for public under the royal command. Originally performed only by 
men in masks for every roles accompanied by narrators and a traditional piphat ensemble, 
today khon includes female dancers for female characters which were once performed by 
men. The lengthy story of Ramayana could make the staging of Khon in the past last for 
days and nights. Modern khon performances feature only a selected episode or scene. The 
Thai version of Indian Ramayana known as “Ramakien” is widely performed in Thailand. It is 
an allegory of the triumph of good versus evil. The hero, Rama is a paragon of virtue – the 
ideal king. The villain is the demon king Tosakanth  (Ravana).  
 
The story of Ramakien: 

Rama, the heir to the throne of Ayodhya, was sent into exile for 14 years by his 
stepmother. His wife, Sita and brother Lakshman went with him into the deep forest. 
Tosakanth, the demon king of Longka (Sri Lanka), abducted Sita and carries her off to 
his island kingdom hoping to marry her. The brothers pursued him. Hanuman, the white 
monkey god, volunteers his service, together they won the alliance of two monkey 
kings, Sukrip and Chompupan, each with a powerful army. They march south to the 
coast opposite Longka. The monkey armies build a road of stone through the sea and 
lay siege to Longka. Many victorious battles are waged against Tosakan’s demon 
armies. Finally, Rama defeated Tosakanth and killed him. 

 



โขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 

การแสดงชุดน้ี อยู่ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรต์ิ ชุดจองถนน โดยดําเนินเรื่องว่า พระรามทรงใช้ให้สคุรีพคุม
พลวานรไปจองถนน เพ่ือจะยกพลข้ามฝั่งลงกา ในขณะทีบ่รรดาพลวานรกําลังทุ่มหินถมลงในมหาสมทุรอยู่น้ัน 
นางสุพรรณมัจฉาผู้เป็นราชธิดาของทศกัณฐ์ พาฝูงบริวารปลามาคาบขนก้อนหินไป สุครีพสงสัยจึงสั่งให้ 
หนุมานประดานํ้าลงไปโลดไล่จับนางสุพรรณมัจฉาจนสําเร็จ 

 
Khon :  episode of the Pursuit of SupannaMatcha 
In this episode from the Khon (masked dance drama) performance of the Ramakien, 
SupannaMatcha (Golden Fish) is a mermaid born to a female fish and Tosakanth, the demon 
King of the Longka Kingdom. She rules the ocean as the queen of the Fish Kingdom.  When 
Phra Ram, the prince of the Ayutthaya Kingdom, orders his simian army to build a stone 
causeway from the mermaid to the isle of Longka, SupannaMatcha has the piled-up stones 
removed by her fish subjects.  On learning of this fishy operation, Phra Ram sends Hanuman 
in pursuit of the culprit. Thus, the white monkey embarks on an exciting journey as he seeks 
out SupannaMatcha in the depth of the ocean. 

 

 

กินรีร่อนระบํากินรีร่อน เป็นระบําชุดหน่ึงที่ท่าน
ผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เช่ียวชาญนาฏศิลป์
ไทยและศิลปินแห่งชาติ ได้ประดิษฐ์ท่ารําให้มี
ลีลาอ่อนช้อย งดงาม กับทั้งสอดแทรกความร่า
เริงของเหล่ากินรี ที่โผผินบินมาเริงระบํากันอย่าง
สนุกสนานโดยให้เข้ากับท่วงทํานองและจังหวะ
เพลง 



KinnariOriginally, this show was included in the dance drama dubbed ‘Manohra’, a local 
play in southern Thailand. The dance represents ‘Kinnari’, a half-bird, half-human mythical 
creature in traditional Thai myth inspired by Indian mythology. They live in Himaphan Forest.  
Her upper part is female and the lower part is that of a swan and the lower body is that of a 
bird including wings so she can fly and swim. She also can fly between the mythical and real 
worlds. The Kinnari is renowned for her excellence in dance, song and poetry, and is a 
traditional symbol of feminine beauty, grace and accomplishment. The show boasts 
unsurpassed dance movement alongside music full of agility.  

 

มโนราเป็นท่ารําแบบโบราณ มีลลีาบรรยายถึงลักษณะท่ารําของนาง
กินรี ซึ่งอาจารย์ในสมัยก่อนได้ประดิษฐ์ขึ้นมาตามมโนภาพ และใช้
สําหรับการรําบูชาครู เพ่ือความสวัสดิมงคลมาแต่ด้ังเดิม ดังน้ันในการ
รํา จึงให้ผู้รําน้ันขับร้องสรรเสริญพระคุณของครูสอดแทรกไว้ด้วย 

Manohrathe movement of a kinnari gave rise to the 
Manohra dance whose choreograph rests on the 
imagination of the show creator. Manohra is aimed mainly 
to honor performing arts masters who passed away. As 
such, the accompanying song touches upon content in 
celebration of those teachers. It also serves as a blessing 
ceremony for all the dancers in the show. 
 
 

 
 
 
ระบําศรีชยสิงห ์

เป็นระบําที่ประดิษฐ์ท่ารําขึ้นจากศิลปกรรมภาพ
จําหลักท่ารําของนางอัปสรบายนในสมัยขอมบายน 
โดยจินตนาการให้เป็นหมู่ระบํานางอัปสร ฟ้อนรําด้วย
ลีลาท่าทางอันอ่อนช้อยงดงามตามแบบนาฏศิลป์ไทย 

 



Sri-chai-ya-sing DanceInspired by Cambodian culture, the dance was designed in the 
likeness of an Apsara, or a Hinduism nymph who is superb in the art of dancing. An Apsara is 
found in abundance as bas-relief at historical Khmer temples, particularly those in the Bayon 
period (between the 12th and 13th century). Despite this fact, the dance still features a 

strong flavor of standardized Thai performing arts full of uniqueness and unrivaled theatrical 
experience. 

เมดเลย์่: กลองสะบัดชัย/ฟอ้นขันดอก/ฟอ้นนกกิงกะหลา 

กลองสะบัดชัย เป็นศิลปะการตีกลองของชาวล้านนาในสมัย
โบราณจะตกลองสะบัดชัยเพ่ือประกาศความเกรียงไกรของ
พระเจ้าแผ่นดิน เมื่อได้รับชัยชนะจากข้าศึกหรือเมื่อมีการ
ประลองฝีมือของขุนศึก เพ่ือให้เกิดความฮึกเหิม และใช้ใน
ขบวนแ ห่ทาง  เ ช่น  ง านปอยหลวงของชาวล้ านนา 
ผู้ที่ตีกลองสะบัดชัยจะตีด้วยท่าทางคล่องแคล่ว ว่องไว โลด
โผนและสนุกสนาน 

The ‘Sabad Chai’ DrumIndigenous to the Lanna 
people in northern Thailand, Sabad Chai is a large one-sided drum whose frame is decorated 
elaborately with colorful sashes. It is generally performed in the company of a few other 
percussions to offer more captivating and vivacious sound.  

In ancient times, it was played either to proclaim a military victory by a king or during  
a martial competition. It was also part of religious ceremonies, such as the PoyLuang (royal 
hair-tuft) ceremony practiced by the Lanna Thai. To master Sabad Chai, a musician needs 
virtuosity using all parts of the drum including the wooden frame to create a range  
of sounds.  

 
 
ฟ้อนขนัดอกเป็นการแสดงทางภาคเหนือที่ใช้ในการสักการะ
คุณพระรัตนตรัย ให้บ้านเมืองสบสุขร่มเย็น โดยปัจจุบันมีการ
จัดการฟ้อนขันดอกน้ีในขบวนแห่ งานมงคล งานร่ืนเริง โดยมี
ท่าร่ายรําที่อ่อนช้อยสวยงาม โดยระหว่างร่ายรํา ผู้ฟ้อนจะถือ
ขันดอกไปขณะฟ้อนรํา เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม 
Fon Khan Dok 
Loosely translated as ‘a dance of a bowl of flower’, 
the show is performed in honor of the ‘Three Jewels’ in Buddhism, namely Lord Buddha, 
dharma and monks, to promote peace nationwide. Presently, the show is seen at a 



procession, an auspicious ceremony and  
a festival across Thailand.  
 

 
ฟ้อนนกกิงกะหลา เป็นศิลปะการแสดงของชาวไทใหญ่  
คําว่า "กิงกะหลา" เป็นคํา ๆ เดียวกับคําว่า กินนร หมายถงึ 
อมนุษย์ในนิยาย มี ๒ ชนิด ชนิดหน่ึงเป็นครึ่งคนครึ่งนก ทอ่นบน
เป็นคนท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหน่ึงมีรูปร่างเหมือนคน เมือ่จะไป
ไหนมาไหนก็จะใส่ปีกใส่หางบินไป การฟ้อนกิงกะหลาเป็นการ
เลียนแบบอมนุษย์ชนิดน้ี อุปกรณ์สําคัญในการฟ้อนชนิดน้ี คือตัว
กินนร (กิงกะหลา) ที่เรียกกันทั่วไปว่า "ตัวนก" ท่ารํา จะเป็นท่าที่
เลียนแบบอากัปกิริยาของนกเช่น ขยับปีก ขยับหาง บิน กระโดด

โลดเต้นไปมาตามจังหวะของกลอง 
FonNokKingkalaAs part of the Shan culture in mountainous areas alongside the  
Thai-Burma border, the dance’s style of choreography is a resemblance of the movement  
of bird. Meanwhile, the show is packed with the exciting sound of a variety of drums.    
 
 
นาฏยมวยไทยมวยไทยเป็นศิลปะพ้ืนบ้านที่มีการเล่นกันอย่าง
แพร่ หลาย  โดย ใ ช้อ วัยวะส่ วน ต่ า งๆของร่ า งกาย เ ป็น
ส่วนประกอบ มีกระบวนการในการนําเสนอที่มีจารีตมาแต่
โบราณ คือ การไหว้ครู การรําตามแบบฉบับ และสุดท้ายเป็น
การทําท่าเทคนิคของแต่ละบุคคลเพ่ือปะทะกันซึ่งท่าทางต่างๆ 
ล้วนเป็นท่าที่คิดขึ้นมาจากภูมิปัญญาของบรรพชนทั้งสิ้น 
NattayaMuay Thai (Thai Boxing) 
Found throughout the country, Muay Thai deals with different parts of human body to move 
and attack a rival. The first part of the show is a warm up session aimed to pay respect to a 
boxing master. The next part is standardized fights and the last section allows a boxer to 
show off an individual technique. All in all, Muay Thai is a truly local wisdom passed on over 
generations.      
 
 
 
 
 
 
 
 



รํารับขวัญข้าว 
การแสดงชุดน้ีไ ด้รับแนวคิดมาจากเ ร่ืองราว
กระบวนพิธีกรรมในการทําขวัญข้าว เป็นพิธีกรรม
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณด้วยความเคารพบูชา ความสามัคคี ความ
มีนํ้าใจ ซึ่งวัฒนธรรมเหล่าน้ีได้เป็นที่แพร่หลายใน
อดีตจากแนวคิดดังกล่าวนําสู่รูปแบบนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ เพ่ือให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสําคัญ
ของผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดพืชพรรณ
ธัญญาหารหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ และตระหนักใน

พระคุณของ ”ข้าว” อาหารหลักของชาวไทย ตลอดจนจารีตประเพณี วัฒนธรรม อันแสดงถึงวิถีชีวิตที่มี
ความสุขความสงบมาช้านาน  
 
Rice Blessing Dance(Rub  Kwan  Khao) “Rub  Kwan  Khao”  or  Rice  Harvesting 
Celebration  was  created  by  the  Faculty  of  Music  and  Drama  of  
BunditpatanasilpaInstitute.Theconcept of this contemporary dance derives from  traditional 
rice blessing ceremony. Not only does it reflect a sense of gratitude for a rice goddess but 
also unity and generousness of local farmers in Thailandwhich  were  the  common  cultural  
values  in  the  past. 

ระบําชนไก่ 
เป็นระบําพ้ืนเมืองของภาคใต้ ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยนํา
อากัปกิริยาของไก่ชน เช่น การกิน การยืน การไซร้ปีก
หาง การคุ้ยเขี่ยหาอาหาร และการโก่งขัน ตลอดจน
ลีลาการต่อสู้เพ่ือเอาชนะของทั้งสองฝ่าย มาใช้ในการ
เรียงลําดับท่ารําในการแสดง รวมถึงวิธีการชนไก่ด้วย
เช่น การกระโดดตีปีกใส่กัน การจิกหัว การพนันขันต่อ 
เป็นต้น 
 
Ra Bam Chon Kai or Cock Fighting DanceChon Kai or Cock Fight is a traditional sport 
played by Thai people. It is one of the recreational games that have been part of Thai 
people’s way of life since ancient time. Chon Kai Dance is the traditional dance of the South 
of Thailand. The dance was choreographed by adapting from the gesture of a fighting cock, 
for example, walking, preening and searching for food, crowing as well as fighting. The 
movements were put in a chronological order to depict the story of cock fighting and 
gambling.  
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ข้อมูลเบื้องตน้ของประเทศสาธารณรฐัเชค สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรฐัฮังการี 
และสาธารณรัฐโครเอเชีย 

 

สาธารณรัฐเชก็(Czech Republic) 

 
ที่ต้ัง  กลางทวีปยุโรป ไม่มีทางออกสู่ทะเลทิศเหนือติดกับโปแลนด์ทิศใต้ติด
กับออสเตรีย 
ทิศตะวันออกติดกับสโลวะเกีย และทิศตะวันตกติดกับเยอรมนี 

พื้นที ่  78,866 ตร.กม. (1 ใน 6 ของไทย) 
เมืองหลวง  กรุงปราก (Prague) 
ประชากร  10.5 ล้านคน (ปี 2554) 
ภูมิอากาศ  ฤดูหนาวอุณหภูมิ -5 ถึงตํ่าสุด -15 องศาเซลเซียส ฤดู
ร้อนอุณหภูมิ 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส 
ภาษาราชการ  เช็ก 

ศาสนา  ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 59 คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก รอ้ย
ละ 26.8 นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 2.1 อ่ืน ๆ ร้อยละ 12.1 

หน่วยเงินตรา โครูนาเช็ก (CZK) โดย 1 CZK ประมาณ 1.6 บาทสาธารณรัฐเช็กในปัจจุบัน สามารถใช้
ธนบัตรและเหรียญเงินสกุลยูโร (€) ได้เช่นกัน                                                ธนบัตร 500€ / 200€ / 
100€ / 50€ / 20€/ 10€/ 5€ เหรียญ 2€ / 1€ / 50 cents / 20c / 10c / 5c / 2c / 1c เหรียญ 1€ 
=100 Cents 

วันชาติ  28 ตุลาคมของทุกปี 
วันสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกับไทย 15 มิถุนายน 2517 

การเมืองการปกครอง 

ประธานาธบิดีคนปัจจุบัน คือ นายวาสลาฟเคลาส์ (Vaclav Klaus) รับตําแหน่งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2551 

นายกรัฐมนตรคีนปัจจุบัน คือ นายเปเตรอะเนชาส (PetrNecas) รับตําแหน่งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขมาจากการเลือกต้ัง
ของสภาสูง (Senate) ร่วมกับสภาล่าง (Chamber of Deputies) มีวาระ 5 ปี ดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่
เกิน 2 วาระ ประธานาธิบดีดํารงตําแหน่งสมัยที่ 2 โดยประธานาธิบดี เป็นผู้แต่งต้ังนายกรัฐมนตรี และ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอช่ือคณะรัฐมนตรีให้ประธานาธิบดีแต่งต้ัง 



ด้านเศรษฐกิจการค้า 

หน่วยเงินตรา โครูน่า (Koruna) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 218.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2554) 
รายได้ประชาชาติต่อหัว 25,763 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2554) 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.7 (ปี 2554) 
สินค้านําเข้าสําคัญ เครื่องจักร อุปกรณ์ขนสง่ วัตถุดิบ เช้ือเพลิง เคมีภัณฑ์ 
สินค้าส่งออกสําคัญ เครื่องจักร อุปกรณ์ขนสง่ วัตถุดิบ เช้ือเพลิง เคมีภัณฑ์ 

ความสัมพันธร์ะหว่างไทยกับสาธารณรัฐเช็ก 

ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับเช็กมาต้ังแต่เมื่อครั้งยังเป็นส่วนหน่ึงของเชโกสโลวะเกีย โดยไทยสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับเชโกสโลวะเกียเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2517 และเมื่อเกิดการแบ่งแยก เชโก
สโลวะเกียออกเป็น 2 ประเทศ ไทยก็ได้ให้การรับรองทั้งสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวักในฐานะผู้สืบ
สิทธ์ิร่วมกัน และสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับทั้งสองประเทศต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 เป็นต้นมา 
ความสัมพันธ์ไทย-เช็ก ดําเนินมาด้วยความราบรื่น 

ไทยและเช็กต่างเป็นประเทศท่ีมีบทบาทแขง็ขันในภูมิภาคและในประชาคมระหว่างประเทศ และต่างเป็น
พันธมิตรที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากน้ี เช็กมักให้ความสนใจสอบถามไทย
เก่ียวกับปัญหาเรื่องเมียนมาร์ เน่ืองจากอดีตประธานาธิบดีวาสลาฟ ฮาเวล (Vaclav Havel) ของเช็กเป็นผู้
เสนอช่ือนางออง ซาน ซ ูจี เพ่ือรับรางวัลโนเบล สาขาสนัติภาพ ในปี 2534  

คนไทยในเช็กที่รายงานตัวต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก มีจํานวน 609 คน ทาํงานในสาขาต่าง ๆ โดย
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานนวดแผนไทย และพนักงานร้านอาหารไทย ที่เหลือเป็นแรงงานในกิจการอ่ืน ๆ และ
แม่บ้าน นักศึกษา คนไทยที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการและครอบครัว 
 
ด้านเศรษฐกิจการค้า 
เช็กเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกใหมข่องสหภาพยุโรป ในปี 2554   มีมูลค่าการค้ารวม 
1,111.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 951.23 ล้านดอลลาร์สหรฐั และนําเข้า 160.48 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 790.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกที่สําคัญของไทย ได้แก่ เครื่องรับวิทยุ
โทรทัศน์และสว่นประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เคร่ืองปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ ทองแดงและของทําด้วยทองแดง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล หม้อแปลง
ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนสินค้าที่ไทยนําเข้าจากเช็ก ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ นมและผลติภัณฑ์นม ยุทธปัจจัย อุปกรณ์และส่วนประกอบยานยนต์ 

ด้านการลงทุน 
การลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศมีปริมาณน้อย และมีเพียงในรูปแบบกิจการร่วมทุนรา้นอาหารไทย หรือ



ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทั้งน้ี ในปี 2554 มีรายงานการลงทุนของเช็กในประเทศไทยที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment - BOI) 2 โครงการได้แก่ บริษทั 
Tegamo (Thailand) จํากัด ซึ่งให้บริการด้านการค้าและการลงทุน และมีมูลค่า การลงทุน 11 ล้านบาท และ
บริษัท IDSA จํากัด ซึ่งผลิตช้ินส่วนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีมลูคา่การลงทุน 35 ล้านบาท 

 
ด้านการทอ่งเที่ยว 

นักท่องเที่ยวเช็กนิยมเดินทางมากรุงเทพฯ และท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะพัทยา เกาะสมุย ภูเก็ต 
และกระบ่ี ทั้งน้ี เน่ืองจากเช็กไม่มีทางออกทะเล โดยในปี 2554 มีชาวเช็กเดินทางมาประเทศไทย 29,814 คน 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 เล็กน้อยซึ่งมีจํานวน 28,068 คน สําหรับจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเช็กในปี 
2554 คาดว่ามีประมาณ 3,000 คน 

 

สถานที่ท่องเท่ียวที่น่าสนใจ 

กรุงปราก (Prague หรือ Praha) 

กรุงปรากได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดเมืองหน่ึงในโลก มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,200,000 คน  
กรุงปรากเป็นเมืองที่งดงามสถาปัตยกรรมช้ันยอกของทุกยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นโร
มาเนสก์ (Romanesque) โกธิก (Gothic) เรอเนสซองส์ (Renaissance)  
บารอก (Baroque) และอาร์ตนูโว (Art Nouveau) บริเวณที่เป็นเขตเมือง
เก่าแก่ที่เป็นที่รวมสุดยอดศิลปกรรมอันเป็นหัวใจของปราก ได้แก่ ย่านปราสาท 
(Castle District), Little Quarter หรือ Lesser Town ที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของ
แม่นํ้าวัลตาวา ย่านเมืองเก่า (Old Town) และจัตุรัสเวนเซสลาส (Wenceslas Square) รวมถึงสะพานชาร์ลส์ 
(Charles Bridge) ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี  

ปราสาทปราก (Prague Castle) 

 ปราสาทปรากเป็นสถานที่สาํคัญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก เป็นเสมือนสัญลักษณ์
ของประเทศท่ีชาวเช็กรักและภาคภูมิใจ ปราสาทปรากเริ่มสร้างในศตวรรษที่ 
9 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง เช่น พระราชวัง โบสถ์ สวนหย่อม พิพิธภัณฑ์ที่
เป็นเสมือนมรดกทางวันฒนธรรมของศิลปะยุคสมัยต่างๆ รวมไว้ด้วยกัน โดย

ช่วงระยะเวลาหน่ึงที่น่ีได้กลายไปเป็นพระราชวังของราชวงศ์ ปัจจุบันปราสาทปรากได้กลายมาเป็นสถานที่
ทํางานของประธานาธิบดี 

 



มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral)  

ต้ังอยู่ในย่านปราสาทปราก สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 โดยมีสถาปนิก
เอกชาวฝร่ังเศส Matthias of Arras ชาวสเวเบีย (Swabian) เป็นผู้ออกแบบ
และควบคุมดูแลคนต่อมา มหาวิหารสไตล์โกธิกแห่งน้ีนับได้ว่าเป็นมหาวิหารที่
มีความประณีตงดงามมากที่สุดแห่งหน่ึง นับต้ังแต่ประตูแกะสลักลวดลาย
ตระการตา กระจกสีสเตนกลาสบานสูงที่ประดับรอบวิหารล้วนย่ิงขับให้มหาวิหารแห่งน้ีดูโดดเด่นเปิดให้ชมฟรี
ทุกวัน เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เปิดเวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ และ 12.00 – 16.00 
น. ในวันอาทิตย์ ส่วนเดือนมีนาคม – ตุลาคม เปิดเวลา 09.00 – 17.00 น. ในวันจันทร ์– เสาร์ และ 12.00 – 
17.00 น. ในวันอาทิตย์  

พระราชวังเก่า (Old Royal Palace)  

เป็นอาคารที่ต่อเน่ืองมาจากโบสถ์เซนต์วิตัสสร้างขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษที่ 9 
เพ่ือเป็นที่ประทับของราชวงศ์ โดยภายในแบ่งออกเป็นหลายส่วนและ
หลายช้ัน ที่ไมค่วรพลาดเข้าไปเย่ียมชมคือบริเวณ Vladislav Hall ที่
ก่อสร้างด้วยศิลปะของยุคโกธิกที่มีเพดานเป็นลายดอกไม้และกระจกบาน
สูงแสนงดงามเปิดให้เข้าชมทุกวัน เดือนเมษายน – ตุลาคม เปิดเวลา 

09.00 – 17.00 น. และเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม เปิดเวลา 09.00 – 16.00 น. 

ถนนสายทองคํา หรือโกลเดนเลน (Golden Lane)  

ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทปราก เป็นถนนสายเล็กๆ ที่ต้ังตามช่ือย่านที่ช่างทําทองเคยอาศัย
ในวริเวณน้ีช่วงศตวรรษที่ 17 โดยสองข้างทางบนถนนเต็มไปด้วยร้าน
ขายของเล็กๆ สีสันสดใส เริม่แรกน้ันถนนสายน้ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่พัก
ของทหารรักษาพระราชวังในสมัยพระเจ้ารูดอล์ฟที่ 2 (Rudolf II) 
จนกระทั่ง 100 ปีถัดมา ช่างทําทองได้ย้ายเข้ามาและเริ่มดัดแปลงเป็น
ร้านขายของและที่พักอาศัย ในช่วงศตวรรษที่ 19 พ้ืนที่บริเวณน้ี
กลายเป็นชุมชมแออัดที่อยู่อาศัยของพวกคนจน และเต็มไปด้วยอาชญากรรม จนช่วงปีค.ศ. 1950 เจ้าของบ้าน
ที่แท้จริงจึงกลบัมาบูรณะซ่อมแซมให้กลับสูส่ภาพเดิม ร้านค้าบริเวณน้ีส่วนใหญ่เป็นร้านหนังสือ ร้านขายเคร่ือง
แก้วโบฮีเมียน และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ  

 

 

 



อาหารการกิน 

 

อาหารพ้ืนเมืองของสาธารณรัฐเช็กน้ันเป็นอาหารที่ไม่ใกล้เคียงกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร่ ซึ่งทุกคนคง
จะพบกับอาหารมือที่เรียกได้ว่า เป็นอาหารขยะเลยทีเดียว ซึ่งมันจะประกอบไปด้วย ซุปมันฝรั่ง เน้ือหมูอบกับ
เก๊ียวและกะหล่ําปรีดอง เก๊ียวผลไม้ หรือ แอปเป้ิลสตรูเดล ในขณะเดียวกัน การรับประทานอาหารของชาว
เช็กน้ันเริ่มหันแนวทางไปสู่การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้นแต่การรับประทานอาหารแบบด้ังเดิมก็ยัง
เป็นที่นิยมอย่างมากอยู่ และก็ยังคงเป็นอาหารที่มี แคลโลร่ี ไขมัน และน้ําตาลสูง 

 

เรื่องนา่รู้ของเช็ก 

การใช้โทรศัพท์ รหัสโทรศัพทข์องประเทศสาธารณรัฐเช็กคือ +43 สามารถนํามือถือจากเมืองไทยไปใช้ที่น่ัน
ได้ โดยผ่านบริการ Roaming แต่ก่อนที่จะเปิดใช้อย่าลืมติดต่อทางเครือข่ายมือถือก่อน 

ระบบไฟฟ้า  เช็กใช้ระบบไฟฟ้า 230 โวลต์ แบบเดียวกับไทย ดังน้ันจึงสามารถนําอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทยไป
ใช้ที่เช็กได้ แต่จําเป็นต้องใช้หัวแปลงปลั๊กเน่ืองจากเช็กใช้ปลั๊กชนิด E 

เวลา   เช็กใช้เวลา GMT+1 เป็นเวลามาตรฐานและ GMT+2 ในช่วงฤดูร้อน ทําให้เวลาของเช็กช้า
กว่าไทย 6 ช่ัวโมงในเวลามาตรฐานและ 5 ช่ัวโมงในฤดูร้อน ในช่วงหน้าร้อนน้ันกลางวันจะยาว พระอาทิตย์ขึ้น
ต้ังแต่ก่อน 6 โมง และตกประมาณ 2 ทุ่ม สว่นในหน้าหนาวน้ันพระอาทิตย์ขึ้นหลัง 6 โมงเช้าและตกประมาณ 
6 โมงเย็น 

การขอคนืภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ร้านค้าที่มีป้าย Tax Refund ติดอยู่ โดยที่ 
จะต้องซื่อสินค้าไม่ตํ่ากว่า 1000 CZK ผ่านในระยะเวลา หน่ึงวัน และจะต้อง ซื่อสินค้า ไม่ตํ่า กว่า 6000 CZK 
โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางออกนอกประเทศภายใน ระยะเวลา 1 เดือน เมื่อต้องการทําการ 
Refund นักท่องเที่ยวสามารถขอรับแบบฟอร์ม Tax Refund ได้จาก รา้นค้าโดย ตรง และจะต้องมี ตรา
ประทับและรายมือช่ือของ ร้านค้าน้ันๆ กํากับ  

หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวที่พํานักอยู่ในเขตสหภาพยุโรป ไม่มีสิทธ์ิรับเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมคืน ด้วยสาธารณรัฐเช็ก
ได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้ว  

 



สาธารณรัฐสโลวัก  (Republic or Slovak) 

ที่ต้ัง  ต้ังอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป ไม่มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเล 

ทิศเหนือติดกับโปแลนด์ ทิศใต้ติดกับฮังการี ทิศตะวันออกติดกับยูเครน ทิศตะวันตกติดกับเช็กและออสเตรีย 

พ้ืนที่   49,035 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 10 ของไทย) 

เมืองหลวง  กรุงบราติสลาวา (Bratislava) 

ประชากร  5.42 ล้านคน 

ภูมิอากาศ  อากาศเย็นในหน้าร้อน และช่วงหน้าหนาวค่อนข้างหนาว มีหมอกและอากาศช้ืน 

ภาษาราชการ  สโลวัก 

ศาสนา   คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก รอ้ยละ 68.9 คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 10. 

และคริสต์นิกายกรีกออร์โธดอกซ์ ร้อยละ 4.1 อ่ืน ๆ และไม่ระบุร้อยละ 3.2 และไม่นับถือ
ศาสนา ร้อยละ 13  

วันชาติ  29 สิงหาคมของทุกปี 

วันสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกับไทย 1 มกราคม 2536 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 46.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการ พ.ศ. 2549) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (GDP per capita-pppX 17,700 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการ 
พ.ศ. 2549) 

การเมืองการปกครอง 

ประธานาธบิดีคนปัจจุบัน คือ นายอีวาน แกสพาโรวิค (Ivan Gašparovic) ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีต้ังแต่
ปี 2547 และได้รับการเลือกต้ังเป็นสมัยที่ 2 เมื่อเดือนเมษายน 2552นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนั คือ นายรอ
เบิร์ตฟีโค (Robert Fico)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คือ นายมีโรสลัฟไลชัก (MiroslavLajcák) 
ระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยเป็นระบบสภาเดียว มีสมาชิก 150 ที่น่ัง โดยมี
ประธานาธิบดี ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงเป็นประมุข มีวาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี ส่วนนายกรัฐมนตรีเป็น
หัวหน้ารัฐบาล โดยมาจากการเลือกต้ังทั่วไป มีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี 

ความสัมพันธร์ะหว่างไทยกับสาธารณรัฐสโลวัก  
 ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับสโลวะเกียเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2536 ฝ่ายสโลวะเกียจัดต้ังสถานเอกอัครราชทูตขึ้นในไทยต้ังแต่ปี 2538 สําหรับไทยได้มอบหมายให้สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา มีเขตอาณาดูแลสโลวะเกีย และมกีารจัดต้ังสถานกงสุลกิตติมศักด์ิขึน้ที่กรุงบรา



ติสลาวา โดยมีนายอเล็กซานเดอร์ โรซิน(Alexander Rozin) ดํารงตําแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักด์ิไทยประจํา
สาธารณรัฐสโลวัก ในส่วนของฝ่ายสโลวะเกีย มีนายวลาดีมีร์ฮัลกัซ (Vladimir Halgas) เป็นเอกอัครราชทูต 
โดยเข้ารับตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554  
 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสโลวะเกียเป็นไปด้วยดีมาโดยตลอดต้ังแต่สมัยที่สโลวะเกยียังเป็นส่วน
หน่ึงของประเทศเชโกสโลวะเกีย แต่ยังไม่มปีฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันมากนัก อย่างไรก็ดี มีความ
ร่วมมือที่สามารถช่วยผลักดันความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศ อาทิ พิธีสารว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันมีคนไทยที่ไปประกอบอาชีพส่วนตัวที่สโลวะเกีย และนักศึกษาประมาณ 75 คน ทั้งน้ีต้ังแต่ปี 
2539 รัฐบาลสโลวะเกียได้มอบทุนการศึกษาจํานวน 1 ทุน เป็นประจําทุกปีให้กับนักศึกษาไทยในระดับ
ปริญญาตรีมาต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน  

ด้านเศรษฐกิจการค้า  
หน่วยเงินตรา ยูโร (Euro)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 96.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2554) 
รายได้ประชาชาติต่อหัว 23,371 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2554) 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 3.3 (ปี 2554) 
สโลวาเกียเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทย ในยุโรปกลาง โดยในปี พ.ศ. 2547 มีมูลค่า 
การค้ารวม 16.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 7.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนําเข้า 9 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ไทยขาดดุลการค้า –1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
สินค้านําเข้าสําคัญ  เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง ผลิตภัณฑ์สินแร่ ยานยนต์ โลหะ สารเคมี 
สินค้าส่งออกสําคัญ  เครื่องจักร ยานยนต์ โลหะ สารเคมีและสินแร่ พลาสติก เสื้อผ้าสําเร็จรูป 

ส่วนการลงทุน บริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็นบริษัทของไทยร่วมทุนกับไต้หวัน เข้าไปลงทุนในสโลวะเกีย 
สําหรับฝ่ายสโลวะเกีย เมื่อปี 2551 มีโครงการลงทุนผ่านสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
จํานวน 1 โครงการ คือ บริษทัวังนํ้าเขียวชีส จํากัด ซึ่งผลติเนยแข็งส่งออกไปยังสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี  
ด้านการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวสโลวักมาไทย ในปี พ.ศ. 2545 : 2,649 คน พ.ศ. 2546 : 2,037 คน พ.ศ. 2547 (ช่วงเดือน
มกราคม – ตุลาคม) : 1,932 คน  และในปี 2554 มีชาวสโลวะเกียเดินทางมาเยือนไทยจํานวน 10,795 คน  

สถานที่ท่องเทีย่วที่น่าสนใจ 

 

เมืองบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวาเกีย บราติสลาวา (Bratislava) คือเมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกีย 
และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีประชากรประมาณ 427,000 คน บราติสลาวาต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียง
ใต้ของสโลวาเกียบน 2 ฝั่งของแม่นํ้าดานูบ มีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐฮังการี จึง
เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ 
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ทั่วไป หรือ ยูโรปลั๊ก ซึ่งมีลักษณะเป็นหัวกลมสองขา โดยคุณสามารถหาซื้อเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า และ 
หัวอแดบเตอร์(Adapter) สําหรับใช้เสียบในประเทศสโลวัคได้ ในร้านคา้ขนาดให้ หรอื ห้างสรรพสนิค้า 

 

ระบบโทรศพัท ์ นักท่องเที่ยวสามารถใช้โทรศพัท์ที่ใดก็ได้ทั่วประเทศ และยังสามารถโทรไปที่ต่างๆ ทั่วโลกได้
เช่นกัน โดยการหมุนหมายเลขรหัสประเทศนั้น ตามด้วยหมายเลขเมือง และเบอร์โทรของประเทศไทยคือ 
0066 + จังหวัด + หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีบริการโทรศัพท์ทางไกล ทั้งชนิดหยอด
เหรียญและใช้การ์ดโฟน หรืออีกวิธีหน่ึง คือ การเปิด Roaming แต่ก่อนเปิดใช้งานจะต้องไปแจ้งทางเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือของท่านก่อน  
ช้อปปิ้ง   แหล่งช้อปป้ิงของที่ระลึกประเทศสโลวัค เช่น พวงกุญแจ สินค้าที่ระลึก (souvenir)  

  



 

สาธารณรัฐฮังการี    Hungary 

ที่ต้ัง บริเวณทีร่าบคาร์เปเทียนในยุโรปกลาง ไม่มีทางออก
ทะเล                                                     ทิศเหนือ 
ติดกับสโลววะเกีย และยูเครน                                                                                
ทิศใต้ ติดกับโครเอเชีย เซอร์เบีย และมอนเตเนโกร                                                                           
ทิศตะวันออก ติดกับโรมาเนีย                                                                                             
ทิศตะวันตก ติดกับออสเตรีย และสโลวีเนีย 

พื้นที ่93,030 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 18 ของไทย) 

เมืองหลวง กรงุบูดาเปสต์ 

ประชากร 9.98 ล้านคน (ปี 2554) ประกอบด้วย  ชาวฮังกาเรียน (92.3%) โรมา (1.9%) และอ่ืนๆ (5.8%) 

ภูมิอากาศ มีฤดูหนาวที่ช้ืน ฤดูร้อนที่อบอุ่น  อุณหภูมิโดยเฉล่ียในฤดูหนาว 0 ถึง -15 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน 
27-35 องศาเซลเซียส 

ภาษาราชการฮังกาเรียน 98% อ่ืนๆ 2% 

ศาสนา โรมันคาทอลิก 67% คาลวินิสต์ 20% ลูเธอแรนส ์5% และกรีกคาทอลิก 2.6% (ปี 2554) 

ประธานาธบิดีคนปัจจุบัน คอื นายยาโนส อาเดร์ (JánosÁder) ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
นายกรัฐมนตรคีนปัจจุบัน คอื นายวิกตอร์ออร์บาน (Viktor Orbán) ดํารงตําแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2553
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คือ นายยานอช์มาร์ตอนยิ (JánosMartonyi) 

วันชาติ 20 สิงหาคมของทุกปี 

หน่วยเงินตราโฟรินท์ (Forint) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 140 พันลา้นดอลลาร์สหรัฐ (2554) 

รายได้ประชาชาติต่อหัว 19,571 ดอลลารส์หรัฐ (2554) 

วันสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกับไทย 24 ตุลาคม 2516 

สินค้านําเข้าสาํคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์ นํ้ามันเช้ือเพลิง ไฟฟ้า ผลติภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบ 

สินค้าส่งออกสําคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ นํ้ามันเช้ือเพลิง ไฟฟ้า 



การเมืองการปกครอง 

ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งเป็นระบบสภาเดียว โดยมีประธานาธิบดีซึ่งมาจาก
การเลือกต้ัง ทําหน้าที่เป็นประมุขของประเทศอยู่ในตําแหน่งวาระละ 5 ปี ดํารงตําแหน่งได้เพียง 2 วาระ  เขต
การปกครอง แบ่งเป็น 19 เทศมณฑล 

ความสัมพันธร์ะหว่างไทยกับฮังการี 

ไทยกับฮังการีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 100 ปี เมือ่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 
2440พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสฮังการี ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ การเสด็จประพาส
ยุโรปครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ไทยและฮังการีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน 

ฮังการีจัดต้ังสถานเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย เมื่อปี 2521 เอกอัครราชทูตฮังการีประจําประเทศไทย
คนปัจจุบัน คือ นายเดแนช โทมอย (Denes Tomaj) (2553) นอกจากน้ี ฮังการีได้เปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
ประจําเมืองพัทยา มีเขตอาณาครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส่วนไทยจัดต้ัง
สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรงุบูดาเปสต์ เมื่อปี 2532 ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้แต่งต้ังให้นายสมปอง สงวนบรรพ์ 
เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 

ฮังการีเป็นพันธมิตรที่ดีของไทยใน EU ไทยและฮังการีมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงระหว่าง กันเป็น
ระยะ โดยฮังการีเห็นว่า ไทยเป็นประเทศที่มบีทบาทสําคัญในมิติด้านความมั่นคงและการสร้างความเป็น
ปึกแผ่นของอาเซียน กรณีวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลฮังการีได้บริจาค 
อุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับรัฐบาลไทยผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย 

ด้านเศรษฐกิจการค้า 

ฮังการีเพ่ิงเปิดประเทศเป็นประเทศเสรีนิยม ในปี ค.ศ. 1989 หลังการลม่สลายของระบบการปกครอง
คอมมิวนิสต์ในประเทศ เศรษฐกิจโดยรวมจึงยังคงอยู่ในสภาพยากจน ขณะที่ฮังการีกําลังเร่งปรับปรุงการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ  ฮังการีมีทรัพยากรธรรมชาติน้อยเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง
โปแลนด์และสโลวาเกีย ฮังการีมีอัตราคนว่างงานประมาณร้อยละ 9 และอัตราเงินเฟ้อกว่าร้อยละ 10 
นอกจากน้ีฮังการียังเป็นคู่ค้าอันดับ 13 ของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิก EU สินค้าส่งออกที่สําคัญของไทย 
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ก๊อก วาล์วและส่วนประกอบ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ หม้อแปลงไฟฟ้า รถยนต์ วงจรพิมพ์ สินค้าที่ไทยนําเข้าจากฮังการี ได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 



ด้านการท่องเท่ียว 

ปัจจุบัน ตลาดนักท่องเที่ยวฮังการีมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ในปี 2554 มีชาวฮังการีเดินทาง
มาเยือนประเทศไทยจํานวน 17,586 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 จํานวน 904 คน ขณะทีใ่นปี 2554 มคีนไทย
เดินทางไปฮังการีประมาณ 7,000 คน อน่ึง ไทยและฮังการีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ไตรภาคีไทย-ฮังการี-เวียดนาม เมื่อเดือนมิถนุายน 2547 และได้ดําเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ในเวียดนาม โดยเป็นการให้ความร่วมมือในลักษณะไตรภาคีระหว่างไทย-ฮังการี-เวียดนาม 

ความตกลงทีส่ําคัญกับไทย  

-  ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย-ฮังการี (ลงนามเมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2544) 

-  ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ลงนามเมื่อวันที่ 9 มิถนุายน 2547) 

-  บันทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคี (ลงนามเมื่อวันที่ 9 มิถนุายน 2547) 

 

สถานที่ท่องเท่ียวที่น่าสนใจ 

ประเทศฮังการี เป็นอีกประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์ทาง
วัฒนธรรมที่น่าช่ืนชม เคยเป็นส่วนหน่ึงของ จักรวรรดิโรมันอัน
ศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งมปีระวัติอย่างยาวนานมาต้ังแต่ในตอนศตวรรษที่ 9 
อีกทั้งความงดงามในทางลักษณะภูมิประเทศที่ใครๆต่างต้องการ
มาเย่ียม 

นครบูดาเปสต์ 

นครบูดาเปสต์ เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ เป็นศูนย์กลางของประเทศที่มีอาณาเขต
ครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่งของแม่นํ้าดานูบ เมืองทางฝั่งขวา ได้แก่ เมืองบูดา (Buda) และโอบูดา (Óbudaหรอื โอลด์
บูดาOld Buda ส่วนทางซ้าย (ฝั่งตะวันออก) เป็นเมืองเปสต์ (Pest) 

มหาวิหารแมททิอัส 

 มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) เป็น
โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีอายุกว่า 
700 ปี ซึ่งมีความสวยงามด้วยหลังคาสลับสแีบบ
สถาปัตยกรรมนีโอ-โกธิค ด้านในประดับประดาไปด้วย



ภาพเขียนสี และกระจกสีที่บอกเล่าเรื่องราวทางศาสนา ด้านนอกมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 เป็น
อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 

ป้อมชาวประมง 

ป้อมชาวประมง (Fishermen's สร้างขึ้นต้ังแต่ปีค.ศ.1905 เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานไว้
รําลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมือง ในคราวที่ถูกพวก
มองโกลเข้ามารุกราน เมื่อปี 1241 - 1242 โดยที่น่ีนับเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่
สวยที่สุดแห่งหน่ึง เพราะสามารถชมความงามของแม่นํ้าดานูบ สะพานเชน และอาคาร
รัฐสภาฮังการีริมแม่นํ้าดานูบ 

 

สะพานเชน 

สะพานเชน (Chain Bridge) สะพานถาวรแห่งแรกที่ทอดตัว
ข้ามแม่นํ้าดานูบ สร้างโดยวิศวกรชาวอังกฤช่ือ William 
Tierney Clark มีรูปป้ันแกะสลักสิงห์โตที่สะพาน เป็น
สิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของบูดาเปสท์ 

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน 

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St.Stephen Basilica) สร้างขึ้นในปี 
ค.ศ.1851 แต่เสร็จสมบูรณ์เมือ่ปี ค.ศ.1905 (ใช้เวลา 54 ปีใน
การก่อสร้าง) เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่เซนต์สตีเฟน กษัตริย์พระองค์
แรกแห่งราชอาณาจักรฮังการี  ภายในมหาวิหารสวยงาม
อลังการและมคีวามศักด์ิสิทธ์ิเป็นอย่างมาก 

อาคารรัฐสภาฮังการี 

อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungary Parliament) ถือป็น
สัญลักษณ์ของประเทศฮังการี ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าดานูบบนฝั่ง
เปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก ก่อสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิค เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1885 
และใช้เวลากว่า 20 ปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ ์โดยรูปแบบ
อาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน  

 



อาหารท้องถ่ิน 

Gulasch (กูลาช) เป็นอาหารที่มีช่ือเสียงในประเทศฮังการี และเป็นอาหารที่คนเยอรมันชอบทานกัน
มาก ลักษณะคล้ายกับซุปข้นหรือสตู ทํามาจากเน้ีอหมู ไก่งวง หรือเน้ือก็มี นอกจากน้ีก็มี Toltottkaposzta
หรือ กะหล่ําปลีห่อข้าวรสเปร้ียว ขนมพ้ืนเมืองที่ขึ้นช่ือของฮังการี เช่น Langoseเป็นแป้งเหนียวๆ ป้ายด้วยเนย
กระเทียม ราดซอสมะเขือเทศ แล้วโรยหน้าด้วยมอสเรลลา่ชีสกลิ่นหอมรสชาติดีมากแต่ต้องทานตอนร้อนๆ  
หรือStuffed Pancake (แพนเค้กสอดไส้) ที่เลื่องลือมานานนับร้อยๆ ปี และ Sponge Cake  

 

สิ่งน่ารู้ของฮังการ ี

เมืองหลวง กรงุบูดาเปสต์ (Budapest) มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน  

ภาษา ภาษาราชการ-ฮังกาเรียนภาษาธุรกิจฮังกาเรียน อังกฤษ เยอรมัน  

ภูมิอากาศ หน้าหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) 3 ถึง -10 องศาเซลเซียสหน้ารอ้น (พฤษภาคม-สิงหาคม) 25-35 
องศาเซลเซียส  

เวลา   ช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมงในหน้าร้อน และ 6 ช่ัวโมงในหน้าหนาว 

รหัสโทรศัพท์  36 

สกุลเงินโฟรินท์ (Forint) อัตราแลกเปลี่ยน  275โฟรินท์ = 1 เหรียญสหรัฐ7โฟรินท์ = 1 บาท  (กรกฎาคม 
2543) 

การเดินทาง  ก่อนใช้บริการขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ รถราง รถใต้ดิน ให้ซื้อต๋ัวก่อนทุกคร้ัง ต๋ัวชนิดเดียวกัน
สามารถใช้ได้กับทั้งรถเมล์ รถราง และรถใต้ดินหากใช้บริการแท็กซี ่ควรใช้แท็กซี่ของบรษิัทซึ่งสามารถ
โทรศัพท์เรียกได้ และคิดราคาตามมิเตอร์ หากเรียกแท็กซีต่ามป้ายทั่วไป ให้สอบถามราคาก่อนและควรเรียก
ใบเสร็จรับเงินทุกคร้ัง 

การเขา้ประเทศ 

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต/ราชการไม่ต้องขอวีซ่า โดยสามารถพํานักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 

ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจําประเทศไทย 

 

 

 



สาธารณรัฐโครเอเชีย (Republic of Croatia) 

 

ที่ต้ัง อยู่ระหว่างยุโรปกลางและเมดิเตอร์เรเนียน บริเวณริมฝั่ง
ตะวันออกของทะเลเอเดรียติก 

พื้นที่56,542 ตารางกิโลเมตร 

ประชากร 4.5 ล้านคน ประกอบด้วยชาวโครอัท (89.6%) ชาว
เซิร์บ (4.54%) และอ่ืนๆ ได้แก่ ชาวบอสเนีย ฮังกาเรียน สโล
วีนเช็ก (5.9%) 

ศาสนา โรมันคาทอลิก 85.8% มุสลิม 11% ออโธด็อกซ์ 3.2% 

ประธานาธิบดีIvo Josipovic 

นายกรัฐมนตรี ZoranMilanović 

ภาษาโครเอเชียนเป็นภาษาราชการ ภาษาอ่ืนๆ ที่ใช้พูดกันโดยชนกลุ่มน้อยได้แก่ เซอร์เบียน ฮังกาเรียน อิตา
เลียน เยอรมัน อังกฤษ 

เวลาช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง 

เมืองหลวง กรุงซาเกร็บ (Zagreb) 

เมืองสําคัญ Dubrovnik, Split, Trogir 

ภูมิอากาศ แบบเมดิเตอร์เรเนียนแถบชายฝั่งทะเลเอเดรียติก และภูมิอากาศแบบเทือกเขาบริเวณตอนกลาง
ของประเทศ อุณหภูมิโดยเฉล่ีย 14-27 องศาเซลเซียส 

วันชาติ8 ตุลาคม 

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตกับไทย9 กันยายน2535 

หน่วยเงินตรา คูน่า (Kuna) 1 Kuna ประมาณ 5.88 บาท (17 มีนาคม 2557) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ80.620 พันล้านดอลลลาร์สหรัฐ (2556) 

รายได้ประชาชาติต่อหัว18,314 ดอลลาร์สหรัฐ (2556) 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.2 (2556) 



การเมืองการปกครอง  

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว เรียกว่า Saborมีสมาชิก 152 คน ประธานาธิบดีเป็นประมุข 
โดยมาจากการเลือกต้ังโดยตรง และเป็นผู้แต่งต้ังคณะรัฐบาล มีวาระ 5 ปี ปัจจุบัน คือ นาย Ivo Josipovic
ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 มีนายกรัฐมนตรี คือ นาย ZoranMilanovićรัฐบาลปัจจุบันเป็น
รัฐบาลผสมเสียงข้างมาก ระหว่างพรรค Croatia Democratic Union และพรรค Democratic Centre มี 91 
เสียง จากทั้งหมด 152 เสียง 

เศรษฐกิจและสังคม 

ในบรรดาสาธารณรัฐที่อยู่ภายใต้สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย โครเอเชียมีสถานะทางเศรษฐกิจอยู่
ในเกณฑ์ดี เป็นรองเพียงสโลวีเนีย เน่ืองจากเป็นเขตอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย รายได้
ส่วนใหญ่ของโครเอเชียมาจากการท่องเท่ียว เน่ืองจากภูมิประเทศเป็นชายฝั่งทะเลเอเดรียติกและมีหมู่เกาะที่
สวยงาม ทําให้ในปัจจุบัน โครเอเชียจึงยังคงสภาวะเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศอดีตสหพันธ์สาธารณรัฐ
ยูโกสลาเวียส่วนใหญ่ นอกจากสโลวีเนีย ไว้ได้ 

 สําหรับนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้แก่ การปฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรี ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากขึ้น ออกกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการค้า
การลงทุนจากต่างประเทศ โดยได้ประกาศนโยบายท่ีมุ่งสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค รักษา
เสถียรภาพของค่าเงินสกุลคูน่า (Kuna) คงระดับอัตราเงินเฟ้อ เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ใช้
มาตรการดึงดูดคู่ค้าและนักลงทุนมากขึ้น รวมถึงการเร่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

รัฐบาลโครเอเชียยังมีโครงการสนับสนุนการลงทุนด้านท่าเรือ ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว เน่ืองจากเห็น
ว่า การลงทุนด้านน้ีจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโครเอเชีย ช่วยให้เกิดการขนส่ง การก่อสร้างถนน ทางรถไฟ และ
ธุรกิจบริการเก่ียวกับบริษัทขนส่งสินค้าต่างๆ โดยรัฐบาลได้สนับสนุนเงินกู้จํานวนหน่ึงเพ่ือสร้างถนนเช่ือมโยง
กับเส้นทางของฮังการี ปรับปรุงทางรถไฟและสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งน้ี โครเอเชียมีชายฝั่งทะเลที่ยาวกว่า 
5,000 กิโลเมตร และเต็มไปด้วยเกาะแก่งต่างๆ ถึง 1,185 เกาะ จึงมีความจําเป็นต้องจัดการคมนาคมขนส่ง
ทางน้ําเพ่ือเช่ือมโยงระหว่างกัน รวมทั้งดูแลชายฝ่ังทะเลซึ่งมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และการก่อสร้าง
ถนนหนทางภาคพ้ืนดินภายในประเทศเพ่ือรองรับการคมนาคมทางนํ้า โครเอเชียมีท่าเรือ Rijeka ใช้ขนถ่าย
และกระจายสินค้าได้ มีโครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่ง โดยเร่ิมต้ังแต่ปลายปี 2549 ซึ่งจะเป็นเส้นทาง
คมนาคมทางบกที่รวดเร็วที่สุดระหว่างเอเชียและยุโรปกลาง 

ความสัมพันธ์ไทย - สาธารณรัฐโครเอเชีย 

ไทยและโครเอเชียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2535 ซึ่งใน
โอกาสการครบรอบ 10 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์เมื่อปี 2545 ได้มีการแลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดี
ระหว่างกัน ไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ มีเขตอาณาครอบคลุมโครเอเชียใน



ขณะที่ฝ่ายโครเอเชียได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตโครเอเชีย ณ กรุงจาการ์ตา มีเขตอาณาครอบคลุม
ประเทศไทย นอกจากน้ี ไทยและโครเอเชียได้จัดต้ังสถานกงสุลกิตติมศักด์ิระหว่างกัน โดยกงสุลกิตติมศักด์ิไทย
ประจําโครเอเชีย ได้แก่ นาย AlojzijePavlovicและ กงสุลกิตติมศักด์ิโครเอเชียประจําประเทศไทย ได้แก่ นาย
วิฑูรย์ อร่ามวารีกุล 

ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างไทยและโครเอเชียราบร่ืน ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ โดยฝ่ายโครเอเชียแสดงความ
ช่ืนชมอยู่เสมอว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ที่รับรองเอกราชของโครเอเชีย แต่ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทวิ
ภาคีระหว่างกันยังอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า เนื่องจากโครเอเชียยังคงพัวพันในสงครามกับ ชาวเซิร์บจนถึงปี 
2537 และภายหลังการสู้รบ โครเอเชียต้องมุ่งกับการบูรณาการภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันฝ่าย
โครเอเชียแสดงท่าทีกระตือรือร้นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับไทยให้เพ่ิม มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง ได้
พยายามสง่เสริมให้ทั้งสองฝ่ายมีการเยือนระดับสูงอย่างต่อเน่ือง 

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ  

โครเอเชียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 11 ของไทยในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับ
โครเอเชีย ในปี 2552 มีมูลค่า 60.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 33.73 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกที่สําคัญของไทย ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป นํ้าตาลทราย 
คอมพิวเตอร์ ข้าว เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องวิดีโอ ส่วนสินค้าสําคัญที่นําเข้าจากโครเอเชีย 
ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบ ปูนซีเมนต์ นาฬิกาและส่วนประกอบ 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ โดยไทยเห็นว่า ควรเพ่ิมปริมาณการค้าระหว่างกัน 
และพยายามศึกษาลู่ทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับโครเอเชียภายหลังการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรป โดยใช้กลไกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะจัดทําขึ้น 

นอกจากน้ี โครเอเชียกําลังเร่งปูพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป โดยพัฒนา
ท่าเรือนํ้าลึกที่เมือง Rijeka ที่มีความลึกที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และกําลังปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าไป
ยังประเทศในยุโรปตอนกลางและตอนใต้ ซึ่งเมื่อปี 2548 กระทรวงพาณิชย์ของไทยได้เคยส่งคณะไปสํารวจ
ลู่ทางความเป็นไปได้ในการจัดทําคลังกระจายสินค้า 

ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม 

ด้านการท่องเท่ียวในปี 2547 มีจํานวนนักท่องเที่ยวจากโครเอเชีย 1,129 คน ลดลงร้อยละ 2.3 จากจํานวน 
1,155 คน ในปี 2546 ทั้งน้ี ไทยและโครเอเชียได้ลงนามความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2542 และโครเอเชียประสงค์ที่จะให้สายการบินแห่งชาติของไทยและโครเอเชียเจรจาหารือเพ่ือทํา 
code sharing โดยพิจารณาความคุ้มค่าจากจํานวนนักท่องเที่ยวจากโครเอเชียและประเทศใกล้เคียงในภูมิภาค
ต่อไป นอกจากน้ันการท่องเท่ียวยังคงเป็นสาขาที่โครเอเชียมีศักยภาพสูง ซึ่งไทยสามารถหาลู่ทางการร่วม



ลงทุนกับโครเอเชียในการเปิดร้านอาหารไทย โรงแรมและการนวดแผนไทยได้ ทั้งน้ี ในปี 2550 มีนักท่องเที่ยว
จากโครเอเชียเดินทางมาไทยเพ่ิมจํานวนขึ้นถึง 3,414 คน  

 
แนวโน้มความสัมพันธ์ไทย-โครเอเชีย  

เมื่อพิจารณาจากพัฒนาการของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับโครเอเชียแล้ว การ
ดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในสาขาและระดับต่างๆ น่าจะพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเน่ืองและ
ราบรื่น โครเอเชียมีความสนใจที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับไทยให้เพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
นโยบายต่างประเทศของโครเอเชียขณะน้ีมุ่งเน้นการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และองค์การสนธิสัญญา
แอตแลนติกเหนือ และส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นลําดับแรก การมีปฏิสัมพันธ์กับไทย
อาจจะพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

 

สถานทที่องเทีย่ว 

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes 
National Park) 

ช่ือในภาษาโครเอเชีย (Nacionalni Park PlitvičkaJezera)
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ที่สวยงาม ในใจกลางของ
ประเทศโครเอเชีย ถูกค้นพบในปี 1949 มีพ้ืนที่ 300 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 115 ตารางไมล์ ครอบคลมุทัง้ทะเลสาบผืน

ป่าและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่มรดกโลกโดยองค์การ Unescoต้ังแต่ปี 1979 มีนํ้าตกที่สวยงามตระการ
ตา ภายในอุทยานแห่งชาติมีทะเลสาบ 16 แห่ง แต่ละแห่งมีทิวทัศน์สวยงามสะดุดตา นักท่องเที่ยวสามารถ
สํารวจโดยเดินตามทางเท้าตามชายฝั่ง หรือเดินบนสะพานลอย  

 

กรุงซาเกรบ็ (Zagreb) 

เมืองซาเกร็บ ต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบแพนโนเนีย ซึ่งเช่ือมโยงไปยังบริเวณเทือกเขาแอลป์ 
เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ทะเลเอเดรียติก และภูมิภาคแพนโนเนีย โดยตัวเมืองน้ันต้ังอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าซาวา (Sava) 
และบริเวณไหล่เขาเมดเวดนีตซา (Medvednica)  

เมืองหลวงแห่งน้ีถือว่าเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย 
และยังถือว่าเป็นหัวใจของการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย 



สถานที่น่าสนใจ คือ ย่านเมืองเก่า หรือที่เรียกกันว่า Upper town ซึ่งมซีุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์บริเวณ
ทางเข้า โดยย่านเก่าแก่แห่งน้ีมีมาต้ังแต่สมยัศตวรรษที่ 17 ซึ่งจุดแรกทีจ่ะต้องไม่พลาดชมคือ กําแพงเมืองเก่า 
(Old Town Gate) ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือล้อมรอบบริเวณเมืองเก่าเอาไว้  

 
 
โบสถ์เซนต์มาร์ค (Church of St.Mark)โดดเด่นด้วยหลังคาที่มี
การปูกระเบ้ืองเป็นสีสันลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของโครเอเชีย 

 

 
 

มหาวิหารซาเกร็บ (Zagreb Cathedral)มหาวิหารสังกัด
โรมันคาทอลิกที่มีช่ือเสียงที่สดุในเมืองซาเกร็บ สร้างขึ้นในแบบ
สไตล์นีโอโกธิค ในช่วงศตวรรษที่ 11 ซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดใน
โครเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางของคริสต์จักรในประเทศโครเอเชีย
ด้วย  
 
 

 
 

พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum)ภายในเป็น
สถานที่สําหรับการเก็บรวบรวมวัตถุโบราณมากกว่า 400,000 ช้ิน 
และที่ดูมีช่ือเสยีงที่สุดก็คงจะเป็น มัมมี ่และโบราณวัตถุเก่ียวกับ
อียิปต์โบราณ หรือแม้แต่จารกึที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปก็อยู่ทีน่ี่เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOTAL PAX      :  ----------  30     ADULTS   
TOTAL ROOM  :  --------      2     SINGLES   … 11  TWINS…… 2  TRIPLES 
HOTEL ;Prague: Ambassador ZlataHusa   (3 nights):  20-22 April 2014  
 Bratislava InchebaHotel  (5 nights)  : 23-27 April 2014 
 Budapest Sofitel Budapest (2 nights)  : 28-30 April 2014 
 PlitviceHotelJezero (1 nights)   1 May 2014 
 Pula 2 nights : 2 – 3 May 2014 
 Zagreb Sheraton Hotel (2 nights)  : 4-5 May 2014 
  
 
 
 
SINGLE       01. Mr. Borvornvate RUNRUJEE  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SINGLE       01. Miss Phiranai  CHOTIKANTA 
 
TWIN       01. Mr. Phaholyuth  KANITTABOOT 
  02. Mr. Tanatchai  MANKETWIT 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TWIN       01. Mr. Rattanachai  TEAVISAS 
 02. Mr. Boonsek  BUNJONGJUD 
 
TWIN       01.  Mr. Tanakrit  JAROENCHEEP 
    02.  Mr. Pradit  WILART 
 
TWIN        01. Mr. Watcharakorn BOONPENG                                                       
 02. Mr. Phukit  PASUNANT 
 
TWIN       01.Miss Nanthana  SATHITSOMMON 
   02. Miss Tiparin  LERTLITHWIMARNMAN 
___________________________________________________________________________ 
TWIN       01. Miss Panchita  PIPATSHUTIPORN 
 02. Miss Panked  TANGTONG 
 
TWIN       01. Miss Nuengruethai WONGSAHARAT 
 02. Miss Daruwan  NAMNONKHWAO 
___________________________________________________________________________ 
TWIN       01. Miss Tanyalak  KATSRIWIMOL 
    02.    Miss Suchitra  HANGNAK 
___________________________________________________________________________ 
 
 

ROOMLIST FOR DELEGATION & PERFORMERS of MINISTRY OF CULTURE  

(MINISTRY OF CULTURE, 666 BOROMMARATCHACHONNANI ROAD, BANGPLAD BANGKOK,THAILAND)

  ROOM                                         NAME/SURNAME 



 
TWIN 01. Mr.TaveeponSUKYAI 
 02.  Mr. Thanakorn  RATTANALERT 
_______________________________________________________________________ 
 
TRIPLE 01.  Mr. Sorayut  KHLANGSRI 
 02. Mr. Duronglit  SRISUK 
 03. Mr. Sittichai  THANGJITPATTANAKUL 
  
 
TWIN 01. Mr. Nimit  PIPATHKUL 
 02. Mr. ApichartTichai 
_________________________________________________________________________ 
 
TWIN       01. Miss  Krongkham LUNABUT 
 02.   Miss  Piewnam  CHALERMYART 
 

TRIPLE     01.  Mr. Cherdchai  KABOONRAM 
 02. Miss  Sukuma  CHAEROMRAM 
 03.     Master Phurinat  KABOONRAM 
 
 

HOTEL 

Ambassador ZlaHusa 

Vaclavskenamesti 5-7, Prague 11124 

Czech Replublic 

Tel: 00-800-97-33-42-26 

 

Incheba Hotel 

Viedenskacesta 3 - 7, Bratislava 851 01 

Slovakia 

Tel:  

Sofitel Budapest Hotel 

  ROOM                                         NAME/SURNAME 



SzechenyiIstvan ter2 

1051 Budapest, Hungary 

Tel: +36 1/2351234  Fax: +36 1/2351361 

Email: H3229@sofitel.com 

 

Hotel Jezero 

PlitvičkaJezera, 53231  

Croatia 

Tel: 

 

KempinskiPulaHotel 

Alberi 300A, 52475 

Savudrija, Croatia 

Tel: +385 52 707 000 

 

Sheraton Zagreb Hotel 

KnezaBome 2, Zagreb, Croatia 

Tel: 385-1-455-3535 

Email: sheraton.zagreb@sheratonzagreb.com 
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ประมวลภาพ 

การเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

ณ สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก ฮังการีและสาธารณรัฐโครเอเชีย 

ระหว่างวันท่ี 20เมษายน - 7พฤษภาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะนักแสดงเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และออกเดินทางโดยสายการบิน Austrian Airlines os16 

 

 

 

นักแสดงเปลี่ยนเครื่องบนิจากกรุงเวียนนา ไปยังกรุงปราก 



 

 

 

 

 

จัดเตรียมอุปกรณ์การแสดงและการบรรเลง 

 



 

ซ้อมการแสดง 

 

 

 

ซ้อมการแสดง 

 



 

ซ้อมการแสดง 

 

 

 

คํานับครูก่อนการแสดง 



 

การแสดงชุด “ระบําศรีชัยสิงห์” ณ. Congress Hall กรุงปราก 

 

 

 

 

การแสดงชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” ณ. Congress Hall กรุงปราก 



 

 

การแสดงชุด “กลองสะบัดไชยออกฟ้อนขันดอก” ณ. Congress Hall กรุงปราก 

 

 

 การแสดงชุด “กลองสะบัดชัยออกฟ้อนขันดอก” ณ. Congress Hall กรุงปราก 

 



 

การแสดงชุด “ระบําชนไก่” ณ. Congress Hall กรุงปราก 

 

 

อาจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร หัวหน้าคณะนักแสดงรับช่อดอกไม้จากนายวิทวัส ศรีวิหก เอกอัครราชทูต  

ณ.กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 



 

การบรรเลงดนตรีไทย ณ. Incheba Expo สาธารณรัฐสโลวัก 

 

 

 

 

การแสดงชุด “เซิ้งกระโป๋” ณ. Incheba Expo สาธารณรัฐสโลวัก 



 

การแสดงชุด “กระทบสาก” ณ. Incheba Expo สาธารณรัฐสโลวัก 

 

 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงฉายพระรปูร่วมกับคณะนักแสดง 

Incheba Expo สาธารณรัฐสโลวัก 



 

การแสดงชุด “กินรีร่อนออกมโนราห์บูชายัญ” ณ. Pesti Magyar Szinhag Theatreสาธารณรัฐฮังการี 

 

 

 

 

 การแสดงชุด “นาฏยมวยไทย” ณ. Pesti Magyar Szinhag Theatreสาธารณรัฐฮังการี 



 

 การแสดงชุด “กระทบสาก” ณ. Pesti Magyar Szinhag Theatreสาธารณรัฐฮังการี 

 

 

 

การบรรเลงดนตรีไทยณ. Pesti Magyar Szinhag Theatreสาธารณรัฐฮังการี 



 

การแสดงชุด “กลองสะบัดชัยออกฟ้อนขันดอก” ณ. กรุงซาเกร็บสาธารณรัฐโครเอเชีย 

 

 

 

การแสดงชุด “รับขวัญข้าว” ณ. กรุงซาเกรบ็สาธารณรัฐโครเอเชีย 



 

การแสดงชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” ณ. กรุงซาเกร็บสาธารณรัฐโครเอเชีย 

 

 

 

 

อาจารย์พหลยุทธกนิษฐบุตร หัวหน้าคณะนักแสดง รับช่อดอกไม้จากท่านภริยาเอกอัครราชทูตกรุงบูดาเปสต์ 

 



 

คณะนักแสดงถ่ายภาพร่วมกัน ณ. AmbassadorHotel กรงุปราก สาธารณรฐัเช็ก 
 

 

 

 

เย่ียมชม Prague Castle 

 



 

รับประทานอาหารคํ่า ณ. สถานเอกอัครราชทูตกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 

 

 

 

 

เย่ียมชมOld TownSquare 



 

ล่องเรือชมแม่นํ้าดานูบ 

 

 

 

 

 เย่ียมชมPlitvice Lakes National Park 


