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รายนามคณะศึกษาดงูาน 
 

กลุมปฏิบัตกิาร (กป.) ที่ ๑ 
 

  1. นางสุดฤทัย   เลิศเกษม  ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5  
     กรมประชาสัมพันธ 
      สํานักงานปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี 
  2. น.ส.ปยาภรณ   พิสิฐพิทย    อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  
      สํานักงานอัยการสูงสุด 
  3. นายณัฐพล ธานีรัตน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดชัยนาท  
      สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  4. นายชัยยศ เอื้อปญญาพร นายอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย กรมการปกครอง 
  5. นายปยะพันธ นาคะเสถียร นายอําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย  
     กรมการปกครอง 
  6. นายสมศักดิ ์ จันทรชู นายอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กรมการปกครอง 
  7. นายภูษิต ลัทธิธนธรรม พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ กรมการพัฒนาชุมชน 
  8. นายปกรณ นุตบุญเลิศ ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและบริการ เขต 1  
     ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     การไฟฟาสวนภูมิภาค 
  9. นายธํารง ไกฟา ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ  
     กรมสงเสริมสหกรณ 
10. นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชยจังหวัดแมฮองสอน 
     สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย 
11. พ.ต.อ. เอกรักษ  ลิ้มสังกาศ   รองผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจจราจร 
     กองบัญชาการตํารวจนครบาล  
     สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุมปฏิบัตกิาร (กป.) ที่ ๒ 
  

  1. นางศิรินันท รักขติวงศ  พัฒนาการจังหวัดพิจิตร กรมการพัฒนาชุมชน 
  2. นางเพ็ญศรี ฉัตรอนันทเวช ผูอํานวยการสํานักงานบริหารแรงงานไทย 
      ในตางประเทศ 
     กระทรวงแรงงาน 
  3. นายทวี จงประเสริฐ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุรี 
     สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  4. นายชาตรี ณ ถลาง  นายอําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา  
     กรมการปกครอง 
  5. นายเพชรพงษ จิวะนนท  นายอําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด  
     กรมการปกครอง 
  6. นายสุคนธ สุวรรณศักดิ์สิน นายอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
     กรมการปกครอง 
  7. นายชวลิต อัศวะมหาศักดา เจาพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย กรมที่ดิน 
  8. นายไตรทิพย สกุลประดิษฐ นายอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส กรมการปกครอง 
     ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  
  9. นายปรัชญา มากไมตรี  สหกรณจังหวัดลําปาง กรมสงเสริมสหกรณ 
10. นายเสกสรร สุขแสง  ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีแพง 
      กรุงเทพมหานคร 6 กรมบังคับคดี  
     กระทรวงยุติธรรม 
11. พ.ต.ท. ธีรพงศ ดุลยวิจารณ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนทางการเงิน 
      สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุมปฏิบัตกิาร (กป.) ที่ ๓ 
 

  1. นางนิศากร วิศิษฏสรอรรถ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
      กรมที่ดิน 
  2. นางรัชดาวรรณ ศิริไพบูลย  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็ก 

      และเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและ 
      เยาวชนกระทรวงยุติธรรม 

  3. นายนิมะ มะกาเจ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดยะลา 
       สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  4. นายโชคชัย วัฒนกูล  นายอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
       กรมการปกครอง 
  5. นายมงคล พูลรักษ  นายอําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  
       กรมการปกครอง 
  6. วาท่ีรอยตรี สุจินต ศรีวิเชียร  นายอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
       กรมการปกครอง 
  7. นายวราพงษ เกียรตินิยมรุง เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี กรมที่ดิน 
  8. นายเศวต เพชรนุย  นายอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี  
       กรมการปกครอง ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด 
       ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 
  9. นายสุพจน วัฒนวิเชียร  สหกรณจังหวัดศรีสะเกษ กรมสงเสริมสหกรณ 
10. พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผูบัญชาการสํานักพัฒนาและสนับสนุนพิเศษ 
      กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุมปฏิบัตกิาร (กป.) ที่ ๔ 
 

1. นางรติฬส   มีคําแหง  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

   จงัหวัดพิษณุโลก 

2. นางพรสม   เปาปราโมทย  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๓  

   จงัหวัดชลบุร ี

3. นายวัชรพงษ  โพธิ์สูง  หัวหนาสํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ 

4. นายถาวร   พรหมฉิม นายอําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

5. นายมนตรา   กอซอ    นายอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

6. นายสุรศักดิ์   ผลยังสง   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  

 กรมการปกครอง 

7. นายเจษฎา   ครรชิตานุรักษ   โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 

8. นายพีระ   ทองโพธิ์    ผูอํานวยการศูนยบริการประชาชน  

  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

9. นายสมชาย   คณาประเสริฐกุล   ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๗  

  กรมชลประทาน 

10. นายสมศักดิ ์ อภิวันทนกุล   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนงาน   

  สํานักงานประกันสังคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 
  
 รายงานการศึกษาดู งานฉบับนี้ เ ปนส วนหนึ่ งของหลักสู ตรนักปกครองระดับสู ง 

กระทรวงมหาดไทย รุนที่ ๖๖ ซึ่งไดมีงาน ณ สมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งเปนการศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ การคา นโยบายการตางประเทศ สังคมและวัฒนธรรม

ของทั้งสองประเทศ เพื่อจักไดมีความรูความเขาใจวิถีการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่พัฒนาแลว การปรับตัว

ของภาครัฐบาล ภาคเอกชนและภาคสังคมในยุคโลกาภิวัตน ทั้งนี้กลุมปฏิบัติการที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ไดจัดทํา

รายงานการศึกษาดูงานดังกลาวโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ พื้นฐานทางประวัติศาสตรที่สงผลตอดานการเมือง 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม การคา การลงทุน รวมถึงนโยบายการตางประเทศของทั้งสองประเทศ และมีการ

วิเคราะหขอมูล ผลจากการศึกษาดูงาน ขอเสนอแนะของกลุม  

 ในการนี้กลุมปฏิบัติการที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน และสถานที ่

ที่ไดไปศึกษาดูงานที่ไดกรุณาใหความรู และถายทอดประสบการณที่เปนประโยชน ในการนํามาวิเคราะห     

เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาดูงานในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้อาจเปนประโยชนตอผูที ่

สนใจใชเปนแนวทาง ในการศึกษาตอไป 

 
 
                                                                                                     คณะผูจัดทํา 
    กลุมปฏิบัติการที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ 
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ข้อมูลทั่วไป: ภูมิประเทศ ประวัติศาสตร ์

          สวิตเซอร์แลนด์ (อังกฤษ: Switzerland; เยอรมัน: die Schweiz; ฝรั่งเศส: la Suisse; อิตาลี: 
Svizzera; โรแมนช์: Svizra) มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส (อังกฤษ: Swiss Confederation; ละติน: 
CONFOEDERATIO HELVETICA) เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก 
โดยมีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนส
ไตน์ นอกจากจะมีความเป็นกลางทางการเมืองแล้ว สวิตเซอร์แลนด์นับว่ามีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรนานาชาติหลายแห่ง 

ภูมิประเทศ 
        Wintertime view of Sent, in the eastern canton of Graubünden.พ้ืนที่มากกว่า 70% เป็นเขต
ภูเขา คือ เทือกเขาแอลป์ มีแม่น้้าส้าคัญ คือ แม่น้้าไรน์ แม่น้้าโรน แม่น้้าทิซิโน และแม่น้้าอินทรัพยากรธรรมชาติที่
ส้าคัญมีเพียง หินแกรนิต หินปูน และหินที่ใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น 

ประวัติศาสตร ์
       ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
       เมื่อ 10,000 ปีก่อนคริตสกาล พวกกลุ่มนักล่าสัตว์และกลุ่มคนเร่ร่อนได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยใน
เขตทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ (Alp) ซึ่งในปัจจุบันก็คือพ้ืนที่บริเวณ Graubünden ใจกลางประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์เป็นครั้งแรก ต่อมาก็ได้มีการขยายอาณาเขตออกไปเรื่อย ๆ ตามพ้ืนที่บริเวณลุ่มทะเลสาบต่าง ๆ 
จนกระทั่งเมื่อประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาลชนเผ่าเซลท์ (Celt คือกลุ่มชนชาติที่พูดภาษาเซลติก) ได้เริ่มย้ายถิ่น
ฐานจากทางเยอรมันตอนใต้ เข้าไปสู่พ้ืนที่ลุ่มทะเลสาบในตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพ่ิมมากข้ึน โดย
ทางด้านตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่อยู่อาศัยของพวก Raetia ส่วนทางด้านตะวันตกถูกครอบครองโดยชาว 
Helvetii นอกจากนั้นก็ยังมีชนเผ่าอ่ืน ๆ ที่กระจัดกระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกเป็น
จ้านวนมาก คือ ชนเผ่า Lepontier ทางแคว้น Tessin ชนเผ่า Seduner ในเขต Wallis และทะเลสาบเจนีวา 

        ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันในประมาณ 58 ปีก่อนคริสตกาล ชนเผ่าโรมันภายใต้
การน้าของจูเลียส ซีซาร์ (Julius Caesar) ได้เข้าโจมตีและยึดดินแดนของชนเผ่า Helvetii และดินแดนส่วนอ่ืน 
ๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมัน ช่วงนี้เองที่ได้เริ่มที่การก่อสร้างถนนหนทางและระบบผังเมืองขึ้นใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นเป็นครั้งแรก เช่น ในบริเวณเมือง Basel, Chur, Geneve, Zurich ในปัจจุบัน โดยมี
ศูนย์กลางอยู่ที่เมือง Avenches 

       ในช่วงปลายของยุคสมัยโรมัน ประมาณปีคริตศตวรรษที่ 4 ถึง 6 ศาสนาคริสต์ได้เผยแผ่เข้ามาในเขต
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท้าให้ได้มีการตั้งต้าแหน่ง Bishop ขึ้นตามเมืองต่าง ๆ และเชื่อกันว่าอาณาจักรโรมันก็ล่ม
สลายลงในช่วงนี้เอง 

        หลังจากที่อาณาจักรโรมันค่อย ๆ เริ่มเสื่อมลง พวกชาวเยอรมันเผ่าต่าง ๆ ก็อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
เข้ามาในเขตนี้แทน โดยชนเผ่า Burgundian เข้ามายึดครองบริเวณทางแถบ Jura ทางตอนเหนือของเทือกเขา
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แอลป์ บริเวณแม่น้้า Rhðne และทะเลสาบเจนีวา ส่วนพวก Alamannic ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้้าไรน์ 
(Rhein) ส่วนการเผยแผ่ศาสนาก็ยังคงมีอยู่เรื่อย ๆ โดยพระนักสอนศาสนาเข้ามามีบทบาทส้าคัญในเขตเมือง
ต่าง ๆ รวมทั้งยังมีการสร้างวัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมือง St. Gallen และ Zurich เมื่อเริ่มเข้าสู่ยุคโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire ซึ่งอาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรของจักรรรดิชาร์ลมาญแห่งเยอรมันหรือ
เรียกว่าเป็นอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชนชาติเยอรมัน ซึ่ งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาณาจักรโรมันในสมัยยุค
ก่อนประวัติศาสตร์แต่อย่างใด) ก็ได้มีการน้าระบบกฎหมายต่าง ๆ เข้ามาใช้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมี
การร่างสนธิสัญญา Verdun ขึ้นในปี ค.ศ. 834 โดยพ้ืนที่บริเวณตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ (Burgundain) 
ตกอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ Lothair ที่ 1 และทางด้านตะวันออก (Alamannic) อยู่ภายใต้การ
ปกครองของกษัตริย์ Louis the German ในศตวรรษที่ 10 เมื่อระบบการปกครองแบบใช้กฎหมายเสื่อมลง 
พวกชนเผ่าแมกยาร์ (Magyar) ก็เข้ามาท้าลายเมืองใหญ่ต่าง ๆ ของเผ่า Burgundian และ Alamannic            
แต่ต่อมาเมื่อกษัตริย์ Otto ที่ 1 ท้าสงครามชนะพวกชนเผ่าแมกยาร์ในปี ค.ศ. 955 ก็มีการรวมพ้ืนที่บริเวณ
ของ 2 ชนเผ่าเข้าด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งของ Holy Roman Empire อีกครั้ง และยังได้มีการรวบรวมแคว้นต่าง 
ๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อาณาจักรนี้ถูกปกครองโดยราชวงศ์ฮับสบวร์ก (Habsburg 
dynasty) ไปจนกระทั่งกษัตริย์ Rudolph ที่ 1 แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์กสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
1291 

        ยุคของอดีตสมาพันธรัฐสวิส 

        ช่วงที่ถือได้ว่าเป็นช่วงของการก่อตั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือสมาพันธรัฐสวิ สอย่างเป็นทางการ
เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1291 เมื่อมณฑล 3 มณฑลในเขตเทือกเขาแอลป์ คือ Uri, Schwyz และ 
Unterwalden ได้รวมตัวกันขึ้นเป็นอดีตสมาพันธรัฐสวิส (Old Swiss Conferderation หรือที่เรียกเป็น
ภาษาเยอรมันว่า Alte Eidgenossenschaft ซึ่งการรวมกลุ่มนี้ไม่ได้เพ่ือต้องการแยกออกเป็นประเทศ แต่เพียง
เพ่ือต้องการจะต่อต้านอ้านาจของราชวงศ์ฮับส์บวร์ก ซึ่งการรวมกลุ่มครั้งนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากราชวงศ์ฮับส์
บวร์กและมีการท้าสงครามกันเรื่อยมา ในปี1315 กลุ่มของชาวบ้านที่เป็นทหารของสวิสในสมัยนั้นก็ท้า
สงครามชนะทหารของราชวงศ์ฮับส์บวร์กในสงคราม Morgaten หลังจากนั้นเมือง Zürich, Lucerne, Glarus, 
Zug และ Bern ก็ได้เข้าร่วมเป็นอดีตสมาพันธรัฐสวิส และได้มีการเรียกชื่อกลุ่มการรวมตัวของมณฑล                  
8 มณฑลนี้ว่า Schwyz ภายหลังจากการรวมตัวนี้แล้ว ก็ยังคงมีการรวมตัวของมณฑลต่าง ๆ อยู่เรื่อย ๆ จนเมื่อ
สิ้นสุดปี ค.ศ. 1513 ก็มีมณฑลเข้าร่วมทั้งหมด 13 มณฑล 

       ภายหลังจากท่ีมีการรวมตัวกันในปี 1513 แล้ว ก็ยังคงมีการท้าสงครามกันภายในพ้ืนที่ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ในปัจุจบันอยู่เรื่อย ๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสงครามทางศาสนา แต่สงครามที่ยาวนานที่สุด คือ 
สงคราม 30 ปี (Thirty Years´War ค.ศ. 1618-1648) ซึ่งในช่วงแรกของสงครามนี้เป็นสงครามระหว่าง
ศาสนาคริสต์นิกายคาธอลิกกับโปรแตสแตนท์ แต่ต่อมาสงครามได้ขยายวงกว้างไปเป็นสงครามการขยายอ้านาจ
ภายในทวีปยุโรป สงคราม 30 ปีสิ้นสุดลงเมื่อมีการประกาศสันติภาพ Peace of Westphalia และสืบ
เนื่องมาจาก Peace of Westphalia นี้เอง ประเทศสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ประกาศแยกตัวออกจาก
อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1648 
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         ในยุคที่ราชวงศ์ของฝรั่งเศสเริ่มเข้ามามีบทบาทในประวัติศาสตร์ยุโรป กองทัพของนโป เลียน 
(Napolean Bonaparte) ก็เข้าครอบครองสวิตเซอร์แลนด์และสถาปนาเป็นสาธารณรัฐเฮลเวติค ในปี              
ค.ศ. 1798 ท้าให้ดินแดนของสวิตเซอร์แลนด์ถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ต่อมาในปี 
1803 ภายใต้การปกครองของนโปเลียนได้มีการรวบรวมมณฑลต่าง ๆ ในสมาพันธรัฐสวิสอีกครั้งนอกจากนั้น
ยังได้สถาปนาเขต 6 เขต คือ ขึ้นเป็นมณฑลใหม่ ในปี 1815 ได้มีการสถาปนาสมาพันธรัฐสวิสขึ้นมาใหม่             
ที่คองเกรสแห่งเวียนนา (Congress of Vienna) ขึ้น โดยมีการเพ่ิมจ้านวนมณฑลเข้าไปอีก 3 มณฑล                
ในคองเกรสนี้เองได้มีการลงนามให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เป็นกลางทางการเมือง คือเป็นการ
ประกาศว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไม่ให้มีการท้าสงครามกันระหว่างฝรั่งเศส เยอรมัน 
และออสเตรีย และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี 1848 (Fereral Constitution) ซึ่งในรัฐธรรมนูญระบุ
ให้เมือง Bern เป็นเมืองหลวงของสมาพันธรัฐ โดยมีภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางการ 3 ภาษา คือ ภาษาเยอรมัน 
ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอิตาลี 

        ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
         ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้วางตัวเป็นกลางทางด้าน
การทหาร บทบาทส้าคัญเพียงอย่างเดียวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ก็คือการส่ง
สภากาชาดเข้ามาช่วยเหลือ เมื่อสงครามโลกผ่านพ้นไป กลิ่นอายแห่งสงครามกลับท้าให้เศรษฐกิจของ
สวิตเซอร์แลนด์ตกต่้าลง และเริ่มฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) ยุคนี้ยังเป็นยุคแห่งการถือ
ก้าเนิดของศิลปินชื่อดังอีกด้วย   

    หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 นครเจนีวาได้กลายเป็นที่ตั้งของสันนิบาตชาติ 
        ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงแม้ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะวางตัวเป็นกลาง นาซีเยอรมันได้
วางแผนที่จะยึดประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพ่ือเส้นทางในเทือกเขาแอลป์ระหว่างเยอรมนี -อิตาลี แต่ทาง
สวิตเซอร์แลนด์ได้ตักเตือนว่า ถ้ากองทัพเยอรมันกล้าบุกเข้ามา ประชาชนทั้งหมดจะลุกขึ้นต่อต้านอย่างถึงที่สุด
เพราะประชาชนชาวสวิตนั้นได้เป็นทหารกันหมดแล้วและพร้อมจะระดมพลได้ทุกเมื่อ นอกจากนั้นจะระเบิด
ท้าลายถนนเส้นทางอีกด้วย จึงท้าให้นาซีเยอรมันต้องยกเลิกโจมตีไปท้าให้สวิตเซอร์แลนด์สามารถรักษาเอกราช
ไว้ได้ตลอดมาในสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่สวิตเซอร์แลนด์กลับมีบทบาทส้าคัญในทางด้านเศรษฐกิจ คือธนาคาร
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้กลายเป็นสถานที่เพ่ือใช้แลกเปลี่ยนเงินผิดกฎหมายของพวกนาซีเยอรมัน 

       ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
        ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ได้มีการก่อตั้งองค์การ
สหประชาชาติ ขึ้น โดยมีส้านักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา และส้านักงานภาคพ้ืนยุโรปที่นครเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ (ในอาคารที่เคยเป็นที่ตั้งของ สันนิบาตชาติ เดิม) ประเทศหลายประเทศได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ขององค์การสหประชาติแต่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าบ้านกลับไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมัยแรก 
เนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันยึดมั่นในหลักการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด โดยองค์การสากลแห่งแรกที่
สวิสเข้าร่วมเป็นสมาชิกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือองค์การ UNESCO ซึ่งเข้าร่วมในปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 
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1948) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2545 
(ค.ศ. 2002) ต่อมาในปี 2548 ประชาชนชาวสวิต เซอร์แลนด์ได้ท้าการลงประชามติเพ่ือให้ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมเป็นประเทศในสนธิสัญญาเช็งเก็น (Schengen Agreement) 

          ตามข้อก้าหนดในสนธิสัญญาเช็งเก็น นักท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตเช็งเก็น (Schengen Visa) แบบมัลติ
เพิลของประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเช็งเก็นสามารถเดินทางเข้าออกประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่ม
เช็งเก็นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าของประเทศนั้น ๆ ปัจจุบันประเทศในกลุ่มเช็งเก็นมีด้วยกันทั้งหมด 27 ประเทศ
รวมทั้ง ประเทศเบลเยียม, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศอิตาลี, ประเทศลักเซมเบิร์ก, ประเทศเนเธอร์แลนด์, 
ประเทศเดนมาร์ก, ประเทศกรีซ, ประเทศโปรตุเกส, ประเทศสเปน, ประเทศเยอรมนี, ประเทศออสเตรีย, 
ประเทศฟินแลนด์, ประเทศสวีเดน, ประเทศนอร์เวย์, ประเทศไอซ์แลนด์, ประเทศมอลตา, สาธารณรัฐเช็ก, 
ประเทศเอสโตเนีย, ประเทศฮังการี, ประเทศโปแลนด์, ประเทศสโลวาเกีย, ประเทศสโลวีเนีย, ประเทศลัตเวีย, 
ประเทศลิทัวเนีย ประเทศโมนาโกและ โครเอเชีย 

ด้านการเมืองการปกครอง 
         แต่ละรัฐมีรัฐธรรมนูญ และ รัฐบาลท้องถิ่นของตนเองโดยมีอิสระจากการบริหารราชการของ
ส่วนกลาง อ้านาจนิติบัญญัติของสมาพันธ์ฯ อยู่ที่รัฐสภาแห่งสมาพันธ์ (Federal Assembly) 

การบริหาร 
        ในการบริหารราชการส่วนกลาง อ้านาจบริหารจะอยู่ที่คณะรัฐมนตรีเรียกว่า the Federal Council 
ซึ่งมีสมาชิกเรียกว่า Federal Councillor (มนตรีแห่งสมาพันธ์) มีทั้งหมด 7 คน ท้าหน้าที่ควบคุมบริหารงาน
ในหน่วยงานระดับกระทรวง 7 แห่ง รัฐสภาแห่งสมาพันธ์เป็นผู้เลือกมนตรีแห่งสมาพันธ์ มีวาระด้ารงต้าแหน่ง 
4 ปี และในจ้านวนมนตรีแห่งสมาพันธ์ทั้ง 7 คน จะได้รับเลือกจากรัฐสภาแห่งสมาพันธ์ผลัดเปลี่ยนกันครั้งละ
หนึ่งคน เพ่ือด้ารงต้าแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีวาระการด้ารงต้าแหน่ง 1 ปี โดยมีสถานะเป็น “the first 
among equals” ดังนั้น ประธานาธิบดีสวิสจึงไม่มีการเยือนต่างประเทศในฐานะประมุขแห่งรัฐ 

นิติบัญญัติ 
       ซึ่งประกอบด้วยสภาแห่งชาติ (National Council) และ สภาแห่งรัฐ (Council of States) ทั้งสอง
สภามีอ้านาจหน้าที่เช่นเดียวกันสภาแห่งชาติ ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงมีจ้านวน 200 คน แต่ละรัฐ
จะมีจ้านวนผู้แทนของตนมากน้อยตามจ้านวนประชากร (1:34,000) แต่อย่างน้อยที่สุด แต่ละรัฐจะมีผู้แทน 
1 คน สภาแห่งรัฐ มีจ้านวนสมาชิก 46 คน โดยแต่ละรัฐมีผู้แทน 2 คน การด้าเนินงานที่ส้าคัญของรัฐสภาแห่ง
สมาพันธ์ กระท้าผ่าน standing committees ด้านต่าง ๆ อาทิ การคลัง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์และการวิจัย การทหาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อม การคมนาคม พลังงาน ฯลฯ 

         นับตั้งแต่ ค.ศ. 1959 เป็นต้นมา สวิตเซอร์แลนด์ได้ปกครองและบริหารโดยพรรคการเมืองหลัก 4 
พรรค ได้แก่ พรรค Radical Democratic (RDP) พรรค Social Democratic Party (SDP) พรรค Christian 
Democratic People’s Party (CDP) และพรรค Swiss People’s Party (SVP) ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่า 
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แต่ละพรรคจะได้รับจัดสรรต้าแหน่งมนตรีของสมาพันธ์พรรคละ 2 คน ยกเว้น Swiss People’s Party ได้ 1 คน 
นอกจากนั้น ผู้จะด้ารงต้าแหน่งมนตรีแห่งสมาพันธ์จะมาจาก Canton เดียวกันเกิน 1 คนไม่ได้ และเป็น ธรรม
เนียมว่าจะต้องมีผู้แทนจาก 3 Canton หลัก ได้แก่ Zurich, Berne และ Vaud แห่งละ 1 คน ลักษณะพิเศษของ
ระบบประชาธิปไตยแบบสวิสคือ อ้านาจสูงสุดในทางนิติบัญญัติมิได้อยู่ที่สภาแต่อยู่ที่ประชาชนโดยตรง เพราะตาม
รัฐธรรมนูญประชาชนมีสิทธิในการออกเสียงประชามติ (referendum) และการริเริ่ม (initiative) กล่าวคือ 
กฎหมายทุกฉบับที่ผ่านสภาแห่งสมาพันธ์แล้ว จะยังไม่มีผลบังคับใช้ เป็นกฎหมาย จะต้องรอให้ครบ 90 วัน
เสียก่อน ในระหว่างนั้นประชาชนจะมีสิทธิคัดค้านโดยจะต้องเข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 50,000 คน เพ่ือให้มีการ
จัดท้าประชามติ ส่วนอ้านาจในการริเริ่มของประชาชนจะสามารถใช้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยประชาชนต้อง
เข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 100,000 คน เพ่ือให้ประชาชนทั้งประเทศลงประชามติ 

ตุลาการ 
        ด้านอ้านาจตุลาการ ศาลชั้นต้นและศาลชั้นกลางจะเป็นศาลของมณฑล โดยใช้กฎหมายสมาพันธ์ร่วม
ด้วย และ ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งผู้พิพากษาโดยตรง แม้แต่ผู้พิพากษาสมทบก็อาจเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพ
อ่ืน ๆ ที่ได้รับเลือกจากคนในท้องถิ่น ส่วนศาลฎีกาแห่งสมาพันธ์ (Federal Supreme Court) มี ที่ตั้งอยู่ที่
เมืองโลซานน์ เพ่ือเน้นการแบ่งแยกอ้านาจจากรัฐบาลกลางที่กรุงเบิร์น ศาลฎีกาเป็นทั้งศาลแพ่งและศาลอาญา 
ประกอบด้วยผู้พิพากษาประมาณ 30 คน ที่ได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาแห่งสมาพันธ์ 

การแบ่งเขตการปกครอง 
       นับตั้งแต่ ค.ศ. 1848 (พ.ศ. 2391) สวิตเซอร์แลนด์ได้เริ่มใช้ระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา แต่มีลักษณะการรวมตัวของรัฐต่าง ๆ อยู่ภายใต้รัฐบาลกลาง เรียกว่า สมาพันธรัฐ 
สมาพันธรัฐสวิสประกอบด้วย 26 รัฐ (อังกฤษ: cantons, เยอรมัน: Kanton) ได้แก่ 

รัฐ เมืองหลวงรัฐ รัฐ เมืองหลวงรัฐ 

 

อาร์เกา อาเรา 

 

*นิดวัลเดิน ชสตันส์  

 

*อัพเพนเซลล์ เอาส์เซอร์โรเดิน เฮริเซา 

 

*ออบวัลเดิน ซาร์เนิน  

 

*อัพเพนเซลล์ อินเนอร์โรเดิน อัพเพนเซลล์  
 

ชาฟฟ์เฮาเซิน  ชาฟฟ์เฮาเซิน 

 

*บาเซิล-ลันด์ชาฟท์ ลีสตาล  

 

ชวีซ  ชวีซ  

 *บาเซิล-ชตัดท ์ บาเซิล  

 

โซโลทูร์น  โซโลทูร์น  

 

เบิร์น  เบิร์น  

 

ซางท์กาลเลิน ซางท์กาลเลิน  

 

ฟรีบูร์ก ฟรีบูร์ก 

 

ทูรเกา เฟราเอนเฟลด์  

 

เจนีวา เจนีวา 

 

ติชีโน  เบลลินโซนา  

 

กลารุส  กลารุส  

 

อูรี อัลท์ดอร์ฟ 

 

เกราบึนเดิน คูร ์

 

วาเล  ซีออง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C_(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F,_%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87,_%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Aargau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Nidwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Ausserrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Obwalden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Appenzell_Innerrhoden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Schaffhausen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Landschaft_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Basel-Stadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Solothurn_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Bern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_St._Gallen_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Freiburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Thurgau_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Genf_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Tessin_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Glarus_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Uri_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Graub%C3%BCnden_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Wallis_matt.svg
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รัฐ เมืองหลวงรัฐ รัฐ เมืองหลวงรัฐ 

 

ชูรา  เดอเลมง 

 

โว  โลซาน  

 

ลูเซิร์น  ลูเซิร์น  

 

ซุก ซุก 

 

เนอชาแตล  เนอชาแตล   ซูริก ซูริก 

        *กิ่งรัฐมีเหล่านี้มีผู้แทนเพียงหนึ่งคน (ปกติมีสอง) ในสภาแห่งรัฐสวิส 
 รัฐเหล่านี้มีประชากรเป็นจ้านวนระหว่าง 15,000 คน (รัฐอัพเพนเซลล์ อินเนอร์โรเดิน) และ 
1,253,500 คน (รัฐซูริก) และมีขนาดพ้ืนที่ระหว่าง 37 ตารางกิโลเมตร (รัฐบาเซิล-ชตัดท์) และ 7,105 ตาราง
กิโลเมตร (รัฐเกราบึนเดิน) รัฐแต่ละแห่งจะมี เทศบาล (อังกฤษ: communes, เยอรมัน: Gemeinden) รวม
ทั้งหมด 2,889 เขตเทศบาล 

         ชื่อต่อไปนี้เป็นเขตปกครองที่มีดินแดนของสวิตเซอร์แลนด์โอบล้อมอยู่: บือซิงเงิน (Büsingen) เป็น
ดินแดนของประเทศเยอรมนี และกัมปีโอเนดีอิตาเลีย (Campione d'Italia) เป็นดินแดนของประเทศอิตาลี 

ด้านนโยบายต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ 
         ก่อนปี ค.ศ. 1980 นโยบายต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ยึดหลักการ 4 ประการ คือ ความเป็น
กลาง (neutrality) ความมีน้้าหนึ่งใจเดียว (solidarity) ความเป็นสากล (universality) และความเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม (availability) ต่อมาเมื่อกิจการต่างประเทศเริ่มมีส่วนเกี่ยวพันกับกิจการสาขาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ 
การเงิน สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย และการที่โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์และหน่วยงานหรือ องค์กรต่าง ๆ ได้เริ่มมี
บทบาทในกิจการต่างประเทศมากขึ้น ท้าให้สวิตเซอร์แลนด์ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการต่างประเทศ และได้จัดท้า
สมุดปกขาวว่าด้วยนโยบายต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในศตวรรษที่ 90 ซึ่งได้รับ ความเห็นชอบจากรัฐบาลในปี 
ค.ศ. 1993 นโยบายต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ส้าหรับปี 2545 สรุปได้ ดังนี้ 

การเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 
        สวิตเซอร์แลนด์ให้ความส้าคัญล้าดับแรกต่อการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ขณะนี้รัฐบาล
ได้เร่งรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญขององค์การสหประชาชาติ ในส่วนของพรรคร่วม
รัฐบาลทั้งสี่พรรค ได้ให้ความเห็นชอบต่อการเข้าเป็นสมาชิกดังกล่าว และได้จัดการลงประชามติทั่วประเทศใน
วันที่ 3 มีนาคม 2545 โดยก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1986 รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดการลง
ประชามติการเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ แต่ประชาชนสวิสส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเกรงจะเสียความ
เป็นกลางซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศตลอดมา แต่ในการลงประชามติเมื่อวันที่  3 มีนาคม ค.ศ. 2002
เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนสวิสและเสียงส่วนใหญ่ของรัฐ (Canton) ได้ลงมติให้ความเห็นชอบการเข้าเป็น
สมาชิกสหประชาชาติของสมาพันธรัฐสวิส โดยผู้ลงมติเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 54.61 ผู้ลงมติไม่เห็นด้วยร้อย
ละ 45.39 และรัฐ (Canton) ที่เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยมีจ้านวน 12 รัฐ จากจ้านวนรัฐ ทั้งหมด 23 รัฐ การลง 
ประชามติครั้งนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิร้อยละ 57.7 ทั้งนี้ สมาพันธรัฐสวิสได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Jura_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Waadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Luzern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Zug_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Neuenburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Z%C3%BCrich_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Jura_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Waadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Luzern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Zug_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Neuenburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Z%C3%BCrich_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Jura_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Waadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Luzern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Zug_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Neuenburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Z%C3%BCrich_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Jura_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Waadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Luzern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Zug_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Neuenburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Z%C3%BCrich_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Jura_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Waadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Luzern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Zug_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Neuenburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Z%C3%BCrich_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Jura_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Waadt_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Luzern_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Zug_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Neuenburg_matt.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wappen_Z%C3%BCrich_matt.svg
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สหประชาชาติอย่างเป็นทางการและได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในช่วงการประชุมสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 57 ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2002 

การเจรจาทวิภาคีกับสหภาพยุโรป 
        รัฐบาลสวิสชุดปัจจุบันได้ประกาศเป็นนโยบายแน่ชัดที่จะเข้าไปมีบทบาทในเวทีการเมืองระหว่าง
ประเทศให้มากข้ึน อาทิ การจะเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ และการพยายามจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรป เนื่องจากเห็นว่า สวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้อีกต่อไป ในปี ค.ศ. 1992 
สวิตเซอร์แลนด์ได้จัดการลงประชามติเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรียุโรป (European Economic 
Area) แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบ รัฐบาลจึงหาทางออกโดยการเปิดการเจรจากับสหภาพยุโ รปตั้งแต่เดือน
ธันวาคม ค.ศ. 1994 เพื่อท้าความตกลงทวิภาคีใน 7 สาขา คือ การเคลื่อนย้ายบุคคลและแรงงานเสรี การวิจัย 
การขนส่งทางบก การบิน การเปิดเสรีทางการค้า การให้สิทธิภาคเอกชนของประเทศสหภาพยุโรปและ       
สวิตเซอร์แลนด์เข้าไปประมูลหรือด้าเนินกิจกรรมที่เป็นการจัดซื้อโดยรัฐในอีกประเทศหนึ่งได้เท่าเทียมคนชาติ 
การลดอุปสรรคการค้าระหว่างกัน และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1999 สวิตเซอร์แลนด์และสหภาพยุโรป
ได้ ลงนามความตกลงดังกล่าวซึ่งสภาแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ได้ให้สัตยาบันความตกลงฯ เมื่อวันที่ 8 
ตุลาคม ค.ศ. 1999 และผ่านการลงประชามติจากประชาชนร้อยละ 62.7 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 
2000 รวมทั้งได้ผ่านการให้สัตยาบันจากรัฐสภาเบลเยี่ยมเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศสุดท้ายแล้ว
เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2001 ซึ่งหลังจากนั้น รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้เริ่มการเจรจาทวิภาคีกับสหภาพยุโรป
อีก 10 สาขา คือ การบริการ การจ่ายเงินบ้านาญ การแปรรูปสินค้าเกษตร สิ่งแวดล้อม สถิติ การศึกษา 
กิจการเยาวชน บัญชีเงินฝากธนาคาร ความร่วมมือเพ่ือต่อต้านการฉ้อโกง และความร่วมมือด้านการศาสนา 
กิจการต้ารวจและการอพยพย้ายถิ่นฐาน อย่างไรก็ตาม มีกระแสเรียกร้องให้เปิดการเจรจากับสหภาพยุโรปโดย
ทันทีเพ่ือเร่งรัดการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งรัฐบาลสวิสไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องนี้ 
เนื่องจากเห็นว่า สวิตเซอร์แลนด์จะพร้อมเปิดการเจรจากับสหภาพยุโรปในช่วงระหว่างปี 2004 -2007 และ
อาจพร้อมที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหลังปี 2010 แต่เมื่อมีประชาชน 100,000 คน เข้าชื่อเรียกร้อง
ให้จัดการลงประชามติ รัฐบาลสวิสก็ได้จัดการลงประชามติขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2001 ผลปรากฏว่า
ประชาชนกว่าร้อยละ 76.7 ลงคะแนนไม่เห็นด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สนับสนุนการเปิดการเจรจากับสหภาพยุโรป 
จะเป็นชาวสวิสในเขตสวิส ฝรั่งเศส ในขณะที่ชาวสวิสเยอรมันเกินร้อยละ 85 ลงคะแนนไม่เห็นด้วย 

ความสัมพันธ์ทวิภาคีสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศเอเชีย-แปซิฟิก 
       รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเอเชียแปซิฟิก ทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และได้เริ่มมิติใหม่ต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี แต่ นาย Deiss ได้ยอมรับว่า
รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์มีบทบาทแข็งขันในการช่วยเหลือพัฒนาประเทศเอเชียใต้ เช่น ปากีสถาน เนปาล ภูฐาน 
อินเดีย บังคลาเทศ และเอเชียกลาง เช่น คีร์กิซสถาน ซึ่งความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะท้าในกรอบความร่วมมือ
พหุภาคีภายใต้องค์การระหว่างประเทศ และมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ (pool of experts) กว่า 600 
คน ซึ่งพร้อมจะเดินทางไปให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี ส้าหรับอัฟกานิสถานนั้น สวิตเซอร์แลนด์
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เข้าไปมีบทบาทท้ังในการเจรจาด้านการเมืองและได้มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านส้านักงานข้าหลวง
ใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และองค์การกาชาดสากล (ICRC) เป็นมูลค่ากว่า 17 ล้านฟรังค์สวิสใน
ปี ค.ศ. 2001 โดยให้ความส้าคัญกับการ ช่วยเหลือฟ้ืนฟูประเทศและการยกระดับความเป็นอยู่ของสตรี แต่จะ
ไม่เข้าร่วมในกองก้าลังรักษาสันติภาพ และในครึ่งแรกของปี ค.ศ. 2002 สวิตเซอร์แลนด์ก้าหนดจะเปิด
ส้านักงานติดต่อ (coordination Office) ที่กรุงคาบูล แต่ในขณะนี้ยังใช้ช่องทางการติดต่อผ่านสถาน
เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจ้าปากีสถาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสวิส 
๑. สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 2474 

๒. ความสัมพันธ์พิเศษจากความใกล้ชิดกับพระราชวงศ์ 
๓. สวิตฯ เป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทยในยุโรป 

๔. มูลค่าการค้าระหว่างกัน : 7 พันล้านฟรังก์สวิส เพ่ิมข้ึน 30 % 

๕. ความตกลงเพ่ือยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2539 และ 2542 ตามล้าดับ 

๖. บริษัทสวิสลงทุนในไทยรวมกว่า 150 บริษัท  
๗. การลงทุนจากสวิตฯ ผ่าน BOI รวม 1.4 พันล้านฟรังก์สวิส 

๘. นักท่องเที่ยวสวิสเดินทางไป ปทท.กว่า 200,000 คนต่อปี  
๙. ปัจจุบันมีชุมชนไทยในสวิตฯ ประมาณ 30,000 คน 

ด้านเศรษฐกิจ 
       ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 - 20 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ 
การจ้างงานในภาคเกษตรกรรมลดลงจากร้อยละ 60 ของปี พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) เหลือเพียงร้อยละ 30 ใน
ปี พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) เป็นต้นมา มีแรงงานเพียงร้อยละ 5 ที่อยู่ใน
ภาคเกษตรกรรม 

      ภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีบทบาทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 (ค.ศ. 1880) และภาคบริการเริ่มเข้ามาตั้งแต่
ช่วงทศวรรษแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ภาวะเศรษฐกิจตกต่้าในช่วงปี พ.ศ. 2534 - 2539 (ค.ศ. 1991 - 
1996) เป็นผลจากมาตรการทางการเงินที่เข้มงวด ของสวิตเซอร์แลนด์เองแ ละการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าหลักของสวิตเซอร์แลนด์ 

       ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2542 (ค.ศ. 1997 - 1999) สภาวะเศรษฐกิจสวิตเริ่มฟ้ืนตัวต่อเนื่องใน
อัตราร้อยละ 1.8 ต่อปี มาตรการต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ธนาคารชาติสวิสน้ามาใช้ท้าให้
ค่าของเงินฟรังก์สวิตลดลงเกือบร้อยละ 10 รวมทั้งสภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เป็นปัจจัยที่เอ้ือให้การ
ส่งออกของสวิตเซอร์แลนด์เพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันภาวะการจ้างงานภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้นก็ช่วยให้การ
บริโภคภายในประเทศสูงขึ้นด้วย 
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      แม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะมีค่าจ้างแรงงานสูงเป็นอันดับสามของประเทศอุตสาหกรรมรองจาก
เดนมาร์กและนอร์เวย์ แต่เมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่้า แรงงานที่มีคุณภาพสูง บวกกับต้นทุนทาง
สังคมท่ีค่อนข้างต่้า ท้าให้สวิตเซอร์แลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูงสุด
เป็นอันดับที่ 9 ของโลก ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) 

      ภาคบริการของสวิตเซอร์แลนด์มีการจ้างงานกว่าสองในสามของการจ้างงานทั้งหมด รายได้
ประชาชาติกว่าสองในสามมาจากภาคบริการ ที่ส้าคัญได้แก่ ภาคบริการผู้ผลิต อาทิ บริการด้านการเงิน การ
ประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งท้ารายได้ถึงหนึ่งในสาม 

     ภาคบริการการจ้าหน่าย เช่น การค้า การขนส่ง การสื่อสารโทรคมนาคม ภาคบริการสังคม เช่น 
สุขภาพ การศึกษา ภาคราชการ บริการด้านวัฒนธรรม และการพักผ่อน และภาคบริการบุคคล (personal 
services) อาทิ การท่องเที่ยว บริการต่าง ๆ ส้าหรับครัวเรือน และบริการรายบุคคลอื่น ๆ 

 ภาคอุตสาหกรรมของสวิตเซอร์แลนด์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แม้ประเทศจะมีขนาดเล็กแต่มีบริษัทข้าม
ชาติมากมายที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ ด้านอาหาร (Nestle) เวชภัณฑ์ (Novartis, Roche) วิศวกรรม 
(ABB) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ท้ารายได้จากการส่งออกสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์ 
การจ้างงานภาคอุตสาหกรรมกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในภาคการผลิตสินค้าพวกเครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้าและเครื่อง
เหล็ก การแข็งค่าของเงินฟรังก์ท้าให้ภาคอุตสาหกรรมพยายามลดค่าใช้จ่ายโดยการพัฒนาผลผลิ ตให้มี
คุณภาพสูงมากข้ึน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของสวิตเซอร์แลนด์เป็นอุตสาหกรรมที่ดีท่ีสุดในโลก  

 ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มั่งคั่งที่สุดประเทศหนึ่ง ในปี 2543  GDP ต่อหัว สูงถึง 
33,464 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงเป็นที่สามของโลกรองจากญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา การเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 1.5 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 3.4 ใน2 543 ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบสิบปี 

     ปี พ.ศ. 2543 เศรษฐกิจสวิสเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) เป็นต้นมาเนื่องจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราดอกเบี้ยที่ต่้า และการอ่อนค่าเงินฟรังก์สวิส GDP ในปี 2543 มีอัตราร้อย
ละ 3.4 การส่งออกเพ่ิมเป็นสองเท่าในขณะที่การน้าเข้าก็เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.3 (เทียบกับ
ร้อยละ 9 ของปี 2542) ส่วนอัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 2.7 เป็นร้อยละ 2 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 1.6 

      กระทรวงการคลังรายงานว่า ในช่วงแปดเดือนแรกของปี ค.ศ. 2001 การส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
คิดเป็นมูลค่า 88,533 ล้านฟรังก์ และน้าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.4 คิดเป็นมูลค่า 88,719 ฟรังก์ ขาดดุลการค้า 
90.5 ล้านฟรังก์ อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา5 5 5 

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ 
     ธนาคาร UBS ประเมินว่า เศรษฐกิจสวิสจะเติบโตร้อยละ 1 ในปี ค.ศ. 2002 แต่สมาพันธรัฐสวิสจะไม่
ตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเหมือนช่วงครึ่งแรกของปี ค.ศ. 2001 ทั้งนี้ เป็นผลจากนโยบายและการ
ด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์ของธนาคารชาติสวิสและเนื่องจากตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นสูง 
ในไตรมาสที่สองของปี ค.ศ. 2001 GDP ของสมาพันธรัฐสวิสเติบโตร้อยละ 1.7 โดยเฉลี่ยการเติบโตในแต่ละ  
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ไตรมาสอยู่ประมาณร้อยละ1.5 – 2 ซึ่งสูงกว่าเยอรมนี (-0.1) ฝรั่งเศส (1) และอิตาลี (0.1) แต่ตัวเลขการ เติบโต
ในครึ่งแรกของปี ค.ศ. 2001 และดัชนีต่าง ๆ ชี้ว่าการเติบโตเริ่มช้าลง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มลดลงในไตรมาส
ที่สองเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ค่าเงินฟรังก์สวิสสูงขึ้นและก้าลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศเพ่ิมในอัตรา
ที่ต่้า UBS คาดว่าปี ค.ศ. 2002 การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเหลือเพียงร้อยละ 1 และอัตราเงินเฟ้อปี ค.ศ. 2002 
จะเท่ากับร้อยละ 1 เพราะปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ราคาสินค้าจะไม่สูงขึ้นมาก อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง อัตราการเพ่ิม
ค่าจ้างแรงงานก็จะช้าลง และเงินฟรังก์สวิสที่แข็งค่าขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากราคาสินค้าเข้าที่เพ่ิมขึ้น 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

        สวิตเซอร์แลนด์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนที่ 2 ใน 3 ของประเทศเป็นภูเขา เพียง 1 ใน 4 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดเท่านั้น ที่สามารถท้าการเพาะปลูก ซึ่งผลิตผลการเกษตรสามารถรองรับความต้องการด้านอาหารของ
ประเทศได้เกินกว่าครึ่งหนึ่ง แต่สวิสขาดแคลนวัตถุดิบ จึงต้องน้าเข้าวัตถุดิบและส่งออกกลับไปในรูปของผลิตภัณฑ์
คุณภาพ จึงต้องน้าเข้าสินค้าและวัตถุดิบ คู่ค้าส้าคัญของสวิตเซอร์แลนด์ได้แก่สมาชิกองค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) 
เศรษฐกิจสวิสผูกพันกับเศรษฐกิจยุโรปอย่างมากโดยเฉพาะเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์น้าเข้าจากสหภาพยุโรป    
ร้อยละ 63 (เยอรมนีร้อยละ 23) และส่งออกไปสหภาพยุโรปกว่าร้อยละ 80 (เยอรมนีร้อยละ 33) 

        สวิตเซอร์แลนด์ขาดดุลการค้าตลอดมาเว้นแต่ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวช่วงทศวรรษ 1960 ซึ่งส่งผล
ให้การน้าเข้าลดลง แม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์จะขาดดุลการค้ากับประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของยุโรป (ยกเว้น
อังกฤษ) แต่สวิตเซอร์แลนด์ได้ดุลการค้าจากประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าเช่น สเปน โปรตุเกส และประเทศก้าลัง
พัฒนา เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทางเวชกรรม นาฬิกา และอัญมณี เป็นสินค้าส่งออก
หลักของสวิตเซอร์แลนด์ สินค้าน้าเข้าหลักได้แก่เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า นาฬิกา เคมีภัณฑ์ 

        ผลผลิตทางการเกษตร โลหะ สิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็น
ประเทศท่ีน้าเข้าวัตถุดิบโดยใช้แรงงานที่มีคุณภาพสูงของตนแปรรูปให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง การ
ส่งออกภาคบริการของสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงปี 1996-1999 เพ่ิมประมาณร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยมีสัดส่วน
ร้อยละ 20 ของการส่งออกท้ังหมด การท่องเที่ยวก็เป็นส่วนส้าคัญของอุตสาหกรรมบริการ 

       สวิตเซอร์แลนด์ได้ดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ประชาชาติสูงสุดของโลก การได้ดุลจ้านวน
มากนี้เป็นผลจากการท้าธุรกรรมด้านบริการ โดยเฉพาะภาคการเงิน บริษัทสวิสลงทุนในต่างประเทศมากกว่า
บริษัทต่างประเทศมาลงทุนในสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 2.5 เท่า การลงทุนทางตรงของสวิตเซอร์แลนด์ใน
ต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ในสหภาพยุโรป และ สหรัฐอเมริกา ในขณะที่สหภาพยุโรปมีสัดส่วนการลงทุนใน
สวิตเซอร์แลนด์เป็นสองในสามของการลงทุนต่างประเทศในสวิตเซอร์แลนด์ 
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ลักษณะทางสังคม ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม 
ประชากร 
     ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2012 ประชากรประมาณ 7,908,000 ล้านคน เป็นชาวสวิตเยอรมัน  
ร้อยละ 65 สวิตฝรั่งเศสร้อยละ 18 สวิตอิตาเลียน ร้อยละ 10 โรมานซ์ ร้อยละ 1 อ่ืน ๆ ร้อยละ 9 

ศาสนา 
 ประชาชนร้อยละ 48 นับถือนิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 44 นับถือนิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 8 
นับถือศาสนาอื่น ๆ  

ภาษา 

 
 
 

ภาษาทางการในประเทศสวิตเซอแลนด์ 
   เยอรมัน (62.7%; 72.5%) 
   ฝรั่งเศส (20.4%; 21.0%) 
   อิตาลี (6.5%; 4.3%) 
   โรมานซ์ (0.5%; 0, 6%) 

 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Map_Languages_CH.png
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ข้อมูลเมืองและสถานที่ส าคัญที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

Bern  
เบิร์น (Berne, Bern) เป็นเมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 130,000 คน  

มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ภาษาราชการที่ใช้ในเมืองเบิร์นคือ ภาษาเยอรมัน แต่คนในเมืองส่วน
ใหญ่นิยมพูดภาษาเยอรมันเบิร์น เป็นภาษาถ่ิน ในปีค.ศ. 1863 เบิร์นได้รับการยกเป็นมรดกโลก จากองค์การ
ยูเนสโก นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี           
ค.ศ. 2010   
 

 
 

 เมืองเบิร์น เป็นเมืองที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกเมืองหนึ่ง ส้าหรับ "เบิร์น" (Bern) 
เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด อาจเป็นเพราะความงดงามทางสถาปัตยกรรม ความคลาสสิกของ
อาคารบ้านเรือน ธรรมชาติที่แวดล้อม รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉกเช่นอดีต ท้าให้ 
องค์การยูเนสโก (UNESCO) ไม่ลังเลที่จะประกาศให้ เมืองเบิร์น ขึ้นท้าเนียบเป็นมรดกโลก และเป็นเมืองเดียว
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

             เบิร์น (Bern) เป็นเมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่และโรแมนติก สร้างขึ้น
เมื่อ 800 ปีที่แล้ว โดยมีแม่น้้าอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน 
คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างก้าแพง และสะพานข้ามที่
สามารถชักข้ึนลงได้ มีประชากรประมาณ 130,000 คน ภาษาราชการที่ใช้ในเมืองเบิร์นคือ ภาษาเยอรมัน แต่
คนในเมืองส่วนใหญ่นิยมพูดภาษาเยอรมันเบิร์น ซึ่งเป็นภาษาถ่ิน 

            ส่วนค้าว่า เบิร์น (Bern) มาจาก "Baren" ในภาษาเยอรมัน ที่แปลว่า "หมี" หรอื "Bear" ใน
ภาษาอังกฤษ เพราะในอดีตผู้ครองเบิร์นได้ออกล่าสัตว์ และสัตว์ตัวแรกท่ีล่าได้ คือ หมี จึงได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่า 
"เบิร์น" ดังนั้น ธงประจ้าเมืองนี้เลยเป็นสัญลักษณ์ "รูปหมี" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99#cite_note-3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Bern_panorama_vom_muenster.jpg
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Lucerne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมืองลูเซิร์น  อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานาม

ว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขา
แอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่า
และทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม ส้าหรับเลี้ยงสัตว์ 

ลูเซิร์น เป็นเมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยู่ฝั่งค้านตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบ                 
ลูเซิร์น ที่มีชื่อเรียกว่า ทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest cantons) ตรงบริเวณปากแม่น้้า
รอยซ์ (Reuss river) 

เมืองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ด้านตะวันออกเป็นเมืองเก่ามี อายุกว่า 500 ปีแล้ว (ผังเมือง
ของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษ์ส่วนเมืองเก่าทั้งนั้นทุก ประเทศ เขาจะไม่ยอมให้สร้างอาคารใหม่ๆหรือ
อาคารสูง สร้างขึ้นในเขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้ เขาจะแยกส่วนเมืองใหม่ออกจากกันเลย ไม่ว่าจะเป็นส่วนธุรกิจ 
ส่วนพักอาศัย หรือแม้แต่เมืองตากอากาศก็ยังสร้างเป็นเมืองใหม่) ส่วนที่อยู่ทางด้านตะวันตกเป็นเมืองที่สร้าง
ภายหลัง อาคารบ้านเรือนเป็นแบบสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีร่องรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏให้เห็นทุก
มุมเมือง ในอดีตลูเซิร์นเป็นเมืองเก่าที่ปกครองตนเอง แต่ได้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ ค.ศ.1332 

 ลูเซิร์น มีพ้ืนที่ 29.1 ตารางกิโลเมตร ( 11.2 ตารางไมล์) พื้นที่นี้ 28.0 % ใช้ส้าหรับ วตัถุประสงค์
การเกษตร 22.3 % ขณะที่อยู่ป่า ส่วนที่เหลือของ แผ่นดิน 47.6 % เรียบร้อย (อาคารหรือ ถนน) และ ส่วนที่
เหลือ ( 2.1 % ) เป็นพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (แม่น้้า ธารน้้าแข็งภูเขา) 
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สถานที่ที่ขึ้นหน้าขึ้นตาและเหมาะส้าหรับการพักผ่อนหย่อนใจแห่งหนึ่งก็คือ ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็น
ทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบ
ลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป เป็นต้น อากาศริมทะเลสาบเย็น
สบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง 

สถานที่ส้าคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยี่ยมชมกันคือ สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้้ารอยซ์ 
เป็นสะพานไม้ที่เก่ากี่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว 
สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้้า ที่จั่วแต่ละ
ช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด 
ภาพที่เห็น ถ่ายมาเมื่อหลายปีที่แล้วก่อนสะพานจะถูกไฟไหม้ จึงเป็นภาพสะพานเก่าตัวจริง นอกจากนี้บนสะพาน
วิหารยังมีร้านที่ระลึกขายของ มีสีสันสวยงามปลูกสร้างเป็นห้องๆลดหลั่นกันไปตามลาดสะพาน และบริเวณใกล้ๆ
กันนั้น ก็ยังมีหงส์จ้านวนมากอาศัยอยู่สร้างชีวิตชีวาให้กับเมืองได้อีกด้วย 

 
 
 
 

 

สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปก็คือ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจ
กลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้
เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความ       
กล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติ
ใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 

ที่บริเวณลาดเนินเขาหลายแห่งในเมืองลูเซิร์น มีรถรางชนิดใช้ลวดลากขึ้นไปตามเนินลาดด้วย และ
ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 24 กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของภูเขาไพลาดุล (Mount Pilatus) ซึ่งมีรถไฟชนิดใช้ล้อ
เฟืองวิ่งขึ้นล่อง ในเส้นทางที่กล่าวว่า เป็นเชิงลาดที่ชันที่สุดในโลกอีกด้วย นอกจากนี้ในเมืองลูเซิร์น ยังมี
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายแห่ง 
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เมืองลูเซริ์น เป็นเมืองตากอากาศที่เป็นที่นิยม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบใหญ่ที่ชื่อว่า “เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์”  
มีอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ มีร้านขายนาฬิกาชื่อดังหลายแห่ง 

Interlaken  
 

 
 
เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) นั้นตั้งชื่อตามส้านักสงฆ์ที่เคยตั้งอยู่ที่นี่เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 12 ซึ่งมี

ชื่อในภาษาละตินว่า “Inter Lacus” แปลว่า เมืองระหว่างทะเลสาบ ดังนั้นพอมาเป็นภาษาเยอรมันจึงกลายมา
เป็นชื่อ Interlaken 

เมืองอินเตอร์ลาเคน  (Interlaken) ตั้งอยู่ที่เหนือระดับน้้าทะเล 570 เมตร (1,870ฟุต) อยู่ระหว่าง 2 
ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเมืองมักถูก
โอบล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบ และสวนผลไม้  อีกทั้งยังเป็นทางขึ้นยอดเขาที่จะท้าให้เห็นธารน้้าแข็งซึ่ง
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นยอดเขา3แห่ง คือ ยอดเขาจุงฟราวน์
(Jungfrau) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดคือ 4,158 เมตร ยอดเขา Monch มีความสูง 4,099 เมตร และยอดเขา 
Eiger มีความสูง 3,970เมตร สถานที่ตากอากาศชั้นน้าส่วนใหญ่ในถิ่นที่เรียกกันว่า Bernese Oberland จึงตั้งอยู่
บริเวณ 3 เขานี้ ทิวทัศน์แถบนี้จึงมีความสวยงามเกินค้าบรรยาย ท้าให้เป็นสถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุก
มุมโลกชื่นชอบมากที่สุด จึงไม่แปลกที่จะเรียกได้ว่า "สวยเหมือนเมืองในฝัน" 

พ้ืนที่ของเมือง Interlaken มีประมาณ   4.3 km2 (1.66 sq mi). โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร  
24.4%  เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 22.6% และพ้ืนที่ดินที่เหลือเป็นที่ตั้งตึกรามบ้านช่องและถนน  47.2% และอีก 7.0% 
เป็นพ้ืนที่ทะเลสาบหรือแม่น้้า และที่เหลือ   0.2% เป็นพ้ืนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์    

ในพ้ืนที่อยู่อาศัยนั้น เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม 5.3% ขณะที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและตึกรามบ้านช่อง 
จ้านวน 21.4% พ้ืนที่ในการติดตั้งการขนส่งและสาธารณูปโภคมีพ้ืนที่  16.0%.เป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะและพ้ืนที่
นันทนาการ   4.0%. ในพ้ืนที่ที่เป็นผืนป่า   20.9% เป็นพ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์ และอีก 1.6% เป็นพ้ืนที่ถนนสอง
ข้างทางที่มีต้นไม้รายรอบ   

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Europe_Pictures_001.jpg
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เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความงดงามตามสภาพภูมิประเทศ บรรยากาศ
ทั่วไปของเมืองนั้นค่อนข้างเงียบสงบ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อ คือ ย่านโฮอีเวก (Hoheweg) เป็นถนนที่มีความส้าคัญ
และมีชื่อเสียงของการเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งในอินเตอร์ลาเคน ที่เรียงรายด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษท่ี 
19 ซึ่งส่วนใหญ่บ้านเรือนในย่านนี้จะเป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์ที่ดูสวยงาม 

ผังของเมืองแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ Interlaken Ost (ฝั่งตะวันออก) Interlaken West (ฝั่งตะวันตก) อยู่
ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร และฝั่ง Unterseen (คนละฟากฝั่งของสถานีรถไฟตะวันตก) จะตั้งอยู่ด้านบนของ 
Interlaken West 

Interlaken Ost (ฝั่งตะวันออก) นอกจากจะเดินเล่นตามถนนสายหลักอย่าง Hoheweg แล้วยังสามารถ
ไปเที่ยวสวนสนุก Mystery Park ก็ได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นโดมวงกลมเหมือนศูนย์วิทยาศาสตร์ตั้งเด่นเป็นสง่า ที่นี่จะ
บอกเรื่องราวที่ไม่สามารถหาค้าตอบได้ในโลกนี้อย่างการสร้างพีระมิดของอิยิปต์ มนุษย์ต่างดาว เป็นต้น 

ทาง Interlaken West (ฝั่งตะวันตก) เป็นที่ตั้งของโรงงานท้าชีสและผลิตภัณฑ์จากนม มีการสาธิตการ
ท้าเนยแข็งและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆซึ่งสามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้ 

และสุดท้าย Unterseen เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ Touristik Museum  ที่จัดแสดงข้อมูลการพัฒนา
ท่องเที่ยวในภูมิภาค Jungfrau ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 

ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวจ้านวนมากที่ถูกดึงดูดให้มาที่ อินเตอร์ลาเคน  (Interlaken) เนื่องจากเมืองนี้
เป็นจุดเริ่มต้นสู่ยอดเขาจุงเฟราน์ (Jungfraujoch) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป์ และได้ถูกขนาดนามมา
เป็น Top of Europe  การเดินทางมายัง อินเตอร์ลาเคน  (Interlaken)  ที่สะดวกที่สุดคือรถไฟ โดยมีเส้นทางจาก 
3 เมืองที่เชื่อมต่อมายัง อินเตอร์ลาเคน  (Interlaken)  ได้ คือ Bern, Spiez และ Thun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเทศกาลที่ส าคัญ  
 ในเดือนกันยายน การแข่งขัน Jungfrau มาราธอน จะจัดขึ้นในเมือง Interlaken 

 เทศกาล Unspunnenfest จัดขึ้น ใน Interlaken และชุมชน ใกล้เคียงของ Matten และ ไวเดอ 
ประมาณทุกสิบสองปี เป็นเทศกาลแสดงวัฒนธรรมสวิสแบบดั้งเดิม และมีการแข่งขัน ของ Steinstossen (ปาหิน) 
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Schwingen (มวยปล้้า) และ การร้องเพลงชาวบ้านนอก การจัด Unspunnenfest ครั้งล่าสุดถูกจัดขึ้น ในเดือน
กันยายน ปี 2006 และครั้งต่อไปก้าหนดไว้ใน ปี 2017 

 ในช่วงฤดูร้อน มี เทศกาลดนตรี กรีนฟิลด์ ในเขตชานเมือง เมือง Interlaken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่เป็นมรดกแห่งชาติที่ส้าคัญ (Heritage sites of national significance) อีก
หลายแห่ง อาคารเก่า อาราม โรงแรมรอยัล เซนต์ จอร์ช ที่ Hotel Victoria- Jungfrau และ Kursaal มีการระบุไว้ 
เป็นมรดกท่ีส้าคัญของชาติ โดยรวมแล้วหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเมืองของ Interlaken เป็นส่วนหนึ่งของมรดกชาติที่
ส้าคัญของสวิตเซอร์แลนด ์
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ผลกระทบต่อการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับสวิส 
สถานการณ์ภายหลังการประกาศผล Brexit 

ภายหลังจากการลงประชามติสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และต่อมามีการประกาศผล
ประชามติอย่างเป็นทางการว่า ประชาชนชาวสหราชอาณาจักรต้องการแยกตัวออกจากการเป็นประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรป ได้ก่อให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายในตลาดการเงินการลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ และส่งผล
ให้เกิดความผันผวนของค่าเงินสกุลหลักๆ ของโลก แต่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดคือ สหราชอาณาจักร 
โยในเข้ามืดของวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะระดับต่้าท่ีสุดในรอบ ๓๐ ปี โยอัตรา
แลกเปลี่ยน ๑ ปอนด์ อยู่ที่ $ ๑.๓๓ ดอลล่าสหรัฐ ซึ่งเป็นการอ่อนค่าลงในระดับต่้าท่ีสุดในประวัติศาสตร์ ความ
วิตกกังวลของนักลงทุนได้ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของอังกฤษเช่นเดียวกัน โดยราคา
หุ้นของธนาคารกลางของอังกฤษดิ่งลงในระดับต่้ามากในประวัติการณ์ 

เช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นสวิส ก็ตกลงอย่างรวดเร็วเช่นกันภายหลังผลประชามติ ตลาดหุ้นสวิสปิดตัว
ลงที่ ๗๕๘๕ จุด(ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตลาดหุ้นสวิสปิดตัวลงที่ ๘๑๗๑.๖ จุด) 

ผลกระทบ Brexit ต่อสวสิเซอร์แลนด์ 
๑. ผลกระทบในเชิงบวก  

๑.๑  การเคลื่อนย้ายเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในสวิสขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากนัก
ลงทุนชาวต่างชาติต่างพากันหวาดวิตกกับความผันผวนของตลาดการเงินการลงทุนในลอนดอนและประเทศ
อ่ืนๆ ในสหภาพยุโรปต่างมีการโยกเงินจากตลาดหุ้นเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยในตลาดพันธบัตรและทองค้าใน
ธนาคารสวิสเพ่ิมมากขึ้นเป็นจ้านวนมาก เพราะนักลงทุนชาวต่างชาติต่างเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจการเงินอัน
แข็งแกร่งของสวิสนอกจากนั้น สวิสยังมีการเมืองที่มั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด พร้อมทั้งมีที่
ปรึกษา มืออาชีพและมีช่องทางการเช้าถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศที่ดีเยี่ยม ด้วยเหตุผลดังกล่าว สวิสจึงเป็น 
ที่พักสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและมั่นคงที่สุดส้าหรับนักลงทุนในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ 

๑.๒  อ้านาจการต่อรองทางด้านการค้าของ EFTA 
๑.๓  โอกาสทองของอุตสาหกรรมการผลิตของสวิส     

     ๒. ผลกระทบในเชิงลบ 
           ๒.๑ อัตราดอกเบี้ยในธนาคารของสวิสจะยังคงอยู่ในระดับต่้าอีกต่อไป 
           ๒.๒ ความกดดันต่อค่าเงินฟรังก์สวิสจะเพ่ิมมากขึ้น 
           ๒.๓ การหดตัวของตัวเลขการส่งออกและรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยวของสวิส 
           ๒.๔  การเจรจาตกลงทางการค้าและการแก้ไขปัญหาผู้อพยพจะถูกลดบทบาทลง 
           ๒.๕  ปฏิกิริยาลูกโซ่ของวิกฤตทางการเมือง 

    ๓. ผลการทบต่อเศรษฐกิจไทย  
           ๓.๑  ผลกระทบต่อการค้าไทย   
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                จากสถิติ World Tread Atlas ในรอบ ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ ไทยเป็นแหล่งน้าเข้า
สินค้าอันดับที่ ๑๒ ของสวิส คิดเป็นมูลค่า ๑,๘๓๗ ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๐ ของการน้าเข้าของ
สวิสทั้งหมดและมีสัดส่วนเป็นอันดับ ๓ จากประเทศในเอเซีย รองจาก จีนและฮ่องกงและเป็นอันดับหนึ่งจาก
ประเทศอาเซียน  
            การน้าเข้าจากไทยใน ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๖๔.๗๕ โดยมี
สินค้าหลักคือ อัญมณีและทองค้า จากสถิติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดการส่งออกทองค้า
จากไทยไปยังสวิสล่าสุดจากเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ของปีนี้มีมูลค่าสู งสุดถึง ๒,๐๓๖ ล้านเหรียญ
สหรัฐ  
           3.๒  ผลกระทบด้านการลงทุน  
           ปัจจุบันมีบริษัทสวิสกว่า ๑๕๐ บริษัทเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ยกตัวอย่าง บริษัท Diethelm 
Keller  กลุ่มบริษัท ETA(Swatch Group) เนื่องจากนักลงทุนและผู้ประกอบการสวิสอาจจะใช้โอกาสทองในจังหวะ
ที่ค่าเงินฟรังสวิสแข็งค่าขึ้น เพ่ิมการลงทุนในไทย หรือตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยเพ่ิมมากขึ้น 
           3.๓  ผลกระทบด้านการเงิน 
           3.๔  ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
         
ความคิดเห็นในการไปดูงานที่สวิสเซอร์แลนด์ 
 ๑. การไปดูงานที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์จะเห็นได้ว่ามีการจัดสรรที่ดินได้อย่างสวยงามแม้แต่พ้ืนที่ภูเขา
ก็ยังมีการจัดสรรให้มีการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและที่ท้ากิน โดยมีกฎระเบียบที่มีความชัดเจน ให้ประชาชน ถือ
ปฏิบัติและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน พื้นที่ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์มีอยู่ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตรและมีประชากรอยู่ประมาณ ๘ ล้านคน ประชาชนส่วนใหญ่จะเช่าที่เพ่ืออยู่อาศัยมากกว่าการเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งตัวอย่างของการจัดสรรที่ดินในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ควรที่จะน้ามาปรับใช้กับพ้ืนที่ทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีการบุกรุก พ้ืนที่ภูเขาจนไม่มีสภาพลักษณะภูเขาหัวโล้นหากมีการจัดสรรที่ดินพร้อม
ทั้งปลูกต้นไม้ให้มีความเป็นสัดส่วนและบังคับใช้กฎหมายที่มีความชัดเจนและง่ายต่อการพัฒนาที่ดินจะท้าให้ที่ดิน
ในภาคเหนือมีทัศนียภาพที่สวยงามพร้อมทั้งเป็นการปลูกป่าและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใน
คราวเดยีวกันด้วย 

 2. กรณีสวิสเซอร์แลนด์ จะเห็นได้ว่า สวิสพยายามเสริมจุดแข็งของประเทศของตนให้โดดเด่นยิ่งขึ้นและ
เกดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุด เช่นจุดแข็งในเรื่องธุรกิจการเงินการธนาคาร ความเชี่ยวชาญในการผลิต/การ
ประกอบนาฬิกาหรือความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท่องเที่ยว ควรที่ประเทศไทยหรือจังหวัดจะได้น้า
แนวทางดังกล่าวมาก้าหนดเป็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับต้าแหน่งทางการพัฒนา (Positioning) โดยเน้นหนักในการ
พัฒนาเฉพาะด้านที่เรามีความโดดเด่น มีความถนัด/ได้เปรียบ มากกว่าที่ก้าหนด 
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 ๓. กรณีของกาแฟซึ่งเป็นสินค้าที่ท้ารายได้ให้กับประเทศประเทศสวิสเซอร์แลนด์ชนิดหนึ่ง จากการที่ได้
สอบถามว่าใช้เมล็ดกาแฟจากท่ีไหน หรือโดยวิธีการผลิตเอง ได้รับทราบว่าเมล็ดกาแฟ ส่วนใหญ่น้าเข้ามาจาก
ประเทศไทยซึ่งเป็นเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ แต่มีปัญหาเนื่องจากกระบวนการผลิตสินค้าที่ส่งมายังประเทศในยุโรป 
ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและมีที่มาจากการผลิตที่ไม่มีสารเคมี สายการผลิตหากมีสารเคมีตกค้างสินค้าก็จะไม่ได้
รับอนุญาตเข้ามาจ้าหน่ายหรือน้าเข้ามายังประเทศในยุโรป ซึ่งสินค้าประเภทกาแฟก็ยังคงมีปัญหาในสายการผลิต 
บางครั้งจะต้องส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน และจึงค่อยส่งไปยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือกลุ่มประเทศใน
ยุโรปต่อไป เช่นเดียวกับสินค้าประเภทอ่ืน เช่นพืชผัก ใบกระเพรา ซึ่งจะต้องส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน
เสียก่อนแล้วจึงน้าเข้าไปยังประเทศในยุโรป ฉะนั้นจึงเป็นปัญหาที่ส้าคัญและเร่งด่วนที่สมควรจะได้รับการแก้ไข 
และปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยอาจให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิต โดยมีสหกรณ์การเกษตร เข้าไปควบคุมวิธีการ
ผลิตโดยให้ลดใช้สารเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของสารการผลิตสินค้าใหม่มีคุณภาพตามมาตาฐานของยูโรต่อไป 

 ๔. ปัญหาในเรื่องพลเมืองของไทยที่ไปเกิดที่ต่างประเทศท้าให้มีสองสัญชาติ ส้าหรับเด็กที่เกิดใน
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะมีปัญหาในเรื่องการถือสัญชาติ โดยเฉพาะการถือสัญชาติไทยซึ่งจะต้องมีการ
ลงทะเบียนขอเลขบัตรประชาชน และที่ส้าคัญต้องมาลงทะเบียนทหารกองเกิน ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาส้าหรับ
บุคคลดังกล่าวมาก ซึ่งเมื่อบุคคลเหล่านี้เกิดและเติบโตที่ต่างประเทศการจะกลับมารับราชการทหารหรือการจับ
ใบด้าใบแดง เป็นเรื่องที่ยากล้าบากมากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก หากได้รับโอกาสจากทางรัฐบาลในการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขโดยเฉพาะส้าหรับบุคคลสองสัญชาติที่เกิดในต่างประเทศอาจจะเป็นว่าหากไม่มารับการเกณฑ์ทหารอาจจะ
ต้องช้าระค่าปรับในจ้านวนที่สูง ซึ่งทราบว่ายินดีที่จะช้าระเพ่ือตอบแทนในการรับใช้ชาติโดยทางอ่ืนแทน ซึ่งเป็น
เรื่องที่สมควรจะเสนอแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
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สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตราแผ่นดินของอิตาลี       ธงชาต ิของอิตาล ี
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ข้อมูลทั่วไป: ภูมิประเทศ ประวัติศาสตร ์

อิตาลีได้รวมตัวกันก่อตั้งขึ้นเป็นประเทศเม่ือปี ค.ศ. ๑๘๖๑ โดยกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมาเอล ได้รวมรัฐ
ต่างๆ ที่อยู่ในคาบสมุทรนี้และเกาะซิซิลีเข้ามาสถาปนาเป็นประเทศอิตาลี ซึ่งมีขนาดใหญ่ประเทศหนึ่งในยุโรป 
มีชื่อเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอิตาลี ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของทวีปยุโรป มีอาณาเขตติดต่อกับฝรั่งเศส 
สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และยูโกสลาเวีย ลักษณะภูมิประเทศ ภาคเหนือเป็นที่ราบ ภาคกลางและภาคใต้
เป็นที่ราบสูง มีเทือกเขายาว และมีที่ราบต่้าตามริมทะเล จากการที่มีพ้ืนแผ่นดินยื่นยาวออกไปในทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน อิตาลีจึงได้รับขนานนามว่า “รองเท้าบูทของยุโรป”  

ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศของอิตาลีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ขรุขระ มีที่ราบเป็นส่วนน้อยส้าหรับพ้ืนที่ที่ใช้

เพาะปลูกได้ มีประมาณร้อยละ ๓๑ เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรถาวรร้อยละ ๑๕ ท้าการเกษตรบางฤดูกาล           
ร้อยละ ๑๐ พ้ืนที่ป่าร้อยละ ๒๓ โดยแบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ เขต ดังนี้ 

๑. ภูมิภาคเขตเทือกเขาแอลป์ เป็นพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศติดต่อกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
ออสเตรีย ฝรั่งเศส และยูโกสลาเวีย เทือกเขาแอลป์เป็นเทือกเขาใหญ่เป็นที่รู้จักกันดี ทอดตัวเป็นแนวยาวผ่าน
หลายประเทศ ในเขตนี้มียอดส้าคัญชื่อ มองด์ บลัง สูง ๔,๘๑๐ เมตร ยอดเขาส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี ใน
หน้าร้อนหิมะบนยอดเขาจะละลายลงมากลายเป็นแม่น้้าล้าธารที่ไหลไปหล่อเลี้ยงทะเลสาบที่มีอยู่มากมายทั้งใน
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และอิตาลี 

๒. ภูมิภาคเขตอบอุ่นแม่น้้าโปและแม่น้้าอาดิจ อิตาลีมีแม่น้้าสายส้าคัญๆ ทั้งหมด ๓๕ สาย ส่วนใหญ่
จะเป็นแม่น้้าสายสั้นๆ ความยาว ๑๐๐ – ๓๐๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ เพราะลักษณะรูปร่างของประเทศอิตาลีเป็นไปใน
แนวยาวยื่นลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีแม่น้้าเพียง ๔ สายเท่านั้นที่มีความยาวเกิน ๓๐๒ กิโลเมตรขึ้นไป 
ได้แก่ แม่น้้าโป แม่น้้าอาดิจ แม่น้้าไทเบอร์ แม่น้้าไรน์ เป็นต้น 

๓. ภูมิภาคเขตคาบสมุทร เป็นส่วนของแผ่นดินที่ยื่นออกไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หรือพ้ืนที่
ภาคใต้ของที่ราบลุ่มแม่น้้าโป มีเทือกเขาแอปเพนไนน์ ซึ่งเป็นเทือกเขาใหญ่ทอดยาวตลอดคาบสมุทรอิตาลี มียอด
ส้าคัญชื่อ คอร์โน สูง ๙,๕๐๐ ฟุต เทือกเขาแอปเพน์ไนน์เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ เป็นต้นก้าเนิด
ของแม่น้้าล้าธารมากมายหลายสายที่ไหลไปหล่อเลี้ยงที่ราบริมฝั่งทะเลแต่ก็เป็นอุปสรรคในการคมนาคมติดต่อ
ระหว่างฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออก 

๔. ภูมิภาคเขตเกาะซิซิลี และซาดิเนีย ประกอบด้วยเกาะใหญ่ ๒ เกาะ ได้แก่ เกาะซิซิลี เป็นเกาะ
ใหญ่ที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีภูเขาไฟเอตนา เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดของอิตาลี และเกาะซาดิเนีย เป็นเกาะที่
มีพ้ืนที่เป็นล้าดับที่สองรองจากเกาะซิซิลี มีภูเขาไฟเจนนาเจนดู สภาพดินฟ้าอากาศของแถบนี้แตกต่ างจาก
ภาคเหนือและภาคกลางอย่างสิ้นเชิง โดยจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง มีลมร้อนพัดจากทะเลทรายซาฮาราผ่าน
พ้ืนที่ส่วนนี้เป็นประจ้า 
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ภูมิอากาศ ประเทศอิตาลีมีลักษณะอากาศหลากหลายแบบ และอาจมีความแตกต่างจากภูมิอากาศแบบ
เมดิเตอร์เรเนียนตามลักษณะพ้ืนที่ตั้ง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศ เช่น เมืองตูริน มิลาน และ
โบโลญญา มีลักษณะแบบอากาศภาคพ้ืนทวีปค่อนข้างร้อนขึ้น พ้ืนที่ชายฝั่งติดกับทะเลของแคว้นลิกูเรีย และส่วน
ใหญ่ของคาบสมุทรที่อยู่ใต้ลงไปจากฟลอเรนซ์เป็นภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน คือมีอากาศอบอุ่นตลอดปี โดยมี
ลมจากแอฟริกาพัดเอาความร้อนและความชื้นเข้ามา พ้ืนที่ชายฝั่งของคาบสมุทรอิตาลีจนท้าให้มีความแตกต่างกัน
ได้มากจากระดับความสูงของภูเขาและหุบเขา โดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูหนาว ในที่สูงก็จะมีอากาศหนาว ชื้น และมักจะมี
หิมะตก ภูมิภาคริมทะเลมีอากาศไม่รุนแรงในฤดูหนาว อากาศอุ่นและมักจะแห้งในฤดูร้อน และพ้ืนที่ต่้า กลางหุบเขา
มีอากาศค่อนข้างร้อนในฤดูร้อน 

สภาพดินฟ้าอากาศ และลักษณะภูมิประเทศของอิตาลี ได้เข้าไปมีส่วนในการหล่อหลอมวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี นิสัยใจคอ ตลอดจนวิถีชีวิตทางการเมือง การปกครอง และการเศรษฐกิจของคนอิตาเลียน
มิใช่น้อย สภาพอากาศที่อบอุ่น ชื้น และมีฝนตกชุกตลอดทางภาคเหนือ ประกอบกับมีที่ราบลุ่มแม่น้้าโป และลุ่ม
แม่น้้าอาดิจอันอุดมสมบูรณ์ ท้าให้ผู้คนในภาคเหนือมีความขยันขันแข็ง มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีกว่าภาคใต้ ส่วนคน    
อิตาเลียนในภาคใต้ ดินฟ้าอากาศไม่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งประชาชนไม่ค่อยมีความขยันขันแข็งมากนัก ดูได้จากธรรม
เนียมการหยุดพักในเวลากลางวันหลังอาหาร 

การเมืองการปกครอง 
การเมืองการปกครอง การปกครองของประเทศอิตาลีเป็นรูปแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย  มีรัฐสภา 

และใช้ระบบพรรคผสม รัฐสภาของอิตาลีประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนของทั้งสองสภาด้ารง
ต้าแหน่งคราวละ ๕ ปี รัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี ส่วนอ้านาจนิติบัญญัติควบคุมโดยสภานิติ
บัญญัติสองสภา ประเทศอิตาลีใช้รูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยมาตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน 
ค.ศ. ๑๙๔๖ หลังจากการล้มล้างระบบประชาธิปไตยโดยการลงประชามติของประชาชน มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ประกาศใช้เมื่อ ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๔๘ ประธานาธิบดีของประเทศอิตาลีด้ารงต้าแหน่งคราวละ ๗ ปี 
ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ จอร์จิโน นาโปลีตาโน ซึ่งด้ารงต้าแหน่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ค.ศ. ๒๐๐๖ และจะ
สิ้นสุดวาระในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่ ๗ แห่งสาธารณรัฐอิตาลี  

การปกครองส่วนท้องถิ่น อิตาลีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๐ แคว้น แบ่งเป็นแคว้น ๑๕ แคว้น และ
แคว้นปกครองตนเอง ๕ แคว้น โดยในแต่ละแคว้นจะมีองค์การปกครองหลักอยู่ ๓ องค์กร คือ คณะมนตรีแคว้น 
ท้าหน้าที่ตรากฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเขตอ้านาจ คณะมนตรีกรรมการท้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประธาน
คณะกรรมการ ท้าหน้าที่คล้ายนายกรัฐมนตรีในเขตอ้านาจ แต่ทั้งนี้จะมีผู้แทนของรัฐบาลคนหนึ่งประจ้าอยู่              
ณ นครหลวงของแคว้นนั้นๆ คอยควบคุมดูแลการบริหารของรัฐบาลท้องถิ่นและท้าหน้าที่ประสานงานระหว่าง 
รัฐบาลท้องถิ่นกับรัฐบาลกลาง 

ปัจจุบันอิตาลีเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นน้าของโลก กลุ่ม NATO และ EU                       
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันตก และเป็นประเทศสมาชิกหนึ่งที่เข้าร่วมใช้เงินสกุล EURO 
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ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ ประเภทอุตสาหกรรม (โรงงานผลิตยวดยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ก้ามะถัน 
ปรอท เหล็กและเหล็กกล้า) จะรวมศูนย์กันอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี ในขณะที่แหล่งเกษตรกรรม การเพาะปลูก
ผลไม้ พ้ืนที่ใช้ท้าน้้าตาล ธัญพืช มะกอก และมะเขือเทศจะอยู่ทางตอนใต้  หินอ่อนคาร์รารา (Carrara) อันมี
ชื่อเสียงไปทั่วโลกมาจากเมืองคาร์ราราอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม
ส้าคัญที่ท้าเงินให้กับประเทศ นอกจากนี้อิตาลียังได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตไวน์รายใหญ่ที่สุดของโลก และผู้ผลิตผ้าไหม
แนวหน้าของยุโรป 

ลักษณะทางสังคม ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม 
 ด้านภาษา ประเทศอิตาลีใช้ภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาราชการ ซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาฟลอเรนทีน 
(มาจากฟลอเร้นซ์) ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันใช้พูดกันตามชายแดนประเทศอิตาลี นอกจากนี้แต่ละรัฐจะ
มีภาษาพูดของตนเอง จะมีความผิดแผกกันไปบ้าง โดยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาฝรั่งเศส สเปน อาหรับ กรีก 
และภาษาของเซลติก ภาษาซิซิลีใช้พูดกันในเกาะซิซิลี ส่วนเกาะซาร์ดิเนียพูดภาษาซาร์โด 

 ด้านศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกมีเพียง ๑ เปอร์เซ็นต์ที่นับ
ถือศาสนายิว นิกายโปรแตสแตนท์ หรือกรีกออร์โธดอกว์ สันตะปาปาประทับที่กรุงวาติกันในโรม พระองค์ทรง
เป็นประมุขของนิกายโรมันคาทอลิก 

 ปัญหาที่อิตาลีพบอยู่ในปัจจุบันคือ ด้านการเมืองยังประสบปัญหาเรื่องคอรัปชั่น หรือการโกงกิน และ
ปัญหาด้านการเงิน รวมทั้งปัญหาด้านอื่น ๆ ได้แก่ การหลบหนีเข้าเมืองของต่างชาติ อาชญากรรม การว่างงาน 
ความยากจน และความด้อยเทคโนโลยีทางการผลิตในแถบทางใต้เมื่อเทียบกับทางเหนือของอิตาลี ปัญหาด้าน
ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ดินและโคลนถล่ม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้้าท่วม แผ่นดินทรุดตัวในเวนิส ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านมลภาวะเป็นพิษจากอุตสาหกรรมและการสันดาป ชายฝั่งน้้าเน่าเสียจากอุตสาหกรรม 
และสารตกค้างจากการเกษตร ฝนกรด การขาดการดูแลบ้าบัดของเสียจากอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ 

 ในบรรดาประเทศต่างๆ ในยุโรป อิตาลีนับว่าเป็นประเทศที่คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจในด้านการ
ท่องเที่ยว ทั้งนี้ สาเหตุที่จูงใจให้ผู้คนต่างพากันไปเยือนมาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. อิตาลีมีสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่น อันเป็นผลมาจากรูปร่างของประเทศท่ีเหมือนรองเท้าบู๊ทยื่นลงไป
ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงได้รับกระแสลมอบอุ่นจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตลอดเวลา 
 ๒. อิตาลีในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโรมันมาเป็นเวลานานกว่า ๒,๐๐๐ ปี อารยธรรม
ของโรมันจึงแผ่กระจายไปทั่วประเทศ ไม่ว่าจะไปเมืองไหนล้วนมีแต่โบราณสถานสมัยอาณาจักรโรมัน ซึ่งมี
ประวัติความเป็นมาชวนให้คนอยากรู้ อยากเห็น อยากสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตปริมณฑลของกรุงโรม 
ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันมาก่อนไม่ว่าจะหันไปทางไหนมีแต่โบราณสถานของพวกโรมันที่มีอายุกว่า 
๒,๐๐๐ ปี เป็นเสน่ห์ล้้าลึกที่ท้าให้อิตาลีเป็นที่หมายปองของคนต่างชาติที่อยากมาเห็นด้วยตาตนเอง 
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 ๓. อิตาลีเป็นที่ตั้งของกรุงวาติกัน อันมีโบสถ์เซ็นปีเตอร์ เป็นศูนย์กลางทางจิตใจของผู้ที่นับถือ
ศาสนาคริตส์นิกายโรมันคาทอลิค ชาวแคทอลิคผู้เคร่งครัดจะหาโอกาสมาเยือนนครวาติกันให้ได้อย่างน้อยครั้ง
หนึ่งในชีวิต 
 ๔. อิตาลีเป็นศูนย์กลางงานศิลป์ ที่มีทั้งงานสถาปัตยกรรม งานประติมากรรม และงานจิตรกรรม 
บรรดาสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะโบสถ์ วิหาร มีการสร้างอย่างสวยงามเต็มไปด้วยงานศิลปะชั้นสูงที่ทรงคุณค่า 

ด้านสภาพความเป็นอยู่และวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวอิตาลี 
เกาะเวนิส  
เมืองเวนิสตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล Adriatic ข้อดี คือ เป็นศูนย์การค้าของโลก ในยามรุ่งเรืองจะมีเรือสินค้า

มากมายแล่นเข้ามาเทียบท่า อนึ่งการมีน้้าในคลองที่ไม่ลึกมาก ท้าให้เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถขนทหารเข้ามา
โจมตีได้ ข้อเสีย คือ เนื่องจากเมืองเวนิสตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลจึงท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมบ่อยมาก ซึ่งในช่วงที่คณะ
เดินทางไปศึกษาดูงานเป็นช่วงเวลาที่เกาะเวนิสเพ่ิงผ่านพ้นวิกฤติการณ์น้้าท่วมมาไม่นานนัก จึงท้าให้พบเห็น
ร่องรอยของสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากน้้าท่วม อาทิ กระสอบทรายเรียงรายตามบริเวณ
ต่าง สะพานไม้ที่ทอดยาวเพ่ือใช้ในการสัญจร บริเวณสถานที่ส้าคัญๆ ได้รับการบูรณาการและฟ้ืนฟูอย่างรวดเร็ว 
เพราะเกาะเวนิสถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศอิตาลีเป็นอย่างมาก 

        เมืองฟลอเร้นซ์ เป็นต้นก้าเนิดของศิลปะแบบเรเนซองค์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้้าอาร์โนยุคทองของ
ฟลอเร้นซ์อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ด้วยความสนับสนุนของตระกูลเมดิซี ทั้งเมืองจึงเต็มไปด้วย 
อาคารสถาปัตยกรรมที่งดงาม และมีงานประติมากรรมและจิตรกรรมระดับโลกอยู่ทุกหนแห่ง จึงเป็นศูนย์กลาง
ของผู้น้าแฟชั่น นักออกแบบส่วนใหญ่จะเดินทางมาที่นี่เพ่ือพูดคุยกับพ่อค้าจากทั่วโลก เมืองฟลอเร้นซ์เป็นเมือง
ที่น่าอยู่ การด้าเนินชีวิตของผู้คนชาวเมืองเป็นไปด้วยความเรียบง่ายซึ่งแตกต่างจากเมืองท่องเที่ยวทั่วไป 
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กรุงโรม เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลาง
ของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ๒.๕ ล้านคน ถ้ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ ๔.๓ 
ล้านคน โดยมีจ้านวนประชากรใกล้เคียงกับมิลานและเนเปิลส์ นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่ง
เป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกอีกด้วย สภาพแวดล้อม
โดยทั่วไปพบว่าทั่วทั้งเมืองขาดการจัดระเบียบวินัยการจราจร รถยนต์ส่วนบุคคลส่วนมากจะเป็นรถขนาดเล็ก
เนื่องจากสถานที่จอดรถค่อนข้างมีน้อยและต้องมีค่าบริการในการจอดรถที่ราคาสูง การจอดรถก็เป็นการจอด
ตามความสะดวกของแต่ละคนโดยไม่ค้านึงถึงบุคคลอ่ืน บริเวณโดยรอบเมืองสกปรกไม่มีคนดูแลความสะอาด
โดยเฉพาะตามท้องถนนและริมฟุตบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมืองปอมเปอี อดีตเมืองขึ้นของพวกกรีก แต่มาตกเป็นเมืองในอาณานิคมของโรมันเมื่อราว ๘๐ ปี
ก่อนคริสตกาล ในปี ค.ศ. ๗๙ ภูเขาไฟวิซูเวียสได้เกิดระเบิดข้ึนอย่างรุนแรง ท้าให้เมืองปอมเปอีทั้งเมืองถูกฝังอยู่
ใต้ดินนานนับพันปี จนกระทั่งมีการขุดค้นกันอีกครั้งเมื่อเกือบร้อยปีที่ผ่านมา จึงท้าให้เราได้รู้ถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวเมืองจากการศึกษาซากผู้คนและสัตว์เลี้ยงที่ถูกฝังทั้งเป็นอยู่ใต้ซากเถ้าถ่านนั่นเอง ซากเมือง
โบราณปอมเปอีหรือที่ฝรั่งเรียกว่า “นครมรณะ” (DEAD CITY) สภาพเมืองที่ขุดพบถือเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์
เป็นอย่างมาก มีการดูแลรักษาให้คงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุด มีการท้าทางเดินเป็นทางลาดเพ่ือให้นักท่องเที่ยว
สะดวกในการเดินชม รถเข็นก็สามารถน้าเข้าไปได้ มีการออกกฎให้ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาชมเมืองต้องมีไกด์
ท้องถิ่นในการน้าชม เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้อย่างถูกต้อง 
ควรน้ามาเป็นแบบอย่างในการบูรณาการเมืองเก่าในประเทศไทยในหลายๆ แห่ง เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ควรศึกษาและเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในประเทศ 

เกาะซิซิลี เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีพ้ืนที่ ๒๕,๗๐๙ ตารางกิโลเมตร เป็น
เหมือนสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก เนื่องจากเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลเมดิเตอร์            
เรเนียน ดังนั้น ซิซิลีจึงเป็นศูนย์รวมอารยธรรมหลายยุคหลายสมัย ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมกรีก โรมัน ไบเซนไทน์ 
อาหรับ นอร์มัน ซเวเบี้ยน ฝรั่งเศส และสเปน ชมพูเขาไฟเอ็ทน่า “ปล่องไฟแห่งซิซิลี” ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดใน
ยุโรป และยังคุกรุ่นอยู่ สูง ๓,๓๒๓ เมตรจากระดับน้้าทะเล เมืองหลวงของเกาะซิซิลี คือ เมืองปาแลร์ โม่                 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
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ที่มีประชากรมากกว่า ๑ ล้านคน เป็นเมืองท่าเรือที่ส้าคัญ และเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และมีชายหาด
พักผ่อน ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของเมือง ตัวเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสวย รูปประติมากรรม 
ศิลปะแบบฟลอเรนไทน์ โรงละคร มหาวิหารแห่งเมือง ศิลปะแบบซิซิเลี่ยน-นอร์มัน พระราชวังนอร์มันนีที่สร้าง
อย่างยิ่งใหญ่เหมือนป้อมปราการยักษ์ จากการเดินทางไปศึกษาดูงานพบว่าขณะนี้เกาะซิซิลีก้าลังประสบปัญหา
ขยะล้นเมือง อันจะเห็นได้จากการพบกองขยะใหญ่ๆ อยู่หลายแห่งในเกาะซิซิลี ท้าให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสม
และส่งกลิ่นเหม็นให้กับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้ๆ จุดที่มีกองขยะ สาเหตุมาจากบริษัทเก็บขยะอามีอามีหนี้สินล้นพ้น
ตัวจนถูกฟ้องล้มละลาย จึงท้าให้พนักงานของบริษัทปฏิเสธที่จะท้างานล่วงเวลาเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับค่าจ้าง
จากนายจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวตามเมืองส าคัญต่าง ๆ ในอิตาลี 
กรุงโรม  (Rome) 
 เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซิโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของ
ประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5ล้านคน ถ้ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ล้านคน 
โดยมีจ้านวนประชากรใกล้เคียงกับมิลานและเนเปิลส์ โรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บน
เนินเขาทั้งเจ็ดริมฝั่งแม่น้้าไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น 
ราชอาณาจักรโรมัน สาธารณรัฐโรมัน และจักรวรรดิโรมัน โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากท่ีสุดของอารยธรรม
ตะวันตก และในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันได้เป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีตั้งแต่ ค.ศ. 
1870 นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาธอลิกอีกด้วย 
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โคลอสเซียม (Colloseum)                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสร้างขึ้น ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียน
แห่งอาณาจักรโรมันและสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิติตัส 
 ในคริสตศตวรรษที่ 1 หรือประมาณปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย        
วัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอย่าง
ชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรีเพ่ือให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬาและมีการออกแบบทาง
ระบายน้้าเพ่ือไม่ให้น้้าท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบัน ในบางครั้งจะ
มีการเรียกชื่อ โคลิเซียม (Coliseum โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โคลอสเซียมได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ 

พระราชวังวาติกัน (Vatican Palace) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นศูนย์กลางการปกครองของศาสนาคริสต์เเละยังเป็นที่ประทับของ
สมเด็จพระสันตปาปาประมุขฝ่ายศาสนาคริสต์ เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้ประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา
ต่างๆเป็นงานสถาปัตยกรรมที่งดงามลวดลายวิจิตรด้วยฝีมือศิลปินชาวอิตาลีหลายคนหลายยุคสมัยกว้าง 289 ฟุต 
ยาว 486 ฟุต สูง 354 ฟุต มียอดปราสาทมากถึง 135 ยอด เเละห้องต่างๆมากถึงสี่พันห้องนับเป็นงานก่อสร้าง
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ที่งดงาม ภายในจะมีจุดสนใจของผู้ที่มาท่องเที่ยวก็คือ  รูปภาพ ปิเอต้า(Pieta) สร้างสรรค์โดย ไมเคิลแองเจโล่ เป็น
ศิลปะ สมัยยุดเรนาชองต์ ประดิษฐาน ขึ้นที่ มหาวิหารวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ในศตวรรษที่ 18 โดยเป็นภาพของพระ
แม่มารีย์ ทรงโอบอุ้มพระเยซูก่อนที่ท่านจะสิ้นใจนอกจากนั้นยังมีศิลปะหลายแขนง ให้เลือกชม มากมาย 

น้ าพุเทรว่ี (Trevi Fountain) 
 

 

 

 

 

 

 
 เป็นน้้าพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ชื่อ “เทรวี่” นั้นมาจากค้าว่า“ตรีวิอุม” หมายถึงพบกัน
ของถนนสามสาย เป็นอนุสรณ์สไตล์บารอค ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซึ่งองค์สมเด็จสันตะปาปา  
ครีเมนต์ที่ 12 ได้มอบหมายให้สร้างขึ้นในปี 1732 การก่อสร้างด้าเนินเรื่อยมาจนกระทั่งภายหลังการ
สิ้นพระชนม์สมเด็จสันตะปาปาที่ เออร์บันที่ 8 ได้หยุดชะงักลง และด้าเนินการสร้างต่อมาจนแล้วเสร็จในปี 1762 
รวม ใช้เวลาทั้งสิ้น 30 ปี ทางระบายน้้า เวอร์โก้ บริเวณลานด้านหน้านั้นก่อสร้างมากว่า 2000 ปี ครั้งสมัยโรม
โบราณ   ซึ่งปกครองโดยจักรพรรดิออกัสตัส ซึ่งตรงเวลา 19 ปี ก่อนคริสตศักราช รูปปั้นแกะสลักที่เลิศหรูอลังการ
ที่อวดโฉมให้ผู้ไปเยือนได้ยลนั้นได้แนวคิดจากความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าเนปจูน “เทพแห่งท้องทะเล”ว่ากันว่า หาก
ใครที่ได้โยนเหรียญลงไปในน้้า เขาหรือเธอผู้นั้นจะได้กลับมาเยือนอีกในสักวัน 

บันไดสเปน (Piazza di spagna ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 

 หนึ่งในจุดที่สวยในกรุงโรมบ่ายๆ ผู้คนจะมานั่งพักผ่อนพบปะกันเต็ม ย่านชอปปิ้งที่หรูหราที่สุดของ
เมือง มีซอยเล็ก ซอยน้อย ที่ท่านจะได้เดินเที่ยวชมและช้อปปิ้งเพลิดเพลิน 

มิลาน (Milan) 
 เป็นเมืองส้าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลีตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี เมืองมิลานมีประชากร 
ประมาณ 1,308,500คนโดยถ้ารวมบริเวณรอบนอกและเขตปริมณฑลจะมีประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งเรียกเขต
ทั้งหมดว่า ลากรันเดมีลาโน มิลานมีพ้ืนที่ประมาณ 1,982 ตร.กม. ชื่อเมืองมิลาน มาจากภาษาเซลต์ ค้าว่า  
“Mid-lan” ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมือง
แฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี้มิลานยังเป็นที่รู้จักจากประเพณี
คริสต์มาสที่เรียกว่า ปาเนตโตเน อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ 

วิหารดูโอโม่ (Duomo Cathedral) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ตั้งอยู่ที่จตุรัสกลางเมืองมิลานโบสถ์แห่งนี้เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ียิ่งใหญ่สวยงามที่สุดใน
อิตาลีและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยที่ไม่นับวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ความยาว ประมาณ 157 เมตร สามารถจุคนได้
ประมาณ ถึง 40,000 คนซึ่งใช้ระยะเวลาการก่อสร้างยาวนานกว่า 500 ปี ( ค.ศ.1386 – 188) เป็นสิ่งก่อสร้าง
ในยุคอาณาจักรโรมันรุ่งเรือง 

โบสถ์ซานตามาเรีย เดอ กราซี (Santa Maria delle Grazie) 
  
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 

 โบสถ์ ซานตา มาเรีย เดล กราซี สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1465 และ 1482 ออกแบบโดย กิลฟอร์ท 
โครงสร้างโบสถ์แต่ดั้งเดิมนั้นปัจจุบันเหลือเพียงรูปแบบของแท่นบูชา ห้องโถงกว้าง จากหน้าประตู และ ทางเดิน ซึ่ง
ได้ใช้ศิลปะแบบโกธิค ลอมบาร์ค เป็นต้นแบบ นับแต่ปี ค.ศ.1490 เรื่อยมา ลูโดวิโก้ สโฟซ่า ได้ให้มีการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือใช้เป็นสุสาน ส้าหรับครอบครัวของเขา ดยุคได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจของเขาใน ซานตา มา
เรีย เดอ กราซี และ เรียกงานของเขาว่าเป็นศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยเขาได้มอบหมายให้ บรามันเต้ เป็นผู้สร้าง หน้า
มุข ขึ้นแทนที่ แท่นบูชา ล๊โอนาโด ได้รับมอบหมาย ให้วาดภาพอาหารมื้อสุดท้าย ขณะเดียวกัน คริสโตโฟโร โซลารี่ 
ได้ให้มอบหมายให้แกะสลักฝาหลุมฝังศพของลูวิโก้และแบทริสภรรยาของเขาโดยให้อยู่เป็นศูนย์กลางของบริเวณที่
ขณะคณะขับร้องยืนภายในโบสถ์ทุกวันนี้สถานที่แห่งนี้จัดเป็นสุดยอดของงานและความอลังการของศิลปะยุคเรอ
เนอซองส์ ของมิลาน แม้จะถูกปรับเปลี่ยนและถูกท้าลาย 

ฟลอเรนซ์ (Florence) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ฟีเรนเซ หรือ ฟลอเรนซ์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นตอสกานาและจังหวัดฟีเรนเซ ใน ประเทศอิตาลี
ระหว่าง ค.ศ. 1865 ถึง ค.ศ. 1870 ฟีเรนเซก็เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรอิตาลี ฟีเรนเซตั้งอยู่บนฝั่ง
แม่น้้าอาร์โน มีประชากรประมาณ 400,000 คนและอีก 200,000 คนในบริเวณปริมณฑล ฟีเรนเซในยุค
กลางเป็นศูนย์กลางทางการค้าและทางการเงิน และถือกันว่าเป็นที่เกิดของยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา ตระกูลที่มี
อ้านาจการปกครองฟีเรนเซเป็นเวลานานคือตระกูลเมดิชิ นอกจากนั้นฟีเรนเซก็ยังมีชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทาง
ศิลปะและสถาปัตยกรรม ในยุคกลางฟีเรนเซเป็นที่รู้จักกันในนามว่าเอเธนส์ใจกลางเมืองเก่าของฟีเรนเซได้รับ
เลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1982 (พ.ศ. 2525) 

โบสถ์วิหาร ดูโอโม่ เมืองฟลอเรนซ์ (Ponte di Vecchio ) 
 เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม แห่งหนึ่ง ในอิตาลี ผสมความลงตัวของศิลปะ ยุค ไมเคิลแองเจลโล อีก
ทั้งยังได้มีหอระฆังขนาดยักษ์ เคียงคู่หอคอย ในโบสถ์ด้วย  มีบันไดขึ้นไปชมวิวราว 414 ขั้น เพ่ือให้ได้จุดที่สวย 
ชมวิวที่เหมาะสมกว่า เหมาะส้าหรับผู้ที่มีความอดทนเท่านั้น 
 
 
 



33 
 

 

โบสถ์เมดิ ซี (Medici Chapel) 
 โบสถ์ เมดิซี เป็นส่วนหนึ่งของวิหาร เดอ ซาน โลเรนโซ่ เดอ ฟีราเซ่ ในนครฟลอเรนซ์ ประเทศ อิตาลี 
ส่วนหน้าไม่เคยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามก็ไม่อาจปฏิเสธความงดงามภายในวิหารและโบสถ์เมดิซีได้ วิหารแห่งนี้
เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในนครฟลอเรนซ์และอยู่ใจกลางเมือง วิหาร เดอ ซานโลเรนโซ่ ได้รับการเสกในปี ค.ศ.
393 และ 300 ปี ต่อมาได้รับการสถาปนาให้เป็นโบสถ์กลางเมือง และเป็นที่ประทับของบิชอบผู้น้าศาสนา 
วิหารนี้ยังเป็นโบสถ์ท้องถิ่นของตระกูลเมดิซี หนึ่งในตระกูลของผู้มีอ้านาจในช่วงราวศตวรรษที่ 13 และ 17 
ทั้งนี้ตระกูลเมดิซี เป็นตระกูลที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมในยุคศิลปะเฟ่ืองฟู และยืนยันถึงความรุ่งเรืองของศิลปะ 
ดนตรี ของสังคมในยุคเรอเนอซองส์ ของอิตาลี กล่าวได้ว่าตระกูลเมดิซี มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับ
ประวัติศาสตร์ของฟลอเรนซ์ โดยมีโบสถ์ เมดิซี เป็นดังพินัยกรรมตกทอดความสัมพันธ์จวบจนทุกวันนี้   ภายใน
วิหาร เดอ ซานโลเรนโซ่ ตกแต่งตามสไตล์เรอเนอซองส์พ้ืนที่ภายในเป็นที่โล่งกว้าง ใหญ่ อากาศปลอดโปล่ง 
เย็นสบาย และตกแต่ง เพดานไว้อย่างวิจิตรตระการตา ร่างของคนในตระกูลเมดิซี เกือบ 50 คน ถูกฝังอยู่ใต้
ห้องใต้ดินของโบสถ์ การก่อสร้างโบสถ์ เมดิซี เริ่มนับแต่ภายหลังการตายของ กิลลาโน และ โลเรนโซ่ เดอ เมดิ
ซี ทายาทหนุ่มทั้ง 2 ของตระกูลในปี 1516 และ 1519 อนุสรณ์พิธีฝังศพของโบสถ์ ด้าริให้สร้างขึ้นโดย
สันตะปาปา ครีเมนต์ที่ 12  ในปี ค.ศ.1520 ซึ่งอดีตเป็นสังฆราช กิลิโอ เดอเมดิซีและได้มอบหมายให้หนึ่งใน
ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ยุคเรอเนอซองส์ อย่างไมเคิลแองเจลโล เป็นผู้สร้างข้ึนระหว่าง ปี 1520 และ 1534 
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ข้อมูลเมืองและสถานที่ส าคัญที่เข้าเยี่ยมชมและศกึษาดูงาน 

Milan  
มิลาน (อังกฤษ: Milan) หรือ มีลาโน (อิตาลี: Milano) เป็นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็น

เมืองส้าคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี (Lombardy) เมืองมิลานมีประชากร
ประมาณ 1,308,500 คน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2547) โดยถ้ารวมบริเวณรอบนอกและเขตปริมณฑลจะมีประมาณ 4 
ล้านคน ซึ่งเรียกเขตทั้งหมดว่า ลากรันเดมีลาโน (La Grande Milano) มิลานมีพ้ืนที่ประมาณ 1,982 ตร.กม.  
ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ ค้าว่า "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ 

เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ
นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม นอกจากนี้มิลานยังเป็นที่รู้จักจากประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า  ปาเนต
โตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอล
อินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน 
  

  
 
 
 
 
  
 
 
 มิลานเป็นเมืองที่สง่างามทันสมัย เป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ สถานที่ตั้ง
ตลาดหุ้นของประเทศอิตาลีและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและความทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ทั้งสถานบันเทิง
ยามค่้าคืน โรงละคร ร้านอาหาร สถานที่เต้นร้า ไนท์คลับ และการแสดงแฟชั่นที่จะเติมเต็มเวลาว่างของผู้คนใน
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยือน ในเมืองมีกิจกรรมน่าสนใจให้เลือกท้ามากมาย อีกทั้งยังมีสถานที่
น่าสนใจต่างๆ ให้เที่ยวชมและส้ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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 มิลานนี้มีประวัติความเป็นมาที่โดดเด่นชวนให้ค้นหา ทั้งมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ ดูโอโม 
(Duomo) ซึ่งเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่และโดดเด่นมากที่สุดของโลกหรือหอศิลป์จ้านวนมากซึ่งส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ในพระราชวังเดิมโดยได้เก็บรวบรวมผลงานศิลปะชิ้นส้าคัญไว้มากมาย รวมถึงงานจิตรกรรมฝาผนังพระ
กระยาหารมื้อสุดท้าย ของเลโอนาร์โด ดาวินชี 

 นอกเหนือจากบริเวณศูนย์กลางเมืองแล้ว พ้ืนที่ที่ได้รับความสนใจอีกแห่งหนึ่งคือ เบรรา (Brera) ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางเหนือของมหาวิหารแห่งมิลาน มีทั้งหอศิลป์ที่ตกแต่งหรูหราและถนนสายแฟชั่นให้เลือกช้อปปิ้งอย่าง
เพลิดเพลิน หรือแวะไปเยี่ยมชมทางตอนใต้นาวิลญี่ (Navigli) ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนคนรักศิลปะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ในความเป็นจริงมิลานมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวชมมากกว่าเมืองเวนิสหรือหรือเมืองฟลอเรนซ์ ถึงแม้
จะเน้นรูปแบบการบริหารโดยไม่คาดหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในมิลานมีที่พักหรูหรา เช่น โรงแรมเครือโฟร์ซี
ซั่นหรือ Park Hyatt Hotel Milan ที่งามสง่า หรือที่พักราคาไม่แพงเช่น โรงแรม Cavour Hotel Milan และ
โรงแรม Adam เป็นต้น 

ประวัติศาสตร์มิลาน 
 
 
 
 
 

 
ชาวเซลต์ที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของอิตาลีเป็นผู้เริ่มก่อตั้งเมืองมิลานเมื่อประมาณ 600 ปีก่อน

คริสตกาล ต่อมา 222 ปีก่อนคริสตกาล โรมันมีชัยชนะเหนือเซลติกส์ และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมดิโอลานัม ในช่วง
ศตวรรษที่ 4 มิลานเติบโตเจริญรุ่งเรืองและกลายเป็นเมืองใหญ่อันดับสองในยุโรปด้วยประชากรมากกว่า 
300,000 คน 

หลังจากศตวรรษที่ 4 ศาสนาคริสต์เริ่มเข้ามาเผยแผ่และขยายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วเมือง ท้าให้มิลาน
กลายเป็นศูนย์กลางที่ส้าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของคริสตจักร 
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หลังจากปีค.ศ. 1200 มิลานเริ่มมีบทบาทส้าคัญเพ่ิมมากขึ้นและยกระดับจากเทศบาลขึ้นมาเป็นเมือง
แห่งขุนนางศักดินา ก้าแพงเมืองถูกต่อเติมขยายเขตแดนออกไป มีการสร้างถนนและอาคารต่างๆ มากมาย 

ขุนนางจากตระกูลวิสคอนติขึ้นมามีอ้านาจในปีค.ศ. 1300 และเป็นช่วงเวลาของความม่ังคั่งอุดม
สมบูรณ์ในมิลาน ช่วงเวลาเดียวกันนี้มหาวิหารแห่งมิลานได้ถูกสร้างข้ึนและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มี
เสน่ห์ 

หลังจากการท้าสงครามอันยาวนานกับฟลอเรนซ์และเวนิส มิลานได้พบความสงบสุขอีกครั้งหลังจาก
ตระกูลสฟอร์เซมีอ้านาจในการปกครองแทนตระกูลวิสคอนติเดิม ในช่วงเวลาแห่งความสงบสุขนี้ มิลานได้
กลายเป็นศูนย์กลางความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวรรณกรรม และเลโอนาร์โด ดา วินชี ถูกเรียกตัวเพ่ือไป
ถวายงานลุโดวิโค ซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นดยุคแห่งมิลานของตระกูลสฟอร์ซา 

หลังจากท่ีจักรพรรดิชาลส์ที่ 5 ขึ้นครองราชย์ในปีค.ศ. 1535 มิลานก็เริ่มต้นยุคแห่งการใช้กฏแห่ง
สเปนเป็นเวลาเกือบ 200 ปี หลังจากการเริ่มต้นศตวรรษที่สิบแปดไม่นาน ชาวออสเตรียเดินทางเข้ามาในมิลาน 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างหยั่งลึกภายใต้การปกครองของออสเตรีย และเป็นยุคเริ่มต้นของการ
ก่อสร้างอาคารด้วยสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิคซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่ 

จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ก้าหนดให้มิลานเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอิตาลีในปีค.ศ. 1802 และเป็น
สถานที่ในการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระองค์เอง ในฐานะกษัตริย์ของอิตาลีและมิลานในปีค.ศ. 1805 

ในปีค.ศ. 1859 ชาวออสเตรียถูกขับไล่ออกจากมิลานและเมืองถูกยึดไปอยู่ภายใต้อาณาจักรของแคว้น
ปีเอมอนเต ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนเป็นราชอาณาจักรอิตาลีในปีค.ศ. 1861 ซึ่งมิลานได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวง
ศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอิตาลี 

มิลานได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แต่นับว่าโชคดีมากที่
สมบัติที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลายชิ้น เช่น งานจิตรกรรมฝาผนังพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของเล
โอนาร์โด ดา วินชี ไม่ถูกท้าลายจนเสียหาย หลังสงครามโลกจบลงเมืองมิลานได้รับการฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่อย่าง
รวดเร็วและเติบโตเป็นเมืองทันสมัยดังที่เป็นอยู่เช่นปัจจุบัน 

สภาพภูมิอากาศของมิลาน 
 

 
 
 
 
 
 
 มิลานมีสภาพภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนแต่มีแนวโน้มที่รุนแรงกว่าปกติ ในช่วงฤดูร้อนอาจมี
อากาศร้อนและชื้นมาก ส่วนเดือนสิงหาคมอุณหภูมิอาจเพ่ิมสูงได้มากกว่า 86 องศาฟาเรนไฮต์ (30 องศา



37 
 

 

เซลเซียส) แนวภูเขาที่ตั้งอยู่เบื้องหลังช่วยป้องกันความรุนแรงในฤดูหนาว แต่อากาศจะหนาวเย็นจัด อุณหภูมิลด
ต่้าลงจนต่้ากว่าจุดเยือกแข็งในบางครั้ง อีกทั้งมีฝนและหมอกหนาในฤดูนี้ 

 ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเที่ยวชมและเดินทางไปทั่วอิตาลีเหมือนกับ
ประเทศส่วนใหญ่ทางยุโรปตะวันตก 

 
 
 
 
 
 
 ส้าหรับมิลานเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยว เดือนพฤษภาคม
และเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นมากที่สุด เดือนธันวาคม ในช่วงวันหยุดคริสมาสต์ มิลานมี
ข้อเสนอดีๆ ส้าหรับนักท่องเที่ยว ส่วนเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมค่อนข้างมีนักท่องเที่ยวบางตา แต่
สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนที่มิลานได้เช่นกัน แม้อากาศร้อนจะท้าให้รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวก็ตาม 

Como  
 
 
 
 
 
 
 
 
เมือง Como เป็นเมืองที่อยู่ทางภาคเหนือของแคว้น Lombardy ประเทศอิตาลี และติดกับชายแดน

มณฑลสวิส เมือง Ticino and Grigioni ทางภาคเหนือ และติดกับจังหวัด Sondrio and Lecco ของอิตาลีทาง
ตะวันออก และจังหวัด Milan ทางใต้และ จังหวัด Province of Varese ทางตะวันตก เมืองหลวงของจังหวัดนี้  
คือ เมือง Como ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งที่มีผู้คนอาศัยมากกว่า 10,000 คน  

เทือกเขา Bergamo Alps และหุบเขาอ่ืนๆ ได้ปกคลุมชายแดนของจังหวัดนี้ และได้แหล่งต้นน้้าที่ส้าคัญ  
คือ ทะเลสาบน้้าแข็ง Lake Como. 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญอย่าง ทะเลสาบ Lake Como และเทือกเขา Alps ได้ท้าให้เมือง Como 
เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว และเมืองแห่งนี้เอง มีทั้งงานศิลปะ โบสถ์ สวน พิพิธภัณฑ์ โรงละคร 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lombardy
https://en.wikipedia.org/wiki/Ticino
https://en.wikipedia.org/wiki/Grigioni
https://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Sondrio
https://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Lecco
https://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Milan
https://en.wikipedia.org/wiki/Province_of_Varese
https://en.wikipedia.org/wiki/Como
https://en.wikipedia.org/wiki/Bergamo_Alps
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Como
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Como
https://en.wikipedia.org/wiki/Alps
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Como_II.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Como_II.JPG
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สวนสาธารณะและพระราชวังที่ส้าคัญๆ มากมาย อาทิเช่น the Duomo (seat of Diocese of Como), 
the Basilica of Sant'Abbondio เป็นต้น 

สภาวะเศรษฐกิจของเมือง Como ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งในปี 1980 ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
โดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตไหมที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่คู่แข่งไหมราคาถูกจากประเทศจีนได้ท้าให้ส่วนแบ่งทาง
การตลาดไดล้ดลงเป็นอย่างมาก เป็นผลให้โรงงานเล็กๆ ไปจนถึงขนาดกลาง ได้ปิดกิจการไป และผลที่ตามคือเมือง
นี้ไม่ได้ขึ้นกับอุตสาหกรรมอีกต่อไป แต่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเมือง Milan's metropolitan area ที่สร้างงาน
จากภาคส่วนการบริการให้กับแรงงานที่นี่  และผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ ส่วนหนึ่งได้ถูกจ้างงานในย่านอุตสาหกรรม
ของ  the Swiss towns of Lugano and Mendrisio, ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม งานบริการด้าน
สาธารณสุข และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยระยะเวลาการเดินทางเพียงแค่ 30 กิโลเมตรไปยังแคว้นเหล่านี้
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  แต่ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก  ด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง การท่องเที่ยว
จึงกลายมาเป็นเศรษฐกิจส้าคัญของเมืองๆนี้ ตั้งแต่ปี 1990 เมืองต่างๆและทะเลสาบที่สวยงามได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสถานที่ถ่ายท้าภาพยนตร์ดังๆหลายเรื่อง และมีบุคคลส้าคัญได้มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนที่ใกล้ทะเลสาบ
แห่งนี้ ส่งผลให้เมืองๆนี้เป็นอีกเมืองหนึ่งที่รู้จักกันระดับโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญและเป็นที่ยอมรับ
สากล 

ด้วยจ้านวนผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามามากกว่า 215,320 คน ในป ี2013 เมือง Como ถูกจัดอันดับให้เป็น
เมืองที่มีคนมาท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นล้าดับที่ 4ในแคว้น Lombardy นอกเหนือจากเมือง Milan, Bergamo and 
Brescia 

เมือง Como เป็นบ้านเกิดของบุคคลที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์หลายท่าน ได้แก่ กวี Caecilius,               
นักประพันธ์ Pliny the Elder and the Younger, นักวิทยาศาสตร์ Alessandro Volta, เป็นต้น. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Como_Cathedral
https://en.wikipedia.org/wiki/Diocese_of_Como
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Sant%27Abbondio
https://en.wikipedia.org/wiki/Milan_metropolitan_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Pliny_the_Elder
https://en.wikipedia.org/wiki/Pliny_the_Younger
https://en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta


39 
 

 

ประเทศอิตาลีในภาพรวมพบว่า มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยว 

 

มีการท้าทางลาดไว้ให้บริการส้าหรับผู้ใช้รถเข็นและผู้สูงอายุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดที่จอดรถส้าหรับคนพิการหรือผู้ใช้รถเข็นไว้ใกล้กับทางลาด 

 
   

ห้องน้ ามีการติดป้ายส าหรับคนพิการหรือผู้ใช้รถเข็น ชักโครกเป็นระบบเซนเซอร์สร้างความสะดวกให้กับผู้ 
ที่ไม่มีแรงกดชักโครกและเพื่อสุขอนามัยที่ดี       
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การศึกษาดูงาน 

๑. การศึกษาดูงาน  
คณะนักศึกษาได้เข้าพบผู้แทนของ เทศบาลนครมิลาน เพ่ือรับฟังการบรรยายเรื่อง “Milan Capital City 

for Business Startups” ผู้ให้การต้อนรับ คือ Ms.Scavizzo รองนายกเทศมนตรีนครมิลาน ผู้ร่วมให้ข้อมูลได้แก่ 
Mr.Pacente และ Mr.Bersano สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมในโครงการ Business Startups ของนครมิลาน 

จุดแข็งของนครมิลานในการริเริ่มโครงการ Business startups มาจากการที่นครมิลานเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยถึง 11 แห่งและมีวิทยาลัยการอาชีพที่ก้าลังปรับฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่ง รวมเป็น
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 14 แห่ง จึงเป็นศูนย์รวมนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความพร้อมในการร่วม
คิดค้นนวตกรรมใหม่ๆ สนับสนุนโครงการและการสร้าง Business startups โดยจุดเริ่มต้นโครงการมาจากกลุ่ม
นักวิชาการและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจของเมือง ในขณะที่ประเทศอิตาลีรวมถึงเมืองมิลานก้าลังอยู่ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่้า มีอัตราการ
ว่างงานสูง โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่เพ่ิงจบการศึกษา ภาคธุรกิจประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน บางธุรกิจไม่
สามารถจ่ายเงินผู้จัดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ ธนาคารไม่สามารถปล่อยเงินกู้ได้ เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะ
บริษัทขนาดเล็กไม่ม่ันคง ท้าให้เศรษฐกิจภาพรวมไม่เจริญเติบโต 

จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจตกต่้า คนไม่มีงานท้า ท้าให้กลุ่มนักวิชาการเริ่มจุดประกายการปรับตัวทาง
เศรษฐกิจด้วยแนวทางใหม่ โดยใช้ความรู้และงานวิจัยสร้างนวตกรรม เพ่ือน้าไปสู่ภาคการผลิตและธุรกิจ มีการสร้าง
เครือข่ายกับภาคธุรกิจเพ่ือหาแนวทางการระดมทุนเพ่ือพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของนครมิลานและประเทศอิตาลี  
อย่างไรก็ตาม ปัญหาส้าคัญคือ การขาดแคลนเงินทุนส้าหรับการท้าวิจัยและการหาเงินลงทุนของภาคธุรกิจเอกชน   
ซึ่งภาครัฐเองไม่สามารถสนับสนุนได้  จึงท้าให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐ โดยเทศบาลนครมิลาน นักวิชาการและ
นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา และนักธุรกิจเจ้าของกิจการภาคเอกชน ร่วมกันจัดท้าโครงการระดมทุนจากภาคส่วน
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาธุรกิจใหม่และปรับปรุงธุรกิจที่ประสบปัญหา ซึ่งแหล่งทุนได้แก่ ทุนท้องถิ่น ทุนรัฐบาลและทุนจาก
ภายนอกประเทศ ซึ่งได้แก่การเสนอขอเงินทุนจากสหภาพยุโรป โดยการเสนอโครงการไปยังส้านักงานใหญ่สหภาพ
ยุโรป ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งการระดมเงินทุนดังกล่าวประสบความส้าเร็จด้วยหลักการส้าคัญคือการ
พัฒนาและปรับปรุงธุรกิจเป็นการน้าเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

ภายหลังจากการน้าร่องโครงการและมีการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจภายในนครมิลาน ปรากฏว่าท้าให้เกิด
ธุรกิจใหม่ๆ มากกว่า 500 แห่ง และมีบริษัทที่สามารถฟ้ืนตัวจากสภาพปัญหา กว่า 300 แห่ง รวมทั้งท้าให้มี
ต้าแหน่งงานใหม่เพ่ิมขึ้นกว่า 2,500 ต้าแหน่ง ทั้งนี้ องค์ประกอบส้าคัญของการสนับสนุนธุรกิจให้สามารถเริ่มต้นใหม่ 
หรือปรับตัว ฟื้นตัวได้มี 3 ประการ ได้แก่ การสนับสนุนพื้นที่ส้าหรับประกอบกิจการ การให้ค้าปรึกษาแนะน้า
โดยเฉพาะการน้านวัตกรรมใหม่ ๆ จากงานวิจัยมาใช้ และองค์ประกอบส้าคัญสุดท้ายคือ เงินทุน 
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จากความส้าเร็จของโครงการ “Milan Capital City for Business Startups” ท้าให้สหภาพยุโรปเห็น
แนวทางในการขยายผล โดยการน้าแนวคิดการพัฒนาและฟ้ืนฟูธุรกิจโดยเน้นเทคโนโลยีและความคิดริเริ่มใหม่ๆ ไป
ส่งเสริมในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ก้าลังประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่้า เช่น ประเทศกรีซ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะจากคณะ 

ข้อเสนอแนะในการน้าแนวทางของนครมิลานไปใช้ในการด้าเนินงาน 
1. ปัจจัยความส้าเร็จของโครงการคือ ความร่วมมือของรัฐ เอกชน และสถาบันวิชาการ โดยการ

มองเห็นปัญหาร่วมกัน และมองเป้าหมายร่วมกัน ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นแนวทางส้าคัญ โดยเฉพาะการส่งเสริมการ
น้างานวิชาการ งานวิจัยมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

2. การมองหาต้นทุนของตนเอง ซึ่งในกรณีของนครมิลานคือ การมีสถาบันการศึกษาที่มีจ้านวนมาก 
ท้าให้โครงการมีต้นทุนสูงจากการน้างานวิจัยมาใช้ในการพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งกรณีประเทศไทยอาจมี
ต้นทุนในหลายด้าน จ้าเป็นต้องค้นหาจุดแข็งเพ่ือน้าไปพัฒนาต่อยอด 

3. บทบาทภาครัฐคือผู้สนับสนุน ภาคเอกชนและภาควิชาการ ดังนั้นบทบาทส้าคัญที่ภาครัฐของไทย
ควรปรับตัว คือการท้าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างเอกชนและวิชาการ และสนับสนุนให้การด้าเนินงาน
ร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ภาคผนวก 
รูปกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
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