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ประวตัิศาสตร์ไทยโดยสังเขป 

สมัยก่อนประวตัิศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยในปัจจุบัน 
 การแบ่งยุคสมยัทางประวติัศาสตร์นั้น นักประวติัศาสตร์นิยมใช้หลกัฐาน บนัทึกทางลายลกัษณ์
อกัษร เป็นตวัแบ่งยุคสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีวฒันธรรมยงัเป็นแบบพึ่งพาธรรมชาติมีการผลิตเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชจ้ากเคร่ืองมือหินกระเทาะเร่ิมรู้จกัไฟและพฒันามาสู่การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เป็นดินเผา ส าริด 
และเหล็กตามล าดับ มีการตั้ งถ่ินฐานตามถ ้ าและเพิงผา เร่ิมมีการรวมตวักันตั้งถ่ินฐานเป็นกลุ่มเล็ก.ๆ  
(Semi-nomad)  
          การศึกษา เร่ืองราวของยุคก่อนประวติัศาสตร์ในประเทศไทยนั้น น่าจะเร่ิมมีการศึกษาข้ึนในราว  
พ.ศ. 2475.(ค.ศ. 1932) โดยศาสตราจารยฟ์ริซ์ สารสิน (Fritz.Sarasin) นักโบราณคดีชาวสวิส ได้เขา้มา 
ท าการส ารวจ และขุดคน้ตามถ ้ าต่าง ๆ ในเขตจงัหวดัภาคเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย ผลการส ารวจ 
และขุดคน้ พบเคร่ืองมือหินกะเทาะ (Pepper.Tool) ซ่ึงท าจากหินกรวดหลายช้ิน รวมทั้งเศษภาชนะดินเผา  
และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีท าจากกระดูกสัตว์ นักโบราณคดี จึงได้ตั้ ง ช่ือเรียก เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
ท่ี ถูกค้นพบเหล่านั้ นว่า “ว ัฒนธรรมไซแอมเมียน” (Siamian.Culture)  ซ่ึงต่อมาสมเด็จกรมพระยา 
ด ารงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวติัศาสตร์ไทย ทรงนิพนธ์หนังสือช่ือว่า “เร่ืองก่อนประวติั ศาสตร์”  
ซ่ึงถือเป็นต าราท่ีเล่าเ ร่ืองราว .เ ก่ียวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นเล่มแรกของประเทศไทยข้ึน  
ในปีพ.ศ..2480.(ค.ศ. 1937)   
           ต่อมาในช่วงสงครามโลกคร้ัง ท่ี  2 ดร.แวน ฮีกเกอเร็น (Dr.  H.R.Van.Heekeren)  ซ่ึง เป็น 
นกัโบราณคดี ชาวเนเธอร์แลนด์หน่ึงในบรรดาเชลยศึก ท่ีถูกทหารญ่ีปุ่นกวาดตอ้นมา เพื่อสร้างทางรถไฟ
สายมรณะโดยมีเส้นทางการก่อสร้างเร่ิมจากสถานีหนองปลาดุกและไปส้ินสุดท่ีเมืองตนับีอูซายตั ใกล ้    
อ่าวเมาะตะมะ ระยะทาง 415 กม. 
           ขณะท่ี ดร.แวน ฮีกเกอเร็น ได้ร่วมก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะ พร้อมกับบรรดาเชลยศึก 
ชาติต่าง ๆ นั้น เขาได้พบก้อนหินหลายก้อนท่ีมีลักษณะคล้ายกับเคร่ืองมือหินจึงได้น าไปเก็บรักษาไว้
จนกระทั่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2.ยุติ ดร.แวน ฮีกเกอเร็น จึงได้น าเอาก้อนหินท่ีพบนั้นไปค้นควา้ศึกษา 
ต่อท่ีมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. เอช.แอล.โม.เวียส  
(Dr. H.L.Movious) โดยตั้ งช่ือเคร่ืองมือหินท่ีค้นพบน้ีว่า “วฒันธรรมแควน้อย” หรือ “ฟิงนอยเอ้ียน” 
(Fingnoian.Culture)  บทความ เ ร่ือ งก ารค้นพบ เค ร่ื อ ง มื อ หิน ท่ี ลุ่ มน ้ า แควน้อย น้ี  ได้ ถู ก ตีพิ มพ ์
ลงในเอกสาร รวมทั้งหนังสือพิมพ์ซ่ึงก่อให้เกิดความสนใจในการเร่ิมศึกษาเร่ืองราวก่อนประวติัศาสตร์ 
ในประเทศไทยข้ึนอยา่งกวา้งขวางในเวลาต่อมา  
         พ.ศ.2503-2505 (ค.ศ..1960 -1962) ได้มีการส ารวจและขุดค้นเร่ืองราวก่อนประวติัศาสตร์ 
ในประเทศไทยโดยคณะ ส ารวจไทย-เดนมาร์ก ในการส ารวจคร้ังน้ีพบโบราณวตัถุเป็นจ านวนมาก ซ่ึงพื้นท่ี
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การส ารวจ และขุดคน้ครอบคลุมพื้นท่ี ลุ่มน ้ าแม่กลอง และลุ่มแม่น ้ าแควในจงัหวดัราชบุรี และจงัหวดั
กาญจนบุรี รวมทั้ งย ังได้มีการส ารวจและขุดค้นในภาคอ่ืน.ๆ.ของประเทศไทย พบโบราณวัตถุ 
เป็นจ านวนมากกระจายอยูท่ ัว่ไป (ปรีชา กาญจนาคม, 2521) 
          ในประเทศไทยนั้นมีการพบเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อนัเป็นร่องรอยการตั้งถ่ินฐาน มาตั้งแต่ยุคหินเก่า
ซ่ึงมีอายุมากกว่า.10,000 ปี ข้ึนไปโดยทัว่ไปอายุของการแบ่งยุคในช่วงก่อนประวติัศาสตร์นั้น อาจจะมี
ช่วงเวลาท่ีค่อนข้างยาวมากในช่วงหินเก่า ดังนั้ น นักวิชาการบางท่าน จึงนิยมใช้การแบ่งยุคสมัย 
จากพฒันาการของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ การรวมตวักัน สร้างแหล่งท่ีอยู่อาศยั มาเป็นเคร่ืองแบ่งยุคสมยั 
ก่อนประวติัศาสตร์ ก่อนน าเอาหลกัฐานท่ีพบแต่ละช้ินไปศึกษาคน้ควา้หาอายท่ีุแทจ้ริงต่อไป 

 ยุคหินเก่า ในยุคน้ีเราตั้งอายุไวว้่ามีอายุเก่าแก่มากกว่า 10,000.ปี ข้ึนไปจนถึง.700,000 ปี แต่ส่ิงท่ี
สามารถบอกได้ชัดคือ การท่ีมนุษย์ยงัไม่มีการตังถ่ินฐาน ยงัเร่ร่อน เก็บของป่าล่าสัตว์ อาศัยตามถ ้ า  
หรือเพิงผาใกล้ล าธาร มีการประดิษฐ์เคร่ืองมือหินกรวดแบบง่าย ๆ ซ่ึงในประเทศไทยเราพบวฒันธรรม 
ยคุหินเก่าอยูด่ว้ยกนัหลายแหล่ง แหล่งท่ีส าคญัไดแ้ก่ อ.บา้นเก่า จงัหวดักาญจนบุรี 

ยุคหินกลาง แสดงให้เห็นวิวฒันาการสืบเน่ืองมาจากยุคหินเก่า จากการขุดค้นทางโบราณคดี  
ในเขต อ.ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี พบหลุมฝังศพท่ีมีแผ่นหินทบัโครงกระดูก มีผงฝุ่ นสีแดงโรยอยู่บน
กระโหลกศรีษะ และบริเวณทรวงอก ส่วนท่ีถ ้าผ ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีการคน้พบเคร่ืองป้ันดิน เผาผิวเกล้ียง
ขดัมนั มีลายเชือกทาบอายเุกือบ 10,000 ปี  

ยุคหินใหม่ นักวิชาการได้ก าหนดอายุไว้ประมาณ 1,500.ถึง 5,000.ปีมาแล้ว แต่ดังท่ีกล่าวไว ้
ในเบ้ืองตน้ พฒันาการของยคุหินใหม่มีความแตกต่างจากยคุท่ีผา่นมาเป็นอยา่งมาก ในประเทศไทยมีการขุด
พบร่องรอยการตั้ ง ถ่ินฐานในหลายพื้นท่ี ทั้ งในบริเวณท่ีสูง และท่ีลุ่มต ่ า  แสดงให้เห็นว่าในช่วงน้ี 
มีการอพยพเคล่ือนยา้ยจากถ ้ า และเพิงผา ลงมาสู่เขตท่ีลุ่มริมน ้ า มีการขุดคน้โครงกระดูก เคร่ืองป้ันดินเผา  
และเคร่ืองมือหินท่ีขัดเรียบ จ านวนมา ท่ี อ.บ้านเก่า กาญจนบุรี ในบรรดาเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีพบ 
มีเคร่ืองป้ันดินเผาสามขา ท่ีคลา้ยคลึงกบัวฒันธรรมก่อนลุงชานในประเทศจีน ซ่ึงเราอาจจะกล่าวไดว้า่ ผูค้น
ท่ีอาศยัอยู่ในแถบ อ.บา้นเก่า และบริเวณใกลเ้คียงในจงัหวดักาญจนบุรีนั้น มีการติดต่อกบัแถบตอนกลาง
ของประเทศจีนเ ม่ือราว 3,800.ปี  มาแล้ว  ซ่ึ งความแตกต่างของผผู ้คนนั้ นสามารถสัง เกตเห็น 
ได้จากรูปแบบท่ีแตกต่างกนัของเคร่ืองมือหินขดั โดยพบเคร่ืองมือหินขดัแบบท่ีเป็นขวาน เรียกว่า “ผึ่ง”  
ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ส่วนอีกแบบหน่ึงเป็นขวานหรือผึ่งรูปส่ีเหล่ียมเช่นกนัแต่เป็นแบบ.“มีบ่า”  
พบอยูใ่นแถบตอนเหนือของผนืแผน่ดินใหญ่ และในแหล่งโบราณคดีบางแหล่งก็พบขวานหินขดัทั้ง 2 แบบ
ปะปนกันอยู่.(พิเศษ เจียจันทร์พงษ์,.2532) เคร่ืองมือหินขัด เคร่ืองป้ันดินเผา ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึง 
กนัเหล่าน้ี น่าจะเป็นเคร่ืองยนืยนัไดว้า่ ในช่วงยคุหินใหม่น้ีผูค้นเร่ิมอยูอ่าศยัเป็นกลุ่มใหญ่ และมีการเดินทาง
ติดต่อกนั   
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ยุคโลหะ นับเป็นพฒันาการคร้ังส าคญัท่ีเปล่ียนรูปแบบ และวสัดุในการผลิตเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
จากหินมาเป็นโลหะ ในช่วงน้ีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2.ช่วง คือ ช่วงยุคส าริด และช่วงยุคเหล็กซ่ึงมีอาย ุ
อยู่ในราว.1,500-4,000.ปีมาแลว้ โลหะ “ส าริด” เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง และดีบุก จากการขุดคน้
ทางโบราณคดีหลายแหล่งในประเทศไทย เช่น บา้นนาดี บา้นโนนนกทา อ.ภูเขียว จงัหวดัขอนแก่น รวมทั้ง
ท่ีบา้นเชียง อ.หนองหาน จงัหวดัอุดรธานี ได้พบทั้งเคร่ือมือเคร่ืองใช้ และเคร่ืองประดบัท่ีท าจากส าริด 
เป็นจ านวนมาก   
            ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่า ในดินแดนท่ีเป็นอาณาเขตประเทศไทยในปัจจุบนันั้น เคยมีการตั้ ง 
ถ่ินฐานของผูค้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ เน่ืองจากความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพ      
มีพื้นดินท่ีเป่ียมไปด้วยแร่ธาตุ มีแหล่งน ้ า และมีสภาพแวดล้อม ท่ีเอ้ือต่อการตั้งถ่ินฐาน ท าให้ดินแดน
สุวรรณภูมิเป็นดินแดนท่ีมีผูค้นเข้ามาตั้ งถ่ินฐาน อยู่อาศัยมาโดยตลอด มีพฒันาการข้ึนมาจากสังคม 
กลุ่มเล็ก ๆ จากชุมชนเร่ร่อน ในช่วงสมยัก่อนประวติัศาสตร์จนกลายเป็นชุมชนเมืองมีการสร้างวฒันธรรม     
กฏแห่งการอยู่ร่วมกัน ก่อเกิดอารยธรรม และความเจริญงอกงามในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยมีผู ้คน
ผลดัเปล่ียนกนัเขา้มาครอบครองดินแดนอุษาคเนยแ์ห่งน้ีสืบต่อมาโดยตลอด จนกระทัง่กลายเป็น “รัฐชาติ”
ก่อเกิดเป็นประเทศไทยในปัจจุบนั 
 
บ้านเชียง แหล่งโบราณคดีก่อนประวตัิศาสตร์ แหล่งมรดกโลกในภาคอสีาน 
          แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงตั้ งอยู่ท่ี  อ  าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี  เป็นแหล่งโบราณคดี 
ในยุคก่อนประวติัศาสตร์อีกหน่ึงแห่งท่ีมีความน่าสนใจ รวมทั้งได้รับการจดทะเบียนเป็นหน่ึงในแหล่ง 
มรดกโลกของประเทศไทย 
          เร่ืองราวของวฒันธรรมบา้นเชียงนั้นเร่ิมข้ึนในประมาณ ปี พ.ศ..2500.(ค.ศ. 1957) โดยชาวบา้น 
ที่อยูอ่าศยัในเขตต าบลบา้นเชียง ไดขุ้ดหลุมเพื่อตอกเสาเข็มสร้างบา้น ปรากฏวา่.ไดพ้บทั้งเศษภาชนะ 
ดินเผามีลวดลายคลา้ยลายนิ้วมือ รวมทั้งภาชนะดินเผารูปร่างแปลกตามีลวดลายตกแต่งอยูบ่นพื้นผิว
ภาชนะดินเผาจ านวนหลายชิ้นในบริเวณที่สร้างก าลงัสร้างบา้น จึงไดม้ีการขุดหนา้ดินเพื่อคน้หาเพิ่มเติม 
พบภาชนะดินเผาในสภาพสมบูรณ์อีกหลายชิ้นในบริเวณหมู่บา้น จึงไดร้วบรวมเศษภาชนะดินเผา
เหล่านั้น และน าไปเก็บรักษาไวที้่โรงเรียนประชาบาลประจ าหมู่บา้นเพื่อจดัแสดงให้ผูค้นสนใจเขา้มา 
เยี่ยมชม 
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          ต่อมาราวปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) นายสตีเฟน ยงั (Stephen.Young) นกัศึกษามหาวิทยาลยั 
ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา .ไดร้ับทุนจากมหาวิทยาลยัให้เดินทางมาศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู ่
ของชาวบา้นในเขตต าบลบา้นเชียง ไดส้ ังเกตเห็นเศษภาชนะดินเผาเขียนสีกระจายอยูม่ากมาย  
ทั้งบนผ ิวดิน .และที ่ชาวบา้นในข ุดพบ นายสตีเฟ่น ยงัจึงไดน้ า เศษภาชนะดินเผาเขียนสีเหล่า น้ี 
ไปขอค าปรึกษาจากศาสตราจารยชิ์นอยูดี่ ผูเ้ช่ียวชาญโบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ จากการน าเอา 
เศษภาชนะดินเผาที่พบไปศึกษาหาอาย ุโดยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนส์ .(Carbon.14) .ที ่มหาว ิทยาลยั 
เพนซินเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา .พบว่า.โบราณวตัถุเหล่านั้นมีอายุอยู่ในราว.5,600 ปี.ซ่ึงจัดอยู่ใน 
ช่วงสมยัก่อนประวติัศาสตร์ในยุคหินใหม่ 
           กรมศิลปากรไดด้ าเนินการขุดคน้ทางโบราณคดี.ในช่วงตน้ปี.พ.ศ..2515.(ค.ศ.ใ1972).ที่บริเวณ 
วดัโพธ์ิศรีในต าบลบา้นเชียง และบริเวณบา้นของนายพจน์ มนตรีพิทกัษ ์ซ่ึงนบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณ  
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ   
ไดเ้สด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรการขุดคน้ที่บริเวณวดัโพธ์ิศรี ในเมื่อวนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2515 
(ค.ศ. .1972) .แหล ่งข ุดคน้ที ่ว ดัโพ ธ์ิศรีในน้ี  ต ่อมาไดถ้ ูกจดั เ ป็นพ ิพ ิธภณัฑ ์กลางแจง้แห่งแรก 
ของประเทศไทยจวบจนปัจจุบนั 
          วฒันธรรมบา้นเชียง อาจแบ่งคร่าว ๆ ตามช่วงระยะเวลาไดจ้ากลกัษณะการฝังศพรวม ทั้งลวดลาย
และการวางภาชนะดินเผาลงในหลุมฝังศพ โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วง คือ 
 1. เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียงสมยัตน้ (อายุประมาณ 5,600–3,500 ปี) เป็นภาชนะดินเผาสีด าตกแต่ง
ดว้ยลายขดูขีดหรือลายเชือกทาบ มีรูปทรงส่วนใหญ่เป็นหมอ้ทรงกลม ปากผาย 
 2. เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียงสมยักลาง (อายุประมาณ 3,500–2,300 ปี) ภาชนะดินเผาท่ีพบในช่วงน้ี
จะมีเน้ือค่อนขา้งละเอียดสีขาวนวลทรงสูง ก้นแหลมมกัไม่มีการตกแต่ง ลวดลายหลายช้ินมีผิวเป็นเงา 
จากน ้าเคลือบธรรมชาติท่ีเกิดจากการเผา (flux) 
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 3. เคร่ืองป้ันดินเผาบ้านเชียงสมัยปลาย (อายุประมาณ 2,300–1,500.ปี).เป็นช่วงท่ีพบมากสุด  
และมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์จากลวดลายตกแต่ง โดยลวดลายท่ีเขียนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นลายกน้หอยคลา้ย
ลายน้ิวมือ  
           จากความมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น แหล่งโบราณคดีก่อนประวติัศาสตร์บ้านเชียง จึงได้รับ 
การประกาศข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ในประชุมคณะกรรมการมรดกโลก 
สมยัสามญัคร้ังท่ี 16.ท่ีเมืองแซนตาเฟ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแหล่งโบราณคดีก่อนประวติัศาสตร์ 
บา้นเชียงมีคุณสมบติัการเป็นมรดกโลกตรงตามหลกัเกณฑ์ ขอ้ 3 คือ.“(iii)” เป็นส่ิงท่ียืนยนัถึงหลกัฐาน 
ของวฒันธรรมหรืออารยะธรรมท่ีปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนัหรือวา่ท่ีสาบสูญไปแลว้ (The world heritage 
information center) 

สมยัประวตัิศาสตร์ 

การพฒันาแว่นแคว้นในดินแดนประเทศไทย   
 การเข้าสู่ยุคประวติัศาสตร์จึงแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ หลักฐานเพื่อยืนยนัการเข้าสู่ 
ยคุประวติัศาสตร์คือ การคน้พบบนัทึกของพอ่คา้จีน ซ่ึงไดจ้ดบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบับา้นเมืองในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้หรือท่ีรู้จกักนัในหมู่นกัเดินเรือว่า .“สุวรรณภูมิ” บนัทึกเก่ียวกบัการคา้ขายระหว่างจีน
และอินเดีย นอกเหนือจากบนัทึกของพอ่คา้ชาวจีนแลว้ ยงัพบหลกัฐานจารึกเป็นอกัษรปัลลวะอนัเป็นอกัษร
ท่ี นิ ยมใช้ กันในแถบภาคใต้ของ อิ น เ ดี ย .ได้แ ก่  จา รึ ก เขา รั ง  จั งหวัดปรา จีน บุ รี  และ จา รึ ก ท่ี  
อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงมีอายุอยูใ่นราวพุทธศตวรรษท่ี 10-11 อนัเป็นหลกัฐานอีกช้ินท่ีแสดงให้เห็น
การเขา้สู่ยคุประวติัศาสตร์ของดินแดนในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
            การศึกษาประวติัศาสตร์ไทย ก่อนหน้าพุทธศตวรรษท่ี 20.ส่วนใหญ่ จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูล 
จากเอกสารบนัทึกการเดินทางของจีน เน่ืองจากจีนมีการติดต่อทั้งทางการทูต และการคา้มาเป็นเวลานาน   
และพบวา่มีความหลากหลาย และใหภ้าพบา้นเมืองในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มาติดต่อคา้ขายดว้ยนั้น
ค่อนขา้งชดัเจนวา่ เป็นแวน่แควน้และมีความเป็นปึกแผน่ รวมทั้งภาพของวิถีชีวิต ความเป็นอยู ่และการรับ
อิทธิพลทางวฒันธรรมจากอินเดียทั้งในดา้นศาสนา การปกครอง และศิลปะวทิยาการต่าง ๆ 
 (พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ 2532) 

อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย 
พฒันาการของบ้านเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที ่13-17 
          ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นต้นมาได้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในเขต 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือท่ีเราอาจคุน้หูในช่ือ “ดินแดนสุวรรณภูมิ” อยู ่2 ประการ คือ 
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 1..อาณาจักรโรมันได้หมดอ านาจลงท าให้การค้าขายระหว่างอินเดียและโรมันหยุดชะงักไป 
ในขณะเดียวกัน ทางจีนได้มีการเปล่ียนราชวงศ์ เป็นราชวงศ์ถัง ซ่ึงเป็นช่วงจีนมีอ านาจทางการเมือง 
อยา่งกวา้งขวาง และสนใจติดต่อดินแดนท่ีห่างไกลออกไป จีนจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทคา้ขายในดินแดนแถบน้ี 
แทนท่ีโรมนัและอินเดีย 
 2. เกิดการเปล่ียนแปลงของศูนยอ์  านาจในดินแดนสุวรรณภูมิ อาณาจกัรฟูนนั ถูกตีแตกโดยกลุ่มชน
ท่ีจีนบันทึกไว้ในจดหมายเหตุว่า “พวกเจ้ินหล้า หรือเจนละ” .ท าให้กลุ่มชนแคว้นเล็ก แคว้นน้อย  
ท่ีเคยอยูภ่ายใตอ้  านาจของอาณาจกัรฟูนนัมีอิสระ  

ดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยในปัจจุบันมีแว่นแคว้นท่ีพัฒนาข้ึนมาเป็นแว่นแคว้นท่ีมีความ 
เป็นปึกแผ่นหลายแควน้ด้วยกันได้แก่ แควน้ทวาราวดี แควน้นครชัยศรี และแควน้ตามพรลิงค์ โดยมี
หลกัฐานบนัทึกการเดินทางของหลวงจีนเห้ียนจงั ซ่ึงเดินทางไปแสวงบุญยงัประเทศอินเดียโดยทางบก  
ราวพุทธศตวรรษท่ี 12.และบนัทึกของหลวงจีนอ้ีจิง ซ่ึงเดินทางโดยทางทะเลไปยงัอินเดียในช่วงต้น 
พุทธศตวรรษท่ี 13.แวน่แควน้โบราณต่าง.ๆ เร่ิมรวมตวักนัเป็นปึกแผน่.และไดพ้ฒันารูปแบบทางวฒันธรรม
ข้ึนเป็นแบบอย่างของตนเองด้วยการผสมผสานส่ิงท่ีได้รับจากอินเดียทั้งท่ีได้พบเห็น และสัมผสัจาก 
พอ่คา้วาณิชทั้งหลายท่ีเขา้มาคา้ขายกบัส่ิงท่ีเป็นลกัษณะทอ้งถ่ินของตน   
             อาณาจกัรทวาราวดี อาณาจักรศรีวิชัยรับอิทธิพลของวฒันธรรมอินเดียผ่านมาทางเขมร ท่ีมีทั้ ง 
ความเช่ือ ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครอง ถ่ายทอดผา่นมาทางอาณาจกัรฟูนนั และเจนละซ่ึงขยาย
อิทธิพลครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ในภาคอีสานเร่ือยลงมาถึงแถบละโว้.ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของจงัหวดัลพบุรี 
ในปัจจุบนั   

อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที ่14-16)  
         ในบนัทึกของหลวงจีนอ้ีจิงไดก้ล่าวถึงช่ือแควน้ “โต-โล-โป-ตี” โดยบนัทึกวา่ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่น ้ า
เจ้าพระยา ซ่ึงนักวิชาการเช่ือว่าน่าจะเป็นช่ือของอาณาจกัรท่ีรู้จกักันในช่ือ.“ทวาราวดี” โดยศูนยก์ลาง 
ของความเจริญในสมยัน้ีมีความเป็นไปไดใ้นหลายท่ี ทั้งท่ี นครปฐม อู่ทอง หรือล่าสุด อาจอยูท่ี่เมืองศรีเทพ 
(พิริยะ ไกรฤกษ์,.2560) ได้มีการขุดคน้พบเหรียญจารึกภาษาสันสกฤตสะกดว่า “ศรีวารวดี ศวรปุณยะ”  
ในหลายพื้นท่ีอนัมีความหมายแปลได้ว่า “การบุณยข์องพระเจา้ศรีทวารวดี” จะเห็นได้ว่า เมืองในกลุ่ม
วฒันธรรมทวาราวดีนั้น มีการกระจายตวัอยูท่ ัว่ดินแดนของประเทศไทยโดยสามารถสังเกตไดจ้ากร่องรอย
การขุดคูน ้ าล้อมรอบเมือง รูปร่างของตวัเมืองมีลักษณะเหมือนเป็นเมืองแฝดคล้ายเลขแปด กระจายตวั 
อยู่บนลุ่มน ้ าท่ีไม่ใช่ล าน ้ าสายหลักแต่เป็นสายรองเช่น ท่ีคูบัว ราชบุรี อู่ทอง สุพรรณบุรี ไตรตรึงษ ์
ก าแพงเพชร ศรีเทพ เพชรบูรณ์ หรืออยู่เหนือข้ึนไปถึงเมืองหริภุญชัย ล าพูน ก็ลว้นแลว้แต่เป็นเมืองแฝด
คลา้ยรูปเลขแปดทั้งส้ิน   
          กลุ่มเมืองในวฒันธรรมทวาราวดีนั้ น เป็นกลุ่มเมืองท่ีท าการค้าขายซ่ึงกันและกัน โดยอาศัย 
การคมนาคมทางน ้ า  และการคา้ขายไปยงัดินแดนห่างไกลออกไป โดยมีผูค้นอยู่อาศยัปะปนกนัมากมาย
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หลายเช้ือชาติทั้งชาวมอญ-ขแมร์พื้นเมือง.และพ่อคา้วาณิช ท่ีเดินทางมาคา้ขายจากฝ่ังอินเดียใต ้อนัเป็น
ต้นแบบ.และรากฐานวฒันธรรมทวาราวดีท่ีเจริญรุ่งเรืองอยู่ในราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี14-16.ก่อนถูก 
กลืนวฒันธรรม.โดยกลุ่มอาณาจกัรเขมรท่ีแผอิ่ทธิพลเขา้มาในดินแดนน้ีในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 

อาณาจักรศรีวชัิย (พุทธศตวรรษที ่13-19) 
         ในขณะท่ีกลุ่มเมืองในวฒันธรรมทวารวดีเจริญรุ่งเรืองอยู่แถบลุ่มน ้ าทางภาคกลางรวมทั้งบริเวณ 
ลุ่มน ้ าป่าสัก และลุ่มน ้ ามูลในทางตอนใต้ของประเทศไทยในปัจจุบนั ได้มีการพบหลักฐานว่า มีกลุ่ม 
ชนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ไดต้ั้งหลกัแหล่งอยู่อาศยัเช่นกนั ตามถ ้าต่าง.ๆ และเพิงผา ซ่ึงก าหนดอายุไดอ้ยู่
ในราว 5,000 – 6,000.ปี มาแล้ว เช่น อ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบ่ี อ าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา เป็นตน้  
พบเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เป็นหินขดั หินกระเทาะ ภาชนะดินเผา รวมทั้งเคร่ืองประดบั ท่ีท าจากเปลือกหอย 
ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีได้ตั้ งถ่ินฐานสืบต่อมา จนถึงราว 2,500 ปี มีการอพยพเคล่ือนยา้ยจากพื้นท่ีสูงลงสู่ 
ท่ีราบชายฝ่ัง มีพฒันาการรูปแบบการด ารงชีวิตในลกัษณะของสังคมเกษตรกรรม ซ่ึงจดัเป็นจุดเร่ิมต้น 
ส าหรับการพฒันาการเขา้สู่สมยัประวติัศาสตร์ในเวลาต่อมา 
         ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 8-12 ไดมี้การคน้พบหลกัฐานการติดต่อคา้ขายทางทะเลในแถบคาบสมุทร
ภาคใต ้ เน่ืองจากมีการพบโบราณวตัถุจากต่างชาติในหลายวฒันธรรมเช่น กรีก.โรมนั.อาหรับ.อินเดีย  
และจีน ชุมชนเหล่าน้ีเจริญข้ึนจากการเป็นเมืองท่าค้าขายทางทะเลกับต่างชาติ ช่วงระยะเวลาดังกล่าว   
เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยา่งรวดเร็ว และสั่งสมความรู้จากการติดต่อกบัชาวต่างชาติ ท าให้ชุมชน
หรือสถานีการคา้ต่าง ๆ ไดพ้ฒันาข้ึนเป็นบา้นเมือง    
          อาณาจกัรศรีวิชยั แมว้า่จะมีหลกัฐานเขียนไวโ้ดยผูท่ี้เดินทางผ่านมา และจดบนัทึกไวห้รือบนัทึก
จากพ่อค้าวาณิช เช่น บันทึกสุไลมาน ท่ีจดบนัทึกไวโ้ดยพ่อค้าชาวอาหรับ เม่ือ พ.ศ 1394.(ค.ศ..851)  
หรือบนัทึกมาซูดี (Masudi).ไดเ้ขียนบรรยายถึงความมัง่คัง่ของหมู่เกาะซาบคัไว ้เม่ือ พ.ศ.1486 (ค.ศ..943) 
วา่ .“มีผูค้นอยูอ่าศยักนัอยูจ่  านวนมาก กองทพัมีขนาดใหญ่สามารถเดินเรือไดเ้ร็ว พระราชาทรงมีเคร่ืองหอม 
และไมห้อมนานาชนิด ดินแดนของพระองค์ผลิตการบูรกฤษณา กานพลู ไมจ้นัทน์ ชะมดเชียง กระวาน 
ดีปลี” และบนัทึกเล่มส าคญัท่ีท าให้มองเห็นสภาพบา้นเมืองของอาณาจกัรศรีวิชยัไดดี้คือ หนงัสือจูฟานฉี 
อนัเป็นบนัทึกของเจาจูกวั ซ่ึงเป็นนายด่านศุลกากรแห่งเมืองชวนโจว มณฑลฟูเก้ียน ไดท้  าการจดบนัทึกไว้
ราวปี พ.ศ.1768 (ค.ศ. 1255).โดยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์พ่อค้า ท่ีเดินเรือมาเทียบท่า โดยบรรยายถึง  
การแบ่งส่วนการปกครองดินแดนต่าง ๆ และหัวเมืองชายทะเล บรรยายถึงสินคา้พื้นเมือง ท่ีน ามาคา้ขาย
แลกเปล่ียน เช่น การบูร ไม้หอม ไม้เน้ือแข็ง กานพลู  ไม้จนัทน์อบเชย นอกจากน้ี ยงัมีไข่มุก ก ายาน  
สมุนไพร งาช้าง ปะการัง แกว้ตาแมว อ าพนั ฝ้าย ใบดาบ พ่อคา้ชาวต่างชาติ จะมาชุมนุมกนัในประเทศน้ี 
และจะแลกเปล่ียนสินคา้กนั โดยใช้ทองค า เงิน เคร่ืองเคลือบ ผา้ลูกไม ้ผา้แพร ใยไหมแผ่นไหม น ้ าตาล 
เหล็กสามชู (เหล้าชนิดหน่ึง) .ข้าว เคร่ือง.หอมแห้ง สมุนไพร.และการบูร.(ลักษมณ์ บุญเรือง ,.2554)  
แสดงใหเ้ห็นถึงอาณาจกัรศรีวชิยันั้นมีความเจริญรุ่งเรือง   
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อาณาจักรศรีวิชัย เ ร่ิม เข้า จุดเ ส่ือมในราวต้นพุทธศตวรรษท่ี .18.เ ป็นต้นมา .จากการท่ี จีน 
ในช่วงปลายราชวงศ์ซุ้งเปล่ียนนโยบายในการค้าส า เภา .จากการผ่านคนกลางมาเป็นการค้าขาย 
กบับา้นเมืองอ่ืนเองโดยตรง ท าใหอ้ านาจทางการคา้ผา่นช่องแคบมะละกาท่ีอาณาจกัรศรีวชิยัคุมอยูซ่บเซาลง 
ประกอบกบัเป็นหมู่เกาะซ่ึงยากต่อการรวมศูนยอ์  านาจ เกิดการแยกตวัเป็นรัฐอิสระ สุดทา้ยอาณาจกัรศรีวิชยั  
ท่ีเคยเจริญรุ่งเรือง ร ่ ารวย ไดถู้กกองทพัทมิฬจากอินเดียตอนใตเ้ขา้มารุกรานโจมตีจนหมดอ านาจลง  
 

อาณาจักรกมัโพชและอทิธิพลทีม่ีต่อแว่นแคว้นในสุวรรณภูมิ  
จากพฒันาการการเดินเรือช่วงปลายสมยัหินใหม่ จนถึงการเปล่ียนเส้นทางการคา้มายงัสุวรรณภูมิ  

ก่อให้เมืองท่าหลายเมืองดงัจะเห็นไดจ้ากการพบเหรียญเงินโรมนั ลูกปัดจากเปอร์เชียหรือเหรียญดินเผา    
ท่ีมีรูปช้าง 2.เชือกซ่ึงอยูข่นาบทั้งดา้นซ้ายและขวาของพระศรี (อีกช่ือของพระลกัษมี) โดยช้างทั้ง 2.ชูงวง
พรมน ้ าลงตรงองค์พระศรีท่ีประทบันั่งอยู่ตรงกลาง นักประวติัศาสตร์ และโบราณคดีเรียกเหรียญน้ีว่า 
“เหรียญคชลักษมี” เหรียญท่ีเช่ือว่า.จะน าความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ผูท่ี้ครอบครอง พกพา ซ่ึงพบอยู ่
เป็นจ านวนมาก แสดงถึงความรุ่งเรืองของการคา้ขายทางการเดินเรือ  
          อาณาจกัรฟูนนั เป็นอาณาจกัรท่ีพฒันามาจากเมืองท่า “ออกแกว้” ท่ีชายฝ่ังทะเลดา้นใตข้องกมัพูชา
ซ่ึงตั้งอยู่ใกลเ้มืองสีหนุวิลล์ในปัจจุบนั อาณาจกัรฟูนนัน้ีไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากอินเดียจากเหล่าพ่อคา้
วาณิชท่ีเดินเรือมาคา้ขาย โดยน าเอาประเพณี วฒันธรรม และความเช่ือเขา้มาถ่ายทอดในกบัคนพื้นเมืองเดิม
จนกลาย เ ป็นสังคมท่ี เ ป็นปึกแผ่นก่อ เ กิด เ ป็นอาณาจักรครอบคลุมพื้ น ท่ี ลุ่มแม่น ้ าโขงตอนใต ้ 
เม่ืออาณาจกัรแผข่ยายกวา้งใหญ่ ความเจริญขยายไปทัว่ มีความเช่ือ มีศาสนา แต่หากผูน้ าไม่เขม้แข็ง อ านาจ
นั้นยอ่มถูกทา้ทาย 
          ในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 6 อาณาจกัรฟูนนัไดถู้กทา้ทายอ านาจจากกลุ่มแวน้แควน้ท่ีเรียกตนเองว่า 
“เจ้ินลา” หรือ “เจนละ” ตั้งศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองเศรษฐปุระ บริเวณทางตอนใตข้อง สสป.ลาว ซ่ึงนกัวิชาการ
เช่ือวา่น่าจะตั้งอยู่บริเวณวดัพู เมืองจ าปาศกัด์ิ พระเจา้มเหนทรวรมนัแห่งเจนละไดช้ยัชนะเหนืออาณาจกัร
ฟูนนั และไดร้วบรวมแวน่แควน้ ทั้งท่ีเคยเป็นเมืองภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรฟูนนัและแควน้ต่าง ๆ
ในบริเวณใกลเ้คียง พฒันาอาณาจกัรจนเจริญรุ่งเรืองบนพื้นฐานอารยธรรมอินเดียใต ้ท่ีไดรั้บอิทธิพลผา่นมา
จากอาณาจกัรฟูนนั ความเช่ือท่ีส าคญัท่ีไดรั้บการถ่าย ทอดมาคือ “ ลทัธิเทวราชา ” ท่ีส่งอิทธิพลอยู่เหนือ
ดินแดนกมัพชูา ก่อนจะแพร่ขยายไปทางตะวนัตกบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ ามูลในภาคอีสานตอนใต ้เร่ือยลงมา
จนถึงท่ีราบลุ่มเจา้พระยาอนัมีเมืองละโวเ้ป็นศูนยก์ลางในช่วงต่อมา 
          อาณาจกัรเจนละเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษท่ี 6.ถึง.8.มีอาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาล  
นบัจากทางตอนใตข้อง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครอบคลุมเน้ือท่ีทั้งหมดของโตนเลสาป
เป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดและยงัครอบคลุมดินแดนส่วนใตข้องท่ีราบโตนเลสาปยาวออกไปจรดเขต
ชายฝ่ังของเมืองออกแกว้ทางตอนใตข้องประเทศกมัพูชาในปัจจุบนั  เม่ืออาณาเขตของอาณาจกัรกวา้งใหญ่
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แต่กษตัริยผ์ูป้กครองอ่อนแออ านาจจึงถูกทา้ทายจากพวกจามจากชวาอนัเป็นส่วนหน่ึงของสมาพนัธรัฐ 
แห่งอาณาศรีวิชัยท่ีก าลงัเจริญรุ่งเรือง เข้าครอบครองดินแดนส่วนน้ีแทนท่ีอาณาจกัรเจนละ และมีการ
อญัเชิญรัชทายาทเจา้ชายชยัวรมนัไปประทบัอยูท่ี่ชวาดว้ย 
          เม่ือเจ้าชายชัยวรมนั เสด็จกลบัจากชวา เพื่อฟ้ืนฟูพระราชอาณาจกัร ทรงสร้างเมืองอินทรปุระ 
เพื่อประดิษฐานลทัธิเทวราชา คือ ยกฐานะกษตัริยใ์ห้เป็นเทพเจา้ หรือเทวราชา (Deva-Raja) เป็นกษตัริย์
สูงสุด ลทัธิเทวราชา หรือระบบเทวราชาต่างจากลทัธิไศวนิกาย และไวษณพนิกาย คือ ก่อนหนา้นั้นกษตัริย์
เป็นเพียงมนุษย์ท่ีนับถือเทพเจ้า แต่ลัทธิราชานั้นถือว่ากษัตริย์เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับเทพเจ้าคือ  
เทพเจา้ไดแ้บ่งภาคลงมาจุติเป็นกษตัริยน์ัน่เอง เม่ือกษตัริยเ์สวยราชยแ์ลว้ตอ้งกระท า 3 ส่ิง คือ  
- ขดุสระหรือท่ีเรียกวา่ “บาราย” อนัเป็นแหล่งน ้าใหญ่ส าหรับการอุปโภคและบริโภคของชุมชน 
- การสร้างศาสนสถาน บนพื้นราบ เพื่อเป็นศาสนสถานประจ าพระองค ์หรือสร้างข้ึน เพื่ออุทิศให ้

กบับรรพบุรุษ 
- การสร้างศาสนถานบนเนินสูง ยอดเขา หรือฐานเป็นชั้นสูงเพื่อเป็นสถานท่ี ท่ีพระมหากษตัริยจ์ะได้

เสด็จไปรับพลังแห่งอ านาจจากเทพสูงสุดท่ี เคารพ เพื่อ เ ป็นตัวแทนอ านาจของเทพเจ้า 
ในการปกครองแวน่แควน้และพระราชอาณาจกัร 
ส่วนรูปแบบของปราสาทขอมนั้ น ก็พ ัฒนารูปแบบมาจากศาสนสถานในประเทศอินเดีย 

ท่ีเรียกกันว่า “ศิขร”อนัเป็นศาสนสถานของอินเดียในภาคเหนือ  และ“วิมาน”.อนัเป็นศาสนาสถาน 
ของอินเดียภาคใต ้นอกจากน้ีก็ยงัไดรั้บอิทธิพลของ “จนัฑิ” ศาสนาสถานในศิลปะชวาเม่ือคร้ังท่ีอาณาจกัร 
เจนละตกเป็นเมืองข้ึนของอาณาจกัรชวาดว้ย   
            พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ทรงรวบรวมหวัเมือง และแวน่แควน้ท่ีถูกพวกจามโจมตีกลบัมาเป็นปึกแผ่น
อีกคร้ัง มีการประดิษฐานความเช่ือเร่ืองเทวราชาท่ีเขาพนมกุเลน  และเรียกอาณาจกัรท่ีทรงรวบ รวมข้ึน 
ใหม่น้ีว่า “อาณาจกัรกมัโพช” หรือ “กมัพุชเมรา”   ต่อมามีการยา้ยเมืองหลวงหลายแห่ง ตามรัชสมยัของ
กษตัริยท่ี์ข้ึนครองราชยใ์นแต่ละช่วงสมยัจนถึงคริสตศตวรรษท่ี 12.อนัเป็นช่วงท่ีอาณาจกัรกมัโพชเจริญ
สูงสุด มีการสร้างปราสาทนครวดั ซ่ึงถือเป็นวิวฒันาการการก่อสร้างสถาปัตยกรรมขั้นสูงสุดของสมยัเมือง 
พระนคร ก่อนจะถูกพวกจามมารุกรานแตกพา่ยอีกคร้ังในปี พ.ศ. 1720 (ค.ศ.1177) 
          อีก 4.ปีต่อมา พระเจ้าชัยวรมนัท่ี 7.ได้ปราบปรามพวกจามท่ีมารุกรานเมืองพระนคร และได้
รวบรวมอาณาจกัรกมัโพชข้ึนมาอีกคร้ัง สร้างเมืองหลวงใหม่ทบัซ้อนลง บนส่วนหน่ึงของเมืองพระนคร 
และท าการตั้ งช่ือเมืองหลวงใหม่ว่า “นครธม”.เปล่ียนแปลงความเช่ือจากเทวราชามาเป็นพุทธราชา  
สร้างถนนเช่ือมกบัแวน่แควน้อ่ืนๆ ถนนสายท่ีมีช่ือเสียงคือ ถนนสายราชมรรคาซ่ึงมีหลกัฐานพอท่ีจะพิสูจน์ 
ได้มี 5.เส้นทางใหญ่ (สุรัตน์,.2548) เพื่อการเดินทางติดต่อค้าขายมีการสร้างพระพุทธรูปนาคปรก 
เสมือนเป็นตวัแทนแห่งองค์ชยัวรมนัท่ี 7.ซ่ึงมีช่ือบนัทึกอยู่ในจารึกท่ีปราสาทพระขรรคว์่า “พระชยัพุทธ
มหานาถ” โดยส่งไปยงัหัวเมืองส าคญัหลายเมืองซ่ึงล้วนแล้วแต่ ตั้งอยู่บนท่ีราบสูงโคราช และดินแดน 
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ในเขตลุ่มน ้าภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ หลกัฐานการไดรั้บอิทธิพลของเขมรจากอาณา จกัรกมัโพชน้ี สามารถ
มองเห็นไดจ้ากรูปแบบของสถาปัตยกรรมต่าง.ๆ เช่น ปราสาทหินพิมาย ปราสาท หินพนมรุ้งบนท่ีราบสูง
โคราช ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี ปรางค์สามยอด จงลพบุรี และปราสาทก าแพงแลง จ.เพชรบุรี  
เป็นตน้ 
         ภายหลงัการเสด็จสวรรคตของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ในปี พ.ศ. 1732 (ค.ศ. 1189) ไดเ้กิดการแยง่ชิง
ราชสมบติั และมีการผลดัเปล่ียนกษตัริยบ์่อยคร้ัง แผ่นดินอาณาจกัรกมัโพช เกิดความอ่อนแอ รัฐต่าง.ๆ  
ท่ีเคยอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของอาณาจกัรกมัโพชหลายรัฐ ต่างก็ประกาศอิสรภาพ และตั้งตวัเป็นอิสระ.ดงันั้น 
ในปลายคริสตศตวรรษท่ี 12 ในบริเวณตอนบนของลุ่มน ้ าเจ้าพระยา พ่อขุนผาเมือง เจา้เมืองราด ได้รับ
พระราชทานพระนางสิขรเทวี พระธิดาจากอาณาจกัรกมัโพชเป็นพระมเหสี พร้อมด้วยพระขรรค์ชัยศรี  
“ศรีอินทรบดินทราทิตย์” .เพื่อมาปกครองแว่นแคว้นหัวเมืองทางตอนเหนือของลุ่มน ้ าเจ้าพระยา  
พ่อขุนผาเมืองจึงไดร่้วมกบัพ่อขุนบางกลางหาว โค่นลม้ขบัไล่ขอมสบาดโขลญล าพง.และตั้งตนข้ึนเป็น 
รัฐอิสระเพื่อควบคุมเส้นทางการคา้ของป่า โดยไม่ข้ึนต่ออาณาจกัรกมัโพชอีกต่อไป.อาณาจกัรกัมโพช 
จึงเร่ิมเขา้สู่ยคุเส่ือม และในท่ีสุดไดต้กอยูใ่ตอ้  านาจการปกครองของอยธุยาในราวคริสตศตวรรษท่ี 16 
 
สมัยอาณาจักรสุโขทยั (พ.ศ.1792-2006) 
  เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของอาณาจักรสุโขทัยในระยะแรกมีปรากฏอยู่ในจารึกหลักท่ี 2  
เป็นการเดินทางของพระมหาเถรศรีสัทธาจุฬามณีท่ีไปสักการะสถานท่ีส าคัญทางศาสนาต่าง .ๆ . 
จนไปถึงลงักา โดยท่านมหาเถรศรีสัทธาฯ ไดเ้ล่าเน้ือความวา่ท่านเกิดท่ีเมืองสองแควหรือจงัหวดัพิษณุโลก 
ในปัจจุบนั ท่านเป็นลูกของพระยาค าแหงพระราม และเป็นหลานปู่ ของพ่อขุนศรีนาวน าถุม โดยมีขอ้ความ
ส าคัญอยู่ ท่ี ศิลาจารึก ได้กล่าวถึงเมืองสุโขทัยว่า.เป็นเมืองท่ีพ่อขุนศรีนาวน าถุมครองอยู่  เม่ือส้ิน 
พ่อขุนศรีนาวน าถุมเมืองสุโขทยั กลบัไปตกอยู่กบัขอมสบาดโขลญล าพง พ่อขุนผาเมืองซ่ึงครองเมืองราด 
และเป็นลูกคนหน่ึงของพ่อขุนศรีนาวน าถุม ไดช้กัชวนพ่อขุนบางกลางหาวซ่ึงเป็นสหาย ให้ร่วมกนัยกทพั
มายึดเมืองศรีสัชชนาลัย และสุโขทัยคืน พ่อขุนทั้ ง 2 เป็นฝ่ายชนะ แทนท่ีพ่อขุนผาเมืองจะข้ึนเสด็จ 
ข้ึนครองกรุงสุโขทัย กลับอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวข้ึนเป็นกษัตริย์แทน และย ังถวายพระนาม  
“ศรีอินทรบดินทราทิตย”์ ซ่ึงจารึกระบุว่า “ผีฟ้าเจา้เมืองศรีโสธรปุระ”.ไดพ้ระราชทานมาแด่พ่อขุนผาเมือง
นั้น เปล่ียนโอนใหแ้ก่พอ่ขนุบางกลางหาวไปใชอี้กต่อหน่ึง (วไิลรัตน์, 2541)  
            อาณาจกัรสุโขทยั มีพระมหากษตัริยป์กครองหลายพระองค ์พระมหากษตัริยท่ี์ประกอบพระราช
กรณียกิจ เกิดประโยชน์คุณาปการเป็นอย่างยิ่งในสมยัสุโขทยั คือพ่อขุนรามค าแหง ทรงเป็นมหาราช        
 ผูย้ิ่งใหญ่ท่ีทรงด าเนินนโยบาย ด้วยพระปรีชาสามารถท าให้อาณาจกัรสุโขทัย มีอาณาเขตกวา้งใหญ่  
การคา้ขายแบบกองคาราวานเจริญรุ่งเรือง และจากขอ้ความในจารึกหลกัท่ี 1.มีเน้ือหากล่าวว่า “เจา้เมือง 
บ่เอาจกอบในไพร่ ลูท่าง เพื่อนจูงววัไปคา้ข่ีมา้ไปขาย ใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้ ใครจกัใคร่คา้มา้คา้ ใครจกัใคร่คา้
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เงินคา้ทองคา้” ซ่ึงขอ้ความน้ี มีความน่าสน ใจในแง่ของหลกัเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม และให้ภาพแจ่มชัด 
ในการด าเนินการค้าของอาณาจกัรสุโขทยัระดับภูมิภาคแบบกองคาราวาน ก่อให้เกิดพฒันาการของ 
หัวเมือง.และแว่นแควน้ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างรวดเร็ว สินคา้ท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด คือ ผลิตภณัฑ์จากป่า   
ท าให้เกิดเส้นทางการคา้เช่ือมต่อกนัเช่น เส้นทางราชมรรคาหลายเส้นทางท่ีเช่ือมเมืองพระนคร พิมาย  
ศรีเทพ สุโขทยั หรือเส้นทางจากสุโขทยัไปสู่ชายฝ่ังทะเลดา้นเมืองเมาะตะมะ หรือเส้นทางจากสุโขทยั  
ผา่นเมืองพระบาง หรือนครสวรรค ์ลงไปยงัเมืองสุพรรณภูมิ ละโว ้(ลพบุรี) และอโยธยา เป็นตน้ 
          สุโขทยัยงัเป็นแหล่งผลิตสังคโลกแหล่งใหญ่ในระดบัภูมิภาค สมยัพ่อขุนรามค าแหงมีหลกัฐาน 
การถวายบรรณาการ.และเจริญสัมพนัธไมตรีกับจีน.และได้รับการถ่ายทอดเทคนิคส่วนหน่ึงของการ 
ท าสังคโลกจากจีน นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามเห็นวา่ค าวา่ “สังคโลก” น่าจะมาจากค าวา่ “ซ้องโกลก”  
ซ่ึงแปลว่า “เตาเผาแบบราชวงศ์ซ้อง” ซ่ึงเคร่ืองเคลือบดินเผาชนิดน้ี มีลักษณะเป็นเคร่ืองเคลือบสีเขียว 
ไข่กานิยมผลิตกนัในช่วงของราชวงศ์ซ้อง ราวคริสตศตวรรษท่ี 9-12.เคร่ืองเคลือบชนิดน้ีมีช่ือเสียงเป็นท่ี
นิยมอย่างมากในแถบยุโรปโดยมีช่ือเรียกเคร่ืองเคลือบสีเขียวไข่กา ชนิดน้ีว่า.“เซลาดอน”.(Celadon)  
เคร่ืองสังคโลกของสุโขทยันิยมใชเ้ทคนิคการเผา 2 คร้ังโดยคร้ังแรกเป็นเตาชนิดท่ีให้ความร้อน ระบายผา่น
เคร่ืองป้ันดินเผาในแนวตั้ง เช่น เตาทุเรียง ท่ีพบอยู่เป็นจ านวนมากมีลกัษณะรูปร่าง ค่อนขา้งกลมเรียกว่า 
“เผาดิบ” หลงัจากนั้นเคร่ืองป้ันดินเผาจะถูกน ามาเคลือบน ้ ายา และเผาอีกคร้ังในเตาชนิดระบายความร้อน 
ผ่านในแนวนอน .ซ่ึงให้อุณหภูมิท่ีสูงกว่า เตาแบบน้ีจะเป็นเตาทุเรียงท่ีพบทั่วไป .ในลักษณะคล้าย 
กระเพาะอาหาร ซ่ึงเทคนิคการเผา 2 คร้ังน้ี ถือวา่เป็นเทคนิคท่ีกา้วหนา้มากในสมยันั้น  
         จากความไม่สงบภายในจีน อาณาจกัรสุโขทยัจึงไดรั้บประโยชน์จากการส่งออกเคร่ืองสังคโลก
แทนจีน  อุตสาหกรรมการผลิตสังคโลกจึงได้พฒันาแบบกา้วกระโดด สร้างความร ่ ารวยให้แก่อาณาจกัร
สุโขทยัอนัน ามาซ่ึงการถูกรุกรานจนน าไปสู่จุดเส่ือมในท่ีสุด 

สมัยอาณาจักรอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) 
 ภายหลงัการสวรรคตของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช กลุ่มแว่นแควน้ต่าง.ๆ ท่ีเคยรวมตวักนัอยู ่
แบบสมาพนัธ์รัฐเร่ิมแตกแยก ท าให้อ านาจในการควบคุมเส้นทางการคา้ของป่าของสุโขทยัเร่ิมเส่ือมลง  
กลุ่มผู ้คนท่ีตั้ งถ่ินฐานท่ีอยู่ทางแถบลุ่มแม่น ้ าเจ้าพระยา เร่ิมเข้มแข็งข้ึนจากการติดต่อค้าขายทางน ้ า          
การติดต่อจากการค้าภายในพื้นแผ่นดินทางตอนเหนือข้ึนไป จึงได้เร่ิมก่อตวัสร้างบ้านแปลงเมืองโดย 
สายสัมพนัธ์จากราชวงศ์ละโวท้ยปุระ และราชวงศ์จากแวน้แควน้เมืองสุพรรณภูมิ หรือเมืองสุพรรณปุระ  
ซ่ึงเป็นกลุ่มเมืองท่ีไดรั้บพระราชทานพระชยัพุทธมหานาถ จากกษตัริยแ์ห่งยโสธรปุระพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7  
ซ่ึงปรากฏนามของผู ้ท่ีรวบรวมแว่นแคว้นแถบน้ีข้น และก่อตั้ งราชอาณาจักรแห่งใหม่ น้ี ข้ึน คือ  
สมเด็จพระเจา้อู่ทอง  
          สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง เป็นบุตรของพระยาโชฎึกราชเศรษฐีแท่งแดวนัสุวรรณภูมิผูไ้ด้อภิเษก 
กบัพระราชธิดาของกษตัริยสุ์พรรณภูมิท่ีสวรรคต และยงัไดอ้ภิเษกกบัเจา้หญิงแห่งแควน้ละโวห้รือลพบุรี
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อีกด้วย  สมเด็จพระเจา้อู่ทองจึงมีฐานทางการเมืองท่ีค่อนขา้งมัน่คง ในช่วงการสถาปนากรุงศรีอยุธยา 
โดยได้อพยพผูค้นยา้ยถ่ินท่ีอยู่ เน่ืองจากแม่น ้ าจรเข้สามพนัท่ีเคยไหลผ่านกลบัต้ืนเขิน ต่อมาได้เกิดโรค
ระบาด  สมเด็จพระเจา้อู่ทองกษตัริยแ์ห่งสุพรรณภูมิ อนัเป็นเหตุใหต้อ้งทิ้งเมือง และอพยพผูค้นและไพร่พล      
หนีโรคภยัมาสร้างบา้นแปลงเมืองใหม่ท่ีหนองโสน อนัเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวงท่ีส าคญั และเป็นความเจริญ
ท่ีตราตรึงจากความมั่งคั่งของการเป็นศูนย์กลางการค้า  คุมการเดินทางเข้าออกลุ่มน ้ า เจ้าพระยา  
เป็นศูนย์กลางการค้าข้าว .ของป่า .และเคร่ืองเทศต่าง .ๆ .จนมีช่ือกล่าวขานกันในหมู่พ่อค้าวาณิช  
และนกัเดินทางท่ีไดมี้โอกาสมาแวะพกั และรู้จกัในนาม “กรุงเทพ ทวาราวดี ศรีอยธุยา” 
  อาณาจกัรอยธุยา เป็นราชธานียาวนานถึง 417 ปี มีกษตัริยค์รองราชย ์33 พระองค ์มีราชวงศ์ทั้งส้ิน  
5 ราชวงศ์ เป็นยุคสมัยท่ีมีการสร้างความเป็นปึกแผ่น แก่คนไทย มีการสร้างมรดกทางวฒันธรรม   
นกัประวติัศาสตร์ไดแ้บ่งสมยัอยธุยาออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 

สมยัแรกเป็นสมยัการวางรากฐานและเสริมสร้างความมัน่คง (พ.ศ.1893-1901) ตั้งแต่สมยัสมเด็จ
พระรามาธิบดีท่ี 1พระเจา้อู่ทอง ถึงสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2.(เจา้สามพระยา) เป็นช่วงเร่ิมตน้
อาณาจกัรยงัมีขนาดเล็กมีการบริหารอาณาจกัรเพื่อสร้างความมัน่คง โดยเป็นพนัธมิตรกบัขอมในระยะแรก
และอยธุยายกทพัไปตีขอม มีการติดต่อคา้ขายโดยเฉพาะกบัจีน  

สมัยท่ีสองคือสมัยท่ีมีอ านาจทางการเมือง และความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พ.ศ.1991-2231      
(ค.ศ. 1448–1688) จากสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงเป็นช่วง
ท่ีอยุธยามีระบบการปกครองท่ีมัน่คงยิ่งข้ึน มีการคา้ขายกบัต่างประเทศอยา่งกวา้งขวาง อยุธยาเป็นเมืองท่า 
ท่ีร ่ ารวย และมีช่ือเป็นรู้จกัของนกัเดินเรือคา้ขายทุกชาติทุกภาษา ทั้งทวีปเอเชียและยุโรป ไทยเสียเอกราช
คร้ังท่ี 1.ในระยะเวลาสั้น ๆ และสามารถพื้นตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

สมยัสุดทา้ยสมยัเส่ือมอ านาจ  พ.ศ..2231-2310 (ค.ศ. 1688-1767)  จากสมยัสมเด็จพระเพทราชา 
ถึงสมยัพระเจา้เอกทศัน์ เป็นท่ีอยุธยามีความอ่อนแอทางทหาร และการเมือง เกิดกบฏภายในมีการแย่งชิง
อ านาจหลายคร้ัง พม่าลอ้มอยุธยานานถึง 23 เดือน อยุธยาขาดเสบียงอาหาร, น ้ า, กระสุนดินด าปืนใหญ่  
ขาดขวญัก าลังใจ อยุธยาถูกยึดและถูกท าลายลง.จนภายหลังนายทหารหนุ่มเช้ือสายจีน.พระยาตากสิน  
ไดก้อบกูเ้อกราชกลบัคืนมาใหป้ระเทศสยามหรือไทย โดยใชเ้วลาเพียง 7 เดือน    

อยุธยาเป็นเกาะมีแม่น ้ าล้อม 3 สาย ไดแ้ก่ เจา้พระยา ลพบุรีและป่าสัก ช่ือทางการของอยุธยาคือ 
“กรุงเทพมหานครบวรทวารดีศรีอยุธยามหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมนิเวศน์สถาน ”  
สมยัก่อตั้งเรียกอยุธยาว่า “อโยธยา” หมายถึงเมืองของพระราม อวตารของพรนารายณ์ พระรามจึงเป็น  
พระนามของกษตัริย์ ซ่ึงเป็นเทพสมมุติ (GOD.KING) ตามคติความเช่ือศาสนาพราหมณ์ ช่ืออโยธยาน้ี  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงแกเ้คล็ดดวงเมืองเสียใหม่ และเปล่ียนช่ือเป็น “อยุธยา” ซ่ึงแปลวา่ “เมืองท่ี
เอาชนะไม่ได”้ หรือ “เมืองท่ีไม่เคยปราชยั” เม่ือทรงประกาศท่ีอิสรภาพจากพม่าท่ีเมืองแครงในปี พ.ศ. 2127 
(ค.ศ. 1584) 
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 รูปแบบการปกครองของสมยัอยุธยาตอนตน้ มีการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางท่ีราชธานี  
มีเมืองหน้าด่าน 4 ด้านล้อมรอบ พระเจ้าอู่ทองทรงแต่งตั้ งเสนาบดี 4 ต  าแหน่ง เรียกว่า จตุสดมภ์ คือ  
กรมเวียง (เมือง) กรมวัง กรมคลัง และกรมนา ในส่วนหัวเมืองมีหัวเมืองชั้ นใน หัวเมืองชั้ นนอก 
และหัวเมืองประเทศราช ในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991–2031 (ค.ศ.1448-1488).มีการ 
ปฎิรูปการปกครองโดยแบ่งการบริหารราชการแผ่นดินเป็นฝ่ายทหาร ซ่ึงมีสมุหกลาโหมบงัคบับญัชา  
และฝ่ายพลเรือน อยูภ่ายใตส้มุหนายก ซ่ึงควบคุมพลเรือนทัว่ประเทศ มีราชทินนามวา่ “เจา้พระยาจกัรี” 
 เศรษฐกิจสมยัอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมาจากรากฐานทางเศรษฐกิจคือ เกษตรกรรม และการคา้
กบัต่างประเทศ  การหารายไดเ้ขา้แผ่นดินดว้ยการเก็บภาษีอากรตามผลประโยชน์ท่ีไดป้ระมาณ 1 ใน 10 
ส่วน เรียกวา่ จงักอบ ท่ีเก็บตามด่านขนอมทางบก และทางน ้ า ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาคา้ขายตอ้งติดต่vโดยตรง
กับราชส านักเท่านั้น ในสมยัอยุธยาบริเวณกรุงธนบุรีใกล้กับวดัอรุณราชวราราม เรียกว่า “ขนอมบาง
มะกอก” เป็นสถานท่ีเก็บภาษีปากเรือ ก่อนแล่นเขา้มาคา้ขายกบัพระคลงัขา้งท่ี และมีการเก็บส่วยท่ีเป็น
รายไดท่ี้เกิดจากส่ิงของท่ีมีผูส่้งมาให้พระคลงัแทนการให้แรงงาน เช่น ส่วยดีบุก และมีค่าธรรมเนียมติดต่อ
ราชการเรียกวา่ ค่าฤชา       
 อยธุยามีความสัมพนัธ์ดา้นการคา้กบัต่างประเทศ เช่น จีน ญ่ีปุ่น เปอร์เซีย และกบัประเทศ ในยุโรป
ไดแ้ก่ โปรตุเกส ซ่ึงเป็นชาติแรกท่ีเขา้มาคา้ขายกบัอยุธยา  และบาทหลวงโปรตุเกสไดเ้ขา้มาเผยแพร่คริสต์
สาสนานิกายโรมนัคาธอลิค.โดยเฉพาะสมยัพระนารายณ์มหาราช .ภริยาของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์.คือ  
มารี กีร์มาร์ เป็นลูกคร่ึงโปรตุเกส-ญ่ีปุ่น ไดรั้บราชการในห้องเคร่ืองอาหารหวานของราชส านกัในต าแหน่ง
คุณทา้วทองกีบมา้ และเป็นผูริ้เร่ิมน าไข่เขา้มาเป็นเคร่ืองปรุงของอาหารคาวหวานในประเทศไทย เช่น 
ทองหยบิ ทองหยอด  ฝอยทอง ทองเอก 
          ความสัมพนัธ์กบัฮอลนัดา (เนเธอร์แลนด์) เป็นดา้นการคา้และการเมืองอยุธยาจึงมีการติดต่อคา้ขาย
กบัองักฤษ และฝร่ังเศส เพื่อการถ่วงดุลยด์า้นความมัง่คงของประเทศในยุคล่าอาณานิคม ความสัมพนัธ์กบั
ประเทศฝร่ังเศสเร่ิมต้นข้ึนจากทางด้านศาสนา และขยายเป็นการค้าและการเมือง ฝร่ังเศสส่งคณะทูต 
มี เชอวาเลีย เดอ โชมองค์ เป็นหัวหน้ามาเยือนกรุงศรีอยุธยาเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ..2228.(ค.ศ..1685)  
และไทยไดส่้งคณะทูตโดยพระวิสุทธสุนทร (ปาน) เดินทางไปเฝ้าพระเจา้หลุยส์ท่ี 14กษตัริยข์องฝร่ังเศส 
ปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชความสัมพนัธ์ได้ส้ินสุดลงจากเหตุผลด้านการเมือง จนถึงช่วง 
รัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231–2246 (ค.ศ..1688–1703) ซ่ึงท าให้การค้ากับต่างประเทศ 
ทุกประเทศหยดุชะงกัลง ก่อใหเ้กิดวกิฤตทางเศรษฐกิจกบักรุงศรีอยธุยา 
 เม่ือพระยาตาก (สิน) เจ้าเมืองตากสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้รวบรวมอาณาจักร 
ท่ีแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าต่าง ๆ มากมาย และไดย้า้ยราชอาณาจกัรมายงักรุงธนบุรีเน่ืองจากความทรุดโทรม
จากการท าสงครามของกรุงศรีอยธุยา 
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สมัยกรุงธนบุรี 
 พระยาตากไดท้ าพิธีราชาภิเษกเป็น สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชปกครองอาณาจกัรธนบุรี 15 ปี 
มีการพฒันาอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ.และสังคม.ท าให้สยามประเทศ 
พลิกฟ้ืนรวมเป็นปีกแผน่ และเจริญเติบโตมากวา่ 200–300 ปี ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 
 ในดา้นศาสนา สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาดว้ยการฟ้ืนฟูซ่อมแซม
และสร้างวดัวาอารามพระราชท่ีดินให้สร้างโบสถ์ เช่น โบสถ์ซางตาครู้สท่ียา่นกุฎีจีน และมสัยิดกุฎีขาว ส าหรับ
มุสลิมสุหนีท่ีคลองบางหลวง โปรดส่งเสริมการปฎิบติัธรรม และปฎิสังขรณ์วดัอรุณราชวรารามคู่กับ
พระราชวงัเดิมของพระองคเ์อง 
    ในการฟ้ืนฟูชาติ กรุงธนบุรีเป็นราชธานีในช่วงบา้นเมืองยงัไม่มัน่คง ทรงเลือกเมืองธนบุรี ซ่ึงอยู่
ใกลท้ะเล ถา้มีขา้ศึกก็ยงัมีทางหนีทีไล่เวลาคบัขนั ธนบุรีมีป้อมท่ีสร้างสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือ 
ป้อมวิไชยเยนทร์ ซ่ึงทรงปรับเป็นป้อมวิชัยประสิทธ์ิธนบุรี เป็นเมืองเล็กอยู่ใกล้ทะเลเหมาะกับการ 
เป็นเมืองท่าคา้ขายกบัต่างชาติ และแสดงหาอาวุธดินระเบิดได้ง่ายเพื่อป้อมกันประเทศ กล่าวโดยสรุป 
สมยักรุงธนบุรีเป็นช่วงประวติัศาสตร์ชาติไทยท่ีสั้ น ๆ เพียง 15 ปี สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงทุ่มเท
สติปัญญาและศกัยภาพท่ีทรงมีทั้งหมด เพื่อฟ้ืนฟูและน าเอกราชความเป็นปึกแผ่น ความมัน่คงของชาติ
กลบัคืนมาสู่ประเทศชาติอยา่งรวดเร็ว 
 ใน พ.ศ. 2325 (ค.ศ. 1782) พระยาสรรค์ก่อกบฏ จบัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชควบคุมไวท่ี้ 
พระอุโบสถ์วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและเม่ือสมเด็จเจ้าพระยามหากษตัริย์ศึก (ทองด้วง) 
เดินทางกลับมาจากการไปรบเขมร ขุนนางทั้งปวงลงความเห็นให้ส าเร็จโทษพระเจ้าตากสินมหาราช 
ดว้ยท่อนจนัท ์เม่ือ พ.ศ. 2325 (ค.ศ. 1782) พระชนมายุ 48 พรรษา แต่มีเกร็ดประวติัศาสตร์เล่าว่า พระเจา้ 
ตากสินมหาราชไดเ้สด็จลงส าเภาไปสู่นครศรีธรรมราช และไดบ้รรพชาจ าพรรษาท่ีวดัเขาขุนพรหม อ าเภอ
พรหมคีรี และสวรรคตใน พ.ศ. 2368 (ค.ศ. 1825) 
 
ประวตัิศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394)   
 พระบาทสมเสด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ.2325-2352 (RAMA 1)  
 เสด็จพระราชสมภพวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ..2279 (ค.ศ..1736).พระราชบิดามีนามว่า “ทองดี”  
พระราชมารดา “หยก” เป็นบุตรีคหบดีจีนท่ีมัง่คัง่สมยักรุงธนบุรี หลงัทรงผนวชเขา้รับราชการเป็นมหาดเล็ก 
ในสมเด็จพระเจา้อุทุมพรกรุงศรีอยุธยา และไดอ้ภิเษกกบัสมเด็จพระอมรินทรบรมราชินี (นาค ธิดาเศรษฐี)
ต าบลอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม รับราชการต าแหน่งหลวงยกกระบตัรราชบุรี ในสมยักรุงธนบุรีได้ 
รับราชทินนามเป็นเจา้พระยาจกัรี และสมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก ทรงครองราชย ์27 ปี สวรรคตวนัท่ี  
7 กนัยายน 2352 (ค.ศ. 1809) 
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 พระราชกรณีกิจแรกคือ โปรดเกล้าฯ ให้ฝ่ายเมืองหลวงจากธนบุรีมาท่ีกรุงเทพมหานคร ทางฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา เพราะมีท่ีตั้งเชิงยุทธศาสตร์เหมาะสมกว่ากรุงธนบุรี โปรดเกลา้ฯ ให้สร้าง
พระบรมมหาราชวงัใหม่ และวดัศรีรัตนศาสดารามข้ึนเป็นพระอารามคู่กบัพระบรมมหาราวงั ทรงฟ้ืนฟู
วฒันธรรมไทยซ่ึงเป็นมรดกตกทอดมาจากสมัยสุโขทัย  และอยุธยา ทรงเป็นนักรบท่ีความกล้าหาญ 
และสามารถบญัชาการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสงครามเก้าทพักบัพม่าใน.พ.ศ..2328  
(ค.ศ..1785) โปรดเกลา้ฯ ใหต้รากฎหมายใหม่ เรียกวา่ กฎหมายตรา 3ดวง  
 รัชกาลท่ี 1 ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรีทรงเป็นนกัปกครองและนกัรบท่ีปรีชาสามารถ ทรงขยาย
พระราชอาณาจกัรและทรงท านุบ ารุงบา้นเมืองในดา้นต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร์ 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธสินหล้านภาลยั (พ.ศ.2352-2367) (RAMA 2)  
 ทรงมีพระนามว่า “ฉิม” เสด็จพระราชสมภพเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ..2310 (ค.ศ..1767)  
ท่ีต  าบลอมัพวา เมืองสมุทรปราการ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
และสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ในขณะพี่พระราชบิดาทรงรับราชการเป็นหลวงยกกระบตัร เมืองราชบุรี 
และทรงไดรั้บการสถาปนาเป็นเจา้ฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร เม่ือพระราชบิดาทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษตัริย์
แห่งราชวงศ์จกัรี เสด็จข้ึนครองราชยส์มบติั พ.ศ. 2352 (ค.ศ. 1809) เสด็จสวรรคตวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 
(ค.ศ. 1824) เม่ือพระชนมาย ุ56 พรรษา 
 พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญด้านความมั่นคง ได้แก่ การโปรดเกล้าฯ ชาวมอญท่ีอพยพเข้ามา 
ในราชอาณาจกัรไปตั้งภูมิล าเนาท่ีเมืองปทุมธานี นนทบุรี และนครเข่ือนขนัธ์ (พระประแดง) เพื่อความ
มัน่คงของชนชาติไทย โปรดเกล้าฯให้เกณฑ์ไพร่มารับราชการเพียง 1 เดือน และอยู่กบัครอบครัว.3.
เดือน สลบักนัไป ท าให้ไพร่ไดอ้ยู่กบัครอบครัวมากข้ึน โปรดเกลา้ฯให้ตรากฎหมายห้ามสูบ และซ้ือขาย
ฝ่ินใน พ.ศ. 2354 (ค.ศ. 1811)โปรดเกลา้ฯใหท้ าธงชาติไทยรูปชา้งสีขาวอยูใ่นวงจกัรไวต้รงกลางผนืธงสีแดง 
ใน พ.ศ. 2359 (ค.ศ. 1816) และใน พ.ศ. 2364 (ค.ศ. 1821) องักฤษไดส่้งจอห์น ครอวเ์ฟิร์ด เขา้มาเป็นทูต
เจริญพระราชไมตรีกบัไทยในดา้นศิลปวฒันธรรม รัชกาลท่ี 2 ทรงเป็นพระมหากษตัริยท่ี์เป็นศิลปินเอก
แห่งชาติไทย ทรงปรีชาสามารถดา้นวรรณกรรม ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร รวม 7 เร่ือง ทรงพระราชนิพนธ์
กาพยเ์ห่ชมเคร่ืองคาวหวาน กาพยเ์ห่เรือ ดา้นสถาปัตยกรรม และปติมากรรม โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างพระปรางค์
วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ทรงแกะสลกับานประตูวิหาร วดัสุทศัน์ราชวราราม ทรงเป็นนกัดนตรี 
ซอสามสายท่ีมีความช านาญ และทรงพระราชนิพนธ์เพลงไทยเดิมชมความงามของพระจนัทร์ช่ือ  บุหลนัลอยฟ้า 
รัชกาลท่ี 2 ทรงมีอจัฉริยภาพโดดเด่นดา้นวรรณกรรม และศิลปกรรม รัชสมยัน้ีเป็นยุคทองแห่งวรรณกรรม  
ในสมยัรัตนโกสินทร์ 
 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2367-2394 (RAMA 3) 
 ทรงมีพระนามเดิมว่า “ทบั” เสด็จพระราชสมภพเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 (ค.ศ. 1787)  
ณ พระราชวงัเดิมฝ่ังธนบุรี พระองคท์รงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้ 
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นภาลยั ขณะท่ียงัทรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร และพระราชมารดา คือ 
สมเด็จพระศรีสุลาลยั (เจา้จอมมารดาเรียม) ได้รับการสถาปนาเป็นกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ เม่ือ พ.ศ.  2356 
(ค.ศ. 1813) เสด็จสวรรคตเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2394 (ค.ศ. 1851) เม่ือมีพระชนมาย ุ63 พรรษา  
 พระราชกรณียกิจท่ีส าคญัดา้นความมัน่คงของประเทศคือการขดัขวางมิให้เจา้อนุวงศแ์ห่งเวียงจนัทร์ 
เขา้ครอบครองหัวเมืองอีสานของไทย และทรงประสบความส าเร็จในการท าให้ไทยกบัญวนยุติการสู้รบ
ระหว่างกนัเก่ียวกบัเร่ืองเขมรโดยไทยมิไดเ้สียเปรียบแต่ประการใด ทรงสนบัสนุนการคา้กบัต่างประเทศ  
ทั้งเอเชียและยุโรป ทรงสนบัสนุนการคา้ส าเภากบัจีนตั้งแต่ทรงด ารงพระยศเป็นกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ 
ซ่ึงทรงคา้ขายจนทรงมีรายไดม้หาศาลซ่ึงทรงโปรดให้เก็บเงินดงักล่าวไวใ้นทอ้งพระคลงับรรจุในถุงสีแดง 
เรียกกันว่า “เงินถุงแดงหม่ืนเจษฎาบดินทร์” (ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในกรณีไทยพิพาท 
กบัฝร่ังเศสในสมยัรัชกาลท่ี 5) 

การท่ีทรงช านาญในการคา้ส าเภา รัชกาลท่ี 2 ทรงพระราชทานสมญานามแก่รัชกาลท่ี 3 วา่ “เจา้สัว” 
ใน พ.ศ. .2369 (ค.ศ.1826) .ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาเบอร์นีย์  และ 6 ปี ต่อมาได้เ ร่ิมติดต่อ 
กบัสหรัฐอเมริกา และท าสนธิสัญญาใน พ.ศ. 2375 (ค.ศ. 1832) ท าให้ไทยได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
อย่างมาก โดยผูท้  าสนธิสัญญาได้แก่ เอดมนัต์ รอเบิร์ต ในด้านศิลปกรรม โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์  
พระปรางค์วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โปรดให้สร้างพระสถูปเจดียท่ี์มีฐานเป็นส าเภาจีนใน  
วดัยานนาวา ใน พ.ศ.2387 (ค.ศ. 1844) ในดา้นภูมิปัญญาของชาติไทย พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ให้นกัปราชญ์
ราชบณัฑิตจารึกวรรณคดีส าคัญ ๆ และวิชาแพทย์แผนไทยโบราณลงบนแผ่นดินศิลาท่ีศาลารายของ 
พระอุโบสถ และรอบพระมหาเจดียบ์ริเวณวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลารามราชวรมหาวิหารซ่ึงท าให้วดัแห่งน้ี
ไดรั้บการจดัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัการแพทยแ์ห่งแรกในประเทศไทย “จารึกวดัโพธ์ิ” ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น
มรดกแห่งโลก โดยองคก์รยเูนสโกในสมยัปัจจุบนั (MEMORY OF THE WORLD: MOW) 

 
ประวตัิศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ยุคปรับปรุงและปฏิรูปประเทศไทย (พ.ศ.2394-2475) 
 ในช่วงเวลาตั้งแต่รัชกาลท่ี 4 จนถึงการเปล่ียนแปลงการปกครองมารเป็นระบอบประชาธิปไตย 
พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ในรัชกาลท่ี 7 เป็นสมยัท่ีประเทศไทยมีการปรับปรุงและปฏิรูปประเทศให้ทนัสมยั
แบบตะวนัตก ซ่ึงส่งผลให้หลายชาติตอ้งสูญเสียเอกราช แต่ไทยเป็นชาติเดียวในเอเชียท่ีสามารถรักษา 
เอกราชไวไ้ดท้ั้งน้ีดว้ยพระปรีชาสามารถของพระมหากษตัริยไ์ทย 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2394-2411 (RAMA 4) 
 ทรงมีพระนามเดิมว่าเจา้ฟ้ามงกุฎทรงมีพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั
และสมเด็จพระศรีสุ ริ เยนทราบรมราชินี . ( เจ ้า ฟ้าหญิงบุญรอด) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวนั ท่ี  
18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 (ค.ศ. 1804) ทรงมีพระอนุชาร่วมพระมารดา คือ พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้า
เจา้อยู่หัว (สมเด็จเจา้ฟ้าจุฑามณี) เม่ือพระชนมาอายุครบ 20 พรรษา เสด็จออกผนวชตามประเพณีได้ 13.วนั 
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สมเด็จพระราชบิดาก็สวรรคต ราชสมบติัตกเป็นของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว พระเชษฐา 
ต่างพระชนนี สมเด็จเจา้ฟ้ามงกุฎจึงทรงพระผนวชต่อมาเป็นเวลา 27 พรรษา 
 รัชกาลท่ี 4 ทรงข้ึนครองราชยใ์นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อช่วยประเทศไทยให้รอดพน้จาก 
การเป็นอาณานิคมของชาติตะวนัตก ทรงมีความรู้ภาษาองักฤษ ภาษาลาติน ทรงศึกษาการเปล่ียนแปลง  
ในต่างประเทศ ทรงติดต่อกบัชาวตะวนัตกอย่างฉันท์มิตร ทรงเขา้พระทยัในสถานการณ์โลก เก่ียวกับ 
การขยายอ านาจของประเทศในแถบตะวนัตกท่ีตอ้งการให้ไทยยกเลิกการผกูขาดการคา้ และเปิดการคา้เสรี
กบัชาวตะวนัตก จึงทรงด าเนินนโยบายต่างประเทศอย่างระมดัระวงั และผูกมิตรกบัชาวตะวนัตก  
เพื่อรักษาเอกราชรวมทั้งทรงด าเนินการปรับปรุงประเทศให้ทนัสมยั ส่งผลให้ไทยรอดพน้จากการเป็น
อาณานิคมของชาวตะวนัตก ใน พ.ศ. 2398 (ค.ศ. .1855).ไทยได้ท าสนธิสัญญาเบาว์ร่ิงกับอังกฤษ  
และสนธิสัญญามิตรถวายแก่สมเด็จพระราชินีนาถวกิตอเรียใน พ.ศ. 2400-2401 (ค.ศ. 1857-1858) 
 พ.ศ. 2403-2404 (ค.ศ..1860-1861) ทรงส่งราชทูตไปเฝ้าพระเจ้านโปเลียนท่ี 3 แห่งฝร่ังเศส  
ในดา้นเศรษฐกิจการคลงั ทรงขยายการคา้เสรีไปอย่างกวา้วขวาง และทรงตั้งโรงกษาปณ์ผลิตเงินเหรียญ
ต่าง.ๆ ทรงปรับปรุงดา้นภาษีเพื่อเพิ่มรายไดแ้ก่รัฐในดา้นการปรับปรุงประเทศ รัชกาลท่ี 4 ทรงน าความรู้ 
ของตะวนัตกมาปรับปรุงบา้นเมือง ทรงจา้งชาวตะวนัตกมารับราชการในกรมกองต่าง ๆ.ในฐานะท่ีปรึกษา
การทหาร การศึกษา และสอนภาษาองักฤษแก่พระราชโอรส พระราชธิดา และเจา้นายขุนนาง เพื่อสามารถ
ส่ือสารกบัต่างชาติ ทรงโปรดให้ตั้งโรงพิมพใ์นพระบรมมหาราชวงั ช่ือว่า “โรงอกัษรพิมพก์าร” ส าหรับ
พิมพ์ราชกิจจานุเบกษา หรือหนังสือทางราชการ โปรดให้สร้างถนนเจริญกรุง ถนนบ ารุงเมือง ถนน 
เฟ่ืองนคร รวมทั้งทรงขุดคูคลองเช่ือมแม่น ้ า และทัว่เมืองใน พ.ศ..2404 (ค.ศ. 1861) เช่น คลองเจดียบ์ูชา 
มหาสวสัดี ภาษีเจริญ ด าเนินสะดวก ด้านสังคม และวฒันธรรมโปรดให้ขุนนางสวมเส้ือเม่ือเข้าเฝ้า  
ทรงอนุญาตให้ราษฎรเขา้เฝ้าไดเ้ม่ือเสด็จทางชลมารค และสถลมารค พ.ศ..2399 (ค.ศ. 1856) ในด้านศาสนา
ทรงตั้งธรรมยุตินิกาย โปรดให้ช าระและเขียนพงศาวดารข้ึนมาใหม่ คือ พระราชพงศาวดารฉบบั 
พระราชหตัถเลขา โดยทรงตรวจแกไ้ขดว้ยลายพระหตัถ์ ทรงบูรณะพระปฐมเจดียว์ดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
พระเจดียภู์เขาทอง ในด้านวิทยาการต่าง ๆ ความเช่ียวชาญภาษาองักฤษ ท าให้ทรงสามารถอ่านหนังสือ  
ด้านต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ดาราศาสตร์ จนทรงสามารถค านวณเวลา 
เกิดสุริยุปราคาได้อย่าแม่นย  า ดังปรากฏท่ีต าบลหวา้กอ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ เม่ือวนัท่ี 18.สิงหาคม  
พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) และหลงัจากเสด็จกลบัถึงกรุงเทพมหานคร พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 4 ก็ทรงป่วยหนกั  
เป็นเพราะทรงติดไขป่้า (มาลาเรีย) และในวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) เวลา 21.00 น. รัชกาลท่ี 4 
เสด็จสวรรคต หลงัจากทรงครองราชยเ์ป็นเวลาเพียง 7 ปี   
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2411-2453 (RAMA.5)   
 ทรงมีพระนามเดิมว ่า  สมเด ็จ เจ า้ ฟ้ าจุฬาลงกรณ์ พระองค ์เ ป็นพระโอรสองค ์ใหญ่ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และพระนางเธอพระองคเ์จา้ร าเพยภมราภิรมย ์ซ่ึงภายหลงัพระองค์ 
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มีพระนามว่า สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2416 
(ค.ศ. 1873) ทรงมีพระชนมายบุรรลุนิติภาวะ จึงทรงมีพระราชอ านาจในฐานะพระมหากษตัริยโ์ดยสมบูรณ์ 
  ในด้านการปฏิรูปประเทศ ทรงตั้ งท่ีปรึกษาราชการแผ่นดิน และสภาท่ีปรึกษาในพระองค ์ 
ในปี พ.ศ. 2417 (ค.ศ..1874) ทรงปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง แบ่งการปกครองประเทศเป็น 12 กรม  
มีเสนาบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชา และประกาศตั้งเป็นกระทรวง 10 กระทรวง ซ่ึงได้ใช้ติดต่อมาถึงปัจจุบนั  
ทรงปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาค โดยมีอ านาจท่ีเป็นท่ีเป็นศูนยก์ลางคือกรุงเทพฯ จดัตั้งระบบเทศาภิบาล 
โดยข้ึนกับกระทรวงมหาดไทย ทรงปฏิรูประบบกฎหมายและการศาล โดยตั้งกระทรวงยุติธรรมใน  
พ.ศ. 2434 (ค.ศ..1891) มีท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย ตั้ งคณะกรรมการตรวจช าระกฎหมายอาญา กฎหมาย 
เลิกทาส ตั้งโรงเรียนกฎหมายเพื่อผลิตเนติบณัฑิตไทย ในพ.ศ..2440 (ค.ศ. 1897) ท าให้ไทยมีสิทธิทาง 
การศาลอย่างสมบูรณ์ ในด้านการปฎิรูปสังคมไทยโดยทรง “เลิกทาส” อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเวลา  
30 ปี เพื่อให้ทาสหมดไปจากสังคมไทย และทรงเลิกระบบไพร่ เพราะระบบไพร่เป็นอุปสรรคต่อการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจในระบบการคา้เสรี ในการปฏิรูปการศึกษา ทรงใหต้ั้งโรงเรียนส าหรับราษฎรแห่งแรก 
คือโรงเรียนวดัมหรรณพาราม ในพ.ศ.2427 (ค.ศ. 1884) ตั้งกรมศึกษาธิการ พ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1887) ตั้งส านกั
ฝึกหดัขา้ราชการพลเรือน (ต่อมา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรือ โรงเรียน
แผนท่ี 
 ในดา้นการรักษาเอกราชของชาติ ในสมยัรัชกาลท่ี 5 องักฤษ และฝร่ังเศสพยายามขยายอิทธิพล  
เข้ามาในไทย จึงทรงเตรียมตัวป้องกันได้โปรดสร้างป้อมพระจุลจอมเกล้าท่ีปากน ้ าพร้อมปืนใหญ่  
การคุกคามของฝร่ังเศสในปีพ.ศ. 2466.(ค.ศ. 1923.หรือ.ร.ศ.112) โดยส่งเรือรบ 2 ล า เข้ามาท่ีปากน ้ า 
สมุทรปราการ เกิดการปะทะกับฝ่ายไทยเรือรบฝร่ังเศสแลนฝ่า เข้ามาท่ีสถานฑูตฝร่ังเศสริมฝ่ังแม่น ้ า
เจา้พระยา และเพื่อยุติปัญหาโดยเร็ว ไทยจึงยินยอมตามขอ้เรียกร้องของฝร่ังเศส เป็นเงินเกือบ 2 ลา้นบาท 
ซ่ึงไทยได้น าเงินถุงแดงกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ (รัชกาลท่ี.3) มาช าระให้ แต่ฝร่ังเศสก็ยงัแล่นเรือไปยึด
จนัทบุรี ตราด เสียมเรียบและพระตะบอง และเกาะในน ้ าโขงทั้งหมด เพื่อแลกกบัการไม่ยึดไทยเป็นอาณานิคม 
ไทยต้องเสียดินแดนภาคใต้ ได้แก่ กะลันตนั ตรังกานู ไทรบุรี และปะลิสให้แก่อังกฤษ ในพ.ศ..2451  
(ค.ศ.1908) 
 หลงัวิกฤต ร.ศ. 112 รัชกาลท่ี 5 และขา้ราชบริพารไดพ้ยายามแกปั้ญหา โดยวิธีการทูตการทหาร
และการแสวงหาความช่วยเหลือจากมหาอ านาจอ่ืนในยุโรป ใน พ.ศ..2440 (ค.ศ. 1897) และ พ.ศ 2450  
(ค.ศ. 1907) รัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสยุโรป ในระหวา่งนั้นไดท้รงปฏิบติัภารกิจเจริญพระราชไมตรีส าคญั 
คือ ทรงเยี่ยมประธานาธิบดีฝร่ังเศส พระจักรพรรดิแห่งเยอรมนี พระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษ  
พระจกัรพรรดิแห่งออสเตรีย-ฮังการี และพระมหากษตัริย์ยุโรปอ่ืน.ๆ เช่น เบลเยี่ยม อิตาลี เดนมาร์ก  
นอร์เวย ์ สวเีดน 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เสด็จสวรรคตเม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1910) 
ทรงครองราชยน์านถึง 42 ปี ทรงเป็น “พระปิยมหาราช”  ดว้ยทรงสถิตอยูใ่นหวัใจของปวงชนชาวไทย 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453-2468 (RAMA 6)  
           ทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้า ฟ้ามหาวชิราวุธ เป็น พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ทรงเสด็จพระราชสมภพ เม่ือ วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2423 (ค.ศ. 1880) เสด็จไปศึกษา ณ ประเทศองักฤษ พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั โปรดเกลา้ฯ สถาปนาสมเด็จเจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวารวดี ข้ึนเป็นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร พ.ศ.2437 (ค.ศ. 1894) เสด็จข้ึนครองราชย์สมบัติวนัท่ี  
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1910) เสด็จสวรรคต วนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ..2468 (ค.ศ. 1925) พระราช
กรณียกิจส าคัญ ได้แก่ การสร้างชาตินิยมในหมู่ประชาชน โดยเน้นความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของคนไทย ทรงสร้างธงประจ าชาติข้ึนใหม่ ในพ.ศ. 2461 
(ค.ศ. 1918) ทรงพระราชทานนามวา่ ธงไตรรงค ์ประกอบดว้ย สีแดง ขาว และน ้ าเงิน หมายถึง ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ซ่ึงใช้มาจนถึงปัจจุบัน ทรงสร้างความเป็นสากล และน าประเทศไทยเข้าสู่สังคมโลก  
ทรงก าหนดให้คนไทยมีนามสกุล โดยออกเป็นพระราชบญัญติั พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) เม่ือเกิดสงครามโลก
คร้ังท่ี 1 ทรงประกาศเขา้กบัฝ่ายสัมพนัธมิตร และสั่งทหารอาสาไปช่วยท่ียุโรป ท าให้ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัใน
ระดบันานาชาติ ในดา้นศิลปวฒันธรรมและอกัษรศาสตร์ ทรงนิพนธ์ สารคดี บทละคร นิทาน บทความ 
ทรงได้รับพระราชสมญัญานามว่า “พระมหาธีรราชเจา้” ในพ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) โปรดเกลา้ฯให้ตรา
พระราชบญัญติัประถมศึกษาคนไทยทุกคนท่ีมีอายถึุงเกณฑ ์ตอ้งเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษา จนครบ 4 ปี 
โปรดเกลา้ให้ตั้งมหาวิทยาลยัแห่งแรกของประเทศไทย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โปรดเกลา้ให้สร้าง
เมืองจ าลองประชาธิปไตยช่ือ “ดุสิตธานี” เพื่อทดลองด าเนินกิจกรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2468-2477 (RAMA7)  
 เสด็จพระราชสมภพเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1983) เป็นพระราชโอรสองคสุ์ดทา้ย
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ มีพระนามเดิมวา่ 
สมเด็จเจา้ฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์ฯ ทรงมีพระราชพิธีราชาภิเษกในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2468 (ค.ศ.1925) 
ทรงเป็นพระมหากษตัริยอ์งค์สุดทา้ยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และเป็นพระมหากษตัริยไ์ทยองค์แรก  
ในระบอบประชาธิปไตย  ทรงก าหนดแนวทางการจัดการปกครองท้องถ่ินในรูปเทศบาล และ 
ทรงปรับปรุงองคมนตรีสภา ทรงมีพระราชด าริให้ยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) เกิดการ
เปล่ียนแปลงการปกครองคณะราษฏร์ และรัฐบาลต่อมาประกาศใช้พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ..2476  
(ค.ศ. 1933) มีขอ้บญัญติัเช่นเดียวกบัฉบบัท่ีรัชกาลท่ี 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญและทรงประกาศสละ
ราชสมบัติ.วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (ค.ศ..1934) และเสด็จสวรรคตท่ีประเทศอังกฤษ เม่ือว ันท่ี  
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) 
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ประวตัิศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ.2477-ปัจจุบัน) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พ.ศ.2477-2489 (RAMA 8) 

 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์แรกของสมเด็จเจา้ฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์
(สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรพระบรมราชชนก) กับหม่อมสังวาล.มหิดล ณ.อยุธยา  
(สมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรมราชชนนี) เสด็จพระราชสมภพเม่ือ วนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925)   
ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนันี  พระเจา้วรวงค์เธอพระองค์เจา้อานนัทมหิดล เสด็จข้ึนครองราชย์
สมบติั เม่ือพระชนมาย ุ9 พรรษา และทรงศึกษาอยู ่ณ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ จึงตอ้งมีผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค์ในปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) รัชกาลท่ี 8 เสด็จนิวดัประเทศไทยคร้ังแรกในพ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938)  
และคร้ังท่ี.2 ในพ.ศ.2488 (ค.ศ. 1945) ทรงตรวจพลสวนสนามของกองทพัพนัธมิตรทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและเสด็จสวรรคตในวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2489-2559 (RAMA 9) 
 ทรงเป็นพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จพระราชสมภพ 
เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) ทรงมีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอพระองค์เจา้ภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จข้ึนครองราชย ์เมื่อวนัที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (ค.ศ..1946) เมื่อทรงมีพระชนมพรรษาเพียง  
18 พรรษา 6 เดือน 4 วนั และไดท้รงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)  
ในพระราชพิธีดงักล่าว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการวา่ “เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทย    
ท่ีครองราชย์ยาวนานท่ีสุด พระองค์ได้ทรงทุมเทพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร์อย่างแท้จริง  
ในด้านการศึกษา ทรงสนับสนุนให้มีการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตั้งแต่ระดบัประถมถึงอุดมศึกษา 
ไดท้รงสนบัสนุนให้มีทุนการศึกษาในต่างประเทศเพื่อน าองคค์วามรู้มาพฒันาประเทศ ในศิลปวฒันธรรม 
ทรงอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมทุกแขนง เช่น พระองค์ได้ทรงพื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคลัแรกนาขวญั  
และพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อถวายผา้ถวายผา้กฐินแก่พระอารามหลวง ทางดา้นศาสนาได้
ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัด ทรงผนวชและเป็นอัครศาสนูปถัมป์ด้านศาสนาต่าง.ๆ  
ในประเทศ มีการพฒันาความเป็นอยู่ของราษฎร์เกิดเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ  านวน 
 4,000.โครงการ ซ่ึงลว้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสุขแก่ราษฎรไทย ทรงห่วงใยราษฎรทุกคนเหมือน 
พอ่เป็นห่วงลูก 

 โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในปัจจุบนัมีมากกวา่ 4,000 โครงการ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
 1.โครงการดา้นการเกษตร เป็นโครงการทดลอง วิจยัพืชพนัธ์ุสัตวท่ี์เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีนั้น.ๆ 
ซ่ึงด าเนินโครงการอยู่ในศูนยศึ์กษา และน าผลส าเร็จจากการทดลองถ่ายทอดสู่ประชาชน อบรมเกษตรกร 
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ให้มีความรู้วิชาการเกษตรแผนใหม่ โครงการเก่ียวกบัการปลูกขา้ว การปรับปรุงคุณภาพดิน และการท านา
ขั้นบนัได   

2.โครงการด้านส่ิงแวดล้อม เป็นโครงการเก่ียวกับวิธีการท านุบ ารุง และปรับปรุงคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติปรับปรุงดิน โครงการบ าบดัน ้ าเสีย โครงการใช้หญา้แฝกเพื่อป้องกนัการพงัทลาย 
ของดิน และเก็บความชุ่มช้ืนไวใ้นดิน การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นท่ีเพาะปลูกขนาดเล็ก โดยจดัท่ีดิน 
ท าการเกษตรแบบผสมผสาน แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน ร้อยละ 30 ส าหรับขุดสระไวส้ าหรับใช้ในการเกษตร
และเล้ียงปลา ร้อยละ 30 ส าหรับปลูก พืชไร พืชสวน ร้อยละ 30 ส าหรับปลูกขา้ว ร้อยละ.10 ส าหรับเป็น    
ท่ีปลูกบา้น ท าสวนครัวท าใหมี้กินทั้งปี โครงการพื้นฟูสภาพป่าโดยธรรมชาติ ซ่ึงเป็นวธีิเรียบง่าย 

3.โครงการดา้นสาธารณสุข ใน พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) พระราชทานโครงการหน่วยแพทยพ์ระราชทาน  
เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของราษฎร์ยากจนในพื้นท่ีห่างไกล ซ่ึงขยายออกไปอย่างกวา้งขวางทัว่ประเทศ 
โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 

4.โครงการดา้นการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เกิดรายไดแ้ก่ครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้ โครงการ
อบรมเทคโนโลยีการเกษตร โครงการศิลปาชีพทัว่ประเทศ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาล์ม
ขนาดเล็ก โครงการขยายพนัธ์ุไมด้อกไมผ้ล 

5.โครงการดา้นการพฒันาแหล่งน ้า เพื่อการเพาะปลูก อุปโภค บริโภค โครงการฝนหลวง โครงการ
อ่างเก็บน ้ า โครงการประตูน ้ า ฝายทดน ้ า โครงการอนุรักษ์คนัน ้ าล าธาร โครงการพฒันาแหล่งน ้ าเพื่อผลิต
ไฟฟ้าพลงัน ้ า โครงการระบายน ้ าจากท่ีลุ่ม โครงการส่งน ้ าชลประทาน โครงการป้องกนัอุทกภยั โครงการ
แกม้ลิง โครงการสร้างเข่ือน 

6.โครงการด้านการคมนาคม การสร้างและปรับปรุงงานสู่ชนบท การแก้ปัญหาจราจรติดขัด 
ในกรุงเทพฯ 

7. โครงการด้านสวสัดิการสังคม การช่วยเหลือราษฎร์ให้มีท่ีอยู่อาศยั ท่ีท ามาหากิน ปรับปรุง
คุณภาพ 
 8.โครงการอ่ืน.ๆ.โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา การสร้างเข่ือนกั้นน ้ าทะเลกัดเซาะในด้าน 
การประดิษฐ ์ทรงประดิษฐก์งัหนัชยัพฒันาเพื่อเติมออกซิเจนในน ้าเสีย  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวนัพฤหัสบดีท่ี  
13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เวลา 15:52 น. สิริพระชนมาย ุ88 ปี 313 วนั 

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พ.ศ.2559-ปัจจุบัน  (RAMA 10)  
พระองค์ทรงเสด็จพระราชสมภพ เม่ือว ันท่ี  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 .(ค.ศ. .1952) เป็น

พระมหากษตัริยไ์ทย รัชกาลท่ี 10 แห่งราชวงศ์จกัรี เสด็จข้ึนทรงครองราชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
(ค.ศ. 2016) จนถึงปัจจุบนั ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเ ด็จพระนาง เจ้า สิ ริ กิ ต์ิ .พระบรมรา ชิ นีนาถ .มีพระ เชษฐภคิ นี .คื อ .ทูลกระหม่อมหญิง 
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อุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี และพระขนิษฐภคินีสองพระองค์คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 

หลงัจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จสวรรณคต ในวนัท่ี  
13.ตุลาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ประธานรัฐสภาจึงได้อัญเชิญองค์พระรัชทายาทข้ึนทรงราชย์เป็น
พระมหากษตัริย ์ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ไดท้รงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารไวแ้ล้วตั้ งแต่เม่ือ 
วนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยาม
มกุฎราชกุมาร เม่ือทรงเสด็จข้ึนครองราชย์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า  
พระเจา้อยู่หัวพระมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์ทรงเป็นพระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี 10  
แห่งราชวงศจ์กัรี 
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ประวตัิความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัจีน 

บทน า 
 ไทยกบัจีนมีความผกูพนัและติดต่อกนัมาอยา่งยาวนานนบัแต่โบราณกาล โดยสามารถยอ้นไดถึ้ง
สมยัราชวงศ์ฮัน่ตะวนัตก (จกัรพรรดิฮัน่อู่ต้ี) ของจีนซ่ึงมีบนัทึกประวติัศาสตร์เก่ียวกบัชนชาติไทย และท่ี
เด่นชัดคือความสัมพนัธ์ระหว่างอาณาจกัรสุโขทยักบัจีนท่ีมีการติดต่อคา้ขายระหว่างกนั และไทยได้รับ
เทคโนโลยีเคร่ืองป้ันดินเผาจากจีนในช่วงเวลาดงักล่าว ความสัมพนัธ์ทางสายเลือดระหว่างไทยกบัจีน  
เร่ิมข้ึนในช่วงน้ีดว้ยจากการอพยพของชาวจีนในช่วงสงครามสมยัราชวงศห์ยวนและในช่วงตน้ราชวงศห์มิง 
และนับจากนั้ นมาก็ ได้ มี การ ติด ต่อค้าข ายกันมาโดยตลอดและ มีชาว จีนจ านวนมาก เข้าม า 
ตั้งรกรากในไทย โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2.และสงครามกลางเมืองของจีนในทศวรรษ 
ท่ี 1930-1950 มีชาวจีนจ านวนมากจากมณฑลทางใตข้องจีน อาทิ กวางตุง้ ไห่หนาน ฝูเจ้ียน และกวางสี 
หลบหนีภยัสงคราม และความอดอยากเขา้มาสร้างชีวติใหม่ในประเทศไทย จึงอาจกล่าวไดว้า่ความสัมพนัธ์
ท่ี ใกล้ ชิ ด ดุ จพี่ น้ องระหว่ า งไทยกับ จีนได้ มี มาอย่ า งยาวนาน .เห มื อนค าก ล่ าว ท่ี ว่ า . “ไทย จี น 
ใช่อ่ืนไกล พี่นอ้งกนั” 
 ในพงศาวดารจีนกล่าวไวว้่า ไทยและจีนเร่ิมติดต่อและสร้างสัมพนัธไมตรีระหว่างกันตั้ งแต่ 
สมยัราชวงศฮ์ัน่ และราชวงศถ์งั อาณาจกัรสุโขทยัท่ีอยู่ทางตอนเหนือของไทยไดส้ถาปนาข้ึนเป็นราชธานี
ตรงกบัช่วงปลายราชวงศ์ซ่งต่อตน้ราชวงศ์หยวนของจีน ไทยได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพนัธไมตรีกบัจีน 
มากถึง 9 คร้ังระหวา่ง พ.ศ. 1835 – พ.ศ. 1846 (ค.ศ. 1292 – ค.ศ.1303) ส่วนทางกษตัริยจี์นในราชวงศห์ยวน
ก็เคยส่งทูตมาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัไทย 3 คร้ัง ในสมยัสุโขทยัโดยพระมหากษตัริยใ์นราชวงศ์พระร่วง 
ไดเ้คยเชิญช่างป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาชาวจีนมายงัเมืองไทยเพื่อถ่ายทอดศิลปะการท าเคร่ืองป้ันดินเผา และได้
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเคลือบน ้ายาท่ีมีความสวยงามส่งไปขายยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 สมยักรุงศรีอยุธยาของไทยซ่ึงตรงกบัสมยัราชวงศห์มิงของจีน เป็นยุคท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย
กบัจีนรุ่งเรืองท่ีสุดในประวติัศาสตร์ จนกระทัง่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ไทยและจีนได้ร่วมลงนาม 
ในสัญญาความสัมพนัธ์ไทยจีน หลงัจากจีนปฏิวติัการปกครองชิงไห่และสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับจีนทั้งในด้านประเพณีวฒันธรรมได้รับการฟ้ืนฟู และได้
สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) 
   

ความสัมพนัธ์ไทยกบัจีน ตามล าดับเวลา 
 ราว พ.ศ. 500-800 (คริสตศ์ตวรรษท่ี 1-3) จีน: สมยัซีฮัน่และ สามก๊กไทย: ดินแดนสุวรรณภูมิ  
         สมัยซีฮั่น (ฮั่นตะวันตก) คณะทูตท่ีจีนส่งไปอินเดียเดินเรือผ่านอ่าวไทย มาถึงทางตอนใต ้
ของประเทศไทย สมัยจูยิ่งและคังไท่ได้เดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
หลังจากเดินทางกลับได้เขียนเร่ือง “ฝูหนานอ้ีอู้จ้ี” (เร่ืองพิสดารแห่งฝูหนาน) กับ “อู๋สือว่ายกั๋วจ้วน”  
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(เร่ืองราวต่างประเทศสมยัอู๋) ซ่ึงกล่าวถึงแควน้หน่ึงนามว่า “จินหลิงกัว๋” หรือสุวรรณภูมิ (ตอนกลางของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั) ซ่ึงอยู่ห่างอาณาจกัรฝูหนานไปสองพนักว่าล้ี โดยเล่าว่า ประชาชนท าเหมืองเงิน
และชอบจบัชา้ง 

ราว พ.ศ. 900-1200 (คริสต์ศตวรรษท่ี 5-7) จีน: ราชวงศ์เหนือใต้, ราชวงศ์สุย และราชวงศ์ถงั  
ไทย: รัฐผานผาน, รัฐช่ือถู่ และอาณาจกัรทวาราวดี  
         จีนมีการติดต่อไปมาหาสู่กับอาณาจักรทวาราวดี (ตอนกลางของประเทศไทยในปัจจุบัน)  
รัฐผานผาน (ปราณบุรี) และรัฐช่ือถู่ (จากบนัทึกในพงศาวดารราชวงศ์สุย หมายถึง “อาณาจกัรดินสีแดง”)  
รัฐผานผานเคยส่งทูตไปเยือนจีนหลายคร้ัง โดยได้มอบพระบรมสารีริกธาตุ งาช้าง และเคร่ืองเทศเป็น
ของขวญัแก่จีน คณะราชทูตของราชส านักสุยมาเยือนรัฐช่ือถู่พร้อมน าของขวญัจ านวนมากมามอบให ้ 
และไดรั้บการตอ้นรับเป็นอย่างดี เจา้ชายของรัฐช่ือถู่ไดท้รงน าของขวญั อาทิ เคร่ืองเทศ กลบัไปพร้อมกบั
เรือของคณะทูตดว้ยพระองคเ์องเพื่อมอบให้ราชส านกัสุยอีกดว้ย  
         สมยัอาณาจกัรทวาราวดีเคยส่งทูตไปยงัฉางอาน เมืองหลวงของจีนในสมยัราชวงศ์ถงั พร้อมกบั
ถวายของขวญั อาทิ งาชา้ง และนกแกว้เผือก โดยราชส านกัถงัไดม้อบมา้พนัธ์ุดีและระฆงัทองแดงให้เป็น
การตอบแทน  

ราว พ.ศ. 1600-1800 (คริสต์ศตวรรษท่ี 12-13)  จีน: ราชวงศ์ซ่งและต้นราชวงศ์หยวน ไทย: 
อาณาจกัรละโว ้  

ความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-จีนในด้านเศรษฐกิจการเมืองนับวนัยิ่งแน่นแฟ้น อาณาจกัรละโว ้
(ลพบุรี) ท่ีตั้งอยูต่อนกลางของประเทศไทย ติดต่อการคา้กบัจีนหลายคร้ัง  มีเรือสินคา้เดินทางไปมาระหวา่ง
ละโว ้และเมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจ้ียนของจีนอยู่เสมอราชส านักซ่งเคยส่งทูตมาเยือนอาณาจกัรละโว ้ 
ส่วนอาณาจกัรละโวก้็ไดส่้งทูตไปเยือนราชส านกัซ่งอยา่งเป็นทางการ โดยละโวม้อบชา้งหน่ึงเชือกให้เป็น
ของขวญัแด่ราชส านักซ่ง สมยัจกัรพรรดิหยวนซ่ือจู่ (กุบไลข่าน) แห่งราชวงศ์หยวน อาณาจกัรละโวไ้ด ้   
ส่งทูตไปเยอืนจีนถึง 5 คร้ัง  

ราว พ.ศ. 1800-1900 (คริสตศ์ตวรรษท่ี 13-14)จีน: ราชวงศห์ยวน ไทย: อาณาจกัรสุโขทยั   
ไทยและจีนส่งคณะทูตไปมาหาสู่กนัหลายคร้ัง ราชส านกัหยวนส่งคณะทูตมายงัอาณาจกัรสุโขทยั  

2 คร้ัง อาณาจกัรสุโขทยัส่งทูตไปเยือนจีน 9 คร้ัง พร้อมน าของขวญั อาทิ ทองค า เสือ และช้าง เป็นเคร่ือง
บรรณาการ คณะทูตของสุโขทยัได้น าช่างจีนมาถ่ายทอดวิธีการท าเคร่ืองสังคโลกให้แก่ช่างไทยอีกด้วย 
เคร่ืองสังคโลกกลายเป็นสินค้าออกท่ีส าคัญของอาณาจักรสุโขทัยท่ีส่งไปจ าหน่ายยงัประเทศต่าง.ๆ  
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

ราว พ.ศ. 1900-2100 (คริสตศ์ตวรรษท่ี14-17)  จีน: ราชวงศห์มิง ไทย: กรุงศรีอยธุยาตอนตน้   
ความสัมพนัธ์ไทย-จีนในยุคน้ีมีความรุ่งเรืองกว่าท่ีเคยเป็นมา ราชส านกัหมิงถือว่า กรุงศรีอยุธยา

เป็นประเทศท่ีมีความใกล้ชิดประเทศหน่ึง จกัรพรรดิจีนได้พระราชทาน “ตราแห่งกษตัริย์เสียนหลัว”  
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(เสียนหลวั คือค าท่ีจีนเคยใช้เรียกเป็นประเทศไทย) แก่กษตัริยก์รุงศรีอยุธยาเป็นคร้ังแรก ราชส านักหมิง 
ส่งคณะทูตมาเยอืนกรุงศรีอยธุยา 19 คร้ัง ส่วนกรุงศรีอยุธยาก็ไดส่้งราชทูตไปเยือนจีนถึง 102 คร้ัง เป็นยุคท่ี
ไทยและจีนส่งคณะทูตไปมาหาสู่กันมากท่ีสุด การคา้บรรณาการระหว่างรัฐขยายไปสู่การคา้ในระดับ
ประชาชนชาวจีนเข้ามาตั้ งถ่ินฐานในไทยมากข้ึน ในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ การออกเดินเรือจาก
มหาสมุทรทางตะวนัตก เจ้ิงเหอกลบัมาคร้ังท่ี 2 เขาไดน้ าขบวนเรือล่องมาตามล าแม่น ้ าเจา้พระยาจนมาถึง
กรุงศรีอยุธยา และได้น าสินค้าประเภททองค า ผ ้าไหม และเคร่ืองเคลือบดินเผาแลกกับสินค้าไทย 
นอกจากน้ียงัไดส้ ารวจสังคมชาวจีนในไทยดว้ย   

ราว พ.ศ. 2200-2400 (คริสตศ์ตวรรษท่ี 17-20)   จีน: ราชวงศชิ์ง ไทย: กรุงศรีอยธุยาตอนปลาย  
 สมยักรุงธนบุรี พ .ศ. 2324 (ค.ศ. 1781) พระเจา้ตากสินมหาราชส่งคณะทูตน าเคร่ืองบรรณาการ  ชุด
ใหญ่ท่ีสุดเพื่อมอบให้แก่ราชส านักชิง โดยใช้ขบวนเรือส าเภาถึง 11 ล า เทียบท่าท่ีกวางตุ้ง คณะทูตได้
เดินทางต่อไปยงักรุงปักก่ิงเพื่อเขา้เฝ้าจกัรพรรดิเฉียนหลง  
 ต่อมาสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ตรงกบัรัชสมยัจกัรพรรดิถงจ้ือ  ไทยไดส่้งคณะทูตน าเคร่ือง
บรรณาการไปยงัราชส านกัชิงเป็นจ านวน 44 คร้ัง พ .ศ . 2327 (ค.ศ. 1784) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงส่งคณะทูตน าสาส์นตราตั้งปิดทองและเคร่ืองบรรณาการต่างๆ ไปเยือนกรุงปักก่ิง 
จกัรพรรดิเฉียนหลงมีหนงัสือตอบพร้อมพระราชทานตรากษตัริยแ์ด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช นับเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างทั้งสองประเทศอีกคร้ังหน่ึง พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงมีรับสั่งให้แปลวรรณคดีจีนเร่ืองสามก๊กเป็นภาษาไทย ก่อให้เกิด
กระแสการเผยแพร่วรรณกรรมจีนในไทย 
           รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  มูลค่าการส่งออกของไทยไปยงัจีน คิดเป็นร้อยละ 86 
ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทย และปริมาณเรือสินค้าจีนท่ีเข้ามาเทียบท่าในประเทศไทยมีจ านวน
มากกว่าเรือสินคา้ของประเทศอื่น ๆ ชาวจีนอพยพเขา้มาในประเทศไทยเพื่อคา้ขายและตั้งรกราก 
อยา่งต่อเน่ือง  
 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ชาวจีนมาอยูใ่นประเทศไทยมีจ านวนเกือบ 1 ลา้นคน มี
การสร้างวดัท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนอยา่งแพร่หลาย   
 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ชาวจีนท่ีอพยพมาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย 
ในแต่ละปีมีจ านวนหลายหม่ืนคน ชาวจีนท่ีอยูใ่นประเทศไทยและชาวไทยต่างรักใคร่ปรองดองกนั ส่งผลดีต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระท่ีนั่งรูปแบบจีนท่ีพระราชวงั 
บางปะอิน 
         รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั มีวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงของจีนท่ีไดรั้บการแปล
เป็นภาษาไทยมีจ านวนทั้งส้ินถึง 35 เล่ม เดือนมกราคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) รัฐบาลจีนได้ส่งผูแ้ทน
รัฐบาลเดินทางมาเจรจากบัรัฐบาลไทย และลงนามใน  “สนธิสัญญาสัมพนัธไมตรีระหว่างจีนและสยาม”  
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ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการ ในดา้นการคา้ สินคา้
ส่งออกส าคญัของไทยท่ีส่งไปจ าหน่ายยงัประเทศจีน ได้แก่ ข้าวและไม้ ในขณะท่ีสินค้าส าคญัของจีน 
ท่ีส่งออกมาจ าหน่ายย ังประเทศไทย .ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทส่ิงทอ อาหารและสินค้าเบ็ดเตล็ด  
การแลกเปล่ียนทางด้านศิลปวฒันธรรม การศึกษาและกีฬาระหว่างทั้งสองประเทศก็พฒันาเพิ่มมากข้ึน 
กวา่ในอดีต ผลงานวรรณกรรมร่วมสมยัของจีนเร่ิมมีการเผยแพร่ในประเทศไทย      
 ราว พ.ศ. 2498 - ปัจจุบนั  จีน: สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไทย: รัชกาลท่ี 10  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
         เม่ือคร้ังการประชุมกลุ่มประเทศเอเชีย-แอฟริกาท่ีเมืองบนัดุง ประเทศอินโดนีเซีย ใน พ .ศ. 2498 
(ค.ศ. 1955) นายโจวเอินไหลนายกรัฐมนตรีจีน ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิด เห็นด้านการทูต 
กบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของไทย ธนัวาคม พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรีของไทย ในระหว่างการเยือนประเทศพม่าได้มอบหมายให้นายสังข์ พธัโนทยัท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศกบันายเหยาจง้หมิง 
เอกอคัรราชทูตจีนประจ าพม่า จากการประชุมในคร้ังน้ีทั้งสองฝ่ายไดต้กลงให้มีการผลกัดนัการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ โดยให้มีการเยือนระหว่างประเทศ พัฒนาด้านการค้า  
และแลกเปล่ียนวฒันธรรม  
          เดือนกนัยายน พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ประเทศไทยส่งนายประสิทธ์ิ กาญจนวฒัน์ ซ่ึงขณะนั้น 
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเศรษฐการไปยงักรุงปักก่ิง  และไดเ้ขา้พบผูน้ าจีน ทั้งสองฝ่ายได้
หารือเร่ืองการกระชบัความร่วมมือ และแลกเปล่ียนดา้นการค้าวฒันธรรม การกีฬา และการแพทย ์และใน
เดือนตุลาคมปีเดียวกันนายประสิทธ์ิ  น าข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และคณะตัวแทนสมาคม 
นกัธุรกิจไทยไปร่วมงานแสดงสินคา้ส่งออกของจีนท่ีเมืองกวางเจา ทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปล่ียน 
ทางการคา้และการกีฬาระหวา่งกนัอีกหลายคร้ัง                      
         วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไป
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) นายกรัฐมนตรี
ของทั้งสองประเทศไดร่้วมลงนามในแถลงการณ์การสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งไทยกบัจีน
อยา่งเป็นทางการ  
         เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ 
เยอืนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นคร้ังแรก  
          เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)สมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กรูขณะนั้นด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จฯ เยอืนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นคร้ังแรก และในเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) ทรงเสด็จฯ 
เยอืนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นคร้ังท่ีสอง  
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          เดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค ์
ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นคร้ังแรก และหลังจากนั้ นผู ้น าในรัฐบาล 
ของทั้งสองประเทศไดแ้ลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ดว้ยดีมาตลอด   
   รัฐบาลไทยและจีนได้ท าความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว เม่ือเดือนสิงหาคม    
พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการตลาดและการส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศ ประเทศไทยเป็นกลุ่มแรกร่วมกบัสิงคโปร์ และมาเลเซียท่ีไดรั้บอนุญาตให้ชาวจีน เดินทางออกไป
ท่องเท่ียว และจ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาประเทศไทยเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึนเป็นล าดบั นักท่องเท่ียว 
ชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวจีนก็เพิ่มมากข้ึน      
 ในปี พ.ศ. .2558.(ค.ศ. 2015) มีนักท่องเท่ียวจีนเดินทางมาประเทศไทยจ านวนโดยประมาณ 
มีจ านวนสูงถึง 7,934,791 คน จีนเป็นประเทศท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาประเทศไทยเยอะท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง 
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ประวตัิความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐเกาหล ี(เกาหลใีต้) 

บทน า 
 ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี หรือ ท่ีเรียกโดยทัว่ไปวา่ เกาหลีใตไ้ดส้ถาปนาความสัมพนัธ์
ทางการทูตระดับอัครราชทูตเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) และยกระดับข้ึนเป็นระดับ
เอกอคัรราชทูตเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960)    

ความสัมพนัธ์ดา้นการเมือง 
สาธารณรัฐเกาหลีมีความร่วมมือกับไทยทั้งในระดบัทวิภาคีและระดบัภูมิภาคท่ีส าคญั ได้แก่  

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint.Commission-JC) ระดบัรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นภาพรวมความร่วมมือ 
และการประชุม Policy.Consultation.(PC) เป็นการหารือในระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส เพื่อสนับสนุน 
และเสริมการหารือในกรอบการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม และความร่วมมือในระดบัภูมิภาค เช่น 
กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัเกาหลีใต ้(ASEAN+1) และกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียน 
กบัจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้(ASEAN+3) 

พระบรมวงศานุวงศข์องไทยมีการเสด็จเยอืนเกาหลีใต ้และการแลกเปล่ียนการเยือนในระดบัผูน้ า
รัฐบาลและรัฐมนตรีระหวา่งไทยและเกาหลีใตอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีการลงนามสนธิสัญญาและความตกลง
ความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ดา้นวทิยาศาสตร์ แรงงาน วฒันธรรม การลงทุน ฯลฯ  

ความสัมพนัธ์ดา้นความมัน่คง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัเกาหลีใตเ้ร่ิมข้ึนจากความร่วมมือดา้นการทหารและความมัน่คง 

โดยในช่วงสงครามเกาหลีระหว่างปี พ.ศ. 2493–2496 (ค.ศ. 1950-1953) ไทยได้ส่งทหารเขา้ร่วม 
กองก าลังสหประชาชาติ (ประกอบด้วยทหารจาก 16 ประเทศ) เพื่อป้องกนัเกาหลีใต้จากการรุกราน 
ของเกาหลีเหนือ เหตุการณ์ดงักล่าวท าให้ประชาชนของสองประเทศรู้สึกผูกพนัใกล้ชิดโดยเฉพาะคน
เกาหลีใตท่ี้ยงัคงระลึกถึงกองก าลงัทหารไทยท่ีรู้จกักนัในนามพยคัฆน์อ้ยอยูเ่สมอ  

ความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจ 
 ความสัมพนัธ์ดา้นเศรษฐกิจระหวา่งไทยกบัเกาหลีใตด้ าเนินไปอยา่งราบร่ืน โดยมีการจดัท าความ
ตกลงดา้นเศรษฐกิจดว้ยกนัหลายฉบบั ไดแ้ก่  
 1) ความตกลงทางการคา้ซ่ึงลงนามเม่ือปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ.1961)   
 2) ความตกลงว่าดว้ยการยกเวน้การเก็บภาษีซ้อน ลงนามเม่ือปีพ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) เป็นตน้ 
นอกจากน้ีไทยและเกาหลีใต้มีกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั ได้แก่ คณะกรรมาธิการร่วม
ทางการค้า (Joint.Trade.Commission.หรือ JTC) เพื่อเป็นกลไกทางการค้าท่ีเปิดโอกาสให้ทั้ งสองฝ่าย
ร่วมมือกนัในการแสวงหาลู่ทางขยายการคา้ รวมทั้งแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคทางการคา้ท่ีมีอยูร่ะหวา่งกนั 
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และในส่วนของภาคเอกชน ทั้งสองประเทศไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-เกาหลี 
(Korea-Thai.Economic Cooperation Committee) ระหว่างสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยกบัสภาหอการค้า
และอุตสาหกรรมเกาหลีใต ้
 ดา้นการคา้ นบัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) การคา้ระหวา่งไทยและเกาหลีใตมี้มูลค่าขยายตวัข้ึน
อย่างต่อเน่ืองในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)  เกาหลีใตเ้ป็นประเทศคู่คา้ส าคญัอนัดบั 10 ของไทย มีมูลค่า
การคา้รวม 13,748.53 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปเกาหลีใต ้4,778.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และน าเขา้
จากเกาหลีใต ้8,979.73 ลา้นดอลลาร์สหรัฐสินคา้ส่งออกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ยางพารา แผงวงจรไฟฟ้า น ้ าตาล
ทราย เคมีภัณฑ์ น ้ ามันปิโตรเลียม สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ ์
เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบเคร่ืองจกัรไฟฟ้า และส่วนประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) เกาหลีใตรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีมูลค่า 6,101 ลา้นบาท 
จ านวน 55 โครงการ นบัเป็นอนัดบัท่ี 14 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในประเทศไทย โดยสาขาท่ีมี
การลงทุนมากท่ีสุด ได้แก่ สาขาโลหะและเคร่ืองจักร อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ ์
และกระดาษ ส าหรับแรงงานไทยเร่ิมเดินทางเขา้ไปท างานในเกาหลีใตม้ากข้ึนนบัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531  
(ค.ศ. 1988) ตั้ งแต่ปลายปีพ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ปรับเปล่ียนนโยบายการน าเข้า
แรงงานต่างชาติจากท่ีใช้ระบบผูฝึ้กงานอย่างเดียวเป็นการใช้ควบคู่กับระบบใบอนุญาตท างานด้วย  
(ระบบ Employment.Permit.System: EPS) มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี.17 ส.ค. พ.ศ. 2547.(ค.ศ. 2004)  
โดยกระทรวงแรงงานเกาหลีใตไ้ดค้ดัเลือกประเทศท่ีจะสามารถส่งคนงานไปท างานในเกาหลีใตภ้ายใต้
ระบบใหม่ จ  านวน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน ฟิลิปปินส์ ศรีลงักา คาซัคสถาน 
 และมองโกเลีย โดยไทย และเกาหลีใตไ้ดจ้ดัท าบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยการจดัส่งแรงงานไปเกาหลีใต ้
การจัดท าบันทึกความเข้า ใจดั งก ล่าวท า ให้แรงงานไทยได้ รับโควตา .(Quota) .ให้ท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม ก่อสร้าง และภาคเกษตร และท าใหแ้รงงานไทยมีโอกาสไปท างานในเกาหลีใตม้ากข้ึน  
 ประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียวมาจากประเทศเกาหลีนิยมเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวมากเป็นอนัดบัท่ี 3  
รองจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศจีนและประเทศญ่ีปุ่น นกัท่องเท่ียวเกาหลีใตเ้ดินทางมาไทยในอตัรา
เพิ่มสูงข้ึนเป็นล าดบั ในปีพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) มีนักท่องเที่ยว ชาวเกาหลีจ  านวน 1,372,995 คน  
กลุ่มส าคญัไดแ้ก่ คู่สมรสใหม่ (ด่ืมน ้ าผึ้งพระจนัทร์) และนกักอล์ฟ แหล่งท่องเท่ียวซ่ึงเป็นท่ีนิยม ไดแ้ก่ 
กรุงเทพฯ พทัยา และภูเก็ต ทั้งน้ี ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คู่แต่งงานชาวเกาหลีใตนิ้ยมเดินทางมา 
ด่ืมน ้าผึ้งพระจนัทร์เป็นล าดบัท่ี 1 
 ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไทยและเกาหลีใตไ้ด้จดัท าบนัทึกความเขา้ใจ  
(Memorandum of Understanding (MOU)) วา่ดว้ยความร่วมมือดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหวา่ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทย กบักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลีใต ้ 
(ลงนามเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. .2006).โดยบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดังกล่าว 
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มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริม.และสนับสนุนความร่วมมือในด้านเทคโนโลยี่การผลิตแผงโซล่าเซลส์  
และอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  

สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ไดมี้การจดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบั KIST โดย ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ฯ ได้ทรงลงพระนามขอ้ตกลงความร่วมมือดงักล่าวเมื่อวนัท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ณ กรุงโซล กรอบขอ้ตกลงครอบคลุมการแลกเปล่ียนบุคลากร  
การสนบัสนุนการท าวิจยัร่วมกนั นอกจากน้ี สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ยงัมีการจดัท าความตกลงความร่วมมือ
กบัศูนยว์ิจยัส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ (IERC) สถาบนั Gwangju Institute of Science and Technology 
(GIST) ซ่ึง ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ฯ ไดท้รงลงพระนามขอ้ตกลง
ความร่วมมือดงักล่าวเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) 
  ไทยและเกาหลีใต้ได้มีการจดัตั้งคณะกรรมาธิการร่วม (Joint.Commission-JC) เพื่อเป็นกลไก 
และติดตามการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน เม่ือกรกฎาคม พ.ศ..2541(ค.ศ. 1998) และได้มี 
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมคร้ังท่ี 1 ระหวา่ง 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โดยทั้ง
สองได้หารือกนัเก่ียวกบัความร่วมมือในด้านต่าง.ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการคา้ โดยทั้งสองฝ่ายไดห้ารือเก่ียวกบั 
การลดอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดของกันและกัน ด้านความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวด้านแรงงานไทย  
ความร่วมมือด้านวฒันธรรม ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการหารือในประเด็น
ปัญหาภูมิภาคต่าง ๆ   

ความสัมพนัธ์ดา้นวฒันธรรม 
 กระทรวงวฒันธรรมก าหนดกรอบการให้ความร่วมมือทางวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ ระหวา่งไทย-

สาธารณรัฐเกาหลี ประกอบดว้ย 1) การแลกเปล่ียนการเยือน เพื่อศึกษาดูงานของผูบ้ริหารงานวฒันธรรม
ทั้ งระดับสูงและระดับกลาง 2).การสร้างและส่งเสริมความสัมพนัธ์ระดับประชาชนกับประชาชน  
3) การแลกเปล่ียนวฒันธรรมดา้นทศันศิลป์ ศิลปะการแสดง ดา้นภูมิปัญญาชาวบา้น การจดันิทรรศการ
เก่ียวกับศิลปวฒันธรรม 4).ความร่วมมือด้านวฒันธรรม อาทิ วรรณคดี ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ 
โบราณคดี จิตรกรรม หัตถกรรม และความร่วมมือด้านพิพิธภณัฑ์.โบราณสถาน 5) ความร่วมมือเก่ียว 
กบัศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัดา้นความร่วมมือในการจดัโครงการนิทรรศการดา้นศิลป์ ภาพยนตร์ แฟชัน่ 
หรือดนตรี ความร่วมมือในการจดัอบรม สัมมนาปฏิบติัการเชิงวิชาการดา้นการบริหารจดัการ ทางดา้น
วฒันธรรม การจดัการพิพิธภณัฑ์ ศิลปะสมยัใหม่ งานออกแบบเชิงพาณิชยส์ าหรับเคร่ืองแต่งกาย อบรม
ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรีร่วมสมยั และ 6) กิจกรรมอ่ืน ๆ อนัมีลกัษณะทางวฒันธรรม 
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ประวตัิความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัญี่ปุ่ น 

บทน า 

  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทย สามารถนบัยอ้นกลบัไดย้าวไกลถึง 600 ปี   
เม่ือกล่าวถึงความสัมพนัธ์กับประเทศไทย ชาวญ่ีปุ่นมักจะได้รับฟังว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2152-2173  
(ค.ศ. 1609-1630) ซ่ึงตรงกบัสมยัเคโชถึงสมยัคงัเอ ทั้งสองประเทศมีการติดต่อกนั มีการส่งเรือ “โกะชูอิน” 
เดินทางมาประเทศไทยตั้งหมู่บา้นชาวญ่ีปุ่นท่ีอยธุยา  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงในขณะนั้น ตลอดจนเร่ืองเก่ียวกบั
บทบาทของชาวญ่ีปุ่นในสมัยนั้ น เช่น อะคุอุอิ สึมิฮิโร, ชิโรอิ คิวเอมอน และยามาดะ นางามาสะ 
สันนิษฐานวา่ ในสมยัดงักล่าว มีชาวญ่ีปุ่นอาศยัอยู่ในเมืองไทยมากท่ีสุดถึงเกือบ 3,000 คน นอกจากการ
ติดต่อแลกเปล่ียนกนัและกนัในระดบัประชาชนต่อประชาชนแลว้ ยงัมีการแลกเปล่ียนเคร่ืองบรรณาการ
และสาส์นระหวา่งรัฐบาลโชกุนแห่งตระกูล “โตกุกาวะ” กบัพระมหากษตัริยแ์ห่งอยุธยา แต่ไม่ไดมี้การ
สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตอยา่งเป็นทางการ จากการปิดประเทศในสมยัโชกุนอิเอยาสุ ท าให้การ
ติดต่อกับต่างประเทศรวมถึงการติดต่อกับประเทศไทยได้หยุดชะงักลง แต่มีหลักฐานบันทึกไวว้่า  
มีเรือสินคา้จากสยามเขา้เทียบท่าท่ีนางาซากิจนถึงปี พ.ศ. 2299 (ตรงกบัปี ค.ศ. 1756 โฮเรขิท่ี 6) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศตามล าดับสมัย 
 1. สมยัอยุธยา ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ทรงครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2131-2154  
(ค.ศ. 1588-1611) ตรงกับสมัยเคโชกับสมัยคังเอของญ่ีปุ่นหรือเรียกว่า “สมัยอะซุจิโมโมะยะมะ”  
พ.ศ. 2116-2146 (ค.ศ. 1573-1603)  ในสมยัน้ีมีท่ีมีช่ือเสียงมากคือ โชกุนโทะกุงะวะ พ.ศ. 2152-2173  
(ค.ศ. 1609-1630) มีการส่งเรือ “โกะชูอิน” เดินทางมาประเทศไทยตั้งหมู่บา้นชาวญ่ีปุ่นท่ีอยุธยา ซ่ึงเป็น
เมืองหลวงในขณะนั้น ตลอดจนเร่ืองเก่ียวกบับทบาทของชาวญ่ีปุ่นในสมยันั้น เช่น อะคุอุอิ สึมิฮิโร, ชิโรอิ 
คิวเอมอน และยามาดะ นางามาสะ สันนิษฐานว่า ในสมยัดังกล่าว มีชาวญ่ีปุ่นอาศยัอยู่ในเมืองไทย 
มากท่ีสุดถึงเกือบ 3,000 คน 
 “สมยัเอโดะ” พ.ศ. 2146-2411 (ค.ศ. 1603-1868)  มีโชกุนอิเอยาสุ เป็นผูส้ถาปนา เมืองหลวงอยูท่ี่
เอโดะ ปัจจุบนัคือ โตเกียว โชกุนอิเอยาสุได้ประกาศปิดประเทศใน พ.ศ. 2182 (ค.ศ. 1693) ท าให้การ
ติดต่อกบัต่างประเทศรวมถึงการติดต่อกบัประเทศไทยไดห้ยุดชะงกัลง แต่มีหลกัฐานบนัทึกไวว้่า มีเรือ
สินคา้จากสยามเขา้เทียบท่าท่ีนางาซากิจนถึงปี พ.ศ. 2299 (ตรงกบัปี ค.ศ. 1756 โฮเรขิท่ี 6) 
  2. สมยัรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2396 (ค.ศ. 1853) พลเรือจตัวาแมทธิว ซี. เพอร์รี แห่งสหรัฐอเมริกา 
น ากองเรือ 4 ล าเขา้มาในอ่าวโตเกียว ในปีถดัมา พ.ศ. 2397 (ค.ศ. 1854) พลเรือจตัวาแมทธิวกลบัมาอีกคร้ัง
และประสบความส าเร็จในการชกัจูงให้ญ่ีปุ่นลงนามในสนธิสัญญาสัมพนัธไมตรีกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 
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รัสเซีย องักฤษ และเนเธอร์แลนด์  ดงันั้น จึงเป็นการเปิดประเทศญ่ีปุ่นอีกคร้ังหน่ึงส่ีปีต่อมาสนธิสัญญา
เหล่าน้ีไดถู้ก เปล่ียนเป็นสนธิสัญญาทางการคา้   
  รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) เสด็จข้ึนครองราชย ์พ.ศ. 2411 
(ค.ศ. 1868)  ตรงกบัสมเด็จจกัรพรรดิเมจิ (ทรงมีพระชนมายุน้อยกว่าสมเด็จจกัรพรรดิเมจิเพียงหน่ึงพรรษา) 
นบัวา่ สมยัเมจิตรงกบัสมยัเร่ิมตน้ยคุสมยัใหม่ของประเทศไทย   
 ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นไดก้ลบัมามีการติดต่อแลกเปล่ียนกนัใหม่อีกคร้ัง ไดมี้การลงนาม
ในปฏิญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชยร์ะหวา่งญ่ีปุ่นและไทย ในวนัท่ี 26 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2430 
(ค.ศ. 1887 ตรงกบัปีเมจิท่ี 20) เป็นการเร่ิมความสัมพนัธ์ระหว่างสองประเทศอยา่งเป็นทางการสถาปนา
สัมพนัธภาพต่อกนัในด้านส่งเสริมการคา้และการเดินเรือ และจะก าหนดรายละเอียดในสนธิสัญญาท่ี 
จะจดัท าข้ึนในอนาคต ถือเป็นสัญญาฉบบัแรกท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นในสมยัเมจิ ไดท้  ากบัประเทศในเอเชียอาคเนย ์  
และมีผลบงัคบัใช้อย่างเป็นทางการในปีต่อมาคือ พ.ศ. 2431 (ค.ศ.1888) หลงัจากได้มีการแลกเปล่ียน
สัตยาบนั 9 ปีต่อมา พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897 ปีเมจิท่ี 30) นายอินางาขิ มนัจิโร เป็นอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ า
ประเทศไทยคนแรก (พลตรี พระยาฤทธิรงค์รณเฉท เป็นอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศญ่ีปุ่นคนแรก) 
อคัรราชทูต อินางาขิ ได้ด าเนินการเจรจาเพื่อท าสนธิสัญญาทางดา้นการพาณิชยแ์ละการเดินเรือบรรลุผล
และไดร่้วมลงนามใน “สนธิสัญญาดา้นการพาณิชยแ์ละการเดินเรือระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศไทย”  
วนัท่ี 25 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898 ปีเมจิท่ี 31)   
  ปีพ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932 ปีโชวะท่ี 7) ได้เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง โดยกลุ่มนายทหาร 
และขา้ราชการ ภายใตก้ารน าของพนัตรีหลวงพิบูลสงคราม นายปรีดี พนมยงค์ ขา้ราชการกระทรวงยุติธรรม 
ประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์เป็นระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีพระมหากษตัริยอ์ยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญ   
  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941).ญ่ีปุ่นและไทยได้ยกฐานะสถานอคัรราชทูตข้ึนเป็น 
สถานเอกอคัรราชทูต ประเทศไทยประกาศนโยบายความเป็นกลาง   
 ในปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948 ปีโชวะท่ี 23) หลงัจากท่ีญ่ีปุ่นเปิดท าการคา้กบัต่างประเทศไดใ้นบางเขต 
รัฐบาลไทยได้ส่งคณะทูตเพื่อเจรจาการค้าไปญ่ีปุ่น โดยใช้ระบบบัญชีแบบเปิด .(Open.Account) . 
โดยก าหนดเป้าหมายเงินในการสั่งสินคา้เขา้และส่งสินคา้ออกประเภทละ 30 ลา้นดอลลาร์ สินคา้น าเขา้
จ านวนมากท่ีสุดของญ่ีปุ่นในขอ้ตกลงฉบบัน้ี คือ ขา้วไทยจ านวน 3 แสนตนั และสินคา้ส่งออกจากญ่ีปุ่นท่ี
ส าคญั คือ ตูโ้บก้ีรถไฟ เส้นใย สินคา้เบด็เตล็ด เป็นตน้ รัฐบาลไทยส่งนายสง่า นิลก าแหง อธิบดีกรมยุโรป 
มารับต าแหน่งทูตประจ าในกองบญัชาการสัมพนัธมิตรจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2492 (ค.ศ. 1949) โดยได้
ตั้งส านกังาน ณ ท่ีท าการเดิมของสถานทูตไทยท่ีเมกโูระ  
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 หลงัปี พ.ศ. 2495 (ค.ศ.1952) ชาวญ่ีปุ่นท่ีเดินทางเขา้มาในเมืองไทยก็มีจ  านวนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทุกปี 
ในเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2498 (ค.ศ.1955) มีการลงนามขอ้ตกลงทางวฒันธรรมความสัมพนัธ์ของสอง
ประเทศทวีความแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน บุคคลส าคญัของทั้งสองประเทศไดมี้การไปเยี่ยมเยือนซ่ึงกนัและกนั
อยา่งเป็นทางการ ในเดือนเมษายนของปีเดียวกนั จอมพลป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีไทยไดเ้ดินทาง
ไปเยือนประเทศญ่ีปุ่น และในเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) นายคิซิ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น 
ไดเ้ดินทางมาเยอืนประเทศไทย    
 ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963 ปีโชวะท่ี 38) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชพร้อมดว้ยสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดเ้สด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศ
ญ่ีปุ่นอยา่งเป็นทางการ   
 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ทรงฉายภาพร่วมกบัสมเด็จ

พระจกัรพรรดิและสมเด็จจกัรพรรดินี เม่ือคราวเสด็จพระราชด าเนินเยอืนญ่ีปุ่น 

 

และในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964 ปีโชวะท่ี 39) เจา้ชายอากิฮิโต มกุฎราชกุมาร ไดเ้สด็จพร้อม
ดว้ยเจา้หญิงมิชิโกะพระชายา เยอืนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการเป็นการตอบแทนส่งผลให้ความสัมพนัธ์
ทางการทูตของทั้งสองประเทศแนบแน่นมากข้ึน อนัจะก่อให้เกิดความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ
ต่อไป ประเทศญ่ีปุ่นให้การสนบัสนุนแก่ประเทศไทยอย่างกวา้งขวาง อาทิ ความช่วยเหลือดา้นการเงิน
จ านวน 4 พนัลา้นดอลล่าร์ผ่าน IMF การให้กูเ้งินเยนรวมถึงโครงการมิยะซะวะ การให้เงินสินเช่ือของ
ธนาคารส่งออกและน าเข้าแห่งญ่ีปุ่น (ปัจจุบัน.คือ.JBIC.จากการรวมกันระหว่างธนาคารส่งออก  
และน า เข้าแ ห่ง ญ่ี ปุ่นกับ .OECF) .การให้การรับประกันการค้า .ความช่วย เหลือแบบให้ เป ล่ า  
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และความร่วมมือด้านวิชาการ เป็นตน้ ความช่วยเหลือเหล่าน้ีมีมูลค่าสูงมากกว่า 14,000 ล้านดอลล่าร์ 
ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศอนัดบัแรกในหมู่ประเทศต่างๆ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือแก่ประเทศไทย 

การแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ของบุคคลส าคญั 
1. วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด าเนินไปทรงร่วมพระราชพิธีศพสมเด็จพระราชชนนีในสมเด็จพระจกัรพรรดิอากิฮิโต 
แห่งญ่ีปุ่น และทรงเป็นพระราชอาคันตุกะพระองค์เดียวจากต่างประเทศท่ีทรงได้เข้าร่วมงานพิธี  
ซ่ึงภายหลงัจากนั้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) เจา้ชายอากิชิโนและเจา้หญิงคิโกะเสด็จมา
ประเทศไทย เพื่อทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิจากมหาวิทยาลัยของประเทศไทย  
และในเดือนกนัยายนปีเดียวกนั สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน
เยือนประเทศญ่ีปุ่นเพื่อทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิจากมหาวิทยาลยักกัคุชูอิน ซ่ึงใน
เดือนตุลาคม สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี เสด็จเยอืนประเทศญ่ีปุ่นดว้ย 

2. ในด้านการแลกเปล่ียนการเยือนของระดับผูน้ าประเทศ นายชวน หลีกภยั นายกรัฐมนตรี      
เดินทางไปเยือนประเทศญ่ีปุ่นอยา่งเป็นทางการในเดือนตุลาคม พ.ศ.2542 (ค.ศ. 1999) นายเคอิโซ โอบุชิ 
นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น เดินทางมาเยอืนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการในโอกาสการมาเยือนประเทศอาเซียน   
  ในดา้นความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ก็มีการขยายตวัของการลงทุนของญ่ีปุ่น ในประเทศไทยมากข้ึน 
เน่ืองจากประเทศไทย มีการพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างยิ่ง  โดยรวมแล้ว คนไทยมีความรู้สึกท่ีดีกบัญ่ีปุ่น 
จากการส ารวจความคิดเห็นในกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศ (“ASEAN.Study.V”) ท่ีจดัท าในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) โดยกระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่น ปรากฏวา่ คนไทยร้อยละ 98 เห็นว่า
ญ่ีปุ่น คือ มิตรประเทศ ความเห็นเช่นน้ี ส่งใหป้ระเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ีหน่ึงของประเทศ ท่ีมีทศันะท่ีดีต่อ 
ญ่ีปุ่น ทั้งในระดบัรัฐบาลและภาคธุรกิจ และก็ประจกัษช์ดัวา่คนไทยช่ืนชมการสนบัสนุนของญ่ีปุ่น 
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ประวตัิความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัสหพนัธรัฐรัสเซีย 

บทน า 

 ประเทศรัสเซีย มีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการในปัจจุบนัวา่ สหพนัธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) 
ประเทศไทยและรัสเซียไดย้ึดถือการเสด็จประพาสรัสเซียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 
ในวนัท่ี 3-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เป็นจุดเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนั 
โดยความสัมพนัธ์ระหว่างพระราชวงศ์มีความใกล้ชิด อย่างไรก็ตามไทยกับรัสเซียไม่มีการติดต่อกัน
ทางการทูตนบัแต่ปี พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองในรัสเซียจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบสังคมนิยม ทั้งน้ีไดมี้การสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัไทยคร้ังใหม่
ในปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) มีการแลกเปล่ียนคณะทูตชุดแรกระหว่างกนัในระดบัอคัรราชทูตวิสามญั 
ผูมี้อ านาจเต็ม ต่อมาเม่ือสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (Union.of.Soviet.Socialist.Republics- 
USSR) หรือสหภาพโซเวียตได้สลายตวัลงในปี 2534 (ค.ศ. 1991) สหพนัธรัฐรัสเซียได้เป็นผูสื้บสิทธ์ิ 
ของสหภาพโซเวยีตทั้งหมด จึงถือไดว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัรัสเซียด าเนินมาอยา่งต่อเน่ือง  

ประวติัความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัรัสเซีย 
 สมยัสมบูรณาญาสิทธิราชไทยและรัสเซียไดส้ถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนัตั้งแต่ 
พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสด็จประพาสรัสเซียอย่างเป็นทางการ 
รัฐบาลสยามไดแ้ต่งตั้งราชทูตประจ ากรุงเซนตปี์เตอร์สเบิร์กคนแรกคือพระยาสุริยานุวตัร (เล็ก บุนนาค)  
ซ่ึงเป็นอคัรราชทูตผูมี้อ านาจเต็มประจ ากรุงปารีส ให้มาเป็นอคัรราชทูตผูมี้อ านาจเต็มประจ ารัสเซียโดยมี
ถ่ินท่ีพ  านกัในกรุงปารีส เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2440 (ค.ศ.1897) จนถึงปี พ.ศ. 2442 (ค.ศ. 1899) 
รัฐบาลสยามจึงได้ส่งพระชลบุรีนุรักษ์ มาเป็นราชทูตคนท่ีสองของไทยท่ีไปประจ า ณ ประเทศรัสเซีย 
ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 (ค.ศ. 1899) และเป็นราชทูตคนแรกของไทยท่ีมีถ่ินท่ีพ  านักใน
ประเทศรัสเซีย และให้มีฐานะเป็นผู ้แทนส่วนพระองค์ประจ าราชส านัก ซ่ึงเป็นกุศโลบายของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัท่ีตอ้งการให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งสองรัฐเป็นความสัมพนัธ์พิเศษ
ระหวา่งราชวงศ ์และขณะเดียวกนัพระองคท์รงมีพระราชประสงคใ์ห้พระยามหิบาลบริรักษ ์ท าหนา้ท่ีดูแล
สมเด็จเจา้ฟ้าจกัรพงษ์ ภูวนาถในขณะท่ีทรงศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียนนายร้อยทหารมหาดเล็กคอร์ เดอ ปาฌ  
และทรงประทบัในพระราชวงัฤดูหนาวในฐานะพระโอรสบุญธรรมของพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 ดว้ย 

ระหวา่งวนัหยุดคริสตม์าสปี พ.ศ. 2442 (ค.ศ. 1899) ถึงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) 
สมเด็จเจา้ฟ้ามหาวชิราวุธไดรั้บพระราชวโรกาสเขา้เฝ้าพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 และพระมเหสีเป็นการ  
ส่วนพระองค ์ซ่ึงรัสเซียถือวา่เป็นการเยือนระดบัราชวงศข์องไทยท่ีส าคญัท่ีสุด นบัจากท่ีพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จประพาสรัสเซียเม่ือปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เป็นตน้มา     
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สมยัหลงัการปฏิวติัรัสเซีย พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) หลงัเกิดการปฏิวติัชนชั้นกระฎุมพี (Bourgeois 
Revolution) ความสัมพนัธ์ทางการทูตของรัฐบาลสยามกบัประเทศรัสเซียชะงกัลงชัว่คราว การสถาปนา
ความสัมพนัธ์เร่ิมข้ึนใหม่ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จะอุบติัข้ึนโดยรัฐบาลไทยตดัสินใจริเร่ิมด าเนินการ
เพื่อให้มีการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูต ระหวา่งไทยกบัสหภาพโซเวียตข้ึนมาใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 
(ค.ศ. 1939) และกระบวนการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งไทยกบัสหภาพโซเวียตด าเนินไป
อยา่งประสบความส าเร็จเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงไตท่ี้ไดส้ถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัสหภาพโซเวยีต  
 ความสัมพนัธ์ในช่วงสงครามเยน็รัฐบาลของทั้งไทยและสหภาพโซเวียตใช้การทูตในการรักษา
ความสัมพนัธ์ และเห็นอกเห็นใจระหวา่งสองประเทศอยา่งย ัง่ยนื รัฐบาลไทยไดส่้งคณะผูแ้ทนคณะแรกมา
เยือนสหภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการเพื่อเขา้ร่วมงานฉลองครบรอบ 800 ปีการก่อตั้งกรุงมอสโกเม่ือ 
ปี พ.ศ. .2490 (ค.ศ. .1947) และท่ีส าคัญรัฐบาลของสองประเทศได้ตกลงร่วมกันในการยกระดับ
ความสัมพนัธ์ทางการทูตโดยไดแ้ลกเปล่ียนสาส์นในวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ค.ศ. 1956 คือ ต่างฝ่าย
ต่างยกระดับหัวหน้าคณะผูแ้ทนทางการทูตจากระดับอคัรราชทูตวิสามัญผูมี้อ  านาจเต็ม ไปสู่ระดับ
เอกอคัรราชทูตวิสามญั ผูมี้อ  านาจเต็ม โดยรัฐบาลสหภาพโซเวียตแต่งตั้งนายอิวาน ยาคูชิน (Ivan.N. 
Yakushin) เป็นเอกอคัรราชทูตวิสามญั ผูมี้อ  านาจเต็มประจ าประเทศไทยเป็นคนแรกโดยถวายสาส์นตรา
ตั้งต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) 
ในขณะท่ีฝ่ายไทยได้แต่งตั้งนายจ๊ีด เศรษฐบุตร มาด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตวิสามญั ผูมี้อ  านาจเต็ม
ประจ าสหภาพโซเวียตเป็นคนแรก พร้อมกนันั้น รัฐบาลสหภาพโซเวียตไดม้อบคฤหาสน์ประจ าต าแหน่ง
ของนายนิกิตา้ ครุสชอฟ (Nikita Krushchev) ขณะด ารงต าแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตส์หภาพโซเวียต
ป ร ะ จ า ก รุ ง ม อ ส โ ก ท่ี ตึ ก เ ล ข ท่ี 3 ถ น น  Eropkinsky.Pereylok.ใ ห้ เ ป็ น ท่ี ตั้ ง ข อ ง ส า นั ก ง า น 
สถานเอกอคัรราชทูตไทยและท าเนียบของเอกอคัรราชทูตไทยอย่างสมเกียรติ และยงัคงใช้เป็นท าเนียบ
เอกอคัรราชทูตมาจนถึงทุกวนัน้ี ส่วนไทยก็ได้มอบอาคารเลขท่ี 108 ท่ีถนนสาธรให้เป็นท่ีตั้ งส านักงาน   
สถานเอกอคัรราชทูตสหภาพโซเวยีต 

รัฐบาลของสองประเทศก็ประสบความส าเร็จในการขยายความสัมพนัธ์ โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ
และการคา้ โดยไดมี้การลงนามความตกลงทางการคา้ (Trade Agreement) ฉบบัแรกเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) และการแลกเปล่ียนหนงัสือการจดัตั้งส านกังานผูแ้ทนการคา้ (Trade Representative 
Office) ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) ไดเ้ปิดเส้นทางคมนาคมทางอากาศระหวา่งกนัเป็นคร้ัง
แรกซ่ึงชาวไทยได้รู้จกัสายการบินแอโรฟลอตท่ีท าการบินระหว่างกรุงมอสโกกบักรุงเทพฯ ดว้ยเคร่ือง 
บินอิล  72 (Ilyushin 72)  หล งัจากนั้น บริษทัการบินไทย จ ากดั  (มหาชน) จึงได ้เ ปิดเที ่ยวบิน
ปฐมฤกษ์ ในเส้นทางกรุงเทพฯกบักรุงกรุงมอสโกเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัรัสเซีย (สหภาพโซเวียต) ในช่วงวิกฤติการณ์เขมรการเปล่ียนแปลง
ระบบการปกครองในกลุ่มประเทศอินโดจีนซ่ึงประกอบดว้ยเวียดนาม ลาวและเขมรในช่วงปีพ.ศ. 2518 
(ค.ศ. 1975) พลเอกเกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท์เป็นนายกรัฐมนตรี ไดเ้ดินทางไปเยือนสหภาพโซเวียตในเวลา
ใกลเ้คียงกนั คือ ระหวา่งวนัท่ี 21-27 มีนาคม พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) การเยือนสหภาพโซเวียตของพลเอก
เกรียงศกัด์ิฯ เป็นการเยือนในระดับผูน้ ารัฐบาลคร้ังแรกของไทย นับตั้งแต่ท่ีสองประเทศได้สถาปนา
ความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนัเป็นตน้มา   

ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียในสมยัของการปฏิรูปทางการเมืองในสหภาพโซเวียต 
การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ และการสร้างสรรคส์ันติภาพในกมัพูชาส้ินสุดลงในช่วงปลายทศวรรษท่ี 80       
มีการปรับสัมพนัธภาพระหว่างจีนกบัสหภาพโซเวียต ระหว่างปี พ.ศ. 2529- 2532.(ค.ศ. 1986-1989)    
และการเข้า ร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหากัมพูชาอย่างแข็งขันของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะ 
การแลกเปล่ียนการเยอืนระดบัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของไทย และสหภาพโซเวียตเป็น
คร้ังแรก โดย นายเอดูอาร์ด เชวาร์ดนาดเซ่ (Eduard.Shevardnadze) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศไปเยือนไทยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) ซ่ึงไดห้ารือกบั พล.อ.อ. สิทธิ เศวตศิลา 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ       

ต่อมามีการเสด็จเยือนของราชวงศร์ะดบัสูงถึง 3 พระองค ์ไดแ้ก่ การเสด็จเยือนอยา่งเป็นทางการ
ของสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เม่ือวนัท่ี 16-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 
(ค.ศ. 1989) การเสด็จเยอืนสหภาพโซเวยีตของเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี
เดียวกัน และการเสด็จเยือนสหพนัธรัฐรัสเซียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ระหว่างวนัท่ี 17-24 มีนาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) ในขณะท่ีสหภาพโซเวียตไดส่้งคณะผูแ้ทนทางการ
ระดับสูงน าโดยนายนิโคลัย รึฌคอฟ (Nikolai.Ryzhkov) นายกรัฐมนตรี เยือนไทยเป็นการตอบแทน
ระหวา่งวนัท่ี 11-12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) และถือเป็นการเยือนไทยคร้ังแรกในระดบัหวัหนา้
คณะรัฐบาล 
  นบัจากปีพ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ท่ีรับรองเอกราชของสหพนัธรัฐ
รัสเซีย ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัรัสเซียจึงไดก้า้วเขา้สู่ยคุใหม่ ซ่ึงเป็นยคุแห่งการเสริมสร้างความไวใ้จ
ซ่ึงกนัและกนั น าไปสู่เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสุดของกระบวนการพฒันาความสัมพนัธ์
ระหวา่งไทยกบัรัสเซีย นบัแต่สองประเทศไดส้ถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งกนัเป็นตน้มา คือ 
การเยือนไทยของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ได้เดินทางมาเยือนในฐานะพระราชอาคนัตุกะของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ประธานาธิบดีปูตินและนางลยุดมิล่า ปูตินา ภริยา และคณะ
ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานวโรกาสให้เขา้เฝ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซ่ึงไดพ้ระราชทานงานเล้ียงอาหารค ่าเป็นเกียรติแก่ผูน้ าสูงสุดของประเท ศรัสเซีย  ผูน้ ารัสเซียไดแ้สดงให้
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เห็นถึงความสัมพนัธ์อนัใกล้ชิดอนัอบอุ่นของสองประเทศ โดยได้ถวายส าเนาพระราชหัตถเลขาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกลา้เจา้อยู่หัวถึงพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชในงานเล้ียงอาหารค ่า    

  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี5 ทรงฉายพระรูปกบัซาร์นิโคลสัท่ี 2 และจกัรพรรดินี มาเรีย  เฟโอโดรอฟนา  

ณ พระต าหนกัอเล็กซานเดรีย พระราชวงัซาร์วิกเซโล เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) 

แถวหน้า (ซ้ายไปขวา): แกรนด์ดัชเชสโอลก้า อเล็กซานดรอฟน่า (พระขนิษฐาของสมเด็จพระจกัรพรรดินิโคลัสท่ี 2 ), 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี5 , จกัรพรรดินี มาเรีย  เฟโอโดรอฟนาแห่งรัสเซีย ,สมเด็จพระจกัรพรรดินิโคลสัท่ี 2 แห่ง
รัสเซีย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลท่ี6).  

แถวหลงั (ซ้ายไปขวา): พระเจา้น้องยาเธอ พระองคเ์จา้สวสัดิโสภณ กรมหม่ืนสวสัดิวดันวิศิษฎ์ , เคานตม์ูเรวีฟ (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย), พระเจา้นอ้งยาเธอ พระองคเ์จา้ไชยนัตมงคล กรมหม่ืนมหิศรราชหฤทยั และพระเจา้ลูกยาเธอ พระองค์
เจา้จิรประวติัวรเดช 

ส่วนการเสด็จฯ เยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในฐานะผูแ้ทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เป็นการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียในระดบัประมุขของไทยเป็นคร้ังแรกในรอบ 110.ปี ท่ีประเทศไทย 
ไดส้ถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัประเทศรัสเซียเม่ือปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เป็นตน้มา  
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ประวตัิความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัองักฤษ 

บทน า 

อังกฤษเร่ิมเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. 2155.(ค.ศ..1612).ตรงกับสมัยสมเด็จ 
พระเจา้ทรงธรรม โดยตอ้งการเจริญสัมพนัธไมตรีและการคา้กบัไทย แต่การคา้ขององักฤษไม่ค่อยประสบ
ผลส าเร็จมากนัก เม่ือ พ.ศ. 2230 (ค.ศ. 1687) ความสัมพนัธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากบัองักฤษจึงยุติลง  
จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์จึงมีการคา้ขายกนัใหม่และเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบนั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัองักฤษ 
 สมยัอยุธยา องักฤษเขา้มาติดต่อกบักรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612) ตรงกบัสมยัสมเด็จ
พระเจา้ทรงธรรม โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัคือการคา้และสินคา้ท่ีองักฤษน าเขา้มาขายในกรุงศรีอยุธยา
และหวัเมืองคือผา้ชนิดต่าง ๆ  
  สมยัรัตนโกสินทร์ องักฤษได้ส่งทูตเข้ามาเจรจาทางการค้าเป็นระยะ.ๆ และได้จดัท าสัญญา       
กบัไทย ในปี พ.ศ. 2364 (ค.ศ. 1821) มาควิส เฮสติงส์ ผูส้ าเร็จราชการองักฤษท่ีอินเดียไดแ้ต่งตั้ง จอห์น 
ครอว์เฟิร์ด เป็นทูตเดินทางเข้ามาเจริญสัมพนัธไมตรี และเจรจาเร่ืองการค้ากับไทยแต่ประสบความ
ลม้เหลว  มีการเดินเรือสินคา้ขององักฤษเขา้มาติดต่อคา้ขายกบัไทยมากข้ึน ซ่ึงไทยก็เปิดให้มีการคา้ขาย
อยา่งสะดวกตามระเบียบกฎเกณฑท่ี์ทางการไทยก าหนดไว ้
            ในปี พ.ศ. 2368 (ค.ศ. 1825) สมยัรัชกาลท่ี 3 ลอร์ด แอมเฮิร์ส ผูส้ าเร็จราชการองักฤษท่ีอินเดีย     
คนใหม่ ไดส่้งร้อยเอกเฮนร่ี เบอร์น่ี เดินทางเขา้มาเจรจากบัราชส านกัไทย ใชเ้วลาเจรจาถึง 5 เดือน ในท่ีสุด
ไทยกบัองักฤษก็สามารถท าสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย ์(เรียกสั้น ๆ วา่ สนธิสัญญาเบอร์น่ี) 
ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2369 (ค.ศ. 1826) ข้ึนมา องักฤษยอมรับอธิปไตยของไทยเหนือเมืองไทรบุรี 
กลนัตนั และตรังกานู สัญญาเบอร์น่ี องักฤษไดรั้บประโยชน์จากการคา้ ส่วนไทยไดรั้บความเสมอภาค
และการมีอ านาจเหนือหัวเมืองมลายูบางเมือง ในปี พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ตอนปลายสมยัรัชกาลท่ี 3 
องักฤษจึงส่งเซอร์ เจมส์ บรูค เดินทางเขา้มาขอแก้ไขสัญญาเบอร์น่ีกบัไทย แต่การเจรจาจึงไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหว่างไทยกบัองักฤษจึงเป็นไปตามสนธิสัญญาเบอร์นีท่ีจดัท าข้ึน 
ในปี พ.ศ. 2369 (ค.ศ. 1826) 
 วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855) มีการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริ์ง (Bowring.treaty)  
ซ่ึงเป็นสนธิสัญญาทางการคา้ระหว่างประเทศสยามกบัองักฤษ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 4 โดย เซอร์ จอห์น เบาว์ริง (Sir. John.Bowring) ได้เชิญพระราชสาสน์ของสมเด็จ 
พระนางเจา้วิกตอเรีย พร้อมด้วยเคร่ืองราชบรรณาการเขา้มาท าสนธิสัญญาทางไมตรี คณะของเบาวริ์ง
เดินทางมาถึงปากน ้ าเจา้พระยาเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855)  รัชกาลท่ี 4 ไดต้ระหนกัถึง 
ภยัจากลิทธิจกัรวรรดินิยม จึงยอมตกลงท าสัญญาทางการคา้เพื่อรักษาเอกราช สนธิสัญญาเบาวริ์งท าให้ 
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เกิดการค้าเสรี ถือเป็นการส้ินสุดของการผูกขาดการค้าต่างประเทศ โดยพระคลังสินค้าของกษตัริย ์
และเจา้นายสยาม ต่อมาสนธิสัญญาเบาวริ์งได้กลายเป็นตน้แบบของการท าสนธิสัญญาทางการคา้กับ
ประเทศต่าง ๆ ท่ีเขา้มาเจรจากบัสยาม สนธิสัญญาเบาวริ์งใชบ้งัคบัอยูน่านกวา่ 70 ปี จนกระทัง่มีการแกไ้ข
และค่อย ๆ ยกเลิกไปในสมยัรัชกาลท่ี 6 หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ส้ินสุดลง  ปี พ.ศ. 2482 (ค.ศ..1939) 
สมัยรัฐบาล พลตรี ป. พิบูลสงครามจึงมีการแก้ไขและลงนามในสนธิสัญญาใหม่กับโลกตะวนัตก 
และญ่ีปุ่นทั้งหมด  
       ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัองักฤษในขณะนั้นมิไดมี้เพียงสนธิสัญญาระหวา่งไทยกบัองักฤษ
ใน พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เท่านั้น แต่ยงัมีปัญหาเร่ืองสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนในบงัคบั ไทยกบั
องักฤษสามารถบรรลุขอ้ตกลงกนัไดจ้นกระทัง่มีการลงนามในสนธิสัญญาเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2452 
(ค.ศ. 1909) สรุปสาระส าคญัมีดงัน้ี 
 1.รัฐบาลไทยยอมยกเลิกสิทธิการปกครองและการบังคับบัญชาเหนือดินแดนรัฐมลาย ู  
ซ่ึงประกอบดว้ย ไทรบุรี กลนัตนั ตรังกานูและปะลิส รวมทั้งเกาะใกลเ้คียงใหแ้ก่องักฤษ 
 2.คนในบงัคบัองักฤษท่ีเป็นชาวเอเชียและจดทะเบียนก่อนวนัเซ็นสัญญาจะยา้ยไปข้ึนศาลไทย  
มีตุลาการแลว้แต่ไทยจะแต่งตั้ง แต่เวลาพิจารณาคดีกงสุลองักฤษจะไปนัง่ฟังอยู่ดว้ยกรณีท่ีคนในบงัคบั
องักฤษเป็นจ าเลย กงสุลอาจพิจารณาขอถอนคดีไดส่้วนคนในบงัคบัท่ีจดทะเบียนหลงัวนัเซ็นสัญญาจะอยู่
ในอ านาจศาลไทย คนในบังคบัเหล่าน้ีจะเปล่ียนไปใช้ศาลไทยทั้งหมดอย่างเต็มท่ีเม่ือประเทศไทย 
มีประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา และกฎหมายแพง่พาณิชย ์กฎหมายลกัษณะวธีิพิจารณาคดี และกฎหมาย
ลกัษณะพระธรรมนูญจดัตั้งศาลแลว้ 
 นอกจากน้ี ยงัมีการท าสนธิสัญญาวา่ดว้ยการปักปันเขตแดนและสนธิสัญญาเร่ืองอ านาจศาลแยก
เป็นพิเศษอีกดว้ย รวมทั้งภาคผนวกว่า ตอ้งการยกเลิกสนธิสัญญาระหว่างไทยกบัองักฤษ ปี พ.ศ. 2440 
(ค.ศ. 1897) และว่าดว้ยการสร้างทางรถไฟสายใต ้ซ่ึงรัฐบาลองักฤษจะให้เงินกู้ในการก่อสร้าง ภายใต้
เง่ือนไขท่ีวา่องักฤษจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการก่อสร้าง 
  พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลย เดช และสมเ ด็จพระนาง เจ้า สิ ริ กิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินเยือนสหราชอาณาจกัรระหวา่ง วนัท่ี 19-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 
(ค.ศ. 1960) ในการน้ีสมเด็จพระนางเจา้อลิซาเบ็ธท่ี 2 แห่งองักฤษ และดยุค๊แห่งเอดินเบอเรอะ พระสวามี
ถวายการตอ้นรับท่ีสถานีรถไฟวคิตอเรีย  

วนัท่ี28 ตุลาคม พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 แห่งประเทศ 
สหราชอาณาจกัร และเจา้ฟ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินบะระ พระราชสวามี เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็น
ทางการในฐานะพระราชอาคนัตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสปีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี  
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ความสัมพนัธ์ทางการเมืองไทย-สหราชอาณาจกัร 
 ไทยกบัสหราชอาณาจกัรมีความสัมพนัธ์กนัมาชา้นาน มีการสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูต
อย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี18 เมษายน พ.ศ. 2398 (ค.ศ.1855) ในเวลานั้น สหราชอาณาจกัรไดต้ั้งสถานกงสุล
ข้ึนในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2425 (ค.ศ.1882) (พระวรวงศเ์ธอ พระองค์เจา้ปฤษฎางค์ (พระยศขณะนั้น
คือ หม่อมเจา้) ราชทูตไดทู้ลเกลา้ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งแด่สมเด็จพระราชินีนาถวิคทอเรีย และได้
เปิดส านกังานผูแ้ทนทางการทูต (Siamese Legation) ข้ึนท่ีกรุงลอนดอน 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างกันด าเนินไปอย่างราบร่ืนบนพื้นฐานของมิตรภาพ ทั้งในกรอบความ
ร่วมมือทวภิาคีและพหุภาคี มีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นและขยายตวัครอบคลุมทุกสาขาของความร่วมมือ   
 ดา้นการลงทุนในปีพ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) สหราชอาณาจกัรเป็นประเทศในยุโรปท่ีเขา้มาลงทุน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นอนัดบั 4 มูลค่า 1,943 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัใหญ่ท่ีลงทุนอยู่
ใน ปทท. ไดแ้ก่ เทสโก ้(Tesco) บูท้ส์ (Boots). แสตนดาร์ด ชาร์เตอร์ (Standard Chartered). บีพี (BP)  
โดยไทยไดรั้บการจดัให้อยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีมีการตลาดเติบโตสูง (high-growth market ส่วนการลงทุน
ของไทยในสหราชอาณาจกัร ไดแ้ก่ กิจการร้านอาหารไทย ซ่ึงมีประมาณ 1,700 ร้านทัว่สหราชอาณาจกัร 
ธุรกิจของกลุ่มโรงแรมแลนด์มารค ์(Landmark Hotel Group) และเคร่ืองด่ืมของบริษทัสยามไวน์เนอร่ีเทรดด้ิง 
(Siam Winery Trading) 
 การท่องเท่ียวในเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) นักท่องเท่ียวจากสหราช
อาณาจกัรเดินทางมาไทย 946,919 คน (อนัดบั 1 จากกลุ่มประเทศในยโุรป)  
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ภาพรวม เศรษฐกจิ สังคม และ การเมอืงไทย 
  

 เศรษฐกิจไทยในอดีตตั้งแต่ สมยัสุโขทยั  สมยัอยธุยา  และสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้มีโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจแบบเพื่อยงัชีพราวปีพ.ศ. 2398.(ค.ศ. 1855) สมยัรัชกาลท่ี 4 จึงเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
เป็นแบบทุนนิยมมากข้ึนดงัน้ี 
 (1) ยกเลิกระบบการคา้ผูกขาดและเปล่ียนมาเป็นระบบการคา้เสรี  การผูกขาดการคา้ของหน่วย
ราชการท่ีแต่เดิมเรียกวา่ “พระคลงัสินคา้”  ตอ้งยุติลง พ่อคา้ชาวองักฤษ และชาติตะวนัตกอ่ืน.ๆ สามารถ 
ซ้ือขายสินคา้กบัพ่อคา้ไทยได้โดยตรง เป็นผลให้ปริมาณการคา้ระหว่างไทยกบัชาติตะวนัตกขยายตวั
กวา้งขวาง     
             (2) ระบบการผลิตแบบยงัชีพเปล่ียนมาเป็นระบบการผลิตเพื่อการคา้ ขา้วกลายเป็นสินคา้ออก 
ท่ีส าคญัของไทย   
 (3)  มีการจดัตั้งโรงงานกษาปณ์ในปี พ.ศ. 2403 (ค.ศ. 1860) เพื่อใชเ้คร่ืองจกัรผลิตเหรียญกษาปณ์
เพื่อท าใหก้ารซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ท าไดส้ะดวกคล่องตวัยิง่ข้ึน 
            ในสมยัรัชกาลท่ี 7 พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก ท าใหก้ารส่งออกสินคา้ไทย
ในตลาดโลกลดต ่าลงเน่ืองจากไทยมีสินคา้เพื่อการส่งออกไม่ก่ีชนิด เช่น ไมส้ัก และดีบุก เกิดเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมโดยรัฐเกิดข้ึนระหว่าง พ.ศ. 2475–2504.(ค.ศ. 1932–1961) รัฐบาลต้องเร่งส่งเสริม 
การขยายตวัการผลิตภาคอุตสาหกรรมมากข้ึโดยรัฐบาลเขา้ด าเนินการผลิตโดยตรง  เช่น โรงงานทอผา้ 
ยาสูบ  ท ากระดาษ  และโรงงานสุรา  เป็นตน้    
 ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลงภาคเอกชนจึงเร่ิมมีบทบาทมากข้ึนมีการใช้แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาประเทศ โดยเร่ิมแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 ในปีพ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) ผลจากการใช้แผนพฒันาดังกล่าวท าให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย    
 (1)  ผลผลิตภาคการเกษตรจากเดิมมีเพียงขา้ว ไมส้ัก และยางพารา ต่อมามีสินคา้ออกหลากหลาย
มากข้ึน เช่น ข้าวโพด มนัส าปะหลัง อ้อย และผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร ขณะเดียวกนัมีการน าเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยกีารผลิตสมยัใหม่มาใชม้ากข้ึน เป็นตน้ 
 (2)  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการบริการ (ธนาคารพาณิชย ์ .การท่องเท่ียว.โรงแรม) เพิ่มข้ึน
อย่างรวดเร็ว การคา้ระหว่างประเทศขยายตวัมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนมากทั้งสินค้าส่งออก และสินคา้น าเข้า   
สินคา้ส่งออกมีหลายชนิดมากข้ึนแต่เดิมมีเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร โดยน ามาสู่สินคา้อุตสาหกรรม 
ท่ีท ารายได้เข้าประเทศเป็นหลักในปัจจุบัน  เช่น ช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และแผงวงจรไฟฟ้า  
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การพฒันาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท าให้ประเทศไทยจดัเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่มีรายได้
แบบผสมผสานจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการ โดยมีรายไดห้ลกัมาจากการท่ีประเทศ
ไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นอนัมาก อาทิ พทัยา, ภูเก็ต, กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ซ่ึงสร้าง
รายไดใ้นภาคการบริการใหแ้ก่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2555–2557 (ค.ศ. 2012 – ค.ศ. 2014) ภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัวได้ดีเฉล่ียประมาณร้อยละ 5.ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP.Per 
Capita) ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคน 
ต่อปี ซ่ึงทา้ใหป้ระเทศไทยไดข้ยบัฐานะข้ึนมาเป็นประเทศรายไดป้านกลางขั้นสูง (Upper Middle Income 
Country)     
  จากความเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก และ ความผนัผวนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  
รวมไปถึงผลกระทบจากภยัธรรมชาติจากหลายคร้ัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ไดท้รงช้ีแนวทางการด าเนินชีวิต “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน 
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) เป็นตน้มา  เพื่อมุ่งให้พสกนิกรได้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างย ัง่ยืน มัน่คง  
และปลอดภยั ภายใตค้วามเปล่ียนแปลงต่าง.ๆ ท่ีเกิดข้ึน    
 เศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency.Economy) เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตน 
ของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัวระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา และบริหาร
ประเทศใหด้ าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อความเปล่ียนแปลง
ต่างๆในระดบัโลก ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
มีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ.มาใช้
ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน 
ในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบัใหมี้ส านึกในคุณธรรม    
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 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
         ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น.ๆ อย่าง
รอบคอบ 
            การมีภูมิคุม้กนั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง.ๆ  
ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล ้และไกล  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ  เพราะจะท าให้เกิดผลดีต่อประชาชน  
ชุมชน และสังคมประเทศชาติ    
 
 

มีเหตผุล หมายถึง การใช้

หลกัเหตผุลในการตดัสนิใจ

เร่ืองตา่ง ๆ โดยพจิารณา

จากเหตปัุจจยัทีเ่ก่ียวข้อง 

ตลอดจนผลที่คาดวา่จะ

เกิดขึน้อยา่งรอบคอบ  
มีภมูิคุ้มกนั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อม

รับตอ่ผลกระทบที่เกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลง

รอบตวั  

เง่ือนไข ความรู้ 

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั) 

เง่ือนไข คุณธรรม 

(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน) 

พอประมาณ หมายถงึ ความพอดี ที่ไมม่าก

และไมน้่อยจนเกินไป ไมเ่บียดเบียนตนเอง

และผู้ อ่ืน เชน่ การผลิตและการบริโภคที่

พอประมาณ  

เศรษฐกิจ/สังคม/ส่ิงแวดลอ้ม/วฒันธรรม 

สมดุล/พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 
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ภาพรวมของสังคมไทย 

 ประชากรในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) จ  านวนประชากรทั้งประเทศ 65 ล้านคน   
ชาย มีจ านวน 32 ล้านคน หญิง มีจ านวน 33 ล้านคน คนไทยมีความเป็นมิตรและมักยิ้มทักทายกัน 
ดว้ยไมตรีอนัอบอุ่นเสมอ ท่าทางท่ีเห็นเพื่อทกัทาย คือ “ไหว”้ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความยืดหยุ่น 
ในการยอมรับผูค้นท่ียึดถือในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันตามศาสนาอ่ืน.ๆ ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได ้
อยา่งมีความสุข          

สถาบนัท่ีส าคญัทางสังคมมีดงัน้ี 
 1.สถาบนัครอบครัว ครอบครัวของชาวไทยปัจจุบนัส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเด่ียวประกอบดว้ย
สามี ภรรยา บุตร .และอาจมีคนรับใช้อาศัยอยู่ด้วย .แต่ก็ยงัมีจ  านวนไม่น้อยท่ีเป็นครอบครัวใหญ่ 
แต่ละครอบครัวยงัมีคนหลายๆ รุ่น เช่น รุ่นปู่ ยา่ รุ่นพอ่แม่ และ รุ่น ลูกหลานร่วมอยูบ่า้น     
 2.สถาบนัทางศาสนาและการศึกษา พระพุทธศาสนาเขา้มาสู่ดินแดนประเทศไทย เม่ือประมาณ 
พ.ศ. 236 (ก่อนคริสตศ์กัราช) คนไทยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ สังคมไทยมีความผกูพนักบัพุทธศาสนา
มาก คนไทยนิยมเขา้วดัเพื่อท าบุญและถือศีลในช่วงท่ีมีเทศกาลส าคญัๆ เช่นวนัปีใหม่ วนัเข้าพรรษา  
วนัออกพรรษา ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะไดเ้ห็นประเพณีแห่เทียนพรรษา การท าบุญบงัไฟไดต้ามเมืองใหญ่.ๆ   
ในชีวิตประจ าวนัคนไทยนิยมรวมกลุ่มเพื่อฟังเทศน์ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เคารพ สักการะพระภิกษุ 
พระมีส่วนร่วมอยา่งส าคญัในการพฒันาทอ้งถ่ินในชนบท เช่น การสร้างโรงเรียน สร้างบ่อน ้ าสาธารณะ  
สร้างถนน เป็นตน้ วดัเป็นสถาบนัส าคญัของหมู่บา้น เป็นศูนยร์วมของชาวชนบทปัจจุบนัน้ีชาวตะวนัตก
ไดห้นัมาสนใจพุทธศาสนากนัมาก ปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) ไดมี้การจดัตั้งส านกังานองคก์ารพุทธศาสนิก
สัมพนัธ์แห่งโลกข้ึน ณ ประเทศไทย (พ.ส.ล.) เพื่อเป็นศูนยก์ลางของชาวพุทธทัว่โลก 

ด้านการศึกษา ในสมยักรุงศรีอยุธยาการศึกษายงัจ ากดัอยู่แค่ในวดัเพื่อศึกษาค าสอนของพุทธ
ศาสนา ซ่ึงตามประเพณีนิยมของชาวไทย เม่ือชายไทยอายคุรบ 20 ปีข้ึนไป ก็มกัจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
ในพระบวรพุทธศาสนาเพื่อศึกษาพระธรรมวินยั  และเพื่อเป็นการสนองพระคุณของบิดามารดา หากอายุ
ยงัไม่ครบ 20 ปี ก็จะเป็นการบวชเณร ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงสั้น ๆ เช่น ในช่วงวนัหยดุภาคเรียน    

ปัจจุบนัการศึกษาภาคบงัคบัในประเทศไทยนั้นไดก้ าหนดใหเ้ด็กไทยตอ้งเขา้รับการศึกษาอยา่งชา้
สุดเม่ืออายุ 7 ปี ตอ้งจบการศึกษาอย่างน้อยท่ีสุดในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3)  
หลงัจากจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้แลว้ นกัเรียนสามารถจะเลือกเรียนต่อในสายอาชีวะได ้ 
ซ่ึงการศึกษาภาคบงัคบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบ่งออกเป็นระดบัชั้นประถมศึกษา 6 ปี 
(ประถมศึกษาปีที ่.1-6) และมธัยมศึกษา 6 ปี .(มธัยมศึกษาปีที ่ 1 -6) .หลงัจากน้ีจึง เข า้ เ รียนต่อ 
ในระดบัอุดมศึกษาในมหาวทิยาลยัเม่ือจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6    
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 3. สถาบันทางเศรษฐกิจ ชาวชนบทไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มักท าอาชีพเก่ียวข้องกับ 
การเกษตรกรรม เช่น  การท านา  ท าไร่  ท าสวน  เล้ียงสัตว ์ เป็นตน้ สินคา้ออกท่ีส าคญัเศรษฐกิจของ
ประเทศร้อยละ 90 เ ป็นผลผลิตทางเกษตรกรรม ได้แก่  ข ้าว  ยางพารา  ข ้าวโพด ไม้สัก  ปอ 
มันส าปะหลัง  
        4.  สถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยทรงเป็นเสมือนจุดรวมพลัง 
แห่งความสามัคคีของคนไทยทั้ งชาติมาตั้ งแต่สมัยโบราณ จะเห็นได้จากในช่วงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช   คนไทยจะยึดถือว ันพระราชสมภพของ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวนัท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวนัส าคญั และเป็น 
“วนัพอ่” คนไทยมกัใชโ้อกาสในวนัส าคญัน้ีไปกราบและระลึกถึงพระคุณของ “พอ่” ของตนเอง    
 ระบบสังคมไทย (Society system) โดยทัว่ไปแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ สังคมชนบท (Rural Society) 
และสังคมเมือง (Urban Society)    

ลกัษณะสังคมชนบท (Rural Society)  
สังคมชนบท เป็นสังคมแบบชาวบ้าน (Folk.Society) ท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้าน

การเกษตร ท าให้ต้องพึ่ งพาอาศยัแรงงานแลกเปล่ียนกัน มีความใกล้ชิดกัน จึงมีความสนิทสนมกัน  
ชอบความสนุกสนานร่ืนเริงจึงมกัพบปะกนับ่อยคร้ังจากงานประเพณีพื้นบา้น   

ลกัษณะสังคมเมือง (Urban Society)  
สังคมเมืองของไทยเป็นสังคมท่ีมีการแข่งขนักนัสูงเน่ืองมาจากความเจริญและค่าครองชีพสูง  

เป็นสังคมท่ีมีลกัษณะเป็นธุรกิจ และ มีความหลากหลายทางอาชีพ มกัไม่ค่อยพบปะหรือผกูพนักนัมากนกั
ในสังคม และไม่เน้นลักษณะงานประเพณีนิยมเท่ากับสังคมชนบท มีการปรับตัวโดยกรับอิทธิพล 
จากสังคมวฒันธรรมของชาติอ่ืน.ๆ สูง   
  ภาพรวมทางด้านการเมืองการปกครองของประเทศไทยเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ 
กระทัง่วนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม คณะราษฎรปฏิวติัในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว เปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นราชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ  
มีพระมหากษตัริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ และออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรัฐนิยม ฉบบัท่ี 1 
เปล่ียนช่ือประเทศ พร้อมกับเรียกประชาชน และสัญชาติจาก “สยาม” มาเป็น “ไทย” เม่ือว ันท่ี  
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ต่อมา มีประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
ส้ินสุดลง และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แทน ซ่ึงใน
รัฐธรรมนูญดงักล่าว ระบุวา่ ประเทศไทยมีรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ และปกครอง
ดว้ยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา หรือใชว้า่ ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   
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รูปแบบองคก์รบริหารอ านาจทั้งสามส่วนดงัน้ี 
 1.อ านาจนิติบญัญติั มีสภานิติบัญญติัแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกินสองร้อยยี่สิบคน  
ท าหนา้ท่ีสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา และรัฐสภา ไม่มีระบุวาระ 
 2.อ านาจบริหาร มีนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษตัริยต์ามมติของสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ และรัฐมนตรีอ่ืนไม่เกินสามสิบห้าคน ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค ากราบบงัคม
ทูลของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรบริหารอ านาจ ไม่มีระบุวาระ นายกรัฐมนตรีเป็นประมุข
แห่งอ านาจและเป็นหวัหนา้รัฐบาล 
 3.อ านาจตุลาการ มีระบบศาล ซ่ึงประกอบดว้ยศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง 
เป็นองค์กรบริหารอ านาจ มีประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด 
เป็นประมุขในส่วนของตน 

 
  

ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบเป็นรัฐเดียว ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายเดียวกันการใช้
อ านาจอธิปไตยทั้ งภายในและภายนอกประเทศเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันทั้ งประเทศ การปกครอง
ภายในประเทศแมจ้ะมีการแบ่งอ านาจการปกครองไปตามเขตการปกครอง  ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ท่ีแบ่งออกเป็น จงัหวดั  อ าเภอ เพื่อกระจายอ านาจในการปกครองให้ดูแลทุกข์-สุขของประชาชนไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง โดยมีรัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองทุกฉบบัก าหนดรูปแบบการปกครองไวว้า่ประเทศไทย
มีการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ประชาชนไทยมีเสรีภาพทางการเมือง
โดยเป็นไปตามหลกัประชาธิปไตย    

 

 

 

                   พระยามโนปกรณ์นิติธาดา                                                       พลเอกประยทุธ จนัทร์โอชา 

              นายากรัฐมนตรีคนแรกของไทย                                                        นายกรัฐมนตรี (คนท่ี29) 
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วฒันธรรมไทยกบัการท่องเทีย่ว 

  ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มรดกทางวฒันธรรม งานเทศกาล
ประเพณี ทรัพยากรเหล่าน้ีเป็นส่ิงแสดงถึงความเป็นคนไทย (Thainess) และนบัไดว้่าเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจ
นักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีต้องการเดินทางไปท่องเท่ียว พกัผ่อน ในขณะเดียวกัน
นกัท่องเท่ียวจะไดมี้โอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ ดงันั้น มคัคุเทศก์จึงควร
แนะน าและให้ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของไทยให้กบันกัท่องเท่ียว ทั้งน้ี เพื่อให้นกัท่องเท่ียวจะไดท้  า
ความเขา้ใจและประพฤติใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ  

ความหมายของวฒันธรรมไทย  
 วฒันธรรมไทย หมายถึง วถีิชีวติ วถีิของคนไทย ในแต่ละภูมิภาคท่ีมีมาตั้งแต่อดีตท่ีเกิดจากการคิด 
ความเช่ือ ผา่นการทดลองปฏิบติั มีกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เราเรียกส่ิงน้ีวา่ “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” 
(Local.Wisdom) อนัไดแ้ก่ ท่ีอยูอ่าศยั  เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค ภาษา ความเช่ือ เป็นตน้ และภูมิ
ปัญญาทอ้งน้ีเหล่าน้ีไดมี้การผสมผสาน หรือปรับเปล่ียนตามบริบทของสังคม และมีการยอมรับจากสังคม
มากข้ึน จนกระทัง่มีลักษณะร่วมกันของคนไทย ได้มีการสืบทอดมาถึงปัจจุบนั จึงเรียกส่ิงน้ีว่าเป็น 
“วฒันธรรมไทย” (Thai Culture) นัน่เอง 
 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดวฒันธรรมไทยท่ีมีความหลากหลาย ทั้งน้ีเพราะมีผูค้นหลากหลายชาติพนัธ์ุ  
ไดต้ั้งถ่ินฐานบา้นเรือนตามภูมิภาค  ต่าง.ๆ ของประเทศไทย ท่ีมีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศแตกต่าง 
จึงส่งผลคนไทยในแต่ละภูมิภาคไดส้ร้างสรรคว์ฒันธรรมมีลกัษณะทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัไป 
อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีแสดงถึงความเป็นวฒันธรรมร่วมกนัของคนไทยท่ีเป็นอตัลกัษณ์ ได้แก่ วฒันธรรม
เก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย (บ้าน วดั และวงั) วฒันธรรมการแต่งกาย  วฒันธรรมข้าว (อาหาร ขนมไทย) 
วฒันธรรมความเช่ือและศาสนา (งานเทศกาลและประเพณี) งานศิลปกรรมของไทย (สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม และหตัถศิลป์) ภาษาและอกัษรของไทย เป็นตน้ 

วฒันธรรมไทยท่ีนกัท่องเท่ียวควรทราบ 
 1. ท่ีอยูอ่าศยั (บา้น วดั และวงั)  
 2. วฒันธรรมขา้ว (อาหารและขนมไทย)  
 3. ความเช่ือและศาสนา (งานเทศกาลและประเพณี)  
 4. ศิลปกรรมของไทย (ทศันศิลป์และศิลปะการแสดง) 
 5. ภาษาและวรรณคดี 
 6. การแต่งกาย   
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1. วฒันธรรมเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั (บา้น วดั และวงั)  
 เดิมคนไทยนิยมให้ค  าว่า “เรือน” หมายถึง ท่ีพกัอาศยั อย่างเช่น เรือนไทย เรือนเคร่ืองผูก เรือน
เคร่ืองสับ เป็นต้น ส าหรับค าว่า “บ้าน” หมายถึง หมู่บ้าน หรือ ชุมชน ท่ีมีเรือนหลาย.ๆ หลังรวมกัน 
อยา่งเช่น บา้นบางระจนั บา้นคลองบางหลวง เป็นตน้  แต่ในปัจจุบนัเรียกรวมกนัวา่ “บา้นเรือน” ในอดีต
คนไทยสร้างบา้นเรือนอยู่บนท่ีราบริมฝ่ังแม่น ้ า ทั้งน้ี เม่ือก่อนคนไทยใช้การคมนาคมทางน ้ ามากกว่า 
ทางบก และยงัใช้แม่น ้ าเพื่อการบริโภคและอุปโภคในชีวิตประจ าวนั ดังปรากฏบา้นเรือนตามแม่น ้ า 
ล าคลองในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวดัพระนครศรีอยุธยา จนได้รับการขนานนาว่า “เมืองเวนิส
ตะวนัออก” ต่อมา เม่ือเร่ิมการท าถนนและใชเ้ป็นทางคมนาคมหลกั การตั้งบา้นเรือนของคนไทยจึงยา้ยมา
อยู่สองข้างทางของถนนท่ีเป็นเส้นทางคมนาคมอย่างท่ีเห็นในปัจจุบนัน้ี บ้านเรือนในแต่ละภูมิภาค 
ของไทยก็จะมีลกัษณะเฉพาะของภูมิภาคนั้น ๆ แต่ส่ิงท่ีคลา้ยกนัคือนิยมสร้างบา้นดว้ย “ไม”้ โดยจะใช้
ตน้ไมท่ี้ข้ึนอยูต่ามแต่ละภูมิภาคนัน่ ไมท่ี้นิยมในการสร้างบา้นอยา่งเช่น ไมส้ัก เป็นตน้ 
 ปัจจุบนั การสร้างบา้นเรือนเป็นแบบร่วมสมยัมากข้ึน ใช้วสัดุท่ีมีความคงทน อย่างเช่น อิฐ ปูน 
มากข้ึน แต่ท่ียงัปรากฏเร่ืองความเช่ือเก่ียวกบัการสร้างบา้นเรือนของคนไทยยงัคงอยู่ทุกวนัน้ี อย่างเช่น 
การสร้างบ้านหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ จะไม่หันรับดวงอาทิตย์ คือหันไปทางทิศตะวนัออกหรือ
ตะวนัตก  การสร้างบนัไดเวียนขวาหรือตามเข็มนาฬิกา การนอนต้องหันไปทิศตะวนัออก หรือทิศใต ้ 
ไม่หันไปทางทิศตะวนัตก หรือทิศเหนือ นิยมปลูกต้นไม้ท่ีเป็นมงคลไวใ้นบ้าน อย่างเช่น ต้นขนุน 
ตน้มะขาม ตน้มะยม เป็นตน้ 
 “วดั” หมายถึง สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ แต่เดิมใชค้  าวา่ “อาราม” ปัจจุบนันิยม
ใชร้วมกนั “วดัวาอาราม” วดั มีความผกูพนักบัวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่อดีต วดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 
ท่ีท  าใหผู้ค้นมาพบปะสังสรรค ์หารือ และยงัเป็นท่ีให้ความรู้ ก่อนท่ีจะมีการสร้างโรงเรียนข้ึน และยงัเป็น
ยดึเหน่ียวทางดา้นจิตใจของคนไทยท่ีนบัถือศาสนาพุทธ ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะมีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจ าชาติ แต่ก็สามารถอยูร่่วมกนัไดก้บัคนไทยท่ีนบัถือศาสนาหรือความเช่ืออ่ืนไดอ้ยา่งสงบสุข 
 วดั เป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ท่ีไดรั้บความนิยมจากนักท่องเท่ียวทั้งไทย 
และต่างประเทศ วดัมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ วดัราษฎร์ กบัวดัหลวง  วดัราษฎร์ หมายถึง วดัท่ีประชาชนสร้าง
ข้ึนเพื่ออุทิศถวายแด่พระพุทธศาสนา วดัหลวง หมายถึง วดัท่ีได้สร้าง หรือบรูณะ หรือปฏิสังขรณ์  
โดยพระมหากษัตริย์ พระราชินี  หรือพระบรมวงศานุวงศ์  เป็นต้น ดูได้จากช่ือของวัด อย่างเช่น  
วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวหิาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 ดูจาก
สร้อยช่ือต่อทา้ย  “ราชวรวิหาร” ถา้เป็นวดัราษฎร์จะไม่มี เป็นตน้ พระอารามหลวงมีหลายระดบัชั้น แต่ท่ี
ส าคญัท่ีสุดมี 8 วดัท่ีเป็นวดัประจ ารัชกาลท่ี 1-9 ไดแ้ก่  

 วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร วดัประจ ารัชกาลท่ี  1 พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
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 วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วดัประจ ารัชกาลท่ี 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลยั  

 วดัราชโอรสารามราชวรวหิาร วดัประจ ารัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
 วดัราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วดัประจ ารัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจา้อยูห่วั 
 วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วดัประจ ารัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั 
 วดับวรนิเวศวหิารราชวรวหิาร วดัประจ ารัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั 
 วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วดัประจ ารัชกาลท่ี 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจา้อยูห่วั 
 วดัสุทศัน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร วดัประจ ารัชกาลท่ี 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา

อานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร 
 วดัพระรามเก้ากาญจนาภิเษก วดัประจ ารัชกาลท่ี 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช 
 วดัประจ ารัชกาล ทั้ง 9 วดั มีความเก่ียวขอ้งกบัพระมหากษตัริยแ์ต่ละพระองค์ ส่วนใหญ่เป็นวดั 
ท่ีพระมหากษตัรริยท์รงสร้าง หรือบูรณะปฏิสังขรณ์ หรือทรงผนวชท่ีวดันั้น เม่ือส้ินรัชกาลนั้น ๆ ก็ไดมี้
การอญัเชิญพระบรมอฐิั หรือพระราชสรีรางคารไปประดิษฐานใตฐ้านพระประธานของวดัประจ ารัชกาล 
 บริเวณภายในวดั หรืออาราม แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ส่วนท่ีเป็น
เขตพุทธาวาส คือ ท่ีตั้งของอาคารท่ีเรียกว่า อุโบสถ (โบสถ์) หรือ วิหาร เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป 
ท่ีส าคัญของวนันั้น อุโบสถ กับวิหารต่างกันตรงท่ี อุโบสถจะมีใบเสมาปักอยู่ทั้ งส่ีทิศหรือแปดทิศ 
ของตวัอาคาร แต่วหิารไม่มีใบเสมา ใบเสมา คือ แท่งหิน หรือแผน่หิน ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของการบอกพื้นท่ี
เป็นเขตวิงสุคามสีมาของพื้นวดัหรืออารามนั้ น ในเขตพุทธาวาสย ังปรากฏ เจดีย์ หรือ ปรางค์ ท่ี
สถาปัตยกรรม ที่สร้างข้ึนเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ หรืออฐิัของบุคคลส าคญั 
อย่างเช่น พระมหากษตัริย์ก็ได้ ประชาชนสามารถเข้าไปในเขตพุทธาวาสเพื่อสักการะพระพุทธรูป 
ในอุโบสถ วิหาร หรือเจดีย ์หรือปรางคป์ระธานของวดัได ้ ส าหรับเขตสังฆาวาส เป็นท่ีตั้งของกุฏิ หรือท่ี 
พกัของคณะสงฆ์ท่ีจ  าพรรษาในวดันั้น วดัท่ีมีลักษณะเฉพาะแห่งหน่ึงและนับได้ว่าเป็นศูนย์กลาง 
แห่งพระพุทธศาสนาของวฒันธรรมไทย ไดแ้ก่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแกว้มรกต) เป็นวดัท่ีสร้าง
ข้ึนในพระบรมมหาราชวงั มีแต่เขตพุทธาวาส ไม่มีเขตสังฆวาส เพราะไม่มีพระสงฆ์จ  าพรรษาอยู่นัน่เอง 
ดงันั้น มคัคุเทศกค์วรแนะน าใหน้กัท่องเท่ียวแต่งกายใหเ้หมาะสมและส ารวมกิริยา วาจา เม่ือเขา้มาในวดั 
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 วงั  เป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริย ์และพระบรมวงศานุวงศ์  ส่ิงท่ีแสดงถึงวฒันธรรมไทย 
ท่ีชดัเจนอีกอยา่ง คือ ความจงรักภกัดีของคนไทยท่ีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ทั้งน้ี ดว้ยพระกรุณาธิคุณ
ของพระมหากษตัริยทุ์กพระองคต์ั้งแต่อดีตจนกระทัง่ปัจจุบนัท าให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยสืบมา ปัจจุบนัยงัมีพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สามารถเขา้
เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวงั พระราชวงั วงั และพระต าหนัก อันเป็นท่ีประทับ หรือ ทรงงานขององค์
พระมหากษตัริย ์หรือพระบรมวงศานุวงศ ์อีกดว้ย 
 วดั และวงั เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรมของไทยทั้งทางด้าน.สถาปัตยกรรม.ประติมากรรม 
และจิตรกรรม แสดงถึงความเช่ือและศาสนาซ่ึงเป็นรากเหงา้ของวฒันธรรมไทย 

2. วฒันธรรมขา้ว (อาหารและขนมไทย)  
 อาหารหลักของคนไทย คือ ข้าว  นับได้ว่าข้าวเป็นวฒันธรรมร่วมของคนไทยทุกภูมิภาค  
การรับประทานอาหารในชีวิตประจ าวนัของคนไทย ในส ารับอาหารจะตอ้งมี ขา้วและกบัขา้ว กบัขา้วท่ีนิยม
รับประทาน น ้ าพริก ผกัสด รวมทั้งอาหารประเภท ตม้ ผดั แกง หรือทอด ท่ีมีส่วนผสมมาจากเน้ือสัตว ์
หรือพืชท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินนั้น อาหารไทยมีความหลากหลายทั้งส่วนผสมและรสชาติท่ีแตกต่างกนัตาม
ลกัษณะภูมิภาค อาหารไทยท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว อยา่งเช่น ผดัไทย หรือก๋วยเต๋ียวผดัไทย แมว้า่ท า
มาจากเส้นก๋วยเต๋ียวของคนจีน แต่แป้งท่ีท าเส้นก๋วยเต๋ียวก็ไดม้าจากขา้วนัน่เอง  
 ช่วงเวลาในอดีตประมาณช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ข้าวมีราคาแพง รัฐบาลไทยรณรงค์ให้มี 
การรับประทานเส้นก๋วยเต๋ียวแทนซ่ึงมีราคาถูกกวา่ คนไทยชอบอาหารท่ีมีรสชาติ จึงไดน้ าก๋วยเต๋ียวมาผดั
รวมกบัไข่ หมู กุง้แหง้ ผกั ปรุงรสดว้ยน ้ามะขาม น ้าตาลใหมี้ความกลมกล่อมมากข้ึน จนไดรั้บบความนิยม
มากมาจนถึงปัจจุบนั ตม้ย  ากุง้ เป็นอาหารไทยอนัดบัแรก ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งสั่งมารับประทาน ตม้ย  ากุง้  
เป็นอาหารท่ีมีอตัลกัษณ์ของอาหารไทยแท ้ส่วนผสมและรสชาติ มาจากพืชท่ีเป็นสมุนไพร ท่ีมีประโยชน์
ต่อร่างกาย นอกจากน้ี แกงมสัมนั เป็นอาหารท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมาก แกงมสัมนัเป็นอาหารท่ีไดรั้บ
อิทธิพลมาจากอาหารจากแถบมลาย ูเพราะมีการใช้เคร่ืองเทศในการปรุงอาหาร มีกล่ินหอมรสชาติดีมาก 
และยงัมี ส้มต า เป็นอาหารทอ้งถ่ินจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยก็ไดรั้บความนิยมอย่างมากจาก
นกัท่องเท่ียวทั้งไทย และต่างประเทศ 
 ขนมไทย มีความรสชาติท่ีหวานละมุน ดว้ยส่วนผสมท่ีท าจาก แป้ง กะทิ และน ้ าตาล ขนมไทยแท้
อย่างเช่น ลอดช่อง ขนมชั้น ขนมเปียกปูน ทบัทิบกรอบ  ถา้เป็นขนมไทยประเภท ทองหยิบ ทองหยอด 
ฝอยทอง เป็นขนมท่ีใชไ้ข่มาเป็นส่วนผสมไดรั้บอิทธิพลมาจากขนมของฝร่ัง ซ่ึงทราบกนัดีวา่มีตน้ก าเนิด
มาตั้งแต่สมยัอยธุยา ท่ีมีทา้วทองกีบมา้ ซ่ึงเป็นลูกคร่ึงโปรตุเกสและญ่ีปุ่น เป็นผูป้ระดิษฐ์ขนมเหล่าน้ีข้ึนมา 
อยา่งไรก็ตาม อาหารและขนมไทย มีส่วนผสมหลกั คือ แป้ง แป้งส่วนใหญ่มาจากขา้ว ดงันั้น กล่าวไดว้่า 
ขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทย และเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเป็นวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งชดัเจน 
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3. ความเช่ือและศาสนา (งานเทศกาลและประเพณี)  
 ความเช่ือ คือ ความคิดของคนในสังคม มีการแสดงพฤติกรรมหรือพิธีกรรมตามความเช่ือนั้น  
และไดรั้บการยอมรับจากสังคมและมีการสืบทอดต่อมาจนกระทัง่กลายมาเป็นประเพณีของสังคมนั้น 
ศาสนา ต่างจากความเช่ือตรงท่ีศาสนา มีหลักค าสอน มีเหตุมีผลท่ีสามารถอธิบายได้ มีผูถ่้ายทอด
หลกัธรรม และมีสถานท่ีท่ีประกอบพิธีกรรม แต่ทั้งความเช่ือและศาสนานบัไดว้า่เป็นวฒันธรรมทางดา้น
จิตใจของคนไทยมาอยา่งชา้นาน เป็นหลกัยึดเหน่ียวในการด ารงชีวิตของคนไทยให้อาศยัอยูร่่วมกนัอยา่ง
สงบสุข  
 วฒันธรรมไทยท่ีเก่ียวกบัประเพณีทั้งสิบสองเดือน ท่ีมีรากฐานมาจากความเช่ือ และศาสนา 
อย่างเช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา วนัส าคญัเหล่าน้ี
เก่ียวขอ้งกบัศาสนาพุทธ ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งความเช่ือ อยา่งเช่น วนัสงกรานต ์วนัลอยกระทง วนัสารทไทย 
เป็นตน้ ประเพณีส่วนใหญ่จะมีการปฏิบติัตามพิธีกรรมท่ีสืบทอดกนัมา แต่ถา้มีการละเล่น ร่ืนเริงในงานนั้น 
ก็จะเรียกวา่ งานเทศกาล อยา่งเช่น งานเทศกาลประเพณีสงกรานต ์พิธีกรรมจะตอ้งไปวดัท าบุญ ขนทราย
เขา้ไว ้ไปสรงน ้าพระ หลงัจากนั้นก็มีการสาดน ้ าเล่นกนัอยา่งสนุกสนาน งานเทศกาลประเพณีลอยกระทง 
พิธีกรรมไปฟังเทศน์มหาชาติท่ีวดั ท ากระทงเพื่อไปสักการะพระแม่คงคา หลงัจากนั้นก็มีการเล่นพลุ 
ดอกไมไ้ฟ เป็นตน้ 
 

 
ประเพณีสงกรานตสื์บทอดมาแต่โบราณ  หมายถึง ส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ เดิมวนัท่ีจดัเทศกาลก าหนดโดยการค านวณทางดาราศาสตร์  

แต่ปัจจุบนัระบุแน่นอนว่า 13 ถึง 15 เมษายน ของทุกปี 
 

 ตามภูมิภาคต่าง.ๆ ของประเทศไทย ก็มีงานเทศกาลประเพณีแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละพื้นท่ี 
ส่วนใหญ่ก็เก่ียวพนักบัการด ารงชีวิตของคนไทย อย่างเช่น ประเพณีเก่ียวกบัการท า ปลูกขา้ว เก่ียวขา้ว 
ท าบุญขวญัขา้ว หรือ ประเพณีท่ีแสดงความเคารพตอ้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ในทอ้งถ่ิน อยา่งเช่น การบูชาผีขุนน ้ า ผีนา 
ผปีู่  ผยีา่ และผบีรรพบุรุษ หรือถา้ไม่เก่ียวกบัความเช่ือและศาสนา ก็จะน าส่ิงท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวจดัเป็น
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งานเทศกาลข้ึนมา อย่างเช่น งานบุพผาชาติของเชียงใหม่ งานดอกฝ้ายบานของเลย งานเทศกาลว่าว 
ท่ีสนามหลวง เป็นตน้ 

4. ศิลปกรรมของไทย (ทศันศิลป์และศิลปะการแสดง) 
 ส่ิงท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของวฒันธรรมไทย และเป็นเอกลักษณ์ของไทยท่ีส าคัญ 
ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาก ได้แก่ ศิลปกรรมของไทย ซ่ึงนับได้ว่าเป็นวฒันธรรมสุนทรียะ ทั้ งด้าน
สถาปัตยกรรมไทย (บา้น วดั วงั) ท่ีเป็นของไทยประเพณีดั้งเดิม หรือท่ีมีการผสมผสานกบัศิลปะของ
ภายนอก อย่างเช่น จีน พม่า ฝร่ังเศส อิตาลี อังกฤษ เป็นต้น ด้านประติมากรรม ท่ีมีแรงบันดาลใจ 
จากศาสนา อย่างเช่น พระพุทธรูป เทวรูป เป็นต้น ด้านจิตรกรรม ภาพเขียนฝาผนังตามอาคารส าคญั  
ทั้ง วดัและวงั อย่างเช่น ภาพเล่าเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีฝาผนงัระเบียงคดท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดาราม หรือภาพ
เก่ียวกบัความเช่ือ ประเพณี  การรักษาโรคแบบสมยัโบราณ ตามฝาผนังของศาลารายรอบพระอุโบสถวดั
พระเชตุพนวมิลมงัคลาราม หรือวดัโพธ์ิ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจ าของโลก 
 ศิลปะการแสดงของไทย มีทั้งท่ีเป็นศิลปะชั้นสูง อย่างเช่น โขน หนงัตะลุง การเชิดหุ่นกระบอก  
ท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟูและเผยแพร่ใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกัมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีศิลปะการแสดงและการละเล่น
พื้นบา้นในแต่ละภูมิภาค อยา่งเช่น ลิเก ล าตดั หมอล า หมอแคน ร าโนราห์ สะลอ้ซอซึง เป็นตน้ 

 

     

ภาพการแสดงโขนและหนงัใหญ่ 
บนฝาผนงัของพระอุโบสถวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม หรือวดัโพธ์ิ 

5. ภาษาและวรรณคดี 

 วฒันธรรมการส่ือสารของไทย มีเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจ เพราะเรามีอกัษรและภาษาไทยเป็นของ
ตนเอง มาตั้งแต่สมยัสุโขทยั ในรัชกาลพ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระองค์ไดน้ ารูปแบบของอกัษรมอญ
โบราณและเขมรโบราณมาผสมผสาน มาประดิษฐ์เป็นลายสือไท และมีวิวฒันาการมาเป็นอกัษรไทย  
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ในปัจจุบนั และใชภ้าษาราชการของคนไทยทั้งประเทศ ในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกนัดา้นภาษา 
หรือส าเนียงการพดู หรือบางภูมิภาคมีอกัษรดั้งเดิมของแต่ละพื้นท่ีนั้นอีกดว้ย  
 ภาษาและอกัษร ท าเกิดการประพนัธ์วรรณคดี ทั้งท่ีเป็นบทร้อยแกว้และร้อยกรองต่าง ๆ มากมาย
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทย อย่างเช่น รามเกียรต์ิ สังข์ทอง พระอภยัมณี เสภาขุนช้างขุนแผน  
เป็นตน้ หรือต านาน นิทานพื้นบา้น ซ่ึงเร่ืองเล่าเหล่าน้ีมคัคุเทศก์สามารถน ามาเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
เช่ือมโยงกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 
 นกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเขา้มาเท่ียวในประเทศไทย นิยมจะให้มคัคุเทศก์สอนภาษาไทยท่ีใช้
ส าหรับการทกัทาย ขอบคุณ สั่งอาหาร ดงันั้น มคัคุเทศก์ควรจะสอนในส่ิงท่ีถูกตอ้งและควรสอนเร่ือง
มารยาทไทยท่ีควรปฏิบติัให้แก่นักท่องเท่ียวด้วย อย่างเช่น กล่าวค าทกัทาย ด้วยค าว่า สวสัดี ค่ะ/ครับ 
พร้อมกบัยกมือไหว ้ หรือ กล่าวค าขอบคุณ หรือขอโทษ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกาลเทศะ 
 

 
            ภาพแสดงศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหง 

      

6. การแต่งกาย 

 วฒันธรรมการแต่งกายของไทย มีพฒันาการตั้งแต่อดีตและมีความหลากหลายของแต่ละภูมิภาค
ของไทย โดยจะใช้วสัดุจากท าธรรมชาติมาทกัถอดว้ยลวดลายอย่างงดงามและเป็นเอกลกัษณ์ อย่างเช่น  
ท าจากฝ้าย หรือไหม .ภาคกลางนิยมนุ่งโจงกระเบนทั้งผูห้ญิงและผูช้าย ภาคเหนือ ภาคใต ้หรือภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูห้ญิงนิยมนุ่งผา้ซ่ิน ผูช้ายนุ่งโสร่ง เป็นตน้ ในปัจจุบนั วฒันธรรมการแต่งกายของ
คนไทย ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การสวมใส่ผา้ไทยมากข้ึน แต่ไดมี้การปรับเปล่ียนตามบริบท
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ของสังคมไทยและสังคมโลกมากข้ึน ท่ีส าคัญพื้นฐานการแต่งกายของไทย ข้ึนอยู่กับสถานการณ์  
และกาลเทศะเป็นส าคญั อย่างเช่น ถา้เขา้ไปเยี่ยมชมวดั หรือสถานท่ีส าคญั มคัคุเทศก์ควรจะแนะน าให้
นกัท่องเท่ียวแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ  

 ภาพท่ีปรากฏบนเงินเหรียญและธนบัตรทุกชนิดของประเทศไทย ด้านหน้าของเงินเหรียญ 
และธนบัตรทุกชนิด เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 
ดา้นหลงัจะเป็นภาพของสถานท่ีส าคญัของประเทศไทยทั้งวดัและวงั และยงัมีภาพของบุรพกษตัริยข์อง
ไทยหลายพระองค ์  

 
                                             วฒันธรรมการแต่งกายของไทยสมยัอดีตนิยมนุ่งโจงกระเบนทั้งผูห้ญิงและผูช้าย 

 

 สรุป วฒันธรรมไทยจะเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัท่ีเป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยทุกคน นัน่คือ 
วฒันธรรมท่ียึดถือสถาบนัพระพุทธศาสนาเป็นหลกัยึดเหน่ียวในการประพฤติตนในสังคมอยา่งสงบสุข
เป็นวฒันธรรมท่ีผูกพนักบัสถาบนัพระมหากษตัริยอ์นัเป็นท่ีเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทเป็นชาติเอกราช 
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ความเช่ือมโยงของไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน 
  

การเช่ือมโยงของประเทศไทยไปยงัประเทศเพื่อนบ้านในมิติต่าง ๆ เป็นความสนใจร่วมของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศไทย  ดงัเห็นไดว้่ามีการเดินทางประเภท
รถยนตต์ั้งแต่ประเทศไทยเขา้ไปยงัประเทศลาว เวียดนาม กมัพูชา พม่า และมาเลเซีย หรือการท่องเท่ียว
ทางเรือท่ีเช่ือมโยงระหว่างประเทศไทยทางจงัหวดัตราดเขา้ยงั กมัพูชา ท่ีเมืองสีหนุวิลล์ ไปยงัเมืองท่า
ชายฝ่ังทะเลของเวียดนาม หรือในบริเวณประเทศพม่าไดมี้การล่องเรือจากเมืองมะริดเช่ือมโยงไปยงัเมือง
ภูเก็ต หรือการเดินทางโดยเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์มายงั ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เห็นได้ว่า 
การเช่ือมโยงทั้งทางบก ไดแ้ก่รถยนต ์รถไฟ หรือทางเรือ เกิดข้ึนทัว่ไปในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
และในกลุ่มประเทศอาเซียน 

การเช่ือมโยง Asean Connect ถือไดว้า่เป็นความส าคญัอยา่งมากเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิด
การเรียนรู้แลกเปล่ียนทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย การเช่ือมโยง Asean.Connect.ท่ีผ่านประเทศไทย  
อาจแบ่งไดต้ามภูมิภาคดงัต่อไปน้ี  

ภาคเหนือ  
เส้นทางการเช่ือมโยงระหว่างด่านของไทยไปยงัด่านสากลของประเทศเพื่อนบา้น เช่น ด่านแม่

สายไปยงัด่านท่าข้ีเหล็ก ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงบนพื้นท่ีสูงทางภูเขาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายเขา้กบัใน
พื้นท่ีของสหภาพเมียนมา  วิถีชีวิตของคนในบริเวณท่าข้ีเหล็กในหมู่บา้นกะเหร่ียงคอขาว ตลาดพลอย  
วดัพระหยกขาว พระสามมิติ วดัพระเจา้ระแข่ง หรือชาวพม่าเรียกว่า วดัไทยใหญ่ ซ่ึงเป็นวดัท่ีกวา้งใหญ่
และสวยงามมาก พระธาตุเจดียช์เวดากอง แบบจ าลองท่ีตั้งอยู่บนเขาสูง ท าให้มองเห็นทิวทศัน์ของฝ่ัง
ประเทศไทยและของประเทศพม่า นอกจากน้ี ในบริเวณอ าเภอเชียงแสนซ่ึงมีการขา้มพรมแดนโดยทางเรือ
เข้าไปยงัในเขตประเทศลาว  เป็นการท่องเท่ียวระหว่างสองฝ่ังแม่น ้ าโขงท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงในการ
ท่องเท่ียวทางเรือ เพื่อเรียนรู้เร่ืองราวของเมืองเชียงแสนท่ีเป็นเมืองเก่าโบราณ เป็นเมืองการคา้ส าคญัท่ีมี
ประวติัศาสตร์เก่าแก่ในบริเวณล้านนาเช่ือมโยงกับบริเวณท่ีเป็นธุรกิจการค้าส าคญัสมยัใหม่ท่ีเรียกว่า 
คิงส์โรมนัในฝ่ังของประเทศลาว  

ถดัจากทางใตเ้ชียงแสนเป็นด่านเชียงของในเส้นทาง R13 ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงไปยงัเมืองห้วยทราย 
และสามารถใช้เป็นเส้นทางน้ีไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากมาย เช่น เขา้ไปในบริเวณหลวงน ้ าทา 
เส้นทางผ่านไปสู่เมืองซาปา ในประเทศเวียดนามผ่านเมืองส าคญัทางการคา้ นอกจากนั้นยงัพบว่า  
ด่านเชียงของมีจุดเช่ือมโยงไปยงัลุ่มน ้ าโขงคือสามารถเดินทางไปยงัเมืองท่าต่าง ๆ ของประเทศจีน เช่น 
เมืองเชียงรุ้ง เมืองสิบสองปันนา ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงรูปแบบของการเดินทางนอกเหนือจากการเดินทาง  
โดยรถยนต ์และเคร่ืองบิน   



58 คู่มือการบรรยายดา้นการน าเท่ียว 

ส าหรับมคัคุเทศก ์
 

อีกด่านหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจคือด่านห้วยโก๋น จงัหวดัน่าน ซ่ึงเป็นด่านถาวรท่ีได้เปิดท าการ 
เพื่อเช่ือมโยงระหว่างประเทศไทยในจงัหวดัน่าน เขา้กบัแขวงไซยะบุรีในประเทศลาว เพื่อเขา้ไปแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคญัคือเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง  

ด่านท่ีอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างลงมาคือ ด่านภูดู่ ของจังหวัดอุตรดิตถ์เช่ือมไปยงัลาว  
โดยเรียกว่าเส้นทาง limec ซ่ึงเป็นด่านถาวรท่ีเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเมืองไซยะบุรี ปากลาย ท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวซ่ึงสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้แวะพกัในไซยะบุรีอย่างหลากหลาย อาทิเช่น อ่างน ้ าเตียน  
วดัศรีบุญเรือง เขตพนัถ ้าน ้าทุ่ง หรือจะเป็นหตักรรมบา้นเวียงแกว้ หรือจะเป็นงานบุญพระเวสแห่ผีตาโขน 
นอกจากน้ีกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของไซยะบุรีท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ มหกรรมบุญช้าง เป็นประเพณีท่ีโด่งดงัของไซยะบุรีเช่น นางสาวธิดาช้าง ขบวนแห่ช้าง พิธีบายศรี 
สู่ขวญัชา้ง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถเดินทางไปยงัเมืองหลวงพระบางได ้ตลอดจนเขา้ไปยงัเมืองหลวง
เวยีงจนัทน์ไดอ้ยา่งสะดวก การเช่ือมโยงในพื้นท่ีดงักล่าวบริเวณท่ีเรียกวา่ด่านภูดู่เป็นด่านท่ีเช่ือมโยงเมือง
ส าคญัของไทยในพื้นท่ีมรดกโลกสุโขทยั เข้าทางจงัหวดัอุตรดิตถ์อย่างรวดเร็วในระยะทางประมาณ  
300 กิโลเมตร และเช่ือมต่อไปยงับริเวณเมืองมรดกโลกหลวงพระบางได้อย่างสะดวก ด่านภูดู่จึงเป็น 
จุดเช่ือมโยงท่ีส าคญัในฐานะของการเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างพื้นท่ีเมืองมรดกโลกของทั้งสองประเทศ 
เขา้หากนัพร้อมทั้งยงัไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์ของทั้งสองประเทศผา่นพื้นท่ีมรดกโลกท่ีส าคญัของโลก     

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
ด่านท่ีส าคญัคือ ด่านท่าล่ี จงัหวดัเลย เป็นการเช่ือมโยงเส้นทางเพื่อท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ โดยเร่ิม

ตั้งแต่กรุงเทพผา่นด่านท่าล่ี และใชเ้วลาเพียง 4 ชัว่โมงสามารถเดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง เพื่อเท่ียวชม
สถานท่ีส าคัญต่าง.ๆ ทั้ งทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม .อาทิเช่น.น ้ าตกตาดกวางซี น ้ าตกตาดแส้  
วดัพระมหาธาตุราชบวรวิหาร วดัเชียงทองราชวรวิหารท่ีเป็นสถานท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียว หรือ 
พระธาตุพูสี เป็นตน้ ขณะเดียวกนัทางใชด่้านท่าล่ีก็สามารถเดินทางไปยงันครหลวงเวียงจนัทน์ไดอ้ย่าง
สะดวกสบาย  

ด่านหนองคายเป็นด่านส าคญัด่านแรกท่ีมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง
ไทยกบัลาวเข้าไปสู่เมืองหลวงเวียงจนัทน์ซ่ึงเป็นประตู่สู่การคา้เศรษฐกิจ และในปัจจุบนัมีการเท่ียว 
แบบ City tour ซ้ือของหตักรรมหรือสินคา้ปลอดภาษีท่ีประเทศลาว เท่ียวชมสถานท่ีส าคญัและมีช่ือเสียง
ของเวียงจนัทน์ เช่น พระธาตุหลวงเวียงจนัทน์ ประตูชยั หอพระแก้ว เป็นตน้ และก็เดินทางกลบัมายงั
ประเทศไทยซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวแบบเมืองคู่แฝดของจงัหวดัหนองคายและเมืองหลวงเวียงจนัทน์ซ่ึงได้รับ
ความนิยมสูงสุดเส้นทางหน่ึง  

ปัจจุบนัมีการเปิดเส้นทางขา้มด่านพรมแดนสะพานขา้มแม่น ้ าโขงในจงัหวดันครพนมซ่ึงเส้นทาง
น้ีถือได้ว่าเป็นเส้นทางท่ีสวยงามมาก หรือท่ีเรียกกันว่า “เส้นทางโรแมนติก” ตามเส้นทางสาย R9  
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และสามารถเดินทางเขา้ไปสู่ชายฝ่ังทะเลของประเทศเวียดนาม อยา่งเมืองวินห์ เป็นชายฝ่ังทะเลท่ีบริสุทธ์ิ
และมีความสวยงามอยู่ ซ่ึงเส้นทางเหล่าน้ีเป็นการเช่ือมต่อระหว่างไทยสู่ประเทศเพื่อนบา้นอย่างลาว 
และเวยีดนามท่ีสั้นท่ีสุดในปัจจุบนั  

เส้นทางหน่ึงท่ีถือได้ว่าเป็นเส้นทางหลักและอยู่ในนโยบายของรัฐบาลท่ีเรียกว่า east west 
corridor คือเส้นทางเช่ือมต่อระหวา่งมุกดาหารเขา้ไปสู่บริเวณท่ีเรียกวา่แขวงสะหวนันะเขต ประเทศลาว 
มุ่งสู่เมืองเว ้ดานัง ฮอยอัน ตามเส้นทางสาย R12 นักท่องเท่ียวจะได้พบกับสถานท่ีท่องเท่ียวอนัน่า
ประทบัใจจากการเดินทาง เช่น สุสานจกัรพรรดิมินห์มาง สะพานญ่ีปุ่น บา้นเลขท่ี 101.สะพานมงักร  
เป็นตน้ นอกจากจะเช่ือมโยงสามประเทศแล้วยงัผ่านเขา้ไปยงัจงัหวดัพิษณุโลก สุโขทยั ตาก และเขา้สู่
อ าเภอแม่สอดซ่ึงเป็นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีรัฐกะเหร่ียง พะอนั และก็มะละแหม่ง 
เส้นทาง east.west.corridor.เป็นการเช่ือมโยง 5 ประเทศส าคญั คือ ทะเลด้านตะวนัตกของประเทศเมียน 
มา เช่ือมโยงมาสู่ทะเลท่ีประเทศเวียดนาม จึงถือได้ว่าเป็นเส้นทางทะเลและเส้นทางการค้าท่ีส าคัญ 
อีกเส้นทางหน่ึง  เส้นทางดงักล่าวยงัสามารถเช่ือมโยงกบัศูนยก์ลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ 
จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีแนวความคิดในการพฒันาไปสู่เมืองแห่งการประชุมสัมนา (MICE)  

เส้นทางท่ีไดรั้บความนิยมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคือด่านช่องเม็กในจงัหวดัอุบลราชธานี 
เช่ือมโยงเขา้กบับริเวณทางใตข้องลาวในเขตจ าปาสัก นกัท่องเท่ียวจะพบกบัแหล่งมรดกโลกส าคญัก็คือ 
ปราสาทวดัพูในประเทศลาว ซ่ึงเส้นทางดงักล่าวเป็นเส้นทางเช่ือมโยงท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นเส้นทาง
สายธรรมชาติทีน ้ าตก เกาะแก่งอนัสวยงาม ไดแ้ก่ น ้ าตกคอนพระเพ็ง และแก่งหลีผี นอกจากน้ีเส้นทาง
ดงักล่าวยงัสามารถเดินทางไปยงัเมืองโฮจิมินห์ ในประเทศเวียดนามได้อีกด้วย พร้อมทั้งเช่ือมต่อไป 
ยงัเมืองดาลดั มุ่ยเน่ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติ รวมทั้งทะเลอนังดงาม  

ภาคตะวนัออก 
การเช่ือมโยงเส้นทางการค้า และเส้นทางท่ีส าคญัระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

เส้นทางท่ีมีช่ือเสียงได้แก่ด่านอรัญประเทศ ในจังหวดัสระแก้ว เช่ือมเข้าสู่แหล่งมรดกโลกส าคญัท่ี 
เมืองเสียมเรียบเป็นท่ีตั้ งของเมืองมรดกโลกนครวดั นครธม และเมืองบริวารต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวระดบัโลกท่ีสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้เขา้มาหลงมนตเ์สน่ห์ของศิลปะแบบขอม
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั และเส้นทางดงักล่าวสามารถเช่ือมโยงไปสู่เมืองหลวงของกมัพูชา 
คือ เมืองพนมเปญ และสามารถเดินทางไปยงัประเทศเวียดนาม และชายฝ่ังทะเลของประเทศเวียดนาม 
อยา่งเมืองดาลดั มุ่ยเน่ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติ   
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ภาคใต ้ 
เป็นการเช่ือมต่อประเทศเพื่อนบา้นท่ีส าคญัคือ ประเทศมาเลเซีย ทางดา้นสะเดา จงัหวดัสงขลา 

สามารถเดินทางไปยงัปีนงั มะละกา และกวัลาลมัเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย และเช่ือมต่อไปยงั
ประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเป็นเส้นทางสายส าคญัท่ีจะเห็นเมืองโบราณ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณีของ
ยุคอาณานิคม รวมไปถึงว ัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างบ้าบ๋า ย่าหยา ซ่ึงเป็นวฒันธรรมของจีนมุสลิม 
โดยเช่ือมโยงกบัทางภาคใตข้องไทย ซ่ึงเป็นวฒันธรรมร่วมของกลุ่มมุสลิมท่ีอยูใ่นประเทศมาเลเซีย  

ด่านจงัหวดัระนอง เขา้ไปยงัเกาะสองหรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ “เกาะหวัใจมรกต” อยูใ่นประเทศพม่า 
ซ่ึงเส้นทางการท่องเท่ียวเหล่าน้ีเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวแบบเมืองคู่ระหวา่งไทยเป็นเพื่อนบา้นมากมาย 
เส้นทางน้ีสามารถเดินเขา้ไปเท่ียวทะเลในเขตของประเทศเมียนมาท่ีหลากหลายเช่น เกาะโดม อุทยาน
แห่งชาติเกาะลมัปี หรือจะเป็นทางประวติัศาสตร์อย่างอนุสาวรียพ์ระเจา้บุเรงนอง เจดียก์ะบาเอ เป็นตน้ 
ด่านสากลท่ีจังหวดัระนองจึงเป็นจุดเช่ือมต่อท่ีส าคญัระหว่างประเทศไทยเข้าไปสู่ประเทศเมียนมา 
เพื่อเท่ียวชมทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์อยา่งเพลิดเพลิน  

ภาคตะวนัตก  
ด่านท่ีส าคญัคือด่านในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตากสามารถเช่ือมโยงไปสู่เมืองเมียวดี เพื่อเขา้สู่เมือง

มะละแหม่ง และพระธาตุอินแขวน ไปสู่ย่างกุ้ง เท่ียวชมพระธาตุมหาเจดียช์เวดากองท่ีเป็นสัญลกัษณ์ 
ของประเทศ นักท่องเท่ียวจ านวนมากต่างเข้าไปเยี่ยมชมความงามท่ีมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียวน่ี 
กนัเป็นจ านวนมาก นอจากน้ี เส้นทางจากอ าเภอแม่สอดยงัไปสู่แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัทั้งรัฐกะเหร่ียง 
และสามารถเช่ือมโยงไปยงัพื้นท่ีอ่ืน.ๆ  

ด่านท่ีมีความส าคญัมากข้ึนในปัจจุบนัท่ีมีความน่าสนใจคือด่านเจดียส์ามองค ์จงัหวดักาญจนบุรี 
ขา้มไปยงัเมืองทวาย ซ่ึงมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ีเช่ือมโยงอยู่กบัเส้นทางสายมรณะ ซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่องเ ท่ียวท่ีส าคัญของไทยท่ีจะเ ช่ือมโยงเข้า สู่ประเทศเมียนมาร์ .ซ่ึ งสัมพันธ์อยู่กับ เหตุการณ์ 
ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และทางดา้นด่านสิงขร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เขา้ไปยงัเมืองมะริด ตะนาว
ศรี เป็นการท่องเท่ียวระยะสั้นเมืองคู่จะเจอวฒันธรรม ประเพณี ศูนยก์ลางการคา้โบราณ ทะเลท่ีสวยงาม 
ท่ียงัคงเตม็เป่ียมไปดว้ยธรรมชาติ  

การเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวโดยมีประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียว 
ท่ีสามารถเช่ือมโยงเขา้ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในประเทศเพื่อนบา้น โดยประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง 
ในเร่ืองการขนส่งทั้ง เคร่ืองบิน รถยนต ์รถโดยสารต่าง ๆ และการส่ือสารต่าง ๆ ท่ีสะดวกสบาย จึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีจะสามารถขยายพรมแดนความรู้ทางด้านการท่องเท่ียว พื้นท่ีเมืองมรดกโลก เส้นทาง
การคา้โบราณ เส้นทางธรรมชาติ รวมทั้งวฒันธรรม ประเพณีในแต่ละพื้นท่ีเป็นจุดตั้งตน้ของการท่องเท่ียว
เป็นเช่ือมโยง   
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 ประเทศไทย : จุดหมายปลายทางการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

ตามรอยพระบาทสู่ 23 เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Eco-Tour) 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ียิ่งใหญ่
ท่ีสุดในโลกพระองคห์น่ึง (THE GREATEST ECO-TOURIST OF THE WORLD) การตามรอยพระบาท
บนเส้นทางเส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่ีทรงบุกเบิกไวผ้่านโครงการตามพระราชด าริเป็นโอกาส 
ทั้งการเดินทางท่องเท่ียวสัมผสัธรรมชาติ วถีิชีวติ ชุมชน วฒันธรรม ทอ้งถ่ินในทัว่ทุกภาค  
 เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ท่ีโดดเด่นตามรอยพระบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ไดแ้ก่ 

1.1 เส้นทางตามรอยพระบาทท่องเท่ียวเชิงอนุรักษภ์าคเหนือ 
 1.เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของโครงการพฒันาดอยตุง ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่ออนุรักษ์ป่าและสืบสาน ศิลปะ วฒันธรรม วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา
และชาวไทยภาคเหนือ 
 เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โครงการหลวงตีนตก สัมผสัป่าไมข้องอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 
ต าบลหว้ยแกว้ ท่องเท่ียวเชิงเกษตร (agro-tourism) การปลูกเห็ดหอมกาแฟและดอกไมเ้มืองหนาว 
 2. . เ ส้นทางท่อง เ ท่ียวเ ชิงอนุ รักษ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้จังหวัดเ ชียงใหม่  
เพื่อชมพิพิธภณัฑธ์รรมชาติท่ีมีชีวติ สัมผสัจิตวญิญาณของป่าใหญ่ ป่าเตง็รังเคียงขา้งป่าเบญจพรรณ ชมวิถี
ฟาร์ม สไตลภ์าคเหนือ การพฒันาแหล่งน ้าควบคู่กบัการฟ้ืนฟูป่าและดิน 
 3. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย รัชกาลท่ี 9 ทรงพลิกฟ้ืนจาก “ภูเขาฝ่ิน” มาเป็นพื้นท่ีปลูกพืชผกัและดอกไม้
เมืองหนาว ชมดอกสีชมพูของต้นนางพญาเสือโคร่ง ชมสตรอเบอร์ร่ีจากแปลงปลูก ข่ีจักรยานเยี่ยม 
ไร่กุหลาบของชาวเขา 
 4. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องเกษตรท่ีราบสูงบา้นบา้นสะจุก-สะเก้ียง จงัหวดัน่าน ชมหุบ
เขากวา้งใหญ่ของการท านาขั้นบนัได เป็นทิวสวยงาม เก็บสตรอเบอร์ร่ี ลูกหม่อน ผกัปลอดสารพิษ ชมป่า
ตน้น ้าบริเวณยอดดอยขนุน่าน 
 5. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงปังค่า จงัหวดัพะเยา ล่องโขงชมวิว
แก่งผาได ชมทะเลหมอกภูช้ีดาว นัง่สมาธิไร่เชิญตะวนัของท่าน ว.วชิรเมธี ชมวิวยอดดอยภูลงักา สัมผสั
วถีิชนเผา่มง้ 

 6. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องศูนยบ์ริการและพฒันาลุ่มน ้ าปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เขา้ชม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียงในฐาน 9 ฐาน.ได้แก่ ป่าไม ้ 
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การจดัการไฟป่า การจดัการน ้า ดิน และปุ๋ย ขา้ว พืช ประมง ปศุสัตว ์และการจดัการฟาร์ม ชมทะเลหมอก
หยนุไหล ชมววิดอยก่ิงลมหว้ยน ้าดึง ช่ีชา้ง ล่องแพ ป่ันจกัรยาน สัมผสัธรรมชาติงดงาม  

1.2 เส้นทางตามรอยพระบาทท่องเท่ียวเชิงอนุรักษภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 1. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์พิพิธภณัฑ์สิรินธร จงัหวดัขอนแก่น กาฬสินธ์ุ ศึกษาโลกในยุค  
ดึกด าบรรพ์ การเกิดของส่ิงมีชีวิต การสูญพนัธ์ุไดโนเสาร์ ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทฤษฎี Big.Bang 
สักการะพระพุทธนิมิตเหล็กไหล ท่ีวดัภูค่าว วดัหลวงปูเขียน ชมศูนยผ์า้ไหมแพรวา ชาวผูไ้ท ชมพระธาตุ
ยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง 
 2. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โครงการชลประทานอ่างเก็บน ้ าบึงโขงหลง จงัหวดับึงกาฬ  
แลว้เดินข้ึนภูทอก สักการะพระเจดียอ์ฐิัฐาตุของพระอาจารยจ์วน เยี่ยมอ่างเก็บน ้ าบึงโขงหลง ชมความงาม
คลา้ยสายรุ้งของน ้าตกเจด็สี น ้าตกถ ้าพระ ภูสิงห์ ล่องเรือหนองกุดทิง สักการะหลวฃพอ่พระใส วดัโพธ์ิชยั 
 3. เส้นทางท่องเท่ียวบุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ ชมอุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง เมืองค ่ า  
ชมสนามฟุตบอล ไอ-โมบาย สเตเดียม สนามแข่งจกัรยานยนต ์บุรีรัมยค์าสเซิล ชมการแสดงชา้ง เยี่ยมชม    
วถีิวฒันธรรมชา้งกุย บา้นชา้งตากกลาง เยีย่มกลุ่มทอผา้บา้นท่าสวา่ง 

1.3 เส้นทางตามรอยพระบาทท่องเท่ียวเชิงอนุรักษภ์าคกลาง 
 1.  เ ส้นทางท่อง เ ท่ียวเ ชิงอนุรักษ์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเ ด็จพระนเรศวรมหาราช  
จังหวัดกาญจนบุรี  ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
สัมผสับรรยากาศสนามรบยทุธหตัถี สักการะพระบรมราชอนุสาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช และเจดีย์
ยทุธหตัถี ชมแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี ยุคสงคราม 9 ทพั และยุคสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พิพิธภณัฑ์
ช่องเขาขาด ทางรถไฟสายมรณะ ปราสาทเมืองสิงห์ วดัพระแท่นดงรังวรวหิาร 
 2. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิง เทรา  
ชมกระบวนการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น ้ า ป่าไม ้การพฒันาการเกษตรกรรม ชมวดัญาณสังวร  
เท่ียวป่าสิริเจริญวรรษ เขตหา้มล่าสัตวป่์าเขาซีโอน ชมการจกัสานชุมชนพนสันิคม 
 3. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนสิริมหาราชินี จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ชมความมหัศจรรยป่์าคนสร้างพลิกพื้นนากุ้งร้างให้เป็นป่าชายเลน การพฒันาป่าไม้
ปากน ้ าปราณบุรี ชมวิถีชีวิตการท าตาลเมืองเพชร สักการะหลวงพ่อด า พระพุทธรูปสมัยทวารวดี  
เยีย่มโครงการชัง่หวัมนั ชมแปลงทดลองการเกษตร ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี 
 4. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ศูนย์วิจยัและพฒันาแหลมผกัเบ้ีย จงัหวดัเพชรบุรี ค้นแบบ 
การบ าบัดน ้ าเสียสู่น ้ าใสด้วยกลไกธรรมชาติ เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณปากอ่าว ชมนก
หลากหลายสายพนัธ์ุ ศึกษาการจดัการระบบพืชและหญา้กรองน ้าเสีย ระบบพื้นท่ีชุมน ้ าเทียม ระบบการใช้
พืชและหญา้แฝกธูปฤาษี กกกลมช่วยบ าบดัน ้าเสีย 
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 5. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษศ์ูนยเ์รียนรู้วิถีชีวิตชาวไทย จงัหวดัสุพรรณบุรี ศึกษาเร่ืองขา้วและ
วถีิชีวติชาวนาไทย ชมเรือนพระแม่โพสพ เรือนชาวนา ศึกษากระบวนการดา้นเมล็ดพนัธ์ุขา้ว องคค์วามรู้
เร่ืองการท านา 

1.4 เส้นทางตามรอยพระบาทท่องเท่ียวเชิงอนุรักษภ์าคตะวนัออก 
 1. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จงัหวดัระยอง 
จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัตราด โอกาสในการช่ืนชมทศันียภาพบนจุดชมวิวท่ีตั้งอยูบ่นถนนเลียบทะเลท่ียาว
และสวยงามท่ีสุดในประเทศไทย ระยะทางรวมกว่าร้อยกิโลเมตร สามารถถ่ายรูปทะเลท่ีขนาบขา้งดว้ย
ทิวทศัน์ของรูปเขาสีเขียวกบัถนนท่ีคดเค้ียวสวยงาม ชมจุดชมวิวเนินทางพญาท่ีสามารถขบัรถ หรือป่ัน
จกัรยานทางไกลมาเร่ือย ๆ จากปากน ้าประแสร์ระยองมาจรดเนินพญา ท่ีอยูร่ะหวา่งอ่าวคุง้วิมาณ และอ่าน
คุง้กระเบนของจงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน จงัหวดัจนัทบุรี สัมผสัป่า 
ชายเลนท่ีสมบูรณ์และเขียวขจี เยีย่มศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนืองมาจากพระราชด าริ ศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน มีมากกว่า 30 สายพนัธ์ุ เช่น แสม ล าพู โกงกาง ใบเล็ก 
โกงกางใบใหญ่ ฯลฯ เดินรับลมทะเลบนสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนท่ีสร้างจากไมต้ะเคียนทอง 
ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร เยี่ยมชมศาลาโดยมีศาลาส่ือความหมาย 10 ศาลา ชมการเพาะพนัธ์ุสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง
ทะเล การอนุรักษ์พันธ์ุไม้ เรียนรู้วิถี ชีวิตประมง พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติท่ีมีชีวิตท่ีเปิดโอกาส  
ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ถึงแก่นแทข้องความสมดุลของส่ิงมีชีวติไดอ้ยา่งมหศัจรรย ์
 3. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษโ์ครงการพนัธุกรรมพืช พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ และทะเล
ไทย จงัหวดัชลบุรี เยีย่มชมคลงัความรู้ท่ีพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยาเกาะและทะเลไทยในบริเวณเขาหมาจอ 
ต าบลแสมสาร ซ่ึงเป็นสถานท่ีรวบรวมและจดัแสดงดา้นธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศ์าสตร์ทางทะเล
แห่งแรกในประเทศไทย อนัเป็นส่วนหน่ึงของโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นัง่เรือขา้มไปเท่ียวเกาะแสมสาร ปล่อยเต่าลงทะเล
ท่ีศูนยอ์นุรักษพ์นัธ์ุเต่าทะเลท่ีฐานทพัเรือสัตหีบ 
 4. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษทุ์่งโปรงทอง จงัหวดัระยอง ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ขต
ปากน ้ าประแสท่ีมีระบบนิเวศป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์ท่ีเกิดจากการฟ้ืนฟูของเทศบาลต าบลปากน ้ าประแส 
กบัชาวบา้นในพื้นท่ี ในการปรับสมดุลให้กบัผืนป่าชายเลนท่ีใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดัรัยองและพฒันาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์พื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเดินลดัเลาะไปตามสะพานไม ้ระยะทาง
กวา่  2 กิโลเมตร เพื่อศึกษาพนัธ์ุไมป่้าชายเลน อาทิ แสมตะบูนด า ล าพูน โกงกาง โปรงแดง โดยเฉพาะทุ่งโปรง
ทองท่ีมีตน้โปรงใบสีเหลืองอร่ามข้ึนเบียดเสียดกนั เม่ือแสงแดดสาดส่องลงมา จะเกิดเป็นภาพทุ่งตน้โปรง 
สีทอง อยูท่่ามกลางความเขียวขจีของแนวโกงกางท่ีโอบลอ้มอยูทุ่กทิศ ชมห้ิงห้อยระยิบระยบัตามก่ิงล าพู
ในยามราตรี 
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1.5 เส้นทางตามรอยพระบาทท่องเท่ียวเชิงอนุรักษภ์าคใต ้
 1. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ังกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี เยี่ยมชม
ศูนยก์ลางการศึกษาวิจยัและพฒันาการเพาะพนัธ์ุ ขยายพนัธ์ุสัตวน์ ้ า รวมถึงการปลูกถ่ายเซลล์เพื่อให้ได้
ปลาสายพนัธ์ุใหม่ ปลาทีไมหรือปลาการ์ตูนมีการเพาะเล้ียงมากถึง 13 สายพนัธ์ุ รวมปลากดั ปลาปักเป้า
ทะเล ปลานกแกว้ ดาวทะเล กุง้มงักร ปลิงทะเล ฯลฯ ชมป่าพรุ ท่าปอมคลองสองน ้ า ดูสุสานหอยลา้นปี 
ท่ีอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี แช่น ้าตกร้อนธรรมชาติวา่ยน ้าในสระมรกตกลางป่า 
 2. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษอุ์ทยานแห่งชาติเกาะชุมพร จงัหวดัชุมพร ชมป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์
และสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย ชมชายหาดยาวกวา่ 200 กิโลเมตร เล่นน ้ าทะเลสวยใส ชมเกาะ 
40 เกาะ อุทยานแห้งชาติหมู่เกาะชุมพรท่ีมีทั้ง ป่าชายเลนภูเขา ชายหาดทอ้งทะเลและหมู่เกาะแหล่งด าน ้ า
ต้ืนเพื่อดูปะการัง เดินชมป่าชายเลน พายเรือคายดัไปในป่าชายเลน ชมแนวสันทรายบางเบิดท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในประเทศไทย 
 3. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้ าปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9.โปรดเกลา้ให้เปิดโครงการพฒันาพื้นท่ี 
ลุ่มน ้าปากพนงั เพื่อแกปั้ญหาการท าลายป่า ภาวะดินเปร้ียวการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม น ้ าท่วม การก่อสร้าง
ประตูระบายน ้ า การสร้างอ่างเก็บน ้ าหรือฝายทดน ้ า ป้องกนัการรุกล ้ าน ้ าเค็ม นมสัการวดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร ดูคอนโดรังนกท่ีปากพนงั ชมประตูระบายน ้า 
 4. เส้นทางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ศูนย์วิจยัและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จงัหวดันราธิวาส  
ชมป่าพรุท่ีใหญ่ท่ีสุดในไทย  เส้นทางศึกษาธรรมชาติท่ีมีป่าพรุท่ีสมบูรณ์ เดินทางไปชมผืนป่าท่ีอุดม
สมบูรณ์ทางตอนใตสุ้ดของไทยท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าฮาลา-ปาลา ชมนกเงือก 9 ใน 12 ชนิดท่ีพบใน
ประเทศ ชมนิทรรศการระบบนิเวศป่าพรุ ส่องกลอ้งดูนก  
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เมอืงต้องห้าม...พลาด 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้คดัเลือก 12 เมืองตอ้งห้าม...พลาด จาก 12 แห่ง  
ของสถานท่ีสวยงามทัว่ประเทศไทย ท่ีนักท่องเท่ียวไม่ควรพลาดจากการไปเยี่ยมชมซ่ึง ทั้ ง12 เมือง ยงัมี 
เมืองคู่แฝดท่ีไดเ้ปิดตวัในภายหลงัเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้สถานท่ีท่องเท่ียวใกลเ้คียงกนัเพิ่มมากข้ึนภายใต้
โครงการ 12 เมืองตอ้งหา้มพลาด พลสั ซ่ึงไดค้ดัเลือกสถานท่ีสวยงามเหล่าน้ีมาจาก 5 ภูมิภาค ดงัน้ี... 

1.ภาคเหนือประกอบดว้ย 6 จงัหวดั ไดแ้ก่  
 1.1 จงัหวดัล าปาง และ จงัหวดั ล าพนู   (เมืองท่ีไม่หมุนตามกาลเวลา)  
 1.2 จงัหวดัเพชรบูรณ์และ จงัหวดัพิษณุโลก (ภูดอกไมส้ายหมอก)   
 1.3 จงัหวดัน่าน และ จงัหวดัแพร่ (กระซิบรักเสมอดาว)   
1.1 จงัหวดัล าปาง (เมืองท่ีไม่หมุนตามกาลเวลา) และจงัหวดัล าพูน สองเมืองแฝดซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุด
ของภาคเหนือ ล าปางเป็นเมืองรถมา้ การนัง่รถมา้ชมเมืองล าปางจะเปิดมุมมองใหม่.ๆ ของการเดินทาง 
ท่องเมืองน้ี โดยมีหลายเส้นทางใหเ้ลือก ทั้งเส้นทางรอบเมืองเล็ก เส้นทางรอบเมืองใหญ่   
o สถานีรถไฟนครล าปาง เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือ 

กบัสถาปัตยกรรมยโุรปไดอ้ยา่งลงตวั     
o ชามตราไก่ สืบสานช่างฝีมือท่ีสืบทอดกนัมากวา่ร้อยปี สู่สัญลกัษณ์ของเมืองล าปางอนัเล่ืองลือ  
o ถนนสายวฒันธรรม สัมผสัวถีิชุมชนคนล าปางอยา่งใกลชิ้ด ถนนสายน้ีมีกิจกรรมดี.ๆ ทุกสัปดาห์ 

ทั้ง “กาดหมั้วควัแลง”ถนนคนเดินวนัศุกร์   
o วดัพระธาตุล าปางหลวง วดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองล าปาง วดัปงสนุก วดัส าคญัคู่ล  าปางมาช้านาน

ตั้งแต่สมยัหริภุญชยั และไดรั้บรางวลัด้านการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมจากยูเนสโก วดัศรีรองเมือง 
วดัพระแกว้ดอนเตา้สุชาดาราม วดัเจดียซ์าวหลงั วดัศรีชุม วดัพม่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  
วดัพระธาตุจอมปิง  วดัเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลา้ราชานุสรณ์   

o บา้นเสานกั บา้นไมส้ักโบราณศิลปะพม่าผสมลา้นนา ท่ีมีเสาเรือนถึง 116 ตน้ ยงัคงความสมบูรณ์
แบบมาจนถึงปัจจุบนั   

o ถนนคนเดินกาดกองตา้ เรียงรายดว้ยบา้นเก่าเสริมบรรยากาศคลาสสิก   
o พิพิธภณัฑห์อปูมละกอน  เปิดบนัทึกปูมหลงัคร้ังเก่าเร่ืองเล่าน่าฟังจากเขลางคน์คร  
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เมืองท่ีไม่หมุนตามกาลเวลา จ.ล าปาง  
ล าปางเป็นเมืองรถมา้ การนัง่รถมา้ชมเมืองล าปางจะเปิดมุมมองใหม่ๆ ของการเดินทางท่องเมืองน้ี 

                       

1.2 จ.เพชรบูรณ์ (ภูดอกไม้สายหมอก) และจงัหวดัพิษณุโลก สัมผสัทะเลหมอกลอยมาเคาะหน้าต่าง 
ยามเชา้ ด่ืมด ่าดอกไมบ้านกลางภูสูง   
o ภูทบัเบิก ภูเขาสูงสุดของเพชรบูรณ์  สวนดอกไมเ้มืองหนาวภูทบัเบิก  วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว  

วดัท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองไทย 
o พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปส าคัญของคนไทย พระพุทธชินราช องค์ท่ีประดิษฐาน  

ณ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก 
o เขาคอ้ และอนุสรณ์สถานผูเ้สียสละเขาคอ้ อ่างเก็บน ้ ารัตนยั น ้ าตกศรีดิษฐ์ ความสวยงามของชั้นหิน

และสายน ้ าท่ีชุ่มฉ ่าตลอดทั้งปี ทุ่งแสลงหลวง  เหมาะส าหรับนกัท่องธรรมชาติดว้ยป่าสน หมอก
ยามเช้า และขุนเขาตระหง่าน ไร่ต้นยาสูบ เพชรบูรณ์ เป็นแหล่งต้นยาสูบท่ีใหญ่อนัดับหน่ึง 
ของเมืองไทย   

o อุทยานแห่งชาติน ้ าหนาว ท่ีสุดแห่งธรรมชาติของเพชรบูรณ์ อุดมด้วยเถ่ือนถ ้ า น ้ าตก จุดชมวิว 
และป่าเปล่ียนสี   

 
จุดหมายท่ีโปรดปรานในเพชรบูรณ์อยา่งภูทบัเบิก ซ่ึงเป็นช่ือของหมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้บนภูเขาท่ีสูงสุดของจงัหวดัเพชรบูรณ์  

อยใูน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์        
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1.3 จงัหวดัน่าน และจงัหวดัแพร่ (กระซิบรักเสมอดาว) จงัหวดัน่านเป็นต านานแห่งขุนเขาเมืองเก่าท่ีมีชีวิต 
และวฒันธรรมท่ีโดดเด่น จงัหวดัน่านและจงัหวดัแพร่โดดเด่นในงานหตัถกรรมท่ีสะทอ้นผา่นถึงวิถีชีวิต
อนัเรียบง่ายของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการทอผา้ลายน ้ าไหล และการท าเคร่ืองเงิน ภาพกระซิบรักบนัลือ
โลกวดัภูมินทร์ อมตะแห่งภาพจิตรกรรมปู่ ม่านยา่ม่าน ประดบับนผนืผนงั  
o วดัพระธาตุแช่แห้ง ไม่เพียงเป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่านเท่านั้น หากยงัเป็นพระธาตุประจ าชีวิต

ของคนเกิดปีเถาะ   
o วดัพระธาตุชา้งค ้าวรวหิาร พระอารามหลวง   
o พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน เก็บรวมทุกรายละเอียดของความเป็นเมืองน่าน สัมผสังาช้างด า

หน่ึงเดียวในไทย  หอศิลป์ริมน่าน รวมหวัใจรักในงานศิลป์จากศิลปินถ่ินน่านแท.้ๆ   
o ดอยเสมอดาว (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) อาบฟ้าห่มดาวบนยอดดอยสูงแห่งน้ี   
o อุทยานแห่งชาติขนุสถาน สีชมพบูานสะพร่ังทั้งทิวเขา   
o เส้นทาง 1148 ท่องไปบนถนนเส้นสวยท่ีสุดของเมืองไทย อ.ท่าวงัผา จ.น่าน-อ.เชียงค า จ.พะเยา 
o บ่อเกลือ สืบสานต านานการตม้เกลือสินเธาวบ์นภูเขาแบบโบราณท่ีหาชมได้ยาก (อ.บ่อเกลือ 

อยูห่่างจากตวัเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตร)             
o อ าเภอปัว เมืองน่ารัก ชุมชนน่าอยู ่ธรรมชาติสุขสงบ   
o อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ในวนัท่ีฟ้าเป็นใจ จะไดเ้ห็นความงามของดอกชมพภููคา    

 

 
ภาพกระซิบรักบนัลือโลก อมตะแห่งภาพจิตรกรรมปู่ ม่านยา่ม่าน ประดบับนผืนผนงัทา้ทายกาลเวลา  

(อยูภ่ายในวดัภูมินทร์ บา้นภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
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2. ภาคอีสาน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่  
    2.1 จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัสุรินทร์ (เมืองปราสาทสองยคุ)  
    2.2 จงัหวดัเลย และจงัหวดัชยัภูมิ (เยน็สุด...สุขท่ีเลย)  
2.1 จงัหวดับุรีรัมย ์และ จงัหวดัสุรินทร์ (เมืองปราสาทสองยุค) ดินแดนท่ีเต็มไปดว้ยปราสาทหินสะทอ้น
ความสวยงามในอดีต                
o อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ ปราสาทบนยอดภูเขาไฟท่ีสวยงามท่ีสุด  

กบัปรากฏการณ์มหศัจรรยข์องแสงตะวนัสาดส่องลอด 15 ช่องประตู  ปราสาทเมืองต ่า             
o  ศาลหลกัเมือง ความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีร้อยศรัทธาของชาวบุรีรัมยเ์ป็นหน่ึง   
o วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จากภูเขาไฟท่ีนอนหลับใหลสู่การเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ

ท่ามกลางความสมบูรณ์ของธรรมชาติ   
o หมู่บา้นทอผา้ไหม อ.นาโพธ์ิ แหล่งทอผา้ไหมซ่ินตีนแดงผา้เอกลกัษณ์บุรีรัมย,์ ผา้ไหมหางกระรอก 

ผา้นุ่ง ผา้คลุมไหล่ ผา้มดัหม่ี คุณภาพดี  
o วดักลางพระอารามหลวง วดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองบุรีรัมย ์  
o "ผา้ภูอคันี" ฝ้ายยอ้มดินภูเขาไฟของชุมชนบา้นเจริญสุข น าดินภูเขาไฟองัคารท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ

มาเป็นวตัถุดิบในการยอ้มผา้ผา้ฝ้ายยอ้มดินภูเขาไฟแห่งเดียวในประเทศไทย ท่ีสวมใส่สบาย  
เป็นสิริมงคล  

 

 

 

                                                                                              
 

            
 
 
 
 
 
       อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย ์

 
 
 

2.2  จงัหวดัเลย และ จงัหวดัชยัภูมิ (เยน็สุด...สุขท่ีเลย)   
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o อุทยานแห่งชาติภูเรือ ภูลมโล ภูกระดึง ภูป่าเปาะ ภูทอก แก่งคุดคู ้  
o พระธาตุศรีสองรัก วดัโพนชยั และพิพิธภณัฑผ์ตีาโขน วดัเนรมิตวปัิสสนา วดัศรีคุณเมือง วดัเก่าคู่

ชาวเชียงคาน วดัศรีโพธ์ิชยับา้นแสง 

 

                       
                                   มอหินขาว จงัหวดัชยัภูมิ                                                                          ภูกระดึงจงัหวดัเลย                      

 

3. ภาคกลาง 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
  3.1  จงัหวดัสมุทรสงคราม และจงัหวดันครปฐม (เมืองสายน ้าสามเวลา)   
  3.2  จงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัสุพรรณบุรี (ชุมชนคนอาร์ต)   

 3.1 จงัหวดัสมุทรสงคราม และจงัหวดันครปฐม (เมืองสายน ้ าสามเวลา) วิถีริมคลองท่ีทุกคน 
ไม่ควรพลาด วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  สถานท่ีส าคัญของจังหวดันครปฐม เช่ือว่าเป็น 
ท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององคพ์ระโคตมพุทธเจา้   
o ตลาดน ้าบางนอ้ย ตลาดน ้าท่าคา ตลาดน ้าอมัพวา ชุมชนบา้นบางพลบั หตัถาธารา   
o วดับางกะพอ้ม ชมจิตรกรรมฝาผนงันูนต ่า            
o อาสนวหิารแม่พระบงัเกิด บางนก ศูนยก์ลางศรัทธาแห่งคริสตศาสนิกชน          
o ตลาดเก่าบางนกแขวก ตลาดร่มหุบ   
o วดับางกุง้ ต  านานแห่งโบสถป์รกคลุมดว้ยตน้โพธ์ิเกือบทั้งหลงั           
o อุทยานรัชกาลท่ี 2 งดงามดว้ยหมู่เรือนไทย       
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                                                                       ตลาดน ้าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 

 3.2 จังหวดัราชบุรี และจังหวดัสุพรรณบุรี (ชุมชนคนอาร์ต) ความเป็นเมืองศิลปะ ศิลปะ 
จากอุโบสถ ศิลปะจากหนงัใหญ่ ศิลปะร่วมสมยั ศิลปะเพื่อหวัใจเด็ก หอศิลป์ดีคุน้ หอศิลป์ร่วมสมยัแห่ง
แรกของจงัหวดัราชบุรี    
o เซรามิกเถ้าฮงไถ่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี  ตลาดเก่า 119 ปีเจ็ดเสมียน หนังใหญ่  

วดัขนอน   
o จิตรกรรมฝาผนงั วดัคงคาราม ภาพเขียนบนผนืผนงั อลงัการจิตรกรรมแห่งยคุสมยั   
o อุทยานหุ่นข้ีผึ้งสยาม ศิลปะการป้ันแต่งท่ีดูราวกบัมีชีวติจริง    
o อ าเภอสวนผึ้ง  บา้นหอมเทียน บา้นหอมเทียน    
o ปางอุ๋งสุพรรณ อ่างเก็บน ้ าหุบเขาวง แหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงามดว้ยธรรมชาติของจงัหวดับึงฉวาก

เฉลิมพระเกียรติ สามชุกตลาดร้อยปี วดัป่าเลยไลย์ อุทยานแห่งชาติพุเตย และวดัไผ่โรงววั  
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

                              
                              พิพิธภณัฑส์ถานแสดงนิทรรศการหนงัใหญ่                                        บา้นหอมเทียน จงัหวดัราชบุรี 
                                                จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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4. ภาคตะวนัออก 4 จงัหวดั ไดแ้ก่             
  4.1  จงัหวดัตราด และจงัหวดัระยอง (เมืองเกาะในฝัน)   
  4.2  จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัสระแกว้ (สวนสวรรคร้์อยพนัธ์ุผลไม)้ 
 4.1 จงัหวดัตราด และจงัหวดัระยอง (เมืองเกาะในฝัน) เม่ือทะเลใส หาดทรายสงบงาม ตราดเป็นเมืองท่ีมี
เอกลักษณ์โดด ตั้ งแต่งานหัตถกรรมงอบ เมืองตราดจนถึงผลไม้อย่างสับปะรดตราดสีทอง ทุเรียน 
และมงัคุดผลไมข้ึ้นช่ืออีกหลากหลายชนิดของจงัหวดัระยอง     
o ชุมชนสลกัคอก สัมผสัวิถีประมงอนัเงียบสงบ ล่องเรือมาดชมป่าโกงกาง ชายหาดเมืองตราด  

จากหาดบานช่ืน หาดราชการุณย ์เกาะหมาก  เกาะกดู เกาะขาม เกาะดาด ของจงัหวดัตราด  
o หาดบา้นเพ หาดแม่ร าพึง อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง น ้าตกเขาชะเมาหาดแสงจนั  เกาะเสม็ด 

เกาะทะลุของจงัหวดัระยอง 
o วดับุปผาราม ท่ีสุดของอารามเก่าแก่คู่เมืองตราด ท่ีสุดแห่งประวติัศาสตร์อดัแน่นในพิพิธภณัฑ ์

น่าศึกษา   

                                     
                                                    เกาะเสมด็ จงัหวดัตราด                                                              สวนผลไม ้จงัหวดัจนัทบรี 

 

 4.2 จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัสระแกว้ (สวนสวรรค์ร้อยพนัธ์ุผลไม)้ จนัทบุรียงัมีสวนผลไม ้
แห่งความสุขหวานฉ ่าล ้ารสผลไมอ้ร่อย ทอ้งทะเลสงบงาม วถีิประมงอบอุ่น  
o หาดคุง้วมิาน หาดเจา้หลาว จุดชมววิเนินนางพญา จุดชมววิหลวงพอ่พระยนื    
o ศูนยส่์งเสริมอญัมณีและเคร่ืองประดบั ใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทย ตลาดพลอย ต านานแห่งยา่นการคา้

พลอยเจียระไนใหญ่ท่ีสุดของประเทศ   
o อาสนาวหิารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล    
o อุทยานแห่งชาติน ้ าตกพล้ิว ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ร่ืนรมยบ์นสะพานไม ้เพลินใจไปกบันิเวศป่าชายเลนสมบูรณ์ท่ีสุดของจนัทบุรี ศาลสมเด็จพระเจา้
ตากสิน ตึกแดง หาดแหลมสิงห์    
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o แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัสระแกว้ เช่น ปราสาทสด๊กก๊อกธม อุทยานแห่งชาติตาพระยา ถ ้าเพชร
โพธ์ิทอง อุทยานแห่งชาติปางสีดา และตลาดโรงเกลือ แหล่งสินคา้หลากหลาย และเป็นประตู 
สู่อินโดจีน     

 
    ปราสาทสด๊กก๊อกธม  จงัหวดัสระแกว้   

5. ภาคใต ้6 จงัหวดั ไดแ้ก่  
  5.1 จงัหวดัตรัง และจงัหวดัสตูล (ยทุธจกัรความอร่อย)   
  5.2 จงัหวดัชุมพร และจงัหวดัระนอง (หาดทรายสวยส่ีร้อยล้ี)   
  5.3 จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัพทัลุง (นครสองธรรม)   
 5.1 จงัหวดัตรัง และ จงัหวดัสตูล (ยุทธจกัรความอร่อย) เมืองท่ีมีความสงบเงียบ และเรียบง่าย 
บวกกบัวิถีวฒันธรรมการกินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ไม่ว่าจะเป็นหมูย่างหนังกรอบ ต่ิมซ าค าโต ขนมเคก้มีรู 
เน้ือนุ่มล้ิน ซาลาเปา และหมูยา่งเมืองตรัง ชมยา่นการคา้ ตึกชิโนโปรตุกีส   
o ถ ้ าเลเขากอบ อุทยานมงักร วงัเทพทาโร พระนอนทรงเทริดโนห์รา วดัภูเขาทอง ถ ้ าเขาช้างหาย 

ยอ้นรอยเส้นทางเขาพบัผา้ สักการะอนุสาวรียพ์ระยารัษฎาขนาดจ๋ิว   
o วิวชายหาดปากเมง “อุโมงค์แสงมรกต” ลานแสงมรกต ถ ้ าภูผาเพชร เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม 

เกาะไข่เกาะหินซ้อน เกาะอาดงั เกาะราวี แหล่งด าน ้ าลึกท่ีสวยงาม ถ ้าเลสเตโกดอน พิพิธภณัฑ์
ชา้งดึกด าบรรพทุ์ง่ จงัหวดัสตูล  
5.2 จงัหวดัชุมพร และจงัหวดัระนอง (หาดทรายสวยส่ีร้อยล้ี) ทะเลชุมพรนั้นสวยงาม และเหมาะ

ส าหรับการด าน ้ า ทั้งน ้ าต้ืนและน ้ าลึก ทอ้งทะเลยงัคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ  
ทั้งปะการังหลากหลายสายพนัธ์ุ ดงดอกไมท้ะเลมากมาย ฝงูปลานานาชนิด          
o ศูนยศึ์กษาธรรมชาติเขาดินสอ : ในเดือนตุลาคมของทุกปี จะก่อเกิดปรากฏการณ์แห่งสายธาร

เหยีย่วจ านวนมากกวา่ 2 แสนตวั บินมารวมตวักนัร่อนเล่นลมร้อน   
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o จุดชมวิวเขาดินสอ จุดชมวิวเขามทัรี จุดชมวิวท่ีตอ้งห้าม...พลาด สามารถมองเห็นทิวทศัน์ทอ้ง
ทะเลท่ีสวยสดและงดงาม (อ.ปะทิว)           

o ศาลกรมหลวงชุมพร  อนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศเ์ธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ 
ตวัศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจ าลองท่ีหันหน้าออกสู่ทะเล ซ่ึงเป็นจุดท่ีมองเห็นทิวทศัน์ 
ของหาดทรายรีไดช้ดัเจนตลอดเวิง้อ่าว (อ.เมือง) 

o หาดถ ้าธง–บางเบิด หาดทรายรี หาดทรายรีสวี  หาดอรุโณทยั หาดทุ่งววั หาดทรายทอดตวัยาวไป
ตามโคง้อ่าวอยา่งสวยงาม   

o เกาะพิทกัษข์องชุมพร และ เกาะพยามของระนอง    
o  บ่อน ้าร้อนรักษะวาริน มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส สัญญลกัษณ์ของจงัหวดัระนอง 

5.3 จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัพทัลุง (นครสองธรรม) นครศรีธรรมราชคือดินแดนตน้ต ารับ 
ของความเป็นปักษ์ใต ้ในเร่ืองของอาหารการกิน ขนมจีน วฒันธรรมการเชิดหนงัตะลุง การร ามโนราห์ 
เคร่ืองถม ฯลฯ 
o วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร พระบรมธาตุยอดทองค า วดัธาตุนอ้ย พอ่ท่านคลา้ยวาจาสิทธ์ิ        
o บา้นหนงัตะลุง สุชาติ ทรัพยสิ์น พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หมู่บา้นคีรีวง 
o น ้ าตกกรุงชิง น ้ าตกกะโรม โลมาหาดขนอม หาดหินงาม หาดทรายแกว้ หาดในเพลา หาดสิชล 

แหลมตะลุมพุก เขาหลวง ภูสูงเทียมฟ้า ววิพานอรามาแห่งนครศรีธรรมราช  
o วดัถ ้ าคูหาสวรรค ์พระอารามหลวงแห่งแรกในจงัหวดัพทัลุง อุทยานนกน ้ าทะเลน้อย หรือทะเล

นอ้ยเป็นทะเลสาบน ้ าจืดอยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบสงขลา บ่อน ้ าร้อนธารน ้ าเยน็ เขาชยัสน 
อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขายา่   
 

                                                          
  นครสองธรรม งหวดันครศรีธรรมราช                                             หาดทรายสวยส่ีร้อยล้ี จงัหวดัชุมพร                       
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แนวโน้มการท่องเทีย่วของไทย 

 ในทศวรรษ 2560–2570 (ค.ศ. 2017–2027) นกัวิจยัไดพ้ยากรณ์แนวโนม้ของการท่องเท่ียวไทยไว ้
ดงัน้ี 

1. การท่องเท่ียวเฉพาะสาขาท่ีโดดเด่น 
 1.1 การท่องเท่ียวส าหรับผูสู้งวยั การท่องเท่ียวพ านกัระยะยาวและการท่องเท่ียวส าหรับผูพ้ิการ  
มีแนวโน้มท่ีจะเป็นสินคา้และบริการท่ีโดดเด่น ทั้งส าหรับตลาดไทยและตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ
ลูกคา้ท่ีเป็นผูสู้งอายแุละผูเ้กษียณอายรุาชการ จะเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายระดบัสูงสุด (High End)  
 1.2 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและเชิงการแพทย ์ประชากรโลกมีแนวโนม้ให้ความใส่ใจต่อสุขภาพ
มากข้ึนประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพท่ีโดดเด่น เพราะมีสินค้า 
และบริการดา้น สปา การนวด การใชส้มุนไพร การฝึกโยคะ อน่ึง ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางของ
การท่องเท่ียวการแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะค่าใช้จ่ายราคาไม่สูงมาก และบริการทางการแพทย ์
มีมาตรฐานสากล บุคลากรท่ีมีใจรักการบริการ (Service Mind).โดยเฉพาะบริการทางการแพทยท์างเลือก 
มีการผสมผสานทั้ งแพทย์แผนไทย และแผนจีน.ตลอดจนการท่องเท่ียวด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพจิต  
และการท่องเท่ียวพฒันาจิต เช่น การท าสมาธิ 
 1.3 การท่องเท่ียวเชิงประชุม (Mice) เป็นสินคา้และบริการท่ีตลาดนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ 
ท่ีจะเดินทางเขา้มาในประเทศไทย (Inbound) จะใหค้วามสนใจเพราะมีสถานท่ีเหมาะสมกบัการจดัประชุม
ระดบันานาชาติ เพราะมีราคาหอ้งพกั อาหารและบริการ ท่ีราคาเหมาะสมและมีมาตรฐานนานาชาติ 
 1.4 การท่องเท่ียวมหกรรมกีฬา (Sport/Event.Tourism) ประเทศไทยมีท าเลท่ีตั้ ง  (location) 
ก่ึงกลางระหวา่งยโุรป เอเชีย ออสเตรเลีย และเป็นศูนยก์ลางการเดินทาง (gateway) สู่อาเซียนจึงเหมาะสม 
ท่ีจะเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการจดัมหกรรมการแข่งขนักีฬา ระดบัอาเซียนและระดบัโลก มีสนาม
ฟุตบอล สนามแข่งรถ  รถมอเตอร์ไซด์ มาตรฐานสากล นอกจากน้ีพทัยา ภูเก็ต หัวหินยงัมีความพร้อม 
ในการจดัมหกรรมกีฬาทางน ้า เช่น การแข่งเรือ (Regatta) กีฬาต่าง ๆ ไดแ้ก่ การแข่งขนักอล์ฟ แบดมินตนั 
ฯลฯ มหกรรมกีฬาท าใหมี้นกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาไทย 

2. การท่องเท่ียวธรรมชาติ (Nature tourism)  
 การท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเพื่อศึกษาระบบนิเวศน์บก ป่าชนิดต่างๆ  ป่าไมผ้ลดัใบ ป่าดิบช้ืน 
ป่าดิบเขา ป่าพรุ ป่าชายแลน ระบบนิเวศทะเล ป่าชายเลนป่าชายหาด ความหลากหลายทางชีวภาพ พืช 
สัตวบ์ก และสัตวน์ ้ า ศึกษาระบบนิเวศน ้ าจืด พื้นท่ีชุ่มน ้ า เช่น ทะเลสาบสงขลา บึงบอระเพ็ด แม่น ้ าบึง
คลอง อน่ึงประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลายจึงเหมาะส าหรับการท่องเท่ียวธรณีวิทยา (GEO-
TOURISM) ไดแ้ก่ท่องเท่ียวเทือกเขาหินปูนในภาคเหนือ สัมผสัยอดดอย เช่น.ดอยอินทนนท์ ท่ีราบสูง 
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หินทราย ท่ีโคราชและสกลนครของภาคอีสาน ท่ีราบลุ่มแม่น ้ าภาคกลางแหล่งปลูกขา้วโลก และภาคใต ้
ซ่ึงเป็นแหลมทอดตวัลงระหวา่งมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอนัดามนั และมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีนใต ้อ่าวไทย 
 ในส่วนท่ีเก่ียวกบักิจกรรมการท่องเท่ียวธรรมชาติมีนกัท่องเท่ียวนิยมการเดินป่า การศึกษาพืชพนัธ์ุไม ้
สมุนไพร การดูนก (BIRD WATCHING) การดูดาว การล่องแก่ง การปลูกป่าบุกป่าและป่าชายเลน การท า
แนวกนัไฟ การดูแลรักษาป่าตน้น ้าล าธาร การท าฝ่ายชะลอน ้า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีพื้นท่ีในภาคต่างๆ ท่ีเป็นไร่ เป็นสวน เป็นผืนนาปลูกขา้ว
อนักวา้งใหญ่ จึงเหมาะสมกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (AGRO-TOURISM) ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวชิมผลไม ้
การเก็บสตรอเบอร์ร่ีจากไร่ การด านา การเก่ียวขา้ว การเก็บใบชาตามไร่ชาขั้นบนัได การเก็บผลกาแฟในไร่ 
ตลอดจนการปลูก และเก็บพืชผกัสมุนไพรมาประกอบอาหารทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีรวมถึงการท่องเท่ียวชนบท 
และพกัโฮมสเตย ์

3. การท่องเท่ียววฒันธรรม ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีโดดเด่นในโลก 
เพราะเป็นบรรยากาศท่ีมีวฒันธรรมเก่าแก่ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน มีแหล่งโบราณคดีทั้งยุคก่อน
ประวติัศาสตร์และยุคประวติัศาสตร์ ซ่ึงไดรั้บเลือกเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมภาคต่าง ๆ และของชนเผ่าต่าง ๆ โดยเฉพาะวฒันธรรมอาหารไทยซ่ึงโดดเด่นเป็นท่ีนิยม 
ไปทัว่โลก ด้วยเสน่ห์ของรสชาติเฉพาะตวั การท่องเท่ียวมหกรรมประเพณี เช่น เทศกาลลอยกระทง  
งานตรุษสงกรานต์ เทศกาลกินเจ ฯลฯ ส่วนดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกจ านวนมาก การท่องเท่ียว 
ในกรุงเทพมหานคร นบัเป็นการท่องเท่ียวท่ีดึงดูดคนทัว่โลกจึงเป็นมหานครท่ีมีคนท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึง
ของโลก เพราะมีศูนยก์ารคา้ระดบันานาชาติ ศูนยอ์าหาร ศูนยบ์นัเทิงเริงรมย ์พิพิธภณัฑ์ อาร์ตกาเลอร่ี  
ศูนยก์ารท่องเท่ียวนนัทนาการ สวนสนุก ฯลฯ 

  

 

 

 

 

 

 



76 คู่มือการบรรยายดา้นการน าเท่ียว 

ส าหรับมคัคุเทศก ์
 

บรรณานุกรม 

 

กระทรวงการต่างประเทศ (1987) “ญ่ีปุ่นกบัไทย” พิมพท่ี์กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ สถาน

เอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย (1987) ความสัมพนัธ์ไทยญ่ีปุ่น 120 ปี สืบคน้จาก 

www.th. emb-japan.go.jp/th/relation/index100.htm/ความสัมพนัธ์ไทยญ่ีปุ่น 120 ปี 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร. (2559), 70 เส้นทางตามรอยพระบาท,  
กรูู สนุก (2556) การลงนามสนธิสัญญาบาวริง สืบคน้จาก http://guru.sanook.com/26061/การลงนาม

สนธิสัญญาบาวริง   

ความสัมพนัธ์ไทย-ญ่ีปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (2553) สืบคน้จาก thai-japanese relations.blogspot.com/
ความ สัมพนัธ์ไทย-ญ่ีปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ฉนัทชั วรรณถนอม อุตสาหกรรมท่องเท่ียว บริษทั วรัิตน์ เอด็ดูเคชัน่ จ  ากดั, 2552 

เดวดิ วยัอาจ, ประวติัศาสตร์ไทย, มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์ มนุษยศ์าสตร์, 2556 
ธนาคารกสิกรไทย สายสัมพนัธ์ไทย-จีน ความสัมพนัธ์ไทย-จีนตามล าดบัเวลา สืบคน้จาก 

www.kasikornbank.com/ chinatrade/thaiandchinalinks/ความสัมพนัธ์ไทย-จีนตามล าดบัเวลา 

ธนาคารกสิกรไทย สายสัมพนัธ์ไทย-จีน ประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ไทย-จีนโดยสังเขป สืบคน้จาก 

www.kasikorn bank.com/.../A_ThailandChinaRelationshipTH/ประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ไทย-

จีนโดยสังเขป 

เนชัน่ บล็อก (2553) ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัองักฤษ สืบคน้จาก 
http://oknation.nationtv.tv/blog/ Itsaratipratai/2010/09/04/entry-1/ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ
ไทยกบัองักฤษ 

ปรานี วงษเ์ทศ. ประเพณี 12 เดือน : ในประวติัศาสตร์สังคมวฒันธรรมเพื่อความอยูร่อดของคนกรุงเทพฯ : 
มติชน, 2548. 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ รัชกาลท่ี 5  สืบคน้จาก 
http:// kingrama5.exteen.com/20140910/entry-4/ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ รัชกาลท่ี 5 

พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้จุลจกัรพงษ.์ (2558).  เจา้ชีวติ, River Books, 2558 

วศิน ปัญญาวธุตระกลู, "มะยรีุ เหงา้สีวฒัน์: การนิยามความเป็นลาวในประชาคมโลก," ชุมทางอินโดจีน: 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตป้ริทศัน์, ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 7 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2558): 457-473. 



77 คู่มือการบรรยายดา้นการน าเท่ียว 

ส าหรับมคัคุเทศก ์
 

วศิน ปัญญาวธุตระกลู, ภูมิปริทศัน์ภาคเหนือตอนล่าง: สายธารอารยธรรมโขง-สาละวนิ (พิษณุโลก: สถาน
อารยธรรมศึกษาโขง-สาละวนิ, 2556).  

วฒันะ คุน้วงศ ์(2553) สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงมอสโค ประวติัความสัมพนัธ์ไทยรัสเซีย สืบคน้จาก 
http://th.thaiembassymoscow.com/info/ประวติัความสัมพนัธ์ไทยรัสเซีย 

ศิริเพญ็ วรปัสสุ (2553) การศึกษาความสัมพนัธ์ไทยและญ่ีปุ่นสมยัอยธุยา-รัตนโกสินทร์ ก่อนสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 จากหลกั ฐานทางโบราณคดี สืบคน้จาก 
www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/.../fulltext.pdf /การ ศึกษาความสัมพนัธ์
ไทยและญ่ีปุ่นสมยัอยธุยา-รัตนโกสินทร์ ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากหลกัฐานทาง  

ศิลปากร, กรม. นานาสาระวฒันธรรมไทย เล่ม 1-2. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ. 2547. 
ศูนยข์อ้มูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (2556)  สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปักก่ิง สืบคน้จาก 

www.thaibizchina.com/ thaibizchina/th/thai-china/ศูนยข์อ้มูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 

ศูนยข์อ้มูลเพื่อธุรกิจไทยในรัสเซีย ความสัมพนัธ์ไทยกบัรัสเซีย        สืบคน้จาก 
http://www.thaibizrussia.com/ru/ about/relations.php/ความสัมพนัธ์ไทยกบัรัสเซีย 

สถานทูตองักฤษ (2015) กา้วสู่ศตวรรษท่ี 5 ความสัมพนัธ์ไทย-องักฤษ สืบคน้จาก 
https://www.gov.uk/government/ world-location-news/forward-into-the-5th-century-of-
thailand-uk-relations.th/กา้วสู่ศตวรรษท่ี 5 ความสัมพนัธ์ไทย-องักฤษ 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโซล (2556) ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐเกาหลี           สืบคน้

จาก http://www.thaiembassy.org/seoul/th/relation/31117-Bilateral-relations.html/ความสัมพนัธ์

ระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐเกาหลี 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปักก่ิง (2556)  ความสัมพนัธ์ไทย-จีน สืบคน้จาก 

www.thaiembbeij.org/thaiembbeij /th/ republic.../thai-relations-china/ความสัมพนัธ์ไทย-จีน 

สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ขอ้มูลความสัมพนัธ์ทวิภาคีไทย-สหราชอาณาจกัร สืบคน้จาก 
http:// www.thaiembassyuk.org.uk/?q=node/137/ข้อมูลความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย -สหราช
อาณาจกัร 

สันติ เล็กสุขมุ. (2558). ศิลปะรัตนโกสินทร์, ส านกัพิมพเ์พื่อวมิาน 2558 

สันติ เล็กสุขมุ. ลีลาไทย. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. 
ส านักงานกงสุลกิตติมศกัด์ิสหพนัธรัฐรัสเซีย (2550) ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัรัสเซีย สืบคน้จาก 

http://www. rusconsulphuket.org/th/index.php/ history/thai-russia/ความสัมพนัธ์ระหว่างไทย
กบัรัสเซีย 

http://www.thaiembassy.org/seoul/th/relation/31117-Bilateral-relations.html/ความสัมพันธ์
http://www.thaiembassy.org/seoul/th/relation/31117-Bilateral-relations.html/ความสัมพันธ์


78 คู่มือการบรรยายดา้นการน าเท่ียว 

ส าหรับมคัคุเทศก ์
 

ส า นั ก ง า น ผู ้ ช่ ว ย ทู ต ท ห า ร เ รื อ  ( 2 0 1 2 )  ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ไ ท ย รั ส เ ซี ย  สื บ ค้ น จ า ก 
http://www.rtnmoscow.com/index.php? option=com_content&view/ความสัมพนัธ์รัสเซีย
สืบคน้เม่ือ 4 มกราคม 2560, http://70waysofking.tourismthailand.org/book/ 70waysofking.pdf  

สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ. ศรีทวาราวดีถึงศรีรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2537.  

สุภทัรดิศ ดิสกุล. ศิลปะในประเทศไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 9. กรุงเทพฯ : 2534. 

เอนก นาวกิมูล. ประเพณีวถีิไทย. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2547. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 คู่มือการบรรยายดา้นการน าเท่ียว 

ส าหรับมคัคุเทศก ์
 

 

 

 

 

จดัท าโดย กรมการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
สนามกฬีาแห่งชาต ิถ.พระราม 1 วงัใหม่ ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ข้อมูลการตดิต่อ : โทรศัพท์ 02-219-4010-17 โทรสาร 0-2216-6906 




