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ประวัติศาสตร์ ไทยโดยสั งเขป
สมัยก่ อนประวัติศาสตร์ ในดินแดนประเทศไทยในปัจจุบัน
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ น้ นั นักประวัติศาสตร์ นิยมใช้หลักฐาน บันทึกทางลายลักษณ์
อักษร เป็ นตัวแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่วฒั นธรรมยังเป็ นแบบพึ่งพาธรรมชาติมีการผลิตเครื่ องมือ
เครื่ องใช้จากเครื่ องมือหินกระเทาะเริ่ มรู ้จกั ไฟและพัฒนามาสู่ การผลิตเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่เป็ นดินเผา สาริ ด
และเหล็ ก ตามล าดับ มี ก ารตั้ง ถิ่ นฐานตามถ้ า และเพิ ง ผา เริ่ ม มี ก ารรวมตัวกัน ตั้ง ถิ่ น ฐานเป็ นกลุ่ ม เล็ ก .ๆ
(Semi-nomad)
การศึกษา เรื่ องราวของยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยนั้น น่ าจะเริ่ มมีการศึกษาขึ้นในราว
พ.ศ. 2475.(ค.ศ. 1932) โดยศาสตราจารย์ฟ ริ ซ์ สารสิ น (Fritz.Sarasin) นักโบราณคดี ชาวสวิส ได้เข้ามา
ทาการสารวจ และขุดค้นตามถ้ าต่าง ๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนื อ และภาคกลางของประเทศไทย ผลการสารวจ
และขุดค้น พบเครื่ องมือหิ นกะเทาะ (Pepper.Tool) ซึ่ งทาจากหิ นกรวดหลายชิ้น รวมทั้งเศษภาชนะดินเผา
และเครื่ องมื อ เครื่ องใช้ ที่ ท าจากกระดู ก สั ต ว์ นั ก โบราณคดี จึ ง ได้ ต้ ัง ชื่ อ เรี ยก เครื่ องมื อ เครื่ องใช้
ที่ ถู ก ค้ น พบเหล่ า นั้ นว่ า “วัฒ นธรรมไซแอมเมี ย น” (Siamian.Culture) ซึ่ งต่ อ มาสมเด็ จ กรมพระยา
ดารงราชานุ ภาพ พระบิ ดาแห่ งประวัติศาสตร์ ไทย ทรงนิ พนธ์ หนังสื อชื่ อว่า “เรื่ องก่ อนประวัติ ศาสตร์ ”
ซึ่ งถื อ เป็ นต าราที่ เ ล่ า เรื่ องราว.เกี่ ย วกั บ สมัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ เ ป็ นเล่ ม แรกของประเทศไทยขึ้ น
ในปี พ.ศ..2480.(ค.ศ. 1937)
ต่ อ มาในช่ ว งสงครามโลกครั้ งที่ 2 ดร.แวน ฮี ก เกอเร็ น (Dr. H.R.Van.Heekeren) ซึ่ งเป็ น
นักโบราณคดี ชาวเนเธอร์ แลนด์หนึ่งในบรรดาเชลยศึก ที่ถูกทหารญี่ปุ่ นกวาดต้อนมา เพื่อสร้างทางรถไฟ
สายมรณะโดยมี เส้ นทางการก่ อสร้ างเริ่ มจากสถานี หนองปลาดุ กและไปสิ้ นสุ ดที่ เมื องตันบี อูซายัต ใกล้
อ่าวเมาะตะมะ ระยะทาง 415 กม.
ขณะที่ ดร.แวน ฮี ก เกอเร็ น ได้ร่ ว มก่ อ สร้ า งทางรถไฟสายมรณะ พร้ อ มกับ บรรดาเชลยศึ ก
ชาติ ต่า ง ๆ นั้น เขาได้พบก้อนหิ นหลายก้อนที่ มี ล ักษณะคล้ายกับ เครื่ องมื อหิ นจึ ง ได้นาไปเก็ บรั ก ษาไว้
จนกระทัง่ สงครามโลกครั้ งที่ 2.ยุติ ดร.แวน ฮี ก เกอเร็ น จึ ง ได้น าเอาก้อ นหิ น ที่ พ บนั้นไปค้น คว้า ศึ ก ษา
ต่ อ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย ฮาวาร์ ด ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ร่ วมกั บ ศาสตราจารย์ ดร.เอช.แอล.โม.เวี ย ส
(Dr. H.L.Movious) โดยตั้ง ชื่ อ เครื่ อ งมื อ หิ น ที่ ค้น พบนี้ ว่า “วัฒ นธรรมแควน้อ ย” หรื อ “ฟิ งนอยเอี้ ย น”
(Fingnoian.Culture) บทความเรื่ องก ารค้ น พบเครื่ องมื อหิ นที่ ลุ่ ม น้ าแควน้ อ ยนี้ ได้ ถู ก ตี พิ ม พ์
ลงในเอกสาร รวมทั้งหนังสื อพิมพ์ซ่ ึ งก่อให้เกิ ดความสนใจในการเริ่ มศึ กษาเรื่ องราวก่อนประวัติศาสตร์
ในประเทศไทยขึ้นอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา
พ.ศ.2503-2505 (ค.ศ..1960 -1962) ได้มี ก ารส ารวจและขุ ด ค้น เรื่ อ งราวก่ อ นประวัติ ศ าสตร์
ในประเทศไทยโดยคณะ สารวจไทย-เดนมาร์ก ในการสารวจครั้งนี้ พบโบราณวัตถุเป็ นจานวนมาก ซึ่ งพื้นที่
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การสารวจ และขุดค้นครอบคลุ มพื้นที่ ลุ่ ม น้ าแม่ กลอง และลุ่ มแม่น้ าแควในจัง หวัดราชบุ รี และจังหวัด
กาญจนบุ รี รวมทั้ง ยัง ได้ มี ก ารส ารวจและขุ ด ค้ น ในภาคอื่ น .ๆ.ของประเทศไทย พบโบราณวัต ถุ
เป็ นจานวนมากกระจายอยูท่ วั่ ไป (ปรี ชา กาญจนาคม, 2521)
ในประเทศไทยนั้นมีการพบเครื่ องมือ เครื่ องใช้ อันเป็ นร่ องรอยการตั้งถิ่นฐาน มาตั้งแต่ยุคหิ นเก่า
ซึ่ งมี อายุมากกว่า.10,000 ปี ขึ้นไปโดยทัว่ ไปอายุของการแบ่งยุคในช่ วงก่อนประวัติศาสตร์ น้ นั อาจจะมี
ช่ ว งเวลาที่ ค่ อ นข้า งยาวมากในช่ ว งหิ น เก่ า ดัง นั้ น นัก วิ ช าการบางท่ า น จึ ง นิ ย มใช้ ก ารแบ่ ง ยุ ค สมัย
จากพัฒนาการของเครื่ องมื อ เครื่ องใช้ การรวมตัวกัน สร้ า งแหล่ ง ที่ อยู่อาศัย มาเป็ นเครื่ องแบ่ ง ยุค สมัย
ก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนนาเอาหลักฐานที่พบแต่ละชิ้นไปศึกษาค้นคว้าหาอายุที่แท้จริ งต่อไป
ยุคหินเก่ า ในยุคนี้ เราตั้งอายุไว้ว่ามีอายุเก่าแก่มากกว่า 10,000.ปี ขึ้นไปจนถึ ง.700,000 ปี แต่สิ่งที่
สามารถบอกได้ชัด คื อ การที่ ม นุ ษ ย์ย งั ไม่ มี ก ารตัง ถิ่ น ฐาน ยัง เร่ ร่ อ น เก็ บ ของป่ าล่ า สั ต ว์ อาศัย ตามถ้ า
หรื อเพิงผาใกล้ลาธาร มี การประดิ ษฐ์เครื่ องมื อหิ นกรวดแบบง่าย ๆ ซึ่ งในประเทศไทยเราพบวัฒนธรรม
ยุคหิ นเก่าอยูด่ ว้ ยกันหลายแหล่ง แหล่งที่สาคัญได้แก่ อ.บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
ยุ ค หิ น กลาง แสดงให้เห็ นวิวฒั นาการสื บ เนื่ อ งมาจากยุ ค หิ น เก่ า จากการขุดค้นทางโบราณคดี
ในเขต อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบหลุ มฝั งศพที่มีแผ่นหิ นทับโครงกระดู ก มีผงฝุ่ นสี แดงโรยอยู่บน
กระโหลกศรี ษะ และบริ เวณทรวงอก ส่ วนที่ถ้ าผี จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการค้นพบเครื่ องปั้ นดิน เผาผิวเกลี้ยง
ขัดมัน มีลายเชือกทาบอายุเกือบ 10,000 ปี
ยุ ค หิ น ใหม่ นัก วิ ช าการได้ก าหนดอายุ ไ ว้ป ระมาณ 1,500.ถึ ง 5,000.ปี มาแล้ว แต่ ดัง ที่ ก ล่ า วไว้
ในเบื้องต้น พัฒนาการของยุคหิ นใหม่มีความแตกต่างจากยุคที่ผา่ นมาเป็ นอย่างมาก ในประเทศไทยมีการขุด
พบร่ อ งรอยการตั้ง ถิ่ น ฐานในหลายพื้ น ที่ ทั้ง ในบริ เ วณที่ สู ง และที่ ลุ่ ม ต่ า แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในช่ ว งนี้
มีการอพยพเคลื่อนย้ายจากถ้ า และเพิงผา ลงมาสู่ เขตที่ลุ่มริ มน้ า มีการขุดค้นโครงกระดูก เครื่ องปั้ นดิ นเผา
และเครื่ องมื อ หิ น ที่ ข ัด เรี ยบ จ านวนมาที่ อ.บ้ า นเก่ า กาญจนบุ รี ในบรรดาเครื่ องปั้ นดิ น เผาที่ พ บ
มีเครื่ องปั้ นดินเผาสามขา ที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมก่อนลุงชานในประเทศจีน ซึ่ งเราอาจจะกล่าวได้วา่ ผูค้ น
ที่อาศัยอยู่ในแถบ อ.บ้านเก่า และบริ เวณใกล้เคียงในจังหวัดกาญจนบุรีน้ นั มีการติดต่อกับแถบตอนกลาง
ของประเทศจี น เมื่ อ ราว 3,800.ปี มาแล้ ว ซึ่ งความแตกต่ า งของผผู ้ ค นนั้ นสามารถสั ง เกตเห็ น
ได้จากรู ปแบบที่แตกต่างกันของเครื่ องมื อหิ นขัด โดยพบเครื่ องมื อหิ นขัดแบบที่ เป็ นขวาน เรี ยกว่า “ผึ่ง”
ลักษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ส่ วนอีกแบบหนึ่ งเป็ นขวานหรื อผึ่งรู ปสี่ เหลี่ ยมเช่ นกันแต่เป็ นแบบ.“มีบ่า”
พบอยูใ่ นแถบตอนเหนือของผืนแผ่นดินใหญ่ และในแหล่งโบราณคดีบางแหล่งก็พบขวานหิ นขัดทั้ง 2 แบบ
ปะปนกัน อยู่. (พิ เ ศษ เจี ย จัน ทร์ พ งษ์ ,.2532) เครื่ อ งมื อ หิ น ขัด เครื่ อ งปั้ นดิ น เผา ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง
กันเหล่านี้ น่าจะเป็ นเครื่ องยืนยันได้วา่ ในช่วงยุคหิ นใหม่น้ ีผคู ้ นเริ่ มอยูอ่ าศัยเป็ นกลุ่มใหญ่ และมีการเดินทาง
ติดต่อกัน
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ยุคโลหะ นับเป็ นพัฒนาการครั้งสาคัญที่เปลี่ ยนรู ปแบบ และวัสดุ ในการผลิ ตเครื่ องมือ เครื่ องใช้
จากหิ นมาเป็ นโลหะ ในช่ วงนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2.ช่ วง คือ ช่ วงยุคสาริ ด และช่ วงยุคเหล็กซึ่ งมีอายุ
อยู่ในราว.1,500-4,000.ปี มาแล้ว โลหะ “สาริ ด” เป็ นโลหะผสมระหว่างทองแดง และดีบุก จากการขุดค้น
ทางโบราณคดีหลายแหล่งในประเทศไทย เช่น บ้านนาดี บ้านโนนนกทา อ.ภูเขียว จังหวัดขอนแก่น รวมทั้ง
ที่บา้ นเชี ย ง อ.หนองหาน จังหวัดอุ ดรธานี ได้พบทั้ง เครื่ อมื อเครื่ องใช้ และเครื่ องประดับที่ทาจากสาริ ด
เป็ นจานวนมาก
ดัง นั้นจึ ง สัน นิ ษ ฐานได้ว่า ในดิ นแดนที่ เป็ นอาณาเขตประเทศไทยในปั จจุ บ นั นั้น เคยมี ก ารตั้ง
ถิ่ นฐานของผูค้ นมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เนื่ องจากความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพ
มี พ้ื นดิ นที่ เปี่ ยมไปด้วยแร่ ธ าตุ มี แหล่ ง น้ า และมี ส ภาพแวดล้อม ที่ เอื้ อต่ อการตั้ง ถิ่ นฐาน ทาให้ดินแดน
สุ ว รรณภู มิ เ ป็ นดิ น แดนที่ มี ผูค้ นเข้า มาตั้ง ถิ่ น ฐาน อยู่อ าศัย มาโดยตลอด มี พ ฒ
ั นาการขึ้ น มาจากสั ง คม
กลุ่มเล็ก ๆ จากชุ มชนเร่ ร่อน ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนกลายเป็ นชุ มชนเมืองมีการสร้างวัฒนธรรม
กฏแห่ ง การอยู่ ร่ ว มกัน ก่ อ เกิ ด อารยธรรม และความเจริ ญ งอกงามในแต่ ล ะยุ ค แต่ ล ะสมัย โดยมี ผู้ค น
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบครองดินแดนอุษาคเนย์แห่ งนี้ สืบต่อมาโดยตลอด จนกระทัง่ กลายเป็ น “รัฐชาติ”
ก่อเกิดเป็ นประเทศไทยในปั จจุบนั
บ้ านเชียง แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งมรดกโลกในภาคอีสาน
แหล่ ง โบราณคดี บ ้า นเชี ย งตั้ง อยู่ที่ อ าเภอหนองหาน จัง หวัด อุ ด รธานี เป็ นแหล่ ง โบราณคดี
ในยุคก่ อนประวัติศาสตร์ อีกหนึ่ งแห่ งที่ มีความน่ าสนใจ รวมทั้งได้รับการจดทะเบี ยนเป็ นหนึ่ งในแหล่ ง
มรดกโลกของประเทศไทย
เรื่ องราวของวัฒนธรรมบ้านเชี ยงนั้นเริ่ มขึ้นในประมาณ ปี พ.ศ..2500.(ค.ศ. 1957) โดยชาวบ้าน
ที่อยูอ่ าศัย ในเขตตาบลบ้านเชีย ง ได้ข ุดหลุม เพื่อตอกเสาเข็ม สร้างบ้าน ปรากฏว่า .ได้พบทั้งเศษภาชนะ
ดินเผามีล วดลายคล้า ยลายนิ ้วมือ รวมทั้ง ภาชนะดินเผารู ป ร่ า งแปลกตามีล วดลายตกแต่ง อยูบ่ นพื้นผิว
ภาชนะดินเผาจานวนหลายชิ้นในบริ เวณที่สร้างกาลังสร้างบ้าน จึงได้มีการขุดหน้าดินเพื่อค้นหาเพิ่มเติม
พบภาชนะดิน เผาในสภาพสมบูร ณ์ อีก หลายชิ ้น ในบริ เ วณหมู ่บ า้ น จึง ได้ร วบรวมเศษภาชนะดิน เผา
เหล่านั้น และนาไปเก็บรักษาไว้ที่โรงเรี ยนประชาบาลประจาหมู่บา้ นเพื่อจัดแสดงให้ผูค้ นสนใจเข้ามา
เยี่ยมชม
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ต่อ มาราวปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) นายสตีเ ฟน ยัง (Stephen.Young) นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย
ฮาร์ ว าร์ ด ประเทศสหรัฐอเมริ ก า.ได้รับ ทุน จากมหาวิท ยาลัย ให้เ ดินทางมาศึก ษาวิถีชีว ิ ต ความเป็ นอยู่
ของชาวบ้า นในเขตต าบลบ้า นเชีย ง ได้ส ัง เกตเห็น เศษภาชนะดิน เผาเขีย นสี ก ระจายอยู ม่ ากมาย
ทั้ง บนผิว ดิน .และที ่ช าวบ้า นในขุด พบ นายสตีเ ฟ่ น ย งั จึง ได้น าเศษภาชนะดิน เผาเขีย นสี เ หล่า นี้
ไปขอคาปรึ กษาจากศาสตราจารย์ชิน อยูด่ ี ผูเ้ ชี่ ยวชาญโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากการนาเอา
เศษภาชนะดิน เผาที ่พ บไปศึก ษาหาอายุโ ดยวิธี เ ทอร์ โ มลูม ิเ นสเซนส์ .(Carbon.14).ที ่ม หาวิท ยาลัย
เพนซิ น เวเนีย ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า.พบว่า.โบราณวัตถุ เหล่ านั้นมี อายุอยู่ในราว.5,600 ปี .ซึ่ งจัดอยู่ใน
ช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในยุคหิ นใหม่
กรมศิลปากรได้ดาเนินการขุดค้นทางโบราณคดี .ในช่วงต้นปี .พ.ศ..2515.(ค.ศ.ใ1972).ที่บริ เวณ
วัดโพธิ์ ศรี ในตาบลบ้านเชียง และบริ เวณบ้านของนายพจน์ มนตรี พิทกั ษ์ ซึ่ งนับเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณ
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า สิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรการขุดค้นที่บริ เวณวัดโพธิ์ ศรี ในเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2515
(ค.ศ..1972).แหล่ง ขุด ค้น ที ่ว ดั โพธิ์ ศรี ใ นนี้ ต่อ มาได้ถ ูก จ ดั เป็ นพิพ ิธ ภ ณ
ั ฑ์ก ลางแจ้ง แห่ ง แรก
ของประเทศไทยจวบจนปั จจุบนั
วัฒนธรรมบ้านเชี ยง อาจแบ่งคร่ าว ๆ ตามช่วงระยะเวลาได้จากลักษณะการฝังศพรวม ทั้งลวดลาย
และการวางภาชนะดินเผาลงในหลุมฝังศพ โดยแบ่งออกได้เป็ น 3 ช่วง คือ
1. เครื่ องปั้ นดินเผาบ้านเชี ยงสมัยต้น (อายุประมาณ 5,600–3,500 ปี ) เป็ นภาชนะดินเผาสี ดาตกแต่ง
ด้วยลายขูดขีดหรื อลายเชือกทาบ มีรูปทรงส่ วนใหญ่เป็ นหม้อทรงกลม ปากผาย
2. เครื่ องปั้ นดินเผาบ้านเชียงสมัยกลาง (อายุประมาณ 3,500–2,300 ปี ) ภาชนะดินเผาที่พบในช่วงนี้
จะมี เนื้ อค่อนข้างละเอี ยดสี ขาวนวลทรงสู ง ก้นแหลมมัก ไม่มี การตกแต่ง ลวดลายหลายชิ้ นมี ผิวเป็ นเงา
จากน้ าเคลือบธรรมชาติที่เกิดจากการเผา (flux)

5

คู่มือการบรรยายด้านการนาเที่ยว
สาหรับมัคคุเทศก์

3. เครื่ อ งปั้ นดิ นเผาบ้า นเชี ย งสมัย ปลาย (อายุ ป ระมาณ 2,300–1,500.ปี ).เป็ นช่ ว งที่ พ บมากสุ ด
และมีลกั ษณะเป็ นเอกลักษณ์จากลวดลายตกแต่ง โดยลวดลายที่เขียนนั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นลายก้นหอยคล้าย
ลายนิ้วมือ
จากความมี เ อกลัก ษณ์ อ ัน โดดเด่ น แหล่ ง โบราณคดี ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ บ ้า นเชี ย ง จึ ง ได้รั บ
การประกาศขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ในประชุ มคณะกรรมการมรดกโลก
สมัย สามัญครั้ งที่ 16.ที่ เมื องแซนตาเฟ่ ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า โดยแหล่ ง โบราณคดี ก่ อนประวัติศาสตร์
บ้านเชี ยงมีคุณสมบัติการเป็ นมรดกโลกตรงตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 คือ.“(iii)” เป็ นสิ่ งที่ ยืนยันถึ งหลักฐาน
ของวัฒนธรรมหรื ออารยะธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อว่าที่สาบสู ญไปแล้ว (The world heritage
information center)

สมัยประวัติศาสตร์
การพัฒนาแว่นแคว้นในดินแดนประเทศไทย
การเข้า สู่ ยุ ค ประวัติ ศ าสตร์ จึ ง แตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะประเทศ หลัก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน การเข้า สู่
ยุคประวัติศาสตร์ คือ การค้นพบบันทึกของพ่อค้าจีน ซึ่ งได้จดบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับบ้านเมืองในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ หรื อที่รู้จกั กันในหมู่นกั เดิ นเรื อว่า .“สุ วรรณภูมิ” บันทึกเกี่ ยวกับการค้าขายระหว่างจีน
และอินเดีย นอกเหนือจากบันทึกของพ่อค้าชาวจีนแล้ว ยังพบหลักฐานจารึ กเป็ นอักษรปั ลลวะอัน เป็ นอักษร
ที่ นิ ยมใช้ ก ั น ในแถบภาคใต้ ข องอิ นเดี ย.ได้ แ ก่ จารึ กเขารั ง จั ง หวั ด ปราจี นบุ รี และ จารึ กที่
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่ งมีอายุอยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 อันเป็ นหลักฐานอีกชิ้นที่แสดงให้เห็น
การเข้าสู่ ยคุ ประวัติศาสตร์ ของดินแดนในเขตเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
การศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย ก่ อนหน้าพุทธศตวรรษที่ 20.ส่ วนใหญ่ จึ งจาเป็ นต้องอาศัยข้อมูล
จากเอกสารบันทึกการเดิ นทางของจีน เนื่ องจากจีนมีการติดต่อทั้งทางการทูต และการค้ามาเป็ นเวลานาน
และพบว่ามีความหลากหลาย และให้ภาพบ้านเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาติดต่อค้าขายด้วยนั้น
ค่อนข้างชัดเจนว่า เป็ นแว่นแคว้นและมีความเป็ นปึ กแผ่น รวมทั้งภาพของวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ และการรับ
อิทธิ พลทางวัฒนธรรมจากอินเดียทั้งในด้านศาสนา การปกครอง และศิลปะวิทยาการต่าง ๆ
(พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, 2532)
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย
พัฒนาการของบ้ านเมืองในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 13-17
ในช่ วงระยะเวลาตั้ง แต่ พุ ท ธศตวรรษที่ 12 เป็ นต้นมาได้เกิ ดความเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญในเขต
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อที่เราอาจคุน้ หูในชื่อ “ดินแดนสุ วรรณภูมิ” อยู่ 2 ประการ คือ
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1..อาณาจัก รโรมัน ได้หมดอ านาจลงท าให้ ก ารค้า ขายระหว่า งอิ น เดี ย และโรมัน หยุด ชะงัก ไป
ในขณะเดี ย วกัน ทางจี น ได้มี ก ารเปลี่ ย นราชวงศ์ เป็ นราชวงศ์ถ ัง ซึ่ ง เป็ นช่ ว งจี น มี อานาจทางการเมื อ ง
อย่างกว้างขวาง และสนใจติดต่อดินแดนที่ห่างไกลออกไป จีนจึงได้เข้ามามีบทบาทค้าขายในดินแดนแถบนี้
แทนที่โรมันและอินเดีย
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงของศูนย์อานาจในดินแดนสุ วรรณภูมิ อาณาจักรฟูนนั ถูกตีแตกโดยกลุ่มชน
ที่ จี น บัน ทึ ก ไว้ใ นจดหมายเหตุ ว่ า “พวกเจิ้ น หล้ า หรื อ เจนละ”.ท าให้ ก ลุ่ ม ชนแคว้น เล็ ก แคว้น น้ อ ย
ที่เคยอยูภ่ ายใต้อานาจของอาณาจักรฟูนนั มีอิสระ
ดิ น แดนที่ เ ป็ นประเทศไทยในปั จ จุ บ ัน มี แ ว่ น แคว้น ที่ พ ัฒ นาขึ้ นมาเป็ นแว่ น แคว้น ที่ มี ค วาม
เป็ นปึ กแผ่นหลายแคว้นด้วยกัน ได้แก่ แคว้น ทวาราวดี แคว้นนครชัย ศรี และแคว้นตามพรลิ งค์ โดยมี
หลักฐานบันทึ กการเดิ นทางของหลวงจี นเหี้ ยนจัง ซึ่ งเดิ นทางไปแสวงบุ ญยังประเทศอิ นเดี ยโดยทางบก
ราวพุ ท ธศตวรรษที่ 12.และบัน ทึ ก ของหลวงจี นอี้ จิง ซึ่ งเดิ น ทางโดยทางทะเลไปยัง อิ น เดี ย ในช่ วงต้น
พุทธศตวรรษที่ 13.แว่นแคว้นโบราณต่าง.ๆ เริ่ มรวมตัวกันเป็ นปึ กแผ่น.และได้พฒั นารู ปแบบทางวัฒนธรรม
ขึ้ นเป็ นแบบอย่างของตนเองด้วยการผสมผสานสิ่ งที่ ไ ด้รับ จากอิ นเดี ยทั้ง ที่ ได้พบเห็ น และสัมผัสจาก
พ่อค้าวาณิ ชทั้งหลายที่เข้ามาค้าขายกับสิ่ งที่เป็ นลักษณะท้องถิ่นของตน
อาณาจัก รทวาราวดี อาณาจักรศรี วิชัยรับอิทธิ พลของวัฒนธรรมอินเดี ย ผ่า นมาทางเขมร ที่ มีท้ งั
ความเชื่อ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง ถ่ายทอดผ่านมาทางอาณาจักรฟูนนั และเจนละซึ่ งขยาย
อิ ท ธิ พ ลครอบคลุ ม พื้ นที่ ส่ วนใหญ่ ใ นภาคอี ส านเรื่ อยลงมาถึ งแถบละโว้.ซึ่ ง เป็ นที่ ต้ งั ของจัง หวัดลพบุ รี
ในปัจจุบนั
อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 14-16)
ในบันทึกของหลวงจีนอี้จิงได้กล่าวถึงชื่อแคว้น “โต-โล-โป-ตี” โดยบันทึกว่าตั้งอยูบ่ ริ เวณลุ่มแม่น้ า
เจ้า พระยา ซึ่ งนัก วิชาการเชื่ อว่า น่ าจะเป็ นชื่ อของอาณาจัก รที่ รู้จกั กันในชื่ อ .“ทวาราวดี ” โดยศูน ย์ก ลาง
ของความเจริ ญในสมัยนี้มีความเป็ นไปได้ในหลายที่ ทั้งที่ นครปฐม อู่ทอง หรื อล่าสุ ด อาจอยูท่ ี่เมืองศรี เทพ
(พิริยะ ไกรฤกษ์,.2560) ได้มีการขุดค้นพบเหรี ยญจารึ กภาษาสันสกฤตสะกดว่า “ศรี วารวดี ศวรปุณยะ”
ในหลายพื้นที่ อนั มี ความหมายแปลได้ว่า “การบุณย์ของพระเจ้าศรี ทวารวดี ” จะเห็ นได้ว่า เมื องในกลุ่ ม
วัฒนธรรมทวาราวดีน้ นั มีการกระจายตัวอยูท่ วั่ ดินแดนของประเทศไทยโดยสามารถสังเกตได้จากร่ องรอย
การขุดคู น้ าล้อมรอบเมื อง รู ป ร่ างของตัวเมื องมีล ักษณะเหมือนเป็ นเมื องแฝดคล้ายเลขแปด กระจายตัว
อยู่ บ นลุ่ ม น้ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ล าน้ า สายหลัก แต่ เ ป็ นสายรองเช่ น ที่ คู บ ัว ราชบุ รี อู่ ท อง สุ พ รรณบุ รี ไตรตรึ ง ษ์
กาแพงเพชร ศรี เทพ เพชรบูรณ์ หรื อ อยู่เหนื อขึ้นไปถึ งเมืองหริ ภุญชัย ลาพูน ก็ลว้ นแล้วแต่เป็ นเมืองแฝด
คล้ายรู ปเลขแปดทั้งสิ้ น
กลุ่ ม เมื อ งในวัฒ นธรรมทวาราวดี น้ ัน เป็ นกลุ่ ม เมื อ งที่ ท าการค้า ขายซึ่ งกัน และกัน โดยอาศัย
การคมนาคมทางน้ า และการค้าขายไปยังดิ นแดนห่ างไกลออกไป โดยมีผูค้ นอยู่อาศัยปะปนกันมากมาย
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หลายเชื้ อชาติ ท้ งั ชาวมอญ-ขแมร์ พ้ืนเมื อง.และพ่อค้าวาณิ ช ที่เดิ นทางมาค้าขายจากฝั่ งอิ นเดี ยใต้ อันเป็ น
ต้น แบบ.และรากฐานวัฒ นธรรมทวาราวดี ที่ เจริ ญ รุ่ ง เรื องอยู่ใ นราวช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 14-16.ก่ อ นถู ก
กลืนวัฒนธรรม.โดยกลุ่มอาณาจักรเขมรที่แผ่อิทธิ พลเข้ามาในดินแดนนี้ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16
อาณาจักรศรีวชิ ั ย (พุทธศตวรรษที่ 13-19)
ในขณะที่กลุ่มเมื องในวัฒนธรรมทวารวดี เจริ ญรุ่ งเรื องอยู่แถบลุ่ มน้ าทางภาคกลางรวมทั้งบริ เวณ
ลุ่ ม น้ า ป่ าสั ก และลุ่ ม น้ า มู ล ในทางตอนใต้ของประเทศไทยในปั จ จุ บนั ได้มี ก ารพบหลัก ฐานว่า มี ก ลุ่ ม
ชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้ต้ งั หลักแหล่งอยู่อาศัยเช่ นกัน ตามถ้ าต่าง.ๆ และเพิงผา ซึ่ งกาหนดอายุได้อยู่
ในราว 5,000 – 6,000.ปี มาแล้ว เช่ น อาเภออ่าวลึ ก จังหวัดกระบี่ อาเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา เป็ นต้น
พบเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่เป็ นหิ นขัด หิ นกระเทาะ ภาชนะดินเผา รวมทั้งเครื่ องประดับ ที่ทาจากเปลือกหอย
ซึ่ ง กลุ่ ม คนเหล่ า นี้ ได้ต้ งั ถิ่ น ฐานสื บ ต่ อ มา จนถึ ง ราว 2,500 ปี มี ก ารอพยพเคลื่ อ นย้า ยจากพื้ น ที่ สู ง ลงสู่
ที่ ราบชายฝั่ ง มี พ ฒ
ั นาการรู ปแบบการดารงชี วิตในลักษณะของสัง คมเกษตรกรรม ซึ่ ง จัดเป็ นจุ ดเริ่ มต้น
สาหรับการพัฒนาการเข้าสู่ สมัยประวัติศาสตร์ ในเวลาต่อมา
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 8-12 ได้มีการค้นพบหลักฐานการติดต่อค้าขายทางทะเลในแถบคาบสมุทร
ภาคใต้ เนื่ องจากมี การพบโบราณวัตถุ จากต่า งชาติ ใ นหลายวัฒนธรรมเช่ น กรี ก.โรมัน.อาหรั บ.อิ นเดี ย
และจี น ชุ มชนเหล่ า นี้ เจริ ญขึ้ นจากการเป็ นเมื องท่า ค้า ขายทางทะเลกับต่ า งชาติ ช่ วงระยะเวลาดังกล่ า ว
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ ว และสั่งสมความรู ้ จากการติดต่อกับชาวต่างชาติ ทาให้ชุมชน
หรื อสถานีการค้าต่าง ๆ ได้พฒั นาขึ้นเป็ นบ้านเมือง
อาณาจักรศรี วิชยั แม้วา่ จะมีหลักฐานเขียนไว้โดยผูท้ ี่เดิ นทางผ่านมา และจดบันทึกไว้หรื อบันทึก
จากพ่ อ ค้า วาณิ ช เช่ น บันทึ ก สุ ไ ลมาน ที่ จ ดบัน ทึ ก ไว้โ ดยพ่ อค้า ชาวอาหรั บ เมื่ อ พ.ศ 1394.(ค.ศ..851)
หรื อบันทึกมาซู ดี (Masudi).ได้เขียนบรรยายถึงความมัง่ คัง่ ของหมู่เกาะซาบัคไว้ เมื่อ พ.ศ.1486 (ค.ศ..943)
ว่า .“มีผคู ้ นอยูอ่ าศัยกันอยูจ่ านวนมาก กองทัพมีขนาดใหญ่สามารถเดินเรื อได้เร็ ว พระราชาทรงมีเครื่ องหอม
และไม้หอมนานาชนิ ด ดินแดนของพระองค์ผลิตการบูรกฤษณา กานพลู ไม้จนั ทน์ ชะมดเชี ยง กระวาน
ดีปลี ” และบันทึกเล่มสาคัญที่ทาให้มองเห็นสภาพบ้านเมืองของอาณาจักรศรี วิชยั ได้ดีคือ หนังสื อจูฟานฉี
อันเป็ นบันทึกของเจาจูกวั ซึ่ งเป็ นนายด่านศุลกากรแห่ งเมืองชวนโจว มณฑลฟูเกี้ยน ได้ทาการจดบันทึกไว้
ราวปี พ.ศ.1768 (ค.ศ. 1255).โดยเก็ บ ข้อ มู ล การสั ม ภาษณ์ พ่ อค้า ที่ เดิ นเรื อมาเที ย บท่ า โดยบรรยายถึ ง
การแบ่งส่ วนการปกครองดิ นแดนต่าง ๆ และหัวเมืองชายทะเล บรรยายถึ งสิ นค้าพื้นเมื อง ที่นามาค้าขาย
แลกเปลี่ ย น เช่ น การบู ร ไม้หอม ไม้เนื้ อแข็ง กานพลู ไม้จนั ทน์ อบเชย นอกจากนี้ ยัง มี ไ ข่ มุ ก ก ายาน
สมุนไพร งาช้าง ปะการัง แก้วตาแมว อาพัน ฝ้ าย ใบดาบ พ่อค้าชาวต่างชาติ จะมาชุ มนุ มกันในประเทศนี้
และจะแลกเปลี่ ยนสิ นค้ากัน โดยใช้ทองคา เงิ น เครื่ องเคลื อบ ผ้าลูกไม้ ผ้าแพร ใยไหมแผ่นไหม น้ าตาล
เหล็ ก สามชู (เหล้า ชนิ ด หนึ่ ง ).ข้า ว เครื่ อ ง.หอมแห้ง สมุ น ไพร.และการบู ร .(ลัก ษมณ์ บุ ญ เรื อ ง,.2554)
แสดงให้เห็นถึงอาณาจักรศรี วชิ ยั นั้นมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
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อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย เริ่ มเข้ า จุ ด เสื่ อมในราวต้ น พุ ท ธศตวรรษที่ .18.เป็ นต้น มา.จากการที่ จี น
ในช่ ว งปลายราชวงศ์ ซุ้ ง เปลี่ ย นนโยบายในการค้า ส าเภา.จากการผ่ า นคนกลางมาเป็ นการค้ า ขาย
กับบ้านเมืองอื่นเองโดยตรง ทาให้อานาจทางการค้าผ่านช่องแคบมะละกาที่อาณาจักรศรี วชิ ยั คุมอยูซ่ บเซาลง
ประกอบกับเป็ นหมู่เกาะซึ่ งยากต่อการรวมศูนย์อานาจ เกิดการแยกตัวเป็ นรัฐอิสระ สุ ดท้ายอาณาจักรศรี วิชยั
ที่เคยเจริ ญรุ่ งเรื อง ร่ ารวย ได้ถูกกองทัพทมิฬจากอินเดียตอนใต้เข้ามารุ กรานโจมตีจนหมดอานาจลง
อาณาจักรกัมโพชและอิทธิพลทีม่ ีต่อแว่นแคว้นในสุ วรรณภูมิ
จากพัฒนาการการเดินเรื อช่ วงปลายสมัยหิ นใหม่ จนถึงการเปลี่ยนเส้นทางการค้ามายังสุ วรรณภูมิ
ก่อให้เมื องท่าหลายเมืองดังจะเห็นได้จากการพบเหรี ยญเงิ นโรมัน ลูกปั ดจากเปอร์ เชี ย หรื อเหรี ยญดินเผา
ที่มีรูปช้าง 2.เชื อกซึ่ งอยูข่ นาบทั้งด้านซ้ายและขวาของพระศรี (อีกชื่ อของพระลักษมี) โดยช้างทั้ง 2.ชูงวง
พรมน้ า ลงตรงองค์พ ระศรี ที่ป ระทับนั่งอยู่ตรงกลาง นัก ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เรี ย กเหรี ย ญนี้ ว่า
“เหรี ย ญคชลัก ษมี ” เหรี ย ญที่ เชื่ อว่า .จะน าความอุ ดมสมบู รณ์ ม าให้แก่ ผูท้ ี่ ค รอบครอง พกพา ซึ่ ง พบอยู่
เป็ นจานวนมาก แสดงถึงความรุ่ งเรื องของการค้าขายทางการเดินเรื อ
อาณาจักรฟูนนั เป็ นอาณาจักรที่พฒั นามาจากเมืองท่า “ออกแก้ว” ที่ชายฝั่งทะเลด้านใต้ของกัมพูชา
ซึ่ งตั้งอยู่ใกล้เมืองสี หนุ วิลล์ในปั จจุบนั อาณาจักรฟูนนั นี้ ได้รับอิทธิ พลโดยตรงจากอินเดีย จากเหล่าพ่อค้า
วาณิ ชที่เดินเรื อมาค้าขาย โดยนาเอาประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่ อเข้ามาถ่ายทอดในกับคนพื้นเมืองเดิม
จนกลายเป็ นสั ง คมที่ เ ป็ นปึ กแผ่ น ก่ อ เกิ ด เป็ นอาณาจั ก รครอบคลุ ม พื้ น ที่ ลุ่ ม แม่ น้ าโขงตอนใต้
เมื่ออาณาจักรแผ่ขยายกว้างใหญ่ ความเจริ ญขยายไปทัว่ มีความเชื่ อ มีศาสนา แต่หากผูน้ าไม่เข้มแข็ง อานาจ
นั้นย่อมถูกท้าทาย
ในราวคริ สต์ศตวรรษที่ 6 อาณาจักรฟูนนั ได้ถู กท้าทายอานาจจากกลุ่มแว้นแคว้นที่เรี ยกตนเองว่า
“เจิ้นลา” หรื อ “เจนละ” ตั้งศูนย์กลางอยูท่ ี่เมืองเศรษฐปุระ บริ เวณทางตอนใต้ของ สสป.ลาว ซึ่ งนักวิชาการ
เชื่ อว่าน่าจะตั้งอยู่บริ เวณวัดพู เมืองจาปาศักดิ์ พระเจ้ามเหนทรวรมันแห่ งเจนละได้ชยั ชนะเหนื ออาณาจักร
ฟูนนั และได้รวบรวมแว่นแคว้น ทั้งที่เคยเป็ นเมืองภายใต้การปกครองของอาณาจักรฟูนนั และแคว้นต่าง ๆ
ในบริ เวณใกล้เคียง พัฒนาอาณาจักรจนเจริ ญรุ่ งเรื องบนพื้นฐานอารยธรรมอินเดียใต้ ที่ได้รับอิทธิ พลผ่านมา
จากอาณาจักรฟูนนั ความเชื่ อที่สาคัญที่ ได้รับการถ่าย ทอดมาคือ “ ลัทธิ เทวราชา ” ที่ส่งอิทธิ พลอยู่เหนื อ
ดินแดนกัมพูชา ก่อนจะแพร่ ขยายไปทางตะวันตกบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ ามูลในภาคอีสานตอนใต้ เรื่ อยลงมา
จนถึงที่ราบลุ่มเจ้าพระยาอันมีเมืองละโว้เป็ นศูนย์กลางในช่วงต่อมา
อาณาจัก รเจนละเจริ ญรุ่ ง เรื องอยู่ใ นช่ วงคริ ส ตศตวรรษที่ 6.ถึ ง .8.มี อาณาเขตกว้า งใหญ่ ไ พศาล
นับจากทางตอนใต้ของ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ครอบคลุ มเนื้ อที่ท้ งั หมดของโตนเลสาป
เป็ นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและยังครอบคลุมดินแดนส่ วนใต้ของที่ราบโตนเลสาปยาวออกไปจรดเขต
ชายฝั่งของเมืองออกแก้วทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชาในปั จจุบนั เมื่ออาณาเขตของอาณาจักรกว้างใหญ่
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แต่กษัตริ ยผ์ ูป้ กครองอ่อนแออานาจจึ งถู กท้าทายจากพวกจามจากชวาอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของสมาพันธรั ฐ
แห่ งอาณาศรี วิชัย ที่ ก าลัง เจริ ญรุ่ ง เรื อง เข้าครอบครองดิ นแดนส่ วนนี้ แทนที่ อาณาจัก รเจนละ และมี ก าร
อัญเชิญรัชทายาทเจ้าชายชัยวรมันไปประทับอยูท่ ี่ชวาด้วย
เมื่ อเจ้าชายชัย วรมัน เสด็ จกลับ จากชวา เพื่อฟื้ นฟูพ ระราชอาณาจักร ทรงสร้ างเมื องอิ นทรปุ ระ
เพื่อประดิษฐานลัทธิ เทวราชา คือ ยกฐานะกษัตริ ย ใ์ ห้เป็ นเทพเจ้า หรื อเทวราชา (Deva-Raja) เป็ นกษัตริ ย ์
สู งสุ ด ลัทธิเทวราชา หรื อระบบเทวราชาต่างจากลัทธิ ไศวนิ กาย และไวษณพนิ กาย คือ ก่อนหน้านั้นกษัตริ ย ์
เป็ นเพี ย งมนุ ษ ย์ที่ นับ ถื อ เทพเจ้า แต่ ล ัท ธิ ร าชานั้น ถื อ ว่า กษัต ริ ย ์เ ป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน กับ เทพเจ้า คื อ
เทพเจ้าได้แบ่งภาคลงมาจุติเป็ นกษัตริ ยน์ นั่ เอง เมื่อกษัตริ ยเ์ สวยราชย์แล้วต้องกระทา 3 สิ่ ง คือ
- ขุดสระหรื อที่เรี ยกว่า “บาราย” อันเป็ นแหล่งน้ าใหญ่สาหรับการอุปโภคและบริ โภคของชุมชน
- การสร้ างศาสนสถาน บนพื้นราบ เพื่อเป็ นศาสนสถานประจาพระองค์ หรื อสร้างขึ้น เพื่ออุทิศให้
กับบรรพบุรุษ
- การสร้างศาสนถานบนเนินสู ง ยอดเขา หรื อฐานเป็ นชั้นสู งเพื่อเป็ นสถานที่ ที่พระมหากษัตริ ยจ์ ะได้
เสด็ จ ไปรั บ พลั ง แห่ ง อ านาจจากเทพสู ง สุ ดที่ เ คารพ เพื่ อ เป็ นตัว แทนอ านาจของเทพเจ้ า
ในการปกครองแว่นแคว้นและพระราชอาณาจักร
ส่ ว นรู ป แบบของปราสาทขอมนั้ น ก็ พ ัฒ นารู ป แบบมาจากศาสนสถานในประเทศอิ น เดี ย
ที่ เรี ย กกันว่า “ศิ ข ร”อันเป็ นศาสนสถานของอิ นเดี ย ในภาคเหนื อ และ“วิมาน”.อัน เป็ นศาสนาสถาน
ของอินเดียภาคใต้ นอกจากนี้ ก็ยงั ได้รับอิทธิ พลของ “จันฑิ” ศาสนาสถานในศิลปะชวาเมื่อครั้งที่อาณาจักร
เจนละตกเป็ นเมืองขึ้นของอาณาจักรชวาด้วย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ทรงรวบรวมหัวเมือง และแว่นแคว้นที่ถูกพวกจามโจมตีกลับมาเป็ นปึ กแผ่น
อีกครั้ง มีการประดิษฐานความเชื่ อเรื่ องเทวราชาที่เขาพนมกุเลน และเรี ยกอาณาจักรที่ทรงรวบ รวมขึ้ น
ใหม่น้ ี ว่า “อาณาจักรกัมโพช” หรื อ “กัมพุชเมรา” ต่อมามีการย้ายเมืองหลวงหลายแห่ ง ตามรัชสมัยของ
กษัตริ ยท์ ี่ ข้ ึนครองราชย์ในแต่ละช่ วงสมัยจนถึ งคริ สตศตวรรษที่ 12.อันเป็ นช่ วงที่ อาณาจักรกัมโพชเจริ ญ
สู งสุ ด มีการสร้างปราสาทนครวัด ซึ่ งถือเป็ นวิวฒั นาการการก่อสร้างสถาปั ตยกรรมขั้นสู งสุ ดของสมัยเมือง
พระนคร ก่อนจะถูกพวกจามมารุ กรานแตกพ่ายอีกครั้งในปี พ.ศ. 1720 (ค.ศ.1177)
อี ก 4.ปี ต่ อมา พระเจ้า ชัย วรมันที่ 7.ได้ป ราบปรามพวกจามที่ มารุ ก รานเมื องพระนคร และได้
รวบรวมอาณาจักรกัมโพชขึ้นมาอีกครั้ง สร้ างเมืองหลวงใหม่ทบั ซ้อนลง บนส่ วนหนึ่ งของเมืองพระนคร
และท าการตั้ง ชื่ อ เมื อ งหลวงใหม่ ว่า “นครธม”.เปลี่ ย นแปลงความเชื่ อ จากเทวราชามาเป็ นพุ ท ธราชา
สร้างถนนเชื่อมกับแว่นแคว้นอื่นๆ ถนนสายที่มีชื่อเสี ยงคือ ถนนสายราชมรรคาซึ่ งมีหลักฐานพอที่จะพิสูจน์
ได้มี 5.เส้ น ทางใหญ่ (สุ รั ต น์ ,.2548) เพื่ อ การเดิ น ทางติ ด ต่ อ ค้า ขายมี ก ารสร้ า งพระพุ ท ธรู ป นาคปรก
เสมือนเป็ นตัวแทนแห่ งองค์ชยั วรมันที่ 7.ซึ่ งมีชื่อบันทึกอยู่ในจารึ กที่ปราสาทพระขรรค์ว่า “พระชัยพุทธ
มหานาถ” โดยส่ งไปยังหัวเมื องส าคัญหลายเมื องซึ่ งล้วนแล้วแต่ ตั้ง อยู่บนที่ ราบสู งโคราช และดิ นแดน
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ในเขตลุ่มน้ าภาคกลางเป็ นส่ วนใหญ่ หลักฐานการได้รับอิทธิ พลของเขมรจากอาณา จักรกัมโพชนี้ สามารถ
มองเห็นได้จากรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมต่าง.ๆ เช่น ปราสาทหิ นพิมาย ปราสาท หิ นพนมรุ ้งบนที่ราบสู ง
โคราช ปราสาทเมื องสิ งห์ จ.กาญจนบุ รี ปรางค์สามยอด จงลพบุ รี และปราสาทก าแพงแลง จ.เพชรบุ รี
เป็ นต้น
ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในปี พ.ศ. 1732 (ค.ศ. 1189) ได้เกิดการแย่งชิ ง
ราชสมบัติ และมีการผลัดเปลี่ ยนกษัตริ ยบ์ ่อยครั้ง แผ่นดิ นอาณาจักรกัมโพช เกิ ดความอ่อนแอ รัฐต่าง.ๆ
ที่เคยอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของอาณาจักรกัมโพชหลายรัฐ ต่างก็ประกาศอิสรภาพ และตั้งตัวเป็ นอิสระ.ดังนั้น
ในปลายคริ สตศตวรรษที่ 12 ในบริ เวณตอนบนของลุ่ มน้ าเจ้าพระยา พ่อขุนผาเมื อง เจ้าเมื องราด ได้รับ
พระราชทานพระนางสิ ขรเทวี พระธิ ดาจากอาณาจักรกัมโพชเป็ นพระมเหสี พร้ อมด้วยพระขรรค์ชัยศรี
“ศรี อิ น ทรบดิ น ทราทิ ต ย์ ” .เพื่ อ มาปกครองแว่ น แคว้น หั ว เมื อ งทางตอนเหนื อ ของลุ่ ม น้ าเจ้า พระยา
พ่อขุนผาเมืองจึ งได้ร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาว โค่นล้มขับไล่ ขอมสบาดโขลญลาพง.และตั้งตนขึ้นเป็ น
รัฐอิส ระเพื่อควบคุ ม เส้นทางการค้าของป่ า โดยไม่ข้ ึ นต่ออาณาจัก รกัมโพชอี กต่อไป.อาณาจักรกัมโพช
จึงเริ่ มเข้าสู่ ยคุ เสื่ อม และในที่สุดได้ตกอยูใ่ ต้อานาจการปกครองของอยุธยาในราวคริ สตศตวรรษที่ 16
สมัยอาณาจักรสุ โขทัย (พ.ศ.1792-2006)
เรื่ องราวทางประวัติศ าสตร์ ข องอาณาจัก รสุ โขทัย ในระยะแรกมี ป รากฏอยู่ใ นจารึ ก หลัก ที่ 2
เป็ นการเดิ น ทางของพระมหาเถรศรี สั ท ธาจุ ฬ ามณี ที่ ไ ปสั ก การะสถานที่ ส าคัญ ทางศาสนาต่ า ง.ๆ.
จนไปถึงลังกา โดยท่านมหาเถรศรี สัทธาฯ ได้เล่าเนื้ อความว่าท่านเกิดที่เมืองสองแควหรื อจังหวัดพิษณุ โลก
ในปัจจุบนั ท่านเป็ นลูกของพระยาคาแหงพระราม และเป็ นหลานปู่ ของพ่อขุนศรี นาวนาถุม โดยมีขอ้ ความ
ส าคัญ อยู่ ที่ ศิ ล าจารึ ก ได้ ก ล่ า วถึ ง เมื องสุ โขทัย ว่ า .เป็ นเมื องที่ พ่ อ ขุ นศรี นาวน าถุ ม ครองอยู่ เมื่ อสิ้ น
พ่อขุนศรี นาวนาถุมเมืองสุ โขทัย กลับไปตกอยู่กบั ขอมสบาดโขลญลาพง พ่อขุนผาเมืองซึ่ งครองเมืองราด
และเป็ นลูกคนหนึ่ งของพ่อขุนศรี นาวนาถุม ได้ชกั ชวนพ่อขุนบางกลางหาวซึ่ งเป็ นสหาย ให้ร่วมกันยกทัพ
มายึด เมื อ งศรี สั ช ชนาลัย และสุ โ ขทัย คื น พ่ อ ขุ น ทั้ง 2 เป็ นฝ่ ายชนะ แทนที่ พ่ อ ขุ น ผาเมื อ งจะขึ้ น เสด็ จ
ขึ้ นครองกรุ งสุ โ ขทัย กลับ อภิ เ ษกพ่ อ ขุ น บางกลางหาวขึ้ นเป็ นกษัต ริ ย์แ ทน และยัง ถวายพระนาม
“ศรี อินทรบดินทราทิตย์” ซึ่ งจารึ กระบุว่า “ผีฟ้าเจ้าเมืองศรี โสธรปุระ”.ได้พระราชทานมาแด่พ่อขุนผาเมือง
นั้น เปลี่ยนโอนให้แก่พอ่ ขุนบางกลางหาวไปใช้อีกต่อหนึ่ง (วิไลรัตน์, 2541)
อาณาจักรสุ โขทัย มีพระมหากษัตริ ยป์ กครองหลายพระองค์ พระมหากษัตริ ยท์ ี่ประกอบพระราช
กรณี ย กิ จ เกิ ดประโยชน์ คุ ณาปการเป็ นอย่า งยิ่ง ในสมัย สุ โขทัย คื อพ่อขุนรามค าแหง ทรงเป็ นมหาราช
ผูย้ ิ่ง ใหญ่ ที่ ท รงดาเนิ นนโยบาย ด้วยพระปรี ช าสามารถท าให้อาณาจัก รสุ โขทัย มี อ าณาเขตกว้า งใหญ่
การค้าขายแบบกองคาราวานเจริ ญรุ่ งเรื อง และจากข้อความในจารึ กหลักที่ 1.มีเนื้ อหากล่าวว่า “เจ้าเมือง
บ่เอาจกอบในไพร่ ลูท่าง เพื่อนจูงวัวไปค้าขี่มา้ ไปขาย ใครจักใคร่ คา้ ช้างค้า ใครจักใคร่ คา้ ม้าค้า ใครจักใคร่ คา้
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เงินค้าทองค้า ” ซึ่ งข้อความนี้ มีความน่ าสน ใจในแง่ของหลักเศรษฐกิ จแบบเสรี นิยม และให้ภาพแจ่มชัด
ในการด าเนิ น การค้า ของอาณาจัก รสุ โขทัย ระดับ ภู มิ ภ าคแบบกองคาราวาน ก่ อ ให้ เกิ ด พัฒ นาการของ
หัวเมือง.และแว่นแคว้นที่ เกี่ ย วข้องอย่า งรวดเร็ ว สิ นค้าที่ เป็ นที่ ต้องการของตลาด คื อ ผลิ ตภัณฑ์จากป่ า
ทาให้เกิ ดเส้ นทางการค้า เชื่ อมต่ อกันเช่ น เส้ นทางราชมรรคาหลายเส้ นทางที่ เชื่ อมเมื องพระนคร พิ มาย
ศรี เทพ สุ โขทัย หรื อเส้ นทางจากสุ โขทัยไปสู่ ชายฝั่ งทะเลด้านเมื องเมาะตะมะ หรื อเส้ นทางจากสุ โขทัย
ผ่านเมืองพระบาง หรื อนครสวรรค์ ลงไปยังเมืองสุ พรรณภูมิ ละโว้ (ลพบุรี) และอโยธยา เป็ นต้น
สุ โขทัยยังเป็ นแหล่งผลิ ตสังคโลกแหล่ งใหญ่ในระดับภูมิภาค สมัยพ่อขุนรามคาแหงมี หลักฐาน
การถวายบรรณาการ.และเจริ ญสั ม พันธไมตรี ก ับ จี น .และได้รับ การถ่ า ยทอดเทคนิ ค ส่ วนหนึ่ ง ของการ
ทาสังคโลกจากจีน นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นว่าคาว่า “สังคโลก” น่าจะมาจากคาว่า “ซ้องโกลก”
ซึ่ งแปลว่า “เตาเผาแบบราชวงศ์ซ้อง” ซึ่ ง เครื่ องเคลื อบดิ นเผาชนิ ดนี้ มีล ักษณะเป็ นเครื่ องเคลื อบสี เขีย ว
ไข่กานิ ยมผลิ ตกันในช่ วงของราชวงศ์ซ้อง ราวคริ สตศตวรรษที่ 9-12.เครื่ องเคลื อบชนิ ดนี้ มีชื่อเสี ยงเป็ นที่
นิ ย มอย่า งมากในแถบยุโรปโดยมี ชื่ อเรี ย กเครื่ องเคลื อบสี เขี ย วไข่ ก า ชนิ ดนี้ ว่า .“เซลาดอน”.(Celadon)
เครื่ องสังคโลกของสุ โขทัยนิยมใช้เทคนิคการเผา 2 ครั้งโดยครั้งแรกเป็ นเตาชนิ ดที่ให้ความร้อน ระบายผ่าน
เครื่ องปั้ นดิ นเผาในแนวตั้ง เช่ น เตาทุเรี ยง ที่พบอยู่เป็ นจานวนมากมีลกั ษณะรู ปร่ าง ค่อนข้างกลมเรี ยกว่า
“เผาดิบ” หลังจากนั้นเครื่ องปั้ นดินเผาจะถูกนามาเคลือบน้ ายา และเผาอีกครั้งในเตาชนิ ดระบายความร้อน
ผ่ า นในแนวนอน.ซึ่ งให้ อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง กว่ า เตาแบบนี้ จะเป็ นเตาทุ เ รี ย งที่ พ บทั่ว ไป.ในลัก ษณะคล้า ย
กระเพาะอาหาร ซึ่งเทคนิคการเผา 2 ครั้งนี้ ถือว่าเป็ นเทคนิคที่กา้ วหน้ามากในสมัยนั้น
จากความไม่สงบภายในจีน อาณาจักรสุ โขทัยจึงได้รั บประโยชน์จากการส่ งออกเครื่ องสังคโลก
แทนจีน อุตสาหกรรมการผลิ ตสังคโลกจึงได้พฒั นาแบบก้าวกระโดด สร้ างความร่ ารวยให้แก่อาณาจักร
สุ โขทัยอันนามาซึ่งการถูกรุ กรานจนนาไปสู่ จุดเสื่ อมในที่สุด
สมัยอาณาจักรอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310)
ภายหลัง การสวรรคตของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช กลุ่ มแว่นแคว้นต่า ง.ๆ ที่ เคยรวมตัวกันอยู่
แบบสมาพันธ์รัฐเริ่ มแตกแยก ทาให้อานาจในการควบคุมเส้นทางการค้าของป่ าของสุ โขทัยเริ่ มเสื่ อมลง
กลุ่ ม ผู ้ค นที่ ต้ ัง ถิ่ น ฐานที่ อ ยู่ ท างแถบลุ่ ม แม่ น้ า เจ้า พระยา เริ่ ม เข้ม แข็ ง ขึ้ น จากการติ ด ต่ อ ค้า ขายทางน้ า
การติ ดต่ อจากการค้าภายในพื้ นแผ่นดิ นทางตอนเหนื อขึ้ นไป จึ ง ได้เริ่ ม ก่ อตัวสร้ างบ้านแปลงเมื องโดย
สายสัมพันธ์จากราชวงศ์ละโว้ทยปุระ และราชวงศ์จ ากแว้นแคว้นเมืองสุ พรรณภูมิ หรื อ เมืองสุ พรรณปุระ
ซึ่ งเป็ นกลุ่มเมืองที่ได้รับพระราชทานพระชัยพุทธมหานาถ จากกษัตริ ยแ์ ห่ งยโสธรปุระพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ซึ่ งปรากฏนามของผู ้ที่ ร วบรวมแว่ น แคว้น แถบนี้ ข้ น และก่ อ ตั้ง ราชอาณาจัก รแห่ ง ใหม่ น้ ี ขึ้ น คื อ
สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
สมเด็ จ พระเจ้า อู่ ท อง เป็ นบุ ต รของพระยาโชฎึ ก ราชเศรษฐี แ ท่ ง แดวัน สุ ว รรณภู มิ ผูไ้ ด้อ ภิ เ ษก
กับพระราชธิ ดาของกษัตริ ยส์ ุ พรรณภูมิที่สวรรคต และยังได้อภิเษกกับเจ้าหญิงแห่ งแคว้นละโว้หรื อลพบุรี
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อี กด้วย สมเด็จพระเจ้า อู่ทองจึ ง มี ฐานทางการเมื องที่ ค่อนข้า งมัน่ คง ในช่ วงการสถาปนากรุ งศรี อยุธยา
โดยได้อพยพผูค้ นย้ายถิ่ นที่ อยู่ เนื่ องจากแม่น้ าจรเข้สามพันที่ เคยไหลผ่านกลับ ตื้ นเขิ น ต่อมาได้เกิ ดโรค
ระบาด สมเด็จพระเจ้าอู่ทองกษัตริ ยแ์ ห่งสุ พรรณภูมิ อันเป็ นเหตุให้ตอ้ งทิ้งเมือง และอพยพผูค้ นและไพร่ พล
หนีโรคภัยมาสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ที่หนองโสน อันเป็ นที่ต้ งั ของเมืองหลวงที่สาคัญ และเป็ นความเจริ ญ
ที่ ต ราตรึ งจากความมั่ง คั่ง ของการเป็ นศู น ย์ ก ลางการค้า คุ ม การเดิ น ทางเข้า ออกลุ่ ม น้ าเจ้ า พระยา
เป็ นศู น ย์ก ลางการค้า ข้า ว.ของป่ า.และเครื่ องเทศต่ า ง.ๆ.จนมี ชื่ อ กล่ า วขานกั น ในหมู่ พ่ อ ค้ า วาณิ ช
และนักเดินทางที่ได้มีโอกาสมาแวะพัก และรู้จกั ในนาม “กรุ งเทพ ทวาราวดี ศรี อยุธยา”
อาณาจักรอยุธยา เป็ นราชธานียาวนานถึง 417 ปี มีกษัตริ ยค์ รองราชย์ 33 พระองค์ มีราชวงศ์ท้ งั สิ้ น
5 ราชวงศ์ เป็ นยุ ค สมัย ที่ มี ก ารสร้ า งความเป็ นปึ กแผ่ น แก่ ค นไทย มี ก ารสร้ า งมรดกทางวัฒ นธรรม
นักประวัติศาสตร์ ได้แบ่งสมัยอยุธยาออกเป็ น 3 ช่วงเวลา คือ
สมัยแรกเป็ นสมัยการวางรากฐานและเสริ มสร้ างความมัน่ คง (พ.ศ.1893-1901) ตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระรามาธิ บดี ที่ 1พระเจ้าอู่ทอง ถึ งสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 2.(เจ้าสามพระยา) เป็ นช่ วงเริ่ มต้น
อาณาจักรยังมีขนาดเล็กมีการบริ หารอาณาจักรเพื่อสร้างความมัน่ คง โดยเป็ นพันธมิตรกับขอมในระยะแรก
และอยุธยายกทัพไปตีขอม มีการติดต่อค้าขายโดยเฉพาะกับจีน
สมัย ที่ ส องคื อ สมัย ที่ มี อ านาจทางการเมื อ ง และความรุ่ ง เรื อ งทางเศรษฐกิ จ พ.ศ.1991-2231
(ค.ศ. 1448–1688) จากสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงเป็ นช่วง
ที่อยุธยามีระบบการปกครองที่มนั่ คงยิง่ ขึ้น มีการค้าขายกับต่างประเทศอย่างกว้างขวาง อยุธยาเป็ นเมืองท่า
ที่ร่ ารวย และมีชื่อเป็ นรู ้ จกั ของนักเดินเรื อค้าขายทุกชาติทุกภาษา ทั้งทวีปเอเชี ยและยุโรป ไทยเสี ยเอกราช
ครั้งที่ 1.ในระยะเวลาสั้น ๆ และสามารถพื้นตัวได้อย่างรวดเร็ ว
สมัยสุ ดท้ายสมัยเสื่ อมอานาจ พ.ศ..2231-2310 (ค.ศ. 1688-1767) จากสมัยสมเด็จพระเพทราชา
ถึงสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ เป็ นที่อยุธยามีความอ่อนแอทางทหาร และการเมือง เกิดกบฏภายในมีการแย่งชิ ง
อานาจหลายครั้ง พม่าล้อมอยุธยานานถึ ง 23 เดือน อยุธยาขาดเสบียงอาหาร, น้ า, กระสุ นดิ นดาปื นใหญ่
ขาดขวัญกาลังใจ อยุธ ยาถูก ยึดและถูก ทาลายลง.จนภายหลัง นายทหารหนุ่ ม เชื้ อสายจี น.พระยาตากสิ น
ได้กอบกูเ้ อกราชกลับคืนมาให้ประเทศสยามหรื อไทย โดยใช้เวลาเพียง 7 เดือน
อยุธยาเป็ นเกาะมี แม่น้ าล้อม 3 สาย ได้แก่ เจ้าพระยา ลพบุรีและป่ าสัก ชื่ อทางการของอยุธยาคื อ
“กรุ งเทพมหานครบวรทวารดี ศ รี อยุ ธ ยามหาดิ ล กภพ นพรั ต น์ ร าชธานี บุ รี รมย์อุ ด มนิ เ วศน์ ส ถาน ”
สมัยก่ อตั้งเรี ยกอยุธยาว่า “อโยธยา” หมายถึ งเมืองของพระราม อวตารของพรนารายณ์ พระรามจึงเป็ น
พระนามของกษัตริ ย ์ ซึ่ งเป็ นเทพสมมุติ (GOD.KING) ตามคติ ค วามเชื่ อศาสนาพราหมณ์ ชื่ ออโยธยานี้
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงแก้เคล็ดดวงเมืองเสี ยใหม่ และเปลี่ยนชื่ อเป็ น “อยุธยา” ซึ่ งแปลว่า “เมืองที่
เอาชนะไม่ได้” หรื อ “เมืองที่ไม่เคยปราชัย” เมื่อทรงประกาศที่อิสรภาพจากพม่าที่เมืองแครงในปี พ.ศ. 2127
(ค.ศ. 1584)
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รู ปแบบการปกครองของสมัยอยุธยาตอนต้น มี การบริ หารราชการแผ่นดิ นส่ วนกลางที่ ราชธานี
มี เ มื อ งหน้า ด่ า น 4 ด้า นล้อมรอบ พระเจ้า อู่ ท องทรงแต่ ง ตั้ง เสนาบดี 4 ต าแหน่ ง เรี ย กว่า จตุ ส ดมภ์ คื อ
กรมเวี ย ง (เมื อ ง) กรมวัง กรมคลัง และกรมนา ในส่ ว นหั ว เมื อ งมี หั ว เมื อ งชั้น ใน หั ว เมื อ งชั้น นอก
และหัวเมืองประเทศราช ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991–2031 (ค.ศ.1448-1488).มีการ
ปฎิ รูป การปกครองโดยแบ่ ง การบริ หารราชการแผ่นดิ นเป็ นฝ่ ายทหาร ซึ่ ง มี ส มุ หกลาโหมบัง คับ บัญชา
และฝ่ ายพลเรื อน อยูภ่ ายใต้สมุหนายก ซึ่งควบคุมพลเรื อนทัว่ ประเทศ มีราชทินนามว่า “เจ้าพระยาจักรี ”
เศรษฐกิจสมัยอยุธยามีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาจากรากฐานทางเศรษฐกิจคือ เกษตรกรรม และการค้า
กับต่างประเทศ การหารายได้เข้าแผ่นดิ นด้วยการเก็บภาษี อากรตามผลประโยชน์ที่ได้ประมาณ 1 ใน 10
ส่ วน เรี ยกว่า จังกอบ ที่เก็บตามด่านขนอมทางบก และทางน้ า ชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายต้องติดต่vโดยตรง
กับ ราชส านัก เท่ า นั้น ในสมัย อยุธ ยาบริ เวณกรุ ง ธนบุ รีใ กล้ก ับ วัดอรุ ณราชวราราม เรี ย กว่า “ขนอมบาง
มะกอก” เป็ นสถานที่เก็บภาษีปากเรื อ ก่ อนแล่นเข้ามาค้าขายกับพระคลังข้างที่ และมี การเก็บส่ วยที่เป็ น
รายได้ที่เกิดจากสิ่ งของที่มีผสู ้ ่ งมาให้พระคลังแทนการให้แรงงาน เช่น ส่ วยดีบุก และมีค่าธรรมเนี ยมติดต่อ
ราชการเรี ยกว่า ค่าฤชา
อยุธยามีความสัมพันธ์ดา้ นการค้ากับต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เปอร์ เซี ย และกับประเทศ ในยุโรป
ได้แก่ โปรตุเกส ซึ่ งเป็ นชาติแรกที่เข้ามาค้าขายกับอยุธยา และบาทหลวงโปรตุเกสได้เข้ามาเผยแพร่ คริ สต์
สาสนานิ ก ายโรมันคาธอลิ ค .โดยเฉพาะสมัย พระนารายณ์ มหาราช.ภริ ย าของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ .คื อ
มารี กีร์มาร์ เป็ นลูกครึ่ งโปรตุเกส-ญี่ปุ่น ได้รับราชการในห้องเครื่ องอาหารหวานของราชสานักในตาแหน่ง
คุ ณท้าวทองกี บม้า และเป็ นผูร้ ิ เริ่ มนาไข่เข้ามาเป็ นเครื่ องปรุ งของอาหารคาวหวานในประเทศไทย เช่ น
ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก
ความสัมพันธ์กบั ฮอลันดา (เนเธอร์ แลนด์) เป็ นด้านการค้าและการเมืองอยุธยาจึงมีการติดต่อค้าขาย
กับอังกฤษ และฝรั่งเศส เพื่อการถ่วงดุลย์ดา้ นความมัง่ คงของประเทศในยุคล่าอาณานิ คม ความสัมพันธ์กบั
ประเทศฝรั่ ง เศสเริ่ ม ต้นขึ้ นจากทางด้านศาสนา และขยายเป็ นการค้า และการเมื อง ฝรั่ ง เศสส่ ง คณะทู ต
มี เชอวาเลี ย เดอ โชมองค์ เป็ นหัวหน้ามาเยือนกรุ งศรี อยุธ ยาเป็ นครั้ งแรกในปี พ.ศ..2228.(ค.ศ..1685)
และไทยได้ส่งคณะทูตโดยพระวิสุทธสุ นทร (ปาน) เดิ นทางไปเฝ้ าพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14กษัตริ ยข์ องฝรั่งเศส
ปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชความสัมพันธ์ได้สิ้นสุ ดลงจากเหตุ ผลด้านการเมือง จนถึ งช่ วง
รั ช สมัย ของสมเด็ จ พระเพทราชา พ.ศ. 2231–2246 (ค.ศ..1688–1703) ซึ่ งท าให้ ก ารค้า กับ ต่ า งประเทศ
ทุกประเทศหยุดชะงักลง ก่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจกับกรุ งศรี อยุธยา
เมื่ อ พระยาตาก (สิ น ) เจ้า เมื อ งตากสามารถกอบกู้เ อกราชกลับ คื น มาได้ร วบรวมอาณาจัก ร
ที่แบ่งเป็ นก๊กเป็ นเหล่าต่าง ๆ มากมาย และได้ยา้ ยราชอาณาจักรมายังกรุ งธนบุรีเนื่ องจากความทรุ ดโทรม
จากการทาสงครามของกรุ งศรี อยุธยา
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สมัยกรุ งธนบุรี
พระยาตากได้ทาพิธีราชาภิเษกเป็ น สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชปกครองอาณาจักรธนบุรี 15 ปี
มี ก ารพัฒนาอย่า งรวดเร็ วทั้งทางด้า นการเมื อง การปกครอง เศรษฐกิ จ .และสังคม.ทาให้ส ยามประเทศ
พลิกฟื้ นรวมเป็ นปี กแผ่น และเจริ ญเติบโตมากว่า 200–300 ปี ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ในด้านศาสนา สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงทานุบารุ งพระพุทธศาสนาด้วยการฟื้ นฟูซ่อมแซม
และสร้างวัดวาอารามพระราชที่ดินให้สร้างโบสถ์ เช่ น โบสถ์ซางตาครู ้ สที่ยา่ นกุฎีจีน และมัสยิดกุฎีขาว สาหรับ
มุ ส ลิ ม สุ หนี ที่ ค ลองบางหลวง โปรดส่ ง เสริ ม การปฎิ บ ตั ิ ธ รรม และปฎิ สังขรณ์ วดั อรุ ณราชวรารามคู่ ก ับ
พระราชวังเดิมของพระองค์เอง
ในการฟื้ นฟูชาติ กรุ งธนบุรีเป็ นราชธานี ในช่วงบ้านเมืองยังไม่มนั่ คง ทรงเลือกเมืองธนบุรี ซึ่ งอยู่
ใกล้ทะเล ถ้ามีขา้ ศึกก็ยงั มีทางหนี ทีไล่เวลาคับขัน ธนบุรีมีป้อมที่สร้างสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือ
ป้ อมวิ ไ ชยเยนทร์ ซึ่ งทรงปรั บ เป็ นป้ อมวิ ชัย ประสิ ท ธิ์ ธนบุ รี เป็ นเมื อ งเล็ ก อยู่ใ กล้ท ะเลเหมาะกับ การ
เป็ นเมื องท่า ค้า ขายกับ ต่า งชาติ และแสดงหาอาวุธดิ นระเบิ ดได้ง่ ายเพื่อป้ อมกันประเทศ กล่ า วโดยสรุ ป
สมัยกรุ งธนบุรีเป็ นช่ วงประวัติศาสตร์ ชาติไทยที่ส้ ัน ๆ เพียง 15 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงทุ่มเท
สติ ปัญญาและศักยภาพที่ ทรงมี ท้ งั หมด เพื่อฟื้ นฟูและนาเอกราชความเป็ นปึ กแผ่น ความมัน่ คงของชาติ
กลับคืนมาสู่ ประเทศชาติอย่างรวดเร็ ว
ใน พ.ศ. 2325 (ค.ศ. 1782) พระยาสรรค์ก่อกบฏ จับสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราชควบคุ มไว้ที่
พระอุ โบสถ์วดั อรุ ณ ราชวรารามราชวรมหาวิหารและเมื่ อสมเด็ จเจ้าพระยามหากษัต ริ ย ์ศึ ก (ทองด้วง)
เดิ นทางกลับ มาจากการไปรบเขมร ขุนนางทั้ง ปวงลงความเห็ นให้ส าเร็ จโทษพระเจ้าตากสิ นมหาราช
ด้วยท่อนจันท์ เมื่อ พ.ศ. 2325 (ค.ศ. 1782) พระชนมายุ 48 พรรษา แต่มีเกร็ ดประวัติศาสตร์ เล่าว่า พระเจ้า
ตากสิ นมหาราชได้เสด็จลงสาเภาไปสู่ นครศรี ธรรมราช และได้บรรพชาจาพรรษาที่วดั เขาขุนพรหม อาเภอ
พรหมคีรี และสวรรคตใน พ.ศ. 2368 (ค.ศ. 1825)
ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น (พ.ศ. 2325-2394)
พระบาทสมเสด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ.2325-2352 (RAMA 1)
เสด็ จ พระราชสมภพวันที่ 20 มี น าคม พ.ศ..2279 (ค.ศ..1736).พระราชบิ ด ามี น ามว่า “ทองดี ”
พระราชมารดา “หยก” เป็ นบุตรี คหบดีจีนที่มงั่ คัง่ สมัยกรุ งธนบุรี หลังทรงผนวชเข้ารับราชการเป็ นมหาดเล็ก
ในสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรกรุ งศรี อยุธยา และได้อภิเษกกับสมเด็จพระอมริ นทรบรมราชิ นี (นาค ธิ ดาเศรษฐี)
ตาบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รั บราชการตาแหน่ งหลวงยกกระบัตรราชบุรี ในสมัยกรุ งธนบุรีได้
รับราชทินนามเป็ นเจ้าพระยาจักรี และสมเด็ จเจ้าพระยามหากษัตริ ยศ์ ึก ทรงครองราชย์ 27 ปี สวรรคตวันที่
7 กันยายน 2352 (ค.ศ. 1809)
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พระราชกรณี กิจแรกคื อ โปรดเกล้าฯ ให้ฝ่ายเมื องหลวงจากธนบุ รีมาที่ กรุ งเทพมหานคร ทางฝั่ ง
ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา เพราะมีที่ต้ งั เชิ งยุทธศาสตร์ เหมาะสมกว่ากรุ งธนบุรี โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระบรมมหาราชวังใหม่ และวัดศรี รัตนศาสดารามขึ้ นเป็ นพระอารามคู่กบั พระบรมมหาราวัง ทรงฟื้ นฟู
วัฒ นธรรมไทยซึ่ งเป็ นมรดกตกทอดมาจากสมัย สุ โขทัย และอยุธ ยา ทรงเป็ นนัก รบที่ ค วามกล้า หาญ
และสามารถบัญชาการรบได้อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ โดยเฉพาะในสงครามเก้าทัพ กับ พม่า ใน.พ.ศ..2328
(ค.ศ..1785) โปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมายใหม่ เรี ยกว่า กฎหมายตรา 3ดวง
รัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์จกั รี ทรงเป็ นนักปกครองและนักรบที่ปรี ชาสามารถ ทรงขยาย
พระราชอาณาจักรและทรงทานุบารุ งบ้านเมืองในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร์
พระบาทสมเด็จพระพุทธสิ นหล้ านภาลัย (พ.ศ.2352-2367) (RAMA 2)
ทรงมี พ ระนามว่า “ฉิ ม ” เสด็ จพระราชสมภพเมื่ อวันที่ 24 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ..2310 (ค.ศ..1767)
ที่ตาบลอัมพวา เมืองสมุทรปราการ ทรงเป็ นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
และสมเด็จพระอมริ นทราบรมราชินี ในขณะพี่พระราชบิดาทรงรับราชการเป็ นหลวงยกกระบัตร เมืองราชบุรี
และทรงได้รับการสถาปนาเป็ นเจ้าฟ้ ากรมหลวงอิศรสุ นทร เมื่อพระราชบิดาทรงปราบดาภิเษกเป็ นปฐมกษัตริ ย ์
แห่ งราชวงศ์จกั รี เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ พ.ศ. 2352 (ค.ศ. 1809) เสด็จสวรรคตวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367
(ค.ศ. 1824) เมื่อพระชนมายุ 56 พรรษา
พระราชกรณี ย กิ จ ที่ ส าคัญ ด้า นความมั่น คง ได้แ ก่ การโปรดเกล้า ฯ ชาวมอญที่ อ พยพเข้า มา
ในราชอาณาจักรไปตั้งภูมิลาเนาที่ เมื องปทุ มธานี นนทบุ รี และนครเขื่อนขันธ์ (พระประแดง) เพื่อความ
มัน่ คงของชนชาติ ไทย โปรดเกล้าฯให้เกณฑ์ไพร่ ม ารั บราชการเพีย ง 1 เดื อ น และอยู่ก บั ครอบครั ว .3.
เดื อน สลับ กัน ไป ทาให้ไพร่ ได้อยู่กบั ครอบครัวมากขึ้น โปรดเกล้าฯให้ตรากฎหมายห้ามสู บ และซื้ อขาย
ฝิ่ นใน พ.ศ. 2354 (ค.ศ. 1811)โปรดเกล้าฯให้ทาธงชาติไทยรู ปช้างสี ขาวอยูใ่ นวงจักรไว้ตรงกลางผืนธงสี แดง
ใน พ.ศ. 2359 (ค.ศ. 1816) และใน พ.ศ. 2364 (ค.ศ. 1821) อังกฤษได้ส่งจอห์น ครอว์เฟิ ร์ ด เข้ามาเป็ นทูต
เจริ ญพระราชไมตรี กบั ไทยในด้านศิ ลปวัฒนธรรม รัชกาลที่ 2 ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่เป็ นศิลปิ นเอก
แห่ งชาติไทย ทรงปรี ชาสามารถด้านวรรณกรรม ทรงพระราชนิ พนธ์บทละคร รวม 7 เรื่ อง ทรงพระราชนิ พนธ์
กาพย์เห่ ชมเครื่ องคาวหวาน กาพย์เห่ เรื อ ด้านสถาปั ตยกรรม และปติมากรรม โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์
วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ทรงแกะสลักบานประตูวิหาร วัดสุ ทศั น์ราชวราราม ทรงเป็ นนักดนตรี
ซอสามสายที่มีความชานาญ และทรงพระราชนิพนธ์เพลงไทยเดิมชมความงามของพระจันทร์ ชื่อ บุหลันลอยฟ้ า
รัชกาลที่ 2 ทรงมีอจั ฉริ ยภาพโดดเด่นด้านวรรณกรรม และศิลปกรรม รัชสมัยนี้ เป็ นยุคทองแห่ งวรรณกรรม
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัว พ.ศ.2367-2394 (RAMA 3)
ทรงมี พ ระนามเดิ ม ว่า “ทับ ” เสด็จพระราชสมภพเมื่ อวันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2330 (ค.ศ. 1787)
ณ พระราชวังเดิ มฝั่ งธนบุรี พระองค์ทรงเป็ นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
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นภาลัย ขณะที่ยงั ทรงอิสริ ยยศเป็ นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ ากรมหลวงอิศรสุ นทร และพระราชมารดา คือ
สมเด็จพระศรี สุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรี ยม) ได้รับการสถาปนาเป็ นกรมหมื่นเจษฎาบดิ นทร์ เมื่อ พ.ศ. 2356
(ค.ศ. 1813) เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 (ค.ศ. 1851) เมื่อมีพระชนมายุ 63 พรรษา
พระราชกรณี ยกิจที่สาคัญด้านความมัน่ คงของประเทศคือการขัดขวางมิให้เจ้าอนุ วงศ์แห่ งเวียงจันทร์
เข้าครอบครองหัวเมืองอีสานของไทย และทรงประสบความสาเร็ จในการทาให้ไทยกับญวนยุติการสู้รบ
ระหว่างกันเกี่ ยวกับเรื่ องเขมรโดยไทยมิได้เสี ยเปรี ยบแต่ประการใด ทรงสนับสนุ นการค้ากับต่างประเทศ
ทั้งเอเชี ยและยุโรป ทรงสนับสนุ นการค้าสาเภากับจีนตั้งแต่ทรงดารงพระยศเป็ นกรมหมื่ นเจษฎาบดิ นทร์
ซึ่ งทรงค้าขายจนทรงมีรายได้มหาศาลซึ่ งทรงโปรดให้เก็บเงินดังกล่าวไว้ในท้องพระคลังบรรจุในถุงสี แดง
เรี ย กกันว่า “เงิ นถุ ง แดงหมื่ น เจษฎาบดิ นทร์ ” (ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศชาติ ใ นกรณี ไ ทยพิ พ าท
กับฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5)
การที่ทรงชานาญในการค้าสาเภา รัชกาลที่ 2 ทรงพระราชทานสมญานามแก่รัชกาลที่ 3 ว่า “เจ้าสัว”
ใน พ.ศ..2369 (ค.ศ.1826).ได้ มี ก ารลงนามในสนธิ สั ญ ญาเบอร์ นี ย ์ และ 6 ปี ต่ อ มาได้ เ ริ่ มติ ด ต่ อ
กับ สหรั ฐอเมริ ก า และท าสนธิ สัญญาใน พ.ศ. 2375 (ค.ศ. 1832) ท าให้ไ ทยได้ป ระโยชน์ ทางเศรษฐกิ จ
อย่า งมาก โดยผูท้ าสนธิ สัญญาได้แก่ เอดมันต์ รอเบิ ร์ต ในด้านศิ ล ปกรรม โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิ สังขรณ์
พระปรางค์วดั อรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โปรดให้ส ร้ างพระสถูปเจดี ยท์ ี่ มี ฐานเป็ นส าเภาจีนใน
วัดยานนาวา ใน พ.ศ.2387 (ค.ศ. 1844) ในด้านภูมิปัญญาของชาติไทย พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้นกั ปราชญ์
ราชบัณ ฑิ ตจารึ ก วรรณคดี ส าคัญ ๆ และวิช าแพทย์แผนไทยโบราณลงบนแผ่นดิ นศิ ล าที่ ศ าลารายของ
พระอุโบสถ และรอบพระมหาเจดียบ์ ริ เวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารซึ่ งทาให้วดั แห่ งนี้
ได้รับการจัดให้เป็ นมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย “จารึ กวัดโพธิ์ ” ได้รับการยกย่องให้เป็ น
มรดกแห่งโลก โดยองค์กรยูเนสโกในสมัยปั จจุบนั (MEMORY OF THE WORLD: MOW)
ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ยุคปรับปรุ งและปฏิรูปประเทศไทย (พ.ศ.2394-2475)
ในช่ วงเวลาตั้งแต่รัชกาลที่ 4 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมารเป็ นระบอบประชาธิ ปไตย
พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ในรัชกาลที่ 7 เป็ นสมัยที่ประเทศไทยมีการปรับปรุ งและปฏิรูปประเทศให้ทนั สมัย
แบบตะวันตก ซึ่ งส่ ง ผลให้หลายชาติ ตอ้ งสู ญเสี ยเอกราช แต่ ไทยเป็ นชาติ เดี ยวในเอเชี ย ที่ สามารถรั กษา
เอกราชไว้ได้ท้ งั นี้ดว้ ยพระปรี ชาสามารถของพระมหากษัตริ ยไ์ ทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว พ.ศ.2394-2411 (RAMA 4)
ทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ ามงกุฎทรงมีพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และสมเด็ จ พระศรี สุ ริ เ ยนทราบรมราชิ นี . (เจ้า ฟ้ าหญิ ง บุ ญ รอด) เสด็ จ พระราชสมภพเมื่ อ วัน ที่
18 ตุ ล าคม พ.ศ. 2347 (ค.ศ. 1804) ทรงมี พ ระอนุ ช าร่ ว มพระมารดา คื อ พระบาทสมเด็ จ พระปิ่ นเกล้า
เจ้าอยู่หัว (สมเด็จเจ้าฟ้ าจุ ฑามณี ) เมื่อพระชนมาอายุครบ 20 พรรษา เสด็จออกผนวชตามประเพณี ได้ 13.วัน
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สมเด็จพระราชบิ ดาก็สวรรคต ราชสมบัติตกเป็ นของพระบาทสมเด็ จพระนั่งเกล้าเจ้า อยู่หัว พระเชษฐา
ต่างพระชนนี สมเด็จเจ้าฟ้ ามงกุฎจึงทรงพระผนวชต่อมาเป็ นเวลา 27 พรรษา
รัชกาลที่ 4 ทรงขึ้ นครองราชย์ใ นช่ วงเวลาที่ เหมาะสมที่ สุดเพื่อช่ วยประเทศไทยให้รอดพ้นจาก
การเป็ นอาณานิ คมของชาติตะวันตก ทรงมีความรู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาลาติน ทรงศึกษาการเปลี่ ยนแปลง
ในต่ างประเทศ ทรงติ ดต่อกับชาวตะวันตกอย่างฉันท์มิ ตร ทรงเข้าพระทัยในสถานการณ์ โลก เกี่ ย วกับ
การขยายอานาจของประเทศในแถบตะวันตกที่ตอ้ งการให้ไทยยกเลิกการผูกขาดการค้า และเปิ ดการค้าเสรี
กับ ชาวตะวัน ตก จึ ง ทรงดาเนิ น นโยบายต่า งประเทศอย่า งระมัด ระวัง และผูก มิ ต รกับ ชาวตะวัน ตก
เพื่อรักษาเอกราชรวมทั้งทรงดาเนิ นการปรับปรุ งประเทศให้ทนั สมัย ส่ งผลให้ไทยรอดพ้นจากการเป็ น
อาณานิ ค มของชาวตะวัน ตก ใน พ.ศ. 2398 (ค.ศ..1855).ไทยได้ท าสนธิ สั ญ ญาเบาว์ริ่ ง กับ อัง กฤษ
และสนธิ สัญญามิตรถวายแก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรี ยใน พ.ศ. 2400-2401 (ค.ศ. 1857-1858)
พ.ศ. 2403-2404 (ค.ศ..1860-1861) ทรงส่ ง ราชทู ต ไปเฝ้ าพระเจ้า นโปเลี ย นที่ 3 แห่ ง ฝรั่ ง เศส
ในด้านเศรษฐกิ จการคลัง ทรงขยายการค้าเสรี ไปอย่างกว้าวขวาง และทรงตั้งโรงกษาปณ์ ผลิ ตเงิ นเหรี ยญ
ต่าง.ๆ ทรงปรับปรุ งด้านภาษี เพื่อเพิ่มรายได้แก่รัฐในด้านการปรับปรุ งประเทศ รัชกาลที่ 4 ทรงนาความรู้
ของตะวันตกมาปรับปรุ งบ้านเมือง ทรงจ้างชาวตะวันตกมารับราชการในกรมกองต่าง ๆ.ในฐานะที่ปรึ กษา
การทหาร การศึกษา และสอนภาษาอังกฤษแก่พระราชโอรส พระราชธิ ดา และเจ้านายขุนนาง เพื่อสามารถ
สื่ อสารกับต่างชาติ ทรงโปรดให้ต้ งั โรงพิมพ์ในพระบรมมหาราชวัง ชื่ อว่า “โรงอักษรพิมพ์การ” สาหรับ
พิ ม พ์ราชกิ จจานุ เบกษา หรื อ หนัง สื อ ทางราชการ โปรดให้ส ร้ างถนนเจริ ญกรุ ง ถนนบ ารุ งเมื อ ง ถนน
เฟื่ องนคร รวมทั้งทรงขุดคูคลองเชื่ อมแม่น้ า และทัว่ เมื องใน พ.ศ..2404 (ค.ศ. 1861) เช่ น คลองเจดี ยบ์ ูชา
มหาสวัส ดี ภาษี เ จริ ญ ด าเนิ น สะดวก ด้า นสั ง คม และวัฒ นธรรมโปรดให้ ขุ น นางสวมเสื้ อ เมื่ อ เข้า เฝ้ า
ทรงอนุ ญาตให้ราษฎรเข้าเฝ้ าได้เมื่อเสด็จทางชลมารค และสถลมารค พ.ศ..2399 (ค.ศ. 1856) ในด้านศาสนา
ทรงตั้ง ธรรมยุติ นิ ก าย โปรดให้ชาระและเขี ย นพงศาวดารขึ้ น มาใหม่ คื อ พระราชพงศาวดารฉบับ
พระราชหัตถเลขา โดยทรงตรวจแก้ไขด้วยลายพระหัตถ์ ทรงบูรณะพระปฐมเจดียว์ ดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระเจดี ยภ์ ูเขาทอง ในด้านวิทยาการต่าง ๆ ความเชี่ ยวชาญภาษาอังกฤษ ทาให้ทรงสามารถอ่านหนังสื อ
ด้า นต่ า ง ๆ เช่ น วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์ ประวัติ ศ าสตร์ ดาราศาสตร์ จนทรงสามารถค านวณเวลา
เกิ ด สุ ริ ยุ ปราคาได้อย่าแม่ นย า ดังปรากฏที่ ต าบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคี รี ข ันธ์ เมื่ อวันที่ 18.สิ งหาคม
พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) และหลังจากเสด็จกลับถึงกรุ งเทพมหานคร พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ก็ทรงป่ วยหนัก
เป็ นเพราะทรงติดไข้ป่า (มาลาเรี ย ) และในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) เวลา 21.00 น. รัชกาลที่ 4
เสด็จสวรรคต หลังจากทรงครองราชย์เป็ นเวลาเพียง 7 ปี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว พ.ศ.2411-2453 (RAMA.5)
ทรงมี พ ระนามเดิ ม ว่า สมเด็จ เจ้า ฟ้ าจุ ฬ าลงกรณ์ พระองค์เ ป็ นพระโอรสองค์ใ หญ่ใ น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระนางเธอพระองค์เจ้าราเพยภมราภิรมย์ ซึ่ งภายหลังพระองค์
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มีพระนามว่า สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชิ นี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2416
(ค.ศ. 1873) ทรงมีพระชนมายุบรรลุนิติภาวะ จึงทรงมีพระราชอานาจในฐานะพระมหากษัตริ ยโ์ ดยสมบูรณ์
ในด้า นการปฏิ รู ป ประเทศ ทรงตั้ง ที่ ป รึ ก ษาราชการแผ่น ดิ น และสภาที่ ป รึ ก ษาในพระองค์
ในปี พ.ศ. 2417 (ค.ศ..1874) ทรงปฏิ รูป การปกครองส่ วนกลาง แบ่ง การปกครองประเทศเป็ น 12 กรม
มี เสนาบดี เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา และประกาศตั้ง เป็ นกระทรวง 10 กระทรวง ซึ่ ง ได้ใ ช้ติดต่อมาถึ งปั จจุ บ นั
ทรงปฏิรูปการปกครองส่ วนภูมิภาค โดยมีอานาจที่เป็ นที่เป็ นศูนย์กลางคือกรุ งเทพฯ จัดตั้งระบบเทศาภิบาล
โดยขึ้ นกับ กระทรวงมหาดไทย ทรงปฏิ รู ป ระบบกฎหมายและการศาล โดยตั้ง กระทรวงยุติ ธ รรมใน
พ.ศ. 2434 (ค.ศ..1891) มี ที่ ปรึ ก ษาด้านกฎหมาย ตั้งคณะกรรมการตรวจชาระกฎหมายอาญา กฎหมาย
เลิ กทาส ตั้งโรงเรี ยนกฎหมายเพื่อผลิ ตเนติ บณ
ั ฑิ ตไทย ในพ.ศ..2440 (ค.ศ. 1897) ท าให้ไทยมีสิทธิ ทาง
การศาลอย่างสมบูรณ์ ในด้านการปฎิ รูปสังคมไทยโดยทรง “เลิกทาส” อย่างค่อยเป็ นค่อยไปในช่ วงเวลา
30 ปี เพื่อให้ทาสหมดไปจากสั งคมไทย และทรงเลิ ก ระบบไพร่ เพราะระบบไพร่ เป็ นอุ ปสรรคต่ อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระบบการค้าเสรี ในการปฏิรูปการศึกษา ทรงให้ต้ งั โรงเรี ยนสาหรับราษฎรแห่ งแรก
คือโรงเรี ยนวัดมหรรณพาราม ในพ.ศ.2427 (ค.ศ. 1884) ตั้งกรมศึกษาธิ การ พ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1887) ตั้งสานัก
ฝึ กหัดข้าราชการพลเรื อน (ต่อมา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โรงเรี ยนนายร้อย โรงเรี ยนนายเรื อ โรงเรี ยน
แผนที่
ในด้านการรักษาเอกราชของชาติ ในสมัยรัชกาลที่ 5 อังกฤษ และฝรั่ งเศสพยายามขยายอิ ทธิ พล
เข้า มาในไทย จึ ง ทรงเตรี ย มตัว ป้ องกัน ได้โ ปรดสร้ า งป้ อมพระจุ ล จอมเกล้า ที่ ป ากน้ า พร้ อ มปื นใหญ่
การคุ ก คามของฝรั่ ง เศสในปี พ.ศ. 2466.(ค.ศ. 1923.หรื อ.ร.ศ.112) โดยส่ ง เรื อรบ 2 ล า เข้า มาที่ ป ากน้ า
สมุ ท รปราการ เกิ ดการปะทะกับ ฝ่ ายไทยเรื อรบฝรั่ ง เศสแลนฝ่ า เข้า มาที่ ส ถานฑู ตฝรั่ ง เศสริ ม ฝั่ ง แม่ น้ า
เจ้าพระยา และเพื่อยุติปัญหาโดยเร็ ว ไทยจึงยินยอมตามข้อเรี ยกร้องของฝรั่งเศส เป็ นเงินเกือบ 2 ล้านบาท
ซึ่ งไทยได้นาเงิ นถุงแดงกรมหมื่นเจษฎาบดิ นทร์ (รัช กาลที่ .3) มาชาระให้ แต่ฝรั่ งเศสก็ยงั แล่ นเรื อไปยึด
จันทบุรี ตราด เสี ยมเรี ยบและพระตะบอง และเกาะในน้ าโขงทั้งหมด เพื่อแลกกับการไม่ยึดไทยเป็ นอาณานิ คม
ไทยต้องเสี ย ดิ นแดนภาคใต้ ได้ แ ก่ กะลันตัน ตรั ง กานู ไทรบุ รี และปะลิ ส ให้แก่ อ ังกฤษ ในพ.ศ..2451
(ค.ศ.1908)
หลังวิกฤต ร.ศ. 112 รัชกาลที่ 5 และข้าราชบริ พารได้พยายามแก้ปัญหา โดยวิธีการทูตการทหาร
และการแสวงหาความช่ วยเหลื อจากมหาอานาจอื่ นในยุโรป ใน พ.ศ..2440 (ค.ศ. 1897) และ พ.ศ 2450
(ค.ศ. 1907) รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป ในระหว่างนั้นได้ทรงปฏิบตั ิภารกิจเจริ ญพระราชไมตรี สาคัญ
คื อ ทรงเยี่ ย มประธานาธิ บ ดี ฝ รั่ ง เศส พระจัก รพรรดิ แ ห่ ง เยอรมนี พระนางเจ้า วิ ก ตอเรี ย แห่ ง อัง กฤษ
พระจัก รพรรดิ แห่ ง ออสเตรี ย -ฮัง การี และพระมหากษัต ริ ย ์ยุโรปอื่ น .ๆ เช่ น เบลเยี่ ย ม อิ ตาลี เดนมาร์ ก
นอร์เวย์ สวีเดน
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1910)
ทรงครองราชย์นานถึง 42 ปี ทรงเป็ น “พระปิ ยมหาราช” ด้วยทรงสถิตอยูใ่ นหัวใจของปวงชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว พ.ศ. 2453-2468 (RAMA 6)
ทรงมี พ ระนามเดิ ม ว่ า สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ ามหาวชิ ร าวุ ธ เป็ น พระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จ
พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว และสมเด็ จพระนางเจ้า เสาวภาผ่อ งศรี ทรงเสด็จ พระราชสมภพ เมื่ อ วัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2423 (ค.ศ. 1880) เสด็จไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ ามหาวชิ ราวุธ กรมขุนเทพทวารวดี ขึ้นเป็ นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ ร าชสยามมงกุ ฎ ราชกุ ม าร พ.ศ.2437 (ค.ศ. 1894) เสด็ จ ขึ้ น ครองราชย์ส มบัติ ว นั ที่
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 (ค.ศ. 1910) เสด็จสวรรคต วันที่ 25 พฤศจิ กายน พ.ศ..2468 (ค.ศ. 1925) พระราช
กรณี ย กิ จ ส าคัญ ได้แ ก่ การสร้ า งชาติ นิ ย มในหมู่ ป ระชาชน โดยเน้ น ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกันของคนไทย ทรงสร้ างธงประจาชาติ ข้ ึนใหม่ ในพ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918) ทรงพระราชทานนามว่า ธงไตรรงค์ ประกอบด้วย สี แดง ขาว และน้ าเงิน หมายถึง ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งใช้ มาจนถึ งปั จจุ บ ัน ทรงสร้ างความเป็ นสากล และน าประเทศไทยเข้าสู่ สั งคมโลก
ทรงกาหนดให้คนไทยมีนามสกุล โดยออกเป็ นพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) เมื่อเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ทรงประกาศเข้ากับฝ่ ายสัมพันธมิตร และสั่งทหารอาสาไปช่วยที่ยุโรป ทาให้ประเทศไทยเป็ นที่รู้จกั ใน
ระดับนานาชาติ ในด้านศิลปวัฒนธรรมและอักษรศาสตร์ ทรงนิ พนธ์ สารคดี บทละคร นิ ท าน บทความ
ทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่า “พระมหาธี รราชเจ้า ” ในพ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) โปรดเกล้าฯให้ตรา
พระราชบัญญัติประถมศึกษาคนไทยทุกคนที่มีอายุถึงเกณฑ์ ต้องเข้าเรี ยนในระดับประถมศึกษา จนครบ 4 ปี
โปรดเกล้าให้ต้ งั มหาวิทยาลัยแห่ งแรกของประเทศไทย คือ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โปรดเกล้าให้สร้าง
เมืองจาลองประชาธิปไตยชื่อ “ดุสิตธานี” เพื่อทดลองดาเนินกิจกรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว พ.ศ.2468-2477 (RAMA7)
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1983) เป็ นพระราชโอรสองค์สุดท้าย
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระศรี พชั ริ นทราบรมราชิ นีนาถ มีพระนามเดิมว่า
สมเด็จเจ้าฟ้ าประชาธิ ปกศักดิเดชน์ฯ ทรงมีพระราชพิธีราชาภิเษกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 (ค.ศ.1925)
ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช และเป็ นพระมหากษัตริ ยไ์ ทยองค์แรก
ในระบอบประชาธิ ป ไตย ทรงก าหนดแนวทางการจัด การปกครองท้ อ งถิ่ น ในรู ปเทศบาล และ
ทรงปรับ ปรุ ง องคมนตรี ส ภา ทรงมี พระราชดาริ ให้ย กร่ างรั ฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) เกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงการปกครองคณะราษฏร์ และรั ฐบาลต่อมาประกาศใช้พ ระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ..2476
(ค.ศ. 1933) มีขอ้ บัญญัติเช่นเดียวกับฉบับที่รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญและทรงประกาศสละ
ราชสมบัติ . วัน ที่ 2 มี น าคม พ.ศ. 2477 (ค.ศ..1934) และเสด็ จ สวรรคตที่ ป ระเทศอัง กฤษ เมื่ อ วัน ที่
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941)
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ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยประชาธิปไตย (พ.ศ.2477-ปัจจุบัน)
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวอานันทมหิดล พ.ศ.2477-2489 (RAMA 8)
ทรงเป็ นพระราชโอรสพระองค์แรกของสมเด็จเจ้าฟ้ ามหิ ดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานคริ นทร์
(สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร์ อ ดุ ล ยเดชวิ ก รพระบรมราชชนก) กั บ หม่ อ มสั ง วาล.มหิ ด ล ณ.อยุ ธ ยา
(สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ พระบรมราชชนนี ) เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925)
ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมันนี พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิ ดล เสด็จขึ้นครองราชย์
สมบัติ เมื่อพระชนมายุ 9 พรรษา และทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงต้องมีผสู้ าเร็ จราชการแทน
พระองค์ในปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) รั ชกาลที่ 8 เสด็ จนิ วดั ประเทศไทยครั้ งแรกในพ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938)
และครั้ งที่ .2 ในพ.ศ.2488 (ค.ศ. 1945) ทรงตรวจพลสวนสนามของกองทัพพันธมิ ตรทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเสด็จสวรรคตในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2489-2559 (RAMA 9)
ทรงเป็ นพระอนุ ช าธิ ราชในพระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัวอานันทมหิ ดล เสด็ จพระราชสมภพ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) ทรงมีพระนามเดิ มว่า พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จ ขึ้ น ครองราชย์ เมื่อ วัน ที่ 9 มิถุน ายน พ.ศ. 2489 (ค.ศ..1946) เมื่อ ทรงมีพ ระชนมพรรษาเพีย ง
18 พรรษา 6 เดือน 4 วัน และได้ทรงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)
ในพระราชพิธีดงั กล่าว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข
แห่ ง มหาชนชาวสยาม” พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช เป็ นพระมหากษัตริ ย ์ไ ทย
ที่ค รองราชย์ย าวนานที่ สุ ด พระองค์ไ ด้ทรงทุ มเทพระวรกายเพื่ อประโยชน์ สุ ข ของราษฎร์ อย่า งแท้จริ ง
ในด้า นการศึก ษา ทรงสนับ สนุ นให้มี การศึ กษาทั้ง ในและนอกระบบ ตั้งแต่ ระดับประถมถึ งอุ ดมศึก ษา
ได้ทรงสนับสนุนให้มีทุนการศึกษาในต่างประเทศเพื่อนาองค์ความรู้มาพัฒนาประเทศ ในศิลปวัฒนธรรม
ทรงอนุ รักษ์ศิ ลปวัฒนธรรมทุ กแขนง เช่ น พระองค์ได้ทรงพื้นฟู พระราชพิธี จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
และพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อถวายผ้าถวายผ้ากฐิ นแก่พระอารามหลวง ทางด้านศาสนาได้
ทรงยึ ด มั่น ในทศพิ ธ ราชธรรมอย่า งเคร่ ง ครั ด ทรงผนวชและเป็ นอัค รศาสนู ป ถัม ป์ ด้า นศาสนาต่ า ง.ๆ
ในประเทศ มี ก ารพัฒนาความเป็ นอยู่ข องราษฎร์ เกิ ดเป็ นโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จานวน
4,000.โครงการ ซึ่ งล้วนมี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างความสุ ขแก่ ราษฎรไทย ทรงห่ วงใยราษฎรทุกคนเหมื อน
พ่อเป็ นห่วงลูก
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ในปั จจุบนั มีมากกว่า 4,000 โครงการ แบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ
ดังนี้
1.โครงการด้านการเกษตร เป็ นโครงการทดลอง วิจยั พืชพันธุ์สัตว์ที่เ หมาะสมกับสภาพพื้นที่น้ นั .ๆ
ซึ่ งดาเนิ นโครงการอยู่ในศูนย์ศึกษา และนาผลสาเร็ จจากการทดลองถ่ายทอดสู่ ประชาชน อบรมเกษตรกร
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ให้มีความรู ้วิชาการเกษตรแผนใหม่ โครงการเกี่ยวกับการปลูกข้าว การปรับปรุ งคุณภาพดิน และการทานา
ขั้นบันได
2.โครงการด้ า นสิ่ ง แวดล้อ ม เป็ นโครงการเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารท านุ บ ารุ ง และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติปรับปรุ งดิ น โครงการบาบัดน้ าเสี ย โครงการใช้หญ้าแฝกเพื่อป้ องกันการพังทลาย
ของดิน และเก็บความชุ่ มชื้ นไว้ในดิ น การทาเกษตรทฤษฎี ใหม่ในพื้นที่ เพาะปลู กขนาดเล็ก โดยจัดที่ดิน
ทาการเกษตรแบบผสมผสาน แบ่งพื้นที่เป็ น 4 ส่ วน ร้ อยละ 30 สาหรับขุดสระไว้สาหรับ ใช้ในการเกษตร
และเลี้ ยงปลา ร้ อยละ 30 สาหรับปลูก พืชไร พืชสวน ร้อยละ 30 สาหรับปลูกข้าว ร้อยละ.10 สาหรับเป็ น
ที่ปลูกบ้าน ทาสวนครัวทาให้มีกินทั้งปี โครงการพื้นฟูสภาพป่ าโดยธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นวิธีเรี ยบง่าย
3.โครงการด้านสาธารณสุ ข ใน พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) พระราชทานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
เพื่ อแก้ปั ญหาสุ ข ภาพของราษฎร์ ย ากจนในพื้ นที่ ห่า งไกล ซึ่ ง ขยายออกไปอย่า งกว้า งขวางทัว่ ประเทศ
โครงการอบรมหมอหมู่บา้ น
4.โครงการด้านการส่ งเสริ มอาชี พ เพื่อให้เกิ ดรายได้แก่ครอบครั วและพึ่งพาตนเองได้ โครงการ
อบรมเทคโนโลยีการเกษตร โครงการศิ ลปาชี พทัว่ ประเทศ โครงการส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม
ขนาดเล็ก โครงการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผล
5.โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการเพาะปลูก อุปโภค บริ โภค โครงการฝนหลวง โครงการ
อ่างเก็บน้ า โครงการประตูน้ า ฝายทดน้ า โครงการอนุ รักษ์คนั น้ าลาธาร โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อผลิ ต
ไฟฟ้ าพลังน้ า โครงการระบายน้ าจากที่ลุ่ม โครงการส่ งน้ าชลประทาน โครงการป้ องกันอุทกภัย โครงการ
แก้มลิง โครงการสร้างเขื่อน
6.โครงการด้า นการคมนาคม การสร้ า งและปรั บปรุ ง งานสู่ ช นบท การแก้ปั ญ หาจราจรติ ดขัด
ในกรุ งเทพฯ
7. โครงการด้า นสวัส ดิ ก ารสัง คม การช่ วยเหลื อราษฎร์ ให้มี ที่ อยู่อาศัย ที่ ท ามาหากิ น ปรั บ ปรุ ง
คุณภาพ
8.โครงการอื่ น .ๆ.โครงการศู น ย์ศึ ก ษาการพัฒ นา การสร้ า งเขื่ อ นกั้น น้ า ทะเลกัด เซาะในด้า น
การประดิษฐ์ ทรงประดิษฐ์กงั หันชัยพัฒนาเพื่อเติมออกซิ เจนในน้ าเสี ย
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช ทรงเสด็จ สวรรคตเมื ่อ วัน พฤหัส บดีที่
13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เวลา 15:52 น. สิ ริพระชนมายุ 88 ปี 313 วัน
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พ.ศ.2559-ปัจจุบัน (RAMA 10)
พระองค์ ท รงเสด็ จ พระราชสมภพ เมื่ อ วัน ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495.(ค.ศ..1952) เป็ น
พระมหากษัตริ ยไ์ ทย รัชกาลที่ 10 แห่ งราชวงศ์จกั รี เสด็จขึ้นทรงครองราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(ค.ศ. 2016) จนถึงปั จจุบนั ทรงเป็ นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ .พระบรมราชิ นี นาถ.มี พ ระเชษฐภคิ นี .คื อ .ทู ล กระหม่ อ มหญิ ง
22

คู่มือการบรรยายด้านการนาเที่ยว
สาหรับมัคคุเทศก์

อุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี และพระขนิ ษฐภคินีสองพระองค์คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
หลัง จากที่ พ ระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดชทรงเสด็จ สวรรณคต ในวัน ที่
13.ตุ ล าคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ประธานรั ฐ สภาจึ ง ได้อ ัญเชิ ญองค์พ ระรั ช ทายาทขึ้ น ทรงราชย์เ ป็ น
พระมหากษัตริ ย ์ ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม แต่ ง ตั้ง สมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุ ฎ ราชกุ ม ารไว้แล้วตั้งแต่ เมื่ อ
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิ ราลงกรณสยาม
มกุ ฎ ราชกุ ม าร เมื่ อ ทรงเสด็ จขึ้ นครองราชย์ โดยทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้ เฉลิ มพระปรมาภิ ไธยว่ า
พระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิ ราลงกรณ์ บดิ นทรเทพยวรางกูร พระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยร์ ัชกาลที่ 10
แห่งราชวงศ์จกั รี
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ประวัติความสั มพันธ์ ระหว่ างไทยกับจีน
บทนา
ไทยกับจีนมีความผูกพันและติดต่อกันมาอย่างยาวนานนับแต่โบราณกาล โดยสามารถย้อนได้ถึง
สมัยราชวงศ์ฮนั่ ตะวันตก (จักรพรรดิ ฮนั่ อู่ต้ ี) ของจีนซึ่ งมีบนั ทึกประวัติศาสตร์ เกี่ ยวกับชนชาติไทย และที่
เด่ นชัดคือความสัมพันธ์ร ะหว่างอาณาจักรสุ โขทัยกับจี นที่ มีการติ ดต่อค้าขายระหว่างกัน และไทยได้รับ
เทคโนโลยีเครื่ องปั้ นดิ นเผาจากจี นในช่ วงเวลาดังกล่ า ว ความสัม พันธ์ ท างสายเลื อดระหว่างไทยกับจี น
เริ่ มขึ้นในช่วงนี้ดว้ ยจากการอพยพของชาวจีนในช่วงสงครามสมัยราชวงศ์หยวนและในช่วงต้นราชวงศ์หมิง
และนั บ จากนั้ นมาก็ ไ ด้ มี ก ารติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั น มาโดยตลอดและมี ช าวจี น จ านวนมากเข้ า มา
ตั้ง รกรากในไทย โดยเฉพาะในช่ ว งสงครามโลกครั้ งที่ 2.และสงครามกลางเมื องของจี นในทศวรรษ
ที่ 1930-1950 มีชาวจี นจานวนมากจากมณฑลทางใต้ของจี น อาทิ กวางตุ ง้ ไห่ หนาน ฝูเจี้ ยน และกวางสี
หลบหนีภยั สงคราม และความอดอยากเข้ามาสร้างชีวติ ใหม่ในประเทศไทย จึงอาจกล่าวได้วา่ ความสัมพันธ์
ที่ ใกล้ ชิ ดดุ จพี่ น้ อ งระหว่ า งไทยกั บ จี นได้ มี มาอย่ า งยาวนาน.เหมื อนค ากล่ าวที่ ว่ า .“ไทยจี น
ใช่อื่นไกล พี่นอ้ งกัน”
ในพงศาวดารจี นกล่ า วไว้ว่า ไทยและจี น เริ่ ม ติ ดต่ อ และสร้ า งสั ม พัน ธไมตรี ร ะหว่า งกันตั้ง แต่
สมัยราชวงศ์ฮนั่ และราชวงศ์ถงั อาณาจักรสุ โขทัยที่อยู่ทางตอนเหนื อของไทยได้สถาปนาขึ้นเป็ นราชธานี
ตรงกับช่ วงปลายราชวงศ์ซ่งต่อต้นราชวงศ์หยวนของจีน ไทยได้ส่งราชทูตไปเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั จี น
มากถึง 9 ครั้งระหว่าง พ.ศ. 1835 – พ.ศ. 1846 (ค.ศ. 1292 – ค.ศ.1303) ส่ วนทางกษัตริ ยจ์ ีนในราชวงศ์หยวน
ก็เคยส่ งทูตมาเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั ไทย 3 ครั้ ง ในสมัยสุ โขทัยโดยพระมหากษัตริ ยใ์ นราชวงศ์พระร่ วง
ได้เคยเชิ ญช่างปั้ นเครื่ องปั้ นดิ นเผาชาวจีนมายังเมืองไทยเพื่อถ่ายทอดศิลปะการทาเครื่ องปั้ นดินเผา และได้
ผลิตเครื่ องปั้ นดินเผาเคลือบน้ ายาที่มีความสวยงามส่ งไปขายยังประเทศต่าง ๆ ทัว่ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
สมัยกรุ งศรี อยุธยาของไทยซึ่ งตรงกับสมัยราชวงศ์หมิงของจีน เป็ นยุคที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับจี นรุ่ งเรื องที่ สุดในประวัติศ าสตร์ จนกระทัง่ สมัยสงครามโลกครั้ งที่ สอง ไทยและจี นได้ร่วมลงนาม
ในสัญญาความสัมพันธ์ไทยจีน หลังจากจีนปฏิ วตั ิการปกครองชิ งไห่ และสถาปนาประเทศเป็ นสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ความสั ม พันธ์ ระหว่า งไทยกับ จี นทั้ง ในด้า นประเพณี วฒั นธรรมได้รับ การฟื้ นฟู และได้
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)
ความสั มพันธ์ ไทยกับจีน ตามลาดับเวลา
ราว พ.ศ. 500-800 (คริ สต์ศตวรรษที่ 1-3) จีน: สมัยซี ฮนั่ และ สามก๊กไทย: ดินแดนสุ วรรณภูมิ
สมัย ซี ฮ ั่น (ฮั่น ตะวัน ตก) คณะทู ต ที่ จี น ส่ ง ไปอิ น เดี ย เดิ น เรื อ ผ่ า นอ่ า วไทย มาถึ ง ทางตอนใต้
ของประเทศไทย สมัย จู ยิ่ ง และคัง ไท่ ไ ด้เ ดิ น ทางมาเจริ ญ สั ม พัน ธไมตรี ก ับ เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
หลัง จากเดิ นทางกลับ ได้เ ขี ย นเรื่ อ ง “ฝูหนานอี้ อู้จ้ ี ” (เรื่ อ งพิ ส ดารแห่ ง ฝูหนาน) กับ “อู๋ สื อว่า ยกั๋ว จ้ว น”
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(เรื่ องราวต่างประเทศสมัยอู๋) ซึ่ งกล่าวถึ งแคว้นหนึ่ งนามว่า “จินหลิ งกัว๋ ” หรื อสุ วรรณภูมิ (ตอนกลางของ
ประเทศไทยในปั จจุบนั ) ซึ่ งอยู่ห่างอาณาจักรฝูหนานไปสองพันกว่าลี้ โดยเล่าว่า ประชาชนทาเหมืองเงิ น
และชอบจับช้าง
ราว พ.ศ. 900-1200 (คริ สต์ศตวรรษที่ 5-7) จีน: ราชวงศ์เหนื อใต้, ราชวงศ์สุย และราชวงศ์ถงั
ไทย: รัฐผานผาน, รัฐชื่อถู่ และอาณาจักรทวาราวดี
จี น มี ก ารติ ด ต่ อ ไปมาหาสู่ ก ับ อาณาจัก รทวาราวดี (ตอนกลางของประเทศไทยในปั จ จุ บ ัน )
รัฐผานผาน (ปราณบุรี) และรัฐชื่ อถู่ (จากบันทึกในพงศาวดารราชวงศ์สุย หมายถึง “อาณาจักรดินสี แดง”)
รัฐผานผานเคยส่ ง ทูตไปเยือนจี นหลายครั้ ง โดยได้มอบพระบรมสารี ริกธาตุ งาช้าง และเครื่ องเทศเป็ น
ของขวัญแก่ จีน คณะราชทู ตของราชสานักสุ ยมาเยือนรั ฐชื่ อถู่ พร้ อมนาของขวัญจานวนมากมามอบให้
และได้รับการต้อนรับเป็ นอย่างดี เจ้าชายของรัฐชื่ อถู่ได้ทรงนาของขวัญ อาทิ เครื่ องเทศ กลับไปพร้อมกับ
เรื อของคณะทูตด้วยพระองค์เองเพื่อมอบให้ราชสานักสุ ยอีกด้วย
สมัยอาณาจักรทวาราวดี เคยส่ งทูตไปยังฉางอาน เมืองหลวงของจี นในสมัยราชวงศ์ถงั พร้อมกับ
ถวายของขวัญ อาทิ งาช้าง และนกแก้วเผือก โดยราชสานักถังได้มอบม้าพันธุ์ดีและระฆังทองแดงให้เป็ น
การตอบแทน
ราว พ.ศ. 1600-1800 (คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 12-13) จี น : ราชวงศ์ซ่ ง และต้น ราชวงศ์ห ยวน ไทย:
อาณาจักรละโว้
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งไทย-จี น ในด้า นเศรษฐกิ จการเมื องนับ วัน ยิ่ง แน่ น แฟ้ น อาณาจัก รละโว้
(ลพบุรี) ที่ต้ งั อยูต่ อนกลางของประเทศไทย ติดต่อการค้ากับจีนหลายครั้ง มีเรื อสิ นค้าเดินทางไปมาระหว่าง
ละโว้ และเมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ ยนของจี นอยู่เสมอราชสานักซ่ งเคยส่ งทูตมาเยือนอาณาจักรละโว้
ส่ วนอาณาจักรละโว้ก็ได้ส่งทูตไปเยือนราชสานักซ่ งอย่างเป็ นทางการ โดยละโว้มอบช้างหนึ่งเชือกให้เป็ น
ของขวัญแด่ ราชสานักซ่ ง สมัยจักรพรรดิ หยวนซื่ อจู่ (กุบไลข่าน) แห่ งราชวงศ์หยวน อาณาจักรละโว้ได้
ส่ งทูตไปเยือนจีนถึง 5 ครั้ง
ราว พ.ศ. 1800-1900 (คริ สต์ศตวรรษที่ 13-14)จีน: ราชวงศ์หยวน ไทย: อาณาจักรสุ โขทัย
ไทยและจีนส่ งคณะทูตไปมาหาสู่ กนั หลายครั้ง ราชสานักหยวนส่ งคณะทูตมายังอาณาจักรสุ โขทัย
2 ครั้ง อาณาจักรสุ โขทัยส่ งทูตไปเยือนจีน 9 ครั้ง พร้ อมนาของขวัญ อาทิ ทองคา เสื อ และช้าง เป็ นเครื่ อง
บรรณาการ คณะทูตของสุ โขทัยได้นาช่ างจี นมาถ่ ายทอดวิธีการทาเครื่ องสังคโลกให้แก่ ช่างไทยอี กด้วย
เครื่ อ งสั ง คโลกกลายเป็ นสิ น ค้า ออกที่ ส าคัญ ของอาณาจัก รสุ โ ขทัย ที่ ส่ ง ไปจ าหน่ า ยยัง ประเทศต่ า ง.ๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ราว พ.ศ. 1900-2100 (คริ สต์ศตวรรษที่14-17) จีน: ราชวงศ์หมิง ไทย: กรุ งศรี อยุธยาตอนต้น
ความสัมพันธ์ไทย-จีนในยุคนี้ มีความรุ่ งเรื องกว่าที่เคยเป็ นมา ราชสานักหมิงถื อว่า กรุ งศรี อยุธยา
เป็ นประเทศที่ มีค วามใกล้ชิด ประเทศหนึ่ ง จัก รพรรดิ จีนได้พ ระราชทาน “ตราแห่ ง กษัตริ ย ์เสี ย นหลัว ”
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(เสี ยนหลัว คื อคาที่จีนเคยใช้เรี ยกเป็ นประเทศไทย) แก่กษัตริ ยก์ รุ งศรี อยุธยาเป็ นครั้งแรก ราชสานักหมิง
ส่ งคณะทูตมาเยือนกรุ งศรี อยุธยา 19 ครั้ง ส่ วนกรุ งศรี อยุธยาก็ได้ส่งราชทูตไปเยือนจีนถึง 102 ครั้ง เป็ นยุคที่
ไทยและจี นส่ งคณะทูตไปมาหาสู่ ก ันมากที่ สุ ด การค้า บรรณาการระหว่างรั ฐขยายไปสู่ การค้า ในระดับ
ประชาชนชาวจี น เข้า มาตั้ง ถิ่ นฐานในไทยมากขึ้ น ในรั ช สมัย จัก รพรรดิ หย่ง เล่ อ การออกเดิ น เรื อ จาก
มหาสมุทรทางตะวันตก เจิ้งเหอกลับมาครั้งที่ 2 เขาได้นาขบวนเรื อล่องมาตามลาแม่น้ าเจ้าพระยาจนมาถึง
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา และได้น าสิ น ค้า ประเภททองค า ผ้า ไหม และเครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผาแลกกับ สิ น ค้า ไทย
นอกจากนี้ยงั ได้สารวจสังคมชาวจีนในไทยด้วย
ราว พ.ศ. 2200-2400 (คริ สต์ศตวรรษที่ 17-20) จีน: ราชวงศ์ชิง ไทย: กรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย
สมัยกรุ งธนบุรี พ .ศ. 2324 (ค.ศ. 1781) พระเจ้าตากสิ นมหาราชส่ งคณะทูตนาเครื่ องบรรณาการ ชุด
ใหญ่ที่ สุ ดเพื่อมอบให้แก่ ราชส านัก ชิ ง โดยใช้ข บวนเรื อส าเภาถึ ง 11 ล า เที ย บท่า ที่ ก วางตุ ้ง คณะทูตได้
เดินทางต่อไปยังกรุ งปั กกิ่งเพื่อเข้าเฝ้ าจักรพรรดิเฉี ยนหลง
ต่อมาสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิ ถงจื้อ ไทยได้ส่งคณะทูตนาเครื่ อง
บรรณาการไปยังราชสานักชิงเป็ นจานวน 44 ครั้ง พ .ศ . 2327 (ค.ศ. 1784) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราชทรงส่ งคณะทูตนาสาส์ นตราตั้งปิ ดทองและเครื่ องบรรณาการต่างๆ ไปเยือนกรุ งปั กกิ่ ง
จักรพรรดิเฉี ยนหลงมีหนังสื อตอบพร้อมพระราชทานตรากษัตริ ยแ์ ด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
มหาราช นับ เป็ นการสร้ า งความสัม พัน ธ์ อ นั ดี ร ะหว่า งทั้ง สองประเทศอี ก ครั้ ง หนึ่ ง พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงมี รับสั่งให้แปลวรรณคดี จีนเรื่ องสามก๊กเป็ นภาษาไทย ก่อให้เกิ ด
กระแสการเผยแพร่ วรรณกรรมจีนในไทย
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มูลค่าการส่ งออกของไทยไปยังจีน คิดเป็ นร้อยละ 86
ของมู ล ค่า การส่ ง ออกรวมของไทย และปริ มาณเรื อสิ นค้า จี นที่ เข้ามาเที ยบท่ า ในประเทศไทยมี จานวน
มากกว่า เรื อ สิ น ค้า ของประเทศอื่น ๆ ชาวจี น อพยพเข้า มาในประเทศไทยเพื่อ ค้า ขายและตั้ง รกราก
อย่างต่อเนื่อง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ชาวจีนมาอยูใ่ นประเทศไทยมีจานวนเกือบ 1 ล้านคน มี
การสร้างวัดที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบจีนอย่างแพร่ หลาย
รั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวจี นที่ อพยพมาตั้งถิ่ นฐานในประเทศไทย
ในแต่ละปี มีจานวนหลายหมื่นคน ชาวจีนที่อยูใ่ นประเทศไทยและชาวไทยต่างรักใคร่ ปรองดองกัน ส่ งผลดีต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิ จไทยเป็ นอย่างมาก พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้ างพระที่ นงั่ รู ปแบบจี นที่ พระราชวัง
บางปะอิน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีวรรณกรรมที่มีชื่อเสี ยงของจีนที่ได้รับการแปล
เป็ นภาษาไทยมี จานวนทั้ง สิ้ นถึ ง 35 เล่ ม เดื อนมกราคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) รั ฐบาลจี นได้ส่ งผูแ้ ทน
รัฐบาลเดินทางมาเจรจากับรัฐบาลไทย และลงนามใน “สนธิ สัญญาสัมพันธไมตรี ระหว่างจีนและสยาม”
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ซึ่ งเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศอย่างเป็ นทางการ ในด้านการค้า สิ นค้า
ส่ ง ออกส าคัญของไทยที่ ส่ง ไปจาหน่ า ยยังประเทศจี น ได้แก่ ข้าวและไม้ ในขณะที่สิ นค้าส าคัญ ของจี น
ที่ ส่ ง ออกมาจ าหน่ า ยยัง ประเทศไทย.ได้ แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทสิ่ ง ทอ อาหารและสิ น ค้า เบ็ ด เตล็ ด
การแลกเปลี่ ยนทางด้านศิ ลปวัฒนธรรม การศึ กษาและกี ฬาระหว่างทั้งสองประเทศก็พฒั นาเพิ่มมากขึ้ น
กว่าในอดีต ผลงานวรรณกรรมร่ วมสมัยของจีนเริ่ มมีการเผยแพร่ ในประเทศไทย
ราว พ.ศ. 2498 - ปัจจุบนั จีน: สาธารณรัฐประชาชนจีน ไทย: รัชกาลที่ 10 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
เมื่อครั้งการประชุ มกลุ่มประเทศเอเชี ย-แอฟริ กาที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซี ย ใน พ .ศ. 2498
(ค.ศ. 1955) นายโจวเอิ น ไหลนายกรั ฐ มนตรี จี น ได้มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ด้า นการทู ต
กับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศของไทย ธันวาคม พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี ของไทย ในระหว่างการเยือนประเทศพม่ าได้มอบหมายให้นายสังข์ พัธ โนทัยที่ ป รึ กษา
นายกรัฐมนตรี ไปร่ วมประชุ มอย่างไม่เป็ นทางการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับนายเหยาจ้งหมิง
เอกอัครราชทูตจีนประจาพม่า จากการประชุ มในครั้งนี้ ท้ งั สองฝ่ ายได้ตกลงให้มีการผลักดันการสถาปนา
ความสั ม พัน ธ์ ท างการทู ต อย่ า งเป็ นทางการ โดยให้ มี ก ารเยื อ นระหว่ า งประเทศ พัฒ นาด้ า นการค้า
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
เดื อนกันยายน พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ประเทศไทยส่ งนายประสิ ทธิ์ กาญจนวัฒน์ ซึ่ งขณะนั้น
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการไปยังกรุ งปั กกิ่ง และได้เข้าพบผูน้ าจีน ทั้งสองฝ่ ายได้
หารื อเรื่ องการกระชับความร่ วมมือ และแลกเปลี่ยนด้านการค้าวัฒนธรรม การกี ฬา และการแพทย์ และใน
เดื อ นตุ ล าคมปี เดี ย วกั น นายประสิ ทธิ์ น าข้ า ราชการกระทรวงพาณิ ชย์ แ ละคณะตัว แทนสมาคม
นักธุ รกิ จไทยไปร่ วมงานแสดงสิ นค้าส่ งออกของจีนที่ เมื องกวางเจา ทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ ยน
ทางการค้าและการกีฬาระหว่างกันอีกหลายครั้ง
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี ไทยเดินทางไป
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็ นทางการ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) นายกรัฐมนตรี
ของทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีน
อย่างเป็ นทางการ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นครั้งแรก
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูรขณะนั้นดารงพระอิสริ ยยศเป็ นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นครั้งแรก และในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) ทรงเสด็จฯ
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นครั้งที่สอง
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เดื อ นตุล าคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถเสด็จพระราชดาเนิ นแทนพระองค์
ไปเยื อ นสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น อย่ า งเป็ นทางการเป็ นครั้ งแรก และหลัง จากนั้ น ผู ้น าในรั ฐ บาล
ของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ดว้ ยดีมาตลอด
รั ฐบาลไทยและจี นได้ท าความตกลงว่าด้วยความร่ วมมื อด้านการท่องเที่ ยว เมื่ อเดื อนสิ งหาคม
พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) เพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมื อด้านการตลาดและการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวระหว่าง
ประเทศ ประเทศไทยเป็ นกลุ่มแรกร่ วมกับสิ งคโปร์ และมาเลเซี ยที่ได้รับอนุญาตให้ชาวจีน เดินทางออกไป
ท่องเที่ ยว และจานวนนักท่องเที่ ยวจี นที่ เดิ นทางมาประเทศไทยเฉลี่ ยเพิ่มสู งขึ้ นเป็ นลาดับ นักท่องเที่ ย ว
ชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวจีนก็เพิ่มมากขึ้น
ในปี พ.ศ..2558.(ค.ศ. 2015) มี นัก ท่ อ งเที่ ย วจี น เดิ น ทางมาประเทศไทยจ านวนโดยประมาณ
มีจานวนสู งถึง 7,934,791 คน จีนเป็ นประเทศที่มีนกั ท่องเที่ยวมาประเทศไทยเยอะที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง
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ประวัติความสั มพันธ์ ระหว่ างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้ )
บทนา
ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี หรื อ ที่เรี ยกโดยทัว่ ไปว่า เกาหลีใต้ได้สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทู ตระดับ อัค รราชทู ตเมื่ อวัน ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) และยกระดับ ขึ้ น เป็ นระดับ
เอกอัครราชทูตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960)
ความสัมพันธ์ดา้ นการเมือง
สาธารณรัฐเกาหลี มีค วามร่ วมมื อกับไทยทั้ง ในระดับ ทวิภาคี และระดับ ภูมิภาคที่ สาคัญ ได้แก่
การประชุ มคณะกรรมาธิ การร่ วม (Joint.Commission-JC) ระดับรัฐมนตรี ซึ่ งเป็ นภาพรวมความร่ วมมื อ
และการประชุ ม Policy.Consultation.(PC) เป็ นการหารื อ ในระดับ เจ้า หน้า ที่ อ าวุ โ ส เพื่ อ สนับ สนุ น
และเสริ มการหารื อในกรอบการประชุ ม คณะกรรมาธิ การร่ วม และความร่ วมมื อในระดับภูมิภาค เช่ น
กรอบความร่ วมมื อระหว่างอาเซี ยนกับเกาหลี ใต้ (ASEAN+1) และกรอบความร่ วมมือระหว่างอาเซี ยน
กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (ASEAN+3)
พระบรมวงศานุวงศ์ของไทยมีการเสด็จเยือนเกาหลีใต้ และการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผูน้ า
รัฐบาลและรัฐมนตรี ระหว่างไทยและเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่ อง และมีการลงนามสนธิ สัญญาและความตกลง
ความร่ วมมือในหลายสาขา เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ แรงงาน วัฒนธรรม การลงทุน ฯลฯ
ความสัมพันธ์ดา้ นความมัน่ คง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลี ใต้เริ่ มขึ้นจากความร่ วมมือด้านการทหารและความมัน่ คง
โดยในช่ ว งสงครามเกาหลี ร ะหว่า งปี พ.ศ. 2493–2496 (ค.ศ. 1950-1953) ไทยได้ส่ ง ทหารเข้า ร่ ว ม
กองกาลัง สหประชาชาติ (ประกอบด้วยทหารจาก 16 ประเทศ) เพื่ อป้ องกันเกาหลี ใต้จากการรุ ก ราน
ของเกาหลี เหนื อ เหตุการณ์ ดงั กล่ าวทาให้ประชาชนของสองประเทศรู้ สึกผูกพันใกล้ชิด โดยเฉพาะคน
เกาหลีใต้ที่ยงั คงระลึกถึงกองกาลังทหารไทยที่รู้จกั กันในนามพยัคฆ์นอ้ ยอยูเ่ สมอ
ความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น โดยมีการจัดทาความ
ตกลงด้านเศรษฐกิจด้วยกันหลายฉบับ ได้แก่
1) ความตกลงทางการค้าซึ่งลงนามเมื่อปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ.1961)
2) ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษี ซ้อน ลงนามเมื่ อปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) เป็ นต้น
นอกจากนี้ ไ ทยและเกาหลี ใ ต้มีก ลไกความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จที่ ส าคัญ ได้แก่ คณะกรรมาธิ การร่ วม
ทางการค้า (Joint.Trade.Commission.หรื อ JTC) เพื่ อเป็ นกลไกทางการค้า ที่ เปิ ดโอกาสให้ ท้ งั สองฝ่ าย
ร่ วมมือกันในการแสวงหาลู่ทางขยายการค้า รวมทั้งแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคทางการค้าที่มีอยูร่ ะหว่างกัน
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และในส่ วนของภาคเอกชน ทั้งสองประเทศได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่ วมมือทางเศรษฐกิจไทย-เกาหลี
(Korea-Thai.Economic Cooperation Committee) ระหว่างสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทยกับสภาหอการค้า
และอุตสาหกรรมเกาหลีใต้
ด้านการค้า นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) การค้าระหว่างไทยและเกาหลีใต้มีมูลค่าขยายตัวขึ้น
อย่างต่อเนื่ องในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) เกาหลี ใต้เป็ นประเทศคู่คา้ สาคัญอันดับ 10 ของไทย มีมูลค่า
การค้ารวม 13,748.53 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ไทยส่ งออกไปเกาหลีใต้ 4,778.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และนาเข้า
จากเกาหลีใต้ 8,979.73 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ สิ นค้าส่ งออกที่สาคัญ ได้แก่ ยางพารา แผงวงจรไฟฟ้ า น้ าตาล
ทราย เคมี ภ ัณ ฑ์ น้ า มัน ปิ โตรเลี ย ม สิ น ค้า น าเข้า ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ เหล็ ก กล้า และผลิ ต ภัณ ฑ์ เคมี ภ ัณ ฑ์
เครื่ องจักรกลและส่ วนประกอบเครื่ องจักรไฟฟ้ า และส่ วนประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) เกาหลีใต้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจาก BOI มีมูลค่า 6,101 ล้านบาท
จานวน 55 โครงการ นับเป็ นอันดับที่ 14 ของการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในประเทศไทย โดยสาขาที่มี
การลงทุ นมากที่ สุ ด ได้แก่ สาขาโลหะและเครื่ อ งจัก ร อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า เคมี ภ ัณ ฑ์
และกระดาษ สาหรับ แรงงานไทยเริ่ มเดิ นทางเข้าไปทางานในเกาหลี ใต้ม ากขึ้ นนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531
(ค.ศ. 1988) ตั้ง แต่ ป ลายปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) รัฐบาลเกาหลี ใ ต้ไ ด้ปรั บเปลี่ ย นนโยบายการนาเข้า
แรงงานต่ า งชาติ จ ากที่ ใ ช้ร ะบบผูฝ้ ึ กงานอย่า งเดี ย วเป็ นการใช้ค วบคู่ ก ับ ระบบใบอนุ ญาตท างานด้ว ย
(ระบบ Employment.Permit.System: EPS) มี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ งั แต่ ว นั ที่ .17 ส.ค. พ.ศ. 2547.(ค.ศ. 2004)
โดยกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้ได้คดั เลื อกประเทศที่จะสามารถส่ งคนงานไปทางานในเกาหลีใต้ภายใต้
ระบบใหม่ จานวน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย อิ นโดนี เซี ย เวียดนาม จี น ฟิ ลิ ปปิ นส์ ศรี ลงั กา คาซัคสถาน
และมองโกเลีย โดยไทย และเกาหลี ใต้ได้จดั ทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่ งแรงงานไปเกาหลี ใต้
การจั ด ท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจดั ง กล่ า วท าให้ แ รงงานไทยได้ รั บ โควตา.(Quota).ให้ ท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม ก่อสร้าง และภาคเกษตร และทาให้แรงงานไทยมีโอกาสไปทางานในเกาหลีใต้มากขึ้น
ประเทศไทยมีนกั ท่องเที่ยวมาจากประเทศเกาหลีนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากเป็ นอันดับที่ 3
รองจากนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เดินทางมาไทยในอัตรา
เพิ่ม สู ง ขึ้ น เป็ นลาดับ ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) มี น ัก ท่อ งเที่ ย ว ชาวเกาหลี จานวน 1,372,995 คน
กลุ่มสาคัญได้แก่ คู่สมรสใหม่ (ดื่ มน้ าผึ้งพระจันทร์ ) และนักกอล์ฟ แหล่งท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นที่นิยม ได้แก่
กรุ ง เทพฯ พัท ยา และภูเก็ต ทั้ง นี้ ภูเก็ตเป็ นแหล่ง ท่องเที่ย วที่คู่แ ต่ง งานชาวเกาหลี ใ ต้นิย มเดิ นทางมา
ดื่มน้ าผึ้งพระจันทร์ เป็ นลาดับที่ 1
ความร่ วมมื อด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไทยและเกาหลี ใ ต้ได้จดั ทาบันทึกความเข้า ใจ
(Memorandum of Understanding (MOU)) ว่าด้วยความร่ วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประเทศไทย กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกาหลี ใต้
(ลงนามเมื่ อ วัน ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ..2006).โดยบัน ทึ ก ความเข้า ใจ (MOU) ดัง กล่ า ว
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มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อส่ ง เสริ ม .และสนับ สนุ นความร่ ว มมื อในด้า นเทคโนโลยี่ ก ารผลิ ตแผงโซล่ า เซลส์
และอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ได้มีการจัดทาข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับ KIST โดย ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลู กเธอเจ้าฟ้ าจุ ฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ ได้ทรงลงพระนามข้อตกลงความร่ วมมื อดังกล่ าวเมื่ อวันที่
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ณ กรุ งโซล กรอบข้อตกลงครอบคลุมการแลกเปลี่ย นบุคลากร
การสนับสนุ นการทาวิจยั ร่ วมกัน นอกจากนี้ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ยงั มีการจัดทาความตกลงความร่ วมมือ
กับศูนย์วิจยั สิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ (IERC) สถาบัน Gwangju Institute of Science and Technology
(GIST) ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ได้ทรงลงพระนามข้อตกลง
ความร่ วมมือดังกล่าวเมื่อเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
ไทยและเกาหลี ใ ต้ได้มี การจัดตั้ง คณะกรรมาธิ การร่ วม (Joint.Commission-JC) เพื่ อเป็ นกลไก
และติ ด ตามการด าเนิ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกัน เมื่ อ กรกฎาคม พ.ศ..2541(ค.ศ. 1998) และได้มี
การประชุ มคณะกรรมาธิ การร่ วมครั้งที่ 1 ระหว่าง 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ โดยทั้ง
สองได้หารื อกันเกี่ ยวกับความร่ วมมื อในด้านต่าง.ๆ ได้แก่ ด้านการค้า โดยทั้งสองฝ่ ายได้หารื อเกี่ ยวกับ
การลดอุ ป สรรคการเข้า สู่ ตลาดของกันและกัน ด้า นความร่ วมมื อด้านการท่ องเที่ ย วด้า นแรงงานไทย
ความร่ วมมื อด้านวัฒนธรรม ความร่ วมมื อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการหารื อในประเด็ น
ปั ญหาภูมิภาคต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ดา้ นวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมกาหนดกรอบการให้ความร่ วมมือทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วย 1) การแลกเปลี่ยนการเยือน เพื่อศึกษาดูงานของผูบ้ ริ หารงานวัฒนธรรม
ทั้ง ระดับ สู ง และระดับ กลาง 2).การสร้ า งและส่ ง เสริ ม ความสั ม พัน ธ์ ร ะดับ ประชาชนกับ ประชาชน
3) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน การจัดนิ ทรรศการ
เกี่ ย วกับ ศิ ล ปวัฒ นธรรม 4).ความร่ ว มมื อ ด้า นวัฒ นธรรม อาทิ วรรณคดี ห้ อ งสมุ ด หอจดหมายเหตุ
โบราณคดี จิตรกรรม หัตถกรรม และความร่ วมมื อด้านพิพิธภัณฑ์.โบราณสถาน 5) ความร่ วมมื อเกี่ ยว
กับศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยด้านความร่ วมมือในการจัดโครงการนิ ทรรศการด้านศิลป์ ภาพยนตร์ แฟชัน่
หรื อดนตรี ความร่ วมมือในการจัดอบรม สัมมนาปฏิ บตั ิการเชิ งวิชาการด้านการบริ หารจัดการ ทางด้าน
วัฒนธรรม การจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปะสมัยใหม่ งานออกแบบเชิ งพาณิ ชย์สาหรับเครื่ องแต่งกาย อบรม
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ร่วมสมัย และ 6) กิจกรรมอื่น ๆ อันมีลกั ษณะทางวัฒนธรรม
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ประวัติความสั มพันธ์ ระหว่ างไทยกับญี่ปุ่น
บทนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย สามารถนับย้อนกลับได้ยาวไกลถึง 600 ปี
เมื่ อ กล่ า วถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ประเทศไทย ชาวญี่ ปุ่ นมัก จะได้รั บ ฟั ง ว่า ระหว่า งปี พ.ศ. 2152-2173
(ค.ศ. 1609-1630) ซึ่ งตรงกับสมัยเคโชถึงสมัยคังเอ ทั้งสองประเทศมีการติดต่อกัน มีการส่ งเรื อ “โกะชูอิน”
เดินทางมาประเทศไทยตั้งหมู่บา้ นชาวญี่ปุ่นที่อยุธยา ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงในขณะนั้น ตลอดจนเรื่ องเกี่ยวกับ
บทบาทของชาวญี่ ปุ่ นในสมัย นั้น เช่ น อะคุ อุ อิ สึ มิ ฮิ โ ร, ชิ โ รอิ คิ ว เอมอน และยามาดะ นางามาสะ
สันนิ ษฐานว่า ในสมัยดังกล่าว มีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในเมืองไทยมากที่สุดถึงเกือบ 3,000 คน นอกจากการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนกันและกันในระดับประชาชนต่อประชาชนแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนเครื่ องบรรณาการ
และสาส์ นระหว่างรัฐบาลโชกุนแห่ งตระกูล “โตกุกาวะ” กับพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งอยุธยา แต่ไม่ได้มีการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็ นทางการ จากการปิ ดประเทศในสมัยโชกุนอิเอยาสุ ทาให้การ
ติ ด ต่ อ กับ ต่ า งประเทศรวมถึ ง การติ ด ต่ อ กับ ประเทศไทยได้ห ยุ ด ชะงัก ลง แต่ มี ห ลัก ฐานบัน ทึ ก ไว้ว่ า
มีเรื อสิ นค้าจากสยามเข้าเทียบท่าที่นางาซากิจนถึงปี พ.ศ. 2299 (ตรงกับปี ค.ศ. 1756 โฮเรขิที่ 6)
ความสั มพันธ์ ระหว่างประเทศตามลาดับสมัย
1. สมัย อยุธ ยา ตรงกับ รั ช สมัย พระเจ้า ทรงธรรม ทรงครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2131-2154
(ค.ศ. 1588-1611) ตรงกับ สมัย เคโชกับ สมัย คัง เอของญี่ ปุ่ นหรื อ เรี ย กว่า “สมัย อะซุ จิ โ มโมะยะมะ”
พ.ศ. 2116-2146 (ค.ศ. 1573-1603) ในสมัยนี้ มีที่มีชื่อเสี ยงมากคือ โชกุนโทะกุงะวะ พ.ศ. 2152-2173
(ค.ศ. 1609-1630) มีการส่ งเรื อ “โกะชูอิน” เดิ นทางมาประเทศไทยตั้งหมู่บา้ นชาวญี่ปุ่นที่อยุธยา ซึ่ งเป็ น
เมืองหลวงในขณะนั้น ตลอดจนเรื่ องเกี่ยวกับบทบาทของชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้น เช่น อะคุอุอิ สึ มิฮิโร, ชิโรอิ
คิ วเอมอน และยามาดะ นางามาสะ สั นนิ ษ ฐานว่า ในสมัย ดัง กล่ า ว มี ช าวญี่ ปุ่ นอาศัย อยู่ใ นเมื อ งไทย
มากที่สุดถึงเกือบ 3,000 คน
“สมัยเอโดะ” พ.ศ. 2146-2411 (ค.ศ. 1603-1868) มีโชกุนอิเอยาสุ เป็ นผูส้ ถาปนา เมืองหลวงอยูท่ ี่
เอโดะ ปั จจุบนั คื อ โตเกี ยว โชกุนอิ เอยาสุ ได้ประกาศปิ ดประเทศใน พ.ศ. 2182 (ค.ศ. 1693) ทาให้การ
ติดต่อกับต่างประเทศรวมถึ งการติดต่อกับประเทศไทยได้หยุดชะงักลง แต่มีหลักฐานบันทึกไว้ว่า มีเรื อ
สิ นค้าจากสยามเข้าเทียบท่าที่นางาซากิจนถึงปี พ.ศ. 2299 (ตรงกับปี ค.ศ. 1756 โฮเรขิที่ 6)
2. สมัยรัตนโกสิ นทร์ พ.ศ. 2396 (ค.ศ. 1853) พลเรื อจัตวาแมทธิ ว ซี . เพอร์ รี แห่ งสหรัฐอเมริ กา
นากองเรื อ 4 ลาเข้ามาในอ่าวโตเกียว ในปี ถัดมา พ.ศ. 2397 (ค.ศ. 1854) พลเรื อจัตวาแมทธิ วกลับมาอีกครั้ง
และประสบความสาเร็ จในการชักจูงให้ญี่ปุ่นลงนามในสนธิ สัญญาสัมพันธไมตรี กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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รัสเซี ย อังกฤษ และเนเธอร์ แลนด์ ดังนั้น จึงเป็ นการเปิ ดประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ งสี่ ปีต่อมาสนธิ สัญญา
เหล่านี้ได้ถูก เปลี่ยนเป็ นสนธิสัญญาทางการค้า
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2411
(ค.ศ. 1868) ตรงกับสมเด็จจักรพรรดิ เมจิ (ทรงมีพระชนมายุน้อยกว่าสมเด็จจักรพรรดิเมจิเพียงหนึ่ งพรรษา)
นับว่า สมัยเมจิตรงกับสมัยเริ่ มต้นยุคสมัยใหม่ของประเทศไทย
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้กลับมามีการติดต่อแลกเปลี่ยนกันใหม่อีกครั้ง ได้มีการลงนาม
ในปฏิญญาทางพระราชไมตรี และการพาณิ ชย์ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ในวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2430
(ค.ศ. 1887 ตรงกับปี เมจิที่ 20) เป็ นการเริ่ มความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างเป็ นทางการสถาปนา
สัมพันธภาพต่อกันในด้านส่ งเสริ มการค้าและการเดิ นเรื อ และจะกาหนดรายละเอี ยดในสนธิ สัญญาที่
จะจัดทาขึ้นในอนาคต ถือเป็ นสัญญาฉบับแรกที่รัฐบาลญี่ปุ่นในสมัยเมจิ ได้ทากับประเทศในเอเชี ยอาคเนย์
และมี ผลบังคับใช้อย่างเป็ นทางการในปี ต่อมาคือ พ.ศ. 2431 (ค.ศ.1888) หลังจากได้มี การแลกเปลี่ ยน
สัตยาบัน 9 ปี ต่อมา พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897 ปี เมจิที่ 30) นายอินางาขิ มันจิโร เป็ นอัครราชทูตญี่ปุ่นประจา
ประเทศไทยคนแรก (พลตรี พระยาฤทธิ รงค์รณเฉท เป็ นอัครราชทูตไทยประจาประเทศญี่ปุ่นคนแรก)
อัครราชทูต อินางาขิ ได้ดาเนินการเจรจาเพื่อทาสนธิ สัญญาทางด้านการพาณิ ชย์และการเดินเรื อบรรลุผล
และได้ร่วมลงนามใน “สนธิ สัญญาด้านการพาณิ ชย์และการเดิ นเรื อระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย”
วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898 ปี เมจิที่ 31)
ปี พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932 ปี โชวะที่ 7) ได้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง โดยกลุ่มนายทหาร
และข้าราชการ ภายใต้การนาของพันตรี หลวงพิบูลสงคราม นายปรี ดี พนมยงค์ ข้าราชการกระทรวงยุติ ธรรม
ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ เป็ นระบอบประชาธิ ปไตย
โดยมีพระมหากษัตริ ยอ์ ยูภ่ ายใต้รัฐธรรมนูญ
เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941).ญี่ปุ่ นและไทยได้ยกฐานะสถานอัครราชทูต ขึ้ นเป็ น
สถานเอกอัครราชทูต ประเทศไทยประกาศนโยบายความเป็ นกลาง
ในปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948 ปี โชวะที่ 23) หลังจากที่ญี่ปุ่นเปิ ดทาการค้ากับต่างประเทศได้ในบางเขต
รั ฐ บาลไทยได้ส่ ง คณะทู ต เพื่ อ เจรจาการค้า ไปญี่ ปุ่ น โดยใช้ ร ะบบบัญ ชี แ บบเปิ ด.(Open.Account).
โดยกาหนดเป้ าหมายเงิ นในการสั่งสิ นค้าเข้าและส่ งสิ นค้าออกประเภทละ 30 ล้านดอลลาร์ สิ นค้านาเข้า
จานวนมากที่สุดของญี่ปุ่นในข้อตกลงฉบับนี้ คือ ข้าวไทยจานวน 3 แสนตัน และสิ นค้าส่ งออกจากญี่ปุ่นที่
สาคัญ คือ ตูโ้ บกี้รถไฟ เส้นใย สิ นค้าเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น รัฐบาลไทยส่ งนายสง่า นิ ลกาแหง อธิ บดีกรมยุโรป
มารับตาแหน่งทูตประจาในกองบัญชาการสัมพันธมิตรจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2492 (ค.ศ. 1949) โดยได้
ตั้งสานักงาน ณ ที่ทาการเดิมของสถานทูตไทยที่เมกูโระ
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หลังปี พ.ศ. 2495 (ค.ศ.1952) ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยก็มีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ทุกปี
ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ.1955) มีการลงนามข้อตกลงทางวัฒนธรรมความสัมพันธ์ของสอง
ประเทศทวีความแน่ นแฟ้ นยิ่งขึ้ น บุคคลสาคัญของทั้งสองประเทศได้มีการไปเยี่ยมเยือนซึ่ งกันและกัน
อย่างเป็ นทางการ ในเดือนเมษายนของปี เดียวกัน จอมพลป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไทยได้เดินทาง
ไปเยือนประเทศญี่ ปุ่น และในเดื อนมิ ถุ นายน ปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) นายคิซิ นายกรั ฐมนตรี ญี่ปุ่น
ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย
ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963 ปี โชวะที่ 38) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ ได้เสด็จพระราชดาเนิ นเยือนประเทศ
ญี่ปุ่นอย่างเป็ นทางการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงฉายภาพร่ วมกับสมเด็จ
พระจักรพรรดิและสมเด็จจักรพรรดินี เมื่อคราวเสด็จพระราชดาเนินเยือนญี่ปุ่น

และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964 ปี โชวะที่ 39) เจ้าชายอากิฮิโต มกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพร้อม
ด้วยเจ้าหญิงมิชิโกะพระชายา เยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการเป็ นการตอบแทนส่ งผลให้ความสัมพันธ์
ทางการทูตของทั้งสองประเทศแนบแน่ นมากขึ้น อันจะก่อให้เกิ ดความร่ วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
ต่อไป ประเทศญี่ปุ่นให้การสนับ สนุ นแก่ประเทศไทยอย่างกว้างขวาง อาทิ ความช่ วยเหลื อด้านการเงิ น
จานวน 4 พันล้านดอลล่าร์ ผ่าน IMF การให้กูเ้ งิ นเยนรวมถึ งโครงการมิยะซะวะ การให้เงินสิ นเชื่ อของ
ธนาคารส่ ง ออกและน าเข้า แห่ ง ญี่ ปุ่ น (ปั จ จุ บ ัน .คื อ .JBIC.จากการรวมกัน ระหว่ า งธนาคารส่ ง ออก
และน าเข้ า แห่ ง ญี่ ปุ่ นกั บ .OECF).การให้ ก ารรั บ ประกั น การค้ า .ความช่ ว ยเหลื อ แบบให้ เ ปล่ า

34

คู่มือการบรรยายด้านการนาเที่ยว
สาหรับมัคคุเทศก์

และความร่ วมมื อด้านวิชาการ เป็ นต้น ความช่ วยเหลื อเหล่ านี้ มีมูลค่าสู งมากกว่า 14,000 ล้านดอลล่ าร์
ประเทศญี่ปุ่นเป็ นประเทศอันดับแรกในหมู่ประเทศต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย
การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ของบุคคลสาคัญ
1. วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนิ นไปทรงร่ วมพระราชพิธี ศพสมเด็จพระราชชนนี ในสมเด็จพระจักรพรรดิ อากิ ฮิโต
แห่ ง ญี่ ปุ่ น และทรงเป็ นพระราชอาคัน ตุ ก ะพระองค์เ ดี ย วจากต่ า งประเทศที่ ท รงได้เ ข้า ร่ ว มงานพิ ธี
ซึ่ งภายหลังจากนั้นในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) เจ้าชายอากิ ชิโนและเจ้าหญิงคิโกะเสด็จมา
ประเทศไทย เพื่ อทรงรั บ การถวายปริ ญญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ตกิ ตติ ม ศัก ดิ์ จากมหาวิท ยาลัย ของประเทศไทย
และในเดื อนกันยายนปี เดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิ น
เยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงรับการถวายปริ ญญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยกักคุ ชูอิน ซึ่ งใน
เดือนตุลาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วย
2. ในด้า นการแลกเปลี่ ยนการเยือนของระดับผูน้ าประเทศ นายชวน หลี ก ภัย นายกรั ฐมนตรี
เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็ นทางการในเดื อนตุลาคม พ.ศ.2542 (ค.ศ. 1999) นายเคอิโซ โอบุชิ
นายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการในโอกาสการมาเยือนประเทศอาเซียน
ในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ก็มีการขยายตัวของการลงทุนของญี่ปุ่น ในประเทศไทยมากขึ้น
เนื่ องจากประเทศไทย มีการพัฒนาทางเศรษฐกิ จอย่างยิ่ง โดยรวมแล้ว คนไทยมีความรู ้ สึกที่ดีกบั ญี่ปุ่น
จากการสารวจความคิ ดเห็ นในกลุ่ มประเทศอาเซี ยน 5 ประเทศ (“ASEAN.Study.V”) ที่จดั ทาในเดื อน
เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) โดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ปรากฏว่า คนไทยร้อยละ 98 เห็นว่า
ญี่ปุ่น คือ มิตรประเทศ ความเห็นเช่นนี้ ส่ งให้ประเทศไทยอยูใ่ นลาดับที่หนึ่ งของประเทศ ที่มีทศั นะที่ดีต่อ
ญี่ปุ่น ทั้งในระดับรัฐบาลและภาคธุ รกิจ และก็ประจักษ์ชดั ว่าคนไทยชื่นชมการสนับสนุนของญี่ปุ่น
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ประวัติความสั มพันธ์ ระหว่ างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย
บทนา
ประเทศรัสเซี ย มีชื่อเรี ยกอย่างเป็ นทางการในปั จจุบนั ว่า สหพันธรัฐรัสเซี ย (Russian Federation)
ประเทศไทยและรัสเซี ยได้ยึดถือการเสด็จประพาสรัสเซี ยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 3-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เป็ นจุดเริ่ มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
โดยความสัม พันธ์ ระหว่างพระราชวงศ์มีค วามใกล้ชิด อย่า งไรก็ตามไทยกับรั ส เซี ย ไม่มี การติ ดต่ อกัน
ทางการทูตนับแต่ปี พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) เมื่อเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงการปกครองในรัสเซี ยจากระบอบ
สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์เป็ นระบอบสังคมนิ ยม ทั้งนี้ ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยครั้งใหม่
ในปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) มีการแลกเปลี่ยนคณะทูตชุ ดแรกระหว่างกันในระดับอัครราชทูตวิสามัญ
ผูม้ ี อ านาจเต็ม ต่ อ มาเมื่ อ สหภาพสาธารณรั ฐสั งคมนิ ย มโซเวีย ต (Union.of.Soviet.Socialist.RepublicsUSSR) หรื อสหภาพโซเวียตได้สลายตัว ลงในปี 2534 (ค.ศ. 1991) สหพันธรั ฐรั สเซี ยได้เป็ นผูส้ ื บสิ ทธิ์
ของสหภาพโซเวียตทั้งหมด จึงถือได้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง
ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซี ย
สมัยสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชไทยและรัสเซี ยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่
พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาสรัสเซี ยอย่างเป็ นทางการ
รัฐบาลสยามได้แต่งตั้งราชทูตประจากรุ งเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์กคนแรกคือพระยาสุ ริยานุวตั ร (เล็ก บุนนาค)
ซึ่ งเป็ นอัครราชทูตผูม้ ีอานาจเต็มประจากรุ งปารี ส ให้มาเป็ นอัค รราชทูตผูม้ ีอานาจเต็มประจารัสเซี ยโดยมี
ถิ่นที่พานักในกรุ งปารี ส เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2440 (ค.ศ.1897) จนถึงปี พ.ศ. 2442 (ค.ศ. 1899)
รัฐบาลสยามจึงได้ส่งพระชลบุ รีนุรักษ์ มาเป็ นราชทูตคนที่สองของไทยที่ไปประจา ณ ประเทศรัสเซี ย
ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2442 (ค.ศ. 1899) และเป็ นราชทู ตคนแรกของไทยที่ มีถิ่นที่ พานักใน
ประเทศรั ส เซี ย และให้ มี ฐ านะเป็ นผู ้แ ทนส่ ว นพระองค์ ป ระจ าราชส านั ก ซึ่ งเป็ นกุ ศ โลบายของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่ตอ้ งการให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐเป็ นความสัมพันธ์พิเศษ
ระหว่างราชวงศ์ และขณะเดียวกันพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระยามหิ บาลบริ รักษ์ ทาหน้าที่ดูแล
สมเด็จเจ้าฟ้ าจักรพงษ์ ภูวนาถในขณะที่ทรงศึ กษาอยู่ที่โรงเรี ยนนายร้ อยทหารมหาดเล็กคอร์ เดอ ปาฌ
และทรงประทับในพระราชวังฤดูหนาวในฐานะพระโอรสบุญธรรมของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ด้วย
ระหว่างวันหยุดคริ สต์มาสปี พ.ศ. 2442 (ค.ศ. 1899) ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900)
สมเด็จเจ้าฟ้ ามหาวชิ ราวุธได้รับพระราชวโรกาสเข้าเฝ้ าพระเจ้าซาร์ นิโคลัสที่ 2 และพระมเหสี เป็ นการ
ส่ วนพระองค์ ซึ่ งรัสเซี ยถือว่าเป็ นการเยือนระดับราชวงศ์ของไทยที่สาคัญที่สุด นับจากที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาสรัสเซี ยเมื่อปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เป็ นต้นมา
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สมัยหลังการปฏิวตั ิรัสเซี ย พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) หลังเกิดการปฏิวตั ิชนชั้นกระฎุมพี (Bourgeois
Revolution) ความสัมพันธ์ทางการทูต ของรัฐบาลสยามกับประเทศรัสเซี ยชะงักลงชัว่ คราว การสถาปนา
ความสัมพันธ์ เริ่ มขึ้นใหม่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จะอุบตั ิข้ ึนโดยรัฐบาลไทยตัดสิ นใจริ เริ่ มดาเนิ นการ
เพื่อให้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างไทยกับสหภาพโซเวียตขึ้นมาใหม่ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939) และกระบวนการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหภาพโซเวียตดาเนิ นไป
อย่างประสบความสาเร็ จเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) และเป็ นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงไต้ที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหภาพโซเวียต
ความสัมพันธ์ในช่ วงสงครามเย็นรัฐบาลของทั้งไทยและสหภาพโซเวียตใช้การทูตในการรักษา
ความสัมพันธ์ และเห็นอกเห็นใจระหว่างสองประเทศอย่างยัง่ ยืน รัฐบาลไทยได้ส่งคณะผูแ้ ทนคณะแรกมา
เยือนสหภาพโซเวียตอย่างเป็ นทางการเพื่อเข้าร่ วมงานฉลองครบรอบ 800 ปี การก่ อตั้งกรุ งมอสโกเมื่ อ
ปี พ.ศ..2490 (ค.ศ..1947) และที่ ส าคัญ รั ฐ บาลของสองประเทศได้ต กลงร่ ว มกัน ในการยกระดับ
ความสัมพันธ์ทางการทูตโดยได้แลกเปลี่ยนสาส์นในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ค.ศ. 1956 คือ ต่างฝ่ าย
ต่ า งยกระดับ หัว หน้า คณะผูแ้ ทนทางการทู ต จากระดับ อัค รราชทู ต วิ ส ามัญ ผูม้ ี อ านาจเต็ ม ไปสู่ ร ะดับ
เอกอัค รราชทู ตวิส ามัญ ผูม้ ี อานาจเต็ม โดยรั ฐบาลสหภาพโซเวีย ตแต่ ง ตั้ง นายอิ วาน ยาคู ชิ น (Ivan.N.
Yakushin) เป็ นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผูม้ ีอานาจเต็มประจาประเทศไทยเป็ นคนแรกโดยถวายสาส์นตรา
ตั้งต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดชเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956)
ในขณะที่ฝ่ายไทยได้แต่งตั้งนายจี๊ ด เศรษฐบุตร มาดารงตาแหน่ งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผูม้ ีอานาจเต็ม
ประจาสหภาพโซเวียตเป็ นคนแรก พร้อมกันนั้น รัฐบาลสหภาพโซเวียตได้มอบคฤหาสน์ประจาตาแหน่ง
ของนายนิกิตา้ ครุ สชอฟ (Nikita Krushchev) ขณะดารงตาแหน่งเลขาธิ การพรรคคอมมิวนิ สต์สหภาพโซเวียต
ป ร ะ จ า ก รุ ง ม อ ส โ ก ที่ ตึ ก เ ล ข ที่ 3 ถ น น Eropkinsky.Pereylok.ใ ห้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ข อ ง ส า นั ก ง า น
สถานเอกอัค รราชทู ตไทยและทาเนี ยบของเอกอัครราชทูตไทยอย่างสมเกี ยรติ และยังคงใช้เป็ นท าเนี ยบ
เอกอัครราชทูตมาจนถึ งทุ กวันนี้ ส่ วนไทยก็ ได้มอบอาคารเลขที่ 108 ที่ ถนนสาธรให้เป็ นที่ ต้ งั ส านักงาน
สถานเอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียต
รัฐบาลของสองประเทศก็ประสบความสาเร็ จในการขยายความสัมพันธ์ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
และการค้า โดยได้มีการลงนามความตกลงทางการค้า (Trade Agreement) ฉบับแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970) และการแลกเปลี่ยนหนังสื อการจัดตั้งสานักงานผูแ้ ทนการค้า (Trade Representative
Office) ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) ได้เปิ ดเส้นทางคมนาคมทางอากาศระหว่างกันเป็ นครั้ง
แรกซึ่ งชาวไทยได้รู้จกั สายการบินแอโรฟลอตที่ทาการบินระหว่างกรุ งมอสโกกับกรุ งเทพฯ ด้วยเครื่ อง
บิ น อิล 72 (Ilyushin 72) หลัง จากนั้ น บริ ษ ทั การบิ น ไทย จ ากัด (มหาชน) จึง ได้เ ปิ ดเที ่ย วบิน
ปฐมฤกษ์ ในเส้นทางกรุ งเทพฯกับกรุ งกรุ งมอสโกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
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ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซี ย (สหภาพโซเวียต) ในช่วงวิกฤติการณ์เขมรการเปลี่ยนแปลง
ระบบการปกครองในกลุ่มประเทศอินโดจีนซึ่ งประกอบด้วยเวียดนาม ลาวและเขมรในช่ วงปี พ.ศ. 2518
(ค.ศ. 1975) พลเอกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเยือนสหภาพโซเวียตในเวลา
ใกล้เคียงกัน คือ ระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) การเยือนสหภาพโซเวียตของพลเอก
เกรี ยงศัก ดิ์ ฯ เป็ นการเยือนในระดับผูน้ ารั ฐบาลครั้ ง แรกของไทย นับตั้งแต่ที่ส องประเทศได้ส ถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเป็ นต้นมา
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งไทยกับ รั ส เซี ย ในสมัย ของการปฏิ รู ป ทางการเมื องในสหภาพโซเวีย ต
การแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง และการสร้างสรรค์สันติภาพในกัมพูชาสิ้ นสุ ดลงในช่วงปลายทศวรรษที่ 80
มี การปรับสัมพันธภาพระหว่างจี นกับสหภาพโซเวียต ระหว่างปี พ.ศ. 2529- 2532.(ค.ศ. 1986-1989)
และการเข้ า ร่ วมในกระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หากั ม พู ช าอย่ า งแข็ ง ขัน ของรั ฐ บาลไทย โดยเฉพาะ
การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศของไทย และสหภาพโซเวียตเป็ น
ครั้ งแรก โดย นายเอดู อ าร์ ด เชวาร์ ด นาดเซ่ (Eduard.Shevardnadze) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการ
ต่างประเทศไปเยือนไทยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) ซึ่ งได้หารื อกับ พล.อ.อ. สิ ทธิ เศวตศิลา
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ต่อมามีการเสด็จเยือนของราชวงศ์ระดับสู งถึง 3 พระองค์ ได้แก่ การเสด็จเยือนอย่างเป็ นทางการ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 16-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989) การเสด็จเยือนสหภาพโซเวียตของเจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ ในปี
เดี ย วกัน และการเสด็ จเยือนสหพันธรั ฐรั ส เซี ย ของสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุ มารี
ระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) ในขณะที่สหภาพโซเวียตได้ส่งคณะผูแ้ ทนทางการ
ระดับ สู ง นาโดยนายนิ โ คลัย รึ ฌคอฟ (Nikolai.Ryzhkov) นายกรั ฐ มนตรี เยือ นไทยเป็ นการตอบแทน
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) และถือเป็ นการเยือนไทยครั้งแรกในระดับหัวหน้า
คณะรัฐบาล
นับจากปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ประเทศไทยเป็ นประเทศแรก ๆ ที่รับรองเอกราชของสหพันธรัฐ
รัสเซีย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซี ยจึงได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ ใหม่ ซึ่ งเป็ นยุคแห่งการเสริ มสร้างความไว้ใจ
ซึ่ งกันและกัน นาไปสู่ เหตุ การณ์ ทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญที่ สุดของกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับรัสเซี ย นับแต่สองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเป็ นต้นมา คือ
การเยือนไทยของประธานาธิ บ ดี วลาดิ มี ร์ ปูติน ได้เดิ นทางมาเยือนในฐานะพระราชอาคันตุ ก ะของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้า สิ ริกิ ต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ประธานาธิ บดีปูตินและนางลยุดมิล่า ปูตินา ภริ ยา และคณะ
ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณพระราชทานวโรกาสให้เข้าเฝ้ า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่ งได้พระราชทานงานเลี้ยงอาหารค่าเป็ นเกียรติแก่ผนู ้ าสู งสุ ดของประเท ศรัสเซี ย ผูน้ ารัสเซี ยได้แสดงให้
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เห็ นถึ งความสั มพันธ์ อนั ใกล้ชิ ดอันอบอุ่นของสองประเทศ โดยได้ถ วายส าเนาพระราชหัตถเลขาของ
พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระเจ้าซาร์ นิโคลัสที่ 2 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชในงานเลี้ยงอาหารค่า

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่5 ทรงฉายพระรู ปกับซาร์ นิโคลัสที่ 2 และจักรพรรดินี มาเรี ย เฟโอโดรอฟนา
ณ พระตาหนักอเล็กซานเดรี ย พระราชวังซาร์วิกเซโล เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897)
แถวหน้ า (ซ้ายไปขวา): แกรนด์ดัช เชสโอลก้า อเล็ ก ซานดรอฟน่ า (พระขนิ ษฐาของสมเด็ จ พระจัก รพรรดิ นิ โคลัส ที่ 2 ),
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่5 , จักรพรรดินี มาเรี ย เฟโอโดรอฟนาแห่ งรัสเซี ย ,สมเด็จพระจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 แห่ ง
รัสเซีย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6).
แถวหลัง (ซ้ายไปขวา): พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมหมื่นสวัสดิวดั นวิศิษฎ์ , เคานต์มูเรวีฟ (รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซี ย), พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิ ศรราชหฤทัย และพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์
เจ้าจิรประวัติวรเดช

ส่ ว นการเสด็ จ ฯ เยื อ นสหพัน ธรั ฐ รั ส เซี ย อย่ า งเป็ นทางการของสมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ
พระบรมราชิ นีน าถ ในฐานะผูแ้ ทนพระองค์ข องพระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช
เป็ นการเสด็จเยือนประเทศรัสเซี ยในระดับประมุ ขของไทยเป็ นครั้ งแรกในรอบ 110.ปี ที่ประเทศไทย
ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศรัสเซี ยเมื่อปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เป็ นต้นมา
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ประวัติความสั มพันธ์ ระหว่ างไทยกับอังกฤษ
บทนา
อัง กฤษเริ่ ม เข้า มาติ ด ต่ อ กับ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ใน พ.ศ. 2155.(ค.ศ..1612).ตรงกับ สมัย สมเด็ จ
พระเจ้าทรงธรรม โดยต้องการเจริ ญสัมพันธไมตรี และการค้ากับไทย แต่การค้าของอังกฤษไม่ค่อยประสบ
ผลสาเร็ จมากนัก เมื่อ พ.ศ. 2230 (ค.ศ. 1687) ความสัมพันธ์ ระหว่างกรุ งศรี อยุธยากับอัง กฤษจึ งยุติล ง
จนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ จึงมีการค้าขายกันใหม่และเจริ ญรุ่ งเรื องจนถึงปั จจุบนั
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษ
สมัยอยุธยา อังกฤษเข้ามาติดต่อกับกรุ งศรี อยุธยา ใน พ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612) ตรงกับสมัยสมเด็จ
พระเจ้าทรงธรรม โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญคือการค้าและสิ นค้าที่องั กฤษนาเข้ามาขายในกรุ งศรี อยุธยา
และหัวเมืองคือผ้าชนิดต่าง ๆ
สมัย รั ตนโกสิ นทร์ อัง กฤษได้ส่ ง ทู ตเข้า มาเจรจาทางการค้า เป็ นระยะ.ๆ และได้จดั ท าสัญญา
กับไทย ในปี พ.ศ. 2364 (ค.ศ. 1821) มาควิส เฮสติงส์ ผูส้ าเร็ จราชการอังกฤษที่อินเดีย ได้แต่งตั้ง จอห์น
ครอว์เฟิ ร์ ด เป็ นทู ตเดิ นทางเข้า มาเจริ ญสั มพันธไมตรี และเจรจาเรื่ องการค้า กับ ไทยแต่ ป ระสบความ
ล้มเหลว มีการเดินเรื อสิ นค้าของอังกฤษเข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยมากขึ้น ซึ่ งไทยก็เปิ ดให้มีการค้าขาย
อย่างสะดวกตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทางการไทยกาหนดไว้
ในปี พ.ศ. 2368 (ค.ศ. 1825) สมัยรัชกาลที่ 3 ลอร์ ด แอมเฮิร์ส ผูส้ าเร็ จราชการอังกฤษที่อินเดี ย
คนใหม่ ได้ส่งร้อยเอกเฮนรี่ เบอร์ นี่ เดินทางเข้ามาเจรจากับราชสานักไทย ใช้เวลาเจรจาถึง 5 เดือน ในที่สุด
ไทยกับอังกฤษก็สามารถทาสัญญาทางพระราชไมตรี และการพาณิ ชย์ (เรี ยกสั้น ๆ ว่า สนธิ สัญญาเบอร์ นี่)
ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2369 (ค.ศ. 1826) ขึ้ นมา อังกฤษยอมรับอธิ ปไตยของไทยเหนื อเมืองไทรบุรี
กลันตัน และตรังกานู สัญญาเบอร์ นี่ อังกฤษได้รับประโยชน์จากการค้า ส่ วนไทยได้รับความเสมอภาค
และการมีอานาจเหนื อหัวเมืองมลายูบางเมือง ในปี พ.ศ. 2393 (ค.ศ. 1850) ตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 3
อังกฤษจึ งส่ งเซอร์ เจมส์ บรู ค เดิ นทางเข้ามาขอแก้ไขสัญญาเบอร์ นี่กบั ไทย แต่การเจรจาจึ งไม่ประสบ
ผลสาเร็ จ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับอังกฤษจึ งเป็ นไปตามสนธิ สัญญาเบอร์ นีที่จดั ทาขึ้ น
ในปี พ.ศ. 2369 (ค.ศ. 1826)
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855) มีการลงนามในสนธิ สัญญาเบาว์ริง (Bowring.treaty)
ซึ่ งเป็ นสนธิ สั ญญาทางการค้าระหว่างประเทศสยามกับอังกฤษ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดย เซอร์ จอห์น เบาว์ริง (Sir. John.Bowring) ได้เชิ ญพระราชสาสน์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าวิกตอเรี ย พร้อมด้วยเครื่ องราชบรรณาการเข้ามาทาสนธิ สัญญาทางไมตรี คณะของเบาว์ริง
เดิ นทางมาถึ งปากน้ าเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 24 มี นาคม พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855) รัชกาลที่ 4 ได้ตระหนักถึ ง
ภัยจากลิทธิ จกั รวรรดินิยม จึงยอมตกลงทาสัญญาทางการค้าเพื่อรักษาเอกราช สนธิ สัญญาเบาว์ริงทาให้
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เกิ ดการค้า เสรี ถื อเป็ นการสิ้ นสุ ดของการผูก ขาดการค้า ต่ า งประเทศ โดยพระคลัง สิ น ค้า ของกษัตริ ย ์
และเจ้านายสยาม ต่อมาสนธิ สัญญาเบาว์ริงได้กลายเป็ นต้นแบบของการทาสนธิ สัญญาทางการค้ากับ
ประเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาเจรจากับสยาม สนธิ สัญญาเบาว์ริงใช้บงั คับอยูน่ านกว่า 70 ปี จนกระทัง่ มีการแก้ไข
และค่อย ๆ ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 6 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้ นสุ ดลง ปี พ.ศ. 2482 (ค.ศ..1939)
สมัย รั ฐ บาล พลตรี ป. พิ บู ล สงครามจึ ง มี ก ารแก้ไ ขและลงนามในสนธิ สั ญญาใหม่ ก ับ โลกตะวัน ตก
และญี่ปุ่นทั้งหมด
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษในขณะนั้นมิได้มีเพียงสนธิ สัญญาระหว่างไทยกับอังกฤษ
ใน พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เท่านั้น แต่ยงั มีปัญหาเรื่ องสิ ทธิ สภาพนอกอาณาเขตของคนในบังคับ ไทยกับ
อังกฤษสามารถบรรลุขอ้ ตกลงกันได้จนกระทัง่ มีการลงนามในสนธิ สัญญาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2452
(ค.ศ. 1909) สรุ ปสาระสาคัญมีดงั นี้
1.รั ฐ บาลไทยยอมยกเลิ ก สิ ทธิ ก ารปกครองและการบัง คับ บัญ ชาเหนื อ ดิ น แดนรั ฐ มลายู
ซึ่งประกอบด้วย ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและปะลิส รวมทั้งเกาะใกล้เคียงให้แก่องั กฤษ
2.คนในบังคับอังกฤษที่เป็ นชาวเอเชี ยและจดทะเบียนก่อนวันเซ็ นสัญญาจะย้ายไปขึ้นศาลไทย
มีตุลาการแล้วแต่ไทยจะแต่งตั้ง แต่เวลาพิจารณาคดี กงสุ ลอังกฤษจะไปนัง่ ฟั งอยู่ดว้ ยกรณี ที่คนในบังคับ
อังกฤษเป็ นจาเลย กงสุ ลอาจพิจารณาขอถอนคดีได้ส่วนคนในบังคับที่จดทะเบียนหลังวันเซ็นสัญญาจะอยู่
ในอานาจศาลไทย คนในบัง คับ เหล่ า นี้ จ ะเปลี่ ย นไปใช้ศ าลไทยทั้ง หมดอย่า งเต็ ม ที่ เ มื่ อประเทศไทย
มีประมวลกฎหมายลักษณะอาญา และกฎหมายแพ่งพาณิ ชย์ กฎหมายลักษณะวิธีพิจารณาคดี และกฎหมาย
ลักษณะพระธรรมนูญจัดตั้งศาลแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีการทาสนธิ สัญญาว่าด้วยการปั กปั นเขตแดนและสนธิ สัญญาเรื่ องอานาจศาลแยก
เป็ นพิเศษอี กด้วย รวมทั้งภาคผนวกว่า ต้องการยกเลิ กสนธิ สัญญาระหว่างไทยกับอังกฤษ ปี พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1897) และว่าด้วยการสร้ างทางรถไฟสายใต้ ซึ่ งรัฐบาลอังกฤษจะให้เงิ นกู้ในการก่อสร้ าง ภายใต้
เงื่อนไขที่วา่ อังกฤษจะต้องเป็ นผูด้ าเนินการก่อสร้าง
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนิ นเยือนสหราชอาณาจักรระหว่าง วันที่ 19-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960) ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบ็ธที่ 2 แห่ งอังกฤษ และดยุค๊ แห่ งเอดินเบอเรอะ พระสวามี
ถวายการต้อนรับที่สถานีรถไฟวิคตอเรี ย
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) สมเด็จพระบรมราชิ นีนาถเอลิ ซาเบธที่ 2 แห่ งประเทศ
สหราชอาณาจักร และเจ้าฟ้ าชายฟิ ลิ ป ดยุคแห่ งเอดิ นบะระ พระราชสวามี เสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็ น
ทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสปี กาญจนาภิเษก ฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 50 ปี
41

คู่มือการบรรยายด้านการนาเที่ยว
สาหรับมัคคุเทศก์

ความสัมพันธ์ทางการเมืองไทย-สหราชอาณาจักร
ไทยกับสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์กนั มาช้านาน มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่18 เมษายน พ.ศ. 2398 (ค.ศ.1855) ในเวลานั้น สหราชอาณาจักรได้ต้ งั สถานกงสุ ล
ขึ้นในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2425 (ค.ศ.1882) (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ (พระยศขณะนั้น
คือ หม่อมเจ้า) ราชทูตได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์ นตราตั้งแด่สมเด็จพระราชิ นีนาถวิคทอเรี ย และได้
เปิ ดสานักงานผูแ้ ทนทางการทูต (Siamese Legation) ขึ้นที่กรุ งลอนดอน
ความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งกันดาเนิ นไปอย่า งราบรื่ น บนพื้ นฐานของมิ ตรภาพ ทั้ง ในกรอบความ
ร่ วมมือทวิภาคีและพหุ ภาคี มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้ นและขยายตัวครอบคลุมทุกสาขาของความร่ วมมือ
ด้านการลงทุนในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) สหราชอาณาจักรเป็ นประเทศในยุโรปที่เข้ามาลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) เป็ นอันดับ 4 มูลค่า 1,943 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ใหญ่ที่ลงทุนอยู่
ใน ปทท. ได้แก่ เทสโก้ (Tesco) บูท้ ส์ (Boots). แสตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ (Standard Chartered). บีพี (BP)
โดยไทยได้รับการจัดให้อยูใ่ นกลุ่มประเทศที่มีการตลาดเติบโตสู ง (high-growth market ส่ วนการลงทุน
ของไทยในสหราชอาณาจักร ได้แก่ กิจการร้านอาหารไทย ซึ่ งมีประมาณ 1,700 ร้านทัว่ สหราชอาณาจักร
ธุ รกิจของกลุ่มโรงแรมแลนด์มารค์ (Landmark Hotel Group) และเครื่ องดื่มของบริ ษทั สยามไวน์เนอรี่ เทรดดิ้ง
(Siam Winery Trading)
การท่ องเที่ ย วในเดื อน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) นัก ท่ องเที่ ย วจากสหราช
อาณาจักรเดินทางมาไทย 946,919 คน (อันดับ 1 จากกลุ่มประเทศในยุโรป)
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ภาพรวม เศรษฐกิจ สั งคม และ การเมืองไทย
เศรษฐกิจไทยในอดีตตั้งแต่ สมัยสุ โขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นมีโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิ จแบบเพื่อยังชี พราวปี พ.ศ. 2398.(ค.ศ. 1855) สมัยรัชกาลที่ 4 จึงเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
เป็ นแบบทุนนิยมมากขึ้นดังนี้
(1) ยกเลิกระบบการค้าผูกขาดและเปลี่ยนมาเป็ นระบบการค้าเสรี การผูกขาดการค้าของหน่ วย
ราชการที่แต่เดิ มเรี ยกว่า “พระคลังสิ นค้า” ต้องยุติลง พ่อค้าชาวอังกฤษ และชาติตะวันตกอื่น.ๆ สามารถ
ซื้ อขายสิ นค้ากับพ่อค้าไทยได้โดยตรง เป็ นผลให้ป ริ มาณการค้าระหว่างไทยกับชาติ ตะวันตกขยายตัว
กว้างขวาง
(2) ระบบการผลิ ตแบบยังชี พ เปลี่ ยนมาเป็ นระบบการผลิ ตเพื่อการค้า ข้าวกลายเป็ นสิ นค้าออก
ที่สาคัญของไทย
(3) มีการจัดตั้งโรงงานกษาปณ์ในปี พ.ศ. 2403 (ค.ศ. 1860) เพื่อใช้เครื่ องจักรผลิตเหรี ยญกษาปณ์
เพื่อทาให้การซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าทาได้สะดวกคล่องตัวยิง่ ขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ภาวะเศรษฐกิจตกต่าทัว่ โลก ทาให้การส่ งออกสิ นค้าไทย
ในตลาดโลกลดต่าลงเนื่ องจากไทยมีสินค้าเพื่อการส่ งออกไม่กี่ชนิ ด เช่ น ไม้สัก และดีบุก เกิ ดเศรษฐกิ จ
แบบทุ น นิ ย มโดยรั ฐ เกิ ด ขึ้ นระหว่ า ง พ.ศ. 2475–2504.(ค.ศ. 1932–1961) รั ฐ บาลต้ อ งเร่ งส่ ง เสริ ม
การขยายตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมมากขึ้โดยรัฐบาลเข้าดาเนิ นการผลิ ตโดยตรง เช่ น โรงงานทอผ้า
ยาสู บ ทากระดาษ และโรงงานสุ รา เป็ นต้น
ภายหลังสงครามโลกครั้ งที่ 2 สิ้ นสุ ดลงภาคเอกชนจึงเริ่ มมีบทบาทมากขึ้นมีการใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ เพื่ อ ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยเริ่ ม แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) ผลจากการใช้แผนพัฒนาดังกล่ าวทาให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
(1) ผลผลิตภาคการเกษตรจากเดิมมีเพียงข้าว ไม้สัก และยางพารา ต่อมามีสินค้าออกหลากหลาย
มากขึ้ น เช่ น ข้า วโพด มัน ส าปะหลัง อ้อย และผลไม้ต่ า งๆ โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมแปรรู ป ผลผลิ ต
ทางการเกษตร ขณะเดียวกันมีการนาเครื่ องจักรและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้มากขึ้น เป็ นต้น
(2) ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการบริ การ (ธนาคารพาณิ ชย์ .การท่องเที่ยว.โรงแรม) เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ ว การค้าระหว่างประเทศขยายตัวมี มู ลค่าเพิ่มสู งขึ้ นมากทั้งสิ นค้าส่ งออก และสิ นค้า นาเข้า
สิ นค้าส่ งออกมีหลายชนิ ดมากขึ้ นแต่เดิ มมี เฉพาะผลผลิ ตทางการเกษตร โดยนามาสู่ สินค้าอุ ตสาหกรรม
ที่ ท ารายได้ เ ข้า ประเทศเป็ นหลัก ในปั จ จุ บ ัน เช่ น ชิ้ น ส่ ว นอะไหล่ ร ถยนต์ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
และแผงวงจรไฟฟ้ า
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การพัฒนาเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ วทาให้ประเทศไทยจัดเป็ นประเทศอุ ตสาหกรรมใหม่มีรายได้
แบบผสมผสานจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริ การ โดยมีรายได้หลักมาจากการที่ประเทศ
ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงเป็ นอันมาก อาทิ พัทยา, ภูเก็ต, กรุ งเทพมหานคร และเชี ยงใหม่ ซึ่ งสร้าง
รายได้ในภาคการบริ การให้แก่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2555–2557 (ค.ศ. 2012 – ค.ศ. 2014) ภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยขยายตัวได้ดี เฉลี่ ย ประมาณร้ อ ยละ 5.ต่ อปี จนท าให้ร ายได้ป ระชาชาติ ต่อ หัว (GNP.Per
Capita) ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ประมาณ 196,240 บาท หรื อประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อคน
ต่อปี ซึ่ งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็ นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสู ง (Upper Middle Income
Country)
จากความเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จโลก และ ความผันผวนทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย
รวมไปถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติจากหลายครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้ทรงชี้ แนวทางการดาเนิ นชี วิต “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็ นระยะเวลานาน
นับตั้ง แต่ พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) เป็ นต้นมา เพื่อมุ่ งให้พ สกนิ กรได้ดารงชี วิตอยู่ไ ด้อย่างยัง่ ยืน มัน่ คง
และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่าง.ๆ ที่เกิดขึ้น
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง(Sufficiency.Economy) เป็ นปรั ช ญาชี้ ถึ ง แนวการด ารงอยู่ แ ละปฏิ บ ัติ ต น
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริ หาร
ประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆในระดับโลก ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้อง
มีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ.มาใช้
ในการวางแผนและการดาเนิ นการทุกขั้นตอน และขณะเดี ยวกันจะต้องเสริ มสร้ างพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุ รกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม
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พอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มาก
มีเหตุผล หมายถึง การใช้

และไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเอง

หลักเหตุผลในการตัดสินใจ

และผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริ โภคที่

เรื่ องต่าง ๆ โดยพิจารณา

พอประมาณ

จากเหตุปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ตลอดจนผลที่คาดว่าจะ

มีภมู ิค้ มุ กัน หมายถึง การเตรียมตัวให้ พร้ อม

เกิดขึ ้นอย่างรอบคอบ

รับต่อผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลง
รอบตัว

เงื่อนไข ความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไข คุณธรรม
(ซื่อสั ตย์ สุ จริต ขยัน อดทน แบ่ งปัน)

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่ งแวดล้อม/วัฒนธรรม
สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ที่ไ ม่น้อยเกิ นไปและไม่มากเกิ นไป โดยไม่เบี ยดเบี ย น
ตนเองและผูอ้ ื่น เช่น การผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนคานึ งถึ งผลที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากการกระทานั้น.ๆ อย่าง
รอบคอบ
การมีภูมิคุม้ กัน หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้า นต่าง.ๆ
ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะจะทาให้เกิ ดผลดี ต่อประชาชน
ชุมชน และสังคมประเทศชาติ
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ภาพรวมของสั งคมไทย
ประชากรในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) จานวนประชากรทั้งประเทศ 65 ล้านคน
ชาย มี จ านวน 32 ล้า นคน หญิ ง มี จ านวน 33 ล้า นคน คนไทยมี ค วามเป็ นมิ ต รและมัก ยิ้ม ทัก ทายกัน
ด้วยไมตรี อนั อบอุ่นเสมอ ท่าทางที่เห็นเพื่อทักทาย คือ “ไหว้” ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีความยืดหยุ่น
ในการยอมรั บ ผูค้ นที่ ยึดถื อในวัฒนธรรมที่ แตกต่ า งกันตามศาสนาอื่ น .ๆ ท าให้ส ามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุ ข
สถาบันที่สาคัญทางสังคมมีดงั นี้
1.สถาบันครอบครัว ครอบครัวของชาวไทยปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะเป็ นครอบครัวเดี่ยวประกอบด้วย
สามี ภรรยา บุ ต ร.และอาจมี ค นรั บ ใช้ อ าศัย อยู่ ด้ว ย.แต่ ก็ ย งั มี จ านวนไม่ น้ อ ยที่ เ ป็ นครอบครั ว ใหญ่
แต่ละครอบครัวยังมีคนหลายๆ รุ่ น เช่น รุ่ นปู่ ย่า รุ่ นพ่อแม่ และ รุ่ น ลูกหลานร่ วมอยูบ่ า้ น
2.สถาบันทางศาสนาและการศึกษา พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ ดินแดนประเทศไทย เมื่อประมาณ
พ.ศ. 236 (ก่อนคริ สต์ศกั ราช) คนไทยส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ สังคมไทยมีความผูกพันกับพุทธศาสนา
มาก คนไทยนิ ย มเข้า วัดเพื่ อท าบุ ญและถื อศี ล ในช่ วงที่ มี เทศกาลส าคัญๆ เช่ นวันปี ใหม่ วันเข้า พรรษา
วันออกพรรษา ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะได้เห็ นประเพณี แห่ เทียนพรรษา การทาบุญบังไฟได้ตามเมืองใหญ่.ๆ
ในชี วิตประจาวันคนไทยนิ ยมรวมกลุ่มเพื่อฟั งเทศน์ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เคารพ สักการะพระภิกษุ
พระมีส่วนร่ วมอย่างสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในชนบท เช่ น การสร้างโรงเรี ยน สร้ างบ่อน้ าสาธารณะ
สร้างถนน เป็ นต้น วัดเป็ นสถาบันสาคัญของหมู่บา้ น เป็ นศูนย์รวมของชาวชนบทปั จจุบนั นี้ ชาวตะวันตก
ได้หนั มาสนใจพุทธศาสนากันมาก ปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) ได้มีการจัดตั้งสานักงานองค์การพุทธศาสนิ ก
สัมพันธ์แห่งโลกขึ้น ณ ประเทศไทย (พ.ส.ล.) เพื่อเป็ นศูนย์กลางของชาวพุทธทัว่ โลก
ด้านการศึกษา ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาการศึกษายังจากัดอยู่แค่ในวัดเพื่อศึก ษาคาสอนของพุทธ
ศาสนา ซึ่งตามประเพณี นิยมของชาวไทย เมื่อชายไทยอายุครบ 20 ปี ขึ้นไป ก็มกั จะอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ
ในพระบวรพุทธศาสนาเพื่อศึกษาพระธรรมวินยั และเพื่อเป็ นการสนองพระคุณของบิดามารดา หากอายุ
ยังไม่ครบ 20 ปี ก็จะเป็ นการบวชเณร ส่ วนใหญ่จะเป็ นช่วงสั้น ๆ เช่น ในช่วงวันหยุดภาคเรี ยน
ปัจจุบนั การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทยนั้นได้กาหนดให้เด็กไทยต้องเข้ารับการศึกษาอย่างช้า
สุ ดเมื่ออายุ 7 ปี ต้องจบการศึกษาอย่างน้อยที่ สุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3)
หลังจากจบการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นแล้ว นักเรี ยนสามารถจะเลื อกเรี ยนต่อในสายอาชี วะได้
ซึ่ งการศึกษาภาคบังคับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งแบ่งออกเป็ นระดับชั้นประถมศึกษา 6 ปี
(ประถมศึก ษาปี ที ่ .1-6) และมัธ ยมศึก ษา 6 ปี .(มัธ ยมศึก ษาปี ที ่ 1-6).หลัง จากนี้ จ ึง เข้า เรี ย นต่อ
ในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6
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3. สถาบัน ทางเศรษฐกิ จ ชาวชนบทไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเกษตรกร มัก ท าอาชี พ เกี่ ย วข้อ งกับ
การเกษตรกรรม เช่ น การทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ ยงสัตว์ เป็ นต้น สิ นค้าออกที่ สาคัญเศรษฐกิ จของ
ประเทศร้ อ ยละ 90 เป็ นผลผลิ ต ทางเกษตรกรรม ได้ แ ก่ ข้า ว ยางพารา ข้า วโพด ไม้สั ก ปอ
มัน สาปะหลัง
4. สถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์ สถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์ข องไทยทรงเป็ นเสมื อ นจุ ด รวมพลัง
แห่ ง ความสามั ค คี ข องคนไทยทั้ ง ชาติ ม าตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ จะเห็ น ได้ จ ากในช่ ว งรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช คนไทยจะยึ ด ถื อ วัน พระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันสาคัญ และเป็ น
“วันพ่อ” คนไทยมักใช้โอกาสในวันสาคัญนี้ไปกราบและระลึกถึงพระคุณของ “พ่อ” ของตนเอง
ระบบสังคมไทย (Society system) โดยทัว่ ไปแบ่งเป็ น 2 ระบบ คือ สังคมชนบท (Rural Society)
และสังคมเมือง (Urban Society)
ลักษณะสังคมชนบท (Rural Society)
สั ง คมชนบท เป็ นสั ง คมแบบชาวบ้า น (Folk.Society) ที่ ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ทางด้ า น
การเกษตร ท าให้ต้องพึ่ ง พาอาศัย แรงงานแลกเปลี่ ย นกัน มี ค วามใกล้ชิ ด กัน จึ ง มี ค วามสนิ ท สนมกัน
ชอบความสนุกสนานรื่ นเริ งจึงมักพบปะกันบ่อยครั้งจากงานประเพณี พ้นื บ้าน
ลักษณะสังคมเมือง (Urban Society)
สังคมเมืองของไทยเป็ นสังคมที่มีการแข่งขันกันสู งเนื่ องมาจากความเจริ ญและค่าครองชี พสู ง
เป็ นสังคมที่มีลกั ษณะเป็ นธุ รกิจ และ มีความหลากหลายทางอาชีพ มักไม่ค่อยพบปะหรื อผูกพันกันมากนัก
ในสั ง คม และไม่ เ น้น ลัก ษณะงานประเพณี นิ ย มเท่ า กับ สั ง คมชนบท มี ก ารปรั บ ตัวโดยกรั บ อิ ท ธิ พ ล
จากสังคมวัฒนธรรมของชาติอื่น.ๆ สู ง
ภาพรวมทางด้า นการเมื องการปกครองของประเทศไทยเป็ นระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์
กระทัง่ วันที่ 24 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2482 รั ฐบาลจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม คณะราษฎรปฏิ ว ตั ิ ใ นรั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปลี่ ยนแปลงการปกครองมาเป็ นราชาธิ ปไตยภายใต้รัฐธรรมนู ญ
มี พ ระมหากษัตริ ย ์เป็ นประมุ ขแห่ ง รั ฐ และออกประกาศสานัก นายกรั ฐมนตรี ว่า ด้วยรั ฐนิ ย ม ฉบับที่ 1
เปลี่ ย นชื่ อ ประเทศ พร้ อ มกับ เรี ยกประชาชน และสั ญ ชาติ จ าก “สยาม” มาเป็ น “ไทย” เมื่ อ วัน ที่
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ต่อมา มีประกาศให้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
สิ้ นสุ ดลง และประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แทน ซึ่ งใน
รัฐธรรมนูญดังกล่าว ระบุวา่ ประเทศไทยมีรูปแบบรัฐเป็ นราชาธิ ปไตยภายใต้รัฐธรรมนู ญ และปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภา หรื อใช้วา่ ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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รู ปแบบองค์กรบริ หารอานาจทั้งสามส่ วนดังนี้
1.อ านาจนิ ติบ ญ
ั ญัติ มี ส ภานิ ติบ ัญญัติ แห่ ง ชาติ ประกอบด้วยสมาชิ ก ไม่ เกิ น สองร้ อ ยยี่สิ บ คน
ทาหน้าที่สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ไม่มีระบุวาระ
2.อานาจบริ หาร มีนายกรัฐมนตรี ซึ่ งมาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริ ยต์ ามมติของสภานิ ติ
บัญญัติแห่ งชาติ และรัฐมนตรี อื่นไม่เกินสามสิ บห้าคน ซึ่ งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตามคากราบบังคม
ทูลของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เป็ นองค์กรบริ หารอานาจ ไม่มีระบุวาระ นายกรัฐมนตรี เป็ นประมุข
แห่งอานาจและเป็ นหัวหน้ารัฐบาล
3.อานาจตุลาการ มีระบบศาล ซึ่ งประกอบด้วยศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง
เป็ นองค์กรบริ หารอานาจ มีประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสู งสุ ด
เป็ นประมุขในส่ วนของตน
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
นายากรัฐมนตรี คนแรกของไทย

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี (คนที่29)

ประเทศไทยมี รูป แบบการปกครองแบบเป็ นรัฐเดี ยว ภายใต้รัฐธรรมนู ญและกฎหมายเดี ย วกันการใช้
อ านาจอธิ ป ไตยทั้ง ภายในและภายนอกประเทศเป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน ทั้ง ประเทศ การปกครอง
ภายในประเทศแม้จะมีการแบ่งอานาจการปกครองไปตามเขตการปกครอง ในส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาค
ที่แบ่งออกเป็ น จังหวัด อาเภอ เพื่อกระจายอานาจในการปกครองให้ดูแลทุกข์-สุ ขของประชาชนได้อย่าง
ทัว่ ถึง โดยมีรัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองทุกฉบับกาหนดรู ปแบบการปกครองไว้วา่ ประเทศไทย
มีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ประชาชนไทยมีเสรี ภาพทางการเมือง
โดยเป็ นไปตามหลักประชาธิปไตย
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วัฒนธรรมไทยกับการท่ องเทีย่ ว
ทรั พยากรทางการท่องเที่ ยวด้านวิถีชี วิต ภูมิปั ญญาท้องถิ่ น มรดกทางวัฒนธรรม งานเทศกาล
ประเพณี ทรัพยากรเหล่านี้ เป็ นสิ่ งแสดงถึ งความเป็ นคนไทย (Thainess) และนับได้ว่าเป็ นสิ่ งที่ดึงดู ดใจ
นัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและต่ า งประเทศ ที่ ต้อ งการเดิ น ทางไปท่ องเที่ ย ว พัก ผ่อ น ในขณะเดี ย วกัน
นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ใหม่จากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ดังนั้น มัคคุเทศก์จึงควร
แนะนาและให้ความรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมของไทยให้กบั นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวจะได้ทา
ความเข้าใจและประพฤติให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ
ความหมายของวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย หมายถึง วิถีชีวติ วิถีของคนไทย ในแต่ละภูมิภาคที่มีมาตั้งแต่อดีตที่เกิดจากการคิด
ความเชื่อ ผ่านการทดลองปฏิบตั ิ มีกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น เราเรี ยกสิ่ งนี้ วา่ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
(Local.Wisdom) อันได้แก่ ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่ งห่ ม อาหาร ยารักษาโรค ภาษา ความเชื่ อ เป็ นต้น และภูมิ
ปั ญญาท้องนี้เหล่านี้ได้มีการผสมผสาน หรื อปรับเปลี่ยนตามบริ บทของสังคม และมีการยอมรับจากสังคม
มากขึ้ น จนกระทัง่ มี ล ัก ษณะร่ ว มกันของคนไทย ได้มี ก ารสื บ ทอดมาถึ ง ปั จจุ บ นั จึ ง เรี ย กสิ่ ง นี้ ว่า เป็ น
“วัฒนธรรมไทย” (Thai Culture) นัน่ เอง
ปั จจัยที่ ท าให้เกิ ดวัฒนธรรมไทยที่ มี ความหลากหลาย ทั้ง นี้ เพราะมี ผูค้ นหลากหลายชาติ พนั ธุ์
ได้ต้ งั ถิ่นฐานบ้านเรื อนตามภูมิภาค ต่าง.ๆ ของประเทศไทย ที่มีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศแตกต่าง
จึงส่ งผลคนไทยในแต่ละภูมิภาคได้สร้างสรรค์วฒั นธรรมมีลกั ษณะทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป
อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่แสดงถึ งความเป็ นวัฒนธรรมร่ วมกันของคนไทยที่ เป็ นอัตลักษณ์ ได้แก่ วัฒนธรรม
เกี่ ย วกับ ที่ อ ยู่ อ าศัย (บ้า น วัด และวัง ) วัฒ นธรรมการแต่ ง กาย วัฒ นธรรมข้า ว (อาหาร ขนมไทย)
วัฒนธรรมความเชื่ อและศาสนา (งานเทศกาลและประเพณี ) งานศิล ปกรรมของไทย (สถาปั ตยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม และหัตถศิลป์ ) ภาษาและอักษรของไทย เป็ นต้น
วัฒนธรรมไทยที่นกั ท่องเที่ยวควรทราบ
1. ที่อยูอ่ าศัย (บ้าน วัด และวัง)
2. วัฒนธรรมข้าว (อาหารและขนมไทย)
3. ความเชื่อและศาสนา (งานเทศกาลและประเพณี )
4. ศิลปกรรมของไทย (ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง)
5. ภาษาและวรรณคดี
6. การแต่งกาย
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1. วัฒนธรรมเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย (บ้าน วัด และวัง)
เดิ มคนไทยนิ ยมให้คาว่า “เรื อน” หมายถึ ง ที่พกั อาศัย อย่างเช่ น เรื อนไทย เรื อนเครื่ องผูก เรื อน
เครื่ องสั บ เป็ นต้น ส าหรั บ ค าว่า “บ้า น” หมายถึ ง หมู่ บ ้า น หรื อ ชุ มชน ที่ มี เรื อนหลาย.ๆ หลัง รวมกัน
อย่างเช่น บ้านบางระจัน บ้านคลองบางหลวง เป็ นต้น แต่ในปั จจุบนั เรี ยกรวมกันว่า “บ้านเรื อน” ในอดีต
คนไทยสร้ างบ้านเรื อนอยู่บนที่ ราบริ ม ฝั่ งแม่น้ า ทั้ง นี้ เมื่ อก่ อนคนไทยใช้การคมนาคมทางน้ า มากกว่า
ทางบก และยัง ใช้แม่ น้ า เพื่ อการบริ โภคและอุ ป โภคในชี วิตประจาวัน ดัง ปรากฏบ้า นเรื อนตามแม่ น้ า
ล าคลองในกรุ ง เทพมหานคร หรื อ จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จนได้รับ การขนานนาว่า “เมื อ งเวนิ ส
ตะวันออก” ต่อมา เมื่อเริ่ มการทาถนนและใช้เป็ นทางคมนาคมหลัก การตั้งบ้านเรื อนของคนไทยจึงย้ายมา
อยู่ส องข้า งทางของถนนที่ เ ป็ นเส้ นทางคมนาคมอย่า งที่ เห็ นในปั จจุ บ นั นี้ บ้า นเรื อนในแต่ ล ะภู มิ ภาค
ของไทยก็จะมีลกั ษณะเฉพาะของภูมิภาคนั้น ๆ แต่สิ่งที่ คล้ายกันคือนิ ยมสร้ างบ้านด้วย “ไม้” โดยจะใช้
ต้นไม้ที่ข้ ึนอยูต่ ามแต่ละภูมิภาคนัน่ ไม้ที่นิยมในการสร้างบ้านอย่างเช่น ไม้สัก เป็ นต้น
ปั จจุบนั การสร้ างบ้านเรื อนเป็ นแบบร่ วมสมัยมากขึ้น ใช้วสั ดุ ที่มีความคงทน อย่างเช่ น อิฐ ปูน
มากขึ้น แต่ที่ยงั ปรากฏเรื่ องความเชื่ อเกี่ ยวกับการสร้ างบ้านเรื อนของคนไทยยังคงอยู่ทุกวันนี้ อย่างเช่ น
การสร้ า งบ้า นหันไปทางทิ ศ เหนื อ หรื อใต้ จะไม่ หัน รั บ ดวงอาทิ ต ย์ คื อหันไปทางทิ ศตะวัน ออกหรื อ
ตะวันตก การสร้ างบันไดเวียนขวาหรื อตามเข็มนาฬิ กา การนอนต้ องหันไปทิศตะวันออก หรื อทิศใต้
ไม่ หัน ไปทางทิ ศ ตะวัน ตก หรื อ ทิ ศ เหนื อ นิ ย มปลู ก ต้น ไม้ที่ เ ป็ นมงคลไว้ใ นบ้า น อย่า งเช่ น ต้น ขนุ น
ต้นมะขาม ต้นมะยม เป็ นต้น
“วัด” หมายถึง สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ แต่เดิมใช้คาว่า “อาราม” ปั จจุบนั นิยม
ใช้รวมกัน “วัดวาอาราม” วัด มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่อดีต วัดเป็ นศูนย์กลางของชุ มชน
ที่ทาให้ผคู ้ นมาพบปะสังสรรค์ หารื อ และยังเป็ นที่ให้ความรู ้ ก่อนที่จะมีการสร้างโรงเรี ยนขึ้น และยังเป็ น
ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของคนไทยที่นบั ถือศาสนาพุทธ ถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะมีศาสนาพุทธเป็ นศาสนา
ประจาชาติ แต่ก็สามารถอยูร่ ่ วมกันได้กบั คนไทยที่นบั ถือศาสนาหรื อความเชื่ออื่นได้อย่างสงบสุ ข
วัด เป็ นทรั พยากรทางการท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรม ที่ ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ ยวทั้งไทย
และต่างประเทศ วัดมี 2 ประเภท ได้แก่ วัดราษฎร์ กับวัดหลวง วัดราษฎร์ หมายถึง วัดที่ประชาชนสร้าง
ขึ้ น เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวายแด่ พ ระพุ ท ธศาสนา วัดหลวง หมายถึ ง วัด ที่ ไ ด้ส ร้ า ง หรื อ บรู ณะ หรื อ ปฏิ สั ง ขรณ์
โดยพระมหากษั ต ริ ย์ พระราชิ นี หรื อพระบรมวงศานุ ว งศ์ เป็ นต้ น ดู ไ ด้ จ ากชื่ อ ของวัด อย่ า งเช่ น
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็ นพระอารามหลวงชั้นเอก ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ดูจาก
สร้อยชื่ อต่อท้าย “ราชวรวิหาร” ถ้าเป็ นวัดราษฎร์ จะไม่มี เป็ นต้น พระอารามหลวงมีหลายระดับชั้น แต่ที่
สาคัญที่สุดมี 8 วัดที่เป็ นวัดประจารัชกาลที่ 1-9 ได้แก่
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดประจารั ชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
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 วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประจารัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้า
นภาลัย
 วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดประจารัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
 วัดราชประดิ ษฐ์สถิ ตมหาสี มารามราชวรวิหาร วัดประจารัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
 วัดราชบพิธสถิตมหาสี มารามราชวรวิหาร วัดประจารัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
 วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร วัดประจารัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั
 วัดราชบพิธสถิ ตมหาสี ม ารามราชวรวิหาร วัดประจารั ชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั
 วัดสุ ทศั น์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประจารัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก วัดประจารัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพ ล
อดุลยเดช
วัดประจารัชกาล ทั้ง 9 วัด มีความเกี่ ยวข้องกับพระมหากษัตริ ยแ์ ต่ละพระองค์ ส่ วนใหญ่เป็ นวัด
ที่พระมหากษัตรริ ยท์ รงสร้ าง หรื อบูรณะปฏิ สังขรณ์ หรื อทรงผนวชที่วดั นั้น เมื่อสิ้ นรัชกาลนั้น ๆ ก็ได้มี
การอัญเชิญพระบรมอัฐิ หรื อพระราชสรี รางคารไปประดิษฐานใต้ฐานพระประธานของวัดประจารัชกาล
บริ เวณภายในวัด หรื ออาราม แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ส่ วนที่เป็ น
เขตพุทธาวาส คือ ที่ต้ งั ของอาคารที่เรี ยกว่า อุโบสถ (โบสถ์) หรื อ วิหาร เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป
ที่ ส าคัญ ของวัน นั้น อุ โ บสถ กับ วิ ห ารต่ า งกัน ตรงที่ อุ โ บสถจะมี ใ บเสมาปั ก อยู่ท้ งั สี่ ทิ ศ หรื อ แปดทิ ศ
ของตัวอาคาร แต่วหิ ารไม่มีใบเสมา ใบเสมา คือ แท่งหิ น หรื อแผ่นหิ น ที่เป็ นสัญลักษณ์ของการบอกพื้นที่
เป็ นเขตวิ ง สุ ค ามสี ม าของพื้ น วัด หรื อ อารามนั้น ในเขตพุ ท ธาวาสยัง ปรากฏ เจดี ย ์ หรื อ ปรางค์ ที่
สถาปั ตยกรรม ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่อ บรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ข องพระพุท ธเจ้า หรื อ อัฐิ ข องบุ ค คลสาคัญ
อย่า งเช่ น พระมหากษัตริ ย ์ก็ ได้ ประชาชนสามารถเข้า ไปในเขตพุ ท ธาวาสเพื่ อสั ก การะพระพุ ท ธรู ป
ในอุโบสถ วิหาร หรื อเจดีย ์ หรื อปรางค์ประธานของวัด ได้ สาหรับเขตสังฆาวาส เป็ นที่ต้ งั ของกุฏิ หรื อที่
พัก ของคณะสงฆ์ ที่ จ าพรรษาในวัด นั้น วัด ที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะแห่ ง หนึ่ ง และนับ ได้ว่า เป็ นศู น ย์ก ลาง
แห่ งพระพุทธศาสนาของวัฒนธรรมไทย ได้แก่ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต) เป็ นวัดที่สร้าง
ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง มีแต่เขตพุทธาวาส ไม่มีเขตสังฆวาส เพราะไม่มีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่นนั่ เอง
ดังนั้น มัคคุเทศก์ควรแนะนาให้นกั ท่องเที่ยวแต่งกายให้เหมาะสมและสารวมกิริยา วาจา เมื่อเข้ามาในวัด
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วัง เป็ นที่ประทับของพระมหากษัตริ ย ์ และพระบรมวงศานุ วงศ์ สิ่ งที่ แสดงถึ งวัฒนธรรมไทย
ที่ชดั เจนอีกอย่าง คือ ความจงรักภักดี ของคนไทยที่ต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ทั้งนี้ ด้วยพระกรุ ณาธิ คุณ
ของพระมหากษัตริ ยท์ ุกพระองค์ต้ งั แต่อดีตจนกระทัง่ ปั จจุบนั ทาให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็ น
ไทยสื บมา ปั จจุบนั ยังมีพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สามารถเข้า
เยี่ย มชมพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วัง และพระต าหนัก อันเป็ นที่ ประทับ หรื อ ทรงงานขององค์
พระมหากษัตริ ย ์ หรื อพระบรมวงศานุวงศ์ อีกด้วย
วัด และวัง เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านศิ ลปกรรมของไทยทั้งทางด้าน.สถาปั ตยกรรม.ประติมากรรม
และจิตรกรรม แสดงถึงความเชื่อและศาสนาซึ่งเป็ นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทย
2. วัฒนธรรมข้าว (อาหารและขนมไทย)
อาหารหลัก ของคนไทย คื อ ข้า ว นับ ได้ว่ า ข้า วเป็ นวัฒ นธรรมร่ ว มของคนไทยทุ ก ภู มิ ภ าค
การรับประทานอาหารในชี วิตประจาวันของคนไทย ในสารับอาหารจะต้องมี ข้าวและกับข้าว กับข้าวที่นิยม
รับประทาน น้ าพริ ก ผักสด รวมทั้งอาหารประเภท ต้ม ผัด แกง หรื อทอด ที่มีส่วนผสมมาจากเนื้ อสัตว์
หรื อพืชที่ มีอยู่ในท้องถิ่ นนั้น อาหารไทยมี ความหลากหลายทั้งส่ วนผสมและรสชาติ ที่แตกต่างกันตาม
ลักษณะภูมิภาค อาหารไทยที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อย่างเช่น ผัดไทย หรื อก๋ วยเตี๋ยวผัดไทย แม้วา่ ทา
มาจากเส้นก๋ วยเตี๋ยวของคนจีน แต่แป้ งที่ทาเส้นก๋ วยเตี๋ยวก็ได้มาจากข้าวนัน่ เอง
ช่ วงเวลาในอดี ตประมาณช่ วงสงครามโลกครั้ งที่ 2 ข้าวมี ราคาแพง รั ฐบาลไทยรณรงค์ใ ห้มี
การรับประทานเส้นก๋ วยเตี๋ยวแทนซึ่ งมีราคาถูกกว่า คนไทยชอบอาหารที่มีรสชาติ จึงได้นาก๋ วยเตี๋ยวมาผัด
รวมกับไข่ หมู กุง้ แห้ง ผัก ปรุ งรสด้วยน้ ามะขาม น้ าตาลให้มีความกลมกล่อมมากขึ้น จนได้รับบความนิ ยม
มากมาจนถึงปั จจุบนั ต้มยากุง้ เป็ นอาหารไทยอันดับแรก ๆ ที่นกั ท่องเที่ยวต้องสั่งมารับประทาน ต้มยากุง้
เป็ นอาหารที่มีอตั ลักษณ์ของอาหารไทยแท้ ส่ วนผสมและรสชาติ มาจากพืชที่เป็ นสมุนไพร ที่มีประโยชน์
ต่อร่ างกาย นอกจากนี้ แกงมัสมัน เป็ นอาหารที่ได้รับความนิ ยมอย่างมาก แกงมัสมันเป็ นอาหารที่ได้รับ
อิทธิ พลมาจากอาหารจากแถบมลายู เพราะมีการใช้เครื่ องเทศในการปรุ งอาหาร มีกลิ่นหอมรสชาติดีมาก
และยังมี ส้มตา เป็ นอาหารท้องถิ่นจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไทยก็ได้รับความนิ ยมอย่างมากจาก
นักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศ
ขนมไทย มีความรสชาติที่หวานละมุน ด้วยส่ วนผสมที่ทาจาก แป้ ง กะทิ และน้ าตาล ขนมไทยแท้
อย่างเช่ น ลอดช่ อง ขนมชั้น ขนมเปี ยกปูน ทับทิบกรอบ ถ้าเป็ นขนมไทยประเภท ทองหยิบ ทองหยอด
ฝอยทอง เป็ นขนมที่ใช้ไข่มาเป็ นส่ วนผสมได้รับอิทธิ พลมาจากขนมของฝรั่ง ซึ่ งทราบกันดีวา่ มีตน้ กาเนิ ด
มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่มีทา้ วทองกีบม้า ซึ่ งเป็ นลูกครึ่ งโปรตุเกสและญี่ปุ่น เป็ นผูป้ ระดิษฐ์ขนมเหล่านี้ ข้ ึนมา
อย่างไรก็ตาม อาหารและขนมไทย มีส่วนผสมหลัก คือ แป้ ง แป้ งส่ วนใหญ่มาจากข้าว ดังนั้น กล่าวได้ว่า
ข้าวเป็ นอาหารหลักของคนไทย และเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความเป็ นวัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจน
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3. ความเชื่อและศาสนา (งานเทศกาลและประเพณี )
ความเชื่ อ คื อ ความคิ ดของคนในสังคม มี การแสดงพฤติ กรรมหรื อพิธีกรรมตามความเชื่ อนั้น
และได้รับการยอมรับจากสังคมและมี การสื บทอดต่อมาจนกระทัง่ กลายมาเป็ นประเพณี ของสังคมนั้น
ศาสนา ต่ า งจากความเชื่ อ ตรงที่ ศ าสนา มี ห ลัก ค าสอน มี เ หตุ มี ผ ลที่ ส ามารถอธิ บ ายได้ มี ผูถ้ ่ า ยทอด
หลักธรรม และมีสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรม แต่ท้ งั ความเชื่ อและศาสนานับได้วา่ เป็ นวัฒนธรรมทางด้าน
จิตใจของคนไทยมาอย่างช้านาน เป็ นหลักยึดเหนี่ ยวในการดารงชี วิตของคนไทยให้อาศัยอยูร่ ่ วมกันอย่าง
สงบสุ ข
วัฒนธรรมไทยที่ เกี่ ย วกับ ประเพณี ท้ งั สิ บ สองเดื อน ที่ มี รากฐานมาจากความเชื่ อ และศาสนา
อย่า งเช่ น วันมาฆบู ชา วันวิส าขบูชา วันอาสาฬหบูช า วันเข้า พรรษา วันออกพรรษา วันสาคัญเหล่ า นี้
เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ ประเพณี ที่เกี่ยวข้องความเชื่ อ อย่างเช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันสารทไทย
เป็ นต้น ประเพณี ส่วนใหญ่จะมีการปฏิบตั ิตามพิธีกรรมที่สืบทอดกันมา แต่ถา้ มีการละเล่น รื่ นเริ งในงานนั้น
ก็จะเรี ยกว่า งานเทศกาล อย่างเช่น งานเทศกาลประเพณี สงกรานต์ พิธีกรรมจะต้องไปวัดทาบุญ ขนทราย
เข้าไว้ ไปสรงน้ าพระ หลังจากนั้นก็มีการสาดน้ าเล่นกันอย่างสนุ กสนาน งานเทศกาลประเพณี ลอยกระทง
พิธีกรรมไปฟั งเทศน์ มหาชาติ ที่ วดั ทากระทงเพื่อไปสักการะพระแม่คงคา หลังจากนั้นก็มีก ารเล่ นพลุ
ดอกไม้ไฟ เป็ นต้น

ประเพณี สงกรานต์สืบทอดมาแต่โบราณ หมายถึง ส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ เดิมวันที่จดั เทศกาลกาหนดโดยการคานวณทางดาราศาสตร์
แต่ปัจจุบนั ระบุแน่นอนว่า 13 ถึง 15 เมษายน ของทุกปี

ตามภูมิภาคต่าง.ๆ ของประเทศไทย ก็มีงานเทศกาลประเพณี แตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่
ส่ วนใหญ่ก็เกี่ ยวพันกับการดารงชี วิตของคนไทย อย่างเช่ น ประเพณี เกี่ ยวกับการทา ปลูกข้าว เกี่ ยวข้าว
ทาบุญขวัญข้าว หรื อ ประเพณี ที่แสดงความเคารพต้องสิ่ งศักดิ์สิทธ์ในท้องถิ่น อย่างเช่น การบูชาผีขุนน้ า ผีนา
ผีปู่ ผียา่ และผีบรรพบุรุษ หรื อถ้าไม่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ก็จะนาสิ่ งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจัดเป็ น
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งานเทศกาลขึ้ นมา อย่า งเช่ น งานบุ พ ผาชาติ ของเชี ย งใหม่ งานดอกฝ้ ายบานของเลย งานเทศกาลว่า ว
ที่สนามหลวง เป็ นต้น
4. ศิลปกรรมของไทย (ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง)
สิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของวัฒ นธรรมไทย และเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องไทยที่ ส าคัญ
ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มมาก ได้ แ ก่ ศิ ล ปกรรมของไทย ซึ่ งนับ ได้ ว่ า เป็ นวัฒ นธรรมสุ น ทรี ย ะ ทั้ง ด้า น
สถาปั ตยกรรมไทย (บ้าน วัด วัง) ที่ เป็ นของไทยประเพณี ด้ งั เดิ ม หรื อที่ มีการผสมผสานกับศิ ลปะของ
ภายนอก อย่า งเช่ น จี น พม่ า ฝรั่ ง เศส อิ ต าลี อัง กฤษ เป็ นต้น ด้า นประติ ม ากรรม ที่ มี แ รงบัน ดาลใจ
จากศาสนา อย่างเช่ น พระพุท ธรู ป เทวรู ป เป็ นต้น ด้า นจิ ตรกรรม ภาพเขี ยนฝาผนังตามอาคารสาคัญ
ทั้ง วัดและวัง อย่างเช่ น ภาพเล่าเรื่ องรามเกียรติ์ที่ฝาผนังระเบียงคดที่วดั พระศรี รัตนศาสดาราม หรื อภาพ
เกี่ ยวกับความเชื่ อ ประเพณี การรักษาโรคแบบสมัยโบราณ ตามฝาผนังของศาลารายรอบพระอุโบสถวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรื อวัดโพธิ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกแห่งความทรงจาของโลก
ศิลปะการแสดงของไทย มีท้ งั ที่เป็ นศิลปะชั้นสู ง อย่างเช่น โขน หนังตะลุ ง การเชิ ดหุ่ นกระบอก
ที่ได้รับการฟื้ นฟูและเผยแพร่ ให้นกั ท่องเที่ยวได้รู้จกั มากขึ้น นอกจากนี้ยงั มีศิลปะการแสดงและการละเล่น
พื้นบ้านในแต่ละภูมิภาค อย่างเช่น ลิเก ลาตัด หมอลา หมอแคน ราโนราห์ สะล้อซอซึ ง เป็ นต้น

ภาพการแสดงโขนและหนังใหญ่
บนฝาผนังของพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรื อวัดโพธิ์

5. ภาษาและวรรณคดี
วัฒนธรรมการสื่ อสารของไทย มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ เพราะเรามีอกั ษรและภาษาไทยเป็ นของ
ตนเอง มาตั้งแต่สมัยสุ โขทัย ในรัชกาลพ่อขุนรามคาแหงมหาราช พระองค์ได้นารู ปแบบของอักษรมอญ
โบราณและเขมรโบราณมาผสมผสาน มาประดิ ษฐ์เป็ นลายสื อไท และมี วิวฒั นาการมาเป็ นอักษรไทย
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ในปั จจุบนั และใช้ภาษาราชการของคนไทยทั้งประเทศ ในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกันด้านภาษา
หรื อสาเนียงการพูด หรื อบางภูมิภาคมีอกั ษรดั้งเดิมของแต่ละพื้นที่น้ นั อีกด้วย
ภาษาและอักษร ทาเกิดการประพันธ์วรรณคดี ทั้งที่เป็ นบทร้อยแก้วและร้อยกรองต่าง ๆ มากมาย
อันเป็ นเอกลักษณ์ ของวัฒนธรรมไทย อย่างเช่ น รามเกี ยรติ์ สังข์ทอง พระอภัยมณี เสภาขุนช้างขุนแผน
เป็ นต้น หรื อตานาน นิ ทานพื้นบ้าน ซึ่ งเรื่ องเล่ าเหล่ านี้ มคั คุ เทศก์ส ามารถนามาเป็ นเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อย
เชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นสิ่ งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย นิ ยมจะให้มคั คุ เทศก์สอนภาษาไทยที่ใช้
สาหรับการทักทาย ขอบคุ ณ สั่งอาหาร ดังนั้น มัคคุ เทศก์ควรจะสอนในสิ่ งที่ถูกต้องและควรสอนเรื่ อง
มารยาทไทยที่ ควรปฏิ บตั ิ ให้แก่ นักท่ องเที่ ย วด้วย อย่างเช่ น กล่ าวคาทักทาย ด้วยค าว่า สวัสดี ค่ ะ/ครั บ
พร้อมกับยกมือไหว้ หรื อ กล่าวคาขอบคุณ หรื อขอโทษ ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ

ภาพแสดงศิลาจารึ กพ่อขุนรามคาแหง

6. การแต่งกาย
วัฒนธรรมการแต่งกายของไทย มีพฒั นาการตั้งแต่อดีตและมีความหลากหลายของแต่ละภูมิภาค
ของไทย โดยจะใช้วสั ดุ จากทาธรรมชาติมาทักถอด้วยลวดลายอย่างงดงามและเป็ นเอกลักษณ์ อย่างเช่ น
ทาจากฝ้ าย หรื อ ไหม.ภาคกลางนิ ย มนุ่ ง โจงกระเบนทั้ง ผูห้ ญิง และผูช้ าย ภาคเหนื อ ภาคใต้ หรื อภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผูห้ ญิงนิ ยมนุ่งผ้าซิ่ น ผูช้ ายนุ่งโสร่ ง เป็ นต้น ในปั จจุบนั วัฒนธรรมการแต่งกายของ
คนไทย ได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการสวมใส่ ผา้ ไทยมากขึ้น แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนตามบริ บท
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ของสั ง คมไทยและสั ง คมโลกมากขึ้ น ที่ ส าคัญ พื้ น ฐานการแต่ ง กายของไทย ขึ้ น อยู่ ก ับ สถานการณ์
และกาลเทศะเป็ นสาคัญ อย่างเช่ น ถ้าเข้าไปเยี่ยมชมวัด หรื อสถานที่สาคัญ มัคคุ เทศก์ควรจะแนะนาให้
นักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพ
ภาพที่ ป รากฏบนเงิ น เหรี ย ญและธนบัตรทุ ก ชนิ ด ของประเทศไทย ด้า นหน้า ของเงิ น เหรี ย ญ
และธนบัต รทุ ก ชนิ ด เป็ นภาพของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ รั ช กาลที่ 9
ด้านหลังจะเป็ นภาพของสถานที่สาคัญของประเทศไทยทั้งวัดและวัง และยังมีภาพของบุรพกษัตริ ยข์ อง
ไทยหลายพระองค์

วัฒนธรรมการแต่งกายของไทยสมัยอดีตนิยมนุ่งโจงกระเบนทั้งผูห้ ญิงและผูช้ าย

สรุ ป วัฒนธรรมไทยจะเกี่ ยวข้องกับสถาบันที่ เป็ นสิ่ งยึดเหนี่ ยวจิ ตใจของคนไทยทุ กคน นัน่ คื อ
วัฒนธรรมที่ยึดถือสถาบันพระพุทธศาสนาเป็ นหลักยึดเหนี่ ยวในการประพฤติตนในสังคมอย่างสงบสุ ข
เป็ นวัฒนธรรมที่ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริ ยอ์ นั เป็ นที่ เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็ นไทเป็ นชาติเอกราช
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ความเชื่อมโยงของไทยกับประเทศเพือ่ นบ้ าน
การเชื่ อมโยงของประเทศไทยไปยังประเทศเพื่ อนบ้านในมิ ติต่าง ๆ เป็ นความสนใจร่ วมของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศในกลุ่มอาเซี ยนรวมถึงประเทศไทย ดังเห็ นได้ว่ามีการเดิ นทางประเภท
รถยนต์ต้ งั แต่ประเทศไทยเข้าไปยังประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า และมาเลเซี ย หรื อการท่องเที่ยว
ทางเรื อที่เชื่ อมโยงระหว่างประเทศไทยทางจังหวัดตราดเข้ายัง กัมพูชา ที่ เมื องสี หนุ วิลล์ ไปยังเมืองท่า
ชายฝั่งทะเลของเวียดนาม หรื อในบริ เวณประเทศพม่าได้มีการล่องเรื อจากเมืองมะริ ดเชื่ อมโยงไปยังเมือง
ภู เ ก็ ต หรื อการเดิ น ทางโดยเส้ น ทางรถไฟจากสิ ง คโปร์ ม ายัง ไทย กัม พู ช า และเวี ย ดนาม เห็ น ได้ว่า
การเชื่อมโยงทั้งทางบก ได้แก่รถยนต์ รถไฟ หรื อทางเรื อ เกิดขึ้นทัว่ ไปในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
และในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
การเชื่อมโยง Asean Connect ถือได้วา่ เป็ นความสาคัญอย่างมากเพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เกิด
การเรี ย นรู้ แลกเปลี่ ย นทางวัฒนธรรมที่ หลากหลาย การเชื่ อมโยง Asean.Connect.ที่ ผ่า นประเทศไทย
อาจแบ่งได้ตามภูมิภาคดังต่อไปนี้
ภาคเหนือ
เส้นทางการเชื่ อมโยงระหว่างด่ านของไทยไปยังด่านสากลของประเทศเพื่อนบ้าน เช่ น ด่านแม่
สายไปยังด่านท่าขี้เหล็ก ซึ่ งเป็ นการเชื่ อมโยงบนพื้นที่สูงทางภูเขาในเขตพื้นที่จงั หวัดเชี ยงรายเข้ากับใน
พื้นที่ของสหภาพเมียนมา วิถีชีวิตของคนในบริ เวณท่าขี้เหล็กในหมู่บา้ นกะเหรี่ ยงคอขาว ตลาดพลอย
วัดพระหยกขาว พระสามมิติ วัดพระเจ้าระแข่ง หรื อชาวพม่าเรี ยกว่า วัดไทยใหญ่ ซึ่ งเป็ นวัดที่กว้างใหญ่
และสวยงามมาก พระธาตุ เจดี ยช์ เวดากอง แบบจาลองที่ต้ งั อยู่บนเขาสู ง ทาให้มองเห็ นทิ วทัศน์ของฝั่ ง
ประเทศไทยและของประเทศพม่า นอกจากนี้ ในบริ เวณอาเภอเชียงแสนซึ่ งมีการข้ามพรมแดนโดยทางเรื อ
เข้า ไปยัง ในเขตประเทศลาว เป็ นการท่ อ งเที่ ย วระหว่า งสองฝั่ ง แม่ น้ า โขงที่ เป็ นจุ ดเชื่ อ มโยงในการ
ท่องเที่ยวทางเรื อ เพื่อเรี ยนรู ้ เรื่ องราวของเมืองเชี ยงแสนที่เป็ นเมืองเก่าโบราณ เป็ นเมืองการค้าสาคัญที่มี
ประวัติศาสตร์ เก่ าแก่ ในบริ เวณล้านนาเชื่ อมโยงกับบริ เวณที่ เป็ นธุ รกิ จการค้าสาคัญสมัยใหม่ที่เรี ยกว่า
คิงส์โรมันในฝั่งของประเทศลาว
ถัดจากทางใต้เชี ยงแสนเป็ นด่านเชี ยงของในเส้นทาง R13 ซึ่ งเป็ นการเชื่ อมโยงไปยังเมืองห้วยทราย
และสามารถใช้เป็ นเส้ นทางนี้ ไปยังแหล่ ง ท่องเที่ ยวที่ สาคัญมากมาย เช่ น เข้าไปในบริ เวณหลวงน้ าทา
เส้น ทางผ่า นไปสู่ เ มือ งซาปา ในประเทศเวีย ดนามผ่า นเมือ งสาคัญ ทางการค้า นอกจากนั้นยัง พบว่า
ด่านเชี ยงของมีจุดเชื่ อมโยงไปยังลุ่มน้ าโขงคือสามารถเดิ นทางไปยังเมืองท่าต่าง ๆ ของประเทศจีน เช่ น
เมื องเชี ย งรุ ้ ง เมื องสิ บ สองปั นนา ซึ่ งเป็ นอี ก หนึ่ งรู ปแบบของการเดิ นทางนอกเหนื อจากการเดิ นทาง
โดยรถยนต์ และเครื่ องบิน
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อี กด่ านหนึ่ งที่ มีความน่ าสนใจคื อด่ านห้วยโก๋ น จังหวัดน่ าน ซึ่ ง เป็ นด่ านถาวรที่ ไ ด้เปิ ดทาการ
เพื่อเชื่ อมโยงระหว่างประเทศไทยในจังหวัดน่ าน เข้ากับแขวงไซยะบุรีในประเทศลาว เพื่อเข้าไปแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญคือเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
ด่ า นที่ อ ยู่ ใ นเขตภาคเหนื อ ตอนล่ า งลงมาคื อ ด่ า นภู ดู่ ของจัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ เ ชื่ อ มไปยัง ลาว
โดยเรี ยกว่าเส้ นทาง limec ซึ่ งเป็ นด่ า นถาวรที่ เชื่ อมโยงการท่องเที่ ยวเมื องไซยะบุ รี ปากลาย ที่ มีแหล่ ง
ท่องเที่ ยวซึ่ งสามารถดึ งดู ดนักท่องเที่ ยวให้แวะพักในไซยะบุ รีอย่า งหลากหลาย อาทิ เช่ น อ่า งน้ าเตี ย น
วัดศรี บุญเรื อง เขตพันถ้ าน้ าทุ่ง หรื อจะเป็ นหัตกรรมบ้านเวียงแก้ว หรื อจะเป็ นงานบุญพระเวสแห่ ผีตาโขน
นอกจากนี้ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไซยะบุรีที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยว
ได้แก่ มหกรรมบุญช้าง เป็ นประเพณี ที่โด่งดังของไซยะบุรีเช่ น นางสาวธิ ดาช้าง ขบวนแห่ ช้าง พิธีบายศรี
สู่ ขวัญช้าง เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั สามารถเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบางได้ ตลอดจนเข้าไปยังเมืองหลวง
เวียงจันทน์ได้อย่างสะดวก การเชื่ อมโยงในพื้นที่ดงั กล่าวบริ เวณที่เรี ยกว่าด่านภูดู่เป็ นด่านที่เชื่ อมโยงเมือง
สาคัญของไทยในพื้ นที่ มรดกโลกสุ โขทัย เข้าทางจัง หวัดอุ ตรดิ ตถ์อย่างรวดเร็ วในระยะทางประมาณ
300 กิ โลเมตร และเชื่ อมต่อไปยังบริ เวณเมื องมรดกโลกหลวงพระบางได้อย่างสะดวก ด่ านภูดู่จึงเป็ น
จุดเชื่ อมโยงที่สาคัญในฐานะของการเป็ นจุ ดเชื่ อมโยงระหว่างพื้นที่เมื องมรดกโลกของทั้งสองประเทศ
เข้าหากันพร้อมทั้งยังได้เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ของทั้งสองประเทศผ่านพื้นที่มรดกโลกที่สาคัญของโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด่านที่สาคัญคือ ด่านท่าลี่ จังหวัดเลย เป็ นการเชื่ อมโยงเส้นทางเพื่อท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเริ่ ม
ตั้งแต่กรุ งเทพผ่านด่านท่าลี่ และใช้เวลาเพียง 4 ชัว่ โมงสามารถเดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง เพื่อเที่ยวชม
สถานที่ ส าคัญ ต่ า ง.ๆ ทั้ง ทางธรรมชาติ แ ละทางวัฒ นธรรม.อาทิ เ ช่ น .น้ า ตกตาดกวางซี น้ า ตกตาดแส้
วัดพระมหาธาตุ ราชบวรวิหาร วัดเชี ย งทองราชวรวิหารที่ เป็ นสถานที่ น่าสนใจของนัก ท่องเที่ ยว หรื อ
พระธาตุพูสี เป็ นต้น ขณะเดี ยวกันทางใช้ด่านท่าลี่ ก็สามารถเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ได้อย่าง
สะดวกสบาย
ด่านหนองคายเป็ นด่านสาคัญด่านแรกที่มีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่เชื่ อมโยงระหว่าง
ไทยกับ ลาวเข้าไปสู่ เมื องหลวงเวีย งจันทน์ ซ่ ึ ง เป็ นประตู่ สู่ การค้า เศรษฐกิ จ และในปั จจุ บ นั มี ก ารเที่ ย ว
แบบ City tour ซื้ อของหัตกรรมหรื อสิ นค้าปลอดภาษีที่ประเทศลาว เที่ยวชมสถานที่สาคัญและมีชื่อเสี ยง
ของเวียงจันทน์ เช่ น พระธาตุ หลวงเวียงจันทน์ ประตูชยั หอพระแก้ว เป็ นต้น และก็เดิ นทางกลับมายัง
ประเทศไทยซึ่ งเป็ นการท่องเที่ยวแบบเมืองคู่แฝดของจังหวัดหนองคายและเมืองหลวงเวียงจันทน์ซ่ ึ งได้รับ
ความนิยมสู งสุ ดเส้นทางหนึ่ง
ปั จจุบนั มีการเปิ ดเส้นทางข้ามด่านพรมแดนสะพานข้ามแม่น้ าโขงในจังหวัดนครพนมซึ่ งเส้นทาง
นี้ ถื อ ได้ว่า เป็ นเส้ น ทางที่ ส วยงามมาก หรื อ ที่ เ รี ย กกัน ว่า “เส้ น ทางโรแมนติ ก ” ตามเส้ น ทางสาย R9
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และสามารถเดินทางเข้าไปสู่ ชายฝั่งทะเลของประเทศเวียดนาม อย่างเมืองวินห์ เป็ นชายฝั่งทะเลที่บริ สุทธิ์
และมี ความสวยงามอยู่ ซึ่ งเส้ นทางเหล่ านี้ เป็ นการเชื่ อมต่อระหว่างไทยสู่ ประเทศเพื่อนบ้านอย่า งลาว
และเวียดนามที่ส้ นั ที่สุดในปั จจุบนั
เส้ นทางหนึ่ ง ที่ ถื อได้ว่า เป็ นเส้ นทางหลัก และอยู่ใ นนโยบายของรั ฐบาลที่ เรี ย กว่า east west
corridor คือเส้นทางเชื่ อมต่อระหว่างมุกดาหารเข้าไปสู่ บริ เวณที่เรี ยกว่าแขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว
มุ่ ง สู่ เ มื องเว้ ดานัง ฮอยอัน ตามเส้ น ทางสาย R12 นัก ท่ องเที่ ย วจะได้พ บกับ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอัน น่ า
ประทับใจจากการเดิ นทาง เช่ น สุ สานจักรพรรดิ มินห์ มาง สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101.สะพานมังกร
เป็ นต้น นอกจากจะเชื่ อมโยงสามประเทศแล้วยังผ่านเข้าไปยังจังหวัดพิษณุ โลก สุ โขทัย ตาก และเข้าสู่
อาเภอแม่สอดซึ่ งเป็ นพื้นที่ เขตเศรษฐกิ จพิเศษเชื่ อมโยงกับพื้นที่ รัฐกะเหรี่ ยง พะอัน และก็มะละแหม่ง
เส้นทาง east.west.corridor.เป็ นการเชื่ อมโยง 5 ประเทศสาคัญ คือ ทะเลด้านตะวันตกของประเทศเมียน
มา เชื่ อ มโยงมาสู่ ท ะเลที่ ป ระเทศเวีย ดนาม จึ ง ถื อได้ว่า เป็ นเส้ นทางทะเลและเส้ นทางการค้า ที่ ส าคัญ
อีกเส้นทางหนึ่ ง เส้นทางดังกล่าวยังสามารถเชื่ อมโยงกับศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้แก่
จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งมีแนวความคิดในการพัฒนาไปสู่ เมืองแห่งการประชุมสัมนา (MICE)
เส้นทางที่ได้รับความนิ ยมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อคื อด่ านช่ องเม็กในจังหวัดอุ บลราชธานี
เชื่ อมโยงเข้ากับบริ เวณทางใต้ของลาวในเขตจาปาสัก นักท่องเที่ยวจะพบกับแหล่งมรดกโลกสาคัญก็คือ
ปราสาทวัดพูในประเทศลาว ซึ่ งเส้นทางดังกล่าวเป็ นเส้นทางเชื่ อมโยงที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็ นเส้นทาง
สายธรรมชาติทีน้ าตก เกาะแก่งอันสวยงาม ได้แก่ น้ าตกคอนพระเพ็ง และแก่งหลี ผี นอกจากนี้ เส้นทาง
ดังกล่ าวยัง สามารถเดิ นทางไปยัง เมื องโฮจิ มิ นห์ ในประเทศเวียดนามได้อีกด้วย พร้ อมทั้ง เชื่ อมต่ อไป
ยังเมืองดาลัด มุ่ยเน่ ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ รวมทั้งทะเลอันงดงาม
ภาคตะวันออก
การเชื่ อมโยงเส้ นทางการค้า และเส้ นทางที่ ส าคัญ ระหว่า งประเทศไทยและประเทศกัม พูช า
เส้ น ทางที่ มี ชื่ อเสี ย งได้แ ก่ ด่า นอรั ญ ประเทศ ในจัง หวัดสระแก้ว เชื่ อมเข้า สู่ แ หล่ ง มรดกโลกส าคัญ ที่
เมื องเสี ย มเรี ย บเป็ นที่ ต้ งั ของเมื องมรดกโลกนครวัด นครธม และเมื อ งบริ ว ารต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวระดับโลกที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้เข้ามาหลงมนต์เสน่ห์ของศิลปะแบบขอม
ที่เป็ นเอกลักษณ์ ต้ งั แต่อดีตถึงปั จจุบนั และเส้นทางดังกล่าวสามารถเชื่ อมโยงไปสู่ เมืองหลวงของกัมพูชา
คือ เมืองพนมเปญ และสามารถเดิ นทางไปยังประเทศเวียดนาม และชายฝั่ งทะเลของประเทศเวียดนาม
อย่างเมืองดาลัด มุ่ยเน่ ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ
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ภาคใต้
เป็ นการเชื่ อมต่อประเทศเพื่อนบ้านที่สาคัญคือ ประเทศมาเลเซี ย ทางด้านสะเดา จังหวัดสงขลา
สามารถเดินทางไปยังปี นัง มะละกา และกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซี ย และเชื่อมต่อไปยัง
ประเทศสิ งคโปร์ ซ่ ึ งเป็ นเส้นทางสายสาคัญที่จ ะเห็นเมืองโบราณ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ของ
ยุ ค อาณานิ ค ม รวมไปถึ ง วัฒ นธรรมร่ ว มสมัย อย่ า งบ้า บ๋ า ย่ า หยา ซึ่ งเป็ นวัฒ นธรรมของจี น มุ ส ลิ ม
โดยเชื่อมโยงกับทางภาคใต้ของไทย ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมร่ วมของกลุ่มมุสลิมที่อยูใ่ นประเทศมาเลเซี ย
ด่านจังหวัดระนอง เข้าไปยังเกาะสองหรื อที่รู้จกั กันในชื่ อ “เกาะหัวใจมรกต” อยูใ่ นประเทศพม่า
ซึ่ งเส้นทางการท่องเที่ยวเหล่านี้ เป็ นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเมืองคู่ระหว่างไทยเป็ นเพื่อนบ้านมากมาย
เส้นทางนี้ สามารถเดิ นเข้าไปเที่ ยวทะเลในเขตของประเทศเมียนมาที่หลากหลายเช่ น เกาะโดม อุทยาน
แห่ งชาติเกาะลัมปี หรื อจะเป็ นทางประวัติศาสตร์ อย่างอนุ สาวรี ยพ์ ระเจ้าบุเรงนอง เจดี ยก์ ะบาเอ เป็ นต้น
ด่ า นสากลที่ จ ัง หวัด ระนองจึ ง เป็ นจุ ดเชื่ อ มต่ อที่ ส าคัญระหว่า งประเทศไทยเข้า ไปสู่ ป ระเทศเมี ย นมา
เพื่อเที่ยวชมทัศนียภาพทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างเพลิดเพลิน
ภาคตะวันตก
ด่านที่สาคัญคือด่านในอาเภอแม่สอด จังหวัดตากสามารถเชื่อมโยงไปสู่ เมืองเมียวดี เพื่อเข้าสู่ เมือง
มะละแหม่ง และพระธาตุ อินแขวน ไปสู่ ย่างกุ้ง เที่ ยวชมพระธาตุ มหาเจดี ยช์ เวดากองที่ เป็ นสัญลักษณ์
ของประเทศ นัก ท่ องเที่ ย วจานวนมากต่ า งเข้า ไปเยี่ย มชมความงามที่ มี ชื่ อเสี ย งของแหล่ ง ท่ องเที่ ย วนี่
กันเป็ นจานวนมาก นอจากนี้ เส้ นทางจากอาเภอแม่สอดยังไปสู่ แหล่งท่องเที่ยวที่ สาคัญทั้งรัฐกะเหรี่ ยง
และสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่น.ๆ
ด่านที่มีความสาคัญมากขึ้นในปั จจุบนั ที่มีความน่ าสนใจคือด่านเจดียส์ ามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี
ข้ามไปยังเมืองทวาย ซึ่ งมี ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่เชื่ อมโยงอยู่กบั เส้นทางสายมรณะ ซึ่ งเป็ นแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ของไทยที่ จ ะเชื่ อ มโยงเข้ า สู่ ป ระเทศเมี ย นมาร์ .ซึ่ งสั ม พัน ธ์ อ ยู่ ก ั บ เหตุ ก ารณ์
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และทางด้านด่านสิ งขร จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เข้าไปยังเมืองมะริ ด ตะนาว
ศรี เป็ นการท่องเที่ยวระยะสั้นเมืองคู่จะเจอวัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์กลางการค้าโบราณ ทะเลที่สวยงาม
ที่ยงั คงเต็มเปี่ ยมไปด้วยธรรมชาติ
การเชื่ อมโยงเส้ นทางการท่องเที่ ยวโดยมี ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางเริ่ ม ต้นของการท่องเที่ ย ว
ที่สามารถเชื่ อมโยงเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
ในเรื่ องการขนส่ งทั้ง เครื่ องบิน รถยนต์ รถโดยสารต่าง ๆ และการสื่ อสารต่าง ๆ ที่สะดวกสบาย จึงเป็ นอีก
ทางเลื อกหนึ่ งที่ จะสามารถขยายพรมแดนความรู ้ ทางด้านการท่องเที่ ยว พื้นที่เมื องมรดกโลก เส้ นทาง
การค้าโบราณ เส้นทางธรรมชาติ รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ในแต่ละพื้นที่เป็ นจุดตั้งต้นของการท่องเที่ยว
เป็ นเชื่อมโยง
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ประเทศไทย : จุดหมายปลายทางการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
ตามรอยพระบาทสู่ 23 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tour)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช ทรงเป็ นนักท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในโลกพระองค์หนึ่ง (THE GREATEST ECO-TOURIST OF THE WORLD) การตามรอยพระบาท
บนเส้ นทางเส้ นทางท่ องเที่ ย วเชิ งอนุ รัก ษ์ ที่ ทรงบุ กเบิ ก ไว้ผ่า นโครงการตามพระราชดาริ เป็ นโอกาส
ทั้งการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ วิถีชีวติ ชุมชน วัฒนธรรม ท้องถิ่นในทัว่ ทุกภาค
เส้นทางท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ ที่โดดเด่นตามรอยพระบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้แก่
1.1 เส้นทางตามรอยพระบาทท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาคเหนื อ
1.เส้ นทางท่ องเที่ ยวเชิ ง อนุ รัก ษ์ของโครงการพัฒนาดอยตุ ง ตามแนวพระราชดาริ ของสมเด็จ
พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เพื่ออนุ รักษ์ป่าและสื บสาน ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา
และชาวไทยภาคเหนือ
เส้นทางท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์โครงการหลวงตีนตก สัมผัสป่ าไม้ของอุทยานแห่ งชาติแม่ตะไคร้
ตาบลห้วยแก้ว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro-tourism) การปลูกเห็ดหอมกาแฟและดอกไม้เมืองหนาว
2..เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพัฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ จ ั ง หวัด เชี ย งใหม่
เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวติ สัมผัสจิตวิญญาณของป่ าใหญ่ ป่ าเต็งรังเคียงข้างป่ าเบญจพรรณ ชมวิถี
ฟาร์ ม สไตล์ภาคเหนือ การพัฒนาแหล่งน้ าควบคู่กบั การฟื้ นฟูป่าและดิน
3. เส้นทางท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์สถานี เกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย รัชกาลที่ 9 ทรงพลิกฟื้ นจาก “ภูเขาฝิ่ น” มาเป็ นพื้นที่ปลูกพืชผักและดอกไม้
เมื องหนาว ชมดอกสี ช มพู ข องต้นนางพญาเสื อโคร่ ง ชมสตรอเบอร์ รี่จากแปลงปลู ก ขี่ จ ัก รยานเยี่ย ม
ไร่ กุหลาบของชาวเขา
4. เส้นทางท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ของเกษตรที่ราบสู งบ้านบ้านสะจุก -สะเกี้ ยง จังหวัดน่าน ชมหุ บ
เขากว้างใหญ่ของการทานาขั้นบันได เป็ นทิวสวยงาม เก็บสตรอเบอร์ รี่ ลูกหม่อน ผักปลอดสารพิษ ชมป่ า
ต้นน้ าบริ เวณยอดดอยขุนน่าน
5. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของศูนย์พฒั นาโครงการหลวงปั งค่า จังหวัดพะเยา ล่องโขงชมวิว
แก่งผาได ชมทะเลหมอกภูช้ ี ดาว นัง่ สมาธิ ไร่ เชิ ญตะวันของท่าน ว.วชิ รเมธี ชมวิวยอดดอยภูลงั กา สัมผัส
วิถีชนเผ่าม้ง
6. เส้นทางท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ของศูนย์บริ การและพัฒนาลุ่มน้ าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าชม
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ธ รรมชาติ ที่ มี ชี วิ ต วิ ถี ชี วิ ต ตามแนวเศรษฐกิ จ แบบพอเพี ย งในฐาน 9 ฐาน.ได้แ ก่ ป่ าไม้
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การจัดการไฟป่ า การจัดการน้ า ดิน และปุ๋ ย ข้าว พืช ประมง ปศุสัตว์ และการจัดการฟาร์ ม ชมทะเลหมอก
หยุนไหล ชมวิวดอยกิ่งลมห้วยน้ าดึง ชี่ชา้ ง ล่องแพ ปั่ นจักรยาน สัมผัสธรรมชาติงดงาม
1.2 เส้นทางตามรอยพระบาทท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. เส้นทางท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดขอนแก่ น กาฬสิ นธุ์ ศึกษาโลกในยุค
ดึ ก ด าบรรพ์ การเกิ ด ของสิ่ ง มี ชี วิ ต การสู ญ พัน ธุ์ ไ ดโนเสาร์ ความรู ้ ด้า นธรณี วิ ท ยา ทฤษฎี Big.Bang
สักการะพระพุทธนิมิตเหล็กไหล ที่วดั ภูค่าว วัดหลวงปูเขียน ชมศูนย์ผา้ ไหมแพรวา ชาวผูไ้ ท ชมพระธาตุ
ยาคู เมืองฟ้ าแดดสงยาง
2. เส้ นทางท่ องเที่ ย วเชิ ง อนุ รัก ษ์โครงการชลประทานอ่ า งเก็ บ น้ า บึ ง โขงหลง จัง หวัดบึ ง กาฬ
แล้วเดินขึ้นภูทอก สักการะพระเจดียอ์ ฐั ิฐาตุของพระอาจารย์จวน เยี่ยมอ่างเก็บน้ าบึงโขงหลง ชมความงาม
คล้ายสายรุ ้งของน้ าตกเจ็ดสี น้ าตกถ้ าพระ ภูสิงห์ ล่องเรื อหนองกุดทิง สักการะหลวฃพ่อพระใส วัดโพธิ์ ชยั
3. เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วบุ รี รั ม ย์-สุ ริ น ทร์ -ศรี ส ะเกษ ชมอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ ้ ง เมื อ งค่ า
ชมสนามฟุตบอล ไอ-โมบาย สเตเดียม สนามแข่งจักรยานยนต์ บุรีรัมย์คาสเซิ ล ชมการแสดงช้าง เยี่ยมชม
วิถีวฒั นธรรมช้างกุย บ้านช้างตากกลาง เยีย่ มกลุ่มทอผ้าบ้านท่าสว่าง
1.3 เส้นทางตามรอยพระบาทท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาคกลาง
1. เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ พ ระบรมราชานุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราช
จัง หวัด กาญจนบุ รี ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย ในช่ ว งรั ช สมั ย สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช
สัมผัสบรรยากาศสนามรบยุทธหัตถี สักการะพระบรมราชอนุสาวรี ยส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช และเจดีย ์
ยุทธหัตถี ชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ยุคสงคราม 9 ทัพ และยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 พิพิธภัณฑ์
ช่องเขาขาด ทางรถไฟสายมรณะ ปราสาทเมืองสิ งห์ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
2. เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพัฒ นาเขาหิ น ซ้ อ น จั ง หวัด ฉะเชิ ง เทรา
ชมกระบวนการฟื้ นฟูทรั พยากรธรรมชาติ ดิ น น้ า ป่ าไม้ การพัฒนาการเกษตรกรรม ชมวัดญาณสังวร
เที่ยวป่ าสิ ริเจริ ญวรรษ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาซี โอน ชมการจักสานชุมชนพนัสนิคม
3. เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ศู น ย์ศึ ก ษาระบบนิ เ วศป่ าชายเลนสิ ริ มหาราชิ นี จัง หวัด
ประจวบคี รีขนั ธ์ ชมความมหัศจรรย์ป่าคนสร้ างพลิ กพื้ นนากุ้ง ร้ างให้เป็ นป่ าชายเลน การพัฒนาป่ าไม้
ปากน้ า ปราณบุ รี ชมวิ ถี ชี วิ ต การท าตาลเมื อ งเพชร สั ก การะหลวงพ่ อ ด า พระพุ ท ธรู ป สมัย ทวารวดี
เยีย่ มโครงการชัง่ หัวมัน ชมแปลงทดลองการเกษตร ศึกษาระบบนิเวศป่ าชายเลนสิ รินาถราชินี
4. เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ศู นย์วิ จยั และพัฒนาแหลมผัก เบี้ ย จัง หวัด เพชรบุ รี ค้น แบบ
การบ าบัด น้ า เสี ย สู่ น้ า ใสด้ว ยกลไกธรรมชาติ เดิ น เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ บ ริ เ วณปากอ่ า ว ชมนก
หลากหลายสายพันธุ์ ศึกษาการจัดการระบบพืชและหญ้ากรองน้ าเสี ย ระบบพื้นที่ชุมน้ าเทียม ระบบการใช้
พืชและหญ้าแฝกธูปฤาษี กกกลมช่วยบาบัดน้ าเสี ย
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5. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศูนย์เรี ยนรู ้วิถีชีวิตชาวไทย จังหวัดสุ พรรณบุรี ศึกษาเรื่ องข้าวและ
วิถีชีวติ ชาวนาไทย ชมเรื อนพระแม่โพสพ เรื อนชาวนา ศึกษากระบวนการด้านเมล็ดพันธุ์ขา้ ว องค์ความรู ้
เรื่ องการทานา
1.4 เส้นทางตามรอยพระบาทท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาคตะวันออก
1. เส้ นทางท่ องเที่ ย วเชิ งอนุ รักษ์จุดชมวิวเนิ นนางพญา ถนนเฉลิ มบูรพาชลทิต จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด โอกาสในการชื่ นชมทัศนี ยภาพบนจุดชมวิวที่ต้ งั อยูบ่ นถนนเลียบทะเลที่ยาว
และสวยงามที่สุดในประเทศไทย ระยะทางรวมกว่าร้ อยกิ โลเมตร สามารถถ่ายรู ปทะเลที่ขนาบข้างด้วย
ทิวทัศน์ของรู ปเขาสี เขียวกับถนนที่คดเคี้ ยวสวยงาม ชมจุดชมวิวเนิ นทางพญาที่สามารถขับรถ หรื อปั่ น
จักรยานทางไกลมาเรื่ อย ๆ จากปากน้ าประแสร์ ระยองมาจรดเนิ นพญา ที่อยูร่ ะหว่างอ่าวคุง้ วิมาณ และอ่าน
คุง้ กระเบนของจังหวัดจันทบุรี
2. เส้นทางท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รักษ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ง้ กระเบน จังหวัดจันทบุรี สัมผัสป่ า
ชายเลนที่สมบูรณ์และเขียวขจี เยีย่ มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนอันเนื องมาจากพระราชดาริ ศึกษา
ความหลากหลายทางชี วภาพของป่ าชายเลน มี ม ากกว่า 30 สายพันธุ์ เช่ น แสม ล าพู โกงกาง ใบเล็ ก
โกงกางใบใหญ่ ฯลฯ เดิ นรั บลมทะเลบนสะพานศึ กษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ สร้ างจากไม้ตะเคียนทอง
ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร เยี่ยมชมศาลาโดยมีศาลาสื่ อความหมาย 10 ศาลา ชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าชายฝั่ ง
ทะเล การอนุ รั ก ษ์ พ ัน ธุ์ ไ ม้ เรี ยนรู้ วิ ถี ชี วิ ต ประมง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท างธรรมชาติ ที่ มี ชี วิ ต ที่ เ ปิ ดโอกาส
ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าถึงแก่นแท้ของความสมดุลของสิ่ งมีชีวติ ได้อย่างมหัศจรรย์
3. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โครงการพันธุ กรรมพืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ และทะเล
ไทย จังหวัดชลบุรี เยีย่ มชมคลังความรู้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทยในบริ เวณเขาหมาจอ
ตาบลแสมสาร ซึ่ งเป็ นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้านธรณี วิทยา พฤกษศาสตร์ สัตว์ศาสตร์ ทางทะเล
แห่งแรกในประเทศไทย อันเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พนั ธุ กรรมพืช อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี นัง่ เรื อข้ามไปเที่ยวเกาะแสมสาร ปล่อยเต่าลงทะเล
ที่ศูนย์อนุรักษ์พนั ธุ์เต่าทะเลที่ฐานทัพเรื อสัตหีบ
4. เส้นทางท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์เขต
ปากน้ าประแสที่มีระบบนิ เวศป่ าชายเลนที่สมบูรณ์ ที่เกิ ดจากการฟื้ นฟูของเทศบาลตาบลปากน้ าประแส
กับชาวบ้านในพื้นที่ ในการปรับสมดุ ลให้กบั ผืนป่ าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดรัยองและพัฒนาเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชี วภาพเดินลัดเลาะไปตามสะพานไม้ ระยะทาง
กว่า 2 กิโลเมตร เพื่อศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลน อาทิ แสมตะบูนดา ลาพูน โกงกาง โปรงแดง โดยเฉพาะทุ่งโปรง
ทองที่มีตน้ โปรงใบสี เหลื องอร่ ามขึ้นเบียดเสี ยดกัน เมื่อแสงแดดสาดส่ องลงมา จะเกิ ดเป็ นภาพทุ่งต้นโปรง
สี ทอง อยูท่ ่ามกลางความเขียวขจีของแนวโกงกางที่โอบล้อมอยูท่ ุกทิศ ชมหิ้ งห้อยระยิบระยับตามกิ่งลาพู
ในยามราตรี
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1.5 เส้นทางตามรอยพระบาทท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาคใต้
1. เส้นทางท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงชายฝั่ งกระบี่ จังหวัดกระบี่ เยี่ยมชม
ศูนย์กลางการศึกษาวิจยั และพัฒนาการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์สัตว์น้ า รวมถึ งการปลูกถ่ายเซลล์เพื่อให้ได้
ปลาสายพันธุ์ใหม่ ปลาทีไมหรื อปลาการ์ ตูนมีการเพาะเลี้ยงมากถึง 13 สายพันธุ์ รวมปลากัด ปลาปั กเป้ า
ทะเล ปลานกแก้ว ดาวทะเล กุง้ มังกร ปลิ งทะเล ฯลฯ ชมป่ าพรุ ท่าปอมคลองสองน้ า ดูสุสานหอยล้านปี
ที่อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี แช่น้ าตกร้อนธรรมชาติวา่ ยน้ าในสระมรกตกลางป่ า
2. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร จังหวัดชุมพร ชมป่ าชายเลนที่สมบูรณ์
และสวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศไทย ชมชายหาดยาวกว่า 200 กิ โลเมตร เล่นน้ าทะเลสวยใส ชมเกาะ
40 เกาะ อุทยานแห้งชาติหมู่เกาะชุ มพรที่มีท้ งั ป่ าชายเลนภูเขา ชายหาดท้องทะเลและหมู่เกาะแหล่งดาน้ า
ตื้นเพื่อดูปะการัง เดิ นชมป่ าชายเลน พายเรื อคายัดไปในป่ าชายเลน ชมแนวสันทรายบางเบิดที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย
3. เส้ นทางท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช รัชกาลที่ 9.โปรดเกล้าให้เปิ ดโครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ าปากพนัง เพื่อแก้ปัญหาการทาลายป่ า ภาวะดินเปรี้ ยวการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม น้ าท่วม การก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า การสร้ างอ่างเก็บน้ าหรื อฝายทดน้ า ป้ องกันการรุ กล้ าน้ าเค็ม นมัสการวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ดูคอนโดรังนกที่ปากพนัง ชมประตูระบายน้ า
4. เส้ นทางท่องเที่ ยวเชิ งอนุ รัก ษ์ศู นย์วิจยั และศึ กษาธรรมชาติ ป่ าพรุ สิรินธร จังหวัดนราธิ วาส
ชมป่ าพรุ ที่ ใหญ่ ที่สุดในไทย เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มี ป่าพรุ ที่ส มบูรณ์ เดิ นทางไปชมผืนป่ าที่อุดม
สมบูรณ์ ทางตอนใต้สุดของไทยที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-ปาลา ชมนกเงื อก 9 ใน 12 ชนิ ดที่พบใน
ประเทศ ชมนิทรรศการระบบนิเวศป่ าพรุ ส่ องกล้องดูนก
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เมืองต้ องห้ าม...พลาด
การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย หรื อ ททท. ได้คดั เลื อก 12 เมืองต้องห้าม...พลาด จาก 12 แห่ ง
ของสถานที่ สวยงามทัว่ ประเทศไทย ที่ นักท่ องเที่ ยวไม่ควรพลาดจากการไปเยี่ยมชมซึ่ ง ทั้ง12 เมือง ยังมี
เมืองคู่แฝดที่ได้เปิ ดตัวในภายหลังเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้มีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกันเพิ่มมากขึ้นภายใต้
โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด พลัส ซึ่งได้คดั เลือกสถานที่สวยงามเหล่านี้มาจาก 5 ภูมิภาค ดังนี้...
1.ภาคเหนือประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่
1.1 จังหวัดลาปาง และ จังหวัด ลาพูน (เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา)
1.2 จังหวัดเพชรบูรณ์และ จังหวัดพิษณุโลก (ภูดอกไม้สายหมอก)
1.3 จังหวัดน่าน และ จังหวัดแพร่ (กระซิบรักเสมอดาว)
1.1 จังหวัดลาปาง (เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา) และจังหวัดลาพูน สองเมืองแฝดซึ่ งเป็ นเมืองเก่าแก่ที่สุด
ของภาคเหนื อ ลาปางเป็ นเมืองรถม้า การนัง่ รถม้าชมเมืองลาปางจะเปิ ดมุมมองใหม่.ๆ ของการเดินทาง
ท่องเมืองนี้ โดยมีหลายเส้นทางให้เลือก ทั้งเส้นทางรอบเมืองเล็ก เส้นทางรอบเมืองใหญ่
o สถานี ร ถไฟนครล าปาง เป็ นอาคารอนุ รั ก ษ์ดี เ ด่ น ที่ ผสมผสานสถาปั ต ยกรรมไทยภาคเหนื อ
กับสถาปั ตยกรรมยุโรปได้อย่างลงตัว
o ชามตราไก่ สื บสานช่างฝี มือที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปี สู่ สัญลักษณ์ของเมืองลาปางอันเลื่องลือ
o ถนนสายวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชุมชนคนลาปางอย่างใกล้ชิด ถนนสายนี้ มีกิจกรรมดี.ๆ ทุกสัปดาห์
ทั้ง “กาดหมั้วคัวแลง”ถนนคนเดินวันศุกร์
o วัดพระธาตุลาปางหลวง วัดเก่ าแก่ คู่บา้ นคู่เมืองลาปาง วัดปงสนุ ก วัดสาคัญคู่ลาปางมาช้านาน
ตั้งแต่สมัยหริ ภุญชัย และได้รับรางวัลด้านการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมจากยูเนสโก วัดศรี รองเมือง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม วัดเจดี ยซ์ าวหลัง วัดศรี ชุม วัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
วัดพระธาตุจอมปิ ง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
o บ้านเสานัก บ้านไม้สักโบราณศิลปะพม่าผสมล้านนา ที่มีเสาเรื อนถึง 116 ต้น ยังคงความสมบูรณ์
แบบมาจนถึงปัจจุบนั
o ถนนคนเดินกาดกองต้า เรี ยงรายด้วยบ้านเก่าเสริ มบรรยากาศคลาสสิ ก
o พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน เปิ ดบันทึกปูมหลังครั้งเก่าเรื่ องเล่าน่าฟังจากเขลางค์นคร
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เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา จ.ลาปาง
ลาปางเป็ นเมืองรถม้า การนัง่ รถม้าชมเมืองลาปางจะเปิ ดมุมมองใหม่ๆ ของการเดินทางท่องเมืองนี้

1.2 จ.เพชรบู รณ์ (ภูดอกไม้สายหมอก) และจังหวัดพิ ษณุ โลก สัม ผัส ทะเลหมอกลอยมาเคาะหน้า ต่า ง
ยามเช้า ดื่มด่าดอกไม้บานกลางภูสูง
o ภูทบั เบิก ภูเขาสู งสุ ดของเพชรบูรณ์ สวนดอกไม้เมืองหนาวภูทบั เบิก วัดพระธาตุ ผาซ่ อนแก้ว
วัดที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย
o พระพุ ท ธชิ น ราชเป็ นพระพุ ท ธรู ป ส าคัญ ของคนไทย พระพุ ท ธชิ น ราช องค์ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
ณ วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก
o เขาค้อ และอนุสรณ์สถานผูเ้ สี ยสละเขาค้อ อ่างเก็บน้ ารัตนัย น้ าตกศรี ดิษฐ์ ความสวยงามของชั้นหิ น
และสายน้ าที่ชุ่มฉ่ าตลอดทั้งปี ทุ่งแสลงหลวง เหมาะสาหรับนักท่องธรรมชาติดว้ ยป่ าสน หมอก
ยามเช้า และขุนเขาตระหง่ า น ไร่ ต้นยาสู บ เพชรบู ร ณ์ เป็ นแหล่ ง ต้นยาสู บ ที่ ใ หญ่ อนั ดับ หนึ่ ง
ของเมืองไทย
o อุทยานแห่ งชาติน้ าหนาว ที่สุดแห่ งธรรมชาติของเพชรบูรณ์ อุดมด้วยเถื่ อนถ้ า น้ าตก จุดชมวิว
และป่ าเปลี่ยนสี

จุดหมายที่โปรดปรานในเพชรบูรณ์อย่างภูทบั เบิก ซึ่ งเป็ นชื่ อของหมู่บา้ นชาวเขาเผ่าม้งบนภูเขาที่สูงสุ ดของจังหวัดเพชรบูรณ์
อยูใน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
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1.3 จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ (กระซิบรักเสมอดาว) จังหวัดน่านเป็ นตานานแห่ งขุนเขาเมืองเก่าที่มีชีวิต
และวัฒนธรรมที่โดดเด่น จังหวัดน่ านและจังหวัดแพร่ โดดเด่นในงานหัตถกรรมที่สะท้อนผ่านถึ งวิถีชีวิต
อันเรี ยบง่ายของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็ นการทอผ้าลายน้ าไหล และการทาเครื่ องเงิ น ภาพกระซิ บรักบันลื อ
โลกวัดภูมินทร์ อมตะแห่งภาพจิตรกรรมปู่ ม่านย่าม่าน ประดับบนผืนผนัง
o วัดพระธาตุแช่แห้ง ไม่เพียงเป็ นพระธาตุคู่บา้ นคู่เมืองน่านเท่านั้น หากยังเป็ นพระธาตุประจาชี วิต
ของคนเกิดปี เถาะ
o วัดพระธาตุชา้ งค้ าวรวิหาร พระอารามหลวง
o พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน เก็บรวมทุ กรายละเอียดของความเป็ นเมืองน่ าน สัมผัสงาช้างดา
หนึ่งเดียวในไทย หอศิลป์ ริ มน่าน รวมหัวใจรักในงานศิลป์ จากศิลปิ นถิ่นน่านแท้.ๆ
o ดอยเสมอดาว (อุทยานแห่งชาติศรี น่าน) อาบฟ้ าห่มดาวบนยอดดอยสู งแห่งนี้
o อุทยานแห่งชาติขนุ สถาน สี ชมพูบานสะพรั่งทั้งทิวเขา
o เส้นทาง 1148 ท่องไปบนถนนเส้นสวยที่สุดของเมืองไทย อ.ท่าวังผา จ.น่าน-อ.เชียงคา จ.พะเยา
o บ่อเกลื อ สื บสานตานานการต้มเกลื อสิ นเธาว์บ นภูเขาแบบโบราณที่ หาชมได้ยาก (อ.บ่อเกลื อ
อยูห่ ่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตร)
o อาเภอปั ว เมืองน่ารัก ชุมชนน่าอยู่ ธรรมชาติสุขสงบ
o อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ในวันที่ฟ้าเป็ นใจ จะได้เห็นความงามของดอกชมพูภูคา

ภาพกระซิ บรักบันลือโลก อมตะแห่งภาพจิตรกรรมปู่ ม่านย่าม่าน ประดับบนผืนผนังท้าทายกาลเวลา
(อยูภ่ ายในวัดภูมินทร์ บ้านภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน
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2. ภาคอีสาน 4 จังหวัด ได้แก่
2.1 จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุ รินทร์ (เมืองปราสาทสองยุค)
2.2 จังหวัดเลย และจังหวัดชัยภูมิ (เย็นสุ ด...สุ ขที่เลย)
2.1 จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุ รินทร์ (เมืองปราสาทสองยุค) ดินแดนที่เต็มไปด้วยปราสาทหิ นสะท้อน
ความสวยงามในอดีต
o อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ ้ ง อ.เฉลิ ม พระเกี ย รติ ปราสาทบนยอดภู เ ขาไฟที่ ส วยงามที่ สุ ด
กับปรากฏการณ์มหัศจรรย์ของแสงตะวันสาดส่ องลอด 15 ช่องประตู ปราสาทเมืองต่า
o ศาลหลักเมือง ความศักดิ์สิทธิ์ ที่ร้อยศรัทธาของชาวบุรีรัมย์เป็ นหนึ่ง
o วนอุ ท ยานภู เขาไฟกระโดง จากภู เขาไฟที่ นอนหลับ ใหลสู่ ก ารเป็ นสถานที่ พ กั ผ่อนหย่อนใจ
ท่ามกลางความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
o หมู่บา้ นทอผ้าไหม อ.นาโพธิ์ แหล่งทอผ้าไหมซิ่ นตีนแดงผ้าเอกลักษณ์บุรีรัมย์, ผ้าไหมหางกระรอก
ผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่ ผ้ามัดหมี่ คุณภาพดี
o วัดกลางพระอารามหลวง วัดเก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองบุรีรัมย์
o "ผ้าภูอคั นี " ฝ้ ายย้อมดินภูเขาไฟของชุ มชนบ้านเจริ ญสุ ข นาดินภูเขาไฟอังคารที่มีความศักดิ์ สิทธิ์
มาเป็ นวัตถุ ดิบ ในการย้อมผ้า ผ้าฝ้ ายย้อมดิ นภูเขาไฟแห่ งเดี ย วในประเทศไทย ที่ ส วมใส่ ส บาย
เป็ นสิ ริมงคล

อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง บุรีรัมย์

2.2 จังหวัดเลย และ จังหวัดชัยภูมิ (เย็นสุ ด...สุ ขที่เลย)
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o อุทยานแห่งชาติภูเรื อ ภูลมโล ภูกระดึง ภูป่าเปาะ ภูทอก แก่งคุดคู ้
o พระธาตุศรี สองรัก วัดโพนชัย และพิพิธภัณฑ์ผตี าโขน วัดเนรมิตวิปัสสนา วัดศรี คุณเมือง วัดเก่าคู่
ชาวเชียงคาน วัดศรี โพธิ์ ชยั บ้านแสง

มอหิ นขาว จังหวัดชัยภูมิ

ภูกระดึงจังหวัดเลย

3. ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่
3.1 จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม (เมืองสายน้ าสามเวลา)
3.2 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุ พรรณบุรี (ชุมชนคนอาร์ต)
3.1 จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม (เมื องสายน้ าสามเวลา) วิถีริมคลองที่ทุกคน
ไม่ ค วรพลาด วัด พระปฐมเจดี ย ์ร าชวรมหาวิ ห าร สถานที่ ส าคัญ ของจัง หวัด นครปฐม เชื่ อ ว่ า เป็ น
ที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า
o ตลาดน้ าบางน้อย ตลาดน้ าท่าคา ตลาดน้ าอัมพวา ชุมชนบ้านบางพลับ หัตถาธารา
o วัดบางกะพ้อม ชมจิตรกรรมฝาผนังนูนต่า
o อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนก ศูนย์กลางศรัทธาแห่งคริ สตศาสนิกชน
o ตลาดเก่าบางนกแขวก ตลาดร่ มหุ บ
o วัดบางกุง้ ตานานแห่งโบสถ์ปรกคลุมด้วยต้นโพธิ์ เกือบทั้งหลัง
o อุทยานรัชกาลที่ 2 งดงามด้วยหมู่เรื อนไทย
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ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

3.2 จัง หวัด ราชบุ รี และจัง หวัด สุ พ รรณบุ รี (ชุ ม ชนคนอาร์ ต ) ความเป็ นเมื อ งศิ ล ปะ ศิ ล ปะ
จากอุโบสถ ศิลปะจากหนังใหญ่ ศิลปะร่ วมสมัย ศิลปะเพื่อหัวใจเด็ก หอศิลป์ ดีคุน้ หอศิลป์ ร่ วมสมัยแห่ ง
แรกของจังหวัดราชบุรี
o เซรามิ ก เถ้า ฮงไถ่ พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ร าชบุ รี ตลาดเก่ า 119 ปี เจ็ด เสมี ย น หนัง ใหญ่
วัดขนอน
o จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม ภาพเขียนบนผืนผนัง อลังการจิตรกรรมแห่งยุคสมัย
o อุทยานหุ่นขี้ผ้ งึ สยาม ศิลปะการปั้ นแต่งที่ดูราวกับมีชีวติ จริ ง
o อาเภอสวนผึ้ง บ้านหอมเทียน บ้านหอมเทียน
o ปางอุ๋งสุ พรรณ อ่างเก็บน้ าหุ บเขาวง แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามด้วยธรรมชาติของจังหวัดบึงฉวาก
เฉลิ ม พระเกี ย รติ สามชุ ก ตลาดร้ อยปี วัดป่ าเลยไลย์ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พุ เ ตย และวัดไผ่โ รงวัว
จังหวัดสุ พรรณบุรี

พิพิธภัณฑ์สถานแสดงนิ ทรรศการหนังใหญ่
จังหวัดสุพรรณบุรี
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บ้านหอมเทียน จังหวัดราชบุรี

4. ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่
4.1 จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง (เมืองเกาะในฝัน)
4.2 จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว (สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้)
4.1 จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง (เมืองเกาะในฝัน) เมื่อทะเลใส หาดทรายสงบงาม ตราดเป็ นเมืองที่มี
เอกลัก ษณ์ โ ดด ตั้ง แต่ ง านหัตถกรรมงอบ เมื อ งตราดจนถึ ง ผลไม้อ ย่า งสั บ ปะรดตราดสี ท อง ทุ เ รี ย น
และมังคุดผลไม้ข้ ึนชื่ออีกหลากหลายชนิดของจังหวัดระยอง
o ชุ มชนสลักคอก สัมผัสวิถีประมงอันเงี ยบสงบ ล่ องเรื อมาดชมป่ าโกงกาง ชายหาดเมืองตราด
จากหาดบานชื่น หาดราชการุ ณย์ เกาะหมาก เกาะกูด เกาะขาม เกาะดาด ของจังหวัดตราด
o หาดบ้านเพ หาดแม่ราพึง อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง น้ าตกเขาชะเมาหาดแสงจัน เกาะเสม็ด
เกาะทะลุของจังหวัดระยอง
o วัดบุปผาราม ที่สุดของอารามเก่าแก่คู่เมืองตราด ที่สุดแห่ งประวัติศาสตร์ อดั แน่ นในพิพิธภัณฑ์
น่าศึกษา

เกาะเสม็ด จังหวัดตราด

สวนผลไม้ จังหวัดจันทบรี

4.2 จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว (สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้) จันทบุรียงั มีสวนผลไม้
แห่งความสุ ขหวานฉ่ าล้ ารสผลไม้อร่ อย ท้องทะเลสงบงาม วิถีประมงอบอุ่น
o หาดคุง้ วิมาน หาดเจ้าหลาว จุดชมวิวเนินนางพญา จุดชมวิวหลวงพ่อพระยืน
o ศูนย์ส่งเสริ มอัญมณี และเครื่ องประดับ ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ตลาดพลอย ตานานแห่ งย่านการค้า
พลอยเจียระไนใหญ่ที่สุดของประเทศ
o อาสนาวิหารพระนางมารี อาปฏิสนธินิรมล
o อุ ทยานแห่ ง ชาติ น้ า ตกพลิ้ ว ศู นย์ศึ กษาการพัฒนาอ่า วคุ ้งกระเบน อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
รื่ นรมย์บนสะพานไม้ เพลินใจไปกับนิเวศป่ าชายเลนสมบูรณ์ที่สุดของจันทบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสิ น ตึกแดง หาดแหลมสิ งห์
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o แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว เช่น ปราสาทสด๊กก๊อกธม อุทยานแห่ งชาติตาพระยา ถ้ าเพชร
โพธิ์ ทอง อุทยานแห่ งชาติ ปางสี ดา และตลาดโรงเกลื อ แหล่งสิ นค้าหลากหลาย และเป็ นประตู
สู่ อินโดจีน

ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว

5. ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่
5.1 จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล (ยุทธจักรความอร่ อย)
5.2 จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง (หาดทรายสวยสี่ ร้อยลี้)
5.3 จังหวัดนครศรี ธรรมราช และจังหวัดพัทลุง (นครสองธรรม)
5.1 จังหวัดตรัง และ จังหวัดสตูล (ยุทธจักรความอร่ อย) เมืองที่มีความสงบเงียบ และเรี ยบง่าย
บวกกับวิถีวฒั นธรรมการกิ นที่ เป็ นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็ นหมูย่างหนังกรอบ ติ่ มซาคาโต ขนมเค้กมี รู
เนื้อนุ่มลิ้น ซาลาเปา และหมูยา่ งเมืองตรัง ชมย่านการค้า ตึกชิโนโปรตุกีส
o ถ้ าเลเขากอบ อุทยานมังกร วังเทพทาโร พระนอนทรงเทริ ดโนห์รา วัดภูเขาทอง ถ้ าเขาช้างหาย
ย้อนรอยเส้นทางเขาพับผ้า สักการะอนุสาวรี ยพ์ ระยารัษฎาขนาดจิ๋ว
o วิวชายหาดปากเมง “อุโมงค์แสงมรกต” ลานแสงมรกต ถ้ าภูผาเพชร เกาะหลี เป๊ ะ เกาะหิ นงาม
เกาะไข่เกาะหิ นซ้อน เกาะอาดัง เกาะราวี แหล่งดาน้ าลึ กที่สวยงาม ถ้ าเลสเตโกดอน พิพิธภัณฑ์
ช้างดึกดาบรรพ์ทุง่ จังหวัดสตูล
5.2 จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง (หาดทรายสวยสี่ ร้อยลี้) ทะเลชุ มพรนั้นสวยงาม และเหมาะ
สาหรั บการดาน้ า ทั้งน้ าตื้ นและน้ าลึ ก ท้องทะเลยังคงความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรทางธรรมชาติ
ทั้งปะการังหลากหลายสายพันธุ์ ดงดอกไม้ทะเลมากมาย ฝูงปลานานาชนิด
o ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เขาดิ นสอ : ในเดื อนตุลาคมของทุ กปี จะก่อเกิ ดปรากฏการณ์ แห่ งสายธาร
เหยีย่ วจานวนมากกว่า 2 แสนตัว บินมารวมตัวกันร่ อนเล่นลมร้อน
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o จุดชมวิวเขาดินสอ จุดชมวิวเขามัทรี จุดชมวิวที่ตอ้ งห้าม...พลาด สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทอ้ ง
ทะเลที่สวยสดและงดงาม (อ.ปะทิว)
o ศาลกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์สถานของพลเรื อเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ตัวศาลอยู่บ นเรื อรบหลวงพระร่ วงจาลองที่ หันหน้าออกสู่ ท ะเล ซึ่ ง เป็ นจุ ดที่ มองเห็ นทิ วทัศ น์
ของหาดทรายรี ได้ชดั เจนตลอดเวิง้ อ่าว (อ.เมือง)
o หาดถ้ าธง–บางเบิด หาดทรายรี หาดทรายรี สวี หาดอรุ โณทัย หาดทุ่งวัว หาดทรายทอดตัวยาวไป
ตามโค้งอ่าวอย่างสวยงาม
o เกาะพิทกั ษ์ของชุมพร และ เกาะพยามของระนอง
o บ่อน้ าร้อนรักษะวาริ น มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซี ยส สัญญลักษณ์ของจังหวัดระนอง
5.3 จังหวัดนครศรี ธรรมราช และจังหวัดพัทลุง (นครสองธรรม) นครศรี ธรรมราชคือดินแดนต้นตารับ
ของความเป็ นปั กษ์ใต้ ในเรื่ องของอาหารการกิ น ขนมจีน วัฒนธรรมการเชิ ดหนังตะลุ ง การรามโนราห์
เครื่ องถม ฯลฯ
o วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระบรมธาตุยอดทองคา วัดธาตุนอ้ ย พ่อท่านคล้ายวาจาสิ ทธิ์
o บ้านหนังตะลุง สุ ชาติ ทรัพย์สิน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หมู่บา้ นคีรีวง
o น้ าตกกรุ งชิ ง น้ าตกกะโรม โลมาหาดขนอม หาดหิ นงาม หาดทรายแก้ว หาดในเพลา หาดสิ ชล
แหลมตะลุมพุก เขาหลวง ภูสูงเทียมฟ้ า วิวพานอรามาแห่งนครศรี ธรรมราช
o วัดถ้ าคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงแห่ งแรกในจังหวัดพัทลุ ง อุทยานนกน้ าทะเลน้อย หรื อทะเล
น้อยเป็ นทะเลสาบน้ าจืดอยูท่ างตอนเหนื อของทะเลสาบสงขลา บ่อน้ าร้ อนธารน้ าเย็น เขาชัยสน
อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า

นครสองธรรม งหวัดนครศรี ธรรมราช
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หาดทรายสวยสี่ ร้อยลี้ จังหวัดชุมพร

แนวโน้ มการท่ องเทีย่ วของไทย
ในทศวรรษ 2560–2570 (ค.ศ. 2017–2027) นักวิจยั ได้พยากรณ์แนวโน้มของการท่องเที่ยวไทยไว้
ดังนี้
1. การท่องเที่ยวเฉพาะสาขาที่โดดเด่น
1.1 การท่องเที่ยวสาหรับผูส้ ู งวัย การท่องเที่ยวพานักระยะยาวและการท่องเที่ยวสาหรับผูพ้ ิการ
มีแนวโน้มที่จะเป็ นสิ นค้าและบริ การที่โดดเด่ น ทั้งสาหรับตลาดไทยและตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ
ลูกค้าที่เป็ นผูส้ ู งอายุและผูเ้ กษียณอายุราชการ จะเป็ นกลุ่มตลาดเป้ าหมายระดับสู งสุ ด (High End)
1.2 การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพและเชิงการแพทย์ ประชากรโลกมีแนวโน้มให้ความใส่ ใจต่อสุ ขภาพ
มากขึ้ น ประเทศไทยเป็ นจุ ด หมายปลายทางของการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สุ ข ภาพที่ โ ดดเด่ น เพราะมี สิ น ค้า
และบริ การด้าน สปา การนวด การใช้สมุนไพร การฝึ กโยคะ อนึ่ง ประเทศไทย เป็ นจุดหมายปลายทางของ
การท่ อ งเที่ ย วการแพทย์แ ผนปั จ จุ บ ัน เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยราคาไม่ สู ง มาก และบริ การทางการแพทย์
มีมาตรฐานสากล บุคลากรที่มีใจรักการบริ การ (Service Mind).โดยเฉพาะบริ การทางการแพทย์ทางเลือก
มี ก ารผสมผสานทั้ง แพทย์แ ผนไทย และแผนจี น .ตลอดจนการท่ อ งเที่ ย วด้า นการฟื้ นฟู สุ ข ภาพจิ ต
และการท่องเที่ยวพัฒนาจิต เช่น การทาสมาธิ
1.3 การท่องเที่ยวเชิ งประชุ ม (Mice) เป็ นสิ นค้าและบริ การที่ตลาดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย (Inbound) จะให้ความสนใจเพราะมีสถานที่เหมาะสมกับการจัดประชุ ม
ระดับนานาชาติ เพราะมีราคาห้องพัก อาหารและบริ การ ที่ราคาเหมาะสมและมีมาตรฐานนานาชาติ
1.4 การท่ อ งเที่ ย วมหกรรมกี ฬ า (Sport/Event.Tourism) ประเทศไทยมี ท าเลที่ ต้ ัง (location)
กึ่งกลางระหว่างยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และเป็ นศูนย์กลางการเดินทาง (gateway) สู่ อาเซี ยนจึงเหมาะสม
ที่จะเป็ นจุดหมายปลายทางด้านการจัดมหกรรมการแข่งขันกี ฬา ระดับอาเซี ยนและระดับโลก มีสนาม
ฟุตบอล สนามแข่งรถ รถมอเตอร์ ไซด์ มาตรฐานสากล นอกจากนี้ พทั ยา ภูเก็ต หัวหิ นยังมี ความพร้ อม
ในการจัดมหกรรมกีฬาทางน้ า เช่น การแข่งเรื อ (Regatta) กีฬาต่าง ๆ ได้แก่ การแข่งขันกอล์ฟ แบดมินตัน
ฯลฯ มหกรรมกีฬาทาให้มีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาไทย
2. การท่องเที่ยวธรรมชาติ (Nature tourism)
การท่องเที่ยวอุทยานแห่ งชาติเพื่อศึกษาระบบนิ เวศน์บก ป่ าชนิ ดต่างๆ ป่ าไม้ผลัดใบ ป่ าดิ บชื้ น
ป่ าดิบเขา ป่ าพรุ ป่ าชายแลน ระบบนิ เวศทะเล ป่ าชายเลนป่ าชายหาด ความหลากหลายทางชี วภาพ พืช
สัตว์บก และสัตว์น้ า ศึ กษาระบบนิ เวศน้ าจืด พื้นที่ชุ่มน้ า เช่ น ทะเลสาบสงขลา บึงบอระเพ็ด แม่น้ าบึ ง
คลอง อนึ่ ง ประเทศไทยมี ภู มิ ศ าสตร์ ที่ ห ลากหลายจึ ง เหมาะส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย วธรณี วิท ยา (GEOTOURISM) ได้แก่ท่องเที่ยวเทือกเขาหิ นปูนในภาคเหนื อ สัมผัสยอดดอย เช่ น.ดอยอินทนนท์ ที่ราบสู ง

74

คู่มือการบรรยายด้านการนาเที่ยว
สาหรับมัคคุเทศก์

หิ นทราย ที่โคราชและสกลนครของภาคอีสาน ที่ราบลุ่มแม่น้ าภาคกลางแหล่งปลูกข้าวโลก และภาคใต้
ซึ่ งเป็ นแหลมทอดตัวลงระหว่างมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอันดามัน และมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีนใต้ อ่าวไทย
ในส่ วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวธรรมชาติมีนกั ท่องเที่ยวนิ ยมการเดินป่ า การศึกษาพืชพันธุ์ไม้
สมุนไพร การดูนก (BIRD WATCHING) การดูดาว การล่องแก่ง การปลูกป่ าบุกป่ าและป่ าชายเลน การทา
แนวกันไฟ การดูแลรักษาป่ าต้นน้ าลาธาร การทาฝ่ ายชะลอน้ า
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมมีพ้ืนที่ในภาคต่างๆ ที่เป็ นไร่ เป็ นสวน เป็ นผืนนาปลูกข้าว
อันกว้างใหญ่ จึงเหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร (AGRO-TOURISM) ได้แก่ การท่องเที่ยวชิ มผลไม้
การเก็บสตรอเบอร์ รี่จากไร่ การดานา การเกี่ ยวข้าว การเก็บใบชาตามไร่ ชาขั้นบันได การเก็บผลกาแฟในไร่
ตลอดจนการปลูก และเก็บพืชผักสมุนไพรมาประกอบอาหารท้องถิ่ น ทั้งนี้ รวมถึ งการท่องเที่ยวชนบท
และพักโฮมสเตย์
3. การท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเทศไทยเป็ นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยววัฒนธรรมที่โดดเด่นในโลก
เพราะเป็ นบรรยากาศที่ มี วฒั นธรรมเก่ าแก่ มี ป ระวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน มี แหล่ ง โบราณคดี ท้ งั ยุคก่ อน
ประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ ซึ่ งได้รับเลือกเป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคต่าง ๆ และของชนเผ่าต่าง ๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารไทยซึ่ งโดดเด่นเป็ นที่นิยม
ไปทัว่ โลก ด้วยเสน่ ห์ข องรสชาติ เฉพาะตัว การท่ องเที่ ย วมหกรรมประเพณี เช่ น เทศกาลลอยกระทง
งานตรุ ษ สงกรานต์ เทศกาลกิ นเจ ฯลฯ ส่ วนดึ ง ดู ดนัก ท่องเที่ ยวจากทัว่ โลกจานวนมาก การท่ องเที่ ย ว
ในกรุ งเทพมหานคร นับเป็ นการท่องเที่ยวที่ดึงดูดคนทัว่ โลกจึงเป็ นมหานครที่มีคนท่องเที่ยวอันดับหนึ่ ง
ของโลก เพราะมีศูนย์การค้าระดับนานาชาติ ศูนย์อาหาร ศูนย์บนั เทิงเริ งรมย์ พิพิธภัณฑ์ อาร์ ตกาเลอรี่
ศูนย์การท่องเที่ยวนันทนาการ สวนสนุก ฯลฯ
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