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บทที่ 1 
พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ไทยศึกษากับการท่องเที่ยวและบริการ 

 
ไทยศึกษาเป็นการศึกษาความเป็นไทยซึ่งแบ่งการศึกษาได้ 2 ด้านกล่าวคือ การศึกษาในเชิงลึก

ตามความเป็นไทยที่ปรากฎในงานศึกษาด้านวัฒนธรรมทางภาษาและวัฒนธรรมศิลปะกับการศึกษาที่
เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยจะมีความเชื่อมโยงในสาระสำคัญซึ่งกันและกัน นอกเหนือจากการศึกษา
ที่จะเน้นในคุณค่าด้านสาระสำคัญตามศาสตร์ในหลักวิชาการแล้ว การศึกษาในเรื่องนี้สามารถนำไปศึกษา
เพื่อการอาชีพที่เป็นประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม (Value added in Culture) และ
มูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ ( Value added in Economic ) ทั้งนี้โดยการนำความโดดเด่นในความเป็น
ไทยไปขยายผลด้านวิชาชีพโดยที่องค์ความรู้ของความเป็นไทยยั งคงปรากฎเป็นหลักวิชาการพร้อมทั้ง
ประยุกต์เพื่อการนำไปใช้ในสังคมยุคปัจจุบัน คุณค่าของความเป็นไทยได้เชื่อมโยงกับการนำไปใช้เพื่อการ
ท่องเที่ยวและการบริการโดยที่องค์ความรู้ความเป็นไทยยังคงอยู่มิได้สูญเสียคุณค่า หากแต่ได้นำมา
ประยุกต์ใช้กับวิชาชีพในสังคมปัจจุบันซึ่งสาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักและสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการพัก ตลอดจนในหลายๆสาขาวิชาที่ได้รับองค์ความรู้ของไทยศึกษาและ
นำไปใช้เชื่อมโยงกับวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนส่งผลดีในด้านการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นไทยสืบเนื่อง 

 

1. พัฒนาการและแนวทางการศึกษาไทยศึกษา 
 ความสำคัญในการศึกษาด้านไทยศึกษาอย่างสังเขป การศึกษาดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ความเป็นไทยในอดีตที่ปรากฎในประวัติศาสตร์ไทยกับการพัฒนาความเป็นไทยสู่ความเป็นปัจจุบัน
โดยที่คุณค่าความเป็นไทยยังคงปรากฎในตนเอง ในเรื่องนี้ได้ปรากฎในหนังสือสาส์นสมเด็จ พระนิพนธ์ใน
สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชนุภาพทรงอรรถาธิบายการศึกษาความเป็นไทยกับสมเด็จฯกรมพระยานริศรา
นุวัติวงศ์ในโอกาสที่พระองค์เสด็จไปตรวจราชการตามหัวเมืองต่างๆ นอกจากนี้ยังเคยมีการศึกษาเชิง
ความเห็นที่เคยปรากฎในการวิพากษ์สังคมไทยอย่างงานเขียนของ ก.ศร.กุกลาบ เทียนวรรณในสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยเขียนความเห็นเกี่ยวกับการวิพากษ์สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียดสีชนชั้นสูงหรือการ
ออกหนังสือพิมพ์ชื่อ “สยามประเภท”  โดยใช้สร้อยว่า “สุนทโรวาท” (ภาพที่ 1.1) ทิ่พิมพ์เกี่ยวกับเกร็ด
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีทั้งจริงบ้างเท็จบ้าง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534, น.7-9) จาก
การศึกษาความเป็นไทยในสังคมและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่เริ่มแรกได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องในลักษณะ
ความเห็นเชิงวิพากษ์แต่ยังมิได้เด่นชัดจนกระทั่งถึงยุคแห่งการศึกษาและวิจัยอย่างเป็นระบบวิชาการได้
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เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 จึงเกิดศูนย์เอกสารแห่งประเทศไทยขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดของไทยและองค์การวิจัยโครงการขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม 
สหรัฐอเมริกา ศูนย์ดังกล่าวเป็นหน่วยงานแรกที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดด้านไทยศึกษา
โดยเฉพาะในด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบมากที่สุด ภายหลังศูนย์ดังกล่าวได้ถูกโอนให้กับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2515 หลังจากสหรัฐอเมริกาลดบทบาทลงในสงครามเวียดนาม อนึ่ง
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้น ประเทศไทยได้เกิดการจัดตั้งสถาบันต่างๆศึกษาเกี่ยวกับไทย โดยเฉพาะ 
สถาบันไทยคดีศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาพที่ 1.2) จัดตั้งขึ้นและทำการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ
ไทยศึกษาอย่างชัดเจน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534, น.16-19)  จากนั้นสถาบันการศึกษาทั้ง
ระดับอุดมศึกษาและระดับอ่ืนๆได้มีการศึกษาความเป็นไทยร่วมกับความเป็นท้องถิ่นอีกด้วย เช่น สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษาที่เน้นศึกษาศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้,  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เน้นในเรื่องความเป็นวังของพ้ืนที่ (ภาพท่ี 1.3) เป็น
ต้น 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 หนังสือพิมพ์สยามประเภท 
ท ี ่ ม า  :  เ ร ื อ น ไ ท ย . ว ิ ช า ก า ร . com, 2010 จ า ก
http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3201.105   
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บทที่ 2 
พื้นฐานของวัฒนธรรมไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในประเทศไทย 

 
มนุษยชาติเป็นผู้ให้กำเนิดประวัติศาสตร์และสร้างสมวัฒนธรรม คนไทยเป็นมนุษยชาติเผ่าหนึ่งใน

โลกที่มีประวัติศาสตร์ของตนเองพร้อมทั้งเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมไทยอันประกอบด้วย การดำรงชีวิต 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนาและจริยธรรม สุนทรียศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรม องค์ความรู้ทั้งหมด
เมื่อรวมกันแล้วจัดเป็นการศึกษาในรากฐานของความเป็นไทยและสืบทอดเป็นมรดกทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

  

ความหมายของวัฒนธรรมจากนิยามศัพท์และการศึกษาองค์ความรู้ของวัฒนธรรม 
จากพัฒนาการและแนวทางการศึกษาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นนัยยะสำคัญของการศึกษาไทยศึกษา

นั้นมีความสอดคล้องและสัมพันธ์ ตลอดจนมุ่งเน้นไปในเรื่องของ “วัฒนธรรม” เป็นหลักซึ่งอาจอนุโลมได้
ว่าเป็นคำศัพท์ที่บ่งชี้ถึงภาพรวมไทยศึกษาได้อย่างหนึ่ง ทว่า วัฒนธรรม เป็นศัพท์ที่มีผู้ให้คำนิยามไว้อย่าง
มากมายดังนี ้
 คำว่า “วัฒนธรรม” เกิดขึ้นในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยสมเด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “Culture” อันมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า 
“ Cultura” หมายความว่า การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง ส่วนในทางภาษาบาลีสันสกฤตคำว่า วัฒนธรรม 
เป็นคำสมาสมาจากคำว่า “วัฒน” หรือบาลีเขียนว่า “วฑฺฒน” แปลว่า เจริญงอกงาม ส่วนคำว่า “ธรรม” 
มาจากภาษาสันสกฤตว่า “ธรม” แปลว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เมื่อรวมกันแล้วน่าจะหมายถึง ความเป็น
ระเบียบและข้อบังคับท่ีนำมาซึ่งความเจริญงอกงาม (Openbase.in.th,  2551)  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ. 2554 (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (ออนไลน์). ม.ป.ป.) ซึ่งได้
ให้คำอธิบายคำว่า “วัฒนธรรม” คือสิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย
หรือวิถีชีวิตของหมู่คณะ อาทิ  วัฒนธรรมชาวเขา เป็นต้น  
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ภาพที่ 2.1 การแต่งกายในยุค มาลานำไทย สมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นการสร้างชาติด้วยลัทธิ
นิยมเพื่อให้ประเทศชาติทัดเทียมประเทศตะวันตก 
ที่มา : สภาวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ม.ป.ป. จาก https://twistthaitrends.com/
วิวัฒนาการการแต่งกาย/ยุครัฐนิยม-มาลานำไทย/. 

 
เช่นเดียวกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมของชาติเป็นเครื่องแสดง

ความให้เห็นถึงความเจริญงอกงามใหญ่หลวงของชาติ นอกเหนือจากเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงชาติที่
เจริญแล้วย ังสะท้อนถึงชีวิตจิตใจของคนอีกด้วย เป็นเครื่องผดุงศีลธรรมและปัจจัยแห่งความเจริญงอกงาม 
ตลอดจนความแข็งแรงมั่นคงของชาติบ้านเมือง (ภาพท่ี 2.1) (Openbase.in.th,  2551) 

จะเห็นได้ว่าจากทัศนะการให้นิยามข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความหมายของวัฒนธรรมในเชิง
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอันแสดงถึงความรุ่งเรืองหรือเจริญของชาติที่มีรากเหง้าและวัฒนธรรมที่ เป็น
ของตนเองโดยสืบมาแต่โบราณกาลจนกระทั่งปัจจุบัน 
 ทั้งนี้ ในส่วนของคำจำกัดความของคำว่า “วัฒนธรรม” ในเชิงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อัน
บ่งชี้ให้เห็นถึงรูปแบบหรือประเภทของวัฒนธรรมนั้นยังมีการให้คำนิยามของผู้รู้และนักวิชาการ รวมทั้ง
องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้องเช่นกัน ดังนี้ 
 เซอร์ เอ็ดเวิร์ด บี ไทเลอร์ (Sir Edward B. Tylor) ได้ให้คำนิยามคำว่า “วัฒนธรรม” ในปี ค.ศ. 
1871 ว่า วัฒนธรรมเป็นระบบสังคมที่ซับซ้อนอันประกอบด้วยความรู ้ ความเชื ่อ ศิลปะ จริยธรรม 
ประเพณี ตลอดจนความสามารถอ่ืนๆที่มนุษย์ได้มาในฐานะสมาชิกของสังคม (kiangpb, 2554) 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. ปยุตโต) (Openbase.in.th, 2551)  ได้ให้ความเห็นว่า “วัฒนธรรม” 
เป็นการสั่งสมสร้างสรรค์ภูมิธรรม ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดและสืบต่อมาในสังคมนั้นๆ หรือกล่าวสั้นๆว่า คือ
ประสบการณ์ ความรู้และความสามารถท่ีสังคมนั้นมีอยู่หรือเนื้อตัวทั้งหมดของสังคม  
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บทท่ี 3 
ลักษณะทางภูมิศาสตรข์องประเทศไทย 

 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมีความสำคัญต่อเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคในพื้นที่

เนื่องด้วยเป็นปัจจัยหนึ่งที่กำหนดลักษณะทางวัฒนธรรมให้เกิดความแตกต่างกันและมีลักษณะเฉพาะใน
แต่ละพื ้นที ่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวเป็นตัวแปรที่สำคัญกำหนดวัฒนธรรมตั ้งแต่ก่อนสมัย
ประวัติศาสตร์และมีอิทธิพลต่อพัฒนาการในสมัยประวัติศาสตร์เช่นกัน 

 

สภาพทางภูมิศาสตร์กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 
 สภาพทางภูมิศาสตร์มีผลต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศไทยตั้งแต่อดีต
จนกระท่ังปัจจุบันเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมและวัฒนธรรมต่างๆขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ที่เป็นอยู่อย่างมากทั้งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนกระทั่งสมัยประวัติศาสตร์ ทั้งนี้
ภาพรวมของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่นำไปสู่การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมหลักและท้องถิ่นของไทย (เสาวภา 
ไพทยวัฒน์,2538, น.57-58)  ดังนี้ 
 1. ทำเลที่ตั้ง  ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วยกันทั้งสิ้น 6 
ภาค ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ทั้งนี้
ในแต่ละภูมิภาคมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์และประเทศ
กัมพูชา ทั้งนี้ในทางภาคใต้มีอาณาเขตที่ติดต่อกันทางทะเลโดยแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งคือทะเลฝั่งตะวันออก 
เรียกว่า อ่าวไทย และทะเลฝั่งตะวันตก เรียกว่าทะเลอันดามัน ซึ่งสามารถ เดินทางติดต่อไปยังประเทศ
มาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์ได้ ที่ตั้งของอาณาจักรไทยมีข้อดีและเสียที่แตกต่างกัน 
คือ ผลดีของทำเลที่ตั้งที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศอ่ืนคือสามารถท่ีจะใช้ประโยชน์ทางด้านการคมนาคม
และทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆได้ โดยเฉพาะทางทะเลซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางที่ใช้มาในอดีตก่อนที่
จะเริ่มลดบทบาทไปในช่วงกาคมนนคมทางบกได้รับความนิยม ส่วนผลเสียคือปัญหาในการรุกรานจาก
ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันซึ่งเป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันเพียงแต่เป็นปัญหาที่เกิดจาก
ประเด็นอ่ืนๆ 
 2. ด้านภูมิอากาศ ด้วยประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างสองคาบสมุทร คือ มหาสมุทรแปซิฟิกและ
มหาสมุทรอินเดียซึ่งก่อให้เกิดมรสุมที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างมาก คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ฤดูกาลของประเทศไทยมีเพียง 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว 
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เริ่มตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์, ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม 
และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป สภาพอากาศของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคมี
ลักษณะช่วงของฤดูท่ีอาจแตกต่างกันไปบ้าง อาทิ ภาคใต้ ที่มีช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าภาคอ่ืนๆ เป็นต้น 
 3. ด้านภูมิประเทศ ประเทศไทยมีลักษณะทางภูมิประเทศที่ต่างกันซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค ดังนี้ 
ภาคเหน ือม ีล ักษณะภ ูม ิประเทศท ี ่ เป ็นภ ู เขาส ูงม ี เท ือกเขาและท ี ่ ราบเช ิงเขาสล ับก ัน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ราบสูง ภาคกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม และ
ภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเอกเขาและทะเลชายฝั่ง ทั้งนี้ ลักษณะของภูมิประเทศส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ของสังคมไทยในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน เช่น ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางมักประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลัก หรือในพ้ืนที่แนวเทือกเขาสูงมักจะใช้สภาพภูมิประเทศดังกล่าวเป็นแนวป้องกันการรุกราน เป็นต้น 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติจำนวนมากและอุดมสมบูรณ์ไม่ว่า
จะเป็นแร่ธาตุ ป่าไม้ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าต่างๆ ทั้งนี้ในแต่ละภูมิภาคมีทรัพยากรทั้งเหมือนและแตกต่างกัน
ไปตามสภาพภูมิประเทศ ทั้งนี้ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในอดีตของไทย เช่น กระวาน กานพลู การบูร 
และข้าว ส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในปัจจุบัน คือ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา เป็นต้น 
 ดังนั้น สภาพสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันมีสภาพที่
ต้องอิงอาศัยหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลทางสภาพภูมิศาสตร์อันมีทำเลที่ตั ้ง ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและ
ทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ทำเกิดความแตกต่างกันแต่ละภูมิภาค 
 

ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยจำแนกตามภูมิภาค 
 ลักษณะภูมิประเทศของไทยแบ่งออกเป็น 6 ภาคตามคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สมยศ วัฒนากมลชัย, 2558, 81 – 90 ) ซึ่งแต่ละภูมิภาคมีลักษณะ
ดังนี้ 
 1. ภาคเหนือ  พ้ืนที่ของภาคเหนือมีลักษณะทางภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงสลับแนวเทือกเขาและ
ที่ราบสูงเชิงเขาซึ่งมีการทอดตัวแนวเหนือ-ใต้ โดยมีภูเขาที่สำคัญดังนี้ เทือกเขาแดนลาวซึ่งกั้นระหว่างไทย
กับพม่าโดยมีดอยผ้าห่มปกเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดตั้งอยู่ใน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่, เทือกเขาถนนธงชัย ซึ่ง
เรียงตัวแนวเหนือ-ใต้และมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดเป็นที่ตั้งของดอยที่มีชื่อเสียงและสูงที่สุดของประเทศ
ไทย คือ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ถัดจากเทือกเขาดังกล่าว คือเทือกเขาผีปันน้ำมีดอยลังกา
เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดและยังเป็นเทือกเขาที่แบ่งลำน้ำออกเป็น 2 สาย คือ สายหนึ่งลงแม่น้ำโขงและอีก
สายหนึ่งลงแม่น้ำเจ้าพระยาและสุดท้ายคือเทือกเขาหลวงพระบางซึ่งก้ันพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ
ลาวและมีดอยโลเป็นยอดเขาสูงสุด อีกท้ังบริเวณระหว่างเทือกเขามีแม่น้ำไหลผ่านจำนวนมากแล 


