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กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจทองเที่ยวแบบแสวงบญุในอินเดีย 

อินเดียเปนตนกําเนิดของหลายศาสนาท่ีสําคัญ อาทิ พราหมณ ฮินดู เชน รวมถึงศาสนาพุทธสังคม

อินเดียจึงเปนสังคมท่ีเปดกวางยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนาท่ีตางกัน อินเดียมีความสําคัญในฐานะ

เปนดินแดนพุทธภูมิคือเปนดินแดนท่ีเกิดเหตุการณสําคัญทางพุทธศาสนาหลายเหตุการณคือ องคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาประสูติท่ีลุมพินี (ปจจุบันอยูในประเทศเนปาล) ตรัสรูท่ีพุทธคยา รัฐพิหาร แสดงปฐมเทศนา 

ท่ีสารนาถ และปรินิพพานท่ีกุสินารา รัฐอุตรประเทศ สถานท่ีท้ัง 4 แหงนี้ พระพุทธองคไดตรัสไววาเปนสถานท่ี

ท่ีชาวพุทธจะสามารถระลึกถึงพระองคไดซ่ึงตอมาไดกลายเปนสังเวชนียสถาน 4 แหง ท่ีชาวพุทธท่ัวโลกนิยม

เดินทางไปสักการะ  

นอกจากนี้ในปจจุบันยังมีสถานท่ีท่ีอาจกลาวไดวาเปน Unseen Buddhist Circuit ท่ีสําคัญของ

อินเดียท่ีเริ่มไดรับความนิยมในหมูผูแสวงบุญชาวพุทธ อาทิ เมืองสาวัตถี ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีพระพุทธเจาทรงจํา

พรรษาอยูนานท่ีสุดถึง 26 พรรษา เมืองไวสาลีท่ีมีเสาหินพระเจาอโศกมหาราชท่ียังมีความสมบูรณท่ีสุด ถํ้าอ

ชันตา เอลลอรา ท่ีเปนผลงานของชาวพุทธท่ีแกะสลักภูเขาท้ังลูกใหเปนถํ้าและเปนพระพุทธรูปตางๆและ

วัฒนธรรมพุทธแบบมหายานในแควนลดาข (Ladakh) ท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามไมแพหลายๆ ประเทศในยุโรป 

เปนตน ซ่ึงในปจจุบันสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีมีนโยบายสงเสริมพุทธศาสนาในอินเดียท่ี

นอกเหนือไปจากเสนทางสังเวชนียสถานท่ีเรารูจักกันเปนอยางดีแลวในฐานะท่ีสังเวชนียสถานท้ัง 4 แหงนี้  

(3 แหงอยูในอินเดีย 1 แหงอยูในเนปาล) เปนท่ีนิยมของผูแสวงบุญชาวไทยท่ีนิยมเดินทางมาสักการะตั้งแต

ประมาณเดือนตุลาคมถึงมีนาคม ของทุกป เปนเวลา 6 เดือนและบริษัทไทยไมลไดเปดเสนทางบินตรง เสนทาง

กรุงเทพฯ – คยาและกรุงเทพฯ – พาราณสี ในชวงเวลา 6 เดือน ดังกลาว  

 

ท่ีมา : http://www.aseanthai.net/images 
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ขอมูลเบื้องตนของประเทศอินเดีย 

อินเดียเปนดินแดนเกาแกท่ีมีประวัติศาสตรความเปนมายาวนานกวา 5,000 ป เปนถ่ินกําเนิดศาสดา

และศาสนาสําคัญของโลก รวมถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท่ีเปนเอกลักษณอีกท้ังยังเปนตนแบบดาน

วัฒนธรรมไปยังภูมิภาครอบขาง ซ่ึงประเทศไทยเราตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ ตองยอมรับวา วัฒนธรรม 

ประเพณีและศาสนาซ่ึงมีอิทธิพลตอแนวทางการดําเนินชีวิตของเรานั้น ลวนแลวมีตนรากมาจาก  

“ประเทศอินเดีย” แทบท้ังสิ้น 

 
ท่ีมา : http://www.worldheritagevacation.com/wp-content/uploads/2013/07/Taj-Mahal.jpg 

ช่ือประเทศอยางเปนทางการ : สาธารณรัฐอินเดีย ( Republic of India ) 

ชื่อประเทศอินเดีย ในสมัยพุทธกาล เรียกกันวา “ชมพูทวีป” ซ่ึงแปลวา “ทวีปแหงไมหวา” เพราะมีตนหวาข้ึน

มากในดินแดนแหงนี้ สวนคําวา “อินเดีย” เปนคําในภาษาเปอรเซีย ซ่ึงเรียกแมน้ําสินธุ วา “ฮินดู” เนื่องจาก

ชาวเปอรเซียรูจักอินเดีย โดยเขามาทางลุมน้ํานี้เม่ือ 3,000 กวาปมาแลว  ตอมาเม่ือชาวกรีกเริ่มเขามา  

ไดออกเสียงคําวา ฮินดูเพ้ียนไปเปน “อินโดส” และเพ้ียนออกไปเปน “อินดุส” และ “อินเดีย” ตามลําดับ  

แตสําหรับชาวอินเดียแลว นิยมเรียกประเทศตนเองวา “ภารตะ” หรือ “ภารตวรรษ” ซ่ึงแปลวา “ประเทศภา

รตะ ” และเรียกตนเองวาเปน “ ชาวภารตะ” ท้ังนี้สืบเนื่องจากความเชื่อท่ีวา ชาวอินเดียสืบเชื้อสายมาจาก

ทาวภรต (อานวา พะ-รต)  ซ่ึงเปนตนวงศของเรื่องราวในมหากาพยท่ียิ่งใหญของชาวอินเดีย คือ  “มหาภารต

ยุทธ” ซ่ึงมีชื่อเสียงคูกันกับ “มหากาพยรามายณะ” หรือท่ีเรารูจักกันดีในชื่อ “รามเกียรติ์” ประเทศอินเดียใน

ครั้งท่ีเรียกวา ชมพูทวีปนั้น มีพ้ืนท่ีกวางขวางมากกวาประเทศอินเดียในปจจุบันนี้มาก โดยกินอาณาบริเวณเม่ือ

เทียบกับปจจุบัน เทากับ 7 ประเทศรวมกัน คือ  1. อินเดีย 2. ปากีสถาน 3. บังกลาเทศ  4. เนปาล 5. ภูฎาน       
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6. สิกขิม (รัฐในอารักขาของอินเดีย)  7.บางสวนของอาฟกานิสถาน ซ่ึงหากรวมท้ัง 7 ประเทศนี้แลว จะมี

จํานวนประชากรพอ ๆ  กับประเทศจีนทีเดียว 

อินเดียปจจุบัน 

ประเทศอินเดียมีเนื้อท่ีท้ังหมด ประมาณ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงใหญกวาประเทศไทย 6 เทา 

หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดียปจจุบันประกอบดวย 28 รัฐ 7 เขตปกครอง

พิเศษ เมืองหลวงของประเทศคือเมืองเดลี อยูในรัฐหรยาณา  และในแตละรัฐจะมีเมืองหลวงของรัฐนั้น ๆ ดวย 

อินเดียมีสภาพภูมิศาสตรทุกรูปแบบ คือ ท่ีราบสูงอยูตอนเหนือ ซ่ึงมีภูเขาหิมาลัยเปนแนวเขตแดน

ธรรมชาติ และเปนแหลงตนน้ําท่ีสําคัญ โดยเฉพาะแมน้ําสําคัญ 5 สาย ท่ีเรียกวา “ปญจมหานที” ไดแก คงคา 

ยมุนา อจิรวดี สรภู และมหี  ตอนกลางเปนบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําคงคา ซ่ึงเปนดินแดนท่ีอุดมสมบูรณและมี

ประชากรอาศัยอยูหนาแนนท่ีสุดในโลก ทางดานตะวันตกเฉียงเหนือแถบแควนราชสถานเปนสวนของ

ทะเลทรายทาร สวนทางตอนใตมีท้ังท่ีราบสูงอันแสนจะแหงแลง และติดกับฝงทะเลซ่ึงเปนเขตมรสุม เนื่องจาก

มีความหลากหลายในเชิงภูมิศาสตร เปนเหตุใหอินเดียมีสภาพภูมิอากาศท่ีแตกตางกันอยางมาก จากหนาวท่ีสุด

ท่ีมีหิมะปกคลุมท้ังป ไปจนถึงรอนท่ีสุดจนคนตาย  จากแหงแลงท่ีสุดไปจนถึงเขตท่ีมีฝนตกชุกท่ีสุดของโลก  

ดังนั้นจึงไมตองสงสัยเลยวา อินเดียจะเปนสวรรคของบรรดานักวิชาการดานตนไม พันธุพืชและสัตวตาง ๆ 

อยางยากท่ีประเทศใดจะเทียบได 

เศรษฐกิจ 

อินเดียเปนประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีรายไดต่ํา ประชากรกวารอยละ 60 ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ปญหาความยากจนและการวางงานเปนปญหาสําคัญ เนื่องจากการปดประเทศและดําเนินนโยบายปกปอง

อุตสาหกรรมภายในมานาน อยางไรก็ดี อินเดียเริ่มเปดเสรีทางเศรษฐกิจ เม่ือป 2534 เนื่องจากตองเผชิญกับ

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง จุดเปลี่ยนท่ีสําคัญ คือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงสงผลใหมีการลงทุนจาก

ตางชาติในกิจการดานไฟฟา พลังงาน และอุตสาหกรรมตางๆ นอกจากนี้ ไดเปดเสรีดานโทรคมนาคมและการ

สื่อสารในป 2543 ทําใหสถานการณทางเศรษฐกิจของอินเดียดีข้ึนเรื่อยๆ ปจจุบันอินเดียเปนตลาดใหมท่ีไดรับ

ความสนใจอยางยิ่ง จากนานาชาติ ในป 2547 เศรษฐกิจอินเดียเติบโตเปนอันดับท่ี 12 ของโลก และเปนอันดับ 

3 ในเอเชียรองจากญ่ีปุนและจีน โดยมี GDP 505.8 พันลานดอลลารสหรัฐ เศรษฐกิจอินเดียไตรมาสสุดทาย

ของ ป 2546 เติบโตถึงรอยละ 10 เนื่องจากเก็บเก่ียวผลิตผลทางการเกษตรไดเต็มท่ี การสงออกเติบโตถึงรอย

ละ 10 รายไดจากการลงทุนโดยตรงของตางชาติมีจํานวน 4 พันลานดอลลารสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยต่ําลง อัตรา

เงินเฟออยูในระดับรอยละ 4.91 ตลาดเงินทุนแข็งแกรง เงินทุนสํารองตางประเทศสูงกวา 1 แสนลานดอลลาร

สหรัฐ และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
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เหตุผลของทองเที่ยวแบบแสวงบุญของชาวพุทธในอินเดีย 

ปจจุบันนี้ มีชาวพุทธผูศรัทธาเริ่มเดินทางไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานท่ีประเทศอินเดียและ

เนปาล เพ่ิมมากข้ึนทุกป จึงมีคําถามตามมาวาทําไมตองเดินทางขามน้ําขามทะเลไปไหวพระถึงประเทศอินเดีย 

หากชาวพุทธมีศรัทธาตอคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ก็ไมจําเปนเลยท่ีจะตองไปไหวพระถึง

ประเทศอินเดีย เพราะสถานท่ีไหวหรือทําบุญก็มีอยูในประเทศไทยมากมาย ทําไมตองไปถึงประเทศอินเดียให

เสียเงินเสียทองเสียเวลาโดยเปลาประโยชน เหตุผลของการเดินทางไปไหวพระแสวงบุญท่ีประเทศอินเดียของ

นักทองเท่ียวโดยหลักๆ มีดังนี้ 

1. เพราะอินเดียเปนแผนดินตนกําเนิดพระพุทธศาสนา การไปบําเพ็ญบุญ สั่งสมบารมี ผูศรัทธาท่ี

มีสิทธิเลือก มีโอกาส จึงเลือกท่ีจะไปไหวพระแสวงบุญ ณ ท่ีกําเนิดพระพุทธศาสนา หรือสถานท่ีจริงใหไดสัก

ครั้งในชีวิต 

2. การเดินทางไปท่ีอินเดียเปนการไดเดินตามรอยพระพุทธเจาตามรอยพระโพธิสัตวเจาท้ังหลาย 

และจะไดมีโอกาสสัมผัสถึงบรรยากาศการบําเพ็ญบารมีตามแบบอยางพระบรมโพธิสัตวดวยตนเอง 

สถานที่ทองเที่ยวเชิงแสวงบุญของอินเดีย 

การทองเท่ียวอินเดียนั้นคนท่ัวไปจะนิยมตามรอยของพระพุทธเจาเพ่ือเปนการเคารพสักการบูชาเพ่ือ

ความเปนสิริมงคล ซ่ึงสถานท่ีท่ีไดรับความนิยมอยางมากคงหนีไมพนสังเวชนียสถานท้ัง 4 ไดแก   

สถานท่ีประสูติ สถานท่ีตรัสรู สถานท่ีแสดงปฐมเทศนาและสถานท่ีปรินิพพาน 

สถานท่ีประสูติ 

ลุมพินีวัน ซ่ึงเปนพุทธสังเวชนียสถานท่ีสําคัญแหงท่ี 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เปนสถานท่ี

ประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ผูซ่ึงตอมาตรัสรูเปนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ลุมพินีวันเดิมเปนสวนปา

สาธารณะหรือวโนทยานท่ีรมรื่นเหมาะแกการพักผอน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยูก่ึงกลางระหวางเมือง

กบิลพัสดุกับเมืองเทวทหะ ในแควนสักกะ บนฝงแมน้ําโรหิณี หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว พระเจา

อโศกมหาราชไดโปรดใหสรางเสาหินขนาดใหญมาปกไวตรงบริเวณท่ีประสูติ เรียกวา เสาอโศก ท่ีจารึกขอความ

เปนอักษรพราหมีวาพระพุทธเจาประสูติท่ีตรงนี้ 
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ท่ีมา : https://www.wikimedia.org/ 

ปจจุบันลุมพินีวันอยูในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุระ  

หางจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ) ทางทิศตะวันออก 11 กิโลเมตร และหางจากสิทธารถนคร 

(หรือ นครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก 11 กิโลเมตร ซ่ึงถูกตองตามตําราพระพุทธศาสนาท่ีกลาววาลุมพินีวัน

สถานท่ีประสูติ ตั้งอยูระหวางเมืองกบิลพัสดุและเมืองเทวทหะ ปจจุบัน ลุมพินีวันมีเนื้อท่ีประมาณ 2,000 ไร 

ทางการเรียกสถานท่ีนี้วา รุมมินเด มีสภาพเปนชนบท มีผูอาศัยอยูไมมาก มีสิ่งปลูกสรางเปนพุทธสถานเพียง

เล็กนอย แตมีวัดพุทธอยูในบริเวณนี้หลายวัด รวมท้ังวัดไทยลุมพินี ลุมพินีวันไดรับการยกยองจากองคการ

ยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแตป พ.ศ. 2540 

สถานท่ีตรัสรู 

พุทธคยา คือคําเรียกกลุมพุทธสถานสําคัญใน อําเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซ่ึงเปนพุทธ

สถานท่ีมีความสําคัญท่ีสุด 1 ใน 4 แหง ของชาวพุทธ เนื่องจากเปนท่ีตั้งของสถานท่ีตรัสรูของพระสัมมาสัม

พุทธเจา พุทธสังเวชนียสถานท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของชาวพุทธท่ัวโลก ปจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเปน

ท่ีตั้งของสถานท่ีตรัสรูของพระพุทธเจา มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา วัดมหาโพธิ อยู ในความดูแลของ

คณะกรรมการรวม พุทธ-ฮินดู 
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ท่ีมา : https://www.wikimedia.org/ 

พุทธคยา ปจจุบันตั้งอยูดานตะวันตกของแมน้ําเนรัญชรา ไกลจากฝงแมน้ําประมาณ 350 เมตร  

(นับจากพระแทนวัชรอาสน) พุทธคยามีสัญลักษณท่ีสําคัญคือองคเจดียสี่เหลี่ยมท่ีสูงใหญ โดยสูงถึง 51 เมตร  

ฐานวัดโดยรอบได 121.29 เมตร ลอมรอบดวยโบราณวัตถุ โบราณสถานสําคัญ เชน ตนพระศรีมหาโพธิ์ พระ

แทนวัชรอาสน ท่ีประทับตรัสรู และอนิมิสสเจดีย เปนตน ซ่ึงนอกจากพุทธสถานโบราณแลว บริเวณโดยรอบ 

พุทธคยายังเปนท่ีตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมท้ังวัดไทยคือ วัดไทยพุทธคยา 

สําหรับชาวพุทธ พุทธคยา นับเปนหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่ีสําคัญท่ีสุดของนักแสวงบุญชาวพุทธท่ัว

โลกท่ีตองการมาสักการะสังเวชนียสถานสําคัญ 1 ใน 4 แหงของพระพุทธศาสนา โดยในป พ.ศ. 2545 วัดมหา

โพธิ (พุทธคยา) สถานท่ีตรัสรูของพระพุทธเจา ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก ประเภทมรดกทาง

วัฒนธรรม ขององคการยูเนสโก 

สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา 

 

ท่ีมา : https://www.wikimedia.org/ 
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สารนาถ เปนพุทธสังเวชนียสถานแหงท่ี 3 (1 ใน 4 แหงของชาวพุทธ) ตั้งหางจากเมืองพาราณสี  

เมืองศูนยกลางทางศาสนาของศาสนาฮินดู  ไปทางเหนือราวเกากิโลเมตร อยู ในรัฐอุตตรประเทศ  

ประเทศอินเดียในปจจุบัน หรือ แควนมคธ ชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล เหตุท่ีไดชื่อวาสารนาถ เนื่องมาจาก

สถานท่ีแหงนี้เปนสถานท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา เริ่มตนประกาศพระพุทธศาสนาเพ่ือเปนท่ีพ่ึงแก

มหาชนท้ังหลาย สารนาถยังรูจักกันดีในชื่อ "อิสิปตนมฤคทายวัน" หรือ "ฤๅษีปตนมฤคทายวัน" แปลวา ปาอัน

ยกใหแกหมูกวาง และเปนท่ีชุมนุมฤๅษี ภายในอาณาบริเวณสารนาถมี ธรรมเมกขสถูป เปนพุทธสถานขนาด

ใหญท่ีสุดและสําคัญท่ีสุด สันนิษฐานวาบริเวณท่ีตั้งของธรรมเมกขสถูป เปนสถานท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงปฐม

เทศนาประกาศพระสัจธรรมเปนครั้งแรกท่ีนี่ 

สถานท่ีปรินิพพาน 

 

ท่ีมา : https://www.wikimedia.org/ 

กุสินารา หรือ กุศินคร เปนท่ีตั้งของสังเวชนียสถานแหงท่ี 4 ในสมัยพุทธกาลเปนเมืองเอกหนึ่งในสอง

ของแควนมัลละ อยูตรงขามฝงแมน้ําคู กับเมือง ปาวา เปนท่ีตั้งของ สาลวโนทยาน หรือปาไมสาละท่ี

พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานและเปนสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธเจา 

กุสินาราจัดเปนพุทธสังเวชนียสถานท่ีสําคัญแหงท่ี 4 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เปนสถานท่ี

เสด็จดับขันธปรินิพพานแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตั้งอยูท่ีตําบลมถากัวร อําเภอกุสินคร หรือกาเซีย 

หรือกาสยา ในเขตจังหวัดเทวริยา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย สาลวโนทยาน สถานท่ีเสด็จ 

ดับขันธปรินิพพาน มีชื่อเรียกในทองถ่ินวา มาถากุนวะระกาโกฎ ซ่ึงแปลวา ตําบลเจาชายสิ้นชีพ ปรากฏตาม

คัมภีรวา เมืองนี้เคยเปนท่ีปรินิพพานของพระพุทธเจาพระนามวาผุสสะ เปนท่ีเกิดบําเพ็ญบารมีของพระ

โพธิสัตวหลายครั้ง เคยเปนราชธานีนามวากุสาวดี ของพระเจามหาสุทัสสนจักรพรรดิ์ 

ปจจุบันกุสินารา มีอนุสรณสถานท่ีสําคัญคือสถูปใหญซ่ึงพระเจาอโศกมหาราชสรางไวและบรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซ่ึงเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยูภายในและมีซาก 

ศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย 
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สถิติการทองเที่ยวในอินเดีย 

ดวยความพยายามของรัฐบาลอินเดียในการชูจุดแข็งดานการทองเท่ียวของประเทศ ทําใหจากการจัด

อันดับดัชนีตัวชี้วัดขีดความสามารถในการแขงขันภาคการทองเท่ียวของโลก หรือ The Travel and Tourism 

Competitiveness Index (TTCI) โดย World Economic Forum ประจําป 2560 อินเดีย อยูในอันดับท่ี 40 

จาก 136 ประเทศท่ัวโลก (ไทยอยูในอันดับท่ี 34) กระโดดข้ึนสูงถึง 12 อันดับ จากอันดับท่ี 52 เม่ือ 2 ปท่ีแลว 

สอดคลองกับตัวเลขนักทองเท่ียวของกระทรวงการทองเท่ียวของอินเดียวา มีนักทองเท่ียวมาอินเดียรวม 8.89 

ลานคน จากท่ีมีเพียง 2.65 ลานคนในป 2543 

แหลงท่ีมา: 

แสวงบุญท่ีอินเดีย. [สืบคนออนไลน]. แหลงท่ีมา. 

http://newdelhi.thaiembassy.org/th/useful-knowledge- 

ขอมูลทองเท่ียว – อินเดีย : World Heritage Vacation 

http://www.worldheritagevacation.com/destinations/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99

%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2/ 

ความสัมพันธดานเศรษฐกิจไทย-อินเดีย : ศูนยบริการขอมูลธุรกิจไทย – อินเดีย 

https://thaiindia.net/about-india/thai-india/item/1799-thai-india-economic-relations.html 

บทความจาก : หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก ฉบับวันท่ี 11 มีนาคม 2549 [สืบคนออนไลน]. แหลงท่ีมา. 

http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=9869 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8

4%E0%B8%A2%E0%B8%B 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B

2%E0%B8%96 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9

9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B

4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99 

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/642277 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%25B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%25B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2

