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โครงการสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา 
“200 ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมรกิา” 

“200 Years of Thai-U.S. Friendship” 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นขึ้นเมื่อสองร้อยปีท่ีแล้ว 

(พ.ศ. 2361- 2561) โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2361 กัปตันชาวอเมริกันน าเรือ
เข้าเทียบท่า ณ สยามประเทศ เมื่อกัปตันเรือผู้นั้นกลับประเทศไปได้ถือจดหมายท่ีลงนามโดย
เจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรี (ดิศ บุนนาค) ซึ่งด ารงต าแหน่งเจ้าพระยาพระคลังในเวลานั้น ส่งถึง
ประธานาธิบดี เจมส์ มอนโร เนื้อหาในจดหมายกล่าวถึงพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมีพระราชด าริจะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา 
นับเป็นปฐมบทของมิตรภาพระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่บัดนั้น 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์สยามทรงสน 
พระราชหฤทัยศึกษาโลกใหม่ ซึ่งรวมท้ังสหรัฐอเมริกาและชาติมหาอ านาจในยุโรปอื่นๆด้วย  
ภายในระยะเวลาหลายทศวรรษ  การคบหาท าความคุ้นเคยกับสหรัฐอเมริกาเริ่มมีมากขึ้นจนมี 
การลงนามในสนธิสัญญาหลายฉบับ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี 
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีจากสยามพระองค์แรกท่ีเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาในปี  
พ.ศ. 2474 ถือเป็นการสร้างหมุดหมายอันส าคัญทางประวัติศาสตร์ ของความสัมพันธ์ 
ประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ และภรรยาได้จัดงานเลี้ยงใหญ่ (banquet) ถวาย ณ ท าเนียบขาว 
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มหาวิทยาลัยยอร์จ วอชิงตัน ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขากฎหมาย แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น  
ฮาว์วาร์ด และเยลล์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ท่ีนครนิวยอร์ก นายกเทศมนตรีรับเสด็จฯ อย่างสมพระเกียรติ
ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของชาวนิวยอร์กได้จัดการรับเสด็จฯ อย่างสมพระเกียรติในฐานะ
กษัตริย์สยามพระองค์แรกท่ีเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา เมื่อเสด็จฯ เยือนเมืองไวท์เพลนส์  
ในรัฐนิวยอร์ก นายกเทศมนตรีของเมืองก็ได้ทูลเกล้าถวายกุญแจเมืองทองค า และท้ังสองพระองค์
เสด็จฯ ไปยังยอดตึกเอ็มไพร์สเตทท่ีเพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกในขณะนั้น 
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นอกจากนี้ นายเบบ รูธ นักเบสบอลชื่อก้องโลกในสมัยนั้น และนางเอมิเลีย เอียร์ฮาร์ต นักบินผู้โด่ง
ดังชาวอเมริกัน ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในระหว่างท่ีท้ังสองพระองค์เสด็จฯทอดพระเนตรการ
แข่งขันเบสบอลของทีมนิวยอร์ก แยงกี้ส์ อีกด้วย หนังสือพิมพ์หลายฉบับท่ัวประเทศ ลงข่าวการ
เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา และค าพระราชทานสัมภาษณ์อย่างละเอียดด้วยความชื่นชมใน 
พระปรีชาสามารถ เช่น หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ท าให้ประเทศสยามเป็นท่ีรู้จักแก่สหรัฐอเมริกาดี
ขึ้นมากนับแต่บัดนั้นมา 

ต่อมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการอีก
ครั้งเมื่อ พ.ศ. 2503 ท าให้มิตรภาพระหว่างประเทศสยามและสหรัฐอเมริกาแนบแน่นยิ่งขึ้น  

ในการนี้ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 200 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
สหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย จึงได้จัดนิทรรศการ  
“Great and Good Friends Exhibition” ขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง  โดยนิทรรศการฯ นี้ได้จัดแสดงของขวัญท่ี
พระมหากษัตริย์ไทยพระราชทานแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และท่ีประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระมหากษัตริย์ไทยมาตลอด 200 ปี และในโอกาสนี้
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมเฉลิมฉลอง
ความสัมพันธ์ครั้งส าคัญนี้โดยการน าวัตถุของพิพิธภัณฑ์ฯ ไปจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย คือ 
1) Welcome Speech by Harvard College, Cambridge, April 29, 1931 2) Time The 
Weekly News Magazine April 20, 1931 Volume 17 Number 16. Cover of King 
Prajadhipok in Coronation และ 3) ภาพยนตร์สารคดี Siam Young King Visit America 
2474 B.E. 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
สหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า  และ 
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการสัมมนา
วิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “200 ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา” ขึ้น ในวัน
พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
2.วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีในเหตุการณ์ 
เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2474 

2.2) เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐอเมริกาผ่านของขวัญ 
ท่ีแลกเปลี่ยนกันของผู้น าประเทศในช่วงเวลาส าคัญตลอด 200 ปีท่ีผ่านมา 
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2.3) เพื่อเผยแพร่เหตุการณ์ส าคัญเกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างไทย
กับสหรัฐอเมริกา และสถานะของประเทศไทยในเวทีโลก 

 
3. สถานที่จัดงานสัมมนาวิชาการ 
 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า 
 
4. การด าเนินการจัดสัมมนาวิชาการ 

- ติดต่อและประสานงานเชิญวิทยากร 
- ประชาสัมพันธ์งานและเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา 
- จัดงานสัมมนาวิชาการ 1 ครั้ง 
- จัดเตรียมอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา 100 คน 

 
5. ระยะเวลาในการจัดสัมมนา 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา  13.00 น. - 16.30 น. 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความส าคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติและ

พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 
พระบรมราชินีในเหตุการณ์เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2474 

6.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของไทย
และสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาส าคัญตลอด 200 ปีท่ีผ่านมา 

6.3 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบ และเข้าใจถึงเหตุการณ์ส าคัญเกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรี
ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา และสถานะของประเทศไทยในเวทีโลก 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า 
         สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย 
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ก าหนดการ 
สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา 

“200 ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา” 
วันพฤหัสบดีที ่14 มิถุนายน 2561  

ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
-------------------------------------------------- 

 
13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน 
 
13.30 - 14.00 น. ศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับ 

นายกลิน ที.เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย  
กล่าวสุนทรพจน์ 
 

14.00 – 16.30 น.      สัมมนา เรื่อง “200 ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา” 
 ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ 
 ดร. ม.ร.ว. เบญจาภา ไกรฤกษ์ 
 วิลเลียม แบรดฟอร์ด สมิธ (William Bradford Smith)  

Co-Curator, Great and Good Friends Exhibition 
 
 
 
หมายเหตุ :  
- ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


