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หลักการและเหตุผล/ Principles and Reasons
ในวาระ 250 ปี การเสี ยกรุ งศรี อยุธยา - สถาปนากรุ งธนบุรี ในปี พ.ศ.2560 ได้เห็นถึงความสาคัญของสอง
อาณาจักรสาคัญของสยามประเทศไทย คื อกรุ งศรี อยุธยาและกรุ งธนบุรี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.1893 โดยเฉพาะกรุ งศรี
อยุธยาราชานี สาคัญได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอดีตเอาไว้อย่างมากมาย ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ระบบการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิ จ ความสัมพันธ์ร ะหว่า งประเทศต่ างๆ ตลอดจนงานศิ ลปะและงานสถาปั ตยกรรมต่ า งๆ
ประกอบกับกรุ งธนบุรีอีกราชธานีสาคัญที่แม้จะเป็ นราชธานีอยูเ่ พียง 15 ปี แต่ดินแดนแห่ งนี้เป็ นแหล่งชุมชนเก่าแก่
มานาน ไม่เพียงแต่จะมีความสาคัญในอดีตเท่านั้น หากยังดารงความสาคัญมาจนถึงปัจจุบนั ในฐานะของการเป็ นบท
ศึกษาเพื่อเข้าใจภูมิหลังประวัติศาสตร์ ของไทยในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์กบั
ประเทศต่างๆ การศึกษาเรื่ องของสองอาณาจักร กรุ งศรี อยุธยา-กรุ งธนบุรี จึงไม่เพียงเป็ นการศึกษาของอดีตเท่านั้น
หากทว่ายังเป็ นการศึกษาเพื่อความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของสังคมไทยในปัจจุบนั อีกด้วย
นอกจากเอกสารลายลักษณ์ที่บอกเล่าเรื่ องราวในอดีตแล้ว การศึกษาประวัติศาสตร์ให้รอบด้านจักต้องอาศัย
เครื่ องมือและสื่ อข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ในเชิ ง
วิชาการ ซึ่ งเป็ นวิธีการจัดทาประวัติศาสตร์ จากคาบอกเล่า เป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการศึ กษาข้อมูลในอดี ตให้ครบถ้ว น
สมบูรณ์ ในการนี้ มูลนิ ธิโตโยต้า ประเทศไทย และบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ร่ วมกับ มูลนิ ธิ
โครงการมูลนิ ธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดการสัมมนา เรื่ อง “250 ปี เสี ยกรุ งศรี
อยุธยา – สถาปนากรุ งธนบุรี 2310 - 2560” เพื่อกระตุน้ และสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการศึกษาค้นคว้าและ
การนาข้อมูลเกี่ ยวกับกรุ งศรี อยุธยา-กรุ งธนบุ รีไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในวงวิชาการให้แพร่ หลาย และเพื่ อสร้าง
ทัศนคติของการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายทางเชื้อชาติวฒั นธรรม ความเชื่อและศาสนา
วัตถุประสงค์ /Purposes
1. เพื่อกระตุน้ และสนับสนุนความก้าวหน้าขององค์ความรู ้เกี่ยวกับ “กรุ งศรี อยุธยา - กรุ งธนบุรี”
2. เพื่อพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับ “กรุ งศรี อยุธยา - กรุ งธนบุรี” ในสถาบันทุกระดับ
3. เพื่อกระตุน้ ให้มีการนาเอาความรู ้และความเข้าใจที่ได้ ไปปรับให้เอื้อต่อการเผยแพร่ ความรู ้เข้าความ
ประวัติศาสตร์ของ “กรุ งศรี อยุธยา - กรุ งธนบุรี”
ระยะเวลา / Date 1 วัน

: วันศุกร์ 15 กันยายน 2560
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ผู้เข้ าร่ วมสั มมนา / Participants

ครู -อาจารย์ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป จานวน 300 คน

อัตราค่ าลงทะเบียนวิชาการ / Registration 500 บาท บุคคลทัว่ ไป
200 บาท นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษาปริ ญญาตรี / โท
สถานที่/Venue

ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ

การชาระค่ าลงทะเบียน

ธนาคารกรุ งไทย จากัด สาขา ย่อยพรานนก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 196-0-03953-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิสมั มนาประจาปี

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ/Results
1. ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาได้รับรู ้ความก้าวหน้าขององค์ความรู ้เกี่ยวกับ “กรุ งศรี อยุธยา - กรุ งธนบุรี”
2. คาดหวังให้มีการพัฒนาความรู ้เกี่ยวกับ “กรุ งศรี อยุธยา - กรุ งธนบุรี” ในสถาบันทุกระดับ
3. ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาได้รับความรู ้และความเข้าใจ เป็ นการกระตุน้ ให้นาเอาความรู ้ไปปรับใช้สาหรับการ
เรี ยนรู ้เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์
จัดโดย / Hosts มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย
บริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
ติดต่ อสอบถาม / Contact

มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โทร/โทรสาร 02-424-5768 , 02-433-8713
E-mail : textbooksproject@gmail.com
: taikitsunee@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ / http://www.facebook.com/textbooksproject
www.toyota.co.th, www.toyota.co.th/th/ttf/ttf_home.asp
ท่านที่ลงทะเบียนร่ วมสัมมนาวิชาการจะได้รับอภินนั ทนาการหนังสื อสรุ ปการสัมมนา “ASEAN : Siam-Thailand
+ Japan + China and + India” และเอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวโหลดในเว็บไซด์
www. textbooksproject.org
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กาหนดการสั มมนา
07.30 – 08.30 ลงทะเบียน / Registration
08.30– 08.45 พิธีเปิ ดการสัมมนา / Opening Ceremony
ศ.เกียรติคุณ เพ็ชรี สุ มิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ฯ
กล่าวต้อนรับ /Welcoming
คุณประมนต์ สุ ธีวงศ์ ประธานมูลนิ ธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวเปิ ดงาน / Opening
มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and Group Photos
08.45 – 09.30 ปาฐกถานาโดย นิธิ เอียวศรี วงศ์ Keynote : Nidhi Eoseewong
09.30 – 10.00 พัก-อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
10.00 – 12.30 อภิปราย /Panel “เสี ยกรุ งศรี อยุธยา สถาปนากรุ งธนบุรี” Fall of Ayutthaya-Rise of Thonburi
คริ ส
เบเกอร์ Chris Baker
ชาญวิทย์
เกษตรศิริ Charnvit Kasetsiri
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร Pimpraphai Bisalputra
ภาวรรณ
เรื องศิลป์ Bhavan Ruangsilpa
ธารงศักดิ์
เพชรเลิศอนันต์ Thamrongsak Phetlertanan
อดิศกั ดิ์
ศรี สม Adisak Srisom ดาเนินรายการ
12.30 – 13.30 อาหารกลางวัน / Lunch
13.30 – 15.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1/ Room 1 / (หอประชุม) : เพลงยาวพยากรณ์กรุ งศรี อยุธยา: ว่าด้วยวรรณกรรมคาทานาย
กับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมืองแห่งยุคสมัย
Prophetic Lament for Sri Ayutthaya
ขับเสภาเพลงยาวโดย ศิลปิ นกรมศิลปากร
ชูศกั ดิ์
ภัทรกุลวณิ ชย์ Chusak Pattrakulvanit
กฤษฏิ์
เลกะกุล Great Lekakul
อัครพงษ์ ค่าคูณ Akkharaphong Khamkhun ดาเนินรายการ
ห้องที่ 2 / Room 2 / (ห้อง 601) : พระเจ้าอุทุมพร กับชาวอโยธยาในพม่า
King Uthhumpon and the Yodaya in Myanmar
ทิน มอง จี Tin Maung Kyi
ดารง
ใคร่ ครวญ Damrong Khraikruan
ลลิตา
หาญวงษ์ Lalita Hanwongs
ปฏิพฒั น์ พุ่มพงษ์แพทย์ Patipat Pumpongpaet
สมฤทธิ์
ลือชัย Somrit Luechai ดาเนินรายการ
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ห้องที่ 3 / Room 3 (ห้องมัลติมีเดีย) : อวสานพระเจ้าตาก The End of King Taksin
ภิกษุณีธมั มนันทา Dhammananda Bhikkhuni
ปฐมพงษ์ สุ ขเล็ก Phathompong Suklek
สุ เจน
กรรพฤทธิ์ Sujane Kanparit
ปรามินทร์ เครื อทอง Poraminthra Krouethong
อพิสิทธิ์
ธี ระจารุ วรรณ Apisit Teerajaruwun ดาเนินรายการ
ห้องที่ 4 / Room 4 (ห้อง 402) : เศรษฐกิจและสังคมสยามจากอยุธยาถึงกรุ งธนบุรี
Siam's Economy and Society from Ayutthaya to Thonburi
ผาสุ ก
พงษ์ไพจิตร Pasuk Phongpaichit
อชิรัชญ์
ไชยพจน์พานิช Achirat Chaiyapotpanit
กาพล
จาปาพันธ์ Kampol Champaphan
ศิริพจน์
เหล่ามานะเจริ ญ Siripoj Laomanacharoen
นิธินนั ท์
ยอแสงรัตน์ Nitinan Yorsaengrat ดาเนินรายการ
15.30 – 16.00 ปัจฉิ มกถาโดย วีระ ธี ระภัทรานนท์ Veera Dhirapathanon
พิธีกรประจาตลอดงาน
หมายเหตุ

สมฤทธิ์ ลือชัย

ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้ อผ้า-เครื่ องประดับของอุษาคเนย์
ผูจ้ ดั ฯ มีรางวัลมอบให้สาหรับผูแ้ ต่งกายงาม
แผนที่ ศูนย์ มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์ การมหาชน) โทร. 02-880-9429

*** กรุ ณาเดินทางด้ วยระบบขนส่ งมวลชนสาธารณะ (สถานที่จดั งานไม่ มีบริการที่จอดรถ) ***
การเดินทางโดย รถประจาทาง : รถประจาทางที่ผา่ นหน้าศูนย์ฯ
รถปรับอากาศ - ปอ.๕๑๕ , ปอ.๕๑๖ , ปอ.๕๓๙ , ปอ. ๑๗๐
รถธรรมดา - สาย ๑๙, ๔๐, ๕๗, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๒๗, ๑๔๖, ๑๔๙

