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1. 417 ปีอยุธยา

อยุธยาเป็นราชธานีของชนชาติไทยในลุม่ แม่น�้ำ เจ้าพระยายาวนานถึง
417 ปี ระหว่างพ.ศ. 1893-2310 แต่ความรับรูข้ องคนไทยจำ�นวนมากเกีย่ วกับ
ราชธานีแห่งนี้ มักไม่ไกลเกินเรื่องสงครามกับชาติเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกับ
ประเทศพม่าที่เรียกกันในปัจจุบันเรียกกันว่า เมียนมาร์
สงครามครั้งสำ�คัญที่สุด ที่มักมีผู้นำ�มาอ้างเพื่อปลุกใจให้รักชาติคือ
สงครามเสียกรุงครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 เมื่ออยุธยาในรัช
สมัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ถูกกองทัพอังวะ
ของพระเจ้ามังระแห่งราชวงศ์อลองพญา ตีหักเข้าเมือง หลังต้านทานการ
ล้อมทัพอยู่ได้ 14 เดือน
นี่คือสงครามที่ทำ�ให้
“พม่าเสียรี้พลประมาณสามพันสี่พันนาย ทั้งป่วยไข้
ตาย ชาวเมืองอยุทยาเสียคนประมาณสองแสนเศษ ทั้งตาย
ด้วยอาวุธและป่วยไข้ตาย”
(พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2 หน้า 299)
เป็นจุดจบของอยุธยา ซึ่งเคยมีกวีสมัยอยุธยาบรรยายไว้ใน “โคลง
กำ�สรวลสมุทร” ว่า
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“อยุธยาไพโรจน์ใต้
ทวารรุจิเรียงหอ 		
อยุธยายิ่งแมนสูร 		
ถนัดดุจสวรรค์คล้ายคล้าย

ตรีบูร
สรหล้าย
สุรโลก รังแฮ
แก่ตา”

น่าเสียดายว่าภาพความรุ่งเรืองของอยุธยา เหมือนจะปรากฏเฉพาะ
ในบทกวีโบราณเท่านั้น ปัจจุบันแทบไม่มีใครมองเห็น “อยุธยาไพโรจน์ใต้
ตรีบูร” ซึ่ง “ถนัดดุจสวรรค์คล้ายคล้าย แก่ตา” อีกแล้ว แม้สถานะของเมือง
หลวงเก่าแห่งนี้ ที่กลายเป็น “จังหวัดอยุธยา” จะได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
องค์การยูเนสโกเป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกก็ตาม
เมื่อนับถึงปัจจุบันคือ พ.ศ. 2560 อยุธยาราชธานีล่มสลายไปได้ 250
ปีแล้ว บัดนี้ อยุธยาทีเ่ ห็นและเป็นอยู่ ไม่ใช่อยุธยาในประวัตศิ าสตร์ แต่กระนัน้
เมือ่ ศึกษาอยุธยาในมิตติ า่ งๆ ทีม่ ากกว่าสงครามและความพ่ายแพ้ในคราวเสีย
กรุงครั้งที่ 2 เราจะพบว่ารากเหง้าของอยุธยายังมีชีวิตและได้ช่วยหล่อเลี้ยง
สังคมไทยให้มีพัฒนาการเติบโตมาจนทุกวันนี้
แท้จริงแล้ว 417 ปีของอยุธยา มิใช่ 417 ปีแห่งการสงครามทีจ่ บลงด้วย
ความสูญเสีย หากเป็น 417 ปีแห่งความรุ่งเรือง ในฐานะศูนย์กลางทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และคติความเชื่อต่างๆ ของชุมชนในลุ่ม
น้ำ�เจ้าพระยาแห่งนี้
สถานะของอยุธยาในประวัติศาสตร์ ไม่เพียงเป็นราชธานีของชาว
สยามเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองท่าสำ�คัญของภาคพื้นอุษาคเนย์ ที่มีการปรับตัว
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก
ความสามารถดังกล่าวของอยุธยา ตลอดจนความสามารถในการ
หลอมรวมอารยธรรมจากหลากเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ความเชื่อ ไปจนถึง
วิถีการดำ�รงอยู่ โดยไม่คิดว่าความแตกต่างเป็นศัตรูต้องกำ�จัด คือลักษณะ
ธรรมชาติของสังคมลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา ที่ส่งผลต่อการกำ�เนิดและพัฒนาการ
ของสังคมอยุธยาในแต่ละช่วงสมัย

2. มหาอำ�นาจลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา

อยุธยามิได้ลอยลงมาจากฟากฟ้า และมิได้อยู่โดดเดี่ยว ไร้เครือญาติ
ชาติพันธ์ุ และภาษา หรือมีแต่ “คนไทยแท้ๆ” ที่อพยพมาจากภูเขาอัลไต
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ตามความเชื่อเดิมซึ่งยิ่งถูกเน้นย้ำ�โดยรัฐไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ตามหลักฐานประวัตศิ าสตร์โบราณคดี หลัง พ.ศ. 1000 มีรฐั ขนาดใหญ่
เกิดขึน้ แล้วทัว่ ภูมภิ าคอุษาคเนย์หลายแห่ง เช่น รัฐจินหลิน (อูท่ อง สุพรรณบุร)ี
รัฐหลั่งยะสิว (นครปฐม) และ รัฐโถโลโปตี (ลพบุรี) เป็นต้น
หลัง พ.ศ. 1500 มีกลุ่มรัฐใหญ่ 2 กลุ่มในลุ่มแม่น้ำ�เจ้าพระยาคือ รัฐ
ละโว้ (ลพบุรี) ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำ� และรัฐสุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี)
ทางฟากตะวันตกของแม่น้ำ�
“อโยธยาศรีรามเทพนคร” พัฒนาขึน้ จากรัฐละโว้ และพระเจ้าแผ่นดินที่
สืบเชื้อสายจากกษัตริย์ละโว้ ตรัสภาษาเขมร ชื่อ “อโยธยาศรีรามเทพนคร”
หมายถึงพระนครแห่งชัยชนะของพระราม สืบเนื่องจากทวารวดีที่เป็นเมือง
ต้นวงศ์พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตารมาปราบทุกข์ ตามคัมภีร์
รามายณะของชมพูทวีป
บริเวณอยุธยา เดิมเป็นชุมชนชาวประมงเล็กๆ ตรงน้ำ�วนบางกะจะถึง
ปากแม่น้ำ�แม่เบี้ย เป็นที่แวะพักแรมของพ่อค้าสำ�เภาและสลุบกำ�ปั่น ขึ้นล่อง
ระหว่างรัฐทวารวดีที่ลพบุรีกับทะเลสมุทรทางอ่าวไทย ต่อมาจึงขยายตัวเป็น
ชุมชนสถานีการค้าบนเส้นทางการค้าหลายทิศทาง
ทีน่ เี่ ป็นชุมทางแม่น�้ำ หลายสาย คือแม่น�้ำ เจ้าพระยา แม่น�้ำ น้อย แม่น�้ำ
ลพบุรี และแม่น�้ำ ป่าสัก ซึง่ ล้วนเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกับบ้านเมืองภายใน
ทั้งทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทางเหนือ และทางอีสาน
ลำ�น้ำ�เหล่านี้ไหลมารวมกันแล้วกลายเป็นแม่น้ำ�ใหญ่ไหลลงไปออก
อ่าวไทย เป็นเส้นทางน้ำ�ที่เรือสินค้าต่างประเทศแล่นเข้าถึง
อยุธยาจึงพัฒนาเป็นเมืองท่าสำ�คัญ มีเส้นทางคมนาคมติดต่อค้าขาย
ได้ทงั้ ภายในและภายนอก มีสภาพเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมได้ดีกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ ในขณะนั้น
ศูนย์กลางของรัฐอโยธยา อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา
ปัจจุบัน มีหลักหมายสำ�คัญคือวัดพนัญเชิง และวัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งเป็นวัด
เก่าแก่โบราณ มีมาก่อน พ.ศ. 1893 ซึง่ เป็นปีสถาปนากรุงศรีอยุธยาตามตำ�รา
ประวัตศิ าสตร์ไทยทัว่ ไปที่ ระบุวา่ “พระเจ้าอูท่ อง” หรือสมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ 1 อพยพไพร่พลหนีโรคห่าจากเมืองอูท่ องในสุพรรณบุรมี าสร้างเมืองใหม่ทนี่ ี่
ปัจจุบัน มีนักประวัติศาสตร์โบราณคดีไม่เชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองหนีโรค
ห่าจากเมืองอู่ทองมาสถาปนาอยุธยา และเชื่อว่า “อู่ทอง” เป็นชื่อวีรบุรุษใน
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ตำ�นานซึง่ มีหลายองค์ในหลายช่วงเวลา ตามคำ�บอกเล่าทีเ่ ป็นนิทานแพร่หลาย
ในบริเวณลุ่มน้ำ�เจ้าพระยาภาคกลาง
ในสมุดข่อยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเก่าสุด บันทึกชื่อ
ของสมเด็จพระรามาธิบดี แต่ไม่บันทึกชื่อพระเจ้าอู่ทอง
มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีว่า ประมาณหลัง พ.ศ. 1850
เกิดกาฬโรคระบาดทัว่ โลก แพร่จากเมืองจีนผ่านหมัดหนูทมี่ ากับสำ�เภา ทำ�ให้
ผูค้ นล้มหายตายจากจำ�นวนมากรวมถึงในรัฐอโยธยา ซึง่ มีต�ำ นานเล่าถึงเรือ่ ง
นี้ โดยเรียกกาฬโรคว่า “โรคห่า” มีความหมายว่า “ล้มตายคราวเดียวกันเป็น
จำ�นวนมาก”
เมื่อเป็นเช่นนี้ พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีเชื้อสาย
ทวารวดีละโว้ จึงต้องสร้างเมืองขึ้นใหม่ทางฝั่งตะวันตก แล้วขนานนามนคร
แห่งใหม่ว่า กรุงเทพทวารดีศรีอยุธยา ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า กรุงศรีอยุธยา
แปลว่า นครที่ไม่อาจทำ�ลายได้
จากนั้น ทรงให้ขุดคูเชื่อมแม่น้ำ� 3 สายที่ล้อมรอบอยุธยาคือแม่น้ำ�
ป่าสักทางทิศเหนือ แม่น้ำ�เจ้าพระยาทางทิศตะวันตก ทิศใต้ และแม่น้ำ�ลพบุรี
ทางทิศตะวันออก เพื่อให้เป็นปราการป้องกันข้าศึก
อยุธยาเป็นเมืองที่มีระบบการจัดการเส้นทางคมนาคมทางน้ำ�อย่างดี
เยี่ยม บันทึกของชาวตะวันตกหลายฉบับเปรียบเทียบอยุธยาว่าเป็นดังเช่น
เวนิส หรือเป็นเมืองเวนิสอีกแห่งหนึ่ง
กล่ า วในแง่ ข องการกำ � เนิ ด อยุ ธ ยาพั ฒ นาขึ้ น จากรั ฐ ละโว้ ท าง
ฟากตะวันออกของแม่น้ำ�เจ้าพระยา ต่อมาจึงรวมตัวอย่างหลวมๆ กับรัฐ
สุพรรณภูมิทางฟากตะวันตกของแม่น้ำ�เจ้าพระยา
จากนัน้ ได้เริม่ มีอ�ำ นาจรวมศูนย์เป็นราชอาณาจักรสยาม เมือ่ เจ้านคร
อินทร์ หรือสมเด็จพระนครินทราชาธิราชแห่งรัฐสุพรรณภูมิ ซึ่งมีบันทึกใน
เอกสารจีนว่าเป็นราชบุตรบุญธรรมของจักรพรรดิหยงเล่อ ทรงยึดอำ�นาจการ
ปกครองเบ็ดเสร็จจากราชวงศ์ละโว้ ขึน้ ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริยร์ ชั กาล
ที่ 6 แห่งกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 1952 แล้วผนวกสุโขทัยเข้ามาไว้ในอำ�นาจ
สุจิตต์ วงษ์เทศ นักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อุษาคเนย์
กล่าวว่า อยุธยาเป็นดินแดนทีม่ คี นหลากหลายเผ่าพันธุผ์ สมผสานอยูด่ ว้ ยกัน
เพราะอยุธยาเป็นส่วนหนึง่ ของอุษาคเนย์ซงึ่ มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์
บ้านเมืองในอุษาคเนย์มพ
ี นื้ ทีก่ ว้างขวางแต่มคี นน้อย ผูน้ �ำ แถบนีจ้ งึ ให้
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ความสำ�คัญกับการโยกย้ายถ่ายเท กวาดต้อนคนเป็นเชลยเพือ่ เพิม่ ประชากร
ในบ้านเมืองของตนมากกว่าเพิ่มพื้นที่
สำ�หรับอยุธยานั้น นอกจากเป็นราชธานี ยังมีสถานะเป็นเมืองท่า
ศูนย์กลางการค้า เปิดรับชาวต่างชาติทกุ ชาติเข้ามาทำ�มาค้าขายโดยไม่มกี าร
กีดกันใดๆ อีกด้วย การผสมผสานทางเผ่าพันธุ์จึงเกิดขึ้นตลอดเวลา
เอกสารของชาวยุโรปสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชระบุวา่ ในยุคนัน้
อยุธยามีคนกลุม่ ต่างๆ มากกว่า 20 ชาติภาษา ประเมินกันว่า ประมาณ พ.ศ.
2143 กรุงศรีอยุธยามีประชากรประมาณ 300,000 คน และอาจสูงถึง 1,000,000
คนในช่วง พ.ศ. 2243 ทำ�ให้เป็นหนึ่งในนครใหญ่ที่สุดของโลก ณ ขณะนั้น
ผู้นำ�อยุธยา ปกครองบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายนี้ ด้วย
การสร้างกฎหมายจัดระเบียบควบคุมกำ�ลังพลและกำ�ลังคน ตลอดจนสร้าง
พิธีกรรมที่หลอมรวมความเชื่อของคนกลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกัน
ความเชือ่ เหล่านัน้ มีทงั้ ความเชือ่ ในตำ�นานกษัตริยผ์ มู้ บี ญ
ุ นาม “พระเจ้า
อู่ทอง” ความเชื่อใน “คติพระวิษณุ” ที่แสดงสิทธิธรรมเป็นอวตารพระวิษณุ
ตั้งเมือง “อโยธยาศรีรามเทพนคร” และความเชื่อใน “คติธรรมราชา” ที่
สอดคล้องกับกษัตริยใ์ นดินแดนทีน่ บั ถือพุทธ เช่น พระเจ้าลิไทแห่งสุโขทัย ไป
จนถึง “คติจกั รพรรดิราช” ทีส่ อดคล้องกับกษัตริยใ์ นดินแดนใกล้เคียงอย่างพม่า
ไม่เว้นแม้ความเชื่อเรื่องพราหมณ์ ผี ที่ไหลเวียนเป็นแกนหลักใน
ภูมิภาคอุษาคเนย์ เช่น ยกย่องคติช้างเผือกที่เป็นสมบัติของพระจักรพรรดิ
ราช โดยจัดพราหมณ์พฤติบาศมาทำ�หน้าที่ดูแลช้าง และประกอบพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลปะกำ�ซึ่งดูแลโดยหมอช้าง (หมอผี) ประจำ�ท้องถิ่น เป็นต้น
ประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นมหาอำ�นาจที่
แข็งแกร่งที่สุดในอุษาคเนย์แผ่นดินใหญ่ พิชิตราชอาณาจักรและนครรัฐทาง
เหนือคือสุโขทัย กำ�แพงเพชรและพิษณุโลก
ก่อนสิน้ สุดคริสต์ศตวรรษที่ 15 อยุธยาโจมตีเมืองพระนคร หรือ “นคร
วัด” ของอาณาจักรกัมพูชาซึ่งเคยเป็นมหาอำ�นาจของภูมิภาคมาก่อน และ
อยุธยาก็กลายเป็นมหาอำ�นาจใหม่แทนที่

3. ศูนย์กลางการค้าอุษาคเนย์

อยุธยาเคยได้ชื่อว่าเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งที่สุดในภูมิภาคอุษาคเนย์ และ
เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติ เช่น
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จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น เปอร์เซีย รวมทั้งชาติตะวันตก เช่น โปรตุเกส
สเปน ดัตช์ (ฮอลันดา) และฝรั่งเศส
สถานะของอยุธยาในแง่ของศูนย์กลางการค้านานาชาตินั้น เป็นทั้งผู้
บริโภค ผู้ส่งออก คนกลาง และตลาดพักสินค้า แม้รูปแบบของการค้าจะเป็น
ลักษณะผูกขาดโดยราชสำ�นัก
สินค้าออกของอยุธยาซึ่งมีมากกว่า 40 รายการนั้น หลากหลายและ
แตกต่างตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เช่นในยุค
แรกๆ มีการค้าโลหะและดีบุกกับจีน และอาณาจักรในคาบสมุทรมลายู ต่อ
มา มีสินค้าประเภทของป่า สินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยและสินค้าเพื่อประโยชน์
ใช้สอยระดับชาวบ้าน รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผา
อยุธยาเคยสามารถขยายอาณาเขตประเทศราชถึงรัฐฉานของพม่า
อาณาจักรล้านนา มณฑลยูนนาน อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรขอม และ
คาบสมุทรมลายูในปัจจุบนั ซึง่ ล้วนเป็นแหล่งทรัพยากรและสินค้าออกของอยุธยา
ตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ราชอาณาจักรอยุธยา พยายามครอบครอง
ดินแดนในคาบสมุทรมลายู ซึ่งมีมะละกาเป็นเมืองท่าสำ�คัญ อยุธยาพยายาม
ยกทัพไปตีมะละกาหลายครั้ง แต่มะละกามีความเข้มแข็งทั้งทางการทูตและ
ทางเศรษฐกิจ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนทางทหารจากราชวงศ์หมิงของจีน
มะละกาจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นหนึ่งในคู่แข่งทางการค้ากับอยุธยา กระทั่งถูก
โปรตุเกสเข้ายึดครองเมื่อ พ.ศ. 2054
ด้วยสถานะศูนย์กลางการค้าทีเ่ ป็นแหล่งรวมผูค้ นหลากชาติภาษาหลาก
วัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรม
อยุธยาจึงเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีอำ�นาจรัฐไทย
ซึ่งใช้ภาษาไทยเป็นผู้นำ�วัฒนธรรมหลัก
จุดเด่นของอยุธยาที่ทำ�ให้คนต่างชาติอยู่ร่วมกันได้ คือ
- ผู้นำ�รัฐของอยุธยาให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา ให้ที่ดินสร้าง
วัดได้ เผยแผ่ศาสนาได้ คนต่างศาสนามีโอกาสก้าวหน้าในระบบ
ราชการ
- ความแตกต่างทางเชื้อชาติไม่เป็นปัญหากับการเข้าสู่ระบบ
- อยุธยามีการจัดการความหลากหลายผ่านกลไกการจัดระบบจาก
รัฐ
ความหลากหลายคือส่วนประกอบสำ�คัญของความเป็นอยุธยา อยุธยา
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เป็นสังคมเปิดกว้าง ผู้นำ�รัฐอยุธยาให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา คนต่าง
ศาสนามีโอกาสก้าวหน้าในระบบราชการ ความแตกต่างทางเชื้อชาติไม่เป็น
ปัญหากับการเข้าสูร่ ะบบ ในขณะเดียวกัน ผูน้ �ำ รัฐยังมีการจัดระบบเพือ่ ควบคุม
และใช้ความรู้ความสามารถของชาวต่างชาติในหลายรูปแบบชีวิต ความเป็น
อยู่ในสังคมอยุธยาทั้งชาวสยามและชาวต่างประเทศ จึงเกี่ยวพันกัน มีสีสัน
และชีวิตชีวาไม่หยุดนิ่ง

4. อยุธยาอัสดง

แม้เป็นราชอาณาจักร อยุธยาก็มไิ ด้ปกครองในรูปแบบของรัฐทีร่ วมเป็น
หน่วยเดียวกัน แต่ให้อ�ำ นาจผูป้ กครองท้องถิน่ ซึง่ อาจเป็นพระบรมวงศานุวงศ์
จากอยุธยาดูแลตนเอง เพียงต้องสนับสนุนเมืองหลวงในยามศึกสงครามเท่านัน้
จึงมักเกิดปัญหากบฏในท้องถิน่ หรือปัญหาเกีย่ วกับการสืบราชสันตติวงศ์ ที่
มักจะมีการอ้าง “ความดี” หรือ “ความมีบุญญาธิการกว่า”
เป็นเหตุให้ชว่ งเวลา 417 ปีของอยุธยาทีม่ กี ษัตริยป์ กครอง 5 ราชวงศ์
เกิดสงครามภายในเพื่อแก่งแย่งอำ�นาจมากกว่า 20 ครั้ง
หลังจากยุค “นองเลือด” อันเป็นผลมาจากการแย่งชิงอำ�นาจกันเอง
ของราชวงศ์ กรุงศรีอยุธยาก็เข้าสู่ “ยุคทอง” ในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 ซึ่งเป็นช่วงค่อนข้างสงบ ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมเฟื่องฟู แม้ยัง
มีศกึ สงครามอยูบ่ า้ งกับชนชาติเพือ่ นบ้าน แต่สงครามใหญ่กว่าจะเกิดขึน้ หลัง
จาก พ.ศ. 2258 เป็นต้นมา เมือ่ มีการเติบโตของอาณาจักรพม่าภายใต้ร่ าชวงศ์
“อลองพญา” หรือ “ราชวงศ์คองบอง” ซึ่งได้ผนวกไทยใหญ่หรือรัฐฉาน เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร
สงครามแย่งชิงราชบัลลังก์กันเองภายในราชวงศ์เกิดขึ้นอีกครั้งใน
ช่วง 50 ปีสดุ ท้ายของอาณาจักรอยุธยา นำ�มาซึง่ การกวาดล้างข้าราชบริพาร
และแม่ทพ
ั นายกองฝ่ายตรงข้าม พระเจ้าเอกทัศ กษัตริยพ
์ ระองศ์สดุ ท้ายของ
ราชวงศ์บ้านพลูหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงยึดอำ�นาจจากสมเด็จเจ้าฟ้า
อุทุมพร พระอนุชา ซึ่งพระราชบิดาคือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสถาปนา
เป็นองค์รัชทายาท แล้วขึ้นครองราชย์แทนเมื่อ พ.ศ. 2301
หลังจากนั้นอีก 3 ปี ซึ่งอยุธยาว่างศึกภายนอกมายาวนานเกือบ 150
ปี พระเจ้าอลองพญา ก็ทรงยกทัพจากอังวะมาตีอยุธยา แต่ไม่สามารถเอาชนะ
ได้ ต้องล่าทัพกลับไปในที่สุด กระทั่ง พ.ศ. 2308 พระเจ้ามังระ หรือพระเจ้า
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เซงพยูเชง ซึง่ เป็นพระโอรสของพระเจ้าอลองพญา จึงนำ�ทัพกว่า 50,000 นาย
เข้าตีอยุธยาพร้อมกันสองด้าน ทางเหนือนำ�โดยเนเมียวสีหบดี (Ne Myo
Thihapate) ทางใต้น�ำ โดยมังมหานรธา (Maha Nawrahta) ทหารอังวะล้อมอยู่
14 เดือน ที่สุด ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาก็แตก
ชาวอยุธยาถูกกวาดต้อนไปอังวะกว่า 30,000 คน เป็นชนชั้นสูงกว่า
2,000 คน ในจำ�นวนเชลยนี้มีสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรรวมอยู่ด้วย
อังวะเหลือทหารไว้ประมาณ 3 พันนายแถวอยุธยาและราชบุรีพร้อม
หัวหน้าควบคุมกองทหารเพือ่ ดูแลรักษาเมือง แต่กองทหารดังกล่าวก็อยูเ่ พียง
6 เดือนก่อนที่พระเจ้าตากจะยึดอยุธยาคืนมา
ราชธานีลม่ สลาย แต่อยุธยามิได้รกร้างว่างเปล่า มีราษฎรกลุม่ ใหม่เข้า
มาจับจองพืน้ ที่ ส่วนใหญ่เป็นคนไทยและคนจีน ซึง่ มีบนั ทึกในเอกสารต่างชาติ
ว่าได้ชว่ ยกันทำ�ลายพระพุทธรูป วัดวาอารามและสิง่ ก่อสร้างเพือ่ ขุดหาสมบัติ
รวมทั้งโลหะเพื่อไปหลอมทำ�อาวุธ

5. ธนบุรีสถาปนา

การล่มสลายของอยุธยามิได้เกิดขึน้ ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 หาก
ได้เกิดขึน้ ก่อนหน้านัน้ หลายทศวรรษ เมือ่ แกนนำ�ส่วนกลางในยุคราชวงศ์บา้ น
พลูหลวงค่อยๆ อ่อนแอลง อันเป็นผลจากการแย่งชิงอำ�นาจกันเองระหว่าง
ขุนนางและกษัตริย์ ทีส่ ง่ ผลให้หวั เมืองใหญ่นอ้ ยซึง่ มิได้เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
อยู่แล้ว ต่างช่วงชิงโอกาสแยกตัวออกจากราชอาณาจักร
เป็นเวลาเดียวกับที่ราชวงศ์อลองพญา ต้องการลดอำ�นาจอยุธยาไม่
ให้เป็นที่พึ่งแก่หัวเมืองขึ้นของพม่าที่พร้อมจะก่อกบฏอยู่เสมอ
ในสภาพจลาจลหลังการสลายตัวของราชอาณาจักรอยุธยา บีบบังคับให้
ประชาชนต้องเกาะกลุม่ กันเพือ่ เอาตัวรอด บ้างก็รวมกันเป็นชุมนุมเพือ่ ป้องกัน
ตน บ้างก็เพือ่ ปล้นสะดมประทังชีวติ ซึง่ บางชุมนุมทีม่ โี อกาสเอือ้ อำ�นวยก็อาจ
เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มอำ�นาจท้องถิ่น
ชุมนุมของ “พระยาตาก” สามัญชนลูกชาวจีนแต้จิ๋ว เคยมีอาชีพ
ค้าขายทางเกวียนและทำ�การค้าอยู่ในหัวเมืองเหนือ ก่อนจะสบโอกาสได้เข้า
รับราชการเป็นเจ้าเมืองตาก ต่างจากชุมนุมอื่นๆ
ก่อนเสียกรุง พระยาตากทีก่ วาดต้อนไพร่พลหลบพม่ามาเป็นกำ�ลังแก่
กรุงศรีอยุธยา จนได้ชื่อว่าเป็นนายทัพผู้คุมกองกำ�ลังที่เข้มแข็ง ได้นำ�กำ�ลัง
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คนที่ประกอบด้วยไทยและจีนจำ�นวนไม่มากนัก ตีฝ่าพม่ามุ่งไปยังหัวเมือง
ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการติดต่อกับส่วนอื่นๆ ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร และเป็นถิ่นฐานของ “จีนแต้จิ๋ว”
จุดมุง่ หมายทางการเมืองทีช่ ดั เจนของพระยาตากคือจะรือ้ ฟืน้ พระราช
อาณาจักรอยุธยาขึ้นมาใหม่ และยกทัพออกจากอยุธยาในฐานะ “กษัตริย์”
เพียง 2 เดือน หลังจากการสลายตัวอย่างเป็นรูปธรรมของราช
อาณาจักรอยุธยา มีผเู้ ข้าสวามิภกั ดิก์ บั พระยาตากมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนมีอ�ำ นาจ
เหนือชุมนุมอื่นอย่างแท้จริง ซึ่งมีหลักฐานเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่า
พระยาตากมิได้เพียงใช้กำ�ลังอาวุธเอาชนะ หากยังใช้วิธีการทางการทูตและ
การเมืองเข้าสนับสนุนด้วย
ไม่ถงึ 7 เดือนเต็มหลังจากการเสียกรุง พระยาตากนำ�ทัพจากจันทบุรี
ซึง่ พระราชพงศาวดารกล่าวว่ามีไพร่พล 5,000 เข้ามาทางปากแม่น�้ำ เจ้าพระยา
ยึดธนบุรี ยึดค่ายโพธิส์ ามต้น แล้วเข้ายึดศูนย์กลางของราชอาณาจักรอยุธยา
นักประวัติศาสตร์บางกลุ่มเชื่อกันว่า เพราะไม่มีพระราชอำ�นาจ
เด็ดขาดในท้องที่แถบอยุธยา พระเจ้ากรุงธนบุรีจึงกลับมาที่เมืองธนบุรี แล้ว
ทรงทำ�พระราชพิธปี ราบดาภิเษกขึน้ เป็นพระมหากษัตริยต์ ามธรรมเนียมของ
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอยุธยา
หลังจากนั้น ได้เสด็จยกกองทัพออกตีทัพพม่าที่ยังหลงเหลืออยู่จน
แตกพ่ายและปราบชุมนุมต่างๆ ที่ตั้งกระจายอยู่ในดินแดนที่เคยขึ้นกับราช
อาณาจักรอยุธยามาก่อน
เมื่อถึง พ.ศ. 2313 พระเจ้ากรุงธนบุรีก็สามารถรวบรวมแผ่นดินที่เคย
เป็นของราชอาณาจักรอยุธยากลับคืนมาได้ ยกเว้นแต่เมืองประเทศราชเท่านัน้
อีก 1 ปีให้หลัง ใน พ.ศ. 2314 หลังจากพระองค์ยดึ “หูซอื่ ลู่ (พิษณุโลก)
ได้จกั รพรรดิจนี ก็สงั่ เจ้าเมืองกวางตุง้ อนุญาตให้พระเจ้ากรุงธนบุรสี ง่ บรรณาการ
มายังราชสำ�นักชิงได้
นั่นคือ การยอมรับสถานะกษัตริย์ไทยของพระเจ้ากรุงธนบุรีอย่าง
เป็นทางการ
ตลอดรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี แม้พระองค์จะทรงพยายามฟืน้ ฟู
บ้านเมืองในด้านต่างๆ แต่ก็มีศึกสงครามทั้งภายในภายนอกและถูกคุกคาม
ด้วยปัญหาเศรษฐกิจตลอดเวลา ซึ่งทำ�ให้ยากลำ�บากต่อการควบคุมกำ�ลังคน
ทีส่ �ำ คัญคือในด้านการปกครอง กลับปรากฏว่า พระเจ้ากรุงธนบุรมี ไิ ด้
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ทรงปฏิบัติตามราชประเพณีดั้งเดิมของสถาบันกษัตริย์อยุธยามากนัก
มีบนั ทึกในเอกสารต่างประเทศว่า พระเจ้ากรุงธนบุรที รงปฏิบตั พ
ิ ระองค์
ต่อข้าราชบริพารและประชาชนเชิงญาติพนี่ อ้ ง โดยเฉพาะในฐานะพ่อทีม่ ตี อ่ ลูก
ซึ่งอาจจะเนื่องจากพระองค์เป็นลูกจีนแต้จิ๋วซึ่งชินกับธรรมเนียมจีนว่าพ่อมี
อำ�นาจเด็ดขาด ลูกมีหน้าทีเ่ ชือ่ ฟังและปฏิบตั ติ ามเต็มสติปญ
ั ญาความสามารถ
นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์กล่าวว่า โดยรูปแบบ
ความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่ต่างจากกษัตริย์ซึ่งเคยปกครอง
พระราชอาณาจักรอยุธยา แต่โดยเนือ้ หาแล้ว พระเจ้ากรุงธนบุรที รงเป็นเพียง
“เถ้าแก๋” หรือหัวหน้าชุมนุม
ไม่ตา่ งจากความสัมพันธ์ของพระองค์กบั พุทธศาสนา ซึง่ มีลกั ษณะของ
ความสัมพันธ์สว่ นพระองค์ในฐานะประมุขสงฆ์ เน้นอภินหิ ารส่วนพระองค์ ไม่
เน้นสถานะสถาบันพระมหากษัตริย์หรือบุญบารมีของสถาบันกษัตริย์
ลักษณะเช่นนีเ้ อง ทีท่ �ำ ให้บรรดาขุนนางเก่าหรือเชือ้ สายชนชัน้ สูงเก่า
ของอยุธยาทีเ่ ริม่ กลับเข้ามาในระบบการปกครองไม่พอใจเพราะเห็นว่า “มิได้
ประพฤติการให้ชอบด้วยขนบบุราณ” ซึ่งจะก่อหวอดเป็นการรัฐประหารยึด
อำ�นาจพระเจ้ากรุงธนบุรีในที่สุดด้วยข้อหาว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีเสียพระสติ
การรื้อฟื้นเนื้อหาของราชอาณาจักรอยุธยาเริ่มต้นขึ้นใหม่ พร้อม
กับการสิ้นสุดการเมืองแบบชุมนุมของพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งมีอำ�นาจเหนือ
แผ่นดินสยามอยู่ 14 ปี

6. ปริศนา “พระเจ้ากรุงธนบุรี”

“นิธิ เอียวศรีวงศ์” นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ เขียนไว้ในหนังสือ
“การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุร”ี ว่า “พระเจ้ากรุงธนบุรที รงเป็นวีรบุรษ
ุ
ของชาติที่ประชาชนไทยรู้จักดีที่สุด มีศาลเทพารักษ์และอนุสาวรีย์ที่อุทิศแก่
พระองค์มากกว่าอดีตมหาราชทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ไทย แต่พระราช
ประวัติก่อนเสวยราชย์ของพระองค์กลับมืดมนไปด้วยนิทานเชิงอภินิหาร”
แท้จริงแล้ว ไม่เพียงพระราชประวัตกิ อ่ นเสวยราชย์เท่านัน้ ทีม่ ดื มน แต่
ดูเหมือนข้อมูลประวัตศิ าสตร์ทงั้ หมดสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี จะเป็นเรือ่ งลึกลับ
ดำ�มืดที่เต็มไปด้วยคำ�ถามประเภท “จริงหรือไม่” หรือ “เชื่อถือได้แค่ไหน”
ประวัตศิ าสตร์สมัยกรุงธนบุรที มี่ กี ารบันทึกอย่างเป็นทางการ มี 4 ฉบับ
คือ พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), พระราชพงศาวดาร
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กรุงสยาม ฉบับบริติชมิวเซียม, พระราชพงศาวดารฉบับหมอบรัดเลย์ และ
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา
นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความสำ�คัญกับพระราชพงศาวดารฉบับพัน
จันทนุมาศและฉบับพระราชหัตถเลขา ซึง่ ล้วนมีการแต่งเติมแก้ไขในสมัยหลัง
นอกจากนัน้ ยังมีเอกสารอืน่ ๆ เช่นจดหมายเหตุความทรงจำ�ของกรม
หลวงนรินทรเทวี, จดหมายเหตุของบาทหลวงชาวต่างประเทศ, หมายรับสั่ง
ในรัชกาล, จดหมายเหตุโหร, บทกวี, บันทึกของตระกูลต่างๆ
ทั้งหมดนั้น จำ�เป็นต้องนำ�มาศึกษาอย่างเปรียบเทียบ เพราะผู้บันทึก
หลายรายมีปัญหาความขัดแย้งกับพระเจ้ากรุงธนบุรี
มีหลายคำ�ถามเกี่ยวกับพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ค้างคาใจผู้คนจำ�นวนมาก
อาทิ พระเจ้ากรุงธนบุรเี ป็นบ้าจริงหรือไม่ ถูกประหารจริงหรือไม่ และตายจริง
หรือหนีรอดไปเมืองนครศรีธรรมราช
เมื่อเรื่องราวของพระเจ้ากรุงธนบุรียังคงยากแก่การอธิบาย ย่อมเกิด
ความคลุมเครือให้ต้องตามหาคำ�ตอบกันต่อไปไม่สิ้นสุด

(Toyota Thailand Foundation - TTF)

ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ในโอกาสที่ บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด ดำ�เนินงานมาครบรอบ 30 ปี ด้วยเงินทุน
จดทะเบียนเริม่ แรก 30 ล้านบาท ซึง่ มูลนิธฯิ ได้น�ำ เงินดอกผลมาดำ�เนินกิจกรรม
ภายใต้วตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ดา้ นอืน่ ๆ โดยร่วมมือกับผูท้ รงคุณวุฒจิ าก
หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
ในปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ด้วย
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิฯ จึงได้มุ่งเน้นในการช่วยเหลือสังคม
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิฯ ต้องการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้าน
การศึกษา คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และเติบโต
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศของเราให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป

รายนามคณะกรรมการ
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ประธาน
คุณประมนต์ สุธีวงศ์
รองประธาน
มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ
กรรมการ
ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ดร. ธาริษา วัฒนเกส
คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว
ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มร. ทาโร่ อูเมมูระ		 ประธานชมรมความร่วมมือโตโยต้า
คุณคาร์ล ออพเพนบอร์น		 ประธานชมรมผู้แทนจำ�หน่ายโตโยต้า
คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ
คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข
คุณสุทธิ จันทร์วิเมลือง
กรรมการและเลขานุการ
คุณสุรภูมิ อุดมวงศ์
เหรัญญิก
มร. โคจิ โนดะ

กิจกรรมของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ด้านการศึกษา
1. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่ มูลนิธิป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
2. โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
3. โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้และการมอบทุนการศึกษาเด็กขาดแคลน
ในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคอีสาน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
5. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคใต้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
6. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
7. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. โครงการรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award)
9. โครงการมอบทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
ด้านคุณภาพชีวิต
1. การสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน
2. โครงการอาหารกลางวัน “หนูรักผักสีเขียวและความมั่นคงทางอาหาร
ของโรงเรียนและชุมชน” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
การจัดพิมพ์หนังสือโภชนาการที่ดี
3. โครงการสานสายใยเด็กไทยรักสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
4. โครงการบ้านตะวันใหม่ มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
5. โครงการผ่าตัดแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็กพิการ สำ�นักงาน

บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
6. โครงการพัฒนาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโครงการไม้ดอกเมืองหนาว
ตามพระราชดำ�ริ และโครงการคำ�พ่อสอน มูลนิธิพระดาบส

ด้านสิ่งแวดล้อม
1. โครงการต้นน้ำ�ต้นชีวิต สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
รางวัล
ปี พ.ศ. 2552 รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดตั้งรางวัล
ให้นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR Award)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำ�คุณประโยชน์แก่สังคม
ไทย รวมถึงองค์กรต่างชาติ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศไทย และเพื่อ
ตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นที่ได้อุทิศตนในการพัฒนา ทุ่มเท ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2560
นางเพ็ชรี
นายเกริกเกียรติ
นายพนัส
นายธเนศ
นายรังสรรค์
นายวิทยา
นางสาวศรีประภา
นายประจักษ์
นางสาวอุบลรัตน์
นายบดินทร์
นายปกป้อง
นายอัครพงษ์
นายชาญวิทย์
นายธำ�รงศักดิ์

สุมิตร
พิพัฒน์เสรีธรรม
ทัศนียานนท์
อาภรณ์สุวรรณ
ธนะพรพันธุ์
สุจริตธนารักษ์
เพชรมีศรี
ก้องกีรติ
ศิริยุวศักดิ์
อัศวาณิชย์
จันวิทย์
ค่ำ�คูณ
เกษตรศิริ
เพชรเลิศอนันต์

ประธานและผู้จัดการ
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำ�แถลง
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 ด้วย
ความร่วมแรงร่วมใจกันเองเป็นส่วนบุคคล ในหมู่ผู้มีความรักในภารกิจบริหารการ
ศึกษาจากสถาบันต่างๆ เมื่อเริ่มดำ�เนินงาน โครงการตำ�ราฯ มีฐานะเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีฐานะเป็นมูลนิธิฯ เมื่อ
ต้น พ.ศ. 2521 โดยมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ได้รับความร่วมมือด้านทุนทรัพย์จาก
มูลนิธิร็อกกี้ เฟลเล่อร์ เพื่อใช้จ่ายในการดำ�เนินงานขั้นต้น เป้าหมายเบื้องแรก
ของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ก็คือ ส่งเสริมให้มีตำ�ราภาษาไทยที่มีคุณภาพ เฉพาะ
ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพราะต่างก็เห็นพ้องต้องกันในระยะนั้นว่า
คุณภาพหนังสือตำ�ราไทยระดับอุดมศึกษาในแขนงวิชาดังกล่าวยังไม่สูงพอ ถ้าส่ง
เสริมให้มีหนังสือเช่นนี้เพิ่มขึ้นย่อมมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาในขั้น
มหาวิทยาลัยโดยปริยาย อีกทั้งยังอาจช่วยในการสร้างสรรค์ปัญญาความคิดริเริ่ม
และความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองเป็นส่วนรวม
พร้อมกันนี้มูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ก็มีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะทำ�หน้าที่เป็น
ที่ชุมนุมผลงานเขียนของนักวิชาการต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อให้ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพได้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ออกไปอย่างทั่วถึงในหมู่ผู้สอน
ผู้เรียนและผู้สนใจงานวิชาการ การดำ�เนินงานของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ มุ่ง
ขยายความเข้าใจและความร่วมมือของบรรดานักวิชาการออกไปในวงกว้างยิ่งๆ
ขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำ�หนดนโยบายสร้างตำ�รา การเขียน การแปลและ
การใช้ตำ�รานั้นๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันพึงปรารถนา
ตลอดจนความเข้าใจอันดีต่อกันในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
นโยบายพื้นฐานของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ คือ ส่งเสริมและเร่งรัดให้จัด
พิมพ์หนังสือตำ�ราทุกประเภท ทั้งที่เป็นงานแปลโดยตรง งานแปลเรียบเรียง
งานถอดความ งานรวบรวม งานแต่งและงานวิจัย ในช่วงแรกๆ มูลนิธิโครงการ

ตำ�ราฯ เน้นส่งเสริมงานแปลเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์
ตำ�ราประเภทอื่นๆ ด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการตำ�ราฯ มาจนถึงปัจจุบัน โดย
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักวิชาการหลายสถาบัน สามารถส่งเสริม-กลั่นกรองตรวจสอบ และจัดพิมพ์หนังสือตำ�ราภาษาไทยระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายเจตนารมณ์และนโยบายได้ครบทุกประเภท และมีเนื้อหาครอบคลุม
สาขาวิชาต่างๆ ถึง 8 สาขาดังต่อไปนี้คือ (1) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (2) สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (4) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (5) สาขา
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (6) สาขาวิชาปรัชญา (7) สาขาวิชาจิตวิทยา
(8) สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยังมีโครงการ
ผลิตตำ�ราสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น สาขาวิชาศิลปะ ซึ่งกำ�ลังอยู่ในขั้น
ดำ�เนินงาน และขยายงานให้มีการแต่งตำ�ราเป็น “ชุด” ซึ่งมีเนื้อความคาบเกี่ยว
ระหว่างหลายสาขาวิชา เช่น “ชุดชีวิตและงาน” ของบุคคลที่น่าสนใจ ดังที่ได้
จัดพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วบางเล่ม
ปัจจุบันมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยังคงมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะขยายงานของ
เราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะประสบอุปสรรคนานัปการ โดยเฉพาะอุปสรรค
ด้านทุนรอน เพราะกิจการของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ไม่ใช่กิจการแสวงหากำ�ไร
หากมุ่งประสงค์ให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสซื้อหาหนังสือตำ�ราในราคา
ย่อมเยาพอสมควร
คณะกรรมการทุกสาขาวิชาของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยินดีน้อมรับคำ�
แนะนำ�และคำ�วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านทุกท่าน และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้
ท่านผู้อ่านทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนแนะนำ�อยู่ห่างๆ ช่วยแต่ง แปล เรียบเรียง รวบรวมตำ�ราสาขาวิชาต่างๆ
หรือเข้ามาร่วมบริหารงานร่วมกับเรา

เพ็ชรี สุมิตร
ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการ
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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กำ�หนดการสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2560 Annual Seminar 2017
250 ปีเสียกรุงศรีอยุธยา - สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560
250 Anniversary of the Fall of Ayutthaya
and the Rise of Thonburi 1767-2017
ศุกร์/Fr. 15 กันยายน/September 2560/2017
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Thonburi/Bangkok
07.30-08.30
08.30-08.45
		
		
08.45-09.30
09.30-10.00
10.00-12.30
		

12.30-13.30
13.30-15.30
		
		
		

ลงทะเบียน / Registration
พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
ศ.เกียรติคณ
ุ เพ็ชรี สุมติ ร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธโิ ครงการตำ�ราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ / Welcoming
คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวเปิดงาน /
Opening
มอบของทีร่ ะลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and Group Photos
ปาฐกถานำ�โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ Keynote: Nidhi Eoseewong
พัก-อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
อภิปราย / Panel “เสียกรุงศรีอยุธยา สถาปนากรุงธนบุร”ี Fall of AyutthayaRise of Thonburi
คริส เบเกอร์  Chris Baker
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  Charnvit Kasetsiri
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร  Pimpraphai Bisalputra
ภาวรรณ เรืองศิลป์  Bhavan Ruangsilpa
ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์  Thamrongsak Phetlertanan
อดิศักดิ์ ศรีสม  Adisak Srisom  ดำ�เนินรายการ
อาหารกลางวัน / Lunch
แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 (หอประชุม) : เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา :
ว่าด้วยวรรณกรรมคำ�ทำ�นาย กับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมือง
แห่งยุคสมัย Prophetic Lament for Sri Ayutthaya
ขับเสภาเพลงยาว โดย บ้านดนตรีไทยอาจารย์แตง
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์  Chusak Pattrakulvanit
กฤษฏิ์ เลกะกุล  Great Lekakul
อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ  Akkharaphong Khamkhun  ดำ�เนินรายการ

		
		

		

		
		

15.30-16.00

ห้องที่ 2 / Room 2 : พระเจ้าอุทุมพร กับชาวอโยธยาในพม่า
King Uthhumpon and the Yodaya in Myanmar
ทิน มอง จี  Tin Maung Kyi
ดำ�รง ใคร่ครวญ  Damrong Khraikruan (เอกอัครราชทูตมาเลเซีย)
ลลิตา หาญวงษ์  Lalita Hanwongs
ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์  Patipat Pumpongpaet
สมฤทธิ์ ลือชัย  Somrit Luechai  ดำ�เนินรายการ
ห้องที่ 3 / Room 3 : อวสานพระเจ้าตาก The End of King Taksin
ภิกษุณีธัมมนันทา Dhammananda Bhikkhuni
ปฐมพงษ์ สุขเล็ก  Phathompong Suklek
สุเจน กรรพฤทธิ์  Sujane Kanparit
ปรามินทร์ เครือทอง  Poraminthra Krouethong
อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ  Apisit Teerajaruwun  ดำ�เนินรายการ
ห้องที่ 4 / Room 4 : เศรษฐกิจและสังคมสยามจากอยุธยาถึงกรุงธนบุรี
Siam’s Economy and Society from Ayuthaya to Thonburi
ผาสุก พงษ์ไพจิตร  Pasuk Phongpaichit
อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช  Achirat Chaiyapotpanit
กำ�พล จำ�ปาพันธ์  Kampol Champaphan
ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ  Siripoj Laomanacharoen
นิธินันท์ ยอแสงรัตน์  Nitinan Yorsaengrat  ดำ�เนินรายการ
ปัจฉิมกถาโดย วีระ ธีระภัทรานนท์  Veera Dhirapathanon

พิธีกรประจำ�ตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย
หมายเหตุ

ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับของอุษาคเนย์
ผู้จัดฯ มีรางวัลมอบให้สำ�หรับผู้แต่งกายงาม

