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1. 417 ปีอยุธยา 
อยธุยาเปน็ราชธานขีองชนชาตไิทยในลุม่แมน่้ำาเจา้พระยายาวนานถงึ 

417 ป ีระหวา่งพ.ศ. 1893-2310 แตค่วามรบัรูข้องคนไทยจำานวนมากเกีย่วกบั
ราชธานีแห่งนี้ มักไม่ไกลเกินเรื่องสงครามกับชาติเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกับ
ประเทศพม่าที่เรียกกันในปัจจุบันเรียกกันว่า เมียนมาร์

สงครามคร้ังสำาคัญที่สุด ที่มักมีผู้นำามาอ้างเพื่อปลุกใจให้รักชาติคือ
สงครามเสียกรุงครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 เมื่ออยุธยาในรัช
สมัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ถูกกองทัพอังวะ
ของพระเจ้ามังระแห่งราชวงศ์อลองพญา ตีหักเข้าเมือง หลังต้านทานการ
ล้อมทัพอยู่ได้ 14 เดือน 

นี่คือสงครามที่ทำาให้ 

“พม่าเสียร้ีพลประมาณสามพันส่ีพันนาย ทั้งป่วยไข้
ตาย ชาวเมืองอยุทยาเสียคนประมาณสองแสนเศษ ทั้งตาย
ด้วยอาวุธและป่วยไข้ตาย” 

(พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2 หน้า 299)

เป็นจุดจบของอยุธยา ซึ่งเคยมีกวีสมัยอยุธยาบรรยายไว้ใน “โคลง
กำาสรวลสมุทร” ว่า 
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“อยุธยาไพโรจน์ใต้ ตรีบูร 
ทวารรุจิเรียงหอ   สรหล้าย 
อยุธยายิ่งแมนสูร   สุรโลก รังแฮ 
ถนัดดุจสวรรค์คล้ายคล้าย  แก่ตา”

น่าเสียดายว่าภาพความรุ่งเรืองของอยุธยา เหมือนจะปรากฏเฉพาะ
ในบทกวีโบราณเท่านั้น ปัจจุบันแทบไม่มีใครมองเห็น “อยุธยาไพโรจน์ใต้ 
ตรีบูร” ซึ่ง “ถนัดดุจสวรรค์คล้ายคล้าย แก่ตา” อีกแล้ว แม้สถานะของเมือง
หลวงเก่าแห่งนี้ ที่กลายเป็น “จังหวัดอยุธยา” จะได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
องค์การยูเนสโกเป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกก็ตาม 

เมื่อนับถึงปัจจุบันคือ พ.ศ. 2560 อยุธยาราชธานีล่มสลายไปได้ 250 
ปแีล้ว บดันี ้อยธุยาทีเ่หน็และเปน็อยู ่ไม่ใชอ่ยธุยาในประวตัศิาสตร ์แตก่ระนัน้ 
เมือ่ศกึษาอยธุยาในมติติา่งๆ ทีม่ากกวา่สงครามและความพ่ายแพ้ในคราวเสยี
กรุงครั้งที่ 2 เราจะพบว่ารากเหง้าของอยุธยายังมีชีวิตและได้ช่วยหล่อเลี้ยง
สังคมไทยให้มีพัฒนาการเติบโตมาจนทุกวันนี้ 

แทจ้รงิแลว้ 417 ปขีองอยธุยา มใิช ่417 ปแีหง่การสงครามทีจ่บลงด้วย
ความสูญเสีย หากเป็น 417 ปีแห่งความรุ่งเรือง ในฐานะศูนย์กลางทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และคติความเชื่อต่างๆ ของชุมชนในลุ่ม
น้ำาเจ้าพระยาแห่งนี้ 

สถานะของอยุธยาในประวัติศาสตร์ ไม่เพียงเป็นราชธานีของชาว
สยามเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองท่าสำาคญัของภาคพื้นอุษาคเนย์ ที่มีการปรับตัว
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก 

ความสามารถดังกล่าวของอยุธยา ตลอดจนความสามารถในการ
หลอมรวมอารยธรรมจากหลากเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ความเชื่อ ไปจนถึง
วิถีการดำารงอยู่ โดยไม่คิดว่าความแตกต่างเป็นศัตรูต้องกำาจัด คือลักษณะ
ธรรมชาติของสังคมลุ่มน้ำาเจ้าพระยา ท่ีส่งผลต่อการกำาเนิดและพัฒนาการ
ของสังคมอยุธยาในแต่ละช่วงสมัย

2. มหาอำานาจลุ่มน้ำาเจ้าพระยา
อยุธยามิได้ลอยลงมาจากฟากฟ้า และมิได้อยู่โดดเดี่ยว ไร้เครือญาติ 

ชาติพันธ์ุ และภาษา หรือมีแต่ “คนไทยแท้ๆ” ที่อพยพมาจากภูเขาอัลไต
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ตามความเชื่อเดิมซึ่งยิ่งถูกเน้นย้ำาโดยรัฐไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ตามหลกัฐานประวตัศิาสตรโ์บราณคด ีหลงั พ.ศ. 1000 มรัีฐขนาดใหญ่

เกิดข้ึนแล้วทัว่ภมูภิาคอษุาคเนยห์ลายแหง่ เชน่ รฐัจนิหลนิ (อูท่อง สพุรรณบรุ)ี 
รัฐหลั่งยะสิว (นครปฐม) และ รัฐโถโลโปตี (ลพบุรี) เป็นต้น

หลัง พ.ศ. 1500 มีกลุ่มรัฐใหญ่ 2 กลุ่มในลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยาคือ รัฐ
ละโว้ (ลพบุรี) ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำา และรัฐสุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี) 
ทางฟากตะวันตกของแม่น้ำา

“อโยธยาศรรีามเทพนคร” พฒันาขึน้จากรฐัละโว ้และพระเจา้แผน่ดนิที่
สืบเชื้อสายจากกษัตริย์ละโว้ ตรัสภาษาเขมร ชื่อ “อโยธยาศรีรามเทพนคร” 
หมายถึงพระนครแห่งชัยชนะของพระราม สืบเนื่องจากทวารวดีที่เป็นเมือง
ต้นวงศ์พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตารมาปราบทุกข์ ตามคัมภีร์
รามายณะของชมพูทวีป

บรเิวณอยธุยา เดมิเปน็ชมุชนชาวประมงเลก็ๆ ตรงน้ำาวนบางกะจะถึง
ปากแม่น้ำาแม่เบี้ย เป็นที่แวะพักแรมของพ่อค้าสำาเภาและสลุบกำาปั่น ขึ้นล่อง
ระหว่างรัฐทวารวดีที่ลพบุรีกับทะเลสมุทรทางอ่าวไทย ต่อมาจึงขยายตัวเป็น
ชุมชนสถานีการค้าบนเส้นทางการค้าหลายทิศทาง

ทีน่ีเ่ป็นชมุทางแมน่้ำาหลายสาย คือแมน่้ำาเจา้พระยา แมน่้ำานอ้ย แมน่้ำา
ลพบรุ ีและแมน่้ำาปา่สัก ซ่ึงลว้นเปน็เส้นทางคมนาคมตดิต่อกบับา้นเมอืงภายใน 
ทั้งทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทางเหนือ และทางอีสาน

ลำาน้ำาเหล่านี้ไหลมารวมกันแล้วกลายเป็นแม่น้ำาใหญ่ไหลลงไปออก
อ่าวไทย เป็นเส้นทางน้ำาที่เรือสินค้าต่างประเทศแล่นเข้าถึง 

อยุธยาจึงพัฒนาเป็นเมืองท่าสำาคัญ มีเส้นทางคมนาคมติดต่อค้าขาย
ไดท้ัง้ภายในและภายนอก มสีภาพเปน็ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเมือง และ
วัฒนธรรมได้ดีกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ ในขณะนั้น

ศูนย์กลางของรัฐอโยธยา อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา
ปัจจุบัน มีหลักหมายสำาคัญคือวัดพนัญเชิง และวัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งเป็นวัด
เกา่แกโ่บราณ มมีาก่อน พ.ศ. 1893 ซ่ึงเป็นปีสถาปนากรงุศรอียธุยาตามตำารา
ประวตัศิาสตรไ์ทยท่ัวไปท่ี ระบุวา่ “พระเจา้อูท่อง” หรอืสมเดจ็พระรามาธบิดี
ที ่1 อพยพไพรพ่ลหนโีรคหา่จากเมอืงอูท่องในสพุรรณบรีุมาสร้างเมอืงใหมท่ีน่ี่

ปัจจุบัน มีนักประวัติศาสตร์โบราณคดีไม่เชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองหนีโรค
ห่าจากเมืองอู่ทองมาสถาปนาอยุธยา และเชื่อว่า “อู่ทอง” เป็นชื่อวีรบุรุษใน
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ตำานานซึง่มหีลายองคใ์นหลายชว่งเวลา ตามคำาบอกเลา่ทีเ่ปน็นทิานแพรห่ลาย
ในบริเวณลุ่มน้ำาเจ้าพระยาภาคกลาง

ในสมุดข่อยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเก่าสุด บันทึกชื่อ
ของสมเด็จพระรามาธิบดี แต่ไม่บันทึกชื่อพระเจ้าอู่ทอง

มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีว่า ประมาณหลัง พ.ศ. 1850 
เกดิกาฬโรคระบาดทัว่โลก แพรจ่ากเมอืงจนีผา่นหมดัหนทูีม่ากบัสำาเภา ทำาให้
ผูค้นล้มหายตายจากจำานวนมากรวมถงึในรฐัอโยธยา ซึง่มตีำานานเลา่ถงึเรือ่ง
น้ี โดยเรียกกาฬโรคว่า “โรคหา่” มีความหมายว่า “ลม้ตายคราวเดยีวกนัเปน็
จำานวนมาก”

เม่ือเป็นเช่นนี้ พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีเชื้อสาย
ทวารวดีละโว้ จึงต้องสร้างเมืองขึ้นใหม่ทางฝั่งตะวันตก แล้วขนานนามนคร
แห่งใหม่ว่า กรุงเทพทวารดีศรีอยุธยา ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า กรุงศรีอยุธยา 
แปลว่า นครที่ไม่อาจทำาลายได้

จากนั้น ทรงให้ขุดคูเชื่อมแม่น้ำา 3 สายที่ล้อมรอบอยุธยาคือแม่น้ำา
ปา่สกัทางทศิเหนอื แมน่้ำาเจา้พระยาทางทศิตะวนัตก ทศิใต ้และแมน่้ำาลพบรุี
ทางทิศตะวันออก เพื่อให้เป็นปราการป้องกันข้าศึก

อยุธยาเป็นเมืองที่มีระบบการจัดการเส้นทางคมนาคมทางน้ำาอย่างดี
เย่ียม บันทึกของชาวตะวันตกหลายฉบับเปรียบเทียบอยุธยาว่าเป็นดังเช่น
เวนิส หรือเป็นเมืองเวนิสอีกแห่งหนึ่ง 

กล่าวในแง่ของการกำาเนิด อยุธยาพัฒนาขึ้นจากรัฐละโว้ทาง
ฟากตะวันออกของแม่น้ำาเจ้าพระยา ต่อมาจึงรวมตัวอย่างหลวมๆ กับรัฐ
สุพรรณภูมิทางฟากตะวันตกของแม่น้ำาเจ้าพระยา

จากนัน้ ไดเ้ร่ิมมีอำานาจรวมศูนยเ์ป็นราชอาณาจักรสยาม เมือ่เจ้านคร
อินทร์ หรือสมเด็จพระนครินทราชาธิราชแห่งรัฐสุพรรณภูมิ ซึ่งมีบันทึกใน
เอกสารจนีวา่เปน็ราชบตุรบญุธรรมของจกัรพรรดหิยงเลอ่ ทรงยดึอำานาจการ
ปกครองเบด็เสรจ็จากราชวงศล์ะโว ้ขึน้ครองราชยเ์ป็นพระมหากษัตริยรั์ชกาล
ที่ 6 แห่งกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 1952 แล้วผนวกสุโขทัยเข้ามาไว้ในอำานาจ

สุจิตต์ วงษ์เทศ นักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อุษาคเนย์
กลา่ววา่ อยธุยาเปน็ดนิแดนทีม่คีนหลากหลายเผา่พนัธุผ์สมผสานอยูด่ว้ยกนั 
เพราะอยธุยาเปน็ส่วนหนึง่ของอษุาคเนยซ์ึง่มีความหลากหลายทางชาตพินัธุ์

บ้านเมืองในอษุาคเนยม์พีืน้ทีก่วา้งขวางแต่มคีนนอ้ย ผูน้ำาแถบนีจ้งึให้
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ความสำาคญักบัการโยกย้ายถา่ยเท กวาดตอ้นคนเปน็เชลยเพือ่เพิม่ประชากร
ในบ้านเมืองของตนมากกว่าเพิ่มพื้นที่ 

สำาหรับอยุธยานั้น นอกจากเป็นราชธานี ยังมีสถานะเป็นเมืองท่า
ศนูยก์ลางการคา้ เปดิรบัชาวตา่งชาตทิกุชาตเิขา้มาทำามาคา้ขายโดยไมม่กีาร
กีดกันใดๆ อีกด้วย การผสมผสานทางเผ่าพันธุ์จึงเกิดขึ้นตลอดเวลา

เอกสารของชาวยโุรปสมยัสมเดจ็พระนารายณม์หาราชระบวุา่ ในยคุนัน้ 
อยธุยามคีนกลุม่ต่างๆ มากกวา่ 20 ชาติภาษา ประเมนิกนัวา่ ประมาณ พ.ศ. 
2143 กรงุศรอียธุยามีประชากรประมาณ 300,000 คน และอาจสงูถึง 1,000,000 
คนในช่วง พ.ศ. 2243 ทำาให้เป็นหนึ่งในนครใหญ่ที่สุดของโลก ณ ขณะนั้น 

ผู้นำาอยุธยา ปกครองบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายนี้ ด้วย
การสร้างกฎหมายจัดระเบียบควบคุมกำาลังพลและกำาลังคน ตลอดจนสร้าง
พิธีกรรมที่หลอมรวมความเชื่อของคนกลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกัน

ความเชือ่เหลา่นัน้ มทีัง้ความเชือ่ในตำานานกษตัรยิผ์ูมี้บญุนาม “พระเจา้
อู่ทอง” ความเชื่อใน “คติพระวิษณุ” ที่แสดงสิทธิธรรมเป็นอวตารพระวิษณุ 
ตั้งเมือง “อโยธยาศรีรามเทพนคร” และความเช่ือใน “คติธรรมราชา” ที่
สอดคลอ้งกับกษตัรยิใ์นดนิแดนทีน่บัถอืพทุธ เชน่ พระเจา้ลไิทแห่งสโุขทยั ไป
จนถงึ “คติจกัรพรรดริาช” ทีส่อดคลอ้งกบักษตัรยิใ์นดินแดนใกลเ้คยีงอย่างพม่า 

ไม่เว้นแม้ความเชื่อเรื่องพราหมณ์ ผี ที่ไหลเวียนเป็นแกนหลักใน
ภูมิภาคอุษาคเนย์ เช่น ยกย่องคติช้างเผือกที่เป็นสมบัติของพระจักรพรรดิ
ราช โดยจัดพราหมณ์พฤติบาศมาทำาหน้าที่ดูแลช้าง และประกอบพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลปะกำาซึ่งดูแลโดยหมอช้าง (หมอผี) ประจำาท้องถิ่น เป็นต้น

ประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 อยุธยาได้ชื่อว่าเป็นมหาอำานาจที่
แข็งแกร่งที่สุดในอุษาคเนย์แผ่นดินใหญ่ พิชิตราชอาณาจักรและนครรัฐทาง
เหนือคือสุโขทัย กำาแพงเพชรและพิษณุโลก

กอ่นสิน้สดุครสิตศ์ตวรรษที ่15 อยธุยาโจมตเีมืองพระนคร หรือ “นคร
วัด” ของอาณาจักรกัมพูชาซ่ึงเคยเป็นมหาอำานาจของภูมิภาคมาก่อน และ
อยุธยาก็กลายเป็นมหาอำานาจใหม่แทนที่

3. ศูนย์กลางการค้าอุษาคเนย์ 
อยุธยาเคยได้ชื่อว่าเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งที่สุดในภูมิภาคอุษาคเนย์ และ

เปน็ศนูยก์ลางการคา้นานาชาต ิมคีวามสมัพนัธท์างการคา้กบัหลายชาต ิเชน่ 
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จีน เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น เปอร์เซีย รวมทั้งชาติตะวันตก เช่น โปรตุเกส 
สเปน ดัตช์ (ฮอลันดา) และฝรั่งเศส

สถานะของอยุธยาในแง่ของศูนย์กลางการค้านานาชาตินั้น เป็นทั้งผู้
บริโภค ผู้ส่งออก คนกลาง และตลาดพักสินค้า แม้รูปแบบของการค้าจะเป็น
ลักษณะผูกขาดโดยราชสำานัก

สินค้าออกของอยุธยาซึ่งมีมากกว่า 40 รายการนั้น หลากหลายและ
แตกต่างตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เช่นในยุค
แรกๆ มีการค้าโลหะและดีบุกกับจีน และอาณาจักรในคาบสมุทรมลายู ต่อ
มา มีสินค้าประเภทของป่า สินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยและสินค้าเพ่ือประโยชน์
ใช้สอยระดับชาวบ้าน รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผา 

อยุธยาเคยสามารถขยายอาณาเขตประเทศราชถึงรัฐฉานของพม่า 
อาณาจักรล้านนา มณฑลยูนนาน อาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรขอม และ
คาบสมทุรมลายใูนปจัจบุนั ซึง่ลว้นเปน็แหลง่ทรพัยากรและสินค้าออกของอยุธยา

ต้ังแต่ครสิตศ์ตวรรษที ่15 ราชอาณาจกัรอยธุยา พยายามครอบครอง
ดินแดนในคาบสมุทรมลายู ซึ่งมีมะละกาเป็นเมืองท่าสำาคัญ อยุธยาพยายาม
ยกทัพไปตีมะละกาหลายครั้ง แต่มะละกามีความเข้มแข็งท้ังทางการทูตและ
ทางเศรษฐกิจ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนทางทหารจากราชวงศ์หมิงของจีน 
มะละกาจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นหนึ่งในคู่แข่งทางการค้ากับอยุธยา กระทั่งถูก
โปรตุเกสเข้ายึดครองเมื่อ พ.ศ. 2054

ดว้ยสถานะศนูยก์ลางการคา้ทีเ่ป็นแหล่งรวมผูค้นหลากชาติภาษาหลาก
วัฒนธรรม มีการแลกเปล่ียนกันท้ังในด้านเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรม 
อยุธยาจึงเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีอำานาจรัฐไทย
ซึ่งใช้ภาษาไทยเป็นผู้นำาวัฒนธรรมหลัก

จุดเด่นของอยุธยาที่ทำาให้คนต่างชาติอยู่ร่วมกันได้ คือ
- ผู้นำารัฐของอยุธยาให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา ให้ที่ดินสร้าง 

 วัดได้ เผยแผ่ศาสนาได้ คนต่างศาสนามีโอกาสก้าวหน้าในระบบ 
 ราชการ 

-  ความแตกต่างทางเชื้อชาติไม่เป็นปัญหากับการเข้าสู่ระบบ
-  อยธุยามีการจัดการความหลากหลายผา่นกลไกการจดัระบบจาก 

 รัฐ 
ความหลากหลายคอืส่วนประกอบสำาคญัของความเปน็อยธุยา อยธุยา
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เป็นสังคมเปิดกว้าง ผู้นำารัฐอยุธยาให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา คนต่าง
ศาสนามีโอกาสก้าวหน้าในระบบราชการ ความแตกต่างทางเชื้อชาติไม่เป็น
ปญัหากบัการเขา้สู่ระบบ ในขณะเดยีวกนั ผู้นำารัฐยังมีการจดัระบบเพ่ือควบคมุ
และใช้ความรู้ความสามารถของชาวต่างชาติในหลายรูปแบบชีวิต ความเป็น
อยู่ในสังคมอยุธยาทั้งชาวสยามและชาวต่างประเทศ จึงเกี่ยวพันกัน มีสีสัน
และชีวิตชีวาไม่หยุดนิ่ง

4. อยุธยาอัสดง
แมเ้ป็นราชอาณาจกัร อยธุยากม็ไิดป้กครองในรปูแบบของรฐัท่ีรวมเปน็

หนว่ยเดยีวกนั แตใ่หอ้ำานาจผูป้กครองทอ้งถิน่ซึง่อาจเปน็พระบรมวงศานวุงศ์
จากอยธุยาดแูลตนเอง เพยีงตอ้งสนบัสนนุเมืองหลวงในยามศกึสงครามเทา่นัน้ 
จงึมกัเกดิปญัหากบฏในทอ้งถิน่ หรอืปญัหาเกีย่วกบัการสบืราชสนัตตวิงศ ์ที่
มักจะมีการอ้าง “ความดี” หรือ “ความมีบุญญาธิการกว่า” 

เปน็เหตใุหช้ว่งเวลา 417 ปขีองอยธุยาทีม่กีษตัรยิป์กครอง 5 ราชวงศ ์
เกิดสงครามภายในเพื่อแก่งแย่งอำานาจมากกว่า 20 ครั้ง

หลังจากยุค “นองเลือด” อันเป็นผลมาจากการแย่งชิงอำานาจกันเอง
ของราชวงศ์ กรุงศรีอยุธยาก็เข้าสู่ “ยุคทอง” ในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 ซึ่งเป็นช่วงค่อนข้างสงบ ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมเฟื่องฟู แม้ยัง
มศึีกสงครามอยูบ่า้งกบัชนชาตเิพือ่นบา้น แตส่งครามใหญก่วา่จะเกดิขึน้หลงั
จาก พ.ศ. 2258 เปน็ตน้มา เมือ่มกีารเตบิโตของอาณาจกัรพมา่ภายใต้ร่าชวงศ ์ 
“อลองพญา” หรือ “ราชวงศ์คองบอง” ซึ่งได้ผนวกไทยใหญ่หรือรัฐฉาน เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร

สงครามแย่งชิงราชบัลลังก์กันเองภายในราชวงศ์เกิดขึ้นอีกครั้งใน
ชว่ง 50 ปีสดุทา้ยของอาณาจักรอยธุยา นำามาซึง่การกวาดล้างขา้ราชบรพิาร
และแมทั่พนายกองฝา่ยตรงขา้ม พระเจา้เอกทศั กษตัรยิพ์ระองศส์ดุทา้ยของ
ราชวงศ์บ้านพลูหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงยึดอำานาจจากสมเด็จเจ้าฟ้า
อุทุมพร พระอนุชา ซึ่งพระราชบิดาคือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสถาปนา
เป็นองค์รัชทายาท แล้วขึ้นครองราชย์แทนเมื่อ พ.ศ. 2301

หลังจากนั้นอีก 3 ปี ซึ่งอยุธยาว่างศึกภายนอกมายาวนานเกือบ 150 
ป ีพระเจา้อลองพญา กท็รงยกทพัจากองัวะมาตอียุธยา แตไ่มส่ามารถเอาชนะ
ได้ ต้องล่าทัพกลับไปในที่สุด กระทั่ง พ.ศ. 2308 พระเจ้ามังระ หรือพระเจ้า
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เซงพยเูชง ซ่ึงเปน็พระโอรสของพระเจา้อลองพญา จงึนำาทพักวา่ 50,000 นาย 
เข้าตีอยุธยาพร้อมกันสองด้าน ทางเหนือนำาโดยเนเมียวสีหบดี (Ne Myo 
Thihapate) ทางใตน้ำาโดยมงัมหานรธา (Maha Nawrahta) ทหารองัวะล้อมอยู่ 
14 เดือน ที่สุด ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาก็แตก

ชาวอยุธยาถูกกวาดต้อนไปอังวะกว่า 30,000 คน เป็นชนชั้นสูงกว่า 
2,000 คน ในจำานวนเชลยนี้มีสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรรวมอยู่ด้วย

อังวะเหลือทหารไว้ประมาณ 3 พันนายแถวอยุธยาและราชบุรีพร้อม
หวัหนา้ควบคมุกองทหารเพ่ือดแูลรักษาเมอืง แตก่องทหารดงักลา่วกอ็ยูเ่พยีง 
6 เดือนก่อนที่พระเจ้าตากจะยึดอยุธยาคืนมา

ราชธานลีม่สลาย แตอ่ยธุยามไิดร้กรา้งวา่งเปลา่ มรีาษฎรกลุม่ใหมเ่ขา้
มาจบัจองพืน้ท่ี สว่นใหญเ่ปน็คนไทยและคนจนี ซึง่มบีนัทกึในเอกสารตา่งชาติ
วา่ไดช้ว่ยกนัทำาลายพระพทุธรปู วดัวาอารามและสิง่กอ่สรา้งเพือ่ขดุหาสมบตัิ
รวมทั้งโลหะเพื่อไปหลอมทำาอาวุธ

5. ธนบุรีสถาปนา
การลม่สลายของอยธุยามไิด้เกดิขึน้ในวนัที ่7 เมษายน พ.ศ. 2310 หาก

ไดเ้กดิขึน้กอ่นหน้าน้ันหลายทศวรรษ เมือ่แกนนำาส่วนกลางในยคุราชวงศบ์า้น
พลูหลวงค่อยๆ อ่อนแอลง อันเป็นผลจากการแย่งชิงอำานาจกันเองระหว่าง
ขนุนางและกษตัรยิ ์ทีส่ง่ผลใหห้วัเมอืงใหญน่อ้ยซึง่มไิดเ้ปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนั
อยู่แล้ว ต่างช่วงชิงโอกาสแยกตัวออกจากราชอาณาจักร

เป็นเวลาเดียวกับที่ราชวงศ์อลองพญา ต้องการลดอำานาจอยุธยาไม่
ให้เป็นที่พึ่งแก่หัวเมืองขึ้นของพม่าที่พร้อมจะก่อกบฏอยู่เสมอ

ในสภาพจลาจลหลงัการสลายตวัของราชอาณาจกัรอยธุยา บบีบงัคบัให้
ประชาชนตอ้งเกาะกลุม่กันเพือ่เอาตวัรอด บา้งก็รวมกนัเปน็ชมุนมุเพือ่ปอ้งกนั
ตน บา้งกเ็พ่ือปลน้สะดมประทงัชวิีต ซึง่บางชมุนมุทีม่โีอกาสเอือ้อำานวยกอ็าจ
เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มอำานาจท้องถิ่น

ชุมนุมของ “พระยาตาก” สามัญชนลูกชาวจีนแต้จ๋ิว เคยมีอาชีพ
ค้าขายทางเกวียนและทำาการค้าอยู่ในหัวเมืองเหนือ ก่อนจะสบโอกาสได้เข้า
รับราชการเป็นเจ้าเมืองตาก ต่างจากชุมนุมอื่นๆ 

กอ่นเสยีกรงุ พระยาตากทีก่วาดตอ้นไพรพ่ลหลบพมา่มาเปน็กำาลงัแก่
กรุงศรีอยุธยา จนได้ชื่อว่าเป็นนายทัพผู้คุมกองกำาลังที่เข้มแข็ง ได้นำากำาลัง
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คนที่ประกอบด้วยไทยและจีนจำานวนไม่มากนัก ตีฝ่าพม่ามุ่งไปยังหัวเมือง
ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการติดต่อกับส่วนอื่นๆ ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร และเป็นถิ่นฐานของ “จีนแต้จิ๋ว”

จดุมุง่หมายทางการเมอืงทีช่ดัเจนของพระยาตากคอืจะรือ้ฟืน้พระราช
อาณาจักรอยุธยาขึ้นมาใหม่ และยกทัพออกจากอยุธยาในฐานะ “กษัตริย์” 

เพียง 2 เดือน หลังจากการสลายตัวอย่างเป็นรูปธรรมของราช
อาณาจกัรอยธุยา มผีูเ้ขา้สวามภิกัดิก์บัพระยาตากมากขึน้เร่ือยๆ จนมีอำานาจ
เหนือชุมนุมอื่นอย่างแท้จริง ซึ่งมีหลักฐานเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่า 
พระยาตากมิได้เพียงใช้กำาลังอาวุธเอาชนะ หากยังใช้วิธีการทางการทูตและ
การเมืองเข้าสนับสนุนด้วย

ไมถึ่ง 7 เดอืนเตม็หลงัจากการเสยีกรงุ พระยาตากนำาทพัจากจนัทบรุ ี
ซึง่พระราชพงศาวดารกล่าววา่มไีพรพ่ล 5,000 เขา้มาทางปากแมน่้ำาเจา้พระยา 
ยดึธนบรุ ียดึคา่ยโพธ์ิสามตน้ แลว้เขา้ยึดศูนย์กลางของราชอาณาจกัรอยธุยา

นักประวัติศาสตร์บางกลุ่มเชื่อกันว่า เพราะไม่มีพระราชอำานาจ
เด็ดขาดในท้องที่แถบอยุธยา พระเจ้ากรุงธนบุรีจึงกลับมาที่เมืองธนบุรี แล้ว
ทรงทำาพระราชพธิปีราบดาภเิษกขึน้เปน็พระมหากษตัรยิต์ามธรรมเนยีมของ
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอยุธยา

หลังจากนั้น ได้เสด็จยกกองทัพออกตีทัพพม่าที่ยังหลงเหลืออยู่จน
แตกพ่ายและปราบชุมนุมต่างๆ ที่ตั้งกระจายอยู่ในดินแดนที่เคยขึ้นกับราช
อาณาจักรอยุธยามาก่อน

เมื่อถึง พ.ศ. 2313 พระเจ้ากรุงธนบุรีก็สามารถรวบรวมแผ่นดินที่เคย
เปน็ของราชอาณาจกัรอยธุยากลับคนืมาได ้ยกเว้นแต่เมอืงประเทศราชเทา่นัน้

อกี 1 ปีใหห้ลงั ใน พ.ศ. 2314 หลงัจากพระองคย์ดึ “หซูือ่ลู ่(พษิณโุลก) 
ไดจ้กัรพรรดจินีกส็ัง่เจา้เมอืงกวางตุง้อนญุาตใหพ้ระเจ้ากรงุธนบรุสีง่บรรณาการ
มายังราชสำานักชิงได้ 

นั่นคือ การยอมรับสถานะกษัตริย์ไทยของพระเจ้ากรุงธนบุรีอย่าง
เป็นทางการ

ตลอดรชัสมยัของพระเจา้กรงุธนบรุ ีแมพ้ระองค์จะทรงพยายามฟืน้ฟู
บ้านเมืองในด้านต่างๆ แต่ก็มีศึกสงครามทั้งภายในภายนอกและถูกคุกคาม
ด้วยปัญหาเศรษฐกิจตลอดเวลา ซึ่งทำาให้ยากลำาบากต่อการควบคุมกำาลังคน

ทีส่ำาคญัคอืในดา้นการปกครอง กลบัปรากฏวา่ พระเจา้กรุงธนบุรีมิได้



10 | กรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

ทรงปฏิบัติตามราชประเพณีดั้งเดิมของสถาบันกษัตริย์อยุธยามากนัก 
มบีนัทกึในเอกสารตา่งประเทศวา่ พระเจา้กรงุธนบรุทีรงปฏบิตัพิระองค์

ตอ่ขา้ราชบรพิารและประชาชนเชงิญาตพิีน่อ้ง โดยเฉพาะในฐานะพ่อทีม่ตีอ่ลกู 
ซึ่งอาจจะเนื่องจากพระองค์เป็นลูกจีนแต้จิ๋วซึ่งชินกับธรรมเนียมจีนว่าพ่อมี
อำานาจเดด็ขาด ลกูมหีนา้ทีเ่ช่ือฟังและปฏบิตัติามเต็มสตปิญัญาความสามารถ

นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์กล่าวว่า โดยรูปแบบ 
ความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่ต่างจากกษัตริย์ซึ่งเคยปกครอง
พระราชอาณาจักรอยธุยา แตโ่ดยเนือ้หาแลว้ พระเจา้กรงุธนบรุทีรงเปน็เพยีง 
“เถ้าแก๋” หรือหัวหน้าชุมนุม

ไมต่า่งจากความสมัพันธข์องพระองค์กับพุทธศาสนา ซึง่มลีกัษณะของ
ความสมัพนัธส์ว่นพระองคใ์นฐานะประมขุสงฆ ์เนน้อภนิหิารสว่นพระองค ์ไม่
เน้นสถานะสถาบันพระมหากษัตริย์หรือบุญบารมีของสถาบันกษัตริย์ 

ลกัษณะเชน่นีเ้อง ท่ีทำาใหบ้รรดาขนุนางเกา่หรอืเชือ้สายชนชัน้สูงเกา่
ของอยธุยาทีเ่ริม่กลับเขา้มาในระบบการปกครองไมพ่อใจเพราะเหน็วา่ “มไิด้
ประพฤติการให้ชอบด้วยขนบบุราณ” ซ่ึงจะก่อหวอดเป็นการรัฐประหารยึด
อำานาจพระเจ้ากรุงธนบุรีในที่สุดด้วยข้อหาว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีเสียพระสติ

การรื้อฟื้นเนื้อหาของราชอาณาจักรอยุธยาเริ่มต้นขึ้นใหม่ พร้อม
กับการสิ้นสุดการเมืองแบบชุมนุมของพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งมีอำานาจเหนือ
แผ่นดินสยามอยู่ 14 ปี 

6. ปริศนา “พระเจ้ากรุงธนบุรี”
“นิธิ เอียวศรีวงศ์” นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ เขียนไว้ในหนังสือ 

“การเมอืงไทยสมัยพระเจา้กรงุธนบรุ”ี ว่า “พระเจา้กรงุธนบรุทีรงเปน็วรีบรุษุ
ของชาติที่ประชาชนไทยรู้จักดีที่สุด มีศาลเทพารักษ์และอนุสาวรีย์ที่อุทิศแก่
พระองค์มากกว่าอดีตมหาราชทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ไทย แต่พระราช
ประวัติก่อนเสวยราชย์ของพระองค์กลับมืดมนไปด้วยนิทานเชิงอภินิหาร”

แทจ้รงิแลว้ ไมเ่พยีงพระราชประวตักิอ่นเสวยราชยเ์ทา่นัน้ทีม่ดืมน แต่
ดูเหมอืนขอ้มลูประวตัศิาสตร์ทัง้หมดสมยัพระเจา้กรงุธนบรุ ีจะเปน็เรือ่งลกึลบั
ดำามืดที่เต็มไปด้วยคำาถามประเภท “จริงหรือไม่” หรือ “เชื่อถือได้แค่ไหน” 

ประวตัศิาสตรส์มัยกรงุธนบรุท่ีีมีการบนัทึกอยา่งเปน็ทางการ ม ี4 ฉบบั
คือ พระราชพงศาวดารกรงุธนบรุ ีฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจมิ), พระราชพงศาวดาร
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กรุงสยาม ฉบับบริติชมิวเซียม, พระราชพงศาวดารฉบับหมอบรัดเลย์ และ
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา

นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับพระราชพงศาวดารฉบับพัน
จันทนมุาศและฉบบัพระราชหตัถเลขา ซึง่ลว้นมกีารแตง่เตมิแกไ้ขในสมัยหลงั

นอกจากน้ัน ยังมีเอกสารอืน่ๆ เชน่จดหมายเหตคุวามทรงจำาของกรม
หลวงนรินทรเทวี, จดหมายเหตุของบาทหลวงชาวต่างประเทศ, หมายรับสั่ง
ในรัชกาล, จดหมายเหตุโหร, บทกวี, บันทึกของตระกูลต่างๆ 

ทั้งหมดนั้น จำาเป็นต้องนำามาศึกษาอย่างเปรียบเทียบ เพราะผู้บันทึก
หลายรายมีปัญหาความขัดแย้งกับพระเจ้ากรุงธนบุรี

มีหลายคำาถามเกี่ยวกับพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ค้างคาใจผู้คนจำานวนมาก 
อาทิ พระเจ้ากรงุธนบรุเีปน็บา้จรงิหรอืไม ่ถกูประหารจรงิหรอืไม่ และตายจรงิ
หรือหนีรอดไปเมืองนครศรีธรรมราช

เมื่อเรื่องราวของพระเจ้ากรุงธนบุรียังคงยากแก่การอธิบาย ย่อมเกิด
ความคลุมเครือให้ต้องตามหาคำาตอบกันต่อไปไม่สิ้นสุด 

 
 



(Toyota Thailand Foundation - TTF)

ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ในโอกาสที่ บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ดำาเนินงานมาครบรอบ 30 ปี ด้วยเงินทุน
จดทะเบยีนเริม่แรก 30 ลา้นบาท ซึง่มลูนธิฯิ ไดน้ำาเงนิดอกผลมาดำาเนนิกจิกรรม 
ภายใตว้ตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิการศกึษาพฒันาคณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม 
รวมทัง้กจิกรรมสาธารณประโยชนด์า้นอืน่ๆ โดยรว่มมอืกบัผูท้รงคณุวฒุจิาก
หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ด้วย
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิฯ จึงได้มุ่งเน้นในการช่วยเหลือสังคม
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิฯ ต้องการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้าน
การศกึษา คณุภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้ม ใหม้คีวามเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ และเตบิโต
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศของเราให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป
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มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. โครงการรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award)
 9. โครงการมอบทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

ด้านคุณภาพชีวิต
 1. การสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน
 2. โครงการอาหารกลางวัน “หนูรักผักสีเขียวและความมั่นคงทางอาหาร
ของโรงเรียนและชุมชน” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
การจัดพิมพ์หนังสือโภชนาการที่ดี
 3. โครงการสานสายใยเด็กไทยรักสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
 4. โครงการบ้านตะวันใหม่ มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 5. โครงการผ่าตัดแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็กพิการ สำานักงาน



บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 6. โครงการพัฒนาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโครงการไม้ดอกเมืองหนาว
ตามพระราชดำาริ และโครงการคำาพ่อสอน มูลนิธิพระดาบส

ด้านสิ่งแวดล้อม
 1. โครงการต้นน้ำาต้นชีวิต สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

รางวัล
ปี พ.ศ. 2552 รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดตั้งรางวัล
ให้นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR Award) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำาคุณประโยชน์แก่สังคม
ไทย รวมถึงองค์กรต่างชาติ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศไทย และเพื่อ
ตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นที่ได้อุทิศตนในการพัฒนา ทุ่มเท ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทย



รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ปี 2560

นางเพ็ชรี สุมิตร ประธานและผู้จัดการ
นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม รองประธานกรรมการ
นายพนัส ทัศนียานนท์ ที่ปรึกษา
นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ กรรมการ
นายรังสรรค์   ธนะพรพันธุ์ กรรมการ
นายวิทยา   สุจริตธนารักษ์ กรรมการ
นางสาวศรีประภา  เพชรมีศรี กรรมการ
นายประจักษ์ ก้องกีรติ กรรมการ
นางสาวอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ กรรมการ
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์ กรรมการ
นายปกป้อง จันวิทย์    กรรมการ
นายอัครพงษ์  ค่ำาคูณ  กรรมการ
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ กรรมการและเลขานุการ
นายธำารงศักดิ ์ เพชรเลิศอนันต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



คำาแถลง
มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 โครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 ด้วย
ความร่วมแรงร่วมใจกันเองเป็นส่วนบุคคล ในหมู่ผู้มีความรักในภารกิจบริหารการ
ศึกษาจากสถาบันต่างๆ เมื่อเริ่มดำาเนินงาน โครงการตำาราฯ มีฐานะเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีฐานะเป็นมูลนิธิฯ เมื่อ
ต้น พ.ศ. 2521 โดยมูลนิธิโครงการตำาราฯ ได้รับความร่วมมือด้านทุนทรัพย์จาก
มูลนิธิร็อกกี้ เฟลเล่อร์ เพื่อใช้จ่ายในการดำาเนินงานขั้นต้น เป้าหมายเบื้องแรก
ของมูลนิธิโครงการตำาราฯ ก็คือ ส่งเสริมให้มีตำาราภาษาไทยที่มีคุณภาพ เฉพาะ
ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพราะต่างก็เห็นพ้องต้องกันในระยะนั้นว่า 
คุณภาพหนังสือตำาราไทยระดับอุดมศึกษาในแขนงวิชาดังกล่าวยังไม่สูงพอ ถ้าส่ง
เสริมให้มีหนังสือเช่นนี้เพิ่มขึ้นย่อมมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาในขั้น
มหาวิทยาลัยโดยปริยาย อีกทั้งยังอาจช่วยในการสร้างสรรค์ปัญญาความคิดริเริ่ม
และความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองเป็นส่วนรวม
 พร้อมกันนี้มูลนิธิโครงการตำาราฯ ก็มีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะทำาหน้าที่เป็น
ที่ชุมนุมผลงานเขียนของนักวิชาการต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อให้ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพได้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ออกไปอย่างทั่วถึงในหมู่ผู้สอน 
ผู้เรียนและผู้สนใจงานวิชาการ การดำาเนินงานของมูลนิธิโครงการตำาราฯ มุ่ง
ขยายความเข้าใจและความร่วมมือของบรรดานักวิชาการออกไปในวงกว้างยิ่งๆ 
ขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำาหนดนโยบายสร้างตำารา การเขียน การแปลและ
การใช้ตำารานั้นๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันพึงปรารถนา 
ตลอดจนความเข้าใจอันดีต่อกันในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายพื้นฐานของมูลนิธิโครงการตำาราฯ คือ ส่งเสริมและเร่งรัดให้จัด
พิมพ์หนังสือตำาราทุกประเภท ทั้งที่เป็นงานแปลโดยตรง งานแปลเรียบเรียง 
งานถอดความ งานรวบรวม งานแต่งและงานวิจัย ในช่วงแรกๆ มูลนิธิโครงการ 



ตำาราฯ เน้นส่งเสริมงานแปลเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์
ตำาราประเภทอื่นๆ ด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการตำาราฯ มาจนถึงปัจจุบัน โดย
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักวิชาการหลายสถาบัน สามารถส่งเสริม-กลั่นกรอง-
ตรวจสอบ และจัดพิมพ์หนังสือตำาราภาษาไทยระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตาม
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 มูลนิธิโครงการตำาราฯ ยังมีโครงการ
ผลิตตำาราสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น สาขาวิชาศิลปะ ซึ่งกำาลังอยู่ในขั้น
ดำาเนินงาน และขยายงานให้มีการแต่งตำาราเป็น “ชุด” ซึ่งมีเนื้อความคาบเกี่ยว
ระหว่างหลายสาขาวิชา เช่น “ชุดชีวิตและงาน” ของบุคคลที่น่าสนใจ ดังที่ได ้
จัดพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วบางเล่ม
 ปัจจุบันมูลนิธิโครงการตำาราฯ ยังคงมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะขยายงานของ
เราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะประสบอุปสรรคนานัปการ โดยเฉพาะอุปสรรค
ด้านทุนรอน เพราะกิจการของมูลนิธิโครงการตำาราฯ ไม่ใช่กิจการแสวงหากำาไร 
หากมุ่งประสงค์ให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสซื้อหาหนังสือตำาราในราคา
ย่อมเยาพอสมควร
 คณะกรรมการทุกสาขาวิชาของมูลนิธิโครงการตำาราฯ ยินดีน้อมรับคำา
แนะนำาและคำาวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านทุกท่าน และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้
ท่านผู้อ่านทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในมูลนิธิโครงการตำาราฯ ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนแนะนำาอยู่ห่างๆ ช่วยแต่ง แปล เรียบเรียง รวบรวมตำาราสาขาวิชาต่างๆ 
หรือเข้ามาร่วมบริหารงานร่วมกับเรา

เพ็ชรี สุมิตร
ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการ

มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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กำ�หนดก�รสัมมน�วิช�ก�รประจำ�ปี 2560 Annual Seminar 2017
250 ปีเสียกรุงศรีอยุธย� - สถ�ปน�กรุงธนบุรี 2310-2560

250 Anniversary of the Fall of Ayutthaya 
and the Rise of Thonburi 1767-2017

ศุกร์/Fr. 15 กันย�ยน/September 2560/2017
ณ หอประชุม ศูนย์ม�นุษยวิทย�สิรินธร (องค์ก�รมห�ชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Thonburi/Bangkok

07.30-08.30	 ลงทะเบียน	/	Registration
08.30-08.45	 พิธีเปิดการสัมมนา	/	Opening	Ceremony
  ศ.เกยีรตคิณุ เพช็ร ีสมุติร	ราชบณัฑติ	ประธานมลูนธิโิครงการตำาราสงัคมศาสตร์
	 	 และมนุษยศาสตร์	กล่าวต้อนรับ	/	Welcoming
  คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	 กล่าวเปิดงาน	 /	
	 	 Opening
	 	 มอบของทีร่ะลกึ	และถา่ยภาพหมู	่/	Souvenirs	Exchange	and	Group	Photos
08.45-09.30		 ปาฐกถานำาโดย	นิธิ เอียวศรีวงศ	์Keynote:	Nidhi	Eoseewong
09.30-10.00		 พัก-อาหารว่าง	/	Tea	and	Coffee	Break	
10.00-12.30		 อภปิราย	/	Panel	“เสยีกรงุศรอียธุย� สถ�ปน�กรงุธนบรุ”ี Fall of Ayutthaya-
  Rise of Thonburi
	 	 	 คริส	เบเกอร์		Chris	Baker	
	 	 	 ชาญวิทย์	เกษตรศิริ		Charnvit	Kasetsiri
	 	 	 พิมพ์ประไพ	พิศาลบุตร		Pimpraphai	Bisalputra
	 	 	 ภาวรรณ	เรืองศิลป์		Bhavan	Ruangsilpa
	 	 	 ธำารงศักดิ์	เพชรเลิศอนันต์		Thamrongsak	Phetlertanan
	 	 	 อดิศักดิ์	ศรีสม		Adisak	Srisom		ดำ�เนินร�ยก�ร
12.30-13.30	 อาหารกลางวัน	/	Lunch	
13.30-15.30		 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ	/	Panels	
  ห้องที่ 1 / Room 1	 (หอประชุม)	 :	 เพลงย�วพย�กรณ์กรุงศรีอยุธย� : 
  ว่�ด้วยวรรณกรรมคำ�ทำ�น�ย กับก�รเปลี่ยนผ่�นท�งสังคมและก�รเมือง 
  แห่งยุคสมัย Prophetic Lament for Sri Ayutthaya
	 	 ขับเสภาเพลงยาว	โดย	บ้านดนตรีไทยอาจารย์แตง
	 	 	 ชูศักดิ์	ภัทรกุลวณิชย์		Chusak	Pattrakulvanit
	 	 	 กฤษฏิ์	เลกะกุล		Great	Lekakul
	 	 	 อัครพงษ์	ค่ำาคูณ		Akkharaphong	Khamkhun		ดำ�เนินร�ยก�ร



  ห้องที่ 2 / Room 2	:	พระเจ้�อุทุมพร กับช�วอโยธย�ในพม่�
  King Uthhumpon and the Yodaya in Myanmar
	 	 	 ทิน	มอง	จี		Tin	Maung	Kyi
	 	 	 ดำารง	ใคร่ครวญ		Damrong	Khraikruan	(เอกอัครราชทูตมาเลเซีย)
	 	 	 ลลิตา	หาญวงษ์		Lalita	Hanwongs
	 	 	 ปฏิพัฒน์	พุ่มพงษ์แพทย์		Patipat	Pumpongpaet
	 	 	 สมฤทธิ์	ลือชัย		Somrit	Luechai		ดำ�เนินร�ยก�ร
  ห้องที่ 3 / Room 3	:	อวส�นพระเจ้�ต�ก 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�เนินร�ยก�ร
  ห้องที่ 4 / Room 4	:	เศรษฐกิจและสังคมสย�มจ�กอยุธย�ถึงกรุงธนบุรี
  Siam’s Economy and Society from Ayuthaya to Thonburi
	 	 	 ผาสุก	พงษ์ไพจิตร		Pasuk	Phongpaichit
	 	 	 อชิรัชญ์	ไชยพจน์พานิช		Achirat	Chaiyapotpanit
	 	 	 กำาพล	จำาปาพันธ์		Kampol	Champaphan
	 	 	 ศิริพจน์	เหล่ามานะเจริญ		Siripoj	Laomanacharoen
	 	 	 นิธินันท์	ยอแสงรัตน์		Nitinan	Yorsaengrat		ดำ�เนินร�ยก�ร
15.30-16.00		 ปัจฉิมกถาโดย	วีระ ธีระภัทร�นนท	์	Veera	Dhirapathanon

พิธีกรประจำาตลอดงาน		 สมฤทธิ์	ลือชัย	

หมายเหตุ	 ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับของอุษาคเนย์
	 	 ผู้จัดฯ	มีรางวัลมอบให้สำาหรับผู้แต่งกายงาม


