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สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งใน
ประวตัศิาสตรช์าตไิทยที ่พระราชประวตัขิองพระองคย์งัคงมกีารกลา่วถงึอยา่ง
แพร่หลายและเป็นที่รู้จักอย่างดีในสังคมปัจจุบัน ทั้งที่รัชสมัยของพระองค์มี
ระยะเวลาเป็นราชธานีเพยีง 15 ป ีและมีพระองคเ์ปน็พระมหากษตัรยิป์กครอง 
เพียงพระองค์เดียว แต่ด้วยความโดดเด่นในพระราชประวัติของพระองค์ ทั้ง
เรื่องชาติกำาเนิดที่มีเชื้อสายจีนตามที่อ้างกันในหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษ 
เรือ่งมหาวรีกรรมทีก่อบกูเ้อกราชจากสงครามเสียกรงุศรอียธุยาครัง้ที ่2 เรือ่ง
พระสติวิปลาสในช่วงท้ายรัชกาล และถูกสำาเร็จโทษประหารชีวิตในที่สุดตาม
ที่บันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับต่างๆ 

การกลา่วถงึสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชในยคุปจัจบุนัจงึเปน็การรบัรู้
ถงึพระองคใ์นดา้น “มหาราช” วรีกษัตรย์ิท่ีมีคุณปูการตอ่ชาตไิทย และอกีดา้น
หน่ึงคอื “ความกงัขา” ในพระราชประวตับิางตอน อาท ิเรือ่งชาตกิำาเนดิ พระ
สตวิปิลาส และ “อวสานพระเจา้ตากฯ” ทีถ่กูประหารชวีติ วา่พระราชประวตัิ
เหลา่นีท้ีป่รากฏในพระราชพงศาวดาร หรอืเอกสารตา่งๆ เปน็เร่ืองจริงหรือไม ่
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เรื่อง “อวสานพระเจ้าตากฯ” เป็นประเด็นหนึ่งที่ยังคงถกเถียงกล่าว
ถึงอย่างมากในยุคปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเนื้อหาตอนนี้จะปรากฏอย่างชัดเจนใน
พระราชพงศาวดารฉบับต่างๆ แล้วก็ตาม จึงขอนำาเสนอพระราชประวัติช่วง
นีต้ามทีป่รากฏในพระราชพงศาวดาร 4 ฉบบั ทีมั่กมกีารกลา่วอา้งถงึพระราช
ประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดังนี้

1. พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าวไว้ ดังนี้ 
... เพลาเช้าสองโมง เสด็จพระราชดำาเนินทัพมาจาก

เสียมราบ ประทับ ณ พลับพลาหน้าวัดโพธาราม ฝ่ายข้าทูล
ละอองฯ ผู้ใหญ่ผู้น้อยพร้อมกันไปเชิญเสด็จ ลงเรือพระที่นั่ง
กราบ ขา้มมาพระราชวังสถิต ณ ศาลาลกูขนุ มหีมูพ่ฤฒามาตย์
ราชกุลกวีมุขเฝ้าพร้อมกัน จึ่งมีพระราชบริหารดำารัสปรึกษา
ว่า เมื่อพระเจ้าแผ่นดินอาสัตย์ธรรมดังนี้ แล้วท่านทั้งปวงจะ
คิดเป็นประการใด มุขมนตรีพร้อมกันทูลว่า พระเจ้าแผ่นดิน
ละสัตย์สุจริตธรรมเสีย ประพฤติการทุจริตฉะนี้ ก็เห็นว่าเป็น
เสี้ยมหนามหลักตออันใหญ่อยู่ในแผ่นดินจะละเว้นไว้มิได้ ขอ
ใหป้รวิรรตออกประหารเสยี ฝา่ยทแกลว้ทหารท้ังปวง มใีจเจบ็
แคน้เปน็อนัมาก กน็ำาเอาพระเจา้แผน่ดินและพวกโจทกท์ัง้ปวง
นัน้ไปสำาเรจ็ ณ ป้อมท้ายเมอืงในทันใดนัน้ (ประชมุพงศาวดาร
ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3. 2542 : 527) 

2. พระราชพงศาวดาร ฉบับบริติชมิวเซียม กล่าวไว้ ดังนี้
... เพลาเช้า 2 โมง พระเจ้ากระษตัรศึกเสดจ็พระราชดำาเนนิ

ทัพมาจากเสียมราบ ประทับ ณ พลับพลาหน้าวัดโพธาราม 
ฝ่ายข้าทูลละอองผู้ใหญ่ผู้น้อยพร้อมกัน ไปเชิญเสด็จลงเรือ
พระที่นั่งกราบข้ามมาพระราชวัง สถิต ณ ศาลาลูกขุน มีหมู่
พฤฒามาตย์ ราชกูลกวีมุขเฝ้าพร้อมกัน จึ่งมีพระราชบริหาร
ดำารัสปรึกษาว่า เมื่อพระเจ้าแผ่นดินอสัตย์อธรรมดังนี้แล้ว 
ท่านทั้งปวงจะคิดประการใด มุขมนตรีทั้งปวงพร้อมกันทูลว่า 
พระเจา้แผน่ดนิละสตัยส์จุรติธรรมเสยี ประพฤติการทุจรติฉะนี ้
ก็เห็นว่าเสี้ยนหนาม หลักตออันใหญ่อยู่ในแผ่ดินจะละไว้มิได้ 
ขอให้ปริวัตรออกประหารเสีย ฝ่ายทแกล้วทหารทั้งปวงมีใจ
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เจบ็แคน้เปน็อนัมาก กน็ำาเอาพระเจา้แผ่นดนิแลพวกโจทกท์ัง้
ปวงนั้น ไปสำาเร็จโทษ ณ ป้อมท้ายเมืองในทันใดนั้น (ประชุม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 2. 2542 : 371-372)

3. พระราชพงศาวดาร ฉบับหมอบรัดเล กล่าวไว้ ดังนี้ 
… จงึตรสัปรกึษาดว้ยมขุมนตรทีัง้หลายวา่เมือ่พระเจา้

แผน่ดนิอาสตัยอ์าธรรมดงันีแ้ลว้ ทา่นทัง้ปวงจะคดิอ่านประการ
ใด มขุมนตรทีัง้หลายพรอ้มกนักราบทลูวา่ พระเจ้าแผ่นดนิละ
สจุรติธรรมเสยี ประพฤตกิารทจุรติฉะนี ้กเ็หน็วา่เป็นเส้ียนหนาม 
หลกัตออนัใหญอ่ยูใ่นแผน่ดนิ จะละไวม้ไิดค้วรจะใหส้ำาเรจ็โทษ
เสีย จึงรับสั่งให้มีกระทู้ถามเจ้าตากสิน เจ้าแผ่นดินทุจริตว่า 
ตวัเปน็เจ้าแผน่ดนิใชเ้ราไปกระทำาการสงคราม ไดค้วามลำาบาก
กินเหงื่อต่างน้ำา เราอุตสาหกระทำาศึกมิได้อาลัยแก่ชีวิตคิดแต่
จะทำานุบำารุงแผ่นดินให้สิ้นเสี้ยนหนาม จะให้สมณพราหมณา
จารย์ และไพร่ฟ้าประชากรอยู่เย็น เป็นสุขสิ้นด้วยกัน ก็เหตุ
ไฉนอยู่ภายหลัง ตัวจึงเอาบุตรภรรยาเรามาจองจำาทำาโทษ 
แล้วโบยตีพระภิกษุสงฆ์ และลงโทษแก่ข้าราชการ และอาณา
ประชาราษฎร เรง่รดัเอาทรพัยส์นิโดยพลการดว้ยหาความผดิ
มิได้ กระทำาให้แผ่นดินเดือดร้อนทุกเส้นหญ้า ทั้งพระพุทธ
ศาสนาก็เสื่อมทรุดเศร้าหมอง ดุจเมืองมิจฉาทิฐิฉะนี้ โทษตัว
จะมี เป็นประการใดจงให้การไปให้แจ้ง แล้วเจ้าตากสินก็รับ
ผิดทั้งสิ้นทุกประการ จึงมีรับสั่งให้เอาไปประหารชีวิตสำาเร็จ
โทษเสีย เพชฌฆาตกับผู้คุมก็ลากเอาตัวขึ้นแคร่หามไป กับ
ท้ังสังขลิกพันธนาการ เจ้าตากจึงว่าแก่ผู้คุมเพชฌฆาตว่า 
ตัวเราก็สิ้นบุญจะถึงที่ตายแล้วช่วยพาเราแวะเข้าไปหาท่าน
ผู้สำาเร็จราชการจะขอเจรจาด้วยสักสองสามคำา ผู้คุมก็ให้หาม
เข้ามา ครั้นได้ทอดพระเนตรเห็น จึงโบกพระหัตถ์มิให้นำามา
เฝ้า ผู้คุมและเพชฌฆาตก็หามออกไปนอกพระราชวังถึงหน้า
ป้อมวิชัยประสิทธิ์ ก็ประหารชีวิตตัดศีรษะเสีย ถึงแก่พิราลัย 
จึงรับสั่งให้เอาศพไปฝังไว้ ณ วัดบางยี่เรือใต้ และเจ้าตากสิน
ขณะเมื่อสิ้นบุญถึงทำาลายชีพนั้นอายุได้สี่สิบแปดปี (พระราช
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พงศาวดารกรงุธนบรุ ีแผน่ดนิสมเดจ็พระบรมราชาที ่4 (สมเดจ็
พระเจ้าตากสินมหาราช) ฉบับหมอบรัดเล. 2551 : 144-145)

4. พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวไว้ ดังนี้
… จึงตรัสปรึกษาด้วยมุขมนตรีทั้งหลายว่า พระเจ้า

แผ่นดินละสุจริตธรรมเสียประพฤติการทุจริตฉะนี้ ก็เห็นว่า
เป็นเสี้ยนหนามหลักตออันใหญ่อยู่ในแผ่นดิน จะละไว้มิได้ 
ควรจะให้สำาเร็จโทษเสีย จึงรับสั่งให้มีกระทู้ถามเจ้าตากสิน
เจ้าแผ่นดินทุจริตว่า ตัวเป็นเจ้าแผ่นดินใช้เราไปกระทำาการ
สงครามได้ความลำาบากกินเหงื่อต่างน้ำา เราก็อุตสาหะอาสา
กระทำาศกึมไิดอ้าลยัแกช่วีติ คดิแตจ่ะทำานบุำารงุแผน่ดนิใหส้ิน้
เสี้ยนหนาม จะให้สมณพราหมณาจารย์และไพร่ฟ้าประชากร
อยู่เย็นเป็นสุข ก็เหตุไฉน อยู่ภายหลังจึงเอาบุตรภรรยาเรา
มาจองจำาทำาโทษ แล้วโบยตีพระภิกษุสงฆ์ และลงโทษแก่
ข้าราชการและอาณาประชาราษฎรเร่งรัดเอาทรัพย์สินโดย
พลการด้วยหาความผิดมิได้ กระทำาให้แผ่นดินเดือดร้อนทุก
เส้นหญ้า ทั้งพระพุทธศาสนาก็เสื่อมทรุดเศร้าหมองดุจเมือง
มิจฉาทิฐิฉะนี้ โทษตัวจะมีเป็นประการใดจงให้การไปให้แจ้ง 
และเจ้าตากสินก็รับผิดทั้งสิ้นทุกประการ จึงมีรับสั่งให้เอาตัว
ไปประหารชวีติสำาเร็จโทษเสีย เพชฌฆาตกบัผูค้มุกล็ากเอาตวั
ขึน้แครห่ามไปกบัทัง้สงัขลกิพนัธนาการ เจา้ตากจงึวา่แกผู่ค้มุ
เพชฌฆาตวา่ ตวัเรากส็ิน้บญุจะถงึทีต่ายอยูแ่ลว้ ชว่ยพาเราแวะ
เข้าไปหาท่านผู้สำาเร็จราชการ จะขอเจรจาด้วยสักสองสามคำา 
ผู้คุมก็ให้หามเข้ามา ได้ทอดพระเนตรเห็น จึงโบกพระหัตถ์มิ
ใหน้ำามาเฝา้ ผูค้มุและเพชฌฆาตกห็ามออกไปนอกพระราชวงั
ถึงหน้าป้อมวิชัยประสิทธิ์ ก็ประหารชีวิตตัดศีรษะเสียถึงแก่
พิราลัย จึงรับสั่งให้เอาศพไปฝังไว้ ณ วัดบางยี่เรือใต้ และเจ้า
ตากสนิขณะเมือ่สิน้บุญถงึทำาลายชีพนัน้อายไุดส้ีส่บิแปดป ี(พระ
ราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2. 2535 : 230)

เนือ้หาตอน “อวสานพระเจา้ตากฯ” จากพระราชพงศาวดารทัง้ 4 ฉบบั 
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อาจมีรายละเอียดท่ีแตกกันเล็กน้อยเรื่องอักขรวิธีการสะกดคำา หรือเพิ่มเติม
รายละเอยีดบางสว่น ดงัที ่นธิ ิเอยีวศรวีงศ์ กลา่ววา่ “ ... ฉบบับรติชิมวิเซยีม
คดัจากฉบบัพนัจนัทนมุาศ ฉบบัหมอบรดัเลยค์ดัจากฉบบับรติชิมวิเซยีม และ
ฉบับพระราชหัตถเลขาคัดจากฉบับหมอบรัดเลย์ ”(นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2550 
: 113) ประเด็นสำาคัญคือพระราชพงศาวดารทั้ง 4 ฉบับ บันทึกว่า “สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชถูกสำาเร็จโทษ” 

แต่อย่างไรกต็ามพระราชประวตัติอนถกูสำาเรจ็โทษกย็งั “ไมเ่ปน็ทีย่ตุ”ิ 
ในสังคมปัจจุบัน ยังคงมีการกล่าวถึงวิพากษ์วิจารณ์ แสดงเหตุผลทั้ง “เห็น
ด้วย” และ “เห็นต่าง” จากเนื้อหาที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร การเห็น
ตา่งไปจากพระราชพงศาวดารจงึมคีวามนา่สนใจวา่ เหตใุดสงัคมปัจจบัุนสว่น
หนึ่งจึงไม่เชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกประหารแล้วมีการอธิบาย
ถึงสิ่งที่เชื่ออย่างไร

วรรณกรรมปจัจบุนัเริม่ปรากฏการนำาเสนอพระราชประวตัติอน “อวสาน
พระเจา้ตากฯ” มากขึน้ ดว้ยกลวธินีำาเสนอเหตผุลใหมโ่ดยยงัอาศยัเนือ้ความ
จากพระราชพงศาวดาร หรอืการตดัทอนถอ้ยคำาบางคำาออก ทัง้น้ีเพือ่นำาเสนอ
พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามทัศนะของผู้แต่งในฐานะ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมปัจจุบัน ขอยกตัวอย่างวรรณกรรมปัจจุบัน 10 เรื่อง 
พร้อมระบุปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการความสืบเนื่อง ดังนี้ 

1. วรรณกรรมเรือ่ง ใครฆา่พระเจา้กรงุธน ตพีมิพค์รัง้แรกป ีพ.ศ. 2492 
ผู้แต่งคือหลวงวิจิตรวาทการ ได้นำาเสนอพระราชประวัติช่วงนี้ด้วยคำาอธิบาย
ชุดใหม่ที่แตกต่างจากพระราชพงศาวดาร ด้วยการนำาเสนอว่าบุคคลผู้ที่ถูก
ประหารชวีตินัน้เปน็สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชพระองคป์ลอม และสมเดจ็
พระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์จริงหนีรอดไปได้ ดังนี้

บคุคลทีถ่กูประหารชวีติ คอืหลวงอาสาศกึ เขาตายดว้ย
ความยินด ีไมม่อีะไร จะทำาความปลาบปลืม้ใหแ้กเ่ขาเทา่กบัทีไ่ด้
ตายแทนมหาบุรษุผู้กูช้าต ิเขาตัง้คอรบัคมดาบดว้ยความเตม็ใจ 
เขาตายโดยไมรู่ว้า่เขาไดร้บัแตง่ตัง้เปน็เจา้พระยา ศพของเขา
ได้ถูกนำาไปฝงัไวท้ีว่ดับางย่ีเรอืใต้ ในขณะเดยีวกนัทีส่ำาเภาลำา
ใหญพ่าพระองคส์มเดจ็พระเจา้กรงุธนบรุไีปยงันครศรธีรรมราช 
(หลวงวิจิตรวาทการ. 2544 : 356-357)
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2. วรรณกรรมเรื่อง ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน ตีพิมพ์ครั้งแรกปี พ.ศ. 
2516 ผู้แต่งคือภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ นำาเสนอพระราชประวัติคล้ายคลึงกับ
เรื่องใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน คือผู้ท่ีถูกประหารชีวิตที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์เป็น
พระองค์ปลอม และพระองค์จริงสามารถหลบหนีออกมาได้ ดังนี้ 

พระยาสุริยอภัย กับ พระยาสรรค์ บังคับให้สมเด็จ
พระเจา้ตากสินมหาราชลาผนวช แล้วเอาเครือ่งจองจำาใสค่รบ
มารับโทษถึงข้ันประหาร แต่เม่ือจะประหารจริงนั้น คุณมั่น 
ผูม้คีวามกตัญญูกตเวทต่ีอองคส์มเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 
ได้ยอมอุทิศชีวิตตายแทนพระเจ้าอยู่หัว คุณมั่นเป็นวีรบุรุษ
โดยแท้ (ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์. 2551: 124)

3. วรรณกรรมเรือ่ง แผน่ดนิพระเจา้ตาก ตพีมิพค์รัง้แรกป ีพ.ศ. 2545 
ผู้แตง่คอื วบิลู วจิติรวาทการ ไดน้ำาเสนอวาระสดุทา้ยของสมเดจ็พระเจ้าตากสิน
มหาราชได้รับการลงโทษประหารชีวิตตัดศีรษะ ตามท่ีปรากฏในพระราช
พงศาวดาร อีกทั้งยังคัดลอกพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขามา
เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่า ดังนี้ 

… มาถึงวาระนี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงกลับหน้ามือ
เป็นหลังมือ บุคคลที่ท่านเคยต้องเคารพนอบน้อมและเกรง
กลัว บัดนี้อยู่ในสภาพนักโทษ และตัวท่านเองกลับเป็นผู้ที่ยิ่ง
ใหญ่ มีอำานาจวาสนาสูงที่สุดในกรุงสยาม จึงเป็นทีของท่าน
ท่ีจะเป็นผู้ชำาระความผิด ขู่ไต่ถามสอบความสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรีด้วยถ้อยคำาที่รุนแรงบ้าง

พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหัตถเลขา บันทึกเหตกุารณต์อ่ไปวา่

“และพระเจ้าตากสินก็รับผิดทั้งสิ้นทุกประการ จึง
มีรับสั่งให้เอาตัวไปประหารชีวิตสำาเร็จโทษเสีย... ถึงหน้า
ป้อมวิชัยประสิทธิ์ ก็ประหารชีวิตตัดศีรษะเสียถึงแก่พิราลัย 
จึงรับสั่งให้เอาศพไปฝังไว้ ณ วัดบางยี่เรือใต้...” (วิบูล วิจิตร
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วาทการ. 2548: 321-322)

4. วรรณกรรมเรื่อง ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข ตีพิมพ์ครั้งแรกปี พ.ศ. 2545 
ผู้แตง่คอืสภุา ศริมิานนท ์ไดน้ำาเสนอโดยดำาเนนิเรือ่งตามเรือ่ง ใครฆา่พระเจา้
กรงุธน ทีผู้่ถกูประหารชวีติทีป่อ้มวชิยัประสทิธิเ์ปน็พระองคป์ลอม และพระองค์
จรงิสามารถหลบหนอีอกมาได ้แตไ่ดป้รบัเปลีย่นเพิม่เตมิรายละเอยีดตา่งๆ ดงัน้ี

“ท่านจำาหลวงอาสาศึกได้ไหม... ชื่อเดิมของเขาว่า
บุญคงน่ะ?...”

“...บญุคงเปน็ผูซ้ึง่มคีวามจงรกัภกัดตีอ่ทา่นสงูสดุ เขา
เปน็เหมอืนสนุขัทีซ่ือ่ เขายอมตายแทนทา่น และผมเช่ือวา่เขา
คงจะตอ้งตายโดยไมม่ปัีญหา บุญคงยอมรบัตำาแหนง่และฐานะ
ของทา่นเพือ่ทีจ่ะถกูประหารในวนัสองวนัน้ี โดยน้ำาใจสงบเยอืก
เย็น ไม่สะทกสะท้าน ด้วยความจงใจอย่างที่จะหาใครเหมือน
เขาอีกไม่ได้แล้วในโลกนี้” (สุภา ศิริมานนท์. 2549: 85)

5. วรรณกรรมเรือ่ง ตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ ตีพิมพ์คร้ังแรกป ีพ.ศ. 
2549 ผูแ้ตง่คอืคฟี-ฟอกซ ์แคลร ์(Claire Keefe-Fox) กลว้ยไม ้แกว้สนธ ิเปน็
ผูแ้ปล กลา่วถึงวาระสุดทา้ยของพระองคโ์ดยอาศยัเนือ้หาพระราชพงศาวดาร
วา่พระองค์ถกูสำาเรจ็โทษจรงิ แตส่รา้งเรือ่งเลา่ใหมโ่ดยเปลีย่นวธิกีารประหาร
ชีวิตตัดศีรษะเป็นการสำาเร็จโทษทุบด้วยท่อนจันทน์ ดังนี้

กฎมนเทยีรบาลถกูนำามาใช้ในการสำาเร็จโทษพระเจา้ตากสนิ
เช่นเดียวกับครั้งกรมหมื่นเทพพิพิธ

มาธวิเคยไดย้นิขา่ววา่ขนุนางบางคนไมอ่ยากถวายพระ
เกยีรตดิงัน้ี จะให้ประหารแบบคนทรยศ แตร่ชักาลที ่1 ทรงตดัสนิ
ใหป้ระหารชวีติพระเจา้ตากสนิเยีย่งกษตัรยิ ์ทรงพจิารณาเหน็วา่ 
การท่ีราชอาณาจกัรสยามยงัตัง้อยูไ่ด ้กเ็พราะพระเจา้ตากสิน 
เจ้าหน้าที่ถอดโซ่ที่ล่ามอดีตกษัตริย์ออก ให้พระองค์ทรงภูษา
สีแดง ให้ทรงนั่งคุกเข่า มัดพระหัตถ์กับพระบาท จากนั้นจึง
คลุมถุงกำามะหยี่สีแดง เพชฌฆาตยกท่อนไม้จันทน์ขึ้นฟาด
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แรงๆ ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า จนพระวรกายไม่ขยับ และพระโลหิต
เปื้อนถุงเป็นปื้นดำา ไม่มีเสียงครวญครางใดๆอีก (คีฟ-ฟอก
ซ์ แคลร์. 2550: 436-437)

6. วรรณกรรมเรื่อง ความหลงในสงสาร ตีพิมพ์ครั้งแรกปี พ.ศ. 2549 
ผู้แต่งคือสุทัสสา อ่อนค้อม ยังคงใช้วิธีการสร้างเร่ืองเล่าขึ้นใหม่ที่มีเนื้อหา
ปฏิเสธการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ 
ด้วยการนำาเสนอว่าผู้ถูกประหารชีวิตที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์เป็นพระองค์ปลอม 
และพระองค์จริงสามารถหลบหนีออกมาได้ ดังนี้

“… เพียงแต่ที่ถูกสำาเร็จโทษไม่ใช่เรา เป็นสหายอีก
คนหนึ่งของเราที่เขามีความจงรักภักดีต่อเรา ถึงขนาดยอม
สละชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาชีวิตเราไว้ บังเอิญว่า เขารูปร่าง
หนา้ตาคลา้ยคลงึกบัเรามาก ทัง้ทีไ่มไ่ดเ้ปน็ญาตสิบืสายโลหติ
กัน” (สุทัสสา อ่อนค้อม. 2551: 13)

7. วรรณกรรมเรื่อง พระเจ้าตากฯ สิ้นพระชนม์ที่เมืองนคร ตีพิมพ์
ครั้งแรกปี พ.ศ. 2550 ผู้แต่งคือ ทศยศ กระหม่อมแก้ว แม้ว่าไม่ได้กล่าวถึง
เหตุการณ์รอดชีวิตของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ป้อมวิชัยประสิทธ์ิ
ในเวลานั้น แต่ได้นำาเสนอว่าพระองค์มาอยู่ที่นครศรีธรรมราช ตามคำาบอก
เล่าของตระกูล ณ นคร ที่สืบสายมาจากเจ้าพระยานคร (น้อย) เป็นบุตรติด
ครรภเ์จา้จอมปราง ทีส่มเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชพระราชทานใหเ้ปน็ชายา
เจา้อปุราชพฒัน ์เมือ่เจา้อปุราชพฒันร์บัพระราชทานเปน็ชายาแลว้กต็ัง้ไวเ้ปน็ 
นางเมืองโดยไม่ยุ่งเกี่ยวในฉันชู้สาว คนในตระกูล ณ นคร จึงมีความเชื่อกัน
ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้ถูกประหารชีวิต ดังนี้

“เนินดิน” ท่ีก่อขึ้นสูงบริเวณสนามหน้าเมืองนั้นคือ 
กองอฐิ และมลูดนิท่ีเหลอืจากการซอ่มแซมกำาแพงทีท่รดุโทรม
ลงมาในสมัยธนบุรี

ตอ่มาเมือ่พระเจา้ตากสนิสิน้พระชนมท์ีเ่ขาขนุพนม กไ็ด้
มีการปรบัแตง่พืน้ที ่ปลกูวหิารบนเนนิสงูดงักลา่ว แลว้มกีารจดั
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ขบวนแหพ่ระศพมายงัสนามหนา้เมอืง และได้พกัพระบรมศพ
ไวท้ีว่หิารสงูแหง่นี ้ภายหลงัเมือ่ฌาปนกจิพระบรมศพทีส่นาม
หน้าเมืองเสร็จ เมรุที่ใช้เผาก็ถูกรื้อออกตามประเพณีโบราณ

ส่วนหอพระสูง หรือวิหารนั้น ถูกปลูกสร้างขึ้น
มาระหวา่งพกัพระบรมศพนัน่เอง เพราะทีบ่รเิวณนัน้เปน็ทีพ่กั
พระบรมศพของพระเจา้ตาก ซึง่ถอืวา่เปน็พระเจา้แผน่ดนิ เพือ่
ป้องกันไม่ให้ใครมาใช้สถานที่ซ้ำากับบริเวณดังกล่าว (ทศยศ 
กระหม่อมแก้ว. 2550: 67-68) 

8. วรรณกรรมเรื่อง ตามรอยเลือดพระเจ้าตาก ตีพิมพ์ครั้งแรกปี 
พ.ศ. 2550 ผู้แต่งคือชานนท์ ท. มีการสร้างเรื่องเล่าที่คล้ายคลึงกับเร่ือง 
แผ่นดินพระเจ้าตาก ที่คัดลอกเนื้อความจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระ
ราชหัตถเลขา แต่ผู้แต่งได้ตั้งใจตัดทอนวิธีการประหารชีวิตโดยไม่ปรากฏ
คำาว่า “ตัดศีรษะ” ดังนี้ 

สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงตั้งกระทู้ถามต่อ
สมเด็จพระเจ้ากรุงธน...

...
ความในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวต่อไปว่า

“และพระเจ้าตากสินก็รับผิดทั้งสิ้นทุกประการ จึง
มีรับสั่งให้เอาตัวไปประหารชีวิตสำาเร็จโทษเสีย... ผู้คุมและ
เพชฌฆาตก็หามออกไปนอกพระราชวัง ถึงหน้าป้อมวิชัย
ประสิทธิ์ ก็ประหารชีวิต”

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จสวรรคต พระศพฝัง
ไว้ ณ วัดบางยี่เรือใต้ ขณะมีพระชนมายุสี่สิบปี (ชานนท์ ท. 
2550: 222) 

9. วรรณกรรมเร่ือง จอมกษัตริย์แห่งนักรบ ตีพิมพ์ครั้งแรกปี พ.ศ. 
2550 ผู้แต่งคือศรีศากยอโศก ได้กล่าวถึงเหตุการณ์รอดชีวิตของสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยนำาเสนอว่าผู้ที่ถูกประหารชีวิตในครั้งนั้นเป็น
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พระองค์ปลอม และพระองค์จริงสามารถหนีไปได้ ดังนี้

“ขณะท่ีนายเข้มกำาลังจะประหารพระเจ้ากรุงธนนั้น 
พระองคท์รงตรสัถามนายเขม้ผูเ้พชฌฆาตวา่ แผน่ดนินีพ้ระองค์
เป็นผู้กอบกู้กลับคืนมาเป็นปึกแผ่นให้นายเข้ม ผู้เพชฌฆาต
ได้มีที่ยืนให้ประหารชีวิตพระองค์ซึ่งเป็นหน้าท่ีของนายเข้ม 
พระองค์มิได้บังเกิดความขัดเคืองแต่ประการใด เพียงแต่เว้น
ชีวิตพระราชโอรสที่ยังทรงพระเยาว์ เพียงเท่านั้น ในกาลนั้น
นายเขม้ไดบ้งัเกดิความเสยีใจเปน็อนัมาก จงึเปน็กำาลงัสำาคญั
ในการนำาผูอ้ืน่มาประหารชวีติแทนดว้ยความเตม็ใจจากบคุคล
ทั้งหลาย ณ ป้อมวิชัยประสิทธิ์ วันที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช 
๒๓๒๕... (ศรีศากยอโศก. 2550: 277)

10. วรรณกรรมเรือ่ง ดวงพระเจา้ตากไมถ่กูประหาร ตพีมิพค์รัง้แรกป ี
พ.ศ. 2551 ผู้แต่งคือเล็ก พลูโต นำาเสนอเรื่องเล่าด้วยเหตุผลทางโหราศาสตร์
เพื่อปฏิเสธการถูกสำาเร็จโทษ ผู้แต่งได้นำาเสนอด้วยการอธิบายดวงชะตาที่
ปรากฏเกณฑ์ชะตาเป็นนักโทษประหารแล้วนำามาเปรียบเทียบกับดวงชะตา
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง ดังนี้ 

...จุดรอดของพระองค์ท่ีใช้เป็นตัวชี้ขาดว่า เป็นดวง
ชะตานักโทษประหาร หรือ ถูกผู้อื่นฆ่าตายหรือไม่? อยู่ตรง
ที่ ทั้งพระราชลัคนา และดาวเจ้าเรือนพระราชลัคนา ไม่ได้
ต้องกระแสดาวมรณะ หรือดาวอังคารโดยตรง หรืออย่างจัง 
คือกุมนำาหน้าอยู่ในภพกัมมะ เหมือนกับดวงนักโทษประหาร
สองรายที่ยกตัวอย่างมาอ้างอิง

อีกทั้งพระราชลัคนา และดาวเจ้าเรือนพระราชลัคนา
ก็โดนบาปเคราะห์หรือ ดาวร้ายเบียนแค่หอมปากหอมคอ 
ไม่มากมายหรือหนักหนาสาหัสนัก... (เล็ก พลูโต. 2551: 119)

วรรณกรรมทั้ง 10 เรื่องข้างต้นเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงเรื่อง
เล่าพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชช่วงท้ายรัชกาล พบว่ามี
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วรรณกรรมถงึ 8 เร่ืองทีส่ร้างเร่ืองเลา่ขึน้ใหมแ่ตกตา่งไปจากพระราชพงศาวดาร 
มีเนื้อหาปฏิเสธการถูกประหารชีวิตที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์จำานวน 7 เรื่อง และ
เปลี่ยนแปลงการประหารชีวิตตัดศีรษะเป็นการทุบด้วยท่อนจันทน์จำานวน 
1 เรื่อง จึงเหลือวรรณกรรมอีกเพียง 2 เรื่องที่ยอมรับว่าพระองค์ถูกประหาร
ชีวติตัดศรีษะทีป่อ้มวชิยัประสทิธิจ์ริง โดยม ี1 เร่ืองท่ีตัง้ใจละคำาวา่ “ตดัศรีษะ” 
ออก ดังนั้นจึงเหลือวรรณกรรมเพียงเรื่องเดียวที่ยังคงนำาเสนอตามพระราช
พงศาวดาร วรรณกรรมปัจจุบันเหล่านี้จึงสะท้อนความเชื่อในสังคมปัจจุบัน
บางสว่นท่ีมต่ีอสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช พระราชประวตัขิองพระองคจ์งึมี
แนวโนม้ทีป่ฏเิสธเรือ่งการถกูประหารชวีติมากขึน้ในรปูแบบเรือ่งเลา่ จากการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องเล่า พระราชประวัติตอนนี้จึงเกิดคำาถามต่อมาที่น่าสนใจว่า 
เหตุใดสังคมปัจจุบันต้องการนำาเสนอว่าพระองค์ไม่ถูกประหารชีวิต 
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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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 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




