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(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



รายนามคณะกรรมการ
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
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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 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
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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




