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หลกัการและเหตุผล/ Principles and Reasons 
 
 ในวาระ 250 ปี การเสียกรุงศรีอยุธยา - สถาปนากรุงธนบุรี ในปี พ.ศ.2560 ไดเ้ห็นถึงความส าคญัของสอง
อาณาจกัรส าคญัของสยามประเทศไทย คือกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี นบัตั้งแต่ ปีพ.ศ.1893  โดยเฉพาะกรุงศรี
อยุธยาราชานีส าคญัไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงในอดีตเอาไวอ้ย่างมากมาย ทั้งวฒันธรรม ประเพณี ระบบการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ตลอดจนงานศิลปะและงานสถาปัตยกรรมต่างๆ  
ประกอบกบักรุงธนบุรีอีกราชธานีส าคญัท่ีแมจ้ะเป็นราชธานีอยูเ่พียง 15 ปี  แต่ดินแดนแห่งน้ีเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่
มานาน ไม่เพียงแต่จะมีความส าคญัในอดีตเท่านั้น หากยงัด ารงความส าคญัมาจนถึงปัจจุบนั ในฐานะของการเป็นบท
ศึกษาเพ่ือเขา้ใจภูมิหลงัประวติัศาสตร์ของไทยในดา้นสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพนัธ์กบั
ประเทศต่างๆ การศึกษาเร่ืองของสองอาณาจกัร กรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี จึงไม่เพียงเป็นการศึกษาของอดีตเท่านั้น 
หากทวา่ยงัเป็นการศึกษาเพ่ือความเขา้ใจในแง่มุมต่างๆ ของสงัคมไทยในปัจจุบนัอีกดว้ย 
 นอกจากเอกสารลายลกัษณ์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวในอดีตแลว้ การศึกษาประวติัศาสตร์ใหร้อบดา้นจกัตอ้งอาศยั
เคร่ืองมือและส่ือขอ้มูลท่ีหลากหลาย เพ่ือใหไ้ดข้อ้เท็จจริง รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น การวิพากษวิ์จารณ์ในเชิง
วิชาการ ซ่ึงเป็นวิธีการจัดท าประวติัศาสตร์จากค าบอกเล่า เป็นอีกวิธีหน่ึงในการศึกษาขอ้มูลในอดีตให้ครบถว้น
สมบูรณ์  ในการน้ี มูลนิธิโตโยตา้ ประเทศไทย และบริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั  ร่วมกบั มูลนิธิ
โครงการมูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จึงเห็นสมควรจดัการสัมมนา เร่ือง “250 ปีเสียกรุงศรี
อยธุยา – สถาปนากรุงธนบุรี 2310 - 2560” เพ่ือกระตุน้และสนบัสนุนใหเ้กิดความกา้วหนา้ดา้นการศึกษาคน้ควา้และ
การน าขอ้มูลเก่ียวกบักรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรีไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการให้แพร่หลาย และเพ่ือสร้าง
ทศันคติของการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติบนความหลากหลายทางเช้ือชาติวฒันธรรม ความเช่ือและศาสนา 
 

วตัถุประสงค์/Purposes 
1. เพ่ือกระตุน้และสนบัสนุนความกา้วหนา้ขององคค์วามรู้เก่ียวกบั “กรุงศรีอยธุยา - กรุงธนบุรี” 
2. เพ่ือพฒันาการศึกษาเก่ียวกบั “กรุงศรีอยธุยา - กรุงธนบุรี” ในสถาบนัทุกระดบั  
3. เพ่ือกระตุน้ใหมี้การน าเอาความรู้และความเขา้ใจท่ีได ้ไปปรับใหเ้อ้ือต่อการเผยแพร่ความรู้เขา้ความ

ประวติัศาสตร์ของ “กรุงศรีอยธุยา - กรุงธนบุรี” 
 

ระยะเวลา  / Date 1   วนั      :  วนัศุกร์ 15 กนัยายน 2560  
 

  



 2 
 
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา / Participants       ครู-อาจารย ์นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไป จ านวน 300  คน 
 

อตัราค่าลงทะเบียนวชิาการ / Registration   500 บาท   บุคคลทัว่ไป 
                                                                      200 บาท    นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษาปริญญาตรี / โท    
                             

สถานที่/Venue                           ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) ตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 

 

การช าระค่าลงทะเบียน              ธนาคารกรุงไทย จ ากดั  สาขา ยอ่ยพรานนก   
           บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี  196-0-03953-9    ช่ือบญัชี   มูลนิธิสมัมนาประจ าปี  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/Results 
1. ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาไดรั้บรู้ความกา้วหนา้ขององคค์วามรู้เก่ียวกบั “กรุงศรีอยธุยา - กรุงธนบุรี” 
2. คาดหวงัใหมี้การพฒันาความรู้เก่ียวกบั “กรุงศรีอยธุยา - กรุงธนบุรี” ในสถาบนัทุกระดบั  
3. ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดรั้บความรู้และความเขา้ใจ เป็นการกระตุน้ใหน้ าเอาความรู้ไปปรับใชส้ าหรับการ

เรียนรู้เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 
 

จดัโดย / Hosts     มูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มูลนิธิโตโยตา้ ประเทศไทย 
บริษทัโตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

 

ตดิต่อสอบถาม / Contact      มูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
        โทร/โทรสาร 02-424-5768 , 02-433-8713 
                                               E-mail :  textbooksproject@gmail.com  
     :  taikitsunee@gmail.com 
           

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ /     http://www.facebook.com/textbooksproject  
                                                www.toyota.co.th,  www.toyota.co.th/th/ttf/ttf_home.asp 
 
                                                                                                                                                                       

 
 
 
         

 
  

 ท่านท่ีลงทะเบียนร่วมสัมมนาวิชาการจะไดรั้บอภินนัทนาการหนงัสือสรุปการสมัมนา   “ASEAN : Siam-Thailand       
 + Japan + China and + India”  และเอกสารประกอบการสมัมนาสามารถดาวโหลดในเวบ็ไซด ์
 www. textbooksproject.org  
 

mailto:textbooksproject@gmail.com
http://www.toyota.co.th/
http://www.toyota.co.th/th/ttf/ttf_home.asp
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ก าหนดการสัมมนา 
 

07.30 – 08.30     ลงทะเบียน / Registration 
08.30– 08.45      พิธีเปิดการสมัมนา / Opening Ceremony 

ศ.เกียรติคุณ เพช็รี  สุมิตร ราชบณัฑิต ประธานมูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์ฯ 
กล่าวตอ้นรับ /Welcoming 
คุณประมนต ์ สุธีวงศ ์ ประธานมูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย  กล่าวเปิดงาน  / Opening 

                            มอบของท่ีระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and Group Photos 
08.45 – 09.30     ปาฐกถาน าโดย นิธิ  เอียวศรีวงศ ์ Keynote : Nidhi  Eoseewong 
09.30 – 10.00     พกั-อาหารวา่ง / Tea and Coffee Break            
10.00 – 12.30     อภิปราย /Panel “เสียกรุงศรีอยธุยา สถาปนากรุงธนบุรี” Fall of Ayutthaya-Rise of Thonburi 
                                คริส           เบเกอร์  Chris Baker    
                                ชาญวิทย ์   เกษตรศิริ  Charnvit Kasetsiri 
 พิมพป์ระไพ    พิศาลบุตร Pimpraphai  Bisalputra 
 ภาวรรณ    เรืองศิลป์ Bhavan Ruangsilpa 
                                ธ ารงศกัด์ิ     เพชรเลิศอนนัต ์Thamrongsak Phetlertanan 
                                อดิศกัด์ิ   ศรีสม  Adisak  Srisom ด าเนินรายการ 
12.30 – 13.30     อาหารกลางวนั / Lunch      
13.30 – 15.30     แบ่งหอ้งสมัมนาหวัขอ้เฉพาะ / Panels         

หอ้งท่ี 1/ Room 1 / (หอประชุม) :  เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยธุยา: วา่ดว้ยวรรณกรรมค าท านาย    
                กบัการเปล่ียนผา่นทางสงัคมและการเมืองแห่งยคุสมยั 

 Prophetic Lament for Sri Ayutthaya 
                                         ขบัเสภาเพลงยาวโดย ศิลปินกรมศิลปากร 
 ชูศกัด์ิ   ภทัรกลุวณิชย ์ Chusak Pattrakulvanit 
  กฤษฏ์ิ   เลกะกลุ  Great  Lekakul 
 อคัรพงษ ์ ค ่าคูณ  Akkharaphong  Khamkhun     ด าเนินรายการ 

หอ้งท่ี 2 / Room 2 / (หอ้ง 601)  : พระเจา้อุทุมพร กบัชาวอโยธยาในพม่า 
 King Uthhumpon and the Yodaya in Myanmar 

                                           ทิน มอง จี       Tin Maung Kyi 
                                            ด ารง  ใคร่ครวญ Damrong Khraikruan  
                                            ลลิตา  หาญวงษ ์Lalita Hanwongs 
 ปฏิพฒัน์ พุ่มพงษแ์พทย ์ Patipat Pumpongpaet 
                                            สมฤทธ์ิ  ลือชยั Somrit Luechai    ด าเนินรายการ 
  



 4 
 
                            หอ้งท่ี 3 / Room 3 (หอ้งมลัติมีเดีย)  :  อวสานพระเจา้ตาก  The End of King Taksin 
              ภิกษุณีธมัมนนัทา   Dhammananda  Bhikkhuni 
      ปฐมพงษ ์ สุขเลก็ Phathompong  Suklek 
                                              สุเจน  กรรพฤทธ์ิ  Sujane Kanparit 
                                                 ปรามินทร์ เครือทอง   Poraminthra Krouethong                                 
           อพิสิทธ์ิ ธีระจารุวรรณ Apisit  Teerajaruwun   ด าเนินรายการ 

หอ้งท่ี 4 / Room 4  (หอ้ง 402) :  เศรษฐกิจและสงัคมสยามจากอยธุยาถึงกรุงธนบุรี 
                Siam's Economy and Society from Ayutthaya to Thonburi 

                                                ผาสุก  พงษไ์พจิตร  Pasuk Phongpaichit 
                                           อชิรัชญ ์         ไชยพจนพ์านิช  Achirat Chaiyapotpanit 
 ก าพล              จ าปาพนัธ์  Kampol Champaphan 
 ศิริพจน ์  เหล่ามานะเจริญ  Siripoj  Laomanacharoen 
 นิธินนัท ์  ยอแสงรัตน ์Nitinan Yorsaengrat  ด าเนินรายการ 
 

15.30 – 16.00     ปัจฉิมกถาโดย วีระ  ธีระภทัรานนท ์ Veera Dhirapathanon 
 
พิธีกรประจ าตลอดงาน       สมฤทธ์ิ     ลือชยั   
 

หมายเหตุ         ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายดว้ยเส้ือผา้-เคร่ืองประดบัของอุษาคเนย ์ 
                         ผูจ้ดัฯ มีรางวลัมอบใหส้ าหรับผูแ้ต่งกายงาม  
      

         แผนที่ ศูนย์มานุษยวทิยาสิรินธร (องค์การมหาชน)   โทร. 02-880-9429 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** กรุณาเดนิทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ (สถานที่จดังานไม่มีบริการที่จอดรถ) ***   
       การเดินทางโดย รถประจ าทาง  : รถประจ าทางท่ีผา่นหนา้ศูนยฯ์  
       รถปรับอากาศ - ปอ.๕๑๕ , ปอ.๕๑๖ , ปอ.๕๓๙  , ปอ. ๑๗๐   
       รถธรรมดา - สาย ๑๙,  ๔๐,  ๕๗,  ๑๒๓,  ๑๒๔,  ๑๒๕,  ๑๒๗,  ๑๔๖, ๑๔๙ 


