กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา: พลิกอดีต มุมมองใหม่”
วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จัดโดย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และคณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
ในคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร
หลักการและเหตุผล
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้ข้อมู ลทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่ง ยืน ซึ่ง องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมอยุธยาในปัจจุบัน นอกจากจะได้รับการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวใหม่ๆ ในมิติต่างๆ อย่างกว้างขวางแล้ว
ยังมีการศึกษา และทบทวนองค์ความรู้เดิม ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในมุมมองที่แตกต่างออกไป อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยาให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
สถาบันอยุธยาศึกษา จึงได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัย
อยุธยา ในคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการใน
หัวข้อ “อยุธยา: พลิกอดีต มุมมองใหม่” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา
ผ่านการจัดสัมมนาทางวิชาการ ที่ประกอบด้วยหัวข้อ อยุธยา: ประวัติศาสตร์ในโลกมายา, เสวนา: เปิดกรุ
ความรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา, การค้าและการเมืองอยุธยาใน “สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา”, ความสัมพันธ์
ระหว่างจีนกับราชวงศ์สุพรรณภูมิใน “หมิงสือลู่-ชิงสือลู่”, ชาระคาให้การขุนหลวงหาวัด: เรื่องเก่า มุมมองใหม่
และเสวนา: กรุงศรีอยุธยามุมมองใหม่การสารวจทางกายภาพและโบราณคดี จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้ าน
ประวั ติ ศ าสตร์ และวั ฒ นธรรมหลายท่ า น รวมทั้ ง เผยแพร่ ค วามรู้ ผ่ า นทางสื่ อ สารสนเทศ เอกสาร และ
นิทรรศการ ที่จะทาให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยามาก
ขึ้น ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แลกเปลี่ยนด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
อยุธยา

วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา โดยการจัดสัมมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ผ่าน
ทางสื่อสารสนเทศ เอกสาร และนิทรรศการ
๒) เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา
๓) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา

กาหนดการ
กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา: พลิกอดีต มุมมองใหม่”
วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จัดโดย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และคณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา
ในคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.

พิธีเปิดการสัมมนา “อยุธยา: พลิกอดีต มุมมองใหม่”
โดย อาจารย์ ดร.เกษม บารุงเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๐๙.๒๐ – ๑๐.๒๐ น.

อยุธยา: ประวัติศาสตร์ในโลกมายา
ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.

เสวนา: เปิดกรุความรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา “A History of Ayutthaya”
Mr.Christopher J. Baker
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุพิศพงศ์ จุฬารัตน์
คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

การค้าและการเมืองอยุธยาใน “สาส์นการทูตสยาม-ฮอลันดา”
ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับราชวงศ์สุพรรณภูมิใน “หมิงสือลู-่ ชิงสือลู่”
คุณพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร
ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
อาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ซักถาม ข้อเสนอแนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

แนะนานิทรรศการ อยุธยา : ภาพถ่ายและแผนที่เก่า
คุณสุรเจตน์ เนื่องอัมพร

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ชาระคาให้การขุนหลวงหาวัด: เรื่องเก่า มุมมองใหม่
คุณปัทพงษ์ ชื่นบุญ ดาเนินรายการ
ประวัติศาสตร์รัฐและมหรสพ
คุณบุหลง ศรีกนก
ข้อมูลจากคาให้การขุนหลวงหาวัด
คุณชัยสิทธิ์ ปะนันวงศ์
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองในคาให้การฯ
คุณบุญเตือน ศรีวรพจน์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

เสวนา: กรุงศรีอยุธยามุมมองใหม่การสารวจทางกายภาพและโบราณคดี
คุณปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์
คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์

๑๕.๑๕ - ๑๕.๔๕ น.

ซักถาม ข้อเสนอแนะ

๑๕.๔๕ – ๑๖.๑๕ น.

บรรยายสรุป
ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.

ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ
นิทรรศการเปิดให้เข้าชม เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ทั้งสองวัน
อาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

การสมัครร่วมกิจกรรม
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/fAmgu3yFLuVPuwcA3
สมัครออนไลน์
หรือสมัครทาง โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗
ติดต่อสอบถามโทร ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ / ๐๘๔ ๐๒๓๕ ๐๕๓ (คุณพัฑร์ แตงพันธ์ ผู้ประสานงานโครงการ)

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

