โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ว/ด/ป

กำหนดการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
ในการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สามทศวรรษ มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
คุณค่า ความท้าทาย และผลกระทบ
วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2564
หัวข้อ/ประเด็น
วิทยากร

วันอังคารที่ 21 ธ.ค. 64 เวลา 9:00 -13:00 น.
ช่วงที่ 1
สามทศวรรษ มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
9:00 -10:00 น.
09:00-09:20 น.
พิธีเปิด
อธิบดีกรมศิลปากร
สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ
ผู้อำนวยการ ซีมีโอ สปาฟา
09:20-09:40 น.
ปาฐกถา: ภูมิทัศน์วัฒนธรรมแห่งลุม่ น้ำเจ้าพระยายา: จากอโยธยา ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร
ศรีรามเทพนครสู่อยุธยาราชธานี
วัภลิโภดม
09:40-10:00 น.

ปาฐกถา: ประวัติศาสตร์ห้าศตวรรษ

ช่วงที่ 2
10:00 -12:00 น.

อาณาจักรอยุธยาที่ไม่ (ค่อย) มีใครรู้

10:00-10:20 น.

อยุธยาในเอกสารของชาวต่างชาติ (เอกสารเปอร์เซีย)

ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์

10:20-10:400 น.

คู คลอง ของอยุธยา

ดร.ตรงใจ หุตางกูร

10:40-11:00 น.

หลักฐานใหม่ทางโบราณคดีของอยุธยา

วีรศักดิ์ แสนสะอาด
นักโบราณคดีชำนาญการ
อุทยนาน ปวศ.
พระนครศรีอยุธยา

ช่วงที่ 3
12:00 -13:00 น.

คุณค่าความสำคัญของมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.หัทยา สิริพัฒนากุล
ซีมีโอ สปาฟา

ดร.คริส เบเคอร์
Honorary Editor, Journal
of the Siam Society
ชญาดา สุวรัชชุพันธุ์
อุทยาน ปวศ.
พระนครศรีอยุธยา

การอภิปราย: ผลการค้นพบหลักฐานใหม่ของอยุธยาสู่การปกป้อง
คุ้มครองที่ครอบคลุม และบูรณาการมากขึ้น
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วโรภาสน์
วงศ์จตุรภัทร
คริส เบเคอร์
ดร.ตรงใจ หุตางกูร
ผศ. ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
ดร.มณทิรา หรยางกูร อูนากูล

โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วันพุธที่ 22 ธ.ค. 64 เวลา 9:00 -13:00 น.
ช่วงที่ 1
การบริหารจัดการอยุธยาแบบยั่งยืน
9:00 -10:30 น.
จากบทเรียนจากอุทกภัย ปี 54 ถึง 64 สู่แนวทางการขยายพื้นที่
มรดกโลก: ตามแนวทางของกรรมการมรดกโลกในการพิสูจน์
คุณค่าอันเป็นรากเหง้าของอยุธยา
09:05-09:35 น.
การปกป้องคุ้มครอง และบริหารจัดการเกาะเมืองอยุธยา
• แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร
• ผังจังหวัด ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.หัทยา สิริพัฒนากุล
ซีมีโอ สปาฟา
รณฤทธิ์ ธนโกเศศ
- มนัชญา วาจก์วิสุทธ์
สำนักสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร
- นายณัฐนาท สุวรรณ
นักผังเมืองชำนาญการ
พิเศษ สำนักผังประเทศ
และผังภาค กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
ดร.สุทัศน์ วีสกุล
ผู้อำนวยการ สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
(สสน)
นายกำพล บุญขม
การรถไฟแห่งประเทศไทย

09:35-09:50 น.

การบริหารจัดการน้ำบริเวณสามเหลี่ยมเจ้าพระยา

09:50-10:05 น.

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เกีย่ วข้องกับมรดกโลกนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา: โครงการรถไฟความเร็วสูง

10:05-10:20 น.

การนำแผนไปปฏิบตั ิ- ความสำเร็จ ความเสี่ยง และความท้าทาย

ช่วงที่ 2
10:30 -11:30 น.

อนาคตอยุธยา 1: แนวทางสู่การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
Session 2: Future of Ayutthaya: Approaches towards
integrated management
แนวทางการวางแผนอาณาเขตและภูมภิ าค และการพัฒนาพื้นที่ Dr Eisuke Nishikawa
รอบสถานีขนส่งมวลชน กรณีศึกษา สถานีรถไฟเมืองเกียวโต
Senior Specialist for
Cultural Properties (World
Heritage) Japanese
Agency for Cultural Affairs
(Bunkacho)
แนวทางบูรณาการเพื่อฟื้นฟูกลับสูส่ ภาพเดิม และการบริหาร
Ms Sarah Simmonds
ความเสีย่ ง กรณีศึกษา Stonehenge and Avebury World
Former Stonehenge and
Heritage Site
Avebury World Heritage
Site Partnership Manager
อยุธยาในกระแส บุพเพสันนิวาส สู่ พรหมลิขิต มรดกโลกในภาวะ คุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา
(เกือบ) เสี่ยง
(รอมแพง)
อนาคตอยุธยา 2: มรดกโลกนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา กับความท้าทายต่างๆ
การประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกของอยุธยา และการ
ดร.มณทิรา หรยางกูร อูนากูล
ปกป้องคุ้มครองคุณค่าของแหล่งมรดกในประเทศไทย

10:30-10:45 น.

10:45-11:00 น.

11:00-11:15 น.
ช่วงที่ 3
11:30 -13:00 น.
11:30-11:50 น.
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ภัทรพงศ์ เก่าเงิน
ผอ.อุทยาน ปวศ.
พระนครศรีอยุธยา
ดร.มณทิรา หรยางกูร
อูนากูล

ดร.หัทยา สิริพัฒนากุล
ซีมีโอ สปาฟา

โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
11:50-12:50 น.

การอภิปราย: สะท้อนอนาคตของมรดกโลกนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา
• การขยายขอบเขตมรดกโลก
• การจัดการ ผลกระทบ ความเสีย่ ง และการฟื้นฟูกลับสูส่ ภาพ
เดิม
• การจัดวาง แผนแม่บทอยุธยา ผังเมืองรวมอยุธยา แผน
โครงสร้างพื้นฐาน และแผนพัฒนา ให้เป็นกรอบการวางแผน
แบบบูรณาการ สำหรับการจัดการภูมิทัศน์เมือง
ประวัติศาสตร์ของอยุธยา

12:50-13:00 น.

สรุปการสัมมนา กล่าวปิด
ผู้แทนกรมศิลปากร
ผู้แทนสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ
ผู้อำนวยการ ซีมีโอ สปาฟา

- นายมานัส ทรัพย์มีชัย
ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
- นายกำพล บุญขม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้แทนฝ่ายเลขาฯ
- นางสาวอรุณี อิ้วเจริญ
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.)
- นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์
- รศ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
- นายชินวุฒิ วิลยาลัย
ผอ.กองโบราณคดี
- นายภัทรพงศ์ เก่าเงิน
ผอ.อุทยาน ปวศ.
พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ - ดำเนินรายการเป็นภาษาไทยพร้อมล่ามแปลแบบฉับพลัน (Simultaneous Interpretation) เป็น
ภาษาอังกฤษ
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