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(รา่ง) ก าหนดการสมัมนาวชิาการ  

สามทศวรรษ มรดกโลกนครประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยุธยา  

คุณคา่ ความทา้ทาย และผลกระทบ 

วนัที ่21 - 22 ธนัวาคม 2564  

 

ว/ด/ป หวัขอ้/ประเด็น วทิยากร ผูด้ าเนิน
รายการ 

วนัองัคารที ่21 ธ.ค. 64 เวลา 9:00 -13:00 น. 
ชว่งที ่1    
9:00 -
10:00 น. 

สามทศวรรษ มรดกโลกนครประวตัศิาสตร์
พระนครศรีอยุธยา  
 

 ซีมโีอ สปาฟา 

09:00-
09:20 น. 

พธิีเปิด (20 mins) 
    อธบิดีกรมศลิปากร 
    ส านกังานยูเนสโก กรุงเทพฯ 
    ผูอ้ านวยการ ซีมโีอ สปาฟา 

  

09:20-
09:40 น. 

ปาฐกถา: ภมูนิิเวศน์วฒันธรรมแหง่ลุม่น ้า
เจา้พระยายา: อโยธยา ศรรีามเทพนคร  
 

ศาสตราจารย์พเิศษ 
ศรีศกัร วภัลโิภดม  
 

 

09:40-
10:00 น. 

ปาฐกถา: ประวตัศิาสตร์หา้ศตวรรษ  
  
 

ดร.ครสิ เบเคอร์  

Honorary Editor, 
Journal of the 
Siam Society 
 

 

ชว่งที ่2 
10:00 -
12:00 น. 

อาณาจกัรอยุธยาทีไ่ม ่(คอ่ย) มใีครรู ้ 
 (2hrs) 

 ชญาดา สวุรชัชุ
พนัธุ์ 
อทุยาน ปวศ.
อยุธยา 

10:00-
10:20 น. 

อยุธยาในเอกสารของชาวตา่งชาต:ิ เอกสาร
อาหรบั  
 

ผศ.ดร.จุฬศิพงศ์ จุฬา
รตัน์ 

 

10:20-
10:400 น. 

ค ูคลอง ของอยธุยา   
 

ดร.ตรงใจ หตุางกรู  

10:40-
11:00 น. 

หลกัฐานใหมท่างโบราณคดขีองอยุธยา  
 
 

วีรศกัดิ ์แสนสะอาด 
นกัโบราณคดีช านาญ
การ  
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 อทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครศรีอยธุยา 

ชว่งที ่3 
12:00 -
13:00 น. 

คณุคา่ความส าคญัของมรดกโลก
พระนครศรีอยุธยา 
 

 วโรภาสน์  
วงศ์จตรุภทัร 

 การอภปิราย: ผลการคน้พบหลกัฐานใหมข่อง
อยุธยาสูก่ารปกป้องคุม้ครองทีค่รอบคลุม และ
บรูณาการมากขึน้   
   

ครสิ เบเคอร์ 
ดร.ตรงใจ หตุางกรู 
ผศ. ดร.จุฬศิพงศ์ 
จุฬารตัน์ 
ดร.มณทริา หรยางกูร 
อนูากูล 
 

 

วนัพุธที ่22 ธ.ค. 64  เวลา 9:00 -13:00 น. 
ชว่งที ่1 
9:00 -
10:30 น. 

การบรหิารจดัการอยธุยาแบบย ั่งยืน  
จากบทเรยีนจากอทุกภยั ปี 54 ถงึ 64 สู่
แนวทางการขยายพื้นทีม่รดกโลก: ตาม
แนวทางของกรรมการมรดกโลกในการพสิจูน์
คณุคา่อนัเป็นรากเหงา้ของอยุธยา 

 ซีมโีอ สปาฟา 
รณฤทธิ ์ธน
โกเศศ 
ดร.ดนยั ทาย
ตะค ุ(TBC) 

09:05-
09:35 น. 

การปกป้องคุม้ครอง และบรหิารจดัการเกาะ
เมอืงอยธุยา  
•  แผนแมบ่ทการอนุรกัษ์และพฒันา นคร
ประวตัศิาสตร์ พระนครศรีอยุธยา กรม
ศลิปากร   

•  ผงัจงัหวดั ผงัเมอืงรวมจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  
    

มนชัญา วาจก์วสิทุธ์  
ส านกัสถาปตัยกรรม  
กรมศลิปากร 
ผูแ้ทนกรมโยธาธกิาร 
และผงัเมอืง 
 
 

 

09:35-
09:50 น. 

การบรหิารจดัการน ้าบรเิวณสามเหลีย่ม
เจา้พระยา  

ดร.สทุศัน์ วีสกลุ 
ผูอ้ านวยการ สถาบนั
สารสนเทศทรพัยากร
น ้า (สสน)  

 

09:50-
10:05 น. 

การพฒันาระบบขนสง่มวลชนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
มรดกโลกนครประวตัศิาสตร์
พระนครศรีอยธุยา: โครงการรถไฟความเร็ว
สงู  
 

ก าพล บญุชม 
วศิวกรใหญ ่การ
รถไฟแหง่ประเทศ
ไทย 

 

10:05-
10:20 น. 

การน าแผนไปปฏบิตั-ิ ความส าเร็จ ความเสีย่ง 
และความทา้ทาย 
 

ภทัรพงศ์ เกา่เงนิ 
ผอ.อทุยาน ปวศ.
พระนครศรีอยธุยา 

 

ชว่งที ่2   
10:30 -
11:30 น. 

อนาคตอยุธยา 1: แนวทางสูก่ารบรหิารจดัการ
แบบบรูณาการ  
Session 2: Future of Ayutthaya: 
Approaches towards integrated 
management  

 ดร.มณทริา 
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10:30-
10:45 น. 

แนวทางการวางแผนอาณาเขตและภมูภิาค 
และการพฒันาพ้ืนทีร่อบสถานีขนสง่มวลชน 
กรณีศกึษา สถานีรถไฟเมอืงเกียวโต  
 

Dr Eisuke 
Nishikawa 
Senior Specialist 
for Cultural 
Properties (World 
Heritage) 
Japanese 
Agency for 
Cultural Affairs 
(Bunkacho) 

 

10:45-
11:00 น. 

แนวทางบรูณาการเพือ่ฟ้ืนฟูกลบัสูส่ภาพเดมิ 
และการบรหิารความเสีย่ง กรณีศกึษา 
Stonehenge and Avebury World 
Heritage Site  

Ms Sarah 
Simmonds 
Former 
Stonehenge and 
Avebury World 
Heritage Site 
Partnership 
Manager 

 

11:00-
11:15 น. 

อยุธยาในกระแส บพุเพสนันิวาส สู ่พรหมลขิติ 
มรดกโลกในภาวะ (เกือบ) เสีย่ง   
 

คณุจนัทร์ยวีร์ สม
ปรีดา  
(รอมแพง) 

 

ชว่งที ่3   
11:30 -
13:00 น. 

อนาคตอยุธยา 2: มรดกโลกนคร
ประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยธุยา กบัความทา้
ทายตา่งๆ  

 ซีมโีอ สปาฟา 

11:30-
11:50 น. 

การประเมนิผลกระทบตอ่แหลง่มรดกโลกของ
อยุธยา และการปกป้องคุม้ครองคณุคา่ของ
แหลง่มรดกในประเทศไทย  
(15 นาท)ี 
 

ส านกังานยูเนสโก  

11:50-
12:50 น. 

การอภปิราย: สะทอ้นอนาคตของมรดกโลก
นครประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยธุยา  

 การขยายขอบเขตมรดกโลก 

 การจดัการ ผลกระทบ ความเสีย่ง และการ
ฟ้ืนฟูกลบัสูส่ภาพเดมิ 

 การจดัวาง แผนแมบ่ทอยุธยา ผงัเมอืงรวม
อยุธยา แผนโครงสรา้งพื้นฐาน และ
แผนพฒันา ใหเ้ป็นกรอบการวางแผนแบบ
บรูณาการ ส าหรบัการจดัการภมูทิศัน์เมอืง
ประวตัศิาสตร์ของอยธุยา 

- นายมานสั ทรพัย์มี
ชยั ประธานสภา
อตุสาหกรรม
ทอ่งเทีย่วจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

- ผูแ้ทนกรมโยธาธิ
การและผงัเมอืง 
(TBC) 

- ผูแ้ทนกรมราง/การ
รถไฟแหง่ประเทศ
ไทย (TBC) 

- ผูแ้ทนฝ่ายเลขาฯ 
คณะกรรมการ
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มรดกโลกไทย 
(สผ) (TBC) 

- นางสาวติรี สวุรรณ
สถติย ์

- รศ.เกรยีงไกร เกดิ
ศริ ิ

- ผอ.กองโบราณคด ี
- ผอ.อทุยานฯ  
 

12:50-
13:00 น. 

สรุปการสมัมนา  
กลา่วปิด  
    ผูแ้ทนกรมศลิปากร 
    ผูแ้ทนส านกังานยูเนสโก กรงุเทพฯ 
    ผูอ้ านวยการ ซีมโีอ สปาฟา    
 

  

หมายเหต ุ  

- การประชุมออนไลน์ผา่นระบบ Zoom และออกอากาศผา่น Facebook 

- ด าเนินรายการเป็นภาษาไทยพรอ้มลา่มแปลแบบฉบัพลนั (Simultaneous 

Interpretation) เป็นภาษาองักฤษ  


