กำหนดกำร
งำนประชุมสัมมนำนำนำชำติด้ำนวัฒนธรรมระดับภูมิภำคเอเชีย
หัวข้อ พิทักษ์มรดกวัฒนธรรม: เหลียวหลังแลหน้ำประสำชำวเอเชีย
วันศุกร์ที่ 25 – วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
วันศุกร์ที่ 25 มกรำคม
08:30 น.
09:00 น.
09:05 น.
09:30 น. – 10:30 น.

10:30 น. – 11:00 น.
11:00 น. – 12:30 น.
12:30 น. – 13:30 น.
13:30 น. – 14:30 น.

ลงทะเบียน
คุณพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงาน
บรรยายพิเศษโดย คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
สัมมนาช่วงที่ 1 “มรดกวัฒนธรรมคืออดีตที่ยังมีชีวิต”
วิทยากร:
- ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ เมธีวิจัยอาวุโส สานักงานกองสนับสนุนการวิจัยประเทศไทย และผู้ก่อตั้ง
มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์
- Dr. Nobuko Inaba อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกโลกศึกษา สถาบันบัณฑิตวิทยาลัย
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น
- Dr. Que Weimin อาจารย์ คณะเมืองและสิ่งแวดล้อมศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัยมรดกโลก
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน
ผู้ดาเนินรายการ:
- Dr. Johannes Widodo ผู้อานวยการ ศูนย์สถาปัตยกรรมเอเชียและมรดกเมือง Tun Tan
Cheng Lock เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย และบรรณาธิการบริหาร วารสาร
สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (JSEAA) ของภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สิงคโปร์
พักรับประทานอาหารว่าง
สัมมนาช่วงที่ 1 (ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน
สัมมนาช่วงที่ 2 “ประชำชนกับกำรมีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของมรดกวัฒนธรรม”
วิทยากร:
- Ms. Khoo Salma Nasution รองประธาน องค์การอนุรักษ์มรดกปีนัง ประเทศมาเลเซีย
- Mr. Hu Xinyu กรรมการ ศูนย์พิทักษ์มรดกวัฒนธรรม กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
- Mrs. Yin Myo Su ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิมรดกวัฒนธรรม Inle ประเทศเมียนมาร์
- Mrs. Catrini Pratihari Kubontubuh ประธาน องค์การอนุรักษ์มรดกอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย

14:30 น. – 15:00 น.
15:00 น. – 17:00 น.
วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม
08:30 น.
09:00 น. – 10:00 น.

ผู้ดาเนินรายการ:
- Ms. Tara Gujadhur ผู้อานวยการร่วม ศูนย์ศิลปะดั้งเดิมและชาติพันธุ์วิทยา ประเทศลาว
พักรับประทานอาหารว่าง
สัมมนาช่วงที่ 2 (ต่อ)

ลงทะเบียน
สัมมนาช่วงที่ 3 “จะใช้กฎหมำยเพื่อพิทักษ์มรดกวัฒนธรรมได้อย่ำงไร”
วิทยากร:
- Dr. Sujeong Lee นักวิจัยอาวุโส องค์การบริหารมรดกวัฒนธรรมเกาหลี ประเทศเกาหลีใต้
- ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร รองศาสตราจารย์รับเชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
- Mr. Gour Mohan Kapur ประธานภาคพื้น องค์การศิลปะและมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติ
อินเดีย (INTACH) ในเขตการปกครองรัฐเบงกอลตะวันตกและเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย
ผู้ดาเนินรายการ:
- Dr. Johannes Widodo
10:00 น. – 10:30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 น. – 12:00 น.
สัมมนาช่วงที่ 3 (ต่อ)
12:00 น. – 13:30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. – 14:30 น.
สัมมนาช่วงที่ 4 “พลังของผู้ประกอบกำรทำงธุรกิจจะส่งเสริมกำรพิทักษ์มรดกวัฒนธรรม
ได้อย่ำงไร”
วิทยากร:
- Mr. Joseph Sedfrey Santiago รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยการจัดการ John
Gokongwei (JG-SOM) มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ประเทศฟิลิปปินส์
- Mr. Jean-Baptiste Phou หัวหน้า ฝ่ายโครงการสร้างสรรค์ Cambodian Living Arts
ประเทศกัมพูชา
- Mrs. Veomanee Douangdala ผู้ก่อตั้งร่วม ศูนย์สิ่งทอออกพบตก (Ock Pop Tok)
ประเทศลาว
ผู้ดาเนินรายการ:
- Ms. Tara Gujadhur
14:30 น. – 15:00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 น. – 17:00 น.
สัมมนาช่วงที่ 4 (ต่อ)
17:00 น. – 18:00 น.
Dr. Johannes Widodo และ Ms. Tara Gujadhur
กล่าวรายงานสรุปการประชุม
จบงานสัมมนา
หมายเหตุ – การประชุมสัมมนาจัดเป็นภาษาอังกฤษโดยมีล่ามภาษาไทยตลอดรายการ

