
บางลําพู ไมลําพัง Banglamphu: Alone but not Lonely 
การเสวนาเรื่องคุณค่ามรดกวัฒนธรรมย่านบางลําพู และการจัดแสดงผลงานการศึกษา 

ณ ห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
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ย่านบางลําพูเป็นย่านเก่าในกรุงเทพมหานครที่ยังคงปรากฏหลักฐานให้เราได้เห็น และได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของ “ชาวกรุงเทพฯ” ตั้งแต่เมื่อครั้งตั้งกรุงเทพฯ เป็นราชธานี แล้วผ่านการ
เปลี่ยนแปลงในยุคสมัยต่างๆ จนถึงปัจจุบัน  โครงการ “บางลําพู ไม่ลําพัง” จึงได้รับการจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยาวชนและชาวย่านได้
ร่วมกันศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องมรดกวัฒนธรรมเมืองของย่านบางลําพู โดยพิจารณาความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของ “บ้านในบางลําพู” “วิถีชีวิตชาวตรอก” 
ตลอดจน “ของกินของใช้ในย่าน”   

การเสวนา เรื่อง “มรดกวัฒนธรรมของประชาชน บนความต่างทางความคิด (Urban Heritage: Diverse Voices but Common Heritage)”  

2 เมษายน 2554                    
เวลา กิจกรรม วิทยากร หมายเหตุ 

8.30-9.00   ลงทะเบียน    มีกาแฟและอาหารว่าง 

9.00-9.45 กล่าวรายงานและเปิดงาน - อ.ดร. วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หัวหน้าโครงการ “บางลําพู ไม่ลําพัง” กล่าวรายงานความเป็นมา   
- ผอ. เรียม  พุ่มพงษ์แพทย์ ผู้อํานวยการพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กล่าวต้อนรับ 
- คุณอรศรี ศิลป ีประธานประชาคมบางลําพู กล่าวต้อนรับ  
- ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผู้อํานวยการทุนนิปปอนเพื่อปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย แสดงปาฐกถาเรือ่ง 
“มรดกวัฒนธรรมของประชาชน บนความต่างทางความคิด”   
- รศ.ดร. ปิ่นรัชฎ ์กาญจนัษฐิติ หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอุปนายก สมาคมอิโคโมสไทย แสดงปาฐกถาเรื่อง “การอนุรักษ์และการ

จัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างสมดุล”   
ผู้ดําเนินรายการ : คุณภาษิตา มฤคี   

 

10.00 - 11.30 เสวนา ตอนที่ 1  
“ภาพเก่าเล่าเรื่อง:  มรดกวัฒนธรรมของ
ชาวบางลําพู”    

- คุณอรศรี ศิลปี ประธานประชาคมบางลําพู    
- ม.ล. ประพิมพ์ อิศรเสนา กรรมการประชาคมบางลําพู ชาวชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ไก่แจ้  
- อ. อรุณ วรชุน และ อ. อมรา วรชุน กรรมการประชาคมบางลําพู ชาวชุมชนวัดสังเวช   
- อ. สมปอง ดวงไสว อาจารย์โรงเรียนวัดสังเวช 

มีการฉายภาพ ภาพเกา่ประกอบการเสวนา  



นําเสวนาโดย อ. พีรยา บุญประสงค์ 
11.30– 13.00 เสวนา ตอนที่ 2  

“การอนุรักษ์ ท่องเที่ยว และชุมชน เราอยู่
ร่วมกันได้” 

- คุณปานทิพย์ ลิกขะไชย รองประธานชมรมเกสรลําพู  
- คุณเกษม ใจจงรักษ์ภักดี กรรมการประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรม ย่านบางลําพู  
- คุณรพีพัฒน์ เกษโกศล นักพัฒนาการทอ่งเที่ยว กองการท่องเที่ยว กทม  
- คุณอรนุช อิ่มอารมณ์ หัวหน้ากองอาวุโส กองโครงการอนุรักษ์ สํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย ์ 
- ผศ.ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
นําเสวนาโดย คุณภารน ีสวัสดิรักษ์  และ อ.ดร.วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ 

 

13.00-14.30 รับประทานอาหารกลางวัน    อาหาร และการสาธติทาํอาหาร 

14.30 - 16.00 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องผลงาน
การศึกษา และทิศทางการทํางานอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมในอนาคต 

- ตัวแทนจากชมรมเกสรลําพ ู
- นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วสมโครงการ 
- อ.ดร. วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
อ. กฤษณะพล วัฒนวันย ูอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
อ. พีรยา บุญประสงค์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร และ  
ผศ. กรินทร์ กลิ่นขจร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง  

 

การจัดแสดงผลงานการศึกษา เรื่อง “มรดกวัฒนธรรมเมือง ย่านบางลําพู”  

2-9 เมษายน 2554 

1. มรดกวัฒนธรรมเมือง: จากประวัติศาสตร์ สู่ ผลิตผลทางวัฒนธรรม (Urban Heritage: From History to Heritage)    

2. วิถีชีวิตชาวตรอก: ที่ว่างในเนื้อเมือง โครงข่าย “ตรอก” ร่องรอยของคลอง คู ทางเดินเท้าดั้งเดิม   

3. บ้านในบางลําพู: บ้านไม้ เรือนไทยที่ยังเหลืออยู่ในตรอก และตึกแถวเก่า ตลอดจน บ้านเก่าที่ได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้าและร้านอาหาร 

4. ย่านอาหารและการค้า: “ของกิน ของใช้ในบางลําพู”: ตลาด อาหาร และบันเทิง ที่ทําให้ย่านได้รับชื่อเสียง และเกิดหน้าที่ที่ชัดเจนของย่าน  

� นิทรรศการร่วม: “ชีวิตงาม ณ บางลําพู” ภาพสเกตช์ และงานสื่อผสมระหว่างรูปถ่ายและหุ่นจําลอง และนิทรรศการ “อาชีพดั้งเดิมในบางลําพู”  

� บอร์ดภาคี: ทุนนิปปอนเพื่อปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (Asian Public Intellectuals (API) Fellowships Program, The Nippon Foundation) สมาคมอิโคโมสไทย 
(ICOMOS Thailand), ประชาคมบางลําพู, ประชาคมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ย่านบางลําพู และชมรมเกสรลําพู   

banglamphumailampang@groups.facebook.com      


