
 

 

 
 

กำหนดการ 
นิทรรศการและงานเสวนาแลกเปลี่ยน วัดบันดาลใจ คร้ังที่ ๔ 

ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ โถงชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

วันอังคารที ่๑๗ กันยายน ๒๕๖๒   
๑๕.๓๐-๑๕.๕๐ น. พิธีเปิด 

อาจารย์ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการวัดบันดาลใจ สถาบันอาศรมศิลป์ 
กล่าวรายงาน 

๑๕.๕๐-๑๖.๓๐ น. พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง  
กล่าวเปิดและสัมโมทนียกถา   

๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. กล่าวขอบคุณภาคีเครือข่าย  
    มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกัน 
๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. พระทอล์ก : วัด-นวัตกรรม ๔.๐ เมือ่วัดพยายามลุกขึน้มาปรับเปลี่ยน  

ผู้ร่วมสนทนา : พระสุธีรัตนบัณทิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม, พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาส
วัดนายโรง และ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง 
ประเด็นการสนทนา : 
วัดสุทธิวราราม : ชวนคนตรวจวัดคลื่นสมอง หลังนั่งสมาธิ      
วัดนายโรง : ปรับเปลี่ยนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เตรียมการต่อยอดธรรมยุค ๔.๐   
วัดจากแดง : จีวรรีไซเคิล เรียนรู้พระไตรปิฎก ผ่านขยะพลาสติก  

   ชวนสนทนาโดย :  คุณประสาน อิงคนันท ์  
๑๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. พระทอล์ก ดีไซเนอร์ทอล์ก : การออกแบบวัดในยุค ๔.๐ 

ความท้าทายของพระรุ่นใหม่และดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง 
   วัดโพธิ์เผือก : วัดเล็กกับปฏิบัติการที่มีคุณค่าไม่เล็ก สร้างกิจกรรมให้ผู้สูงอายใุนชุมชน 

ผู้ร่วมสนทนา : พระปลัดนนท์ กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาส และ คุณพลวัฒน์ ภูไท ภูมิสถาปนิก 
บริษัท Kernel Design จำกัด 

   วัดพุทธปัญญา : วัดเมือง Spiritual Wellness ในพ้ืนที่จำกัด  
ผู้ร่วมสนทนา : พระมหาทวี โพธิเมธี เจ้าอาวาส และ คุณพิชญ์ นิ่มจินดา  ภูมิสถาปนิก  
บริษัท GLA Design Studio จำกัด 
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม : ฟ้ืนหอสมุดธรรมโฆษณ์ สร้างฐานข้อมูลดิจิทัลทางธรรม  
ผู้ร่วมสนทนา : พระสิทธิ์พร นรตฺตโม พระผูดู้แลงานห้องสมุด 
ชวนสนทนาโดย : คุณประสาน อิงคนันท ์  

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. Workshop เพาะเมล็ด + ปลูกต้นไม้ ได้บุญ 

นำกิจกรรมโดย คุณรัศวิพร บุญสุขวีระวัฒน์ และ คุณรับขวัญ พลเพชร จากโครงการ      
วัดบันดาลใจ 

 



 

 

วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนของพระ นักออกแบบ และภาคีเครือข่ายวัดบันดาลใจกับการถอดบทเรียน ความพยายาม และ
แรงบันดาลใจในการทำงานร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของสังคม 
๑๐.๒๐-๑๑.๒๐ น. นำเสนองานวิจัย ต่อยอด ขยายธรรม ฟื้นวัดคืนเมือง กรณีศึกษา วัดในโครงการ       

วัดบันดาลใจ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ ์และคณะ 

๑๑.๒๐-๑๓.๐๐ น. นิมนต์พระคุณเจ้าฉันเพล / พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. “วัดโบราณสถาน ที่เป็นมากกว่าโบราณสถาน” Living monuments, Double 

Functions - Extra Solutions!!  กรณีศึกษาวัดพระธาตุช้างค้ำและวัดภูเขาทอง 
ผู้ร่วมเสวนา 
พระครูใบฎีกาประเทือง กิตตฺิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง จ.พระนครศรอียุธยา 
พระครูพิทักษ์เจติยานันท์   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ จ.น่าน 
คุณวโรภาส วงศ์จตรุภัทร   ภูมิสถาปนิกชำนาญการ กรมศิลปากร 
ดร.พรธรรม ธรรมวิมล     ภูมิสถาปนิกนักอนุรักษ์ กรมศิลปากร 
คุณปิยเมศ ไกรฤกษ์   ภูมิสถาปนิก บริษัทบลูแพลนเนตดีไซน ์

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
คุณยศพล บุญสม    ภูมิสถาปนิกอาสาสมัคร บริษัท ฉมาจำกัด 

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ไอทีสไตล์วัด การจัดการสไตล์พุทธ      IT for Wat, Monastic Management๑๐๑ 
   พระครูเมธังกร    พระวิธานาธิการ วัดญาณเวศกวัน 

พระมหาเอกวัฒน์ เอกคฺคจิตฺโต   พระภัตตุเทสก์ วัดญาณเวศกวัน 
พระมหาธีรพงษ์ อุตฺตโม   พระผู้ดูแลงานช่าง วัดญาณเวศกวัน 
คุณปรีชา  สุดสอาด    ผู้สนองงานวัด (งานช่างและซ่อมบำรุง)  

วัดญาณเวศกวัน 
ดร.สมรักษ์  นุ่มนาค   เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ  

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. “มาเป็นเด็กวัด...บุญกร กันม้ัย” 

พระมหาชุมพร              เจ้าอาวาสวัดเหล่าอาภรณ์(หัวหน้าแกง๊ค์เด็กวัด)  
พระผู้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเข้า
มาช่วยดูแลวัด 

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช  ผู้ อ ำน วยการห อจดห มาย เห ตุ พุ ท ธท าส 
อินทปัญโญ (เด็กวัดเมืองนครฯ) 

คุณปรียาวิศ โยธีพิทักษ ์   (เด็กวัดวิวัฏฏะ) Sound Engineer  
ผู้สร้างสรรค์สื่อธรรมสมสมัย 

คุณเอกรินทร ์โสมรักษ ์ (เด็กวัดสวนโมกข์กรุงเทพฯ) เด็กรุ่นใหม่ที่อาสา
รับใช้พระพุทธศาสนา 

คุณพุฒิพัฒน์ อุนสวัสดิ์อาภา    
และคุณศศวรรณ จิรายุส    ผู้ดำเนินรายการ 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. กล่าวปดิงานเสวนา  
นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. 



 

 

 
วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. เวทีสนทนา “คนรุ่นใหม่ + ธรรมะ ๔.๐” 

ผู้ร่วมสนทนา : พระครูเมธังกร  วัดญาณเวศกวัน และ คุณทรงกลด บางยี่ขัน 
๑๕.๑๕-๑๖.๑๕ น. เพราะเราคือสิ่งแวดล้อมของกันและกัน (Zero waste)  

ชวนกันมาฟังที่มาของการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ือลดขยะในรูปแบบของแก้วน้ำจากมัน
สำปะหลัง พวงหรีดกระดาษ และขวด ecobrick ในการทำบุญโดยคิดถึงสิ่งแวดล้อมมากข้ึน
ผู้รว่มสนทนา :  
คุณศศวรรณ จิรายุส   หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร  

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
คุณภัทรจารีย์ อัยศิริ  ผู้ก่อตั้ง สโมสรผึ้งน้อย พาเยาวชนลด แยกขยะ 
คุณวรุณ วารัญญานนท์  ที่ปรึกษาเพ่ือภาคีอุตสาหกรรม (PETROMAT) และ  
     ผู้ขับเคลื่อน โครงการ Chula zero waster 
คุณสรณัชญ์ ชูฉัตร  หนึ่งในผู้ก่อตั้งหรีดกระดาษของ Carenation (แคร์เนชั่น) 

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. Workshop จริยศิลป ์“ลอกลาย ปรุลาย โรยลาย” 
นำกิจกรรมโดย : 
อาจารย์ผ่อง เซ่งก่ิง   จิตรกรไทยชั้นครู หัวหน้าชุมชนบ้านช่างสถาบันอาศรมศิลป์ 
คุณปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ  ผู้จัดการหลักสูตรโครงการวัดบันดาลใจ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. เวทีสนทนา “ทำไมปลูกป่าแบบประณีตในวัด”  
โดย อาจารย์นพพร นนทภา   นักวนศาสตร ์ผู้ก่อตั้งทีมขุนดงและมูลนิธิฟ้ืนฟูป่าพ้ืนถิ่น
คุณรัศวิพร บุญสุขวีระวัฒน์   นักพืชสวน โครงการวัดบันดาลใจ 

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. Workshop เพาะเมล็ด + ปลูกต้นไม้ ได้บุญ 
นำกิจกรรมโดย :  
อาจารย์นพพร  นนทภา นักวนศาสตร์ ผู้ก่อตั้งทีมขุนดงและมูลนิธิฟ้ืนฟูป่าพ้ืนถิ่น 
คุณรัศวิพร บุญสุขวีระวัฒน์  นักพืชสวน โครงการวัดบันดาลใจ 
คุณรับขวัญ พลเพชร   ผู้ประสานงานโครงการวัดบันดาลใจ 

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐  น. Workshop จริยศิลป ์“ลอกลาย ปรุลาย โรยลาย” 
นำกิจกรรมโดย : 
อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง   จิตรกรไทยชั้นครู หัวหน้าชุมชนบ้านช่างสถาบันอาศรมศิลป์
คุณปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ  ผู้จัดการหลักสูตรโครงการวัดบันดาลใจ 

 
    
 
 
 
 
 


