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What makes the Chao Phraya River a World Monument?
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Although Bangkok is a chaotic city, that very chaos
and diversity is integral to its charm. An expanding
road transport network is making city life more
bearable, while running through the heart of the
city is the Chao Phraya river, lined with historic
landmarks and communities.
Recently, Thailand’s Prime Minister, General
Prayut has ordered the construction of a concrete
promenade on both sides of the Chao Phraya River
in Bangkok. Hastily drawn up, with little impact
assessments, civil society groups, and institutions
such as Association of Siamese Architects, the
Siam Society and the Chao Phraya River Business
Community have many concerns about the affect on
riverside communities, the environment, the historic
views and tourism. Join Joshua David, President
of the World Monuments Fund, Duangrit Bunnag,
well-known architect and entrepreneur, and
Yossapon Boonsom, Friends of the River group, to
learn why the World Monuments Fund has declared
the Chao Phraya River one of the top sites around
the globe to watch.

SCH

Moderator: Ron Gluckman

FE
E

D

English session

ถึงแม้วา่ กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองทีว่ นุ่ วาย แต่ความ
วุน่ วายของความเป็นเมืองใหญ่และความหลากหลาย
ก็เป็นเสน่หเ์ ช่นกัน ระบบขนส่งมวลชนได้รบั การ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้การใช้ชวี ติ ในเกรุงสะดวก
ขึน้ แม่น�ำ้ เจ้าพระยาเป็นแม่น�ำ้ ทีไ่ หลผ่านใจกลางเมือง
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเส้นเลือดสำ�คัญและยังเป็นแลนด์
มาร์กมาหลายศตวรรษ อีกทัง้ ยังมีวดั ทีส่ �ำ คัญและ
ชุมชนมากมายตัง้ อยูต่ ลอดสาย
เมือ่ ไม่นานมานี้ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีได้สง่ั ให้มโี ครงการสร้างทางเดิน
เลียบแม่น�ำ้ เจ้าพระยา ทำ�ให้ประชาคมและสถาบัน
ต่างๆ เช่น สมาคมสถาปนิกสยาม สยามสมาคมและ
กลุม่ ธุรกิจริมแม่น�ำ้ กังวลว่า โครงการนีจ้ ะส่งผล
กระทบต่อชุมชนริมแม่น�ำ้ สิง่ แวดล้อม ทัศนียภาพ
ทางประวัตศิ าสตร์และการท่องเทีย่ ว The World
Monuments Fund ได้ประกาศให้แม่น�ำ้ นีเ้ ป็นหนึง่ ใน
สถานทีส่ �ำ คัญของโลกทีต่ อ้ งจับตามอง
มาร่วมฟังการอภิปราย เพือ่ ให้เข้าใจว่า ทำ�ไม
เจ้าพระยาถึงเป็นอนุสรณ์สถานโลกทีค่ วรจับตามอง
โจชัว เดวิดเป็นนักข่าวและนักกิจกรรมและยังป็น
ผูร้ ว่ มก่อตัง้ New York’s High Line และเป็นผูบ้ ริหาร
World Monuments Fund อีกด้วย
ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและเจ้าของกิจการชือ่ ดัง
ยศพล บุญสมเป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ กลุม่ Friends of the
River และกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ฉมา ซึง่ เป็นบริษทั
ภูมสิ ถาปัตย์ชน้ั นำ�
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Joshua David,
Duangrit Bunnag,
Yossapon Boonsom

Entry

NG THE M

