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การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2560 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน” (Thailand’s Sustainability Transition) 
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 -16.00 น. 

        อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
กําหนดการ: พิธีกรเวทีกลาง: ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล และ นายบวร ทรัพยส์ิงห์  สถาบันวจิัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น 13 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.10 – 09.20 น. กล่าวเปิดการประชุม โดย ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์  อดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

09.20 – 10.45 น. เวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน” 

 เวทีกลาง: ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล 

 

   ผศ.ชาญชัย ลิมปิยากร  ผู้อํานวยการอาศรมพลังงาน 

   ศ.เกียรติคุณ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด  มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

   ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   ดร.เดชรัต สุขกําเนิด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

   Shalmali Guttal  Focus on the Global South (FOCUS) 

 

ดําเนินรายการโดย  อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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11.00 – 12.30 น. การประชุมกลุ่มย่อย 

ห้องย่อยที่ 1: ห้อง 614 ชั้น 6 
                อาคารเกษม อุทยานิน 

THEME 1:  
“ความเหลื่อมล้ําทางสังคมกับความยั่งยืน”  
(Social Inequality and Sustainability) 

THEME 2:  
“การเมืองของการเปลี่ยนผ่าน”  

(Politics of Transition) 
ผู้วิจารณ์บทความ: รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง 
ผู้ดาํเนินรายการ: อ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย 

ห้องย่อยที่ 2: ห้อง 615 ชั้น 6  
                 อาคารเกษม อุทยานิน  

THEME 3:  
“อาหาร การเกษตร และ ตลาดที่มีจิตสํานึก”  
(Food Agriculture and Mindful Market) 
 
 
ผู้วิจารณ์บทความ: คุณสุภา ใยเมือง 
ผู้ดาํเนินรายการ: อ.ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล 

ห้องย่อยที่ 3: ห้อง 616 ชั้น 6 
                 อาคารเกษม อุทยานิน 

THEME 4:  
“Inclusive Society สังคมถ้วนหน้า” 

 
 
 
ผู้วิจารณ์บทความ: อ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร 
ผู้ดาํเนินรายการ: พิชญา สุรพลชัย 

ห้องย่อยที่ 4: ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4 
อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 

 
“ภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่” (1) 

 
 
 

ผู้ดําเนินรายการ: ดร.กฤษฎา บุญชัย 
 

THEME 1: 

“การลดความเหลื่อมล้ําของโอกาสในชีวิตโดย
การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” 

  ฐานิดา บุญวรรโณ และ ยอดพล เทพสิทธา 

“การศึกษาสงเคราะห์: แนวทางลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมา” 

  ชญานิน จันทรวิจิตร์ 

THEME 2: 

“สื่อทางเลือกออนไลน์กับการพัฒนาการเมือง
ภาคประชาชนเพื่อเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยสู่
ความยั่งยืน ศึกษาเปรียบเทียบกรณีประเทศ
เมียนมาร์และประเทศมาเลเซีย” 

  ปุญญวันต์ จิตประคอง และ เฉลิมชัย โชติสุทธิ์ 

THEME 3: 

“การเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน: ทฤษฎีกับความ
เป็นจริง” 

  รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ 

“การเมืองว่าด้วยการวางกรอบความมั่นคงทาง
อาหาร: บทสํารวจการให้ความหมายความมั่นคง
ทางอาหารในกรอบของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในประเทศไทย” 

  ดร.วีระ หวังสัจจะโชค 

“ทุนทางสังคม: ความเหลื่อมล้ําและโอกาสของ
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์” 

  รัชดา เรืองสารกุล 

 

 

THEME 4: 

“ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรแฝงในเขตเมืองและชนบทของ จ.
ระนอง กับนโยบายที่เกี่ยวข้อง” 

  อรอุมา ตันติสุริยานนท์ 

“ความแตกต่างระหว่างเพศ และสถานภาพ
สมรสกับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของ
ผู้สูงอายุไทย” 

  จารุวรรณ  ศรีภักดี 

“แนวคิดและรูปแบบการลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคมของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โรงเรียนผู้สูงอายุ
เปี่ยมสุข เทศบาลตําบลสันโป่ง อําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่” 

  ยุรธร จีนา และ รมิตา จีนา 

 

กล่าวเปิดงาน และอภิปรายนํา เรื่อง "ภัยพิบัติใน
ความเสี่ยงใหม่" 

 คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ 

“น้ําท่วมภาคใต้ : ความเสียหาย/ ผลกระทบและ
ข้อเสนอจากชุมชนท้องถิ่น พะโต๊ะ, ถ้ําพรรณรา, 
พัทลุง, สทิงพระ” 

 พงศา  ชูแนม (ลุ่มน้ําหลังสวน) 

 ชาคริต โภชเรือง (คาบสมุทรสทิงพระ) 

 นพพร มากสง (ลุ่มน้ําทะเลน้อย-ทะเลสาบสงขลา) 

 สุภาพร ปราบราย (ถ้ําพรรณรา) 
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“พลเรือนไม่มีอาวุธกับการติดตามดูแลความ
รุนแรง: ศึกษากรณี ศูนย์ข้อมูลฯ ในช่วง ‘ปิด
กรุงเทพฯ’” 

  ปัญญา พราหมณ์แก้ว 

“บทบาทภาคประชาชนในการต่อต้านโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเทพา” 

  สุทธิชัย รักจันทร์ และ อานันท์ ปิติเศรษฐพันธ์ 

“เกษตรพอเพียงชานเมือง: แหล่งอาหารของคน
เมือง” 

  วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ และ นิกร มหาวัน 

“ความสัมพันธ์ทางสังคมในระบบการค้าข้าว
ภายใต้บริบทนโยบายที่เปลี่ยนแปลง: ศึกษากรณี
ระบบค้าข้าว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร” 

  ปริญญ์ วินิจมงคลสิน 

“ความหลากหลายทางเพศกับการพฒันาการ
ท่องเที่ยว: ศึกษากรณีบทบาทของกะเทยพัทยา” 

  กัมปนาท เบ็ญจนาวี 

“ออกแบบ ‘บ้าน’ เพื่อคนไร้บ้าน: ความท้าทาย
ของนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่าง
ยั่งยืน” 

  มนทกานต์ ฉิมมามี และ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.30 – 15.00 น. การประชุมกลุ่มย่อย 2 

ห้องย่อยที่ 5: ห้อง 614 ชั้น 6 
                 อาคารเกษม อุทยานิน 

“สังคมผู้ประกอบการและการส่งเสริม
ผู้ประกอบการในชนบท” 

ห้องย่อยที่ 6: ห้อง 615 ชั้น 6 
                 อาคารเกษม อุทยานิน 

“อาเซียนกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ 
ความยั่งยืนร่วมกัน:  

มองผ่านการลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซียน” 

ห้องย่อยที่ 7: ห้อง 616 ชั้น 6 
                 อาคารเกษม อุทยานิน 

“Commons  
ความหมาย นัยยะสู่ความยั่งยืน” 

ห้องย่อยที่ 8: ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4  
อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 

“ภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่” (2) 

นําเสวนาโดย  

  ศ.ดร.อรรถจักร  สัตยานุรักษ์ 

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง 

  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล 

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

นําเสวนาโดย  

  ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ                     

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ              

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  ดร.บัณฑูรย์ เศรษฐศิโรฒม์  

  สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

นําเสวนาโดย  

  ดร.กฤษฎา บุญชัย 
  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

  คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข 

  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  คุณธีรเนตร ไชยสุวรรณ  

  สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้   

  คุณกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน 

  นายก อบต.แม่ทา จังหวัดเชียงใหม่   

นําเสวนาโดย 

  ดร.พลภัทร  เหมวรรณ 

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคเหนือ 

  คุณวีระ สม่าหลี  

  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  ดร.อนิศรา เพ็ญสุข 

  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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มหาวิทยาลัยทักษิณ 

  ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช 

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ผศ.ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

  อ.มานะ นาคํา 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  คุณมนตรี จันทวงศ์                   

  กลุ่มแม่โขงบัตเตอร์ฟลาย (Mekong’s 
Butterflies) 

คุณวรางคณา รัตนรัตน ์

ผู้ประสานแผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์
ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) 

  อ.โอฬาร อ่องฬะ 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์พิเศษ) 

  

 ดําเนินรายการโดย  

 นิอับดุลฆอร์ฟาร โตะมิง 
 Focus on the Global South (FOCUS) 

 

การตั้งรับปรับตัวของชุมชนทะเลน้อย สายบุรี 
และศูนย์ภัยพิบัติชุมชน 

  อ.เทพรัตน์ จันทพันธ์ 

  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

  คุณไมตรี จงไกรจักร 

  เครือข่ายชุมชนบ้านน้ําเค็ม จ.พังงา 

  คุณดลยา สะแลแม 

  เครือข่ายลุ่มน้ําสายบุรี จ.ปัตตานี 

ดําเนินรายการโดย  

คุณเบญจมาส โชติทอง 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 – 15.45 น. เวทีกลาง: ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล 

การบรรยายพเิศษ เรื่อง “สังคมศาสตร์และการท้าทายความเหลื่อมล้ําเพื่อมุ่งสู่โลกที่เที่ยงธรรมและยั่งยืน: ข้อสรุปจากรายงานสังคมศาสตร์โลก 
ค.ศ.2016” (Social Sciences and the Challenges of Inequalities Towards a just and Sustainable World: An Overview of the 
World Social Science Report 2016) 

  โดย อ.เชษฐา พวงหัตถ์  

     นักวิชาการอิสระ (อดีตอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม) 

15.45 – 16.15 น. 

ปาฐกถาพิเศษเพื่อระลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู เรื่อง “ประเทศไทยกับการพัฒนาในศตวรรษแห่งความยั่งยืน”  

  โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว  

      ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16.15 – 16.30 น. กล่าวปิดการประชุม โดย ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสังคม 

 


