
 
 
 
 
 

ประกาศ 
คณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2560 

เรื่อง “ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ย่ังยืน” 
(Thailand’s Sustainability Transition) 

 
ที่ 1/2560 

 
เรื่อง แจ้งรายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาบทความ 

 
    ตามท่ีสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศให้มีการส่งบทความเพ่ือเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2560 เรื่อง “ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่
ยั่งยืน” (Thailand’s Sustainability Transition) ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเกษม อุทยานิน 
(รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น 
 
    บัดนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลบทความเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกให้น าเสนอ
บทความ โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาดังกล่าว จ านวน 15 บทความ ดังรายละเอียดเอกสารแนบข้างล่างนี้ ทั้งนี้ 
ขอให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาบทความส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (full paper) ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 
2560 
 
    จึงประกาศมาให้ทราบตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
              (รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง) 
             ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสังคม 
               ประธานคณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2560 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาบทความ 
 

ล าดับ ห้องย่อย ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ หน่วยงาน 
ห้อง 614 ชั้น 6 (11.00 - 12.30 น.) 
1 ความเหลื่อมล้ าทาง

สังคมกับความยั่งยืน 
(Social Inequality 
and Sustainability) 
 

ฐานิดา บุญวรรโณ 
และ 
ยอดพล เทพสิทธา 

การลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสใน
ชีวิตโดยการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม 

คณะสังคมศาสตร์ และ  
คณะนติิศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2 ชญานิน จันทรวิจิตร ์ การศึกษาสงเคราะห:์ แนวทางลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาส าหรับ
เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนไทย-
เมียนมา 

สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม 
บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 การเมืองของการ
เปลี่ยนผ่าน (Politics 
of Transition) 

ปุญญวันต์  
จิตประคอง และ 
เฉลิมชัย โชตสิุทธ์ิ 

สื่อทางเลือกออนไลน์กบัการพัฒนา
การเมืองภาคประชาชนเพื่อเปลี่ยน
ผ่านประชาธิปไตยสู่ความยั่งยืน ศกึษา
เปรียบเทยีบกรณีประเทศเมยีนมาร์
และประเทศมาเลเซีย 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษณิ 

4 ปัญญา  
พราหมณ์แก้ว 

พลเรือนไม่มีอาวุธกับการติดตาม
ดูแลความรุนแรง: ศึกษากรณี ศูนย์
ข้อมูลฯ ในช่วง “ปิดกรุงเทพฯ” 

สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม 
บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 สุทธิชัย รักจันทร์ 
และอานันท์  
ปิติเศรษฐพันธ ์

บทบาทภาคประชาชนในการต่อตา้น
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 

สาขาการเมืองการจดัการ
ปกครอง ภาคปกครอง  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ห้อง 615 ชั้น 6 (11.00 - 12.30 น.) 
6 อาหาร การเกษตร 

และตลาดทีม่ี
จิตส านึก” (Food 
Agriculture and 
Mindful Market) 

รศ.ดร.ฉันทนา 
บรรพศิรโิชต ิ

การเปลีย่นผ่านสู่ความยั่งยืน: ทฤษฎี
กับความเป็นจริง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 ดร.วีระ  
หวังสัจจะโชค 

การเมืองว่าด้วยการวางกรอบความ
มั่นคงทางอาหาร: บทส ารวจการให้
ความหมายความมั่นคงทางอาหารใน
กรอบของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในประเทศไทย 
 

คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

8 รัชดา เรืองสารกุล ทุนทางสังคม: ความเหลื่อมล้ าและ
โอกาสของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติ
เกษตรอินทรีย ์

สาขาสังคมวิทยา  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

9 วันเพ็ญ  
เจริญตระกูลปีต ิ
และ นิกร มหาวัน 

เกษตรพอเพียงชานเมือง: แหล่ง
อาหารของคนเมือง 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

10 ปริญญ์  
วินิจมงคลสิน 

ความสัมพันธ์ทางสังคมในระบบ
การค้าข้าวภายใต้บริบทนโยบายที่
เปลี่ยนแปลง: ศึกษากรณีระบบค้าข้าว 
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม 
บัณฑิตวิทยาลัย  
 



ล าดับ ห้องย่อย ชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ หน่วยงาน 
ห้อง 616 ชั้น 6 (11.00 - 12.30 น.) 
11 Inclusive Society 

สังคมถ้วนหน้า 
อรอุมา  
ตันติสรุิยานนท์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลีย่นแปลง
ของประชากรแฝงในเขตเมืองและ
ชนบทของ จ.ระนอง กับนโยบายที่
เกี่ยวข้อง 
 

นักวิจัยและที่ปรึกษาอิสระ 
หน่วยงานอิสระ 
 

12 จารุวรรณ ศรีภักด ี ความแตกต่างระหว่างเพศ และ
สถานภาพสมรสกับความอยูด่ีมสีุข
ทางด้านเศรษฐกิจของผูสู้งอายุไทย 

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 ยุรธร จีนา และ  
รมิตา จีนา 

แนวคิดและรูปแบบการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมของผูสู้งอายุอย่าง
ยั่งยืน โรงเรียนผูสู้งอายุเปี่ยมสุข 
เทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่รมิ 
จังหวัดเชียงใหม ่

คณะบริหารธรุกิจและ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

14 กัมปนาท  
เบ็ญจนาว ี

ความหลากหลายทางเพศกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว: ศึกษากรณี
บทบาทของกะเทยพัทยา 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร
จัดการ                                  
คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

15 มนทกานต์ ฉิมมามี 
และ  
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 

ออกแบบ “บ้าน” เพื่อคนไร้บ้าน: 
ความท้าทายของนโยบายการพัฒนาที่
อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 


