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ก ำหนดกำร  
กำรประชุมวิชำกำรประชำกรศำสตร์แห่งชำติ 2562 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกำยน 2562  
ณ โรงแรมตวันนำ ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ 

 

เวลำ รำยกำร 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ 

นายกสมาคมนักประชากรไทย 
09.15 - 10.15 น. ปาฐกถา มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 

หัวข้อ “นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรไทยในยุคดิจิทัล” 
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ 

10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “นวัตกรรมกับประชากรสามวัยในยุคดิจิทัล” 

โดย 
1. คุณพิมพ์ชนก วรวัฒนนนท์ 
   Chief Product Owner-Well-being Living Solution Business, SCG 
2. ดร.เสาวลักษณ์ แก้วก าเนิด 
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
3. อาจารย์ นายแพทย์ ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร 
    ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา  
    ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    อาจารย์ประจ าวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
ผู้ด าเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลำ รำยกำร 
13.00 - 14.45 น. เสนอบทควำม “คุณภำพชีวิตประชำกร” (ห้องประชุม 1) 

1. ความแตกต่างของความสุขในชีวิตระหว่างแรงงานภาคเกษตรกับภาคนอก
เกษตร / พลัฏฐ์ อ าไพ 

2. ความเปราะบางทางจิตใจของเยาวชนไทย: ความคิดและความพยายามฆ่าตัว
ตายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / พงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ 

3. การสื่อสารกับลูกวัยรุ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 / พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา และ                        
วาทินี บุญชะลักษี 

4. การศึกษาทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อคนรักเพศเดียวกันและความหลากหลาย 
ทางเพศ / คมกฤช ตะเพียนทอง 

5. การศึกษาชาวกูยผู้เลี้ยงช้างที่สัมพันธ์กับการก าหนดนโยบายชีวมณฑลช้าง            
การศาสนา และวัฒนธรรมหมอช้างในประเทศไทย / สิงหา จันทริย์วงษ์ 

6. คุณลักษณะแรงงานย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก / ธีระพงษ์ 
ทศวัฒน์ และดุษฎี อายุวัฒน์ 

ผู้ด าเนินรายการและตัดสินบทความ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ พ่ึงปาน     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวฒัน์ เกตุวงศา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทพร สุคนธมาน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เสนอบทควำม “อนำมัยเจริญพันธุ์” (ห้องประชุม 2) 
1. มุมมองของแม่วัยรุ่นต่อการตั้งครรภ์ ความช่วยเหลือที่ต้องการและแนวทาง

ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น / สุภาภรณ์ ค าเรืองฤทธิ์ และรุ่งดารา ศรีจันทร์ดี 
2. การได้รับการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพของสตรีที่ตั้งครรภ์ในประเทศไทย /                

ฉัตรกมล พีรปัญญาวรานันท์ 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรายงานตนเองมีภาวะมีบุตรยากของสตรีวัยเจริญพันธุ์ใน

ประเทศไทย / ฤทธิเกียรติ งามสมศักดิ์ 
4. การวิเคราะห์คุณภาพข้อมูลอายุมารดาและน้ าหนักทารกจากข้อมูลทะเบียน

การเกิดมีชีพประเทศไทย / ฐิตินันทน์ ผิวนิล 
5. บทบาทในพ้ืนที่สาธารณะของผู้หญิงที่สามีย้ายถิ่นไปท างานต่างประเทศ / 

สุวิมล ค าน้อย และดุษฎี อายุวัฒน์ 
ผู้ด าเนินรายการและตัดสินบทความ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี   มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. อาจารย์ ดร.ยศ อมรกิจวิกัย                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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เวลำ รำยกำร 
เสนอบทควำม “ผู้สูงอำย”ุ (ห้องประชุม 3) 
1. สถานการณ์ความต้องการท างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2560 /            

วิรัลพัชร มานิตศรศักดิ์ 
2. เทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้สูงอายุไทย / ธีระ สินเดชารักษ์, อัครนัย ขวัญอยู่ และ

สัญญา มิตรเอม 
3. การได้รับบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในยุคดิจิทัล / ณัฐพร นิลวัตถา 
4. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุดารัตน์  สุดสมบูรณ์ และคณะ 
5. ความแตกต่างของการเสียชีวิตระหว่างเพศและภูมิภาคของประชากรวัยผู้ใหญ่

ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543-2558/ ภัคจิรา น้อยจันทร์ 
6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของผู้สูงอายุอีสาน ประเทศไทย /  

ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ 
ผู้ด าเนินรายการและตัดสินบทความ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน      มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ตั้งจิตนุสรณ์          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
15.00 - 16.00 น. ประชุมสมำคมฯ  

พิธีมอบรำงวัลบทควำมที่ได้รับรำงวัล 
 
 
 


