
โครงการเสวนาทางวิชาการ  เรื่อง สงครามกระทบไทย...อยู่อย่างไรให้รอด 
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ผ่านระบบออนไลนโ์ปรแกรม Zoom , รับชมและถ่ายทอดทาง Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก. , 
You Tube : kuradio thailand , วิทยุ ม.ก. กลางบางเขน AM.1107 KHz. , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ก.
ขอนแก่น AM.1314 KHz. , ภาคเหนือ ม.ก.เชียงใหม่ AM. 61 2 KHz. , ภาคใต้ ม.ก.สงขลา AM.1269 KHz. 

--------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์ความขัดแย้งของประเทศยูเครนและสหพันธรัฐรัสเซียที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ

เศรษฐกิจของโลก ซึ่งรวมถึงห่วงโซ่การผลิตสินค้าป้อนตลาดโลก ขณะที่มาตรการคว่่าบาตรที่ชาติตะวันตกมีต่อ
รัสเซีย กลายเป็นแรงกดดันต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจหลังจากท่ีต้องเผชิญกับโรคโควิด-19 มายาวนานกว่าสองปี 

 ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 เดือนที่ผ่านมา ส่านักวิจัยทางเศรษฐกิจหลายแห่งวิเคราะห์ว่าวิกฤตด้าน
พลังงานอันเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน จะกลายเป็นแรงกดดันและส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย  และประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะ Stagflation หรือ เศรษฐกิจ
ชะลอตัวแรง ชัดเจนขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้น 4% ในขณะที่เศรษฐกิจเติบโตช้าลง   ในส่วนของผลกระทบราย
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบสูง ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง ภาคขนส่ง โรงกลั่นน้่ามัน การขนส่งทางเรือ 
และอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้มีต้นทุนเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าโลหะและพลังงาน 
 ในขณะเดียวกันก็มีกระแสสหพันธรัฐรัสเซียตั้งเป้าขายพลังงานให้ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น โดยให้
ส่วนลดทีสู่ง  ถือเป็นความพยายามหลังได้รับแรงกดดันจากชาติตะวันตกให้ยุติสงครามในยูเครน และสหภาพยุโรป 
(อียู) จะหยุดน่าเข้าน้่ามันจากสหพันธรัฐรัสเซีย  ในส่วนนี้เองรัฐบาลไทยต้องทบทวนรอบด้านว่าจะตัดสินใจซื้อ
พลังงานจากสหพันธรัฐรัสเซียหรือไม่ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการจัดเสวนาทางวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้
งานวิจัย ผลงานนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งมีจ่านวนมากที่สามารถช่วยแก้ปัญหา 
ป้องกัน และเป็นแนวทางที่ถูกต้องส่าหรับประเทศไทยจากการได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจในสงครามครั้งนี้  โดย
การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมเสวนา แล้ว
ประมวลจัดท่าสรุปประเด็นส่าคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหา เพ่ือน่าเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา
น่าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
              

2. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือเป็นเวทีกลางส่าหรับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจจากทุกภาคส่วน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กับวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ป้องกัน และเป็นแนวทางที่ถูกต้องส่าหรับประเทศ
ไทยจากการได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจในสงครามระหว่างประเทศยูเครนและสหพันธรัฐรัสเซีย  เพ่ือน่าเสนอผู้
ที่เก่ียวข้องพิจารณาน่าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
             
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

4. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 



            1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา ป้องกัน และ
แนวทางท่ีถูกต้องส่าหรับประเทศไทยจากการได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจในสงครามระหว่างประเทศยูเครนและ
สหพันธรัฐรัสเซีย ที่ถูกต้อง 
            2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสให้บริการด้านวิชาการโดยการเสนอแนะทางวิชาการ เพื่อการ
แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศชาติและสังคมต่อไป 
 

5. ผู้เข้าร่วมการเสวนา 
           ผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ อาจารย์และนิสิตจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนของ
ชุมชนต่างๆ  ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และสื่อมวลชน  
 

6. วัน เวลา และสถานที่ 
 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00 – 16.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom 
, รับชมและถ่ายทอดทาง Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก. , You Tube : kuradio thailand , วิทยุ ม.ก. กลาง
บางเขน AM.1107 KHz. , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ก.ขอนแก่น AM.1314 KHz. , ภาคเหนือ ม.ก.เชียงใหม่ 
AM. 61 2 KHz. , ภาคใต้ ม.ก.สงขลา AM.1269 KHz.    
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมด 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการเสวนาทางวิชาการ  เรื่อง สงครามกระทบไทย...อยู่อย่างไรให้รอด 

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม  2565  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ผ่านระบบออนไลนโ์ปรแกรม Zoom , รับชมและถ่ายทอดทาง Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก. , 

You Tube : kuradio thailand , วิทยุ ม.ก. กลางบางเขน AM.1107 KHz. , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ก.
ขอนแก่น AM.1314 KHz. , ภาคเหนือ ม.ก.เชียงใหม่ AM. 61 2 KHz. , ภาคใต้ ม.ก.สงขลา AM.1269 KHz. 

--------------------------------------------------------------------------                  
 

13.00 – 13.30 น.  เตรียมพร้อมเข้าสู่ห้องเสวนาผ่านโปรแกรมออนไลน์ 
 
13.30 – 13.45 น.     กล่าวรายงาน  
   โดย ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก   รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพ่ือสังคม      
                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   กล่าวเปิดการเสวนา   
   โดย  ดร.จงรัก  วชัรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
13.45– 15.30 น.       การเสวนาทางวิชาการ  เรื่อง สงครามกระทบไทย...อยู่อย่างไรให้รอด 
 

 1. ปัญหาความขัดแย้งของยูเครนและรัสเซียจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร 
    โดย  ดร.ปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์ชัย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
           คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.  นโยบายป้องกันและดูแลความเสียหายด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย 
      โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (หรือผู้แทน) 
3.  นโยบายการดูแลค่าครองชีพให้ประชาชน 
    โดย  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  (หรือผู้แทน) 
4.  ทางออกของปัญหาเงินเฟ้อ 
     โดย  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (หรือผู้แทน) 
5. ด่าเนินรายการ 

          โดย  ผศ. ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์    
                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
15.30 – 16.00 น.    อภิปราย ตอบข้อซักถาม และปิดการเสวนา 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

ข้อมูลเพ่ิมเติม และลงทะเบียนฟรีที่ https://sites.google.com/ku.th/serviceconference 

 
 

หรือ scan QR  code 


