<ดําเนินการเสวนาเปนภาษาอังกฤษ โดยมีลามแปลเปนภาษาไทยตลอดรายการ >

“รวมคนหาวิถีใหม สรางสมดุลระบบนิเวศเอเชีย”
(In Search of New Practices: Common Challenges to Human-Ecological Balance in Asia)

โครงการปญญาชนสาธารณะแหงเอเชีย
14 – 15 มิถุนายน 2555
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555
13:30-14:00

ลงทะเบียน

14:00-14:40

สุนทรพจนตอนรับ
โดย ศ. สุริชัย หวันแกว ผูอํานวยการโครงการปญญาชนสาธารณะแหงเอเชียประจําประเทศไทยและสํานัก
ประสานงานโครงการฯ
สุนทรพจนเปดงาน
โดย ศ.นพ. ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
คุณทัตสึยะ ทานามิ (Tatsuya Tanami) ผูอํานวยการบริหารมูลนิธินิปปอนประเทศญี่ปุน

14:40-15:20

ปาฐกถาหลัก “พลังแหงการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน” (The Force of Interconnectedness)
โดยอาจารยสมบัด สมพอน (Sombath Somphone) ผูอํานวยการศูนยอบรมและพัฒนาอยางมีสวนรวม
(Participatory Development Training Center: PADECT) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจาของ
รางวัลแมกไซไซ ป ค.ศ. 2005 สาขาผูนําชุมชน

15:20-16:00

แนะนําผลงานโครงการระดับภูมิภาค (หนังสือ ภาพยนตรสารคดี เว็บไซต และอื่น ๆ)
โดย
- ดร. เทเรสิตา เอเทนซา (Dr. Theresita Atienza) ผูรับทุนเอพีไอ ปที่ 5 จากประเทศฟลิปปนส
- คุณนฤมล อภินิเวศ รองบรรณาธิการหนังสือโครงการภูมิภาค ผูรับทุนเอพีไอ ปที่ 5 จากประเทศไทย
- คุณจัสติน วาซ (Justine Vaz) บรรณาธิการและผูประสานงานจัดทําหนังสือโครงการภูมิภาค

16:00-17:00

การแสดงศิลปะรวมกับชุมชนในภูมิภาค
1) “Code Purnama Hatiku” โดย โทโมโกะ โมมิยามะ นักประพันธ ผูรับทุนเอพีไอ ปที่ 3 จากประเทศญี่ปุน
2) “Water Children” โดยเยาวชน “กลุมลูกขุนน้ํา” จากชุมชนคีรีวง นครศรีธรรมราช รวมกับ ดร. ทากาโกะ อิวา
ซาวะ (Dr. Takako Iwasawa) ผูรับทุนเอพีไอ ปที่ 7 จากประเทศญี่ปุน

17:45-19:45

การฉายภาพยนตรสารคดีรอบปฐมทัศนของโครงการระดับภูมิภาค
“Cross Currents: Journey to Asian Environments”

โดย

คุณทัตสึยะ ทานามิ (Tatsuya Tanami) ผูอํานวยการผลิต
คุณนิค ดีโอแคมโป (Nick Deocampo) ผูกํากับหนังสารคดีและผูอํานวยการศูนยเพื่อภาพยนตรใหม
(Center for New Cinema) ผูรับทุนเอพีไอ ปที่ 1 จากประเทศฟลิปปนส
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วันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2555
เสวนา “รวมคนหาวิถีใหม สรางสมดุลระบบนิเวศในเอเชีย”
(In Search of New Practices: Common Challenges to Human-Ecological Balance in Asia)

08:30-09:00

ลงทะเบียน

09:00-12:30

กลาวตอนรับและแนะนําการเสวนา โดย ศ. สุริชัย หวันแกว
เสวนา “เสียงจากชุมชน” (Voices from Local Communities)
นําเสนอโดย ดร. ดิคกี้ ซอฟจัน (Dicky Sofjan) ผูจัดการโครงการระดับภูมิภาค ผูรับทุนเอพีไอปที่ 7 จากประเทศ
อินโดนีเซีย
รวมดวยผูนําชุมชนจาก 5 ประเทศ ไดแก
- คุณโตตก พราโตโป (Totok Pratopo) ผูนําชุมชนแมน้ําโชเดแหงเมืองยอกยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
- คุณเท็ตสึยะ อิมาคิตะ (Tetsuya Imakita) ผูปลูกปาชุมชน ประเทศญี่ปุน
- บาตินอะวัง อะลก (Batin Awang Alok) ผูนําชุมชนโอรังอัสลี ทะเลสาบชินี่ ประเทศมาเลเซีย
- ดร. ฟลอเรนติโน ฮอรเนโด (Florentino Hornedo) ผูเชี่ยวชาญวัฒนธรรมพื้นเมืองอิวาตัน ประเทศฟลิปปนส
- คุณยงยุทธ กระจางโลก หนึ่งในผูนําชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
ดําเนินการอภิปรายโดย ดร. คอลิน นิโคลัส (Colin Nicolas) ผูกอตั้งและประสานงานหลักของศูนยเพื่อชนพื้นเมือง
ออรัง แอสลี (Center for Orang Asli Concerns) ผูรับทุนเอพีไอ ปที่ 1 จากประเทศมาเลเซีย

12:30-13:30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30-15:30

เสวนาประเด็น “การมีสวนรวมกับชุมชน : ปรับความรูสูการปฏิบัติ” (Community Engagement:
Transforming Knowledge into Action)
ดําเนินรายการโดย ศ. โคจิ ทานากะ (Prof. Koji Tanaka) มหาวิทยาลัยเกียวโต
ผูรวมอภิปราย:
- คุณโทโมโกะ โมมิยามะ (Tomoko Momiyama) นักประพันธดนตรี ผูรับทุนเอพีไอปที่ 2 จากประเทศญี่ปุน
- ศ. มายเฟล พาลูกา (Prof. Myfel Paluga) ประธานคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยฟลิปปนส วิทยาเขตมินดา
เนา (University of the Philippines, Mindanao) ผูรับทุนเอพีไอปที่ 6 จากประเทศฟลิปปนส
- คุณโจซี่ เฟอนันเดซ (Josie Fernandez) เลขาธิการ องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ ประจําประเทศมาเลเซีย
(Transparency International Malaysia) ผูรับทุนเอพีไอปที่ 6
- คุณเพ็ญโฉม แซตั้ง (Penchom Saetang) ผูอํานวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ผูรับทุนเอพีไอ ปที่ 5 จากประเทศไทย
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- คุณยูลิ นูกรอฮอ (Yuli Nugroho) นักวิจัยอาวุโส ผูรับทุนเอพีไอปที่ 5 จากประเทศอินโดนีเซีย
ผูนําการอภิปราย : ศาสตราจารย เดชรัต สุขกําเนิด
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
15:30-15:45

พักรับประทานอาหารวาง

15:45-17:00

เวทีเสวนา รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

17:00-17:20

สรุปการอภิปรายโดย ศาสตราจารย โคจิ ทานากะและ ศาสตราจารยสุริชัย หวันแกว

17:20-17:40

พิธีประกาศเกียรติคุณแกผูนําชุมชน

17:40

กลาวปดงานโดยคุณเฮนรี่ โยกาซวารา (Herry Yogaswara) ในนามคณะกรรมการภูมิภาคของเอพีไอ
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