
 
 

ประกาศ 
 

คณะทํางานจัดงานสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 14 

 
ท่ี  1/2558 

 
เรื่อง  แจงรายช่ือผูผานการพิจารณาบทความ 

 
ตามท่ีสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง  

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
(องคการมหาชน) ไดประกาศใหมีการสงบทความเพ่ือเขารวมนําเสนอผลงานในการสัมมนาเครือขายนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 14 ปการศึกษา 2557 เรื่อง “เทากันแตไมเทา
เทียม: ความเปนธรรมทางสังคมในศตวรรษท่ี 21” ในระหวางวันท่ี 21 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเกษม 
อุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น 

 
บัดนี้คณะทํางานฯ พิจารณาผลบทความเรียบรอยแลว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกใหนําเสนอบทความ  

โดยมีผูผานการพิจารณาดังกลาวจํานวน 64 บทความ แบงเปนประเภทท่ี 1 จํานวน 50 บทความ ประเภทท่ี 2 
จํานวน 14 บทความ โดยบทความประเภทท่ี 1 ลําดับท่ี 17 และ 50 ใหผานการพิจารณาแบบมีเง่ือนไข และ
ขอใหติดตอกลับภายในวันศุกรท่ี 3 เมษายนนี้ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบขางลางนี้ ท้ังนี้ขอใหผูท่ีผานการ
พิจารณาบทความสงบทความฉบับสมบูรณ (full paper) ภายในวันอาทิตยท่ี 19 เมษายน 2558 

 
จึงประกาศมาใหทราบตั้งแต วันท่ี 31 มีนาคม 2558 เปนตนไป 
 

       
      (ศาสตราจารยสุริชัย หวันแกว) 

ประธานคณะทํางานจัดงานสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิต ครั้งท่ี 14 



รายช่ือผูสงบทความ 
 
ประเภทท่ี 1 บทความจากวิทยานิพนธ/งานวิจัย ท่ีมีผลการวิเคราะห 
 
ลําดับ ชี่อผูแตง ชื่อบทความ มหาวิทยาลัย 

1 คุณชนุตม  นาคนัทที บทบาทการดูแลและเหตผุลในการผลักดันบุตรเขาศึกษาของ
ผูปกครองเด็กออทิสติก 

ม.เกษตรศาสตร 

2 คุณหฤทัย  เวชศาสตร วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของชุมชนควน
กาหลง 

ม.ทักษิณ 

3 คุณพรพรรณ  สหะวิรยิะ การแพรกระจายวัฒนธรรมอาหาร กรณีศึกษา แกงตอแมะห  
ในจังหวัดสตลู 

ม.ทักษิณ 

4 คุณศุภากร ปทุมรตันาธาร นิเวศวิทยา และแนวทางการอนุรกัษเสือปลาของชุมชน ใน
อําเภอกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ม.เกษตรศาสตร 

5 คุณสาทิณี  ศิรไพบูลย การเปรยีบเทียบวาทกรรมความรบัผิดชอบของบรรษัทขนาด
ใหญกับวาทกรรมของประชาชนผูท่ีไดรับผลกระทบ: กรณีศึกษา
นํ้ามันรั่วไหลเขาสูอาวพราว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6 คุณนิชาภัทร ไมงาม "สิทธิชุมชนภายใตกระบวนการพัฒนา กรณีศึกษาการ
เคลื่อนไหวของเครือขายแมพระธรณีกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร" 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

7 คุณวรารมย  สังขทอง แนวทางการฟนฟูชุมชนนาอยู : กรณีศึกษาถนนนครนอก และ
ถนนนครในจังหวัดสงขลา 

เกษตรศาสตร 

8 คุณกัญญารตัน  ศรีธินนท การพัฒนาเครื่องมือ FAR Bonus ในการเพ่ิมพ้ืนท่ีโลงเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

เกษตรศาสตร 

9 คุณชลาลัย  นาสวนสุวรรณ ชุมชนกะเหรี่ยงคลิตี้ลางภายใตการขยายตัวของอํานาจรัฐ เชียงใหม 

10 คุณอุบล สวัสดิผ์ล การสะสมทุนของทุน และกลยุทธการตอรองของแรงงานอพยพ
ตัดออยกลุมชาติพันธุกูย จังหวัดศรีสะเกษ 

มหาสารคาม 

11 คุณอมราภรณ  จริงจิตร วัฒนธรรมการทําสวนกระวานของชาวชอง ธรรมศาสตร 

12 คุณมงคล  ปญญาประชุม แซนโฏนตา: ประเพณีประดิษฐของกลุมชาติพันธุเขมรในบริบท
การพัฒนา 

มหาสารคาม 

13 คุณวิลาสินี  อารียะกิจโกศล อาชีพนวดของสาวไทยกับความเปนไปไดในการกลายเปนสินคา 
: กรณีศึกษาแรงงานยายถ่ินหญิงไทยในกรุงโซล เกาหลีใต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14 คุณสุกัญญา  ชาวบานกราง ฆาตัวตาย : ความเสี่ยงของชายวัยกลางคน อิทธิพลจากบทบาท
ความเปนชาย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15 คุณนายกฤษฎา  แกวเกลี้ยง อัตมโนทัศน (Self-Concept) ของเด็กและเยาวชนท่ีถูกควบคุม
ตัวตามกระบวนการยุติธรรม ศึกษาเปรียบเทียบระหวางเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กับเด็ก
และเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน  

ธรรมศาสตร 



ลําดับ ชี่อผูแตง ชื่อบทความ มหาวิทยาลัย 
16 คุณทิพวรรณ  ฝางแกว ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุนในโรงเรียน มหิดล 

17 คุณพยุงศักดิ์  ทราบรัมย พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตรกับความเทาเทียมในสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

18 คุณระพีพรรณ  บัวผัน ปจจัยบุคคลท่ีมีผลทําใหเด็กและเยาวชนตัดสินใจเสพยาเสพตดิ 
กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

19 คุณวณิชชา  ณรงคชัย การถายโอนทุนเศรษฐกิจระหวางรุนวัยของครัวเรือนชนบท
อีสาน 

ขอนแกน 

20 คุณรักชนก  ชํานาญมาก ความสัมพันธเชิงอํานาจในพ้ืนท่ีวัฒนธรรมขามชายแดนไทย-
สปป.ลาว 

ขอนแกน 

21 คุณอนุรักษ  สิงหชัย สังคมและวัฒนธรรมขามพรมแดนของแรงงานขามชาติสัญชาติ
พมาในจังหวัดสมุทรสาคร 

ขอนแกน 

22 คุณเกรียงไกร  ผาสตุะ กลุมหมอลําผีฟานางทรงและบทบาทการจัดการ “โรคผีแปลง” 
ในสังคมชนบทอีสาน 

ขอนแกน 

23 คุณกฤษณะ  ทองแกว การเลื่อนช้ันในมิตเิดียวกันของครอบครัวชาวไทยเช้ือสาย
เวียดนาม 

ขอนแกน 

24 คุณทิพยสดุา  ปรีดาพันธุ บทบาทของผูหญิงท่ีสมรสขามวัฒนธรรมในชนบทอีสาน ขอนแกน 
25 คุณอําไพ  หมื่นสิทธ์ิ ทุนทางสังคม: พลังขับเคลื่อนปฏบัิติการความเปนแมของแม

วัยรุน 
ขอนแกน 

26 คุณประภาศร ี สุทธิวงศ เง่ือนไขในการยุติการเปนเด็กแวนของเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลนครขอนแกน 

ขอนแกน 

27 คุณปยพงษ  บุญกวาง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความมั่นคงของครัวเรือนแรงงานยายถ่ินไป
ทํางานตางประเทศในภาคอีสาน 

ขอนแกน 

28 คุณพันธุทิพ  ตาทอง สินไซ: สาวะถี สมิ ฮูปแตม และบุญขาวจี ่ ขอนแกน 
29 คุณวรญัญา  พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 
การสรางชุมชนพ่ึงตนเองในชนบทอีสานภายใตบริบทการ
พัฒนา 

ขอนแกน 

30 คุณศิริพร  เชิดดอก การธํารงชาติพันธุของชาวไทยเช้ือสายเขมร ในบริบทพ้ืนท่ี
ประเพณีและพิธีกรรมอีสานใต 

ขอนแกน 

31 คุณนางสาวธนาภา ศกุนะสิงห "รัฐ ผา และการธํารงชาติพันธุของชาวสวยบานเปอย จังหวัดศรี
สะเกษ 

ขอนแกน 

32 คุณรินนา  ทากุดเรือ การสรางความทรงจาผานเรื่องเลาและมรดกในพิพิธภัณฑ
สงครามโลกครั้งท่ี 2 

ธรรมศาสตร 

33 คุณน.ส.วาสนา  ศรจีําปา สถานการณความเสี่ยงดานเสถียรภาพตอความมั่นคงทาง
อาหารของชาวบานรอบปาชุมชนโนนใหญ ตําบลเสียว อําเภอ
โพธ์ิศรีสุวรรณ จังหวัดศรสีะเกษ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

34 คุณนายเทียนชัย  สุริมาศ พลวัตของการใชผญาภาษิตเพ่ือเปนเครื่องมือในการกําหนด
บทบาทและวิถีปฏิบัติของสตรีในบริบทสังคมวัฒนธรรมอีสาน 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



ลําดับ ชี่อผูแตง ชื่อบทความ มหาวิทยาลัย 
35 คุณธมนันท ประทุม การจัดการศึกษาโดยครอบครัว: คานิยม ยุทธวิธี และการ

ประกอบสรางความหมายของการศึกษาในชีวิตประจําวัน 
ธรรมศาสตร 

36 คุณจุฑามาศ  ตณัฑเจริญกิจ ลื้อ-ยอง ตัวตนท่ีถูกสรางข้ึนในบรบิทสังคมคนเมือง เชียงใหม 
37 คุณอมรรัตน  มานะวัฒนวงศ ความพึงพอใจในการทํางานของแรงงานขามชาติจังหวัดสงขลา มหิดล 

38 คุณศราวุฒิ  ศรีทอง พฤติกรรมการออมของครัวเรือนภาคเกษตรกรรม: กรณศีึกษา
ครัวเรือนเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. 

มหิดล 

39 คุณเกียรติศักดิ ์ บังเพลิง วิถีชีวิตและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวบรูบนพ้ืนท่ีไทย-
ลาวในยุครวมสมยั 

ธรรมศาสตร 

40 คุณรฎิวัน  อุเด็น การยอมรับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน ในอําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

มหิดล 

41 คุณนางสาวเมธิกา ศรสีด การยอมรับพฤติกรรมทางเพศในบริบทสังคมไทย มหิดล 
42 คุณกนกวรรณ  มีพรหม ชาติพันธุและการเคลื่อนไหวทางดานสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษา

การคัดคานเข่ือนแมแจมของกลุมชาติพันธุกระเหรี่ยง 
เชียงใหม 

43 คุณผจงรักษ  ศรีไชยวงค การคุมครองแรงงานขามชาติหญิงจากพมา : กรณผีูชวยทํางาน
บานในกรุงเทพมหานคร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

44 คุณนายชัชรินทร  ชัยด ี ระบบเกษตรพันธสญัญา ความสัมพันธเชิงอํานาจ และกลยุทธ
การตอรองของเกษตรกรผูเลี้ยงไกเน้ือในโรงเรือนระบบปด 
จังหวัดลพบุร ี

มหาสารคาม 

45 คุณศรณัย  สดุใจ “จากเก็บตก ถวนหนา ถึงกาวหนา”: แนวคิดสวัสดิการสังคม
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในศตวรรษท่ี 21 

อุบลราชธานี 

46 คุณเรณุกา ฤทธิเดช สามหลักผสมเกลียวหน่ึงเดียวในบอยาง : นโยบายพหุ
วัฒนธรรมกับการปฏสิัมพันธของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลมิ 
และชาวไทยเช้ือสายจีนในยานเมอืงเกาสงขลา 

มหิดล 

47 คุณพิมพลักษณ  ไชยเศรษฐ สิทธิในการไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐ: สิทธิท่ีเทากันแต
ไมเทาเทียมในสังคมไทย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

48 คุณวิลาสนิี  โสภาพล สินคาขามแดน: การขามทองถ่ินของแรงงานขามชาติสัญชาติ
พมาในพ้ืนท่ีชานเมืองขอนแกน 

ขอนแกน 

49 คุณวิไลวรรณ  พงษวัน 
 

“งานวัด” : การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี  ความหมายและหนาท่ี เกษตรศาสตร 

50 คุณอันธิฌา แสงชัย 
 

เทาเทียมแตไม (จําเปน) ตองเทากัน: ความเปนธรรมในจริย
ศาสตรขงจื่อ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 



ประเภทท่ี 2 บทความจากวิทยานิพนธท่ีอยูระหวางการศึกษา 
 

ลําดับ ชี่อผูแตง ชื่อบทความ มหาวิทยาลัย 
1 คุณอิทธิพล  โคตะม ี การตอบโตความรุนแรงเชิงสัญลักษณ:ปฏิบัติการ

ภาษาผานสื่อสิ่งพิมพของคนเสื้อแดงระหวางการ
ชุมนุมใหญ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

2 คุณรตันา  ดวยด ี มงคริสเตียนกับความทันสมัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 

3 คุณธิดา  พลกลาง  
และคณะ 

พฤติกรรมการใชเฟซบุคและผลกระทบท่ีมีตอ
คุณภาพชีวิตของวัยรุนตอนกลาง: กรณีศึกษาพ้ืนท่ี
เฝาระวังทางประชากร อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุร ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 

4 คุณดลศม  เจริญธรรม เรื่องเลาของวัยรุนหญิงท่ีประสบปญหาการตั้งครรภ
ไมพึงประสงคจากการคาประเวณ:ี กรณีศึกษาใน
สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

5 คุณพสุธา  โกมลมาลย การสรางจินตชุมชนชาติพันธุ “ผูไท” ขามรัฐชาติ มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

6 คุณรัศม ี ทองบุตร กระบวนการสรางเครือขายทางสังคมของผูยายถ่ิน
ชาวใตในภาคอีสาน   
 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

7 คุณรัชดา เรืองสารกุล กระบวนการเปลี่ยนแปลงการใชทุนทางสังคมของ
เกษตรกรในการผลิตเกษตรอินทรยีเชิงพาณิชยใน
ภาคกลางของประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

8 คุณสรอยบุญ  ทรายทอง กระบวนการสะสมทุนของผูหญิงภายในประเทศ มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

9 คุณสุนิสา  ประมงค งานสดุดีวีรกรรมทุงสัมฤทธ์ิ : กระบวนการทํา
วัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนสินคา 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

10 คุณพิมพิไล  แสงทัพ ปฏิบัติการจัดการทรัพยากรนํ้าระดับชุมชน มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

11 คุณณัฐสิทธ์ิ  ชัยภูม ิ การพนันและการชวงชิงความหมายของการแขงเรือ
ยาวประเพณี ในเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

12 คุณฟารดิา สุวรรณโคตร กระบวนการตอสูทางวัฒนธรรมของกลุมวัยรุนใน
สังคมไทยสมัยนิยม 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

13 คุณวรธันย นนทะบุตร งานแตงในกระแสปอบ มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

14 คุณภัทราพร  ตาสิงห  
และคณะ 

การวางแผนชีวิตในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเฝาระวังทางประชากร 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 


