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โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 14 ปการศึกษา 2557 

 
 
1. ช่ือโครงการ โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา ครั้งท่ี 14 ปการศึกษา 2557 
 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
3. หลักการและเหตุผล 

การสัมมนา “เครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” จัดข้ึน ติดตอกัน
มาต้ังแตป พ.ศ. 2544 เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาและคณาจารย รวมท้ังบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณและองคความรูทางวิชาการ ในลักษณะการจัดเวทีสําหรับการนําเสนอและการตีพิมพ
เผยแพรผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ซ่ึงในครั้งลาสุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนเจาภาพในการจัดเวที
ครั้งท่ี 13 ระหวางวันท่ี 15-16 มีนาคม 2557 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงผลจากการประชุมในครั้งนั้น ไดสรางเครือขายฯ ท่ีไดมีการแลกเปลี่ยนกันในเชิง
ความรูทางวิชาการ รวมไปถึงประสบการณในการศึกษาวิจัย ท้ังในประเด็นหัวขอและพ้ืนท่ีการศึกษาวิจัยท่ีมี
ความแตกตางหลากหลาย อันสงผลกอใหเกิดการนําเอาความรูและประสบการณท่ีไดไปใชเพ่ือผลิตผลงานทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพและชวยสรางสรรค พัฒนาสรางคุณประโยชนตอสังคมไดเปนอยางดียิ่ง อีกท้ังในปพ.ศ. 
2558 นี้จะเปนการเปดเสรีประชาคมอาเซียนซ่ึงมีความสําคัญสําหรับภูมิภาคนี้ ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสิบ
ประเทศจึงตองมีการเตรียมความพรอมในดานวิชาการเพ่ือจะสามารถเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน
รวมท้ังเปนการสรางเครือขายนักวิชาการรุนใหมอันจะกอใหเกิดความรวมมือในอนาคต 

ดังนั้น การสานตอเวทีของเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงมี
ความสําคัญและจําเปนท่ีตองมีตอไป โดยในครั้งท่ี 14 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับเปนเจาภาพในการจัด
เวทีการสัมมนาข้ึนระหวางวันท่ี 25-26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีความตั้งใจท่ีจะประสานงานกันอยางเต็มท่ี ท้ังนี้
ก็เพ่ือใหเครือขายฯ สามารถดํารงอยูและขยายตัวตอเนื่อง อันจะเปนการเสริมสรางความสัมพันธท้ังทางดาน
วิชาการและความรวมมือระหวางนักศึกษา คณาจารย ท้ังระดับบุคคลและระดับสถาบันเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
แลกเปลี่ยนและพัฒนาองคความรูทางดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสืบไป  
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4. วัตถุประสงค 
4.1 เพ่ือเสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดวยกัน 

และระหวางนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากสถาบันการศึกษาตางๆ ท่ัว
ประเทศ 

4.2 เพ่ือเปนเวทีสําหรับนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางดานสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

4.3 เพ่ือเปนเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทําวิจัยและองคความรูทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

4.4 เพ่ือรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย อันจะเปนประโยชนตอการ ศึกษา
คนควาตอไป 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 

การสัมมนาเครือขายฯ จะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 25-26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเกษมอุทยานิน คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทาลัย ระยะเวลาดําเนินการท้ังข้ันตอนการเตรียมงาน การจัดการสัมมนา และ
สรุปผลการสัมมนา รวมท้ังสิ้น 11 เดือน ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2557 ถึง เดือนกันยายน 2558 

รายละเอียดดําเนินงานมีดังนี้ 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การเตรียมงาน พฤศจิกายน 2557 – 20 

พฤษภาคม 2558 
สถาบันวิจัยสังคม/ภาคสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร 

เปดรับบทคัทยอ 19 มกราคม-20 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยสังคม 
ตอบรับ 31 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยสังคม 
กําหนดสงบทความฉบับเต็ม 19 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยสังคม 
สรุปกําหนดการและประกาศ
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1 มิถุนายน 2558 สถาบันวิจัยสังคม 

2. การจัดการสัมมนา วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2558  อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทาลัย 

3. สรุปผลการสัมมนาและ
จัดทําเอกสารรายงานการ
สัมมนา 

27 มิถุนายน - 31 กันยายน 
2558 

สถาบันวิจัยสังคม/ภาคสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร 
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6. ผูเขารวมการสัมมนา 
ประกอบดวยนักศึกษาและคณาจารยจากมหาวิทยาลัยท่ีเปนภาคีเครือขายฯ ในประเทศจํานวน     

18 มหาวิทยาลัย รวมท้ังสิ้นประมาณ 200 คน ไดแก 
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. มหาวิทยาลัยแมโจ 
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
8. มหาวิทยาลัยพายัพ 
9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
10. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
12. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
16. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
17. มหาวิทยาลัยขอนแกน 
18. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหวางนักศึกษากับ

คณาจารย รวมถึงนักวิชาการในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
 7.2 มีเวทีสําหรับนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทางดานสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
7.3 มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณในการทําวิจัยและองคความรูทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 7.4 มีเอกสารรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารยในสาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
8. กลุมเปาหมาย  
 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ   นิสิตและผูสนใจท่ัวไป จํานวน 200 คน 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. ศาสตราจารย สุริชัย  หวันแกว ผูอํานวยการศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง                   
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

    โทรศัพท 02 218 3935 โทรสาร 02 218 3935 
    E-mail: surichai1984@yahoo.com 
2. ดร.ศยามล  เจริญรัตน ผูชวยผูอํานวยการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    โทรศัพท 081 355 3748 โทรสาร 02 215 5523 
    E-mail: saya21@yaoo.com 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมนทิพย  จิตสวาง หัวหนาภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                 
    คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    โทรศัพท 02 218 7323 โทรสาร 02 218 7356 
    E-mail: sumonthip99@hotmail.com 
4. นางสาวรัศมี  เอกศิริ นักวิจัยสมทบ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    โทรศัพท 089 132 6511 โทรสาร 02 215 5523 
    E-mail: apipu1@hotmail.com  

  

mailto:apipu1@hotmail.com
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กําหนดการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา ครั้งที ่14 ปการศึกษา 2557 

“เทากันแตไมเทาเทียม: ความเปนธรรมทางสงัคมในศตวรรษท่ี 21” 
วันท่ี 25-26 มิถุนายน 2558 

ณ หองประชุมเกษม  สุวรรณกุล (ช้ัน 13) 
อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 2558 
 

08.00 - 08.30 ลงทะเบียน  
08.30 – 08.40 กลาวตอนรับ โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมนทิพย  จิตสวาง 

หัวหนาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ 
 

08.40 – 08.50 กลาวรายงาน โดย รองคณบดีคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
08.50 – 09.00 เปดการประชุม โดย  

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.กัลยา  ติงศภัทิย  รองอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
09.00 – 10.00 การปาฐกถานําเรื่อง  “จินตนาการกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมรวมสมัย”  โดย  

   ศาสตราจารย ดร.ยศ  สันตสมบัติ  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารวาง  
10.15 – 12.00 เวทีวิพากษ : โดย  

   ศาสตราจารยสุริชัย  หวันแกว   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   ดร.ปริตตา  เฉลิมเผา กออนันตกูล   นักวิชาการอิสระ 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดําเนินรายการโดย 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวิกา  ศรีรัตนบัลล   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 การประชุมกลุมยอย 1 
หองที่ 1 สังคม วัฒนธรรม 
และพหุวัฒนธรรม (1)      
    (หอง 613) 
 
ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง 

หองที่ 2 แรงงาน และการ
ยายถ่ิน   
    (หอง 614) 
 
ผศ.ดร.เสาวลักษณ  ชายทวีป 

หองที่ 3 ชาติพนัธุ และคน
ขามชาติ กับความเปนอ่ืน (1)    
    (หอง 615) 
 
ผศ.ดร.จักรกริช  สังขมณี 

หองที่ 4 เด็ก สตรี และเพศ
สถานะในสังคม (1)  
    (หอง 616) 
ผศ.ดร.หทัยรัตน   
บุญโยปษฎัมภ 

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 17.15 การประชุมกลุมยอย 2 
หองที่ 5 สังคม วัฒนธรรม 
และพหุวัฒนธรรม (2)  
    (หอง 613) 
 
ดร.ไชยณรงค  เศรษฐเชื้อ 

หองที่ 6 ชุมชนและการ
พัฒนาฯ   
    (หอง 614) 
อาจารยสิริภา  สงเคราะห 
รศ.ดร.จารุวรรณ  ขําเพชร 

หองที่ 7 ชาติพนัธุ และคน
ขามชาติ กับความเปนอ่ืน (2) 
    (หอง 615) 
 
ดร.ศยามล  เจริญรัตน 

หองที่ 8 เด็ก สตรี และเพศ
สถานะในสังคม (2)  
    (หอง 616) 
 
รศ.ดร.สุวัฒนา  ธาดานิติ 
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วันศุกรท่ี 26 มิถุนายน 2558 

08.00 - 08.30 ลงทะเบียน  
08.30 – 08.45 สรุปสังเคราะหจากวันท่ี 1  
08.45 – 10.15 อภิปราย: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในอาเซียน   

โดย  ดร.ชยันต  วรรธนะภูติ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
       ดร. เลิศชาย  ศิริชัย      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุสรณ  อุณโณ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ดําเนินรายการโดย  
      รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร  สิรสุนทร   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10.15 – 10.30 พักรับประทานอาหารวาง  

10.30 – 12.30 การประชุมกลุมยอย 3 
หองที่ 9 อาหาร 
ฐานทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม  
   (หอง 613) 
 
 
ดร.เลิศชาย  ศิริชัย 

หองที่ 10 นโยบายกับ
สังคม และความ
เปลี่ยนแปลง   
   (หอง 614) 
 
อ.ดร.ธนพฤกษ   
ชามะรัตน 

หองที่ 11 อาชญา
วิทยา ความเบี่ยงเบน
และความรุนแรง     
   (หอง 615) 
 
รศ.ดร.จุฑารัตน  
เอ้ืออํานวย 

หองที่ 12 ความเปน
ธรรม: ลึก...แตไมลับ: 
ชีวิตแรงงานนอก
ระบบ  
   (หอง 616) 
 
คุณถิรภาพ  ฟกทอง 

หองที่ 13 ความเปน
ธรรม 

(หองจั๊คส  อัมโยต 
ช้ัน 4 สถาบันวิจัย
สังคม จุฬาฯ)  
 
อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย 

 
12.30 – 13.30 
 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 

13.30 – 15.30 การอภิปรายสรุป “เทากันแตไมเทาเทียม ความเปนธรรมในศตวรรษท่ี 21” 
 โดย  

    ศาสตราจารย ดร. อมรา  พงศาพิชญ   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
    ศาสตราจารย ดร.อานันท  กาญจนพันธุ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
    ศาสตราจารย ดร. สุภางค  จันทวานิช   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    ดร.สายพิณ  ศุพุทธมงคล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ดําเนินรายการโดย  
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.นลินี  ตันธุวนิตย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

15.30 -16.00 บรรยายพิเศษ โดย ดร.อุทัย  ดุลยเกษม 
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

16.00 – 16.15 กลาวปดการประชุมโดย  
    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

16.15 - 17.00 การประชุมกลุมนิสิตศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยเพ่ือรวมรับผิดชอบในงานเครือขาย
บัณฑิตศึกษาครั้งตอไป*  
 

(*) อยูในระหวางการประสานงาน 
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กําหนดการเสวนา 

(หองที ่12 ความเปนธรรม) 

“ลึก...แตไมลับ: ชีวิตแรงงานนอกระบบ” 

วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. – 12.30 น. 

ณ หองประชุม 616 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
10.30 – 10.40 น.   กลาวแนะนําวัตถุประสงค / แนะนําวิทยากร 
    ถิรภาพ  ฟกทอง    เครือขายวิชาการเพ่ือสังคมเปนธรรม 

10.40 – 11.30 น.  ลึก...แตไมลับ: ชีวิตแรงงานนอกระบบ 
    โดย  

ตะวัน  วรรณรัตน  มหาวิทยาลัยศิลปกร 
ฐิติรัตน  ทิพยสัมฤทธิ์กุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ณัฐเมธี  สัยเวช   แรงงานนอกระบบ 

ดําเนินรายการ ถิรภาพ  ฟกทอง เครือขายวิชาการเพ่ือสังคมเปนธรรม 

11.30 -12.30 น. รวมแลกเปล่ียนจากผูเขารวมเสวนา / ปดเสวนา 
ดําเนินรายการ โดย 
ถิรภาพ  ฟกทอง   เครือขายวิชาการเพ่ือสังคมเปนธรรม 

 


