
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 
หัวข้อ “เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

คำชี้แจง 

• ทุกท่านที่ประสงค์จะนำเสนอกรุณายืนยันโดยลงทะเบียนตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนดทางเว็บไซต์ 
• การประชุมนี้รับเฉพาะบทคัดย่อ ไม่จำเป็นต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์อีก ทั้งนี้ หากผู้นำเสนอท่านใดประสงค์จะตีพิมพ์บทความ
ฉบับสมบูรณ์ในวารสารฉบับพิเศษของการประชุม ขอให้เตรียมบทความของท่านมาในวันงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
คุณภาพในลำดับถัดไป 

• ผู้ได้รับการจัดสรรทุนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามจริง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 บาทต่อผลงาน (ครอบคลุมค่าเดินทางและค่าที่พัก) 
ทั้งนี้ขอให้ท่านเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อนำส่งในวันประชุมด้วย 

• ผู้นำเสนอที่มาจากหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุม ได้แก่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการยกเว้นการลงทะเบียน 

1) ประเภทบุคคลทั่วไป นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้นำเสนอ นามสกุลผู้นำเสนอ หมายเหตุ

1
“Smells Like Thai Spirit”: Meanings of Grunge in 
Contemporary Thai Society

Chaiyaporn Singdee

2
Running the rule over measurement length, an actant 
that tries to hide: negotiation and incoherences of 
knowledge and practices in risk regulation

Dolruedee Kramnaimuang King

3
Caring for Stray Animals in Thailand: Veterinary 
Medicine, Buddhism and the Problem of ‘Unowned’ 
Bodies

Lila Warawutsunthon

4
Women Crossing the boundaries: An exploration the 
coming out of the closet  of midlife women

Panapa Chintaradeja

5
แบบเรียน “หนังสือฝากสีโหม้" : การสื่อสารผ่านภาษาและความ
หมาย เชื่อม “โลกล้านนา” มาพบ “โลกสากล”

กมลธร ปาละนันทน์

6
บทบาทของละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสในกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคม

กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์

7
จินตกรรม “ทะเลใต้”: ภาพภูมิทัศน์ท้องถิ่นจากศิลปินกลุ่ม
หนานหยางรุ่นบุกเบิก

กษมาพร แสงสุระธรรม

8 การสถาปนาอำนาจนำของดนตรีแจ๊สในสังคมไทย กุลธีร์ บรรจุแก้ว

9
พระแก้วผลึกหมอก : สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์กับพลวัติชาติพันธุ์ของ
ความเป็น “ข่าพระแก้ว”

เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

10

ข้ามวิถี“ไทคัว” : ข้ามมนุษย์ ณ จุดตัดแห่งความสัมพันธ์เชิง
อำนาจในพื้นที่ชุ่มน้ำโลก/Cross –Way of Life’s Tai Khuaw : 
The interaction of Power Relations in wetland of 
International Importance

แก้วตา จันทรานุสรณ์
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11
บทบาทของศาลเจ้าจีนในการธำรงอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีน
ในย่านเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

คมลักษณ์ ไชยยะ

12
ปัญหาของคำว่าชาวนา การศึกษาชาวนาและหลังชาวนาศึกษา
ในโลกสมัยใหม่

คมสัน พรมรินทร์

13
มุ่งข้ามพ้นเพศภาวะ: การทำความเข้าใจมุมมองร่วมต่อเพศภาวะ
ของภิกษุณีไทย

คัคณางค์ ยาวะประภาษ

14
Understanding an Urban Development through a 
Concept of Design Anthropology: A Case of Phuket 
Smart City

จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา

15
บาติกยอกยาการ์ตากับประกอบสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติ
อินโดนีเซียในยุคปฏิรูป

ชนกมลย์ คงยก
ได้รับทุน
สนับสนุน

16
งานช่างยุคกระฎุมพีอุปถัมภ์: การสร้างสรรค์และสืบทอดงาน
ช่างไม้ภายใต้บริบทวัฒนธรรมท้องถิ่นเพชรบุรี

ชนัญญ์ เมฆหมอก

17
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศีลธรรมของลมฟ้า
อากาศ:บทเรียนจากเกษตรกรจังหวัดน่าน ในโลกที่ไม่มีเส้นแบ่ง
ระหว่างนภา พสุธา กายา

ชยา วรรธนะภูติ

18
การเลือกตั้งในฐานะธรรมนูญชนบท: การกำหนดสถานะของผู้
กระทำการในการต่อรองอัตลักษณ์

ชัยพงษ์ สำเนียง

19
วัฒนธรรมรถกระบะ: มายาคติของการบริโภคกับความเสี่ยง สู่
ปฏิบัติการต่อรองบนท้องถนน

ฐิติไท วงษ์พัฒน์

20
ระบอบความรู้แบบอาณานิคมกับการสำรวจ "พรรณพืชและ
พรรณสัตว์" ในซาราวัก

ณภัค เสรีรักษ์

21
BNK48 ฟีเวอร์ ปรากฏการณ์ที่เปิดพื้นที่ทางสังคมให้แก่ โอตะคุ: 
บททดลองเสนอว่าด้วยประวัติศาสตร์ ของคนชายขอบทาง
วัฒนธรรมในสังคมไทยร่วมสมัย

โดม ไกรปกรณ์

22
เจ้าหญิงแห่งสิทธิมนุษยชน’: บทสำรวจการเมืองเรื่องที่มาและ
การเมืองเรื่องความหมายของสิทธิมนุษยชนใน ‘วัฒนธรรมสิทธิ
ผสานถิ่น’ ของไทย

ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

23
ภาพสะท้อนวัฒนธรรมมลายูสตูลผ่านวิถีชุมชนเจ๊ะบิลัง จังหวัด
สตูล

ธัญญาภรณ์ จันทรเวช

ไพลิน กล้าจริง

24
ปฏิบัติการระดมทุนในพิพิธภัณฑ์ ปฏิบัติการของคนดีในพื้นที่
ทางเลือกของสังคม

ธีรวรรณ มิ่งบัวหลวง

25 น้ำหอม Niche กับความแตกต่างทางสังคม นพปฎล บรรณมาศ

26 เควียร์แบบโลกาเทศาภิวัตน์ กรณีศึกษาไทยและญี่ปุ่น นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล

27
วัดสวนแก้ว: พุทธศาสนา ซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้ และวิถี
บริโภคของคนในเมืองใหญ่

บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ

28
พื้นที่ยุทธศาสตร์ การชิงไหวชิงพริบ และกฎเกณฑ์ตามอําเภอใจ: 
อํานาจของชนชั้นนําในการ ควบคุมกิจกรรมข้ามพรมแดนไทย
และรัฐฉาน ประเทศพม่า

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

29 สมรรถนะวัฒนธรรม-ทำ-ทำไม บุษบงก์ วิเศษพลชัย

30
โปเกมอน โก : ปํญญาประดิษฐ์  ความเป็น Trainer  และ
ปฏิสัมพันธ์ข้ามสายพันธุ์

ปกรณ์ คงสวัสดิ์

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้นำเสนอ นามสกุลผู้นำเสนอ หมายเหตุ
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31
“ผู้กระทำการ” ในเสรีนิยมใหม่: ศึกษากรณีเกษตรกรในพื้นที่ส่ง
เสริมการเกษตร

ปวีณา ล้อนันทกุล

32
ฮกจิวข้ามแดน: ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาวจีนฮก
จิวในภาคใต้ของ ประเทศไทย: กรณีศึกษาชุมชนชาวจีนฮกจิว 
อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปิยชาติ สึงตี

33
ซิตี้รัน: การแสดงตัวตนผ่านพื้นที่ ความไร้ระเบียบ และการ
บริโภคของชนชั้นกลาง

ปุรินทร์ นาคสิงห์

34 ลอดกลางพื้นที่รัฐ : ประสบการณ์จากพ่อบ้าน homeschool ผไท วงศ์อนุตรโรจน์

35 ผีปากมูน: จากเรื่องเล่าสู่วาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรม พงษ์เทพ บุญกล้า

36
งานสังสรรค์หน้าสุสาน: สายสัมพันธ์ครอบครัวในสังคมจอร์เจีย
ปัจจุบัน

พิชามญชุ์ ทิพยพัฒนกุล

37
ความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์จังหวัดตรังผ่านภาพตัวแทนห้า
สินค้าทางวัฒนธรรมในสังคมสมัยใหม่

พิไลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ

38
สร้าง-วาง-ดื่ม: บททดลองเสนอว่าด้วยความแตกต่างระหว่าง
จริตของการกินไวน์ในยุโรปและไทย

ภัทรนันท์ ลิ้มอุดมพร

39
เพศพาณิชย์ข้ามพรมแดนและปฏิบัติการเชิงอารมณ์ความรู้สึก
ของผู้หญิงลาว

มลิวัลย์ เสนาวงษ์

40
บ้านแห่งอนาคต: กรณีศึกษาการใช้สมาร์ทเทคโนโลยีในพื้นที่อยู่
อาศัยภายในครอบครัวในประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส และ 
โปแลนด์

มัธวรรณศ์ สุจริตธนารักษ์

41 ศาลปะกำคชสารกับความเชื่อของชาวไทยกูย ยโสธารา ศิริภาประภากร

42 ดนตรีบำบัดกับคติจักรวาล ในแนวคิดของโบอิเธียส รตี แปงน้อย

43
เมื่อสายน้ำยากจะไหลไป ชีวิตและการเดินทางของน้ำใน
กรุงเทพฯ

รพีพรรณ เจริญวงศ์

44
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของฝ่ายขวาไทยจากช่วงเวลา 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

รวินทร์ คำโพธิ์ทอง

45 คุก ขังคน(จน)  ขังโรค : โรคติดเชื้อที่ถูกละเลยในเรือนจำ รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด

46
สินค้าปลาน้ำจืดบ้างกงแห่งจังหวัดสุโขทัยกับการเปลี่ยนแปลง
เชิงนิเวศสังคม : มุมมองเชิงภูมิศาสตร์มนุษย์ เครือข่ายผู้กระทำ 
และโลกพันธุ์ทาง

รัตนาภรณ์ พุ่มน้อย

ชยา วรรธนะภูติ

47
ความสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อช่วยยื้อ
ชีวิต กรณีศึกษากลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

วรเชษฐ เขียวจันทร์

48 ผู้หญิงในลุ่มน้ำมูลตอนกลางกับพลวัตความรู้ประมงพื้นบ้าน วรรณภา วงษ์พินิจ

49
แปลความข้ามจักรวาลความรู้: มองนาฏยประดิษฐ์เป็นนโยบาย
การพัฒนา

วริศ ลิขิตอนุสรณ์

50
รายงานข่าวการจับกุมอาวุธ กับการทำให้พื้นที่การเมืองเป็น
ประเด็นความมั่นคง

วริษา อินทรัตน์

51
ปฏิบัติการละครล่องหน (Invisible Theatre) : โลกสัจนิยมของ
ทุนที่ (ถูกทำให้) แตกสลายกลางโบกี้รถไฟฟ้า

วิปัศยา อยู่พูล

52
ผูกญาติกับผี: การวิเคราะห์ภาวะวิทยาแนวใหม่ในการรักษาโรค
แบบทรงเจ้าเข้าผี

วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้นำเสนอ นามสกุลผู้นำเสนอ หมายเหตุ
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2) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี 

53
ความเป็นชาย(บนร่าง)ที่ร่ายรำ: ลักษณะความเป็นชายที่(ถูก
ทำให้)ปรากฏผ่านการร่ายรำระบำชวา

ศุภกิตด์ โตประเสริฐ

54
“สติ๊กเกอร์ซิ่ง” กับความสร้างสรรค์และงานออกแบบบนท้อง
ถนนไทย

สรัช สินธุประมา

55 รากเหง้าวิวัฒนาการของพฤติกรรมการเสียสละ สุดคนึง บูรณรัชดา

56
กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสื่ออุดมการณ์ทุนนิยมในการ์ตูนตลกราย
สัปดาห์

สุพรรษา ภักตรนิกร
ได้รับทุน
สนับสนุน

57
ชีวิตของแบคทีเรีย : มานุษยวิทยาศึกษายา และการดูแลบริบาล
ผู้ป่วยวัณโรคยุคสังคมหลังอุตสาหกรรม

สุมนมาลย์ สิงหะ

58
ไทบ้านเดอะซีรีส์’: ผู้บ่าวไทบ้าน และทางเลือกความเป็นชายใน
อีสาน

สุเมธ รักษ์จันทร์

59
ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติที่ใช้ในการ
ศึกษาเปรียบเทียบ จังหวัดอะเจห์ ประเทศอินโดนีเซีย และ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

อลิสา หะสาเมาะ

60
โลกฟุตบอลไทยประกอบขึ้นมาจากทั้งฟุตบอลและสิ่งที่ไม่ใช่
ฟุตบอล: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาและผู้ค้ารายย่อย
บริเวณสนามฟุตบอลไทย

อาจินต์ ทองอยู่คง

61
บ้านตายาย: การสร้างความเป็นพื้นที่ ทางมานุษยวิทยาและ
สังคมวิทยาแบบ “ไทยๆ” ในละครจักรๆวงศ์ๆ

อิทธิเดช พระเพ็ชร

62
อารมณ์ในขบวนการเคลื่อนไหวศึกษา : จากฝูงชนบ้าคลั่งสู่ผู้มี
เหตุผล

อุเชนทร์ เชียงเสน

63 การเมืองเรื่องหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ อุบลวรรณ ชัยมงคล

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้นำเสนอ นามสกุลผู้นำเสนอ หมายเหตุ

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้นำเสนอ นามสกุลผู้นำเสนอ หมายเหตุ

1
ณ จุดตัดสากลความชอบธรรมในการเข้าสู่สงครามของปรัชญา
ตะวันตกกับการตีเมืองจันทบูรของพระเจ้าตากสิน

กฤติน ลิขิตปริญญา
ได้รับทุน
สนับสนุน

2
“บ้าน” หรือ “คุก” ผ่านมุมมองคนไร้บ้าน กรณีศึกษา แขวงเสา
ชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

จักรกฤษณ์ พูนไพโรจน์
ได้รับทุน
สนับสนุน

3
พระบารมีมากล้นพ้นรำพัน  : พระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานรา
ชภักดิ์กับปฏิบัติการซ่อมสร้างความทรงจำร่วมท่ามกลางวิกฤต
ศรัทธา

ประพันธ์ แจ้งกิจชัย
ได้รับทุน
สนับสนุน

4
การปรับตัวเพื่อการดำรงชีพ ภายใต้นโยบายการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ของรัฐ กรณีศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านร่มเกล้า ในอุทยาน
แห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน

ภาณุพงศ์ ศรีวิเศษ
ได้รับทุน
สนับสนุน

5 บาริสต้า (หญิง): ชีวิตการทำงาน และเพศภาวะ วีรภัทร เคนบุบผา
ได้รับทุน
สนับสนุน

6 สัญญะวัฒนธรรมวัตถุผ่านแว่นของวัฒนธรรมมลายู ศิริกรณ์ โสภา
ได้รับทุน
สนับสนุน
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3) ประเภทเวที (panel) 

7
เมื่อนักสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์เริ่ม “ข้ามศาสตร์” แล้วนัก
วิทยาศาสตร์ล่ะ? จะทำอย่างไร?

สิกขา สองคำชุม
ได้รับทุน
สนับสนุน

8 กีฬาเพาะกายกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน สิทธา พสุทันท์
ได้รับทุน
สนับสนุน

9
"นิกอบ" การแต่งกายทางศาสนากับการถูกกีดกันในสังคม (ไม่) 
หลากหลายทางวัฒนธรรม

สุริยาณี มะราเซะ
ได้รับทุน
สนับสนุน

นัสซอรี บิสลิมิน

อาตีซะห์ วาแมง

10 โอรังอัสลี : วันนี้...ที่ไม่เหมือนเดิม

อาตีซะห์ วาแมง

ได้รับทุน
สนับสนุน

สุริยาณี มะราเซะ

นูรีซัน เจ๊ะเลาะ

นูซีลา มะเซ็ง

นัสซอรี บิสลิมิน

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้นำเสนอ นามสกุลผู้นำเสนอ หมายเหตุ

ลำดับ ชื่อเวที ชื่อ-สกุลผู้ประสานงานเวที

1 คน/ช้าง/การเดินทาง และชีวิตเร่ร่อนในโลกสมัยใหม่ เสาวรีย์ ชัยวรรณ

2 สุ (ก) ข กันเถอะเรา: ความชอบธรรมและการธำรงอำนาจของ คสช ชลิตา บัณฑุวงศ์

3 การขัดขืน ต่อรอง ต่อต้านและปรับตัวในสังคมไทยร่วมสมัย ธันยวัฒน์  คำปา

4
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และประชาสังคมกับการพัฒนา  ในประเทศไทย 
ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว : ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่าง

ธนพัชญ์  จันทร์ดิษวงษ์

5
การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ คน สินค้า และข่าวสาร ในบริบทชายแดนไทยและ
เพื่อนบ้าน

กีรติพร  จูจะวิริยะ

6 เมื่อตาสบตา: ปรากฏการณ์นิยมของการละครของผู้ถูกกดขี่ ทรงสิริ พุทธงชัย
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