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กาหนดการ
งานประชุมวิชาการประจาปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
หัวข้อ “คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน”
ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และ นิทรรศการ “อุบล Agenda: วาระวาริน”
ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น.

ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
รองคณบดีฝุายวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

09.00 - 10.30 น.

ปาฐกถาเปิดการประชุม หัวข้อ “คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. นาเสนอผลงาน
ห้อง Ballroom

ห้อง U2
ห้อง U5
ห้อง U6
ห้อง U-Store

Roundtable Panel: วิธีวิทยาในโลกที่พลิกผัน (SASA)
วิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
ดร.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธี บราวน์
R01: นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (ทุ่ง - ท่า - ปุา - เขา)
R02: วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture)
R03: วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture)
Panel 01: พลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาทประชาคมท้องถิ่น
ในประเทศไทย ญี่ปุน และ สปป. ลาว : ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน
และข้อแตกต่าง (Online)

12.15 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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13.30 - 15.00 น. นาเสนอผลงาน
ห้อง Ballroom
ห้อง U2
ห้อง U6
ห้อง U5
ห้อง U-Store

Panel 04: พื้นที่ความรู้ของการเคลื่อนย้าย: พลเมืองผู้ตื่นตัว แรงงาน
การพัฒนา และการท่องเที่ยว
Panel 03: เรือนร่าง พื้นที่ เทคโนโลยี และการจัดการร่างกายที่เป็น
แหล่งโรค
Panel 02: นิคมธรรมชาติ: แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
R04: ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม (ห้องที่ 1)
R06: เพศ/ความเป็นชาย

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.45 น. นาเสนอผลงาน
ห้อง Ballroom
ห้อง U2
ห้อง U5
ห้อง U-Store
ห้อง U6

Panel 05: Discipline (s): ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิด
และการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Panel 06: บทสะท้อน การคลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติ
น้าท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มแม่น้าโขง
R05: ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม (ห้องที่ 2)
R07: เศรษฐกิจ (เฮ็ดอยู่/เฮ็ดขาย)
R08: ประวัติศาสตร์บอกเล่า

16.45 - 18.00 น. Book Launch
ห้อง
Book Launch 1: หนังสือ “จุดตัดของ ‘เรื่องต้องห้าม’ ในพื้นที่ความรู้”
Ballroom โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ผู้อภิปราย: ศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์
ผู้ดาเนินรายการ: ดร.ชัยพงษ์ สาเนียง
ห้อง U2
Book Launch 2: หนังสือ “การเดินทางในระยะห่างของดวงตา: เรื่องเล่าจาก
จิตไร้สานึกสู่ภาพฝันของอิสรภาพในบริบทสมัยใหม่”
โดย อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
ผู้อภิปราย: ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ
ห้อง U5
Book Launch 3: หนังสือ “อีสานหลังการพัฒนา: ทันสมัย ไคแหน่ แต่บ่คัก”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
ผู้อภิปราย: รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง
ห้อง U6
Book Launch 4: หนังสือ “เมืองชายแดน/การเคลื่อนย้ายข้ามแดน แม่สอด
เชียงของ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
ผู้อภิปราย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า
18.00 - 19.30 น. งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
09.00 - 10.30 น. นาเสนอผลงาน
ห้อง Ballroom

ห้อง U2
ห้อง U5
ห้อง U-Store
ห้อง U6
10.45 - 12.15 น. นาเสนอผลงาน
ห้อง Ballroom

ห้อง U2
ห้อง U5
ห้อง U6
ห้อง U-Store

Roundtable Panel: มานุษยวิทยากับระบาดวิทยาวัฒนธรรม
วิทยากร ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ดร.ประชาธิป กะทา
อาจารย์สิทธิโชค ชาวไร่เงิน
Panel 07: การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
Panel 08: เวลาที่หายไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความทรงจา
ของสงครามเย็นในศิลปะร่วมสมัย ของสะสมและบันทึกประวัติศาสตร์
R09: ตลาดท้องถิ่น/ การค้าชายแดน
R10: การเมืองกับตัวแทน
Roundtable Panel: ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้าประวัติศาสตร์จะต้อง
เปลี่ยน: สังคมและการเมืองไทยในสมัยของการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร
ดร.ชัยพงษ์ สาเนียง
Panel 09: สังคมวิทยาภัยพิบัติ
R12: การเคลื่อนย้าย (Mobility)
R13: Covid-19 (ห้องที่ 1)
Book Launch 5: หนังสือ “มิงกะลาบาเมืองอุบล”
โดย รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค คุณนภาพร ตอพล และ คุณ
ปิยะนันท์ สุขจันทร์ / ดาเนินรายการ: นพพร พันธุ์เพ็ง
ผู้อภิปราย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

12.15 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น. นาเสนอผลงาน
ห้อง Ballroom
ห้อง U2
ห้อง U5
ห้อง U6

Special Talk ทบทวนสถานภาพอีสานศึกษาและการทะลุเพดาน
องค์ความรู้สังคมไทย โดย ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ
Panel 10: สังคมวิทยาการพนัน: จริยศาสตร์ VS วัฒนธรรม
R11: การเมืองกับวัตถุ
R14: Covid-19 (ห้องที่ 2)

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

114 Book of Abstracts

15.15 - 16.45 น. ปาฐกถาปิด หัวข้อ “แนวส้าง ม้างแปง: ว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอีสาน
และลุ่มน้าโขง”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
ประธานศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16.45 - 17.00 น. พิธีปิดการประชุม

* นิทรรศการ “อุบล Agenda: วาระวาริน” โดย ดร.ถนอม ชาภักดี และคณะ
ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนตังใจอนุกูลศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ห้องนำเสนอ
งำนประชุมวิชำกำรประจำปีด้ำนมำนุษยวิทยำและสังคมวิทยำ ครั้งที่ 2
หัวข้อ “คลี-่ คลำย-ญ่ำย-เคลื่อน”
วันที่ 20 - 21 พฤศจิกำยน 2563 ณ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ประเภทกำรนำเสนอบทควำมเดี่ยว (Individual paper)

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

R01: นิเวศวิทยำสิ่งแวดล้อม (ทุ่ง- ท่ำ- ป่ำ- เขำ)
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 10.45 – 12.15 น. ห้อง U2
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พฤกษ์ เถำถวิล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ดำเนินรำยกำร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ เถาถวิล
1
“ญ่าย” หนีการพัฒนา :เรื่องเล่ามหัศจรรย์กับการเคลื่อนย้ายอพยพหลังการพัฒนาเขื่อนปากมูล
2
ผลกระทบของความเป็นเมืองต่ออาหารและผู้คน: การศึกษาผ่านมุมมองนิเวศวิทยาเมือง
3
อานาจกีดกันและการต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มนามูล: กรณีศึกษา บ้านโนนสัง อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
4
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรในครัวเรือน กรณีศึกษา: ตาบลห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

พงษ์เทพ บุญกล้า
วาสนา ศรีจาปา
เรวุฒิ ทองสิงห์* และ กนกวรรณ มะโนรมย์
ดวงพร เพิ่มสุวรรณ* จันทร์จิรา นันตา
และ วิกานดา ใหม่เฟย

ผู้นำเสนอ
จารุวรรณ ด้วงคาจันทร์
วิมล โคตรทุมมี
มุขธิดา เองนางรอง
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R02: วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture)
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 10.45 – 12.15 น. ห้อง U5
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: รองศำสตรำจำรย์ ดร.วสันต์ ปัญญำแก้ว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรำยกำร: รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค
1
การเติบโตของวัฒนธรรม “ไทบ้าน” ผ่านรถแห่มหรสพเคลื่อนที
2
อานาจ ความรัก และการเป็น ‘ไทบ้าน’ : ภาพที่ (ไม่) เสนอในภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์
3
วัตถุแอนะล็อกในยุคดิจิทลั : วัยรุ่นกับการบริโภคแผ่นเสียง

ผู้นำเสนอ

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

R04: ศำสนำ ควำมเชื่อ พิธีกรรม ห้องที่ 1
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 13.30 – 15.00 น. ห้อง U5
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิเชฐ สำยพันธ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรำยกำร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี ศรีคา
1
ความเชื่อเรื่องข้อห้ามเกีย่ วกับสตรีของไทยและญี่ปุ่น
2
3

ภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อาเภออุทุมพรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์นครพนมและแขวงคาม่วน : ความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สองฝั่งโขง

R05: ศำสนำ ควำมเชื่อ พิธีกรรม ห้องที่ 2
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 15.15 – 16.45 น. ห้อง U5
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ผู้ดำเนินรำยกำร: รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค
1
ข้อจากัดของพุทธศาสนาเพื่อสังคม
2
ความไม่มั่นคงของการดารงอยู่ในสังคมหลังฆราวาสผ่านการทบทวนแนวคิด Existential Security
3
4

เปลี่ยนรูป แปลงร่าง อาพรางตารัฐ: สารวจความเป็นผู้กระทาการของป้าย บัตรประชาชน และ กัญชา ในฐานะตัวแสดงที่ปกป้อง
คุ้มครองกลุ่มผลิต แปรรูปและแจกจ่ายกัญชาจากการปราบปรามของรัฐ
พระใหญ่สกายวอร์ค: แลนด์มาร์คและสุนทรียศาสตร์ใหม่ของการท่องเที่ยว อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ผู้นำเสนอ
วรเทพ อรรคบุตร
นันทวัน เจ๊กจันทึก
จันทร์จิรา นันตา* ดวงพร เพิ่มสุวรรณ และ
ทิพารัตน์ สถิตสุข

ผู้นำเสนอ
วิศรุตา เฟอร์รารา* MISHIMA Kumiko และ
IWAMI Sayo
ธันยพงศ์ สารรัตน์
เกรียงไกร ผาสุตะ

ผู้นำเสนอ
เจษฎา บัวบาล
ธัญญาภรณ์ จันทรเวช*
และ ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
ศุภรดา เฟื่องฟู
ไทยโรจน์ พวงมณี
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R03: วัฒนธรรมทำงวัตถุ (Material Culture)
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 10.45 – 12.15 น. ห้อง U6
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: อำจำรย์พรรณรำย โอสถำภิรัตน์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรำยกำร: อาจารย์ธวัช มณีผ่อง
1
การหันเหสู่ชุมชน (community turn) ของศิลปะร่วมสมัย: การสารวจทางทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิเบืองต้น
2
การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เกลือท้องถิ่น
3
ภูมิปัญญาและการถ่ายทอดความรู้สล่าช่างไม้พืนบ้านจังหวัดแพร่

R06: เพศ /ควำมเป็นชำย
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 13.30 – 15.00 น. ห้อง U-Store
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ดำเนินรำยกำร: อาจารย์ธวัช มณีผ่อง
1
เพศที่สาม คือ อะไร หรือ ใคร ในสังคมไทยผ่านวิธีคิดภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา
2
ภาพลักษณ์ผู้ชายจากวรรณกรรมลุ่มทะเลสาบสงขลา
3
ความเชื่อของสถาบันตารวจกับการสร้างความเป็นชาย
4
ไฟป่าไหม้ดอยสุเทพ: เมื่อวนศาสตร์และความเป็นชายต้องการที่จะจัดการและควบคุมไฟป่า
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

R07: เศรษฐกิจ (เฮ็ดอยู่/เฮ็ดขำย)
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 15.15 – 16.45 น. ห้อง U-Store
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชำ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดำเนินรำยกำร: ดร.วศิน โกมุท
1
แปลงความเสี่ยงให้เป็นทุน เพื่อบ้านที่มั่นคงกว่า กรณีศึกษา: กองทุนรักษาดินรักษาบ้าน เครือข่ายบ้านมั่นคงเทศบาลนครอุดรธานี
2
วังกุ้ง การทาเกตรกรรมแบบพืนบ้าน กับปัญหาการรุกรานของสัตว์นาต่างถิ่น และปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัด
สมุทรสาคร

3
4
5

จากนาคดัน ถึงโพรงหิน : ความเชือ่ และความหมายในหลุมยุบของชุมชนเกลือในภาคอีสาน
กลิ่น รส และหนอน: อัตลักษณ์ของปลาแดก (เป็น) ความทรงจาในวิถีอาหารแห่งบ้านปากยาม
โลกอุดมคติในดินแดนพิศวงของเมืองลับแล การคลี่ญ่ายของเรื่องเล่าและชุมชนจากเหนือจรดใต้

สิริศริ ะ โชคทวีกิจ
ภานุวัฒน์ วรจินต์
อู่ธนา สุระดะนัย
สุเมธ รักษ์จันทร์

ผู้นำเสนอ
ธนศักดิ์ โพธิ์ศรีคณ
ุ
ปิยชัย นาคอ่อน

ผู้นำเสนอ
ปริญ รสจันทร์
ปริญ รสจันทร์* นุชรินทร์ มิ่งโอโล และ
นันทวัน เจ๊กจันทึก
นุชรินทร์ มิ่งโอโล
ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง
วธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
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R08: ประวัติศำสตร์บอกเล่ำ
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 15.15 – 16.45 น. ห้อง U6
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุกติ มุกดำวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรำยกำร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์
1
การฟื้นฟูสานึกชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยกระบวนการประวัติศาสตร์บอกเล่าในชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2
จากผู้เสียหัวและจอมโจรถึงผูม้ ีรายได้น้อย : ความหมายในความยากจนของชุมชนริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23

ผู้นำเสนอ

R10: การเมืองกับตัวแทน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. ห้อง U6
ลําดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปราย: รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดําเนินรายการ: อาจารย์ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ
1
ศึกษาเปรียบเทียบวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนภาษาลาวและภาษาเวียดนามระดับประถมศึกษา
2
ความฝันของผู้ยังไม่มีบุญ: กบฏผู้มีบุญภาคอีสาน ค.ศ.1902 ในมุมมองใหม่
3
ภาพตัวแทนปลายด้ามขวาน : อ่าน “ชายแดนใต้” ผ่านเพลงร่วมสมัยหลัง พ.ศ.2547
4
วงจรอุบาทว์ในการเมืองไทย
R11: การเมืองกับวัตถุ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ห้อง U5
ลําดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปราย: ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ดําเนินรายการ: อาจารย์วิเชียร อันประเสริฐ
1
อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์จังหวัดนครพนม: การสร้างพื้นที่แห่งความทรงจําเกี่ยวกับโฮจิมนิ ห์ในชุมชนชาวเวียดนามพลัดถิ่นใน
เมืองไทย
2
ปริซึมของภาพถ่าย: : Archival Art ว่าด้วยเหตุการณ์หกตุลา
3
การเมืองดิจิตอล (digital politics) : การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือน
4
ต่อรองต่อต้านผ่านวัตถุ: จากวัตถุเพื่อการประท้วงสู่วัตถุเพื่อการต่อต้านหลังรัฐประหาร ๒๕๕๗

ผู้นําเสนอ
ดุจฤดี คงสุวรรณ์
วัลลภ บุญทานัง

ผู้นําเสนอ
วัชรี ศรีคํา
ธิบดี บัวคําศรี
สมัชชา นิลปัทม์
จันจิรา ดิษเจริญ

ผู้นําเสนอ
สุริยา คําหว่าน
ธนาวิ โชติประดิษฐ
ชัยพงษ์ สําเนียง
ปิยรัตน์ ปั้นลี้
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การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครัง้ ที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

R09: ตลาดท้องถิ่น / การค้าชายแดน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. ห้อง U-Store
ลําดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปราย: ศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดําเนินรายการ: ดร.เหมวรรณ เหมะนัค
1
พลวัต “กาดเมืองเชียงตุง” บนเวทีเศรษฐกิจและความเป็นชาติพันธุ์
2
รัฐชายแดนจําบัง: การเคลื่อนและข้ามของขอบเขตระหว่างมนุษย์กับสิ่งของในช่วงการค้าชายแดน บริเวณจุดผ่อนปรนการค้า
ชายแดนไทย-ลาวท่า จังหวัดนครพนม

R12: กำรเคลื่อนย้ำย (Mobility)
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 10.45 – 12.15 น. ห้อง U5
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรำยกำร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์
1
Following Method: วิธีวิทยาของการศึกษาแบบติดตามการเคลื่อนย้าย
2
ความปรารถนากับวิถีชีวิต "สองถิ่นที่" ของครอบครัวข้ามแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว
3

สุขภาวะของผูส้ ูงอายุย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

R13: Covid-19 ห้องที่ 1
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 10.45 – 12.15 น. ห้อง U6
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: ดร.ประชำธิป กะทำ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ดำเนินรำยกำร: ดร.เหมวรรณ เหมะนัค
1
กลุ่มดะวะห์ในโควิค-19 กับกระแสสังคม
2
Social Distancing ทาให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดได้จริงหรือ
3
ผู้เฒ่าอีสาน: ผลกระทบกับการปรับตัวในภาวการณ์ระบาดของโควิด 19
4
ชีวิตแม่ค้า : ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและประสบการณ์การปรับตัวภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19
5
ชีวิตที่เคลื่อนย้าย: การดารงชีพแบบเชื่อมโยงข้ามถิ่น กับผลกระทบจากโควิด 19

นายชัชชล อัจนากิตติ
พลวิเชียร ภูกองไชย*
และ พัชรินทร์ ลาภานันท์
อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ

ผู้นำเสนอ
แจ๊ะอัซวานี เจ๊ะแว
สากียะห์ มะรงค์
วรธนิก โพธิจักร
นิรัตรี สุขดี
พฤกษ์ เถาถวิล

ผู้นำเสนอ
เดชรัต สุขกาเนิด
สโรชา ชูแก้ว
อาวาตีฟ อิสาหะ
แดนไท สุขกาเนิด
กุศล พยัคฆ์สัก
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R14: Covid-19 ห้องที่ 2
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 13.30 – 15.00 น. ห้อง U6
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดำเนินรำยกำร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรดาว เถาถวิล
1
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือนไทยจากสถานการณ์โควิด-19
2
การสร้างมิตรคติของเจ้าหน้าที่วิกฤติการโควิด-19
3
ความกลัวและการหลุดพ้น กรณี การแพร่ระบาดเชือโรคโควิด-19 ในสังคมมลายู
4
การปรับตัวของเกมกระดานในสถานการณ์โควิด-19: จากออฟไลน์สอู่ อนไลน์
5
การศึกษาไร้พรมแดนก้าวหน้าหรือถดถอยหลังโควิด 19

ผู้นำเสนอ

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

P01: พลวัตขบวนกำรประชำสังคมกับบทบำทประชำคมท้องถิน่ ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลำว : ประสบกำรณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่ำง (Online)
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 10.45 – 12.15 น. ห้อง U-Store
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้นำเสนอ
ผู้ดำเนินรำยกำร: อาจารย์ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ
1
พลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาทประชาคมท้องถิ่น ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว : ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน
โนริยูกิ ซูซูกิ
และข้อแตกต่าง
2
บทบาทของ Residents’ Association (Jichikai) ในเมือง Ginowan กับการสร้างพืนที่กลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่อง
ธนพัชญ์ จันทร์ดิษวงษ์
ฐานทัพอเมริกาในจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับการสร้างพืนที่กลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
3
การพัฒนาจากภายในของ สปป. ลาวภายใต้ยุคโลกาภิวตั น์: กรณีศกึ ษาแนวทางการพัฒนาชนบทที่แตกต่าง
Phonemany Vongxay
4
เกษตรกรสู่ผปู้ ระกอบการ: ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและเครือข่ายทางสังคม
นุชนารถ สมควร
P02: นิคมธรรมชำติ: แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 13.30 – 15.00 น. ห้อง U6
ลำดับ
ผู้ดำเนินรำยกำร: อาจารย์ณภัค เสรีรักษ์
1
นิคมธรรมชาติ: แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หัวข้อ

ผู้นำเสนอ
ณภัค เสรีรักษ์
กษมาพร แสงสุระธรรม
กิตติมา จารีประสิทธิ์
วิภาช ภูริชานนท์

120 Book of Abstracts

ประเภทกำรนำเสนอเวทีวิชำกำร (Panel)

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

P03: เรือนร่ำง พื้นที่ เทคโนโลยี และกำรจัดกำรร่ำงกำยที่เป็นแหล่งโรค
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 13.30 – 15.00 น. ห้อง U2
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: อำจำรย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำเนินรำยกำร: ดร.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์
1
พืนที่เชิงเทคโน : การประกอบสร้างเชิงภววิทยาของวิถีความเป็นแม่ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์
2
โครงการแฟลตบ้านเอืออาทร: การคงอยู่ของพืนที่แบบขอบเขตไม่ชัดเจน
3
“พวกเราเป็นนักร้องตาบอดไม่ใช่ขอทาน”: การบาลานเรือนร่างพิการของนักร้องตาบอดกับระบอบการมองและอานาจการจับจ้อง
ในชีวิตประจาวัน
4
อานาจเบ็ดเสร็จในพืนที่ชายแดนใต้ท่ามกลาง COVID-19 กับชีวิตแรงงานคืนถิ่นจากมาเลเซีย
5
วิธีวิทยาของพืนที่สนธยา และร่างกายของพัฒน์พงษ์
P04: พื้นที่ควำมรู้ของกำรเคลื่อนย้ำย: พลเมืองผู้ตื่นตัว แรงงำน กำรพัฒนำ และกำรท่องเที่ยว
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 13.30 – 15.00 น. ห้อง Ballroom
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดำเนินรำยกำร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ เถาถวิล
1
ผู้ตื่นตัวทางการเมืองที่ไม่ใช่พลเมือง การช่วงชิงความเป็นพลเมือง
2
สตรีผู้ประกอบการและการช่วงชิงพืนที่ท่องเที่ยวในเมืองชายแดนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3
การดินรนต่อสู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการของแรงงานข้ามชาติที่เป็นพนักงานขายบริการในเมืองเชียงใหม่
4
ศาสนากับการเคลื่อนย้ายของแรงงานชาติพันธุ์จากไทยสู่สาธารณรัฐเกาหลี
5
“มนุษย์โครงสร้างพืนฐาน”: ชีวิตรอบโครงการพัฒนาการเกษตรรอบเขตเมืองในกระแสทุนนิยม

ผู้นำเสนอ
ปาณิภา สุขสม
อมต จันทรังษี
ประชาธิป กะทา
ชลิตา บัณฑุวงศ์
จิราพร เหล่าเจริญวงศ์

ผู้นำเสนอ
อัจฉรา รักยุติธรรม
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
วิจิตร ประพงษ์
วาสนา ละอองปลิว
วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล

Book of Abstracts 121

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

P06: บทสะท้อน กำรคลี่-คลำย-ญ่ำย-เคลื่อน จำกปัญหำภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ลมุ่ แม่น้ำโขง
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 15.15 – 16.45 น. ห้อง U2
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้ดำเนินรำยกำร: พงษ์เทพ บุญกล้า
1
บทสะท้อน การคลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัตินาท่วมฉับพลันพืนที่ลุ่มแม่นาโขง

P07: กำรขับเคลื่อนชุมชนเพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำร
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 09.00 – 10.30 น. ห้อง U2
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รักชนก ชำนำญมำก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดำเนินรำยกำร: ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น
1
กระบวนการสร้างโจทย์วิจัยจากชุมชนกรณีศึกษาการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2
วิถีการผลิตข้าวในบริบทด่านซ้าย: อานาจและการต่อรองของเกษตรกรสูงอายุเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
3
“นาผักสะทอน” ภูมิปัญญาท้องถิ่นด่านซ้ายกับความมั่นคงทางอาหาร
4
การจัดการภัยแล้งในระบบอาหารของเกษตรกร อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ผู้นำเสนอ
วิภาวี พงษ์ปิ่น
อาจินต์ ทองอยู่คง
สิทธิโชค ชาวไร่เงิน
อัครนัย ขวัญอยู่

ผู้นำเสนอ
วชิรวัตติ์ อาริยะสิรโิ ชติ
ปัญจเดช สิงห์โท
อ้อมบุญ ทิพย์สุนา

ผู้นำเสนอ
เอกรินทร์ พึ่งประชา
ฐิตินันท์ ใกล้ชิด
จริยา นาคาภา
นิจนันท์ ปาณะพงศ์
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P05: Discipline (s): ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย กำรทบทวนแนวคิดและกำรสนทนำข้ำมศำสตร์ของนักสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 15.15 – 16.45 น. ห้อง Ballroom
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: อ.สุริยำ สมุทคุปติ์
ผู้ดำเนินรำยกำร: อาจารย์อาจินต์ ทองอยู่คง
1
Discipline (s): ระเบียบ-วิธ-ี วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

P08: เวลำที่หำยไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ควำมทรงจำของสงครำมเย็นในศิลปะร่วมสมัย ของสะสมและบันทึกประวัติศำสตร์
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 09.00 – 10.30 น. ห้อง U5
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสำวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซำนเดอร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ดำเนินรำยกำร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์
1
เวลาที่หายไป: ร่องรอยของวัฒนธรรมสงครามเย็นในศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2
ความไร้นายาของ "สังคมศาสตร์สงครามเย็น" และอานาจของมนุษยศาสตร์ในภาคใต้:
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์-นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาว่าด้วยการก่อตัวของอัตลักษณ์เชิงภูมิภาคในทักษิณคดีศึกษา
3
การต่างประเทศต่างพระเนตรพระกรรณ: บ่อเกิดกระทรวงการต่างประเทศไทยและมรดกตกทอดในยุคสงครามเย็น
4
จากสมรภูมิที่เวียดนามสู่สงครามทุนแฟชั่นของนักสะสมชาวไทย: ความทรงจาของสงครามเย็นที่ถูกจินตนาการใหม่ผ่านวัตถุ
P09: สังคมวิทยำภัยพิบัติ
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 10.45 – 12.15 น. ห้อง U2
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้ดำเนินรำยกำร: รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
1
บทบาทของผู้หญิงในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ และสถานการณ์ภัยพิบัติจากนามือของมนุษย์
2
สังคมวิทยาภัยพิบัต:ิ เรื่องเล่าและชุดความรู้การจัดการความเสี่ยงจากนาท่วมจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้นำเสนอ
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
ปราน จินตะเวช
ชัยพร สิงห์ดี

ผู้นำเสนอ
อลิสา หะสาเมาะ
กนกวรรณ มะโนรมย์
สุรสม กฤษณะจูฑะ
ธวัช มณีผ่อง
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
แมน ปุโรทกานนท์
ไพศาล จีฟู
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ผู้นำเสนอ

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเสริฐ แรงกล้า
กนกวรรณ มะโนรมย์
ธวัช มณีผ่อง
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
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P10: สังคมวิทยำกำรพนัน: จริยศำสตร์ VS วัฒนธรรม
วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 13.30 – 15.00 น.ห้อง U2
ลำดับ
หัวข้อ
ผู้อภิปรำย: อ.สุริยำ สมุทคุปติ์
ผู้ดำเนินรำยกำร: รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
1
การพนัน: วิถีจริยศาสตร์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่า
2
การพนันในอีสาน: มองผ่านบริบทวัฒนธรรมความเชื่อและวัฒนธรรมการเมือง

