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คานา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการสร้าง
ความเข้ มแข็ง ของเครื อข่ า ยทางวิช าการด้า นสั งคมวิท ยาและมานุ ษยวิท ยาของประเทศ องค์ ความรู้ท าง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่างเป็นศาสตร์ที่วางอยู่บนรากฐานของการศึกษาคนและสังคมวัฒนธรรมซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโลกทัศน์ความรู้ความเข้าใจบริบทที่แตกต่างและจรรโลงสังคมมนุษย์ท่ามกลางความ
หลากหลาย ให้อยู่ร่วมกันท่ามกลางความเห็นที่แตกต่าง ภายใต้การเห็นคุณค่าของ ‘ความเป็นคน’
คณะขอขอบคุณศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดงาน
พร้อมทั้งสถาบันเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณและร่วมแรงในการประสานงานให้การดาเนินงานประสบ
ผลสาเร็จ อันได้แก่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์, สมาคมนักสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาสยาม (SASA), กลุ่มวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ,
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุ ษยวิทยา คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ , ภาควิช ามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และขอขอบคุณทีมงานของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่าน ที่ช่วยดาเนินงานในครั้งนี้
คณะหวังว่าการดาเนินงานในครั้งนี้ จะเป็นก้าวหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและสร้างให้
เห็นคุณค่าความสาคัญขององค์ความรู้ทางวิชาการในการทาความเข้าใจและนาไปสู่แก้ไขปัญหาของชุมชน
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คาคง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บทบรรณาธิการ
เครือข่ายทางวิชาการด้านสังคมวิทยามานุษยวิทยาเห็นความสาคัญของการดาเนินงานเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดเวทีถกเถียงทางวิชาการด้วย
แนวคิดใหม่ๆ เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต คติความเชื่อ ระบบคุณค่า และความสัมพันธ์ของคนในสังคมอย่างลึกซึ้ง ทั้งในระดับ
ครอบครัว เครือญาติ สถานศึกษา สถานที่ทางาน ชุมชน และสังคมโดยรวม การแลกเปลี่ยนทางวิชาการทาให้
เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจในแง่มุมเชิงมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการ
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงการเมืองไทยร่วมสมัยอย่างกว้างขวาง การประชุม
วิชาการด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “คลี่–คลาย–ญ่าย–เคลื่อน” (Dynamism, Deconstruction, Deterritorialization, Destabilization) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง พลวัต พัฒนาการของอีสานยุคสงครามเย็น
สู่การข้ามแดน การเผยตัว การรื้อสร้างความเข้าใจสังคมในปัจจุบัน การกระจายตัว และการขับเคลื่อนไป
ข้างหน้า โดยเน้นประเด็นวิชาการที่เกิดขึ้นในอีสาน การทบทวนองค์ความรู้ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ในภาคอีสานและภูมิภาคลุ่มน้าโขง รวมทั้งองค์รวมรู้อื่นที่เกี่ยวข้ อง อันเป็นการตอบโจทย์ด้านการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืนในอนาคต
หนังสือรวมบทคัดย่อ (Book of Abstracts) นี้ ได้รวบรวมบทคัดย่อภาษาไทยของผลงานวิชาการ
ทั้ ง ในรู ป แบบของบทความวิ ช าการและบทความวิ จั ย ประกอบด้ ว ยบทคั ด ย่ อ ของการเสวนาโต๊ ะ กลม
(Roundtable panel) จานวน 3 panel คือ panel ที่ 1 วิธีวิทยาในโลกที่พลิกผัน panel ที่ 2 มานุษยวิทยา
กับระบาดวิทยาวัฒนาธรรม และ panel ที่ 3 ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้า ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน: สังคมและ
การเมืองไทยในสมัยของการเปลี่ยนแปลง และบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนทั้งสิ้น 51 ผลงาน ซึ่งแบ่งการนาเสนอเป็น 14 ห้องย่อย ใน 12 ประเด็นต่อไปนี้ คือ
ประเด็นที่ 1: นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (ทุ่ง - ท่า- ปุา- เขา) ประเด็นที่ 2: วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular
Culture) ประเด็นที่ 3: วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ประเด็นที่ 4: ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม
ประเด็นที่ 5: เพศ/ความเป็นชาย ประเด็นที่ 6: เศรษฐกิจ (เฮ็ดอยู่/เฮ็ดขาย) ประเด็นที่ 7: ประวัติศาสตร์บอก
เล่า ประเด็นที่ 8: ตลาดท้องถิ่น/การค้าชายแดน ประเด็นที่ 9: การเมืองกับตัวแทน ประเด็นที่ 10: การเมือง
กับวัตถุ ประเด็นที่ 11: การเคลื่อนย้าย (Mobility) และประเด็นที่ 12: Covid-19
นอกจากนี้ ยังมีการนาเสนอเป็นกลุ่ม (Panel) ทั้งหมด 10 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1: พลวัตขบวนการ
ประชาสังคมกับบทบาทประชาคมท้องถิ่น ในประเทศไทย ญี่ปุน และ สปป. ลาว: ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน
และข้อแตกต่าง ประเด็นที่ 2: นิคมธรรมชาติ: แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเด็นที่ 3: เรือน
ร่าง พื้นที่ เทคโนโลยี และการจัดการร่างกายที่เป็นแหล่งโรค ประเด็นที่ 4: พื้นที่ความรู้ของการเคลื่อนย้าย:
โลกออนไลน์ แรงงาน การพัฒนา และการท่องเที่ยว ประเด็นที่ 5: Discipline(s):ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย การ
ทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเด็นที่ 6: บทสะท้อน การ
คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติน้าท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มแม่น้าโขง ประเด็นที่ 7: การขับเคลื่อน
ชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ประเด็น ที่ 8: เวลาที่หายไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ความทรงจาของ
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สงครามเย็นในศิลปะร่วมสมัยของสะสมและบันทึกประวัติศาสตร์ ประเด็นที่ 9: สังคมวิทยาภัยพิบัติ และ
ประเด็นที่ 10: สังคมวิทยาการพนัน: จริยศาสตร์ VS วัฒนธรรม
บทความฉบั บสมบูร ณ์ของผลงานที่นาเสนอ จะมีการเผยแพร่ ในเอกสารสืบเนื่องหลังการประชุม
วิชาการต่อไป คณะกรรมการจัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง รวมทั้งการนาไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมานุษยวิทยา
และสังคมวิทยาของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้ในอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี ศรีคา
บรรณาธิการ
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สารบัญ
หน้า
Roundtable Panel
1. วิธีวิทยาในโลกที่พลิกผัน
นิติ ภวัครพันธุ์
ยุกติ มุกดาวิจติ ร
จักรกริช สังขมณี
ปณิธี บราวน์
จิราพร เหล่าเจริญวงศ์

2

2. มานุษยวิทยากับระบาดวิทยาวัฒนธรรม
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ประชาธิป กะทา
สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

3

3. “ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้า ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน”:
สังคมและการเมืองไทยในสมัยของการเปลี่ยนแปลง
อนุสรณ์ อุณโณ
เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์
บัณฑิต ไกรวิจิตร
ชัยพงษ์ สาเนียง

4

R01: นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (ทุ่ง- ท่า- ป่า- เขา)
1. “ญ่าย” หนีการพัฒนา: เรื่องเล่ามหัศจรรย์กับการเคลื่อนย้ายอพยพหลังการพัฒนาเขื่อนปากมูล
พงษ์เทพ บุญกล้า

6

2. ผลกระทบของความเป็นเมืองต่ออาหารและผู้คน: การศึกษาผ่านมุมมองนิเวศวิทยาเมือง
วาสนา ศรีจาปา

7

3. อานาจกีดกันและการต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ามูล: กรณีศึกษา บ้านโนนสัง
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เรวุฒิ ทองสิงห์
กนกวรรณ มะโนรมย์

8

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรในครัวเรือน กรณีศึกษา: ตาบลห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
จันทร์จิรา นันตา
วิกานดา ใหม่เฟย

9
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สารบัญ
หน้า
R02: วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture)
1. การเติบโตของวัฒนธรรม “ไทบ้าน” ผ่านรถแห่มหรสพเคลื่อนที
จารุวรรณ ด้วงคาจันทร์

11

2. อานาจ ความรัก และการเป็น ‘ไทบ้าน’ : ภาพที่ (ไม่) เสนอในภาพยนตร์ไทบ้านเดอะ ซีรีส์
วิมล โคตรทุมมี

12

3. วัตถุแอนะล็อกในยุคดิจิทลั : วัยรุ่นกับการบริโภคแผ่นเสียง
มุขธิดา เองนางรอง

13

R03: วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture)
1. การหันเหสู่ชุมชน (community turn) ของศิลปะร่วมสมัย: การสารวจทางทฤษฎีและ
แนวปฏิบัติเบื้องต้น
วรเทพ อรรคบุตร

15

2. การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เกลือท้องถิ่น
นันทวัน เจ๊กจันทึก

16
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เครือข่ายบ้านมั่นคงเทศบาลนครอุดรธานี
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วณิชชา ณรงค์ชัย
Panel 02: นิคมธรรมชาติ: แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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2. ผู้ตื่นตัวทางการเมืองที่ไม่ใช่พลเมือง การช่วงชิงความเป็นพลเมือง
อัจฉรา รักยุติธรรม
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3. การดิ้นรนต่อสู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการของแรงงานข้ามชาติที่เป็นพนักงานขายบริการ
ในเมืองเชียงใหม่
วิจิตร ประพงษ์
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4. ศาสนากับการเคลื่อนย้ายของแรงงานชาติพันธุ์จากไทยสู่สาธารณรัฐเกาหลี
วาสนา ละอองปลิว
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5. “มนุษย์โครงสร้างพื้นฐาน”: ชีวิตรอบโครงการพัฒนาการเกษตรรอบเขตเมืองในกระแสทุนนิยม
วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล
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6. สตรีผู้ประกอบการและการช่วงชิงพื้นที่ท่องเที่ยวในเมืองชายแดนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
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Panel 05: Discipline (s): ระเบียบ-วิธ-ี วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของ
นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1. ระเบียบ-วิธ-ี วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
วิภาวี พงษ์ปิ่น
อาจินต์ ทองอยู่คง
สิทธิโชค ชาวไร่เงิน
อัครนัย ขวัญอยู่
Panel 06: บทสะท้อน การคลี-่ คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติน้าท่วมฉับพลัน
พื้นที่ลุ่มแม่น้าโขง
1. บทสะท้อน การคลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติน้าท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มแม่น้าโขง
วชิรวัตติ์ อาริยะสิรโิ ชติ
ปัญจเดช สิงห์โท
อ้อมบุญ ทิพย์สุนาม
Panel 07: การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
1. กระบวนการสร้างโจทย์วิจัยจากชุมชนกรณีศึกษาการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
เอกรินทร์ พึ่งประชา
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2. วิถีการผลิตข้าวในบริบทด่านซ้าย: อานาจและการต่อรองของเกษตรกรสูงอายุ
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
ฐิตินันท์ ใกล้ชิด
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3. “น้าผักสะทอน” ภูมิปัญญาท้องถิ่นด่านซ้ายกับความมั่นคงทางอาหาร
จริยา นาคาภา
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4. การจัดการภัยแล้งในระบบอาหารของเกษตรกร อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
นิจนันท์ ปาณะพงศ์
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Panel 08: เวลาที่หายไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความทรงจาของสงครามเย็นในศิลปะร่วมสมัย
ของสะสมและบันทึกประวัติศาสตร์
1. เวลาที่หายไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความทรงจาของสงครามเย็นในศิลปะร่วมสมัย
ของสะสมและบันทึกประวัติศาสตร์
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
ชัยพร สิงห์ดี
ปราน จินตะเวช
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2. เวลาที่หายไป: ร่องรอยของวัฒนธรรมสงครามเย็นในศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
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3. ความไร้น้ายาของ "สังคมศาสตร์สงครามเย็น" และอานาจของมนุษยศาสตร์ในภาคใต้:
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์-นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาว่าด้วยการก่อตัวของอัตลักษณ์เชิง
ภูมิภาคในทักษิณคดีศึกษา
ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
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4. การต่างประเทศต่างพระเนตรพระกรรณ: บ่อเกิดกระทรวงการต่างประเทศไทยและมรดกตกทอด
ในยุคสงครามเย็น
ปราน จินตะเวช
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5. จากสมรภูมิที่เวียดนามสู่สงครามทุนแฟชั่นของนักสะสมชาวไทย: ความทรงจาของสงครามเย็น
ที่ถูกจินตนาการใหม่ผ่านวัตถุ
ชัยพร สิงห์ดี
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Panel 09: สังคมวิทยาภัยพิบัติ
1. บทบาทของผู้หญิงในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ
และสถานการณ์ภัยพิบัติจากน้ามือของมนุษย์
อลิสา หะสาเมาะ
2. สังคมวิทยาภัยพิบัติ: เรื่องเล่าและชุดความรู้การจัดการความเสี่ยงจากน้าท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
กนกวรรณ มะโนรมย์
สุรสม กฤษณะจูฑะ
ธวัช มณีผ่อง
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
แมน ปุโรทกานนท์
ไพศาล จี้ฟู
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Panel 10: สังคมวิทยาการพนัน: จริยศาสตร์ VS วัฒนธรรม
1. การพนัน: วิถีจริยศาสตร์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่า
ประเสริฐ แรงกล้า
2. การพนันในอีสาน: มองผ่านบริบทวัฒนธรรมความเชื่อและวัฒนธรรมการเมือง
กนกวรรณ มะโนรมย์
ธวัช มณีผ่อง
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
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วิธีวิทยาในโลกที่พลิกผัน1
Methodology in a Disruptive World
นิติ ภวัครพันธุ์2, ยุกติ มุกดาวิจิตร3, จักรกริช สังขมณี4, ปณิธี บราวน์5 และจิราพร เหล่าเจริญวงศ์6
สถานการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการพลิกผันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาด
โรคอุบัติใหม่ ภัยพิบัติ สภาพภูมิอากาศโลก วิกฤตการณ์ทางการเมือง การชุมนุมและเคลื่อนไหวในประเด็น
เรื่องเพศ (#MeToo) เรื่องสีผิว (#blacklivesmatter) และเรื่องความหลากหลายทางเพศ ทั้งในโลกออนไลน์
และในพื้นที่จริง ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ได้เรียกร้องให้เราสนใจและเข้าใจ โดยวิธีวิทยาแบบเดิมนั้นถูกตั้งคาถาม
ว่ามีความเพียงพอหรือไม่ แค่ไหน อย่างไร ที่จะผลักเพดานความรู้ ความคิดและทฤษฎี เวทีนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวน
วิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาที่ผ่านมา และพยายามหาวิธีวิทยาในรูปแบบใหม่ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และ
การเปิดมุมมองข้ามขอบเขตของสาขาวิชาว่าน่าจะเป็นอย่างไร รวมถึงการสะท้อนย้อนคิดประสบการณ์การทา
วิจัยภาคสนามที่เป็นหัวใจหลักของนักมานุษยวิทยา เมื่อพื้นที่ภาคสนามนั้นได้แปรเปลี่ ยนไปในโลกที่พลิกผัน
นักมานุษยวิทยาจะเข้าใจอย่างไร
คาสาคัญ: วิธีวิทยา มานุษยวิทยา พื้นที่ภาคสนาม

1

Supported by SASA
ศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์
3
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิธี บราวน์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
ดร.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
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มานุษยวิทยากับระบาดวิทยาวัฒนธรรม
Anthropology and Cultural Epidemiology
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์1, ประชาธิป กะทา2 และสิทธิโชค ชาวไร่เงิน3
บทคัดย่อ
การเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “มานุษยวิทยากับระบาดวิทยาวั ฒนธรรม” เน้นกระบวนการอภิปราย
แลกเปลี่ ย น เพื่อช่ว ยให้ ผู้ เข้าร่ ว มเสวนาเห็ นบทบาทของนักมานุษยวิทยาที่พยายามศึกษาทาความเข้าใจ
ปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในฐานะปรากฏการณ์ทางสั งคมวัฒนธรรม และผลกระทบด้าน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมจากการดาเนินมาตรการควบคุมปูองกันโรค โดยเนื้อหาหลักในการเสวนาประกอบด้วย
3 เนื้อหา ดังนี้
1. นักมานุษยวิทยาศึกษาปรากฏการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยแนวคิดทฤษฎีทางสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อทาความเข้าใจแง่มุมที่หลากหลายของโรคโควิด -19 ที่ไม่ได้จากัดอยู่แค่ความหมาย
ตายตัวของการเป็นโรคอุบัติใหม่ งานศึกษากลุ่มนี้ได้ข้อสรุปสาคัญว่า โรคโควิด -19 ถูกให้ความหมายทางสังคม
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นที่โรคแพร่ระบาดไปถึง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละประเทศต่างตอบสนองต่อ
ความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุดมการณ์เบื้องหลังทางการเมืองและ
ความเข้มแข็งของระบบการแพทย์สาธารณสุขของประเทศ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ไม่เพียงถูกวิเคราะห์ในฐานะอานาจชีวการเมือง (Biopolitics) ที่ควบคุมร่างกายและสานึกของพลเมือง หากมัน
ยังได้สร้างสภาวะความเป็นสังคม (sociality) รูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่มนุษย์ต้องพบปะเห็น
หน้ากัน และการดูแลเอาใจใส่ตนเองและคนรอบข้างให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดโรคมีความหมาย
เทียบเท่ากับการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
2. นักมานุษยวิทยาศึกษาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในลักษณะข้ามศาสตร์สาขาวิชา
งานศึกษากลุ่มนี้ช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ที่พัวพันเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและข้ามสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์
กับสัตว์ประเภทต่าง ๆ ที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
3. นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยามี ก ารปรั บ ประยุ ก ต์ แ นวทางการศึ ก ษาทางชาติ พั น ธุ์ ว รรณนาของตนเองให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การกักตัวอยู่ที่บ้านและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ภาคสนามไม่สามารถจะทาได้ นั กมานุษยวิทยาจานวนหนึ่งปรับใช้วิธีการชาติพันธุ์วรรณนาดิจิทัล (Digital
ethnography) สร้ างความสั มพันธ์ทางสังคมกับผู้ให้ ข้อมูล ในโลกออนไลน์ และเมื่อต้องกักตัว อยู่ที่บ้าน
เช่ น เดี ย วกั บ คนกลุ่ ม อื่ น ในสั ง คม นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารชาติ พั น ธุ์ ว รรณนาเชิ ง อั ต ชี ว ประวั ติ
(Autoethnography) เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ตนเองที่มีต่อโรคโควิด-19
คาสาคัญ: ระบาดวิทยาวัฒนธรรม ความหมายทางสังคมของโรคโควิด-19 การเมืองสุขภาพของโรคโควิด-19
ชาติพันธุ์วรรณนาดิจิทัล ชาติพันธุ์วรรณนาเชิงอัตชีวประวัติ
1

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
ดร.ประชาธิป กะทา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
อาจารย์ประจาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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“ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้า ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน”:
สังคมและการเมืองไทยในสมัยของการเปลี่ยนแปลง
“Unrepeatable yet, Changeable History”:
Thai Society and Politics in the Changing Era
อนุสรณ์ อุณโณ1, เสาวนีย์ ตรีรตั น์ อเลกซานเดอร์2, บัณฑิต ไกรวิจิตร3 และชัยพงษ์ สาเนียง4
ทศวรรษเศษที่ผ่านมาสังคมและการเมืองไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะการก่อตัวของ
กลุ่มคนที่มีอาชีพ วิถีชีวิต และความปรารถนาใหม่ ได้สั่นคลอนระเบียบสังคมและการเมืองเก่าอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการที่พวกเขาแสดงความนิยมต่ อ “ผู้นา” คนใหม่ผ่านการเลือกตั้งได้ส่งผลให้เครือข่าย
อานาจเก่าต้ องหาทางสกัด กั้น ด้ ว ยวิ ธีการต่ างๆ ไม่ ว่า จะเป็นการใช้ศ าลและองค์ กรอิ ส ระในการตั้งข้ อหา
ดาเนินคดี การจัดตั้งมวลชนเคลื่อนไหวกดดัน หรือการยึดอานาจด้วยการก่อรัฐประหาร ก่อนจะทาการเขียน
รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อใช้ในการสืบทอดอานาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่ผ่านการเลือกตั้ง ถือเป็นการฟื้นฟูเครือข่าย
อานาจเก่าบนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในทางการเมือง การเข้าถึงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การใช้ชีวิต จึงก่อให้เกิดความขุ่นเคืองและการต่อต้านขัดขืนกระจายไปทั่ว มีทั้งกลุ่มที่
เคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องและกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นการเกาะเกี่ยวและ
ผนึกกาลังในรูปแบบที่หลากหลาย คาดคะเนไม่ได้ และยากจะใช้วิธีการเดิมในการกดปราบ เป็นพลังแห่งการ
ท้าทายที่จะส่งผลให้สังคมและการเมืองไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เวทีนี้แสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวในห้วงของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นับตั้งแต่ในส่วนของโครงการ
พัฒนาที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับทุนใหญ่ที่ก่อปัญหาและส่งผลกระทบต่อทรัพยากร สภาพแวดล้อม
ชุมชน และคนในพื้นที่ ซึ่งแม้จะเป็นปัญหาแบบเดิม ทว่ากระบวนการสถาปนาอานาจชนชั้นนาก็ทาให้การ
ละเมิดสิทธิชุมชนเกิดขึ้นสะดวกขึ้น ขณะเดียวกันการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กลายเป็น
เครื่องมือในการสืบทอดอานาจของเครือข่ายอานาจเก่า พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดไม่สามารถตั้ง
รัฐ บาลได้ ขณะที่พรรคการเมืองใหม่ที่ได้รั บความนิยมในกลุ่ มหนุ่มสาวเยาวชนก็ถูกยุบในเวลาต่อมา เป็น
เงื่อนไขให้เกิดการชุมนุมระลอกใหม่ที่มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นแกนหลักและมีคนรุ่นก่อนหน้าเป็นแนวร่วม
อีกทั้งยังเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบนท้องถนนหรือในรูปแบบเก่า หากแต่เกิดขึ้นในโลก “ออนไลน์”
และ “ออฟไลน์” ควบคู่กันไป มีความหลากหลาย สร้างสรรค์ และมีชีวิตชีวา ชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้า
รอยอีกต่อไป
คาสาคัญ: การเมืองไทย การชุมนุมทางการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมือง

1

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ ตรีรตั น์ อเลกซานเดอร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4
ดร.ชัยพงษ์ สาเนียง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
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R01: นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
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“ญ่าย” หนีการพัฒนา:
เรื่องเล่ามหัศจรรย์กับการเคลื่อนย้ายอพยพหลังการพัฒนาเขื่อนปากมูล1
“De-territorialization” to Escape Development:
A Magical Story of Movements and Migration after the Development of
Pak Moon Dam
พงษ์เทพ บุญกล้า2
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องเล่ามหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ามูน (อาณาบริเวณปากแม่น้ามูน)
และ เพื่อศึกษาการเคลื่อนย้ายอพยพถิ่นที่อยู่ของเผ่าพันธุ์สิ่งมหัศจรรย์หลังการสร้างเขื่อนปากมูล ใช้การศึกษา
วิจัยเชิงคุณภาพและงานภาคสนาม ได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย การสังเกตการณ์แบบไม่
มีส่ ว นร่ ว ม การค้ น คว้ าข้ อมู ล จากเอกสารทางวิช าการ และ แหล่ ง สื บ ค้น ข้อ มูล ต่า งๆ ใช้ แนวคิ ดเรื่อ งเล่ า
มหัศจรรย์ (Amazing Narrative) และ แนวคิดการอพยพ (Migration) ในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
การพัฒนา “เขื่อนปากมูล” ใน “ลุ่มแม่น้ามูน” ได้ส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงภูมินิเวศ ทั้งที่ดิน
แม่น้ามูน และปุาไม้ ชาวประมงพื้นบ้านมีเรื่องเล่ามหัศจรรย์ต่างๆ สะท้อ นอัตลักษณ์ ตัวตน ตาแหน่งแห่งหน
ของชาวประมงพื้นบ้าน อีกทั้งชาวประมงพื้นบ้านบอกเล่า ถ่ายทอด และส่งต่อเรื่องเล่ามหัศจรรย์เรื่อยมาอย่าง
เป็นพลวัตในรูปวรรณกรรมมุขปาฐะ ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านเรียกว่า “ญ่าย” หรือ “เคลื่อนย้าย” หรือ “อพยพ”
หลังจากการสร้างเขื่อนปากมูล พบเรื่องเล่ามหัศจรรย์ 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การอพยพแบบดั้งเดิม (Primitive
Migration) กล่าวถึงเรื่องราว “ปลาบึก” กับการญ่ายตามกระแสน้าแดงและผลกระทบจากบันไดปลาโจน 2)
การอพยพโดยถูกบังคับ (Forced Migration) กล่าวถึง “พญานาค” กับการญ่ายจากโลกใต้บาดาลขึ้นสู่โลก
มนุษย์เพื่อตอบโต้และต่อต้านต่ออานาจรัฐ 3) การอพยพโดยถูกบีบคั้น (Impelled Migration) กล่าวถึง “คน
น้า” หรือ “คนน้อย” กับการญ่ายหนีลงใต้น้าลึกหลังจากการระเบิดเกาะแก่งหิน 4) การอพยพโดยเสรี (Free
Migration) กล่าวถึง “ภูตผีวิญญาณ” หรือ “อมนุษย์” กับการญ่ายหาถิ่นที่อยู่ใหม่หลังจากโครงการก่อสร้าง
เขื่อนปากมูลเริ่มดาเนินการ และ 5) การอพยพแบบชนจานวนมาก (Mass Migration) กล่าวถึง “จระเข้” กับ
การญ่ายทัพประลองความรู้ และวิช าอาคม นอกจากนั้น เรื่องเล่ ามหั ศจรรย์เหล่านี้ยังสะท้อนการลดทอน
อัตลักษณ์ ตัวตน ตาแหน่งแห่งหน และความเป็ นท้องถิ่น (De-localization) รวมถึงสานึกร่วมของคนที่มีต่อ
อาณาบริเวณ (De-territorialization) ปากแม่น้ามูนหลังการพัฒนาเขื่อนปากมูลอีกด้วย
คาสาคัญ: ญ่าย การพัฒนา เรื่องเล่ามหัศจรรย์ การอพยพ เขื่อนปากมูล
1

บทความนี้ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ “เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนกับปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน” สนับสนุนทุนการศึกษา
วิจัยโดยสภาการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แห่งประเทศแคนาดา ภายใต้โครงการวิจัย “ตามรอยความ
เปลี่ยนแปลงความรู้ท้องถิ่นและพื้นบ้านเพื่อธรรมาภิบาลลุ่มน้า” (Tracking Change Local and Tradition Knowledge in
Watershed Governance) และ โครงการทุนวิจัยบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มหัวข้อ: พลวัตความรู้
ประมงพื้นบ้าน: สู่การสร้างสรรค์ชมุ ชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
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ผลกระทบของความเป็นเมืองต่ออาหารและผู้คน: การศึกษาผ่านมุมมองนิเวศวิทยาเมือง1
The Impact of Urbanity on Food and Human: An Analysis of Urban Ecology
วาสนา ศรีจาปา2
บทคัดย่อ
ประเทศไทย ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควบคุมการใช้ทรัพยากร เป็นยุคที่มนุษย์
รบกวนสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒ นาประเทศและยกมาตรฐานค่า ครองชีพของประชาชน จากวาทกรรมการ
พัฒนาของรัฐ ทาให้รัฐเข้ามามีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเต็มกาลัง เป็นการทาลายระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ควบคู่กับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากการ
เป็นศูนย์กลางความเจริญ มีสิ่งอานวยความสะดวก สาธารณูปโภค ผู้คนทั่วทุกภูมิภาค หลั่งไหลเข้ามาแสวงหา
โอกาสและรายได้ กระบวนการกลายเป็นเมือง ผนวกกับกิจกรรมของผู้คน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาน้าเสีย ปัญหาขยะ ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินเอื้อ
แก่เศรษฐกิจ มากกว่าเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน คนเมือง ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่
อาศัย แม้พื้นที่เมือง จะสร้างโอกาสและรายได้ แต่ขณะเดียวกัน ก็สร้างความเปราะบางให้แก่คนเมือง
คนเมืองต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงในชีวิต บนสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน และเมือง ยังสะท้อนให้เห็น
ถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม อย่างเรื่องอาหาร แม้พื้นที่เมือง จะไม่ได้เป็นแหล่งผลิต แต่
กลับมีการเคลื่อนย้ายของระบบอาหาร ทั้งการผลิต การขนส่ง การแปรรูป การกระจายอาหาร และการบริโภค
คนเมือง สามารถเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลาจากการซื้อ แต่อาหารกลายเป็นความเสี่ยง ที่คนเมืองต้องเผชิญ
และไม่สามารถควบคุมได้ เพราะอาหารที่ดี มีคุณภาพ มีราคาเป็นเงื่อนไขและข้อจากัดในการเข้าถึง
ด้วยเหตุนี้ เมืองจึงอยู่ในสถานะเป็นพื้นที่ตั้งและพื้นที่ประกอบสร้างวิถีชีวิตของผู้คน ภายใต้นิเวศวิทยา
และสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อน ผู้ศึกษาจึงมีจุดมุ่งหมายศึกษา ทาความเข้าใจ ผลกระทบและความสัมพันธ์ ว่า
การกลายเป็นเมืองและสภาพแวดล้อมเมืองในปัจจุบัน ส่งผลอย่างไรต่อวิถีชีวิตคนเมือง และอาหารเคลื่อนย้าย
ในพื้นที่เมืองอย่างไร
คาสาคัญ: นิเวศวิทยาเมือง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาหาร วิถีชีวิตคนเมือง

1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ความเป็นเมือง : การทาความเข้าใจสภาวะเปราะบางของ
กรุงเทพมหานครผ่านอาหาร”
2
นิสิตปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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อานาจกีดกันและการต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ามูล:
กรณีศึกษา บ้านโนนสัง อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ1
Power Exclusion and Negotiation to Access Mun River Basin Resources:
Case Study of Non Sang, Kanthararom District, Sisaket Province
เรวุฒิ ทองสิงห์2 และ กนกวรรณ มะโนรมย์3
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการกีดกันในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ามูล โครงการส่ง
น้าและบารุงรักษาเขื่อนหัวนา และเพื่อศึกษากลยุทธ์ก ารต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ามูลของชาวบ้าน
โนนสั ง โดยผู้ เขีย นใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย การ
สังเกตการณ์ และการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งสืบค้นและเอกสารงานวิชาการ โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับ
การกีดกัน (Exclusion) และแนวคิดอานาจการต่อรอง (Negotiation) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเขื่อนหัวนามีกระบวนการใช้อานาจในการกีดกัน
ชาวบ้านโนนสังออกจากพื้นที่ลุ่มน้ามูล โดยการใช้กระบวนการกีดกันทางกฎระเบียบ (Regulation) เป็นการใช้
กฎหมายที่ดินเข้าไปบีบบังคับชาวบ้านออกจากพื้นที่ทากินในปุาทาม การใช้กระบวนการกีดกัน (Force) เป็น
การกีดกันด้วยการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เข้ามากดดันชาวบ้านโนนสังให้จายอมต่อกฎหมายที่ดิน ทาให้
ชาวบ้านสูญเสียที่ดินทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของโครงการส่ง
น้าและบารุงรักษาเขื่อนหัวนา การใช้กระบวนการกีดกันด้วยตลาด (Market) โครงการส่งน้าและบารุงรักษา
เขื่อนหัวนาทาให้แม่น้ามูลกลายเป็นสินค้าด้วยการสร้างเขื่อนหัวนาเพื่อการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรน้า
แต่กลับทาให้ชาวบ้านโนนสังได้สูญเสียที่ดินทากินไป ความชอบธรรม (Righteousness) โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษามีการใช้กระบวนการสร้างความชอบธรรมโดยใช้แผนพื้นฟูผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนาเพื่อ
ลดปัญหาความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ามูล
นอกจากนี้ โครงการเขื่อนหัวนาได้สร้างผลกระทบต่อชาวบ้านและสร้างปัญหาเรื่องการสูญเสียที่ดิน
ทากินของชาวบ้ าน ชาวบ้ านโนนสั งจึงได้มีการต่อรองกับโครงการส่ งน้าและบารุงรักษาเขื่อนหัว นาโดยใช้
กลยุทธ์การต่อรองด้วยการสร้างวาทกรรมพื้นที่ทากิน และกลยุทธ์การต่อรองผ่านข้อมูลผลการศึกษาผลกระทบ
และสิ่งแวดล้อมเขื่อนหัวนา (Environmental Impact Assessment: EIA) ในการเรียกร้องค่าชดเชยที่ดินทา
กินที่สูญเสียไป
คาสาคัญ: อานาจการกีดกัน การเข้าถึงทรัพยากร การต่อรองเชิงอานาจ ลุ่มน้ามูล
1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงอานาจในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่า งลุ่มน้ามูลและลุ่มน้าสาขา กรณีศึก ษาเขื่ อนหัวนา จังหวัดศรี สะเกษ” ได้รั บการสนับสนุ นทุนการศึกษาภายใต้
โครงการวิจัย “ตามรอยความเปลี่ยนแปลงความรู้ท้องถิ่นและพื้นบ้านเพื่อธรรมาภิบาลลุ่มน้า”
(Tracking Change Local and Tradition Knowledge in Watershed Governance)
2
นักศึกษาปริญญาโท, หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
อาจารย์ที่ปรึกษา, สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรในครัวเรือน กรณีศึกษา: ตาบลห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
Situate Knowledge on Herbal Plants used by Household:
A Case study of Huai Rong sub-district Rong Kwang, Phrae province
ดวงพร เพิ่มสุวรรณ1*, จันทร์จิรา นันตา2, และวิกานดา ใหม่เฟย3
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญ ญาท้องถิ่น การใช้
สมุนไพรในครัว เรื อนของคนในชุมชนตาบลห้ว ยโรง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ให้เป็นระบบ โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพ วิธีการศึกษาใช้วิธีการสารวจชนิดของสมุนไพร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุ่ม (focus group discussion) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกครั วเรือน ในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน จากทั้งหมด
8 หมู่บ้าน ของตาบลห้วยโรง อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 เนื่องจากมีวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในครัวเรือนของคนในตาบลห้วยโรง แฝงอยู่ในวิถี
ชีวิตประจาวัน ผ่านวัฒนธรรมอาหาร และระบบนิเวศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของสมุนไพรเหล่านั้น ที่ยังเอื้อต่อการ
คงอยู่ของภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร ซึ่งภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในครัวเรือนของคนในตาบลห้วยโรงที่ยังถูกใช้
อยู่ มีถึง 153 ชนิด มีการกระจายของภูมิปัญญาที่คล้ายคลึงกันถึง 5 ใน 7 หมู่บ้านทั้งหมดที่ทาการศึกษา ซึ่ง
4 ใน 5 หมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่มาแต่แรกเริ่ม จึงมีการสั่งสมภูมิปัญญาที่อิงกับลักษณะ
นิเวศของพื้นที่
ส่วนการคงอยู่ของภูมิปัญญา ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบริบทกายภาพและวัฒนธรรมชุมชนที่
ยังทาให้มีความจาเป็นในการใช้และเป็นแหล่ง (source) สมุนไพรเหล่านั้นอยู่ และปัจจัยด้านศักยภาพและ
อรรถประโยชน์ของสมุนไพร เช่น ใช้ง่าย และใช้ในการรักษาอย่างได้ผล
คาสาคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชสมุนไพรในครัวเรือน ตาบลห้วยโรง

1

อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ * corresponding author
อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3
อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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R02: วัฒนธรรมสมัยนิยม
(Popular Culture)

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การเติบโตของวัฒนธรรม “ไทบ้าน” ผ่านรถแห่ มหรสพเคลื่อนที่
The Development of “Tai Ban” Local Culture as Reflected in Parade Cars,
Movable Theatres
จารุวรรณ ด้วงคาจันทร์1
บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาการเกิดขึ้นของมหรสพดนตรีในวัฒนธรรมอีสาน ที่ก้าวสู่การเป็นวัฒนธรรมสมัย
นิยม (popular culture) ผ่านมหรสพเคลื่อนที่ที่มีชื่อว่า “รถแห่” ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทั้งใน
การแสดงสดและการโลดแล่นในโลกออนไลน์ จนเกิดกระแสการตื่นวัฒนธรรม (culture shock) ของกระแส
หลักที่มองว่า รถแห่เป็นสื่อกลางของการมอมเมาเยาวชน แต่รถแห่ก็สามารถเข้ามาเป็นที่ยอมรับของคนใน
วัฒนธรรมอีสานและกลายเป็นดนตรีกระแสนิยมนอกวัฒนธรรมอีสาน จนเป็นสื่อกลางที่เป็นตัวขับเน้นให้เกิด
“วัฒนธรรมไทบ้าน” หรือเพลงอีสานใหม่
รถแห่มีการเรียนรู้และการปรับตัว โดยไม่จาเป็นต้องใช้เรื่องเพศมาสื่อสารเพื่อปลุกเร้าความสนุกสนาน
แต่สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการต่อรองทางวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่ เพื่อตอบ
โจทย์กลุ่มเปูาหมายใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแรงงานรากหญ้า หรือคนในชนบทท้องถิ่นอีสานอีกต่อไป ทาให้รถแห่เป็น
“รถแห่ตลาดล่าง ตลาดโลก”
คาสาคัญ: รถแห่ วัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย ไทบ้าน มานุษยวิทยาดนตรี

1

นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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อานาจ ความรัก และการเป็น ‘ไทบ้าน’: ภาพที่ (ไม่) เสนอในภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์
Tai-Baan, the Power and Love: Unseen Representations in
Tai-Baan the Series Movies
วิมล โคตรทุมมี1
บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้ศึกษาตัวบทภาพยนตร์เรื่องไทบ้านเดอะซีรีส์ ภาพยนตร์ที่นาเสนอภาพความรักของหนุ่ม
ไทบ้านอีสานและการพยายามสอดแทรกมิติทางวัฒนธรรมว่าด้วยวิถีชีวิตแบบ ‘ไทบ้าน’ ผู้เขียนเสนอว่า ไท
บ้านเดอะซีรีส์ปรากฏความสัมพันธ์เชิงอานาจในมิติทางเพศสภาวะและวัฒนธรรม โดยในประเด็นอานาจทาง
เพศสภาวะ ตัวบทจัดวางให้ตัวละครเพศชายถือครองอานาจนา เป็นตัวละครที่สามารถแสดงออกถึงการเลือก
และการเข้าถึงความรักต่อเพศหญิง ในขณะเดียวกันตัวละครหญิงก็ถูกทาให้ไร้อานาจในการตัดสินใจ ตลอดจน
การรื้อถอนสถานะทางสังคมของพวกเธอเพื่อให้สยบต่ออานาจทางเพศ ในแง่วัฒนธรรมตัวบทชี้ให้เห็นว่าความ
เป็น ‘ไทบ้าน’ เป็นภาพเสนอคู่ตรงข้ามกับรูปแบบทุนนิยม ตัวบทยังนาเสนอวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นเบ้าหลอม
ในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและบทพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชาย นอกจากนี้อานาจทางวัฒนธรรมยังกลายเป็นเงื่อนไข
สาคัญที่ส่งผลให้ตัวละครหญิงบางคนกลายสถานะเป็นผู้นาและมีอานาจในการตัดสินใจเหนือฝุายชายอีกด้วย
ความสัมพันธ์ทางอานาจในสองมิติที่ย้อนแย้งกันไปมานี้ ปรากฏอย่างเรียบเนียนทั้งหมดในภาพยนตร์เรื่องไท
บ้านเดอะซีรีส์
คาสาคัญ: ไทบ้านเดอะซีรีส์ อานาจ วิถี ‘ไทบ้าน’ เพศสภาวะ

1

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
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วัตถุแอนะล็อกในยุคดิจิทัล: วัยรุ่นกับการบริโภคแผ่นเสียง1
Analog Objects in the Digital Age: Young Generation and Vinyl Record
Consumption
มุขธิดา เองนางรอง2
บทคัดย่อ
ปรากฏการณ์การกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งของแผ่นเสียงทาให้เห็นว่า ในปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัล แม้ว่า
ผู้คนจะนิยมฟังเพลงผ่านระบบสตรีมมิ่งและดาวน์โหลด แต่แผ่นเสี ยงได้กลับมาเป็นที่นิยมและมียอดขายเพิ่ม
มากขึ้น หรือกล่าวได้ว่าวัตถุแอนะล็อกได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน แผ่นเสียงเป็น
วัสดุบันทึกเพลงที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางสุนทรียะของมนุษย์ได้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
และสามารถให้การสัมผัสดนตรีได้หลายทาง จึงทาให้กลายเป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตไม่ทันใน
ยุคแผ่นเสียง ผู้ศึกษาตั้งคาถามว่า ทาไมกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงหันมาสนใจเล่นแผ่นเสียง ผู้ศึกษาพบว่า การบริโภค
แผ่นเสียงมีอยู่ในหลายวัยรวมถึงคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันก็หันมาเล่นแผ่นเสียงมากขึ้น แผ่นเสี ยงในปัจจุบันได้ถูก
สร้างความหมายใหม่จากคนรุ่นใหม่ ซึ่งแผ่นเสียงไม่ได้เป็นสิ่งของเก่าที่พวกเขาถวิลหาอดีต แต่ได้กลายเป็นสิ่ง
ใหม่ที่ถูกผลิตขึ้นจากวัฒนธรรมในปัจจุบัน และแผ่นเสียงไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นเพียงสื่อในการฟังเพลงเท่านั้น แต่
ยังเป็นของสะสมที่ตัวแผ่นเสีย งผูกติดกับตัวตนของศิลปิน รวมทั้งยังเป็นตัวกลางของความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปินกับแฟนคลับ
คาสาคัญ: แผ่นเสียง วัฒนธรรมแอนะล็อก วัตถุวัฒนธรรม

1
2

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่อง สังคมคนเล่นแผ่นเสียงในยุคดิจิทัล
นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
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R03: วัฒนธรรมทางวัตถุ
(Material Culture)

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
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การหันเหสู่ชุมชน (community turn) ของศิลปะร่วมสมัย:
การสารวจทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติเบื้องต้น
Community Turn in Contemporary Art Key Surveys in Theories and Practices
วรเทพ อรรคบุตร1
บทคัดย่อ
การหันเหไปให้ความสาคัญกับชุมชน (community turn) เป็นปรากฏการณ์ทางศิลปะ ในช่วงครึ่ง
หลังศตวรรษที่ 20 อันชี้ให้เห็นขอบเขต หรือสนามที่ถูกขึงขยายออกไป (expanded field) อีกทั้งเป็นแนวทาง
ที่เน้นกระบวนการ ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงหรือแทรกแซง เพื่อรื้อหรือนิยามศิลปะขึ้นใหม่ ปรากฏการณ์
ดังกล่าว นับว่าคลี่คลายจากการต่อต้านความงาม (anti-aesthetic) หรือหลงใหลบูชาตัวผลงาน รวมทั้ง
ต้องการบ่อนเซาะ เผด็จการของผนังขาว ที่จองจาให้ ศิลปะมีไว้เพื่อการชื่นชมล้วน ๆ นอกจากกระแสการออก
นอกพื้นที่ หรือการกาหนดเชิงสถาบัน จะท้าทายความรู้หรือญานวิทยา (episteme ology) เดิมแล้ว ศิลปะใน
เชิงกิจกรรม ยั งเชื่อมกับชุมชน โดยมีวัตถุ พื้นที่และปฏิบัติการต่ างๆ ซึ่งใกล้ เคียงชีวิตประจาวัน ทาให้เกิด
คาถามเชิงภววิทยา (ontological) จากกระแสศิลปะชุมชน ซึ่งเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่ไม่ยึดมั่นกับภาพตัวแทน
(representationalism) และเป็นแนวโน้มที่ช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือสถานะของชุมชน จากที่เคยหมายถึง
ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อเดียว และเป็นนามธรรม เพราะเน้นการอธิบายเชิงโครงสร้าง หรือส่วนหนึ่งในระบบทุน
นิยม แต่มองข้ามภาคปฏิบัติการ ที่ทาให้เกิดการกลายเป็นตาแหน่งแห่งที่ (site) ของการแปรสภาพวัตถุ ส่วน
การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา ทาให้เกิดการขัดจังหวะของจินตนาการของชุมชนในเชิงโครงสร้างหรือความ
ต่อเนื่องให้กลายเป็นการปะติดปะต่อของเรื่องเล่ า สะท้อนความเหลื่อม/ไหลทางอัตลักษณ์ของผู้คนในปัจจุบัน
แนวทางศึกษาชุมชนฐานะ assemblage ช่วยให้เห็นศักยภาพที่ถูกดึงจากองค์ประกอบของชุมชน ที่มีความ
แตกต่าง เป็นอเนกพันธุ์ และสุดท้ายการศึกษาชุมชนความร่วมมือ สะท้อนการใช้พื้นที่สาธารณะ และความ
ร่วมมือในฐานะการคั่นกลาง และกระตุ้นการระดมความคิด
คาสาคัญ: การหันเหไปสู่ชุมชน ชุมชน ศิลปะร่วมสมัย การหันเหทางภววิทยาของศิลปะ ปฏิบัติการทาง
ศิลปะ

1

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เกลือท้องถิ่น
บ้านเก่าน้อย ตาบลไพศาล อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
Building a Community Image Through Packaging Design
Ban Kao Noi, Paisan Sub-district, Thawatchaburi District, Roi Et Province
นันทวัน เจ๊กจันทึก1
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาแนวทางการนาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อศึกษา
แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเปูาหมาย และเพื่อออกแบบ
บรรจุภัณฑ์บนฐานการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเปูาหมาย ผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเก่าน้อย ประกอบด้วย ความรู้ทักษะในการปรับตัว
ต่อสภาพแวดล้อม ความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องเล่าของอดีต และวิถีการต้มเกลือสินเธาว์ ซึ่ งในการผลิตเกลือ
สิน เธาว์ได้เปลี่ ย นความหมายจากการผลิ ตเพื่อยังชีพและค้าขายแลกเปลี่ ยน เป็นการผลิ ตเพื่อค้าขาย ซึ่ง
ชาวบ้านต้องการให้เกลือของชุมชนของตนมีความน่าสนใจและสะท้อนความเป็นบ้านเก่าน้อยได้ดีที่สุด ส่วน
แนวทางการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การสร้า งอัต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน ผู้ วิจั ย ใช้ก ารประชุม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อรวบรวมอัตลักษณ์ที่ชาวบ้านต้องการสื่อตัวตนของตนสู่ภายนอก ปรากฏว่า ตัวตนที่ชาวบ้าน
ต้องการสื่อประกอบด้วย บ้านเก่าน้อยในความหมายของเป็นสถานที่แวะพักของนักเดินทางในสมัยอดีต และ
หมู่บ้านผลิตเกลือต้มแบบโบราณ ตลอดจนอดีตหมู่บ้านโจร และเกลือไร้ไอโอดีนสาหรับคนแพ้ไอโอดีน เป็นต้น
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงมีการออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่ชาวบ้านต้องการนาเสนอโดยการ
ถอดความหมายของความเป็นบ้านและชุมชนที่พักเก่าซึ่งเป็นแบบที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุด มาออกแบบ
สร้างสรรค์เชิงสิ นค้าวัฒนธรรม โดยการสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ และเครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์ ตามความ
ต้องการของชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในที่สุด
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ ชุมชน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เกลือท้องถิ่น

1

โครงการวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม สนับสนุนโดย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
2
อาจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
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ภูมิปัญญาและการถ่ายทอดความรู้สล่าช่างไม้พื้นบ้านจังหวัดแพร่
The Transfer of Local Wisdom on Local Carpenters in Phrae Province
จันทร์จิรา นันตา1*, ดวงพร เพิ่มสุวรรณ2 และทิพารัตน์ สถิตสุข3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาและการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาช่างไม้พื้นบ้าน
จังหวัดแพร่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและเทคนิคสโนว์บอล จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้านช่างไม้ ได้แก่ สถาปนิก ผู้ประกอบการทาไม้ ช่างไม้ในอาเภอสูงเม่นและอาเภอ
ร้องกวาง จังหวัดแพร่
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ และภูมิปัญญาในการทาไม้ในพื้นที่ ได้พัฒ นามาจากการที่ช าวบ้านได้ไป
รับจ้างและเรียนรู้วิธีการทาไม้ช่วงการทาสัมปทานปุาไม้ และได้นาความรู้ประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้หลังจาก
การยกเลิกทาสัมปทานปุา โดยภูมิปัญญาที่มีอยู่ ได้แก่ การเลือกไม้ การตัดไม้ ความเชื่อในการสร้างบ้าน ซึ่งใน
การวิจัยได้มีการจาแนกช่างไม้จังหวัดแพร่ เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ช่างไม้พื้นบ้านดั้งเดิม จะทางานสร้างและต่อ
เติมบ้านไม้เป็นหลักและช่างไม้ประยุกต์ เป็นช่างไม้ที่ทางานเฟอร์นิเจอร์เป็นหลัก ส่วนที่มาของความรู้ในการทา
ไม้นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งเป็นความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต
และความรู้ใหม่ที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ
สาหรับการถ่ายทอดความรู้กลุ่มช่างไม้พื้นบ้านดั้งเดิม เป็นลักษณะของการถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคล
โดยจะเป็นการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษผ่านการฝึกสอนภายในครัวเรือน และการถ่ายทอดโดยการเป็น
ผู้ ช่ ว ยของช่ า งไม้ ห ลั ก กลุ่ ม ช่ า งไม้ ที่ ท างานเฟอร์ นิ เ จอร์ จะเป็ น การถ่ า ยทอดจากบุ ค คลสู่ บุ ค คลโดยผ่ า น
ประสบการณ์และการทางานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ในลักษณะกลุ่ม ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างบุคคล
แบบไม่เป็นทางการ และจากการศึกษาดูงานแล้วนามาถ่ายทอดให้กลุ่มช่างไม้ด้วยกัน
คาสาคัญ: การถ่ายทอดภูมิปัญญา สล่าช่างไม้พื้นบ้าน
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ความเชื่อเรื่องข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีของไทยและญีป่ นุ่
Thai and Japanese Beliefs Regarding Taboos Pertaining to Females
วิศรุตา เฟอร์รารา1*, MISHIMA Kumiko2 และ IWAMI Sayo3
บทคัดย่อ
การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องข้อห้ามนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีในประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุนว่ามีลักษณะอย่างไร และภายใต้ข้อห้ามที่สังคมกาหนดขึ้นนั้น แฝงด้วยแนวความคิดและทัศนคติ
ที่มีต่อสตรีในสังคมนั้นอย่างไรบ้าง การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีดาเนินการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่วางไว้
ผลการศึกษาพบว่า ข้อห้ามสาหรับสตรีของไทยและของญี่ปุนส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องการ
ให้ความสาคัญกับสุขภาวะของสตรีตั้งครรภ์ทั้งช่วงก่อน ระหว่างและหลังคลอด โดยข้อห้ามเหล่านั้นมักอ้างถึง
ผลลัพธ์ที่รุนแรงเกินความเป็นจริงหากไม่ปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตามข้อห้ามต่างๆ ที่ทั้งสังคมไทยและสังคมญี่ปุน
กาหนดขึ้นนั้นสามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ข องคนในอดีต แล้วมีการถ่ายทอดต่อกันมา
ในรูปแบบการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ที่ได้รับกับความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องอานาจเหนือธรรมชาติและ
ความเชื่อจากศาสนา จนกลายเป็นคติชนความเชื่อที่ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อห้ามของไทยนั้นมีลักษณะ
ผสมผสานโลกทัศน์ที่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อในศาสนาพุทธและพราหมณ์-ฮินดู ในขณะ
ที่ข้อห้ ามของญี่ปุ น นั้น เป็ น การผสมผสานโลกทัศน์ที่ได้จากความเชื่อในหลั กชินโต ขงจื้อ และพุทธศาสนา
อย่างไรก็ตามจากการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องการดูแล
สุขภาวะของหญิงตั้งครรภ์แล้วพบว่า ข้อห้ามเกี่ยวกับการครองเรือนหรือการประพฤติปฏิบัติตัวของสตรีเพศใน
ทัศนะของสังคมนั้น ข้อห้ามของไทยมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ในขณะที่ญี่ปุนมีหลัก
ปฏิบัติที่กาหนดขึ้นใช้ร่วมกันสาหรับสตรีในทุกภูมิภาคของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของสังคมที่
มีต่อสตรีเพศนอกเหนือจากบทบาทของการเป็นมารดาที่แตกต่างกันระหว่างไทยกับญี่ปุน
คาสาคัญ: คติชน ความเชื่อ ข้อห้าม สตรี
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ภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
The Reflection of Naga Belief in Wat Pa Si Mongkol Rattanaram,
Uthumphon Phisai District, Sisaket
ธันยพงศ์ สารรัตน์1
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพญานาค ในอาณาบริเวณวัดปุาศรีมงคลรัตนาราม
อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคใน
อาณาบริเวณวัด ผ่านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ตลอดจนความเชื่อความศรัทธาที่แสดงออก
ผ่านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวัด โดยใช้วิธีศึกษาโดยการลงภาคสนาม นาข้อมูลมาศึกษาและ
วิเคราะห์เรี ยบเรียง และนาเสนอตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่วัดปุาศรีมงคลรัตนาราม
อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เท่านั้น
ผลการศึกษาพบว่า พญานาค คือ สัตว์ในอุดมคติของผู้คนในลุ่มน้าโขงรวมถึงภาคอีสานของประเทศ
ไทย ซึ่งความเชื่อความศรัทธาอย่างแรงกล้าในอิทธิฤทธิ์ที่จะอานวยความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งพญานาคเป็นสัตว์
ที่มีความสัมพันธ์กับผู้คนมาอย่างยาวนานดังปรากฏในนิทาน ตานาน ถูกถ่ายทอดผ่านนาฏกรรม จิตรกรรม
พิธีกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมภายในถ้า
พญานาคของวัด ที่เกิดจากความศรัทธาในเรื่องของพญานาคสมัยก่อนและร่วมสมัยพุทธกาล การจินตนาการ
ลักษณะการเคลื่อนไหวของพญานาคที่แหวกว่ายแม่น้าโขงและคอยพิทักษ์ศาสนา โดยเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ ของ
อารยธรรมขอมในจังหวัดศรีสะเกษ ที่สัมพันธ์กับตานานพญานาคสู่พระพุทธรูปปางนาคปรกดังกล่าว ได้รับ
แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากตานานและพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับพญานาค ภาพสะท้อนความเชื่อในเรื่อง
ของพญานาคที่ใช้จิตรกรรม สถาปัตยกรรมและประติมากรรมเป็นเครื่องมือสาคัญ จึงเป็นงานศิลปะพื้นถิ่นที่ใช้
เป็ น จุ ด ขายทางการท่ องเที่ ย วโดยพญานาคได้ กลายเป็น สิ นค้ าทางวั ฒ นธรรมที่ แ สดงถึ ง อัต ลั ก ษณ์ใ นงาน
ศิลปวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นศรีสะเกษที่ยังคงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
คาสาคัญ: พญานาค วัดปุาศรีมงคลรัตนาราม ศรีสะเกษ
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ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์นครพนมและแขวงคาม่วน:
ความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สองฝั่งโขง
The History of Nakhon Phanom and Kham Muan Relations: Beliefs and
Worship Rituals in the Sacred Relics on Both Banks of the Mekong
เกรียงไกร ผาสุตะ1
บทคัดย่อ
พระธาตุพนมและพระธาตุศรีโคตรบอง เป็นศาสนสถานสาคัญซึ่งตั้งอยู่บนสองฟากฝั่งแม่น้าโขง หาก
ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสองพื้นที่ดังกล่าวจะพบว่าเป็นพื้นที่ตั้งเดิมของแคว้นศรีโคตรบูรณ์ เมือง
มรุกขนคร และนครพนมตามลาดับ พื้นที่ดังกล่าวก่อนปี พ.ศ. 2436 มีพื้นที่ครอบคลุมสองฟากฝั่งแม่น้าโขง ใน
เหตุการณ์ ร.ศ. 112 หรือ "สงครามฝรั่งเศส - สยาม" ผลของวิกฤตการณ์ครั้งนี้ทาให้ฝุายสยามจาต้องยอมยก
ดินแดนลาวฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงให้แก่ฝรั่งเศส ผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้องค์พระธาตุพนมอยู่
ภายใต้การอุปถัมภ์ของราชอาณาจักรไทยและองค์พระธาตุศรีโคตรบองอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ สปป.ลาว
รวมทั้งเขตแดนใหม่ภายใต้วาทกรรม “รัฐชาติ” ของสองประเทศก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันด้วย
ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สองฝั่งโขง ภายใต้วาทกรรม
ความเป็นรัฐชาติและเขตแดนของพื้นที่ทั้งสองประเทศนั้น สภาพความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดในการบูชา
องค์พระองค์พระธาตุ ของผู้คนในพื้นที่สองฟากฝั่งแม่น้าโขง มีลั กษณะเป็นการสร้างความทรงจาร่ว มผ่ าน
รูปแบบปฏิบัติการทางสังคมในลักษณะต่างๆ หลากหลายรูปแบบ แม่น้าโขงเป็นเขตแดนของวาทกรรมรัฐชาติ
ในเชิงนโยบายเท่านั้ น แต่ในทางปฏิบั ติและสภาพความเป็นจริงในพื้นที่นั้นแม่น้าโขงไม่ได้เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการเดินทางข้ามไปมาเพื่อบูชาพระธาตุแต่อย่างใด ความเชื่อและรูปแบบของพิธีกรรมการบูชาองค์
พระธาตุทั้งสอง มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันตามนโยบายของทั้งสองประเทศ
คาสาคัญ: ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ พิธีกรรม
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R05: ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม
ห้องที่ 2
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ข้อจากัดของพุทธศาสนาเพื่อสังคม
Limitations of Social Engaged Buddhism
Jesada Buaban1
Abstract
Many scholarly works discuss the social aspects of Buddhist teachings as well as the
important leaders such as Thich Nhat Hanh, Cheng Yen, and the Dalai Lama, as the
significant factors in supporting social welfare in terms of appreciating animal rights and
enhancing the lives of poor people. Based on an ethnographic method conducted in
Thailand and Indonesia, this paper argues that those claims have limitations, in practice. Two
points are demonstrated here. (1) On humans: the teaching on independent co-arising,
perceiving others as part of ourselves, is often explained to promote engaged Buddhism, but
it cannot pave the way to changing a social structure. Therefore, social works done by the
middleclass Buddhists can be seen as a religious identity and a tool to prevent the protest
from the poor only, while the donors still satisfy with their higher status. In addition, it has
normally been conducted regardless of an ethical guidance in terms of taking a photo of a
receiver without permission for example. (2) On animals: rescuing is often used as the
commodification of animals, in which animals were caught and bought for ritual
performances again and again. A problem of animal rights in Asian Buddhism, I argue, may be
from the Pali term “dama” meaning “training” or “torturing.” Therefore, the torture of
animals (also humans) can be seen as a process of training, which is acceptable. Moreover,
love in the name of paternalism is claimed without questioning its hidden power.
Consequently, when the Peta Organization criticized the monkey labor exposed in Thailand,
the Buddhists’ response is always based upon the paternalistic idea. Simply put, engaged
Buddhism needs more religious interpretations and broadening social awareness in driving its
activities in structural levels
Keywords: Engaged Buddhism, Social work, Animal rights
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ความไม่มั่นคงของการดารงอยู่ในสังคมหลังฆราวาส
ผ่านการทบทวนแนวคิด Existential Security
Existential Insecurity in Post-secular Society
through the Concept of Existential Security
ธัญญาภรณ์ จันทรเวช1 และ ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์2
บทคัดย่อ
เมื่อพูดถึง “ความไม่มั่นคง” “ความเปราะบาง” ของมนุษย์ในยุคสมัยนี้ จะพบสถานการณ์ที่คนหวน
กลับไปหาความศักดิ์สิท ธิ์ คาถา มนตรา สิ่งที่เหนือธรรมชาติ พบศาสตร์ฮวงจุ้ยประกอบไปกับความรู้
สถาปัตยกรรม พบวัตถุมงคลประกอบการค้าขายของเซลล์แมน ชีวิตที่ไม่แน่นอนและคาดเดาไม่ได้ วิกฤตในโลก
ที่พร้อมจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดในสภาวะสมัยใหม่ช่วงปลาย (late modernity) กาลังพาให้โลกฆราวาสที่เคย
ปฏิเสธสิ่งเหนือธรรมชาติและความไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ได้กลับมาอยู่ร่วมในพื้นที่ชีวิตประจาวันของ
ผู้คนมากยิ่งขึ้น การแสวงหาความมั่นคงภายในเพื่อยึดเหนี่ยวท่ามกลางชีวิตที่เป็นปัจเจกเหล่านี้ กาลังสะท้อน
ความสั่นคลอนต่อความมั่นคงในชีวิตมนุษย์ ปัจจุบันแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ (human security) ที่มีหลัก
คิดเริ่มต้นจากความเป็นอิสระจากความกลัว (freedom from fear) หรือความเป็นอิสระจากความต้องการ
(freedom from want) และมีพัฒนาการต่อเนื่องไปในอีกหลายประเด็นนั้น ถูกนามาอธิบายมากขึ้น
โดยเฉพาะในสังคมที่มีความมั่นคงทางกายภาพหรือทางเศรษฐกิจ แต่กลับพบปัญหาความไม่มั่นคงทางการดารง
อยู่ของมนุษย์มากขึ้น (existential dimensions of human security) จากการนิยามความมั่นคงของมนุษย์
ภายใต้โครงการวิจัยทางมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัย Amsterdam เมื่อปี 2004 นิยามความหมายความ
มั่นคงของมนุษย์ไว้ในหลายมิติทั้งทางวัฒนธรรม การรับรู้ อารมณ์ ศาสนา และสัญลักษณ์ความหมายต่างๆ
ความมั่นคงของการดารงอยู่ภายในมนุษย์ จึงเป็นความพยายามที่มนุษย์สร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อโลก
ภายนอกและที่ทางของผู้คนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม หรือในจักรวาลวิทยาวงกว้าง
บทความชิ้นนี้จึงสารวจพรมแดนนิยามใหม่ของความมั่นคงมนุษย์ที่ชื่อ existential security และเชื่อมโยงกับ
ปรากฏการณ์ความไม่มั่นคงและความเปราะบางของการดารงอยู่ในสภาพสังคมที่ความเป็นฆราวาสกับศาสนา
ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันดังที่เรียกว่า สังคมหลังฆราวาส
คาสาคัญ: ความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงของการดารงอยู่ สภาวะสมัยใหม่ช่วงปลาย
สังคมหลังฆราวาส
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เปลี่ยนรูป แปลงร่าง อาพรางตารัฐ: สารวจความเป็นผู้กระทาการของป้าย บัตรประชาชน
และ กัญชา ในฐานะตัวแสดงที่ปกป้องคุ้มครองกลุม่ ผลิต แปรรูปและแจกจ่ายกัญชา
จากการปราบปรามของรัฐ
Transfigure, Shapeshifter, Camouflage: Investigating Material Agency of
Signboards, ID Cards, and Cannabis as Protective Actors for Cannabis Produce,
Processed and Distribution from State Repression
ศุภรดา เฟื่องฟู1
บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษากลุ่มก้อนความสัมพันธ์ทางสังคม ณ วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคกลางที่ดาเนินกิจกรรม
การผลิต แปรรูป แจกจ่ายกัญชาให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการกระทาที่ขัดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ.
2562 แต่กลุ่มก้อนดังกล่าวกลับสามารถดารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี ผู้วิจัยสนใจศึกษา
เงื่อนไขและความสัมพันธ์ที่ปกปูองรักษากลุ่มดังกล่าวให้รอดพ้นจากการจับกุมและตรวจปราบของรัฐได้ โดยมุ่ง
ส ารวจบทบาทและอิ ท ธิ พลของวั ต ถุ ในวั ด ผ่ า นกรอบคิ ด เรื่ อ ง ความเป็ น ผู้ ก ระทาการของวัต ถุ ( material
agency) โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วมกับสมาชิกและผู้ค น
ในวัดเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2563
ในบทความผู้วิจัยเสนอให้เห็นว่าวัตถุอย่าง ปูาย บัตรประชาชน และน้ามันกัญชา มีความเป็นผู้กระทา
อย่างแข็งขันที่เกาะเกี่ยวกับตัวแสดงอื่น ๆ และผลิตสร้างข่ายใยความสัมพันธ์อันจาเพาะในการปกปูองกลุ่ม
ดังกล่าวได้ ปูายเป็นวัตถุที่กระทาการอาพราง ปกปิดบิดเบือนการตรวจปราบของรัฐ ส่วนบัตรประชาชนเป็นตัว
แสดงสาคัญที่สามารถสร้างการต่อรองและประนีประนอมกับรัฐได้ในกรณีที่วัดถูกจับกุม และกัญชาเป็นตัว
แสดงที่มีความเลื่อนไหล ยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนรูปแปลงร่างเป็นวัตถุที่สามารถเคลื่อนย้าย ไหลเวียนไปยังพื้นที่
ต่าง ๆ โดยเล็ดลอดออกจากการตรวจจับของรัฐ รวมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อร่างกายของเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น
ที่ส่งผลให้เกิดการระงับใช้อานาจกฎหมายในการปราบปราม จับกุม และกลายเป็นเกราะกาบังที่สาคัญแก่กลุ่ม
ดังกล่าว
คาสาคัญ: กัญชา ความเป็นผู้กระทาการของวัตถุ กลุ่มผลิตแปรรูปกัญชาภาคประชาชน ชมรมกัญชา
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พระใหญ่สกายวอร์ค: แลนด์มาร์คและสุนทรียศาสตร์ใหม่ของการท่องเที่ยว
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Big Buddha Skywalk: Landmark and New Aesthetics of Tourism,
Chiang Khan District, Loei Province
ไทยโรจน์ พวงมณี1
บทคัดย่อ
การพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวของเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย ส่งผลทาให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่จะเข้ามาสัมผัสกับคุณค่าของวัฒนธรรม ที่ถูกเชื่อมเข้ากับความเหมือนของ
วัฒนธรรมหลวงพระบางผ่านกิจ กรรมการใส่บาตรข้าวเหนียวและธรรมชาติของภูทอกรวมทั้งภูคกงิ้วที่มีพระ
ใหญ่ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมมองสูงของแม่น้าโขง การพยายามทาให้เมืองเชียงคานเป็นเมืองสมบูรณ์แบบ
ของการท่องเที่ยวจากหน่ว ยงานภาครัฐ ผ่ านการเสนอขายทั้งวิถีชีวิต วัฒ นธรรม ความเชื่อความศรัทธาที่
แตกต่างของท้องถิ่น ผสมผสานร่วมกับความแตกต่างจากความใหม่ผ่านการคิดวิเคราะห์แล้ว ส่งผลทาให้มีการ
สร้างสกายวอร์ค ขึ้นมาบนพื้นที่ของพระใหญ่ภูคกงิ้วที่เดิมเป็นพื้นที่แห่งความศักดิ์และพิธีกรรม โดยการเข้ามา
ท่ อ งเที่ ย วบนภู ค กงิ้ ว ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วอาจมี เ ปู า หมายอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เช่ น ความศรั ท ธาหรื อ การมี
ประสบการณ์ตื่นเต้นกับการเดินสกายวอร์คทางเดินกระจกใส เพื่อที่จะสัมผัสคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ในพื้นที่
เดียวกัน ที่มีการประกอบสร้างกันขึ้น ทั้งแม่น้าสองสี ที่เป็นปรากฏการณ์ของแม่น้าเหืองและแม่น้าโขงมา
บรรจบกัน พระใหญ่ปรางค์ลีลาที่ หันพระพักตร์ไปยังฝั่ง สปป. ลาว ที่มีความเขียวขจี โดยคั่นกลางพื้นที่ด้วย
สกายวอร์คและแม่น้าโขงที่มีความงามผสมผสานร่วมกับความตื่นเต้นเร้าใจ จากที่กล่าวมาพื้นที่บางพื้นที่มีบาง
สิ่งบางอย่างซ้อนทับในลักษณะที่เอื้อต่อกันสนับสนุนและส่งเสริมกัน แต่พื้นที่ภูคกงิ้วเดิ มเป็นพื้นที่ภูเขาสูงตาม
ธรรมชาติหลังจากมีการสร้างพระใหญ่ในพื้นที่ส่งผลให้ความหมายของพื้นที่เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์
และเปูาหมายของคนที่ขึ้นมาบนภูเพื่อการสักการะพระใหญ่และชื่นชมธรรมชาติต่อเนื่องไปจากการเป็นปาก
แม่น้าเหืองทาให้เห็นเป็นแม่น้าสองสีและทิวทัศน์ฝั่งประเทศ สปป. ลาว มีปัจจุบันวัตถุทางวัฒนธรรมใหม่ที่ถูก
สร้างขึ้นเพื่อการท้าทายประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ของผู้คนที่อยู่บนพื้นที่เดียวกับพระใหญ่จึงตั้งคาถามว่า
สิ่งต่างบนพื้นที่เดียวกันให้ผลทางสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: พระใหญ่สกายวอร์ค แลนด์มาร์ค สุนทรียศาสตร์ใหม่ การท่องเที่ยวเชียงคาน
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เพศที่สาม คือ อะไร หรือ ใคร ในสังคมไทยผ่านวิธีคิดภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา
The Third Gender in Thai Society from the Anthropological Linguistics
Perspective
สิริศิระ โชคทวีกิจ1
บทคัดย่อ
เพศที่สามเป็นคาเรียกสมาชิกกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย เป็นคาครอบคลุมรวมคาเรียกชนิดย่อยต่างๆ ซึ่งมี
ผลต่อทัศนคติของผู้ใช้เรียกและผู้ถูกเรียก การปรากฏสภาวะของเพศที่สามกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวิจัยที่
น่าสนใจเพื่อเปิดเผยอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม และการครองพื้นที่เพื่อการอยู่รอดร่วมกับเพศชายและเพศหญิง หรือ
การต่อสู้สิทธิอันพึงมีอยู่อย่างสง่างาม งานวิจัยนี้จึงวิเคราะห์การใช้ภาษาระหว่างผู้ใช้เรียกและผู้ถูกเรียกคาศัพท์
ที่สื่อความหมายถึงเพศที่สาม และประเมินทัศนคติของผู้ใช้เรียกและผู้ถูกเรียกด้านความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
กับอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นวิธีคิดของ Bucholtz และ Hall (2004) ผลวิจัยพบว่า การใช้ภาษาเรียกของผู้ใช้เรียกต่อ
เพศที่สามมีความหลากหลาย คือ แสดงการดูถูกและแยกกลุ่มให้เพศที่สามมีความเป็นอื่น แสดงการเกลียดชัง
เหมือนสิ่งสกปรก แสดงการทักทายหยอกล้อ และแสดงการชื่นชม ส่วนผู้ถูกเรียกมีความรู้ สึกชัดเจนซึ่งแสดง
ออกมาทั้งการใช้ภาษาโต้กลับ สีหน้าอาการและพฤติกรรม ได้แก่ แสดงความไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง แสดงความ
สนุกสนานร่าเริง แสดงความยิ่งใหญ่ในความเป็นเพศที่สาม และแสดงความยุติธรรมในสังคมเดียวกัน ผลวิจัย
เหล่านี้สามารถนามาปรับประยุกต์เพื่อสร้างแบบแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ามกลางความหลากหลาย
ทางชีว-วัฒนธรรมต่อไป
คาสาคัญ: เพศที่สาม ภาษากับอัตลักษณ์ ทัศนคติ ความเป็นอื่น ความเป็นพวกเรา
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ภาพลักษณ์ผู้ชายจากวรรณกรรมลุ่มทะเลสาบสงขลา
Male's Image from Literature in Songkhla Lagoon Basins1
Panuwat Worajin2, Pornpan Khemakhunasai3 and Pornthai Sirisatidkit4
Abstract
This article aimed at analyzing the masculine images from the literature of the
Songkhla Lagoon Basins This research was a documentary research. 10 stories were selected
from the literature of the Songkhla Lagoon Basins to study masculine images. The literature
which derived from the legends based on the Songkhla Lagoon Basin functions was analyzed
under the frameworks of gender concept, masculinity, and image. The study results revealed
that there were many characteristics of masculine images namely: men struggling for life,
men of magic, men who trusted in good deeds, men of battles, men of religious rites, and
men of cultural heroes. These masculine images related to the socio-cultural dimensions of
the Songkhla Lagoon Basin area, especially on the issues of disparity between classes. This
reflected the images that the communities in the Songkhla Lagoon Basins gave priority to
equality. Furthermore, it was also found that there were modern styles of masculine images
in the Songkhla Lagoon Basins such as humorous men, stylish men, adventurous men, and
tricky men. These varieties of masculinity reflected the differences in images of masculinity
in the Songkhla Lagoon Basins because the masculinity in this area was based on the
narrators who were male. The areas and the history which the narrators wanted to
distinguishably constructed their uniqueness.
Keywords: Masculinity in literature, Literature of the Songkhla Lagoon Basin, Images from the
literature of the Songkhla Lagoon Basin

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "ความเป็นชายจากวรรณกรรมลุ่มทะเลสาบสงขลา (พ.ศ.2470-2560)
2
Ph.D. student in Doctoral Program in Cultural Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin
University, Songkhla Campus
3
Assoc. Prof. Dr., a lecturer in Doctoral Program in Cultural Studies, Faculty of Humanities and Social
Sciences, Thaksin University, Songkhla Campus.
4
Asst. Prof. Dr., a lecturer in Doctoral Program in Cultural Studies, Faculty of Humanities and Social
Sciences, Thaksin University, Songkhla Campus.
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ความเชื่อของสถาบันตารวจกับการสร้างความเป็นชาย
The Belief of Police Institution (Thai) and Building of Masculinity
อู่ธนา สุระดะนัย1
บทคัดย่อ
เมื่อนึกถึง “ความเป็นชาย” ในสังคมไทย จะเริ่มต้นจากจุดไหน ในช่วงเวลาใด หลายคนอาจสงสัยว่า
ความเป็นชายในสั งคมไทยไม่ว่าจะอยู่ในยุ คใดสมัยใดคงไม่แตกต่างกัน บางคนอาจคิดว่าความเป็นชายใน
สังคมไทยดูได้จากร่างกายของผู้ชาย จะต้องกายา เช่น นักมวย นักเลง ข้าราชการทหาร หรือ “ตารวจ” ซึ่ง
ภาพตัวแทนเหล่านี้กลายเป็นคาตอบที่ทาให้เราเชื่อว่า “ความเป็นชาย” ในสังคมไทยมีเอกภาพและดารงอยู่
อย่างถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อที่ว่า “ความเป็นชาย” ของไทย
เกิด ขึ้น บนบรรทัด ฐานของรั กต่ างเพศและเพศสรีระที่ผู้ ช ายไทยทุ กคนจะต้ องแสดงความเข้ มแข็ ง อดทน
กล้าหาญ เป็นผู้นาในครอบครัว ทาหน้าที่พ่ อและสามีตามที่อุดมคติและที่สังคมคาดหวัง วิธีคิดการแบ่งแยก
ความเป็นชายออกจากความเป็ นหญิงโดยอาศัยเหตุผ ลทางร่างกาย และไม่เกี่ยวกับยุคสมัยหรือบริบททาง
ประวัติศาสตร์ บทความวิชาการนี้จึงมุ่งศึกษาความเชื่อ แนวคิดของการสร้างความเป็นชายของสถาบันตารวจ
ไทย ที่มีพลวัตเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม วัฒนธรรมและยุคสมัยต่างๆ ทาให้เราเห็นว่า ความเป็นชาย
ในสถาบั นตารวจไทยไม่ได้มีเอกภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากแต่มีความหมายหลายๆ อย่าง ตาม
ประสบการณ์ ตามประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของรัฐ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของชนชั้นปกครองที่มี
อิทธิพลต่อความเชื่อในการสร้างความเป็นชายของสถาบันตารวจ
คาสาคัญ: ความเป็นชาย ชายเป็นใหญ่ สถาบันตารวจไทย
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ไฟป่าไหม้ดอยสุเทพ: เมื่อวนศาสตร์และความเป็นชายต้องการที่จะจัดการและควบคุมไฟป่า
Forest Fires, Doi Suthep: When Forestry and Masculinity want to Tackle
and Control Forest Fires
สุเมธ รักษ์จันทร์1
บทคัดย่อ
พื้นที่ “ดอยสุเทพ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ - ปุย เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งความ
ศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของศาสนาและความเชื่อผ่านตัวแทนของพุทธศาสนา คือ “ครูบาศรีวิชัย” อีกทั้งยังเป็นพื้นที่
ศักดิ์สิทธิของความเป็นชายด้วย ซึ่งก็ผ่านตัวแทนของครูบาศรีวิชัยอีกเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามการสถาปนา
ความศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเพศชายให้กับพื้นที่ ไม่ใช่เพียงแค่การทาให้พื้นที่เป็นพื้นที่
ของพุ ท ธศาสนา หรื อ ผ่ า นตั ว แทนอย่ า งครู บ าศรี วิ ชั ย เท่ า นั้ น ยั ง ท างานผ่ า นวิ ท ยาการ ความรู้ ที่ เ ข้ า ไป
ครอบครองและจัดการพื้นที่ ซึ่งก็คือวิทยาศาสตร์ปุาไม้ หรือวนศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่นาความรู้แบบตะวันตก
เข้ามาจัดการพื้นที่ปุา ความรู้ดังกล่าวนี้มีพื้นฐานอยู่บนลักษณะของความเป็นเพศชาย การนาวิธีการ ความรู้
เข้าไปจัดการควบคุมอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จึงเปรียบเสมือนการสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของความ
เป็นชายเหนือพื้นที่ปุาด้วย การที่ไฟไหม้ปุาแล้วไม่สามารถจัดการหรือควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของ
นั ก วนศาสตร์ ไ ด้นั้ น จึ งเปรี ย บเสมื อนวนศาสตร์ที่ มีรากฐานวิธี คิด แบบลั ก ษณะความเป็ นชายถูก รบกวน
สั่นคลอน หรือถูกทาให้ร้อนระบุ และถูกเผา ดังเช่นไฟที่ไหม้ปุาไปด้วย
คาสาคัญ: ไฟปุา วนศาสตร์ ความเป็นชาย
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R07: เศรษฐกิจ (เฮ็ดอยู่/เฮ็ดขาย)
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แปลงความเสี่ยงให้เป็นทุน เพื่อบ้านที่มั่นคงกว่า
กรณีศึกษา: กองทุนรักษาดินรักษาบ้าน เครือข่ายบ้านมั่นคงเทศบาลนครอุดรธานี1
Change Risks to Capital for More Secure Housing: A Case Study of House and
Land Fund, Baanmankhong Udon Thani Municipality Network
ธนศักดิ์ โพธิ์ศรีคุณ2
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการสร้าง “ทุน” จาก “ความเสี่ยงในวิถีชีวิตประจาวัน ” และการสร้างองค์ความรู้
ในการบริหารจัดการกองทุนของ “คนจนเมือง” เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยของชุมชนเมืองในเขตเทศบาล
นครอุดรธานีจากโครงการ “บ้านมั่นคง” ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้เขียนได้สังเคราะห์ข้อมูลด้งกล่ าวจากการจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ จากเวที
จัดการความรู้กองทุนรักษาดินรักษาบ้าน เครือข่ายเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า การก่อตั้ง “กองทุนรักษาดิน
รักษาบ้าน” ขึ้นมาในปี พ.ศ.2555 มีปัจจัยที่มีผลต่อการก่อตั้งขึ้นของกองทุนรักษาดินรักษาบ้านขึ้นมา ได้แก่
ประสบการณ์ความเสี่ยงของสมาชิกเครือข่ายบ้านมั่นคงที่ประสบกับอุบัติเหตุและเกิดการระดมทุนช่วยเหลือ
เกื้อกูล แนวคิด ธนาคารคนจนซึ่งเป็ น แนวคิดที่ มุ่งให้ ค นจนมี “ธนาคาร” เป็ นของตนเอง การเรี ยนรู้จาก
เครือข่ายธนาคารชุมชนภายนอก การเพิ่มองค์ความรู้ในการบริหารจัดการบัญชี จากสมาชิกในเครือข่าย การ
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการเก็บค่าสมาชิกที่มาจากบริบทของท้องถิ่นชุมชน และการจ่ายเงินเยียวยาจากกองทุน
กล่าวได้ว่า การก่อตั้งขึ้นของกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน ของเครือข่ายบ้านมั่นคงเทศบาลเมืองอุดรธานี
เป็นการแปลงจาก “ความเสี่ยง” ของการดารงชีพ ของสมาชิกชุมชนเมืองในเขต ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่
แท้จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ผนวกกันกับความรู้ภายนอก และบริบทของท้องถิ่นให้เป็นกองทุนที่จะทาให้
สมาชิกบ้านมั่นคง มีบ้านที่สามารถลดความเสี่ยงจากความสามารถในการผ่อนชาระหนี้ เพื่อให้ครอบครัวของ
สมาชิกได้มีบ้านซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: ความเสี่ยง ทุน บ้านมั่นคง กองทุน เครือข่าย

1

บทความนี้ได้จากการดาเนินโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้และการสื่อสาร งานแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและทีด่ ินทากิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนโดยคณะทางานพัฒนาแกนนาขบวนองค์กรชุมชน การจัดการความรู้และการสื่อสารภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.
ขอนแก่น
2
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วังกุ้ง การทาเกษตรกรรมแบบพื้นบ้านกับปัญหาการรุกรานของสัตว์น้าต่างถิ่น
และปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร
Wang Kung (Shrimp Farm) Local Agriculture with Invade of Alien Species
and Problem of Industrial Factory in Samut Sakorn
ปิยชัย นาคอ่อน1
บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาจากการบุกรุกของปลาต่างถิ่น และปัญหาจากการ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแบบดั้งเดิมใน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยการสัมภาษณ์
และเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ ซึ่งมีวิธีแก้ปัญหาดังนี้ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการกาจัดปลา
เนื่องจากส่งผลให้หน้าดินเสียไม่สามารถเลี้ยงกุ้งได้ แต่หันมาใช้วิธีการทางธรรมชาติ เช่นการเลี้ยงปลาล่าเหยื่ อ
หรื อ การเปิ ด น้ าเข้า ออกภายในวั ง บ่ อยๆ ส่ ว นปั ญ หาเรื่อ งมลพิ ษและการรุก รานของแรงงานจากโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้น เกษตรกรใช้การดูลักษณะน้าก่อนเปิดน้าเข้าออก จัดเวรยามตรวจดูรอบวังกุ้งอย่างสม่าเสมอ
และทารั้วให้แน่นหนา
คาสาคัญ: สัตว์น้าต่างถิ่น เกษตรกรรมพื้นบ้าน มลพิษ โรงงานอุตสาหกรรม

1

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
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R08: ประวัติศาสตร์บอกเล่า

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
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การฟื้นฟูสานึกชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยกระบวนการ
ประวัติศาสตร์บอกเล่าในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
The Community Awareness Renewal for Sustainable Local Resource
Management by Oral Historical Process in the Northeast Community
ปริญ รสจันทร์2
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนที่ทาการศึกษาด้วยประวัติศาสตร์
บอกเล่า และสังเคราะห์สานึกของชุมชนที่มีต่อการดารงชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และศึกษาข้อเสนอในการ
จัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนที่ทาการศึกษาซึ่งเป็นชุมชนเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
1) บ้านเก่าน้อย ตาบลไพศาล อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 2) บ้านหอกลอง ตาบลกุดสิม อาเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม 3) บ้านโนนแสบง ตาบลหนองกวั่ง อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ผลการวิจัยพบว่า ประวัติศาสตร์ของชุมชนทั้ง 3 แห่งสามารถแบ่งตามยุคสมัยตามความหมายที่เกลือมี
ต่อชุมชน คือยุคของการผลิตเกลือเพื่อยังชีพและแลกเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่ตั้งชุมชนจนราว พ.ศ.2490 ยุคต่อมาคือ
ยุคของการผลิตเกลือเพื่อการค้าขาย ราว พ.ศ. 2490 – 2510 และยุคที่สามคือยุคที่การผลิตเกลือถูกจัดการ
โดยรัฐตั้งแต่ พ.ศ.2510 เป็นต้นมา ส่วนสานึกของชุมชนที่มีต่อการดารงชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคือ สานึก
แบบบักหอยลอยตามคราดที่มีการปฏิบัติการภายใต้โครงสร้างของความสัมพันธ์เชิงอานาจ ข้อเสนอในการ
จัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชน ประกอบด้วยการทาให้เกลือให้มีความหมายใน
เชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ การสร้างพื้นที่เพื่อราลึกถึงอดีตของการผลิตเกลือที่มีชีวิตชีวา และการมีความรู้
เกี่ยวกับการยุบของพื้นดินเพื่อกาหนดเป็นแผนของชุมชนต่อไป
คาสาคัญ: สานึกชุมชน ประวัติศาสตร์บอกเล่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยการฟื้นฟูสานึกชุมชนเพือ่ การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วย
กระบวนการประวัตศิ าสตร์บอกเล่าในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนโดย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
2
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
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จากผู้เสียหัวและจอมโจรถึงผู้มีรายได้น้อย: ความหมายในความยากจนของชุมชนริมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 23 1
From Taxpayers and Thieves to Low Income People: The Meaning of Poverty
Adjustment of Communities along Highway 23
ปริญ รสจันทร์, นุชรินทร์ มิ่งโอโล, และ นันทวัน เจ๊กจันทึก2
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความหมาย ปัจจัย และการปรับตัวต่อความยากจนของชุมชนริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 หรือถนนแจ้ง
สนิท โดยมีพื้นที่ในการศึกษาคือบ้านเก่าน้อย ตาบลไพศาล อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจั ย พบว่า ความหมายของความยากจนเปลี่ยนแปลงได้ตามการกาหนดของรัฐ ที่มีอานาจ
กาหนดความหมายและตัวชี้วัด ก่อน พ.ศ.2500 คนจนคือคนที่ไม่มีเงินเสียภาษีต้องใช้แรงงานตอบแทน หลัง
พ.ศ.2500 รัฐกาหนดให้ความสามารถในการจับจ่ายเป็นเครื่องวัดผ่านเส้นความยากจน (Poverty line) และ
เมื่อถึง พ.ศ. 2560 รัฐให้ความสาคัญต่อการวัดความยากจนที่รายรับผ่านสัดส่วนคนจน (Poverty Incidence)
ที่ต้องผ่านการลงทะเบียนให้เป็นผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นคนจนโดยถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีผู้คนในชุมชน
มีการนิยามความยากจนของตนเองคือความลาบากในปัจจุบัน และความอดอยากปากหมอง ตลอดจนความ
ลาบากในการสร้างอนาคต และการไม่มีทุน ส่วนปัจจัยของความยากจนของชุมชนประกอบด้วย ฝนฟูาอากาศ
การขาดการบารุงรักษาไร่นา การขาดโอกาสทางการค้าขาย ความเปลี่ยนแปลงของเส้นทางทางคมนาคม และ
การเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การปรับตัวต่อความยากจน ประกอบด้วย การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม
การออกไปทางานต่างถิ่น การเป็นโจรปล้นชิง การปรับปรุงวิธีการเกษตร การสร้างอัตลักษณ์ และการแสดง
ตามบทบาทที่รัฐกาหนดเพื่อต่อรองผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
คาสาคัญ: ความยากจน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การช่วงชิงสภาวะนา (Hegemonic position)

1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจวัดทรัพยากรใต้ดินด้วย
กระบวนการทางธรณีฟิสิกส์เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุน
โดย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
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จากนาคดั้น ถึงโพรงหิน: ความเชื่อและความหมายในหลุมยุบของชุมชนเกลือในภาคอีสาน1
From the Naga to the Rock Hole: Beliefs and Meaning in the Sinkhole
of the Salt Community in the Northeast Region
นุชรินทร์ มิ่งโอโล2 และ ปริญ รสจันทร์3
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความเชื่อ และพลวัตของความหมายที่เกี่ยวพันกับหลุมยุบ (sinkhole) และศึกษาว่าการอธิบาย
ปรากฏการณ์หลุมยุบแบบใหม่ส่งผลต่อชุมชนอย่างไร โดยทาการศึกษาเปรียบเทียบชุมชนเกลือในภาคอีสาน 2
แห่ง ได้แก่ บ้านหอกลอง ตาบลกุดสิม อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และบ้านโนนแสบง ตาบลหนองกวั่ง
อาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อที่เกี่ยวพันกับหลุมยุบ มีความสอดคล้องกับอุดมการณ์ ในการพบความสุข
ในชีวิต ตามแนวคิดโลกแห่งพระศรีอริยเมตไตรย คนในชุมชนมองชีวิตคือความทุกข์ และมีพลังบางอย่างที่
สามารถปัดเปุาทุกข์นั้นไปได้ ฐานความเชื่อที่เกี่ยวพันกับหลุมยุบ ประกอบด้วย พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังของ
บรรพบุรุษ พลังของพุทธศาสนา และพลังทางธรรมชาติ พลวัตของความเชื่อเรื่องหลุมยุบเริ่มจากความเชื่อ
เกี่ยวกับรูพญานาค มาเป็นความเชื่อว่า หลุมยุบเกิดจากโพรงใต้ดิน การอธิบายปรากฏการณ์หลุมยุบแบบใหม่
ส่งผลต่อชุมชนแตกต่างกันตามความสาคัญและความหมายของเกลือที่มีต่อชุมชน ชุมชนบ้านโนนแสบง มีการ
ตรวจสอบความแม่นยาของความรู้และหาทางออกให้การผลิตเกลือดาเนินต่อไปได้ ในขณะที่ ชาวบ้านหอกลอง
พ้นจากการผลิตเกลือมากว่า 30 ปี จึงไม่มีผลกระทบจากความรู้ดังกล่าว
คาสาคัญ: หลุมยุบ การเป็นผู้นา ชุมชนเกลือ

1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจวัดทรัพยากรใต้ดินด้วย
กระบวนการทางธรณีฟิสิกส์เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุน
โดย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
2
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3
อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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กลิ่น รส และหนอน: อัตลักษณ์ของปลาแดก (เป็น) ความทรงจาในวิถีอาหารแห่งบ้านปากยาม
Smell, Taste, and Worm: The Identity of Pladaek (Pen) and Evocation of
Memory in Foodway of Baan Pakyam Village
ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง1
บทคัดย่อ
ชาวบ้านปากยามมีการสร้างอัตลักษณ์ทางอาหารที่เกิดจากประสบการณ์ในกลิ่น รส ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมครัว จนกระทั่งกลายเป็นคลังอาหารชูรสสาคัญที่เกิดจากประสบการณ์การปรุงที่ไร้สูตร
ตวง เป็นทักษะและความทรงจาในสี กลิ่น รส อันเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น ความเป็นธรรมดา
ของอาหารปลาแดกมักถูกหยิบจับเพื่อการสร้างความหมายสาคัญมากกว่าการเป็นวัฒนธรรมอาหาร/วัฒนธรรม
การกินของคนในภูมิภาคอีสาน ทั้งนี้เป็นไปด้วยทักษะสัมผัสที่ใกล้ชิด คือ “การพาเฮ็ดพาเบิ่ง ” งานศึกษานี้
พบว่า ปลาแดกเป็นอาหารในชีวิตประจาวันที่ผูกผลึกความรู้สึกนึกคิดกระบวนวิธีต่างๆ ในการปรุงแปลงเป็น
ประสบการณ์ทางอาหาร/รสชาติจนนาไปสู่การเป็นอาหารที่เหมาะสมในชีวิตประจาวันและมีความหมายที่
แปลกแตกต่างจากวาทกรรมครอบงาของรัฐ ที่พยายามเข้ามาสร้างคานิยามหรือความหมายให้กับวิถีชีวิตทาง
วัฒนธรรมในชุมชน ทั้งนี้เพื่อการกาหนดคุณภาพหรือการกาหนดความชอบธรรมในการกินอาหารปลาแดก/
ปลาร้า ด้วยการควบคุมพฤติกรรมการของพลเมืองโดยสถาบันด้วยการกาหนดสูตรตัวเลขตามหลักวิทยาศาสตร์
ในการสร้าง รูป รส กลิ่น และสีของปลาแดกแบบจารีตให้กลายสภาพเป็นปลาแดกใหม่ผ่านร่างทรงของรัฐเวช
กรรม
คาสาคัญ: ปลาแดก อาหารในชีวิตประจาวัน พาเฮ็ดพาเบิ่ง (พาทาพาดู) รัฐเวชกรรม

1
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โลกอุดมคติในดินแดนพิศวงของเมืองลับแล
การคลี่ญ่ายของเรื่องเล่าและชุมชนจากเหนือจรดใต้
Utopia in the Mysterious Land: Resolution of Narratives and Communities
from Northern to Southern of Thailand
ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ1
บทคัดย่อ
เรื่องเล่าเมืองลับแลหรือเมืองแม่หม้าย ได้แพร่กระจายอยู่ในเรื่องเล่าของชุม ชนทั่วประเทศไทย แม้จะ
เป็นเรื่องเล่าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่ก็พบว่า มีเรื่องเล่าแบบโครงเรื่องชาย
หนุ่มผู้เสียสัจจะจนต้องเดินทางออกจากเมืองพิศวงกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคอื่นๆ ของประเทศไทย
ด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มภาคกลางฝั่งตะวันตก เช่น จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี เป็นต้น เรื่องเล่านี้มี
ส่วนสัมพันธ์กับกลุ่มชนผู้ สืบ เชื้อสายร่ว มบรรพชนเดียวกันกับกลุ่มชนของเมืองลั บแล คติดังกล่ าวนี้ น่าจะ
แพร่กระจายอยู่ในกลุ่มชนผู้นับถือผีซึ่งพัฒนามาเป็นพุทธในกาลต่อมา แต่ปรากฏว่า มีเรื่องเล่าแบบเดียวกันนี้
ในชายแดนใต้ของประเทศไทยด้วย โดยปรากฏในเรื่องเล่าของกลุ่มคนเชื้อสายมลายูผู้นับถือศาสนาอิสลาม
โลกพิศวงในดินแดนนี้เชื่อมโยงกับคติในศาสนาอิสลามและสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่องผีหรือปีศาจในโลกอิสลาม
ที่เรียกว่า “ยิน”ซึ่งมีสองภาคคือ ภาคความดีกับภาคความชั่วร้าย โดยยินในเรื่องเล่านี้ เป็นยินภาคความดี
ผู้กาเนิดมาเพื่อทาความดีแด่อัลเลาะห์ เป็นที่น่าสังเกตว่า เรื่องเล่าเมืองลับแลในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ได้ทาหน้าที่ชดเชยความใฝุฝันของมนุษย์ซึ่งไม่อาจประสบได้ในโลกแห่งความเป็นจริง ที่สาคัญโลกในอุดมคติ นี้
สัมพันธ์กับเพศสภาพของความเป็นหญิงอย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ: โลกอุดมคติ เมืองลับแล เรื่องเล่า
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การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Book of Abstracts 41
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พลวัต “กาดเมืองเชียงตุง” บนเวทีเศรษฐกิจและความเป็นชาติพันธุ์
Dynamism of Keng Tung Market on the Economic Arena and Ethnicity
ดุจฤดี คงสุวรรณ์1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยและการวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา เพื่อทาความ
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเศรษฐกิจกับความเป็นชาติพันธุ์ของ “กาดเมืองเชียงตุง” พบว่า เมืองเชียงตุงซึ่ง
ตั้งอยู่ ณ จุดเชื่อมต่อหลักของเส้นทางการค้าภายในของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนกับจีน ล้านนา
และสยามมาแต่โบราณ มีสถานะเป็นชุมทางการค้าที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย อาทิ ขึน ไตโหลง ลื้อ หลอย
จีนฮ่อ อาข่า พม่าและอินเดีย ประกอบขึ้นเป็นเครือข่ายพ่อค้าที่มีความชานาญเฉพาะด้านในกิจกรรมต่าง ๆ
ทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบเจ้าฟูา (กลุ่มชาติพันธุ์ขึน) ที่เดิมเป็นกลุ่มหลักของเศรษฐกิจเมืองเชียงตุง ก่อนจะเกิด
การไหลบ่ าของคนในบั ง คั บ อัง กฤษเข้ า สู่ พื้ น ที่ นี้เ พื่ อ ทางานในภาคอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ ในช่ ว งตกเป็ น
อาณานิคมของอังกฤษ จนกระทั่งอยู่อาศัยอย่างถาวรและพัฒนาสถานภาพทางสังคมสูงขึ้นในเวลาต่อมา
จากนั้น ช่วงระบบสังคมนิยมตามวิถีพม่าที่ดาเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจแบบลดการพึ่งพาต่างประเทศ
และเพิ่มบทบาททหารในการบริหารประเทศ ทาให้ประเทศเกิดการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค จนเป็น
ปัจจัยหนุนให้เกิดระบบตลาดมืดตลอดแนวชายแดนไทยและจีน เมืองเชียงตุงจึงกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กระจาย
สินค้าผิดกฎหมายไปด้วย ซึ่งก็เกิดผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ตามมา กล่าวคือ บทบาทและสถานะของ “ขึน”
ลดลง ในขณะที่ไตโหลงและลื้อสามารถขยับสถานภาพและบทบาทของตนให้สูงขึ้น โดยสัมพันธ์อยู่กับการค้าใน
ระบบตลาดมืด และเมื่อระบอบสังคมนิยมตามวิถีพม่า ล่มสลายลง เมียนมาเปิดประเทศเพื่อทาการค้าและ
ดาเนินนโยบายส่งเสริ มเมืองเชียงตุงให้เป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลให้ห ลอยและอาข่าซึ่งเดิมมี
สถานภาพต่าในสังคม สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้เป็นอย่างดีในโลกเสรีนิยมใหม่ ด้วยกลยุทธ์การสร้างความ
มั่งคั่งและพัฒนาสถานะทางสังคมของตนด้วยบริบทการค้าทรัพยากรวัฒนธรรมของพวกเขา
คาสาคัญ: กาดเมืองเชียงตุง ความเป็นชาติพันธุ์ บริบทการค้า
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รัฐชายแดนจาบัง: การเคลื่อนและข้ามของขอบเขตระหว่างมนุษย์กับสิง่ ของในช่วง
การค้าชายแดน บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว จังหวัดนครพนม1
Border Regime: The Movement of Boundaries between Humans and Material
during the Border Trade at the Checkpoint for Border Trade on Thailand-Laos
Border Nakhon Phanom Province
วัลลภ บุญทานัง2
บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอพลวัตการควบคุมพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม โดยใช้แนวคิดระบอบชายแดนในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ ข้อมูลที่ปรากฏในบทความ
เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก ประกอบกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม มีผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อาวุโสในชุมชน
เจ้าหน้าที่รัฐไทย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรมการค้าชายแดน และผู้ซื้อสินค้าชาวไทย การเลือก
ผู้ให้ข้อมูลใช้ทั้งวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงและการเลือกแบบให้ผู้ให้ข้อมูลบอกต่อผู้ให้ข้อมูลคนต่อไป
ผลการศึกษาพบว่า หลังสิ้นสุดสงครามเย็น กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชายแดนสมัยใหม่ ที่
เปลี่ยนจากพื้นที่ความมั่นคงของชาติ กลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจภายใต้บริบทของเสรีนิยมใหม่ โดยเฉพาะใน
พื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนท่าอุเทน ซึ่งเป็นชุนชนชายแดนที่ผู้คนทั้งสองฝั่งโขงมีความสัมพันธ์ยึดโยงกัน
ผ่านเครือญาติ และมีลักษณะร่วมทางชาติพันธุ์เดียวกัน อีกทั้งมีความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
มาอย่างยาวนาน ภายหลังหลังสงครามเย็นนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า ” ซึ่งเป็นระบอบ
ชายแดนที่เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ ในการควบคุ มกากับกิจกรรมการค้าชายแดนของผู้คนและสินค้า สะท้อนให้
เห็นว่า ระบอบการควบคุมชายแดนที่รัฐมุ่งเน้นให้พื้นที่ชายแดนมีความเป็นสากลที่เข้มงวด เป็นการมองพื้นที่
ชายแดนแบบแข็งทื่อ (hard border) ที่เน้นเพียงความมั่นคงของรัฐไม่สามารถทาความเข้าใจความซับซ้อนและ
พลวัตของพื้นที่ชายแดน ผู้เขียนจึงเสนอมุมมองในการทาความเข้าใจวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ภายใต้การมองพื้นที่ชายแดนแบบยืดหยุ่น (soft border) ที่ไม่อาจละเลยความสาคัญของกฎจารีตท้องถิ่น
ระบบอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดารงอยู่ใ นพื้นที่ชายแดน ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของระบอบในการควบคุมพื้นที่ชายแดนในแต่ละยุคสมัย
คาสาคัญ: พื้นที่ชายแดน เศรษฐกิจชายแดน จุดผ่อนปรน ระบอบชายแดน เสรีนิยมใหม่

1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การใช้และการสะสมทุนของผู้ค้าชายแดนรายย่อยในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว
2
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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R10: การเมืองกับตัวแทน
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ศึกษาเปรียบเทียบวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนภาษาลาวและภาษาเวียดนาม
ระดับประถมศึกษา
Comparative Study of National Heroes in Lao Language and Vietnamese
Language Textbooks at Elementary School Level
วัชรี ศรีคา1
บทคัดย่อ
แบบเรียนเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาทางสังคมในการปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ ค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สังคมและอัตลักษณ์ของชาติในหลั กสูตร ในขณะเดียวกัน แบบเรียนก็ได้นาเสนอภาพของวีรบุรุษของชาติที่
สอดแทรกอุดมคติและลักษณะพึงประสงค์ ที่หลักสูตรตั้งใจจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาและรูปภาพวีรบุรุษของชาติ รวมทั้งวิเคราะห์อุดมการณ์
และค่านิยมที่นาเสนอผ่านวีรบุรุษของชาติของประเทศสั งคมนิยม คือ ลาวและเวียดนามในแบบเรียนระดับ
ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1-5 โดยแบบเรียนภาษาลาวเป็นฉบับปี ค.ศ. 2017 และแบบเรียนภาษาเวียดนามเป็น
ฉบับปี ค.ศ. 2014
ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับวีรบุรุษในแบบเรียนภาษาลาว ส่วนใหญ่กล่าวถึงวีรบุรุษในภาพรวม
เช่น อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม มีเนื้อหาและภาพเกี่ยวกับวีรบุรุษเป็นรายบุคคลเพียงคนเดียวคือ วีรชนสีทอง
ในขณะที่แบบเรียนภาษาเวียดนามมีการยกย่องโฮจิมินห์ และวีรบุรุษในสงคราม เช่น เจิ่นด่ายเหงีย, สองสาวพี่
น้องตระกูลจึง และ ดั่งวันหงือ มีภาพของวีรบุรุษแต่ละคนทั้งภาพเดี่ยวและภาพในขณะทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ส่วนอุดมการณ์และค่านิยมที่นาเสนอผ่านวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนลาว คือการระลึกถึงบุญคุณวีรบุรุษ และ
ความรักชาติ แบบเรียนภาษาเวียดนามปลูกฝังการยกย่องโฮจิมินห์ การเชื่อฟังและปฏิบัติตามแนวทางที่วีรบุรุษ
อุทิศตนเพื่อชาติ วีรบุรุษจากสงครามต่อสู้เอาชนะจีนและฝรั่งเศส ความเสียสละ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความฉลาด เข้มแข็งและอดทนฟันฝุาเพื่อความสาเร็จของตนและของชาติ
คาสาคัญ: วีรบุรุษ แบบเรียนประถมศึกษา ลาว เวียดนาม
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อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ความฝันของผู้ยังไม่มีบุญ: กบฏผู้มบี ุญภาคอีสาน ค.ศ.1902 ในมุมมองใหม่
A Dream of the not-yet (wo)man of Merit: A New Perspective of
the Holy Men's Rebellions in Northeast Siam, 1902
ธิบดี บัวคาศรี 1
บทคัดย่อ
กบฏผู้มีบุญภาคอีสาน ค.ศ.1902 เป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งได้ความสนใจในจากนักวิชาการด้านไทยศึกษาทั้ง
ชาวต่างประเทศและชาวไทยมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1960 และขึ้นสู่จุดสูงสุดของความนิยมในทศวรรษที่
1980 ก่อนที่จะเสื่อมความนิยมลงในทศวรรษเดียวกัน แต่ก็ยังคงมีงานศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับกบฏผู้มีบุญ
ภาคอีสาน ค.ศ.1902 อยู่เป็นระยะ การศึกษาเหล่านั้นอธิบายสาเหตุของกบฏผู้มีบุญต่างกันไปในสองแบบ
แบบหนึ่งให้ความสาคัญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองว่า เป็นสาเหตุของ
กบฏผู้มีบุญ อีกแบบหนึ่งเห็นว่าความเชื่อทางศาสนาเป็นสาเหตุสาคัญของของกบฏผู้มีบุญ แต่การอธิบายทั้ง
สองแบบนั้นเหมือนกันตรงที่การให้ความสาคัญกับ ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ และการให้ความสนใจ
ต่อผู้กระทาการทางประวัติศาสตร์ที่เป็นรัฐหรือคนของรัฐและผู้นากบฏ ไม่มีที่ให้ราษฎรผู้มีชื่อปรากฏกายขึ้น
บทความนี้ ต้องการศึกษาเรื่องของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีบุญที่ไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นาของกบฏผู้มีบุญ โดย
เป็นการสังเกตการณ์กบฏผู้มีบุญภาคอีสาน ค.ศ.1902 ผ่านผู้กระทาการทางประวัติศาสตร์ที่เป็นราษฎรผู้มีชื่อ
มีหน้าตา มีเลือดเนื้อและชีวิต ประเด็นที่บทความนี้สนใจคือ การเปลี่ยนสถานะของคนธรรมดาผู้ที่ยังไม่มีบุญ
ไปสู่การเป็นผู้มีบุญ การเปลี่ยนสถานะดังกล่าวเกิดผ่านความเจ็บไข้ได้ปุวยและความฝั น หรือสภาวะในระหว่าง
เป็นกับตาย รู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว บทความนี้อาศัยเอกสารราชการที่เกี่ยวกับกบฏผู้มีบุญภาคอีสานชุดเดียวกับ
ที่งานศึกษาเรื่องกบฏผู้มีบุญก่อนหน้านี้ใช้ในการศึกษา แต่จะอ่านด้วยมุมมองใหม่ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจ
เรื่องกบฏผู้มีบุญภาคอีสาน ค.ศ.1902 ที่ต่างไป
คาสาคัญ: ผู้มีบุญ การเปลี่ยนผ่านสถานะ ประวัติศาสตร์ราษฎร
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อาจารย์ประจาภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email: thibodi@gmail.com; Thibodi.B@chula.ac.th
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ภาพตัวแทนปลายด้ามขวาน: อ่าน “ชายแดนใต้” ผ่านเพลงร่วมสมัยหลัง พ.ศ. 2547
Reading Representations of Thailand’s Deep South through
Contemporary Songs After 2004
สมัชชา นิลปัทม์1
บทคัดย่อ
ความขัดแย้ง ณ ชายแดนใต้ ถูกนาเสนอผ่านสื่อและพื้นที่ส าธารณะมาอย่างต่อเนื่องยาวนานร่ว ม
ทศวรรษ เรื่องราวของความขัดแย้งนี้หาได้ปรากฏอยู่แต่เพียงพื้นที่ของ “ข่าว” เท่านั้น หากแต่ได้เคลื่อนย้าย
เข้ า ไปสู่ พื้ น ที่ ก ารสื่ อ สารอื่ น ๆ โดยเฉพาะการบอกเล่ า เรื่ อ งราวผ่ า น “บทเพลง” อั น เป็ น การสื่ อ สารที่ มี
อุตสาหกรรมบันเทิงรองรับอย่างเป็นระบบและเป็นทางการ สามารถแปลงเอาประเด็นดังกล่าวให้กลายมาเป็น
“สินค้า” ที่สามารถทาให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่ายและมีพลังในการแทรกซึมและสร้างความหมายใหม่ในระดับ
ชีวิตประจาวัน บทความชิ้นนี้ได้ลงสารวจความหมายของ “ชายแดนใต้” ผ่านบทเพลงร่วมสมัยของไทย ที่ถูก
แต่งขึ้นหลังเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ ชายแดนภาคใต้ เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่า เมื่อเพลงได้ผ่านการประพันธ์จาก
ผู้คนหลากหลายตามสภาพภูมิศาสตร์ที่ผู้ประพันธ์สังกัด ภาพจินตนาการของพื้นที่จากประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์ผ่ านสื่อ ได้ป ระกอบสร้ างภาพตัว แทนของชายแดนใต้ขึ้นมาอย่างไร ขณะเดียวกันเพลงก็ได้
กลายเป็นพื้นที่ของการต่อสู้ต่อรอง ความหมายของชายแดนใต้ในหลากแง่มุม ผ่านจุดยืนของผู้ประพันธ์ ที่ได้
ประกอบสร้างภาพตัวแทน มายาคติ ผ่านการรับรู้และอุดมการณ์ทางการเมืองของตน ซึ่งจะมีผลต่อสร้างความ
รับรู้ของผู้คนต่อชายแดนใต้ต่อสังคมไทยในอนาคต
คาสาคัญ: ชายแดนภาคใต้ เพลง การต่อรองความหมาย ภาพตัวแทน
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วงจรอุบาทว์ในการเมืองไทย
The Vicious Cycle in Thai Politics
จันจิรา ดิษเจริญ1
บทคัดย่อ
การศึกษาการเมืองไทยในประเด็นเรื่องวงจรอุบาทว์ ทางการเมือง มีนักวิชาการหลายท่านที่ให้ความ
สนใจและสร้างกรอบคาอธิบาย อีกทั้งกรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยเป็นข้อถกเถียงที่ได้รับ
ความสนใจ เพราะการเมืองไทยยังก้าวไม่พ้นการใช้กรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์มาอธิบายปรากฏการณ์
ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันพบว่ากรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์แบบเดิมที่อธิบายว่าปัจจัยที่ทาให้
เกิด การรัฐประหารมาจากความอ่อนแอของสถาบันทางการเมือง นักการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้ ทหารจึงเข้ามาทาการรัฐประหาร ซึ่งพบว่าชุดคาอธิบายนี้มีช่องว่างใน
การใช้อธิบ ายช่ว งเวลาทางการเมืองที่เปลี่ ยนไป เนื่องจากสมมติฐานของการตั้งคาถามต่อการเกิดขึ้นของ
วงจรในแต่รอบโดยผู้ศึกษาเห็นว่า การเกิดขึ้นของวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยในแต่ละรอบมีพัฒนาการของ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวงจรที่แตกต่างกันออกไป บทความนี้ ต้องการศึกษาพัฒนาการของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
วงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทยในแต่ละรอบในช่วงเวลาทางการเมืองไทย เพื่ออธิบายว่าปัญหาการเกิดวงจร
อุบาทว์ทางการเมืองไทยในแต่ละรอบเกิดจากสาเหตุและปัจจัยอะไร บทความชิ้นนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ
1) ทบทวนงานศึ กษาคาอธิบายความหมายของการศึกษาวงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทย 2) วรรณกรรมที่ใช้
กรอบแนวคิดเรื่องวงจรอุบาทว์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยในแต่ละช่วงเวลา และ 3) บทสรุป
จากการศึกษาบทความนี้พบว่า การศึกษาเรื่องคาอธิบายวงจรอุบาทว์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบททางการเมือง โดยพิจารณาการเกิดขึ้นของวงจรอุบาทว์ในแต่ละช่วงเวลาต้องคานึงถึงตัวแสดงทาง
การเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงไป เพราะโครงสร้างการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามกลุ่มทางการเมืองที่เข้า
มาท้าทายจนนาไปสู่การรัฐประหาร
คาสาคัญ: การเมืองไทย การรัฐประหาร วงจรอุบาทว์ กลุ่มอานาจทางการเมืองเดิม กลุ่มท้าทายอานาจ
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R11: การเมืองกับวัตถุ
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อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์จังหวัดนครพนม: การสร้างพื้นที่แห่งความทรงจา
เกี่ยวกับโฮจิมินห์ในชุมชนชาวเวียดนามพลัดถิ่นในเมืองไทย1
Ho Chi Minh Memorial in Nakhon Phanom: A Construction of Ho Chi Minh's
Collecttive Memory for Vietnamese Diaspora Community in Thailand
สุริยา คาหว่าน2* และ วัชรี แซงบุญเรือง3
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความทรงจาร่วมที่เกี่ยวข้องกับโฮจิมินห์
ในพื้นที่นครพนม ซึ่งเป็นชุมชนเวียดนามพลัดถิ่นขนาดใหญ่ และมี ความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐปิตุภูมิ ในอดีต ความ
ทรงจาร่วมที่เกี่ยวกับโฮจิมินห์ได้ปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าที่ยังมีชีวิต หรือ คาบอก
เล่าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ในนครพนมระหว่างปี ค.ศ.1928 - 1929 เป็นต้น สาหรับอนุสรณ์
สถานประธานโฮจิมินห์ ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปีค.ศ. 2016 เป็นต้นมา ได้ถูกสร้างขึ้นโดยการ
สนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่รัฐลัทธิโฮจิมินห์ (The State Cult of
Ho Chi Minh) และเพื่อสักการะดวงวิญญาณของโฮจิมินห์ในฐานะผู้นาเชิงอุดมคติ อันเป็นหนึ่งในเสาหลัก
ทางด้านจิตวิญญาณของความเป็นชาติของประเทศเวียดนามในปัจจุบัน
คาสาคัญ: โฮจิมินห์ ลัทธิบูชาบุคคล ชาวเวียดนามพลัดถิ่น

1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ความสัมพันธ์ไทย ลาว เวียดนาม ภายใต้บริบทลุ่มน้าโขงตอนกลาง
2
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
3
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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ปริซึมของภาพถ่าย: Archival Art ว่าด้วยเหตุการณ์หกตุลา
Prism of Photography: Archival Art on the 6th October Massacre
ธนาวิ โชติประดิษฐ
บทคัดย่อ
“As Specter I was interested in Photography only for “sentimental” reasons; I wanted to
explore it not as a question (a theme) but as a wound: I see, I feel, hence I notice, I observe,
and I think” (Roland Barthes, Camera Lucida, 1980, 21).
หนังสือภาพ (photo book) ปริซึมของภาพถ่าย: การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจาว่าด้วย
เหตุการณ์ 6 ตุลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยชื่อเดียวกัน (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม, 2562-2564) เป็นผลจากการทางานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะกับ
ผู้ช่วยวิจัย กรกฤช เจียรพินิจนันท์ ซึ่งเป็นศิลปินภาพถ่าย เราใช้เวลาหกเดือนแรกของการวิจัยไปกับการสารวจ
หลักฐานชั้นต้นและเอกสารชั้นรองเกี่ยวกับเหตุการณ์ 6 ตุลา (พ.ศ. 2519) จากแหล่งข้อมูลสี่แห่ง ได้แก่ หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการ “บันทึก 6 ตุลา”, สมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ 2519.net ผลจากการสารวจพบว่ามีข้อมูลที่อยู่ในรูปของภาพถ่ายสีและขาวดาที่อัด
บนกระดาษ ฟิล์มสไลด์และ contact sheet จานวนมาก จึงได้จัดทาหนังสือภาพขนาด 656 หน้า จานวน 500
เล่ม เพื่อสร้างวัตถุทดลองทางศิลปะเกี่ยวกับการนาเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ 6 ตุลาจากมุมมองทาง
ศิลปะ ทฤษฎีภาพถ่าย และความทรงจาศึกษา (memory studies)
ปริซึมของภาพถ่าย: Archival Art ว่าด้วยเหตุการณ์หกตุลา เป็นบททดลองเสนอผลงานวิจัยอันมีที่มา
จากสายตาสองชั้น (สายตาของศิลปินช่างภาพและสายตาของนักประวัติศาสตร์ศิลปะ) ต่อ archival images
เนื่องในเหตุการณ์หกตุลา ในที่นี้ หนังสือภาพถือเป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นจาก archive หรือ archival art ซึ่ง
แสดงมุมมองและการตีความเฉพาะตน ปริซึมของภาพถ่าย: Archival Art ว่าด้วยเหตุการณ์หกตุลา นาเสนอ
ความเป็นไปได้ของการศึกษาภาพถ่ายเชิงประวัติศาสตร์ในมุมมองที่นอกเหนือไปจากการเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ หรื อการให้ ข้อมูล ประวัติศาสตร์เชิงประจักษ์ แต่ยังคงความสั มพันธ์กับปมปัญหาระห ว่า ง
ประวัติศาสตร์กับความทรงจาที่เป็นบาดแผล
คาสาคัญ: ภาพถ่าย 6 ตุลา จดหมายเหตุ ศิลปะ ความทรงจา
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การเมืองดิจิตอล (Digital Politics):
การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือน
Digital Politics: Change in Political Landscape of New Generation in Virtual World
ชัยพงษ์ สาเนียง1
บทคัดย่อ
งานชิ้ น นี้ ต้ อ งการอธิ บ ายการเปลี่ ย นภู มิ ทั ศ น์ ท างการเมื อ งแบบใหม่ ใ นประเทศไทย เนื่ อ งจาก
ปรากฏการณ์ทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในหลายประเทศทั่วโลก เช่น อาหรับสปริงส์ (Arab Spring)
การประท้วงในสหรัฐอเมริกา ต่างอาศัยเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ในการขับเคลื่อนขบวนการ ซึ่งถือว่าเป็น
ขบวนการทางการเมืองแบบใหม่ ขณะที่ในกรณีของประเทศไทยนั้น การเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมา (พ.ศ.
2562) ภายหลังการครองอานาจมาอย่างยาวนานของคณะรัฐประหาร ก็เกิดปรากฏการณ์ที่พรรคอนาคตใหม่
ระดมใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งเฟสบุ๊ค ไลน์ และทวิตเตอร์ จนได้รับเลือกตั้งจานวนมาก ส่งผลให้
ภูมิทัศน์ทางการเมืองของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเหล่านี้ เกิด
ท่ามกลางบริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยีทางการสื่ อสารที่ครอบคลุ มพื้นที่ ในวงกว้างจนรัฐ ยากจะ
ควบคุม ขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้กลายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนกลุ่มต่างๆ
สังคมออนไลน์ เปิดให้ มีพื้นที่การแสดงออกทางการเมืองมากขึ้น พลังของสื่อสังคมออนไลน์ได้เป็น
สื่อกลางของการเคลื่อนไหวสังคมของคนรุ่นใหม่ นาไปสู่การรวมกลุ่มคนที่แตกต่างให้มาอยู่ในบทสนทนา
เดียวกัน การสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการเมืองได้สร้างโอกาสขยายเครือข่าย อีกทั้งเชื่อมโยงข้ามเครือข่ายทาง
สังคมที่หลากหลาย และเอื้อให้ผู้ที่ตื่นตัวทางการเมืองได้เชื่อมต่อกันจนนาไปสู่การชุมนุมประท้วงในพื้นที่จริง
การปิดกั้นพื้นที่การเมืองในโลกความจริงผลักไสให้พลเมืองไทยผู้ตื่นตัวทางการเมืองเลี่ยงไปแสดงความคิดเห็น
และเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์มากขึ้น เช่นเดียวกันกับบรรยากาศการเคลื่อนไหวทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่าน
มา ที่ปรากฏว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นปริมณฑลสาธารณะ (public sphere) เครือข่ายข้อมูลข่าวสารใน
โลกออนไลน์ได้กลายมาเป็ นพลังสาคัญในการขับเคลื่ อนสังคม แม้จะมีบางคนวิจารณ์ว่าโลกออนไลน์ไม่ได้
หมายความว่ า จะเป็ น การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งที่ แ ท้ จ ริ ง ออนไลน์ เ ป็ น เพี ย ง “มายาภาพของระบอบ
ประชาธิปไตย” ก็ตาม แต่พื้นที่ออนไลน์ได้กลายมาเป็นพื้นที่ที่สามของการเคลื่อนไหว ที่ “ปราศจากอานาจ
การควบคุมแบบสมบูร ณ์ของรั ฐ ” และเป็ น พื้นที่ส าคัญของการศึกษาในสั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใน
ปัจจุบัน
คาสาคัญ: ภูมิทัศน์การเมือง ขบวนการทางการเมือง สื่อสังคมออนไลน์ ปริมณฑลสาธารณะ
การแสดงออกทางการเมือง เครือข่ายสังคมออนไลน์ พื้นที่ที่สาม

1

อาจารย์ประจาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ต่อรองต่อต้านผ่านวัตถุ: จากวัตถุเพื่อการประท้วงสู่วัตถุเพื่อการต่อต้านหลังรัฐประหาร ๒๕๕๗
The Use of Objects for Negotiation and Resistance: From Protest Objects to
Resistance Objects after the 2014 Coup
ปิยรัตน์ ปั้นลี้1
บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งสารวจวัตถุที่ใช้ในการประท้ว งและต่อต้านทางการเมืองในสั งคมไทย บทความแบ่ง
ออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกจะสารวจแนวคิดเรื่องวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการประท้วง (protest) การไม่เชื่อฟัง
(disobedience) และการต่อต้าน (resistance) ส่วนที่สอง จะสารวจตรวจสอบวัตถุเพื่อการประท้วงช่วง
2549 จนถึงก่อนรัฐประหาร 2557 ส่วนที่สาม จะสารวจตรวจสอบวัตถุเพื่อการต่อต้านหลังรัฐประหาร 2557
คาสาคัญ: การประท้วง การต่อต้าน วัตถุ วัฒนธรรมทางวัตถุ วัฒนธรรมการประท้วง

1

นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Social Anthropology,University of Sussex
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R12: การเคลื่อนย้าย (Mobility)

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Book of Abstracts 55

Following Method: วิธีวิทยาของการศึกษาแบบติดตามการเคลื่อนย้าย
Following Method: The Methodology in the Unsettled World
ชัชชล อัจนากิตติ

บทคัดย่อ
ในปั จจุบั นกระแสโลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ปรากฏการณ์ทางสังคมสลับซับซ้อนมากขึ้น
โดยเฉพาะการเคลื่อนที่ของผู้คน ทุน ความรู้ ตลอดจนวัตถุสิ่ งของที่ตัดข้ามพื้นที่ต่างๆ ความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวทาให้เกิดวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาที่เรียกว่า “วิธีวิทยาของการศึกษาแบบติดตามการเคลื่อนย้าย” ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดร่วมสมัยทางมานุษยวิทยาในห้วงเวลาของจุดเปลี่ยนทางภววิทยา การทบทวนสะท้อน
ให้เห็นแง่มุมใหม่ของวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา เริ่มต้นจากการเปลี่ ยนมุมมองต่อโลกที่สลายเส้นแบ่ง
ระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติ และไม่ได้มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งนาไปสู่การออกแบบพื้นที่ของการศึกษาที่
ดาเนินไปบนการเชื่อมต่อ การประกอบรวม และการไหลเวียน อย่างไรก็ดี บทความนี้เสนอว่าวิธีวิทยาของ
การศึกษาแบบติดตามการเคลื่อนย้ายไม่ใช่ สิ่งใหม่โดยสิ้นเชิง เพราะยังคงยึดการทางานภาคสนามอย่างเข้มข้น
และการทาความเข้าใจมุมมองของคนในตามแบบฉบับของการศึกษาทางมานุษยวิทยา แต่ในขณะเดียวกันก็
เรี ย กร้ องให้ นั กมานุ ษยวิท ยาให้ ค วามส าคัญกับ สิ่ งที่ไ ม่ใช่ม นุษย์และการทางานข้ามสาขาวิช าที่ต้อ งอาศั ย
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง จะท าให้ ม านุ ษ ยวิ ท ยาเป็ น ศาสตร์ ที่ ส ดใหม่ ไม่ ห ยุ ด นิ่ ง และสอดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลง
คาสาคัญ: วิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา วิธีวิทยาของการศึกษาแบบติดตามการเคลื่อนย้าย จุดเปลี่ยนทาง ภววิทยา
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ความปรารถนากับวิถีชีวิต “สองถิ่นที่” ของครอบครัวข้ามแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว1
Desire and “Bi-local” Livelihood of Cross-border Family in Thai-Laos Border Community
พลวิเชียร ภูกองไชย2 และ พัชรินทร์ ลาภานันท์3
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความปรารถนาในการใช้ชีวิต “สองถิ่นที่” ของครอบครัวข้าม
แดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางปรากฏการณ์วิทยา เก็บข้อมูลการ
วิจัยด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 50 คน
ประกอบด้วย ครอบครัวข้ามแดน 30 คน ผู้นาชุมชน 10 คน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน 10 คน ซึ่ง
คัดเลือกอย่างเจาะจง จากการแนะนาต่อแบบลูกโซ่
ผลการวิจัยพบว่า ครอบครัวข้ามแดนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้าโขง ส่วนมากเกิดขึ้นจากการ
แต่งงานระหว่างผู้ชายชาวไทยกับผู้หญิงชาวลาว ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยา บางกรณีมีการแต่งงานตามประเพณี
แต่ไม่ได้จะทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยและลาว วิถีการดาเนินชีวิตของครอบครัวเหล่านี้เป็นแบบ “สองถิ่น
ที”่ คือใช้ชีวิตทั้งในชุมชนฝั่งไทยและฝั่งลาว ภายใต้โลกทัศน์มองชายแดนเป็นพื้นที่แห่งการดารงชีพ มากกว่าที่
จะเห็นเป็นเส้นเขตแดนของรัฐชาติ ครอบครัวข้ามแดนจึงได้ต่อสู้ ต่อรองกั บอานาจรัฐชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เอื้อให้ครอบครัวของตนสามารถผลิต และเชื่อมต่อความปรารถนา ด้วยเจตจานงแห่งความปรารถนาที่จะมี
เสรีภาพในการดารงชีวิตข้ามแดนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขณะเดียวกันรัฐชาติก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาอานาจของตน
เหนือเส้นเขตแดนอยู่เสมอ ผ่านการควบคุมกลไกและระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กรและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
รัฐ แต่ก็ไม่ได้มีความเป็น เอกภาพมากนั กทั้งในส่ ว นท้องถิ่น ภูมิภ าค และรัฐ ส่ ว นกลาง ท่ามกลางการโหม
กระหน่าของระบบทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ในพื้นที่ชายแดนไทยและลาว
คาสาคัญ: ความปรารถนา ครอบครัวข้ามแดน วิถีชีวิตสองถิ่นที่ ชุมชนชายแดน รัฐชาติ

1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ครอบครัวข้ามแดนกับการประกอบสร้างความเป็นพลเมืองเชิงซ้อนจากข้างล่าง
ในชุมชนชายแดนไทย-ลาว” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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สุขภาวะของผู้สูงอายุย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Wellbeing of Elderly Migrants Moved to Urban City the Northeast Region
อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ1
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมือง
หลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสัมภาษณ์กับผู้สูงอายุย้ายถิ่นเข้าสู่เขต
เทศบาลนครขอนแก่น จานวน 276 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
พบว่า ผู้สูงอายุย้ายถิ่นมีสุขภาวะในด้านร่างกาย ด้านจิตวิญญาณ ด้านปัญญาและการคิด ด้านอารมณ์และด้าน
จิตใจอยู่ในระดับในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การดาเนินชีวิตประจาวัน การมีบทบาทใน
ครัวเรือน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ อาศัยอยู่ในเขตชนบทก่อนการย้ายถิ่น และการเตรียมตัวก่อนการย้ายถิ่น
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมืองหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น สมาชิกในครัวเรือน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญกับการ
ส่ งเสริ มให้ ผู้ สู งอายุ ย้ ายถิ่น ได้มีการทากิจ กรรมในชีวิตประจาวัน การมีปฏิสั มพันธ์กับสมาชิกในครัว เรือ น
ตลอดจนเสริมการสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับความเจ็บปุวย ขณะเดียวกัน
ผู้สูงอายุที่คาดว่าจะย้ายถิ่นเมื่อเป็นผู้ สูงอายุจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนการย้า ยถิ่น เพื่อให้ตนเองสามารถ
ดารงชีวิตในถิ่นปลายทางได้อย่างเป็นสุข
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุย้ายถิ่น สุขภาวะ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

1

กลุ่มสหวิทยาการสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีเมล์: Thongsrikatei@gmail.com
Interdisciplinary of Social Science Section, Faculty of Liberal Arts, Maejo University
E-mail:Thongsrikatei@gmail.com
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R13: Covid-19 ห้องที่ 1
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กลุ่มดะวะห์ในกระแสโควิด -191
Dawah Group in the COVID-19 Stream
เจ๊ะอัซวานี เจ๊ะแว2
บทคัดย่อ
ผู้วิจัยทาวิจัยภาคสนามเพื่อศึกษาเกี่ยวกับมุมมองของกลุ่มดะวะห์ ผู้ซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวกับงานศาสนาใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ ในช่วงเวลาของกระแสการระบาดของโรคโควิด -19 ได้มีการตีตราจากสังคมภาคใต้
ตอนล่ า งว่ า เป็ น กลุ่ ม ที่ น าเชื้อ กลั บ มาแพร่ ร ะบาดในบ้ า นของตนเอง” และ “เป็ น พวกหั ว ดื้อ ที่ ไม่ ย อมรั บ
มาตรการการปูองกันโรค” ในนามของคนหมู่มากรวมถึงผู้วิจัยก็พลอยตัดสินพวกเขาเช่นเดียวกัน ว่าหัวรั้นและ
ไม่ยอมทาตามชนส่วนใหญ่ จากการเรียนวิชาชาติพันธุ์นิพนธ์ ทาให้ ผู้วิจัยในสถานะที่เป็นผู้เขียนและมีความ
อยากรู้ความจริงทางสังคมที่เกิดขึ้น จึงศึกษาโดยมีคาถามซึ่งมาจากความคิด ซ่อนเร้นอย่างไม่รู้ตัวว่า ผู้เขียน
ตัดสิน คาถามคือ พวกเขาเป็นเช่นนั้นหรือไม่ เหตุใดจึงฝืนคาสั่งผู้นาทางศาสนาในเรื่องการปูองกันโรค และ
เหตุใดกลุ่มดะวะห์ถึงยังคงยึดหลักในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ อะไรคือแรงจูงใจที่ทาให้พวกเขาไม่หวั่นไหว
ถึงแม้ผู้วิจัยจะมีอคติแต่จากการเข้ าทางานชาติพันธุ์นิพนธ์ในสนามจริงที่หมู่บ้านผู้วิจัยเอง ชาติพันธุ์
นิพนธ์กอบกู้ผู้วิจัยจนสามารถเข้าใจได้ว่า กลุ่มดะวะห์คิดอย่างไร มีวิธีการปูองกันโรคอย่างไร ด้วยมุมมองของ
กลุ่มดะวะห์เอง ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ที่เรียกตนเองว่า ดะวะห์ ที่ผู้วิจัยเคยพบเจอตั้งแต่วัยเด็ก ความจริงที่ผู้วิจัยพบ
แตกต่างออกไปจากอคติตั้งต้น แต่ก็ตระหนักได้ว่า เป็นการยากมากที่สังคมจะเข้าใจเช่นเดียวกับ ผู้วิจัย ผู้วิจัย
ผู้เขียนเอง ได้เห็นมุมมองของกลุ่มคนดะวะห์ ว่ามีแรงบันดาลใจที่จะยืนหยัดทาละหมาดในมัสยิด ถึงแม้จะอยู่
ในช่วงโรคระบาดก็ตาม ดะวะห์เข้าใจตนเองจากจุดยืนทางศาสนา แต่พวกเขาก็มีความระมัดระวัง ตั้งแต่การ
เตรียมน้าละหมาดจากบ้าน ไม่ใกล้ชิดคนหมู่มาก และยังสามารถเลือกการประกอบพิธีกรรมทั้งลักษณะเดี่ยว
และคนจานวนน้อย หากระวังแล้ว แต่เกิดการติดเชื้อและตาย พวกเขาอธิบายว่า ความตายเป็นการกาหนด
ของอัล ลอฮ หรื อ ตักดีร โดยส่ ว นใหญ่แล้ ว พวกเขามีความระมัดระวังและมีการเลือกวิธีการในการปฏิบัติ
ศาสนกิจที่หลากหลาย และพวกเขาก็ยังรับรู้ว่ามีการตัดสิน ตีตราจากสังคม พวกเขาให้คาอธิบายว่า “เราจะไม่
หยุด แต่เราสามารถที่จะหารูปแบบที่เราสามารถทาได้”
บทความวิจัยนี้นามาจากประสบการณ์ที่ ผู้วิจัยประสบ เริ่ มจากมุมมองคับแคบจากนั้นก็ค่อยๆ เกิด
ความเข้าใจใหม่ เกิดการเปรียบเทียบ ตรวจสอบ และได้รับความเข้าใจคนอื่นจึงทาให้ ผู้วิจัยกลับมาเข้าใจตัวเอง
ใหม่ และสุดท้ายได้เปลี่ยนมุมมองเกิดเป็นความเข้าใจความจริงทางสังคมต่อคนที่สังคมตีตราว่า “ดื้อ หัวรั้น”
นั้นพวกเขาอธิบายการกระทาตนเองอย่างไร
คาสาคัญ: กลุ่มดะวะห์ การปฏิบัติศาสนกิจ โควิด-19
1

บทความนี้ได้รับการสนับสนุนทุนนาเสนอบทความจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนในวิชา 427-322 การวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ และวิชา 427-419 สัมมาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ติดต่อ Email: cheazwanee@gmail.com
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Social Distancing ทาให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดได้จริงหรือ1
Does Social Distancing Really Make Older People Stress?
สากียะห์ มะรงค์2
บทคัดย่อ
บทความนี้มาจากการเป็นนักเรียนมานุษยวิทยาฝึกหัดระดับปริญญาตรี ที่ได้ฝึกวิจัยภาคสนาม ชาติ
พันธุ์นิพนธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติการสร้างระยะห่างทางสังคมว่าเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดหรือไม่ ใน
กลุ่มผู้สูงอายุพื้นที่หมู่บ้านรูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ถึงผลกระทบที่ได้รับจากมาตรการ ปัญหา
อาหารการกิน การคมนาคม หรือแม้กระทั่งการดาเนินชีวิตในแต่ละวัน ของผู้สูงวัย ว่าได้รับผลกระทบหรือไม่
ผู้คนมักจะกังวลโดยไม่มีข้อมูลรองรับว่าผู้สูงอายุน่าจะเครียดจากการสร้างระยะห่างทางสังคม ต่างก็คาดการณ์
สาเหตุแตกต่างหลากหลายว่ามาจากอะไรบ้าง ดิฉันเองก็เป็นบุคคลหนึ่ งที่ตัดสินผู้จากมุมมองเพียงด้านเดียว
จากความกังวลว่า ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงติดเชื้อและเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปถึงสองเท่า ความกังวลของสังคม
ทาให้ เกิดการกักบริ เวณผู้ สู งอายุ ไม่ให้ สั มพันธ์กับผู้ คน และลดกิจกรรมทางสั งคม จนเหมือนกับเป็นการ
แบ่งแยกผู้สูงอายุออกจากสังคมโดยทั่วไป จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า การแบ่งแยกเช่นนั้น เป็นการกระทา
ที่มากเกินไป ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความเหงา ซึมเศร้า แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อสัมภาษณ์แล้วทาให้พบว่าทุก
อย่างดูเหมือนไม่เป็นไปตามในสิ่งที่ ผู้วิจัยคิด ทาให้ต้องกลับมาคิดทบทวนอีกครั้ง เพราะผู้สูงอายุจานวนหนึ่งก็
ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพราะพวกเขาคิดว่าโรคโควิด -19 เป็นสิ่งไกลตัว ผู้วิจัยศึกษาด้วยวิธีการทางชาติ
พันธุ์นิพนธ์ ค้นหา “ความจริง” และอธิบายความจริงจากภาคสนามผ่านการเขียนของตัวเอง โดยนาข้อมูล
ภาคสนามมาคิดวิเคราะห์ จนพบความจริง ที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการเขียนอย่างมีอคติ และจากประสบการณ์ที่
สะสมมาอย่างยาวนาน
คาสาคัญ: ไวรัสโคโรน่า ผู้สูงอายุ การเว้นระยะห่างทางสังคม มาตรการปูองกัน ผลกระทบ การเยียวยา

1

บทความนี้ได้รับการสนับสนุนทุนนาเสนอบทความจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนในวิชา 427-322 การวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์ และวิชา 427-419 สัมมาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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ผู้เฒ่าอีสาน: ผลกระทบกับการปรับตัวในภาวการณ์ระบาดของโควิด 19
Isan Seniors: Impact and Adjustment during Covid-19 Pandemic
วรธนิก โพธิจักร
บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องที่นาเสนอประเด็นผลกระทบและประสบการณ์
ปรับตัวเพื่อรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัส โควิด 19 จากเรื่องเล่าของผู้เฒ่าอีสาน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย จากผู้สูงอายุจานวน 26 คน (อายุ 70 ปี ขึ้นไป) จาก 3 หมู่บ้าน ในตาบล
แวง อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างเดือนมีนาคม- มิถุนายน 2563 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยา
การศึกษาเรื่องเล่า และนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เฒ่าอีสานจัดโครงสร้างเรื่องเล่าโดยการแสดงอารมณ์การปฏิเสธการมีส่วนแสดง
ความคิดเห็นต่อการระบาด การนาเสนอประสบการณ์ความกังวลและความกลัวและการบอกเล่าแนวทางการ
ปรับตัวต่อการรับมือการระบาดส่วนประเด็นที่ผู้สูงอายุเห็นว่าเป็นผลกระทบที่สาคัญและรับ มือได้ยาก ได้แก่
ความกังวลต่อความเป็ น อยู่ และฐานะทางเศรษฐกิจของลู กหลาน ความกลั ว ต่อการติดเชื้อของสมาชิกใน
ครอบครัว ที่อาศัย อยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ความหวาดหวั่นต่อการอยู่บ้านตามล าพังในระยะประกาศ
พ.ร.ก. ฉุกเฉินและความไม่ไว้วางใจต่อสถานการณ์ระบาดในชุมชนและประเทศไทย
คาสาคัญ: โควิด 19 การปรับตัว ผู้เฒ่าอีสาน

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

62 Book of Abstracts

ชีวิตแม่ค้า: ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและประสบการณ์การปรับตัวภายใต้สถานการณ์
โรคระบาด COVID-19
Women Vendors: Economic Impact and Adaptation Experiences under
the COVID-19 Epidemic Situation
นิรันตรี สุขดี
บทคัดย่อ
ผลงานชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาว่าด้วยบทบาทของผู้หญิงในการเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจโดย
ทาการศึกษาประสบการณ์การสร้างกลยุทธ์การค้าในชีวิตประจาวันของผู้หญิงภายใต้สถานการณ์โรคระบาด
COVID-19 เมื่อผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หารายได้หลักในครัวเรือนและหาเลี้ย งชีพในระบบเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการ
ต้องเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจในครั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดาเนิน
กิจการค้าขายของผู้หญิงในตลาดอย่างไร ผู้หญิงมีการปรับตัวและใช้ประสบการณ์ของตนเองสร้างกลยุทธ์อะไร
ในการดาเนินกิจการขายและผู้หญิงรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนอย่างไรบ้าง ซึ่งงานวิจัยนี้ประกอบไป
ด้ว ย 2 แนวคิด คือ 1. แนวคิดเรื่ องปฏิบั ติการในชีวิตประจาวัน 2. แนวคิดเรื่องบทบาททางเศรษฐกิจใน
ครัวเรือนของผู้หญิง
จากผลการศึกษาพบว่าการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ที่ได้แพร่กระจายรุนแรงขึ้นในประเทศไทย
ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาทาให้รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อจากัดการแพร่ระบาดของโรคโดยการประกาศปิด
ตลาดบางแห่งในท้องถิ่นอย่างไม่มีกาหนด รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนห้ามออกจากเคหสถานในเวลากลางคืน
มาตรการเหล่านี้ได้ส่งผลต่อการดารงชีวิตและการหาเลี้ยงชีพของแม่ค้ารายย่อยในท้องถิ่น อันได้แก่
ประการแรก ผลกระทบต่อกิจการ พบว่าแม่ค้าไม่สามารถขายสินค้าในสถานที่และเวลาเดิมได้ จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายให้มีความยืดหยุ่นขึ้นหรือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในท้องถิ่นที่กาลังเปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังมีการแข่งขันการค้าที่เพิ่มขึ้น
ประการที่สอง ผลกระทบต่อรายได้หลักในครัวเรือนลดน้อยลงส่งผลให้เกิดปัญหาปากท้องและผลักให้
ผู้หญิงเริ่มกลับเข้าสู่การเป็นแรงงานเกษตรภาคครัวเรือนและเกษตรแบบยังชีพ ส่งผลต่อสถานภาพทางเพศที่
เปลี่ยนแปลงไป
ประการที่สาม ผู้หญิงต้องเผชิญกับวงจรหนี้นอกระบบที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่สามารถหาเงินได้เท่า
เดิมทาให้ต้องกู้เงินนอกระบบเพื่อมาใช้ในชีวิตประจาวันและฟื้นฟูกิจการ
คาสาคัญ: แม่ค้า ปฏิบัติการณ์ในชีวิตประจาวัน โควิด19
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ชีวิตที่เคลื่อนย้าย: การดารงชีพแบบเชื่อมโยงข้ามถิ่น กับผลกระทบจากโควิด 19
Life on the Move: Translocal Livelihood and the Affectation of COVID 19
พฤกษ์ เถาถวิล1
บทคัดย่อ
ในโลกปัจจุบันที่การเคลื่อนย้าย (mobility) กลายเป็นลักษณะสาคัญ ผู้คนจานวนมากในสังคมดาเนิน
ชีวิตและประกอบอาชีพบนวิถีแห่งการเคลื่อนย้าย บทความนี้ใช้ แนวคิด “การดารงชีพแบบเชื่อมโยงข้ามถิ่น ”
(Translocality Livelihood) ซึ่งเป็นแนวคิดที่กาลังได้รับความสนใจ ในฐานะเครื่องมือทาความเข้าใจวิถีชีวิต
ของตัวแสดงทางสังคมในยุคใหม่ แนวคิดนี้มุ่งทาความเข้าใจความสัมพันธ์และผลกระทบของผู้เคลื่อนย้ายที่มี
ต่อพื้นที่ต้นทาง ปลายทาง และระหว่างทางของการเคลื่อนย้าย บทความนี้ใช้แนวคิดการดารงชีพแบบเชื่อมโยง
ข้ามถิ่นเป็นแนวทางทาความเข้าใจวิถีชีวิตของประชาชนกลุ่มคนชั้นกลางระดับล่าง ในบริบทการระบาดของโรค
โควิด 19 ซึ่งส่งผลให้การเคลื่อนย้ายตามปกติของพวกเขาถูกจากัด บทความเป็นผลจากการวิจัย เชิงคุณภาพใน
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสารวจข้อมูลจากตัวแสดงที่เคลื่อนย้าย (mobile actors) 3 กลุ่มคือ คนย้ายถิ่น
จากชนบทสู่เมืองที่กลับสู่หมู่บ้าน เนื่องจากได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด 19 กลุ่มผู้ค้าตลาดนัดใน
เมือง และกลุ่มผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์รับส่งอาหารภายใต้แอปพลิเคชั่น บทความแสดงให้เห็นลักษณะร่วมของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีพื้นฐานครอบครัวมาจากชนบท การอาศัยเครือข่ายทางสังคมในการเข้าสู่อาชีพ การดารงชีพโดย
การเคลื่อนย้ายและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างชนบท-เมือง การเพิ่มขึ้นของครอบครัวในรูปแบบ “ครอบครัว
ข้ามถิ่น” (Translocal Family) รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และข้อจากัดในการเข้าถึง
การเยียวยาของรัฐ บทความมีข้อเสนอว่า ในปัจจุบันผู้คนในสังคมไทยจานวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนชั้นกลาง
ระดับล่าง มีวิถีการดารงชีพแบบเชื่อมโยงข้ามถิ่น การมองเห็นและเข้าใจวิถีชีวิตของตัวแสดงทางสังคมกลุ่มใหม่
นี้ เป็นเรื่องจาเป็นต่อการศึกษาวิชาการ และต่อการกาหนดนโยบายของรัฐที่สอดคล้องกับยุคสมัย
คาสาคัญ: การดารงชีพแบบเชื่อมโยงข้ามถิ่น การเคลื่อนย้าย การพัฒนาชนบท โควิด 19

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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R14: Covid-19 ห้องที่ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Book of Abstracts 65

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือนไทยจากสถานการณ์โควิด-19
Economic Impacts from the Covid-19 Situation on Thai Households
เดชรัต สุขกาเนิด1 และวริษา สุขกาเนิด2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โควิด -19 ที่มีต่อ
ครัวเรือนไทย และความเหมาะสมของสวัสดิการที่ รัฐบาลจัดให้ ในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิด-19 ดังกล่าว รวมถึงแนวทางการจัดสวัสดิการในการรับมือกับวิกฤตที่มีความกว้างขวาง รุนแรง และไม่
แน่นอน
การสารวจครั้งนี้ ได้จัดทาแบบสอบถามแบบออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 1,998 ราย ผลการสารวจพบว่า ผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 ส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อครัวเรือน ในทุกระดับของรายได้ โดยครัวเรือนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนทั้งหมด
มีรายได้ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้เดิม
ครัวเรือนไทยพยายามรับมือกับวิกฤตดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้งการลดค่าใช้จ่าย การหารายได้เสริม และ
การขอความช่วยเหลือจากรัฐหรือญาติพี่น้อง โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก แต่ความสามารถในการ
รับมือดังกล่าวจะแตกต่างกันไปอย่างชัดเจน ตามระดับรายได้ และกันชนทางการเงิน
ความสามารถในการรับมือที่จากัด ส่งผลให้ครัวเรื อนที่มีรายได้น้อย ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมาก
และครัวเรือนที่มีกันชนทางการเงินจากัด ต้องจายอมขาย/จานาทรัพย์สิน หรือกู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ รวมถึง
เงินกู้นอกระบบ สูงกว่าครัวเรือนที่มีกันชนทางการเงิน และมีระดับรายได้มากกว่าอย่างชัดเจน
แม้ว่า รัฐบาลพยายามจะจั ดสรรวงเงินหลายแสนล้านบาทเพื่อชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่
แนวทางการคัดกรองผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ก็สามารถเข้าถึง
กลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากได้ไม่ครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบในระดับรุนแรง ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นใหญ่จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า การจั ดสวั ส ดิ ก ารแบบถ้ ว นหน้ า จะมี ค วามเหมาะสมมากกว่า ในการรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์ดังกล่าว
คาสาคัญ: โควิด-19 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ครัวเรือนไทย

1
2

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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การสร้างคติและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ ในวิกฤตการณ์โควิด-191
Building Incentives of Staff in the COVID-19 Crisis
สโรชา ชูแก้ว2
บทคัดย่อ
จากการฝึกหัดทางานภาคสนามชาติพันธุ์นิพนธ์ในสาขาวิชามานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ในกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ผู้รับมือกับสถานการณ์วิกฤตจากโรคระบาดไวรัส โควิด-19 เกี่ยวกับมุมมองความคิดและการสร้างคติ
และแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ ในขณะปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้ที่ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง
ตารวจ อาสาสมัครผู้ทาหน้าที่ประจาการช่วยงานโควิด เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ คือ ด่านปราการที่สาคัญ
เป็นผู้มีหน้าที่คอยปกปักษ์รักษาความปลอดภัยให้กับคนอื่น ๆ แต่เจ้าหน้าที่เองนั้น พวกเขาเองก็มีความกลัวว่า
ตนเองจะติดโรคระหว่างการทางาน โดยเฉพาะเมื่อกลับจากการทางาน ความวิตกกังวลก็ถูกแสดงออกอย่าง
เห็นได้ชัด โดยการเว้นระยะห่างในครอบครัวอย่างเข้มงวด พวกเขาทางานทั้งวันจนแทบไม่ได้พักซึ่งต่างจาก
กลุ่มวิชาชีพอื่น แต่เมื่อถึงเวลาหยุดพักเพื่อก็ต้องกังวลเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงแพร่เชื้อให้กับครอบครัว จึงทา
ให้เกิดความเหนื่อยล้า ท้อแท้ เบื่อหน่าย และสิ่งสาคัญที่เกิดคือความกลัว ว่าจะติดเชื้อ พวกเขาก็กลัวตาย
เช่นกัน กลัวว่าจะจากคนที่รัก แต่ถึงแม้จะกลัวเพียงใดพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะยุติการทางาน
เพื่อคนอื่นได้ ผู้เขียนจึงสนใจว่าเจ้าหน้าที่ทาอย่างไรถึงได้มีแรงใจออกไปทางานต่อในสถานการณ์เช่นนี้ หรือ
พวกเขาสร้างกาลังใจให้แก่ตนอย่างไร จากการภาคสนามทาให้เข้าใจได้ว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกิดความรู้สึก
กังวล และมีมุมมองต่อการสร้างคติที่แตกต่างกันของช่วงวัยเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: แรงจูงใจ เจ้าหน้าที่ โควิด19

1

บทความนี้ได้รับการสนับสนุนทุนนาเสนอบทความจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนในวิชา 427-322 การวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์
2
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ติดต่อ e-mail: sarocha0940@gmail.com
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ความกลัวและการหลุดพ้น กรณี การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ในสังคมมลายู1
Fear and Liberation: COVID-19 in Melayu Society
อาวาตีฟ อิสาหะ2
บทคัดย่อ
จากบรรยากาศที่น่าหวาดหวั่นของโรคร้าย และการถูกบังคับให้ทิ้งห้องเรียนโดยที่การเรียนยังไม่สิ้นสุด
สองเงื่อนไขนี้บีบบังคับให้นักศึกษา ต้องทาในสองสิ่ง คือ ทาแบบฝึกหัดทาวิจัยภาคสนามชาติพันธุ์นิพนธ์ให้
เสร็จและจัดการกับความกลัวของตนเอง ผู้วิจัย เลือกที่จะทาการศึกษาจากชุมชนของตนเองเกี่ยวกับการรับมือ
การแพร่ระบาดโรค “โควิด-19” ว่ามุมมองความเชื่อของชาวมุสลิมมลายู ผู้ซึ่งรับมือและสร้างภูมิปูองกันตนเอง
ทีช่ ุมชนบ้านบาโงย จังหวัดยะลา นั้น ชาวบ้านรับมือกับความหวาดหวั่นน่ากลัวอย่างไร ผู้วิจัย พบว่าพวกเขาได้
ใช้คติความเชื่อเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง
ชาวมลายูมุสลิมได้ใช้ความเชื่ อมาสร้างเป็นวิธีการปูองกันโรคระบาด ทั้งในเรื่องของการดารงชีวิตวิถี
ปฏิบัติที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ความอิหลักอิเหลื่อในการทักทาย (การสลาม) ซึ่งเป็นการแสดง
อัตตวิสัยนอบน้อมต่อผู้ที่เรายินดีเมื่อได้พบ การเปลี่ยนไปของพิธีการฝังศพในช่วงสถานการณ์โรคระบาด และ
การติดโรคความกลัวโควิด -19 (covidphobia) และความวิตกกังวลได้ยกระดับสูงขึ้น เมื่อมีผู้สูงวัยรับเชื้อจาก
การไปเยี่ยมญาติที่ประเทศมาเลเซียและเสียชีวิตในที่สุด และการตรวจเชื้อแบบเชิงรุก ที่ปั้นแต่งตัวเลขสถิติอัน
น่าตกใจในช่วงค่าคืนเดียว พบผู้ติดเชื้อจานวน 22 คน ในหมู่บ้านชิดกับผู้วิจัย ผู้วิจัยและชาวบ้านทุกคนรู้สึกถึง
ความกดดัน และสร้างวิธีการอันมาจากทั้งหลักความเชื่อประเพณี ศาสนา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จนเกิด
การกีดกันทางสังคมอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การศึกษาภาคสนามวิชาชาติพันธุ์นิพนธ์ “ความกลัวและวิธีการ
ขจัดความกลัว” ทาขึ้นในขณะที่ผู้ศึกษา คือ ผู้วิจัยเอง ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความกลัวเช่นเดียวกันกับผู้ที่ถูกศึกษา ทา
ให้ได้รับผลการศึกษาทางมานุษยวิทยา การวิจัยชาติพันธุ์นิพนธ์ทาให้ ผู้วิจัยค้นหาการหลุดพ้นจากความกลัว
และก้าวข้ามพาตัวเองออกมาได้ จากการเข้าใจมุมมองของผู้ทผี่ ู้วิจัยศึกษา
คาสาคัญ: ความกลัว ไวรัสโควิด-19 สังคมมลายู

1

บทความนี้ได้รับการสนับสนุนทุนนาเสนอบทความจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนในวิชา 427-322 การวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์นิพนธ์
2
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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การปรับตัวของเกมกระดานในสถานการณ์โควิด-19: จากออฟไลน์สู่ออนไลน์
An Adaptation of Board Games in the Covid-19 Situation:
From Offline to Online Experiences
แดนไท สุขกาเนิด1, เดชรัต สุขกาเนิด2 และวรุฒ นิมิตยนตร์3
บทคัดย่อ
ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เกมกระดาน หรือ Board Game ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากใน
สังคมไทย โดยเฉพาะจุดเด่นของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นแบบออฟไลน์ แต่เมื่อสถานการณ์โควิด -19 มี
การแพร่ ร ะบาดมากขึ้น จนน าไปสู่ มาตรการล็ อคดาวน์ ในเดือ นมี นาคม 2563 ทาให้ ว งการเกมกระดาน
หยุดชะงักสิ้นเชิง จุดเด่นที่เคยมีในฐานะการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กลับกลายเป็นความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ
โรคแทน
เมื่อถึงเดือนเมษายน 2563 เกมกระดานจึงแปลงรูปแบบการเล่นมาสู่การเล่นเกมกระดานแบบ
ออนไลน์ ทั้งในรูปแบบของการใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์ โปรแกรมเวิร์คชีท และการใช้โปรแกรมเฉพาะ
สาหรับการเล่นเกมกระดานแบบออนไลน์ จนกลายเป็นรูปแบบการเล่นเกมกระดานแบบใหม่จานวนมาก ส่งผล
ให้เกมกระดานกลับมาเป็นตัวเลือกกิจกรรมในสถานการณ์ล็อคดาวน์ได้อีกครั้งหนึ่ง
จากการสารวจความคิดเห็นของผู้ที่เข้ าร่วมกิจกรรมเกมกระดานแบบออนไลน์ พบว่า ความน่าสนใจ
ของการเล่นเกมกระดานแบบออนไลน์คือ (ก) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะสาหรับผู้ที่ยังไม่
เคยรู้จักกันมาก่อน (ข) การนาเกมกระดานแบบออนไลน์ไปใช้ร่วมกับการสอนแบบออนไลน์ สาหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นครู และ (ค) การฝากเด็กๆ ไว้กับพี่เลี้ยงที่นาเกมแบบออนไลน์ ในช่วงเวลาที่พ่อแม่ต้องทางาน
จากที่บ้าน
แม้ว่า เมื่อมีมาตรการผ่อนคลายมาเป็นระยะ จนสามารถเล่นเกมกระดานแบบออฟไลน์ปกติได้ แต่การ
เล่นเกมกระดานแบบออนไลน์ยังสามารถมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้า งปฏิสัมพันธ์ การมี
ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะ และการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ได้ในอนาคต
คาสาคัญ: เกมกระดาน โควิด-19 ออนไลน์

1

นักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ร่วมก่อตั้ง Deschooling game
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้ง Deschooling game
3
นักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และและผู้ร่วมก่อตั้ง
Deschooling game
2
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การศึกษาไร้พรมแดนก้าวหน้าหรือถดถอยหลังโควิด 19
Education without Borders Progresses or Regress after COVID 19
กุศล พยัคฆ์สัก1
บทคัดย่อ
บทความนี้อภิปรายถึงความสามารถในคลี่คลายปัญหาข้อจากัดของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบของประเทศเมียนมา หรือหลักสูตร Non Formal Primary Education (NFPE.)
และ Non Formal Middle Education (NFME) สาหรับเด็กข้ามแดนจากประเทศเมียนมาที่อาศัยในประเทศ
ไทย ภายใต้แนวคิดความมั่นคงของรัฐ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งที่ผ่านมา พวกเขา
สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างเชื้อชาติศาสนาก็ตาม การจัดการศึกษาของศูนย์การ
เรี ย นยั ง เป็ น การปกปู อ งเด็ ก กลุ่ ม นี้ ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การถู ก ล่ อ ลวงจากขบวนการค้ า มนุ ษ ย์ (Human
Trafficking) ติดยาเสพติด และปัญหาทางสังคมต่างๆ โดยมีศูนย์การเรียนจัดการศึกษาสาหรับเด็กข้ามแดน
รูปแบบนี้ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากและเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 การจัดการศึกษาหลักสูตร NFPE และ NFME ก็มีความ
ยากลาบากอย่างมากภายใต้แนวคิดความมั่นคงของรัฐ แต่ภายใต้กรอบของการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA Education For All) ที่ประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในสมาชิกตามข้อตกลงของประเทศสมาชิกองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ส่งผลหลักสูตรนี้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ด้วย
ความร่วมมือของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช) Myanmar Literacy Resource
Centre (MLRC) และ Department of Alternative Education (DEA) ประเทศเมียนมา หลักสูตรนี้สามารถ
ลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา จากการที่ศูนย์การเรียนสามารถทาให้กลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสให้กลับมาเรียนอีก
ครั้ง ทั้งยังสามารถคุ้มครองเด็กจากปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และปัญหาด้านสังคมได้เป็นอย่างดี
รวมถึงมีผลสาเร็จในด้านการจัดการศึกษา จนสามารถสนับสนุนให้เด็กกลุ่มนี้มีช่องทางในด้านอาชีพการทางาน
การดาเนินชีวิตในสังคมที่ดีขึ้น
คาสาคัญ: การจัดการศึกษาสาหรับเด็กข้ามแดน แนวคิดความมั่นคง โควิด19

1

ผู้ประเมินโครงการหลักสูตรการศึกษา Non Formal Primary Education (NFPE.) และ Non Formal Middle
Education (NFME.) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontiers (HWF.)
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
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Panel 01:
พลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาท
ประชาคมท้องถิ่นในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ
สปป. ลาว: ประสบการณ์ร่วม
จุดเหมือน และข้อแตกต่าง
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พลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาทประชาคมท้องถิ่น ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ
สปป. ลาว: ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่าง
Dynamics of Civil Society Movements and Roles of Local Communities in
Thailand, Japan, and Lao PDR: Common Experiences, Similarities,
and Differences
โนริยูกิ ซูซูกิ1
บทคัดย่อ
บทความนี้ มุ่ ง เน้ น น าเสนอสภาพการณ์ และพลวั ต ของขบวนการประชาสั ง คมกั บ บทบาทของ
ประชาคมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
จังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่น และภาคกลางของ สปป.ลาว โดยอธิบายขบวนการประชาสังคมสองแบบ
ขบวนการประชาสังคมแบบแรก คือขบวนการประชาสังคมตามแบบ Harbermas ซึ่งมีลักษณะความ
ร่วมมือกันในพื้นที่ประชาคมท้องถิ่นผ่านการสื่อสารกันในพื้นที่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น ประชาคมท้องถิ่นในภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ประชาคมเครื อข่า ยเพื่อ แก้ปั ญหาความขั ดแย้ งในสามจั งหวัด ภาคใต้ของไทย และ
ประชาคมเกษตรกรท้องถิ่นในภาคกลางของ สปป.ลาว
ขบวนการประชาสังคมแบบที่สองคือ ขบวนการประชาสังคมตามแบบ Gramsci ซึ่งมีแนวทาง
เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐอันนาไปสู่ความขัดแย้ง เช่น การเมืองระดับชาติของไทยที่มีม็อบทางการเมือง และประชา
สังคมเกี่ยวกับการต่อต้านฐานทัพอเมริกาในโอกินาวา
วัตถุประสงค์ในการนาเสนอประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่างของขบวนการประชาสังคม
กับบทบาทประชาคมท้องถิ่นจากประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย เพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่า ในขณะที่
การศึกษาเกี่ยวกับ “ขบวนการประชาสังคม” ในประเทศไทย กาลังมีบทบาทน้อยลง อันเนื่องมาจากการที่
การศึกษานี้ไม่สามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาทางการเมืองในระดับชาติของไทยได้นั้น สภาพการณ์และ
การศึกษาเกี่ยวกับ “ขบวนการประชาสังคมกับบทบาทของประชาคมท้องถิ่น ” ในประเทศอื่น โดยเฉพาะญี่ปุ่น
กับ สปป.ลาว เป็นอย่างไร
คาสาคัญ: ประชาสังคม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การพัฒนา

Professor, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of the Ryukyus, Okinawa,
Japan, Email: nsuzuki@hs.u-ryukyu.ac.jp
1
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บทบาทของ Residents’ Association (Jichikai) ในเมือง Ginowan กับการสร้างพื้นที่กลางในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องฐานทัพอเมริกาในจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับการสร้างพื้นที่
กลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
The Role of the Residents' Association (Jichikai) in Ginowan City, as A Common Space for
the US Military Bases’ Conflict Resolution in Okinawa: A Comparative Study with a Common
Space for Conflict Resolution in the Three Southern Border Provinces, Thailand
ธนพัชญ์ จันทร์ดิษวงษ์1
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของผู้เขียน ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบการสร้าง
พื้นที่กลาง เพื่อแก้ไขความขัดแย้งเรื่องประเด็นฐานทัพอเมริกันในจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุน กับการสร้าง
พื้นที่กลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดสถานการณ์ ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย
งานวิจั ยชิ้นนี้ ใช้ร ะเบีย บวิธีวิจั ยเชิงคุณภาพในการสั มภาษณ์เชิงลึ กนักวิช าการ และผู้ นาเครือข่าย
ประชาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย และผู้นา Jichikai (สมาคมปกครองตนเอง) ทั้งหมด 23
แห่ง ในเมือง Ginowan จังหวัดโอกินาวา
คาถามวิจั ย คือ ในขณะที่ส ามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีพื้นที่กลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
Jichikai ในโอกินาวาสามารถจะเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยน พูดคุย และอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งเรื่องฐานทัพอเมริกาได้หรือไม่
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ที่ ป รากฏอยู่ ใ นทั้ ง สองพื้ น ที่ ถึ ง แม้ ว่ า จะมี เ นื้ อ หา และ
รายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่มีปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องคล้ายคลึงกัน ได้แก่ 1) ทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ชาย
ขอบของรัฐชาติ 2) ประชากรทั้งสองพื้นที่ ส่วนใหญ่มีชาติพันธุ์ต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 3) ทั้ง
สองพื้นที่เคยเป็นรัฐอิสระ และถูกญี่ปุน และสยามผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสมัยใหม่ 4) ทั้งสองพื้นที่มี
ขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราช และขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐ 5) เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทั้ง
ญี่ปุน และไทยมีหน่วยงานพิเศษเพื่อดูแลทั้งสองพื้นที่
ขบวนการประชาสั งคมในจังหวัดโอกินาวามีลั กษณะเป็นขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมที่ใช้การ
ต่อต้านโดยวิชาการ และสันติวิธี ซึ่งเป็นขบวนการประชาสังคมแบบกรัมชี่ แต่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการที่นักวิชาการมีบทบาทในการสร้างพื้ นที่กลางที่เป็นพื้นที่
สาธารณะตามแนวคิดฮาเบอร์มาส
Jichikai เป็นพื้นที่ ที่ใช้สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน มีการพูดคุยถึงปัญหา
หรือผลกระทบเกี่ยวกับฐานทัพอเมริกันบ้าง แต่ยังไม่สามารถเป็นพื้นที่กลางให้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับฐานทัพอเมริกันได้
คาสาคัญ: การแก้ไขความขัดแย้ง ประชาสังคม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โอกินาวา
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การพัฒนาจากภายในของ สปป. ลาวภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์:
กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนาชนบทที่แตกต่าง
Endogenous Development in the Lao PDR under Globalization Era:
Case Study of Contrastive Rural Development Approaches
พอนมะนี วงไซ1
บทคัดย่อ
จากการที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ได้ตั้งเปูาด้านการพัฒนาของ
ประเทศโดยมุ่งเน้นการนาพาประเทศออกจากการเป็นประเทศที่พัฒนาน้อย (Least Developed Country)
ภายในปี 2025 ท าให้ ก ารพั ฒ นาชนบทอย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ รั ฐ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ เพื่ อ น าไปสู่
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒ นาประเทศดังกล่าว บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิภ าพของกลุ่ ม
เกษตรกร โดยใช้การศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาของสองหมู่บ้าน ในพื้นที่รอบนอกของนครหลวงเวียงจันทน์
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเกษตรกรทั้งสองหมู่บ้าน ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาชุมชนจากการร่วมมือ
ของรัฐบาลและองค์กรต่างประเทศ ผ่านวิธีการเข้าถึงชุมชนในสองลักษณะ คือ ใช้การเข้าถึงแบบ Top-down
กับกลุ่มเกษตรกรรมที่หมู่บ้านหลิ่งชัน ผ่านโครงการ Saemaul Undong ของหน่วยงาน KOICA ในขณะที่
หมู่บ้านท่าช้าง ใช้วิธีการเข้าถึงแบบ Bottom-up กับ “กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านท่าช้าง” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพื้นฐาน
การรวมกลุ่ มกันเองของคนท้องถิ่น จากการคิดริเริ่มของชาวบ้านอยู่ก่อนแล้ ว และได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการพัฒนาชุมชนในภายหลัง
ผลจากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การได้รับการสนับสนุนทางการเงิน หรือวัสดุจากโครงการพัฒนา
ชุ ม ชนที่ ถื อ ว่ า เป็ น กลุ่ ม ภายนอกชุ ม ชน ล้ ว นแต่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความไม่ มั่ น คงของกลุ่ ม เกษตรในระยะยาว
โดยเฉพาะการพัฒนาแบบ Top-down ที่ยังมีข้อจากัดต่อการเติบโตของสมาชิก กลุ่ม รวมถึงส่งผลให้การ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มดาเนินต่อไปได้ยาก ภายหลังที่โครงการ Saemaul Undong สิ้นสุด ดังเช่น
กรณีของบ้านหลิ่งชัน แต่ในทางกลับกันกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านท่าช้าง ซึ่งถือได้ว่าเป็นขบวนการรากหญ้ากลุ่ม
อิสระ ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการสนับสนุน แบบ Side-support จากโครงการ
นอกจากนี้จากผลการศึกษาทั้งสองหมู่บ้าน ยังแสดงให้เห็นว่าการช่วยเหลือแบบ Top-down โดยเน้นในเรื่อง
อุปกรณ์ หรืองบประมาณ เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่อาจทาให้กลุ่มมีเสถียรภาพได้ในระยะยาว สิ่งสาคัญคือต้อง
ส่งเสริม “รากฐาน” ทางสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรที่มีในแต่ละหมู่บ้าน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและต่างชาติ เพื่อสร้างการพัฒนาจากภายในอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทที่แท้จริงของประเทศลาว ที่จะช่วย
ให้สามารถก้าวออกจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยได้ต่อไป
คาสาคัญ: การพัฒนาจากภายใน ความช่วยเหลือจากภายนอก ความยั่งยืน โลกาภิวัตน์
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เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครือข่ายทางสังคม
From Farmers to Entrepreneurs: Stakeholders and Social Networks
1

นุชนารถ สมควร, รักชนก ชานาญมาก และวณิชชา ณรงค์ชัย

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาการกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ ภายใต้การวิเคราะห์บทบาทของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและเครือข่ายทางสังคม ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ตามแนวคิดเครือข่ายทางสังคม ที่จะสะท้อน
ให้เห็นปรากฏการณ์การก่อตัวของเกษตรกรผู้ประกอบการ ที่เกิดขึ้นจากการมีความสัมพันธ์กั บคนกลุ่มต่างๆ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือน โดยการศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการสังเกต เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม รอบด้ า น มี ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ คื อ ผู้ รู้ ใ นชุ ม ชน 3 คน เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ 3 คน เกษตรกร
ผู้ประกอบการ 7 คน และสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผู้ประกอบการ 4 คน ใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ
เฉพาะเจาะจงและการบอกต่อ ทาการจัดระเบียบข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปและนาเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า การก่อตัวของเกษตรกรผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น ล้ วนแต่เกิดขึ้นโดย
เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาหรือได้รับการสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม ประกอบด้วย (1) สมาชิกใน
ครัวเรือน ในฐานะของแรงงาน ผู้สนับสนุนด้านการเงิน รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาด (2) ชุมชนหรือกลุ่ม
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในด้านการผลิต การ
แปรรูป และการขายผลผลิต และ (3) เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีบทบาทในการกาหนดนโยบายหรือกิจกรรมเพื่อการ
ส่งเสริมภาคการเกษตร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรผู้ประกอบการสามารถฉวยใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ผลิ ตของตนได้ อย่ า งหลากหลาย ในส่ ว นของการสร้างเครือ ข่าย พบว่า เกษตรกรผู้ ประกอบการมีก ารใช้
เครือข่ายทางสังคมในฐานะทรัพยากรหนึ่งเพื่อส่งเสริมการประกอบการของตน จาแนกได้ 2 รูปแบบที่สาคัญ
คือ (1) เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมบนพื้นที่เชิ งกายภาพ และ (2) เครือข่ายที่เกิดขึ้นบนฐานของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นลักษณะของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ
บริษัทเอกชน ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าในฐานะของตลาด การมีเครือข่ายกับเกษตรกรผู้ประกอบการราย
อื่ น ๆ รวมถึ ง การมี เ ครื อ ข่ า ยเชิ ง เครื อ ญาติ ส นั บ สนุ น ซึ่ ง แต่ ล ะรู ป แบบมี ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม
2 ลักษณะ ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่เป็นแนวราบในลักษณะของการพึ่งพาระหว่างกัน และความสัมพันธ์แนวดิ่ง
โดยการต่อรองผลประโยชน์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการผลิตของตนเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะของการเป็น
เกษตรกรผู้ประกอบการที่รู้จักใช้ประโยชน์จากการพัฒนาของสังคมเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และมีกลยุทธ์ใน
การดารงชีพที่แตกต่างไปจากเกษตรกรแบบเดิม ที่มีข้อจากัดในการเข้าถึงการสนับสนุนด้านนโยบายจากรัฐได้
อย่างชัดเจน
คาสาคัญ: เกษตรกรผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่ายทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคม
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Panel 02:
นิคมธรรมชาติ:
แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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นิคมธรรมชาติ: แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Natural Settlement: Anthropocene in Southeast Asia
กษมาพร แสงสุระธรรม, ณภัค เสรีรักษ์, วิภาช ภูรชิ านนท์ และกิตติมา จารีประสิทธิ์
บทคัดย่อ
สาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะที่กลายมาเป็นแหล่งผลิตสินค้าระดับโลก โดยเฉพาะ
ปาล์มน้ามัน ยางพารา ไม้ กระดาษ การทาลายปุาและโครงการพัฒนาต่างๆที่สืบเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็น การ
สร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟูา อ่างเก็บน้า ถนน ทางรถไฟ ฯลฯ ล้วนแต่นาไปสู่ข้อถกเถียงสาคัญว่าด้วยความไม่
เท่าเทีย มทางสั งคม การสู ญ เสี ย ความหลากหลายทางชีว ภาพ การสู ญพัน ธุ์ของสิ่ งมีชีวิต ไปจนถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและภูมิอากาศ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจการเมืองที่ส่งผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมไม่ได้ส่งผลกระทบถึงมนุษย์เท่านั้ นแต่ยังรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นและสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ณภัค เสรีรักษ์ อาศัยข้อเสนอเรื่อง “convivial conservation”ที่เสนอโดยนักสังคมวิทยา Bram
Büscher และ Robert Fletcher มาอภิปรายเปรียบเทียบโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะการเกิดและ
ขยายตัวขึ้นของ “พื้นที่คุ้มครอง” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา เพื่อที่จะตั้ง
คาถามต่อประวัติศาสตร์ของกระบวนการอาณานิคมและการรื้อถอนภาวะอาณานิคมในภูมิภาคและในโลก
วิภาช ภูริชานนท์ พิจารณาสุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมเกี่ยวกับปุาเขาในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง
และสงครามเย็น เช่น ล่องไพร ของน้อย อินทนนท์ และเพชรพระอุมา ของพนมเทียน โดยศึกษาวิธีการเขียน
ถึงธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติรวมไปถึงศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมดังกล่าวกับ
วิธีการทางานเชิงสุนทรียศาสตร์ของศิลปินร่วมสมัยที่ทางานเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ ทั้งชาว
ไทยและนานาชาติ
กษมาพร แสงสุระธรรม ทาความเข้าใจการเพาะปลูกขนาดใหญ่ในฐานะที่เป็นมรดกอาณานิคมอัน
สัมพันธ์กับการผลิตระดับโลกและการพัฒนาในซีกโลกใต้ที่ส่งผลต่อการล่มสลายของสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ของผู้คน โดยศึกษาผ่านผลงานศิลปะว่าด้วยอุตสาหกรรมการปลู กยางพาราในกัมพูชาชุด rubber man ของ
ศิลปิน Khvay Samnang และโครงการศิลปะในพื้นที่สาธารณะ Splash and Burn ที่มุ่งวิพากษ์การเพาะปลูก
ปาล์มน้ามันขนาดใหญ่ ในสุมาตรา อินโดนีเซียดาเนินการโดยศิลปิน Ernest Zacharevic
กิตติมา จารีประสิทธิ์ นาเสนอชุดความเรียงภาพถ่ายที่อภิปรายถึงวิถีชีวิตและความเชื่อทางวัฒนธรรม
เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนริมฝั่งโขง โดยเฉพาะช่วงชายแดนไทย
ลาวจากจังหวัดเลยไปถึงจังหวัดบึงกาฬหลังได้รับผลกระทบจากการพั ฒนาการสร้างเขื่อนแม่น้าโขงตอนบน
โดยศึกษาเปรียบเทียบผ่านประวัติ ศาสตร์เรื่องเล่าความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค และการเกิดขึ้นและหายไปของ
พันธุ์ปลาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและกายภาพของพื้นที่
คาสาคัญ: Anthropocene/Capitalocene/Plantationocene, Environment, Political ecology,
Ontology, Conservation, Development, Art, Literature, Southeast Asia
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Panel 03:
เรือนร่าง พื้นที่ เทคโนโลยี
และการจัดการร่างกายที่เป็นแหล่งโรค
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พื้นที่เชิงเทคโน: การประกอบสร้างเชิงภววิทยาของวิถีความเป็นแม่ผ่านเทคโนโลยี
เพื่อการเจริญพันธุ์
Techno-space: The Ontological Construction of Motherhood through
Assisted Reproductive Technology (ART)
ปาณิภา สุขสม1
บทคัดย่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์ หรือ ART ถูกนามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่สมรสที่มีปัญหา
ด้านการเจริญพันธุ์ในสังคมไทยมากว่า 30 ปี การทางานของ ART ชวนให้เราหันมาทบทวนถึงบทบาทของ
เทคโนโลยีที่มีต่อธรรมชาติร่างกาย และการทางานเพื่อช่ว ยสร้างความเป็นแม่ของมนุษย์ บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอเครื่องมือเชิงวิเคราะห์แบบใหม่ เพื่อทาความเข้าใจบทบาท ART ที่สร้างร่างกายและ
ความเป็นแม่ผ่านมุมมองแบบหลังมนุษยนิยม โดยอาศัยทฤษฎีเครือข่าย-ผู้กระทา (Actor-Network theory)
การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจั ยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีบุตรยากและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ ART เก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึกภาคสนาม การสังเกต และถ่ายภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อศึกษา
การทางานของเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการภายในคลินิก
ผลการศึกษาพบว่า ART ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่แก้ไขข้อบกพร่องด้านกายภาพของมนุษย์ หากแต่
อยู่ในฐานะเป็นพื้นที่เชิงเทคโนหรือเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ซึ่งทาหน้าที่ออกแบบในเชิงภูมิศาสตร์ของ
ร่างกายมนุษย์ให้สามารถผลิตซ้า (reproductive) และสร้างความเป็นแม่ ความเป็นพื้นที่ (spatiality) ของ
ร่างกายซึ่งถูกจัดการโดย ART ส่งผลต่อธรรมชาติร่างกายให้มีลักษณะเชิงเทคนิคมากขึ้น ART ทาให้การ
ประกอบสร้างเชิงภววิทยาของวิถีความเป็นแม่กลายมาเป็นเรื่องการจัดการเชิงพื้นที่ (space-making) และมี
ลักษณะก้าวข้ามความเป็นมนุษย์ หรือที่เรียกว่าความเป็นแม่เชิงเทคโน
คาสาคัญ: พื้นที่เชิงเทคโน วิถีความเป็นแม่ เทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์ ทฤษฎีเครือข่าย-ผู้กระทา

1

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Book of Abstracts 79

โครงการแฟลตบ้านเอื้ออาทร: การคงอยู่ของพื้นที่แบบขอบเขตไม่ชัดเจน
Aua-Arthorn Flat House Project: An Existence of Areas in
an Unbounded Space
อมต จันทรังษี1
บทคัดย่อ
การใช้พื้นที่ภายนอกบริเวณบ้านทากิจกรรมในชีวิตประจาวันเป็นสิ่งปกติธรรมดาเมื่อผู้อยู่อาศัยมอง
หมู่บ้านเป็นพื้นที่หนึ่งของบ้านตนเอง ความพร่าเบลอของเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่บ้านตนเอง พื้นที่บ้านเพื่อนบ้าน
และพื้นที่ชุมชนทาให้พื้นที่เหล่านั้นไม่มีอาณาเขตที่ชัดเจน พื้นที่บ้านและชุมชนจึงเชื่อมโยงและทับซ้อนกัน
พื้นที่เช่นนี้เรียกว่า “พื้นที่แบบขอบเขตไม่ชัดเจน”หรือ “unbounded space” (Noparatnaraporn and
King 2007: 77) ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่ไม่มีการกาหนดขอบเขตและกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างตายตัว ผู้ใช้ พื้นที่จึง
สามารถทากิจกรรมได้อย่างอิสระ พื้นที่แบบขอบเขตไม่ชัดเจนเป็นมุมมองและการใช้งานพื้นที่ของสังคมไทย ที่
ผูกโยงกับความเป็นชนบทซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ของคนในสังคมไทยมาเนิ่นนาน
เมื่อเกิดการพัฒนาเมืองใหม่ซึ่งอิงตามระบบกรรมสิทธิ์ที่ระบุอาณาเขตของพื้นที่อย่างชัดเจนในโฉนด
ที่ดิน การใช้พื้นที่ภายนอกบริเวณบ้านทากิจกรรมในชีวิตประจาวันถูกมองว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ชุมชนส่วนรวม
งานศึกษาของ Cuttaleeya Noparatnaraporn (2005) ค้นพบว่าพื้นที่แบบขอบเขตไม่ชัดเจนแบบดั้งเดิมซึ่ง
แสดงออกผ่านการใช้การใช้พื้นที่ล้าเกินอาณาเขตบ้านของชุมชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงสูญ
หายไป นอกจากนี้ พื้น ที่แบบขอบเขตไม่ชัดเจนได้เปลี่ ยนแปลงเป็นรูปแบบใหม่ นั่นคือ การใช้พื้นที่แบบ
หลากหลายประโยชน์ และการสับเปลี่ยนช่วงเวลาในการใช้งาน
บทความชิ้นนี้โต้แย้งว่า พื้นที่แบบอาณาเขตไม่ชัดเจนแบบดั้งเดิมยังคงอยู่ในชุมชนในกรุงเทพมหานคร
โดยการใช้พื้นที่ดังกล่าวพบในที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ผู้เขียนศึกษาการใช้พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ
แฟลตบ้านเอื้ออาทรในกรุงเทพมหานครจานวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการสังเกต การถ่ายภาพ และการสัมภาษณ์
ผู้บริหารจัดการโครงการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ อยู่อาศัยในโครงการแฟลตบ้านเอื้ออาทรมีการใช้พื้นที่แบบ
อาณาเขตไม่ชัดเจนแบบดั้งเดิม ซึ่งปรากฏให้เห็นผ่านการขยายอาณาเขตของกิจกรรมในบ้านตนเองไปยังพื้นที่
ส่วนกลาง เช่น การใช้ทางเดินหน้าห้องพักเป็นพื้นที่วางข้าวของเครื่องใช้ การตากผ้าและทาสวนบริเวณสนาม
หญ้าส่วนกลาง เป็นต้น ผู้ศึกษายังพบการใช้พื้นที่แบบขอบเขตไม่ชัดเจนรูปแบบใหม่ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้พื้นที่แบบหลากหลายประโยชน์จากการใช้ห้องชุดขนาด 1 ห้องนอนเป็นร้านเสริมสวยและที่พักอาศัย และ
การสั บเปลี่ยนช่วงเวลาในการใช้งาน ดังเช่นการใช้ทางเดินหน้าบ้านเป็นแผงขายของในช่วงเวลากลางวัน
อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎของโครงการแฟลตบ้านเอื้ออาทรกาลังบั่นทอนพื้นที่แบบขอบเขตไม่ชัดเจนทั้ง
แบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ และอาจทาให้พื้นที่แบบขอบเขตไม่ชัดเจนสูญหายไป
คาสาคัญ: พื้นที่แบบขอบเขตไม่ชัดเจน Unbounded space แฟลตบ้านเอื้ออาทร ผู้มีรายได้น้อย
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“พวกเราเป็นนักร้องตาบอดไม่ใช่ขอทาน”: การบาลานซ์เรือนร่างพิการของนักร้องตาบอด
กับระบอบการมองและอานาจการจับจ้องในชีวิตประจาวัน
“We are Buskers, not Beggars” A Balance of Disable Body of Visually Impaired
Singers in Scopic Regime and Power of Gaze in Daily Life
ประชาธิป กะทา1
บทคัดย่อ
การออกมาร้องเพลงของนักร้องตาบอด ต้องเผชิญกับความสัมพันธ์เชิงอานาจหลายชุดในสังคมไทย
อานาจดังกล่าวนี้ เป็นผลผลิตจากความเชื่อเรื่องกรรมของพุทธเถรวาท อุดมการณ์ทุนนิยม และขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองที่ต่อสู้เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางสังคมให้กับคนพิการในสังคมไทย อานาจ
เหล่านี้แสดงตัวในระดับชีวิตประจาวันของนักร้องตาบอด ภายใต้ระบอบการมอง (scopic regime) และ
อานาจการจับจ้อง (power of gaze) โดยมีสื่อกลาง คือ “สายตา” ของคนอื่น บทความชิ้นนี้ตีความการเดิน
ร้ องเพลงเพื่อแลกกับ เงิ น บริ จ าคของนั ก ร้ องตาบอดริมฟุ ตบาธและตลาดนัด เป็ นปฏิบัติก ารเพื่อ บาลานซ์
เรื อนร่ างสองลั กษณะให้ ป รากฎพร้ อมกัน ต่อสายตาผู้ ช มและคนอื่น คือ เรือนร่างที่ทุพพลภาพ (disabled
body) กับเรือนร่างที่มีสมรรถภาพทาการทางานได้ (abled body) การเดินร้องเพลงช่วยให้นักร้องตาบอด
ยังคงสามารถสวมบทบาทผู้ที่ทนทุกข์สมควรได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ภายใต้วาทศิลป์เวทนานิยม พร้อมไป
กับนาเสนอตัวตนใหม่การเป็นวณิพกหรือนักแสดงตาบอดผู้ที่ไม่ยอมจานนต่อชะตากรรมชีวิต การทาให้ร่างกาย
ก้ากึ่งอยู่ตลอดเวลาระหว่างการเป็นร่างกายที่ทุพพลภาพกั บร่างกายที่มีสมรรถภาพ ขณะออกมาทาการแสดง
ร้ องเพลงของนั กร้ องตาบอด สร้ า งข้อโต้ แย้งต่อ คาอธิ บายความทุพพลภาพทั้ งแบบจาลองทางการแพทย์
(Medical model of disability) ที่มีมุมมองต่อความพิการว่า เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะ และ
แบบจาลองทางสังคม (Social model of disability) ที่นาเสนอว่า สังคมเป็นตัวผลิตความทุพพลภาพให้กับ
คนพิการ การเดินร้องเพลงของนักร้องตาบอดเปิดเผยให้เห็นการทาลายวิธีคิดคู่ตรงข้ามระหว่างร่างกายใน
ฐานะสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับร่างกายในฐานะผลผลิตทางสังคมวัฒนธรรม โดยยืนยันให้เห็นร่างกายที่หลากหลาย
(multiple body) ที่สามารถเป็นร่างกายในสองลักษณะไปพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและบริบททางสังคมที่
ร่างกายปรากฏ
คาสาคัญ: เรือนร่างพิการ ร่างกายที่หลากหลาย ระบอบการมอง อานาจการจับจ้อง นักร้องตาบอด
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อานาจเบ็ดเสร็จในพื้นที่ชายแดนใต้ท่ามกลาง COVID-19 กับชีวิตแรงงานคืนถิ่นจากมาเลเซีย
Totalitarianism in Southern Border Areas, and Life of Laid Off Workers from
Malaysia during the COVID-19 Pandemic
ชลิตา บัณฑุวงศ์1
บทคัดย่อ
“ชายแดนใต้” เป็นพื้นที่ที่รัฐไทยได้เข้ามาจัดการและควบคุมด้วยอานาจพิเศษในลักษณะต่างๆ มาเป็น
ระยะเวลานานแล้ ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่รัฐมองว่าล่อแหลม เปราะบาง และเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 การควบคุมจัดการพื้นที่ชายแดนใต้มีความเข้มข้นและซับซ้อนขึ้น
มาก เนื่องจากได้มีการบรรจบกันของอานาจทางการแพทย์/สาธารณสุข และอานาจของทหารในบริบทของ
“การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ” จนกลายเป็นลักษณะของอานาจเบ็ดเสร็จที่มีปฏิบัติการพุ่งเปูาไป
ยังชีวิตและเนื้อตัวร่างกายของแรงงานมลายูมุสลิมที่เดินทางกลับภูมิลาเนาจากการประกอบอาชีพในประเทศ
มาเลเซีย อนึ่ง แรงงานเหล่านี้ถูกรัฐไทยหวาดระแวงว่าจะเป็นกลุ่มที่ติ ดโรค COVID-19 จากมาเลเซีย และ
หวาดระแวงว่าจะมีผู้ก่อเหตุความไม่สงบในไทยที่ได้หลบหนีไปอยู่ในมาเลเซียแฝงตัวกลับมายังฝั่งไทยในช่วงที่มี
การทะลักกลับเข้าประทศของแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปฏิบัติการใช้อานาจเบ็ดเสร็จมี
ตั้งแต่ในขั้นตอนก่อนเดินทางกลับไทยผ่านข้อกาหนดพิเศษต่างๆ การผ่านด่าน การตรวจร่างกาย การกักตัว
และในช่วงที่แรงงานกลับถึงบ้านแล้ว ทั้งนี้ แม้ปฏิบัติการของอานาจเบ็ดเสร็จเหล่านี้ได้สร้างความยากลาบาก
และสร้างความกดดันทางจิตใจอย่างมากต่อแรงงงานคืนถิ่น และแม้แรงงานเองก็ได้ส่งเสียงบอกเล่าเรื่องราว
รวมทั้งมีการเข้ามาของภาคสังคมเพื่อช่วยเหลือ แต่สิ่งเหล่านี้แทบไม่ได้มีผลต่อการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิง
อานาจระหว่างรัฐกับผู้คน และอานาจเบ็ดเสร็จในพื้นที่ชายแดนใต้ก็ยังคงดารงอยู่ต่อมาได้อย่างมีความชอบ
ธรรม
คาสาคัญ: ชายแดนใต้ มลายูมุสลิม แรงงานไทยในมาเลเซีย โควิด-19 อานาจเบ็ดเสร็จ
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วิธีวิทยาของพื้นที่สนธยา และร่างกายของพัฒน์พงษ์
Spatial Epistemology of a Twilight Zone and the Body of Patpong
จิราพร เหล่าเจริญวงศ์1
บทคัดย่อ
“Hi, welcome! Welcome to the adult playground” พนักงานต้อนรับของบาร์แห่งหนึ่ง กล่าว
เชิญนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมา สลับกับเสียงของพนักงานอีกคนที่พยายามชักชวนลูกค้า Hey do you
want to see Ping-Pong show?” และอีกคน “Do you like to see a ‘hot male’?” แน่นอนว่าบท
สนทนาแบบนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นไม่ได้นอกจากย่านธุรกิจบันเทิงยามค่าคื นสาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ
หนึ่ ง ในนั้ น คื อ พั ฒ น์ พ งษ์ แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น นี้ พั ฒ น์ พ งษ์ อ าจไม่ ไ ด้ เ ป็ น ที่ ชื่ น ชอบหรื อ จุ ด มุ่ ง หมายหลั ก ของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยมากเท่าแต่ก่อนแล้ว แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า พัฒน์พงษ์เป็นต้นแบบของเขต
โคมแดงและย่านขายบริการทางเพศที่เป็นรู้จักและภาพจาของคนทั่วโลกตั้งแต่ช่วงสงครามเวียดนามจนถึง
ปัจจุบัน กระนั้นก็ดีการขายบริการทางเพศยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่พื้นที่อย่างพัฒน์พงษ์
เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและทาไมถึงดารงอยู่มาได้ อย่างยาวนาน งานวิจัยเรื่องการขายบริการทางเพศที่ผ่า นมา
มักจะละเลยการอธิบายถึงการมีอยู่ของพื้นที่โดยมองพื้นที่ในฐานะบริบทของงานวิจัย บทความชิ้นนี้ตั้งคาถาม
และทาความเข้าใจพัฒน์พงษ์ในฐานะ “พื้นที”่ ของความรู้ และแสวงหาความเข้าใจผ่านวิธีวิทยาเชิงพื้นที่ อะไร
คือสิ่งประกอบสร้างความเป็นพัฒน์พงษ์ และถูกให้ความหมายจากคนที่อาศัยอยู่ในนั้นอย่างไร บทความชิ้นนี้
เสนอว่าเราควรจะมองพัฒน์พงษ์ในฐานะที่เป็น “พื้นที่สนธยา” พื้นที่กึ่งกลางที่อยู่ระหว่างความถูกและผิ ด
กฎหมาย ระหว่างความเป็นจริงและแฟนตาซี ซึ่งเกี่ยวพันร่างกายของพั ฒน์พงษ์ และพื้นที่บนร่างกายของ
พนักงานบริการ บรรยากาศ การแสดง และการปฏิสัมพันธ์บนพื้นที่จริงที่ทาให้จินตนาการทางเพศนั้นถูกเติม
เต็ม และการปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นต่างผลิตความหมายของของร่างกายของพื้นที่แห่งนี้
คาสาคัญ: วิธีวิทยา พื้นที่สนธยา ร่างกาย
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Panel 04:
พื้นที่ความรู้ของการเคลื่อนย้าย: พลเมือง
ผู้ตื่นตัว แรงงาน การพัฒนา และ
การท่องเที่ยว
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พื้นที่ความรู้ของการเคลื่อนย้าย: พลเมืองผู้ตื่นตัว แรงงาน การพัฒนา และการท่องเที่ยว
Knowledge Space and Mobility: Active Citizen, Labour, Development and Tourism
โลกยุคโลกาภิวัตน์มีการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของผู้คน สินค้า เทคโนโลยี และความรู้อย่างกว้าง
และรวดเร็ว แต่ในสังคมไทยกลับยังใช้ระบบกฎหมายและกลไกที่ตายตัวในการจัดการความสัมพันธ์ทางสังคม
แบบข้ามพรมแดน และติดอยู่ในกรอบของความเป็นชาติและความเป็นพลเมืองแบบตายตัว ทาให้เราไม่เท่าทัน
พลวัตทางสังคม อีกทั้งยังไม่สามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ของโลกยุคข้ามพรมแดนได้ ภายใต้บริบทและเงื่อนไข
ดังกล่าวทาให้กลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม ทั้งด้านในศาสนา ชาติพันธุ์ และเพศ ถูก
ลดทอนความเป็นมนุษย์ด้วยการกีดกันสิทธิและการเข้าถึงพื้นที่ทางสังคม และถูกจากัดวิธีคิดและทางเลือกใน
การเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต ของตนเอง แม้ ว่ า พวกเขาจะถู ก สั ง คมภายนอกก าหนดและกั ก ขั ง อั ต ลั ก ษณ์
(Stigmatized) อย่างตายตัว แต่กลุ่มคนต่าง ๆ ในฐานะผู้กระทาการทางสังคม (Social Actors) ที่เป็นพลเมือง
ผู้ตื่นตัว (Active Citizen) ก็ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อ กลับตื่นตัวและดิ้นรนแสวงหาทางเลือกเพื่อช่วงชิงแนวทางการ
เปลี่ ย นแปลง ท่ า มกลางการเคลื่ อ นที่ ข้ า มพรมแดน ข้ า มท้ อ งถิ่ น และข้ า มวั ฒ นธรรม กลุ่ ม การอภิ ป ราย
ประกอบด้วย 5 ประเด็นคือ
1. “ผู้ตื่นตัวทางการเมืองที่ไม่ใช่พลเมือง การช่วงชิงความเป็นพลเมือง” โดย อัจฉรา รักยุติธรรม
2. “การดิ้น รนต่อสู้ เพื่อเป็นผู้ป ระกอบการของแรงงานข้ามชาติ ที่เป็นพนักงานขายบริการในเมือง
เชียงใหม่” โดย วิจิตร ประพงษ์
3. “ศาสนากับการเคลื่อนย้ายแรงงานชาติพันธุ์จากไทยสู่สาธารณรัฐเกาหลี” โดย วาสนา ละอองปลิว
4. “มนุษย์โครงสร้างพื้นฐาน”: ชีวิตรอบโครงการพัฒนาการเกษตรรอบเมืองในกระแสทุนนิยม
โดย วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล
5. “สตรีผู้ประกอบการและการช่วงชิงพื้นที่ท่องเที่ยวในเมืองชายแดนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”
โดย ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
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ผู้ตื่นตัวทางการเมืองที่ไม่ใช่พลเมือง การช่วงชิงความเป็นพลเมือง
A Politically Active Non-citizen Contesting of Citizenship
อัจฉรา รักยุติธรรม 1
บทคัดย่อ
เมื่อกล่าวถึง “พลเมืองผู้ตื่นตัว” (active citizen) ที่หมายความถึงประชาชนที่ตระหนักในสิทธิและ
หน้าที่ และต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งเป็นสิทธิพลเมือง (civil rights) อย่างหนึ่ง ในสถานการณ์การ
เมืองไทยที่ผ กผั น เรื่ อยมานั บ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ประชาชนชาวไทยไม่เ พียงถู กลิ ดรอนสิ ทธิ พลเมือ ง แต่ ผู้
เคลื่อนไหวทางการเมืองจานวนมากสูญสิ้นสถานะความเป็นพลเมือง กลายเป็นผู้ลี้ภัยออกนอกราชอาณาจักร
และหลายคนสูญเสียชีวิต นักกิจกรรมการเมืองรุ่นใหม่ถูกปูายสีด้วยข้อกล่าวหา “ชังชาติ” ซึ่ง “ชาติ” ก็เป็น
วาทกรรมที่มีการต่อสู้ช่วงชิงความหมายมาโดยตลอดเช่นเดียวกับ “ความเป็นพลเมือง” และ “การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง” แท้จริงแล้ว ความตื่นตัวทางการเมืองของคนจานวนมากก้าวพ้นกรอบคิดว่าด้วย “ชาติ” และ
“ความเป็นพลเมือง” ตามนิยามแบบทางการ บทความนี้จะเสนอให้พิจารณาใหม่ถึงความหมายของ “ความ
เป็นพลเมือง” และ “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” เนื่องจากปฏิบัติการของความเป็ นพลเมือง (practice of
citizenship) อาจเกิดจากผู้ที่สูญสิ้นสถานะความเป็นพลเมืองในทางนิตินัยไปแล้วดังเช่นผู้ลี้ภัยการเมือง หรือ
โดยผู้ไม่ได้มีสถานะพลเมืองไทยมาตั้งแต่แรก การศึกษาผลงานวรรณกรรม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ กับ “ลุงบัณฑิต” ในการศึกษานี้จะแสดงให้เห็นปฏิบัติการของความเป็น
พลเมืองของนักเขียนและนักแปลอิสระคนหนึ่ง ผลงานวรรณกรรมมากกว่า 50 ชิ้น และการแสดงออกอีกหลาย
รูปแบบของเขา สะท้อนให้เห็นว่าลุงบัณฑิตแสดงตนเป็นพลเมืองทางการเมือง (political subject) ที่ตื่นตัว
และต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมาก หลายสิบปีที่ผ่านมาลุงบัณฑิตไม่เคยหยุดต่อสู้ต่อรองกับอานาจ
รัฐ แต่การต่อสู้ดังกล่าวกลับไม่เป็นไปตามกรอบของสิทธิพลเมืองตามความเข้าใจทั่วไป เพราะลุงบัณฑิตไม่เคย
มีสถานะพลเมืองไทยและไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้ตนได้รับการปกปูองคุ้มครองจากรัฐไทยในฐานะพลเมือง กระนั้นก็
ตาม เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองกลับเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งต่อการดารงอยู่และการใช้ชีวิตของเขา
ตลอดมา กระทั่งทาให้ เขาตกเป็ น จ าเลยในคดีความร้ายแรง และถูกเข้าใจว่ามีความผิ ดปกติทางจิตเพียง
เพราะว่าเขาไม่สยบยอมต่ออานาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม
คาสาคัญ: พลเมืองผู้ตื่นตัว สิทธิพลเมือง ความเป็นพลเมือง ปฏิบัติการของความเป็นพลเมือง
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การดิ้นรนต่อสู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการของแรงงานข้ามชาติที่เป็นพนักงานขายบริการ
ในเมืองเชียงใหม่
Struggling to Become Entrepreneurs of Migrants Working as Sex Workers
in Chiang Mai
วิจิตร ประพงษ์1
บทคัดย่อ
รัฐไทยมีการขึ้นทะเบี ยนแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบและมีการกาหนดอาชีพต้องห้ามสาหรับ
แรงงานข้ า มชาติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ตั้ง แต่ ท ศวรรษ พ.ศ. 2510 เป็ น ต้ น มา อย่ า งไรก็ ต าม แม้ รั ฐ ไทยเล็ ง เห็ น
ความสาคัญและความจาเป็นของแรงงานข้ามชาติต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จนนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
และตรากฎหมายใหม่ๆ ตลอดจนมีการปรับนโยบายที่เกี่ยวข้องอยู่เรื่อย ๆ แต่ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการอนุโลมเป็น
ครั้งคราวเพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถทาอาชีพต้องห้ามบางประเภทได้ โดยอาชีพที่ได้รับการอนุโลมส่วน
ใหญ่คือกลุ่มงานกรรมกร นอกจากนี้ แม้ปัจจุบันรัฐไทยได้มีการปรับปรุงบัญชีอาชีพต้องห้ามขึ้นเป็นครั้งแรกใน
รอบเกือบ 40 ปี แต่ก็ยังมีอาชีพที่ไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติทาอีกเป็นจานวนมาก ยิ่งไปกว่านั้น แม้แต่ใน
ส่วนของอาชีพที่อนุญาตให้ทา ก็ทาได้เฉพาะในลักษณะการเป็นลูกจ้างที่มีนายจ้างเท่านั้น กล่าวคือ แรงงาน
ข้ามชาติในไทยไม่สามารถทางานรับจ้างอิสระหรือตั้งตัวเป็นผู้ประกอบการได้ อาทิ การเป็นเจ้าของร้านอาหาร
และการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย จากบริบทการกาหนดอาชีพต้องห้ามที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์จริง
ของแรงงานข้ามชาติในไทยปัจจุบัน และจากการทางานวิจัยเรื่อง “การดิ้นรนต่อสู้ของแรงงานข้ามชาติชาวไท
ใหญ่แบบผิดกฎหมายในเมืองเชียงใหม่ (ปี 3)” ที่ผู้วิจัยเน้นศึกษาแรงงานไทใหญ่เพศชายที่เป็น/เคยเป็น
พนักงานขายบริการ (sex workers) ในเมืองเชียงใหม่ที่ปัจจุบันกลายเป็น/ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร พบว่า อาชีพขายบริการนอกจากเป็นช่องทางที่ทาให้แรงงานข้ามชาติสามารถเก็บเงินได้เยอะและ
เร็ ว กว่ า อาชี พ อื่ น ที่ พ วกเขาสามารถท าในไทยได้ แ ล้ ว อาชี พ นี้ ยัง ช่ ว ยถั ก ทอ “เครื อข่ า ยสี เ ทาทางสั ง คม”
(clandestine social network) ระหว่างแรงงานข้ามชาติ เจ้าของสถานบริการ (ไนท์คลับ บาร์ ร้านคาราโอ
เกะ ฯลฯ) ลูกค้า พนั กงานที่เป็ นคนไทย และเจ้าหน้าที่รัฐอีกด้ว ย เครือข่ายสีเทาทางสังคมดังกล่าวเอื้อให้
แรงงานข้ามชาติสามารถตั้งตัวเป็นผู้ประกอบการได้และช่วยให้การประกอบกิจการของพวกเขาดาเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ผู้ประกอบการ แรงงานข้ามชาติ พนักงานขายบริการ เครือข่ายทางสังคม
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ศาสนากับการเคลื่อนย้ายของแรงงานชาติพันธุ์จากไทยสู่สาธารณรัฐเกาหลี
Religion and Mobility of Ethnic Migrant Workers
from Northern Thailand to Korean Labour Market
วาสนา ละอองปลิว1
บทคัดย่อ
บทความนี้ทาความเข้าใจการเคลื่อ นย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงของไทยไปเป็นผู้ใช้แรงงานใน
สาธารณรัฐ เกาหลี (เกาหลีใต้) โดยศึกษาผ่านประสบการณ์ของแรงงานชาติพันธุ์จานวน 12 คน ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 21 -34 ปี บทความนาเสนอว่าการเคลื่อนย้ายของแรงงานชาติพันธุ์เป็นรูปธรรมของการดิ้นรนเพื่อ
สร้าง “อนาคตที่ดี” ของแรงงานชาติพันธุ์ภายใต้ข้อจากัดทางเศรษฐกิจและสังคมที่เผชิญในเมืองไทย การไป
ทางานยังต่างประเทศจึงเป็นรูปธรรมของการดิ้นรนเพื่อสร้างอนาคต/ชีวิตที่ดีของแรงงานชาติพันธุ์ บทความนี้
นาเสนอบทบาทของศาสนาในฐานะกลไกของการเคลื่อนย้ายของแรงงานชาติพันธุ์ ทั้งในระยะก่อนการเดินทาง
ระหว่างการเดินทาง และหลังจากเดินทางถึงเกาหลีใต้
คาสาคัญ: การเคลื่อนย้ายแรงงาน ชาติพันธุ์ ศาสนา
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“มนุษย์โครงสร้างพื้นฐาน”: ชีวิตรอบโครงการพัฒนาการเกษตรรอบเขตเมืองใน
กระแสทุนนิยม
Infrastructural Humanity: Peri-urban Livelihood in Agricultural Development
Projects in Capitalist Force
วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล1
บทคัดย่อ
บทความนี้ ช วนอ่ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ โครงสร้ า งสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานในบริ บ ท
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับผู้คนที่อาศัยชายขอบรอบเขตเมือง โดยตั้งคาถามว่าผู้คนเหล่านี้คือใคร ในฐานะ
ผู้ผลิต พวกเขาผลิตอะไร ในฐานะผู้บริโภค พวกเขาบริโภคอะไร และกิจกรรมเหล่านี้บอกเล่าอะไรในมิติสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองร่วมสมัย ผู้เขียนใช้กรอบการศึกษาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล ภาคสนามในจั ง หวั ด ขอนแก่ น บทความนี้ เ สนอว่ า ในแง่ ข อง
ความสัมพันธ์ระหว่างชนบทกับเมืองในบริบทเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มนุษย์ที่อยู่รอบโครงการพัฒนาอาจถูก
นิยามความหมายว่าเป็น “มนุษย์โครงสร้างพื้นฐาน” ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของสายพานการผลิตเพื่อผลิตและ
ปูอนอาหารให้กับสังคมเมืองตามระบบตลาด อย่างไรก็ตาม ผู้คนเหล่านี้มีปฏิบัติการในการท้าทายหลักการของ
ทุนนิยมผ่านวิถีอาหาร อันได้แก่การผลิตและการบริโภคที่พยายามออกห่างจากกลไกการทางานของระบบ
ตลาดทุนนิยม ท้ายที่สุด บทความนี้ลองตั้งคาถามว่าในสังคมกึ่งอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างประเทศไทยที่ถือ
ว่าเป็นผู้ผลิตอาหารจะมีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ต่อต้านหรือตั้งคาถามกับคลื่นทุนนิยมเฉกเช่นในสัง คม
อุตสาหกรรมในกรณีของประเทศอื่นๆ หรือไม่
คาสาคัญ: โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทุนนิยม วิถีอาหาร ความสัมพันธ์เมืองและชนบท อีสาน
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สตรีผู้ประกอบการและการช่วงชิงพื้นที่ท่องเที่ยวในเมืองชายแดนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Female Entrepreneurs and Tourist Space Contestation in Pai Border Town,
Mae Hong Son Province
ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ1
บทคัดย่อ
สถานที่มีลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคมในท้องถิ่นที่เป็นลาดับชั้นแบบไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งเกิดการ
แบ่งแยกด้วยชนชั้น เพศภาวะ ชาติพันธุ์ อายุ และโดยความไม่เป็นมิตรหรือฝุายตรงข้ามที่มาจากภายนอก
ลักษณะที่เป็นลาดับชั้นภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันในสถานที่เช่นนี้ ทาให้เกิดการกีดกัน
และสร้างความเป็นชายขอบให้แก่ผู้มีอานาจน้อยกว่าหรือผู้ไร้ซึ่งอานาจได้ เพราะฉะนั้นความขัดแย้งในเรื่อง
ทรั พ ยากรและการท่อ งเที่ ย ว ซึ่ง มีลั กษณะของการกีดกั นคนบางกลุ่ ม โดยเฉพาะคนท้อ งถิ่น ไม่ให้ เข้ าถึ ง
ทรัพยากร จึงเกิดปรากฏการณ์ของกลุ่มคนที่เป็นสตรีผู้ประกอบการ ซึ่งพยายามจะทาการช่วงชิงพื้นที่การ
ท่องเที่ยว เพื่อให้การใช้พื้นที่ไม่เป็นไปเพื่อการหารายได้อย่างเดียวเท่านั้น หรือเกิดลักษณะของการครอบงาเชิง
อุดมการณ์และวาทกรรมของการท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตในสภาวการณ์ที่มีการเคลื่อนที่
ด้วย ทั้งนี้ผู้ประกอบการสตรีในฐานะที่เป็นผู้ตื่นตัว ได้เคลื่อนไหวต่อสู้กับวาทกรรมการท่ องเที่ยวเชิงครอบงา
ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ใ นแง่ ที่ เ ฉพาะเป็ น การร่ ว มมื อ กั น แต่ เ ป็ น เรื่ อ งของการต่ อ สู้ ช่ ว งชิ ง ความหมายต่ อ กั น โดยสร้ า ง
ความหมายของพื้นที่ใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่เป็นแค่ความหมายพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่เกิดการสร้างวาทกรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ผ่านการนาเสนอทิศทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป 3 แนวคือ การท่องเที่ยว
แนวกระแสหลัก การท่องเที่ยวแนววิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยวแนวสร้างสรรค์ใหม่
คาสาคัญ: ผู้ประกอบการสตรี การช่วงชิงพื้นที่ท่องเที่ยว เมืองชายแดน

1

ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Panel 05:
Discipline (s): ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย
การทบทวนแนวคิดและการสนทนา
ข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
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ระเบียบ-วิธ-ี วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
Discipline (s): Order, Method, Discipline, Conceptual Reviewing
and Tran-disciplinary Dialogue between Sociologist and Anthropologist
วิภาวี พงษ์ปิ่น, อาจินต์ ทองอยู่คง, สิทธิโชค ชาวไร่เงิน และอัครนัย ขวัญอยู่1
ในยุคสมัยใหม่ที่มีการแบ่งงานกันทาอย่างเข้มข้น ศาสตร์และสาขาวิชาต่างๆ (discipline) เริ่มก่อตัว
และแยกออกมาจากกันอย่างเป็นเอกเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่างเป็นศาสตร์ที่ก่อตัวขึ้นมาภายใต้
ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์เดียวกัน เช่นเดียวกับศาสตร์สมัยใหม่อื่นๆ อีกเป็นจานวนมาก ความเป็นสาขาวิชา
เหล่านี้ก็นามาซึ่งวินัย (discipline) ของแต่ละศาสตร์ที่ต่างกันไป รวมไปถึงระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาที่
แตกต่างกันตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและพลวัตภายในของแต่ละศาสตร์ก็ได้
นาพาความสนใจของศาสตร์แต่ละสาขาให้กลับมาเหลื่อมทับและปะทะกันมากขึ้น นามาสู่แนวคิดการ “ข้าม
ศาสตร์” ในหลากหลายชื่อ อาทิ สหวิทยาการ พหุวิทยาการ และข้ามพ้นวิทยาการ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง
ความพยายามในการ “ข้ามศาสตร์” นั้นมักปะทะกับศาสตร์อื่นโดยมองศาสตร์อื่นอย่างหยุดนิ่งจนเกินไป การ
มองไม่เห็นพลวัตภายในของศาสตร์ที่นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต้องการสนทนาด้วยนั้น อาจนามาซึ่ง
ข้อจากัดมากกว่าความก้าวหน้าในการสร้างความรู้
เวทีนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การนาความรู้และระเบียบวิธีวิจัยของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไป
สนทนาข้ามศาสตร์แบบไม่มองศาสตร์อื่นแบบหยุดนิ่ง ในการสนทนาข้ามศาสตร์กับสาขาอื่นโดยจะพิจารณา
พัฒ นาการของศาสตร์ อื่น ๆ ที่มีความเปลี่ ยนแปลงภายในด้วย ได้แก่ 1. การศึกษาผู้สู งอายุจากมุมมอง
มานุษยวิทยากับพฤฒาวิทยา (gerontology) 2. สังคมวิทยาว่าด้วยร่างกาย (sociology of the body) กับพล
ศึกษา (physical education) 3. วิธีวิทยาแบบหลากสายพันธุ์นิพนธ์ (multispecies ethnography) กับ
การแพทย์สมัยใหม่ และ 4. การศึกษาทางสังคมวิทยาด้วยวิทยาการข้อมูลสมัยใหม่ (big data analytics for
sociology) โดยมีเปูาหมายในการขยายพรมแดนความรู้ทางด้านสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาในโลกทาง
วิชาการไร้พรมแดน

1

คณาจารย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Panel 06:
บทสะท้อน การคลี-่ คลาย-ญ่าย-เคลื่อน
จากปัญหาภัยพิบัติน้าท่วมฉับพลันพื้นที่
ลุ่มแม่น้าโขง
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บทสะท้อน การ คลี่–คลาย–ญ่าย–เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติน้าท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มแม่น้าโขง
Dynamism, Deconstruction, De-territorialization, Destabilitzation
A Case Study of Flash Flood Mekong River Basin
วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ1, อ้อมบุญ ทิพย์สุนา,2 และปัญจเดช สิงห์โท3
บทคัดย่อ
บทความนี้ มุ่ ง น าเสนอการคลี่ –คลาย–ญ่ า ย–เคลื่ อ น (Dynamism, Deconstruction,
Deterritorialization, Destabilitzation) จากปัญหาภัยพิบัติน้าท่วมฉับพลันอันมาจาก การวิจัย “การออกแบบ
นโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้าท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้าโขงเพื่อลดความเหลื่อมล้าจากปัญหา
ภัยพิบัติ กรณีศึกษาอาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์หนึ่งที่สาคัญของการวิจัย คือ
พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยการออกแบบนโยบายร่วมกันเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือน้าท่วมฉับพลันใน
บริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้าโขงเพื่อหนุนเสริมการลดความเหลื่อมล้าจากปัญหาภัยพิบัติโดยใช้ อาเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่ต้นแบบ
จากการวิจัย มี ข้อมูลที่น่าวิตก คือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศในปี 2562 พบปัญหาสาคัญ
ดังต่อไปนี้ 1) ปัญหาน้ามาก โดยมีระดับน้าในช่วงฤดูแล้งมากกว่าปกติคือ ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562
ระดับความสูงของน้าโขงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าช่วงปี 2526-2534 อย่างมาก เกิดความผิดปกติของระดับน้าที่ไม่
เป็นไปตามฤดูกาล “น้าท่วมหน้าแล้ง น้าแห้งหน้าฝน” ถือเป็นวิกฤติทางธรรมชาติที่กระทบต่อระบบนิเวศของ
พืชและสัตว์ รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยและทามาหากินในบริเวณริมฝั่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยแม่น้าโขง 2)
ระดับน้าขึ้น-ลงรวดเร็วโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 4 และยังพบข้อมูลสาคัญยิ่ง คือ ภัยพิบัตินั้นเชื่อมโยงกับความ
เหลื่อมล้ าโดยทาให้ เกิ ดความเหลื่อมล้ าขยายตัวมากขึ้น และเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน5 ข้อมูลจากการวิจัยดังกล่าวทาให้เห็ น พลวัตของปัญหา การรื้อสร้างความเข้าใจสังคมในปัจจุบัน สู่
ความพยายาม ก้าวข้ามมุมมองดั้งเดิม การลดทอนความเป็นอาณาบริเวณ และ การประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือ
คาสาคัญ: ภัยพิบัติ น้าท่วมฉับพลัน แม่น้าโขง
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตาบลลุ่มน้าโขง
3
นักวิชาการอิสระด้านการผลักดันนโยบายสาธารณะ
4
ประมวลข้อมูลจากเอกสารของ สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) และการนาเสนอของนายมนตรี จันทวงศ์ หัวหน้า
โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะ บนฐานความมั่นคงทรัพยากรทางอาหารและทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้า
โขง และความสามารถในการปรั บตัว จากปัจจัยเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ในการประชุม การประชุมการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา
การเปลี่ ย นแปลงสภาพนิ เ วศในลุ่ ม แม่ น้ าโขง วั น พฤหั ส บดี ที่ 12 ธั น วาคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม บ้ า นมนั ง คศิ ล า
กรุงเทพมหานคร
5
ประมวลข้อมูลจากส่วนหนึ่งของบทสรุปผู้บริหารรายงานเรื่อง The Disaster Riskscape Across Asia-Pacific: Pathways
for resilience, inclusion and empowerment Asia-Pacific Disaster Report 2019 Pathways for resilience,
inclusion and empowerment โดย United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(ESCAP- UN)
2
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Panel 07:
การขับเคลื่อนชุมชน
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
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กระบวนการสร้างโจทย์วิจัยจากชุมชน
กรณีศึกษาการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
Developing Community-Based Research Questions
A Case Study in Community Food Security Movement in Dan Sai District,
Loei Province
เอกรินทร์ พึ่งประชา1
บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อสารวจวิธีวิทยาในการวิจัยว่าด้วยการขับเคลื่อนชุมชน และศึกษา
แนวทางกระบวนการสร้างโจทย์วิจัยจากชุมชน โดยใช้กรณีศึกษาการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และประยุกต์การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการสร้าง
โจทย์และกิจกรรมของงานวิจัย ตลอดจนการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วม รวมถึงสังเคราะห์เอกสารสิ่งพิมพ์ที่สัมพันธ์กับประเด็นวิจัย
ผลการศึกษาเผยให้เห็นว่า กว่ากึ่งศตวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาท้องถิ่นจากนโยบาย “ส่วนบน” สื่อให้
เห็นถึงการบริหารจัดการแบบ “ส่วนกลาง”เป็นตัวตั้ง ส่งผลทาให้การพัฒนาส่วนใหญ่มักไม่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่ า งแท้ จ ริ ง ในท้ อ งถิ่ น ยิ่ ง กว่ า นั้ น ผลจากการพั ฒ นาหลายโครงการกลั บ สวนทางกั บ คุ ณ ภาพของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิตและสังคม จนนาไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาสังคม
และคุณภาพชีวิต รวมถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ดังนั้น หากนโยบายการพัฒนาปราศจากการทา
ความเข้าใจปัญหาที่ท้องถิ่นเผชิญอยู่ จะทาให้การพั ฒนาดังกล่าวไม่อาจลุล่วงได้ จึงทาให้เกิดการทบทวนการ
สร้างงานวิจัยที่ต้องให้ความสาคัญกับฐานรากของชุมชนว่า ต้องการขับเคลื่อนในเรื่องใด นามาสู่การสร้างโจทย์
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผ่านปฏิบัติการทางสังคมทั้งการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่ง
กิจกรรมทั้งหมดจะเชื่อมโยงทาให้เกิดมุมมองแบบองค์รวม เผยให้เห็นวิถีชีวิตของคนด่านซ้ายที่แยกไม่ออกจาก
ระบบนิเวศจนนาสู่แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในท้ายที่สุด
คาสาคัญ: การสร้างโจทย์วิจัยจากชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ความมั่นคงทางอาหาร
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วิถีการผลิตข้าวในบริบทด่านซ้าย:
อานาจและการต่อรองของเกษตรกรสูงอายุเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
Rice Mode of Production in Dansai Context: Power and Negotiation
of Dansai’s Elderly People for Food Security
ฐิตินันท์ ใกล้ชิด1
บทคัดย่อ
บทความนี้ ป ระสงค์อภิป รายว่า เกษตรกรสู งอายุในอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีการต่อรองทาง
อานาจเพื่อสร้างภาวะความมั่นคงทางอาหารแก่ตนเองและชุมชนอย่างไร อภิปรายโดยใช้วิธีการทบทวนเอกสาร
และการสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มในชุ ม ชน แล้ ว ใช้ ก รอบคิ ด เรื่ อ งวิ ถี ก ารผลิ ต ในการท าความ เข้ า ใจ
ความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุในฐานะแรงงานในพื้นที่ พบว่า วีถีการผลิตของชาวด่านซ้ายจากอดีตถึงปัจจุบัน
ผูกพันกับการผลิต “ข้าว” มากกว่าการผลิตแบบพึ่งพาทรัพยากรจากปุาหรือแหล่งอื่นๆ ในความสัมพันธ์
ทางการผลิตข้าวระดับครัวเรือนและชุมชนนี้ ผู้สูงอายุแสดงการกระทาทางอานาจ 3 แบบ คือ 1) การสร้าง
เครือข่ายแรงงานผ่านการควบคุมน้า 2) การสร้างองค์ความรู้เรื่องนาแปลงใหญ่ และ 3) การใช้ร่างกายตาม
สรีร ะและบทบาทให้ชุมชนเข้ามาช่วยการแบ่งปันทรัพยากร ทั้ง 3 แบบทาให้มีการต่อรองเพื่อสร้างระบบ
จัดการการผลิ ตข้าวที่มีความมั่นคงสอดคล้องตัวชี้วั ดภาวะความมั่นคงทางอาหารขององค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 4 มิติ ได้แก่ ความเพียงพอ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และความมี
เสถียรภาพ
คาสาคัญ: ความมั่นคงทางอาหาร วิถีการผลิต การต่อรองทางอานาจ สังคมผู้สูงอายุ
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“น้าผักสะทอน” ภูมิปัญญาท้องถิ่นด่านซ้ายกับความมั่นคงทางอาหาร
“Nam Pak Sathorn” Dan Sai Local Wisdom and Food Security
จริยา นาคาภา1
บทคัดย่อ
บทความนี้กล่าวถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารผ่านภูมิปัญญาการทา “น้าผักสะทอน” ซึ่งเป็น
เครื่ องปรุ งรสชนิ ด หนึ่ งในพื้น ที่ อ าเภอด่า นซ้ าย จั งหวั ดเลย การศึก ษานี้ใ ช้ วิ ธีก ารเก็ บ ข้อ มู ล จากจากการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็น ทางการและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ว มในพื้นที่ แล้ วนามาอธิบายภายใต้กรอบ
แนวคิดเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” พบว่า “น้าผักสะทอน” เป็นภูมิปัญญาที่ทาให้เห็นความสัมพันธ์ของระบบ
การจัดการฐานทรัพยากรอาหารของชุ มชน 3 มิติ ได้แก่ 1) มิติสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบนิเวศด่านซ้ายทาให้เกิด
พืชตามฤดูกาลมหลากหลาย ชาวด่านซ้ายจึงต้องหาวิธีการถนอมรักษาอาหารที่สาคัญไว้นอกฤดู น้าผักสะทอน
ก็เป็นหนึ่งในนั้น 2) เศรษฐกิจ เมื่อระบบตลาดเข้ามาสู่ด่านซ้ายทาให้น้าผักสะทอนกลายเป็นสินค้าสาคัญที่ มี
คุณค่าเลื่อนไหลตามยุคสมัย 3) มิติด้านสังคม การทาน้าผักสะทอนยังเป็นกระบวนการถนอมอาหารที่ต้องการ
การมีส่วนร่วมในสังคม จึงปรากฏความสัมพันธ์ทางสังคมขึ้นอย่างหลากหลาย และความสัมพันธ์เหล่านี้ยัง
สอดคล้องกับการจัดการระบบอาหารของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยง และสร้างความ
มั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน
คาสาคัญ: ด่านซ้าย ความมั่นคงทางอาหาร น้าผักสะทอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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การจัดการภัยแล้งในระบบอาหารของเกษตรกร อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
Drought Management on the Food System of Agriculturists in Dan Sai, Loei
นิจนันท์ ปาณะพงศ์1
บทคัดย่อ
โลกทัศน์ความแล้งของเกษตรกรสามารถจากัดความได้หลากหลายรูปแบบ เพราะปัญหาภัยแล้งไม่ใช่
เพียงเรื่องของการไม่มีน้าหรือการรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านนโยบายต่างๆเสมอไป ความแล้งใน
บทความฉบับนี้จึงถ่ายทอดผ่านมุมมองของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยด่านซ้ายกรีนเนทในพื้นที่อาเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย ที่เผชิญกับสภาวะการขาดแคลนน้าและโรคระบาด (โควิด) ว่าพวกเขามีวิธีการจัดการแปลง
และผลผลิตอย่างไรเพื่อให้สามารถบริหารรายรับรายจ่ายในครัวเรือนได้แม้ในสถานการณ์ภัยพิบัติเช่นนี้ โดย
แบ่ งเป็น 2 ประเด็นคือ 1) การจั ดการระบบการผลิตทั้งเรื่องของการทาระบบน้าและวงจรการเพาะปลู ก
2) การจัดการผลผลิตและการตลาด
ท าให้ เ ห็ น ว่ า เกษตรกรวางแผนการใช้ น้ าที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด โดยการปรั บ เปลี่ ย นพื ช ผั ก ที่ ป ลู ก ให้
เหมาะสมกับฤดูกาลและเพียงพอกับปริมาณน้าในแหล่งของตน บ้างใช้ น้าประปาภูเขา บ้างก็เป็นน้าบาดาล น้า
สระหรือน้าจากคลองในหมู่บ้าน แม้ว่าการปรับเปลี่ยนระบบเพาะปลูกจะทาให้จานวนผลผลิตลดลง แต่กลับมี
คุณภาพมากขึ้นผ่านทางการตรวจสอบด้วยมาตรฐาน PGS (Participatory Guarantee Systems) นอกจากนี้
เกษตรกรยังพัฒนาการทาการตลาดและสร้างเครื อข่ายผู้ผลิตผักปลอดภัยร่วมกับโรงพยาบาลในท้องถิ่น เพื่อ
จาหน่ายให้ผู้บริโภคในอาเภอด่านซ้าย ควบคู่กับการจัดการระบบการขายที่หลีกเลี่ยงการติดต่อเชื้อโควิด -19
การปรับตัวภายใต้ข้อจากัดภัยแล้งและโรคระบาดของเกษตรกรกลุ่มนี้จึงทาให้พวกเขายังคงมีรายได้รายวัน
เพียงพอต่อความต้องการในครัวเรือนทั้งยังสามารถขยายฐานผู้ซื้อและสร้างคุณค่าให้กับผลผลิตของตน โดยยึด
มั่นว่าสิ่งที่พวกเขาจาหน่ายไม่ใช่แค่ผักแต่คือ “สุขภาพที่ดี” นั่นเอง
คาสาคัญ: ความมั่นคงทางอาหาร ภัยแล้ง
ภูมิอากาศ
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Panel 08:
เวลาที่หายไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:
ความทรงจาของสงครามเย็นในศิลปะ
ร่วมสมัย ของสะสมและบันทึกประวัติศาสตร์
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เวลาที่หายไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความทรงจาของสงครามเย็นในศิลปะร่วมสมัย
ของสะสมและบันทึกประวัติศาสตร์
Southeast Asia’s Lost Time: The Memoirs of Cold War in Contemporary Art,
Memorabilia, and Historical Records
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ, ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล, ชัยพร สิงห์ดี และปราน จินตะเวช
The recent development in both academic and cultural fields suggests that artists,
collectors, and academics in Southeast Asia start reviving traces, memories, and legacy of
Cold War. Thailand not only a place to host American Army bases from 1950-1970s but its
government also participated in the ideological war. This panel explores memories of Cold
War in two fields: the field of cultural production and the production of knowledge. The first
field deals with the questions how artistic practices capture the Cold War and how the
collecting the Vietnam War vintage and collectible items becomes popular among Thai
collectors. The first paper shows how Cold War experience has been reimagined through
practices by Southeast Asian artists. The second paper explores collectible items from
Vietnam War to understand how vintage cloth has become collectible and been circulated,
and the production of collectible.
The second field attempts to understand how the academic memories operate in
the field of knowledge production in the Cold War. The third paper highlights the turning
point of Thai politics and how American intervention could reinstall the Thai monarchy’s
cultural power by looking at new evidences from Pin Malakul’s record in the British Archive.
It argues that Thai conservative elites successfully convinced the American officials that by
supporting the importance of Thai monarchy and Thai authoritarian regime in 1950s, the
American power would last in power in Southeast Asia. The last paper questions how
American influence in social science constructs the discourse of Academic Localism in
Southern Thailand.
คาสาคัญ: ศิลปะร่วมสมัย สงครามเย็น ประวัติศาสตร์
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เวลาที่หายไป: ร่องรอยของวัฒนธรรมสงครามเย็นในศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
The Lost Time: Traces of Cold War Culture in Southeast Asian Contemporary Art
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ1
Abstract
Southeast Asian artists have explored the topics of how they experienced their
childhood and portrayed memories from 1950s-2010s. As Jun Nguyen-Hatsushiba’s
‘Memorial Project Nha Trang,Vietnam: Towards the Complex – For the Courageous, the
Curious and the Cowards’ (2001) shows drivers push and pedal cyclo underneath the
seabed, hoping that they will get to the western world. Nguyen-Hatsushiba’s not only
reflects difficulties that Vietnamese who endures the voyage on a small boat hopelessly
wandering and waiting for being rescued to a better place but also leaves us a trace of lost
memories during the Cold War.
This paper explores how artistic practices portray their imaginaries of Cold War,
American culture and its legacy. I highlight the works of Le Brothers’ ‘The Game (2017)’,
Bounpaul Photyzan’s ‘Lie of Land’ (2017), and Pachara Piyasongsut’s ‘Anatomy of Silence’
(2018) as forms of historical record that revive the unspeakable time through their
installations and paintings. I also pin the position of these artworks on why and how they
locate the Cold War. By using Williams’ notion of ‘structure of feelings’, I argue that these art
works have potential to reconstruct a new way to remember Cold War and to collect art
and memories from the Cold War period.
คาสาคัญ: ศิลปะร่วมสมัย สงครามเย็น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ความไร้น้ายาของ "สังคมศาสตร์สงครามเย็น" และอานาจของมนุษยศาสตร์ในภาคใต้:
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์-นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาว่าด้วยการก่อตัวของ
อัตลักษณ์เชิงภูมิภาคในทักษิณคดีศึกษา
Vanishing Cold War Social Sciences and the Emergence of Discourse of
Academic Localism in Southern Thailand, 1960s-2010s
ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล1
Abstract
Previous academic literatures claim that during the cold war American school of
social sciences have tremendously influenced Thai social scientists. The majority of them
granted by the network of American scholarships to study aboard. This paper argues that
such claims are not relevant because specific situation in southern Thailand prevented the
American academic to dominate local scholars. By taking this into consideration, it allows
the emergence of an interpretation that both social science and humanities among southern
academics were free from American domination. Thus, those scholars express themselves as
an independent scholar and free from American influence. In addition, the southern part was
less targeted and funded financial research than the northern and northeastern region of
Thailand. As a result, they believe that they have created their own style of learning and
building knowledge from grass root without foreign influence. This paper highlights academic
practices and interpretation of Thai scholars in the southern region.
They started creating a discourse of Academic Localism that has produced
generations of lecturers in local teacher colleges and universities. Such identity has been
celebrated as a rigorous local knowledge and reproduced sense of localism.
คาสาคัญ: ทักษิณคดีศึกษา มนุษยศาสตร์ภาคใต้ สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ กลุ่มนาคร นิธิ เอียวศรีวงศ์ สภาวะ
สมัยใหม่

1

สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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การต่างประเทศต่างพระเนตรพระกรรณ: บ่อเกิดกระทรวงการต่างประเทศไทยและ
มรดกตกทอดในยุคสงครามเย็น
On His Majesty’s Foreign Service: The Origin of Thai Conservatives’
Dominancy in the Realm of Foreign Affairs during 1950s
ปราน จินตะเวช1
Abstract
A massive number of historical accounts on Thailand during the 1950s-1960s has
coincided that it was the period that Thai military. Especially, Sarit’s clique, had overcome
other factions and cemented its political dominancy as well as the revival of Thai monarchy
and royalists to the forefront of Thai political trajectory. It was also witnessing the passing of
Field Marshal Phibun, the last Thai Prime Minister, associating with the People’s Party who
staged the revolution in 1932 that terminated the absolute monarchy.
The total domination of Thai army was possible due largely to the U.S. support and
their capacity to convince American officials that the collaborations could be a trustworthy
ally to ward off impeding communist threats in Southeast Asia.
This paper proposes that the Thai Ministry of Foreign Affairs since its formation in
1885 has become one of the most prestigious bureaucratic apparatus as the sole
representative of the country and more importantly the sovereign. It was an impenetrable
fortress of the monarch despite the 1932’s revolution has ended the royal control over the
domestic affairs, I argue that the Ministry of Foreign Affairs has worked rigorously to protect
and revive the monarchy’s role from 1950s to present.
คาสาคัญ: การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ กระทรวงการต่างประเทศ ข้าราชการศักดินา พันธมิตรไทย-สหรัฐ

1

นักศึกษาปริญญาเอก Graduate School of Asia-Pacific มหาวิทยาลัยวาเซดะ
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จากสมรภูมิที่เวียดนามสูส่ งครามทุนแฟชั่นของนักสะสมชาวไทย:
ความทรงจาของสงครามเย็นที่ถูกจินตนาการใหม่ผ่านวัตถุ
From the Battle Field of Nam to The Fashion Capitals War of Thai Collectors:
Re-imagining memory the Vietnam War Through U.S. Military Vintage Clothing
Materials
ชัยพร สิงห์ดี1
Abstract
There has been an enormous increase in the economic power and demands both
domestic and global range of the second-hand clothing industry since 1990s. The
secondhand clothing, which derived from the different historical times and events is
considered as “vintage” and able to open potentials for consumers as their choice to
connect with the past and nostalgia to create identities, memories and understandings.
In Thailand, one of the greatly loved and sought vintage categories is military clothing
of the U.S. Army, especially from the Vietnam war period. Pursuing and purchasing original
and authentic military uniforms and insignias of the units which engaged in combats are
highly desirable for Thai collectors. They obtain information and knowledge of the U.S. army
divisions and how the regalia and badges once were exhibited by military personals during
the war mainly within colleting network communities. Through collecting and trading, they
learn and make sense of the cold war events on their own and create memory and
understanding from their experience through relationships with the materials to construct
new preferred identities and other appropriated possibilities, which may be different from
the common understanding of the Western views of the war. Attending to the role of
collectors’ networks in negotiating on acquiring and trading cold war materials, this paper
aims to understand motivations behind U.S. military vintage clothing collectors came to
treasure and re-creating memories of the cold war through hybrid relationships between
human and materials.
คาสาคัญ: วัฒนธรรมการบริโภค ความทรงจา เสื้อผ้าวินเทจ สงครามเวียดนาม ทุนทางสังคม

1

นักศึกษาวิจัยโครงการปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Panel 09:
สังคมวิทยาภัยพิบัติ
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บทบาทของผู้หญิงในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ
และสถานการณ์ภัยพิบัติจากน้ามือของมนุษย์
Role of Pattani’s Woman for Natural Disaster
and Man-Made Disaster Preparedness
อลิสา หะสาเมาะ1
บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้นาเสนอประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมให้ผู้หญิงในพื้นทีร่ อบอ่าวปัตตานี แนวคิด
หลักเพื่อฝึกฝนให้ผู้หญิงที่เคยเป็นเหยื่อที่มีภูมิลาเนาอยู่ใกล้กับพื้นที่ชายฝั่ง กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพจัดทา
ขึ้นเฉพาะให้กับผู้หญิง รู้จักการวางแผน การจัดการ และการเตรียมการ ผู้หญิงจะมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่า
ตัวเองสามารถพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมกับการรับมือในสถานการณ์ภัยพิบัติได้ กิจกรรมที่ออกแบบขึ้นอยู่
บนพื้นฐานของงานวิจัย และความเข้าใจบทบาทของผู้ หญิงต่อครอบครัวรวม โดยเข้าใจวัฒ นธรรม วิถีชีวิต
ข้อจากัดทางสังคมและวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อน พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมในการเตรียมความพร้อมแบบใหม่ ใน
พื้น ที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ บทความชิ้น นี้ ต้องการเสนอแนะว่า ผู้ ห ญิงควรจะเกี่ยวข้องกับ กระบวนการ
วางแผนในสถานการณ์ฉุกเฉินและกระบวนการในการจัดการภัยพิบัติ ตั้งแต่ต้น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ การเพิ่มจานวนของผู้หญิงในการจัดการกับภัยพิบัติให้มีมากขึ้น ในระยะยาวจะช่วยให้จานวนของผู้หญิงที่
ได้รับความเสียหายจากกรณีภัยพิบัติและกลุ่มเปราะบางคนอื่นๆ น้อยลง
คาสาคัญ: ผู้หญิง ภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมรับมือ

1

อาจารย์ประจา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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สังคมวิทยาภัยพิบัติ: เรื่องเล่าและชุดความรูก้ ารจัดการความเสี่ยงจากน้าท่วม
จังหวัดอุบลราชธานี1
Sociology of Disaster: Flood Story Telling and Risk Management in
Ubon Ratchathani
กนกวรรณ มะโนรมย์, สุรสม กฤษณะจูฑะ, ธวัช มณีผ่อง, แมน ปุโรทกานนท์ และไพศาล จี้ฟู
บทคัดย่อ
มุมมองสังคมวิทยาภัยพิบัติในการนาเสนอเรื่องเล่าและชุดความรู้ในการจัดการความเสี่ยงจากน้าท่วม
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยการถอดบทเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อมองไปสู่การจัดการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต
ปัญหาน้าท่วมในจังหวัดอุบลราชธานีได้สร้างความเสียหายในวงกว้างแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจานวนมาก
หน่ ว ยงานราชการภาคธุร กิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนได้พยายาม
แสวงหาแนวทางในการปูองกัน แก้ปัญหา ทั้งช่วงก่อน ระหว่าง หลัง น้าท่วม เพื่ อลดความเสี่ยงและเสนอ
แนวทางในการจัดการน้าท่วมอย่างยั่งยืน เนื่องจากจะพบว่าปัญหาน้าท่วมได้สร้างผลกระทบไม่ใช่เฉพาะความ
เสียหายทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นปัญหาความ
เหลื่อมล้าตลอดจนปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมอีกด้วย
คาสาคัญ: ภัยพิบัติ การจัดการความเสี่ยง น้าท่วม อุบลราชธานี

1

เนื้อหาของงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเรื่องเล่าและประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสู่ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติอย่างยัง่ ยืนในจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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การพนันและวิถีจริยศาสตร์ของแรงงานข้ามชาติพม่า1
Gambling and Ethical Life among Burmese Transnational Workers
ประเสริฐ แรงกล้า2
บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาการจัดวางความสัมพันธ์กับการพนันของกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่าในสังคมไทย และ
ความหมายทางจริยศาสตร์ของท่าทีที่มีต่อการเล่นการพนัน งานชิ้นนี้เป็นงานชาติพันธุ์วรรณนา ที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามกับกลุ่มแรงงานพม่าในเมืองเศรษฐกิจประมงแห่งหนึ่งในภาคใต้ของไทย การเล่นการพนันมีคุณ
ค่าที่หลากหลายและขัดแย้งกัน พวกเขาเลือกใช้ความรุนแรงเพื่อยับยั้งการเล่นการพนันของคนใกล้ตัว เพราะ
มองว่ากิจกรรมนั้นเป็นอุปสรรคต่อการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในอนาคต ในสถานการณ์เฉพาะของการเป็น
แรงงานข้ามชาติที่มีคุณภาพชีวิตและรายได้ต่า บทความนี้เสนอว่าท่าทีต่อการเล่ นการพนันสะท้อนความสาคัญ
ของอนาคตในฐานะแรงจูงใจสาคัญในชีวิตแรงงานข้ามชาติ การดิ้นรนทางจริยศาสตร์ของพวกเขาจึงเต็มไปด้วย
การไตร่ตรองและการหาหนทางที่ถูกต้องเพื่อนาไปสู่การมีชีวิตที่ดี
คาสาคัญ: การพนัน แรงงานข้ามชาติพม่า จริยศาสตร์

1

เนื้อหาของบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัย โครงการสัญญาเลขที่ MRG6080257 ภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2
อาจารย์ประจาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Email: prasertra@yahoo.com
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การพนันในอีสาน: มองผ่านบริบทวัฒนธรรมความเชื่อและวัฒนธรรมการเมือง1
Isan Gambling: Perceiving through Cultural Beliefs and Cultural Politics
กนกวรรณ มะโนรมย์, ธวัช มณีผ่อง, ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ และจันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
บทคัดย่อ
ในสังคมอีสาน ผู้คนมีความเชื่อและพึ่งพาความเชื่อในสิ่งศักดิส์ ิทธิ์และสิ่งเหนือธรรมชาติและวัฒนธรรม
ในฐานะที่เป็นปัจจัยกากับพฤติกรรมและการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม และพบว่าคนอีสานมักนาประเพณี
มาปรับใช้เพื่อเล่นการพนัน โดยภายใต้สังคมแบบเงินตราและทุนนิยมที่กระตุ้นการบริโภคอยู่ตลอดเวลา คน
อีสานมีแรงปรารถนาต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการมีรายได้ มีงานทาที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
การศึกษาที่ดี อีกทั้งความยากจนที่ขาดการเหลียวแลจากรัฐ หรือการเข้าไม่ถึงทรัพยากรและประโยชน์การ
พัฒนาของรัฐและทุน ทาให้คนอีสานจานวนหนึ่ง หารายได้จากการเล่นการพนัน การพยายามทาความเข้าใจ
ปรากฎการณ์ก ารเล่ น การพนั น ของคนในจั ง หวัดภาคอีส าน ซึ่งจากสถิติ พ บว่ามีการเล่ น การพนันแทบทุ ก
ประเภทมากกว่า ประชาชนในภาคอื่นๆนั้น จาเป็นอย่างยิ่งจะต้องทาความเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรม
การเมืองอีสานที่มีความสลับซับซ้อน และต้องคานึงถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางอานาจและสังคม
และความซับซ้อนของโครงสร้างการพัฒนาในภาคอีสานควบคู่กันไป
คาสาคัญ: การพนัน อีสาน มิติวัฒนธรรม มิติการเมือง

1

เนื้อหาของงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2
20 - 21 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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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
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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
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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
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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

122 Book of Abstracts

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
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คณะกรรมการดาเนินการจัดงานฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์
อาจารย์อาจินต์ ทองอยู่คง
รองศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์
ดร.ประชาธิป กะทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารงพล อินทร์จันทร์
ศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี
ดร.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร
อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
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กองบรรณาธิการจัดทาเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี ศรีคา
รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค
อาจารย์นิโลบล นาคพลังกูล
อาจารย์วนัสนันทน์ สุกทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ หีบแก้ว
อาจารย์สุธิดา ตันเลิศ
ดร.สุรีรัตน์ บุบผา
ดร.ณัฏยา ศรีศักดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล
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