
๑ 

 

โครงการศึกษาพื้นที่เพื่อใช้แนวคดิทฤษฎีกับงานวิจัยภาคสนามครั้งท่ี ๗ 

วิถีชวีิตที่ก าลังเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชาติพันธุ์ในหลวงน้ าทา ประเทศลาว 

Changing Livelihood among Ethnic Groups in Luang Nam Tha Province, Laos.  
 

 

 

๑.  ชื่อโครงการ   โครงการศกึษาพืน้ที่เพื่อใช้แนวคิดทฤษฎีกับงานวจิัยภาคสนามครั้งที่ ๗:  

วิถีชีวติที่ก าลังเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชาติพันธุ์ในหลวงน้ าทา ประเทศลาว 

                Changing Livelihood among Ethnic Groups in Luang Nam Tha Province, Laos. 
    

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

๓. หลักการและเหตุผล 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มีความมุ่งหวังผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้านการใช้ทฤษฎี แนวคิด และการอธิบายประเด็นปัญหาทางสังคมศาสตร์ที่มีในปัจจุบันได้

อย่างรอบด้าน ทางสาขาวิชาฯ เห็นว่าการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านทฤษฎีแนวคิดเฉพาะในห้องเรียนไม่เพียง

พอที่จะเตรียมนักศึกษาเพื่อท างานวิจัยสนาม อีกทั้งคณาจารย์ไม่มีโอกาสให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการใช้

แนวคิดทฤษฎีที่เรียนกับงานสนามจริง จึงเกิดโครงการสนับสนุนใหน้ักศึกษามีโอกาสได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียน

มาในการศึกษาภาคสนาม และฝึกการยกระดับการวิเคราะห์ในประเด็นปัญหา ด้วยเหตุนี้ ทางสาขาวิชาฯจึงได้

จัดโครงการศกึษาพืน้ที่เพื่อใช้แนวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยภาคสนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์

จ าก ก า รศึ ก ษ าพื้ น ที่ ภ า คสนาม  แ ล ะน า ม า ใ ช้ ใ น ง านวิ จั ย ขอ งตน เ อ งอ ย่ า ง เ ห มา ะสม  อี ก ทั้ ง 

                                                                              แนวคิด และทฤษฎี 

ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม  

 ในครั้งนีจ้งึได้จัดโครงการศกึษาพื้นที่เพื่อใช้แนวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยภาคสนามครั้งที่ ๗ วิถีชีวิตที่ก าลัง

เปลี่ยนแปลงของกลุ่มชาติพันธุ์ในหลวงน้ าทา ประเทศลาว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาท าการศึกษาใน

ประเด็นความเป็นชาติพันธุ์ (Ethnicities) การค้า (Trading) ชายแดน (Border) และการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ในเมืองสิง ประเทศลาว เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกหัดการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี

ในภาคสนามภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน สามารถแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงทฤษฎี  และเชิงระเบียบวิธีวิจัยใน

ภาคสนาม นอกจากนีย้ังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากคณาจารย์ วิทยากร

ภาคสนาม ผู้มีประสบการณ์และผู้เช่ียวชาญในประเด็นดังกล่าว และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็น

ประโยชน์ในการท าความเข้าใจทฤษฎี แนวคิด ในชั้นเรียนยิ่งขึ้น 

 



๒ 

 

๔. วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อให้นักศกึษาได้มโีอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ ์และเป็น 

ผูเ้ชี่ยวชาญในประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเมอืงสิง ประเทศลาว 

๔.๒  เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกได้ฝึกวิธีวทิยาในการท าวิจัยและการปรับใช้แนวคิดทฤษฎีในภาคสนาม 

๔.๓ เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกได้มโีอกาสวิเคราะหป์ระเด็นต่างๆ ที่ได้จากภาคสนาม และการแลกเปลี่ยน

มุมมองระหว่างกันอย่างสรา้งสรรค์ 

๔.๔ เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ในเรื่องการใชแ้นวคิดทฤษฎี วิธีการวิจัยใน

ขณะที่อยู่ภาคสนาม และสามารถน าไปเป็นประโยชน์กับงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง 

 

๕. วัน เวลา และสถานที่ 

         วันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ เมืองสิง แขวงหลวงน้ าทา ประเทศลาว 

 

๖. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๖.๑ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ๖.๒ อาจารย์ ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

๗. จ านวนผู้เข้าร่วม  (รายชื่อดังแนบ) 

 ๗.๑ นักศึกษาปริญญาเอก จ านวน    ๗  คน  

 ๗.๒ อาจารย์ผู้รับผดิชอบโครงการ จ านวน     ๒  คน 

 ๗.๓ นักศึกษาชาวอาขา่ จาก RCSD จ านวน    ๑  คน   

     รวม ๑๐  คน 

๘. วิทยากร 

       ๘.๑ คุณบุนเลิด ด้วงเงิน รองเจา้เมือง เมืองสิง แขวงหลวงน้ าทา 

 ๘.๒ คุณโหเก พิชอ คณะบ้าน บ้านหลักค า เมืองสิง แขวงหลวงน้ าทา 

 ๘.๓ คุณบุนม ีลจีงกวาน เจ้าหนา้ที่สหกรณ์ยางพาราบ้านหาดยาว เมืองหลวงน้ าทา แขวงหลวงน้ าทา 

 ๘.๔ คุณบุนจัน ค าเสา ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เมืองบ่อแก้ว-หลวงน้ าทา ประเทศลาว และ

ประเทศจนี 

 ๘.๕ คุณไกรสิทธิ์ สิทธิโชดก ผูอ้ านวยการสมาคมเพื่อการศกึษา และวัฒนธรรมอาข่า จังหวัดเชียงราย 

 

 



๓ 

 

๙. งบประมาณ 

 ๙.๑ รายรับ  

 งบประมาณเงินรายได้ฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งานจัดการศึกษา

สาขาสังคมศาสตร์ อุดหนุนการจัดการสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะ

สังคมศาสตร์ จ านวนเงิน  ๓๗,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 

 ๙.๒ รายจ่าย 

        ๙.๒.๑ ค่าอาหารเช้า กลางวันและเย็น (๒๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๔ วัน)     ๘,๐๐๐.- บาท 

        ๙.๒.๒ ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (๕๐๐.- บาท/ช่ัวโมง) ๓,๐๐๐.- บาท 

        ๙.๒.๓ ค่าที่พัก (อาจารย์ และนักศกึษา รวม ๑๐ คน) ๘,๒๐๐.- บาท 

        ๙.๒.๔ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒,๔๐๐.- บาท 

           อาจารย์ ๒ คน (๒๔๐ บาท x ๔ วัน x ๒ คน) ๑,๙๒๐.- บาท 

           พนักงานขับรถมหาวิทยาลัย ๑ คน (๒๔๐ บาท x ๒ วัน x ๑ คน) ๔๘๐.- บาท 

        ๙.๒.๕ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ค่าใช้จ่ายเบิกตามใบเสร็จจรงิ) ๓,๐๐๐.- บาท 

        ๙.๒.๖ ค่าจ้างเหมารถยนต์ในประเทศลาว จ านวน ๑ คัน 

           (เหมาจ่าย ๓,๐๐๐ บาท x ๔ วัน X ๑ คัน)                                      

๑๒,๐๐๐.- บาท 

        ๙.๒.๗ ค่าวัสดุส านักงาน ๔๐๐.- บาท 

เป็นเงนิทั้งสิ้น    ๓๗,๐๐๐.- บาท 

(สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑   นักศึกษาปริญญาเอกได้ฝึกการใชแ้นวคิดทฤษฎีจริงในภาคสนาม 

๑๐.๒   นักศึกษาปริญญาเอกได้มีโอกาสวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่ได้จากภาคสนาม และแลกเปลี่ยน    

       มุมมองระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ 

๑๐.๓   นักศึกษาปริญญาเอกได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ในเรื่องการใชแ้นวคิดทฤษฎี วิธีการวิจัย          

           ในขณะที่อยู่ภาคสนาม และสามารถน าไปเป็นประโยชน์กับวิทยานิพนธ์ของตนเอง 

๑๐.๔   นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรที่ท างานในพืน้ที่ 
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๑๑. ก าหนดการ 

วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๐๖.๐๐-๑๑.๓๐ น. ออกเดินทางจากคณะสังคมศาสตร์ถึงอ าเภอเชยีงของ จังหวัดเชยีงราย 

๑๑.๓๐-๑๒.๑๕ น รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๑๕-๑๓.๒๐ น. ข้ามน้ าโขงสู่แดนลาว ณ เมืองหว้ยทราย แขวงบ่อแก้ว  

๑๓.๒๐-๑๗.๐๐ น. เดินทางไปเมืองหลวงน้ าทา  

๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น. เข้าที่พัก ณ เกสท์เฮาส์ ภูอวิ ๓  เมืองหลวงน้ าทา 

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. อาหารมื้อค่ า ณ หลวงน้ าทา พร้อมแจ้งก าหนดการของโครงการฯ  

๒๐.๐๐ น. พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๐๖.๓๐-๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา้  

๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น เดินทางไปหมูบ่้านหาดยาว หมูบ่้านมง้  

๐๘.๔๕-๐๙.๔๕ น. ฟังบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ยางพารากับการ

พัฒนาของชุมชนม้ง บ้านหาดยาว” โดยคุณบุนมี ลีจงกวาน เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ยางพาราบ้านหาดยาว เมืองหลวงน้ าทา แขวงหลวงน้ าทา 

๐๙.๔๕- ๑๑.๑๕ น. ชมหมูบ่้านหาดยาว  และเก็บข้อมูลตามที่ตนเองสนใจ 

๑๑.๑๕- ๑๒.๑๕ น. เดินทางไปยังเมืองสิง 

๑๒.๑๕-๑๒.๓๐ น. เข้าที่พัก ณ เกสท์เฮาส์ ภูอวิ  เมืองสิง  

๑๒.๓๐-๑๓.๑๕ น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหารไทลือ้ เมงืสงิ  

๑๓.๑๕-๑๔.๑๕ น. ฟังบรรยายในหัวข้อ “การคา้ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงในเมืองสิง” โดย 

คุณบุนเลิด ดว้งเงิน รองเจา้เมือง เมืองสิง แขวงหลวงน้ าทา 

๑๔.๑๕-๑๕.๒๐ น. เก็บข้อมูลการค้าของชาวจีนในเมอืงสงิ 

๑๕.๒๐-๑๕.๓๐ น. พบกันที่ห้องอาหารเกสท์เฮาส์ ภูอวิ 

๑๕.๓๐-๑๖.๔๐ น. สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ “การลงทุนในเมืองสิงของ

พ่อค้าจนี” กับคุณบุนจัน ค าเสา ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เมือง

บ่อแก้ว-หลวงน้ าทา ประเทศลาว และประเทศจนี  

๑๖.๔๐-๑๘.๐๐ น. พักผอ่น เก็บข้อมูลตามอัธยาศัย 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นที่รา้น ไทลือ้ เมอืงสงิ 

๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปผลการศึกษาภาคสนาม และรับค าแนะน า

จากอาจารย์ 
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วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร เกสท์เฮาส์ ภูอวิ  

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. เดินทางไปหมูบ่้านหลักค าใหม่ (หมูบ่้านอาข่า) นั่งรถ และเดินเท้า 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในวิถีชีวิต

ชาวอาข่า” โดยคุณโหเก พิชอ คณะบ้าน บ้านหลักค า เมืองสิง แขวง

หลวงน้ าทา 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ชมหมู่บ้านอาข่า และเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวิถีชวีิตอาข่า 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านอาข่า 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. เดินทางไปชายแดนลาว-จนี “ปางไฮ”  

๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. เก็บข้อมูลการค้าชายแดน และการอพยพข้ามแดนของคนสองประเทศ 

๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับเกสท์เฮาส์ ภูอวิ เมอืงสงิ 

๑๘.๐๐-๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นปันนา (ไทลือ้จากจีนสิบสองปันนา) 

๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น. เสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปผลการศึกษาในภาคสนาม 

และรับค าแนะน าจากอาจารย์ 

๒๑.๐๐น. พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา้  

๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. เดินทางสูเ่มืองหว้ยทราย แขวงบ่อแก้ว 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น รับประทานอาหารกลางวันที่ห้วยทราย (หรอืเชยีงของ) 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ข้ามน้ าโขงสู่แดนไทย ณ อ าเภอเชยีงของ จ.เชยีงราย 

๑๔.๐๐-๑๕.๓๐น. เดินทางไปยังอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณไกรสิทธิ์ สิทธิโชดก ผู้อ านวยการ

สมาคมเพื่อการศกึษา และวัฒนธรรมอาข่า จังหวัดเชยีงราย 

๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ าร่วมกับสมาคม 

๑๗.๓๐-๒๐.๓๐ น. เดินทางถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหมโ่ดยสวัสดิภาพ 

 



๖ 

 

๑๒. รายชื่อผู้เข้าร่วม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ๒. อาจารย์ ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

   นักศกึษาปริญญาเอก 

๑.  Mr. Winai Boonlue   รหัสนักศึกษา ๕๒๐๔๕๑๙๐๐ 

๒.  Ms. Arratee Ayuttacorn  รหัสนักศกึษา ๕๓๐๔๕๑๙๐๐ 

๓.  Ms. Pacharapan Kulpawaropas รหัสนักศึกษา ๕๕๐๔๕๑๙๐๑ 

๔.  Mr. Wichean Unprasert  รหัสนักศึกษา ๕๕๐๔๕๑๙๐๒ 

๕.  Ms Anita Agostini   รหัสนักศึกษา ๕๕๐๔๕๑๘๐๑ 

๖.  Mr. Yuthapong Seubsakwong  รหัสนักศึกษา ๕๕๐๔๕๑๙๐๔ 

๗.  Mr. Lee Kian Cheng   รหัสนักศึกษา ๕๕๐๔๕๑๘๐๒ 

 

   นักศกึษารับเชิญ จากโครงการ RCSD  

     ๑.  Ms. Haiying Li     



๗ 

 

ภาพกิจกรรม  
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