
 

 

โครงการศึกษาพืน้ที่เพื่อใชแ้นวคิดทฤษฎีกับงานวิจัยภาคสนามครั้งที่ ๕ 

การช่วงชิงพื้นที่ของคนชายขอบ และกลุ่มชาติพนัธุ์ ในเขตชายแดนไทย- พม่า 

(Ph.D. workshop 5: The Contesting Space of Marginalized People and  

Ethnic Groups in Thai-Burma Borderland)  

 

๑.  ชื่อโครงการ        โครงการศึกษาพืน้ที่เพื่อใช้แนวคิดทฤษฎีกับงานวิจยัภาคสนามครัง้ที่  ๕:  

การช่วงชงิพืน้ทีข่องคนชายขอบ และกลุม่ชาติพนัธ์ในเขตชายแดนไทย-พม่า 

(Ph.D. Field work 5: The contesting space of marginalized people and ethnic groups in 

Thai-Burma borderland) 

 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาขาวิชาสังคมศาสตร ์ปรญิญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะสังคมศาสตร ์

 

๓. หลักการและเหตุผล 

  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดโครงการศึกษาพื้นที่เพื่อใช้แนวคิดทฤษฎีกับ

งานวิจัยภาคสนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการศึกษาพื้นที่ภาคสนามและน ามาใช้ในงานวิจัย

ของตนเองอย่างเหมาะสม  

  อีกทั้ง                                                                                แนวคิด 

และทฤษฎี ในการอธิบายปรากฏการณท์างสังคม คร้ังนีจ้ึงได้จัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาในประเด็นการช่วงชงิพื้นที่

ของคนชายขอบ และกลุ่มชาติพันธ์ในเขตชายแดนไทย-พม่าซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่นักศึกษาควรได้เรยีนรู้  

  ดังนั้น ทางสาขาวิชาฯ จึงเล็งเห็นความส าคัญและด าเนินการจัดโครงการในครั้งที่ ๕ เพื่อให้นักศึกษาได้มี

โอกาสเรียนรูจ้ากประสบการณ์จรงิจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และวิทยากรภาคสนาม รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับ

ในคร้ังนีจ้ะเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจทฤษฎี แนวคิด ในช้ันเรยีนยิ่งขึ้น  

 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากอาจารย์และผู้มีประสบการณ์ในประเด็นปัญหา

การช่วงชงิพืน้ทีข่องคนชายขอบ และกลุ่มชาติพันธุ์  

๔.๒ เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกได้ฝึกวิธีวิทยาในการท าวิจัยและการปรับใช้แนวคิดทฤษฎีในภาคสนาม 

๔.๓ เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกได้มีโอกาสวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่ได้จากภาคสนาม มีการประกอบ และ  

แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกันอย่างสรา้งสรรค์ 

๔.๔ เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ในเรื่องการใช้แนวคิดทฤษฎี วิธีการวิจัยในขณะที่อยู่

ภาคสนาม เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เห็นภาพจรงิ และสามารถน าไปเป็นประโยชน์กับงานวิจัยของตนเอง 

 



 

 

๕. วัน เวลา และสถานที่  

  วันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ อ าเภอเชียงดาว และ  อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๖. อาจารย์ผู้ให้ค าแนะน า 

           .           ศักดิ์บุญ 

 

๗. จ านวนผู้เข้าร่วม  (รายชื่อดังแนบ) 

 ๗.๑ อาจารย์ผู้ให้ค าแนะน า จ านวน    ๑  คน 

 ๗.๒ นักศึกษาปริญญาเอก จ านวน    ๑๐     คน   

     รวม ๑๑  คน 

 

๘. งบประมาณ 

 ๘.๑ รายรับ  

  งบประมาณเงินรายได้ฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร ์

ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา กองทุนกจิการนักศึกษา ของคณะสังคมศาสตร์ เป็นเงิน   ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาท

ถว้น) 

  

    ๘.๒ รายจ่าย 

 ๘.๒.๑ คา่อาหารเช้า กลางวนัและเยน็ (๒๐๐ บาท x ๑๑ คน x ๒ วัน)  ๔,๔๐๐.- บาท 

 ๘.๒.๒ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ (๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑๑ คน x ๒ วนั)  ๑,๑๐๐.- บาท 

  ๔.๒.๓ คา่ตอบแทนวิทยากร  

   ๔.๒.๓.๑ ๔ คน X ๑ ช่ัวโมง X ๕๐๐ บาท              ๒,๐๐๐.- บาท 

   ๔.๒.๓.๒ ๑ คน X ๒ ช่ัวโมง X ๕๐๐ บาท              ๑,๐๐๐.- บาท 

  ๘.๒.๔ คา่ที่พัก (อาจารย์และนักศึกษา ๑๑ คน)              ๗,๐๐๐.- บาท 

  ๘.๒.๕ คา่เบี้ยเลี้ยงอาจารย์ (๒๔๐ บาท x ๒ วัน)                     ๔๘๐.- บาท 

  ๘.๒.๖ คา่น้ ามนัเชือ้เพลิง                    ๓,๐๐๐.- บาท 

  ๘.๒.๗ คา่เช่ารถ (๑,๘๐๐ บาท X ๒ วัน)                    ๓,๖๐๐.- บาท 

  ๘.๒.๘ คา่บ ารุงสถานที ่                  ๑,๐๐๐.- บาท 

  ๘.๒.๙  คา่วสัดสุ านักงาน                     ๔๒๐.- บาท 

    เป็นเงินทั้งสิ้น                      ๒๔,๐๐๐.-บาท 

                     (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

 



 

 

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักศึกษาปริญญาเอกได้ฝึกการใช้แนวคิดทฤษฎีจรงิในภาคสนาม 

๙.๒ นักศึกษาปริญญาเอกได้มีโอกาสวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่ได้จากภาคสนาม และแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง

กันอย่างสรา้งสรรค์ 

๙.๓ นักศึกษาปริญญาเอกไดร้ับค าแนะน าจากอาจารย์ในเรื่องการใช้แนวคิดทฤษฎี วธิีการวจิัย ในขณะทีอ่ยู่

ภาคสนาม เพือ่ช่วยใหน้ักศึกษาได้เหน็ภาพจรงิ และสามารถน าไปเป็นประโยชน์กับงานวิจัยของตนเอง 

๙.๔ นักศึกษาได้รับความรู้จากวทิยากรที่ท างานในพืน้ที ่

 

๑๐. ก าหนดการ 

วันเสารท์ี่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น. ออกเดินทางจากคณะสังคมศาสตรถ์งึอ าเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ 

 ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น  ฟังบรรยายเก่ียวกับ กจิกรรมของกลุ่มละครมะขามป้อมในการแก้ไขปัญหาสังคมและ      

     การช่วยเหลือกลุ่มดาราอั้ง โดย คณุสุรารักษ ์ใจวุฒิ 

 ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ฟังบรรยายเรื่อง ประวัติศาสตรก์ารช่วงชงิพืน้ที่ของชนเผา่ดาราอั้ง โดย คุณค า นายนวล 

 ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. นักศึกษาแบ่งกลุ่มเก็บขอ้มูล ที่หมู่บา้นปางแดง 

 ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   

 ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. เดินทางไปอ าเภอเวียงแหง 

 ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. เก็บข้อมูลที่วัดฟ้าเวียงอินทร ์และ ด่านชายแดนไทย-พม่า บ้านหลักแต่ง 

 ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

 ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละข้อมูล 

วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า   

 ๐๘.๐๐- ๐๙.๐๐ น.  ฟังบรรยายเรื่อง ภาพรวมและประวัติศาสตรช์าติพันธุ์ของบ้านเปียงหลวง  

      โดย คุณสมบุญ ธีรวังโส 

 ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.  ฟังบรรยายเรื่อง การต่อรองความหมาย และการจัดการทรัพยากรของคนชายขอบ   

    โดย เจา้ปายเมือง ลายใส 

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มเก็บขอ้มูลในตลาดเปียงหลวง 

 ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

 ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น   ฟังบรรยายเรื่อง การอพยพของชาวไทยใหญ่ โดย คุณจายแลง ลุงอยู่ หัวหน้าศูนย์อพยพ

เปียงหลวง 

  ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐น. เสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปผลการศึกษาในภาคสนาม และรับค า  

     แนะน าจากอาจารย์ 

 ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

 ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.  เดินทางกลับเชยีงใหม่ 



 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วม 

วิทยากร 

 ๑. คุณสุรารักษ ์ใจวุฒิ   

 ๒. คุณค า นายนวล 

 ๓. คุณสมบุญ ธีรวังโส  

 ๔. เจา้ปายเมือง ลายใส ผู้เช่ียวชาญประวัติศาสตรไ์ทยใหญ่ 

    ๕. คุณจายแลง ลุงอยู่ หัวหน้าศูนย์อพยพเปียงหลวง 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและให้ค าแนะน า 

                            บ ุญ 

  

นักศึกษาปริญญาเอก 

๑. Mr. Winai Boonlue 

๒. Ms. Arratee Ayuttacorn 

๓. Mr. Boonsong Tharnsrithong 

๔. Mr. Mark Fraser 

๕. Ms. Pacharapan Kulpawaropas 

๖. Mr. Wichean Unprasert 

๗. Ms Anita Agostini 

๘. Mr. Yuthapong Seubsakwong 

๙. Mr. Worawut Ungjitpaisarn 

๑๐. Mr. Lee Kian Cheng 

 

          



 

 

ภาพกิจกรรม  

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


