(ประกาศ)
ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลการประกวดข้อเขียน “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง”

ตามที่ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด
กิจกรรมประกวดข้อเขียน หัวข้อ “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยารวมทั้งสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในงานสัมมนาประจาปี 2556 ของศูนย์ฯ โดยได้เปิดรับข้อเขียนทั้ง
ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม – 8 กันยายน 2556 ที่ผ่านมานั้ น และได้มีผู้สนใจส่ง
ผลงานเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 26 ชิ้น แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 21 ชิ้น และระดับบัณฑิตศึกษา 5 ชิ้น
บัดนี้ การพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางศูนย์ฯ จึงขอประกาศผลการตัดสินผลงานที่
ได้รับรางวัล ดังนี้
1) รางวัลผลงานระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา
- รางวัล ‘ดีเยี่ยม’ จานวน 1 รางวัล (เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่
เรื่อง “คนขายตัวบ้า คนบ้าขายตัว กับ หมา สาม สี่ ตัว ” โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย นักศึกษาปริญญาเอก
สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รางวัล ‘ดี’ จานวน 1 รางวัล (เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่
เรื่ อง “โรฮิ ง ยา ชีวิ ต ภายใต้ อานาจ จากชายแดนด้า นตะวั น ตกของพม่า ถึ งไทย” โดย ศิ ววงศ์ สุข ทวี
นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รางวัล ‘ชมเชย’ จานวน 2 รางวัล (เงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่
เรื่ อ ง “คนในผู้ สู ญ เสี ย พื้ น ที่ ภ ายใน” โดย องค์ บรรจุ น นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก วิ ท ยาลั ย สหวิ ท ยาการ
มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์
เรื่อง “ชายหาดและชุมชนที่เปลี่ยนไป: การท่องเที่ยวที่เติบโตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฝั่งหนึ่ง
ของเกาะยาวใหญ่” โดย วรรณธิดา สายพิมพ์ นักศึกษาปริญญาโท สานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2) รางวัลผลงานระดับปริญญาตรี
- รางวัล ‘ดีเยี่ยม’ จานวน 1 รางวัล (เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่
เรื่อง “ตัวตน "คนพิการ": การต่อสู้ คัดค้านความพิการทางสังคม” โดย ปริญญา สมบุญยิ่ง สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รางวัล ‘ดี’ จานวน 1 รางวัล (เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่
เรื่อง “ตึกแถวเลขที่ 42: ร้านแม่ตุ๊ ข้าวขาหมู-ก๊วยจั๊บน้าข้น ชุมชนท่าช้างวังหลวง” โดย มณสิชา รุ่งชวาล
นนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รางวัล ‘ชมเชย’ จานวน 2 รางวัล (เงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่
เรื่อง “เกิดเป็นลูก ‘ญี้ผ่า’” โดย หมี่เบอ แลเซอะ นักศึกษาสาขาชาติพันธุ์ศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เรื่อง “ผู้สูงอายุท่ามกลางกระแสการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ” โดย สโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการวิจัยสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
นอกจากนี้ คณะกรรมการตัดสินได้มีมติให้เพิ่มรางวัลพิเศษในระดับปริญญาตรีอีก 4 รางวัล เพื่อสนับสนุนนัก
สังคมศาสตร์รุ่นใหม่ คือ
- รางวัล ‘ชืน่ ชม’ จานวน 4 รางวัล (เงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร) ได้แก่
เรื่อง “อาหารทะเล ชีวิตชาวประมง และการอยู่รอดของคนพื้นบ้าน กรณีศึกษาตาบลบ้านโขด จังหวัด
ชลบุ รี ” โดย นั น ทพร เหมื อ นเดช สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยาบั ณ ฑิ ต สาขาสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง “นักศึกษาโคโยตี้ ” โดย สรวิชญ์ เลขาวิจิตร นักศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่ อ ง “เมื อ งกั บ ชนบทในกระแสการเปลี่ ย นแปลง: สั ง คมไทยในภาวะกลั บ ตาลปั ต รของสองนครา
ประชาธิปไตย” โดย กรกฤช สมจิตรานุกิจ นิติชั้นปีที่ 3 ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
เรื่อง “จาก ‘แก๊งซามูไร’ สู่ ‘NDR’: การสร้างอัตลักษณ์วัยรุ่นเชียงใหม่ภายใต้ภาพลักษณ์ด้านลบ และการ
ใช้ ค วามรุ น แรง” โดย อรนิ ต ย์ เรื อ นค า นั ก ศึ ก ษา ภาควิ ช าสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้เจ้าของผลงานที่มีรายชื่อเข้ารับรางวัลได้ที่ งานสัมมนาวิชาการ “คน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” วันจันทร์ที่
16 กั น ยายน 2556 ในเวลา 9.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ประกอบ หุ ต ะสิ ง ห์ (ชั้ น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) สาหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานในวัน และเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อ
ขอรับรางวัลได้ที่ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02 613 2803, 08 2445 2664
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ)
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

