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เค้าโครงการบรรยายวิชา 

สัมมนาการเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองไทย 
2401482 SEM POL SOC CHANGE 

 

รศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล  
 
 

วัตถุประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นิสิตไดร่้วมกนัศึกษาศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากรอบคิดแบบขา้ม

สาขาวิชา (Transdisciplinary Approach) กบัแนวคิดต่างๆที่ส าคญัในช่วงระยะของการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มที่รุนแรงภายใตก้ระแส
โลกาภิวฒัน์ การพลิกผนัเปล่ียนแปลง อนัเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศและภยัพิบตัิต่างๆ  

2. ศึกษาถึงประเด็นถกเถียงต่างๆของแนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองที่สัมพนัธ์กบัการ
ศึกษาวิจยัแบบพหุสาขา แบบสหสาขา และแบบขา้มสาขาวิชา ตลอดจนความสัมพนัธ์กบั
แนวคิดอ่ืนๆในยุคหลงัสมยัใหม่ ศึกษารูปแบบการบริหารจดัการปกครองแบบมีส่วนร่วม 
ตลอดจนวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาร้ายแรงในสังคมไทยและประเทศในภมูิภาคอาเซียน 
รวมถึงขอ้เสนอของภาคประชาสังคมและประชาชนในลกัษณะขา้มพรมแดน  

3. เพื่อให้นกัศึกษาไดร่้วมกนัสัมมนาแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์การเมืองร่วมสมยัและการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมตลอดจนเสนอแนะเพื่อพฒันาแนวทางแกไ้ขปัญหาของไทย 

4. เพื่อสร้างความเขา้ใจอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่นิสิต โดยผ่านการลงพื้นที่ท าวิจยันอกสถานที่
หรือการจดัสัมมนากลุ่มออนไลน์กบับุคลภายนอกเพื่อให้เห็นสภาพการเปล่ียนแปลงที่เป็น
จริงและ ตลอดจนแลกเปล่ียนมุมมองกบัวิทยากรในพื้นที่ขา้มพรมแดน เช่น ผูล้ี้ภยั แรงงาน
ขา้มชาติ ผูป้ระกอบการในโรงงานขนาดเล็ก เจา้หนา้ที่องคก์ารพฒันาเอกชน ชนกลุ่มนอ้ยที่
อาศยัในหมู่บา้นชายแดนและบริเวณพื้นที่พกัพิงชัว่คราวของผูห้นีภยัสงคราม กลุ่มขดัแยง้ 
ตลอดจนตวัแทนองคก์รต่างๆในพื้นที่ ฯลฯ โดยจะเป็นการขยายขอบเขตของการศึกษา
เหล่าน้ีออกไปเพิ่มเติมจากในต ารา และท าให้เกิดมโนทศัน์ และองค์ความรู้ที่ใกลเ้คียงกบั
ความเป็นจริงมากที่สุด  

5. วิชาน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่   
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 1) การแนะน าแนวคิดดา้นการศึกษาแบบขา้มสาขาวิชา (Transdisciplinary 
Studies) ในฐานะกระบวนการผลิตองค์ความรู้เพื่อน าไปสู่การออกแบบการวิจยัแบบบูรณา
การ (Transdisciplinary Studies for Integrative Research Design) ในสังคมสมยัใหม่  
  2) การเช่ือมโยงประเด็นที่ถือว่าเป็นปัญหาส าคญัยิ่งของสังคมไทยและประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนในระยะการเปล่ียนแปลงไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ, 
ปัญหาสังคมสูงวยั ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 และปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินของประชากร
ในภูมิภาคอาเซียน ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภยัพิบตัิ และปัญหา
ประชาธิปไตยและอ านาจนิยม เป็นตน้ 

 

 

วิธีการเรียนการสอน 
1. เป็นการเรียนแบบสัมมนาโดยนิสิตจะตอ้งอ่านบทความและเอกสารที่รับมอบหมาย

เพื่อน ามาแลกเปล่ียนในชั้นเรียน โดยกระบวนการเรียนการสอนนั้นจะเนน้ถึงการ
ถกเถียง วิเคราะห์และสะทอ้นมุมมองที่แตกต่างของแนวคิดแบบต่างๆ 

2. ใชส่ื้อวีดีทศัน์และกรณีศึกษาเพื่อเก็บประเด็นมาวิเคราะห์แลกเปล่ียนในชั้นเรียน 
3. มีการลงภาคสนามหรือการจดัสัมมนา/สนทนากลุ่มออนไลน์ในกรณีที่ไม่สามารถลง

พื้นที่ได ้โดยเนน้พื้นที่หรือกรณีที่มีลกัษณะพลวตัร สะทอ้นการเปล่ียนแปลงใน
ลกัษณะขา้มพรมแดน โดยการคดัเลือกพื้นที่หรือกรณีนั้นมาจากการก าหนดร่วมกนัใน
ชั้นเรียน เพื่อศึกษาเช่ือมโยงระหว่างทฤษฎีกบัการปฏิบตัิ และรับฟังทศันะและ
ประสบการณ์ของวิทยากรรับเชิญ   

 
การวัดผล 

1. ทบทวนวรรณกรรมหรืออ่านบทความประจ าสัปดาห์ 20 % 

2. รายงานกลุ่มตามหัวขอ้ที่เลือกภายใตแ้นวคิดเร่ืองการวิจยัแบบขา้มสาขาวิชา 30 % 
3. รายงานเดี่ยวหรือขอ้สอบ take home ประจ าวิชา 30% 

4. การลงพื้นที่หรือการจดัสัมมนาออนไลน์และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 20% 

 

เค้าโครงเน้ือหา 
 

สัปดาห์ที ่ หัวขอ้เร่ือง รายช่ือหนงัสืออ่านประกอบ 

เปิดเรียน 

10.8.21 
แนะน าวิชา แนวการเรียนการ
สอน ความคาดหวงัของนิสิต รุป

อาจารยผ์ูส้อนแจกรายช่ือ 
เอกสารอ่านประกอบ 
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แบบการวดัผลเก็บคะแนน และ
หัวขอ้ส าหรับการท างานกลุ่ม
ภายใตแ้นวคิดการวิจยัแบบขา้ม
สาขาวิชา  

1. Bernstein, Jay H. 2015: 
Transdisciplinarity: A Review of 

its original, development and 

current issues. Journal of Research 

Practice 11(1) 1-16 

2. Nowotny, Helga (n.d.): The 

Potential of transdisciplinarity  

 
17.8.21 แนวคิดการศึกษาแบบขา้ม

สาขาวิชา กรอบคิดทางทฤษฎีและ
การน าไปปฎิบตัิ  กระบวนทศัน์
และองค์ความรู้ที่เก่ียวขอ้ง 
(Transdisciplinary Concepts and 
Applies; Knowledge Paradigms) 

1. Choi, Bernard & Anita W.P. Pak 

2006: Multidisciplinarity, 

interdisciplinarity and 

transdisciplinarity, Cin Invest Med 

29(6), 351-364 

2. Helga Nowotny.  The Potential of 

Transdisciplinarity  

3. Mejia, Maurico et al. (2017): 
Towards an Inventory of best 

Practices for transdisciplinary 

Collaboration, Conference Paper, 

Proceedings of the 23nd International 

Symposium of Electonic Arts ISEA 

2017 

 
24.8.21 การร่วมผลิตองค์ความรู้และการ

ออกแบบการวิจยัแบบบูรณาการ 
(Knowledge co-production and 

integrative research design) 

1. Bergmann et al. (2012) “Chapter 1: 
The Integrative Approach in 

Transdisciplinary Research” Methods 

for Transdisciplinary Research: A 

Primer for Practice, Campus Verlag: 
Frankfurt and New York 

2. Hall, S. (1991). Old and New 

Identities, Old and New Ethnicities. In 

A. D. King (Ed.), Culture, 

Globalization and the World-System 
(pp. 41–68). London: Macmillan 

Education UK.  
3. Haraway, D. (1988). Situated 

Knowledges: The Science Question in 

Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective. Feminist Studies, 14(3), 
575–599. 

 
31.8.21 การวางแผนเก็บขอ้มูลในฐานะ

โครงการวิจยักลุ่มและการเขียน

1. Bergmann et al. (2012) “Chapter 1: 
The Integrative Approach in 

Transdisciplinary Research” 
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เคา้โครงรายงานประจ าวิชา 
(Detail planning for group work 

and outline presentation of 

individual term paper) 

Methods for Transdisciplinary 

Research: A Primer for Practice, 

Campus Verlag: Frankfurt and 

New York  
 

   

7.9.21 ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ: ปัญหา
ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและ
สังคมกบัดชันีความเหล่ือมล ้า
ซ ้าซ้อน (Multiple Deprivation 
Index (MDI) 

1. Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., 

Gordon, D., Lloyd, E., Patsios, D., 

2007. The Multi-Dimensional Analysis 

of Social Exclusion. Bristol: University 

of Bristol.  

2. Index of Multiple Deprivation in UK  

https://www.gov.uk/government/statis

tics/english-indices-of-deprivation-

2015 

3. Understanding Index of Multiple 

Deprivation and the application in 

Thailand    

 

14.9.21 ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม:ปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 
ภยัพิบตัิและโรคอุบตัใิหม่ 
(Climate changes, Disaster and 

Pandemic) 

1. Djenontin, I.N.S. and A.M. 
Meadow, The art of co-production 

of knowledge in  

environmental sciences and 

management: lessons from 

international practice. 
Environmental Management, 2018. 
61(6): p. 885-903. 

2. Transdisciplinary research and the 

Hydro-power dam in Cambodia. 

3. Human Security Concepts 
 

21.9.21 ประเด็นเร่ืองการยา้ยถ่ินและ
ผลกระทบจากกรณีโรคอุบตัิใหม่ 

Provided by guest lecturer 

28.9.21 สอบกลางภาค นิสิตส่งเคา้โครง
รายงานประจ าวิชา 

 

5.10.21 ประเด็นดา้นสังคม: สังคมสูงวยั 
ความแตกต่างระหว่างวยัและ
ปัญหาการเคล่ือนยา้ยประชากรใน
อาเซียน (Aging Society, 
Conflicts of Generation Gap and 

 

https://www.gov.uk/government/statistics/english-indices-of-deprivation-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/english-indices-of-deprivation-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/english-indices-of-deprivation-2015
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People Mobility in ASEAN) 
12.10.21 ประเด็นดา้นสุขภาพ: โรคอุบตัิ

ใหม่ และการเมืองดา้นจดัการดา้น
สาธารณสุข 

 

19.10.21 ประเด็นดา้นการเมือง: 
ประชาธิปไตยและอ านาจนิยมใน
สังคมไทยและอาเซียน 
(Democracy and Authoritarian in 
Thailand and ASEAN) 

 

26.10.21 นิสิตลงพื้นที่วิจยันอกสถานที่  
2.11.21 นิสิตลงพื้นที่วิจยันอกสถานที่  
9.11.21 นิสิตท างานกลุ่ม        

16.11.21 นิสิตท างานกลุ่ม  

23.11.21 นิสิตน าเสนอรายงานกลุ่มและ
รายงานประจ าวิชา 

 

 
 
 

Session 1: August10, 2021 

Introduction to Transdisciplinarity 

(Naruemon Thabchumpon) 
 

Summary: This session gives a short introduction into transdisciplinarity from a 

historical perspective. It aims to increase the understanding of transdisciplinarity as a 

special approach of knowledge production. Issues on Social inequality, migration and 

environment will also be discussed to explore tentative field research sides for group 

work of students to apply transdisciplinary research on those issues. More discussion 

in order to understand students’ expectations for this course will also be applied. 
 

 

Suggested Readings:  
3. Bernstein, Jay H. 2015: Transdisciplinarity: A Review of its original, 

development and current issues. Journal of Research Practice 11(1) 1-16 

4. Nowotny, Helga (n.d.): The Potential of transdisciplinarity  
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Session 2: August 17, 2021 

Transdisciplinary Concepts and Applies; Knowledge Paradigms 

 (Naruemon Thabchumpon) 
 

Summary: This section aims to situate the ‘new’ framework of knowledge production 

within the discussion about the role of science and research paradigms. It discusses 

different forms of integrative knowledge production such as interdisciplinarity, 

multidisciplinarity and transdisciplinarity, and introduces the two most common 

understandings of transdisciplinarity and characteristic features.  
 

Suggested Readings:  
 

1. Choi, Bernard & Anita W.P. Pak 2006: Multidisciplinarity, interdisciplinarity 

and transdisciplinarity, Cin Invest Med 29(6), 351-364 

2. Helga Nowotny.  The Potential of Transdisciplinarity  

3. Mejia, Maurico et al. (2017): Towards an Inventory of best Practices for 

transdisciplinary Collaboration, Conference Paper, Proceedings of the 23nd 

International Symposium of Electonic Arts ISEA 2017 

 
 

 

Session 3: August 24, 2021  

Knowledge co-production and integrative research design   
(Naruemon Thabchumpon) 

 

Summary: This session focuses on Knowledge co-production and integrative research 

design. It introduces the methodologies upon which transdisciplinarity is established, 

including standpoint methodology, interpretative research, hermeneutics, actor-
centered approaches, reflexivity and intersectionality approaches. 
 

Suggested Readings:  
 

1. Bergmann et al. (2012) “Chapter 1: The Integrative Approach in 

Transdisciplinary Research” Methods for Transdisciplinary Research: A Primer for 

Practice, Campus Verlag: Frankfurt and New York 

2. Hall, S. (1991). Old and New Identities, Old and New Ethnicities. In A. D. King 

(Ed.), Culture, Globalization and the World-System (pp. 41–68). London: Macmillan 

Education UK.  
3. Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism 

and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, 14(3), 575–599. 
 

 

 

 

Session 4: August 31, 2021 
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 Seminar on Selected Issues for Individual Term Paper  

(Naruemon Thabchumpon) 
 

Summary: Student are required to prepare 1 page of statement of problem for the 

selected paper topic and present in the class for discussion. The class will also do 

discussion of field work location for group work 

 

Suggested Readings:  
 

2. Bergmann et al. (2012) “Chapter 1: The Integrative Approach in 

Transdisciplinary Research” Methods for Transdisciplinary Research: A 

Primer for Practice, Campus Verlag: Frankfurt and New York  
 

 

 

 

Session 5: September 7, 2021 

Critical issue on Social Inequality: Index of Multiple Deprivation (IMD) 
(Naruemon Thabchumpon) 

 

Summary: This session discusses on social inequality using Index of Multiple 

Deprivation (IMD), a qualitative study of deprived areas. The IMD showed relative 

levels of social and economic deprivation, covering seven aspects of deprivation, 

namely income, employment, health deprivation and disability, education skills and 

training, barriers to housing and services, crime and living environment. 

 

 

Suggested Reading: 
 

4. Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E., Patsios, D., 2007. The 

Multi-Dimensional Analysis of Social Exclusion. Bristol: University of Bristol.  

5. Index of Multiple Deprivation in UK  

https://www.gov.uk/government/statistics/english-indices-of-deprivation-2015 

6. Understanding Index of Multiple Deprivation and the application in Thailand    

 

 

Session 6: September 14, 2021 

Critical issues on Environment:  
Transdisciplinary research on Climate change and Hydro-power Dam Mekong 

 

Summary: The session concentrates on cultural, political and legal theories of 

international migration. The impact of migration on societies and cultures will also be 

discussed.  
 

Suggested Readings:  
 

https://www.gov.uk/government/statistics/english-indices-of-deprivation-2015
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4.  Djenontin, I.N.S. and A.M. Meadow, The art of co-production of knowledge in  

environmental sciences and management: lessons from international practice. 
Environmental Management, 2018. 61(6): p. 885-903. 

5. Transdisciplinary research and the Hydro-power dam in Cambodia. 

6. Human Security Concepts 

 

 

 

 

 

Session 7:  September 21, 2021 

Critical Issue on Migration and Social Inequality: Contesting Integration 

 

Summary: 
With over 240 million migrants in the world, including over 65 million forced migrants 

and refugees, states have turned to draconian measures to stem the flow of irregular 

migration, including the criminalization of migration itself. In this session, we will 

focus on narratives portraying asylum seekers and labor migrants as criminals, the use 

of criminal sanctions to control borders and human mobility, and the criminalization 

of humanitarian actors and Good Samaritans. It will also look at issue of integration 

as a pivotal concept in migration studies and challenge the normative theories of 

multiculturalism and interculturalism bounded to national societies and analyze how 

transnationalism extends the concept of cultural integration beyond border 

 

Suggested Readings:  
 Provided by the guest lecturer 

 

 

 

 

 

Session 8: September 21, 2021 

 

Midterm Exam: submit the proposal of Group work and term paper 

 

 

 

 

Session 9: October 5, 2021 

Contested Childhoods: Growing up in Migrancy 

(Guest Lecturer) 

 

 

Summary:   
Childhood studies and migration studies meet in research on children who form part 

of migration processes. In the field of childhood studies, the significance of migration 

and of migrancy as defining elements in children’s lives is often absent. Similarly, the 
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field of migration studies has only to a limited extent taken on board insights from 

childhood studies. Although migration scholars often write about children and 

adolescents, especially using the label “second generation,” they less frequently contest 

the appropriateness of using the Western framework of an idealized “normal” 
childhood to frame experiences of all minors, regardless of background and 

belonging. Conversely, childhood scholars often include ethnically and racially 

diverse groups of children and adolescents in their scholarship and writing without 

fully recognizing the implications of migration and migrancy on the minors. In this 

session, we will use case studies of trafficked and unaccompanied migrant children to 

contest the Western conceptualization of children and childhoods and to unpack the 

effects of growing up in migrancy on children. 
 

 

Suggested Readings:  
Provided by the guest lecturer  

 

 

 

 

Session 10:  October 12, 2021 

Climate Change, Rural Transformation and Local Livelihood 

 (Guest Lecturer) 
  
Summary: This session aims to explore the process of rural transformation and local 

livelihoods. It aims to help students understanding the complexities of rural 

transformation as consequences of climate change, development projects in rural 

settings and its impact to local livelihoods.    
 

Suggested Reading:  
1. Thu, P.M. and Judge, D.S. (2017). Agricultural Livelihoods and Child Growth: 
evidence from rural Timor-Leste. Geographical Research, 55(2), 144-155.  
2. Thu, P.M. (2012). Access to Land and Livelihoods in Post-Conflict Timor-Leste. 
Australian Geographer, 43(2), 197- 214.  
3. Thu, P.M. (2008). Land Forgotten: Effects of Indonesian Re-Settlement on Rural 

Livelihoods in East Timor. In D. Mearns (Ed.), Democratic Governance in East 

Timor: Reconciling the Local and the National (pp.143-159). Darwin: Charles 

Darwin University.  
 

 

 

 

Session 11: October 19, 2021 

Group Work1 

 (Naruemon Thabchumpon) 
 

Summary: 



 10 

 

The field research aims to facilitate students to apply transdisciplinary research on 

their thematic topics: social inequality, migration and environment. Students will be 

asked to do group work and each group will choose topic and research site for their 

group report, collect data, working with community and write their report submit at 

the end of semester.   

 

 

 

 

 

Session 12: October 26, 2021 

Group work2 

 (Dr. Naruemon Thabchumpon) 
 

Summary:  
 

The field research aims to facilitate students to apply transdisciplinary research on 

their thematic topics: social inequality, migration and environment. Students will be 

asked to do group work and each group will choose topic and research site for their 

group report, collect data, working with community and write their report submit at 

the end of semester.   

 

 

 

Session 13: November 2, 2021 

Group Work 3 

(Naruemon Thabchumpon) 
 

 

Summary:  
 

The field research aims to facilitate students to apply transdisciplinary research on 

their thematic topics: social inequality, migration and environment. Students will be 

asked to do group work and each group will choose topic and research site for their 

group report, collect data, working with community and write their report submit at 

the end of semester.   

 

 

 

 

Session 14: November 9, 2021 

 

Group Work 4 

 

      
Summary: 
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The field research aims to facilitate students to apply transdisciplinary research on 

their thematic topics: social inequality, migration and environment. Students will be 

asked to do group work and each group will choose topic and research site for their 

group report, collect data, working with community and write their report submit at 

the end of semester.   

 

 

 

 

 

Session 15: November 23, 2021 

Group work, Writing Up and preparation 

 (Naruemon Thabchumpon) 
 

Summary:  
 

Student’s group will do writing up with write workshop. Each group compares field 

data, field note from working with community and prepare their report.   

 

_____________________________________________________________________ 

 

Session 16: November 30, 2021 

 

Presentation of Group-work Report and Individual Term Paper 

(Naruemon Thabchumpon) 
 

Summary:  
 

The field research aims to facilitate students to apply transdisciplinary research on 

their thematic topics: social inequality, migration and environment. Students will be 

asked to do group work and each group will choose topic and research site for their 

group report, collect data, working with community and write their report submit at 

the end of semester.   

 

 

 

 

 


