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สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  

การวิจัยด้านการมีส่วนร่วม การวิจัยชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัย
เชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  
2557  โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพ่ือกาย จิต สังคม เป็นสุข (ปีที่ 4): กรณีเครือข่าย

เยาวชนท่ามะปราง (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: ส านักบริหารยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2557  โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานด้านอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมและการสร้างความ

ร่วมมือระหว่างเครือข่ายในระดับภูมิภาค (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2557  โครงการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน:     
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2557  โครงการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน (หัวหน้า
โครงการ) แหล่งทุน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2557  โครงการติดตามประเมินผลการใช้ “เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน” แทนการเผาในที่โล่ง 
ในการปฏิบัติงานการปูองกันปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง แวดล้อม 



(หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2557  โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการปูองกันปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์)  (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน:     
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2557  โครงการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดและประเมินเทศบาลสู่เมืองต้นแบบ สิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน
อาเซียน (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2556  โครงการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมพหุภาคี ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
(หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2556  โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพ่ือกาย จิต สังคม เป็นสุข ปีที่ 3 (หัวหน้าโครงการ) 
แหล่งทุน: ส านักบริหารยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2556  โครงการเรื่องความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ของพ้ืนที่
ชายแดนใต้ 5 จังหวัด: สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (ปีที่ 2) (นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน: 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2556  โครงการศึกษาวิจัยจัดท าแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพ่ือการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี (นักวิจัยด้านสังคม) แหล่งทุน: ส านักยุทศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร 

2555  โครงการวิจัยชุมชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ าทางสังคมในกรุงเทพมหานคร 
(นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน: ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  

2555  โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพ่ือกาย จิต สังคม เป็นสุข ปีที่ 2 (หัวหน้าโครงการ) 
แหล่งทุน: ส านักบริหารยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2554  โครงการศึกษาเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
พ้ืนที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการศึกษาวางแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: ส านัก
ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

2554  โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพ่ือกาย จิต สังคม เป็นสุข (หัวหน้าโครงการ) แหล่ง
ทุน: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้โครงการบ้านนี้มีสุขก าลัง 2 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2553  โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือถอดบทเรียนโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน 
(หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2552  โครงการจัดท าแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่ของรัฐ (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 2552  โครงการการจัดท าเอกสารวิชาการและการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 แหล่งทุน: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 



 2552  โครงการศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2552 
(หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552  โครงการจัดท ายุทธศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ
เครือข่ายผู้หญิงพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วิทยากรกระบวนการ) แหล่งทุน: ส่วน
ความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2551  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือน าองค์ความรู้มาจัดท าเป็น
สื่อรูปแบบต่างๆ: วัฒนธรรมชุมชน จังหวัดมหาสารคาม (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: ส านักงาน
อุทยานการเรียนรู้ (องค์การมหาชน) 

2551  โครงการศึกษาสิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ประเทศ (นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน: สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2551  โครงการศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2551 
(หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: ส านักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550  โครงการศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2550 
(หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: ส านักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550  โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน้ าใสน้อยใสใหญ่ จังหวัด
ปราจีนบุรี (นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน: กรมชลประทาน 

2550  โครงการติดตามและประเมินผลโครงการปาท่องโก๋: Positive Partnership (นักวิจัย
หลัก) แหล่งทุน: มูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย   

2549  โครงการจัดท าบัญชีทะเบียนผู้ใช้บริการ และแผนที่แหล่งก าเนิดมลพิษตามโครงการ
จัดท าฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ เทศบาลต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
(นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน: องค์การจัดการน้ าเสีย  

2549  โครงการจัดท าบัญชีทะเบียนผู้ใช้บริการ และแผนที่แหล่งก าเนิดมลพิษตามโครงการ
จัดท าฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษ เทศบาลนครก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
(นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน: องค์การจัดการน้ าเสีย  

2549  โครงการทุนทางสังคมกับภาวะผู้น า  (นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน: สภาวิจัยแห่งชาติ 
 2549  โครงการศักยภาพทุนทางสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน: สภาวิจัยแห่งชาติ 

2549  โครงการศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี2549 
(นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน: ส านักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2548  โครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามโครงการส ารวจและออกแบบรายละเอียด
เส้นทางลัดสู่ภาคใต้ (สมุทรสาคร-แหลมผักเบี้ย-ชะอ า) (นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน: กรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม 

2548  โครงการติดตามผลกระทบของผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดตามนโยบายเอาชนะยา
เสพติด (ประกาศสงครามเอาชนะและต่อสู้ยาเสพติดระยะที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2546) 
(นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน: ส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

2548  โครงการบูรณาการสถานการณ์สารเสพติดระดับอ าเภอปี 2547 กรณีอ าเภอท่าวุ้ง 
ลพบุรี (นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน: ส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 



 2547  โครงการศึกษาความต้องการสารสนเทศของประชาชนเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรค ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน : สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 

2547   โครงการวางและจัดท าแผนผังเฉพาะบริเวณภาคกลางและพ้ืนที่ต่อเนื่อง กรณีรอบ
องค์พระปฐมเจดีย์  นครปฐม (นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน : กรมโยธาธิการและผังเมือง  
กระทรวงมหาดไทย 

2547  โครงการวางและจัดท าแผนผังเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่ต่อเนื่อง กรณี
ด่านเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี  (นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน : กรมโยธาธิการและผังเมือง  
กระทรวงมหาดไทย 

2546  โครงการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ปี 2546 (หัวหน้าโครงการ) 
แหล่งทุน: ส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

2546  โครงการประมาณการสถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย ปี 2546 (นักวิจัยหลัก) 
แหล่งทุน: ส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

2546  โครงการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสียัด ฉะเชิงเทรา 
(นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน : ส านักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2546  โครงการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)เพ่ือการฟ้ืนฟูชายหาดหัว
หิน (นักวิจัยหลัก) แหล่งทุน: เทศบาลต าบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2545  โครงการปฏิบัติงานสังคมในโครงการฟ้ืนฟูเมืองเคหะชุมชนดินแดง  (นักวิจัยหลัก) 
แหล่งทุน: การเคหะแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 

2545  โครงการศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือการจัดท าโครงการฟ้ืนฟูเมืองเคหะชุมชนรังสิต 
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วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันราชภัฎ (พวส.) 

 
งานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการ 
(มี.ค.58 ถึง ปัจจุบัน) โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพ่ือกาย จิต สังคม เป็นสุข (ปีที่ 5): 

กรณีเครือข่ายเด็กและเยาวชนท่ามะปราง (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: โครงการ One Functional-
unit One Community (OFOC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ส.ค.56 ถึง ปัจจุบัน) โครงการ “การศึกษาแนวทางการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ าในระดับชุมชนเพื่อ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน: ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(ก.ย.54 ถึง ปัจจุบัน) โครงการวิจัยเรื่องการจัดท าแนวทางและวิธีการประเมินผลกระทบทาง
สังคม (Social Impact Assessment: SIA) ส าหรับประเทศไทย (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน : 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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สนิทวงศ์การพิมพ์ 

2553  อุ่นเรือน  เล็กน้อย และคณะ หนังสือเรื่อง “คู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ของรัฐ” กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนและจัดพิมพ์โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

2553  อุ่นเรือน  เล็กน้อย และคณะ หนังสือชื่อ “กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ของรัฐ” “รายละเอียดเทคนิควิธีการมีส่วน
ร่วมและประมาณการงบประมาณ” กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนและ
จัดพิมพ์โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

2553  อุ่นเรือน  เล็กน้อย และคณะ หนังสือชื่อ “รายละเอียดเทคนิควิธีการมีส่วนร่วมและ
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และสิ่งแวดล้อม” สนับสนุนและจัดพิมพ์โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2547  อุ่นเรือน ทองอยู่สุข (บรรณาธิการ) หนังสือเรื่อง “มิติสตรี วิถีสังคมไทย” กรุงเทพฯ: 
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