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ข้อมูลและผลงาน 
ดร.พินิจ  ลาภธนานนท์ 

 
ช่ือ  ดร.พินิจ  ลาภธนานนท ์
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ า หลกัสูตรพฒันามนุษยแ์ละสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นกัวจิยัอาวโุส  สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
คุณวุฒ ิ            ร.บ. (สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2523 
  ส.ค.ม. (สงัคมวทิยา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2527 
  M.A. (South-East Asian Studies), The University of Hull, 2540 
  Ph.D. (South-East Asian Studies), The University of Hull, 2544 
หน่วยงานทีสั่งกดั สถาบนัจยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ชั้น 5 อาคารวศิิษฐป์ระจวบเหมาะ ถ.องัรีดูนงัต ์
  แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท ์02-218-7361 โทรสาร 02-215-5523 
E-mail plaptananon@hotmail.com 

 
คุณวุฒ ิ            ร.บ. (สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2523 
  ส.ค.ม. (สงัคมวทิยา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2527 
  M.A. (South-East Asian Studies), The University of Hull, 2540 
  Ph.D. (South-East Asian Studies), The University of Hull, 2544 
 
สาขาวชิาทีช่ านาญ Development Studies, Religion Sociology, Qualitative Research, Social  

Impact Assessment 
 
ประสบการณ์ท างาน  
2523-2529 นกัวจิยัผูช่้วย, สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2529-2531 ผูป้ระสานงานโครงการ, ส านกับริการวชิาการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2531-2552 นกัวจิยั, สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2552-ปัจจุบนั อาจารย ์และนกัวจิยั  สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์วจิยั 
2523  การศึกษาเพื่อการวางแผนภาคตะวนัตก 
2523-2524   โครงการอยธุยา 
2524 การศึกษาเพ่ือการพฒันาแหล่งน ้ าบึงบรเพด็ หนองหาน กวา๊นพะเยา  
2524-2525   การวางแผนจงัหวดัพจิิตร 
2526-2527 การปรับปรุงตลาดเกษตรในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้
2527-2529  โครงการส ารวจทศันคติ 
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2531-2532 การศึกษาผลกระทบทางสงัคมของผูอ้พยพจากการสร้างเข่ือนเขาแหลม จงัหวดักาญจนบุรี 
2531   การประเมินผลโครงการใหค้วามรู้ดา้นการอนุรักษใ์นชนบท (พ้ืนท่ีรอบเขตรักษาพนัธ์สตัวป่์า 

ทุ่งใหญ่นเรศวร-หว้ยขาแขง้,  ระยะท่ี 1 (2531-2532) 
2531 การส ารวจทศันคติของประชาชนท่ีเก่ียวกบัรัฐบาลชาติชาย ชุณหวณั และสภาพสงัคมไทย ในปี 2531 
2532         การส ารวจทศันคติต่อปัญหาโรคเอดส์ในจงัหวดัท่องเท่ียว 
2532-2534 บทบาทการพฒันาชนบทของพระสงฆใ์นภาคอีสาน    
2533-2534   การศึกษาการจดัช่วงชั้นทางสงัคมในประเทศไทย 
2533-2534   การประเมินผลโครงการใหค้วามรู้ดา้นการอนุรักษใ์นชนบท (พ้ืนท่ีรอบเขตรักษาพนัธ์สตัวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร-

หว้ยขาแขง้,  ระยะท่ี 2 (2532-2533) 
2533-2534 การศึกษาเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาชนบทเพือ่การอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
2535-2536   การศึกษาสภาพสงัคมและเศรษฐกิจในแนวกนัชนของเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าหว้ยขาแขง้  
2536-2537  การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการออกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียในเขตเทศบาลเมือกระบ่ี  
2536-2537 การศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการจดัระบบชลประทานทะเลเพ่ือการเพาะเล้ียงกุง้ 
2536-2538 การส ารวจทศันคติต่อภาวะทางสงัคมในเขตเมือง 
2545-2546 การศึกษาปัญหายาเสพติดพ้ืนท่ีชายแดนภาคกลางตะวนัออก กรณีจงัหวดัตราด และจงัหวดัสระแกว้ 
2545-2546 การประเมินผลการอนุรักษแ์ละพฒันาการท่องเท่ียว ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

(พ.ศ.2537-2544) 
2545-2546 ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเสน้ทางลดัสู่ภาคใต ้ 
2545-2546 โครงการประยกุตแ์นวความคิดและแผนพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยูสู่่การปฏิบติั 

 2546-2547 กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสงัคมกบัการปรับเปล่ียนบทบาทการพฒันาของพระสงฆน์กัพฒันา 
   ในภาคอีสาน 
 2546-2548 ตน้แบบการสร้างเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีจงัหวดั 
   ชายแดน : กรณีจงัหวดัตราด 

2547-2548 การศึกษาผลกระทบทางสงัคมจากการพฒันาการท่องเท่ียวและการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
ในสถานท่ีท่องเท่ียวประเภทเกาะ 

2548-2549 Visiting Research Fellow at the Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University:  
The Role of Development Monks and Social Change in Northeastern Thailand 

2549-2550 ศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัองคก์รเครือข่ายและระบบฐานขอ้มูลองคก์รเครือข่ายภาคประชาชน 
2550  ประเมินผลการสมัมนาระดบัชาติ เร่ือง อุบติัเหตจุราจรคร้ังท่ี 7 ‚ชุมชนถนนปลอดภยั: มอเตอร์ไซค ์

ปลอดอุบติัเหต‛ุ 
ติดตามและประเมินผลการสมัมนาระดบัชาติ เร่ือง อุบติัเหตจุราจรคร้ังท่ี 8 ‚ทอ้งถ่ิน – ชุมชน - ถนน ปลอดภยั: 
ร่วมใจลดอุบติัเหต‛ุ 

2550-2551 โครงการศึกษาสาเหตุและบริบทการเร่ิมและพฤติกรรมการด่ืมสุราของเด็กท่ีด่ืมแลว้ขบั อายตุ  ่ากวา่  
15 ปี 

2551  ศึกษาแนวทางป้องกนัการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการเก่ียวกบังานทะเบียน 
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  และบตัรประจ าตวัประชาชน 
2551-2552 โครงการประเมินผลเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพแหล่งข่าวบุคคลในหน่วยงานท่ีสมัผสักบักลุ่มผูเ้สพ 

และผูค้า้ยาเสพติด 4 หน่วยงาน  รองรับภารกิจงานเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด 
2552 การศึกษารูปแบบการส่งเสริมหมู่บา้นชายแดนเพ่ือการเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา หมู่บา้น 

ชายแดนในพ้ืนท่ี 4 จงัหวดัภาคตะวนัตก (กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์) 
2552 การพฒันาองคค์วามรู้สถานการณ์ปัญหาการเสพและการคา้ไอซ์ ในกลุ่มเยาวชนและสถานบนัเทิง  

ในพ้ืนท่ี ป.ป.ส. ภาค 1 และ ภาค 2 
2553 การพฒันาระบบขอ้มูลยาเสพติดเชิงคุณภาพโดยแหล่งข่าวบุคคล รองรับภารกิจเฝ้าระวงัปัญหายา 

เสพติด 
2553   การถอดบทเรียนโครงการหรือกิจกรรมการป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ป.ป.ส. 

ภาค 7 
2553-2554  การรวบรวม จดัท าฐานขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสงัคมไทย รวบรวมจากข่าว

ในหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ 
2553-2554 การศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม และผลกระทบการพนนัในประเทศไทย 
 
2554 การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมการเสริมสร้างเครือข่ายพระสงฆน์กัพฒันาในภาคอีสานเพ่ือมี 

ส่วนร่วมในการพฒันาสร้างกิจกรรมความเป็นธรรมทางสงัคม 
2554  Comparative Studies on Belief and Practice of Nichiren Buddhists in Japan and Thailand 
2555  การศึกษาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีของพระภิกษุสงฆเ์พือ่ท านุบ ารุงพระพทุธศาสนา  
2555-2556 ร่วมแรงร่วมใจสร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆไ์ทย 
2556   การศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์การคา้และแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ท่ีถูกกกักนั 

ในศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชน    
2557  ทิศทางการบริหารงานทะเบียนของกรมการปกครองในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2556-2565) 
2558-2559 การศึกษาความเป็นพลเมืองอาเซียนและการผสมผสานวถีิปฏิบติัทางพทุธศาสนาในพ้ืนท่ีชายแดน 

ไทย-เมียนมาร์ 
2558-2560 การติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาพ้ืนท่ีวดัใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้สุขภาวะของเมืองเพื่อพลิก 

ฟ้ืนความเป็นสปัปายะและการเป็นศูนยร์วมจิตวญิญาณใหก้บัวดัทัว่ประเทศ 
 

ผลงานทางวชิาการ   
วทิยานิพนธ์ 
2544               ‚Gender, Migration Decision-making and Social Changes in Roi-et Province, Northeastern  

Thailand‛  Ph.D. Thesis, The Centre for South-East Asian Studies, Department of Politics  
and Asian Studies, The University of Hull. 

หนังสือและรายงานวจิยั  
2525                 ชลประทานกบัการพฒันาการเกษตรในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ภาวะการถือครองท่ีดินในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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2529  บทบาทพระสงฆใ์นการพฒันาชนบท 
2531  การส ารวจทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัรัฐบาลชาติชาย ชุณหวณั และสภาพสงัคมไทยในปี 2531 
2532   การส ารวจทศันคติต่อปัญหาโรคเอดส์ในจงัหวดัท่องเท่ียว 
2535  บทบาทการพฒันาชนบทของพระสงฆใ์นภาคอีสาน 
2538   การศึกษาสภาพสงัคมและเศรษฐกิจในแนวกนัชนของเขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าหว้ยขาแขง้ (เขียนร่วม)  
 การส ารวจทศันคติต่อภาวะทางสงัคมในเขตเมือง (เขียนร่วม)      

การศึกษาตวับ่งช้ีสถานภาพเศรษฐกิจสงัคมในสงัคมไทย 
 2546  การศึกษาปัญหายาเสพติดพ้ืนท่ีชายแดนภาคกลาง : กรณีจงัหวดัตราด 
 2547  อุปสงค-์อุปทาน พ้ืนท่ีชายแดนจงัหวดัตราด-สระแกว้ 
 2547  การศึกษาปัญหายาเสพติดพ้ืนท่ีชายแดนภาคตะวนัออก 

2547  วถีิการวจิยัอยา่งนกัท่องเท่ียว : ประสบการณ์การวจิยัเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาปัญหายาเสพติดในแหล่ง 
  ท่องเท่ียว 
2548 ตน้แบบการสร้างเครือข่ายชุมชนเขม้แขง็เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีจงัหวดัชาย 

แดน : กรณีจงัหวดัตราด 
2549 ยาเสพติด ปัญหาชายแดนภาคตะวนัออก ตราด เกาะชา้ง สระแกว้ 
2549 กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสงัคมกบัการเปล่ียนแปลงบทบาทการพฒันาของพระสงฆน์กัพฒันาในภาค

อีสาน 
2550 รายงานประเมินผลการสมัมนาระดบัชาติ เร่ือง อุบติัเหตุจราจรคร้ังท่ี 7 ‚ชุมชนถนนปลอดภยั:  

มอเตอร์ไซคป์ลอดอุบติัเหต‛ุ 
 
2550   รายงานติดตามและประเมินผลการสมัมนาระดบัชาติ เร่ือง อุบติัเหตุจราจรคร้ังท่ี 8 ‚ทอ้งถ่ิน –  

ชุมชน - ถนน ปลอดภยั: ร่วมใจลดอุบติัเหต‛ุ 
2550  สงครามยาเสพติด: การแกไ้ขปัญหาท่ีไม่ย ัง่ยนื 
2550  30 พระสงฆน์กัพฒันาเด่นในภาคอีสาน พ.ศ.2546-2547 : ชีวติและการท างาน 
2551  โครงการศึกษาสาเหตุและบริบทการเร่ิมและพฤติกรรมการด่ืมสุราของเด็กท่ีด่ืมแลว้ขบั อายตุ  ่ากวา่  

15 ปี 
2552   โครงการประเมินผลเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพแหล่งข่าวบุคคลในหน่วยงานท่ีสมัผสักบักลุ่มผูเ้สพ 

และผูค้า้ยาเสพติด 4 หน่วยงาน  รองรับภารกิจงานเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด 
2552   การพฒันาองคค์วามรู้สถานการณ์ปัญหาการเสพและการคา้ไอซ์ ในกลุ่มเยาวชนและสถานบนัเทิง  

ในพ้ืนท่ี ป.ป.ส. ภาค 7 
2553   การพฒันาองคค์วามรู้สถานการณ์ปัญหาการเสพและการคา้ไอซ์ ในกลุ่มเยาวชนและสถานบนัเทิง  
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