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ผลงานวิชาการ (ในช่ วง 5 ปี )
งานวิจัย
1.การประติดตามและประเมินผลโครงการเมืองน่านน่าอยู่ ภายใต้โครงการปิ ดทองหลังพระ
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2554) (นักวิจยั )
2.การประติดตามและประเมินผลโครงการเมืองน่านน่าอยู่ ภายใต้โครงการปิ ดทองหลังพระ
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2554 – พ.ศ. 2555) (หัวหน้าโครงการ)
3.การใช้ชีวติ ร่ วมกับน้ า : การตอบสนองของผูป้ ระสบภัยต่อภัยพิบตั ิน้ าท่วม กองทุนส่ งเสริ ม
การวิจยั สานักบัณฑิตอาสาสมัคร (หัวหน้าโครงการ)
4. การพัฒนาหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจากบัณฑิตอาสาสมัคร สู่ บณั ฑิต
อาสาสมัครประชาคมอาเซียน งานวิจยั สถาบัน สานักบัณฑิตอาสาสมัคร
5. การศึกษาจัดทากระบวนการมีส่วนร่ วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ลูกบ้าน)
โครงการอาคารชุดพักอาศัย เอสเปซ เพลย์ (มี) ลาดปลาเค้า, 2555 (หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจยั และให้
คาปรึ กษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
6.วิธีวทิ ยาวิเคราะห์วาทกรรมวิพากษ์ในการศึกษาพัฒนา (อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ)
บทความวิชาการ
ภาคปฏิบตั ิของวาทกรรมการพัฒนาในงานพัฒนาชนบทไทย วารสารฟ้าเดียวกัน ปี ที่ 7 ฉบับที่ (ต.ค.ธ.ค. 52) น.182-208
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบวนเกษตร : การสร้างอัตลักษณ์เพื่อต่อสู ้กบั ความยากจน วารสาร
ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2552)
มายาคติความยากจนในสังคมไทย : โบราณคดีของความหมาย. ใน รวมบทความที่ได้รับรางวัล วนิดา
ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์ สาหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ปี ที่ 2 9 เมษายน 2553. จุลสารสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิ ปไตย . ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (สิ งหาคม 2553) น.108-167.
วาทกรรมความยากจนในสังคมไทย วารสารไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่ 7
ฉบับที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 53)
The Myth of Poverty in Thai Society: Archaeology of Meaning, South East Asia Research, volume
19, number 3, September 2011.
เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างอัตลักษณ์ความพอเพียงให้กบั ชุมชนชนบท, วารสารสานักบัณฑิต
อาสาสมัคร, ปี ที่ 7, ฉบับที่ 2, มกราคม-มิถุนายน 2554.
สิ ทธิของคนยากจนในสังคมไทย, วารสารสานักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปี ที่ 8, ฉบับที่ 1, กรกฎาคมธันวาคม 2554.
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การตอบสนองต่อน้ าท่วม : การทบทวนงานวิจยั และเรื่ องเล่าจากผูป้ ระสบภัย วารสารสานักบัณฑิต
อาสาสมัคร ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2, มกราคม-มิถุนายน 2555.
ระบบความคิดเชิงคาสั่งในวาทกรรม “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง”, วารสารฟ้าเดียวกัน, ปี ที่ 10, ฉบับที่
1 มกราคม-มิถุนายน 2555.
บัณฑิตอาสาสมัครธรรมศาสตร์ ในยุคเปลี่ยนผ่านของชนบทไทย, วารสารสานักบัณฑิตอาสาสมัคร, ปี ที่
9 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2556.
ฟูโกต์ในการศึกษาหลังการพัฒนา (Foucauldian in Post-Development Studies) โครงการผลิตชุดตารา
“อ่านวิพากษ์”, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . (อยูร่ ะหว่างการ
จัดพิมพ์)
มโนทัศน์การพึ่งตนเองของชนบท : การลดทอนความหมายของชนบทให้เป็ นหมู่บา้ นนิ ทาน, วารสาร
มนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (submission)
คนยากจนในสถานการณ์ภยั พิบตั ิน้ าท่วม, วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

