
 

   

 

 

 

 

 

 

 การศกึษา 

ระดบัปรญิญาเอก  

ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ สงัคมศาสตรก์ับการพัฒนา  

(การใชท้ีด่นิและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยั่งยนื) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

ระดบัปรญิญาโท  

ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภมูภิาคศกึษา) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

ระดบัปรญิญาตร ี 

ศกึษาศาสตรบัณฑติ (สขุศกึษา) มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่                                                                

รัฐศาสตรบัณฑติ ระบบการเมอืงเปรยีบเทยีบและความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ 

มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

 

 ผลงานวชิาการ / งานวจัิย 

 

ผลงานทางวชิาการ  

บทความวชิาการ  

1. อยูบ่า้นทา่นอยา่นิง่ดดูาย... ป้ันวัวป้ันควายใหเ้มอืงเขมรเขาบา้ง                                                 

(วารสารขา่วทหารอากาศ ปีที ่63 ฉบับที ่5 มถินุายน 2546)                 

2. วัฒนธรรมการเคีย้วหมากพลใูนสงัคมพมา่                                                             

(นติยสารศลิปวัฒนธรรม ปีที ่26 ฉบับที ่6 เมษายน 2548)  

248 หมูท่ี ่2   

วทิยาลัยสหวทิยาการ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์  

ถ.ล าปาง-เชยีงใหม ่   

ต. ปงยางคก อ.หา้งฉัตร     

จ.ล าปาง 52190   

 

086-9091542  

khetrat_tu@windowslive. com 
 

 

 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ชือ่สกลุ นายธรีภัท ชยัพพัิฒน์ 
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บทความวจิยั                          

1. บทเรยีนจากการด าเนินงานดา้นการเสรมิสรา้งพลังผูบ้รโิภคภาคเหนือ กลุ่มเครอืข่ายสทิธิ

ผูป่้วยแม่เมะ จังหวัดล าปาง (วารสารการศกึษาและการพัฒนาสังคม มหาวทิยาลัยบรูพา ที ่4 

ฉบับที ่1 ปี 2551 พฤษภาคม-ตลุาคม 2551)                                                                                                                                                         

2. สรุาพืน้บา้น: กระบวนการเรยีนรูแ้ละการปรับตัวภายใตก้ระแสการเปลีย่นแปลงจากนโยบาย

ขอ ง รั ฐ  ชุมชนห ้ว ยหม ้า ย  อ า เ ภอสอ ง  จั ง ห วั ด แพร่  (ส า นั กบัณฑิต อ าสาสมั ค ร 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ปีที ่5 ฉบับที ่2 มกราคม-มถินุายน 2552)     

3. โมง้-ลัง้-ลวง อัตลักษณ์คนหาปลาในแม่น ้าโขงและการปรับตัว เพือ่ความอยู่รอดภายหลัง

การสรา้งเขื่อนของจีน  ศึกษาบริเวณพรมแดนไทย -ลาว  ตอนบน (สังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ปีที ่36 ฉบับที ่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553)  

4. “การขยายตัวทางการคา้ผ่านแดนระหว่างไทย-จีนตอนใต ้และการพัฒนาการขนสง่ในลุ่ม

แม่น ้าโขงตอนบน ภายใตก้รอบเขตการคา้เสรอีาเซยีน-จนี” (สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ปีที ่39 ฉบับที ่1 มกราคม-มถินุายน 2556)                                                    

5. การท่าเรือพาณิชย์เชยีงแสนแห่งที ่2: ผลกระทบต่อวถิีชวีติของประชาชนในชุมชนบา้น     

สบกก ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ปีที ่12 ฉบับที ่1 กรกฎคม-ธันวาคม 2558)    

6. การพัฒนาโดยรัฐ: ผลต่อความมั่นคงทางอาหารธรรมชาตจิากป่าและแม่น ้าโขงในชุมชน

บา้นปากองิใต ้ต าบลศรดีอนไชย อ าเออเชยีงของ จังหวัดเชยีงราย (ส านักบัณฑติอาสาสมัคร 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ปีที ่13 ฉบับที ่1 กรกฎคม-ธันวาคม 2559)  

 

งานวจิยั  

1. บทเรยีนจากการด าเนนิงานดา้นการเสรมิสรา้งพลังผูบ้รโิภคในภาคเหนือ (ทนุสนับสนุนการ

วจัิย จาก สถาบันวจัิยระบบสาธารณสขุ 2548)        

2. “สรุาพืน้บา้น” ภาพสะทอ้นของกระบวนการเรยีนรู ้การปรับตัวและความสัมพันธแ์บบใหม่

ภายใตก้ระแสการเปลี่ยนแปลงจ ากนโยบายรัฐ บา้นหว้ยหมา้ย อ าเออสอง จังหวัดแพร่        

(ทนุสนับสนุนการวจัิยจ ากกองทนุนักวจัิยทั่วไป มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ประจ าปี 2550)   

3. “โมง้-ลัง้-ลวง” อัตลักษณ์คนหาปลาในแมน่ ้าโขงและการปรับตัว เพือ่ความอยูร่อดภายหลัง

ก ารสรา้งเขือ่นของจนี ศกึษาบรเิวณพรมแดนไทย-ลาว ตอนบน (ทนุสนับสนุนการวจัิยจ ากกอง

ทนุนักวจัิยทั่วไป มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ประจ าปี 2551)       

4. การเดนิเรอืพาณิชย์ในลุ่มแม่น ้ าโขงตอนบนระหว่างไทย-จีน ภายใตก้รอบเขตการค ้าเสรี

อาเซียน-จีน (ทุนสนับสนุนการวิจัยจ ากกองทุนนักวิจัยทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประจ าปี 2553)                

 5. ผลกระทบตอ่วถิชีวีติและกระบวนการมสีว่นรว่มของชมุชนบา้นสบกก ทีม่าจากโครงการโดย

รัฐขนาดใหญ่ กรณีศกึษา: การสรา้งทา่เรอืเชยีงแสนแหง่ที ่2 ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน 

จังหวัดเชยีงราย (ทุนสนับสนุนการวจัิยจ ากกองทุนสนับสนุนการวจัิย วทิยาลัย สหวทิยาการ 

2556)     
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6. ความมั่นคงทางอาหารและความอยู่รอดของคนชายขอบในพืน้ทีร่มิโขง กรณีศกึษา: ชมุชน

บา้นปากองิใต ้ต าบลศรดีอนไชย อ าเออเชยีงของจังหวัดเชยีงราย (ทนุสนับสนุนการวจัิยจ ากก

องทนุนักวจัิยทั่วไป มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ประจ าปี 2556)      

7. เปรียบเทียบการเขา้สู่กระบวนการคา้มนุษย์เด็กเมียนมา-สปป ลาว-กัมพูชา: กลไกการ

แกปั้ญหา (ทนุสนับสนุนการวจัิยจ ากกองทนุสนับสนุนการวจัิย วทิยาลัยสหวทิยาการ 2558)   

8. การจัดการความรูก้ารทอ่งเทีย่วโดยชมุชนเชงิสรา้งสรรคใ์นพืน้ทีส่ามเหลีย่มทองค า อ าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ทุนสนับสนุนกรวิจัยจ ากกองทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาลัย         

สหวทิยาการ 2560)  

 

 

ต ารา  

1. สงัคมและวัฒนธรรมของกลุม่ประเทศในอนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง                                                  

(ทนุสนับสนุนจากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์2548)        

2.การเมอืงระหวา่งประเทศ (ทนุสนับสนุนจ ากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์2555)    

3. การเมอืงการปกครองของกลุม่ประเทศในอนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง                                               

(ทนุสนับสนุนจ ากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์2556) 

 

 ความสนใจทางวชิาการ 

• อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขงและอาเซยีน 

 

  

 

 


