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6.2 หัวหน้าโครงการ 

“ผลกระทบของกังหันลมผลิตไฟฟ้าต่อสวัสดิการชุมชน” สนับสนุนโดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ

ทรัพยากร (2563-2564) 

“ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของมาตรฐานการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน” สนับสนุนโดย สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2561-2562) 
“โครงการทดสอบการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจ” สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (มหาชน) (2561-2562) 

“โครงการทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการแก้ปัญหาการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว” สนับสนุนโดย สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2560-2561) 

“โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” สนับสนุนโดย ภาควิชา

เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (2560-2561) 

6.3 ผู้ร่วมวิจัย 
“โครงการการประเมินมูลค่าผลประโยชน์สุทธิจากการลดการเผาอ้อยโรงงานและออกแบบมาตรการเชิงบูรณาการ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” สนับสนุนโดย กองทุนสิ่งแวดล้อม (2564-2565) 
“โครงการการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประกอบการถอดแยกระดับชุมชนที่ไม่มีการขอ

อนุญาตตามกฎหมายก่อนเข้าสู่การดำเนินการตามกลไกพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย” สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) 
(2564) 

“โครงการประเมินศักยภาพการพัฒนาและยกระดับชุมชนเป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจหรือสถานประกอบการคัด
แยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นวัตถุดิบให้แก่
อุตสาหกรรมในประเทศ” สนับสนุนโดย กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (2564) 

“โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติ” สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (มหาชน) (2564) 



“โครงการการศึกษาเรื่องการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ กรณีธุรกิจไก่ไข่” สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (มหาชน) (2562-2563) 

“Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, 
Restoration, and Management of Peat-swamp Ecosystems” funded by the United Nations 
Development Program (UNDP) (2561-2562) 

“การศึกษาแนวทางการเลือกใช้และการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บเก่ียวอ้อยด้วยรถเก็บเก่ียวอ้อยขนาดต่างๆ” 
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2561-2562)  

“การประเมินความยากจนของครัวเรือนที่อาศัยบริเวณรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี” 
สนับสนุนโดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (2561-2562)  

“โครงการการศึกษาเรื่องการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ” สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (มหาชน) (2560-2561) 

“โครงการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
ปีงบประมาณ 2561” สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (2561) 

“โครงการการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนโดย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2560-2561)  

“โครงการประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านปาล์มน้ำมันในประเทศไทย” สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (2560-2561) 

“โครงการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
ปีงบประมาณ 2560” สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (2560) 

 “โครงการศึกษาแนวทางการเลือกใช้และการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยรถเก็บเก่ียวอ้อยขนาดต่างๆ
ในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2560-2561)  

“โครงการทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย” สนับสนุนโดย 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2559-2560) 

“Economic valuation of environmental improvements in northern Thailand and northern 
Vietnam” (2549-2552) funded by German Research Foundation (DFG) 

 “Tenure and economic valuation of common-pool resources in mountainous regions of Thailand 
and Vietnam” (2546-2549) funded by German Research Foundation (DFG) 

 
 
 


