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ส าขาเชรย
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มานนษยววทยาวลฒนธรรม , มานนษยววทยาเมชอง , ทฤษฎรมานนษยววทยา , การจลด การความขลด แยขง, การววจย
ล เชวงคนณภาพ, พลฒนาสลงคม

งานส อน
Academic Writing in Anthropology
Administrative Development
Advanced Qualitative Analysis Technique in Social Science
Anthropological Thought & Theory
Anthropological thoughts and theory
Community Conflict Management
Community Study
Cultural Anthropology
Cultural Anthropology 1
Cultural Anthropology I
Cultural Concept in Development
Cultural Concept in Social Development
Culture and Development
Development Administration
Ethnology in Southeast Asia
Independent Study
Minority Group
People Organization in Natural Resource and Environment
People Organization in the Management of Natural Resour
Philo.&The.in Socio.& Anthro.
Readings in Anthropology
Research Method.in Social Develop.& Adminis.
Research Method.in Social Develop.Adminis.
Research Methods in Conflict Management
Selected Topics in Anthropology
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Social Research Methodology for Development
Special Problems
Urban Anthropology
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ระบบนวเวศกลบสลงคมมนนษยย
ระเบรยบววธว
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ระเบรยบววธว
ร จ
ว ย
ล ทางการจลด การความขลด แยขง
ระเบรยบววธว
ร จ
ว ย
ล ทางการบรวหารและพลฒนาสลงคม
วลฒนธรรมกลบการพลฒนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2550
การสนงเสรวมศลก ยภาพของชนมชนเพชอ
ช การจลด การทนองเทรย
ช วเชวงวลฒนธรรมทรย
ช งชล ยชน กรณรศ ก
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"โครงการววจย
ล ชนมชนเพชอ
ช พลฒนาและแกขไ ขความเหลชอ
ช มลราต ทางสลงคมในกรนงเทพมหานคร" ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากกรนงเทพมหานคร

ปป 2553-2554 การพลฒนาโจทยยวจ
ว ย
ล เพชอ
ช การศศก ษาตลาดชนมชนในฐานะเครชอ
ช งมชอทางสลงคมและรมปแบบความรนวมมชอของชนมชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจาก
สตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล
ปป 2553
ปป 2559-2560

มวตท
ว างวลฒนธรรมและการปรลบตลวของกลนม
น ชาตวพน
ล ธนช
ย องในจลงหวลด จลนทบนร ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากทนนอนด หนนนววจย
ล มก.
วลฒนธรรมเมชองในพชน
ร ทรช
ช ายขอบของกรนงเทพมหานครและปรวมณฑล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทนนจากสตานลก งานกองทนนสนลบสนนนการววจย
ล

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- กตลญชนล ร เอกชรวะ, Kanda Paranakian, Ittiphol Rasriekreangkrai, Sowatree Nathalang, พรรณภา ศลก ดวส
ด งม , "FACTORS RELATED TO ACCEPTANCE
OF SMALL POWER PRODUCERS PROMOTION PROJECT: A CASE STUDY OF TAMBON KHAO SAMO KHON, AMPHOE THA WUNG,
CHANGWAT LOP BURI", วารสารสวงช แวดลขอม มก. 4 (1) (2007) 136-145
- อารรวรรณ หลส ดวน, Sowatree Nathalang, "Image of Identity Presentation of Pretty girls", วารสารสลงคมศาสตรยและมนนยศาสตรย 34 (1) (2008) 78-87
- แพรวพรรณ พวมพนฒ, Vipak Jintana, Sowatree Nathalang, "Pepole Participation Development and Management of Phu Phaman National Park",
วารสารวนศาสตรย (Thai Journal of Forestry) 27 (1) (2008) 15-27
- Sowatree Nathalang, "Gesture of Balance", วารสารมนนษยศาสตรยปรวทรรศนย 30 (2) (2008) 85-90
- Sowatree Nathalang, นางสาวสนด ารลต นย รอดบนญสนง, "Cultural Identity to Strengthen Community efforts for Sustainable Cultural tourism Management of
changwat Saraburi", วารสารสลงคมศาสตรยและมนนษยศาสตรย 35 (1) (2009) 51-61
- ภลทราพร เนาวรลต นยธนากร, Sowatree Nathalang, "The Interpretation of Languages and Symbols Used for the Communication through "Online
Chatting Programs"", วารสารสลงคมศาสตรยและมนนษยศาสตรย 35 (2) (2009)
- นรวนทรย โรจนการสกนล , Sowatree Nathalang, "The Image of Tattoo Fashion in the Opinion of Vocational Diploma Stdents,Lopburi Technical
College,Muang District,Lopburi Province", วารสารสลงคมศาสตรยและมนนษยศาสตรย 31 (1) (2010) 98-111
- เบบญจมาภรณย แดนอวนทรย, Sowatree Nathalang, "Emergence of Local Consciousness in Ban Nong Khao,Amphoe Tha Muang, Changwat
Kanchanaburi in the context of Global Capitalism", วารสารสลงคมศาสตรยและมนนษยศาสตรย 143 (155) (2011) 143-155
- ศวร ญ
ว ญา สนร ย
ว ารลงสรรคย, Sowatree Nathalang, "Online Conflicts: Schemes and conflict solution on the website pantip.com", วารสารคณะสลงคมศาสตรย
และมนนษยศาสตรย 38 (1) (2012) 126
- ศนภากร ปทนมรลต นาธาร, นรวศ ภมมภ
ว าคพลนธน,ย Sowatree Nathalang, "Ecology of Fishing Cat (Prionailurus viverrinus) and Community Participation on Its
Conservation in Kuiburi District, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand.", วารสารววจย
ล สลงคม 37 (1) (2014) 99-124
- จรร นลนทย พวมถาวร, Sowatree Nathalang, "Life Aspects of Single Mothers", วารสารสลงคมศาสตรยและมนนษยศาสตรย 40 (1) (2014) 85-97
- Sowatree Nathalang, "Participation in Determining Problems and Needs for Quality of life Development of an Urban Housing Estate Community;
Case Study of Praisaneeniwet Community, Anusaowari Sub-district, Bangkhen, Bangkok Metropolitan", วารสารสตานลก บลณฑวต อาสาสมลคร 12 (2) (2016)
133-163
- พรธวด า เสาจม, Sowatree Nathalang, "Identity Development Process of the ethnic Laokrang : Case study of the Ethnic Laokrang Bann BoKru
Deumbangnangbuad district Supanburi Province", วารสารชนมนนมสลงคมววทยาและมานนษยววทยา คณะสลงคมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย 2 (1) (2017)
150-172
- อภวชาตว หนมนอ
ข ย, Sowatree Nathalang, Surin Onprom, "Social Capital in Participatory Management of Mangrove Forest :Case Study in Baan Namrab
Community, Bangsak Sub-District,Kantang District, Trang Province", วารสารววจย
ล มหาววทยาลลยเทคโนโลยรร าชมงคลศรรวช
ว ย
ล 9 (2) (2017) 178-190
- Sowatree Nathalang, "U
ร rban Culture in the Marginal Area of Bangkok and the Periphery", วารสารไทยศศก ษา ฉบลบทรช ๒ กรกฏาคม-ธลนวาคม ๒๕๖๑, หนขา
61 – 95. 14 (2) (2018) 61-95
- สนด ารลต นย รอดบนญสนง, Sowatree Nathalang, "Community ‘s Research Process for DevelopingPotentials and Networks in KhorumCommunity, Phichai
District, Uttaradit", วารสารการบรวหารปกครอง (Governance Journal) 7 (1) (2018) 572-600
- Sowatree Nathalang, "Urban Middle Class and the Quality of Life Development: Case study of northern and western outskirts of Bangkok and
periphery", วารสารพลฒนาสลงคม 21 (1) (2019) 167-186
- ฐานวด า เหลชองดนานสกนล , Sowatree Nathalang, Suppakarn Pongyelar, ""Problems And Conflict Management of “Folk Fishery”: Case Study of Khlong
Dan Community, Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo District,
Samut Prakan Province, 2015 - 2018"", วารสารราชนครวนทรย 16 (35) (2019) 31-39
- ววชชนด า สนภาพวานวช, Sowatree Nathalang, Vipak Jintana, "Energy Participatory Management Model of Micro-Hydro Power PlantBased on the
Philosophy of Sufficiency Economy", วารสารสหววทยาการววจย
ล :ฉบลบบลณฑวต ศศก ษา 8 (2) (2019) 104-116
- ววชชนด า สนภาพวานวช, Sowatree Nathalang, Vipak Jintana, "Energy Participatory Management Model of Micro-Hydro Power Plant Based on the
Philosophy of Sufficiency Economy", วารสารสหววทยาการววจย
ล : ฉบลบบลณฑวต ศศก ษา 8 (2) (2019) 104-116
- ฐานวด า เหลชองดนานสกนล , Sowatree Nathalang, Suppakarn Pongyelar, "Problems And Conflict Management of “Folk Fishery”: Case Study of Khlong
Dan Community, Khlong Dan Subdistrict, Bang Bo District,
Samut Prakan Province, 2015 - 2018", วารสารราชนครวนทรย 16 (35) (2019) 31-39
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- วรเมธ ยอดบนน
น , Sowatree Nathalang, "Local Culture in Tourism Industry: Dynamism and Modification of The Wax Castle Festival in Globalization
Era", วารสารสลงคมศาสตรยและมนนษยศาสตรย 45 (2) (2019) 269-301
- Sowatree Nathalang, "From the Suburb Communities to Capitalist Urbanism: The Study Case of Nonthaburi Area", วารสารมานนษยววทยา 2 (2) (2019)
149-190
ระดลบนานาชาตว
- Sowatree Nathalang, "Water Management: Irrigation System in Chiangmai-Lampoon", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารววทยาสาร
เกษตรศาสตรย สาขาสลงคมศาสตรย) 44 (2) (2010) 302-306
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ว ย
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ว าก าร
ระดลบชาตว
- วสนนธรา กนวษฐานนพ งศย, Sowatree Nathalang, "Fishermen and the State Officers Conflicts concerning a Problem of Using Fish trap as a tool for
fishering. Case Study : Nakluea Subdistrict, Kantang district, Trang Province", การประชนม "สหววทยาการงานววจย
ล จากทของถวน
ช สมอ
น าเซรยน" มหาววทยาลลยราชภลฏ
รตาไพพรรณร (2014)
- อภวชาตว หนมนอ
ข ย, Sowatree Nathalang, Surin Onprom, "Participation in Mangrove Forest Management of Bann Nammrab Community, Bangsak
Sub-district, Kantang District, Trang province", การประชนมววชาการประจตาปป มหาววทยาลลยแมนโจข (2015)
- รลศ มร บวนอรตาต , Sowatree Nathalang, "Impact of Modern Development towards Folk Fishery Community in Baan Koh Yao, Pu Yu Sub district, Mueang
District, Satun Province.", การประชนมววชาการบลณฑวต ศศก ษาระดลบชาตว ครลงร ทรช 6 ภาคววชารลฐศาสตรยและรลฐประศาสนศาสตรย คณะสลงคมศาสตรย มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย (2015)
- นางสาวนลนทนลช มนวงปาน, Sowatree Nathalang, "Khampha Ritual : Changes and Cultural Adaptation of the Ethnic Thai Puan in Sigburi Province,
effected from Tourism Development", การประชนมววชาการระดลบชาตว คณะววทยาการจลด การ มหาววทยาลลยศวล ปากร ครลงร ทรช 5 ประจตาปป 2560 (2017)
- นางสาวอลวศ า มาใจวงศย, Sowatree Nathalang, "Organic Food Consumption among inhabitants of Rachadapisek-Ladprao junction, Bangkok", การ
ประชนมววชาการทางมานนษยววทยา ครลงร ทรช 12 (2017)
- ววชชนด า สนภาพวานวช, Sowatree Nathalang, Vipak Jintana, "Energy Management Based on the Philosophy of Sufficiency Economyfor the Sustainable
Community", การประชนมววชาการระดลบชาตวและนานาชาตวมหาววทยาลลยศรรปทนม ครลงร ทรช 13 ประจตาปป 2561
เรชอ
ช ง ววจย
ล และนวลต กรรมเพชอ
ช ประเทศไทย 4.0 (Research and Innovations for Thailand 4.0) (2018)
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชนม ว ช
ว าก าร
- รางวลล บทความววจย
ล ดรเดนน ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "ประเพณรก าต ฟฟา : การเปลรย
ช นแปลงและการปรลบตลวทางวลฒนธรรมของชาวไทยพวนจลงหวลด สวงหยบรน ท
ร เชร ปปนผลกระทบ
จากการพลฒนาดขานการทนองเทรย
ช ว" จาก คณธววทยาการจลด การ มหาววทยาลลยศวล ปากร

ผลงานววจย
ล นรเร ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2550 - 27 มกราคม 2564
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