
ประวตัส่ิวนตวั: ปกป้อง จนัวทิย์ 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
 

ช่ือ    ปกป้อง จนัวทิย ์ (Pokpong Junvith) 
 

ท่ีท ำงำน    บริษทั ดิ วนัโอวนั เปอร์เซนต ์จ ำกดั 
    15 อำคำรรัจนำกำร ชั้น 5 ซอยประดิพทัธ์ 17 ถ.ประดิพทัธ์ 
    แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400  
 

อีเมล ์    pokpongj(at)gmail.com  
 

2. ประสบการณ์ท างาน 
 

2560-ปัจจุบนั   ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั ดิวนัโอวนั เปอร์เซนต ์จ ำกดั 
    บรรณำธิกำรบริหำร The101.world  
 

2561-ปัจจุบนั   บรรณำธิกำรอ ำนวยกำร ส ำนกัพิมพ ์bookscape 
 

2559-2560   ประธำนกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรดำ้นวิจยัและจดักำรควำมรู้ 
      บริษทั ดิวนัโอวนั เปอร์เซนต ์จ ำกดั 
 

2556-2559   กรรมกำร บริษทั ดิวนัโอวนั เปอร์เซนต ์จ ำกดั 
 

2553-2560   บรรณำธิกำรอ ำนวยกำร ส ำนกัพิมพ ์openworlds  
 

2559-ปัจจุบนั   อำจำรยพ์ิเศษ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์  
    และคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

2554-2559   ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

2542-2554   อำจำรยป์ระจ ำ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

2542    อำจำรยป์ระจ ำ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
 

mailto:pokpongj@gmail.com
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3. งานทีป่รึกษา 
 

2556-2559   ท่ีปรึกษำดำ้นกำรวจิยั พฒันำเน้ือหำ จดักำรควำมรู้ และส่ือสำรสำธำรณะ 
     บริษทั ดิวนัโอวนั เปอร์เซนต ์จ ำกดั  
 

2555-2558   ท่ีปรึกษำดำ้นกำรวจิยั สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) 
 

2555-2557   ท่ีปรึกษำดำ้นกำรจดักำรควำมรู้และส่ือสำรสำธำรณะ  
สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) 

 
4. การศึกษา 
 

2546    ปริญญำโท, คณะเศรษฐศำสตร์ University of Massachusetts Amherst 
วชิำหลกั: เศรษฐศำสตร์กำรเมือง เศรษฐศำสตร์สถำบนั 

เศรษฐศำสตร์ระหวำ่งประเทศ 
 

2542    ปริญญำตรี, คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
     เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง - ทุนภูมิพล  
 

2537    โรงเรียนเซนตค์ำเบรียล 
 

5. ทุนการศึกษาและรางวลั 
 

- ทุนกำรศึกษำ Political Economy Research Institute, University of Massachusetts - Amherst  
- ทุนกำรศึกษำ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ทุนกำรศึกษำ คณะเศรษฐศำสตร์ University of Massachusetts Amherst 
- ทุนกำรศึกษำ มูลนิธิกำรศึกษำไทย-อเมริกนั(ฟุลไบรท)์ 
- ทุนภูมิพล มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ทุนเรียนดี มูลนิธิธนำคำรซนัวำ 
- ทุนเรียนดี ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
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- เหรียญทองรำงวลัเรียนดี มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ทุนเรียนดี ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
- รำงวลัพระรำชทำนนกัเรียนดีเด่น ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ กระทรวงศึกษำธิกำร 
- ประกำศนียบตัรรำงวลัเรียนดี โรงเรียนเซนตค์ำเบรียล 

 

6. งานสอน  
 

 งานสอนระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 

 1. ศ.311  ทฤษฎีรำคำและวภิำคกรรม 
 2. ศ.212  หลกัเศรษฐศำสตร์มหภำค 
 3. ศ.418  ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำคเปรียบเทียบ (Selected Topics in Economic Theory)  
 4. ศ.452  เศรษฐศำสตร์กำรเงินระหวำ่งประเทศ 
 5. มธ.124 สังคมกบัเศรษฐกิจ  
 6. ศ.402  เศรษฐศำสตร์สถำบนั 
 7. ศ.409  สัมมนำเศรษฐศำสตร์กำรเมืองและประวติัศำสตร์เศรษฐกิจ  
 8. ศ.408  เศรษฐกิจกำรเมืองสหรัฐอเมริกำ  
 9. ศ.468  บูรณำกำรเศรษฐศำสตร์สำธำรณะ กำรพฒันำ และกำรเมือง 
 10. ศ.403 เศรษฐศำสตร์กบักฎหมำย  
 11. มธ.101 โลก อำเซียน และไทย  
 

 งานสอนระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 

 1. ศ.602  เศรษฐศำสตร์สถำบนั  
 2. ศธ.663 ธุรกิจกบัสังคมไทย  
 

7. ผลงานวจิัยและงานเขยีน 
 

 หนังสือวชิาการ 
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 2554   “การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์: แนวคิดและวรรณกรรม 
ปริทัศน์” 

     สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย 
 

2552   “ ‘อ านาจ’ ในตลาดแรงงาน: แนวคิดและนัยต่อเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่” 
บทหน่ึงใน ปกป้อง จนัวทิย ์(บก.). 2552. เศรษฐศาสตร์การเมือง
และสถาบัน ส านักท่าพระจันทร์. คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และ openbooks.  

 

2548 “Capital Flight from Thailand, 1980-2000”  
(ร่วมกบั Edsel Beja และ Jared Ragusett)  
บทหน่ึงใน Gereld Eptein (Ed.). 2005. Capital Flight and 
Capital Controls in Developing Countries. Edward Elgar.  

 

 หนังสือเล่ม 
 

2557   “เมนูคอร์รัปช่ันและการแสวงหาผลประโยชน์” 
    สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย  
    (ร่วมกบั สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์และคณะ) 
 

2554   “เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจใคร” 
    รวมบทควำมวำ่ดว้ยเศรษฐกิจกำรเมืองไทย ส ำนกัพิมพอ์มรินทร์ 
 

2553   “เศรษฐกิจทางเลือก: ว่าด้วยมาตรการก ากับและจัดการทุนเคล่ือนย้าย 
ระหว่างประเทศ” 
 ส ำนกัพิมพ ์openbooks 
 

2552   “Macrotrends: ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย” 
    สมำคมเศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์ และ ส ำนกัพิมพ ์openbooks 
    (ร่วมกบั สฤณี อำชวำนนักุล เอ้ือมพร พิชยัสนิธ และภิญโญ 

ไตรสุริยธรรมำ) 
 

2551   “CHANGE: ถนนสู่ท าเนียบขาว” 
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    ส ำนกัพิมพ ์openbooks  
 

2548   “BLOG BLOG” 
    ส ำนกัพิมพ ์openbooks  

 

2547   “คนไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจ”  
รวมบทควำมวำ่ดว้ยเศรษฐศำสตร์นอกกระแสหลกั 

     ส ำนกัพิมพ ์openbooks 
 

หนังสือแปล 
 

2556   “สุนทรพจน์ก้องโลก” (Speeches that changed the world)  
    แปลร่วมกบัโตมร ศุขปรีชำ และพลอยแสง เอกญำติ 
    ส ำนกัพิมพป์รำณ 
 

งานวจัิย 
 

2560-2561   “โครงการการจัดการความรู้และส่ือสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยทุธศาสตร์ 
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะท่ี 2”   

     (หวัหนำ้โครงกำร)  
แหล่งทุน: ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั (สกว.) 

 

2559-2560  “โครงการการจัดการความรู้และส่ือสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยทุธศาสตร์ 
ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย”   

     (หวัหนำ้โครงกำร)  
แหล่งทุน: ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั (สกว.) 

 

2558-2559  “โครงการพัฒนาระบบหนังสือของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย”  
(หวัหนำ้โครงกำร)  
แหล่งทุน: ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั  

 

2558-2559   “โครงการศึกษาองค์ความรู้เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของ 
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คนไทย” - บทวเิครำะห์เทรนดโ์ลกและผลกระทบต่อไทยวำ่ดว้ยคนรุ่น
ใหม่ (New Generation) 

 (หวัหนำ้โครงกำร)  
ร่วมกบั กฤดิกร เผดิมเก้ือกลูพงศ ์และคณะ 
แหล่งทุน: ส ำนกังำนบริหำรและพฒันำองคค์วำมรู้ (องคก์ร 
มหำชน) 

 

2558   “โครงการโอกาสในการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพของคนไทย”  
- บทวเิครำะห์เทรนด์โลกและผลกระทบต่อไทยวำ่ดว้ย Ageing Society, 
Urbanization และ Womenomics   

(หวัหนำ้โครงกำร)  
ร่วมกบั กฤดิกร เผดิมเก้ือกลูพงศ ์สมคิด พุทธศรี และคณะ 
แหล่งทุน: ส ำนกังำนบริหำรและพฒันำองคค์วำมรู้ (องคก์ร 
มหำชน) 
 

2558   “โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย ปี 2558” (หวัหนำ้โครงกำร) 
    ร่วมกบั อิสร์กุล อุณหเกตุ 

แหล่งทุน: สถำบนัพระปกเกลำ้ 
 

2557-2558  “โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้” 
    ร่วมกบั สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์และคณะ 
    แหล่งทุน: ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ  

จ ำกดั (มหำชน) และธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 

2557   “โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย ปี 2557” (หวัหนำ้โครงกำร) 
    ร่วมกบั อิสร์กุล อุณหเกตุ 

แหล่งทุน: สถำบนัพระปกเกลำ้ 
 

2556   “โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย ปี 2556” (หวัหนำ้โครงกำร) 
    ร่วมกบั อิสร์กุล อุณหเกตุ 

แหล่งทุน: สถำบนัพระปกเกลำ้ 
 



7 
 

2556   “การพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือผลิตภาพ”  
    ร่วมกบั ศุภณฏัฐ ์ศศิวุฒิวฒัน์ 
    แหล่งทุน:  สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย 

   น ำเสนอในกำรสัมมนำวชิำกำรประจ ำปีของสถำบนัวจิยัเพื่อกำร 
พฒันำประเทศไทย เร่ือง “โมเดลใหม่ในกำรพฒันำ: สู่กำรเติบโต
อยำ่งมีคุณภำพโดยกำรเพิ่มผลิตภำพ” ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด ์
วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2556 

 

2555-2556  “คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปช่ัน” 
    ร่วมกบั ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์และคณะ 
    แหล่งทุน: ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนงำนวจิยั 
 

2555-2556  “กลไกก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศไทย: สภาพการณ์  
ปัญหา และข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูป” 
ร่วมกบั ตะวนั มำนะกุล 
แหล่งทุน: สถำบนัวจิยัระบบสำธำรณสุข 

  

 2556    “การจัดท ายทุธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้เกิดความ 
รับผิดชอบ” 
 ร่วมกบั ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์และคณะ 
 แหล่งทุน: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

2555   “อัตราค่าจ้างขัน้ต า่ท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทยและผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจส่วนรวม” 
 ร่วมกบั ดร.พรเทพ เบญญำอภิกุล 
 แหล่งทุน: Friedrich Ebert Stiftung (FES) 
 

2555   “โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน” 
    ร่วมกบั สุนทร ตนัมนัทอง  

     แหล่งทุน: สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย 
   น ำเสนอในกำรสัมมนำวชิำกำรประจ ำปีของสถำบนัวจิยัเพื่อกำร 
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พฒันำประเทศไทย เร่ือง “ยกเคร่ืองกำรศึกษำไทย: สู่กำรศึกษำท่ีมี
คุณภำพอยำ่งทัว่ถึง” ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด ์วนัท่ี 15 
กุมภำพนัธ์ 2555 

 

2554-2555  “การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญติัของไทยเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน”  
 ร่วมกบั ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์และคณะ 

แหล่งทุน: แผนงำนสร้ำงเสริมกำรเรียนรู้กบัสถำบนัอุดมศึกษำ
ไทยเพื่อกำรพฒันำนโยบำยสำธำรณะท่ีดี (นสธ.)  

 

2554   “การปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพ่ือสร้างเศรษฐกิจท่ีเป็นธรรม: 
    กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต า่และ 

กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม” 
    แหล่งทุน: คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

น ำเสนอในกำรสัมมนำวชิำกำรประจ ำปีของคณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ เร่ือง “ไดเ้วลำปฏิรูปเพื่อเศรษฐกิจท่ีเป็น
ธรรม” ณ หอประชุมศรีบูรพำ มธ. วนัท่ี 20 กรกฎำคม 2554 

 

2552-2553  “โครงการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี 2552 (การประเมิน 
ภายนอก) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย” 
 ร่วมกบั ดร.วโิรจน์ ณ ระนอง และคณะ 

แหล่งทุน: องคก์ำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่ง
ประเทศไทย 

 

2552-2553  “การวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยติุธรรมทางอาญาด้วย 
เศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis of Criminal Laws)” 
 ร่วมกบั ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์และคณะ 

     แหล่งทุน: ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั 
 

2551   “นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ 
และอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่: บทส ารวจองค์ความรู้และประสบการณ์”  
 ร่วมกบั ผศ.ดร.เอ้ือมพร พิชยัสนิธ และคุณสฤณี อำชวำนนัทกุล 
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 แหล่งทุน: Oxfam  
 

2550-2551  “โครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวงักฎหมาย” 
     ร่วมกบั ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์และคณะ 
     แหล่งทุน: ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั   
 

2549-2550  “โครงการการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการปฏิรูปการเมือง” 
     ร่วมกบั ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย ์รศ.ดร.วรเจตน์ ภำคีรัตน์ 
     ผศ.สิริพรรณ นกสวน 
     แหล่งทุน: ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั 
 

2544   “การประเมินมลูค่าฐานภาษีทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ไทยภายใต้กฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใหม่” 
     ร่วมกบั รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวฒันำ และอ.พิสุทธ์ิ กุลธนวทิย ์
     แหล่งทุน: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชำติ 
 

2544   “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเรียนการสอนของโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 
ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 
ร่วมกบั อ.กิริยำ กุลกลกำร 
แหล่งทุน: คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

 

บทความวชิาการ 
 

 2555   “บทบาทของกฤษฎีกาในกระบวนการนิติบัญญติัไทย” 
     บทควำมน ำเสนอในกำรสัมมนำเร่ือง “กำรปรับปรุงกระบวนกำร 

นิติบญัญติัเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน” จดัโดย  
แผนงำนสร้ำงเสริมนโยบำยสำธำรณะท่ีดี (นสธ.) ร่วมกบั  
สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย ณ สถำบนัวจิยัเพื่อกำร
พฒันำประเทศไทย วนัท่ี 8 มีนำคม 2555  

 

2553   “แนวคิดว่าด้วยประสิทธิภาพและความยติุธรรมในนิติเศรษฐศาสตร์” 
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บทควำมน ำเสนอในกำรสัมมนำวชิำกำรเร่ือง “แนวคิด

ประสิทธิภำพและควำมยติุธรรมในนิติเศรษฐศำสตร์” จดัโดย 

มูลนิธิสถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย ร่วมกบั ส ำนกังำน

กองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั ณ หอ้งประชุมจิตติ ติงศภทิัย ์คณะ

นิติศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ วนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2553 

2553   “ความรู้เบือ้งต้นว่าด้วยนิติเศรษฐศาสตร์” 
     บทควำมน ำเสนอในกำรสัมมนำวชิำกำรเร่ือง “กำรวิเครำะห์ 

กฎหมำยและกระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำดว้ยเศรษฐศำสตร์”  
จดัโดย สถำบนัวจิยัรพีพฒันศกัด์ิ  ส ำนกังำนศำลยุติธรรม และ 
สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย  ณ สถำบนัพฒันำ 
ขำ้รำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยติุธรรม วนัท่ี 26 มกรำคม 2553 
 

2551 “แบบจ าลองว่าด้วยความสัมพันธ์เชิงอ านาจในตลาดแรงงานของซา 
มแูอลโบลส์: แนวคิดและนัยต่อเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่”  

     บทควำมน ำเสนอในกำรประชุมวชิำกำรรัฐศำสตร์และรัฐประ- 
     ศำสนศำสตร์แห่งชำติ คร้ังท่ี 9 ณ คณะรัฐศำสตร์ จุฬำฯ  
     วนัท่ี 3 ธนัวำคม พ.ศ.2551  
 

2547   “Capital Flight from Thailand : 1980-2000” 
     ร่วมกบั Edsel Beja, Jared Ragusett  
     บทควำมเสนอ ณ Allied Social Science Associations (ASSA)  

Conference ในหวัขอ้ The Political Economy of Capital Flight 
From Developing Countries (San Diego, Jan3 2004) 

 

 งานเขียนคอลมัน์ด้านเศรษฐกจิการเมือง 
  

2552- 2558   คอลมันิสต ์คอลมัน์ “Way to Read!” นิตยสำร way  
 

2546-2553   คอลมันิสต ์คอลมัน์ “มองซ้ายมองขวา” หนงัสือพิมพป์ระชำชำติธุรกิจ 
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2553       คอลมันิสต ์คอลมัน์ “กลับหลังหัน” นิตยสำร ค คน 
 

2551   คอลมันิสต ์คอลมัน์ “ถนนสู่ท าเนียบขาว” หนงัสือพิมพป์ระชำชำติธุรกิจ 
 

2547-2551  คอลมันิสต ์คอลมัน์ “กลับหลังหัน”  นิตยสำร OPEN 
 

2545-2546  คอลมันิสต ์คอลมัน์ “มองมมุใหม่” หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ 
 

 บทสารคดี 
 

 2559   สำรคดี “ป๋วย อ๊ึงภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” 
    (ผูเ้ขียนบทหลกั ร่วมดว้ย นพนนัท ์อนุรัตน์ โตมร ศุขปรีชำ) 
     ตอนท่ี 1: เสียชีพอยำ่เสียส้ิน 
     ตอนท่ี 2: คนตรงในประเทศคด 
     ตอนท่ี 3: สันติประชำธรรม 
     ตอนท่ี 4: เหลียวหลงัแลหนำ้  
     ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทศัน์ Thai PBS  
 

8. งานบรรณาธิการ 
 

หนังสือเล่ม 

1. โลกนีไ้ม่มีอะไรฟรี  - วรำกรณ์ สำมโกเศศ  ส ำนกัพิมพม์ติชน (2541)  

2. อาจารย์ป๋วยกับธรรมศาสตร์  - หลำยคนเขียน  ส ำนกัพิมพม์หำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ (2543) (กอง
บรรณำธิกำร) 

3. โลกนีไ้ม่มีอะไรฟรี ภาค 2 - วรำกรณ์ สำมโกเศศ  ส ำนกัพิมพม์ติชน (2543) 

4. โลกนีไ้ม่มีอะไรฟรี ภาค 3 - วรำกรณ์ สำมโกเศศ  ส ำนกัพิมพม์ติชน (2544) 

5. ป๋วย อ๊ึงภากรณ์: ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม - ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์  ส ำนกัพิมพม์ูลนิธิโกมลคีม
ทอง (2545) 
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6. ป๋วย อ๊ึงภากรณ์: ทัศนะว่าด้วยการศึกษา - ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์  ส ำนกัพิมพม์ูลนิธิโกมลคีมทอง (2545) 

7. ป๋วย อ๊ึงภากรณ์: ทัศนะว่าด้วยเศรษฐกิจ - ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์  ส ำนกัพิมพม์ูลนิธิโกมลคีมทอง (2546) 

8. ขาดทุนคือก าไร: โลกนีไ้ม่มีอะไรฟรี ภาค 4 - วรำกรณ์ สำมโกเศศ  ส ำนกัพิมพม์ติชน (2545) 

9. ถกูสุดคือแพงสุด: โลกนีไ้ม่มีอะไรฟรี ภาค 4 - วรำกรณ์ สำมโกเศศ  ส ำนกัพิมพม์ติชน (2547) 

10. เงินทองของ (ไม่) หมู - วรำกรณ์ สำมโกเศศ  ส ำนกัพมิพอ์มรินทร์ (2547) 

11. FIRST - วรำกรณ์ สำมโกเศศ  ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2547) 

12. BEST - วรำกรณ์ สำมโกเศศ  ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2547) 

13. DIFFERENT - วรำกรณ์ สำมโกเศศ  ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2547) 

14. NICHE - วรำกรณ์ สำมโกเศศ  ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2548) 

15. ปาฐกถาป๋วย อ๊ึงภากรณ์ คร้ังท่ี 10:จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม - รังสรรค ์ธนะพร
พนัธ์ุ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ (2550) (คณะบรรณำธิกำร) 

16. 20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และส ำนกัพิมพ ์openbooks (2550) 

17. 60 ปี เศรษฐกิจไทย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และส ำนกัพิมพ ์openbooks (2551) 

18. CRISIS: วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย  - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และส ำนกัพิมพ ์openbooks (2552) 

19. US CRISIS: วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และส ำนกัพิมพ ์openbooks (2552) 
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20.  “...เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง” - ทว ีหม่ืนนิกร  คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และส ำนกัพิมพ ์openbooks (2552) 

21. วิพากษ์โลกเศรษฐศาสตร์ - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และ
ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2552) 

22. เศรษฐศาสตร์การเมืองและสถาบัน ส านักท่าพระจันทร์  - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และส ำนกัพิมพ ์openbooks (2552) 

23. Macrotrends: ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย  - หลำยคนเขียน  สมำคม
เศรษฐศำสตร์ธรรมศำสตร์ และ ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2552) 

24. เศรษฐกิจทางเลือก: ว่าด้วยมาตรการก ากับและจัดการทุนเคล่ือนย้ายระหว่างประเทศ - ปกป้อง 
จนัวทิย ์ ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2553) 

25. เศรษฐกิจทางเลือก: ว่าด้วยรัฐสวสัดิการ  - เอ้ือมพร พิชยัสนิธ  ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2553) 

26. เศรษฐกิจทางเลือก: ว่าด้วยเศรษฐกิจความสุข เศรษฐกิจอิสลาม และนโยบายประชานิยม”  - 
สฤณี อำชำวำนนัทกุล  ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2553) 

27. สงครามระหว่างสี: ก่อนถึงจุดท่ีไม่อาจหวนกลับ - เกษียร เตชะพีระ ส ำนกัพิมพ ์openbooks 
(2553) 

28. สงครามระหว่างสี: ในคืนวนัอันมืดมิด - เกษียร เตชะพีระ ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2553) 

29. การเมืองเร่ืองผีทักษิณ - นิธิ เอียวศรีวงศ ์ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2553) 

30. กัมมทายาโทของสังคมไทย - นิธิ เอียวศรีวงศ ์ส ำนกัพมิพ ์openbooks (2553) 

31. การเมืองของเส้ือแดง - นิธิ เอียวศรีวงศ ์ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2553) 

32. ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ - หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และ ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2552) 
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33. ความ (ไม่) รู้เร่ืองเศรษฐศาสตร์ - นิธิ เอียวศรีวงศ ์ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2555) 

34. วฒันธรรมเศรษฐกิจพอเพีย้ง - นิธิ เอียวศรีวงศ ์ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2555) 

35. เศรษฐสวดอนุบาล - นิธิ เอียวศรีวงศ ์ส ำนกัพิมพ ์openbooks (2555) 

36. บรรยง คิด  - บรรยง พงษพ์ำนิช  ส ำนกัพิมพ ์openworlds (2557) 

37. บรรยง เขียน  - บรรยง พงษพ์ำนิช  ส ำนกัพิมพ ์openworlds (2557) 

38. หยดน า้ในกองไฟ - น้ิวกลม  ส ำนกัพิมพ ์ดิ วนัโอวนั เปอร์เซนต ์(2557) 

39. 30 ปี ทีดีอาร์ไอ 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย – รวมบทสัมภำษณ์  สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำ
ประเทศไทย (2557)  

40. สังคมไทยในวงัวนแห่งวิกฤตเปล่ียนผ่าน (In the vertigo of change: How to resolve Thailand’s 
transformation crisis) – Marc Saxer  ส ำนกัพิมพ ์openworlds และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (2558)  

41. ปาฐกถาป๋วย อ๊ึงภากรณ์ คร้ังท่ี 14: พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ “สันติวิธี” – ชยัวฒัน์ สถำอำนนัท ์ 
คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ (2558) (คณะบรรณำธิกำร) 

42. ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ – หลำยคนเขียน คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
(2559)  

43. ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปล่ียนผ่าน – หลำยคนเขียน มูลนิธิโครงกำรต ำรำสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ (ร่วมกบั ประจกัษ ์กอ้งกีรติ) (2559)  

นิตยสาร วารสาร และจุลสาร 

1. จุลสำร เช้าใหม่  คณะเศรษฐศำสตร์ ธรรมศำสตร์ (2539-2540) 

2. นิตยสำร open online (www.onopen.com) (2548-2550) 

3. จุลสำร หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ (2553) 
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4. วำรสำร October 08 ฉบบั เศรษฐกิจกำรเมืองโลกและไทย ในยคุสมยัแห่งควำมกลวงเปล่ำ 
ส ำนกัพิมพ ์openbooks (เมษำยน 2553) 

5. วำรสำร October 09 ฉบบั ประชำธิปไตย ส ำนกัพิมพ ์openbooks (ตุลำคม 2553) 

6. วำรสำร October 10 ฉบบั ควำมยติุธรรม ส ำนกัพิมพ ์openbooks (เมษำยน 2554) 

7. วำรสำร October 11 ฉบบั วำ่ดว้ยเพศ ส ำนกัพิมพ ์openbooks (ตุลำคม 2554) 

 

9. งานบริหารและกรรมการ 
 

 งานบริหารภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

2556-ปัจจุบนั  กรรมกำรประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์  
 

2551-2553   ผูช่้วยคณบดี  
 

2551-2552  ผูอ้  ำนวยกำรคณะท ำงำนจดักำรองคค์วำมรู้และส่ือสำรสำธำรณะ 
 

2552   ผูจ้ดักำรโครงกำรอบรมเศรษฐศำสตร์ส ำหรับผูส่ื้อข่ำวเศรษฐกิจ 
   โดยศูนยบ์ริกำรวชิำกำรเศรษฐศำสตร์ร่วมกบัสมำคมผูส่ื้อข่ำวเศรษฐกิจ  
 

2549-2551  ผูอ้  ำนวยกำรคณะท ำงำนสัมมนำและเผยแพร่ 
 

2545-2547   หน่ึงในผูก่้อตั้ง และผูป้ระสำนงำน กลุ่มศึกษาเศรษฐศาสตร์สถาบัน 
 

2545-2546   ผูริ้เร่ิมและผูป้ระสำนงำนโครงกำรอบรม “เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน” 
 

2542-2544  คณะท ำงำน โครงกำรต ำรำและเอกสำรประกอบค ำบรรยำย  
   

 งานบริหารและทีป่รึกษาภายนอกมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

2560-ปัจจุบนั  กรรมกำรมูลนิธิโครงกำรต ำรำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
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2558-ปัจจุบนั  กรรมกำรมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ ์
 

2556-ปัจจุบนั  กรรมกำรมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวฒันธรรมพลเมือง  
(Foundation for Internet and Civic Culture) 

 

2555-2558  ท่ีปรึกษำดำ้นกำรวจิยั สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย 
 

2555-2557  ท่ีปรึกษำดำ้นกำรจดักำรควำมรู้และส่ือสำรสำธำรณะ  
สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย 

 

2553-2556  คณะท ำงำนเครือข่ำยวชิำกำรเพื่อกำรปฏิรูป คณะกรรมกำรสมชัชำปฏิรูป  
 

2551-ปัจจุบนั กรรมกำรหลักสูตรผู ้บ ริหำรกำรส่ือสำรมวลชนระดับสูง (บบส.) 
ระดบักลำง (บสก.) และหลกัสูตรกำรส่ือสำรมวลชนระดบัตน้ (กสต.) 

 สถำบนัอิศรำ และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
(สสส.)  
 

2549-2560  กรรมกำรบริหำรสถำบนัอิศรำ  มูลนิธิพฒันำส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย 
 

2552-2555  กรรมกำรวชิำกำร โครงกำรศึกษำและเฝ้ำระวงัส่ือเพื่อสุขภำวะของสังคม 
(Media Monitor)  

 

10. งานจดัการความรู้และส่ือสารสาธารณะ 
 

2559-ปัจจุบนั  หวัหนำ้โครงกำรกำรจดักำรควำมรู้และส่ือสำรสำธำรณะงำนวิจยัเชิง 
   ยทุธศำสตร์ของส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั (สกว.)  
    ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั (สกว.) 
 

2558-2559  หวัหนำ้โครงกำรพฒันำระบบหนงัสือของส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำร 
วจิยั (สกว.)  
 ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรวจิยั (สกว.) 
 

2556-2559  ท่ีปรึกษำดำ้นกำรวจิยั พฒันำเน้ือหำ จดักำรควำมรู้ และส่ือสำรสำธำรณะ 
     บริษทั ดิวนัโอวนั เปอร์เซนต ์จ ำกดั  



17 
 

 

2555-2557  ท่ีปรึกษำดำ้นกำรจดักำรควำมรู้และส่ือสำรสำธำรณะ  
     สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) 
     (ดูแลงำนดำ้นเวบ็ไซต ์ส่ือสังคม เสวนำสำธำรณะ ส่ือส่ิงพิมพ ์และ 

ยทุธศำสตร์กำรส่ือสำรของสถำบนั) 
 

 2553-2556  ผูช่้วยผูจ้ดักำรโครงกำรเครือข่ำยวชิำกำรพฒันำปฏิรูปประเทศไทย 
     คณะกรรมกำรสมชัชำปฏิรูป และมูลนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ 

(ดูแลงำนดำ้นกำรสังเครำะห์องคค์วำมรู้ กำรส่ือสำรสำธำรณะ   
และบริหำรจดักำรทีมวชิำกำร)  

 

 2551-2552  ผูอ้  ำนวยกำรคณะท ำงำนจดักำรควำมรู้และส่ือสำรสำธำรณะ 
     คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 

11. งานส่ือสารมวลชน 
 

2560   โปรดิวเซอร์และหวัหนำ้ทีมวิจยัและสร้ำงสรรค์ 
    สำรคดี ณ – บำ้นของเขำ เร่ืองของเรำทุกคน พอช. และ NOW26  
 

2558-2559  โปรดิวเซอร์ ผูเ้ขียนบท และหวัหนำ้ทีมวิจยัและสร้ำงสรรค์ 
    สำรคดี 100 ปี ชำตกำล ป๋วย อ๊ึงภำกรณ์ Thai PBS  
     

2558   โปรดิวเซอร์และหวัหนำ้ทีมวิจยัและสร้ำงสรรคร์ำยกำร 
     สำรคดี ‘…is coming’ OKMD และ one  

 

2557-ปัจจุบนั  บรรณำธิกำรบริหำร ส ำนกัพิมพ ์ดิวนัโอวนั เปอร์เซนต์ 
 

2557   โปรดิวเซอร์และหวัหนำ้ทีมวิจยัและสร้ำงสรรคร์ำยกำร 
     รำยกำร ‘Status Story’ Workpoint  
 

2556-2559  โปรดิวเซอร์และหวัหนำ้ทีมวิจยัและสร้ำงสรรคร์ำยกำร 
     สำรคดี ‘วฒันธรรมชุบแป้งทอด’ Thai PBS 
 

 2553-2560  บรรณำธิกำรอ ำนวยกำร ส ำนกัพิมพ ์openworlds 
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2553-2556  บรรณำธิกำรบริหำร ส ำนกัพิมพ ์openworlds 
 

 2555   หวัหนำ้ทีมวิจยัและพฒันำขอ้มูล และผูด้  ำเนินรำยกำร 
รำยกำร ‘สยำมวำระ’ Thai PBS  

 

 2554-ปัจจุบนั  คณะบรรณำธิกำร ส ำนกัข่ำวออนไลน์ Thaipublica  
  

2553- 2554  บรรณำธิกำร วำรสำร October ส ำนกัพิมพ ์openbooks  
 

 2548-2550  บรรณำธิกำรเวบ็ไซต ์open online  
 

 2545   ผูด้  ำเนินรำยกำร ‘เศรษฐกิจชำวบำ้น’ คล่ืนข่ำว 101 MHz 
 

 2542   ผูเ้ขียนบท และผูด้  ำเนินรำยกำร 
    รำยกำรสำรคดี ‘พรุ่งน้ียงัมีน ้ำ’ ช่อง 9 อสมท. 
  

2536   ผูด้  ำเนินรำยกำร ‘เนชัน่จูเนียร์สุดสัปดำห์’ เนชัน่เรดิโอ    
 

 2532-2537  ผูด้  ำเนินรำยกำร ‘จ๋ิวแจ๋วเจำะโลก’ ช่อง 3 อสมท. 

  
หมายเหต:ุ แกไ้ขล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม พ.ศ. 2561 


