ประวัติส่วนตัว: ปกป้อง จันวิทย์
1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ

ปกป้อง จันวิทย์ (Pokpong Junvith)

ทีอ่ ยู่สำนักงาน

เลขที่ 15 อาคารรัจนาการ ชั้น 5 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล์

pokpongj(at)gmail.com

2. ประสบการณ์ทำงาน
2564-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด
บรรณาธิการอำนวยการ The101.world

2562-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุ๊คสเคป พลัส จำกัด

2561-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด
บรรณาธิการอำนวยการ สำนักพิมพ์ bookscape

2560-2563

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด
บรรณาธิการบริหาร The101.world

2559-2560

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการด้านวิจัยและจัดการความรู้
บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด

2556-2559

กรรมการ และที่ปรึกษาด้านการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด

2553-2560

บรรณาธิการอำนวยการ สำนักพิมพ์ openworlds

2553-2556

บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ openworlds

2561-ปัจจุบัน

กรรมการประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556-ปัจจุบัน

กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2559-2561

อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555-2558

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

2555-2557

ที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

2554-2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542-2554

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3. การศึกษา
2546

ปริญญาโท, คณะเศรษฐศาสตร์ University of Massachusetts Amherst
วิชาหลัก: เศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์สถาบัน
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

2542

ปริญญาตรี, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง - ทุนภูมิพล

2537

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

4. ทุนการศึกษาและรางวัล
- ทุนการศึกษา Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst
- ทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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-

ทุนการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ University of Massachusetts Amherst
ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์)
ทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนเรียนดี มูลนิธิธนาคารซันวา
ทุนเรียนดี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เหรียญทองรางวัลเรียนดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนเรียนดี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
รางวัลพระราชทานนักเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

5. งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
2562-ปัจจุบัน

หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

2562-ปัจจุบัน

หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนความรู้จากหนังสือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

2562-ปัจจุบัน

หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและ
ครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2562-ปัจจุบัน

หัวหน้าโครงการจัดทำสื่อเพื่อขับเคลื่อนความรู้เรื่องแรงงานข้ามชาติ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

2562

หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะเรื่อง Happy Family,
Happy Workplace (ที่ทำงานดี ครอบครัวมีสุข)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2561-ปัจจุบัน

หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ)
2561-2562

หัวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2559-2561

หัวหน้าโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2559-2560

หัวหน้าโครงการผลิตสื่อสารคดีงานพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง
และการจัดการที่ดินทำกินชนบท
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)

2559-2560

หัวหน้าโครงการพัฒนาสารัตถะและองค์ความรู้ งานมหกรรมความรู้
(OKMD Knowledge Festival)
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD)

2558-2559

หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบหนังสือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2556-2559

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย และการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด

2555-2557

ที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
(ดูแลงานด้านเว็บไซต์ สื่อสังคม เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
ยุทธศาสตร์การสื่อสารของสถาบัน)

2553-2556

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการเครือข่ายวิชาการพัฒนาปฏิรูปประเทศไทย
คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
(ดูแลงานด้านการสังเคราะห์องค์ความรู้ การสื่อสารสาธารณะ
และบริหารจัดการทีมวิชาการ)
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2551-2552

ผู้อำนวยการคณะทำงานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. งานสื่อสารมวลชน
2564-ปัจจุบัน

บรรณาธิการอำนวยการ สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world

2561-ปัจจุบัน

บรรณาธิการอำนวยการ สำนักพิมพ์ bookscape

2560-2563

บรรณาธิการบริหาร สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world

2559-2561

บรรณาธิการบริหาร Knowledge Farm - ฟาร์มรู้สู่สาธารณะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2560

โปรดิวเซอร์และหัวหน้าทีมวิจัยและสร้างสรรค์
สารคดี ณ – บ้านของเขา เรื่องของเราทุกคน พอช. และ NOW26

2558-2559

โปรดิวเซอร์ ผู้เขียนบท และหัวหน้าทีมวิจัยและสร้างสรรค์
สารคดี ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน Thai PBS

2558

โปรดิวเซอร์และหัวหน้าทีมวิจัยและสร้างสรรค์รายการ
สารคดี ‘…is coming’ OKMD และ one

2557

โปรดิวเซอร์และหัวหน้าทีมวิจัยและสร้างสรรค์รายการ
รายการ ‘Status Story’ Workpoint

2556-2559

โปรดิวเซอร์และหัวหน้าทีมวิจัยและสร้างสรรค์รายการ
สารคดี ‘วัฒนธรรมชุบแป้งทอด’ Thai PBS

2555

หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาข้อมูล และผู้ดำเนินรายการ
รายการ ‘สยามวาระ’ Thai PBS

2553-2560

บรรณาธิการอำนวยการ สำนักพิมพ์ openworlds

2553-2556

บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ openworlds
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2554-2556

คณะบรรณาธิการ สำนักข่าวออนไลน์ Thaipublica

2552-2554

บรรณาธิการ วารสาร October สำนักพิมพ์ openbooks

2548-2550

บรรณาธิการเว็บไซต์ open online

2545

ผู้ดำเนินรายการ ‘เศรษฐกิจชาวบ้าน’ คลื่นข่าว 101 MHz

2542

ผู้เขียนบท และผู้ดำเนินรายการ
รายการสารคดี ‘พรุ่งนี้ยังมีน้ำ’ ช่อง 9 อสมท.

2536

ผู้ดำเนินรายการ ‘เนชั่นจูเนียร์สุดสัปดาห์’ เนชั่นเรดิโอ

2532-2537

ผู้ดำเนินรายการ ‘จิ๋วแจ๋วเจาะโลก’ ช่อง 3 อสมท.

7. งานบริหารการศึกษา กรรมการมูลนิธิ และงานบริการสังคม
งานบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556-ปัจจุบัน

กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2561-ปัจจุบัน

กรรมการประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551-2553

ผู้ช่วยคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551-2552

ผู้อำนวยการคณะทำงานจัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552

ผู้จัดการโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
โดยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

2549-2551

ผู้อำนวยการคณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545-2547

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง และผู้ประสานงาน กลุ่มศึกษาเศรษฐศาสตร์สถาบัน
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2545-2546

ผู้ริเริ่มและผู้ประสานงานโครงการอบรม “เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน”

กรรมการมูลนิธิและงานบริการสังคม
2563-ปัจจุบัน

กรรมการมูลนิธิหมอชาวบ้าน

2562-ปัจจุบัน

กรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์

2561

ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนอนาคต

2560-ปัจจุบัน

กรรมการมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2558-ปัจจุบัน

กรรมการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

2556-ปัจจุบัน

กรรมการมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง
(Foundation for Internet and Civic Culture)

2553-2556

คณะทำงานเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป

2551-ปัจจุบัน

กรรมการหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บบส.) ระดับกลาง
(บสก.) และหลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.)
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

2549-2560

กรรมการบริหารสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

2552-2555

กรรมการวิชาการ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม
(Media Monitor)

8. งานสอน
งานสอนระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ศ.311
2. ศ.212
3. ศ.418

ทฤษฎีราคาและวิภาคกรรม
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคเปรียบเทียบ
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4. ศ.452
5. มธ.124
6. ศ.402
7. ศ.409
8. ศ.408
9. ศ.468
10. ศ.403
11. มธ.101

เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
สังคมกับเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์สถาบัน
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจการเมืองสหรัฐอเมริกา (Selected Topics in Political Economy)
บูรณาการเศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนา และการเมือง
เศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย
โลก อาเซียน และไทย

งานสอนระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ศ.602
2. ศธ.663

เศรษฐศาสตร์สถาบัน
ธุรกิจกับสังคมไทย

9. ผลงานวิจัยและงานเขียน
หนังสือวิชาการ
2554

“การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์: แนวคิดและวรรณกรรม
ปริทัศน์”
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2552

“‘อำนาจ’ ในตลาดแรงงาน: แนวคิดและนัยต่อเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่”
บทหนึ่งใน ปกป้อง จันวิทย์ (บ.ก.). 2552. เศรษฐศาสตร์การเมือง
และสถาบัน สำนักท่าพระจันทร์. คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ openbooks.

2548

“Capital Flight from Thailand, 1980-2000”
(ร่วมกับ Edsel Beja และ Jared Ragusett)
บทหนึ่งใน Gereld Eptein (Ed.). 2005. Capital Flight and
Capital Controls in Developing Countries. Edward Elgar.
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หนังสือเล่ม
2557

“เมนูคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์”
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(ร่วมกับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ)

2554

“เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจใคร”
รวมบทความว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองไทย สำนักพิมพ์อมรินทร์

2553

“เศรษฐกิจทางเลือก: ว่าด้วยมาตรการกำกับและจัดการทุนเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศ”
สำนักพิมพ์ openbooks

2552

“Macrotrends: ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย”
สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ และ สำนักพิมพ์ openbooks
(ร่วมกับ สฤณี อาชวานันกุล เอื้อมพร พิชัยสนิธ และภิญโญ
ไตรสุริยธรรมา)

2551

“CHANGE: ถนนสู่ทำเนียบขาว”
สำนักพิมพ์ openbooks

2548

“BLOG BLOG”
สำนักพิมพ์ openbooks

2547

“คนไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจ”
รวมบทความว่าด้วยเศรษฐศาสตร์นอกกระแสหลัก
สำนักพิมพ์ openbooks

หนังสือแปล
2556

“สุนทรพจน์ก้องโลก” (Speeches that changed the world)
แปลร่วมกับโตมร ศุขปรีชา และพลอยแสง เอกญาติ
สำนักพิมพ์ปราณ
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งานวิจัย
2560-2561

“โครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระยะที่ 2” (หัวหน้าโครงการ)
แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2559-2560

“โครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย” (หัวหน้าโครงการ)
แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2558-2559

“โครงการพัฒนาระบบหนังสือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย”
(หัวหน้าโครงการ)
แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2558-2559

“โครงการศึกษาองค์ความรู้เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของ
คนไทย” - บทวิเคราะห์เทรนด์โลกและผลกระทบต่อไทยว่าด้วยคนรุ่นใหม่
(New Generation) (หัวหน้าโครงการ)
ร่วมกับ กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ และคณะ
แหล่งทุน: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กร
มหาชน)

2558

“โครงการโอกาสในการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพของคนไทย”
- บทวิเคราะห์เทรนด์โลกและผลกระทบต่อไทยว่าด้วย Ageing Society,
Urbanization และ Womenomics (หัวหน้าโครงการ)
ร่วมกับ กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ สมคิด พุทธศรี และคณะ
แหล่งทุน: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กร
มหาชน)

2558

“โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย ปี 2558” (หัวหน้าโครงการ)
ร่วมกับ อิสร์กุล อุณหเกตุ
แหล่งทุน: สถาบันพระปกเกล้า

2557-2558

“โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบการเรียนรู้”
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ร่วมกับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
แหล่งทุน: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2557

“โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย ปี 2557” (หัวหน้าโครงการ)
ร่วมกับ อิสร์กุล อุณหเกตุ
แหล่งทุน: สถาบันพระปกเกล้า

2556

“โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย ปี 2556” (หัวหน้าโครงการ)
ร่วมกับ อิสร์กุล อุณหเกตุ
แหล่งทุน: สถาบันพระปกเกล้า

2556

“การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ”
ร่วมกับ ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
แหล่งทุน: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นำเสนอในการสัมมนาวิชาการประจำปีของสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย เรื่อง “โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

2555-2556

“คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชั่น”
ร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

2555-2556

“กลไกกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศไทย: สภาพการณ์
ปัญหา และข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป”
ร่วมกับ ตะวัน มานะกุล
แหล่งทุน: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

2556

“การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความ
รับผิดชอบ”
ร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2555

“อัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจส่วนรวม”
ร่วมกับ ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
แหล่งทุน: Friedrich Ebert Stiftung (FES)

2555

“โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน”
ร่วมกับ สุนทร ตันมันทอง
แหล่งทุน: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
นำเสนอในการสัมมนาวิชาการประจำปีของสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย เรื่อง “ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2555

2554-2555

“การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน”
ร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
แหล่งทุน: แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย
เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)

2554

“การปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม:
กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและ
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม”
แหล่งทุน: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นำเสนอในการสัมมนาวิชาการประจำปีของคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “ได้เวลาปฏิรูปเพื่อเศรษฐกิจที่เป็น
ธรรม” ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. วันที่ 20 กรกฎาคม 2554

2552-2553

“โครงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2552 (การประเมิน
ภายนอก) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย”
ร่วมกับ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ
แหล่งทุน: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย
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2552-2553

“การวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย
เศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis of Criminal Laws)”
ร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2551

“นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่: บทสำรวจองค์ความรู้และประสบการณ์”
ร่วมกับ ผศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ และคุณสฤณี อาชวานันทกุล
แหล่งทุน: Oxfam

2550-2551

“โครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย”
ร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2549-2550

“โครงการการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง”
ร่วมกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ผศ.สิริพรรณ นกสวน
แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2544

“การประเมินมูลค่าฐานภาษีทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไทยภายใต้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่”
ร่วมกับ รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวฒ
ั นา และอ.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

2544

“ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนของโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
ร่วมกับ อ.กิริยา กุลกลการ
แหล่งทุน: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทความวิชาการ
2555

“บทบาทของกฤษฎีกาในกระบวนการนิติบัญญัติไทย”
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บทความนำเสนอในการสัมมนาเรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการ
นิติบัญญัติเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” จัดโดย
แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ร่วมกับ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ณ สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย วันที่ 8 มีนาคม 2555
2553

“แนวคิดว่าด้วยประสิทธิภาพและความยุติธรรมในนิติเศรษฐศาสตร์”
บทความนำเสนอในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “แนวคิด
ประสิทธิภาพและความยุติธรรมในนิติเศรษฐศาสตร์” จัดโดย มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553

2553

“ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยนิติเศรษฐศาสตร์”
บทความนำเสนอในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การวิเคราะห์
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์”
จัดโดย สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม และ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ณ สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วันที่ 26 มกราคม 2553

2551

“แบบจำลองว่าด้วยความสัมพันธ์เชิงอำนาจในตลาดแรงงานของซา
มูแอลโบลส์: แนวคิดและนัยต่อเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่”
บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2551

2547

“Capital Flight from Thailand : 1980-2000”
ร่วมกับ Edsel Beja, Jared Ragusett
บทความเสนอ ณ Allied Social Science Associations (ASSA)
Conference ในหัวข้อ The Political Economy of Capital
Flight From Developing Countries (San Diego, Jan3 2004)
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งานเขียนคอลัมน์ด้านเศรษฐกิจการเมือง
2552-2558

คอลัมนิสต์ คอลัมน์ “Way to Read!” นิตยสาร way

2546-2553

คอลัมนิสต์ คอลัมน์ “มองซ้ายมองขวา” หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

2553

คอลัมนิสต์ คอลัมน์ “กลับหลังหัน” นิตยสาร ค คน

2551

คอลัมนิสต์ คอลัมน์ “ถนนสู่ทำเนียบขาว” หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

2547-2551

คอลัมนิสต์ คอลัมน์ “กลับหลังหัน” นิตยสาร OPEN

2545-2546

คอลัมนิสต์ คอลัมน์ “มองมุมใหม่” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

งานสารคดี
2563

สารคดี “School Town King: แรปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน”
(ผู้อำนวยการสร้างบริหาร)

2559

สารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
(ผู้เขียนบทหลัก ร่วมด้วย นพนันท์ อนุรัตน์ โตมร ศุขปรีชา)
ตอนที่ 1: เสียชีพอย่าเสียสิ้น
ตอนที่ 2: คนตรงในประเทศคด
ตอนที่ 3: สันติประชาธรรม
ตอนที่ 4: เหลียวหลังแลหน้า
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

10. งานบรรณาธิการ
หนังสือเล่ม
1. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี - วรากรณ์ สามโกเศศ สำนักพิมพ์มติชน (2541)
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2. อาจารย์ป๋วยกับธรรมศาสตร์ - หลายคนเขียน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543) (กอง
บรรณาธิการ)
3. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 2 - วรากรณ์ สามโกเศศ สำนักพิมพ์มติชน (2543)
4. โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 3 - วรากรณ์ สามโกเศศ สำนักพิมพ์มติชน (2544)
5. ป๋วย อึ๊งภากรณ์: ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม - ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีม
ทอง (2545)
6. ป๋วย อึ๊งภากรณ์: ทัศนะว่าด้วยการศึกษา - ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง (2545)
7. ป๋วย อึ๊งภากรณ์: ทัศนะว่าด้วยเศรษฐกิจ - ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง (2546)
8. ขาดทุนคือกำไร: โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 4 - วรากรณ์ สามโกเศศ สำนักพิมพ์มติชน (2545)
9. ถูกสุดคือแพงสุด: โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 5 - วรากรณ์ สามโกเศศ สำนักพิมพ์มติชน (2547)
10. เงินทองของ (ไม่) หมู - วรากรณ์ สามโกเศศ สำนักพิมพ์อมรินทร์ (2547)
11. FIRST - วรากรณ์ สามโกเศศ สำนักพิมพ์ openbooks (2547)
12. BEST - วรากรณ์ สามโกเศศ สำนักพิมพ์ openbooks (2547)
13. DIFFERENT - วรากรณ์ สามโกเศศ สำนักพิมพ์ openbooks (2547)
14. NICHE - วรากรณ์ สามโกเศศ สำนักพิมพ์ openbooks (2548)
15. ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10: จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม - รังสรรค์ ธนะพร
พันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550) (คณะบรรณาธิการ)
16. 20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ - หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2550)
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17. 60 ปี เศรษฐกิจไทย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2551)
18. CRISIS: วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย - หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2552)
19. US CRISIS: วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา - หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2552)
20. “...เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง” - ทวี หมื่นนิกร คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2552)
21. วิพากษ์โลกเศรษฐศาสตร์ - หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สำนักพิมพ์ openbooks (2552)
22. เศรษฐศาสตร์การเมืองและสถาบัน สำนักท่าพระจันทร์ - หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ openbooks (2552)
23. Macrotrends: ภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกใหม่และการปรับตัวของไทย - หลายคนเขียน สมาคม
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ และ สำนักพิมพ์ openbooks (2552)
24. เศรษฐกิจทางเลือก: ว่าด้วยมาตรการกำกับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ - ปกป้อง
จันวิทย์ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
25. เศรษฐกิจทางเลือก: ว่าด้วยรัฐสวัสดิการ - เอื้อมพร พิชัยสนิธ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
26. เศรษฐกิจทางเลือก: ว่าด้วยเศรษฐกิจความสุข เศรษฐกิจอิสลาม และนโยบายประชานิยม” - สฤณี
อาชาวานันทกุล สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
27. สงครามระหว่างสี: ก่อนถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับ - เกษียร เตชะพีระ สำนักพิมพ์ openbooks
(2553)
28. สงครามระหว่างสี: ในคืนวันอันมืดมิด - เกษียร เตชะพีระ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
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29. การเมืองเรื่องผีทักษิณ - นิธิ เอียวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
30. กัมมทายาโทของสังคมไทย - นิธิ เอียวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
31. การเมืองของเสื้อแดง - นิธิ เอียวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2553)
32. ปาฐกถา 60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ - หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักพิมพ์ openbooks (2552)
33. ความ (ไม่) รู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ - นิธิ เอียวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2555)
34. วัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพี้ยง - นิธิ เอียวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2555)
35. เศรษฐสวดอนุบาล - นิธิ เอียวศรีวงศ์ สำนักพิมพ์ openbooks (2555)
36. บรรยง คิด - บรรยง พงษ์พานิช สำนักพิมพ์ openworlds (2557)
37. บรรยง เขียน - บรรยง พงษ์พานิช สำนักพิมพ์ openworlds (2557)
38. หยดน้ำในกองไฟ - นิ้วกลม สำนักพิมพ์ ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ (2557)
39. 30 ปี ทีดีอาร์ไอ 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย – รวมบทสัมภาษณ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (2557)
40. สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน (In the vertigo of change: How to resolve
Thailand’s transformation crisis) – Marc Saxer สำนักพิมพ์ openworlds และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
(2558)
41. ปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 14: พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ “สันติวิธี” – ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2558) (คณะบรรณาธิการ)
42. ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ – หลายคนเขียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2559)
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43. ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน – หลายคนเขียน มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ (ร่วมกับ ประจักษ์ ก้องกีรติ) (2559)
44. เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน - สมชาย ปรีชาศิลปกุล สำนักพิมพ์ bookscape (2562)
45. สามัญสำนึก (Common Sense) - โทมัส เพน สำนักพิมพ์ bookscape (2563)
46. เศรษฐกิจสามสี: เศรษฐกิจแห่งอนาคต - วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สำนักพิมพ์ bookscape (2563)
นิตยสาร วารสาร และจุลสาร
1. จุลสาร เช้าใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539-2540)
2. นิตยสาร open online (www.onopen.com) (2548-2550)
3. จุลสาร หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)
4. วารสาร October 08 ฉบับ เศรษฐกิจการเมืองโลกและไทย ในยุคสมัยแห่งความกลวงเปล่า
สำนักพิมพ์ openbooks (เมษายน 2553)
5. วารสาร October 09 ฉบับ ประชาธิปไตย สำนักพิมพ์ openbooks (ตุลาคม 2553)
6. วารสาร October 10 ฉบับ ความยุติธรรม สำนักพิมพ์ openbooks (เมษายน 2554)
7. วารสาร October 11 ฉบับ ว่าด้วยเพศ สำนักพิมพ์ openbooks (ตุลาคม 2554)
หมายเหตุ: แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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