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   ประสบการณ�ทํางาน 

พฤศจิกายน 2555 – ป�จจุบัน  นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร�ไอ) 

ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2560  อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติว�า

ด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาสังคมและส่ือมวลชน 

สํานักงาน ป.ป.ช. 

กุมภาพันธ� 2562 - ถึงป�จจุบัน คณะอนุกรรมการกํากับและพัฒนาการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

สํานักงาน ป.ป.ช. 

 

 หลักสูตรอ่ืน ๆ  
 
2558 หลักสูตรการส่ือสารมวลชนระดับต�น (กสต.) รุ�น 5 สถาบันอิศรา 
มูลนิธิพัฒนาส่ือมวลชนแห�งประเทศไทย 

2560 Executive Program on the Rule of Law and 
Development (RoLD), Thailand Institute of Justice (TIJ), 
Bangkok, Thailand. 

2561 (มิถุนายน) International Visitor Leadership Program, U.S. 
Department of State 

2562 (มกราคม) TIJ-IGLP Workshop for Emerging Leaders on the 
Rule of Law and Policy, Thailand Institute of Justice (TIJ) and 
Harvard Law School. 
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ผลงานวิจัย 

 

• โครงการทบทวนการอนุญาตทางราชการ (Thailand’s Simple & Smart Licenses), หัวข�อ กฎหมายธุรกิจท�องเท่ียว
และโรงแรม, ก�อสร�างอสังหาริมทรัพย�, ท่ีดิน, medical hub และภาพยนตร�, เสนอต�อ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมายท่ีเป�นอุปสรรคต�อการประกอบอาชีพ และการดําเนินธุรกิจของประชาชน, พฤศจิกายน 2561 - มิถุนายน 2562. 

• TDRI Economic Intelligence Service เร่ือง Blockchains (พฤษภาคม 2561), Startups (มกราคม 2562) และ 
China’s Economy (กุมภาพันธ� 2562) 

• ปรับทัศนคติภาครัฐเพ่ือรับความเปลี่ยนแปลง แห�งอนาคต (รายงานทีดีอาร�ไอ ฉบับท่ี 140 พฤษภาคม 2561) 

• Regulation of Disruptive Technology, TDRI QUARTERLY REVIEW Vol.33 No.2 JUNE 2018 

• เร่ือง “รุรกิจท่ีปรึกษาด�านการจัดการ” และ “ธุรกิจท่ีปรึกษาด�านการบรรจุหีบห�อ” ใน เดือนเด�น นิคมบริรักษ� และ คณะ. 
2561. โครงการศึกษากฎหมายว�าด�วยการประเมินธุรกิจของคนต�างด�าวและธุรกิจบัญชีท�ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต�างด�าว พ.ศ. 2542. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย เสนอต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย� 

• การประเมินองค�กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว�าด�วยการต�อต�านคอร� รัปชัน. รายงานทีดีอาร� ไอ. เมษายน 2560. 
https://tdri.or.th/2017/09/anti-corruption-government-organizations/ 

• รัฐและการแทรกแซงส่ือ. รายงานทีดีอาร�ไอ. ธันวาคม 2559. https://tdri.or.th/2016/12/government-advertising-
and-media-intervention/ 

• “ธุรกิจโทรคมนาคม” ใน เดือนเด�น นิคมบริรักษ� และ คณะ. 2560. โครงการศึกษากฎหมายว�าด�วยการประเมินธุรกิจของคน
ต�างด�าวและธุรกิจบัญชีท�ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว พ.ศ. 2542. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
เสนอต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย� 

• รายงานเร่ือง คอร�รัปชันในกรุงโซลและกรุงเทพฯ บทสํารวจองค�ความรู�การต�อต�านคอร�รัปชันของกรุงโซล เกาหลีใต� และการ
แนวทางการต�อต�านการคอร�รัปชันของกรุงเทพมหานคร. (กับ ขนิษฐา ฮงประยูร และ เดือนเด�น นิคมบริรักษ�). สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย. 

• โครงการวิจัย “การพัฒนาเมืองแบบพ่ึงพาตนเอง : กรณีการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในจังหวัดขอนแก�น” (ร�วมกับ  

สุรเดช ทวีแสงสกุล และ จตุราพร สีหาบุตร). 2559-2560. เสนอต�อวิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก�น. 

• รายงาน “ระบบหน้ีท่ีเป นธรรม: ข อสังเกตบางประการต อการแก ป ญหาหน้ีนอกระบบอย างย่ังยืน”. นําเสนอในงานเวที
สาธารณะว�าด�วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห�งประเทศไทย. 17 กรกฎาคม 2560. 

• รายงาน “ประวัติศาสตร�คอร�รัปชันไทย”. 2560. ในโครงการการวิจัยเพ่ือสร�างแนวร�วมในการต�อต�านการคอร�รัปชัน ระยะท่ี 
2 (ดร. เดือนเด�น นิคมบริรักษ� หัวหน�าโครงการ). 2559 – 2561. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 

https://tdri.or.th/2017/09/anti-corruption-government-organizations/
https://tdri.or.th/2016/12/government-advertising-and-media-intervention/
https://tdri.or.th/2016/12/government-advertising-and-media-intervention/
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• โครงการ “ประมวลองค�ความรู�ด�านการเสริมสร�างธรรมาภิบาลและ การลดคอร�รัปชัน”. 2558-2559. นําเสนอต�อสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). https://tdri.or.th/2017/07/disseminating-knowledge-on-good-governance-and-
the-reduction-of-corruption/ 

• โครงการ “จ�างท่ีปรึกษา เพ่ือเป�นคณะทํางานตรวจสอบข�อมูล (Assurance Team) ตามโครงการความโปร�งใสในการ
ก�อสร�างภาครัฐ (CoST)”. 2559-2560. เสนอต�อสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง  

• รายงาน “การเป�ดเผยข�อมูล (Open Data) กับการสร�างนวัตกรรมเพ่ือการต�อต�านการคอร�รัปชัน”. ตุลาคม 2559. 
นําเสนอต�อ บริษัท แฮนด� วิสาหกิจเพ่ือสังคม จํากัด 

• CoST Country Study: Thailand (with Torplus Yomnak) in Bernadine Fernz and Eleanor Morgan, eds. 
Construction Sector Transparency Initiative (CoST) in Southeast Asia.  January 2017. Funded by the UK 
Government’s Foreign and Commonwealth Office (FCO) and CoST International Secretariat (London). 
http://www.constructiontransparency.org/documentdownload.axd?documentresourceid=2175 

• Operating Plan and Proposed Budget for a Regulatory Guillotine Reform in Thailand. (with Scott Jacobs 
and Deunden Nikomborirak). 14 July 2016. Presented to Anti-Corruption Organization of Thailand (ACT). 

• บทท่ี 10 "การรวมและการพัฒนากลุ�มภาคีธุรกิจ" ในโครงการการจัดทํายุทธศาสตร�การสร�างความเข�มแข็งทางการค�า 
แผนงานจัดทํายุทธศาสตร�ชาติการค�า และยุทธศาสตร� การรวมกลุ�มภาคีธุรกิจ (ดร. เดือนเด�น นิคมบริรักษ� หัวหน�าโครงการ). 
2558-2560. เสนอต�อสํานักงานนโยบายและยุทธ�ศาสตร�การค�า กระทรวงพาณิชย�.  

• รายงาน ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบของหน�วยงานกํากับดูแล: กรณีกิจการโทรคมนาคม และกิจการพลังงาน. (กับ 
เดือนเด�น นิคมบริรักษ� และ เสาวลักษณ� ชีวสิทธิยานนท�. สิงหาคม 2559. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 

• โครงการ “เผยแพร�ความรู�ด�านการเสริมสร�างธรรมาภิบาลและการลดคอร�รัปชัน”. 2558-2560. นําเสนอต�อสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

•โครงการ  “การศึกษาขอบเขตรายละเ อียด (Scoping Study) ตามแนวทาง โครงการ  Construction Sector 
Transparency Initiative (CoST)” (ร�วมกับ ดร. เดือนเด�น นิคมบริรักษ�). 2558. เสนอต�อสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง http://tdri.or.th/research/construction-sector-transparency-initiative/ 

• รายงาน “รัฐและการแทรกแซงส่ือ”. (ร�วมกับ ดร. เดือนเด�น นิคมบริรักษ�). 2557-2558. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย. http://tdri.or.th/research/gov-and-media-intervention/ 

• บทท่ี 3 “คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน”. ในรายงาน “โครงการประเมินองค�กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว�าด�วยการต�อต�าน
การทุจริตคอร�รัปชัน”.( ดร. เดือนเด�น นิคมบริรักษ� หัวหน�าโครงการ). 2556-2558. เสนอต�อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.). http://tdri.or.th/research/anti-corruption-ngos/ 

• รายงาน “การเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารของราชการและการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน”. (ดร. เดือนเด�น นิคมบริรักษ� หัวหน�า
โครงการ). 2556-2557. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. http://tdri.or.th/research/official-information-act-anti-
corruption/ 

http://www.constructiontransparency.org/documentdownload.axd?documentresourceid=2175
http://tdri.or.th/research/construction-sector-transparency-initiative/
http://tdri.or.th/research/gov-and-media-intervention/
http://tdri.or.th/research/anti-corruption-ngos/
http://tdri.or.th/research/official-information-act-anti-corruption/
http://tdri.or.th/research/official-information-act-anti-corruption/
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• รายงาน “การศึกษาด�านอุตสาหกรรมประกันภัยภาคบังคับ”. ใน สุเมธ องกิตติกุล และ คณะ “โครงการวิจัยกรอบและ
 ข�อเสนอเชิงนโยบายต�อการพัฒนาระบบการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535”. 
 2556-2557. เสนอต�อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 

 

  หนังสือ 

• สมการคอร�รัปชัน บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย. (บรรณาธิการร�วม). มีนาคม 2560. นําเสนอต�อ สกว.  
 

   บทความในสื่อภาษาไทย 

• ข�อสังเกตบางประการ ต�อกม.รณรงค�ต�านทุจริต. หนังสือพิมพ�โพสต�ทูเดย�. 10 กรกฎาคม 2560.  
• ข�อเสนอกํากบัดแูลส่ือท่ีดี กับ ร�าง พ.ร.บ.คุ�มครองส่ือฯ. (กับ ดร. เดือนเด�น นิคมบริรักษ�). หนังสือพิมพ�กรุงเทพธุรกิจ. 8 

กุมภาพันธ� 2560. http://tdri.or.th/tdri-insight/media-regulation-2017-02-09/ 
• อัพเกรด ‘สมาคมการค�า’ เ พ่ิมความแกร�งไทยในเวทีโลก. หนังสือพิมพ�กรุงเทพธุรกิจ. 23 มีนาคม 2560. 

http://tdri.or.th/tdri-insight/trade-association-2017-03-23/ 
• ตรวจทุจริต ต�านคอร� รัปชันด�วย Big Data. (กับ ณัชพล ประดิษฐเพชรา). Thaipublica. 6 ธันวาคม 2559. 

http://thaipublica.org/2016/12/tdri-big-data/ 
• ทบทวนกฎหมายปรับพ้ืนฐาน ลดทุจริตคอร�รัปชั่น (กับ ดร. เดือนเด�น นิคมบริรักษ�).โพสต�ทูเดย� คอลัมน�: คิดเป�นเห็นต�าง. 

11 มกราคม 2559. 24http://tdri.or.th/tdri-insight/ease-of-doing-business/ 

• "ก า ร ซ้ื อ ส่ื อ ข อ ง ภ า ค รั ฐ :  โ จ ท ย� ท่ี ท� า ท า ย สํ า ห รั บ ก า ร ป ฏิ รู ป ส่ื อ "  ( กั บ  ด ร .  เ ดื อ น เ ด� น  นิ ค ม บ ริ รั ก ษ� ) .  
หนังสือพิมพ�กรุงเทพธุรกิจ, 9 ตุลาคม 2557.  http://tdri.or.th/tdri-insight/kt30/ 

• อาจใกล�หมดเวลา รัฐใช�เงินพีอาร� “ไร�สาระ”” (กับ หมายชนก กระปุกทอง). หนังสือพิมพ�ประชาชาติธุรกิจ, 20 กรกฎาคม 
2558. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1437394926 

•  “ความโปร�งใส 1.0: ว�าท่ี ‘กฎหมายความโปร�งใสฉบับใหม�’”. หนังสือพิมพ�กรุงเทพธุรกิจ. 24 กันยายน 2558.  
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/635663 

• “ความโปร�งใส 2.0 : นําเข�ามาตรฐานสากลเพ่ือลดขัดแย�ง”. (กับ สุนทร ตันมันทอง). หนังสือพิมพ�กรุงเทพธุรกิจ. 8 
ตุลาคม 2558. http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/635787 

•  “จับตา ก.ม.จัดซ้ือจัดจ�างแก�เทิร�นคีย�จากบทเรียน ‘ค�าโง�คลองด�าน”. (กับ อิสร�กุล อุณหเกตุ). หนังสือพิมพ�กรุงเทพธุรกิจ. 
30 ธันวาคม 2558. http://tdri.or.th/tdri-insight/turnkey-procurement/ 

 

   บทความในสื่อภาษาอังกฤษ 

• Tackling ‘white elephant’ syndrome. Bangkok Post. August 16, 2017. 
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 รางวัลและเกียรติประวัติ 
 

2547 – 2553  ทุนรัฐบาลไทย ODOS 1 
2554 – 2555  ทุนรัฐบาลฝร่ังเศส Franco-Thai Scholarship, French Embassy in Bangkok 
2561 (มิถุนายน)  ทุนเข�าร�วม International Visitor Leadership Program, U.S. Department of State 
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