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ข้อมูลและผลงาน 
ดร. นฤมล    อรุโณทัย 

 
1.  ชื่อ    (ภาษาไทย)   ดร. นฤมล    อรุโณทัย 
            (ภาษาอังกฤษ)    Narumon   Arunotai, Ph.D. 
 
2.  ต าแหน่งปัจจุบัน         อาจารย์ ระดับ  8  สถาบันวิจัยสังคม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
3.  หน่วยงาน   สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
    โทรศัพท์ 0-2218-7376  โทรสาร 0-2255-2353 
    Email : hnarumon@chula.ac.th 
 

4.  ประวัติการศึกษา  
 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ระดับปริญญา (ตรี 
โท เอก และ

ประกาศนยีบตัร) 

 ปริญญา   สาขาวิชา วิชาเอก ช่ือ
สถาบันการศึก

ษา 

ประเทศ 

2526 ปริญญาตร ี อ.บ.  
(เกียรตินิยม) 

 

 อักษรศาสตร ์ วรรณคดี
อังกฤษ 

จุฬาลงกรณ-์
มหาวิทยาลยั 

ไทย 

2529  ปริญญาโท M.A. มานุษยวิทยา - มหาวิทยาลยั 
วอชิงตัน 

สหรัฐฯ 

2539 ปริญญาเอก Ph.D. มานุษยวิทยา - มหาวิทยาลยั
ฮาวาย 

สหรัฐฯ 

 
5.   สาขาวิชาการ 

  -มานุษยวิทยาชนเผ่า  ชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศชาติพันธุ์   
  -วัฒนธรรมและการพัฒนา 

mailto:hnarumon@chula.ac.th
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6.  งานวิจัย 
ชื่อผลงานวิจัย (แหล่งทุน-ปี) สถานภาพผู้วิจัย การเผยแพร่ 

โครงการศึกษาแนวทางขยายผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ส่วนร่วม: บทเรียนจากป่าตะวันตกชายแดนไทย -สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า (งบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2558) 

หัวหน้าโครงการ/
นักวิจัยหลัก 

ก าลังด าเนินการ  

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล (ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธรฯ 2558) 

หัวหน้าโครงการ/
นักวิจัยหลัก 

ก าลังด าเนินการ  

Enhancing Socioeconomic Monitoring to Support 
Conservation of Coral Reef and Near Shore Resources in 
Thailand  (NOAA 2557-8) 

หัวหน้าโครงการ/
นักวิจัยหลัก 

เ ผ ย แ พ ร่ ท า ง
เว็บไซต์* 

โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องชนพื้นเมือง (งบประมาณ
กองทุนสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2557-8) 

หัวหน้าโครงการ/
นักวิจัยหลัก 

ก าลังด าเนินการ  

แผนงานความเป็นธรรมทางสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2557-8) 

นักวิจัยร่วม   ก าลังด าเนินการ  

โครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรแร่เพื่อ
ประโยชน์ของ ชุมชนและสั งคม ( งบวิ จัย เ ชิ งลึ ก  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2557-8) 

นักวิจัยร่วม   ก าลังด าเนินการ  

โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมขุดเจาะ  (งบประมาณจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2557-8) 

นักวิจัยร่วม ก าลังด าเนินการ  

โครงการศึกษาแนวทางการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมในประเทศไทย 
มุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (งบประมาณกระทรวงการต่างประเทศ 
ผ่านศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557-8) 

นักวิจัยร่วม   ก าลังด าเนินการ  

Engaging Marginalized Group in the Post 2015 National 
Consultation in Thailand  (UNDP 2557) 

หัวหน้าโครงการ  เผยแพร่ทางเว็บไซต์** 

โครงการการถักทอสู่อนาคตโลกข้ามพรมแดน: แนวทางการส่งเสริม
การศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้อพยพในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2554-2556) 

หัวหน้าโครงการ/
นักวิจัยหลัก 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์*** 

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูวิถี ชีวิตชาวเล (กระทรวง
วัฒนธรรม 2556)   

หัวหน้าโครงการ/
นักวิจัยหลัก 

รายงานวิจัย 

โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนชาวมอแกน อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสุรินทร์ (กรมอุทยานฯ 2555-2556) 

หัวหน้าโครงการ/
นักวิจัยหลัก 

รายงานวิจัย ก าลัง
จะน าลงเว็บไซต์ 

โครงการศึกษาจัดท าเอกสารพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเพื่อ
เตรียมขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก (กรมอุทยานฯ ผ่านสถานวิจัย
ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553-2555) 

นักวิจัยร่วม รายงานวิจัย 

*http://data.nodc.noaa.gov/coris/library/NOAA/CRCP/other/grants/International_FY10_Products/NA10NOS4630058_ThailandS
ocMonFinalReport.pdf 
**http://un.or.th/documents/UN%20report_Thai%20%20Final.pdf 
***http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5410045 
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8. ผลงานตีพิมพ์ (2555-2558) 
2558 “ความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของชุมชนพื้นเมือง

ในบริบทป่าและทะเลในประเทศไทย” วารสารวิจัยสังคม 2558 ปีที่ 38 ฉบับที่ 1. 
ร้อยเรื่องชาวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ผู้กล้าแห่งทะเลอันดามัน.   
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).   

2557 “ทิศ อิทธิพลต่อการก าหนดต าแหน่งอ้างอิงและการตั้งถิ่นฐาน”  และ “อิทธิพลของ
ความเชื่อบางประการที่มีผลต่อทิศทางการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร” ใน เล่า
เรื่องเมือง กรุงเทพฯ: สถาบันอาศรมศิลป์ 

2556 “ชุมชนทางเลือก : กรณีศึกษาอาศรมวงศ์สนิท” เขียนร่วมกับกุณฑี สว่างวงศ์ธรรม 
ในวารสารวิจัยสังคม 2556 ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 หน้า 99-135.  
“สู่สังคมที่มีเยื่อใยในการอยู่ร่วมกัน การสังเคราะห์ความเป็นธรรมในมิติสังคม-
วัฒนธรรม-ชุมชน”  ใน สู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม   หนังสือชุด ถมช่องว่างทางสังคม     
ล าดับ 7 รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมทางสังคม พ.ศ. 2554-2555  
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ศยาม. 

2555 เทคนิควิธีที่ใช้ในการด าเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.  ร่วมเขียนกับ Dr. 
Kirsten Ewers Anderson  พิมพ์โดยกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  
กรุงเทพฯ: บริษัท โมโนกราฟ สตูดิโอ จ ากัด. 
“หลากหลายชีวิตผู้คนและชุมชนที่จมน้ า เสียงสะท้อนความไม่เป็นธรรมในน้ าท่วม
ใหญ”่  บทสังเคราะห์ภาพรวม  เขียนร่วมกับอุษา โคตรศรีเพชร  แฟ้มข้อมูลล าดับที่ 
2 ในโครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคมเพ่ือสังคมสุขภาวะ 
Assavarak, Passanan, Narumon Arunotai, Dawan Wiwattanadate, 
“Shaping Traditional and Modern Approaches to Mitigate Impacts of 
Mining Industry: A Case Study of Karen Village, Lower Klity Creek, 
Thailand .” Mediterranean Journal of Social Sciences Vol. 3 (6) March 
2012: 61-68. 
 


