
ข้อมูลและผลงาน 

ดร.มนทกานต ์ฉมิมาม ี

 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): นางสาว มนทกานต์ ฉิมมามี 
                       (ภาษาอังกฤษ): Ms. MONTAKARN CHIMMAMEE 
2. ต าแหน่งและหน่วยงาน: นักวิจัย AR 5  
       สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      ชั้น 5 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 
      ที่ท างาน: 02-2187359 โทรสาร: 02-2155523 มือถือ: 081-2597789 
3. ประวัติการศึกษา  
  
 2551-2557 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

นิสิตผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ส านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การย้ายถิ่นกับการพัฒนาทุนมนุษย์ และแผนการย้ายถิ่นของ
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก) 

2545-2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายคุ้มครองและแก้ไข
ปัญหาแรงงานเด็กต่างชาติในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ระดับดี) 

2541-2544 รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(เกียรตินิยมอันดับ 2)  

4. ประสบการณ์ท างาน 

1 กรกฎาคม 2558 – 
ปัจจุบัน 

นักวิจัย AR5 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

22 เมษายน 2557 – 
21 เมษายน 2558 

ผู้ช่วยวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โครงการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ าที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยภายใต้โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พฤษภาคม 2555 – 
สิงหาคม 2556 

ผู้ช่วยวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2557 ผู้ช่วยวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โครงการ Changing Social, Cultural, Economic and Demographic 
Context of Familialism in Thailand. ได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN 
Studies Center of Chulalongkorn University; Kyoto University; 
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Doha Foundation 
2556 – ก.พ. 2557 นักวิจัยอิสระ 

โครงการศึกษารูปแบบการด าเนินกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ธันวาคม 2554 - 
2555 

ผู้ช่วยวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปิดเสรีอาเซียน ได้รับการสนับสนุนจาก ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

มิถุนายน 2555 – 
กุมภาพันธ์ 2556 

นักวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิจัยเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (2015)” ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงวัฒนธรรม 

ตุลาคม 2555 – 
กุมภาพันธ์ 2556 

นักวิจัยอิสระ 
โครงการวิจัย การทบทวนนิยาม ความหมาย รูปแบบ และแนวคิดท่ีเกี่ยวกับ
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ ได้รับการ
สนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 

5. โครงการวิจัยท่ีก าลังด าเนินการในปัจจุบัน 
 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน 
การพัฒนาศักยภาพการฟ้ืนคืนของชุมชนเขตเมืองในประเทศไทย 
(นักวิจัย) 

คลัสเตอร์พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การพัฒนาเครื่องมือการส ารวจ และการส ารวจคนไร้บ้านในพ้ืน
กรุงเทพมหานคร (นักวิจัย) 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

การเข้าถึงหนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน: ผลต่อทักษะ
การอ่านเขียน และผลการเรียนของเด็กประถมศึกษาในจังหวัด
น่าน (นักวิจัย) 

โครงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่สังคม กองทุน
รัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

6. งานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับชาติ 
มนทกานต์ ฉิมมามี และพัชราวลัย วงศ์บุญสิน. “ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของ

แรงงานข้ามชาติพม่า ลาว และกัมพูชา หลังย้ายถิ่นมาในประเทศไทย” วารสารวิจัย
สังคม, 37, 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2557): 195-242. 

มนทกานต์ ฉิมมามี. “การค้ามนุษย์ในประเทศไทย: กรณีปัญหาแรงงานเด็กต่างชาติ” เอเชีย
ปริทัศน์, 29, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551): 111-131. 
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ระดับนานาชาติ 
Montakarn Chimmamee and Patcharawalai Wongboonsin. “Improving the Human 

Capital of Migrant Workers in ASEAN: A case study of Thailand and CLM 
countries” Asian Review, 29, 2014: pp.57-68.  

 ผลงานวิจัยที่ได้น าเสนอในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ และตีพิมพ์ในหนังสือรวม
บทความการประชุม (Postceeding) 
ระดับชาติ 
มนทกานต์ ฉิมมามี. “การเตรียมความพร้อมด้านอาเซียนศึกษาในระบบการเรียนการสอนขั้น

พ้ืนฐานของไทยเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน” น าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ภาษาและวัฒนธรรม 2556" เรื่อง "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม" สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (29 กรกฎาคม 2556) 

วิไล ชินเวชกิจวานิชย์, มนทกานต์ ฉิมมามี และประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย. พฤติกรรมการใช้
ถุงยางอนามัยของพนักงานบริการหญิงย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานี น าเสนอในรูปแบบ
โปสเตอร์ในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553 
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมนักประชากรไทย 
สนับสนุนโดย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
สาขาสังคมวิทยา (ได้รับรางวัล "โปสเตอร์ดีเด่น") 

Montakarn Chimmamee and Patcharawalai Wongboonsin. “Migration, Human 
Capitalization and Migration Plan of Migrant Labour in Thailand” Paper 
presented at The RGJ – Ph.D. Congress XIII, Jomtien Palm Beach Resort, 
Chonburi, Thailand (April 6-8, 2012) 

ระดับนานาชาติ 

Montakarn Chimmamee and Patcharawalai Wongboonsin. “Perception of a Better 
Life of Burmese Migrant Workers in Thailand ” Paper presented at The 
Global COE Next- Generation Workshop, Kyoto University, Japan (November 
10-14, 2010) 

Montakarn Chimmamee and Patcharawalai Wongboonsin. “Towards Human 
Capitalization of Migrant Labour in Thailand” Paper presented at The 
Global COE Next- Generation Workshop, Kyoto University, Japan (January 7-
14, 2009) 

 หนังสือวิชาการ  

มนทกานต์ ฉิมมามี และคณะ. (2556) เสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน : สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพฯ: บริษัท เพชรประกาย จ ากัด. 
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อนรรฆ พิทักษ์ธานิน มนทกานต์ ฉิมมามี และปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา. (2556) การเลือก
ปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.). 

7. การท างานด้านวิชาการอื่นๆ  

 - อาจารย์พิเศษบรรยายเกี่ยวกับ การย้ายถิ่น แรงงานข้ามชาติ และการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ จาก
มุมมองทางด้านประชากรศาสตร์ให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยต่างๆ 
อาทิ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ (โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และสถาบันพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

- กรรมการสถาบันเพ่ือการศึกษาและวัฒนธรรม (องค์กรสาธารณประโยชน์) 
- ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ืออ่านประเมินบทความในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 


