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ประวติัและผลงาน 
ของ 

นายณัฐพล ตนัตระกลูทรพัย ์
…………………….. 

 
1. ประวติัการศึกษา (เรยีงจากคณุวุฒสิงูสดุ) 

คณุวฒิุ ปีท่ีจบ ช่ือสถานศึกษา 
1.1 ศลิปะศาสตรม์หาบณัฑติ สหสาขาวชิา 
     พฒันามนุษยแ์ละสงัคม บณัฑติวทิยาลยั    

2551  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

1.2 ศลิปศาสตร์บณัฑติ สาขาวชิารฐัศาสตร์ 
  ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

2548  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
2. ความเช่ียวชาญพิเศษ       เกีย่วกบัประเทศพมา่ และอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง  เชีย่วชาญทัง้ดา้นสงัคม  

                                     วฒันธรรม และเศรษฐกจิการลงทนุ 
 
3. ผลงาน   

งานด้านการวิจยั 
โครงการวิจยั/โครงการท่ีปรึกษา 
ภาษาไทย 

1. หวัหน้าโครงการ และนกัวจิยัประจ าโครงการ “การเชือ่มโยงระหว่างกนัในอนุภมูภิาคลุ่มน ้าโขง
ตอนบน บทเรยีนเพือ่การกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน” (2557-2558) 

2. หวัหน้าโครงการ และนกัวจิยัประจ าโครงการ “บทบาทของกลุ่มธุรกจิกบัการปฏริปูทางการเมอืงใน
พมา่” (2556-2557) 

3. นกัวจิยัประจ าโครงการ “การจดัท ายทุธศาสตรด์า้นวฒันธรรมของไทยเพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน” (2555-2556)  

4. ผูช้ว่ยนกัวจิยัประจ าโครงการ “การศกึษาเพือ่จดัท ายทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตังิานดา้นพลงังาน
ระหว่างประเทศ” (2555) 

5. นกัวจิยัประจ าโครงการ “การพฒันาอตุสาหกรรมเอทานอล และไบโอดเีซล รว่มระหว่างไทยกบั
ประเทศกมัพชูา ในฐานะฐานพลงังานทางเลอืกของภมูภิาค” (2553-2554) 

6. ผูช้ว่ยนกัวจิยัประจ าโครงการ “มมุมอง การรบัรู ้และความเขา้ใจของกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
(Stakeholders) ของประเทศเพือ่นบา้นทีม่ตี่อไทย” (2553-2554) 

7. นกัวจิยัประจ าโครงการ “บทบาทของกองทพับกไทยกบัการจดัการความมัน่คงและผลประโยชน์
ทางเศรษฐกจิ: กรณีศกึษาชายแดนไทย-พมา่” 

8. ผูป้ระสานงานโครงการ “โครงการทีป่รกึษาเพือ่สง่เสรมิการลงทนุในประเทศ สปป.ลาว เวยีดนาม 
และสหภาพพมา่” (2553) 
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9. นกัวจิยัประจ าโครงการ “โครงการศกึษาผลกระทบและผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากโครงการทีไ่ดร้บั
ความชว่ยเหลอืจาก สพพ. เสน้ทางเชยีงราย-คนุหมงิ-หลวงน ้าทา (R3) และ เสน้ทางตราด/เกาะกง-
สแรออ็มเบลิ (R48)” (2553) 

10. นกัวจิยัประจ าโครงการ “ศกึษาภาพความขดัแยง้การเมอืงไทยในสายตาประเทศเพือ่นบา้น” (2552) 
11. นกัวจิยัประจ าโครงการ “โครงการศกึษาพืน้ทีเ่ชงิลกึของประเทศบนแนวเขตตะนาวศรฝี ัง่ทะเลอนั

ดามนัประเทศพมา่” (2551-2552) 
12. ผูช้ว่ยนกัวจิยัประจ าโครงการ “Cross Border Economic Relations in the Greater Mekong Sub-

region (GMS): Impacts and Implications” (2551-2552) 
 
 งานด้านการเขียนต ารา หนังสือ บทความ ฯลฯ 

1. บทความเรือ่ง “ความรว่มมอืระหว่างไทยและกมัพชูาในภาคเกษตรกรรม กบัการพฒันาแหล่งพลงังาน
ทางเลอืกของภมูภิาค” ในหนงัสอืรวมบทความประกอบการประชมุ (Proceeding) การประชมุเครอืขา่ย
และการน าเสนอผลงานทางวชิาการระดบับณัฑติศกึษาดา้นลุ่มแม่น ้าโขงศกึษาของประเทศไทย ครัง้ที ่
2 ระหว่างวนัที ่16-18 พฤศจกิายน 2555 ณ แขวงสาละวนั สปป.ลาว 

2. บทความเรื่อง “บทบาทองค์กรภาครฐัและเอกชนในการพฒันาเศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชยีงราย” ในหนังสอืรวมบทความประกอบการประชุม (Proceeding) การประชุมเครอืข่ายและการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษาด้านลุ่มแม่น ้าโขงศกึษาของประเทศไทย ครัง้ที่ 1 
ระหว่างวนัที ่27-28 สงิหาคม 2552 ณ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  

3. เสนอบทความทางวิชาการเรื่อง “ชายแดนไทย-พม่า: พลวตัรและการเปลี่ยนแปลง” การประชุม
วชิาการรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตรแ์ห่งชาตคิรัง้ที ่12 วนัที ่8-9 ธนัวาคม 2554 ณ โรงแรมเซน็
ทาราดวงตะวนั จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

4. เสนอผลงานวจิยัเรือ่ง “ความสมัพนัธเ์ชงิเศรษฐกจิขา้มพรมแดนในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง: ผลกระทบ
และนัยส าคญั” ในการประชุมหวัขอ้ “เอเชยีในกระแสความเปลีย่นแปลง: การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ” 
จดัโดย สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ณ หอ้งประชุมจุมภฏ -พนัธุ์ทพิย์ อาคาร ประ
ชาธปิก – ร าไพพรรณี วนัที ่9 ธนัวาคม 2551 

 
งานด้านการสอน/บรรยายพิเศษ 
1. วทิยากรในหวัขอ้เรือ่ง “ภาพรวมเศรษฐกจิเมยีนมารแ์ละการเปลีย่นแปลงในยุคเตง็เส่ง” ในการสมัมนา

เรือ่ง “โอกาสของนกัธุรกจิไทยในตลาดเมยีนมารแ์ละการปรบัตวัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” ใน
วนัพุธที ่22 สงิหาคม 2555 ณ เฮอืนค าฟ้ารสีอร์ท อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก จดัโดย ส านักงาน
พาณิชย ์จงัหวดัตาก 

2. วทิยากรในหวัขอ้เรือ่ง “เมยีนมารก์บัการกา้วเขา้สู่ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน” ในการ
สมัมนาเรื่อง การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงในเมยีนมาร์: แนวโน้มและผลกระทบต่อความมัน่คงไทย 
วนัองัคารที ่7 สงิหาคม 2555 ณ หอ้งปริน้ซบ์อลลมู 1 โรงแรมปริน้ซพ์าเลซ มหานาค จดัโดย กรมขา่ว
ทหารบก กองบญัชาการกองทพับก 
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3. วทิยากรในหวัขอ้เรื่อง “ไทยในการรบัรูแ้ละความเขา้ใจของประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง” ในการประชุม
ทางมานุษยวทิยาครัง้ที ่10 หวัขอ้ “อาเซยีน: ประชาคมในมติทิาง วฒันธรรม ความขดัแยง้ และความหวงั” 
ระหว่างวนัที ่28-30 มนีาคม 2555 จดัโดย ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิทร 

4. บรรยายในหวัข้อ “การเมืองไทยในสื่อพม่า” ในการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ภาพความขดัแย้งทาง
การเมอืงของไทยในทศันะของสือ่เอเชยี” ณ หอ้งประชมุสถาบนัวจิยัสงัคม  ชัน้ 4 อาคารวศิษิฐป์ระจวบ
เหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 8 กนัยายน 2552 

5. บรรยายในหวัขอ้ “บทบาทองค์กรภาครฐัและเอกชนในการพฒันาเศรษฐกจิ อ าเภอแม่สาย จงัหวดั
เชยีงราย” การประชุมเครอืขา่ยและการน าเสนอผลงานทางวชิาการระดบับณัฑติศกึษาด้านลุ่มแม่น ้า
โขงศกึษาของประเทศไทย ครัง้ที่ 1 วันที่ 27 สงิหาคม 2552 ณ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี 

6. บรรยายในหวัขอ้ “รปูแบบการลงทุนของต่างประเทศในพม่า” ในการสมัมนาระดมความคดิเหน็เรื่อง 
“การเปิดด่านชายแดนบา้นพุน ้ารอ้น: โอกาสการพฒันาเศรษฐกจิของจงัหวดักาญจนบุรแีละประเทศ
ไทย” ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์แควรสีอร์ท จงัหวดักาญจนบุร ีวนัที ่30 กรกฎาคม 2552 จดัโดย 
ส านกังานจงัหวดักาญจนบุร ี

7. บรรยายในหวัขอ้ “โอกาสทางเศรษฐกจิของไทยในเขตตะนาวศรี” ใน “โอกาสและความทา้ทายใน
การคา้การลงทนุในสหภาพพมา่” จดัโดย ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ร่วมกบั  สถาบนั
เอเชยีตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์วนัพฤหสับด ีที ่11  มถิุนายน 2552 ณ โรงแรมวงัใต ้ 
จงัหวดัสรุาษฏรธ์านี 

8. บรรยายในรายวชิา 1301525 เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้นโลกสมยัใหม่ ในหวัขอ้ ชุมชนเมอืงในเอเชยี
อาคเนย์: กรณีศกึษาเมอืงการค้าตามแนวชายแดนไทย-พม่า ณ วิทยาลยัการเมอืงการปกครอง 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2552 

 
ผลงานอ่ืนๆ 
การไปเสนอผลงาน/เผยแพร่ผลงาน 
1. บทความเรื่อง “ชนกลุ่มน้อยกบัรฐับาลพม่า: การปรบัความสมัพนัธ์ใหม่?” www.thaiworld.org วนัที ่7 

พฤศจกิายน 2555 
2. บทความเรือ่ง “ความสมัพนัธจ์นี-พมา่หลงัการเลอืกตัง้” www.thaiworld.org วนัที ่7 กนัยายน 2555 
3. บทความเรื่อง “ประเทศไทยกบัความสมัพนัธ์ของพม่า-กมัพชูา” www.thaiworld.org วนัที ่7 เมษายน 

2554 
4. บทความเรือ่ง “เขตแดนไทย-พม่า ปญัหาทีร่อการปกัปนั (2)” www.thaiworld.org  วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์

2553 
5. บทความเรื่อง “ทุนขา้มชาตกิบัการคา้ทีช่ายแดน” หนังสอืพมิพ ์มตชินรายวนั วนัที ่07 ตุลาคม พ.ศ. 

2552 ปีที ่32 ฉบบัที ่11533 
6. บทความเรือ่ง “สือ่กบัการเมอืงพมา่” หนงัสอืพมิพ ์ กรงุเทพธุรกจิ วนัที ่17 กนัยายน 2552 
7. บทความเรื่อง “เขตแดนไทย-พม่า ปญัหาที่รอการปกัปนั (1)” www.thaiworld.org  วนัที่ 29 

พฤษภาคม 2552 
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8. บทความเรือ่ง “โลจสิตกิกบันโยบายเศรษฐกจิมณฑลยนูนาน” www.thaiworld.org  วนัที ่30 กนัยายน 
2551 

9. เผยแพร่ผลงานวจิยัทางวทิยุจุฬาฯ เรื่อง “โอกาสทางเศรษฐกจิไทยในเขตตะนาวศรี” ออกอากาศวนัที ่
15 สงิหาคม 2552 

 
การไปท างาน/ดงูานต่างประเทศ 

1. ส ารวจศกัยภาพธุรกจิการเกษตรและสมัภาษณ์หน่วยงานรฐัและนักธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ณ เมอืงไพลนิ – 
พระตะบอง – อุดรเมยีนเจย ประเทศกมัพูชา ระหว่างวนัที ่31 มกราคม - 5 กุมภาพนัธ์ 2554 
สนบัสนุนโดย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. ส ารวจศกัยภาพธุรกจิการเกษตรและสมัภาษณ์หน่วยงานรฐัและนกัธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง ณ เมอืงเกาะกง – 
พระสหีนุ – ก าปอต ประเทศกมัพชูา ระหว่างวนัที่ 4-10 ธนัวาคม 2553 สนับสนุนโดย จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

3. พาคณะนักธุรกิจไทยส ารวจลู่ทางการค้าการลงทุนในสหภาพพม่า ณ เมืองลาเฉียว – มูเซ – 
มณัฑะเลย ์– เนยป์ยดีอว ์– ยา่งกุง้ สหภาพพมา่   ระหว่างวนัที ่16 – 20 สงิหาคม 2553สนับสนุนโดย 
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

4. พาคณะนกัธุรกจิไทยส ารวจลู่ทางการคา้การลงทนุในสหภาพพมา่ ณ เมอืงยา่งกุง้ – มณัฑะเลย ์– ปยนิ
อูลวิน – ตองย ีสหภาพพม่า   ระหว่างวนัที ่5 – 9 กรกฎาคม 2553 สนับสนุนโดย ส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

5. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ณ เมืองพนมเปญ – เกาะกง – พระสีหนุ  
ประเทศกมัพชูา    ระหว่างวนัที ่14-20 มถิุนายน 2553 สนับสนุนโดย ส านักงานความร่วมมอืพฒันา
เศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (สพพ.) 

6. พาคณะนักธุรกจิไทยส ารวจลู่ทางการค้าการลงทุนในสหภาพพม่า ณ เมอืงย่างกุ้ง – เมอืงพะโค – 
เมืองเมาะล าไย สหภาพพม่า   ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2553 สนับสนุนโดย ส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 

7. ประเมนิผลการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม ณ เมอืงหว้ยทราย แขวงบ่อแกว้ – แขวงหลวงน ้า
ทา – เมอืงบ่อเต็น สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ระหว่างวนัที ่17-22 พฤษภาคม 2553 
สนบัสนุนโดย ส านกังานความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (สพพ.) 

8. ส ารวจกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมและสมัภาษณ์เจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ณ เมอืงคุนหมงิ – เชยีง
รุ่ง – เมอืงล่า – บ่อหาน สาธารณรฐัประชาชนจีน  ระหว่างวนัที ่4-10 กรกฎาคม 2552สนับสนุนโดย 
Sasakawa Peace Foundation 

9. ส ารวจศกัยภาพทางเศรษฐกจิและสมัภาษณ์นักธุรกจิพม่า ณ เมอืงย่างกุง้ – ทวาย – มะรดิ สหภาพ
พมา่  ระหว่างวนัที ่3-10 พฤศจกิายน 2551 สนบัสนุนโดย สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 


