
 

1 
 

ประวติัและผลงาน 
ของ 

นาย ณัฐพจน์  ยืนยง 
----------------------- 

 
1. ประวติัการศึกษา (เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุ) 

คณุวฒิุ  ช่ือสถานศึกษา 
1.1  ปรญิญาโท ศศม.(ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ)  
      สาขาการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

1.2  ปรญิญาตร ีศศบ. (ศลิปศาสตรบณัฑติ)  
      สาขาการบรหิารการจดัการ 

 มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

2. ความเช่ียวชาญพิเศษ      สงิคโปรศ์กึษา (การเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม)  การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

3. ผลงาน 
3.1 งานด้านการวิจยั 

3.1.1 
 

Trafficking in Children into the Worst Forms of  Child labour in Thailand, 2543  
(ฐานะ : ผูร้ว่มวจิยั) (แหล่งทนุ ILO)  

3.1.2  วาระแห่งชาติส าหรบัไทยในการส่งเสริมและรกัษาผลประโยชน์ แห่งชาติในเอเชีย : 
ยทุธศาสตรข์องไทยในการยกระดบัความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิการคา้กบัประเทศในเอเชยี
กรณีสงิคโปร ์,2545 (ฐานะ : ผูว้จิยัหลกั)  

3.1.3 อาเซยีนในสหสัวรรษใหม(่ปีที ่1) : กรณีสงิคโปร ์2546  (ฐานะ : ผูว้จิยัหลกั)  
3.1.4 อาเซยีนในสหสัวรรษใหม(่ปีที ่2) : กรณีสงิคโปร,์ 2547  (ฐานะ : ผูว้จิยัหลกั)  
3.1.5 พหวุฒันธรรมกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในภาคใต ้: กรณีปอเนาะ, 2548  (ฐานะ :  ผูร้ว่มวจิยั), 

(แหล่งทนุ สสส.) 
3.1.6 Trafficking For Sexual Exploitation  into Southern Thailand, 2549  (ฐานะ : ผูว้จิยั

หลกั), (แหล่งทนุ IRASEC : Institut De Recherche Sur L’Asie Du Sud-Est 
Comtemporaine) 

3.1.7 พหวุฒันธรรมกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในภาคใต ้: กรณีอาหารฮาลาล, 2549-2550  (ฐานะ : 
ผูร้ว่มวจิยั)  

3.1.8 การรกัษาความมัน่คงของรฐัในกรณีปญัหาการเคลื่อนไหวทาง  การเมอืงของมุสลมิบาง
กลุ่มในประเทศสงิคโปร์, 2551, (ฐานะ : ผูว้จิยัหลกั), (แหล่งทุนส านักงานคณะกรรมการ
วจิยัแหง่ชาต)ิ 

3.1.9 ประชาสมัพนัธม์สุลมิในแผน่ดนิไทย : บทบาทและการสรา้งคณูุปการต่อโลกมุสลมิ, 2555, 
(ฐานะ : ผูช้ว่ยวจิยั) 

3.1.10 The ASEAN Way  สงิคโปร,์ 2556 (ฐานะ : ผูว้จิยัหลกั) 

3.1.11 สถาบนัพระมหากษตัรยิก์บัมสุลมิในแผน่ดนิไทย, 2556 (ฐานะ : ผูว้จิยัรว่ม) 
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4.2 งานด้านวิชาการ 
บทความ (ภาษาไทย) 

1. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 1995/2538 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2538. 
2. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 1996/2539 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2539. 
3. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 1997/2540 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2540. 
4. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 1998/2541 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2541. 
5. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 1999/2542 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2542. 
6. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2000/2543 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2543. 
7. ณฐัพจน์ ยนืยง ,สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2001/2544 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2544. 
8. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2002/2545 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2545. 
9. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2003/2546 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2546. 
10. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2004/2547 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2547. 
11. ณฐัพจน์ ยนืยง ,สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2005/2548 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2548. 
12. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2006/2549 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2549. 
13. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2007/2550 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2550. 
14. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2008/2551 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2551. 
15. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2009/2552 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2552. 
16. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2010/2553 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2553. 
17. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2011/2554 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2554. 
18. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2012/2555 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2555. 
19. ณฐัพจน์ ยนืยง, สงิคโปร,์  เอเชยีรายปี 2013/2556 สถาบนัเอเชยีศกึษา 2556. 
20. ณฐัพจน์ ยนืยง, “คา่เงนิไวรสัแหง่ศตวรรษที ่21” ในวารสารเอเชยีปรทิศัน์ ปีที ่18 ฉบบัที ่3 

กนัยายน- ธนัวาคม 2540. 
21. ณฐัพจน์ ยนืยง, “สงิคโปร ์: ยทุธศาสตรเ์ศรษฐกจิและการพฒันาคงความเป็นหนึ่งใน

ภมูภิาค” วารสารเอเชยีปรทิศัน์ ปีที ่24 ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถิุนายน), สถาบนัเอเชยีศกึษา
, 2546. 

22. ณฐัพจน์ ยนืยง, “สงิคโปร ์1995 : การเมอืงและเศรษฐกจิ” วารสารขา่วเอเชยีศกึษา ปีที ่16 
ฉบบัที ่2 (เมษายน-มถิุนายน), สถาบนัเอเชยีศกึษา, 2538. 

23. ณฐัพจน์ ยนืยง, “การประชมุองัคถ์ดัครัง้ที ่10” วารสารขา่วเอเชยีศกึษา ปีที ่16 ฉบบัที ่(1 
มกราคม-มนีาคม), สถาบนัเอเชยีศกึษา, 2543. 

24. ณฐัพจน์ ยนืยง, “การเมอืงว่าดว้ยเรือ่งของผูน้ า” วารสารขา่วเอเชยีศกึษา ปีที ่19 ฉบบัที ่(3 
กรกฎาคม-กนัยายน), สถาบนัเอเชยีศกึษา,  2547. 

25. ณฐัพจน์ ยนืยง, “ไทยกบัเพือ่นบา้น” ในหนงัสอืไทยกบัเพือ่นบา้น อกุฤษฏ ์ปทัมานนัท,์ 
สิง่พมิพล์ าดบัที ่60, สถาบนัเอเชยีศกึษา, 2539. 

26. ณฐัพจน์ ยนืยง, “วกิฤตการณ์มาเลเซยี : ผลกระทบต่อประเทศสงิคโปร”์ ในหนงัสอื
วกิฤตการณ์มาเลเซยี  เศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม  อกุฤษฎ์ ปทัมานนัทแ์ละคณะ, 
สิง่พมิพล์ าดบัที ่66, สถาบนัเอเชยีศกึษา, 2542. 

27. ณฐัพจน์ ยนืยง, “เทเล-เพล กบัสาวคานทองทางเลอืกใหมใ่นสงิคโปร”์  มตชินรายวนั 7 
กนัยายน 2537. 

28. ณฐัพจน์ ยนืยง, “10 วนัของโก๊ะจ๊กตงผูท้ีก่บับา้นแบบมอืเปล่าไมไ่ด”้ มตชินรายวนั 10 
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33. ณฐัพจน์ ยนืยง, “สงิคโปรก์บัวนัทีร่อคอยของล”ี  มตชินรายวนั 16 สงิหาคม 2547. 
34. ณฐัพจน์ ยนืยง, “สงิคโปรก์บัปจัจยัภายนอกและภายใน” Thai-world  2552. 
35. ณฐัพจน์ ยนืยง, “ทรพัยากรบุคคลตน้ทนุความส าเรจ็ของสงิคโปร”์ Thai-world  2552. 
36. ณฐัพจน์ ยนืยง, “มสุลมิกบัความมัน่คงและเศรษฐกจิ : สงิคโปร”์ เอเชยีปรทิศัน์ปีที ่10 ฉบบั

ที ่2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม), สถาบนัเอเชยีศกึษา,  2552. 
37. ณฐัพจน์ ยนืยง, “กระแสเอเชยี2009 บทสงัเคราะหส์ถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต” 

เอเชยีรายปีจบัชพีจร 2553 / 2010, สถาบนัเอเชยีศกึษา, 2553. 
38. ณฐัพจน์ ยนืยง, “สาธารณรฐัสงิคโปร”์ เอเชยีรายปี จบัชพีจร 2554/2011, สถาบนัเอเชยี

ศกึษา, 2554. 
39. ณฐัพจน์ ยนืยง, “สงิคโปร ์2011” กระแสเอเชยี 2012/2, สถาบนัเอเชยีศกึษา, 2555. 
40. ณฐัพจน์ ยนืยง, “ความส าคญัของทรพัยากรมนุษยใ์นสงิคโปร”์ กระแสเอเชยี 2013/2, 

สถาบนัเอเชยีศกึษา, 2556. 
        บรรณาธิการ 

1. ณฐัพจน์ ยนืยง, เอเชยีรายปี 2552/2009, (ฐานะ : บรรณาธกิารรว่ม). 
2. ณฐัพจน์ ยนืยง, เอเชยีรายปี 2553/2010, (ฐานะ : บรรณาธกิารหลกั). 
3. ณฐัพจน์ ยนืยง, เอเชยีรายปี 2554/2011, (ฐานะ : บรรณาธกิารรว่ม). 
4. ณฐัพจน์ ยนืยง, เอเชยีรายปี 2555/2012, (ฐานะ : บรรณาธกิารรว่ม). 
5. ณฐัพจน์ ยนืยง, เอเชยีรายปี 2557/2014, (ฐานะ : บรรณาธกิารหลกั). 

 
 

มถิุนายน 2538. 
29. ณฐัพจน์ ยนืยง, “ไทยกบัสงิคโปร”์ มตชินรายวนั 15 สงิหาคม 2538. 
30. ณฐัพจน์ ยนืยง, “สงิคโปร ์: 30 ปีและการคา้ทีต่กต ่า” มตชินรายวนั 5 ตลุาคม 2538. 
31. ณฐัพจน์ ยนืยง, “นี่แหละตามสไตล.์........สงิคโปร”์  มตชินรายวนั 9 พฤศจกิายน 2538. 
32. ณฐัพจน์ ยนืยง, “เลอืกตัง้สงิคโปรเ์พิม่ความแขง็แกรง่เกา้อี ้โก๊ะจ๊กตง”  มตชินรายวนั 4 

มกราคม 2540. 
 


