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ประวัตแิละผลงาน 
รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมล สุธรรมกิจ 

(Associate Professor Niramon Sutummakid, Ph.D.) 
 
ที่ท างานปัจจุบัน  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   2  ถนนพระจันทร์  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200 
   โทรสาร 02-2249428  email: niramon@econ.tu.ac.th 
ประวัติการศึกษา  Ph.D. (Economics)     Macquarie University (2547) 
   M.A. (Economics)      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533) 

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (2530) 
สาขาที่เชี่ยวชาญ  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
 
หนังสือและสิ่งพิมพ์ 
2558  กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิประชาคมอาเซียน และข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับประเทศไทย  

(ร่วมกับ ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์, ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ และ อ.นนท์ นุชหมอน) สนับสนุนโดยส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2557  “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ สิ่งแวดล้อม บนเส้นทางคู่ขนาน?” (เขียนร่วมกับ อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์) 
บทความน าเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจ าปี 2557 จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 
30 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2557  การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการส่งออกสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม  (ร่วมกับ ดร. อนิณ อรุณเรือง
สวัสดิ์, ดร. เณศรา สุขพานิช และ อ. อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล) จัดพิมพ์โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (ITD)  

2555 “เศรษฐกิจสีเขียว ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ใน จับกระแส Rio+20 สู่สังคมไทย จัดท าโดย
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

2555  เก็บภาษีคาร์บอน มาตรการลดโลกร้อน (ร่วมกับ ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ) จัดพิมพ์โดย สถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) 

2555 “การก าหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศ เพื่อรองรับมาตรการทางการค้าและมาตรการด้านโลก
ร้อน” เอกสารเผยแพร่ล าดับที่ 8 ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
และยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 

2553 “แนวคิดการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมกับนัยยะต่อประเทศไทย” (เขียนร่วมกับ ประชา คุณธรรมดี) ใน 
สิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจไทย: ผลกระทบและแนวทางป้องกัน เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ ประจ าปี 2553 
(ครั้งที่ 33) จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2553 “มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ” ใน กลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อนแบบสมัครใจ กับ แบบ
รายสาขาการผลิต เอการล าดับที่ 4 ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม 
และยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ ท่านผู้หญิง ดร. สุธาวัลย์ เสถียรไทย บรรณาธิการ. 
สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 
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2552 “แนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคสมัครใจ: การซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Voluntary Carbon 
Market)” เอกสารล าดับที่ 2. ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ ท่านผู้หญิง ดร.สุธา-วัลย์ เสถียรไทย บรรณาธิการ. สนับสนุน
โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 

2551  สังคมกับเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาประเทศไทย (พ.ศ. 2500-2545). ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์
ครั้งที่ 1 

2549  มาตรฐานแรงงานกับระเบียบการค้าระหว่างประเทศ (ภายใต้การก ากับของโครงการจับกระแสองค์การการค้า
โลก (WTO Watch)) โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

2548 มาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับระเบียบการค้าระหว่างประเทศ เอกสารวิชาการหมายเลข 2 โครงการ WTO Watch 
(จับกระแสองค์การการค้าโลก) ได้รับทุนอุดหนุนจาก สกว. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ผลงานวิจัย (ภาษาไทย) 
2564 “นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว - ก่อนและหลังสถานการณ์ COVID-19” สนับสนุนโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
2564 “ข้อเสนอแนวทางการก าหนดและการจัดเก็บค่าจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย” สนับสนุนโดย

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2564 “เกณฑ์การบริหารจัดการน้ าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ (ระยะที่สาม)” สนับสนุน

โดย สกว. (นักวิจัยร่วม 6 คน)  
2562 “เกณฑ์การบริหารจัดการน้ าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ (ระยะที่สอง)” สนับสนุน

โดย สกว. (นักวิจัยร่วม 6 คน) 
2562 “การค านวณมูลค่าสินค้าและบริการสีเขียวของประเทศไทยที่มีนัยยะต่อการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว” สนบัสนุนโดย 

สกว.   
2561 “การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทยเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ าเงิน” สนับสนุนโดย สกว. 

(ร่วมกับ ผศ.ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์) 
2561 “ความเป็นไปได้ และโอกาสในการขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย รวมถึงต้นทุนใน

การลดก๊าซเรือนกระจกรายเทคโนโลยี” เสนอต่อ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) (นักวิจัยรวม 4 
คน) 

2560 “เกณฑ์การบริหารจัดการน้ าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ (ระยะที่หนึ่ง)” สนับสนุน
โดย สกว. (นักวิจัยร่วม 6 คน) 

2560  “มาตรการที่เกี่ยวข้องในการจัดการถุงพลาสติก” เสนอต่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นักวิจัยรวม 4 คน หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ)  

2559  “นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร กรณีศึกษาแรคโตพามีน” สนับสนุนโดย สกว. 
ฝ่ายเกษตร (ร่วมกับ ผศ.สิทธิกร นิพภยะ) 

2558  “มิติด้านสิ่งแวดล้อมในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) และความตกลงการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป” เสนอ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) (นักวิจัยรวม 5 คน) 

2558 “ความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ และการก าหนดมูลค่าคาร์บอน เพื่อน าไปสู่มาตรกร
ลดก๊าซเรือนกระจก” เสนอต่อ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก) (นักวิจัยรวม 4 คน) 
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2557 “การจัดตั้งเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน” เสนอต่อ ส านักความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2557  “ความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ” เสนอต่อ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) (นักวิจัยรวม 6 คน) 

2557  “วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติ ด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน” เสนอต่อ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (นักวิจัยรวม 4 คน) 

2557  “ความเต็มใจจ่ายเพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพฯ (Willingness to Pay for Forest Area of the Bangkok 
Dwellers)” ภายใต้การสนับสนุนโดย สกว. ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ (นักวิจัยรวม  4 คน) 

2557  “การเปรียบเทียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน” (Comparison of Environmental 
Measures in ASEAN Members) ภายใต้การสนับสนุนโดย สกว. ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ (นักวิจัยรวม  4 คน) 

2554 “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย: ตลาดคาร์บอน” เอกสารวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยเร่ือง “กลไก
ที่ยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโต หลัง ค.ศ. 2012 ที่มีนัยต่อการก าหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศ
ไทย” สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ 

2554 “ผลกระทบของกลไกยืดหยุ่นในรูปแบบใหม่ ภายหลัง ค.ศ. 2012 ที่มีต่อประเทศไทย” เอกสารวิจัย ภายใต้
โครงการวิจัยเรื่อง “กลไกที่ยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโต หลัง ค.ศ. 2012 ที่มีนัยต่อการก าหนดมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ภายในประเทศไทย” สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ฝ่ายสวัสดิภาพ
สาธารณะ 

2554 “การเจรจาการค้ารอบโดฮากับการค้าและสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการศึกษาการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา
ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย เสนอต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ฐานะนักวิจัยร่วม) 

2554 “การจัดท าท่าทีและแนวทางการด าเนินงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้าและสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับ อลงกรณ์ ธน
ศรีธัญญากุล เสนอต่อ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2553 “มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าและผลกระทบต่อประเทศไทย” เอกสารวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย
เรื่อง “การติดตามกระแสการก าหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากร (NTM) ส าหรับสินค้าไทย
ส่งออกไปต่างประเทศ” สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ 

2551 “มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาคและการปรับตัวของภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม ศึกษากรณี WEEE และ RoHS” จัดท าโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย) และนักวิจัย
ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

2550  “พิธีสารเกียวโต” ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้าน
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดย สกว.  นักวิจัยร่วม ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 

2550  “การศึกษาผลกระทบ REACH ต่อสายโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศไทยและข้อเสนอ” จัดท าโดย 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สนับสนุนโดย สกว.  (ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย)  
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2549 “ต้นทุนน้ าที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ” บทความในหนังสือฉบับวิชาการ รู้แล้วช่วยกัน: อาหารและน ้า ปัจจัย
ส้าคัญต่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย (หน้า 255-273) สนับสนุนโดย สกว. ภายใต้เครือข่ายวิจัยสุขภาพ และ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
พิมพ์ครั้งที่ 1 (เมษายน) กรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

2549  “พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย” เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 26 ภายใต้
การก ากับของ โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้าร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จัดท าโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี ด าเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

2549  “มาตรการการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป” ภายใต้โครงการ Global 
Economic Watch.  ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ 
กระทรวงการต่างประเทศ (ดร. เกรียงไกร เตชกานนท์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย)  

2548 “การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน.” สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ กรม
ชลประทาน  (รศ. ดร. สุพิณ เกชาคุปต์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย)  

2548  “การเตรียมการจัดท าบัญชีสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนส าหรับประเทศไทย.” 
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (รศ. ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย)  

2548  “การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับมลพิษทางอากาศ” เอกสารวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติของนัก
เศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหา-วิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2542 “การลงทุนโดยตรงของออสเตรเลียในประเทศไทย (Australian Direct Investment in Thailand)” เอกสารวิจัย 
เสนอ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2540 

2541 “บทบาททางเศรษฐกิจจีนในอาเซียน” (China’s Economic Role in ASEAN) เอกสารวิจัย เสนอ สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดินป ี2537 

2541 “โครงสร้างปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา” (มี
นักวิจัยร่วมหลายท่าน) เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง” จัดท าโดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย -
ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2541  

2540 “กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  8” โครงการศึกษาวิจัย 
(ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร หัวหน้าโครงการวิจัย) เสนอต่อ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
จัดพิมพ์โดย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย 

2539 “ภาวะตลาดสุราในประเทศไทย” เอกสารวิจัย จัดพิมพ์โดย ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2539 “บทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น” (The Role of 
Private Sector on Short-term Non-formal Vocational Education) (นักวิจัยร่วมคือ อัญชลี แย้มพยนต์ 
และ ชลาศัย กันมินทร์) เอกสารวิจัยเสนอ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับทุนอุดหนุนจากการ
วิจัยประเภททั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2538 
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2536  “เศรษฐกิจบ้านครัว: ความขัดแย้งทางสังคม และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด” โครงการวิจัยเรื่อง คุณค่าชุมชน
เก่า: กรณีศึกษาชุมชนบ้านครัว เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการการวิจัยในมิติทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 
เรื่อง “วัฒนธรรมไทยท่ามกลางกระแสการพัฒนาของโลก”  จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  
ณ หอประชุมเล็ก  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2536 

2536 “ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจบ้านครัว” โครงการวิจัยเร่ือง คุณค่าชุมชนเก่า: กรณีศึกษาชุมชนบ้านครัว เอกสารวิจัย 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการไต่สวนสาธารณะ กรณีชุมชนบ้านครัวกับการสร้างทางด่วน กระทรวง มหาดไทย 

2535 “อุตสาหกรรมเภสัชกรรมไทย”  กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 
 
ผลงานเขียน (ภาษาอังกฤษ) 
2021 “Recycling Systems: Achieving Sustainable Development Goals through Climate Action, Nature 

Action and Pollution Action” Funded by UNEP, (SSFA/2021/4470. Under Policy Research Center 
on Green Economy (PRO-Green), Faculty of Economics, Thammasat University. (together with 
two researchers from Chulalongkorn University & PRO-Green). 

2010  “Study on Thailand’s Carbon Market Prototype” With Supawat Sukhaparamate and Sarun 
Pravitrangul. A Paper Presented in Franco-Thai seminar "Fostering Economic Growth through 
Low Carbon Initiatives in Thailand" 25-26 February. 

2004 Economic Growth, Soil Pollution and Soil Quality in Central Thailand, unpublished Ph.D. 
Dissertation, Department of Economics, Macquarie University, Sydney. 

2003 “Efficiency of Agricultural Production in the Central Region of Thailand.” Macquarie Economics 
Research Papers Number 2/2003 (June). By Daehoon Nahm and Niramon Sutummakid. Sydney: 
Department of Economics, Macquarie University. 

1990  The Organization of Trucking Firms, unpublished M.A. Thesis, Faculty of Economics, Thammasat 
University. 

 
ประสบการณ์บริหาร  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน) 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) ม.ธ. (เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน) 
ประธานคณะกรรมการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ย. 2553-ปัจจุบัน) 
ผู้อ านวยการหลักสูตร MBE (ต.ค. 2551-2553) และหลักสูตร TITLE คณะเศรษฐศาสตร์ (ต.ค. 2553-2554) 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธ. (ต.ค. 2549-ก.ย. 2551) 
 ผู้จัดการ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธ. (2547-2548) 
 ผู้อ านวยการ โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์  ม.ธ. (2546) 
 กรรมการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์  ม.ธ.  (2541) 
 กรรมการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธ. (2539) 
 กรรมการโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไทย-อินโดจีน คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (2538) 

อาจารย์ประจ า คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต (2534-2537) 


