
 

Curriculum Vitae 
 
ชื่อ: นายอนุสรณ์ อุณโณ 
ต าแหน่งวิชาการ: รองศาสตราจารย์  
ต าแหน่งบริหาร: คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
สถานที่ท างาน: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท:์ 080 5940036 
Email Address: anusorn.unno@gmail.com, uanusorn@tu.ac.th 
 
 
ความสนใจทางวิชาการและสาขาที่เชี่ยวชาญ 
อ านาจ อัตลักษณ์ ตัวตน ศักยภาพกระท าการ การเมืองในชีวิตประจ าวัน การเคลื่อนไหวทางสังคม มลายูมุสลิม 
ภาคใต้ ชายแดนภาคใต้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา  
 
รางวัล 
Doctoral Dissertation Improvement Grant (DDIG) National Science Foundation (NSF), USA  
 
การศึกษา 
PhD (Anthropology), University of Washington, 2011  
Master of Arts (Anthropology), University of Washington, 2008  
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2541 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
อักษรศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536  
 
โครงการวิจัย 

2561-ปัจจุบัน การศึกษา “ชายแดนใต้” ในบริบทพรมแดนไทย-มาเลเซีย: สถานะความรู้ ข้อท้าทาย 
และความเป็นไปได้ใหม่ กองทุนวิจัยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2557-2560 หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม “การเมืองคนดี: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทาง
การเมืองของผู้สนับสนุน “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
2555-2558 “คืนนี้ไม่มี ‘ดังดุท’: อ านาจเหนือชีวิตกับการสร้างตัวตนและแสดงออกซึ่งศักยภาพแห่ง
ตนของชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
ส านั กงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ส านั กงานคณ ะกรรมการอุดมศึกษาแห่ งชาติ  และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2554-2555 “‘นบีต๊ะมาแกปีแน ’ (นบี ไม่กินหมาก): พิธีกรรมความเชื่อมลายู ในกระแสการ
เปลี่ยนแปลง” กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
2554-2555 หัวหน้าโครงการวิจัย “ชีวิตทางการเมืองของชาวใต้ในสถานการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมืองร่วมสมัย” สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2552-2553 A researcher in a research project “Privatizing Environmental Governance: 
A Global Analysis of the Effects and Effectiveness of Environmental Certification for 
Farmed Salmon and Shrimp” York Centre for Asian Research, York University 



 

2548-2549 หัวหน้าโครงการวิจัย “ผลกระทบทางวัฒนธรรมของนโยบายประชานิยมต่อชุมชน
ท้องถิ่น” ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
2548 นักวิจัยโครงการวิจัย “กระบวนการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้ขบวนการ
ปฏิรูประบบสุขภาพ” มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพไทย 
2547-2548 นักวิจัยหลักโครงการวิจัย “การประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและสวัสดิการการ
รักษาพยาบาล: นโยบายประชานิยม” สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศไทย 
2546-2547 หัวหน้าโครงการวิจัย “การจัดการทรัพยากรส่วนรวมโดยองค์กรชุมชน” มูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  
2545-2546 หัวหน้าโครงการวิจัย “ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนในสังคมไทยและการเมืองของงาน
เขียนเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  
2545-2546 นักวิจัยหลักโครงการวิจัย “สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล” โดยศาสตราจารย์ 
เสน่ห์ จามริก (โครงการวิจัยย่อย “สิทธิชาวนาไทย: กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาระบบ 
เกษตรกรรม) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2544-2546 นักวิจัยร่วมโครงการวิจัย “เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย” โดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ 
นาถสุภา (โครงการวิจัยย่อย “พลวัตเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก: กรณีศึกษา 
4 พื้นที”่) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2544-2546 หัวหน้าโครงการวิจัย “สืบสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอัมพวาสวนนอก ต าบลบางนาง
ลี่” ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2543-2544 หัวหน้าโครงการวิจัย “กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยระดับรากหญ้า : 
ประชาคมท้องถิน่สุขส าราญ” ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
2543-2544 นักวิจัยโครงการวิจัย “สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล” โดยศาสตราจารย์ เสน่ห์ 
จามริก (โครงการวิจัยย่อยที่ 3: นโยบายพัฒนาของรัฐกับการละเมิดสิทธิชุมชน: กรณีศึกษาฝายราษี
ไศล) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
2543 นักวิจัยหลักโครงการวิจัย “การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการก่อสร้างโรง
ก าจัดขยะด้วยวิธีการผสมผสาน” มูลนิธิชุมชนเมือง  
2543 นักวิจัยโครงการวิจัย “เวทีสุขภาพคนจน” ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
2542-2543 นักวิจัยโครงการวิจัยเมธีอาวุโส ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร “พลวัตเศรษฐกิจ
การเมืองปี 2000” (โครงการวิจัยย่อย “ขบวนการประมงพ้ืนบ้านภาคใต้: กรณีศึกษาสมัชชาประมง 
พ้ืนบ้านอันดามัน) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
2541 นักวิจัยโครงการวิจัย “การประเมินผลกระทบทางสังคมของฝายราษีไศล” สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
ผลงานวิจัย 
ภาษาไทย 

2560 “การเมืองคนดี: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน 
“ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” รายงานการวิจัยเสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  
2560 “บทน า: หนึ่งทศวรรษงานเขียนชายแดนใต้ภายใต้เหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่” 
ใน อนุสรณ์ อุณโณ (บก.) หนึ่งทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  



 

2560 “เกิดมาหนึ่งชาติต้องกราบพระธาตุเมืองนคร”: คนใต้ ศีลธรรม และการเมือง 
เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Thirdspace Publishing  
2559 “ศาสนาอิสลามกับการต่อรองของชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” วารสาร
ธรรมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2   
2559 “นบีไม่กินหมาก”: พิธีกรรมความเชื่อมลายูในกระแสการตื่นตัวในศาสนาอิสลาม 
นนทบุรี: ส านักพิมพ์ปาตานีฟอรั่ม 
2558 “อ่าน ‘ตระกูล’ ฟูโกต์” ใน อนุสรณ์ อุณโณ และคณะ (บก.) อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟู
โกต์ กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์ 
2558 “มานุษยวิทยากับปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้: ศักยภาพและข้อท้าทาทาย,” 
ใน สุริชัย หวันแก้ว (บก.) รหัสวัฒนธรรม: บททบทวนความเข้าใจว่าด้วย “คนไทย” และ
สั งคม ไทย เชี ย งใหม่ : ศู น ย์ ศึ กษ าชาติ พั น ธุ์ และการพั ฒ นา คณ ะสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2558 “คืนนี้ไม่มี ‘ดังดุท’”: อ านาจเหนือชีวิตกับการสร้างตัวตนและการแสดงออกซึ่ง
ศักยภาพกระท าการของชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้  รายงานการวิจัยเสนอต่อ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
2556 “การเมืองเรื่อง ‘เศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง’ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ใน 
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (บก.) ด้วยรัก เล่มที่ 7: แนวคิดทางสังคมและการเมือง กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์สร้างสรรค์ (ผู้แต่งร่วม: ชลิตา บัณฑุวงศ์)  
2556 “นบีต๊ะมาแกปีแน” (นบีไม่กินหมาก): พิธีกรรมความเชื่อมลายูในกระแสการ
เปลี่ยนแปลง รายงานการวิจัยเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
2556 “‘นบีต๊ะมาแกปีแน’ (นบีไม่กินหมาก): พิธีกรรมความเชื่อมลายูในกระแสการ
เปลี่ยนแปลง” ใน กลุ่มวิจัยและพัฒนา ส านักนวัตกรรมทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม วิจัยวัฒนธรรมครั้งที่  3 การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ 
กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
2556 “คืนนี้ไม่มี ‘ดังดุท’: อ านาจเหนือชีวิตและการต่อรองของชาวมลายูมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” ใน นาวาเอกวชิรพร วงศ์นครสว่าง (บก.) งานประชุมวิชาการประเพณี 
กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 16 ความม่ันคงรูปแบบใหม่ของไทย
ในบริบทของประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรุงเทพฯ: สมสิริพริ้นติ้ง  
2556 ชีวิตทางการเมืองของชาวใต้ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองร่วมสมัย 
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2552 คนท าตาล: ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ ส านึกและการเคลื่อนไหวทางสังคมและ 
การเมืองของชาวสวนบางนางลี่ กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
2549 “การประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและสวัสดิการรักษาพยาบาล : นโยบาย 
ประชานิยม,” ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1  
2549 ผลกระทบทางวัฒนธรรมของนโยบายประชานิยมต่อชุมชนท้องถิ่น รายงานการวิจัย
เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เอกสารอัดส าเนา 
2548 กระบวนการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้ขบวนการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ : กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  กรุงเทพฯ: มูลนิธิส่งเสริม 
สุขภาพไทย  



 

2548 “เกษตรกรรมยั่งยืน : การรุกคืบของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการโต้กลับ” ใน ดาริน 
อินทร์เหมือน (บก.) ความรู้กับการเมืองเรื่องทรัพยากร หนังสือรวมบทความจากการประชุม
ประจ าปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 3 เรื่อง ทบทวนภูมิปัญญา ท้าทายความรู้ กรุงเทพฯ : 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
2547 ขบวนการสิทธิเหนือทรัพยากรส่วนรวมในสังคมไทย: เกษตรกรรมยั่งยืนในบริบท
ระบอบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากร กรุงเทพฯ: มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  
2547 “กุดชุม: การเคลื่อนย้ายอัตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลงของนัยและสถานะของชาวนา
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