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Media Economics, Media Management, Media and political economy, Globalisation, Film 

Studies, Documentary, Critical theory, Media Studies. 

ผลงานทางวิชาการ จ านวน  เรื่อง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มใน English CV) 

หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลในรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th Edition 

ล าดับที่ ชื่อเรื่อง 

หนังสือ  จ านวน 5 เรื่อง 

ต ารา/ชุดวิชา/ประมวลสาระ/แนวการศึกษา มสธ. จ านวน 21 เรื่อง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน English 

CV) 

1. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2563). โรงหนัง สายหนัง ความ (ไร้) อ านาจของคนดูและศิลปิน ธุรกิจ

ฉายภาพยนตร์และสังคมไทย พ.ศ.2440-2561. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ชนนิยม. 

2. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2560). ‘120ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทย: สถานภาพความรู้ในปัจจุบัน’. ใน 

เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ (บรรณาธิการ) ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยใน

ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์: สถานภาพความรู้ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: โสภาการพิมพ์. 

3. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2560). ‘120ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทย: สถานภาพความรู้ในปัจจุบัน’. ใน 

เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ (บรรณาธิการ) ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยใน

ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์: สถานภาพความรู้ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: โสภาการพิมพ์. 

4. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2548). ‘รัฐปิตาธิปไตย/ความเป็นพ่อของรัฐ: การเมือง ว่าด้วยลัทธิ

ชาตินิยม เพศวิถี และเชื้อชาติในสิงคโปร์’ (แปล) ใน กาญจนา แก้วเทพ พริศรา แซ่ก้วย และ วรรณา 

ทองสิมา (บรรณาธิการ) ทั้งรักท้ังใคร่ ทั้งใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง.  เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

5. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2549) ‘เปิดม่านการรู้เท่าทันสื่อ’ ใน อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ  เปิดประตู สู่การ

รู้เท่าทันสื่อ แนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อเพ่ือสุขภาพ. นนทบุรี: โครงการสื่อ

สร้างสรรค์สุขภาพ (สสส.) 

 
ต ารา/ชุดวิชา/ประมวลสาระ/แนวการศึกษา มสธ. จ านวน 

21 เรื่อง (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มใน English CV) 

 

ผลงานวิจัย  จ านวน 6 เรื่อง ระดับการเผยแพร่ 



 ชาติ นานาชาต ิ

1. Chanrungmaneekul, U. (2021). Uses of Documentary 

as Social Practice for Advocacy and Educating 

Human Rights:  A case study of The Third Eye. 

Funded by SHAPE-SEA Project. 

 On process 

2. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2562). ธุรกิจฉายภาพยนตร์และ

สังคมไทย พ.ศ.2440-2561. กรุงเทพฯ: ทุนสนับสนุน ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

/  

3 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2560). 120ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทย 

ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ทุน

สนับสนุนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

/  

4. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2557). การต่อรองในกระบวนการ

ผลิตภาพยนตร์เชิงสังเกตการณ์ผ่านปฏิบัติการสังคม กรณีศึกษา

การคัดค้านการขยายท่าเรือแหลมฉบังข้ันที่สาม ชุมชนบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี, ชลบุรี: ทุนสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

/  

5. Chanrungmaneekul, U. (2009). The Global Village: 

Grounded Experience, Media and Response in Eastern 

Thailand. A Doctoral Thesis. Loughborough University, 

UK. 

/  

6. Chanrungmaneekul, U. (2009). Working Class and 

Youth: Cultural Identities in British Social Realism 

Films of the 1990s. Master degree Dissertation. 

Leicester University, UK.  

/  

บทความ

วิจัย  

   



จ านวน 6

เรื่อง 

 . ชาติ นานาชาต ิ

1 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2565). ‘ระบบธุรกิจการจัดจ าหน่าย

และฉายภาพยนตร์: ผลกระทบต่อผู้ผลิตภาพยนตร์ ผู้ชม และ

สังคมไทย’. ใน วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - เมษายน 2565. 

/  

2 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2563). 120 ปีธุรกิจภาพยนตร์ไทย: 

ข้อเสนอต่อรัฐและสังคมไทย. ใน วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์. 

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563). 

/  

3 Chanrungmaneekul, U. (2016). ‘Contestations of 

Identity in Contemporary Thai Cinema’. In Drummond, 

P. (ed). THE LONDON FILM AND MEDIA READER 4: 

Visions of Identity - Global Film & Media, 2016. (E-

book). Available at 

https://ssudl.solent.ac.uk/id/eprint/4013/1/383773760-

The-London-Film-Media-Reader-4.pdf 

 / 

4 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (2559) ‘กระบวนการต่อรอง ในการ

ผลิตภาพยนตร์เชิงสังเกตการณ์ผ่านปฏิบัติการสังคม กรณีศึกษา

การคัดค้านการขยายท่าเรือแหลมฉบังเฟสสาม ชุมชนบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี’. ใน วารสารศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปี

ที่ 9 ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน 2559). 

/  

5 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2557). ‘Critical Discourse 

Analysis: วาทกรรม อุดมการณ์ และอ านาจ กรณีศึกษาและข้อ

ถกเถียงส าคัญ ในบริบทการเมืองไทย’. ใน วารสารศาสตร์ ปีที่ 7 

ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557). หน้า 115-143. 

/  

6 อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล. (2557). ‘Discourse Analysis: 

Semiology and Narratology of ‘Human Traffic’: 

/  

https://ssudl.solent.ac.uk/id/eprint/4013/1/383773760-The-London-Film-Media-Reader-4.pdf
https://ssudl.solent.ac.uk/id/eprint/4013/1/383773760-The-London-Film-Media-Reader-4.pdf


กรณีศึกษา อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอังกฤษในทศวรรษ 

1990’. ใน วารสารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 (ตุลาคม 

2557). หน้า 108-129.   

 

โปรดดูรายละเอียดบทความวิชาการและบทความในสื่อมวลชน ใน English CV 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล และ ทีมงานภาพยนตร์สารคดี (2555) ภาพยนตร์สารคดีเชิงสังเกตการณ์ 

The Third Eye. ทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์สารคดียอด

เยี่ยม ชมรมวิจารณ์บันเทิงพ.ศ.2562 และเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม Duke 

Documentary มูลนิธิหนังไทย พ.ศ.2557 

 

ประสบการณ์ท างานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง (เช่น การอบรม สัมมนา วิทยากรบรรยาย อาจารย์พิเศษ ) 

Guest lecturers 

- Chinese and ASEAN Films, International Studies ASEAN-China (IAC) (International 
program) Thammasat University. 

- Critical Theory Approaches in Communications, Doctor of Global communication 
program (PhD International program), Bangkok University. 

- Observational documentary: principles and practice. YANGON FILM SCHOOL, 
MYANMAR 

- ประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- การเขียนบทขั้นสูง ระดับปริญญาโท วิทยาลัยการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต  
- สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์ และการเขียนบทภาพยนตร์, ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
- การใช้ภาพยนตร์ในการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- การใช้ภาพยนตร์ในการเรียนสังคมศาสตร์ส าหรับนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 
วิทยากรในสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และเอกชนในหัวข้อ 

- Critical thinking  
- การวิจัยระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
- Content creation and story telling in media 
- การเขียนข่าวและการเผยแพร่คอนเท้นต์ทางสื่อออนไลน์  
- การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นและคลิปวิดีโอ  
- การวิจัยทางนิเทศศาสตร์   
- การออกแบบสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์  
- การบริหารจัดการสื่อภาพยนตร์  
- การสร้างคอนเทนต์เพ่ือการขับเคลื่อนสังคม 
 
รายละเอียดผลงานเพิ่มเติมใน English CV 
 

 

 

 


