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สารจากคณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

ในช่วงครึ่ งแรกของปี 2556 เศรษฐกิจไทย
ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวในอัตราที่ สูงในปี 2555
โดยอัตราการขยายตัวของ GDP ในลักษณะ QoQ
เมื่ อ ปรั บ ผลของฤดู ก าลแล้ว หดตั ว ร้ อ ยละ -1.67
และ -0.35 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ตามลาดับ ทาให้
เกิดสถานการณ์ของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทาง
เทคนิค (Technical Recession) แต่เมื่อคิดอัตราการ
ขยายตัวของ GDP เที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ที่

สวัส ดี ค่ ะ คณาจารย์ บุ ค ลากร ศิ ษ ย์เ ก่ า ศิ ษ ย์ปั จ จุ บ ั น ของคณะ
พัฒ นาการเศรษฐกิ จ และท่ า นผู้อ่ า นผู้มี เ กี ย รติ ทุ ก ท่ า น จดหมายข่ า วคณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจฉบับนี้ เป็ นผลงานหนึ่ งของศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิ จ
ดิฉนั ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร. สันติ ชัยศรี สวัสดิ์สุข ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ ที่ได้ริเริ่ ม
การทาจดหมายข่าวเพื่อเป็ นช่องทางการสื่ อสารประชาสัมพันธ์กบั สมาชิ กของ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ ผา่ นทางสื่ อออนไลน์เป็ นประจาทุก
ไตรมาส เริ่ มเผยแพร่ ฉบับปฐมฤกษ์ในไตรมาส 3/2556 เป็ นต้นไป
ก่อนอื่น ดิฉนั คงต้องเรี ยนให้ทุกท่านได้ทราบว่า ในปี ใหม่ พ.ศ. 2557
ผศ. ดร. ณดา จันทร์ สม
ที่ใกล้เข้ามานี้ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจะย้ายที่ทาการใหม่ไปที่ ชั้น 14 และ
15 อาคารนวมินทราธิราช อาคารขนาด 21 ชั้น ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ได้ดาเนิ นการก่อสร้างมา
ระยะเวลาหนึ่ง และเป็ นโอกาสอันดีที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีอายุครบ 4 รอบ หรื อ 48 ปี แห่งการสถาปนา

แล้ว (YoY) เศรษฐกิ จไทยในช่วงครึ่ งแรกของปี คณะในวันที่ 1 เมษายน 2557 เช่นกัน ซึ่ งคณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีแผนที่จะจัดกิจกรรมเพื่อฉลองวาระทั้งสอง
2556 ยังคงขยายตัวได้ร้อยละ 4.0
นี้ข้ ึน โดยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบและมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์อีกเรื่ องหนึ่งที่ดิฉนั จะแจ้งให้ทุกท่านทราบ คือ การนาเสนอหลักสู ตรใหม่ของคณะ 2 หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริ หาร
(Master in Executive Economics) ซึ่ งเริ่ มเปิ ดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นมา เป็ นหลักสู ตรภาคพิเศษ ที่เน้นออกแบบเพื่อเสริ มสร้างความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ ที่จาเป็ นสาหรับนักบริ หารทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูป้ ระกอบการและเจ้าของกิจการที่ตอ้ งการนาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
ตัดสิ นใจทางการบริ หาร หลักสู ตรมีลกั ษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ที่จาเป็ นสาหรับนักบริ หารรุ่ นใหม่ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มมุมมองทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อเตรี ยมความพร้อมผูบ้ ริ หารองค์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) หรื อ Master of Economics Program (Development Economics) เป็ นหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นจากหลักสู ตร
พัฒนาการเศรษฐกิจเดิม และจะเริ่ มเปิ ดทาการเรี ยนสอนเป็ นภาษาอังกฤษตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557 เป็ นต้นไป และคณะยังมีหลักสูตรที่ทาการเรี ยนการสอน
มาอย่างต่อเนื่อง คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน และหลักสูตรปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการนาเสนอผลงานของคณะในเวทีต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการสัมมนาทางวิชาการ การนาเสนอผ่านสื่ อต่าง ๆ จะส่ งถึงทุกท่าน และได้รับการ
มีส่วนร่ วมจากทุกท่านต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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ในไตรมาสที่ 3 ข้ อมูลจากค่าสถิติเบื ้องต้ น
เช่น ข้ อมูลการบริ โภคและการส่งออก แสดงถึงการ
ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 โดยใน
ครึ่งแรกของปี องค์ประกอบสาคัญของ GDP ที่ชะลอ
ตัวลงคือการบริ โภคภาคเอกชน (ครึ่ งปี แรกขยายตัว
ร้ อยละ 3.3) และการลงทุนภาคเอกชน (ครึ่ งปี แรก
ขยายตัวร้ อยละ 2.3) รวมถึงมูลค่าการส่งออกสินค้ า
(ครึ่ งปี แรกขยายตัวร้ อยละ 0.01) และปริ มาณการ
ส่งออกสินค้ าและบริ การ (ครึ่งปี แรกขยายตัวร้ อยละ
5.3) มีเพียงแค่การใช้ จ่ายภาครัฐด้ านการบริ โภคและ
การลงทุนที่มีการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ (ครึ่ งปี
แรกขยายตัวร้ อยละ 4.6 และ 16.8 ตามลาดับ)
จากการวิเคราะห์โดยแบบจาลองเศรษฐมิติมหภาค
ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ (NIDA
Macro Model) เราคาดการณ์ ว่าในไตรมาส
3/2556 ทัง้ การบริ โ ภคและการลงทุน ภาคเอกชน
รวมถึง การส่ง ออกจะชะลอตัว ลงต่อ เนื่ อ งจากไตร
มาสที่ 2 โดยคาดว่า GDP ในไตรมาสที่ 3/2556 จะ
ขยายตัว (QoQ) ร้ อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่
2/2556 ท าให้ เศรษฐกิ จ ไทยพ้ นจากภาวะการ
ถดถอยทางเทคนิค แต่อัตราการขยายตัวเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ ว (YoY) จะขยายตัวเพียงร้ อย
ละ 1.8 ซึ่งน้ อยที่สดุ ในรอบปี 2556 แต่ในไตรมาสที่
4/2556 คาดว่าเศรษฐกิ จจะเริ่ มฟื ้นตัวโดยคาดว่า
มูลค่าการส่งออกสินค้ าจะขยายตัวร้ อยละ 3 ในรู ป
USD ทาให้ ทงปี
ั ้ มูลค่าการส่งออกน่าจะขยายตัวร้ อย
ละ 1 ส่วนปริ มาณการส่งออกสินค้ าและบริ การจะมี
อัตราการขยายตัวร้ อยละ 6.4 ที่สูงกว่าการส่งออก
สินค้ าเพราะการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ส่วนการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนจะค่อยๆ
ฟื ้น ตัว ช้ า กว่ า ดัง นัน้ ในปี 2556 คาดว่ า อัต ราการ
ขยายตัวของ GDP จะอยู่ร้อยละ 3.7 โดยในไตรมาส
ที่ 4/2556 คาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ 4.9 ซึ่งอัตรา
การขยายตั ว ร้ อยละ 3.7 อยู่ ต่ า กว่ า ร ะดั บ การ
ขยายตัว ตามปกติ ข องไทย แต่ ค าดว่ า ในปี 2557
เศรษฐกิจจะเริ่ มฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ประมาณ
การว่า GDP จะเติบโตร้ อยละ 4.9

“ศูนย์ นิติเศรษฐศาสตร์ ของนิด้า”
ศ.ดร.เมธี ครองแก้ ว
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ตอนนี้ หลายคนคงทราบข่าวแล้วว่า ได้มีหน่ วยงานทางวิชาการเกิ ดขึ้นหนึ่ งหน่ วยงานที่
นิ ดา้ นัน่ คือ ศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์ หรื อที่เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า Center for Law & Economics
ในขณะนี้ ศูนย์น้ ี เป็ นส่ วนหนึ่ งของกิ จกรรมทางวิชาการของสานักวิจยั ของนิ ดา้ โดยมี บุคลาการ
ของอีก 2 คณะหลักเป็ นผูค้ อยสนับสนุน คือ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณะนิ ติศาสตร์ แต่ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้องหลายคนในนิ ดา้ เองกาลังจะผลักดันให้ศูนย์น้ ี เป็ นศูนย์ในระดับสถาบัน เช่นเดียวกับ ศูนย์
สาธารณะประโยชน์และประชาสังคม และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
อันที่ จริ งศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์ ที่นิดา้ เกิ ดขึ้ นแล้วตั้งแต่เมื่ อปลายเดื อนสิ งหาคม ของปี
2555 เมื่อนิ ดา้ โดยท่านอธิ การบดีคนก่อน คือ ศ.ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ ได้ลงนามในบันทึกความ
ตกลง (MOU) กับ สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ หรื อ ป.ป.ช.
ซึ่ งมี ศูนย์ศึกษานิ ติเศรษฐศาสตร์ อยู่ภายใต้ศูนย์วิจัย เพื่อต่อต้านการทุ จริ ต ป๋ วย อึ๊ งภากรณ์ ของ
ป.ป.ช. อยูก่ ่อนแล้ว แต่ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมากิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์ ที่
นิ ดา้ ยังมิ ได้มีมากนักเพราะยังอยู่ในช่วงเตรี ยมการในหลายเรื่ องด้วยกัน อาทิเช่น สถานภาพของ
ศูนย์น้ ี ในโครงสร้างการบริ หารของนิ ดา้ ก็ยงั ไม่ชดั เจนว่าจะเป็ นศูนย์ที่เป็ นเอกเทศในระดับสถาบัน
หรื อเป็ นศูนย์ผกู ติดอยูก่ บั คณะใดคณะหนึ่ ง, สถานที่ทาการก็ยงั ไม่มีเพราะต้องรอให้ตึกนวมินทร์
ซึ่ งกาลังก่อสร้างให้เสร็ จก่อน, กิจกรรมทางด้านวิชาการก็ยงั ไม่ชดั เจนว่าจะมีองค์ประกอบอย่างไร
ระหว่างการเรี ยนการสอน การฝึ กอบรมสัมมนา หรื อการวิจยั
แต่ในระหว่าง 1 ปี ที่ผา่ นมา ทางศูนย์ศึกษานิ ติเศรษฐศาสตร์ ที่ ป.ป.ช. ก็ได้ทาการบุกเบิก
ในหลายเรื่ องด้วยกัน อาทิ มีการวางหลักสู ตรฝึ กอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์
ให้เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช. และหน่ วยงานอื่นที่ทางานคล้ายคลึงกัน ทางตัวผูเ้ ขียนเอง ซึ่ งได้เกษียณ
จาก ป.ป.ช. และมาอยูท่ ี่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจในฐานะอาจารย์ตามสัญญาจ้างปี ต่อปี ก็ได้เตรี ยม
ข้อเสนอการวิจยั เรื่ อง ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐศาสตร์ กบั กฏหมายในการต่อต้านการทุจริ ตใน
ประเทศไทย เพื่อขอรับทุนสนับสนุ นศาสตราจารย์วิจยั ดีเด่น จากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
วิ จัย (สกว) ซึ่ งก็ ไ ด้รั บ การสนั บ สนุ น เป็ นเวลา 3 ปี ตั้ง แต่ ต ้น เดื อ นกัน ยายน ศกนี้ และใน
ขณะเดียวกัน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ก็ได้อนุมตั ิให้ผเู ้ ขียนเปิ ดสอนวิชา เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้วยการ
ต่อต้านการทุจริ ตขึ้นเป็ นครั้งแรกในหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจมหาบัณฑิตในเดือน สิ งหาคม ศก
นี้ เช่นเดียวกัน ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการใช้วิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ประเด็นทาง
กฎหมายโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในด้า นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ ซึ่ งอยู่ใ นบริ บทนิ ติ
เศรษฐศาสตร์ อย่างแท้จริ ง

คุยกับอาจารย์ เมธี
Forecasting NIDA Model
ปั จ จัย ที่ ช่ ว ยเกื อ้ หนุน การขยายตัว ทาง
เศรษฐกิ จ ในปี 2557 ที่ ส าคั ญ คื อ การส่ ง ออก
เนื่องจากในปี 2556 การส่งออกมีการขยายตัวที่ต่า
จึงเป็ นปั จจัยที่ มีโ อกาสขยายตัวได้ สูงในปี 2557
หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะทา
ให้ มี ก า รข ย า ย ตั ว ข อ ง ก าร เ ติ บ โ ตจ า ก ภ า ค
อสังหาริ มทรัพย์มายังภาคอื่นๆ ทาให้ มลู ค่าการค้ า
โลกเพิ่ ม สูง ขึ น้ ในปี 2557 โดยคาดว่ า มูล ค่ า การ
ส่งออกสินค้ าของไทย (ในรูป USD) น่าจะขยายตัว
ได้ ร้อยละ 8.1 ซึ่งการขยายตัวนีจ้ ะส่งผลให้ การ
บริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพิ่ มขึน้
จากปี 2556 เช่นกันโดยคาดว่าจะขยายตัวร้ อยละ
4.5 และ 10.5 ตามลาดับ ส่วนการใช้ จ่ายภาครัฐ
คาดว่าจะยังคงขยายตัวในอัตราที่สงู ตามนโยบาย
ของรัฐบาลแต่คาดว่าอัตราการขยายตัวจะชะลอตัว
จากปี 2556 โดยคาดว่าในปี 2557 การบริ โภคและ
การลงทุนภาครัฐบาลจะขยายตัวร้ อยละ 3.5 และ
7.8 ตามลาดับ
ส่วนปั ญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจด้ านเงิน
เฟ้ อ ในปี 2556 และ 2557 ไม่เ ป็ นปั ญ หาที่ ต้ อ ง
กังวล เนื่องจาก คาดว่าราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก
น่ า จะไม่ เ พิ่ ม ขึ น้ มากและค่า จ้ า งแรงงานขัน้ ต่ า มี
แนวโน้ มคงที่ ส่วนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ก็ ค าดการณ์ ว่ า จะอยู่ใ นระดับ ต่ า กว่ า อัต ราการ
ขยายตัวตามศักยภาพ ดังนัน้ ผลการประมาณการ
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปในปี 2556 และ 2557 จะอยู่ที่
ร้ อยละ 2.5 และ 2.8 ตามลาดับ ส่วนอัตราเงินเฟ้อ
พื ้นฐานที่เป็ นเป้าหมายของนโยบายการเงินคาดว่า
จะอยู่ในเป้าหมายโดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับร้ อยละ
1.2 และ 1.6 ในปี 2556 และ 2557 ตามล าดับ
ถึงแม้ ว่าในปี 2556 อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับที่
ต่าเกินเป้าหมาย แต่ในปี 2557 น่าจะปรับตัวขึ ้นมา
ใกล้ เ คี ย งกับ เป้ าหมาย ซึ่ ง อัต ราเงิ น เฟ้ อที่ อ ยู่ใ น
ระดับ ต่ า นี ้ ท าให้ ถึง แม้ ว่า อาจเกิ ด เหตุก ารณ์ ไ ม่
คาดหมายขึ น้ ในตลาดน า้ มั น โลก เช่ น ปั ญหา
การเมืองในตะวันออกกลาง เช่น ซีเรี ยในไตรมาสที่
ผ่านมา หรื อในประเทศอื่นๆ ที่ยังมีความเสี่ยงอยู่
เช่ น อี ยิ ป ต์ ก็ ไ ม่ น่ า จะก็ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาเงิ น เฟ้ อที่
รุ นแรงขึน้ ในช่วงที่เหลือของปี 2556 และช่วงครึ่ ง
แรกของปี 2557

การจะนาเอาหลักการหรื อวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ มาวิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายใน
ประเทศไทยนั้น ไม่ใช่เรื่ องที่ง่ายนัก เพราะในประวัติศาสตร์ และสภาพแวดล้อมของประเทศไทยนั้น
เศรษฐศาสตร์ กบั นิติศาสตร์ ถูกแยกกันมาโดยตลอด นักกฎหมายหรื อคนที่เรี ยนกฎหมายในเมืองไทย
น้อยคนนักที่จะเรี ยนหรื อมีความรู้หลักในทางเศรษฐศาสตร์ ดว้ ย ส่ วนนักเศรษฐศาสตร์ ที่มีความรู ้
ในทางกฎหมายด้วยยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงเลยเพราะมีนอ้ ยมาก ซึ่ งผิดจากหลักที่ควรจะเป็ น ยกตัวอย่างเช่น
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ต่อวิชากฎหมายมีมานานเป็ นร้อยปี แล้ว
และขณะนี้ เราสามารถพูดได้ว่า เศรษฐศาสตร์ เป็ นวิชาทางสังคมศาสตร์ ที่ มีอิทธิ พลต่อแนวคิดและ
แนวปฏิบตั ิของนักกฎหมายและวิธีการเรี ยนการสอนวิชากฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริ กามากที่สุด
ในมหาวิทยาลัยชั้นนาของสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่จบนิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิต ซึ่ งจะต้องจบปริ ญญาตรี วิชาอื่นมา
ก่อนจึงจะสามารถเรี ยนกฎหมายได้ส่วนใหญ่จะต้องผ่านการเรี ยนวิชากฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ (Law
& Economics) มาแล้วทั้งสิ้ น ซึ่ งก็เป็ นไปตามคาพูดของ Oliver Wendell Holmes, Jr. ผูพ้ ิพากษาศาล
สู งที่มีชื่อของสหรัฐอเมริ กา (US Supreme Court) ซึ่ งกล่าวไว้ต้ งั แต่เมื่อปี ค.ศ. 1897 ว่า “การศึกษา
กฎหมายที่เหมาะสมที่ถือปฏิบตั ิกนั อยูใ่ นขณะนี้ ผูท้ ี่รู้ตวั บทเป็ น “พระเอก” ในปั จจุบนั แต่สาหรับใน
อนาคตแล้ว พระเอกคือคนที่รู้สถิติและผูเ้ ชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ “ (For the rational study of the
law the blackletter man may be the man of the present, but the man of the future is the man of
statistics and the master of economics)
จุ ดแข็งที่ สุ ด ของวิ ชาเศรษฐศาสตร์ ที่ จ ะช่ วยให้นักกฎหมายหรื อ ผูท้ ี่ ท างานทางด้า นการ
อานวยความยุติธรรมทางานได้สมบูรณ์ข้ ึน ก็คือ หลักเกณฑ์หรื อการให้ความสาคัญกับประสิ ทธิ ภาพ
ของการใช้ทรัพยากรของรัฐ หรื อของสังคมที่มีจากัด

(efficiency in the allocation of scarce

resources ) และการบรรลุถึงการกระจายรายได้หรื อการกระจายผลประโยชน์ที่เหมาะสม (proper
distribution of income or welfare) หลักเกณฑ์ท้ งั สองนี้ จะทาให้นกั กฎหมายหรื อผูใ้ ช้กฎหมาย ได้
เข้า ใจและรั บ รู ้ ถึ ง ผลแห่ ง การใช้ก ฎหมายได้ค รบถ้ว นขึ้ น และสามารถคาดการณ์ ห รื อ พยากรณ์
พฤติกรรมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของผลแห่งกฎหมายได้ดว้ ย
ส่ วนในการดาเนิ นการภาคปฏิ บตั ิของศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์ ของนิ ดา้ นั้น ขณะนี้ ทางคณะ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของนิ ดา้ ประกอบด้วยท่ านอธิ การบดี และรองอธิ การบดี ทุกท่าน ได้กรุ ณาสานต่อ
เจตนารมย์ของท่านอธิ การบดีและคณะผูบ้ ริ หารชุดก่อนที่จะให้การสนับสนุ นศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์
ของนิ ดา้ แห่ งนี้ โดยตอนนี้ จะให้อยู่กบั สานักวิจยั ไปก่อน เมื่ อมี ความพร้ อมในทุกด้านแล้ว (การจัด
โครงสร้ าง การออกระเบียบศูนย์ และอื่นๆ) ก็จะขออนุ มตั ิ จากสภาสถาบันปรั บเปลี่ยนให้เป็ นศูนย์
ระดับสถาบันต่อไป เมื่ อปลายเดื อนสิ งหาคมที่ ผ่านมา ท่านอธิ การบดี ของนิ ดา้ (รศ. ดร. ประดิ ษฐ์
วรรณรัตน์) โดยคาแนะนาของท่านรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล) ก็
ได้ต้ งั ให้ อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุ ชประยูร แห่ งคณะนิ ติศาสตร์ ของนิ ดา้ เป็ นผูอ้ านวยการศูนย์นิติ
เศรษฐศาสตร์ ให้ดูแลศูนย์ในช่วงก่อร่ างสร้างตัวจนกว่าจะสามารถเลี้ยงดูตวั เองได้ ซึ่ งคงจะไม่ยากนัก
เพราะความสาคัญอันสู งยิง่ ของศูนย์นิติเศรษฐศาตร์ ต่อการใช้และพัฒนากฎหมายในประเทศไทยนี้เอง
ศ.ดร.เมธี ครองแก้ ว

สถิตนิ ่ ารู้ กรุ งเทพฯ
Forecasting NIDA Model
นอกจากนี ป้ ั จจั ย เสี่ ย งเงิ น เฟ้ อที่ ม าจาก
นโยบายการอุดหนุนราคาพลังงานของรัฐบาลก็ไม่ใช่
ปั ญ หาที่ น่า กัง วลจากแนวโน้ ม อัต ราเงิ น เฟ้อที่ ไ ม่สูง
ดังนัน้ ช่วงไตรมาสที่ 4/2556 – ปี 2557 จึงเป็ นโอกาส
ที่ ดี ในการปรั บ ลดการอุด หนุ น ราคาพลัง งานของ
รัฐบาลทังราคาก๊
้
าซ LPG และราคาน ้ามันดีเซล
เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จัย เสี่ ย งเศรษฐกิ จ ไทยในไตรมาส
สุดท้ ายของปี 2556 นี ้พบว่าผลกระทบจากปั ญหาของ
เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ที่ ก ารฟื ้น ตัว อาจหยุด ชะงั ก จาก
ปั ญหาต่างๆ เช่น ความขัดแย้ งในรัฐสภาเกี่ยวกับการ
อนุมตั ิพ.ร.บ.งบประมาณปี 2014 และ พ.ร.บ.เพดาน
หนี ้สาธารณะ เป็ นปั จจัยเสี่ยงสาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2556 เนื่ อ งจากการคาดการณ์
เกี่ ย วกับ แนวโน้ มเศรษฐกิ จ ที่ จ ะดี ขึ น้ ในไตรมาสที่ รายได้จากการจัดเก็บภาษี
4/2556 จะเกิ ด จากการฟื ้น ตัว ของการส่ง ออกตาม
การค้ าโลกที่น่าจะเพิ่มขึ ้นตามการฟื น้ ตัวของสหรัฐฯ ที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีท้องที่
น่ า จะส่ ง ผลไปยั ง ภาคอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากภาค
ภาษีป้าย
อสังหาริ มทรัพย์ (ตลาดบ้ าน) แต่หากปั ญหาการเมือง
ในรัฐสภาเกิดการยืดเยื อ้ จะส่งผลต่อความเสี่ยงและ
ความไม่มนั่ ใจต่อผู้บริ โภคและนักลงทุนในการจับจ่าย

รายได้ภาษีสูงสุด
เขต
รายได้ภาษีที่จัดเก็บได้
บางรัก
213,998,935.51
พญาไท
4,289,280.5
จตุจักร
22,810,424.23

ขยายตัวของ GDP ในปี 2556 อาจจะลดลงเป็ นระดับ
ร้ อ ยละ 2.8 อย่า งไรก็ต ามเราคาดว่า ปั ญ หาการเมื อ ง
สหรั ฐฯ ไม่ น่าจะยืดเยื้อยาวนานดังนั้น ประมาณการ
อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2556 จึงอยูร่ ้อยละ
3.7 ในกรณี หลัก

101,721,546.53
3,728,385.01
10,736,746.18

ผลการพยากรณ์ เศรษฐกิจไทยปี 2556 – 2557 โดย NIDA Macro

และในการลงทุน จากการวิเคราะห์ คาดว่าหากมูลค่า
การค้าโลกในไตรมาสที่ 4 ไม่ฟ้ื นตัวอย่างที่หวังไว้ การ

รายได้ภาษีของเขตบาง
กะปิ

GDP Growth
Headline Inflation
Core Inflation
Exchange Rate (end of period)
RP1 (end of period)

Model
2555
6.5
3
2.1
30.7
2.75%

2556F

2557F

3.7
2.5
1.2
32.3
2.25-2.50%

4.9
2.8
1.6
32.9
2.50-2.75%

บทวิเคราะห์ ทางเศรษฐกิจ
“เครื่ องยนต์ ใหม่ เพื่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ย่ งั ยืน”

โดย ผศ.ดร.สันติ ชัยศรี สวัสดิ์สุข

อ่านต่อ : http://www.econ.nida.ac.th/attachments/article/1563/36_2556.pdf
“เมื่อรั ฐบาลคิดจะลดภาษีสินค้ าฟุ่ มเฟื อย”

โดย ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส

อ่านต่อ : http://www.econ.nida.ac.th/attachments/article/1563/37_2556.pdf
“แปลงเงิน หวย สู่เงิน ออม” โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

อ่านต่อ : http://www.econ.nida.ac.th/attachments/article/1563/38_2556.pdf

กิจกรรมศู นย์ นิติเศรษฐศาสตร์

รศ.ดร.คุณหญิง ศิริลกั ษณา คอมันตร์ และ ศ.ดร.เมธี ครองแก้ ว
ประชุมหารื อเรื่ องการเปิ ดศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์ ร่ วมกับ รศ.ดร.ประดิษฐ วรรณ
รัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื ้อพันธ์
วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน ในโอกาสนี ้ รศ.ดร.คุณหญิง ศิริลกั ษณา คอมันตร์ ได้ มอบกระเช้ าแสดง
ความยินดีแก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ในโอกาสดารงตาแหน่ง

ช่ องทางการติ ด ต่ อ

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรี สวัสดิ์สขุ
(ผู้อานวยการศูนย์ศกึ ษาพัฒนาการเศรษฐกิจ)

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 สานักงาน ปปช. ร่วมกับศูนย์ นิติ
เศรษฐศาสตร์ (นิด้า) จัดบรรยายในหัวข้ อกฎหมายและ เศรษฐศาสตร์

ข่ าวประชาสัมพันธ์

- ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่ วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา “ประชาสัมพันธ์โครงการ
ศึกษาออนไลน์ (E-learning) หลักสูตรการเปิ ดเสรี การค้าระหว่างประเทศ” วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 ณ
โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ รัชดา
- เปิ ดรับสมัครนักศึกษา หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่ นที่ 6 ประจาภาค 1/2557
-กรณี สอบสัมภาษณ์ รับสมัครตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2557
-กรณี สอบข้อเขียน รับสมัครตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.econ.nida.ac.th
บทวิเคราะห์ ทางเศรษฐกิจ

ศูนย์ศกึ ษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118
ถ.เสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
- เปิ ดรับสมัครเข้าศึกษาชั้นปริ ญญาโท หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริ หาร (นอกเวลาราชการรุ่ น 3) ตั้งแต่วนั นี้
ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.econ.nida.ac.th
โทรศัพท์ 0-2727-3644
- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจและศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง จัดสัมมนาเรื่ อง “ภูมิคุม้ กันเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” วัน
โทรสาร 0-2377-9790
อังคาร ที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี จึงขอ
E-mail:cdes.nida@gmail.com
เรี ยนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าสัมมนา โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วม
สัมมนาตั้งแต่วนั นี้- 13 พ.ย. 2556 โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://conference.nida.ac.th หรื อ ดาวน์โหลดแบบ
ตอบรับได้ที่ http://cse.nida.ac.th และส่ งไปที่โทรสารหมายเลข 02 727 3605

