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สรุปรายงานการวิเคราะหทิศทางเศรษฐกิจไทยและ
ปจจัยเสี่ยงในป 2557
1.สรุปภาวะเศรษฐกิจมหภาคของไทยในครึ่งแรก
ของป 2557
- การชะลอตัวของเศรษฐกิจเริ่มตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2556
ซึ่งเศรษฐกิจขยายตัวเพียงรอยละ 0.6 ทําใหทั้งป 2556 มี
อัตราการเติบโตรอยละ 2.9 ซึ่งชะลอตัวจากป 2555 ที่
เติบโตรอยละ 6.5 และในไตรมาสที่ 1 เศรษฐกิจถดถอยรอย
ละ -0.5 แมวาในไตรมาสที่ 2 จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นแตก็ยังมี
การขยายตัวเพียงรอยละ 0.4 ทําใหรวมครึ่งปแรกเศรษฐกิจ
ไทยยังหดตัวรอยละ -0.1
- เมื่อพิจารณาในรายองคประกอบของอุปสงคพบวาในครึ่ง
แรกของป 2557 การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนเปนปจจัยที่
หดตัวสูงที่สุด ในขณะที่รายจายเพื่อการบริโภคภาคเอกชน
หดตัวลงเล็กนอย สวนภาคระหวางประเทศการสงออกมีการ
ขยายตัวในอัตราทีต่ ่ํากวารอยละ 1 แตการนําเขาสินคามีการ
ปรับตัวลดลงมากกวาทําใหมูลคาการคาสุทธิ (การสงออกการนําเขา) ดีขึ้น
- ดังนั้นจะเห็นไดวาในครึ่งแรกของป 2557 ปจจัยหลักที่
สงผลตอการชะลอตัวของเศรษฐกิจคือการชะลอตัวของอุป
สงคในประเทศทัง้ ดานการลงทุนและการบริโภค ซึ่งสาเหตุ
สําคัญคือผลจากปญหาความวุนวายทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้น
ตอเนื่องตั้งแตปลายไตรมาสที่ 4/2556 จนถึงปลายเดือน

สวัสดีคะ
เริ่มเขาสูไตรมาสสุดทายของปพุทธศักราช 2557 และเตรียมตอนรับป
ใหมในอีกไมกี่เดือนขางหนา และหวังวาเศรษฐกิจไทยในปหนา ในชวงตนเดือน
ตุลาคม คณะพัฒนาการเศรษฐกิจไดเปดบานใหมตอนรับคณะกรรมการสมาคม
นักศึกษาเกาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจชุดใหม ไดแก 1) นายสาคร ชนะไพฑูรย
(นายกสมาคม) 2) นายไพรัช มณฑาพันธุ (อุปนายก 1) 3) นางนพวรรณ
ปุสสะรังษี (อุปนายก 2) 4) นางสาวภารดี เทพคายน (เลขานุการ)
ผศ.ดร.ณดา จันทรสม
5) นางพรพรรณ เห็นสวาง (เหรัญญิก) 6) นางสาวพุดตาน พันธุเณร
7) นายวรานนท พงศอุดม (นายทะเบียน) 8) นางสาวศิริพรรณ ไชยรัตน (ผูชวยนายทะเบียน) 9) นายภานุพงศ
ไตรศรี (ประชาสัมพันธ) 10) นายพัฒน พัฒนรังสรรค (ฝายวิชาการ) 11) นายภาวัต อุปถัมภเชื้อ (ผาย
กิจกรรม) เพื่อประชุมคณะประชุมคณะกรรมการครั้งสมาคมครั้งที่ 1/2557 ซึ่งนับจากนี้ไป คณะกรรมการ
สมาคมจะเริ่มมีกิจกรรมสําหรับนักศึกษาเกาของคณะที่ชัดเจนขึ้น ฝากติดตามกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม ผาน
ทางเว็บไซตของคณะ www.econ.nida.ac.th ตรงแถบเมนู “ศิษยเกา” ดวยนะคะ
ฝากข า วประชาสั ม พั น ธ ง านเสวนาทางวิ ช าการที่ ค ณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ จั ด ร ว มกั บ สมาคม
เศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย เรือ่ ง “เศรษฐกิจไทยป 2558 ฟนหรือฟุบ” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน
2557 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ หองประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคาร
สยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยกิจกรรมในวันดังกลาว ประกอบดวย
- ปาฐกถาพิเศษ โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี
- การเสวนาทางวิชาการ โดยผูทรงคุณวุฒิ
ดร. ดอน นาครทรรพ ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแหงประเทศไทย และ ดร.สมประวิณ มัน
ประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดําเนินการเสวนา โดย ผศ.ดร.ณดา จันทรสม คณบดี
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สํารองที่นั่งไดที่ คุณนุชนาถ พุมพฤกษ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โทรศัพท 02-7185460 ตอ 405
โทรสาร 02-7185461-2 หรือ e-mail: nuch@tdri.or.th ภายในวันจันทรที่ 3 พฤศจิกายน 2557 *** ไมมี
คาใชจายนะคะ ***
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Forecasting NIDA Model

คุยกับอาจารย์เมธี...

อย า งไรทํ า ให การลงทุ น ชะลอตั ว จากภาวะความเสี่ ย งทั้ ง
ภาคเอกชนและภาครัฐ เชนเดียวกับการบริโภคที่ชะลอตัวเชนกัน
โดยเฉพาะการบริโภคสินคาคงทน แมวาอัตราดอกเบี้ยในประเทศ
จะลดลงในชวงนี้ แตก็ไมชวยกระตุนการบริโภคและการลงทุน
มากนักเนื่องจากผลของความเสี่ยงจากปจจัยทางการเมือง
- การสงออกเดิมคาดวาจะเริ่มฟนตัวและนาจะขยายตัวไดรอยละ
5 เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เปนตลาดที่สําคัญเริ่มสงสัญญาณ
การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ อย า งต อ เนื่ อ ง ก็ เ กิ ด การชะงั ก งั น
เช น เดี ย วกั น ทํ า ให เ ศรษฐกิ จ ไทยในครึ่ ง แรกของป ข าดป จ จั ย
เกื้อหนุนที่ชวยกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางที่คาดหวังไว
2. พยากรณอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ,องคประกอบของปจจัย
ดานอุปสงคและเสถียรภาพเงินเฟอในป 2557
- ผลการพยากรณจากแบบจําลองเศรษฐมิติมหภาคของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA Macro Model) เศรษฐกิจไทย
ในป 2557 จะขยายตัวรอยละ 1.8 สวนป 2558 จะขยายตัวดีขึ้น
เปนรอยละ 5.4
- ผลการพยากรณการขยายตัวในป 2557 แยกวาที่พยากรณไว
ในเดือนมิถุนายน ซึ่งคาดวาเศรษฐกิจในป 2557 จะขยายตัวรอย
ละ 2.3 เนื่อ งจากการสงออกระหวางเดื อนมกราคา-กรกฎาคม
2557 หดตัวลงรอยละ -0.32 จากเดิมที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ
1-2 ในครึ่งแรกของป 2557
- คาดการณ ว า ในช ว งครึ่ ง หลั ง ของป 2557 การบริ โ ภค
ภาคเอกชนจะปรั บ ตั วดี ขึ้ น รอ ยละ 3.6 ทํา ให ทั้ง ป ก ารบริ โ ภค
ภาคเอกชนนาจะขยายตัวรอยละ 1.1 โดยจะเริ่มปรับตัวดีขึ้ น
ตั้งแตไตรมาสที่ 3 (คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.7) และในไตรมาส
ที่ 4 จะปรั บตั ว เข า สูร ะดับ ปกติ (ร อ ยละ 4.5) สว นการลงทุ น
ภาคเอกชนจะยังชะลอตัวในไตรมาสที่ 3 (คาดวาจะหดตัวรอยละ
-2.7) แตจะปรับตัวดีขึ้นอยางรวดเร็วในไตรมาสที่ 4 (คาดวาจะ
ขยายตัวรอยละ 11.0) สวนการสงออกที่หดตัวในครึ่งแรกของป
คาดวาจะเริ่มดีขึ้นโดยคาดวาทั้งป 2557 นาจะมีมูลคาการสงออก
สินคา (ในรูป US dollar) ขยายตัวรอยละ 2
- ในดานอัตราเงินเฟอป 2557 คาดวาเงินเฟอทั่วไปและเงินเฟอ
พื้นฐานจะอยูที่รอยละ 2.1 และ 1.5 ตามลําดับซึ่งอยูในระดับที่
ต่ําโดยเฉพาะอัตราเงินเฟอทั่วไป เพราะราคาน้ํามันในปนี้มีการ
ปรับตัวขึ้นไมมากทําให ดัชนีราคาพลังงานนาจะปรับตัวขึ้นรอยละ
3.6 ซึ่งต่ํา กวาคาเฉลี่ยในป 2553-2556 ซึ่งดัชนีราคาพลังงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 โดยเฉลี่ย
- ดังนั้น คาดวาในป 2557 ปญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพเงินเฟอจะ
ไมนาเปนหวง เนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกอยูในระดับทรง
ตัว ทําใหในไตรมาสที่ 4 ป 2557 เปนชวงจังหวะที่เหมาะสมใน
การปรับขึ้นราคาพลังงานในประเทศ เชน LPG, NGV เนื่องจาก
จะสง ผลกระทบต อเสถี ยรภาพดา นราคาในภาพรวมที่นอ ยเมื่ อ
เทียบกับชวงอื่นๆ

“เมื่อผมสมัครเปน ก.ต.”
ศ.ดร.เมธี ครองแก้ ว
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

วันนี้ผูเขียนจะขออนุญาตพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในหนาที่การงานของตัวเองที่อาจจะเปน
ประโยชนตอความรูความเขาใจของผูอานโดยทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของ
ประเทศไทย เรื่องที่วานี้คือเรื่องที่ผูเขียนไดไปสมัครเปนกรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม หรือที่มีชื่อยอเรียกวา คณะกรรมการ ก.ต. และไดรับเลือกจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ
(สนช) ใหเปนหนึ่งในกรรมการ ก.ต. ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 คน ที่เขาไปนั่งเปนกรรมการ ก.ต. ชุด
ใหญเปนเวลา 2 ป
ผูอานหลายคนอาจจะไมรูวา ก.ต. คืออะไร? ก.ต. ที่วานี้ที่แนๆ คือไมใช กกต ซึ่งเปน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และไมใช กลต ซึ่งเปนคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ก.ต. นี้โดยโครงสรางในทางการบริหารก็คือองคกรกลางในดานการบริหารบุคคลของขาราชการฝาย
ตุลาการ หรือบรรดาผูพิพากษาและผูชวยผูพิพากษาทั้งหลายนั่นเอง คลายๆ กับ ก.พ. ที่เปนองคกร
กลางดานการบริหารบุคคลของขาราชการพลเรือน แตในขณะที่ ก.พ. ซึ่งเปนองคกรกลางของฝาย
บริหารหรืออํานาจบริหารในทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ มีหนาที่เพียงเปนหนวยงานที่วางกฎเกณฑ
หรือระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการบริหารบุคคล แลวใหอนุกรรมการขาราชการพลเรือนหรือ อกพ ของ
แตกระทรวงทบวงกรมไปดําเนินการดานการแตงตั้งโยกยายเอง ในการบริหารงานบุคคลของฝายตุลา
การนั้นอํานาจจะมารวมศูนยอยูที่ ก.ต. แหงเดียว เพราะฉะนั้นการแตงตั้งโยกยายขาราชการฝาย
ตุลาการทั้งหมด จะตองผาน ก.ต. ที่เดียวทําใหเราเห็นวา ก.ต. เปนศูนยกลางการควบคุมการทํางาน
ของขาราชการตุลาการอยางแทจริง
แต ก.ต. เปนมากกวาองคกรกลางดานการบริหารบุคคลของฝายตุลาการ หนาที่ที่สําคัญ
ที่สุดอีกประการหนึ่งของ ก.ต. คือการควบคุมคุณธรรมจริยธรรม และการประพฤติปฏิบัติทั้งสวนตัว
และงานในหนาที่ของขาราชการตุลาการทั้งหลาย และเปนหนวยงานที่จะพิจารณาวินิจฉัยตัดสิน
ความผิดทางวินัยของขาราชการตุลาการทั้งหลายดวย ถาใครไดอานประมวลจริยธรรมขาราชการตุลา
การ ซึ่งออกโดยสํานักงานศาลยุติธรรม เมื่อป พ.ศ. 2552 แลว จะเห็นวานี่คือสุดยอดของคูมือการทํา
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูมีหนาที่อํานวยความยุติธรรมขั้นสูงสุดใหทุกคนในประเทศ และหากมี
ขาราชการตุลาการคนไหนออกนอกลูนอกทาง ก็จะเปนหนาที่ของคณะกรรมการ ก.ต. นี้เองที่จะ
สอบสวนพิจารณาลงโทษตามแตกรณี
ดังนั้น จึงจะเห็นไดวาการรักษาและควบคุมระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรมของ
ขาราชการตุลาการ โดย ก.ต. นอกจากจะเปนการจรรโลงความถูกตองตรงไปตรงมา (integrity) ของ
ผูพิพากษาและขาราชการยุติธรรมอื่นๆ แลว ยังชวยเสริมใหคุณลักษณะพิเศษของการทํางานฝายตุลา
การของไทยอีกประการหนึ่ง คือความมีอิสระ (independence) และความเชื่อมั่นในความมีอิสระ
ดังกลาว ของผูพิพากษาทุกระดับ มีความโดดเดนเพิ่มขึ้นอีกดวย จึงไมแปลกเลยที่การคัดเลือกผูที่จะ
เขามาทําหนาที่ กรรมการ ก.ต. จะทํากันอยางคอนขางพิถีพิถันพอสมควร โดยในสวนของผูพิพากษา
เอง จะมีการเลือกกรรมการ ก.ต. ขึ้นมาจาก 3 ศาล ในจํานวนตางๆ กัน กลาวคือ กรรมการ ก.ต.

คุยกับอาจารย์ เมธี
Forecasting NIDA Model

3.พยากรณอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ,องคประกอบของ
ปจจัยดานอุปสงคและเสถียรภาพเงินเฟอในป 2558
- ในป 2558 คาดวาเศรษฐกิจจะปรับตัวเขาสูสภาวะปกติทั้ง
การบริโภคภาคเอกชนที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.6 การ
ลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวในอัตราสูงรอยละ 11.2 ปรับตัว
จากที่หดตัวในป 2557 สวนการสงออกจะปรับตัวดีขึ้นโดย
ปริมาณการสงออกสินคาและบริการคาดวาจะขยายตัวรอยละ
7.4 แตปริมาณการนําเขาจะขยายตัวในอัตราสูงกวาคือรอย
ละ 9.9 ซึ่งชดเชยกับการนําเขาที่ลดลงเยอะในป 2557
- อัตราเงินเฟอทั่วไปและเงินเฟอพื้นฐานจะปรับตัวสูงขึ้นจาก
ป 2557 เปนรอยละ 2.6 และ 1.8 ตามลําดับ ซึ่งยังคงอยูใน
ระดับต่ําและไมกอใหเกิดปญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
4. พยากรณอัตราแลกเปลี่ยน การคาระหวางประเทศ และดุล
บัญชีเดินสะพัดป 2557-2558
- ในป 2557 คาเงินบาทเคลื่อนไหวระดับประมาณ 32.1 –
32.5 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1-3 คาเงินบาทที่
ออนตัวเปนไปตามแนวโนมของตลาดการเงินโลกที่เงินดอล
ลารสหรัฐแข็งคาขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีขึ้นและ

จากศาลฎีกาจะเลือกมา 6 คน จากศาลอุทธรณ 4 คน และจากศาลชั้นตน 2 คน สวนกรรมการ ก.ต.
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 2 คนนั้น ทางสํานักงานวุฒิสภาจะเปนผูดําเนินการคัดเลือกโดยจะ
ประกาศใหผูมีสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวใน พรบ ระเบียบขาราชการตุลา
การ พ.ศ. 2543 เขามาสมัคร จากนั้นทางวุฒิสภา (ซึ่งขณะนี้คือ สนช ที่ทําหนาที่เปนวุฒิสภา) ก็จะตั้ง
คณะขึ้นมาพิจารณาความเหมาะสมของผูสมัครแตละคน โดยการใหแสดงวิสัยทัศนและขอมูลอื่น
ประกอบดวย (รวมทั้งการประกาศใหสาธารณชนใหเบาะแสเกี่ยวกับการประวัติความประพฤติของ
ผูสมัครแตละคนดวย) จากนั้น คณะอนุกรรมาธิการก็จะคัดเลือกผูสมัครที่ผานการพิจารณาจํานวน 4
คน (2 เทาของกรรมการที่จะตั้ง) ใหวุฒิสภาชุดใหญ (คือ สนช ทั้งหมดนั่นเอง) เลือกใหเหลือ 2 คน โดย
การใชคะแนนลับ หลังจากที่ใชเวลาประชุมลับกันเกือบครึ่งวัน การคัดเลือกโดยการลงคะแนนลับก็ทําได
เสร็จสิ้น และผูเขียนไดรับเลือกใหเปน กรรมการ ก.ต. หนึ่งในสองคนนั้น
ถาพูดถึงเรื่องงานบริหารบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรมจริงๆ ผูเขียนไมสูเปนกังวลนัก
เพราะทางศาลจะมีระบบการรับเขา แตงตั้ง โยกยาย ที่ใชการไดอยูแลว แตสิ่งซึ่งผูเขียนคาดหวังที่จะได
จากการเขาไปทํางานที่สํานักงานตุลาการศาลยุติธรรมในครั้งนี้เปนอยางมาก คือการไดเรียนรูการทํางาน
ขององคกรอํานาจทางตุลาการของประเทศ ซึ่งมีภาพลักษณของการทํางานที่ดีเปนที่เชื่อถือและไวใจของ
คนไทยโดยทั่วไป เพื่อจะดูวาผูเขียนจะสามารถใชความรูทางเศรษฐศาสตรชวยใหการทํางานของฝายตุลา
การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสรางสวัสดิการเพิ่มมากขึ้นของขาราชการตุลาการเองและประชาชนคน
ไทยภายนอกโดยทั่วไปไดหรือไม อยางไร? และอีกประการหนึ่ง คือการสงเสริมและสนับสนุนกิจการ
ทางดานนิติเศรษฐศาสตรในแวดวงตุลาการของไทยใหเปนรูปธรรมมากขึ้น

- แนวโนมนโยบายการเงินในสหรัฐ ที่ลดการผอนคลายลง คาดวาในชวงไตรมาสที่ 4/2557 คาเงินบาทนาจะอยูที่ระดับประมาณ 32.5 บาทตอดอลลาร และอออนตัวลงเปน34.6 บาท
ตอดอลลารในสิ้นป 2558 เนื่องจากคาดวาผลของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินสหรัฐในชวงป 2558 จะสงผลใหคาเงินดอลลารในตลาดโลกแข็งคาขึน้ อยางรวดเร็วในป 2558
- ผลของการออนคาของเงินบาทและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น ทําใหคาดการณวาโดยรวมดุลบัญชีเดินสะพัดนาจะเกินดุลประมาณประมาณ 16,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือคิดเปน
รอยละ 4.3 ของ GDP
- ในป 2558 คาดวามูลคาการสงออกจะปรับตัวดีขึ้นแตมูลคาการนําเขาจะปรับตัวสูงกวาทําใหโดยรวมคาดวาดุลบัญชีเดินสะพัดนาจะเกินดุลลดลงเปนรอยละ 2.6 ของ GDP
5. วิเคราะหทิศทางของนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง
- เนื่องจากอัตราเงินเฟอชะลอตัวอยูในกรอบเปาหมายทําใหปญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจในป 2556-2557 ไมเปนปญหาที่นากังวลและการที่อัตราเงินเฟอยังอยูต่ํากวาคากลางของเปาหมาย
นโยบายการเงิน ทําใหในชวงที่เหลือของป 2557 และครึ่งแรกของป 2558 นโยบายการเงินยังไมนาจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตราดอกเบี้ย RP1 จะยังทรงตัวที่ระดับรอยละ 2.00 แตในชวงครึ่ง
หลังของป 2558 จะมีปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไดเปนรอยละ 2.25 ในชวงปลายไตรมาสที่ 3
- สวนนโยบายการคลังคาดวาในป 2558 รัฐบาลจะมีการใชจายในการลงทุนที่สูงเปนรอยละ 8.0 สวนการใชจายเพื่อการบริโภคนาจะเติบโตในอัตราใกลเคียงป 2557 ที่รอยละ 3.5
ตารางที่ 1 ขอสมมุติประกอบการพยากรณ
ที่สําคัญในป 2557-2558
2556
Government Policy
Public Consumption
Public Investment
External Factor
World Import Value
Crude Oil Price

2557F

ตารางที่ 2คาพยากรณตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่
สําคัญในป 2557-2558

2558F

4.8
2.4

3.5
2.0

3.5
8.0

1.3
105.4

5.5
109.8

8.5
121.7

2556

2557F

2558F

2.8
2.4
1.2

1.8
2.1
1.5

5.4
2.6
1.8

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

30.7

32.5

RP1 (end of period)

2.30%

2.00%

ตารางที่ 3 คาพยากรณองคประกอบของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศที่สําคัญในป 2557-2558
2556

2557F

2558F

0.2
-3.0

1.1
-1.8

4.6
11.2

4.2

0.8

7.4

33.9

Private Consumption
Private Investment
Export Volume (good &
services)
Import Volume (good &
services)

2.4

-4.7

9.9

2.25%

GDP Growth

2.8

1.8

5.4

ตารางที่ 4 การขยายตัวของมูลคาการสงออก และนําเขาสินคา

“ทุนมนุษย การเลือกอาชีพ และความเสี่ยงที่จะเปนคนจน”

ศ.ดร. ดิเรก ปทมสิริวัฒน
“ทุนมนุษย การเลือกอาชีพ และความเสี่ยงที่จะเปนคนจน”
หมายเหตุ : หากตองการขอมูลเพิ่มเติมสง E-mail มาที่ cdes.nida@gmail.com

บทความนี้เสนอการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางการศึกษาและการเลือกอาชีพ ซึง่ สงผลลัพธตอความสามารถการหารายได การ
ออมและทรัพยสินตลอดชีวิต พรอมกับ ก) ทดสอบขอสันนิษฐานวาการเลือกอาชีพมีความสัมพันธอยางมากกับระดับการศึกษาของหัวหนา
ครัวเรือน ข) ความเสี่ยงที่จะเปนคนจน แตกตางกันตามระดับการศึกษา การทดสอบเชิงประจักษโดยขอมูลครัวเรือนของสํานักสถิติ
แหงชาติในป พ.ศ. 2554 พรอมกับอภิปรายปญหา “การไมไดเรียนตอ” ของเด็กอายุ 13-18 ปพบวา รอยละ 19.2 ในกลุมนี้ไมไดเรียน
หรือไมเคยเรียน แตในกลุมยากจน--อัตราการไมไดเรียนตอสูงถึงรอยละ 27.6 เปรียบเทียบกับรอยละ 7.5 กลุม ครัวเรือนรวย เปนประเด็น
ที่สมควรสืบคนเชิงลึกและเชิงคุณภาพตอไป ตอนสุดทายอภิปรายแนวทางการลดความเหลือ่ มล้ําโดยมาตรการคลังเพื่อการศึกษา (เงินให
เปลา) เพื่อจูงใจใหพอแมสนับสนุนเด็กยากจนเรียนตอสายอาชีวศึกษาหรือสามัญตามความประสงคของแตละคน

บทสรุป: บทความนี้เสนอการวิเคราะหความแตกตางของโอกาสการศึกษาของประชากรไทย ซึ่งสงผลตอการเลือกอาชีพ รายได
และการถือครองทรัพยสนิ ของครัวเรือนในระยะยาว ใชฐานขอมูลสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ (SES2554) ทดสอบขอสันนิษฐานการ
วิจัย ใชแบบจําลอง multinomial logit และ probit regression เพื่อคํานวณความเสี่ยงเปนคนจน ผลการศึกษายืนยันวา หนึ่ง ผูมี
การศึกษาสูงมีโอกาสเลือกอาชีพรายไดสูงและปานกลาง สูงกวาผูมีการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญ สอง รายไดตลอดชวงชีวิตการ
ทํางานแปรผันระหวาง 3-11 ลานบาท ภายใตขอสมมติวาบุคคลตัวอยางทํางานตั้งแตอายุ 25-64 ป สาม ความเสี่ยงที่จะเปนคนยากจน-ในกลุมผูจบประถมศึกษาเทากับรอยละ 12 เปรียบเทียบกับรอยละ 5 ผูจบมัธยมศึกษา และนอยกวารอยละ 1 ในผูจบอุดมศึกษา
ตอนทายของบทความวิเคราะหปญหา “การไมเรียนตอ” (จากการศึกษาภาคบังคับ) ในกลุมเด็กอายุ 13-18 ป พบวามีสดั สวน
รอยละ 19.2 ที่ไมไดเรียนตอ (อนุมานเปนจํานวนคนเทากับ 8 แสนคน) อัตราการไมเรียนตอในกลุมคนจนเทากับ 27.6% เปรียบเทียบกับ
7.5% ในกลุมครัวเรือนรวย ซึ่งเปนประเด็นที่ควรจะวิจัยเชิงลึกดวยมิติคุณภาพในตอไป สมมติวาสาเหตุเกี่ยวของกับการขาดแคลนเงินทุน
มาตรการการคลังเพื่อการศึกษาโดยรัฐกลาวคือ “ทุนใหเปลา” ที่กําหนดเปาหมายเพื่อคนจนอาจจะเปนทางเลือกที่นาสนใจ ผูวิจัยจึง
แสดงผลคํานวณภาระทางการคลัง และอภิปรายเหตุทสี่ นับสนุนใหรับภาระการคลังรวมกันระหวางรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสถาบันอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา

บทวิเคราะห์ ท างเศรษฐกิจ

บทวิเคราะหทางเศรษฐกิจ
“ ทักษะการเงินกับการพัฒนาตลาดการเงิน ”
“ กับดัก ยากระตุ้น ”

โดย รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริ ญสิ น
โดย ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิส์ ขุ

“กลยุทธ์ การสร้ างรายได้ จากการท่ องเที่ยว (ตอนที่ 1) ” โดย ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส

สนใจอ่านต่อ : http://www.econ.nida.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2063&Itemid=435&lang=th

ข่ าวศู น ย์ ศึ กษาพัฒ นาการเศรษฐกิจ

ศูนยศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจจัดประชุมรวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อรายงานผลการวิจัย ปที่หนึ่งของโครงการ
“ความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐศาสตรกับกฎหมายในการตอตานการทุจริตในประเทศไทย” วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ณ สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ถนนสนามบินน้ํา อ.เมือง จ.นนทบุรี

ข่ าวประชาสัมพันธ์

ช่ องทางการติ ด ต่ อ

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรี สวัสดิ์สขุ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจโดย ผศ.ดร.ณดา จันทรสม นําเสนอ (แนวทางปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ) และ
ศ.ดร.ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ นําเสนอ (แนวทางปฏิรูปดานพลังงาน) เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 57 ที่ผานมา โดยมี
สื่อมวลชนและผูรวมสนใจเขารวมฟงเปนจํานวนมาก

(ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจ)

ศูนย์ศกึ ษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118
ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั ่น เขตบาง
กะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2727-3644
โทรสาร 0-2377-9790
E-mail: cdes.nida@gmail.com

ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ รุนที่ ๔๓
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือก (สอบสัมภาษณ) ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี กรณีมีประสบการณทํางาน เขาศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภาคพิเศษ
ประจําภาค ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ (ครังที่ ๓ - ๔/๒๕๕๗) รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) ภาคพิเศษ (สอบขอเขียน) ประจําภาค ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗) รับสมัครตั้งแตบัดนี้
ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน รุนที่ 7
ประกาศสถาบันฯ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณการทํางาน ( สอบ
สัมภาษณ ) เขาศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรการเงิน (นอกเวลาราชการ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รุนที่ 7 ประจําภาค 1
ปการศึกษา 2558
สอบสัมภาษณรอบแรก (ครั้งที่ 1/2558) ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
สอบสัมภาษณรอบสอง (ครั้งที่ 2/2558) ตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558
สอบสัมภาษณรอบสาม (ครั้งที่ 3/2558) ตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2558
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.econ.nida.ac.th/

บทวิเคราะห์ ท างเศรษฐกิจ

