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ส าหรับเวทีเสวนาในครั้งนี้ ต้องการวิเคราะห์บทบาทของรัฐบาล
ใหม่ที่เพิ่งเข้ารับต าแหน่งในเดือนกรกฎาคม ต่อภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ค่อนข้างซบเซา คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ดร. สมชัย จิตสุชน 
ผู้อ านวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่ วถึงของ TDRI ร่วมกับ            
ดร .  จิ ติพล  พฤกษา เมธานันท์  ประธานนักกลยุทธ์ ตลาดทุน 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ รศ.ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

สวั สดี ท่ านผู้ อ่ านทุกท่ าน  ส าหรั บ ไตรมาสสุ ดท้ ายของ
ปีงบประมาณ 2562 นี้ (ระหว่าง 1 กค.- 30 กย. ) กิจกรรมที่น่าสนใจ
ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คือ การจัดงานเสวนา เรื่อง “การรับมือ
เศรษฐกิจขาลงภายใต้รัฐบาลใหม่” โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา เวทีเสวนาของคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างคณาจารย์ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก นักธุรกิจ ข้าราชการ 
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ต่อประเด็นต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ หรือ
การเมือง ที่เป็นที่สนใจของประชาชนในวงกว้าง ทั้งนี้ ท่านผู้อ่านเองก็
สามารถเสนอหัวข้อให้คณะพิจารณา เพื่อจัดเวทีเสวนาในครั้งต่อๆ ไป 
ผ่านทางเฟสบุ๊คของศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เป็นผู้ร่วม
เสวนา โดยผศ.ดร .  สันติ  ชัยศรีสวัสดิ์ สุ ข  ผู้ อ านวยการหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ท าหน้าท่ีเป็นผู้
ด าเนินรายการ

บรรยายกาศงานเสวนา ‘การรับมือเศรษฐกิจขาลงภายใต้รัฐบาลใหม่’ เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562

การชะลอตัวอย่างรวดเร็วของการส่งออกไทย อันเนื่องจากสงคราม
การค้าโลกเป็นปัจจัยหลักที่ถูกพิจารณาว่า ท าให้เศรษฐกิจไทยหดตัวลง
อย่างชัดเจน รศ.ดร. ยุทธนาให้ข้อมูลว่า มูลค่าการส่งออกของไทยในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2562 ลดลงร้อยละ 1.9 ท าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศชะลอตัวลง มีการขยายตัวที่อัตราร้อยละ 2.6 มีผลให้เศรษฐกิจ
ไทยจนถึงสิ้นปีนี้ น่าจะขยายตัวในอัตราท่ีต่ ากว่าร้อยละ 3 หรืออยู่ ท่ี
ประมาณอัตราร้อยละ 2.9
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ด้วยเหตุนี้ นโยบายการเงิน และนโยบายการคลังหลายประการ ได้
ถูกน ามาใช้เพื่อรับมือภาวะเศรษฐกิจขาลง ที่เห็นชัดเจน คือ การลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลงร้อยละ 
0.25 ต่อปี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ตามด้วยมาตรการชิม ช้อป ใช้ 
ของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ ที่ถูก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงประสิทธิผลและความคุ้มค่าของ
โครงการ ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ พึงสังเกตว่า การใช้
จ่ายของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ดูสวนทางกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่รัฐควรมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ระบบคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรา้งนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาความรู้และทักษะ
ของคนไทย เพื่อเพิ่มผลิตภาพการท างาน (Productivity) ให้คนไทยก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ disrupt ธุรกิจและอาชีพต่างๆ อยู่
เป็นจ านวนมาก การทุ่มเททรัพยากรทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วง
สิ้นปี เกือบทุกปีในช่วง 3–4 ปีที่ผ่านมา สร้างความคาดหวังให้ประชาชน
รอคอยมาตรการกระตุ้นการบริโภคจากรัฐบาลมากขึ้น จึงชะลอการ
บริโภคของตนเองและครัวเรือนออกไป ส่งผลให้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นมีประสิทธิผลแผ่วลงทุกที ชณะที่อาจเกิดผลทางลบต่อ
การกระจายรายได้ และการพัฒนาประเทศในระยะยาว รัฐบาลจึงควร
ด าเนินมาตรการดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง พร้อมสนับสนุนให้มีการ
ติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ด าเนินการแล้ว

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จะส่งเสริมให้มีการจัดเวทีเสวนา เพื่อ
ติดตามและวิเคราะห์การด าเนินนโยบายของรฐับาลต่อการพัฒนาประเทศ 
คุณภาพชีวิตประชาชน และต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจ
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานเสวนา และบทวิเคราะห์ของ
คณาจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้ทุกสัปดาห์ ที่เฟสบุ๊คของศูนย์
ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ และเฟสบุ๊ค ECON NIDA Fanpage

นอกจากงานเวทีเสวนาแล้ว  ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ ยัง
ได้จัดฝึกอบรมเรื่อง “การพัฒนาทักษะเพื่อความพร้อมในศตวรรษที่ 
21” โดยดร. วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ
จัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อเรื่อง “พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์” ระหว่าง
วันท่ี 20 - 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา และศาสตราจารย์ ดร. ปังปอนด์ รัก
อ านวยกิจ จากวิทยาประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บรรยายในหัวข้อเรื่อง “พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์” ระหว่าง
วันท่ี 27 - 28 กรกฎาคม 2562

2561 2562 2563F

GDF Growth 4.1 2.9 3.3
Headline Inflation 1.1 1.0 1.3

Core Inflation 0.7 0.6 0.7
Exchange Rate (end of period) 32.8 30.6 30.5

RPI (end of period) 1.75% 1.25% 1.25%

ท่ีมา: บทความ ‘การรับมือเศรษฐกิจขาลงในปี 2562–2563 ของรัฐบาลใหม่’ 
โพสทูเดย์ ฉบับวันท่ี 10 กันยายน 2562 โดย รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

ในปี 2562 นี้ World Economic Forum (WEF) ได้ลดอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากอันดับที่ 38 เป็นอันดับ
ที่ 40 ด้วยเหตุผลที่ส าคัญคือ ไม่มีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงวิเคราะห์ (critical thinking) ในโรงเรียน ประกอบกับ
ประเทศไทยไม่สามารถครอบครอง (dominate) ตลาดสินค้าใดใน
ตลาดโลก อาจกล่าวได้ว่า หัวข้อการฝึกอบรทั้งสองเรื่อง มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาทักษะคนไทยในทศวรรษนี้อย่างยิ่งยวด ในปีงบประมาณ 
2563 นี้ คณะพัฒนาเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรที่จะจัดให้มีการฝึกอบรม 
“เสริมสร้างศักยภาพของคนวัยท างาน ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
และมีความรู้หลักเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” โดยรายละเอียด
ของหลักสูตร วัน-เวลาการฝึกอบรม และการเปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทุก
ท่านทราบต่อไป โปรดติดตามข่าวสารของคณะได้ทางเวปไซด์ 
econ.nida.ac.th หรือเฟสบุ๊ค ECON NIDA Fanpage



โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง
“เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่ Spider-Man ไม่ควร

แยกออกจากมาร์เวล”

เศรษฐศาสตร์รอบตัว
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Cinematic Universe) หลังจากการเจรจาทางด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจเพื่อต่อสัญญาระหว่าง Disney (ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของมาร์
เวล) และ Sony Pictures (ซ่ึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในตัว Spider-Man) ไม่ลงตัว โดยจากสัญญาเดิมที่ก าหนดไว้คือ Disney จะได้รับ  1) 
Spider-Man มาเล่นหนังของมาร์เวล, 2) ส่วนแบ่งรายได้ 5% จากยอดขายวันแรกทั่วสหรัฐฯ, 3) สามารถใช้ Spider-Man จากหนังของโซนี่
ในสวนสนุกของดิสนีย์ได้, และ 4) ส่วนแบ่งรายได้ของที่ระลึกทั้งหมดที่มาจาก Spider-Man

ข่าวใหญ่หนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นในวงการภาพยนตร์และก าลังเป็นที่จับตาของคอหนังทั่วโลกก็คือการที่บริษัท

แต่เนื่องจากความส าเร็จของ Spider-Man ทั้งสองภาคล่าสุดที่ประสบความส าเร็จ
อย่างมากมายจึงท าให้ทาง Disney เห็นว่าข้อตกลงเดิมนั้นน้อยเกินไป ซ่ึงในการเซ็นสัญญา
ส าหรับหนังเรื่อง Spider-Man ภาคใหม่ๆ นี้ทาง Disney แต่ขอแบ่งรายได้เป็น 50% ของ
ยอดขายทั้งหมดแทนแต่ทุนสร้างทั้งหมดก็ช่วยออก 50-50 ด้วยเช่นกัน ในขณะที่ทาง 
Sony ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ได้จึงตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาใหม่ และตัดสินใจที่จะน า 
Spider-Man ออกมาจากจักรวาลมาร์เวล ซึ่งความไม่ประสบผลส าเร็จของการเจรจานี้ได้
สร้างความกังวลให้กับแฟนหนังของมาร์เวลว่า เขาอาจจะไม่ได้เห็น Spider-Man ที่จะเข้า
มาร่วมเล่นกับยอดมนุษย์ตัวอื่นๆ ของมาร์เวลอีกต่อไป

ในความคิดเห็นของผม ผมคิดว่า “Spider-Man ไม่ควรแยกออกจากมาร์เวล” โดยใช้หลักแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการสนับสนุนดังนี้
1) การเป็นผู้ผูกขาดในตลาดผู้ผลิตภาพยนตร์ของ Disney (Monopoly of Disney) – โดยถ้าดูจากตลาดผู้สร้างภาพยนตร์จะเห็นได้

ว่า Disney คือบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ที่ประสบความส าเร็จที่สุดของโลกในปัจจุบัน โดยในปี 2019 Disney กินส่วนแบ่งของตลาด (Market 
Share) ผู้สร้างภาพยนตร์มากที่สุดถึงร้อยละ 35.3 (ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากในปี 2018 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 26)  ในขณะที่บริษัท Sony 
Picture กินส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 11.6 (โดยจัดเป็นอันดับ 4) ซ่ึงต้องยอมรับว่าส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นในปี 2019 ของ 
Disney นั้นก็มาจากหนังยอดมนุษย์เดี่ยวๆ เช่น Black Panther, Iron Man, Ant-Man, หรือ Captain America) นั่นเอง หรือจะกล่าวได้
ว่า Disney มีสถานะของการมีอ านาจผูกขาด (Monopoly Power) ในอุตสาหกรรมนี้ก็ไม่ผิดนัก ซ่ึงการเป็นผูกขาดในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์นี้จะท าให้ Disney มีสถานะของการการมีอ านาจทางการตลาด (Market Power) ที่สูงและสามารถตั้งราคาได้สูงกับซีรีย์หนังยอด
มนุษย์ (และหนังอื่นๆ) กับสื่อกลาง (Intermediaries) ที่จะน าภาพยนตร์นี้ไปจัดจ าหน่าย 

Sony ได้ตัดสินใจให้ Spider-Man เวอร์ชั่นล่าสุดที่แสดงโดย Tom Halland ออกจากค่ายมาร์เวล (Marvel

ไม่ว่าจะเป็น โรงภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ หรือ Streaming เป็นต้น ดังนั้นด้วยอ านาจ
การตลาดที่สูงของ Disney นี้เองจึงท าให้โอกาสที่ Spider-Man ถ้าอยู่กับมาร์เวลต่อ
น่าจะประสบความส าเร็จทางด้านรายได้ได้สูงกว่าที่จะอยู่กับ Sony Picture

2) การได้รับประโยชน์จากความช านาญ (Gain from Specialization) – ใน
มุมมองด้านทฤษฎีการผลิต (Producer Theory) การผลิตภาพยนตร์จะมีลักษณะที่
แตกต่างจากการผลิตสินค้าและบริการประเภทอื่นๆ อยู่มาก โดยข้อแตกต่างประการ
แรกก็คือ “โครงสร้างต้นทุนการผลิต (Cost Structure)” โดยการผลิตภาพยนตร์แต่ละ
เรื่องจะเกิดต้นทุนจม (Sunk Cost) ที่สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการสร้างฉาก
ต้นทุนในการท า Special Effect ซึ่งต้นทุนจมส่วนนี้จะค่อนข้างสูงมาก (และเป็นต้นทุนที่บริษัทไม่สามารถน ากลับคืนมาได้) นอกจากนี้ การผลิต
ภาพยนตร์แต่ละเรื่องยังมีโอกาสสูงที่จะเกิด “การไม่ประหยัดต่อขนาด (Diseconomies of Scale)” เพราะการผลิตหนังใหม่แต่ละเรื่องอาจจะ

“ข่าวใหญ่หนึ่งข่าวท่ีเกิดขึ้นในวงการ
ภาพยนตร์และก าลังเป็นท่ีจับตาของ
คอหนังท่ัวโลกก็คือการท่ีบริษัท Sony 
ได้ตัดสินใจให้ Spider-Man เวอร์ชั่น

ล่าสุดที่แสดงโดย Tom Halland ออก
จากค่ายมาร์เวล”
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ต้องเริ่มต้ังแต่ “ศูนย์” และต้องท าขึ้นใหม่ ตั้งแต่การเขียนเรื่อง การจัดหานักแสดง การสร้างฉาก จนไปถึงการใส่เสียงและใส่ Special Effect
ต่างๆ ดังนั้นถ้าบริษัทไม่ได้มี “ความช านาญแต่ดั้งเดิม” หรือ “เคยผลิตหนังประเภทนี้มาก่อน” ในการสร้างหนังประเภทยอดมนุษย์นี้ การ
สร้างหนังออกมาใหม่ๆ แต่ละเรื่องจึงจะมีต้นทุนที่สูงมาก แต่ในกรณีของบริษัท Disney ท่ีมี “ต้นทุนเดิม” จากการสร้างหนังยอดมนุษย์ 
(โดยเฉพาะ Spider-Man) อยู่แล้ว ดังนั้นในการผลิตหนัง Spider-Man ภาคต่อๆ ไปนั้น ถ้า Sony Picture เป็นผู้ผลิตเอง Sony Picture ก็
จะมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าในกรณีที่ Disney เป็นผู้ผลิต (ภายใต้คุณภาพของหนังที่ออกมาเท่ากัน)

3) ภาพยนตร์เป็นสินค้าประสบการณ์ (Experience Goods) – ในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว
ภาพยนตร์ถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของสินค้าประสบการณ์ (Experience Goods) ซ่ึงสินค้าประเภท
นี้แตกต่างจากสินค้าทั่วไปตรงที่ “ผู้บริโภคจ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการรับชม/ฟังก่อนถึงจะ
สามารถตัดสินในเรื่องของคุณภาพของภาพยนตร์นั้นๆ ได้” ซ่ึงสินค้าประสบการณ์นี้จะแตกต่างจาก
สินค้าทั่วไป (Search Goods) ที่เราอาจจะไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์อะไรในการตัดสินใจในด้าน
คุณภาพ ด้วยสาเหตุดังกล่าว บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์จึงจ าเป็นต้องพยายามสร้างประสบการณ์ที่ดีใน
การรับชม เช่นการใส่เพลงประกอบ การมีหนังตัวอย่าง หรือการมีพลอตเรื่องที่ดี เป็นต้น ต้องยอมรับ
ว่าที่ผ่านมา “แฟนหนังมาร์เวลล้วนมีประสบการณ์ที่ดี” ในการรับชมภาพยนตร์มาร์เวลในหลายๆ 
เรื่อง โดยเฉพาะกับเรื่อง Spider-Man ที่อยู่ในค่ายมาร์เวล (ทั้งที่เป็นหนังแยกของ Spider-Man เอง
และหนังท่ี Spider-Man เล่าร่วมกับเหล่า Avenger) ด้วยเช่นซ่ึงประสบการณ์ที่ดีนี้จะท าให้เกิด
การ “ยึดติดของผู้ชมกับ Spider-Man ในเวอร์ชั่นล่าสุด” (รวมถึงภาพยนตร์ของ Superhero ตัวอื่นๆ ในค่ายมาร์เวลด้วย) และมีแนวโน้มสูงที่
ฐานผู้ชมเดิมจะยินดีรับชม Spider-Man ที่อยู่ในค่ายมาร์เวลต่อไป และยังไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า Spider-Man ในภาคต่อๆ ไปที่ถูกผลิตขึ้น
จากค่าย Sony Picture นั้นจะสามารถท าลายล้างประสบการณ์ (ที่ด)ี เดิมของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์ Spider-Man ของมาร์เวลนี้ได้หรือไม่

4) การได้ประโยชน์จากผลกระทบของการเกื้อกูลกัน (Complementary Effect) – อย่างที่ทราบกันดีว่าบริษัท Marvel ที่เป็นบริษัท
ลูกของ Disney นั้น เป็นบริษัทที่มียอดมนุษย์ (Superhero) อยู่ในสังกัดมากมาย และแต่ละคนก็มีหนังและมีแฟนคลับเป็นของตัวเอง ไม่ว่า
จะเป็น Iron Man, Thor , Captain America, Guardians of Galaxy, Ant-Man , และ Doctor Strange เป็นต้น นอกจากนี้ทาง Disney 
เองยังได้เพิ่มทีมยอดมนุษย์ในสังกัดโดยการเจรจากับ 20 Century Fox เพื่อขอซ้ือ X-Men และ Fantastic Four เข้ามาอยู่ในสังกัดเพิ่มอีก
ด้วย ซ่ึงสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ต่อให้ Disney ไม่มี Spider-Man อยู่ในสังกัด ทาง Disney ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนแต่อย่างไรเพราะทางบริษัท
ยังสามารถใชป้ระโยชน์จากยอดมนุษย์ตัวอื่นๆ ได้อีกมาก ทั้งการสร้างหนังของแต่ละตัว หรือการสร้างหนังประเภทให้ยอดมนุษย์หลายๆ ตัว
มารวมทีมเดียวกัน ซ่ึงการมีตัว Superhero หลายๆ ตัวนี้จะเข้าหลักการของการ
เกิดผลกระทบของการเกื้อกูลกัน (Complementary Effect) ตามหลักเศรษฐศาสตร์ 
แต่ในทางกลับกัน Spider-Man จะกลายเป็นยอดมนุษย์ที่ถูกทิ้งให้อยู่อ้างว้างและ
ไม่ได้ประโยชน์จากผลกระทบของการเกื้อกูลกันนี้  ซึงถ้าเอาเข้าจริงๆ แล้ว 
ความส าเร็จของภาพยนตร์ Spider-Man 2 เรื่องหลังสุดนี้ (ทั้ง Spider-Man-Home 
Coming และ Spider-Man-Far from Home) จริงๆ แล้วก็มาจากการผลกระทบ
ของการเกื้อกูลกันที่มี Iron Man เข้ามาร่วมเล่นด้วย (รวมทั้งการที่ Spider-Man ได้
เข้าไปร่วมทีม Avenger ทั้งในภาค Capital America-Civil War, Avenger-Infinity 
War, และ Avenger-Endgame) ดังนั้นการที่ Spider-Man เลือกที่จะแยกออกมาตัว
คนเดียว (อาจจะแค่มี Venom ร่วมแสดงด้วย) จะท าให้ Spider-Man ไม่ได้รับ
ประโยชน์จากผลกระทบของการเกื้อกูลกันนี้ ซ่ึงจะไม่เป็นการยืนยันว่า หนังเด่ียวของ 
Spider-Man ในสังกัด Sony Picture จะประสบความส าเร็จเช่นที่ผ่านมาหรือไม่

5) การได้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลของ Disney – จากความได้เปรียบข้างต้นจะเห็นได้ว่า บริษัท Disney จะมีความได้เปรียบที่
เหนือกว่า Sony ในการสร้างภาพยนตร์ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความได้เปรียบทางการเงิน ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน ความได้เปรียบจาก
การเกื้อกูลกัน, และความได้เปรียบในการต่อรองทางการตลาดจึงเป็นเรื่องที่ง่ายที่ Disney จะสามารถจ้างบุคคลากรที่มีความสามารถได้
มากกว่า โดยเฉพาะ Kevin Feige ประธานของมาร์เวล สตูดิโอที่ทางมาร์เวลส่งให้ไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้ Spider-Man ทั้ง 2 ภาคล่าสุด 
โดยเฉพาะการช่วยวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับจักรวาลมาร์เวล ซ่ึง Kevin Feige นั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะ และหนังฮิตทั้งหลาย

“ต่อให้ Disney ไม่มี Spider-Man 
อยู่ในสังกัด ทาง Disney ก็ไม่ได้

กระทบกระเทือนแต่อย่างไรเพราะ
ทางบริษัทยังสามารถใช้ประโยชน์
จากยอดมนุษย์ตัวอื่นๆ ได้อีกมาก 
ท้ังการสร้างหนังของแต่ละตัว หรือ

การสร้างหนังประเภทให้ยอด
มนุษย์หลายๆ ตัว”
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ของมาร์เวลก็มาจากมันสมองของเขาทั้งสิ้นทั้ง  Avengers: Endgame ($2,795,473,000 ปี 2019), Avengers: Infinity War 
($2,048,134,200 ปี 2018), The Avengers ($1,517,935,897 ปี 2012), Avengers: Age of Ultron ($1,403,013,963 ปี 2015), Black 
Panther ($1,348,258,224 ปี 2018), Iron Man 3 ($1,215,392,272 ปี 2013), Captain America: Civil War ($1,140,069,413 ปี 2016), 
Spider-Man: Far From Home ($1,128,003,859 ปี 2019), Captain Marvel ($1,126,129,839 ปี 2019) รวมไปถึง Spider-Man: 
Homecoming ($880,166,350 ปี 2017) ซ่ึงถ้าดูจากตัวเลขนี้จะเห็นได้ว่า Kevin Feige คือผู้สร้างหนังที่ประสบความส าเร็จในยุคปัจจุบัน

โดยสามารถสร้างหนังหนึ่งเรื่องโดยเฉลี่ยจะได้รายได้ถึง 835,257,447 เหรียญ
สหรัฐ (ซ่ึงสูงกว่าผู้สร้างอันดับสองอย่าง Kathleen Kennedy ที่สร้างหนังหนึ่ง
เรื่องโดยเฉลี่ยจะได้รายได้ประมาณ 336,625,029เหรียญ) ซ่ึงข้อมูลนี้แสดงให้
เห็นว่า ในการที่หนังจะประสบความส าเร็จได้นั้น ไ ม่ได้ขึ้นอ ยู่กับการมี 
Superhero ตัวใดๆ อยู่ในมือ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครคือผู้สร้างและทีมงานในการ
สร้างหนัง Superhero เรื่องนั้นต่างหาก ซ่ึงแน่นอนว่า การที่ Spider-Man 
แยกตัวออกจากมาร์เวลในครั้งนี้ ก็แปลว่าทาง Sony Picture จะไม่ใช้บริการของ 
Kevin Feige และทีมงานของเขาอีกต่อไป ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่า
ทรัพยากรบุคคลที่ทาง Sony มีนั้นจะมีคุณภาพเท่าเทียมกับของมาร์เวลหรือไม่ 

6) ผลกระทบจากการครอบครอง (Endowment Effect) – นอกจากนี้ 
หลักการทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavior Economics) ที่สามารถใช้ในการ
อธิบายถึงความล้มเหลวในการเจรจานี้ก็คือ “การเกิดผลกระทบจากการครอบครอง 
หรือ Endowment Effect” ซ่ึงก็คือผลกระทบจากความเป็นเจ้าของของสิ่งหนึ่งมา
เป็นเวลานาน จนเกิดความผูกพันและเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น ซ่ึงแน่นอนว่าเม่ือ
จ าเป็นต้องขายสิ่งนั้นไป ผู้ขายที่มีความผูกพันดังกล่าวจึงมักจะตั้งราคาขายที่สูงกว่า
ความต้องการซ้ือของผู้ซ้ือ จนท าให้ไม่เกิดราคาที่อยู่ในระดับดุลยภาพได้หรืออาจจะไม่
เกิดการซ้ือขายสิ่งนั้นๆ เลย ยกตัวอย่างเช่น คนรักรถคันเก่า ถึงแม้จะมีรถคันใหม่ก็ไม่
ยอมขายคันเก่า  หรือการที่เราอยู่บ้านหลังหนึ่งมาเป็นเวลานาน แต่พอจะขายก็ไปตั้ง
ราคาที่สูงจนเกิดกว่าความต้องการซ้ือของผู้ซ้ือ นักจิตวิทยากล่าวว่าใครก็ตามที่อยู่ที่ใด
นานถึง 6 เดือนแล้ว ถึงแม้ที่อยู่นั้นจะไม่สะดวกสบายนัก แต่ก็มักจะไม่ค่อยยอมย้าย 
เพราะเคยชินกับที่อยู่นั้น การรู้สึกยึดติดกับที่อยู่ก็คือรูปแบบหนึ่งของ endowment 
effect อีกเช่นกัน ซ่ึง Endowment effect ไม่ท าร้ายใครก็จริง แต่อาจเป็นสาเหตุที่
ท าให้กลไกตลาดขาดประสิทธิภาพ (efficiency) หรืออาจจะไม่เกิดระบบการ
แลกเปลี่ยนสินค้านั้นผ่านระบบตลาดไปเลยก็ได้ เช่นเดียวกับ กรณีของ Sony 
Picture ที่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Spider-Man ที่เกิดความผูกพันจากผลกระทบของ 
Endowment Effect กับ Spider-Man และตีค่าราคาของ Spider-Man ไว้สูงกว่า
ความเป็นจริง ดังนั้น Sony จึงมองว่าข้อเสนอ 50-50 นี้เป็นข้อเสนอที่แลดูต่ าเกินไป
ส าหรับ Spider-Man ของตน แต่โดยส่วนตัวแล้ว ผมกลับมองว่าส่วนแบ่ง 50-50 นี้
ถือว่าทางมาร์เวลตีค่า Spider-Man ไว้ค่อนข้างสูงแล้วเพราะจริง ความส าเร็จอย่างสูง
ของภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดจากพลังของจักรวาล Marvel ที่ช่วยดึงแฟนหนังจ านวน
มากมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ไปปรากฏตัวเช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ทาง Sony Picture จะสามารถสร้างหนัง Spider-Man ที่มีคุณภาพสูงได้เท่ากับมาร์เวลก็ตาม แต่
การออกมาสร้างเองกลับท าให้ Sony Picture จะต้องเผชิญกับ “ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ที่ค่อนข้างสูง” และมีความเสี่ยง
อยู่ไม่น้อยที่ Spider-Man ที่ถูกสร้างโดย Sony Picture อาจจะไม่ประสบความส าเร็จเหมือนที่อยู่กับมาร์เวล  ซ่ึงผมเชื่อว่าทาง Sony เองก็
ตระหนักถึงข้อเท็จจริง 5-6 ข้อนี้เป็นอย่างดี เพราะแหล่งข่าวจากวงในล่าสุดแจ้งมาว่า ทาง Sony อาจจะพิจารณาให้ Spider-Man กลับไปอยู่
กับมาร์เวลได้ แต่ทางมาร์เวลจะต้องน า Venom (คู่ปรับของ Spider-Man ไปอยู่ด้วย) ซ่ึงข่าวนี้จะจริงเท็จแค่ไหน คงต้องคอยติดตามดูครับ

“ทาง Sony อาจจะพิจารณาให้ 
Spider-Man กลับไปอยู่กับมาร์เวลได้ 

แต่ทางมาร์เวลจะต้องน า Venom 
(คู่ปรับของ Spider-Man ไปอยู่ด้วย) ซึ่ง

ข่าวนี้จะจริงเท็จแค่ไหน คงต้องคอย
ติดตามดูครับ”



โดย ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว

เรื่อง 
“ความมีอิสระของผู้พิพากษาไทย”

คุยกับอาจารย์เมธี
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ข่าวการพยายามฆ่าตัวตายของผู้พิพากษาทานหนี่งท่ีจังหวัดยะลาภายหลังพิพากษายกฟ้องผู้ต้องหาคดี
ความมั่นคงจ านวน 5 คน เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2562 ได้สร้างความตื่นตกใจในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะใน
อดีตไม่เคยมีเหตุการณ์ท่ีผู้พิพากษาไทยได้เคยท าเช่นนี้มาก่อน เหตุการณ์ครั้งนี้ท าให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ท่านผู้พิพากษาท่านนี้ คงได้รับความกดดันจากการท างานมาก จนทนไม่ได้ถึงขั้นตัดสินใจฆ่าตัวตาย ได้มีการคาด
เดาเองว่า สาเหตุอาจจะมาจากการท่ีท่านถูกแทรกแซงจากแหล่งใดก็แล้วแต่ในการตัดสินคดีของท่านครั้งนี้ และใน
บันทึกของท่านเกี่ยวกับคดีนี้ ท่านได้สรุปแสดงความรู้สึกของท่านว่า  “ให้คืนค าพิพากษาให้ผู้พิพากษา และการคืน
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน”  ทันทีท่ีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ประธานศาลฎีกาในฐานะประธานคณะกรรมการตุลา
การ(ก.ต.) ก็ตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะกิจเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้โดยทันที โดยให้
เวลาท างาน 15 วัน

ในขณะที่เขียนบทความนี้ (ปลายเดือนตุลาคม 2562) 
ผลการสอบสวนยังมิได้ประกาศออกมา แต่ในฐานะท่ีผู้เขียน
เคยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการตุลาการคนนอกมาเป็นเวลา 
2 ปี ระหว่างปี 2557-2559 พอท่ีจะเข้าใจวิธีการท างานใน
การอ านวยความยุติธรรมของระบบศาลไทยอยู่บ้าง มีความ
มั่นใจเป็นอย่างยิ่งท่ีจะแสดงความเห็นในตอนนี้เลยว่าโอกาส
ท่ีสาเหตุการยิงตัวเองครั้งนี้จะมาจากการถูกแทรกแซงความ
มีอิสระของผู้พิพากษาเจ้าของคดีจะมีน้อยมาก จาก
ประสบการณ์ของผู้เขียนเองท่ีได้คลุกคลีกับวิธีการบริหาร
องค์กรยุติธรรมระดับสูงสุดของประเทศ ขอยืนยันว่าความมี
อิสระของผู้พิพากษาของไทยนั้น เป็นเสาหลักท่ีแข็งแกร่ง
ท่ีสุดเสาหนึ่งท่ีคอยจรรโลงความน่าเชื่อถือของระบบศาล
ไทยติดต่อกันมาโดยตลอดในทางนิตินัยนั้น ความมีอิสระ
ของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีถูกก าหนดไว้ใน

กฎหมายว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้พิพากษา ซึ่งมีครอบคลุมลักษณะต่างๆของการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ
และความเป็นธรรมอย่างครบถ้วน และในทางพฤตินัยนั้น ถึงแม้ระบบการตาวจค าพิพากษาโดยผู้พิพากษาอาวุธโส

“เหตุการณ์ครั้งนี้ท าให้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านผู้พิพากษาท่านนี้ คง
ได้รับความกดดันจากการท างานมาก จนทน

ไม่ได้ถึงขั้นตัดสินใจฆ่าตัวตาย”
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หมายเหตุ : ว่าด้วยความมีอิสระของผู้พิพากษานี้ อางค์การสหประชาชาติ โดยความร่วมมือของผู้พิพากษา
และนักกฎหมายท่ีมีชื่อเสียงท่ัวโลก ได้ออกหลักเกณฑ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นประมวลจริยธรรมมาตรฐาน ของผู้พิพากษา
ท่ัวโลก เมื่อปี ค.ศ.2002 ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Bangalore Principles of Judicial Integrityโดยให้ความมีอิสระของผู้
พิพากษา (Independence) เป็นคุณค่าแห่งความเป็นธรรม (Judicial Value) อันดับท่ีหนึ่งของการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
เหมาะสม โดยมีคุณค่าท่ีตามมาอีก 5 ประการคือ หลักความไม่ล าเอียง (Impartiality) หลักความกล้าท่ีจะท าอย่าง
ตรงไปตรงมา (Integrity) หลักความเหมาะสมของการปฏิบัติตนของตุลาการ (Propriety) นักความเสมอภาคของ
บุคคลต่อหน้าศาล (Equality) และหลักความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่ในการท างานของตุลาการ (Competence 
and Due Diligence)หลักท้ังหมดนี้มีอยู่ครบถ้วนแล้วในประมวลจริยธรรมของตุลาการไทย

ในเมื่อความมีอิสระในการพิพากษาไม่น่าจะใช่สาเหตุของ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ สาเหตุท่ีแท้จริงคืออะไร?  ตรงจุดนี้ผู้เขียนคง
ไม่สามารถคาดเองได้แล้ว และคงต้องรอฟังผลการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสอยเฉพาะกิจข้างต้น แต่จะเป็นเหตุใดก็
แล้วแต่ท่ีผลักดันให้ท่านผู้พิพากษาท่านนี้ท าเช่นนี้ ผู้เขียนก็อดวิตก
กังวลไม่ได้ว่าแล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไร?  ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร 
ผู้เขียนเชื่อว่าท่านผู้พิพากษาท่านนี้คงจะท าหน้าท่ีเป็นผู้พิพากษา
ต่อไม่ได้ เพราะต้องถือว่าท่านเป็นผู้มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์
ในระดับรุนแรง โอกาสเป็นไปได้สูงว่าท่านอาจจะลาออกไป
ประกอบอาชีพอื่น หากท่านเห็นว่าการเป็นผู้พิพากษาท่ีไม่
สามารถพิพากษาคดีได้ เป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้หรือรับไม่ได้ และไม่
ถูกต้อง  แต่อย่างท่ีกล่าวไว้แต่ต้น ผู้เขียนมั่นใจว่า วงการศาลจะ
ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนกลับคืนมา เพราะความมี
อิสระของผู้พิพากษามิได้ถูกริดรอนหรือแทรกแซงแต่อย่างใด

หรือหัวหน้าคณะ หรืออธิบดีเป็นเรื่องปกติในทางปฏิบัติเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์จองค าพิพากษา แต่ก็ไม่ใช่เป็น
การเข้าไปก้าวก่ายในการตัดสินของผู้พิพากษาเจ้าของคดีแต่อย่างได  เรื่องนี้ผู้พิพากษาทุกคนรู้ดีว่าความมีอิสระใน
ส่วนนี้มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง ไม่อาจให้ผู้ใดล้ าเส้นเข้ามาได้ เพราะผู้ท่ีล้ าเส้นเข้ามานั้นมีโอกาสท่ีจะถูก
ร้องเรียนในการกระท าและอาจถูกคณะกรรมการตุลาการลงโทษเอาได้

“ในเมื่อความมีอิสระในการ
พิพากษาไม่น่าจะใช่สาเหตุของ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ สาเหตุที่

แท้จริงคืออะไร?”



เศรษฐศาสตร์มีประโยชน์อะไรในความคิดของอาจารย์

สามารถใช้ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งในระดับบุคคลและสังคม 
เช่น ในระดับบุคคล  เรื่องของเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุด เรา
สามารถเอาเวลานั้นไปท าอะไรบ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
วิชาเศรษฐศาสตร์มีแนวคิดท่ีจะตอบค าถามท านองนี้ได้

ตอนเรียนปริญญาเอก ผมท าวิทยานิพนธ์เรื่องต้นทุนของ
โรงพยาบาลพอจบกลับมา ช่วงแรกๆท างานหลากหลายมี
ตั้งแต่เรื่องของการค้าระหว่างประเทศ การศึกษาความคุ้มค่า
ของโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การท าแผนแม่บทของ
องค์กรรัฐวิสาหกิจ ผ่านไป 3 ปี ผมได้ทุนจากรัฐบาลสวีเดนให้
ไปท าวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยโกเธน
เบิ ร์ก  ปั จจุบันท างานวิ จัย เ ก่ียว กับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ (economic instruments) 

อาจารย์สนใจงานวิจัยสาขาไหนเพราะอะไร

อยากฝากอะไรกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในด้าน
เศรษฐศาสตร์

การรู้และเข้าใจวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็น  อยาก
ให้ศิษย์ เก่าและศิษย์ปัจจุบันหมั่นศึกษาหาความรู้วิชา
เศรษฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ถ้าอยากจะรู้ลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ก็ต้องศึกษาค้นคว้าอย่างสม่ าเสมอ และที่ส าคัญเรื่องการ
ประยุกต์ใช้ หากเราไปเจอปัญหาที่เราไม่เคยพบมาก่อน 
ลองใช้ตรรกะแบบเศรษฐศาสตร์ที่เราได้เรียนมา เราก็จะอาจ
แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ครับ

อาจารย์มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองอย่างไรบ้าง

“รองศาสตราจารย์
ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ”์

ท าไมอาจารย์เลือกเรียนด้านเศรษฐศาสตร์

ผมจบปริญญาตรีด้านสถิติ แล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโท
บริหารธุรกิจที่สหรัฐอเมริกา ตอนที่ เรียนปริญญาโท
บริหารธุรกิจก็ต้องเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วย รู้สึกสนใจ
เพราะว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ระบบวิธีคิด แบบมีตรรกะ 
และชอบที่วิชาเศรษฐศาสตร์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ใน
หลากหลาย ตอนได้ทุนเรียนปริญญาเอกผมจึงเลือกที่จะ
เรียนต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์

ในอนาคตอาจารย์อยากท างานวิจัยเกี่ยวกับอะไร

ปัจจุบันก าลังท าโครงการบัญชีประชาชาติด้านเศรษฐกิจ
ทางทะเล (ocean satellite accounts) ของประเทศไทย  
เป็นการค านวณมูลค่าเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับทะเล ส่วนอีก
งานที่สนใจคือเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของคนไทยในการ
ท าบุญให้กับวัด ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการบริหาร
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บทสัมภาษณ์อาจารย์

ต้องการท าหน้าที่สอนหนังสือให้ได้ตามที่นักศึกษา
คาดหวั งจากผม และท างานวิจัยด้ านเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้น

รูปภาพ

จัดการสิ่งของที่คนน าไปถวายให้กับวัด  ในบางครั้งเราจะเห็น
ว่าคนที่ไปท าบุญเองก็อาจจะถวายวัตถุปัจจัยที่ทางวัดมีอยู่
มากมาย เหลือเฟือแล้ว ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารจัดการ
สิ่งของเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์กับวัดอื่นๆที่ยังขาดแคลน



• ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ ประจ าภาค 1/2563
กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1/62 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 2/62 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 3/62 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน พ.ศ.2563

• ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ ประจ าภาค 2/2562
กรณีสอบข้อเขียน : ครั้งที่ 3/62 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 ธันวาคม พ.ศ.2562

• ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจ าภาค 2/2562
กรณีสอบข้อเขียน :  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรณีสอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 6/62 รับสมัครต้ังแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

‘“แรงงานข้ามชาติ” กับการพัฒนาที่ย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน’
โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562

‘นโยบายเพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยว’
โดย รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์

อ่านต่อ : https://web.facebook.com/CDESNIDA

ช่องทางการติดต่อ
ศาสตราจารย ์ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาเศรษฐกจิ
คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์   
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2727-3644 โทรสาร 0-2377-9790
E-mail: cdes.nida@gmail.com
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บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ดร. ศาสตรา สุขสวาสดิ์ ได้น าเสนอผลการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทย ปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Sapphire 106-107 อาคาร IMPACT เมืองทองธานี

ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (CDES) จัดเสวนาเรื่อง “การรับมือเศรษฐกิจขาลงภายใต้รัฐบาลใหม่“ 
วันพุธท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

https://web.facebook.com/CDESNIDA

