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สวัสดี นักศึกษา  ศิษย์ เ ก่า  คณาจารย์  และผู้ อ่ านทุกท่าน  ขณะ
ที� เขียนต้นฉบับนี�  รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟ�วแล้ว
เป�นวันแรก  เพื� อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื� อ โควิด- 1 9  ใน
ประเทศไทย  ขณะที�ยังไม่มีวัคซีนป�องกันโรค  หรือยารักษา
โรคที� ให้ผลเพียงพอ  มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
หรือ  s o c i a l  d i s t a n c i n g  ดูจะเป�นเครื� องมือเดียวที�จะลดการ
แพร่ระบาดของโรคได้  แต่มาตรการดังกล่าวก็มี ต้นทุนทาง
สังคมที�สูงมาก  สังเกตได้จากตัวเลขพยากรณ์เศรษฐกิจของ
หน่วยงานหลายแห่ง  ที�คาดว่า เศรษฐกิจไทยป�นี�  จะหดตัวลง
ในช่วงระหว่างร้อยละ  - 5  ถึง  - 7  โดยภาคการส่งออกและการ
ท่องเที�ยวได้รับผลกระทบมากที�สุด  สาํหรับพยากรณ์ โดย
N I D A  M a c r o  M o d e l  ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  เรา
กํา ลังรอดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที� รัฐบาลทยอยประกาศ
ใช้  เพื� อประเมินผลต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม  คณะคาดว่า
จะสามารถแถลงตัวเลขเศรษฐกิจในราวกลางป�

เนื� อหาภายในเล่ม :
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นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว social distancing ยังมีผลกระทบทางสังคมด้วย จากจาํนวนผู้ติด
เชื�อที�เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื� อง และความเสี�ยงที�ผู้ติดเชื�ออาจเสียชีวิตก่อให้เกิดไวรัสแห่งความกลัวและวิตก
กังวล หรือ Virus of fear ที�บ่อนทําลายสังคมก่อให้เกิดพฤติกรรมการกักตุนอาหาร ป�ญหาการขาดแคลน
สินค้าจาํเป�นทางการแพทย์   อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ปรอทวัดไข้ และอื� นๆยิ�งกว่านั�น ไวรัสแห่ง
ความกลัวยังบั�นทอนความไว้เนื� อเชื�อใจซึ�งกันและกันของคนในสังคม (social trust) เป�นอุปสรรคต่อการ
ดาํเนินมาตรการควบคุมโรค ผู้ที�มีความเสี�ยงว่าอาจติดเชื�อจาํนวนมากพยายามหลีกเลี�ยงการตรวจ
คัดกรอง และไม่ยอมให้ข้อมูลที�แท้จริงของตนเอง ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ใกล้ชิดต้องเสี�ยง
กับการติดเชื�อโควิดมากขึ�น ทั�งนี� การขาดความตระหนักรู ้ด้านสุขภาพ (health literacy) ของบุคคลอาจ
เป�นต้นเหตุของความวิตกกังวัลดังกล่าวแต่การขาดระบบภูมิกันทางสังคมที�จะให้หลักประกันแก่บุคคลและ
ครอบครัวอย่างเพียงพอในยามลําบากก็อาจมีผลให้บุคคลให้ความร่วมมือทางสังคมลดลงด้วย

อาจกล่าวได้ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป�นอุปสรรคสาํคัญต่อการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว ทั�งด้านสังคมและเศรษฐกิจการดําเนินมาตรการภาครัฐเพื� อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรค และมาตรการฟ�� นฟูเศรษฐกิจนั�น นอกจากการระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที�
ชัดเจนแล้ว ขนาดของเงินช่วยเหลือ และการสื� อสารหลักเกณฑ์และรูปแบบของความช่วยเหลือที�
ชัดเจนต่อสาธารณชน ตลอดจนจังหวะเวลาที�เหมาะสมของการออกมาตรการมีความสาํคัญอย่าง
ยิ�งต่อประสิทธิผลของการดาํเนินนโยบาย ขณะเดียวกัน ประเทศไทยควรพิจารณาระบบภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมที�มีอยู่ ว่ามีความเพียงพอและครอบคลุมแก่คนไทยในทุกช่วงวัย และทุกสถานภาพการ
ทํางานหรือไม่ เพื� อส่งเสริมการเติบโตอย่างทั�วถึง (inclusive growth) และยั�งยืนในระยะยาว
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  ไวรสัแหง่ความกลัวยงับั�นทอนความไวเ้นื�อเชื�อใจ
ซึ�งกันและกันของคนในสงัคม (social trust)
เป�นอุปสรรคต่อการดาํเนินมาตรการควบคมุโรค



ในท้ายที�สุดนี�  ดิฉันเชื� อมั�นว่าประเทศไทยและประชาคม
โลกจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั�งนี�ไปได้  แต่จนกว่าจะ
ถึงวันนั�น  ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย
จากโรคร้าย  ขอให้เราช่วยกันเป�นส่วนหนึ�งของการลด
การแพร่ระบาดของโรค  ด้วยการอยู่บ้านสร้างผลผลิต
จากการทํางาน  และ

สาํหรับหลักสูตรฝ�ก
อบรมทั�ง 5 หลักสูตร
คณะจะจัดอบรมอีกครั�งเมื� อสถานการณ์บ้านเมืองกลับ
คืนสู่ภาวะปกติแล้วคณะจะแจ้งข่าวให้ท่านที�ได้สมัครไว้
แล้วได้ทราบวันเวลาที�จะเป�ดอบรมใหม่  พร้อมกับเป�ด
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเพิ�มเติมอีกครั�ง  กรุณา
ติดตามกิจกรรมการฝ�กอบรมของคณะได้ทางเฟสบุ๊ก
เช่นกัน

อนึ�ง  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้

ประกาศป�ดสถานที�ทําการชั�วคราวตาม

ประกาศของกรุงเทพมหานคร  ให้ข้าราชการ

และพนักงานของสถาบันปฏิบัติงานที�บ้าน

(work from home) จนถึงวันที�  30

เมษายน  2563 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ได้เริ�มการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ตั�งแต่วันที�  21 มีนาคมเป�นต้นมา  ขอให้ทุก

ท่านที�ต้องการติดต่อคณะในช่วงนี�  ใช้ช่อง

ทางออนไลน์รูปแบบต่างๆ  ตามที�ระบุใน

จดหมายข่าวนี�  และติดตามข่าวสารคณะได้

ทั�งทางเฟสบุ๊ก  Econ NIDA Fanpage และ

เวปไซด์คณะ  econ.nida.ac.th
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ใชเ้วลาอยา่งมคีณุภาพกับคนในครอบครวั
เพื�อเปลี�ยน social distancing ใหเ้ป�น
productive distancing กันเถอะ



รวมไปถึง การที�คนจะต้องมีการกักตัวอยู่กับบ้านจนทําให้ขาดรายได้ จนลามมาถึงการเกิดความเครียดและป�ญหาทาง
สุขภาพจิตตามมา และในภาคการเงินเองการแพร่ระบาดของไวรัวโควิด-19 ก็ส่งผลต่อการตกลงในตลาดหุ้นทั�วโลก
รวมไปถึงการที�อีกหลายประเทศเลือกที�จะทําการ “ป�ดประเทศ” อันทําให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 

ดังนั�นจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เศรษฐกิจโลกของเรากําลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจ (Global Economic Crisis) ซึ�งมี
ที�มาจาก วิกฤตสุขภาพ (Global Health Crisis) เป�นสาํคัญ
 

นักเศรษฐศาสตร์ได้วิเคราะห์ว่า ผลกระทบทางลบจากการแพร่กระจายของเชื�อไวรัสโควิด-19 นี�จะตกกับครอบครัวผู้ที�
มีความไม่มั�นคงทางเศรษฐกิจ (Vulnerable Families) เป�นหลัก โดยเฉพาะคนยากจนที�ต้องทํางานหาเลี�ยงชีพเป�น
วันๆซึ�งคนเหล่านี�จะต้องตกงาน สูญเสียรายได้ ซํ�าร้าย คนยากจนเหล่านี�ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางด้าน
สาธารณสุขได้เท่ากับคนที�มีฐานะ ทั�งการหาซื�อหน้ากากอนามัย การหาซื�อเจลล้างมือ รวมไปถึงแม้กระทั�งการเข้าถึง
บริการของการตรวจโรค และอาจจะส่งผลต่อการเสียชีวิตตามมาได้
 

ดังนั�น ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ที�เกิดจากไวรัสโควิด-19 นี�จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพียงด้านใด
ด้านหนึ�งเนื� องจากผลกระทบนี�มันเกิดขึ�นทั�งในเชิงเศรษฐกิจในหลากหลายสาขาในเชิงสังคม และผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจาํวัน แต่ทั�งนี�สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี�

เป�นที�แน่ชัดแล้วว่า การการแพร่ระบาดของเชื� อไวรัสโค
วิด-19 กําลังส่งผลกระทบไปทั�วโลกเป�นวงกว้าง เริ�มต้น
จากการมีผู้ ติดเชื� อที� เมืองอู่ฮั�นประเทศจีน และแพร่
กระจายไปทั�วโลก อันส่งผลให้เกิดผู้ เจ็บป�วยและเสียชีวิต
เป�นจาํนวนมาก นอกจากนั�นเจ้าไวรัสตัวนี� เองยังกระทบ
ไปถึงการชะงักงันของอุตสาหกรรมท่องเที�ยวและ
อุตสาหกรรมที�เกี�ยวเนื� อง ทั�งการยกเลิกเที�ยวบิน การ
ยกเลิกการจองโรงแรม การยกเลิกกิจกรรมต่างๆ   ลาม
ไปถึงการชะลอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั�วโลกที�อยู่
ภายใต้ระบบห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain)
อันส่งผลต่อเนื� องไปสู่ผลกระทบด้านการค้าและการ
ลงทุนทั�งภายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากนี�
ยังรวมไปถึง การที�ประชาชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการ
ป�องกันการติดเชื� อ (เช่นต้องซื� อหน้ากากหรือเจลล้างมือ)

ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์
จาก “ไวรัสโควิด-19”
ศาสตราจารย์ ดร .พิริยะ ผลพิรุฬห์
ผู้ อํานวยการ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คนเหล่านี�จะต้องตกงาน สญูเสยีรายได้
ซํ�ารา้ย คนยากจนเหล่านี�ยงัไมส่ามารถ
เขา้ถึงบรกิารทางด้านสาธารณสขุได้

เท่ากับคนที�มฐีานะ

เศรษฐศาสตรร์อบตัว
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ผลกระทบจากโควดิ-19
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หนึ�ง ผลกระทบทั�งทางตรงและทางอ้อมที�เกิดขึ�นจากการ
เจ็บป�วยและเสียชีวิตของประชาชน โดยผลกระทบทางตรง
(Direct Effects) ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19

นี�เริ�มจากผลกระทบด้านสุขภาพเป�นอย่างแรก ซึ�งผล
กระทบนี�จะเริ�มตั�งแต่การที�มีผู้เจ็บป�วยจากการติดเชื�อ
จาํนวนมาก อันนาํมาสู่ค่าใช้จ่ายในการรักษา และร้ายที�สุดก็
คือการเสียชีวิต ซึ�งการที�มีผู้เจ็บไข้ได้ป�วยเป�นจาํนวนมากนี�
เองย่อมกระทบไปถึงข้อจาํกัดในการจัดสรรทรัพยากรด้าน
สาธารณสุขของประเทศ ทั�งทางด้านกําลังคน งบประมาณ
สถานที� และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที�หลายประเทศ
ต้องประสบป�ญหาข้อจาํกัดในด้านนี� และด้วยข้อจาํกัดนี�เอง
จึงส่งผลทําให้เกิดความเหลื� อมลํ�าในการเข้าถึงระบบ
สาธารณสุข โดยเฉพาะคนจนที�ต้องเป�นผู้แบกรับป�ญหา
ดังกล่าว
 

สอง ผลกระทบจากพฤติกรรมที�หลีกเลี�ยง (Aversion

behavior effects)   เพื� อให้ห่างไกลจากโอกาสในการติด
ชื�อไวรัสประชาชน (รวมไปถึงรัฐบาลของหลายประเทศ) ได้
ตัดสินใจที�จะยกเลิกกิจกรรมที�จะส่งผลต่อการแพร่
กระจายของเชื�อไวรัส ตั�งแต่ 1) การที�ภาครัฐในหลาย
ประเทศที�ตัดสินใจป�ดประเทศ/ป�ดเมืองและห้ามให้เกิดการ
เดินทางระหว่างกัน, 2) การประกาศให้ธุรกิจหรือสถาน
บริการที�โดยปกติจะต้องรับคนเป�นจาํนวนมากต้องป�ด
ทําการชั�วคราว, 3) สถาบันการศึกษาที�จาํเป�นต้องหยุดการ
เรียนการสอน (ถึงแม้ว่าจะมีการเรียนการสอนออนไลน์เข้า
มาช่วยก็ตาม), และ 4) ประชาชนที�ต้องกักตัวเองอยู่กับ
บ้านด้วยสาเหตุต่างๆ   เพื� อพยายามที�จะควบคุมการแพร่
กระจายของเชื�อไวรัสโควิค-19 นี� ซึ�งการหยุดกิจกรรม
ต่างๆ นี�จะกระทบไปสู่ภาคธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับการท่อง
เที�ยว, การขนส่ง, และธุรกิจด้านการค้าปลีกต่างๆ และ
กระทบต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต้นนํ�า (Upstream) ของ
ภาคบริการเหล่านี�ที�จะต้องเกิดป�ญหาการชะงักงันตามมา
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเองก็ต้องประสบป�ญหาการ
ชะงักงันในการผลิต โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที�จะต้อง
พึ�งพาการนาํเข้าจากประเทศจีน   ซึ�งได้รับฉายาว่าเป�น
โรงงานการผลิตของโลก (The World’s Factory) ซึ�ง
เมื� อภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีนจาํเป�นต้องหยุดการ
ผลิตในโรงงานแล้วย่อมกระทบกับยอดการผลิตและการ
ส่งออกจากภาคอุตสาหกรรมทั�วโลก โดยเฉพาะกับประเทศ
กําลังพัฒนาอย่างประเทศไทยที�ระบบเศรษฐกิจจาํต้อง
พึ�งพาการค้าระหว่างประเทศเป�นสาํคัญ

สาม ผลกระทบต่อการจ้างงาน, ค่าจ้าง, ความยากจน, และ
ความเหลื� อมลํ�า เมื� อมีผู้เจ็บป�วยจากการติดเชื�อเป�นจาํนวน
มาก นั�นย่อมส่งผลไปสู่การสูญเสียรายได้ ซึ�งจะส่งผล
กระทบไปสู่ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้
สูงอายุซึ�งจะมีแนวโน้มของการติดเชื�อไวรัสนี�มากที�สุด
โดยการสูญเสียงานหรือเสียรายได้นี�จะมีโอกาสเกิดขึ�นกับ
คนทีมีฐานะยากจนที�เป�นแรงงานนอกระบบ (Informal

Worker) มากกว่าคนที�มีรายได้แน่นอนจากงานประจาํ
และมีโอกาสที�จะเกิดขึ�นในประเทศด้อยพัฒนา/กําลัง
พัฒนามากกว่าประเทศที�พัฒนาแล้ว ดังนั�นผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิค-19 นี�จึงจะส่งผลต่อ
เนื� องไปสู่ระดับความยากจนและความเหลื� อมลํ�าที�จะเพิ�มสูง
ขึ�นได้
 

สี� เมื� อกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นเกิดการชะงักงัน สิ�งที�เกิดขึ�น
ก็คือการเกิดผลกระทบทางลบด้านอุปทานการผลิต
(Adverse Supply Shock) อันจะส่งผลต่อสภาวะการเงิน
เฟ�� อในสินค้าที�จาํเป�นบางประเภทได้ เช่น หน้ากากอนามัย
หรือเจลล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภคที�จาํเป�น และผู้ขาย
เห็นช่องทางในการเก็งกําไร
 

ห้า ผลกระทบในระยะยาว (Potential Long-Term

Growth) ที�เกิดจากการสูญเสียทุนมนุษย์ การ
เปลี�ยนแปลงโครงสร้างประชากร การตาย และการย้ายถิ�น
(Internal Migration) ที�เกี�ยวข้องกับการจ้างงาน ผลกระ
ทบในระยะยาวนี�สามารถเกิดจากการที�ประเทศจะสูญเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว (Long-Term Economic Growth)

เนื� องจากจะต้องใช้ทรัพยากรจาํนวนมากในการป�องกัน
และรักษาเชื�อไวรัสโควิค-19 นี� จนขาดแคลนทรัพยากรใน
การลงทุนในโครงสร้างพื�นฐานจาํเป�น นอกจากนี�ยังเกิด
การสูญเสียทางด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ของ
ประเทศ ที�จะต้องเจ็บไข้ได้ป�วยเรื�อรัง (เช่นโรคที�เกี�ยวข้อง
กับปอด) หรือการที�เด็กนักเรียนนักศึกษาจะต้องหยุดเรียน
โดยเฉพาะประเทศที�มีฐานะยากจนที�ระบบการพัฒนาทุน
มนุษย์อย่างระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษาไม่
ครอบคลุม
ทั�วถึง



งานศึกษาของ Baker-McKenzie ได้พยากรณ์ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจนี�จะกระรายไปถึงประเทศในกลุ่ม
ประเทศแอฟริกา เนื� องจากประเทศเหล่านึ�จะต้องทําหน้าที�ในการป�อนวัตถุดิบไปยังประเทศจีนและยุโรป โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมพลังงาน ถ่านหิน นอกจากนี�ยังกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว ในขณะที�งานศึกษาของ
Asian Development Bank ได้พยากรณ์ในเดือนมีนาคมที�ผ่านมาถึงผลกระทบต่อประเทศในกลุ่มเอเชีย โดย
พยากรณ์ว่าประเทศที�จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากที�สุดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากไวรัสโค
วิด-19 นี�ก็คือประเทศมัลดีฟ, กัมพูชา, และไทย อย่างไรก็ดี งานศึกษาดังกล่าวนี�เป�นเพียงการพยากรณ์จากผลกระ
ทบของการที�เศรษฐกิจจีนเกิดการชะงักงันจากเชื�อไวรัสนี�เท่านั�น แต่เมื� อเชื�อไวรัสได้แพร่กระจายไปยังประเทศใหญ่
อย่างสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรป แน่นอนว่า ผลกระทบดังกล่าวย่อมเกิดขึ�นในวงกว้างอย่างมหาศาลกว่าที�
ประมาณการณ์มากนัก
 

นักเศรษฐศาสตร์ได้วิเคราะห์ว่า ถ้าการแพร่กระจายของเชื�อไวรัสโควิค-19 นี�ไม่ได้บรรเทาลง เศรษฐกิจทั�วโลกจะ
ประสบป�ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยน่าจะมีความรุนแรงใกล้เคียงกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ครั�งใหญ่ (Great Depression) ที�เกิดขึ�นในช่วงป�ค.ศ.1920 เลยทีเดียว
 

ในกรณีของประทศไทยเอง สาํหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคที�เกิดขึ�นจากโรคโควิด-19 ครั�งนี� หากเป�นไป
ตามการพยากรณ์ในด้านเศรษฐกิจมหภาคของหลายๆสาํนัก ประเทศไทยคงจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
(Recession) เป�นที�แน่นอน ทั�งนี� นิยามภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเชิงเทคนิค หมายถึง ภาวการณ์ที�ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) ณ ราคาที�แท้จริง หลังปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เมื� อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ติดลบ
ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ไตรมาส ซึ�งแน่นอนว่า ผลกระทบของโรคโควิค-19 ต่อผู้คนในสังคมในครั�งนี�ดูจะรุนแรงและ
แผ่ขยายเป�นวงกว้างยิ�งกว่าที�เกิดขึ�นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยาํกุ้ง ป� พ.ศ. 2540-2541

ล่าสดุ (25 มนีาคม 2563)

ธนาคารแหง่ประเทศไทยประเมนิวา่
เศรษฐกิจไทยในป� 2563 นี�จะหดตัว

ประมาณรอ้ยละ 5.3 เมื�อเทียบกับป�ก่อน

จดหมายข่าวศูนย์ ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ  |  หน้า  06

ผลกระทบทั�งสองด้านข้างต้นล้วนส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศทั�งในระยะสั�นไปจนถึงในระยะยาว โดยผลกระทบ
ในระยะสั�น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางสาธารณสุข
อันเนื� องจากการเจ็บป�วย ผลจากการที�รายได้ประชาชนลดลง
ซึ�งอาจมาจากทั�งการว่างงานและรายได้จากการทํางานที�
ลดลง โดยประชาชนส่วนหนึ�งอาจประสบภาวะยากจนฉับพลัน
(Abrupt poverty) เนื� องจากรายได้ที�มีไม่เพียงพอต่อการ
ยังชีพขั�นพื�นฐานในสังคม นอกจากนั�น ผลจากการยกเลิก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที�เกิดขึ�น อาจทําให้เกิดภาวะขาดแคลน
ของสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ�งทําให้ประชาชนอยู่ในภาวะยาก
ลําบากยิ�งขึ�น



(ภายใต้สมมติฐานว่าประเทศไทยจะสามารถควบคุมโรคระบาดได้ภายในไตรมาส 2   และยังไม่ได้รับรวมผลจาก
มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ)  โดยป�จจัยหลักที�มีผลต่อการหดตัวของเศรษฐกิจไทยในป�นี�มาจากสถานการณ์
ของโรคโควิด-19 ที�ส่งผลต่อ 1) ภาคการส่งออกเนื� องจาก เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทั�วโลกจะชะลอตัวแรง หรืออาจ
ถึงขั�นหดตัวในหลายประเทศ และ 2) ภาคการท่องเที�ยว โดยการวิเคราะห์นี�อยู่ภายใต้การคาดการณ์ว่าจาํนวนนัก
ท่องเที�ยวต่างชาติจะลดลงประมาณร้อยละ 60 (จาก 41.7 ล้านคนเหลือ 15 ล้านคน) ในป�นี�     ซึ�งโดยรวมธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้พยากรณ์ว่าการส่งออกของทั�งสินค้าและบริการ (การท่องเที�ยว) ของไทยจะลดลงถึงร้อยละ
16.4 ในป�นี� ในขณะที�ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคอื� นๆ เช่น การบริโภคและการลงทุนก็มีการคาดการณ์ว่าจะติดลบ
ในป�นี�เช่นกัน (ร้อยละ 1.5 และ ร้อยละ 4.3 ตามลําดับ)

 

ทั�งนี� International Monetary Fund (IMF) ได้นาํเสนอวิธีการการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที�จะเกิดขึ�นจาก
การแพร่กระจายของเชื�อไวรัสโควิด-19 ไว้ดังนี�
 

1)    รัฐบาลของประเทศนั�นๆจะต้องจริงใจและให้ความสาํคัญกับการแก้ไขป�ญหาการแพร่กระจายของเชื�อไวรัสนี�
เป�นอันดับแรกและสื� อสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและแนวทางการแก้ไขของภาครัฐตลอดเวลา
เพื� อลดการตื�นตระหนกของประชาชน อันส่งผลทําให้ประชาชนเกิดการป�องกันอันมีส่วนช่วยในการลดการแพร่
ระบาดขอเชื�อไวรัสนี�ได้โดยเร็ว และแน่นอนว่าประเทศที�มีการจัดการการแพร่กระจายได้ดี ประเทศนั�นก็จะ
สามารถฟ�� นฟูประเทศจากการถดถอยทางเศรษฐกิจได้เร็วขึ�น
 

2)  รัฐบาลจะต้องพัฒนาระบบการช่วยเหลือผ่านช่องทางทางระบบสวัสดิการทางสังคม ไม่ควรที�จะช่วยเหลือกับ
ทุกคนแบบหว่านแห แต่การช่วยเหลือควรกําหนดไปที�กลุ่มเป�าหมายที�ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเชื�อไวรัสนี�
ก่อน เช่นครัวเรือนที�มีฐานะยากจนหรือครัวเรือนที�ทํางานในสาขาที�สูญเสียงานหรือรายได้จากเชื�อไวรัวนี�
โดยตรง โดยการช่วยเหลือควรที�จะเกี�ยวข้องกับการป�องกันโรคไวรัสนี�เป�นหลัก เช่น การสนับสนุนการตรวจ
และการรักษาฟรี, การช่วยเหลือผู้ที�ตกงานผ่านระบบการสร้างงานสาธารณะ (Public Work Program) หรือ
การให้เงินช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดเล็กที�ได้รับผลกระทบ
 

3) พัฒนาระบบการช่วยเหลือโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเก็บข้อมูลในระบบ Just-in-Time ผ่าน
Application ที�สามารถรวบรวมบุคลากรทางการแพทย์ให้เข้ามาทํางานร่วมกัน การแชร์ข้อมูลข่าวสาร และการ
ให้ข้อมูลข่าวสารในการเข้าถึงสินค้าที�จาํเป�น (เช่นหน้ากากอนามัยหรือเจลล้างมือ) แบบ Real Time รวมไปถึง
การรวบรวมสถิติการติดชื�อและรักษาเพื� อที�จะนาํมาปรับปรุงกระบวนการทํางานทางสาธารณสุขในประเทศต่อไป
โดยในขณะนี�ประเทศจีนได้มีคู่มือ

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัตินโยบายเหล่านี�จะมีความแตกต่างกันบ้างใน
แต่ละประเทศ ขึ�นอยู่กับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั�นๆ
อย่างไรก็ดี ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากเชื�อไวรัสโควิด-19 นี�จะ
มากหรือน้อยก็ขึ�นอยู่กับ “ความเป�นผู้นาํ” ในการแก้ไขป�ญหาจากฝ�� ง
รัฐบาล ทั�งการตัดสินใจที�ฉับไว การทํางานที�ประสานกัน และความจริงใจ
ของคนในประเทศที�พร้อมจะแก้ป�ญหานี�ด้วยกัน
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ข่าวที�นายกรัฐมนตรี พลเอก  ประยุทธ์ จันท์โอชา  ได้ส่งหนังสือถึงมหาเศรษฐีชาวไทยจาํนวน  20 คน  เมื� อวันที�
20 เม .ย .  2563 ที�ผ่านมา  เพื� อขอความร่วมมือในการเสนอแนะวิธีการและทําโครงการที�จะช่วยเหลือคนไทยที�
กําลังประสบกับป�ญหาโรคระบาดโควิด-19 อยู่ในขณะนี�  ได้รับการสะท้อนกลับจากสังคมในรูปแบบต่างๆกัน
พวกที�ไม่ชอบนายกฯ  หรือรัฐบาล  ก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามาเหมาะสม  เป�นรัฐบาลขอทาน    ส่วนพวกที�สนับสนุน
รัฐบาลก็แสดงความเห็นในเชิงบวกว่าเป�นการแสดงวิสัยทัศน์ที�ยาวไกลของนายกฯ  ที�จะให้ผู้ ที�ประสบความ
สาํเร็จในทางธุรกิจเหล่านี� ได้มีส่วนร่วมในการแก้ป�ญหาให้ประเทศในระยะยาว    ผู้ เขียนในฐานะนักวิชาการอิสระที�
มิได้ฝ�กใฝ�ฝ�ายใด  รู ้สึกมึนงงและสับสนกับปรากฏการณ์ครั�งนี�มากว่าที�จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงบวกหรือ
ลบในทันที    ตัวนายกฯ  เองอาจจะมีตรรกะ  (logic) หรือ  ความมุ่งหวัง  (motive) ในการทําเช่นนี� ที� เราไม่รู ้ หรือ
ลึกซึ�งเกินกว่าสติป�ญญาที�เรามี    เพราะฉะนั�น  เราคงได้แต่คาดเดาหรือคาดการณ์ต่างๆนานาว่าการกระทําของ
นายกฯ  ครั�งนี�  เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  หรือมีผลดีหรือผลเสีย  อย่างไร?

เมื�อนายกฯประยุทธ์
ขอความร่วมมือ (ช่วยเหลือ?) 

จากมหาเศรษฐีไทย
ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว
อาจารย์คุณวุฒิ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ก่อนอื� น ผู้เขียนไม่เข้าใจในตรรกะของนายกฯ ว่าทําไมป�ญหาที�
เกิดจากการระบาดของโควิด-19 ในขณะนี�จะต้องแก้ด้วยการมี
ส่วนร่วมหลักของมหาเศรษฐี 20 คนนี�   ในคําพูดของนายกฯ เอง
นายกฯ “ไม่ขอรับเป�นเงินบริจาค” แต่ขอให้ “ทําอกสาร นาํเสนอ
สิ�งที�ท่านพร้อมจะทําเพิ�มเติม เพื� อช่วยเหลือพี�น้องคนไทย”       ถ้า
จะแปลความประโยคดังกล่าวว่ารัฐบาลไม่ต้องการเงินท่าน แต่
ต้องการความคิดหรือวิธีการของท่าน รัฐบาลจะแน่ใจได้อย่างไร
ว่า พวกมหาเศรษฐีเหล่านี�เทานั�นจึงจะรู ้วิธีการแก้ป�ญหาต่างๆ
อย่างเช่น ป�ญหาโควิด-19 ได้ดีกว่าคนอื� น ในทํานองว่าถ้าเขาไม่
เก่งจริง คงไม่ประสบความสาํเร็จในอาชีพการงาน มีเงินเป�น
หมื�นล้านแสนล้านอย่างนี�หรอก  แต่เราต้องไม่ลืมว่าท่านเศรษฐี
เหล่านี� อาจจะเชี�ยวชาญในธุรกิจเฉพาะของตนเท่านั�น อย่างอื� น
ทําไม่เป�นโดยเฉพาะอย่างยิ�งการแก้ป�ญหาสังคมในภาพรวม 

นอกจากนี�แล้วยังมีประเด็นประโยชน์ ได้เสียที�ท่านมหาเศรษฐี

คุยกับอาจารย์ เมธี
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ไม่จาํเป�นในทํานอง “ได้ไม่คุ้มเสีย”  ทีว่าเสียก็คือทําให้ประชาชนเห็นความอ่อนแอหรืออย่างน้อยก็ความไม่มั�นใจในการแก้
ป�ญหาหรือการรับมือกับป�ญหาที�เกิดขึ�นในขณะนี� จึงต้องระดมให้คนรวยของประเทศมาช่วย  จะเห็นได้ว่า ขณะนี�มหา-

เศรษฐีเหล่านี�ก็ช่วยสังคมอยู่แล้ว เช่น การบริจาคโน่น นี� นั�น ซึ�งส่วนใหญ่เป�นการช่วยงานของรัฐบาลอยู่แล้ว เช่นการ
บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลของรัฐ เป�นต้น ซึ�งเรื�องนี�ร ัฐน่าจะรับมือได้อยู่แล้ว  น่าจะเป�นการช่วยทาง
เศรษฐกิจและการเงินแก่ประชาชนโดยตรงดีกว่าหรือมากกว่า เช่น การให้เงินประชาชนกลุ่มเป�าหมายที�ท่านเศรษฐีเหล่า
นี�ต้องการหรือเห็นว่าเหมาะสม หรือการจ้างงานหรือสนับสนุนอาชีพที�ทําได้ หรือการอุดหนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมของ
มูลนิธิหรือองค์กรเอกชน (NGOs) ที�มีอยู่มากมาย เป�นต้น
 

สมมุตว่ารัฐบาลทําเรื�องนี�โดยไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือแสดงจุดอ่อนใดๆในการทํางานของตน เราจะพูดได้หรือไม่ว่ารัฐบาล
ทําถูกต้องและเหมาะสมแล้ว?   เสียงสะท้อนจากฝ�� งที�เห็นด้วยและจากฝ�� งที�ไม่เห็นด้วยก็มีเหตุผลมาสนับสนุนที�น่าสนใจ
ต่างๆ กัน   นายศุภชัย เจียรวนนท์ ผู้บริหารหลักของบริษัทซีพี มหาเศรษฐีคนหนึ�งที�ได้รับจดหมายจากนายกฯ รีบตอบ
กลับโดยทันทีโดยแสดงความชื�นชมในวิสัยทัศน์และความแข็งแกร่งของตัวนายกฯ พร้อมทั�งเสนอความเห็นในการ
ปฏิรูปทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย   ส่วนนายฮาลาล ลิงค์ มหาเศรษฐีอีกคนหนึ�งที�ได้รับจดหมายจากนายกฯ ก็ให้
สัมภาษณ์ว่า รู ้สึกตกใจในตอนแรกที�ได้รับจดหมายจากนายกฯ แต่ก็เห็นว่าเป�นเรื�องดีและยินดีให้ความร่วมมือ   ดร.

สุวินัย ภรณวิลัย อดีตอาจารย์จากธรรมศาสตร์ ก็แสดงความเห็นด้วยกับนายกฯ และกล่าวว่านายกฯ มองข้าม
เหตุการณ์โควิด-19 ในป�จจุบันไปแล้ว และวางแผนที�จะดึงเอาเอกชนมาช่วยแก้ป�ญหาในระยะหลังโควิด-19   ในทาง
กลับกัน ตัวแทนของพรรคฝ�ายค้านพรรคหนึ�งเตรียมส่งเรื�องให้ ป. ป. ช. ไต่สวนเอาผิดกับนายกฯ ในการทําเรื�องนี� ส่วน
ดร. สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระอีกคนหนึ�งก็ให้ความเห็นในบทความของตนเรื�อง “จดหมายถึงมหาเศรษฐี ซี
เอสอาร์ธุรกิจใหญ่ และ 5 เรื�องไม่ควรทํา” ว่าการกระทําของนายกฯ ครั�งนี�มีความผิดพลาด 5 ประการคือ 1. เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป�นธรรม 2. เกิดข้อครหาเรื�อง ‘ผลประโยชน์ต่างตอบแทน’ และแรงกดดันทางสังคมอย่างไม่เป�นธรรม
3. ตีตรารับรองกิจกรรมที�ไม่มีกลไกรับผิด และอาจบั�นทอนกลไกกํากับดูแล 4. จงใจ ‘อุดหนุน’ สินค้าและบริการ
มากกว่าจะ ‘เยียวยา’ ประชาชน และ 5. เอื� อประโยชน์ธุรกิจ เกินเลยการเยียวยาธุรกิจจากผลกระทบที�เกิดจริง  ผู้อ่าน
ท่านใดจะเห็นด้วยกับฝ�ายใดก็ขอให้พิจารณากันเอาเอง

เหล่านี�ต้องมี เวลาเสนอความคิดของท่านออกมา  ท่านคิดหรือว่าท่านมหาเศรษฐีที�ร ํ�ารวยจากการขายสุราและเครื�องดื� ม
ชูกําลังจะเสนอให้ผู้คนเลิกซื�อหรือเลิกบริโภคสินค้าที�ไร้ประโยชน์ที�แท้จริงเหล่านี� แล้วเก็บเงินไปทําอย่างอื� นดีกว่า?     ถ้า
อยากจะได้ความคิดและวิธีการที�จะแก้ป�ญหาที�ปราศจากความลําเอียงหรือประโยชน์ทับซ้อน ทําไมจึงไม่ขอจากนัก
ปราชญ์ราชบัณฑิตหรือนักวิชาการดีเด่นระดับชาติของไทยที�มีอยู่มากมาย?
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หรือว่าความมุ่งหวังจริงๆของรัฐบาลคือต้องการได้เงินของ
มหาเศรษฐีเหล่านี� แต่ทําเหนียมอาย พูดแก้เกี�ยวว่าไม่ต้องการ
รับความช่วยเหลือเป�นเงินบริจาค?   อันที�จริง รัฐบาลมีอํานาจ
ทางกฎหมายอยู่แล้วที�จะหาเงินมาใช้ในภาวะฉุกเฉินเช่นนี�ด้วย
วิธีการต่างๆ โดยไม่จาํเป�นต้องไป “ขอทาน” ใครทั�งสิ�น ในหลาย
ประเทศในภาวะฉุกเฉิน รัฐบาลสามารถยึดกิจการบางอย่าง
ของเอกชนมาทําเองได้ด้วยซํ�า หรืออย่างน้อย สามารถสั�ง
เอกชนให้ทําตามที�รัฐต้องการได้  เพราะฉะนั�น การแสดงท่าที
ของนายกฯของไทยในเรื�องนี� จึงมองได้ว่าเป�นการกระทําที�

รฐับาลมอํีานาจทางกฎหมายอยูแ่ล้วที�จะหาเงินมาใชใ้นภาวะฉกุเฉินเชน่นี�
ด้วยวธิกีารต่างๆ โดยไมจ่าํเป�นต้องไป “ขอทาน” ใครทั�งสิ�น



นวัตกรรมการผลิตและ/หรือการบริหารกิจการธุรกิจและการใช้
โอกาสที�จะสร้างมูลค่าเพิ�มและประโยชน์ที�แท้จริงให้แก่ประชาชน
ผู้บริโภคจากเล็กจนใหญ่โดยมิได้อาศัยอํานาจรัฐหรือความช่วย
เหลือพิเศษจากรัฐ ซึ�งตัวอย่างในกลุ่มนี�จะดูได้จากเจ้าของ
กิจการร้านอาหารประเภทสุกี�ที�เริ�มจากกิจการเล็กๆ แล้วขยาย
ออกไปจนขณะนี�มีสาขามากที�สุดในประเทศไทย และ (2) จาก
การได้รับสัมปทานหริอประโยชน์อื� นใดที�เกิดจากการใช้อํานาจรัฐ
หรือความสัมพันธ์พิเศษกับผู้ใช้อํานาจรัฐ ซึ�งรวมถึงช่องโหว่
ทางด้านระบบภาษีอากรและการจัดเก็บ และการเอื� อประโยชน์
ทางรายได้และทางกฎหมายอื� นๆ ที�ทําให้คนเหล่านี�สะสมความ
มั�งคั�งได้อย่างรวดเร็ว   หรือ “ลาภลอย” ซึ�งเกิดจากสภาพและ
เงื� อนไขที�อํานวยประโยชน์ของตลาดหุ้นไทยในอดีตถึงป�จจุบัน
ยกตัวอย่างเช่น มหาเศรษฐีคนหนึ�งในกลุ่มนี�สร้างความรํ�ารวย
ให้กับตนเองโดยได้รับสัมปทานจากรัฐในกิจการโทรคมนาคม
และการสื� อสารโดยความสัมพันธ์พิเศษกับผู้มีอํานาจรัฐหลายคน
จากนั�นสามารถขายหุ้นทั�งหมดของตนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ได้เงินมาเป�นหมื�นล้านโดยไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียว

สรุปแล้ว
แทนที�รัฐบาลจะคอยง้องอนหรือเป�นห่วงเป�นใยเศรษฐี
เหล่านี� น่าจะมุ่งมั�นแก้ไขป�ญหาโรคระบาดครั�งนี�ตาม
ความสามารถและศักยภาพของตนที�มีอยู่เต็มที� ไม่ได้
ขาดแคลน โดยไม่ต้องไปยุ่งหรือวุ่นวายกับท่านทั�ง
หลายเหล่านี�มากนัก และที�จริงน่าจะใช้โอกาสที�รัฐบาล
มีอํานาจมากเช่นนี�แก้ไขความบกพร่องทางโครงสร้าง
(systemic defects) ของไทยเช่นระบบภาษีและการ
พัฒนาที�เอื� อประโยชน์คนรวย และระบบการให้ความ
คุ้มครองสวัสดิการขั�นพื�นฐานของประชาขน (social

safety nets) ที�ยังกระท่อนกระแท่นอยู่จะดีกว่า

เพราะกฎหมายไทยยกเว้นไม่เก็บภาษีเงินได้แบบนี�ไม่ว่าจะมากมายมหาศาลแค่ไหน (แต่เก็บภาษีจากเงินได้ของลูกจ้าง
แรงงาน และข้าราชการทุกคน)   มหาเศรษฐีไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มหลังนี� เพราะฉะนั�น ผู้เขียนจึงไม่ค่อยสบายใจนักที�
รัฐจะยกย่องหรือรับรองคนกลุ่มนี�เกินหน้าคนไทยกลุ่มอื� น

เมื� อถึงตอนนี� ผู้เขียนคนนี�คงต้องแสดงความเห็นของตัวแล้วว่าเห็นเป�นอย่างไรกับเรื�องนี�?   อันที�จริง ถ้าผู้อ่านอ่านดีๆ
ก็จะเห็นว่าผู้เขียนได้แสดงความเห็นไปแล้วว่านายกฯ ไม่จาํเป�นต้องทําเรื�องนี�เพราะได้ไม่คุ้มเสีย  แต่เรื�องที�ผู้เขียนมี
ความกังวลมากที�สุด (แต่ไม่มีใครพูดถึงมาก่อน) คือ การกระทําของนายกฯ ครั�งนี�เป�นการยกย่องหรือรับรองภาพ
ลักษณ์ด้านสถานะทางสังคมของมหาเศรษฐีเหล่านี�ว่าเป�น “ผู้อาวุโสของสังคม” ที�เด่นกว่าคนไทยกลุ่มอื� นๆ เพราะความ
สามารถที�หาเงินหาทองได้มากกว่าคนไทยคนอื�นๆมากมาย มหาศาลนั�นเอง  สาํหรับผู้เขียนแล้วมองว่ามหาเศรษฐีทั�ง
20 คนนี� (และมหาเศรษฐีคนอื� นๆ ด้วย) รํ�ารวยขึ�นมาได้ด้วยอย่างน้อย 2 วิธี คือ (1) จากความสามารถในการคิดค้น
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การกระทําของนายกฯ
ครั�งนี�

เป�นการยกยอ่งหรอืรบัรอง
ภาพลักษณด์า้น
สถานะทางสงัคม

ของมหาเศรษฐเีหล่านี�
วา่เป�น

“ผูอ้าวุโสของสงัคม”

ที�เดน่กวา่คนไทยกลุ่มอื�น ๆ



บทสมัภาษณ์
อาจารย์
คณ ะพัฒน า ก า ร เ ศ รษ ฐ กิ จ
ส ถ า บั น บัณ ฑิ ตพัฒนบ ริ ห า ร ศ า สต ร์

เศรษฐศาสตรเ์ป�นศาสตรที์�สามารถประยุกต์ใชไ้ดกั้บเหตกุารณต่์างๆ ที�เกิดขึ�นในชวีติ และ
เกี�ยวขอ้งอยา่งใกล้ชดิกับศาสตรท์างดา้นการเงินที�อาจารยส์นใจ เศรษฐศาสตรใ์หห้ลักคิด
และเครื�องมอืที�ชว่ยในการวเิคราะหส์ถานการณ์ต่างๆ การเรยีนเศรษฐศาสตรจ์งึตอบโจทยใ์น
การวเิคราะหส์ถานการณต่์างๆ เพื�อกําหนดกลยุทธไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกับ
สถานการณ์

เศรษฐศาสตรม์ปีระโยชนอ์ะไร
ในความคิดของอาจารย์

เพราะเป�นคนชอบคิดชอบวเิคราะหส์ถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทนุ
อาจารยเ์ลยคิดวา่เรยีนดา้นเศรษฐศาสตรน์า่จะ
ตอบโจทยนี์�

ทําไมอาจารยเ์ลือกเรยีนด้าน
เศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์
ดร.สรศาสตร์
สุขเจริญสิน
D.B.A. (Finance)

Thammasat University, Thailand
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อาจารยส์นใจงานวจิยัสาขาเศรษฐศาสตร์
การเงิน ด้านการพฒันาตลาดทนุในอาเซยีน
เพราะกระแสของการเติบโตของตลาดทนุ
โลก นกัลงทนุจะเลือกลงทนุเป�นภมูภิาค โดย
ตลาดทนุในแต่ละประเทศจะต้องเป�น Asset
Class ในระดบัภมูภิาคเพื�อเพิ�ม Visibility ให้
กับนักลงทนุทั�วโลก และหากเราเขา้ใจวา่
ศักยภาพในการแขง่ขนัของตลาดทนุไทย
ภายใต้บรบิทตลาดทนุภมูภิาคคือดา้นใด 
เราก็จะสามารถดงึดดูเมด็เงินลงทนุจากใน
แต่ละต่างประเทศไดอ้ยา่งเต็มเมด็เต็มหนว่ย

อาจารยส์นใจงานวจิยัสาขาไหน
เพราะอะไร

ในอนาคตอาจารยอ์ยากทํางานวจิยัเกี�ยวกับ
บทบาทและผลกระทบของ Venture
Capital (VC) หรอื Private Equity (PE)
ต่อการพฒันาตลาดทนุเพราะในการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะต่อไป
ต้องอาศัยนวตักรรมและ Ecosystem ที�
สนับสนุนในรปูแบบที�แตกต่างจากภาคการ
เงินในป�จจุบนั ซึ�ง VC และ PE จะมสีว่น
สาํคัญในการสนับสนุนการเจรญิเติบโตของ
เศรษฐกิจที�มุง่เน้นนวตักรรมต่อไป

ในอนาคตอาจารยอ์ยากทํางาน
วจิยัเกี�ยวกับอะไร

เป�าหมายในระยะสั�นเรื�องการงานที�ตั�งใจไวใ้น
ชว่ง 5 ป�ขา้งหน้าก็คือ การเขยีนหนังสอืเล่ม
หนึ�งที�สะท้อนถึงป�ญญาทางการเงินที�
อาจารยไ์ดต้กผลึกทางความคิดที�เกี�ยวขอ้ง
กับหลักเศรษฐศาสตรก์ารเงินซึ�งได้เก็บ
เกี�ยวประสบการณ์ทั�งในแวดวงวชิาการวจิยั
บรกิารวชิาการและภาคปฏิบติัในตลาดการ
เงินไวด้้วยกัน

อาจารยม์เีป�าหมายในชวีติของ
ตัวเองอยา่งไรบา้ง

โลกของเราเปลี�ยนแปลงทกุวนั เศรษฐกิจก็
เปลี�ยนแปลงทกุวนัเชน่กัน เราอยูใ่นโลกที�มี
ความไมแ่นน่อนสงู ที�เขา้เรยีกวา่

อยากฝากอะไรกับศิษยเ์ก่าและ
ศิษยป์�จจุบนัในด้านเศรษฐศาสตร์

”VUCA World”
เป�นคํายอ่มาจาก
ความผนัผวน
(Volatility)

ความไมแ่นน่อน
(Uncertainty) 
ความซบัซอ้น
(Complexity)

และความคลมุเครอื
(Ambiguity)

ดังนั�น ทกุคนจะต้องคอยศึกษาหาความรูเ้พิ�ม
เติมและติดตามพฤติกรรมของตลาดการเงิน
และแนวโน้มเศรษฐกิจอยา่งใกล้ชดิกวา่เดิม
เพราะในสถานการณห์ลังโควดิ-19 จะเป�นจุด
เปลี�ยนที�สาํคัญในการเปลี�ยนชวีติการทํางาน
ของพวกเราและจุดเปลี�ยนที�สาํคัญทางธุรกิจ
ซึ�งรวมไปถึงพฤติกรรมทางสงัคมดว้ย เมื�อ
เรยีนเศรษฐศาสตร ์เราก็ต้องตามทันโลก
พรอ้มตั�งรบักับสิ�งใหม่ๆ  เสมอ การคิด และการ
วเิคราะหก็์คือสิ�งที�สาํคัญมากๆ เพราะวเิคราะห์
ได้ถกูทางก็สามารถปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์
ใหกั้บตนเอง ประเทศชาติ และสงัคมได้
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ขา่วประชาสมัพนัธ์

"ความร่วมมือด้านวิชาการและ
การเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
สถาป�ตยกรรม"

คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร์
คณะวศิวกรรมศาสตร์

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจา้คณุทหารลาดกระบงั (KMIML)

และ
คณะพฒันาการเศรษฐกิจ

สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA)

รบัสมคัรนกัศึกษาใหม ่ประจาํภาค 1/2563
ประกาศรบัสมคัรนักศึกษาหลักสตูรเศรษฐศาสตรธุ์รกิจ ภาคปกติ 

ประกาศรบัสมคัรนักศึกษาหลักสตูรเศรษฐศาสตร ์(English Program) ภาคปกติ 

ประกาศรบัสมคัรนักศึกษาหลักสตูรเศรษฐศาสตรแ์ละการบรหิาร (English Program) ภาคปกติ 

ประกาศรบัสมคัรนักศึกษาหลักสตูรเศรษฐศาสตรธุ์รกิจ ภาคพเิศษ

ประกาศรบัสมคัรนักศึกษาหลักสตูรเศรษฐศาสตรก์ารเงิน ภาคพเิศษ

ประกาศรบัสมคัรนักศึกษาหลักสตูรเศรษฐศาสตรแ์ละการบรหิาร ภาคพเิศษ

ประกาศรบัสมคัรนักศึกษาหลักสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (เศรษฐศาสตร)์ นานาชาติ

กรณีสอบสมัภาษณ์ รบัสมคัรตั�งแต่บดันี� – 24 เมษายน 2563 (มทีนุการศึกษา)

กรณีสอบสมัภาษณ์ รบัสมคัรตั�งแต่บดันี� – 18 พฤษภาคม 2563 (มทีนุการศึกษา)

กรณีสอบสมัภาษณ์ รบัสมคัรตั�งแต่บดันี� - 29 พฤษภาคม 2563

กรณีสอบสมัภาษณ์ รบัสมคัรตั�งแต่บดันี� – 15 มถินุายน 2563

กรณีสอบขอ้เขยีน    รบัสมคัรตั�งแต่บดันี� – 22 มถินุายน 2563

กรณีสอบสมัภาษณ์ รบัสมคัรตั�งแต่บดันี� – 27 มถินุายน 2563

รบัสมคัรตั�งแต่บดันี� - 22 พฤษภาคม 2563

กรณีสอบสมัภาษณ์ รบัสมคัรตั�งแต่บดันี� – 12 มถินุายน 2563 (มทีนุการศึกษา)



ชอ่งทางการติดต่อ
ศาสตราจารย ์ดร.พริยิะ ผลพริฬุห์

ผูอํ้านวยการศูนยศึ์กษาพฒันาเศรษฐกิจ
คณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
118 ถ.เสรไีทย แขวงคลองจั�น เขตบางกะป� กรงุเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2727-3644 โทรสาร 0-2377-9790
E-mail: cdes.nida@gmail.com
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ขอ้มูลการติดต่อ คณะพฒันาการเศรษฐกิจ
ในชว่งสถานการณไ์มป่กติจากภาวะการแพรร่ะบาดของ

เชื�อไวรสั COVID-19 จนกวา่สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นดิา้)
จะเป�ดทําการตามปกติ

ขา่วประชาสมัพนัธ์


