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ในโอกาสทีส่ถาบนัวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทยไดกอต้ังมาครบรอบ 20 ป มีความ
เจริญกาวหนาและมีฐานะม่ันคง ผมขอแสดงความยินดีและขอสงความปรารถนาดีมายัง
ประธานสถาบัน นักวิจัยและเจาหนาที่ของสถาบันทุกทาน

ตลอดระยะเวลา 20 ป สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดระดมนักวิชาการ
ที่ มีความสามารถมารวมกันสรางสรรคงานวิจัยที่ ช้ีแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศใหแกภาครัฐและภาคเอกชน เผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน และเปน
ผูจุดประกายประเด็นปญหาของประเทศใหแกสังคมเพื่อใหเกิดการถกเถียงทางวิชาการใน
วงกวาง  ในรอบหลายปที่ผานมา สถาบันไดขยายขอบขายและเครือขายการวิจัยไปยังภาค
ประชาชนเพื่อใหภาคประชาชนมีเวทีและมีสวนรวม โดยคํานึงถึงสาธารณประโยชนเปน
สําคัญ  ปจจุบันสถาบนัยังมุงหนาขยายเครือขายไปสูการพัฒนานโยบายในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติเพื่อใหทันกับกระแสโลกาภิวัตน การแขงขันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ระหวางประเทศ และการเปล่ียนแปลงของกติกาโลกที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา

ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาที่หลากหลายและมีความสลับซับซอนมากขึ้น
การกําหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยจึงตองมีความละเอยีดรอบคอบ
รัดกุม และรอบดาน ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือรวมใจและการมีสวนรวมจากทกุฝาย รวมกันคิด
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รวมกันตัดสินใจ เปดใจกวาง มีความบริสุทธิ์ใจ และปราศจากอคติ รวมกันสรางใหเกิดเปน
พันธมิตรทางยุทธศาสตร

ผมเช่ือม่ันวาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจะคงความเปนอิสระทาง
ความคิดและการดําเนินงาน สงเสริมการมีสวนรวม เพื่อผลิตผลงานที่ เปนรูปธรรมอันจะ
กอใหเกิดประโยชนสุขแกสังคมไทยอยางแทจริง และมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติ
อยางสมบูรณ ทั้งนี้ดวยความมุงม่ันที่จะไมยอมใหเกียรติภูมิและความนาเช่ือถือของงานวิจัย
ของสถาบันตกตํ่าลงไป

ผมขอขอบคุณกรรมการสภาสถาบันและคณะกรรมการบริหารทั้ งในอดีตและ
ปจจุบันทุกท านที่ ไดกรุณาอุทิศเวลาอันมีค าของทานมารวมกันทํางานให กับสถาบัน
ขอขอบคุณประธานสถาบันและอดีตประธานสถาบัน รวมทั้งบุคลากรของสถาบันทุกทาน
ที่ไดรวมแรงรวมใจกันทํางานดวยความเขมแข็ง ทําใหสถาบันยืนหยัดอยูไดจนถึงวันนี้

ผมขออวยพรใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญตลอดไป และขอใหสถาบัน
มีความเปนปกแผนในทุกดาน สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคทุกประการ

(นายอานนัท ปนยารชุน)
ประธานสภาสถาบันและคณะกรรมการบริหารสถาบัน
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ประเทศไทยไดตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีงานวิจัยดานนโยบายเพื่อนํามาใช
ประโยชนในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ดังนั้น สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทยจึงถือกําเนิดมาในป พ.ศ. 2527 โดยเปนสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย
แหงแรกของประเทศไทย มีฐานะเปนองคกรอิสระในรูปของมูลนิธิที่ไมแสวงหากําไร

นับเปนเวลาสองทศวรรษแลวที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดทําหนาที่
เปนสถาบันคลังสมองที่สะสมขอมูลและองคความรูเพื่อการวิจัยเชิงนโยบาย ไดสนับสนุนและ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  อีกทั้งเผยแพรผลงานวิจัย
ใหแกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชนมาอยางตอเนื่อง สถาบันไดพัฒนาและเจริญ
เติบโตมาตามลําดับ ผานความเปล่ียนแปลงในหลายชวงเวลา ต้ังแตยุคแรกของการกอราง
สรางตัว สรางทมีงานที่แขง็แกรง และสรางผลงานใหเปนทีรู่จัก ผานยุคของการสรางความเปน
ปกแผนทางการเงินและมีสถานที่ทําการถาวร จนถึงยุคปจจุบันที่สถาบันมีความม่ันคงแข็งแรง
และมุงหนาขยายเครือขายและขอบเขตการวิจัยไปสูสังคมโลก ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ

จากกระแสโลกาภิวัตนและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศไทยและนานาประเทศที่ เกิ ดขึ้ นอย างรวดเร็วและไมหยุดย้ั ง
สถาบันจะตองหาชองทางใหมๆ และมีจุดยืนที่เหมาะสมและชัดเจน ตองสรางนักวิจัยรุนใหม
ตองพฒันาไปในรูปแบบทีจ่ะทาํใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอการพฒันาประเทศชาติอยางย่ังยืน
และสามารถปรับใหใชไดกับการเปล่ียนแปลงของโลก
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ในโอกาสทีส่ถาบนัวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทยไดกอต้ังมาครบ 20 ป ผมในฐานะ
ผูกอต้ังรูสึกปล้ืมปติเปนอยางย่ิง ผมขอขอบคุณรัฐบาลแคนาดาที่ใหเงินบริจาคในการกอต้ัง
ขอขอบคุณผู มีอุปการคุณและหนวยงานทั้ งในและนอกประเทศที่ สนับสนุนสถาบันมา
โดยตลอด และที่ขาดเสียมิไดคือขอขอบคุณประธานสถาบันและอดีตประธานสถาบันทุกทาน
ที่ไดฝาฟนอุปสรรคนานาประการและชวยกันสานตองานตามปณิธานไดอยางนาช่ืนชมย่ิง
ผมขออวยพรใหบุคลากรทั้งในอดีตและปจจุบันทุกทานที่ไดรวมใจกันสรางความเจริญรุงเรือง
แกสถาบันจงประสบความสุข ความเจริญดวยจตุรพิธพรชัยทุกประการ และขอเปนกําลังใจ
ใหสถาบันดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและยืนยงตลอดไป

(ดร. เสนาะ  อูนากูล)
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
อดีตประธานสภาสถาบันและคณะกรรมการบริหาร
และผูกอต้ังสถาบัน
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เปนที่นายินดีที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอารไอ ไดดําเนินการ
มาครบรอบ 20 ป   ซ่ึงก็เทากับชีวิตการงานของผมในประเทศไทย  หลังจากจบการศึกษา
ผมทํางานอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแปดป  และหลังจากที่ทีดีอารไอไดกอต้ังขึ้นไมนาน
ผมก็กลับมาเร่ิมทํางานที่ทีดีอารไอและก็ไดอยูตลอดมา

การที่ ได มีการกอต้ั งที ดีอาร ไอขึ้ นมา  ถือวาเปนความโชคดีของผมอยางย่ิ ง
ผมเปนคนที่ชอบการวิจัย  งานหลักที่ทําเม่ือสมัยอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้ งการเปน
อาจารยที่ มหาวิทยาลัยเบิ ร คเลย  และการทํางานในฝ ายการวิ จัยของธนาคารโลกที่
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  ก็เปนงานทางดานการวิจัย   เม่ือประมาณ 20 ปที่แลว ผมไดตัดสินใจที่จะ
กลับมาทํางานที่ประเทศไทยแตก็ไมทราบวาจะกลับมาทํางานอะไร  ที่แนๆ คือทางครอบครัว
ไมอยากใหรับราชการเนื่องจากมีพื้นฐานมาจากทางธุรกิจเปนสวนใหญ  และเดิมผมก็คาด
วาคงจะมาทํางานในบริษัทเอกชน  อาจจะทางดานการเงิน  แตก็โชคดีเพราะในชวงที่กําลัง
จะคิดกลับมาเมืองไทยก็ไดมีการกอต้ังทีดีอารไอขึ้น  ผมทราบเร่ืองนี้ตอนที่มารวมการสัมมนา
ที่ เมืองไทยกับทีมของธนาคารโลก  ไดมีโอกาสพบกับทานอาจารย ดร. เสนาะ อูนากูล
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชวงนั้น  ทานก็ไดเลา
ใหฟงวากําลังพยายามจะกอต้ั งสถาบันวิจัยทางดานนโยบายเพื่ อสนับสนุนกระบวนการ
กําหนดนโยบายของประเทศอยู  และก็ไดชวนใหผมกลับมาทํางานที่สถาบันนี้เม่ือสามารถ
กอต้ังไดแลว  หลังจากนั้นประมาณสองปทีดีอารไอก็ไดกอต้ังขึ้น  และผมก็กลับมาเร่ิมงาน
ที่ทีดีอารไอเม่ือเดือนสิงหาคม  ป 2528  และก็อยูมาจนทุกวันนี้
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ผมคิดวาทีดีอารไอเปนหนวยงานที่ เหมาะสําหรับผูที่สนใจในอาชีพทําวิจัย  เปน
ทางเลือกสําคัญที่ ทําใหผมและเพื่ อนรวมงานอีกหลายๆ ทานสามารถทํางานทางดาน
การวิจัยมาอยางตอเนื่อง  นอกจากนั้น  เนื่องจากงานวิจัยของทีดีอารไอเปนงานวิจัยทางดาน
นโยบาย  นักวิจัยของสถาบันฯ  ก็มีสวนชวยเสนอแนะทางเลือกสําหรับนโยบายในการพัฒนา
ประเทศในดานตางๆ อีกดวย

ทายสุด ผมขอขอบคุณทานผู ใหญทุกทานที่ มีวิสัยทัศนกวางไกล  โดยเฉพาะ
ทานอาจารยเสนาะ  ที่ไดรวมกันกอต้ังสถาบันนี้ขึ้นมา   และหวังวาสถาบันจะเจริญรุงเรือง
ตอไปอีกยาวนาน  เปนแหลงพัฒนานักวิจัยรุนตอๆ ไป  และคงบทบาทในการช้ีแนะนโยบาย
การพัฒนาประเทศตอไป

(ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน)
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ในโอกาสที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดกอต้ังมาครบรอบ 20 ปในป
พ.ศ. 2547 สถาบันจึงดําริทีจ่ะจัดทาํหนังสือที่ระลึกช่ือ “20 ปทดีีอารไอ” เพือ่เปนบนัทกึใหอนชุน
รุนหลังไดรู ถึงประวัติความเปนมา เบื้องหลังการกอกําเนิดสถาบันนี้ในสังคมไทย แนวคิด
ปรัชญา ภารกิจและบทบาทของสถาบัน ตลอดจนแนวทางที่สถาบันไดดําเนินงานมาตลอด 20
ปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ ต้ังไว

ย่ีสิบปดูเหมือนเร็วในความรูสึก แตแทจริงแลวเปนเวลาที่ยาวนานอยูพอควรที่บม
สถาบันจากจุดกําเนิดจนย างเข าสู วั ยฉกรรจ  ผ านยุคสมัยมาหลายช วงเวลา ดั งนั้ น
การเสาะหาขอมูลเพื่อจะนํามารอยเรียงเปนเร่ืองราวของหนังสือเลมนี้ จึงทําไดไมงายนัก
ขอมูลและคําบอกเลาจากผู ที่ มีบทบาทสําคัญตอสถาบันทั้ งในอดีตและปจจุบันจึงเปน
องคประกอบหลักของการจัดทําหนังสือเลมนี้  สถาบันจึงขอขอบพระคุณทุกทานเปน
อยางสูงไว ณ ที่นี้ที่ไดกรุณาใหขอมูลและความรูแกคณะผูจัดทําอยางเต็มที่เปนกันเองและ
สนุกสนาน

สถาบันขอขอบพระคุณ ดร. สมศักด์ิ ชูโต ที่กรุณาใหคณะผูจัดทําใชภาพกิจกรรม
ตางๆ ของสถาบันในอดีตจากสมุดภาพของทานซ่ึงมีคุณคาอยางย่ิงมาประกอบการจัดทํา
หนังสือเลมนี้ใหสมบูรณขึ้น

คณะผู จัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือ “20 ปทีดีอารไอ” จะใหความรูที่ เปน
ประโยชนแกผูอานตามสมควร

คณะผูจัดทํา
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ประเทศไทยไดตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีงานวิจัยดานนโยบายเพื่อนํามา
สนับสนุนการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ) คือหนวยงานหลักของรัฐที่ทําหนาที่
วางแผนการพัฒนาประเทศมากวา 50 ป  ตอมาเม่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเปล่ียนแปลงไปตามความกาวหนาของกระแสเศรษฐกิจโลก ปญหาตางๆ ที่ประเทศ
ไทยเผชิญก็ทวีความซับซอนมากขึ้น ผูบริหารประเทศตองใชความรอบคอบเพื่อรับมือกับ
ปญหาตางๆ  ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาประเทศจึงตองมีความรอบดาน  รัดกุม  มีระบบ
ทันตอเวลาและมีความตอเนื่อง จากเหตุดังกลาวมีผลทําใหหนวยวางแผนของรัฐ ซ่ึงแมจะมี
นักวิจัยที่มีความรูความสามารถอยูมากก็ตองแบกภาระหนาที่อยางหนัก เพื่อใหงานวางแผน
ดําเนินไปไดอยางราบร่ืน กอปรกับยังมีความขัดของในเร่ืองสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย
ตอการทําวิจัย เพราะขาราชการตองพะวงกับการสะสางปญหาตางๆ ทั้งปญหาเรงดวนและ
ปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

ในชวงการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2525-2529)
เปนชวงเวลาที่ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะออนแอ เกิดวิกฤติการณน้ํามัน
คร้ังที่สอง  หนี้สินภาครัฐสูงขึ้น  และทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายอยางนาใจหาย  ภาวะ
เหลานี้ ผลักดันให ผู กําหนดนโยบายของประเทศตองปรับเปล่ียนโครงสรางการพัฒนา
ประเทศคร้ังใหญที่สุดที่เคยมีมา โดยมุงหนาสูการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้นแทนการพึ่งพา
ภาคการเกษตรแตเพียงอยางเดียว ดังที่ เคยกําหนดใหเปนการพัฒนาหลักในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  1-4  ผู ที่ มีบทบาทสําคัญเปรียบเสมือนแมทัพคือ
ดร.เสนาะ อูนากูล เลขาธิการสภาพัฒนฯ ในชวงนั้นนั่นเอง

“ตอนน้ันพวกเราเปนที่ปรึกษานายกฯ เปรม (นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท) แลวนายกฯ เปรมก็ใช
อาจารยเสนาะมาก ตอนน้ันอาจารยเสนาะออกจากผูวาการ (ธนาคารแหงประเทศไทย) แลว นายกฯ เปรมก็ไปดึงมาเปน
เลขาธิการสภาพัฒนฯ ปาเปรมก็ใหอาจารยเสนาะเปนแมทัพ ในขณะน้ันการใชงานของรัฐบาลพลเอกเปรมใชงาน
สภาพฒันฯ เยอะ อาจารยเสนาะ อาจารยอาณตัิ (อาภาภิรม) และอาจารยไพจิตร (เอ้ือทวกีุล) กห็ารอืกนัวา ถาเผือ่งานตางๆ
เราเห็นวา 80 เปอรเซ็นต เปนงานทางดานเศรษฐกิจ เอาเรื่องไปเขาคณะรัฐมนตรีชุดใหญ มันไมคอยไดมีเวลาช้ีแจง
รายละเอียด เสียเวลารัฐมนตรีหลายทานดวย จึงไดเสนอพลเอกเปรมใหตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ  ที่เอา
อาจารยเสนาะยายกลับมาสภาพัฒนฯ เพื่อจะไดใชสภาพัฒนฯ ทํางานเปนสํานักงานเลขานุการใหกับคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝายเศรษฐกจิ”

ดร. วีรพงษ รามางกูร
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ดร.เสนาะเล็งเห็นวาทิศทางการบริหารประเทศนับแตนี้ ไปจะตองมีแนวคิดและ
วิธีการที่ทันตอเหตุการณ บนพื้ นฐานของขอมูลที่ ถูกตอง ตอเนื่ องและทันสมัย เพื่อใช
สนับสนุนการวางแผน การกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ เพื่อการสรางนโยบายที่นาจะ
มีประสิทธิผลกวาที่เปนอยู ซ่ึงขอมูลตางๆ เหลานี้ตองมาจากการศึกษาวิจัยที่เขมแข็ง  ลึกซ้ึง
ตอเนื่อง รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม สมเหตุสมผล และสามารถนําไปปฏิบัติได

ถึงแมวาชวงการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  5 สภาพัฒนฯ ไดวาจางอาจารย
มหาวิทยาลัยทํางานวิจัยในโครงการตางๆ  แตในขณะนั้นนักวิจัยกําลังเปนที่ตองการของ
ตลาดภายในประเทศเปนอยางมาก  อาจารยคนหนึ่ งจึงมักจะทํางานหลายช้ิน  และไม
สามารถอุทิศเวลาศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไดโดยเฉพาะ เพราะเปนนักวิชาการอิสระ ไมใช
เปนสถาบัน เปนตัวคนๆ เดียวและทํางานหลายเร่ืองซ่ึงอาจไมเก่ียวกันเลย ไมไดทํางาน
เฉพาะดานและตอเนื่องกันไปจนสะสมเปนคลังสมอง  จึงทําใหผลงานที่ออกมาเปนเพียง
การรวบรวมเอกสาร  ขอมูล  และขอเท็จจริง   ที่เม่ือถึงบทสรุปอันเปนเสมือนหัวใจสําคัญ  คือ

นโยบาย กลับไมสามารถช้ีแนะทางเลือก
ใหไดวามีอะไรบาง ควรจะเลือกทางใด
และเพราะอะไร

ดังนั้น ดร.เสนาะย่ิงเห็นความ
จําเปนที่ประเทศไทยจะตองมีสถาบันวิจัย
เชิงนโยบายที่เปน “คลังสมอง” เพื่อสะสม
ขอมูล รวมทั้งองคความรู และตอยอดการ
ศึกษาวิจัยไดอยางตอเนื่องอันเปนหัวใจ
ขณะเดี ยวกัน  บุคลากรที่ ทํางานใน
สถาบันนี้ก็จะตองมีความรูความสามารถ
ในการทําวิ จัย และสามารถอุทิศเวลา
ใหกับงานวิจัยไดอยางเต็มที่   มีความ
คลองตัว ไมติดอยูกับกฎเกณฑในระบบ
ราชการ ในเบื้องตนจึงมีแนวความคิดที่
จะกอต้ังสถาบันวิจัยเพื่อทํางานวิจัยดาน
นโยบายใหกับสภาพฒันฯ ประจวบกับใน
ป พ.ศ. 2526  รัฐบาลแคนาดามีนโยบาย
ใหความชวยเหลือแกองคกรเอกชนใน
ประเทศ

ดร. เสนาะ อูนากูล

“เปนเวลาหลายปที่ผมมีความคิดที่จะกอตั้งสถาบันวิจัยที่เปนหนวยงานอิสระ
ไมใชของรัฐ ที่จะทํางานวิจัยซ่ึงตรงกับวัตถุประสงคที่แทจริงได งานประเภท
น้ีไมสามารถทําไดในหนวยงานรัฐ เพราะไมมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยใน
การทําวิจัย ... ผมจึงมีความคิดที่จะกอตั้งสถาบันวิจัยที่เปนอิสระที่ทําใหเหมาะ
สําหรับนักวิชาการที่ดีที่สุดของประเทศ ที่จะชวยกันกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ
สําหรับประเทศไทย”

ดร.แอนดรูว แมคอาลิสเตอร
อดีตเอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย

“เราคิดวาการที่ประเทศตางๆ มีหนวยงานอิสระที่ทํางานวิจัยดานนโยบาย
และวิเคราะหนโยบายเปนเรื่องสําคัญ  และแนนอน  สถาบันวิจัยนโยบายมี
บทบาทที่สําคัญมากในการใหคําแนะนําประเด็นทางนโยบายที่สําคัญตางๆ
แกรัฐบาลในหลายระดับ   เพราะวาสถาบันวิจัยนโยบายน้ันเปนแหลงรวบรวม
ความรูและความเช่ียวชาญ ที่สามารถใหมุมมองใหมในประเด็นตางๆ แก
รัฐบาล  บางทอีาจจะเปนมุมมองที่แตกตางออกไป  ซ่ึงน่ันไมไดหมายความวา
รัฐบาลจําเปนตองยอมรับคําช้ี แนะและคําแนะนําตางๆ ที่ ได รับมาจาก
สถาบันวิจัยนโยบายทั้งหลาย  แตอยางนอย ผมคิดวาชวยทําใหความคิด
แหลมคมขึ้น ไมวาจะในรัฐบาลไหนก็ตาม วาอะไรคือนโยบายสาธารณะที่ดี
อะไรคือนโยบายที่ควรจะเปน หรืออะไรที่ควรจะดําเนินการตอไป”
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ประเทศที่ กําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย ดร.เสนาะจึงติดตอขอความชวยเหลือ  ในที่ สุด
ประเทศไทยไดรับการคัดเลือกจากรัฐบาลแคนาดาใหเปนประเทศหลักเพื่อรับความชวยเหลือ
ผานองคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแหงแคนาดา (Canadian International Devel-
opment Agency) หรือ CIDA สองเร่ือง ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือการตกลงสนับสนุนใหประเทศไทย
กอต้ังสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย

หลังจากการพิจารณารูปแบบของสถาบันที่ควรจะเปนอยางถองแทและดําเนินการ
ตามขั้ นตอนต างๆ  ในการจัดต้ั งสถาบันให ถูกตองตามกฎหมายและตรงตามระเบียบ
การรับทุนจาก CIDA สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development
Research Institute) หรือทีดีอารไอจึงถือกําเนิดอยางเปนทางการในวันที่  23 มีนาคม
พ.ศ.2527 โดยความริเร่ิ มของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนสถาบันวิจัยเชิงนโยบายแหงแรกของประเทศไทย  มีฐานะเปนองคกรอิสระที่มิใช
หน วยราชการ และจดทะเบียนในรูปของ
มูลนิ ธิ ที่ ไม แสวงหากําไร การที่ รูปแบบมี
ลักษณะเปนทั้งสถาบันและมูลนิธิ เนื่องจาก
การกอต้ัง เปนมูลนิธิจะไดรับการยกเวนภาษี
แต ในขณะเดียวกัน โครงสรางการบริหาร
ของมูลนิ ธิ ก็ ไม เอื้ อตอการดําเนินงานของ
สถาบันวิจัย จึงตองกอต้ังสถาบันเปนแกน
กอนแลวเอามูลนิธิเขามาครอบ

สถาบันไดรับเงินสนับสนุนการจดทะเบียนจํานวน  100,000  บาทจากหนวยงาน
ภาคเอกชนสามหนวยงานคือหอการคาไทย   สมาคมอุตสาหกรรมไทย   และสมาคมธนาคาร
ไทย  ซ่ึงทํางานทางดานเศรษฐกิจรวมกับรัฐบาลของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท
ในรูปของคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

รายช่ือคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ประกอบดวย ดร.เสนาะ อูนากูล  ดร.อาณัติ
อาภาภิรม ดร.อัมมาร สยามวาลา  ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี และนายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2527 มีพิธีลงนามขอตกลงความชวยเหลือระหวาง CIDA
และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา โดยมี ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายปแอร ทรูโด
รวมเปนสักขีพยาน โดยรัฐบาลแคนาดาไดใหเงินอุดหนุนเปนเงินกอนแรกจํานวน 4.48
ลานเหรียญแคนาดาสําหรับการดําเนินงานของสถาบันในชวงหาปแรก

ดร. อาณัต ิ อาภาภิรม

“มูลนิธิทําเองไมได เพราะวาโครงสรางการบริหารไมชัดเจนเหมือนสถาบัน
สถาบันจะมีประธาน มูลนิธิจะเรียกอะไร เรานึกถึงสถาบันกอน แลวเอารม
มาใส ไมใชตั้ งมูลนิธิกอนแลวมาเปนสถาบัน เรานึกถึงสถาบันกอนวา
ควรจะเปน อยางไร สถาบันน้ีมันอิสระ หาเงินมาไดก็ตั้งมูลนิธิครอบ เหมือน
AIT (สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย) สมัยกอนเปนสถาบันกอน เขาจะทํา
การระดมทุนเขาก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมา สถาบันเปนตัวแกน มูลนิธิเขามาครอบ
เพื่อใหดําเนินการเขาคณะรัฐมนตรี ไมตองเสียภาษี สถาบันเปนตัวแกน
มูลนิธิเปนกลไก”

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


20 ปทีดีอารไอ4

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2527 คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย มีสถานภาพเปนมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชนตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 มูลนิธิเปดที่ทําการสถาบัน ณ อาคารรัชตภาคย
ถนนอโศก ระหวางนั้นก็มองหาทําเลเพื่อกอสรางเปนที่ทําการถาวร

ตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 สถาบันยายที่ทําการจากอาคารรัชตภาคยมายัง
ที่ทําการใหมอาคาร 6 ช้ัน บนเนื้อที ่ 2 ไรเศษ ณ ถนนรามคําแหง 39 ซ่ึงสถาบันไดทําสัญญา
เชาที่ดินระยะยาวจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

วันที่  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 สถาบันได รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารที่ทําการใหม
ในโอกาสเดียวกันนี้สถาบันไดฉลองครบรอบ 10 ปของการกอต้ังดวย

วตัถุประสงค

สถาบันมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังนี้
1. ดําเนินการและสงเสริมการวิจัยเชิงนโยบาย ในรอบ 20 ปที่ผานมาสถาบัน

มุงม่ันดําเนินการวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลักขอนี้ นับต้ังแตกอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2527
จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันได ดําเนินงานวิจัยไปแลวรวม 781 โครงการ
(ตัวเลขนี้ไมใชตัวเลขที่สมบูรณครบถวน  อาจมีโครงการเล็กๆ บางสวนที่หลุดจากการสํารวจ
เนื่องจากความไมชัดเจนของขอมูลในระยะแรกๆ) ดูรายช่ือโครงการวิจัยต้ังแต พ.ศ. 2527 -
มิถุนายน พ.ศ. 2547 ในภาคผนวก

2. จัดต้ังศูนยสารสนเทศซ่ึงมีขอมูลอันทันสมัยเก่ียวกับประเด็นทางนโยบาย  ใน
ระยะปแรกๆ สถาบันจําเปนตองอาศัยขอมูลและตัวเลขสถิติตางๆ จากหนวยงานภาครัฐเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัย จึงมีแนวความคิดที่จะต้ังศูนยสารสนเทศเพื่อสะสมขอมูลตางๆ เหลานี้เพื่อ
ประโยชนใชสอยตอไป และเม่ือมีการตอยอดขอมูลเขาไปสมํ่าเสมอ  ในอนาคตก็จะเผยแพร
ขอมูลเหลานี้แกหนวยงานอื่นได แตหลังจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารผานระบบอินเทอรเน็ต  แหลงขอมูลทั้งในและนอกประเทศสามารถสะสมขอมูล
จัดระเบียบและใหบริการแกผูใชผานเว็บไซตไดอยางทั่วถึง  สะดวก  รวดเร็วและงายดาย
ความจําเปนในการมีศูนยสารสนเทศคอยๆ ลดลง ปจจุบันสถาบันไดจัดเก็บขอมูลตัวเลข
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับงานวิจัยของสถาบันไวบางสวน  ในขณะเดียวกันสถาบันไดรวบรวม
และประมวลขอมูลเศรษฐกิจเพื่อเผยแพรแกผูใชในเว็บไซดของสถาบันดวย
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3. สรางขายงานการวิจัยระหวางสถาบันและนักวิชาการที่ เก่ียวของกับประเด็น
วิจัยเชิงนโยบาย  สถาบันไดดําเนินการตามวัตถุประสงคขอนี้มาโดยตลอด  ต้ังแตการสราง
เครือขายการวิจัยกับองคกรตางประเทศเพือ่สรางความสัมพนัธแลกเปล่ียนความรูและรวมมือกัน
ในดานการวิ จัย ซ่ึ งทําให งานของสถาบันเปนที่ ยอมรับในระดับสากลไดอยางรวดเร็ว
การสรางเครือขายการวิจัยกับนักวิ จัยในมหาวิทยาลัยและองคกรอื่ นๆ ในประเทศไทย
โดยมีผูรวมวิจัยจากภายนอกมารวมงานกับนักวิจัยของสถาบันในโครงการวิจัยตางๆ อยาง
มากมาย   ในสวนของหนวยงานภาครัฐ  นอกจากสภาพัฒนฯ ซ่ึงมีความใกลชิดกับสถาบัน
มาต้ังแตตน  สถาบันก็ไดขยายเครือขายกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆ อยางตอเนื่อง  และมีการทํา
โครงการวิจัย หรือรวมงานกันในรูปแบบอื่นกับกระทรวง ทบวง และกรมตางๆ เปนอันมาก
ในปจจุบันสถาบันกําลังมุงที่จะขยายเครือขายและขอบเขตของการวิจัยไปสู สังคมโลกทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมากขึ้น  นอกจากนี้สถาบันยังมีขายงานขอมูลสําหรับ
การวิ จัยเชิ งนโยบายเพื่ อสนับสนุนการทําวิ จัยให มี คุณภาพในรูปแบบของเครือข าย
การยืมส่ิงพิมพระหวางหองสมุดและเครือขายการแลกเปล่ียนส่ิงพิมพ (ดูรายละเอียดใน
หัวขอขายงานการวิจัยของสถาบัน)

4. เผยแพร ผลงานวิ จั ยเพื่ อให เ กิ ดประโยชน ต อการกําหนดนโยบาย ต อ
ความรูและความเขาใจของประชาชน  ปรัชญาของวัตถุประสงคขอนี้ คือผลงานวิจัยของ
สถาบันจะเผยแพรไดในสองระดับ คือตอผู กําหนดนโยบายซ่ึงสวนใหญก็คือผู วาจางให
สถาบันทําวิจัยนั่นเอง  นอกจากนี้สถาบันยังมีนโยบายต้ังแตตนที่จะเผยแพรผลการวิจัยของ
สถาบันในวงกวางไปสูประชาชน สูสาธารณชน ซ่ึงรวมบุคคลทุกกลุมทุกอาชีพในสังคมไทย
อีกดวย  ปจจุบันวัตถุประสงคขอนี้ก็สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
(พ.ศ. 2540) ในอันที่จะใหสาธารณชนมีโอกาสเขาถึงขอมูลตางๆ

การเผยแพรงานวิจัยของสถาบันมีหลายแนวทางและผานส่ือหลากหลายรูปแบบ
ดังนี้

1. ผานการสัมมนา ซ่ึงรวมถึงการสัมมนาวิชาการประจําปของสถาบัน การสัมมนา/
การประชุมเชิงปฏิบัติการของโครงการวิจัย การสัมมนาที่จัดโดยหนวยงานอื่นๆ และนักวิจัย
ของสถาบันไดรับเชิญเปนวิทยากร/ผูบรรยายในหัวขอที่เก่ียวของกับงานวิจัยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

2. ผานส่ิ งพิมพ  คือผลงานวิจัยที่ เผยแพร ในรูปของส่ิ งตีพิมพ จนถึงปจจุบัน
(มิถุนายน  2547)   ส่ิงพิมพของสถาบันมีจํานวนทั้งส้ิน 615 ช่ือเร่ือง  ไดเผยแพรผานการ
จําหนาย การบอกรับเปนสมาชิก การใหเปนอภินันทนาการ และการแลกเปล่ียน รวมทั้งได
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เผยแพรในรูปส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายอินเทอรเน็ตอีกดวย  นอกจากนั้นนักวิจัย
ของสถาบนัยังเขยีนบทความตีพิมพในวารสารทางวิชาการและหนังสือทีจั่ดพิมพโดยองคกรอืน่ๆ
อีกมากมาย

3. ผานการบริการของหองสมุด เปนการเผยแพรทางออมโดยใหบริการส่ิงพิมพ
ของสถาบันในเครือขายการยืมระหวางหองสมุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  และการให
บริการแกผูใชภายนอก

4. ผานส่ือมวลชน  ทั้ งการจัดประชุมแถลงขาว เชนในเร่ืองภาวะและแนวโนม
เศรษฐกิจ หรือในหัวขออื่นๆ  การใหสัมภาษณตอส่ือมวลชนโดยนักวิจัยของสถาบันในเร่ือง
ที่เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือการเขียนบทความลงในหนังสือพิมพตางๆ (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอการเผยแพรงานวิจัย)

โครงสรางของสถาบนั

สถาบันดําเนินงานโดยประธานสถาบันภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันและ
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ซ่ึงประกอบดวยบุคคลสําคัญที่ มีช่ือเสียงทั้งจากภาครัฐบาล
และเอกชน ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ สภาสถาบันมีหนาที่ในการตัดสินใจเก่ียวกับ
เร่ืองการพัฒนาและวางนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และเร่ืองอื่นๆ ที่ถือเปนความจําเปนใน
การดําเนินงานของสถาบัน  คณะกรรมการบริหารสถาบันประกอบดวยประธานสภาสถาบัน
ประธานสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันอื่นๆ ที่ได รับการเลือกต้ังจากสภาสถาบันโดย
การแนะนําจากประธานสภาสถาบัน  คณะกรรมการบริหารสถาบันทําหนาที่ กํากับดูแล
ทิศทางของการวิจัยและการบริหารงานของสถาบัน การประชุมรวมของสภาสถาบันและ
คณะกรรมการบริหารสถาบันมีขึ้นปละสองคร้ัง และการประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริหาร
สถาบันมีปละสองคร้ังเชนกัน  หากมีความจําเปนเรงดวนก็อาจจะเรียกประชุมขึ้นเปน
วาระพิเศษได  ประธานสภาสถาบันและประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทานแรกคือ
ดร.เสนาะ อูนากูล และประธานสภาสถาบันฯ ทานที่สอง ซ่ึงยังคงดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน
คือนายอานันท ปนยารชุน (ดูรายช่ือกรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหารสถาบัน
ชุดปจจุบนั)

การบริหารภายในสถาบันในรอบ 20 ปที่ผานมาดําเนินมาไดอยางเจริญกาวหนา
และม่ันคงดวยการนําพาของประธานสถาบัน 4 ทานในชวงเวลาตางๆ ดังนี้
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1. ดร. อาณัติ อาภาภิรม (1 พฤศจิกายน พ.ศ.2527 – 24 กรกฎาคม พ.ศ.2530)
2. ดร. ไพจิตร เอื้อทวีกุล (25 กรกฎาคม พ.ศ.2530 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2533)
3. ดร. อัมมาร สยามวาลา (1 กันยายน พ.ศ.2533 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2538)
4. ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน (1 มกราคม พ.ศ.2539 – ปจจุบัน)
โครงสรางภายในของสถาบันในยุคแรกๆ แบงออกเปน 3 สวนคือ สวนงานบริหาร

และพัฒนา  สวนการวิจัย  และสวนสนับสนุนการวิจัย
สวนงานบริหารและพัฒนา ไดแก สํานักงานประธานสถาบัน และฝายวางแผน

และพัฒนา (ปจจุบันไดรวมอยูในสํานักงานประธานสถาบัน)
สวนการวิจัยไดแบงออกเปน 7 ฝายเพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนไปของ

สังคม รวมทั้งโครงสรางการบริหารงานของประเทศ คือ
1. การเกษตรและพัฒนาชนบท (เปล่ี ยนช่ื อเปนแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา

ในสมัย ดร. อัมมาร เปนประธานสถาบัน)
2. อุตสาหกรรม การค า และความสัมพันธ ทางเศรษฐกิจระหว างประเทศ

(เปล่ียนช่ือเปนความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในสมัย ดร. อัมมาร
เปนประธานสถาบัน)

3. นโยบายเศรษฐกิจสวนรวม
4. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
5. ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาสังคม
6. การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. การพลังงาน วิสาหกิจพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง (ยุบในสมัย ดร. อัมมาร

เปนประธานสถาบัน)
สวนสนับสนุนการวิจัยประกอบดวย 3 ฝาย คือ
1. ฝายการเงิน
2. ฝายธุรการและการพนักงาน
3. ฝายบริการสารสนเทศ  (ต้ังขึ้นในสมัย ดร.อัมมารเปนประธานสถาบัน เม่ือวันที่

18 มีนาคม พ.ศ. 2537  ประกอบดวยหนวยงานหองสมุด  และหนวยงานเอกสารและเผยแพร
ตอมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 ในสมัย ดร.ฉลองภพ เปนประธานสถาบัน ไดยาย
หนวยงานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรซ่ึงเดิมสังกัดฝายการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเขามารวมดวย)
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แผนภูมโิครงสรางสถาบนัในปจจบุัน (มถิุนายน 2547)

ฝายสนับสนุนการวิจัย ฝายการวิจัย

ประธานสภาสถาบัน

คณะกรรมการบริหารสถาบนั

สภาสถาบัน

ประธานสถาบัน

โครงการวิจัยอิสระ

ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาสังคม

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

นโยบายเศรษฐกิจสวนรวม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนงานเศรษฐกิจรายสาขา

ฝายการเงิน

ฝายธุรการและการพนักงาน

ฝายบริการสารสนเทศ

หองสมุดและศูนยสารสนเทศ

เอกสารและเผยแพร

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
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สรางทีมวจิยั
ดังเจตนารมณของ  ดร.เสนาะ ผูกอต้ังสถาบันที่ไดกลาวไววาตองการกอต้ังสถาบัน

วิจัยที่ มีบรรยากาศที่ เหมาะกับนักวิชาการที่ ดีที่ สุดของประเทศ  เพื่ อรวมกันสรางสรรค
งานวิจัยที่มีคุณภาพ ซ่ึงพองกับความคิดของ
ดร.อาณัติ ผูซ่ึง ดร. เสนาะชักชวนใหมาเปน
ประธานสถาบันท านแรกว า การที่ จะให
สถาบันเปนที่ยอมรับต้ังแตตน จําเปนตอง
เสาะหานักวิจัยที่มีคุณภาพและมีความเปน
สถาบันในตัวเอง  มีความรูลึกซ้ึงเฉพาะทาง
ยึดถือประโยชน ของสาธารณะเปนหลัก
เปนที่ยอมรับของสังคมและสามารถทํางาน
วิจัยไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นในปแรกๆ ทาน
ทั้งสองจึงรวมกันเสาะหาและชักชวนนักวิจัย
ที่มีคุณภาพจากที่ตางๆ ทั้งในประเทศและที่
ทํางานในต างประเทศใหมาร วมงานกับ
สถาบัน อาทิเชน ดร.อัมมาร สยามวาลา
ดร.ณรงค ชั ย อั ครเศรณี   ดร. วี รพงษ
รามางกูร   คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต   ดร.กอปร กฤตยากีรณ  ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล
ดร.ฉลองภพ สุสังกรกาญจน  ดร.ธีระ พันธุมวนิช (ดูรายนามบุคลากรที่ มีบทบาทตอ
การดําเนินงานของสถาบันทั้งในอดีตและปจจุบันในภาคผนวก) ซ่ึงจากการสัมภาษณนักวิจัย
ที่กลาวนามมาแลวบางทาน ทานเหลานั้นมีความยินดีอยางย่ิงที่จะมารวมงานกับสถาบัน

สรางความเปนสากล
สถาบันไดเชิญบุคคลที่มีช่ือเสียงในภาครัฐ ภาคธุรกิจ ทูตานุทูต และนักวิชาการ

ตางประเทศเขามาเปนกรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหารของสถาบัน และมีการ
ทํางานวิจัยรวมกับผู เช่ียวชาญจากหนวยงานในตางประเทศ เชน ธนาคารโลก โครงการ
ส่ิงแวดลอมของสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme–UNEP)
สถาบันเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard Institute for

“ผมกําลังจะกลับ (จากตางประเทศ–ผูเขียน) มาอยูแลว และรูวามีสถาบันตั้ง
ขึ้นมา ผมก็สนใจ แตก็อยากรูวารูปแบบเปนอยางไร คือ ผมตองการจะใหมัน
เปนสถาบันที่อิสระจริงๆ แลวก็ไมตองหวังพึง่อะไร และคงยากทีจ่ะไมหวงัพึ่ง
ภายนอก เพราะตองมีเงิน แตวามันมีความเปนอิสระพอสมควรในดาน
การบริหารจัดการ ... ใหเห็นภาพเลาๆ วาสถาบันน้ีในสังคมไทยจะมีบทบาท
อยางไร ผมจะมีบทบาทอยางไรในสถาบันน้ี บังเอิญผมอยูในสมาชิกกอตั้ง
เพราะตอนน้ันผมอยูเมืองไทยพอด ี... ก็เลยถกูลากไปเปนสมาชิกกอตัง้ ... ผม
ขออยางเดียวคือเสรีภาพทางวิชาการ อาจารยอาณัติก็ใหความม่ันใจไดใน
เรื่องน้ี”

“อาณัติเขามาชวยโครงการอิสเทิรนซีบอรด (โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝง
ทะเลภาคตะวันออก—ผูเขียน) ตอนน้ันอาณัติอยู AIT เขา active มาก ยัง
หนุมแนนมีความคิดที่ด ีพอเจอกันปบก็หมายตา เปนวิศวกรก็จริง แตก็มีหัว
ทางดานน้ีมาก”

ดร. อัมมาร สยามวาลา

ดร. เสนาะ  อูนากูล
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International Development—HIID) และมหาวิทยาลัยควีนสในประเทศแคนาดาผาน
สถาบัน John Deutsch Institute for the Study of Economic Policy—JDI  ทั้งนี้เพื่อเปน
การแลกเปล่ียนความรูและประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิเหลานั้น ทําใหสถาบันเปนที่ รูจัก
ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก

สรางความมัน่คง
ทางการเงิน

นอกจากเงินชวยเหลือหาป
แรกที่ไดจาก CIDA แลว  สถาบันยัง
ได รับความช วยเหลือจากองคกร
United States Agency for Interna-
tional Development หรือ USAID
จากสหรัฐอเมริกาผ านกรมวิ เทศ
สหการในรูปของการวาจางใหทําวิจัย
จากมูลนิธิ เอเชียและบริษัทเอกชน
จากต างประเทศ เช น ธนาคาร
มิตซุย (ปจจุบันคือ ธนาคารซูมิโตโม
มิตซุย แบงก้ิง คอรปอเรช่ัน) บริษัท
ยูโนแคล และองคกรอื่นๆ (ดูราย
ละเอี ยดในรายนามผู บริจาคเงิน
สมทบกองทุนประเดิมในภาคผนวก)

ดร. อาณัต ิ อาภาภิรม

“ทําอยางไรใหสถาบันอยูไดในระยะยาว เพราะเรารูวาเงินของ CIDA ตองหมดไป เพราะฉะน้ัน CIDA ใหเงินดําเนินการ
อเมริกาโดย USAID ใหเงินมาอีกกอน หนาที่ของผมคือจะทําอยางไรใหเงินกอนน้ีพลิกกลับมาเพื่อเปนทุนวิจัย เพื่อเวลาเงิน
ของ CIDA หมด  เงินของ USAID หมดแลว เราจะมีเงินมาดําเนินงาน คือมันก็โชคดีที่อยูไดอยางที่ตั้งใจไว ตอนน้ันเราก็เลยมี
overhead  ตองสูเรื่อง overhead กับ USAID สุดทายก็ยอม เราทําการคาดการณสถานะทางการเงินวากี่ปเราจะพออยูได
กะวาถา CIDA กบั USAID หมด เราจะตองมีงานวจัิย ทีพ่อจะดําเนินไปได ผมน่ังทํางบรายรบั-รายจายอยูในหอง เรือ่ง overhead
ผูใหการสนับสนุนทางการเงินทุกคนเถียงกันเรื่องน้ี เราก็บอกวามันเปนความอยูรอดของสถาบันในระยะยาว ในระยะน้ี
ถาเราไมมี overhead มันกท็ําได แตเงินหมด มันกจ็บ แลวจะตัง้สถาบันไปทําไม เถยีงกนักวาจะเปนทีย่อมรบัหลายป เปนเรือ่งที่
ปวดหวัพอสมควร”

ดร. เสนาะ อูนากูล

“แผนฯ 5 ตอนน้ันมันพอดีกับเหตุการณพลาซาแอคคอรด มีการปรับอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยเฉพาะญ่ีปุนตองยายฐานเศรษฐกิจออกจากประเทศ  แผนฯ 5 เปน
สวนหน่ึงที่ทําใหญ่ีปุนเลือกประเทศไทยเปนฐานในการยายมา  ตอนน้ันผมทํางาน
รวมกับ ดร.ซาบุโร โอกิตะ (อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศญ่ีปุนและ
ประธานกองทุนโออีซีเอฟ (Overseas Economic Co-operation Fund–OECF –
ผู เขียน) ... ผมเชิญใหเขาสงคนมาทํางานที่สภาพัฒนฯ ญ่ี ปุนมาน่ังทํางานที่
สภาพัฒนฯ ในกองวางแผนเพื่อใหเขาเห็นวาเราเอาจริง  พวกน้ีเขาไปรายงาน
ดร.โอกิตะ วาโอโฮ ประเทศไทยทํางานกันแบบน้ีเหมือนอยางกับเกิดสงคราม เปน
แบบแผนเลย ทํางานรวดเร็วไมใชประเทศเฉ่ือยเหมือนสมัยกอน  ตอนน้ันเปนการ
สรางบรรยากาศ  ผมรูวาญ่ีปุนเขาจะสืบกอนเขามา เขาจะสงเด็กๆ เขามากอนและ
สูงขึ้นๆ จนถึงระดับรัฐมนตรี ... ดร.โอกิตะเขารูจักกับประธานบริษัทมิตซุย  และ
ผมไปหาเขาดวย เขาเชิญที่ มิตซุยกรุงเทพฯ ตอนน้ันผมในฐานะอดีตผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย ก็มีเกียรติพอสมควร ก็ไดคุยกับเขา คุณโกโร  โคยามา
เราเชิญเขามาเปนสมาชิกสภาสถาบัน ผมปรึกษา ดร.โอกิตะ วาจะทําอยางไรให
ญ่ีปุนชวยได  เขาแนะวารัฐชวยไมได  เราไมใชองคกรของรัฐ  เพราะฉะน้ันตองให
เอกชนชวย และเอกชนกลุมไหนในเมืองไทย [ก็มี – ผูเขียน] มิตซุยเปนกลุมใหญ
โตโยตาก็ถือเปนกลุมมิตซุย โตชิบาก็มีเครือขายเยอะ  ... แกจะชวยโดยการระดม
เงินทุน เงินจากกลุมบริษัทตางๆ ในประเทศไทย  เราก็ไดเงินมากอนจากญ่ีปุน
ไดรับตอเน่ืองมาจนปจจุบันน้ีก็เน่ืองมาจาก ดร.โอกิตะและคุณโคยามา”
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ทั้งหมดนี้คือภาระหนักของดร.เสนาะ และ ดร.อาณัติ ผูมีบทบาทสําคัญย่ิงในยุค
บุกเบิกเพื่อใหสถาบันสามารถสรางช่ือไดในระยะตนและอยูรอดไดในระยะยาว

ในสมัย ดร.ไพจิตร ประธาน
สถาบนัทานทีส่องเปนชวงเวลาทีส่ถาบนั
ดําเนินงานมาได ระยะหนึ่ งและการ
สนับสนุนทางการเงินของ CIDA ระยะ
ห าป แรกใกล จะหมดลง ดร.ไพจิตร
เตรียมแกไขวิกฤติการณทางการเงินของ
สถาบันโดยใหทําการศึกษาสถานการณ
ด านการเงิ นในอนาคต ผลของการ
ศึกษานี้ทําใหผูวาจางยอมรับระเบียบ
การหักเงินคาดําเนินการ (overhead)
ของสถาบัน และ CIDA ตออายุความ
ช วยเหลือทางการเงินให แกสถาบัน
อีกหาป ทําใหฐานะทางการเงินของ
สถาบันม่ันคงมากขึ้น

ตอมาในสมัย ดร.อัมมารเปนประธานสถาบันทานที่สามปญหาการเงินของสถาบัน
ลดนอยลงเนื่องจากสถาบันมีเงินสะสมอยู จํานวนหนึ่ งหลังจากหักคาใชจายในการสราง
อาคารที่ทําการใหมแลว แตวิกฤติการณทางการเมืองของประเทศก็สงผลกระทบตอฐานะ
ทางการเงินของสถาบันอยางไมคาดฝน ในป พ.ศ. 2534 หลังจากเกิดเหตุการณปฏิวัติโดย
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) แหลงเงินทุนจากตางประเทศ เชน USAID ถอน
ความชวยเหลือจากประเทศไทย สถาบันจึงตองเร่ิมระดมทุนดวยการหาแหลงเงินทุนใน
ประเทศ

ถึงแมนายอานันท ปนยารชุน
ผู ซ่ึ งเป นกรรมการสภาสถาบั นและ
กรรมการบริหารสถาบันในขณะนั้นจะ
เขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และ
สนับสนุนการวิจัยดวยการจัดต้ังกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขึ้นในป พ.ศ.
2535  สถาบันก็ไมไดมีอภสิิทธิ์อะไรเปน

ดร. ไพจิตร เอ้ือทวีกุล

“มันออกมาชัดวาทีดีอารไอกําลังจะลมจม ยิ่งทํางานมากยิ่งจน ปญหามันเปน
อยางน้ี คือทางรัฐบาลแคนาดาโดย CIDA มีขอตกลงกับเราสมัยน้ันวาเขาจะ
ชวยเราโดยสนับสนุนการบริหารจัดการ ทีน้ีพอทํามาไดพักหน่ึงทาง USAID
ไมยอมจายคาดาํเนินการ โดยอางวาถาจายจะเปนการหักคาใชจายซํ้าซอน เพราะ
วา CIDA จายคาบรหิารจัดการอยูแลว แตวาส่ิงที ่USAID ไมเขาใจ กค็ือวาขอตกลง
ของเรากบั CIDA มันไมใชเทาไหรกไ็ด  ตองมีแผนมีงบหาป ซ่ึงเขาก็ตองรูวาจะตอง
ใชประมาณเทาไร … ยิ่งทํางานมาก overhead (ที่ตองใชในการสนับสนุนการทํา
วจัิย–ผูเขียน) กย็ิ่งสูง เงินที่จะไดจาก CIDA ก็ไมพอ ผมกใ็หเขาทาํ  (การศกึษาทาง
การเงิน–ผูเขียน) ... เสร็จแลวก็เชิญผูอํานวยการของ USAID ... ก็เชิญเขามา
ทานขาว ก็เอาขึ้นจอใหเขาดู  เขาก็เขาใจ ... พอประชุมบอรดก็ขอใหมีการ
เปลี่ยนแปลง มีการคิดคา overhead เขาก็สนับสนุน ก็เรียบรอยไป ทีน้ีตอมา
เน่ืองจากวาฐานะทางการเงินของเรายังไมคอยม่ันคงเทาไหร ขณะน้ันก็มีการ
เจรจาขอตออีก (ทุนจาก CIDA เปน 10 ป–ผูเขียน) เพราะฉะน้ันเรื่องความม่ันคง
ทางการเงินของทีดีอารไอก็ผานไป”

ดร. อัมมาร  สยามวาลา

“เงินของเราก็ลดลงไปโดยตลอด สวนหน่ึงเพราะผมหาเงินไมเกง มันก็ลดลง
มานะ ผมก็รูสึกวากลุมใจอยูเหมือนกันนะ แตส่ิงหน่ึงที่ผมคิดอยูตลอดเวลา คือ
ผมจะต องพยายามสงวนความเปนอิสระของสถาบันน้ี ไว ในสายตาของ
ประชาชน เพราะฉะน้ันถึงแมวาความจริงแลวรัฐบาลของคุณอานันท ครึ่งหน่ึง
ของคณะรัฐมนตรี น่ังอยู ในบอรดของทีดีอารไอ ครึ่ งหน่ึงผมอาจจะแรงไป
นิดหน่ึง แตวาเราก็ใกลชิดกับตัวรัฐบาลมาก แตจริงๆ แลวเราก็ไมไดรับความ
ชวยเหลือพเิศษอะไรจากรฐับาลคณุอานันท เรากไ็มใชวาไดโครงการอะไรเขามา
เปนกอบเปนกํา”
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พิเศษในการที่จะไดรับทุนวิจัยจาก สกว.  ในทางตรงกันขาม  เนื่องจากมีกรรมการสภาสถาบัน
เขาไปรวมอยู ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้อยูหลายทาน อาทิ ดร.เสนาะเปนรองนายกรัฐมนตรี
ดร.อาณัติเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ดร.ไพจิตรเปนรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  ดร.วีรพงษเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  สถาบันก็ย่ิงไมได
รับความชวยเหลือเปนพิเศษ  เพราะอาจจะเปนที่ครหาไดวารัฐบาลชวยพวกพองของตนเอง

ชวงป พ.ศ. 2537 จึงเปนชวงที่ ผู บริหารสถาบันชวยกันระดมทุนเขาสถาบัน
โดยเฉพาะนายอานันท ประธานสภาสถาบันใชฐานะของอดีตนายกสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยชักชวนบรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงที่อยูในแวดวงนักธุรกิจและบริษัทเอกชน และที่
เปนกรรมการนั่งอยูในสภาสถาบัน รวมกันบริจาคเงินสนับสนุนรายละ 1-2 ลานบาทอีกดวย

อยางไรก็ตาม สถาบันคงไมสามารถอยูรอดไดอยางย่ังยืนดวยเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศ  หรือเงินบริจาค  รายไดสวนใหญของสถาบันมาจากการทําวิจัย  ดังนั้นความ
อยูรอดทางการเงินของสถาบันจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของงานวิจัยของสถาบัน  และการเปนที่
ยอมรับจากทั้งหนวยงานในประเทศ  หนวยงานในตางประเทศ  และจากสังคมโดยรวม

นับวาเปนส่ิงที่ดีที่ในชวง 10 ปที่ผานมารายไดจากการวิจัยของสถาบันอยูในระดับ
ที่ สูงนาพอใจมาโดยตลอด  ทําใหสถาบันไมมีปญหาทางดานการเงิน  สามารถสะสม
ทุนสํารองของสถาบันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนทําใหฐานะทางการเงินของสถาบันอยูในระดับ
ที่ม่ันคงนาพอใจในปจจุบัน

สรางงานวจิยัของสถาบนั
งานวิจัยคือหวัใจของสถาบัน   ถางานวิจัยของสถาบนัไมมีคุณภาพ   ไมเปนประโยชน

ไมเปนที่ยอมรับ  ก็ไมมีประโยชนที่จะมีสถาบันอยูตอไป  และสถาบันก็คงจะอยูไมไดดวย
เพราะผูที่จะจางใหสถาบันทําวิจัยก็จะนอยลงเร่ือยๆ

ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี

“พอผมมาอยูทีดีอารไอ ก็อยากจะรวบรวมทั้งหลายเหลาน้ัน (งานวิจัยดานนโยบายการคาและอุตสาหกรรม–ผูเขียน) มารวม
เปนภาพชัดวา เศรษฐกิจไทยตองเกี่ยวพันกับนานาชาติสารพัด ไมวาจะเปนมิติการคา การเงิน การลงทุน ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ หลายฝาย สารพดัอยาง เราควรจะวางตวัอยางไร ทําเปนโครงการเดยีว ผมเลยสรางโครงการขึน้มาแลวไดเงินจาก
CIDA มาสนับสนุนโครงการ ช่ือวา “ประเทศไทยในชุมชนเศรษฐกจิระหวางประเทศ (Thailand In the International Economic
Community)”  ถามองในแงเชิงวิจัย ก็นับวาเปนโครงการแรกเลยที่มองเศรษฐกิจไทยในบริบทของเศรษฐกิจระหวางประเทศ
อยางสมบูรณแบบ...แลวมีขอเสนอแนะ ทางเลือกของประเทศไทยที่ควรจะเดิน บทบาทสําคัญของทีดีอารไอคือ สถาบันน้ี
อนุญาตใหคนบางคน สามารถทํางานวิจัยไดอยางประเภทที่ครอบคลุมและสมบูรณแบบ ไมใชเปนแบบช้ินเล็กช้ินนอย
อยางของ อ.ธีระ (พันธุมวนิช) ทําเรื่องส่ิงแวดลอมก็สมบูรณแบบ อันน้ีผมวาเปนคุณคาที่สําคัญยิ่งของการมีสถาบันที่ตอเน่ือง
ถาวรถาไมเชนน้ันกท็ําไมได...ทีมผมใหญมาก มีกันตัง้ 20 กวาคนเปนทีมวจัิยที่มากที่สุดที่ทดีีอารไอเคยมีมานะ”
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งานวิจัยของสถาบันจะตองเปนที่ยอมรับ ทั้งในแวดวงวิชาการ  จากผูที่ใหทุน  และ
จากสังคมโดยรวม  สวนหนึ่งของการเปนที่ยอมรับ คือความเปนอิสระและยึดความเปนกลาง
ในการวิ จัยอยางเครงครัด ซ่ึ งเปนนโยบายหลักของสถาบันมาต้ังแตตนวางานวิจัยของ
สถาบันจะพิจารณาประโยชนของสังคมโดยรวม
เปนหลัก จะไมฝกใฝฝายใดฝายหนึ่ง ไมวาจะเปน
ทางการเมืองหรือทางธุรกิจ สถาบันไดยึดแนวนี้มา
โดยตลอด  และจุดยืนของสถาบันในเร่ืองนี้ ก็ดูวา
เปนที่ยอมรับกันในวงการตางๆ เปนสวนใหญ

เนื่องจากสถาบันพึ่งรายไดจากโครงการ
วิจัยเปนหลัก ก็เปนไปไดที่อาจจะมีแรงกดดันจาก
ผู วาจางเพื่ อใหขอเสนอแนะจากการวิ จัยเปนไป
ตามที่ผูวาจางตองการ  ซ่ึงถาเปนเชนนั้น  ความเปน
กลางในการวิจัยก็จะหมดไป   ถึงแมวาเร่ืองนี้เปน
เร่ืองที่มีความเส่ียงอยูบาง  แตในทางปฏิบัติเกือบจะ
ไมเคยเปนปญหาเลย   ในบางโครงการ ผูวาจาง
อาจจะไม เห็นด วยกับขอเสนอแนะของสถาบัน
ทั้งหมด  แตก็เปนที่ยอมรับโดยรวม  และก็ไมไดมี
แรงกดดันใหสถาบันปรับเปล่ียนขอเสนอแนะใน
สาระสําคัญ   อาจจะมีบางโครงการที่ ผู ว าจาง
ไมยอมรับขอเสนอแนะของสถาบัน และพยายาม
กดดันใหทีมวิจัยเปล่ียนแปลงขอเสนอแนะให  แต
สถาบันก็จะยึดตามขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
และหลั งจากโครงการเสร็ จส้ิ นแล วก็ ไม มี การ
รวมงานกับผูวาจางรายนั้นอีก

การที่สถาบันรับงานวิจัยจากหนวยงาน
ต างๆ ที่ หลากหลาย  และไม ไดพึ่ งรายได จาก
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งมากเกินไป ก็เปนส่ิงที่
ช วยทําให สถาบั นสามารถต านแรงกดดันจาก
ผูวาจางได   แตที่จริงแลว สําหรับโครงการวิจัยที่
สถาบันทํามาเกือบทั้งหมด  เร่ืองนี้ไมเปนปญหาเลย

ดร. อัมมาร  สยามวาลา

ดร. วิโรจน ณ ระนอง

“ในฐานะนักวิจัยก็พยายามแสวงหาความจริงและนําผลเสนอตอ
ผูใชและตอสาธารณะ  วิธีการหน่ึงที่เราพยายามจะทํา  งานวิจัย
ของเราทํามาแลวไดนําไปใช คือพยายามทํางานรวมกับผูใชระดับ
หน่ึง ในขณะเดียวกันการทํางานรวมกับผูใชก็ไมไดหมายความวา
ทํางานผลออกมาตามใจผูใช เพราะฉะน้ันในที่สุดก็มักพบวา เราก็
มักจะเสนอยาขมซ่ึงกห็ลายๆ อัน ผูใชกล็ําบากในการเอาไปใช แตวา
จากการตอบสนองงานที่ เราทํา หลายช้ินก็ไดรับการยอมรับ
คอนขางมาก เชน การวิจัยเรื่องขาว อันน้ันก็ไดรับรางวัลจาก
สภาวิจัยแหงชาต ิงานวิจัยเรื่องนํ้าตาลก็ไดรับการยอมรับคอนขาง
สูงจากคนในวงการ ทั้งเรื่องนํ้าตาลและเรื่องยาง เรื่อง 30 บาท
ก็คิดวางานของเราเปนช้ินแรกๆ ที่แสดงใหเห็นปญหาใหญของ
โครงการคือใหเงินมาไมพอ”

“ตองบอกวาทีดีอารไอเปนสัตวประหลาดในสังคมไทยคือไมเคยมี
แบบน้ีมากอน อันน้ีเปนส่ิงทีสํ่าคัญที่สุด เราสอดแทรกตวัเองเขามา
ในสังคมไทยในแบบที่คนไมเคยเห็นมากอน เพราะฉะน้ันเราตอง
ไดรับการยอมรับวา เราตองเปนอิสระ ไมง้ันมันก็ไมมีประโยชน”

ดร. เดือนเดน นิคมบริรักษ

“...เพราะวาประโยชนของทีดีอารไอคือประโยชนของสาธารณะ
ดังน้ัน จุดยืนของทีดีอารไอที่คิดวาเปนจุดแข็งที่ สุดก็คือวา
ขอเสนอของเราไมมีอคติ...บางทีบางเรื่องที่เขามาจางวิจัยน่ีนะ
เราตองสังเกตอีกทีหน่ึ งวาเขาไดเสียกับผลการวิ จัยของเรา
มากนอยแคไหน ... เราถามกอนเลยวาผูวาจางเขามี เขาตองการ
คําตอบมากแคไหน ถาเผื่อมันเปนอะไรที่มันชัดเจนมากเลยวา
เปนผลกระทบตอประโยชนของเขาโดยตรงน่ีนะ เราบอกอยารับ
เลย  ไมรับคือตัดไฟแตตนลมเลย คือไมรับ หรือบอกวาใหคนอ่ืน
จางแทน คือเรื่ องแบบน้ีคนกลาง ตองจาง ... เราจะมองใน
เรื่องน้ี.....”
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ที่ เปนเชนนี้ คงเปนเพราะสถาบันไดยึดนโยบายของความเปนกลาง และประโยชนของ
สาธารณะในการทําวิจัยมาต้ังแตตน  จนเปนที่ รู กันและเปนที่ยอมรับในวงกวาง  ดังนั้น
หนวยงานสวนใหญที่มอบหมายใหสถาบันทําโครงการวิจัยตางๆ  เล็งเห็นคุณคาของความ
เปนกลางในการวิจัย  จึงไดจางใหสถาบันทําโครงการวิจัย    ถาหนวยงาน เพียงตองการหา
นักวิจัยมาเขียนขอเสนอแนะตามที่ตนเองตองการ โดยไมไดสนใจวาผลการวิจัยจากขอมูล
และขอเท็จจริงตางๆ จะนําไปสูขอเสนอแนะอะไร  ก็เปนที่รูกันวาไมตองมาจางทีดีอารไอ

อีกประเด็นหนึ่งที่ชวยใหผลวิจัยของสถาบันเปนที่ยอมรับของผูวาจางสวนใหญ  คือ
การทําใหเกิดความเปนเจาของทางความคิดรวมกันระหวางทีมวิจัยของสถาบันและบุคลากร
หลักของผู วาจาง ซ่ึ งเร่ื องนี้ จะขยายความในหัวขอของการเช่ือมงานวิจัยสู นโยบายใน
สวนตอไป  แตประเด็นหลักคือถามีความรวมมือกันระหวางทีมวิจัยกับบุคลากรหลักของ
ผูวาจางในขั้นตอนตางๆ ของโครงการวิจัย ก็มีโอกาสสูงที่ทั้งสองฝายจะมีความรู สึกเปน
เจาของรวมกันในความคิดหลักๆ ที่ออกมาจากผลการวิจัย  และเนื่องจากบุคลากรหลักของ
ผูวาจางก็รูสึกมีสวนเปนเจาของความคิดที่ออกมาจากการวิจัยดวย  การยอมรับขอเสนอแนะ
จากการวิจัยก็ไมเปนปญหาอะไร

ในชวง 20 ปที่ผานมา  สถาบันทําโครงการวิจัยตางๆ เกือบ 800 โครงการ เนื้อหา
ของโครงการวิ จัยครอบคลุมสาขาตางๆ อยางหลากหลายตามที่ ไดแบงเปนฝายวิจัยไว
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในสาขาอื่นๆ ที่อยูนอกงานหลักของฝายตางๆ  เชน เร่ืองการขนสง
เปนตน

งานวิจัยของสถาบันมีทั้ งเร่ื องในระดับประเทศ ทั้ งประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบาน  ระดับภูมิภาค เชน ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และระดับนานาชาติ

แหลงเงินไดมาจากผูวาจางที่เปนหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานตางประเทศเปน
หลัก  งานวิจัยที่ทําใหแกหนวยงานภาคเอกชนก็มีบาง แตเนื่องจากสถาบันมีนโยบายที่จะ
เปดเผยผลการวิจัยตอสาธารณะ สถาบันจึงไมสามารถรับโครงการที่ตองเก็บเปนความลับ
และเพื่อเปนประโยชนเฉพาะกับบริษัทผูจางได  ดังนั้น โครงการที่ทําใหกับภาคเอกชนจึง
มีไมมากนัก   สัดสวนรายไดจากงานวิจัยจากแหลงตางๆ แตกตางกันไปในแตละชวง
ในระยะแรกของการกอต้ัง (เม.ย. พ.ศ. 2528 - มี.ค. พ.ศ. 2529) สัดสวนผูวาจางซ่ึงเปน
องคกรระหวางประเทศมีสูงถึงรอยละ 97.5 ของรายได  แตในปงบประมาณ พ.ศ. 2536/2537
สัดสวนลดลงมากวาคร่ึง เหลือเพียงรอยละ 43.81    ในปตอๆ มาผูวาจางสวนใหญเปน

1 Ammar Siamwalla. 1994. “The President’s Report.” P.7 in Thailand Development Research
Institute Annual Report. Bangkok: TDRI.
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หน วยงานจากภาครัฐ  และมี สัดส วนที่ สู งโดยเฉล่ี ยอยู ในระดับประมาณรอยละ 70
จนถึงปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2546/2547)

ถาจะสรุปประเภทของโครงการวิจัยตางๆ ก็พอจะจัดไดเปน 5 กลุมดังนี้

สรางนักวจิยัมอือาชพี
คุณภาพของงานวิจัยนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพของนักวิจัย  ในชวงแรกของการกอต้ัง

สถาบัน  ดร.อาณัติไดเห็นความสําคัญในเร่ืองนี ้  จึงเนนไปที่การสรรหานักวิจัยที่เปนที่ยอมรับ
ในวงการอยูแลวใหมาทํางานที่สถาบัน  นักวิจัยเหลานี้เปนเสมือน “สถาบัน” ในตัวของทานเอง
และเนื่องจากคุณภาพและการเปนที่ยอมรับของนักวิจัยเหลานี้ก็ทําใหสถาบันเปนที่ยอมรับ
ทางดานวิชาการไปโดยปริยาย  แตเม่ือกาลเวลาผานไป  และนักวิจัยรุนแรกๆ หลายทานได
โยกยายกันไปทํางานทางดานอื่น จึงเปนส่ิงที่สําคัญอยางย่ิงสําหรับสถาบันที่จะตองสามารถ
สรรหา หรือพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับมาแทนได

1.
การสรางเครื่องมือ

พ้ืนฐาน

การพฒันาเทคนิคและ
เคร่ืองมือพื้นฐานที่ชวย
ใหผูวาจางสามารถทํา
การวิเคราะหเพื่อ
สนับสนุนงานประจํา
เชน การวิจัยพยากรณ
ทางเศรษฐกจิและสังคม
แบบจาํลองทาง
เศรษฐกิจหรือแบบ
จําลองทางเทคนิคตางๆ
แบบจําลองเหลาน้ีจะ
สงมอบใหหนวยงาน
ผูวาจางเพื่อใหบุคลากร
ของหนวยงานน้ันๆ ใช
ประโยชน โครงการวิจัย
เหลาน้ีมักรวมการฝก
อบรมทางเทคนิคใหแก
บุคลากร

2.
กลยุทธและประเด็น

ทางนโยบาย

การวิจัยที่วิเคราะห
ประเด็นนโยบายตางๆ
และจัดทาํขอเสนอแนะ
ที่เกี่ยวกับกลยุทธที่
เหมาะสมในอนาคต เชน
ประเด็นนโยบาย
เศรษฐกิจสวนรวม
กลยุทธการลดความ
ยากจน นโยบายการ
แขงขันทางการคา
การใชระบบภาษีเปน
เคร่ืองมอืในการพฒันา
ตลาดทุน การศึกษาและ
การฝกอบรม แรงงานเด็ก
หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา การประกัน
การวางงาน การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และอินเทอรเน็ต เปนตน

3.
โครงการสนับสนุน

การวางแผน

เปนโครงการที่ชวย
หนวยงานตางๆ ของรัฐ
และรัฐวิสาหกจิทําแผน
ระยะปานกลาง บาง
โครงการเนนการวางแผน
รายสาขา  บางโครงการ
ทําใหเปนการเฉพาะ
สําหรับหนวยงาน  เชน
แผนหลักการจราจร
แผนปฏบิติัการสําหรับ
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ว
การเพิ่มความแข็งแกรง
ของการผลิตบุคลากรทาง
อาชวีะและทางเทคนิค
แผนประกันสงัคมฉบับที่ 3
และแผนวิสาหกิจของ
การรถไฟแหงประเทศ
ไทย เปนตน

4.
การปฏิรูปกฎระเบียบ
และการปฏิรูปองคกร

การปฏรูิปทัง้ทีเ่ปน
หนวยงานยอยหรือใน
ระดับองคกร เชน การ
ปฏรูิประบบการจัดทํา
งบประมาณ  การปฏิรูป
ระบบคาตอบแทนของ
รัฐวิสาหกิจ การปฏิรูป
องคการของภาคขนสง
การปฏิรูปสือ่ กลยุทธ
เพือ่สงเสริมการบริหาร
จัดการที่ด ี การจัดการ
แหลงนํ้า การศึกษา
องคกรเฉพาะแหง เชน
องคการโทรศพัทแหง
ประเทศไทย  ธนาคาร
ออมสนิ และสถาบนัวิจัย
ระบบสาธารณสขุ
เปนตน

5.
งานวิจัยท่ีเชื่อมโยง
กับตางประเทศ

เปนงานวิจัยในระดบั
ภูมิภาค หรือระดับ
นานาชาติ  เชน งาน
ที่รวมกับ ADB
ธนาคารโลก หรือ
ASEAN Secretariat
รวมทั้งเครือขายการ
วิจัยในระดับสากลที่
สถาบันเกี่ยวของหรือ
บริหารอยู  เชน East
Asian Development
Network (EADN)
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แนวคิดในการพัฒนานักวิจัยเร่ิมขึ้นต้ังแตสมัย ดร.ไพจิตร ประธานสถาบันทาน
ที่สองตอเนื่องมาถึง ดร.อัมมาร ประธานสถาบันทานที่สาม  โดยสถาบันไดใชเงินชวยเหลือ
ของ CIDA ระยะที่สองใหทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศแคนาดาแกนักวิจัย
รุนเยาวจํานวน 4 ทุน  และสวนหนึ่งก็ไดสําเร็จการศึกษาและกลับมาเปนกําลังสําคัญของ
สถาบันในเวลานี้

ดร. ฉลองภพ ประธานสถาบันทานปจจุบันใหความสําคัญเปนอยางมากตอการ
พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารของสถาบันใหเอื้อตอการสรางนักวิจัยมืออาชีพที่ มี
คุณภาพ เนื่องจาก ดร.ฉลองภพเคยทํางานมาต้ังแตตําแหนงนักวิจัย (Research Fellow
หรือที่ เรียกวาผู เช่ียวชาญในปจจุบัน) ผูอํานวยการฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและการ

ดร. อาณัต ิ อาภาภิรม

“ทําอยางไรสถาบันจะอยูรอดยาวได และมีช่ือเสียงระยะตนได หน่ึงผมคิดวามันตองรวมคนที่มีลักษณะความเปนสถาบันใน
ตัวเอง คุณฉลองภพก็เปนคนหน่ึง อาจารยอัมมารก็เปนสถาบัน คุณวีรพงษก็เปนสถาบันทางดานเศรษฐกิจ ทีน้ีเอาคน
เหลาน้ีมารวมกันมันยิ่งแข็งแรงใหญ คนเหลาน้ีมีความรูเรื่องเฉพาะดีมาก มีความเปนผูรูดานน้ันจริงๆ เปนสถาบันในเรื่อง
น้ันๆ ไดเลย ... สองตองอิสระ สามตองมีลักษณะเปนสากล และสุดทายทําอยางไรใหสถาบันอยูไดในระยะยาว... จุดสําคัญ
ของความสําเร็จคือไดทุนจาก CIDA ไดคนที่มาเปนผูอํานวยการวิจัยในระยะตน และมีจิตสํานึกในสาธารณประโยชน
คนเวลาเริ่มคิดไมเหมือนกัน นักธุรกิจเริ่มคิดจะคิดใหญ ออกนโยบายมาก็ใหญ ถาเปนพวกขาราชการ คิดแบบราชการ
ถาเปนนักการเมืองคิดแบบการเมือง ... แตถานักวิชาการที่มีจิตสํานึกในสาธารณประโยชน อันน้ีสําคัญที่สุด”

ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน

“ผมขึ้นมาจากระดับลาง พอจะมองเห็นปญหาอุปสรรคตางๆ คือมันมีความไดเปรียบอันหน่ึง ที่ชวงแรกๆ ที่ผมมาที่น่ีตอนน้ัน
ผมถือวาผมเปนเด็กๆ  ผูใหญที่มีบทบาทมากมายมีอยู  เราก็อยูระดับลาง เพราะฉะน้ันเม่ือเราเปนเด็กๆ เราก็ไปลุยกับเด็กๆ
ทีอ่ยูในราชการได คณุจะเอาอาจารยอาณตัิลงมาสังสรรคกบัเด็กในราชการกท็ําไดไมมาก ตอนน้ันเรากเ็ปนเดก็ๆ เพราะฉะน้ัน
เราก็เลยเกิดความสนิทสนมเพราะเริ่มตั้งแตเขาเองก็เปนเด็กๆ ในองคกร  แลวก็มารวมงานกันมานานจนเขากลายเปน
ระดับผูบริหารอะไรตออะไร สามารถที่จะรวมงานกันได สวนเรื่องของระบบภายใน มันเปนส่ิงหน่ึงที่เน่ืองจากผมมาจาก
ขางลาง ก็เลยเห็นวามันจะตองสรางระบบภายในที่จะเอ้ือตอนักวิจัย พัฒนาใหเปนอาชีพได เพราะหลายๆ คนที่มาบริหาร
เขามีอาชีพของเขาเองมากอนแลว อยูในระดับสูงพอสมควรกอนที่จะมาทีส่ถาบัน   สวนผมเขามาตัง้แตระดบัลาง เราตองคิดถึง
คนที่จบปริญญาเอกที่เราจะเอาเขาเขามาในสถาบัน เราตองสรางทางเดินใหเขา ทางเดินที่เขาจะตองรูจักที่จะเดินไปอยางไร
และในทํานองเดี ยวกันต องสามารถดํารงชีวิ ตในสังคมได อย างมีศั กดิ์ ศรี  ซ่ึ งอันน้ี เป นเรื่ องสําคัญไม อย างน้ั น
คณุกม็าเปนนักวิจัยไมได เพราะฉะน้ันเปนแนวของการพฒันาสถาบัน เรากเ็ลยพยายามสรางแตละคนจากการทีเ่ขาเขามาใหม
เดินไปขางหนาเขาจะตองไปสูจุดที่เขาจะตองมีบทบาทเปนทีย่อมรบัของสังคม เปนที่ยอมรบัของคนในแวดวงวชิาการ ในทีสุ่ด
เขาก็จะชวยพัฒนาสถาบันเอง เพราะฉะน้ันทีดีอารไอเปนสถาบันที่ ในชวงหลังใหคนระดับลางมีบทบาทคอนขางมาก
ไมใชมากําหนดจากระดับบนสูระดับลางวาควรจะทําโนนทําน่ี”
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พัฒนาสังคม และประธานสถาบัน  จึงเห็นมุมมอง ตลอดจนปญหาของนักวิจัยในระดับตางๆ
และไดปรับโครงสรางของสถาบันใหมีแรงจูงใจมากขึ้น ทั้งทางดานเงินเดือนและผลตอบแทน
และเสนทางเดินของอาชีพนักวิจัยในสถาบันที่จะทําใหนักวิจัยมีบทบาทในการพัฒนางานวิจัย
และสรางเครือขายการวิจัยของสถาบันใหมากขึ้ นกวาเดิม มีการปรับโครงสรางตําแหนง
บริหารใหม โดยสามารถมีตําแหนงผูอํานวยการวิจัยทางดานตางๆ ตามความเหมาะสม
กับความเช่ียวชาญของบุคลากรที่ มีอยู  และไมถูกจํากัดโดยโครงสรางของฝายวิจัยตางๆ
ของสถาบัน และไมมีปริมาณที่จํากัด ในปจจุบันสถาบันมีผูอํานวยการวิจัยทางดานตางๆ คือ
ดานการพัฒนาแรงงาน (Labor Development) ดานตลาดเงินตลาดทุน (Financial and
Capital Markets) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมและการกระจายรายได (Macroeco-
nomic Development and Income Distribution)  ดานโทรคมนาคม (Telecommunica-
tions)  ดานเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ (Information Economy) และดานการบริหารจัดการ
ระบบเศรษฐกิจ (Economic Governance) และคาดวาจะมีผูอํานวยการวิจัยทางดานตางๆ
เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต  ซ่ึงผูอํานวยการวิจัยมีบทบาทในการพัฒนางานวิจัยในสาขาที่ดูแลอยู
และสรางเครือขายกับนักวิจัยและหนวยงานภายนอก ทั้งแหลงทุนวิจัยและหนวยงานทาง
วิชาการทั้งในประเทศและในตางประเทศ  และจากที่ผานมา ผูอํานวยการวิจัยทานตางๆ
ก็ไดชวยใหสถาบันมีเครือขายวิจัยเพิ่มขึ้น  และมีโครงการวิจัยเขามาที่สถาบันเปนจํานวนมาก
อยางตอเนื่อง

การเชือ่มงานวจิยัสูนโยบาย

เนื่องจากสถาบันไมไดเปนหนวยงานของรัฐ  ดังนั้นการเช่ือมผลงานของสถาบัน
ไปสูนโยบายจึงเปนส่ิงที่ไมงายนัก  ในเร่ืองนี้สถาบันไดใชวิธีการตางๆ ในหลายรูปแบบ

ในชวงแรกของสถาบัน  การเช่ือมผลงานวิจัยของสถาบันไปสูนโยบายจะทําผานผูที่
อยูในระดับอาวุโสของสถาบันเปนหลัก  ซ่ึงทานเหลานี้มีสวนเก่ียวของกับสถาบันอยางใกลชิด

ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน

“ทีดีอารไอควรจะมีบทบาท (ในการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ–ผูเขียน) เพราะในเชิงของอาชีพ ผมทําวิจัยมาอยางเดียวตั้งแต
จบปริญญาเอก  เม่ือไปสอนหนังสือที่สหรัฐอเมริกา งานหลักก็คือการทําวิจัย สอนหนังสือตามมหาวิทยาลัยแลวไมทําวิจัย
เขาก็ไลออก  ไปธนาคารโลกก็อยูในฝายวิจัยมาตลอด  ถือวาเราเปนนักวิจัยมืออาชีพ  เม่ือเปนอยางน้ันส่ิงที่มันทาทายคือ
การชวยพฒันาอาชีพของการวจัิยใหเปนอะไรทีค่นที่รักทางดานการวจัิยสามารถเลือกเปนอาชีพของเขาได  เพราะคนที่จะ
มาเปนนักวิจัยมืออาชีพมีนอย ... แตเราตองทําใหการวิจัยเปนทางเลือกอันหน่ึงของเขาได ... อันน้ีเกี่ยวกับเรื่องของ
การสรางความกาวหนาในอาชีพ รวมถึงการใหรายไดในลักษณะที่เขาจะอยูไดอยางมีศกัดิ์ศร”ี

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


20 ปทีดีอารไอ1 8

และในเวลาเดียวกันทานก็มีตําแหนงเปน
ผู ที่ เ ก่ี ยวข องโดยตรงกั บการกําหนด
นโยบายดวย  เชน  ดร. เสนาะ เลขาธิการ
สภาพัฒนฯ  ก็ดํารงตําแหนง ประธานสภา
สถาบัน  ดร.อาณัติ ประธานสถาบัน  และ
ดร.วี รพงษ  ผู อํานวยการฝ ายการวิ จัย
นโยบายเศรษฐกิจส วนรวม  ก็ ร วม
อยู ในคณะที่ ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
ดวย  เปนตน

บุคคลเหลานี้ก็สามารถหยิบยก
องคความรูจากผลงานวิจัยบางดานของ
สถาบันไปใชในการกําหนดนโยบาย  หรือ
การให คําปรึกษาตอรัฐบาลได โดยตรง
เชน  การศึกษา ภาวะเศรษฐกิจและ
แนวโนม  หรืองานวิจัยทางดานการเกษตร
เชนเร่ืองขาวและการคา มันสําปะหลัง
เปนตน

อยางไรก็ตาม การเช่ือมการวิจัย
ไปสู นโยบาย โดยผานบุคคลที่ มีหนาที่
ในดานการกําหนดนโยบายโดยตรงไมใช
รูปแบบที่จะย่ังยืนได  และก็ไมไดราบร่ืน
เสมอไป   ในชวงแรกของการกอต้ังสถาบัน
นั้น  พอจะพูดไดวาสถาบันเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมเทคโนแครต  (Technocrat)  ที่มี
บทบาทสําคัญในการสนับสนนุการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจให แกนายกฯ เปรม
หลายๆ ทานที่มีสวนในการกอต้ังสถาบัน
และเขามาทํางานที่สถาบันก็เปนสวนหนึ่ง
ของกลุ มนี้  แตคร้ั นเม่ื อการเมือง
เปล่ียนแปลงไปและพรรคการเมืองเขามาดร. อัมมาร สยามวาลา

”ผมภูมิใจมากที่งานวิจัยที่ผมทํามาเกือบครึ่งคอนชีวิตผม ทั้งกอนมาทีดีอารไอ
และหลังมาทีดีอารไอ ในที่สุด หลังจาก 20 ปนะ ในที่สุดไดนําไปปฏิบัติก็คือ
ยกเลิกพรีเม่ียมขาว พวกรุนคุณก็อาจจะไมรูจักวาพรีเม่ียมขาวคืออะไร แต
ตอนน้ันเปนขาวใหญมาก ในที่สุดก็ยกเลิกไป ... แตอยางที่บอก อันน้ันเปน
งานวิจัยตอเน่ืองที่ยาว มันมีบรรพบุรุษยาว”

ดร. ธวชัชัย  ยงกติตกิุล

“อาจารยอาณตัิไปไดโครงการพฒันาชนบทเพื่อเอาไปเสรมิแผนพฒันาฯ ฉบับ
ที่ 5 ที่คุณโฆสิตทํา จปฐ. (ความจําเปนพื้นฐาน) อยู ก็ตองทํางานสวนที่เปน
นักเศรษฐศาสตรกับสวนที่ตองลงพื้นที่  ไปดูระดับปฏิบัติ  พบพวกผู วาฯ
พวกอําเภอ อาจารยอาณัติก็เปนนักปฏิบัติอยู แลว แลวก็ชํานาญเรื่องนํ้า
ตอนที่อาจารยอาณัติทําเรื่องนํ้า แกก็เขาใจโครงสรางการบริหารในระดับ
จังหวัดดีมาก พอมาทําโครงการพัฒนาชนบท แกก็เห็นตรงกับคุณโฆสิตวา
งบจากสวนกลางลงไปกับความตองการชาวบาน มันคนละเรื่องกัน แลวก็งบ
ตางคนตางลง ขาดการประสานงาน ทั้งสองคนก็เลยคิดวิธีที่จะวางแผนจับ
จังหวัดกลับขึ้นชนกับงบสวนกลาง ... ยกตัวอยางเชน สมัยกอน โครงการ
เพาะพันธุปลา เอาปลามาใหประมง ปลาพรอมแลว แตบอยังขุดไมเสร็จ หรือ
เอาตนกลาไป ตนกลาไปรอจนตายหมด อาจารยอาณัติก็คิดวิธีที่จะใหชนบท
เขาอภิปรายกันขึ้นมาแลวก็เสนอขึ้นมาใหกรมตางๆ เปนภาพพรอมกัน จะได
เกิดการประสาน แลววิ ธีก็คือวิ ธีสรางเรื่ องของ จปฐ. ซ่ึ งอาจารยเสนาะ
พอใจมาก ตอนน้ันองคการอนามัยโลกเปนคนเริ่มนะ พยายามจะอธิบายวา
ความตองการพื้นฐานคืออะไร ... ก็มีทั้งตัวช้ีวัด ไมใชเฉพาะเศรษฐกิจนะ ทั้ง
โภชนาการจะดูอยางไร เรื่องการศึกษาจะดูอยางไร แลวก็เอาพวกเครื่องช้ีไป
สอนระดับอําเภอวาวิธีวัดอยางไร พอวัดขึ้นมาถึงเห็นแลววาเปนอยางไร ...
ดูอยางน้ี รู ละ สุขภาพแย  อาหารการกินแย  ก็เอาโครงการเกษตรลงไป
พยายามพัฒนาระบบขอมูลในจังหวัดโดยพยายามใหทุกจังหวัดมีศูนยขอมูล
ซ้ื อคอมพิ วเตอร ไปให  ฝกอบรมให เขา .. . ผมเช่ื อว า ทําให
การบรหิารในระดับทองที่เริม่ที่จะมีสมรรถนะดีขึน้มา ... เปนแนวความคดิของ
การกระจายอํานาจ แนวความคดิเรือ่งประชาธิปไตย ชาวบานเริม่กลาเถยีงกบั
นายอําเภอ เปนครั้งแรกที่เราลงไปนะ ภูมิใจมาก”
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บริหารประเทศอยางเต็มที่  บทบาทของ
กลุ มเทคโนแครตก็น อยลง  และผู ที่
กําหนดนโยบายหลักๆ ก็คือนักการเมือง
และกลุมที่ปรึกษาตางๆ

เม่ือการเมืองเปล่ียนไป  การที่
จะเช่ือมงานวิจัยของสถาบันโดยพึ่งการ
ผานบคุคลทีมี่หนาทีใ่นการกําหนดนโยบาย
โดยตรงไมใชรูปแบบที่เหมาะสม  เพราะ
ถาเปนเชนนั้น สถาบันจะตองใกลชิดกับพรรคการเมืองพอสมควร ซ่ึงก็ขัดกับหลักการของ
สถาบันที่จะทําวิจัยโดยยึดความเปนกลางทางการเมือง

นอกจากนั้ น ในสภาพปกติของสังคมไทย การกําหนดนโยบายใดๆ ลงมาจาก
ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน  ถาไมไดรับแรงสนับสนุนจากผูบริหารระดับรองๆ ลงมา ก็มัก
จะไมคอยเกิดผล  หรือขาดประสิทธิภาพ  บางคร้ังก็เปนปญหามาก  เชน ดร. เสนาะ เปนทั้ง
เลขาธิการสภาพัฒนฯ และประธานสภา
สถาบันที ดีอาร ไอ  ถามุมมองระหวาง
เจ าหน าที่ สภาพัฒน ฯ  กับที ดีอาร ไอ
แตกตางกันมาก  ดร. เสนาะ ซ่ึงยืนอยู
ตรงกลางก็ทําตัวลําบาก  หลั งจากที่
สถาบันกอต้ังไดไมนานก็มีปญหาเชนนี้
โดยที่ทีดีอารไออยากใหชะลอการจัดทํา
โครงการพัฒนาพื้ นที่ ชายฝ งทะเลภาค
ตะวันออก (Eastern Seaboard) เพราะ
เห็นวาสภาพเศรษฐกิจของไทยยังออนแอ
อยู   แต โครงการนี้ ก็ เปนโครงการที่
สภาพัฒนฯ กําลังผลักดันอยู  ทําใหเกิด
ปญหาระหวางกันพอสมควรในชวงนั้น

จากประสบการณในชวงแรก
สถาบันก็พยายามหารูปแบบในการทํา
วิจัยโดยมีการเช่ือมโยงกับเจาหนาที่ของ
หนวยงานตางๆ มากขึ้น  โดยเฉพาะใน

ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน

“...เราพยายามสรางเปนเอกลักษณของสถาบัน คือ หน่ึ ง เป นกลาง
การวิเคราะหไมไดอิงผลประโยชน  และ สอง ไมอิงการเมืองฝายใดฝายหน่ึง
ในเวลาเดียวกันเราก็ไมอิงธุรกิจดวย  เพื่อสังคมยังยอมรับและเราพิสูจน
ไดเองวาเปนอยางน้ัน  มันก็ยังมีเอกลักษณของสถาบันที่ เปนมูลคาเพิ่ม
แกสังคม  ถึงแมวาจะมีปญหากบัฝายการเมือง เพราะฝายการเมืองปกตเิขาก็
อยากให เปนพวกเขา หรือเปนศัตรูกั บเขา  อันน้ี มันเปนอะไรที่ เปน
เอกลกัษณพเิศษ”

ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน

“เชนอาจารยเสนาะ ในฐานะเลขาธิการสภาพัฒนฯ ถาลูกนองในระดับกลาง
ไมเห็นดวย ก็ยากที่จะผลักดันนโยบายที่ลูกนองไมเห็นดวย ... ส่ิงที่ทีดีอารไอ
เริ่มทําหลังจากอยูมาสามส่ีป เราตองเริ่มสรางเครือขายกับหนวยงานที่เรา
ทําวิจัยใหในภาครัฐ  ไมใชงาย ตอนแรกมีปญหามาก เพราะมันไมคอยไวใจ
ซ่ึงกันและกัน เพราะคนที่อยู ในราชการเชนที่สภาพัฒนฯ ที่ไมไดมีสวน
เกี่ยวของกับการตั้งทีดีอารไอ  เขาก็ไมรูวากอตั้งไปทําไม แลวเขาจะไดอะไร
ทางทีดีอารไอเอง คนสวนใหญที่ไมใชระดับอาวุโส ระดับคนทําวิจัยก็ไมคอย
มีประสบการณที่ จะไปเช่ือมกับผูกําหนดนโยบาย มันมีการมองโลกกัน
คนละมุม ตอนน้ันผมเองมีสวนเกี่ยวของ เพราะตองใชความพยายามใน
การพฒันาโครงการวจัิยรวมกบัสภาพฒันฯ ... มีหวัหนากองทางดานทรพัยากร
มนุษยช่ือคุณพายัพ พยอมยนต เห็นตรงกันวา เราตองยอมมารวมทําวิจัยกัน
เปนโครงการวิจัยขนาดใหญโครงการแรกที่ทีดีอารไอกับสภาพัฒนฯ รวมกัน
ตอนน้ันไมแนวาจะออกมาอยางไร แตส่ิงที่ทางผมไดเนน คือในที่สุดผลงาน
ที่ออกมาจะตองมีความรูสึกเปนเจาของรวมกันระหวางผูที่ทําวิจัยกับคนที่จะ
เอางานวิจัยไปใช  อันน้ีถือเปนกุญแจสําคัญในการจะเช่ือมงานวิจัยไปสู
นโยบาย  ทกุคนมีศกัดิศ์รใีนตวัเอง  ถาอยูดีๆ  มีนักวชิาการมาบอกวาคดิไวดแีลว
ใหเอาไปปฏิบัติ โดยที่คนปฏิบัติไมไดมีความเปนเจาของในความคิดน้ัน
มันก็เหมือนกับเขาไมรูเรื่องอะไรเลย  ไมมีใครที่จะยอมรับได”
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ระดับกลาง  เพื่ อเปนการสรางแนวรวมระหวางผู ทําวิ จัยกับผู ที่ อยู ในหนวยงานตางๆ
ของรัฐที่ มีบทบาททางดานนโยบาย  มีการรวมงานกันอยางใกลชิดตลอดระยะเวลาของ
โครงการ  ทําใหเกิดมีสวนรวม  รวมกันคิด  รวมกันเรียนรู   และกอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ
ทางความคิดรวมกันในผลการศึกษาและขอเสนอแนะตางๆ  ซ่ึงบุคลากรในหนวยงานของรัฐ
ที่ เก่ียวของก็สามารถนําขอเสนอแนะจากการวิจัยไปประยุกตใชในงานนโยบายที่ตนเอง
เก่ียวของอยูได  ซ่ึงแนวทางนี้ก็เปนการเช่ือมการวิจัยกับนโยบายในอีกวิธีหนึ่ง

การทําโครงการวิจัยโดยเนนการมีสวนรวมกับหนวยงานที่ เก่ียวของกับเร่ืองที่ทํา
การวิจัยไดผลดีพอสมควร  เปนการผสมผสานความเช่ียวชาญจากสองดาน  ดานแรกคือ
ความเช่ียวชาญจากนักวิจัยซ่ึงมักจะมีกรอบความคิดทางทฤษฎี และวิธีการวิเคราะหทาง
เทคนิคที่ ดี  แตอาจจะขาดประสบการณในทางปฏิบัติ  และความเช่ียวชาญจากทางดาน
ผูปฏิบัติ คือทางดานราชการ  ถาสามารถผสมผสานความเช่ียวชาญทั้งสองดานนี้ใหเขากัน
ได  ผลที่ออกมาจะดีกวาที่ตางฝายจะทําตามลําพัง

เม่ือการทําโครงการวิจัยตางๆ  มีการรวมงานกับหนวยงานภาครัฐที่ เก่ี ยวของ
เพื่อใหเกิดการเปนเจาของทางความคิดรวมกัน   การนําผลงานของการวิจัยไปสูนโยบาย
ก็ตองถือวาเปนผลงานรวมกันดวย  ดังนั้น สถาบันจะไมมองวานโยบายเร่ืองนั้นเร่ืองนี้เปน
“ผลงาน” ของสถาบัน  เนื่องจากที่จริงแลวก็เปนผลงานรวมกันกับหนวยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวของ

อยางไรก็ตาม  มีการนําโครงการตางๆ ที่ สถาบันไดทําใหแกหนวยงานตางๆ
ไปใชประโยชนในหลายๆ ดานไมมากก็นอย   โครงการทางดานการพัฒนาเคร่ืองมือพื้นฐานได

ดร. สมชัย  จิตสุชน

“ก็คือทางการมาจางเรา (ทําเรื่องการคํานวณเสนความยากจน–ผูเขียน) แลวเขาก็จะเอาอันน้ีไปประกาศอีกทีถาผาน ครม.
และสืบเน่ืองจากทางดานเศรษฐกจิสวนรวม อยางเชนทีผ่านไปเม่ือเร็วๆ น้ี คือ เราสรางแบบจําลองมหภาคที่ไปดูผลกระทบ
ของทางดานที่อยูอาศัย เชน คําถามวา ถามีการลงทุนสรางบานประมาณ 1,000 ลานบาท จะกอใหเกิดการจางงาน จะ
กอใหเกิดเศรษฐกจิเปลี่ยนแปลงไปเทาไหร อันน้ีก็คอืการศกึษาผลกระทบของทีอ่ยูอาศยั เพิง่จบไปไมนาน เสรจ็แลวก็มีงาน
ตอเน่ืองกค็อื การสรางดชันีช้ีวัดทางดานทีอ่ยูอาศัย ซ่ึงอันน้ีก็คอืตองไปดูวา จะตองมีดชันีช้ีวัดอะไรบางที่ประเทศไทยควรจะ
มีและกมี็สมมติฐานแลววาจะสรางขึ้นมา อีกดานกไ็มคอยจะเกี่ยวนัก แตเราสรางขึ้นมา คือทางดานระบบการชําระเงินของ
ประเทศ อันน้ีทําใหกับธนาคารแหงประเทศไทย เคยทําไปโครงการหน่ึงแลวซ่ึงจบไปแลวเม่ือ 4 ปกอน อีกโครงการคือ
ศกึษาในเรือ่งตนทนุของระบบการชําระเงินทีใ่ชเงินสด ใชเช็ค ใชบัตรเครดติตางๆ คือไปดวูาตนทนุพวกน้ีมีมากนอยเพยีงใด
ระบบเปนอยางไร การกํากับดูแลของหนวยงานราชการควรมีเง่ือนไขเปนอยางไร ควรหรือไมควรที่จะไปกําหนดราคาวา
สมมติจะใชเช็คตองมีเงินกี่บาท ... เรื่องหน้ีมันก็โยงมาจากที่เราดูเรื่องความยากจน แลวก็มีเรื่องบานดวย แลวก็ดูวา
คนที่ มีที่อยูอาศัยมีหน้ีเปนอยางไร และสวนที่มาจากความยากจนก็ดูหน้ีดวย อันน้ีไมใชเปนงานวิจัยโดยตัวมันเอง
แตมีคนสนใจเราเลยทําขึ้นมา ซ่ึงมีการจัดการประชุมครั้งหน่ึงเม่ือตนปที่ผานมา พูดออกไปก็ใหเกิดกระแส มีคนตามมาดู
คอนขางเยอะ มีคนจับไปดูตอ ธนาคารแหงประเทศไทยก็ไปดูตอ”
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สรางแบบจําลองที่ หลากหลายใหแกหนวยงานตางๆ  โดยเฉพาะแบบจําลองทางดาน
เศรษฐกิจมหภาค  และในขณะนี้หลายหนวยงานก็ใชแบบจําลองที่สถาบันไดสรางใหใน
งานนโยบายประจําของหนวยงาน

หลายโครงการที่เก่ียวกับการทําแผน  หนวยงานเจาของโครงการก็นําไปใชโดยตรง
หลายโครงการที่ทําใหสภาพัฒนฯ ในอดีต  ไดนําไปสนับสนุนการทําแผนชาติของสภาพัฒนฯ
โครงการที่ทําแผนใหแกหนวยงานอื่นๆ  หนวยงานเหลานั้นก็นําไปเปนแผนของหนวยงาน
หลายแผนไดรับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในชวงนั้นๆ และหนวยงานก็นําไปใชเพื่อขอ
งบประมาณมาดําเนินการตามแผนตอไป  บางแผนเปนแผนของสาขาเศรษฐกิจบางสาขา  เชน
แผนหลักการขนสง (พ.ศ. 2542-2549)
หรือโครงการศึกษาเพือ่การพฒันาระบบ
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ซ่ึ งก็
ได รับความเห็นชอบจากรัฐบาลชุดนี้
และนําไปสู การออกพระราชบัญญัติ
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ซ่ึงอยู
ในระหวางการพิจารณาโดยรัฐสภา

โครงการที่ เก่ียวกับการปฏิรูประบบหรือหนวยงานตางๆ หลายโครงการก็มีผลตอ
การเปล่ียนแปลงโดยตรง  เชนในชวงหลังนี้ สถาบันไดมีสวนเขาไปชวยสํานักงบประมาณ
ในการเสนอตัวช้ี วัดผลงานสําหรับเปาหมายการใหบริการสาธารณะสําหรับบางกระทรวง
และตัวช้ีวัดบางสวนไดนําไปใชในการจัด
ทําพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548
เปนตน

งานวิจัยทางดานนโยบายหลายๆ
ช้ินเปนการช้ีใหเห็นปญหาที่ สําคัญของ
ประเทศ และเป นการจุดประกายให
หนวยงานที่เก่ียวของและสังคมใหความ
สําคัญตอปญหานั้นๆ  และนําไปสูการ
แกไข  เชนเร่ืองความลาหลังทางดานการ
เขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาของไทย
เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค  ซ่ึง
เม่ือ 20 ปที่แลวประเทศไทยลาหลังแมแต

ดร. นิมิตชัย  สนิทพนัธุ

“ตัวแผนหลักการขนสงนําไปสูนโยบาย คือวา เปนตัวช้ีนําไปสูการปฏิรูป
การขนสง จากผลงานช้ินน้ีทางรัฐบาลก็ได เริ่ มปฏิรูปสาขาขนสง คือ
แยกงานวางแผน งานนโยบายออกจากงานกํากับดูแล และงานการให
บริการขนสงกับประชาชน...ผมยกตัวอยางเลยวา รถไฟเคาทํางานสาม
อยางน้ีพรอมกันหมด ... เราบอกวาอยางน้ีไมได คุณคุมตัวคุณเอง”

ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน

“หลายๆ ปเราทํางานประเภทน้ี (การช้ีนําปญหาที่สังคมควรใหความสําคัญ–
ผูเขียน) ในป พ.ศ. 2529 หรอื 2530 มีทัง้เรือ่งของการจัดการทรพัยากรมนุษย
อันน้ีเปนตัวจุดประกายสําคัญที่ออกมา เปนการช้ีใหเห็นขอมูลประเทศไทย
เปนประเทศที่ลาหลังเพื่อนบานในเรื่องของการศึกษาระดับมัธยมและเปนที่
ฮือฮาในวงการ ขอมูลช้ีใหเหน็วาเราลาหลังแมกระทั่งประเทศอินโดนีเซีย เปน
การจุดประกายวาน่ีคือปญหาของชาติ แลวจากน้ันมีการตืน่ตัวกันของแวดวง
ทีเ่กีย่วของ...อาจารยกอ สวสัดพิาณชิย รฐัมนตรศีกึษาฯ ไดใหนโยบายสามารถ
เปดช้ันเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนประถมได เพราะตอนน้ันปญหาคือ
เขาแยกกรม กรมที่ดูแลประถมกับกรมที่ดูแลมัธยม เรามีโรงเรียนประถมทุก
หมูบาน แตพอเด็กเรียนจบแลวตองตอมัธยม บางที่ตองยายไปอยูที่ อ่ืน
ไปอยู กับญาติ ซ่ึ งลําบาก พอมีการเปดมัธยมในโรงเรียนประถมศึกษา
การเรียนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากเม่ือกอน 50% ขึ้นไป 80% 90%”
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ประเทศอินโดนีเซีย  และการที่สถาบันไดชูปญหานี้ในการสัมมนาวิชาการประจําป 2529
ก็ชวยใหเกิดการต่ืนตัวในเร่ืองนี ้  และมีสวนชวยผลักดันใหเกิดการแกไขอยางเปนระบบในชวง
หาถึงหกปหลังจากนั้น

งานวิจัยบางเร่ืองซ่ึงถึงแมจะ
ไมไดนําไปสูการเปล่ียนแปลงนโยบาย
ในระยะเวลาอันส้ัน แตผลการศึกษา
ก็ชวยใหเกิดความเขาใจที่ดีขึ้น เชน เร่ือง
นโยบายทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิ งแวดลอม  ได กระตุ นให เกิด
ความเข าใจว าทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมสามารถประเมินเปน
มูลค าได   และหลักการที่ สําคัญ
ประการหนึ่ งในการจัดการทางด าน
ส่ิงแวดลอมคือหลักการของ  “ผูสราง
มลภาวะเปนผูจาย” ซ่ึ งนโยบายตาม
แนวของหลักการนี้ ก็เร่ิมมีการนําเอา
มาใชบาง  แตก็ยังตองขยายผลตอไป
อีกมาก

จะเห็นไดวาแนวทางในการ
เช่ื อมจากการวิ จัยไปสู นโยบายที่ มี
ประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
ทางสังคมและการเมืองของประเทศ

ดวย ดังที่ไดกลาวแลววาในยุคแรกของสถาบัน ทีดีอารไอเปนสวนหนึ่งของกลุมเทคโนแครต
ที่มีบทบาทโดยตรงในการกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ  การเช่ือมไปสูนโยบายจึง
เปนการเช่ือมผานบุคคลตางๆ ที่อยูในกลุมเทคโนแครต  เม่ือการเมืองเปล่ียนไป ทีดีอารไอ
หันมาเนนการเช่ือมไปสูนโยบายผานโครงการวิจัยตางๆ โดยหาแนวรวมทางความคิดกับ
หนวยงานตางๆ ที่มีสวนเก่ียวของกับนโยบาย หรือชวยทําใหหนวยงานตางๆ มีความเขมแข็ง
ขึ้น ไมวาในเร่ืองเคร่ืองไมเคร่ืองมือ  กรอบความคิดทางวิชาการ  หรือการปรับปรุงองคกรหรือ
ระบบใหเหมาะสมกับสภาพปญหาของประเทศมากขึ้น

ดร.ม่ิงสรรพ ขาวสอาด

“นโยบายทรพัยากรนํ้าเปนงานวจัิยที่ลึกซ้ึงที่สุดทีป่ระเทศไทยมีอยู แตเน่ืองจาก
วาเราอาจจะทําไดดีเกินไป ก็ เลยไมตองทําตอ เพราะแคที่ เราทําตอนน้ี
หนวยราชการก็ยังยอยไมได เราเสนอส่ิงที่คอนขางจะเปนนวัตกรรมสําหรับ
ประเทศไทย คือ ใหสิทธิการใชนํ้า แตวารฐับาลในปจจุบันยงัไมรับตรงน้ี ตกลงวา
จะใหเปนใบอนุญาต แตใบอนุญาตจะทําเปนรปูแบบอะไรกต็ามตองมีความเขาใจ
อยางชัดเจนวา สิทธิการใชนํ้าคอือะไร  ดฉัินคดิวาการศกึษาน้ีกเ็ปนการศกึษาทีมี่
คุณคาอันหน่ึงในระยะหลังๆ กอนหนาน้ันก็มีการศกึษาเรื่องอ่ืนๆ กเ็ยอะไปหมด
สวนใหญก็จะเปนเรื่องของการประเมินคา อันน้ันก็เปนเรื่องสําคัญ เพราะวา
ทีดีอารไอเปนองคกรแรกๆ ที่นําเอาแนวคิดดานการประเมินมูลคาส่ิงแวดลอม
เขามาใชในประเทศไทย ไมไดหมายความวาเปนองคกรแรกทเีดยีวนะ มีผูนํามาใช
กอนในระดับมหาวิทยาลัย ในระดับงานวิจัยบาง แตก็ไมแพรหลาย ... แลวก็
ทานผูอํานวยการคนแรก (ของฝายการวจัิยทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม
ดร.ธีระ พันธุมวนิช–ผูเขียน) เปนคนที่มีความสามารถมาก เปนคนที่มีความรู
แลวก็เปนคนที่เอาหลักการที่เรียกวา “หลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย” เขา
มาในเมืองไทยเปนครั้ งแรก แลวก็จัดการสัมมนาประจําปในป 1990 เปน
การประชุมใหญมาก เปนการประชุมที่ดิฉันคิดวาดี แลวก็เปนการกระตุนใหคน
ทั้งประเทศหันมาสนใจประเด็นดานส่ิงแวดลอม ... วาส่ิงแวดลอมมันก็สําคัญนะ
งานในชวงน้ันเปนงานที่ฮารวารดเขามาชวยและก็ยังติดตามมาทํางานกับเรา
อีกในเรื่องของการประเมินมูลคา”
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ในอนาคต  การเปล่ียนแปลง
ในสภาพสังคมการเมืองของประเทศก็
คงมีต อไป จากแนวโนมที่ เห็ นใน
ปจจุบัน  พรรคการเมื องมีความ
เขมแข็ งมากขึ้ นกว าเดิมมาก มี
ทรัพยากรมากขึ้ น มีฐานสนับสนุน
ทางวิชาการมากขึ้ น  และมีบทบาท
สําคัญที่สุดในการกําหนดแนวนโยบาย
หลักทางดานตางๆ ของประเทศ  โดยที่
บทบาทของหนวยงานภาครัฐที่ มีสวน
ในการกําหนดนโยบายหลักๆ มีนอย
ลง อีกทั้ งภาคประชาสังคมก็มีความ
เขมแขง็มากขึ้น ในสภาพเชนนี ้บทบาท
ของสถาบันก็คงตองปรับเปล่ียนให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมใหมนี้  แต
คุณค าของการวิ จัยอย างเปนกลาง
ไมนาจะหมดไป  และสถาบันก็ยังยึด
หลักการของความเป นกลางอย าง
เครงครัดตอไป

การชีป้ระเดน็ปญหาแก
สงัคมและใหความรูแก
สาธารณชน

นอกจากงานวิ จั ยซ่ึ งเป น
ภารกิ จหลักของสถาบันแล ว ยั งมี
หนาที่ อีกดานหนึ่ งที่ สถาบันถือเปน

นายอานันท ปนยารชุน

“พรรคการเมืองเขากมี็สิทธ์ิ มีได แตเขากต็องใจกวางพอ ส่ิงทีเ่ขาทาํวจัิยมา มันก็
อาจไมถูกตองเสมอไป ถาเผื่ อเขาใจกวาง เขารับฟงเสียงคนอ่ืนบาง มันก็
ผสมผสานเปนนโยบายเขา ก็ยิ่งดีใหญ ในอเมริกาก็มีเต็มไปหมด สถาบันวิจัย
Brookings Institution  ที่ Harvard ก็มีสถาบันตั้งเยอะแยะที่ดูแลงานวิจัยทาง
นโยบายเศรษฐกจิ อะไรตางๆ ทีอั่งกฤษก็มีเยอะแยะ เปนของธรรมดา ตราบใดที่
คนเราอยาไปหลงตัวเองวาเราผกูขาดในเรือ่งของความฉลาด ผกูขาดในเรือ่งของ
ปญญา แตปญญาจะเพิ่มพูนถาเผื่อเราฟงคนอ่ืนดวย ปญญาจะเพิ่มพูน ถาเผื่อ
เราคนควาวาคนอ่ืนเขาคิดอยางไรในเรื่องเดียวกัน หรือในคนละเรื่องก็แลวแต
และที่สําคัญทีสุ่ดคือ เราฟงมากๆ แลวเราตอยอดได ... ผมวาเรายังมีนะ บทบาท
ในการให นอกจากคนจะใจแคบซะเหลือเกิน ผมไมคอยหวงเรื่องน้ัน แตเราตอง
รักษาความเปนอิสระ และความ Objectivity ของเรานะ เพราะเราไมยุงกับ
การเมือง เราไมฝกใฝพรรคใดพรรคหน่ึง เราทําอะไรไปแลวไมเคยคิดวา
ทําไปแลวพรรคการเมืองพรรคน้ีจะชอบเราหรือพรรคการเมืองน้ันจะชอบเรา
เราไมเคยคดิ”

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย

ดร. ม่ิงสรรพ ขาวสอาด

“บางครั้งเราพูดกับรัฐบาลเองโดยตรงในเชิงของทําขอเสนอนโยบายแลวก็ยื่นให
มือรัฐบาลน้ัน บางทีมันไมไดมีประสิทธิผลจริงๆ นโยบายที่ดีอาจไมไดนําไปสู
การปฏิบัติ นโยบายที่นําไปปฏิบัติอาจไมใชนโยบายที่ดีที่สุดสําหรับสาธารณะ
เพราะฉะน้ันวิธีหน่ึงซ่ึงจะทําใหเกิดความยอมรับในการเสนอนโยบายก็คือตอง
ทําใหประชาชนมีความเขาใจดวย หัวใจสําคัญคือถาประชาชนเขาใจหมด
ประชาชนสวนใหญเขาใจวาเขามีสวนไดสวนเสียกบันโยบายพวกน้ี เขาก็จะจับตาดู
กระบวนการกําหนดนโยบาย และกระบวนการกําหนดนโยบายก็นาจะออกมา
ดีขึ้นได ผมคิดวาโมเดลของการทําวิจัยเชิงนโยบายที่นักวิจัยเขียนรายงานแลว
ยืน่ใหกับฝายการเมืองในเรือ่งทีผ่ลประโยชนเยอะน่ีคงเปนไปไมได ถาไมเกีย่วของ
กับฝายประชาสังคม  และผมคิดวาเปนแนวโนมของหลายๆ เรื่องที่ประชาสังคม
เองอยากมีสวนรวมมากขึ้น เราเห็นเรื่องของภาคประชาสังคมมาทําเรื่องปราบ
ทุจริตคอรรัปชัน มาทําเรื่องส่ิงแวดลอม มาทําเรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องอะไรตางๆ
เรื่องคุมครองผูบริโภค เพราะฉะน้ันคิดวาเปนกระแสสังคมอยูแลว”

“การที่เราไมไดเปนผูกําหนดนโยบายก็ไมสําคัญ เพราะนโยบายที่เรามีอาจจะไมดีก็ได  การที่เราสรางทางเลือกทางนโยบาย
ตางหากที่สําคัญ และก็การที่เราสามารถอธิบายไดวานโยบายแตละนโยบายอาจจะมีผลกระทบตอคนกลุมตางๆ อยางไร
ตางหากที่สําคัญ ที่สําคัญก็คือวาเราจะตองอยูฝายของความถูกตอง สามารถที่จะเสนอความจริงและความถูกตอง ซ่ึงสําคัญ
ยิ่งกวาการกําหนดนโยบาย”
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หน าที่ ที่ จะต องทําให แก สั งคม  เวทีหลักที่
สถาบนัใชเพือ่การนีคื้อเวทใีนการสัมมนาวิชาการ
ประจําป ซ่ึงถือเปนเวทีจุดประกายใหผูเขารวม
การสัมมนาและประชาชนโดยทั่วไปเห็นปญหา
ต างๆ  ที่ เ กิดขึ้ นในสั งคมในช วงเวลานั้ นๆ
โดยเฉพาะการช้ี นําปญหาที่ สังคมควรจะให
ความสําคัญ โดยการเลื อกหั วข อที่ จะให
มูลคาเพิ่มแกสังคม  ไมใชเปนการเอางานวิจัยที่
เบ็ดเสร็จแลวมาใหทั้งหมด  บางเร่ืองอาจจะเปน
เร่ืองที่ผูคนเห็นวามีความสําคัญมาก แตมีการดร. ณรงคชัย อัครเศรณี

นายอานันท ปนยารชุน

“สวนของการสัมมนาปลายป ที่มาของมันก็คือตอนที่เราเริ่มกอตั้ง
เราก็เห็นวาคนที่เราเชิญเขามาเปนกรรมการ วิธีการหน่ึงที่จะทําให
เขาไดประโยชนจากเราคือ ปหน่ึงก็ใหพวกเขามาประชุมกันโดย
พรอมเพรียงกัน สวนหน่ึงคลายๆ ตักศิลา มาชุมนุมกัน แลวก็เอา
ผลงานไปเสนอ  น่ันก็เปนที่มา โดยเริ่มตนที่การพยากรณเศรษฐกิจ
สวนรวม เปนที่ๆ กรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหารมากัน
... เราจะมีการประชุมคณะกรรมการสภาและคณะกรรมการบริหาร
กันในเดือนธันวาคม กอนหนาประชุมสัมมนาปลายปกันเปนประจํา
ทุกป จนกลายเปนส่ิงซ่ึงสังคมเราคอยกันทุกป”

“เราไมตองการไดยนิคําพูดวา นักวิชาการอยูในหอคอยงาชาง น่ังศึกษาเอง อานเอง คิดเอง คุยกนัเอง  คนที่คยุกนัก็อาจมี
ความเหน็คลายๆ กนั ไมมีความคดิเหน็ทีแ่ตกตางหรอืโลดโผนออกไป ไมใชเรือ่งของใครผดิใครถกูดวย แตนักวชิาการเอง
กต็องเปดใจกวาง จุดออนของนักวชิาการคอื คุยกบัคนที่รูเรื่องดวยกนั ... เวลาพดูถึงสังคม เศรษฐกจิและสังคมมันแยกกนั
ไมได มันรวมกันตลอดเวลา อยางสภาพัฒนฯ ของเราก็มีปญหาในอดีต เวลาทําแผนตางๆ หนักไปทางดานเศรษฐกิจ
ไมคํานึงถึงผลกระทบทางดานสังคมเทาไหร คอืจะมองดเูรื่องตวัเลข มองดเูรื่องสถิติ มองในเรือ่งผลประโยชนทีไ่ดรับมาที่
เราสามารถจับตองได แตอาจลืมไปวามันมีผลกระทบทางดานลง แตเราลืมไปวามันมีอีกดานหน่ึง ฉะน้ันความจําเปนที่
เราจะตองสรางเครือขาย ที่จะตองมีการติดตอ จะตองมีการสนทนา จะตองมีการหยั่งรูถึงความคิดของคนธรรมดาๆ
ที่เดินอยูบนถนน มันจะชวยใหการวิจัยของเราไมไดมองแตตัวเลข ไมไดมองแตขอเท็จจริงทางเศรษฐกิจอยางเดียว
แตจะเปนการวิจัยที่อาจจะใชวา มันมี human face อยู เหมือนเราเคยไดยินสมัยกอน ระบบคอมมิวนิสตตองมี human
face ประชาธิปไตยก็ตองมี human face การวิจัยทางเศรษฐกิจก็ตองมี human face คือตองคํานึงถึงไมใชแตประโยชน
ทางเศรษฐกิจ ตองคํานึงถึงพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือตองคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน
... ความสุขมันแตะตองไมได แตมันมีคุณคากับการดํารงชีวิตของคนเราและของสังคม ... สมัยกอนผมแนใจ เขาจะ
มองสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยของเราวาเปนสถาบันสูงสง คลายกับเปนเรื่องของคนละระดับกับเขา
พูดกันไมรูเรื่อง เขาจะคุยกับเราตองปนกระไดขึ้นไป ไมนะ เราตองลงมาขางลาง เราตองติดดินนะ ... ส่ิงที่เขาพูด
อาจไมถูกตองเสมอไป ถาเรารับฟงแลวก็มาไตรตรองดูวามันมีประเด็นไหนที่เรานาจะตองคิดมากกวาน้ี เพราะฉะน้ัน
เราสงเสริมเรื่ องการมีสวนรวม ... เปนการสรางส่ิงที่ผมเรียกวา พันธมิตรทางยุทธศาสตร ไมใชเปนการสรางรั้ว
สรางกําแพงกันระหวางสองฝาย แตเปนการทําลายกําแพง ทําลายรั้วใหมีการเดินติดตอกัน ใหมีการพูดคุยกันสะดวก
มากขึ้น เขาเองก็ตองการความรูจากเรา เราเองก็ตองการความรูจากเขา ของเราอาจจะเปนความรูทางดานทฤษฎี
ความรูทางดานวิชาการ แตของเขาคือความรูของ ความเท็จจริง ขอเท็จจริง กับความรูของส่ิงที่ปรากฏในชีวิตของเขา”
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พูดคุยกันนอย และถาดึงมาเปนหัวขอของการสัมมนาวิชาการประจําป ก็จะไดคนที่ มี
ความหลากหลายเขามาและชวยกันเสนอความคิดที่ หลากหลายออกไปดวย แตกระนั้น
ผลของการสัมมนาวิชาการประจําปไมใชเร่ืองที่ทีดีอารไอจะสามารถนํามาทําเองไดทั้งหมด
ในที่สุดผูที่เก่ียวของนําไปขยายผลตอได

ในชวงปแรกๆ ของการสัมมนาประจําป ผูเขารวมประชุมยังคอนขางจํากัดอยูใน
แวดวงขาราชการและนักวิชาการ นักวิจัยจากตางประเทศและส่ือมวลชน  ภายหลังผูเขารวม
ประชุมขยายวงกวางออกไปสูภาคธุรกิจ นักการเมืองและประชาชนทั่วไป  จนกระทั่งป พ.ศ.
2538 เปนตนมา  นายอานันท ประธานสภาสถาบันใหแนวความคิดที่จะดึงองคกรพัฒนา
เอกชนและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการสัมมนามากขึ้ น (ดูรายช่ื อการสัมมนา
วิชาการประจําปของสถาบันในภาคผนวก)

นายไพบูลย  วัฒนศิ ริธรรม กรรมการ
สภาสถาบันทานหนึ่งไดใหขอสังเกตวาบรรยากาศ
การประชุมสัมมนาประจําปของสถาบนัเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิม แต เดิมนั้ นเคยเห็นแตนั กวิชาการ
นําเสนอความคิดเห็น ปจจุบันภาคประชาชนและ
องคกรพัฒนาเอกชนมี โอกาสเข าไปร วมเสนอ
ความคิดเห็นดวย เพราะในที่สุดแลวทั้งในเร่ืองของ
นโยบายเศรษฐกิจสวนรวม หรือเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ และทุกๆ เร่ืองจะตองมีประชาชนเขาไป
เก่ียวของดวย

การให ความ รู และความเข าใจแก
สาธารณชนเปนเร่ืองที่นักวิจัยหลายๆ ทานเห็น
พองตองกันวาย่ิ งสถาบันสามารถใหความรู แก
สังคมไดมากเทาใดก็จะกอใหเกิดประโยชนแก
สวนรวมมากย่ิงขึ้นเทานั้น

นอกจากเวที ของการสัมมนาวิชาการ
ประจําป  สถาบันยังมีการจัดสัมมนาอื่นๆ ปละ
หลายคร้ังเนื่องจากโครงการวิจัยตางๆ มักจะตอง
มีการจัดการสัมมนาเปนองคประกอบของโครงการ
ดวย  และการสัมมนาเหลานี้จะมีส่ือมวลชนเขา

นายไพบูลย วัฒนศริธิรรม

ดร. นิพนธ พัวพงศกร

“หลงัๆ เราจะเหน็วางานวจัิย งานคดิ งานหาขอมูลวิเคราะหขอมูลจาก
ชาวบานเองมีมากขึ้นเยอะ ... นอกจากเกบ็ขอมูลแลว เขายงัรูยงัเขาใจ
ความเปนจริง คนนอกซะอีกจะเขาใจลําบาก แตคิดวาคงไมมีอะไรที่
ยึดถือขางใดขางหน่ึงแลวจะด ี ... แตการที่จะแสดงออกเปนขอมูลให
เปนวิทยาศาสตร ใหเปนวิทยาการ เขาคงเปนขอจํากัด ฉะน้ันถามี
นักวิชาการ มีผูทรงคุณวุฒิไปเช่ือมตอดวย หรือวาผสมผสานดวย
ยอมดีกวา ยอมดีขึ้น คือไปรวมดวย ผสมกันนาจะดี ชาวบานเอง
เขากร็ูวาเขามีขอจํากัดแตส่ิงที่เขามีมีคุณคา ซ่ึงนักวชิาการกไ็มมี”

“ผมถือวายิ่ งเราสามารถใหความรู กับสังคมไดมากเทาไหร มันมี
ประโยชนมากเทาน้ัน ผมไมไดคิดวาเราตองมีงานวจัิยแลวรฐับาลหยบิ
งานวิ จัยช้ิ นน้ั นไปแลวก็ เอาไปทําตาม ผมคิดวาเวลาน้ี ในสังคม
ประชาธิปไตยโอกาสที่ จะเกิ ดอย างน้ั นมันนอยลงเพราะสังคม
ประชาธิปไตยรัฐบาลจะตองฟงทุกๆ ดาน รฐับาลจะฟงนักวชิาการเพยีง
กลุมใดกลุมหน่ึงน้ันไมไดแลว ไมเพยีงพอแลว ตองฟงสังคมหลาย  ๆดาน
แลวก็เอาเรื่องพวกน้ีไปสังเคราะหแลวประมวลผลดีผลเสียช่ังนํ้าหนัก
แลวจึงจะออกมาเปนนโยบาย บทบาทของเรากเ็ลยตองเปลีย่นจากเดมิ
ซ่ึงเราพดูกบัรฐับาลโดยตรงมาเปนพดูกบัคนในสังคมมากขึน้ มาพดูกบั
เอ็นจีโอ พูดกับคนในสังคม คิดวาอันน้ีคือบทบาทที่สําคัญนอกเหนือ
จากบทบาทที่เปนครั้งเปนคราวซ่ึงหลังจากไดงานวิจัยแลว เตือนสติ
รัฐบาล เตอืนสติสังคม วพิากษวจิารณ อันน้ีเปนบทบาทที่ผมคดิวาเปน
ผลผลิตทางออม”
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รวมดวยเปนสวนใหญ  ดังนั้นผลการวิจัยและขอเสนอแนะตางๆ  ก็ไดรับการเผยแพรไปสู
สาธารณะดวย

บางคร้ัง สถาบันมีการจัดการแถลงขาวอยางเปนทางการ  สวนใหญจะเปนเร่ือง
เก่ียวกับสถานการณเศรษฐกิจและแนวโนม   ที่จริงแลวสถาบันเปนหนวยงานแรกๆ ที่ริเร่ิม
การจัดทําการพยากรณเศรษฐกิจและรายงานใหแกสาธารณะผานส่ือมวลชนอยางตอเนื่อง
ในชวงแรกๆ เปนเร่ืองที่ ฮือฮากันมาก   การเสนอผลการพยากรณเศรษฐกิจที่การสัมมนา
วิชาการประจําป 2528 โดย ดร. วีรพงษ ที่คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราตํ่า และมี
ปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ได รับความสนใจเปนอยางมาก  มีการรายงานผาน
ส่ือมวลชนอยางกวางขวาง  ผลที่ตามมาอาจจะแสบนิดๆ  โดยที่  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
เรียกนักวิชาการพวกนี้วาเปนพวก “หนาตัวเมีย”  แตเหตุการณนี้ก็เรียกไดวาเปนสวนสําคัญ
ที่ชวยทําใหทีดีอารไอเปนที่รูจักกันในสังคมไทย และสังคมก็ใหความสําคัญกับการวิเคราะห
เศรษฐกิจมหภาคมากขึ้น

ในชวงตอๆ มา การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและการพยากรณแนวโนมเศรษฐกิจ
เปนส่ิงที่หลายๆ หนวยงานทํากัน  ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน  ในสวนของ
ทีดีอารไอก็ทํานอยลง  แตยังทําอยู เปนคร้ังคราวถามีมุมมองที่ เปนมูลคาเพิ่มที่จะใหแก
สาธารณะได

นอกจากกิจกรรมในระดับ
สถาบัน  เม่ือนักวิจัยของสถาบันเปนที่
รูจักและเปนที่ยอมรับในวงการ  นักวิจัย
แตละคนก็มีโอกาสที่จะใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะตอสังคมในเวทีตางๆ
ไมวาจะเปนผูบรรยายในการสัมมนา
วิชาการตางๆ  หรือในฐานะที่เปนแหลง
ขาวใหกับส่ือมวลชน  ผานรายการวิทยุ
และโทรทั ศนต างๆ   หรือการให
สัมภาษณ กับส่ื อ  หรือการเขี ยน
บทความในหนังสือพิมพ

น โ ย บ า ย ข อ ง ส ถ า บั น
สนับสนุนบทบาทของนักวิจัยในดานนี้
เพราะถือวาเปนหนาที่ สวนหนึ่ งของ

นายอานันท ปนยารชุน

“นักวิชาการของเรา นักวจัิยของเรา เวลาออกไปพูดตามที่ตางๆ อันน้ันตองเขาใจ
สาธารณชนตองเขาใจเปนการไปพดูในฐานะสวนตัว นักวจัิยเขาไดรับเชิญไปพูด
ที่น่ัน เขาไดรับเชิญไปรวมประชุมที่น่ี เขาออกความเหน็ เขาไมไดออกความเหน็
ในฐานะประธานของทีดีอารไอ หรือไมไดออกความเห็นในฐานะนักวิจัยของ
ทีดีอารไอ เขาไปออกความเห็นในฐานะสวนตัวของเขาซ่ึงบางครั้งบางคราวก็
อาจจะบอกสถาบันของเรามีจุดยืนในเรื่องน้ันอยางไร บางทีเราก็อาจจะไมมี
เพราะเรายังไมไดทําวิจัย ฉะน้ัน คนที่ฟงขอวิจัยของสถาบันเราตองใจกวางพอ
ที่จะตองรูวาการวิจัยน้ีมันมีทั้งสองแง แลวก็ เราตองมองวาบุคคลที่เขาทําวิจัย
เขามีความบริสุทธ์ิใจ เขาไมมีอคติกับใคร เขาทําดวยความอิสระ เขาทําโดยมี
Integrity ของการวิจัย เราตองยอมรับกัน อันน้ีมันเปนส่ิงที่ ในสังคมไทยยัง
ยงัไมอยากเขาใจหรอืไมยอมเขาใจผมยงัไมแนใจ แตส่ิงหน่ึงทีส่ถาบันเรายดึแน คอื
เราตองมีความเปนอิสระในการทําวิจัย อิสระน้ีไมใชวาเปนกลางนะ คําวา
เปนกลางน้ีคือการที่ เราไมมีอคติกับใคร แตเม่ือเรามีขอยุติ เม่ือออกมาแลว
มันไมเปนกลาง แตมันเปนส่ิงที่เราคิดนะ เราไมไดบอกวาที่เราคิดมันถูก 100%”
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อาชีพนักวิจัย  โดยเฉพาะนักวิจัยที่เปนที่ยอมรับของวงการและของสังคม  แตความคิดเห็น
ตางๆ ถือวาเปนความคิดเห็นสวนตัวของนักวิจัย  สถาบันใหความอิสระแกนักวิจัยในเร่ืองนี้
ผูบริหารสถาบันเพียงแตติดตามดูวาความคิดเห็นตางๆ นั้น เปนความคิดเห็นที่ มีพื้นฐาน
อยูบนหลักวิชาการ  มีความเปนกลาง  และยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง



ดวยเล็งเห็นวาขายงานการวิจัยระหวางสถาบันและนักวิชาการที่ เก่ี ยวของกับ
ประเด็นวิจัยเชิงนโยบายจะชวยสนับสนุนใหเกิดงานวิจัยที่ มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น สถาบัน
จึงไดดําเนินการสรางเครือขายการวิจัยระหวางสถาบันและนักวิชาการจากหลากหลาย
สาขาและหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในรูปแบบของการแลกเปล่ียน
ความรูและความรวมมือในดานการวิจัย ซ่ึ งโครงการวิจัยของสถาบันเปนสวนใหญจะมี
นักวิจัยจากภายนอกมารวมงานดวย  รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการวิจัย เชน การสราง
ขายงานขอมูลการวิจัยเชิงนโยบาย

นับแตการกอต้ัง สถาบันไดเร่ิมสรางเครือขายการวิจัยกับองคกรตางประเทศ ซ่ึง
สวนใหญเปนผูใหการสนับสนุนทางการเงินและความชวยเหลือแกสถาบัน อันจะเห็นไดจาก
กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการใหความชวยเหลือทาง

ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน

“เปนเรื่องของบุคคล มันมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นนักขาวก็มักจะโทรศัพทมาถาม เสร็จแลวก็เอาไปลง ซ่ึงตรงน้ันเปนเรื่อง
ของบุคคลแลว มันไมใชงานของสถาบันเปนคนจัดใหมีการแถลงขาว ... สมัยกอนมาเปนประธานสถาบันบางทีมันก็หนัก
ทั้งวันน่ังรับโทรศัพทคุยกับนักขาว แตพอเปนประธานสถาบันจําเปนตองบอกวาเรามีบทบาทจําเปนของแหลงขาวนอยลง
เพราะมันเปนเรื่องของสถาบัน ถาเผื่อมีอะไรก็จัดใหเปนทางการดีกวาใหน่ังสัมภาษณเปนรายวัน สวนที่ นักวิจัยอ่ืนๆ
ที่เปนแหลงขาวเขาก็สามารถดําเนินงาน เพราะที่น่ีไมมาน่ังบีบบังคับคุณจะตองพูดอยางน้ีอยางน้ัน ถือวาเราตองสราง
บรรยากาศใหคนมีอิสระทางความคดิ เม่ือเขามีอิสระทางความคดิ เขาก็มีบทบาทในเชิงสังคมได ใหขอคิดเหน็กับสังคมตางๆ
บางครั้ งถาเผื่อขอคิดเห็นในสายตาสถาบันอาจจะมองวาพลาดหรือไมควร เราก็ไมไดไปช้ีบอกวาคุณจะตองเปลี่ยน
เพราะเราถือวาการเปนนักวิจัยมันตองพลาดได ไมใชคุณจะตองเดินทุกอยางถูกตอง 100% เปนไปไมได ... คือ ตองเนนให
นักวิจัยเขาใจวา คุณจะใหขอคิดเห็นกับสังคม อยางนอยคุณตองใหความคิดเห็นทางดานวิชาการไมใชมาจากความรูสึก
แมกระทั่งความรูพื้นฐานทางดานวิชาการก็ตองระวังเหมือนกัน เพราะวาการที่เราบอกวา เราหยิบยกความจริงมาพูด
ความจริงมันมีรอยอยาง แตเราหยิบยกมาสองอยาง มันก็เปนการเลือกอยางหน่ึง เพราะมันมีหนังสือที่ผมเคยช่ืนชม
สมัยที่เรียนหนังสืออยู เขาบอกวาทําอยางไรที่จะโกหกโดยใชสถิต ิสถิติมันคือขอมูลความจริง แตมันมีวิธีใชขอมูลทางสถิติ
ที่จะใหขอมูลที่ไมจริงตอสังคม เปนตน เรื่องพวกน้ีมันเปนเรื่องที่นักวิจัยตองเรียนรูไปเรื่อยๆ”
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วิชาการ  การไดรับเชิญของบุคลากรของ
สถาบนัใหเขารวมประชุมในเวทตีางประเทศ
การจัดการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนา ฝกอบรม และทําวิจัยรวมกัน และ
การเขารวมงานกับองคกรที่ มีช่ือเสียงทั้ง
ในระดับภู มิภาคและระดับโลก  อาทิ

ธนาคารโลก  ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย  National Institute for Research Advance-
ment (NIRA) ของญ่ีปุน  CIDA และ HIID เปนตน  ซ่ึงการสรางขายงานกับองคกรตางประเทศ
ดังกลาว ชวยทําใหงานและบุคลากรของสถาบันเปนที่ยอมรับในระดับสากลในเวลาอัน
รวดเร็ว

ในขณะเดียวกัน ในระดับในประเทศ สถาบันก็ไดสรางเครือขายการวิจัยกับนักวิจัย
ในมหาวิทยาลัยตางๆ และองคกรวิจัยอื่นๆ  รวมทั้งหนวยงานภาครัฐตางๆ ดังที่ไดกลาว
ไปแลว  ตลอดจนนักวิจัยของสถาบันก็ไดมีสวนรวมในการเปนกรรมการและอนุกรรมการ
ของคณะทํางานตางๆ ในหนวยงานภาครัฐ

ในปจจุบัน ดวยความเปล่ียนแปลง
อันรวดเร็วของสังคมโลกที่ทําใหประเด็น
ปญหาต างๆ  ทางด านนโยบายมีความ
สลับซับซอนมากย่ิงขึ้น สถาบันจึงจําเปน
ตองกาวไปสู ความเปนสากลทั้ งในระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติใหมากย่ิงขึ้น
เพื่อที่จะไดนําองคความรู ในระดับสากล
มาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ และ
ในขณะเดียวกันก็สามารถนําองคความรู
และประสบการณที่มีอยูของสถาบันออกไป
ชวยเผยแพรใหแกกลุมประเทศเพื่อนบาน
ที่กําลังพัฒนาขีดความสามารถของเขาอยู

เพื่อสอดรับกับแนวความคิดดังกลาว สถาบันจึงไดเขาไปรวมกับหนวยงานระดับ
ภูมิภาคหลายหนวยงานในการทําวิจัย  และมีกิจกรรมความรวมมือทางการวิจัยอื่นๆ มาก
ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการที่ ดร. ฉลองภพ ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูบริหารเครือขายการ
พัฒนาแหงเอเชียตะวันออก (East Asian Development Network – EADN) โดยทีดีอารไอ

ดร. ยงยทุธ แฉลมวงษ

ดร.แอนดรูว แมคอาลิสเตอร
อดีตเอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย

“ในชวงสมัยแรกๆ ที่เรามีโครงการใหญ ซ่ึงมีผูสนับสนุนจากตางประเทศ
หรือองคกรระหวางประเทศ … เรามีมิติของการทําวิจัยที่หลากหลาย
อยางมิตขิองทรพัยากรมนุษย ... เกี่ยวกบัดานสุขภาพ … ซ่ึงดานน้ันเราจะ
เชิญผูเช่ียวชาญจากตางประเทศเขามาเสริม”

“เพราะผมเช่ือวาประเทศไทยมีประสบการณมหาศาลและมีสติปญญาซ่ึง
สามารถแบงปนใหแกประเทศอ่ืนๆ ได ประเทศไทยประสบความสําเร็จ
เปนอยางสูงในดานการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ และเราควรใช
ความเช่ียวชาญที่ไดพัฒนาประเทศไทยมาโดยตลอด มาชวยหาหนทาง
ที่จะแบงปนใหแกประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงยังคงกําลังดําเนินไปอยางติดขัดกับ
ปญหาตางๆ ของการพัฒนาขั้นพื้นฐาน ... ทุกประเทศมีบริบทเฉพาะของ
ตนเอง ... บริบทของการพัฒนา แตผมเช่ือวาควรจะมีบางประเด็นที่ มี
เหมือนกันซ่ึงไรพรมแดน และคนไทยก็อยู ในสถานะที่ ดีที่ จะแบงปน
ความรูและประสบการณใหแกประเทศอ่ืนๆ ได”
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ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของเครือขาย ต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 ที่ผานมา
EADN เปนลูกขายของเครือขายแหงการพัฒนาของโลก (Global Development Network–
GDN)  ปจจุบัน EADN มีสมาชิกทั้งส้ิน 39 องคกรวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ต้ังแตใน
ประเทศจีน เกาหลีใต ลงมาถึงประเทศในกลุมอาเซียน

ภารกิจและหนาที่ของ EADN คือการเพิ่มขีดความสามารถใหแกสถาบันวิจัยตางๆ
ในประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ใหสามารถดําเนินการวิจัยเชิงนโยบาย
ที่ มีคุณภาพสูง และสามารถนํางานวิจัยเขาไปชวยเสริมกระบวนการกําหนดนโยบายของ
ประเทศใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้ น  โดย EADN จะทําหนาที่หลักในการให เงินสนับสนุน
การทําวิจัยอยางตอเนื่องแกองคกรวิจัยตางๆ ในประเทศสมาชิกในภูมิภาค ซ่ึงอาจเปนทั้ง
โครงการที่ ศึกษารวมกันทั้งภูมิภาคโดยหลายองคกรวิจัยในประเทศสมาชิก หรืออาจเปน
โครงการวิจัยเฉพาะในระดับบุคคลของนักวิจัยในประเทศสมาชิกที่ เสนอเขามาขอทุนกับ
EADN  ทุนสนับสนุนงานทางดานนี้มาจาก GDN และองคกรอื่นๆ

นอกจากนี้สถาบันยังเล็งเห็นวางานวิจัยจะมีคุณภาพดีไดนั้นตองอยูบนพื้นฐานของ
ขอมูลที่สมบูรณและหลากหลาย สถาบันจึงไดสรางเครือขายการยืมส่ิงพิมพระหวางหองสมุด
และเครือขายการแลกเปล่ียนส่ิงพิมพ  (ไดกลาวไปแลวในหัวขอวัตถุประสงคของสถาบัน)
เพื่อทําหนาที่เปนขายงานขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงนโยบายที่มีคุณภาพ

ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน

“เพราะฉะน้ัน ยทุธศาสตรของประเทศในอนาคตจึงเปนยทุธศาสตรทีค่ํานึงถึงการสรางกรอบความรวมมือในระหวางประเทศ
ในภูมิภาค รวมกบัประเทศนอกภูมิภาคดวย ทีจ่ะชวยใหเราเองเขมแขง็ขึน้ เพราะฉะน้ันในเชิงของหนวยงานวจัิยทีจ่ะมีบทบาท
ในเชิงนโยบาย ถาเผื่อเราไมไปเช่ือมกับขางนอก  มันก็จะตกหลน หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปรากฏวามีงานวิจัยหลายอัน
ทีอ่อกมาในระดบัภูมิภาค และเราเองกโ็ชคดทีีมี่โอกาสเขาไปรวมทําวจัิยในเรือ่งพวกน้ีพอสมควร  สมัยหลงัวิกฤติไมนาน สมัย
ป พ.ศ. 2541-42  เราก็ไดเขาไปรวมกับหนวยงานวิจัยของญ่ีปุนทําวิจัยเกี่ยวกับความรวมมือทางการเงินในภูมิภาค ตรงน้ี
มีการทําวจัิยคอนขางเยอะ แตเราก็ถอืเปนหนวยงานตนๆ ทีไ่ดเขาไปรวมศกึษาวาควรจะมีความรวมมือทางการเงินกนัอยางไร
รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสารของภูมิภาคดวย  ในชวงหลังก็ยังมีการทําวิจัยกันอยางตอเน่ือง  เร็วๆ น้ีก็เพิ่งทําวิจัยใหกับ
ASEAN Secretariat เรื่องโครงสรางความรวมมือทางการเงินในภูมิภาค  ในอนาคตมันจะมีรูปแบบหนาตาอยางไร มี
การทําวิจัยรวมกับองคกรวิจัยตางๆ ในอาเซียนกับญ่ีปุน เกี่ยวกับเรื่องขอตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางญ่ีปุนกับ
อาเซียน รวมกับทุกประเทศในอาเซียน มี 10 ประเทศ ประเทศหน่ึงมีหน่ึงองคกร และมีองคกรจากญ่ีปุนรวมดวย  มันจะมีงาน
ประเภทน้ีเพิ่มมากขึน้ในชวงหลัง  เพราะฉะน้ันเราเองกต็องออกไปสูแวดวงอันน้ี โดยเฉพาะ เรานาจะมีศกัยภาพที่ไปเช่ือมกับ
องคกรใหมๆ ทางดานการวิจัยในประเทศเพื่อนบานเรา   ซ่ึงตอนน้ีเรื่องการสรางขีดความสามารถของประเทศตางๆ โดย
การสรางองคกรวจัิย มันเปนเรื่องที่ตืน่ตวักนัทัง้โลกแลว  และกมี็การสรางเครอืขายที่เช่ือมองคกรแบบน้ีอยางนอย 500 องคกร
ทั้งโลก”
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ในปจจุบันเครือขายการยืมส่ิงพิมพระหวางหองสมุดประกอบไปดวยหองสมุดและ
หนวยงานที่ทําความตกลงการยืมส่ิงพิมพระหวางกันทั้งส้ิน 95 แหลงในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ซ่ึงสวนใหญเปนหนวยงานราชการและสถาบันการศึกษา นอกจากนี้หองสมุดของ
สถาบันยังไดรับเลือกใหเปนอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการศูนยประสานงานสารนิเทศ
สาขาเศรษฐศาสตร (ศปศ.) ต้ังแตป พ.ศ. 2531 และตอมาในป พ.ศ. 2541 ยังไดเขาเปนสมาชิก
โครงการรวมมือระหวางหองสมุดทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนทั้งส้ิน 197 แหงทั่วประเทศใน
โครงการ Journal Link ในการสรางฐานขอมูลออนไลนที่ ช้ีแหลงวารสารในประเทศไทย
ทําใหเกิดความรวมมือในการใชวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศรวมกันระหวาง
หองสมุด

สําหรับเครือขายการแลกเปล่ียนส่ิงพิมพ  สถาบันโดยหองสมุดและหนวยงาน
เอกสารและเผยแพร  ไดทําความตกลงแลกเปล่ียนส่ิ งพิมพที่ เก่ี ยวของกับงานวิจัยของ
สถาบันกับหนวยงานวิจัยทั้ งในประเทศและตางประเทศ ต้ังแตป พ.ศ. 2531 โดยมีการ
แลกเปล่ียนรายงานวิจัย  วารสาร  และส่ิงพิมพตอเนื่องอื่นๆ  ตอมาเม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
กาวหนามากขึ้น การมีเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหการเขาถึงสารสนเทศเปล่ียนโฉมหนาไป
ทุกหนวยงานวิจัยมีเว็บไซตของตนเองและมีส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส ไวบริการ ทําใหการ
แลกเปล่ียนส่ิงตีพิมพลดความสําคัญลง แตการเผยแพรผลงานวิจัยผานระบบอินเทอรเน็ต
เพิ่มมากขึ้น



จากแนวความคิดที่วา การทําวิจัยจะเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ ก็ตอเม่ือผลงาน
วิจัยนั้นไดถูกนําไปเผยแพรและนําไปปฏิบัติใหเกิดผล สถาบันจึงไดกําหนดไวอยางชัดเจน
ในวัตถุประสงคของสถาบันวา “สถาบันจะเผยแพรผลงานวิจัยเพื่ อให เกิดประโยชนตอ
การกําหนดนโยบายของประเทศ และตอความรูความเขาใจของประชาชน” ดวยปรัชญาใน
วัตถุประสงคดังกลาว สถาบันจึงมุงเผยแพรงานวิจัยออกไปในสองระดับ คือ ตอผู กําหนด
นโยบายซ่ึงสวนใหญคือผูวาจางใหสถาบันทําวิจัย  และตอประชาชนในวงกวาง ซ่ึงหมายถึง
บุคคลทุกกลุม ทุกอาชีพในสังคมไทย

การเผยแพรงานวิจัยของสถาบันมีหลายแนวทางและผานส่ือหลากหลายรูปแบบ
ดังนี้
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ผานการสมัมนา

โดยการสัมมนาวิชาการประจําป  การสัมมนาของโครงการวิจัยตางๆ  และการ
สัมมนาขององคกรอื่นๆ ที่นักวิจัยของสถาบันไปรวมเสนอบทความหรือรวมอภิปรายดวย
ดังที่ไดกลาวไปแลว

ผานสิง่พมิพ

สถาบันเผยแพรงานของสถาบันผานส่ิงพิมพสองรูปแบบคือ ส่ิงตีพิมพ และส่ิงพิมพ
อิเล็กทรอนิกส

X สิ่งตีพิมพ

ปจจุบัน (มิถุนายน พ.ศ. 2547) สถาบันมีผลงานวิจัยเผยแพรในรูปของส่ิงตีพิมพ
ทั้งส้ิน 615 ช่ือเร่ือง โดยส่ิงตีพิมพหลักๆ ของสถาบันมีดังนี้

Ä รายงานการวิจัยฉบับสุดทายของโครงการวิจัยตางๆ
Ä รายงานการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
Ä วารสารรายไตรมาส  TDRI Quarterly Review  เปนวารสารทางวิชาการที่เนน

รายงานผลการวิจัย โดยตีพิมพ เปนภาษาอังกฤษ ซ่ึ งเดิมทีในชวงป  พ.ศ. 2529-2532
สถาบันไดเคยออกเปนวารสารรายไตรมาสช่ือ จดหมายขาว ราย 3 เดือน (TDRI Quarterly
Newsletter) เพื่อเผยแพรขอมูลเก่ียวกับผลงานวิจัยและกิจกรรมของสถาบัน โดยมีการ
ตีพิมพทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

Ä ส่ิงพิมพตอเนื่อง ไดแก Thailand Economic Information Kit ซ่ึงเปนเอกสาร
ที่รวบรวมขอมูลทางสถิติเก่ียวกับเศรษฐกิจของประเทศไทย จัดพิมพขึ้นเปนรายป โดยเร่ิม
พิมพมาต้ังแตป พ.ศ. 2531 จนถึงปจจุบัน และ รายงานทีดีอารไอ เปนรายงานที่นําเสนอ
และวิเคราะหประเด็นปญหาที่ เกิดขึ้นในสังคมในชวงเวลานั้นๆ ดวยภาษาที่ เรียบงายเพื่อ
เผยแพรใหแกนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

การเผยแพร ส่ิ งตีพิมพ เหล านี้ ของสถาบันมีหลายรูปแบบดวยกัน อาทิ  การ
จําหนายตรงและจําหนายผานศูนยหนังสือของมหาวิทยาลัยตางๆ และรานหนังสือทั่ วไป
การบอกรับเปนสมาชิก และการใหเปนอภินันทนาการแกหนวยงานของรัฐ นอกจากนี้
สถาบันยังเผยแพรส่ิงตีพิมพดวยการใชเครือขายการแลกเปล่ียนส่ิงพิมพกับหนวยงานวิจัย
ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงไดกลาวแลวในหัวขอขายงานการวิจัยของสถาบัน
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X สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส

ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารและความเฟองฟูของ
เครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหเกิดมิติใหมของการเผยแพรและการเขาถึงขอมูลผานคอมพิวเตอร
ที่รวดเร็วและทั่วถึง สถาบันจึงไดเร่ิมเผยแพรขอมูลผานเว็บไซต www.info.tdri.or.th บน
เครือขายอินเทอรเน็ตต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539  ในปจจุบันมีผลงานวิจัยจํานวนมาก
ที่เผยแพรผานทางอินเทอรเน็ต  โดยผูใชไมตองเสียคาใชจายใดๆ

ผานบริการของหองสมดุ

หองสมุดของสถาบันไดเปดใหบริการอยางเปนทางการเม่ือวันที ่  2  มกราคม พ.ศ.
2529 โดยมีวัตถุประสงคในการใหบริการขอมูลที่ มีคุณภาพและทันสมัยแกนักวิจัยของ
สถาบันและบุคคลภายนอก

แตละปหองสมุดมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของหองสมุด โดยไดรับการ
สนับสนุนทั้งในรูปของส่ิงพิมพตางๆ และเงินบริจาคจากหนวยงาน และบุคคลตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะธนาคารโลก สถาบันไดรับอภินันทนาการส่ิงพิมพใหแก
หองสมุด เนื่องจากหองสมุดของสถาบันไดรับเลือกใหเปน Regional Depository Library
ของโครงการ The World Bank Depository and Regional Library Program ของ
ธนาคารโลกต้ังแตป พ.ศ. 2533 จนถึงปจจุบัน

ปจจุบันหองสมุดมีส่ิงพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาตางๆ อยูเปน
จํานวนมาก และยังใหบริการส่ิงพิมพของสถาบันผานเครือขายการยืมระหวางหองสมุดใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยไมคิดคาบริการ ดูรายละเอียดเร่ืองเครือขายการยืมระหวาง
หองสมุดไดในหัวขอขายงานการวิจัยของสถาบัน



การดํารงอยูตอไปในอนาคตของสถาบันนั้น ผูใหสัมภาษณไดใหความเห็นในแงมุม
ตางๆ ดังนี้

• สถาบันตองปรับตัวใหทันสมัยและหา
ชองทางสําหรับการทํางานวิจัยใหมๆ
เพือ่ใหรับกับการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ
ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ภายในประเทศ ขณะเดี ยวกันก็ต อง

ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน

“…ในอนาคตตองคิดรูปแบบบทบาทของสถาบันตางๆ โดยเฉพาะในสวน
ของระบบที่ เราจะเช่ือมสูโลกภายนอก รูปแบบมันดีหรือยัง ซ่ึงตอนน้ียัง
ไมมีคําตอบชัดเจน สมมติตัวสถาบันที่ใหความคิดเห็น ใหความรูกับสังคม
ตัวสถาบันจะทํามากกวาน้ี  ทํามากแคไหน ตัวบุคคลในสถาบันจะตอง
นอยกวาน้ี มากขึ้นหรอืเทาเดมิ เปนอะไรที่มันยงัตองคิดถึงเรือ่งพวกน้ีตอไป”
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เตรียมพรอมที่จะรับมือกับกระแสโลกาภิวัตน
และความเปล่ี ยนแปลงของกติกาโลกที่
เ กิดขึ้ นอยู ตลอดเวลา อีกทั้ งต องขยาย
เครือขายและหารูปแบบที่สถาบันจะเช่ือมสู
โลกภายนอกใหดีย่ิงขึ้น

• สถาบั นจะต องมี จุ ดยื นที่ ชั ดเจนและ
เหมาะสม ตองสรางงานวิจัยที่เปนรูปธรรม
และเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
อยางย่ังยืน

• สถาบันจะตองสรางความสมดุลในการเปน
อิสระ ความเปนกลาง และยึดถือสาธารณ-
ประโยชนเปนสําคัญตลอดไป ซ่ึ งถือเปน
นโยบายหลักของสถาบัน  นักวิ จัยระดับ
อาวุโสใหสัมภาษณตรงกันวา ความเปน
อิสระของสถาบันเปนเสมือนเงินรางวัลที่
นักวิจัยไดรับ ทําใหหลายๆ คนเต็มใจที่จะ
ทํางานกับสถาบัน ถึงแมจะไดรับการชักชวน
ดวยขอเสนอที่ดีกวาจากหนวยงานอื่นๆ

• สถาบันตองเร งสรางนักวิ จัยที่ มี คุณภาพ
อยางตอเนื่อง ดวยกําลังอยูในชวงรอยตอทีมี่
การเปล่ียนแปลงของนักวิจัยในแตละรุน

• เม่ือฐานะทางการเงินของสถาบันมีความ
ม่ันคงในระดับหนึ่งแลว นักวิจัยปรารถนาที่
จะทํางานวิจัยในเร่ืองที่ตนสนใจบาง นอก
เหนือจากการทําวิ จัยเฉพาะในเร่ื องที่ มี
ผูวาจาง เพื่อจะไดพัฒนาตัวเองใหมีความรู
ความเช่ียวชาญในเชิงลึกใหมากขึ้ นอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากปจจุบันวิทยาการตางๆ
มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

ดร. เสนาะ อูนากูล

ดร. นิพนธ พวัพงศกร

ดร. เดือนเดน นิคมบรริักษ

ดร. วิโรจน ณ ระนอง

ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน

“… ทีดีอารไอคงจะดําเนินการตอไปในส่ิงที่มีประโยชนตอประเทศชาติ
ผมเนนวาทดีอีารไอจะอยูตอไปไดอยางไร คอื เน่ืองจากจะทาํตวัให อยูรอด
และสรางฐานะใหมีความเปนอิสระ ตองทําตัวใหเปนประโยชนดวย
มันจึงทาทายทั้งปจจุบันและในอนาคต”

“ในมุมมองของความเปนกลาง ช่ือเสียง คิดวาทีดีอารไอใน 20 ปที่ผาน
มาน้ีนะ ดีมาก เราเปนอะไรที ่CIDA เขาภูมิใจมาก … เขาคิดวาเปนการ
ลงทุนที่คุมคาที่สุดของเขาอันหน่ึง … ดิฉันรูจักสถาบันวิจัยมาทั่วโลก
แลวจากการไปสัมมนา… หลายชาตทิีด่ิฉันเคยไปนําเสนอเรือ่งทีดอีารไอ
ก็สงสัยวาอยูไดอยางไร … อยางที่แอฟริกาใต เขาช่ือ TIPS (Trade and
Industrial Policy Strategies) เขาก็เปนหนวยงานหน่ึงของกระทรวง
การคา เขาก็วาเขารูสึกอึดอัด บางทเีขาอยากจะพดูกพ็ูดไมได  เพราะเขา
อยูภายในรูปแบบของกระทรวง  เขาก็มีความรูสึกวาเขาอยากจะเปน
แบบทีดีอารไอนะคะ  น่ันก็เปนจุดดีของเรา”

“ผลพลอยไดจากงานวิจัย จากการที่เราทําวิจัย แตสุดทายปลายทาง
ผมคิดวาเราตองยึดหลักความเปนกลาง คือเรามีความเปนกลางไมได
หมายความวา เราไมมีอคต ิเรามีอคติแนนอนเพราะวาเวลาเราอยากให
นโยบายเปนอยางใดอยางหน่ึง เราทุกคนมีอคติในใจ เราก็มีอคติในใจ
แตเราไมมีผลประโยชนทางดานการเงิน”

“ผมเคยคิดมาตลอด นอกจากงานสวนใหญที่เปนงานลักษณะโครงการ
แลว นาจะมีงานที่เปนระยะยาว หรือโครงการวิจัยที่คาดการณไปใน
อนาคต ผมเคยอยากใหนักวิจัยอาวุโสอยางอาจารยอัมมารเปนหัวหนา
โครงการทํานองน้ี ปหน่ึงอาจไมตองทํามาก ปหน่ึงสัก 2-3 เรื่อง นักวิจัย
คนไหนอยากจะทําก็ยื่นขอเสนอโครงการเขามา อาจจะใชเงินกองทุน
ของสถาบัน ซ่ึงจํานวนเงินก็คงไมตองมากนัก แตอันน้ีงานวิจัยของเรา
อาจมีความสมดุลกับงานที่เขามาตามโครงการ คือ กําลังเงินที่มาจาก
ขางนอกมากขึ้น”

“…ในอนาคตถาหากวาภาวะการเงินของสถาบันดีขึ้นเรื่อยๆ อีกหนอยก็
ไมจําเปนตองไปมุงหาโครงการวิจัยมาก ดังเชนในปจจุบัน”
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รายชื่อโครงการวิจัย พ.ศ. 2527 - มิถุนายน พ.ศ. 2547

 ช่ือโครงการ หนวยงานผูวาจาง
พ.ศ. 2527
The Policy Review Framework for Scientific and Technological Development of Thailand
(การกําหนดกรอบทบทวนนโยบายสําหรับการพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศไทย) USAID
พ.ศ. 2528
การศกึษาประเดน็ทางกฎหมายและเศรษฐกจิเกีย่วกบัปญหาการคามันสําปะหลงัระหวางไทยกบั
ประชาคมเศรษฐกิจยโุรป CFC
นโยบายการรักษาเสถยีรภาพราคาไกเน้ือ CP
An Analysis of Rural Credit Markets in Thailand (การวเิคราะหตลาดสนิเชือ่ในชนบทของ
ประเทศไทย) EEC
Clean Technologies in Developing Countries (เทคโนโลยท่ีีปราศจากมลพษิในประเทศ
กําลงัพฒันา) UNEP
A Computer Model for S&T Resource Data Base (โครงการสรางแบบจาํลองระบบ
คอมพวิเตอรสําหรับฐานขอมูลทรัพยากรดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย)ี USAID
Development of a Quarterly Macroeconometric Model for Thailand
(การพฒันาแบบจําลองเศรษฐมิตสิวนรวมรายไตรมาสของประเทศไทย) USAID
Development of Leading-Composite Indicators for Short-term Macroeconomic Monitoring
(การพฒันาดชันีรวมท่ีบงชีทิ้ศทางของเศรษฐกจิในอนาคต) USAID
Energy Policy Plan Development (การพฒันาแผนนโยบายการพลงังาน) CIDA
Land Policy Study Project  (นโยบายท่ีดนิ) WB
National Rural Development Program: Management Improvement  (การปรับปรุงระบบบริหาร
การพฒันาชนบทแหงชาต)ิ UNDP
National Strategy for Accident Prevention in the Chemical Industries
(กลยุทธแหงชาตสิําหรับการปองกันอุบัติภยัในอุตสาหกรรมเคมี) ILO
National Strategy for Coastal and Marine Resources Development (Phase I)
(กลยทุธแหงชาตสิําหรับการพฒันาทรัพยากรชายฝงและทรัพยากรในทะเลของไทย (ระยะท่ี 1)) SNMRC
Political Economy of Agricultural Pricing Policies in Thailand
(เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายการกําหนดราคาพชืผลการเกษตรในประเทศไทย) WB
Politics of Agricultural Pricing Policies in Asia (การเมืองของนโยบายการกาํหนดราคาพชืผล
การเกษตรในเอเชยี) WB
Population Policy Background Paper for the 6th National Economic and Social Development
Plan (รายงานภมิูหลงัเกีย่วกับนโยบายประชากรเพือ่การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาติฉบับท่ี 6) USAID
Public Health Care (การสาธารณสขุ ) WB

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


20 ปทีดีอารไอ 45

 ช่ือโครงการ หนวยงานผูวาจาง
Rural Land Use  (การใชท่ีดินในชนบท) WB
A Science and Technology Policy Framework (การจดัทํากรอบการศกึษานโยบายการพฒันา
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศไทย) USAID
The Second Phase of the Import Substitution in Thailand (การพฒันาอุตสาหกรรมทดแทน
 สนิคานําเขาระยะท่ีสองในประเทศไทย) APDC
Thailand - Japan Economic Conflicts (ความขัดแยงทางเศรษฐกจิระหวางประเทศไทยและ
ประเทศญีปุ่น) IDCJ
พ.ศ. 2529
การปรับปรุงและพฒันากฎเกณฑขอบังคับสําหรับการประกอบธุรกจิธนาคารพาณชิยใน
ประเทศไทย TBA
การวางแผนการใชท่ีดนิ MOA/LDD
การวเิคราะหนโยบายเศรษฐกจิสวนรวมและนโยบายพลงังาน MOSTE/NEA, CEC
แบบจําลองนํ้ามันพชืของประเทศไทย OPM/NESDB
Agricultural Information Program with Special Reference to Audio Visual Mass Media
(ขอมูลสนเทศโสตทัศนทางดานการเกษตร) ADB
Analysis of the Thai Financial System in Thailand (การวเิคราะหระบบการเงนิในประเทศไทย) USAID
Competitiveness of Oil Industry (การแขงขันในอุตสาหกรรมนํ้ามัน) CIDA
Computer Package for Research Capability Building (ซอฟทแวรสาํหรับการสรางสมรรถนะ
ในการวิจัย) USAID
Consolidated Public Sector Finance and Tax Reform (การคลงัของภาครัฐบาลท้ังระบบและ
การปฏิรูประบบภาษีอากร) USAID
Construction of Quarterly National Income Accounts Data
(การประมาณการขอมูลบัญชรีายไดประชาชาตริายไตรมาส) USAID
Demand for Electricity Study (การศกึษาอุปสงคสําหรับการไฟฟา) CIDA
Development of Manufacturing in ASEAN and the EEC and the Potential for further
ASEAN-EEC Cooperation (การพฒันาหัตถกรรมในอาเซยีนและประชาคมเศรษฐกจิยโุรปและ
โอกาสในการขยายความรวมมือระหวางประชาคมท้ังสอง) ISEAS
The Distribution Infrastructure for Food Products Exports
(โครงสรางพืน้ฐานในระบบการตลาดสงออกของผลติภณัฑอาหาร) ENAA
The Dynamics of Thai Agricultural Growth: 1955-1983 (พลวตัในการขยายตวัของการเกษตร
ของไทย : 2498-2526) USAID
Effects of Business Taxes on Industry (ผลกระทบของภาษธุีรกิจตออุตสาหกรรม) ATI
The Energy Supply Modelling (แบบจําลองอุปทานของพลงังาน) UNDP
Foreign Trade Barriers to Developing Member Countries (DMC) Exports
(อุปสรรคการคาตางประเทศตอการสงออกของสมาชกิประเทศกาํลังพฒันา) ADB
Installation and Extension of the SIAM2 Model (การตดิตัง้และขยายแบบจําลองสยาม2) USAID
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Japanese Expert Assistance in Development Policy Research Planning
(ความชวยเหลือจากผูเชีย่วชาญญี่ปุนในการวางแผนการวจิัยนโยบายการพัฒนา) JICA
Management of Economic and Social Development I (การบริหารเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม ระยะท่ี 1) UNDP
Seed Industry Development in Thailand (การพฒันาอุตสาหกรรมเมลด็พนัธุพชืในประเทศไทย) DRI
Studies on Informal Credit Markets in Thailand (การศกึษาตลาดสนิเชือ่นอกระบบใน
ประเทศไทย ) ADB
Thailand Case Study for an EDI Senior Policy Seminar
(กรณศีกึษาของประเทศไทยสาํหรับการสัมมนาผูกําหนดนโยบายระดับสงู) WB
Thailand Natural Resource Profile (ประมวลทรัพยากรธรรมชาตขิองไทย) USAID
Thailand’s Transformation into a Newly Industrialized Country
(การกาวเขาสูภาวะประเทศอุตสาหกรรมใหมของประเทศไทย) NIRA
Training Program for the Construction and Use of Computable General Equilibrium Models
(โครงการฝกอบรมการสรางและการใชแบบจําลองเศรษฐกจิมหภาคดลุยภาพท่ัวไป) ASIA FOUND
พ.ศ. 2530
การศกึษาความตองการกําลงัคนทางเทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยวีสัดศุาสตรและอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส MOSTE/STDB
การศกึษาความเปนไปไดของการจดัตัง้ศนูยขอมูลทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมทะเลสาบ
สงขลา MOUA/PSU
โครงการจดัทําระบบดชันีวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีละสมุดปกขาวทางวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี MOSTE/STDB
แนวทางสําหรับการจดัการคณุภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาและแมนํ้าทาจนี MOSTE/NEB
ประมวลความรูเร่ืองขาว TFB
สถานการณกําลงัคนทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย : การวเิคราะหประเดน็
อุปสงคและอุปทาน MOSTE/STDB
Agricultural Briefs (บทสรุปทางเกษตรกรรม) ADB
Agriculture Sector Overview/Background Paper to the Bank’s 1987 Thailand Lending
Strategy Study (สภาวะของภาคเกษตรกรรม/รายงานภมิูหลงัแกธนาคารเร่ืองการศกึษากลยทุธ
การใหยืมของประเทศไทยในป 2530) ADB
Capability Development for Biotechnology-Based Industries
(การพฒันาสมรรถนะเพือ่อุตสาหกรรมท่ีอิงเทคโนโลยชีวีภาพ) CIDA
Capability Development for Electronics and Information Technology-Baseline Data
(การพฒันาสมรรถนะเพือ่อุตสาหกรรมท่ีอิงเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกสและคอมพวิเตอร) CIDA
Capability Development for Material Technology-Based Industries
(การพฒันาสมรรถนะเพือ่อุตสาหกรรมท่ีอิงเทคโนโลยวีัสดศุาสตร) CIDA
Coastal and Marine Resources Management (การจดัการทรัพยากรชายฝงและทรัพยากรในทะเล) SNMRC
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The Demographic Transition and Reallocation of Health Budgets in Thailand
(การเปลีย่นแปลงทางประชากรและการจดัสรรงบประมาณดานสาธารณสขุของประเทศไทย) URC
Development of Thailand’s Technological Capability in Industries
(การพฒันาขีดความสามารถทางเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมไทย) USAID
The Distribution Infrastructure for Chilled and Frozen Poultry Export: Phase II
(โครงสรางพืน้ฐานของระบบการสงออกไกแชแข็ง ระยะท่ี 2) ENAA
Economic Consequences of Fertility Decline in Thailand
(ผลทางเศรษฐกจิท่ีเกิดข้ึนเม่ืออัตราการเพิม่ของประชากรลดลง) FHI
Installation and Use of THAM-2 Model for Policy Purposes (การตดิตัง้และการใชแบบจําลอง
THAM-2 เพือ่จดุมุงหมายทางดานนโยบาย) USAID
Integrated Natural Resources Management (การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิบบผสมผสาน) CIDA
Japanese Direct Investment and Technology Transfer in Thailand
(การลงทุนโดยตรงและการถายทอดเทคโนโลยขีองญีปุ่นในประเทศไทย) EPA
Labor Market Performance and the Policies for Labor Absorption in Thailand
(สมรรถนะของตลาดแรงงานและนโยบายการดดูซบัแรงงานในประเทศไทย) USAID
Lessons from the Experience of Structural Adjustment Loans: A Case Study of Thailand
(บทเรียนจากประสบการณของเงนิกูเพือ่การปรับโครงสราง : กรณศีึกษาของประเทศไทย) UOM
Macroeconomic and Energy Model Training (การฝกอบรมแบบจําลองทางเศรษฐกจิและทาง
พลงังาน) AIT
Macroeconomic and Energy Policy Analysis (การวเิคราะหนโยบายเศรษฐกจิสวนรวมและ
การพลังงาน) CEC
Overview/Background Paper to the Bank’s 1987 Thailand Lending Strategy (Public
Infrastructure Briefs) (รายงานภูมิหลงักลยทุธการใหยมืของประเทศไทยป 2530 (บทสรุป
โครงสรางพืน้ฐานของรัฐ)) ADB
Policy Study of Human Resources in Relation to Development
(การศกึษานโยบายทรัพยากรมนุษยกับความสมัพนัธท่ีมีตอการพฒันา) ADB
Political Economy of Export Restraints in Thailand (เศรษฐกจิการเมืองของขอจํากดัของ
สนิคาออกในประเทศไทย) TPRC
Productivity Measurement and Analysis of Hospital Services in Thailand
(การวัดและวเิคราะหผลติภาพของบริการของโรงพยาบาลในประเทศไทย) APO
Rural Industries and Employment Project (โครงการวจิยัอุตสาหกรรมและการจางงานในชนบท
ของประเทศไทย) USAID
Selected Development Policy Issues (Agricultural Pricing) (การศกึษาประเดน็นโยบายพฒันา
(การกําหนดราคาพชืผลการเกษตร)) ADB
Selected Development Policy Issues (Industrial Policy) (การศกึษาประเดน็นโยบายพฒันา
(นโยบายอุตสาหกรรม)) ADB
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Selected Development Policy Issues (Private Savings) (การศกึษาประเดน็นโยบายพฒันา
(การออมของเอกชน)) ADB
Selected Development Policy Issues (Urban Decentralization) (การศกึษาประเดน็นโยบาย ADB, Princeton
พฒันา (การกระจายศูนยรวมของเมือง)) University
Strategic Technological Capability Development (กลยทุธการพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยี
เพือ่อุตสาหกรรมไทย) CIDA
The Voluntary Restraint Agreements in Thailand’s International Trade
(ขอตกลงจํากดัการสงออกโดยสมัครใจกบัการคาระหวางประเทศของไทย) TPRC
Women in Development I (สตรีกบัการพฒันา ระยะท่ี 1) CIDA
พ.ศ. 2531
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ MOSTE/NEB, CIDA
การประชมุเร่ืองการเสริมสรางความเขมแข็งของความสมัพนัธในภาคธุรกจิระหวางประเทศไทย
และแคนาดา CBC
การปรับปรุงระบบขนสงนํ้ามันในประเทศไทย OPM/NEPO
โครงการจดัทําขอมูลพืน้ฐานสําหรับโครงการพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย MOSTE/STDB
นโยบายการปฏิรูปท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรมของประเทศไทย MOA/ALRO
ผลกระทบของการยกเลกิการควบคมุราคานํ้ามัน OPM/NESDB, CIDA
Alternative Education (การศกึษาทางเลอืก) CIDA
ASEAN-US Initiatives Study (การริเร่ิมการศกึษาระหวางอาเซยีนและสหรัฐอเมริกา) ISEAS
Changing Comparative Advantages: Thailand Agriculture 1961-2000 (การเปลีย่นแปลง
ความไดเปรียบเปรียบเทียบ : เกษตรกรรมของประเทศไทย 2504-2543) OECD
Concessional Finance (การเงนิสมัปทาน) OECD
Econometric Modelling of Trade in Southeast Asia (แบบจาํลองเศรษฐมิตขิองการคาใน
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต) APDC
Enterprise Program (โครงการวสิาหกจิ) John Snow, Inc.
Export Financing in Thailand (การสนับสนุนทางการเงนิแกสนิคาออกของประเทศไทย) ADB
Gender Analysis and Training Workshops (การประชมุเชงิปฏบัิตกิารเร่ืองการฝกอบรมและ
การวเิคราะหเร่ืองเพศ) CIDA
Labour Markets in an Era of Adjustment (ตลาดแรงงานในยคุของการปรับตวั) WB
Management of Economic and Social Development II (การบริหารเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม ระยะท่ี 2) UNDP
MOPH Family Planning Resources and the Private Sector Role
(การวางแผนครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุขและบทบาทของภาคเอกชน) John Snow, Inc.
New Technology, Industry and Trade (เทคโนโลยใีหม อุตสาหกรรมและการคา) OECD
Privatization for Natural Resources Development (Phase I)
(การแปรรูปเปนธุรกจิเอกชนเพื่อการพฒันาทรัพยากรธรรมชาต ิระยะท่ี 1) USAID
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Promotion of Analysis and Consideration of Population Consequences of Development
Planning and Policy in Thailand (การวเิคราะหผลกระทบของนโยบายและการวางแผนการพฒันา
ตอประชากร) UNFPA
Research Priorities for Agricultural in Thailand (การจดัลําดบัความสําคญัของงานวจิยัพชื
ในประเทศไทย) ACIAR
Risk Assessment (การประเมินความเสีย่ง) EWC
Sources of Economic Dynamism in the Asian Pacific Region: A Human Resource Approach
(ท่ีมาของความแข็งแรงทางเศรษฐกจิในภมิูภาคเอเชยีแปซฟิก : วถิทีางของทรัพยากรมนุษย) PRI
Studies on the Role of Services in the Economy and Development of Countries in the
ESCAP Region (การศกึษาบทบาทของบริการทางเศรษฐกจิและการพฒันาของประเทศใน
ภมิูภาคเอเชียแปซฟิก) UNESCAP
A Study of Government Incentives and Comparative Advantage in the Livestock and
Foodstuff Sectors of the ASEAN Region (Thailand Country Study) (การศกึษาแรงจงูใจของรัฐ
และความไดเปรียบเปรียบเทียบในภาคอาหารและปศสุตัวของภมิูภาคอาเซยีน (การศกึษา
ประเทศไทย)) ADB
TDRI-ATI Conference on the “Implications of Technology Choice on Economic Development”
(การสมัมนาของทีดอีารไอ และ เอ ที ไอ เร่ือง ความเกี่ยวพนัของการเลือกเทคโนโลยตีอการพฒันา
เศรษฐกจิ) ATI
Technological Capability Development of Industry
(การพฒันาสมรรถนะทางเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมของประเทศไทย) CIDA
Technology Transfer in Selected Industries (การถายทอดเทคโนโลยใีนอุตสาหกรรม
ท่ีเลอืกสรรแลว) UNESCAP
Transportation, Telecommunication, and Tourism for the Pacific (การขนสง โทรคมนาคม
และการทองเท่ียวสําหรับแปซิฟก) JANCPEC
USAID Workshop (การประชมุเชงิวชิาการของ USAID) USAID
พ.ศ. 2532
การพยากรณปริมาณไฟฟาท่ีผลติไดสําหรับระบบการไฟฟาของประเทศไทย 2532 OPM/NESDB
โครงการปฏิรูปท่ีดนิ MOA/ALRO, WB
APDC Conference 1989 (การประชมุ Asian and Pacific Development Center 2532) APDC
ASEAN - EC Economic Relations (ความรวมมือทางเศรษฐกจิของอาเซยีนและประชาคม
เศรษฐกิจยโุรป) ISEAS
Asian Rice Demand Study (การศกึษาอุปสงคของขาวในเอเชยี) UNFAO
Biotechnology for Developing Countries: A Case Study of Maize in Thailand
(เทคโนโลยชีวีภาพสําหรับประเทศกําลงัพฒันา : กรณศีึกษาขาวโพดในประเทศไทย) OECD
Case Study of Thailand Rural Credit Policies (การศกึษานโยบายสนิเชือ่ในชนบทของ
ประเทศไทย) WB
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Concessional Financing of Imports in Developing Countries: An Application to Thailand
(การสนับสนุนทางการเงนิแกสนิคาเขาของประเทศกําลงัพฒันา : กรณปีระเทศไทย) OECD
The Distortionary and Allocative Effects of the Government of Thailand’s Credit Policies
(การบิดเบือนและผลกระทบของการจดัสรรนโยบายสนิเชื่อของรัฐบาลไทย) WB
Economics of Technological Choice and Acquisition (ทัศนะทางเศรษฐศาสตรของการเลอืกและ
จดัหาเทคโนโลย)ี CIDA
Energy Plans and Policies in Thailand (นโยบายและแผนการพลงังานในประเทศไทย) ADB
Long-Term Policy Research on Natural Resources and Environmental Management of Thailand
(การวจิยัเชงินโยบายระยะยาวเร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมของประเทศไทย) USAID
Medium-Term Development Strategies in LDCs (กลยทุธการพฒันาระยะปานกลางของประเทศ
กําลงัพฒันา) WIDER
National Mechanisms for Strengthening the Role of Women in Development
(กลไกแหงชาตเิพือ่เสริมสรางบทบาทของสตรีกบัการพฒันา) CIDA
Potential Commercial Banana Site Selection (การเลอืกทําเลท่ีมีศกัยภาพตอการปลกูกลวยหอม
เชงิพาณชิย) MFC
Privatization for Natural Resources Development (Phase II)
(การแปรรูปเปนธุรกจิเอกชนเพื่อการพฒันาทรัพยากรธรรมชาต ิระยะท่ี 2) USAID
REG/Study on Credit Market in Selected DMCs (การศกึษาตลาดสนิเชือ่ในกลุมสมาชิกประเทศ
กําลงัพฒันา) ADB
Regional Network on Sustainable Development (เครือขายระดบัภมิูภาคเพือ่การพฒันาท่ียัง่ยนื) ROCKEFELLER
Regional Workshop on Planning and Implementation Aspects of Programmes and Projects
Assisting Women Farmers in ASEAN Countries (การประชมุเชงิปฏบัิตกิารระดบัภมิูภาคเร่ือง
การวางแผนและจดัทําโครงการชวยเหลอืชาวนาสตรีในกลุมประเทศอาเซียน) UNFAO
Research and Development Institute Khon Kaen I (สถาบันวจิยัและพฒันา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ระยะท่ี 1) E.T.J.
Rural Poverty Alleviation in Thailand (การลดความยากจนของชนบทในประเทศไทย) ILO
A Study on Agricultural Diversification in Thailand (การศกึษาความหลากหลายทางการเกษตร
ในประเทศไทย) WB
A Study on Aquacultural Diversification in Thailand
(การศกึษาความหลากหลายของการเพาะเลีย้งในนํ้าในประเทศไทย) WB
Thailand-Japan Technological Cooperation for Export-Oriented Industries
(ความรวมมือทางเทคโนโลยเีพือ่อุตสาหกรรมการสงออกระหวางประเทศไทยและประเทศญีปุ่น) JICA
Thailand’s Foreign Direct Investment and Capital Flow: Policies and Implication
(การลงทุนของตางชาติในประเทศไทยและการไหลของเงนิทุน : นโยบายและขอผกูพนั) NRI
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UNDP/TDRI Seminar on Liberalization of Laws and Regulations for the Promotion of Private
Sector Activities for Economic and Social Development (การสมัมนาของ ย ูเอ็น ด ีพ ีและ
ทีดีอารไอ เร่ืองการเปดเสรีกฎระเบียบและกฎหมายเพือ่สงเสริมกจิกรรมเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมของภาคเอกชน) UNDP
Women and Poverty: New Approaches to the Alleviation of Poverty (สตรีและความยากจน) APDC
Women in Development II (สตรีกบัการพฒันา ระยะท่ี 2) CIDA
พ.ศ. 2533
การกําหนดกรอบนโยบายการพฒันาเมืองแหงชาติ OPM/NESDB, UNDP
การกําหนดเทคโนโลยเีปาหมายเพือ่การพฒันาอุตสาหกรรม OPM/DTEC, USAID
การจัดการระบบวิจยัและพฒันาเพือ่สนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม OPM/NESDB, USAID
การเปนเมืองใหญและสิง่แวดลอม OPM/NESDB, UNDP
การพยากรณอุปสงคของกระจกแผนเรียบในประเทศไทย J.P. ROONEY &

ASSOC.
การวางแผนทรัพยากรมนุษยเพือ่การพฒันาภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการ OPM/NESDB, UNDP
การศกึษากรอบนโยบายสิง่แวดลอมของเมืองในกรุงเทพมหานคร BMA
การศกึษาการกาํหนดกรอบนโยบายการพฒันาเมืองแหงชาติ OPM/NESDB, UNDP
การศกึษาผลกระทบของการลงทุนโดยตรงของตางประเทศ OPM/BOI
การศกึษาเพือ่การกําหนดกรอบการวางแผนพฒันากรุงเทพมหานคร BMA
การศกึษาวจิัยโอกาสการลงทุนสีป่ระเภท OPM/BOI, SEAMICO
โครงการจดัทําแผนหลกัการจดัตัง้ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร MOSTE/OPS
ประเดน็กลยทุธดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีําหรับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ OPM/NESDB,
ฉบับท่ี 7  USAID
แผนการของโครงการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนอนาคต MOSTE/OPS, MOUA/

CU UNISEARCH
อุตสาหกรรมและสิง่แวดลอม OPM/NESDB, USAID
อุปสงคของยานยนตในอนาคต ISUZU
อุปสรรคและกลยทุธในการจดัหาเทคโนโลยี OPM/NESDB, USAID
Agricultural on the Road to Industrialization (การเกษตรบนถนนสูการทําใหเปนอุตสาหกรรม) IFPRI
An Analysis of Trends and Issues in Changing Patterns of Production in Rural Areas of
Thailand and Implications for Technology, Income Distribution, and Employment
(การวิเคราะหแนวโนมและประเดน็การเปลีย่นแปลงรูปแบบของการผลติในเขตชนบทของ
ประเทศไทยซึง่มีผลตอเทคโนโลย ีการกระจายรายได และการมีงานทํา) ILO/ARTEP
Backward Linkages in Thailand Industrial Sector: Impediments and Policy Recommendations
(การเชือ่มโยงกนัในภาคอุตสาหกรรมของไทย : อุปสรรคและการเสนอแนะเชงินโยบาย) WB/FIAS, IFC
The Balancing of Agricultural Development and Industrialization
(การทําใหการพฒันาการเกษตรและการทําใหเปนอุตสาหกรรมสมดลุ) IDCJ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


20 ปทีดีอารไอ52

  ช่ือโครงการ หนวยงานผูวาจาง
Cooperative GIS Project (ความรวมมือในโครงการสารสนเทศภมิูศาสตร) TA-HASD
Development of the Machinery and Equipment for Information Industries in Thailand
(การพฒันาของเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณสาํหรับอุตสาหกรรมสารสนเทศในประเทศไทย) NIRA
Development Strategies (กลยทุธการพฒันา) ISEAS
The Dynamism of ASIAN Economies (ความแข็งแรงของเศรษฐกจิของเอเชยี) TOKYO CLUB
Enhancing Private Sector Research and Development in Thailand
(การเสริมสรางสมรรถนะสําหรับการวิจยัของภาคเอกชนไทย : การพฒันาและการจดัการ) USAID
An Industrial and Trade Strategy for the Seventh Plan (การจดัทําแผนพฒันาอุตสาหกรรมและ
การคาในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539)) USAID
Industrial Structural Transformation and Technological Development
(การเปลีย่นแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมและการพฒันาเทคโนโลย)ี ICEG
International Capital Flows and Economic Adjustment in Developing Countries
(การไหลของเงนิทุนระหวางประเทศและการปรับตวัทางเศรษฐกจิในประเทศกาํลงัพฒันา) ISS
Khun Song Forestry (ปาขุนสอง) SHELL
KKU Research Development (การพฒันาการวจิยั มหาวทิยาลยัขอนแกน) USAID
Macroeconomic of the Public-Sector Deficit (เศรษฐกจิสวนรวมของการขาดดลุของภาครัฐ) WB
Managing the Urban Informal Sector in Thailand (การจดัการภาคเมืองนอกระบบในประเทศไทย) IDRC
The Matic Maps Database for the TA HASD (ฐานขอมูลแผนท่ี) TA-HASD
Mega-Cities I (เมืองใหญ ระยะท่ี 1) N.Y.U.
1990 Load Forecast for Thailand’s Electricity System
(การพยากรณปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดสําหรับระบบการไฟฟาของประเทศไทย 2533) CIDA
REG/Study on Priority Issues; and Policy Measures to Alleviate Rural Poverty (การศกึษา
ประเดน็การจัดลําดบัความสําคญัและมาตรการนโยบายสูการบรรเทาความยากจนในชนบท) ADB
Research and Development Institute Khon Kaen II (สถาบันวจิยัและพฒันา
มหาวิทยาลยัขอนแกน ระยะท่ี 2) CIDA
Role of Private Sector in Agricultural Development in Thailand
(บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาการเกษตรในประเทศไทย) UNFAO
Rural Labor Market in Transition (ตลาดแรงงานชนบทในชวงหัวเลีย้วหัวตอ) USAID
Thailand Development Policy Study (การศกึษานโยบายการพฒันาของประเทศไทย) UNU, WIDER
Women in Development III (สตรีกบัการพฒันา ระยะท่ี 3) CIDA
Workshop on Human Resource Problems and Policies
(การประชมุเชงิปฏิบัตกิารเร่ืองนโยบายและปญหาของทรัพยากรมนุษย) USAID
พ.ศ. 2534
การกําหนดกรอบนโยบายพฒันากรุงเทพมหานคร แผน 4 BMA
การศกึษาการพฒันาการตลาดของบางจาก Bangchak
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การศึกษาของประเทศไทยเพือ่การกําจดัสารท่ีทําใหชัน้โอโซนสูญเสียไป (การใชตวัทําละลาย) MOFA/OPS
การศกึษาและจดัทําแผนแมบทพฒันากิจการรถไฟระยะยาว MOTC/SRT
แนวทางการสงเสริมการผลติและจําหนายสินคาข้ันกลางเพือ่เชือ่มโยงและสนับสนุนการผลติ
สินคาสําเร็จรูปเพื่อการสงออก FTI
แผนแมบทการทองเท่ียว : การทบทวน OPM/TAT
มันสําปะหลงั : ภาพในสิบปขางหนา TTTA
วธีิการจัดการทรัพยากรแร MOID/DMR
สมาคมอุตสาหกรรมคอมพวิเตอรไทย ATCI
ADB Workshop/Seminar on Managing Growth in a Market Oriented Economy
(การสัมมนาของธนาคารพฒันาแหงเอเชยี เร่ืองการจดัการความเตบิโตในเศรษฐกจิแบบตลาด) ADB
Asia Comparative Study on Higher Education: Thailand (การศกึษาเปรียบเทียบอุดมศกึษา
ในเอเชยี : ประเทศไทย) WB
Australia-Thailand Telecommunication Opportunities: A Study Exploring Prospects of Joint
Collaboration (ลูทางดานโทรคมนาคมของไทยและออสเตรเลยี : การศกึษาเพือ่สํารวจโอกาสของ
การรวมมือกนั) STEPAN
Conference on “The Impact of Political Changes in Europe on Its Agriculture Policies”
(การประชมุเร่ืองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยโุรปตอนโยบายการเกษตร) IPC
Consulting in Technopreneur Development Project for GTZ
(การใหคําปรึกษาโครงการพฒันาผูประกอบการทางเทคโนโลยแีก GTZ) GTZ
Debt Crisis, Structural Adjustment and the Environment (วกิฤตหน้ี การปรับโครงสรางและ
สิง่แวดลอม) WWF
Education Issues and Options for Policy and Reform (ประเดน็การศกึษาและทางเลอืกสําหรับ
นโยบายและการปฏรูิป) UNDP
Environmental Quality Information System (EQUIS) for Samut Prakan Province
(ระบบสารสนเทศคณุภาพสิง่แวดลอมจงัหวดัสมุทรปราการ) CIDA
Export Promotion and Economic Growth in Thailand
(การสนับสนุนการสงออกและความเตบิโตทางเศรษฐกจิในประเทศไทย) UCSD
Fiscal and Monetary Strategies for Stabilization and Growth
(กลยทุธทางการเงนิและการคลงัเพือ่เสถยีรภาพและการเตบิโต) WB
The Food Situation and Outlook in Asia: A Case Study of Thailand (สถานการณและแนวโนม
ของอาหารในเอเชีย : กรณศีกึษาของประเทศไทย) IFPRI
Forecasting Econometric Model and Economic Outlook Survey
(แบบจําลองการพยากรณทางเศรษฐมิตแิละการสํารวจสภาวะเศรษฐกจิ) WB
Indirect Costs of AIDS (ตนทุนออมของโรค AIDS) BRITISH
Information and Training for Farmers (สารสนเทศและการฝกอบรมสําหรับชาวนา) UNDP
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International Conference on Global Warming and Climate Change ROCKEFELLER,
(การประชมุนานาชาตเิร่ืองโลกรอนและการเปลีย่นแปลงของภมิูอากาศ)  WOOD HOLE
International Labour Migration (การยายถิน่แรงงานระหวางประเทศ) UNU
Local Environment and Farmers’ Health: Impacts of Pesticide Use for Rice Production in
Selected Villages in Central Thailand (สิง่แวดลอมในทองถิน่และสขุภาพของชาวนา : ผลกระทบ
ของสารกําจดัศตัรูพชืท่ีใชในการผลิตขาวในหมูบานเปาหมายในภาคกลางของประเทศไทย) ROCKEFELLER
LPG Market (ตลาด แอล พ ีจี) CIDA
Marketing and Trade of Fruits and Vegetables (การตลาดและการคาผลไมและผกั) ULG
1991 Load Forecast for Thailand’s Electricity System
(การพยากรณปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดสําหรับระบบการไฟฟาของประเทศไทย 2534) CIDA
OECC - Japan (โครงการวจิัยกับ OECC) OECC
On-line Computerized of  Macro-Data System (การจดัทําระบบขอมูลเศรษฐกจิสวนรวมดวย
เคร่ืองคอมพวิเตอร) USAID
Pesticide Policies of Thailand (นโยบายสารกําจดัศตัรูพชืของประเทศไทย) UNFAO
Present Status and Future Prospects of Telecommunications Industry – The Case of
Thailand (อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปจจบัุนและแนวโนมในอนาคต : กรณปีระเทศไทย) UNIDO
Priority Health and Population Issues (ประเดน็ประชากรและสขุภาพ) EWC
Private Sector R&D: Lessons from the “Success” (การวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน :
บทเรียนจากความสําเร็จ) IDRC
Protection and Agriculture (การปองกนัและเกษตรกรรม) ANU
Regional Economic Forecast  (การพยากรณเศรษฐกจิของภมิูภาค) MONENCO
Regional Economic Forecast for Thailand (การพยากรณภาวะเศรษฐกจิของภมิูภาค
สําหรับประเทศไทย) MONENCO
Research Proposal Development (การพฒันาโครงการวจิยั) ROCKEFELLER
The Role of Information Technology in the Information Society in the Year 2010
(บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศในสงัคมสารสนเทศในป 2553) CIDA
Science and Technology Manpower in Thailand: Toward a Long Term Solution
(กําลงัคนทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย)ี UNDP
Sustainable Futures: Modelling Resource Depletion and Economic Growth in Thailand
(อนาคตท่ียัง่ยนื : การทําแบบจําลองการเสือ่มคาของทรัพยากรธรรมชาตแิละความเติบโตทาง
เศรษฐกจิในประเทศไทย) IDRC
Teacher and Study Relation (ความสมัพนัธของครูกบัการศกึษา) UNDP
Technological Capability Assessment of Industries in the Philippines
(การประเมินสมรรถนะทางเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมในประเทศฟลปิปนส) UNESCAP
Thailand and the Economic Co-operation in the Asia-Pacific Region
(ประเทศไทยและความรวมมือทางเศรษฐกจิในภมิูภาคเอเชยี-แปซฟิก) CIDA
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Thailand in the Year 2010 (I): Social-cultural Change and Political Development in Thailand,
1950-2010 (ประเทศไทยในป 2553 ระยะท่ี 1 : ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม - วฒันธรรมและ
การพฒันาทางการเมืองในประเทศไทย, ป 2493-2553) CIDA
Thailand’s Preparation for the United Nations Conference on Environment and
Development (UNCED) 1992  (การจดัทํารายงานประเทศไทยใหแกการประชมุสิง่แวดลอม UNDP,
และการพฒันาแหงสหประชาชาติ (UNCED) 2535) MOFA/OPS
Trade and Industrialization Reconsidered (การพจิารณาทบทวนการคาและการทําใหเปน
อุตสาหกรรม) WIDER
Transnational Corporations in the Thai Automobile Industry (บริษทัขามชาตใินอุตสาหกรรม
รถยนตไทย) UNESCAP
Watershed Management Information System for Surat Thani Province
(ระบบสารสนเทศการจดัการลุมนํ้าสําหรับจังหวดัสรุาษฎรธานี) CIDA
Women in the Thai Labor Force (สตรีในกําลงัแรงงานไทย) WB/EDI
Women’s Organization Abilities (ความสามารถในการจดัองคการของสตรี) ODII
พ.ศ. 2535
กรณศีกึษาและศกัยภาพในอนาคตของเทคโนโลยชีวีภาพ MOSTE/STDB,
เทคโนโลยวีสัดศุาสตรและอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสในประเทศไทย  NAS
การทองเท่ียวในประเทศไทย OPM/TAT
การแนะแนวแกกาํลงัคนทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนประเทศไทย OPM/BOI, SEAMICO
การบริการทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี OPM/BOI, SEAMICO
การประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศภมิูศาสตรกับอุตสาหกรรมแร : ชวยในการสาํรวจแร
และการแกปญหาขัดแยงดานสิง่แวดลอม MOID/DMR
การพฒันาความเชือ่มโยงของอุตสาหกรรม OPM/BOI, MOUA/

CU UNISEARCH
การพฒันาอุตสาหกรรมคอมพวิเตอรและอิเลก็ทรอนิกสในประเทศไทย MOSTE/OPS, MOUA/

CU UNISEARCH
การศกึษาวจิยัความสามารถในการแขงขันของอาหารทะเลกระปองในตลาดตางประเทศใน
ระยะ 5 ปขางหนา TFPA
ความเตบิโตของหัตถกรรม IFCT
ผลกระทบของแกตตวาดวยมาตรการการลงทุนท่ีเกีย่วกบัการคาตออุตสาหกรรมชิน้สวนยานยนต
ในประเทศไทย IFCT
แผนหลกัการรถไฟแหงประเทศไทย MOTC/SRT
มาตรการการลงทุนทางการคาและผลกระทบตออุตสาหกรรมชิน้สวนยานยนตในประเทศไทย IFCT
ระบบสารสนเทศควบคมุมลพษิสิง่แวดลอม : การศึกษานํารอง MOSTE/OPS
วิธีการจัดการทรัพยากรแร (ระยะท่ี 2) MOID/DMR
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หนวยพฒันาการเชือ่มโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน MOUA/

CU UNISEARCH
อุตสาหกรรมนํ้ามันพชื MOID/OIE
Agriculture 2010 (การเกษตรป 2553) CIDA
ASEAN Macroeconomic Outlook (สภาวะเศรษฐกจิสวนรวมของอาเซยีน) PIDS
Financing Industry-University Interaction: A Southeast Asian Perspective (การใหเงนิหนุน
หลงัการตอบสนองของมหาวทิยาลัย-อุตสาหกรรม : ภาพของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต) IDRC
How to Strengthen Cooperation between Thai Affiliates of Taiwanese Companies and Local
Thai Companies (จะทําอยางไรใหความรวมมือระหวางบริษทัสาขาของไตหวนัในไทยและบริษทั
ของคนไทยเขมแข็งข้ึน) TIER
Infrastructure Bottlenecks, Private Provision and Industrial Productivity (ความขัดของของ
โครงสรางพืน้ฐาน การเตรียมการของเอกชนและประสทิธิภาพการผลติของอุตสาหกรรม) WB
International Labor Mobility (การเคลือ่นยายแรงงานระหวางประเทศ) AT-9
Macroeconomic Policy Formulation (การกําหนดนโยบายเศรษฐกจิสวนรวม) CIDA
Mega-Cities II (เมืองใหญ ระยะท่ี 2) N.Y.U.
National AIDS Medium Term Programme (โครงการเอดสแหงชาตริะยะปานกลาง) UNDP
Natural Resources and Environmental Information System for Uthai Thani Province
(Huay Kha Khang World Heritage Site) (ระบบสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
จงัหวดัอุทัยธานี (หวยขาแขง)) CIDA
1992 Load Forecast for Thailand’s Electricity System
(การพยากรณปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดสําหรับระบบการไฟฟาของประเทศไทย 2535) CIDA
OECC PHASE II (โครงการวจิัยกับ OECC ระยะท่ี 2) OECC
OECD/Environment Project (โครงการสิง่แวดลอมกับ OECD) OECD
Pacific Basin Conference (การประชมุลุมนํ้าแปซฟิก) EWC
Preparation of National Strategy on Global Climate Change
(การจดัทํากลยทุธแหงชาตเิร่ืองการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศของโลก) ADB
The Prospects for the Asian Economy in the Year 2000 (แนวโนมของเศรษฐกจิเอเชยีในป 2543) TOKYO CLUB
Rice Research Priority in Thailand (การจดัลําดบัความสําคญัของงานวจิยัขาวในประเทศไทย) JICA
Strengthening Women’s Abilities to Participate in Village Development Planning and
Decision-making Processes (โครงการสงเสริมและศกึษาศกัยภาพสตรีในการมีสวนรวม
ตดัสนิใจในงานพฒันาหมูบาน) WELD
The Thai Economy in the Year 2000 (เศรษฐกจิไทยในป 2543) NRI
Thailand Country Study for Phasing Out Substances that Deplete the Ozone Layer
(การศกึษาของประเทศไทยเพือ่การกําจดัสารท่ีทําใหชัน้โอโซนสญูเสยีไป) ICF
Thailand: Logging Ban (ประเทศไทย : การหามตดัไม) WB
Tokyo Club (โครงการวิจยักบั Tokyo Club) TOKYO CLUB
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UNDP Programme Formulation Framework (PFF) for Small and Medium Enterprise Assistance
(กรอบของการกําหนดโครงการความชวยเหลอืวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมของ UNDP) UNDP
Workshop on Economic Interdependence between North America, Asia and Europe:
New Challenges for the 1990s (การประชมุเชงิปฏบัิตกิารเร่ืองการพึง่พาทางเศรษฐกจิระหวาง
อเมริกาเหนือ เอเชยี และยโุรป : ความทาทายใหมสําหรับทศวรรษ 1990) EWC
World Bank/IFC: Project on the Role of Government in East Asian Success: Thailand Case
Study (โครงการเร่ืองบทบาทของรัฐกับความสาํเร็จของเอเชยีตะวนัออก : กรณศีึกษาประเทศไทย) WB
World Project Link (การเชือ่มโยงของโครงการโลก) WB
พ.ศ. 2536
การประมาณการจํานวนผูตดิยาเสพตดิในประเทศไทย OPM/ONCB, NAS
การประเมินบทบาทของ ธ.ก.ส. ในการขยายสนิเชือ่ไปสูนอกภาคกสกิรรมในชนบท MOF/BAAC
การพฒันาของอุตสาหกรรมหัตถกรรมไทย : วถิีทางสูองคกรทางอุตสาหกรรม MOID/OPS
การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การปรับปรุงสถานภาพทางเศรษฐกจิสงัคมของ
ประชากรไทย MOSTE/NSTDA
การศกึษาการบริการการเงนิในชนบท MOF/BAAC
การศกึษาความเปนไปไดของการตอสญัญาขอตกลงมันสําปะหลังของไทยและประชาคม
เศรษฐกิจยโุรป TTDI
การศกึษาความยัง่ยนืของระบบเกษตรท่ีสงู OPM/DTEC
ขาว ป 2546 MOC/OPS
ทิศทางของการสือ่สารแหงประเทศไทยในอนาคต MOTC/CAT
แนวทางการพฒันาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทย MOSTE/NSTDA
ผลกระทบของการปรับโครงสรางภาษศีลุกากรและระเบียบการสงออกของชิน้สวนอิเลก็ทรอนิกส MOSTE/NSTDA/

NECTEC
ผลกระทบของเขตการคาเสรีอาเซยีนกบัลูทางการสงออกในประเทศไทย FTI
แผนจงัหวดัแพรและจงัหวดัเชยีงราย MOUA/CMU/CC
ยาเสพตดิ : สารคดทีางโทรทัศน OPM/ONCB, NAS
ระบบสทิธิพเิศษทางภาษศีลุกากรและการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย MOC/OPS
ลูทางการสงออกและผลกระทบจากการมีเขตการคาเสรีอาเซยีน FTI
อนาคตอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลไทย MOID/OPS
Endogenous Capacity Building in Science and Technology for Development in Thailand
(การสรางสมรรถนะภายในดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาในประเทศไทย) UN
Foreign Direct Investment in Thailand (การลงทุนโดยตรงของตางชาตใินประเทศไทย) TOKYO CLUB
Management of Natural Resources and Environment for Sustainable Development (MANRES)
(กรอบแผนงานการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมเพือ่การพฒันาท่ียัง่ยนื) USAID
An Overview of Science and Technology in Thailand (สภาวะของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในประเทศไทย) SEAMICO, ADB
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Population Projections for Thailand: Aggregate Analyses and Policy Studies of the
Upper North and Lower South (แนวโนมประชากรไทย : การศกึษาระดบัมหภาค และการศกึษา
เชงินโยบายในภาคเหนือตอนบนและภาคใตตอนลาง) UNFPA
Projection and Policy Implications of Medium-Term and Long-Term Rice Supply and Demand
in East Asia (ขอผูกพนัทางนโยบายและการพยากรณอุปสงคและอุปทานขาวในระยะปานกลาง
และระยะยาวในเอเชยีตะวันออก) IRRI
Promoting Private Sector Development for Industrial and Technological Development
(การใหความสนับสนุนการพฒันาของภาคเอกชนเพือ่การพฒันาอุตสาหกรรมและเทคโนโลย)ี UNESCAP
Regional Trade Initiatives by OECD Countries and Responses of ASEAN Countries
(การริเร่ิมการคาของภูมิภาคโดยประเทศ OECD และการตอบสนองของประเทศอาเซยีน) OECD
Resources Conflict and Conflict Resolution: The Governance of Water Allocation Problems
in Thailand  (ความขัดแยงทางทรัพยากรและการแกปญหาความขัดแยง : การบริหารจดัการ
ปญหาการจดัสรรนํ้าในประเทศไทย) CIDA
A Study of the Financial Policies of Selected DMCs: Thailand
(การศกึษานโยบายการเงนิของสมาชกิประเทศกําลังพฒันา : ประเทศไทย) ADB
Thailand in the Year 2010 (II): Social-cultural Change and Political Development in Thailand,
1950-2010 (ประเทศไทยในป 2553 ระยะท่ี 2 : ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม - วฒันธรรมและ
การพฒันาทางการเมืองในประเทศไทย, ป 2493-2553) CIDA
Tourism and the Environment: Involving Private Business in the Management of National
Parks (การทองเท่ียวและสิ่งแวดลอม : ธุรกจิเอกชนมีสวนเกี่ยวของกบัการจดัการอุทยานแหงชาติ) USAID
TV-ASIA (Electoral Reform) (การปฏรูิปการเลอืกตัง้ : สารคดทีางโทรทัศน) ASIA FOUND
Watershed Management and Reforestation (การจดัการบริเวณลุมนํ้าและการปลกูปาทดแทน) USAID
พ.ศ. 2537
กลยทุธแหงชาตเิพือ่แกปญหาการขาดแคลนกําลงัคนทางเทคนิคเพือ่การแขงขันและการเตบิโตทาง MOSTE/
เศรษฐกจิท่ียัง่ยนืในอนาคต OPS, USAID
การกําหนดรูปแบบของขอมูลพืน้ฐานเพือ่การพฒันาชนบทและการจดัทําคูมือประเมินโครงการ
ลงทุนเพือ่ประโยชนของเจาหนาท่ีสํานักงบประมาณ OPM/BOB
การคา VS ปญหาสิง่แวดลอมจากแกตตถึงองคการการคาโลก OPM/TRF
การจดัลําดบัความสําคญัของประเดน็ปญหาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศเพือ่การจดัสรร
งบประมาณของรัฐ OPM/BOB
การตดิตามประเมินผลโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยของกระทรวงศกึษาธิการ MOE/OPS
การประเมินผลการออกสาํรวจผูเสยีภาษีของสรรพากรเขตพืน้ท่ี และสรรพากรจงัหวดั MOF/RD
การพยากรณความเปนเจาของยานยนต MOTC/OPS
การพฒันาอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือของประเทศไทยและประเทศเพือ่นบาน MOID/OIE
การศกึษาความเปนไปไดของการลงทุนในโรงงานสิง่ทอแบบผสมผสานในประเทศลาวและใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย TTMA
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การศกึษาความเหมาะสมโครงการขยายเขตไฟฟาใหราษฎรในเขตชนบท MOI/PEA
การศกึษาวเิคราะหขอมูลทางดานการเงนิเกีย่วกบัการลงทุนโครงการระบบทางดวน MOTC/ETA
การศกึษาเสนทางรถไฟสายหัวหมาก - ฉะเชงิเทรา - อรัญประเทศ MOTC/SRT
การสนับสนุนการวจิัยเศรษฐกจิสวนรวมสําหรับสํานักงบประมาณ OPM/BOB
ขอตกลงท่ัวไปวาดวยภาษศีลุกากรและการคา/การวจิยัอุตสาหกรรม การคาและความสมัพนัธทาง
เศรษฐกจิระหวางประเทศ OPM/TRF
โครงการเร่ืองผลกระทบของความกาวหนาทางเทคโนโลยตีอความสามารถในการแขงขันระหวาง
ประเทศ การพึง่พาทางเทคโนโลย ีการจางงานและการพฒันาทักษะแรงงาน MOSTE/NSTDA
ฐานขอมูลการคาระหวางประเทศและการทําพยากรณ MOC/OPS
ปญหาการจดัการและความขัดแยงเร่ืองนํ้า : การสํารวจพรมแดนแหงความรู OPM/TRF
ผลกระทบตอภาพรวมเศรษฐกจิไทยของการเจรจารอบอุรุกวัย OPM/TRF
ระบบการติดตามทรัพยากรการทองเท่ียว OPM/TAT
ระบบสารสนเทศสําหรับอสงัหาริมทรัพย TREA
สถติิประชากรและการพยากรณภาวะเศรษฐกจิสําหรับอุปสงคการขนสง MOTC/OPS
AFTA & Beyond, Regional Conference (การประชมุภมิูภาคเร่ืองการคาเสรีอาเซยีนและอ่ืนๆ) CIDA
Asean-India Trade and Investment Cooperation (การคาระหวางอินเดยีกบัอาเซยีนและ ASEAN
ความรวมมือในการลงทุน) SECRETARIAT
Building NGO Capacities for Natural Resources Management in Mainland Southeast Asia
(การสรางสมรรถนะขององคกรพฒันาเอกชนเพือ่การจดัการทรัพยากรธรรมชาตใินแผนดินใหญ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต) CIDA
Diversification and Restructuring in Thai Agricultural Policy
(ความหลากหลายและการปรับโครงสรางในนโยบายการเกษตรของไทย) UNFAO
The Effect of Price Liberalization and Market Reforms on Poverty Situation of Rural
Communities and Farm Families: A Case Study of Thailand (ผลกระทบของการเปดเสรีทางราคา
และการปฏรูิปตลาดตอสภาพความยากจนของชมุชนชนบทและครอบครัวชาวไร :
กรณศีกึษาของประเทศไทย) UNESCAP
Foreign Portfolio Investment in Thailand and Asia-Pacific Economic Cooperation
(การลงทุนซือ้หุนระหวางประเทศในประเทศไทยและความรวมมือทางเศรษฐกจิของเอเชยี-แปซฟิก) CIDA
Full Cost Resource Pricing: A Case Study of Phuket
(การตัง้ราคานํ้าประปาและคาธรรมเนียมการบําบัดนํ้าเสียอยางครบถวน : กรณศีกึษาจงัหวดัภเูกต็) USAID, HIID
Green Finance: A Case Study of Khao Yai  (การประเมินมูลคาเศรษฐกจิและมาตรการ
สงเสริมการอนุรักษปาธรรมชาติ : กรณศีกึษาอุทยานแหงชาตเิขาใหญ) USAID
Institutional Linkages for Natural Resources Management in Mainland Southeast Asia
(การเชือ่มโยงสถาบันเพือ่การจดัการทรัพยากรธรรมชาตใินแผนดนิใหญเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต) ASIA FOUND
Khunming - WRI (การประชมุคุนหมิง - สถาบันทรัพยากรโลก) WRI
Khunming Conference (Thai) (การประชมุคนุหมิง (ไทย)) ASIA FOUND
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Khunming Conference (Vietnam) (การประชมุคนุหมิง (เวยีดนาม)) ASIA FOUND
Macroeconomic Linkages between Environment and Development
(การเชือ่มโยงเศรษฐกจิสวนรวมระหวางสิง่แวดลอมและการพฒันา) IIED
Mekong Regional Environmental Policy Network (เครือขายนโยบายสิง่แวดลอมของภมิูภาค
แมโขง) ASIA FOUND
The Rise of China and Its Implications for Thailand in the Future: An Economic Analysis
(ความรุงเรืองของประเทศจนีและขอผกูพนัท่ีมีตอประเทศไทยในอนาคต : การวเิคราะหทางเศรษฐกจิ) TOKYO CLUB
Scheme for Cooperation and Implications for Thailand (แบบแผนสาํหรับขอผกูพนัและ
ความรวมมือสําหรับประเทศไทย) CIDA
Study of Labor Welfare in Thailand (การศกึษาสวสัดกิารแรงงานในประเทศไทย) JICA
Study of the Uruguay Round Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary
Measures (การศกึษาการเจรจารอบอุรุกวยัเร่ืองการประยกุตใชมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยของพชื) UNCTAD
Taiwan’s Direct Investment in Thailand (การลงทุนโดยตรงในประเทศไทยของประเทศไตหวนั) CIER
Thailand in the Year 2010 (III): Social-cultural Change and Political Development in
Thailand, 1950-2010 (ประเทศไทยในป 2553 ระยะท่ี 3 : ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม - วฒันธรรม
และการพฒันาทางการเมืองในประเทศไทย, ป 2493-2553) CIDA
Thailand’s Perspective on Foreign Loans (ภาพของประเทศไทยดานการกูยมืจากตางประเทศ) CIDA
Thailand’s Trade in Manufactured Goods in the Asia-Pacific Region
(การคาสนิคาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภมิูภาคเอเชีย-แปซฟิก) CIDA
Training Project on Public Enterprise in Thailand: Privatization and Evaluation (โครงการอบรม
เกีย่วกบัวสิาหกิจของรัฐในประเทศไทย : การแปรรูปเปนธุรกจิเอกชนและการประเมินผล) WB
Women’s Economic Roles in Thailand (บทบาททางเศรษฐกจิของสตรีในประเทศไทย) JICA
พ.ศ. 2538
การปรับโครงสรางภาคราชการ OPM/TRF
การปรับปรุงรูปแบบและเพิม่เติมขอมูลพืน้ฐานเพือ่การพฒันาชนบท OPM/BOB
การปรับภาคราชการเขาสูยคุโลกาภวิัตน OPM/OCSC
การพยากรณแบบแผนการเจ็บปวยและความตองการแพทยในอนาคต HSRI
การยนิยอมทางภาษศีลุกากรของประเทศไทยภายใตการเจรจารอบอุรุกวยัและผลกระทบตอ
สินคาออก OPM/TRF
การวเิคราะหความเปนไปไดของการพฒันาระบบเครือขายสารสนเทศของภาครัฐ MOSTE/NSTDA/

NECTEC
การศกึษาการบริการทางการเงนิในชนบทของไทย MOF/BAAC
การศกึษาการบริการสนิเชือ่ของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร MOF/BAAC
การศกึษาความเปนไปไดของการกอตัง้สถาบันพฒันาอุตสาหกรรมอาหารเพือ่การสงออก FTI
การศกึษาจดัทําแผนหลกัการขนสงและการสือ่สาร พ.ศ. 2540-2549 MOTC/OPS
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การศกึษาสภาวะและแนวโนมการจางงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร MOID/DIP
การเสริมสรางความเขมแข็งของโครงการกาํลงัคนทางเทคนิคและอาชวีะ MOE/DOVE
โครงการศกึษาจดัทําแผนหลกัการขนสงและการสือ่สาร พ.ศ. 2540-2549 MOTC/OPS
โครงการศกึษาปญหาและแนวโนมของระบบการคาสนิคาประมงในตลาดโลกภายใตโครงการ
ศกึษาความเปนไปไดและรูปแบบของการรวมสนิคาประมงภายใตความตกลงสนิคาเกษตร MOC/DBE
โครงสรางอุตสาหกรรม OPM/NESDB
ตลาดเพือ่การบริการสนิเชือ่ในอุตสาหกรรมหัตถกรรมและอุตสาหกรรมการบริการของไทยในอนาคต SITCA
แผนแมบทอุทยานแหงชาตดิอยอินทนนทและดอยสเุทพ MOA/RFD
ระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรม MOID/OIE
สถาบันนํ้าสําหรับประเทศไทยในทศวรรษหนา OPM/TRF
Agricultural Diversification Opportunities in Central Region of Lao PDR (ลูทางของความ
หลากหลายทางการเกษตรในภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) UNFAO
ASEAN Industry Studies (การศกึษาอุตสาหกรรมของอาเซยีน) ASEAN

SECRETARIAT
Design on Urban Environmental Infrastructure Monitoring System in Thailand
(การออกแบบระบบควบคมุโครงสรางพืน้ฐานของสิง่แวดลอมเมืองในประเทศไทย) USAID
Diverting Water from the Mae Klong Basin: Whose Rights and at What Price?
(การผนันํ้าจากลุมนํ้าแมกลอง) CIDA
Economic Instruments for Environmental Protection (เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร
เพือ่การรักษาสิง่แวดลอม) UNEP
The Emerging World Trading Environment and Developing Asia: The Case of Thailand
(การพฒันาการคาโลกและเอเชีย : กรณปีระเทศไทย) ADB
Environmental Accounting (การบัญชสีิง่แวดลอม) CIDA
Environmentally Sensitive Sectors (ESS) and International Trade: A Case Study for Thailand
(ภาคท่ีออนไหวทางสิง่แวดลอมและการคาระหวางประเทศ : กรณศีกึษาสําหรับประเทศไทย) IVM
Mekong Basin Natural Resource Management (Aus-AID-Mekong) (การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตขิองลุมนํ้าแมโขง) RIAP
Pre-hospital Services (การใหบริการกอนเขาโรงพยาบาล) WHO
Regional Collaborative Activities in Natural Resources and Environmental Management
(กจิกรรมรวมกนัระดบัภมิูภาคในเร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม) IDRC
Rice Supply and Demand: The Future Outlook (อุปสงคและอุปทานของขาว : แนวโนมในอนาคต) IRRI
Subregional Studies on Border Trade and Cross-Border Transactions
(การศกึษาของอนุภมิูภาคเร่ืองการคาชายแดนและการทําธุรกรรมขามชายแดน) UNESCAP/ITECD
Thailand’s Industrial Dynamism (ความแข็งแรงของอุตสาหกรรมของประเทศไทย) TOKYO CLUB
Value of Forest: Carbon Sequestration (คณุคาของปา : การขับคารบอน) WB
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Water Pricing, Scarcity and Welfare Improvement: Case Studies from Semi-urban
Communities (การกําหนดคานํ้า ความขาดแคลนและการปรับปรุงสวสัดกิาร : กรณศีกึษาจาก
ชมุชนกึง่เมือง) IDRC
Women in Development (WID) (สตรีกบัการพฒันา) JICA
พ.ศ. 2539
กลไกท่ีเปนผลตอการสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยขีองภาคเอกชนและความจําเปนในการกอตัง้
บริษทัใหเงนิหนุนหลงัเพือ่การพฒันาเทคโนโลยี MOSTE/NSTDA
การจดัการทรัพยากรในลุมนํ้าแมโขง OPM/DTEC
การจดัทําสารคดวีดีทัิศนใหแกสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน OPM/BOI
การประมวลผลขอมูลการพฒันาทักษะแรงงาน MOLSW/DSD
การประเมินคาผลประโยชนทางสิง่แวดลอมของอุทยานแหงชาต ิ: กรณศีกึษาดอยอินทนนท MOSTE/NRCT
การประเมินผลความชวยเหลอืทางเทคนิคแกประเทศลาว OPM/DTEC
การประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการของ ธ.ก.ส. ระยะท่ี 1 MOF/BAAC
การพยากรณเศรษฐกจิสําหรับประเทศไทยในชวงป 2538-2559 MOI/PEA
การพฒันากระบวนการวเิคราะหและประเมินโครงการลงทุนขนาดใหญ OPM/BOB
การวเิคราะหการใชจายของสวสัดกิารสงัคม OPM/BOB
การวจิยับทบาทการมีสวนรวมในทางการเมืองและสงัคมของสตรี MOSTE/NRCT
การศึกษาการพยากรณการสงออกสนิคาสําคญั (20 รายการ) ของไทยในตลาดโลก MOC/DBE
การศกึษาการวางแผนและการประเมินโครงการ MOTC/OPS
การศกึษาแนวทางการพฒันาและคุมครองแรงงานไทยตามกระแสการคาโลก MOLSW/OPS
การศกึษาเพือ่กําหนดแนวทางการจดัทํากลยทุธและแผนปฏิบัตกิารของกระทรวงอุตสาหกรรม
รองรับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบับท่ี 8 MOID/OIE
การศกึษารูปแบบและแนวทางการสงเสริมความเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล (ระยะท่ี 1) OPM/NESDB
ความรวมมือระหวางประเทศในอนุภมิูภาคแมนํ้าโขงกบักลยทุธการพฒันาของประเทศไทย
ภายใตโครงการปกปองผลประโยชนของไทยในอนุภมิูภาคแมนํ้าโขง MOFA/DEA
โครงการฝกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพดานการบริหารและจดัการระดบัสงู MOLSW/DSD
โครงการศกึษาความตองการแรงงานฝมือในชวงระยะเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 8 (2540-2544) MOLSW/DSD
โครงการศกึษาคาใชจายท่ีบริษทัเรือเรียกเกบ็เปนคา Terminal Handling Charge และผลกระทบ
ตอผูสงออก TNSC
โครงการศกึษาเพือ่จดัทําแผนแมบทการพฒันาการทองเท่ียวของประเทศไทย OPM/TAT
แนวทางความรวมมือทางเศรษฐกจิของอาเซยีนในอนาคต MOC/DBE
ผลกระทบการจางงานของเทคโนโลยกีารผลติแบบใหมในอุตสาหกรรมการทอ MOLSW/OPS
ผลกระทบของการเปดเสรีทางการคาของความรวมมือทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิก (เอเปค) ตอ
ประเทศไทย MOC/DBE
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ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมในการผลติ : กรณศีึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส MOSTE/NRCT
ผลกระทบทางเศรษฐกจิของการเปดเสรีของตลาดนํ้ามัน PTIT
แผนแมบทเพือ่การพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทย MOID/OPS
แผนแมบทเพือ่การพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ภาคท่ี 2 : กลยทุธอุตสาหกรรมรายสาขา MOID/OIE
แผนยทุธศาสตรหาปของการรถไฟแหงประเทศไทย MOTC/SRT
ภาระภาษแีละประโยชนจากรายจายของรัฐบาล MOF/FPO
วสิยัทัศนเศรษฐกจิและสงัคมไทย OPM/NESDB
Assessment of Agricultural Policies and Opportunities for Sustained Agricultural
Development in Vietnam (การประเมินนโยบายการเกษตรและลูทางสาํหรับการพฒันาทาง
การเกษตรอยางยัง่ยนืในประเทศเวยีดนาม) UNFAO
Cost-Benefit Analysis and Environment Workshop
(การวเิคราะหตนทุนตอผลตอบแทนและการสมัมนาเชงิปฏบัิติการดานสิง่แวดลอม) QED
Eco-Efficient Industrialization (การทําใหเปนอุตสาหกรรมเชงินิเวศท่ีมีประสทิธิภาพ) GDI
Environmental Assessment: A Case of Mangrove and Shrimp Farming in Thailand
(การประเมินสิง่แวดลอม : กรณตีนโกงกางและการทําฟารมกุงในประเทศไทย) UNESCAP
The Environmental Strategy Study for Southeast Asia (การศกึษากลยทุธสิง่แวดลอม
สําหรับเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต) PEMconsult
Formulation of the Chao Phraya Basin: Water Resources Management Strategy
(กลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าเจาพระยา) BINNIE
Gold Bullion Market in Thailand: A Case for Liberalization
(ผลกระทบของวกิฤติเศรษฐกจิและแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมทองคําไทย) WGC
Master Plans for Doi National Park (แผนแมบทสาํหรับวนอุทยานแหงชาติบนดอย) AUE
The Political Economy of Local Government Finance (เศรษฐศาสตรการเมืองของการเงนิ
สวนทองถิน่) CIDA
Potential of Development of Contract Farming for Cotton Production
(ศกัยภาพการพฒันาการทําไรนาตามสญัญาเพือ่การผลติฝาย) MONSANTO
Public Participation in the Context of the Mekong River Commission (MRC)
(การมีสวนรวมของรัฐในขอบขายของคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง) MRC
Urban Rail Mass Transit Financing Options Study (การศกึษาทางเลอืกของการจดัเงนิทุน
ใหแกรถไฟฟาขนสงมวลชน) PADECO
พ.ศ. 2540
กลยทุธระยะยาวเกีย่วกบัการแขงขันและความรวมมือทางเกษตรกรรมระหวางประเทศไทย
และประเทศเพือ่นบาน OPM/NESDB
การจดัทําฐานขอมูลเพือ่การวิเคราะหผลกระทบของการจดัสรรงบประมาณแผนดนิตอ
ระบบเศรษฐกิจ OPM/BOB
การเตบิโตของประสทิธิภาพของการผลติรวมในประเทศไทย : 2523-2538 OPM/NESDB
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การประมาณความตองการแรงงาน จําแนกตามระดบัการศกึษาในแตละอุตสาหกรรม
ในระหวางป 2540-2550 OPM/ONEC
การประเมินคานิเวศวทิยาของปาในพืน้ท่ีแกงเสอืเตน OPM/BOB
การประเมินโครงการเกีย่วกบัการปองกนัและควบคมุโรคเอดสแหงชาติ MOPH/OPS, UNDP
การปรับปรุงระบบจดัการขอมูลสาธารณสขุเพือ่สนับสนุนการกําหนดนโยบายและวางแผน
ขอมูลเกดิ-ตาย กระทรวงสาธารณสขุ MOPH/OPS
การปรับปรุงรูปแบบและเพิม่เติมขอมูลพืน้ฐานเพือ่การพฒันาชนบท OPM/BOB
การพฒันากําลงัคนเพือ่การพฒันาอุตสาหกรรมในระยะยาว MOID/OIE
การพฒันาแบบสาํรวจเพือ่การสํารวจประชากรกลุมเฉพาะ (กลุมยากจนในเมืองและในชนบท) MOPH/OPS
การพฒันาระบบประเมินขอเสนอท่ีขอการสนับสนุนจากกองทุนเพือ่การสงเสริม MOSTE/DEDP/
การอนุรักษพลงังาน ENERGY
การวเิคราะหความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการลงทุนขนาดใหญ OPM/BOB
การศกึษาแนวทางการพฒันากําลงัคนรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมในระยะยาว MOID/OIE
การศกึษาปรับปรุงประสทิธิภาพการดาํเนินงานและการแปรรูปบริษัทขนสง จํากดั MOTC/TTC
การศกึษาเพือ่การปรับโครงสรางสํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ MOSTE/NRCT
การศกึษารูปแบบและแนวทางการสงเสริมความเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล (ระยะท่ี 2) OPM/NESDB
ความผนัผวนทางการเงนิและการเกง็กาํไรเงนิตรา MOFA/DEA
โครงการจดัทํารายงานสถานการณคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2540 MONRE/ONREPP
โครงการปรับปรุงแนวทางการดาํเนินงานสงเสริมและพฒันาการสงออกและการพฒันาระบบ
การประเมินผลของกรมสงเสริมการสงออก MOC/DEP
โครงการฝกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารงานระดบัสงู MOLSW/OPS
โครงการศกึษาแนวทางการพฒันากําลงัคนรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมในระยะยาว MOID/OIE
ชายฝงและการประมง MOA/DOF
ซีเมนต : พมา ITALIAN THAI
แนวโนมความเตบิโตของภมิูภาคและรายภาค เพือ่พยากรณความตองการไฟฟา OPM/NEPO
แบบจําลองเศรษฐกิจสวนรวมรายไตรมาสและตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิ OPM/NESDB
ปจจยักระทบการสงออกของไทย : ยทุธศาสตรเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแขงขัน MOSTE/NRCT
ผลกระทบจากการออกสลาก ON-LINE MOF/GLO
แผนแมบทกระทรวงพาณชิย พ.ศ. 2540-2549 MOC/DBE
เหมืองถานหิน : การประมาณการคาเชา MOSTE/DEDP
Competitiveness of Industries in Thailand (การแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศไทย) FRI
Development Scenarios for Thailand and Neighboring Countries
(แผนการพฒันาสําหรับประเทศไทยและประเทศเพือ่นบาน) UNDP
Educational Management of Technical Universities in Thailand
(การจดัการการศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคนิคในประเทศไทย) GOPA
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Entrance Fee System for National Parks (ระบบคาผานประตูสําหรับอุทยานแหงชาต)ิ IDRC
Environmentally Sensitive Sector: A Case Study of Thailand Shrimp Sector
(ภาคท่ีออนไหวทางสิง่แวดลอม : กรณศีกึษาเร่ืองกุงของประเทศไทย) IVM
The Impact of Economic Liberalization on Thai Economy (ผลกระทบของการเปดเสรี
ทางเศรษฐกจิตอเศรษฐกจิไทย) EOJ
Industrial Networks in Asian Economies (เครือขายอุตสาหกรรมในเศรษฐกจิของเอเชยี) IDE
Labor Market Studies for Thailand and Neighboring Countries
(การศกึษาตลาดแรงงานสาํหรับประเทศไทยและประเทศเพือ่นบาน) UNDP
OECF’s Private Sector Investment Finance Seminar (การประชุมของ OECF เร่ืองเงนิลงทุน
ของภาคเอกชน) OECF
Organization of UN System Workshop (การประชมุเชิงปฏบัิตกิารการจดัองคการของระบบ UN) UN
Policy Analysis Network Workshop (การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเครือขายการวเิคราะหเชิงนโยบาย) UNDP
Population and the Asian Economic Miracle (ประชากรและความอัศจรรยของเศรษฐกจิเอเชยี) EWC
Productivity Growth in Thailand: An Update (การเตบิโตของประสทิธิภาพการผลติใน
ประเทศไทย : ฉบับปรับปรุง) WB
Revenue Sharing and Municipal Performance Indicators
(การปนสวนรายไดและตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานของเทศบาล) UNDP
The Status of Women in Thailand on Population (บทบาทของสตรีไทยดานประชากร) EWC
Sustainability of the Economic Growth (ความยัง่ยนืของความเจริญทางเศรษฐกจิ) FRI
Thailand Skills Development Project (โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพพฒันาฝมือแรงงาน) USU/CID
Thailand’s Financial Evolution and the Current Crisis (ววิฒันาการทางการเงนิของไทย
และวกิฤตการณในปจจบัุน) NRI
พ.ศ. 2541
กลยุทธสําหรับอุตสาหกรรมการเกษตร MOID/OPS
การทบทวนวเิคราะหความเหมาะสมความเปนไปไดของการรวมทุนในโครงการทอสงกาซฯ TTM
และโครงการใชประโยชนกาซฯ จากพื้นท่ีพฒันารวม MOID/PAT
การทบทวนวเิคราะหความเหมาะสมความเปนไปไดของการรวมทุนในโครงการทอสงกาซฯ TTM
และโครงการใชประโยชนกาซฯ จากพืน้ท่ีพฒันารวม (ระยะท่ี 2) MOID/PAT
การประเมินผลความพงึพอใจของผูชม/ผูฟงรายการ อ.ส.ม.ท. ปงบประมาณ 2541 OPM/MCOT
การประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการของ ธ.ก.ส. ระยะท่ี 2 MOF/BAAC
การประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการของ ธ.ก.ส. ระยะท่ี 3 MOF/BAAC
การประเมินผลและตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานระดบัฝายสําหรับองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย MOTC/TOT
การรายงานและขอเสนอแนะสําหรับแผนปฏิบัติการฟนฟสูงัคม - เศรษฐกจิชมุชน DCF
การศกึษาเพือ่กําหนดรูปแบบการใหหลักประกันแกผูประกอบอาชพีอิสระ MOL/SSO
การศกึษาวเิคราะหฐานขอมูลเพือ่ประโยชนในการประเมินภาษีท่ีจัดเกบ็จากทรัพยสนิประเภท
ท่ีดนิและโรงเรือน BMA
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โครงการจดัทําแผนแมบทการพฒันากําลงัคนเพือ่อุตสาหกรรมการผลติและบริการของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2541-2549 MOLSW/OPS
ตนทุนคานํ้าประปา และการทําสตูรลอยตวัอัตราคาขายนํ้าประปาของการประปานครหลวง MOI/MWA
แผนหลกัการขนสง พ.ศ. 2542-2549 MOTC/OPS
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย : ลูทางการขยายการผลติเพือ่เพิม่การสงออก MOID/OCSB
Action Impact Matrix Case Study on Thailand (Matrix การจดัการเชงิปฏบัิต ิ: กรณศีกึษา
ทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย) WB
An Assessment of Export Facilitating Institutions in Thailand: Development, Problems and
Performance (การประเมินผลของสถาบันเกือ้หนุนการสงออกในประเทศไทย : การพัฒนา ปญหา
และผลการดาํเนินงาน) HIID
Background Report for the Thai Marine Rehabilitation Plan 1997-2001 European
(รายงานภมิูหลงัแผนฟนฟทูรัพยากรในทะเลของไทย 2540-2544) Commission
Banking Survey (การสํารวจการธนาคาร) NLI
The Development and Improvement of ASEAN’s Legal Framework (การปรับปรุงและพฒันา
กฎหมายภายในของประเทศอาเซียนเพือ่สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกจิและรองรับ
การเปดเสรีทางการคาและเศรษฐกจิของอาเซยีน: ภาคการคาบริการและภาคการลงทุน) AIPO, SHR
Economic Crisis and the Role of Technical Assistance (วกิฤตเศรษฐกจิและบทบาทของ
ความชวยเหลอืทางเทคนิค) AAID
The Economic Crisis in East and Southeast Asian Countries
(วกิฤตเศรษฐกจิในประเทศในเอเชียตะวนัออกและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต) UNDP
Effects of Recent Financial and Macroeconomic Development on Inward and Outward of
FDI Countries – The Case of Thailand (ผลกระทบของการพฒันาการเงนิและเศรษฐกจิสวนรวม
ในปจจบัุนตอภายในและภายนอกของประเทศท่ีมีการลงทุนโดยตรงของตางชาต ิ: กรณีของ
ประเทศไทย) UNCTAD
The Environmental Education Research in Asia (การวจิยัการศกึษาสิง่แวดลอมในเอเชยี) NRI
Environmental Scoping Workshop (การประชมุเชงิปฏบัิตกิารในบริบทของสิง่แวดลอม) SASAKAWA
Exemplary Practices on Environment and Sustainable Development
(กรณตีวัอยางของสิง่แวดลอมและการพฒันาท่ียัง่ยนื) PRRM
Financial Flows in Southeast Asia (กระแสการเงนิในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต) UNU
Growth and Sustainability of Agriculture in Asia (การเตบิโตและความยัง่ยนืของ
เกษตรกรรมในเอเชยี) ADB
Impact of the Asian Financial Crisis on the Southeast Asian Transitional Economies
(SEATEs) (ผลกระทบของวกิฤตการณทางการเงนิในเอเชยีตอการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ
ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต) CDRI
Impacts of the Asian Economic Crisis (ผลกระทบของวกิฤตเศรษฐกจิเอเชยี) FORD
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Markets, Policies and the Environment in Thai Agriculture: Is an Environmentally-friendly
Agricultural Transition Possible? (ตลาด นโยบายและสภาพเกษตรกรรมไทย) UOW
Measures for Stabilization of Currencies in East Asia and Establishment of a Regional
Monetary System (Phase II) (มาตรการสําหรับเสถียรภาพของเงนิตราในเอเชียตะวนัออก
และการกอตัง้ระบบการเงนิของภมิูภาค (ระยะท่ี 2)) IIMA
Measuring Industrial-environmental Performance (การกาํหนดมาตรการการดําเนินงาน
ทางอุตสาหกรรม - สิ่งแวดลอม) CLARK
Post Evaluation for the Eastern Seaboard Development Program: An Industrial Survey
for OECF; An Industrial Survey for JICA (การประเมินผลหลงัจากโครงการพฒันาพืน้ท่ี
ชายฝงทะเลตะวนัออก : การสํารวจอุตสาหกรรม) OECF, JICA
A Review of the Social and Economic Impacts of Aquatic Animal Disease
(การทบทวนผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกจิของโรคในสตัวนํ้า) NACA
Social Impact Assessment (การประเมินผลกระทบทางสงัคม) CIDA
Social Impacts of Economic Crisis (การศกึษาผลกระทบทางสงัคมจากวกิฤตเศรษฐกจิ) ISEAS
Social Impacts of the Economic Downturn (ผลกระทบทางสงัคมของภาวะเศรษฐกจิตกต่าํ) FORD
Stabilization of Currency and Financial Systems in East Asia and International Financial
Coordination (เสถยีรภาพของเงนิตราและระบบการเงนิในเอเชยีตะวนัออกและความรวมมือ
ทางการเงนิระหวางประเทศ) IIMA
The State of Thailand’s Environment: A Decade of Change (สถานการณคณุภาพสิง่แวดลอม :
การเปลีย่นแปลงในรอบทศวรรษ) FORD
A Study of Rural Asia (การศกึษาชนบทเอเชยี) ADB
Survey on Manufacturers in Eastern Seaboard Consultancy Services (การสํารวจผูผลติ
หัตถกรรมในการบริการใหคําปรึกษาของโครงการพฒันาพืน้ท่ีชายฝงทะเลตะวนัออก) OECF, JICA
พ.ศ. 2542
การทบทวนขอเสนอของการแปรสญัญารวมการงานในกจิการโทรคมนาคม MOF/CGD
การทบทวนโครงการเปลีย่นแปลงขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย MOTC/TOT
การประเมินการมีสวนรวมของคนในชาตติอผลกระทบทางสงัคมจากวิกฤตการณทางการเงนิ
ในประเทศไทย MOF/FPO
การประเมินโครงการพฒันาชนบท OPM/NESDB
การประเมินผลกระทบนโยบายแทรกแซงราคามันสาํปะหลงั TFF
การประเมินผลการดาํเนินงานของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง MOA/ORRAF
การประเมินผลความพงึพอใจของผูชม/ผูฟงรายการ อ.ส.ม.ท. ปงบประมาณ 2542 OPM/MCOT
การพฒันาแผนและระบบการดําเนินการเพือ่การเปลีย่นแปลงองคกรของกรมสงเสริมการสงออก MOC/DEP
การรถไฟแหงประเทศไทย : โครงการพฒันากลยทุธทางการเงนิระยะสัน้ MOTC/SRT
การศกึษากรณขีองการอนุรักษพลงังานทางอุตสาหกรรมท่ีประสพความสาํเร็จ MOSTE/DEDP/

ENERGY
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การศกึษาความเปนไปไดของการฟนฟรูถไฟสายกรุงเทพ - อรัญประเทศ - พนมเปญ MOTC/SRT
คูมือการประเมินคาสิง่แวดลอม MONRE/ONREPP
โครงการประยุกตใชรูปแบบการพฒันากาํลงัคน (เพือ่สนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม) MOID/OPS
ตลาดการทองเท่ียวในสหัสวรรษใหม OPM/TAT
แนวนโยบายการจดัการนํ้าสําหรับประเทศไทย OPM/TRF
แบบจําลองตลาดแรงงานรายไตรมาส OPM/NESDB
แบบจําลองเพือ่การพยากรณการวางงานและการจางงานรายไตรมาส OPM/NESDB
เปาหมายและแนวทางในการจดัทําระบบบริการสารสนเทศดานสาธารณสุขสําหรับประชาชน
โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ HSRI
ผลกระทบทางเศรษฐกจิสวนรวมของการพาณชิยอิเลก็ทรอนิกสตอประเทศไทย OPM/TRF
แผนงานพเิศษเพือ่ตดิตามตรวจสอบการดาํเนินโครงการลงทุนเพือ่สงัคม MOF/FPO
แผนหลักการแปรรูปเปนธุรกจิเอกชน MOI/MEA
ระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9002 MOTC/TOT
เวบ็ไซตมองเศรษฐกจิไทย OPM/TRF
Competition under the New Constitution (นโยบายการแขงขันภายใตรัฐธรรมนูญใหม) CIDA
Consultations with the Poor: A Study to Inform the World Development Report 2000/01
on Poverty and Development (การปรึกษาหารือกบัคนจน : การศกึษาเร่ืองความยากจนและ
การพฒันาเสนอตอ World Development Report 2000/01) WB
Credit Crunch (การตงึตวัของสนิเชือ่) Japanese Export-

Import Bank
East Asia’s Industrial Restructuring for the 21st Century
(การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมในเอเชยีตะวนัออกสําหรับศตวรรษท่ี 21) TOKYO CLUB
Educational Financing Reform (การปฏรูิปการใหเงนิหนุนหลงัทางการศกึษา) WB
Financial Sector Reform in Thailand (การปฏรูิประบบการเงนิในประเทศไทย) NZODA
Foreign Capital Flows to Thailand: Determinants and Impact (การไหลเขาของเงนิทุน
ตางประเทศสูประเทศไทย : ปจจยัและผลกระทบ) IDS
Forest and People in Thailand (การศกึษาเร่ืองคนกบัปาในประเทศไทย) TDRP
The Impact of the Thai Financial Crisis on Thai Labor Market Outcomes
(ผลกระทบของวกิฤตการณทางการเงนิตอผลลพัธของตลาดแรงงานไทย) ICSEAD
Improvements in Policy Formulation through Improved Thailand Labor Force Surveys
(การปรับปรุงการกําหนดนโยบายโดยใชการสํารวจกําลงัแรงงานของประเทศไทยท่ีปรับปรุงแลว) ILO
Interim Impact of the Bank’s Response to the Financial Sector Crisis in Thailand Section
on Rural Enterprise Credit (ผลกระทบของการตอบสนองของธนาคารตอวิกฤตการณภาค
การเงนิในประเทศไทยในสวนของการใหสนิเชือ่วสิาหกจิในชนบท) ADB
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An Inventory of Research, Monitoring and Government Safety Nets with Reference to
the Social Impacts of the Economic Crisis (การตรวจสอบระบบคุมครองทางสงัคมของ
รัฐบาลท่ีสืบเน่ืองจากผลกระทบทางสงัคมของวกิฤตเศรษฐกจิ) WB
NESDB Restructuring (การปรับโครงสรางสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแหงชาต)ิ WB
Offshore Diesel Oil Smuggling: Problems and Preventive Measures (การลกัลอบนําเขา
นํ้ามันทางทะเล : ปญหาและมาตรการปองกนั) TICG
Pak Mun Dam Case Study (กรณีศกึษาเข่ือนปากมูล) WCD
Review of Thai Textile Industry (การทบทวนอุตสาหกรรมสิง่ทอของไทย) TIER
Social Impact Monitoring (การตดิตามผลกระทบทางสงัคม) UNDP
Social Safety Net Regime in Thailand (ระบบคุมครองทางสงัคมในประเทศไทย) OECD
Strategic Environmental Framework for the Greater Mekong Subregion (GMS)
(การกาํหนดกรอบกลยทุธทางสิง่แวดลอมสําหรับอนุภมิูภาคแมนํ้าโขง) SEI
Strategic Interventions in Support of Emerging Issued in Governance
(การแทรกแซงเพือ่สนับสนุนประเด็นท่ีเกดิข้ึนในการบริหารจดัการท่ีด ีระยะท่ี 1) UNDP
Supply Side of Capital to Emerging Economies (อุปทานของทุนสูการพฒันาทางเศรษฐกจิ) IDS
พ.ศ. 2543
การกําหนดคาธรรมเนียมดานการชําระเงนิและวธีิการใช BOT
การบริการใหคําแนะนําเพือ่การปรับโครงสรางการบริหารของสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ OAG
การประเมินผลการพฒันาชนบทภายใตระบบ กนภ. ในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
แหงชาต ิฉบับท่ี 8 ของ 8 กระทรวงหลกัและ 2 หนวยงานเสริม OPM/NESDB
การประเมินผลความพงึพอใจของผูชม/ผูฟงรายการ อ.ส.ม.ท. ปงบประมาณ 2543 OPM/MCOT
การวจิยัเร่ืองสภาพปญหาและแนวโนมของแรงงานเดก็ในประเทศไทยและผลกระทบตอโอกาส
ในอนาคตของแรงงานเดก็ MOLSW/OPS
การศกึษาผลกระทบเศรษฐกจิสวนรวมของภาษศีลุกากรของกระแสไฟฟา BERA
การศกึษาเพือ่จดัทําแผนแมบทการพฒันาการทองเท่ียวของไทย OPM/TAT
การศกึษาวจิยัเชงินโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพือ่ประกอบการกาํหนดแนวนโยบายเศรษฐกจิมหภาค
ในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) OPM/NESDB
การศึกษาวจิัยเพือ่การบริหารกระทรวงสาธารณสุขท่ีโปรงใส HSRI
การสรางแบบจําลองเศรษฐกจิมหภาคดลุยภาพท่ัวไปใหแกสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ OPM/NESDB
การใหคําปรึกษาแกคณะอนุกรรมการแปรสญัญารวมการงานกจิการโทรคมนาคม MOTC/OPS
โครงการจดัทํารายงานสถานการณคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2543 MONRE/ONREPP
โครงการพฒันาเคร่ืองชีว้ดัสภาวะแวดลอมตลาดแรงงานไทย OPM/NESDB
โครงการศึกษาการจดัทําแผนหลกัการพฒันาระบบการจราจรและขนสงในระยะของ
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) OPM/OCMLT
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โครงการศกึษาแผนการปฏรูิปสาขาขนสง MOF/OSEGS
โครงการศกึษาเพือ่พฒันาระบบการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ MOTC/OPS
จดัทําฐานขอมูลกรณีศกึษาการพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส MOSTE/NSTDA/

NECTEC
นโยบายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย MOSTE/NSTDA/

NECTEC
แบบจําลองเศรษฐกจิมหภาค โครงการพฒันาระบบการจดัสรรงบประมาณ OPM/BOB
ผลกระทบทางเศรษฐกจิของการพฒันาระบบมาตรวทิยา MOSTE/NIM
ภาษกีารออมและการลงทุนในตลาดเงนิของประเทศไทย SEC
ยทุธศาสตรการตอตานคอรรัปชนัในประเทศไทย พ.ศ. 2543 OPM/OCSC, WB
หลกัประกนัสขุภาพถวนหนา HSRI
หลกัประกันสขุภาพถวนหนา : ความเปนไปไดและทางเลอืกเชงินโยบาย HSRI
Economic Evaluation of Natural Environment: Case Studies of Khao Yai and Kho Samed
National Parks (การประเมินทางเศรษฐกจิของสิง่แวดลอมตามธรรมชาต ิ: กรณศีกึษาของ
อุทยานแหงชาตเิขาใหญและอุทยานแหงชาตเิกาะเสม็ด) JBIC
Economic Research Project: A Survey on Business in Thailand (โครงการวจิยัทางเศรษฐกจิ :
การสํารวจธุรกจิในประเทศไทย) TIER
The Effects of the Thai Economic Crisis and of Thai Labor Market Policies on Labor
Market Outcomes (ผลของวกิฤตเศรษฐกจิไทยและของนโยบายตลาดแรงงานไทยท่ีมีตอ
ผลลพัธของตลาดแรงงาน) WB
Exchange Rate Regime for the Asian Countries (กฎเกณฑของอัตราแลกเปลีย่นสําหรับ
ประเทศในเอเชยี) IIMA
Governance Re-invented (การฟนฟกูารบริหารจดัการท่ีด)ี UN
The Government’s Role in Promoting E-Commerce in Thailand: Defining Legal &
Regulatory Obstacles & Initiating E-Government (บทบาทของรัฐบาลในการสนับสนุน
การพาณชิยอิเลก็ทรอนิกสในประเทศไทย : อุปสรรคของกฎระเบียบและกฎหมายและ
การริเร่ิมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส) WB
Industrial Survey on Thailand (การสํารวจอุตสาหกรรมไทย) TIER
Labour Markets in Thailand and the Southeast Asian Transitional Economies (SEATEs):
Growth, Poverty Reduction and Adjustment to Crisis  (ตลาดแรงงานในประเทศไทยและ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต : การเตบิโต การลดความยากจน
และการปรับตวัตอวิกฤตการณ) CDRI
National Strategy for Sustainable Development: Dialogue Process in Thailand
(กลยทุธแหงชาตเิพือ่การพฒันาท่ียัง่ยนื : การเสวนาในประเทศไทย) IIED
Rebuilding Social Capital: Social Investment in Thailand (การสรางทุนทางสงัคมข้ึนมาใหม :
การลงทุนทางสงัคมในประเทศไทย) JCIE
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Skill Shortages, Training Needs & HRD Strategies of Multinational Enterprises in APEC
Economies (การขาดทักษะแรงงาน ความตองการฝกอบรมและกลยทุธการพฒันาทรัพยากรมนุษย
ของวสิาหกจิขามชาตใินความรวมมือทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซิฟก (เอเปค)) CAPSTRANS
Social Funds and Safety Nets: Experience of Latin America & Southeast Asia (กองทุนทาง
สงัคมและระบบคุมครองทางสงัคม : ประสบการณของลาตนิอเมริกาและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต) IADB
The Study on Technical Assistance for Campaign Capacity Building of Thai Provincial
Chambers of Commerce for Assisting Small and Medium Scale Enterprises (การศกึษา
เร่ืองความชวยเหลอืทางเทคนิคเพือ่รณรงคการสรางสมรรถนะของหอการคาจงัหวดัเพือ่ให
ความชวยเหลอืวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม) PADECO
Survey on Electronics and Non-manufacturing Industries in Thailand (การสาํรวจ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมท่ีไมใชอุตสาหกรรมการผลติในประเทศไทย) TIER
Thailand’s Trade Policy and Implementation of WTO Agreement
(นโยบายการคาของประเทศไทยและการปฏบัิตติามขอตกลงองคการการคาโลก) JETRO
The Use of ASEAN Currencies for Trade Settlements and Regional Business Transactions ASEAN
(การใชเงนิตราของอาเซยีนสําหรับการจัดการทางการคาและการทําธุรกรรมของภมิูภาค) SECRETARIAT
พ.ศ. 2544
กลยทุธของการพฒันาอุตสาหกรรมและแผนปฏิบัตกิาร 2545-2549 MOUA/TU/ERTC
การคาปลีกของไทย : ผลกระทบของการแขงขันจากผูประกอบการคาปลีกขนาดใหญ
จากตางประเทศ MOSTE/NRCT
การตดิตามประเมินผลการจดัหลกัประกนัสขุภาพถวนหนาปท่ีหน่ึง (2544-45) HSRI
การตดิตามประเมินผลการประกนัสขุภาพ HSRI
การประเมินความพงึพอใจของลูกคาท่ีมีตอธนาคารพาณชิยไทย BOT
การประเมินผลงานสถาบันวิจยัระบบสาธารณสขุ HSRI
การประยกุตใชแผนพฒันากําลงัคนเพือ่สนับสนุนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม MOID/OPS
การฝกอบรมเร่ืองการวเิคราะหอุปสงคทักษะแรงงาน MOLSW/DSD
การพฒันาของตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานเฉพาะดาน OAG, CIDA
การพฒันาซอฟทแวรสําหรับการประเมินผลโครงการประหยดัพลงังานสาํหรับอาคารและ
โรงงานท่ีถกูควบคมุ MOEN/DAEDE
การวเิคราะหผลการประเมินการดําเนินงานระดบัฝายขององคการโทรศพัทแหงประเทศไทย MOTC/TOT
การวเิคราะหสภาวะความจําเปนในการยกระดบัการประกันเงนิฝาก FIDF
การศกึษาการปฏบัิตทิางการคาท่ีไมเปนธรรมของประเทศตางๆ เพือ่การพฒันาแนวปฏบัิติ
ตามมาตรา 29 ของกฎหมายการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 MOC/DIT
การศึกษาปรับปรุงโครงสรางระบบแรงจงูใจและโครงสรางระบบคาตอบแทนของรัฐวสิาหกจิ MOF/OSEGS
การศกึษาแผนวสิาหกจิสาํหรับโครงการของการรถไฟแหงประเทศไทย MOTC/SRT
การศกึษาเพือ่จัดทําแผนแมบทพาณชิยอิเลก็ทรอนิกสดานการทองเท่ียว OPM/TAT
การศกึษาเพือ่จดัทําแผนวสิาหกจิของบริษัทขนสง จํากดั (บ.ข.ส.) (2545-2549) MOTC/TTC
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การสํารวจการปฏบัิติการตอตานการแขงขันในกลุมธุรกจิภายในประเทศ MOC/DIT
โครงการการปฏิรูปงบประมาณระดบัหนวยงาน OPM/BOB
โครงการการปฏรูิปงบประมาณระดบัหนวยงาน (ดานการเกษตร) OPM/BOB
โครงการจัดทํากรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (ระยะท่ี 2) OPM/BOB
โครงการจดัทํารายงานสถานการณคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2544 MONRE/ONREPP
โครงการแนวทางการปฏรูิประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย OPM/TRF
โครงการประเมินผลแผนประกนัสงัคมฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2540-2544) และจดัทําแผนประกนัสังคม
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2545-2549) MOL/SSO
โครงการประยุกตใชรูปแบบการพฒันากาํลงัคนเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม :
การจดัหาระบบคอมพวิเตอรและการจดัทํา Software Application MOID/OIE
โครงการวิจยัพฒันาระบบบริหารจดัการกลุมงานวจิยัและพฒันาการทหารของกระทรวงกลาโหม MOD/OPS
โครงการศกึษาการจดัทําแผนหลกัการพฒันาระบบการจราจรและขนสงในระยะของแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) (ระยะท่ี 2) MOTC/OTTPP
โครงการศกึษารูปแบบการบริหารจดัการการใชประโยชนโครงการพฒันาแหลงนํ้าขนาดเลก็ OPM/NESDB
โครงการสนับสนุนการวเิคราะหผลกระทบของการจดัสรรงบประมาณรายจายตอระบบเศรษฐกจิ
สวนรวม การกระจายรายได และปญหาความยากจน OPM/BOB
แนวทางการกํากบัดแูลธนาคารออมสนิเพือ่ความคลองตวัในการบริหารงานและการเพิม่
ประสทิธิภาพ MOF/GSB
แบบจําลองนโยบายปฏิบัตกิารระยะปานกลาง OPM/BOB
รูปแบบการประกนัการวางงานท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย MOL/SSO
วธีิการใชตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานระดับฝายสําหรับองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย MOTC/TOT
Capacity Building Program on the Implementation of the WTO Agreements in Thailand
(โครงการเสริมสรางสมรรถนะในการทําใหเกดิผลสําเร็จตามขอตกลงขององคการการคาโลก
ในประเทศไทย) SRIC
Distressed Assets Markets and Restructuring in Thailand
(ภยัพบัิตขิองตลาดสินทรัพยและการปรับโครงสรางในประเทศไทย) KDI
Education and Training: A Comprehensive Empirical Study on the Complementarity of
Education and Firm Level Training (การศกึษาและการฝกอบรม) ADBI
Employment Policy Framework under the National Development Plan (กรอบนโยบาย
การมีงานทําภายใตแผนพฒันาของประเทศเพือ่กําหนดขอเสนอในอนาคตของกรอบนโยบาย
การมีงานทําโดยรวมสาํหรับประเทศไทย พ.ศ. 2544-2549) JICA
Grant for the Global Research Project (Country Studies) (เงินชวยเหลอืสําหรับโครงการวจิยั
(การศกึษาระดบัประเทศ)) ISEAS
Improving Migration Policy Management with Special Focus on Irregular Labour Migration
in Thailand (การปรับปรุงการจดัการนโยบายการยายถิน่โดยเนนเปนพเิศษดานการยายถิน่แรงงาน
ท่ีไมปกตใินประเทศไทย) IOM
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Livestock Industrialization, Trade and Social-Health-Environment Impact in Developing
Countries (การทําใหปศสุัตวเปนอุตสาหกรรม : การคาและผลกระทบทางสิง่แวดลอม - สขุภาพ -
สงัคมในประเทศกาํลงัพฒันา) UNFAO
Non-performing Loans in Thailand (สนิเชือ่ท่ีไมกอใหเกดิรายไดในประเทศไทย) KDI
Poverty Reduction: Infrastructure and Governance Dimensions (การลดความยากจน :
มิติของโครงสรางพืน้ฐานและการบริหารจดัการท่ีด)ี ADB
Poverty Reduction Partnership (การศกึษาความยากจน) WB
Sources of Growth for Thai Economy during the Past Fifty Years
(แหลงกําเนิดของความเจริญทางเศรษฐกจิของไทยในหาสบิปท่ีผานมา) EADN
Strengthening Vocational and Technical Manpower Production Program
(การเสริมสรางความเขมแข็งโครงการผลติกําลงัคนทางเทคนิคและอาชวีะ) MRII
Study on Reforming the Thai Economy (การศกึษาการปฏรูิปเศรษฐกจิไทย) JETRO
Trade and Environment: A Developing Country’s Perspectives (การคาและสิง่แวดลอม :
ภาพของประเทศกาํลงัพฒันา) ICME
พ.ศ. 2545
การกระจายรายได ความยากจน : ปญหาและแนวทางแกไข MOSTE/NRCT
การกําหนดกรอบงบประมาณระยะท่ี 2 ปงบประมาณ 2545 OPM/BOB
การจดัทําคาพยากรณเศรษฐกจิไทย ในชวงป 2545-2559 MOI/MEA
การปฏรูิประบบสนับสนุนการวจิยั-การพฒันาเชงิพาณชิยและการสรางนวตักรรมในภาคเอกชน NHF
การปฏิรูประบบสื่อ OPM/TRF
การประเมินผลกระทบทางสขุภาพเพือ่การพฒันานโยบายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม HSRI
การเมืองและผลประโยชนทางธุรกจิภายใตรัฐธรรมนูญใหม พ.ศ. 2540 KPI
การไรประสทิธิภาพและความลมเหลวของระบบตลาด กรณศีกึษาปญหาการลกุลามใน
ตลาดหลกัทรัพยระหวางประเทศ MOSTE/NRCT
การวิเคราะหกรอบการจัดสรรงบประมาณแบบใหม OPM/BOB
การศกึษาเพือ่จดัทํานโยบายและแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม :
การจดัทําแนวทางการใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเพือ่การจัดการสิง่แวดลอมสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ MONRE/ONREPP
การสนับสนุนขอตกลงบริการของรัฐตอสํานักงบประมาณ OPM/BOB
การใหคําปรึกษาดานเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมเพือ่การปฏบัิตงิานตาม พ.ร.บ. การแขงขัน
ทางการคา MOC/DIT
การโอนหน้ีเอกชนมาเปนหน้ีสาธารณะ MOF/FPO
ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม OPM/OCSC
โครงการการปฏรูิปงบประมาณระดบัหนวยงาน (ดานสิง่แวดลอม) OPM/BOB
โครงการจดัทําแผนแมบททางดานเศรษฐศาสตรสิง่แวดลอม และการฟนฟท่ีูทําเหมืองเพือ่
การพฒันาทรัพยากรธรณใีนเขตเศรษฐกจิแรตะกัว่ จงัหวดักาญจนบุรี MOID/DPIM
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โครงการวจิัยแนวทางการพฒันาระบบการจดัซือ้จดัจางทางอิเลก็ทรอนิกสของภาครัฐ MOSTE/
สําหรับสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี NSTDA/NECTEC
ท่ีปรึกษาโครงการพฒันาระบบฐานขอมูลเศรษฐกจิและสงัคมเพือ่การวางแผน :
คาใชจายในการปรับปรุงการบันทึกขอมูลการคมนาคมและการสื่อสาร BERA
ท่ีปรึกษาองคการโทรศพัทแหงประเทศไทยในการดาํเนินงานรับฟงความคดิเห็นของประชาชน MOTC/TOT
นโยบายและประเดน็การคาระหวางประเทศในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 9 (2545-2549) OPM/NESDB
แบบจําลองเศรษฐกจิมหภาคดลุยภาพท่ัวไป MOA/OAE
แบบจําลองเศรษฐกจิมหภาคดลุยภาพท่ัวไปสําหรับการวเิคราะหงบประมาณ OPM/BOB
แบบจําลองเศรษฐกจิสวนรวม/การเงินสําหรับการวเิคราะหนโยบายการเงนิ OPM/NESDB
ผลกระทบของการแปรรูปโรงงานยาสบูตอการควบคุมการสบูบุหร่ี THPF
เพือ่สนับสนุนการดําเนินงานโครงการอนุรักษพลงังานสาํหรับอาคารควบคมุสวนราชการและ
รัฐวสิาหกิจเปนกรณพีเิศษ (Fast Track) [ระยะท่ี 1] MOEN/DAEDE
รายงานสถานการณวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544 MOID/OSMEP
Area-wide Integration (AWI) of Specialised Crop and Livestock Activities: Identification of
Technology and Policy Options in Eastern Thailand (การบูรณาการของพืน้ท่ีการปลกูพชืผลชนิด
พเิศษและการทําปศสุตัว : ทางเลอืกของนโยบายและเทคโนโลยีในภาคตะวนัออกของประเทศไทย) UNFAO
Assessing the Impact of Transport and Energy Infrastructure on Poverty Reduction:
Thailand Case Study (การประเมินผลกระทบของสาธารณปูโภคดานขนสงและพลงังาน
ตอการลดปญหาความยากจน : กรณศีกึษาประเทศไทย) ADB
Building Constituency for Competition Policy and Competition Law
(การสรางเขตเลอืกตัง้เพือ่นโยบายการแขงขันและกฎหมายการแขงขัน) WB
CGE Model for Agricultural Analysis (แบบจําลองเศรษฐกจิมหภาคดลุยภาพท่ัวไปเพือ่
การวเิคราะหทางการเกษตร) JICA
The Impacts of Regulatory Burden on SMEs
(ผลกระทบของภาระดานกฎระเบียบตอวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม) GTZ
Indicators and Analyses of Vulnerabilities to Economic Crises
(ตวัชีว้ดัและการวิเคราะหความออนแอท่ีมีตอวกิฤตเศรษฐกจิ) ISEAS
Livestock Industrialization, Trade and Social-Health-Environment (SHE) Impacts in
Thailand’s Livestock Sector (การทําใหปศสุตัวเปนอุตสาหกรรม : การคาและผลกระทบ
ทางสิง่แวดลอม - สุขภาพ - สงัคมในภาคปศสุตัวของประเทศไทย) UNFAO
New Economic Development in Thailand (การพฒันาเศรษฐกจิแบบใหมในประเทศไทย) JETRO
Off-Farm and Non-Farm Employment: A Perspective on Job Creation in Countries in
Southeast Asian Transitional Economies and Thailand (การจางงานนอกเกษตรกรรม–
แนวทางการสรางงานในประเทศสงัคมนิยมเดมิในเอเชยีอาคเนยและประเทศไทย) IDRC
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Poverty Mapping (การจดัทําแผนท่ีความยากจนของประเทศไทย) WB
Qualitative and Quantitative Assessment of Poultry Market Chains from Slaughter-House
 to Final Consumer in Bangkok Metropolitan Area (การประเมินผลดานปริมาณและคณุภาพ
ของตลาดสตัวปกจากโรงฆาสตัวถงึผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร) UNFAO
Regional Monetary and Financial Integration (การเงนิของภมิูภาคและการรวมกลุมทางการเงนิ) IWE
Research on Community Development (การวจิยัเร่ืองการพฒันาชมุชน) JBIC
Social Safety Nets for the Asian Region in Bangkok (ระบบคุมครองทางสงัคมสําหรับ
ภมิูภาคเอเชยีในกรุงเทพ) FORD
Strengthening Asian Financial Markets (การสรางความแข็งแกรงของตลาดการเงนิของเอเชยี) ADB
A Study on the Characteristics and Effectiveness of Japanese Technical Cooperation in
Thailand (การศกึษาลกัษณะและผลท่ีไดรับของความรวมมือทางเทคนิคของญีปุ่นในประเทศไทย) IDCJ
Technical Assistance for Strengthening Subregional Cooperation in the Transport Sector
of the EAGA and the IMT-GT Regions (ความชวยเหลอืทางเทคนิคเพือ่เสริมสรางความรวมมือ
ของอนุภมิูภาคในภาคการขนสง) ADB
WB-TDRI Poverty Reduction Partnership (การศกึษาความยากจนระยะท่ีสอง
การศกึษาและวเิคราะหนโยบายและมาตรการ) WB
Why Northeast is Less Growth Competitive (ทําไมการแขงขันในตะวนัออกเฉยีงเหนือลดลง) WB
พ.ศ. 2546
การจดัทํารูปแบบกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจดัทํานโยบาย แผน มาตรการ
กฎหมาย หลกัเกณฑ และแนวทางการปฏบัิติ MOE/CMU/SRI
การตดิตามประเมินผลการจดัหลกัประกนัสุขภาพถวนหนา ระยะท่ีสอง (2546-2547) HSRI
การตดิตามประเมินผลการแปลงนโยบาย  แผน และมาตรการทางสิง่แวดลอมไปสูการปฏบัิติ MONRE/ONREPP
การพฒันาขอมูลและตวัแบบเพือ่ศกึษาวเิคราะหการจดัสรรงบประมาณอยางเหมาะสม OPM/NESDB
การวจิยัเพือ่เปรียบเทียบกฎหมายท่ีเกีย่วของกับการพฒันาและสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอมในประเทศไทย ญีปุ่น ฝร่ังเศส และออสเตรเลยี OPM/OCS
การศกึษาความตองการจางแรงงานอพยพจากพมา ลาวและเขมรในประเทศไทย ในชวง
ป 2546-2548 MOE/CU/IAS
การศกึษาความสมัพนัธของกําลงัคนในอุตสาหกรรมกบัการผลติบุคลากรในสถาบันการศึกษา NRCT
การศกึษาความเหมาะสมโครงการจดัตัง้ศนูยฟนฟสูมรรถภาพคนงานประจํา
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง (จงัหวดันครราชสมีา) MOL/SSO
การศึกษาผลกระทบการพฒันาท่ีอยูอาศยั MOSDHS/NHA
การศกึษาผลกระทบของการเปดเสรีการคาบริการและการลงทุนสาขาโทรคมนาคมตอประเทศไทย MOE/TU/FOE
การศึกษาผลกระทบของนโยบายการแปลงสนิทรัพย (ท่ีดนิ) เปนทุน NRCT
การศกึษาผลกระทบของนโยบายการแปลงสนิทรัพยเปนทุน NRCT
การศกึษายุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนการเพิม่ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ MOE/TU/ERTC
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  ช่ือโครงการ หนวยงานผูวาจาง
ความพงึพอใจของผูใชบริการตอบริการของ ธ.ก.ส. ระยะท่ี 4 MOF/BAAC
โครงการจัดทําดัชนีและฐานขอมูลสิง่แวดลอมเพือ่การติดตามประเมินผลการแปลงนโยบาย
แผน และมาตรการไปสูการปฏบัิติ MONRE/ONREPP
โครงการจดัทํารายงานสถานการณคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2546 MONRE/ONREPP
โครงการวจิยัการจดัสรรงบลงทุนสําหรับการสรางหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา NHSO
ตนทุนและประโยชนจากการใชระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเลก็ทรอนิกส (EDI) GECS
เพือ่สนับสนุนการดําเนินงานโครงการอนุรักษพลงังานสาํหรับอาคารควบคมุสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจเปนกรณีพิเศษ (Fast Track) [ระยะท่ี 2] MOEN/DAEDE
An Assessment of Regulatory Inconsistencies in ASEAN (การประเมินความไมสอดคลอง ASEAN
ของกฎระเบียบในอาเซียน) SECRETARIAT
An Evaluation of Good Governance Project Funded by USAID (การประเมินโครงการ
การบริหารจดัการท่ีดท่ีีไดเงนิจาก USAID) ASIA FOUND
Competitive Strategy Report for the Second Japan-ASEAN Research Institute Meeting
(รายงานกลยุทธการแขงขันสําหรับการประชุมสถาบันวจิยัของญีปุ่นและอาเซียนคร้ังท่ีสอง) JETRO
Comprehensive Study of the Potential Gains to Thailand from Acceding to the Bangkok
Agreement (การศกึษาอยางละเอียดถงึผลประโยชนท่ีประเทศไทยจะไดรับจากขอตกลงกรุงเทพ) UNESCAP
Cross-Border Economy: Structure, Importance and Role (เศรษฐกจิชายแดน : โครงสราง
ความสําคญัและบทบาท) CDRI
Foreign Direct Investment in Thailand (การลงทุนโดยตรงของตางชาตใินประเทศไทย) ADB
The Impact of Foreign Bank Participation in Thailand (ผลกระทบของการมีสวนรวมของ
ธนาคารตางชาตใินประเทศไทย) AFDP
Investment Policy Review: The Case of Thailand and Malaysia (การทบทวนนโยบาย
การลงทุน : กรณขีองประเทศไทยและมาเลเซยี) IISD
Liberalization and Harmonization of ASEAN Telecommunications
(การประสานและการเปดเสรีโทรคมนาคมของอาเซยีน) ANU
Opportunities and Risks for Emerging Nations of Liberalising the Trade in Services
(ลูทางและความเสีย่งของการเปดเสรีทางการคาบริการตอประเทศกําลงัพฒันา) GTZ
Post Evaluation Data Collection Survey on JBIC-Financed Projects, 2003
(การสํารวจเพือ่ประเมินผลโครงการเงนิใหกูยมืจาก JBIC, 2546) OPMAC
Project on the Enhancement of Yen-Dominated Trade Finance in Thailand-Japan Relationships
(โครงการเสริมสรางการใชเงนิเยนเปนเงนิทางการคาระหวางประเทศไทยและประเทศญีปุ่น) IIMA
Regional Trade in ICT Goods and Services in the Greater Mekong Subregion:
Current Situation and Future Prospects (การคาสนิคา ICT ในภมิูภาคและการบริการใน
อนุภมิูภาคแมนํ้าโขง : สถานการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต) UNESCAP
Research on Second Hand Car Trading in the ASEAN Region (การวจิยัการคารถมือสอง
ในภมิูภาคอาเซยีน) NRIL
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  ช่ือโครงการ หนวยงานผูวาจาง
The Rural Banking Specialist (International Consultant) (สนิเชือ่วสิาหกจิชนบท) ADB
Social Protection Expenditure and Performance Review of Thailand
(คาใชจายความคุมครองทางสงัคมและการทบทวนการดําเนินงานของประเทศไทย) ILO
Southern Agenda on Investment: Objectives for Country Research with Partners
(วาระการลงทุนของภาคใต) IISD
Strategic Interventions in Support of Emerging Issued in Governance Phase II
(การแทรกแซงเพือ่สนับสนุนประเด็นท่ีเกดิข้ึนในการบริหารจดัการท่ีด ีระยะท่ี 2) UNDP
Structural Change in the Livestock Sector (การเปลีย่นแปลงโครงสรางในภาคปศสุตัว) UNFAO
Study on Regional Integration and Trade: Emerging Policy Issues for Selected DMCs
(การศกึษาการรวมหนวยทางเศรษฐกจิและการคา : ประเดน็นโยบายของสมาชกิประเทศ
กําลงัพฒันา) ADB
Study on Transportation between Thailand and Malaysia (การศกึษาการขนสงระหวาง
ไทย-มาเลเซยี) JBIC
Technological Change and Human Capital Investment and Returns in Thai Manufacturing
Industries: A Survey on Technological and Organization Change, Wages and Training to
Plant Workers (การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละการลงทุนและผลตอบแทนของทุนมนุษย
ในอุตสาหกรรมหัตถกรรมไทย) GRIPS
Thailand-US Free Trade Agreement (FTA) Study (การศกึษาขอตกลงการคาเสรีระหวาง
ไทยกบัสหรัฐอเมริกา) TUBC
Toward a Regional Financial Architecture for East Asia (มุงสูโครงสรางทางการเงนิของ ASEAN
ภมิูภาคสําหรับเอเชยีตะวนัออก) SECRETARIAT
Trade Capacity Building and Private Sector Development in Asia (การประเมิน
ขีดความสามารถของภาคธุรกจิไทยในการปรับตวัเพือ่รองรับการเปดเสรีทางการคา) OECD
พ.ศ. 2547
การพฒันาขีดความสามารถของกิจการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
 ในการจดัซื้อจัดจางภาครัฐ MOF/CGD
การพฒันาธุรกจิการพมิพในองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย MOICT/TOT Corp.
การศกึษาเพือ่การพฒันานโยบาย กลยทุธและมาตรการดานกําลงัคนทางเทคโนโลยชีวีภาพ
ของประเทศไทย MOST/NSTDA
การศกึษาเพือ่จัดทํายทุธศาสตรการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพือ่เพิม่ขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรม OPM/NESDB
การศกึษามาตรการทางเศรษฐกจิเพือ่ลดการบริโภคแอลกอฮอล THPF
การศกึษามาตรฐานและรูปแบบสําหรับการใหคาจางข้ันต่ําคงท่ีในประเทศไทย MOL/OPS
การศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาระบบการเงนิระดบัจลุภาค OPM/NESDB
โครงการจดัทําแผนแมบทการจดัการทรัพยากรธรณี
(แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณียกเวนในสวนของซากดกึดําบรรพ) MONRE/DMR
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  ช่ือโครงการ หนวยงานผูวาจาง
โครงการจดัทํายทุธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของภาคอุตสาหกรรมไทย
อันเน่ืองจากการเจรจาองคการการคาโลกรอบใหมท่ีกรุงโดฮา MOID/OIE
โครงการจดัทํารายงานสถานการณคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2547 MONRE/ONREPP
โครงการตนทุนและคาธรรมเนียมดานการชําระเงนิของธนาคารพาณชิย BOT
โครงการศกึษาวเิคราะหระบบการบริหารจดัการตลาดผลไมสดในภาคตะวนัออก MOC/OPS
ผลกระทบของการเปดเสรีทางการคาตอภาคอุตสาหกรรม MOID/OIE
เพือ่สนับสนุนการดําเนินงานโครงการอนุรักษพลงังานสาํหรับอาคารควบคมุสวนราชการ
และรัฐวิสาหกจิ [ระยะท่ี 3] MOEN/DAEDE
ยทุธศาสตรการกําหนดนโยบายสงเสริมกจิการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ในการจดัซือ้จัดจางภาครัฐ MOF/CGD
ระบบสารสนเทศเพือ่ศกึษาผลกระทบของการลงทุนท่ีอยูอาศยั MOSDHS/NHA
East Asian Integration and Labour Migration (การรวมเอเชยีตะวนัออกเขาดวยกนัและ
การยายถิน่ของแรงงาน) EADN
Graduation of Thailand from Bilateral Development Assistance
(ความสําเร็จของประเทศไทยจากความชวยเหลือการพฒันาแบบทวิภาค)ี UNDP
International Migration and Labour Development in East Asia
(การยายถิน่ระหวางประเทศและการพฒันาแรงงานในเอเชยีตะวันออก) OECD
Labor and Employment Implications of AFTA: Thailand Case Study
(ความเกีย่วพนัของแรงงานและการจางงานของเขตการคาเสรีอาเซยีน : กรณศีกึษาประเทศไทย) ILO
Meeting on Social Protection Collaborative Studies (การประชมุเร่ืองการศกึษา
ความรวมมือดานการคุมครองทางสงัคม) FORD
Review of Thailand’s Official Poverty Line (การทบทวนเสนความยากจนทางการของประเทศไทย) UNDP
Social Protection in Asia: Research Initiative (ความคุมครองทางสงัคมในเอเชยี :
การริเร่ิมงานวจิยั) FORD
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รายชื่อหนวยงานผูวาจาง (ในประเทศ)

  ช่ือยอ ช่ือเต็ม
ATCI สมาคมอุตสาหกรรมคอมพวิเตอรไทย
Bangchak บริษทั บางจากปโตรเลียม จาํกัด (ปจจบัุนใชชื่อ บริษทั บางจากปโตรเลียม จาํกัด (มหาชน)

สงักดั กระทรวงพลงังาน (MOEN))
BERA บริษัท เบอรรา ประเทศไทย จํากัด
BMA กรุงเทพมหานคร
BOT ธนาคารแหงประเทศไทย
CBC ศาลลมละลายกลาง
CFC กองทุนมันสําปะหลงั
CP กลุมบริษัท เจริญโภคภณัฑ จํากดั (ปจจบัุนใชชื่อ เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (มหาชน))
DCF มูลนิธิวเิทศพฒันา
FIDF กองทุนฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบันการเงนิ
FTI สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
GECS บริษัท เจเนอรรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอรซ เซอรวิสเซส จํากัด
HSRI สถาบันวิจยัระบบสาธารณสขุ
IFCT บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ISUZU บริษทั ตรีเพชรอีซูซุเซลล จํากัด
ITALIAN THAI บริษัท อิตาเลยีนไทย จํากัด (มหาชน)
J.P. ROONEY & เจ. พ.ี รูน่ี แอนด แอสโซซิเอส จํากัด
ASSOC. LTD
KPI สถาบันพระปกเกลา
MOA กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ALRO สํานักงานการปฏรูิปท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรม
DOF กรมประมง
LDD กรมพฒันาท่ีดนิ
OAE สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร
ORRAF สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
RFD กรมปาไม

MOC กระทรวงพาณชิย
DBE กรมเศรษฐกิจการพาณชิย (ปจจบัุนใชชือ่กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ)
DEP กรมสงเสริมการสงออก
DIT กรมการคาภายใน
OPS สํานักงานปลดักระทรวงพาณชิย
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  ช่ือยอ ช่ือเต็ม
MOD กระทรวงกลาโหม

OPS สํานักงานปลดักระทรวงกลาโหม
MOE กระทรวงศกึษาธิการ

CMU/SRI มหาวทิยาลัยเชยีงใหม/สถาบันวจิยัสงัคม
CU/IAS จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย/สถาบันเอเชยีศกึษา
DOVE กรมอาชีวศกึษา (ปจจบัุนใชชื่อ สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา)
OPS สํานักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ
TU/ERTC มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร/ศนูยวจิยัและฝกอบรมดานเศรษฐกจิ
TU/FOE มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร/คณะเศรษฐศาสตร

MOEN กระทรวงพลงังาน
DAEDE กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลงังาน

(เดิมใชชือ่ สํานักงานพลงังานแหงชาติ (NEA) และตอมาใชชือ่
กรมพฒันาและสงเสริมพลงังาน (DEDP) สงักดักระทรวงวทิยาศาสตร
เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม (MOSTE))

MOF กระทรวงการคลงั
BAAC ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร
CGD กรมบัญชีกลาง
FPO สํานักงานเศรษฐกจิการคลงั
GLO สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล
GSB ธนาคารออมสนิ
OSEGS สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ
RD กรมสรรพากร

MOFA กระทรวงการตางประเทศ
DEA กรมเศรษฐกิจ (ปจจบัุนใชชือ่ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ)
OPS สํานักงานปลดักระทรวงการตางประเทศ

MOI กระทรวงมหาดไทย
MEA การไฟฟานครหลวง
MWA การประปานครหลวง
PEA การไฟฟาสวนภมิูภาค

MOICT กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
TOT Corp. บริษทั ทศท คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (เดิมใชชื่อ

องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (TOT) สงักดักระทรวงคมนาคม (MOTC))
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  ช่ือยอ ช่ือเต็ม
MOID กระทรวงอุตสาหกรรม

DIP กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
DMR กรมทรัพยากรธรณ ี(ปจจุบันสงักดั กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

(MONRE))
DPIM กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร
OCSB สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย
OIE สาํนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม
OPS สํานักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม
OSMEP สํานักงานสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
PAT การปโตรเลยีมแหงประเทศไทย (ปจจบัุนใชชือ่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)

สงักดักระทรวงพลงังาน (MOEN))
MOL กระทรวงแรงงาน (เดมิใชชือ่ กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม (MOLSW))

OPS สํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน
SSO สํานักงานประกนัสงัคม

MOLSW กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม (ปจจบัุนใชชือ่ กระทรวงแรงงาน (MOL))
DSD กรมพฒันาฝมือแรงงาน
OPS สํานักงานปลดักระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม

MONRE กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
DMR กรมทรัพยากรธรณ ี(เดิมสงักดั กระทรวงอุตสาหกรรม (MOID))
ONREPP สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

(เดมิใชชือ่ สํานักงานคณะกรรมการสิง่แวดลอม (NEB)
สงักดั กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม (MOSTE))

MOPH กระทรวงสาธารณสขุ
OPS สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

MOSDHS กระทรวงพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย
NHA การเคหะแหงชาต ิ(เดมิสงักดั กระทรวงมหาดไทย (MOI))

MOST กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(เดมิใชชือ่ กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม
(MOSTE))
NSTDA สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(เดมิใชชือ่

คณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(STDB)
สงักดั กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม (MOSTE))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


20 ปทีดีอารไอ82

  ช่ือยอ ช่ือเต็ม
MOSTE กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่แวดลอม (ปจจุบันใชชือ่

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(MOST))
DEDP กรมพฒันาและสงเสริมพลงังาน (เดมิใชชือ่ สํานักงานพลงังานแหงชาต ิ(NEA)

และปจจบัุนใชชือ่ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลงังาน (DAEDE)
สงักดั กระทรวงพลงังาน (MOEN))
      ENERGY    สํานักกํากับและอนุรักษพลงังาน

NEA สํานักงานพลงังานแหงชาต ิ(ตอมาใชชือ่ กรมพฒันาและสงเสริมพลงังาน
(DEDP) และปจจุบันใชชือ่ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลงังาน
(DAEDE) สงักดั กระทรวงพลงังาน (MOEN))

NEB สํานักงานคณะกรรมการสิง่แวดลอม (ปจจุบันใชชือ่ สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (ONREPP) สงักดั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (MONRE))

NIM สถาบันมาตรวทิยาแหงชาติ
NRCT สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ (ปจจุบันเปนหนวยราชการอิสระ)
NSTDA สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(เดมิใชชือ่

คณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(STDB))
     NECTEC    ศูนยเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาติ

OPS สํานักงานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม
STDB คณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(ปจจบัุนใชชือ่

สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ(NSTDA))
MOTC กระทรวงคมนาคม

CAT การสื่อสารแหงประเทศไทย (ปจจบัุนใชชือ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคมจํากัด
(มหาชน) สงักดั กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (MOICT))

ETA การทางพเิศษแหงประเทศไทย
OPS สํานักงานปลดักระทรวงคมนาคม
OTTPP สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (เดมิใชชือ่ สํานักงาน

คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (OCMLT)
สงักดัสํานักนายกรัฐมนตรี (OPM))

SRT การรถไฟแหงประเทศไทย
TOT องคการโทรศพัทแหงประเทศไทย (ปจจบัุนใชชือ่ บริษัท ทศท คอรปอเรชัน่

จํากดั (มหาชน) (TOT Corp.) สงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร (MOICT))

TTC บริษัท ขนสง จํากัด (บ.ข.ส.)
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  ช่ือยอ ช่ือเต็ม
MOUA ทบวงมหาวิทยาลยั (ปจจบัุนเปนกระทรวงศกึษาธิการ (MOE))

CMU/CC มหาวทิยาลยัเชยีงใหม/ศนูยคอมพวิเตอร
CU UNISEARCH ศนูยบริการวชิาการแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
PSU มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร
TU/ERTC มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร/ศนูยวจิยัและฝกอบรมดานเศรษฐกจิ

NHF มูลนิธิสาธารณสขุแหงชาติ
NHSO สํานักงานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ
NRCT สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ(เดมิสงักดั กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม)
OAG สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ
OPM สํานักนายกรัฐมนตรี

BOB สํานักงบประมาณ
BOI สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

(ปจจุบันสังกดั กระทรวงอุตสาหกรรม (MOID))
DTEC กรมวเิทศสหการ (ปจจบัุนสงักดั กระทรวงการตางประเทศ (MOFA))
MCOT องคการสือ่สารมวลชนแหงประเทศไทย
NEPO สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาต ิ(ปจจบัุนใชชือ่

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน สงักดั กระทรวงพลงังาน (MOEN))
NESDB สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
OCMLT สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ปจจบัุนใชชื่อ

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (OTTPP) สงักดั
กระทรวงคมนาคม (MOTC))

OCS สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
OCSC สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ONCB สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ

(ปจจบัุนสงักดั กระทรวงยุตธิรรม)
ONEC สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(ปจจบัุนใชชือ่

สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา สงักัด กระทรวงศกึษาธิการ (MOE))
TAT การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ปจจบัุนสงักดั

กระทรวงการทองเท่ียวและการกฬีา)
TRF สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั

PTIT สถาบันปโตรเลยีมแหงประเทศไทย
SEC สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย
SHR สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
SITCA บริษทัเงนิทุนหลกัทรัพยซทิกา จาํกดั (มหาชน)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


20 ปทีดีอารไอ84

  ช่ือยอ ช่ือเต็ม
TBA สมาคมธนาคารไทย
TFB ธนาคารกสกิรไทย
TFF กองทุนมันสําปะหลงั
TFPA สมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป
THPF สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ
TNSC สภาผูสงสนิคาทางเรือแหงประเทศไทย
TREA สมาคมอสงัหาริมทรัพยแหงประเทศไทย
TTDI มูลนิธิสถาบันพฒันามันสาํปะหลงัแหงประเทศไทย
TTMA สมาคมอุตสาหกรรมสิง่ทอไทย
TTTA สมาคมการคามันสาํปะหลงัไทย
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รายชื่อหนวยงานผูวาจาง (ตางประเทศ)

  ช่ือยอ ช่ือเต็ม
AAID Australian Agency for International Development
ACIAR Australian Center for International Agricultural Research
ADB Asian Development Bank
ADBI The Asian Development Bank Institute
AFDP APEC Finance and Development Program
AIPO ASEAN Inter-parliament Organization
AIT Asian Institute of Technology
ANU The Australian National University
APDC Asian and Pacific Development Center
APO Asian Productivity Organization
ASEAN
SECRETARIAT ASEAN Secretariat
ASIA FOUND The Asia Foundation
AT-9 Asian Think Tank Nine
ATI Appropriate Technology Institute
AUE Australian Embassy
BINNIE Binnie and Partners (Overseas) Limited
BRITISH British Embassy
CAPSTRANS Centre for Asia Pacific Social Transformation Studies
CDRI The Cambodia Development Resource Institute
CEC Commission of the European Community
CEDES Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Center for the Study of State and Society-

CEDES)
CIDA Canadian International Development Agency
CIER Chung-Hua Institution for Economic Research
CLARK Clark University
DRI Development Research Institute
E.T.J. E.T. Jackson and Associates Limited
EADN East Asian Development Network
EEC European Economic Community
ENAA Engineering Advancement Association of Japan
EOJ Embassy of Japan
EPA Economic Planning Agency
European
Commission European Commission
EWC East West Center
FHI Family Health International
FORD The Ford Foundation
FRI Fujitsu Research Institute
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 ช่ือยอ ช่ือเต็ม
GDI German Development Institute
GOPA GOPA Consultants
GRIPS National Graduate Institute for Policy Studies
GTZ The German Agency for Technical Co-operation
HIID Harvard Institute for International Development
IADB Inter-American Development Bank
ICEG International Center for Economic Growth
ICF ICF Incorporated
ICME The International Council on Metals and the Environment
ICSEAD International Center for the Study of East Asian Development
IDCJ International Development Center of Japan
IDE Institute of Developing Economies
IDRC International Development Research Centre
IDS Institute of Development Studies
IFC International Finance Corporation
IFPRI International Food Policy Research Institute
IIED International Institute for Environment and Development
IIMA Institute for International Monetary Affairs
IISD International Institute for Sustainable Development
ILO The International Labour Organization

ARTEP Asian Regional Team for Employment Promotion
IOM International Organization for Migration
IPC International Policy Council on Agriculture and Trade
IRRI International Rice Research Institute
ISEAS Institute of Southeast Asian Studies
ISS Institute of Social Studies
IVM Instituut Voor Milieuvraanstukken, Vrije Universiteit
IWE Institute of World Economy
JANCPEC Japan National Committee for Pacific Economic Cooperation
Japanese
Export-Import Bank Japanese Export-Import Bank
JBIC Japan Bank for International Cooperation
JCIE Japan Center for International Exchange
JETRO Japan External Trade Organization

      IDE The Institute of Development Economies
JICA Japan International Cooperation Agency
John Snow, Inc. John Snow Inc.
KDI Korea Development Institute
MFC Mindanao Fruit Company
MONENCO Monenco Consultants Limited
MONSANTO Monsanto Thailand Limited
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  ช่ือยอ ช่ือเต็ม
MRC The Mekong River Commission Secretariat
MRII Mitsubishi Research Institute, Inc.
N.Y.U. New York University
NACA The Network of Aquacultures Centres in Asia-Pacific
NAS National Academy of Science Accounting Office
NIRA National Institute for Research Advancement
NLI NLI Research Institute
NRI Nomura Research Institute
NRIL Nomura Research International Company Limited
NZODA New Zealand Overseas Development Agency
ODII Organizing for Development: An International Institute
OECC Overseas Environmental Cooperation Center
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
OECF Overseas Economic Cooperation Fund
OPMAC Overseas Project Management Consultants
PADECO Padeco Company Limited
PEMconsult PEM Consult
PIDS Philippine Institute for Development Studies
PRI Population Research Institute, Nihon University
Princeton University Princeton University
PRRM The Philippine Rural Reconstruction Movement
QED Queen’s University
RIAP Research Institute for Asia and the Pacific
ROCKEFELLER Rockefeller Brothers Fund
SASAKAWA The Sasakawa Peace Foundation
SEAMICO SEAMICO BIR Company Limited
SEI Stockholm Environment Institute
SHELL The Shell Company of Thailand Limited
SNMRC Swedish National Marine Resources Commission
SRIC SRIC Corporation
STEPAN Science and Technology Policy Asian Network, UNESCO
TA-HASD Thai-Australian Highland Agriculture and Social Development
TDRP Thai-Danish Research Programme c/o Danish Institute of Agricultural Sciences
TICG Thailand Information Coordination Group
TIER Taiwan Institute of Economic Research
TOKYO CLUB Tokyo Club Foundation for Global Studies
TPRC Trade Policy Research Centre
TUBC Thailand-U.S. Business Council, American Chamber of Commerce
UCSD University of California, San Diego
ULG ULG Consultant Limited
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  ช่ือยอ ช่ือเต็ม
UN United Nations
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNDP United Nations Development Programme, Office of the Regional Representatives
UNEP United Nations Environment Programme, Regional Office for Asia and the Pacific
UNESCAP United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

ITECD The International Trade and Economic Cooperation Division
UNFAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
UNFPA United Nations Fund for Population Activities
UNIDO United Nations Industrial Development Organization
UNU United Nations University
UOM Institute for Development Policy and Management, University of Manchester
UOW University of Wisconsin
URC University Research Corporation
USAID United States Agency for International Development
USU/CID Utah State University/Consortium for International Development
WB The World Bank

EDI Economic Development Institute
FIAS Foreign Investment Advisory Services

WCD World Commission on Dams
WELD Women’s Economic and Leadership Development
WGC World Gold Council
WHO World Health Organization
WIDER World Institute of Development Economic Research
WOOD HOLE Woods Hold Research Center
WRI World Resources Institute
WWF World Wide Fund for Nature
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* นายอานันท  ปนยารชุน
ประธานสภาสถาบันและคณะกรรมการบริหารสถาบัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

* ดร. กอปร  กฤตยากีรณ
ที่ปรึกษา
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

นายเกษม  ณรงคเดช
ประธาน
กลุมเคพีเอ็น

* นายโฆสติ  ปนเปยมรษัฎ
ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ม.ร.ว. จัตุมงคล  โสณกุล
ประธานกรรมการ
บริษัท ซี.เอ็ม.โซลูช่ัน จํากัด

ดร. จิราย ุ  อิศรางกรู ณ อยธุยา
ผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

ดร. จุร ี  วิจิตรวาทการ
รองศาสตราจารย  คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

* ดร. ฉลองภพ  สุสงักรกาญจน
ประธาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

* ดร. ณรงคชัย  อัครเศรณี
ประธานกรรมการ
บริษัท เศรณีโฮลด้ิงส จํากัด

* ดร. ธวัชชัย  ยงกิตตกิุล
เลขาธิการ  สมาคมธนาคารไทย

* นางสาวนวพร  เรืองสกุล
กรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

น.พ. ประเวศ  วะสี
ศาสตราจารยเกียรติคุณ สาขาวิชาโลหิตวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ปราณี  ทนิกร
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ดร. ปยสวัสดิ ์ อัมระนนัทน
ประธานกรรมการ
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด

ดร. ผาสุก  พงษไพจิตร
ศาสตราจารย   คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดร. พิสิฎฐ  ภัคเกษม
ประธานกรรมการ
บริษัทเงินทุนทสิโก จํากัด (มหาชน)

รายนามกรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหารสถาบันชุดปจจุบัน
(ตุลาคม พ.ศ. 2548)
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* ดร. ไพจิตร  เอ้ือทวกีุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย

นายไพบูลย  วัฒนศิรธิรรม
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

นายมีชัย  วีระไวทยะ
นายกสมาคม
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

* ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ
รักษาการผูอํานวยการ
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

* ดร. วรีพงษ  รามางกรู
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน)

นายสมภพ  อมาตยกุล
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บ.ีบี. บิสซิเนสแมเนจเมนต  จํากัด

นายสรรเสริญ วงศชะอุม
ประธานกรรมการ
บริษทัหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

* ดร. สิปปนนท  เกตทุตั
ประธานธนาคารสมอง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ

ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา

* ดร. เสนาะ  อูนากูล
ประธาน
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

* นายอภิลาศ  โอสถานนท
ประธาน
มูลนิธิวิเทศพัฒนา

* ดร. อัมมาร  สยามวาลา
นักวิชาการเกียรติคุณ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

* ดร. อาณัต ิ  อาภาภิรม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

H.E. Mr. Denis Comeau
Ambassador
Canadian Embassy

Mr. Goro Koyama
Honorary Advisor
The Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Bank, Limited

H.E. Mr. Atsushi  Tokinoya
Ambassador
Embassy of  Japan

* รวมอยูในคณะกรรมการบริหารสถาบันดวย
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รายนามบคุลากรท่ีมบีทบาทตอการดาํเนินงานของสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย
รายนามบุคลากรระดบัสงูของฝายวิจยั ตัง้แต พ.ศ.2527-ปจจบัุน (มิถนุายน 2548)

ช่ือ-สกุล ระยะเวลาทีร่วมงานกับสถาบัน (พ.ศ.) ฝาย
ดร. กอปร กฤตยากรีณ 2527-2532 PO/STD
ดร. เกษมณ ีอัษฎมงคล 2544-2545 STD
ดร. ไกรยทุธ ธีรตยาคีนันท 2529-2530 NPR
ดร. ขวญัชยั ลเีผาพนัธ 2532-2533 NRE
ดร. ขวญัฤด ีลิม้วรพทัิกษ 2535-2536 NRE
ดร. โฆษะ อารียา 2530-2533 MEP/NPR
ดร. จักรพงศ อุชปุาละนันท 2542-2544 IER
ดร. จติตภัทร เครือวรรณ 2533 และ 2534 HRS
ดร. จริะวฒัน ปนเปยมรัษฎ 2548-ปจจุบัน (ผูเชี่ยวชาญ) IER
ดร. จุรี วิจติรวาทการ 2531-2532 NPR
ดร. เจษฎา โลหอุนจติร 2531-2532 NPR
ดร. ฉลองภพ สสุังกรกาญจน 2528-ปจจบัุน (ประธานสถาบัน) MEP/HRS/PO/NRE
ดร. ชัยพฒัน สหัสกลุ 2529-2531 MEP
ดร. ชัยสิทธ์ิ อนุชิตวรวงศ 2548-ปจจบัุน (ผูเชี่ยวชาญ) SEP
ดร. ชัยอนันต สมุทวณชิ 2531-2533 NPR
ดร. ชาตรี ศรีไพพรรณ 2532-2536 STD
ดร. ชาตชิัย พาราสุข 2532-2535 NRE
ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม 2528-2529 และ 2531-2532 NRE/NPR
ดร. ชูชพี พิพัฒนศิถี 2533-2534 HRS
ดร. ณรงค ปอมหลักทอง 2540-ปจจบัุน (ผูเชี่ยวชาญอาวโุส) HRS
ดร. ณรงคชยั อัครเศรณี 2531-2533 PO/ITR
ดร. ณฏัฐพงศ ทองภกัดี 2538-2545 HRS/IER
ดร. ดวงใจ อินทรประวิช 2532-2536 NRE
ดร. ดําเกงิ สวามิภกัดิ์ 2531-2535 MEP
ดร. ดเิรก ปทมสริิวัฒน 2529-2534 และ 2536-2540 ARD/SEP/NRE
ดร. เดอืนเดน นิคมบริรักษ 2531-2532 และ 2538-ปจจบัุน

(ผูอํานวยการวจิัยดานการบริหารจดัการระบบเศรษฐกจิ) ITR/SEP
ดร. ตรีณ พงศมฆพฒัน 2532-2533 MEP
นาย ทวศีักดิ ์เวยีรศลิป 2530-2531 NRE
ดร. ทองโรจน ออนจันทร 2529-2530 NRE
ดร. ทินพนัธุ นาคะตะ 2529-2533 NPR
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รายนามบุคลากรระดบัสงูของฝายวิจยั ตัง้แต พ.ศ.2527-ปจจบัุน (มิถนุายน 2548)
ช่ือ-สกุล ระยะเวลาทีร่วมงานกับสถาบัน (พ.ศ.) ฝาย
ดร. เทียนไชย จงพรีเพยีร 2529-2535 EIU
ดร. ธนศกัดิ ์วหาวศิาล 2531-2535 ITR/IER
ดร. ธนิน ชืน่สมจติต 2541-2542 MEP
ดร. ธรรมวทิย เทอดอุดมธรรม 2537-2538 SEP
ดร. ธวัชชัย ยงกิตติกุล 2528-2537 P&D/PO
ดร. ธัชชยั แสงสิงแกว 2528-2529 NRE/NPR
ดร. ธิดา อินทรโชติ 2544-ปจจุบัน (ผูเชี่ยวชาญ) MEP
ดร. ธีระ พันธุมวนิช 2528-2536 NRE
ดร. ธีระ อัชกุล 2529-2534 MEP/HRS
ดร. นันทวรรณ วจิติรวาทการ 2535-2536 SEP
ดร. นารี บุญธีรวร 2534-2536 NRE
ดร. นิตย จนัทรมังคละศรี 2536-2543 STD
ดร. นิตยา สนุทรสริิพงศ 2537 และ 2543-2544 STD/HRS
ดร. นิพนธ พวัพงศกร 2536-2539 SEP
ดร.  นิมิตชัย สนิทพนัธุ 2539-2548 HRS
ดร. บรรณโศภิษฐ เมฆวชิยั 2532-2534 NRE
ดร. บัณฑิต นิจถาวร 2528-2529 MEP
ดร. เบญจพล เวทยววิรณ 2537-2540 STD
นายปกรณ ปรียากร 2531-2532 NPR
ดร. ปกรณ  วิชยานนท 2529-2538 และ 2540-ปจจบัุน

(ผูอํานวยการวจิยัดานตลาดเงนิตลาดทุน) MEP
ดร. ปฐม มณโีรจน 2531-2532 NPR
ดร. ปธาน สวุรรณมงคล 2531-2532 NPR
ดร. ปรอง กองทรัพยโต 2541-2542 HRS
นายประกอบ ระกติิ 2529 NRE
ดร. ประดษิฐ ชาสมบัติ 2531-2532 NPR
ดร. ประยงค เนตยารักษ 2537-2538 SEP
นายประยรู เชีย่ววัฒนา 2528-2530 และ 2533 STD
ดร. ปรัชญา เวสารัชช 2531-2533 NPR
ดร. ปราณ ีทินกร 2535-2540 MEP
ดร. ปริตตา กออนันตกูล 2534-2536 NPR
ดร. พรายพล คุมทรัพย 2528-2529 EIU
ดร. พอพล แขงเพญ็แข 2545-2546 MEP
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รายนามบุคลากรระดบัสงูของฝายวิจยั ตัง้แต พ.ศ.2527-ปจจบัุน (มิถนุายน 2548)
ช่ือ-สกุล ระยะเวลาทีร่วมงานกับสถาบัน (พ.ศ.) ฝาย
ดร. พาลาภ ตนัตยิาสวสัดกิลุ 2538-2539 STD
ดร. พเิชฐ ดรุงคเวโรจน 2534-2536 STD
ดร. พทิยา บวรวัฒนา 2531-2532 NPR
ดร. พริิยะ ผลพรุิฬห 2546-2548 IER
ดร. พสิมัย เอ่ียมสกลุรัตน 2536-2538 NRE
นายพเีตอร ไมตรี อ๊ึงภากรณ 2537-2538 PO
ดร. ไพจติร เอ้ือทวกีุล 2529-2533 NPR/PO
ดร. ไพฑูรย วิบูลชตุิกลุ 2529-2535 ITR/IER
ดร. ภาณพุงศ นิธิประภา 2531-2540 MEP
นายภานุ กฤตพิร 2532-2534 NRE
นายมนุชญ วฒันโกเมร 2531-2532 NPR
ดร. มหรรณพ  บรรพพงศ 2529 NRE
ดร. มัทนา พนานิรามัย 2532-2540 HRS
ดร. ม่ิงสรรพ ขาวสอาด 2533-2541 STD/SEP/NRE
ดร. ยงยทุธ แฉลมวงษ 2532-ปจจบัุน

(ผูอํานวยการวจิยัดานการพฒันาแรงงาน) HRS
ดร. เยาวลักษณ ชาตบัิญชาชัย 2536-2537 PO
ดร. โยธิน อังกุรวสพร 2528-2531 NRE
ดร. ราเชนทร ชนิทยารังสรรค 2531-2532 NPR
ดร. เรืองเดช ศรีวรรธนะ 2530-2532 NRE
ดร. ลขิิต ธีรเวคนิ 2529-2533 NPR
น.ส. วณ ีเธียรธนู 2542 HRS
ดร. วรเดช จนัทรศร 2529-2533 NPR
ดร. วรวรรณ ชาญดวยวิทย 2532-2536 และ 2542-ปจจบัุน (ผูเชี่ยวชาญอาวโุส) HRS
นายวฒันา ณ ระนอง 2531-2532 NPR
ดร. วนัิย เลยีงเจริญสทิธ์ิ 2531-2532 NRE
ดร. วรัิช อภเิมธีธํารง 2533 STD
ดร. วิโรจน ณ ระนอง 2529-2532 และ 2540-ปจจบัุน (ผูเชี่ยวชาญอาวโุส) ARD/SEP
ดร. วิศาล บุปผเวส 2534-2538 IER
ดร. วรีพงษ รามางกรู 2528-2533 MEP
ดร. วฒิุ หวงัวชัรกลุ 2533 และ 2535-2536 NRE
ดร. วฒิุพงษ เพรียบจริยวัฒน 2529-2530 MEP
ดร. ศภุจติ มโนพโิมกษ 2535-2536 NRE
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รายนามบุคลากรระดบัสงูของฝายวิจยั ตัง้แต พ.ศ.2527-ปจจบัุน (มิถนุายน 2548)
ช่ือ-สกุล ระยะเวลาทีร่วมงานกับสถาบัน (พ.ศ.) ฝาย
นายเศรษฐพร คศูรีพทัิกษ 2531-2533 NPR
นายสงคราม กระจางเนตร 2533-2546 PO
ดร. สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย 2539-ปจจบัุน

(ผูอํานวยการวจิยัดานเศรษฐกิจยคุสารสนเทศ) SEP/STD
ดร. สมชยั จิตสุชน 2530-2534 และ 2542- ปจจุบัน (ผูอํานวยการวจิยัดาน

การพฒันาเศรษฐกจิสวนรวมและการกระจายรายได) MEP
ดร. สมชาย รัตนโกมุท 2530 EIU
นายสมพร อิศวลิานนท 2535-2540 SEP
ดร. สมมาต อิชโรจน 2532-2533 NRE
ดร. สมฤด ีนิโครวฒันยิง่ยง 2536 NRE
ดร. สมลกัษณรัตน แกรนดสแตฟฟ 2531-2532 NPR
ดร. สมศกัดิ ์แตมบุญเลศิชยั 2531-2532 NPR
ดร. สรยุทธ มีนะพนัธ 2534-2535 NRE
ดร. สราวุธ  ไพฑูรยพงษ 2539-ปจจบัุน (ผูเชี่ยวชาญอาวโุส) IER/HRS
ดร. สัจจะ เสถบุตร 2533 NRE
ดร. สนัต รัชฎาวงศ 2532-2533 NRE
ดร. สาโรช อังสุมาลิน 2529 และ 2531-2532 NRE/NPR
ดร. สกุญัญา หุตะเศรณี 2531-2535 HRS
ดร. สจุติรา ชํานิวิกยกรณ 2539 SEP
ดร. สทัุศน เศรษฐบุญสราง 2528-2531 ARD
ดร. สนีุย บุษยวิทย 2539-2540 SEP
ดร. สพุจน จนุอนันตธรรม 2530 ITR
ดร. สเุมธ วงศพานิชเลศิ 2534-2539 และ 2541-ปจจบัุน

(ผูอํานวยการวจิัยดานโทรคมนาคม) HRS/STD
ดร. สรุเกยีรติ ์เสถยีรไทย 2531-2533 NPR
ดร. เสาวลกัษณ กติตปิระภสัร 2541-2543 HRS
ดร. แสงสนัต พานิช 2534-2535 NRE
นายโสภณ ชมชาญ 2529-2530 และ 2532-2533 NRE
ดร. โสภณิ ทองปาน 2533 NRE
ดร. ม.ร.ว. อคนิ รพพีฒัน 2531-2537 PO/NPR
ดร. อดศิร อิศรางกูร ณ อยธุยา 2528-2530 และ 2538-2541 PO/NRE
ดร. อนุภาพ ถริลาภ 2533-2536 STD
ดร. อภชิยั พนัธเสน 2539-2540 HRS
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รายนามบุคลากรระดบัสงูของฝายวิจัย ตัง้แตพ.ศ.2527-ปจจบัุน (มิถนุายน 2548)
ช่ือ-สกุล ระยะเวลาทีร่วมงานกับสถาบัน (พ.ศ.) ฝาย
ดร. อภชิาต พงษศิริรัชกุล 2545-2546 IER
ดร. อรพนิท สพโชคชัย 2528-2543 NRE/P&D/HRS
ดร. อัจฉรี ชไตนมึลเลอร 2535-2536 และ 2542-ปจจบัุน (ผูเชี่ยวชาญอาวโุส) NRE
ดร. อัจนา ไวความดี 2532-2534 ITR/IER
ดร. อัญชนา ณ ระนอง 2530-2531 และ 2540-2542 ARD/NRE
ดร. อัมมาร สยามวาลา 2527-ปจจบัุน (นักวชิาการเกยีรติคณุ) ARD/PO/DS
ดร. อาณัต ิอาภาภริม 2527-2530 PO/NRE
ดร. เอกวิทย ณ ถลาง 2531-2532 PO
Dr. Amrita Genevieve Daniere 2533-2534 HRS
Dr. Buddy Atwell 2530-2531 NRE
Mr. Paul Hastings 2530-2536 NRE
Mr. Peter Brimble 2533 STD
Dr. Ramon C. Sevilla 2536-2539 HRS
Dr. Scott R. Christensen 2533-2537 NPR/PO

รายนามบุคลากรระดบัสงูของฝายสนบัสนนุการวิจยั ตัง้แต พ.ศ.2527-ปจจบัุน (มิถนุายน 2548)
ช่ือ-สกุล ระยะเวลาทีร่วมงานกับสถาบัน (พ.ศ.) ฝาย
นายชนินทร สาทรกจิ 2528-2530 ADMIN
คณุหญงิทองทิพ รัตนะรัต 2528 P&D
นางนิรินธน หงษศรีจนิดา 2528-ปจจบัุน (ผูอํานวยการฝายการเงนิ) FIN
นายประสทิธ์ิ จนัทรดี 2531-2534 ADMIN
นางพนูสนิ วงศกลธูต 2529-ปจจบัุน (ผูอํานวยการฝายบริการสารสนเทศ) PUB/LIB/GIS
นางรววีรรณ รุงรัตนขจร 2528-ปจจุบัน (ผูอํานวยการฝายธุรการและการพนักงาน) ADMIN
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รายช่ือฝายวิจยั
     อักษรยอ ช่ือฝาย

ARD ฝายการวจิยัการเกษตรและพฒันาชนบท*
(Agriculture and Rural Development Program)

DS ฝายนักวชิาการเกยีรตคิณุ
(Distinguished Scholar)

EIU ฝายการวิจยัการพลงังาน วสิาหกิจพืน้ฐาน และการพฒันาเมือง*
(Energy, Infrastructure and Urban Development Program)

HRS ฝายการวจิยัทรัพยากรมนุษยและการพฒันาสงัคม
(Human Resources and Social Development Program)

IER ฝายการวจิยัความสมัพนัธทางเศรษฐกจิระหวางประเทศ
(International Economic Relations Program)

ITR ฝายการวจิยัอุตสาหกรรม การคา และความสมัพนัธทางเศรษฐกจิระหวางประเทศ*
(Industry, Trade and International Economic Relations Program)

MEP ฝายการวจิยันโยบายเศรษฐกจิสวนรวม
(Macroeconomic Policy Program)

NPR โครงการวจิัยท่ีไมสงักดัฝายการวจิยั
(Non-Program Research)

NRE ฝายการวิจยัทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
(Natural Resources and Environment Program)

SEP ฝายการวจิยัแผนงานเศรษฐกจิรายสาขา
(Sectoral Economics Program)

STD ฝายการวจิยัการพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(Science and Technology Development Program)

* ฝาย ARD และ ITR ไดเปลี่ยนชือ่เปนฝาย SEP และ IER ตามลําดบั ใน พ.ศ. 2533 และฝาย EIU ไดยบุไปใน พ.ศ. 2535

รายช่ือฝายสนบัสนนุการวิจยั
ADMIN ฝายธุรการและการพนักงาน (Administrative Services Division)
FIN ฝายการเงนิ (Financial Services Division)
LIB/PUB/GIS ฝายบริการสารสนเทศ (Information Services Division)
P&D ฝายวางแผนและพฒันา*  (Planning and Development)
PO สํานักงานประธานสถาบัน (Office of the President)

* ฝาย P&D ไดรวมอยูในฝาย PO ใน พ.ศ. 2535
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รายนามผูมอุีปการคุณ
ตอ

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย

รายนามผูสนับสนุนหลัก
สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ

กรมวเิทศสหการ
องคกรเพือ่การพฒันาระหวางประเทศแหงแคนาดา (CIDA)

องคการเพือ่การพฒันานานาชาตขิองประเทศสหรัฐอเมริกา (USAID)

รายนามผูบริจาคเงนิสมทบกองทุนเงินประเดิม

 หาลานบาทหรือมากกวา

บริษัทในกลุมมิตซุย
- Mitsui & Company Limited
- บริษัท โตโยตา มอเตอร คอรปอเรช่ัน
- โตชิบา คอรปอเรช่ัน
- Mitsui Real Estate Development Company

 Limited
- Taisho Marine & Fire Insurance Company

Limited
- Toray Industries Incorporated
- บริษทั ลัคก้ีเทคซ (ไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยโทเรเท็กซไทลมิลล จํากัด
- บริษทั โทเรไนลอนไทย จํากัด
- Mitsui O.S.K. Lines Limited
- ธนาคาร มิตซุย จํากัด

บริษัท ยูโนแคล ไทยแลนด จํากัด
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย จี เอฟ จํากัด (มหาชน)

 หนึ่งลานบาทหรือมากกวา

บริษัท ปนูซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห
บริษัท สหยูเนีย่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสโซแสตนดารดประเทศไทย จํากัด
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท แพรนดาจิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอน็.ท.ีเอส. สตีลกรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานฉาง กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษทั เหมราชพฒันาที่ดิน จํากัด (มหาชน)
บริษัท สตารบล็อค จํากัด
บริษัท แนเชอรัล พารค จํากัด (มหาชน)
คุณชาญ บูลกุล
ชินวัตรกรุป
บริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน)
คุณศิวะ งานทวี
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)
บริษัท แสงทองคาขาว (1968) จํากัด
บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จํากัด (มหาชน)
คุณเกษม – คุณหญิงพรทพิย ณรงคเดช,
กลุมเคพีเอ็น
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รายชือ่การสัมมนาวชิาการประจําปของสถาบนั
  ป หัวขอการสัมมนา
2528 กาวใหมของการพฒันา
2529 การจดัการทรัพยากร
2530 ประสทิธิภาพและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกจิไทย
2531 การกระจายรายไดกบัอนาคตของการพฒันาประเทศไทยในระยะยาว
2532 ประเทศไทยในชมุชนเศรษฐกจิระหวางประเทศ
2533 การพฒันาเปนประเทศอุตสาหกรรมของไทยกบัผลกระทบทางสิง่แวดลอม
2534 ทางเลอืกทางการศกึษาเพือ่อนาคตของประเทศไทย
2535 โครงสรางทางเศรษฐกจิของไทย : สูการพฒันาท่ีสมดลุ
2536 ใครไดอะไรและอยางไร : ความทาทายสําหรับอนาคต
2538 การมีสวนรวม
2539 ปฏรูิปภาคราชการเพือ่อนาคตของไทย
2541 จากวกิฤตสิูการพฒันาท่ียัง่ยนื
2542 เศรษฐกจิพอเพยีง
2543 สงัคมโปรงใสไรทุจริต
2544 ยทุธศาสตรการขจดัปญหาความยากจน
2545 เผชญิความทาทายจากกระแสโลกาภวิตัน
2546 ความม่ันคงของมนุษย
2547 เหลยีวหลงัแลหนา : ยีส่บิปเศรษฐกจิสงัคมไทย

หมายเหตุ สถาบันไดงดจดังานสมัมนาวชิาการประจาํปในป พ.ศ. 2537 เน่ืองจากสถาบันเปดท่ีทําการใหมและ
ฉลองครบรอบ 10 ปของการกอตัง้ และในป พ.ศ. 2540 เน่ืองจากเกดิวิกฤตเิศรษฐกจิในประเทศ จึงงดจดั
เพือ่ความเหมาะสม
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รายนามผูใหสัมภาษณ
ช่ือ ตําแหนง
คุณอานันท ปนยารชุน ประธานสภาสถาบันและคณะกรรมการบริหารสถาบัน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. เสนาะ อูนากูล ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผูกอต้ังสถาบัน และ
กรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหารสถาบัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. อาณัติ อาภาภริม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
กรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหารสถาบัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ
อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. ไพจิตร เอือ้ทวีกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันส่ิงแวดลอมไทย
กรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหารสถาบัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ
อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. ณรงคชัย  อัครเศรณี ประธานกรรมการ
บริษัท เศรณีโฮลด้ิงส จํากัด
กรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหารสถาบัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ
อดีตรองประธานบริหารสถาบัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. วีรพงษ  รามางกูร ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน)
กรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหารสถาบัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ
อดีตผูอํานวยการฝายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจสวนรวม
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ดร. ธวัชชัย  ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
กรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหารสถาบัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
อดีตรองประธานบริหารสถาบัน และ
อดีตผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. แอนดรูว แมคอาลิสเตอร อดีตเอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย และ
อดีตกรรมการสภาสถาบัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม ประธานที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และ
กรรมการสภาสถาบัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ
กรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหารสถาบัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ
กรรมการสภาสถาบันและกรรมการบริหารสถาบัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ
อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. สุเมธ วงศพานิชเลิศ ผูอํานวยการวิจัย ดานโทรคมนาคม
ฝายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. ม่ิงสรรพ ขาวสอาด ประธานสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
อดีตผูอํานวยการฝายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. ยงยุทธ แฉลมวงษ ผูอํานวยการวิจัย ดานการพัฒนาแรงงาน
ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาสังคม
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. นิพนธ พัวพงศกร ที่ปรึกษาอาวุโส ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ดร. นิมิตชัย สนิทพันธุ ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร. เดือนเดน นคิมบริรักษ ผูอํานวยการวิจัย ดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ

ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย ผูอํานวยการวิจัย ดานเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ
ฝายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. สมชัย จิตสุชน ผูอํานวยการวิจัย ดานการพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมและการกระจายรายได
ฝายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจสวนรวม
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร. วิโรจน ณ ระนอง ผูเช่ียวชาญอาวุโส ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

นางนิรินธน หงษศรีจินดา ผูอํานวยการฝายการเงิน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

นางพูนสิน วงศกลธูต ผูอํานวยการฝายบริการสารสนเทศ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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ช่ือหนังสือ 20 ปทดีีอารไอ
เจาของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

565 ซอยรามคําแหง 39  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-718-5460  โทรสาร 02-718-5461-2
Website: http://www.info.tdri.or.th

ปพิมพ พฤศจิกายน 2548
คณะผูจัดทํา ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน

นางพูนสิน วงศกลธูต
นางสาวขวัญใจ เลขะกุล
นางสาวอรุณี เอี่ยมศิริโชค
นางสาวสุนีย ย่ิงไพบูลยวงศ
นางสาววัฒนา กาญจนานิจ
นางสาวสุวิมล ไชยแสง
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