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ประวัติย่อ นิพนธ์ พัวพงศกร 

ปัจจุบนั รศ.ดร.นิพนธ์  พวัพงศกร ดาํรงตาํแหน่งนกัวิชาการเกียรติคุณของสถาบนัวิจยัเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย (TDRI) อดีตดร.นิพนธ์ เคยเป็นประธานสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศ
ไทย และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

นอกจากเคยเป็นรองศาสตราจารยป์ระจาํคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และผูบ้รรยายพิเศษวิชา
ประวตัิศาสตร์ร่วมสมยัของนกัเรียน  จปร .  ปีที ่ 5 ปัจจุบนัดร .นิพนธ์ยงั เป็นอาจารยส์อนวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์การเมืองให้โครงการบริหารธุรกิจของผูบ้ ริหาร  คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบญัชี มธ. ตั้งแต่รุ่นท่ี 1-29 

รศ.ดร. นิพนธ์ พวัพงศกร สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกดา้นเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลยั
ฮาวาย ปริญญาโทจากมหาวิทยาลยั Middle Tennessee State University และปริญญาตรีจากคณะ
เศรษฐศาสตร์ มธ. ไดรั้บประกาศนียบตัรหลกัสูตรรอบรมกรรมการบริษทัของสถาบนั Institute of 
Director ในปี 2545 และหลกัสูตรวิทยาลยัตลาดทุนรุ่นท่ี 10 

รศ.ดร.นิพนธ์   พวัพงศกร  เป็นนกัเศรษฐศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจชนบทไทยและเศรษฐศาสตร์
แรงงานและทรัพยากรมนุษย ์ ผลงานสาํคญัท่ีตีพิมพเ์ป็นรายงานวิจยั ไดแ้ก่ งานวิจยัดา้นตลาดสินเช่ือ
ชนบทไทย  นโยบายจาํนําขา้ว ขอ้เสนอเร่ืองโครงการประกนัความเส่ียงดา้นราคาขา้ว (หรือการ
ประกนัรายไดเ้กษตรกร) นโยบายราคาและการตลาดของสินคา้เกษตรสาํคญัของไทย เช่น ปศุสัตว ์ 
ออ้ยและนํ้ าตาล  มนัสาํปะหลงัและยางพารา  การศึกษาเร่ืองผลกระทบของการเจรจาการคา้พหุพาคี
สินคา้เกษตร (รอบอุรุกวยัและรอบโดฮา)  นโยบายการปฏิรูประบบการวิจยัในภาคเกษตรไทย อตัรา
ผลตอบแทนต่อการลงทุนการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  การลงทุนในดา้นการฝึกอบรมพนกังานของ
ภาคอุตสาหกรรม  การฉ้อราษฎร์บงัหลวง ความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวักบัส่วนรวม 
นโยบายภาษีสุรา นโยบายภาษีศุลกากร ผลงานล่าสุดคือ ยุทธศาสตร์ขา้วไทย Enhancing Supply 
Chain Connectivity and Competitiveness of ASEAN Agricultural Products และ Wither ASEAN 
Agriculture รวมผลงานทั้งส้ินกว่า 180 เร่ือง  

รศ.ดร. นิพนธ์ พวัพงศกรเป็นนกัวิชาการรุ่นแรกที่ทาํวิจยัเร่ือง ผลกระทบของการเปิดเสรี
การคา้ในอาเซียน (AFTA) เม่ืออาเซียนตดัสินใจทาํขอ้ตกลงการคา้เสรีอาเซียนในปี2536 และร่วมกบั
นกัวิจยัจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และ TDRI สร้างงานวิจยับุกเบิกดา้นหลกัฐาน
เชิงประจกัษเ์ร่ืองความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวักบัส่วนรวมเสนอต่อสาํนกังานขา้ราชการ
พลเรือนในปี 2546 

บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารต่างประเทศและหนงัสือรวบรวมบทความ ไดแ้ก่  “Competition 
Policy in Thailand” ในวารสาร Review of Industrial Organization (2002).  “The Decline and 
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Recovery of Thai Agriculture” ตีพิมพโ์ดย FAO (2006) “The Cost Benefit Analysis of Tax Payer 
Survey” เขียนร่วมกบั Beb Dahlby ศาสตราจารยข์องมหาวิทยาลยัอลัเบอร์ตา้ แคนาดา 
“Technological Change and the Returns and Investments in Firm-level Training : Evidence from 
Thailand” . เขียนร่วมกบั Futoshi  Yamauchi ตีพิมพใ์น Journal of Development studies (2009). ใน
วารสาร International Tax and Public Finance (2000),   “ASEAN Automotive Industry in the 
Emerging Environment of Economic Integration”  ตีพิมพโ์ดย UNCTAD (1997) บทความและ
หนงัสือท่ีเขียนร่วมกบัผูอ่ื้น คือ “The Thai Rural Credit System” (ร่วมกบั ศ.อมัมาร สยามวาลา ใน 
World Bank Economic Review 1990)  Informal Finance: Some Findings in Asia ร่วมกบั A. Das-
Gupta ตีพิมพโ์ดย ADB (1991) ร่วมกบัศาสตราจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยัฮาวายและสถาบนัประชากร
แห่ง East West Center ทาํวิจยัเร่ืองการคาดคะเนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างครัวเรือน
ไทยต่อความตอ้งการท่ีอยู่อาศยั ตน้ทุนการรักษาพยาบาล และแรงงาน ตีพิมพใ์นหนงัสือ The 

Economic Impact of Demographic Change in Thailand, 1980-2015. บรรณาธิการคือ   
Burnham O. Campbell, Andrew Mason, and Ernesto M. Pernia.  (Hawaii:  The East-West Center, 
1993) ฯลฯ 

ในปี 2554 งานวิจยัเร่ืองการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเป็นธรรมซ่ึงเป็นงานวิจยัของ
คณะนกัวิจยัของTDRIท่ีมีดร.นิพนธ์เป็นหัวหนา้ทีม ไดรั้บรางวลัผลงานวิจยัดีเด่น จากคณะกรรมการ
สนบัสนุนการวิจยัแห่งชาติ (สกว.) 

รางวลัอ่ืนๆ อาทิเช่น รางวลัสวนกุหลาบวิทยาลยัสาํหรับนกัเรียนท่ีสอบไดอ้นัดบัท่ี 33 ใน 50 
คนแรกของประเทศไทย  ปีการศึกษา  2509 ทุน  SEATO สําหรับนกัศึกษาเรียนดีของ
มหาว ิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี  2511 รางวลัชนะเล ิศการประกวดบทความสําหรับนกัศ ึกษา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ของศาสตราจารยป๋์วย  อ๊ึงภากรณ์  ปี 2512 ทุน AID ศึกษา
ต่อปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา  และทุน East West Center สาํหรับศึกษาต่อ
ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัฮาวาย  ศิษยเ์ก่าดีเด่น มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ
ศิษยเ์ก่าดีเด่น สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  

รศ.ดร. นิพนธ์ พวัพงศกร เคยดาํรงตาํแหน่งหนา้ที่ในคณะกรรมการระดบัประเทศที่สําคญั
หลายชุด อาทิเช่น คณะกรรมการสมชัชาปฏิรูปที่มีนายแพทยป์ระเวศ วะสี เป็นประธาน ที่ปรึกษา 
รมว. คลงั (นายฉลองภพ สุสังกรกาญจน์) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการองคก์ารคลงัสินคา้ คณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการ
ธนาคารTMB ฯลฯ ปัจจุบนัเป็นกรรมการวินิจฉัยขอ้มูลข่าวสารดา้นเศรษฐกิจและการคลงัของ
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ประเทศ กรรมการสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กรรมการพฒันากฎหมายสํานกังานคณะกรรมการ
กฤษฏีกา) นอกจากน้ียงัเป็นกรรมการมูลนิธิบูรณะชนบท และกรรมการสถาบนัป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
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