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 รศ.ดร.นิพนธ์ พวัพงศกร เป็นนกัเศรษฐศาสตร์ดา้นนโยบายการเกษตรและการจดัการนํ้า เศรษฐกิจชนบทไทย และทรัพยากร

มนุษย ์ผลงานสาํคญัท่ีตีพิมพเ์ป็นรายงานวจิยั บทความในวารสารวชิาการ ตาํราเรียน และเอกสารเชิงนโยบาย (policy brief) รวม

กวา่ 200 เร่ือง ไดแ้ก่ งานวิจยัเร่ืองตลาดสินเช่ือชนบทไทยและการเงินนอกระบบ นโยบายราคาและห่วงโซ่มูลค่าของสินคา้เกษตร

สาํคญัของไทย การศึกษาผลกระทบของขอ้ตกลงรอบอุรุกวยั รอบโดฮาและขอ้ตกลง AEC ต่อสินคา้เกษตร การวเิคราะห์

ผลตอบแทนของการลงทุนดา้นการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและการฝึกอบรมพนกังานของภาคอุตสาหกรรม ผลกระทบของ

กฎหมายแรงงาน ผลกระทบของภาษีสุราต่อการบริโภคสุรา นโยบายและกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ การเปิดเสรีอุตสาหกรรม

นํ้ามนั และ ผลกระทบจากการยกระดบั (industrial upgrading) อุตสาหกรรมรถยนตแ์ละอิเล็กทรอนิกส์ อนาคตของทรัพยากรและ

การใชท้รัพยากรนํ้า ท่ีดินเกษตร และพลงังาน ฯลฯ งานวิจยัล่าสุด ไดแ้ก่การศึกษานโยบายการบริหารจดัการนํ้าและสถาบนัการ

จดัการนํ้าชลประทานท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทย การปรับตวัของกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าและสถาบนัการจดัการนํ้าภายใตก้ารการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างภาคเกษตร (agricultural transformation)  แนวทางการพฒันาโครงการอ่างเก็บ

นํ้าขนาดใหญ่แบบมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของประชาชนรอบพื้นท่ีโครงการ ขณะน้ีกาํลงัศึกษาเร่ืองเทคโนโลยกีารเกษตร

สมยัใหม่  อนาคตของเกษตรกรรายเล็ก และ การศึกษาโครงสร้างและขอบเขตตลาดของสินคา้อุตสาหกรรมบางชนิด 

 

งานวจิยัท่ีเป็นการบุกเบิกพรมแดนความรู้มีสองเร่ือง ไดแ้ก่ ผลกระทบของเขตการคา้เสรี AFTA ต่ออุตสาหกรรมไทย (รวมทั้งการ

วเิคราะห์ผลกระทบและแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีศุลกากรของไทย) และการวิจยัเร่ืองความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์

ส่วนตวักบัผลประโยชน์ส่วนรวม  

 

บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการต่างประเทศและหนงัสือรวบรวมบทความ ไดแ้ก่ “Competition Policy in Thailand”  Review 

of Industrial Organization (2002);  “The Decline and Recovery of Thai Agriculture” ตีพิมพโ์ดย  FAO (2006); “The Cost 

Benefit Analysis of Tax Payer Survey” เขียนร่วมกบั Prof. Bev Dahlby, University of Alberta, Canada,  International Tax and 

Public Finance (2000) ;  “Technological Change and the Returns on Investments in Firm-level Training : Evidence from 

Thailand” เขียนร่วมกบั Futoshi Yamauchi,  Journal of Development Studies (2009); “ASEAN Automotive Industry in the 

Emerging Environment of Economic Integration” ตีพิมพโ์ดย  UNCTAD (1997) บทความและหนงัสือท่ีเขียนร่วมกบัผูอ่ื้น คือ 

“The Thai Rural Credit System” (ร่วมกบั ศ.อมัมาร สยามวาลา) ในWorld Bank Economic Review (1990); Informal Finance: 

Some Findings in Asia ร่วมกบั A. DasGupta ตีพิมพโ์ดย  ADB (1991); การคาดคะเนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ

โครงสร้างครัวเรือนไทยต่อความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั ตน้ทุนการรักษาพยาบาล และการเขา้ร่วมในตลาดแรงงาน ร่วมกบั

ศาสตราจารยจ์ากมหาวทิยาลยัฮาวายและ Population Institute, East West Center 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  

 



ผลงานวจิยัท่ีไดรั้บรางวลัจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั สองเร่ือง ไดแ้ก่ การศึกษาแผนท่ีค่าเช่าทางเศรษฐกิจและปฏิรูป

นโยบายเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ และ งานวิจยัเร่ืองการทุจริตจากนโยบายจาํนาํขา้วทุกเมด็  รศ.ดร.นิพนธ์เป็นศิษยเ์ก่า

ดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ คณะเศรษศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

รศ. ดร. นิพนธ์ สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีดา้นเศรษฐศาสตร์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปริญญาโทจาก 

Middle Tennessee State University ปริญญาเอกจาก University of Hawaii ประกาศนียบตัรจาก Institute of Director และ สถาบนั

วทิยาการตลาดทุน (รุ่น 10) 

 

ปัจจุบนัรศ. ดร. นิพนธ์ ดาํรงตาํแหน่งนกัวชิาการเกียรติคุณ สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) ในอดีต เขาเคยดาํรง

ตาํแหน่งประธานสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ผูส้อนโครงการ Executive MBA ของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 1-33 และ East West Center Research fellow  

 

รศ. ดร. นิพนธ์ เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการสาํคญัดา้นเศรษฐกิจและรัฐวสิาหกิจ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการบริหารสินเช่ือการเกษตรแห่งชาติ 

คณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้(ชุดแรก) คณะกรรมการการท่าเรือ คณะกรรมการธนาคารออมสิน คณะกรรมการธนาคารทีเอม็

บี สภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คณะกรรมการพฒันากฎหมาย ประธานคณะกรรมการวินิจฉยัขอ้มูลข่าวสารดา้นเศรษฐกิจและการ

คลงัของประเทศ ปัจจุบนัเขาเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจดัการขา้ว คณะกรรมการอาํนวยการสาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย 

กรรมการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย สถาบนัป๋วย อ๊ึงภากรณ์ และมูลนิธิสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

กรรมการบริหาร Asian Society of Agricultural Economists และ Asia Pacific Agricultural Policy Form เป็นตน้ 
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