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รางวัลระดับชาติ ที่ได้รบั
รางวัลสภาวิ จยั แห่งชาติ : รางวัลวิ ทยานิ พนธ์ ประจาปี 2559 รางวัลระดับดี เรือ่ ง “บทความเกี่ยวกับการ
แบ่งปันความเสี่ยง” โดยมีผลสรุปของวิทยานิพนธ์ดงั นี้ ประชาชนไทยมีการแบ่งปั นความเสีย่ งไม่เต็มมูลค่า มีเพียง
บางส่วน ครัวเรือนในชนบทมีการแบ่งปั นความเสีย่ งทีด่ กี ว่าครัวเรือนในเมือง ระบบเครือญาติช่วยให้การแบ่งปั นความ
เสีย่ งดีขน้ึ แต่ผลกระทบของมันแรงกว่าสาหรับพืน้ ทีใ่ นเขตชนบท การเข้าถึงบริการทางการเงินเชิงพาณิชย์ในระบบ
ช่วยให้การแบ่งปั นความเสีย่ งดีขน้ึ แต่ผลของมันแรงกว่าสาหรับพืน้ ทีใ่ นเขตเมือง การเปลีย่ นแปลงอย่างไม่คาดหมาย
ทางด้านราคาและการเปลีย่ นแปลงอย่างไม่คาดหมายอันเกีย่ วเนื่องกับตลาดแรงงานเป็ นแหล่งทีม่ าของความเสีย่ งที่
สาคัญทีส่ ดุ และสาคัญรองลงมา ประชาชนไทยตอบสนองต่อความเสีย่ งโดยใช้ การประกันตนเอง การลดการใช้จ่าย และ
การกูย้ มื ตามลาดับ
(มีการส่งวิทยานิพนธ์เข้าประกวดจานวน 155 ชิน้ งาน ได้รบั รางวัล 36 ชิน้ งาน ได้รบั รางวัลเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560)
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เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
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เข้าทางานทีค่ ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ.2527-2529

เศรษฐกรประจากองแผนงาน การประปาส่วนภูมภิ าค

พ.ศ.2525-2526

เป็ นอาจารย์ทก่ี รุงเทพการบัญชีวทิ ยาลัย (Bangkok Business College)

ผลงานวิ จยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสาร
พ.ศ.2557

“Risk Sharing in Rural and Urban Areas in Thailand”
SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF ECONOMICS (SAJE)

พ.ศ.2552

“Risk Sharing and Risk Response in Thailand”
วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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“Heart Diseases in Thailand in the View of an Economist”
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“The Co-opetition Model-Case Study:Automobile Industry in Thailand
Why Renault and Ford are Fade-out?”
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ผลงานโครงการวิ จยั และโครงการที่ปรึกษา
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่
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โครงการแบบจาลองบัญชีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม,
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พ.ศ.2544

โครงการศึกษาการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการ ปี 25392543, สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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โครงการศึกษาและสารวจราคานาเข้าของประเทศไทย,
สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

พศ.2544

การออกแบบและจัดสร้างระบบฐานข้อมูลราคาและดัชนีราคานาเข้าของ
ประเทศไทย, สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ.2543

การจัดทาบัญชีปรับค่าสินทรัพย์,
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พ.ศ.2541-2542

โครงการศึกษาลูท่ างการค้าและโอกาสทางธุรกิจของภาคเอกชนไทยในเขต
อนุภูมภิ าค IMT-GT: กรณีศกึ ษาตลาดกลางร่วมตามแนวชายแดน

พ.ศ.2536

การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงขยายการประปา สระแก้ว,
การประปาส่วนภูมภิ าค

พ.ศ.2536
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พ.ศ.2547

เป็ นวิทยากรค่ายเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมปลาย
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

พ.ศ.2532

ร่วมจัดทาหนังสือศัพท์เศรษฐศาสตร์ โดยไม่รบั ค่าตอบแทน เพื่อเผยแพร่แก่
นักศึกษาและประชาชนโดยทัวไป
่

