University of The Thai Chamber of Commerce & Center for International Trade Studies

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
(Assistant Professor Dr.Aat Pisanwanich)
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1. คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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2. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
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เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาการค้าระหว่างประเทศ ภาควิชานโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยกีเซ่น (Giessen University) ประเทศเยอรมัน (โดยทุนรัฐบาล
เยอรมัน: ทุน DAAD)
เศรษฐศาสตร์ม หาบัณ ฑิ ต สาขาเศรษฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย (โดยทุ น
ธนาคาร SANWA BANK ประเทศญี่ปุ่น)
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผูอ้ านวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองประธานกรรมการ AEC Prompt หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
ประธานคณะทางานพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดอาเซียน
(เมียนมาร์) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
คณะทางานจัดทายุทธศาสตร์ขา้ ว สานักสภาเกษตรกรแห่งชาติ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ตามคาสัง่ สานักรัฐมนตรี
ที่ 43/2558
กรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
คณะกรรมการที่ปรึกษาไทย-อินเดีย สภาวิจยั แห่งชาติ
คณะทางานทุนอุดหนุ นการวิจยั ประเภทแผนงานวิจยั สภาวิจยั แห่งชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร)
ผูอ้ านวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผูอ้ านวยการศูนย์ศึกษาองค์การการค้าโลก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ ป ระจ าภ าควิ ช าเศรษ ฐศาสตร์ เ กษ ตร คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนนโยบาย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักวิจยั บริษัท Socio-Economic Consultant Ltd.
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ผลงานวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ในวารสาร
พ.ศ. 2556

1. “การศึ ก ษาศั ก ยภาพสิ น ค้า อุ ต สาหกรรมของไทยภายใต้ก รอบความร่ ว มมื อ
BIMSTEC” วารสารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลัย หอการค้า ไทย ปี ที่ 33 ฉบับ ที่ 2
เดือน เมษายน - มิถุนายน 2556

พ.ศ. 2555

1. “ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น ต่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข้ า ว ไ ท ย ”
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี ที่ 32 ฉบับที่ 3 เดือน
กรกฎาคม กันยายน 2555

พ.ศ. 2554

1. “การเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตและการค้าข้าวไทยและเวียดนามใน
ตลาดอาเซียน” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี ที่ 31 ฉบับที่
2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2554

พ.ศ. 2553

1. “การศึกษาโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยและการวิเคราะห์ผลกระทบจากราคา
น้ ามัน” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี ที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม
– มีนาคม 2553

พ.ศ. 2551

1. “An Input-Output Table of the Cluster of Provinces in the Mid-South of
Thailand (ตารางปั จจัยการผลิต และผลผลิตสาหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางของ
ประเทศไทย)” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี ที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือน
เมษายน – มิถุนายน 2551

พ.ศ. 2550

1. “การคานวณระบบบัญชีเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรที่ดินของ
ไทย” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2
เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2550
2. “ทิ ศ ทางการปรับ ตัว ของอุ ต สาหกรรมยางธรรมชาติ ข องไทยใน 5 ปี ข้า งหน้ า ”
วารสารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลัย หอการค้า ไทย ปี ที่ 27 ฉบับ ที่ 3 เดื อ น กัน ยายน–
ธันวาคม 2550
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พ.ศ. 2544

1. “An Estimate of Constant Elasticity of Substitution for Agricultural Products”
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, พฤษภาคม 2544

บทความหนังสือพิมพ์และวารสาร
พ.ศ.2558

1. "ส่องสินค้าอุตสาหกรรม: ใครเป็ นใครในอาเซียน ? " หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 9602 วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558
2. "ย้อนรอยการเดินทางอาเซียน" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9609
วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558
3. "การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในกัมพูชา: ปั จจัยเสริมกับปั จจัยท้าทาย"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9616 วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558
4. "อุตสาหกรรมยางพาราของกัมพูชากับโอกาสของนักธุกิจไทย"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9623 วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558
5. "ปาล์มน้ ามันไทยกับมาเลเซียความเหมือนที่ตอ้ งจัดระเบียบ"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9630 วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
6. "ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในเวียดนาม: สินค้าไทยต้องเร่งทาตลาด"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9637 วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
7. "สารวจการเปลี่ยนแปลงบนเส้นทาง R3A ปี 2558" หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 9644 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
8. "รูจ้ กั สิบสองปั นนา: ประตูการค้าและการลงทุนจีนกับอาเซียน"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9651 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
9. "อนาคตค้าปลีกไทยในอาเซียน" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9658
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558
10. "ประเมิน 5 ปี ความเข้าใจ AEC ของ SMEs ไทย" หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 9665 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558
11. "ศักยภาพการผลิตรถยนต์อาเซียน: ใครเป็ นใครใน 5 ปี ข้างหน้า (1)" หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9665 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558
12. "ศักยภาพการผลิตรถยนต์อาเซียน: ใครเป็ นใครใน 5 ปี ข้างหน้า (จบ)"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9679 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558
13. "อุตสาหกรรมรถยนต์อินเดีย: Global Big 3" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่
9686 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
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14. "แนวทางการสร้างเครือข่าย SMEs ไทยในอาเซียน" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับที่ 9693 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558
15. "กาญจนบุรีกบั การเป็ นประตูส่ตู ลาดอาเซียนและสากล" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับที่ 9700 วันอังคารที่ 14 เมษายน 2558
16. "อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าใน HLAING THAR YAR ของพม่า" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับที่ 9707 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558
18. "อุตสาหกรรมรถยนต์อินเดียกับนโยบาย MAKE IN INDIA" หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 97014 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558
19. "ผลักดันไทยเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพาราของอาเซียน" หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 97021 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558
20. "บทเรียนข้าวญี่ปุ่นที่ไทยต้องเรียนรู"้ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 97028
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558
21. "Digital Economy in ASEAN: ความท้าทายของอุตสาหกรรมไทย" หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 97035 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
พ.ศ. 2557

1. "อุตสาหกรรมรถยนต์พม่ากาลังโตก้าวกระโดด" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับที่ 9238 วันอังคารที่ 7 มกราคม 2557
2. "ส่องการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์พม่ากับโอกาสธุรกิจไทย"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9245 วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557
3. "อุตสาหกรรมยางพาราเมียนมาร์กบั โอกาสทางธุรกิจของไทย"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9259 วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557
4. "เสาะหาโอกาสทางธุรกิจไทยในเมืองเมาะละแหม่ง"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9273 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
5. "ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจถึงเวลาต้องรีบปรับตัว" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับที่ 9280 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
6. "กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียนมาร์ฉบับปี 2014: สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้ น"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9287 วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
7. "เหลียวมองนโยบายข้าวของเวียดนาม บทเรียนที่ขา้ วไทยต้องเรียนรู"้ หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9294 วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557
8. "ผาอัน : ศูนย์กลางอุตสาหกรรมตอนใต้ของเมียนมาร์" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับที่ 9308 วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
9. "กาแฟลาวกับเป้าหมายเป็ นศูนย์กลางกาแฟชั้นเยี่ยมอาเซียน" หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 9329 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
10. "เขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว : น่ าสนใจแค่ไหน" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่
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9343 วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
11. "ดองไน (Dong Nai) : เมืองอุตสาหกรรมเวียดนาม (1)" หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 9350 วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557
12. "เมียวดี: เมืองธุรกิจชายแดนที่น่าสนใจ" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9378
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557
13. "อนาคตอุตสาหกรรมเสื้ อผ้าแม่สอด" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9392 วัน
อังคารที่ 10 มิถุนายน 2557
14. "อุตสาหกรรมประมง: เส้นเลือดหลักของรัฐยะไข่" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ
ที่ 9406 วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557
15. "ทาไม SMEs ญี่ปุ่นจึงประสบความสาเร็จ?" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่
9434 วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557
16. "ศักยภาพท่าเรืออินโดนี เซียเทียบกับอาเซียน" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่
9448 วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557
17. "โอกาสของธุ รกิจไทย บนเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง (KKSEZ)" หนั งสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9462 วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
18. "บทเรียนความสาเร็จอุตสาหกรรมรถยนต์เกาหลี (1)" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับที่ 9476 วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
19. "บทเรียนความสาเร็จอุตสาหกรรมรถยนต์เกาหลี (จบ)" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับที่ 9483 วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557
20. "ไปดูอุตสาหกรรมข้าวที่เขตอิรวดี " หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9490 วัน
อังคารที่ 16 กันยายน 2557
21. "ส่องพฤติกรรมผูบ้ ริโภคของพม่า" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุ รกิจ ฉบับที่ 9497 วัน
อังคารที่ 23 กันยายน 2557
22. "พฤติกรรมซื้ อสินค้าของคนจีนที่เปลี่ยนไป" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุ รกิจ ฉบับที่
9504 วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
23. "BANGDUNG: เมืองอุตสาหกรรมเสื้ อผ้าของอินโดนี เซีย" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับที่ 9511 วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557
24. 'ซีพี' กับการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในจีน" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุ รกิจ ฉบับที่
9518 วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557
25. "อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าเวียดนามขึ้ นแท่นเบอร์หนึ่ งอาเซี ยน" หนั งสือพิมพ์กรุ งเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 9525 วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557
26. "ธุ ร กิ จ รถยนต์พ ม่ากับ โอกาสนั ก ธุ ร กิ จ ไทย" หนั งสื อ พิ มพ์ก รุ ง เทพธุ รกิ จ ฉบับ ที่
9532 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557
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27. "เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย: SMEs มีโอกาสมากแค่ไหน ?" หนั งสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9539 วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557
28. "พฤติกรรมการบริโภคของชนชั้นกลางในอินโดนี เซีย " หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุ รกิจ
ฉบับที่ 9546 วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557
29. "ทาความเข้าใจกับการจัดตั้งบริษัทในพม่า " หนังสือพิมพ์กรุ งเทพธุ รกิจ ฉบับที่
9553 วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557
30. "อุ ตสาหกรรมรถยนต์อิ นโดนี เ ซี ย กับการเป็ นศูน ย์ก ลางอาเซี ย น" หนั งสื อพิ ม พ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9560 วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557
31. "การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันของอินโดนี เซีย " หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุ รกิจ
ฉบับที่ 9507 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557
32. "12 ความท้าทายของ SMEs ไทย ในอาเซียน" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่
9514 วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
33. "ส่องนโยบายข้าวเวียดนามใน 10 ปี ข้างหน้า" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่
9521 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557
33. "กาแฟเวียดนามขึ้ นเบอร์หนึ่ งโลก" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุ รกิจ ฉบับที่ 9588 วัน
อังคารที่ 23 ธันวาคม 2557
34. "ตลาดขายส่งผลไม้สดเวียดนาม: ศูนย์กระจายผลไม้ไทย" หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 9595 วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557
พ.ศ. 2556

1. “เอาสินค้าอาหารไปขายที่พม่ากันเถอะ” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8874
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2556
2. “ควรทาธุรกิจอะไรในอินโดนี เซีย” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8881วัน
อังคารที่ 15 มกราคม 2556
3. “ข้อเท็จจริงจากจาการ์ตาที่ SMEs ไทยควรรู”้ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุ รกิจ ฉบับที่
8895 วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556
4. “ผักและผลไม้ไทยในตลาดอินโดนี เซีย : อุปสรรคที่ตอ้ งฟั นฝ่ า” หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 8902 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
5. “BKPM กับสิทธิประโยชน์การลงทุนในอินโดนี เซีย” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ
ที่ 8909 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
6. “จาการ์ตา้ กับสุราบายา ทาธุรกิจที่ไหนดี ” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8916
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
7. “SMEs ไทยไปไม่ถึงที่เขตเศรษฐกิจ Thilawa ของพม่า” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับที่ 8923 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
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8. “ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้ อผ้าที่หงสาวดี (Bago)” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ
ที่ 8937 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
9. “ควรลงทุนอะไรในเขตอุตสาหกรรม Jababeka” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่
8951 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
10. “Mr. AEC และ Ms. AEC ของไทย” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8965 วัน
อังคารที่ 9 เมษายน 2556
11. “เปิ ดกฎหมายลูกการลงทุนต่างชาติของพม่า ปี 2556” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับที่ 8972 วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556
12. “10 คาถาม-คาตอบ ที่น่าสนใจลงทุนในพม่า (1)” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุ รกิจ
ฉบับที่ 8979 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556
13. “10 คาถาม-คาตอบ ที่น่าสนใจ สาหรับการลงทุนในพม่า (จบ)” หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8985 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556
14. “ลงทุนอะไรในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-กัมพูชา” หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 8993 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556
15. “อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าในกัมพูชากาลังโตวันโตคืน ” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ
ที่ 9007 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556
16. “อินโดนี เซียจะเป็ นศูนย์กลางรถยนต์อาเซียน” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่
9021 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556
18. “สารวจเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลย์กบั การตัดสินใจลงทุน ” หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 9035 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556
19. “เส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของพม่า ” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9042 วัน
อังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
20. "อุตสาหกรรมยางพาราไทยกับมาเลเซี ย : ใครจะเป็ นศูนย์กลางยางพาราโลก"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9049 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556
21. "จังหวัดสุมาตราเหนื อกับโอกาสอุตสาหกรรมการเกษตร" หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 9056 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556
22. "รูจ้ กั กับ Batam Bintan และ Karimun Free Trade Zone ของอินโดนี เซีย"
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9063 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556
23. "ส่องอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันจังหวัดเรียว (Riau)" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุ รกิจ
ฉบับที่ 9070 วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556
24. "อินโดนี เซีย...เบอร์หนึ่ ง อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้ อผ้าอาเซียน" หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9077 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556
25. "รูจ้ กั กับ Tan Thuan Export Processing Zone เวียดนาม" หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 9084 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556
8|P a g e

University of The Thai Chamber of Commerce & Center for International Trade Studies
26. "ทาธุรกิจที่ไหน : เขตอุตสาหกรรม Poipet O Neang กับ Sisophon" หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9098 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556
27. "ของฝากจากโฮจิมินห์" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9105 วันอังคารที่ 27
สิงหาคม 2556
28. "UPDATE เส้นทาง R3A กับธุรกิจที่ควรทา" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่
9119 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556
29. "จังหวัดชวากลาง (Jawa Tengah) น่ าทาธุรกิจแค่ไหน" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับที่ 9133 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556
30. "สิงคโปร์ 'ติดปี กบิน' พัฒนาเขตอุตสาหกรรมในเวียดนาม" หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 9140 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556
31. "เร่งผลักดันอุตสาหกรรมไทยใช้ประโยชน์ในตลาดอาเซียน" หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 9154 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556
32. "ข้อมูลการตัดสินใจทาธุรกิจในกัมพูชา" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9168
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556
33. "เจาะลึกบริษัท-ธุรกิจในกัมพูชา" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 9175 วัน
อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556
34. "ขอเสนอ 'THAILAND TRADING PLAZA' ในตลาดอาเซียน" หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับที่ 9182 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556
35. "ข้าวพม่าจะแซงหน้าข้าวไทย ?" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุ รกิจ ฉบับที่ 9189 วัน
อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556
36. "การก่อสร้างของพม่าไม่รอผูป้ ระกอบการไทย" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่
9203 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556
37. "อุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่ องของเมียนมาร์" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่
9217 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556
38. "ปรับ..รื้ อ..BUSINESS MATCHING ในพม่า" หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุ รกิจ ฉบับที่
9231 วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556
พ.ศ. 2555

1. “ธุรกิจไทยได้อะไรจากกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่พม่า” หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8825 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555
2. “ต้องรูม้ ากกว่ากฎหมายการลงทุนของพม่า” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับที่ 8839 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555
3. “อินโดนี เซียน่ าทาธุรกิจแค่ไหน?” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่
8846วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555
9|P a g e

University of The Thai Chamber of Commerce & Center for International Trade Studies
4. “หันมองอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียหลัง AEC” หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับที่ 8860 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555
พ.ศ. 2550

1. “2550 ปี (ไม่) หมู” หนังสือพิมพ์ผูจ้ ดั การรายวัน ฉบับที่ 5018 (5016) วันที่ 4
มกราคม 2550
2. “รัฐ บาลต้อ งเร่ ง ฟื้ นความศรัท ธา” หนั ง สื อ พิ ม พ์ผู ้จัด การรายวัน ฉบับ ที่ 5024
(5022) วันที่ 11 มกราคม 2550
3. เสนอบทความเรื่อง “เศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่น” ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 8.00 – 16.30
น. ณ อาคารสารนิ เทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์
4. การค านวณระบบบัญ ชี เ ศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้อ มของทรัพ ยากรที่ ดิ น ของไทย
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
2550
5. ทิ ศทางการปรั บ ตั ว ของอุ ต สาหกรรมยางธรรมชาติ ของไทยใน 5 ปี ข้า งหน้ า
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี ที่ 27 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2550

พ.ศ. 2549

1. “บทเรียนซ่อนเร้นใน FTA ไทย-จีน” หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,088 วันที่
16-18 กุมภาพันธ์ 2549
2. “เมื่อเกิดสุญญากาศ FTA” หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,096 วันที่ 16-18
มีนาคม 2549
3. “ของฝากถึ งรัฐ บาลใหม่ เหลีย วหลังเดิ นหน้าก่ อนเจรจา FTA” หนั งสื อพิ มพ์
ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,104 วันที่ 13-15 เมษายน 2549
4. “ได้หรือเสีย FTA ต้องคิดฐานข้อมูลเดียวกัน” หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,
112 วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2549
5. “FTA ไทย-สหรัฐฯ กรณีแรงงาน”หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,119 วันที่
4-7 มิถุนายน 2549
6. “บทพิสูจน์ภาคการเงินไทย” หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,123 วันที่ 2-5
กรกฎาคม 2549
7. “มาตรฐาน SPS กับ FTA ไทย-ญี่ปุ่น” หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,143
วันที่ 27-30 สิงหาคม 2549
8. “ประเทศไทยควรจะทาอย่างไรกับเครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ราคาถูกจากจีน ”
หนังสือพิมพ์ผูจ้ ดั การรายวัน ฉบับที่ 4927 (4925) วันที่ 22 กันยายน 2549
9. “มันสาปะหลังกับ FTA ไทย-จีน” หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,151 วันที่
24-27 กันยายน 2549
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10. “ภาคอุตสาหกรรมเวียดนามน่ ากลัวจริงหรือ”
หนั ง สื อพิ มพ์ผู ้จัดการรายวัน
ฉบับที่ 4933 (4931) วันที่ 29 กันยายน 2549
11. “นาของมาฝากรัฐบาลใหม่” หนังสือพิมพ์ผูจ้ ดั การรายวัน ฉบับที่ 4939 (4937)
วันที่ 6 ตุลาคม 2549
12. “ธุ รกิจแฟ็ กเตอริง (Factoring): เพื่อนยามยากของ SMEs ไทย” หนังสือพิมพ์
ผูจ้ ดั การรายวัน ฉบับที่ 4945 (4943) วันที่ 13 ตุลาคม 2549
13. “อุตสาหกรรมส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ควรหวังกับ GSP มากแค่ไหน” หนังสือพิมพ์
ผูจ้ ดั การรายวัน ฉบับที่ 4951 (4949) วันที่ 19 ตุลาคม 2549
14. “กองทุน FTA ควรทบทวน” หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,159 วันที่ 2225 ตุลาคม 2549
15. “ชีวิต SMEs ที่รอรัฐบาลใหม่ช่วย” หนังสือพิมพ์ผูจ้ ัดการรายวัน ฉบับที่ 4957
(4955) วันที่ 27 ตุลาคม 2549
16. “ส่ อ งธุ ร กิ จ ไทยผ่ า นดัช นี SMEs” หนั ง สื อ พิ ม พ์ผู ้จัด การรายวัน ฉบับ ที่ 4963
(4961) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549
17. “นโยบายรัฐบาลใหม่ตอบโจทย์ธุรกิจได้แค่ไหน” หนังสือพิมพ์ผูจ้ ดั การรายวัน ฉบับ
ที่ 4969 (4967) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549
18. “ถอดรหัสแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่ธุรกิจไทย” หนังสือพิมพ์ผูจ้ ดั การรายวัน ฉบับ
ที่ 4975 (4973) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549
19. “ค้าส่งค้าปลีกไทยกับ FTA ไทย-สหรัฐฯ” หนั งสือพิ มพ์ฐ านเศรษฐกิจ ฉบับที่
2,167 วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2549
20. “อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับเวียดนาม: ใครจะแซงหน้าใคร” หนังสือพิมพ์ผูจ้ ดั การ
รายวัน ฉบับที่ 4981 (4979) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
21. “บาทแข็ ง กระทบส่ ง ออกหรื อ ไม่ ” หนั ง สื อ พิ ม พ์ผู ้จัด การรายวัน ฉบับ ที่ 4987
(4985) วันที่ 1 ธันวาคม 2549
22. “อนาคตอุตสาหกรรมประมงและผลิตภัณฑ์ : รุ่งเรืองหรือร่วงโรย” หนั งสือพิมพ์
ผูจ้ ดั การรายวัน ฉบับที่ 4993 (4991) วันที่ 8 ธันวาคม 2549
23. “บทเรียนจากออสเตรเลีย: ช้าๆ ไม่ได้พร้าเล่มงาม” หนั ง สื อพิ มพ์ผู ้จัดการรายวัน
ฉบับที่ 4999 (4997) วันที่ 15 ธันวาคม 2549
24. “เนื้ อสั ต ว์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ อานิ สงส์ ห รื อ อั น ตรายจาก FTA” หนั ง สื อ พิ ม พ์
ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,175 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2549
25. “ไอทีวี บอกอะไรกับคนไทย” หนังสือพิมพ์ผูจ้ ดั การรายวัน ฉบับที่ 5006 (5004)
วันที่ 22 ธันวาคม 2549
26. “ขอมอบแด่ ...มาตรการสกัดการเก็ งกาไร” หนั งสื อพิมพ์ผู ้จัดการรายวัน ฉบับที่
5012 (5010) วันที่ 29 ธันวาคม 2549
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พ.ศ. 2544

1. “FTA ไทย-จีน ทิศทางการค้า-ปั ญหาและอุปสรรค” นิ ตยสารหอการค้า
ไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฉบับปฐมฤกษ์

พ.ศ. 2536

1. “อัตราดอกเบี้ ยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร” นิ ตยสาร How-to in Business
เล่มที่ 5 ปี ที่ 1 มกราคม 2536 หน้า 111-113 บริษัท ซี เอ็ด (มหาชน) จากัด
2. “อะไรคือนโยบายการเงินและการคลัง” นิ ตยสาร How-to in Business เล่มที่ 6 ปี ที่
1 กุมภาพันธ์/มีนาคม 2536 หน้า 115-118 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จากัด
3. “การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งออกของไทย” นิ ตยสาร How-to in
Business เล่มที่ 7 ปี ที่ 1 เมษายน 2536 หน้า 125-128 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จากัด
4. “ความสาคัญของงบประมาณรายจ่ายที่มีต่อเศรษฐกิจไทย” นิ ตยสาร How-to in
Business เล่มที่ 8 ปี ที่ 1 พฤษภาคม 2536 หน้า 111-114 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จากัด
5. “อัตราค่าจ้างมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร” นิ ตยสาร How-to in Business
เล่มที่ 9 ปี ที่ 1 มิถุนายน 2536 หน้า 130-134 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จากัด
6. “อะไรคือดัชนี ค่าครองชีพของไทย” นิ ตยสาร How-to in Business เล่มที่ 10 ปี ที่ 1
กรกฎาคม 2536 หน้า 111-114 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จากัด
7. “อุปสงค์และอุปทานของสินค้า” นิ ตยสาร How-to in Business เล่มที่ 11 ปี ที่ 1
สิงหาคม 2536 หน้า 103-108 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จากัด
8. “ดุลการค้าและบัญชีเดินสะพัด: อะไรคือปั ญหาของเศรษฐกิจไทย” นิ ตยสาร How-to
in Business เล่มที่ 12 ปี ที่ 1 สิงหาคม 2536 หน้า 103-108 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน)
จากัด

พ.ศ. 2535

1. “เศรษฐศาสตร์คืออะไร เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและธุ รกิจอย่างไร” นิ ตยสาร
How-to in Business เล่มที่ 1 ปี ที่ 1 กันยายน 2535 หน้า 101-104 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน)
จากัด
2. “อะไรคือปั ญหาเศรษฐกิจหลักของไทย” นิ ตยสาร How-to in Business เล่มที่ 2 ปี ที่
1 ตุลาคม 2535 หน้า 101-104 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จากัด
3. “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการคาดหวังกับการดาเนิ นธุ รกิจ ” นิ ตยสาร How-to in
Business เล่มที่ 3 ปี ที่ 1 พฤศจิกายน 2535 หน้า 111-113 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จากัด
4. “ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดราคาในตลาดหุน้ ” นิ ตยสาร How-to in Business เล่ม
ที่ 4 ปี ที่ 1 ธันวาคม 2535 หน้า 104-106 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จากัด
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ผลงานโครงการวิจยั และโครงการที่ปรึกษา
พ.ศ. 2558

1. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี ที่ 12 (ส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม) (อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน)
2. โครงการพัฒ นาการเตื อ นภัย ภาคอุ ต สาหกรรมไทยภายใต้ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) (อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน)
3. โครงการจัด ท าฐานข้อ มู ล เพื่ อ การเตื อ นภั ย และระบบเตื อ นภัย ด้า นเศรษฐกิ จ
อุ ต สาหกรรมระดั บ ภู มิ ภ าค (ส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม)
(อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน)
4. โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อโยงด้านเครือข่า ยการผลิตระหว่างไทยกับ
อิ น เดี ย เพื่ อ รองรับ การเชื่ อ ยมโยงในภูมิ ภ าค (ส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม) (อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน)
5. โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการ เสริมสร้าง
ความรูท้ างวิชาการ เรื่อง AEC และภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมปี งบประมาณ พ.ศ.2558 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
(อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน)
6. โครงการจัดจ้างที่ ปรึกษาเพื่อจัดทาดัชนี คา้ ปลีก ปี 2558 (สานั กดัชนี เศรษฐกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์) (อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน)
7. โครงการสารวจส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของประเทศและแหล่ง
จัดเก็ บข้อมูลราคาพร้อมทั้งตัวอย่างสิ นค้าขายปลี ก (สานั ก ดัช นี เศรษฐกิ จ การค้า กระทรวง
พาณิชย์) (อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน)
8. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้า
เกษตร (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) (อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน)
9. โครงการศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตลาดข้าวไทยเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรเพื่อรองรับ AEC ปี งบประมาณ 2558 (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)
(อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน)
10. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสารวจ ติดตาม ประเมินสถานการณ์สินค้าอุปโภค
บริโภคที่ได้รบั ผลกระทบจาก AEC ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการแข่งขันทาง
การค้าเพื่อรองรับ AEC (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) (อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน)
11. โครงการจัดทายุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทาง การค้า การลงทุนและพัฒนา
ต้นแบบธุรกิจสินค้าเกษตร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้ากระทรวงพาณิชย์) (อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน)
13 | P a g e

University of The Thai Chamber of Commerce & Center for International Trade Studies
12. โครงการวิจยั เพื่อศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง
ผสมสมุนไพรของไทย ระยะที่ 2 (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง สาธารณสุข)
(อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นงาน)

พ.ศ. 2557

1. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี ที่ 11 (ส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม)
2. โครงการพัฒ นาการเตื อ นภัย ภาคอุ ต สาหกรรมไทยภายใต้ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
3. โครงการศูน ย์ขอ้ มูล การลงทุ น ไทยในต่ างประเทศ ระยะที่ 2 (ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
4. โครงการสร้างเครื อข่ายระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซี ย น+๓ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
5. โครงการจัดจ้างที่ ปรึกษาเพื่อจัดทาดัชนี คา้ ปลีก ปี 2557 (สานั กดัชนี เศรษฐกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์)
6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเครื่องสาอางเพื่อพัฒนา
ประเทศไทยให้เ ป็ นศูน ย์ก ลางการผลิ ต และการส่ ง ออกเครื่ อ งส าอางผสมสมุ น ไพรในระดับ
มาตรฐานสากลสาหรับตลาดส่งออก (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุข)

พ.ศ. 2556

1. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี ที่ 10(ส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม)
2. โครงการพัฒ นาการเตื อ นภัย ภาคอุ ต สาหกรรมไทยภายใต้ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
3. โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์
การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย
อิ น โดนี เ ซี ย -มาเลเซี ย -ไทย (IMT-GT))
(ส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม)
4. โครงการกิจกรรมพัฒนาความรูท้ างวิชาการเรื่อง AEC (Mr./Ms. AEC)
(กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
5. โครงการการวิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราของไทยจากเป้าหมายการ
เป็ นศูนย์ก ลางยางพาราโลกของมาเลเซี ย และข้อ ตกลงภายใต้ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(สานักงานสนับสนุ นการวิจยั ) (สกว.)
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6. โครงการจัดจ้างรวบรวมข้อมูล ไซโล ห้องเย็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
เข้าสู่ AEC (สานักส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)
7. โครงการจัดจ้างที่ ปรึกษาเพื่อจัดทาดัชนี คา้ ปลีก ปี 2556 (สานั กดัชนี เศรษฐกิ จ
การค้ากระทรวงพาณิชย์)
8. โครงการศูนย์ขอ้ มูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน) ระยะที่ 1
พ.ศ. 2555

1. โครงการพัฒ นาการเตื อ นภัย ภาคอุ ต สาหกรรมไทยภายใต้ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
2. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี ที่ 9 (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม)
3. โครงการจัดทาอุปสงค์สินค้าและบริการเป้าหมาย (Demand Side) และขนาดของ
ตลาด (Market Size) (สานักบริหารพาณิชย์ภูมิภาคสานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
พาณิชย์) ระยะที่ 3
4. โครงการศูนย์ขอ้ มูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน) ระยะที่ 1
5. โครงการจัดจ้างที่ ปรึกษาเพื่อจัดทาดัชนี คา้ ปลีก ปี 2555 (สานั กดัชนี เศรษฐกิ จ
การค้ากระทรวงพาณิชย์)
6. โครงการเพื่ อ ศึ ก ษาข้อมู ลเชิ งลึ ก ของประเทศอิ น เดี ย และเอเชี ย ใต้ (สานั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
7. โครงการส่องนโยบายเกษตรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้การค้าเสรี
(Thai Agricultural Policy Watch Under the Free Trade Schemes: TAP Watch) (สานักงาน
สนับสนุ นการวิจยั (สกว.))

พ.ศ. 2554

1. โครงการพัฒ นาการเตื อ นภัย ภาคอุ ต สาหกรรมไทยภายใต้ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
2. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี ที่ 8 (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม)
3. โครงการการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้า นอุ ต สาหกรรมกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้า น
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ BIMSTEC: Bay of Bengal
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) (สานักวิจยั เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม) (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
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4. โครงการจัดทาตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิตปี 2554 ภายใต้โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดทาสถิติบญ
ั ชีประชาชาติและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
วางแผน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: สศช.)
5. โครงการศึ ก ษาวิเคราะห์บทบาทภาครัฐ ในในการขับเคลื่ อนธุ รกิ จชั้นนาในแต่ ละ
ประเทศต้นแบบที่ประสบความสาเร็จ (Champion Companies) (สานักส่งเสริมสมรรถนะและ
นวัตกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์)
6. ส่องนโยบายเกษตรไทยเพื่ อพัฒ นาศัก ยภาพการแข่งขันภายใต้ก ารค้าเสรี (Thai
Agricultural Policy Watch under the Free Trade Schemes: TAP Watch) (สานักงานกองทุน
สนับสนุ นการวิจยั )
7. โครงการสารวจแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาและตัวอย่างสินค้าขายปลีกพร้อมส่วนแบ่ง
การตลาด (สานักดัชนี เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
8. โครงการ “การจัดทาอุปสงค์สินค้าและบริการเป้าหมาย (Demand Side) และ
ขนาดของตลาด (Market Size)” (สานักบริหารพาณิชย์ภมู ิภาคสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์) ระยะที่ 2
พ.ศ. 2553

1. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี ที่ 7 (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม)
2. โครงการศึ ก ษาความอยู่ ร อดของข้า วไทยภายใต้ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั )
3. โครงการสร้างโจทย์วิจยั เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายแดนไทย
ภายใต้การแข่งขันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั )
4. โครงการ “การจัดทาอุปสงค์สินค้าและบริการเป้าหมาย (Demand Side) และขนาด
ของตลาด (Market Size)” (สานักบริหารพาณิชย์ภูมิภาคสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์) ระยะที่ 1
5. โครงการจัดทาตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิตปี 2553 ภายใต้โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดทาสถิติบญ
ั ชีประชาชาติและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
วางแผน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: สศช.)

พ.ศ. 2552

1. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี ที่ 6 (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม)
2. โครงการจัดทาดัชนี บริการระหว่างประเทศ (สานักดัชนี เศรษฐกิจการค้า กระทรวง
พานิ ชย์)
3. การศึ ก ษาเรื่ อ ง “อี ก 5 ปี ชนะหรื อ แพ้ ภายใต้ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(หอการค้าไทย)
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พ.ศ. 2551

1. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี ที่ 5 (สานั ก งานเศรษฐกิจอุ ตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม)
2. การจัดท าตารางปั จจัย การผลิ ตและผลผลิ ต ด้านโลจิ สติ ก ส์ข องไทย (สานั ก งาน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั )
3. โครงการศึกษาการเชื่อมโยงการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิต
ระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจวางแผนจังหวัด (สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั )
4. การศึ ก ษาเรื่ อ ง “อี ก 7 ปี ชนะหรื อ แพ้ ภายใต้ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(หอการค้าไทย)

พ.ศ. 2550

1. การศึ ก ษาประเด็ น ปั ญหาปั ญหาของมาตรการที่ มิ ใ ช่ ภ าษี (ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุ นการวิจยั )
2. โครงการการเสวนาเพื่อจัดท ายุ ทธศาสตร์การค้าการลงทุ นกับประเทศเพื่อนบ้าน
ภายใต้โครงการเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่ อรองรับการเปิ ดเขตการค้าเสรี
(สานักงานยุทธศาสตร์การพาณิชย์ สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์)
3. คณะท างานเพื่ อการสัมมนาหอการค้า ทัว่ ประเทศครั้ง ที่ 25 ประจ าปี 2550 ณ
จังหวัดเพชรบุรี
4. โครงการ Intelligence Unit สศอ.ปี ที่ 4 (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม)

พ.ศ. 2549

1. โครงการจัดทาผลิตภัณฑ์จงั หวัด (สานักงานคลัง จังหวัดราชบุรี)
2. โครงการศึ ก ษาโครงสร้า งปั จจัย การผลิ ต และผลผลิ ตส าหรับ กลุ่ ม จัง หวัด ภาคใต้
ตอนกลางเพื่อประเมินผลด้านเศรษฐกิจ (The Study of Input-Output Table in The Cluster
Southern Provinces) (สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั : สกว.)
3. โครงการศึกษาการเปิ ดเสรี (FTA) ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
4. โครงการศึกษาการอานวยความสะดวกทางการค้าและมาตรการรองรับภายใต้การ
เจรจา FTA ไทยกับประเทศจีน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
5. โครงการศึกษาเพื่อการจัดทาบัญชีผลิตภัณฑ์มวลรวมเชิงกายภาพสาหรับกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ตอนกลาง (สงขลา, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สตูล และ ตรัง) (สานักงานกองทุน
สนับสนุ นการวิจยั : สกว.)
6. โครงการศึกษาทิศทางและการปรับตัวของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของไทย ในอีก
5 ปี ข้างหน้า (สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั : สกว.)
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7. โครงการ Intelligence Unit สศอ.ปี ที่ 3 (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม)
พ.ศ. 2548

1. โครงการศึ กษาศักยภาพการแข่งขันสินค้าอุตสาหกรรมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
2. โครงการศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Antidumping:
AD) และมาตรการปกป้อง (Safeguard) ของประเทศคู่เจรจาเขตการค้าเสรี (Free Trade Area:
FTA) และการกาหนดท่าทีการเจรจาของไทย (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
3. โครงการความสามารถในการแข่งขันการค้าบริการของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA
(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
4. โครงการพัฒ นาระบบข้อ มูล การสะสมทุ น ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและ
อุตสาหกรรมอื่น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
5. โครงการศึ กษาศักยภาพการแข่งขันสินค้าอุ ตสาหกรรมไหมไทยภายใต้กรอบการ
เจรจาการค้าเสรี (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
6. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการสาหรับตารางระบบบัญชี
ประชาชาติดา้ นการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
7. โครงการวางระบบฐานข้อมูลเพื่ อการวิเคราะห์วิจัย ภาวะเศรษฐกิ จ อุ ตสาหกรรม
(สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
8. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี่ ที่ 2 (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม)

พ.ศ. 2547

1. โครงการจัด ท าระบบสาระสนเทศของที่ ดิ น และดิ น ของไทย ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุ นการวิจยั (สกว.)
2. โครงการสารวจต้นทุนสินค้าและบริการธุร กิจท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย)
3. โครงการศึกษาเพื่อการกาหนดความเป็ นเลิศของบางกลุ่มสินค้าภาคบริการของไทย
ในตลาดโลก (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
4. โครงการวิเคราะห์ผลกระทบและฐานข้อมูลสินค้าเพื่อการเจรจา (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
5. โครงการการศึ ก ษาการลงทุ นในกลุ่ม ประเทศ ECS (ลาว พม่า และกัมพูช า)
(สานักงานส่งเสริมการลงทุน)
6. โครงการการประเมินผลกระทบของการดาเนิ นงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม)
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7. โครงการศึ กษาศักยภาพการแข่งขันสินค้าอุตสาหกรรมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
8. โครงการศึ กษาการอานวยความสะดวกทางการค้าและมาตรการรองรับของไทย
(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
9. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี่ ที่ 1 (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม)
พ.ศ. 2546

1. โครงการพัฒ นาฐานข้อ มูล เมื อ งน่ า อยู่ ชุ ม ชนน่ า อยู่ (ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
2. โครงการศึกษาผลกระทบของ SMEs ที่มีต่อ GDP (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม)
3. โครงการสารวจต้นทุนการผลิตสินค้าของไทย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
4. โครงการพัฒ นาฐานข้อ มูล ต้น ทุ น การผลิ ต สิ น ค้า และบริ ก ารส าหรับ ตารางบัญ ชี
ประชาชาติดา้ นการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

พ.ศ. 2545

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน : ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน : ค่าใช้จ่ายใน
การทาฐานข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ)
3. โครงการค่ า ใช้จ่ า ยในการรวบรวมฐานข้อ มู ล ต้ น ทุ น การผลิ ต (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
4. โครงการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน : บัญชีรายได้ประชาชาติรายปี และรายไตร
มาส (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
5. โครงการรวบรวมฐานข้อมูลการเปิ ดเสรีการค้าและบริการในกรอบอาเซี ยนเอเปก
และองค์การการค้าโลก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
6. โครงการสารวจการคาดการณ์การส่งออกสินค้าที่สาคัญของไทย (ศูนย์ศึกษาการค้า
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
7. โครงการจัดทาแบบจาลองทางการค้าของไทย (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
8. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (หอการค้าไทย)
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พ.ศ. 2544

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ ปี พ.ศ. 2539 – 2541
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
2. การศึ กษาและปรับปรุ งบัญ ชีเศรษฐกิจ เงินทุ นของไทย (สานั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
3. โครงการแบบจ าลองบั ญ ชี ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
4. โครงการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้างการผลิ ตสิ นค้าและบริ ก ารปี 25392543
5. โครงการปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย (กรมเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
6. โครงการ Thailand Motorway Traffic Study (กรมทางหลวง) (เงินวิจยั จาก CIDA)

พ.ศ. 2543

1. โครงการจัดทาปรับค่าสินทรัพย์ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. โครงการพัฒ นาระบบประมวลผลและระบบวิ เ คราะห์โ ครงสร้า งอุ ต สาหกรรม
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

พ.ศ. 2542

1. ลู่ทางและโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนี เซี ย
มาเลเซีย และประเทศไทย (IMT-GT) (หอการค้าแห่งประเทศไทย)
2. โครงการจัดทาดัชนี ความเชื่ อมัน่ ผู ้บริโ ภคของประเทศไทย (สานั ก ดัชนี เศรษฐกิ จ
การค้ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

พ.ศ. 2541

1. แบบจาลองเศรษฐมิติยางพาราของโลก ภาควิชานโยบายการค้าระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยกีเซ่น (Giessen) ประเทศเยอรมัน
(วิทยานิ พนธ์ปริญญาเอก)
1. การสารวจโครงการวัสดุที่ใช้แล้ว ในจังหวัดชลบุรี สมุทรสาคร นครปฐม
(กรมควบคุมสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2536

1. แผนการลงทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์
หาดใหญ่ สงขลา)

พ.ศ. 2535

1. การวิ เ คราะห์ค วามเสี่ ย งรายได้ข องเกษตรกร (ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
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พ.ศ. 2534

2. การศึ ก ษาต้น ทุ น ของการผลิ ต นมในจัง หวัด พัท ลุ ง (คณะทรัพ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา)
3. การสารวจการบริโภคน้ ามันในกรุงเทพมหานคร (บริษัทโซซิโออิโคโนมิค คอนซัล
แตนท์ จากัด)
1. แบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาคของประเทศไทย (สานั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
2. การพยากรณ์ GDP รายจังหวัด ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
7 (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
3. การวิ เ คราะห์ส ถานการณ์ก ารเกษตรของไทย (ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ผลงานที่นาเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ หรือ Proceeding
พ.ศ. 2550

1. เสนอบทความเรื่อง “เศรษฐกิจ ชุ มชนและการพัฒนาท้องถิ่ น ” ในการประชุ ม
วิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 8.00–
16.30 น. ณ อาคารสารนิ เทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือ/ ตารา
พ.ศ. 2558

1. หนั งสื อ “ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน” มีนาคม 2558 (จัดพิมพ์แ ละ
จาหน่ ายโดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2. เอกสารวิชาการหมายเลข 14 “รูเ้ ขา รูเ้ รา รูอ้ าเซียน” มีนาคม 2558 (ศูนย์ศึกษา
การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

พ.ศ. 2557

1. เอกสารวิชาการหมายเลข 13 “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราไทย
มาเลเซียและอินโดนี เซีย ” มิถุนายน 2557 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย)

พ.ศ. 2556

1. เอกสารวิชาการหมายเลข 12 “รูเ้ ขา รูเ้ รา รูอ้ าเซียน” กันยายน 2556 (ศูนย์ศึกษา
การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
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พ.ศ. 2555

1. เอกสารวิชาการหมายเลข 7 “การวิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันของแรงงานวิชาชีพ
จากการเปิ ดเสรีภ าคบริก ารภายใต้ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน” พฤษภาคม 2555 (ศูนย์
ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
2. เอกสารวิชาการหมายเลข 8 “AEC กับความท้าทายของอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง
ไทย” มิถุนายน 2555 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
3. เอกสารวิช าการหมายเลข 9 “อนาคตยางพาราไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน” กรกฎาคม 2555 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
4. เอกสารวิ ช าการหมายเลข 10 “อนาคตกาแฟไทยภายใต้ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน” สิงหาคม 2555 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
5. เอกสารวิชาการหมายเลข 11 “ผลกระทบของโครงการรับจานาข้าวต่อตลาดข้าว
ไทย” ธันวาคม 2555 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

พ.ศ. 2554

1. เอกสารวิชาการหมายเลข 5 “ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มจะสูห้ รือเลิกภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ตุลาคม 2554 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย)
2. เอกสารวิชาการหมายเลข 6 “มันสาปะหลังดาวเด่นในอาเซียนจริงหรือ ” กุมภาพันธ์
2554 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

พ.ศ. 2553

1. เอกสารวิชาการหมายเลข 1 “ทางรอดสินค้าเกษตรที่สาคัญของไทยภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” มกราคม 2553 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย)
2. เอกสารวิชาการหมายเลข 2 “ตาแหน่ งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้า
อุตสาหกรรมไทยในอาเซียน” เมษายน 2553 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย)
3. เอกสารวิชาการหมายเลข 3 “โอกาสและอุปสรรคของธุ รกิจโลจิสติกส์และขนส่ง
สินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน” กรกฎาคม 2553 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
4. เอกสารวิชาการหมายเลข 4 “ข้าวไทยในอาเซียน : โอกาสหรืออุปสรรค” ตุลาคม
2553 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

พ.ศ. 2548

1. ตารา “องค์ความรูร้ ะบบบัญชีประชาชาติของไทย” มิถุนายน 2548
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พ.ศ. 2543

1. ตารา "เมตริกซ์บญ
ั ชีบญ
ั ชีสงั คม (Social Accounting Matrix: SAM) และตารางปั จจัย
การผลิตและผลผลิต (Input-Output Table: I-O Table) เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ" มิถุนายน 2543
2. คู่มือ "การใช้ GAMS เพื่อการวางแผนทางเศรษฐศาสตร์" มิถุนายน 2543
3. ทฤษฎีเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้, เอกสารประกอบการสอน 2543
4. ระเบียบวิธีวิจยั , เอกสารประกอบการสอน 2543

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ
หนังสือพิมพ์/ วิทยุ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
พ.ศ. 2557-ปั จจุบนั
นักวิเคราะห์เศรษฐกิจอาเซียน ประจารายการ Good Morning Asian ออกอากาศทุกวัน
ศุกร์ เวลา 07.10-07.30 น. สถานี วิทยุ FM 100.5 MHz อสมท.
พ.ศ. 2549-ปั จจุบนั

พ.ศ. 2558

คอลัมน์นิสต์ประจาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ “รูเ้ ขา รูเ้ รา รู ้
อาเซียน” ประจาทุกวันอังคาร
1. ให้สมั ภาษณ์ออกรายการ ทางช่อง ฟ้ าวันใหม่ เรื่อง “ปาล์มน้ ามันของไทย” ในวันพุธ
ที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 10.30-11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. ให้สมั ภาษณ์ออกรายการ ตีโจทย์ประเทศไทย ทางช่อง Smart SME
ทรูวิชนั ่ ส์
25 เรื่อง “ปาล์มน้ ามันไทยในอาเซียน” ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 11.30-12.00
น.ห้องคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. ให้สมั ภาษณ์ทางช่อง TNN 24 เรื่อง “การจัดทามาตรฐานอาชีพธุรกิจค้าปลีก ” ใน
วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 14.30-15.30 น. ณ สถาบันคุ ณวุ ฒิวิช าชี พ (องค์ก าร
มหาชน) ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ (Sun Tower) ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
4. ได้รบั เชิญจากสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. (FM 100.5) บรรยายเรื่อง
“ส่องเศรษฐกิจ จัดทัพธุรกิจ พิชิตอาเซียน" ในงานมอบรางวัลสุดยอด 10 จอมยุทธการตลาด ปี
ที่ 4 ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6
อาคารปฏิบตั ิการ ช่อง 9 อสมท.
5. บรรยายเรื่อง “อนาคตค้าปลีกไทย ภายใต้ AEC" ภายใต้ โครงการจัดทาดัชนี คา้ ปลีก
ของไทย โดย สานักสารสนเทศและดัชนี เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษา
การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้อง Le Lotus I โรงแรมสวิส
โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ
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6. ออกรายการ ฮาร์ดคอร์ข่าว ทางสถานี วิทยุ และโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 เรื่อง
“ศักยภาพการแข่งขันไทยในอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.0018.30 น. ณ สถานี วิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพฯ
7. ออกรายการ The Biz เศรษฐกิจไทย ทางอัมรินทร์ TV ช่อง 34 HD เรื่อง “สินค้าใน
ตลาดอาเซียน” ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องคณบดี คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8.ได้รับเชิญจากหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายพิเศษในงานประชุ มใหญ่สามัญ
ประจาปี 2558 เหลียวหน้าแลหลังทิศทางเศรษฐกิจเมืองกาญจน์ เรื่อง "การค้า การลงทุนใน
ประเทศเมียนมาร์ และลู่ทางการทาธุรกิจใน AEC" ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา
15.00-16.30 น. ณ โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
9.ได้รับ เชิ ญ จากกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ บรรยายเรื่ อ ง "สร้า ง
ศักยภาพกลุ่มสมาคมการค้า มุ่งสู่ธุรกิจจรัสแสงแห่ง ASEAN" ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
10.ได้รบั เชิญจากบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด บรรยาย
เรื่อง "AEC ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ " ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.0016.00 น. ณ ห้องฝึ กปฏิบตั ิการชั้น 4 บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
จังหวัดสมุทรปราการ
11.บรรยายเรื่ อ ง "โอกาสการค้า การลงทุ น และกานเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการผลิ ต
อุตสาหกรรมกาญจนบุรีในอาเซียนและอินเดีย " ภายใต้ โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความ
เชื่ อ มโยงด้านเครื อ ข่า ยการผลิ ต ระหว่า งไทยกับอิ นเดี ย เพื่ อรองรับ การเชื่ อมโยงในภูมิ ภ าค
ร่ว มกับส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุ ต สาหกรรม ในวันศุ ก ร์ที่ 27
มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.-13.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดกาญจนบุรี
13.ได้รบั เชิญจากคณะบัญชี ม.หอการค้าไทย บรรยายเรื่อง "AEC Myanmar Focus" ใน
วัน เสาร์ที่ 28 มี น าคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อ งสัม มนา ชั้น 2 อาคาร 5
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14.ได้รับ เชิ ญ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม จัง หวัด นครสวรรค์ บรรยายเรื่ อ ง
"เคลื่อนทัพนักธุ รกิจภาคเหนื อตอนล่างสู่ AEC " ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา
13.00-16.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์
15. บรรยายในงานสัมมนา “วาระ ประเทศไทย: Global Connectivity AEC : อนาคต
ยางพาราไทย วิกฤตหรือ โอกาส” จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์และศูนย์ศึกษาการค้าระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน
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พ.ศ.2558 เวลา 8.30 – 13.00 น. ห้องบอลรูม โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จนู ถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
16. ได้รั บ เชิ ญ จากกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ บรรยายเรื่ อ ง
"ยุทธศาสตร์ธุรกิจพิชิต AEC +6+8" ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
17.ได้รบั เชิญจากสถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจยั ประชาชื่นและ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย บรรยายเรื่อง "อุตสาหกรรมไทยในยุค Digital Economy" งานประชุม
วิชาการปั ญญาภิวฒ
ั น์ ครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
18. ได้รับเชิญจากศาลทรัพสินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง บรรยาย
เรื่อง "ทิศทางและกติกาในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ: มุมมองของภาครัฐและภาคเอกชน" ใน
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็ นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2557

1. ออกรายการ Hard Topic ทางช่อง Money Channel เรื่อง “ผลกระทบการชุมนุ มต่อ
เศรษฐกิจไทย” ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
2. ให้สมั ภาษณ์กบั ทางสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่อง “ผลกระทบการเมืองต่อ
AEC” ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 11.00-12.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. ออกรายการ Ringside สังเวียนหุน้ ทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวี ประเด็นเรื่อง “จานา
ข้าว” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 15.00-16.00 น. ณ อาคารเนชัน่ เทาเวอร์
ชั้น 30 ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ
4. คุณจุลพงศ์ อยู่เกษ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลล
อปเม้นท์ จากัด เข้าพบเพื่อหารือเรื่อง "โครงการทวาย" ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา
10.00-12.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. เก็บข้อมูลข้าวกับคุณประสิทธิ์ บุญเฉย ตาแหน่ ง นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย เรื่อง
"การแข่งขันข้าวไทยในอาเซียน" ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ
กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
6. บรรยายในงานสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และสร้างเครือข่ายใน
อาเซียน : AEC Stars เรื่อง "เจาะช่องทางการค้า การลงทุนในพม่า " จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.30-16.00 น. ณ ห้อง
10201 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
25 | P a g e

University of The Thai Chamber of Commerce & Center for International Trade Studies
7. ให้สมั ภาษณ์กบั ทางสถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เรื่อง “การแข่งขันข้าวไทยใน
อาเซี ย น”
ในวัน จัน ทร์ที่ 17 กุ ม ภาพัน ธ์ 2557 เวลา 10.00-11.00 น. ณ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8. ให้สมั ภาษณ์กบั ทางสถานี Smart SME Channel ช่อง True Vision 25 เรื่อง “ข้าว
ไทยในอาเซียน และศักยภาพแรงงานไทย” ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.0012.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
9. ให้สมั ภาษณ์กบั ทางองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(Thai PBS) เรื่อง “ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 9.30-10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
10. ให้สัมภาษณ์กับทางสถานี วิท ยุ โ ทรทัศน์ กองทัพ บก ช่อง 5 เรื่ อง “ข้าวไทยใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00-18.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11.บรรยายในงานแถลงผลการวิจยั และการเสวนาเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของไทยในยุค AEC เรื่อง "เศรษฐกิจไทยในอาเซียน" จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ในวัน อัง คารที่ 4 มี น าคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคาร 7 ชั้น 12
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
12.เข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมกาแฟ กับคุณเรือง ลิดดัง (Leuang
Litdang) เจ้าของกาแฟดาวเฮือง ลาว ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ที่เมืองปากเซ แขวงจาปา
สัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
13. ได้รับเชิ ญ จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม บรรยายเรื่ อง
"สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน" ให้กบั ผูป้ ระกอบการอัญมณี ในวัน
จันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุ ตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
14. ได้รบั เชิญจาก สภาธุรกิจไทย – อินโดนี เซีย บรรยายเรื่อง "การค้าและการลงทุนใน
ประเทศอินโดนี เซี ย ให้กับนั กธุ รกิจและนั กลงทุ น ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ณ ห้อง
Boardroom 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ
15. บรรยายเรื่อง "หลัง 2015 : ไทยควรลงทุนอะไรในอาเซียน" ในงานสัมมนาสร้าง
โอกาสนักลงทุนไทยในอาเซียน วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.30 – 10.15 น. ณ
ห้อง Leconcorde Ballroom โรงแรม Swissotel Le Concord ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
16. บรรยายเรื่อง "ผลกระทบด้านต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมของไทยจาก AEC และ
อาเซี ยน+3" ในงานกิจกรรมพัฒนาบุคลกร ด้านการเสริมสร้างความรูท้ างวิชาการเรื่อง AEC
(Mr./Ms.AEC) วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ
ห้องสัมมนา ชั้น 6 โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ลแอนด์สปา กรุงเทพมหานคร
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17. ได้รบั เชิญจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย บรรยายเรื่อง "วิเคราะห์การ
ส่งออกไทย ไตรมาส 2/2557 และแนวโน้มปี 2557" ในการประชุมคณะอานวยการศูนย์
ข้อมูลหอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2557 ในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00-16.30
น. ณ ห้องประชุม 2307 ชั้น 3 อาคารจรูญ สีบุญเรือง หอการค้าไทย
18. ออกรายการตีโจทย์ประเทศไทย ทางช่อง Smart SME ทรูวิชนั ่ ส์ 25 เรื่อง
"เศรษฐกิ จ ชายแดน การค้า และการลงทุ น ในสาธารณรัฐ อิ น โดนี เ ซี ย " วัน พฤหัส บดี ที่ 19
มิถุนายน 2557 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
19. ออกรายการเปิ ดประตูสู่อาเซียน ทางสถานี โทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ทีวี (ช่อง 9 อส
มท.) เรื่อง "ข้าวไทยในอาเซียน" วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30-11.30 น. ณ
ห้องคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
20. ออกรายการ Look Forward ช่อง TNN24 เรื่อง "พม่า-อินโดฯ......ตลาดค้า-ลงทุนที่
น่ าจับตา" วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ชั้น 5 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม
6 กรุงเทพฯ
21. ออกรายการ คิดลึก คิดไกล ไปกับหอการค้า ช่อง Nation TV และ Ture เรื่อง
"ความพร้อมเข้าสู่ AEC" วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น.
ณ สตูดิโอ
สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 1
22. รับเชิญจาก สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
บรรยายเรื่อง "อุตสาหกรรมเครื่องสาอางไทยใน AEC" ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนน สุขุมวิท ซอย 11 กรุงเทพฯ
23. บรรยายเรื่อง "สร้างโอกาสนักลงทุนไทยในอาเซียน" วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม
2557 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องคัทลียาบอลรูม โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี
24. รับเชิญจาก สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
บรรยายเรื่อง "อุตสาหกรรมเครื่องสาอางไทยใน AEC" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนน สุขุมวิท ซอย 11 กรุงเทพฯ
25. ได้รบั เชิญจาก บริษัทเมียนมาร์ แอดไวเซอรี่ จากัด บรรยายเรื่อง "โอกาสการลงทุน
ในประเทศเพื่อนบ้าน" ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสุริยนั จันทรา โรงแรมโฟร์ซีซนั ่
ถนนราชดาหริ กรุงเทพมหานคร
26.ให้สัมภาษณ์ช่อง ไทยรัฐที วี เรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 21
สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
27. ออกรายการ แหล่งข่าวเช้านี้ เรื่อง “เศรษฐกิจภาคใต้” ทางสถานี วิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (NBT) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30-9.00
น. ณ สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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28. บรรยายเรื่อง “โอกาสการค้า การลงทุนในเมียนมาร์” ในงานสัมมนา สร้างโอกาส
นักลงทุนไทยในอาเซียน จัดโดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในวันศุกร์ที่
22 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30- 15.30 ณ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29. เข้าร่วมประชุ ม “การจัดการระบบประปา ในเมียวดีและพาอัน ประเทศเมียนมาร์
ของบริษัท East Water” ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00- 16.30 ณ ตึก East
Water กรุงเทพฯ
30. เป็ นผูด้ าเนิ นรายการ "การปฏิรูปการเลือกผูแ้ ทนราษฏร" ในงานวันต่อต้านคอร์รปั
ชัน 2557 "HAND IN HAND...ปฏิรูปการต่อสู ้ เพื่อชัยชนะอย่างยัง่ ยืน " ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน
2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
31. บรรยายเรื่อง "The Evaluation of AEC on Trade and Investment after 4 Years"
ในงาน "Welcome the Ambassador and Delegates of the Republic of South Africa" วันศุกร์
ที่ 26 กัน ยายน 2557 ณ ห้อ งประชุ ม สภามหาวิท ยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิ ท ยาลัย
หอการค้าไทย
32. บรรยายเรื่ อง "การตลาดในอาเซี ยน" ในงาน สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
"ประเทศไทยกับ Global Connectivity : กลยุทธการค้า การลงทุนและการสร้างแบรนด์ใน
ตลาดโลก” จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
(CP) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30–12.00 น. ณ ห้อง 10301 อาคาร 10
ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
33. ออกรายการ Look Forward เรื่อง "หนานหนิ งประตูสู่ AEC" ทางช่อง TNN 24 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00-16.30 น. ณ อาคารทิปโก้ ชั้น 5 ถนนพระราม
6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
34. ออกรายการทางช่อง Thai TV เรื่อง "การศึกษาในอาเซียน" ในวันพฤหัสบดีที่ 16
ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
35. ออกรายการ Look Forward เรื่อง "ข้าวไทยในอาเซียน" ทางช่อง TNN 24 ในวันพุธ
ที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 - 12.30 น. ณ ห้องคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
36. ออกรายการ เดินหน้าประเทศไทย ทางช่อง สถานี โทรทัศน์ไทยพีบีเ อส (Thai
PBS) ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 - 18.30 น.
37. รับเชิ ญจาก สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุ ตสาหกรรม บรรยายเรื่ อง "สร้าง
เครือข่ายในอาเซียน" ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00-11.00 น. ณ สถาบัน
ไทย-เยอรมัน นิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
38. ให้สมั ภาษณ์ทางช่องเดลินิวส์ทีวี (New TV) เรื่อง “นโยบายการจัดสรรค์ทีดิน” ใน
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30-14.00 น. ณ ร้านชิวเอ้าท์ (Chill Out) หน้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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39. รับเชิญจากธนาคาร มิชูโฮ (Mizoho) บรรยายเรื่อง "เตรียมพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก, เอเซีย, ประเทศไทย และการสร้างเครือข่ายธูรกิจเพื่อเป็ นผูน้ าใน
AEC" ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30-12.30 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี
40. รับเชิญจากกรมประชาสัมพันธ์ สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี บรรยายเรื่อง "โอกาส
ของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.3012.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ
41. รับเชิญจากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรยายเรื่อง "สถานการณ์
ยางพาราไทย และการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมยางพาราไทย ภายใต้ AEC" ในวันพุธที่ 19
พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-14.30 น. ณ โรงแรมสยามธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
42. รับเชิญจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม บรรยายเรื่อง "ความรู ้
พื้ นฐานเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม” (General Program for DIP Officers-GP)" ในวันพฤหัส
ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวิ น ทาวเวอร์
กรุงเทพมหานคร
43. รับเชิญจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเสวนาใน
สัมมนา “ปฏิรูปอุตสาหกรรม : ปฏิรูปประเทศไทย” (OIE Forum) เรื่อง "ปฏิรูปข้อมูลเพื่อการ
เตือนภัยอุตสาหกรรม : สร้างอุตสาหกรรมไทยยัง่ ยืน " ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
เวลา 13.00-15.30 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
44. รับเชิญจากสานักสภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยาย
เรื่ อ ง "นโยบายยุ ท ธศาสตร์ก ารผลิ ต และการค้า ข้า วของเวี ย ดนาม" ในวัน พฤหัส บดี ที่ 27
พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุ มพึ่งบุญ ชั้น 8 สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
45. ให้สมั ภาษณ์ทางช่อง Smart SME เรื่อง "โอกาสการค้าการลงทุนใน AEC" ในวัน
จันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ร้านชิวเอาท์ (Chill Out) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
46. ได้รบั เชิญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายเรื่อง
"สร้างความพร้อมและความเข้าใจของภาคสหกรณ์ไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (เซียร์
รังสิต) จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2556

1. วิทยากรบรรยาย “ภาพรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC” สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ โรงแรมหลุย ทราเวิสน์ วิภาวดี วันที่ 6 มีนาคม
2556
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2. วิ ท ยากรบรรยาย “หลากมุ ม มองอาเซี ย นด้า นเศรษฐกิ จ และสัง คม” โครงการ
ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นกั บ เอเซี ย ตะวั น ออก ณ คณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 18 กรกฏาคม 2556
3. วิท ยากรบรรยาย “ทิ ศทางเศรษฐกิ จ การค้า การลงทุ น ในประเทศเมีย นมาร์
เวียดนาม กัมพูชา และอินโดนี เซีย” ของศูนย์ขอ้ มูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ ณ อาคารศูนย์
ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 มีนาคม 2556
4. วิทยากรบรรยาย “การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ให้กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ในวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
5. วิทยากรบรรยาย “ผลกระทบและการปรับตัวเพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” โดยสานักงานจังหวัดอุดรธานี วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม
1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
6. วิทยากรบรรยาย “การปรับตัวของระบบราชการต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน”
โครงการฝึ ก อบรมหลักสูตร “นั กบริหารระดับกลาง” ประจาปี งบประมาณ 2556 รุ่นที่ 2
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ณ โรงแรม อมารี บูลเลอวาร์ด (สุขุมวิท) วันที่ 20 พฤษภาคม
2556
7. วิทยากรบรรยาย “AEC กับผลกระทบทางธุรกิจ” โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรเตรียม
ความพร้อมผูบ้ ริหารระดับกลาง (การเคหะแห่งชาติ) โดยสานักสิริพฒ
ั นา สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริ ห ารศาสตร์ ณ อาคารสยามบรมราชกุ ม ารี สถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ วัน ที่ 16
พฤษภาคม 2556
8. วิทยากรบรรยาย “Business Roadmap: เปิ ดแนวรุก AEC” จัดโดยศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลาปาง วันอังคารที่ 21
พฤษภาคม 2556
9. วิทยากรบรรยาย “หลักสูตร AEC สาหรับพนังงานสินเชื่อของธนาคารกรุ งไทย:
โอกาสการค้าและการลงทุ น สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน" ณ ห้อง 2503
อาคารสุขุมวิท สานักงานใหญ่ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556
10. วิท ยากรบรรยาย “โอกาสการแข่งขันสินค้าเกษตรภาคใต้ของไทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันอังคารที่ 11
มิถุนายน 2556
11. วิท ยากรบรรยาย “กลยุ ทธ์ทาตลาด เจาะช่องทางการค้าและการลงทุ นใน AEC
หลักสูตร Mini MBA: Towards AEC for CEOs” ของ Nation University ณ โรงแรม Centre Point
(อโศก) วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
12. วิ ท ยากรบรรยาย “หลากมุ ม มองอาเซี ย นด้า นเศรษฐกิ จ และสัง คม” ณ คณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556
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13. วิทยากรบรรยาย “ภาพรวมความเคลื่อนไหว AEC กับความพร้อม ประเทศ
ไทย” ณ โรงแรมดุสิตปริ้ นเชส จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556
14. วิทยากรบรรยาย “ผลกระทบของไทยจากการเข้าสู่ AEC และเป้าหมายศูนย์กลาง
ยางพาราโลกของมาเลเซีย” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 23
สิงหาคม 2556
15. วิทยากรบรรยาย “ถอดรหัส AEC” อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556
16. วิทยากรบรรยาย “โอกาสและลู่ทางของอุตสาหกรรมภาคใต้ ภายใต้กรอบ IMTGT” ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556
17. วิทยากรบรรยาย “เศรษฐกิจไทยกับความสมดุลและความยัง่ ยืนในยุค AEC (การ
ปรับตัวของเกษตรไทยในอาเซียน)” ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2556
18. วิทยากรบรรยาย “ผลกระทบของประเทศไทยกับการเปิ ดเสรีอาเซียนและกลยุทธ์
การปรับตัวของธุรกิจด้านการรับฝากเก็บสินค้า” ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์
ที่ 5 กันยายน 2556
19. วิ ท ยากรบรรยาย “อนาคตอุ ต สาหกรรมยางพาราไทยกับ การเป็ นศู น ย์ก ลาง
ยางพาราอาเซี ยน” 2556 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุ งเทพมหานคร วันพฤหัสบดี ที่ 12
กันยายน
20. ออกรายการประเด็ นดัง หลังข่าว เรื่ อง “อนาคตยางพาราไทย" ทางสถานี วิท ยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556
21. วิ ท ยากรบรรยาย “แนวทางแก้ปั ญหาสิ น ค้า เกษตรภาคใต้ ภายใต้ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ” ณ ห้องประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคใต้ วันอังคารที่ 17
กันยายน 2556
22. ออกรายการตีโจทย์ ประเทศไทย เรื่อง “ศักยภาพ SME ไทยในอาเซียน” ณ สถานี
Smart SME Channel บริษัท พีเพิลมีเดีย จากัด อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี ในวันศุ กร์ที่ 20
กันยายน 2556
23. วิ ท ยากรบรรยาย เรื่ อ ง "กุ ญ แจในการส่ ง เสริ ม ประเทศไทยเป็ นศู น ย์ก ลาง
อุตสาหกรรมในอาเซียน" ในงานเปิ ดตัวแคมเปญส่งเสริมผูป้ ระกอบการไทยในเวที AEC (DIP
Driver the ASEAN Synergy) ณ ร้านโฟล์ค (จตุจกั ร) กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556
24. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "อุตสาหกรรมยุคใหม่ เชื่อมเครือข่ายสู่อาเซียน" ณ ศูนย์
นิ ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556
25. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "ถอดรหัสอุตสาหกรรมดาวเด่นใน IMT-GT " ณ โรง
แรมดิเอ็มมอลรัลด์ กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556
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26. ให้สมั ภาษณ์ เรื่อง “ข้าวพม่า” ณ ห้องคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556
27. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การเชื่อมโยงฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศ
อาเซียน" ณ ห้องประชุมวายุภกั ษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันพฤหัสบดีที่ 14
พฤศจิกายน 2556
28. ในฐานะประธานคณะทางานพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดอาเซียน
(เมียนร์มาร์) ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนใน
พม่ากับผูแ้ ทนของ Myanmar Construction Entrepreneurs Association ในกิจกรรมพัฒนา
ผูป้ ระกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดอาเซี ยน (เมีย นมาร์) ของหอการค้าไทย และสานั กงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ MCEA HALL สหภาพเมียนมาร์) ในวันที่
18-21 พฤศจิกายน 2556
29. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "แนวทางการส่งเสริ มอุตสาหกรรมเมื่อเข้าสู่ AEC" ณ ห้อง
ห้อ งสัม มนา 2 ชั้น 6 กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม วัน จัน ทร์ที่ 25
พฤศจิกายน 2556
30. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "รุกหรือรับ โอกาสสาหรับธุรกิจไทยในอาเซียน" ณ ศูนย์
กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
31. วิทยากรบรรยาย เรื่อง "ความท้าทาย โอกาส และความสามารถทางการแข่งขันของ
พืชเศรษฐกิจไทย: ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง และปาล์มน้ ามัน" ณ สานักงานกองทุนสนับสนุ น
การวิจยั อาคาร SM Tower วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2556
32. วิทยากรบรรยาย เรื่ อง "การจัดทารายงานชี้ นาเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระดับจังหวัด" ณ ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร วันที่ 2325 ธันวาคม 2556

พ.ศ. 2555

1. วิทยากรบรรยาย เรื่อง AEC กับการปรับตัวของ SMI กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 10 มกราคม 2555
2. วิ ท ยากรบรรยาย “การเตรี ย มความพร้อ มของอุ ต สาหกรรมเซรามิ ก สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” โรงแรม Grand Mercure Fortune วันที่ 20 มกราคม 2555
3. วิทยากรบรรยาย “มันสาปะหลังไทย ดาวรุ่งหรือดาวร่วงในอาเซียน” ณ โรงแรมซิตี้
ปาร์ค นครราชสีมา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
4. วิทยากรบรรยาย "Spirit of ASEAN" ของคณะมนุ ษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
5. วิทยากรบรรยาย "TMB Trade on Tour" ธนาคาร TMB ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 มีนาคม 2555
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6. วิทยากรบรรยาย "การปรับตัวภาคอุตสาหกรรมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 15 มีนาคม 2555
7. วิ ท ยากรบรรยาย "ผลกระทบต่ อธุ รกิ จ ไทยภายใต้ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น"
ธนาคารทหารไทย โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ วันที่ 15 มีนาคม 2555
8. วิ ท ยากรบรรยาย "ผลได้ผ ลเสี ย ของธุ ร กิ จ ภายใต้ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น"
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รังสิต ปทุมธานี วันที่ 18 มีนาคม 2555
9. วิท ยากรบรรยาย "ยุ ทธศาสตร์การปรับตัวของ SMEs เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" สานักงาน ITAP โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิทซอย 5 กรุงเทพ วันที่
19 มีนาคม 2555
10. วิ ท ยากรบรรยาย "รูล้ ึ ก รูจ้ ริ ง กับ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น" ศูน ย์ส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมภาคที่ 8 สุพรรณบุรี วันที่ 29 มีนาคม 2555
11. วิ ท ยากรบรรยาย "รูล้ ึ ก รูจ้ ริ ง กับ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น" ศูน ย์ส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 เมษายน 2555
12. วิทยากรบรรยาย “การจัดทาดัชนี ชี้นาเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1” สานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
รัชดา ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2555
13. ดาเนิ นรายการ เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “ต้นทุนอุตสาหกรรม” สานักงานเศรษฐกิจ
อุ ตสาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม ณ อาคารสานั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ตสาหกรรมวันที่ 30
เมษายน 2555
14. วิ ท ยากรบรรยาย "รูล้ ึ ก รูจ้ ริ ง กับประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น" ศูน ย์ส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมภาค ที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ โรงแรมโรงแรมแกรด์พาเลสโฮเต็ลจังหวัด
ชุมพร วันที่ 3 พฤษภาคม 2555
15. วิทยากรบรรยาย “การจัดทาดัชนี ชี้นาเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1” สานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
รัชดา ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555
16. วิทยากรบรรยาย “เจาะตลาดพม่า-อินโดนี เซีย” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
17. วิทยากรบรรยาย “อนาคตยางพาราไทยในสถานะการณ์ over supply” จัดโดย
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช วันที่ 21
พฤษภาคม 2555
18. วิทยากรร่วมเสวนา “การตลาด 3.0 สร้างแบรนด์ไทยก้าวสู่ AEC” จัดโดยกรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า วันที่
14 มิถุนายน 2555
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19. วิทยากรบรรยาย “ถนนสู่ AEC เพื่อ SMEs ไทย” ในโครงการการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ เรื่อง “SMEs Roadmap: เปิ ดแนวรุกบุก AEC” จัดโดยสานักพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุ น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ ระหว่าง
วันที่ 15 มิถุนายน 2555
20. วิทยากรบรรยาย “การบริหารธุรกิจในยุค ASEAN Economic Community” จัด
โดยมูลนิ ธิพฒ
ั นาทรัพยากรมนุ ษย์ระหว่างประเทศซึ่งได้รบั มอบหมายจากการเคหะแห่งชาติให้
ออกแบบหลักสูตรและดาเนิ นงานด้านวิชาการสาหรับโครงการพัฒนาผูบ้ ริหารของการเคหะ
แห่งชาติ หลักสูตร การพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง (Executive Development Program for Top
Team) ณ การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555
21. วิทยากรบรรยาย “รูล้ ึก รูจ้ ริง ประชาคมอาเซียน” ในโครงการการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ เรื่อง “SMEs Roadmap: เปิ ดแนวรุกบุก AEC” จัดโดยสานักพัฒนาอุตสาหกรรม
สนั บสนุ น กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ณ โรงแรมรามาวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 21
มิถุนายน 2555
22. วิทยากรบรรยาย “ตลาด ASEAN: พม่า เวียดนาม และอินโดนี เซีย กับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปให้โดนใจลูกค้า” จัดโดยสถาบันอาหาร ณ โรงแรมมิรา
เคลแกรนด์ ถนนวิภาวดี – รังสิต กรุงเทพฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2555
23. วิทยากรบรรยาย “ความตระหนักรูแ้ ละผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ต่อภาคเกษตรไทย” จัดโดยสานักวิจยั พัฒนาปั จจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ณ พลาคลิฟบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ระยอง วันที่ 9 กรกฏาคม 2555
24. วิทยากรบรรยาย “งานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” จัดโดย
ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 12 กรกฏาคม
2555
25. วิทยากรบรรยาย “กาญจนบุรี-ทวาย ฐานเศรษฐกิจใหม่เชื่อมโยงโลกและภูมิภาค :
โอกาสและแนวโน้มทางการค้าและสินค้าเกษตร” จัดโดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในงาน
สัมมนาเรื่ อง “ท่ าเรื อน้ าลึ ก ทวายประตูเศรษฐกิ จ สู่ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC)” ณ
อาคารสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันที่ 16 กรกฏาคม 2555
26. วิทยากรบรรยาย “ความรูเ้ กี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในโครงการการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “SMEs Roadmap: เปิ ดแนวรุกบุก AEC” จัดโดยศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 9 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง วันที่ 17 กรกฏาคม 2555
27. วิทยากรบรรยาย “รูล้ ึก รูจ้ ริง ประชาคมอาเซี ยน”ในโครงการการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ เรื่อง “SMEs Roadmap: เปิ ดแนวรุกบุก AEC” จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ที่ 10 ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต วันที่ 20 กรกฏาคม 2555
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28. วิทยากรบรรยาย “การเตรียมพร้อม SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จัดโดย
กรมส่งเสริ มอุ ตสาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อาเภอเมือง
จังหวัดตรัง วันที่ 24 กรกฏาคม 2555
29. วิทยากรบรรยาย “ความรูเ้ กี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในโครงการการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “SMEs Roadmap: เปิ ดแนวรุกบุก AEC” จัดโดยศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 4 ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 16 สิงหาคม 2555
พ.ศ. 2554

1. ได้รบั เชิญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สานักงานกองทุนฟื้ นฟูและ
พัฒ นาเกษตรกร ให้เ ป็ นวิ ท ยากรบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยกับ การก้าวเข้า สู่ก ารเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในการจัดฝึ กอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้ นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรระดับบริหาร” รุ่นที่ 1 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมที เค พาเลซ วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30 - 18.00 น.
2. เป็ นวิทยากรบรรยายในโครงการบรรยาย/ฝึ กอบรม Research Forum ครั้งที่ 4 ปี
การศึ ก ษา 2553 ในหัว ข้อ “การเขี ย นข้อ เสนอโครงการวิ จัย เพื่ อ ให้ไ ด้ทุ น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) และหน่ วยงานภายนอก” ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา
9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน Ex-MBA 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. เป็ นวิทยากรรับเชิญในงานเสวนา หัวข้อ ”การค้าอาเซียน-จีน ความท้าทายของทุน
ไทย” ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 ณ โรงแรม
อินเตอร์คอนติเนนตัล
4. เป็ นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: โอกาสหรือวิกฤตของประเทศ
ไทย” ร่วมกับ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั ผูอ้ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ผูอ้ านวยการศูนย์วิจยั โลจิสติกส์ และ ดร. เอกชัย อภิ
ศักดิ์ กุล ผูอ้ านวยการศูนย์ศึกษาธุ รกิ จครอบครัว และ SMEs ในการเสวนาทางวิชาการของการ
ประชุมวิชาการ UTCC Academic Week ปี การศึกษา 2553 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 ณ ห้อง
10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5. วิทยากรบรรยายรับเชิญในงานเสวนา หัวข้อ “ถนนสู่ AEC เพื่อ SME ไทย”ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว)
ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Meeting 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ กรุงเทพฯ
6. วิทยากรบรรยาย “ทิศทางประเทศไทย รัฐบาลใหม่ควรทาอะไร” กรรมการสาขา
เศรษฐศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 ณ สมาคมเศรษฐศาสตร์
ธรรมศษสตร์

35 | P a g e

University of The Thai Chamber of Commerce & Center for International Trade Studies
7. วิทยากรบรรยาย “กฎ ระเบียบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ มีผลต่อประเทศ
ไทย” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ กระทรวง
พาณิชย์
8. วิทยากรบรรยาย “การเตื อนภัยอุตสาหกรรมในอาเซี ยน” ให้กับข้าราชการกรม
อุตสาหกรรมของลาว ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว วันที่ 22-24 มิถุนายน 2554
9. วิทยากรบรรยาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สานักงานกองทุนฟื้ นฟู
และพัฒนาเกษตรกร หัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลกระทบต่อประเทศไทย” ในการจัด
ฝึ กอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรระดับบริหาร” รุ่นที่ 2
ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมที เค พาเลซ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 12.00 น.
10. วิทยากรบรรยาย “กฎ ระเบียบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อประเทศ
ไทย” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2554 ณ จังหวัด
สงขลา
11. วิทยากรบรรยาย “กฎ ระเบียบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อประเทศ
ไทย” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2554 ณ จังหวัด
หนองคาย
12. วิทยากรบรรยาย “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อประเทศไทย” นักศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. ผูว้ ิจารณ์งานวิจยั The 1st International Conference on International Relations
and Development (ICIRD 2011), 19-20 May 2011 at the Faculty of Political Science,
Thammasat University, Bangkok, Thailand
14. สัมภาษณ์ รายการชัว่ โมงทากิน สถานี ไทยพีบีเอส เรื่อง ศักยภาพการแข่งขันสินค้า
เกษตรในอาเซียน วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 10.00-10.15 (ทางโทรศัพท์)
15. ประชุม “Second Lima Dasar Summit” ที่รฐั ปี นัง มาเลเซีย วันที่ 1 – 3 มิถุนายน
2554
16. สัมภาษณ์ช่อง 9 เรื่อง “ข้าวไทยในอาเซียน” รายการ “หนึ่ งในอาเซียน” วันที่ 13
มิถุนายน 2554
1 7 . บรรยาย “การเตรี ยมค วามพ ร้ อ มสู่ ป ร ะชาคมเศรษ ฐ กิ จอาเซี ยนต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมไทย” กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2554 โรงแรมสยามซิตี้ ห้อง
กมลมาศ ชั้น 6
18. บรรยาย “บริบทการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและแนวโน้มอุตสาหกรรม
ไทย” อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง โรงแรมชัยคธานี อ.เมือง จ.พัทลุง วันที่ 27 กันยายน 2554
19. บรรยาย “AEC New Paradigm Shift for Thai SMI” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
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20. บรรยาย “การปรับตัวของภาคธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ธนาคาร
ทหารไทย โรงแรมดุสิตธานี วันที่ 20 กันยายน 2554
21. บรรยาย “ปาล์มไทยกับการแข่งขันในอาเซี ยน”โรงแรมร้อยเกาะ สุ ราษฎณ์ธานี
วันที่ 17 สิงหาคม 2554 สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.)
22. บรรยาย “แนวทางการจัดตั้งสถาบันปาล์มของไทย” โรงแรมร้อยเกาะ สุราษฎณ์
ธานี วัน ที่ 18 สิ ง หาคม 2554 ส านั ก วิ จัย เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2553

1. ให้สมั ภาษณ์สถานี โทรทัศน์ TPBS เรื่อง “การเตรียมพร้อมของไทยภายใต้ AEC” วัน
อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2553 เวลา 13.00 - 13.30 น.
2. ให้สมั ภาษณ์รายการ ข่าวเช้า ทีวีไทย ทางสถานี โทรทัศน์ TPBS เรื่อง “ผลกระทบของ
การเข้า AEC ของประเทศไทย” วันที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 7.00 - 7.20 น.
3. ให้สัมภาษณ์วารสาร Logistics Time เรื่อง “การเปิ ดเขตการค้าเสรีอาฟต้าและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผลกระทบอย่างไรกับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
ของไทย” ณ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันอังคารที่ 12
มกราคม 2553 เวลา 10.00 - 10.45 น.
4. ให้สัมภาษณ์สถานี โทรทัศน์ช่อง 3 เรื่อง “ข้าวในอาเซี ยน” ณ ศูนย์ศึกษาการค้า
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 15.30 - 16.00
น.
5. รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบอาเซียน” ใน
การสัมมนาเรื่อง “โอกาสทางการค้าสินค้า บริการและการลงทุนของผูป้ ระกอบการ (SMEs) กับ
การเป็ น AEC : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องคู
เมือง ชั้น 2 โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรมั ย์ วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 11.1012.00 น.
6. ให้สัมภาษณ์สถานี โทรทัศน์ TNN เรื่อง “สินค้าเกษตรกับเขตการค้าเสรีอาเซี ยน
(AFTA)” ณ ศูนย์ศึก ษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิท ยาลัย หอการค้าไทย วันพุ ธที่ 20
มกราคม 2553 เวลา 16.00 - 16.30 น.
7. รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2553 และการใช้สิทธิ
ประโยชน์ภายใต้กรอบอาเซียน” ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2552 หอการค้าจังหวัด
นครราชสี ม า ณ ห้อ งสุ ร นารี โรงแรมดุ สิ ต ปริ๊ นเซส อ.เมื อ ง จ.นครราชสี ม า วัน ศุ ก ร์ที่ 22
มกราคม 2553 เวลา 19.00-20.30 น.
8. ให้คาปรึกษา คุณสุนีย ์ สถาพร นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยลาโทร ประเทศ
ออสเตรเลีย เรื่อง “การศึกษาบทบาทของสมาคมธุ รกิจกับการพัฒนาอุตสาหกรรม” ณ ห้อง
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ประชุ ม ศูน ย์ศึ ก ษาการค้า ระหว่า งประเทศ มหาวิ ท ยาลัย หอการค้า ไทย วัน อัง คาร ที่ 26
มกราคม 2553 เวลา 10.45-11.30 น.
9. ให้สมั ภาษณ์นิตยสารข้าวไทย เรื่อง “ลู่ทาง อุปสรรค โอกาสข้าวไทยภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” ณ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่
27 มกราคม 2553 เวลา 10.30 - 11.30 น.
10. เป็ นวิทยากร เสวนาภายใต้หวั เรื่อง "โอกาสทางด้านบริการภายใต้ AEC" ในงาน
"Thailand SMEs EXPO 2010" ซึ่งจัดโดย สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และสถานี โทรทัศน์ ผ่านดาวเที ยมช่องเถ้าแก่น้อย ณ ศูนย์ประชุ มแห่งชาติ สิริกิตติ์ ในวันศุ กร์ที่
29 มกราคม 2553 เวลา 15.00-17.00 น.
11. ให้สมั ภาษณ์ Martine van Es นักวิจยั ด้านการตลาดของสถานทูตเนเธอร์แลนด์
เรื่อง “โลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.30 -11.30 น.
12. ให้สมั ภาษณ์รายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้า เรื่อง "บทบาทของศูนย์ศึกษา
การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ " ณ อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ ชั้น 1 หอการค้า
ไทย วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30-14.00 น
13. บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิ ศทางและมาตรการรองรับภายใต้พันธกรณี ก ารเปิ ดเสรี
การค้าอาเซียน ภาคบริก ารท่องเที่ยว” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 – 14.00
น. ณ หอการค้าไทย
14. รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบอาเซียน” ใน
การสัมมนาเรื่อง "การปรับตัวของอาเซียนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการรูจ้ กั ใช้
ประโยชน์จากการเปิ ดเสรีอาเซียน” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องพระพิทกั ษ์
แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา
11.10-12.00 น.
15. รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ผลกระทบของ AEC ต่อประเทศไทย” ใน
โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผูน้ าที่มีวิสยั ทัศน์และคุณธรรม ในหัวข้อ ผูน้ ากับ
บทบาทภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ (การลงทุน) ระหว่างประเทศ ให้แก่นักบริหารระดับสูง
จากส่ ว นราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอิ ส ระต่ า งๆ จัด โดยส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน ณ หอประชุ มสุ ขุมนั ย ประดิ ษ ฐ สานั กงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุ รี วันที่ 3
มีนาคม 2553 เวลา 10.45 - 11.30 น.
16. รับเชิญจากหนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” และสื่อในเครือเนชัน่ บรรยายพิเศษใน
หัวข้อ Panel Discussion: ภาพรวมการเปิ ดเสรีประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน ร่วมกับ นางนันท
วัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด
รัชดา ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 11.30 - 12.30 น.
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17. รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความเข้าใจ เขตการค้าเสรี AFTA กฎเกณฑ์
และเงื่อนไข” ในงานสัมมนา เรื่อง “AFTA กับ SME โอกาสการค้าใหม่ที่อยู่ไม่ไกล” จัดโดย
ธนาคารทหารไทยมหาชน (จากัด) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553
เวลา 12.30-17.00 น.
18. รับเชิญจากบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“ภาพรวมเศรษฐกิ จ ในภูมิภ าคเอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้ ” ในงานสัมมนา เรื่อง “Strategic
Thinking Session (STS) ประจาปี 2553” ให้แก้ผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อร่วมกาหนดทิศทางและ
วางแผนกลยุ ทธ์การดาเนิ นงานของบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) ณ โรงแรม แมริออท
กรุงเทพ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.00-12.00 น.
19. บรรยายพิเศษ เรื่อง “เงื่อนไขการค้าโลกกับผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรม” ใน
งานประชุมวิชาการ “จากฐานความรูส้ ่กู ารพัฒนาจังหวัดชัยนาท” ครั้งที่ 2 จัดโดย สานักงาน
กองทุนสนั บสนุ นการวิจยั (สกว.) ณ ห้องประชุ มราชา โรงแรมชัยนาทธานี วันอังคารที่ 11
พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 – 14.00 น
20. รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎ กติกา ของอาฟต้า และการค้าระหว่าง
ประเทศ” ในงานสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน สู่ภูมิภาคสัญจร “ตีแตกการค้า
ในยุคอาฟต้า” ร่วมจัดโดย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา ธนาคารเกียรตินาคิน หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน โคราชเคเบิ้ ลทีวี ณ โรงแรมสีมา
ธานี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2553
21. รับเชิญจาก สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็ นวิทยากรบรรยายใน
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผูน้ าที่มีวิสยั ทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 69-70 ประจาปี 2553 โดย
บรรยายในหัวข้อ "ผูน้ ากับบทบาทภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน ระหว่างประเทศ"
เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 เวลา 14.30-15.30 น.
22. รับเชิญบรรยายผลงานศูนย์ฯแก่ผเู้ ข้าร่วมอบรมหลักสูตร TEPOT รุ่นที่ 3 : หลักสูตร
ผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ณ ห้อง EX-MBA3 อาคาร 7 ชั้น 12
วันที่ 10 มิ.ย.53 เวลา 15.30 - 16.00 น.
23. รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความเข้าใจ เขตการค้าเสรี AFTA กฎเกณฑ์
และเงื่อนไข” ในงานสัมมนา เรื่อง “SME อุดรฯ กับโอกาสการค้าใหม่” จัดโดยธนาคารทหาร
ไทยมหาชน (จากัด) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ณ
โรงแรมบ้านเชียง วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 12.30-17.00 น.
24. รับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ให้เป็ น
วิทยากรอภิ ปรายเรื่อง "SME ไทยในยุ คเศรษฐกิจเสรีเอเชีย " ร่วมกับคุ ณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ที่
ปรึกษาการพาณิ ชย์ กระทรวงพาณิ ชย์ ดาเนิ นการอภิ ปรายโดย คุณสร้อยฟ้ า โอสุคนธ์ทิพย์ ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 14.30-15.30 น.
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25. รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การก้าวย่างของไออาร์พีซี ภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" จัดโดย บริษัท IRPC ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6
ห้องสวนสน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น. โดยมีคุณก้อง รุ่งสว่าง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายพาณิ ชยกิจและการตลาด และคุ ณนั นทชัย ประภาวัฒนเวช
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด เป็ นประธานในการจัดสัมมนา
26. รับเชิญเป็ นวิทยากรพิเศษเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของอาเซียนต่อสถานการณ์ขา้ ว
โลก” ร่วมกับ นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิ ช คุ ณชาญชัย รักษ์ธนานนท์ นายก
สมาคมโรงสี ขา้ วไทย คุ ณ โชคชัย เศรษฐี ว รรณ อุ ป นายกสมาคมผู ้ส่ งออกข้า วไทย และรอง
ศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายการเกษตร ในงาน
Thai Rice Conference & Exhibition 2010 “ข้าวไทยก้าวไกล สร้างสายใยสู่อาเซียน” ณ ห้อง
เจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 15.00 - 16.30 น.
27. บรรยายพิเศษเรื่อง “Next Step ประเทศไทย : แนวทางปฏิบตั ิสาหรับนักธุรกิจ
ไทย” ณ ห้องบุหงา โรงแรมกรุ งศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา วันพุธที่ 18 สิงหาคม
2553 เวลา 14.30 – 15.15 น. และเสวนาเรื่อง “Next Step, ประเทศไทย : เรื่องน่ ารูส้ าหรับ
ภาคธุรกิจไทย” ร่วมกับ คุณธราธร ศรีสกุล ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด บริษัท ทีเอ็นที
เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จากัด
28. เป็ นวิทยากรสัมมนาเรื่อง "Recovering Thailand สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:
โอกาสและความท้า ทายของประเทศไทย" ร่ ว มกับ ประธานหอการค้า แห่ ง ประเทศไทย
ปลัดกระทรวงคมนาคม นายกสมาคมไทยธุ รกิจท่องเที่ ยว และกรรมการผูจ้ ัดการบริษัท TNT
Express Worldwide (Thailand) Co.,LTD. โดยในงานได้รบั เกียรติจากท่าน อลงกรณ์ พลบุตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิ ดงานสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 14.30 - 16.30 น.
29. ได้รบั เกียรติจากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) เชิญเป็ นวิทยากรใน
การประชุมวิชาการ"ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด : การพัฒนารอบด้านบนฐานความรูข้ อง
จังหวัดนครปฐม" ครั้งที่ 2 อภิปรายในหัวข้อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับโอกาสของ
เกษตรกร ณ ห้องประชุ มใหญ่ ศูนย์ฝึก อบรมตารวจภูธรภาค 7 จังหวัดนครปฐม วัน ที่ 24
สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 - 11.30 น.
30. ได้รบั เกียรติจากสานักงานคณะกรรมการวิ จยั แห่งชาติ (วช.) เชิญเป็ นวิทยากรใน
การประชุ ม วิช าการ"การเตรี ย มตัว ของภาคเกษตรไทยภายใต้ขอ้ ตกลงประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน" ในงาน "การนาเสนอผลงานวิจยั แห่งชาติ (Thailand Research Expo 2010)" ณ ศูนย์
ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ วั นที่ 30 ส.ค. 53
เวลา 13.30 - 14.30 น.
31. ได้รับเชิ ญ จาก สานั ก งานพาณิ ช ย์จังหวัด สระแก้ว เป็ นวิท ยากรบรรยายในการ
ประชุมสัมมนา “การพัฒนาความพร้อมผูป้ ระกอบการในกลุ่มจังหวัดและผูป้ ระกอบการกัมพูชา
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เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ภายใต้หวั ข้อเรื่อง “การเตรียมการของภาคราชการและ
ภาคเอกชน 2 ฝ่ าย เพื่อเข้าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2015 และการใช้ประโยชน์
จาก AEC” ณ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 เวลา
14.00-16.00 น.
32. ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “SME รุก รวย รับโอกาสจาก AFTA” ใน
งานสัมมนา เรื่อง “SME รุ ก รวย รับโอกาสจาก AFTA” จัดโดยธนาคารทหารไทยมหาชน
(จากัด) ณ โรงแรมสุนีย ์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ห้องทับทิมสยาม 2 วันพุธ
ที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 12.30-17.00 น
33. ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ "ทางรอดข้าวไทยในตลาดโลก" ซึ่ งเป็ นการสัมภาษณ์ เพื่อ
บันทึกรายการจอโลกเศรษฐกิจ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ทาการสัมภาษณ์โดยคุณพรรณภิดา เพชร
รัตน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553
34. ได้รับเชิ ญ จาก ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เป็ นวิท ยากรเสวนาพิ เศษ
ภายใต้หวั ข้อเรื่อง “ความเข้าใจ เขตการค้าเสรี AFTA กฎเกณฑ์และเงื่อนไข” ในงานสัมมนา
“SME รุก รวย รับโอกาสจาก AFTA” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.0017.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ่
35. ได้รับเชิ ญ จาก ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เป็ นวิท ยากรเสวนาพิ เศษ
ภายใต้หวั ข้อเรื่อง “ความเข้าใจ เขตการค้าเสรี AFTA กฎเกณฑ์และเงื่อนไข” ในงานสัมมนา
“SME รุ ก รวย รับโอกาสจาก AFTA” เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.0017.00 น. ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต ห้องพระพิทกั ษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 3
36. ได้รับเชิญให้เป็ นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “ASEAN+3, ASEAN+6 Impact on
Veterinary Roles” ร่วมกับ รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ ยงสัตว์ ครั้งที่ 36 ซึ่งจัดโดยสัตวแพทย
สมาคมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (OIE) ร่วมกับองค์กรโรคระบาดสัต ว์
ระหว่ า งประเทศ และองค์ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (FAO) ในวัน ที่ 3
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็คอารีนาเมืองทองธานี กรุงเทพฯ
37. ได้รับเชิ ญ จาก ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เป็ นวิท ยากรเสวนาพิ เศษ
ภายใต้หวั ข้อเรื่อง “ความเข้าใจ เขตการค้าเสรี AFTA กฎเกณฑ์และเงื่อนไข” ในงานสัมมนา
“SME รุก รวย รับโอกาสจาก AFTA” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.3017.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
38. ได้รบั เชิญให้เป็ นวิทยากรในการอภิปราย “ พัฒนาการสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรไทย (Existing Development, New Challenges) ” ในหัวข้อ “ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Economics Community : AEC) ” ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา
9.50 – 12.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร
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พ.ศ. 2552

1. นาเสนอผลการวิจัยเรื่อง “การเชื่อมโยงการใช้ปัจจัยการผลิตและผลิตของกิจกรรม
การผลิตระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจวางแผนจังหวัดยโสธร” ในการประชุมวิชาการ “การ
พัฒนาจังหวัดยโสธรบนฐานความรู”้ จัดโดย สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) เมื่อวัน
อังคารที่ 6 มกราคม 2552 ณ โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ อ.เมือง จ.ยโสธร
2. นาเสนอผลการวิจัยเรื่อง “การเชื่อมโยงการใช้ปัจจัยการผลิตและผลิตของกิจกรรม
การผลิตระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจวางแผนจังหวัดอุบลราชธานี ” ในการประชุ มวิช าการ
“การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี บนฐานความรู ้” จัดโดย สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั
(สกว.) เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2552 ณ โรงแรม ลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
3. วิทยากรบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทย” ให้แก่ขา้ ราชการะดับ
บริหารกระทรวงยุ ติธรรม ในโครงการฝึ กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 9 จัดโดย
สานั ก พัฒ นาบุ คลากร กระทรวงยุ ติธรรม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันพุ ธที่ 28 มกราคม
2552
4. วิทยากรบรรยายเรื่อง “ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจโลก SMEs ไทยได้หรือเสีย?” ใน
โครงการไทยช่วยไทย 2009 “หนุ นธุรกิจไทย สูภ้ ยั วิกฤติเศรษฐกิจโลก” AIS SMEs Forum จัด
โดยหอการค้าไทย ร่วมกับ AIS และเครือข่ายไทยช่วยไทยทั้งรัฐและเอกชน วันพฤหัสบดีที่ 29
มกราคม 2552 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว
5. วิทยากรบรรยาย ในการประชุม CEO FORUM เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้
วิกฤติเศรษฐกิจโลก” จัดโดยหอการค้าไทย วันอังคารที่ 17 กุ มภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรม
Grand Hyatt Erawan
6. วิทยากรงานเสวนาเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์เพื่อส่งเสริมช่องทาง
การตลาด การลงทุน ของผูป้ ระกอบการธุรกิจ ” จัดโดย จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สานักงาน
คลังจังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่าย วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรม พิมาย จังหวัด
นครสวรรค์
7. ร่วมบรรยายให้สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติเรื่อง"แก้ปัญหาวิกฤต...คิดโดย
สภาวิจยั " วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี
8. ได้รับเชิ ญจากสานั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการวิจัย (สกว.) ในฐานะผูท้ รงคุ ณวุ ฒิ
วิพากษ์โครงการวิจยั เรื่อง "วิจยั การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเหรียญกษาปณ์" ของ ดร.
ระวี สุวรรณเดโชไชย จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ สานั กงาน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั
9. วิทยากรใน โครงการไทยช่วยไทย 2009 “หนุ นธุ รกิจไทย สูภ้ ัยวิกฤติโลก” AIS
SMEs FORUM บรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลก และทิศทางเศรษฐกิจไทย”ณ
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ห้องศรีจนั ทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม
2552
10. ได้รบั เชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ในการประชุมวิชาการ "การวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาวิกฤต...
คิดโดยสภาวิจยั ครั้งที่ 2" โดยคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 4-6 มิถุนายน 2552
11. ได้รับเชิญจากสานั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการวิจัย (สกว.) ภาคใต้ เพื่อบรรยาย
เรื่อง “แนวทางในการศึกษาสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มของโซ่อุปทาน”
ให้กบั ผูว้ ่าราชการจังหวัดสตูล คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนจากหอการค้า
จั ง หวั ด สงขลาและสตู ล รวมถึ งเจ้ า หน้ า ที่ ภาค รั ฐ และเอกชน ณ ห้ อ งประชุ มคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552
12. ให้ขอ้ คิ ดเห็ นในประเด็ น “ทิ ศ ทางการพัฒ นาอุ ตสาหกรรมไทยใน 10 -20 ปี
ข้างหน้า” แก่ตวั แทนจากสถาบันวิจยั และให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง
ประชุม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552
13. นาเสนอผลการศึ ก ษาโครงการ “ศึ ก ษาการเชื่ อมโยงการใช้ปัจจัย การผลิ ตและ
ผลผลิตของกิจกรรมการผลิตระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจวางแผนจังหวัด ” ต่อสานั กงาน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ซึ่งเป็ นผูส้ นั บสนุ นทุนการศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิจากสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผูว้ ่าราชการจังหวัดและตัวแทน
ข้าราชการในจังหวัดที่ทาการศึกษา รวม 7 จังหวัด รวมถึงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และภาค
ประชาชน ณ ห้องประชุ ม ส านั ก งานกองทุ นสนั บ สนุ น การวิจัย (สกว.) เมื่อ วันจันทร์ที่ 22
มิถุนายน 2552
14. ได้รบั เชิญจากกระทรวงพาณิชย์ให้เผยแพร่ผลงาน “การจัดทาดัชนี บริการระหว่าง
ประเทศทางอากาศ” ให้แก่คณะทางานการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แสดง
ความคิดเห็น โดยมีนางพิมพาพรรณณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็ นประธาน เมื่อ
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม 30314/1 สานักงานปลัดกระพาณิชย์
15. วิ ท ยากรในการฝึ กอบรมหลัก สู ต ร"นั ก บริ ห ารระดั บ กลาง"รุ่ น ที่ 10 ส าหรับ
ข้าราชการระดับอานวยการระดับต้นหรื อระดับช านาญการพิ เศษ ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยปี 52: ฟุบหรือฟื้ น” ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรม
รามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น.
16. ให้สัม ภาษณ์ใ นประเด็ น “ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ การจัด ท าดัช นี อุ ต สาหกรรมที่
ยัง่ ยื น ”
เพื่ อ น าเสนอกระทรวงอุ ต สาหกรรม แก่ ค ณะนั ก วิ จัย จากศู น ย์บ ริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กรกรฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 15.00 น.
17. ให้สมั ภาษณ์ในรายการ Hard Topic ทางช่อง Money Chanel ในหัวข้อเรื่อง “การ
ประชุ มรัฐมนตรีอาเซี ยนที่ ภูเก็ตส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าของไทยอย่างไร” ดาเนิ น
รายการโดย นางสาวดาริน ปริญญากุล ซึ่งจะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552
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18. ให้สมั ภาษณ์สถานี โทรทัศน์ NBT เรื่อง “ผลกระทบของ AEC ต่อเศรษฐกิจไทย”
19. ได้รบั เกียรติจาก สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
พัทลุง เชิญเป็ นวิทยากร ในงานสัมมนาเศรษฐกิจและการลงทุน ภายใต้โครงการ “เปิ ดเมืองลุง สู่
การลงทุน” ณ โรงแรมวังโนรา จังหวัดพัทลุง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552
20. ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “ประชาคมแห่งโอกาสประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคใต้และสมาคม
อาเซียน-ประเทศไทย ณ ห้องสุคนธา โรงแรม โนโวเทล เซ็นทรัล สุคนธา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 08.30 – 12.00 น.
21. ให้สมั ภาษณ์ วารสาร Logistics Time ในประเด็น “เส้นทางโอกาสและการเตรียม
ความพร้อมในการเป็ น AEC”
22. วิ ทยากรในการฝึ กอบรมหลัก สูตร “นั กบริห ารระดับกลาง” รุ่นที่ 11 สาหรับ
ข้าราชการระดับอานวยการระดับต้นหรื อระดับช านาญการพิ เศษ ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุ ติ ธรรม ในหัว ข้อ “สถานการณ์เศรษฐกิ จ ประเทศไทย 2552” ณ ห้องสัมนา
ส านั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรมอาคารบี ชั้ น 9 ศู น ย์ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา
กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.
23. ได้รบั เกียรติจากสภาอุตสาหกรรมและสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย กระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็ นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางแห่งโอกาสและการเตรียมความ
พร้อมสาหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ย น” ในงานสัมมนาเรื่อง “ประชาคมแห่งโอกาส...
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ในการนี้ คุณเกียรติ
สิทธิอมร ประธานผูแ้ ทนการค้าไทย ได้ร่วมปาฐกถาพิเศษด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม
2552 เวลา 13.00 – 17.00 น
24. บรรยายผลงานของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยทัว่
ประเทศ ณ ห้องรับรองศูนย์วิจยั มหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่ 23
กันยายน 2552 เวลา 14.00 - 15.00 น.
25. ให้สัมภาษณ์พิ เศษ รายการเด็ ดเศรษฐกิ จ (ช่ อง 7) ในประเด็ น “สถานะสิ นค้า
เกษตรไทยในตลาดอาเซียนหลังจากเข้าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) “ ณ ศูนย์
ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30-15.00 น.
26. ได้รบั เกียรติ จากหอการค้าจังหวัดปทุ มธานี เชิญเป็ นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง
"อีก 5 ปี ไทยจะชนะหรือแพ้ภ ายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน" ณ ห้องโลตัส ชั้น 3 โรงแรม
บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปทุมธานี วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 13.15 14.30 น.
27. ได้รบั เกียรติจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนื อ หอการค้าไทย เชิญเป็ น
วิทยากรในงานสัมมนา บรรยายเรื่อง "โอกาสของผูป้ ระกอบการ SMEs ไทยภายใต้ประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" ณ โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุ โลก วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552
เวลา 10.00 - 12.00 น.
28. ได้รบั เกียรติจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
เชิญเป็ นวิทยากรร่วมกับ ดร. พิสิฐ ลี้ อาธรรม คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และ คุณพรศิลป์ พัช
ริ นทร์ตนะกุ ล ในการประชุ มระดมความคิ ดเห็ นผู ้เชี่ ย วชาญระดับสูง (High-Level Expert
Roundtable) ชุดที่ 1 เรื่อง “อนาคตของประเทศไทยในปี 2020: นัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 2020)” ณ ห้อง อยุธยา I-II ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8.30 - 12.30 น.
29. ได้รบั เชิญจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ให้เป็ นวิทยากร
ร่วมเสวนากับ ดร. สรจักร เกษมสุ วรรณ ศาสตราจารย์ ดร.ศุ ภชัย ยาวะประภาษ คุ ณฉัตรชัย
มงคลวิเศษไกวัล และคุณชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การสร้างศักยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าเสรี " ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ วัน
พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 - 16.30 น.
30. วิทยากรบรรยายเรื่อง "อีก 5 ปี ไทยชนะหรือแพ้ ภายใต้ AEC" โดยประธานกลุ่มคือ
คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย ในการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิ
กลุ่มที่ 3 ของการสัมมนาหอการค้าทัว่ ประเทศ ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดี ยน จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 - 16.30 น.
31. ให้สมั ภาษณ์รายการ ช่องเถ้าแก่น้อย สถานี โทรทัศน์ ASTV ในหัวข้อ “วิเคราะห์
ภาคอุ ตสาหกรรมและภาคบริ ก าร” ณ ศูนย์ศึก ษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิท ยาลัย
หอการค้าไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 15.30 -16.30 น
32. ให้สมั ภาษณ์รายการชัว่ โมงธุ รกิจ ช่อง Nation Channel ในหัวข้อ “เตรียมความ
พร้อมเปิ ดเสรีอาเซียน” ณ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วัน
จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น.
33. วิ ท ยากรในการอบรมเรื่ อง “การใช้แ บบจ าลองเมตริ ก ซ์บัญ ชี สัง คม” ให้กับ
ข้าราชการของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 12.00 น. ณ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
34. ร่วมเสวนากับ คุณนั นทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ และคุณบุญชัย ปั ณฑุรอัมพร ซีอีโอ บริษัท ซาบีนา จากัด (มหาชน) ภายใต้
หัวข้อ "รับมือ AEC อย่างไร" ดาเนิ นรายการโดย คุ ณผดุ งศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล บรรณาธิ การ
เศรษฐกิจ เนชัน่ แชนแนล ณ ห้องประชุมกองบรรณาธิการกรุงเทพธุ รกิจ ชั้น 5 อาคารเนชัน่
วันที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 -15.00 น.
35. ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ทางออกสินค้าและภาคบริการที่สาคัญของ
ไทยภายใต้ AEC" ในการอบรมเรื่อง "การค้าภายในพร้อมรับมือ AEC" จัดโดยกรมการค้าภายใน
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กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 21
ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 - 17.30 น.
36. ให้สัม ภาษณ์ส ถานี โ ทรทัศ น์ ช่ อ ง 11 เรื่ อ ง “ปั จจัย เสี่ ย งเศรษฐกิ จ ไทยปี 53”
สัมภาษณ์โดย คุณอภิรกั ษ์ หาญพิชิตวาณิชย์ ณ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย วันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 - 14.00 น.
พ.ศ. 2551

1. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจไทย ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาล
ใหม่" จัดโดยหอการค้าจังหวัดระยอง ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.
เมือง จ.ระยอง
2. วิทยากรและผูด้ าเนิ นรายการ เรื่อง "แนวโน้มและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม
ส่งออกไทยภายใต้ภาวะค่าเงินบาทผันผวน" จัดโดยสมาคมสโมสรนักลงทุน ในวันพุธที่ 19 มี.ค.
51 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาลงกรณ์
3. วิทยากรและผูด้ าเนิ นรายการ การเสวนาเรื่อง "ทาไม..! ราคาผลไม้ไทยตกตา่ ทุกปี "
จัดโดยสภาหอการค้าไทย วันอังคารที่ 25 มี.ค 51 ณ ห้องบอลรูม 2 ร.ร ดิเอมเมอร์รลั
4. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างและการวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยใช้ SAM” ให้กบั
อาจารย์, นักศึกษาป.โท และ นักวิจยั ม.เชียงใหม่ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.
เชียงใหม่
5. วิทยากรและผูด้ าเนิ นรายการเรื่อง "พลังงาน อาหารแพง วิกฤตหรือโอกาสประเทศ
ไทย" ณ IMPACT เมืองทองธานี วันพุธที่ 21 พ.ค 51
6. วิทยากรและผูด้ าเนิ นรายการเรื่อง “ไทยได้อะไรในอาเซียน ภายใต้กรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC)” วันพฤหัสบดีที่ 12 มิ.ย. 51 ณ
ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ สโมสรนักลงทุน
7. วิทยากรและผูด้ าเนิ นรายการ เรื่อง “กฎหมายสรรพสามิตที่อยากเห็น” วันอังคารที่
24 มิ.ย. 51 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ จัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
8. วิทยากรและผูด้ าเนิ นรายการ เรื่อง “เอสเอ็มอี คุยเฟื่ องเรื่องเทคโนโลยี ” ณ วิทยาลัย
การจัดการ ม.มหิดล วันพุธที่ 25 มิ.ย 51 จัดโดย นิ ตยสาร MBA
9. วิทยากร เรื่อง “สถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย”
ณ สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร วันศุกร์ที่ 11 ก.ค 51 จัดโดย สานักงานเลขาธิการ
สภาผูแ้ ทนราษฎร
10. วิทยากร เรื่อง “โฟกัสเศรษฐกิจ สังคมไทยในเขตภาคเหนื อครึ่งปี หลังจากวิกฤติ
พลังงาน” วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2551 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
จ.เชียงใหม่
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11. วิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “โฟกัสเศรษฐกิจด้ามขวานทองรับปี 2009” ในงานสัมมนา
“พลิกวิกฤติสร้างโอกาส ผูป้ ระกอบการไทย” วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรม
นิ ภาการ์เด้นท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดสุ
ราษฎร์ธ านี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ สุ ร าษฎร์ธ านี ศู น ย์ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมภาคที่ 10 สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย (SMEsBank) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมาคมส่งเสริมผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ATSME)
12. วิท ยากรและผู ้ดาเนิ น รายการงานสัมมนา “เปิ ดโลกการลงทุ นเวีย ดนาม 360
องศา” หัวข้อ “มุมมองภาคเอกชน : แนวทางการปรับตัวของผูป้ ระกอบการไทยในเวียดนามต่อ
สถานการณ์เศรษฐกิจปั จจุบนั ” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ 31
ตุ ลาคม 2551 จัดงานสัมมนาโดย สมาคมสโมสรนั ก ลงทุ น ธนาคารกสิ ก รไทย และบริ ษั ท
อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
13. นาเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาปั จจัยการผลิตและผลผลิตสาหรับ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อประเมินผลด้านเศรษฐกิจ ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ของนั กเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 " ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชีย งใหม่ เมื่อวันศุ กร์ที่ 24
ตุลาคม 2551
พ.ศ. 2550

1. วิทยากรในการสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวอย่างไร ให้ทนั กับสถานการณ์ปี 50 “ ใน
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี ซึ่ง
จัดโดย หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี
2. ร่วมสนทนาในรายการ SMEs TODAY ประเด็น ถึงเวลารื้ อนโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2550 เวลา 15.15 – 15.30 น.
3. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทย 2550 กับสถานการณ์บา้ นเมือง” ในวัน
อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.00 น.ณ.ห้องบุษบา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท
ถ.พหลโยธิน อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
4. ผูด้ าเนิ นรายการในการประชุ มวิชาการประจาปี NAC2007 ของสานั กงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในวันที่ 29 มีนาคม 2550 เวลา 13.00 – 16.30 เรื่อง
“ความท้าทายต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย”
5. ผูด้ าเนิ นรายการเสวนาและร่วมเป็ นวิทยากร เรื่อง “Contract Farming : ปั ญหาและ
ผลการดาเนิ นงานในกลุ่มประเทศ ACMECS” ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.15 –
12.00 น.ณ ห้องแกรนด์ รอยัล บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล จ.อุดรธานี
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6. วิทยากรงานสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพจังหวัดและกากรพึ่งพาอุตสาหกรรม
ของกลุ่มจังหวัด” ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550 ณ ห้อง ประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี
7. วิทยากรในการสัมมนาเรื่อง “ปรับตัวอย่างไรให้ทันกับสถานการณ์ปี 50” ในวัน
อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.00 น. ณ.โรงแรมสองพันบุรี อ.สุพรรณบุรี
8. วิ ท ยากรบรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง “สภาวะเศรษฐกิ จ ไทยหลัง ค าพิ พ ากษาของศาล
รัฐธรรมนูญ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 12.30 น. ณ สานักหอการค้า
จังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น
9. วิทยากรในการสัมมนาสัญจรเรื่อง “รวมพลังธุ รกิจลาปางแก้เกมฝ่ าวงล้อมหลังเปิ ด
เอฟทีเอกับจีน” ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2550 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลาปางเวียงทอง จ.
ลาปาง
10. วิทยากรบรรยายพิเศษ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย...ใต้แรงกดดันทางการเมืองในงาน
เลี้ ยงสัง สรรค์ส มาชิ ก หอการค้าจัง หวัดนครราชสี มา ประจ าปี 2550 ในวันพฤหัส บดี ที่ 12
กรกฎาคม 2550 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์โฮเทล
11. วิทยากรเวทีสาธารณะ เรื่อง “ผ่าโครงสร้างร่างกฎหมายค้าปลีกค้าส่ง : สู่ประโยชน์
ผูบ้ ริโภค” ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2550 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุ มศักดิ์
ผาสุกนิ รนั ทร์ ม.รามคาแหง
12. วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับ “วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยครึ่งปี หลัง ” ในวัน
เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุม ASIC ชั้น 34 บริษัท เอสวี
โอเอ จากัด (มหาชน)
13. วิทยากรในงานสัมมนาภาคีภาครัฐ – เอกชน ประจาปี 2550 “เสริมสร้างความ
เข้าใจกระบวนการความร่วมมือ รัฐ – เอกชน ในการพัฒนาจังหวัด” ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม
2550 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม.
14. วิท ยากรในการฝึ กอบรมหลัก สูตร “กลยุ ทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่ อ
การค้าระหว่างประเทศ” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช
15. วิท ยากรในงานสัม มนาเรื่ อ ง “การปรับ ตัวของแรงงานไทยภายใต้ก ระแสโลก”
กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550
16. วิทยากรโครงการสัมมนาเรื่อง “10 ปี วิกฤตการเงินเศรษฐกิจไทยจะเดินในทิศทาง
ใด” ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2550 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชยั
อาคารกาญจนาภิเษกอนุ สรณ์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
17. วิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง การค้าชายแดน/การอานวยความสะดวกด้านการค้า
และ Logistics : สิ่งท้าทายในกรอบ ACMECS (?) ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรม
พลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร
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18. วิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “การพัฒ นาอุ ตสาหกรรมภายใต้แนวคิ ดเศรษฐกิ จ
พอเพียง” สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550
19. วิทยากรในการอบรม “การใช้โปรแกรม PAC I/O เพื่อการวางแผนเศรษฐกิจภาคใต้
ตอนกลาง” สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั 6 กันยายน 2550 ณ ม.สงขลานครินทร์
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
20. วิทยกรในการบรรยายเรื่อง “การปรับตัวของภาคเอกชนภายใต้ความผันผวนของ
ค่าเงินบาท” สานักงานคลังจังหวัดชลบุรี 10 กันยายน 2550 ที่จงั หวัดชลบุรี
21. วิทยากรในการอบรม “การประยุกต์ใช้ตาราง I/O เพื่อการวางแผนเศรษฐกิจ ”
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย หอการค้า ไทย เมื่ อ วัน ที่ 14 กัน ยายน 2550 ที่ ม.
หอการค้าไทย
22. นาเสนอบทความทางวิชาการกลุ่มย่อย เรื่อง "การจัดทาบัญชีผลิตภัณฑ์มวลรวมเชิง
กายภาพส าหรั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ต อนกลาง" ในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ นั ก
เศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันศุ กร์ที่ 26 ตุลาคม 50 ณ อาคารสารนิ เทศคณะเศรษฐศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์
23. วิทยากรในการบรรยายเรื่อง เป็ นวิทยากรในเรื่อง "NTB ที่ตอ้ งรู"้ สานักงานกองทุน
สนับสนุ นการทาวิจยั (สกว.) จัดสัมมนา "ปั จจุบนั และอนาคตเกษตรไทย" ณ โรงแรมอมารี ดอน
เมือง กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน
24. ผูด้ าเนิ นการการเสวนาโต๊ะกลม กฎหมายค้าปลีกเพื่อประชาชน? ณ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย จัดโดย คณะกรรมาธิการการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค สภานิ ติบัญญัติแห่งชาติและม.
หอการค้าไทย วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 50
25. วิทยากรในการบรรยายเรื่อง "ภาวะการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะธุรกิจสิ่งพิมพ์
เครื่องเขียน เครื่องใช้สานักงาน" จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) วัน
พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 50
26. วิทยากรในการบรรยายเรื่อง "ผ่าทางตัน ภาวะส่งออกไทยปี 51" บ.ลีโอทรานส
ปอร์ต จัดกัดสัมมนาประจาปี ที่ โรงแรม Royal Orchid Sheraton เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 50
พ.ศ. 2549

1. ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ที่มีผ ลต่อเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศไทย (กระทรวง
ยุติธรรม)
2. FTA ไทย-สหรัฐฯ มีความหวัง (รายการปรอทเศรษฐกิจ Money Channel UBC 97
และเครือข่ายจีทีเอ็น)
3. ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum) (สานักงาน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั )
4. ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจยั ด้านสวัสดิภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ สกว. (สานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั )
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5. ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง (รายการปรอทเศรษฐกิจ Money Channel UBC
97 เครือข่ายจีทีเอ็น และทางสถานี วิทยุ FM 101 Mhz)
6. สัมมนาวิช าการ “แบบจ าลองเศรษฐกิ จ มหภาคของไทย: ความท้าทายและการ
พัฒนา” (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
7. การแข็งค่าของเงินบาท (สานักงานเลขานุ การคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่ าย (กกร.))
8. ประชุ มคณะอาจารย์นาเสนอผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ (มหาวิท ยาลัยหอการค้า
ไทย)
9. สัมมนาประจาปี “การประเมินผลกระทบโครงการขนาดใหญ่ ของภาครัฐ (Mega
Projects) นัยที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
10. ไทยจะปรับตัวอย่างไร เพื่อรองรับการเปิ ดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้ WTO
(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
11. เสวนาหัวข้อ “ผ่าวิกฤตส่งออกครึ่งปี หลัง” (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
12. สัมมนาวิชาการหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต” (คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี )
13. สัญญาณเศรษฐกิจไทยที่ตอ้ งจับตา (รายการคนในข่าว)
14. งานวิจัย ของ สกว. ช่ วยประเทศไทยฝ่ าวิก ฤตยางพาราได้อย่างไร (รายการหนี้
แผ่นดิน ช่อง UBC7)
15. SMEs กับระบบเศรษฐกิจไทย (รวยได้ ขายดี ด้วย SMEs ช่อง NIC Channel (ABTV
4))
16. โครงการสัม มนา พัฒ นาเอสเอ็ ม อี ไ ทย ก้า วไกลด้ว ยเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย
หอการค้าไทย และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548

1.ยุคสี่ปีสร้างเศรษฐกิจ นักธุรกิจคิดอย่างไร (รายการตลาดเศรษฐกิจ ช่อง 11)
2. ภาวะการส่งออกของไทยในไตรมาสที่ 3 (2548) (รายการ SMEs Today)
3. การวิเ คราะห์ภ าวการณ์คา้ ระหว่างประเทศ ในเชิ ง เศรษฐมิ ติ (สถาบัน กรมพระ
จันทบุรีนฤนาถ สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)
4. เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์และผลกระทบอย่างไร (สมาคม
ผูส้ ื่อข่าวเศรษฐกิจ)
5. คนไทยได้อะไรจาก FTA ไทย ญี่ปุ่น (คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภา
ผูแ้ ทนราษฎร)
6. ทิศทางเศรษฐกิจจีน (รายการบ่ายนี้ มีคาตอบ ช่อง 9)
7. ผลกระทบ FTA ต่อคนไทย (รายการภาษาเศรษฐกิจ ช่อง 9)
8. สัมภาษณ์เรื่องการปรับตัวของธุรกิจไทย (หนังสือ Corporate Thailand)
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9. สัมภาษณ์การแข่งขันและความอยูร่ อดของ SMEs ไทย (หนังสือ SMEs Thailand)
10. การเตรียมการโลจิสติกส์เพื่อตอบรับสถานการณ์ FTA อาเซียน-จีน 2010 (สานัก
ประสานงานชุดโครงการวิจยั โลจิสติกส์)
11. การค้าระหว่างประเทศของไทย (รายการตลาดเศรษฐกิจ ช่อง 11)
พ.ศ. 2547

1. สภาพอุตสาหกรรมไก่ไทย (สถาบันนโยบายศึกษา)
2. เศรษฐกิจฟองสบู่และหนี้ ภาคครัวเรือน : ปั ญหาน่ ากังวลหรือไม่ (คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
3. ท่ าที ของประเทศไทยในการเตรี ย มความพร้อมเปิ ดเสรี ดา้ นการบริ ก ารและการ
ท่องเที่ยว (คณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวและบริการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
4. การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานยางพาราของไทย (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
5. เขตการค้าเสรี : ไทยจะปรับตัวอย่างไร (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
6. ทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ ในจัง หวัด หนองบัว ล าภู จะเติ บ โตอย่า งไร (หอการค้า จัง หวัด
หนองบัวลาภู)
7. การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมและข้อมูลเศรษฐกิจของจังหวัด -GPP (สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย)
8. มาตรการรากหญ้า กั บ ความยัง่ ยื น ของเศรษฐกิ จ ไทย (คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
9. เขตการค้าเสรีกบั ผลดี-กระทบต่อไทย (รายการคลื่นเศรษฐกิจ ช่อง 11)
10. ความมัน่ คงด้านเศรษฐกิจไทย (กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดยโสธร)
11. ประชาชนได้อะไรจากนโยบาย เอสเอ็มแอล (รายการคลื่นเศรษฐกิจ ช่อง 11)
12. Competitive Diamond: Michael E. Porter (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
13. แบบจาลองเศรษฐกิจมหภาค (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

พ.ศ. 2546

1. ผลกระทบของการเปิ ดเสรีทางการค้าต่อสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการใน
มุมมองของนักวิชาการ (กรมการค้าภายใน)
2. มุมมองของภาคเอกชนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของ 11
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้ นฐาน
และอื่นๆ (แนวทางแผนงาน/โครงการ) (สานักนายกรัฐมนตรี)
3. ดับบลิวทีโอ กับการค้าของไทย (รายการ Fast MBA Nation Channel TTV 1)
4. มิติใหม่การค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน (หนังสือพิมพ์ Post Today และ
หอการค้าแห่งประเทศไทย)
5 . ร่ า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้ นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ)
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พ.ศ. 2545

1. การประมวลผลแบบจาลองดุลยภาพทัว่ ไป (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์)
2. ผลกระทบการเปิ ดตลาดเสรี ทางการค้าตามกรอบของ WTO (สานั กงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
3. ผลกระทบการเปิ ดเสรีทางการค้าของสินค้าเกษตรของไทย (สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต)
4. ผลกระทบการเปิ ดเสรีตามกรอบ WTO ที่มีต่อสินค้าของไทย (กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์)
5. ผลกระทบสงครามสหรัฐ-อิรกั ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย (หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ)
6. ผลกระทบในภาพรวมทางเศรษฐกิจและแนวทางการปรับตัวของประเทศไทย (ศูนย์
ดุสิตพาณิชยการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต)
7. วิธีการใช้โปรแกรมในการ Run แบบจาลองฯ, การประยุกต์ใช้แบบจาลองฯ ใน
ปั จจุบนั และอนาคต (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
8. ผลกระทบการเปิ ดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย
(สถาบันพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

งานแถลงข่าว
พ.ศ. 2558

1. “การวิเคราะห์การส่งการส่งออกไทยไตรมาส 1/2558” วันที่ 13
มกราคม 2558 ณ หอการค้าไทย
2. “ประเมินความความเข้าใจของภาคการผลิตและภาคบริการไทยต่อการ
แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน 5 ปี ที่ผ่านมา” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

พ.ศ. 2557

1. “การวิเคราะห์การส่งการส่งออกไทยไตรมาส 1/2557” วันที่ 7 มกราคม
2557 ณ หอการค้าไทย
2. “ความพร้อมและความเข้าใจของภาคการผลิตและภาคบริการไทยต่อการ
แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2556” วันที่ 28 มกราคม 2557 ณ
หอการค้าไทย
3. บทวิเคราะห์ “ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอการค้าไทย
4. “การวิเคราะห์การส่งออกไทยไตรมาส 2/2557 และแนวโน้มปี 2557”
ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ สภาหอการค้าไทย
แห่งประเทศไทย
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5. “ประเมินศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยใน ASEAN+3” วันที่ 15
พฤษภาคม 2557 ณ หอการค้าไทย
6. “ผูป้ ระกอบการผลิตและส่งออกไทยปรับตัวไปแค่ไหนภายใต้ AEC” วันที่
24 มิถุนายน 2557 ณ หอการค้าไทย
7. “ประเมิน 4 ปี การค้าการลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)” วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ หอการค้าไทย
8. “บทวิเคราะห์ ประเมิน 10 ปี ข้าวไทยในตลาดโลก” วันที่ 23 กันยายน
2557 ณ หอการค้าไทย
9. “การแข่งขันสินค้าไทยและอาเซียนในตลาดจีน ในอีก 5 ปี ข้างหน้า”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ หอการค้าไทย

พ.ศ. 2556

1. “การวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยปี 2556” วันที่ 8 มกราคม 2556
ณ หอการค้าไทย
2. “ความพร้อมและความเข้าใจของภาคการผลิตและภาคบริการไทยต่อการ
แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2555” วันที่ 12 มีนาคม 2556
ณ หอการค้าไทย
3. “ประเมิน 3 ปี การค้าและการลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)” วันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ หอการค้าไทย
4. “การค้าและการลงทุนของพม่า หลังปี 2015” วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
ณ หอการค้าไทย
5. “บทวิเคราะห์: สถานการณ์การท่องเที่ยวในอาเซียนและศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของไทย ภายใต้ AEC” วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ หอการค้าไทย
6. “การค้าและการลงทุนของอินโดนี เซียหลัง 2015 : ผลต่อประเทศไทย”
วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ หอการค้าไทย
7. “การวิเคราะห์การส่งออกไทยไตรมาส 4/2556 และแนวโน้มปี 2557”
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ หอการค้าไทย

พ.ศ. 2555

1. การวิเคราะห์ทิศทาง ปั ญหา และความเสี่ยง การส่งออกของไทยปี 2555
2. ความพร้อมและความเข้าใจของภาคการผลิตและภาคบริ การไทยต่อการแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2554
3. โอกาสและความเสี่ยงของมันสาปะหลังไทยเพื่อการแข่งขันในอาเซียนและอาเซียน+3
4. การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของแรงงานวิชาชีพจากการเปิ ดเสรีภาคบริการ
ภายใต้ AEC วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. ณ หอการค้าไทย
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5. การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค การค้าและการลงทุนของพม่าหลัง AEC
อังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 2555 เวลา 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วัน

พ.ศ. 2554

1. การวิเคราะห์การส่งออกไทย ปี 2554 ผ่านดัชนี ชี้นาการส่งออก (Export Composite
Leading Index)
2. ผลกระทบของ AEC ต่อเศรษฐกิจข้าวไทย
3. ประเมิน 1 ปี อาเซียน-จีน” และ “ผลกระทบต่อการส่งออกไทยจากภัยหายนะ
ธรรมชาติของญี่ปุ่น
4. ดัชนี ชี้นาการส่งออก (Export Composite Leading Index: Export CLI) เพื่อ
คาดการณ์การส่งออกไตรมาส 2/2554
5. ประเมิน 1 ปี AEC
6. ศักยภาพการแข่งขันสินค้าไทยภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน+3

พ.ศ. 2553

1. การวิเคราะห์ทิศทาง ปั ญหา และอุปสรรค ภาคการค้าระหว่างประเทศของไทยปี
2553
2. ศักยภาพการแข่งขันของธุ รกิจโลจิสติ กส์และขนส่งทางบกไทยของผูป้ ระกอบการ
SMEs ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. การวิเคราะห์ตาแหน่ งการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
4. ดัชนี ชี้นาการส่งออก เดือนกรกฎาคม 2553
5. ทางรอดข้าวไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดอาเซียน
6. ความพร้อมและความเข้าใจของภาคการผลิตและภาคบริการไทยต่อการแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2551

1. การวิเคราะห์ทิศทาง ปั ญหาและอุปสรรคภาคการค้าของไทย ปี 2552
2. การวิเคราะห์ทิศทาง การส่งออก-นาเข้า ของไทยครึ่งหลังปี 2552
3. ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อ SMEs และภาคครัวเรือนไทย
4. ดัชนี ตน้ ทุนโลจิสติกส์การส่งออกของไทย ปี 2552 และ 2553
5. ตาแหน่ งตลาดสินค้าเกษตรของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6. การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) ของหอการค้าจังหวัดทัว่ ประเทศ
7. การจัดตั้ง AEC Prompt
1. การคาดการณ์ภาวการณ์ส่งออกสินค้ารายไตรมาสของไทยประจาปี 2551
2. ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ ามันต่อภาคการค้าของไทย
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3. ผลกระทบและการปรับตัวของผูส้ ่งออกไทยไปตลาดสหรัฐฯ ภายใต้วิกฤตซับไพร์ม
4. การส่งออกครึ่งปี หลังจะเป็ นอย่างไรภายใต้ความผันผวนทางเศรษฐกิจ?
5. ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการกระจาย
รายได้ของคนไทย
6. การประเมินผลกระทบต่อภาคการส่งออกจากความขัดแย้งทางการเมือง
7. ทิศทางการส่งออกไทยไปตลาดสหรัฐฯ: ภายใต้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
8. ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยไปตลาดหลักจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
9. การจัดทาดัชนี การอานวยความสะดวกทางการค้าของไทยประจาปี 2551 และ
คาดการณ์ปี 2552 (Trade Facilitation Index: TFI)
พ.ศ. 2550

1. การคาดการณ์ภาวการณ์ส่งออกสินค้ารายไตรมาสของไทยประจาไตรมาสที่ 1-4
พ.ศ.2550
2. การคาดการณ์ภาวะการผลกระทบเศรษฐกิจด้านการค้าระหว่างประเทศหลังจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่ ภายใต้ FTA ไทย-ญี่ปุ่น
3. การประเมินผลกระทบจากงบประมาณรายจ่ายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของภาครัฐต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4. การจัดทาดัชนี การอานวยความสะดวกทางการค้าของไทยประจาปี 2549 และ
คาดการณ์ปี 2550 (Trade Facilitation Index: TFI)

พ.ศ. 2549

1. ผลกระทบเศรษฐกิจด้านการค้าระหว่างประเทศหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ภายใต้ FTA
ไทย-ญี่ปุ่น
2. การประเมินผลกระทบจากงบประมาณรายจ่ายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของภาครัฐต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3. ดัชนี อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมรายไตรมาส (SMEs MPI) 2/2549
4. การจัดทาดัชนี การอานวยความสะดวกทางการค้าของไทยประจาไตรมาส 2/2549
(Trade Facilitation Index: TFI)
5. ผลกระทบของการยกเลิก GSP สหรัฐฯ ต่อเศรษฐกิจไทย
6. การคาดการณ์ภาวการณ์ส่งออกสินค้ารายไตรมาสของไทยประจาไตรมาสที่ 4 พ.ศ.
2549
7. ดัชนี อุตสาหกรรม SMEs ประจาไตรมาสที่ 3/2549
8. ผลกระทบของเวียดนามเข้าเป็ นสมาชิก WTO ต่อการส่งออกของไทย
9. ดัชนี อุตสาหกรรม SMEs ประจาไตรมาสที่ 4/2549

พ.ศ. 2548

1. การประเมินความเสียหายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันเกิดจากสึนามิ
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2. 1 ปี ของความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การประเมินผลกระทบการใช้จ่ายของภาครัฐบาล ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปี 2548
4. ทิศทางการส่งออกของไทยภายใต้ราคาน้ ามันที่ผันผวน
5. การศึกษาโครงสร้างการนาเข้าของไทยเพื่อลดการขาดดุลทางการค้า
6. ศักยภาพการแข่งขันด้านบริการของไทยภายใต้กรอบ FTA
7. การคาดการณ์ทิศทางในการส่งออกและนาเข้าสินค้าของประเทศไทยภายใต้กรอบ
และนอกกรอบ FTA ไทย-อินเดีย
8. การคาดการณ์ทิศทางการส่งออก นาเข้าและดุลการค้าของไทยภายใต้กรอบและนอก
กรอบ FTA ไทย-จีน ไตรมาสที่ 1/2549
9. การจัดทาดัชนี การอานวยความสะดวกทางการค้าของไทยประจาไตรมาส 4/2548
(Trade Facilitation Index : TFI)
10. ภาคบริการค้าส่งค้าปลีกภายใต้ FTA
11. ความผันผวนของราคายาง : ใครอยูเ่ บื้ องหลัง
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