กิตติกรรมประกาศ
กวาวิทยานิพนธเลมนี้จะสําเร็จลงได ผมไดรับความชวยเหลือและกําลังใจจากบุคคล
มากมาย นับตั้งแตปแรกที่ผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมแลวเขามาสอบเพื่อเรียนปริญญา
โทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตปนั้นผมไมสามารถผานการสอบสัมภาษณเขามาเรียนได ทําให
ผมผิด หวัง แตผ มก็ไม ยอทอ เพราะว าผมไดรับ กําลัง ใจจากอาจารย เพื่ อน ๆ และครอบครั ว
โดยเฉพาะอยางยิ่ง รศ.สุวรัตน ยิบมันตะสิริ ผูซึ่งกรุณาเขียนจดหมาย Recommendation ใหผม
แมวาผมจะไมเคยเปนลูกศิษยที่ดีเลยสักครั้ง จนกระทั่งในปถัดมาผมจึงสามารถสอบเขามาเรียนได
ทั้งนี้ตองขอบคุณคณะกรรมการสอบสัมภาษณ คือ ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา, อ.ดร.ชโลธร แกน
สันติสุขมงคล, ผศ.ดร.อรวรรณ รัตนภากร และ รศ.ดร.ธรรมวิทย เทอดอุดมธรรม ที่ไดโอกาสผม
ไดเขามาเรียน
ในเทอมแรกของการเรียนผมลงวิชาเรียนทั้งสิ้นสามวิชา คือ วิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค
, เศรษฐศาสตรมหภาค และคณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร ซึ่งผมยังจําวันแรกที่ผมเริ่มเรียนได
ดี วิชาแรกที่เรียนคือวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค ซึ่งอาจารยผูสอนวิชานี้คือ ผศ.ดร.จักรพงศ อุชุปา
ละนั น ท ผู ซึ่ ง มี ว ลี ติ ด ปากว า “อาทิ ต ย ล ะเก า ชั่ ว โมง” ซึ่ ง หมายความว า ต อ งอ า นหนั ง สื อ
Microeconomic Theory หรือที่พวกเราเรีย กกัน วา Mas-Colell ที่ใ ชเ รีย นในวิช านี้อยางนอย
อาทิตยละเกาชั่วโมง และเนื้อหาของวิชานี้ก็ทําใหผมตกตะลึงไดไมนอยทีเดียวเพราะวามันชาง
แตกตางกับ ที่เคยเรียนในปริญ ญาตรีอยางสิ้นเชิงเรีย กไดวาจากหนามือกลายเปนหลังเทาเลย
ทีเดีย ว วิช าตอมาคือวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค ซึ่ง อาจารยผูสอนวิชานี้คือ ศ.ดร.อารยะ ปรีช า
เมตตา เนื้อหาของวิชานี้ทําใหผมรูสึกสับสนไมนอยเพราะวาเนื้อหาที่ระบุในคําอธิบายรายวิชา กับ
ที่อาจารยเอามาสอนมันชางไมมีความคลายคลึงกันเลยแมแตนิดเดียว ซึ่งก็ทําใหผมไดเรียนรูวา
นอกจาก IS กับ LM แลว เศรษฐศาสตรมหภาคยังมีอะไรอีกมากมายที่มันยากเสียจนผมแทบเอา
ตัวไมรอด ถึงขนาดอยากเห็นหนาของ Sargent และ Romer ผูเขียนหนังสือทั้งสองเลมที่ใชเรียนวา
เคาหนาตาเปนยังไงถึงไดเขียนหนังสือแบบนี้ออกมาได และวิชาสุดทายที่เรียนกันในเทอมนี้คือวิชา
คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร ซึ่งผูสอนวิชานี้คือ อ.ดร.ธเนศ เมฆจําเริญ วิชานี้เปนวิชาเดียวที่
ผมเห็น Outline แลวรูสึกวาไมเทาไหร แตพอไดเรียนจริ ง ๆ แลววิชานี้กลับทําใหผมสับสนอยาง
มาก ตองถามตัวเองตลอดวานี่ผมกําลังเรียนสาขาเศรษฐศาสตรหรือวาสาขาคณิตศาสรกันแน จน
หลายครั้งที่ผมคุยกับเพื่อน ๆ วา Simon กับ Blume เคาเขียนหนังสือใหวิชาเอกคณิตศาสตรหรือ
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วิชาเอกเศรษฐศาสตรเรียนกันแน แตสุดทายแลวผมก็ผานเทอมแรกมาไดอยางที่เรียกไดวาเกือบ
ตาย
ในเทอมที่สองซึ่งใคร ๆ (เพื่อนผมเองที่สอบติดในปที่ผมสอบไมติด ) จะบอกเสมอวา
ใหอดทนถาผานเทอมแรกไปไดแลวเทอมที่สองจะสบาย แตในโลกนี้มันชางไมมีความแนนอนจริง
ๆ เพราะวาในเทอมนี้ก็เปนอีกเทอมหนึ่งที่ผมแทบเอาตัวไมรอดอีกเชนกัน วิชาที่ผมลงเรียนในเทอม
นี้มีสองวิชาคือ วิชาสถิติสําหรับเศรษฐศาสตรและวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ เริ่มความ
ตื่นเตนกับวิชาสถิติที่ผูสอนคือ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท มากับหนังสือของ Casella / Berger
ในสโลแกน “สามแถมหนึ่ง” คือสอนสามครั้งแถมหนึ่งครั้ง วิชานี้เปนวิชาที่ผมไมเคยไดเขาหองน้ํา
เลย เพราะวาอาจารยไมเคยพักครึ่งการสอน อาจารยบอกวาใหเดินออกไปเขาหองน้ําไดเลย แตผม
ไมเคยกลาออกไปสักครั้งเพราะวากลัวจดไมทัน อยาวาแตเขาหองน้ําเลย ขนาดดินสอตกผมยังไม
กลากมลงเก็บ หยิบอันใหมมาใชแทน เพราะกลัววาจะตามไมทัน แตอยางไรก็ตามอาจารยสิทธิ
ศักดิ์ หรือที่พวกเราเรียกกันวาอ.กอลฟก็จะกลายเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเลมนี้ ในเวลา
นั่นเอง อีกหนึ่งวิชาสําหรับเทอมนี้คือวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ ผูสอนคือ รศ.ดร.นิรมล
สุธรรมกิจ ซึ่งวิชานีผ้ มจําหนังสือเรียนหรือเนื้อหาไมคอยได เพราะวาปกติจะแอบหลับตลอด แมวา
จะมีเรียนกันแคหกคนแตผมก็สามารถแอบหลับได แตผมจะตื่นทุกครั้งที่อาจารยนิรมลเลาเนื้อหา
นอกหนังสือเรียน ซึ่งจะเปนเกี่ยวปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผมอยากจะ
บอกใหทุกคนรูวาอาจารยนิรมลเลาเรื่องตาง ๆ ไดสนุกมาก ซึ่งผมจะติดตามตลอดและไดความรู
อยางมากจากประสบการณจริงของอาจารยที่ไดเลาใหพวกผมฟง และผมก็จะเผลอหลับไปอีกครั้ง
เมื่ออาจารยกลับสูเนื้อหาในหนังสือ
จบไปแลวสําหรับปแรกของการเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขึ้นปที่
สองหรื อ เทอมที่ ส าม เทอมนี้ ผ มลงเรี ย นสองวิ ช าคื อ วิ ช าเศรษฐมิ ติ และวิ ช าเศรษฐศาสตร
อุตสาหกรรม ซึ่งเทอมนี้ชีวิตการเรียนของผมเริ่มผอนคลายมากขึ้น ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาผมได
ปรับตัวไดแลวหรือไมก็เพราะวาวิชาที่เรียนในเทอมนี้คอนขางถูกชะตากับผมเปนพิเศษ วิชาแรกคือ
เศรษฐมิติ ซึ่งผูสอนคือ รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา และตอมาอ.ธาตรีก็กรุณามาเปนประธานสอบ
วิทยานิพนธของผมดวย แตผมไมไดเ รียนกับอ.ธาตรีแคตัวเดีย วนะ ผมเรียนกับอาจารยสองตัว
เดี๋ยวผมจะพูดถึงพรอมกันทั้งสองตัวในเทอมหนา อีกวิชาที่สนุกสนานและลุนระทึกมากคือวิช า
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม ผูสอนก็คือ รศ.ดร.ชนินทร มีโภคี ซึ่งอ.ชนินทรจะกรุณาผมเสมอ และ
อาจารยจะจําชื่อจริงของผมไมได โดยอาจารยจะเรียกผมวา “นองเมย” ตลอด วิชานี้เราใชหนังสือ
ของ Tirole ที่วาสนุกสนาน เพราะวาเนื้อหาที่เรียนเปนเรื่องราวการแขงขันของ firm ที่สนุกนา
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ติดตาม แตที่ลุนระทึก เพราะผมจะตองทํา Term Paper หนึ่งเรื่องซึ่งตองลุนระทึกตลอดเวลาใน
การ solve สมการตลอดวามันจะออกมาเปนอยางไร แตสุดทายผมก็ผานมาได ซึ่งผมก็ยังไมรูวา
ผานมาไดดวยโชคหรือความสามารถ
เทอมสองปสอง เทอมนี้เปนเทอมสุดทายของการเรียน Coursework ซึ่งผมลงเรียน
สองวิชาคือวิชาเศรษฐมิติขั้นสูงและวิชาระเบียบวิธีวิจัย วิชาเศรษฐมิติขั้นสูง ผูสอนคือ รศ.ดร.ธาตรี
จันทรโคลิกา และถายังจําไดอาจารยธาตรีก็คือผูสอนวิชาเศรษฐมิติในเทอมกอน และวิชาเศรษฐ
มิติทั้งสองวิชานี้เปนวิชาที่ผมชอบมาก (ถาไมชอบก็คงไมลงเรียนตัวที่สอง) เพราะวาอาจารยจะ
สอนทุกอยางตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งแบบจําลองระดับสูง และจะยกตัวอยางจากเหตุการณจริง
ประกอบเสมอ อีกวิชาหนึ่งคือวิชาระเบียบวิธีวิจัย ผูสอนคือ รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร (ในขณะนั้น
ทานเปนคณบดีดวย) ทุกขณะจิตของการเรียนวิชานี้เ หมือนกับวาผมและเพื่อน ๆ กําลังออกรบ
ตองเตรียมตัวใหพรอมตลอด ตองลุนตลอดวาวันนี้จะโดนดามากแคไหน เพราะวาไมมีวันไหนเลยที่
ไมโดนดา (แมวาบางครั้งจะมีชมบาง แตนอยจริง ๆ ) แตทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารยก็ทําเพื่อใหงานของ
พวกเราออกมาดีที่สุดนั่นเอง ซึ่งพวกเราก็เขาใจอาจารยดี แตมันลุนระทึกจริง ๆ นะ
เมื่อหมดปสองไปแลวนั่นก็หมายความวาจบ Coursework และเขาสู Period ของการ
ทําวิทยานิพนธ ซึ่งวิทยานิพนธของผมเลมนี้จะไมสามารถเริ่มตนไดถาปราศจากการชี้นําของ ผศ.
ดร.จักรพงศ อุชุปาละนันท ที่ใหผมเลือกทําในเรื่องที่ตัวเองชอบ อีกทั้งยังเปนคนที่แนะนําผมใหกับ
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท ซึ่งเปนบุคคลที่สนับสนุนใหผมไดเลือกทําในสิ่งที่ชอบที่สุดแมวาจะทํา
ใหอาจารยตองเหนื่อยอยางมาก อีกทั้งยังกรุณาใหความชวยเหลือตรวจทานแกไขวิทยานิพนธเลม
นี้จนจนเสร็จสมบูรณอยางที่เห็นนี้ บุคคลอีกทานที่ผมจะตองแสดงความขอบคุณคือ รศ.ดร.ธาตรี
จัน ทรโคลิก า ผูซึ่ งเปน ทั้ งผู ใ ห ความรูแ ละกรุ ณ ามาเปน ประธานกรรมการวิท ยานิพ นธ เ ล ม นี้
นอกจากนี้อาจารยธาตรี ยังเปนบุคคลที่ตอสูดวยทุกวิถีทางเพื่อใหนักศึกษาสามารถจบไดภายใน
กําหนด (สามปสําหรับภาคไทยและสองปสําหรับ ภาคอังกฤษ) นับ ตั้งแตที่อาจารยขึ้น มาเปน
ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปนตนมาโดยไมยอทอ และทานสุดทายที่ผมไมอาจจะลืมไดนั่นก็
คือ ดร.ถนอมศั ก ดิ์ สุวรรณนอ ย ที่ผ มจะต องขอบคุณ ในความกรุ ณ าที่ เ สี ย สละเวลามาเป น
กรรมการวิทยานิพนธเลมนี้
นอกจากคณาจารยที่ใหความรูและเสียสละเวลามาเปนกรรมการวิทยานิพนธของผม
แลว ผมยังจะตองขอบคุณ TA วิชาตาง ๆ ไดแก พี่ตนและพี่เฒา วิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค สําหรับ
พี่เฒาเปน TA วิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมดวย เอม (ธัญพร) วิชาคณิตศาสตรเศรษฐศาสตร
โอค วิชาสถิติเศรษฐศาสตร แจน วิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ และเจาหนาที่หองสมุด (พี่
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นุ) หอมคอมพิวเตอร (พี่มา) และเจาหนาที่คณะทานอื่น ๆ ทุกทาน โดยเพราะอยางยิ่งพี่สุธีร และ
กวาที่ผมจะทําวิทยานิพนธเลมนี้เสร็จ ผมก็ยังไดรับความชวยเหลือจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอง ๆ
บัณฑิตศึกษาทั้งภาคไทยและภาคภาษาอังกฤษตนับตั้งแต คม (ณพล) ที่เสียสละเวลาติวใหผมจน
สามารถสอบเขามาเรียนไดและยังคอยชวยเหลือเรื่องการเรียนมาโดยตลอด คนตอมาก็คือแกว (สุ
ปราณี ) หรือที่พวกเราเรียกกันวาเจแกว เพื่อนของผมตั้งแตสมัย เรีย นปริญ ญาตรี ที่ชวยติววิช า
เศรษฐศาสตรมหภาคของอาจารยอารยะใหทุกอาทิตย และยังมีพี่แบงค (บดินทร) และเอม (ธัญญ
พร) ที่ชวยสอนพื้นฐานโปรแกรม MATLAB ให นอกจากนี้ยังมีเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ที่คอยติวหนังสือ
ใหกําลังใจ สรางความบันเทิงสนุกสนาน ตลอดระยะเวลาการเรียนไมวาจะเปนหยก (ศุภชัย) แนน
(ศิริพร (เด็กเกษตร)) นองนัด (นัฐพงษ) พี่ปุน (กอบชัย ) เติ้ล (อลงกรณ) กี้ (สุธาสิน)ี พั้น (ฉัตรมณี)
นองบอล (ปยะวงศ) ฝายภาคไทย (อัญชลี) พี่อุ (สิริเกลา) ปง ชอ โอต ฝายภาคอังกฤษ (ภาษิณีย)
เต มุย นองบิ๊กซ ปู (สริน ทร) พิม (ณัชชา) ตอง (ตองการ) บอรน (ประสพสุข) ปม (วรพจน) ปน
(นิภาวดี) กอลฟ (อลงกรณ) พี่ตอง (อดุลย) ปาปุย พี่ยุย พี่เอ พี่กิ้ม พี่ดา พี่พลอย พี่วิน พี่หอย พี่เปา
พี่เก พี่นิก พี่วิด นอกจากนี้ยังมีเพื่อเมื่อสมัยเรีนปริญญาตรีและเพื่อนสมัยมัธยมปลายที่โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย ไมวาจะเปนแนน ฮอบ สม ปาลม แชมป ฝน ยิม ปต ปาย ยิ้ม เนต เน็ต โอหม โจ
แพรว และคนอื่น ๆ ที่ผมไมไดเอยนามในที่นี้อีกมากมาย
สุดทายนี้ผมขอขอบคุณ พอกับแม และครอบครัวของผมที่ใหกําลังใจ และสนับสนุน
ใหผมไดเรียนมาจนถึงวันนี้ซึ่งถาไมมีพวกทานแลวผมคงไมสามารถมาถึงทุกวันนี้ได
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