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- คณะกรรมการดา้นการพฒันาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการสนบัสนนุงานวิจยั ของ

สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) พ.ศ.2559 ถึง ปัจจบุนั 

- กรรมการของสภามหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจบุนั 
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กระทรวงศึกษาธิการ ตามผลการประชมุคณะกรรมการอาํนวยการปฏิรูปการศกึษา ครงัที 2/2558 เมือ
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มนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตรแ์หง่ประเทศไทย) สกอ. 2553-ปัจจบุนั 

- คณะกรรมการพิจารณากลนักรองบุคคลเขา้รบัตาํแหน่งอาจารย ์สาขาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์2552-2554 

- กองบรรณาธิการบรหิาร วารสารเศรษฐศาสตรป์ริทรรศน ์(NIDA Economic Review) 2553-ปัจจบุนั  

- กองบรรณาธิการ Applied Economics Journal มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2555-ปัจจบุนั 

- กรรมการประจาํกองบรรณาธิการการประชมุวิชาการนกัเศรษฐศาสตรแ์หง่ชาติ ปี พ.ศ. 2548  

- กรรมการประจาํคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พ.ศ.2551-2554 

- กรรมการพิจารณาคณุสมบตัิและผลงานวิชาการของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา (พ.ศ.2543-44) 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายวิจยั (พ.ศ.2541) 

- ผูอ้าํนวยการโครงการบณัฑิตศกึษา (พ.ศ.2537-40) 

- รองผูอ้าํนวยการโครงการเศรษฐศาสตรบ์ณัฑิตภาคภาษาองักฤษ (พ.ศ.2536-37) 

- เศรษฐกร สาํนกังานพลงังานแหง่ชาต ิพ.ศ.2533-2535 

ความสนใจ     

- พลวตัการเปลียนแปลงรูปแบบการใชป้ระโยชนที์ดินในเขตเมืองและปัญหาความเหลือมลาํ 
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- การศกึษาภาวะฟองสบูใ่นราคาทีดินทีส่งผลต่อการใชป้ระโยชนที์ดิน 

- การศกึษาแนวทางนโยบายทีเหมาะสมสาํหรบัอตุสาหกรรมไทยทีจะขยบัไตข่ึนระดบัขนัของบนัได

เทคโนโลยีการผลิต (Quality ladders) และการกระจกุตวัในเชิงพืนทีของทีตงัอุตสาหกรรม 

- ความผนัผวนของราคานาํมนัตลาดโลกและนยัตอ่นโยบายพลงังานทดแทนไทย 

- การเปลียนแปลงโครงสรา้งการผลิตในระดบัจงัหวดัทีมีตอ่ความเหลือมลาํในระดบัทอ้งถิน 
 

ผลงานวิชาการ 

1) หนังสอืวิชาการและตาํรา 

อารยะ ปรีชาเมตตา (บรรณาธิการ) พัฒนาเศรษฐกิจ ลดวิกฤตเหลื่อมล้ํา สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการ

 วิจยั (สกว.) โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 

Preechametta, A. (ed.) Regional Inequality in Thailand The Thailand  Research Fund, Thammasat 

 University Printing House, 2016.  

อารยะ ปรีชาเมตตา ดุลยภาพทเีหลือมลาํ สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) โรงพิมพ์

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 

อารยะ ปรีชาเมตตา  ทฤษฎีการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชนเมือง สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 

2) บทความและงานวิจัย 

 2.1) บทความวิจัยทตีพีมิพใ์นวารสารวิชาการ และงานประชุมสัมมนาวิชาการ 

อารยะ ปรีชาเมตตา (2563) “ภาษีทีดินรกรา้งและการใชป้ระโยชนที์ดินอยา่งเหมาะสม” บทความวิจยันาํเสนอ 

ในการประชมุวิชาการระดบัชาตใินวนัคลา้ยวนัสถาปนา สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ประจาํปี  

2563 (วนัที 18 สิงหาคม 2563) 

อารยะ ปรีชาเมตตา พรเทพ เบญญาอภิกลุ และ กศุล เลียวสกลุ (2562) “การประกนัความเสียหายจากภยั 

พิบตั”ิ วารสารเศรษฐศาสตรแ์ละกลยทุธก์ารจดัการ ปีที 6 ฉบบัที 2 หนา้ 39-54  
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Bui, M. and Preechametta, A. (2019) “Will manufacturing investors go to border zones? The case of  

central Thailand” International Journal of Emerging Markets, Vol. ahead-of-print No. ahead-

of-print. https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2018-0567 

อารยะ ปรีชาเมตตา (2562) “อตุมภาพในการช่วงชิงอาํนาจรฐั ของสองขวัการเมือง:  บทวิเคราะหก์รณี 

เจา้พระยาวิชเยนทรแ์ละนายพลเดฟารจ์” บทความในหนงัสือรวมบทความ ประเทศไทยในความคิด

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. (เล่ม 2) สาํนกัพิมพค์มบาง    

Preechametta, A. (2017) “On the Distribution Efficiency of an Optimal Monetary Policy.” Thammasat 

 Review of Economic and Social Policy, vol. 3 (1), 2017, pp. 6-22. 

Bui, M. and Preechametta, A. (2016) “Land Inequality or Productivity: What Mattered in Southern  

Vietnam after 1975?” Asia & the Pacific Policy Studies, 3(2): pp.300-319.  

อารยะ ปรีชาเมตตา (2558) “พลวตัความเหลือมลาํทางรายไดภ้ายใตส้มมตฐิานการเลือกลุม่อตัตลกัษณ์

 ทางสงัคม” วารสารเศรษฐศาสตรป์ระยกุต ์ปีที 22 ฉบบัที 2 หนา้ 1-24 

อารยะ ปรีชาเมตตา (2557) “พลวตัความเหลือมลาํเชิงพืนที: สมยัรตันโกสินทรต์อนตน้” วารสารเศรษฐศาสตร์

 ประยกุต ์ปีที 21 ฉบบัที 2 หนา้ 1-29 

อารยะ ปรีชาเมตตา (2555) “การขยายตวัของเศรษฐกิจเมืองกบัการบริหารจดัการนาํ: ทางเลือกเชิงนโยบาย” 

 บทความนาํเสนอในงานประชมุวิชาการ สกว “๙ บนัดาลสูง่านวิจยั” ภายใตห้วัขอ้ย่อยเรือง “อยูก่บันาํ

 อย่างปลอดภยั กบัแนวคดิใหม่การปรบัตวั” จดัโดย สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั ทีอิมแพคเมือง

 ทองธานี วนัที 21 มิถนุายน 2555  

อารยะ ปรีชาเมตตา (2554) “การเปลียนแปลงโครงสรา้งการผลิตในระดบัจงัหวดัและความเหลือมลาํทาง

 เศรษฐกิจของทอ้งถิน” ตีพิมพใ์นหนงัสือรวบรวมบทความชือ ประเด็นทา้ทายการกระจายอาํนาจและ

 การปกครองทอ้งถินไทย หนา้ 25-58 บรรณาธิการ: ศ.ดร.จรสั สวุรรณมาลา และ ดร.วีระศกัดิ เครือ

 เทพ จดัพิมพโ์ดยศนูยส์่งเสริมนวตักรรมและธรรมาภิบาลทอ้งถินและภาควิชารฐัประศาสนศาสตร ์

 คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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Preechametta, A (2011), A book review on "Dynamics of Poverty: A Case Study of Rice Farmers in 

 Central and Northeastern Thailand" (in Thai), Applied Economics Journal, Vol.18, No.2 

 (Dec.), pp.82-85.    

Preechametta, A. (2011) “Dynamic Global Game with Multiple Signals” A paper presented at the 

 APET Bangkok Workshop on the Political Economy of Development during June 23 -24, 

 2011, Maha-Chulalongkorn Building, Chulalongkorn University. 

อารยะ  ปรีชาเมตตา (2553) "การจดัการภาคเศรษฐกิจการเงินระหวา่งประเทศของไทย: บทเรียนจากวิกฤต

 การเงินสหรฐัอเมริกา" เศรษฐธรรมศาสตรส์มัมนา ลาํดบัที 5 (หนา้ 37-60) สาํนกัพิมพ ์OPEN BOOK       

อารยะ ปรีชาเมตตา (2551) “ผลกระทบจากความผนัผวนของราคานาํมนัในตลาดโลกตอ่เศรษฐกิจไทย” 

 รายงานวิจยัในเอกสารการสมัมนาวิชาประจาํปี 2551 (ครงัที 31) คณะเศรษฐศาสตร ์

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(หนา้ 64-128)  

อารยะ ปรีชาเมตตา (2550) “การศกึษาเชิงประจกัษ์ว่าดว้ยทฤษฎีภมิูศาสตรเ์ศรษฐกิจใหม่: กรณีประเทศไทย” 

 วารสารเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์ปีที 25 ฉบบัที 3 (กนัยายน) หนา้ 102-141 

อารยะ ปรีชาเมตตา (2550) “ผลตอบแทนทีเพมิขนึจากการขยายขนาดการผลิตในระดบัจงัหวดัของ

 ภาคอตุสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย” รายงานวิจยันาํเสนอใน การสมัมนาและในเอกสารการ

 ประชมุวิชาการระดบัชาติของนกัเศรษฐศาสตร ์ครงัที 3 คณะเศรษฐศาสตร ์

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์หนา้ 325-350 

อารยะ ปรีชาเมตตา (2549) “ราคาทีดิน การเก็งกาํไร และการลงทนุทีเปลียนแปลงไม่ได”้ วารสารเศรษฐศาสตร์

 ธรรมศาสตร ์ปีที 24 ฉบบัที 1 (มีนาคม) หนา้ 1-50 

อารยะ ปรีชาเมตตา และ อภิรดา สทุธิธรรม (2547) “กลยุทธก์ารแขง่ขนัทีเหมาะสมในกรณีทีผูบ้ริโภคไมมี่

 ขอ้มลูทีสมบรูณเ์กียวกบัคณุภาพสินคา้: กรณีการแขง่ขนัระหว่างผูผ้ลิตรถกระบะอีซูซุและโตโยตา้” 

 วารสารเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์ปีที 22 ฉบบัที 3 (กนัยายน) หนา้ 1-25 

อารยะ ปรีชาเมตตา สพุจน ์จนุอนนัตธรรม สมบรูณ ์ศิรปิระชยั สายพิณ ชินตระกลูชยั 
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และ อนิณ อรุณเรืองสวสัดิ (2546) “ทางเลือกเชิงนโยบายในการสง่เสริมการลงทนุอนรุกัษพ์ลงังาน: 

กรณีโรงงานและอาคารควบคมุในประเทศไทย” วารสารเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์ปีที 21 ฉบบัที 2 

(มิถนุายน) หนา้ 103-192 

อารยะ ปรีชาเมตตา สพุจน ์จนุอนนัตธรรม สมบรูณ ์ศิรปิระชยั สายพิณ ชินตระกลูชยั 

และ พิสทุธิ กลุธนวิทย ์(2545) “ประสิทธิภาพกบัความเป็นธรรมในการใชป้ระโยชนจ์ากก๊าซธรรมชาติ

ในอา่วไทย” วารสารเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์ปีที 20 ฉบบัที 4 (ธนัวาคม) หนา้ 46-80 

Preechametta, A. (2001). “Total factor productivity under a multi-period and multi-agent model.” 

 Thammasat Review 6(1): 120-141. 

อารยะ ปรีชาเมตตา (2540) “กลยทุธก์ารลงทนุพฒันาทีดินในเขตเมือง: กรณีมีโอกาสรือถอนอาคารและราคา

 ทีดินไม่แนน่อน” วารสารเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร,์ ปีที 15 ฉบบัที 3 (กนัยายน) หนา้ 5-40 

อารยะ ปรีชาเมตตา (2539) “เศรษฐกิจกลุม่ประเทศอินโดจีนและความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจกบัไทย” บทความ

 เสนอในการสมัมนาวิชาการประจาํปี 2539 คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สพุจน ์จนุอนนัตธรรม และ อารยะ ปรีชาเมตตา (2538) “ความแตกตา่งในความเจรญิทางเศรษฐกิจระหวา่ง

 เมืองและชนบทและผลสะทอ้นตอ่นโยบายการสรา้งโครงสรา้งพืนฐานทีเป็นถนน” บทความเสนอใน

 การสมัมนาวิชาการประจาํปี 2538 คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

อารยะ ปรีชาเมตตา (2537) “พฤตกิรรมการตอ่รองของเจา้ของทีดินในกรณีการจดัรูปทีดินใหม:่ การวิเคราะห์

 เชิงทฤษฎี“วารสารเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร,์ ปีที 12 ฉบบัที 4 (ธนัวาคม) หนา้ 43-64 

Preechametta, A. (1998) “The Development of Automotive Industry in Thailand and Its Impact on 

 Local Suppliers of Auto Parts Industry” Paper presented at the Asian-Pacific Economies 

 and Small Business International Workshop 1 organized by the Institute of Small Business 

 Research and Business Administration, Osaka University of Economics in November, 1995. 

 The paper was also reprinted as Chapter 7 in a book of collected papers and edited by 

 Nakaoka Tetsuro, Saito Eiji and Fujikawa Kiyoshi,   the Institute of Small Business Research 

 and Business Administration, Osaka University of Economics in 1998.  
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W. Bruce Allen, Arayah Preechemetta, Gang Shao, and Scott Singer. (1990) The Impact of State 

 Economic Regulations of Motor Carriage on Intrastate and Interstate Commerce. 

 Washington, D.C., U.S. Department of Transportation May 1990. 

อารยะ ปรีชาเมตตา (2528) “การลงทนุจากตา่งประเทศในประเทศไทย: บทสาํรวจสถานะแหง่ความรู”้ วารสาร

 เศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์ปีที 3 ฉบบัที 1 (มีนาคม) หนา้ 5-38 

 2.2) ผลงานวิจัย 

อารยะ ปรีชาเมตตา พรเทพ เบญญาอภิกลุ กุศล เลียวสกลุ (2560) การบริหารความเสียงอย่างเหมาะสม

 ในการประกันภัยพบัิตินาํท่วม ฝ่ายสวสัดิภาพสาธารณะ สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั  

อารยะ ปรีชาเมตตา พรเทพ เบญญาอภิกลุ วรรณวิภางค ์มานะโชตพิงษ ์เฉลิมพงษ ์คงเจรญิ ธร ปิติดล กศุล 

 เลียวสกลุ Bui Thi Minh Tam (2560) พลวัตการเปลียนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพืนทกีับ

 ปัญหาความเหลือมลาํ ฝ่ายวิชาการ สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั   

อารยะ ปรีชาเมตตา พรเทพ เบญญาอภิกลุ วรรณวิภางค ์มานะโชตพิงษ ์เฉลิมพงษ ์คงเจรญิ ธร ปิติดล (2558) 

 โครงการประเมินผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชากรอาเซียนต่อความเหลือมลาํของ

 สังคมไทย: การวิเคราะหจ์ากแบบจาํลองและการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองทางสังคมและ

 ระบบสวัสดกิารสังคม สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  

อารยะ ปรีชาเมตตา พรเทพ เบญญาอภิกลุ วรรณวิภางค ์มานะโชตพิงษ ์เฉลิมพงษ ์คงเจรญิ (2555) โครงการ

 ศึกษาวิจัยเพอืการพยากรณท์างเศรษฐกิจและวิเคราะหภ์าวะสังคม เสนอตอ่ สาํนกังานสภาที

 ปรกึษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ 

อารยะ ปรีชาเมตตา (2554) การยกระดับขีดความสามารถและนัยยะต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม

 ในระดับจังหวัด: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอเิล็กทรอนิกส์ ไดร้บัการสนบัสนนุทนุ

 วิจยัจาก แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะทีดี (นสธ.) สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิ

 สขุภาพ (สสส.) 

อารยะ ปรีชาเมตตา (2551) การทดสอบเรืองผลตอบแทนทเีพมิสูงขนึจากการขยายขนาดการผลิตของ

 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในระดับจังหวัด เสนอตอ่คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
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นิพนธ ์พวัพงศธร อารยะ ปรีชาเมตตา และคณะ (2550) การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยคาํนึงถึงมิติ

 ในเชิงพลังงาน เสนอตอ่ กระทรวงพลงังาน  

สพุจน ์จนุอนนัตธรรม อารยะปรีชาเมตตา และคณะ (2549) รายงานวิจัยเรืองการวิจัยเพอืประเมินผลการ

 ดาํเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ผลงานวิจยัสาขาเศรษฐศาสตร ์ประจาํปี

 งบประมาณ 2548 สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ 

อารยะ ปรีชาเมตตา (2548) ราคาสินทรัพย ์การเก็งกาํไร และการลงทุนทีเปลียนแปลงไม่ได้ ไดร้บัทนุ

 วิจยัจาก คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

สพุจน ์จนุอนนัตธรรม สายพิณ ชินตระกลูชยั อารยะ ปรีชาเมตตา สมบรูณ ์ศริิประชยัและ พรเทพ 

  เบญญาอภิกลุ (2547) โครงการสร้างแบบจาํลองดุลยภาพทัวไปเพอืวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

 จากการใช้มาตรการทางอุตสาหกรรม (แบบจาํลอง NARAI1) เสนอตอ่ สาํนกังานเศรษฐกิจ

 อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

อารยะ ปรีชาเมตตา สพุจน ์จนุอนนัตธรรม สมบรูณ ์ศิรปิระชยั สายพิณ ชินตระกลูชยั ประภสัสร ์วงัศกาญจน ์

 และ อนิณ อรุณเรืองสวสัดิ (2546) การศึกษาหาแนวทางการสนับสนุนการอนุรักษพ์ลังงานใน

 ภาครัฐและเอกชน (เสนอแนะปรับปรุงหลักเกณฑก์ารสนับสนุนเงินลงทุนเพือหากรอบที

 เหมาะสมของ FIRR และ EIRR) เสนอตอ่ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน 

 กระทรวงพลงังาน  

อารยะ ปรีชาเมตตา สพุจนจ์นุอนนัตธรรม สมบรูณ ์ศิรปิระชยั สายพิณ ชินตระกลูชยั และ พิสทุธิ กลุธนวิทย ์

 (2544) การจัดสรรภาษีให้กับองคก์รปกครองท้องถินในการแก้ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนิน

 โครงการของธุรกิจปิโตรเลียม เสนอตอ่การปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย 

ศภุชั ศภุชลาศยั และคนอืนๆ (2544) การจัดทาํ Targeting Map สาํหรับการจัดสรรงบประมาณเพือแก้ไข

 ปัญหาความยากจนของประเทศไทย ศนูยบ์ริการวิชาการเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ศภุชั ศภุชลาศยั และคนอืนๆ (2544) โครงการวิจัย มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรม 
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ขนาดกลางและขนาดย่อมของต่างประเทศ (ญปุ่ีน ไต้หวัน อิตาลี และออสเตรเลีย) เสนอต่อ 

กระทรวงอตุสาหกรรม ศนูยบ์รกิารวิชาการเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ศภุชั ศภุชลาศยั และคนอืนๆ (2543) โครงการศึกษาแผนกลยทุธก์ารพัฒนาการ 

เกษตร ศนูยบ์ริการวิชาการเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ์

อารยะ ปรีชาเมตตา และคนอืนๆ (2540) แนวทางการพัฒนาภาคกลางช่วง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 8 (2540-2544) เสนอตอ่ สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิศนูยบ์รกิารวิชาการเศรษฐศาสตร ์คณะ

เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

Norconsult (1997). Formulation of a Spatial Development Framework for  

 Thailand. Submitted to NESDB  

สพุจน ์จนุอนนัตธรรม และคนอืนๆ (2540) โครงการพัฒนาศึกษาวางระบบจัดเก็บ 

ข้อมูลและสถติกิารค้าบริการ เสนอตอ่ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์ศนูยบ์ริการ

วิชาการเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

อารยะ ปรีชาเมตตา (2539) ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมี 

เขตการค้าเสรีอาเซียน: อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี เสนอตอ่ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย 

นิพนธ ์พวัพงศกร ณฐัพงศ ์ทองภกัดี และอารยะ ปรีชาเมตตา (2538) โครงการพัฒนา 

อุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพือน

บ้าน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออก 

เฉียงเหนือของแหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว- เวียดนาม) เสนอตอ่กระทรวงอตุสาหกรรม 

สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย 

สพุจน ์จนุอนนัตธรรม ปัทมาวดี ซูซูกิ และ อารยะ ปรีชาเมตตา (2537) โครงการวิจัยเรืองโรงพมิพแ์ละ

 โรงงานไพ่ของกระทรวงการคลัง เสนอตอ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั ศนูยบ์ริการวิชาการ

 เศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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สมนึก ทบัพนัธุ ์และ อารยะ ปรีชาเมตตา (2537) โครงการพยากรณด์ัชนีราคาผู้บริโภคสาํหรับประเทศ

 ไทย เสนอต่อ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์ศนูยบ์รกิารวิชาการเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์ 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สพุจน ์จนุอนนัตธรรม อารยะ ปรีชาเมตตา และ ปัทมาวดี ซูซูกิ (2537) แผนลงทุนจังหวัดปทุมธานี 

 ศนูยบ์ริการวิชาการเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

Preechametta, A. (1993). Local Economic Development Core: A Case Study of Nakhon 

 Ratchasima. Institute of Developing Economies, Japan 

อารยะ ปรีชาเมตตา (2535) อุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม บทความประกอบการสมัมนาประจาํปีของ

 สถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย 

 

 

20 สิงหาคม 2563 


