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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช

นักเศรษฐศาสตร์ผู้หลงใหลงานวิจัยภาคเกษตร
โลกกำ�ลังเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทั้ง 2 ความเสี่ยงนี้เป็นประเด็นที่
หลายประเทศ ให้ความสำ�คัญและทำ�งานวิจัยขึ้นมารองรับ เพื่อนำ�ไปสู่นโยบายแก้ ไขปัญหาระยะยาว แต่สำ�หรับ
ประเทศไทย งานวิจยั ในประเด็นเหล่านีย้ งั มีอยูน่ อ้ ยมาก ยิง่ งานวิจยั เชิงนโยบายการเกษตรทีน่ ำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา
ภาคเกษตรที่แท้จริง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในระยะยาว กลับยิ่งหาได้ยากขึ้น
BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.วิษณุ
อรรถวานิ ช อาจารย์ ป ระจ� ำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและการเกษตร และยังเป็นเจ้าของรางวัล “ป๋วย อึง๊ ภากรณ์”
นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจ�ำปี 2562 จะมา
บอกเล่าถึงแรงบันดาลใจและความหลงใหลในการผลิตงานวิจัยเชิง
นโยบาย เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวติ ประชาชน
โดยเฉพาะในภาคเกษตร พร้อมทัง้ ได้ให้คำ� แนะน�ำทีเ่ ป็นประโยชน์แก่
นักวิจัยรุ่นใหม่ในการท�ำงาน

รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช
อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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“ประโยชน์ของประเทศ” คือ เสน่ห์ของการท�ำงานวิจัย
ด้วยอุปนิสัยที่เป็นคนชอบสงสัย ชอบตั้งค�ำถาม และชอบหา
ค�ำตอบในประเด็นที่สงสัยมาตั้งแต่เด็ก รศ. ดร.วิษณุเชื่อว่า นั่นเป็น
จุดเริ่มต้นการบ่มเพาะพื้นฐานความเป็นนักวิจัย ทั้งที่ยังไม่รู้ด้วยซ�้ำ
ว่าการวิจยั คืออะไร กระทัง่ เมือ่ เรียนสูงขึน้ ประเด็นปัญหาทีพ่ บเจอเริม่
ใหญ่และยากขึ้น ขณะที่การท�ำวิจัยก็ซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น แต่
แลกมาด้วยค�ำตอบทีม่ คี ณุ ค่าและคุณประโยชน์ตอ่ ผูค้ นในวงกว้างขึน้
ซึ่งนี่เองที่อาจารย์หนุ่มมองว่า เป็นเสน่ห์ของการทําวิจัย
“เท่าทีเ่ คยสัมผัสมา การก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ ของบ้านเรา ส่วนใหญ่
ไม่ค่อยใช้งานวิจัยในการขับเคลื่อนนโยบาย และหลายนโยบาย
ที่คิดอยากจะท�ำ ก็ลงมือท�ำโดยไม่มีการศึกษาด้วยซ�้ำว่าแนวทาง
แก้ไขที่ถูกต้องควรเป็นยังไง ผิดกับต่างประเทศ เขาใช้งานวิจัย
ขับเคลือ่ นนโยบาย ในฐานะนักวิชาการ ผมก็อยากจะเพิม่ เติมในส่วนนี้
ให้กับประเทศไทย ว่าท�ำยังไงให้งานวิจัยสามารถน�ำไปใช้งานได้จริง
และสอดคล้องกับบริบท ไม่วชิ าการจ๋าจนภาคการเมืองน�ำไปใช้ไม่ได้

แต่กต็ อ้ งไม่เอนเอียงภาคการเมืองจนข้อมูลไม่เป็นกลาง อีกทัง้ ต้อง
ผสานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ”
อาจารย์วิษณุเชื่อว่า เป้าหมายสูงสุดของนักวิจัยทุกคน คือ
อยากให้งานวิจัยเชิงวิชาการสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการแก้
ปัญหาหรือพัฒนาประเทศได้จริง ซึ่งหน้าที่หลักของนักวิชาการ
คือ การท�ำงานวิจยั ให้ออกมาถูกต้อง ครบถ้วน เป็นกลาง เป็นไปได้
และสอดคล้องกับบริบท หรือตอบโจทย์ของประเทศให้ได้มากทีส่ ดุ
ส่วนเมื่องานวิจัยออกมาแล้ว นักการเมืองหรือนักนโยบายจะน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ต่อหรือไม่ ให้ถือเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่นักวิจัย
“เรามี ห น้ า ที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หน้ า ที่ ข องเรา คื อ Watch Dog
(สุนขั เฝ้าบ้าน) เมือ่ ไหร่กต็ ามทีน่ โยบายออกมา แล้วคิดว่าไม่เหมาะสม
ในเชิงวิชาการ ก็ต้องเตือน ส่วนนโยบายไหนออกมาดี ก็ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุน นี่เป็นหน้าที่หลักของนักวิชาการ”
“ลูกเกษตร” แรงบันดาลใจแห่งงานวิจยั เชิงนโยบายเกษตร
“จริง ๆ ผมก็เป็นลูกเกษตร คุณพ่อก็ท�ำเกษตร บ้านก็โตมา
จากการท�ำเกษตร ในอดีตคุณพ่อเป็นผูน้ ำ� กลุม่ เกษตรกรของภาคใต้
คุ ณ พ่ อ เล่ า ให้ ฟ ั ง ว่ า ตอนนั้ น อาจารย์ ป ๋ ว ย อึ๊ ง ภากรณ์ เป็ น
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจให้กับอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ท่านท�ำหลาย
นโยบายออกมาด้วยความเข้าใจถึงปัญหาเป็นอย่างดี ประกอบกับ
ผมไปเรียนปริญญาเอก เลยได้เจอกับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่าน
ไม่ได้เป็นนักวิจยั อย่างเดียว แต่ทา่ นยังท�ำงานในเชิงนโยบายให้กบั
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ผมก็เลยได้เห็นงานวิจยั เชิง
ประจักษ์ทเี่ อาไปใช้ได้จริง ก็ยงิ่ เพิม่ เติมแรงบันดาลใจในการท�ำงาน
วิจัยเชิงนโยบายการเกษตรเพื่อน�ำไปสู่ภาคปฏิบัติ”
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ส� ำ หรั บ แรงบั น ดาลใจส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ด อกเตอร์ ห นุ ่ ม สนใจ
ท�ำงานวิจัยเพื่อภาคเกษตร มาจากเวลาที่คนส่วนใหญ่พูดถึงอาชีพ
“เกษตรกร” ทุกคนมักนึกถึงความยากจน เพราะจ�ำนวนประชากร
ในภาคเกษตรมีสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ แต่
สัดส่วนรายได้จากภาคเกษตรที่อยู่ใน GDP ของประเทศไทย กลับมี
เพียง 10 % โดยประมาณเท่านั้น
ความตัง้ ใจทีจ่ ะน�ำเอาความรูค้ วามสามารถในการท�ำวิจยั มาช่วย
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร และยกระดับรายได้
ของเกษตรกร ประกอบกับการได้กลับมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สังคมคาดหวังให้เป็นที่พึ่ง
ด้านองค์ความรู้ และนวัตกรรมส�ำหรับภาคเกษตร องค์ประกอบ
ทั้งหมดนี้หลอมรวมเป็นแรงบันดาลใจและปณิธานของอาจารย์หนุ่ม
ในการท�ำงานวิจัยเชิงนโยบายภาคการเกษตรของไทยให้มีมากขึ้น
และดียิ่งขึ้น
“เป้าหมายใหญ่คือท�ำอย่างไรให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เพราะคนกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มรากหญ้า อาจไม่มีโอกาสหรือ
มีโอกาสน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ด้านบน ดังนั้น การดูแลเอาใจใส่จึงเป็น
สิ่งส�ำคัญ ประเทศไทยจะโตอย่างเต็มที่ไม่ได้ ถ้าคนกลุ่มนี้ยังไม่โต
ถ้าเกษตรกรมีสถานะเศรษฐกิจดีขนึ้ เศรษฐกิจไทยในภาพใหญ่กย็ อ่ ม
ได้ประโยชน์”
อ.วิษณุย�้ำว่า การมองโจทย์ภาคเกษตรจ�ำเป็นต้องมองแบบ
มหภาพ (Macro) แต่ในการแก้ปัญหาจ�ำเป็นต้องท�ำในเชิงพื้นที่
(Micro) ซึง่ ทีผ่ า่ นมา รัฐบาลมักแก้ปญั หาภาคเกษตรโดยนโยบายแบบ
ใช้ทั่วราชอาณาจักร (One-fit-all Policy) ซึ่งท�ำให้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร
ขณะที่ต่างประเทศจะใช้นโยบายเกษตรแบบเจาะจงในเชิงพื้นที่ แล้ว
แจกแจงนโยบายเป็นกลุม่ ๆ ดังนัน้ เพือ่ ประสิทธิผลในการท�ำนโยบาย
เกษตรเชิงปฏิบัติ ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องปฏิรูปการออกนโยบาย

ประเทศไทยกับความท้าทายในการท�ำงานวิจยั ภาคเกษตร
“ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การท�ำวิจัยภาคเกษตร ข้อมูลค้นหาได้
ยากมาก นอกจากการเข้าถึงข้อมูลตามหน่วยงานราชการทีค่ อ่ นข้าง
ยากแล้ว ถ้าคุณไม่มีคนรู้จัก (Connection) ยิ่งได้ข้อมูลยากขึ้น
ไปอีก นอกจากนั้น ระบบการจัดเก็บข้อมูลของหลายหน่วยงานก็ยัง
ไม่ดี ข้อมูลมักกระจายอยูค่ นละกรม/กอง และข้อมูลเดียวกันบางครัง้ ก็
มีนยิ ามทีต่ า่ งกัน จึงยากแก่การรวบรวมข้อมูลและน�ำไปใช้ เมือ่ ข้อมูล
ไม่ค่อยมี การท�ำวิจัยก็ยากขึ้นตามล�ำดับ ดังนั้นนักวิจัยหลายคนจึง
ถอดใจไปท�ำหัวข้อที่หาข้อมูลง่าย”
จากข้อจ�ำกัดพื้นฐานจึงกลายเป็นความท้าทายของผู้ท�ำงาน
วิจัยเชิงนโยบายภาคเกษตรของไทย ขณะที่อีกหนึ่งความท้าทาย
ที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญในการท�ำงานวิจัยเพื่อพัฒนาภาคเกษตร คือ
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นักการเมืองมักเข้ามาแทรกแซงนโยบายเกษตรเพือ่ หวังผลทางการเมือง
ในระยะสัน้ โดยสาเหตุทรี่ ฐั บาลต้องใช้นโยบายแทรกแซงราคา ส่วนหนึง่
ก็เพราะสังคมไทยมักใช้ราคาสินค้าเกษตรเป็นตัวชี้วัดผลงานของ
รัฐบาล ซึ่งจริง ๆ เราไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าในตลาดโลกได้
ดังนั้น วิธีคิด (Mindset) คนไทยต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนจากการวัด
ทีร่ าคาผลผลิตเป็นการดูทรี่ ายได้สทุ ธิตอ่ ไร่ ผลผลิตต่อไร่ หรือต้นทุน
ในการผลิตแทน
ความท้ า ทายอี ก ประการหนึ่ ง คื อ การที่ ผู ้ ก� ำ หนดนโยบาย
หรื อ ภาคการเมื อ งไม่ เ ปิ ด ใจยอมรั บ แนวคิ ด จากงานวิ จั ย
เพื่อน�ำไปใช้ในการก�ำหนดนโยบาย อีกทั้งเรื่องงบประมาณการ
ท�ำวิจัยและพัฒนาในภาคเกษตรก็ดูเหมือนจะลดน้อยลงเรื่อย ๆ
เมื่อเทียบกับงบประมาณของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเวียดนาม
และฟิลิปปินส์ อาจารย์หนุ่มมองว่า นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตในภาคเกษตรของไทย
ถดถอยลงเรื่อย ๆ
“แม้ว่าไทยเรามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แต่ก็มีจ�ำกัด ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ ถ้าเราใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ ต่อให้รุ่นเรา
อยู่ได้ แต่ค�ำถามคือ คนรุ่นหลังจะมีทรัพยากรใช้หรือไม่ ถ้าเรายัง
ผลิตแบบไม่มปี ระสิทธิภาพ” ทุกคนบอกว่าไทยเป็นครัวโลก เป็นอูข่ า้ ว
อูน่ ำ�้ ของโลก ถ้าส่งออกผลผลิตเกษตรได้นอ้ ย โลกก็ขาดแคลนอาหาร
ดังนั้น ถ้ามองในประเทศ ประสิทธิภาพการผลิตถือเป็นเรื่องส�ำคัญ
และถ้ามองในต่างประเทศ มันก็ยิ่งส�ำคัญมากขึ้น งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ประเด็นนี้จึงส�ำคัญมาก
อย่างไรก็ดี ความท้าทายทั้งหมดนี้ รศ. ดร.วิษณุมองว่าเป็น
สิ่งที่นักวิจัยยากจะแก้ไข หน้าที่เพียงอย่างเดียวที่นักวิจัยสามารถ
ท�ำได้คือ “ท�ำต่อไป อย่าหยุด และอย่าท้อ” แต่ส�ำหรับความท้าทาย
ในส่วนที่นักวิจัยสามารถแก้ไขได้ อาทิ การคิดโจทย์งานวิจัยที่เป็น
ประเด็นปัญหาส�ำคัญของประเทศ การออกแบบงานวิจัยเชิงนโยบาย
ให้สามารถน�ำไปใช้ได้ผลจริง การแปลงผลงานวิจยั ออกมาแนวปฏิบตั ิ
(How-to) และการเปิดใจรับฟังความเห็นจากภาคการเมือง เหล่านี้
เป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องดูแล แก้ไข และท�ำออกมาให้ดี ให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติมากที่สุด
พลิกวิกฤติ “ฝุ่น PM2.5” เป็นโอกาสสร้างงานวิจัย
ท่ามกลางความตื่นตระหนกเกี่ยวกับวิกฤติ “ฝุ่นพิษ” หรือฝุ่น
PM2.5 อ.วิษณุกล่าวว่า จริง ๆ แล้วปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมา
นานแล้ว แต่ทผี่ า่ นมาไม่เคยมีการวิจยั ทีช่ ชี้ ดั ว่าปรากฏการณ์นเี้ กิดขึน้ จาก
ปัจจัยบ้าง โดยปีที่ผ่านมา ภาวะฝุ่นพิษและกระแสข่าวความตื่นตัวก็
รุนแรงไม่แพ้ปีนี้ แต่แล้วก็เรื่องเงียบไป
“ปีนี้เกิดขึ้นอีก เราก็โหมตีข่าวอีก ครั้งนี้ผมก็หวังว่าจะเกิดอะไร

เรามีหน้าที่ให้ข้อมูล หน้าที่ของเรา คือ
Watch Dog (สุนัขเฝ้าบ้าน) เมื่อไหร่ก็ตาม
ที่นโยบายออกมา แล้วคิดว่าไม่เหมาะสม
ในเชิงวิชาการ ก็ตอ้ งเตือน ส่วนนโยบายไหน
ออกมาดี ก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุน
นี่เป็นหน้าที่หลักของนักวิชาการ
ขึ้นบ้างนอกเหนือจากการบัญญัติให้ฝุ่น PM2.5 เป็นมลพิษที่ต้อง
ถูกควบคุมและมีการตรวจวัดจัดเก็บข้อมูล ท�ำให้ท�ำวิจัยได้ง่ายขึ้น
จากนี้ไปน่าจะมีการส่งเสริมการท�ำวิจัย อย่างแรก คือ การวิจัย
หาสาเหตุและผลกระทบของเจ้าฝุ่นพิษที่มีต่อสุขภาพของคนไทย
ประโยชน์ของงานวิจัย คือ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ ประเทศ
จะแก้ปัญหาระยะยาวไม่ได้ถ้าไม่เริ่มจากสร้างความตระหนักรู้
เมื่อทุกคนตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายจากจิตใต้ส�ำนึก เวลาผู้บริหาร
ประเทศจะออกนโยบาย ทุกคนก็จะได้ช่วยตรวจสอบได้ว่านโยบาย
และมาตรการรับมือที่ก�ำหนดมีงานวิจัยมารองรับหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้
งานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental) น่าจะช่วยได้เยอะ”
อาจารย์หนุ่มย�้ำว่า ประเทศไทยควรน�ำวิกฤติฝุ่นปีนี้มาสร้าง
โอกาสที่จะท�ำให้ทุกคนให้ความส�ำคัญกับงานวิจัย และเป็นงานวิจัย
ทีต่ อ่ เนือ่ งเพือ่ การวางแผนรับมือระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
ร่วมกันส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดการท�ำงานวิจัยเชิงนโยบาย
โดยเริ่มจากการปรับวิธีคิดในการก�ำหนดนโยบายที่ต้องให้มีงานวิจัย
มารองรับสนับสนุน และคนในหน่วยงานต้องเป็นผู้ริเริ่มท�ำงานวิจัย
เชิงนโยบาย
“ปัญหาบ้านเรา คือ คนยังไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับคนท�ำงาน
วิจัย และท�ำยังไงจะผลักดันงานวิจัยดี ๆ ออกมาจริง ๆ บ้านเรา
มีงานวิจัยดี ๆ จากอาจารย์หลายท่าน แต่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์
เหล่านัน้ ไม่ได้ถกู น�ำมาใช้ ส่วนหนึ่งเพราะไม่มีคนช่วยประชาสัมพันธ์
ขณะเดียวกัน สังคมก็ต้องมีระบบในการตรวจสอบการก�ำหนด
นโยบายต่าง ๆ ว่ามีงานวิจัยมารองรับไหม ถ้านโยบายใดไม่มีงาน
วิจัยรองรับ ก็จะไม่รับ”
และเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงงานวิจัยดี ๆ ที่มี
ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น รศ. ดร.วิษณุแนะว่า สถาบันการศึกษาที่เป็น
เจ้าของผลงานวิจัย ควรกลั่นกรองและย่อยงานวิจัยให้อ่านง่ายและ
น่าสนใจส�ำหรับแต่ละกลุ่มผู้อ่าน

“เรียนรู้อยู่เสมอและปรับตัวให้ทันโลก”
ค�ำแนะน�ำถึงนักวิจัยรุ่นน้อง
ดอกเตอร์ ห นุ ่ ม บอกกั บ นั ก เศรษฐศาสตร์ รุ ่ น น้ อ งถึ ง การเป็ น
นักวิจัยที่ประสบความส�ำเร็จในโลกยุคปัจจุบัน โดยกุญแจส�ำคัญ
ประกอบด้วย การติดตามข่าวสารอยู่เสมอ การไม่หยุดที่เรียนรู้
การปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีและเครือ่ งมืออ�ำนวยความสะดวก
ในการท�ำงานวิจัยใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดึงข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ลืม “หัวใจ”
ของการเป็ น นั ก วิ จั ย ที่ ดี นั่ น คื อ การมองเห็ น ปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง
และการบูรณาการค�ำตอบได้อย่างรอบด้าน
“ยิ่งโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างทุกวันนี้ เรายิ่งต้องไม่หยุดเรียนรู้
เพราะถ้าเราหยุดเรียนรู้เมื่อไหร่ เราก็จะไม่เห็นว่าโลกไปถึงไหนแล้ว
เราต้องอ่านเยอะ พออ่านเราจะเริ่มเกิดค�ำถามว่าประเทศไทยไป
ถึงไหน เราจะเริ่มมองเห็นปัญหาที่ประเทศเจอ เริ่มเห็นช่องว่างใน
การพัฒนา เริ่มเชื่อมโยงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
ซึ่งจะน�ำไปสู่งานวิจัยที่ขับเคลื่อนจากปัญหา ผมเชื่อว่างานวิจัย
สามารถตอบโจทย์ทุกอย่างในเชิงของการขับเคลื่อนนโยบาย”
รศ. ดร.วิษณุทิ้งท้ายว่า บ่อยครั้งที่การท�ำงานของนักวิจัยไทย
เปรียบเหมือนงาน “ปิดทองหลังพระ” แม้อาจไม่ได้เลือ่ นขัน้ แม้สงั คม
ไม่รู้ว่าเบื้องหลังนโยบาย หรือแนวทางแก้ปัญหามาจากงานวิจัยใคร
แต่ถ้างานวิจัยนั้นช่วยแก้ปัญหาประเทศได้ นั่นถือเป็นรางวัลชีวิต แต่
ทัง้ นี้ ท่านยอมรับว่ารางวัลเกียรติยศ หรือการเชิดชูเกียรติจากองค์กร
ต่าง ๆ ถือเป็นน�้ำหล่อเลี้ยงก�ำลังใจในการท�ำงานได้อย่างดี ดังเช่น
ความรู้สึกที่นักวิจัยหนุ่มคนนี้ได้รับจากรางวัล “ป๋วย อึ๊งภากรณ์”
“อาจารย์ป๋วยถือเป็นบุคคลต้นแบบในหลายด้าน โดยเฉพาะ
ส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์ทที่ ำ� งานวิชาการอย่างผม ฉะนัน้ การได้รางวัลนี้
จึงถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต”
BOT MAGAZINE
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