องค์ การสหประชาชาติประกาศยกย่ อง
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ เป็ นบุคคลสําคัญของโลก
เป็ นทีน่ ่ายิ นดีอย่างยิ่ ง ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ทีอ่ งค์การสหประชาชาติ
หรื อ UNESCO ได้ลงมติ เห็นชอบให้ประกาศยกย่อง ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ เป็ นบุคคลสําคัญของโลก
เป็ นผลการประชุมสดๆร้อนๆ จากทีป่ ระชุมสํานักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ ณ กรุงปารี ส เมือ่ วันที ่ 18
พฤศจิ กายน 58 ทีผ่ ่านมา หลังจากมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่ วมกับมูลนิ ธิป๋วย อึ๊งภากณ์ ยืน่ เรื ่องผ่านทางรัฐบาล
ไทย เพือ่ เสนอต่อองค์การสหประชาชาติ หรื อ UNESCO เพือ่ เสนอชื อ่ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ผูส้ มควร
ได้รบั การยกย่องให้เป็ นบุคคลสําคัญของโลก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยยูเนสโก ลงมติยกย่อง ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ เป็ นบุคคลสําคัญของโลกแล้ ว
ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ ซึง่ ครบสมบูรณ์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี ้ โดย
ประเทศสมาชิกที่ลงเสียงสนับสนุนคือ ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิ ดเผยว่า ขณะนี ้องค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ ผา่ นกระบวนการเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์
ดร.ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ เป็ นบุคคลสําคัญของโลกในด้ านการศึกษาและด้ านเศรษฐศาสตร์ แล้ วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2558 ณ สํานักงานใหญ่ กรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ นับเป็ นคนไทย คนที่ 26 ที่ UNESCO ได้ พิจารณาเห็นสมควรยกย่องให้ เป็ นบุคคล
สําคัญของโลก และนับเป็ นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและชาวธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ทา่ นคือ บุคคลสําคัญ
และมีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เคยเป็ นอดีตนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
การเมือง รุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ.2477 ต่อมาเข้ ารับตําแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.
2507 - 2515 และรับตําแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2518 – 2519 นอกจากนี ้ท่านคือ บุคคลที่
สมควรได้ รับการยกย่อง ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ขณะดํารงตําแหน่งผู้วา่ การการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เคยปกป้องประเทศไทยในฐานะสมาชิกขบวนการเสรี ไทย และเคยได้ รับรางวัลแมกไซไซ
สาขาบริ การสาธารณะ ปี พ.ศ.2508 เป็ นเจ้ าของงานเขียน “ คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาสู่
เชิงตะกอน” ซึง่ ได้ รับการยกย่องว่า เป็ นงานเขียนที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับหลักประกันสังคม และคุณภาพชีวิตพื ้นฐานที่ทกุ
คนพึงมี และท่านให้ ความสําคัญในเรื่ องการพัฒนาชนบท เป็ นที่มาของงานพัฒนาชนบทมากมายในเวลาต่อมา และ
ร่วมก่อตังมู
้ ลนิธิบรู ณะชนบทแห่งประเทศไทย ที่จ.ชัยนาทในปี พ.ศ.2510

ช่วงปี 2519 หลังเกิดรัฐประหาร พลเรื อเอก สงัด ชลออยู่ เป็ นหัวหน้ าคณะปฎิวตั ิ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์
ได้ เดินทางลี ้ภัยออกนอกประเทศ ก่อนจะเดินทางกลับมาประเทศไทย เมื่อ ปี พ.ศ.2530 และกลับไปใช้ ชีวิตในต่างแดน
ก่อนจะถึงแก่กรรม เมื่อ ปี พ.ศ.2542 วัย 83 ปี ที่กรุงลอนดอน
ด้ วยคุณปู การในด้ านการศึกษา การเมือง และหลักเศรษฐศาสตร์ ในบทบาทหลายมิติ ไม่วา่ จะเป็ นนักวิชาการ
อาจารย์ นักบริ หาร ข้ าราชการ และนักพัฒนาชนบท ท่านจะให้ ความสําคัญเสมอ ในเรื่ องของความซื่อสัตย์และ
ตรงไปตรงมา ต่อต้ านการคอรัปชัน่ การดํารงตนอย่างสมถะและพอเพียง และความเท่าเทียมกันในความเป็ นมนุษย์
ดังนั ้นในโอกาสที่จะถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็ นวันคล้ ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ และ
ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ทุกภาคส่วนที่ทา่ นได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่มากก็น้อย รวมทัง้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึง
ร่วมกันเฉลิมฉลอง และเชิดชูคณ
ุ ปู การด้ านต่างๆ ของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ ด้ วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย
เพือ่ ให้ ทงชาวธรรมศาสตร์
ั้
และประชาชนทัว่ ไปได้ ร่วมกันสืบสานปณิธานอันยิ่งใหญ่ เพือ่ ร่วมจรรโลงสังคมอันดีให้ แก่
ประเทศไทยต่อไป
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