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   แบบประวัตสิวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 
ชื่อ             ปทมาวดี  โพชนุกูล  ซูซูกิ 
 
ตําแหนงทางวชิากร     รองศาสตราจารย 
สถานที่ทํางาน          คณะเศรษฐศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
          ทาพระจนัทร  กรงุเทพ 10200 
          โทรศัพท 02-613-2435   โทรสาร  02-224-9428 
          Email:   pat@econ.tu.ac.th 
ที่อยูปจจุบัน        19/35  พหลโยธิน 33  จตุจักร  กรงุเทพ 10900 
          โทรศัพท  02-511-2354 
การศึกษา    
2525                วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร)           ม.เกษตรศาสตร 
2529 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร 

(ทุนธนาคารกสิกรไทย) 
2535   Doctor of Agriculture (Agri . Econ.)         Kyoto University, Japan 
  (ทุนรัฐบาลญีปุ่น) 
 
การเขารวมประชุม สัมมนา อบรม 
1988, 1990  Annual Conference, Japanese Agricultural Economics Association, Tokyo 
1989         Annual Conference, Kansai’s Agricultural Economics Association, Osaka 
1990, 1991  Intercountry Project Workshop, organized by the Australian Centre for  

International Agricultural Research, Philippines and Malaysia. 
1991, 1992  Annual Conference, Australian Agricultural Economics Society,     

Australia 
1999 International Conference on the Challenges of Globalization, Thailand 
2000 Annual Conference of the International Society for New Institutional  

Economics, Tuebingen, Germany 
2004  Technical discussion on WTO Agricultural Negotiations, organized by 

ABARE,  June 21-22,  Washington DC 
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2004            Euroseas Conference,  organized by the European Association for Southeast 
Asian Studies.  September 1-4, Paris     

 
2542              การอบรมเรื่อง  "การประเมนิคาผลกระทบสิ่งแวดลอมตอภาคเมือง และ

ภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีทางเศรษฐศาสตร "  โครงการ THAITREM - 98 - 02  ณ . โรง
แรงรอยัลปร๊ินเซส  กรุงเทพมหานคร . ( Thailand - Inter - University Network 

for Training  and Research in Environmental  Management ), 6 - 12 ส.ค. 
ประวัติการทํางาน 
เม.ย. 2533 – ก.ค. 2534    Research Assistant,  

Research Priorities for Agriculture in Thailand Project, 
(Sponsored by Thailand Development Research Institute 
(TDRI), Thailand’s Department of Agriculture, and Australian 
Centre for International Agricultural Research), Bangkok, 
Thailand 

ส.ค. 2534- ม.ค. 2535    Free lance, Vientiane, Lao PDR 

มิ.ย. 2535        อาจารยประจํา  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ก.พ. 2540        ผูชวยศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เม.ย. 2540 – มี.ค. 2542   Associate Professor, 

Faculty of Information and Social Sciences,  Nihon Fukushi 
University, Aichi, Japan 

เม.ย. 2542                       ผูชวยศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เม.ย. 2547- ปจจุบัน         รองศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
งานสอน   
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
บัณฑิตศึกษา ( ภาคภาษาไทย )             เศรษฐศาสตรจุลภาค   เศรษฐศาสตรการเกษตร    
บัณฑิตศึกษา ( ภาคภาษาอังกฤษ)         Microeconomic Theory 
ปริญญาตรี    ( ภาคภาษาไทย )             เศรษฐศาสตรจุลภาค, เศรษฐศาสตรการเกษตร,  

          การพัฒนาชนบทไทย,  
                  เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปริญญาตรี    (ภาคภาษาอังกฤษ)          Microeconomics,  Agricultural Economics,  
        Natural Resources Economics, Environmental 

Economics, Calculus 
• Nihon Fukushi University 
ปริญญาตรี       Environmental Economics (สอนเปนภาษาญี่ปุน) 
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งานบรหิาร   
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มี.ค. 2536 - พ.ค. 2539    รองผูอํานวยการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ 
มิ.ย. 2536 - พ.ค. 2537    ผูแทนอาจารยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
     กรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มิ.ย. 2536 - พ.ค. 2539    กรรมการโครงการบัณฑิตศกึษา คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มิ.ย. 2539 - พ.ย. 2539   กรรมการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ 
พ.ย. 2538 – ก.พ. 2540   กรรมการพิจารณาทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เม.ย. 2542 – ต.ค. 2542   Conference Director,  International Conference on the Challenges of  
 Globalization, organized by Faculty of Economics, Thammasat University 
ต.ค. 2543 – พ.ค. 2544    กรรมการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิตภาคภาษาไทย  
ต.ค. 2543 - 2546   กรรมการปรบัปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 2547 
มิ.ย. 2544 – เม.ย. 2546   ผูอํานวยการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย 
มิ.ย. 2544 - 2546   กรรมการโครงการญี่ปุนศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ส.ค. 2546 – ปจจุบัน   รองคณบดีฝายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร มธ. 
   
งานอื่นๆที่เกี่ยวของ  
2538            กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2536 - 2538                 กองบรรณาธิการวารสารชีพจรเศรษฐกิจ 
มิ.ย. 2544 - ปจจุบัน      กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
งานบริการสังคม 
พ.ย. 2543 – 2545    อนุกรรมการการศึกษาและประเมินผลกระทบเชงิสังคมเศรษฐศาสตรของ             

งานวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ  ศนูยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 ชีวภาพแหงชาติ  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
2545                         กรรมการวิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2546                         กรรมการวิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
2547                        -  กรรมการตําราชุดวิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- กรรมการตําราชุดวิชาเศรษฐศาสตรทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม            
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ผูบรรยายพิเศษวิชาพัฒนาชนบทไทย  ม.ขอนแกน 
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2548                        -  กรรมการอํานวยการและกรรมการบรหิาร   
            มูลนิธบูิรณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

- กรรมการวิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา 
2547 – 2548           -     คณะทํางาน ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประเทศติมอรเลสเต  สนับสนุนโดย 

กรมวิเทศสหการ 
 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 
 
• ภาษาญี่ปุน 
 
Patamawadee  Suzuki (1992)  “Chapter 8: Rice Research and the Development of Thai 

Agriculture” a chapter in Kome Yushutsu Daikuni, Tai Kome Sangyo no Hikari to 
Kage (Light and Shadow of the Rice Industry in Thailand), Edited by Kiyoshi 
Kamegai, Tokyo: Tomin Kyokai. pp. 190-211 

 
 
• ภาษาอังกฤษ 
 
Patamawadee  Pochanukul (1990), “The Development of Publicly-conducted Crop 

Research in Thailand: An Application of the Theory of Induced Institutional 
Innovation”, Journal of Southeast Asian Studies 28 (1), June. pp. 20-44. 

 
Patamawadee  Pochanukul  et al. (1990)  “Eliciting and Estimation of  Spill-over Matrix 

for Rice, Maize and Soybean,” A paper presented at the Agricultural Research 
Priorities: Intercountry Project Meeting, Punta Baluarte, Phillipines, October 
22-24. 

 
Patamawadee  Pochanukul (1992) “An Economic Study of Public Research 

Contributions in Thai Crop Production: A Time and Spatial Analysis”, 
Doctoral Dissertation, Graduate School of Agricultureal and Forestry 
Economics, Kyoto University, Japan. 

 
Patamawadee  Suzuki and Motoyoshi Suzuki (1992), “Japan in Recession: An 

Overview”, A paper presented at the conference on Japan in Recession, Centre 
for Japanese Studies, Thammasat University, Bangkok, August 21. pp.1-26 

 
Poapongsakorn, N.,A. Siamwalla, B.Titapiwatanakun, P. Netayarak, P. Suzuki, A. 

Pookpakdi, and P. Preedasak (1995). Agricultural 
Diversification/Restructuring of Agricultural Production Systems in 
Thailand.  Bangkok: Thailand Development Research Institute (Prepared for 
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the FAO). 236 pages. “Section 4.2: the Role of Agricultural Research and 
Extension in Facilitating Diversification.” pp. 91-120. 

 
Patamawadee Suzuki et. al. (1996) “A Preliminary Evaluation of ACIAR Supported 

Projects in Thailand (1983-1995)”. The Australian Centre for International 
Agricultural Research Working Paper Series. No. 25, November.  Canberra. 

 
Patamawadee  Suzuki (1997).  “Thailand’s Environmental Problems and the Eighth 

National Development Plan”.  Nihon Fukushi Daigaku Keizai Ronshuu  
No.15, August. pp. 127-136. 

 
Patamawadee   Pochanukul and Apichai  Puntasen (2002). Strengthening the 

Community : Thailand's Struggle toward Sustainable Development. A paper 
presented to the International Conference on "Economic Recovery and 
Reform" organized by Faculty of Economics, Thammasat University, October 
2002, Bangkok. 

 
Apichai Puntasen; Patamawadee Suzuki; WilIiam A.McCleary ; Pongsathorn 

Tantirittisak and Kritaya Sreesunpagit.(2002). “In-Depth Evaluation For UNDP 
Rural Poverty Alleviation Program”.  A report presented to UNDP.  Faculty of 
Economics, Thammasat University.  September, 2002.  Bangkok.  

 
Kitti Prasirtsuk and Patamawadee  Suzuki (2004).  “Japan-ASEAN Comprehensive 

Economic Partnership: Toward Significant Regionalism?”  Papers and 
Proceedings of the International Conference on Japan-ASEAN Comprehensive 
Economic Partnership: Asian Perspectives, organized by Japanese Studies 
Center, Institute of East Asian Studies, Thammasat University, Bangkok, p. 143-
148 

 
Patamawadee Pochanukul Suzuki. (2004).  “Thailand after Crisis: Mixed Ideologies of 

Market-Oriented and Sufficiency Economy”  A paper presented to the 
Euroseas Conference, September1-4, 2004, Paris, 22 pages 

 
• ภาษาไทย 
นิพนธ พัวพงศกร และ ปทมาวดี  ซูซูกิ  ( 2535 ) " การเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงานสูภาวะขาดแคลน

แรงงาน "   รายงานประกอบการประชุมวิชาการประจําป 2535  เรื่อง  เศรษฐกิจไทย : เสนทางสู
ความสมดุล ?   โดยมูลนธิิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  โรงแรมแอมบาสเดอรซติี้  จอม
เทียน  ชลบุรี 12 - 13  ธันวาคม 2535 . 51 หนา . 

ปทมาวดี  ซูซกิู ( 2536 ) . " การเกษตรญีปุ่น :  ปญหาบนความสําเรจ็ของการพัฒนา "  เอกสารประกอบคํา
บรรยาย  ในการสัมนาอบรมครูของสถาบันเอเซียตะวันออก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทีห่อง
ประชุมศนูยญีปุ่นศึกษา . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต  ปทุมธานี . วันที่ 7 พฤษภาคม 2536 
. 14 หนา . 
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ปทมาวดี  ซูซกิู ( 2536 )  " การปฏิรูประบบภาษีกับการคุมครองอตุสาหกรรมในประเทศ "  บทความเสนอใน
การสัมมนาทางวิชาการ 2536  เรื่อง ปฏิวติัการคลังเพ่ือปฎิรูปเศรษฐกิจ  โดยคณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 17 - 18 มีนาคม 2536 . 31 หนา . 

ปทมาวดี ซูซูกิ  สุพจน  จนุอนันตธรรม  และอารยะ  ปรีชาเมตตา ( 2537 )   " โครงการศึกษาโรงพิมพและ
โรงงานไพของกระทรวงการคลัง  "  เสนอตอคณะกรรมการโรงงานไพ  กรมสรรพสามิต  
กระทรวงการคลัง . 15  กรกฎาคม 2537 . 115 หนา . 

สุพจน  จนุอนนัตธรรม  อารยะ  ปรชีาเมตตา และ ปทมาวดี ซูซูกิ ( 2537 )  " แผนลงทุนจงัหวัดปทมุธาน”ี  
รายงานการวิจัยเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดปทุมธาน ี โดยศูนยบริการวิชาการ  คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปทมาวดี  ซูซกิู  พิเชษฐ ดรุงคเวโรจน  และ อัมมาร สยามวาลา (2537)  “อากาศเปนพิษที่แมเมาะ: 
ทางเลือกในการผลิตไฟฟา” สมุดปกขาวทีดีอารไอ เลม 1 สิงหาคม 2537 

ปทมาวดี ซูซูกิ  ( 2538 ) " ความสัมพันธไทย - ญี่ปุน : ดานเศรษฐกิจ "  เอกสารประกอบคําบรรยาย  ในการ
สัมนาอบรมครู  ของสถาบันเอเซียตะวันออก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ที่โรงแรมศรีเทพ  จังหวดั
นครพนม  วันที่ 20 - 21 เมษายน 2538 . 29 หนา . 

ปทมาวดี  ซูซกิู ( 2538 )  " ทิศทางเศรษฐกิจไทย  2539 : การเกษตร "  เอกสารทางวิชาการประกอบการ
สัมมนา เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทยป 2539 : เศรษฐกิจไทยหลังปสุริยคราส   สมาคม
เศรษฐศาสตร  ธรรมศาสตร  ธันวาคม 2538 . 44 หนา . 

ปทมาวดี  ซูซกิู (2538)  ลูทางและโอกาสการสงออกและผลกระทบจากการมีเขตการคาเสรี
อาเซียน (สําหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑและเภสัชภัณฑ) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย  กรุงเทพ 

ปทมาวดี  ซูซกิู ( 2539 )  " ทิศทางเศรษฐกิจไทย  2540 : การเกษตร "  เอกสารทางวิชาการประกอบการ
สัมมนา เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทยป 2540  โดยสมาคมเศรษฐศาสตร  ธรรมศาสตร  ธันวาคม 
2539  

ปทมาวดี  ซูซกิู ( 2539 ) "สาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมากับความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับไทย "  
บทความเสนอในการสัมมนาทางวิชาการประจําป 2539 เรื่อง  ไทยในศตวรรษที ่21 แหง 

 เอเซีย  โดย คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 27 - 28 มีนาคม 2539 .  49 หนา . 
ศุภัช  ศุภัชลาศัย และคณะ (2540)   ผลกระทบจากการเปดตลาดสินคาเกษตร 23 รายการ ตาม

พันธกรณีขององคกรการคาโลก  ศนูยบริการวิชาการ  คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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อารยะ ปรีชาเมตตา และคณะ (2540)  แผนพัฒนาภาคกลางในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 8  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
กรุงเทพ 

ศุภัช  ศุภัชลาศัย และคณะ (2542)  ทิศทางและกลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
ของไทย กรณีศึกษาจากผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว     ศูนยบริการวิชาการ  คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศุภัช  ศุภัชลาศัย และคณะ (2543)  แผนกลยุทธการพัฒนาการเกษตร     ศูนยบริการวิชาการ  
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นิพนธ  พัวพงศกร และ คณะ (2544)  การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานกองทนุ
สงเคราะหการทําสวนยาง  รายงานการวิจัยเสนอตอ สาํนักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย กรุงเทพฯ 

ปทมาวดี  โพชนุกูล ซูซูกิ (2544)  "การเกษตรไทยยุคทรพัยากรเสื่อมโทรม: จะพัฒนาไดอยางยั่งยืน?"  
บทความนําเสนอในการสัมมนาทางวิชาการประจําป 2544  เรื่อง ไทยภายใตระเบียบ
เศรษฐกิจใหม โดยคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปทมาวดี  โพชนุกูล ซูซูกิ (2544)  "รูปแบบการประเมนิผลกระทบเบื้องตนจากโครงการวิจัยเพื่อใชเปน
ฐานขอมูลในการบริหารงานวิจัย"  ใน วธิีการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร  สมพร อศิวิลานนท และ อภิวันท กําลังเอก บรรณาธิการ  รายงานการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ Australian Centre for International Agricultural 
Research 

อารยะ ปรีชาเมตตา และคณะ (2544).  "โครงการศึกษาการจัดสรรภาษีใหกับองคกรปกครอง
ทองถิ่นในการแกปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการของธุรกิจปโตรเลียม"  
รายงานการวิจัยเสนอตอการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  

ปทมาวดี  โพชนุกูล ซูซูกิ และวารุณี  สิทธิถาวร (2545). "การเกษตรญี่ปุนภายใต WTO". สถาบัน
เอเซียตะวันออกศึกษา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ภราดร  ปรดีาศักดิ์ และปทมาวดี  โพชนุกูล  ซูซูกิ (2545). "หาทศวรรษของแผนพัฒนาการเกษตรและ
การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรของไทย". บทความเสนอในการสัมมนาทางวิชาการประจําป 
2545 เรื่องหาทศวรรษภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของไทย. จัด
โดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ปทมาวดี  โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ (2545). รายงานการสํารวจขอมูลและการสัมมนากลุมธุรกิจ
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การยกระดับอุตสาหกรรมไทยอยางกาวกระโดด
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ดวยวธิีปฎิบัติเปนเลิศและการเปรียบเทียบเพื่อปรบัปรุงและพฒันา เสนอตอสถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ,กรุงเทพ    

อภิชัย พันธเสน และปทมาวดี โพชนุกูล ซซููกิ (2546)  รายงานการศึกษาเรื่อง “การประเมนิปญหา
และความตองการของธุรกิจชุมชน”  สถาบันเพ่ิมผลผลติแหงชาต ิ กรงุเทพ 

อภิชัย พันธเสน และปทมาวดี โพชนุกูล ซซููกิ (2547)  รายงานการศึกษาเรื่อง “โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง: เลม 1  บทสังเคราะห”  เสนอตอ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  กรุงเทพ. 

ปทมาวดี  โพชนุกูล ซูซูกิ (2547) “การประเมินผลกระทบเบื้องตนจากงานวิจัยเพื่อใชเปนฐานขอมูล
ในการบริหารงานวิจัย”  ใน  การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร  สม
พร อิศวิลานนทและสุวรรณา ประณตีวตกุล บรรณาธิการ  กรุงเทพฯ:  ศูนยวิจัย
เศรษฐศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปทมาวดี  โพชนุกูล ซูซูกิ, ชยันต  ตันติวัสดาการ และ วารุณ ีสิทธิถาวร (2547)  รายงานการศึกษา
เรื่อง “โครงการวิจัยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจของการนําเขาถ่ัวเหลืองจีเอ็มโอเพื่อการแปร
รูปและบริโภค”  เสนอตอศนูยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  ศูนยบรกิาร
วิชาการ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ปทมาวดี  โพชนุกูล ซูซูกิ (2547) “การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง”  ใน  
เศรษฐศาสตรแหงความสุขและการแบงปนวาดวยเกษตรกรรมยั่งยืนและชุมชน  โดย  
กนกศักดิ์ แกวเทพ และคณะ.  กรุงเทพฯ:  คณะกรรมการจดังานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน 
หนา 161-221. 

ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (2547) “ภาคเกษตรและชนบทไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจ: บนเสนทางหลาย
แพรง”  ใน เศรษฐกิจหลังเลือกตั้ง: ขึ้นตอหรือชะลอตัว   งานสัมมนาทศิทางเศรษฐกิจ
ไทยป 2548  จัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร  22  ธันวาคม 2547 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา 143-170  

ปทมาวดี  โพชนุกูล ซูซูกิ  (2548)  “หนวยที่ 14:  ทุนทางสังคมกับการพัฒนา”  หนวยการเรียนในชุด
วิชา เศรษฐศาสตรการพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กรงุเทพฯ  32 หนา 

ปทมาวดี  โพชนุกูล ซูซูกิ  (2548)  “หนวยที่ 15:  การพัฒนาเศรษฐกิจทางเลือก”  หนวยการเรียนใน
ชุดวิชา เศรษฐศาสตรการพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กรงุเทพฯ  37 หนา 

 
 

กันยายน  2548 
 
 


