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รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริประชัย ถึงแกกรรม ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2551 ขณะกําลังเดินทางขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับประเทศไทย หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการสัมมนาทาง
วิชาการ แพทยญี่ปุนวินิจฉัยวา มรณกรรมเกิดจากอาการโรคหัวใจ
สมณเพศ แหงนักวิชาการ
วงวิชาการเศรษฐศาสตรตองสูญเสียนักเศรษฐศาสตรที่ยึด ‘สมณเพศ’ แหงนักวิชาการโดยเครงครัด
ฉันทะทางวิชาการของอาจารยสมบูรณเปนที่ประจักษแจงแกวงวิชาการเศรษฐศาสตรโดยทั่วไป และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ ง คณาจารยในสํานักเศรษฐศาสตรทาพระจัน ทร อาจารยสมบูรณเพียรติดตามความกาวหนาในวง
วิช าการเศรษฐศาสตร แขนงต า งๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรการพัฒ นา
เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรสถาบัน และอื่นๆ หัวขอที่อาจารยสมบูรณสนใจศึกษาอยางยิ่งในบั้นปลาย
แหงชีวิตก็คือ ธรรมาภิบาล (Good Governance) และผลกระทบเรือนกระจก (Greenhouse Effect)
อาจารยสมบูรณเพียรพยายามติดตามความกาวหนาทางวิชาการจนถึงพรมแดนแหงความรูของสาขาวิชาหรือ
หัวขอนั้นๆ ใครก็ตามที่ตองการขอคําแนะนําในการศึกษาคนควาและการวิจัย จะไมผิดหวังจากการสนทนากับ
อาจารยสมบูรณ ซึ่งสามารถแนะนําบทความและงานวิจัยที่สําคัญใหอานไดอยางดียิ่ง บางครั้งคําแนะนํามา
พรอมกับตนฉบับบทความและงานวิจัยนั้นๆ ผูที่ใกลชิดกับอาจารยสมบูรณยอมทราบดีวา อาจารยสมบูรณใช
ชีวิตยามเชาในการทอง Cyberspace เพื่อดูวา มีบทความใหมๆ อะไรบางในวารสารวิชาการตางๆ และมีงาน
วิชาการและงานวิจั ยใหมๆ อะไรบางที่ ผลิตโดยสถาบันวิชาการตางๆ อาจารยสมบูร ณสะสมงานวิชาการ
เหลานี้จํานวนมหาศาลในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน
‘สมณเพศ’ แหงนักวิชาการมิไดประกอบดวยการดํารงฉันทะทางวิชาการเทานั้น หากยังครอบคลุม
ถึงการผลิตงานวิชาการและการธํารงความซื่อสัตยทางวิชาการอีกดวย อาจารยสมบูรณผลิตงานวิชาการอยาง
ต อ เนื่ อ งมาเป น เวลาเกื อ บสามทศวรรษ นั บ ตั้ ง แต ค รั้ ง ยั ง ดํ า รงตํ า แหน ง นั ก วิ จั ย คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และถือเปนหนาที่ในการผลิตองคความรูใหม นอกจากนี้ อาจารยสมบูรณยังยึด
ความซื่อสัตยทางวิชาการเปนสรณะ ในยามที่รัฐบาลดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในแนวทางที่ไมเปนไปตามพื้น
ฐานความรูและขอเท็จจริง อาจารยสมบูรณไมลังเลที่จะวิพากษวิจารณ การที่อาจารยสมบูรณมิไดของเกี่ยวกับ
แวดวงการเมืองทําใหอาจารยสมบูรณสามารถธํารงความซื่อสัตยทางวิชาการไดอยางมั่นคง
พรหมจรรยของครูบาอาจารย
อาจารย ส มบู ร ณ เ ข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ใ นป 2519 อั น เป น ป ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตกอยูทามกลางวิกฤติการณการเมือง ภายหลังเหตุการณการประกอบอาชญากรรม
ของรัฐเขนฆาประชาชนและนักศึกษาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 อาจารยสมบูรณกลายเปนผูนํานักศึกษาคณะ
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เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และอุทิศชีวิตในการทําหนาที่นั้น ผลจากการใชชีวิตในการเปนผูนํา
นักศึกษา ทําใหอาจารยสมบูรณตองใชเวลาถึง 5 ป ในการเปนเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตอมาภายหลังเมื่อมีการ
ฟนความหลัง อาจารยสมบูรณในบางอารมณรูสึกเสียใจที่มิไดใหเวลาในการศึกษาเลาเรียนตั้งแตตนเทาที่ควร
แต ถึงที่ สุ ด แล ว อาจารย ส มบู ร ณ เ ห็ น ความจําเปน ที่ตองมีใครบางคนทําหนาที่ผูนํานักศึกษาในชว งเวลาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําลังถูกเหยียบย่ําและสังคมการเมืองตกอยูใตระบบเผด็จการ
แมอาจารยสมบูรณอุทิศชีวิตในวัยหนุมในการประกอบกิจกรรมนักศึกษาเปนดานหลัก แตหัวใจของ
อาจารยสมบูรณอยูในวงวิชาการ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวอาจารยสมบูรณกระเสือกกระสนสอบเปนนักวิจัยใน
สถาบันที่บมเพาะการศึกษาของตน อาจารยสมบูรณตั้งเปาหมายในการประกอบอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย
แตติดขัดที่ผลการเรียนไมสูดี มิหนําซ้ํายังใชเวลาเกินกวากรอบเวลาของหลักสูตร ในชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง
นักวิจัย อาจารยสมบูรณจึงตองพิสูจนตนเองดวยการผลิตงานวิจัยจํานวนมาก งานวิจัยในชวงเวลาดังกลาวนี้
สวนใหญเปนงานสํารวจพรมแดนแหงความรูในหัวขอตางๆ การวิจัยลักษณะนี้ชวยสรางพื้นฐานทางวิชาการ
อันแข็งแกรงใหอาจารยสมบูรณ อาจารยสมบูรณคนพบสัจธรรมวา การไปใหถึงพรมแดนแหงความรูในหัวขอ
ตางๆ ใหประโยชนในการสรางพื้นฐานทางวิชาการ ชีวิตทางวิชาการในเวลาตอมา แมเมื่อสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกแลว จึงยังคงยึดเสนทางการไปใหถึงพรมแดนแหงความรูนั้นเอง
ผูคนในสํานักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรที่ไมชอบหนาอาจารยสมบูรณมีจํานวนหานอยไม แตจํานวน
ไมนอยอีกเชนกันที่มองเห็นศักยภาพทางวิชาการของอาจารยสมบูรณ ในฐานะนักวิจัยอาจารยสมบูรณผลิต
งานวิ ช าการมากกวา อาจารย จํ านวนมากในขณะนั้น ผูคนในสํานักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรที่มองเห็น
ศักยภาพทางวิชาการของอาจารยสมบูรณพยายามเกื้อหนุนใหอาจารยสมบูรณเปลี่ยนสถานะจากนักวิจัยเปน
อาจารยมหาวิทยาลัย จนบรรลุผลในทายที่สุด บทเรียนสําคัญจากชีวิตอาจารยสมบูรณก็คือ การใชปริญญา
บัตรและคะแนนสอบเปนดัชนีชี้วัดศักยภาพทางวิชาการ โดยมิไดพิจารณาบริบทแหงชีวิต อาจกอใหเกิดความ
ผิดพลาดในการวินิจฉัยบุคคลไดโดยงาย อาจารยสมบูรณมิไดสรางความผิดหวังแกเพื่อนรวมงานที่ชวยผลักดัน
ให อาจารย ส มบูร ณ เ ปลี่ ย นสถานะจากนั กวิ จัยเปน อาจารยมหาวิทยาลัย เนื่องเพราะหลังจากที่มีส ถานะ
อาจารยมหาวิทยาลัยแลว อาจารยสมบูรณยังคงผลิตงานวิชาการอยางสม่ําเสมอ โดยที่หลายชิ้นเปนงานวิจัยที่
มีคุณภาพสูง อีกทั้งทําหนาที่ครูบาอาจารยที่ดีอีกดวย
การจากไปของอาจารยสมบูรณทําใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองสูญเสียอาจารยวิชาเศรษฐศาสตร
ที่ยึดมั่นใน ‘พรหมจรรยของครูบาอาจารย’ อยางมั่นคง อาจารยสมบูรณอุทิศชีวิตในการทําหนาที่สอนหนังสือ
ชนิดที่หาที่ติไดยาก นอกจากการจัดทําเอกสารแนวการบรรยายชนิดละเอียดยิบ (ซึ่งบอยครั้งทําใหนักศึกษา
พากันหนีอาจารยสมบูรณ) และการเตรียมการสอนอยางดียิ่งแลว อาจารยสมบูรณชอบที่จะมี ‘บทสนทนา’
กับนักศึกษาในชั้น สําหรับนักศึกษาที่กระตือรือรนในการเรียนรู อาจารยสมบูรณยินดีใหหยิบยืมหนังสือและ
เอกสารวิชาการโดยไมสนใจวาจะไดกลับคืนมาหรือไม
การรั ก ษา ‘พรหมจรรย ของครู บ าอาจารย ’ มิ ไดมี เฉพาะแตก ารทํ าหนา ที่ค รูบ าอาจารย ในการ
ถายทอดความรูแก ลู กศิ ษย เ ท านั้ น หากความรูที่ถายทอดยังตองทัน สมัย อีกดว ย ความใฝรูของอาจารย
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สมบูรณและการติดตามความกาวหนาทางวิชาการชนิดเกาะติด ทําใหลูกศิษยอาจารยสมบูรณไดประโยชน
จากการไดรับความรูที่ทันสมัยอยางปราศจากขอกังขา
เหตุใดอาจารยสมบูรณจึงมุงธํารง ‘สมณเพศ’ แหงนักวิชาการและรักษา ‘พรหมจรรยของครูบา
อาจารย’ คําตอบอาจเปนเพราะวา อาจารยสมบูรณไดเผชิญความเสื่อมโทรมของมหาวิทยาลัย และพานพบ
อาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนมากที่ไมทําหนาที่อันสังคมคาดหวัง ทั้งในขณะที่เปนนักศึกษาและในยามที่ดํารง
ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยแลว อาจารยสมบูรณอาจไมตองการมีสวนทําใหมหาวิทยาลัยเสื่อมทรุดลงไปอีก
บุรุษผูไมปฏิเสธงานสอน
อาจารยสมบูรณมิใช Yes Man แตมักจะไม Say No ในยามที่ถูกรองขอใหสอนวิชาที่หาผูสอนใน
คณะฯ มิได หากอาจารยสมบูรณเห็นวา ตนพอมีความรูอยูบาง จะไมปฏิเสธคํารองขอเหลานั้น ผูบริหาร
คณะฯ ในยามที่มีปญหาการจัดตัวอาจารยผูสอน มักจะไมผิดหวังหากเดินไปหาอาจารยสมบูรณ อาจารย
สมบูรณกลับจากประเทศสวีเดน หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในป 2541 ในชวงทศวรรษที่ผาน
มา อาจารยสมบูรณตองสอนวิชาใหมเกือบจะเรียกไดวาปเวนป
การที่ตองสอนวิชาใหมอยูบอยครั้ง ตองกิน เวลาในการเตรียมสอน และยิ่งการเตรีย มสอนแบบ
อาจารยสมบูรณ ยิ่งกินเวลามากเปนทวีตรีคูณ ผลที่ตามมาก็คือ เวลาที่มีเหลือสําหรับการผลิตงานวิชาการมี
นอยกวาที่ควร อีกทั้งเปนเหตุใหผูคนในวงวิชาการเศรษฐศาสตรไมทราบแนชัดวา อาจารยสมบูรณมีความ
ชํานัญพิเศษในสาขาวิชาใดกันแน
Sweden-Mania
อาจารยสมบูรณและครอบครัวใชชีวิตในสวีเดนเกือบทศวรรษ ชวงเวลาดังกลาวมีทั้งสุขและทุกข
ทุกขอันรันทดของอาจารยสมบูรณและภริยา ก็คือ การสูญเสียบุตรชายคนโตจากเหตุตึกระเบิด ความโทมนัส
ของบุคคลทั้งสองมีมากเกินกวาที่จะพรรณนาได
การที่ มี โ อกาสใช ชี วิ ต ในสวี เ ดน ทํ า ให อ าจารย ส มบู ร ณ ไ ด เ ห็ น สวั ส ดิ ก ารของจริ ง ในฐานะนั ก
เศรษฐศาสตร อาจารยสมบูรณไดศึกษาพัฒนาการของสวัสดิการในสวีเดน พิเคราะหการกอเกิดของกฎกติกา
และสถาบันตางๆ ในสวีเดน และศึกษาผลดีและผลเสียของการเปนรัฐสวัสดิการ แมในฐานะคนตางดาว
อาจารยสมบูรณและครอบครัวยังไดประโยชนจากระบบสวัสดิการในสวีเดน ความเอื้ออาทรที่มีตอเพื่อนมนุษย
มิไดติดขัดดวยสัญชาติ เชื้อชาติ เผาพันธุ และศาสนา อาจารยสมบูรณอยากเห็นสังคมเศรษฐกิจไทยพัฒนา
ไปสูรัฐสวัสดิการ แมตระหนักดีวา ระบบรัฐสวัสดิการมีขอบกพรองหลายประการ แตขอบกพรองเหลานั้นใน
เศรษฐทรรศนของอาจารยสมบูรณอยูในวิสัยที่จะปองกันและแกไขได หากมีการออกแบบนโยบายที่ดี และมี
การกําหนดกฎกติกาการเลนเกมอยางถูกตอง
หลังจากกลับจากสวีเดน ในยามที่อาจารยสมบูรณขึ้นเวทีอภิปรายนโยบายเศรษฐกิจและนโยบาย
สังคมตางๆ อาจารยสมบูรณไมพลาดการเอยถึงสวีเดนเกือบทุกครั้งที่เปนผูนําอภิปราย อาการ Sweden3

Mania ของอาจารยสมบูรณสร างความครื้น เครงแกคณาจารยรวมสํานัก จนผูคนมองขามสารัตถะของบท
อภิปรายที่อาจารยสมบูรณตองการสื่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารยสมบูรณนับเปนคนไทยจํานวนนอยที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต โดยมิ
ตองพร่ําเทศนาเศรษฐกิจพอเพียง หากแตนําปรัชญาดังกลาวมาปฏิบัติในชีวิตที่เปนจริง ชนิดพอมีพอกินไมใช
จายอยางฟุมเฟอย ตัวอาจารยสมบูรณเองวางตนหางจากอบายมุข ไมเลนการพนัน ไมดื่มสุรา และไมสูบ
บุหรี่ ในประการสําคัญไมแสวงหาโภคทรัพยเปนดานหลัก หากแตวางเข็มมุงในการผลิตงานวิชาการ กระนั้น
ก็ตาม อาจารยสมบูรณสามารถมีชีวิตครอบครัวอันอุดมดวยศานติสุขได
อาจารยสมบูรณใหเวลาแกครอบครัวอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการดูแลเรื่องการศึกษาของ
บุตรธิดา ดวยเหตุที่มิไดมีฐานะร่ํารวย การใหการศึกษายอมเปนมรรควิธีสําคัญในการเพิ่มพูนทุนมนุษย ซึ่งมี
ผลตอการยกฐานะทางเศรษฐกิจในอนาคต การดูแลเรื่องการศึกษาของบุตรธิดา ก็ดุจเดียวกับบริการครัวเรือน
(Household Services) โดยทั่วไปที่เปนกิจกรรมที่ตองใชแรงงานเขมขน (Labour-Intensive Production)
แตอาจารยสมบูรณก็มีสุขใจที่ไดทําหนาที่พอที่ดี แมการทําหนาที่ดังกลาวนี้จะมีผลตอการผลิตงานวิชาการก็
ตาม
ปจฉิมกถา
รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริประชัย จากไปกอนเวลาอันควรดวยวัยเพียง 52 ปเศษ
บั ด นี้ สั งคมไทยต องสู ญ เสี ย พลเมืองที่ดีไปอีกหนึ่งคน วงวิช าการเศรษฐศาสตรตอ งสูญ เสีย นั ก
เศรษฐศาสตร ที่ยังมีศักยภาพในการผลิตงานวิชาการอีกมาก มหาวิทยาลัยตองสูญเสียอาจารยที่พยายาม
รักษา ‘พรหมจรรยของครูบาอาจารย’ อยางมั่นคง แตความสูญเสียเหลานี้ มิอาจเทียบเคียงไดกับความ
สูญเสียที่เกิดแกครอบครัว ที่ภรรยาตองสูญเสียสามี และบุตรธิดาตองสูญเสียบิดา
อาจารยสมบูรณจากไปแลว แตสังคมไทยยังคงถวิลหาคนอยางอาจารยสมบูรณ

รังสรรค ธนะพรพันธุ
29 ธันวาคม 2551
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