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คําไวอาลัย 

รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  ศิริประชัย 

 

รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริประชัย  ถึงแกกรรม ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุน เม่ือวันท่ี 25 

ธันวาคม 2551 ขณะกําลังเดินทางข้ึนเครื่องบินเพ่ือกลับประเทศไทย หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการสัมมนาทาง

วิชาการ แพทยญี่ปุนวินิจฉัยวา มรณกรรมเกิดจากอาการโรคหัวใจ 

 

สมณเพศ แหงนักวิชาการ 

วงวิชาการเศรษฐศาสตรตองสูญเสียนักเศรษฐศาสตรท่ียึด ‘สมณเพศ’ แหงนักวิชาการโดยเครงครัด 

ฉันทะทางวิชาการของอาจารยสมบูรณเปนท่ีประจักษแจงแกวงวิชาการเศรษฐศาสตรโดยท่ัวไป และโดยเฉพาะ

อยางยิ่ง คณาจารยในสํานักเศรษฐศาสตรทาพระจันทร อาจารยสมบูรณเพียรติดตามความกาวหนาในวง

วิชาการเศรษฐศาสตรแขนงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรการพัฒนา 

เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรสถาบัน และอ่ืนๆ  หัวขอท่ีอาจารยสมบูรณสนใจศึกษาอยางยิ่งในบั้นปลาย

แหงชีวิตก็คือ ธรรมาภิบาล (Good Governance) และผลกระทบเรือนกระจก (Greenhouse Effect)  

อาจารยสมบูรณเพียรพยายามติดตามความกาวหนาทางวิชาการจนถึงพรมแดนแหงความรูของสาขาวิชาหรือ

หัวขอนั้นๆ  ใครก็ตามท่ีตองการขอคําแนะนําในการศึกษาคนควาและการวิจัย จะไมผิดหวังจากการสนทนากับ

อาจารยสมบูรณ ซ่ึงสามารถแนะนําบทความและงานวิจัยท่ีสําคัญใหอานไดอยางดียิ่ง  บางครั้งคําแนะนํามา

พรอมกับตนฉบับบทความและงานวิจัยนั้นๆ  ผูท่ีใกลชิดกับอาจารยสมบูรณยอมทราบดีวา อาจารยสมบูรณใช

ชีวิตยามเชาในการทอง Cyberspace เพ่ือดูวา มีบทความใหมๆ อะไรบางในวารสารวิชาการตางๆ และมีงาน

วิชาการและงานวิจัยใหมๆ อะไรบางท่ีผลิตโดยสถาบันวิชาการตางๆ  อาจารยสมบูรณสะสมงานวิชาการ

เหลานี้จํานวนมหาศาลในเครื่องคอมพิวเตอรของทาน 

‘สมณเพศ’ แหงนักวิชาการมิไดประกอบดวยการดํารงฉันทะทางวิชาการเทานั้น หากยังครอบคลุม

ถึงการผลิตงานวิชาการและการธํารงความซ่ือสัตยทางวิชาการอีกดวย  อาจารยสมบูรณผลิตงานวิชาการอยาง

ตอเนื่องมาเปนเวลาเกือบสามทศวรรษ  นับตั้งแตครั้งยังดํารงตําแหนงนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และถือเปนหนาท่ีในการผลิตองคความรูใหม  นอกจากนี้ อาจารยสมบูรณยังยึด

ความซ่ือสัตยทางวิชาการเปนสรณะ  ในยามท่ีรัฐบาลดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในแนวทางท่ีไมเปนไปตามพ้ืน

ฐานความรูและขอเท็จจริง อาจารยสมบูรณไมลังเลท่ีจะวิพากษวิจารณ การท่ีอาจารยสมบูรณมิไดของเก่ียวกับ

แวดวงการเมืองทําใหอาจารยสมบูรณสามารถธํารงความซ่ือสัตยทางวิชาการไดอยางม่ันคง 

 

พรหมจรรยของครูบาอาจารย 

อาจารยสมบู รณ เข า เปนนัก ศึกษามหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร ในป  2519  อัน เปนป ท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตกอยูทามกลางวิกฤติการณการเมือง  ภายหลังเหตุการณการประกอบอาชญากรรม

ของรัฐเขนฆาประชาชนและนักศึกษาเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2519  อาจารยสมบูรณกลายเปนผูนํานักศึกษาคณะ
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เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และอุทิศชีวิตในการทําหนาท่ีนั้น  ผลจากการใชชีวิตในการเปนผูนํา

นักศึกษา  ทําใหอาจารยสมบูรณตองใชเวลาถึง 5 ป ในการเปนเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ตอมาภายหลังเม่ือมีการ

ฟนความหลัง อาจารยสมบูรณในบางอารมณรูสึกเสียใจท่ีมิไดใหเวลาในการศึกษาเลาเรียนตั้งแตตนเทาท่ีควร  

แตถึงท่ีสุดแลว อาจารยสมบูรณเห็นความจําเปนท่ีตองมีใครบางคนทําหนาท่ีผูนํานักศึกษาในชวงเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําลังถูกเหยียบย่ําและสังคมการเมืองตกอยูใตระบบเผด็จการ 

แมอาจารยสมบูรณอุทิศชีวิตในวัยหนุมในการประกอบกิจกรรมนักศึกษาเปนดานหลัก  แตหัวใจของ

อาจารยสมบูรณอยูในวงวิชาการ  เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวอาจารยสมบูรณกระเสือกกระสนสอบเปนนักวิจัยใน

สถาบันท่ีบมเพาะการศึกษาของตน  อาจารยสมบูรณตั้งเปาหมายในการประกอบอาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย  

แตติดขัดท่ีผลการเรียนไมสูดี มิหนําซํ้ายังใชเวลาเกินกวากรอบเวลาของหลักสูตร ในชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนง

นักวิจัย อาจารยสมบูรณจึงตองพิสูจนตนเองดวยการผลิตงานวิจัยจํานวนมาก งานวิจัยในชวงเวลาดังกลาวนี้

สวนใหญเปนงานสํารวจพรมแดนแหงความรูในหัวขอตางๆ  การวิจัยลักษณะนี้ชวยสรางพ้ืนฐานทางวิชาการ

อันแข็งแกรงใหอาจารยสมบูรณ  อาจารยสมบูรณคนพบสัจธรรมวา การไปใหถึงพรมแดนแหงความรูในหัวขอ

ตางๆ ใหประโยชนในการสรางพ้ืนฐานทางวิชาการ  ชีวิตทางวิชาการในเวลาตอมา แมเม่ือสําเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกแลว จึงยังคงยึดเสนทางการไปใหถึงพรมแดนแหงความรูนั้นเอง 

ผูคนในสํานักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรท่ีไมชอบหนาอาจารยสมบูรณมีจํานวนหานอยไม แตจํานวน

ไมนอยอีกเชนกันท่ีมองเห็นศักยภาพทางวิชาการของอาจารยสมบูรณ  ในฐานะนักวิจัยอาจารยสมบูรณผลิต

งานวิชาการมากกวาอาจารยจํานวนมากในขณะนั้น  ผูคนในสํานักเศรษฐศาสตรทาพระจันทรท่ีมองเห็น

ศักยภาพทางวิชาการของอาจารยสมบูรณพยายามเก้ือหนุนใหอาจารยสมบูรณเปลี่ยนสถานะจากนักวิจัยเปน

อาจารยมหาวิทยาลัย  จนบรรลุผลในทายท่ีสุด  บทเรียนสําคัญจากชีวิตอาจารยสมบูรณก็คือ การใชปริญญา

บัตรและคะแนนสอบเปนดัชนีชี้วัดศักยภาพทางวิชาการ  โดยมิไดพิจารณาบริบทแหงชีวิต  อาจกอใหเกิดความ

ผิดพลาดในการวินิจฉัยบุคคลไดโดยงาย  อาจารยสมบูรณมิไดสรางความผิดหวังแกเพ่ือนรวมงานท่ีชวยผลักดัน

ใหอาจารยสมบูรณเปลี่ยนสถานะจากนักวิจัยเปนอาจารยมหาวิทยาลัย  เนื่องเพราะหลังจากท่ีมีสถานะ

อาจารยมหาวิทยาลัยแลว  อาจารยสมบูรณยังคงผลิตงานวิชาการอยางสมํ่าเสมอ โดยท่ีหลายชิ้นเปนงานวิจัยท่ี

มีคุณภาพสูง  อีกท้ังทําหนาท่ีครูบาอาจารยท่ีดีอีกดวย 

การจากไปของอาจารยสมบูรณทําใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองสูญเสียอาจารยวิชาเศรษฐศาสตร

ท่ียึดม่ันใน ‘พรหมจรรยของครูบาอาจารย’ อยางม่ันคง  อาจารยสมบูรณอุทิศชีวิตในการทําหนาท่ีสอนหนังสือ

ชนิดท่ีหาท่ีติไดยาก  นอกจากการจัดทําเอกสารแนวการบรรยายชนิดละเอียดยิบ (ซ่ึงบอยครั้งทําใหนักศึกษา

พากันหนีอาจารยสมบูรณ)  และการเตรียมการสอนอยางดียิ่งแลว  อาจารยสมบูรณชอบท่ีจะมี ‘บทสนทนา’ 

กับนักศึกษาในชั้น  สําหรับนักศึกษาท่ีกระตือรือรนในการเรียนรู  อาจารยสมบูรณยินดีใหหยิบยืมหนังสือและ

เอกสารวิชาการโดยไมสนใจวาจะไดกลับคืนมาหรือไม 

การรักษา ‘พรหมจรรยของครูบาอาจารย’ มิไดมีเฉพาะแตการทําหนาท่ีครูบาอาจารยในการ

ถายทอดความรูแกลูกศิษยเทานั้น  หากความรูท่ีถายทอดยังตองทันสมัยอีกดวย  ความใฝรูของอาจารย
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สมบูรณและการติดตามความกาวหนาทางวิชาการชนิดเกาะติด  ทําใหลูกศิษยอาจารยสมบูรณไดประโยชน

จากการไดรับความรูท่ีทันสมัยอยางปราศจากขอกังขา 

เหตุใดอาจารยสมบูรณจึงมุงธํารง ‘สมณเพศ’ แหงนักวิชาการและรักษา ‘พรหมจรรยของครูบา

อาจารย’ คําตอบอาจเปนเพราะวา อาจารยสมบูรณไดเผชิญความเสื่อมโทรมของมหาวิทยาลัย  และพานพบ

อาจารยมหาวิทยาลัยจํานวนมากท่ีไมทําหนาท่ีอันสังคมคาดหวัง  ท้ังในขณะท่ีเปนนักศึกษาและในยามท่ีดํารง

ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยแลว  อาจารยสมบูรณอาจไมตองการมีสวนทําใหมหาวิทยาลัยเสื่อมทรุดลงไปอีก 

 

บุรุษผูไมปฏิเสธงานสอน 

อาจารยสมบูรณมิใช Yes Man แตมักจะไม Say No ในยามท่ีถูกรองขอใหสอนวิชาท่ีหาผูสอนใน

คณะฯ มิได  หากอาจารยสมบูรณเห็นวา ตนพอมีความรูอยูบาง จะไมปฏิเสธคํารองขอเหลานั้น  ผูบริหาร

คณะฯ ในยามท่ีมีปญหาการจัดตัวอาจารยผูสอน  มักจะไมผิดหวังหากเดินไปหาอาจารยสมบูรณ  อาจารย

สมบูรณกลับจากประเทศสวีเดน  หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในป 2541 ในชวงทศวรรษท่ีผาน

มา  อาจารยสมบูรณตองสอนวิชาใหมเกือบจะเรียกไดวาปเวนป 

การท่ีตองสอนวิชาใหมอยูบอยครั้ง  ตองกินเวลาในการเตรียมสอน และยิ่งการเตรียมสอนแบบ

อาจารยสมบูรณ ยิ่งกินเวลามากเปนทวีตรีคูณ  ผลท่ีตามมาก็คือ เวลาท่ีมีเหลือสําหรับการผลิตงานวิชาการมี

นอยกวาท่ีควร อีกท้ังเปนเหตุใหผูคนในวงวิชาการเศรษฐศาสตรไมทราบแนชัดวา อาจารยสมบูรณมีความ

ชํานัญพิเศษในสาขาวิชาใดกันแน 

 

Sweden-Mania 

อาจารยสมบูรณและครอบครัวใชชีวิตในสวีเดนเกือบทศวรรษ  ชวงเวลาดังกลาวมีท้ังสุขและทุกข  

ทุกขอันรันทดของอาจารยสมบูรณและภริยา ก็คือ การสูญเสียบุตรชายคนโตจากเหตุตึกระเบิด ความโทมนัส

ของบุคคลท้ังสองมีมากเกินกวาท่ีจะพรรณนาได 

การท่ีมีโอกาสใชชีวิตในสวีเดน ทําใหอาจารยสมบูรณไดเห็นสวัสดิการของจริง  ในฐานะนัก

เศรษฐศาสตร อาจารยสมบูรณไดศึกษาพัฒนาการของสวัสดิการในสวีเดน  พิเคราะหการกอเกิดของกฎกติกา

และสถาบันตางๆ ในสวีเดน  และศึกษาผลดีและผลเสียของการเปนรัฐสวัสดิการ  แมในฐานะคนตางดาว 

อาจารยสมบูรณและครอบครัวยังไดประโยชนจากระบบสวัสดิการในสวีเดน  ความเอ้ืออาทรท่ีมีตอเพ่ือนมนุษย

มิไดติดขัดดวยสัญชาติ เชื้อชาติ เผาพันธุ และศาสนา  อาจารยสมบูรณอยากเห็นสังคมเศรษฐกิจไทยพัฒนา

ไปสูรัฐสวัสดิการ  แมตระหนักดีวา ระบบรัฐสวัสดิการมีขอบกพรองหลายประการ  แตขอบกพรองเหลานั้นใน

เศรษฐทรรศนของอาจารยสมบูรณอยูในวิสัยท่ีจะปองกันและแกไขได  หากมีการออกแบบนโยบายท่ีดี  และมี

การกําหนดกฎกติกาการเลนเกมอยางถูกตอง 

หลังจากกลับจากสวีเดน ในยามท่ีอาจารยสมบูรณข้ึนเวทีอภิปรายนโยบายเศรษฐกิจและนโยบาย

สังคมตางๆ  อาจารยสมบูรณไมพลาดการเอยถึงสวีเดนเกือบทุกครั้งท่ีเปนผูนําอภิปราย  อาการ Sweden-
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Mania ของอาจารยสมบูรณสรางความครื้นเครงแกคณาจารยรวมสํานัก จนผูคนมองขามสารัตถะของบท

อภิปรายท่ีอาจารยสมบูรณตองการสื่อ 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารยสมบูรณนับเปนคนไทยจํานวนนอยท่ียึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต  โดยมิ

ตองพร่ําเทศนาเศรษฐกิจพอเพียง  หากแตนําปรัชญาดังกลาวมาปฏิบัติในชีวิตท่ีเปนจริง  ชนิดพอมีพอกินไมใช

จายอยางฟุมเฟอย  ตัวอาจารยสมบูรณเองวางตนหางจากอบายมุข ไมเลนการพนัน  ไมดื่มสุรา  และไมสูบ

บุหรี่  ในประการสําคัญไมแสวงหาโภคทรัพยเปนดานหลัก  หากแตวางเข็มมุงในการผลิตงานวิชาการ  กระนั้น

ก็ตาม  อาจารยสมบูรณสามารถมีชีวิตครอบครัวอันอุดมดวยศานติสุขได 

อาจารยสมบูรณใหเวลาแกครอบครัวอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในการดูแลเรื่องการศึกษาของ

บุตรธิดา  ดวยเหตุท่ีมิไดมีฐานะร่ํารวย  การใหการศึกษายอมเปนมรรควิธีสําคัญในการเพ่ิมพูนทุนมนุษย  ซ่ึงมี

ผลตอการยกฐานะทางเศรษฐกิจในอนาคต  การดูแลเรื่องการศึกษาของบุตรธิดา ก็ดุจเดียวกับบริการครัวเรือน 

(Household Services) โดยท่ัวไปท่ีเปนกิจกรรมท่ีตองใชแรงงานเขมขน (Labour-Intensive Production) 

แตอาจารยสมบูรณก็มีสุขใจท่ีไดทําหนาท่ีพอท่ีดี  แมการทําหนาท่ีดังกลาวนี้จะมีผลตอการผลิตงานวิชาการก็

ตาม 

 

ปจฉิมกถา 

รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  ศิริประชัย  จากไปกอนเวลาอันควรดวยวัยเพียง 52 ปเศษ 

บัดนี้ สังคมไทยตองสูญเสียพลเมืองท่ีดีไปอีกหนึ่งคน  วงวิชาการเศรษฐศาสตรตองสูญเสียนัก

เศรษฐศาสตร  ท่ียังมีศักยภาพในการผลิตงานวิชาการอีกมาก  มหาวิทยาลัยตองสูญเสียอาจารยท่ีพยายาม

รักษา  ‘พรหมจรรยของครูบาอาจารย’ อยางม่ันคง  แตความสูญเสียเหลานี้ มิอาจเทียบเคียงไดกับความ

สูญเสียท่ีเกิดแกครอบครัว ท่ีภรรยาตองสูญเสียสามี  และบุตรธิดาตองสูญเสียบิดา 

อาจารยสมบูรณจากไปแลว แตสังคมไทยยังคงถวิลหาคนอยางอาจารยสมบูรณ 

 

 

รังสรรค  ธนะพรพันธุ 

29  ธันวาคม 2551 


