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เดือนเด่น นิคมบริรกัษ ์

ชีวิตและผลงาน 

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ เป็นธดิาของ พลตรีจ�ารัส และ พันเอก (พิเศษ) 

หญิงดวงตา นิคมบริรักษ์ เกิดที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม่ือปี 

2509 มีพ่ีน้องคนเดียวคือ นายแพทย์จักรเดช นิคมบริรักษ์ แต่อยู่ใกล้ชิดกับ

ครอบครัวขยายขนาดใหญ่กับญาติฝ่ายแม่ ซึ่งมีทั้งลุง ป้าและน้า และลูกพ่ีลูก

น้องจ�านวนมาก 
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ด้วยความทีบ่ดิาเคยเป็นผู้ช่วยทตูฝ่ายทหารบก ดร.เดือนเด่นจงึได้ใช้เวลา

ในช่วงเด็กเรียนหนังสือและใช้ชีวิตในต่างประเทศ ในประเทศที่บิดาไปประจ�า

การคือ มาเลเซียและเยอรมนี ก่อนที่จะกลับมาศึกษาต่อในระดับชั้น ม.3-ม.4 

ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

หลังจากน้ัน เธอไปศกึษาต่อในระดับมัธยมปลายที ่Pearson College of the 

Pacific ซึง่เป็นโรงเรียนในเครือ United World Colleges ทีม่ลรัฐบริติชโคลัมเบยี  

ประเทศแคนาดา และเข้าศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโทที่ Queen’s University มลรัฐออนตาริโอ และปริญญาเอกที่ McGill 

University มลรัฐควิเบก ประเทศแคนาดา โดยได้ทนุการศกึษาระดับปริญญาเอก 

จากรัฐบาลแคนาดา

หลังจากส�าเร็จการศกึษา ดร.เดือนเด่นได้เข้าท�างานทีส่ถาบนัวิจยัเพ่ือการ 

พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งถือเป็นสถาบันคลังสมองของประเทศ และได้

พบกับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ก่อนจะสมรสกันและมีบุตรชายหนึ่งคนคือ 

นายภูมิ ตั้งกิจวานิชย์

ดร.เดอืนเด่นด�ารงต�าแหน่งสดุท้ายที่ TDRI ในฐานะผู้อ�านวยการวิจัยด้าน

นโยบายการก�ากับดูแลที่ดี เธอได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากวงการ

วิชาการ และวงการผู้ก�าหนดนโยบายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวม

ถึงมีประสบการณ์ได้ร่วมงานกับผู้เช่ียวชาญจากองค์กรต่างๆ ทั้งธนาคารโลก 

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) องค์การการค้า

โลก (WTO) และที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNC-

TAD) 

ดร.เดือนเด่นเป็นนักวิจัยด้านนโยบายที่มีผลงานในการผลักดันนโยบาย

อย่างเป็นรูปธรรมในหลายเร่ืองมาก โดยงานส่วนใหญ่เกีย่วกบัเร่ืองการส่งเสริม

การแข่งขันทางการค้า หรือการต่อต้านการผูกขาดในธุรกิจต่างๆ การคุ้มครอง

ผู้บริโภค, การเปิดเสรีธุรกิจบริการและการก�ากับดูแลกิจการสาธารณูปโภค

ต่างๆ ทั้งกิจการโทรคมนาคม ไฟฟ้า ประปาและขนส่ง, การต่อต้านคอร์รัปชัน

และการปฏิรูปกฎระเบยีบของรัฐ และมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายจากการ

เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ จ�านวนมาก ตลอดจนเคยเป็นเลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในระหว่างปี 2550–2551
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การวิจัยเชิงนโยบายเป็นงานที่แตกต่างจากการวิจัยวิชาการด้าน

สังคมศาสตร์ทัว่ไป เพราะเร่ิมต้นจากการทีต้่องเข้าใจปัญหาทีป่ระเทศประสบอยู่  

แล้ววิเคราะห์ปัญหาน้ันด้วยความรู้ทางวิชาการจากศาสตร์ด้านต่างๆ ก่อนจะ 

น�าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่อผู้ก�าหนดนโยบายและสาธารณชน ทั้งน้ี  

ข้อเสนอนโยบายทีดี่น้ัน ต้องมีความชัดเจน ถกูหลักวิชา เป็นไปได้ทางการเมือง 

และสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง

การวิจยัเชิงนโยบายจงึเป็นงานทีย่าก หลายคร้ังผลการวิจยัไม่ถกูน�าไปใช้

ประโยชน์ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ข้อเสนอไม่ครบองค์ประกอบแห่งความส�าเร็จ

ดังกล่าว หรือสภาพการณ์ไม่เอือ้อ�านวย เช่น เกดิการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

หรือเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในระบบราชการ

การมีผลงานทีมี่ผลกระทบด้านนโยบายมากมายของ ดร.เดือนเด่น จงึเป็น

ส่ิงที่สะท้อนถึงความสามารถและความทุ่มเทของเธอ ในขณะที่สามารถรักษา

สมดุลได้เป็นอย่างดีระหว่างการท�างานเพ่ือสังคมกบัการเอาใจใส่สุขภาพตนเอง 

ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

งานของ ดร.เดอืนเด่นที่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางนโยบายต่อสงัคมไทย

มีอย่างน้อยเจ็ดเรื่องที่ส�าคัญดังต่อไปนี้
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1. การลดค่าบริการอินเทอรเ์น็ต

ในช่วงปี 2540 ราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังสูงกว่า

หลายประเทศมาก ดร.เดือนเด่น และ ดร.สมเกยีรติได้ร่วมกนัศกึษาวิจยัปัญหา 

ดังกล่าว และพบว่า ปัญหาหลักเกดิจากการผูกขาดบริการอนิเทอร์เน็ตระหว่าง

ประเทศ โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) นอกจากนี้ กสท. ยังก�าหนด

ราคาขั้นต�่าที่ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) จัดเก็บจากผู้ใช้บริการด้วย ผล

การวิจัยน้ีได้ถูกน�าเสนอแก่ส่ือมวลชนจนปรากฏเป็นข่าวอย่างกว้างขวาง จน

เกิดแรงกดดันให้ กสท. เลิกมาตรการก�าหนดราคาขั้นต�่าที่ให้ ISP จัดเก็บจาก 

ผู้ใช้บริการ ซึง่ท�าให้ราคาค่าบริการอนิเทอร์เน็ตทีป่ระชาชนต้องจ่ายลดลงแทบ

จะทนัท ีก่อนทีจ่ะมีการจดัต้ัง กสทช. และเปิดเสรีบริการอนิเทอร์เน็ตและบริการ

โทรคมนาคมอื่นๆ ในเวลาต่อมา 

2. การปฏิรูประบบภาษีทองค�า  

ในช่วงปี 2542 ดร.เดือนเด่น และ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ได้ร่วมกันวิจัย 

พบว่า การเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากทองรูปพรรณโดยคิดจากฐานมูลค่าทองค�า 

และต้นทุนการท�าทองรูปพรรณ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทอง

รูปพรรณและเคร่ืองประดับ จงึเสนอให้กรมสรรพากรใช้ฐานภาษทีีไ่ม่รวมมูลค่า

ทองค�าในการค�านวณภาษมูีลค่าเพ่ิม และเสนอให้นิรโทษกรรมผู้ค้าทองค�าทีเ่คย 

หลบเล่ียงภาษ ีหลังจากทีก่รมสรรพากรเปล่ียนนโยบายตามค�าแนะน�าดังกล่าว 

อุตสาหกรรมทองรูปพรรณและเคร่ืองประดับในประเทศไทยก็เติบโตอย่าง

รวดเร็ว จนไทยกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกเครื่องประดับรายใหญ่ประเทศหนึ่ง 

และเกิดการพัฒนาตลาดซื้อขาย Gold Futures ในประเทศไทยในเวลาต่อมา

3. การยบัย ัง้การขึน้ค่าภาระหนา้ท่าแก่ผูส่้งออก  

ในปี 2557 สายการเดินเรือระหว่างประเทศทั้งหลายที่ให้บริการอยู่ใน

ประเทศไทย ได้รวมตัวกันเพ่ือพยายามข้ึนค่า ‘ภาระหน้าท่า’ โดยใช้อัตรา

เดียวกนั ท�าให้ไม่เกดิการแข่งขันและสร้างภาระแก่ผู้ส่งออกสินค้าในประเทศไทย  

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยจึงร้องเรียนไปยังกรมการค้าภายใน 
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กระทรวงพาณิชย์ ซึง่มอบหมายให้ TDRI ศกึษาถึงความเหมาะสมในการข้ึนค่า

ภาระหน้าท่าดังกล่าว โดยมี ดร.เดือนเด่นเป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย ผลการศึกษา 

ช้ีว่า ค่าธรรมเนียมหลายอย่างทีส่ายการเดินเรือต้องการเรียกเกบ็มีความซ�า้ซ้อน  

และส่วนที่ไม่ซ�้าซ้อนก็ไม่ควรถูกรวมในค่าภาระหน้าท่า  ผลการศึกษาน้ี

ท�าให้กรมการค้าภายในไม่อนุญาตให้สายการเดินเรือเก็บค่าภาระหน้าท่า 

อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือผู้ส่งออกสินค้าในประเทศไทย และการ

ส่งออกของประเทศ 

4. การยบัย ัง้การออกกฎหมายคา้ปลีกท่ีสรา้งปัญหา 

ในช่วงปี 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พยายามอีกครั้งหนึ่ง 

ในการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธรุกิจค้าปลีกค้าส่งฉบบัใหม่ เพ่ือควบคมุ

ธุรกิจค้าปลีก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้ TDRI 

ศึกษาความจ�าเป็นในการมีกฎหมายดังกล่าว โดยมี ดร.เดือนเด่นเป็นหัวหน้า

คณะผู้วิจัย ผลการศึกษาช้ีว่า ประเทศไทยไม่จ�าเป็นต้องมีกฎหมายดังกล่าว 

เน่ืองจากมีกฎหมายอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อยู่แล้ว เช่น พ.ร.บ.แข่งขัน

ทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งมีบทบัญญัติที่สามารถใช้ป้องปรามพฤติกรรมการ

ผูกขาด และการค้าทีไ่ม่เป็นธรรมของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ นอกจากน้ียังมีกฎหมาย

เกีย่วกบัผังเมืองและกฎหมายควบคมุอาคาร ซึง่สามารถน�ามาใช้ได้เช่นกนั การ

มีกฎหมายเฉพาะข้ึนมาอกีหน่ึงฉบบัจะสร้างความซ�า้ซ้อนและความสับสนในการ

ใช้กฎหมาย โดยไม่ก่อให้เกดิผลดี ผลการศกึษาน้ีมีส่วนส�าคญัท�าให้การผลักดัน

ร่างกฎหมายดังกล่าวตกไป 

5. การปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายแข่งขนัทางการคา้  
และกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว

ดร.เดือนเด่นได้ทุม่เทศกึษาวิจยักฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการแข่งขันในภาค

ธรุกจิทีส่�าคญัสองฉบบัซึง่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค คอื กฎหมายแข่งขันทางการค้า 

และกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ดังปรากฏในผลงานตีพิมพ์

จ�านวนมากทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ นอกจากน้ี ดร.เดือนเด่นยังได้ 

ให้การฝึกอบรมและเป็นทีป่รึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนเข้าร่วม 
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ในคณะกรรมการและคณะท�างานในการก�าหนดนโยบายในข้ันตอนต่างๆ  

หลายคณะ และให้ข้อคิดเห็นต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

ผลงานของ ดร.เดือนเด่นมีส่วนส�าคญัในการสนับสนุนให้เกดิการปรับปรุง 

แก้ไขกฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบบัเดิมจนเกดิเป็น พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า  

พ.ศ. 2560 และการแก้ไขบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 ซึ่งท�าให้เกิดการเปิดเสรีสาขาบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนในช่วงที่ผ่านมา 

6. การสนบัสนุนโครงการความโปร่งใส
ในการก่อสรา้งภาครฐั (CoST)

การก่อสร้างภาครฐัเป็นกิจกรรมหนึง่ที่มกีารทุจรติสงูมาก องค์กรต่อต้าน 

คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เล็งเห็นว่า การน�าเอาโครงการความโปร่งใสใน

การก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 

ที่พัฒนาโดยรัฐบาลอังกฤษและใช้ได้ผลดีมาแล้วในหลายประเทศมาใช้ใน

ประเทศไทย น่าจะช่วยลดการทจุริตในโครงการก่อสร้างภาครัฐได้ จงึได้ร่วมมือ

กับส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.) ในการผลักดันโครงการ

ดังกล่าว สคร. ได้มอบหมายให้คณะนักวิจัยจาก TDRI ซึ่งน�าโดย ดร.เดือนเด่น 

ด�าเนินการศึกษา จนในสุดก็น�าโครงการดังกล่าวไปปฏิบัติ

จากการศึกษาขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พบว่า ใน

ระหว่างปี 2558-2562 มีโครงการก่อสร้างภาครัฐจ�านวน 235 โครงการที่เข้า

ร่วมเปิดเผยข้อมูลภายใต้ CoST ท�าให้ภาครัฐประหยัดเงินได้ 8,245 ล้านบาท  

จากการจัดจ้างผู้รับเหมาได้ในราคาต�่ากว่าราคากลางเฉลี่ยร้อยละ 20.5 

7. การกิโยตินกฎหมาย (Regulatory Guillotine)  

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเกือบ 1,400 ฉบับ 

และมีกฎหมายล�าดับรองอีกกว่า 100,000 ฉบับ กฎระเบียบเหล่าน้ีจ�านวน

ไม่น้อยล้าสมัย เป็นภาระต่อผู้ประกอบการและประชาชน นอกจากน้ียังเป็น

ที่มาของการทุจริตในภาครัฐ บางประเทศจึงทบทวนกฎระเบียบคร้ังใหญ่ด้วย

กระบวนการที่เรียกว่า ‘การกิโยตินกฎหมาย’ (Regulatory Guillotine)  
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ในประเทศไทย กระบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ดร.เดือนเด่นได้ชักชวน Mr. 

Scott Jacobs จากบริษทัทีป่รึกษา Jacobs, Cordova and Associates (JCA) ซึง่มี

ความเช่ียวชาญในด้านดังกล่าว เข้ามาด�าเนินการ โดยการสนับสนุนขององค์กร

ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน 

(กกร.) และหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง หน่วยงานภาครัฐแห่งแรกที่เร่ิมต้น 

ทบทวนกฎระเบียบของตนด้วยกระบวนการน้ี คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) ซึง่น�ามาใช้กบัการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคมุการแลกเปล่ียนเงนิ ผลทีเ่กิด

ขึ้นคือ ธปท. สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 1,800 ล้านบาท   

หลังจากน้ัน ดร.เดือนเด่นและคณะได้ช่วยรัฐบาลด�าเนินการศึกษาเพ่ือ 

จดัท�า ‘การกโิยตินกฎหมาย’ ในกระบวนการออกใบอนุญาตต่างๆ ซึง่เป็นส่วนหน่ึง 

ที่ท�าให้ดัชนีความง่ายในการท�าธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของ

ประเทศไทยดีข้ึน จากการปรับปรุงกฎระเบียบในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์

ต่อประชาชน เช่น ท�าให้สถานการประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป 

สามารถน�าส่งเงินสมทบประกันสังคมผ่านระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง

ท�าให้เกดิความสะดวกเพ่ิมข้ึน และท�าให้การประกาศเผยแพร่ค�าส่ังพิทกัษ์ทรัพย์ 

สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วในระบบออนไลน์ จากแต่เดิมทีล่่าช้าโดยต้อง

ใช้เวลากว่าหกเดือนในการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา  

ในปัจจุบัน ‘การกิโยตินกฎหมาย’ ในระยะที่ 2 ซึ่งได้ศึกษากระบวนการ

อนุญาตและการจดทะเบียนต่างๆ มากกว่า 1,000 กระบวนงานเพิ่งเสร็จสิ้นลง  

และอยู่ในระหว่างการที่รัฐบาลจะน�าผลการศึกษาช้ินน้ีไปพิจารณาปรับปรุง 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป งานด้าน ‘การกิโยตินกฎหมาย’ จึงเป็นงานส�าคัญ

ช้ินสุดท้ายของ ดร.เดือนเด่น ทัง้น้ีหากรัฐบาลด�าเนินการตามข้อเสนอ ธรุกิจและ

ประชาชนจ�านวนมากกจ็ะได้รับประโยชน์จากต้นทนุการประกอบธรุกจิทีล่ดลง 

นอกจากน�าเสนอแนวความคิดให้ปรับปรุงกฎระเบียบที่ออกมาแล้ว 

ดร.เดือนเด่นและคณะยังได้น�าเสนอให้ประเทศไทยใช้การประเมินผลกระทบ

ของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ก่อนทีจ่ะออกกฎระเบยีบ

ใหม่ๆ ออกมาเพิ่มเติม 
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นอกเหนือจากผลงานในการช่วยผลักดันนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังกล่าว ดร.เดือนเด่นยังมีบทบาทในการเผยแพร่ความเข้าใจต่อประชาชนให้

เห็นถงึความส�าคญัของการต่อต้านการผูกขาดในธรุกจิต่างๆ และการก�ากบัดูแล

กจิการต่างๆ โดยรัฐ ซึง่เป็นเร่ืองทีมี่ความส�าคญัมากต่อการสร้างระบบเศรษฐกิจ

ไทยให้มีความเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาล 
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รายงานวิจยับางส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

• สภาพการแข่งขันและราคาค่าบริการอนิเทอร์เน็ตในประเทศไทย, สถาบนัวิจยั

เพื่่อการพัฒนาประเทศไทย 2540  

• ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทองค�า

ไทย, สถาบันวิจัยเพื่่อการพัฒนาประเทศไทย 2542

• การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการขึ้นค่าภาระหน้าท่า (Terminal Handling 

Charge) โดยสายการเดินเรือ, น�าเสนอต่อ กรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์ 2558

• การศึกษาธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกร่างกฎหมาย

การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย, น�าเสนอต่อ  

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 2560

• การศกึษาการกระจกุตัวในภาคธรุกจิไทยและการผูกขาดทางธรุกิจ, น�าเสนอต่อ 

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ 2552 

• การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ภาคบริการของไทย, สถาบันวิจัยเพ่่ือการพัฒนา

ประเทศไทย 2552

• การน�าระบบการสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ Construc-

tion Sector Transparency Initiative (CoST), น�าเสนอต่อ กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง 2558

• การศกึษาเกีย่วกบัการน�าระบบการประเมินความคุม้ค่าของกฎหมาย (Regu-

latory Impact Assessment: RIA) มาใช้, น�าเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนา

กฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2557 

อ่านประวัติและผลงาน ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 
เพ่ิมเติมได้ทางเว็บไซต์ TDRI ผ่าน QR Code
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ครอบครัว ‘นิคมบริรักษ์’

18 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์



1 ภาพตอนที่ศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัย

2 ถ่ายกับเพื่อนร่วมห้อง

3 ถ่ายกับ Shelley Wong (รูมเมท)

4 ภาพรับปริญญาโท (1987) ที่ Queen’s University

5 เดือนเด่น กับ Shelly ที่ Queen’s University

1

4 5

2 3
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1 เดือนเด่นและเพื่อนๆ ที่ Pearson College (Victoria, British Columbia) ปี 1982 

2 ภาพวันรับปริญญาตรีที่ Queen’s University กับคุณแม่และพี่ชาย

3 เดือนเด่นกับภูมิ - จักรเดชกับน่าน ที่ Sequim, Washington

1

2
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1 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษาในพ้ืนที่ชุมชนซอยรามค�าแหง 39 ที่เดือนเด่น  
ให้การสนับสนุนอย่างสม�่าเสมอ

2 เดือนเด่นกับกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักวิจัยและพนักงานในงาน Outing ของสถาบัน 

3 เดือนเด่นในฐานะ ‘ซานตาคลอสของนักวิจัยทีดีอาร์ไอ’ ในงาน TDRI’s Outing 2016 

4 เดือนเด่นในฐานะ ‘นางงามแห่งทีดีอาร์ไอ’ ในงาน TDRI’s Outing 2018

5 เดือนเด่นและสมเกียรติแข่งขันแบดมินตันกระชับมิตรกับสื่อมวลชน 

1

2 3

54
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ภาพครั้งไปเที่ยวกับครอบครัวที่สหรัฐอเมริกา ปี 1984
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อานนัท ์ปันยารชุน

ค�าไวอ้าลยั ดร.เดือนเด่น นิคมบริรกัษ ์

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ�านวยการวิจยัด้านนโยบายการก�ากบัดูแลทีดี่  

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ส�าเร็จการศกึษาเศรษฐศาสตร์

มหาบณัฑิตและเศรษฐศาสตร์บณัฑิตจาก Queen’s University มลรัฐออนตาริโอ 

และจบการศกึษาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตจาก McGill University มลรัฐควิเบก 

ประเทศแคนาดา

ผมและภรรยาได้เห็นและเอ็นดูอุ๋ย (ดร.เดือนเด่น) มาต้ังแต่ยังเล็ก คุณ

พ่อของอุ๋ย พลตรีจ�ารัส นิคมบริรักษ์ เป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกที่กรุงบอนน์ 

ประเทศเยอรมน ีสมยัที่ผมเปน็เอกอัครราชทูตไทยอยูท่ี่นัน่ กบัทั้งภรรยา (คุณ

ดวงตา) กเ็ป็นเพ่ือนนักเรียนมาแตร์รุ่นเดียวกบัภรรยาของผม ฉะน้ัน ครอบครัว

ของเราทั้งสองจึงใกล้ชิดสนิทสนมกัน ผมมาพบอุ๋ยอีกคร้ังก็เม่ือเธอเรียนจบ 

มาแล้วและเข้าท�างานที่ TDRI ทางด้านวิจัยนโยบายสาธารณะในหลากหลาย

สาขา ทั้งด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน การสร้างธรรมาภิบาล และการก�ากับดูแล

กิจการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ฯลฯ

ในระยะนั้น ผมเป็นกรรมการสภาสถาบันฯ อยู่ที่ TDRI และต่อมาได้เป็น

ประธานสภาสถาบันฯ ตั้งแต่ปี 2535-2551 จึงท�าให้คุ้นเคยกับอุ๋ยและผลงาน

ต่างๆ ของนักวิจัยคนนี้
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อุ๋ยเป็นนักวิชาการอิสระ วิจัยและวินิจฉัยทุกเร่ืองบนพ้ืนฐานของวิชาการ

และความเป็นจริงในสังคม นอกจากน้ัน ทกุๆ เร่ืองทีอุ่ย๋จบัต้องกจ็ะเป็นกระบวน

การที่มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความอิสระเสรีในจิตใจ

ผลงานของ ดร.เดือนเด่นมีมากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย บทความ  

การพูดในที่สาธารณะ การสัมมนา การบรรยาย การให้สัมภาษณ์ และการ

ประชุมในประเด็นต่างๆ ที่อุ๋ยให้ความสนใจ

20 กว่าปีของการท�างานดังกล่าว ดร.เดือนเด่นเป็นที่รู้จักกันทั้งในวงการ 

วิชาการและในสังคมโดยทัว่ไป เธอจบัประเด็นนโยบายสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 

กบักาลเวลา และมีค�าคมประกอบกบัความคดิทีโ่ดดเด่นด้วย อาท ิดร.เดือนเด่น

เคยกล่าวไว้ว่า “ย่ิงปล่อยให้กฎหมายเยอะ กย่ิ็งมีโอกาสคอร์รัปชันแยะ ทัง้สินบน 

ใต้โต๊ะ ดังนั้น เมื่อเรารู้ว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ หากเราไม่ท�าอะไร ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ในเชิงสังคม เช่น การทุจริต

คอร์รัปชัน ความเหล่ือมล�า้ กแ็ย่ลงเร่ือยๆ เพราะกฎหมายเป็นตัวตรึงโครงสร้าง

เศรษฐกิจและสังคมที่ส�าคัญ”

ดร.เดือนเด่นเฝ้าจับตาสถานการณ์การแข่งขันและการผูกขาดการค้าใน

สังคมไทยมายาวนาน โดยเฉพาะในกจิการโทรคมนาคม พลังงานและรัฐวิสาหกจิ

ที่กล่ันออกมาเป็นงานวิจัยการป้องกันการผูกขาดในกิจการโทรคมนาคม 

(2545) งานวิจยัการแปรรูปรัฐวิสาหกจิทีป่ระชาชนได้ประโยชน์ (2547) ร่วมกับ 

คณะท�างานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

ในปัญหาคอร์รัปชัน ดร.เดือนเด่นได้เขียนหนังสือ Corruption คอร์รัปชัน

ในสังคมสีเทา ให้ความรู้กับสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยว

กับธุรกิจผูกขาดให้สาธารณชนเข้าถึงได้ เช่น ข้อมูลรายได้ของภาครัฐจาก

สัมปทาน รายช่ือผู้ถือหุ้นแท้จริงของสัมปทาน และให้มีคณะกรรมการองค์กร

อิสระคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อท�าให้ผู้บริโภคมีตัวตน

ดร.เดือนเด่นยังได้เข้าร่วมงานกบัรัฐบาลและหน่วยราชการหลายสังกดั ใน

ฐานะนักวิชาการอสิระ ทีพ่ร้อมจะมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงสังคมไทยให้เดิน

ไปในทิศทางที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับผู้คนโดยทั่วไป
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ดร.เดือนเด่นมีคู่ครองมาเกือบ 20 ปี ผู้นั้นคือ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 

ซึ่งก็เป็นนักวิชาการอิสระที่โดดเด่นอย่างมากเช่นเดียวกัน โดย ดร.สมเกียรติ

ปัจจุบันเป็นประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มีความ

สนใจและเพ่งเล็งถงึปัญหาใหญ่ๆ ในสังคมไทยตลอดมา นับว่าเป็นคูส่ามี-ภรรยา

ที่ได้รับความนิยมและยอมรับนับถือในสังคมไทยมากที่สุดคู่หนึ่ง

อุย๋เป็นลูกทีน่่ารักของพ่อ-แม่ เป็นภรรยาทีเ่คยีงคูก่บัสามีทางวิชาการ และ

เป็นแม่ที่เอาใจใส่ดูแลบุตรเป็นอย่างดี อุ๋ยเป็นคนมีอุปนิสัยน่ารัก เข้ากับคนง่าย 

มีเพื่อนฝูงมากมาย มีนิสัยอ่อนโยน แต่เข้มแข็งและกล้าหาญ

เสียใจและเสียดายที่อุ๋ยมาด่วนจากไป แต่อุ๋ยจะอยู่ในใจของพวกเราทุก

คนตลอดไป
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ประเวศ วะสี

คิดถึงการวิจยันโยบายสาธารณะ 
และประโยชนสุ์ขแห่งมหาชนชาวสยาม

แม้สรรพส่ิงจะเป็นอนิจจงั แต่การดับของ ‘เดือนเด่น’ อย่างกะทนัหัน ด้วย

วัยและปัจจัยอันไม่สมควร ก่อให้เกิดความกระเทือนใจอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้คน

จ�านวนมาก หนังสือพิมพ์ลงข่าว อะไรเป็นจุดเด่นของ ‘เดือนเด่น’

จุดเด่นของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ จนเป็นแบรนด์ของเธอก็ว่าได้ คือ 

งานวิจยันโยบายสาธารณะ ซึง่มีมากมายหลายเร่ือง นโยบายสาธารณะทีดี่ถอืเป็น 

ปัญญาสูงสุดของประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะมีผลต่อประโยชน์สุขของมหาชน

อย่างกว้างขวาง

ที่ว่าปัญญาสูงสุดนั้น จะเห็นได้จากระดับปัญญาที่คนแต่ก่อนวางไว้ และ

พูดเป็นอักษรย่อว่า จ�ำ ใจ ใช้ วิ สัง ประ

 

จ�า

ใจ

ใช้

วิ

สัง

ประ
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จ�ำ คือ จ�าเอาด้ือๆ ถือเป็นปัญญาข้ันต�่าสุด น่ันคือการศึกษาไทยที่เน้น

การท่องจ�า

ใจ คือ เข้าใจ ถือเป็นสูงขึ้นมา แต่ก็ยังท�าไม่เป็น

ใช้ คอื ประยุกต์ใช้ คอืเข้าใจแล้วประยุกต์ใช้ได้ถกูต้อง ถอืเป็นปัญญาสูงข้ึน 

ไปอีกขั้น

วิ คือ วิเคราะห์แยกแยะให้เข้าใจลึกขึ้น ชัดขึ้น

สัง คือ สังเคราะห์ให้เข้าใจทั้งหมด ท�าให้จัดการเป็น นักวิชาการมักมาได้

แค่วิเคราะห์ วิจารณ์ แต่มาไม่ถึงสังเคราะห์ และจัดการ

ประ คือประเมินถึงผลดีผลเสียของทางเลือกต่างๆ แล้วตัดสินใจ

การตัดสินใจถือเป็นการใช้ปัญญาสูงสุด มีผลต่อชีวิต หมู่คณะ องค์กร 

และประเทศชาติ ถ้าตัดสินใจผิด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ถ้าตัดสินใจถูก 

กเ็กดิประโยชน์ การตัดสินใจทางนโยบายสาธารณะทีดี่จงึเป็นปัญญาสูงสุดของ

ประเทศ

แต่นโยบายสาธารณะทีดี่เกดิได้ยาก เพราะอวิชชา และระบบผลประโยชน์

การจะเกิดนโยบายสาธารณะที่ดีต้องใช้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เข้าใจเชิงระบบ ผลดี-ผลเสีย ความคุม้ค่า ของการตัดสิน

ใจทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ 

ประเทศไทยยังขาดวัฒนธรรมและสมรรถนะทางวิชาการ ระบบการ

ศึกษาไทยเน้นการท่องจ�า ซึ่งเป็นปัญญาขั้นต�่าสุดเท่านั้น มหาวิทยาลัยซึ่งควร

มีบทบาทอย่างมากในการวิจัยนโยบายสาธารณะ ก็ไม่ค่อยมีบทบาทด้านนี้ จึง

ไม่สามารถเป็นหัวรถจกัรทางปัญญาพาชาติออกจากวิกฤติ ปล่อยให้บคุคลหรือ

องค์กรทีมี่ผลประโยชน์ทบัซ้อนซ่อนเร้น เข้ามาเป็นผู้ก�าหนดนโยบายสาธารณะ

อันก่อความเสียหายใหญ่หลวงให้แก่ประเทศชาติและประชาชน

ท่ามกลางบรรยากาศอันแห้งแล้งประดุจทะเลทรายทางปัญญานโยบาย

สาธารณะในประเทศไทย เดอืนดวงหนึ่งปรากฏเด่นขึน้ ค�าถามคือ ฉันทะ วิรยิะ

และสมรรถนะในการวิจัยนโยบายสาธารณะของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์  

เกิดขึ้นได้อย่างไร
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ในกาละที่คนจ�านวนมาก ซึ่งรวมทั้งส่ือมวลชน ‘คิดถึง’ ดร.เดือนเด่น  

ถ้าจะท�าให้ความคดิถงึมีความหมายต่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม กค็วร

ช่วยกันท�าให้ ‘กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม’ (Participatory 

Public Policy Process = P4) เป็นวิถขีองสังคมไทย โดยทกุภาคส่วนของสังคม

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะและขับเคล่ือนไปสู่ความส�าเร็จ

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจะท�าให้ประชาธิปไตยมี

คุณภาพ สร้างความเป็นธรรมลด ความเหล่ือมล�้า น�าประเทศออกจากวิกฤติ 

เกิดประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เพราะความจริง ความดี ความงาม เข้า

มาบรรจบกัน

นโยบายสาธารณะที่ดีต้องเข้าถึงและใช้ความจริงเพ่ือประโยชน์ของส่วน

รวม ความจริงเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นความงามอย่างสุดๆ ศักดิ์ศรีและ

ศักยภาพของความเป็นมนุษย์คือ ความสามารถเข้าถึงส่ิงสูงสุด คือความจริง 

ความดี ความงาม

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ มีหัวใจเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ จึงพยายามแสวงหา

ความจริงเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ขอวิญญาณเธอสถิตย์อยู่ในความสูงสุด 

และเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่คิดถึงเธอ ช่วยกันสร้างประเทศไทยด้วยหัวใจ

ของความเป็นมนุษย์ ให้เป็นประเทศทีน่่าอยู่ทีสุ่ด ซึง่เป็นความปรารถนาของเธอ  

เป็นนิรันดร์
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วิจารณ ์พานิช

อาลยั เดือนเด่น - ดาวเด่นนกัวิจยัอาชีพ

ประเทศไทยสูญเสียนักวิจยัอาชีพดาวเด่นไปอย่างไม่คาดฝัน แต่ชีวิตของ 

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ กไ็ด้ทิง้มรดกความดีและความสามารถ ไว้ให้คนรุ่นหลัง 

ได้เรียนรู้และถือเป็นแบบอย่าง     

กว่า 20 ปีมาแล้ว สมัยผมท�าหน้าทีผู้่อ�านวยการส�านักงานกองทนุสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) ผมฝันอยากเห็นประเทศไทยมีระบบนักวิจัยอาชีพ ร่วมกัน 

ท�าหน้าที ่‘สร้างสรรค์ปัญญา เพ่ือพัฒนาประเทศ’ ซึง่ผมท�าไม่ส�าเร็จ แต่ประเทศไทย 

ก็มีนักวิจัยอาชีพอยู่ แม้จะมีจ�านวนน้อยมาก ดร.เดือนเด่นได้รับการยอมรับ 

กันโดยทั่วไปว่า เป็น ‘นักวิจัยอาชีพดาวเด่น’ 

ผมมีความเห็นว่า ความเป็นดาวเด่นของนักวิจยัอาชีพ ต้องการคณุลักษณะ

ทีผ่่านการพิสูจน์แล้วพิสูจน์เล่าอยู่สองประการหลักทีเ่กีย่วพันกนั คอื ความแม่นย�า  

กับความมั่นคง

ควำมแม่นย�ำทางวิชาการ อาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ ซึ่งเป็นเรื่อง

ทางเทคนิค กับคุณสมบัติความเป็นคนละเอียดลออ คุณภาพสูง ไม่ยอมปล่อย

ให้ผลงานลวกๆ ออกไป

ควำมมั่นคง (integrity) เป็นเรื่องของจิตใจภายในตน กับปฏิสัมพันธ์กับ

ปัจจยัภายนอก ซึง่ในกรณีของนักวิจยัเชิงนโยบายเป็นการยืนหยัดอยู่กับข้อมูล

หลักฐานทีไ่ด้จากงานวิจยั และความหมายทีข้่อมูลหลักฐานน้ันๆ บอก ไม่หว่ันไหว 

ในความทรงจ�าของเรา 31



ต่ออ�านาจใดๆ โดยที่อาจน�าเสนอด้วยท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตน และยอมรับ

ข้อจ�ากัดของผลงานวิจัย 

ความม่ันคงทีท้่าทายทีสุ่ด คอืม่ันคงอยู่กบัการท�างานวิจยั และเสนอผลงาน

วิจัย โดยไม่รับผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น

การท�างานวิจยัเชิงนโยบายระบบเศรษฐกจิ ระบบก�ากบัดูแล (ธรรมาภิบาล)  

มีความอ่อนไหวล่อแหลมทัง้ในด้านความแม่นย�าและความม่ันคง ในหลายกรณี

ต้องฟันฝ่าสารพัดปัจจัยท้าทาย โดยที่น่าจะมีผู้เขียนค�าอาลัยเล่าประสบการณ์

การฟันฝ่าในชีวิตจริงของ ดร.เดือนเด่นไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

ผมไม่มีความรู้เร่ืองการวิจัยระบบเศรษฐกิจ จึงไม่สามารถเขียนลง 

รายละเอียด ได้แต่ให้ความเห็นกว้างๆ ในฐานะนักจัดการงานวิจัย      

ผมมีข้อสังเกตว่า สังคมที่อ่อนแอทางปัญญามักจะให้ความส�าคัญต่อ

ข้อสรุปของผลงานวิจัย โดยไม่เอาใจใส่ข้อมูลหลักฐานและวิธีการ หรือเอาใจใส่

น้อย ในขณะทีสั่งคมทีเ่ข้มแข็งทางปัญญาจะเอาใจใส่ทัง้สองด้าน ส่ิงทีต้่องระวังคอื  

การน�าเอาผลงานวิจัยไปอ้างผิดๆ หรือเอาไปบิดเบือน เพื่อผลประโยชน์ 

เร่ืองราวในชีวิตจริงของคนที่ประสบความส�าเร็จน่ายกย่อง จะท�าหน้าที่

เป็นคติสอนใจคนรุ่นหลัง เป็นแบบอย่าง (role model) ให้คนรุ่นหลังถือเป็น

แรงบันดาลใจในชีวิต

เรือ่งราวผลงานของ ดร.เดอืนเด่น นคิมบรริกัษ ์เป็นแสงส่องทางให้แก่คน

ที่รักการเป็นนักวิจัยอาชีพ

ผมขอแสดงความเสียใจต่อ ดร.สมเกยีรติ ต้ังกจิวานิชย์ และครอบครัว ใน

การสูญเสีย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ อย่างไม่คาดฝันและก่อนวัยอันสมควร

ในคร้ังน้ี และขอต้ังจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญาณของท่านผู้วายชนม์จงไปสู่สุคติ

ในสัมปรายภพ  
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ณรงคช์ยั อคัรเศรณี

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรกัษ:์ บุคคลตวัอย่าง
นกัวิจยันโยบายเศรษฐกิจของไทย

ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในรอบ  

50-60 ปีทีผ่่านมา เม่ือเปรียบเทยีบกบัประเทศต่างๆ ทีอ่ยู่ใกล้เคยีงกนั ส่วนหน่ึง 

ก็เพราะมีการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมเป็นส่วนมากในช่วงระยะ

เวลาต่างๆ

นโยบายเศรษฐกิจเหล่าน้ีมาจากแนวคิดทางเศรษฐกิจของบุคคล คณะ

บุคคลต่างๆ ทั้งที่อยู่ในสายราชการและสายวิชาการ ทางสายวิชาการมีทั้งที่อยู่

ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หรือที่เรียกกันว่า ‘ดร.อุ ๋ย’ มาทางสาย

สถาบันวิจัย คือ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI

TDRI ก่อต้ังข้ึน ต้ังแต่ปี 1984 (พ.ศ. 2527) โดยความริเร่ิมของ ดร.เสนาะ 

อูนากูล อดีตเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ผู้ร่วมก่อตั้งก็มี ดร.อาณัติ อาภาภิรม, ดร.อัมมาร 

สยามวาลา, ดร.วีรพงษ์ รามางกูร และตัวผมเอง

จุดประสงค์ของการต้ัง TDRI ก็คือ สร้างผลงานวิจัยเชิงนโยบายที่มี

คณุภาพ ซึง่จะมาจากนักวิจยัทีส่ามารถท�างานวิจยัได้เต็มเวลา เป็นนักวิจยัอาชีพ 

มีอาชีพท�างานวิจัย ซึ่งจะต่างจากนักวิจัยที่เป็นอาจารย์อยู่ตามมหาวิทยาลัย
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ต่างๆ โดยเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในตอนน้ันว่า นักวิจัยไทยที่มีภาระหน้าที่อื่น

ด้วย ทั้งการสอน และการงาน ไม่สามารถจะสร้างผลงานวิจัยเชิงนโยบายที่มี

คุณภาพสูงได้ตามเวลาที่ต้องการและที่จ�าเป็น

ผมเข้ามาเป็นนักวิจยัของ TDRI เม่ือปี 1987 (พ.ศ. 2530) รับผิดชอบงาน

ทางด้านเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ตอนน้ันมีโครงการวิจยัทีก่�าหนดยุทธศาสตร์

เศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย

วธิีการท�างานของโครงการต่างๆ กค็ือ เมือ่ท�างานวจิัยได้ผลงานแล้ว ก็จะ 

น�าไปเสนอต่อสาธารณชนที่งานสัมมนาประจ�าปีซึ่งจัดข้ึนที่พัทยา โครงการ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีแผนงานต้องน�าเสนอในงานสัมมนา ปี 1989 (พ.ศ. 

2533)

การจดัท�างานวิจยั นอกจากจะมีนักวิจยัทีท่�างานเต็มเวลาที ่TDRI แล้ว กจ็ะ

มีผู้ร่วมโครงการเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทีมี่ความเช่ียวชาญทางเศรษฐกจิ

ระหว่างประเทศร่วมงานด้วย

ดร.เดือนเด่น ซึ่งตอนน้ันยังไม่ได้ Ph.D. ได้กลับจากแคนาดามาท�างาน

ช่ัวคราวในประเทศไทย ก่อนจะกลับไปท�า Ph.D. และเข้ามาสมัครท�างานที ่TDRI 

ในโครงการเศรษฐกจิระหว่างประเทศ โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน

กับนักวิจัยที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคณะหน่ึง ซึ่ง ดร.เดือนเด่นก็ท�าผลงาน

ได้ดี จนงานของทีมนั้นส�าเร็จ สามารถน�าผลงานไปเสนอที่งานสัมมนาประจ�าปี  

ในปี 1989 ได้

ภายหลังเมื่อ ดร.เดือนเด่นเรียนส�าเร็จ ได้ Ph.D. แล้ว ก็ได้กลับมาท�างาน

เป็นนักวิจยัเต็มเวลาที ่TDRI เป็นอาชีพอย่างเดียว ท�าให้สร้างผลงานได้มากมาย

อย่างต่อเนื่อง จนถึงเวลาที่วายชนม์ เมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

งานวิจัยทางเศรษฐกิจของ ดร.เดือนเด่น ส่วนมากและที่ดีเด่นเป็นเร่ือง

เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการแข่งขันทางธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งสร้าง

ปัญหาเกดิความไม่เท่าเทยีมกนัทางโอกาส รายได้ และรายจ่าย เป็นปัญหาทาง

เศรษฐกิจสังคมที่ส�าคัญของไทย ถึงแม้เศรษฐกิจไทยจะเจริญก้าวหน้าไปอย่าง

มากในทางขนาดและฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็ตาม
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ผู้ทีศ่กึษา และ/หรือ สนใจเศรษฐกจิ เศรษฐศาสตร์ กจ็ะทราบดีว่า ในระบบ

เศรษฐกิจแบบทนุนิยมตามกลไกตลาดน้ัน ผลทีเ่กดิต่อคนในสังคมจะดีทีสุ่ดต้อง

มาจากการแข่งขันที่สมบูรณ์และเป็นธรรมที่สุด ซึ่งผู้ที่จะสร้างและรักษากติกา

ของการแข่งขันทางตลาดก็คือ ภาครัฐ

ตามโครงสร้างเศรษฐกิจ/สังคมของไทย ภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้สร้าง ผู้รักษา

กติกาของไทย จะมีแนวโน้มในการสร้างกติกาทีค่าดว่าจะมี ‘คนดี’ น�าไปปฏิบติั 

คือจะไปทางผู้ปฏิบัติมากกว่าระบบ (who มากกว่า how) ถ้ามีความขัดแย้ง ก็

จะมีขบวนการตัดสินทัง้ทางศาลและจากหน่วยงาน ซึง่กเ็อนเอยีงไปทางใครเป็น

ผู้ตัดสินและผู้ถูกตัดสินอีก

เพราะฉะน้ัน ในระบบธรรมาภิบาลของไทย จงึมีความเป็น ‘อธรรมาภิบาล’ 

ปนอยู่ไม่มากก็น้อย

กลไกการแข่งขันทางตลาดของไทยจึงมีความไม่เป็นธรรมอยู่มาก เป็น

บ่อเกดิของคอร์รัปชันทีส่าคญั ซึง่กเ็ป็นทีรู้่กันอยู่โดยทัว่ไป จะเปล่ียนเป็นระบบ

สังคมนิยม ทนุนิยมโดยรัฐ กจ็ะไม่ท�าให้อะไรดีข้ึน ตัวอย่างประเทศทีเ่คยใช้ระบบ

นั้นก็เลิกใช้เกือบหมดทั้งโลกแล้ว

โจทย์คอื จะท�าอย่างไรให้กติกาการแข่งขันทางตลาดของไทยสมบรูณ์และ

เป็นธรรมมากที่สุด?

งานของ ดร.เดือนเด่นเป็นงานในกลุ่มน้ี เร่ิมต้ังแต่กฎหมายการแข่งขัน

ทางการค้า ทั้งตัวกฎหมายและการปฏิบัติ ซึ่งเดิมไม่ได้สร้างประโยชน์เลย จน

ตอนน้ีมีการแก้ไขแล้ว แต่สังคมกยั็งคงต้องเฝ้าดูว่า กฎหมายและวิธกีารใหม่จะ

สร้างประโยชน์ได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม

ที่งานของ ดร.เดือนเด่นเป็นเคร่ืองมือคอยสะกิดคณะกรรมการ กสทช. ไม่ให้

สร้างความเหลื่อมล�้าล�าเอียง 

และมีงานที่เป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ คือธุรกิจ Duty Free ที่ไร้การแข่งขัน 

แต่ถึงแม้จะวิจัยและวิจารณ์อย่างไร ผลงานการคัดเลือกหลังสุดก็ยังเป็นผู้

ประกอบการเจ้าเดิมเจ้าเดียวอยู่ดี

ก่อนที่จะวายชนม์โดยอุบัติเหตุที่ไม่มีการคาดการณ์ได้เลย ดร.เดือนเด่น 

ก�าลังท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมวิจัยเร่ืองการจะร้ือกฎระเบียบทางธุรกิจของ
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ไทย โดยจะใช้วิธีรื้อทิ้งกฎระเบียบที่เรียกว่า ‘Regulatory Guillotine’ เหมือนที่

เกาหลีใต้เคยท�า หลังจากประสบวิกฤติเศรษฐกจิปี 1997 เช่นเดียวกบัไทย โดย

หลังจากท�าแล้ว ต้ังแต่ปี 2000 เกาหลีใต้กลายมาเป็นประเทศทีมี่เศรษฐกิจช้ันน�า 

ระดับโลก ทั้งฐานะของประเทศ และของประชาชน

งานวิจยัเชิงนโยบายทางเศรษฐกจิแบบที ่ดร.เดือนเด่นท�า เป็นตัวอย่างทีดี่ 

ของงานวิจัย ทั้งหัวข้อและวิธีการ คือหัวข้อก�าหนดมาจากปัญหา สาเหตุ และ

เป้าหมาย และมีวิธีการให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งอาจพิจารณาในรูป ‘อริยสัจสี่’ ได้ 

คือ ทุกข์ สมุหทัย นิโรธ มรรค

ปัญหาควรเป็นเร่ืองทีเ่กีย่วกบัชีวิตความเป็นอยู่ของคน ของสังคม เช่น เร่ือง

ผลของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม สาเหตุก็มักจะมาจากกฎกติกาและวิธีปฏิบัติ

ของภาครัฐ เป้าหมายคือระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เป็นทั้งระบบกฎหมาย

และวิธีการปฏิบัติที่อิงระบบมากกว่าตัวบุคคล และวิธีการคือธรรมาภิบาล 

ที่แท้จริง ที่เรียกว่า Good Governance

สังคมไทยสูญเสียนักวิจัยดีเด่น คือ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ไปแล้ว  

แต่ผลงานและตัวอย่างการเป็นนักวิจัยจะยังอยู่ในสังคมไทยต่อไป
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วรากรณ ์สามโกเศศ

‘ดร.อุย๋’ ผูเ้ป็นตน้แบบ

ผมพบ ดร.เดือนเด่นคร้ังแรกตอนที่เธอก�าลังท�าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

ในฐานะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมชวนเธอมาเป็น

อาจารย์ จ�าได้ว่าเราทานข้าวกลางวันกนัทีร้่านก๋วยเต๋ียวริมถนน ส่ิงทีป่ระทบัใจผม 

นอกเหนือจากบุคลิกภาพและความรู้ความสามารถทางวิชาการ ก็คือค�าพูด

ของเธอที่ว่า เธอเรียนต่างประเทศยาวนานหลายปี แต่ไม่เคยคิดท�างานในต่าง

ประเทศเลย เพราะต้ังใจจะกลับมาดูแลคณุพ่อคณุแม่ และท�างานให้ประเทศไทย

เม่ือผมไม่ประสบผลส�าเร็จในการชักชวน ผมก็เฝ้าติดตามเธอเม่ือเธอไป

ท�างานที่ TDRI ด้วยความชื่นชมในผลงาน และวัตรปฏิบัติอันงดงามในการเป็น

นักวิจัยที่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และเต็มไปด้วยความจริงใจถึง

แม้ว่าจะถูกคุมคามอยู่เนืองๆ จากผู้เสียผลประโยชน์ก็ตาม

ข้อความข้างล่างน้ีคอืข้อความทีผ่มเขียนลง Facebook เม่ือวันที ่31 ตุลาคม 

2562 มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและความเสียดายกันอย่างล้นหลาม 

ชีวิตของเธอเป็นต้นแบบส�าหรับรุ่นน้องต่อๆ ไป ว่าคนดีคนเก่งที่ม่ันคงด้วย

อุดมการณ์นั้นสร้างศรัทธาและความชื่นชมเสมอ ชีวิตเช่นนี้แหละ ที่ช่วยท�าให้

สังคมของเราด�าเนินไปบนความถูกต้องและความงดงาม
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“การจากไปอย่างกะทนัหันด้วยเหตุสุดวิสัยน�าความเสียใจมาสู่ปิยมิตรของ 

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และผู้ติดตามช่ืนชมผลงานวิจัยอันเป็นเลิศ ดร.อุ๋ย

เรียนแคนาดาตั้งแต่ชั้นมัธยมจนจบปริญญาเอกจาก Queen’s University ด้วย

ทุนการศึกษาของหลายองค์กร

“เม่ือเรียนจบกก็ลับมารับใช้บ้านเกดิ เพราะความส�านึกและความต้องการ

ดูแลคณุพ่อคณุแม่ทีสู่งอายุ (ปัจจบุนัคณุพ่อ ซึง่เคยเป็นทตูทหารในต่างประเทศ

เสียชีวิตแล้ว เหลือแต่คุณแม่) ดร.อุ๋ยผลิตผลงานวิจัยที่ TDRI มาโดยตลอดใน

เร่ืองทุจริตคอร์รัปชันธรรมาภิบาลของภาครัฐและเอกชน การผูกขาดการค้า 

การคุม้ครองผู้บริโภค การก�ากบันโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การด�าเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

“ความจริงที่พบจากงานวิจัยของเธอมีผลกระทบต่อการด�าเนินนโยบาย

สาธารณะในหลายเร่ืองจนอาจกล่าวได้ว่า เธอเป็นผู้หน่ึงที่มีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของสังคมไทยผ่านการศึกษาวิจัย และการน�าเสนออย่างสุภาพ 

จริงใจ และชัดเจน

“ในบางยุคสมัย ความจริงที่เธอค้นพบขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้มี

อิทธิพล แต่เธอก็ไม่หวาดหวั่น ยังคงมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างกล้าหาญและยืน

หยัดอย่างมั่นคง

“ดร.อุย๋เป็นคนมีจติใจดี เป็นทีรั่กของเพ่ือนๆ และน้องๆ ผมขอให้ก�าลังใจ

สามีของเธอ (ดร.สมเกยีรติ ต้ังกจิวานิชย์) และลูกชายคนเดียวในวัยกลางวัยรุ่น  

ในการต่อสู้ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ล�าบากน้ีไป ขอให้ ดร.เดือนเด่นไปสู่สุคติภพ  

ส่ิงที่ได้ทิ้งไว้จะเป็นตัวอย่างอันวิเศษส�าหรับการเดินตามของคนรุ่นต่อไป  

RIP ครับ อุ๋ย”
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สมศกัดิ ์ชุณหรศัมิ ์

‘ภารกิจแห่งชีวิต’ ของ อาจารยเ์ดือนเด่น

วาทกรรมว่าด้วย ‘ทนุนิยมสามานย์’ มีความหมายหลากหลาย แล้วแต่มุม

มองและประสบการณ์ แต่ทีแ่น่ๆ ไม่ควรจะเป็นค�าทีพู่ดถงึปัจเจก แต่พูดถงึระบบ

เพราะบางคนอาจนึกถงึคนมีทนุ/เงนิ ใช้ทนุไปในทางทีท่�าให้ผู้คนส่วนใหญ่

เดือดร้อน เพราะความเห็นแก่ตัว

แต่บางคนนึกไปถึง ‘กติกาของสังคม’ ที่เอื้อให้คนมีทุน/เงิน สามารถท�า

ประโยชน์ให้กับตนเอง จนถึงขั้นท�าให้ผู้คนส่วนใหญ่เดือดร้อน

โดยนัยยะคอื ‘ทนุนิยมทีไ่ม่สามานย์’ มีอยู่ และเป็นส่วนส�าคญัท�าให้สังคม

พัฒนาไปข้างหน้า โดยผู้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากการใช้ทุน/เงิน ได้อย่าง

เหมาะสม

รูปธรรมหน่ึงคอืการท�าระบบให้ทนุใหญ่ไม่เอาเปรียบทนุเล็ก เปรียบเทยีบ

เป็นภาพให้เห็นชัดๆ คือ ไม่ปล่อยให้ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

อาจารย์เดือนเด่นอาจไม่เคยใช้ค�าพูดเหล่าน้ีในการท�างานของอาจารย์ แต่

ผลงานของอาจารย์ทีผ่มเช่ือว่าเป็นทีย่อมรับและจดจ�าของผู้คนในแวดวงวิชาการ 

เพ่ือการพัฒนานโยบาย ก็คือการท�าให้สังคมเกิดกติกาที่จะท�าให้ทุน/เงิน  

สามารถเป็นเคร่ืองมือน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ เกดิประโยชน์แก่ผู้คนส่วนใหญ่ 

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ในขณะทีค่�าว่า ‘ทัว่ถงึ’ อาจเป็นการท�าด้วยความหวังดี แต่กลับมีผลท�าให้
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ผู้คนอ่อนแอ ด้วยเน้นการสงเคราะห์ ค�าว่า ‘เป็นธรรม’ ดูจะมีความหมายหนักแน่น  

และอยู่ในใจของอาจารย์เดือนเด่นอย่างชัดเจนมากกว่า

หลายท่านทีไ่ด้รู้จกัและมีโอกาสท�างานกบัอาจารย์เดือนเด่นคงรู้ดีว่า เร่ืองที่ 

อาจารย์ท�าด้วยความทุม่เทและไม่เคยย่อท้อ คอืการท�าให้เกดิกลไกทีจ่ะป้องกนั

หรือจัดการกับการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ แต่ก็พอเข้าใจได้ว่า การผูกขาด หรือการเป็น

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ ‘มีอิทธิพลเหนือตลาด’ (ค�าอีกค�าที่ผมได้เรียนรู้

จากการท�างานกับอาจารย์ และเป็นค�าที่ผมชอบมากกว่าค�าว่าผูกขาด) เป็นสิ่ง

ที่พึงป้องกันและหลีกเล่ียง หากประเทศต้องการสร้างความเป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมล�้า

หากติดตามข่าวต่างประเทศ กจ็ะได้ยินเร่ืองบริษทัขนาดใหญ่ถกูต้ังค�าถาม

หรือถกูสอบสวน ว่ามีอ�านาจเหนือตลาดอยู่เป็นระยะๆ ในขณะทีป่ระเทศไทยได้

แต่เปรยด้วยความกังวลในวงเล็กๆ

ผมมาได้ความรู้และความเข้าใจในความซับซ้อนของเร่ืองน้ีเป็นอย่าง

มากจากอาจารย์เดือนเด่น เม่ือได้มีโอกาสมาท�างานในคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศไทย ทีต้ั่งข้ึนโดย อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ โดยมีผู้อาวุโส

ของสังคมไทยสองท่าน คือ ท่านอดีตนายกฯ อานันท์ ปันยารชุน และ ท่าน

อาจารย์ประเวศ วะสี เป็นประธานท�างานกันคนละมุม ในช่วงปี 2553-2554

เป้าหมายการปฏิรูปในคร้ังน้ันช้ีให้เห็นว่า ต้องสร้างความเป็นธรรม และลด

ความเหล่ือมล�้าในสังคมไทยให้ได้ เพ่ือให้ประเทศก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่าง

มีพลัง แทนที่จะต้องไปสูญเสียพลังกับการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง

การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล�้า มีส่ิงที่ควรท�าหรือต้องท�า

มากมายหลายด้านในสังคมไทย แต่ส่ิงหน่ึงคือการสร้างโอกาสให้กับผู้คนใน

สังคมอย่างทั่วถึง

ผมท�าหน้าที่เป็นคณะท�างานวิชาการ มีภารกิจส�าคัญคือการชักชวน 

นักวิชาการที่มีความรู้ และประสบการณ์มาท�าการสังเคราะห์ ข้อเสนอแนะ ให้

เห็นถึงสิ่งที่ควรท�า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

ไทยได้อย่างย่ังยืน ไม่ใช่เพียงแค่โครงการผันเงนิหรือแจกเงนิเป็นคร้ังเป็นคราว 
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เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายหรือการบริโภค ให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจดีขึ้นชั่วคราว

ในส่วนของเกษตรกร ที่มักถูกเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ 

โอกาสส�าคัญคือการเข้าถึงที่ดินท�ากิน

ส่วนทีเ่ป็นแรงงานในระบบ ส่ิงส�าคญัคอืโอกาสการได้ส่วนแบ่งทีเ่ป็นธรรม

ในส่วนของผู้ประกอบการ ส่ิงส�าคัญคือโอกาสที่จะสร้างกิจการให้เจริญ

ก้าวหน้าเพ่ิมข้ึน ตามความสามารถที่เพ่ิมข้ึน และโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพ่ิม

ขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก

ภายใต้การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่ิงส�าคัญที่ทุกสังคมจะต้องมีให้กับ 

ผู้ประกอบการ คือการปลอดจากการผูกขาด หรือผู้มีอ�านาจเหนือตลาด

ทมีงานวิชาการได้รับค�าแนะน�าว่าให้เชิญอาจารย์เดือนเด่นมาสรุปให้ฟังถงึ

การด�าเนินงานในประเทศไทย ว่าด้วยการป้องกันการผูกขาด และเสนอแนะสิ่ง

ที่สมควรท�าต่อไป เพ่ือให้โอกาสในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

อยู่บนฐานที่ม่ันคง เพราะผู้คนส่วนใหญ่สามารถท�าได้อย่างม่ันใจ ไม่ต้องเกรง

จะถูกทุ่มตลาด หรือบีบโดยผู้ประกอบการที่มีทุนสูง (และเข้าถึงกลไกอ�านาจ) 

เพียงไม่กี่กลุ่ม

ความเป็นนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักทีเ่ช่ือเร่ืองกลไกตลาด แต่มีความรู้ 

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงข้อจ�ากัดของกลไกตลาดอันมีอยู่มากมาย อาจารย์

เดือนเด่นช้ีให้เห็นว่า ประเทศที่เจริญแล้วล้วนมีกฎหมายป้องกันการผูกขาด 

เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกจิมีฐานทีม่ั่นคง มีโอกาสพัฒนาจากความหลากหลาย

และการแข่งขันที่แท้จริง

ประเทศไทยเราก็เพ่ิงมีกฎหมายท�านองน้ีที่มีช่ือเรียกเป็นทางการว่า  

‘พระราชบญัญติัการแข่งขันทางการค้า’ ทีริ่เร่ิมในสมัยที ่คณุอานันท์ ปันยารชุน 

เป็นนายกรัฐมนตรี ในปี 2535 แต่ไม่ทนักระบวนการทางรัฐสภาในสมัยน้ัน ต้อง

มาเร่ิมต้นใหม่สมัย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่กไ็ม่สามารถ

ผ่านสภาฯได้ จนมาส�าเร็จประกาศเป็น พ.ร.บ. ในสมัย คุณชวน หลีกภัย เป็น

นายกรัฐมนตรี ในปี 2542 

แต่แม้จะมีกฎหมายที่ชัดเจน การด�าเนินการเพ่ือป้องกันหรือเอาผิดผู้มี

อ�านาจเหนือตลาด และมีพฤติกรรมเป็นโทษต่อการแข่งขันทางการค้า กไ็ม่เคย
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ปรากฏมีตัวอย่างที่ชัดเจน แม้จะมีการร้องเรียน และเข้าสู่ข้ันประชุมพิจารณา

ในรายละเอียด

อาจารย์เดือนเด่นสรุปจากประสบการณ์การท�างานวิจัยและการติดตาม

การบังคับใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าว (ซึ่งนับถึงช่วงที่มีการหยิบยกมาคุยกันในคณะ

ท�างานวิชาการ กนั็บเป็นเวลากว่า 10 ปี) พร้อมกบัเสนอว่า ต้องมีการแก้ พ.ร.บ. 

เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

เร่ืองทีจ่ะต้องแก้กมี็ต้ังแต่เร่ืองความเป็นอสิระของคณะกรรมการ ขอบเขต

หน่วยงานทีค่วรอยู่ในข่าย (มีการยกเว้นรัฐวิสาหกจิ) รวมไปถงึวิธกีารและหลัก

เกณฑ์ในการพิจารณา ฯลฯ

มีการจดัพิมพ์เอกสารสรุปข้อเสนอแนะการปรับปรุง พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า  

และต่อมาได้น�าไปสู่การท�างานในสภาปฏิรูปประเทศไทย ซึง่มีมติสมัชชาว่า ให้

มีการแก้ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าในประเด็นใดบ้าง

ในที่สุด ก็เป็นอย่างที่ทราบกัน คือรัฐบาลต่อมาไม่มีความชัดเจนเรื่องการ

ปฏิรูป และคณะกรรมการปฏิรูปทั้งสองชุดก็ยุติบทบาทไป พร้อมกับข้อเสนอ

จ�านวนหนึ่ง ที่รอให้มีการน�าไปพิจารณาตัดสินใจในเชิงนโยบาย

หนึ่งในนั้นก็คือ ข้อเสนอการปรับปรุง พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า

ท่านทัง้หลายทีคุ่น้เคยกบัท่านอาจารย์เดือนเด่นคงทราบดีว่า อาจารย์เป็น

คนท�างานจริงจัง และเรื่องการป้องกันการผูกขาดเป็นเรื่องที่อาจจัดเป็นภารกิจ

แห่งชีวิตของอาจารย์ก็ว่าได้

แม้ร่างที่ปรึกษากับท่านอาจารย์ในช่วงน้ันจะไม่ได้ถูกน�าไปใช้ประโยชน์

โดยตรง แต่อย่างน้อยกมี็การพูดถงึ พ.ร.บ. น้ีอกีคร้ังในวงกว้าง และต่อมาทราบว่า 

ในช่วงที่ คสช. ยึดอ�านาจใหม่ๆ และมีคณะท�างานรวบรวมความเห็นและข้อ

เสนอแนะที่เกิดข้ึนในช่วงคณะกรรมการปฏิรูป เร่ืองการแก้ไข พ.ร.บ.แข่งขัน

ทางการค้าก็อยู่ในกรอบความสนใจ และต่อมา สภาปฏิรูปทั้งสองชุดก็มีการ

พูดถึงการแก้ไข พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าอย่างกว้างขวาง จนน�ามาสู่การตรา 

พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะดีใจหรือเสียใจ หรือวางเฉย กับ พ.ร.บ.แข่งขัน

ทางการค้า พ.ศ. 2560 ฉบบัล่าสุด ทีแ่น่ๆ รายละเอยีดหลายอย่างกมี็การแก้ไข
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ในแนวที่มีการคุยกันไว้ แต่อย่างที่ผมได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์ ซึ่งผมสรุปว่า 

“the devil is in the detail” 

ไม่ใช่แค่ detail ของตัวอักษรใน พ.ร.บ. แต่เป็น detail ในกระบวนการ

ปฏิบัติ ซึ่งข้ึนกับตัวบุคคลที่รับผิดชอบการบังคับใช้ พ.ร.บ. น้ี และตัวละคร

ส�าคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่แน่ๆ คือความสนใจเอาใจใส่จาก ‘คนนอกกลไก’ 

ที่ห่วงใย หรือต้องรับผลจากการท�างานที่ได้ผล หรือไม่ได้ผล ของ พ.ร.บ. นี้

นักวิชาการที่เกาะติด และเรียนรู้ วิจัย แล้วน�ามาส่ือสารท�าความเข้าใจ

กับสังคม ประชาชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างที่อาจารย์เดือนเด่นได้

พยายามท�าหน้าที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของอาจารย์เป็นตัวอย่างของ ‘คนนอก

กลไก’ ผู้มีความห่วงใย 

อาจารย์ได้จากพวกเราไปอย่างกะทนัหัน ในขณะทีเ่ร่ืองส�าคญัเร่ืองหน่ึงที่

อาจารย์ใฝ่ฝันอยากเห็นการเปล่ียนแปลง และได้ท�างานสร้างความชัดเจนให้กบั

สังคมมานาน ก�าลังเร่ิมต้นบทใหม่ และรอให้มีนักวิชาการทีมี่ความห่วงใยอย่าง

จรงิจงัเข้ามาให้เวลาท�างานคล้ายกบัที่อาจารย์เดอืนเด่นได้ท�ามา จนแทบกลาย

เป็นแบรนด์ว่า ถ้าพูดเร่ืองผูกขาดทางการค้า ต้องนึกถึง เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

โจเซฟ สติกลิตซ์ นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล เขียนไว้ในหนังสือเล่ม

ล่าสุด ช่ือ People, Power and Profits สรุปความจริงเกี่ยวกับความคิดเชิง

เศรษฐศาสตร์ส�าคัญไว้ 10 ข้อ เร่ิมต้นด้วยความจริงที่ว่า ตลาดเสรี ถ้าปล่อย

ให้ท�างานเอง จะล้มเหลวในการสร้างความม่ังคั่งโดยรวมอย่างย่ังยืน (shared 

and sustainable prosperity)

เขาสรุปย�้าอีกคร้ังในข้อ 9 ว่า มีชุดนโยบายเศรษฐกิจ (comprehensive 

economic agenda) ที่จะสร้างการเจริญเติบโตและความม่ังคั่งโดยรวมให้กับ

สังคม หน่ึงในน้ันคือการท�าลายก�าแพงขวางกั้นการเจริญเติบโตสู่ความม่ังคั่ง

อย่างเท่าเทียม (growth and shared prosperity) ยกตัวอย่างเช่น บริษัทขนาด

ใหญ่ที่มีอ�านาจเหนือตลาด

ความคิดเพ่ือสร ้างระบบเศรษฐกิจที่ เป ็นธรรม คงไม่ได ้มีแต ่นัก

เศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลที่คิดได้ แต่ส�าคัญกว่าความคิดคือการลงมือท�า แม้

ไม่มีอ�านาจโดยตรงที่จะก�าหนดนโยบายและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
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อาวุธส�าคัญของนักวิชาการคือความรู้จริง ความรู้ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์

ของสังคมโดยรวม มากไปกว่าน้ันคือการมุ่งม่ัน ท�าให้ความรู้น�าไปสู่การ

เปล่ียนแปลง ด้วยเช่ือม่ันในพลังของความรู้จริง ว่ามีไม่แพ้อ�านาจรัฐ และอ�านาจ

เงิน และอาจจะส�าคัญมากข้ึนเร่ือยๆ ในโลกที่ซับซ้อน แต่ส่ือสารถึงกันได้ง่าย

กว่าเดิมเป็นอันมาก

อาจารย์เดือนเด่นได้ท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างผ่านการท�างานทียั่งมีอกีหลาย

เรื่องที่ผมไม่มีโอกาสได้เรียนรู้และท�างานด้วย

ผมขอต้ังความหวังว่า ความเสียใจกับการจากไปก่อนเวลาอันควรของ

อาจารย์เดือนเด่น จะเป็นเคร่ืองกระตุ้นให้นักวิชาการเรียนรู้และสืบทอดวิธีคิด

และวิธที�างาน ทีจ่ะช่วยกนัสร้างระบบเศรษฐกจิทีเ่ป็นธรรม สามารถน�าไปสู่การ

เจริญเติบโตที่ยั่งยืนและทั่วถึง ไม่กระจุกหรือผูกขาด

ส�าหรับสังคมโดยรวม น่าจะเป็นโอกาสทีจ่ะลุกข้ึนมาให้ความส�าคญักบัการ

เรียกร้องให้เกิดกลไกที่จะท�างานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างระบบที่เป็น

ธรรม อย่างน้อยก็ในเรื่องป้องกันการผูกขาด และการมีอ�านาจเหนือตลาด อัน

เป็นวาระส�าคัญแห่งชีวิต ที่อาจารย์เดือนเด่นทุ่มเทให้ความส�าคัญ และได้ช่วย

ช้ีให้เห็นว่า การมีกฎหมายเป็นเพียงจุดเร่ิมต้น ส่ิงส�าคัญกว่าคือการท�าให้เกิด

การใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งไม่อาจเกิดได้ หากปราศจากการค้นหาความรู ้

และความจริงจากผู้มีความรู้ และการติดตามทวงถามอย่างจริงจังจากสังคม

พร้อมความรู้สึกเสียดายและเสียใจ ผมอยากถือโอกาสนี้ขอบคุณอาจารย์

เดือนเด่น ทีท่�าเร่ืองส�าคญัให้กบัสังคม และสร้างตัวอย่างเพ่ือให้นักวิชาการรุ่นหลัง 

ได้เรียนรู้ว่าการท�างานที่จะเกิดผลประโยชน์อย่างจริงจัง ไม่ใช่เร่ืองง่าย ใช้

เวลานานจึงจะส�าเร็จ แต่ไม่ยากเกินความสามารถ หากตั้งใจและจริงใจ พร้อม

ตระหนักในความจริงที่ว่า ความส�าเร็จที่แท้จริง คือการท�าให้ทุกภาคส่วนใน

สังคมมาร่วมกัน ท�างานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสร้างความรู้และท�าความจริง

ให้ปรากฏ

ขอดวงวิญญาณของอาจารย์สู่สัมปรายภพอย่างเป็นสุข และจริยวัตรที่ได้

ปฏิบัติเป็นแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ตลอดไป
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ประสาร ไตรรตันว์รกุล

การปรบัปรุงนโยบายภาครฐั

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ มีบทบาทสูงในการศกึษาวิจยัโจทย์ส�าคญัๆ ใน

การด�าเนินโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นส่ิงที่ประเทศไทยมีความต้องการอย่างย่ิง  

การเสยีชวีิตของเธอก่อนวยัอันควรจึงเป็นที่น่าเสยีดายอย่างยิง่ เพราะหากยงัมี

ชีวิต เธอน่าจะท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้อีกมากมาย ผมขอร่วม

ไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้

มรดกทางความคิดและผลงาน

ส�าหรับมรดกทางความคิดและผลงานที่เด่นชัดของ ดร.เดือนเด่น น่าจะ 

เป็นความพยายามในการปรับปรุงการท�างานด้านนโยบายของภาครัฐ โดย

ค�านึงถึงกรอบวัตถุประสงค์ในส่ีมิติที่ส�าคัญ คือ หน่ึง-ประสิทธิภาพและ 

ความย่ังยืน สอง-ความโปร่งใส สาม-ความทั่วถึงและเป็นธรรม และ  

สี่-การร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

มิติแรก ประสิทธิภาพและความย ัง่ยืน

ภายใต้บริบทเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงรวดเร็ว มีผู้เล่น ผู้เกี่ยวข้อง การ

แข่งขันทั้งภายในและภายนอกที่รุนแรงข้ึน ประกอบกับศักยภาพการเติบโตที่

ถดถอย และภาระของภาครัฐทีมี่แนวโน้มทีสู่งข้ึน ในการท�านโยบายต่างๆ ภาครัฐ 
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จ�าเป็นต้องค�านึงถึง ‘ประสิทธิภาพ’ และ ‘ความยั่งยืน’ มากขึ้น โดยเฉพาะการ

ปฏิรูปในเรื่องส�าคัญดังต่อไปนี้

1. กำรปฏริปูกฎหมำยและกฎระเบยีบ ภาครัฐควรปรับบทบาทจากการเป็น  

‘ผู้ควบคุม’ มาเป็น ‘ผู้สนับสนุน’ โดยปรับกฎ กติกา ระเบียบต่างๆ ให้ ‘เอื้อ’  

ต่อการท�างานของระบบเศรษฐกิจ เพราะการ ‘ควบคุม’ ที่มากเกินจะเป็น

อุปสรรคและสร้างต้นทุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายและกฎระเบียบรวมกว่า 100,000 ฉบับ 

ใบอนุญาตอีกกว่า 1,500 ประเภท ประเมินว่า กฎระเบียบจ�านวนมากนี้ก่อให้

เกิดต้นทุนประมาณร้อยละ 10-20 ของ GDP

นอกจากน้ี เคร่ืองช้ีอนัดับความยาก-ง่ายในการด�าเนินธรุกจิ หรือ Ease of 

Doing Business ของไทย ที่ค่อนข้างแย่เมื่อเทียบกับประเทศอื่น เช่น จ�านวน

วันทีใ่ช้ในการขอใบอนุญาตก่อสร้างของไทยเฉล่ียอยู่ที ่103 วัน ขณะทีสิ่งคโปร์

ใช้เวลาเพียง 26 วัน หรือจ�านวนวันที่ใช้ในการเร่ิมต้นธุรกิจไทยอยู่ที่ 28 วัน 

สิงคโปร์เพียง 3 วัน เป็นต้น

หรือการประเมินผลกระทบเร่ืองส่ิงแวดล้อม (EHIA) แม้ด้านหน่ึงปฏิเสธไม่ได้ 

ว่าต้องดูแลผลกระทบอย่างรอบคอบ แต่ข้ันตอนต่างๆ ทีใ่ช้เวลารวมไม่น้อยกว่า  

405 วัน ก็ช้ีให้เห็นถึงความจ�าเป็นต้องทบทวนเร่ืองเหล่าน้ีให้สมเหตุสมผล 

เพราะจ�านวนวันเหล่าน้ีไม่เพียงเป็นต้นทนุ แต่อาจท�าให้ธรุกิจพลาด ‘โอกาสทอง’  

ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ ขณะที่ปัญหาประเภทนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถท�าให้มี

ประสิทธิภาพขึ้นได้

2. กำรปฏิรูปรัฐวิสำหกิจ เป็นงานปฏิรูปอีกเร่ืองที่ส�าคัญมาก เพราะ

นอกจากขนาดรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่และนัยยะที่มากต่อภาพรวมเศรษฐกิจแล้ว 

รัฐวิสาหกิจยังเป็นผู้ถือทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของประเทศ ไม่ว่า

จะเป็นคล่ืนความถี่ รถไฟ สนามบิน ท่าเรือ หรือทางพิเศษต่างๆ ดังน้ัน ถ้า

การจัดการทรัพย์สินเหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพ เท่ากับเป็น ‘การเสียโอกาสการ

พัฒนา’ ของประเทศ และเป็น ‘ต้นทุนที่แพงขึ้น’ ของทุกคน

บริบททางเศรษฐกิจและการเมืองที่เปล่ียนแปลง ท�าให้รัฐวิสาหกิจต้อง 

ปรับตัว ตัวอย่างที่คลาสสิก คือ กรณี ธ.ก.ส. ที่ตั้งช่วงปี 2500 โครงสร้างเดิม
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อาจจะตอบโจทย์ แต่ด้วยบริบททีเ่ปล่ียนไป โครงสร้างเดิมมีปัญหาการทบัซ้อน

ของบทบาทของผู้มีอ�านาจตัดสินใจ จนน�ามาสู่ปัญหาเร่ืองนโยบายรับจ�าน�าข้าว

ที่ใช้เงินจ�านวนมากดังที่เราเห็น

เคยมีความพยายามในการผลักดันกฎหมายปฏิรูปรัฐวิสาหกจิ แต่ไม่ส�าเร็จ 

ถ้าส�าเร็จจะมีนัยส�าคัญ ดังนี้ (1) แยกบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้

ปัญหาความทับซ้อนของบทบาท (2) น�าหลักบรรษัทภิบาลที่ดีตามมาตรฐาน

สากลมาใช้ อาท ิการคดัเลือกกรรมการ หรือมาตรการป้องกนัไม่ให้รัฐวิสาหกิจ

ถกูใช้ท�านโยบายประชานิยมอย่างไม่มีความรับผิดชอบ และ (3) จดัต้ัง ‘บรรษทั

วิสาหกิจแห่งชาติ’ ในฐานะ ‘หน่วยงานเจ้าของแทนประชาชน’ ซึ่งจะท�าหน้าที่

หวงแหน ปกปักรักษา บริหารสินทรัพย์เหล่านี้ให้เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่า

มิติท่ีสอง ความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

ในบริบทของโลกใหม่ทีใ่ห้ความส�าคญักบั ‘ธรรมาภิบาล’ บทบาทของภาครัฐ 

จ�าเป็นต้องโปร่งใส และมีการตรวจสอบจากภาคประชาชนได้ ซึง่จะช่วยลดช่อง

ทางหาประโยชน์ของผู้มีอ�านาจ ขณะเดียวกัน ภาครัฐต้องท�าให้ประชาชน ซึ่ง

เป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักของประเทศ เกิด ‘ความไว้เนื้อเชื่อใจ’ (Public Trust) 

จึงจะท�าให้การท�างานราบรื่น

บทเรียนจากประเทศกรีซ ที่ภาครัฐท�านโยบายประชานิยมอย่างขาด

ความรับผิดชอบ จนระดับหน้ีสาธารณะสูง และที่แย่กว่าน้ันคือ กลับตกแต่ง

ข้อมูล ซึ่งก็หนีไม่พ้นการถูกตรวจสอบจนนานาชาติขาดความเช่ือถือ หรือบท

เรียนของประเทศมาเลเซีย ที่ผู้น�ามีปัญหาคอร์รัปชันและเป็นข่าวอื้อฉาว จน

ท�าให้ประชาชนและนักลงทนุสูญเสียศรัทธา ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงนิและ

เศรษฐกิจ 

ทั้งสองกรณีเป็นอุทาหรณ์ที่ชี้ให้เห็นว่า ภาครัฐจ�าเป็นต้องปรับบทบาทให้

โปร่งใส มีธรรมาภิบาล สามารถถูกตรวจสอบ และอธิบายหลักการและเหตุผล

ในการด�าเนินนโยบายต่างๆ ได้ โดยเร่ืองส�าคญั ได้แก่ (1) การสร้างวินัยการเงนิ 

การคลัง (2) การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน และ (3) การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

เพื่อการตรวจสอบ
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มิติท่ีสาม ใหค้วามส�าคญักบัความท ั่วถึงและเป็นธรรม

แม้การพัฒนาที่ผ่านมาจะท�าให้ประเทศมีความก้าวหน้าในหลายด้าน แต่

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาความเหล่ือมล�้าทั้งทางเศรษฐกิจและโอกาสของ

ประชาชนยังมีอยู่มาก เป็นชนวนส�าคัญที่น�าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมในช่วง

ที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องนี้ ภาครัฐพยายามปรับปรุงและลดความเหล่ือมล�้า โดย

การจัดเก็บภาษีที่ดิน การสร้างหลักประกันสุขภาพและสวสัดิการให้ทั่วถึง รวม

ถงึการบงัคบัใช้กฎหมายให้เท่าเทยีมเป็นธรรม มาตรการเหล่าน้ีนับเป็นก้าวย่าง

ที่ส�าคัญ แต่ยังมี ‘ก้าวต่อไป’ ที่ส�าคัญที่สามารถท�าได้ คือ

1. กระจำยอ�ำนำจให้ท้องถิน่มำกขึน้ แม้ทีผ่่านมาจะมีการกระจายอ�านาจให้

ท้องถิน่ในหลายด้าน แต่อ�านาจการตัดสินใจยังรวมศนูย์ทีส่่วนกลางอยู่มาก ซึง่มี

ผลให้การแก้ปัญหามักมีสูตรเดียว (one size fits all) ท�าให้ยากทีจ่ะตอบโจทย์ 

ของท้องถิ่นที่แตกต่างกันได้อย่างตรงจุด ภาครัฐจึงควรกระจายอ�านาจมากข้ึน 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถเสนอแนะส่ิงที่ต้องการ และการท�าเช่นน้ีจะ

ช่วยให้การแก้ปัญหามีเจ้าภาพชัดเจน (accountability) บทเรียนการปฏิรูป

การศึกษาในหลายประเทศชี้ว่า การกระจายอ�านาจแก่ท้องถิ่น ทั้งงบประมาณ 

การบริหารบุคคล และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ช่วยเพ่ิมคุณภาพของการ

ศึกษาให้ดีขึ้น

2. กำรพัฒนำเขตเมือง เป็นอีกแนวทางที่สามารถสร้างความทั่วถึงให้มี

มากข้ึน ไม่นานมาน้ี รายงานของธนาคารโลกแสดงภาพถ่ายดาวเทยีมทีดู่อตัรา

การขยายตัวของเมืองในช่วงกลางคืนทั่วโลก ส่ิงที่น่าตกใจคือ การพัฒนาเขต

เมืองของไทยอยู่ในระดับต�่า ใกล้เคียงกับลาว กัมพูชา ทั้งที่เราพัฒนามาก่อน 

และน่ีคือเคร่ืองช้ีผลการพัฒนาที่กระจุกแต่ในส่วนกลาง นอกจากน้ี แนวทาง

ดังกล่าวจะช่วยยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วย เศรษฐกิจจีนที่โตอย่าง

ก้าวกระโดดส่วนหน่ึงมาจากการสร้างหัวเมืองขนาดใหญ่กระจายในหลายพ้ืนที่

มิติท่ีส่ี การประสานความร่วมมือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในด้านหน่ึง บริบทของโลกไร้พรมแดนท�าให้โลกดูเล็กลง แต่ในอีกด้าน

ก็มีความซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาหรือโจทย์ของประเทศหลายเรื่องยากขึ้น จึงมี
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ความจ�าเป็นที่ภาคส่วนต่างๆ ต้องร่วมมือกัน เพ่ือประสานจุดแข็งในการตอบ

โจทย์ที่ท้าทาย ภาครัฐจึงต้องปรับบทบาทให้มีการประสานความร่วมมือกับผู้

ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นในทุกมิติ กล่าวคือ

1. ระหว่ำงประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาที่สร้างผลกระทบร่วม อาทิ โรคไวรัส

ระบาด หรือเพ่ือสร้างผลประโยชน์ร่วม อาทิ การจัดการปัญหาแรงงานข้าม

ชาติ ซึ่งเราต้องไม่มองข้ามว่า วันน้ีแรงงานข้ามชาติมีส่วนสร้างความเจริญให้

ประเทศเราไม่น้อย

2. ระหว่ำงส่วนรำชกำร การท�างานยังมีลักษณะแยกส่วนตามหน่วยงาน

ราชการ ท�าให้การแก้ปัญหาในหลายเร่ืองติดขัดไม่คืบหน้าเป็นคอขวด มีข้อ

ท้วงติงจากประชาชนบ่อยๆ และเพื่อแก้ปัญหาเรามักจะได้ยินค�าว่า One Stop 

Service หลังๆ จะได้ยินการใช้มาตรา 44 เพื่อผ่าทางตัน

3. ระหว่ำงภำครัฐกับภำคเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของเอกชน

ในด้านความคดิสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และระบบงานทีมี่ประสิทธภิาพคล่องตัว  

โดยเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากข้ึน อาท ิการร่วม

ลงทนุกบัเอกชน (PPP) โดยเฉพาะในโครงสร้างพ้ืนฐานทีป่ระเทศไทยยังมีน้อย  

ถ้าส�าเร็จจะลดภาระของภาครัฐได้มาก หรือการแข่งขันที่เท่าเทียม กล่าวคือ

ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันมากข้ึน ในบริการทีเ่อกชนท�าได้ดีและให้

ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ ตามแนวคิด Choice and Competition ที่

จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการทีมี่คณุภาพ และลดโอกาสทีง่บประมาณจะบาน

ปลาย ในเร่ืองน้ี ดร.เดือนเด่นเคยแสดงบทบาทส�าคัญในการคัดค้านนโยบาย

ผูกขาดในการให้สัมปทานธุรกิจปลอดภาษีในสนามบิน

ประสบการณส่์วนตวัและความประทบัใจ

ดร.เดือนเด่นเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์สูง สุภาพ 

สามารถอธบิายเร่ืองต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบท�าให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย นอกจากน้ัน 

ยังเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ

ที่ผ่านมา การปฏิรูปประเทศในหลายเร่ืองติดขัดไม่ก้าวหน้า ส่วนหน่ึง

เพราะผู้ทีเ่กีย่วข้องไม่สามารถมองข้ามประโยชน์ของตน หรือหน่วยงานของตน  
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จงึไม่เห็นประโยชน์ของการปฏิรูปพัฒนาทีจ่ะสร้างคณูุปการต่อส่วนรวมระยะยาว  

การเป็นผู้มีจติสาธารณะเป็นส่ิงทีค่วรปลูกฝังและสนับสนุนให้เกิดข้ึนในวงกว้าง 

เพราะจะเอื้อให้โลกก้าวหน้า และพัฒนาต่อไปได้อย่างผาสุกร่มเย็น

การสืบสารปณิธานและมรดกทางความคิด

ผมคิดว่าหัวใจในการสืบสานปณิธานและมรดกทางความคิดของ  

ดร.เดือนเด่น คือการเตือนใจผู้คนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ส่วนการคิดวิเคราะห์

และด�าเนินนโยบายสาธารณะก็ให้ความส�าคัญ และค�านึงถึงกรอบวัตถุประสงค์ 

ดังน้ี หน่ึง-ประสิทธิภาพและความย่ังยืน สอง-โปร่งใสและตรวจสอบได้  

สาม-ความทั่วถึงเป็นธรรม และ สี่-การประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันมีความพยายามปฏริปูเพือ่เดินหน้าประเทศในหลายด้าน เพือ่วาง

รากฐานให้เศรษฐกจิของประเทศสามารถด�าเนินไปด้วยดี มีเสถยีรภาพและการ

พัฒนา อย่างไรกดี็ การผลักดันให้แนวคดิเกดิได้จริงยังเป็นเร่ืองทีน่่าท้าทายและ

ต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่าย
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บรรยง พงษพ์านิช

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรกัษ ์ 
นกัวิชาการผูส้รา้งความเปล่ียนแปลง

ผมโชคดีที่ได้รู้จักพบเจอกับ ดร.เดือนเด่น และการพบเจอกันคร้ังน้ันก็

ท�าให้ผมได้รับแรงบันดาลใจในหลายๆอย่าง พอจะเรียกได้ว่าเปล่ียนชีวิตผม

ไปไม่น้อยเลยทีเดียว

ผมได้รู้จกั ดร.เดือนเด่นคร้ังแรกในปี 2550 หรือเม่ือ 12 ปีก่อนน้ีเอง แม้จะ 

เคยได้ยินช่ือเสียง ได้เคยอ่าน เคยฟังการบรรยายในการเสวนาต่างๆ ก่อนหน้าน้ัน 

มานาน โดยสาเหตุทีไ่ด้พบเจอกเ็ป็นเพราะผมร้องขอเข้าไปเจอ เน่ืองจากตอนน้ัน  

ดร.เดือนเด่นไปรับต�าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ 

ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และมีกระแสข่าวว่าทางกระทรวงการคลังต้องการ

จะยกร่างปรับปรุงแก้ไขหรือกระทั่งยกเลิก พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะแปรสภาพรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น

ให้เป็นบริษัทจ�ากัด (corporatization) ก่อนที่จะด�าเนินการ privatization หรือ

เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือระดมทุนและให้เอกชนเข้าร่วมเป็น

เจ้าของต่อไป 

การแปรสภาพรัฐวิสาหกิจน้ัน เป็นที่ถกเถียงต่อต้านกันมากว่าเป็น

ประโยชน์หรือเป็นโทษกนัแน่ เหล่า NGO ภาคประชาสังคม และนักวิชาการบาง

ท่าน ถึงกับเรียกว่านี่เป็น ‘กฎหมายขายชาติ’ ที่รัฐบาล ชวน หลีกภัย ออกมา
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ตามใบสั่ง IMF เพื่อเปิดทางให้ทุนต่างชาติเข้ามายึดครองสมบัติชาติ และต่าง

พยายามเรียกร้องกดดันให้ รัฐบาล สุรยุทธ์ จุลานนท์ ยกเลิกกฎหมายฉบับ

นี้เสีย กระทั่งมีกระแสข่าวว่ากระทรวงการคลังจะด�าเนินการตามข้อเรียกร้อง

แน่นอนว่าผมในฐานะวานิชธนกรที่ท�างานแปรรูปมาหลายคร้ัง ย่อมมี

ความเห็นตรงกนัข้าม โดยมีความม่ันใจว่าการแปรรูปน้ันเป็นประโยชน์อย่างย่ิง

ต่อชาติ กับทั้งเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะท�าให้รัฐวิสาหกิจต้องด�าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้น จึงพยายามนัดพบ ดร.เดือนเด่นผ่านคนรู้จัก 

เพื่อขอโอกาสอธิบายในแง่มุมที่คัดค้านการยกเลิก พ.ร.บ. นี้บ้าง 

ความพยายามดังกล่าวน�าไปสู่การนัดพบกันที่ส�านักงาน TDRI โดยมี 

ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์, อาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ จากธรรมศาสตร์ และ 

คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระร่วมสนทนาด้วย ผมเข้าใจเอาเองว่า 

ดร.เดือนเด่นคงยังมีความระแวงภาคเอกชนจากตลาดทุน (ซึ่งก็มีเหตุสมควร

ให้ระแวง) จึงต้องการให้มีคนนอกร่วมรับฟังด้วย 

ในการประชุมคร้ังน้ัน ผมและทมีงานได้น�าเสนอเหตุผลต่างๆ ทีเ่ตรียมมา  

และที่ประชุมได้สนทนาถกเถียงกันอยู่นานในแง่มุมต่างๆ ผมไม่แน่ใจว่าเป็น

เพราะการพบกันคร้ังน้ันหรือไม่ แต่ในที่สุดกระทรวงการคลังก็ล้มเลิกความ

ตั้งใจที่จะยกเลิก พ.ร.บ. นี้ 

น่ันนับเป็นคร้ังแรกทีผ่มได้รู้จกักบั ดร.เดือนเด่นและท่านอืน่ๆ ซึง่ภายหลัง

กเ็ป็นทีส่นิทสนมคุน้เคยร่วมงานต่างๆ กนัอกีมากมาย ซึง่ต้องเรียกว่าเป็นสาเหตุ

ส�าคัญที่ท�าให้ผมมีความสนใจในเรื่องทางสังคมนอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจ 

และมีส่วนสร้างแรงบันดาลใจให้ผมสนใจในเร่ืองของการส่งเสริมการแข่งขัน

ทางการค้า ปัญหาความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจ ความจ�าเป็นในการปฏิรูป 

ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก

จะว่าไปแล้ว ดร.เดือนเด่นเป็นนักวิชาการที่ผมร่วมงานด้วยมากที่สุด

คนหน่ึง เพราะนอกจากงานวิจัยมากมายของท่านมักเป็นประเด็นที่ผมสนใจ 

ดร.เดือนเด่นยังมีความโดดเด่นในฐานะนักวิชาการผู้มีความมุ่งม่ัน และ

ประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนงานวิจัยและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้ออกมาเป็น

นโยบายทีเ่ป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบติัได้ ซึง่ต้องเรียกว่าไม่ใช่เร่ืองทีพ่บเห็น

ได้บ่อยนัก 

52 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์



ยกตัวอย่างเพียงในช่วงปี 2557-2560 ที่ผมอาสาเข้าไปท�างานปฏิรูป

ในด้านรัฐวิสาหกิจ ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการปฏิรูปกฎหมายให้

กับรัฐบาลประยุทธ์ 1 ดร.เดือนเด่นและทีมงานน่ีเอง คือผู้ช่วยท�าหน้าที่เป็น

หัวเร่ียวหัวแรงหลักทางงานวิชาการ และช่วยกันฉุดลากการปฏิรูปให้มีความ

คืบหน้า แม้ในที่สุดหลายเร่ืองไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ดังใจ แต่ก็เป็นประสบการณ์

ที่ประทับใจ และอย่างน้อยก็เป็นการฝากเช้ือแนวคิดที่เช่ือว่าเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและประเทศชาติ 

ผมขอยกมาเล่าบางเรื่อง

เร่ืองแรก เป็นเร่ืองของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ

และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจากงานวิจัยของ TDRI พบว่า ในค่าใช้จ่ายด้านนี้ประมาณ

ปีละ 8,000 ล้านบาทนั้น มีถึงเกินครึ่งที่พอดูรายละเอียดแล้ว เป็นการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ที่ประชาชนแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย หรือมีประโยชน์

น้อยมาก (ลองนึกภาพของคัตเอาท์ใหญ่ๆ ตามถนนที่มีแต่รูปรัฐมนตรีหรือผู้

มีต�าแหน่งในหน่วยงานต่างๆ หรือภาพท่านเหล่านั้นเต็มหน้าตามหนังสือพิมพ์

หรือนิตยสารต่างๆ ทีเ่คยมีดาษด่ืนในยุคสมัยหน่ึงดูสิครับ) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเอา

งบประมาณภาครัฐไปใช้หาเสียงทางการเมือง เกิดการรั่วไหลมากมาย 

และทีน่่ากงัวลกค็อืในหลายๆ กรณี เช่น การซือ้โฆษณาส่ือแพงๆ หรือการ

ว่าจ้างส่ือจดัอเีวนต์ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ปีละหลายร้อยล้านน้ัน เข้าข่าย

เป็นการเอื้อประโยชน์ให้สื่ออย่างไม่จ�าเป็น หรือเป็นการ ‘ซื้อสื่อ’ ที่ท�าให้สื่อไม่

ท�าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการคอร์รัปชันเท่าที่ควร สื่อที่ควรจะขุดคุ้ยเปิดโปง

กลับกลายมายกย่องเชิดชูนักคอร์รัปชันที่เอื้อประโยชน์มาให้ ดังที่เราพบเห็น

กันทั่วไปตลอดมา

หลังการปฏิวัติพฤษภาคม 2557 ทาง คสช. ติดต่อผมมา ถามว่ามี

มาตรการอะไรที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันอยากจะเสนอบ้างไหม ผม

นึกถึงเร่ืองน้ีได้จึงปรึกษากับทาง ดร.เดือนเด่น แล้วก็เลยขอให้ทางองค์กร 

ต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT) ร่วมกับ TDRI เสนอกฎหมายและมาตรการ ‘ควบคุม

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ’ โดยทาง ดร.เดือนเด่นและทีมได้ท�าข้อ

เสนอ รวมทัง้ร่างกฎหมายทีป่ระยุกต์ดัดแปลงมาจากกฎหมายของแคนาดาและ
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ออสเตรเลีย เพ่ือน�าเสนอให้ คสช. น�าเร่ืองน้ีไปขับเคล่ือนผ่านสภาปฏิรูป แต่

แล้วก็ปรากฏว่าเงียบหายไป โดยมีข่าวว่าได้รับการต่อต้านจากส่ือหลายท่าน

ในสภาฯ สิ่งเดียวที่พอจะหลงเหลือจากความพยายามในครั้งนั้นก็คือ คสช. ได้

มีค�าสั่งอย่างไม่เป็นทางการ ไม่ให้มีการเอารูปขึ้นคัตเอาท์ หรือการโฆษณารูป

นักการเมืองหรือขุนทหารเต็มหน้าหนังสือพิมพ์นิตยสารอยู่เป็นระยะเวลานาน

พอสมควร จนระหว่างน้ัน เราชักจะลืมเลยทเีดียว ว่าคร้ังหน่ึงเคยมีส่ิงรกหูรกตา 

มากมายในบ้านเมืองที่ใช้งบประมาณของรัฐ

ในส่วนของความพยายามปฏิรูปรัฐวิสาหกจิทีผ่มได้มีส่วนร่วมกบัท่านอืน่ๆ 

เช่น ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, ดร.วิรไท สันติประภพ, คุณระพี สุจริตกุล 

น�าเสนอการเปล่ียนระบบ governance ของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ คณะท�างาน

ตระหนักดีว่า น่ีคือการเปล่ียนแปลงที่กระทบผลประโยชน์ของผู้คนหลายกลุ่ม

จ�านวนมาก จึงจ�าเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจและสร้างแรงสนับสนุนจาก

ประชาชน พวกเราได้ตระเวนอธบิายแนวคดิการปฏิรูปดังกล่าวให้กบัส่ือมวลชน

ส�านักต่างๆ ตลอดจนแวดวงวิชาการ ระหว่างน้ันก็ได้ทาง TDRI โดยเฉพาะ 

ดร.เดือนเด่นนี่เอง เป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขัน 

ในงานวิจัยหลายช้ิน และในแวดวงการเสวนาที่ท ่านได้มีส่วนร่วม  

ดร.เดือนเด่นได้เน้นให้เห็นถงึความจ�าเป็น และสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปตาม

ร่าง พ.ร.บ. ทีน่�าเสนอ แม้ว่าในทีสุ่ด สนช. จะปรับเปล่ียนตัดทอนในสาระส�าคญั

เสียจนหมดสารรูป แต่กนั็บว่าความพยายามขับเคล่ือนคร้ังน้ีได้รับการบนัทกึไว้

ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตได้

งานส�าคัญอีกงานหน่ึงที่ผมโชคดีได้ร่วมริเร่ิมกับ ดร.เดือนเด่น คืองาน

ปฏิรูปกฎหมายภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า ‘Regulatory Guillotine’ แวดวง

วิชาการอาจรับรู้กันดีอยู่แล้วว่ากระบวนการออกกฎหมายโดยมีข้ันตอนของ

การศกึษาวิจยัผลกระทบและต้นทนุทีเ่รียกว่า Regulatory Impact Assessment 

(RIA) น้ันเป็นเร่ืองที ่ดร.เดือนเด่นเรียกร้องผลักดันมาตลอด (การทีรั่ฐธรรมนูญ

เอาเร่ืองน้ีไปบรรจุไว้ในมาตรา 77 น้ัน ผมคิดว่าส่วนหน่ึงมาจากการผลักดัน

ของ ดร.เดือนเด่น) 

จนกระทั่งตอนต้นยุค คสช. ได้มีการออกพระราชบัญญัติอ�านวยความ

สะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกา
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ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับนี้มี

จดุมุ่งหมายทีต้่องการลดข้ันตอนและกฎระเบยีบต่างๆ ทีมี่ต้นทนุสูง หรือมีความ

ล้าสมัยไม่เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน แต่ในทางปฏิบัตินั้นกฎหมายทั้งสองฉบับ

กลับส่งผลน้อยมาก เพราะมอบหมายให้หน่วยงานราชการทบทวนอ�านาจและ

กระบวนการของตนเอง ซึ่งย่อมไม่มีใครอยากทบทวนหรือลดอ�านาจลง 

ผม ในฐานะเป็นกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติที่ร่วมผลักดัน

กฎหมายทั้งสองฉบับ จึงน�าเร่ืองน้ีมาปรึกษา ดร.สมเกียรติและ ดร.เดือนเด่น 

เพ่ือหวังให้ทาง TDRI เลือกกระบวนการราชการมาท�าวิจัยหาทางผลักดันให้

เป็นตัวอย่างภายใต้กฎหมายทั้งสองฉบับ แต่ปรากฏว่า ดร.เดือนเด่นไปไกล

ย่ิงกว่าน้ัน เพราะท่านรีบแนะน�าว่า ถ้าจะทบทวนกฎหมายทั้งที ไม่ควรหยุด

อยู่ที่การทบทวนตามมีตามเกิด แต่ควรจะใช้กระบวนการยกเลิกกฎระเบียบ  

ข้อบังคับ ค�าส่ังราชการที่ล้าสมัยแบบทีละมากๆ ที่เรียกว่า Regulatory  

Guillotine ซึ่งใช้ได้ผลมาแล้วในหลายๆ ประเทศ เช่น ในปี 2541 รัฐบาล

เกาหลีใต้ใช้กระบวนการนี้ทบทวนกฎระเบียบรวม 11,000 ฉบับ แล้วตัดสินใจ 

ยกเลิกไปกว่า 4,500 ฉบบั ปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่า 2,500 ฉบบั โดยใช้เวลาทัง้หมด

เพียง 11 เดือนเท่านั้น

กฎหมายเป็นเร่ืองจ�าเป็นและมีประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกนักมี็ต้นทนุต่อ

ระบบด้วย ถ้าเรามีกฎหมายที่ดีพอเหมาะ ก็จะท�าให้ระบบสามารถพัฒนาไป

ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ แต่ถ้ามีมากเกินไป ล้าสมัย และไม่สมควร ก็จะท�าให้

ระบบมีต้นทุนสูงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ล่าช้า และยังเป็นบ่อเกิดที่ส�าคัญ

ของการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย 

เชื่อไหมครับ ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติประมาณ 1,000 ฉบับ มีพระ

ราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงต่างๆ อีกกว่า 20,000 ฉบับ และถ้ารวมไปถึง

ระเบียบ ค�าส่ัง ข้อบังคับต่างๆ ที่ออกตามอ�านาจในกฎหมายก็มีรวมมากกว่า 

100,000 ฉบับที่ใช้บังคับให้ประชาชนต้องปฏิบัติตาม มีใบอนุญาตประเภท

ต่างๆ กว่า 5,000 ชนิด (OECD แนะน�าว่าประเทศไม่ควรมีใบอนุญาตเกิน 300 

ชนิด) เราขยันออกกฎหมายกันแทบทุกวันมาเป็นร้อยปี ในขณะที่มีการยกเลิก

น้อยมาก และกระบวนการยกเลิกยุ่งยากมาก จึงไม่แปลกที่จะเกิดภาระสะสม

อยู่จนล้นเกิน
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นับเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่โครงการ Regulatory Guillotine ที่ 

ดร.เดือนเด่นน�าเสนอในวันน้ัน ต่อมาได้ถูกผลักดันจนกลายเป็นโครงการของ

รัฐบาล และยังด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

ไม่เพียงเท่าน้ัน ตลอดเส้นทางของการผลักดันที่โครงการน้ีต้องเจอ 

กับอุปสรรคการคัดค้านมากมาย ทั้งจากเหล่าข้าราชการและนักกฎหมายที่ไม ่

เห็นด้วย ทัง้จากความล่าช้าของระบบและข้ันตอนของราชการไทย ดร.เดือนเด่น

และทีมงานที่ท�างานอย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาต่างประเทศ Jacobs, Cordova & 

Associates. กเ็ป็นเสมือนขุนพลทีก่ร�าศกึโดยไม่ย่อท้อต่อระยะเวลาและปริมาณ

งาน จนโครงการยังคงมีความคืบหน้า ไม่จอดสนิทเช่นเดียวกับอีกหลายงาน

ปฏิรูป ได้แต่หวังว่า ยามทีไ่ม่มี ดร.เดือนเด่นแล้ว ผู้ทีเ่กีย่วข้องจะมุ่งม่ันเดินหน้า

ต่อจนเกิดประโยชน์กับประเทศ เป็นที่ระลึกชิ้นสุดท้ายให้กับท่าน

อย่างไรก็ตาม ที่เล่ามาน้ันเป็นเพียงบางเร่ืองที่ผมได้มีประสบการณ์

ท�างานร่วมกับ ดร.เดือนเด่น และเป็นเพียงส่วนน้อยของผลงานอันมากมาย

ของ ดร.เดือนเด่น ส�าหรับผมแล้ว ดร.เดือนเด่นคือนักวิชาการที่มีงานด้าน

การปฏิรูปสังคมไทยมากที่สุดคนหน่ึง และเป็นผู้ช�านาญการขับเคล่ือนสร้าง 

ผลสัมฤทธิ์มากพอๆ กับการท�าวิจัย นับเป็นความสามารถ ความมุ่งม่ัน และ

ความมีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ทีม่าประชุมรวมอยู่ในบคุลิกผู้ดีทกุกระเบยีด

อย่างแท้จริง

แม้ในวันน้ี เดือนดวงเด่นดวงน้ีจะลาลับไปอย่างไม่คาดฝันแล้ว แต่ผมเช่ือว่า 

ชีวิตของเธอจะเป็นตัวอย่างให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่ๆ ที่หวังสร้างประโยชน์ให้

กับประเทศได้ด�าเนินตามต่อไป และชื่อของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ จะได้

รับการจดจ�าในฐานะคนดี คนเก่ง และคนกล้า ของสังคมไทยไปอกีนานเท่านาน
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สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

อาจารยเ์ดือนเด่น กบัการแข่งขนัทางการคา้

อาจารย์เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจงานด้าน

นโยบายสาธารณะทีมี่ผลงานทัง้การวิจยั บทความ และการน�าเสนอประเด็นทาง

วิชาการมากมาย ท่านมีความสามารถในการน�าเสนออธิบายเรื่องการออกแบบ

นโยบายสาธารณะที่เป็นเร่ืองยุ่งยากซับซ้อนในเน้ือหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

หลายๆ กรณียังเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับมุมมองทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

ของราชการทีท่�าให้ความเข้าใจของสาธารณชนย่ิงท�าความเข้าใจได้ยากล�าบาก

ขึ้น แต่ท่านอาจารย์สามารถร้อยเรียงสร้างความเข้าใจได้อย่างง่าย 

ผลงานด้านหน่ึงทีท่่านได้มีส่วนส�าคญัในการออกแบบหลักการเชิงนโยบาย 

ได้เป็นวางรากฐานส�าคัญกับการบังคับใช้กฎหมายและการก�าหนดพฤติกรรม

ของผู้ทีเ่กีย่วข้องในการประกอบธรุกจิ คอืนโยบายการแข่งขันทางการค้า (Trade 

Competition Policy) 

อาจารย์เดือนเด่นเป็นนักวิชาการเพียงไม่กีค่นของประเทศไทยทีส่นใจและ

ตระหนักถึงความส�าคัญของนโยบายการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย 

งานศึกษาวจิัยของท่านได้สะท้อนให้เหน็ถึงเป้าหมายที่ต้องการให้การประกอบ

ธุรกิจของประเทศไทยอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันทางการค้าที่มีจิตวิญญาณ

ของความเป็นเสรีและเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธรุกิจด้วยกันเอง มุ่งแสวงหา

หนทางที่จะลดหรือขจัดการสร้างอ�านาจเหนือตลาดหรือการผูกขาดของ
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ธุรกิจที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ความสามารถในผลิตที่แท้จริง แต่มาจากช่องโหว่

ของกฎหมายหรือระเบียบราชการต่างๆ มาใช้ประโยชน์เพ่ือกล่ันแกล้งหรือ

ปิดโอกาสการท�าธุรกิจของคู่แข่งหรือคู่ค้า โดยผลลัพธ์ที่เกิดจากการมีการ

แข่งขันทางการค้าที่แท้จริงจะน�าไปสู่การใช้ทรัพยากรของประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อเสนอจากงานศึกษาเชิงนโยบายการแข่งขันทางการค้าของอาจารย์

เดือนเด่นช่วยให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักในการพัฒนานโยบาย กฎหมาย 

ระเบยีบ และกฎกติกาต่างๆ ทีถ่กูใช้ในการก�ากบัดูแลการประกอบธรุกจิการค้า

ของประเทศ ท�าให้มีการสร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศให้กับผู้ประกอบการธุรกิจในทุกระดับได้อย่างยั่งยืน 

อาจารย์เดือนเด่นได้ผลิตงานวิจยัทีแ่สดงถงึภาพภูมิทศัน์ของการประกอบ

ธุรกิจในประเทศที่มีความเหล่ือมล�้า กระจุกตัวที่สูง สะท้อนให้เห็นถึงอ�านาจ

ผูกขาด หรือการจ�ากัดของการแข่งขัน อยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ที่อยู่ในรูปบริษัทหรือกลุ่มเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ และแนวโน้มการเติบโต

ของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใหญ่เหล่าน้ีมีอัตราการเติบโตที่สูงอย่าง 

ต่อเน่ือง ท�าให้โอกาสของการพัฒนาธรุกจิขนาดกลางและเล็กถกูกดดันให้ท�าได้

ยากย่ิงข้ึน เพราะถูกผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ยึดครองส่วนแบ่งตลาดไว้แล้ว 

ดังนั้น จึงต้องมีการก�ากับดูแลกลไกการแข่งขันทางการค้าภายในประเทศให้มี

ประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลที่กล่าวมา ท�าให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องกฎหมายการแข่งขัน

ทางการค้าที่เหมาะสมกับสภาพการท�าธุรกิจของประเทศ สามารถบังคับใช้ได้

จริงตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพ่ือสร้างบรรยากาศและ

เงื่อนไขการประกอบธุรกิจที่ดีแก่ทุกๆ ฝ่าย

การสร้างกฎกติกาใช้ในการก�ากับการแข่งขันทางการค้าเป็นเร่ืองที่มี 

ผลกระทบต่อผู้ประกอบธรุกจิและประชาชนทัง้โดยตรงและอ้อมมากกว่าทีห่ลาย

คนคาดคดิ เป็นความท้าทายทีก่ารออกแบบกฎหมายเพ่ือก�ากบัดูแลการแข่งขัน

ทางการค้าทีเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ของประเทศไทย ซึง่จะไม่เป็นการปิดกัน้

การพัฒนาขยายตัวของการผู้ประกอบธุรกิจเอกชน มุ่งสร้างความเสมอภาค 
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(Level Playing Field) ในการท�าธรุกจิเชิงพาณิชย์ของเอกชนด้วยกันเอง ไม่ให้ 

มีการใช้อทิธพิลทีก่จิการธรุกจิขนาดใหญ่อาจจะมีเหนือกว่าผู้ประกอบการขนาด

กลางหรือเล็กได้ 

นอกจากน้ียังต้องค�านึงถงึผลต่อสวัสดิการของผู้บริโภค (Consumer Wel-

fare) ด้วย กฎหมายที่จะใช้ต้องสามารถใช้เพือ่ป้องกันการสร้างพฤติกรรมการ

ท�าธรุกจิการค้าทีขั่ดกบัการแข่งขันทีด่�าเนินการโดยภาคเอกชนด้วยกนัเอง ท�าให้

การยกร่างกฎหมายการแข่งขันทางการค้าประสบความยุ่งยากทีต้่องตระหนักถงึ

ความเกีย่วข้องกบัองคค์วามรูท้างเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะสามารถให้ความกระจา่ง

ชัดในการวิเคราะห์พฤติกรรมใดในการประกอบธุรกิจว่าเข้าข่ายการขัดหรือ

กดีกนัการแข่งขันหรือไม่แล้ว ยังต้องค�านึงถงึมุมมองทางกฎหมายทีจ่ะใช้บงัคบั

ลงโทษผู้กระท�าความผิด ว่าต้องมีความเป็นธรรมแก่ทุกๆ ฝ่าย ท�าให้มีความ 

ซับซ้อนและยากในการเข้าใจนักเศรษฐศาสตร์และนักกฎหมายด้วยกันเอง 

อย่างไรก็ดี เป็นที่เข้าใจทั่วไปว่า การเกิดอ�านาจผูกขาดหรืออ�านาจเหนือ

ตลาดของการท�าธุรกิจหลายๆ กรณี นอกจากเกิดจากความได้เปรียบในการ

ประกอบธุรกจิระหว่างเอกชนด้วยกันเอง ยงัอาจมาจากกฎหมาย ระเบียบ หรอื

สัมปทานของหน่วยงานรัฐที่มอบให้แก่ธุรกิจเอกชนบางราย จึงจ�าเป็นต้องมี

กฎหมายให้อ�านาจแก่หน่วยงานซึง่ท�าหน้าทีบ่งัคบัใช้กฎหมายก�ากบัการแข่งขัน

ทางการค้ามาท�าหน้าที่ตรวจสอบกฎและกติกาของหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 

ที่อาจเป็นอุปสรรคขัดกับการแข่งขันทางการค้าเสียเอง หรืออาจมีส่วนส่งเสริม

ให้เกดิความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการธรุกิจ

ด้วยกันเองได้ 

แม้ประเทศไทยจะมีการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นประเทศ

แรกในอาเซียนภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ่ง

มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องการป้องกันพฤติกรรมอันเป็นการกีดกันหรือจ�ากัดการ

แข่งขันที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากลมาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี 

แต่ผลของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกลับพบอุปสรรคมากมาย ไม่

สามารถด�าเนินการกล่าวโทษหรือด�าเนินคดีใดๆ กับผู้ประกอบการธรุกจิเอกชน

ที่กระท�าผิดขัดกับกฎหมายได้ส�าเร็จ โดยเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ 
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เช่น โครงสร้างหน่วยงานทีท่�าหน้าทีบ่งัคบัใช้กฎหมายทีข่าดความเป็นอสิระจาก

หน่วยงานรัฐ บทบญัญติัขอกฎหมายทีมี่ความคลุมเครือ ขาดการออกกฎเกณฑ์  

แนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาของการ

ประกอบธุรกิจในประเทศ การขาดบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ครอบคลุม

พฤติกรรมทางการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจหา

รายได้ในตลาด หรือกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐที่ให้แก่ผู้ประกอบการเอกชน 

บางราย การขาดงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่  

บทลงโทษที่มีเพียงการลงโทษทางคดีอาญาเท่านั้น เป็นต้น

อาจารย์เดือนเด่นมีบทบาทส�าคัญในการผลักดันการแก้ไขหลักการของ

กฎกติกาเพ่ือใช้ก�ากับการแข่งขันทางการค้าที่ควรเป็น ซึ่งได้น�าไปใช้ในการ

ยกร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 แทนกฎหมายการ

แข่งขันทางการค้าเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลักการและทศิทางการเปล่ียนแปลง

ของการประกอบธุรกิจเอกชนในปัจจุบัน หลักการใหญ่อย่างหน่ึงคือ การแยก

ส�านักงานการแข่งขันทางการค้าให้เป็นหน่วยงานอิสระออกจากกรมการค้า

ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทีมี่คณะกรรมการปลอดจากการเมืองและภาคธรุกิจ 

โดยคณะกรรมการมาจากการสรรหาจากผู้มีประสบการณ์ ทั้งด้านวิชาการที่มี

ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ และผู้มีประสบการณ์การปฏิบติัการก�ากับดูแลการแข่งขัน

ทางการค้าท�าหน้าที ่แทนการได้มาโดยต�าแหน่ง และต้องไม่มีส่วนเกีย่วข้องหรือ

ผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัธรุกจิใดๆ การท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการต้องมีความ

โปร่งใส สามารถช้ีแจงผลการท�าหน้าที่ที่ประกอบทั้งเร่ืองร้องเรียน ความคืบ

หน้าทีใ่นการพจิารณเรือ่งร้องเรียน และสามารถรบัผดิชอบต่อผลการพจิารณา

คดีต่างๆ ต่อสาธารณะได้

การปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงานการแข่งขันทางการค้าที่เป็นเร่ืองเร่งด่วน

คอืการออกอนุบญัญติัและระเบยีบทีจ่�าเป็นในการเป็นกรอบการประกอบธรุกิจ

สาขาต่างๆ ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการพิจารณาอนุบัญญัติต่างๆ เพื่อ

ใช้เป็นเคร่ืองในการก�ากับการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจ ต้องใช้

ความรอบคอบในการพิจารณากระบวนการออกแบบทั้งหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาเร่ืองการแข่งขันทางการค้าที่ครอบคลุมต้ังแต่ความหมายของตลาด

หรือขอบเขตตลาดในแต่ละภาคธุรกิจที่มนียัยะแตกต่างกัน ลักษณะพฤตกิรรม
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การประกอบธรุกจิแบบใดทีเ่ข้าข่ายขัดแย้งกบัการแข่งขันทางการค้าหรือไม่เป็น

ธรรม ซึ่งต้องสามารถอธิบายหลักเกณฑ์พื้นฐานเหล่านี้ให้แก่ธุรกิจภาคเอกชน

ได้เข้าใจ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องต่อหลักการและแนวทางการท�าหน้าที่

ของส�านักงานการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานท�าหน้าที่ในการป้องกัน

การผูกขาดและเฝ้าระวังพฤติกรรมการประกอบธรุกิจทีอ่าจขัดกับกฎหมายจาก

ผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเอง

ความท้าทายหน่ึงของส�านักงานการแข่งขันทางการค้าที่มีหน้าที่ก�ากับ

ดูแลการแข่งขันของตลาดทีต้่องรักษาความเป็นอสิระขององค์กรต้องปลอดจาก

การเมืองและอทิธพิลจากส่วนราชการด้วยกันเองแล้ว ยังต้องสามารถพิจารณา

ให้ข้อเสนอแนะ ความเห็น ให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานรัฐที่อาจมีนโยบายหรือ

มาตรการออกมา ซึง่อาจสร้างความไม่เป็นธรรมหรือขัดกบัหลักการการแข่งขัน

ทางการค้าได้ เช่น การก�าหนดโควต้าการน�าเข้าสินค้าที่รัฐบาลสนใจดูแล

เป็นพิเศษ การควบคุมราคาหรืออัตราค่าบริการที่คิดจากเอกชน อาจเป็นการ 

เอือ้ประโยชน์กบัธรุกจิรายใดรายหน่ึง การให้สิทธสัิมปทานบางอย่างแก่เอกชน 

เป็นต้น การให้ความข้อเสนอแนะต่อนโยบายหรือมาตรการดังกล่าวเป็นไปเพ่ือ

การส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ดีในประเทศ 

กรณีของหน่วยงานรัฐด้วยกนัเอง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าฉบบั พ.ศ. 

2560 ได้ก�าหนดให้การประกอบธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ ที่แม้จะมีข้อยกเว้น 

บางกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี อยู่ในการก�ากับดูแลภายใต้กฎหมายการ

แข่งขันทางการค้าฉบับใหม่เช่นเดียวกัน ซึ่งการประกอบธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ 

มีโอกาสจะมีอ�านาจตลาดเหนือคูแ่ข่งหรือคูค้่าจากกฎระเบยีบของตนเองมากกว่า

เอกชนทั่วไป จึงจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดประเภทธุรกิจในความรับผิดชอบของ

รัฐวิสาหกจิให้ชัดเจน ว่ามีกจิการประเภทธรุกจิและพฤติกรรมแบบใดทีเ่ข้าข่าย

ต้องอยู่ภายใต้การก�ากับของส�านักงานการแข่งขันทางการค้า 

ความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่ต้องการก�ากับการแข่งขันทางการค้าเพ่ือ

ให้กลไกตลาดสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกของตลาด

เอง เป็นส่ิงที่ไม่อาจรอให้เกิดปัญหาร้องเรียนจากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับเสีย

หายเท่านั้น ผู้ประกอบธุรกิจเอกชนด้วยกันเองต้องเข้าใจว่าการก�ากับดูแลการ

แข่งขันทางการค้า อาจไม่ได้ท�าให้ระบบการแข่งขันของตลาดสามารถท�าหน้าที่
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ตัดสินใจได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอไป แต่เงื่อนไขของการก�ากับดูแล

พฤติกรรมการประกอบธุรกิจต้องอาศัยการตัดสินใจเพ่ือค�านึงถึงการแข่งขัน

ที่เสรีและเป็นธรรมมากที่สุดระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองควบคู่ไปด้วย 

การท�าหน้าทีข่องส�านักงานการแข่งขันทางการจงึต้องการมีความรอบคอบและ

ระมัดระวังในการออกแบบการก�ากบัพฤติกรรมทางการค้ามิให้เป็นการขัดแย้ง

กับการแข่งขันทางการค้าเสียเอง

ความส�าเร็จในการท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการแข่งขันทางการค้า แม้จะมี 

ผลกระทบต่อสวัสดิการประชาชน แต่เป็นส่ิงที่ท�าความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก 

ส�านักงานการแข่งขันทางการค้าจ�าเป็นต้องสร้างความเช่ือม่ันกบัประชาชนภาย

ใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่ถูกออกแบบไว้ให้ การท�าหน้าที่ต้องมีความถูก

ต้อง โปร่งใส ชัดเจนในหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีร้องเรียนหรือการปฎิบัติ

ทางการค้าที่ขัดกับกฎหมายให้รวดเร็ว ความล่าช้าของการพิจารณาคดีร้อง

เรียนอาจน�าไปสู่การขาดความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือของส�านักงานได้

เช่นเดียวกัน

อาจารย์เดือนเด่นได้มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏบิัติที่ควรจะมใีนการก�ากับดูแลการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย ท่าน

เป็นผู้มีคุณูปการให้กับวงการวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้าเสมอมา ผล

งานวิชาการด้านน้ีของท่านช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานและ

บุคลากรด้านนี้อย่างมากมาย พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้น�า

หลักคิดของท่านมาใช้ในการออกแบบกฎกติกาต่างๆ ในการก�ากับการแข่งขัน

ทางการค้าของประเทศไทย 

การถึงแก่อนิจกรรมอย่างกะทันหันเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นับเป็น

ความสูญเสียที่อาจมีผู้มาสานต่องานของท่านได้ยาก โอกาสน้ีผู้เขียนขอร่วม

แสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียกับครอบครัวของท่านอาจารย์

มา ณ ที่นี้
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วิรไท สนัติประภพ

เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดงานสัมมนา

วิชาการประจ�าปีข้ึนในหัวข้อ Competitive Thailand ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 

หรือ ‘พี่อุ๋ย’ ได้เป็นผู้ร่วมเสวนาในรายการปิดงานด้วย  

ผมคดิว่าการพูดในวันน้ันเป็นการพูดในเวทสีาธารณะเกอืบจะคร้ังสุดท้าย

ของพ่ีอุ ๋ย ซึ่งเหมือนกับการพูดทุกคร้ังที่พ่ีอุ ๋ยให้แนวคิดและมุมมองที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย ผมขอยกค�าพูดของพี่อุ๋ยมาบันทึกไว้เป็น

ส่วนหน่ึงของค�าไว้อาลัย เพราะเม่ือไหร่ก็ตามที่เราได้อ่าน ข้อความเหล่าน้ีจะ

ท�าให้เรานึกถึงพี่อุ๋ยที่เรารักและคุ้นเคยได้อย่างดียิ่ง

“ดิฉันดีใจที่มีส�านักงานแข่งขันทางการค้า ดิฉันเป็นคนที่ท�าการศึกษา

เร่ืองน้ีมากว่า 20 ปี แล้วก็ไม่คิดว่าชีวิตน้ีจะได้เห็นส�านักงานแข่งขันทางการ

ค้าที่เป็นอิสระ แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ก็มีข้อจ�ากัด เพราะว่ากฎหมาย

แข่งขันทางการค้าน้ันบังคับใช้กับธุรกิจเอกชน ซึ่งอาจจะรวมรัฐวิสาหกิจด้วย

ก็ได้ แต่บังคับใช้กับภาครัฐไม่ได้ ไม่สามารถใช้บังคับกับการก�าหนดนโยบาย

หรือมาตรการการออกกฎหมายใดๆ ของภาครัฐ หรือการกระท�าของภาครัฐที่

อาจเป็นการบิดเบือนการแข่งขันหรือผูกขาด 
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“การศึกษาของดิฉันที่ผ่านมา 20 กว่าปี ช้ีให้เห็นว่า อ�านาจผูกขาดของ

เอกชนส่วนมากมาจากภาครัฐ มาจากกฎระเบียบของภาครัฐ ดังนั้น ส�านักงาน

แข่งขันทางการค้าก็คงท�าได้ระดับหนึ่ง เพราะว่ารากเหง้ามันแก้ไม่ได้ ก็ได้แต่

แค่ควบคุมพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ดังน้ัน ส่ิงที่เป็นปัญหามากก็คือ เราจะท�า

อย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้รัฐออกกฎระเบียบ หรือนโยบาย หรือมาตรการ หรือ

กฎหมายใดๆ ที่เป็นการบิดเบือน

“ดิฉนัจะพูดส้ันๆ ว่า รัฐท�าอะไรบ้างทีท่�าให้ประเทศน้ีผูกขาดมากข้ึน หน่ึง

คือนโยบายของรัฐเรื่องของการเปิดเสรีส�าคัญมาก ดิฉันไปดู Fortune 2000 ที่

ออกมาเมื่อปีที่แล้ว บริษัทไทยติด Fortune 2000 จ�านวน 15 บริษัท ถ้าเผื่อ

ไปดู 10 บริษัทแรก มันแปลก ไม่เหมือนกับบริษัทเกาหลีที่ติด Fortune 2000 

ก็คือบริษัทไทยที่ติด 10 อันดับแรก เป็น non-traded หมดเลย ไม่มีบริษัทที่

ส่งออกเลย หรืออย่างน้อยไม่ได้ส่งออกเป็นหลัก แต่ถ้าเผื่อท่านไปดูเกาหลีใต้ที่

เขาติดก็เป็นชื่อที่เรารู้จักกัน เพราะเราใช้สินค้าเขา ไม่ว่าจะเป็น Samsung, LG, 

Hyundai มันเป็นบริษทัทีแ่ข่งขันทัง้ส้ิน เขาแข่งขันกนัในระดับโลก แล้วท�าไมของ

เรามีแต่อนัใหญ่ทีแ่ข่งขันกบัใครไม่ได้ มาดู 10 ราย ท่านกรู้็ หลายรายกผู็กขาด

“เร่ืองของนโยบายเร่ืองการเปิดเสรี นโยบายของรัฐหลายอย่างกท็�าให้เกดิ

การผูกขาด คนเราหลายคนก็เชียร์เวลารัฐตรึงราคาทุกครั้ง เราก็ดีใจว่ารัฐดูแล

ภาคประชาชน แต่จริงๆ แล้ว ประสบการณ์รัฐตรึงราคาทีไรเกิดปัญหาทุกที 

เพราะถ้าตรึงราคาทีต่�า่กว่าต้นทนุ ทกุคนเจ๊งหมด คนทีอ่ยู่รอดได้กค็อืคนทีใ่หญ่

ทีสุ่ดและสายป่านยาวทีสุ่ด ดังน้ัน นโยบายหลายๆ อย่างของรัฐ โดยเฉพาะเร่ือง

ราคา ไม่ได้ส่งเสริมการแข่งขันเลย ส่งเสริมการผูกขาด หรือไม่กส่็งเสริมให้ฮ้ัวกนั  

เพราะว่ามีหน่วยงานก�ากับดูแลหลายกระทรวงที่เวลาจะก�าหนดราคาเพดาน 

ก็ต้องไปถามสมาคม มีคนถามว่า สมาคมท�าไมคุยกัน ก็เพราะรัฐมักจะไปบอก

เอาราคาสูงสุดอะไรดี ไหนไปเรียกสมาคมมาสิ อ้าว เขากต้็องคยุกนัเร่ืองราคาสิ  

เพราะไม่คุยกันได้ยังไง กลายเป็นว่ารัฐส่งเสริมให้เอกชนคุยกัน ดังนั้น ก็คิดว่า

เป็นปัญหาหลักเลยเรื่องนโยบายของรัฐ

“Regulatory Guillotine เป็นยังไง ดิฉันก็เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ

ที่ทบทวนความเหมาะสมของการขออนุญาต เราทบทวนไปทั้งหมด 1,000 

กระบวนงานภายในแปดเดือน และก็พบว่า ประเทศไทยมีการขออนุญาตเยอะ
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มาก อะไรก็ต้องขอไปหมดเลย เปล่ียนประตูในโรงเรียนก็ต้องขอ เพราะว่า

มันเป็นผังอยู่ในส่วนหน่ึงของการขออนุญาตเปิดโรงเรียน การจะเปิดสถาบัน

อุดมศึกษาต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ ถามว่าใครจะไปหาพ้ืนที่ 100 ไร่ 

เพ่ือเปิดมหาวิทยาลัยวันน้ี ดังน้ัน กฎพวกน้ีท�าให้เกิดการผูกขาดและแข่งขัน 

ไม่ได้ ดังนั้น เราจ�าเป็นต้องทบทวนทั้งหมดเลย การแก้กฎระเบียบดิฉันคิดว่า

เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากต่อ market การออกนโยบายหรือกฎกติกาอะไรของรัฐ มัน

ควรจะต้องมีการประเมินผลกระทบเรื่องของการแข่งขันด้วยทุกครั้ง

“อย่างตอนทีท่�า Guillotine กเ็จอว่าประเทศไทยแทบจะเป็นประเทศเดียวที่

การน�าเข้า 3D printing ต้องขออนุญาต เรากไ็ปศกึษามาว่า ท�าไมต้องขออนุญาต  

3D printing น่ีมันเป็นประโยชน์มาก มันเอามาท�าอะไรได้เยอะแยะเลย ปรากฏว่า  

ค�าตอบก็คือเพ่ือความม่ันคง อะไรมันม่ันคง เพราะว่าเด๋ียว 3D printing  

จะมาท�าปืนแล้วมายิงกัน ไล่ยิงกันรอบประเทศ เราในฐานะ guillotine unit  

กต้็องไปหาข้อมูลว่า มันมี risk ทีจ่ะมีการเอา 3D printing มาท�าปืนแค่ไหน แล้ว 

regulation ของทีอ่ืน่เขาท�ายังไง กไ็ม่เห็นมีใครเขาก�ากบัเพราะว่าเขาก ็study มา

แล้วว่า ไม่มีใครเอา 3D printing มาท�าปืน เพราะว่าการหล่อพลาสติกหรืออะไร

กต็ามทีม่าจาก 3D printing พอยิงตูมเดียวมันแตกกระจายหมด แล้วกไ็ม่คุม้ค่า 

ไม่มีใครท�า แต่เราก็ยังคงไม่ให้เข้า ยุ่งมาก ถ้าเผื่อจะเอาเข้าต้องไปขออนุญาต 

ก็เพราะว่าเรื่อง national security ทุกเรื่องเป็นเรื่อง national security หมด 

“ดิฉันคิดว่าเราต้องแก้ปัญหาเรื่อง national security เพราะว่ามันกินไป

ทุกอย่างหมดแล้ว ดังนั้นเรื่องการก�ากับดูแลจะก�ากับก็ไม่ว่า แต่เราจะต้องเป็น 

risk-based การก�ากบัของประเทศไทย ไม่ใช่ risk-based เป็นเหมาเข่ง ฉนัห้าม 

3D printing กห้็ามมันหมดทกุอย่าง ไม่ว่าจะผลิตปืนหรือผลิตอะไรทีท่�ามาจาก

กระดาษหรือพลาสติก เอาหมด เราไม่ได้ใช้ risk-based ในการ regulate เรา

มักจะเหมารวม ท�าให้มัน restrictive มาก 

“และอนัทีส่องคอื mentality ต้องยอมให้เขาเกดิก่อน อย่าเพ่ิงไปกลัว ยอม

ให้เขาเกิด แล้วใช้ sandbox แบงก์ชาติเองก็มี sandbox เวลาเราจะทดสอบ new 

technology ก็ทดสอบเล็กๆ ก่อนแล้วดูพฤติกรรมของเขา อันนี้ทุกประเทศใช้

ระบบ sandbox หมดในการที่จะดีลกับบริการใหม่”

ในความทรงจ�าของเรา 65



ค�าพูดของพ่ีอุ๋ยข้างต้นแสดงชัดเจนถึงความมุ่งม่ันของพ่ีอุ๋ย ที่ต้องการ

เห็นการแข่งขันในประเทศไทยที่เป็นธรรม สร้างความเข้มแข็งและประโยชน์

ให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวม แม้ว่าเร่ืองการแข่งขันจะเป็นหัวใจของ

วิชาเศรษฐศาสตร์ แต่พี่อุ๋ยอาจจะเป็นเพียงนักเศรษฐศาสตร์ไทยเพียงคนเดียว

ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองการแข่งขันอย่างจริงจัง การศึกษาวิจัยเร่ืองการแข่งขันไม่ใช่

เรื่องง่าย เพราะมักจะเห็นต่างจากนโยบายรัฐบาล ต้องวิเคราะห์วิจารณ์การใช้

อ�านาจรัฐ และต้องท้าทายพลังทุนของธุรกิจขนาดใหญ่ที่นิยมการผูกขาดด้วย

นอกจากเร่ืองการแข่งขันแล้ว พ่ีอุ๋ยยังสนใจเร่ืองการคุ้มครองผู้บริโภค 

และการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งทั้งสองเรื่องส�าคัญมาก แต่กลับไม่ค่อยมีนัก

เศรษฐศาสตร์ไทยสนใจ คงเป็นเพราะหาทนุสนับสนุนการวิจยัไม่ได้ง่ายเหมือน

กับเร่ืองอื่น และอาจจะสร้างความขัดแย้งกับอ�านาจรัฐและพลังทุนของธุรกิจ

ขนาดใหญ่ได้เช่นกัน

พี่อุ๋ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์นโยบาย (Policy Economist) ที่โดดเด่นที่สุด

คนหนึ่งของเมืองไทย

เพราะนอกจากพ่ีอุ ๋ยจะผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีตรรกะและ

ประจักษพ์ยานชดัเจนแล้ว งานศึกษาวจิัยของพีอุ่ย๋เตม็ไปด้วยข้อเสนอแนะทาง

นโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด และเป็นข้อเสนอแนะที่ค�านึง

ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วย เหมือนกับหลายตัวอย่างที่สะท้อนอยู่ใน

ค�าพูดของพี่อุ๋ยข้างต้นนี้

ผมถือว่าตัวเองโชคดีที่ได้รู้จักพี่อุ๋ยมากว่า 30 ปี ตั้งแต่เริ่มเข้ามาท�างาน

ที่ TDRI ครั้งแรกในเวลาใกล้เคียงกัน ตลอด 30 ปีที่ผมรู้จักและมีโอกาสท�างาน

กับพ่ีอุย๋ในหลายสถานะ ผมคดิว่าผลงานศกึษาวิจยัของพ่ีอุย๋โดดเด่น เพราะงาน

เหล่าน้ีสะท้อนความเป็นตัวตนของพ่ีอุย๋ทีมี่ความพิเศษหลากหลายมิติ นอกจาก

พี่อุ๋ยจะมีมาตรฐานการท�างานสูงแล้ว พี่อุ๋ยเป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง พ่ีอุ๋ย

ใจเย็นและอารมณ์ดี เต็มไปด้วยพลังบวก มีน�้าใจให้กับทุกคน พี่อุ๋ยจริงใจที่จะ

รับฟังปัญหาของคนรอบข้าง และพยายามที่จะช่วยหาทางออก พ่ีอุ๋ยสามารถ

ท�างานร่วมกับคนที่เห็นต่างหรือมีผลประโยชน์ต่างกันโดยมุ่งผลส�าเร็จ (out-

come) เป็นส�าคัญ 
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นอกจากนี้ พี่อุ๋ยมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาง่ายๆ แต่หนักแน่น ชัดเจน 

พ่ีอุ๋ยข้ึนเวทีพูดที่ไหนก็จะมีแฟนคลับมากมาย ค�าพูดของพ่ีอุ๋ยแสดงให้เห็น

ถึงความต้ังใจที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมและความถูกต้องให้เกิดข้ึนเพ่ือ

ประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม

ในช่วง 5 ปีหลังนี้ ผมได้มีโอกาสคุยกับพี่อุ๋ยมากขึ้นในเรื่องธรรมะ พี่อุ๋ย 

สนใจทัง้เร่ืองพุทธธรรม และการปฏิบติัภาวนา เม่ือกลางปีทีผ่่านมา พ่ีอุย๋ปรึกษา

ผมว่า จะหาครูบาอาจารย์ที่จะช่วยต่อยอดการปฏิบัติภาวนาได้อย่างไร เพราะ

ปฏิบัติมาระยะหน่ึงแล้ว อยากแน่ใจว่าก�าลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ผม

รับปากพ่ีอุ๋ยว่าจะช่วยหาครูอาจารย์ให้ แต่ก็ยังไม่ได้ด�าเนินการจริงจัง เพราะ

ประมาท ไม่คิดว่าพี่อุ๋ยจะจากพวกเราไปเร็วเช่นนี้ 

ผมขอให้บุญกุศลที่พี่อุ๋ยได้ท�าทั้งจากการศึกษาธรรมะ การปฏิบัติภาวนา 

ตลอดจนอานิสงค์ทีเ่กดิข้ึนจากงานศกึษาวิจยัทีมุ่่งสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ไทย จะเป็นพลวปัจจัยให้ดวงวิญญาณของพ่ีอุ๋ยไปสู่สุคติ และเข้าถึงธรรมใน

สัมปรายภพภายภาคหน้าด้วยเทอญ 

ด้วยความอาลัยยิ่ง
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กฤษฎเ์ลิศ สมัพนัธารกัษ ์

งานสุดทา้ยในความทรงจ�า

28 พฤษภาคม 2562 ผมส่งอีเมลเชิญพี่เดือนเด่นมาเป็นผู้ร่วมเสวนาใน

งานสัมมนาวิชาการประจ�าปีของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปีน้ี งานสัมมนา

จัดในหัวข้อเร่ืองการแข่งขันและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

ซึง่เป็นเร่ืองทีพ่ี่เดือนเด่นมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ พ่ีเดือนเด่นตอบอเีมล 

กลับมาแทบจะทนัทเีหมือนทกุคร้ังทีผ่มเคยติดต่อขอความร่วมมือไป “กฤษฎ์เลิศ  

ยินดีค่ะ ลงบุ๊คไว้แล้วค่ะ เดือนเด่น”

16 กันยายน 2562 ผมส่งอีเมลไปหาพี่เดือนเด่นอีกครั้ง เพื่อขอนัดหารือ

เร่ืองที่เราจะเสวนากันบนเวทีงานสัมมนาวิชาการที่จะมีข้ึนในอีกสองสัปดาห์  

พ่ีเดือนเด่นตอบอเีมลกลับมาอย่างรวดเร็วเหมือนเช่นเคย “พ่ีจะอยู่ถึงประมาณ 

5 โมงเย็นค่ะ มาได้เลย หากไม่สะดวกโทรมาก็ได้นะคะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลา”

ผมไม่คาดคิดว่างานสัมมนาวิชาการคร้ังน้ีจะเป็นงานสุดท้ายที่ผมได้มี

โอกาสร่วมงานกับพี่เดือนเด่น พี่ผู้มีความกรุณาต่อผมเสมอมา

เม่ือผมได้รับการติดต่อให้เขียนบทร�าลึกถงึ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผม

ตอบรับทันทีด้วยความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มีส่วนร่วมในการระลึกถึง

พ่ีเดือนเด่น แต่เม่ือผมลองพยายามเขียนสรุปงานวิจัยที่พ่ีเดือนเด่นได้ผลิตมา

อย่างต่อเนื่องกว่า 3 ทศวรรษ ผมกลับรู้สึกว่า เป็นเรื่องยากยิ่งที่จะสังเคราะห์

คุณูปการที่พ่ีเดือนเด่นได้สรรค์สร้างให้แก่วงวิชาการเศรษฐศาสตร์ และการ

ด�าเนินนโยบายสาธารณะของประเทศไทยลงในเนื้อที่สั้นๆ
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ในขณะที่ผมก�าลังพยายามคิดว่าจะสรุปงานของพ่ีเดือนเด่นอย่างไรดี

น้ัน ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสอ่านบทความที่อาจเรียกได้ว่าเป็นงานวิชาการฉบับ

สมบรูณ์ช้ินสุดท้ายในชีวิตของพ่ีเดือนเด่น บทความน้ีมีช่ือว่า ‘Thailand’s Policy 

Challenges’ ซึง่เพ่ิงได้รับการเผยแพร่ออนไลน์เม่ือวันที ่27 พฤศจกิายนทีผ่่านมา  

และจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Asian Economic Policy Review  

ในเดือนกรกฎาคมปีหน้า บทความนี้ได้สรุปงานวิจัย แนวคิด และข้อเสนอแนะ

ทางนโยบายต่อเศรษฐกจิไทย ของพ่ีเดือนเด่น โดยพ่ีเดือนเด่นเอง ได้เป็นอย่างดี  

และยังเป็นบทความที่มีสาระเดียวกับเน้ือหาการเสวนาในงานสัมมนาวิชาการ

ประจ�าปีของธนาคารแห่งประเทศไทยปีน้ี ซึ่งเป็นการร่วมงานคร้ังสุดท้ายของ

ผมกับพี่เดือนเด่นอีกด้วย

ในบทความน้ี พ่ีเดือนเด่นได้ตอกย�้าปัญหาทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทย

ประสบในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ต�า่ และการส่งออกที่ชะลอตวั อันเป็นผลจากการขาดความสามารถ

ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก พ่ีเดือนเด่นช้ีให้เห็นว่า

อนาคตของเศรษฐกิจไทยจะพึ่งพาภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น ความท้าทายของ

ประเทศ คือจะท�าอย่างไรเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทั้งของภาคอุตสาหกรรมที่ซบเซา 

และของภาคบริการทีถ่กูปกป้องจากการแข่งขันจากธรุกจิต่างชาติ โดยกฎเกณฑ์

ต่างๆ ที่ออกโดยรัฐบาล

พ่ีเดือนเด่นได้เน้นถึงบทบาทของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อความมี

ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ โดยกล่าวไว้ในบทความว่า “I believe that the 

key factors holding back productivity and efficiency in the Thai business 

sector are government policies, rules and regulations that restrict or distort 

competition in the market. The rise of populist policies is among the main 

factors contributing to market distortions that leads to inefficiencies.”

พ่ีเดือนเด่นได้กล่าวทิง้ท้ายไว้ในประโยคท้ายสุดของบทความว่า “How to 

ensure fiscal prudence and how to prevent damaging populist policies will 

remain a challenge for not only Thailand but many other countries that 

are going through a similar experience.” ซึ่งโจทย์นี้เป็นเสมือนการบ้านที ่

พี่เดือนเด่นมอบให้พวกเราพยายามแก้กันต่อไป

ในความทรงจ�าของเรา 69



ในงานสัมมนาประจ�าปีของธนาคารแห่งประเทศไทยเม่ือวันที ่30 กนัยายน

และ 1 ตุลาคมทีผ่่านมา ผมได้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันกบัพ่ีเดือนเด่น

ทั้งสองวัน เราได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยที่เรามีความ

สนใจร่วมกัน ทั้งในเร่ืองของโครงสร้างความเป็นเจ้าของในภาคธุรกิจไทยที่มี

การกระจุกตัวสูง การผูกขาด การเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางรายโดยภาครัฐ 

และการขาดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกของธุรกิจไทย พ่ีเดือนเด่น

ได้ให้ค�าแนะน�าผมหลายเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานวิจัยของผม 

เราพูดคุยวางแผนท�าวิจัยด้วยกัน 

บทสนทนาเราส้ินสุดลงเม่ือน้องจากทีมจัดงานมาตามพ่ีเดือนเด่นไป 

แต่งหน้าท�าผมก่อนข้ึนเวทเีสวนาในช่วงสุดท้ายของงานสัมมนา ซึง่แม้พ่ีเดือนเด่น 

จะยืนยันว่าไม่ต้องการ แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อการเซ้าซี้ของน้องๆ และผู ้

ร่วมโต๊ะอาหารท่านอื่นๆ ยอมลุกไปให้ช่างแต่งหน้าท�าผมให้ในที่สุด

บนเวทีเสวนาในวันน้ัน พ่ีเดือนเด่นเป็น ‘เดือน’ ที่ ‘เด่น’ สมช่ือจริงๆ 

ไม่ใช่เพราะพ่ีเดือนเด่นสวยสง่ามากๆ จนผมอดแซวไม่ได้ แต่เป็นเพราะส่ิงที ่

พ่ีเดือนเด่นพูดบนเวทใีนวันน้ันตอกย�า้ถงึส่ิงทีห่ลายๆ ท่านได้นิยาม ดร.เดือนเด่น  

นิคมบริรักษ์ ไว้ว่า ‘เก่ง คม กล้า’ ได้เป็นอย่างดี พี่เดือนเด่นแม่นในหลักการ

และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ พ่ีเดือนเด่นประยุกต์ทฤษฎีไปสู่นโยบายได้อย่างตรง

ประเด็น พ่ีเดือนเด่นมีความกล้าที่จะพูดในส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

โดยไม่กลัวอิทธิพลใดๆ

ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ด�าเนินรายการที่มีพ่ีเดือนเด่นเป็นหน่ึงใน 

ผู้เสวนาในวันน้ัน เวลากว่าหน่ึงช่ัวโมงผ่านไปอย่างรวดเร็ว และเป็นช่วงของงาน

สัมมนาทีผ่มชอบและประทบัใจมากทีสุ่ด ไม่เพียงแต่เน้ือหาในการเสวนาจะเป็น

ประโยชน์และเข้มข้นไปด้วยสาระเท่านั้น การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 

และความคิดเห็นของผู้ร่วมเสวนายังมีความเป็นกันเองเหมือนพ่ีน้องคุยกัน  

พ่ีเดือนเด่นให้ความรู้แก่ผมและผู้เข้าร่วมงานสัมมนาหลายเร่ือง โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในเร่ืองของบทบาทของภาครัฐทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการแข่งขันในภาคธรุกจิ เม่ือ

มองย้อนกลับไป ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิง ทีง่านคร้ังสุดท้ายทีผ่มร่วมกบัพ่ีเดือน

เด่นด�าเนินไปด้วยความราบรื่น สวยงาม ได้รับค�าชื่นชมมากมาย และเป็นภาพ

ความทรงจ�าอันงดงามในใจผม
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ถึงแม้ว่าผมรู้สึกเสียดายที่จะไม่ได้ร่วมท�างานกับพ่ีเดือนเด่นอีกต่อไป 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้เคยร่วมงานกับพ่ีเดือนเด่นในหลายโอกาส ผม

ขอขอบพระคุณพ่ีเดือนเด่นส�าหรับการเป็นแบบอย่างในการเป็นนักวิชาการ 

ทีดี่ ความเมตตากรุณา ความปรารถนาดี และค�าแนะน�าทีพ่ี่มีให้ผมเสมอมาครับ
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เป็นเดือนเด่น เพ็ญกระจ่าง อยู่กลางฟ้า 

ส่องปัญหา ทั่วแดน อย่างแน่นหนัก 

ทีดี อาร์ไอ อาลัยรัก 

สิ้นแล้วนัก เศรษฐศาสตร์ ปราชญ์วิจัย

	 	 	 อภิชาติ	ด�าดี

ฟ้ามืดขับ ให้เห็น ‘เดือนเด่น’ 

ผ่องเพ็ญ เป็นปัญญา จารประจักษ์ 

สุคติ คือที่หมาย ให้ผ่อนพัก 

เป็น ‘นิคมบริรักษ์’ แห่งนครา

   กาญจน์ลดา-ประสาร	มฤคพิทักษ์

ขอน้อมส่ง ‘เดือนเด่น’ สู่ฟากฟ้า 

สมเกิดมา ท�าดี ที่ประจักษ ์

ขอส่งลา อาลัย ให้ได้พัก 

เพื่อพ�านัก อยู่สวรรค์ นิรันดร

	 	 	 อ�าพล	จินดาวัฒนะ	



ประวิทย ์ล่ีสถาพรวงศา

ในวงการคุม้ครองผู้บริโภคปีน้ี เราสูญเสียนักวิชาการสตรีทีร่่วมขับเคล่ือน

งานกับเราอย่างแข็งขันไปถึงสองท่าน โดยต้นปีเราสูญเสีย อาจารย์ส�าลี ใจดี 

เภสัชกรหญิงผู้ก่อต้ังกลุ่มศึกษาปัญหายา และปลายปีน้ี เราสูญเสีย อาจารย์

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ นักวิชาการที่สนับสนุนการท�างานขององค์กรคุ้มครอง

ผู้บริโภคภาคประชาชนในหลายเรื่องหลากประเด็น

ผมเรียกอาจารย์เดือนเด่นว่า ‘อาจารย์’ ทั้งที่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหา แต่

เพราะว่าในวงการแพทย์เมื่อสัก 30 ปีก่อน เราเรียกผู้ที่อาวุโสกว่าว่า ‘อาจารย์’ 

แม้ไม่ใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์ผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลประจ�าจงัหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด หรือแม้แต่อธบิดี และ

ปลัดกระทรวง เราก็เรียกท่านว่าอาจารย์ ไม่ใช่ท่านอธิบดี ท่านปลัด เหมือนทุก

วันน้ี เพราะในสมัยก่อน ผู้ที่อาวุโสกว่ามีพันธกิจฟูมฟักและถ่ายทอดความรู้ที่

ได้จากการท�างานจริงให้กับแพทย์รุ่นน้องต่อๆ มา และที่ส�าคัญไปกว่านั้น คือ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ให้เป็นที่ติฉินนินทาได้

อาจารย์เดือนเด่นมีคณุลักษณะทัง้สองประการ คอืคอยถ่ายทอดความรู้ให้

กับคนที่ท�างานรอบข้าง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ทุกคน สมกับค�าว่า ‘อาจารย์’

อาจารย์เดือนเด่นเป็นนักวิชาการ เป็นนักวิจัย คือผู้แสวงหาความรู้ สร้าง

ความรู้ และเผยแพร่ความรู้น้ันสู่ผู้ก�าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ แต่ย่ิงไปกว่า
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นักวิจัยแบบด้ังเดิม อาจารย์เป็นผู้ใช้ความรู้น้ันเองด้วย อาจารย์มีส่วนร่วมใน

ขบวนการคุม้ครองผู้บริโภคและมีส่วนร่วมในงานการก�ากบัดูแลภาครัฐมาอย่าง

ต่อเนื่องยาวนาน

ไม่ใช่ว่าขบวนการคุ้มครองผู้บริโภคขาดแคลนนักวิชาการ เรามีพันธมิตร

นักวิชาการมากมายหลายคน แต่มีน้อยคนที่จะร่วมขับเคล่ือนอย่างต่อเน่ือง

ในระยะยาว นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านมีความเช่ียวชาญเฉพาะ มีภารกิจ

มากมาย หลายท่านก็สละเวลามาช่วยงานเป็นเรื่องๆ หรือเป็นงานๆ ไป แล้วก็

ต้องกลับไปทุ่มเทให้กับงานหลักต่อ แต่อาจารย์เดือนเด่นมาช่วยงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมตั้งแต่ 10 ปีก่อน โดยมาเป็นคณะกรรมการสถาบัน

คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หน่วยงานในสังกัด กทช. เดิม และ

ในช่วงเปล่ียนผ่านมาเป็น กสทช. ก็ยังเป็นอนุกรรมการในด้านการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคต่อเน่ืองมาโดยตลอด รวมถงึเป็นอนุกรรมการด้านอืน่ๆ ในบางช่วงเวลา 

เช่น อนุกรรมการทีเ่กีย่วกบังานบริหารคล่ืนความถี ่และงานประมูลคล่ืนความถี่ 

ทั้งที่อาจารย์ก็มีภารกิจประจ�า มีเร่ืองที่สนใจหรือเช่ียวชาญเฉพาะอยู่ก่อนแล้ว 

ส่วนในฟากองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน อาจารย์ยัง

เสียสละเป็นกรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงินการธนาคาร

สมัยเร่ิมก่อต้ังสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เราพบ

ปัญหาว่า เราขาดแคลนนักวิชาการที่เช่ียวชาญด้านน้ีอย่างลึกซึ้ง เราอาจมี

วิศวกรโทรคมนาคมมากมาย เพราะมีการเรียนการสอนเป็นเร่ืองเป็นราว แต่

เราขาดนักกฎหมายโทรคมนาคม เราขาดนักเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมจริงๆ 

และถึงแม้จะพอหาได้ เราก็เจอปัญหาส�าคัญย่ิงกว่า น่ันคือนักวิชาการเหล่า

น้ันมักเกี่ยวพันกับธุรกิจโทรคมนาคมไม่ทางใดก็ทางหน่ึง หลายท่านได้ทุน

สนับสนุนจากธุรกิจ หลายท่านท�างานให้กับภาคธุรกิจ โดยส่วยใหญ่ไม่ใช่ใน

แง่ของธุรกิจภาพรวม แต่เป็นเฉพาะรายใดรายหนึ่ง เมื่อมาให้ความคิดเห็น จึง

เกิดค�าถามตามมามากมายว่า ความเห็นน้ันอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ประกอบ

การหรือไม่ บางท่านพยายามซ่อนเร้นความสัมพันธ์ลักษณะน้ัน แต่กรรมเป็น

เคร่ืองช้ีเจตนา การกระท�า-การแสดงออกสามารถบอกได้ไม่ยากว่าใครอยู่ใต้

อิทธิพลของค่ายไหน
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แต่การร่วมงานกบัอาจารย์เดือนเด่นท�าให้เราสะดวกใจ และพูดได้เต็มปาก

เต็มค�าว่า ความเห็นต่างๆ ทางวิชาการเป็นความเห็นโดยสุจริต ไม่มีเบื้องหลัง 

หรือผลประโยชน์แอบแฝง ท�าให้เกิดความเคารพซึ่งกันและกัน หลายคร้ังที่

อาจารย์อาจมีความเห็นไม่ตรงกับผู้บริโภค แต่น่ันเป็นเพราะมุมมอง ทัศนคติ 

และฐานวิชาการที่ต่างกัน ไม่ใช่เป็นเพราะมีผลประโยชน์เบื้องหลังแทรกแซง 

ให้ความเห็นไม่เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ท�าให้อาจารย์และขบวนการคุม้ครอง

ผู้บริโภคมีความร่วมมือและความรู้สึกที่ดีต่อกันเรื่อยมา

จะมีนักวิชาการกี่คนที่ด�ารงตนได้เช่นน้ี จะมีนักวิชาการก่ีคนที่ได้รับการ

ยอมรับในเรื่องนี้

ขบวนการผู้บริโภคถกูขับเคล่ือนด้วยอดุมการณ์ด้านสิทธ ิการเติมเต็มด้าน

วิชาการเป็นการยกระดับการขับเคล่ือนของขบวนการผู้บริโภคภาคประชาชน 

และการเติมเต็มแบบนี้ต้องอาศัยความอดทนและความเสียสละอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการก�ากับดูแล อาจารย์สนใจเร่ืองการแข่งขันทางการค้าและ 

ธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ ซึง่ทัง้สองเร่ืองเป็นประเด็นใหญ่ของ กสทช. 

การก�ากับดูแลด้านการส่ือสารของประเทศไทยมีปัญหาเร่ืองการผูกขาด และ

มีปัญหาเร่ืองความไม่เป็นอิสระขององค์การอิสระ ไม่ว่าจะด้วยอิทธิพลของรัฐ

หรือทุน

อาจารย์เข้ามาเป็นอนุกรรมการในการออกแบบการประมูลคล่ืน และ

ออกแบบให้มีการแข่งขันในการประมูลในระดับที่ยอมรับได้ แต่น่าเสียดายที่มี

การเปล่ียนแปลงวิธีการ ท�าให้ไม่เกิดการแข่งขันในการประมูล และกลายเป็น

ประเด็นข่าวอื้อฉาวระดับประเทศ

อาจารย์เข้ามาเป็นอนุกรรมการเม่ือคร้ังใกล้ส้ินสุดสัญญาสัมปทาน และ

ต้องเร่งเตรียมการจัดสรรคล่ืนความถี่เพ่ือรองรับการส้ินสุดสัญญาสัมปทาน 

แต่กลับพบว่า ธรุกจิบางค่ายใช้อทิธพิลท�าให้การประมูลคล่ืนล่าช้าออกไป ทัง้ที ่

ทกุฝ่ายรู้ตัวล่วงหน้ามาหลายปี อาจารย์ให้ข้อมูลความเสียหายทีจ่ะเกดิข้ึนอย่าง

ตรงไปตรงมา แต่นั่นท�าให้อาจารย์ถูกฟ้องร้อง แม้ว่าในที่สุดคดีจะยุติลงด้วยดี  

แต่หลายฝ่ายสรุปว่า นั่นเป็น ‘การฟ้องปิดปาก’ (Strategic Lawsuit Against 

Public Participation: SLAPP) อนัเป็นกรณีหน่ึงทีน่�ามาซึง่เกิดการรณรงค์ตรา

กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก
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แต่อาจารย์ก็ผ่านเหตุการณ์เหล่าน้ีมาด้วยดี และก็ไม่ท�าให้อาจารย์พูด

ความจริงน้อยลง ถ้าความจริงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ในช่วงเวลาต้ังแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นมา ผมเป็นประธานคณะอนุกรรมการ

คุม้ครองผู้บริโภคด้านกจิการโทรคมนาคม โดยทียั่งมีอาจารย์เดือนเด่นร่วมเป็น

อนุกรรมการ ในการประชุมแต่ละครั้ง ถ้ามีเรื่องที่ชวนต้องสงสัย อาจารย์จะไม่

หยุดที่ความสงสัย แต่จะสืบค้นข้อมูลในห้องประชุมทันที หลายคร้ังอาจารย์

สืบค้นแนวทางก�ากับดูแลหรือแก้ไขปัญหาในต่างประเทศ เพ่ือหาทางออก 

ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคที่ร้องเรียนเข้ามา 

หลายท่านอาจคดิว่า ใครๆ กท็�าแบบน้ีได้ แต่อย่าลืมว่าการสืบค้นออนไลน์

ในระหว่างประชุมคอืการลงไปงมหาข้อมูลในมหาสมุทรอนิเทอร์เน็ตในเวลาไม่กี่

อดึใจ ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคอืของจริง อะไรคอืขยะ เราอาจได้ข้อเสนอจากกองขยะ

ข้อมูล แต่การทีอ่าจารย์มีพ้ืนฐานด้านวิชาการ มีพ้ืนฐานความสัมพันธ์กบัหน่วย

งานต่างประเทศ ท�าให้อาจารย์เจอข้อมูลทีไ่ม่ใช่ขยะได้ในเวลาอนัส้ัน และหลาย

คร้ังประเด็นที่สืบค้นก็ไม่ใช่ประเด็นที่อาจารย์เช่ียวชาญมาก่อน แต่ดุลพินิจใน

การดึงข้อมูลของอาจารย์นั้น แม่นย�าและเที่ยงตรงอย่างยิ่ง ฝ่ายเลขานุการของ

อนุกรรมการยังไม่สามารถท�าได้อย่างที่อาจารย์ท�า

การสูญเสียคร้ังน้ีจึงเป็นการสูญเสียบุคลากรที่ส�าคัญของขบวนการ 

ผู้บริโภค ทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐอย่าง กสทช.

ในทางส่วนตัว อาจารย์ก็มีเมตตา หาช่องทางและแนะน�าให้ผมไปอบรม

กับหน่วยงานในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้หลายคร้ังหลายคราว และเคย

ชักชวนให้หาประสบการณ์ใหม่ในบทบาทใหม่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง Regulatory 

Guillotine หรือแม้แต่เร่ืองการแข่งขันทางการค้า แต่เสียดายที่วิถีโดยส่วนตัว 

ไม่อยู่ในจังหวะที่จะตอบสนองค�าแนะน�าเหล่าน้ันในเวลาน้ัน แต่เราก็ยังมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ เช่น วิธีการก�ากับราคายา 

ในสถานพยาบาลเอกชนที่สร้างก�าไรหลายร้อยหลายพันเท่า เบื้องลึกเบื้องหลัง

ของกรณีการล็อกสเปกสินค้าหรืองานที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างของบางหน่วยงาน 

ภาครัฐ ฯลฯ
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ทุกส่ิงที่คุยกันสะท้อนว่าอาจารย์เป็นนักวิชาการผู้จับประเด็นที่กระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะ และเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ มากมายอย่างน่าทึ่ง  

ทั้งที่มีภารกิจประจ�าอยู่แล้วมากมาย

การมีเครือข่ายวิชาการ เครือข่ายการขับเคล่ือนนโยบาย ประกอบกับความ

ทุ่มเท การเกาะติด การค้นหาความรู้และความจริง และการใช้ความรู้เหล่านั้น 

จึงเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จาก อาจารย์เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
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นวลนอ้ย ตรีรตัน ์

ดร.เดือนเด่น ท่ีรูจ้กั 

หน่ึงนกัวิชาการ หน่ึงนกัต่อสู ้

การจากไปของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ เป็นข่าวที่สร้างความตระหนก

และเศร้าเสียใจให้กับวงการวิชาการไทยเป็นอย่างมาก

ถ้าย้อนเวลากลับไป ดิฉันรู้จัก ดร.เดือนเด่นประมาณ 20 ปี จ�าได้ว่า รู้จัก

เป็นคร้ังแรกเม่ืออาจารย์มาร่วมในเวทสัีมมนาทีค่ณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย น่าจะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเร่ืองปัญหาการคอร์รัปชัน 

ในประเทศไทย หลังจากน้ันก็มีโอกาสพบกันเร่ือยมา ดิฉันได้ร่วมงานกับ 

ดร.เดือนเด่นในหลายลักษณะทีเดียว ทั้งการท�างานวิจัยร่วมกันในโครงการ 

ธรรมาภิบาลรัฐวิสาหกิจไทย การอภิปรายในเวทีทางวิชาการ ได้มีโอกาสเป็น

ผู้วิจารณ์งานของ ดร.เดือนเด่นในบางคร้ัง แต่มักจะเจอกันบ่อยในเวทีประชุม 

หารือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

ช่วงประมาณเดือนกนัยายน 2556 กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่ีคน ที่รับผิดชอบงาน

ด้านกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และส�านักงาน กสทช. โดยเลขาธกิาร ร่วมกนั 

เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องหม่ินประมาท ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจยั  

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ นางสาวณัฏฐา โกมลวาทนิ  

ผู้ด�าเนินรายการ ‘ที่น่ี Thai PBS’ จากการให้สัมภาษณ์และน�าเสนอเกี่ยวกับ

สัญญาสัมปทานคลื่นความถี่ 1800 MHz 
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หลังทราบข่าว ดิฉนัได้ตัดสินใจจดังานเสวนาเร่ือง ‘คดีฟ้องร้องนักวิชาการ 

กับบทบาทหน้าที่สาธารณะ’ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษา

เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

ศูนย์ศึกษานโยบายส่ือ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 

12 กันยายน 2556 ทั้งนี้ เพราะการฟ้องร้องนักวิชาการ สื่อมวลชน NGOs ที่

วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสาธารณะ ในข้อหาหมิ่นประมาท มีอย่างต่อเนื่อง เป็น

ข่าวบ้าง ไม่เป็นข่าวบ้าง 

ในงานเสวนาคร้ังน้ี ได้มีการเชิญนักวิชาการ ส่ือมวลชน และ NGOs ที่

เคยถูกฟ้องร้อง มาร่วมให้ข้อคิดเห็นหลายคน เช่น คุณสุภิญญา กลางณรงค์  

หน่ึงในกรรมการ กสทช. ทีรั่บผิดชอบงานด้านส่ือกระจายเสียงและส่ือโทรทศัน์ 

คณุประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ ์ผู้อ�านวยการบริหารสถาบนัอศิรา และ อาจารย์นพนันท์  

วรรณเทพสกุล อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 

งานเสวนาน้ี ผู้ทีเ่คยถกูฟ้องร้องให้ความเห็นและประสบการณ์คล้ายกนัว่า  

ฝ่ายที่ฟ้องมีความต้องการให้หยุดการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสาธารณะที่

เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องร้องเป็นหลัก เพ่ือไม่ให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลและ

ความคดิเห็นต่าง และเม่ือเป็นคดีความ แม้ว่าในทีสุ่ดศาลจะยกฟ้อง เพราะเห็นว่า 

เป็นการแสดงความคดิเห็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ แต่กต้็องใช้เวลาในการสู้คดี 

อยู่นาน

นักวิชาการอืน่ๆ ทีเ่ข้าร่วมงานเสวนาอกีหลายท่าน ก็ให้มุมมองทีน่่าสนใจ 

เช่น ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ (ในขณะนั้น) 

เห็นว่า “การเปิดศึกกับนักวิชาการหรือประชาชน อาจไม่ใช่ส่ิงที่ถูกต้อง ที่ถูก

ต้องก็คือ ตั้งโต๊ะเจรจากัน เชิญมาทั้งสองฝ่าย โต้กันต่อสาธารณะ การบอกว่า

นักวิชาการไม่เข้าใจข้อมูล แล้วพูดบนฐานของข้อมูลทีไ่ม่ถกูต้อง ไม่ใช่เร่ืองยาก 

ก็เอาข้อมูลไปให้เขา แล้วบอกว่าข้อมูลที่ถูกเป็นอย่างนี้ ที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์

น้ันผิด กจ็บกนั” และอาจารย์นันทวัฒน์ยังได้ต้ังค�าถามถงึภาครัฐว่า “ถามจริงๆ

ว่ารัฐควรจะเป็นปฏิปักษ์กับประชาชน ซึ่งใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่า”

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ จากคณะนิเทศศาสตร์ จฬุาฯ (ปัจจบุนั

คอืรองอธกิารบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เห็นว่า การท�าหน้าทีข่องนักวิชาการ 
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และส่ือมวลชนเป็นกลไกส�าคัญของการตรวจสอบผู้ที่มีอ�านาจก�าหนดนโยบาย

สาธารณะ ซึ่งหากสังคมเพิกเฉยกับกรณีการฟ้องร้องที่เกิดข้ึน นักวิชาการ 

และสื่อมวลชนซึ่งท�าหน้าที่นี้ก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆ 

และอาจารย์พิรงรองยังต้ังค�าถามว่า การฟ้องร้องหม่ินประมาทในฐานะ

องค์กรที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลผลประโยชน์ของสาธารณะ ต่อนักวิชาการและ

ส่ือมวลชนทีท้่วงติงการท�างานขององค์กรในประเด็นเกีย่วกบัสาธารณะน้ัน เป็น

เรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ 

รศ.ดร.วีระ สมบรูณ์ จากคณะรัฐศาสตร์ จฬุาฯ ให้ทัง้ความรู้และความเห็นว่า  

ในทศวรรษ 1960 มีค�าว่า ‘SLAPP’ มาจาก Strategic Lawsuit Against Public 

Participation ซึง่หมายถงึการใช้คดีความเป็นกลยุทธส�าคญัในการคกุคามหรือ

ปิดปากการมีส่วนร่วมสาธารณะ เกิดข้ึนในวงวิชาการตะวันตก ซึ่งหมายถึง

การใช้คดีความหรือการฟ้องร้องเป็นกลยุทธ์คุกคามการมีส่วนร่วมสาธารณะ 

โดยกลยุทธ์ดังกล่าวจะใช้การเสียชื่อเสียง การหมิ่นประมาท หรือการน�าเสนอ 

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นเทจ็ เป็นข้ออ้างในการฟ้องร้อง แต่วัตถุประสงค์จริงๆ คอืการ

เซ็นเซอร์ การคุกคาม การขู่ หรือการท�าให้เงียบ 

ถ้าการ SLAPP เกิดข้ึนและขยายออกไป จะเกิดวัฒนธรรมสองด้าน คือ

ถ้ามันส�าเร็จ กลยุทธ์ SLAPP จะถูกใช้ต่ออย่างแน่นอน ส่วนอีกด้านหน่ึงก็คือ 

“ผลลัพธ์ของมัน ภาษาองักฤษเรียกว่ามัน chill พูดง่ายๆ ก็คอื ท�าให้รู้สึกหนาว

เม่ือจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในพ้ืนที่สาธารณะ” โดยผลลัพธ์ไม่ได้ต้องการชนะ

คดี แต่จะมีผลให้บรรยากาศในการถกเถียงในประเด็นสาธารณะ การเข้าไป 

มีส่วนร่วมในเร่ืองสาธารณะถกูท�าให้หายไป กลยุทธ์น้ีท�าให้ผู้เสนอความคดิเห็น

มีต้นทุนสูงมาก เพราะการถูกฟ้องร้อง น�ามาซึ่งการเสียขวัญ ไม่มั่นใจ เสียเงิน  

เสียเวลา และทรัพยากรต่างๆ และท�าให้ผู้อื่นก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็น

สาธารณะต่อไป 

การฟ้องร้องจงึไม่ใช่เป็นเร่ืองของบคุคลทีถ่กูฟ้องร้องเท่าน้ัน การฟ้องร้อง

เป็นเหมือนการส่งสัญญานในการคกุคามต่อสาธารณชนด้วย โดยมีเป้าประสงค์

จะท�าให้ประเด็นสาธารณะกลายเป็นเร่ืองของผู้มีอ�านาจหรือหน้าที่เท่าน้ันที่จะ

ตัดสินใจ ผู้มีส่วนได้เสียหรือภาคประชาชนจะถูกกีดกันออกไป
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ทางด้าน ดร.เอือ้จติ วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อ�านวยการโครงการ Media Monitor 

กล่าวว่า หาก กสทช. คิดว่ารายการ ‘ที่นี่ Thai PBS’ น�าเสนอข้อมูลด้านเดียว 

ก็สามารถให้เจ้าหน้าที่แจ้งไปที่กรรมการนโยบายของสถานี ซึ่งมีกลไกรับเรื่อง

ร้องเรียน จากน้ันกจ็ะมีการตรวจสอบ ซึง่ถอืเป็นการปฏิบติัแบบมีวุฒภิาวะ “แต่

เมื่อ กสทช. เลือกใช้กลไกการฟ้องร้อง ก็เลยคิดว่าต้องการเขียนเสือให้วัวกลัว

ใช่ไหม แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสือที่ท่านเขียนกลายเป็นวัวหรือเปล่า จึงท�าให้

เสือตื่นขึ้นมาเยอะแยะไปหมด” 

กรณีการฟ้องร้องต่อ ดร.เดือนเด่น ท�าให้เกดิเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้าง

มาก มีการจดัเสวนา มีการเปิดแถลงข่าวไม่เห็นด้วยขององค์กรต่างๆ อย่างมาก  

เพราะถือว่าเป็นการแสดงการคุกคามและปิดก้ันเสรีภาพในการให้ข้อมูลต่อ

สาธารณะ 

หลังการเสวนา ดิฉันได้น�าข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมในการเสวนาไปเขียน

สรุปลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ มติชน และข้อมูลทีดิ่ฉนัเขียนถงึข้างต้น กน็�ามาจาก 

บทความนี้

เม่ือมีโอกาสได้เจอ ดร.เดือนเด่นในเวลาต่อมา ดิฉนัถามว่า เป็นอย่างไรบ้าง  

ดร.เดือนเด่นบอกว่า สบายมาก และจะยังคงให้ความเห็นและข้อมูลเพ่ือประโยชน์ 

ต่อสาธารณะต่อไป 

ที่เล่ามาอย่างยืดยาวในประเด็นน้ี ก็เพ่ือแสดงให้เห็นว่า การท�างานและ

บทบาทของ ดร.เดือนเด่นเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ก่อให้เกิดผลกระทบ

ในวงกว้าง และจริงๆ แล้ว ดร.เดือนเด่นก็มีพันธมิตรจากที่ต่างๆ เป็นจ�านวน

มาก จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับ ดร.เดือนเด่น จึงมีคนพร้อม

ออกมาช่วยเสมอ

ล่าสุด ซึ่งก็เป็นปี 2561 ได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกครั้ง และน่าจะเป็นครั้ง

สุดท้าย ในงานอภิปรายทางวิชาการเร่ืองสัมปทาน Duty Free จดัข้ึนก่อนทีจ่ะมี

การประมูลสัมปทาน Duty Free เราสองคน ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์มีความคิด

ใกล้เคยีงกนั ทีเ่ช่ือว่าธรุกจิผูกขาดทีเ่กดิจากการก�าหนดกฎกติกาของภาครัฐ ที่

ให้สิทธพิิเศษกบับางธรุกจิในระยะเร่ิมต้น สามารถทีจ่ะเข้าใจได้ เพราะธรุกจิต้อง

เผชิญกับความเส่ียงมากมาย แต่การก�าหนดกฎทีใ่ห้อ�านาจผูกขาด หรือพยายาม
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ให้อ�านาจการผูกขาดยืนยาวสืบเน่ืองต่อไปโดยปราศจากการแข่งขัน ไม่น่าจะ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในระยะ

ยาว และน่าจะมีผลต่อเน่ืองถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ สร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการสร้างหรือเพ่ิม

ความเหลื่อมล�้าของประเทศให้มากขึ้น 

ดร.เดือนเด่นเห็นว่า ถึงเวลาแล้วท่ีภาครัฐ โดย AOT จะต้องพยายามผลัก

ดันให้เกิดการแข่งขันข้ึนในธุรกิจ Duty Free เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้ผู้

บริโภค ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย เพราะผู้บริโภคจ�านวนมาก

ในธุรกิจ Duty Free คือนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และภาครัฐก็จะได้รับราย

ได้ส่วนแบ่งจากการให้สัมปทานพื้นที่เพิ่มขึ้น 

ในการอภิปรายคร้ังน้ียังมีนักวิชาการทางด้านกฎหมายซึ่งเช่ียวชาญด้าน

กฎหมายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กมี็ความเห็นในท�านองเดียวกนั อย่างไร

กต็าม ภายหลังการสัมมนา กมี็คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์บางฉบบั วิพากษ์วิจารณ์

ความเห็นของนักวิชาการทีอ่ยากให้มีการเพ่ิมการแข่งขันในธรุกิจ Duty Free ทัง้

วิพากษ์อย่างรุนแรง และแสดงความเห็นแบบกลางๆ 

เมื่อพิจารณาแล้ว งานของ ดร.เดือนเด่นมีเป็นจ�านวนมาก ซึ่งดิฉันคงไม่

สามารถรวบรวมได้หมดในระยะเวลาอันส้ันของการเขียนบทความร�าลึกถึง 

ดร.เดือนเด่น แต่ในส่วนทีดิ่ฉนัเกีย่วข้องด้วย งานของ ดร.เดือนเด่นจะเป็นงานใน

สามลักษณะ กล่าวคอื เป็นงานทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาวิจยัในเร่ืองธรรมาภิบาล 

และการต่อต้านการคอร์รัปชัน งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการแข่งขันที่เสรี

และเป็นธรรม ต่อต้านการผูกขาดทางเศรษฐกิจ และงานทางด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

งานหลักสามด้านนี้ของ ดร.เดือนเด่น เป็นงานที่มีการท�าอย่างต่อเนื่องใน

ช่วง 20 ปีทีผ่่านมา แม้ว่าจะต้องเผชิญอปุสรรคต่างๆ มากพอสมควร แต่กไ็ม่อาจ

หยุดย้ังความมุ่งม่ันต้ังใจได้ ดิฉนัช่ืนชม ดร.เดือนเด่นมาตลอด เพราะ ดร.เดือนเด่น 

สามารถเลือกทางชีวิตที่ง่ายกว่าน้ีได้ แต่ ดร.เดือนเด่นก็เลือกเส้นทางชีวิต

นักวิชาการที่ท�างานเพ่ือเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ดีกว่า ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเผชิญแรงเสียดทานจากผู้ที่จะสูญเสียจากการ
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เปล่ียนแปลง ส่ิงเหล่าน้ีจงึสะท้อนให้เห็นตัวตนและอดุมการณ์ ของ ดร.เดือนเด่น 

อย่างชัดเจน ว่าอยากเห็นสังคมไทยที่มีความเป็นธรรม มีธรรมาภิบาล โปร่งใส 

และให้โอกาสกับทุกกลุ่มและทุกคน

ด้วยใบหน้าที่แจ่มใส มีรอยย้ิมแสดงมิตรไมตรีตลอดเวลา ดิฉันยังคง

เห็นนักสู้คนหนึ่ง ที่ไม่ยอมถอย มุ่งมั่นในอุดมการณ์ของตนเอง ใช้ความรู้และ 

ข้อเทจ็จริงเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง และน่ันคอื ดร.เดือนเด่น 

ที่ดิฉันรู้จัก 

แม้ว่าวันนี้ ดร.เดือนเด่นจะจากไป แต่ดิฉันเชื่อว่า ผลงานและความใฝ่ฝัน

ของ ดร.เดือนเด่น ที่อยากจะเห็นสังคมไทยปราศจากคอร์รัปชัน สังคมไทยที่มี

ความเป็นธรรม เป็นสังคมที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนทุกกลุ่ม จะยังคงอยู่ 

และมีชีวิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคนที่มีความฝันเดียวกันตลอดไป
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Scott Jacobs

The honor of working with Dr. Deunden

Writing a memorial to Dr. Deunden is a very sad event that I never 

thought would come to me. And yet I am honored to write about what 

Dr. Deunden’s tragic loss means to Thailand, and to myself because her 

contributions must be understood.

I had the privilege and the pleasure of working with Dr. Deunden 

for almost 10 years on economic reforms in Thailand. We first met on 

the morning of Friday, May 6, 2011, to discuss a new Regulatory Im-

pact Assessment (RIA) project in Thailand, and from that meeting, we 

created a professional and personal partnership that became more and 

more productive as the years passed. Our last communication was on the 

morning of her loss, as we discussed what we had done and what should 

be the next steps for Thailand.

I have worked with thousands of reformers around the world over 

more than three decades, and I cannot think of anyone who I enjoyed and 

admired more than Dr. Deunden. I want to write about six reasons why I 

enjoyed so much working with Dr. Deunden:

Care and concern for Thailand. Dr. Deunden wanted to improve life 

in Thailand, and her energy for reforms was driven by her concern for 
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her fellow citizens. She thought that good economics could make lives 

better, and her determination was based on doing whatever she could to 

improve the lives of millions of people who will never know how her work 

impacted their lives. She was an economist in the best sense of the word 

because she used her knowledge to perfect the world around her. Thailand 

is a better place to live today because of her work and because of the 

leadership that she inspired in many others around her. She deserves the 

thanks of the nation.

Courage. Dr. Deunden was completely unafraid to take on reforms of 

the most ambitious kinds, and in fact pushed me to go further. In 2016, 

we began work on the Operational Plan for a new kind of reform in Thai-

land – the Regulatory Guillotine. This reform is one of the most difficult 

reforms of any legal system, because it attacks directly the self-interest 

of many regulators and private sector entities. The project continued until 

her death in 2019. Dr. Deunden was there at every moment – planning, 

persuading, briefing, writing, and managing the project itself. I never had 

to worry that she would caution me not to move too fast or to do the easy 

reforms rather than the hard reforms. When she saw the value of work, 

she committed herself to it and never faltered.

Enthusiasm. Dr. Deunden loved her work. And her love for her work 

to improve Thailand was infectious. Everyone who worked with her came 

away with more energy and more inspiration because of her enthusiasm for 

what she was doing. I always looked forward to meeting with Dr. Deunden 

when I came to Thailand because her words and advice would stimulate 

me to keep moving past the problems toward success.

Professionalism. The quality of her work and her continual effort to 

do more and to do better was well known to everyone. I knew that when 

Dr. Deunden said that she would do something, it would be done with 

the highest degree of professionalism and care. She took the time to 

study and learn about issues that she knew were important to Thailand. 
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For example, I want to point out how quickly and thoroughly she became 

an expert on regulatory impact assessment, and how much her advocacy 

of RIA was worth in spreading these ideas across the policy world of 

Thailand. That was only one of the many issues on which Dr. Deunden 

became a national leader due to her hard work and wonderful skills at 

communication and persuasion.

Leadership. Dr. Deunden built a young and very capable team at TDRI  

that accomplished more work in less time than almost any team I have 

encountered in the world. She advocated good economics in the govern-

ment and the private sector and was well received everywhere she went. 

Her leadership and her success in building interest, skills, and teams to 

carry out reforms will have a long-lasting effect in Thailand as these team 

members both in TDRI and other institutions build on what Dr. Deunden 

has left them to expand and deepen lasting change.

Kindness. As a foreigner working in Thailand, I knew less about 

Thailand than anyone else in the room at any time, at the same time that 

I was pushing reforms that had never been tried in Thailand. And yet, even 

in the face of my many mistakes, Dr. Deunden always treated me with 

the greatest kindness and friendliness. Her ability to make me feel as a 

valued member of her team and a personal friend was of great importance 

to me and is probably the loss that I feel most keenly and most sadly.

It is difficult for me to imagine coming back to Thailand without the 

pleasure of meeting Dr. Deunden in her office or over a good Thai meal.

And yet her legacy, her team, her ideas, and her determination that 

good ideas and good reforms can make Thailand a better place to live 

will continue on. We can most honor her by working even harder to make 

her ideas a reality for the country that she so loved. 
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ชโยดม สรรพศรี 

ช่ือ ‘ดร.เดือนเด่น’ เป็นช่ือที่ทุกคนเรียกขานกันจนชินตามส่ือสาธารณะ 

ขณะทีบ่างคนกเ็รียกว่า ‘อาจารย์เดือนเด่น’ เวลาท�างานด้วยกัน ส่วนผู้ทีคุ่น้เคย

และท�างานอย่างใกล้ชิดจะเรียก ‘พ่ีอุย๋’ ส�าหรับผม เวลานึกถึงผู้ร่วมงานและมิตร

คนนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการที่มีอย่างเพียบพร้อม 

แต่นึกถึงความเที่ยงธรรม ใจกว้างรับฟัง มีจุดยืนที่ไม่ถอย ความตรงไปตรงมา 

ที่มีหลักคิดที่ชัดเจน และมีการน�าเสนอผลงานที่ฉะฉานอย่างจูงใจที่ง่ายต่อ 

ความเข้าใจ พร้อมที่จะตอบทุกค�าถาม และตอบได้อย่างไม่มีข้อสงสัยต่อ

เราได้มีโอกาสได้เจอกันเป็นคร้ังแรกกว่า 20 ปีก่อน ในวงสนทนาเล็กๆ 

จัดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แปลกที่ผม

เองมาจากคณะเศรษฐศาสตร์ และ ดร.เดือนเด่นก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ แต่ไป

เจอกนัในอกีทีห่น่ึง ผมจ�าไม่ได้ชัดเจนว่างานน้ันใครเป็นผู้เชิญ และจ�าไม่ได้ว่าไป

เจอกันเพื่อหารือเรื่องอะไร จ�าได้แต่เพียงว่า นักวิชาการชื่อ ดร.เดือนเด่นคนนี้ 

มีความคิดที่ชัดเจน มีตรรกะ และเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์สูง 

อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกันตลอดระยะเวลาที่รู้จักกัน 

แต่จะพบปะกันในเวทีวิชาการ ทักทายกัน เพราะคุ้นเคยกันมานาน แต่กลับ

เป็นว่ามีโอกาสท�างานใกล้เคียงกับ ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ เสียมากกว่า 

เพราะมีระยะหน่ึง ผมท�างานเกี่ยวข้องกับนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
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และการศึกษาการเตรียมพร้อม ท่าที และผลกระทบของเขตการค้าเสรี 

กลางปี 2561 ผมได้รับการติดต่อจากผู้บริหารระดับสูงท่านหน่ึงให้มาเป็น

หัวหน้าทีม Regulatory Guillotine ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลด

อุปสรรคที่เกิดจากกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนญุาตของทาง

ราชการ ท่านทีม่าชวนผมท�างานน้ีกค็ุน้เคยกนัมา 20 ปีเช่นกนั เพราะด้วยความ

ที่ไม่ใช่เป็นนักกฎหมาย ผมได้ให้ค�าตอบไปว่า ขอคิดดูก่อน ในขณะเดียวกัน 

หวังว่าท่านที่ติดต่อมาจะลืมและไปหาคนอื่นมาแทน แต่ปรากฏว่าท่านได้มา

ติดตามอีกสองคร้ัง ในระยะเวลาที่ห่างออกไปอีกช่วงเดือนกว่าๆ โทรมาขอ 

ค�าตอบ และมีการนัดให้เข้าไปเจอกับทีมงานที่มาจากต่างประเทศ 

ผมใช้เวลาคิดต่ออีกพักหนึ่ง จนเกิดความมั่นใจว่า งานนี้น่าจะพอท�าไหว 

เพราะต้องใช้เวลามาก กอปรกับงานประจ�าก็ทิ้งไม่ได้ อีกทั้งต้องติดต่อกับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งใช้เครือข่าย และเวลาจัดการ กล่าวคือ ต้อง

ดูบริบททางวิชาการ บริหารทีมงาน และประสานงานกับรัฐและเอกชน โดย

ต้องดูแลทีมงานกฎหมายประมาณ 35 คน และทีมเศรษฐกิจอีก 10 กว่าคน  

ไม่รวมทีมที่มาจากต่างประเทศ ความม่ันใจที่ยอมรับท�างานน้ีเพราะทราบว่า  

ดร.เดือนเด่นจะเป็นผู้ร่วมงานหลัก มีทีมงาน ‘พี่อุ๋ย’ ที่เข้มแข็ง และด้วยความ

ม่ันใจในความสามารถของเธอ คิดว่างานน้ีอย่างไรก็ต้องบรรลุเป้าหมาย 

เราเร่ิมงานด้วยการการมีห้องท�างานเล็กๆ เหมือนตู้กระจกเล้ียงปลา เร่ิม

จากคนเพียง 10 คน ค่อยๆ สร้างทีมจากการสัมภาษณ์ผู้สมัครจ�านวนมาก  

ต้องขอช่ืนชมทีมงาน ดร.เดือนเด่นคนส�าคัญ คือ คุณเทียนสว่าง ธรรมวณิช  

ที่ประสานงานเป็นอย่างดี จากวันน้ัน จนถึงวันที่เรามีรวมกันเกือบ 50 คน 

มีทั้งข้าราชการ นปร. เจ้าหน้าที่ขอยืมตัวจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ดร.รัชพร วงศาโรจน์ และนักวิจัยระดับหัวหน้าทีม ดร.กิรติพงศ์ แนวมาลี  

ทีมงาน TDRI อีกจ�านวนหน่ึง และน้องๆ ที่จัดจ้างมากว่า 30 คน มาช่วย

กันท�างาน เป็นทีมที่ใหญ่มาก ท�าให้ต้องย้ายไปอีกสถานที่หน่ึง และใช้พ้ืนที่

ถึงสองช้ัน การท�างานตลอดหน่ึงปีกว่าๆ มีความท้าทายอยู่ตลอดเวลา 

ท�าให้ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ และความยืดหยุ่นในการบริหารคนและงาน  

ในการท�างาน Regulatory Guillotine ให้ลุล่วงน้ัน เราอาศัยองค์ความรู้จาก

ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศที่มีประสบการณ์การลด เลิก ควบรวม และปรับปรุง
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กฎหมายมาแล้วในหลายประเทศ มาเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาการวิเคราะห์

กฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศไทย ผมได้น�าเสนอ ดร.เดือนเด่นไปว่า ผม

ต้องการทมีงานสองคน ด้านหน่ึงคอืผู้อ่านทบทวนผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ 

และอกีคนเพ่ือดูและความชัดเจนทางด้านกฎหมาย ดร.เดือนเด่นตอบรับข้อเสนอ 

อย่างรวดเร็ว และทีมที่ปรึกษาจากต่างประเทศก็เห็นชอบ 

ส่วนบทบาทของ ดร.เดือนเด่นน้ันมีความรับผิดชอบสูงมาก คือร่วมให้

ข้อคิดเห็นการคัดเลือกการอนุญาตของทางราชการที่จะน�ามาวิเคราะห์ ที่ต้อง

เร่ิมจากอุปสรรคที่เราเรียกกันว่า pain points ของประชาชน ผู้ประกอบการ 

และหน่วยราชการ พร้อมกบัทบทวนวิธกีารวิเคราะห์ และต้องตรวจทานเน้ือหา

ผลการศึกษาอย่างละเอียด ว่าไม่คลาดเคล่ือนจากกรอบงานและแม่นย�า ก่อน

ส่งให้ผู้อ่านทบทวนทางกฎหมายดูอีกครั้งหนึ่ง ที่ส�าคัญ ในขั้นตอนสุดท้ายต้อง

สังเคราะห์งานทั้งหมดรวมกัน 

อน่ึง สรุปพอสังเขปของงาน Regulatory Guillotine สามารถหาได้จาก

วารสารพระสยาม ของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบบัเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

2562

ดร.เดือนเด่นมีการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพมาก มาท�างานตรง

เวลาตามที่นัดกันไว้ มีตารางเวลาที่ชัดเจนรายสัปดาห์ ท�าการบ้านมาก่อน 

สามารถติดต่อหารือได้ตลอดเวลา และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด  

หลายต่อหลายคร้ังที่ทีมงานมีข้อคิดเห็นแตกต่างกัน แต่ที่สุดแล้ว เราก็หา

จุดยืนที่ลงตัวได้อย่างสมบูรณ์ ในบางเวลาที่เวลาของเราไม่ตรงกัน ก็สามารถ

ยืดหยุ่นและท�างานเสริมกันได้ ตลอดระยะเวลากว่าหน่ึงปีที่ร่วมงานกันมา 

ดร.เดือนเด่นมีชีวิตทีเ่รียบง่าย กนิง่าย ม้ือเทีย่งเรากท็านอาหารกันในโรงอาหาร

หน่วยงานราชการที่เราไปขออาศัยอยู่ ดร.เดือนเด่นเป็นผู้ที่มีบุคลิกดี แต่งตัว

สวย งดงาม มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเสมอ แต่พอถึงเรื่องงาน น้องๆ ทีมงานจะมี

ความย�าเกรงมาก เพราะเป็นคนทีล่งรายละเอยีดในการท�างาน มีความชัดเจนกบั

วตัถุประสงค์ของงาน มีล�าดบัความคิดเป็นขั้นเป็นตอน เป็นโชคและโอกาสของ

น้องๆ ทีมงานที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และการบริหารจัดการเวลา
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ในวันที่ทราบข่าวเศร้าสองสามชั่วโมงแรก เหมือนกับไม่รู้สึกอะไร เพราะ

ความตกใจ และสมองที่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อข่าวน้ี ผ่านไปหลังเที่ยง  

ถึงเร่ิมรับรู้ถึงความสูญเสียไม่ใช่เพียงแค่มิตรและเพ่ือนร่วมงาน แต่เป็นความ

สูญเสียของวงวิชาการและประเทศไทย ที่ขาดคนเก่งและดี ผมเชื่อว่าคนเก่งใน

ประเทศไทยมีจ�านวนมาก แต่คนเก่งและดี เช่น ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ นั้น

กว่าจะหาเจอยากนัก

ผู้ใหญ่ทีเ่คารพอกีท่านหน่ึงขอให้ช่วยสานต่อให้งาน Regulatory Guillotine 

ได้น�าไปปฏิบัติจริง เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ความดีของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 

ทัง้น้ี ต้องมีอกีหลายฝ่ายช่วยกนัประสานให้ผลงานถกูขับเคล่ือนให้เกดิประโยชน์

แก่ประเทศไทย ดังทีผ่ลงานต้นแบบเกดิประโยชน์แก่อกี 10 กว่าประเทศทัว่โลก 

ประเทศไทยจะรอช้าต่อไปอีกไม่ได้

ด้วยความระลึกถึงตลอดไป
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เจน น�าชยัศิริ

ผมรู้จัก ดร.เดือนเด่นผ่านทางคุณพ่อของ ดร.เดือนเด่น คือ พลตรีจ�ารัส 

นิคมบริรักษ์ ผู้ซึ่งเป็นนักบริดจ์อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถือเป็นอย่างสูง ทั้งใน

แง่ความสามารถ และความสุขุมเยือกเย็น เป็นสุภาพบุรุษ ผม ซึ่งเป็นนักบริดจ์

หน้าใหม่ในวงการขณะนั้น ได้รู้จักและมีความสนิทสนมกับ ‘ท่านนายพล’ พอ

สมควร โดยเฉพาะในช่วงหลังๆ ทีท่่านเร่ิมมีอายุมากข้ึน ขับรถเองไม่สะดวก ผม

กมี็โอกาสไปส่งท่านทีบ้่านหลังจากการแข่งขันบริดจ์ทีส่โมสรโปโลคลับ ซึง่มักจะ

เป็นเวลาค�่า แต่หลายครั้งที่การแข่งขันเลิกตอนเย็นๆ ก็ได้พบกับ ดร.เดือนเด่น

ที่มารับคุณพ่อกลับบ้าน และบางครั้งก็พาครอบครัวมาด้วยกัน

ภายหลัง ผมได้มารู้จกักบั ดร.เดือนเด่นในฐานะนักวิจยัและนักวิชาการใน

สาขาพลังงานที่ผมได้เข้ามาเกี่ยวข้องและคุ้นเคย โดยเฉพาะในเวทีการปฏิรูป

และการก�ากบัดูแลพลังงาน และต่อมากไ็ด้พบกนัหลายคร้ัง ทัง้บนเวทสัีมนาและ

ในการสัมภาษณ์ ครั้งหลังสุดเป็นการที่ ดร.เดือนเด่นมารายงานความก้าวหน้า

ของโครงการปฏิรูปกฎหมายเพ่ืออ�านวยความสะดวกต่อการท�าธุรกิจ (Ease 

of Doing Business) ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน 

(กกร.) เมื่อกลางปีนี้เอง ซึ่งผมได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ทกุคร้ังทีไ่ด้พบสนทนาหรือได้อ่านบทความของ ดร.เดือนเด่น ผมอดไม่ได้ 

ที่จะช่ืนชมในจุดยืนที่ชัดเจนต้ังม่ัน และตรงไปตรงมาของ ดร.เดือนเด่นที ่
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ไม่เคยแปรเปลี่ยน คือยึดมั่นในความถูกต้อง ความเป็นธรรม และการรักษาผล

ประโยชน์ส่วนรวมของสังคมเป็นหลักส�าคัญเสมอมา การสูญเสีย ดร.เดือนเด่น

จงึเป็นการสูญเสียพลังอนัส�าคญัของวงการนักวิจยัด้านสังคม และธรรมาภิบาล

ของไทยก่อนเวลาอันควรอย่างน่าเสียดายยิ่ง

ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอเป็นก�าลังใจให้ ดร.สมเกียรติ  

ต้ังกิจวานิชย์ และครอบครัวของ ดร.เดือนเด่น ให้ผ่านพ้นความสูญเสียอัน

ใหญ่หลวงนี้ โดยเชื่อมั่นว่า ด้วยกรรมดีที่ได้ท�าไว้จะส่งผลให้ดวงวิญญาณของ 

ดร.เดือนเด่นได้พบกับความสุขสงบในสัมปรายภพอย่างแน่นอน
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ไพบูลย ์พลสุวรรณา

ความรู้สึกแรกที่รับรู้ข่าวว่า ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ได้จากพวกเรา

ไปด้วยอุบัติเหตุที่แทบไม่น่าจะเช่ือว่าเป็นไปได้ คือความสลดใจและอาลัยใน

ความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินและเปรียบเทียบใดๆ ได้เลย ผมโชคดีมาก 

ที่มีโอกาสได้รู ้จัก ดร.เดือนเด่นในฐานะผู้อ�านวยการวิจัยของสถาบันวิจัย 

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

เป็นเวลามากกว่า 15 ปีมาแล้ว ที่ผมได้นั่งตอบค�าถาม ดร.เดือนเด่น ว่า

ด้วยเร่ืองปัญหาและอปุสรรคในการส่งออกของประเทศไทย และในเวลาเดียวกัน 

ผมก็ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการจากการสนทนาทุกคร้ัง ผมยังจ�าใบหน้าที่ย้ิม

แย้มแจ่มใสเปี่ยมด้วยอัธยาศัยที่มีเมตตา ในการนัดสัมภาษณ์ครั้งแรกที่พบกัน

เม่ือคร้ังผมยังด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

(สภาผู้ส่งออก) ดร.เดือนเด่นต้ังใจและมุ่งม่ันในการศึกษาเชิงลึกถึงแก่นแท้

ของข้อปัญหาของภาคเอกชน ไม่เพียงแต่ข้อขัดข้องจากกฏระเบียบที่เข้มงวด 

(เพ่ือการกีดกันทางการค้า) ของประเทศน�าเข้าที่ส่ังซื้อสินค้าจากประเทศไทย 

แต่ยังเค้นหาข้อจ�ากัดอันเกิดจากระเบียบราชการไทยที่ปรับเปล่ียนไม่ทันกับ

สถานการณ์โลกที่พัฒนาเพื่อการแข่งขันที่เข้มข้น

หลักการในการท�าวิจยัของ ดร.เดือนเด่น ไม่เพียงแต่แวะเวียนมาน่ังถกกัน

ที่สภาผู้ส่งออกบ่อยๆ เท่านั้น แต่ยังมีการตั้งกลุ่มเสวนากันที่สถาบันวิจัยฯ โดย
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มีนักวิจยัพร้อมเจ้าหน้าทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมซกัถาม เพ่ือจะได้ไม่ปล่อยให้ประเด็น

เล็กๆ หลุดพ้นไปได้ หลังจากหัวข้อทีต้่องการวิจยัน้ันๆ ได้ตกผลึกจากการหารือ

แล้ว ก็จะมีการจัดงานสัมนาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชน และท�าการเผย

แพร่ผ่านสื่อมวลชน จนปรากฏเป็นรูปธรรมว่า ตัวเลขการส่งของไทยสามารถ

ขยายตลาดได้กว้างไกลและเจริญเติบโตมาเป็นล�าดับ จนส่งออกได้มากกว่า  

7 ล้านล้านบาท และเป็นจุดกระตุ้นให้ภาคการผลิตทั้งห่วงโซ่อุปทานเกิดการ

พัฒนาเปล่ียนแปลงเพ่ือท�าการยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

อย่างยั่งยืน อันส่งผลที่ประจักษ์ชัดมาจนปัจจุบัน

ในเชิงเศรษฐกิจ นอกเหนือจากความมุ่งม่ันที่จะท�าให้ภาคการผลิตเพ่ือ

การส่งออกสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในด้านต้นทุนแฝงที่ถูกละเลยมาตลอดแล้ว 

ดร.เดือนเด่นยังทุ่มเทศึกษาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมด้านต้นทุนการจัดการ

ในด้านบริการ เช่น ค่าบรรทุกสินค้าทางทะเล ซึ่งประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมาย 

Maritime Law โดยเฉพาะเพ่ือคุ้มครองไม่ให้เกิดการรวมหัวโดยบริษัทขนส่ง

สินค้าทางทะเลของบริษัทต่างชาติที่ก�าหนดค่าใช้จ่ายอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ว่า

จะเป็นอัตราค่าระวางเรือรวมทั้งค่าใช้จ่ายด�าเนินการส่งออกที่เรียกรวมๆ กัน

ว่า ‘ค่าภาระหน้าท่า’ หรือ Therminal Handling Charges (THC) โดยได้เกิด

ปาฏิหาริย์น�ามาซึง่ความส�าเร็จในการหยุดย้ังการกระท�าดังค�ากล่าวน้ันเป็นคร้ัง

แรก หลังจากผลการท�าการวิจยัและได้ข้อเทจ็จริงในเชิงประจกัษ์อนัส่งผลให้การ 

ปรับข้ึนค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมยุติลง และกลับไปเรียกเกบ็ในอตัราทีเ่ป็นจริง  

กล่าวคือ ในช่วงปี 2558 สภาผู้ส่งออกได้ท�าหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรม

การค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ช่วยพิจารณาการขึ้นค่าใช้จ่ายอย่างไม่เป็น

ธรรมจากสายการเดินเรือระหว่างประเทศทีใ่ห้บริการอยู่ในประเทศไทย เพราะ

ปรากฏว่ามีการรวมหัวข้ึนราคาพร้อมกันและใช้อัตราเดียวกัน โดยขอให้ทาง

กรมการค้าภายในใช้กฎระเบียบว่าด้วยการค้าก�าไรเกินควรและการผูกขาด

เป็นประเด็นเรียกร้อง ในที่สุด ด้วยความกรุณาจากท่านอธิบดีกรมการภายใน  

ได้ท�าการจัดจ้างสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดย  

ดร.เดือนเด่นได้รับมอบหมายให้ท�าการศึกษาโครงสร้างและอัตราค่าบริการค่า

ภาระหน้าท่า โดยการศึกษาวิจัยนี้ครอบคลุมในสี่ประเด็นหลัก
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1. ค่าใช้จ่ายการยกขนตู้สินค้าภายในท่าเรือ (Handling Charge at Termi-

nal), ค่าใช้จ่ายในส่วนของ Crane-stevedorage, Wharfage, Fuel Charge ทีส่าย

เดินเรือต้องจ่ายให้กบัการท่าเรือแห่งประเทศไทย จากการศกึษาดังกล่าวพบว่า  

ค่าภาระหน้าท่า การท่าเรือฯ ได้ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเก็บตู้สินค้าไว้ภายใน

ลานท่าเรือได้ฟรีในสามวัน และเป็นเร่ืองการบริหารงานของสายเดินเรือเอง ซึง่

ไม่ควรรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บ

2. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายตู้บรรจุสินค้าเปล่าเข้ามาในประเทศไทย 

(Empty Repositioning) เกิดจากความไม่สมดุลของการน�าเข้าและส่งออก ซึ่ง

ประเทศไทยเน้นการส่งออกมากกว่าน�าเข้า และยังไม่พบหลักฐานในต่างประเทศ

ว่าใช้เป็นองค์ประกอบให้รวมอยู่ในค่าภาระหน้าท่า

3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและซ่อมแซมตู้บรรจสิุนค้า โดยทัว่ไปสายการ

เดินเรือมีการเรียกเก็บจากผู้น�าเข้าในค่าใช้จ่ายส่วนน้ีอยู่แล้ว ดังน้ันจึงเป็นการ

เก็บซ�้าซ้อนจากผู้ส่งออก

4. ค่าใช้จ่ายในการลากตู้บรรจสิุนค้าจากท่าเรือไปยังลานพักภายนอก เช่น 

ICD ลาดกระบงั ควรเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิข้ึนของแต่ละผู้ส่งออก มิใช่เก็บ

เป็นค่าเฉลี่ยเดียวกันทั้งประเทศ

จากข้อสรปุของผลการศึกษาวจิัยนี ้ได้ท�าให้กรมการค้าภายในก�าหนดให้

กลุ่มบริษทัเดินเรือระหว่างประเทศท�าการเรียกเก็บค่าบริการเดิมในอตัรา 2,600 

บาทต่อตู้ความจ ุ20 ฟุต และ 4,300 บาทต่อตู้ความจ ุ40 ฟุต แตกต่างจากการ

ประกาศข้ึนเท่ากนัทกุบริษทัทีอ่ตัรา 2,800 บาทต่อตู้ความจ ุ20 ฟุต และ 4,800 

บาทต่อตู้ความจ ุ40 ฟุต อนัส่งผลให้ผู้ส่งออกเพ่ิมศกัยภาพในการก�าหนดราคา

สินค้าที่แข่งขันในตลาดโลกได้

ทางด้านสังคม ดร.เดือนเด่นไม่เพียงอทุศิตนเองในการท�างานวิจยัเพ่ือลด

ปัญหาการคอร์รัปชันเท่าน้ัน ดร.เดือนเด่นยังได้ผลักดันให้หน่วยงานทั้งภาค

รัฐและเอกชนพัฒนายกระดับการบริหารงานให้ทัดเทียมและตามทันประเทศ

ที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย กล่าวคือ ในปี 2550 เม่ือ ดร.เดือนเด่นรับหน้าที่เป็น

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จลุานนท์  

ดร.เดือนเด่นได้น�าเสนอระบบ logistics อันถือได้ว่าเป็นเร่ืององค์ความรู้ใหม่
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ส�าหรับสังคมไทย โดยได้ต้ังเป้าหมายให้ บริษทั ไปรษณีย์ไทย ท�าการด�าเนินการ 

เป็นหน่วยงานแรก และเป็นการเร่ิมต้นที่ท้าทายส�าหรับการน�าพาระบบขนส่ง

ของไทยให้ก้าวหน้ารวดเร็ว และเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในปัจจุบัน 

ในเวลาน้ัน ไปรษณีย์ไทยได้เพ่ิมรูปแบบการบริการนอกจากการรับส่ง

จดหมายมารับบริการจดัส่งตัวสินค้าด้วย ไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองจากหนองคาย 

ลูกช้ินปลาจากภูเก็ต รวมทั้งการรับส่งจักรยานยนต์ทั้งคันทั่วประเทศ นับเป็น

ความสะดวกสบายของสังคมไทยยุคใหม่ทีส่ามารถส่ังสินค้าโดยไม่ต้องเดินทาง

ไปในที่ต่างๆ เหมือนในอดีต

ในสถานะความผูกพันส่วนตัว ทัง้ครอบครัว ดร.เดือนเด่น และ ดร.สมเกยีรติ  

ต้ังกิจวานิชย์ กับครอบครัวผม ได้มีโอกาสพบปะกันปีละคร้ัง ต้ังแต่สมัยลูกๆ 

ทัง้สองครอบครัวยังเล็กๆ อยู่ จงึนับเป็นความโชคดีอย่างย่ิงทีลู่กๆ ผมได้ซมึซบั

และเรียนรู้วิธีการท�างานเสียสละเพ่ือสังคม เพ่ือประเทศชาติ ไม่ใช่มุ่งหวังการ

ท�างานเพื่อตนเองเป็นหลักใหญ่

การจากไปครั้งนี้ของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ จึงนับเป็นความสูญเสีย

ไม่เพียงแต่ของครอบครัวเท่าน้ัน แต่ยังเป็นความโศกเศร้าของสังคมไทยและ

ประเทศไทย 

ด้วยคุณงามความดีที่ ดร.เดือนเด่นได้เพียรประกอบไว้ และนับเป็นแบบ

อย่างทีค่วรแก่การเคารพสรรเสริญย่ิง อนันับเป็นคณุอนันต์หาทีเ่ปรียบมิได้ ผม

ขอต้ังจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญาณ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ได้สถิตย์อยู่บน

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทอญ

ด้วยความเคารพรัก
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ปรีดา เตียสุวรรณ์

ปลายธงของนกัวิชาการท่ีช่วยขบัเคล่ือนสงัคม

ผมเจออาจารย์เดือนเด่นครั้งแรกเมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว ที่งานสัมมนา 

ที่พัทยา รู้จักอาจารย์จากการที่อาจารย์แสดงผลงานวิจัย ซึ่งช่วงน้ันเป็นช่วงที่

ผมติดตามงานวิจัยของ TDRI อย่างใกล้ชิดมาก วันน้ัน ผมจ�าได้ว่าน่ังติดกับ

อาจารย์สมเกยีรติ พอผมฟังอาจารย์เดือนเด่นพูดจบ ก็รับรู้ทนัทว่ีาอาจารย์คนน้ี 

เก่งจริงๆ มีผลงานวิจัยชัด มีหลักฐานที่มาที่ไป อย่างที่เป็นนักวิชาการจริง มี 

ข้อสรุปทีเ่ป็นรูปธรรม สามารถเอาไปท�างานต่อได้ทนัท ีผมก็ชมอาจารย์เดือนเด่น

ให้อาจารย์สมเกยีรติฟัง แล้วผมกบ็อกว่า “ถ้าใครแต่งงานกบัเธอด้วย กเ็หน่ือยนะ  

เพราะอาจารย์คงทุ่มเทให้กับงานวิชาการอย่างเข้มข้น” 

อาจารย์สมเกยีรติฟังเสร็จกอ็�า้อึง้ ก่อนจะเอ่ยปากว่า “ผมเป็นสามีของเธอ

เองครับ”

น่ันคือคร้ังแรกที่ผมได้รู้จักอาจารย์ และต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา เม่ือผมได้

ติดตามอ่านงานวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองที่ผมสนใจใกล้ตัวเป็นพิเศษ 

อย่างเร่ืองทุนใหญ่กับการผูกขาด ก็เห็นอาจารย์เดือนเด่นน�าเสนอเร่ืองเช่นน้ี

อย่างต่อเนื่อง

ผมคิดไม่ต่างจากอาจารย์เดอืนเด่นว่า ปัญหาทุนใหญ่กับการผูกขาด เป็น

เร่ืองใหญ่ทีท่�าให้สังคมขาดดุลยภาพ และสร้างความไม่เท่าเทยีมกนัในสังคม ซึง่

เร่ืองเช่นน้ี เกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาก่อนเรานานแล้ว อย่างเช่นใน
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สหรัฐฯ คนเลือกทรัมป์ เพราะการเมืองสวิงกลับไปขั้วขวา ไม่เอา immigrant  

ไม่เอา import และพยายามปลุกความคดิแบบ America First ซึง่ก่อนหน้าทรัมป์ 

ที่ยุโรปก็มี Brexit ซึ่งเป็นกลุ่มขั้วขวาเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ในบริบทของไทยก็

มีเนื้อหาสาระคล้ายคลึงกัน ต่างกันที่ระดับความรุนแรงของปัญหา และอาจทวี

ความเข้มข้น 

กล่าวคือ เมื่อทุนใหญ่เข้ามามีอ�านาจเหนือตลาด เหนือสังคม เข้ามาสกัด

และครอบง�าทุนเล็ก คนเล็กคนน้อย ท�าให้คนชนช้ันกลางกลายเป็นชนช้ันล่าง 

เม่ือกระจายรายได้แย่ลง ส่ิงทีต่ามมาคอื การใช้จ่ายของชนช้ันกลางเร่ิมร่อยหรอ

ลง เป็นสังคมโบ๋ตรงกลาง ‘missing in the middle’ และเมื่อช่องว่างตรงกลาง

ใหญ่ข้ึน ความเหล่ือมล�า้ทีต่ามมาในสังคมกจ็ะย่ิง corrupt ท�าให้คนทีค่วรเติบโต

ได้มาเป็นชนช้ันกลางใหม่เกิดข้ึนได้ยาก เน่ืองจากทุนใหญ่จะสกัด เพราะมี

อ�านาจเหนือตลาดเหนือสังคมมากกว่า เม่ือบทบาทของชนช้ันกลางหายไป กจ็ะ

กระทบต่อประเทศในหลากหลายมิติ และจะย่ิงส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศ

ผมกับอาจารย์เดอืนเด่นเหน็ตรงกับว่า เราไม่ได้มีความคิดที่มอีคตต่ิอทุน

ใหญ่ แต่ทนุใหญ่ต้องเอือ้ให้ทนุย่อยสามารถถบีตัวข้ึนไปได้ ท�าให้คนเล็กคนน้อย

เหล่านี้ขยับตัวให้เป็นชนชั้นกลาง 

จากตัวเลขทีเ่ปิดออกมาอย่างน่าตกอกตกใจ ว่าประเทศไทยกระจายรายได้ 

แย่ที่สุดในโลก และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนของ GDP ก็ตกไปอยู่ในมือ

ของคนเพียงไม่กี่กลุ่ม ทั้งที่ถ้าดูจากปัจจัยโดยทั่วไปไม่น่าเป็นไปได้ 

ดังน้ัน จงึจ�าเป็นทีต้่องมีงานวิจยัทีใ่ห้ค�าตอบว่าทนุใหญ่เข้ามาจ�ากดัการโต

ของทนุเล็กมากน้อยแค่ไหน ส่งผลต่อคนเล็กคนน้อย ชนช้ันกลาง ในลักษณะใด

บ้าง และท้ายทีสุ่ด มีอ�านาจเหนือตลาดและสังคมไทยขนาดไหน และน่ีคอืงานที่

อาจารย์เดือนเด่นพยายามจะชี้ให้สังคมเห็น

เม่ือไม่นานมาน้ี ผมและอาจารย์เดือนเด่นได้มีโอกาสร่วมงานกันใน

คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและป้องกัน

การผูกขาด ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งมี ดร.คณิต ณ นคร 

เป็นประธานในเร่ืองน้ี ข้อเสนอของพวกเราแก้ปัญหาเร่ืองทุนใหญ่ที่พูดถึงได ้

พอสมควร ก่อนหน้าน้ี กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าทีผ่่านมากว่า 17 ปี  
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ไม่สามารถเอาใครข้ึนศาลได้เลย แต่หลังการปฏิรูปร่างกฎหมายใหม่ที่ตอน

น้ี เพ่ิงออกมาใช้ได้หกถึงเจ็ดเดือน ก็ฟ้องไปแล้วสามถึงส่ีราย และที่ยังอยู่ใน

กระบวนการรอฟ้องอยู่อีกสิบราย 

ส่ิงทีผ่มเห็นคอื นักวิชาการทีผ่มเจอโดยทัว่ไปไม่กล้าฟันธง หรือฟันธงแล้ว

ก็ยังไม่เห็นปลายธง แต่อาจารย์เดือนเด่นเป็นนักวิชาการที่ท�างานตลอดเวลา 

ติดตามเร่ืองส�าคญัอยู่ตลอด เป็นแบบอย่างของอาจารย์ทีมี่ความกล้าหาญ เวลา

ฟันธงแล้วมองเห็นปลายธง ให้ข้อเสนอแนะที่สานต่อได้โดยไม่ยากจนเกินไป 

เพราะพวกเราคาดหวังให้นักวิชาการต้องให้ข้อวินิจฉัยที่ท�าให้คนอยาก

ช่วยขับเคล่ือนสังคม สามารถเอาไปสานต่อโดยที่ไม่ล�าบากจนเกินไปนัก โดย

เฉพาะยุคทีข้่อมูลข่าวสารมากมาย ยุคทีมี่ระเบดิเวลารออยู่ในอกีไม่กีป่ีี่ประเทศ

ของเราจะเป็น ‘สังคมสูงวัยขั้นสูงสุด’ (super aged society) และมาพร้อมกับ

ปัญหาทีซ่�า้เข้ามาอย่าง disruptive technology ปัญหา global warming สภาวะ

ทรัพยากรที่มีไม่พอให้ใช้ และแน่นอนทางออกที่ส�าคัญคือ ให้ระเบิด produc-

tivity ให้สูงขึ้น ให้ผู้คนในสังคมมีพลังสร้างประโยชน์เพียงพอที่จะมาช่วยดูแล 

คนชราได้ หากนักวิชาการน�าเสนอแต่ข้อมูล แต่ไม่พยายามกรองข้อมูลทีส่�าคญั 

และเผยช่วยฟันธง เราก็จะไม่เห็นทางเดิน 

การจากไปของอาจารย์เดือนเด่น ส�าหรับผมเชื่อว่า พระเจ้าที่อยู่เบื้องบน 

ท่านต้องการอาจารย์เดือนเด่นไปท�างานอื่นที่ส�าคัญกว่า
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อุฬาร เกรียวสกุล

ขอแสดงความเสียใจกบัครอบครัว ดร.เดือนเด่น โดยเฉพาะ ดร.สมเกยีรติ 

ต้ังกิจวานิชย์ และบุตรชาย จากการจากไปอย่างกะทันหันของ ดร.เดือนเด่น 

นิคมบริรักษ์ เมื่อเช้าวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งผมได้รับแจ้งจากภรรยาทาง

โทรศัพท์ หลังจากมาส่งผมที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่กี่นาที

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ เคยให้ค�าปรึกษาและแนะน�าให้ผมศกึษาการใช้

กฎหมายมาตรการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค 

ซึ่งผมไม่เคยทราบมาก่อน เพ่ือใช้ในการต่อสู้ทางกฎหมายกับผู้ประกอบการ 

รายใหญ่รายหนีง่ ที่พยายามใช้อิทธิพลและคนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ตนเองได้เปรียบเหนือกว่าผู้ประกอบการรายอื่น

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ เป็นบุคคลที่ผมเคารพและนับถือมาโดยตลอด 

เน่ืองจากท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงาม ให้ความเมตตารับฟังต่อผู้อื่น มีความคิด

ทันสมัย ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าในการแก้ปัญหาได้อย่างแม่นย�า อีกทั้งยังเป็น

ผู้ด�าเนินการในด้านวิชาการทีมี่ความสามารถได้อย่างมืออาชีพท่านหน่ึงของไทย 

ดร.เดือนเด่นเป็นนักวิชาการและเป็นนักต่อสู้ที่กล้าปกป้องผลประโยชน์ของ

ประเทศอย่างไม่ท้อถอย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ เป็นบคุคลคนหน่ึงทีส่ามารถ

สร้างความหวงัให้ประเทศไทยได้ ประเทศไทยได้สญูเสยีบุคคลที่มีอิทธิพลทาง

ความคิดอันทรงมีคุณค่าไปอีกหนึ่งคน
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ผมหวังว่าในประเทศไทยยังมีคนดีและมีความสามารถอย่าง ดร.เดือนเด่น 

นิคมบริรักษ์ อีกครับ
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บทบาทของเดือนเด่นในการขับเคลื่อนประเด็นด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน



บณัฑิต นิจถาวร

การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ�านวยการ

วิจยัด้านนโยบายก�ากบัดูแลทีดี่ สถาบนัวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

เป็นการสูญเสียนักเศรษฐศาสตร์ระดับมันสมองของประเทศ ผู้ทีมุ่่งม่ันและจริงใจ

ต่อการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือการแก้ไขปัญหาของประเทศ วันน้ีจึง

อยากเขียนถึง ดร.เดือนเด่น นักวิชาการผู้ที่ได้ท�างานมากมายเพ่ือประโยชน์

ของส่วนรวม

ดร.เดือนเด่นจบการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตร 

มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Queen’s ประเทศแคนาดา เศรษฐศาสตรดุษฎี

บัณฑิต จากมหาวิทยาลัย McGill ประเทศแคนาดาเช่นกัน หลังจากนั้นได้กลับ

ประเทศไทย มาท�างานที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ท�าการศึกษา

วิจัยประเด็นด้านนโยบายต่างๆ ของประเทศมากมายกว่า 20 ปี เช่น นโยบาย

โทรคมนาคมและการขนส่ง นโยบายการแข่งขันและการป้องกันการผูกขาด 

นโยบายคุม้ครองผู้บริโภค นโยบายการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ นโยบาย

รัฐวิสาหกิจและการก�ากับดูแล การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล 

ในภาครัฐและเอกชน

งานเด่นล่าสุดที่มีผลอย่างส�าคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศก็คือ การทบทวนลดจ�านวนกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
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ของภาคทางการเกี่ยวกับการขออนุญาต เพ่ือลดความซ�้าซ้อน และข้ันตอนที่

ไม่จ�าเป็น เพื่อลดอุปสรรคต่อการท�าธุรกิจ และโอกาสของการทุจริตคอร์รัปชัน 

เป็นงานที่ทุกฝ่ายให้ความส�าคัญและภาคธุรกิจรอคอย

การท�างานวิจัยที่ต่อเน่ืองท�าให้ ดร.เดือนเด่นเป็นที่ยอมรับในความรู้

และความเช่ียวชาญ ทั้งในวงการเศรษฐศาสตร์และวงการการท�านโยบายของ

ประเทศ ในฐานะนักวิชาการทีมี่ความรู้จริง และสามารถให้ข้อคดิและข้อเสนอแนะ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�านโยบายสาธารณะ ซึ่งในช่วงระหว่างปี 2550-2551 

ดร.เดือนเด่นได้ใช้ความรู้ความสามารถดังกล่าวกล่ันกรองงานด้านนโยบายของ 

กระทรวงการคลังเป็นอย่างดี ในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

สมัยที่ ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ผมเองไม่เคยได้ร่วมงานกับ ดร.เดือนเด่นโดยตรง แต่มารู้จักความรู้

ความสามารถของ ดร.เดือนเด่นมากข้ึนตอนท�างานในภาคเอกชนในต�าแหน่ง

กรรมการผู้อ�านวยการสถาบัน IOD และขับเคล่ือนโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนในการต่อด้านการทุจริต หรือ CAC ช่วงปี 2554-2561 ซึ่ง

ขณะนั้น ทาง TDRI ให้ความส�าคัญที่จะศึกษาวิจัยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันใน

ประเทศไทย โดยมี ดร.เดือนเด่นเป็นผู้ดูแลงานด้านนี้ในฐานะผู้อ�านวยการวิจัย

ด้านนโยบายก�ากับดูแลที่ดี

ในช่วงน้ัน TDRI ผลิตงานวิจยัช้ินส�าคญัออกมาหลายเร่ืองทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการศกึษาและเข้าใจปัญหาคอร์รัปชันทีเ่กดิข้ึนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

การแข่งขันและการผูกขาดในสังคมธรุกจิของไทย การศกึษาระบบนิเวศ ตัวแปร

และผู้เล่นต่างๆ ในสมการคอร์รัปชันที่ท�าให้เกิดการทุจริต และการก�ากับดูแล

รัฐวิสาหกิจ

จากงานวิจยัเหล่าน้ี ส่ิงหน่ึงทีชั่ดเจนในความคดิของ ดร.เดือนเด่น คอืความ

ส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ที่สามารถเป็นกลไกผลักดันให้

ธรรมาภิบาลในการท�านโยบายและการบริหารจัดการกิจการของภาครัฐดีข้ึน 

น�าไปสู่การลดการเอาเปรียบ ลดประเด็นผลประโยชน์ขัดแย้ง และลดโอกาส

ของการทุจริตคอร์รัปชัน

104 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์



โดยคร้ังล่าสุดที่ผมได้ร่วมอภิปรายกับ ดร.เดือนเด่น คืองานเสวนาของ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เรื่องมารยาทหรือจรรยาบรรณ กรณี

การเปล่ียนบอร์ดรัฐวิสาหกจิ เม่ือเดือนกนัยายนทีผ่่านมา ดร.เดือนเด่นก็ได้ย�า้ใน

ประเด็นน้ี ถงึความส�าคญัของความโปร่งใสในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ โดยบุคคลที่เข้ารับต�าแหน่งกรรมการต้องมีความสามารถเป็นที่

ประจักษ์ ไม่ควรเป็นข้าราชการประจ�า และควรมีกลไกตรวจสอบการท�างาน

ของกรรมการที่เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ นี่คือตัวอย่างของการสานแนวคิด

ไปสู่ข้อเสนอแนะในการท�านโยบายที่เป็นประโยชน์

และประเด็นที่ท�าให้ ดร.เดือนเด่นเป็นที่ยอมรับในฐานะนักเศรษฐศาสตร์

ในความเห็นของผม คือความสามารถในการท�าวิจัย โดยเฉพาะในเร่ืองที่ยาก 

มีข้อมูลและรายละเอียดมาก และสามารถใช้ผลจากงานวิจัยมาถ่ายทอดอย่าง

มีเหตุมีผล เป็นข้อเสนอแนะที่จะแก้ไขปรับปรุงนโยบายสาธารณะของประเทศ

ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม กล้าคิดกล้าแสดงความเห็นตามเหตุ

และผลทีไ่ด้จากงานวิจยั เป็นตัวอย่างให้นักวิจยัรุ่นต่อๆ ไปมีก�าลังใจทีจ่ะท�างาน

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ปัญหาประเทศเราขณะน้ีมีมาก ดูได้จากส่ิงที่เกิดข้ึนรอบตัวเราทุกวันน้ี 

เช่น ปัญหาความเหล่ือมล�า้ การบงัคบัใช้กฎหมาย และการทจุริตคอร์รัปชัน เป็น

ปัญหาส�าคญัของสังคมทีฉ่ดุร้ังประเทศไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า กระทบความเป็นอยู่

และอนาคตของคนทั้งประเทศ ปัญหาเหล่านี้ต้องการการแก้ไข และการแก้ไข

ต้องมาจากคนในสังคมทีต้่องช่วยกนัสร้างการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ประเทศดีข้ึน

น่ีคือการบ้านที่ต้องท�า เป็นการบ้านของทุกคนที่ต้องท�าต่อไปเพ่ือให้

ประเทศไทยของเราดีขึ้น
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สิริลกัษณา คอมนัตร ์

“Is it fake news?” was my immediate reaction to the ominous Line 

message that shocked the research community and beyond. But who would 

have had the bad taste to create such a rumor? Even those nefarious 

characters adversely affected by her hard-hitting anti-corruption work 

couldn’t stoop that low. 

I do not remember when I first met Dr. Deunden for it seems that 

I had always known her. Her granduncle, Dr.Kamol Bhaopichitr, was my 

grandfather’s good friend and colleague, her aunt Kanyarat Benjawung 

is a dear and longtime friend, and her cousins Kuk Kirida and Kampu 

Naruttama were my students. 

But it was in my capacity as Advisor to Dr.Medhi Krongkaew, Com-

missioner of the National Anti-Corruption Commission (NACC), in charge 

of the NACC Research Center and steering committee of both the Thailand 

Research Fund and the National Research Council that brought me into 

constant contact with Dr. Deunden. Her proposals were always well-written 

and her work exemplary. She contributed significantly to an unprecedented 

period of great ferment in corruption research, and followed up her find-

ings with tenacious advocacy, grace, and courage.
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It is a great loss, but we must be comforted by the knowledge that 

her accomplishments are enduring and will continue to inspire others to 

follow her path.

Life is measured not by its length, but by its depth. May she rest 

in peace.
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วิชยั อศัรสักร

ดร.เดือนเด่นเป็นคนที่มีบทบาทส�าคัญในการร่วมขับเคล่ือนการต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชันในประเทศไทย เป็นนักวิชาการน�า้ดีทีทุ่ม่เทการท�างานเพ่ือ

การพัฒนาสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะเร่ืองปัญหาคอร์รัปชันที่กัดกิน 

ความเจริญของประเทศมาอย่างยาวนาน ท่านคอยให้มุมมอง แง่คดิ รวมทัง้การ

ศกึษา และติดตามปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง พร้อมน�าเสนอผ่านส่ือต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย บทความ งานเขียน บทสัมภาษณ์ต่างๆ ซึ่งสะท้อนความ

เป็นตัวตนของท่านได้เป็นอย่างดี

ดร.เดือนเด่นเข้ามามีส่วนร่วมกบัองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

ศึกษาและติดตามตรวจสอบการบริการของภาครัฐ เพ่ือหาทางปิดช่องโหว่ที่

จะน�าไปสู่การคอร์รัปชันในอนาคต พร้อมได้ถอดบทเรียนการปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชันในต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางและปรับใช้กับการด�าเนิน

การในบ้านเรา

เสียดาย ... ที ่ดร.เดือนเด่นไม่ทนัได้เห็นความส�าเร็จสุดท้ายในการต่อต้าน 

คอร์รัปชันของพวกเรา น่ันก็คือการท�าให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริต

คอร์รัปชัน

เสียดาย ... ความสามารถและจติวิญญาณของการเป็นคนดี ทุม่เท เสียสละ

เพื่อส่วนรวม ที่นับวันจะหาได้ยากมากขึ้น
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เสียดาย ... ที่เวลาสุดท้ายของชีวิตมาเร็วไปหน่อย เพราะหากมีเวลา

มากกว่านี้ คงจะช่วยสร้างคุณูปการให้กับประเทศไทยได้อีกมหาศาล

แต่ผมเช่ือว่า ... แนวคิด ความทุ่มเท และความพยายามต่างๆ ของ  

ดร.เดือนเด่น จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยอีกหลายคน ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้

กับการทุจริตทุกรูปแบบร่วมกับพวกเราต่อไป

และเชื่อว่า ... ความส�าเร็จส่วนหนึ่งขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งเกิด

ขึ้นจากการท�างานหนักของ ดร.เดือนเด่นที่ผ่านมานั้น จะเป็นกรรมดีที่ช่วยส่ง

ให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

เสียดาย ... คนดี

เสียดาย ... ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
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วิเชียร พงศธร

ผมขอแสดงความเสียใจอย่างย่ิงกับครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย และ

คนใกล้ชิดของอาจารย์เดือนเด่นทกุท่าน ในการจากไปของอาจารย์ ซึง่เป็นความ

สูญเสียที่ส�าคัญยิ่งของสังคมไทย

เป็นทีท่ราบกนัดีว่า สังคมของเราต้องการคนทีเ่ป็นทัง้คนดีและคนเก่ง เพ่ือ

เป็นทรัพยากรส�าคัญที่ช่วยพัฒนาชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆ ใน

สังคม อาจารย์เดือนเด่นเป็นผู้เต็มเป่ียมไปด้วยคณุสมบติัดังกล่าว เป็นผู้มีส�านึก

ทีดี่ต่อสังคม เป็นผู้มีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวมอย่างเต็มทีใ่นขณะทีอ่าจารย์ยังมีชีวิต

อยู่ อีกทั้งมีความรู้ความสามารถที่ดีเลิศในการเป็นนักวิจัยและนักวิชาการใน

ระดับสากล อาจารย์ได้เลือกใช้ความรู้ความสามารถ เพ่ือพัฒนาให้เกิดความ

ดีงามในสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างธรรมาภิบาล 

และด้านการแก้ไขและป้องกนัปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน อาจารย์เดือนเด่นได้

แบ่งปัน เผยแพร่ และเป็นต้นแบบที่ดีอย่างจริงใจและจริงจัง

ผมโชคดีที่ได้รู้จักอาจารย์มาเป็นเวลาหลายปี ได้ร่วมงานที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในการยกระดับธรรมภิบาลและแก้ไขปัญหา

ทจุริตคอร์รัปชัน โดยในข้อเทจ็จริงน้ัน ผมมักจะเป็นฝ่ายทีไ่ด้ขอให้อาจารย์ช่วย

สนับสนุนและช่วยเหลืองานต่างๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มโครงการ 

งานวิจัย การเป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่ความรู้ ซึ่งไม่เคยปรากฏว่าจะได้รับการ
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ปฏิเสธแม้แต่ครั้งเดียว แม้กระทั่งบางครั้งในอดีต ตอนที่ลูกของอาจารย์ยังอายุ

น้อยอยู่ และเป็นการนัดประชุมหลังเวลาท�างานหรือในวันหยุด อาจารย์ท่านก็

เพียงปรารภว่า เดี๋ยวขอไปจัดคิวกับอาจารย์สมเกียรติเพื่อจะดูแลลูกก่อน และ

มีคร้ังหน่ึงผมได้พบกบัอาจารย์โดยบงัเอญิตอนทีอ่าจารย์พาคณุแม่ไปจ่ายตลาด

ในวันหยุด ซึง่ท�าให้ความประทบัใจของผมต่ออาจารย์เพ่ิมเติมข้ึนไปอกี ทีไ่ด้เห็น

ถึงความผูกพันและความรับผิดชอบที่อาจารย์มีให้กับครอบครัว 

ส่ิงส�าคัญย่ิงที่ผมมีความต้ังใจและจะพยายามน�าผลงานของอาจารย์ไป

ใช้และขยายผลอย่างจริงจังต่อไป เพ่ือให้คุณความดีและคุณประโยชน์ต่างๆ 

ที่อาจารย์เดือนเด่นได้ท�าและร่วมสร้างไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ และทิ้งไว้ให้เป็น

สมบติัแด่สังคมไทย เพ่ือให้บงัเกดิประโยชน์สูงสุดต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการยก

ระดับธรรมาภิบาล การจดัซือ้จดัจ้างของภาครัฐทีไ่ด้ร่วมผลักดันให้เกดิโครงการ 

‘ข้อตกลงคุณธรรม’ และ ‘CoST’ 

การทบทวนความจ�าเป็นของกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการให้บริการ

ภาครัฐ และลดการใช้ดุลพินิจของข้าราชการ ทีเ่ป็นช่องโหว่ทีอ่าจเอือ้ให้เกิดการ

ทุจริต การร่วมพัฒนาระบบนิเวศเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล การลดความเสี่ยง

ในการด�าเนินงานของภาคธนาคารเพ่ือน�าไปสู่ความย่ังยืน หรือการร่วมก่อต้ัง

กองทุนสื่อเพื่อความยตุิธรรมในสงัคม เป็นต้น ซึ่งตวัอย่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมด

จะมีผลต่อความยั่งยืนของสังคมไทยในอนาคต

ในครั้งหนึ่งที่อาจารย์เดือนเด่นได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร ในฐานะศิษย์

เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก�าลังจะส�าเร็จ

การศึกษา เพื่อให้ค�าแนะน�าในการเรียนในระดับอุดมศึกษาและการเลือกอาชีพ

ในอนาคต มีนักเรียนซกัถามอาจารย์ในทีป่ระชุมว่า จะต้องท�าอย่างไรและเรียน

อะไรจงึจะท�างานได้อย่างอาจารย์ อาจารย์แนะน�าให้นักเรียนทกุคนค้นหาตนเอง 

ค้นหาส่ิงทีช่อบ ท้าทาย เหมาะสมส�าหรับตน และเป็นประโยชน์แก่ผู้อืน่ ส่ิงส�าคญั

ที่สุดที่อาจารย์สอนน้องๆ คือ ศักด์ิศรี หรือ integrity เป็นคุณค่าที่ส�าคัญย่ิง  

อาจารย์แนะน�าให้น้องๆ เลือกให้เป็น และรักศกัด์ิศรีของตนเอง มุ่งม่ัน อย่ายอมแพ้ 

สิ่งล่อใจต่างๆ ที่มีมากมายในสังคม
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ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิด เพ่ือนร่วมงาน หรือคน

ที่ทราบถึงคุณงามความดีและความเก่งของอาจารย์เดือนเด่น ในการช่วยกัน

สืบทอด และขยายผลลัพธ์จากงานที่อาจารย์ได้สร้างไว้ให้สังคมไทยต่อไป
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มานะ นิมิตรมงคล

‘เดือนเด่น’ ผูเ้ป็นท ัง้ ‘ครู’ และ ‘นางฟ้า’

“วิธีที่ดีและได้ผลที่สุดในการอธิบายให้สังคมเข้าใจว่าการกระท�าแบบ

ไหนเป็นคอร์รัปชัน และมันสร้างความเสียหายได้มากเพียงใด คือการหยิบเอา

เหตุการณ์หรือคดีดังทีอ่ยู่ในความสนใจของประชาชนมาเป็นตัวเล่าเร่ือง การท�า

แบบนี้ถึงจะยาก แต่เป็นความรับผิดชอบที่ท้าทายส�าหรับนักวิชาการ” 

นั่นเป็นค�าแนะน�าของ ‘อาจารย์เดือนเด่น’ ที่ผมเห็นด้วย และพยายามท�า

ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส 

แน่นอนว่าเป็นส่ิงท้าทายส�าหรับผมด้วยเช่นกนั ย่ิงในวันน้ี กลโกงย่ิงซบัซ้อน  

แนบเนียนข้ึน และไม่ใช่แค่ยากที่จะป้องกันและเอาผิดคนโกง แต่ที่เหนือ 

ไปกว่าน้ัน คอืยากทีจ่ะอธบิายให้สังคมรับรู้และเข้าใจได้อย่างกระจ่างชัด เพราะ

เราเชื่อว่า ยิ่งสังคมเข้าใจมากแค่ไหน แนวร่วมต้านโกงที่เป็นพลังประชาชนจะ

มีมากยิ่งขึ้น 

มีหลายๆ กรณีที่เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐมูลค่าหลาย 

หม่ืนล้านบาท ข้อมูลส�าคญัถกูปกปิด ยกตัวอย่างเช่น โครงการลงทนุของสนามบนิ 

สุวรรณภูมิ ที่ ‘คนของรัฐ’ รวมทั้ง ‘นักการเมือง’ หรือ ‘ผู้มีอ�านาจ’ ในบทบาท

ผู้บริหารประเทศระดับต่างๆ นั้น ซุ่มเงียบ อยากจะท�าอะไรก็ท�า สื่อมวลชนยื่น

ไมโครโฟนถามมา อยากตอบก็ตอบ ไม่อยากตอบก็น่ิงเฉย หรือตอบแบบที่

ท�าให้ชาวบ้านงงมากยิ่งขึ้นก็มี เรื่องไหนโดนต่อต้านหรือสื่อจับจ้องมาก บางที
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ก็แค่เปล่ียนช่ือโครงการ อ้างเหตุผลว่าผ่านการรับฟังความคดิเห็นแล้วจากคณะ

กรรมการหลายชุดทีพ่วกตนแต่งต้ังข้ึนจากกลุ่มธรุกจิและหน่วยราชการทีตั่วเอง

มีอ�านาจให้คุณให้โทษ 

บ้างก็ลอยตัวท�าเฉยไป เข้าท�านองเปล่ียนเกมเล่น ต่างคนต่างเดินตาม

บทบาทอ�านาจกนัไป จนมีคนเปรียบเปรยว่าเหมือนการชกมวย ทีฝ่่ายหน่ึงออก

มายืนกลางเวท ีแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยซ�า้แล้วซ�า้อกีถงึข้อดีข้อเสีย ถกูผิด

คอือะไร พูดง่ายๆ คอื ‘ชกตามกติกา’ แต่นักมวยอกีฝ่ายเดินออกมาสองก้าว ไม่

ไหว้ครู ไม่ชก แลบล้ินใส่แล้วกถ็อยกลับเข้ามุม ท�าอย่างน้ีแทนทีก่รรมการจะไล่

ฝ่ายหลังลงจากเวท ีกลับยกมือให้ชนะไป เพราะมี ‘คนข้างเวท’ี คอยส่งสัญญาณ

ว่า เชิงดี ลีลาพล้ิว ส่วนฝ่ายทีต้ั่งใจชกกถ็กูช้ีว่าออกมวยม่ัวไป เข้าใจผิด คดิไปเอง  

แถมยังถูกข่มขู่จะเอาขึ้นโรงขึ้นศาลอีก

ก่อนหน้าน้ีโครงการของรัฐที่ไม่เหมาะสม หากถูกคัดค้านเปิดโปงอย่างมี

เหตุผล เม่ือถงึจดุหน่ึง ผู้มีอ�านาจมักรับฟัง และเปล่ียนแปลงหรือจ�ายอมยกเลิก

โครงการน้ันไป แต่ยุคน้ีคงไม่เป็นแบบน้ันอีกแล้ว เพราะส่ิงที่เจอคือการสร้าง

วาทกรรมย้อนแย้ง บิดเบือน สร้างเร่ืองราวข้ึนใหม่ ข่มขู่ ที่ร้ายหนักถึงกับใช้

เครือข่ายออกมาโจมตีใส่ร้ายกลับ ว่าผู้ไม่เห็นด้วยน้ันมีเบื้องหลังทางการเมือง

และผลประโยชน์ส่วนตัว

ย่ิงนานวันเข้า เหมือนคนมีอ�านาจจะหลงเช่ือกันแล้วว่า เม่ือย้ือเร่ืองไป

และหาเหตุผลประกอบแบบสวยหรู สุดท้ายชาวบ้านก็งง ส่วนฝ่ายคัดค้านก็คง

ล้ากันไปเอง

จากประสบการณ์ซ�า้ๆ ซากๆ แบบน้ี ผมถงึรู้ซึง้ถึงค�าว่า ‘ยากและท้าทาย’ 

เป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนงานในนาม ‘องค์กร’ หรือในนามปัจเจกชน

คนธรรมดา มันท�าให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า จะถึงสักเศษเสี้ยวความยากและความ

ท้าทายอย่างมีความรับผิดชอบ ในบทบาทของ ‘นักวิชาการ’ ทีอ่าจารย์เดือนเด่น

พูดถึงหรือไม่ แค่ไหน มันเป็นเรื่องที่ยากจะชั่งตวงวัด แต่ผมก็รู้สึกได้ 

ยังมีการเล่าเร่ืองคอร์รัปชันที่ท้าทายกว่าและมักท�าให้อาจารย์เดือนเด่น 

ยิ้มกว้างแบบครูใหญ่อารมณ์ดีเสมอ นั่นคือการท�าให้ ‘คนรุ่นใหม่’ ได้รับรู้และ

เข้าใจในส่ิงทีเ่กดิข้ึน อาจารย์บอกผมว่า เราเองต้องเปล่ียนวิธกีารใหม่ ทกุอย่าง
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ต้องตัดให้ส้ันกระชับ ตรงประเด็น ใช้ภาษาที่อ่านง่าย มีตัวอย่างและเหตุผลที่

ท�าให้เขามองเห็นว่าตัวเขาจะได้รับผลกระทบอย่างไร และสุดท้ายควรบอกด้วย

ว่า ทีพู่ดมาทัง้หมดน้ัน พวกเขาจะมีส่วนท�าอะไรได้บ้าง เพ่ือให้เกิดผลอะไร ซึง่ที่

ว่ามาน้ียากกว่ามาก แต่ต้องเรียนรู้ เพราะไม่อย่างน้ันผลงานหรือความรู้ทีศ่กึษา

วิจยัมากจ็ะคงใช้ประโยชน์ได้น้อย เพราะคนเหล่าน้ีเป็นอนาคตของการเอาชนะ

ปัญหาคอร์รัปชันที่เรื้อรังของประเทศ

สรุปแล้ว การอธิบายเร่ืองคอร์รัปชันในยุคน้ีจึงต้องมีข้อมูลหนักแน่น 

รอบด้าน งานวิจัยและการศึกษาค้นคว้า รวมถึงข้อมูลจากต่างประเทศ หรือ

ประสบการณ์ในอดตีถอืเปน็เรือ่งส�าคัญมาก เพราะนอกจากจะเปดิโปง วพิากษ์

วิจารณ์แล้ว ยังต้องเสนอแนะให้ได้ว่าทางออกหรือส่ิงที่ดีที่ถูกต้องควรเป็น

อย่างไร ถึงจุดนี้ งานวิจัย บทความ และการแสดงความเห็นบนเวทีสาธารณะ

จ�านวนมากของอาจารย์เดือนเด่น ทีใ่ห้ข้อมูลชัดเจนน่าเช่ือถอื จงึเป็นส่ิงทีมี่คณุค่า 

และถูกน�าไปใช้ประโยชน์

มีงานวจิัยและบทความหลายเรื่องของอาจารย์เดอืนเด่น ที่องค์กรต่อต้าน

คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) น�ามาเป็นประเด็นวิเคราะห์แลกเปล่ียนกัน และมี

สองเร่ืองที่ผมมักน�าไปเป็นประเด็นบรรยายในโอกาสต่างๆ เสมอน่ันคือ ‘การ

คอร์รัปชันในประเทศไทย 2530-2559’ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ‘โฉมหน้า

คอร์รัปชันไทย’ และ ‘การวิจยัเพ่ือสร้างแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน’ (2555) 

เหตุเพราะต้องท�าให้คนเข้าใจเสียก่อนว่า เราจะไม่มีทางป้องกันหรือควบคุม

คอร์รัปชันได้ดี หากไม่ศึกษาเรียนรู้อดีตที่บอกถึงสาเหตุ ปัจจัยและแนวโน้มที่

มันก�าลังพัฒนาไปตามบริบทของสังคม 

อีกเหตุผลคือ คอร์รัปชันเป็นเร่ืองที่ใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าใครจะต่อสู้

เพียงล�าพังได้ ขณะทีห่ลายอย่างกลับละเอยีดอ่อนซบัซ้อนจนดูหยุมหยิม ดังน้ัน  

การท�างานแบบร่วมมือกันเป็นเครือข่ายจึงแนวทางที่พิสูจน์แล้วว่าถูกต้องและ

ได้ผลยั่งยืนที่สุด

หลายปีที่ผ่านมา ดูเป็นเร่ืองปกติที่ผมจะโทรศัพท์ไปคุยหรือขอนัดพบ

อาจารย์เดือนเด่นเพ่ือขอค�าแนะน�าและแลกเปล่ียนมุมมองยามเจอเคสแปลก

หรือยาก มีหลายคร้ังทีอ่งค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ต้องการจดัเวทสีาธารณะ และ
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จ�าเป็นต้องพึ่งพาอาจารย์มาเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งอาจารย์ก็เอื้ออารีไม่เคยปฏิเสธ

เลยหากไม่ติดภาระจ�าเป็นจริงๆ วิธีการเชิญก็แค่บอกปากเปล่า จะท�าจดหมาย

เชิญหรือไม่ก็ได้ จนบางทีก็น่าสงสัย ว่าผมมักง่าย หรืออาจารย์เป็นคนกันเอง

ไม่มีพิธีรีตองกันแน่

ในความทรงจ�าของผม ‘ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์’ จึงเป็นทั้ง ‘ครู’ และ 

‘นางฟ้า’ ต้ังแต่วันแรกที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยด้วยเม่ือ 12 ปีที่แล้วครับ และ 

ตอนน้ีผมรู้แล้วว่า ‘ความกล้าหาญ’ ทางวิชาการของอาจารย์ต่างหาก ที่พา

อาจารย์ก้าวข้าม ‘ความยาก’ ในการร่วมเคล่ือนงานต่อต้านคอร์รัปชันด้วย 

‘ความรับผิดชอบ’ ในบทบาทของ ‘นักวิชาการ’ ที่ได้ส่องแสงน�าทางสว่างให้

สังคมไทยตลอดมา

ด้วยจิตคารวะ
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ธานี ชยัวฒัน ์

‘ความไรเ้ดียงสาทางวิชาการกบับริบทสงัคมไทย’ 
บทสนทนากบัอาจารยเ์ดือนเด่นท่ีอยู่ในใจผม

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หรือทีผ่มเรียกเสมอว่า ‘อาจารย์เดือนเด่น’ เป็น

นักวิชาการหน่ึงในสองคนที่ท�าหน้าที่วิพากษ์บทความวิชาการแรกของผมใน

ฐานะนักวิชาการเต็มตัว ร่วมกบั รศ.สมบรูณ์ ศริิประชัย จากคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเวลาน้ัน ผมเพ่ิงจบการศกึษาระดับปริญญาโท และ

ได้บรรจเุป็นอาจารย์ทีค่ณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใหม่ๆ จงึได้

มีโอกาสปรับปรุงงานจากวิทยานิพนธ์ทีเ่พ่ิงเสร็จไม่นาน มาเป็นบทความน�าเสนอ

สู่สาธารณะ และได้เรียนรู้จากอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างมาก

การเป็นผู้วิพากษ์บทความของผมของอาจารย์เดือนเด่นในคร้ังน้ัน เป็นคร้ัง

แรกที่ท�าให้ผมจดจ�าสไตล์การวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมาของอาจารย์ได้เป็น

อย่างดี และท�าให้ผมติดตามงานของอาจารย์มาอย่างต่อเน่ือง ทัง้ตามไปฟังตาม

งานสัมมนาต่างๆ และติดตามตามการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตเกือบทุกครั้ง

เม่ือผมเรียนจบปริญญาเอก กลับมาเร่ิมท�างานทีค่ณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาฯ 

อีกครั้ง ผมได้ท�าโครงการวิจัยที่มีชื่อว่า ‘สังคมไทยไร้คอร์รัปชัน’ ที่ได้รับการ

สนับสนุนโดยสภาวิจัยแห่งชาติ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ซึ่ง

ในภายหลังเปล่ียนช่ือเป็น ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม) วิธีการศึกษาหน่ึงของโครงการคือการสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวม
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แรงบนัดาลใจของนักต่อต้านคอร์รัปชันหลากหลายท่านในประเทศไทย แน่นอน

ว่าอาจารย์เดือนเด่นเป็นคนแรกๆ ที่ผมนึกถึง และเป็นคนแรกที่ตอบรับการไป

สัมภาษณ์ของผมและทีมวิจัยด้วย

เน้ือหาที่จะกล่าวถึงในบทความน้ี ขอตัดตอนมาจากความประทับใจจาก

การสัมภาษณ์ที่อยู่ในใจผมมาหลายปี และยังคงนึกถึงเสมอในฐานะค�าสอนค�า

ชี้แนะของอาจารย์ที่เคารพรักยิ่ง โดยเป็นการสัมภาษณ์อาจารย์เมื่อปี 2560 ที่

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย โดยตัวผมเอง และอาจารย์ ดร.ต่อภัสสร์ 

ยมนาค อย่างไรก็ดี ขอปรับค�าพูดของอาจารย์บางส่วน และเรียบเรียงขึ้นใหม่

เป็นเรื่องราว แต่ได้คงเนื้อหาและความหมายเดิมเอาไว้

อาจารย์เดือนเด่นเร่ิมบทสัมภาษณ์ด้วยการเล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจ

ที่มาท�างานเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันว่า “เนื่องจากดิฉันเป็นนักเศรษฐศาสตร์ 

และจริงๆ อยากท�าวิจัยเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจ ไม่ได้คิดจะท�าวิจัยเรื่องเกี่ยว

กับการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยตรง ตอนน้ันก็มีโครงการวิจัยนโยบายทาง

เศรษฐกิจหลายโครงการ ซึ่งเราก็มีการท�าวิจัยและน�าเสนอนโยบาย แต่พอท�า

ไปเรื่อยๆ กลับรู้สึกว่า ข้อเสนอของเราหลายครั้ง มันเหมือนกับเป็นข้อเสนอที ่

ไร้เดียงสาไปหน่อย เพราะว่าเราไม่เข้าใจ context (บริบท) (หรือในกระบวนการ

วิจยัไม่ได้มีความพยายามเข้าใจบริบท) ของประเทศไทยได้อย่างดีพอ หลายคร้ัง 

ข้อเสนอของเราที่เสนอไปแล้ว ผลมันออกมามันตรงกันข้ามเลย”

อาจารย์เล่าตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้เห็นเร่ืองหน่ึง ซึ่งขอออกตัวแทน

อาจารย์เดือนเด่นไว้ก่อนว่าเป็นเร่ืองเล่าในเชิงประวัติศาสตร์ถงึหน่วยงานภาครัฐ

และสมาคมเอกชนในอดีตเม่ือนานกว่า 20 ปีมาแล้ว และในปัจจบุนั ทัง้หน่วยงาน

ภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองเล่าน้ี ได้ปรับปรุงกระบวนการ

และประสิทธิภาพไปอย่างดีขึ้นมากแล้ว

“โครงการแรกๆ ทีดิ่ฉนัมาทีน่ี่ กท็�ากบั อาจารย์นิพนธ์ พัวพงศกร ตอนน้ัน

ท่านเป็นผู้อ�านวยการ ดิฉนักจ็บปริญญาเอกมาใหม่ๆ กท็�าเร่ืองของการเกบ็ภาษี

ทองค�ารูปพรรณ พวกสร้อยทอง ซึ่งมีการค้าเยอะแถวๆ เยาวราช สมาคมผู้ค้า

ทองค�าเป็นคนว่าจ้างเรา เหตุผลก็คือ เขาอยากจะให้ศึกษาว่า เราควรจะยกเลิก

การเกบ็ภาษทีองค�ารูปพรรณได้ไหม เพราะว่ามันท�าให้ธรุกจิทองรูปธรรมหลบ

เลี่ยงการเสียภาษี และกลายไปเป็นการค้าใต้ดินไปหมด ตอนนั้นเราจบมาใหม่ 
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เรากเ็ปิด textbook หลักเศรษฐศาสตร์เลยว่า การเกบ็ภาษทีีดี่ต้องเกบ็กบัสินค้า

ทุกประเภทให้มีความเสมอภาค ไม่มีการบิดเบือน เพราะถ้าเก็บเป็นบางสินค้า 

จะเกดิการบดิเบอืนราคา จากน้ันกวิ็จยัแทบตาย ผลสรุปคอื ต้องเกบ็ภาษทีองค�า

ในร้านในทองแถบเยาวราชทุกร้าน”

อาจารย์เล่าต่อว่า “รายงานนี้ประเมินว่า ภาษีที่เก็บได้จริงปีนั้นอยู่ที่ 107 

ล้านบาท ขณะที่การประเมินมูลค่าตลาดของทองค�ารูปพรรณทั้งหมดอยู่ที่

ประมาณ 40,000 ล้านบาท ฉะน้ัน ถ้าเอา 40,000 ล้านบาท คณูภาษ ี7 เปอร์เซน็ต์  

เรากรู้็ว่าภาษมูีลค่าเพ่ิมทีค่วรจะเกบ็ได้อยู่ทีป่ระมาณ 2,800 ล้านบาท แต่เกบ็ได้จริง 

แค่ 100 ล้านบาท แปลว่ามูลค่าทองรูปพรรณอยู่ใต้ดิน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์  

รายงานวิจยัจงึเสนอว่า เราต้องไปเกบ็ให้ได้อกี 99 เปอร์เซน็ต์ เพราะมันต้องได้  

2,800 ล้านบาท ไม่ใช่ 100 ล้านบาท ปรากฏว่า รายงานน้ีไปถึงมืออธิบดี 

กรมสรรพากร แล้วกเ็กดิการตะลุยเยาวราชกนัข้ึนมา เม่ือประมาณ 20 กว่าปีก่อน  

ข่าวลงกันใหญ่ว่า ‘มีการตะลุยเยาวราชคร้ังใหญ่ โดยกรมสรรพากร เพราะ

รายงาน TDRI บอกว่า เก็บภาษีได้แค่ 5 เปอร์เซ็นต์ อีก 95 เปอร์เซ็นต ์

หายไปไหน?’  

“ต่อมา ดิฉันลงพ้ืนที่เยาวราช ก็มีคุณแม่ของญาติสนิทคนหน่ึง ซึ่งท�า 

ร้านค้าทองด้วย เขาก็มาบอกลูกชายของเขาว่า ‘ตอนน้ีสรรพากรเก็บเงินเรา

มากกว่าเดิม เพราะว่ามีคนที่ส่วนกลางบอกว่า เราจ่ายภาษีน้อยเกินไป เราก็

เลยต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายเพิ่มขึ้นอีก’ เราก็ถึงกับ เอ๊ะ ... สุดท้ายแล้ว เงิน

ที่เก็บได้ ไม่รู้มันเข้ารัฐหรือไปที่ไหน เพราะว่าระบบกลไกในความเป็นจริง

มันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่ต�ารา textbook บอก โดยเฉพาะการจ่ายภาษีส�าหรับ 

ร้านเล็กๆ แล้วมันเป็นต้นทนุของการท�าบญัชีทีแ่พงมาก กเ็ลยเกดิการเหมาจ่าย

ขึ้น เข้ารัฐบ้าง ไม่เข้าบ้าง” 

อาจารย์พยายามสรุปและชี้ให้เห็นว่า “สุดท้ายกลายเป็นว่า นโยบายที่เรา

เสนอไปมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่อาจจะกลับท�าให้ (เงิน) ใต้โต๊ะมากขึ้น เราก็

มานั่งทบทวนว่า อันนี้เราต้องคิดใหม่นะ ไม่ใช่แบบท�าวิจัยตาม textbook และ

ไม่สนใจ context ของสังคม” อาจารย์โทษตัวเองด้วยว่า “สมาคมผู้ค้าทองค�าก็

คงเซ็งกับเรามาก หลังจากเขาเสียเงินไปไม่ทราบกี่ล้าน และเราก็เขียนอะไรมา 

ซึ่งมันไม่ได้เรื่องเลย แถมท�าให้เขาถูกต�ารวจไล่ตรวจอีก” อาจารย์เสริมต่ออีก

นิดหน่อยว่า “แต่ยังดี ที่เขาไม่โกรธเรา” 
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ต่อมามีการประเมินผลการศึกษา และสมาคมผู้ค้าทองก็ท�าการว่าจ้าง

วิจัยอีกคร้ัง “รอบน้ีเราคิดใหม่” อาจารย์เดือนเด่นกล่าว “เราเข้าใจ context 

ประเทศไทยมากข้ึนว่า โอเค ระบบมันเป็นอย่างน้ีนะ เราก็กลับไปว่า แล้ว

เปา้ประสงคห์ลกัของเราคืออะไร เปา้ประสงคห์ลกัคือ เราอยากจะให้ทองค�ามนั

อยู่ในระบบ ไม่หลบลงใต้ดิน ซึ่งส�าคัญกว่าแค่อยากจะให้รัฐเก็บภาษีได้ ดังนั้น 

ถ้าเกิดเราเก็บภาษี จะเกิดการหนีภาษีไปหมด มันเป็นข้อเสนอแบบเดิมไม่ได้ 

ข้อเสนอของผลการวิจยัคร้ังน้ีจงึออกมาว่า เราไม่ต้องเก็บภาษนี�าเข้าทองค�าแท่ง 

เพราะว่าทองค�าแท่งมีมูลค่ามันสูงมากก็จริง แต่หลบเล่ียงได้ง่าย และเม่ือคุณ

มาแปลงมาเป็นทองรูปพรรณเมื่อไหร่ เราก็จะยังขอเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตรา 

ร้อยละ 0 อยู่ แค่ขอให้คณุมาข้ึนทะเบยีนเท่าน้ัน เพ่ือให้ทองค�าเข้ามาอยู่ในระบบ” 

ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อเสนอที่เป็นไปได้ แต่อาจารย์กลับบอกว่า “แต่ก็ยัง

ไม่มีคนมาขึ้นทะเบียนเลย ทั้งมูลค่าการน�าเข้าก็เป็น 0 มูลค่าการขายก็เป็น 0” 

อาจารย์หัวเราะเสียงดัง และเล่าความซับซ้อนต่อไปอีกว่า “เราก็ยังต้องถาม

ตัวเองต่อไปอีกว่า ท�าไมยังไม่มีใครมาข้ึนทะเบียน ก็เพราะมันมีภาษีรายได้

นิติบุคคล มันมีภาษีอื่นอีกหลายประเภท ดังนั้น ถึงแม้จะไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และไม่เสียภาษนี�าเข้าทองค�าแท่ง แต่กยั็งเสียภาษนิีติบคุคลอยู่ context ของการ

เสียภาษีอื่นเหล่านี้ ท�าให้คนพอใจที่จะอยู่นอกระบบมากกว่า” 

อาจารย์เดือนเด่นไม่ได้หยุดแค่น้ี อาจารย์ยังได้ไปเจรจาต่อรองกับกรม

สรรพากร เพ่ือปรับอัตราภาษีให้เหมาะสม ซึ่งก็ยังไม่ได้ผลในการดึงเอาผู้

ประกอบการมาลงทะเบียนอยู่ดี อาจารย์เล่าต่อว่า “เพราะมันมีกฎหมายอยู่อีก

ว่า ถ้าเกิดคุณเสียภาษีไม่ครบย้อนหลัง 10 ปีก่อนหน้า คุณจะถูกลงโทษ เพราะ

ฉะน้ันจะไม่มีใครกล้าเข้ามาในระบบ เน่ืองจากมีชนักติดหลังอยู่ ดังน้ัน เรากเ็สนอ

แนะว่าต้องนิรโทษกรรมในอดีตที่ผ่านมา แล้วก็ยอมให้ผู้ประกอบการเข้าอยู่ใน

ระบบ และเสียภาษีร้อยละ 0 แต่ในเวลานั้น ก็มีผู้ประกอบการเพียงจ�านวนหนึ่ง

ทีย่อมเข้าสู่ในระบบ เพราะอกีจ�านวนหน่ึงเช่ือว่า ถ้าอยู่ในระบบนานๆ ภาครัฐจะ

ก็ขึ้นภาษี และหลบเลี่ยงได้ยาก” 

เรื่องนี้ผ่านมากว่า 20 ปีแล้ว แน่นอนว่าทั้งผู้ค้าทอง กรมสรรพากร และ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่างก็พัฒนาประสิทธิภาพและเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการไป

เรียบร้อย แต่เรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมอยากขอสรุปจบด้วยค�าพูดของอาจารย์
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เดือนเด่นเองว่า “เรือ่งนีท้�าให้เราเข้าใจว่า การวจิัยเชงินโยบาย สิง่ที่ส�าคัญที่สดุ

คือต้องเข้าใจ context ของตลาด ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของสังคม ถึงจะ

ออกแบบนโยบายที่ใช้ประโยชน์ได้ในสภาพความเป็นจริง”

ส่ิงที่อาจารย์เดือนเด่นเล่าให้ฟังทั้งหมด เป็นปัญหาส�าคัญประการหน่ึงที่

ในทางเศรษฐศาสตร์พฤตกิรรมและการทดลองเรยีกว่า Last Mile Problem ซึ่ง

หมายถงึสถานการณ์ทีก่ารออกแบบนโยบายด้วยความต้ังใจทีดี่อาจไม่ได้น�าไปสู่

ผลลัพธ์ทีค่าดหวังเสมอไป หากเราไม่เข้าใจบริบททางสังคม และมีการออกแบบ

รูปแบบการน�านโยบายไปใช้ทีดี่พอ มันกค็งเหมือนกบัทีอ่าจารย์ใช้ค�าว่า ‘ความ

ไร้เดียงสา (ทางวิชาการ)’ นั่นเอง และค�าค�านี้ก็ยังอยู่ในใจผมในการท�าวิจัยทุก

เรื่องเสมอมา ... คิดถึงอาจารย์ครับ
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สารี ออ๋งสมหวงั 

รู้จักอาจารย์เดือนเด่นมานานกว่า 20 ปี เวลานึกถึงนักวิชาการหญิงเก่ง 

แบบหาตัวจับยาก นิ่ง สงบ วิพากษ์วิจารณ์แล้วคนฟังไม่ค่อยปฏิเสธ ข้อเสนอ

มักถูกใช้เป็นทางออก เหมาะสมอย่างยิ่งกับ ดร.เดือนเด่น

พวกเรามักแซวอาจารย์กนัเสมอว่า คนอะไรไม่รู้ เก่งกเ็ก่ง สวยกส็วย แถม

จิตใจงดงาม ทุกคนที่ท�างานด้วยและใกล้ชิดอาจารย์เดือนเด่น ต่างมีความรัก

และความนบัถือให้อาจารย์กันทกุคน ไม่เว้นแม้แต่แม่บ้านที่มลูนธิิเพือ่ผูบ้รโิภค 

มีโอกาสร่วมท�างานกับอาจารย์ผ่านงานคุ ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม ในสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. 

อาจารย์วิจารณ์การประมูล 3G ทีเ่อือ้ประโยชน์กบับริษทัโทรคมนาคม ไม่แข่งขัน 

ไม่เป็นธรรมกบัผู้บริโภค ควบคูไ่ปกบัการส่ือสารข้อมูลสู่สาธารณะอย่างตรงไป

ตรงมา เป็นผลให้ในเดือนสิงหาคมปี 2556 อาจารย์เดือนเด่นถกูส่ี กสทช. ฟ้องร้อง 

ในข้อหาหมิ่นประมาท จากการให้สัมภาษณ์ในรายการ ‘ที่นี่ Thai PBS’ กรณี

ที่คณะกรรมการโทรคมนาคม (กทค.) จัดการประมูลคล่ืนความถี่ 1800 

เมกะเฮิรตซ์ล่าช้า ก่อนจะมีการถอนฟ้องในเวลาต่อมา 

อาจารย์เป็นหน่ึงในคณะกรรมการทีร่่วมให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อม

ข้อเท็จจริง เมื่อเกิดความไม่ชอบธรรม ความไม่ถูกต้อง ในกิจการโทรคมนาคม 

พร้อมแสดงจุดยืนทางวิชาการ หากติดตามกันก็คงได้รับทราบผ่านการแถลง
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ข่าวร่วมกันแทบทุกเดือน เพ่ือส่ือสารสาธารณะถึงการคุ้มครองผู้บริโภคใน

กิจการโทรคมนาคม 

อาจารย์เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการแข่งขันทางการค้า และผลักดันให้การ

แข่งขันทางการค้า ว่าต้องมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคทางตรง แทนระบบตัวแทน

แบบเดิม และยังผลักดันให้การแข่งขันทางการค้าควรรวมถึงกิจการพลังงาน 

หรือกิจการของรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาด 

อาจารย์สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส และกลไกการมีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดนโยบายโดยตัวแทนผู้บริโภค อาจารย์ไม่เคยลังเลที่จะเป็นผู้สนับสนุน

และผลักดันให้เกดิองค์การอสิระเพ่ือการคุม้ครองผู้บริโภคตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ 

อาจารย์ยินดีเป็นกรรมการในองค์กรเล็กๆ สัดส่วนผู้เช่ียวชาญด้านการ

เงินการธนาคาร จากผู้เชี่ยวชาญเจ็ดด้าน รวม 15 คน ในคณะกรรมการคณะ

กรรมการองค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) 

เพ่ือให้องค์กรผู้บริโภคเรียนรู้แบบจับคู่กับนักวิชาการ จากที่ไม่รอกฎหมาย

ร่วมกันลงมือปฏิบัติการ ถ้ารอก็คงไม่ได้ท�าอะไร เพราะในปัจจุบันก็ยังไม่เกิด 

ส่ิงหน่ึงที่อาจารย์เดือนเด่นแตกต่างจากนักวิจัยทั่วไป คือมิได้เป็นเพียง

คลังสมองแหลมคมที่ร่วมคิด แต่ร่วมผลักดันขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ใน

ฐานะคณะกรรมการองค์การอิสระเพ่ือผู้บริโภค ภาคประชาชน ต้ังแต่ 2555 

จนปัจจุบัน 

ในฐานะประธานด้านการเงนิการธนาคารของคณะกรรมการองค์การอสิระ

เพ่ือการคุม้ครองผู้บริโภค ประชาชน อาจารย์ได้ช่วยสนับสนุนให้เกดิการวิจยัที่

สามารถใช้งานได้จริง ไม่วิจยัข้ึนห้ิง ให้เปิดเผยต้นทนุ ผลักดันให้เกดิการแข่งขัน

บริการกนัมากข้ึน การคดิค่าธรรมเนียมตามต้นทนุ มีบทบาทให้ยกเลิกการเรียก

เกบ็เงนิค่าธรรมเนียมเม่ือถอนเงนิจากตู้เอทเีอม็ในอดีต ห้ามการขายพ่วงประกนั

กบัการกูยื้มเงนิ ทีส่�าคญัท�าให้องค์กรผู้บริโภคใช้หลักฐานในการท�างานเพ่ือการ

คุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 

จนทุกวันน้ี ทุกคร้ังที่มีการประชุมด้านการเงินการธนาคาร พวกเรายัง

ระลึกถึงแนวคิดหลักการของอาจารย์เดือนเด่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้น�าด้านการ

เงินการธนาคารของผู้บริโภค 
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รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 เขียนไว้ให้ผู้บริโภครวมตัวกันเป็น

องค์กรผู้บริโภค ให้เกดิการรวมตัวกนัขององค์กรผู้บริโภค และได้ออกกฎหมาย

ว่าด้วย ‘การจดัต้ังสภาองค์กรผู้บริโภค’ และอาจารย์ไม่ลังเลทีจ่ะช่วยส่ือสารกบั

สาธารณะว่า ถ้าจะให้เข้มแข็งต้องมีสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติให้ได้ เป็นสภา

เดียวที่เป็นอิสระ ซึ่งกฎหมายมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่าน

มา แต่จนปัจจบุนัยังไม่สามารถจดัต้ังสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ เพราะการจด

แจ้งขององค์กรผู้บริโภคที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ผ่านการพจิารณาของนายทะเบียน

กลาง ซึ่งด�าเนินการโดยส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี และนายทะเบียน

จังหวัด ที่ดูแลโดยผู้ว่าราชการจังหวัด  

การจดแจ้งองค์กรผู้บริโภคดูเหมือนจะยากย่ิงกว่าการเป็นผู้ประกอบการ

ขายเคร่ืองส�าอางที่สามารถจดทะเบียนออนไลน์ได้ภายในหน่ึงวันตามนโยบาย

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เครือข่ายผู้บริโภคได้สูญเสียนักวิชาการทีก่ล้าหาญ แหลมคม เพ่ือผู้บริโภค

คนส�าคัญ ที่ร่วมกันผลักดันและสร้างความเปล่ียนแปลงในระบบการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค คิดถึงอาจารย์เดือนเด่น
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สฤณี อาชวานนัทกุล

เดือนเด่น นิคมบริรกัษ ์ 
นกัสูท้างปัญญาเพ่ือความยุติธรรม

“มาช่วยกันท�านะ” 

เสียงหวานของอาจารย์ดังก้องข้ึนมาในห้วงค�านึง พร้อมกบัรอยย้ิมพิมพ์ใจ 

และค�าว่า ‘นักวิชาการสาธารณะ’

นักวิชาการที่ซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณ แม่นย�าในหลักวิชาการ ยึดม่ันใน

ประโยชน์สาธารณะ ไม่เก็บตัวอยู่แต่ในหอคอยงาช้าง แต่ลงมาขลุก มาคิดวิธี

ขับเคล่ือนผลการวิจยักบัภาครัฐ ธรุกจิ และประชาสังคม กล้าพูดกล้าท�าในเร่ือง

ยากๆ ทีขั่ดผลประโยชน์รัฐหรือธรุกจิอย่างชัดเจนในประเทศไทย มีน้อยจนแทบ

นับน้ิวได้ แต่เม่ือใดทีมี่การนับ ช่ือ ‘เดือนเด่น นิคมบริรักษ์’ จะต้องข้ึนมาเป็นช่ือ

แรกๆ อย่างไม่ต้องสงสัย

รู้ๆ กันอยู่ว่าอ�านาจทางเศรษฐกิจกับอ�านาจทางการเมืองในไทยผูกพัน

ชนิดแยกไม่ออกเสมอมา แนบแน่นชนิดที่กลายเป็นบรรทัดฐานแย่ๆ ในสังคม 

กลายเป็น ‘เรื่องปกติ’ ที่ ‘ใครๆ ก็ท�ากัน’ ทั้งที่มันทั้งซ�้าเติมปัญหาคอร์รัปชัน 

ตอกล่ิมความเหล่ือมล�้า ฉุดร้ังความสามารถในการแข่งขัน และธ�ารงความ 

อยุติธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเอาไว้

ปัญหาเชิงโครงสร้างยากๆ ทีต้่องใช้เวลาแก้ไขนานหลายปีหรืออาจเกนิช่ัว

อายุขัยของคนหน่ึงคนแบบน้ี แถมยังสุ่มเส่ียงต่อการถกูคกุคามข่มขู่ เพราะไปขัด
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ผลประโยชน์ของใครบางคน อย่าว่าแต่นกัวชิาการเลย คนทั่วไปหลายคนแม้จะ

ซุบซิบนินทากันดังๆ ยังไม่ค่อยกล้า

แต่อาจารย์เดือนเด่นไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับเร่ืองไม่ปกติที่หลายคนท�าใจ

หรือถอดใจไปแล้วเท่าน้ัน หากยังอุทิศชีวิตทั้งชีวิตให้กับการท�างานวิจัยเพ่ือ

อธบิายปัญหาของทนุผูกขาด อ�านาจเหนือตลาด ภาวะธรรมาภิบาลบกพร่องของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน การทจุริตคอร์รัปชันและเพียรพยายามช้ีทางเลือกต่างๆ อนั

เป็นทางออกที่ออกได้จริง ทางที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

และน�าบทเรียนจากประเทศอื่นมาปรับใช้กับสังคมไทย

ไม่เพียงแต่ท�างานวิจัยอย่างไม่หยุดย้ัง อาจารย์ยังพยายามส่ือสารกับ

สาธารณะอย่างต่อเนื่อง หารือและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ ในสังคม 

ด้วยความเช่ือม่ันว่า การผลักดันการเปล่ียนแปลงจะต้องอาศยัการท�าความเข้าใจ 

กับแรงจูงใจและมุมมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน

ความรอบด้านทางวิชาการ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และความพยายาม

ที่จะส่ือสารกับสังคม ท�าให้งานวิจัยของอาจารย์มีเสน่ห์ที่มากกว่างานวิชาการ

ทั่วๆ ไป

ต้ังแต่คร้ังแรกที่ได้อ่านงานวิจัยของอาจารย์ในปี 2549 เพราะมีวาสนา

ได้ข้ึนเวทีเดียวกัน ในงานสัมมนาประจ�าปีของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) กไ็ด้ประทบัใจกบัความกล้าหาญและความสามารถในการ

อธบิายเร่ืองยากๆ อย่างตรงไปตรงมา ในงานวิจยัช้ินน้ันอาจารย์ยกตัวอย่างช่ือ

บุคคลจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้าไปน่ังในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 

เชื่อมโยงให้ดูต่อไปว่าแต่ละคน แต่ละบริษัท มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง

ไหนบ้าง

ถ้าใครไม่เคยรับรู้เร่ืองความแนบแน่นระหว่างอ�านาจทางเศรษฐกิจกับ

อ�านาจทางการเมือง ดูแผนภูมินี้ภาพเดียวก็ทะลุปรุโปร่ง

ความมหัศจรรย์อีกอย่างของอาจารย์ คือนิสัย ‘กัดไม่ปล่อย’ ประกอบกับ

ทัศนคติ ‘คิดบวก’ อยู่เสมอ ท�าให้อาจารย์สามารถผลิตงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง

ยาวนานในแต่ละเรื่อง (ยากๆ) ที่อยู่ในความสนใจ 

126 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์



ยาวนานแต่ม่ันคง เหมือนน�้าซึมบ่อทราย จนในที่สุดการเปล่ียนแปลงก็

บังเกิด

อย่างกฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบบัล่าสุดทีค่ลอดออกมาในปี 2560 

ในทีสุ่ดกแ็ก้ไขให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้ามีสถานะเป็นองค์กรอสิระ ไม่

อยู่ใต้กระทรวงพาณิชย์อกีต่อไป ทัง้ทีอ่าจารย์เสนอเร่ืองน้ีในงานวิจยัมาต้ังแต่ปี 

2540 หรือสองทศวรรษก่อนหน้า

ความ ‘กดัไม่ปล่อย’ ของอาจารย์ไม่จ�ากดัวงเฉพาะกรอบการท�าวิจยัเท่าน้ัน 

แต่ยังรวมความถึงการขับเคล่ือนงานวิจัย หาวิธีที่จะน�าข้อค้นพบไปสร้างการ

เปลี่ยนแปลง

เคยถามอาจารย์ด้วยความสงสัยว่า ท�าไมถึงมาท�างานกับองค์กรผู้บริโภค 

ดูห่างไกลจากประเด็นธรรมาภิบาล การผูกขาดที่อาจารย์ท�า ค�าตอบก็คือ  

ถึงแม้มันอาจเป็นคนละเร่ือง แต่จริงๆ แล้วเก่ียวโยงกันหมด ผู้บริโภคส�าคัญ

มาก เพราะถ้าเราไปดูกฎหมายแข่งขันทางการค้า กฎหมายน้ีเน้นประโยชน์ของ

ผู้บริโภคเลย เราอยากป้องกนัการผูกขาด ก็เพราะอยากให้ผู้บริโภคมีทางเลือก

ทีห่ลากหลาย ดังน้ัน อาจารย์เลยไปท�างานกับองค์กรผู้บริโภคเพ่ือชวนเข้ามาใน

กระบวนการ ให้มองเห็นประโยชน์ของกฎหมายแข่งขันทางการค้า จะได้ช่วยกนั

ผลักดันการเปลี่ยนแปลง

เพราะไม่มีการเปล่ียนแปลงอะไรทีแ่ท้จริงและย่ังยืน หากประชาชนไม่รวม

พลังกันเรียกร้อง

“มาช่วยกันท�านะ”

เราอาจไม่ได้ยินเสียงหวานของอาจารย์อีกแล้ว แต่เช่ือว่าชีวิตทั้งชีวิตที่

อทุศิให้กบัความยุติธรรมทางเศรษฐกจิและสังคม และทศันคติแบบนักสู้ทีม่องหา 

หนทางอยู่เสมอท่ามกลางปัญหา ไม่ท้อถอยและไม่ยอมแพ้แม้ถูกคุกคาม จะ

เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิชาการ นักเคล่ือนไหว และพลเมืองจิตสาธารณะ

ไปอีกนานเท่านาน
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ศุภมิตร ปิติพฒัน์

ส่ิงท่ีเราเรียนรูจ้ากงานวิจยัของ 
ดร.เดือนเด่น นิคมบริรกัษ ์

ข้อดีอย่างหน่ึงในหลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิตของคณะรัฐศาสตร์ จฬุาฯ คอื

วิชา individual studies ช่ือภาษาไทยเราเรียกกนัอย่างองิบาลีว่า ‘เอกตัถศกึษา’ 

เป็นวิชาเลือกที่เปิดกว้างไว้ เพ่ือให้โอกาสนิสิตปีสุดท้ายที่สนใจประเด็นปัญหา 

หรือประเด็นวิชาการในทางความคิดทฤษฎี แต่ไม่มีวิชาดังกล่าวเปิดสอนอยู่ใน

หลักสูตร ได้พัฒนาหัวข้อการเรียนที่เขาสนใจขึ้นมาร่วมกับอาจารย์คนหนึ่งคน

ใดในภาควิชาทีจ่ะรับเป็นผู้สอน หรือความจริงคอื เป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปกบัเขาได้ 

หลายปีก่อน มีนิสิตคนหน่ึงมาหาผม บอกความสนใจของเขาว่าอยาก

เรียนเร่ืองรัฐกับเศรษฐกจิการเมืองไทย และขอค�าแนะน�างานทีจ่ะช่วยเขาศกึษา

ค้นคว้าส�าหรับเขียนภาคนิพนธ์ในเรื่องนี้ 

ผมถามเขาว่าอ่านอะไรมาบ้างแล้วก่อนจะมาเจอกัน เท่าที่ผมจ�าที่เขา

บอกได้ คือความสนใจของเขาเริ่มมาจากการอ่านงานของ Suehiro Akira เล่ม

คลาสสิค Capital Accumulation in Thailand, 1855-1985 ผลงานของ อาจารย์

ผาสุก พงษ์ไพจิตร เล่ม เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ ที่อาจารย์เขียน

ร่วมกับ อาจารย์คริส เบเคอร์ และชุดการวิจัยที่อาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการฯ 

ตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือในชื่อ การต่อสู้ของทุนไทย 
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เม่ือตกลงเรียนกนั พอผมเห็นว่าเขามีพ้ืนความรู้ความเป็นมาของเศรษฐกจิ

การเมืองไทยจากงานที่เขาเคยอ่านมาดีพอสมควรแล้ว ผมจึงเร่ิมต้นให้เขา

อ่านงานที่จะช่วยให้เราแลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกับบทบาททางเศรษฐกิจของ 

รัฐไทยร่วมสมัย และสะท้อนถึงลักษณะของรัฐกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและ

สังคมในปัจจุบันได้ 

ผมเลือกงานวิจัยที่เพ่ิงออกมาใหม่ล่าสุดในตอนน้ันของ ดร.เดือนเด่น 

นิคมบริรักษ์ เร่ือง ‘การปฏิรูปเพ่ือลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันใน

เศรษฐกิจไทย’ (2555) เพราะเห็นว่าข้อค้นพบในงานวิจัยน้ีมีนัยยะส�าคัญต่อ

การเข้าใจบทบาททางเศรษฐกิจของรัฐไทย ไม่แต่เฉพาะในเร่ืองกฎหมายการ

แข่งขันป้องกนัการผูกขาด แต่ยังสะท้อนถึงวิธกีารในการท�างานของรัฐราชการ

ไทยโดยรวมได้ดีมาก

ในการเตรียมประเด็นมาแลกเปล่ียนกับนิสิต ตามประสาคนที่สอนความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศแนวทางของ Machiavellian มาเนิ่นนาน ผมอ่านงาน

วิจัยของ ดร.เดือนเด่นเร่ืองน้ีแบบมองหากระบวนท่าพลิกแพลงของรัฐในการ

ผสมใช้เคร่ืองมือด้านต่างๆ ในการด�าเนินนโยบาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การ

รักษาผลประโยชน์ แต่การมองผลประโยชน์ที่ว่าน้ีก็ยังเปิดกว้างไว้ว่าจะเป็น 

ผลประโยชน์แบบไหน ของใคร ข้ึนอยู่กับว่าใครฝ่ายไหนเป็นคนเข้าคุมอ�านาจ

ของรัฐนั้นไว้ได้

เม่ืออ่านงานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้วยวิธีคิดแบบน้ัน งานวิจัยข้าง

ต้นของ ดร.เดือนเด่นกแ็สดงให้ผมประจกัษ์ในกลเม็ดเด็ดพรายในวิธกีารด�าเนิน

นโยบายสาธารณะทีรั่ฐราชการไทยใช้ ไม่ว่าจะเป็นในทางการวางข้ันตอนทีท่�าให้

ช้าลง ในทางเร่งให้เรว็ขึน้ ในทางแสดงว่าปญัหาก�าลงัได้รบัการดแูลแก้ไข หรอื

การสร้างหนังหน้าไฟให้ออกไปรับและลดแรงกดดัน หรือการตัดสินใจทีเ่ป็นการ

ใช้อ�านาจแบบทีรั่ฐศาสตร์เราเรียกว่า nondecision คอือ�านาจทีจ่ะพักบางเร่ืองไว้ 

ไม่น�ามาจัดการเปิดประเด็นและด�าเนินมาตรการแก้ไขเปล่ียนแปลงอะไรไป

จากเดิม

ผมจดกลไกต่างๆ ในคลงักลเม็ด statecraft ของรัฐราชการไทย ที่เป็นข้อ

ค้นพบอยู่ในงานวิจัยของ ดร.เดือนเด่น ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย การให้

อ�านาจหน้าที ่การแต่งต้ังและองค์ประกอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการ
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กับบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วน ระดับความเป็นอิสระในทางงบประมาณและ

ทรัพยากรอื่นๆ ของส่วนงาน ไปจนกระทั่งเร่ืองอย่างอ�านาจการเรียกประชุม

กรรมการ หรือการก�าหนดหรือไม่มีการก�าหนดระยะเวลาและภาระรับผิดชอบ

ที่จะต้องด�าเนินภารกิจให้ครบถ้วนเรียบร้อยตามที่กฎหมายระบุไว้ ฯลฯ

ทั้งหมดน้ีเท่ากับว่าผมใช้งานวิจัยของ ดร.เดือนเด่นมายืนยันความคิด

เดิมที่ผมมีอยู่ก่อนแล้ว และเห็นว่ารัฐราชการไทยตามที่ผมเข้าใจอยู่น้ันไม่ได้

เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลย

แต่พอถึงวันนัดพบเพ่ือสนทนาแลกเปล่ียนความคิดที่ได้จากงานวิจัยน้ี 

ผมให้นิสิตเป็นคนเริ่มน�าเสนอความเห็นของเขาก่อน และโดยที่เขาไม่รู้ การน�า

เสนอของเขาได้มาเปล่ียนความเข้าใจของผมต่องานวิจัยของ ดร.เดือนเด่น 

ไปอีกทางหน่ึง ท�าให้ผมตัดสินใจพับการอภิปรายประเด็นทั้งหมดที่ผมเตรียม

มาอย่างเงยีบๆ เพราะการน�าเสนอส่ิงทีเ่ขาเรียนรู้จากงานวิจยัของ ดร.เดือนเด่น

นั้น ได้เปิดเส้นทางความเป็นไปได้แบบอื่นออกมา

นิสิตกับผมให้ความส�าคัญต่อเนื้อหางานวิจัยของ ดร.เดือนเด่นคนละส่วน

กัน ผมเน้นส่วนที่แสดงปัญหาที่เป็นอยู่และการอธิบายเหตุที่ท�าให้เกิดปัญหา

แบบน้ัน นิสิตเขาอ่านส่วนน้ีเช่นกนั แต่เขาให้ความส�าคญัมากกว่าต่อส่วนทีเ่ป็น

ข้อเสนอในการปฏิรูปมองหาความเป็นไปได้และวิธกีารกบัเงือ่นไขทีจ่ะท�าให้ข้อ

เสนอแนะเชิงนโยบายของ ดร.เดือนเด่นมีความเป็นไปได้ทางการเมืองมากขึ้น 

งานวิจัยของ ดร.เดือนเด่นพานิสิตมองไปข้างหน้า และมองเห็นความ

เป็นไปได้ในการเปล่ียนแปลงสนามนโยบายที่จะท�าให้ระบบการก�ากับดูแล 

ผลประโยชน์สาธารณะท�างานให้ดีข้ึนได้อย่างไรบ้าง ขณะทีค่นตรงหน้าทีน่ั่งฟัง

เขามัวคิดถึงแต่ปัจจัยตอกย�้าการคงสภาพเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง

จากการน�าเสนอ ท�าให้ผมรู้ว่าเขากับผมเห็นความโดดเด่นของงานวิจัยนี้

ต่างกันด้วย ผมเห็นว่า งานวิจัยนี้ของ ดร.เดือนเด่นให้ความเข้าใจที่ดีมากเกี่ยว

กบัข้อจ�ากดัของบทบาทรัฐไทย ในการจะพลิกมารับหน้าทีส่ร้างระบบก�ากบัดูแล

ผลประโยชน์สาธารณะอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ นิสิตไม่ได้มองข้าม 

คุณูปการของงานวิจัยในข้อน้ีไป แต่เขาแยกให้ผมเห็นว่า ปัญหาข้อจ�ากัดที่มี

อยู่ในรัฐราชการไทย ที่ท�าให้ไม่อาจผลิตระบบก�ากับดูแลที่ท�างานได้จริงน้ันก็

ส่วนหน่ึง แต่น่ันเป็นปัญหาของรัฐราชการไทยทีต้่องตามผลักดันแก้ไขกนัต่อไป
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แต่งานวิจัยนโยบายสาธารณะของ ดร.เดือนเด่น ที่ช้ีให้เห็นในข้อจ�ากัด

และเสนอแนวทางแก้ไขข้อจ�ากดัเหล่าน้ันออกมาอย่างรอบด้าน ได้ท�าหน้าทีส่่วน

ส�าคัญในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะของประเทศนี้ให้มีคุณภาพ

สูงข้ึนอยู่ในตัวเองด้วย เขาช้ีความส�าคัญให้ผมเห็นว่า จะดูแต่ผลสะเทือนและ

ความส�าคัญของงานวิจัยแบบน้ีแต่เฉพาะว่ามันได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง

นโยบายตามข้อเสนอแนะของงานวิจัยเท่านั้นไม่พอ 

เพราะบทบาทอีกด้านหนึ่งที่ส�าคัญมากของงานวิจัยอย่างที่ ดร.เดือนเด่น

ท�าออกมาน้ี ส่งผลและมีคุณูปการอย่างมากต่อการเรียนรู้ของสาธารณะ ให้

เข้าใจถงึสายสนกลในของการท�างานของรัฐทีพ่วกเขาทกุคนเป็นเจ้าของอ�านาจ 

ถ้าขาดความรู้ความเข้าใจแบบน้ี การที่ประชาชนจะตรวจสอบและ

ควบคุมการด�าเนินนโยบายของรัฐ หรือการใช้อ�านาจรัฐปกป้องผลประโยชน์

ของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะท�าไม่ได้ถนัด คุณภาพการท�างานของระบบการเมือง

ประชาธปิไตยข้ึนอยู่กบัความรู้เกีย่วกบันโยบายสาธารณะ ตัวระบบ กระบวนการ

ตัดสินใจการด�าเนินนโยบาย และความสามารถทีฝ่่ายประชาชนจะใช้ความรู้น้ัน

มาเพิ่มอ�านาจให้แก่การติดตาม ตรวจสอบ และเรียกร้องผลักดันนโยบาย

การอภิปรายของเราหลังจากน้ันจงึเปล่ียนทางไป เพราะงานของ ดร.เดือน

เด่นมาเปิดความเป็นไปได้ให้เห็นว่าในการเมืองของนโยบายสาธารณะ มิได้มีแต่

เรื่องของ statecraft ใน public management แต่ยังมีเรื่องของการปรับระดับ

อ�านาจของแต่ละฝ่ายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

และหนทางหน่ึงที่ส�าคัญมากที่จะช่วยปรับระดับอ�านาจให้คนที่ขาดอ�านาจไม่

ว่าจะเป็นอ�านาจทุน อ�านาจตามกฎหมายหรือก�าลัง ก็คือความรู้ และการมีงาน

สร้างความรู้ที่เอื้อเฟื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ของสาธารณะ

ความส�าคัญของเร่ืองน้ีมิได้มีเพียงแค่ในบริบทการเมืองของนโยบาย

สาธารณะเท่าน้ัน แต่ยังมีความส�าคัญมากต่อกระบวนการสร้างประชาธิปไตย

ให้เข้มแข็งและตั้งมั่น

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ได้ท�าหน้าที่นี้ให้เราอย่างดีที่สุด
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วิวฒันช์ยั อตัถากร

เศรษฐศาสตรเ์พ่ือชีวิต: ดร.เดือนเด่น นิคมบริรกัษ ์ 

นกัเศรษฐศาสตรว์ิถีศีลธรรมสาธารณะ

เมื่อภรรยาโทรศัพท์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 

ผู้อ�านวยการวิจัยด้านนโยบายการก�ากับดูแลที่ดี สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) ผมรู้สึกใจหาย แสนเสียดายที่ประเทศไทยต้องสูญเสีย 

ทรัพยากรมนุษย์ที่มากความสามารถ และเพียบพร้อมด้วยจริยธรรมวิชาชีพ

ในการท�างานโดยยึดหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ

มากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ‘ตัวจริงเสียงจริง’ คนนี้ไปเสียแล้ว

และถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ในแวดวงวิชาการเศรษฐศาสตร์ไทย เมื่อ

นักเศรษฐศาสตร์ผู้มีผลงานวิจยัโดดเด่นบนวิถทีางแห่งศลีธรรมสาธารณะอย่าง 

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ จากไป หากเคยสัมผัสผลงานวิจยัของเธอ กจ็ะเห็นถงึ 

ความสามารถในการวิเคราะห์แบบบรูณาการ เจาะลึกเร่ืองราวเศรษฐกจิทีซ่บัซ้อน 

ในสังคมไทยอย่างมีวิธีการศึกษา ตอบค�าถามยากๆ ที่แฝงเร้นด้วยความ 

ขัดแย้งในผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มอิทธิพล กลุ่มทุน กลุ่มถืออ�านาจทาง 

การเมือง และภาคราชการในนโยบายสาธารณะส�าคัญของประเทศไทย  

โดยเฉพาะนโยบายสาธารณะสาธารณูปโภคพื้นฐานของชาติ 

เน้ือหาวิชาการในงานวิจยัของเธอสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเป็น

นักวิชาการทีไ่ม่ยึดติดวนเวียนอยู่กบักรอบวิจยัแบบเก่าๆ จ�ากดัตัวแปรการวิจยั
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เพียงไม่กี่ตัว ละเลยตัวแปรที่ส�าคัญในโครงสร้างอ�านาจ กล้าคิด กล้าตั้งค�าถาม 

กล้าเปิดประเด็นท�าวิจัยในมิติใหม่ของรากเหง้าปัญหา โดยค�านึงถึงประโยชน์

สูงสุดของชาติและประชาชนเป็นหลัก ไม่แฝงเร้นปะปนประโยชน์ส่วนตนและ

พรรคพวก น้อยคนนักจะกล้าท�าวิจัยในลักษณะน้ี เธอมีความกล้าหาญทาง

วิชาการเป็นอย่างย่ิง ที่กล้าตรวจสอบความไม่ถูกต้อง ความไม่เป็นธรรมใน

นโยบายสาธารณะส�าคัญหลายเรื่องเป็นที่ประจักษ์ 

นับว่า ดร.เดือนเด่นได้พยายามผลักดันยกระดับการศกึษาวิจยัให้เป็นงาน

ที่สร้างความเปล่ียนแปลงสังคมเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมได้จริง ถือเป็นงาน

วิชาการที่ขยายพรมแดนความรู้เศรษฐกิจไทย ดังจะเห็นได้จากผลงานของเธอ 

ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การให้สัมภาษณ์ การอภิปรายสาธารณะ และการเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานส�าคัญของประเทศ เป็นต้น

ในฐานะนักวิชาการมืออาชีพที่ยึดม่ันในจริยธรรมวิชาชีพ เธอศึกษาวิจัย

นโยบายสาธารณะหลากหลายสาขา มีผลงานวิจัยมากมาย ทั้งด้านการต่อต้าน

คอร์รัปชัน การสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐและภาคเอกชน การก�ากับดูแลการ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความเป็นธรรมส�าหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการธรุกจิ

ทัง้ไทยและต่างประเทศ ก�ากบัการดูแลธรุกจิและการแข่งขันทางการค้า ขจดัการ

ผูกขาด เช่น นโยบายการก�ากบัดูแลด้านพลังงาน โทรคมนาคม ส่ือสารและการ

ขนส่ง, นโยบายรัฐวิสาหกจิ, นโยบายการค้า การบริการ และการลงทนุระหว่าง

ประเทศ, ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ, การคุม้ครองผู้บริโภค, การแก้ไข

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย

ดร.เดือนเด่น ในฐานะผู้ศึกษาวิจัยเร่ืองคอร์รัปชันในนโยบายสาธารณะ

ส�าคัญของไทยมายาวนานไม่ต�่ากว่า 10 ปี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหลาย

โครงการมากมาย เช่น โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

และการลดคอร์รัปชัน, โครงการประมวลองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล 

และการลดคอร์รัปชัน, ประเมินองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการต่อต้าน 

คอร์รัปชัน (2558), ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการธุรกิจเอกชนกับ

แนวทางแก้ไขและป้องกนั (2554), การติดตามประเมินผลการทจุริตประพฤติ

มิชอบและกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลในสังคมไทย (2548) เป็นต้น
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ผมประทับใจในผลงานวิจัยหลายเร่ืองของ ดร.เดือนเด่น โดยเฉพาะ 

คอร์รัปชันในสังคมสีเทา อันเป็นผลจากการตกผลึกทางความคิดส่ังสมมา 

ยาวนานของเธอ บทสัมภาษณ์ ‘เดือนเด่น นิคมบริรักษ์: คอร์รัปชันในสังคมสีเทา’  

โดย ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ และ ณิชากร ศรีเพชรดี แห่งนิตยสาร WAY 

สะท้อนให้เห็นปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยได้ชัดเจนมาก

หากคนไทยสงสัยว่า การคอร์รัปชันในสังคมไทยมีน้อยลงหรือยัง เป็น

ปัญหาที่คงด�ารงอยู่ให้เห็นกันมากย่ิงข้ึนในปัจจุบัน ใคร่ขออนุญาตหยิบยก

บทสัมภาษณ์น้ี มาบอกต่อแบบสรุปส้ันๆ เป็นวิทยาทานแก่สาธารณะ และขอ

ถือโอกาสขอบพระคุณทีมสัมภาษณ์ของนิตยสาร WAY มา ณ โอกาสน้ีด้วย 

บทสัมภาษณ์ ‘คอร์รัปชันในสังคมสีเทา’ ของ ดร.เดือนเด่น พอสรุปส้ันๆ ได้

ดังนี้ ดร.เดือนเด่นสะท้อนให้เห็นว่า ‘คนไทยคิดว่าคงไม่มีรัฐบาลชุดไหนที่ไม่มี

คอร์รัปชัน’ เธอชี้ว่า หลักประการส�าคัญในการมองปัญหาคอร์รัปชัน ไม่ใช่การ

ยอมรับหรือยอมจ�านน หากคอืการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทจุริต รวมถงึ 

การสร้างบรรทัดฐานของสิ่งที่เรียกว่า ‘หลักนิติธรรม’ หรือ ‘Rule of Law’

ดร.เดือนเด่นมองว่า วฒันธรรมอุปถัมภ์ แม้มีด้านดีบ้างที่ท�าให้สังคมไทย

เป็นสังคมเอื้ออาทร ทั้งในชีวิตส่วนตัว และหน้าที่การงาน แต่ในขณะเดียวกันก็

ท�าให้เส้นแบ่งผิด-ถูก-ดี-ช่ัว เลือนรางไป เพราะไม่สามารถแยกเร่ืองส่วนตัว 

ออกจากหน้าที่การงานได้ จึงเป็นสาเหตุส�าคัญแห่งปัญหาไม่โปร่งใส ขาด 

ธรรมาภิบาล ไม่ถูกต้อง ปัญหาบุญคุณต้องทดแทน ตอบแทนกันไปมา ในการ

ใช้อ�านาจการบริหารในการเมืองไทย

ดร.เดือนเด่นได้ใช้กรอบแนวคดิทฤษฎี ‘สมการการแก้ไขคอร์รัปชัน’ ได้แก่

C = M + D - A

ซึ่ง C คือ คอร์รัปชัน (Corruption), M คือ การผูกขาด (Monopoly), D 

คือ การใช้อ�านาจรัฐ หรือการใช้ดุลยพินิจ (Discretion) และ A คือ ความรับผิด

ชอบ (Accountability) หมายถึง เศรษฐกิจยิ่งมีการผูกขาด ยิ่งมีการใช้อ�านาจ

รัฐทีมิ่ชอบมากเท่าใด กย่ิ็งมีการคอร์รัปชันมากเท่าน้ัน การมีการบริหารอย่างรับ

ผิดชอบต่อผลประโยชน์สาธารณะ (A) จึงจะเป็นตัวคะคานการท�าผิดประพฤติ

มิชอบพอจะช่วยลดคอร์รัปชันลงได้บ้าง แต่ส่ิงที่เป็นจุดอ่อนมากในกฎหมาย
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ไทยมักให้อ�านาจดุลยพินิจ (D) แก่ผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างกว้างขวาง การ

ปล่อยให้ผู้มีอ�านาจใช้ดุลยพินิจได้ตามอ�าเภอใจ ถือเป็นรากเหง้าวัฒนธรรม

แบบไทยๆ ไม่ถูกต้อง

ดร.เดือนเด่นเห็นว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจประเทศไทยทุกวันน้ี การ

ผูกขาดทางเศรษฐกิจมีอ�านาจเหนือตลาดเหนือประชาชนคนไทยผู้บริโภค 

อ�านาจส่วนใหญ่ยังกระจกุตัวมากข้ึนทกุวัน อยู่ทีธ่รุกจิไม่กีก่ลุ่ม ธรุกจิขนาดใหญ่

ยึดกมุผูกขาดทรัพย์สินยึดกมุรายได้หมด และอ�านาจการผูกขาดอย่างสมบรูณ์ 

ก็เกิดข้ึนในหลายธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะการจัดจ�าหน่ายเท่าน้ัน เธอจึงมองสาเหตุ 

รากเหง้าตัวการต้นเหตุปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยมาจากสองเรื่อง ได้แก่ 

การผูกขาดทางเศรษฐกิจ (M) และการใช้อ�านาจรัฐที่มิชอบ (D) ส่วนในเรื่อง

จริงทีเ่กดิข้ึนสาเหตุคอร์รัปชันอาจมาจากหลายๆ ปัจจยัร่วมกนั ต้องมองให้ออก

เพ่ือน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งต้นเหตุและสาเหตุอื่นๆ พร้อมกันไป การมอง

ปัญหาขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เช่น เหตุการณ์เครื่องบินตก คงไม่ใช่เพราะ

สภาพอากาศฟ้าฝนอย่างเดียว อาจมาจากทักษะหรือประสบการณ์ของนักบิน 

อาจเป็นเพราะระบบเครื่องยนต์ขณะนั้นขัดข้อง อาจเป็นเหตุปัจจัยผสมรวมกัน 

เครื่องบินจึงตก เป็นต้น

ดร.เดือนเด่นกล่าวยืนยันว่า ถ้าระบบเศรษฐกิจแบบไหนที่มีการผูกขาด

เยอะก็เป็นแหล่งบ่มเพาะการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะจะสังเกตได้ว่าแหล่งเงินก็

จะกระจุกตัวอยู่ที่ธุรกิจผูกขาดทั้งส้ิน เป็นที่เย้ายวนใจให้มีการแย่งชิงเงินก้อน

โต และการผูกขาดส่วนมากก็เกิดข้ึนที่รัฐบาล คือกีดกันไม่ให้มีคู่แข่ง ยกเว้น

รายเดียว และโดยอาศัยอ�านาจที่ตนเองมีอยู่ในการผูกขาดท�าก�าไรเยอะมาก

หลายแสนล้านบาท เธอยกตัวอย่างกรณีสัมปทานโทรคมนาคม กรณีธุรกิจ

ผูกขาดการซื้อ-ขาย-การขนส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ กรณีธุรกิจการบิน 

ก�าไรอาจไปหมกอยู่ตรงไหนเยอะ ถึงกระนั้นก็ตามธุรกิจก็ยังอยู่ได้ ธุรกิจอะไร

ก็ตามเม่ือมีการผูกขาดเยอะ มันก็จะมีก�าไรเยอะ ฉะน้ัน วิธีการแก้ก็คือ ต้อง

สลายจุดผูกขาดทั้งหมด

ดร.เดือนเด่นกล่าวย�้า “การผูกขาดทางเศรษฐกิจเป็นต้นตอหน่ึงของการ

ทุจริตคอร์รัปชัน” เธอช้ีให้เห็นว่า พระราชบัญญัติการแข่งขันการค้า พ.ศ.

2542 มีเน้ือหาจะแก้ไขตามมาตรฐานสากล แต่ในทางปฏิบัติท�าไม่ได้ เพราะ
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ตัวคณะกรรมการไม่มีมาตรฐานสากล มักมีตัวแทนธุรกิจขนาดใหญ่ผูกขาด

เป็นกรรมการ เรามีกฎหมายดังกล่าวมานานเกนิ 10 ปีแล้ว แต่ไม่เคยเอาคนผิด 

เข้าคุกหรือปรับได้เลยแม้แต่คนเดียว ปัญหาคือ ระดับนโยบายก็ไม่มีแรงจูงใจ

ที่จะจัดการปัญหาการผูกขาด ยิ่งระบบธุรกิจการเมืองยิ่งแย่ใหญ่ เพราะยิ่งเมื่อ

ธุรกิจขนาดใหญ่บริจาคเงินให้พรรคการเมือง ผู้มีอ�านาจการเมืองจึงไม่จัดการ

ปัญหาการผูกขาดมานานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศที่ล้มเหลวมากที่สุดใน

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ไม่มีใครแย่กว่าเราแล้ว ในภูมิภาคกมี็เกาหลีใต้

เป็นประเทศที่เอาจริงเอาจัง มีความเข้มแข็งมากที่สุด

ดร.เดือนเด่นยังกล่าวย�้าเตือนว่า ‘การมีส่วนร่วมของประชาชน’ ที่ต้อง

เร่ิมต้นจากการไม่ยอมรับคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คือส่ิงส�าคัญมากที่สุด อีกทั้ง  

‘การเปิดเผยข้อมูล’ เป็นเร่ืองส�าคัญมาก โดยเฉพาะเร่ืองนโยบายสาธารณะ  

ซึง่จะเป็น ‘กญุแจดอกส�าคญัในวิธคีดิ’ ไขสู่การตรวจสอบอย่างเข้มข้นจริงจงั แต่

ในความเป็นจริง การเปิดเผยข้อมูลมักถูกปิดกั้น อ้างโน่นนี่สารพัด นอกจากนี้

จ�าเป็นต้องมีการจดัท�า ‘คูมื่อ’ บางอย่างเป็นแนวปฏิบติัในหน่วยงาน เพ่ือให้ทกุคน 

สามารถปกป้องตัวเองได้ การท�าคูมื่อน้ันคอื ‘การรับผิดชอบ’ (Accountability)  

แต่ประเทศไทยไม่มี ทุกอย่างกลับข้ึนอยู่ที่ตัวบุคคล กลายเป็นจุดอ่อนของ

ประเทศไทย เพราะหน่วยราชการยังอยากท�าอะไรตามใจชอบ ระบบตรงน้ีจึง

ไม่ถกูก�าหนดข้ึนมา ไม่ส่งเสริม (อาจกดีกนัปิดกัน้ด้วยซ�า้) ไม่ให้เปิดเผยข้อมูล 

เลยลากไปสู่ปัญหาอื่นๆ ต่อไป เม่ือไม่มีระเบียบระบบ ทุกอย่างกลับขึ้นอยู่กับ

ตัวบุคคล

ดร.เดือนเด่นเล่าถงึประสบการณ์ตัวเองว่า “ตอนทีท่�าวิจยัเร่ืองการผูกขาด 

มีบริษัทที่เกี่ยวข้องเอาขนมไหว้พระจันทร์มาให้ แม้ราคาไม่มากนัก ดิฉันก็

ให้เลขาฯ ส่งคืนไป แต่ก็รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ จึงอ้างไปว่า ไม่สามารถรับได้ 

เพราะที่ท�างานมีระเบียบห้ามรับของใดๆ จากบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ

วิจัย การจัดระเบียบที่ชัดเจนเป็นวิธีการในการป้องกันปัญหามิให้ต้องท�าในส่ิง

ที่ไม่ถูกต้อง”

ผมน้ันไม่ได้คุ้นเคยกับ ดร.เดือนเด่นมาก่อน เราเรียนมาคนละประเทศ 

ท�างานคนละองค์กร แต่ก็รู้จักเคยสัมผัสผลงานวิจัยของเธอมาแล้ว การเป็นนัก

วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งสนใจปัญหานโยบายสาธารณะที่เป็นธรรม ท�าให้
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เราได้มีโอกาสโคจรมาท�ากิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ผมเคยโทรศัพท์เชิญ 

ดร.เดือนเด่นมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการวิเคราะห์นโยบายและ 

ธรรมาภิบาลพลังงาน ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ ทัง้ๆ ที่

เธอมีงานยุ่งหลายหน้าที ่แต่เธอกยั็งอตุส่าห์ตอบรับค�าเชิญด้วยความยินดี หลาย

ข้อคิดหลายความเหน็ทางวชิาการเชงิสร้างสรรค์ในที่ประชมุของ ดร.เดอืนเด่น  

ล้วนมุ่งให้เกิดการพัฒนานโยบายพลังงาน ที่มีธรรมาภิบาลตรวจสอบได้  

อนัมีคณูุปการส�าคญั เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในฐานะทีพ่ลังงานเป็นนโยบาย

สาธารณะส�าคญัย่ิงในเศรษฐกจิประเทศไทย มีผลกระทบต่อทกุชีวิตในสังคมไทย

ดร.เดือนเด่นมีบุคลิกเป็นคนเรียบง่าย เป็นกันเอง มีหลักการ รักสันติ 

สุภาพ แม้ดูขรึมแต่กย้ิ็มง่าย เป็นนักสู้เพ่ือสังคมทีดี่งาม มีน�า้ใจชอบช่วยเหลือคน  

เม่ือประชาชนทีเ่รียกร้องนโยบายสาธารณะทีเ่ป็นธรรมต่อประชาชนมักถกูฟ้องร้อง 

ข้ึนโรงข้ึนศาลอยู่เร่ือยๆ ประชาชนไม่มีความรู้ทางกฎหมาย เม่ือต้องข้ึนศาล กจ็ะ

เกดิอาการวิตกจริตกนัเป็นอนัมาก ดร.เดือนเด่นเห็นปัญหาน้ี จงึจดัสัมมนาทาง

วิชาการเกี่ยวกับ Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) 

หรือ ‘กลยุทธ์การฟ้องร้องปิดปากการมีส่วนร่วมตรวจสอบกิจการสาธารณะ

ของรัฐและเอกชน’ ซึง่ในประเทศไทย ตัวแทนภาคประชาสังคมผู้เปิดเผยข้อมูล

ส�าคัญที่ไม่ถูกต้องอันอาจเกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์สาธารณะได้น้ัน  

กลับถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีด้วยวิธีฟ้องมุ่งปิดปากประชาชน ดร.เดือนเด่น 

มีน�า้ใจ ให้ก�าลังใจ และให้ค�าแนะน�าอย่างเป็นกลัยาณมิตรกบัผู้ถกูฟ้องด�าเนินคดี 

และภาคประชาสังคม

เพ่ือนๆ ผมหลายคนกโ็ดนฟ้อง ในชีวิตไม่เคยข้ึนโรงข้ึนศาล เกิดความเศร้า  

ท�าอะไรไม่ถูก อยู่มาวันหนึ่ง พวกเรานัดรับประทานอาหารเย็นปลอบใจ อยาก

ให้ก�าลังใจเพ่ือน ดร.เดือนเด่นท�าหน้าที่สรรหาร้านอร่อย และก็อร่อยทุกอย่าง

เหมือนที่เธอการันตีจริงๆ วันน้ันปาร์ต้ีเศร้าๆ กลายเป็นปาร์ต้ีสนุกสนาน ย่ิง

ครึกคร้ืนมากข้ึนเม่ือ ดร.เดือนเด่นเล่าเองว่าเธอเองกโ็ดนฟ้องเหมือนกนั เย็นน้ัน 

ผมยังทราบว่าญาติทางผมแต่งงานกบัญาติของเธออกีด้วย ย่ิงไปกว่าน้ัน เป็นที่ 

น่าดีใจในเวลาต่อมาเม่ือรู้ว่าตัวแทนภาคประชาสังคมทีถ่กูฟ้องชนะคดีแทบทกุคน

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ มิใช่นักวิชาการสิงสถิตอยู่บนหอคอยงาช้าง 

หรือนักวิชาการที่หมกอยู่ในรู ไม่รู้สึกรู้สาต่อปัญหาเศรษฐกิจที่ก�าลังย�่าแย่ใน
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สังคมสีเทา เธอถือเป็น ‘นักเศรษฐศาสตร์วิถีศีลธรรมสาธารณะ’ ผู้อุทิศตนใน

วิชาชีพอย่างมีเกยีรติภูมิสูงเด่น เป็นแบบอย่างของความเป็นนักวิชาการ ในยาม

บ้านเมืองเผชิญกับวิกฤตการณ์เชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนในนโยบายสาธารณะ

ส�าคัญหลายเร่ืองในปัจจุบัน ‘เธอ’ เป็นแบบอย่างนักวิชาการที่ทรงพลังในการ

ท�าวิจัยที่ถูกทิศถูกทาง เพ่ือแก้ไขต้นเหตุแห่งปัญหาเศรษฐกิจไทย เธอจึงเป็น

พลังส�าคัญอีกทางหน่ึงที่ช่วยคล่ีคลายวิกฤตการณ์นโยบายสาธารณะส�าคัญใน

ทางที่ดีขึ้นได้

มรดกทางความคิดส�าคัญของอาจารย์ ดร.เดือนเด่นอันทรงคุณค่าฝากไว้ 

คอืพลังแห่งการตรวจสอบ ส่ิงส�าคญัทีสุ่ดคอืการมีส่วนร่วมของประชาชน ทีต้่อง

เริ่มต้นจากการไม่ยอมรับคอร์รัปชันทุกรูปแบบในสังคมสีเทา

ชีวิตคนเราน้ันไม่แน่นอน ยามอยู่ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายต่อสังคม  

ยามจากใครๆ ก็ระลึกถึงด้วยความอาลัย ข่าวการเสียชีวิตของ ดร.เดือนเด่น 

นิคมบริรักษ์ อย่างกะทันหันจากอุบัติเหตุในบริเวณบ้านพัก ถือเป็นการสูญเสีย 

‘นักเศรษฐศาสตร์ไทยคนส�าคญั’ แม้จะด่วนจากไปก่อนเวลาอนัควร แต่ช่วงเวลา

ทีมี่ชีวิตอยู่ของเธอเป็นช่วงเวลาทีมี่ความหมายอย่างย่ิง เธอได้สร้างคณูุปการต่อ

ประเทศ ต่อสังคมให้คนข้างหลังพูดถึง เล่าถึง ด้วยความอาลัยรักยิ่ง 

ดร.เดอืนเด่นจากไปแต่กาย แต่ผมเชือ่ว่าจิตวญิญาณของเธอจะยงัคงเปน็

ก�าลังใจให้ผู้ที่ยังอยู่ช่วยกันชะล้างสังคมไทยไม่ให้หม่นด้วยสีเทาได้

ครอบครัวผมขอแสดงความเสียใจอย่างย่ิงกบั ดร.สมเกยีรติ ต้ังกจิวานิชย์ 

ครอบครัว และญาติ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
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พิรงรอง รามสูต

อุย๋ เดือนเด่น สตรีท่ีน่าท่ึง

เราเจออุ๋ยคร้ังแรกที่ Montreal, Canada ประมาณปี 1994 ตอนไป

ปฐมนิเทศของทุนแคนาดารัตนโกสินทร์ ซึ่งอุ๋ยก็ได้รับทุนเดียวกัน แต่มาก่อน

หน้าเรา ไม่แน่ใจว่าก่อนกี่รุ่น เพราะอุ๋ยเรียนต้ังแต่ปริญญาโท ขณะที่เรามา

เรียนแค่ปริญญาเอก และเราอยู่ในกลุ่มของผู้รับทุนรุ่นสุดท้าย หลังจากรุ่นเรา 

ทาง CIDA (Canadian International Development Agency) ก็ยกเลิกทุนนี้ไป

ตอนเจออุ๋ยคร้ังแรก จ�าได้ว่ามองตามแบบตะลึงเล็กน้อย เพราะอุ๋ยเป็น 

สาวสวยสดใสมาก ตาโตเป็นประกายและย้ิมหวานมีเสน่ห์ แต่เรากไ็ม่ได้มีโอกาส

คุยกัน แค่ย้ิมๆ ให้กัน แอบได้ยินรุ่นพ่ีคนหน่ึงพูดถึงอุ๋ยว่า เขาไม่มาทานข้าว 

กบัเราหรอกวันน้ี เพราะเค้ามีเดท ฟังๆ ดูเหมือนจะเป็นชาวต่างชาติ ไม่ใช่คนไทย  

ก็ยังแอบเสียดายว่า ขาดดุลการค้าแล้ว

จนเวลาล่วงเลยไป เรียนจบ กลับมาท�างานเมืองไทยกัน ก็ได้ข่าวที่ท�าให้

ดีใจข้ึนมาว่า เมืองไทยไม่ขาดดุลแล้ว เพราะอุ๋ยมาเป็นแฟนกับสมเกียรติ ซึ่ง

เป็นเพ่ือนร่วมรุ่นทีเ่ตรียมฯ แต่ไม่เคยรู้จกัเป็นส่วนตัว ได้ยินแต่กติติศพัท์ความ

เก่งกาจของคุณเธอ

หลังจากน้ันเราก็ได้มีโอกาสเจอสมเกียรติตามเวทีทางวิชาการ เวที

นโยบายหรือเวทสีาธารณะเร่ือยๆ พอรู้ว่าอุย๋ใกล้จะคลอด หรือเพ่ิงจะมีน้อง (จ�า

ไม่ค่อยได้ชัดเจน) และตอนนั้นเราเพิ่งมีลูกคนแรก ซึ่งอายุได้สัก 2 ขวบเศษ ก็
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เลยฝากหนังสือที่อ่านประจ�าตอนเลี้ยงลูกเล็กๆ คือ What to expect the first 

year ไปให้ผ่านสมเกยีรติ ซึง่หลังจากน้ันอุย๋กฝ็ากขนมฝากของอะไรต่ออะไรมา

ให้เราเร่ือยๆ เพราะเรากับสมเกียรติเร่ิมท�างานวิจัยร่วมกันในโครงการปฏิรูป

ระบบสื่อ จึงมีประชุมกันอยู่เป็นระยะ

เส้นทางของเรากบัอุย๋ แม้ไม่เคยร่วมงานกนัโดยตรง แต่กมี็ความเช่ือมโยง

กันอยู่ตลอดเวลาผ่านคนตรงกลาง นอกจากสมเกียรติแล้ว ก็มี Professor Dr. 

Rohan Samarajiva ซึ่งท่านเคยเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Ohio State 

ที่สหรัฐอเมริกา และเคยเป็นอธิบดีด้านโทรคมนาคมที่ศรีลังกา ท่านได้ก่อต้ัง 

think tank ด้าน ICT ส�าคัญในภูมิภาคนี้ชื่อว่า LirneAsia และทั้งอุ๋ยและเราได้

ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง อุ๋ยเป็น research fellow ของ LirneAsia ในยุคแรกๆ เลย 

ส่วนเรามาร่วมวงไพบูลย์ในยุคหลัง ในฐานะ executive board ของ CPRsouth 

(Communication Policy Research South) ซึ่งเป็นเวทีประชุมวิชาการส�าคัญ

ด้าน ICT ส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาในเอเชียและแอฟริกาที่ LirneAsia เป็น

ผู้ดูแล อุ๋ยเองก็เคยมาเวทีของ CPRsouth 5 ที่ Colombo, Sri Lanka ในฐานะ 

resource person

ในงานนั้น ซึ่งเป็นครบรอบห้าปีของการก่อตั้ง LirneAsia เลยจัดเป็นงาน

ระดับนานาชาติใหญ่โตมาก จ�าได้ว่าน่ังฟังอุ๋ยให้คอมเมนต์ในงานน้ันอย่างอึ้ง

ทึ่ง ทั้งเร่ืองภาษา หลักการทางวิชาการ และลีลาการน�าเสนอ รู้สึกภูมิใจมาก

ที่ได้เห็นผู้หญิงไทยที่เก่งและเพียบพร้อมแบบอุ๋ยเป็นตัวแทนของประเทศใน

ระดับนานาชาติ หลังจากนั้นเราก็ได้ติดตามงานและข่าวเกี่ยวกับอุ๋ยผ่านสื่อมา

เรื่อยๆ ในฐานะ fc ตัวยง

จนประมาณปี 2013 เกิดประเด็นการฟ้องร้องอุ๋ยจาก กสทช. ก็จ�าได้ว่า

สมเกียรติโทรมาคุยเรื่องนี้ ตอนนั้นเราได้ข่าวเรื่องนี้อยู่บ้าง และพอค้นคว้าเพิ่ม

เติมก็เห็นแง่มุมที่ควรจะวิเคราะห์ให้สังคมได้รับรู้ ตอนน้ันเราเป็นคอลัมนิสต์

ที่เขียนประจ�าในประเด็นเร่ืองส่ือและการส่ือสารให้ Bangkok Post ทุกเดือนก็

เลยเขียนคอลัมน์ของเราในประเด็นดังกล่าว หลายปีผ่านไป เรากห็ลงลืมเร่ืองน้ี 

ไปแล้ว จนเม่ืออุย๋ประสบอบุติัเหตุและจากเราไปอย่างกะทนัหัน ถงึได้จ�าข้ึนมาได้ 

ว่าเคยเขียนเรื่องนี้ด้วย
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หน่ึงสัปดาห์ก่อนที่อุ๋ยจะจากไป เราทั้งสองคนได้มีโอกาสไปงานเล้ียงส่ง

เอกอัครราชทูตแคนาดา H.E. Ms. Donica Pottie ที่คอนโดของ ดร.ชิงชัย และ 

คณุหญงิจ�านงศรี หาญเจนลักษณ์ ในซอยโปโล อุย๋กับเราน่ังกันคนละมุมเลยไม่

ได้คุยกันมากนัก แต่ตอนขากลับ เนื่องจากเราไม่ได้เอารถไป เราเลยอาศัยนั่ง

รถอุ๋ยออกมาเพื่อไปต่อที่สถานี BTS กลับบ้านซึ่งอยู่บนเส้นสุขุมวิทเหมือนกัน

วันน้ันรถค่อนข้างติด และค�า่มากแล้ว เราสองคนเลยได้คยุกนัยาวอยู่ จ�าได้ว่า 

เราบ่นเรื่องสุขภาพที่ย�่าแย่ของเราให้อุ๋ยฟัง และอุ๋ยก็บอก health tips เกี่ยวกับ

การออกก�าลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบดมินตัน การเดินแกว่งแขน และฝึก 

ช่ีกง ซึง่ท�าให้เราทึง่อุย๋เพ่ิมข้ึนไปอกี ว่าช่างมีวินัยและดูแลตัวเองดีจริงๆ เพราะอุย๋

หุ่นดี หน้าตาสดใสมาก ท�าให้เราแอบละอายใจเล็กๆ (อ้อ มีแอบเมาท์สมเกยีรติ 

พอหอมปากหอมคอด้วย)

จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเราและคนอีกจ�านวนมากจะเกิดอาการช็อคเม่ือ

ทราบข่าวร้ายของอุ๋ยในหน่ึงสัปดาห์ต่อมา มันเป็นวันฮัลโลวีน และน่าจะเป็น

ฮัลโลวีนที่เศร้าที่สุดแล้ว

จนถึงวันน้ี เราก็ยังไม่อยากเช่ือเลยว่าอุ๋ย ซึ่งเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งที่สุดอัน

ดับต้นๆ ในชีวิตเราได้จากไปแล้ว ตอนน้ีเราว่าโลกมนุษย์น่าจะขาดดุลการค้า

กับสวรรค์แล้วล่ะ แต่ก็เข้าใจนะ และจะพยายามท�าใจตามที่สมเกียรติบอกเรา

ตอนไปลาอุ๋ยที่งานสวดศพว่า “ไม่ต้องร้องไห้ เค้าไปสบายแล้ว”

ทัง้ชีวิตอุย๋มีแต่ท�าประโยชน์และความดีงาม ท�าให้เป็นทีรั่กและช่ืนชมของ

ทกุคนทีรู้่จกั กรรมดีทัง้มวลต้องเป็นพลวปัจจยัให้วิญญาณของอุย๋ไปสู่สุคติภพ

แน่นอน

ลาก่อน สตรีที่น่าทึ่งของพวกเรา ด้วยรักและระลึกถึงเสมอ
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Deunden Nikomborirak
Scholar’s rich public legacy

The death of renowned economist Deunden Nikomborirak, who 

was killed by a falling tree at her home in Bangkok yesterday, is a great 

loss not only for the research community but also for all consumers in 

Thailand. In her work at the Thailand Development Research Institute, 

Deunden’s numerous studies provided profound insights and, at the same 

time, provoked much-needed public debate on the deep-rooted causes 

of Thailand’s structural problems, particularly with corruption and busi-

ness monopolies.

She was the first economist to deconstruct and expose the weakness 

of the 1999 Trade Competition Act and the failures in its enforcement. The 

law is supposed to prevent collusion, unfair trade practices and market 

dominance, but her research pointed to serious failures in meeting all 

three of those objectives.

As a result, key industries in Thailand have remained a hotbed of 

unfair trade practices and monopolies for years. This, according to Deun-

den’s study, is because the committee appointed to enforce the law was 

dominated by business and government representatives with strong links 

to each other. Their lax enforcement of the law enabled a handful of big 

conglomerates to gain market dominance at the cost of small players, 

who were unable to compete, and consumers, who were left with limited 

choice when it comes to products and services.

For years, Deunden advocated for changes to the law and greater 

independence of the committee. Finally, a new trade competition law 

was drafted and enacted in October 2017 to address the many problems 

she had identified.



She was also a staunch critic of unfair regulations governing the 

telecom industry, which have limited competition and prevented small 

players from entering the market.

The public interest was always a central focus of her work. When 

the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) 

decided to extend its 1800 megahertz concession for 4G operators for 

another year in 2013 without putting the spectrum up for a new auction, 

Deunden pointed out that the decision would cost the state as much as 

160 billion baht in revenue. Stung by her analysis, five NBTC members 

filed a defamation lawsuit against her. The case was eventually settled 

in 2014.

More recently, she called for Thailand to do away with the industry 

monopoly by adopting multiple dutyfree concessions for a new round of 

auctions earlier this year. Unfortunately, her call to the government fell 

on deaf ears.

Her outstanding research and public advocacy extended further, to 

good governance and transparency in the government sector. In particular, 

she pointed out flaws and lax enforcement of the 1997 Public Information 

Act that have allowed state agencies to ignore requirements to disclose 

information to the public. This has fostered opacity and corruption.

Deunden saw the way in which unfair trade and monopolies take a 

significant toll on consumers. She joined the board of the Independent 

Committee for Consumer Protection (ICCP), providing expertise on finance 

and banking. Consumer rights activists have hailed her role in pushing 

for changes in several areas that promote the public good.

Her death at the age of 54 comes as a great loss to many, includ-

ing readers of the Bangkok Post, where Deunden was a columnist. But 

her work will remain a valuable asset for policymakers and the public for 

many years to come.
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สนิทสุดา เอกชยั

สานต่อปณิธานอาจารยเ์ดือนเด่น

“หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เตรียมท�าทั้งหมดนี่ก็เพื่อเขา ตอนนี้หมดแล้ว 

ไม่มีอีกแล้ว”

เม่ือได้ฟังค�าของคณุแม่ต่อการจากไปของอาจารย์เดือนเด่นแล้ว จากต้ังใจ

จะเรียนคณุแม่ถงึคณุความดีและคณูุปการของอาจารย์ทีมี่ต่อสังคม ก็พลันรู้สึก

พูดไม่ออก

หัวอกแม่ที่ลูกรักจากไปอย่างกะทันหันเช่นน้ี ถึงใครต่อใครจะพยายาม 

ให้ก�าลังใจ บอกถึงคุณความดีของลูก บอกถึงความสูญเสียของประเทศชาติ

อย่างไร ส�าหรับคนเป็นแม่ การเสียลูกก่อนเวลาอันควร ไม่มีค�าพูดใดๆ จะช่วย

บรรเทาความปวดร้าวเศร้าเสียใจได้

แต่ก็บังคับตนเองให้บอกคุณแม่ถึงความรู้สึกที่มี

อาจารย์เดือนเด่นไม่ใช่แค่คนเก่งของประเทศ อาจารย์คือความกล้าหาญ

ทางจริยธรรมทีห่ายากดุจงมเข็มในมหาสมุทรในวงวิชาการ การใช้ความรู้ต่อกร

กบัความอยุติธรรมในระบบเศรษฐกจิการค้าไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ถงึจะโดนแรงต้าน

จากผู้มีอ�านาจผูกขาด อาจารย์ก็ยืนหยัด ม่ันคงในหลักการ มุ่งหน้าสร้างงาน

วิจัย เปิดเผยกลไกความฉ้อฉล เสนอทางออก เพื่อให้ระบบโปร่งใส เพื่อแก้ไข

รากเหง้าของปัญหาคอร์รัปชันที่เอื้อการผูกขาดของกลุ่มทุนใหญ่

งานของอาจารย์แหลมคม แต่การเสนอความจริงในสังคมนี้ก็อันตรายนัก 
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ท่าทีของอาจารย์เป็นส่ิงที่น่าช่ืนชมย่ิง อาจารย์เดือนเด่นเสนองานอย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่กลัวเกรงอ�านาจ แต่เปี่ยมด้วยความสุภาพ นิ่ง สงบ กล้าหาญ 

ไม่หว่ันไหว ท่าทีน้ีท�าให้ทุกคนเคารพ ซึ่งเป็นเกราะป้องกันให้อาจารย์ท�างาน

วิชาการที่เกี่ยวกับทุนใหญ่อย่างไม่หวาดหวั่นได้ตลอดมา

คณุแม่กล่าวเศร้าๆ “น่ันสินะ แม้แต่จากต่างประเทศ ใครต่อใครกส่็งความ

เสียใจมา” 

เคยมีโอกาสถามอาจารย์เดือนเด่นว่า นอกจากการผูกขาดของทุนใหญ่

แล้ว อาจารย์เป็นห่วงอะไรในบ้านเมือง อาจารย์ถอนหายใจยาว กร็ะบบราชการ

นี่แหละ ทั้งรวมศูนย์ เอื้อทุน ไร้วิสัยทัศน์ อ่อนแอ แต่มีอ�านาจเต็มในการให้คุณ

ให้โทษ การเมืองก็ยังย้อนยุค ประเทศชาติจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร 

แม้หนักใจ อาจารย์ก็เดินหน้าท�างานทางวิชาการ หาทางออกให้ประเทศ

ต่อไป

ขณะทีพู่ดปลอบใจคณุแม่ แต่กบัอาจารย์สมเกียรติ ได้แต่ขอกอดอาจารย์

เพ่ือให้ก�าลังใจ เห็นอาจารย์พยายามรับแขกในงานของอาจารย์เดือนเด่นให้ทัว่ถงึ  

พยายามย้ิมต้อนรับ พูดคุย เป็นมารยาทที่ดีงาม แต่ข้างในคงแหลกละเอียด  

เข้มแข็งเช่นน้ีในยามน้ี ใครจะอาจหาญปลอบใจอะไรได้ ได้แต่หวังว่าวันเวลาจะ

ช่วยบรรเทาความเศร้าโศกนี้ให้เบาบางลงได้บ้าง ถึงแม้จะไม่มีอะไรมาทดแทน

ความว่างเปล่าภายในจากการสูญเสีย soul mate ไปได้

จะสืบสานปณิธานและมรดกทางความคดิของอาจารย์เดือนเด่นได้อย่างไร 

ก็ต้องสืบต่อส่ิงที่อาจารย์ท�ามาตลอดชีวิต คือใช้ความรู้เปิดเผยความจริงเพ่ือ

ผลักดันการเปล่ียนแปลง หยุดการผูกขาดทางเศรษฐกิจการค้า ท�าให้ระบบ

ตรวจสอบได้ ทั้งในระบบราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ประสานความร่วม

มือกับภาคประชาชน ม่ันคง ไม่หว่ันไหวต่อแรงบีบคั้น ท�าตามส่ิงที่อาจารย์

ท�าให้ดูไว้แล้ว

เพราะถ้าเราช่วยกันผลักดันส่ิงที่อาจารย์ต้องการให้เกิดข้ึนเพ่ือประเทศ

ชาติต่อไปอย่างมุ่งม่ัน อาจารย์เดือนเด่น ทีต่อนน้ีก�าลังมองพวกเราจากเบือ้งบน

คงมีความสุขที่สุด
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ดวงกมล โชตะนา และ 
Frank Flatters 

Deunden Nikomborirak: Shining a 
Light on Economic Governance

We are fortunate to have known Deunden for many years – Frank as 

an MA advisor at Queen’s University, and then as a colleague at TDRI; 

Jeab, as Editor of Krungthep Turakij and later as President of Nation 

Multimedia Group (NMG), to which Deunden contributed as a columnist, 

commentator and trusted resource to economics and business journalists.

Deunden’s talents as an applied economist are well known. She com-

mitted herself to using these skills to improve economic policy making 

in Thailand, largely through her TDRI program on Economic Governance. 

Under her directorship and through her own research, she covered a 

breathtakingly wide range of topics and issues, unified by a few key 

themes: competition and monopoly; regulation and markets; conflicts of 

interest in the design of policy and in corporate governance; transparency, 

the media and corruption.

This kind of research is critical for the design, implementation and 

evaluation of public policy. But Deunden recognized that the research is 
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only part of the story. To have an impact, the results need to be dissemi-

nated and understood by policy makers, political actors and civil society. 

Deunden devoted great effort in reaching out to explain the implica-

tions of this work. She joined policy committees and sub-comittees on is-

sues related to her research. Through TDRI and elsewhere she participated 

in public seminars, conferences and discussion panels. She wrote crisp, 

clear, jargon-free pieces for TDRI Quarterly and other policy journals. Her 

newspaper columns for Krungthep Turakij and Bangkok Post were models 

of simple exposition of complex policy issues. 

Less visible publicly was the informal assistance Deunden gave to 

civil society groups, public servants, fellow researchers, commentators 

and journalists. Due to her work on transparency and corruption, for in-

stance, Deunden was a frequent contributor to the activities of the Anti 

Corruption Organization of Thailand (ACT). 

Deunden was generous with her time in discussing the findings of 

economic research with journalists. She had a reputation among editors 

and reporters for clarity of thought, honesty and above all patience. She 

had a remarkable ability to explain issues clearly. Discussions with Deun-

den were always helpful in guiding reporters to ask relevant questions, 

and to interpret complex economic issues and conflicting points of view. 

Her assistance improved the quality of economic reporting in Thailand.

Of particular direct interest to the media was her work on transpar-

ency and corruption. Deunden saw legal guarantees of public access to 

information as critical in the design, approval and evaluation of public 

policy. For the media, this is essential. 

But this is not all. The media must also be free of political and 

commercial influence. Deunden wrote about the ability of Thai govern-

ments to censor the press through the use of its advertising budget, and 
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recommended policies to limit this kind of interference. In our experience, 

advertising embargoes against ‘unfriendly’ media, and pressure to publish 

soft PR “news” supporting the government and its ministers have long 

been a feature of the media scene. As the traditional media’s finances 

have weakened, Deunden’s concerns have become even more relevant.

Deunden had another experience that is all too familiar to the news 

media – being sued for defamation under Thailand’s unusually harsh 

libel laws. Her alleged crime was to report on estimates of the costs of 

NBTC regulatory decisions. For the news media as well, Thailand’s libel 

laws and computer crimes laws are major obstacles to serious investi-

gative reporting and public discussion, especially on corruption issues. 

Krungthep Turakij’s exposé of the infamous CTX bomb detector scandal 

was met with libel lawsuits by the suppliers of the faulty equipment. This 

is only one of many examples. Defending libel cases is a regular cost of 

business for the news media. This is a strong disincentive to investigative 

journalism and public discussion. For independent policy researchers and 

their institutions as well, libel laws, the power of the public purse and 

other repressive laws can be serious impediments to their work and even 

to their financial viability.

To work in this environment, and especially to engage in research in 

the sensitive areas of transparency, governance and corruption requires 

guts and integrity. Deunden had both.

Deunden has left a rich legacy.

She created a large body of accessible research on public policy in 

Thailand, and on the environment in which policy is made.

She played a major role in TDRI’s development as a respected 

independent research institute, and especially in building a team of 

researchers in the important area of Economic Governance.
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She became a model of outreach and communication to convey a 

broader appreciation and understanding of economic policy issues among 

policy makers, the media and civil society. 

Deunden made it her mission to shine the spotlight of economic 

analysis on public policy. She recognized that the effectiveness of this 

work depends on its communication to policy makers and to broader 

society. Its ultimate impact, of course, depends on the openness of 

decision makers to such constructive inputs and the ability of the pol-

ity to overcome misguided ideas and the pressures of special interests. 

Deunden had faith in the value of rational thought and open discussion 

in promoting these ends. She pursued them tirelessly. This is her legacy. 

And it is a blueprint for us.

We conclude on a personal note. Deunden was a friend. She was 

unfailingly bright, cheery, kind and considerate. The one exception was 

on the badminton court – she used to take pleasure in humiliating us 

with her deceptive drop shots. Her triumphant smile was unforgettable. 

A freak accident has robbed us of her presence, but cannot take away 

our memories.
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ภทัระ ค�าพิทกัษ ์

ส่ิงท่ีความตายกล�า้กรายมิได ้

เมื่อมรณกรรมของ อาจารย์เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ มิเพียงท�าให้เราท่าน

ทั้งหลายได้มีสติระลึกถึงอ�านาจของความตาย หากแต่ยังท�าให้เห็นถึงส่ิงที่

ความตายกล�้ากรายไม่ได้ น่ันคือ คุณค่ายามมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นส่ิงที่เรามีโอกาส

สร้างสรรค์ สร้างและท�าขึ้นมาได้ด้วยตัวของเรา

ในประการหลัง ผลงานและการอทุศิตนอย่างแน่วแน่ของอาจารย์เดือนเด่น

ปรากฏชัด จึงมีผู้คนได้แซ่ซ้องสรรเสริญกันทั่วไปทั้งในพื้นที่สื่อมวลชนกระแส

หลัก รวมทั้งโซเชียลมีเดีย

ระหว่างที่อาจารย์เดือนเด่นจากไปไม่กี่วันน้ัน ผมเคยคิดว่า คุณค่าแห่ง

ชีวิตของผู้ล่วงไปก่อนน้ันจะโอบกอดอาจารย์สมเกียรติและเป็นดาวน�าทางแก่

บตุรชายผู้อยู่ข้างหลัง และจะเป็นแรงบนัดาลใจให้เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนผู้คน

ในสังคมอีกมาก

ถ้าว่ากันตามคติพุทธคงไม่เป็นการเกินเลยอะไรแม้แต่นิดหากจะกล่าวว่า 

ท่านอาจารย์เดือนเด่นนั้น เป็นผู้มาสว่างไปสว่าง

ปกติแล้ว การกล่าวสรรเสริญคุณงามความดีของผู้ล่วงไปเป็นส่ิงที่พึงท�า 

แต่บางทกีอ็าจจะฟุ่มเฟือย เม่ือเทยีบกบังานทีท่่านผู้วายชนม์ท�าไว้ให้กับส่วนรวม

กรณีนี้ก็เช่นกัน
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เพ่ือให้อนุสรณ์ทีอ่าจารย์เดือนเด่นอทุศิตนให้แก่โลกได้มีความสมบรูณ์ข้ึน 

ผมขอน�าส่ิงที่อาจารย์เดือนเด่นแสดงไว้ในเวทีเสวนาของสถาบันพระปกเกล้า  

จัดข้ึนที่ส�านักงานองค์การสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย เม่ือปี 2561 

เก่ียวกบัระบบตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญใหม่ มาแสดงไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย เพราะ

แน่ใจว่ายังไม่มีการเผยแพร่ ณ ที่ใดมาก่อน คราวน้ันผมได้ร่วมเป็นผู้เสวนา 

และหนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมมีโอกาสได้พบกับอาจารย์

ขอขอบคณุ ดร.เลิศพร อดุมพงษ์ นักวิชาการสถาบนัพระปกเกล้า ทีก่รุณา

ค้นหาเทปและถอดความออกมาให้ด้วยความเต็มใจซึ่งเป็นความปรารถนาของ 

ดร.เลิศพรที่อยากจะตอบแทนอาจารย์เดือนเด่น และความกรุณาที่อาจารย์เคย

มีแด่เธอและสถาบันพระปกเกล้าด้วย

ขอคารวะแด่ชีวิตอันทรงคุณค่าและงดงามของอาจารย์เดือนเด่นครับ

“ก่อนอืน่ขอต้ังข้อสังเกตต่อแนวทางการปราบโกงตามรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี

ก่อน ซึ่งเห็นว่า ก็ยังยึดแนวทางเดิม คือ หนึ่ง ก็ยัง top-down คือบนลงล่าง คือ

คดิว่าจะน�าองค์กรใดมาไล่จบั ด้วยองค์กรทีต้ั่งข้ึนมา เป็นลักษณะขององค์กรไล่

จับหนู สอง ก็คือ centralize คือเป็นการจัดการโดยองค์กรที่เราคุยๆ กันอยู่ ไม่

ว่าจะเป็น ป.ป.ช. , สตง. , ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลปกครอง ก็วนเวียนอยู่ตรงน้ี และ

อนัทีส่าม ซึง่เป็นแนวคดิทีป่ระเทศไทยใช้มาตลอดก็คอื การเน้นทีตั่วบคุคล เรา

พยายามคิดกันอยู่เรื่อยว่า จะท�าอย่างไรให้ได้คนที่ใสสะอาด พยายามจะเขียน

กฎหมาย พยายามจะเขียนคณุสมบติั พยายามทีจ่ะเขียนข้อต้องห้ามเพ่ือทีจ่ะให้

ได้คนทีบ่ริสุทธิ ์คราวน้ีกไ็ขก๊อกให้มีความเข้มข้ึนอกี ซึง่ส่วนตัวกเ็ร่ิมเป็นห่วงว่า 

ก๊อกนี้มันจะเข้มเกินไปหรือเปล่า อย่างเช่นที่บอกว่า การจะมาเป็น ครม. ได้ ก็

ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ครม. ไทย ก็น่าจะเป็น ครม. ที่มีความ

ใสสะอาดที่สุดในโลก

“ดิฉันก็ไม่เคยเห็นประเทศใดที่มีการเขียนว่า ครม. ต้องมีความซื่อสัตย์

สุจริตเป็นทีป่ระจกัษ์ ซึง่ถ้าหากเราท�าได้เช่นน้ีจริงๆ เรากค็งจะได้ ครม. เช่นน้ัน  
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แต่ดิฉนัคดิว่า เราพยายามทีจ่ะเขียนคณุสมบติัให้เข้าใกล้พระเข้าไปทกุท ีก็เป็น

ความพยายามทีเ่ราท�ามาโดยตลอด เวลาเราจะต้ังกรรมการในองค์กรอสิระ เรา

กค็ดิว่า เราจะท�าอย่างไรให้ได้คนทีดี่ ซึง่ดิฉนักเ็คยได้ไปถามเพ่ือนต่างชาติ ว่าจะ

ท�าอย่างไรที่จะได้คนดีๆ มานั่งในต�าแหน่งส�าคัญๆ กลไกการสรรหา การเลือก

ตั้ง ท�าอย่างไร เขาก็ตอบกลับมา ดิฉันก็อึ้ง เขาบอกว่า คุณคิดผิดแล้วล่ะ คือ

คุณจะเขียนอย่างไร ก็จะมีคนไม่ดีหลุดติดเข้ามา แต่สิ่งที่ส�าคัญคือ คุณจะต้อง

เขียนกฎหมายทีบ่อกว่า ‘ลิงทีไ่หนจะมาน่ังกไ็ด้ แต่มันจะท�าความเสียหายไม่ได้’

“หมายความว่า ดูที่กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลมากกว่าดูที่ตัวบุคคล

มากกว่า

“จากประสบการณ์ของตัวเองที่อ ่านกฎหมายมาหลายฉบับ อ่าน

รัฐธรรมนูญ ดิฉนักมี็ความรู้สึกว่า เรามีความพยายามทีจ่ะหาคนทีส่ะอาดบริสุทธิ์

เข้ามาน่ังมากกว่าที่จะสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล ดังน้ัน ถ้าจะถามว่า

รัฐธรรมนูญนี้เวิร์คไหม

“ดิฉันก็ตอบไม่ได้

“เพราะถ้าเกดิได้คนดี มันกเ็วิร์ค และถ้าเกดิได้คนไม่ดี มันกไ็ม่เวิร์ค ดังน้ัน  

ระบบใดที่ไม่มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล แต่ถ้าได้คนดีมันก็ยังเวิร์ค มันไม่ต้อง

ถ่วงดุล ท�าอะไรก็คล่องตัว เพราะไปได้เร็ว ไม่ต้องมาตรวจกันมาก ทุกอย่างดี 

ก็ไปได้เลย

“ยกตัวอย่างสิงคโปร์ ทีโ่ชคดีได้ ลีกวนยู เข้ามา แต่ถ้าได้คนอืน่ก็อาจจะเจ๊ง

ไปแล้ว ถ้าเราจะไปลอก ลีกวนยู มา เราก็ต้องน�า ลีกวนยู มาด้วยนะ ซึ่งตรงนี้

เราคิดว่า ก็เป็นระบบที่เราพยายามสร้างกันอยู่ ซึ่งมันก็ดีในระดับหนึ่ง 

“ทีน้ีถ้าหากจะตอบค�าถามว่า มีความท้าทายอะไรในการน�ารัฐธรรมนูญ

ฉบับน้ีมาใช้ในการป้องกันปัญหาการทุจริต ก็ต้องบอกว่า ‘รัฐธรรมนูญ’ ก็คือ 

‘รัฐธรรมนูญ’ เป็นเพียงกรอบกว้างๆ ตัวจริงที่จะบอกได้ว่าจะดี-ไม่ดี ก็คือ 

กฎหมายลูก ซึ่งอย่างน้อยรัฐธรรมนูญชุดนี้ก็มีกฎหมายลูกให้เราได้ดูหน้าดูตา

กัน เพราะที่ผ่านมา บางคร้ังกฎหมายลูกที่ออกมาไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญเลย เช่น 50,000 ช่ือ กว่าจะลงกันได้ก็มีการตรวจสอบ

คุณสมบัติกันจนคนลงช่ือเหน่ือยเลย ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างน้ัน มันควรจะ
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อ�านวยความสะดวก มหาดไทยกต็รวจสอบได้ว่าเขาเป็นผู้มีสิทธเิลือกต้ังไหม มี

คณุสมบติัไหม ตรงน้ีมันเป็นเร่ืองของความพยายามทีแ่ฝงเข้าไปในกระบวนการ

นิติบญัญติัทีจ่ะท�าให้มันมีอปุสรรค ท�าให้มันใช้ยาก กจ็ะมาตายกนัตรงน้ี กต็รงน้ี 

มีกฎหมายลูกออกมาเลย ก็สามารถที่จะได้มาดูกันก่อน

“อนัทีส่องกค็อื อะไรทีต่อนแรกออกมามันกดู็เหมือนว่าจะใช้ได้ดี ดังจะเห็น

ได้ว่า ตอนทีมี่รัฐธรรมนูญ 40 ออกมา ช่วงแรกๆ จะเห็นว่ามีนักการเมืองถูกจบั

เยอะ เร่ืองหุ้นส่วน เร่ืองการไปแจกแจงบัญชีทรัพย์สิน แต่พอระยะหลังเราจะ

เห็นว่า ก็จะหายกันไปหมด เพราะว่าเขารู้แกวกันแล้ว เขาก็จะไต่กันไปทางอื่น  

เหมือนเชื้อโรคที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็ว ดังนั้น จึงต้องมีการทบทวน

“ในประเทศไทย ดิฉันจะมีความรู้สึกหงุดหงิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เรามีกฎ

ระเบียบเยอะมาก มีปัญหาปุ๊บ ก็ออกกฎมาใหม่ มีปัญหาอีก ก็ออกกฎมาใหม่ 

มันยังไม่เคยมีการดูว่า กฎทีอ่อกมาใหม่น้ีมันใช้ได้หรือเปล่า หรือมันมีใครกีค่นที่

ติดร่างแห กจ็ะพบว่า กฎหมายกฎระเบยีบอะไรต่างๆ เรามีหมด แต่มันใช้ไม่ได้

“เราจงึน่าจะย้อนไปดูกนันะว่า กฎหมายลูกทีอ่อกมาทัง้หมดมันใช้ได้สักแค่

ไหน ซึง่ทีเ่ราคยุกนัรู้สึกว่าจะใช้ได้น้อยมาก 50,000 ช่ือกไ็ม่เวิร์ค เสนอกฎหมาย

กไ็ม่เวิร์ค พอประชาชนเสนอกฎหมายเข้าไป ส.ส. กเ็สนอกฎหมายเข้าไปแทรก

ทนัท ีเพราะฉะน้ัน กฎหมายทีเ่สนอโดยประชาชนกจ็ะตกไปทกุท ีสรุปแล้ว กลไก

ที่สร้างขึ้นมาต้องมีการไปประเมินว่ามันใช้ได้ไหม แล้วตรงไหนที่มันไม่เวิร์ค

“ดิฉันคิดว่า ตรงนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง

“ความท้าทายประการที่สอง ที่ดิฉันพูดว่า ระบบนี้เป็นระบบที่ top-down 

ซึ่งดิฉันเชื่อว่ามันมีข้อจ�ากัด ไม่ใช่ว่าดิฉันจะเห็นว่า ป.ป.ช. หรือ สตง. ไม่ดี แต่

ดิฉันเห็นว่า การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศนี้ก็เหมือนหนู ซึ่งมันก็มีหนูเยอะ

มากในประเทศน้ี แต่มันมีแมวอยู่ไม่กีตั่ว ให้ตายอย่างไรแมวส่ีห้าตัวก็ไม่สามารถ

จะไปจับหนูทั้งหมดได้ ให้อาหารมากก็ไม่ดี ก็จะอ้วนจะขยับไม่ไหว คือองค์กร

ใดมีงบประมาณเยอะๆ ก็จะมีความเสี่ยงอีกแบบหนึ่ง

“เป็นทีท่ราบดีว่า องค์กรอสิระทีมี่เงนิเยอะๆ กจ็ะเห็นว่ามีปัญหาทนัท ีมัน

จะเป็นส่ิงที่หอมหวนและวนเวียนที่จะมาใช้เงินตรงน้ัน เพราะฉะน้ัน การจะให้

แมวไล่จับหนูดังที่กล่าวก็ไม่สามาถแก้ปัญหาได้ เห็นหรือไม่ ป.ป.ช. มีจ�านวน
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คดีค้างอยู่กี่คดี กี่พันกี่หม่ืนคดี แล้วท่านจะไปหวังว่าจะให้แมวไปไล่จับหนู 

หนูที่ยังไม่ได้ท�าอะไรยังมีอยู่อีกเป็นหม่ืนตัว แล้วยังจะให้มาไล่จับหนูตัวใหม่ 

จะท�าได้อย่างไร

“เพราะฉะน้ัน รูปแบบน้ีมันก็จะไปได้เท่าที่มันไปได้ มันดีข้ึนได้แน่นอน

ทั้งด้วยงบประมาณและบุคลากรที่ดีขึ้น แต่อย่างไรแล้ว มันก็คงจะมาแก้ปัญหา

ทุจริตคอร์รัปชันของประเทศนี้ได้ยาก

“อีกค�าถามหน่ึงคือ อ�านาจใหม่ที่มอบให้แก่องค์กรอิสระในการควบคุม

งานของรัฐบาลน้ันดีหรือไม่ ดิฉันได้ศึกษาการท�างานของ ป.ป.ช. , สตง. และ

ผู้ตรวจการแผ่นดินมา ดิฉันขอบอกว่า ก็เป็นส่ิงที่ดีที่ให้ สตง. ใช้อ�านาจทาง

ปกครองได้ เพราะตอนน้ีปัญหาของรัฐธรรมนูญเก่าที่ออกแบบมา คือไม่ว่าจะ

เป็น สตง. , ผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อตรวจสอบว่ามีการทุจริต ก็จะต้องส่งไปที่ 

ป.ป.ช. ทั้งหมด เหมือนกับแม่น�้าหลายๆ สายที่ทั้งหมดต้องมารวมกันอยู่ที่จุด

เดียว แล้วมันก็ตัน ตันอยู่เป็นหมื่นคดี เพราะ ป.ป.ช. เขาก็มีคดีของเขา สตง. ก็

บอกว่า ป.ป.ช. ช่วยดูคดีน้ีให้หน่อย ของฉนักมี็ปัญหา กร็อไปเถอะ ดังน้ัน ตรงน้ี 

มันจึงต้องปลดออก เพ่ือให้หน่วยงานอื่นสามารถเข้ามาท�างานเร่ืองน้ีได้ด้วย 

ไม่ใช่วิ่งไปรวมที่ ป.ป.ช. อย่างเดียว

“ตรงน้ีจงึเป็นเร่ืองทีดิ่ฉนัคดิว่าดี ทีม่าช่วยปลดล็อคได้ ในส่วนของเงือ่นไข

ใหม่ที่ให้ถอดถอนได้

“ในเร่ืองของคุณสมบัติ ดิฉันคิดว่าตรงน้ีดีที่มีเร่ืองจริยธรรมนักการเมือง 

ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีเลย แต่ดิฉันเกรงว่ามีเร่ืองต้องระวังตรงที่ เร่ืองจริยธรรมน้ัน

ไม่ใช่กฎหมาย ทีเ่ขาเรียกว่า Code of Ethics ดังน้ัน มันจงึไม่ใช่เร่ืองด�าหรือขาว 

พอมันไม่ใช่ด�าหรือขาว จงึไม่ใช่เร่ืองง่ายในการทีจ่ะไปบงัคบัใช้ แต่จะเป็นสีเทาๆ 

พอเป็นสีเทาๆ ส่ิงทีส่�าคญัมากกค็อื ต้องเคลียร์ว่า ในสถานการณ์อะไรจะต้องท�า

อย่างไร เช่น Code of Ethics ในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน ซึง่ในหลายๆ ประเทศ 

เขากไ็ม่ได้ก�าหนดว่า อะไรท�าได้ อะไรท�าไม่ได้ แต่เขาจะเขียนไว้ว่า การกระท�า

ใดๆ ที่ท�าให้สาธารณะเห็นว่าอาจจะมีความไม่เป็นกลางเกิดขึ้น เป็นการกระท�า

ที่ไม่สมควร ดังนั้น มันจึงเป็นเรื่องเทาๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของการท�าผิดหรือท�าถูก
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“ที่กล่าวน้ีก็คือ การใช้ดุลยพินิจว่าส่ิงน้ันผิดหรือไม่ผิดก็ต้องชัด เพราะ 

มิเช่นน้ันกจ็ะเกดิความเส่ียงอกีแบบหน่ึง แล้วหากเน้นหนักเกินไป เช่น ดูภาพโป๊

ตอนระหว่างการประชุมสภาฯ สมมุติเราบอกว่า เป็นเรื่องผิดจริยธรรม ถูกเด้ง

ออกไปเลย กลายเป็นหมดสภาพการเป็น ส.ส. บางคนก็อาจจะไม่พอใจ

“ถามว่ามันเป็น technical knock out อกีหรือไม่ หรือเหมือนกบันักการเมือง 

บางคนทีไ่ปออกรายการทีมี่ท�าอาหารแล้วถกูถอดถอน กเ็ป็นเร่ืองโจ๊ก เป็นภาพ

ตลกส�าหรับต่างประเทศ ดังน้ัน เราก็ต้องระวังว่า เงื่อนไขอะไรที่มากเกินไป  

แล้วเกิดถูกน�าไปใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง มันจะกลายเป็นอะไรที่สร้าง

ความไม่พอใจให้แก่ผู้คนได้ ถ้าถูกน�าไปใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองมากกว่า

น�าไปใช้ตรวจสอบคนผิด 

“อันที่สามที่กล่าวถึงว่า ประสิทธิภาพและบทบาทของประชาชนในการ

ป้องกันปัญหาการทุจริต ก็ต้องบอกว่า เร่ือง 50,000 ช่ือที่หายไป ที่ผ่านมา

ก็ใช้ไม่ได้ เป็นการกระท�าในเชิงสัญลักษณ์ คือรู้ว่ามันก็ไม่มีผลหรอก ส่งไปที่

ประธานสภาฯ เขาก็ไม่ท�าอะไร แต่ก็อย่างน้อยก็ท�าให้รู้ว่า เขาไม่พอใจแล้วนะ 

แต่ดิฉนัคดิว่า ทีต่รงน้ีมันหายไปแล้วมันจะแย่ไหม ถ้าเราจะท�าเป็นเชิงสัญลักษณ์

นั้น ในต่างประเทศแรงกดดันทางสังคม มีความรุนแรงมากกว่าแรงกดดันทาง

กฎหมายเสียอีก

“อย่างในประเทศอังกฤษ เขาจะมีเว็บไซต์ที่ให้ประชาชนเข้าไปแสดง

ความคดิเห็นได้ สามารถแสดงความไม่เห็นด้วยกบัรัฐมนตรีคนใดกม็าลงช่ือกนั  

บางคร้ังลงช่ือกนั 200,000-300,000 คน รัฐบาลกจ็ะมาดูแล้วว่าจะท�าอย่างไร

กับรัฐมนตรีคนนี้ต่อไป ดังนั้น แรงกดดันทางสังคมมีพลังมาก

“แต่อย่างไรกต็าม ในรัฐธรรมนูญน้ีกยั็งมีอะไรดีๆ ทีจ่ะเข้ามาส่งเสริมการ

ท�างานของภาคประชาชนได้อีก แต่ส่ิงที่ดิฉันเห็นว่าจะเป็นเคร่ืองมือส�าคัญให้

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือการเปิดเผยข้อมูล เพราะถ้าประชาชนไม่มี

ข้อมูล กไ็ม่สามารถท�าอะไรได้ มันเหมือนกบัไม่มีแสงไฟ มันมืดไปหมด ไม่รู้จะ

ตรวจสอบอะไร จะให้เราช่วยตรวจสอบ เราก็ต้องมีข้อมูล

“ถ้าหากไปดูมาตรฐานสากล นักการเมืองก็จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูล มี

แม้กระทั่งเปิดเผยทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายของนักการเมืองที่ใช้เงินรัฐ เขาเปิดเผย
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ในเว็บเลย สตง. ไม่ต้องเหนื่อยเลย ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดามาก เขาไม่ได้เป็น

เร่ืองของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเลย เพราะถ้าคุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้ว 

คุณจะมาอ้างสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้ ดังน้ัน เร่ืองน้ีของเราถือเป็นเร่ืองที่ยังห่าง 

ทั้งยังถอยลงไป

“ดิฉันเคยไปขอข้อมูลกับ BOI เร่ืองการขอข้อมูลผู้ที่สนับสนุนได้หรือไม ่ 

เพราะว่าปีๆ หน่ึงมีการใช้เงินเป็นแสนล้าน บางปี บางรัฐบาลเขาปิดหมด 

ไม่ให้ข้อมูลเลย เป็นไปได้อย่างไร เพราะน่ีคอืภาษขีองประชาชน เขาบอกว่า เป็น

ข้อมลูส่วนบุคคลของบรษิัท ตรงนีเ้ปน็การตคีวามที่ผดิอย่างยิง่ เรือ่งนีเ้ปน็เรือ่ง

ที่ต้องให้ความส�าคัญมากๆ โดยเฉพาะเร่ืองผลประโยชน์ที่รัฐเอื้อให้แก่เอกชน 

ข้อมูลสัมปทาน กฎหมายข้อมูลข่าวสารออกมาต้ังแต่ปี 2540 จนบัดน้ี ท่าน

ลองไปขอดูสัญญาสัมปทาน มีกี่แห่งที่ท่านจะได้ข้อมูล จะได้ก็สรุปเพียงส้ันๆ  

เพราะจะให้ได้ทั้งฉบับนั้นยากมาก

“อีกส่วนหนึ่งที่ต้องเปิดเผยมากๆ คือองค์กรอิสระ ก็ต้องบอกตามตรงว่า 

ดิฉันศึกษาสามองค์กร (ป.ป.ช. , สตง. และผู้ตรวจการแผ่นดิน) และก็พยายาม

ขอข้อมูลจากสามองค์กรนี้ พบว่า ก็ยังไม่โปร่งใสพอ

“ที่ว่าองค์กรที่ไปไล่จับหนู ก็ยังไม่โปร่งใสมากพอ อย่างเช่น สตง. ท�างาน

เยอะมากในการไปตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ แต่ถามว่าท่านเคยเห็นรายงานของ 

สตง. ที่ไปตรวจสอบรัฐวิสาหกิจหรือไม่ ว่าตรวจสอบแล้ว สตง. เจออะไรบ้าง  

มีคนรู้เพียงไม่กีค่น แล้วจะมีประโยชน์อะไรทีค่นได้รู้ไม่มาก ซึง่อาจจะมีกฎหมาย

บอกอยู่ แต่กไ็ม่เข้าใจว่า ถ้าเปิดไม่ได้จะไปตรวจสอบท�าไม แม้กระทัง่ค�าตัดสิน

ของศาลฎีกา ซึ่งในต่างประเทศเขาเปิดเผยหมดแล้ว ทั้งศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา 

ทีค่นทัว่ไปสามารถเข้าไปสืบค้นได้เลย ตรงน้ีทีจ่ะสามารถช่วยให้ประชาชนรู้สึก

เป็นธรรมได้ แต่ตรงนี้เองก็ยังไม่เปิด

“แม้กระทัง่ ป.ป.ช. เองกยั็งไม่ปลอดจากข้อครหา บางกรณีการลงคะแนน 

หากเป็น 9 ต่อ 0 อนัน้ีบอก แต่กรณี 5 ต่อ 4 อนัน้ีไม่บอก ส่ือก็พยายามขอข้อมูล 

แต่ก็ไม่บอก ซึ่งเรื่องนี้มาตรฐานขององค์กรอิสระเองก็ต้องปรับปรุง 

“อีกเร่ืองหน่ึงคือ การมีส่วนร่วมของคนข้างนอก อย่างที่ดิฉันบอกว่ามัน

ก็ยัง centralize คือก็ยังวนๆ แต่เราต้องไม่ลืมว่า องค์กรที่มีทุนทางสังคมที่ท�า
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เร่ืองน้ียังมีอีกมาก เพราะฉะน้ัน จึงไม่จ�าเป็นต้องเป็นองค์กรของรัฐอย่างเดียว 

ยังมี ACT ของอาจารย์มานะ หรือแม้กระทั่งองค์กรผู้บริโภคบางองค์กรในการ

ช่วยเหลือผูบริโภค เหล่านี้เขาก็มีทุนทางสังคม หรือองค์กรของอาจารย์จุรี คือ 

Transparency International ประชาชนเขารู้ว่า องค์กรเหล่าน้ีใครส่ังซ้ายหัน

ขวาหันไม่ได้

“ดังน้ัน ถ้าเราอยากจะปราบโกง เรากจ็ะต้องดึงเอาคนทีเ่ขาส่ังซ้ายหันขวา

หันไม่ได้เข้ามาร่วม แต่ทีน้ีถ้าองค์กรตามกลไกที่เขียนมา คนเช่ือว่าอาจจะส่ัง

ซ้ายหันขวาหันได้ ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะฉะน้ัน การเปิด

โอกาสให้คนข้างนอกเข้ามามันถูกต้องและไม่ซับซ้อน

“ยกตัวอย่างทีดิ่ฉนัศกึษาเร่ืองการจดัซือ้จดัจ้าง เราแก้กฎหมายการจดัซือ้ 

จัดจ้างกันมากี่รอบแล้ว ที่ผ่านมาเราพยายามปราบโกงด้วยการเขียนกฎให้

เข้มข้นมากขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้คิดว่าคนสุจริตมันจะตาย ประเทศนี้มัน

ถึงจะตาย ไปต่อไม่ได้ เพราะว่าเก็บกันทุกเม็ด พอมีปัญหาปุ๊บ ก็แก้ให้มันยาก

ขึ้นๆ แต่ที่ดิฉันเคยท�า ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างรัฐวิสาหกิจ เพียงแค่น�าองค์กร

เอกชน คือ ACT ไปนั่ง เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น โดยมิได้มีอ�านาจใดๆ 

เลย แต่ให้ไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ปัญหาก็หายไปเลย จึงอยากขอให้มีการเปิด

ให้คนนอกเข้ามาหน่อย 

“ที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีจึงเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับน้ี 

ซึ่งดิฉันคิดว่า มีอะไรที่ดีๆ เยอะ เช่น ที่มีเรื่องจริยธรรมเพิ่มเข้ามา แต่ก็อย่างที่

เรียนให้ทราบว่า มันจะต้องไม่รัดตัวมากเกนิไป และจะต้องมีการตรวจสอบจาก

ภาคประชาชนด้วย ขอขอบคุณ”
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ณฏัฐา โกมลวาทิน 

รู้จกัช่ือเสียงเรียงนามของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ มานาน ในความเป็น

นักเศรษฐศาสตร์ทีม่ากความสามารถ ท�างานอย่างตรงไปตรงมา ขับเคล่ือนงาน

วิจัยเพื่อตรวจสอบคอร์รัปชันและการปฏิรูปภาครัฐ

ไม่นึกว่าจะได้คยุกนัมากข้ึนในวันที ่‘ตกทีน่ั่งเดียวกนั’ ในฐานะ ‘จ�าเลย’ ใน

คดี ‘กสทช. ฟ้องหมิ่นประมาท ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ ณัฏฐา โกมล

วาทิน’ ดร.เดือนเด่นคือจ�าเลยที่ 1 ฉันคือจ�าเลยที่ 2 

คดีน้ีมีทีม่าจากการน�าเสนอเน้ือหาค�าให้สัมภาษณ์ของ ดร.เดือนเด่น ทีอ่อก

อากาศในรายการ ‘ทีน่ี่ Thai PBS’ ทีฉ่นัด�าเนินรายการ ไปเม่ือวันที ่14 สิงหาคม 

2556 ดร.เดือนเด่นให้สัมภาษณ์ถงึกรณีทีค่ณะกรรมการโทรคมนาคม (กทค.) 

จัดการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ล่าช้า

คดีนี้ยื่นฟ้องในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ผ่านกระบวนการของศาล การ

รับฟ้อง ค�าสั่งศาลให้ไปไกล่เกลี่ย และน�าไปสู่การถอนฟ้องในที่สุดเม่ือวันที่ 26 

กันยายน 2557 

คดีน้ีถอนฟ้องไปแล้ว ส�าหรับฉนั เร่ืองดีทีเ่กดิข้ึนคอืท�าให้ได้พูดคยุ ปรึกษา 

ในระหว่างเส้นทางการต่อสู้คดีกับ ดร.เดือนเด่น และได้มีโอกาสเรียกอาจารย์

ว่า ‘พี่อุ๋ย’ 
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นับต้ังแต่วันที่รู้ตัวว่าตกเป็นจ�าเลยที่ 2 และต้องเร่ิมต่อสู้ในคดีด้วยกัน

ตั้งแต่ยกแรก ทุกครั้งที่ได้พบพี่อุ๋ย รู้สึกได้ถึง ‘พลัง’ ความมุ่งมั่นในจุดยืนและ

การต่อสู้ด้วยเหตุและผล รอยย้ิม หลายๆ คร้ังแฝงไปด้วยอารมณ์ขัน เม่ือได้พบ

กัน พี่อุ๋ยมักจะทักฉันด้วยประโยคที่คุ้นเคย “เต๋าเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ” แค่เพียง

ค�าทกัทายพร้อมรอยย้ิมอย่างเป็นกนัเอง และน�า้เสียงแฝงความห่วงใยจากพ่ีอุย๋ 

ช่วยเปล่ียนบรรยากาศทีเ่คร่งเครียดให้ลดลงไปได้อย่างมากโดยเฉพาะเม่ือต้อง

ไปขึ้นศาลด้วยกัน

ในช่วงเวลากว่าหน่ึงปีของคดีน้ี รู้สึกได้ถึงก�าลังใจของกลุ่มต่างๆ ที่ทั้ง

ช่วยจัดเสวนา ขับเคลื่อน เคลื่อนไหว เพื่อให้ก�าลังใจ ซึ่งฉันรู้สึกได้ถึงไมตรีจิต

และมิตรภาพของกลุ่มเหล่าน้ัน ที่เช่ือม่ันในการท�างานของพ่ีอุ๋ย ซึ่งได้เผ่ือแผ่

มาถึงฉันด้วย 

เมื่อคดีจบลง ฉันไม่ได้เจอพี่อุ๋ยบ่อยนัก แต่ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์ และ

พบพ่ีอุ๋ยตามงานเสวนา และดีใจทุกคร้ังที่ได้พบ ได้ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบกัน

เช่นเคย หลายๆ คร้ังที่พยายามเชิญพ่ีอุ๋ยมาร่วมรายการช่วงกลางคืน ก็จะได้

รับค�าตอบว่า พี่ไปไม่ได้เพราะต้องอยู่กับลูก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพี่อุ๋ยระมัดระวัง

เรื่องเวลาที่จะได้อยู่ใกล้ชิดลูกอย่างมาก 

วันที่ทราบว่าพ่ีอุ๋ยจากไปอย่างกะทันหัน ยังแทบไม่เช่ือว่าเป็นเร่ืองจริง 

ช็อค และหดหู่ไปตลอดวัน พูดไม่ออกกับความสูญเสียที่ไม่ส่ิงใดมาทดแทน

ชีวิตของพี่อุ๋ยได้ 

ภูมิใจมากค่ะที่ได้รู้จักพี่อุ๋ย และที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น ‘จ�าเลย’ ร่วมกัน
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ดิษนีย ์นาคเจริญ

นกัวิชาการตน้แบบ

การจากไปอย่างกระทันหันของ อาจารย์เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ท�าให ้

ผู้เขียนนึกถึงบทพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล

มหาสังฆปรินายก ที่ว่า “ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ชีวิตนี้ส�าคัญนัก เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ 

เป็นทางแยก จะไปสูงไปต�่า จะไปดีไปร้าย เลือกได้ในชีวิตนี้... ”

แม้โดยส่วนตัวผู้เขียนอาจไม่ได้สัมผัสหรือท�างานใกล้ชิดอาจารย์เดือนเด่น

มากนัก เพราะสายข่าวที่รับผิดชอบด้านการส่ือสารโทรคมนาคมจะเก่ียวข้อง

โดยตรงกบั อาจารย์สมเกยีรติ ต้ังกจิวานิชย์ สามีของอาจารย์เดือนเด่นมากกว่า 

แต่ตลอดหลายปีของการท�างานในฐานะ ‘นักข่าวเศรษฐกิจ’ ได้มีโอกาสได้รับฟัง

มุมมอง และข้อคดิเห็นต่างๆ ของอาจารย์เดือนเด่น ในหลากหลายวาระด้วยกนั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อคิดเห็น และการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ

ทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายสาธารณะ การเปิดการค้าเสรี และการแข่งขันทางการค้า 

ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากมาย

โดยส่วนตัว มีความช่ืนชมความรู้ในเชิงวิชาการ ความกล้าหาญในการ

วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคดิเห็นอย่างตรงไปตรงมาของอาจารย์เดือนเด่น  

เม่ือรวมเข้ากับบุคลิกภาพที่สง่างาม จึงมองว่าอาจารย์เป็นนักวิชาการหญิงที่

มีความครบเครื่องเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นแบบอย่างของนักวิชาการสมัยใหม่
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เช่ือว่า ‘นักข่าว’ ทีมี่โอกาสพบปะพูดคยุ และได้รับความกรุณาจากอาจารย์ 

น่าจะคดิไม่แตกต่างกนันัก ดังที ่กษมา ศริิกลุ ผู้ส่ือข่าวโต๊ะเศรษฐกิจในประเทศ 

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธรุกจิ ซึง่คุน้เคยกบัอาจารย์เดือนเด่น ได้เขียนถงึอาจารย์ 

ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า 

“อาจารย์เป็นแหล่งข่าวที่เก่ง และสวยมากในความรู้สึกของเรา เป็นหญิง

แกร่งทีมี่ความเป็นตัวของตัวเอง กล้าพูดให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ฉะฉาน 

ตรงประเด็น ให้มุมมองหลากหลายมิติ 

“ไม่ใช่วิจารณ์นโยบายเพียงอย่างเดียว แต่อาจารย์เดือนเด่นยังให้ทาง

เลือก ทางออกด้วย ท�าให้หลายครั้งที่ต้องขอความเห็นทางวิชาการต่อประเด็น

ทีส่่งผลต่อสังคมในภาพกว้าง จะนึกถงึอาจารย์เดือนเด่นเป็นคนแรกเสมอ ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องกฎหมายแข่งขันทางการค้า เรื่องความตกลงการค้าเสรี ซึ่งทุกครั้ง

อาจารย์จะให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ในมิติที่หลากหลาย อธิบายอย่างใจเย็น

ท�าให้สามารถเข้าใจและคิดตามได้” 

การจากไปอย่างกะทันหันของอาจาย์เดือนเด่นจึงเป็นเหตุการณ์ที่ท�าให้

พวกเรารู้สึกตกใจและเสียใจในคราวเดียวกนั เพราะไม่ใช่เพียงการสูญเสียแหล่ง

ข่าวที่น่ารักและน่านับถือเท่าน้ัน หากประเทศไทยยังสูญเสียนักวิชาการมาก

ความสามารถไปอีกท่านหนึ่งอย่างน่าเสียดายยิ่งด้วย

แม้ในวันสุดท้าย อาจารย์เดือนเด่นยังสอนให้พวกเราได้ตระหนักถึง

สัจธรรมของชีวิตว่า ‘ทกุส่ิงล้วนไม่เทีย่ง’ มีเพียง ‘คณุงาม ความดี’ เท่าน้ันทีจ่ะยัง

คงอยู่ให้พวกเราระลึกถงึ เช่ือว่าผลงานทางวิชาการ และทกุส่ิงทีอ่าจารย์สร้างไว้ 

จะเป็นต้นแบบให้คนรุ่นต่อไป ตราบนานเท่านาน

ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ 
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โสภิต หวงัวิวฒันา 

“ช่ัวชีวิตคนคนหน่ึง ไม่ส�าคญัว่าเกดิมาอย่างไร แต่ส�าคญัว่าใช้ชีวิตอย่างไร 

และจากไปโดยคนข้างหลังคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไรต่อเขาผู้นั้น”

ดิฉันรู้จัก ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ในฐานะนักวิชาการจากสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อสมัยท�าข่าววิทยุมาได้ระยะหนึ่ง ซึ่งก็

เป็นเวลาที่ล่วงมาแล้วกว่า 10 ปี ได้อ่านบทสัมภาษณ์การให้ความเห็นข่าวของ

ท่านในฐานะแหล่งข่าวที่ให้ข้อมลูเกี่ยวข้องกบังานวิจัย แต่ยังไม่มโีอกาสได้รูจ้ัก

หรือเจอตัวจริง

ได้พบตัวจริงก็ในยามที่ได้ไปร่วมงานเสวนาวิชาการและสัมมนาเกี่ยวกับ

งานวิชาการที่ท่านได้เป็นวิทยากรร่วมเวที ส่วนดฉิันไปเป็นผู้ฟัง เพยีงรู้จักท่าน

ฝ่ายเดียว แล้วเราก็ผ่านกันไป

มาในช่วง10 ปีหลัง ทีไ่ด้มีโอกาสพบท่านบ่อยข้ึน ได้สัมภาษณ์ ได้สนทนา

ในฐานะแหล่งข่าวและผู้ให้ข้อมูลออกรายการทางวิทยุและสื่อต่างๆ ที่ดิฉันได้มี

ส่วนร่วมจัดหรือร่วมด�าเนินรายการเวทีเสวนา/อภิปราย 

ยังจ�าความรู้สึกคร้ังแรกทีไ่ด้สัมภาษณ์ท่านได้เป็นอย่างดี ว่าต้องเตรียมตัว 

และท�าการบ้านเร่ืองที่จะคุย หาข้อมูลและเตรียมประเด็นค�าถามหนักหน่วง 

เพียงไร ไม่นับความต่ืนเต้นและประหม่า ซึง่อาการแบบน้ีทีจ่ริงแล้วไม่ควรเกดิข้ึน  

เพราะส่วนตัวท�างานส่ือมวลชนมานานพอควร พบเจอแหล่งข่าวมากมายจนน่าจะ 

กลายเป็นความคุ้นชิน 
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มาค้นพบภายหลังว่า ที่ต่ืนเต้นเพราะรู้ว่าจะได้ไปเจอนักวิชาการที่เป็น  

‘ตัวจริง’ เลยกลัวว่าตัวเองที่มีความรู้น้อยกว่าจะปล่อยไก่หรือต้ังค�าถามที ่

ไม่ควรถาม และกลัวจะถกูต�าหนิว่า “ไม่ได้ท�าการบ้าน หรือไม่รู้จริง” เลยวิตกจริต 

ก่อนไปท�างานนี้  

(มีนักวิชาการเพียงไม่กี่คนที่จะท�าให้ดิฉันมีอาการดังว่าได้ ซึ่งนอกเหนือ

จาก ดร.เดือนเด่นกค็อื ดร.สมเกยีรติ ต้ังกจิวานิชย์ ประธาน TDRI (คนปัจจบุนั) 

ด้วยเหตุผลเดียวกนั คอืเม่ือพบคนเก่ง รู้จริง แล้วจะท�าให้นักข่าวและส่ือมวลชน

ที่รู้น้อยกว่าย่อมครั่นคร้ามเป็นธรรมดา)

อาจเป็นเพราะสีหน้าเรียบเฉย ไม่บ่งบอกความรู้สึกใดๆ และไม่ได้เป็น

คนยิ้มง่าย ท�าให้คนที่ไม่ได้สนิทสนมหรือรู้จักท่านมีความกริ่งเกรงอยู่บ้าง แต่

เม่ือได้พูดคุยด้วยแล้วกลับกลายเป็นตรงกันข้าม แม้ท่านจะไม่ได้เป็นคนตลก 

หรือเป็นคนสนุกสนานเฮฮา แต่ระหว่างการสัมภาษณ์ ก็สนทนากันด้วยไมตรี

ที่ดีต่อกัน ท่านให้เกียรติกับผู้อื่นมาก ไม่ถือตัวว่าเป็นผู้ที่มีช่ือเสียงหรือเป็น 

นักวิชาการที่โด่งดัง 

ส่ิงทีผุ่ดข้ึนในใจดิฉนัหลังการคยุกค็อื คนอะไรเก่งจงั แม่นประเด็น มีข้อมูล

เชิงลึก ส่ือสารกระชับ เน้ือหาเน้นๆ ข้อมูลชัดเจน ตรงไปตรงมา สุภาพแต่ซือ่ตรง

กับความคิดและความถูกต้องเป็นธรรม 

ที่ส�าคัญ ยามที่ท่านเปิดรอยยิ้ม รู้เลยว่า ค�ากล่าวที่บอกว่า ‘ยิ้มแล้วท�าให้

โลกสว่าง’ นั้นเป็นอย่างไร 

มีครั้งแรกแล้วย่อมมีครั้งต่อๆ มา ดิฉันได้มีโอกาสพบและสัมภาษณ์ท่าน

อีกหลายคราวหลังจากนั้น หลักๆ จะเป็นเรื่องที่ท่านศึกษาวิจัย ทั้งประเด็นการ

ทจุริต การสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าและเร่ืองโทรคมนาคม 

ที่ชื่นชมท่านอีกเรื่องก็คือ การให้ข้อมูลนั้นเรื่องใดที่ไม่รู้ อาจารย์เดือนเด่นก็จะ

บอกว่าไม่รู้ ไม่ถนัด ไม่ได้ศึกษา หรือบางเรื่องจะคุยได้ไม่มากนะ เพราะข้อมูล

ไม่เยอะ ส่ิงเหล่าน้ีท�าให้การเตรียมประเด็นส�าหรับดิฉัน ในฐานะผู้สัมภาษณ์ 

ท�างานได้ง่ายขึ้น แล้วผู้ฟังก็จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  

ท่านไม่ใช่นักวิชาการประเภท ‘รู้ทุกเรื่อง ให้ความเห็นได้ทุกประเด็น’ แต่

เรื่องใดก็ตามที่พูด นั่นหมายความว่า ‘รู้ลึกและรู้จริง’ (แน่นอน ความประหม่า
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และต่ืนเต้นเวลาท�างานกับคนเก่งยังคงไม่หายไป น่ันหมายความว่าจะท�าให้

ดิฉันต้องท�าการบ้านเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม ค่อยยังช่ัวที่หลงเหลือน้อยกว่าเม่ือคร้ัง

แรกๆ ที่ได้พบกัน)

ดร.เดือนเด่นเป็นคนหน่ึงทีมี่คนรักมากมาย ทัง้จากความอตุสาหะทุม่เทใน

งานวิชาการและงานศึกษาค้นคว้าที่ส่งผลส�าคัญในระดับนโยบาย

หลายเร่ืองมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการก�าหนดทศิทางเพ่ือการก�ากบั

ดูแลที่ดีของหลายหน่วยงาน

หลายเร่ืองเปิดมุมมองใหม่และให้แง่คิดที่แหลมคมต่อประเด็นที่กระทบ

ประโยชน์สาธารณะ

หลายเรื่องมีข้อสังเกตชวนคิดให้สะกิดใจ

ดร.เดือนเด่นกลายเป็นไอดอลของใครหลายคนในบทบาทของนักวิชาการ

ที่น�าเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ และท�างานวิชาการที่ใช้ได้จริง ไม่ได้ 

แขวนไว้บนห้ิง ยังเคยคิดเล่นๆ ว่าถ้าดิฉันมีโอกาสท�างานสายวิชาการ เป็น 

นักวิจยั ไม่ได้เป็นนักข่าวหรือท�างานส่ือมวลชน ไม่แคล้วคงต้องมี ดร.เดือนเด่น

เป็นคนในใจที่อยากจะเก่งให้เหมือนท่านแน่ๆ

แม้เวลาที ่ดร.เดือนเด่นอยู่บนโลกใบน้ีไม่มากนัก แต่หากมองส่ิงทีท่่านท�าไว้ 

ก็จะพบว่ามีไม่น้อยเลย

ขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้สร้างผลงานที่มีความหมายทิ้งไว้ให้คนข้างหลัง

หากอาจารย์รับรู้ได้คงช่ืนใจว่าท่านได้เป็นทีรั่ก ได้อยู่ในใจและในความทรงจ�า 

ของผู้คนมากมายเพียงใด

ด้วยความระลึกถึง 
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สรอ้ยบุณย ์บุณยรตัพนัธ ์

ทุจริต คอรร์ปัชนั ธรรมาภิบาล  
‘เดือนเด่น นิคมบริรกัษ’์ ในความทรงจ�า

ก่อนที่จะก้าวมาสู่อาชีพ ‘นักข่าว’ ชื่อของ อาจารย์เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 

เป็นหน่ึงในนักวิชาการที่ได้ติดตามผลงานมาต้ังแต่สมัยเรียนปริญญาโท จาก 

ผลงานวิจัยและการวิพากษ์ที่ว่าด้วยการทุจริต คอร์รัปชันและธรรมาภิบาล 

กระทั่งได้มีโอกาส ‘ท�าข่าว’ อาจารย์ครั้งแรกเมื่อปี 2555 ครั้งที่กระทรวง ICT 

ได้มอบหมายให้ TDRI ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการก�าหนดกรอบการเปิดเสรี

ดาวเทียม และการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคม

ยังจ�าได้ว่าเป็นการท�าข่าวทีรู้่สึกต่ืนเต้นเล็กๆ ทีจ่ะได้เจอนักวิชาการทีเ่คย

ติดตามผลงานแบบตัวเป็นๆ และเมื่อได้นั่งฟังอาจารย์อธิบายผลการวิจัย และ

ตอบข้อซักถามต่างๆ ยิ่งรู้สึกถึง ‘พลัง’ ในการท�างานของอาจารย์ ที่ต้องการให้

งานวจิัย ‘ส่งเสยีง’ ถึงผู้มอี�านาจก�าหนดนโยบาย แม้จะรูว่้า การเปิดเสรไีม่ใช่สิง่

ที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ทั้งด้วยแนวคิดเกี่ยวกับ ‘ความมั่นคง’ ของระดับนโยบาย 

และด้วยเงื่อนไขของตัวธุรกิจเองที่ไม่ใช่ใครๆ ก็ท�าได้ 

แต่ส่ิงที่ท�าให้ประทับใจอาจารย์เดือนเด่นมากที่สุด คือการวิพากษ์

วิจารณ์การท�างานของ กสทช. อย่างตรงไปตรงมา ในการก�ากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม การจดัการเพ่ือรับมือสัมปทานโทรศพัท์เคล่ือนทีจ่ะส้ินสุดลง และ

การจัดประมูลคลื่นเพื่อให้บริการ 3G ซึ่งแม้อาจารย์จะเป็นหนึ่งในอนุกรรมการ
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เตรียมความพร้อมการประมูลคล่ืนที ่กสทช. ต้ังข้ึน แต่ทกุเวททีีอ่าจารย์มีโอกาส

ได้แสดงความเห็นก็ยัง ‘ตรงไปตรงมา’ ไล่ต้ังแต่ปัญหาระดับนโยบาย ระดับ

ปฏิบัติงาน และธรรมาภิบาล ซึ่งท�าให้อาจารย์กลายเป็นนักวิชาการของ TDRI 

คนแรกที ่‘ถกูฟ้อง’ เม่ือกรรมการ กสทช. ด้านโทรคมนาคมย่ืนฟ้องอาจารย์และ

นักข่าวในข้อหาหมิ่นประมาท

แม้ในช่วงหลังขอบเขตงานวิจยัของอาจารย์จะขยับจากวงการโทรคมนาคม

ไปสู่อุตสาหกรรมอื่น เนื่องด้วยการประมูลคลื่นที่เป็นประเด็นใหญ่ของ กสทช. 

ได้ผ่านไปแล้ว แต่ในทกุเร่ืองยังคงช้ีไปยังปัญหาระดับนโยบายทีส่ะเทอืนองค์กร

ก�ากับดูแลอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองฮ้ัวราคายา ประมูล ไปจนถึงระบบการ

จัดการน�้า

แต่ทกุคร้ังทีมี่โอกาสได้ต้ังค�าถามในส่วนทีเ่กีย่วกบั กสทช. อาจารย์เดือนเด่น 

ก็ยังคง ‘ตรงไปตรงมา’ ที่จะให้ความเห็น ‘ส่ิงที่ควรจะท�า’ อยู่เสมอ ไม่ได้ 

หวั่นไหวว่าครั้งหนึ่งเคยถูกฟ้อง

‘พลัง’ แห่งความม่ันคงไม่หว่ันไหวต่อส่ิงใด อย่างที่อาจารย์เดือนเด่นส่ง

ผ่านมาให้ จะยังคงเป็นแบบอย่างตลอดไป

ขอบพระคณุทกุส่ิงทีท่�าให้ได้รู้จกักบัอาจารย์ ขอบพระคณุอาจารย์ทีใ่ห้ค�า

สอนจนถึงวันสุดท้าย กับ ‘ความไม่แน่นอน’

ขอบพระคุณจริงๆ ค่ะ
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ธนกร จว๋งพานิช

เดือนยงัเด่น ยงัเพ็ญดวง

ใครๆ ก็อยากปฏิรูปประเทศ แต่มีใครรู้บ้างว่างานปฏิรูปมันน่าเบื่อ 

ขนาดไหน

ความฝันทีว่่า ถ้าท�าอะไรส�าเร็จได้สักอย่างสองอย่าง ประเทศคงเจริญได้อกี

เยอะน้ัน กชุ่็มฉ�า่หัวใจดี เป็นสุขุมรสของอดุมการณ์ และคณุความดีอนัหอมหวาน

แต่เบื้องหลังความฝันอย่างน้ัน ต้องมีการฟังความเห็นในที่ประชุมที่ไม่มี

ข้อสรุป มีการท�าเอกสารประชุมที่รู้ว่าจะไม่มีคนต้ังใจอ่าน หรือมีการอธิบาย

ซ�้าแล้วซ�้าเล่ากับคนที่ไม่ได้สนใจฟังอีกไม่รู้เท่าไหร่ ดูจะไม่ค่อยมีใครได้นึกถึง

ผมได้รู้จักอาจารย์เดือนเด่นในภาวะที่ไม่ค่อยมีใครได้นึกถึงเหล่านี้

การติดตาม พ่ีเตา-บรรยง พงษ์พานิช เข้าไปท�างานกบัรัฐบาลหลายเร่ือง 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เร่ืองการจัดต้ังบรรษัทวิสาหกิจแห่ง

ชาติ (SOE Superholding) หรือเร่ืองการล้มเลิกกฎหมายที่ไม่มีความจ�าเป็น 

(Regulatory Guillotine) ก็ตาม ท�าให้ผมพบว่า หากมีอะไรท�าท่าจะเกี่ยวกับ

การต่อต้านคอร์รัปชันหรือการปรับปรุงการแข่งขันแล้ว ไม่ช้าไม่นานจะต้อง

มีอาจารย์เดือนเด่นเข้ามาเป็นกรรมการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้ความเห็น ไม่

ประเด็นใดก็ประเด็นหนึ่งเสมอ

แน่นอน ในรัฐบาลกรุงศรีอยุธยาที่หลายคนดูจะแน่ใจว่าไม่ส้ินคนดีน้ี 

อาจารย์คงไม่อยากไปยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่รู ้หรือเก่งในประเด็น
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ต่างๆ ที่ว่ามา แต่ที่แน่ๆ คืออาจารย์เป็นคนที่ผมเห็นชัดว่าพร้อมจะใช้ชีวิต เพื่อ 

ขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้

จะว่าเดาก็เดา แต่ผมไม่เห็นเหตุอื่นที่คนสวยคนเก่งอย่างอาจารย์จะมา

ใช้เวลาไม่น้อย หรือแม้กระทั่งส่วนมากในชีวิต อยู่ในห้องประชุมที่ไม่มีใคร 

ได้นึกถึง และเผชิญกับความน่าเบื่อแห่งความฝันเร่ืองการปฏิรูปอย่างไม่รู ้

เหน็ดหน่ายอย่างนี้

อาจารย์เป็น ‘เดือนเด่น’ อย่างยิ่งจริงๆ

ในห้องประชุมเก่าคร�่าของกระทรวง ทบวง กรม ที่ระงมไปด้วยเสียงแอร์

ที่คงติดไว้ต้ังแต่เม่ือห้ารัฐธรรมนูญที่แล้ว การอธิบายต่อที่ประชุมของอาจารย์

เป็นหนึ่งในไม่กี่อย่างที่ชวนให้รู้สึกว่าชีวิตไม่ได้ห่อเหี่ยวเกินไปนัก

ถ้อยค�าของอาจารย์เรียบเรียงมาอย่างดี ครบด้วยประเด็น ไม่เย่ินเย้อ และ

เกี่ยวโยงเข้ากับส่ิงที่ก�าลังต้องถกกันอยู่อย่างพอเหมาะพอเจาะ ฟังแล้วไม่ต้อง

นั่งคร�่าครวญอยู่ในใจว่า “กะถัมภูตัสสะ เม รัตตินทิวา” วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้

เราท�าอะไรอยู่

เวลามีใครท�าท่าจะไม่เข้าใจ อาจารย์กส็ามารถเสริมด้วยกรณีศกึษาไทย-เทศ 

ที่อาจารย์มีไว้เล่าเป็นชาดกอย่างพร้อมมูลแทบไม่ต้องเสียเวลาเค้นนึก คนฟัง 

จะหลักสิบหรือหลักร้อย ไม่กระทบเลยกับคัมภีรภาพของอาจารย์ในการ 

เรียบเรียงถ้อยค�าให้ออกมาน่าฟัง

ยิ่งถ้ามีฝรั่งอยู่ด้วยแล้ว อาจารย์ก็สามารถเปลี่ยนพากย์เป็นภาษาอังกฤษ

ทีไ่พเราะสวยงาม แทรกด้วยปฏิภาณปัญญาชนเหมือนพวกพิธกีรรายการ NPR 

(National Public Radio) ที่ผมรู้เลยว่าฝรั่งต้องหลงเสน่ห์ 

หลายคร้ัง เวลาที่ประชุมเกิดความขัดแย้งถกเถียงอะไรข้ึนมา อาจารย์ก็

ไว้ลายความเป็นลูกสาวทูตด้วยการหาทางพูดคล่ีคลายให้เป็นที่ละมุนละม่อม

แก่อัตตาของเจ้าของความเห็น โดยไม่จ�าเป็นต้องท�าลายสาระส�าคัญของการ

ถกเถียงให้หมดคุณค่าไป

ทั้งหมดน้ี อาจารย์ท�าโดยไม่แสดงเฮ้ากวง ดร. แห่ง McGill University 

ออกมาสักนิดเดียว 
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เจอกนัเม่ือไหร่อาจารย์กท็กัว่า “สวัสดีค่าคณุจ๋วง” อย่างหวานทีสุ่ด แล้วก ็

พูดคุยเล่านู่นเล่าน่ีแลกเปล่ียนแบบไม่กลัวเสียเวลา จนผมรู้สึกมีความเป็น 

ดอกเตอร์เล็กๆ ผุดขึ้นมาในตน ชักอยากจะแผ่เฮ้ากวงขึ้นมาเสียเอง

อาจารย์จึงเป็นความสวยโดยฉ�่าเย็น เป็นความเรืองรองโดยไม่ต้องร้อน 

สมกับชื่ออาจารย์อย่างแท้จริง

น่าเสียดาย วันน้ีเดือนลับไปเสียแล้ว ซึง่ผมเช่ือว่าเป็นเร่ืองใจหายกบัทกุคน  

เหมือนเห็นพระจันทร์หายไปทั้งดวง โดยยังไม่ทันได้แรม

แต่เช่นเดียวกบักวีทัง้ปวงทีไ่ด้แรงบนัดาลใจจากพระจนัทร์ การหล่อเล้ียง

ความประทับใจอาจไม่เกิดข้ึนจากการเรียกร้องให้เดือนเพ็ญค้างฟ้าอยู่ทุกวัน 

แต่อาจเกิดข้ึนด้วยการระลึกถึงและส่งผ่านความรู้สึกน้ันให้สะท้อนสืบเน่ืองไป

นานเท่านาน
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ฉลองภพ สุสงักรก์าญจน์

ผมบนิถงึกรุงโตเกยีวเช้าวันที ่31 ตุลาคม 2562 เพ่ือไปร่วมงานสัมมนาที่

สถาบนัธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB Institute) ได้รับโทรศพัท์จากภรรยาแจ้งให้

ทราบถงึการจากไปของ ดร.เดือนเด่น เป็นข่าวทีน่่าตกใจและน่าเศร้าเป็นอย่างย่ิง  

ไม่น่าเช่ือว่าจะเป็นไปได้ โดยเฉพาะกับคนอย่าง ดร.เดือนเด่น ซึ่งอายุยังน้อย 

มีสุขภาพแข็งแรง มีความร่าเริง เป็นที่รักของเพ่ือนร่วมงานอย่างทั่วหน้า มี

ความรู้ความสามารถ น่าจะยังท�าประโยชน์ให้แก่สถาบันฯ และประเทศชาติ

ได้อีกมากมาย ผมขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างที่สุดกับครอบครัวและญาติๆ  

ของ ดร.เดือนเด่น มา ณ ที่นี้ด้วย

เป็นส่ิงบังเอิญที่คร้ังสุดท้ายที่ผมพบ ดร.เดือนเด่น ก็เป็นที่กรุงโตเกียว 

ในช่วงกลางเดือนกันยายน 2562 เราเดินทางไปร่วมงานสัมมนาของวารสาร

วิชาการช่ือ Asian Economic Policy Review (AEPR) วารสารน้ีได้รับการ

สนับสนุนทางการเงินจาก Japan Center for Economic Research (JCER) ซึ่ง

เป็นสถาบันไม่แสวงหาก�าไรในเครือของกลุ่ม Nikkei และมีศาสตราจารย์ทาง

ด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลร่วมอยู่ในคณะบรรณาธิการ 

(editors) คือ Colin McKenzie (Keio University) Takatoshi Ito (Columbia 

University) และ Shujiro Urata (Waseda University) นอกจากนั้น จะมีคณะ

บรรณาธิการร่วม (associated editors) อีกเก้าท่าน มาจากประเทศต่างๆ ใน

ทวีปเอเชียตะวันออก ซึง่ผมกอ็ยู่ในคณะบรรณาธกิารร่วมมาต้ังแต่วารสารน้ีเร่ิม

ก่อตั้ง (ประมาณ 16 ปี)
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วารสาร AEPR  ตีพิมพ์ปีละสองคร้ัง คณะบรรณาธกิารและคณะบรรณาธกิารร่วม 

จะก�าหนดหัวข้อของบทความของแต่ละเล่ม และเชิญผู้ที่มีความเช่ียวชาญใน

เร่ืองน้ันๆ มาเขียนบทความ พร้อมทัง้จดัการสัมมนาเพ่ือพิจารณาบทความ รวม

ทั้งรับฟังค�าวิจารณ์จากนักวิชาการอื่นๆ ผลของการสัมมนาจะน�าไปปรับปรุง

บทความ รวมทั้งบทวิจารณ์ และตีพิมพ์ในวารสาร ส�าหรับหัวข้อของการ

สัมมนาครั้งนี้ ซึ่งก�าหนดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 คือ Economic Reform 

in Southeast Asia และผมรับที่จะหาผู้ที่จะเขียนบทความส�าหรับประเทศไทย

ส�าหรับผม ดร.เดือนเด่นเป็นผู้ทีเ่หมาะทีสุ่ดทีจ่ะเขียนบทความเก่ียวกบัการ

ปฏิรูปเศรษฐกจิไทย งานของ ดร.เดือนเด่นจะเน้นทีน่โยบายการปฏิรูปเศรษฐกจิ

ที่มุ่งไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มการแข่งขันใน

ระบบเศรษฐกจิ การเพ่ิมประสิทธภิาพของรัฐวิสาหกิจ และการเพ่ิมประสิทธภิาพ

ของภาคบริการของไทย เป็นต้น 

ผมคิดว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจเป็นกุญแจส�าคัญที่จะ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้าได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน ต่างจากนโยบาย 

ลดแลกแจกแถมทีรั่ฐบาลต่างๆ ในช่วงหลังมักจะน�ามาใช้ ซึง่อาจให้ผลในระยะส้ัน  

แต่สร้างแรงจงูใจทีส่วนทางกบัการเพ่ิมประสิทธภิาพของระบบเศรษฐกจิ รวมทัง้ 

เพิ่มความเสี่ยงทางการคลังด้วย

ถึงแม้ว่า ดร.เดือนเด่นเหมาะที่จะเขียนบทความนี้ แต่ผมก็กลัวว่าจะไม่มี

เวลาท�า เน่ืองจาก ดร.เดือนเด่นมีโครงการวิจยัอยู่มากมาย และทางบรรณาธกิาร

วารสารขอให้เขียนเสร็จภายในสามเดือนคร่ึง ซึ่งค่อนข้างส้ัน อย่างไรก็ตาม 

ถือว่าโชคดีที่ ดร.เดือนเด่นรับที่จะเขียนบทความให้ และจากประสบการณ์

ในอดีตที่ผมเคยร่วมเขียนบทความกับ ดร.เดือนเด่นสามส่ีคร้ัง ผมก็ม่ันใจว่า 

เมื่อ ดร.เดือนเด่นรับเขียนให้แล้ว ก็จะเสร็จตามเวลาก�าหนดอย่างแน่นอน และ

ก็เป็นไปตามน้ัน ดร.เดือนเด่นได้น�าเสนอบทความในการสัมมนา ซึ่งผู้ร่วม

ประชุมก็ต่างช่ืนชมในผลงาน หลังจากการสัมมนา ทางบรรณาธิการวารสาร

ขอให้ปรับปรุงบทความก่อนน�าไปตีพิมพ์ ซึง่โชคดีที ่ดร.เดือนเด่นปรับปรุงเสร็จ

เรียบร้อยก่อนที่จะจากไป บทความของ ดร.เดือนเด่น ชื่อ ‘Thailand’s Policy 

Challenges’ จะตีพิมพ์ในวารสาร AEPR ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563

เน่ืองจากวารสาร AEPR ก่อต้ังมานานแล้ว คณะบรรณาธิการและคณะ

บรรณาธิการร่วมก็มีอายุมากข้ึนเร่ือยๆ ทางวารสารจึงมีนโยบายที่จะทยอย
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ทดแทนบรรณาธกิารทีอ่ายุมากด้วยรุ่นทีอ่ายุน้อยกว่า ผมเองกไ็ด้ท�าหน้าทีเ่ป็น

บรรณาธกิารร่วมมาต้ังแต่วารสารเร่ิม จงึคดิว่าเหมาะทีจ่ะเกษยีณตัวเองได้แล้ว 

ทางคณะบรรณาธิการก็ขอให้ผมแนะน�าผู้ที่เหมาะสมที่จะมาท�าหน้าที่แทนผม 

และเน่ืองจากบรรณาธิการหลายท่านช่ืนชมผลงานของ ดร.เดือนเด่น ทั้งจาก

บทความที่เขียน และจากบทบาทในการสัมมนา จึงบอกผมว่า ถ้าได้คนอย่าง 

ดร.เดือนเด่นมาเป็นบรรณาธกิารร่วม กจ็ะเป็นประโยชน์ต่อวารสาร AEPR มาก 

ผมได้คุยกับ ดร.เดือนเด่น อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ

บรรณาธิการร่วม และทาบทาม ดร.เดือนเด่นให้มาท�าหน้าที่บรรณาธิการร่วม 

ทัง้น้ี คณะบรรณาธกิารจะต้องพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการอกีข้ันตอนหน่ึง  

ดร.เดือนเด่นกบ็อกผมว่า ยินดีท�าหน้าทีบ่รรณาธกิารร่วม ถ้าได้รับการคดัเลือก

อย่างเป็นทางการ ซึง่กระบวนการคดัเลือกอย่างเป็นทางการกไ็ด้เสร็จเรียบร้อย

แล้ว โดยที่ ดร.เดือนเด่นได้รับการคัดเลือกให้เป็นบรรณาธิการร่วม เริ่มตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความรู้

ความสามารถของ ดร.เดือนเด่นจากแวดวงวิชาการในระดับสากล แต่ก็เป็นที ่

น่าเสียดายเป็นอย่างย่ิงที่ ดร.เดือนเด่นได้จากไปก่อนที่จะมีโอกาสท�าหน้าที ่

ในต�าแหน่งนี้

นอกจากงานทางด้านวิชาการ ดร.เดือนเด่นได้ช่วยผมมากที่สุดในงาน

ทางด้านการเมือง โดยที่รับมาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

(ข้าราชการการเมือง) ในช่วงทีผ่มด�ารงต�าแหน่ง รมว.คลัง ระหว่างเดือนมีนาคม 

2550-กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งต้องยอมรับว่า ช่วงที่ก�าลังสรรหาบุคคลที่จะมา

ด�ารงต�าแหน่งน้ี ผมก็เป็นห่วงว่าจะหาได้ยาก ก่อนอื่นต้องเป็นคนที่ผมไว้ใจ 

ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายถึงคนที่ใกล้ชิดกันพอสมควร นอกจากน้ัน ต้องเป็น 

คนที่มีความละเอียดรอบคอบในการท�างาน เพราะต้องกรองงานส�าคัญๆ ก่อน

ส่งมาทีห้่องรัฐมนตรี และเท่าทีเ่ห็น คนทีมี่คณุสมบติัตามน้ีต่างกมี็งานกนัล้นมือ  

ก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีของผมที่ ดร.เดือนเด่นยอมเสียสละ และยินดีรับเป็น

เลขานุการรัฐมนตรีฯ ซึ่งผมขอขอบคุณ ดร.เดือนเด่นเป็นอย่างยิ่ง และจะร�าลึก

ถึงความเสียสละและความช่วยเหลือในครั้งนี้ตลอดไป

สุดท้ายน้ี ผมเช่ือว่าความดีงามและบญุกศุลที ่ดร.เดือนเด่นได้สร้างสมมา

จะน�าดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุขคติและภพภูมิที่ดี
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นิพนธ ์พวัพงศกร

เดือนเด่น นิคมบริรกัษ ์กบัผลงานเศรษฐศาสตร ์
เพ่ือความเป็นธรรมของสงัคม-เศรษฐกิจไทย

การจากไปอย่างกะทันหันของเดือนเด่น ไม่เพียงเป็นการสูญเสียเพ่ือน

ร่วนงานที่เก่งที่สุด และการสูญเสียคร้ังใหญ่ของ TDRI แต่ยังเป็นการสูญเสีย

นักวิชาการคนส�าคัญของประเทศ

ในบรรดาเพ่ือนร่วมงานที ่TDRI เดือนเด่นเป็นคนทีผ่มสนิทและท�างานด้วย

กันมากทีสุ่ด นอกจากห้องท�างานจะติดกนัแล้ว เดือนเด่นยังเคยท�างานในทมีวิจยั

ที่ผมดูแล ผมเป็นคนชวนเดือนเด่นมาท�างานที่ TDRI เมื่อ 20 ปีก่อน เมื่อครั้ง

ที่ผมเป็นผู้บริหารของ TDRI และ Frank Flatters (อดีตอาจารย์จาก Queen’s 

University ซึง่ CIDA ส่งมาเป็นทีป่รึกษาและผู้เช่ียวชาญประจ�า TDRI) ไปประชุม

ทีเ่มือง Ottawa แต่ผมมาทราบจากคณุแม่ของเดือนเด่นในภายหลังว่า อันทีจ่ริง

เดือนเด่นตั้งใจที่จะท�างานที่ TDRI อยู่ก่อนแล้ว 

ในช่วงแรกทีเ่ราอยู่ฝ่ายเดียวกนั เดือนเด่นกบัผมจงึมีโอกาสได้ท�าโครงการ

วิจัยร่วมกันหลายเรื่อง อาทิเช่น Gold Bullion Market in Thailand, การศึกษา

เร่ืองแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ (ด้านคุม้ครองผู้บริโภค), ยุทธศาสตร์การต่อ

ต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย, ความขัดแย้งกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 

ผลประโยชน์ส่วนรวม, การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศ

อาเซียนเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีทาง 
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การค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน, การจัดท�ายุทธศาสตร์และแนวทางในการ 

เตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO 

รอบใหม่ที่กรุงโดฮา, A Study on the Impacts of Thailand-US Free Trade 

Agreement และล่าสุดคืองานเรื่อง Improving Water Management Planning 

in Thailand ฯลฯ รวมทั้งการที่เดือนเด่น และ สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ เคย

ช่วยงานผมในคณะอนุกรรมการศกึษาเร่ืองการร้องเรียนเร่ือง (อตัราค่าบริการ

ของ) โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก UBC คณะอนุกรรมการชุดนี้ตั้งโดยคณะ

กรรมการแข่งขันทางการค้าชุดแรก การท�างานครั้งนั้นคงสร้างความประทับใจ

ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ไม่น้อย 

หลังจากน้ัน ส�านักแข่งขันทางการค้าจึงได้ขอให้เดือนเด่นท�างานวิจัย

และร่วมเป็นกรรมการในคณะท�างานหลายชุดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแข่งขัน

ทางการค้า ผลการวิจัยและข้อเสนอให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายของเดือนเด่น

เป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้มีการตรากฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบบัใหม่ แต่กระน้ัน

ก็ตาม เดือนเด่นยังเห็นว่า กฎหมายใหม่มีจดุอ่อนส�าคญัเร่ืองรัฐวิสาหกจิ และยัง

ไม่มีการก�าหนดให้รัฐบาลต้องมีนโยบายการแข่งขันทางการค้าเพ่ือความเสมอ

ภาคในการแข่งขัน และความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค

ผลงานที่โดดเด่นอื่นๆ ของเดือนเด่นที่รู ้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู ่

นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐ นักธุรกิจ และผู้ที่ท�างานในองค์กรพัฒนาเอกชน 

ได้แก่ นโยบายและมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะ

เร่ืองความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ (เช่น ร้านปลอดภาษี), 

ระบบการช�าระเงินระหว่างธนาคาร (ซึ่งท�าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอ

ให้มีการลดค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างธนาคารพาณิชย์), การก�ากับดูแล

ที่ดีและบทบาทก�ากับควบคุมธุรกิจของรัฐเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์

ของรัฐ (โดยเฉพาะด้านโทรคมนาคม การประกนัภัย การขนส่ง บริการทางการ

แพทย์), การเปิดเสรีการค้าภาคบริการ ฯลฯ งานส�าคัญช้ินล่าสุดที่เกือบปิด

โครงการแล้ว คือโครงการทบทวนการอนุญาตของราชการ (หรือที่เรียกกันว่า 

Guillotine กฎหมายที่สร้างภาระและต้นทุนต่อธุรกิจ) ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผน

ปฏิรูปกฎหมายเร่งด่วน 
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แต่ผลงานส�าคัญที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ยิน คืองานวิจัยเร่ืองภาษีมูลค่า

เพ่ิมทีจ่ดัเกบ็จากทองรูปภัณฑ์และเคร่ืองประดับ งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานทีผ่มและ

เดือนเด่นภูมิใจมากที่สุดชิ้นหนึ่ง เหตุผลที่ World Gold Council และสมาคม

ผู้ค้าทองค�าแห่งประเทศไทยว่าจ้างให้ TDRI ศึกษาเร่ืองน้ี ก็เพราะในเวลาน้ัน 

(ปี 2541) ร้านค้าทองทั่วประเทศก�าลังเดือดร้อนหนักจากภาวะการค้าทองค�า

ซบเซา อันเป็นผลจากวิกฤติเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง มิหน�าซ�้าร้านทองยังต้องเสีย

ภาษีใต้โต๊ะเหมือนเดิม แต่เหตุผลที่ส�าคัญกว่าน้ันคือ การเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม

จากทองรูปพรรณโดยคดิจากฐานมูลค่าทองค�าและต้นทนุการท�าทองรูปพรรณ

เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันและการพัฒนาของอุตสาหกรรมทองรูปพรรณและ

เครื่องประดับ 

ประเดน็ส�าคัญที่เราสองคนค้นพบและได้รับการยืนยนัจากผู้ประกอบการ

คอืการคดิภาษมูีลค่าเพ่ิมจากฐานภาษทีีร่วมมูลค่าทองค�า ท�าให้ร้านค้าทองและ

ผู้ประกอบการเคร่ืองประดับพากันหนีภาษีมูลค่าเพ่ิม เพราะจะช่วยให้ตนเสีย

ภาษเีงนิได้ลดลง ผมและเดือนเด่นจงึเสนอให้กรมสรรพากรใช้ฐานภาษทีีไ่ม่รวม

มูลค่าทองค�าในการค�านวณภาษมูีลค่าเพ่ิม รวมทัง้เสนอให้นิรโทษกรรมร้านทอง

ทีเ่คยหลบเล่ียงภาษ ี(แต่ส่วนใหญ่ต้องเสียภาษใีต้โต๊ะ) หลังจากทีก่รมสรรพากร

เปล่ียนแปลงวิธคีดิฐานภาษแีล้ว ส่ิงทีเ่กดิข้ึนคอืการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ

อุตสาหกรรมทองรูปพรรณและเครื่องประดับ จนไทยกลายเป็นประเทศ ‘ผู้ส่ง

ออกเคร่ืองประดับรายส�าคัญของโลก’ นอกจากน้ันยังเกิดการพัฒนาตลาดซื้อ

ขาย Gold Futures ในประเทศไทย ที่เป็นเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของ 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

ท�าไมเดือนเด่นและผลงานของเธอจึงได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง

อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกลุ่มองค์กรการพัฒนาเอกชน จนพูดได้ว่า เดือนเด่น

เป็นผู้มีอทิธพิลทางความคดิมากทีสุ่ดคนหน่ึงในวงการวิชาการและการก�าหนด

นโยบายของไทย

นอกจากฐานความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เร่ืองตลาดและ industrial 

organization จดุเด่นของเดือนเด่นคอืการศกึษาหาข้อเทจ็จริงจากงานวิจยั ข้อมูล

เชิงประจักษ์ และรายงานต่างๆ ทั้งต่างประเทศและในประเทศอย่างถ่องแท้  

ไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมาย แนวทางการด�าเนินงานของรัฐ รูปแบบองค์กร/สถาบนั 
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และผลกระทบ ท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แล้วน�าเสนอผลการ

วิเคราะห์ในมุมต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา 

แม้กระทั่งเร่ืองนโยบายพลังงาน ที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่าง

กลุ่มคนสองฝ่าย งานวิจยัและข้อคดิเห็นของเดือนเด่นทีอ่ยู่บนฐานความจริง ไม่

บดิเบอืนและหลักวิชาการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ได้จดุประกายให้เกิดกระแส

แนวคิดที่เป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงของสังคม ย่ิงกว่าน้ันเดือนเด่นยังสามารถ

พูดคุยแลกเปล่ียนความเห็นและได้รับความยอมรับจากผู้คัดแย้งทุกฝ่าย น่ีคือ

เหตุผลทีง่านทัง้หมดของเดือนเด่นเป็นการวิเคราะห์เชิงคณุภาพทีห่าตัวจบัยาก 

และควรเป็นตัวอย่างในการท�าวิจัยของนักวิชาการรุ่นใหม่

ย่ิงกว่าน้ัน เดือนเด่นยังได้รับความเคารพนับถอืและช่ืนชมจากผู้คนทัว่ไป 

เป็นที่รักใคร่ของเพ่ือนร่วมงานและลูกน้องทุกคน เดือนเด่นไม่เคยแสดงความ

ก้าวร้าวใดๆ ทั้งในที่ท�างานหรือที่สาธารณะ ในการน�าเสนอผลงานและการ

แสดงความเห็นต่างๆ ต่อสาธารณะ ล้วนเต็มไปด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มี

แนวคิดเศรษฐศาสตร์รองรับ มีมุมมองรอบด้าน มีจุดยืนชัดเจน แน่วแน่และ

ซื่อสัตย์ แต่อ่อนน้อมสุภาพ ... เธอจึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์หญิงที่โดดเด่นที่สุด

ของประเทศไทยในยุคนี้

ขอให้ความดีและคุณูปการทั้งปวงที่เธอสร้างไว้ จงเป็นตัวอย่างแก่ 

นักวิชาการทุกคน
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ยงยุทธ แฉลม้วงษ ์

ย้อนหลังไปในอดีตเกือบ 30 ปีมาแล้ว ตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้ามาท�างาน

เต็มตัวกับ TDRI เพราะยังเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และได้เข้ามาช่วยงาน ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ในราวปี 2532 

ผมได้เห็น น.ส.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ เป็นคร้ังแรก เธอเป็นผู้หญงิรูปร่างสูงโปร่ง 

คล่องแคล่วท�างานอยู่กับ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ฝ่ายอุตสาหกรรม การค้า 

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แต่ก็ไม่เคยทักทายกัน) 

ต่อมาได้ทราบว่าเธอไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยทุนรัฐบาลแคนาดา 

ที่ให้การสนับสนุน TDRI จวบจนจบปริญญาเอก และได้กลับมาท�างานกับ 

TDRI อยู่ฝ่ายเดียวกับ ดร.อัมมาร สยามวาลา และ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คือ

ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา (sectoral program) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ปี 

2538 ตอนนั้นพวกเรายังท�างานกันอยู่ที่อาคารรัชต์ภาคย์ แถวๆ อโศก ขณะที่

ผมได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาท�างานเต็มเวลาอยู่คนละฝ่าย

กับ ดร.เดือนเด่น โดยยังท�างานอยู่กับ ดร.ฉลองภพ ที่ฝ่ายการวิจัยทรัพยากร

มนุษย์และพัฒนาสังคม

แต่ในช่วงเวลาการท�างานที่ TDRI หลังจาก ดร.เดือนเด่นกลับมาท�างาน 

จนถึงก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตมากกว่า 20 ปี ในด้านวิชาการ ต้องยอมรับว่า 

เดือนเด่นเป็นคนทีเ่ก่งมากในช้ันแนวหน้า จงึเป็นทีย่อมรับทัง้ในประเทศไทยและ
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ต่างประเทศได้รับทนุอดุหนุนวิจยันับสิบๆ โครงการหมุนเวียนแต่ละปี จากแหล่ง

ทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต เป็นคนดี

ส�าหรับลูกน้องและคนใกล้ชิดในสถาบัน เน่ืองจากเป็นคนสนุกสนาน ไม่ถือตัว 

โอบอ้อมอารีมีน�้าใจ เป็นผู้ให้ความรู้กับทุกคนในสถาบัน

ผมได้มีประสบการณ์ร่วมทมีวิจยักบั ดร.เดือนเด่นหลายโครงการ นับเป็น

เวลาท�างานรวมกันนานหลายปี ได้เห็นความเป็นนักคิด นักวิจัยมืออาชีพ จน 

ผลงานเป็นที่ประจักษ์ของผู้ให้ทุนทุกโครงการที่เธอเข้ามาร่วมรับผิดชอบ 

นอกจากน้ัน ยังเผ่ือแผ่ความรู้และประสบการณ์วิจยัมายังพวกเรานักวิจยัหลายๆ 

ครั้ง รวมทั้งกลุ่มงานพัฒนาแรงงานของผม ที่เธอรับเป็นผู้ reskill และ upskill 

เทคนิคการวิจยัให้กบันักวิจยัของผมทีต้่องการยกระดับ career อย่างเต็มทีแ่ละ

เต็มใจ ความดีเหล่านี้จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป

ความสูญเสียอันย่ิงใหญ่จากการที่เธอจากไปก่อนวัยอันควร ในฐานะที่

เป็นเพ่ือนร่วมงานกนัมาเป็นเวลานานหลายสิบปี คงจะหาใครมาทดแทนเธออกี

ไม่ได้แล้ว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนิคมบริรักษ์และต้ังกิจวานิชย์กับ 

การสูญเสียอนัย่ิงใหญ่ ความเป็นเลิศประเสริฐศรีของ ดร.เดือนเด่น ดังทีไ่ด้กล่าว

มาแล้วทีเ่ป็นทัง้ความดีงามทีไ่ด้ท�าไว้กบั TDRI และประเทศชาติ จะอยู่ในใจของ

กระผมและพวกเราตลอดไปชั่วกาลนาน
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วิศาล บุปผเวส

ผมได้รู้จกัอุย๋ต้ังแต่อุย๋เข้ามาเป็นนักวิจยัรุ่นใหม่ในทมีงานของ ดร.ณรงค์ชัย  

อัครเศรณี ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการวิจัยด้านอุตสาหกรรมและการค้าระหว่าง

ประเทศ ซึ่งได้ชักชวนผมและนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

และการค้าระหว่างประเทศอีกหลายคนที่เป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ มาร่วมงานวิจัยเป็นรายโครงการตามความ

เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยต่างๆ ของสถาบัน TDRI แม้ผมไม่ได้ร่วม

งานวิจัยในโจทย์เดียวกันกับอุ๋ยโดยตรง แต่ผมก็ได้เห็นแววนักเศรษฐศาสตร์ที่

มีทักษะการวิเคราะห์เฉียบคม ถูกต้อง แม่นย�า ชัดเจน และสื่อสารให้เข้าใจง่าย 

ที่อุ๋ยฉายออกมาในการสนทนาแลกเปลี่ยนกันในทีมงาน 

อุ๋ยเป็นคนหน่ึงในระยะแรกเร่ิมที่สถาบันฯ ให้การสนับสนุนไปศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอกที่แคนาดา และกลับมาท�างานต่อที่สถาบันฯ หลังจากส�าเร็จ

ปริญญาเอก แม้ว่าไม่มีข้อผูกพันว่าจะต้องกลับมาท�างานที่สถาบันฯ เพื่อชดใช้

ทุน และได้สร้างผลงานวิจัยมากมายที่เป็นคุณประโยชน์ต่อนโยบายสาธารณะ

ประเทศไทยและประเทศก�าลังพัฒนาในภูมิภาค รวมถึงสร้างช่ือเสียงความ 

น่าเช่ือถือให้แก่สถาบันฯ ทั้งยังแนะน�าส่ังสอนและฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ให้

ได้เรียนรู้วิชาการ หลักคิด พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ สร้างแรงบันดาลใจ และ

เป็นต้นแบบนักวิจัยเชิงนโยบายที่ดี มีคุณภาพสูง 
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ในความประทับใจของผม อุ๋ยมีอัธยาศัยดี ร่าเริงแจ่มใส เที่ยงตรง มอง

โลกในแง่ดี สร้างสรรค์ ร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูล รับฟังและให้เกียรติความคิด

เห็นของผู้อื่น มีความหนักแน่นม่ันคงลึกซึ้งทางวิชาการ มีมุมมองที่กว้าง ลึก 

และละเอียดรอบคอบในการวิเคราะห์ และมีเป้าหมายประโยชน์สาธารณะที ่

เท่าเทียม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ต้ังในการเสนอแนะ

นโยบายและมาตรการส�าหรับการด�าเนินนโยบาย

ผมเคยเห็นอุ๋ยออกจากห้องท�างานมายืนคุยงานและสังสรรค์กับนักวิจัย

อย่างเป็นกันเองบริเวณกลุ่มโต๊ะท�างานนักวิจัยรุ่นน้องหน้าห้องอุ๋ยเกือบทุกวัน  

เคยเจอกับอุ๋ยที่สถานที่ออกก�าลังกายที่อุ๋ยและผมต่างบังเอิญไปออกก�าลังกาย

วันและเวลาใกล้เคียงกันบ่อยๆ และเคยร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ 

ดร.ณรงค์ชัยและเพ่ือนนักวิจยัทีเ่คยร่วมงานวิจยัและสนิทสนมกบั ดร.ณรงค์ชัย 

ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของ TDRI ที่ส�านักงานของ ดร.ณรงค์ชัย เนื่องในวันคล้าย 

วันเกิดของ ดร.ณรงค์ชัยเป็นประจ�าทุกปี 

ใจหายเม่ือทราบการจากไปที่ไม่คาดคิด คงอดไม่ได้ที่จะเหลียวมองหน้า

ห้องที่อุ๋ยออกมายืนคุยกับนักวิจัยรุ่นน้อง เหลียวมองเคร่ืองเล่นออกก�าลังกาย

ทีอุ่ย๋เล่นทกุคร้ังทีส่ถานออกก�าลังกาย และทีน่ั่งทีอุ่ย๋เคยน่ังเวลาร่วมรับประทาน

อาหารเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ดร.ณรงค์ชัยครั้งต่อไป ต่อไปนี้ไม่มีอุ๋ย
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สมชยั จิตสุชน

ผมรู้จกัอุย๋มาต้ังแต่ผมเร่ิมท�างานที ่TDRI ใหม่ๆ เม่ือกว่า 30 ปีทีแ่ล้ว แม้จะ

ไม่ได้ร่วมงานด้วยในตอนน้ัน เพราะสายงานไม่เกีย่วกนัเท่าไร อกีทัง้อยู่คนละช้ัน 

ของตึกรัชต์ภาคย์ ซึง่เป็นทีต้ั่งของสถาบนัในขณะน้ัน แต่กไ็ด้ยินค�าบอกกล่าวว่า 

สถาบนัมีนักวิจยัสาวท่านหน่ึงที ่‘มีฝีมือ’ และเป็นทีช่ื่นชมของหัวหน้างาน ต่อมา

เม่ืออุ๋ยและผมไปเรียนที่แคนาดาในช่วงเวลาไล่เล่ียกัน โดยอุ๋ยไปก่อนหน้าผม

เล็กน้อย ก็ได้มีโอกาสเจอกนัส้ันๆ ในงานสัมมนาวิชาการทีเ่มือง St. Catharines 

ใกล้น�้าตกไนแองการา แต่ก็ไม่ได้มีเวลาท�าความรู้จักเท่าไรนักอีก จนกระทั่ง

ผมกลับจากการศึกษามาท�างานที่ TDRI ต่อ จึงได้ท�าความรู้จักอุ๋ยอย่างจริงจัง 

อุย๋สร้างความประทบัใจให้ผมและคนรอบข้างในหลากหลายแง่มุม ประการ

หน่ึง อุย๋เป็นมิตรทีช่วนให้สนิทใจ ผมรู้สึกได้ถงึความจริงใจ ไม่เสแสร้ง ไม่มีวาระ

ซ่อนเร้น พูดอย่างไรก็หมายความอย่างนั้น ประการหนี่ง อุ๋ยเป็นผู้มีใจเอื้อเฟื้อ 

พร้อมช่วยผู้อื่น แม้ตัวเองจะมีภารกิจรัดตัวมากก็ตาม ความเอื้อเฟื้อน้ีผมได้

ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะกบัผู้ใกล้ชิดเท่าน้ัน แม้คนทีห่่างออกไป อุย๋กไ็ม่รังงอนที่

จะยื่นมือเข้ามา ประการหนึ่ง อุ๋ยเป็นผู้ที่ยึดมั่นในประโยชน์สาธารณะ พร้อมจะ

ต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง การผูกขาด และคอร์รัปชัน ความยึดมั่นนี้เป็นบ่อเกิด 

ของความสง่างามทัง้ในความคดิ วาจา และการกระท�า คณุสมบติัทัง้สามประการ

ข้างต้นนี้ใช่ว่าจะหาไม่ได้ในหมู่ผู้หญิงหรือผู้ชายแถวหน้าของไทย แต่ยากที่หา

ผู้ใดมคีรบทั้งสามประการอย่างลงตวัเท่า ดร.เดอืนเด่น และสงัคมไทยคงยากที่

หาผู้ใดมาแทนได้อีกในอนาคตอันใกล้ 
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การสูญเสียอุ๋ยส�าหรับผมแล้วจึงมิได้เป็นเพียงการเสียเพ่ือนร่วมงานที่

น่าชื่นชมและยกย่องคนหนึ่ง แต่ผมเสียใจแทนประชาคมวิจัยไทย แทนแวดวง 

ผู้ก�าหนดนโยบาย และองค์กรภาคประชาชน ที่ขาดแสงโคมส่องปัญญาที่

สว่างไสวที่สุดดวงหนึ่งไปอย่างไม่มีวันหวนคืน 

ด้วยความอาลัยยิ่ง
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กิริฎา เภาพิจิตร

Dr. Deunden: My Role Model of  
Professionalism, Grace and Integrity

Throughout one’s life, there are usually only a few people who 

touched your life in deep and meaningful ways. For me, Dr. Deunden was 

one of them. Dr. Deunden (or P’ Oui as I called her) was not only my 

second cousin, she was also my counterpart and later on my colleague. 

I had the honor of first working with Dr. Deunden in the 2000s when I 

was at the World Bank. Since back then, Dr. Deunden was known as a 

distinguished researcher in Thailand. When officials at the World Bank 

thought of TDRI, Dr. Deunden was one of the first that comes to their 

minds. The quality of her research and her boldness to speak and stand 

up for what is correct based on her thorough research were outstanding. 

Moreover, her thoughtfulness and wonderful personality made working 

with her quite pleasant.

When I was at the World Bank, I had the great honor to work with 

Dr. Deunden on fiscal reforms when she was the Secretary to the Minister 

of Finance. Later on, I worked more closely with her on a chapter of a 

World Bank report on productivity of the services sector in Thailand. On 

both occasions, Dr. Deunden again impressed us with research abilities, 
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her proactiveness and drive for results, while doing so in a practical and 

efficient manner. She was clearly dedicated to Thailand’s development. 

Everyone at the World Bank Office in Bangkok then including myself have 

the highest regards and respect for Dr. Deunden. 

In 2015, Dr. Deunden was invited to speak at the World Bank Group’s 

regional seminar on the progress and implications of ASEAN Economic 

Community (AEC). She once again impressed everyone with her in-depth 

knowledge and her excellent presentation. After the seminar, I chatted 

with her and informed her that I was leaving the World Bank. She asked 

if I would like to join TDRI. “Yes. I would be delighted to.”, I replied 

immediately without a second thought although I had other offers. Why 

would I have second thoughts? Working in same place as Dr. Deunden 

would be such a great pleasure and opportunity.

I joined TDRI later in 2015 and had a chance to spend more time 

with Dr. Deunden. It was then that I realized that other than being profes-

sional academically, Dr. Deunden’s kindness and thoughtfulness pervades 

in TDRI. Everyone in TDRI from senior researchers to housekeepers love 

her. She was the soul of TDRI. She made time for everyone who needed 

her time. We could consult with her work-related issues to personal 

issues. She would always be supportive and had thoughtful, practical 

advice. She has given me advice on exercise and meditation, which she 

herself regularly practiced. 

Being her second cousin, I had the chance to get to know her family. 

Dr. Deunden was dedicated to taking care of her family. Her son is very 

well-brought-up, strong, and intelligent. She cared of her mother who 

lives nearby, taking her out every weekend for shopping and meals. She 

also took good care of the house and her lively golden retriever. Every 

time I visited, her house was clean and tidy. 
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Dr. Deunden was full of love. She loved her work and people around 

her. And it is this love that will make the memory of her alive forever. For 

me, Dr. Deunden was more than a cousin and a colleague, she is a role 

model of professionalism, love, grace, and integrity. 

P’ Oui ka, you once told me when I decided to join TDRI that you 

are glad that we will be working in the same place. I want to let you know 

that I am not only more than glad to be at TDRI, but that I also have had 

the greatest honor and privilege to have known a wonderful and good-

hearted person like you. 

Rest in peace, my dearest Cousin. 
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เดือนเด่น  เป็นหลักมั่น ส่องประกาย 

นิ  -รมิตความรู้คู่นโยบาย สรรค์สร้าง 

คม   คิดสัจจะมิคลาย สืบสาน 

บริรักษ์  ส่วนรวมไม่ร้าง สู้ข้าง ความหวัง

	 	 	 	 	 ปกป้อง	จันวิทย์

เดือนเด่นเด่นดวงร่วงแล้ว 

แต่ดวงแก้วร่วงลับมิดับสูญ 

มีความดีแทนค่ามาเกื้อกูล 

เป็นคุณงามเด่นเดือนกลางดวงใจ

	 	 	 ปรารถนา	หาญเมธี

‘วันที่ฟ้าไร้เดือน’

เดือนดวงเด่น ไม่เห็นอยู่ คู่เวหา 

ท้องนภา ครามืดมิด จิตโศกศัลย ์

เดือนลาลับ ดับไป ไม่เห็นกัน 

กระทันหัน มิทันเห็น เดือนเด่นเลย ...  

	 	 	 เสียงพิณ	เตมียสถิต



บุญวรา สุมะโน

คิดแบบเดือนเด่น

ส่ิงทีเ่รียนรู้จากการรู้จกัและท�างานกบัพ่ีอุย๋มา 13 ปี คอืวิธกีารคดิ ไม่ใช่แค่

การคดิวิเคราะห์ทีต้่องใช้ในการท�างาน แต่ยังรวมถงึการคดิต่อเร่ืองทัว่ไปในชีวิต

ประจ�าวันด้วย วิธกีารคดิแบบเดือนเด่นทีเ่ราประสบ เรียนรู้ และพยายามจะเลียน

แบบให้ได้ (แต่ยอมรับว่ายังท�าไม่ค่อยได้) มีอยู่สามแบบ ที่อยากยกมาเขียน

ไว้เผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้าง คือ คิดบวก คิดเป็นกลาง และคิดรอบด้าน

คิดบวก 

พ่ีอุ๋ยเป็นคนที่คิดบวกอยู่เสมอ เราไม่เคยเห็นพ่ีอุ๋ยหงุดหงิด ท้อแท้ หรือ

มีอารมณ์ด้านลบเลย ทุกคร้ังที่เรามีปัญหาหนักใจหรือหงุดหงิดอะไรมา ถ้ามี

โอกาสได้เล่าให้พี่อุ๋ยฟัง ก็จะได้ความคิดบวกกลับมา สลายความขุ่นๆ ในใจไป

ได้ทุกครั้ง

มีครั้งหนึ่ง เราลองยื่นข้อเสนอโครงการไปตามประกาศ TOR ของหน่วย

งานผู้ให้ทุนวิจัยรายหน่ึง ซึ่งเราไม่เคยย่ืนมาก่อน และก็รู้มาว่า หน่วยงานน้ี

มี ‘ขาประจ�า’ ที่มักได้โครงการวิจัยไปท�าอยู่แล้ว เราเอา TOR ไปให้พ่ีอุ๋ยดู 

แล้วบอกว่าอยากลองท�าดู เพราะหัวข้อน่าสนใจดี พ่ีอุย๋กต็อบตกลงร่วมด้วยทนัที 

เราแบ่งงานกนัเขียนข้อเสนอ แล้วกไ็ปน�าเสนอด้วยกนั ซึง่ผลออกมาคอืขาประจ�า

ได้โครงการไปท�า เพราะย่ืนข้อเสนอทางการเงินต�่ากว่าของเราไปหม่ืนเดียว  
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ราวกับว่ามีการส่งข้อมูลกันว่าเรายื่นเท่าไหร่ แล้วให้อีกฝ่ายยื่นต�่ากว่า ตอนนั้น

แม้จะเตรียมใจไว้ระดับหน่ึงแล้ว แต่ก็รู้สึกหงุดหงิดมาก คิดว่ามันไม่แฟร์เลย  

ก็ส่งอีเมลแจ้งผลคนอื่นในทีมไปด้วยข้อความกลางๆ ไม่ได้ใส่อารมณ์อะไร  

พ่ีอุย๋ตอบกลับมาคนแรกภายใน 5 นาทว่ีา “ไม่เป็นไรจ้ะ ลองดูเล่นๆ ให้เขาต้อง

สบายน้อยลง” ซึ่งอ่านแล้ว อืม ... พลังบวกมาเต็ม โอเค ช่างเถอะ แล้วก็แอบ

ปลื้มในความใส่ใจความรู้สึกเราของพี่อุ๋ย 

แล้วเรากลื็มเร่ืองน้ีไปเลย จนกระทัง่ได้รับจดหมายเชิญไปเข้าร่วมประชุม 

focus group ที่จัดโดยขาประจ�าในโครงการที่เรายื่นไป ซึ่งพออ่านรายละเอียด

โครงการแล้วถึงกับร้อง เฮ้ย น่ีมันงานก๊อปปี้เกรดเกาหลีระดับ AAA คือมัน

เหมือนกบัข้อเสนอทีเ่ราย่ืนไปมาก ต้ังแต่ระเบยีบวิธวิีจยัยัน case study ทีเ่ลือก 

เราเดินไปบอกพ่ีอุ๋ยที่ห้อง ดูสิ มันเกินไปนะ พ่ีอุ๋ยกลับย้ิมแล้วข�า พร้อมกับ 

บอกว่า “เออ แสดงว่าไอเดียเราดี ไม่งัน้เขาไม่ท�าตามหรอกจ้ะ” เราฟังแล้วก ็จ้า

แม่ ตามนั้น คิดบวกเข้าไว้ หงุดหงิดไปก็เท่านัน้ คิดแบบนี้นอกจากจะหายโกรธ

แล้วยังแอบภูมิใจเล็กๆ ด้วย 

คิดแบบเป็นกลาง

ต้ังแต่มาท�างานที่ TDRI ใหม่ๆ พ่ีอุ๋ยจะบอกเสมอว่างานวิจัยนโยบาย

สาธารณะจะต้องคดิแบบเป็นกลาง ข้อมูลและหลักฐานว่ายังไงเรากต้็องยืนตาม

น้ัน ซึง่ในช่วงทีเ่ราเร่ิมท�างานคอืปี 2549 เป็นจดุเร่ิมต้นของความไม่สงบทางการ

เมืองทีล่ากยาวมาถงึปัจจบุนั แน่นอนว่างานวิจยัหลายโครงการของ TDRI ถูกเอา

ไปใช้โจมตีข้ัวตรงข้ามทางการเมืองอยู่บ่อยคร้ัง เวลาจะเขียนงานหรือไปน�าเสนอ

ที่ไหนเราจะกังวลเร่ืองโดนคนด่า โดนหาว่าเลือกข้าง ซึ่งก็จะเปรยให้พ่ีอุ๋ยฟัง 

อยู่เสมอ พ่ีอุย๋กจ็ะให้ก�าลังใจ และบอกให้ยึดในความถกูต้องของข้อมูลเป็นหลัก 

หลังรัฐประหารคร้ังล่าสุดเกดิข้ึนไม่นาน พ่ีอุย๋มีนัดทานข้าวกบัผู้เช่ียวชาญ

ด้านกฎหมายชาวต่างชาติซึ่งใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยและติดตามการเมืองไทย 

มานาน พ่ีอุย๋ชวนเราไปด้วย เพ่ือถอืโอกาสสร้างคอนเน็คช่ัน แน่นอนว่าพวกเรา 

คุยกันเร่ืองการเมือง (หมายเหตุ ตอนน้ันคุยกันแค่สามคน ไม่ขัดประกาศ 

คสช. ฉบับที่ 7/2557 ส่ังห้ามม่ัวสุม หรือชุมนุมทางการเมืองต้ังแต่ห้าคน)  
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ชาวต่างชาติท่านนั้นถามว่า TDRI จะท�างานยากขึ้นมั้ยในยุครัฐบาลทหาร เรา

ตอบติดตลกไปว่า “We’re already used to it. Nobody likes us anyway.”  

พ่ีอุย๋หันมาแล้วบอกว่า “We must have done something right!” เออ กถู็กแล้วน่ี  

เราต้องเป็นกลางไม่เข้าข้างใคร จะให้ใครมาชอบเรา ก็ฮากันไปทั้งวง 

อีกคร้ังหน่ึง น้องในทีมของเรามีปัญหาส่วนตัวกับสมาชิกของอีกทีมหน่ึง 

น้องก็มาย่ืนใบลาออก ในตอนน้ันเราปวดหัวมาก เพราะน้องก�าลังท�างานได้ดี 

งานใหม่ก็ก�าลังจะเข้ามา คู่กรณีของน้องเองเราก็สนิทและรู้สึกดีด้วยมาตลอด 

ทัง้สองคนมองหน้ากนัไม่ติด ย่ืนค�าขาดว่าถ้าคนหน่ึงอยู่ อกีคนจะไป เราเดินไป

ปรึกษาพ่ีอุย๋ แล้วกบ่็นว่าจะเลือกใครดี พ่ีอุย๋ตอบว่า “เราไม่เลือกจ้ะ น่ีเป็นปัญหา

ส่วนตัวของเขาสองคน ไม่ได้เกี่ยวกับการท�างาน เขาโตแล้ว ให้เขาตัดสินใจ 

เองดีกว่า” 

วิธคีดิแบบเป็นกลาง ท�าให้เราไม่มีอารมณ์เข้าไปเกีย่ว ไม่ตัดสินพิพากษาใคร  

และที่ส�าคัญท�าให้เราไม่มีอคติ ซึ่งจะท�าให้เรามองหลักฐานและข้อมูลได้ชัดขึ้น 

และสามารถท�างานโดยยืนอยู่บนความจริงได้  

คิดรอบดา้น 

หลายคร้ังที่เจอปัญหาแล้วหาทางแก้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเร่ืองอะไรก็ตาม คน

แรกๆ ที่เราจะนึกถึงคือพ่ีอุ๋ย ไม่ใช่แค่เพราะเรารู้ว่าพ่ีอุ๋ยจะรับฟังเราเสมอ แต่

ยังเป็นเพราะเรารู้ว่าค�าแนะน�าของพ่ีอุ๋ยจะผ่านความคิดรอบด้านแบบ SWOT 

Analysis มาแล้วเรียบร้อย ทั้งข้อดี-ข้อเสีย โอกาส-อุปสรรค และที่ส�าคัญคือ 

เป็นการคิดถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยแทบจะทุกช้ินของพ่ีอุ ๋ยจะต้องมีการไปสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

ตัวเลขจะเป็นเพียงแค่เคร่ืองหมายแสดงจ�านวนเท่าน้ันถ้าปราศจากค�าอธิบาย

ที่มาของตัวเลขเหล่าน้ัน และพ่ีอุ๋ยจะไม่ได้คุยกับแค่คนหรือสองคน แต่จะ

พยายามคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เพ่ือให้ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

ที่เป็นไปได้และเป็นประโยชน์กับทุกคนมากที่สุด งานในทีมส่วนใหญ่จึงเต็มไป

ด้วยการสัมภาษณ์กับจัดประชุมระดมความเห็น “พี่ว่า ... เราต้องไปคุยกับคุณ 

xxx ด้วยนะจ๊ะ” หรือ “เราคยุกบัทางน้ีรึยังจ๊ะ” คอืค�าถามทีไ่ด้ยินประจ�า ทัง้หมด
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นี้ก็เพราะเราท�างานวิจัยนโยบายสาธารณะ ไม่มีค�าตอบที่ถูกใจ หรือแม้กระทั่ง

ถกูต้องส�าหรับทกุคน เพราะทกุนโยบายย่อมมีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ 

ส่ิงที่เราท�าได้และต้องท�า คือพยายามท�าให้ข้อเสนอแนะของเราตอบโจทย์ 

ทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุด 
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วิชสิณี วบุิลผลประเสริฐ

ตน้แบบและแรงบนัดาลใจบนเสน้ทางนกัวิจยั

เมื่อพูดถึงประเด็นเรื่องการแข่งขันทางการค้า ทุนผูกขาด การก�ากับดูแล

ทีดี่และธรรมาภิบาลในประเทศไทย อาจารย์เดือนเด่น แห่ง TDRI มักจะเป็นช่ือ

แรกทีเ่รานึกถงึเสมอ นอกจากอาจารย์จะมีความเข้าใจทีแ่ตกฉานในด้านวิชาการ

ของเร่ืองดังกล่าวแล้ว อาจารย์ยังมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจ ผลักดันด้านนโยบาย 

และสื่อสารสาธารณะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดมา 

อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่า “สมัยพี่กลับมาท�างานใหม่ๆ เมื่อ 20 กว่าปีก่อน  

ท�าเร่ืองการแข่งขันทางการค้าไว้เยอะมาก ตอนน้ันยังไม่ค่อยเห็นอะไร

เปล่ียนแปลงนัก แต่เม่ือเวลาผ่านไป บริบททางสังคมเปล่ียน ความเข้าใจของ

คนไทยเร่ืองการแข่งขันเร่ิมมีมากข้ึน จนเม่ือส่ีห้าปีที่ผ่านมาน้ีเอง เราได้เห็น 

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านการส่งเสริมการแข่งขันที่ดีข้ึนมาก จึงได้โอกาส

น�าเรื่องนี้ขึ้นมาน�าเสนอต่อสาธารณะอีกครั้ง เพราะเราไม่เคยทิ้งมัน” 

นอกจากจะเกาะติดประเด็นอย่างเหน่ียวแน่นแล้ว อาจารย์เดือนเด่นยังเป็น 

ผู้มีความกล้าหาญที่จะส่ือสารส่ิงที่ถูกต้องต่อสาธารณะชน แม้ว่าในหลายคร้ัง

การส่ือสารน้ันจะท�าให้ทุนใหญ่ที่มีอ�านาจเกิดความไม่พอใจ เพราะจะน�าไปสู่

การเสียผลประโยชน์ น่ีเป็นหน่ึงในตัวอย่างมากมายของผลงานและความคิด

ทางวิชาการของอาจารย์เดือนเด่นที่อามได้สัมผัสในช่วงส่ีปีที่เร่ิมท�างานด้าน

นโยบายสาธารณะที่ TDRI

192 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์



ส�าหรับอาม ซึ่งเป็นนักวิจัยเพ่ิงจะเร่ิมสะสมประสบการณ์ท�างานด้าน

นโยบาย และโชคดีพอที่ได้มีโอกาสมาท�างานเป็นนักวิชาการในสังกัดของ

อาจารย์เดือนเด่น มรดกทีส่�าคญัทีสุ่ดทีอ่าจารย์เดือนเด่นได้ทิง้ไว้ให้ไม่ใช่ความ

รู้ด้านวิชาการในหัวข้อข้างต้น หากแต่เป็นปรัชญาการท�างาน การมองโลก และ

ศิลปะในการจัดการความสัมพันธ์ผู้อื่นเสียมากกว่า แม้ว่าเราจะท�าวิจัยคนละ

หัวข้อกัน แต่อาจารย์เดือนเด่นจะเป็นคนแรกๆ ที่อามไปขอค�าปรึกษาเสมอ  

ไม่ว่าจะเร่ืองการเขียนข้อเสนอโครงการ การเจรจาต่อรองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การบริหารโครงการวิจัย การบริหารคนในทีม ไปจนถึงเร่ืองที่ไม่เก่ียวกับงาน  

อาจารย์เดือนเด่นกยิ็นดีรับฟังและสามารถให้ค�าแนะน�าทีดี่มากในทกุเร่ืองเสมอมา  

รู้ตัวอีกทีอามก็นับถือท่านเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจในการด�าเนิน 

รอยตามเส้นทางนักวิจัยของท่านไปแล้ว

อาจารยเ์ป็นคนท่ีเห็นประโยชนส์าธารณะเป็นส�าคญั

ตอนเข้ามาท�างานใหม่ๆ อามถามอาจารย์ไปตามประสานักเศรษฐศาสตร์

จบใหม่ไร้เดียงสา ว่าอาจารย์มีพ้ืนหลังทางการศึกษาและประสบการณ์ที่ดี

ขนาดนี้ จะออกไปท�างานเอกชนได้เงินเดือนสูงๆ ได้สบาย ท�าไมถึงยังท�างาน

อยู่ที่ TDRI ค�าตอบที่ได้รับมันเรียบง่ายมาก “ก็ถ้าพวกเราไม่ท�า (วิจัยเพื่อตอบ

โจทย์นโยบายของประเทศ) แล้วจะมีใครท�าล่ะ” น่ันสินะ ส�าหรับคนที่คิดถึง 

ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างอาจารย์แล้ว เหตผุลมีแค่นี้เอง ไม่ใช่เรือ่งที่

จะตัดสินใจยากเย็นอะไรเลย 

อาจารยเ์ป็นคนมี passion สูงมากกบังานท่ีท�า 

ท่านสามารถขายของ (งานวิจัย) ได้ เหมือนไม่ได้ขาย เวลาท่านเล่าถึง

งานวิจัยที่ท�าอยู่หรือที่เคยท�ามา พวกเราจะฟังเพลินฟังสนุกมาก โจทย์วิจัยก็

ท้าทาย มีเรื่องลึกลับซับซ้อนให้ค้นหา หลายครั้งน�าไปสู่การรักษาผลประโยชน์

ให้ประเทศ และการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่ดีข้ึน ฟังจบก็จะเร่ิมคล้อยตามว่า 

การเป็นนักวิจัยน่าสนุกจัง ยิ่งท�าร่วมกับอาจารย์ด้วยแล้วน่าจะมันส์ดี ทั้งที่จริง

ท่านก็แค่เล่าให้ฟัง แต่การเล่าแบบ passionate สุดๆ จนเป็นเสน่ห์ของอาจารย์

ที่สามารถดึงนักวิจัยเก่งๆ เข้ามาท�างานด้วยมากมาย
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อาจารยเ์ป็นคนมีเมตตา เขา้อกเขา้ใจ และใหเ้กียรติผูอ่ื้นเสมอ 

ท่านสอนและท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างตลอดมาว่าการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย

ความจริงใจและให้เกียรติกัน เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะซื้อใจคนให้ช่วยกันท�างานกับ

เราจนส�าเร็จลุล่วงไปได้ และน่ีคอืส่วนส�าคญัทีท่�าให้ท่านสามารถท�างานร่วมกับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายหน่วยงาน เพ่ือผลักดันการเปล่ียนแปลงนโยบาย

จนส�าเร็จ การปฏิบัติต่อนักวิจัยในสังกัดก็เช่นกัน อาจารย์มองเห็นศักยภาพ 

และให้โอกาสกับทุกคน ท่านสอนเสมอว่า คนแต่ละคนจะมีจุดแข็งของตัวเอง 

บางคนชอบอยู่กับตัวเลข บางคนชอบท�าเอกสาร บางคนชอบพบปะติดต่อกับ

ผู้คน ซึง่เป็นกจิกรรมทีล้่วนต้องท�าในโครงการวิจยัทัง้น้ัน เพราะฉะน้ัน แทนทีเ่รา

จะตัดสินว่านักวิจัยคนนี้เก่งหรือไม่เก่ง สู้เอาเวลาไปนั่งคิดว่าจะจับคู่คนอย่างไร

ให้เหมาะกับงานดีกว่า ทีมวิจัยของอาจารย์เดือนเด่นจึงประกอบด้วยนักวิจัยที่

มีประสบการณ์และความสามารถหลายหลายมาก และทุกคนท�างานที่ตนเอง

ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

อาจารยป์ฏิบติักบัผูอ่ื้นเป็นเหมือนคนในครอบครวั 

อาจารย์เป็นคนไม่ถือตัว คุยเล่นได้ ชอบเล่าเร่ืองให้พวกเราฟัง ร่วม

กิจกรรมกับคนในฝ่าย/ในสถาบันอย่างสนิทสนม ท่านดูแลเป็นห่วงทุกคนใน

ฝ่ายเป็นอย่างดี จนพวกเราหลายคนเรียกท่านลับหลังว่า ‘แม่’ ซึ่งก็ไม่ต่างจาก

ความเป็นจริงเท่าใดนัก เพราะอาจารย์เป็นเหมือนแม่ของเราในที่ท�างานแห่งน้ี  

ผู้ซึง่หวังดีกบัเราอย่างไม่มีเงือ่นไข ผู้ทียิ่นดีทีจ่ะส่ังสอน ให้ค�าปรึกษา แชร์ความรู้ 

ให้เรา ปกป้องเราจากผู้ที่จะมาหาผลประโยชน์ และผลักดันเราให้เติบโต 

แกร่งกล้าขึ้น

ขอบคณุอาจารย์ทีท่�าให้ TDRI เป็นบ้านทีอ่บอุน่ปลอดภัยของเราตลอดมา

ขอบคณุอาจารย์ทีค่อยสอนและให้แบบอย่างทีดี่ของการเป็นนักวิจยัทีเ่ต็ม

ไปด้วยพลัง ความรักในงาน ความทุม่เทและเสียสละเพ่ือส่วนรวม เป็นแบบอย่าง

ของหัวหน้าทีเ่ป่ียมไปด้วยเมตตา ความเอาใจใส่และความหวังดีต่อลูกน้องอย่าง

ไม่มีเงื่อนไข และเป็นแบบอย่างของนักขับเคล่ือนนโยบายที่ท�างานร่วมกับคน

ทุกกลุ่มด้วยความจริงใจและให้เกียรติกัน จนสามารถร่วมมือกันเขย้ือนภูเขา

นโยบาย และเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นได้
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ขอบคุณค�าสอนสุดท้ายของอาจารย์ ที่ท�าให้รู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่ทุกวินาที

ของชีวิตมีค่าเพียงใด และเราควรใช้ชีวิตแบบไหนจงึจะได้ช่ือว่า ‘อยู่ให้คนเขารัก  

จากไปให้คนคิดถึง’

ขอบคณุอาจารย์ทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจแก่นักวิจยัรุ่นใหม่คนน้ีให้ได้เห็นภาพ

เส้นทางของตนเองในอนาคต และด�าเนินรอยตามเพ่ือสืบสานความต้ังใจของ

อาจารย์ต่อไปค่ะ
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รจิตกนก เผ่ือนปฐม

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หรือ ‘พ่ีอุ๋ย’ เป็นครูคนแรกในชีวิตการท�างาน

ของดิฉัน ซึ่งเร่ิมต้นที่สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จนถึง

วันนี้ ดิฉันก็คิดมาตลอดว่าเป็นความโชคดีอย่างมากที่ได้เริ่มงานที่น่ี และได้รับ

โอกาสในการท�างานวิจัยจากพี่อุ๋ย 

ในระยะเวลาสามปีที่ได้ท�างานกับพ่ีอุ๋ย ดิฉันได้เรียนรู้และได้รับค�าแนะน�า

มากมาย ทัง้ในการท�างานทีมี่ประสิทธภิาพ การสัมภาษณ์ การเรียบเรียงความคดิ  

การบริหารจัดการเวลา และการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตวัเอง ตลอดจนโอกาสใน

การเสนองานวิจัยและการเขียนงานอย่างเป็นอิสระ มีอยู่ช่วงหน่ึงที่ดิฉันได้รับ

ทุนไปวิจัยที่มหาวิทยาลัยโอซาก้าเป็นเวลาหน่ึงปี ตอนกลับมาก็ยังได้รับความ

กรุณาจากพี่อุ๋ยให้มาท�างานต่อที่ TDRI อีกครั้ง 

ดิฉนัมีความสุขและภูมิใจทีไ่ด้ท�างานกบันักเศรษฐศาตร์คณุภาพอย่างพ่ีอุย๋ 

ผู้ทีมุ่่งม่ันในการศกึษาเร่ืองการส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล กฎหมาย

การแข่งขัน และการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชันในประเทศไทย แน่นอนว่าการ

ท�างานด้านนี ้การวเิคราะห์ข้อมลูและการเสนอข้อเสนอแนะเพือ่สร้างประโยชน์

ต่อทุกๆ ฝ่ายนั้นมีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก แต่พี่อุ๋ยก็สามารถท�าส�าเร็จได้

และยังบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี ส่ิงน้ีก็เป็นส่ิงที่ดิฉันและนักวิจัยในทีมได้เห็น

และประจักษ์
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นอกจากนี้ พี่อุ๋ยยังเป็นพี่ที่มีความเมตตา ดูแลเอาใจใส่ดิฉันและทุกๆ คน 

พ่ีให้ค�าแนะน�าทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองการใช้ชีวิต ดิฉันยังคงจ�าค�าแนะน�าและ 

ค�าอวยพรในวันแต่งงานของดิฉนักบัสามี (ดร.ทสมัย เผ่ือนปฐม) ได้เป็นอย่างดี 

ในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุข นอกจากนี้ พี่อุ๋ยเป็นตัวอย่างที่ส�าคัญที่ท�าให้

เราทัง้สองได้มีความพยายามต้ังใจทีจ่ะไปศกึษาต่อในระดับปริญญาเอก พ่ีเป็นผู้

ให้ก�าลังใจและสนับสนุนให้เราทัง้คูมี่ความมุ่งม่ัน ไม่ยอมแพ้ และเดินสู่เป้าหมาย

ด้านการศกึษาและการท�างาน และช่วงสิบปีทีผ่่านมา แม้ว่าดิฉนัจะไม่ได้ท�างาน

ด้วยกนัแล้ว พ่ีอุย๋กยั็งมีความเป็นห่วงดิฉนัและครอบครัวมาตลอด เราจงึมีความ

เคารพและศรัทธาในตัวพี่อุ๋ยตลอดมา  

ดิฉนัมีความเสียใจ และเสียดายแทนประเทศไทยทีต้่องสูญเสียก�าลังส�าคญั

ในวงการวิชาการทีย่ากจะหาใครทดแทนได้ แม้ชีวิตท่านจะส้ินไป แต่คณุความดีที่

ท่านท�าไว้จะอยู่ในใจของเราตลอดไป ดิฉนัขอให้คณุธรรมความดีที ่ดร.เดือนเด่น  

นิคมบริรักษ์ ได้สร้างสมไว้ จงเป็นผลานิสงส์ให้ ดร.เดือนเด่นบรรลุความสุขใน

สัมปรายภพตลอดไป 

ด้วยรักและอาลัยยิ่ง
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กิรติพงศ ์แนวมาลี

นกัวิจยั หวัหนา้งาน และครูอนัเป็นท่ีรกัย่ิง

ช่วงเวลาสายๆ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นช่วงเวลาที่ผมจะไม่มีวันลืม 

หลังจากที่ได้ทราบข่าวการสูญเสียอาจารย์เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หรือ ‘พี่อุ๋ย’ 

ผู้เป็นที่เคารพรักของพวกเราชาว TDRI

ผมจ�าได้ว่าวันน้ันทั้งวันได้ยินแต่เสียงร�่าไห้อาลัยของคน TDRI กับส่ิงที่

เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน

แม้ว่าจะเข้าใจสัจธรรมของการด�ารงอยู่และการเวียนว่ายตายเกดิของส่ิงมี

ชีวิตทุกผู้ทุกนาม แต่การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของอาจารย์เดือนเด่น ก็เป็น

สิ่งที่ยากจะยอมรับได้ในระยะเวลาอันสั้นเช่นกัน

แม้จะรู้สึกเศร้าใจกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิข้ึนอย่างมาก แต่ในอกีด้านหน่ึง ผมก็

ภูมิใจแทนอาจารย์ ที่ได้เห็นผู้คนมากมายจากทุกสารทิศต่างแสดงความเสียใจ

อย่างไม่ขาดสาย ดังที่ปรากฏในส่ือต่างๆ ส่ิงที่เกิดข้ึนน้ีแสดงให้เห็นว่า แม้

อาจารย์เดือนเด่นจะไม่ได้มีต�าแหน่งและอ�านาจที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ใคร 

แต่พวกเราทกุคนต่างรับรู้และนับถอือาจารย์ในฐานะนักวิชาการทีมี่ความหวังดี 

ต่อประเทศชาติ และท�างานหนักอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์

ในส่วนตัวผม ซึง่ได้มีการโอกาสรู้จกัและท�างานร่วมกบัอาจารย์มาเกอืบ 20 ปี  

ผมพบว่าอาจารย์เดือนเด่นมีคุณลักษณะเด่นอย่างน้อยสามประการ 
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ประการแรก อาจารย์เดือนเด่นเป็นแบบอย่างนักวิจัยที่ดี อาจารย์ถือเป็น

นักวิจยัทีป่ระสบความส�าเร็จคนหน่ึงหากพิจารณาจากจ�านวนช้ินงานทีไ่ด้ท�าการ

ศึกษา และความพยายามผลักดันนโยบายส�าคัญๆ หลายเร่ือง ลักษณะเด่นที่

คนมักนึกถงึเวลานึกถงึอาจารย์เดือนเด่น คอือาจารย์เป็นผู้มีความรอบรู้ในเร่ือง

นโยบายด้านการก�ากบัดูแล โดยเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัธรรมาภิบาลในด้านการค้า  

การลงทุน การปฏิรูปกฎหมาย นโยบายการแข่งขัน และการปราบปราม

คอร์รัปชัน อาจารย์ไม่เพียงแต่มีความเข้าใจเน้ือหาอย่างลึกซึ้ง แต่อาจารย์ยัง

สามารถประมวลความรู้และอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ และ

ด้วยเหตุที่อาจารย์มีเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการที่แข็งแกร่งทั้งในและต่าง

ประเทศเป็นจ�านวนมาก กอปรกับอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับ 

สภาพแวดล้อมของประเทศไทย ทัง้ในแง่สังคม กฎหมาย และข้ันตอนการท�างาน

ของหน่วยงานต่างๆ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่างๆ ของอาจารย์จึงทันสมัย 

สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และมักได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ จน

น�าไปสู่การปฏิบัติในหลายเรื่อง

นอกจากความเป็นนักวิชาการทีดี่แล้ว อาจารย์ยังได้รับการยอมรับใน TDRI 

ด้วยว่าเป็นหัวหน้าทีลู่กน้องรักมากทีสุ่ดคนหน่ึง (ทัง้ในฝ่ายอาจารย์เองและข้าม

ฝ่าย) จากความทรงจ�าของผมในอดีต อาจารย์มักให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือ

ลูกน้องเสมอๆ ไม่ว่าอาจารย์จะยุ่งแค่ไหนกต็าม ลูกน้องสามารถเคาะประตูห้อง

เพื่อขอค�าปรึกษาได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ นอกจากนี้  

อาจารย์ไม่เคยยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ หรือค้านในส่ิงที่ลูกน้องน�า

เสนอ แต่จะใช้วิธฟัีงและอธบิายอย่างนุ่มนวลใจเย็น ถ้าเห็นว่ามีหนทางอืน่ทีดี่กว่า  

ท�าให้ลูกน้องกล้าเข้าไปขอค�าปรึกษาหรือแสดงความเห็นแลกเปล่ียนได้อย่าง

ตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของการท�างานวิชาการให้มีคุณภาพ  

เหนืออืน่ใด อาจารย์จะเป็นห่วงสารทกุข์สุขดิบและความเป็นไปของลูกน้อง

และครอบครัว บ่อยคร้ังอาจารย์มักชอบนัดพวกเราและครอบครัวไปเที่ยวต่าง

จงัหวัดด้วยกนั หรือทานข้าวทีบ้่านอาจารย์ในโอกาสพิเศษต่างๆ โดยเฉพาะช่วง

ปีใหม่ จนกลายเป็นประเพณีของฝ่ายโดยปริยาย อาจารย์มักบอกเสมอๆ ว่าหาก

ครอบครัวดีอบอุ่น พนักงานก็จะท�างานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

ด้วย ส่ิงเหล่าน้ีท�าให้ทมีมีความสามัคคแีละไม่มีค�าว่าช่องว่างระหว่างหัวหน้าและ

ลูกน้อง ส่งผลให้อาจารย์มีทีมงานที่แข็งขัน หลายคนรักในงานวิจัยและท�างาน
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ยาวนานเกือบ 10 ปี บางส่วนที่ออกไปเพื่อตามหาความฝันตัวเอง ก็ยังติดต่อ

หรือแวะเวียนมาเยี่ยมอาจารย์อยู่ไม่ขาด

นอกจากคณุสมบติัข้างต้นแล้ว อาจารย์ยังมีจติวิญญาณความเป็นครูอย่าง

เปี่ยมล้น แม้จะไม่ได้เป็นครูสอนหนังสือโดยอาชีพ แต่อาจารย์ให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าของ TDRI อาจารย์ถือคติว่า  

การท�าให้เห็นมีค่ามากกว่าการพูด ในการสอนงานลูกน้อง อาจารย์จะชอบตรวจ

แก้งานและท�าให้ลูกน้องดูเป็นตัวอย่าง แม้อาจารย์จะยุ่งแค่ไหน อาจารย์ก็ยินดี

ตรวจงานให้ ทั้งๆ ที่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความอุตสาหะสูงมาก หากต้อง

มีการปรับแก้งาน อาจารย์ก็ไม่เคยต�าหนิให้ลูกน้องเสียใจ แต่กลับให้ก�าลังใจ  

พร้อมเสนอทางเลือกเพ่ือให้ลูกน้องตัดสินใจเอาเองว่าแบบไหนเหมาะสมกว่า

กัน นอกจากนี้ อาจารย์มักใช้เวลาพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ เพื่อ

ให้ข้อคิดที่ดีแก่ลูกน้องเสมอๆ ไม่ว่าเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตัว อีกส่ิงหน่ึงที่

ส�าคัญ อาจารย์ชอบให้โอกาสลูกน้องได้เรียนรู้ ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ซึ่ง

เป็นกุญแจส�าคัญของการพัฒนาคน แนวทางการท�างานของอาจารย์ส่งผลให้

ทีมนักวิจัยของอาจารย์เดือนเด่นมีขีดความสามารถสูง และสามารถท�างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดทีมหนึ่งใน TDRI

การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของอาจารย์เดือนเด่น จงึไม่เพียงแต่เป็นการ

สูญเสียอนัใหญ่หลวงของครอบครัวของอาจารย์เท่าน้ัน แต่ยังถอืเป็นการสูญเสีย 

ทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของ TDRI และประเทศชาติ ทั้งในฐานะนัก

วิจัยผู้ทรงความรู้ความสามารถ หัวหน้าที่ลูกน้องรัก และครูผู้มีแต่ให้ แม้เวลา 

บนโลกใบน้ีของอาจารย์จะแลดูส้ันเกินไป แต่ผมเช่ือว่าคุณูปการที่อาจารย์ได้

สร้างไว้ให้แก่วงวิชาการจะยังคงด�ารงอยู่เป็นมรดกให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ได้

ศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

ผมคงไม่สามารถบรรยายความรู้สึกที่มีต่ออาจารย์ได้หมด แต่ผมอยาก

ขอบพระคุณอาจารย์ส�าหรับความเมตตาที่ผมได้รับมาโดยตลอด ผมขอให้บุญ

กุศลและคุณความดีที่อาจารย์ได้ส่ังสมมา ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณ

ของอาจารย์ได้พักผ่อนอย่างเป็นสุขในสัมปรายภพตราบชั่วนิรันดร์

รักและเคารพอาจารย์ตลอดไปครับ
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เสาวลกัษณ ์ชีวสิทธิยานนท์

ประสบการณส่์วนตวัและความประทบัใจ 
ท่ีมีต่อตวัอาจารยเ์ดือนเด่น

ดิฉันได้ท�างานกับอาจารย์เดือนเด่นตั้งแต่เพิ่งเรียนจบได้ไม่นาน จึงถือว่า

มีประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยค่อนข้างน้อย ในช่วงแรกของการท�างานก็

จะเป็นการหาข้อมูล และเขียนสรุปประเด็นสั้นๆ ให้อาจารย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น

ของการเขียนงานวิจัย อาจารย์มีความเมตตาและมีความเป็นครูสูงมาก ช่วย

สอนและอธิบายทุกส่ิงทุกอย่างให้เข้าใจง่าย มีแนวทางการท�างานและตกผลึก

ทางความคิดที่ชัดเจน ส่งผลให้การท�างานวิจัยร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น  

ไม่เคยรู้สึกสับสนและหลงทางในการเขียนงานวิจยั เม่ือเกดิปัญหาในการท�างาน 

อาจารย์ก็พร้อมรับฟัง และให้ค�าปรึกษาด้วยความใจเย็นเสมอ ไม่เคยแสดง

อาการเบื่อ ร�าคาญ เหน็ดเหน่ือยที่จะสอนดิฉันแม้แต่คร้ังเดียวตลอด 10 ปี 

ที่ได้ท�างานร่วมกันมา 

อาจารย์เป็นบคุคลทีมี่ครบในทกุด้าน ทัง้ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ

ทีท่กุคนประจกัษ์โดยทัว่กนั ความคมชัดในประเด็นต่างๆ ทีแ่ม้งานวิจยัช้ินน้ันจะ

ผ่านล่วงเลยไปแล้วหลายปี อาจารย์ก็ยังคงจ�าได้ และหยิบยกมาใช้หรืออธิบาย

ให้ฟังอกีคร้ังได้อย่างน่าทึง่ การจดัการแก้ปัญหาความขัดแย้งในวงสนทนาหรือ

ที่ประชุมด้วยความละมุนละม่อม ท�าให้ไม่เสียบรรยากาศในการประชุมต่อ  

แต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เป็น และคิดว่าทุกคนคงอยากเจอหัวหน้าแบบน้ี คือจิตใจดี 

คิดบวก มีเมตตา ให้เกียรติผู้อื่น และเป็นกันเอง 
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ตลอดเวลาที่ได้ท�างานร่วมกัน อาจารย์ให้เกียรติลูกน้องเสมอ คร้ังหน่ึง

ดิฉันเคยช่วยอาจารย์หาและจัดท�าข้อมูลเพ่ือเขียนบทความต่างประเทศฉบับ

หน่ึง ต่อมาภายหลังดิฉันได้เห็นบทความน้ันตีพิมพ์ และมีช่ือดิฉันเป็นผู้จัดท�า

ข้อมูลอยู่ในบทความน้ันด้วย จึงมีความแปลกใจไม่น้อย เพราะคิดว่าเป็นการ

หาข้อมูลให้อาจารย์ตามหน้าที่เท่านั้น มิได้คาดหวังว่าจะมีชื่อตัวเองปรากฏอยู่

ด้วย แต่การให้เครดิตลูกน้องแบบน้ีเป็นส่ิงทีอ่าจารย์ท�าให้เห็นมาโดยตลอด แม้

จะเป็นเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ทีห่ลายคนมองข้าม แต่เป็นส่ิงทีอ่าจารย์ให้ความส�าคญั

และใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่นตลอด

ในคร้ังที่อาจารย์เข้ารับต�าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

คลัง นอกจากการท�างานอย่างหนักจนน�้าหนักลดลงหลายกิโลอย่างเห็นได้ชัด 

มีเอกสารกองโตให้พิจารณาทกุวัน ส่ิงทีอ่าจารย์ยังเป็นเหมือนเดิม คอืความเป็น

กันเอง และการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย แม้อาจารย์จะอยู่ในต�าแหน่งผู้บริหารระดับ

สูงแล้ว แต่สิ่งที่มักท�าเป็นประจ�าเมื่อมีโอกาสตอนอยู่กระทรวงการคลัง คือการ

ชวนกันไปกินข้าวกลางวันที่โรงอาหารของกระทรวง และการเดินชอปปิงหลัง

กระทรวง โดยจะเดินกนัต้ังแต่หัวจรดท้ายถนน ซึง่ส่วนใหญ่อาจารย์มักซือ้ผลไม้ 

และอาหารเพื่อสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ ช่างแตกต่างจากพวกเราโดยส้ินเชิง ที่ซื้อ

ทุกอย่างที่อยากกิน มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้าง

ทุกปีอาจารย์จะจัดงานปีใหม่ที่บ้านอาจารย์ และจะชวนลูกน้องไปปาร์ต้ี

กันอย่างสนุกสนาน ลูกน้องคนไหนที่มีครอบครัวก็อาจพาครอบครัวและลูกๆ 

ไปเล่นด้วยกัน ท�าให้ทุกคนสนิทสนมรักใคร่เหมือนครอบครัวเดียวกัน ดังน้ัน 

อาจารย์จึงมิใช่แค่เจ้านายของดิฉัน แต่เป็นเหมือนญาติสนิทอันเป็นท่ีรัก เพราะ

เรามักพูดคยุแลกเปล่ียนความคดิเห็นกนัในทกุเร่ือง ทัง้เร่ืองงานและเร่ืองส่วนตัว  

และมักได้รับข้อคิดดีๆ จากการพูดคุยกันเสมอ 

ทกุคร้ังที ่TDRI จดักจิกรรมสันทนาการทีต่่างจงัหวัด รวมถงึกฬีาสี อาจารย์

เป็นคนหน่ึงทีร่่วมกจิกรรมทกุอย่าง ร่วมลงแข่งขันกับพนักงาน จงึไม่แปลกใจว่า

ท�าไมทกุคนทีไ่ด้รู้จกัอาจารย์ถงึรักอาจารย์ เพราะอาจารย์มีความเป็นกันเองให้

กับทุกคน เข้าถึงง่าย ซึ่งส่งผลดีต่อการท�างานร่วมกันเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อ

ลกูน้องมปีัญหา จะรู้สกึสบายใจ และกล้าที่จะเข้าไปหาเพื่อขอค�าปรกึษาโดยไม่

รีรอ ไม่ต้องกลัวถูกดุ เพราะอาจารย์ไม่เคยดุใคร
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ด้วยภารกิจส่วนตัวท�าให้ไม่ได้ท�างานกับอาจารย์แล้ว แต่ก็ยังติดต่อ

สอบถามสารทุกข์สุขดิบกันอยู่เสมอ เม่ือใดที่มีโอกาส ก็มักแวะเวียนไปหา

อาจารย์ ไปนั่งพูดคุยสัพเพเหระกันอยู่เสมอ จากสถานะเจ้านายลูกน้องก็กลาย

เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่เสียมากกว่า 

หลายคนมักเปรียบเปรยอาจารย์ด่ัง ‘นางฟ้า’ ก็รู้สึกจริงตามน้ัน เพราะ

อาจารย์เหมือนเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลา ให้ความรู้ ให้แนวคิด และให้ใจ สิ่งหนึ่ง

ที่มักหวนระลึกถึงอาจารย์อยู่เสมอ คือการปฏิบัติตัวของอาจารย์ที่กลายเป็น 

ภาพจ�า และท�าให้ดิฉันมักย้อนดูตัวเองเพื่อเรียกสติตัวเองกลับมา ทั้งเรื่องการ

ท�างาน การปฏิบติัตัวต่อคนอืน่ การรักษาสุขภาพ การรักษาสมดุลระหว่างเร่ืองงาน 

และเร่ืองส่วนตัว รวมถึงแนวทางการเล้ียงลูก จึงขอขอบคุณอาจารย์ส�าหรับ 

ทุกสิ่งทุกอย่างมา ณ โอกาสนี้

“ดีใจที่เราได้มาเจอกันนะคะ”

ด้วยรักและคิดถึง
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วีรวลัย ์ไพบูลยจิ์ตตอ์ารี

Nobody knows when the last goodbye is.

ในช่วงชีวิตการท�างานของแต่ละคน ส่ิงหน่ึงทีห่ลายคนใฝ่ฝันนอกเหนือจาก

การได้ท�างานในองค์กรที่ดี คือการได้ร่วมงานกับหัวหน้างานที่ดี

วีเป็นคนหน่ึงที่โชคดีที่ได้ท�างานในองค์กรที่ดี และได้ร่วมงานกับหัวหน้า

งานที่ดีด้วย

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หรือ ‘พ่ีอุย๋’ ทีค่นทัว่ไปรู้จกัในฐานะนักวิชาการ

ด้านเศรษฐศาสตร์ TDRI ไม่ได้เป็นแค่เพียงหัวหน้างานที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นครู  

เป็นพ่ี เป็นเพ่ือนร่วมงาน เป็นเพ่ือนร่วมทริป เป็นกัลยาณมิตร และเป็นแรง

บันดาลใจให้กับลูกน้องและคนรอบข้างมากมาย

เป็นหัวหน้างานที่มีความยุติธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน มอบหมายงาน

อย่างชัดเจน แก้ไขปัญหาได้ดี สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้แสดง

ความคิดเห็น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง

เป็นครูทีส่อนให้วีท�างานอย่างเป็นระบบ สอนกระบวนการท�างานวิจยั คอย

แก้ไขและให้ค�าแนะน�าในการเขียนงานวิจัย สอนวิธีการคิดวิเคราะห์ สอนให้

ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ (work smart ไม่ใช่ work hard) สอนการบริหาร

งาน บริหารโครงการ บริหารคน บริหารเวลา บริหารจิตใจ เป็นตัวอย่างที่ดีใน

การท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม
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เป็นพ่ีทีค่อยแสดงความห่วงใย เอาใจใส่และคอยถามไถ่ถงึคนในครอบครัววี  

ให้ค�าแนะน�าในการดูแลผู้สูงอายุและเด็กๆ เป็นป้าทีแ่สนใจดีของเด็กๆ อกีทัง้ยัง

ให้เกียรติ สละเวลาไปร่วมงานส�าคัญของวีที่ต่างจังหวัด

เป็นเพ่ือนร่วมงานที่มีพลังบวก อารมณ์ดี มีเมตตา สร้างบรรยากาศที่ดี

ในการท�างานเป็น teamwork เป็นผู้ประสานสิบทิศ เป็นคนมีน�้าใจ ชอบแบ่งปัน 

(ขนมและของฝากมีมาให้พวกเราเสมอ) ชอบจัดปาร์ตี้ที่บ้านให้น้องๆ ทั้งเชิญ

และชวนให้ดูแลสุขภาพ ออกก�าลังกาย ฝึกชี่กง เล่นโยคะ ตีแบด คอยแนะน�า

และให้ค�าปรึกษาวิธีการเล้ียงลูก คอยให้ก�าลังใจและใส่ใจในความรู้สึกของ 

คนรอบข้างเสมอ

เป็นเพ่ือนร่วมทริปทีช่อบชวนกนัไปท�าบญุทีวั่ด ไปเดินชอปปิง ชิมอาหาร

อร่อย เมื่อต้องไปประชุมสัมมนาที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศด้วยกัน

ส่ิงที่วีได้รับจากพ่ีอุ๋ย รวมทั้งเสียงสะท้อนที่เป็นค�ากล่าวช่ืนชมพ่ีอุ๋ยจาก

หลายๆ คนที่ได้รู้จักและร่วมงานกับพี่อุ๋ย เป็นแรงบันดาลใจให้วีพัฒนา เรียนรู้ 

และฝึกฝนตนเองให้เป็นลูกน้องที่ดี เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นนักวิจัยที่ดี เป็น

แม่ที่ดีของลูก เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสังคม โดยมีพ่ีอุ๋ยเป็นแบบ

อย่างที่ดี

ขอขอบคุณพี่อุ๋ยที่เป็นดั่งกัลยาณมิตร ที่ท�าให้วีมีประสบการณ์ ความทรง

จ�าที่ดีในช่วงชีวิตการท�างานเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา

พี่อุ๋ยจะยังงดงามอยู่ในความทรงจ�าของวีตลอดไป

รักและอาลัยอย่างสุดซึ้ง

ด้วยจิตคารวะ
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ธิปไตร แสละวงศ ์

ขอบคุณท่ีใหโ้อกาสผม

เม่ือสองเดือนก่อนทีอ่าจารย์จะจากพวกเราไป พวกเราคยุกนัเล่นๆ ในทมีว่า 

จะให้ผมร่วมเขียนบทความประกอบหนังสือ ครบรอบ 60 ปี เดือนเด่น นิคมบริรักษ์  

ผมยังกลับไปคิดต่อหลังจากน้ันว่า ควรจะเขียนบทความแบบไหนดี นับว่า 

น่าใจหายมากทีผ่มไม่มีโอกาสได้เขียนบทความประกอบหนังสือเล่มน้ัน แต่กลับ

ต้องเขียนบทความไว้อาลัยแทน 

วันที่อาจารย์จากพวกเราไปอย่างกะทันหัน (31 ตุลาคม 2562) เป็นวัน

ทีผ่มท�างานให้อาจารย์ครบเจด็ปี อย่างพอดิบพอดี ตลอดเวลาเจด็ปีมาน้ี ผมได้

เรียนรู้ส่ิงต่างๆ มากมายจากอาจารย์ทั้งเร่ืองงานและวิถีการใช้ชีวิตผ่านหลาย

บทบาท ดังนี้

เป็นหวัหนา้งานและครูอีกคนหน่ึง

“ทีน่ี่ เราอยู่กนัแบบลูกทุง่” เป็นประโยคทีผ่มจ�าได้ดีเม่ือผมมาสัมภาษณ์งาน 

กับอาจารย์ในวันแรก อาจารย์หมายความว่า ที่ท�างานของเรามีสายพานการ

ท�างานที่กระชับ ไม่ยึดถือระบบอาวุโส แต่ยึดเหตุผลเป็นหลัก ทุกคนในทีมและ

ในทีท่�างานของเราต่างรู้ว่าอาจารย์เป็นคนทีเ่ข้าหาง่าย และให้ค�าปรึกษาได้เสมอ 

อาจารย์บอกว่า “พ่ีเช่ือเร่ืองโอกาส” คนเรามีทนุต้ังต้นมาไม่เท่ากนั แต่ทกุ

คนควรมีโอกาสได้แสดงผลงานเท่าๆ กนั ตลอดเจด็ปีทีผ่่านมา ผมได้รับโอกาส
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จากอาจารย์เสมอ แม้ในช่วงที่ท�างานไม่ได้เรื่องก็ตาม โอกาสแรกคือรับผมเข้า

ท�างาน โอกาสต่อๆ มาคอืการได้รับค�าแนะน�าในการท�างาน ได้น�าเสนองานแทน

อาจารย์ ได้ท�างานที่น่าสนใจอันเป็นประโยชน์ต่อตัวผมเองและสังคม 

ผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนอาจารย์ไปพูดให้ข ้อมูลในงาน 

ประชุมใหญ่ๆ บ่อยครั้ง การมอบหมายงานลักษณะนี้ แปลว่าหัวหน้าต้องไว้ใจ 

ลูกทีมมากๆ ผมเองรู้สึกกดดันอยู่หลายคร้ัง ว่าหากพูดอะไรเพ้อเจ้อออกมา

แล้วจะท�าให้อาจารย์เสียชื่อได้ ท�าให้ก่อนออกไปพูดอะไรที่ไหน ผมต้องเตรียม

ท�าการบ้านให้ดีที่สุด เล่นเอานอนไม่หลับอยู่เกือบทุกครั้ง

นอกจากโอกาสแล้ว อาจารย์ยังให้เครดิตลูกทีมเม่ือน�าเสนองานต่อ

สาธารณะเสมอ “นี่เป็นงานที่ดิฉันท�าร่วมกับ ...” ผมได้ยินประโยคนี้หลายครั้ง

ตลอดการท�างานทีผ่่านมา ดูเหมือนจะเป็นเร่ืองไม่ส�าคญั แต่มันมีผลท�าให้ลูกทมี 

รู้สึกมีก�าลังใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

เป็นเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนกิน เพ่ือนเล่น

บทบาทเพ่ือนร่วมงานระหว่างอาจารย์กับผมมักเกิดข้ึนเม่ือพวกเราต้อง

ออกไปพูดคุยกับเครือข่ายผู้ท�างานขับเคล่ือนของเรา งานหลักที่ผมต้องไปกับ

อาจารย์มักเป็นเครือข่ายองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และงานผลักดันการ ‘กโิยติน 

กฎหมาย’ มอียู่ช่วงหนึง่ที่พวกเราต้องตะลอนทัวร์ไปพบใครหลายคนเพ่ือสร้าง

ภาคแีนวร่วม ในเวลาน้ัน ผมรู้สึกได้ว่าพวกเราไม่ได้ท�างานแบบหัวหน้า-ลูกทมี 

แต่เป็นเพ่ือนร่วมงานกนัมากกว่า เพราะมีเร่ืองทีผ่มรู้มากกว่าอาจารย์ และเร่ือง

ทีผ่มเป็นคนวางแผนให้อาจารย์ท�าตาม (หาโอกาสแบบน้ียากมาก) เม่ือพวกเรา

ถูกต�าหนิ เราก็รับรู้มาพร้อมกัน

เม่ือต้องออกไปท�างานข้างนอกออฟฟิศ เกือบทุกคร้ังอาจารย์จะรับบท

เพ่ือนเล้ียงข้าวกลางวันพวกเรา แน่นอนครับ ระดับ ดร.เดือนเด่นเล้ียงข้าว  

พวกผมมักไม่ค่อยปฏิเสธ ในวันก่อนที่อาจารย์จะเสีย ผมได้มีโอกาสทานข้าว

กลางวันกบัอาจารย์ม้ือสุดท้าย คร้ังน้ีอาจารย์ไม่ได้เล้ียงครับ เพราะเราไปทานข้าว 

ในโรงอาหารของหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง คิดแล้วก็ใจหายมากว่าโอกาส 

แบบนั้นไม่มีอีกแล้ว
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ในบางวัน นอกจากจะต้องท�างานร่วมกันแล้ว อาจารย์ยังไปเล่นกีฬากับ

พวกเรา แบดมินตันเป็นกีฬาที่ผมพอจะมีโอกาสได้เล่นกับอาจารย์อยู่เกือบ 

ทุกสัปดาห์ ครั้งสุดท้ายคือในวันก่อนที่อาจารย์จะจากพวกเราไป 

เป็น ‘แม่’ และ ‘แม่พระ’

ค�าว่า ‘แม่’ เป็นส่ิงที่พวกเราในทีมขนานนามอาจารย์ โดยมีที่มาจาก

ว่าหลายคร้ังที่พวกเราต้องไปน�าเสนองานที่มีกรรมการตรวจรับงานพร้อม

ถามค�าถามแบบไม่เกรงใจพวกเรา ด้วยเห็นว่าพวกเรายังอ่อนพรรษา (และก็

อ่อนหัด) แต่ถ้างานไหนอาจารย์ไปด้วย ท่าทีการต้อนรับก็จะอ่อนโยนขึ้นอย่าง

ผิดหูผิดตา ฉะนั้นงานไหนที่ ‘แม่’ ไปด้วย พวกเราจะสบายขึ้นมาก 

ส่วนค�าว่า ‘แม่พระ’ นั้น ผมขนานนามเอง (และแน่นอนว่าอาจารย์ไม่รู้) 

อาจารย์ให้ความช่วยเหลือทกุคนทีว่ิ่งเข้าหา ไม่ว่าจะล�าบากยากเข็ญอย่างไรมา

กต็าม แม้ในจงัหวะทีพ่วกเราเร่งท�างานส่งนายจ้างกันแบบหนีตาย และอาจารย์

ก�าลังตรวจงานอยู่ หากมีใครเดินมาเคาะประตูเพ่ือขอรบกวนเวลา ก็จะได้ยิน

เสียงว่า “เชิญจ้ะ” เสมอ ท�าเอาพวกผมงงกันมาก เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้

คนในที่ท�างานของเรารักอาจารย์

อาจารย์ให้ความส�าคัญกับงานการกุศลที่เกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก  

เกือบทุกปีผมจะเห็นอาจารย์เป็นตัวแทนที่ท�างานของเรามอบทุนการศึกษาให้

เด็ก ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะไม่ดี เม่ือไม่นานมาน้ี ผมเพ่ิงได้ทราบว่าอาจารย์รับ

อุปการะเด็กหญิงคนหน่ึงผ่านองค์กรการกุศลแห่งหน่ึงมาหลายปี อาจารย์ยัง

ลงแรงท�างานบริหารทุน UWC ที่อาจารย์เคยได้ไปเรียนต่างประเทศ ลงแรงถึง

ขนาดว่าไปเป็นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลในงานมหกรรมการศึกษาในต่างประเทศเอง 

ผมเองได้ไปช่วยงานน้ีในบูธอื่นเช่นกัน และแปลกใจเม่ือได้พบ ดร.เดือนเด่น 

ยืนแจกโบรชัวร์ ท�าเอาสัปดาห์น้ันผมเห็นหัวหน้าของผมในทกุบทบาทเลยทเีดียว

เป็นบุคคลตน้แบบในการท�างานของใครหลายคน

เม่ือคร้ังทีผ่มเร่ิมงานใหม่ๆ เคยมีคนนอกทีท่�างานบอกผมว่า “ดร.เดือนเด่น 

เทียบได้กับ แองเจลิน่า โจลี แห่งวงการเศรษฐศาสตร์ไทย” ผมไม่แน่ใจว่าเขา
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จะหมายความว่าอาจารย์สวยหรือโดดเด่นอะไรท�านองน้ันหรือไม่ แต่กท็�าให้ผม 

อดข�าในใจไม่ได้ ผมไม่ได้ใส่ใจว่าอาจารย์จะมีฐานแฟนคลับมากแค่ไหน รู้แต่

เพียงว่าอาจารย์มีผลงานวิชาการอยู่มากและน่าอ่านทุกชิ้น 

แต่ใช้เวลาไม่นาน ผมจึงเร่ิมรู้ว่ามีคนอยู่ไม่น้อยที่ติดตามผลงานของ

อาจารย์อยู่ตลอด และยึดถืออาจารย์เป็นแบบอย่างในการท�างาน เหตุผลก็คง

เพราะว่าอาจารย์ส่ือสารงานวิชาการผ่านส่ือและเวทีเสวนาสาธารณะอยู่เสมอ

ด้วยภาษาและน�า้เสียงทีเ่รียบง่าย จะใช้ศพัท์แสงทางวิชาการเท่าทีจ่�าเป็น แสดง

ข้อมูลที่ชวนให้คิดอย่างเป็นระบบ และไม่ over-inform ให้น�าเสนอข้อมูลแบบ

พอดี (นี่เป็นค�าที่อาจารย์ใช้สอนพวกเราบ่อยครั้ง) 

อาจารย์ให้ความส�าคญักบัการส่ือสารงานวิชาการต่อสาธารณะ ด้วยเช่ือว่า 

การผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองใหญ่ๆ จ�าเป็นต้องอาศัยแนวร่วม 

ผมขอยืนยันว่า งานสื่อสารต่อสาธารณะเป็นงานที่เหนื่อย จะต้องเตรียมข้อมูล  

ท�าฟรีเสียส่วนใหญ่ และเส่ียงที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์กลับจากคนที่ไม่เห็นด้วย 

แต่อาจารย์ก็ยังรับงานลักษณะนี้อยู่เสมอเฉลี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

จุดเด่นของอาจารย์อีกข้อที่ใครหลายคนชื่นชม คือความกล้าที่จะน�าเสนอ

ข้อเท็จจริงและวิจารณ์สิ่งที่ไม่ถูกต้อง (อย่างไม่ก้าวร้าว) ข้อนี้เองที่น่าจะท�าให้

อาจารย์โกยฐานแฟนคลับ ซึง่ส่วนใหญ่กวั็ยกลางคนข้ึนไปได้มากข้ึนพอสมควร

เป็นตวัอย่างในการด�าเนินชีวิต

พวกเราในทีมทุกคนจะเห็นตารางนัดงานออนไลน์ของอาจารย์ ผมพอจะ

ได้รับรู้ชีวิตส่วนตัวของอาจารย์บ้างว่าอาจารย์พยายามแบ่งเวลาท�าหน้าที่อื่นๆ 

ในชีวิตอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่อง โดยเฉพาะหน้าทีแ่ม่ ทีต้่องติดตามกิจกรรม

การเรียน และการไปรับ-ไปส่งลูก อาจารย์พูดถึงลูกชายที่มีผลการเรียนดีมาก

และก�าลังจะเข้ามหาวิทยาลัยให้พวกเราฟังบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าพวกเราจะ

คุยเรื่องอะไรกันอยู่ ผมรู้เลยว่านั่นเป็นอาการของแม่ที่ภาคภูมิใจในตัวลูก คุณ

แม่ของผมเคยเป็นแบบนี้ ในช่วงที่ผมวัยใกล้เคียงกับลูกชายอาจารย์ 

อาจารย์ยังแบ่งเวลาท�าหน้าที่ลูกที่ต้องทานข้าวกับแม่ตอนเย็น หน้าที่ลูก

หลานที่ไปท�าบุญให้คุณตาคุณยายและจดจ�าวันเกิดคนในครอบครัว ผมเองก็

คงต้องหันมาท�าหน้าที่เหล่านี้ให้สมบูรณ์มากขึ้นเช่นกัน
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ทกุบทบาททีก่ล่าวมาน้ันเกดิข้ึนกบัผมทัง้หมดในวันสุดท้ายก่อนทีอ่าจารย์

จะจากพวกเราไป อาจารย์ยังท�าหน้าที่เป็นสารถีขับรถพาพวกเราไปท�างาน 

ข้างนอก อาสาเล้ียงข้าว เล่าชีวิตส่วนตัวให้ฟัง และเป็นเพ่ือนเล่นกีฬากับพวกเรา 

หลังเลิกงาน 

วันที ่30 ตุลาคม เวลาประมาณ 19.00 น. อาจารย์โบกมือลาพวกเราก่อน

แยกย้ายกันกลับบ้าน ผมไม่คิดว่าอาจารย์จะไม่กลับมาเจอพวกเราอีก

ถ้าจะให้ฝากอะไรถงึอาจารย์คร้ังสุดท้าย ผมอยากบอกว่า “ขอบคณุมากครับ 

ที่ให้โอกาสผม”
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ธารทิพย ์ศรีสุวรรณเกศ

กาลครั้งหนึ่ง ... ได้พบกัน

กาลครั้งหนึ่ง ... ได้รู้จักกัน ท�างานด้วยกัน ห่วงใยกัน

แต่กาลครั้งหนึ่ง ... กลับต้องพรากจากกัน

ปี 2010 เราเพ่ิงเรียนจบปริญญาโท มีเพ่ือนส่งข้อความมาบอก ให้มา 

สมัครงานที ่TDRI เพราะอาจารย์เดือนเด่นต้องการคน เราไม่รีรอ รีบส่งใบสมัคร

มาเข้าส่วนกลาง และอาจารย์เดือนเด่นก็เรียกเรามาสัมภาษณ์ 

เหตุการณ์ในวันน้ัน อาจารย์ถามว่าชอบเรียนวิชาอะไร และถ้าให้เขียน

บทความจะเขียนเรื่องอะไร อาจารย์ให้เราเขียนบทความเรื่องที่เราชอบ เรื่องที่ 

เราอยากเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละหน่ึงหน้า A4 ให้เวลา 

หนึ่งชั่วโมง ให้ไปนั่งเขียนที่ห้องสมุดของ TDRI และก�าหนดเวลาให้มาส่ง 

ความรู้สึกตอนน้ัน ท�าไมยากจงั ให้มาเขียนอะไรไม่รู้ เขียนภาษาไทยเสร็จ 

มาดูเวลา แย่แล้ว ภาษาองักฤษ เขียนไม่ทนั ด้วยความทีพ้ื่นฐานการเขียนภาษา

องักฤษเรากไ็ม่ได้ดีพอ แต่เวลาไม่เหลือแล้ว เราตัดสินใจ เดินเอาบทความไปส่ง  

ทั้งๆ ที่เขียนภาษาอังกฤษไม่จบ และสารภาพกับอาจารย์เดือนเด่นตรงๆ ว่า

เขียนไม่ทันจริงๆ และพื้นฐานการเขียนภาษาอังกฤษเราไม่ดีพอ 

แต่ ... อาจารย์บอกว่า พ่ีชอบกล้วยนะ พ่ีรับกล้วยเข้าท�างาน เหตุผลเพราะ 
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1. เรื่องตรงต่อเวลาเป็นเรื่องส�าคัญ 

2. กล้วยไม่ได้เป็นคนเก่ง แต่พ่ีสัมภาษณ์แล้วพ่ีสัมผัสได้ กล้วยเป็นคน

ร่าเริง นิสัยดี พูดตรง ไม่ได้คือไม่ได้ สิ่งนี้มันจะช่วยพัฒนาให้เราเก่งได้ พี่ให้

โอกาส เริ่มงานพรุ่งนี้เลยได้มั้ย

ในใจคดิว่า โห ... รู้จกักนัแค่ไม่ถงึวัน อาจารย์คนน้ีใจดี ให้โอกาสเราได้ขนาดน้ี  

ลองดูก็แล้วกัน แต่ขอเร่ิมงานอีกสองอาทิตย์ถัดไป เพราะไม่ได้เตรียมตัวมา 

เริ่มงานเลย ต้องกลับต่างจังหวัดไปเก็บของก่อนเพื่อมาอยู่กรุงเทพฯ

เร่ิมงานวันแรก อาจารย์เรียกคยุ “ช่วงแรกเงนิเดือนจะน้อยหน่อยนะกล้วย  

เพราะที่น่ีเขาก�าหนดให้จบ ป.โท ได้เงินเดือนไม่เกินเท่าไหร่ ทนหน่อยนะ  

แล้วอีกสามเดือน พี่จะเพิ่มเป็น lump sum ให้”

สองเดือนผ่านไป มีโครงการใหม่เข้ามา อาจารย์บอกว่า โครงการน้ีให้กล้วย

บริหารโครงการ เราถามว่า กล้วยเพิ่งมา อาจารย์จะให้กล้วยบริหารโครงการ

เลยเหรอคะ อาจารย์บอกว่า ลองดู มีอะไรก็ถาม ท�าไปเรียนรู้ไป จะได้เก่ง  

ในใจเราคิดว่า ท�าเอาอาจารย์ยอมเสี่ยงที่จะเอาชื่อเสียงมาให้เราได้เรียนรู้งาน 

จากวันน้ันถึงวันน้ี ไม่เคยมีวันไหนที่อาจารย์จะไม่ให้โอกาสทุกคนในการ

ท�างาน อาจารย์ตั้งใจสอนงาน ไม่เคยบ่นว่าเหน็ดเหนื่อยกับลูกน้องคนไหนเลย 

เวลางานเยอะ เครียด อาจารย์จะสังเกตและถามไถ่ตลอดเวลา ไหวไหม ไม่ไหว

บอกพ่ีได้ เด๋ียวพ่ีช่วยท�า อาจารย์มักจะใส่ใจในทกุรายละเอยีดของลูกน้องทกุคน 

แม้ทราบข่าวการเจบ็ป่วยของคนในครอบครัว อาจารย์จะถามถึงตลอด “พ่อเป็น

ไงบ้าง อาการดีขึ้นหรือยัง หมอว่ายังไง”

อาจารย์จะคอยห่วงใย ไม่ได้สอนแค่ทักษะการท�างาน อาจารย์มักจะบอก

ให้ทุกคนแบ่งเวลา ให้ไปออกก�าลังกาย ให้น่ังสมาธิ สอนให้ท�าช่ีกง เพราะส่ิง

ส�าคญัทีสุ่ดคอืร่างกายและจติใจ อาจารย์บอกเสมอ ถ้ากายพร้อม ใจพร้อม งาน

ก็จะไปได้เอง

ส่ิงส�าคัญที่สุดของค�าสอนของอาจารย์คือความไว้เน้ือเช่ือใจในตัวลูกน้อง

ทกุคน อาจารย์ไว้ใจ ยอมเอาช่ือเสียงของอาจารย์มาแลกกับการให้เราได้พัฒนา

ทกัษะการท�างาน ได้เรียนรู้และเติบโตไปกบัการท�างาน การให้โอกาสคนได้เรียนรู้  

แม้ว่าเวลาเรามักจะมีปัญหาไม่พอใจการท�างานของใครก็ตาม อาจารย์มักจะ
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บอกเสมอ เราต้องให้โอกาสเขา เราต้องเข้าใจเขานะกล้วย บางคนเขาไม่ได้รับ

โอกาส เขาไม่ได้ถูกฝึกให้ท�างานในลักษณะนี้ เราต้องเปิดใจและให้โอกาสเขา 

ค�าสอนของอาจารย์มักจะมีมาให้เราเสมอ ในทุกๆ เร่ืองของการท�างาน

และการใช้ชีวิต

แต่ข้อความเหล่าน้ีคงเป็นเพียงบางส่วนเท่าน้ัน ถ้าให้เขียนบรรยายทัง้หมด 

ตลอดเวลาของการท�างานกับอาจารย์เดือนเด่นร่วม 10 ปี กระดาษเพียง 

สองหน้า กค็งไม่สามารถบรรยายออกมาให้หมดทกุความรู้สึก และทกุค�าสอนได้  

เพราะอาจารย์เดือนเด่นไม่ได้เป็นเพียงแค่เจ้านาย แต่อาจารย์ยังเป็นเสมือนพ่ี 

เสมือนญาติ 

จากนี้คงไม่มีอีกแล้ว ค�าสอน ค�าห่วงใย ค�าเตือนในเวลาที่เรามีปัญหา 

นางฟ้าต้องกลับสวรรค์แล้ว ... แต่ก็ดีใจที่อย่างน้อย กาลครั้งหนึ่ง ได้มา

เจออาจารย์ ได้มาเป็นลูกน้องอาจารย์ ได้นางฟ้ามาเป็นหัวหน้า มาเป็นเจ้านาย

ขอขอบพระคุณอาจารย์เดือนเด่น ส�าหรับโอกาสดีๆ ที่อาจารย์มอบให้

เสมอมา 

ขอขอบพระคณุความห่วงใยใส่ใจทีอ่าจารย์มีให้ และขอขอบพระคณุค�าสอน  

แง่คดิ ทัง้แง่คดิการใช้ชีวิต แง่คดิการท�างาน ทีอ่าจารย์คอยพร�า่สอนตลอดเวลา

ร่วม 10 ปี
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ฉตัร ค�าแสง

การพฒันาและผลประโยชนข์องสงัคม 
ดงัท่ีอาจารยมุ่์งหวงั

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หรือทีท่กุคนเรียกติดปากว่า อาจารย์เดือนเด่น  

เป็นหัวหน้างานที่พร้อมไปด้วยความรู้ ทักษะการบริหาร และความฉลาดทาง

อารมณ์ ท่านจริงจังกับการท�างาน แต่ไม่เคร่งเครียดจนเสียบรรยากาศ เม่ือ

ท�างานกับท่าน ทุกคนรู้สึกม่ันใจได้ว่างานจะสามารถผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ไม่ว่างานน้ันจะยากเพียงใด ขณะเดียวกัน ท่านก็ช่วยให้ทุกคนท�างานอย่าง

สบายใจและส่งเสริมให้ทุกคนเก่งข้ึนในทุกๆ วัน และยังเป็นเหมือนผู้ใหญ่ใน

ครอบครัวที่คอยไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบของคนในฝ่าย และพร้อมพูดคุยให้ค�า

ปรึกษาได้ทุกเรื่อง จึงไม่แปลกใจนัก ที่ท่านเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง 

การท�างานของท่านเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ที่ต้องการเห็นประเทศไทย

พัฒนาไปอย่างมีคุณภาพ ท่านท�างานอย่างตรงไปตรงมาและถ่อมตนอยู่เสมอ 

แม้ว่าท่านจะมีความรู้และประสบการณ์มามาก แต่เม่ือมีโครงการวิจยัใหม่เข้ามา  

ท่านก็ยังลงมือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้ยึดถือความรู้ที่มีก่อนหน้ามาเป็น

อคติ ทัง้ยังรับฟังความคดิเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านและต้ังใจจริง  

ท่านเป็นนักวิชาการที่จับประเด็นปัญหาอย่างเฉียบคม ประยุกต์ใช้ความรู้ใน

เชิงทฤษฎีให้เข้ากับโลกความเป็นจริงอย่างรอบคอบ และให้ข้อเสนอแนะที่ 

เป็นประโยชน์ ท่านจึงเป็นนักวิชาการที่หาตัวจับได้ยาก 
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อาจารย์เดือนเด่นมีงานวิจยัทีโ่ดดเด่นและหลากหลายตลอดประสบการณ์

การท�างาน 20 ปีที่ TDRI ผมได้สัมผัสและประทับใจกับความเช่ียวชาญของ

อาจารย์ในหลายด้าน โดยเฉพาะเร่ืองการแข่งขันทางการค้า นโยบายการค้า

ระหว่างประเทศ รวมถึงนโยบายการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย แต่ขณะ

เดียวกนั ท่านกเ็ป็นผู้เช่ียวชาญในด้านการส่งเสริมการลงทนุ ธรรมาภิบาลภาครัฐ  

และการปราบปรามคอร์รัปชัน เม่ือคุณเดินเข้าไปถามอาจารย์เกี่ยวกับเร่ืองที่

ท่านเคยท�า ท่านกส็ามารถอธบิายประเด็นส�าคญัได้เป็นอย่างดี แม้ว่าท่านไม่ได้ 

ท�าเร่ืองดังกล่าวอยู่ในขณะน้ัน แม้ว่างานที่ท่านจับจะอยู่ในหลายสาขา แต่

แท้จริงแล้วงานของอาจารย์เดือนเด่นมีจุดโฟกัสที่ค่อนข้างชัดเจน คืองานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทางสถาบันส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น

ตัวก�าหนดแรงจูงใจที่ส�าคัญที่สุดในสังคม

งานทีท่�าให้ผมเข้าใจหลักคดิของท่านและทีม่าทีไ่ป คอืงานสัมมนาวิชาการ

ประจ�าปีของ TDRI ในปี 2557 ที่ผมได้ร่วมงานกับท่านและนักวิจัยคนอื่นใน

การเขียนบทความเรื่อง ‘การเติบโตอย่างมีพลวัต: การยกระดับความสามารถ

ในการแข่งขัน’ ในบทความนี้ พวกเราพยายามเสาะหาสาเหตุของการเติบโตที่

ช้าลงของประเทศไทยในระยะหลัง ทีท่�าให้ประเทศไทยติดอยู่ในกับดักประเทศ

รายได้ปานกลางมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเราแสดงให้เห็นว่า สถาบันภาครัฐ

ของไทยไม่สามารถสร้างประสิทธิภาพได้มากอย่างในอดีต ทั้งในทางตรงและ

ทางอ้อม กล่าวคือ การใช้เม็ดเงินของภาครัฐและหน่วยงานของภาครัฐเองให ้

ผลตอบแทนทีล่ดลง ไม่สามารถเป็นผู้น�าทางเศรษฐกจิได้อย่างทีเ่คย และภาครัฐ 

ยังสร้างสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เอือ้ต่อการท�าธรุกจิของเอกชน ซึง่ส่งผลกระทบทาง

อ้อมให้เอกชนไม่สามารถท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ และลดการแข่งขันท�าให้

ไม่เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง

แนวคิดส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังข้อเสนอแนะในบทความครั้งนั้นคือ ‘บทบาท

ที่ภาครัฐควรเล่น’ โดยภาครัฐไม่จ�าเป็นต้องลงมือท�าทุกอย่างด้วยตนเอง แต่

ก็สามารถช่วยให้ไทยพัฒนาต่อไปได้ ด้วยการรู้จักใช้การก�ากับดูแล และ

ช่วยประสานงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนให้ท�างานอย่าง

สอดคล้องกนัมากข้ึน แม้แนวคดิดังกล่าวไม่ใช่แนวคดิใหม่หรือหวือหวา แต่เป็น

แนวคดิทีแ่ปลกประหลาดส�าหรับภาครัฐไทยอย่างมาก เพราะปกติจะมีแนวโน้ม
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ลงมือท�าเร่ืองต่างๆ ด้วยตนเอง แต่ด้วยความซบัซ้อนของโลกสมัยใหม่ ทีปั่ญหา

ต้องอาศยัความคล่องตัวและข้อมูลทีม่ากข้ึน กฎระเบยีบและแรงจงูใจในภาครัฐ

ที่ไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหา ท�าให้ส่ิงที่ภาครัฐด�าเนินการเองไม่เกิดประสิทธิผล

ตามที่คาดหมายนัก 

อาจารย์เป็นคนทีมี่ความอดทนอย่างมากในการเปล่ียนแปลงสังคมผ่านการ

สร้างความเข้าใจและพูดคุยด้วยข้อมูลเหตุผล ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่อง

การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและการต่อต้านการผูกขาด ซึ่งภาครัฐต้อง

เป็นผู้ก�ากบัดูแลการท�างานของตลาด เพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อผู้บริโภค และสร้าง

สนามการแข่งขันที่เป็นธรรมเข้าถึงได้ อาจารย์เดือนเด่นเป็นผู้วิจัยไม่ก่ีคนใน

ประเทศไทยที่เช่ียวชาญเร่ืองน้ี โดยท่านได้ศึกษามาต้ังแต่สมัยที่ไทยยังไม่มี

กฎหมายดังกล่าว จนเม่ือไทยตรากฎหมายการแข่งขันทางการค้าในปี 2542 

เป็นประเทศแรกในอาเซยีน เรากไ็ม่เคยบงัคบัใช้กฎหมายน้ีได้เสียท ีจนถกูสังคม

ตราหน้าเป็นเพียงเสือกระดาษ ซึง่อาจารย์เดือนเด่นกไ็ด้ศกึษาปัญหาเกยีร์ว่างใน

การบงัคบัใช้กฎหมาย อนัน�าไปสู่ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างองค์กรคร้ังใหญ่

คร้ังหน่ึง ผมเคยถามอาจารย์ว่าท่านรู้สึกท้อบ้างหรือไม่กับการผลักดัน

เร่ืองการแข่งขันทางการค้าที่ดูจะไม่ไปไหนเสียที เพราะต้องต่อสู้กับกลุ่มผู้มี

อทิธพิลจ�านวนมาก ทว่าอาจารย์กลับตอบว่า “เพราะมีกลุ่มอทิธพิลอยู่เบือ้งหลัง

นีแ่หละ จึงต้องยิง่ต้องท�าให้มากขึน้” อาจารย์เอ่ยค�าพดูดังกล่าวออกมาด้วยน�า้

เสียงเรียบง่าย แต่มันได้ฝังลึกลงไปในจิตใจของผมในการยืดหยัดในส่ิงที่ควร 

หลายคนมองว่าอาจารย์ได้ทิ้งเวลาไปเป็นสิบๆ ปีกับเรื่องที่สิ้นหวังส�าหรับไทย 

แต่ส�าหรับผมเวลาเหล่าน้ันไม่ได้สูญไป เพราะมันได้ค่อยๆ เปล่ียนความคิด

ของผู้คนในสังคม อันน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงชนิดที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ จน

ท�าให้เราได้เห็นการปรับปรุง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า เกิดเป็นฉบบัใหม่ในปี 

2560 ซึง่ถกูบงัคบัใช้เป็นคร้ังแรกในปี 2562 และในช่วงเวลาระหว่างน้ัน อาจารย์

และพวกเราได้สร้างองค์ความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับการก�ากับดูแลการควบรวม

ธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกขาหนึ่งของการป้องกันการผูกขาดที่ส�าคัญส�าหรับไทย เรื่องนี้ 

เป็นเรื่องที่ช่วยเตือนสติผมเป็นอย่างดีในเวลาที่รู้สึกเหนื่อยกับการท�างาน และ

ช่วยให้ผมรู้จกัอดทน เพ่ือสร้างผลกระทบด้วยการปรับเปล่ียนโครงสร้างสถาบนั
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อาจารย์เดือนเด่นยังมีผลงานส�าคัญอีกหลายด้านที่ยังไม่ได้น�าไปปฏิบัติ

จริง แต่เร่ืองที่ผมได้สัมผัสมากกว่าคนอื่น คือแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือ

กับยุคข้อมูลส�าหรับภาครัฐ ที่เราน�าเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจ�าปี 2560 

แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะนึกถึงภาคธุรกิจเม่ือพูดถึงเศรษฐกิจฐานข้อมูล (Data 

Economy) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แต่ภาครัฐเป็นผู้ที่มีความส�าคัญ

อย่างมากในประเด็นน้ี เน่ืองจากภาครัฐเป็นผู้ทีมี่ข้อมูลจ�านวนมาก เป็นผู้ทีต้่อง

ใช้ข้อมูลและเรียกเกบ็ข้อมูลจากประชาชนโดยตลอด และยังเป็นผู้ก�าหนดว่าการ

ใช้ข้อมูลแบบใดที่สามารถท�าได้ 

การศกึษาของเราพบว่า ภาครัฐมีข้อมูลหลายชุดทีมี่มูลค่าทางเศรษฐกจิสูง  

และช่วยเติมเต็มช่องว่างในภาคธรุกจิได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีปัญหาในเร่ืองความ

เปน็ส่วนตัว ข้อมูลเช่นน้ีควรเปิดให้เอกชนเข้าถงึ ดังเช่นทีกู่เกิลเร่ิมธรุกิจแผนที่

มาได้ก็ด้วยข้อมูลแผนที่ซึ่งพัฒนาโดยภาครัฐของสหรัฐอเมริกา แต่ในปัจจุบัน 

ภาครัฐไทยยังเก็บข้อมูลหลายอย่างในรูปเอกสาร ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้งาน

ต่อได้ทั้งในการบริหารงานของรัฐเอง และการเปิดให้ประชาชนเข้าถึง ท�าให้

หลายหน่วยงานของรัฐต่างก็เรียกขอข้อมูลที่มีความซ�้าซ้อน แต่ไม่สร้างมูลค่า

เท่าที่ควร ซึ่งภาครัฐไทยจ�าเป็นต้องคิดใหม่ท�าใหม่ตั้งแต่การเก็บข้อมูล เพื่อให้

เกิดความสะดวกต่อผู้ให้ข้อมูล และเอื้ออ�านวยให้น�าข้อมูลมาใช้งานต่อยอดได้

อย่างสบายด้วย 

ประเทศไทยสามารถเข้าสู่ยุคข้อมูลอย่างทดัเทยีมประเทศก้าวหน้าได้ โดย

มีนโยบายข้อมูลแบบเปิด (Open Data Initiative) เพ่ือผลักดันการเข้าถงึข้อมูล

ทีเ่ป็นประโยชน์ทีอ่ยู่ในมือของรัฐ และนโยบายภาครัฐแบบเปิด (Open Govern-

ment) ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากย่ิงข้ึน และใน

ขณะเดียวกนั เพ่ือสร้างสภาวะทีเ่อือ้ต่อเศรษฐกจิยุคข้อมูล ภาครัฐยังจ�าเป็นต้อง

ก�าหนดเร่ืองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบคุคล ตลอดจนเร่ืองของการก�ากบั

ดูแลเร่ืองข้อมูลอย่างครบวงจร เพราะเป็นเร่ืองทีส่่งผลกระทบต่อความไว้ใจของ

ประชาชนในการใช้งาน ทัง้น้ี การก�ากบัดูแลทีดี่ไม่สามารถท�าแบบ one size fits 

all และควรจะก�ากับดูแลไปตามความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง 

ตลอดการท�างานหลายโครงการกบัอาจารย์เดือนเด่น ท่านได้แสดงให้เห็น

ถึงการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจและการให้โอกาส ท่านได้พยายามผลกัดนัให้
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คนรอบตัวของท่านพัฒนาขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในการท�างาน ท่านคอยส่งเสริมให้

สมาชิกในทมีได้ลองรับผิดชอบโครงการ และให้อสิรภาพในการตัดสินใจเพ่ิมข้ึน

เร่ือยๆ เม่ือผมเข้ามาท�างานได้ไม่นาน อาจารย์กเ็ร่ิมผลักดันให้ผมเขียนบทความ

ลงหนงัสอืพมิพ์ เพือ่ฝึกให้ผมเข้าใจการสือ่สารกับสาธารณะมากขึน้ ในงานครัง้

น้ัน อาจารย์ช่วยแก้ร่างบทความอยู่หลายรอบแบบอ่านครบทุกตัวอักษร หาก

ท่านดึงไปท�าเองกค็งใช้เวลาน้อยกว่าการน่ังแก้บทความของผมอยู่มาก แต่ท่าน 

เลือกที่จะล�าบากไปกับเส้นทางการพัฒนาอาชีพของลูกทีม นอกจากนี้ ท่านยัง

ให้โอกาสผมรับผิดชอบโครงการ ที่แม้จะมีมูลค่างานไม่มาก แต่ก็มีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจปีหน่ึงหลายพันล้านบาทเป็นเดิมพัน ซึ่งถ้าหากงานผิดพลาดข้ึนมา  

ก็คงเป็นอาจารย์ที่ต้องรับผิดชอบ 

สุดท้ายสิ่งที่อาจารย์ช่วยส่งเสริมพัฒนาผมขึ้นมา เป็นความพยายามด้วย

จติทีห่วังดีอย่างทีสุ่ด โดยไม่ค�านึงถงึผลประโยชน์ทีต่นเองจะได้รับ ท่านแนะน�า

เร่ืองเส้นทางอาชีพให้กบัผม โดยทีไ่ม่จ�าเป็นต้องยึดโยงว่าท�างานให้กับท่าน ทัง้

ช่วยเร่ืองของการสมัครเรียนต่อ จนท�าให้ผมสามารถได้มาเรียนในมหาวิทยาลัย

ชั้นน�า โดยที่ท่านก็ไม่ก�าหนดข้อแม้ใดๆ หรือคาดหวังว่าผมจะต้องมาช่วยงาน

ท่าน เพียงแต่อยากให้ผมกลับมาช่วยพัฒนาประเทศไปด้วยกันก็เท่าน้ัน แม้ผม

ไม่มีโอกาสได้ตอบแทนอาจารย์อย่างเพียงพอ แต่ก็ต้ังปณิธานว่าจะพัฒนาตัว

เองให้มากยิ่งขึ้น และตั้งใจท�างานโดยค�านึงถึงการพัฒนาและผลประโยชน์ของ

สังคม ดังที่อาจารย์มุ่งหวังไว้
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อุไรรตัน ์จนัทรศิริ

จากประสบการณ์การเป็นหน่ึงในสมาชิกของทีมอาจารย์เดือนเด่น ท�าให้

ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธกีารท�างาน รวมถงึวิถชีีวิตของอาจารย์ในหลายด้าน ซึง่พวก

เราสามารถน�าไปปรับใช้ให้เหมาะกบัอปุนิสัยของแต่ละคนได้ เพราะอาจารย์ไม่

ได้สอนหลักการอะไรที่ตายตัว แต่มักจะแฝงหลักคิดส�าคัญๆ ผ่านการท�าให้ดู

เป็นตัวอย่าง หรือการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านบทสนทนาระหว่างมื้ออาหาร

หรือระหว่างการเดินทาง ซึ่งหลักส�าคัญที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ คือการยึดม่ัน

ในเร่ืองของความดี ซึ่งผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างคุณความดีของอาจารย์จาก

ประสบการณ์ส่วนตัวไว้ ดังนี้ 

กำรให้โอกำส ทีมอาจารย์เดือนเด่นเป็นทีมที่มีนักวิจัยขอย้ายเข้าทีม  

(หรือทีพ่วกเราเรียกกนัในทมีว่า refugee) มากทีสุ่ดทมีหน่ึงใน TDRI ซึง่ผู้เขียน

กเ็ป็นหน่ึงในคนทีไ่ด้รับโอกาสน้ัน ส่วนหน่ึงเป็นเพราะอาจารย์เปิดกว้าง และเห็น

ถึงโอกาสในการพัฒนาศกัยภาพทีมี่อยู่ในตัวของทกุคน ท�าให้อาจารย์ไม่เพียงแต่

สรรหานักวิจัยใหม่ๆ เข้าทีมเท่านั้น แต่ยังให้โอกาสกับคนภายในสถาบันฯ อีก

ด้วย นอกจากนี้ อาจารย์ยังเป็นผู้ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่าง

มาก ทั้งการช่วยเหลือฝ่าย HR จัดฝึกอบรมให้แก่คนในองค์กร หรือการฝึกฝน

คนในทมีด้วยการมอบหมายงานทีท้่าทาย และส่งเสริมให้คนในทมีได้ลองท�าส่ิง

ใหม่ๆ โดยไม่ได้จ�ากดัเร่ืองความสามารถหรือประสบการณ์ ซึง่อาจารย์มักจะให้

ก�าลังใจและแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวพวกเราทุกคนเสมอ 
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กำรสอนให้เรียนรู้จำกกำรลงมือท�ำ เวลาท�างาน อาจารย์จะไม่บอกว่า 

ต้องท�าอย่างไร แต่จะปล่อยให้พวกเราลองคดิด้วยตนเองก่อน และเม่ือลงมือท�า 

แล้วอาจารย์จะช่วยให้ค�าแนะน�าและคอยเป็นที่ปรึกษา ซึ่งวิธีน้ีจะไม่เป็นการ

จ�ากัดกรอบความคิดในตอนต้น แต่ก็จะไม่ท�าให้พวกเราหลงทางไปจากโจทย์

ที่มีอยู่ ท�าให้พวกเราได้เรียนรู้และเข้าใจมากกว่าการจดจ�าว่าควรท�าแบบไหน 

และหากใครต้องการพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ก็จะต้องขยันเขียน

และขยันส่งงานให้เท่ากับที่อาจารย์ขยันอ่านและขยันคอมเมนต์ให้กับพวกเรา 

ซึ่งการคอมเมนต์งานของอาจารย์มีความน่ารักอยู่อย่างหน่ึง คืออาจารย์จะไม่

เพียงบอกว่าต้องไปแก้ไขอย่างไรเท่าน้ัน หลายคร้ังอาจารย์ก็ลงมือแก้ไขหรือ

แนบข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ ซึ่งช่วยให้พวกเราท�างานได้ง่ายขึ้นมาก

กำรปฏิบัติกับทุกคนอย่ำงเสมอภำค ไม่ว่าจะเป็นคนในทีมหรือนอกทีม

มาปรึกษาเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตัวกับอาจารย์ ส่ิงที่พวกเราเห็นจนชินตาคือ

ประตูห้องอาจารย์จะเปิดรับทุกคนอยู่เสมอ ซึ่งอาจารย์จะต้อนรับทุกคนด้วย

รอยย้ิมที่เป็นมิตรและเต็มไปด้วยความเมตตา ที่ไม่ว่าใครเข้าห้องอาจารย์ไป 

ก็คงสัมผัสได้ ท�าให้ใครๆ ต่างสบายใจที่ได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษากับอาจารย ์

รวมถึงเวลาประสานงานกับบุคคลภายนอก อาจารย์จะมีวิธีส่ือสารที่เหมาะ

กับแต่ละบุคคล คร้ังหน่ึงพวกเราต้องจัดประชุมกลุ่มย่อยในต่างจังหวัด และ

ต้องเชิญผู้ประกอบการมาแลกเปล่ียนข้อมูล อาจารย์ก็จะมีวิธีพูดคุยที่เข้าถึงคู่

สนทนาได้อย่างเป็นกันเอง 

กำรเป็นตัวอย่ำงที่ดีในเรื่อง work-life balance ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า 

อาจารย์ไม่เพียงเป็นทีพ่ึ่งของคนในทมีเท่าน้ัน แต่ยังยินดีช่วยเหลืองานทัง้ในและ

นอกสถาบันฯ จนบางคร้ังผู้เขียนก็อดสงสัยไม่ได้ว่า อาจารย์จะมีเวลาท�างาน 

ส่วนตัวหรือไม่ แต่เม่ือสังเกตการแบ่งเวลาของอาจารย์ก็จะย่ิงแปลกใจ เพราะ

แม้ว่างานส่วนตัวของอาจารย์จะมาก รวมไปถึงงานที่ปรึกษาต่างๆ จะถาโถม

เพียงใด แต่อาจารย์ก็ยังสามารถแบ่งเวลาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างมีวินัย 

ทั้งการเล่นโยคะ แอโรบิก และแบดมินตัน (ไม่รวมการเล่นชี่กงหรือการวิ่ง ที่

อาจารย์ท�าเป็นประจ�าทุกวัน) ซึ่งเคล็ดลับการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพของ

อาจารย์น่าจะมาจากการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง นอกจากน้ี 

อาจารย์ยังเป็นผู้ที่มีสมาธิสูงมาก ประกอบกับความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสม
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มานาน รวมถงึวิธกีารท�างานทีต่รงประเด็น ท�าให้งานยากหลายๆ อย่างสามารถ

บรรลุไปได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

หลายคร้ังพวกเราได้เรียนรู ้แนวความคิดเร่ืองการท�างานและการ

ใช้ชีวิตของอาจารย์ ผ่านการทานอาหารกลางวันร่วมกันในทีมเป็นประจ�า  

อาจารย์เดือนเด่นไม่เพียงแต่สอนวิธีคิดให้แก่พวกเราเท่าน้ัน แต่อาจารย์ยัง

เป็นต้นแบบที่ดีที่พวกเราทุกคนยกย่อง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบใด

อาจารย์จะสามารถรับมือได้อย่างดี ด้วยการใช้เหตุและผล ประกอบกับการ

มีสติที่ม่ันคงแน่วแน่และการใช้ปัญญาที่เฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นแบบอย่างให ้

พวกเราที่เหลือต้องฝึกฝนและพัฒนากันต่อไป และแม้ว่านับจากน้ีอาจารย์จะ 

ไม่อยู่กบัพวกเราแล้ว แต่วิธคีดิหรือค�าสอนทีอ่าจารย์ได้ถ่ายทอดไว้ผ่านส่ิงต่างๆ 

ยังคงเตือนใจ และท�าให้พวกเรานึกถึงอาจารย์เสมอ

ระลึกถึงรอยยิ้มและความเมตตาของอาจารย์เสมอ
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กะรตัลกัษณ ์เหล่ียมเพชร

ถึง อาจารย์เดือนเด่น 

อาจารย์คือพระผู้ให้โอกาสแก่ทุกคน 

อาจารย์คือครูผู้สอนด้วยความหวังดีต่อผู้อื่น

อาจารย์คือผู้เสียสละเวลาไม่ว่าเมื่อใดที่มีผู้ร้องขอความช่วยเหลือ

อาจารย์คือนางฟ้าที่ท�าให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้ 

ผูใ้หโ้อกาส

ตั้งแต่ใบเตยเข้ามาท�างานกับอาจารย์ ก็รู้สึกได้ว่าอาจารย์เป็นคนเก่งและ

ใจดี คร้ังแรกทีเ่ข้ามาท�างานที ่TDRI ใบเตยหวังว่าจะได้ท�างานด้านนโยบายทาง

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองสนใจ ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่ฝ่ายของอาจารย์ ใบเตย

กแ็สดงตัวอยู่เสมอว่าอยากท�างานด้านน้ี ถงึแม้อาจารย์จะไม่ได้ท�างานวิจยัด้าน

สิ่งแวดล้อม แต่งานวิจัยที่มอบหมายให้ใบเตยครั้งแรกก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ

จัดการขยะที่มีกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จากน้ันก็มีโครงการเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะอาหาร ทีใ่บเตยได้รับมอบหมายให้เข้ามามีส่วนร่วม อาจารย์พูดอยู่เสมอว่า

ใครสนใจด้านไหน ให้เลือกท�าโครงการที่ตนเองสนใจ ท�าให้ใบเตยรู้ว่า อาจารย์

คือผู้ให้โอกาสอย่างแท้จริง 
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ครูผูถ่้ายทอด

การเข้ามาท�างานของเด็กจบใหม่อย่างใบเตย ท�าให้อาจารย์ต้องลงแรง

ในการตรวจงานและเวลาในการสอน การสอนของอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นการ

ท�าให้ดูว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร และจะเรียกเข้าพบ หากต้องการให้ปรับปรุง

แก้ไขงาน ทุกคร้ังที่อาจารย์สอน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเขียน วิธีการน�าเสนอผล

งาน อาจารย์จะใช้ความใจเย็นในการสอนเสมอ สุดท้ายแล้ว การเรียกเข้าพบ

เพ่ือแก้ไขงานกลายเป็นเสียงหัวเราะที่ดังออกมาจากห้องทุกคร้ัง เพราะไม่ว่า

คร้ังไหนทีค่ยุกบัอาจารย์ อาจารย์จะมีเร่ืองเล่าเร่ืองตลกสร้างเสียงหัวเราะเสมอ 

ท�าให้การประชุมที่เคร่งเครียดกลายเป็นเสียงหัวเราะ

ผูเ้สียสละ

โต๊ะท�างานของใบเตยอยู่ตรงกบัหน้าห้องของอาจารย์ ทกุวันจะมีคนมาขอ

ความช่วยเหลือ และค�าปรึกษาจากอาจารย์เสมอ ไม่ว่าจะปรึกษาเรื่องเรียนต่อ  

ปรึกษาเร่ืองงาน หรือปัญหาส่วนตัว อาจารย์ไม่เคยปฏิเสธทีจ่ะให้ความช่วยเหลือ 

ถึงแม้อาจารย์จะงานยุ่งมากแค่ไหนก็ตาม สองเดือนก่อนหน้านี้ใบเตยขอความ

ช่วยเหลืออาจารย์ในการเขียน statement of purpose ส�าหรับเรียนต่อ อาจารย์

เต็มใจช่วยเหลือ และให้จองห้องประชุมเพ่ือให้คนที่อยากจะเรียนต่อเข้ามาฟัง

ด้วย วันน้ันคนจากทกุฝ่ายมาฟังอาจารย์สอนวิธกีารเขียนมีประมาณ 10 กว่าคน  

และอาจารย์ได้ให้สัญญาว่าจะช่วยตรวจการเขียนของทุกคน และให้ทุกคน 

เข้ามาปรึกษาได้ทกุเวลา เช่ือว่าทกุคนทีเ่ข้ามาฟังในวันน้ันรู้สึกซาบซึง้ใจกบัการ

เสียสละเวลาของอาจารย์ 

นางฟ้าท่ีอบอุ่น

ฝ่ายเรามีช่ือย่อว่า DD ย่อมาจากช่ือของอาจารย์ ทุกวันที่เข้ามาท�างาน 

เราจะกินข้าวร่วมกันในตอนเที่ยง บางคร้ังอาจารย์จะเข้ามากินข้าวด้วย และ 

ทกุคร้ังจะต้องมีเสียงหัวเราะในวงสนทนาอยู่เสมอ เกอืบทกุวันอาจารย์จะซือ้ขนม

บ้าบิน่มาทีฝ่่าย เพราะพ่ีใหม่ชอบกนิขนมบ้าบิน่ อาจารย์สนใจรายละเอยีดเล็กๆ 

ของทกุคนเสมอ ทกุอย่างในการกระท�าของอาจารย์ท�าให้ใบเตยรู้สึกว่า อาจารย์

คือนางฟ้าที่อบอุ่นของทุกคน 
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สุดท้ายน้ี ถึงแม้จะท�างานอยู่ร่วมกับอาจารย์มาสองปี ความทรงจ�าและ 

ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้จากอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน หรือการใช้ชีวิต จะเป็นความ

ทรงจ�าทีมี่คณุค่าต่อใบเตยตลอดไป ใบเตยขอขอบคณุอาจารย์ทีเ่ป็นผู้ให้โอกาส 

ครูผู้สอน ผู้เสียสละ และนางฟ้าที่อบอุ่นของทุกคน ใบเตยโชคดีมากที่ครั้งหนึ่ง

เคยได้ท�างานร่วมกบัอาจารย์ แม้ในวันทีไ่ม่มีอาจารย์แล้ว ใบเตยจะยึดถือค�าสอน 

ของอาจารย์ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
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จิรวฒัน ์สุริยะโชติชยางกูล

อาจารยเ์ดือนเด่น นิคมบริรกัษ:์  
เจา้นายผูเ้ป็นท่ีเคารพ  

และนกัปฏิบติัท่ีไม่เคยหยุดน่ิง

ผมขอคารวะและขอบคุณอาจารย์ ที่คร้ังหน่ึงอาจารย์เดือนเด่นได้เห็น

คุณค่าและยอมรับในตัวผม ฉุดผมข้ึนมาจากความส้ินหวังในช่วงหน่ึงของการ

ท�างาน และท�าให้กลับมาอยู่ในจุดที่ยืนอยู่จนถึงวันน้ี อาจารย์คือจุดผกผันที่

ส�าคัญในชีวิตการท�างานของผมอย่างแท้จริง อาจารย์ให้ความเอ็นดู ช่วยเหลือ

และสนับสนุนผมมาโดยตลอด ผมนึกไม่ออกว่าชีวิตผมจะออกมาหน้าตายังไง

ถ้าวันนั้นไม่มีอาจารย์เข้ามาให้ความหวังและมอบพลังให้กับผม แต่ที่ผมรู้แน่ๆ 

ก็คือ อาจารย์เป็นครูของผม ให้ผมได้เรียนรู้และเติบโตทางความคิด ทางการ

ท�างาน และการใช้ชีวิต เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่อาจารย์ได้มอบไว้ให้ และมันจะ

มีอิทธิพลในการใช้ชีวิตของผมไปทั้งชีวิต

ในช่วงทีผ่มได้ท�างานอยู่ในฝ่ายของอาจารย์ ผมรู้สึกเสมอว่าฝ่ายน้ีคอืฝ่าย

ทีผ่มเหมาะสมจะท�างานด้วยมากทีสุ่ด ด้วยบรรยากาศการท�างาน และสไตล์การ

ท�างานของสมาชิกในทมี ทกุคนล้วนมีคณุสมบติัทีค่ล้ายคลึงกนั คอืความรับผิด

ชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย และมีความคดิริเร่ิมทีจ่ะเร่ิมท�าส่ิงทีท้่าทายเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลา คุณสมบัติดังกล่าวไม่ได้มีหรือสร้างข้ึน

มาง่ายๆ หากไม่ใช่เพราะการขัดเกลาและการให้ค�าแนะน�าของอาจารย์ในทีม 
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ให้กลายเป็นผู้ที่มีทักษะและเติบโตมากข้ึนในเส้นทางอาชีพ ผมจึงไม่แปลกใจ 

ว่าท�าไมอาจารย์เดือนเด่นถึงเป็นที่เคารพและเป็นที่รักของฝ่ายมาโดยตลอด 

ในเร่ืองของการท�างาน ส�าหรับตัวของผมเองน้ัน มีข้อจ�ากัดในเร่ืองของ

เวลาเข้า-ออกท�างาน และมีนิสัยการท�างานในลักษณะฉายเด่ียวเป็นหลัก ซึง่ไม่

เหมือนคนอืน่ แต่อาจารย์กม็องข้ามเร่ืองพวกน้ี เพราะเช่ือว่าผมมีศกัยภาพและ

เติบโตพอทีจ่ะรับผิดชอบ โดยไม่ทิง้ภาระให้ใครในทมีไว้เบือ้งหลัง แต่ถงึอย่างน้ัน  

อาจารย์ก็จะคอยกระตุ้นให้ผมฝึกการท�างานเป็นทีมด้วยเช่นกัน เพราะน่ัน

เป็นการฝึกให้เราเรยีนรู้ที่จะจัดการนอกเหนอืจากความซับซอ้นของเรือ่งที่ต้อง

วจิัยแล้ว ยังเป็นการฝึกจัดการความสมัพนัธ์กับเพือ่นร่วมงานด้วย ท�าให้ตลอด

หลายปีที่ผ่านมา จากการฝึกฝน และการให้ค�าแนะน�าของอาจารย์ ท�าให้ผมได้

รับความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงานในฝ่ายและนอกฝ่าย ให้เข้าไปมีส่วนร่วม

โครงการวิจัยเป็นระยะๆ 

และไม่ใช่แค่เร่ืองงานทีผ่มได้รับความไว้วางใจมาโดยเสมอ ทัง้จากอาจารย์

เอง และเพ่ือนร่วมงานในสถาบนัฯ แต่ส่ิงเหล่าน้ีหล่อหลอมให้ผมกลายเป็นบคุคล

ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมที่จะเติบโตในเส้นทางอาชีพของการวิจัยเชิงวิชาการ 

อย่างต่อเน่ือง การได้รับทนุการศกึษาทัง้ในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

จากทัง้สองประเทศ คอืข้อบ่งช้ีทีส่�าคญัทีแ่สดงว่าผมเติบโตข้ึน และความส�าเร็จ

น้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้เลย หากขาดการสนับสนุนจากอาจารย์ อาจารย์เป็นผู้เขียน

จดหมายรับรองเพ่ือให้ผมได้ทุนการศึกษา และการสมัครเข้ารับการศึกษา

ในมหาวิทยาลัย ซึ่งตัวอักษรในจดหมายรับรองจะไม่มีความหมาย ทรงพลัง  

น่าดึงดูดให้เช่ือหรือคล้อยตามได้เลย หากไม่ได้เขียนข้ึนมาจากคนที่เห็นการ

เติบโตและยอมรับศักยภาพของผมมาโดยตลอด กล่าวได้ว่า ความอนุเคราะห์

ของอาจารย์ท�าให้ผมประสบความส�าเร็จมาจนถงึจดุน้ี การทีอ่าจารย์เห็นคณุค่า

ของผมในวันที่คนอื่นมองข้าม อาจจะไม่ส่งผลอะไรกับชีวิตอาจารย์มากนัก แต่

กับผมแล้ว มันเปลี่ยนชีวิตผมไปสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นอย่างน่าอัศจรรย์ 

อย่างไรกต็าม แม้ผมจะโชคดีกว่าคนอืน่ทีอ่ยู่ในทมีของอาจารย์ ตรงทีไ่ด้ท�า

ทุกอย่างเท่าที่สมควรท�าในแบบอย่างที่อาจารย์จะได้ไม่ต้องห่วง ไม่สร้างภาระ 

และไม่คาดหวังอะไรจากผม แต่มันก็น่าเสียดาย ที่ผมเองก็ยังไม่ได้ตอบแทน

คุณอาจารย์ในแบบที่ผมควรจะท�าเหมือนกัน ส่ิงที่ท�าได้คือต้ังใจและพยายาม
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ท�าในส่ิงที่อาจารย์อวยพรให้ส�าเร็จโดยเร็ว ให้สมกับความเช่ือม่ันที่อาจารย์มี

ในตัวผมคนนี้นะครับ

ผมขอน้อมส่งดวงวิญญาณอาจารย์ไปสู่ความสงบที่แท้จริง และเป็นอิสระ

จากความกงัวลและความเศร้าหมองต่างๆ นะครับ อาจารย์จะอยู่ในความทรงจ�า  

ในความคิด และมุมมองการใช้ชีวิตของผมตลอดไป ด้วยรักและเคารพครับ
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ญาธินี ตนัติวิวฒัน ์

ดุจเดือนเด่น ท่ียงัคงกระจ่างฟ้า

ในยามฟ้ามืดมิด แสงเดียวจากท้องฟ้าที่สว่างนวลตาและสวยจับใจ คือ

พระจันทร์ เราหลงใหล ประทับใจในแสงจันทร์หรือแสงเดือนเสมอ โดยเฉพาะ

ในคืนที่เดือนนั้น เด่นเต็มดวง ... ไม่ต่างกับ รอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา

ของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ที่ยังคงประทับอยู่ในใจ ตั้งแต่วันแรกของการ

เร่ิมงานที่สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย พร้อมค�ากล่าวของอาจารย์

ด้วยประโยคที่ว่า “ดีนะ มาช่วยกันท�างาน เรายังมีอะไรให้ต้องท�าอีกเยอะเลย” 

จากวันน้ันจนถงึวันน้ี ทกุคร้ังทีไ่ด้มีโอกาสร่วมงานกบัอาจารย์ ได้ฟังทศันะ 

มุมมอง การวิเคราะห์อันเฉียบคมของอาจารย์ เราจะได้รับเรื่องราวดีๆ อันเป็น

ประโยชน์ทัง้กบัสังคม ประเทศ และตัวเราเองเสมอ ค�ากล่าวเรียก ดร.เดือนเด่น 

ว่า ‘อาจารย์’ ด้วยความเคารพรักจากใจจึงไม่ผิดเลย

ปณิธานและความต้ังใจของอาจารย์ ที่อยากเห็นความเปล่ียนแปลงของ

ประเทศในทางที่ดีข้ึน ได้ประจักษ์ชัดต่อสาธารณะ ผ่านผลงานวิจัยและงาน

วิชาการจ�านวนมาก ทีช่่วยช้ีแนะทางออก แก้ไขปัญหาเพ่ือน�าประเทศไปข้างหน้า 

ทกุคนต่างรับรู้ตรงกนัว่า การจากไปของอาจารย์เป็นความสูญเสียคร้ังใหญ่ของ

วงวิชาการด้านนโยบายสาธารณะของประเทศ 

ส�าหรับเรา นอกจากการรับรู้เช่นเดียวกันแล้ว อาจารย์ยังเป็นหน่ึงใน 

‘บคุคลตัวอย่างในการท�างาน’ และ ‘การด�าเนินชีวิต’ เพราะในช่ัวชีวิตคนหน่ึงคน  
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เราจะเติบโตและพัฒนาข้ึนด้วยงานทีท่�า เพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้างาน ในด้าน

การท�างาน อาจารย์คือหน่ึงในหัวหน้างานที่เป็นผู้แบ่งปันความรู้ จุดประกาย

ปัญญาให้เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องด้วยใจเมตตาอยู่เสมอ

อีกทั้งส่ิงที่อาจารย์แบ่งปัน ช้ีแนะ ไม่ใช่เพียงแค่ท�าตามหน้าที่เพราะการ

เป็นหัวหน้างานเท่าน้ัน แต่อาจารย์ยังแบ่งปัน ให้ความรู้ด้วยความเมตตาในเร่ือง 

อื่นๆ ดังเช่น โอกาสสุดท้ายที่ได้เห็นอาจารย์สอน และให้ค�าปรึกษานักวิจัยที่

ต้องการศึกษาต่อกว่า 20 คน เขียน SoP (Statement of Purpose) ด้วยความ

ต้ังใจอย่างใกล้ชิด พร้อมสอนวิธีคิดเกี่ยวกับการท�างานการเรียนให้ทุกคน จน

ท�าให้เราจดจ�าประโยคหนึ่งของอาจารย์ได้ว่า “ไม่ว่าอย่างไร สุดท้ายแล้วเราจะ

รู้จักเรียนรู้ที่จะชอบสิ่งที่เราท�า” 

ในด้านการด�าเนินชีวิต อาจารย์เป็นแบบอย่าง โดยการท�าให้เห็นและท�าให้

เรียนรู้ว่า หากจะท�าประโยชน์เพื่อคนอื่น และท�าหน้าที่การงานของตนได้ดีนั้น 

การให้เวลาตัวเองเพื่อดูแลรักษาทั้ง ‘กายและใจ’ ก็ส�าคัญเช่นเดียวกัน เพื่อตัว

เรามีแรงกายแรงใจในการท�าตามเป้าหมาย และมีแรงแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ

ให้คนอื่นได้ 

แม้วนันี้อาจารย์จะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว แต่ทั้งผลงาน ปณิธาน และทุกสิ่งที่

อาจารย์สอนนั้น จะยังคงอยู่กับเรา ให้เราได้สานต่อ เพื่อผลิดอกออกผลให้เป็น

ไปอย่างที่อาจารย์และเรามองเห็นในเป้าหมายสิ่งเดียวกัน สิ่งที่อาจารย์มอบไว้

ให้และการได้ระลึกถึงอาจารย์ เปรียบด่ังได้เห็นแสงส่องสว่างกระจ่างอยู่ในใจ

เสมอ ไม่ต่างจากเดือนเด่นที่กระจ่างชัดอยู่บนฟ้า คอยส่องสว่างให้เราเห็นทาง

และสิ่งสวยงาม ไม่ว่าจะมืดมิดแค่ไหนก็ตาม 

ด้วยความเคารพ รัก และระลึกถึง
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ศิราภรณ ์ธูปเทียน

‘ป้าเมาส’์ หวัหนา้งานท่ีเป็นท่ีรกัเสมอ

พ่ีอุ๋ยเป็นหัวหน้างานของแจ๊ส แจ๊สท�าหน้าที่เป็นเลขาพ่ีอุ๋ยมากว่า 20 ปี 

ต้ังแต่ ‘ไพลิน’ ลูกของแจ๊สยังเล็ก พ่ีอุ๋ยซื้อตุ๊กตามิกก้ีเมาส์ให้น้องไพลิน หลัง

จากน้ัน ไพลินและเด็กๆ ช้ันสามก็เรียกพ่ีอุ๋ยว่า ‘ป้าเมาส์’ มาตลอด ทั้งที่ทุก 

วันเกิดของไพลิน ป้าเมาส์จะมีของขวัญต่างๆ มาให้อย่างสม�่าเสมอ 

พ่ีอุ๋ย ส�าหรับแจ๊สจึงไม่ใช่แค่นายกับลูกน้อง แต่เป็นทั้งเพ่ือนและพ่ีสาวที่

คอยห่วงใย คอยถามถึงสารทุกข์ของแจ๊ส และให้ความห่วงใยไปถึงครอบครัว

เรามาโดยตลอด แจ๊สซาบซึ้งใจและภูมิใจมาก ไม่คิดว่าจะมีหัวหน้างานแบบน้ี 

พ่ีอุ๋ยยินดีให้ค�าปรึกษาเสมอ เพียงแค่เดินไปเคาะประตูห้องท�างาน เปิดประตู

เข้าไปครั้งใดก็จะเห็นรอยยิ้มต้อนรับเสมอ

การที่ได้ท�างานกับพี่อุ๋ยถือเป็นความโชคดีมาก และมีความสุขเสมอ ไม่มี

วันไหนเลยที่ไม่อยากมาท�างาน หรือท้อแท้ในการท�างาน เพราะรู้ว่าพี่อุ๋ยท�าให้

ปัญหาที่พวกเราจะต้องเจอกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น

การสูญเสียพ่ีอุ๋ยไปในคร้ังน้ี นับเป็นการสูญเสียคร้ังใหญ่คร้ังหน่ึงในชีวิต

ของแจ๊ส แจ๊สไม่อยากจะเช่ือ จนถึงทุกวันน้ีก็ยังคงคิดว่าพ่ีอุ๋ย หรือ ‘ป้าเม้าส์’ 

ของน้องไพลินแค่ไปเที่ยว เดี๋ยวก็กลับมาเพื่อเป็นที่รักของทุกๆ คน

แจ๊สยังจ�าได้อยู่ว่า เคยยืนคยุเร่ืองธรรมะกบัพ่ีอุย๋ พ่ีอุย๋บอกว่า อยากไปบวช  

เราก็พูดโพล่งออกไปว่า “ไม่ได้นะคะ เลขาฯ ไม่อนุญาต รอลูกหนูเรียนจบ
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ปริญญาก่อน” พ่ีอุ๋ยก็ถามว่าอีกกี่ปี เราก็ตอบไปว่าประมาณ 10 ปี พ่ีอุ๋ยก็ 

พยักหน้าและบอกว่า โอเคๆ พวกเราก็พากันหัวเราะในตอนนั้น 

วันนี้ สิ่งที่แจ๊สคิดคือ พี่อุ๋ยไปบวชและเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้ว 

รักและร�าลึกถึงพี่อุ๋ยเสมอ
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Letter of President  
and Head of College  

Pearson College UWC

It is with great sadness I write today to share news of the death of 

one of your classmates, Deunden Nikomborirak, Ph.D. (Thailand, PC YR 

9/1984). Deunden died from a fallen tree while taking her morning walk 

on 31 October.

Please see the following message from her Pearson and Queen’s 

University four-year roomate, Shelley Wong (AB Canada, YR 9/1984). 

Shelley has also offered to be available for those who might wish to get 

in touch with her, if she can be of assistance in any way. 

“It is with a heavy heart that we mourn the loss of Deunden Nikom-

borirak, who passed away unexpectedly in an accident today. The stars 

shine a little less brightly without Deunden’s warm smile and easy laugh. 

Even through tears induced by late night scorching hot chili noodle-eating 

contests, her irresistible home-made Thai cooking, and the curved backed 

fingers demanded of the Thai dances she taught, Deunden brought such 

joy to all of us. Deunden is survived by her beloved husband, Somkiat, 

and her son, Poum (a student at UWC ISAK Japan).”

While this is a difficult time for Deunden’s friends and family, 

Pearson lives have certainly been made richer for the years the College 

had with her. During her time at Pearson, I am told Deunden was a dearly 

loved resident of Calgary House, and a dedicated member of Social Service 

and of Library Service.

As shared by her other roommate Fiona May (Australia, PC YR 

9/1984): “As a roomie and friend Deunden was generous and kind. She 



brought a thoughtful energy and a joyful spirit to her interactions with 

us all. In blackberry picking, in Christmas decorating, in playing gentle 

pranks, she found ways to show those around her how much she cared.”

After pursuing her studies in Economics at Queen’s and McGill 

University, she became a revered and influential Research Director at 

the Thailand Development Research Institute and held the position of 

Secretary to the Minister of Finance between 2007-08. She was also the 

President of the UWC National Committee in Thailand and was a gener-

ous supporter to her alma mater in Pedder Bay, for which her country, 

fellow citizens, and the entire UWC/Pearson College Community are truly 

grateful. 

Fiona added: “In recent weeks Deunden began planning a mini 

Reunion of our PC Years in Thailand and was offering to open her home 

to all of us. She remained active in the Thai UWC movement and brought 

her caring approach to supporting current students during their UWC 

experience.”

Her funeral is scheduled for 2 November at Wat That Thong. 

On behalf of the Pearson Community, I wish you all peace and 

strength in this time of loss. 

Sincerely, 

Désirée McGraw 

President and Head of College Pearson College UWC



ณัฐชยา พงศอ์คัรวฒัน ์

ความย่ิงใหญ่ ... จากใจ ร�าลึกถึง ‘พ่ีอุย๋’ ท่ีรกั  

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรกัษ ์

เม่ือ 15 ปีที่แล้ว ดิฉันได้รับทุนการศึกษาจากองค์การสหสากลวิทยาลัย 

(United World Colleges: UWC) โดยมีพี่อุ๋ยเป็นรุ่นพี่ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเรียน

ทีโ่รงเรียนเดียวกนัทีแ่คนาดา เพราะตัวดิฉนัเองได้รับทนุไปศกึษาต่อทีอ่งค์การ

สหสากลวิทยาลัยในประเทศนอร์เวย์ แต่พี่อุ๋ยก็ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาโดย

เสมอมา 

ในปี 2005 ดิฉนักลับมาประเทศไทยในช่วงซมัเมอร์ พร้อมกบักจิกรรมในใจ 

ที่อยากจะรวบรวมสิ่งของบริจาคจากเพื่อนๆ นักเรียนทุนคนไทยชาว UWC ให้

กบับ้านเด็กก�าพร้าทีพ่ญาไท และไปท�ากจิกรรมเล่นเกมง่ายๆ กบัน้องๆ ด้วยกนั 

พ่ีอุ๋ยเป็นรุ่นพ่ีคนแรกที่ส่งของมาร่วมบริจาคด้วย พร้อมกับฝากข้อความมาให้

ดิฉัน โดยบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดี และภูมิใจที่นักเรียนรุ่นน้องอยากกลับมาท�า

อะไรให้กับประเทศไทย ข้อความดังกล่าวสร้างก�าลังใจให้กับตัวดิฉันเป็นอย่าง

มาก ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ ที่ตัวดิฉันเองนั้นไม่ได้คิดว่ายิ่งใหญ่อะไรเลย 

จนดิฉันเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้

กลับมาฝึกงานที่ Thailand Development Research Institute (TDRI) จึงได้

พบกับพี่อุ๋ยอีกครั้ง และได้แกเป็นที่ปรึกษาในการท�าทีสิสก่อนจบปริญญาตรี 

ในขณะที่ไม่รู้ว่าจะเขียนเร่ืองอะไร และเดินไปถามพ่ีอุ๋ยที่ออฟฟิศ พ่ีอุ๋ย

แนะน�าว่า เราต้องเร่ิมมองกลับมาทีตั่วเองก่อน ว่าในฐานะคนไทยคนหน่ึงน้ัน เรา 
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อยากแก้ปัญหาอะไรให้กบัประเทศ? ความคดิของดิฉนัเปล่ียนไปทนัท ีจากทีม่องว่า 

เราจะเขียนอะไรที่เขียนง่ายและหาข้อมูลได้ง่ายที่สุด กลับมามองอย่างที่พ่ีอุ๋ย

บอก วันน้ันพ่ีอุย๋น่ังเป็นทีป่รึกษาให้ดิฉนั ค่อยๆ กล่ันกรองความคดิและข้อมูลที่

ดิฉนัพบเห็นและอ่านมา จนกระทัง่มาตกผลึกทีเ่ร่ืองของ foreign direct invest-

ment ระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม พี่อุ๋ยบอกว่า “ลุยเลย ต่อไปประเทศ

เวียดนามจะไม่เป็นเวียดนามอย่างทุกวันน้ี และถึงแม้ว่าข้อมูลอาจจะน้อยอยู่

บ้างในตอนนั้น ถ้าเราพยายามและรู้จุดแข็งของตัวเอง เราจะรู้ว่าเราจะเป็นนัก

วิจัยที่ดีและแตกต่างจากคนอื่นได้อย่างไร และงานของเราจะเป็นประโยชน์

กับคนอื่น และท�าให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่า” และน่ันคือจุดเร่ิมต้นที่ท�าให้ดิฉัน

กลายเป็นคนชอบถาม ชอบอยากรู้ไปเสียทุกเร่ือง และชอบออกไปหาค�าตอบ 

นอกกูเกิลด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

เวลาผ่านไปไม่นานนัก หลังจากที่ดิฉันได้มีโอกาสเรียนและท�างานที ่

ต่างประเทศร่วม 10 ปี จงึได้ตัดสินใจกลับมาประเทศไทยในปี 2014 ตอนน้ันทาง

องค์การสหสากลวิทยาลัยก�าลังอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่าน มีการต้ังคณะกรรมการ 

คัดเลือกนักเรียนทุนประจ�าประเทศไทยใหม่ โดยมีศิษย์เก่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเอง

ทัง้หมด น�าโดย พ่ีป๊อก-ประกติ บญุยัติฐิติ และพ่ีอุย๋ ตัวดิฉนัเองรู้สึกเป็นเกยีรติ

อย่างย่ิง ทีไ่ด้มีโอกาสร่วมเป็นหน่ึงในคณะกรรมการชุดแรกร่วมกบัพ่ีๆ ทีเ่คารพ

นับถือทั้งสอง และพ่ีๆ ศิษย์เก่าอีกส่ีห้าท่าน เราท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่กัน

มาในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องเล็กที่สุด และเรื่องใหญ่ที่สุด เพราะเราเป็นทั้งสองอย่าง 

คือคณะกรรมการและคณะท�างาน ตัวดิฉันน้ันได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหอก

ของการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา และการจัดงานรับน้องและงานมอบทุน

การศกึษา ถงึแม้ว่าหน้าทีก่ารงานของพ่ีอุย๋น้ันจะยุ่งแค่ไหน แต่เม่ือดิฉนัขอความ

ช่วยเหลือจากกลุ่มศษิย์เก่าในการช่วยงาน พ่ีอุย๋จะเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่

อยู่ช่วยงานดิฉันเสมอ 

ในปี 2017 และ 2018 เราทั้งสองคนถืออุปกรณ์ช่วยประชาสัมพันธ์มา

จากบ้าน เพ่ือไปพูดประกาศทนุผ่านไมโครโฟนในสถาบนัการศกึษาและติวเตอร์

ขนาดกลางแห่งหนึ่ง มีคนฟังอยู่ไม่ถึง 50 คน พี่อุ๋ยไม่เคยถือตัวหรือบ่ายเบี่ยง 

เกรงว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเล็กเกินไปส�าหรับแก หรือคิดว่าถ้าจะท�าอะไรสเกล

งานจะต้องย่ิงใหญ่ พร้อมกับการรับรองที่ใหญ่โต แกบอกเสมอว่า ถ้าเป็น

ประโยชน์ เราก็ท�า 
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พ่ีอุ๋ยเป็นสมาชิกในคณะท�างานที่อาสาท�างานทุกอย่างที่ต้องท�าให้ส�าเร็จ 

โดยไม่เคยปริปาก หรือเสนอว่างานชนิดไหนเล็กน้อยเกินไป หรือไม่เหมาะสม

กบัผู้ใหญ่อย่างแก ในการร่วมกนัท�างานกบัน้องๆ เม่ือพ่ีอุย๋เป็นประธานองค์การ

สหสากลวิทยาลัยของเราในปี 2019 และตัวดิฉนัเองได้รับเกยีรติเป็นเลขาธกิาร

ขององค์การน้ัน เราทัง้สองคนย่ิงได้มีโอกาสท�างานใกล้ชิดกันมากข้ึน ดิฉนัรู้สึก

เป็นเกียรติอย่างย่ิง ที่คร้ังหน่ึงในชีวิตได้เรียนรู้วิธีคิด วิธีการด�ารงชีวิต และ 

วีิธกีารท�างานทีเ่น้นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักจากพ่ีอุย๋ พ่ีอุย๋ได้เน้นย�า้กับ

ดิฉันเสมอว่า เราต้องพยายามคัดเลือกนักเรียนที่รักประเทศไทยด้วย ไม่ใช้รัก

แต่การศึกษาที่ดีและรักแต่อนาคตของตัวเอง นักเรียนทุนของเราต้องมีความรู้ 

แต่มีความสนใจที่จะรักษ์โลกมากกว่า และรู้จักการเสียสละเพื่อคนอ่ืน เราต้อง

เลือกนักเรียนไทยที่รักภาษาไทย พูด ฟัง อ่าน เขียนได้ ไม่ลืมรากเหง้าและ

ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยในโรงเรียน UWC 

พ่ีอุย๋มักจะถามถงึสารทกุข์สุขดิบของน้องๆ นักเรียนทนุทีเ่ราคดัเลือกและ

ส่งไปเรียนทีต่่างประเทศไทยเป็นระยะๆ ว่าแต่ละคนน้ันเป็นอย่างไรกันบ้าง และ

เมื่อดิฉันขอเสนอระบบ mentorship ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องนั้น พี่อุ๋ยก็ให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มที ่เพ่ือทีเ่ราจะได้ให้ข้อเสนอแนะ และช่วยกนัเป็นหูเป็นตาให้

กับพ่อแม่ด้วยอีกทางหนึ่ง ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนรุ่นพี่ 

ต้นปีทีผ่่านมาน้ี พ่ีอุย๋ยังให้เกยีรติเข้าร่วมการประชุมพ่อแม่ผู้ปกครองของ

นักเรียนทุนที่ดิฉันเสนอจัดเป็นคร้ังแรก ในงานรับทุนซึ่งจัดข้ึนที่ TDRI (โดย

ค�าแนะน�าและประสานงานโดยพ่ีอุ๋ย) ค�าแนะน�าที่พ่ีอุ๋ยมีให้กับเหล่าบรรดาผู้

ปกครองในวันน้ัน สร้างแรงบันดาลใจเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากแค่จะเล้ียง

ลูกอย่างไร ถ้าลูกไปอยู่ต่างประเทศ แต่ยังก�าชับอีกว่า ในฐานะของนักเรียนทุน 

เราจะต้องเล้ียงลูกอย่างไรให้เขารักสังคม และมาช่วยกนัพัฒนาประเทศของเรา

ต่อไปให้ได้ เพราะนอกจากเขาจะเป็นลูกหลานของเราแล้ว เขายังเป็นก�าลังของ

ชาติที่เราต้องสนับสนุนอีกด้วย 

ในฐานะเลขาธิการขององค์การสหสากลวิทยาลัยคนปัจจุบัน การสูญเสีย

พ่ีอุ๋ยในคร้ังน้ี เป็นการสูญเสียที่ย่ิงใหญ่ของนักคิดและนักวิชาการคนหน่ึงของ

ประเทศไทย คณะกรรมการท่านอ่ืนๆ ทุกท่านและศิษย์เก่าทุกคน และตัวดิฉัน

เองน้ัน จะน้อมน�าค�าแนะน�าที่พ่ีอุ๋ยมีให้พวกเราตลอดมา ในการน�าไปปฏิบัติ
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เพ่ือพัฒนาประเทศไทย ผ่านการศึกษาขององค์การสหสากลวิทยาลัยต่อไป 

ในส่วนของตัวดิฉันเองนั้น ดิฉันได้เคยสัญญากับพี่อุ๋ยไว้ ว่าจะไม่ให้ความรู้และ

ความสามารถของตัวเองจ�ากัดอยู่แค่ประโยชน์ของตนเอง หรือกับแค่กลุ่มคน

กลุ่มหนึ่ง ดิฉันจะน�าความรู้ความสามารถไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ 

ตามรอยทางทีพ่ี่อุย๋ได้สร้างเป็นตัวอย่างไว้แล้วตลอดชีวิตของพ่ีอุย๋เอง โดยทีจ่ะ

ครองธรรมในชีวิต ให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน�าใจ อย่างทีพ่ี่อุย๋ได้ใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติมาตลอดชีวิตด้วยเช่นกัน 

สุดท้ายแล้ว ชีวิตของคนเราน้ันคงเป็นเช่นที่อุ๋ยเคยบอกกับดิฉันว่า คน

ที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในประเทศน้ีหรือในโลกใบน้ี มิใช่คนที่มีอ�านาจที่สุดหรือร�่ารวย

ทีสุ่ด แต่คอืคนทีเ่ข้าใจชีวิตได้อย่างถ่องแท้ ว่าความย่ิงใหญ่ทีแ่ท้จริงน้ัน มาจาก

การให้ มาจากความอยากให้ประโยชน์ที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจอันบริสุทธิ์

ของคนๆ นั้นต่างหาก 

รักพี่อุ๋ยตลอดไป
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จารีย ์ป่ินทอง

ดร.เดือนเด่น หรือ ‘พี่อุ๋ย’ ของน้องๆ โรงเรียน United World Colleges 

(UWC) เป็นรุ่นพ่ีที่ให้ค�าแนะน�าระหว่างตัดสินใจรับทุนไปเรียนมัธยมปลาย

ที่ Lester B. Pearson UWC ประเทศแคนาดาเมื่อ 15 ปีที่แล้ว พี่อุ๋ยบอกกับ

ครอบครัวของเอมว่า ถ้าลูกของพี่อุ๋ยมีโอกาสได้ไปเรียนที่เดียวกับคุณแม่ พี่อุ๋ย

จะไม่ลังเลและตัดสินใจทันทีให้ลูกไปแน่นอน 

ค�าแนะน�าของพ่ีอุ๋ยท�าให้ครอบครัวของเอมม่ันใจยอมให้ลูกสาวคนเดียว

ไปอยู่โรงเรียนประจ�าที่แคนาดา ตั้งห่างจากตัวเมือง Victoria หลายชั่วโมง อยู่

ท่ามกลางธรรมชาติ ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ครอบครัวของเราทุกคนต้อง

ขอบคุณพ่ีอุ๋ยอย่างมาก ที่ท�าให้เอมได้มีประสบการณ์ไปโรงเรียนแห่งน้ี ถือว่า

เป็นจดุเปล่ียนส�าคญัจดุหน่ึงของชีวิตกว่็าได้ แม้ว่าพ่ีอุย๋กบัเอมจะห่างกนักว่า 20 

รุ่น แต่โรงเรียนแห่งน้ีเป็นเหมือนกบัทกุอย่างทีพ่ี่อุย๋เล่าให้ฟัง โรงเรียนเล็กๆ ทีมี่

นักเรียนเพียง 200 คน มาจาก 80 กว่าประเทศทัว่โลก นักเรียนทกุคนเป็นนักเรียน

ทุนที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนในโรงเรียนแห่งน้ี ด้วยเจตนารมย ์

ในการสร้างเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นผู้น�าทางสังคม โดยส่งเสริมความเข้าใจ

ระหว่างวัฒนธรรม เพ่ือการสร้างสันติภาพของโลก การใช้ชีวิตสองปีในโรงเรียน 

UWC เป็นโอกาสที่เด็กอายุ 16 ปียากที่จะหาจากที่อื่นได้อีก 

พ่ีอุ ๋ยเล่าให้ฟังว่า ได้เจอศิษย์เก่า UWC เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการแวะ

เย่ียมเยียนเพ่ือนเวลาเดินทางไปต่างประเทศ หรือการบังเอิญพบกันในการ
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ประชุมระหว่างประเทศ เป็นเหมอืนที่พีอุ่๋ยเล่าให้ฟังจรงิๆ ว่า ไม่ว่าจะไปท�างาน

ประเทศไหน บริษัท หรือองค์กรอะไร เราได้พบเจอศิษย์เก่าจาก UWC เสมอ 

และทุกคนดีใจทุกคร้ังที่ได้เจอกัน ไม่ว่าจะห่างกันกี่รุ ่น หรือไม่เคยพบกัน 

มาก่อนก็ตาม และมีเร่ืองราวชีวิตที่น่าสนใจเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันใน

การท�างานเพื่อสังคม

ระหว่างช่วงปิดเทอมที่เอมเรียนปริญญาตรีอยู่ ได้มีโอกาสมาฝึกงานที่ 

TDRI และได้เจอพี่อุ๋ยในที่ท�างานอยู่เสมอ พี่อุ๋ยเป็นรุ่นพี่ที่ให้ค�าปรึกษากับเอม

อีกคร้ังในการสมัครเรียนต่อปริญญาเอก เราคุยกันเร่ืองวิธีการเรียนและการ

ท�างานวิจัย รวมถึงโอกาสในการท�างานวิจัยในเมืองไทย พ่ีอุ๋ยต้อนรับน้องๆ 

ศิษย์เก่า UWC มาฝึกงานที่ TDRI เสมอ พี่อุ๋ยบอกเอมว่า พี่อุ๋ยเชื่อมั่นว่ารุ่นน้อง

จาก UWC มีความตั้งใจที่จะท�างานเพื่อสังคม (public mind) และยินดีต้อนรับ

นักศึกษาฝึกงานจากทุกสาขาวิชา ท�าให้พวกเรากลายเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของการ

ฝึกงานที ่TDRI กนัไปด้วยอกีทางหน่ึง พ่ีอุย๋เป็นคนน่ารักและเป็นกนัเองกบัพวก

เราเสมอ ไม่ว่าพี่อุ๋ยงานยุ่งขนาดไหน แต่ก็ให้เวลาน้องๆ เสมอ พี่อุ๋ยเป็นรุ่นพี่ที่

เราทุกคนรักมาก เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาในทุกๆ เรื่อง

ระหว่างทีเ่อมท�างานวิจยัปริญญาเอก มีโอกาสได้อ่านงานของพ่ีอุย๋มากข้ึน 

ถ้านักศกึษาหรือนักวิจยัคนไหนศกึษาเกีย่วกบัตลาดการแข่งขันในประเทศไทย 

คงไม่มีใครที่ไม่เคยได้อ่านงานของพ่ีอุ๋ยแน่นอน เอมและเพ่ือนๆ นักเรียนไทย

เคยคยุกนัว่างานของ ดร.เดือนเด่นเป็น pioneer หรือนักวิจยัรุ่นบกุเบกิของงาน

ศกึษาด้านการแข่งขันและการผูกขาดในเมืองไทย เป็นหัวข้อทีใ่หญ่และยากมาก 

และที่ส�าคัญที่สุดต้องเป็น ‘คนกล้าและคนตรง’ เพื่อจะน�าผลการศึกษาไปสร้าง

การเปลี่ยนแปลงจริง 

ตลอดช่วงเวลาห้าปีทีเ่อมกลับมาท�างานทีเ่มืองไทย มีโอกาสได้พบเจอพ่ีอุย๋ 

ในงานสัมมนาและการประชุมต่างๆ เสมอ ได้เห็นการน�างานวิชาการมาเป็น 

พ้ืนฐานของการออกแบบนโยบาย “ดิฉนัดีใจทีมี่ส�านักงานคณะกรรมการแข่งขัน

ทางการค้า ดิฉนัเป็นคนทีศ่กึษาเร่ืองน้ีมากว่า 20 ปี” เป็นค�ากล่าวเปิดช่วงเสวนา

ในงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และไม่

คิดเลยว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ฟังพี่อุ๋ยในงานสัมมนา 
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ระหว่างฟังงานเสวนา เอมย้อนนึกไปถึงงานวิจัยของพ่ีอุ๋ยหลายช้ินที่มุ่ง

เสรมิสร้างการแข่งขัน โดยเฉพาะบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมการแข่งขนั 

รวมถึงการปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพภาครัฐ ในวันน้ัน รู้สึกดีใจแทนพ่ีอุย๋มาก

ที่เห็น พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เกิดข้ึนจริง หลังจากที่พ่ีอุ๋ย 

ศึกษาและผลักดันมานานหลายสิบปี

กลางเดือนตุลาคม 2562 พ่ีอุ๋ยโทรมาหาเอมเพ่ือชวนมาเป็นกรรมการ

ของศิษย์เก่า UWC ด้วยกัน ในปีน้ีพ่ีอุ๋ยเป็นประธานศิษย์เก่าฯ และเรามีกลุ่ม

ศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และต้ังใจสืบสานปณิธานของ UWC  กรรมการศิษย์เก่าฯ 

มีหน้าที่ส�าคัญ คือการสัมภาษณ์และคัดเลือกน้องๆ เพ่ือรับทุนการศึกษาและ

ได้มีประสบการณ์เรียนและใช้ชีวิตในโรงเรียน UWC แบบที่พวกเราเคยได้รับ

โอกาส พ่ีอุย๋กับพวกเราศษิย์เก่าเช่ือในพลังของการศกึษา และการสร้างเยาวชน

เพื่อเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าพวกเราจะจบไปแล้วกี่ปี หรือท�าอาชีพ

อะไรกต็าม เราดีใจทกุคร้ังทีไ่ด้เจอกนั ช่วยกนัคดิว่าเราจะช่วยกันสร้างเยาวชน

ที่กล้าคิดและกล้าเปล่ียนแปลง พวกเราขอสัญญากับพ่ีอุ๋ยว่าจะช่วยกันสร้าง

โอกาสให้กบัน้องๆ รุ่นใหม่ เหมือนทีพ่ี่อุย๋เคยเป็นคนแนะน�าให้เอมได้มีโอกาสน้ี 

รักและคิดถึงพี่อุ๋ยเสมอ
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Shelley Wong

A Lifelong Friend

One of Deunden’s greatest legacies was her friendship. She per-

sonified Thai friendliness and hospitality. Her joyful and generous nature 

warmed the hearts of those who met her. She had a special quality of 

making each and every individual she met feel cherished, as one friend 

describes. “I think of Deunden and she makes me smile - she was always 

so cheerful and made everyone around her happy. Everyone wanted to 

be with her.”

At Pearson College, Deunden was surrounded by a wide circle of 

friends. She was a member of Social Services, an active participant in 

Cultural Days, and was especially re-known for her chili-eating noodle 

contests, outlasting even her most formidable opponents from India and 

Indonesia, long after the rest of us had passed out from the chili pepper 

broth fumes alone.

At Queen’s, Deunden was elected as the first year representative on 

the South East Asian Club. She introduced Thai culture to North Ameri-

cans, prepared endless Asian dishes for banquets (hundreds of pounds 

of beef and broccoli), and on Cultural Day extravaganzas, she would 
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dance with gusto, pulling as many friends as she could onto the dance 

floor to join her.

As the decades passed, we spoke of our careers but her true passion 

was her family. She often spoke of Poum growing up, his love of math, 

his journey at ISAK, her family’s travels, and she shared photos of Poum, 

Somkiat and her mother (wearing sunglasses with both lenses)! Deunden 

always remained the beloved roomie from our childhood - kind, generous, 

intelligent, and joyful.

Dedicated to the Nikomborirak and Tangkitvanich Family

With all my love
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จดหมายจากเพ่ือน 
Pearson College

Dear Family and Friends of Deunden, 

It was indeed with great sadness that I received the news recently 

of Deunden’s tragic accident and sudden death.

Deunden and I arrived at Pearson College at the same time- August 

1982 - when I has appointed the 2nd Director of the College succeeding 

Mr. Jack Matthews and Deunden was beginning her two year scholarship 

as a student.

My memories of Deunden remain vivid to this day - her warm, friendly 

manner and supportive character was a joy to have on our campus. She 

was a lovely person in every possible way and her death is very hard to 

fathom, especially at such a young age.

It was a privilege for me to know her and to work with her. She was 

an exemplary student and College member.

One further personal note - Deunden came to know our three chil-

dren who all lived on Campus and our daughter Sara, when travelling 

approximately fifteen years later to Thailand, made contact with Deunden 

and she was very helpful to her.
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Deunden will have made all her family very proud through her selfless 

character and numerous accomplishments. She leaves a very fine legacy 

and will never be forgotten by those who knew her.

Hamish Simpson 

Director, Lester Pearson College 1982-1986

I was extremely saddened to hear of the tragic death of Deunden 

several weeks ago. As I was a member of faculty at the time Deunden 

was a student at Pearson College, I remember her well as a student who 

contributed enormously to the life of the College. I understand that, not 

surprisingly, she continued to play a very active role in her work, in her 

home country and in the UWC movement. She is a great loss and I extend 

my deepest sympathy to her family and her friends.

Andrew Spray 

Pearson College faculty 1975-2010

Dear family of Deunden; 

Thanks to Benoit Charlebois, I have your email address to send a 

few words and thoughts ... 

I feel deeply sorry for your loss. Although I haven’t seen Deunden 
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in many years, I have a crystal clear picture in mind of her warmth and 

kindness.

When I started at Pearson College in 1983, Deunden was in her 

second year, and even in the first weeks, I remember her calm and centred 

presence as she helped to guide me.

She was in the “Social Service” extracurricular activity, and when I 

signed up for that, not knowing what I was getting into, I was blessed to 

be assigned to work as a team with Deunden. One afternoon each week, we 

drove into Victoria, to the Oak Bay Lodge for the elderly. We would bring 

along one or more fellow students and would put on an international slide 

show with a discussion about their home country. I admired the way that 

Deunden’s gentle presence and lightheartedness seemed to connect with 

the elderly. She made them smile. With me, on the long drives there and 

back, we would talk about all sorts of things and it was truly a pleasure 

to be in her company.

May your fond memories also help carry you through these difficult 

times.

Phil Digby 

Toronto, Canada 

LBPC year 10

It is with much sadness and disbelief that we learned about the 

sudden and tragic death of our former Pearson College UWC classmate 

(1982-84) Deunden Nikomborirak through a mutual friend in Bangkok.

Deunden was special to different people for different reasons but 
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what we shared in common with her was her kind heart, a warm smile, 

and a gentle soul. 

I think Deunden would be happy to be remembered this way beyond 

her sharp mind, her lifelong achievements, and passion for good gover-

nance which became her career.

Deunden attended my wedding in Bangkok in December 1988. I 

eventually worked and lived in Bangkok, 1992-95. I had the chance to 

keep in touch with Deunden. We met several times, every few years, in 

the past three decades. I met her son Poum in UWC ISAK Japan.

Rest in peace, our dear friend Deunden. Our deepest sympathies to 

her family, loved ones, friends and fellow UWC alumni from Thailand. We 

mourn her loss, promote her dedication to UWC and legacy of governance. 

Iggy Sison, PC Year 9 (1982-1984) 

Chairman, UWC Philippines National Committee

Dearest Deunden,

I am so grateful for the time we had together in Bangkok in 2017. 

We wandered through the city talking and discovering it together. You 

admitted that you hadn’t spent much time being a tourist in your own city. 

We meandered through the flower market, chatting with the vendors. You 

talked me into splurging on an antique gold and ruby necklace (which I 

treasure even more now). You answered my questions about Buddhism 

and told me about how you had just done a weekend retreat at a monas-

tery. We shared a long leisurely dinner at your beautiful home and I had 

the joy of meeting Poum and trading stories about our sons. You told me 
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about falling in love with your husband. It was as if the decades since 

high school hadn’t existed. I was fascinated by your anti-corruption work 

and the linkages with the policy work that I do. But mostly I loved how 

you remained the passionate but serene girl I’d known so many years ago. 

I am honoured to have known you Deunden and am glad we both stole a 

day out of our busy lives to reconnect. 

Kamla Lewis 

Pearson College Year 9
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ประกิด บุณยษัฐิติ

น่าตกใจและเสียใจจริงๆ จากการจากไปของอุย๋ (ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์)  

ผมสนิทกับอุ๋ยมาก เพราะอุ๋ยเป็นรุ่นน้องของผมที่ Pearson College ซึ่งเป็น

โรงเรียนมัธยมปลายในเครือของ United World Colleges (UWC) โรงเรียนน้ีจะ

รับเฉพาะนักเรียนทีไ่ด้ทนุไปเรียนเท่าน้ัน ซึง่ขณะทีเ่ราทัง้สองไปเรียน เขาให้ทนุ

นักเรียนจากไทยแค่ปีละหน่ึงคน เราจงึเป็นนักเรียนไทยแค่สองคนของโรงเรียน 

จึงท�าให้ผมกับอุ๋ยสนิทกันมาก ท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเสมอ ยังจ�าได้ว่าช่วง

ปิดเทอมส้ันๆ อุ๋ยยังชวนให้ผมไปพักที่บ้านญาติของอุ๋ยที่ย้ายไปอยู่อเมริกา  

ในเมืองที่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนัก ผมยังได้เจอ อ๋อง พี่ชายของอุ๋ยด้วย

อุ๋ยเป็นคนร่าเริง ย้ิมแย้มตลอด อัธยาศัยดี จึงเป็นที่รักของเพ่ือนๆ ที่ 

Pearson College ทุกคน เม่ือกลางปีน้ี กลุ่มเพ่ือนที่ Pearson College ยังได้

นัด reunion กันที่ Hong Kong แต่น่าเสียดายที่อุ๋ยไปร่วมด้วยไม่ได้ เพราะติด

งานสัมมนา ทุกคนยังพูดถึงอุ๋ยกันอยู่เลย อุ๋ยยังติดต่อกับเพื่อนๆ อยู่เสมอ ในปี 

2020 ผมได้อาสาเพ่ือนๆ ว่าจะขอเป็น host reunion ทีเ่มืองไทย ยังได้โทรบอก 

อุ๋ยเลยว่า เรามาช่วยกันจัด reunion ด้วยกัน

พอจบจาก Pearson College ผมกไ็ปเรียนต่อที ่Queen’s University โดยปี

ถดัไป อุย๋กไ็ปเรียนต่อทีม่หาวิทยาลัยเดียวกนั ในช่วงแรกเรากเ็ป็นนักเรียนไทย

เพียงไม่กีค่นทีม่หาวิทยาลัย จงึท�าให้เราสนิทกนัข้ึนอกี หลังจากเรียนจบเรากต่็าง

แยกย้ายกนัท�างาน ผมท�างานทีแ่บงก์ชาติและ ก.ล.ต. ตามล�าดับ ส่วนอุย๋ท�างาน
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ที่ TDRI ซึ่งงานของเราทั้งสองคนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินด้วยกันทั้งคู่  

เรามีโอกาสพบกนัในงานสัมมนาหลายคร้ัง และในช่วงหลังอุย๋ได้เป็นหัวหน้าทมี 

TDRI ที่ไปช่วย review กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ ก.ล.ต. อีกด้วย

เม่ือส่ีปีก่อน ศษิย์เก่า UWC ได้รับมอบหมายให้ช่วยเป็นคณะกรรมการคดั

เลือกนักเรียนทนุทีจ่ะไปเรียนต่อที ่UWC ซึง่คณะน้ีเรียกว่า UWC NC of Thailand 

เราทัง้สองกไ็ด้ท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดกนัอกีสามปี ด้วยความอาวุโส ผมได้รับ 

มอบหมายให้เป็นประธาน NC และต่อมาอีกสามปี อุ๋ยได้มารับไม้ต่อ เราทุ่มเท

กบังาน NC มาก เพราะเราทัง้สองมีความผูกพัน และอยากตอบแทนให้กับ UWC 

ซึ่งเป็นองค์กรที่เรารัก

นอกจากงานที่ผมได้ท�าร่วมกับอุ๋ย อุ๋ยยังท�างานด้านต่อต้านคอร์รัปชัน

บรรษัทภิบาล และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ

อุ๋ยเป็นคนเก่ง คนดี ท�างานเสียสละเพื่อสังคม เสียใจจริงๆ ที่ประเทศต้อง

ขาดคนดีที่ช่วยพัฒนาประเทศ เสียใจจริงๆ ที่ผมเสียเพื่อนไปก่อนเวลาอันควร 

ผมจะจดจ�ารอยย้ิมและเสียงหัวเราะของอุ๋ยตลอดไป จากความดีที่อุ๋ยท�ามา

ตลอด ผมเชื่อมั่นว่าดวงวิญญาณของอุ๋ยได้ไปสู่สุคติแล้ว
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ภวดิา ปานะนนท์

การด์ปีใหม่ดว้ยความอาลยัและอาดูร

อุ๋ยจ๊ะ

ไม่นึกเลยว่าการเขียนถึงกันในช่วงปีใหม่ของเราสองคนในปีน้ีจะเป็นรูป

แบบนี้ ทุกๆ ปีในช่วงเดือนธันวาคม นุดจะได้รับการ์ดปีใหม่ของ TDRI จากอุ๋ย  

นอกจากค�าอวยพรปีใหม่พร้อมข้อความเพ่ิมเติมเล่าอะไรนิดหน่อย ก็จะมี

ค�าลงท้าย หวังว่าเราจะได้เจอกันมากข้ึนในปีถัดไป ทุกปี พอนุดได้รับการ์ด 

จากอุ๋ย นอกจากจะดีใจแล้ว นุดก็จะช่ืนชมที่อุ๋ยจัดการส่งการ์ดได้ทันปีใหม ่

ทุกปี ทั้งๆ ที่อุ๋ยมีงานและธุระมากมาย แต่ต่อจากน้ีจะไม่มีการ์ดจากอุ๋ย และ 

ปีน้ีกลายเป็นนุดที่เขียนถึงอุ๋ยด้วยความอาลัยและอาดูรในการจากไปอย่าง 

ไม่คาดคิดและก่อนเวลาอันควรของอุ๋ย 

นุดเขียนต่อเป็นภาษาองักฤษนะ เพราะนุดจะได้แชร์ให้กบัเพ่ือนของเราที่

รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเราอยู่ McGill ด้วยกัน

I will always treasure the funny circumstance in which we met. I think 

it was around 1990. You were doing your PhD in the Economics Depart-

ment, while I just started my MBA in the Business School. We happened 

to live in the same apartment building near McGill, but had not known 

each other yet. One day I came home and saw someone I knew looking 
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perplexed while going through the tenants’ name on the board.  He ap-

peared relieved when I asked if I could help. Suddenly having recalled 

that I was from Thailand, he told me he was coming to see a friend, who 

was also Thai, but he could not remember her last name. That was why 

he did not know which room to ring and was trying to figure it out. He 

asked if I would recognise a Thai name if I saw one on that list. Of course, 

‘Nikomborirak’ stood out and I thought to myself how I had missed notic-

ing it before. We met that day. 

Our friendship grew during my two years at McGill. We shared many 

common interests—food, films, fashion, travels, and many more. Living in 

the same building was fun. We had many potluck meals at each other’s 

place, went out together, or just hung out talking and watching all the 

fishes in your aquarium. Knowing you was one of the highlights of my 

time in Montreal. Your kindness, sincerity, generosity and warmth, not to 

mention intellect and wit, were among the qualities that made you shine 

wherever you are. I was lucky I could count you as a friend...

Those same virtues defined your work and your professional life. I 

respect how you approached your research topics with conviction and 

honesty similar to the way you lived your personal life. Although we had 

never officially collaborated, I have always been an avid fan and admirer 

of your work. Every time your name came up, I would pay special attention 

to learn about what you were doing or saying. I was proud that my friend 

was making a difference to this country. 

Your research touched on many issues that are crucial to Thailand’s 

development. The areas that your work and mine crossed the most revolved 

around how the country’s weak competition policy led to unfair market 

dominance by many large domestic conglomerates. Seeing how some of 

these firms are celebrated as success stories in business press or business 

schools sometimes frustrates me, as I could see that their paths were 
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not always pretty. It would be much more constructive for our society to 

be aware how some of the major Thai ‘national champions’ gained their 

advantageous positions. And your work did exactly that. 

In later years, we might not have seen each other that often, as work, 

family and life happened along the way. But every time we met, either just 

you and I, or together with our family, I could always feel the bond and 

the friendship we had. On occasions that we met through work, I always 

enjoyed discussing and exchanging our views during work, to be followed 

by casual chats to update each other on what was going on in life. 

Those moments not only brought back fond memories from our 

Canada days, but also added to my admiration of you and appreciation of 

our long-time friendship. My shock upon learning about you on the day 

you left was compounded by the fact that we were about to speak on the 

same panel just a few days after...and I was very much looking forward to 

catching up with you then... But that event did not take place...

Rest well my dear friend... A legacy of your work is not the only thing 

you left behind, but also long-lasting love from many whose life you 

touched, including mine...

Till we meet again. 

หลับให้สบายนะจ๊ะ อุ๋ยเพื่อนรัก หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะ
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รางวลัเกียรติคุณ
เซอรเ์วียม ส�าหรบันกัเรียนเก่า 
โรงเรียนมาแตรเ์ดอีวิทยาลยั

บรรดานักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ที่เคารพรัก

รางวัลเซอร์เวียม เป็นรางวัลทีส่�าคญัทีสุ่ดของโรงเรียนมาแตร์เดอวิีทยาลัย 

เพราะเป้าหมายของโรงเรียนคอืการพัฒนาศษิย์ให้เป็นคนทีส่มบรูณ์ เป่ียมด้วย

คุณธรรมและความรู้ และสามารถน�าความรู้ ความสามารถของตน มารับใช้

สังคมด้วยความรัก และเอื้ออาทร

ในปีนี้ ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตจาก คุณดวงตา นิคมบริรักษ์ นักเรียน

เก่าของโรงเรียน ในการประกาศรางวัลเซอร์เวียม ส�าหรับลูกสาวของท่าน คือ 

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ที่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันพฤหัสที่ 31 ตุลาคม 2562 

การประกาศเกียรติคุณ คร้ังน้ีกระท�าเป็นกรณีพิเศษ โรงเรียนมาแตร์เดอ ี

วิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในนักเรียนเก่า หมายเลขประจ�าตัวนักเรียน 6769 

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ เป็นอย่างยิ่ง จึงขอประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้เป็นแบบ

อย่างแก่ศิษย์มาแตร์เดอีฯ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

เม่ือเดือนเด่นเป็นนักเรียน เธอได้ท�าหน้าทีนั่กเรียนของเธอในการแสวงหา

ความรู้อย่างดีย่ิง ผลการเรียนดีเย่ียมเป็นที่ปรากฏและน�าสู่โอกาสในการเรียน

รู้เพ่ิมพูนย่ิงข้ึนในฐานะนักเรียนทุน ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เดือนเด่น



สะสมตลอดในวัยเรียนน�าเธอสู่วิชาชีพที่เป็นการรับใช้สังคมอย่างเสียสละ  

กล้าหาญ กล้าเสี่ยง ยืนหยัดในความถูกต้อง และซื่อสัตย์สุจริต

ดร.เดือนเด่นเป็นนักวชิาการ และนักวิจัยมืออาชีพ งานวจิัยของเดือนเด่น 

(ซึ่งจะขอไม่น�าเสนอรายละเอียด ณ ที่นี้) ล้วนเป็นเรื่องที่จ�าเป็น และเป็นความ

ต้องการของประเทศชาติ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และความยุติธรรมใน

สังคม เป็นต้นเร่ือง การสร้างธรรมาภิบาล การก�ากบัดูแลกจิการสาธารณูปโภค

พื้นฐาน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นักบญุอญัจลา ผู้ก่อต้ังคณะนักบวชอร์ุสุลิน ได้ให้ค�าแนะน�าไว้ว่า “จงลงมือ

ท�างาน กระตือรือร้น จงเช่ือ จงพยายาม จงมีความหวัง” ค�าแนะน�าน้ีปรากฏชัดแจ้ง 

ในการท�างานของเดือนเด่น ความกล้าหาญที่จะรับใช้ โดยยืนหยัดในความ 

ถูกต้องและเป็นธรรม เป็นส่ิงที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมุ่งหวังในตัวศิษย์ 

ซึ่งเดือนเด่นมีอย่างครบบริบูรณ์

นักบุญอัญจลาได้แนะน�าให้มีความเพียรทน เมื่อพิจารณาการท�างานและ

ผลงานของเดือนเด่นแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เธอได้มีความเพียรพยายาม และ

ความอดทนมากเพียงไร และส่ิงที่เธอมุ่งม่ันปรารถนา อีกทั้งพร้อมอุทิศตน

ทุ่มเทให้ มิใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเธอเองเลย แต่เธอท�าเพื่อประเทศชาติ เพื่อ

ประโยชน์สุขของคนในสังคม

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่นักบุญอัญจลา ให้ความส�าคัญมาก คือ ความ

สุภาพถ่อมตน เดือนเด่นเป็นที่ยอมรับ เป็นที่เคารพเพราะเธอมีมนุษยสัมพันธ์

ดี เคารพ ให้เกียรติผู้อื่น การยืนหยัดในความถูกต้องมิได้ท�าให้เธอวางตนสูง

กว่าผู้อื่น

ส่ิงหน่ึงทีม่าแมร์รุ่นแรกๆ ของโรงเรียนมาแตร์เดอวิีทยาลัยจะสอนเหมือน

กันทกุท่าน คอืสอนให้ศษิย์มาแตร์รักในศกัด์ิศรีของตนเองและเคารพในศกัด์ิศรี

ของผู้อื่น เมื่อสองปีที่แล้ว ดิฉันได้เชิญให้ เดือนเด่นมาเป็นวิทยากรให้นักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา เพ่ือให้ค�าแนะน�าในการเรียน

ในระดับอุดมศึกษาและการเลือกอาชีพในอนาคต นักเรียนต่างช่ืนชม และมี

นักเรียนซักถามในที่ประชุมว่า จะต้องท�าอย่างไรและ เรียนอะไรจึงจะท�างาน

ได้อย่าง ดร.เดือนเด่น เดือนเด่นแนะน�าให้นักเรียนทุกคนค้นหาตนเอง ค้นหา



สิ่งที่ชอบ ท้าทาย และเหมาะสมส�าหรับตนและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สิ่งส�าคัญ

ทีสุ่ดทีเ่ดือนเด่นสอนน้องๆ เป็นเร่ืองเดียวกับทีม่าแมร์ได้สอนลูกศษิย์ คอืศกัด์ิศรี 

หรือ integrity เป็นคณุค่าทีส่�าคญัย่ิง เดือนเด่นแนะน�าให้น้องๆ เลือกให้เป็น และ

รักศักดิ์ศรีของตนเอง มุ่งมั่น อย่ายอมแพ้สิ่งล่อใจต่างๆ ที่มีมากมายในสังคม 

นักบญุอญัจลายังกล่าวอกีว่า “ไม่ว่าจะอยู่ทีไ่หน จงเป็นตัวอย่างทีดี่ และให้

เผยแพร่กลิ่นหอมแห่งคุณธรรมแก่ทุกคนที่พบเห็น” ค�าสรรเสริญสดุดีที่ผู้ใหญ่

ในสังคมจ�านวนมากมอบให้แก่เดือนเด่น เป็นการรับรองได้ว่าเดือนเด่นเต็มไป

ด้วยคุณธรรมความดีอย่างเต็มเปี่ยม

มีผู้ต้ังข้อสังเกตว่า ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ คือศิษย์อันแท้จริง ของ

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่โรงเรียนภาคภูมิใจ ใช่หรือไม่ ค�าตอบคือ 

โรงเรียนมาแตร์เดอวิีทยาลัยขอขอบคณุคณุแม่ของเดือนเด่น ทีไ่ด้ท�าให้โรงเรียน

ได้มีนักเรียนอย่างเธอ ท�าให้โรงเรียนได้รับเกยีรติ ได้รับช่ือเสียง และจดุยืนของ

โรงเรียนได้รับการตอกย�า้ชัดเจน เพราะเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ได้อทุศิตนรับใช้

สังคมด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ กล้าหาญ และเต็มเปี่ยมด้วยความกระตือรือร้น

และความหวังทีจ่ะเห็นชาวไทยจะร่วมกนัปรับเปล่ียนสังคมให้เกดิโอกาสในการ

อยู่ดี มีสุขอย่างทั่วถึงกัน

ขอเรียนเชิญ พันเอก (พิเศษ) หญงิ ดวงตา นิคมบริรักษ์ ได้กรุณารับมอบ

รางวัลเกียรตคิุณเซอร์เวียม จากท่านอธิการณิีเจ้าคณะภาคอุร์สุลนิ และผู้รบัใบ

อนุญาต โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในนามของ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 

ศิษย์มาแตร์เดอี รุ่น 54 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

(อาจารย์สุมิตรา พงศธร) 

ผู้บริหารฝ่ายบุคลากรและจิตตาภิบาล 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ประกาศในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี 

วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เม่ือวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562  

ณ หอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย



เกศรินทร ์พงศไ์พโรจน ์
และ จารุณี หงสจ์ารุ

อาลยัอุย๋เพ่ือนรกั

เราสามคนเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนมาแตร์เดอี 

เร่ืองของเราเร่ิมจากเกดและอุ๋ยเป็นเพ่ือนกันต้ังแต่เล็กๆ เกดยังจ�าได้ว่า 

จะต้ังใจรอวันหยุดเพ่ือที่จะไปเล่นกับอุ๋ย ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่บ้านอุ๋ย 

จนกระทั่งอุ๋ยได้ตามคุณพ่อ ซึ่งเป็นทูตทหารไปประจ�าการที่ประเทศเยอรมนี

ตะวันตก ท�าให้เราไม่ได้เจอกนัไปหลายปี จนกระทัง่ช้ันมัธยมปีที ่1 ลุคได้มาเป็น

นักเรียนใหม่ทีโ่รงเรียนมาแตร์เดอ ีและอุย๋ได้ติดตามคณุพ่อกลับมาประเทศไทย 

จึงได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแตร์เดอีอีก แต่เน่ืองจากกลับมาในช่วงกลางเทอม  

ในตอนน้ันอุย๋และลุคได้น่ังด้วยกนัในห้องเรียน จงึได้ช่วยกนัจนอุย๋เรียนทนัเพ่ือน

ในเวลาอันส้ัน อุ๋ยเคยเรียนเป่าฟลูตในโรงเรียนที่เยอรมนี และลุคเพ่ิงเร่ิมเรียน

ฟลูตได้ไม่นาน อุ๋ยได้แชร์ความรู้เรื่องฟลูตให้อีกด้วย 

พอขึ้นชั้นมัธยมปีที่ 4 ได้ไม่กี่เดือน อุ๋ยก็ได้ทุนไปเรียนที่ประเทศแคนาดา 

เราทั้งสองคนภูมิใจมาก ที่อุ๋ยสามารถสอบทุนได้เรียนในโรงเรียนที่ดีมากที่น่ัน 

และดีใจกว่าน้ัน ที่อุ๋ยยังคงติดต่อกลับมาหาเราสองคนเสมอ อุ๋ยดูแลมิตรภาพ

ของเราดั่งทอง อย่างที่อุ๋ยที่เคยพูดกับเราจริงๆ ว่า เพื่อนใหม่เป็นเงิน เพื่อนเก่า 

เป็นทอง

ในช่วงเวลาที่เรียนปริญญาโท อุ๋ยยังคงเรียนที่ประเทศแคนาดา ส่วนลุค

ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย อุ๋ยได้หาเวลาช่วงวันหยุดเดินทางมาเย่ียม

256 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์



ที่นิวยอร์ก ยังนึกถึงตอนที่เราไปเที่ยว Georgetown ตอนที่เราท�าพอร์คชอป 

กินกันในหอพัก ลุคดีใจทุกครั้งที่คิดถึงวันเวลาเหล่านั้น

ความพิเศษของอุ๋ยคือความเสมอต้นเสมอปลายและความมีน�้าใจ อุ๋ยเป็น

คนตรง ไม่ชอบอะไรกพู็ดด้วยเหตุผลแล้วจบตรงน้ัน ไม่นินทาว่าร้ายใคร ทกุคน 

ที่สนิทกับอุ๋ยจะทราบดี ว่าเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีและมีอารมณ์ขัน ที่ส�าคัญ

คืออุ๋ยเป็นคนเล่าเร่ืองสนุกมาก มีวิธีเล่าให้เราเห็นภาพ เรียกเสียงหัวเราะและ 

รอยยิ้มจากพวกเราได้เสมอ

เม่ืออุย๋จบปริญญาเอกกลับมาทีป่ระเทศไทย และท�างานที ่TDRI เราสองคน 

จะรู้ว่าอุย๋ท�างานหนัก ม่ันคงแน่วแน่ในการท�างาน แม้ว่างานจะมากเพียงใดหรือ

หนักใจแค่ไหน อุย๋ไม่เคยน�าเร่ืองคนอืน่มาว่าหรือพูดลับหลังเลย เราสองคนช่ืนชม 

อุ๋ยเสมอ ว่าเธอเป็นตัวอย่างของผู้ที่สามารถจัดการสมดุลในชีวิตได้อย่างดี  

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงาน เร่ืองครอบครัว และเร่ืองส่วนตัว ท�าให้อุ๋ยประสบความ

ส�าเร็จในทุกด้าน แต่ก็ยังรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวไว้ได้อย่างดี ถึงจะ 

ไม่ค่อยมีเวลา แต่ทุกคร้ังอุ๋ยก็จะพยายามหาเวลาให้เรามาพบกันจนได้ เรา 

สามคนจึงมักจะนัดกันให้ใกล้ที่ท�างานอุ๋ย

ครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันคือวันที่ 20 กันยายน แม้ว่าจะมีเวลาเพียงชั่วโมง

ครึ่ง แต่เราก็ยืนยันจะเจอกัน และได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข วันนั้นเป็น

อีกวันที่อุ๋ยได้เล่าเรื่องต่างๆ ให้เราสองคนฟังมากมาย มองย้อนกลับไป ไม่ว่า

จะเป็นชั่วโมงครึ่งนั้น หรืออีกหลายร้อยพันชั่วโมงที่เราใช้เวลาด้วยกัน นั่นเป็น

เวลาที่มีค่าที่สุดส�าหรับเราสามคนจริงๆ ขอบคุณที่เป็นเพ่ือนที่ดีของเราสอง

คนเสมอมา 

ความดีของอุย๋ไม่เพียงแต่การเป็นเพ่ือนทีดี่ แต่การได้อยู่ในชีวิตและได้รู้จกั

กับอุ๋ย ท�าให้เรารู้ว่าอุ๋ยยังเป็นแม่ท่ีดีของลูก และเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ ที่ส�าคัญ

กว่าน้ัน คือการเป็นคนที่ดีของสังคม อุ๋ยเป็นตัวอย่างของคนที่มีจุดยืนในการ 

ยืนหยัดท�าในส่ิงทีถ่กูต้อง กล้าพูดความจริง เพ่ือสังคมทีดี่ข้ึน และท�าเพ่ือประเทศ

ชาติบ้านเมืองเป็นส�าคัญ การจากไปของอุ๋ยจึงไม่ได้เป็นการสูญเสียที่ย่ิงใหญ่

ของเรา และครอบครัวของอุ๋ย แต่เป็นการสูญเสียคนที่อุทิศตัวท�าเพื่อส่วนรวม 

เสมอมาของสังคมและประเทศชาติด้วย

รักอุ๋ยเสมอ
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ภาพวันรับปริญญาตรีที่ Queen’s University กับคุณแม่และพี่ชาย

ภาพเดือนเด่น สมเกียรติ และภูมิ ที่ Cradle Mountain, Tasmania, Australia
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จกัรเดช นิคมบริรกัษ ์

ระลึกถึงอุย๋

อุ๋ยน้องรัก,

บทความน้ีเป็นบทความที่อ๋องไม่อยากเขียน และไม่เคยนึกว่าจะมีโอกาส

ต้องเขียน หลังจากที่อุ๋ยจากไปเกือบเดือนแล้ว อ๋องยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นแค่

ฝันร้าย และอุ๋ยยังอยู่กับพวกเรา อ๋องอยากจะใช้กระดาษน้ีเขียนถึงความทรง

จ�าที่มีเกี่ยวกับอุ๋ย

ต้ังแต่จ�าความได้ก็มีอุ ๋ยมาตลอด เพราะเราอายุต่างกันแค่หน่ึงปีกับ 

สี่เดือน เราเหมือนกับเป็นรุ่นเดียวกัน อุ๋ยไม่เคยเรียกอ๋องว่าพี่ และอ๋องก็ไม่เคย

เรียกอุ๋ยว่าน้อง แต่จ�าได้ว่าป่าป๊าเคยบอกว่าดีใจที่อ๋องเป็นพ่ี เพราะจะได้คอย

ป้องกันน้องสาว

ความจ�าทีเ่ก่าแก่และเลือนรางทีสุ่ด คอืเราอยู่ทีก่รุงกวัลาลัมเปอร์ อุย๋เกดิทีน่ั่น  

จ�าได้ว่าไปว่ายน�้าที่ Selangor Golf Club บ่อยๆ และจ�าได้คลับคล้ายคลับคลา

ว่าได้ไปปีนงั, Genting Highlands, สงขลา, และภเูก็ต ช่วงปีสดุท้ายที่มาเลเซีย 

อ๋องแยกกลับมาเรียน ป.1 ที่กรุงเทพ ป่าป๊า, หม่าม้ี, และอุ๋ย ตามกลับมา 

หลังจากที่ป่าป๊าเป็นผู้ช่วยทูตทหารบกครบหกปีที่มาเลเซีย

ครอบครัวเราอยู่ด้วยกนัทีบ้่านในซอยเจริญใจห้าปี อุย๋เข้าเรียนทีโ่รงเรียน

มาแตร์ฯ ช่วงนี้เราเล่นด้วยกันและทะเลาะกันตลอดเวลา เราสะสมแสตมป์และ

เล่นไพ่กนิแสตมป์กนั ส่วนใหญ่อุย๋จะชนะ จนแสตมป์ทีอ๋่องสะสมมาแทบจะไม่เหลือ
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พออุ๋ยอายุได้ 10 ขวบ เราก็ย้ายไปอยู่เยอรมนีที่กรุงบอนน์ เราสองคน

ไปโรงเรียน Bonn American High School อุ๋ยเข้าเกรด 5 ส่วนอ๋องเข้าเกรด 7 

ป่าป๊าจะขับรถไปรับส่งเช้าเย็น เรายังคงนอนห้องเดียวกัน โดยหม่ามี้นอนตรง

กลาง เรายังทะเลาะกันอยู่บ่อย อ๋องล้ออุ๋ยว่าอ้วนเหมือนหมู ส่วนอุ๋ยล้ออ๋องว่า

ผอมเหมือนก้างปลา อุ๋ยโตเร็วกว่าอ๋อง และสูงกว่าเป็นน้ิว จ�าได้ว่าอุ๋ยมีเพ่ือน

เยอะ ระหว่างที่อยู่เยอรมนี เราได้ไปเที่ยวหลายประเทศในยุโรป อุ๋ยจะนั่งเบาะ

หลังกับอ๋อง ระหว่างป่าป๊ากับหม่ามี้ขับข้ามประเทศ

กลับมาเมืองไทยอกีท ีอุย๋กก็ลับมาเข้าทีโ่รงเรียนมาแตร์ฯ และเรียนอยู่ทีน่ั่น 

จาก ม.3 จนถึง ม.4 เราอยู่ที่เมืองไทยไม่ถึงสามปีและก็แยกกันไปเรียนต่อ อุ๋ย

ไปเรียนต่อที่ Pearson College ที่ Victoria, Canada ส่วนอ๋องไป Upstate New 

York พออุ๋ยมาเรียนปริญญาตรีต่อที่ Queen’s University ที่ Kingston, Ontario 

เรากไ็ด้เจอกนับ่อยข้ึนหน่อย เวลาอุย๋ได้หยุด กจ็ะมาพักอยู่ทีบ้่านน้าแป๊วกับอ๋อง 

และเวลามหาวิทยาลัยอุ๋ยมีงาน อุ๋ยก็จะชวนอ๋องไป

ช่วงที่อุ๋ยไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ McGill University อ๋องไม่ค่อยได้เจอ 

อุ๋ยเลย อ๋องจ�าได้ว่าไปเยี่ยมอุ๋ยอีกทีที่ Montreal แล้วอุ๋ยพาไปเล่นสเก็ตน�้าแข็ง

ในแม่น�้า St. Lawrence ที่แข็งหมด พออุ๋ยจบปริญญาเอก อุ๋ยก็กลับเมืองไทย

และเริ่มท�างานที่ TDRI มีผลงานออกมามากมาย
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พอเราต่างมีครอบครัวกนั เรากเ็จอกนัปีละคร้ังหรือสองคร้ัง ทกุคร้ังทีอ๋่อง

กลับเมืองไทย อุย๋มักจะพาไปเทีย่ว เล่นแบดมินตัน ไปหัวหิน ฯลฯ อุย๋กม็าเย่ียม

อ๋องที่อเมริกาหลายคร้ัง คร้ังหน่ึงเราพาป่าป๊าและหม่าม้ีไปเที่ยว Yellowstone 

เช่าบ้านหลังใหญ่อยู่ด้วยกนัหมด เพ่ิงปีกว่าๆ ทีอุ่ย๋มาเย่ียมอ๋องเป็นคร้ังสุดท้าย

พร้อมกับหม่ามี้, มิ้งค์, และเด็กๆ

อ๋องไม่นึกเลยว่าจะไม่ได้เจออุย๋อกีแล้ว โทรหาไม่ได้ ไม่มี text, email, หรือ 

line ถ้าอุ๋ยสามารถรับรู้ได้ อ๋องอยากจะบอกว่าอ๋องรักอุ๋ยมาก นอกจากทะเลาะ

กันตอนเด็กๆ อุ๋ยไม่เคยท�าอะไรให้อ๋องไม่พอใจเลย อ๋องขอขอบคุณที่ดูแล 

ป่าป๊าและหม่าม้ีมาอย่างดี อ๋องสัญญาว่าจะดูแลหม่าม้ีต่ออย่างสุดความสามารถ 

จะดูแลและรักภูมิเหมือนลูก ส่วนอ๋องอยากจะฝากอุ๋ยดูแลป่าป๊า จนกว่าเราจะ

ได้พบกันเป็นครอบครัวอีก ฝากขอโทษป่าป๊าด้วย ว่าอ๋องเสียใจที่ไม่สามารถ

ปกป้องน้องได้ในวาระสุดท้าย
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ดวงตา นิคมบริรกัษ ์

แด่ดาวดวงใหม่

“จะคอยวันทีจ่ะได้พบและกอดอุย๋อกีสักคร้ัง ไม่ว่า ณ ชาติใด ภพใดกต็าม 

ขอบใจอุ๋ยที่ให้เกียรติเกิดเป็นลูกหม่ามี้”

คืนนั้นในเดือนมกราคม อากาศเย็น ท้องฟ้าสว่างจ้า คงเป็นคืนพระจันทร์

เต็มดวง ณ Bangsa Ward ของ Maternity Hospital ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซยี เด็กหญงิคนหน่ึงลืมตาข้ึนมาดูโลก พอฟ้าสาง ห้องพักของเรา 
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ก็เตม็ไปด้วยกระเช้าและแจกันดอกไม้จ�านวนมากมาย ที่ส่งมาแสดงความยินดี 

โดยคณะทูตานุทูต โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ซึ่งมีบิดาของ

เธอเป็น Dean (หัวหน้า) อยู่ขณะน้ัน รวมทั้งบุคคลส�าคัญๆ ในวงการทหาร

และในคณะรัฐบาลมาเลเซีย พ่อค้า นักธุรกิจ นายธนาคาร และบรรดาเพื่อนๆ 

ยังจ�าได้ดี ตอน 7 โมงเช้า แขกผู้มีเกียรติคนแรกที่มาเย่ียมคือพ่ีชายของเธอ  

(นายแพทย์จักรเดช ซึ่งตอนนั้นอายุเพียงขวบสี่เดือน)

เด็กหญิงผู้น้ีซึ่งดิฉันต้ังช่ือให้ว่า ‘เดือนเด่น’ ช่ือเล่นว่า ‘อุ ๋ย’ เติบโต

ข้ึนมาอย่างสวยงาม น�าความภาคภูมิใจมาให้ต้ังแต่อายุ 11 ขวบ โดยทาง

โรงเรียน Bonn American High School ณ กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี  

มีจดหมายมาแสดงความยินดีกับผู ้ช ่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยและภริยา  

ที่จักรเดชและ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ มีผลการศึกษาดีเด่น ขึ้น Dean’s List  

มีความประพฤติดี เป็นที่ชื่นชมของทุกคนในโรงเรียน 

มีอีกเรื่องที่น่าภูมิใจคือ เมื่อปี 1979 ด้วยอายุเพียง 13 ขวบ เดือนเด่น 

ได้เข้าแข่งขันโบว์ล่ิงทีค่นไทยในเยอรมนีจดัข้ึนเป็นประจ�าทกุปีที ่Hamburg เธอ

เป็นเด็กอยู่คนเดียว แต่กลับได้ต�าแหน่งรองชนะเลิศ (ในรอบตัดสิน คู่แข่งของ

เธออายุ 41 ปี) เรียกได้ว่าเธอ ‘ไม่ธรรมดา’

จากวันน้ันถึงวันน้ี เป็นเวลา 41 ปี เดือนเด่นก็ได้พิสูจน์แล้วว่า เธอ  

‘ไม่ธรรมดา’ จริงๆ เธอกลายเป็นคนของประชาชน ท�าประโยชน์ให้แก่สังคม

นานัปการ ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรที่มีค่าย่ิงคนหน่ึงของประเทศชาติ 

เธอได้รับรางวัลดีเด่นมากมายจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ล่าสุดได้รับรางวัล

เกยีรติคณุ ‘SERVIUM’ จากโรงเรียนมาแตร์เดอวิีทยาลัย ในฐานะนักเรียนทีอ่ทุศิ

ตนท�าประโยชน์ให้แก่สังคม

เดือนเด่นเรียนหนังสือเก่ง เป็นนักเรียนทุนมาตลอด มีความประพฤติ

เรียบร้อย ถ่อมตน ไม่โอ้อวดและไม่เอาเปรียบใคร สมัยที่เธอเป็นเลขาฯ ท่าน 

รมว.คลัง เธอขอให้คนรถเอาสัญญาณไฟขอทางออกจากหลังคารถทีท่างราชการ

ส่งมาให้ใช้ และห้ามใช้วิทยุติดต่อกับต�ารวจจราจรเพ่ือขอความรวดเร็วในการ

เดินทางอย่างเด็ดขาดถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ “คนอื่นเขาก็รีบไปเหมือนกัน” เธอ

บอกกับคนรถ 

ในความทรงจ�าของเรา 263



นอกจากน้ี เธอยังเป็นคนมีเมตตาจิต พร้อมจะช่วยเหลือทุกคนที่ด้อย

โอกาส เธอให้ทนุการศกึษาแก่เด็กยากไร้ เพ่ือพวกเขาจะมีโอกาสได้เล่าเรียนและ

มีอนาคต เธอบริจาคเงินช่วยเหลือกองทุน UNICEF ช่วยบ้านเด็กก�าพร้า บ้าน 

คนพิการ บ้านคนชรา และมูลนิธิดวงประทีป เป็นต้น และน�าอาหารกลางวันไป

เล้ียงเด็กนักเรียนยากจนในโรงเรียนต่างจงัหวัด ทางด้านศาสนา ขอให้บอกบญุมา  

เธอไม่เคยปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือ

ถ้าพูดถงึเร่ืองความกตัญญ ูเดือนเด่นมีอยู่พร้อม และเธอยังให้ความเคารพ

ต่อญาติผู้ใหญ่ทกุๆ คนอกีด้วย ยกตัวอย่างในวันสงกรานต์ จะต่ืนนอนแต่เช้าตรู่  

ขับรถไปตลาด หาซื้อพวงมาลัย เพ่ือมารดน�้าและกราบอวยพร เธอรักและ

ห่วงใยดิฉันมาก ไปไหนต้องไปด้วยกัน ไปประชุมต่างประเทศหรือไปธุระส่วน

ตัวก็พาไปด้วย ถ้ารู้ว่าอยากได้อะไร รีบไปจัดหามาให้ จนระยะหลังๆ นี่ ดิฉัน

ไม่กล้าเอ่ยอะไรเลย เพราะเธอก็ยุ่งอยู่กับงานทั้งวัน เสาร์-อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุด 

มีอยู่ครั้งเธอบอกกับ ภูมิ (ลูกชายคนเดียว) ว่า “เวลาไปบ้านยาย ถ้ารู้ว่ายาย

ไม่สบาย มาบอกหม่ามี้เร็วๆ นะ”

เดือนเด่นเป็นแม่ทีป่ระเสริฐ เหน่ือยกายเหน่ือยใจไม่ว่า ขอให้ลูกเติบโตข้ึน

มาเป็นคนมีคุณภาพ เธออบรมให้ลูกมีระเบียบวินัย รู้จักมัธยัสถ์ รู้จักท�าบุญ มี

ความรับผิดชอบ และที่ส�าคัญที่สุดให้ช่วยตัวเองได้ เช่นเม่ือเธอตัดสินใจว่าใน

อนาคตจะส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศ ลูกจะต้องอยู่โรงเรียนประจ�า ต้องช่วย

ตัวเอง เธอจึงส่งลูกไปฝึกโดยให้ไปอยู่โรงเรียนประจ�าในต่างจังหวัด ระหว่าง

หยุดเรียนภาคฤดูร้อน ต้ังแต่เล็กจนโต เธอจดัให้ลูกได้เรียนทกุๆ อย่างทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ การกีฬาหรือการดนตรี

ก็ตาม ที่ส�าคัญอีกประการคือ เดือนเด่นสอนให้ลูกหัดคิดเอง และตัดสินใจด้วย

ตัวเอง เช่น ขณะน้ีจะสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย กไ็ปหาข้อมูลมา แล้ว

ตัดสินใจเองว่าจะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยใด เธอจะเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้น

ชีวิตนี้ย่อมไม่มีอะไรแน่นอน และในที่สุดเดือนเด่นก็จากไป ยังความโศก

เศร้าเสียดายให้กับครอบครัวเธอ และผู้คนที่รู้จักเธอทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาเพื่อนนักเรียนที่แคนาดา ส�าหรับดิฉัน มัน

เป็นการสูญเสียที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในชีวิต สูญเสียลูกที่คอยให้ความเอาใจใส่ดูแล 

เพ่ือนสนิท ที่ปรึกษา และแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองแฟช่ัน จนถึง
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การปราบคอร์รัปชัน เดือนเด่นรู้อยู่เสมอว่า แม่ภูมิใจในตัวเธอและพ่ีชายเธอมาก 

เพราะในบัตรอวยพรวันเกิดที่เธอได้รับทุกปี จะมีข้อความอวยพร และลงท้าย

ด้วยประโยคที่ว่า “หม่ามี้ภูมิใจในตัวอุ๋ยเสมอ”

“อุ๋ยลูกรัก อุ๋ยอาจจะเป็นดาวน้อยดวงใหม่ที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่บน

สรวงสวรรค์อยู่ขณะน้ีกไ็ด้ หม่าม้ีมีสิทธิค์ดิ เพราะตลอดชีวิต อุย๋ได้อทุศิตนเพ่ือ

ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน พยายามท�าให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น  

ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน การทุจริตคอร์รัปชันและส่ิง 

เลวร้ายทั้งปวง ให้มีความถูกต้องและความยุติธรรม จากกุศลผลบุญน้ี 

หม่าม้ีกราบขอความเมตตาต่อส่ิงศกัด์ิสิทธิท์ัง้หลายให้ช่วยคุม้ครอง ดูแลอุย๋ให้มี

ความสุขและความสงบในภพใหม่น้ี อุย๋ไม่ต้องห่วงหม่าม้ี อ๋องดูแลอยู่เป็นอย่างดี 

และหม่าม้ีกก็�าลังดูแลภูมิและสาล่ีให้ด้วย จนกว่าจะได้พบกนัใหม่ลูก รักอุย๋เสมอ ...  

จากหม่ามี้”

ในความทรงจ�าของเรา 265



จดหมายฉบับสุดท้าย จากเดือนเด่นถึงภูมิ 

เนื่องในวันเกิดครบรอบ 18 ปี
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ภูมิ ต ัง้กิจวานิชย ์

I will make you proud!

Dr. Deunden Nikomborirak. A name that is respected by her col-

leagues and loved by her friends. A name that so accurately portrays her 

as the “bright moon” in the dark sky. But to me, the name played a much 

different role. While her accomplishments always makes me proud of her, 

her impact on me goes much beyond that.

She is the best mother I could have ever asked for. Now, the word 
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“is” is not a grammatical mistake because her impact on me is forever 

lasting. My goals, aspirations and endeavors in life are all shaped by no 

one more than her. I may even say that she has molded me into a younger, 

less experienced version of herself which I am determined to improve 

constantly, hoping that one day I can shine brightly as she did.

Mum taught me how to lead a happy life. In times of despair, she 

taught me a very important skill: meditation. This gift from her is invalu-

able. Regardless of whether I lost a close friend or simply was treated 

badly, I could simply sit down, close my eyes and regain my emotional 

strength and sail through the bittersweet of life. With this powerful tool 

that I possess, I want to help others to lead a happy life too.

Mum taught me the virtue of forgiveness, that forgiveness could bring 

stronger connections and friendships. When I was young, I would feel bitter 

resentment towards anyone who wronged me. Over time, I learned that 

keeping that resentment inside myself can only harm me. I have learned 

that I can foster a positive and non-judgmental relationship with those 

around me by learning to forgive. In this way, I am able to form friend-

ships that allow me and my friends to share our vulnerabilities and work 

towards self-improvement. Even though I still face people who treat me 

badly from time to time, I have learned how to maintain my happiness!

Most importantly, she has raised me to become a good person. Every 

day, I wake up with a goal to put smiles on other people’s faces. Whether 

it is through helping them academically, emotionally, or just smiling at 

them - I have learned that while smiling may seem insignificant, it is 

extremely powerful. Although I know that she will not read my messages, 

I send her Facebook messages every day, telling her how I have made 

the world a better place, even in a small way, and where I would like to 

improve.
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Part of the reason that I am still able to cope with her loss comes 

from the strong, kind and caring family that she has built. My dad is 

constantly supporting me and is forming a deeper connection with me 

than ever. My grandma has always been by my side with her incessant 

care and kindness, and I cannot thank those around me enough.

Thank you mum. I will make you proud! I will be the light that shines 

for others like you still are and will always be for us.
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สมเกียรติ ต ัง้กิจวานิชย ์

มีแต่ ... ค�าขอบคุณ

เห็นอุ๋ยอ่านหนังสือ เวลาเหลือน้อย ของ หลวงพี่ไพศาล วิสาโล ช่วงก่อน

เข้านอน ประมาณเดือนกว่าๆ ก่อนที่จะจากกัน ไม่เคยคิดเลยว่า ‘เวลาของเรา’ 

เหลือน้อยแล้ว แม้จะคิดว่า ถึงอย่างไร ก็ต้องถึงวันที่ ‘เรา’ ต้องจากกัน

ก็ไม่เคยฉุกคิดเลยว่า เราจะจากกันแบบนี้

วันสุดท้ายทีไ่ด้พบกนั ตอนออกจากบ้าน ก็ทกัทายและร�า่ลากันเช่นทกุวัน 

แต่ยังไม่เคยได้ขอบคุณอุ๋ยอย่างจริงจังเลย ถ้ามีโอกาสอีกครั้ง สิ่งเดียวที่อยาก

พูด คงมีแต่... ค�าขอบคุณ

ขอบคุณ ... ที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ยอดเยี่ยม 

ขอบคุณ ... ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา 20 ปี 

ขอบคุณ ... ที่แบ่งปัน สิ่งดีๆ ในชีวิต 

ขอบคุณ ... ที่ช่วยสร้างครอบครัว 

ขอบคุณ ... ที่ดูแลบ้านเรือนเป็นอย่างดี ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น 

ขอบคุณที่สุด ... ที่ช่วยเลี้ยงลูก ให้คิดได้อย่างอิสระ และดูแลตัวเองได้ ...  

แม้วันที่แม่ไม่อยู่กับเขาแล้ว

ในความทรงจ�าของเรา 271



ค�าขอบพระคุณ

ขอขอบพระคุณบรรดาญาติ กัลยาณมิตรและผู้ที่เคารพนับถือทุกท่าน 

ที่ได้ร่วมแสดงความเสียใจส่งพวงหรีด มอบเงินร่วมท�าบุญ เป็นเจ้าภาพสวด

อภิธรรมศพ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และกรุณาสละเวลามาร่วมบ�าเพ็ญ

กุศล ต้ังแต่วันพระราชทานน�้าหลวงอาบศพ สวดอภิธรรม จนกระทั่งถึงวัน 

พระราชทานเพลิงศพ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เขียนร�าลึกถึง และช่วยจัดท�าหนังสือ เดือนเด่น 

นิคมบริรักษ์ ในความทรงจ�าของเรา เล่มนี้

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่

ความสุข ความเจริญตลอดไป

พ.อ. (พิเศษ) หญิง ดวงตา นิคมบริรักษ์

นายแพทย์จักรเดช นิคมบริรักษ์

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

นายภูมิ ตั้งกิจวานิชย์
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