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การศึกษาในฐานะสินคา :
พัฒนาการของทุนวัฒนธรรม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลียกํ าลังหวั่นวิตกวา จํานวนนักศึกษา
ตางชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยออสเตรเลียจะตกตํ่าลงในอนาคต บริการอุดมศึกษากลายเปน
‘สิ น คาออก’สํ าคั ญนับตั้งแตป 2533 เปนตนมา ขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อมหาวิทยาลัย
ออสเตรเลียเริ่มเก็บคาเลาเรียนจากนักศึกษาตางชาติในอัตราเต็มตามตนทุนถัวเฉลี่ย (full-cost
pricing) ในป 2533 ออสเตรเลียมีรายไดจากนักศึกษาตางชาติ 154 ลานดอลลารออสเตรเลีย
เพิ่มขึ้นเปนประมาณ 1,000 ลานดอลลารออสเตรเลียในป 2539 ทั้งนี้ตามรายงานขาวของ
Agence France-Presse (The Nation, March 18, 1997)
ในประวั ติ ศ าสตร ม นุ ษ ยชาติ รั ฐ บาลประเทศต า งๆมี บ ทบาทในการจั ด การ
ศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อมีการกําหนดการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory Education) โดย
รัฐถือเปนหนาที่ในการจัดการศึกษาภาคบังคับชนิดใหเปลาแกประชาชน แมในการจัดการศึกษา
ที่สูง กว า ระดับ การศึ ก ษาภาคบัง คับ รัฐ บาลยั ง จั ดการศึกษาชนิดใหเปลาและกึ่งใหเปลาแก
ประชาชนจนจบระดับอุดมศึกษา
บริการการศึกษามีลักษณะเปนสินคามากขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปรัชญา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ การหันรัฐนาวาไปสูแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ทํ าใหภาคเอกชน
มีบทบาทในการผลิตบริการการศึกษามากขึ้น ดวยเหตุดังนั้นจึงตองยอมใหเอกชนเก็บคาเลาเรียน
ในระดับที่เกื้อกูลใหการประกอบการอยูรอดได สถานศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
มีลักษณะเปนธุรกิจมากขึ้น
แม ค วามเป น สิ น ค า ของบริ ก ารการศึ ก ษาจะมี ม ากขึ้ น แต ป ระเทศต า งๆ
มิไดคิด หรือมีนโยบายที่จะผลิตบริการการศึกษาเพื่อการ ‘สงออก’ การ ‘สงออก’ บริการการศึกษา
หมายถึงการที่มีนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนหนังสือในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ซึ่งกอ
ใหเกิดรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ (foreign exchange earnings) ทั้งจากคาเลาเรียนและ
คาครองชีพ
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การส ง นั ก เรี ย นไปศึ ก ษาต อ ต า งประเทศอย า งเป น กระแสเปน ปรากฏการณ
ของคริสตศตวรรษที่ 20 แมกอนหนานี้จะมีการศึกษาตอตางประเทศอยูบาง แตไมปรากฏ
เป น กระแส ประเทศที่ ด  อ ยพั ฒ นากว า นิ ย มส ง คนในประเทศไปศึ ก ษาและเรี ย นรู  วิ ท ยาการ
ในประเทศที่เจริญกวา สวนใหญเปนขาราชการ หรือมิฉะนั้นก็เปนชนชั้นสูงที่มีฐานะดี การออก
ไปศึกษาตางประเทศจึงเปนมรรควิถีในการถายทอดวิทยาการระหวางประเทศ (technology
transfer)
ในระบบจั ก รวรรดิ นิ ย ม ประเทศอาณานิ ค มนิ ย มส ง คนในประเทศไปศึ ก ษา
ในประเทศเมืองแม เยาวชนจากอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษพากันเดินทางไปศึกษาตอ
ในประเทศอังกฤษ เชนเดียวกับเยาวชนจากอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศส โดยที่ประเทศ
จาวอาณานิคมปฏิบัติตอคนในอาณานิคมเยี่ยงคนในชาติ กลาวคือ ไดรับบริการการศึกษาเสมอ
เหมือนกัน และไดรับการปฏิบัติเสมอเหมือนกันในเรื่องอัตราคาเลาเรียน สภาพการณเชนนี้ยังคง
ดํารงอยูเมื่อระบบจักรวรรดินิยมแตกสลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แมวา
ประเทศจาวอาณานิคมตองรับภาระในการจัดการศึกษาแกคนในอาณานิคม โดยเก็บคาเลาเรียน
ในอัตราตํ่าหรือไมเก็บเลย แตก็ไดประโยชนจากปรากฏการณสมองไหล (Brain Drain) เมื่อชน
ชั้นมันสมองจากอาณานิคมอยูทํ างานในประเทศเมืองแมหลังจากจบการศึกษา โดยไมกลับ
ไปทํางานรับใชบานเกิดเมืองนอน
สหรัฐอเมริกานับเปนประเทศแรกที่มีการผลิตบริการการศึกษาเพื่อการสงออก
อยางเปนกิจจะลักษณะ ในระยะแรกเริ่มภายหลังจากที่ไดรับเอกราช สหรัฐอเมริกายังคงตอง
เอาแบบอยางอังกฤษในการจัดการศึกษา และเอาอยางเยอรมนีในการจัดการอุดมศึกษาในปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 ครั้นลวงเขาสูคริสตศตวรรษที่ 20 สหรัฐอเมริกาเริ่มเปนตัวของตัวเอง และ
กลายเปนแบบจําลองที่ประเทศอื่นตองเอาอยาง
ในระบบจั กรวรรดินิย ม ประเทศเมืองแมเ ปนแบบอยางในการจัดการศึกษา
ในประเทศอาณานิคม สวนสําคัญเปนเพราะประเทศเมืองแมนําระบบโรงเรียนของตนไปขยาย
หนอในอาณานิคม ไมวาจะเปนอาณานิคมโดนนิตินัย (de jure colony) หรืออาณานิคมโดย
พฤตินัย (de facto colony) แตการขยายหนอนั้นไมเหมือนกับระบบโคลนนิ่ง เพราะไมสามารถ
สรางระบบโรงเรียนที่มีมาตรฐานเสมอเหมือนกับในประเทศเมืองแม ภายใตความสัมพันธใน
ระบบจั กรวรรดินิย ม ย อมมี อุป สงคใ นประเทศอาณานิคมที่จ ะศึ ก ษาต อ ในประเทศเมืองแม
ดวยความเชื่อที่วา บริการการศึกษาในประเทศเมืองแมมีคุณภาพและมาตรฐานดีกวา แมวาเมื่อ
ระบบจักรวรรดินิยมสลายตัว อุปสงคในการศึกษาตอในประเทศที่เคยเปนเมืองแมยังคงดํารงอยู
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เมื่อสหรัฐอเมริกาถีบตัวขึ้นมาเปน ‘จาวโลก’ หลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น
ระบบจั ก รวรรดิ นิ ย มยุ ค เก า เสื่ อ มสู ญ ไปมากแล ว โดยระบบจั ก รวรรดิ นิ ย มยุ ค ใหม (NeoImperialism) กําลังคืบคลานเขามาแทนที่ สหรัฐอเมริกาสรางเครือขาย ‘จักรวรรดินิยม’ กับ
ประเทศตางๆในโลกที่สาม และอาศัยความสัมพันธในฐานะ ‘จาวโลก’ นําระบบโรงเรียนแบบ
อเมริกันไปขยายหนอในประเทศที่เปนบริวาร การขยายหนอระบบโรงเรียนแบบอเมริกันยอม
กอใหเกิดอุปสงคในการศึกษาตอในสหรัฐอเมริกา การจัดระบบการใหทุนการศึกษาแกประชาชน
ในประเทศบริวารมีสวนเพิ่มพูนอุปสงคดังกลาวนี้อยางมากดวย แตความตองการศึกษาตอใน
สหรัฐอเมริกามิใชปรากฏการณธรรมชาติของระบบโลกที่สหรัฐอเมริกาเปนจาว (Pax Americana)
เทานั้น หากเปนเพราะความกาวหนาของเทคโนโลยีและวิทยาการในสาขาตางๆในสหรัฐอเมริกา
อีกดวย
หากปราศจากการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการ ประเทศเมืองแมหรือประเทศ
ที่เปนจาวโลกยอมสิ้นมนตขลังในการดูดดึงนักศึกษาตางชาติ เมื่อระบบจักรวรรดินิยมสูญสลาย
หรือเมื่อความเปนจาวโลกเสื่อมสูญ
ด ว ยเหตุ ที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าเลื อ กเดิ น แนวทางเสรี นิ ย มในการจั ด การศึ ก ษา
กอนประเทศมหาอํานาจอื่นๆ และดวยระดับความเขมขนมากกวาประเทศมหาอํานาจอื่นๆ สหรัฐ
อเมริกาจึงกลายเปนประเทศแรกที่สงออกบริการการศึกษาอยางเปนกิจจะลักษณะ ประเทศ
มหาอํานาจอื่นๆ เจริญรอยตามสหรัฐอเมริกาในภายหลัง
เหตุปจจัยที่ทํ าใหประเทศอุตสาหกรรมเกาหันมา ‘สงออก’ บริการการศึกษา
มากขึ้น เปนเพราะการสูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage)
ในการผลิตดานหัตถอุตสาหกรรม แตยังคงสามารถธํารงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการ
ผลิตทางดานบริการ ซึ่งยังผลใหประเทศเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต จากสังคม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ไปเปนสังคมเศรษฐกิจบริการ (Service Economy)
ยิ่งบริการการศึกษาดวยแลวยากที่จะสูญเสียฐานะความเปนผูนํา เนื่องจากฐานเทคโนโลยีและ
วิทยาการอันแข็งแกรงนั่นเอง
แต ค วามต อ งการ‘สงออก’ของประเทศอุตสาหกรรมเกาไมพอเพียงที่จะทํ าให
การสงออกขยายตัว หากไมมีการขยายตัวของอุปสงคจากประเทศผูนําเขา ระบบจักรวรรดินิยม
ไดกอใหเกิดหนอของอุปสงคในประเทศอาณานิคมเพื่อการศึกษาตอในประเทศเมืองแมฉันใด
ระบบจาวโลกก็กอใหเกิดหนอของอุปสงคในประเทศบริวารเพื่อศึกษาตอในประเทศจาวโลกฉันนั้น
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แตหนอของอุปสงคภายใตระบบความสัมพันธระหวางประเทศดังกลาวนี้แตโดยลําพัง ไมพอเพียง
ที่จะทําใหการผลิตบริการการศึกษากลายเปน ‘อุตสาหกรรม’ เพื่อการสงออกไปได หากมิไดรับ
การเกื้อหนุนจากฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
การเติ บ โตทางเศรษฐกิจ ในโลกที่ ส ามในช ว งหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในละติ น อเมริ ก าและอาเซียแปซิฟก มีสวนสํ าคัญในการเพิ่มพูนอุปสงค
การศึกษาตอในประเทศอุตสาหกรรมเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศแองโกลแซกซัน ไมวา
จะเปนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ คานาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด กระบวนการโลกานุวัตร
ทําใหภาษาอังกฤษมีความเปนสากลมากกวาภาษาอื่นๆ ดวยเหตุดังนั้น กลุมประเทศแองโกล
แซกซันจึงสามารถ ‘สงออก’ บริการการศึกษาไดมากกวาประเทศอื่น ไมวาจะเปนฝรั่งเศส
เยอรมนี เนเธอรแลนด อิตาลี สวิตเซอรแลนด สเปน ปอรตุเกส และญี่ปุน ทั้งนี้เพราะเหตุวา
กลุมประเทศแองโกลแซกซันมีฐานลูกคากวางขวางกวามาก ในขณะที่ประเทศที่มิไดใชภาษา
อัง กฤษเปน ภาษาหลั ก ส ว นใหญตอ งพึ่ง ลู ก คา จากอาณานิคมดั้งเดิม หรือมีเฉพาะแตลูกคา
กลุมยอย
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีลูกคาจากทุกมุมโลก โดยที่ละตินอเมริกา
เปนตลาดสําคัญของสหรัฐอเมริกา และอาณานิคมดั้งเดิมเปนตลาดสําคัญของสหราชอาณาจักร
การเติบใหญทางเศรษฐกิจของอาเซียแปซิฟกทํ าใหออสเตรเลียและนิวซีแลนด มีตลาดสําหรับ
การ ‘สงออก’บริการการศึกษา ในกรณีของออสเตรเลียนักศึกษาสวนใหญมาจากมาเลเซีย
สิงคโปร ฮองกง และอินโดนีเซีย แตความรูสึกเหยียดผิวที่มีมากขึ้นในหมูประชาชนชาวออสเตรเลีย
อาจทําใหกระแสนักศึกษาตางชาติที่หลั่งไหลสูออสเตรเลียลดลงในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อมีการหยิบยกการเหยียดผิวขึ้นมาเปนประเด็นทางการเมือง
บริการการศึกษาเปนสินคาวัฒนธรรม (cultural product) ชนิดหนึ่ง เมื่อรัฐบาล
สิ้นฐานะที่จะจัดการศึกษาชนิดใหเปลาหรือกึ่งใหเปลาแกประชาชน หรือเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลง
ปรัชญาในการจัดการศึกษาโดยสงเสริมใหเอกชนเปนผูผลิตมากขึ้น ลักษณะการเปนสินคา
ของบริการการศึกษายอมมีมากขึ้น การขยายตัวของอุตสาหกรรมการศึกษาสะทอนใหเห็นการ
เติบใหญของทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) อุตสาหกรรมการศึกษาแปรเปลี่ยนจากการผลิต
เพื่อสนองตอบความตองการภายในประเทศไปเปนการผลิตเพื่อการสงออก
หากพิจารณาจากวัฎจักรผลผลิต (Product Cycle) อุตสาหกรรมการศึกษา
อยูในชวงการปรับเปลี่ยนจากการผลิตในประเทศเจาบาน ไปสูการผลิตในตางประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศที่เปนตลาดสําคัญ แตกระบวนการยายที่ตั้งโรงงาน(Relocation of Production)
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ในกรณีของอุตสาหกรรมการศึกษายังปรากฏไมชัดเจน สวนหนึ่งเปนเพราะตลาดไมใหญพอ
อี ก สว นหนึ่ ง เปนเพราะตนทุนของการยายโรงงานคอนขางสูง สิ่งอํ านวยความสะดวกที่เปน
โครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ (academic infrastructure) ดังเชนหองสมุดและหองทดลอง
ปฏิบัติการตองอาศัยการลงทุนสะสมเปนเวลายาวนาน ในประการสําคัญ การศึกษาแตกตาง
จากสินคาอื่นๆ ในดานคุณภาพและมาตรฐาน สินคาสวนใหญสามารถผลิตไดโดยมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน ไมวาจะผลิตในโรงงานประเทศใด หากมีระบบการควบคุมคุณภาพ (quality
control) ที่มีประสิทธิภาพ แตบริการการศึกษามีปญหาการควบคุมคุณภาพในการผลิต คุณภาพ
ของบริการการศึกษา นอกจากจะขึ้นอยูกับคุณภาพของคณาจารย โครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ
และปจจัยนานัปการแลว ยังขึ้นอยูกับบรรยากาศทางวิชาการอีกดวย ซึ่งยากที่จะจําลองแบบได
ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ การที่ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป ตนทุนการผลิต
สูงเกินไป และความยากลําบากในการควบคุมและรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา ทําให
ทุ น วั ฒ นธรรมในอุ ต สาหกรรมการศึ ก ษามิ ไ ดข ยายตั ว ถึง ขั้น ยา ยโรงงานไปสู โ ลกที่ ส าม การ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น ก็คือ การประกอบธุรกิจรวมทุน (joint venture) ระหวางกลุมทุน
วัฒนธรรมในโลกที่สามกับสถาบันการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแลว รวมตลอดจนการทําสัญญา
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (strategic alliance) ระหวางมหาวิทยาลัยในโลกที่สามกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งมีตั้งแตความรวมมือทางวิชาการไปจนถึงการจัดการศึกษาในลักษณะ
Sandwich Courses
แมในระดับการผลิตเพื่อการสงออก ประเทศผูผลิตไมเพียงแตตอ งระมัดระวัง
ในการควบคุมคุณภาพของบริการการศึกษาที่ผลิตเทานั้น หากยังตองธํารงเสถียรภาพทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอีกดวย หากเศรษฐกิจไรเสถียรภาพ อาทิเชน เงินเฟอสูงเกินไป
หรือเงินตราสกุลทองถิ่นมีคาแข็งตัว ยอมบั่นทอนฐานะการแขงขันของบริการการศึกษาที่ตองการ
สงออก เพราะทํ าใหตนทุนการนํ าเขาสูงขึ้น หากการเมืองไรเสถียรภาพ อาทิเชนมีสงคราม
กลางเมืองก็ดี หรือสังคมมีความคุกรุน เนื่องจากมีความรูสึกชาตินิยมและการเหยียดผิวอยาง
รุนแรงก็ดี ผู ‘นําเขา’ ในดินแดนโพนทะเลยอมไมเสี่ยงที่จะใหบุตรหลานเผชิญชะตากรรม
ในประเทศที่มีปญหาเสถียรภาพดังกลาวนี้

