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ผู บริหารสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลียกํ าลังหวั่นวิตกวา จํ านวนนักศึกษา 
ตางชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยออสเตรเลียจะตกตํ่ าลงในอนาคต บริการอุดมศึกษากลายเปน  
‘สินคาออก’สํ าคัญนับต้ังแตป 2533 เปนตนมา ขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อมหาวิทยาลัย 
ออสเตรเลียเริ่มเก็บคาเลาเรียนจากนักศึกษาตางชาติในอัตราเต็มตามตนทุนถัวเฉลี่ย (full-cost 
pricing) ในป 2533  ออสเตรเลียมีรายไดจากนักศึกษาตางชาติ 154 ลานดอลลารออสเตรเลีย  
เพิ่มข้ึนเปนประมาณ 1,000 ลานดอลลารออสเตรเลียในป 2539 ทั้งนี้ตามรายงานขาวของ 
Agence France-Presse (The Nation, March 18, 1997)

ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ รัฐบาลประเทศตางๆมีบทบาทในการจัดการ
ศึกษาเพิ่มข้ึนอยางมากเมื่อมีการกํ าหนดการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory Education) โดย 
รัฐถือเปนหนาที่ในการจัดการศึกษาภาคบังคับชนิดใหเปลาแกประชาชน แมในการจัดการศึกษา 
ที่สูงกวาระดับการศึกษาภาคบังคับ รัฐบาลยังจัดการศึกษาชนิดใหเปลาและกึ่งใหเปลาแก 
ประชาชนจนจบระดับอุดมศึกษา

บริการการศึกษามีลักษณะเปนสินคามากขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปรัชญา 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ การหันรัฐนาวาไปสูแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ทํ าใหภาคเอกชน 
มีบทบาทในการผลิตบริการการศึกษามากขึ้น ดวยเหตุดังนั้นจึงตองยอมใหเอกชนเก็บคาเลาเรียน
ในระดับที่เกื้อกูลใหการประกอบการอยูรอดได สถานศึกษาไมวาจะเปนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
มีลักษณะเปนธุรกิจมากขึ้น

แมความเป นสินคาของบริการการศึกษาจะมีมากขึ้น แตประเทศตางๆ 
มิไดคิด หรือมีนโยบายที่จะผลิตบริการการศึกษาเพื่อการ ‘สงออก’  การ ‘สงออก’ บริการการศึกษา
หมายถึงการที่มีนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนหนังสือในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ซึ่งกอ 
ใหเกิดรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ (foreign exchange earnings) ทั้งจากคาเลาเรียนและ      
คาครองชีพ
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การสงนักเรียนไปศึกษาตอตางประเทศอยางเปนกระแสเปนปรากฏการณ 
ของคริสตศตวรรษที่ 20  แมกอนหนานี้จะมีการศึกษาตอตางประเทศอยูบาง แตไมปรากฏ 
เปนกระแส ประเทศที่ดอยพัฒนากวานิยมสงคนในประเทศไปศึกษาและเรียนรู วิทยาการ 
ในประเทศที่เจริญกวา สวนใหญเปนขาราชการ หรือมิฉะนั้นก็เปนชนชั้นสูงที่มีฐานะดี การออก 
ไปศึกษาตางประเทศจึงเปนมรรควิถีในการถายทอดวิทยาการระหวางประเทศ (technology 
transfer)

ในระบบจักรวรรดินิยม ประเทศอาณานิคมนิยมสงคนในประเทศไปศึกษา 
ในประเทศเมืองแม เยาวชนจากอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษพากันเดินทางไปศึกษาตอ 
ในประเทศอังกฤษ เชนเดียวกับเยาวชนจากอาณานิคมของจักรวรรดิฝร่ังเศส โดยที่ประเทศ 
จาวอาณานิคมปฏิบัติตอคนในอาณานิคมเยี่ยงคนในชาติ กลาวคือ ไดรับบริการการศึกษาเสมอ
เหมือนกัน และไดรับการปฏิบัติเสมอเหมือนกันในเรื่องอัตราคาเลาเรียน สภาพการณเชนนี้ยังคง
ดํ ารงอยูเมื่อระบบจักรวรรดินิยมแตกสลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แมวา
ประเทศจาวอาณานิคมตองรับภาระในการจัดการศึกษาแกคนในอาณานิคม โดยเก็บคาเลาเรียน
ในอัตราตํ่ าหรือไมเก็บเลย  แตก็ไดประโยชนจากปรากฏการณสมองไหล (Brain Drain) เมื่อชน 
ชั้นมันสมองจากอาณานิคมอยูทํ างานในประเทศเมืองแมหลังจากจบการศึกษา โดยไมกลับ 
ไปทํ างานรับใชบานเกิดเมืองนอน

สหรัฐอเมริกานับเปนประเทศแรกที่มีการผลิตบริการการศึกษาเพื่อการสงออก
อยางเปนกิจจะลักษณะ ในระยะแรกเริ่มภายหลังจากที่ไดรับเอกราช สหรัฐอเมริกายังคงตอง 
เอาแบบอยางอังกฤษในการจัดการศึกษา และเอาอยางเยอรมนีในการจัดการอุดมศึกษาในปลาย 
คริสตศตวรรษที่ 19  คร้ันลวงเขาสูคริสตศตวรรษที่ 20 สหรัฐอเมริกาเริ่มเปนตัวของตัวเอง  และ
กลายเปนแบบจํ าลองที่ประเทศอื่นตองเอาอยาง

ในระบบจักรวรรดินิยม ประเทศเมืองแมเปนแบบอยางในการจัดการศึกษา 
ในประเทศอาณานิคม สวนสํ าคัญเปนเพราะประเทศเมืองแมนํ าระบบโรงเรียนของตนไปขยาย 
หนอในอาณานิคม  ไมวาจะเปนอาณานิคมโดนนิตินัย (de jure colony) หรืออาณานิคมโดย 
พฤตินัย (de facto colony)  แตการขยายหนอนั้นไมเหมือนกับระบบโคลนนิ่ง  เพราะไมสามารถ
สรางระบบโรงเรียนที่มีมาตรฐานเสมอเหมือนกับในประเทศเมืองแม ภายใตความสัมพันธใน 
ระบบจักรวรรดินิยม ยอมมีอุปสงคในประเทศอาณานิคมที่จะศึกษาตอในประเทศเมืองแม  
ดวยความเชื่อที่วา บริการการศึกษาในประเทศเมืองแมมีคุณภาพและมาตรฐานดีกวา แมวาเมื่อ
ระบบจักรวรรดินิยมสลายตัว  อุปสงคในการศึกษาตอในประเทศที่เคยเปนเมืองแมยังคงดํ ารงอยู
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เมื่อสหรัฐอเมริกาถีบตัวขึ้นมาเปน ‘จาวโลก’ หลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น  
ระบบจักรวรรดินิยมยุคเกาเสื่อมสูญไปมากแลว โดยระบบจักรวรรดินิยมยุคใหม (Neo-
Imperialism) กํ าลังคืบคลานเขามาแทนที่  สหรัฐอเมริกาสรางเครือขาย ‘จักรวรรดินิยม’ กับ 
ประเทศตางๆในโลกที่สาม  และอาศัยความสัมพันธในฐานะ ‘จาวโลก’ นํ าระบบโรงเรียนแบบ
อเมริกันไปขยายหนอในประเทศที่เปนบริวาร การขยายหนอระบบโรงเรียนแบบอเมริกันยอม 
กอใหเกิดอุปสงคในการศึกษาตอในสหรัฐอเมริกา การจัดระบบการใหทุนการศึกษาแกประชาชน 
ในประเทศบริวารมีสวนเพิ่มพูนอุปสงคดังกลาวนี้อยางมากดวย แตความตองการศึกษาตอใน 
สหรัฐอเมริกามิใชปรากฏการณธรรมชาติของระบบโลกที่สหรัฐอเมริกาเปนจาว (Pax Americana) 
เทานั้น หากเปนเพราะความกาวหนาของเทคโนโลยีและวิทยาการในสาขาตางๆในสหรัฐอเมริกา
อีกดวย

หากปราศจากการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการ ประเทศเมืองแมหรือประเทศ 
ที่เปนจาวโลกยอมส้ินมนตขลังในการดูดดึงนักศึกษาตางชาติ เมื่อระบบจักรวรรดินิยมสูญสลาย
หรือเมื่อความเปนจาวโลกเสื่อมสูญ

ดวยเหตุที่สหรัฐอเมริกาเลือกเดินแนวทางเสรีนิยมในการจัดการศึกษา  
กอนประเทศมหาอํ านาจอื่นๆ และดวยระดับความเขมขนมากกวาประเทศมหาอํ านาจอื่นๆ สหรัฐ
อเมริกาจึงกลายเปนประเทศแรกที่สงออกบริการการศึกษาอยางเปนกิจจะลักษณะ ประเทศ
มหาอํ านาจอื่นๆ เจริญรอยตามสหรัฐอเมริกาในภายหลัง

เหตุปจจัยที่ทํ าใหประเทศอุตสาหกรรมเกาหันมา ‘สงออก’ บริการการศึกษา 
มากขึ้น เปนเพราะการสูญเสียความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage)  
ในการผลิตดานหัตถอุตสาหกรรม แตยังคงสามารถธํ ารงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการ 
ผลิตทางดานบริการ ซึ่งยังผลใหประเทศเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต จากสังคม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ไปเปนสังคมเศรษฐกิจบริการ (Service Economy) 
ยิ่งบริการการศึกษาดวยแลวยากที่จะสูญเสียฐานะความเปนผูนํ า เนื่องจากฐานเทคโนโลยีและ
วิทยาการอันแข็งแกรงนั่นเอง

แตความตองการ‘สงออก’ของประเทศอุตสาหกรรมเกาไมพอเพียงที่จะทํ าให 
การสงออกขยายตัว หากไมมีการขยายตัวของอุปสงคจากประเทศผูนํ าเขา ระบบจักรวรรดินิยม 
ไดกอใหเกิดหนอของอุปสงคในประเทศอาณานิคมเพื่อการศึกษาตอในประเทศเมืองแมฉันใด  
ระบบจาวโลกก็กอใหเกิดหนอของอุปสงคในประเทศบริวารเพื่อศึกษาตอในประเทศจาวโลกฉันนั้น  
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แตหนอของอุปสงคภายใตระบบความสัมพันธระหวางประเทศดังกลาวนี้แตโดยลํ าพัง  ไมพอเพียง
ที่จะทํ าใหการผลิตบริการการศึกษากลายเปน ‘อุตสาหกรรม’ เพื่อการสงออกไปได  หากมิไดรับ
การเกื้อหนุนจากฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน

การเติบโตทางเศรษฐกจิในโลกที่สามในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง   
โดยเฉพาะอยางยิ่งในละตินอเมริกาและอาเซียแปซิฟก มีสวนสํ าคัญในการเพิ่มพูนอุปสงค 
การศึกษาตอในประเทศอุตสาหกรรมเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศแองโกลแซกซัน ไมวา 
จะเปนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ คานาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด กระบวนการโลกานุวัตร 
ทํ าใหภาษาอังกฤษมีความเปนสากลมากกวาภาษาอื่นๆ ดวยเหตุดังนั้น กลุมประเทศแองโกล 
แซกซันจึงสามารถ ‘สงออก’ บริการการศึกษาไดมากกวาประเทศอื่น  ไมวาจะเปนฝร่ังเศส  
เยอรมนี เนเธอรแลนด อิตาลี สวิตเซอรแลนด สเปน ปอรตุเกส และญี่ปุน ทั้งนี้เพราะเหตุวา  
กลุมประเทศแองโกลแซกซันมีฐานลูกคากวางขวางกวามาก ในขณะที่ประเทศที่มิไดใชภาษา
อังกฤษเปนภาษาหลักสวนใหญตองพึ่งลูกคาจากอาณานิคมดั้งเดิม หรือมีเฉพาะแตลูกคา 
กลุมยอย

สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีลูกคาจากทุกมุมโลก โดยที่ละตินอเมริกา
เปนตลาดสํ าคัญของสหรัฐอเมริกา และอาณานิคมดั้งเดิมเปนตลาดสํ าคัญของสหราชอาณาจักร  
การเติบใหญทางเศรษฐกิจของอาเซียแปซิฟกทํ าใหออสเตรเลียและนิวซีแลนด มีตลาดสํ าหรับ 
การ ‘สงออก’บริการการศึกษา  ในกรณีของออสเตรเลียนักศึกษาสวนใหญมาจากมาเลเซีย  
สิงคโปร ฮองกง และอินโดนีเซีย แตความรูสึกเหยียดผิวที่มีมากขึ้นในหมูประชาชนชาวออสเตรเลีย
อาจทํ าใหกระแสนักศึกษาตางชาติที่หลั่งไหลสูออสเตรเลียลดลงในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เมื่อมีการหยิบยกการเหยียดผิวขึ้นมาเปนประเด็นทางการเมือง

บริการการศึกษาเปนสินคาวัฒนธรรม (cultural product) ชนิดหนึ่ง  เมื่อรัฐบาล
ส้ินฐานะที่จะจัดการศึกษาชนิดใหเปลาหรือกึ่งใหเปลาแกประชาชน หรือเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลง
ปรัชญาในการจัดการศึกษาโดยสงเสริมใหเอกชนเปนผูผลิตมากขึ้น ลักษณะการเปนสินคา 
ของบริการการศึกษายอมมีมากขึ้น การขยายตัวของอุตสาหกรรมการศึกษาสะทอนใหเห็นการ 
เติบใหญของทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) อุตสาหกรรมการศึกษาแปรเปลี่ยนจากการผลิต 
เพื่อสนองตอบความตองการภายในประเทศไปเปนการผลิตเพื่อการสงออก

หากพิจารณาจากวัฎจักรผลผลิต (Product Cycle) อุตสาหกรรมการศึกษา 
อยูในชวงการปรับเปลี่ยนจากการผลิตในประเทศเจาบาน ไปสูการผลิตในตางประเทศ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศที่เปนตลาดสํ าคัญ แตกระบวนการยายที่ต้ังโรงงาน(Relocation of Production) 
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ในกรณีของอุตสาหกรรมการศึกษายังปรากฏไมชัดเจน สวนหนึ่งเปนเพราะตลาดไมใหญพอ  
อีกสวนหนึ่งเปนเพราะตนทุนของการยายโรงงานคอนขางสูง ส่ิงอํ านวยความสะดวกที่เปน 
โครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ (academic infrastructure) ดังเชนหองสมุดและหองทดลอง 
ปฏิบัติการตองอาศัยการลงทุนสะสมเปนเวลายาวนาน  ในประการสํ าคัญ  การศึกษาแตกตาง 
จากสินคาอื่นๆ ในดานคุณภาพและมาตรฐาน  สินคาสวนใหญสามารถผลิตไดโดยมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน  ไมวาจะผลิตในโรงงานประเทศใด  หากมีระบบการควบคุมคุณภาพ (quality 
control) ที่มีประสิทธิภาพ แตบริการการศึกษามีปญหาการควบคุมคุณภาพในการผลิต  คุณภาพ
ของบริการการศึกษา  นอกจากจะขึ้นอยูกับคุณภาพของคณาจารย โครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ  
และปจจัยนานัปการแลว  ยังขึ้นอยูกับบรรยากาศทางวิชาการอีกดวย ซึ่งยากที่จะจํ าลองแบบได

ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ การที่ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป ตนทุนการผลิต 
สูงเกินไป และความยากลํ าบากในการควบคุมและรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคา ทํ าให
ทุนวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการศึกษามิไดขยายตัวถึงขั้นยายโรงงานไปสู โลกที่สาม การ 
เปลี่ยนแปลงที่กํ าลังเกิดขึ้น ก็คือ การประกอบธุรกิจรวมทุน (joint venture) ระหวางกลุมทุน 
วัฒนธรรมในโลกที่สามกับสถาบันการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแลว รวมตลอดจนการทํ าสัญญา
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (strategic alliance) ระหวางมหาวิทยาลัยในโลกที่สามกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศที่พัฒนาแลว  ซึ่งมีต้ังแตความรวมมือทางวิชาการไปจนถึงการจัดการศึกษาในลักษณะ 
Sandwich Courses

แมในระดับการผลิตเพื่อการสงออก ประเทศผูผลิตไมเพียงแตตองระมัดระวัง 
ในการควบคุมคุณภาพของบริการการศึกษาที่ผลิตเทานั้น หากยังตองธํ ารงเสถียรภาพทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอีกดวย หากเศรษฐกิจไรเสถียรภาพ อาทิเชน เงินเฟอสูงเกินไป  
หรือเงินตราสกุลทองถิ่นมีคาแข็งตัว ยอมบ่ันทอนฐานะการแขงขันของบริการการศึกษาที่ตองการ
สงออก เพราะทํ าใหตนทุนการนํ าเขาสูงขึ้น หากการเมืองไรเสถียรภาพ อาทิเชนมีสงคราม 
กลางเมืองก็ดี หรือสังคมมีความคุกรุน เนื่องจากมีความรูสึกชาตินิยมและการเหยียดผิวอยาง 
รุนแรงก็ดี  ผู ‘นํ าเขา’ ในดินแดนโพนทะเลยอมไมเสี่ยงที่จะใหบุตรหลานเผชิญชะตากรรม 
ในประเทศที่มีปญหาเสถียรภาพดังกลาวนี้


