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มหาวิทยาลัยในทศวรรษ 2540

 รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ป 2549
            หอประชุมอันโออา ซึ่งสรางขึ้นเมื่อมหาวิทยาลัยแหงนี้มีอายุ 20 ป คับค่ังดวย 
ผูคน นักศึกษาพากันทยอยเดินเขาหอประชุมโดยไมขาดสาย ผมเดินสังเกตการณบริเวณหนา 
หอประชุมดวยความตื่นตาตื่นใจ นับเปนเวลานานกวา 5 ปแลวที่ผมมิไดเหยียบยางเขามาใน 
หอประชุมนี้ นับต้ังแตถูกเนรเทศไปอยูทุงรังสิต ชราภาพของหอประชุมปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด
ในทามกลางความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เรงรุดไมหยุดยั้ง

ผมกลับมายังหอประชุมที่มีอายุเกือบครึ่งศตวรรษแหงนี้เพียงเพื่อจะจดจํ าภาพ
เปนครั้งสุดทายกอนที่จะปลดเกษียณ ทุกอณูของดินแดนทาพระจันทรติดตรึงอยูในสมองนอยๆ 
ของผม ดวยเหตุที่ผมเติบโตที่นี่ ใชชีวิตนักศึกษาที่นี้ และประกอบสัมมาชีพ ณ ที่นี้เปนเวลานาน
กวา 42 ปแลว ความผูกพันที่ผมมีกับทาพระจันทรจึงมีอยูอยางลํ้ าลึก ดวยเหตุดังนั้น ผมจึงรูสึก
ทุกขโศกและตรอมใจเปนอันมากเมื่อถูกเนรเทศไปอยูทุงรังสิตเมื่อ 5 ปที่แลว อาจารยในสํ านัก 
ทาพระจันทรที่ถูกเนรเทศเชนเดียวกับผมตางก็มีสภาพไมแตกตางจากผมเทาไรนัก เพราะบัดนี้ 
ทุงรังสิตแปรสภาพเปน `ไซบีเรีย' ของทาพระจันทรเสียแลว

           ผมไมเคยคาดคิดวา นโยบายเสรีนิยมและขบวนการโลกานุวัตร (globalization)
จะสามารถเปลี่ยนโฉมมหาวิทยาลัยในเมืองไทยไดมากและรวดเร็วถึงเพียงนี้

           นับต้ังแตเมื่อเกิดวิกฤติการณเงินคงคลังในชวงป 2523-2525 เปนตนมา 
รัฐบาลไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดมากนัก งบลงทุนของ
มหาวิทยาลัยถูกตัดทอน หรือมิฉะนั้นก็ถูกตรึงไวในระดับต่ํ า มหาวิทยาลัยตางพากันดิ้นรนเพื่อ
ขยายฐานทางการเงิน บางแหงที่มีที่ดินจํ านวนมากก็หาผลประโยชนจากที่ดินนั้น ดังเชนการให
สัมปทานแกเอกชนในการสรางศูนยการคา ศูนยการคามหาวิทยาลัยผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด ดังเชน
ศูนยการคาสามยาน ศูนยการคารังสิต และอื่น ๆ
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           มหาวิทยาลัยไมเพียงแตจะมีบทบาทในการสรางศูนยการคาเทานั้น หาก
มหาวิทยาลัยยังแปรสภาพเปนตลาดขายประกาศนียบัตรดวย โครงการอบรมตางๆมีข้ึนเพื่อสนอง
ตอบความตองการในภาคเอกชน แมในชั้นตนจะมีความเขมงวดในดานคุณภาพอยูบาง แต 
คุณภาพก็หยอนยานตามกาลเวลา เมื่อมีการจัดการฝกอบรมในลักษณะอุตสาหกรรม ความ
ตองการบริการฝกอบรมและบริการวิชาการในระดับที่สูงขึ้นไป ขยายตัวอยางรวดเร็ว สวนหนึ่ง 
เปนเพราะมีความตองการที่จะกาวใหทันขบวนการโลกานุวัตร อีกสวนหนึ่งเปนเพราะตองการ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ประดุจเดียวกับความตองการเครื่องประดับ และทายที่สุด  
การมีโอกาสเข าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐเป นบันไดสํ าคัญในการสร างเครือข าย  
ความสัมพันธกับชนชั้นนํ าทางอํ านาจ ผมจึงไมรูสึกประหลาดใจที่ไดทราบในเวลาตอมาวา แมแต
เจาพอแหงภาคตะวันตกเฉียงเหนือยังเปนศิษยเกา Mini MBA

           ความตองการที่จะขยายฐานทางการเงินทํ าใหมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดเลือก
เดินในแนวทางเสรีนิยม ทั้งนี้ดวยการปรับอัตราคาเลาเรียนทุกป แตการปรับอัตราคาเลาเรียน 
ไมสามารถชวยขยายฐานทางการเงินของมหาวิทยาลัยไดมากนัก ในไมชา มหาวิทยาลัยเริ่ม 
เรียนรูที่จะผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะหลากหลาย (differentiated product) ขบวนการ
โลกานุวัตรทํ าใหมหาวิทยาลัยสามารถปรับยุทธศาสตรการผลิตดังกลาวนี้ได เพราะขบวนการ 
โลกานุวัตรทํ าใหตลาดมีความตองการบริการอุดมศึกษาที่ผลิตเปนภาษาตางประเทศ โลกที่
ปราศจากพรมแดนทางภูมิศาสตรจํ าเปนตองสื่อสารดวยภาษาสากล

           ผมยังจํ าไดดีวา บริการอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษเริ่ม 
เฟองฟูมาแตกลางทศวรรษ 2530 มหาวิทยาลัยตางๆพากันจัดโครงการศึกษาวิชาตางๆเปนภาษา
อังกฤษ และดวยการผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะหลากหลายเชนนี้ มหาวิทยาลัยไมประสบ
ปญหาทางการเงินอีกตอไป  เพราะสามารถเก็บคาเลาเรียนสูงกวาหลักสูตรธรรมดา 20-30 เทา

           การแขงขันในการผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะหลากหลายเปนไปอยาง 
เขมขน บางมหาวิทยาลัยไปผูกสัมพันธกับมหาวิทยาลัยชั้นนํ าในประเทศอุตสาหกรรมเกา ในไมชา
มหาวิทยาลัยอื่นๆก็เอาอยางตาม แบบแผนที่เปนมามักจะเริ่มตนดวยการนํ าเขาศาสตราจารยจาก 
ตางประเทศเพื่อมาสอนในบางวิชาในบางภาคการศึกษา ตอมาจึงมีขอตกลงวา นักศึกษาไทย 
ที่ศึกษาในเมืองไทยแลวครึ่งหลักสูตร สามารถไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยในประเทศอุตสาหกรรม
เกาที่ทํ าขอตกลงได สํ านักทาพระจันทรมีขอตกลงทํ านองนี้กับมหาวิทยาลัยฮารวารด ดังนั้น  
ปหนึ่งๆจึงมีนักศึกษาจากทาพระจันทรไปศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยฮารวารดจํ านวนมาก

           มหาวิทยาลัยฮารวารดมิไดมีขอตกลงกับสํ านักทาพระจันทรเทานั้น หากยังมี 
ขอตกลงทํ านองเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในทุกภูมิภาค ไมยกเวนแมแตประเทศอุตสาหกรรม
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ใหมในอัฟริกา (African NICs) ไมจํ าเพาะแตมหาวิทยาลัยฮารวารดเทานั้นที่สงออกบริการการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเกาแกอ่ืนๆก็หารายไดจากการสงออกบริการทางศึกษาดวย  
ไมวาจะเปนเยล พรินสตัน เอ็มไอที ออกซฟอรด เคมบริดจ ลอนดอน ปารีส หรือสตอกโฮลม  
เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา  ภาคอุตสาหกรรมในประเทศอุตสาหกรรมเกา (Old Industrialized 
Countries = OICs) เสื่อมโทรมเกินกวาที่จะแขงขันในตลาดโลกได รัฐบาลประเทศเหลานี้จึงหัน 
มาสงเสริมการสงออกบริการ ซึ่งยังคงมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative 
advantage) ผลจากการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอูกานดา (Uganda Round) การกีดกันการคา
บริการกลายเปนเรื่องที่ละเมิดบทบัญญัติของ GATT หลังจากนั้นไมนาน การสงออกบริการการ
ศึกษาเปนแหลงรายไดสํ าคัญที่สุดของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา

           ผมไมเคยคาดคิดวา ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (information 
technology) และไมโครอีเล็กทรอนิกส จะสามารถเปลี่ยนโฉมหนาของมหาวิทยาลัยไดมาก 
ถึงปานนี้ เพียงแคตนทศวรรษ 2540 นี้เอง มหาวิทยาลัยฮารวารดก็เลิกสงอาจารยมาสอนที่ 
ทาพระจันทร หากแตนั่งสอนอยูที่เมืองเคมบริดจ มลรัฐแมสซะซูเซ็ตส สหรัฐอเมริกา แลวถายทอด
สดผานดาวเทียมมายังทาพระจันทร โดยที่นักศึกษาที่นั่งเรียนอยู ที่ท าพระจันทรสามารถ 
มีบทสนทนากับอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยฮารวารดได ในไมชาสํ านักทาพระจันทรก็แปรสภาพ
เปนมหาวิทยาลัยฮารวารด วิทยาเขตทาพระจันทร

           คร้ันถึงกลางทศวรรษ 2540 อาจารยผูสอนที่เปนมนุษยเร่ิมหายไปจากจอภาพ 
โทรทัศน อาจารยผูสอนที่เปนโรบอตเขามาแทนที่ เพราะเหตุที่เวลาเปนสิ่งมีคายิ่ง อาจารยผูสอน 
ที่เปนมนุษยตองใชเวลาในการกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ จึงตองลดบทบาทในการสอน 
และใหหุนยนตทํ าหนาที่แทน ความกาวหนาในดานไมโครอีเล็กทรอนิกสจนถึงขั้นที่มีการประดิษฐ 
Super Chips ไมเพียงแตจะทํ าใหมีการพัฒนาระบบความจํ าอันวิเศษสุดแกหุนยนตเทานั้น  
หากทวา ยังทํ าใหหุ นยนตมีระบบการใหลํ าดับแหงเหตุผลดุจเดียวกับระบบตรรกวิทยาแบบ 
อริสโตเติลอีกดวย หุนยนตบางตัวมีความรูฟสิกซไมยิ่งหยอนกวาสตีเฟน ฮอวกิ้ง (Stephen 
Hawking) และบางตัวมีความรูเศรษฐศาสตรไมแพโจเซฟ สติกลิตส (Joseph E. Stiglitz)

           การแยกจัดการศึกษาออกเปน 2 ระบบ โดยที่ระบบหนึ่งมีการเรียนการสอน 
เปนภาษาไทย และอีกระบบหนึ่งมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ในไมชาก็กอใหเกิดความ 
ขัดแยงในชุมชนทาพระจันทร ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยเลือกประคบประหงมนักศึกษาในระบบ 
ภาษาอังกฤษมากเปนพิเศษ ไมเพียงแตจะใหเรียนในหองที่มีเครื่องปรับอากาศเทานั้น หากยังมี
หองอาหาร หองสันทนาการ และหองสมุดโดยเฉพาะอีกดวย นักศึกษาระบบภาษาไทยจึงรูสึก
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หมั่นไสนักศึกษาระบบภาษาอังกฤษ การกระทบกระทั่งเกิดขึ้นบอยครั้ง ในป 2539 ทั้งสองฝาย 
ทํ าสงครามขั้นแตกหัก  ผูคนลมตายและบาดเจ็บมากยิ่งกวาวิกฤติการณป 2519

           ภายหลังวิกฤติการณป 2539 ผูบริหารมหาวิทยาลัยตัดสินใจยายนักศึกษาระบบ
ภาษาไทยไปอยูทุงรังสิต คงใหนักศึกษาระบบภาษาอังกฤษเทานั้นอยูที่ทาพระจันทร ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยใหเหตุผลวา การแบงแยกวิทยาเขตในลักษณะนี้สอดคลองกับการจัดสรรที่ดิน 
ในกรุงเทพมหานคร เพราะคนจนตองไปอยูชายขอบของเมือง เฉพาะคนรวยเทานั้นที่มีสิทธิ 
อยูใจกลางเมือง
           การผลิตบริการอุดมศึกษาระบบภาษาอังกฤษเริ่มรุกลํ้ าระบบภาษาไทย แมใน 
ชั้นตน จํ านวนนักศึกษาระบบภาษาอังกฤษจะมีไมถึง 10% แตดวยความที่มหาวิทยาลัยหิวเงิน 
จํ านวนนักศึกษาระบบภาษาอังกฤษจึงขยายตัวอยางรวดเร็ว จนมีมากกวา 70% นักศึกษาที่ถือวา 
มีเกรดดีเลิศเปนนักศึกษาลูกครึ่ง เพราะลูกครึ่งมักจะมีความรูภาษาตางประเทศดี ขบวนการ
โลกานุวัตรไมเพียงแตจะทํ าใหโลกปราศจากพรมแดนทางภูมิศาสตรเทานั้น หากยังทํ าใหโลก 
มีความตองการมนุษยพันธุใหม  อันไดแกพันธุที่ไมมีเชื้อชาติอันเดนชัดอีกดวย
           ความตองการขยายฐานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ทํ าใหมหาวิทยาลัย 
ตองผลิตบริการอุดมศึกษาประเภทที่มุงสนองความตองการของผูมีอันจะกิน ความสัมพันธระหวาง
ศิษยกับอาจารยจึงคอยๆแปรเปลี่ยนไปเปนความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขาย ในไมชา นักศึกษา 
ที่มาจากครอบครัวผูมีอันจะกินเหลานี้เร่ิมเรียกรองผลประโยชนของตน เร่ิมตนดวยการเรียกรอง 
ขอนํ ารถยนตสวนบุคคลเขามาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบริเวณอันคับแคบ ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
โอนออนตามขอเรียกรอง  เพราะเกรงวาจะเสีย `ลูกคา'  โดยหันมาหามมิใหอาจารยและเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัยนํ ารถเขาสํ านักทาพระจันทร  พรอมทั้งจายเงินสวัสดิการการเดินทางทดแทนให

           ความกาวหนาของไมโครอีเล็กทรอนิกส ทํ าใหมีการประดิษฐ Human Chips  
ซึ่งบรรจุขอมูลความรูรายสาขาวิชา และสามารถนํ าไปฝงไวในสมองมนุษยได ผลที่ตามมาก็คือ  
ผูที่ไมมีความรูฟสิกสแมแตนอย หากผาตัดและนํ า Human Chips สาขาวิชาฟสิกสไปฝงไวใน 
สมอง ก็สามารถอธิบายทฤษฎี Big Bang ไดเปนคุงเปนแคว เมื่อสรรพคุณของ Human Chips  
เปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย อุตสาหกรรมที่ผลิตผลผลิตอันนามหัศจรรยนี้ก็ขยายตัวอยาง 
รวดเร็ว นักศึกษานิยมผาตัดสมองเพื่อฝง Human Chips ผูคนสามารถมีความรูเสมอดวยนัก 
วิชาการที่ไดรางวัลโนเบิลในสาขาวิชานั้น ๆ
           ยิ่งนานวัน ราคาของ Human Chips ยิ่งถูกลง เพราะสามารถผลิตคราวละ 
มากๆ แตเทคโนโลยียังไมกาวหนาพอที่จะฝง Human Chips หลายๆสาขาวิชาในคราวเดียวกันได 
และนี่เองที่ทํ าใหเกิดการจลาจลในสํ านักทาพระจันทรในป 2544 เมื่อนักศึกษาพากันเรียกรอง 
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ใหมหาวิทยาลัยกํ าหนดวันสอบแตละวิชาใหหางกันอยางนอย 2 สัปดาห เพื่อจะไดมีเวลามาก 
พอที่จะผาตัดเปลี่ยน Human Chips ระหวางสาขาวิชา  ดวยความที่เกรงการเสีย `ลูกคา' 
มหาวิทยาลัยจํ าตองโอนออนผอนตาม  แตเร่ืองมิไดจบเพียงเทานี้  เพราะในเวลาตอมา เทคโนโลยี
รุดหนาถึงขั้นที่จะฝง Human Chips ในสมองมนุษยคราวละหลายๆวิชา ในป 2447  
นักศึกษาพากันเรียกรองใหมหาวิทยาลัยยนยอหลักสูตรปริญญาตรีจาก 4 ป ใหเหลือเพียง 1  
ภาคการศึกษา เพราะ Human Chips ไดชวยยนระยะเวลาในการศึกษา นักศึกษามองไมเห็น
อานิสงสในการอยูมหาวิทยาลัยถึง 4 ป อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยไดตอรองใหลดหลักสูตร
ปริญญาตรีเหลือเพียง 2 ป ผูบริหารมหาวิทยาลัยเริ่มตระหนักวา ดวยความกาวหนาของ Human 
Chips มหาวิทยาลัยจะคอยๆสิ้นความหมายในสังคม เพราะผูที่มีกํ าลังซื้อ Human Chips  
ก็สามารถมีความรูไดโดยไมตองเขามหาวิทยาลัย

           ตลอดระยะเวลาที่เกิดปญหาเหลานี้ ผมและเพื่อนพองพยายามทัดทานมิให 
มีการใช Human Chips โดยเสนอใหมหาวิทยาลัยตรากฎวา นักศึกษาที่ผาตัดสมองฝง Human 
Chips หมดสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญา และดวยขอเสนอดังกลาวนี้เอง ผมและเพื่อนจึงถูกเนรเทศ 
ไปอยูทุงรังสิตดวยขอกลาวหาวามีพฤติกรรมอันขัดตอพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปราม 
ผูมีการกระทํ าอันเปน ภัยตอความกาวหนาของเทคโนโลยี พ.ศ. 2542

                   ขอขอประณตนอมสักการ
                   บูรพคณาจารย
                   ผูกอปรเกิดประโยชนศึกษา

           ผมต่ืนจากภวังคเมื่อไดยินนักศึกษาเปลงเสียงไหวครู ผมสาวเทาเขาหอประชุม 
บนเวทีไรรองรอยมนุษย มีแตตูกระจกขนาดใหญ 2 ใบ ผมเบียดฝูงชนไปจนถึงขอบเวที จึงได 
พบวา ตูกระจกใบหนึ่งบรรจุ Super Chips  อีกใบหนึ่งบรรจุ Human Chips

           ผมถอยหางจากขอบเวที และเดินออกนอกหอประชุมดวยความรูสึกอันยาก 
แกการพรรณนา ที่ทาพระจันทรนักศึกษาประณตนอมสักการ Super Chips และ Human Chips 
ในวันไหวครู แตที่รังสิตนักศึกษายังคงกราบไหวเครื่องถายเอกสารอยู ผมอดสงสัยมิไดวาอีกนาน 
กี่ป รังสิตจึงจะไลกวดทันทาพระจันทร

หมายเหตุ  บทความนี้เขียนในโอกาสวันไหวครูประจํ าปการศึกษา 2536 วันพฤหัสบดีที่ 1   
               กรกฎาคม  2536  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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