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Sandwich Courses
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมื่อผมไดยินชื่อ Sandwich Courses ครั้งแรกเมื่อเกือบสองปมาแลว ใจผม
นึกถึงการฝกอบรมการประกอบอาหารตามหลักสูตรคหกรรมศาสตร หากแตมาถึงบางออใน
ภายหลัง เวลานี้ Sandwich Courses กําลังแพรระบาดไปทั่วโลก ในอาเซียอาคเนย `หลักสูตร
แซนดวิช' มาถึงมาเลเซียกอนประเทศอื่นใด แลวจึงระบาดสูประเทศไทยในภายหลัง
แต `หลักสูตรแซนดวิช' หาใชการฝกอบรมการประกอบอาหารไม หากทวาเปน
การจัดหลักสูตรรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยพื้นบานกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ โดยมีขอตกลง
วา เมื่อนักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยพื้นบานจนถึงครึ่งหลักสูตรแลว สามารถที่จะศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยตางประเทศจนจบปริญญาได โดยที่ปริญญาบัตรที่ไดรับจะออกโดยมหาวิทยาลัยใด
แลวแตจะตกลงกัน บางกรณีเปนปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพื้นบาน บางกรณีเปนของ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ และบางกรณีเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือก
ตามปกติ Sandwich เปนชื่ออาหารที่เกิดจากการนําขนมปง 2 แผนหรือมากกวา
มาประกบกัน โดยที่มีเนื้อ เนยแข็ง และผักสอดอยูตรงกลาง อาหารที่ทําไดโดยงายและมีคุณ
ประโยชนนี้มีอายุประมาณ 200 ปเศษแลว คนแรกที่ริเริ่มทําแซนดวิชก็คือ Fourth Earl of
Sandwich นามเดิม John Montagu ซึ่งมีอาชีพเปนนักการทูต ชื่อ Sandwich มาจากทานผูนี้
ดวยเหตุที่ Sandwich มีอายุประมาณ 200 ปแลว คําวา Sandwich จึงสอด
แทรกเขาสูภาษาอังกฤษอยางแนบเนียน แมคําวา Sandwich จะเปนวิสามัญนาม แตในไมชา
ก็กลายเปนสามัญนาม โดยหมายถึงอะไรก็ตามที่ถูกประกบหรือขนาบทั้งสองดาน และทายที่สุด
ก็กลายเปนคํ ากริยา โดยหมายถึงอาการการสอดเขาสูสิ่งสองสิ่งที่มีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
แตกตางกัน
ดวยเหตุที่คําวา Sandwich มีความเปนมาดังที่พรรณนาขางตนนี้เอง จึงมิใช
เรื่องนาประหลาดใจที่มีการใชชื่อ Sandwich Courses กับหลักสูตรการศึกษาระหวางประเทศ
ผมเขาใจวา Sandwich Courses ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยอังกฤษ การตัดทอน
เงินอุดหนุนที่ใหแกมหาวิทยาลัยในยุครัฐบาลนางมารกาเรต แธตเชอร (Margaret Thatcher)
ทําใหมหาวิทยาลัยอังกฤษจํานวนมากตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอดทางการเงิน หนทางหนึ่งก็โดย
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การแสวงหานักศึกษาตางชาติเพิ่มขึ้น การทําขอตกลง Sandwich Courses กับมหาวิทยาลัยใน
เครือจักรภพจึงปรากฏอยางแพรหลาย ในกรณีของมาเลเซียในปหนึ่งๆนักศึกษามาเลยจํานวน
นับพันเดินทางไปศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยอังกฤษภายใตขอตกลงวาดวย Sandwich Courses
ในไมชา การทําขอตกลงลักษณะนี้ก็ขยายสูมหาวิทยาลัยนอกเครือจักรภพอังกฤษ ไมเวนแมแต
สหรัฐอเมริกา แตการทําขอตกลง Sandwich Courses กับมหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนาแลว
ด ว ยกัน ไม สู ทํ ารายได ม ากนั ก เพราะมาตรฐานการศึก ษาแตกตา งกั น ไมม ากนัก ยกเวน
มหาวิทยาลัยเกาแกที่ยังคงขายชื่อไดอยูบาง สวนใหญแลวขอตกลง Sandwich Courses มักจะ
ทํากับมหาวิทยาลัยในประเทศโลกที่สาม สวนสําคัญเปนเพราะนักศึกษาโลกที่สามตองการบริการ
อุดมศึกษาที่มีคุณภาพดีกวาที่ไดจากมหาวิทยาลัยพื้นบาน มิหนําซํ้ายังเปนเรื่องโกเกที่จะไดรับ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศอีกดวย
ป ญ หาทางการเงิ น ทํ าให ม หาวิ ท ยาลั ย ในอั ง กฤษลดความเข ม งวดในการรั บ
นักศึกษาลงไปมาก มหาวิทยาลัยหลายแหงคิดคนหลักสูตรขึ้นมาจํานวนไมนอย เพียงเพื่อเปน
กลไกในการหารายได หลักสูตรการฝกอบรมผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดในภาคฤดูรอน แตในคณะ
และสาขาวิชาหลัก แมจะลดความเขมงวดในการรับนักศึกษา เนื่องจากตองการขยายปริมาณ
แตการจัดการศึกษาและการวัดผลยังคงเปนไปดวยความเขมงวด นโยบายของรัฐบาลแธตเชอร
ที่กดดันใหบริการอุดมศึกษามีลักษณะเปนสินคามากขึ้นนี้ กอใหเกิดการวิพากษวิจารณโดยทั่วไป
ขอตกลง Sandwich Courses มิใชสินคาที่มหาวิทยาลัยอังกฤษผูกขาดการขาย
หากแตมหาวิทยาลัยอเมริกันก็ดําเนินตามในมรรควิถีเดียวกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหไทย
กลายเปนตลาดสํ าคัญสํ าหรับการสงออกบริการอุดมศึกษาจากประเทศที่พัฒนาแลว บรรดา
ผูบริหารมหาวิทยาลัยอังกฤษและอเมริกันพากันเดินทางมา `ตกเบ็ด' หาลูกคาในประเทศไทย
ในชวงกลางเดือนสิงหาคมที่ผานมา ดร.ปเตอร นอรธ (Peter North) อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ออกซฟอรด ก็เขามาช็อปป  ง หาลูก คาไทย โดยที่มีแผนที่จะจาริกแสวงหาลูกคาในสิงคโปร
มาเลเซีย ฮองกง ไตหวัน และเกาหลีใตดวย
ในช ว งหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง โครงสร า งการผลิ ต ของกลุ  ม ประเทศ
อุ ต สาหกรรมเกา ดัง เชน ยุโ รปตะวั น ตกและสหรั ฐอเมริก า ไดเ ปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ภาค
อุตสาหกรรมลดความสําคัญลง ในขณะที่ภาคบริการมีความสําคัญเพิ่มขึ้น ในวงวิชาการสังคม
วิทยากลาวถึงสังคมตะวันตก วาเปนสังคมยุคหลังอุตสาหกรรม (Postindustrial Society) ในวง
วิชาการเศรษฐศาสตรมีขอสรุปทั่วไปแลววา กลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาไดแปรสภาพเปนสังคม
เศรษฐกิจแบบบริการ (Service Economy) เรียบรอยแลว ทั้งนี้ไมเพียงแตภาคบริการจะให
ผลผลิตมากกวาภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเทานั้น หากยังเปนภาคการจางงานที่ใหญ
ที่สุดในระบบเศรษฐกิจอีกดวยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เปนผลจากการสูญเสียความไดเปรียบ
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เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในการผลิตทางดานอุตสาหกรรม แตกลับมีความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตบริการ ดวยเหตุดังนั้น บริการจึงกลายเปน `สินคา' สงออก
รายการสําคัญของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา ทั้งมิใชเรื่องนาประหลาดใจอีกเชนกันวา เหตุใด
บรรดาประเทศมหาอํ านาจจึงพยายามผลักดันใหมีการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศไปใน
ทางที่ จ ะให มี ก ารค า บริ ก ารโดยเสรี ดั ง จะเห็ น ได จ ากการเจรจาการค า พหุ ภ าคี ร อบอุ รุ ก วั ย
(Uruguay Round)
ภายหลังการจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization) ในวันที่ 1
มกราคม 2532 เปนที่คาดกันวา การคาบริการโดยเสรีจะเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งในการ
จัดระเบียบการคาระหวางประเทศ แมในขณะนี้ประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สหรัฐ
อเมริกาและสหภาพยุโรป ก็สามารถใชอํานาจการตอรองที่เหนือกวาในการบีบใหประเทศคูคา
ในโลกที่สามเปดตลาดบริการอยูแลว
บริการการศึกษา ไมจําเพาะแตบริการอุดมศึกษา กําลังเปน `สินคา' สงออกที่ทํา
รายไดแกกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาอยางสําคัญ ทั้งนี้ไมเพียงเพราะวาประเทศที่พัฒนาแลว
เหลานี้สามารถผลิตบริการการศึกษาที่มีคุณภาพดีกวาเทานั้น หากยังเปนเพราะความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เสริมความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา
ในการผลิตบริการการศึกษาอีกดวย ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่โรงเรียนนานาชาติและ
มหาวิทยาลัยนานาชาติกําลังผุดขึ้นในโลกที่สามราวกับดอกเห็ด
แตการสงออกบริการการศึกษาของกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกาจํ าเปนตอง
คํานึงถึงอํานาจซื้อของลูกคา เพราะเจตนารมณของการสงออกอยูที่การแสวงหารายได ดังนั้น
การส ง ออกจึ ง มั ก จะจํ ากั ด เฉพาะกลุ  ม ประเทศโลกที่ ส ามที่ มี ฐ านะดี ดั ง เช น กลุ  ม ประเทศ
อุตสาหกรรมใหมในละตินอเมริกา (Latin American NICs) กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมใน
อาเซีย (Asian NICs) และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second-Generation NICs)
ดังเชนกลุมประเทศอาเซียนในปจจุบัน
ณ บัดนี้ ไทยกํ าลัง เปนตลาดสํ าคัญที่ ร องรับบริการการศึกษาจากประเทศ
ที่พัฒนาแลว ไมเพียงแตจะมีความพยายามในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลัย
นานาชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น เท า นั้ น หากทว า มหาวิ ท ยาลั ย ไทยยั ง ได รั บ ข อ เสนอในการจั ด หลั ก สู ต ร
Sandwich Courses จากมหาวิทยาลัยในประเทศที่พัฒนาแลวอีกดวย มหาวิทยาลัยเอกชนมี
แนวโนมที่จะตะครุบขอเสนอ ประเภทนี้ เพราะเปนการเพิ่มจุดขายใหแกตัวเอง สวนมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ซึ่งยังคงมีอาการลังเลในปจจุบันก็คงจะตองเจริญรอยตามในอนาคต เมื่อคนพบความ
เปนจริงที่วามหาวิทยาลัยของรัฐไมมีอะไรจะขายแลว
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ณ บัดนี้ กระแสโลกานุวัตรไมเพียงแตจะทํ าใหลักษณะความเปนสินคาของ
บริการการศึกษา (Commoditization) มีมากขึ้นเทานั้น หากยังทําใหภาคการศึกษาเปนภาค
เศรษฐกิ จ ที่ ไ ร พ รมแดนอี ก ด ว ย การทะลั ก เข า มาของสถาบั น การศึ ก ษาต า งชาติ เ ป น เรื่ อ งที่
คาดการณไดในอนาคตอันไมไกลนี้

