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บริการการศึกษาในฐานะสินคา

                                           รังสรรค  ธนะพรพันธุ

         สถานะของบริการการศึกษากํ าลังเปลี่ยนแปลงไปอยางสํ าคัญในทามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กํ าลังเกิดขึ้นในขณะนี้
         ในอดีตกาล การศึกษาเลาเรียนอาศัยวิธีการฝากตัวกับผูมีวิชา ไมวาจะเปนผูรู
หนังสือ ชางฝมือ หมอพื้นบานหรือผูมีวิชาอื่นใด เมื่อระบบโรงเรียนแบบตะวันตกยังไมเขาสูสยาม
ประเทศ การศึกษาเลาเรียนกระทํ ากันในวัดหรือตามบานและสํ านักของผูทรงความรู โดยที่ 
ผูตองการวิชาตอง ปรนนิบัติรับใชผูมีวิชา การถายทอดวิชาเปนไปอยางไมมีระบบแบบแผน  
ข้ึนอยูกับอํ าเภอนํ้ าใจของผูมีวิชาวาจะยินดีถายทอดวิชามากนอยเพียงใด ในเมื่อวิชามิไดจารึก 
เปนลายลักษณอักษร ความรูจึงไมแพรหลาย และผูมีวิชามักจะมีอาการหวงวิชาปรากฏอยูเนืองๆ 
จนวิชาความรูบางอยางบางประการสูญหายไปตามมรณกรรมของผูมีวิชา
         ความสัมพันธระหวางผูมีวิชากับผูตองการวิชาเปนความสัมพันธระหวางครูกับ
ศิษยในความหมายที่เขาใจกันแตด้ังเดิม กลาวคือ เปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่วิชาความรู 
เปนแกนหลักในการเชื่อมสัมพันธ ในระบบความสัมพันธดังกลาวนี้ ครูบาอาจารยเปนผูมีพระคุณ 
เพราะเปนผูถายทอดวิชาแกลูกศิษย โดยที่ลูกศิษยมีหนาที่ในการสนองคุณอาจารย การสนองคุณ
ปรากฏในรูปการปรนนิบิติรับใชอาจารยและจงรักภักดีตอผูเปนอาจารย ครูบาอาจารยมิได 
เรียกรองผลตอบแทนในรูปตัวเงินใดๆ แมวาการถายทอดวิชาในบางกรณีมีจารีตธรรมเนียมที่ผู
ตองการวิชาตองจาย`คาขึ้นครู' แตคาขึ้นครูหาไดเปน `ราคา' ของบริการการศึกษาไม เพราะเก็บ
เพียงนอยนิด และเก็บเพียงเพื่อใหมีความรูสึกวา การไดมาซึ่งวิชามิใชปราศจากหยาดเหงื่อ 
แรงงานเสียเลยทีเดียวกระนั้นก็ตาม สังคมไทยแตโบราณมิไดมีจารีตการเก็บคาเลาเรียน อยาง 
นอยที่สุดไมมีจารีตที่ครูบาอาจารยเรียกรองคาเลาเรียนจากผูเปนศิษย  การจาย `คาเลาเรียน'   
เปนไปโดยสมัครใจที่ผูเปนศิษยเสนอแกครูบาอาจารย โดยที่ `คาเลาเรียน' มิไดจายเปนตัวเงิน  
หากแตจายเปนสิ่งของ ดังเชนผลหมากรากไม อาหาร และสินคาหายากอื่นๆ และอาจมิไดจาย 
เมื่อเร่ิมเรียนวิชา หากแตจายตามเทศกาล แมเมื่อไดวิชาแลว ผูเปนศิษยก็ยังคงใหส่ิงของแก
อาจารยเปนครั้งคราว
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         การจายคาเลาเรียนเปนตัวเงินเปนปรากฏการณใหม ภายหลังการนํ าเขาระบบ 
โรงเรียนจากตะวันตก แมในชั้นตนรัฐบาลมิไดเก็บคาเลาเรียนโดยตรง แตก็มีการเก็บ `คา 
เลาเรียน ' โดยออม ดวยการเก็บภาษีอากรเพื่อนํ ารายไดมาใชจายในการจัดการศึกษา  
มาภายหลังจึงไดมีการเก็บคาเลาเรียนโดยตรงจากผูรับบริการการศึกษา ยิ่งรัฐบาลขยายบทบาท 
ในการจัดการศึกษามากเพียงใด และยิ่งการศึกษาเอกชนขยายตัวมากเพียงใด ปรากฏการณ 
การเก็บคาเลาเรียนก็ยิ่งขยายตัวมากเพียงนั้น  นัยสํ าคัญของบปรากฏการณดังกลาวนี้ก็คือ  การ 
ไดมาซึ่งบริการการศึกษาตองมีการจาย `ราคา' ดังนั้น บริการการศึกษาจึงแปรสภาพเปนสินคา
มากยิ่งขึ้น
          ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร บริการการศึกษามีสถานะเปนสินคามาตั้งแตตน 
หาไดเปนปรากฏการณภายหลังการนํ าเขาระบบโรงเรียนจากตะวันตกไม เพียงแตการชํ าระคา 
เลาเรียนมีระบบที่แตกตางกัน ในอดีตกาล คาเลาเรียนชํ าระในรูปบริการแรงงานและสิ่งของ 
(payment in kind) แตไดคอยๆพัฒนามาเปนการชํ าระในรูปตัวเงิน (payment in cash) นัก 
เศรษฐศาสตรคงจะใหอรรถาธิบายวา การชํ าระคาเลาเรียนในรูปบริการแรงงานและสิ่งของในอดีต
กาลนั้น เนื่องเพราะระบบเศรษฐกิจไทยยังมีลักษณะเปนระบบการแลกของกับของ (Barter 
Economy) ตอเมื่อพัฒนามาเปนระบบเศรษฐกิจที่มีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
(Exchange Economy) คาเลาเรียนจึงชํ าระเปนตัวเงินมากขึ้น
         ไมเพียงแตเงินเขามามีบทบาทในการถายทอดวิชามากขึ้นเทานั้น หากทวา 
พฤติกรรมของผูมีวิชาก็แปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญอีกดวย ในอดีตกาล ครูบาอาจารยไมเคยตอง  
`ขาย' วิชา  แตการเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยม  ประกอบกับการที่รัฐบาลละเลยมิไดจัด 
สวัสดิการแกผูมีอาชีพครูบาอาจารยอยางพอเพียง ครูจึงตองคิด `ขาย' วิชา การสอนพิเศษหลัง 
ชั่วโมงสอนตามปกตินับเปนอุทาหรณของความขอนี้ แตการสอนพิเศษเปนบริการที่ขายไดมิใช 
เปนเพราะมีผูเสนอขายเพียงฝายเดียว หากแตตองมีผูเสนอซื้อดวย การสอนพิเศษจักตองเปน
บริการที่มีลักษณะหลากหลาย (differentiated product) ที่ใหประโยชนแกผูเรียนคุมคากับราคา 
ที่ตองจาย  การซื้อขายบริการการสอนพิเศษจึงจะเกิดขึ้น
         เมื่อครูคิด `ขาย' วิชา ผลกระทบสํ าคัญยอมเกิดแกมาตรฐานทางจริยธรรม  
เมื่อบริการการศึกษาแปรสภาพเปนสินคามากยิ่งขึ้น ความสัมพันธระหวางครูกับศิษยยอม 
แปรเปลี่ยนไปจากความสัมพันธระหวาง `ผูให' กับ `ผูรับ' มาเปนความสัมพันธระหวางผูผลิตกับ 
ผูบริโภค หรือผูขายกับผูซื้อ มาตรฐานทางจริยธรรมของครูแตด้ังเดิมเปนมาตรฐานที่กอเกิดจาก
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางครูกับศิษย เมื่อความสัมพันธเชิงอุปถัมภออนตัวลง เนื่องเพราะ
เงินเขามามีบทบาทในตลาดบริการการศึกษามากยิ่งขึ้น มาตรฐานทางจริยธรรมของครูยอม 
แปรเปลี่ยนไป ความดี ความงาม และความยุติธรรมจะคอยๆลดความสํ าคัญลงในฐานะที่เปน 
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รากฐานทางจริยธรรมของครู พลังเศรษฐกิจทุนนิยมจะเขามามีบทบาทในการกํ าหนดบรรทัดฐาน
ทางจริยธรรมของครูมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากการที่ครูจํ านวนมากมิไดใหคะแนนนักเรียนตาม
หลักคุณธรรม หากแตใหคะแนนนักเรียนตามหลักผลประโยชน กลาวคือ นักเรียนคนใดเรียนพิเศษ
ดวย ก็จะใหคะแนนสูง แตคนใดมิไดเรียนพิเศษดวยก็จะถูกกดคะแนน
         ภาพของครูในฐานะปูชนียบุคคลไดแปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ แตเดิมครู 
สวนใหญไมตองดิ้นรนหารายได อยางนอยรายไดในการประกอบอาชีพครูมากพอที่จะมีมาตรฐาน
การครองชีพตามสมควร  สังคมไทยจึงมีครูที่เปน `ผูคงแกเรียน'  และมีวัตรปฏิบัติอันงดงามจนได
รับยกยองเปนปูชนียบุคคลได แตในปจจุบันการแสวงหาปูชนียบุคคลในระบบโรงเรียนเปนเรื่อง 
ยากยิ่งกวาการงมเข็มในมหาสมุทร เพราะบัดนี้ครูกํ าลังกลายสภาพเปน `ผูประกอบการทาง 
วิชาการ' (academic entrepreneur) ไมเพียงแตจะขายวิชาดวยมรรควิธีตางๆ เทานั้น หากยัง 
เปนผูจัดบริการขนสงใหแกนักเรียนในโรงเรียน บางคนถึงกับเปนผูแทนขายสินคาในฐานะที่เปน 
กลไกของระบบการขายโดยตรง (direct sale) และบางก็เปนผูขายกรมธรรมประกันชีวิตอีกดวย
          ดวยเหตุที่รัฐบาลชุดแลวชุดเลานับต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา
มิไดสนใจปรับปรุงสวัสดิการของครู นับแตระดับอนุบาลศึกษาจนถึงอุดมศึกษา จนเปนเหตุใหครู 
ไมสามารถทานกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได ในดานหนึ่ง การขยายตัวของลัทธิบริโภค
นิยม (Consumerism) มีสวนเรงเราความตองการใชจายในการบริโภคของครูอยางสํ าคัญ แต 
ในอีกดานหนึ่ง เงินเดือนครูมิไดปรับเพิ่มทันตอความตอการในการบริโภค ดวยเหตุดังนี้เองครูจึง
ตองกลายเปน `ผูประกอบการทางวิชาการ' ภาพลักษณของ `ผูประกอบการทางวิชาการ' ปรากฏ 
สูสายตานักเรียนทุกเมื่อเชื่อวันจนยากที่จะถือวา ครูเปนปูชนียบุคคลอีกตอไป
         แนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยม ประกอบกับจิตวิญญาณของ`ผูประกอบการ 
ทางวิชาการ'นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหบริการการศึกษามีสภาพเปนสินคามากขึ้น การ 
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในประเทศอุตสาหกรรมเกา จนลักษณะของสังคมเศรษฐกิจ 
แปรเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมบริการมีสวนเรงความเปนสินคาของบริการ 
การศึกษายิ่งขึ้น เพราะบัดนี้บริการการศึกษากลายเปนสินคาออกรายการสํ าคัญของประเทศ 
อุตสาหกรรมเกาเสียแลว ดังนั้นจึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ
พยายามผลักดันใหมีการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศเพื่อใหมีการคาบริการโดยเสรี การทะลุ
ทลวงของระบบทุนนิยมโลกมีสวนทํ าลายกํ าแพงของภาคการศึกษา (Education  Sector) จน
กลายเปนภาคเศรษฐกิจที่ไรพรมแดนเกือบโดยสิ้นเชิง
         พลังเศรษฐกิจทุนนิยม ทั้งระดับโลกและระดับภายในประเทศ จะยังคงแผขยาย 
อิทธิพลในภาคการศึกษาตอไปในอนาคตเทาที่เห็น ผลที่ตามมาก็คือ ไมเพียงแตบริการการศึกษา 
มีลักษณะความเปนสินคามากขึ้นเทานั้น หากแตผลกระทบที่สํ าคัญยิ่งกวาก็คือ ความเปนสินคา
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สาธารณะ(public goods) ของบริการการศึกษาจะลดลง ในขณะที่ความเปนสินคาเอกชน 
(private goods) มีมากขึ้น
         การขยายบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตบริการการศึกษา ยอมทํ าใหบริการ
การศึกษาในสวนที่เปนสินคาเอกชนขยายตัว สถาบันการศึกษาเอกชนยอมผลิตบริการการศึกษา
สนองตอบผลประโยชนสวนบุคคล (private benefits) ของผูบริโภค บริการการศึกษาที่ให 
ประโยชนแกสังคม (social benefits) นอกเหนือไปจากผลประโยชนสวนบุคคล จะมีการผลิต 
นอยกวาระดับที่เหมาะสม (optimal level) หากกลไกราคาครอบงํ าการจัดสรรทรัพยากรในภาค 
การศึกษาเสียแลว ทรัพยากรยอมถูกผันไปใชในการผลิตบริการการศึกษาในสวนที่เปนสินคา 
เอกชน  และละเลยการผลิตสวนที่เปนสินคาสาธารณะ
         ไมเพียงแตนโยบายการถายโอนการผลิตบริการการศึกษาใหแกภาคเอกชน 
(privatization) จะมีสวนผลักดันใหลักษณะความเปนสินคาของบริการการศึกษามีมากขึ้นเทานั้น 
นโยบายการจํ ากัดกํ าลังคนภาครัฐ ประกอบกับนโยบายการจํ ากัดทรัพยากรทางการคลัง มีผล 
ในการกดดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐตองขายสินคาดวย มหาวิทยาลัยของรัฐหลายตอหลายแหง 
จํ าเปนตองแสวงหารายไดดวยการขายบริการอุดมศึกษามากขึ้น ความเปนสินคาของบริการ 
การศึกษาจึงไมไดเปนผลจากการเติบใหญของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมเทานั้น หากยังเปนผลจาก
นโยบายของรัฐดวย

         ณ บัดนี้ ความสัมพันธระหวางครูกับศิษยกํ าลังแปรเปลีย่นเปนความสัมพันธ
ระหวางผูผลิตกับผูบริโภค
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