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          การ เติบโตของโรง เรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติ ในสังคมไทยเป น  
ปรากฏการณที่นาจับตามองอยางยิ่ง เพราะในไมชาไมนานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติ 
จะสามารถยึดกุมพื้นที่ในภาคการศึกษาในสังคมไทยเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ
          ในชวงทศวรรษที่ผานมานี้ กระบวนการโลกานุวัตรไดสรางความตองการเรียนรู  
ภาษาสากลเพิ่มข้ึนเปนทวีตรีคูณ  ประกอบกับความรุงเรืองทางเศรษฐกิจไดชวยเพิ่มพูนอํ านาจซื้อ
ของชนชั้นกลางอยางสํ าคัญ การสงลูกหลานไปเรียนรูภาษาสากลในตางประเทศในภาคฤดูรอน 
นับเปนปรากฏการณใหมอันควรแกการศึกษายิ่ง มิไยตองกลาวถึงการสงบุตรธิดาไปศึกษา 
วิชาการในตางประเทศ ซึ่งมีกระแสเพิ่มข้ึนเปนอันมาก ปรากฏการณเหลานี้ลวนใหขอสรุปสํ าคัญ
วา ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในสังคมไทยตองการใหลูกหลานมีความรูติดตัว โดยที่สามารถอาน  
ฟง พูด และเขียนภาษาอังกฤษไดดวย
          การเปลี่ยนแปลงโครงสร างความตองการดังกลาวนี้ก อใหเกิดผลกระทบ 
หลายประการตอธุรกิจการศึกษา ในดานหนึ่งธุรกิจการจัดสงนักเรียนไปฝกอบรมภาษาอังกฤษ 
ในภาคฤดูรอนรวมตลอดจนธุรกิจการจัดหาโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในตางประเทศใหแก 
นักเรียนไทยขยายตัวอยางรวดเร็ว ในอีกดานหนึ่งการจัดการสอนเปนภาษาอังกฤษทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษากํ าลังขยายตัวตามไปดวย โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชนปรับตัว
สนองตอบตอความตองการตลาดที่แปรเปลี่ยนไปนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเผชิญกับนโยบาย 
การรัดเข็มขัดทางการคลังมาเปนเวลายาวนาน และมีปญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการเงิน  
ก็ตองสนองตอบความตองการของตลาดดวย โครงการการศึกษานานาชาติคอยๆผุดขึ้นใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยที่บางแหงก็ประกอบธุรกิจการจัดสงนักเรียนไปศึกษาภาษาตางประเทศ 
ในฤดูรอนดวย
          ในขณะที่ภาคการศึกษาในสังคมไทยกํ าลังปรับตัวสนองตอบกระแสโลกานุวัตร     
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในประเทศอุตสาหกรรมเกามีผลกดดันใหภาคการศึกษาไทย 
แปรสภาพเปนภาคเศรษฐกิจที่เปดกวางยิ่งขึ้น ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตสินคา
หัตถอุตสาหกรรมในประเทศเหลานี้กํ าลังลดนอยถอยลง โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
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ผลิตไปสูสังคมเศรษฐกิจแบบบริการ (Service Economy) ดวยเหตุดังนั้น ประเทศอุตสาหกรรม 
เกา ซึ่งเปนประเทศมหาอํ านาจในปจจุบัน จึงพยายามผลักดันใหจัดระเบียบการคาระหวาง 
ประเทศเพื่อใหมีการคาบริการโดยเสรี บริการการศึกษาเปนบริการประเภทหนึ่งที่มีความสํ าคัญ
เพิ่มข้ึนในโครงสรางการสงออก
          กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs)และกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง 
(Middle-income Countries = MICs) เปนเปาหมายสํ าคัญที่กลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา 
ตองการ `สงออก' บริการการศึกษา  เพราะทราบดีวา ประเทศเหลานี้มีอํ านาจซื้อมากพอที่จะ  
`นํ าเขา' ได  ประเทศในโลกที่สามที่ยากจนกวานี้ลวนไมอยูในฐานะที่จะ `นํ าเขา' บริการการศึกษา
เนื่องจากขาดอํ านาจซื้อ
          การ `สงออก' บริการการศึกษากระทํ าในหลายรูปแบบ รูปแบบที่นิยมใชกัน 
อยางแพรหลายก็คือ การจัดหลักสูตรแบบ Sandwich Courses โดยใหนักศึกษาศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษาทองถิ่น 2-3 ป แลวจึงไปศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของประเทศอุตสาหกรรมเกา 1-2 ป 
ในบางกรณีมหาวิทยาลัยจากประเทศมหาอํ านาจเขาไปรวมจัดโครงการการศึกษานานาชาติ 
กับมหาวิทยาลัยทองถิ่น การจัดตั้งโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาชาติดูเหมือนจะเปนการ 
ตัดสินใจขั้นตอนสุดทาย
          กระบวนการอัสดงคตานุวัตรในภาคการศึกษาของไทย (Westernization of Thai 
Education) กํ าลังเปลี่ยนโฉมหนาไป สังคมไทยไดนํ าเขาระบบโรงเรียนจากอัสดงคต ประเทศ 
มากวาศตวรรษ เร่ิมตนดวยระบบโรงเรียนแบบอังกฤษ และแปรเปลี่ยนเปนระบบโรงเรียนแบบ
อเมริกันในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในชั้นตน ประเทศมหาอํ านาจมิไดคิดขายบริการ 
การศึกษา หากแตตองการใหไทยและประเทศดอยพัฒนาอื่นๆยอมรับระบบคุณคาและวัฒนธรรม
ตะวันตก อันเปนการเปลี่ยนแปลงขั้นรากฐานที่มีผลกระทบยาวไกล ทั้งนี้ปรากฏวา ประเทศ
มหาอํ านาจประสบความสํ าเร็จในการฝงระบบโรงเรียนแบบตะวันตกในสังคมไทยชนิดที่หยั่งราก
ลึกยิ่ง ประเทศมหาอํ านาจเพิ่งจะคิดขายบริการการศึกษาแกประเทศดอยพัฒนาเมื่อมี 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในประเทศมหาอํ านาจเอง กระบวนการแสวงหารายได 
จากการขายบริการการศึกษาระหวางประเทศเริ่มตนดวยการผลิตภายในประเทศแลวจึง `สงออก'  
ไปยังประเทศโลกที่สามที่มีอํ านาจซื้อ ตอเมื่อตลาดในโลกที่สามประเทศหนึ่งประเทศใดขยายใหญ
ข้ึน  จึงพิจารณายาย `โรงงาน' เขาไปผลิตในประเทศนั้นเสียเลย
          การจัดตั้ง `โรงงาน' ผลิตบริการการศึกษาในโลกที่สามโดยพื้นฐานแลวมิได 
แตกตางจากการตัดสินใจในการลงทุนอื่นๆ เพราะตองมีการประมาณการรายไดและรายจาย  
ทั้ งต องวิ เคราะห จุดคุ มทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  ดวยเหตุ ดังนี้กระแส  
การเคลื่อนยายหรือจัดตั้ง `โรงงาน' เพื่อผลิตบริการการศึกษาในโลกที่สามจึงเกิดขึ้นอยาง 
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เอื่อยเฉื่อย สวนหนึ่งเปนเพราะการจัดตั้ง `โรงงาน'เพื่อผลิตบริการการศึกษาตองใชทุนประกอบ
การสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกสวนหนึ่งเปนเพราะตลาด 
ไมใหญพอ  ดังนั้น  ประเทศมหาอํ านาจจึงนิยม `สงออก' มากกวาเขาไปลงทุนตั้ง 'โรงงาน' ในโลก 
ที่สาม
          กระแสการจัดตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติในสังคมไทยดูเหมือน 
จะแตกตางจากประเทศในโลกที่สามอื่นๆ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการลดการควบคุมและกํ ากับ 
โรงเรียนนานาชาติ แผนการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติผุดขึ้นเปนจํ านวนมาก โดยที่มีทั้งโรงเรียน 
ที่เพียงแตจัดการสอนเปนภาษาอังกฤษ และโรงเรียนที่จัดหลักสูตรแบบตะวันตก ในทํ านอง 
เดียวกัน เมื่อรัฐบาลแยมประตูภาคการศึกษา โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติก็พร่ังพรู 
สูทบวงมหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ The Nation (March 3, 1995) รายงานวา โครงการดังกลาวนี้ 
มีอยางนอย 14 โครงการ บางโครงการเริ่มเปนรูปราง เกือบทั้งหมดเปนธุรกิจรวมทุน (joint 
venture) โดยฝายไทยเปนผูจัดหาที่ดินและลงทุนในการสรางตึกอาคารและสิ่งอํ านวยความ 
สะดวกพื้นฐานอื่นๆ สวนมหาวิทยาลัยตางประเทศเปนผูจัดการเรียนการสอน และกํ าหนด 
มาตรฐานการศึกษา
          ขอที่พึงสังเกตก็คือ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติเกือบทั้งหมด 
ดํ าเนินการโดยกลุมทุนอสังหาริมทรัพย ขอเท็จจริงดังกลาวนี้เองชวยใหภาพที่ชัดเจนวา เหตุใด 
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติจึงผุดขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศ 
ในโลกที่สามอื่นๆ ปรากฏการณดังกลาวนี้มิไดเกิดจากปจจัยผลักดัน (push factors) จากประเทศ
มหาอํ านาจเทานั้น กระแสโลกานุวัตรและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตในประเทศ
มหาอํ านาจไมเพียงพอที่จะอธิบายกระแสการจัดตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติ 
ที่ขยายตัวอยางรวดเร็วในสังคมไทยไดทั้งหมด หากแตยังมีปจจัยดึงดูด (pull factors) ภายใน
ประเทศดวย ไมเพียงแตความรุงเรืองทางเศรษฐกิจจะเพิ่มพูนอํ านาจในการซื้อบริการการศึกษา
ตางชาติเทานั้น ความพยายามในการแสวงหากํ าไรของกลุมอสังหาริมทรัพยมีสวนสํ าคัญยิ่งในการ
ดูดดึงมหาวิทยาลัยตางชาติเขามารวมประกอบการในประเทศไทย
          นับต้ังแตป 2528 เปนตนมา กลุมทุนอสังหาริมทรัพยเติบใหญอยางรวดเร็ว 
เมื่อเทียบกับกลุมทุนในภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ทั้งนี้เปนผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู 
(Bubble Economy) โดยเฉพาะอยางยิ่งการเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดิน การแตกทลายของฟองสบู 
นับต้ังแตป 2534 เปนตนมา เร่ิมสรางปญหาแกกลุมทุนอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนเหตุใหตองดิ้นรน 
เพื่อความอยู รอด การชักจูงใหสถาบันการศึกษาตางประเทศเขามารวมจัดตั้งโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยนานาชาตินับเปนมรรควิธีหนึ่งในการขยายฐานเศรษฐกิจของกลุมทุนดังกลาวนี้
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          การยกที่ดินเพื่อการจัดตั้งสถาบันการศึกษา โดยหวังผลใหที่ดินขางเคียงมีราคา
สูงขึ้น มิใชมรรควิธีใหมแตประการใด หากแตเปนมรรควิธีที่กลุมทุนอสังหาริมทรัพยเคยใชมาแลว
เมื่อคราวจัดตั้งวิทยาเขตรามคํ าแหง 2 บริเวณถนนบางนา-ตราด กระแสโลกานุวัตรทํ าให  
`แบบจํ าลองรามคํ าแหง' ยกฐานะเปนแบบจํ าลองระหวางประเทศ ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูทํ าให 
ที่ดินมีราคาแพงขึ้นเปนอันมาก  คาที่ดินจึงกลายเปนตนทุนสํ าคัญในการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
          กลุ มทุนอสังหาริมทรัพยมิไดขยายฐานเศรษฐกิจดวยการจัดตั้งโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยนานาชาติเทานั้น หากยังผลักดันใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหมดวย กลุ มทุน
อสังหาริมทรัพยไมลังเลที่จะยื่นขอเสนอใหบรรดามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจัดตั้งวิทยาเขตใหม 
ดวยการอุทิศที่ดินใหเปนจํ านวนมาก ขอเสนอประเภทนี้ยื่นผานผูนํ าทองถิ่น นักการเมือง และ 
ผูนํ ารัฐบาลดวยแรงกดดันผานทบวงมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตใหมดังที่
เปนขาวในเวลานี้ยากที่จะปฏิเสธไดวามิใชผลงานที่กลุมทุนอสังหาริมทรัพยมีสวนรวมดวย
          การอุทิศที่ดินใหทางราชการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยใชชื่อ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง นับเปนปรากฏการณที่ควรแกการจับตามอง ในไมชาไมนาน  
อาจมีโรงเรียนสวนกุหลาบ 12  โรงเรียนสตรีวิทยา 9 หรือโรงเรียนบดินทรเดชา 7 ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน 
ที่ดินที่ไดรับบริจาคจากกลุ มทุนอสังหาริมทรัพย  ความขอนี้มีนัยสํ าคัญวา `แบบจํ าลอง 
รามคํ าแหง' ซึ่งยึดกุมพื้นที่บางสวนในภาคอุดมศึกษากํ าลังขยายพื้นที่สูภาคมัธยมศึกษา  โดยที่ 
ในขณะเดียวกันก็กํ าลังคืบคลานสูภาคการศึกษาเอกชนดวย ดังปรากฏวา มหาวิทยาลัยเอกชน 
บางแหงยอมรับที่ดินจากกลุมทุนอสังหาริมทรัพยเพื่อขยายวิทยาเขต
          ในขณะที่กลุ มทุนอสังหาริมทรัพยกํ าลังยึดกุมพื้นที่ในภาคการศึกษาความ 
กาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีผลใหกลุมทุนโทรคมนาคมแผอิทธิพลเขาสูภาคการศึกษา
ในอนาคต ทั้งนี้มีความเปนไปไดที่กลุ มทุนทั้งสองจะประสานความรวมมือในการแสวงหา 
ผลประโยชนจากภาคการศึกษารวมกัน

          ขอที่พงึระวังก็คือ นโยบายการสงเสริมการศึกษาเอกชน ดังที่รัฐบาลดํ าเนิน 
อยูในปจจุบัน อาจกลับกลายเปนการใหประโยชนหรือการสงเสริมทางออมในการเก็งกํ าไรซื้อขาย 
ที่ดิน


	âÅ¡Ò¹ØÇÑµÃ ¡ÅØèÁ·Ø¹ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ
	ÃÑ§ÊÃÃ¤ì  ¸¹Ð¾Ã¾Ñ¹¸Øì

