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ตอบรับตําแหนงผูอํานวยการ London School of Economics and Political Science (LSE)
ผมอดรูสึกประหลาดใจมิได ใครเลยจะคาดคิดวา นักทฤษฎีสังคมคนสําคัญแหงปรัตยุบันสมัย
ดังเชนกิดเดนส ผูเคยนําเสนอผลงานในลักษณะ Grand Theory (ศัพทของ C. Wright Mills)
จะสนใจรับตําแหนงผูบริหารสถาบันการศึกษาเชนนี้
กิดเดนสเกิดในป 2481 เปนอาจารยในสังกัด King’s College, Cambridge
University ตํ าแหน ง ล า สุ ด คื อ ศาสตราจารย ส าขาวิ ช าสัง คมวิท ยา แม เคมบริดจจ ะเปน
มหาวิ ท ยาลั ย เก า แก แต สั ง คมวิ ท ยาเกื อ บจะไม มี ที่ ยื น ในมหาวิ ท ยาลัย นั้น การเติบโตของ
สังคมวิทยาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจตลอดชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมานี้ปฏิเสธมิได
เลยวา กิดเดนสมีบทบาทรวมอยางมาก งานวิชาการยุคแรกของกิดเดนสมุงไปในดานการตีความ
ทฤษฎีสังคมวิทยาคลาสสิก ดังเชน Capitalism and Modern Social Theory (1971), Politics
and Sociology in the Thought of Max Weber (1972), Emile Durkheim (1978) และ
Sociology (1982)
กิดเดนสสนใจการวิเคราะหชนชั้น (Class Analysis)ดวย ดังเห็นไดจาก The
Class Structure of the Advanced Societies (1973) แตก็วิพากษวิจารณลัทธิวัตถุนิยมทาง
ประวัติศาสตร (Historical Materialism) A Contemporary Critique of Historical Materialism
(1981) นับเปนงานสําคัญในเรื่องนี้
แตงานชิ้นสําคัญของกิดเดนสอยูที่การพัฒนา Theory of Action, Agency and
Structure และ Theory of Structuration ดังเห็นไดจาก New Rules of Sociological Method
(1976), Studies in Social and Political Theory (1977), Central Problems in Social Thory
(1979), Profiles and Critiques in Social Theory (1983) และ The Constitution of Society
(1984) นอกจากนี้ กิดเดนสยังพยายามผนึกสังคมวิทยาเขากับภูมิศาสตรดวยการเสนอระเบียบวิธี
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การศึกษา Time and Space รวมทั้งการนําทฤษฎีสังคมไปวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศ
ดังเชน The Nation-State and Violence (1985)
ไมตองสงสัยเลยวา กิดเดนสเปนนักสังคมนิยมคนสํ าคัญแหงศตวรรษที่ 20
ณ บัดนี้มีหนังสือไมนอยกวา 5 เลม ที่ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางความคิดของกิดเดนส
การที่กิดเดนสผละจากโลกของนักวิชาการไปสูโลกของนักบริหาร จึงชวนใหเขาใจวา กิดเดนส
อาจเบื่องานวิชาการ และเห็นวางานบริหารเปนงานที่ทาทาย แตในประวัติศาสตรปญญาชน
มีนักวิชาการจํานวนไมมากนักที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร
แตการดึงนักวิชาการชั้นยอดมาเปนผูอํานวยการ LSE มิใชปรากฏการณใหม
ผูอํานวยการ LSE หลายตอหลายทานในอดีตเปนนักวิชาการที่มีเกียรติคุณอันสูงสง ไมวาจะเปน
เซอรวิลเลียม บีเวอริดจ (Sir William Henry Beveridge) ลอรดไลออนเนล รอบบินส (Lionel
Robbins) และเซอรราลฟ ดาหเรนดอรฟ (Ralf Dahrendorf) กิดเดนสเพียงแตดําเนินในมรรควิถี
เดียวกับนักวิชาการผูทรงเกียรติคุณเหลานั้นเทานั้น
แตการที่กิดเดนสตองจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจไปสู LSE ยอมสรางปญหาการ
ขาดดุลแกเคมบริดจ การสูญเสียกิดเดนสทํ าใหเคมบริดจตองขาดขุมปญญาทางสังคมวิทยา
อยางสําคัญ และยากแกการชดเชย เมื่อคํานึงถึงฐานะของกิดเดนสในโลกวิชาการ
เคมบริดจและ LSE เปนไมเบื่อไมเมามาแตอดีต LSE กอตั้งขึ้นเพื่อทานกระแส
สถาบัน ‘ศักดินา’ ดังเชนอ็อกฟอรดและเคมบริดจ ซิดนีย เว็บบ (Sidney James Webb,18591947) ผูนํามรดกของเฮนรี่ ฮัตชินสัน (Henry Hutchinson) มาจัดตั้ง LSE ตองการทานอิทธิพล
ทางความคิดของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกและนีโอคลาสสิก อันมีอัลเฟรด มารเชลล (Alfred
Marshall, 1842-1924) แหงมหาวิทยาเคมบริดจเปนผูนํา แตแลว LSE กลับกลายเปนฐานที่มั่น
ของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกเสียเอง และเปนปอมปราการในการตาน Keynesian Revolution
เมื่อจอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes, 1883-1946) ปฏิวัติระบบการวิเคราะห
เศรษฐศาสตรมหภาคในหนังสือชื่อ The General Theory of Employment, Interest and
Money (1936) วิวาทะอันดุเด็ดเผ็ดมันระหวางทั้งสองฝายสรางความราวฉานอยางลุมลึก ลอรดบี
เวอริดจ (William Henry Beveridge) ผูอํานวยการ LSE ในขณะนั้นเปน ผูนําในการโจมตีเคนส
ดวยตนเอง หากแตดวยความเขาใจระบบการวิเคราะหของเคนสอยางไมถูกตอง
อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ มี ก ารปรั บ ความเข า ใจในความคิ ด ระหว า งทั้ ง สองฝ า ย
และมีความพยายามในการปรับสัมพันธภาพระหวางสถาบันทั้งสอง LSE เริ่มเปนฝายขาดดุล
เคมบริดจ เมื่อนักเศรษฐศาสตรในสังกัดหลายคนแปรเปลี่ยนไปสังกัดสํานักเศรษฐศาสตรเคนส
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บางคนโอนไปรับตําแหนงศาสตราจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ดังเชน
นิโคลัส คาลดอร (Nicholas Kaldor) ในทศวรรษ 2500 และแฟรงก ฮาหน (Frank Hahn) ใน
ปลายทศวรรษ 2510 โดยที่ในชวงเวลาไลเลี่ยกัน เคมบริดจตองสูญเสียแอนโธนี แอตกินสัน
(Anthony Atkinson) ใหแก LSE
ในประวัติศาสตรของ LSE LSE ไดอาจารยจากมหาวิทยาลัยออกฟอรดไปเปน
ผูอํานวยการหลายคน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 50 ปแรก แตไมเคยมีผูอํานวยการที่มาจาก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจเลย จอหน เมยนารด เคนส เคยไดรับขอเสนอใหรับตําแหนงนี้ แตเคนส
สนใจการทํางานดานนโยบายที่กระทรวงการคลังมากกวางานบริหารสถาบันการศึกษา กิดเดนส
จึงเปนอาจารยมหาวิทยาลัยเคมบริดจคนแรกที่โอนไปรับตําแหนงผูอํานวยการ LSE
LSE เติบโตจากสถาบันอุดมศึกษาเล็กๆ เมื่อแรกกอตั้ง LSE มีขนาดเล็กกวา
College หลายแหงในมหาวิทยาลัยออกฟอรดและเคมบริดจเสียอีก แตดวยการประคบประหงม
ของซิดนีย เว็บบ และการผลักดันของผูบริหารและคณาจารย LSE ถีบตัวขึ้นมาเปนสถาบัน
อุดมศึกษาระดับโลก เทียมบาเทียมไหลกับมหาวิทยาลัยออกฟอรด เคมบริดจ และ Imperial
College of Science, Technology and Medicine โดยที่ LSE เนนการจัดการศึกษาดานสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตรโดยเฉพาะ
เมื่ อกิดเดนสรับตํ าแหนงผูอํานวยการ LSE เปลี่ยนรูปโฉมเปนอันมาก LSE
เมื่อแรกกอตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษาของพวกสังคมนิยมเฟเบียน แตเปนเพราะความเปดกวางของ
ซิดนีย เว็บบ LSE จึงเปนสถาบันที่คณาจารยมีภูมิหลังอันหลากหลาย ตั้งแตซายจัดไปจนถึง
ขวาจัด ในขณะที่ LSE มีฮาโรลด ลาสกี้ (Harold Laski) LSE ก็มีคารล ปอปเปอร (Karl Popper)
ดวย และถึง LSE จะมีฟรีดดริก ฟอน ฮาเย็ก (Friedrich von Hayek) แต LSE ก็มีริชารด
ทอวนี (Richard Henry Tawney)
ในชวงเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผานมานี้ LSE ตองเดินแนวทางทุนนิยม และใช
กลไกราคาในการแกปญหาทางการเงิน การรัดเข็มขัดทางการคลังและการตัดทอนงบประมาณ
รายจายดานสังคม นับตั้งแตรัฐบาลนางมารกาเร็ต แธตเชอร (Margaret Thatcher) เปนตนมา
มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยตางๆอยางมาก LSE มิอาจหลบเลี่ยงผลกระทบตางๆเหลานี้ได
ในเมื่อ LSE ตองพึ่งทรัพยากรทางการเงินจากรัฐบาลมากกวา 80% เมื่อรัฐบาลจํากัดงบประมาณ
ที่ใหแกมหาวิทยาลัย LSE ตองพึ่งตนเองทางการเงินมากขึ้น การพึ่งตนเองหนทางหนึ่งก็โดยการ
รับนักศึกษาตางชาติเพิ่มขึ้น เพราะสามารถเก็บคาเลาเรียนเต็มตามตนทุน (full-cost pricing)
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ในปจจุบัน LSE มีนักศึกษาจาก 132 ประเทศ โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งเปนนักศึกษาตางชาติ
สวนใหญมาจากนอกสหภาพยุโรป
LSE หารายได จ ากชื่ อ เสี ย งของตนที่ สั่ ง สมมาแต อ ดี ต แต ก ารเพิ่ ม จํ านวน
นักศึกษารับเขายอมทําลายชื่อเสียงของ LSE ในระยะยาว เพราะ LSE ตองลดหยอนมาตรฐาน
ในการรับนักศึกษา แตการที่ LSE มีรายไดจากนักศึกษาตางชาติจํานวนมาก ทําให LSE กลาย
เปนสถาบันที่ผลิตบริการอุดมศึกษาเพื่อการสงออก LSE ชวยใหอังกฤษมีรายไดจากการสงออก
เพิ่มมากขึ้น จนถึงกับไดรับรางวัล The Queen’s Award for Export Achievement ซึ่งเปนเรื่อง
ที่ไมมีใครคาดคิดมากอน
LSE เก็บคาเลาเรียนจากนักศึกษาตางชาติในอัตราปละ 8,500 ปอนดสเตอรลิง
แตเก็บจากนักศึกษาชาวอังกฤษเพียงปละ 2,500 ปอนดสเตอรลิง ซึ่งรัฐบาลเปนผูจาย กลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือ รัฐบาลใหเงินอุดหนุน 2,500 ปอนดสเตอรลิงตอนักศึกษาชาวอังกฤษหนึ่งคน
ผูบริหาร LSE ชุดเดิมมีความเห็นวา โครงสรางอัตราคาเลาเรียนที่เปนอยูไมเปนธรรม เพราะ
นักศึกษาจากโลกที่สามตองเสียคาเลาเรียนปละ 8,500 ปอนดสเตอรลิง แตลูกเศรษฐีชาวอังกฤษ
ที่สอบเขา LSE ไดไมตองจายคาเลาเรียน เพราะรัฐบาลเปนผูจายให แตอัตราคาเลาเรียน
ที่รัฐบาลจายแทนนักศึกษาชาวอังกฤษนี้ตํ่ ากวาตนทุนถัวเฉลี่ยมาก LSE ตองการใหรัฐบาล
ปรับอัตราเงินอุดหนุนใหใกลเคียงกับอัตราคาเลาเรียนที่เก็บจากนักศึกษาตางชาติ มิฉะนั้นจะ
เรียกเก็บ Top-up Fee กลาวคือ หากรัฐบาลจายเงินอุดหนุนตํ่ากวาอัตราที่ LSE เห็นวาควรจะได
LSE จะเก็บเงินสวนที่เหลือจากนักศึกษาชาวอังกฤษเอง หากรัฐบาลไมยอมปรับอัตราเงินอุดหนุน
LSE จะเลิกรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและกลายเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเก็บคาเลาเรียน
ในอัตราตลาด LSE ไมตองงอรัฐบาล ในชวงเวลาสองทศวรรษที่ผานมานี้ LSE พึ่งตนเองมากขึ้น
ในปจจุบัน LSE พึ่งทรัพยากรทางการเงินจากรัฐบาลเพียง 15 % เทานั้น
ดวยเหตุที่รัฐบาลมิอาจเปนที่พึ่งได LSE จําเปนตองเดินแนวทางตลาด เมื่อ
LSE ตองการขยายวิทยาเขต เนื่องจากที่ตั้งเดิมในตําบล Holborn คับแคบ LSE ใชวิธีการกูเงิน
เพื่อซื้อที่ดินใหม วิถีแหงตลาดที่ LSE เลือกนี้ ทําให LSE ผูกพันชะตากรรมของตนกับความ
เปนไปในตลาดมากขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยถีบตัวสูงขึ้น LSE จะมีภาระการชําระหนี้เพิ่มขึ้น
การขาดดุลการเงินเปนปญหาเฉพาะหนาที่ LSE ตองเผชิญในป 2540 นี้ หากเงินปอนดสเตอรลิงมี
คาแข็งตัวหรือกลาวอีกนัยหนึ่งมีราคาแพง จํานวนนักศึกษาตางชาติที่ตองการเขา LSE อาจจะ
ลดลง ซึ่งกระทบตอรายไดและฐานะการเงินของ LSE โดยตรง เพราะ LSE มิไดแขงขันกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นํ าอื่ น ๆในสหราชอาณาจั ก รด ว ยกั น เองเท า นั้ น หากยั ง ต อ งแข ง ขั น กั บ

5
มหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศอื่นๆที่ใชภาษาอังกฤษ หรือประชาชนสวนใหญมีเชื้อสายแองโกล
แซกซัน ดังเชนสหรัฐอเมริกา คานาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดอีกดวย
การเพิ่มจํ านวนนักศึกษาเพื่อหารายไดเพิ่มขึ้น ยอมทํ าใหภาระการสอนของ
คณาจารยเพิ่มขึ้นดวย เวลาสําหรับการทํางานวิชาการและการวิจัยมีนอยลง อันนํามาซึ่งความ
ตกตํ่าทางวิชาการของ LSE เอง แตความตกตํ่าดังกลาวนี้มิไดเกิดเฉพาะ LSE มหาวิทยาลัย
ชั้นนําอื่นๆ ในสหราชอาณาจักรลวนเผชิญความตกตํ่าเดียวกันนี้รวมกัน
นี่เปนสภาพของ LSE ที่แอนโธนี กิดเดนสจักตองเผชิญ

