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ผู  ค นในประชาสั ง คมไทยกํ าลั ง จั บ ตามองความขั ด แย ง ภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเกี่ยวกับประเด็นการยายคณะวิชาจากวิทยาเขตทาพระจันทร ไปสูวิทยา
เขตรังสิต แตคงมีคนจํานวนนอยนักที่จะเขาใจโดยถองแทวา ความขัดแยงดังกลาวนี้โดยพื้นฐาน
แลวเปนความขัดแยงวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนา หากกลาวใหถึงที่สุด ก็เปนความขัดแยงดาน
อุดมการณ
ในขณะที่สังคมเศรษฐกิจโลกมีความขัดแยงที่เขมขนและรุนแรงมากขึ้น ระหวาง
กลุมผูสนับสนุนกระแสโลกานุวัตร (Globalization) กับกลุมผูตอตานกระแสโลกานุวัตร (AntiGlobalization) ในสังคมเศรษฐกิจไทย วิวาทะระหวางฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington
Consensus) ซึง่ ยึดกุมยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนา กับฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร (Bangkok
Consensus) ซึง่ ยึดกุมปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ปรากฏอยางเดนชัดยิ่งขึ้น โดยที่ในบางกรณี
ปะทุเปนความขัดแยงที่รุนแรง
ชุมชนวิชาการ ดังเชนมหาวิทยาลัย ยืนอยูบนทางแพรงที่จะตองเลือกเดิน ระหวาง
แนวทางโลกานุวตั รกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมศาสตรก็ดุจเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ยืน
อยูบ นทางแพรงดังกลาวนี้เมื่อกวาสองทศวรรษที่แลว แตแลวดวยการนําของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ซึง่ ยึดการเติบโตเปนสรณะ ธรรมศาสตรก็ถูกลากสูเสนทางโลกานุวัตรพัฒนา คณะวิชาใหมผุดขึ้น
ราวกับดอกเห็ด เพราะเหตุที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยตองมนตราแนวความคิดวาดวย มหาวิทยาลัย
สมบูรณแบบ ซึง่ จะตองมีคณะวิชาทั้งทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยครบถวน คนเหลานี้ไมเชื่อวา Small Is Beautiful และไมเคยศึกษาพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยในมนุษยพิภพอยางลึกซึ้ง มองไมเห็นมหาวิทยาลัยจํานวนมากที่มี ‘ความไมสมบูรณ
แบบ’ แตมีความแข็งแกรงทางวิชาการอันยากที่จะหาสถาบันใดเสมอเหมือน ในประการสําคัญ
ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไมเคยตอบคําถามพื้นฐานไดวา จะเรงตั้งคณะวิชาใหมเพื่อเปน
‘มหาวิ ท ยาลั ย สมบู ร ณ แ บบ’ ไปทํ าไมกั น สั ง คมไทยจะได ป ระโยชน อั น ใดจากการที่
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตรแปรสภาพเปน ‘มหาวิ ท ยาลัย สมบูรณแบบ’ ในรูปแบบ แตมิใช
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‘มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ’ ในเนือ้ หา นอกเหนือจากการทําหนาที่ ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ หรือ
‘โรงพิมพวุฒิบัตร’
ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในอดีตบางคนมีวิตกจริตวา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตกตํ่าลง โดยพิจารณาจากงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร แทนที่จะมองความ
ตกตํ่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจากความเสื่อมทรามทางวิชาการ ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรตกอันดับในโครงสรางงบประมาณอุดมศึกษาของรัฐ การเรงรุดสู ‘มหาวิทยาลัย
สมบูรณแบบ’ จึงเปนยุทธศาสตรหลักในการกอบกูสถานะและไตอันดับงบประมาณแผนดิน
ประดุจวา อันดับงบประมาณแผนดินเปนดัชนีวัดความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย หาไดตระหนักวา
ในระยะกอรางสรางคณะใหม คณะวิชาที่มีอยูแลวตองสูญเสียงบประมาณอันพึงไดเพื่อปนแก
คณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นใหม อยางนอยที่สุดอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณตํ่ากวาอัตราอันพึงได
เพราะสํานักงบประมาณมิไดแยกพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสําหรับคณะวิชาใหมในลักษณะ
top up เพิม่ เติมจากงบประมาณของคณะวิชาที่มีอยูเดิม หากแตพิจารณาวงเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยธรมศาสตรในกรอบเดียวกับงบประมาณที่จัดสรรใหหนวยราชการอื่นๆ
มนตราแหง ‘มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ’ ขลังพอที่จะดูดดัง ‘มือปนรับจาง’ และ
‘ขุนพลพเนจร’ ผูขันอาสามาจัดทํ าโครงการตั้งคณะใหมใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บางคน
ขันอาสาดวยจิตใจบริสุทธิ์ แตบางคนมีเข็มมุงในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ โดยที่บางคนมี
‘เกียรติประวัติ’ ในการตัง้ คณะใหมในมหาวิทยาลัยตางๆมากอนแลว จนเสมือนวา หากผูบริหาร
มหาวิทยาลัยทุกแหงยึดการเติบโตเปนสรณะ ‘มือปนรับจาง’ เปนอาชีพที่ยั่งยืนได ความไมโปรงใส
ในการแตงตั้งผูบริหารคณะวิชาใหมดูเหมือนจะเปนลักษณะเดนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อันเคยไดชื่อวาดินแดนแหงธรรม อยางนอยที่สุดไมมีการประกาศรับสมัครเปนการทั่วไป หากแต
เปนเรือ่ งภายในของผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพียงไมกี่คน โดยทั่วไปแลว ผูขันอาสาจัดทํา
โครงการตัง้ คณะวิชาใหมมักจะไดรับเสนอชื่อเปนคณบดี มีเพียงสวนนอยที่ขันอาสาแลว ขอ ‘ลาง
มือในอางทองคํา’ อันเปนประพฤติกรรมที่ควรแกการสรรเสริญ แตการกําหนดกติกาการเลนเกม
โดยนัยวา ผูจัดทําโครงการตั้งคณะวิชาใหมคณะใดจะไดเปนคณบดีคณะนั้นยอมกัดกอนฐานราก
ของคณะใหมทจี่ ะตั้งขึ้น เพราะมีสิ่งจูงใจในการผลักดันใหมีการตั้งคณะวิชาใหม โดยปราศจากการ
วางรากฐานทางวิชาการ ในบางยุคสมัยถึงกับพยายามตั้งคณะวิชาใหมโดยบรรจุเปนวาระจรใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ความไมเชื่อเรื่อง Small Is Beautiful และการยึดการเติบโตเปนสรณะ ทําใหคณะ
วิชาใหมที่ตั้งขึ้นมีความออนแอทางวิชาการ และความเปราะบางทางปญญา ในชวงแหงภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย (2523-2529) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเผชิญกับปญหาความถดถอยของ
งบประมาณ ในชวงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู (2530-2539) แมความจํากัดของงบประมาณจะ
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สรางปญหาไมมาก แตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเสื่อมทรุดในทางวิชาการอยางสําคัญ อาจารย
จํานวนมากตบเทาสูตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพย ลอยละลองไปกับภาวะฟองสบู
ทางเศรษฐกิจ คณะวิชาที่ตั้งขึ้นใหมไมสามารถดูดดึงบุคลากรที่มีคุณภาพ แมผูที่เคยมีประวัติสอบ
ไดเกรด F ก็ยงั สามารถบรรจุเปนอาจารยไดโดยไมยาก ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูมีบทบาทสําคัญใน
การผันทรัพยากรมนุษยไปสูภาคเศรษฐกิจการเงิน การขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ
(Academic Infrastructure) และสิง่ อํานวยความสะดวกทางกายภาพ ณ วิทยาเขตรังสิต ทําลาย
มนตราของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเกือบโดยสิ้นเชิง
การเรงรุดจัดตั้งคณะวิชาใหม โดยมิไดเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางวิชาการ และไมมีแผนในการผลิตอาจารยและบุคลากรที่มีคุณภาพอยางเปนรูปธรรมไมเพียง
แตทําใหคณะวิชาที่จัดตั้งใหมออนแอทางวิชาการเทานั้น หากยังทําใหไมสามารถพึ่งตนเองทาง
วิชาการอีกดวย บางสาขาวิชาแมจัดตั้งมากวาทศวรรษ ยังมิอาจอํานวยการสอนเองใหครบทุก
ลักษณะวิชาได การขาดความใสใจในประเด็นการออกแบบเชิงสถาบัน (Institutional Design)
โดยเฉพาะอยางยิ่งกติกาการเลนเกม (Rules of the Game) เมือ่ แรกเริ่มกอตั้งคณะวิชา แมในกรณี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร นับเปนอุปสรรคสําคัญในการที่ธรรมศาสตรจะแปรโฉมเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University)
ความออนแอทางวิชาการจะยังคงฝงตัวอยูที่ทุงรังสิตนานนับชั่วคน อันเปนผล
จากความผิดพลาดในการเรงรุดตั้งคณะวิชาใหม เพราะการแกปญหาความออนแอทางวิชาการที่
ผูกติดมากับกําเนิดเปนเรื่องยากยิ่ง แมทาพระจันทรเดิมไมถึงกับแข็งแกรง แตก็ไมถึงกับออนแอ
แต แ ล ว ภาวะเศรษฐกิ จ ฟองสบู  (2530-2539) ก็ ทํ าลายจิ ต วิ ญ ญาณของชุ ม ชนวิ ช าการที่
ท า พระจั น ทร เ กื อ บหมดสิ้ น ภาวะเศรษฐกิ จ ฟองสบู  ยั ง กระทบต อ โครงสร า งบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดวย ในแงนี้ ธรรมศาสตรมิไดแตกตางจากหนวยราชการอื่นๆที่คุณภาพ
ของบุคลากรเสื่อมทรามลง
ในช ว งที่ เ ศรษฐกิ จ ฟองสบู  เ บ ง บานนั้ น เอง (2530-2539) มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตรมิเพียงเคลื่อนเขาสูกระแสโลกานุวัตรเทานั้น หากยังถูกครอบงํ าโดยกระบวนการ
แม็กโดนัลดานุวัตร (McDonaldization) อีกดวย ธรรมศาสตรผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะ
หลากหลายมากขึ้ น (Product Differentiation) สนองความต อ งการของตลาดมากขึ้ น
(Marketization) การรัดเข็มขัดทางการคลังในระหวางป 2523 – 2529 สรางปญหาทางการเงินแก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนอันมาก ดวยเหตุที่มหาวิทยลายธรรมศาสตรมีอํานาจในการประสาท
ปริญญาบัตรและวุฒิบัตรตามกฎหมาย ผูบริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเรียนรูการ
หารายได จ ากการใช อํ านาจนี้ กระบวนการแปรปริ ญ ญาบั ต รและวุ ฒิ บั ต รให เ ป น สิ น ค า
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(Commoditization) เกิดขึน้ ควบคูกับกระบวนการแปรบริการการศึกษาใหเปนสินคา ปรากฏการณ
ดังกลาวนีเ้ กิดขึน้ ทัว่ ทั้งระบบอุดมศึกษาของรัฐ หากความตองการแสวงหารายไดยิ่งมีมากเพียงใด
กระบวนการแปรปริ ญ ญาบั ต รและวุ ฒิ บั ต รให เ ป น สิ น ค า ย อ มเชี่ ย วกรากมากเพี ย งนั้ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ดุจเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวนมากที่กําลังแปรโฉมเปน
‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ หรือ ‘โรงพิมพวุฒิบัตร’ ไมตอ งสงสัยเลยวา กระบวนการแปรปริญญาบัตร
และวุฒิบัตรเป น สิน ค า จะไมมีผ ลกระทบตอคุณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา มิจํ าเพาะแต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในขณะที่ McDonald ขายบริการอาหารประเภท ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ มหาวิทยาลัย
ของรัฐไทยก็เจริญรอยตาม McDonald ดวยการขยายการผลิตบริการการฝกอบรมระยะสั้น แต
ธรรมศาสตรอาจลํ้าหนามหาวิทยาลัยจํานวนมากในขอที่เริ่มจัดระบบเครือขายสาขาในลักษณะ
Chain Store ดุจเดียวกับ McDonald ดวยพัฒนาการเชนนี้เอง มิชามินานธรรมศาสตรจะแปร
เปลี่ยนเปน McUniversity อยางสมภาคภูมิ
ในการกาวไปสู McUniversity ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจําเปนตองเรียน
รูจาก McDonald อีกมาก ผูที่ติดตามศึกษา McDonaldization Thesis ยอมทราบแกใจดีกวา
McDonald และธุรกิจ Fast Food ทัง้ ปวงตองจัดระบบการบริหารที่เปนวิทยาศาสตร (Scientific
Management) มีเปาหมายในการลดตนตนทุนใหอยูในระดับตํ่าสุดเทาที่จะเปนไปได (Cost
Minimization) อีกทัง้ ตองจัดระบบการควบคุมคุณภาพสินคา (Quality Control) เพือ่ มิใหผลผลิต
ของสาขาตางๆ มีคุณภาพแตกตางกัน หรืออยางนอยที่สุดแตกตางกันไมมาก
ในขณะที่ความสํานึกดานตนทุน (Cost Consciousness) เปนเรื่องสําคัญใน
องคกรธุรกิจสมัยใหม แตมหาวิทยาลัยของรัฐไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หาไดมีสํานึก
ดานนีไ้ ม เพราะเงินที่ใชจายมิใชเงินของตนเอง การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยปรากฏใหเห็นโดย
ทัว่ ไป ทัง้ ไมปรากฏวามีความพยายามในในการจัดระบบบัญชีตนทุน (Cost Accounting) เพื่อใหมี
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารมหาวิทยาลัยในบางยุคสมัยยึดถือคติทางไสยศาสตร และมิอาจกลาว
อางไดวา มีการบริหารอยางเปนวิทยาศาสตร แมแผนการยายทาพระจันทรไปรังสิตก็หามีการศึกษา
อยางเปนวิทยาศาสตรไม การเรงรุดยายประชาคมทาพระจันทรไปรังสิตกระทําดุจเดียวกับการ
เรงรุดตั้งคณะวิชาใหมดังที่เคยทํามา ความฉุกละหุกมีมากถึงกับขอแปลงงบประมาณแผนดินที่
ควรจะใชไปในการกอสรางศูนยบริการวิชาการและการประชุมนานาชาติ (เนื่องในมหามงคล
วโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปเมื่อ
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วันที่ 9 มิถุนายน 2539) เพื่อนํ ามาใชกอสรางอาคารรองรับการยายถิ่นฐานของผูคนจาก
ทาพระจันทร
ตัวอยางของการบริหารอยางไมเปนวิทยาศาสตรยังดูไดจากการกอสรางหอสมุด
ปรีดี พนมยงคและอาคารโรงอาหารใหม ทั้งๆที่อาคารหลังยังมิไดเปดใช ผูบริหารมหาวิทยาลัย
ชุ ด เดี ย วกั บ ที่ ตั ด สิ น ใจก อ สร า งอาคารเหล า นี้ ก ลั บ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะย า ยท า พระจั น ทร ไ ปรั ง สิ ต
งบประมาณแผนดินที่ควรจะใชกอสราง Resource Center ณ ทุงรังสิต เมื่อถูกผันมาใชที่
ทาพระจันทรยอมทําใหประชาคมรังสิตสูญเสียโอกาสในการใชประโยชนจาก Resource Center ที่
มิไดสราง บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองของบประมาณแผนดินเพื่อสราง Resource Center
ใหม ณ ทุง รังสิต รองรับการอพยพผูคนจากทาพระจันทร โดยที่หอสมุดปรีดี พนมยงคยังมิไดใช
ประโยชนอยางเต็มที่
ลัทธิการเติบโตเปนเอก (Expansionism) สรางความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจแก
อาเซียตะวันออก แตการเติบโตที่ปราศจากคุณภาพนํามาซึ่งวิกฤติการณทางเศรษฐกิจครั้งรายแรง
ในป 2540 ลัทธิการเติบโตเปนเอกทําใหธรรมศาสตรเปน ‘มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ’ ในรูปแบบ
แตการเติบโตที่ปราศจากคุณภาพสรางความออนแอทางวิชาการทั้งที่ทุงรังสิตและทาพระจันทร
และทําใหธรรมศาสตรมิอาจเปน ‘มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ’ ในเนื้อหา
ธรรมศาสตรจะเลือกเดินบนเสนทางตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยึดกุมลัทธิการ
เติ บ โตเปน เอก และเลือ กเดิน แนวทางวิถีแหงตลาดเพื่อเปน ‘โรงพิ ม พปริ ญญาบัตร’ และ
McUniversity ในรูปแบบตอไปหรือไม มิใชอํานาจสิทธิขาดของผูบริหารมหาวิทยาลัย หากแตตอง
รับฟงความเห็นมิจาเพาะจากประชาคมธรรมศาสตร
ํ
หากยังรวมประชาสังคมไทยอีกดวย ในเมื่อ
ทรัพยากรทางการเงินที่ธรรมศาสตรใชมาจากงบประมาณแผนดินเปนสวนใหญ

