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           ผู คนในประชาสังคมไทยกํ  าลังจับตามองความขัดแย  งภายใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเกี่ยวกับประเด็นการยายคณะวิชาจากวิทยาเขตทาพระจันทร ไปสูวิทยา
เขตรงัสติ แตคงมีคนจํ านวนนอยนักที่จะเขาใจโดยถองแทวา ความขัดแยงดังกลาวนี้โดยพื้นฐาน
แลวเปนความขดัแยงวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนา หากกลาวใหถึงที่สุด ก็เปนความขัดแยงดาน
อุดมการณ

ในขณะที่สังคมเศรษฐกิจโลกมีความขัดแยงที่เขมขนและรุนแรงมากขึ้น ระหวาง
กลุมผูสนับสนุนกระแสโลกานุวัตร (Globalization) กับกลุมผูตอตานกระแสโลกานุวัตร (Anti-
Globalization) ในสังคมเศรษฐกิจไทย วิวาทะระหวางฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington 
Consensus) ซึง่ยดึกมุยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนา กับฉันทมตแิหงกรุงรัตนโกสินทร (Bangkok 
Consensus) ซึง่ยดึกมุปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ปรากฏอยางเดนชัดยิ่งขึ้น โดยที่ในบางกรณี
ปะทเุปนความขัดแยงที่รุนแรง

ชมุชนวชิาการ ดังเชนมหาวิทยาลัย ยืนอยูบนทางแพรงที่จะตองเลือกเดิน ระหวาง
แนวทางโลกานวุตัรกบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมศาสตรก็ดุจเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ยืน
อยูบนทางแพรงดงักลาวนี้เมื่อกวาสองทศวรรษที่แลว แตแลวดวยการนํ าของผูบริหารมหาวิทยาลัย
ซึง่ยดึการเตบิโตเปนสรณะ ธรรมศาสตรก็ถูกลากสูเสนทางโลกานุวัตรพัฒนา คณะวิชาใหมผุดขึ้น
ราวกบัดอกเหด็  เพราะเหตุที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยตองมนตราแนวความคิดวาดวย มหาวทิยาลัย
สมบูรณแบบ ซึง่จะตองมคีณะวิชาทั้งทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยครบถวน คนเหลานี้ไมเชื่อวา Small Is Beautiful และไมเคยศึกษาพัฒนาการของ
มหาวทิยาลยัในมนษุยพภิพอยางลึกซึ้ง มองไมเห็นมหาวิทยาลัยจํ านวนมากที่มี ‘ความไมสมบูรณ
แบบ’ แตมีความแข็งแกรงทางวิชาการอันยากที่จะหาสถาบันใดเสมอเหมือน ในประการสํ าคัญ  
ผูบริหารมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรไมเคยตอบคํ าถามพื้นฐานไดวา จะเรงตั้งคณะวิชาใหมเพื่อเปน 
‘มหาวิทยาลัยสมบูรณ แบบ’  ไปทํ  าไมกัน  สังคมไทยจะได ประโยชน  อันใดจากการที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแปรสภาพเปน ‘มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ’ ในรูปแบบ แตมิใช 
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‘มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ’ ในเนือ้หา นอกเหนือจากการทํ าหนาที่ ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ หรือ 
‘โรงพิมพวุฒิบัตร’

ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในอดีตบางคนมีวิตกจริตวา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรตกตํ่ าลง โดยพิจารณาจากงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร แทนที่จะมองความ 
ตกตํ่ าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจากความเสื่อมทรามทางวิชาการ ดวยเหตุที่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรตกอันดับในโครงสรางงบประมาณอุดมศึกษาของรัฐ การเรงรุดสู ‘มหาวิทยาลัย
สมบูรณแบบ’ จึงเปนยุทธศาสตรหลักในการกอบกูสถานะและไตอันดับงบประมาณแผนดิน 
ประดจุวา อันดบังบประมาณแผนดินเปนดัชนีวัดความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย หาไดตระหนักวา 
ในระยะกอรางสรางคณะใหม คณะวิชาที่มีอยูแลวตองสูญเสียงบประมาณอันพึงไดเพื่อปนแก
คณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นใหม อยางนอยที่สุดอัตราการเพิ่มข้ึนของงบประมาณตํ่ ากวาอัตราอันพึงได 
เพราะสํ านักงบประมาณมิไดแยกพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสํ าหรับคณะวิชาใหมในลักษณะ
top up เพิม่เตมิจากงบประมาณของคณะวิชาที่มีอยูเดิม หากแตพิจารณาวงเงินงบประมาณของ
มหาวทิยาลยัธรมศาสตรในกรอบเดียวกับงบประมาณที่จัดสรรใหหนวยราชการอื่นๆ

มนตราแหง ‘มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ’ ขลงัพอที่จะดูดดัง ‘มอืปนรับจาง’ และ 
‘ขุนพลพเนจร’ ผูขันอาสามาจัดทํ าโครงการตั้งคณะใหมใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บางคน 
ขันอาสาดวยจติใจบริสุทธิ์ แตบางคนมีเข็มมุงในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ โดยที่บางคนมี 
‘เกียรติประวัติ’ ในการตัง้คณะใหมในมหาวิทยาลัยตางๆมากอนแลว จนเสมือนวา หากผูบริหาร
มหาวทิยาลัยทุกแหงยึดการเติบโตเปนสรณะ ‘มอืปนรับจาง’ เปนอาชพีที่ยั่งยืนได ความไมโปรงใส
ในการแตงตั้งผูบริหารคณะวิชาใหมดูเหมือนจะเปนลักษณะเดนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
อันเคยไดชื่อวาดินแดนแหงธรรม อยางนอยที่สุดไมมีการประกาศรับสมัครเปนการทั่วไป หากแต
เปนเรือ่งภายในของผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพียงไมกี่คน โดยทั่วไปแลว ผูขันอาสาจัดทํ า
โครงการตัง้คณะวิชาใหมมักจะไดรับเสนอชื่อเปนคณบดี มีเพียงสวนนอยที่ขันอาสาแลว ขอ ‘ลาง
มือในอางทองคํ า’ อันเปนประพฤติกรรมที่ควรแกการสรรเสริญ แตการกํ าหนดกติกาการเลนเกม 
โดยนยัวา ผูจัดทํ าโครงการตั้งคณะวิชาใหมคณะใดจะไดเปนคณบดีคณะนั้นยอมกัดกอนฐานราก
ของคณะใหมทีจ่ะตั้งขึ้น เพราะมีส่ิงจูงใจในการผลักดันใหมีการตั้งคณะวิชาใหม โดยปราศจากการ
วางรากฐานทางวิชาการ ในบางยุคสมัยถึงกับพยายามตั้งคณะวิชาใหมโดยบรรจุเปนวาระจรใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย

ความไมเชื่อเร่ือง Small Is Beautiful และการยึดการเติบโตเปนสรณะ ทํ าใหคณะ
วิชาใหมที่ต้ังขึ้นมีความออนแอทางวิชาการ และความเปราะบางทางปญญา ในชวงแหงภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย (2523-2529) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเผชิญกับปญหาความถดถอยของ 
งบประมาณ ในชวงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู (2530-2539) แมความจํ ากัดของงบประมาณจะ
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สรางปญหาไมมาก แตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเสื่อมทรุดในทางวิชาการอยางสํ าคัญ อาจารย
จํ านวนมากตบเทาสูตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพย ลอยละลองไปกับภาวะฟองสบู
ทางเศรษฐกจิ คณะวิชาที่ต้ังขึ้นใหมไมสามารถดูดดึงบุคลากรที่มีคุณภาพ แมผูที่เคยมีประวัติสอบ
ไดเกรด F กย็งัสามารถบรรจุเปนอาจารยไดโดยไมยาก ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูมีบทบาทสํ าคัญใน
การผันทรัพยากรมนุษยไปสูภาคเศรษฐกิจการเงิน การขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ 
(Academic Infrastructure) และสิง่อ ํานวยความสะดวกทางกายภาพ ณ วิทยาเขตรังสิต ทํ าลาย
มนตราของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเกือบโดยสิ้นเชิง

การเรงรุดจัดตั้งคณะวิชาใหม โดยมิไดเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางวิชาการ และไมมีแผนในการผลิตอาจารยและบุคลากรที่มีคุณภาพอยางเปนรูปธรรมไมเพียง
แตทํ าใหคณะวิชาที่จัดตั้งใหมออนแอทางวิชาการเทานั้น หากยังทํ าใหไมสามารถพึ่งตนเองทาง
วิชาการอีกดวย บางสาขาวิชาแมจัดตั้งมากวาทศวรรษ ยังมิอาจอํ านวยการสอนเองใหครบทุก
ลักษณะวิชาได การขาดความใสใจในประเด็นการออกแบบเชิงสถาบัน (Institutional Design) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกติกาการเลนเกม (Rules of the Game) เมือ่แรกเร่ิมกอต้ังคณะวิชา แมในกรณี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร นับเปนอุปสรรคสํ าคัญในการที่ธรรมศาสตรจะแปรโฉมเปน
มหาวทิยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University)

ความออนแอทางวิชาการจะยังคงฝงตัวอยูที่ทุงรังสิตนานนับชั่วคน อันเปนผล
จากความผิดพลาดในการเรงรุดตั้งคณะวิชาใหม เพราะการแกปญหาความออนแอทางวิชาการที่
ผูกติดมากับกํ าเนิดเปนเรื่องยากยิ่ง แมทาพระจันทรเดิมไมถึงกับแข็งแกรง แตก็ไมถึงกับออนแอ 
แตแลวภาวะเศรษฐกิจฟองสบู  (2530-2539) ก็ทํ าลายจิตวิญญาณของชุมชนวิชาการที่ 
ทาพระจันทรเกือบหมดสิ้น ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ยังกระทบตอโครงสรางบุคลากรของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรดวย ในแงนี้ ธรรมศาสตรมิไดแตกตางจากหนวยราชการอื่นๆที่คุณภาพ
ของบุคลากรเสื่อมทรามลง

ในชวงที่ เศรษฐกิจฟองสบู  เบ งบานนั้นเอง (2530-2539) มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรมิเพียงเคลื่อนเขาสูกระแสโลกานุวัตรเทานั้น หากยังถูกครอบงํ าโดยกระบวนการ 
แม็กโดนัลดานุวัตร (McDonaldization) อีกดวย ธรรมศาสตรผลิตบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะ
หลากหลายมากขึ้น (Product Differentiation) สนองความตองการของตลาดมากขึ้น 
(Marketization) การรดัเขม็ขัดทางการคลังในระหวางป 2523 – 2529 สรางปญหาทางการเงินแก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเปนอันมาก ดวยเหตุที่มหาวิทยลายธรรมศาสตรมีอํ านาจในการประสาท
ปริญญาบัตรและวุฒิบัตรตามกฎหมาย ผูบริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเรียนรูการ
หารายได จากการใช อํ านาจนี้ กระบวนการแปรปริญญาบัตรและวุฒิบัตรใหเป นสินคา 
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(Commoditization) เกดิขึน้ควบคูกับกระบวนการแปรบริการการศึกษาใหเปนสินคา ปรากฏการณ
ดังกลาวนีเ้กดิขึน้ทัว่ทั้งระบบอุดมศึกษาของรัฐ หากความตองการแสวงหารายไดยิ่งมีมากเพียงใด 
กระบวนการแปรปริญญาบัตรและวุฒิ บัตรให  เป นสินค าย อมเชี่ยวกรากมากเพียงนั้น  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็ดุจเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํ านวนมากที่กํ าลังแปรโฉมเปน 
‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ หรือ ‘โรงพิมพวุฒิบัตร’ ไมตองสงสัยเลยวา กระบวนการแปรปริญญาบัตร
และวุฒิบัตรเปนสินคาจะไมมีผลกระทบตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มิจํ าเพาะแต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ในขณะที่ McDonald ขายบริการอาหารประเภท ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ มหาวทิยาลัย
ของรัฐไทยก็เจริญรอยตาม McDonald ดวยการขยายการผลิตบริการการฝกอบรมระยะสั้น แต
ธรรมศาสตรอาจลํ้ าหนามหาวิทยาลัยจํ านวนมากในขอที่เร่ิมจัดระบบเครือขายสาขาในลักษณะ 
Chain Store ดุจเดียวกับ McDonald ดวยพฒันาการเชนนี้เอง มิชามินานธรรมศาสตรจะแปร
เปลี่ยนเปน McUniversity อยางสมภาคภูมิ

ในการกาวไปสู McUniversity ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํ าเปนตองเรียน
รูจาก McDonald อีกมาก ผูที่ติดตามศึกษา McDonaldization Thesis ยอมทราบแกใจดีกวา
McDonald และธุรกิจ Fast Food ทัง้ปวงตองจัดระบบการบริหารที่เปนวิทยาศาสตร (Scientific 
Management) มีเปาหมายในการลดตนตนทุนใหอยูในระดับต่ํ าสุดเทาที่จะเปนไปได (Cost 
Minimization) อีกทัง้ตองจัดระบบการควบคุมคุณภาพสินคา (Quality Control) เพือ่มิใหผลผลิต
ของสาขาตางๆ มีคุณภาพแตกตางกัน หรืออยางนอยที่สุดแตกตางกันไมมาก

ในขณะที่ความสํ านึกดานตนทุน (Cost Consciousness) เปนเรื่องสํ าคัญใน
องคกรธรุกจิสมยัใหม แตมหาวิทยาลัยของรัฐไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หาไดมีสํ านึก
ดานนีไ้ม เพราะเงนิที่ใชจายมิใชเงินของตนเอง การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยปรากฏใหเห็นโดย
ทัว่ไป ทัง้ไมปรากฏวามีความพยายามในในการจัดระบบบัญชีตนทุน (Cost Accounting) เพื่อใหมี
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

การบรหิารมหาวิทยาลัยในบางยุคสมัยยึดถือคติทางไสยศาสตร และมิอาจกลาว
อางไดวามกีารบริหารอยางเปนวิทยาศาสตร แมแผนการยายทาพระจันทรไปรังสิตก็หามีการศึกษา
อยางเปนวิทยาศาสตรไม การเรงรุดยายประชาคมทาพระจันทรไปรังสิตกระทํ าดุจเดียวกับการ 
เรงรุดตั้งคณะวิชาใหมดังที่เคยทํ ามา ความฉุกละหุกมีมากถึงกับขอแปลงงบประมาณแผนดินที่
ควรจะใชไปในการกอสรางศูนยบริการวิชาการและการประชุมนานาชาติ (เนื่องในมหามงคล 
วโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปเมื่อ
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วันที่ 9 มิถุนายน 2539) เพื่อนํ ามาใชกอสรางอาคารรองรับการยายถิ่นฐานของผูคนจาก 
ทาพระจันทร

ตัวอยางของการบริหารอยางไมเปนวิทยาศาสตรยังดูไดจากการกอสรางหอสมุด
ปรีดี พนมยงคและอาคารโรงอาหารใหม ทั้งๆที่อาคารหลังยังมิไดเปดใช ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ชุดเดียวกับที่ตัดสินใจกอสรางอาคารเหลานี้กลับตัดสินใจที่จะยายทาพระจันทรไปรังสิต  
งบประมาณแผนดินที่ควรจะใชกอสราง Resource Center ณ ทุงรังสิต เมื่อถูกผันมาใชที่ 
ทาพระจนัทรยอมทํ าใหประชาคมรังสิตสูญเสียโอกาสในการใชประโยชนจาก Resource Center ที่
มไิดสราง บัดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตองของบประมาณแผนดินเพื่อสราง Resource Center
ใหม ณ ทุงรังสิต รองรับการอพยพผูคนจากทาพระจันทร โดยที่หอสมุดปรีดี พนมยงคยังมิไดใช
ประโยชนอยางเต็มที่

ลัทธิการเติบโตเปนเอก (Expansionism) สรางความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจแก
อาเซยีตะวนัออก แตการเติบโตที่ปราศจากคุณภาพนํ ามาซึ่งวิกฤติการณทางเศรษฐกิจคร้ังรายแรง
ในป 2540 ลัทธิการเติบโตเปนเอกทํ าใหธรรมศาสตรเปน ‘มหาวทิยาลัยสมบูรณแบบ’ ในรูปแบบ 
แตการเติบโตที่ปราศจากคุณภาพสรางความออนแอทางวิชาการทั้งที่ทุงรังสิตและทาพระจันทร 
และทํ าใหธรรมศาสตรมิอาจเปน ‘มหาวทิยาลัยสมบูรณแบบ’ ในเนื้อหา

ธรรมศาสตรจะเลือกเดินบนเสนทางตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยึดกุมลัทธิการ
เติบโตเปนเอก และเลือกเดินแนวทางวิถีแหงตลาดเพื่อเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ และ
McUniversity ในรูปแบบตอไปหรือไม มิใชอํ านาจสิทธิขาดของผูบริหารมหาวิทยาลัย หากแตตอง
รับฟงความเหน็มจิ ําเพาะจากประชาคมธรรมศาสตร หากยังรวมประชาสังคมไทยอีกดวย ในเมื่อ
ทรัพยากรทางการเงินที่ธรรมศาสตรใชมาจากงบประมาณแผนดินเปนสวนใหญ


