การศึกษากับสังคมไทยในยุคโลกานุวัตร
1. บทนํา
เนือ้ หาของบทความนี้จําแนกออกเปน 2 ภาค
ภาคแรก เสนอภาพในระดับมหภาคของระบบการศึกษาไทยในทามกลางกระแสการ
เปลีย่ นแปลงที่เปนอยูในปจจุบัน
ภาคที่สอง ตองการตอบคําถามเกี่ยวกับสังคมไทยในยุคโลกานุวัตร
2. การเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคของระบบการศึกษาไทย
การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยในชวงแหงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบันมี
6 ประเด็นหลักที่พึงพิจารณา
ประการแรก ภาคการศึกษากํ าลังแปรเปลี่ยนเปนภาคเศรษฐกิจแบบเปด ไมวาเรา
จะชอบหรือไมก็ตาม เศรษฐกิจในความหมายทางเศรษฐศาสตรคือ กิจกรรมทั้งหลาย กิจกรรม
ทั้งปวงในสังคมมนุษยทางเศรษฐศาสตรเรียกวาอุตสาหกรรม แปลวา กรรมที่เกิดจากความขยัน
บริการก็เปนอุตสาหกรรม เกษตรกรรมก็เปนอุตสาหกรรม แตอตุ สาหกรรมที่ชาวบานเขาใจคือ ภาค
หัตถอุตสาหกรรม หรือ Manufacturing Secter อันเปนกระบวนการผลิตที่แปรวัตถุดิบใหเปน
สินคาสําเร็จรูป ภาคการศึกษากําลังเปนภาคเศรษฐกิจแบบเปด ทั้งนี้เพราะประเทศไทยไดเขาไป
เปนภาคีองคการการคาโลกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538 เปนตนมา ประเทศมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจพยายามผลักดันใหมีการคาบริการโดยเสรี บริการการศึกษากลายเปนบริการที่ทํารายได
ในการสงออกใหกับประเทศมหาอํานาจ ไมวาจะเปนยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา การจัด
ระเบียบการคาบริการเสรีกอผลกระทบตอภาคการศึกษาจากระดับบนลงมาสูระดับลาง ผลกระทบ
โดยตรงมีตอภาคอุดมศึกษากอน ดังเชนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติไลลงมาถึงการจัดตั้ง
โรงเรียนนานาชาติ นี่เปนการเปลี่ยนแปลงที่ระบบการศึกษาไทยจะตองเผชิญทั้งในปจจุบันและ
อนาคต เวลานี้บรรดานักลงทุนในการพัฒนาที่ดินไดนําเอามหาวิทยาลัยตางประเทศเขามาลงทุน
ในประเทศไทย ถาศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยนานาชาติที่กําลังดําเนินการอยูเวลานี้ โครงการ
-----------------------------------------* ปรับปรุงจากคําบรรยายในการประชุมวิชาการเรื่อง "การศึกษากับกระแสโลกาภิวัตน : ผลกระทบและแนวโนม"
วันที่ 10 มีนาคม 2538 ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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เหลานีไ้ มไดเกิดจากนักลงทุนในภาคการศึกษา แตเกิดจากนักลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย ดังเชน
โครงการมหาวิ ท ยาลั ยแมรี่ แ ลนด ที่ ช ะอํ าและโครงการมหาวิ ท ยาลัยภาคตะวั น ออกของกลุม
บานฉาง ในขณะเดียวกันก็มีกระแสการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ นอกจากแรงกดดันจากระเบียบ
เศรษฐกิจระหวางประเทศแลว ภายในสังคมเศรษฐกิจไทยก็มีกระบวนการในการผลักดันใหรัฐบาล
ปรับเปลี่ยนนโยบายการศึกษา เพื่อใหภาคการศึกษาเปนภาคเศรษฐกิจแบบเปดมากขึ้น ซึ่งเปน
การเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค
ประการที่สอง ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) กําลังครอบงําโลก ซึ่งสงผลตอ
สังคมเศรษฐกิจไทยดวย ทําใหการผลิตบริการการศึกษาทั้งในปจจุบันและอนาคตเปนการผลิตเพื่อ
สนองความตองการของตลาดมากขึ้น การจัดการศึกษาที่ไมมีความตองการในตลาด หรือสาขา
วิชาที่ไมเปนที่ตองการจะขาดทรัพยากรเขาไปลงทุน ไมมีทรัพยากรไปสนับสนุนการวิจัย ดังเชน
สาขาประวัตศิ าสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ฯลฯ อันเปนสาขาที่ภาษาเศรษฐศาสตรเรียกวา
ไม 'Marketable' แตสาขาวิชาใดซึ่งตลาดตองการสูง สาขาวิชานั้นจะขยายตัว เชน การเติบโต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ รวมทั้งการเติบโตของโครงการอบรม "Mini MBA" ในยุคเศรษฐกิจ
ฟองสบูเฟองฟูนับเปนอุทาหรณอันดี กลไกตลาดจะเขามามีบทบาทในการกํากับภาคการศึกษา
ในระบบเศรษฐกิจไทยมากยิ่งขึ้น ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม
ประการที่ ส าม ป ญ หาความไม เ สมอภาคในโอกาสของการศึ ก ษาจะยิ่ ง มี ม ากขึ้ น
ในอนาคต ความไมเสมอภาคในโอกาสของการศึกษาเปนปญหาที่มีการกลาวขวัญมาเปนเวลา
20-30 ป แ ล ว โดยที่ ยั ง ไม ส ามารถแก ป  ญ หาได แต ป  ญ หานี้ จ ะรุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น ในอนาคต
เพราะกระบวนการกําหนดนโยบายในสังคมไทย แตเดิมเปนกระบวนการที่ถูกครอบงําโดยกลุม
เทคโนแครทและระบบราชการ สังคมการเมืองไทยจึงถูกตีตราวาเปนระบอบอํามาตยาธิปไตย
(Bureaucratic Polity) ซึ่งในทรรศนะของนักรัฐศาสตรเปนระบอบการเมืองการปกครองโดย
ขาราชการ เพือ่ ขาราชการ และของขาราชการ ทั้งนโยบายเศรษฐกิจ นโยบายสังคม นโยบาย
การบริหารราชการ ฯลฯ แตเดิมถูกครอบงําโดยขุนนางขาราชการ แตการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองตัง้ แตป พ.ศ. 2516 เปนตนมามีผลในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นปกครอง โดยเริ่มมี
คนนอกระบบราชการขึ้นมาเปนชนชั้นปกครองได
กระบวนการโลกานุวัตรจะทําใหบรรษัทระหวางประเทศและองคกรเหนือรัฐ หรือ Super
National Organizations ดังเชนธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ และองคการการคา
โลกเขามามีบทบาทแทรกแซงการกําหนดนโยบายในประเทศไทยมากขึ้น ประกอบกับกระบวนการ
กําหนดนโยบายในระบบเศรษฐกิจไทยเปนกระบวนการที่ไมมีความเปนกลาง หากแตเปนกระบวน
การซึ่งโนมเอียงใหประโยชนแกประชาชนในเขตเมืองมากกวาประชาชนในเขตชนบท (Urban
Bias) และเปนกระบวนการที่มีความโนมเอียงใหประโยชนแกภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาค
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เกษตรกรรม (Sectoral Bias) ตลอดจนเปนกระบวนการที่ใหประโยชนแกชนชั้นกลางและ
ชนชัน้ สูงในสังคมมากกวาคนยากจนในชนบท (Class Bias) จึงเปนเรื่องยากมากที่จะปรับเปลี่ยน
นโยบายการจัดการศึกษาในทางที่เกื้อกูลประโยชนประชาชนในชนบทและประชาชนที่ยากจน
เมื่อดูจากนโยบายคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเก็บคาเลาเรียนในอัตราตํ่ากวา
ตนทุนการผลิตถัวเฉลี่ย ในบางสาขาวิชาคาเลาเรียนเสียไมถึง 50% ของตนทุนการดําเนินงาน
ถัวเฉลีย่ ตอคน ใครคือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยเฉพาะในระบบปด นักศึกษาสวนใหญ
มาจากชนชั้นกลางและผูมีฐานะดี มากกวาครึ่งหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพ และมาจากภาค
เศรษฐกิจอื่นที่มิใชภาคเกษตรกรรม ในขณะที่ประชากรในภาคเกษตรกรรมมีประมาณ 50-66%
ของประชากรทัว่ ประเทศ แตมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปดไมถึง 5% ที่มาจากภาค
เกษตรกรรม นโยบายการปรับเปลี่ยนคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐระบบปดจึงเปนไปไดยาก
ถากระบวนการกําหนดนโยบายในสังคมยังคงเปนเชนนี้
ดังนัน้ จึงตองการเสนอความเห็นวา ในทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น
รัฐควรปรับเปลี่ยนบทบาทโดยจํากัดการจัดการศึกษาใหเฉพาะคนเกงกับคนจน การจัดการศึกษา
ใหคนจนศึกษาก็ดวยเหตุผลในเรื่องความเปนธรรมในสังคม สวนการจัดการศึกษาใหคนเกงก็ดวย
เหตุผลทีว่ า คนเกงเปนมันสมองในระดับสติปญญาของชาติ ซึ่งอาจมีโอกาสในการบุกเบิกพัฒนา
ความรู พัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีของชาติ แลวปลอยใหคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและ
ปานกลางไปรับภาระคาใชจายการศึกษาของตนเอง ซึ่งในปจจุบันยังทําไมได
ประการที่สี่ บทบาทของการศึกษาอยางไมเปนทางการ (Non - formal Education) ใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมีความสําคัญมากขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การผลิต ผลผลิตทางการเกษตรลดนอยลง แตผลผลิตทางอุตสาหกรรมมากขึ้น ประชาชนในชนบท
จะมีปญ
 หาอยางมากในการปรับตัว ระบบการศึกษาตองเขาชวยประชาชนปรับตัวเพื่อการอยูรอด
ในทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมใหได โดยจัดการศึกษาอยางไมเปนทางการ เพราะการจัดการ
ศึกษาอยางเปนทางการในระบบโรงเรียนไมสามารถเขาไปเกื้อกูลชวยการปรับตัวของประชาชนได
ประการที่ ห  า ระบบการศึกษาที่มีการรวมศูนยเขาสูสวนกลางอยางมากเปนระบบ
ที่ไมสามารถชวยแกปญหาสังคมไดในอนาคต เพราะบัดนี้รัฐประชาชาติไมมีความหมายอีกตอไป
กระบวนการโลกานุวัตรทําใหรัฐเปนรัฐที่ไรพรมแดน มีกระบวนขามรัฐโดยกลุมนายทุนขามชาติ
หรือกระบวนการลอดรัฐเขามาแสวงหางานทํ าในประเทศไทยมากขึ้น ไมวาจะเปนชาวจีนฮอ
บังคลาเทศ พมา มอญ กัมพูชา และเวียดนาม ดังนั้น การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาเปน
เรือ่ งจําเปน และความสามารถในการจัดการในระบบโรงเรียนจะมีความสําคัญมากขึ้นในอนาคต
ประการที่หก ความกาวหนาของเทคโนโลยีเรงรุดอยางมาก ในปจจุบันมีกลุมเทคโนโลยี
ทีส่ ําคัญอยูประมาณ 5 กลุม
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กลุม ที่ 1 คือ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
กลุม ที่ 2 คือ กลุมเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio - Technology)
กลุม ที่ 3 คือ กลุมเทคโนโลยีวัสดุภัณฑสมัยใหม (New Materials Technology)
กลุม ที่ 4 คือ กลุมเทคโนโลยีดานอวกาศ (Space Technology)
กลุม ที่ 5 คือ กลุมเทคโนโลยีดานพลังงาน (Energy Technology)
ความกาวหนาของเทคโนโลยีทั้ง 5 กลุมนี้ มีผลกระทบตอเนื้อหาสาระของการเรียน
การสอน ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีวัสดุภัณฑสมัยใหมมีผลกระทบ
อยางมากตอการจัดการเรียนการสอน ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศกําลังเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของการเรียนรูในสังคมตะวันตกและสังคมไทย สวนความกาวหนาของเทคโนโลยี
วัสดุภัณฑสมัยใหมมีผลตอเครื่องมือและอุปกรณการศึกษา
3. สังคมไทยในยุคโลกานุวัตร
ประเด็นสําคัญที่พึงพิจารณามีอยางนอย 7 ประเด็น
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง สั ง คมไทยกํ าลั ง เผชิ ญ กั บ พหุ ลั ก ษณะด า นวั ฒ นธรรม (Cultural
Pluralism) กระบวนการโลกานุวตั รมีสวนในการเรงทําใหเกิดความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
(Cultural Diversity) และเมื่อมีความแปลกปลอมเขาสูสังคมไทยยอมมีความขัดแยงทางดาน
วัฒนธรรม ซึง่ เกิดอยางตอเนื่องตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา กระบวนการอเมริกานุ
วัตรของวัฒนธรรมโลก (Americanization of Global Culture) แผอิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกัน
ไปสูสังคมโลก อิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันในระบบทุนนิยมโลกถูกสงเสริมจากความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมไทยปจจุบันนอกจากเผชิญปญหาความเปนอเมริกันของวัฒน
ธรรมไทยแลว ยังเผชิญกับระบบจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism) ผลกระทบ
จากการเผชิญหนากับวัฒนธรรมอันหลากหลายจะเปนอยางไร ผลกระทบสําคัญมีอยางนอย 2
ประการ คือ ประการแรก วัฒนธรรมชุมชนกําลังลมสลาย ไมอาจอยูรอดไดถาไมมีการปรับตัว และ
ความรุ น แรงและความขั ดแย ง ในสัง คมจะมีม ากขึ้น เนื่อ งจากการปะทะกับวัฒ นธรรมตางๆ
ประการที่สอง ที่สําคัญมากคือ ความขัดแยงระหวางชาติพันธุ ในเวลานี้มีกระบวนการลอดรัฐ
มีชาวตางชาติลอดเขามาอยูในประเทศไทย มีการอพยพแรงงานจากประเทศอื่นเขาสูประเทศไทย
พรอมกับมีการเคลื่อนยายวัฒนธรรมดวย
พหุลักษณะดานวัฒนธรรมกอใหเกิดปญหาในการจัดการศึกษาหลายประการ
ในประการแรก ระบบการศึกษาไทยจะปรับตัวอยางไรเพื่อรองรับพหุลักษณะทางวัฒนธรรม
ประการที่สอง หากไมตองการพหุลักษณะทางวัฒนธรรม สมควรที่จะใชระบบการศึกษาในการ
ปรับเปลีย่ นพหุลกั ษณะดังกลาวหรือไม และอยางไร ประการที่สาม จะจัดการศึกษาเพื่อลดความ
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ขัดแยงและความรุนแรงในสังคมเพื่อการอยูรวมกันโดยสันติไดอยางไร ทายที่สุด การลอดรัฐของ
แรงงานตางชาติทาให
ํ มีความจําเปนในการจัดการศึกษาเพื่อชนกลุมนอยมากขึ้นหรือไม
ประเด็นที่สอง กระบวนการอัสดงคตานุวัตรมีอิทธิพลตอระบบการศึกษาไทยมากขึ้น
(Westernization of the Thai Education System) สวนหนึง่ เปนผลจากการจัดระเบียบการคา
บริ ก ารโดยเสรี ภายใต อ งคก ารการคา โลก ซึ่งเกื้อกูลใหชาวตางประเทศเขามาลงทุนในภาค
การศึกษา อีกสวนหนึ่งเปนความตองการของผูนํ าไทยที่อยากไดประโยชนจากกระบวนการ
โลกานุวัตร การเขามาของทุนสากล ประสานกับความตองการของผูนํ าไทย ทําใหอัสดงคต
ลักษณะของระบบการศึกษาไทยมีมากขึ้น คําถามพื้นฐานมีอยูวา ระบบโรงเรียนไทยจะปรับตัว
อยางไรเพือ่ แขงขันกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติในอนาคต
กระบวนการโลกานุ วัตรของระบบการศึก ษาแตเ ดิ ม ถูก กํ าหนดโดยพลังทางการเมือง
ระหวางประเทศ ประเทศมหาอํ านาจสามารถแผขยายอํ านาจทางการเมืองไปครอบงํ าสังคม
ประเทศอืน่ ๆ ดวยการนําระบบโรงเรียนหรือระบบการศึกษาของตนไปฝงไวในดินแดนที่เปนบริวาร
ในปจจุบันกระบวนการโลกานุวัตรของการศึกษาถูกกําหนดโดยอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น เมื่อ
ประเทศอังกฤษเปนผูนําระบบทุนนิยมโลก ระบบการศึกษาของอังกฤษแผไปทั่วโลก ระบบการ
ศึกษาของอังกฤษถูกนําไปใชในประเทศอาณานิคม แมแตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสมัยแรกๆจัด
ระบบการศึกษาแบบอังกฤษโดยพื้นฐาน สวนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองจัดระบบการ
ศึกษาแบบฝรัง่ เศสในตอนตน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกากลายมาเปนผูนําโลก การจัด
ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดปรับเปลี่ยนเปนระบบอเมริกัน รวมทั้งระบบโรงเรียน
ด ว ย ในอนาคตการเปลี่ย นแปลงผูนํ าหรือศูน ยอํ านาจในระบบทุ น นิ ย มโลกจะทํ าใหกระแส
โลกานุวัตรของการศึกษาเปลี่ยนแปลงดวย
ประเด็ น ที่ ส าม การเปลี่ ย นแปลงกระบวนการสากลานุ วั ต รของภาษาโลก
(Internationalization of Global Languages) มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา แตเดิมความเปน
สากลของภาษาถูกกําหนดโดยปจจัยธรรมชาติ ดังเชนการเพิ่มขึ้นของประชากรและการอพยพของ
ประชากร ตอมาอํ านาจทางการเมืองระหวางประเทศมีความสําคัญในการกําหนดภาษาสากล
มากขึน้ ภาษาของประเทศมหาอํานาจมักจะเปนภาษาสากล อยางนอยที่สุดประเทศอาณานิคม
ตกอยูใตอิทธิพลของภาษาเมืองแม ระบบจักรวรรดินิยมจึงมีบทบาทในการกําหนดภาษาสากล
ดังกรณีภาษาละติน โรมัน สเปน ปอรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ในปจจุบัน
อํานาจทางเศรษฐกิจและเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจมีความสําคัญมากขึ้น
ภาษาอังกฤษจะยังคงสามารถธํารงความเปนสากลสืบตอไปไดตราบนานเทานาน ความ
กาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศยิ่งเสริมสงความเปนสากลของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น การ
เติบใหญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุนจะทําใหมีการใชภาษาจีนและภาษา
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ญีป่ นุ แพรหลายมากกวาเดิม ภาษาอาหรับจะธํารงความเปนภาษาสากล เนื่องเพราะการเพิ่มขึ้น
ของประชากรในประเทศที่ ใ ช ภ าษาอาหรั บ สู ง กว า ประเทศอื่ น ๆ ในอี ก ด า นหนึ่ ง ภาษา
ฝรั่ งเศส เยอรมัน สเปน ปอรตุเกส และฮอลันดาจะสูญเสียฐานะสัมพัทธในกระบวนการ
สากลานุวัตรของภาษาโลก
ผลกระทบของกระบวนการสากลานุวัตรของภาษามีอยูอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก ภาษาตางประเทศจะเขามามีอิทธิพลตอภาษาไทยมากขึ้น ภาษาไทยจะมี
ความเปนภาษาอังกฤษมากขึ้น
ประการที่สอง ลักษณะอิเล็กทรอนิกสของภาษาไทย ภาษาของไมโครอิเล็กทรอนิกสจะเขา
มาปะปนในภาษาไทยมากขึ้น ภาษาไทยจะหวนสั้น คําบางคําถูกหั่นใหสั้นลง แนวความคิดวาดวย
ความสละสลวยของภาษาจะเปลี่ยนแปลงไป
คํ าถามพื้ น ฐานมี อ ยู  ว  า เราจะจั ด ระบบการศึ ก ษาอย า งไรท า มกลางกระบวนการ
สากลานุวตั รของภาษาโลก ทางเลือกในประเด็นนี้มีอยูอยางนอย 2 แนวทาง แนวทางหนึ่ง ไดแก
การเรงกระบวนการสากลานุวัตรของภาษาโลก ดวยการจัดการเรียนการสอนภาษาสากลในระบบ
โรงเรียน โดยเนนภาษาจีนและภาษาญี่ปุน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อีกแนวทางหนึ่ง ไดแก
การละเลยความสําคัญของภาษาสากล
ประเด็นที่สี่ การครอบงําของทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) ทุนวัฒนธรรมจะกลาย
เปนทุนหลัก (Dominant Capital) ในอนาคต พัฒนาการของระบบทุนนิยมโลกเสริมสงการแปร
วัฒนธรรมใหเปนสินคา (Commodification) อันเปนเหตุใหระบบทุนนิยมวัฒนธรรม (Cultural
Capitalism) กอเกิดและเติบโต ความสําคัญของทุนวัฒนธรรมมีมากขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้เปนผล
จากอิทธิพลของของสื่อมวลชนโลก (Global Media) และกระบวนการสากลานุวัตรของการ
โฆษณา (Internationalization of Advertising) การเติบใหญของทุนวัฒนธรรมมีผลตอการเติบ
ใหญของลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) กระบวนการแปรวัฒนธรรมใหเปนสินคาจะไมประสบ
ความสําเร็จ หากประชาชนไมเพิ่มการใชจายในการบริโภค
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เราจะจัดการศึกษาเพื่อลดทอนอิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยม
ไดอยางไรในโลกที่ทุนวัฒนธรรมเปนทุนหลัก
ประเด็นที่หา การทําลายจริยธรรมในการงาน (Work Ehtics) การหารายไดโดยไมตองใช
หยาดเหงื่อมีความสํ าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการหารายไดจากการเก็งกํ าไร ดังเชน
การเก็งกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย อสังหาริมทรัพย ที่ดิน ตึกอาคาร คอนโดมิเนียม ศิลปวัตถุ
หรือพระพุทธรูป จริยธรรมในการทํางานจะเสื่อมทรามลง การหารายไดอาจเปนไปโดยไมคํานึงถึง
คุณธรรม คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เราจะจัดการศึกษาอยางไรเพื่อปลูกฝงจริยธรรมในการงาน
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้
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ประเด็นที่หก ความเปนสินคาของสรรพสิ่ง (Commodification) โลกกําลังเปลี่ยนให
ทุกสิง่ ทุกอยางกลายเปนสินคา แมแตบทสัมภาษณยังเปนสินคา งานวิจัยกําลังเปนสินคา การให
คํ าปรึกษาเปนสินคา บริการการศึกษาจะยิ่งเปนสินคามากขึ้นในอนาคต กระบวนการที่ทําให
สรรพสิ่งกลายเปนสินคาจะทําใหความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ในระบบ
การศึกษา ความสัมพันธระหวางศิษยกับอาจารยกําลังเปลี่ยนแปลงเปนความสัมพันธระหวาง
ผูผ ลิตกับผูบริโภค ครูอาจารยจะเผชิญกับเรื่องเหลานี้ไดอยางไร
ประเด็นที่เจ็ด ความสัมพันธภายใตระบบอุปถัมภ (Patron - Client Relationship) กําลัง
แปรเปลี่ยนเปนความสัมพันธภายใตระบบพันธสัญญา (Contractual Relationship) ความ
สัมพันธอยางไมเปนทางการ (Non-formal Relationship) กําลังแปรเปลี่ยนเปนความสัมพันธอยาง
เปนทางการ (Formal Relationship) การทํ าสัญญาเปนหัวใจของนิติกรรม นับแตสัญญา
การจางงาน (Employment Contract) และสัญญาการประกอบการเกษตร (Farming Contract)
ไปจนถึงสัญญาการแตงงาน (Marriage Contract) ความสัมพันธภายใตระบบพันธสัญญากําลัง
รุกคืบเขาไปแทนที่ความสัมพันธภายใตระบบอุปถัมภใระบบการศึกษาไทย
4. บทสรุป
สังคมไทยอยูในวิถีแหงการเปลี่ยนแปลงทามกลางกระแสโลกานุวัตร การปรับเปลี่ยน
ระบบการศึกษาเปนเรื่องจํ าเปนเรงดวน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาประโยชนจาก
กระแสโลกานุวตั ร หรือเพื่อตานทานกระแสโลกานุวัตร คําถามมีอยูแตเพียงวา เราจะปรับเปลี่ยน
ระบบการศึกษาอยางไร

