
การศึกษากับสังคมไทยในรอบ 30 ป

ผมมีความรู เกี่ยวกับการศึกษาบาง โดยที่ถนัดเรื่องอุดมศึกษามากกวาเรื่องอื่น  
สวนเรือ่งสังคมไทย ผมไมคอยรูเพราะอยูแตในหอคอยงาชาง

 ในการอภปิรายเร่ือง “การศึกษากับสังคมไทยในรอบ 30 ป” ผมต้ังใจแยกเปน 2  
หวัขอยอยคอื การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคการศึกษา และการศึกษากับสังคมไทย ความจํ ากัด
ของเวลาท ําใหผมเนนการอภิปรายเฉพาะหัวขอแรก  ส่ิงที่ผมอยากพูดถึงมี 7 เร่ือง  อันไดแก

(1) ความลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษาในรอบ 30 ป
(2) การเปลี่ยนแปลงปรัชญาการศึกษาในรอบ 30 ป
(3) การเตบิโตของระบบทุนนิยมวิชาการ (Academic Capitalism)
(4) มรณกรรมของหนวยวางแผนการศึกษา
(5) ระบบการศึกษากับธรรมาภิบาล (Education Governance)
(6) การเปลี่ยนแปลงระบบการคลังเพื่อการศึกษา (Education Finance)
(7) กระแสสากลานุวัตรของการศึกษา

1. การปฏิรูปศึกษา
ในรอบ 30 ปที่ผานมามีความพยายามปฏิรูปการศึกษา 2 คร้ังคือ ป 2517 และป 

2540 ถงึแมจะพยายามปฏิรูปใหม แตส่ิงที่เห็นในขณะนี้ก็เปนไปในทิศทางเดียวกับการปฏิรูปการ
ศึกษาในป 2517 นั่นคือความลมเหลว

ท ําไมการปฏิรูปการศึกษาในสังคมไทยจึงลมเหลว ผมคิดวา การปฏิรูปการศึกษาจะ
สํ าเรจ็ไดตองประกอบดวยเงื่อนไขที่สํ าคัญอยางนอย 3 ประการ ซึ่งเงื่อนไขเหลานี้ไมปรากฏในการ
ปฏิรูปทั้งสองครั้งที่ผานมา

เงื่อนไขแรก การปฏิรูปการศึกษาตองมีฉันทมติวาดวยคํ าถามและคํ าตอบพื้นฐาน 
เกีย่วกบัการปฏิรูป อยางนอยตองเปนที่ยอมรับของสังคมสวนรวม จะปฏิรูปอะไร จะปฏิรูปอยางไร 
และจะปฏิรูปเพื่อใคร นี่คือคํ าถามพื้นฐานของการปฏิรูป คํ าถามเหลานี้ยังไมมีคํ าตอบอันเปนที่
ยอมรับรวมกัน  เมื่อไมมีคํ าตอบ การผลักดันกระบวนการปฏิรูปจึงยากมาก

เงื่อนไขที่สอง การปฏรูิปการศึกษาจะตองมีพลังของการปฏิรูป ส่ิงที่เห็นในป 2517 
และป 2540 คือ สังคมไทยยังขาดพลังนี้ ตางจากการปฏิรูปการเมืองซึ่งเกิดผลผลิตคือรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 ไมวารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะดีหรือเลวอยางไร แตมันเกิดจากพลังการปฏิรูป เพราะมี
เปาหมายชดัเจนวา ไมตองการใหกลุมยียาธิปไตยยึดอํ านาจรัฐ เนื่องจากสังคมการเมืองไทยเปน
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ระบอบยยีาธปิไตย อันเปนระบอบการปกครองของพวกยี้ โดยพวกยี้ และเพื่อพวกยี้ เปาหมาย 
ทีช่ดัเจนนีท้ ําใหการปฏิรูปการเมืองป 2540 ประสบความสํ าเร็จระดับหนึ่ง ตรงขามกับการปฏิรูป
การศึกษาซึ่งขาดพลังผลักดัน

นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังตองการการออกแบบสถาบัน (Institutional 
Design) ทีดี่ ระบบการศกึษาจะตองมีการออกแบบเชิงสถาบันที่เหมาะสม เร่ืองนี้เปนเรื่องยาวที่
ผมไมอยากขยายความ แตถาไมมี Optimal Institutional Design กย็ากจะปฏิรูปสํ าเร็จ

กลาวโดยสรุปก็คือ หากไมมีฉันทมติวา เราจะปฏิรูปอะไร ปฏิรูปอยางไร และปฏิรูป
เพื่อใคร รวมทั้งไรพลังการปฏิรูป ตลอดจนขาดการออกแบบเชิงสถาบันที่เหมาะสมที่จะผลักดัน
กระบวนการปฏิรูปแลว การปฏิรูปการศึกษาจะไมมีวันสํ าเร็จ

2. ปรชัญาการศึกษา
ในรอบ 30 ปที่ผานมายังมีการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญอีกดานหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลง

ปรัชญาการศกึษา ปรัชญาการศึกษาในฐานะสาขาวิชามีความดอยพัฒนามากในสังคมไทย ขณะ
ที่ปรัชญาการศึกษาในระบบราชการก็แทบไมมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น 
ทีว่า จะจดัการศึกษาอะไร จะจัดการศึกษาอยางไร และจะจัดการศึกษาเพื่อใคร แตการเติบโตของ
การศึกษาทางเลือกในภาคประชาชนสะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงสํ าคัญของปรัชญาการศึกษา 
การศึกษาทางเลือกเสนอคํ าถามและคํ าตอบพื้นฐานของการศึกษาที่แตกตางจากปรัชญาการ
ศึกษาทางการ

สังคมไทยในรอบ 30 ปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงปรัชญาการศึกษาที่สํ าคัญอยาง
นอย 3 กระแส คือ ปรัชญาการศึกษาทางการ  ปรัชญาการศึกษาตลาด  และปรัชญาการศึกษา
ทางเลือก

ปรัชญาการศึกษาทางการสามารถศึกษาไดจากความคิดของบรรดาเทคโนแครตดาน
การศึกษาและแนวความคิดพื้นฐานที่อยูในขอเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาป 2517 และป 
2540  รวมทัง้ทีป่รากฏในรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งฉบับป 2517 และฉบับป 2540

ผมใครขอทบทวนความจํ าวา หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 
มีการชูปรัชญาการศึกษาเพื่อมวลชน อยางนอยนี่เปนคํ าตอบตอคํ าถามที่วา จะปฏิรูปการศึกษา
เพือ่ใคร คํ าตอบหลังตุลาคม 2516 คือ จะปฏิรูปการศึกษาเพื่อมวลชน แตปรัชญาการศึกษาเพื่อ
มวลชนถกูชูข้ึนทามกลางกระแสโลกที่ Keynesian Consensus หรือฉันทมติวาดวยเศรษฐศาสตร
แบบเคนสกํ าลังเสื่อมอิทธิพล ภายหลังวิกฤติการณนํ้ ามันในป 2516-2517 ฉันทมติวาดวย 
เศรษฐศาสตรแบบเคนสซึง่เปนกระบวนทศันสํ าคัญที่ครอบงํ าสังคมการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจ
โลกตัง้แตหลงัจากสงครามโลกครัง้ทีส่องถงึจดุเสือ่มถอย และอาจถงึแกมรณกรรมในปนัน้
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การเนนบทบาทรัฐในการจัดการศึกษาปรากฏชัดเจนทั้งในขอเสนอการปฏิรูปการ
ศึกษาป 2517 และป 2540 ตางเพียงวา ขอเสนอป 2540 ยอมรับบทบาทของภาคประชาชนในการ
จดัการศึกษา แตเปนการยอมรับแบบผิวเผิน รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 และฉบับป 2540 เนน 
บทบาทของรฐัในการจัดการศึกษาอยางชัดเจน โดยรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยอมรับบทบาทของ
ประชาชนและชมุชน แตเปนการยอมรับแบบคอนขางผิวเผินเชนกัน กลาวสรุปก็คือ ปรัชญาการ
ศึกษาทางการไดรับอิทธิพลจาก Keynesian Consensus อยางชัดเจน

ควบคูกับปรัชญาการศึกษาทางการคือ ปรัชญาการศึกษาตลาด ขณะที่ปรัชญา 
การศกึษาทางการไดอิทธิพลจาก Keynesian Consensus ปรัชญาการศึกษาตลาดไดรับอิทธิพล
จาก Washington Consensus นี่เปนความแตกตางสํ าคัญในชวง 30 ปที่ผานมา ปรัชญา 
การศึกษาตลาดมีสวนเปลี่ยนแปลงโฉมหนาภาคการศึกษาไทยมากอยางมิอาจปฏิเสธ ไมวาเรา 
จะเห็นดวยหรือไมก็ตาม ปรัชญาการศึกษาตลาดเติบโตและแผขยายอิทธิพลตามการเติบโตของ
ระบบทนุนิยมและระบบทุนนิยมวิชาการ (Academic Capitalism)

ทามกลางกระแสปรัชญาการศึกษาทางการและปรัชญาการศึกษาตลาด ปรัชญาการ
ศึกษาทางเลอืกกอเกิดจากปฏิกิริยาที่มีตอปรัชญาการศึกษาทั้งสอง ปรัชญาการศึกษาทางเลือกมี
คํ าถามและคํ าตอบพื้นฐานในการจัดการศึกษาแตกตางจากปรัชญาการศึกษาทางการและปรัชญา
การศกึษาตลาด ทั้งในเรื่องจะจัดการศึกษาอะไร จะจัดการศึกษาอยางไร และจะจัดการศึกษาเพื่อ
ใคร เทาทีผ่มเขาใจ เปาหมายสูงสุดของปรัชญาการศึกษาทางเลือกตองการใหมนุษยมีอิสระและ
เสรีภาพ

3.  การเตบิโตของระบบทุนนิยมวิชาการ
การเติบโตของระบบทุนนิยมวิชาการหรือ Academic Capitalism เกิดขึ้นจาก

กระบวนการแปรสรรพสิ่งใหเปนสินคา (Commodification)  ซึง่กระบวนนีท้ํ าใหการศึกษา งานวิจัย 
และการใหคํ าปรึกษากลายเปนสินคา ส่ิงเหลานี้คือสาเหตุพื้นฐานของการกอเกิดและเปนปจจัย
สํ าคญัที่ขับเคลื่อนระบบทุนนิยมวิชาการ

Marketization เปนอกีปจจัยหนึ่งที่สํ าคัญ การผลิตบริการการศึกษาเพื่อขายปรากฏ
อยางมากในระดับอุดมศึกษา แตในระดับการศึกษาที่ต่ํ าลงมาจะมีนอยกวา กระบวนการผลิต
บริการอดุมศกึษาเพื่อขายเปนกระบวนการที่เรงเราการเติบโตของระบบทุนนิยมวิชาการ

และทายที่สุด คือ McDonaldization หรือกระบวนการแมคโดนัลดานุวัตร ผมอาจใช
ศัพทไมตรงตามหลักบาลีสันสกฤต แตสมัยนี้บาลีสันสกฤตไมสํ าคัญแลวในโลกอินเตอรเน็ต 
กระบวนการแมคโดนัลดานุวัตรคือ การใหบริการการศึกษาแบบแดกดวน สถาบันอุดมศึกษาไทย
ทัง้ของรัฐและเอกชนตางใหบริการลักษณะนี้  เปนบริการอุดมศึกษาที่มีลักษณะ Fast Education
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ทัง้ Commodification, Marketization และ McDonaldization มสีวนอยางมาก 
ในการกระตุนการเติบโตของระบบทุนนิยมวิชาการในสังคมไทย ผมคิดวานี่เปนการเปลี่ยนแปลง 
ทีช่ดัเจนมาก เพราะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคมป 2516 เราพูดไมไดเลยวา 
ระบบการศึกษาไทยขณะนั้นถูกครอบงํ าโดยระบบ Academic Capitalism แตตอนนี้ป 2546  
เราพูดไดคอนขางขัดเจนวา  ระบบทนุนยิมวิชาการดํ ารงอยูและมีพลวัตการเติบโตที่สูงยิ่ง

สังคมไทยสามารถหลีกเลี่ยงระบบทุนนิยมวิชาการไดหรือไม ผมไมคิดวา สังคมไทย 
ซึง่เลอืกเสนทางการพัฒนาแบบทุนนิยม  และเดินตาม Washington Consensus จะหลีกเลี่ยงการ
เดินไปสูระบบทุนนิยมวิชาการได กระนั้นก็ตาม อิทธิพลของปรัชญาการศึกษาตลาดเปนปจจัย 
เรงเราการเติบโตของระบบทุนนิยมวิชาการเกินกวาระดับปกติ กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ ปรัชญา 
การศกึษาทางเลือกมิอาจตอกรกับปรัชญาการศึกษาตลาดได

การเติบโตของระบบทุนนิยมวิชาการสงผลกระทบสํ าคัญตอคนจนในระบบการศึกษา 
เมือ่บริการการศึกษาเปนสินคาที่มีการซื้อขายในตลาด คนที่จะบริโภคบริการการศึกษาไดคือคนที่
มีอํ านาจซื้อ สวนคนที่ไมมีอํ านาจซื้อก็ไมสามารถบริโภคได สภาพการณที่เปนอยูนี้สงผลกระทบ 
ตอการกระจายรายไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ระบบทุนนิยมวิชาการยังทํ าใหการเปดรับกระแส 
สากลานวุัตรของการศึกษามีมากกวาปกติ

4.  มรณกรรมของหนวยงานวางแผนการศึกษา
ประเดน็ส ําคัญที่ผมอยากเสนอในหัวขอที่ 4 คือ มรณกรรมของหนวยเสนาธิการการ

ศึกษา ในยุคปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต มีการกอต้ังหนวยงานซึ่งทํ าหนาที่เสนาธิการ 
ในดานตางๆ ไมวา สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ สํ านักงบประมาณ สํ านักงานเศรษฐกิจการ
คลงั สภาการศกึษาแหงชาติ สํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยที่ตอมามีสํ านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรและสํ านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หนวยงานเหลานี้ทํ าหนาที่เสนาธิการ 
วางแผนดานตางๆ

เพยีงชัว่เวลา 40 ปตอมา หนวยราชการซึ่งทํ าหนาที่เสนาธิการเหลานี้ตางมีอันเปนไป 
บางกระทรวงจงึใชวิธีการจัดตั้งสถาบันขึ้นใหม ดังเชนการจัดตั้งสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ
คลังแยกออกจากสํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งเวลานี้หมดศักยภาพในการทํ าหนาที่เสนาธิการ
น ําเสนอนโยบายการเงินการคลัง

ดานการศึกษา สภาการศึกษาแหงชาติหรือสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติในเวลาตอมาเปนหนวยเสนาธิการ สวนทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการตางก็มี
หนวยงานทีท่ ําหนาทีเ่กีย่วกบันโยบายเชนกัน ชวงแรกหนวยงานเหลานี้ไดรับเงินชวยเหลือจากตาง
ประเทศทํ าใหมีพลวัตและศักยภาพในการชี้นํ านโยบายการศึกษาในบางเรื่องได แตหลังตุลาคม 
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2516 เราไดเห็นการเสื่อมถอยของหนวยงานซึ่งทํ าหนาที่วิจัย ศึกษา และกํ าหนดนโยบายการ
ศึกษา กระทั่งเวลานี้ก็ยังไรทางออกและไมมีการปรับตัว

ผมเชือ่วา ความเสื่อมถอยของภาคการศึกษาในสังคมไทยสวนหนึ่งเกิดจากความดอย
พฒันาของหนวยเสนาธกิาร จริงอยูที่ความดอยพัฒนาของภาคการศึกษาสวนหนึ่งเกิดจากสมาชิก
ในภาคการศึกษาเอง แตอีกสวนหนึ่งเปนเพราะไมมีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาที่ชี้
ปญหาของภาคการศึกษาและเสนอวิธีแก ดังนั้น ส่ิงที่เราไดเห็นในวาระครบรอบ 30 ป ตุลาคม 
2516 ก็คือ มรณกรรมของหนวยเสนาธิการการศึกษา นาเศรามากที่ยังไมมีความพยายามแก
ปญหานี้ ขณะที่หนวยราชการอื่นพยายามแกปญหาดวยการดึงองคกรที่ทํ าหนาที่เสนอนโยบาย
ออกจากระบบราชการ

30 ปทีผ่านมา เราไดเห็นความเสื่อมถอยของเทคโนแครตดานการศึกษา โดยความ
เสือ่มถอยทีสํ่ าคญัก็คือ การละเลยความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยดานนโยบาย ผมคิดวาบัดนี้
ถึงจุดอับตันแลว เวลานี้ สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติใหความสนใจงาน 
ประชาสมัพนัธมากกวาการวิจัยดานนโยบาย หากสถานการณยังเปนเชนนี้ ผมไมหวังวาในระบบ
ราชการจะมีใครมาชี้นํ าดานนโยบายการศึกษาในอนาคตได

5.  Education Governance
ผมคิดวา การบริหารจัดการระบบการศึกษายังไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

(Good Governance) ขาดความโปรงใส (Transparency) ขาดการมีสวนรวม (Participation) 
และขาดความรับผิด (Accountability)

หลักธรรมาภิบาลไมปรากฏในขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาป 2517 แตปรากฏบาง 
ในขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาป 2540 ธรรมาภิบาลมิอาจกอเกิดเพียงดวยการรางกฎหมาย  
แตเปนวัฒนธรรม ถาหนวยงานที่ของเกี่ยวกับการศึกษาไมมวีัฒนธรรม ธรรมาภิบาลก็จะเกิดขึ้น 
ไดยาก

ธรรมาภิบาลเปน Public Good ถาธรรมาภิบาลเกิดขึ้น สมาชิกของสังคมไทยทุกคน
จะไดประโยชนจากธรรมาภิบาลดวยกัน แตใครจะรับภาระตนทุนในการผลักดันใหมันเกิดขึ้น  
เมือ่ประโยชนที่ไดจากธรรมาภิบาลไมใชประโยชนในลักษณะ Private Benefit ของคนใดคนหนึ่ง
โดยเฉพาะ การสถาปนาธรรมาภิบาลในระบบการศึกษาเปนเรื่องยาก ยิ่งระดับการศึกษา 
สูงมากเพยีงใดก็ยิ่งยากมากขึ้นเพียงนั้น

ระบบการศึกษามิไดมีปญหาการขาดธรรมาภิบาลเทานั้น หากยังมีปญหาดาน 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และความเปนธรรม (Equity) ดวย
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6.  Education Finance
ระบบการคลังเพื่อการศึกษาหรือ Education Finance ในรอบ 30 ปที่ผานมา 

ยงัไมมกีารเปลี่ยนแปลงในสาระสํ าคัญ กลาวคือ เปนระบบการคลังที่เนน Supply-side Financing
มากกวา Demand-side Financing รัฐจะจัดสรรงบประมาณแผนดินใหโรงงานที่ผลิตบริการ 
การศกึษา ดังเชนโรงเรียนและมหาวิทยาลัย มากกวาการจัดสรรเงินใหผูเรียน แลวใหผูเรียนเลือก
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเอง

ระบบการคลังซึ่งเนน Supply-side Financing ขาดกลไกขับเคลื่อนประสิทธิภาพ 
ในการผลิตบริการการศึกษา เพราะโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพียงแตแบมือของบประมาณ 
แผนดนิ โดยไมมีกลไกกดดันใหหนวยงานที่ผลิตบริการการศึกษาเหลานี้ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต และเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ในประการสํ าคัญ 
ระบบ Supply-side Financing ไมเปดโอกาสใหผูเรียนมีเสรีภาพในการเลือก

ส่ิงทีน่าสงัเกตประการหนึ่งของระบบการคลังเพื่อการศึกษาในรอบ 30 ปที่ผานมาคือ  
อิทธพิลของความเชื่อที่วา นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าเปน Optimal Policy อิทธพิลนี้ดํ ารงอยูและ
ไมเปลี่ยนแปลง ผู บริหารนโยบายการศึกษาและสังคมไทยโดยทั่วไปเชื่อวา นโยบายคา 
เลาเรยีนอตัราตํ่ าคือนโยบายในระดับอุตมภาพที่เหมาะสม โดยไมดูขอเท็จจริงวา ใครไดประโยชน
จากนโยบายนี ้ สังคมไทยโดนลางสมองอยางผิดๆวา นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าใหประโยชนแก
คนจน แตถามวา มคีนจนมากนอยเพียงใดในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีคนจนมากนอยเพียง
ใดในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หรือมีคนจนกี่คนในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คนจนถูกคัดออก 
ต้ังแตระดับประถมศึกษา และไมสามารถเขาสู การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากติดขัด 
ดวยฐานะทางเศรษฐกิจ พื้นที่ในระบบโรงเรียนในสัดสวนสํ าคัญถูกยึดครองโดยชนชั้นกลางและ 
ชนชัน้สงู  คนเหลานี้ไดรับประโยชนจากนโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ า

มนตราหรือคาถาที่วา นโยบายคาเลาเรียนอัตราตํ่ าเปนนโยบายที่ดีเลิศ ยังฝงตัวใน
สังคมไทย ถาไมลบลางมนตรานี้ เราก็ไมมีทางจะปฏิรูประบบการคลังเพื่อการศึกษาใหเปนธรรม
มากขึ้นได ส่ิงที่คนจนตองการคือทุนการศึกษา มิใชคาเลาเรียนอัตราตํ่ า แตรัฐบาลไมสามารถ 
จดัระบบใหทนุการศึกษาแกคนจนอยางทั่วถึงได หากยังมิไดปลดปลอยทรัพยากรที่ใหประโยชนแก
ชนชัน้กลางและชนชั้นสูง

ในระบบการศกึษาปจจุบัน รัฐควรจัดสรรทรัพยากรแผนดินใหกลุมเปาหมายเพียง 2 
กลุม คือ คนจนกับคนเกง สองกลุมนี้เทานั้นที่มีเหตุผลใหรัฐจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา  
สวนกลุมอ่ืนๆในสังคมควรใหรับภาระตนทุนการศึกษาทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด

ในระบบการคลังเพื่อการศึกษาปจจุบัน ผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษาและโครงการพิเศษ
ตองรับภาระเต็มหรือเกือบตามตนทุนการประกอบการถัวเฉลี่ย (Average Operating Cost) แตผู
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เรียนระดับต่ํ าลงมา สังคมตองรับภาระตามสัดสวนตางๆ ระบบที่เปนอยูจึงไมไดทํ าใหตลาดการ
ศึกษากลายเปนตลาดที่แทจริง

กระบวนการ Commodification, Marketization และ McDonaldization ก ําลังเติบโต
อยางมากในระดับอุดมศึกษา แตกระบวนการที่กํ าลังเติบโตเหลานี้กลับทํ าใหตลาดบริการ 
อุดมศึกษากลายเปนตลาดครึ่งๆกลางๆ  ภาษาเศรษฐศาสตรเรียกวา Quasi-Market

ในขณะที่การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการศึกษาโครงการพิเศษ  
มหาวทิยาลยัของรัฐเก็บคาเลาเรียนเต็มหรือเกือบเต็มตามตนทุนการประกอบการถัวเฉลี่ย แตการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยของรัฐยังแบมือของบประมาณแผนดิน 
ตลาดบริการอุดมศึกษากลายเปน Quasi-Market เนื่องเพราะโครงการที่มหาวิทยาลัยเก็บคา 
เลาเรียนเต็มตามตนทุนการประกอบการถัวเฉลี่ย มีการเบียดบังการใชทรัพยากรของแผนดิน  
โดยที่ส วนเกินทางเศรษฐกิจที่ได จากโครงการเหลานี้แบงปนในหมู ผู บริหารและอาจารย
มหาวทิยาลยั กลไกราคามิอาจขับดันใหมหาวิทยาลัยของรัฐปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพราะ
กลไกราคาไมสามารถทํ างานอยางเต็มที่ วิธีที่จะขจัดลักษณะ Quasi-Market และทํ าใหตลาด 
ท ําหนาทีไ่ดอยางเต็มที่ก็คือ ก.พ. ตองเลิกรับรองปริญญามหาวิทยาลัยของรัฐ

7. กระแสสากลานุวัตรของการศึกษา
กระแสสากลานุวัตรของการศึกษาเกิดขึ้นพรอมยุทธศาสตรการพัฒนาเมื่อรัฐไทย

เลอืกเดนิบนเสนทางของยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด ซึ่งเริ่มตนในยุคสฤษดิ์ ธนะรัชต แตอาจมี
ชวงเบีย่งเบนบาง เชน ระหวางป 2515 ถึง 2519 เสนทางหลักของสังคมเศรษฐกิจไทยก็คือ 
ยทุธศาสตรการพัฒนาแบบเปด และเปดมากขึ้นตั้งแตสมัยรัฐบาลชาติชาย ชณุหะวัณ เปนตนมา 
ยทุธศาสตรการพัฒนาแบบเปดเกื้อกูลกระแสสากลานุวัตรของการศึกษา

เราจะพบวา ชนชั้นสูงเปดรับกระแสสากลานุวัตรของการศึกษา โดยชนชั้นตํ่ า 
ไมคัดคานขดัขวาง ในอนาคตกระแสสากลานุวัตรของการศึกษาจะมีมากขึ้น เนื่องจาก General 
Agreement on Trade in Services ของ WTO ก ําลงักลายเปนระเบียบการคาใหมของโลก GATS 
ภายใต WTO จะท ําใหกระแสสากลานุวัตรถาโถมสูสังคมไทยมากกวาเดิม ผมคิดวานี่เปนกระแส 
ทีเ่ราจํ าเปนตองสนใจศึกษา

หมายเหตุ บทความนี้ปรับปรุงจากบทอภิปรายเรื่อง “การศกึษากับสังคมไทยในรอบ 30 ป”  
จดัโดยคณะกรรมการประสานงาน 30 ป 14 ตุลาฯ ภาคประชาชน ณ หองกํ าแหง
พลางกูร สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2546
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