
แอนโธนี กิดเดนส กับ LSE

เมื่อผมทราบขาววา ศาสตราจารยแอนโธนี กดิเดนส (Anthony Giddens) ตอบรับ
ต ําแหนงผูอํ านวยการ London School of Economics and Political Science (LSE) ผมอดรูสึก
ประหลาดใจมิได ใครเลยจะคาดคิดวา นักทฤษฎีสังคมคนสํ าคัญแหงปรัตยุบันสมัยดังเชนกิดเดนส 
ผูเคยนํ าเสนอผลงานในลักษณะ Grand Theory (ศพัทของ C. Wright Mills) จะสนใจรับตํ าแหนง 
ผูบริหารสถาบันการศึกษาเชนนี้

กิดเดนสเกิดในป 2481 เปนอาจารยในสังกัด King’s College, Cambridge 
University ต ําแหนงลาสุดคือ ศาสตราจารยสาขาวิชาสังคมวิทยา แมเคมบริดจจะเปนมหาวิทยาลัย
เกาแก แตสังคมวิทยาเกือบจะไมมีที่ยืนในมหาวิทยาลัยนั้น การเติบโตของสังคมวิทยาใน
มหาวิทยาลัยเคมบริดจตลอดชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมานี้ปฏิเสธมิไดเลยวา กิดเดนสมี 
บทบาทรวมอยางมาก งานวิชาการยุคแรกของกิดเดนสมุงไปในดานการตีความทฤษฎีสังคมวิทยา
คลาสสิก ดังเชน Capitalism and Modern Social Theory (1971), Politics and Sociology in the 
Thought of Max Weber (1972), Emile Durkheim (1978) และ Sociology (1982)

กดิเดนสสนใจการวิเคราะหชนชั้น (Class Analysis) ดวย ดังเห็นไดจาก The Class 
Structure of the Advanced Societies (1973) แตกว็พิากษวิจารณลัทธิวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร 
(Historical Materialism) A Contemporary Critique of Historical Materialism (1981) นบัเปนงาน
สํ าคัญในเรื่องนี้

แตงานชิ้นสํ าคัญของกดิเดนสอยูที่การพัฒนา Theory of Action, Agency and 
Structure และ Theory of Structuration ดงัเห็นไดจาก New Rules of Sociological Method (1976), 
Studies in Social and Political Theory (1977), Central Problems in Social Theory (1979),  
Profiles and Critiques in Social Theory (1983) และ The Constitution of Society (1984) นอกจากนี้ 
กดิเดนสยงัพยายามผนึกสังคมวิทยาเขากับภูมิศาสตรดวยการเสนอระเบียบวิธีการศึกษา Time and 
Space รวมทัง้การนํ าทฤษฎีสังคมไปวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศ ดังเชน The Nation-
State and Violence (1985)

ไมตองสงสัยเลยวา กิดเดนสเปนนักสังคมนิยมคนสํ าคัญแหงศตวรรษที่ 20 ณ        
บดันีม้หีนงัสือไมนอยกวา 5 เลม ที่ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางความคิดของกิดเดนส การที่ 

--------------------------------------
* ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 14 มีนาคม 2540
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กดิเดนสผละจากโลกของนักวิชาการไปสูโลกของนักบริหาร จึงชวนใหเขาใจวา กดิเดนสอาจเบื่อ
งานวชิาการ และเห็นวางานบริหารเปนงานที่ทาทาย แตในประวัติศาสตรปญญาชน มีนักวิชาการ
จ ํานวนไมมากนักที่ประสบความสํ าเร็จในการบริหาร

แตการดึงนักวิชาการชั้นยอดมาเปนผูอํ านวยการ LSE มิใชปรากฏการณใหม  
ผูอํ านวยการ LSE หลายตอหลายทานในอดีตเปนนักวิชาการที่มีเกียรติคุณอันสูงสง ไมวาจะเปน
เซอรวิลเลียม บเีวอริดจ (Sir William Henry Beveridge) ลอรดไลออนเนล รอบบินส (Lionel 
Robbins) และเซอรราลฟ ดาหเรนดอรฟ (Ralf Dahrendorf) กดิเดนสเพียงแตดํ าเนินในมรรควิถีเดียว
กบันกัวิชาการผูทรงเกียรติคุณเหลานั้นเทานั้น

แตการที่กิดเดนสตองจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจไปสู LSE ยอมสรางปญหาการ
ขาดดุลแกเคมบริดจ การสูญเสียกิดเดนสทํ าใหเคมบริดจตองขาดขุมปญญาทางสังคมวิทยาอยาง
สํ าคญั และยากแกการชดเชย เมื่อคํ านึงถึงฐานะของกดิเดนสในโลกวิชาการ

เคมบริดจและ LSE เปนไมเบื่อไมเมามาแตอดีต LSE กอตัง้ขึ้นเพื่อทานกระแส
สถาบัน ‘ศักดินา’ ดงัเชนออกฟอรดและเคมบริดจ ซิดนีย เว็บบ (Sidney James Webb, 1859-1947) 
ผูนํ ามรดกของเฮนรี่ ฮัตซินสัน (Henry Hutchinson) มาจัดตั้ง LSE ตองการทานอิทธิพลทางความคิด
ของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิกและนีโอคลาสสิก อันมีอัลเฟรด มารเชลล (Alfred Marshall, 
1842-1924) แหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจเปนผูนํ า แตแลว LSE กลับกลายเปนฐานที่มั่นของสํ านัก
เศรษฐศาสตรคลาสสิกเสียเอง และเปนปอมปราการในการตาน Keynesian Revolution เมื่อจอหน 
เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes, 1883-1946) ปฏิวตัิระบบการวิเคราะหเศรษฐศาสตร        
มหภาคในหนังสือช่ือ The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) ววิาทะอัน  
ดุเด็ดเผ็ดมันระหวางทั้งสองฝายสรางความราวฉานอยางลุมลึก ลอรดบีเวอริดจ (William Henry 
Beveridge) ผูอํ านวยการ LSE ในขณะนั้นเปนผูนํ าในการโจมตีเคนสดวยตนเอง หากแตดวยความ
เขาใจระบบการวิเคราะหของเคนสอยางไมถูกตอง

อยางไรก็ตาม เมื่อมีการปรับความเขาใจในความคิดระหวางทั้งสองฝาย และมี
ความพยายามในการปรับสัมพันธภาพระหวางสถาบันทั้งสอง LSE เร่ิมเปนฝายขาดดุลเคมบริดจ 
เมื่อนักเศรษฐศาสตรในสังกัดหลายคนแปรเปลี่ยนไปสังกัดสํ านักเศรษฐศาสตรเคนส บางคนโอน
ไปรับตํ าแหนงศาสตราจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ดังเชนนิโคลัส  
คาลดอร (Nicholas Kaldor) ในทศวรรษ 2500 และแฟรงก ฮาหน (Frank Hahn) ในปลายทศวรรษ 
2510 โดยที่ในชวงเวลาไลเล่ียกัน เคมบริดจตองสูญเสียแอนโธนี แอตกินสัน (Anthony Atkinson) 
ใหแก LSE
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ในประวัติศาสตรของ LSE   LSE ไดอาจารยจากมหาวิทยาลัยออกฟอรดไปเปน        
ผูอํ านวยการหลายคน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 50 ปแรก แตไมเคยมีผูอํ านวยการที่มาจาก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจเลย จอหน เมยนารด เคนส เคยไดรับขอเสนอใหรับตํ าแหนงนี้ แตเคนส        
สนใจการท ํางานดานนโยบายที่กระทรวงการคลังมากกวางานบริหารสถาบันการศึกษา กิดเดนสจึง
เปนอาจารยมหาวิทยาลัยเคมบริดจคนแรกที่โอนไปรับตํ าแหนงผูอํ านวยการ LSE

LSE เติบโตจากสถาบันอุดมศึกษาเล็กๆ เมื่อแรกกอตั้ง LSE มีขนาดเล็กกวา 
College หลายแหงในมหาวิทยาลัยออกฟอรดและเคมบริดจเสียอีก แตดวยการประคบประหงมของ
ซิดนีย เวบ็บ และการผลักดันของผูบริหารและคณาจารย LSE ถีบตวัข้ึนมาเปนสถาบันอุดมศึกษา
ระดับโลก เทียมบาเทียมไหลกับมหาวิทยาลัยออกฟอรด เคมบริดจ และ Imperial College of 
Science, Technology and Medicine โดยที่ LSE เนนการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตรและ
มนษุยศาสตรโดยเฉพาะ

เมื่อกดิเดนสรับตํ าแหนงผูอํ านวยการ LSE เปลี่ยนรูปโฉมเปนอันมาก LSE เมื่อ
แรกกอตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษาของพวกสังคมนิยมเฟเบยีน แตเปนเพราะความเปดกวางของซิดนีย 
เว็บบ  LSE จงึเปนสถาบันที่คณาจารยมีภูมิหลังอันหลากหลาย ตั้งแตซายจัดไปจนถึงขวาจัด ใน
ขณะที่ 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 ตองเดนิแนวทางทุนนิยม และใช
กลไกราคาในการแกปญหาทางการเงิน การรัดเข็มขัดทางการคลังและการตัดทอนงบประมาณ 
รายจายดานสังคม นับตั้งแตรัฐบาลนางมารกาเร็ต แธตเชอร (Margaret Thatcher) เปนตนมา มีผล
กระทบตอมหาวิทยาลัยตางๆ อยางมาก LSE มอิาจหลบเลี่ยงผลกระทบตางๆ เหลานี้ได ในเมื่อ LSE
ตองพึ่งทรัพยากรทางการเงินจากรัฐบาลมากกวา 80% เมื่อรัฐบาลจํ ากัดงบประมาณที่ใหแก
มหาวิทยาลัย  LSE ตองพึ่งตนเองทางการเงินมากขึ้น การพึ่งตนเองหนทางหนึ่งก็โดยการรับ           
นกัศกึษาตางชาติเพิ่มขึ้น เพราะสามารถเก็บคาเลาเรียนเต็มตามตนทุน (full-cost pricing) ในปจจุบัน 
LSE มนีกัศกึษาจาก 132 ประเทศ โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งเปนนักศึกษาตางชาติ สวนใหญมาจาก
นอกสหภาพยุโรป

LSE หารายไดจากชื่อเสียงของตนที่ส่ังสมมาแตอดีต แตการเพิ่มจํ านวนนักศึกษา
รับเขายอมทํ าลายชื่อเสียงของ LSE ในระยะยาว เพราะ LSE ตองลดหยอนมาตรฐานในการรับ 
นกัศึกษา แตการที่ LSE มรีายไดจากนักศึกษาตางชาติจํ านวนมาก ทํ าให LSE กลายเปนสถาบันที่
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ผลิตบริการอุดมศึกษาเพื่อการสงออก LSE ชวยใหอังกฤษมีรายไดจากการสงออกเพิ่มมากขึ้น จนถึง
กับไดรับรางวัล The Queen’s Award for Export Achievement ซ่ึงเปนเรื่องที่ไมมีใครคาดคิดมากอน

LSE เกบ็คาเลาเรียนจากนักศึกษาตางชาติในอัตราปละ 8,500 ปอนดสเตอรลิง แต
เกบ็จากนักศึกษาชาวอังกฤษเพียงปละ 2,500 ปอนดสเตอรลิง ซ่ึงรัฐบาลเปนผูจาย กลาวอีกนัยหนึ่ง 
กค็อื รัฐบาลใหเงินอุดหนุน 2,500 ปอนสเตอรลิงตอนักศึกษาชาวอังกฤษหนึ่งคน ผูบริหาร LSE ชุด
เดมิมคีวามเห็นวา โครงสรางอัตราคาเลาเรียนที่เปนอยูไมเปนธรรม เพราะนักศึกษาจากโลกที่สาม
ตองเสียคาเลาเรียนปละ 8,500 ปอนดสเตอรลิง แตลูกเศรษฐีชาวอังกฤษที่สอบเขา LSE ไดไมตอง
จายคาเลาเรียน เพราะรัฐบาลเปนผูจายให แตอัตราคาเลาเรียนที่รัฐบาลจายแทนนักศึกษาชาวอังกฤษ
นีต้ํ ่ากวาตนทุนถัวเฉลี่ยมาก  LSE ตองการใหรัฐบาลปรับอัตราเงินอุดหนุนใหใกลเคียงกับอัตราคา
เลาเรยีนที่เก็บจากนักศึกษาตางชาติ มิฉะนั้นจะเรียกเก็บ Top-up Fee กลาวคือ หากรัฐบาลจายเงิน
อุดหนุนตํ่ ากวาอัตราที่ LSE เหน็วาควรจะได LSE จะเกบ็เงนิสวนที่เหลือจากนักศึกษาชาวอังกฤษ
เอง หากรัฐบาลไมยอมปรับอัตราเงินอุดหนุน LSE จะเลกิรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและกลายเปน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยเก็บคาเลาเรียนในอัตราตลาด LSE ไมตองงอรัฐบาล ในชวงเวลาสอง
ทศวรรษที่ผานมานี้ LSE พึง่ตนเองมากขึ้น ในปจจุบัน LSE พึง่ทรพัยากรทางการเงินจากรัฐบาล
เพียง 15% เทานั้น

ดวยเหตุที่รัฐบาลมิอาจเปนที่พึ่งได  LSE จ ําเปนตองเดินแนวทางตลาด เมื่อ LSE
ตองการขยายวิทยาเขต เนื่องจากที่ตั้งเดิมในตํ าบล Holborn คับแคบ LSE ใชวิธีการกูเงินเพื่อซ้ือที่
ดนิใหม วิถีแหงตลาดที่ LSE เลือกนี้ทํ าให LSE ผูกพนัชะตากรรมของตนกับความเปนไปในตลาด
มากขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยถีบตัวสูงขึ้น LSE จะมภีาระการชํ าระหนี้เพิ่มขึ้น การขาดดุลการเงินเปน
ปญหาเฉพาะหนาที่ LSE ตองเผชิญในป 2540 นี้ หากเงินปอนดสเตอรลิงมีคาแข็งตัวหรือกลาวอีก
นยัหนึง่มีราคาแพง จํ านวนนักศึกษาตางชาติที่ตองการเขา LSE อาจจะลดลง ซ่ึงกระทบตอรายได
และฐานะการเงินของ LSE โดยตรง เพราะ LSE มไิดแขงขันกับมหาวิทยาลัยช้ันนํ าอื่นๆในสหราช
อาณาจักรดวยกันเองเทานั้น หากยังตองแขงขันกับมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆที่ใชภาษาอังกฤษ 
หรือประชาชนสวนใหญมีเชื้อสายแองโกลแซกซนั ดังเชนสหรัฐอเมริกา คานาดา ออสเตรเลีย และ
นวิซีแลนดอีกดวย

การเพิ่มจํ านวนนักศึกษาเพื่อหารายไดเพิ่มขึ้นยอมทํ าใหภาระการสอนของ
คณาจารยเพิ่มขึ้นดวย เวลาสํ าหรับการทํ างานวิชาการและการวิจัยมีนอยลง อันนํ ามาซึ่งความตกตํ่ า
ทางวิชาการของ LSE เอง แตความตกตํ่ าดังกลาวนี้มิไดเกิดเฉพาะ LSE มหาวิทยาลัยช้ันนํ าอื่นๆ 
ในสหราชอาณาจักรลวนเผชิญความตกตํ่ าเดียวกันนี้รวมกัน

นี่เปนสภาพของ LSE ที่แอนโธนี กดิเดนสจักตองเผชิญ


