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การสร้างความทันสมัยและการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Modernization and Education in Southeast Asia
จิรนันท์ กมลสินธุ์ *
บทคัดย่อ
ในบทความนี้ ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กาลังเผชิญกับอิทธิพลและความจาเป็นในการปรับตัวให้เข้า
กับสภาวะสมัยใหม่ โดยที่การสร้างความทันสมัยและผลที่เกิดขึ้นตามมานั้นกาลังสร้างผลกระทบต่อชีวิตของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ผู้เขียนพุ่งความสนใจไปที่การศึกษาโดยเชื่อว่า การศึกษามวลชนเป็นทั้งพลังในการขับเคลื่อนและผลที่เกิดขึ้นตามมา
ของกระบวนการสร้างความทันสมัย ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าการศึกษามวลชนเป็นเครื่องมือในการเพิ่มทักษะที่จาเป็นสาหรับ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ขณะที่งานซึ่งใช้ทักษะที่สูงขึ้นมีความจาเป็นที่จะต้องยกระดับของการศึกษา จากการให้ความ
สนใจกับการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เขียนให้ข้อสรุปในบทความนี้ด้วยการชี้ให้เห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรมีผลต่อสังคมทั้งหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คาสาคัญ: การสร้างความทันสมัย โลกาภิวัตน์ หลังอาณานิคม ค่านิยมแห่งเอเชีย การศึกษา
ABSTRACT
The author, in this article, suggests that Southeast Asia is grappling with the influences and
demands of modernity by pointing out that modernization and its consequences are affecting life of
Southeast Asia. She puts primacy on education by taking mass education as both a driving force and a
product of modernization process. She points out that mass education equips citizens with the necessary
skills for industrial labour, while higher-skilled jobs demand increased levels of education. Looking at the
rising level of education in the Southeast Asia region, she concludes this article by showing how the
changing demographics have affected Southeast Asian societies.
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“Education is not preparation for life; education is life itself.”: John Dewy

“การศึกษานั้นหาใช่การเตรียมพร้อมเพื่อชีวิต แต่การศึกษาคือชีวิตโดยแท้": จอห์น ดิวอี้

บทนา
ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะเพียงอย่างเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคนี้
มีขนาดของเนื้อที่ประมาณ 4.5 ล้างตารางกิโลเมตร มีประชากรมากกว่า 600 ล้านคน มีภาษาที่ใช้กันทั้งภาษาทางการและ
ภาษาท้องถิ่นมากกว่า 100 ภาษา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่สถิตของลัทธิ/ความเชื่อศาสนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคติความ
เชื่อวิญญาณนิยม ศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ความหลากหลายที่ปรากฏให้เห็นอย่าง
ชัดเจนในภู มิภาคนี้เป็นปัญหาส าคัญ ในการจัดประเภทของภู มิภาคเมื่อเปรียบเทียบกั บภูมิ ภาคอื่นๆ นอกจากนั้นเอเชี ย
*

ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายวิชาการ และผู้อานวยการสานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
หมายเหตุ: ผู้เขียนขอมอบบทความทางวิชาการนี้เพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านอาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับ
อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาองค์การ จากสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็น “ภาชนะ” รองรับอุดมการณ์ทางการเมืองอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นราชานิยม อาณานิคมนิยม
คอมมิวนิสม์ อานาจนิยม รวมตลอดถึงรูปแบบต่างๆของประชาธิปไตย (Center for Global Education 2016; King 2012;
Ricklefs et als. 2010)
จากความแตกต่างหลากหลายดังกล่าว อัตลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีลักษณะที่เลื่อนไหลจนยากแก่การ
กาหนดอัต ลักษณ์ ที่แ น่นอนตายตัว ของภูมิภ าคได้ หมายความว่า เราจะก าหนดอัต ลักษณ์ของภูมิ ภาคนี้ได้ ก็ต่อ เมื่อ นาไป
เปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกัน (synchronic comparison) ในฐานะที่เป็นมโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นประดิษฐกรรมทางภาษาที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ คาว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการยอมรับกัน
ทั่วไปเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยที่ในช่วงของสงครามนั้นอังกฤษได้ใช้คาว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (“Southeast
Asia”) เพื่อระบุว่าหมายถึงพื้นที่คาบสมุทรและหมู่เกาะจานวนหนึ่งที่อยู่ทางทิศใต้ของจีนและอยู่ทางทิศตะวันออกของอินเดีย
ที่เป็นอาณาบริเวณโดยเฉพาะสาหรับปฏิบัติการทางทหารเพื่อต่อต้านญี่ปุน ในช่วงสงคราม ในคริสต์ทศวรรษ 1950 และ
คริสต์ทศวรรษ 1960 การปรากฏตัวของ “คลื่นแห่งสานึกในการต่อต้านอาณานิคมและสานึกชาตินิยม” ได้เกิดขึ้นทั่วทั้ง
ภูมิภาคซึ่งนาไปสู่การสถาปนารัฐ-ชาติ (nation-states) –ซึ่งเป็นองคภาวะทางการเมืองรูปแบบใหม่ (Tarling 2004) เมื่อวันที
8 กันยายน ค.ศ. 1967 สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian
Nations / ASEAN) ได้รับการจัดตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ โดยมีประเทศสมาชิกที่เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง 5 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) ส่วนอีก 5ประเทศคือ ประเทศบรูไน ดารูสซาลาม, ประเทศเวียดนาม, ประเทศลาวและประเทศ
เมียนมาร์ และประเทศกัมพูชา ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิ กในปีค.ศ. 1984, 1995 1997 และ 1999 ตามลาดับ (Weatherbee
2009: Chapter 4)
แทบไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กาลังก้าวสู่กระบวนการสร้างความทันสมัย (modernization) ซึ่ง
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่วิถีดาเนินชีวิตของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงวิถีทางในการ
มองตัวเองของคนในภูมิภาคนี้อีกด้วย อย่างไรก็ดี ขอบเขตของการสร้างความทันสมัยมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
ดั ง นั้ น ประเด็ น ส าคั ญ จึ งไม่ ใ ช่ อ ยู่ ที่ ก ารมองว่ า การสร้ า งความทั น สมั ย เป็ น มโนทั ศ น์ ที่ มี ลั ก ษณะแน่ น อนตายตั ว แต่ เ ป็ น
กระบวนการที่แสดงถึงความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในสังคมต่างๆของภูมิภาคนี้ งานเขียนจานวนไม่น้อยได้พยายามชี้ให้เห็น
เงื่อนไขสาคัญหลายประการที่ทาให้เกิดผลกระทบและได้รับผลกระทบจากกระบวนการสร้างความทันสมัยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Birch et als. 2001) อย่างไรก็ดี บทความนี้จะพุ่งความสนใจเฉพาะไปที่การศึกษาโดยที่ผู้เขียนมีฐานคิดว่าการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษามวลชน (mass education) เป็นทั้งพลังในการขับเคลื่อนและผลที่เกิดขึ้นตามมาของกระบวนการสร้าง
ความทันสมัย การศึกษามวลชนเป็นเครื่องมือสาคัญในการเพิ่มทักษะที่จาเป็นสาหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ขณะที่งาน
ซึ่งใช้ทักษะที่สูงขึ้นทาให้มีความจาเป็นที่จะต้องยกระดับของการศึกษาเป็นปฏิภาคตาม

การสร้างความทันสมัยและสภาวะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อเราพูดถึงการสร้างความทันสมัย (modernization) เรามักจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างเช่นการผุดโผล่
ขึ้นมาของถนนหนทางใหม่ๆ ระบบการขนส่ง และการนาเอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในชีวิตประจาวัน ในแง่นี้การ
สร้างความทันสมัยสามารถถูกมองเห็นได้จากความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมของสังคม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหมายถึงการเปลี่ยน
ผ่านทางด้านวัตถุจากสังคมกาลังพัฒนาไปสู่สังคมที่พัฒนาแล้ว การสร้างความทันสมัยของสังคมมีรากเหง้ามาจากยุ โรป
ตะวันตก การปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษในช่วงปีค.ศ. 1760 ถึง ค.ศ. 1850 อันมีผลให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจานวน
มากอย่างเช่นเครื่องจักรไอน้า เครื่องยนต์แบบสันดาป เครื่องปั่นด้าย รวมตลอดถึงการขยายทางรถไฟ เพื่อประสิทธิภาพของ
การผลิตและการขนส่งผลผลิต การสร้างความทันสมัย อย่างเห็นได้ชัด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใน
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คริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์และยุคที่มกี ารเคลื่อนย้ายทุนในระดับโลก โดยที่ทั้งสองปริมณฑลนี้ได้กลายเป็น
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการก่อรูปก่อร่างของการพัฒนาในภูมิภาคนี้ (Beeson, 2004; เชษฐา 2558)
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเอเชียในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ปรากฏตัวให้เห็นในลักษณะคลื่นของการพัฒนา 3 ระลอก คลื่น
เศรษฐกิจระลอกแรกของภูมิภาคได้เริ่มต้นขึ้นในประเทศญี่ปุนในช่วงตั้งแต่กลางคริสต์ทศวรรษ 1950 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษ
1970 คลื่นระลอกนี้ได้นาไปสูส่ ิ่งที่เรียกว่าภูมภิ าคยานุวัตรหรือการสร้างความเป็นภูมิภาค (regionalization) ด้วยทุนของญี่ปุน
(Japanese capital) ซึ่งเป็นพลังที่ทาให้เกิดคลื่นระลอกที่สองตามมา คลื่นเศรษฐกิจของภูมิภาคระลอกที่สองได้เกิดขึ้นใน
ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ –ซึ่งทั้ง 4 ประเทศนี้ได้รับการขนานนามว่า “เสือแห่งเอเชีย” (“Asian Tigers”)ในช่วงตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ 1960 ถึงคริสต์ศตวรรษ 1980 คลื่นเศรษฐกิจของภูมิภาคระลอกที่สาม ได้เกิดขึ้นตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษ 1980 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษ 1990 ด้วยการนับรวมประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย
(อาจนับรวมประเทศฟิลิปปินส์ในระดับหนึ่ง) เข้ามาอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับการขนานนามว่า “มังกรแห่งเอเชีย” (“Asian
Dragons”) (Asian Development Bank 2001)
จากการมีแรงงานราคาถูก การมีวัตถุดิบสาหรับการผลิตสินค้าจานวนมาก และการใช้ต้นทุนที่ต่าในการทาธุรกิจ ทา
ให้ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปัจจัยสาคัญที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ กรณีประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
มาเลเซียซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ามันและก๊าซ ทาให้ทั้งสองชาตินี้ดาเนินนโยบายการพัฒนาตั้งแต่เริ่ มแรกบนฐานของขุมทรัพยากร
ดังกล่าว ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ ดาเนินนโยบายการพัฒนาบนฐานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรณีประเทศไทยนั้น
ความอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและการนาวัตถุดิบดังกล่าวไปใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร ได้มีส่วนสาคัญอย่างมากใน
การเป็นฐานของการเติบใหญ่ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการผลิตได้มีบทบาทหลักในประเทศต่างๆ
ทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อุตสาหกรรมที่มีความสามารถในระดับสูงอันเป็นผลจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ ได้
นาไปสู่ปรากฏการณ์ที่ถูกเรียกว่า “ปาฏิหาริย์แห่งเอเชีย” (“Asian Miracle”) ซึ่งในทางกลับกันก็เป็นผลมาจากการตรึงค่าเงิน
ที่อิงอยู่กับค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกาให้อยู่ในระดับต่ากว่าความเป็นจริง และได้กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเข้าสู่สภาวะ
ของการเป็นสังคมอุตสาหกรรม (industrialization) โครงการก่อสร้างขนานใหญ่และโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้ทาให้ตึก
ขนาดสูงจานวนมากผุดโผล่ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนภูมิทัศน์ของนครต่างๆแทบทั้งหมดตั้งแต่กัวลาลัมเปอร์จนถึงกรุงเทพฯ ตัวเลขการ
จ้างงานมีจานวนสูงขึ้นเมื่อบรรดาโรงงานและสถานประกอบการที่ใช้แรงงานค่าจ้างต่าจานวนมากได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อผลิตสินค้า
เพื่อการส่งออก ในช่วงเวลาเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการบริโภคก็พุ่งสูงขึ้นเมื่อชนชั้นกลางใหม่ (new middle class) “ยกโขยง”
เข้าไปในห้างสรรพสินค้าเพื่อสนองความอยากที่ไม่รู้จักเพียงพอที่มีต่อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่ได้รับการออกแบบโดย
นักออกแบบนามกระฉ่อน ตราของสินค้าดังกล่าวอย่างเช่น Prada, Gucci และ Armani ได้ปรากฏแพร่หลายไปทั่วในเมือง
หลวงต่างๆตั้งแต่จาการ์ตาจนถึงสิงคโปร์
อย่างไรก็ดี “ปาฏิหาริย์แห่งเอเชีย” ได้สูญเสียความมหัศจรรย์อันเป็นผลจากวิกฤตการเงินเอเชีย (Asian Financial
Crisis / AFC) ในปีค.ศ. 1997 วิกฤตนี้เริ่มต้นขึ้นจากเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเกิดจากการโจมตีค่าเงินบาทด้วยการเก็ง
กาไร วิกฤตซึ่งถูกมองว่ามีลักษณะไม่ต่างจากโรคระบาดนี้ได้แพร่ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปยังเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆใน
ภูมิภาค วิกฤตนี้รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายทุนในระยะเวลาสั้นซึ่งเปิดโอกาสให้มีการไหลเวียนออกของทุน
จานวนมหาศาลออกไปจากภูมิภาคนี้อย่างรวดเร็ว คาอธิบายจานวนหนึ่ง -ไม่ว่าจะเป็นการขาดความโปร่งใสของสถาบัน
เงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต (หนี้เน่า / NPL) การเก็งกาไรจากค่าเงิน การใช้จ่าย “อย่างไม่มีห้ามล้อ” รวมตลอดถึงคอรัปชั่น- ได้
ถูกนาเสนอเพื่อระบุว่าเป็นสาเหตุของวิกฤตครั้งนี้ แม้ว่าประสบการณ์อันเลวร้ายนี้จะเป็นอุปสรรคต่อภูมิภาค แต่การสร้าง
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ความทันสมัยและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของภูมิภาคก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแม้จะด้วยก้าวย่างอันล่าช้าก็ตาม (World
Bank 1993)
แม้ว่าการสร้างความทันสมัยจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประการ แต่ ก็มิได้มีความ
แตกต่างไปจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ได้เริ่มต้นขึ้นในประเทศอังกฤษซึ่ง ทาให้เกิดปัญหาสังคมหลายประการ ครอบครัว
จานวนมากล่มสลายอันเป็นผลจากความจาเป็นในการเคลื่ อนย้ายจากชนบทเข้าไปยังตัวเมืองเพื่อหางานทา โรงงานที่ใช้
แรงงานราคาถูกจานวนมากในประเทศอินโดนีเซียและในประเทศฟิลิปปินส์ ได้ขูดรีดแรงงานเหล่านี้ด้วยการให้ทางานยาวนาน
หลายชั่วโมงในหนึ่งวันแต่จ่ายได้รับค่าจ้างแรงงานที่ต่ามาก ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาพตัวแทนของผลที่เกิดขึ้นในทางลบของโลกา
ภิวัตน์และเป็นสัญลักษณ์ของการขูดรีดโลกที่สาม บรรดาเด็กๆซึ่งหลายต่อหลายครั้งทีเดียวได้เลือกทางานเป็นกรรมกรโรงงาน
ด้วยความสมัครใจนั้น จาเป็นต้องผละจากการศึกษาเพียงเพื่อช่วยหารายได้ให้กับครอบครัว อันนาไปสู่วงจรอุบาทว์ ของความ
ยากจน (vicious cycle of poverty) ทานองเดียวกัน บรรดาผู้หญิงก็ต้องเผชิญกับภาระอันหนักอึ้งถึงสองเท่าในการที่จะต้อง
เป็นทั้งกรรมกรในโรงงานและผู้เลี้ยงดูลูกในครอบครัว การกาหนดกฎระเบียบที่หย่อนยานของรัฐบาลมีผลทาให้เกิดมลภาวะ
การถางและเผาปุาอย่างมโหฬารในประเทศอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดของการทาให้เกิด ฝุุนควันอันเลวร้ายต่อบรรดา
ประเทศเพื่อนบ้านในทุกๆปี ไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย มิพักต้องพูดถึงประเทศไทย
 สภาวะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ถ้าการเข้าสู่สภาวะของการเป็นสังคมอุตสาหกรรมเป็นตัวอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสังคมแล้วละก็ สภาวะ
สมัยใหม่ (modernity) ก็เป็นตัวอธิบายลักษณะทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของสังคมที่อยู่ในสภาวะของการเป็นสังคม
อุตสาหกรรม ตามความเชื่อของนักวิชาการที่ผ่านมา สภาวะสมัยใหม่บ่งชี้ถึงยุคสมัยใหม่ (the Modern Age) รวมตลอดถึง
บรรดาจินตภาพและรูปแบบการดาเนินชีวิตต่างๆที่มีความเกี่ยวโยงกับยุคนี้ ในแง่ของประวัติศาสตร์ สภาวะสมัยใหม่หมายถึง
อวสานของยุคกลาง (the Middle Ages) และการปรากฏตัวของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (the Renaissance) ซึ่งหมายถึงการรื้อ
ฟื้นการหาความรู้แบบคลาสสิกและการแยกศาสนจักรออกมาให้พ้นจากการครอบงาความคิดของมนุษย์ อันเป็นผลให้เกิดการ
กลับมาให้ความสาคัญกับการหาความรู้ด้วยตนเองของมนุษย์ ยุคแห่งแสงสว่างทางปัญญา (the Enlightenment) ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งมีนาไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศส (the French Revolution) นั้น เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาที่
สาคัญอีกอันหนึ่งในยุคสมัยใหม่ซึ่งวิธีคิดแบบวิพากษ์ ปรัชญา และการจัดองค์กรทางสังคมทาให้มนุษย์สามารถนาเอาเหตุผล
ของตนมาใช้แทนที่สิ่งเหนือธรรมชาติและความเชื่อทางศาสนา ดังนั้นสภาวะสมัยใหม่จึงมีความเชื่อมโยงกับความเชื่ออันแรง
กล้าในเรื่องของเหตุผลและชัยชนะของวิทยาศาสตร์เหนือศาสนาในฐานะการอธิบายโลก (Cohen et al. 2007: Chapter 3)
จากมุมมองนี้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาวะสมัยใหม่ดังกล่าวจึงมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีลักษณะยึด ติดอยู่ความเป็นตะวันตกมาก
เกินไป ข้อวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวได้ทาให้เกิดวิวาทะในเรื่องความเป็นไปได้และการให้ความหมายของสภาวะสมัยใหม่ใน
เอเชีย (Asian modernity)
สภาวะสมัยใหม่ยังหมายถึงสภาวะของการเป็นปัจเจกบุคคลสมัยใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่สังคมสมัยใหม่ พูดให้ง่ายขึ้นก็คือ
การบ่งชี้ให้เห็นความแตกต่างของสภาวะการดาเนินชีวิตและมุมมองทางความคิดระหว่างบรรดาคนที่อาศัยอยู่ในเมืองและ
บรรดาชาวนาในชนบท คนสองกลุ่มนี้มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับชีวิต การทางาน การหาความบันเทิง และ การ
บริโภคเชิงวัตถุ –หรือที่เรียกว่าคู่ตรงข้าม (dichotomy) ระหว่าง Gemeinschaft และ Gesellschaft (Tönnies 2001;
Weber 1978) Gemeinschaft หรือชุมชน (community) หมายถึงความสัมพันธ์ที่วางอยู่บนฐานของระบบเครือญาติ
ชาติพันธุ์ หรือชาติตระกูล ซึ่งเป็นลักษณะของสังคมชนบทหรือสังคมก่อนสมัยใหม่ (premodern) เมื่อสังคมเข้าสู่กระบวนการ
สร้างความทันสมัย ความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้กลายเป็นเรื่องที่วางอยู่บนฐานของการเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ พันธะผูกพันตาม
สัญญา และปทัส ถานของความเป็นพลเมือง โดยที่ ทั้งหมดนี้ไม่ ได้ ยึดมั่ นในตัว บุคคลและมีค วามเป็ นสาธารณะอย่า งสู ง

4

ความสัมพันธ์ในรูปแบบหลังนี้ก็คือ Gesellschaft หรือสมาคม (association) /สังคม (society) แน่นอนว่าธรรมชาติของ
ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นตัวกาหนดว่าเราจะมองโลกและตัวเราเองอย่างไร
ภาพของคู่ตรงข้าม Gemeinschaft-Gesellschaft ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะท้อนออกมาให้เห็นได้ดงั ตัวอย่างใน
การเปลี่ยนผ่านจากคาว่า “กาปง” (kampong) ในภาษามาเลย์ที่หมายถึงหมู่บ้าน ไปสู่เมืองหลวงที่เรียกว่า “ควาละลัมปูร์”
(Kuala Lumpur) คาว่า “กาปง” ในภาษามาเลย์หมายถึงการจัดองค์กรทางสังคมบนฐานของระบบเครือญาติภายใต้อานาจ
บริหารจัดการของผู้ปกครองแบบฟิวดัลหรือแบบราชวงศ์ ขณะที่ “ควาละลัมปูร์” ซึ่งวางอยู่บนฐานของความเป็นสมัยใหม่และ
ความเป็นพลเมืองโลก (cosmopolitanism) มีลักษณะที่เปิดกว้างต่อพลังของโลกาภิวัตน์ และการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ระบบตลาดโลก การเปลี่ยนผ่านจาก “กาปง” ไปเป็น “ควาละลัมปูร์” จึงเป็นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในแง่ของบริบท
เพราะนัยของคาๆนี้หมายรวมถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (paradigm shift) ในด้านความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม และ
ชีวิตทางเศรษฐกิจ (King 2012) แน่นอนว่า Gemeinschaft และ Gesellschaft ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะที่แน่นอนตายตัว เรา
สามารถเห็นตัวอย่างได้จากบรรดาบรรษัทข้ามชาติของจีนในเอเชีย ซึ่งในด้านหนึ่งอาจจะดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็น
วิชาชีพ (professionalism) และยึดมั่นในข้อผูกพันตามพันธะสัญญา (Gesellschaft) ขณะที่ในอีกด้านหนึ่งบรรษัทเหล่านี้ก็
ยังคงใช้เครือข่ายที่วางพื้นฐานอยู่บนชาติพันธุ์และระบบเครือญาติ (Gemeinschaft) เพื่อสืบทอดผลประโยชน์ของตน
 โลกาภิวัตน์
โลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นคาที่นิยมพูดถึงกันมากทั้งในแวดวงสื่อและในแวดวงวิชาการ (Featherstone et als. 1995;
Rantanen 2005) คาๆนี้มีความหมายบ่งชี้ให้เห็นถึงการร้อยรัดเชื่อมโยงกันอย่างเข้มข้นของบรรดาปัจเจกบุคลและสถานที่
ต่างๆอันเป็นผลจากการท่องเที่ยวและการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเอื้อต่อการไหลเวียนข้ามพรมแดนของสินค้า บริการ
ทุน และความรู้ แม้ว่าโลกาภิวัตน์ได้ถูกให้ความหมายซึ่งได้รับการยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นการเชื่อมโยงกันและการสร้างความรู้
จักมักคุ้นกันทั่วทั้งโลก (global connectivity and familiarity) แต่ลักษณะและผลของกระบวนการนี้มีความซับซ้อน และ
หลายครั้งทีเดียวที่ยังไม่สามารถชี้ชัดถึงลักษณะที่แท้จริงของโลกาภิวัตน์ได้ ด้วยเหตุนี้โลกาภิวัตน์ จึงได้ถูกนิยามแตกต่างกันไป
อย่างเช่น “กระบวนการอันหนึ่งของสภาวะสมัยใหม่ ” (a “process of modernity”) “ขั้นตอนอันหนึ่งของสภาวะสมัยใหม่
ขั้นตอนปัจจุบัน” (a phase of: “late modernity”) และปรากฏการณ์อันหนึ่งของสภาวะ “หลังสมัยใหม่” (a
“postmodern” phenomenon)
ขณะที่แวดวงวิชาการได้เริ่มให้ความสาคัญกับ มโนทัศน์โลกาภิวัตน์กันอย่างเอาจริงเอาจังอย่างน้อยก็ในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมา (Steger 2003; สเตเกอร์ 2553; เชษฐา 2559) ทว่ากระบวนการของโลกาภิวัตน์ (the process of
globalization) ได้ปรากฏให้เห็นเป็นเวลานานก่อนหน้านั้น ในทรรศนะของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ซึ่งเขียนเอาไว้ใน
The Communist Manifesto (1848) เกี่ยวกับการแพร่ขยายตัวของทุนนิยมออกไปทั่วโลก(the global spread of
capitalism) ว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก “ความต้องการที่จะขยายแหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่เรื่อยๆบังคับให้ชนชั้น
นายทุนต้องวิ่งเต้นไปตามที่ต่างๆทั่วโลก ชนชั้นนี้ต้องไปตั้งหลักแหล่ง ไปเปิดกิจการขึ้นทั่วทุกแห่ง และไปสร้างความสัมพันธ์ขึ้น
ทั่วทุกแห่ง” (คาร์ล มาร์กซ และเฟรเดอริค เองเกลส์ 2545: 16; ดูรายละเอียดใน Renton, 2001) อย่างไรก็ดี โลกาภิวัตน์
ไม่ใช่เป็นแค่เพียงการแพร่ขยายตัวของทุนนิยมออกไปทั่วโลกเท่านั้น ทว่าโลกาภิวัตน์ยังเป็นชุดของความคิดโดยเฉพาะชุดหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อปฏิบัติการ สาหรับนักสังคมวิทยาอย่างโรแลนด์ โรเบิร์ตสัน (Roland Robertson) โลกาภิวัตน์หมายถึง “ความ
เข้มข้นทีเ่ กิดขึ้นกับสานึกที่มีต่อโลกทั้งหมด” (“the intensification of the consciousness of the world as a whole”)
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(Robertson 1992: 7) อย่างไรก็ดี นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าโลกทั้งใบกาลังมี ความเหมือนกันหมดทุกหนทุกแห่ง ทว่าโลกาภิ
วัตน์มีนัยบ่งชี้ถึงการมีวิถีทางที่คล้ายคลึงกันมากขึ้นในวิธีคิดที่เกี่ยวกับสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของโลกโดยรวม 1
 หลังอาณานิคมและค่านิยมแห่งเอเชีย
แง่มุมสาคัญอีกอันหนึ่งของสภาวะสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือปรากฏการณ์หลังอาณานิคม (Postcolonialism)
(Loomba 2005; Sankaran 2009; Bush 2006; Young 2003; Smallman et al. 2011) –ซึ่งแสดงให้เห็นอวสานอย่าง
ชัดเจนของอาณานิคม (colonialism) และการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นตามมาไปสู่การปรากฏตัวของรัฐ -ชาติที่มีอานาจอธิปไตย
(sovereign nation-state) สาหรับหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้ (อาจมีกรณีของประเทศไทยที่ประกาศว่าตนเองเป็น
ข้อยกเว้น) การสิ้นสุดของอาณานิคมเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงพันธกิจหลังอาณานิคมในการแทนที่และสร้างความหมายใหม่ให้กับ
การบริห าร สถาบัน ค่านิ ยม และระบบสังคม-เมืองทั้งหลายของอาณานิค มด้ว ยบรรดาสิ่งที่ มีความเหมาะสมกว่า ให้กั บ
สภาวการณ์ทางวัฒนธรรม-การเมืองที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน (Cohen et al. 2007: Chapter 5) กระบวนการสร้างชาติ
(nation-building) อาจจะนาไปสู่การสาแดงอานาจเบ็ดเสร็จของรัฐที่มีต่อภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมตลอดถึงกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ อย่างเช่นการที่รัฐสร้างอัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมหลักของชาติที่ครอบงากลุ่มอื่นๆ
ความจาเป็นในการที่จะต้องมองตนเองของปัจเจกบุคคลในฐานะส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของชาติและมีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรมร่วมของชาติเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ความจาเป็นดังกล่าวมาจากฐานคิดที่ว่าวัฒนธรรมประจาชาติเป็นสิ่งที่มี
ความจริงแท้และแปรเปลี่ยนไม่ได้ ขอให้ดูวัฒนธรรมบาหลี (Balinese culture) เป็นตัวอย่าง ได้มีการตั้งข้อสังเกตโดยบรรดา
นักมานุษยวิทยาจากภายนอกว่าบาหลีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของการมีปฏิสัมพันธ์กับ หลายชาติตะวันตก ไม่ใช่เฉพาะแค่
ในฐานะของการเป็นอาณานิคมของดัทช์เท่านั้น บาหลีเป็นดินแดน “สวรรค์” ของชาวยุโรป เป็นยุทธภูมิ และเป็นสถานที่
สาหรับการท่องเที่ยวของคนทั่วโลก นี่ เองที่ทาให้วัฒนธรรมบาหลีที่มีความจริงแท้แปรเปลี่ยนมิได้ นั้น กลายเป็นปมปัญหา
อย่างมาก อันที่จริง ภาพตัวแทนของวัฒนธรรมท้องถิ่นบอกเราได้หลายเรื่องว่าคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองตนเองอย่างไร
(Loomba 2005; Sankaran 2009)
คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวิถีทางหลายวิถีทางที่แตกต่างกันในการบอกลักษณะของตนเอง รวมตลอดถึงในการ
จัดการกับกระบวนการของการสร้างความทันสมัยและสภาวะสมัยใหม่ วาทกรรมเกี่ยวกับ “ค่านิยมแห่งเอเชีย” (“Asian
values” discourse) ก็เป็นวิถีทางอันหนึ่ง (Barr 2002) มหาเธร์ โมฮัมหมัด (Mahathir Mohammad) และลี กวน ยู (Lee
Kuan Yew) มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในค่านิยมแห่งเอเชียว่าเป็นความพยายามในการสังเคราะห์จารีตแบบเอเชียกับ
ค่านิยมตะวันตกในเรื่องสภาวะสมัยใหม่เข้าด้วยกัน การเคารพในสิทธิอานาจ ความมัธยัสถ์ และความวิริยะอุตสาหะ –ซึ่งบาง
คนมองว่าเป็นค่านิยมแห่งเอเชีย - ได้ถูกนาไปใช้อย่างจริงจังในฐานะคาอธิบายในมิติวัฒนธรรมที่มีต่อปาฏิหาริย์แห่งเอเชีย
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หลายต่อหลายครั้งที่คาว่า “โลกาภิวัตน์” (Globalization) และ “เสรีนิยมใหม่” (Neo-Liberalism) ได้ถูกนามาใช้แทนกัน ทั้งนี้
เพราะโลกาภิวัตน์มักถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ ส่วนเสรีนิยมใหม่เป็นชุดของนโยบายเศรษฐกิจชุดหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับอย่า ง
กว้างขวางในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และชุดของนโยบายดังกล่าววางอยู่บนฐานของมโนทัศน์เรื่องการยกเลิกกฎระเบียบ (deregulation) การเปิดเสรี
(liberalization) และการให้เอกชนดาเนินการแทนรัฐ (privatization) กล่าวอย่างกว้างๆ การยกเลิกกฎระเบียบเป็นเรื่องของการจากัด /กาจัด
กาแพงการค้า (trade barriers) และบรรดานโยบายปกปูองการค้าที่ประเทศต่างๆกาหนดขึ้นมาเพื่อปกปูองตลาดและอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ของตน การเปิดเสรีเป็นการยืนยันหลักการตลาดแนวเสรีนิยมหรือ laissez-faire ซึ่ง “อุปทาน” และ “อุปสงค์” มีความสาคัญเหนือข้อพิจารณา
อื่นๆ ส่วนการให้เอกชนดาเนินการแทนรัฐหรือที่รู้จักกันในสังคมไทยว่า “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ” ก็คือการเปลี่ยนจากการวางแผนจากส่วนกลาง
โดยรัฐไปเป็นการให้บริการและการดาเนินการโดยวิสาหกิจเอกชน มโนทัศน์เหล่านี้ได้แทรกเข้าไปในสังคมต่างๆและตลาดภายในสังคมเหล่านั้นอั น
เป็นผลให้เกิดพันธะผูกพันร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆที่วางอยู่บนฐานของตลาดเสรี เมื่อเป็นเช่นนี้ ผลที่เกิดขึ้นตามมาของตลาดเสรี –อย่างเช่น
การบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ (Starbucks) และกางเกงยีนส์ลีวายส์ (Levis jeans) ทั่วโลก- ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ของโลกาภิวัตน์ (Harvey
2005; Hadiz 2006; Featherstone 2011: เชษฐา 2559)
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พร้อมทั้งยืนยันถึงความจาเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งจารีตทางวัฒนธรรมท้องถิ่นบางอย่างที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นี่คือ
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อวิถีทางที่คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองตนเอง ตัวอย่างเช่น ความหวาดกลัวว่าวัตถุนิยม (materialism)
และความมั่งคั่งที่มีมากขึ้น นั้นกาลังทาให้สังคม “กลายเป็นแบบตะวันตก” (“Westernizing” )- ซึ่งเป็นถ้อยคาที่ประณาม
อย่างสุภาพต่อเสรีนิยม (Liberalism) ปัจเจกบุคคลนิยม (Individualism) และสุขนิยม (Hedonism)- ได้ทาให้รัฐบาลของ
ประเทศสิงคโปร์ออกมายืนยันถึงความสาคัญของค่านิยมแห่งเอเชีย ค่านิยมแห่งเอเชียสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่า คน
เอเชียสามารถทาให้ตนเองเป็นสมัยใหม่ได้โดยไม่ต้อง “ถูกทาให้กลายเป็นแบบตะวันตก” (Westernized) ซึ่งแม้จะเป็นความ
จริง แต่ก็เป็นการวาดภาพที่เหนือจริง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “ตะวันตก” เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของความผุกร่อนทางสังคมและ
ศีลธรรม –ซึ่งนาไปสู่การเปิดประเด็นในการวิวาทะอย่างเผ็ดร้อน เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด “ตะวันตก” ก็ไม่ต่างไปจาก “เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้” ในแง่ทไี่ ม่ได้เป็นองคภาวะที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด ทว่าเป็นองค์รวมที่มีความแตกต่างหลากหลาย
และซับซ้อนของวัฒนธรรมและการเมือง อย่างไรก็ดี ค่านิยมแห่งเอเชียมีผลกระทบต่อการให้นิยามตนเองของคนสิงคโปร์ว่า
เป็นอะไรที่ ไม่ได้เป็น “ตะวันตก”

การศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การสร้างความทันสมัยของสังคมต่างๆขึ้นอยู่กับความสามารถของสังคมเหล่านั้นในการสร้างสถาบันใหม่ๆ การฉวยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า การเอาชนะสภาพแวดล้อม และการปรับเปลี่ยนแบบแผนของพฤติกรรมเพื่อเปู าหมายร่วม
ของสังคม ความเชื่อที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปก็คือว่าการศึกษา –ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบรรดาปัจเจก
บุคคลและสถาบันต่างๆ- มีบทบาทสาคัญในกระบวนการสร้างความทันสมัย การศึกษาทาหน้าที่เป็นเสมือนตัวเร่ง ให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนสาคัญในการพัฒนาชาติ อย่างไรก็ดี ประเด็นที่ว่า
การศึกษา –ในฐานะตัวแปรต้น- เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเติบใหญ่ขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างไรนั้น ยังคงเป็นเรื่องที่มีการ
วิวาทะกันในหมู่นักวิจัย (McCloskey 2014) ในด้านหนึ่ง งานศึกษาจานวนมากชี้ให้เห็นว่า การศึกษามีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับผลิตภาพทางด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี รายได้ที่สูงขึ้นของปัจเจกบุคคล ระดับความยากจนที่ลด
ต่าลง ความเท่าเทียมกันทางเพศสถานะ การตระหนักรู้มากขึ้นในความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม นอกจากนั้น การศึกษายังเป็นตัวจากัดและตัวกาจัดอุปสรรคทางวัฒนธรรมด้วยการร้อยรัดเชื่อมโยงสังคมต่างๆ
เข้ากับส่วนอื่นๆของโลกผ่านภาษาร่วมของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมตลอดถึงอุดมการณ์ (McCloskey
2014)
ในอีกด้านหนึ่งนั้น ก็มีงานศึกษาจานวนไม่น้อยที่ออกมาตอบโต้ว่าการศึกษาอาจจะทาให้เกิดผลกระทบในทางลบ
ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าระบบการศึกษาอาจจะตอกย้าและสร้างความชอบ
ธรรมให้กับการแตกแบ่งในสังคมที่วางอยู่บนฐานของชาติพันธุ์ เพศสถานะ หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Cole 2000; Green
2006) ถ้าหากปรากฏว่ าบางกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชนชั้นมีสัดส่วนในการเข้าถึงการศึกษาโดยเฉพาะระดับ หลังมัธยมศึกษา
(higher education) มากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์หรือชนชั้นอื่นๆ ก็อาจนาไปสู่การแบ่งขั้วของคนในสังคมได้ โดยเฉพาะในสังคมที่มี
ความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ นั้นจะมีความล่อแหลมมากที่สุดที่จะเกิดการแบ่งขั้วดังกล่าว (Archer et als. 2003;
Sutherland 2014) การวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อการศึกษาอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ระบบ
การศึกษา และปรัชญาของตะวันตกมากเกินไป (Archer et als. 2003; Aronowitz et al. 1991) ประเด็นนี้ปรากฏชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาอย่างเช่นวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และถ้าหากยังไม่มีการนาเรื่องนี้มา
พิจารณากันอย่างจริงจัง ก็จะทาให้คนรุ่นหลังมีความเปราะบางมากขึ้นต่อวัฒนธรรมตะวันตกที่ครอบงาโลก ซึ่งอาจจะมีผลต่อ
การเซาะกร่อนรากเหง้าทางวัฒนธรรมและสร้างความอ่อนแอให้กับบรรดาค่านิยมที่เป็นจารีตของสังคม ข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอันหนึ่งก็คือการที่ครอบครัวจานวนมากที่ยังคงยากจนอาจจะเริ่มกู้ยืมเงินมากขึ้นเพื่อส่งเสียลูกๆให้เข้า
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เรียนในมหาวิทยาลัยด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมว่าจะทาให้ลูกๆของตนมีช่องทางในการมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม (Cole 2000)
อย่างไรก็ดี เมื่องานที่มีจานวนจากัดกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ครอบครัวเหล่านี้ก็จะจมดิ่งลงสู่การเป็นหนี้ อันทาให้เกิดเกลียว
วงจรอุบาทว์ที่ม้วนตัวต่าลงไปเรื่อยๆ
อย่ า งไรก็ ดี โดยทั่ ว ไปแล้ ว การศึ ก ษามี ค วามหมายไม่ ต่ า งไปจากกระบวนการของการรู้ แ จ้ งทางปั ญ ญา (the
enlightenment process) การประสิทธิ์ประสาททักษะ รวมตลอดถึงมรรควิธีไปสู่สัมฤทธิผลแห่งความมุ่ งมาดปรารถนาของ
ปัจเจกบุคคล และเมื่อพิจารณาจากแง่มุมของการศึกษาในระบบและอาชีวศึกษาแล้ว การศึกษาถูกมองว่าเป็นการ “ติดอาวุธ”
ความสามารถให้กับบรรดาปัจเจกบุคคลในการฉวยใช้ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ (Cummings et al. 2008)
เมื่อมองในแง่นี้ ผลประโยชน์และศักยภาพของการศึกษาน่าจะมีมากกว่าผลกระทบในทางตรงข้าม ขณะที่บรรดาการอธิบายที่
มีต่อการเติบใหญ่ขยายตัวทางเศรษฐกิจมีลักษณะของการให้ความสาคัญกับพหุปัจจัย (mult-factoral) –ไม่ว่าจะเป็นสภาพ
ตลาดที่เอื้ออานวย ยุทธศาสตร์ในการลงทุน อัตราการออมในระดับสูง การบริหารจัดการที่ดี และสถาบันที่มีความโปร่งใส- ก็
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญอันหนึ่งและยังคงมีลาดับความเร่งด่วนอย่างมากสาหรับรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian Development Bank 2014; Ben-Peretz 2009; McCloskey 2014) ในส่วนต่อไป
ของบทความนี้ ผู้เขียนจะพิจารณาวิ ถี ทางต่า งๆซึ่งการศึกษาอาจจะมีส่วนส าคัญในการเป็ นตัวเร่ งให้เกิ ดการพั ฒนาด้า น
เศรษฐกิจและในการทาหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญของกระบวนการสร้างความทันสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 การพัฒนาทุนมนุษย์
ปัญหาสาคัญที่สุดของการศึกษามวลชนที่มีคุณภาพสูง (high-quality mass education) ที่รัฐบาลของประเทศต่างๆในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กาลังเผชิญอยู่ก็คือสภาวะด้านประชากรและด้านการเงิน กล่าวโดยทั่วไป ทิศทางของประชากรในภูมิภาคนี้
มีลักษณะของการเปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปจากอัตราการตายและภาวะเจริญพันธุ์ที่สูงไปสูอ่ ัตราการตายและภาวะเจริญ
พันธุ์ที่น้อยลง ประเทศต่างๆที่มีอัตราส่วนของการพึ่งพิงของผู้เยาว์ (youth dependency ratio) อยู่ในระดับสูงและมี
ทรัพยากรด้านการเงินที่จากัดจะต้องต่อสู้กับปัญหานี้ด้วยการให้การศึกษามวลชนในระดับที่พอเพียง ในทางกลับกัน บรรดา
ประเทศที่มีฐานะร่ารวยกว่าและมี อัตราส่วนของการพึ่งพิงของผู้เยาว์ในระดับต่ากว่า –อย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ - สามารถ
ลงทุนในเรื่องนี้คิดเป็นเงินต่อหัวของเด็กได้ มากกว่าบรรดาประเทศที่ยากจนและมีอัตราส่วนของการพึ่งพิงของผู้เยาว์ อยู่ใน
ระดับสูง (Becker 1993)
นอกจากนั้น บรรดาประเทศที่ยากจนกว่าก็มีแนวโน้มที่จะมีทางเลือกของการศึกษาที่จากัด และอาจจะกดบังคับสิทธิ
ในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของผู้หญิงเพื่อ “สังเวย” สิทธินี้ให้แก่ผู้ชาย อันเป็นผลให้เกิดการลด/การตัดโอกาสทางการตลาด
สาหรับผู้หญิงในระยะยาว ยิ่งกว่านั้น ประเทศต่างๆที่มีอัตราส่วนของการพึ่งพิงของผู้เยาว์ในระดับสูงจะเผชิญกับความจาเป็น
ที่มีมากขึ้นสาหรับการให้การศึกษาระดับต้น และประเด็นนี้เองที่นาไปสู่การเป็นข้อจากัดที่มีมากขึ้น ต่อความพยายามที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา (Ben-Peretz 2009; Cummings et al. 2008) กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ขณะที่เป็นที่รับรู้กัน
ทั่วไปว่าการศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาชาติ ทว่าการจัดสรรทรัพยากรที่มีจากัด รวมตลอดถึงสถานการณ์ภายในประเทศ
ที่ผันแปร ยังคงเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งต่อการกาหนดนโยบายของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความเชือ่ มโยงกันอย่างหนึ่งระหว่างการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาและการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการพัฒนาทุน
มนุษย์ (human capital development) เป็นที่เชื่อกันว่าคนงานที่มีการศึกษามีความจาเป็นต่อการจัดการกับนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีเพื่อผลิตภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มมากขึ้น รวมตลอดถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น ผลประโยชน์ของการพัฒนา
ทุนมนุษย์ปรากฏชัดเจนที่สุดในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน และสามารถถูกวัดได้ในแง่ของเงินอย่างเช่นรายได้ที่สูงขึ้น กล่าวกัน
ว่าวงจรของความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น (virtuous cycle) ได้ถูกสร้างขึ้นจากการที่ทักษะในการทางานทาให้
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เกิดผลผลิตที่มากขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดทางไปสู่การนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ (Baptista et al. 2015) ซึ่งแน่นอนว่าจะทาให้
เกิดความจาเป็นที่จะต้องมีทักษะที่สูงขึ้น -อันเป็นผลให้เกิดการดาเนินการพัฒนาทุนมนุษย์ต่อไป
ขอให้ดูประเทศอินโดนีเซียเป็นกรณีตัวอย่าง (King 2012; Becker 1993; Cummings 2008; Heck 2008)รายได้
ต่อหัวของประชากรในประเทศนี้เพิ่มขึ้นจาก 70 ยูเอสดอลล่าร์ในปีค.ศ. 1969 เป็น 1,080 ยูเอสดอลล่าร์ในปีค.ศ. 1996 การ
เพิ่มขึ้นของรายได้อย่างต่อเนื่องนี้โดยทั่วไปแล้ วเป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ในปีค.ศ. 1971
ประชากรอินโดนีเซียจานวน 74% มีการศึกษาระดับที่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษา ขณะที่ประชากรจานวนแค่เพียง 20% จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อจัดการกับตัวเลขที่เป็นเสมือนสัญญาณเตือนนี้ รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียได้ริเริ่ม
โครงการที่มีชื่อว่า Presidential Assistance Programme (หรือ Inpres SD) มาใช้ในปีค.ศ. 1973 โดยการให้เงินสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีค.ศ. 1994 ตัวเลขออกมาในทางที่ดีขึ้น ประชากรที่ไม่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีแค่เพียง
34% ประชากรอีก 37% จบโรงเรียนประถมศึกษา และประชากรจานวนที่เหลือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นหรือ
ระดับสูงกว่านั้น กรณีของประเทศอินโดนีเซีย –เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค- แสดงให้เห็นว่ามีสหสัมพันธ์ในเชิงบวก
ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (GDP per capita) และการพัฒนามนุษย์ (human development) แม้ว่าเราจาเป็นต้อง
พิจารณาด้วยว่าปัจจัยอื่นๆก็มีความสาคัญอย่างเช่นอัตราการออมในระดับสูง อัตราการลงทุนในระดับสูง และสถานการณ์ใน
ระดับโลก (Becker 1993) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี งานศึกษาของธนาคารโลกชิ้นหนึ่ง
เมื่อปีค.ศ. 1993 ซึ่งมีชื่อว่า The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy (World Bank 1993) ได้
ให้ข้อสรุปว่า การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัดของประเทศต่างๆในเอเชีย –ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตการเงินใน
เอเชียในปีค.ศ. 1997- เป็น ผลมาจากการพัฒนาทุนมนุษย์ใ นระดับกว้าง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ การศึกษาระดั บ
ประถมศึกษา (LLeras 2004)
อย่างไรก็ดี เมื่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจระดับโลกและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนไปในลักษณะที่เอื้อต่อ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับที่สูงกว่านั้น อุตสาหกรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ประกอบด้วยผู้ที่
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นหลัก หรือสถานประกอบการที่ปรับตัวได้อย่างล่าช้าในด้านทักษะการประกอบอาชีพและ
ทางด้านเทคนิค จะประสบปัญหาในการพัฒนาไปสู่การมีความสามารถในการผลิตสินค้าที่ มีคุณภาพสูงขึ้น ประเด็นนี้เองที่จะ
ผลักให้ประเทศต่างๆร่วงหล่นลงไปอยู่ในลาดับที่ต่ามากขึ้นในโครงสร้างลาดับชั้นสูงต่าของการแบ่งงานกันทาระหว่างประเทศ
รูปแบบใหม่ (New International Division of Labour / NIDL) (Savvides et al. 2009)
คราวนี้ ม าดู ก รณี ตั ว อย่ า งปริ ม ณฑลทางด้ า นสารสนเทศ การสื่ อ สาร และเทคโนโลยี (Information,
Communication and Technology / ICT) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าระดับสูง (high-value industry) หรือที่รู้จักกันใน
ขณะนี้ว่าเป็น Industry 4.0 ที่ให้ความสาคัญอย่างมากกับการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาและทักษะที่เน้นทักษะอย่างสูง
(Sutherland 2014) ความพยายามของประเทศมาเลเซียที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ได้กลายเป็นรูปธรรมเมื่อมีการเริ่ม
โครงการที่มีชื่อว่า Multimedia Super Corridor (MSC) ในปีค.ศ. 1996 เปูาหมายหลักของ MSC ก็คือการทาให้ประเทศ
มาเลเซียสามารถก้าวกระโดดไปสู่ยุคสารสนเทศ (Information Age) และจะกลายเป็นประทศที่มีเศรษฐกิจฐานความรู้
(knowledge-based economy) ให้ได้ในปีค.ศ. 2020 (UNESCO Institute for Statistics 2014; Chan, F-M. 2002)
เพื่อที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่จาเป็น รัฐบาลของประเทศมาเลเซียได้ใช้งบประมาณเป็นจานวนเงินมากถึง 1-2
พันล้านยูเอสดอลล่าร์ในการติดตั้งเครือข่ายเส้นไยแก้วนาแสง (fibre-optic network) อย่างไรก็ดี MSC ได้รับผลกระทบ
พร้อมๆกันหลายประการอย่างเช่นวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปีค.ศ. 1977 ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ดอตคอมหรือภาวะเศรษฐกิจ
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ฟองสบู่ไอที (Dot-com bubble หรือ I.T. bubble) 2 การไม่สามารถในการสร้างความเชี่ยวชาญและทักษะที่จาเป็นให้กับคน
ภายในประเทศ ประสบการณ์นี้ทาให้อดีตนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ โมฮัมหมัด กระตุ้นให้บรรดานักศึกษามหาวิทยาลัย หันมา
เลือกเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แทนที่จะเรียนวิชาด้านศาสนา 3
การเป็นภูมิภาคที่มีความแตกต่างหลากหลายด้านชาติพันธุ์และด้านศาสนาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจจะสร้าง
ความยุ่งยากให้กับกระบวนการกาหนดนโยบายการศึกษาได้เช่นกัน กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอาจจะเรี ยกร้องที่จะคงไว้ซึ่งภาษา
ประจาชาติพันธุ์ของพวกตน ขณะที่กลุ่มศาสนาต่างๆอาจจะเรียกร้องให้รัฐให้การสนับสนุนมากขึ้นแก่โรงเรียนศาสนาของพวก
ตน รัฐบาลทั้งหลายจะต้องออกแบบนโยบายการศึกษาที่สามารถประสานข้อเรียกร้องเหล่านี้เข้าด้วยกันโดยจะต้องไม่ให้
กระทบต่อความสาคัญด้านเศรษฐกิจของทุนมนุษย์ การสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อการค้าระหว่างประเทศและการถ่ายโอนความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ในทางตรงข้าม วิชาหลายวิชาอย่างเช่นวรรณคดี
ศาสนา และศิลปะ ก็มีความสาคัญต่อสานึกในเรื่องของการมีอัตลักษณ์ร่วมและการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม ดังนั้น แนวทางที่
มีดุลยภาพในการพัฒนาทุนมนุษย์จึงไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของความระมัดระวังทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังมีความจาเป็นสาหรับ
สังคมที่จะได้รับทั้งผลประโยชน์และต้องเตรียมเผชิญกับผลกระทบข้างเคียงของการสร้างความทันสมัย
 การริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแนวโน้มของสังคม
การศึกษาอาจจะทาหน้าที่ปลูกฝังทัศนคติและแนวโน้มของสังคมซึ่งเอื้อต่อการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประการแรก
การศึ ก ษาสามารถปลู ก ฝั งทั ก ษะทางสั ง คมหลายต่ อ หลายอย่ า งที่ จ าเป็ น ต่ อ การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สถานประกอบการที่
หลากหลาย การศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดโอกาสให้มีการขัดเกลาทางสังคม (socialization) เช่นเดียวกับการพัฒนาทักษาที่มี
2

ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ดอตคอม หรือ ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ไอที (Dot-com bubble หรือ I.T. bubble) คือภาวะการเก็งกาไรอันเกิน
ควรของตลาดหลักทรัพย์ภาคเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1998 ถึงปี ค.ศ. 2001 [โดยที่จุดสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2000 เมื่อ
ราคาหุ้นในตลาดแนสแด็ก (NASDAQ / National Association of Securities Dealers Automated Quotations) พุ่งสูงขึ้นไปถึง 5132.52]
ในช่วงเวลานั้นตลาดหลักทรัพย์ทางตะวันตกเป็นตลาดที่มูลค่าของหุ้นในเครือ อินเทอร์เน็ตถีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับหุ้นในภาคตลาด
อื่นๆ โดยทั่วไป สภาวะนี้เริ่มขึ้นในช่วงที่มีการก่อตั้งธุรกิจหรือบริษัทที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานขึ้นเป็นจานวนมากที่เรียกว่า “บริษัทดอตคอม” เมื่อ
เห็นว่าราคาหุ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วธุรกิจต่างก็หันมาเติมคา “e-” นาหน้าชื่อ หรือ เติม “.com” ท้ายชื่อที่ทาให้ดูเหมือนจะมี ส่วนเกี่ยวข้องกับ
อินเทอร์เน็ต ที่ทาให้นักเขียนผู้หนึ่งเรียกการลงทุนชนิดนี้ว่า “การลงทุนคาเสริม” (prefix investing) ปัจจัยต่างๆ ที่รวมทั้งการถีบตัวสูงขึ้นของหุ้น,
ความมั่นใจของตลาดที่เชื่อว่าบริษัทจะสร้างผลกาไรในอนาคต, การเก็งกาไรของแต่ละบุคคล, และกองเงินร่วมลงทุน (venture capital) ที่มีอยู่
โดยทั่วไป สร้างบรรยากาศที่ทาให้นักลงทุนมองข้ามพื้นฐานหลักของการลงทุน เช่นการที่จะต้องคานึงถึง อัตราต่อกาไร (P/E ratio) และหันไปให้
ความเชื่อมั่นต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแทนที่ (Galbraith2014)
3
สาหรับบทบาทของศาสนาในสภาวะสมัยใหม่ในกรณีของศาสนาอิสลามนั้น เห็นได้จากกรณีของมาดราซาห์ (Madrasah) หรือ
สถานศึกษาของมุสลิม มาดราซาห์เป็นสถาบันการศึกษาตามจารีตในโลกมุสลิม ซึ่งให้คามสาคัญกับการศึกษาคัมภีร์กุรอาน (Quran) จารีตต่างๆ
ของอิสลาม และวรรณกรรมอาหรับ มาดราซาห์แทบทั้งหมดจะตั้งอยู่ที่มัสยิดโดยที่บรรดานักเรียน/นักศึกษาจะถูกสอนให้อ่าน-ท่อง-จดจาคัมภีร์
กุรอาน บทบาทของมาดราซาห์ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงหลังเหตุการณ์ 9/11 (11 กันยายน ค.ศ. 2001) กระแสวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่
เชื่อว่ามาดราซาห์สอนหลักการต่อต้านตะวันตก (anti-West doctrines) และ “หว่านเมล็ดแห่งความไร้ขันติธรรม” (seeds of intolerance) บาง
คนเชื่อว่าการสอนให้มีการตั้งคาถามในเชิงวิพากษ์ในสถานศึกษาที่เรียกว่ามาดราซาห์นั้นกลับถูกมองว่าเป็นเรื่องของการกระทาที่นอกรีต อีกทั้งเชื่อ
ว่าโรงเรียนทั้งหลาย –ไม่ใช่เฉพาะของพวกมุสลิมเท่านั่น- มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้มีการยอมรับค่านิยมต่างๆที่มีอยู่แล้วมากกว่าที่จะพัฒนาและ
แพร่กระจายจินตภาพใหม่ๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถก้าวทันโลกสมัย ใหม่ได้ อย่างไรก็ดี ก็มีการตอบโต้กระแสวิพ ากษ์วิจารณ์ว่า มาดราซาห์ไม่
จาเป็นต้องต่อต้านสภาวะสมัยใหม่หรือสร้างความไร้ขันติธรรมขึ้นมาแต่อย่างใด อันที่จริงนักเรียน/นักศึกษาของมาดราซาห์สามารถมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้วยการมีครูและหลักสูตรการศึกษาที่ดี ยิ่งกว่านั้น มาดราซาห์ที่ปลูกฝังเรื่องความไร้ขันติธรรมก็เป็นรูปแบบที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการ
ของศาสนาอิสลาม อีกทั้งไม่ได้เป็นภาพตัวแทนของชุมชนมุสลิ มทั้งหมด เนื่องจากศาสนาไม่ได้สอนให้เกิดความเกลียดชังหรือความไร้ขันติธรรม
ประการสุดท้าย บทบาทของมาดราซาห์ก็คือการปลูกฝังจริยธรรมและค่านิยมสาหรับการดาเนินชีวิตซึ่งทั้งสองสิ่งนี้มีความจาเป็นอย่างยิ่งในสภาวะ
สมัยใหม่ (Evans, 2006)
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ร่วมกันซึ่งจาเป็นต่อสภาพแวดล้อมของการทางาน งานศึกษาจานวนไม่น้อยทีเดียวได้ชี้ให้เห็นว่าการศึกษามีบทบาทสาคัญใน
การสร้างความสามารถในการปรับตัว (adaptability) และความยืดหยุ่น (flexibility) ให้กับบรรดาคนงาน โดยที่ทั้งสองปัจจัย
นี้มีความสาคัญมากขึ้นอันเป็นผลจากการที่งานซึ่งมีหลายมิติได้กลายเป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรมทั้งหลาย
การศึกษายังมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศสถานะ (gender equality) ในประเทศต่างๆส่วน
ใหญ่ใ นเอเชีย ตะวั นออกเฉี ยงใต้ นั้ น ความสัม พั นธ์ ร ะหว่ า งผู้ห ญิ งและผู้ ชายได้ถู กปิ ด กั้น ด้ วยความเหลื่อ มล้าที่ เห็ น ได้ ชัด
ยิ่งกว่านั้น ความไม่เท่าเทียมกันที่วางอยู่บนฐานของเพศสถานะยังปรากฏชัดไม่ใช่แ ค่ในเรื่องของการขาดโอกาสสาหรับผู้หญิง
ในการพัฒนาทักษะและความสามารถเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงในปริมณฑลที่เป็นพื้นฐานของชีวิตอย่างเช่น อาหารการกิน สุข
ภาวะ และการเอาชีวิตรอด สาเหตุหลักสองประการของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศสถานะก็คือค่านิยมที่ยกย่องผู้ชายเป็น
ใหญ่หรือปิตาธิปไตย (patriarchy) และโอกาสทางเศรษฐกิจที่จากัด การศึกษาได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีบทบาทสาคัญยิ่งในการ
จัดการกับสาเหตุของปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศสถานะทั้งสองประการ
เรามาดูตัวอย่างของประเทศเวียดนาม ค่านิยมที่ยกย่องให้ผู้ชายเป็นใหญ่ได้รับการยอมรับและฝังรากลึกในสังคม
อย่างไรก็ดี การส่งเสริมการศึกษานับตั้งแต่ปีค.ศ. 1949 เป็นต้นมา ได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของประเทศ
เวียดนามอย่างแท้จริง ในปัจจุบันการอ่านออกเขียนได้ขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในบรรดาผู้หญิงใน
ชนบท ซึ่งมีผลในทางบวกต่อสถานประกอบการทั้งหลายภายในประเทศ แม้ว่าทัศนคติที่เทิดทูนผู้ชายเป็นใหญ่ยังส่งเสียงดัง
กังวานอยู่ในสังคม (Barr, 2002) อีกตัวอย่างหนึ่งของการศึกษาที่ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ห ญิงก็คือโครงการใน
ประเทศไทยที่มีชื่อว่าโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิง (Thailand’s Daughters Education Programme /
DEP) DEP จัดหาทุนการศึกษาให้แก่บรรดาเด็กผูหญิงให้มีโอกาสในการศึกษาต่อ ทุนดังกล่าวมีความสาคัญต่อเด็กผู้หญิงซึ่ง
อาจจะหันไปเลือกเส้นทาง “อุตสาหกรรมการให้บริการทางเพศ” (Center for Global Education 2016) จากการ
ดาเนินการตามขั้นตอนของ DEP รัฐบาลของประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้หญิงในภาคเหนือของประเทศซึ่งถือ
ว่าเป็นการให้ทางเลือกโดยไม่จาเป็นต้องหันไปทางานบริการทางเพศ
การศึกษายังมีส่วนช่วยลดอัตราภาวะเจริญพันธุ์ (fertility rate) ข้อมูลข่าวสารและโดยเฉพาะบรรดาโครงการ
เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว (family planning) ได้ช่วยให้ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถลดอัตราภาวะ
เจริญพันธุ์ลงได้ ซึ่งก็จะเป็นการลดภาระด้านการเงินของครอบครัว อัตราภาวะเจริญพันธุ์ที่ต่าลงอาจจะทาให้อัตราการว่างงาน
ลดลง ทว่าภาวะเจริญพันธุ์ก็อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น การลดขนาดของ
ครอบครัวได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการรับรู้ในเรื่องบทบาทของครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่น
(Cummings et al. 2008)
การตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาวะเกิดขึ้นมาพร้อมกับการศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกใน
แง่ของตัวเลขประมาณการจานวนของคนที่ปุวยเป็นวัณโรค ในแต่ละวัน คนฟิลิปปินส์ 68 เสียชีวิตด้วยวัณโรค รวมตลอดถึง
โรคติดเชื้อทางอากาศในกลุ่มคนจานวนมากที่ใช้ชีวิต อยู่ในย่านแออัดและขาดระบบอนามัยและอาหาร โครงการสร้างการ
ตระหนักรู้และการริเริ่มให้การสนับสนุนด้านการศึกษาหลายโครงการริเริ่มดาเนินการโดยองค์กรพัฒนาภาคเอกชนระหว่าง
ประเทศ (international non-governmental organizations / INGOs) ได้ทาให้ผู้ปุวยวัณโรคจานวนมากกว่า 3,000 คน
ได้รับการดูแลทางการแพทย์เป็นอย่างดีในแต่ละวันในเขตเทศบาลจานวน 49 แห่งและในหมู่บ้านข้างเคียงอีก 900 แห่ง
(World Health Organization. 2013; World Vision Development Foundation 2016)
ในระดับของอุดมการณ์ การศึกษาสามารถทาให้รัฐบาลปลูกฝังค่านิยมแห่งชาติและสานึกในการเป็นพลเมืองของรัฐ
ซึ่งจะช่วยทาให้คนในสังคมเกิดความรู้สึกในการมีอัตลักษณ์ร่วม ขอให้ดูตัวอย่างกรณีของประเทศอินโดนีเซีย ปรัชญาแห่งรัฐ
ของประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีชื่อเรียกว่า ปัญจศีล (Pancasila) และได้ถูกกาหนดขึ้นมาในปีค.ศ. 1945 ได้กลายเป็นลักษณะ
สาคัญของหลักสูตรการศึกษาของชาติในปีค.ศ. 1973 เด็กๆอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปต้องเรียนรู้หลัก 6 ประการของปัญจศีล -ซึ่ง
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ได้แก่ ความเชื่อในพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว มนุษยนิยม เอกภาพของชาติ ประชาธิปไตย และความยุติธรรมในสังคม- ด้วย
การท่องจาและด้วยการถูกสอนในโรงเรียนทุกๆวันเพื่อนาเอาความหมายของสัญลักษณ์แห่งชาตินี้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตของ
พวกเขา 4 (Smith 1974)
 การท้าทายที่มีต่อการกาหนดนโยบายการศึกษา
การกาหนดนโยบายการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับการท้าทายสาคัญอยู่ 3 ประการ การท้าทายประการแรก
ก็คือ นโยบายการศึกษาทั้งหลายในบรรดาประเทศกาลังพัฒนาจาเป็นต้องนาเอาเรื่องความแตกต่างอย่างไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างชนบทและเมืองมาพิจารณา ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีช่องว่างอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการออกเขียน
ได้ ระดับของการเข้าถึงการศึกษา และอัตราการจบการศึกษา ระหว่างพื้นที่ที่เป็นเมืองและพื้นที่ที่เป็นชนบท โรงเรียน
หลักสูตรการศึกษา และเนื้อหาของรายวิชาในเมืองหลวงของประเทศต่างๆโดยทั่วไปนั้นมีคุณภาพดีกว่าในภูมิภาคที่เป็นชนบท
ความแตกต่างอันนี้มีความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเพศสถานะและทางด้านรายได้ ประเด็น
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ความเชี่ยวชาญของครู และการให้ความสาคัญกับการศึกษา จาเป็นต้องได้รับการจัดการ
เพื่อลดปัญหาเรื่องความแตกต่างนี้
การท้าทายประการที่สองที่มีต่อประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ ความจาเป็นในการจัดการกับเรื่อง
ของการศึกษาที่อยู่ในระดับต่าของบรรดาชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ แม้ว่าจะปรากฏให้เห็นชนกลุ่มน้ อยทางชาติพันธุ์บางกลุ่ม
ที่ประสบความสาเร็จทางการศึกษาในภูมิภาคนี้อย่างเช่นคนจีนในหลายๆกรณี แต่บรรดาชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ก็มีแนวโน้ม
ที่จะมีสัดส่วนน้อยมากในการเข้าถึงการศึกษาและในการสาเร็จการศึกษา คนเหล่านี้ยังแทบไม่ปรากฏให้เห็นในการศึกษา
ระดับหลังมัธยม ปัจจัยหลายประการอย่างเช่นตาแหน่งแห่งที่ของคนเหล่านี้ที่อยู่ในพื้นที่ชนบท รวมตลอดถึงเงื่อนไขที่เป็น
ลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์และการเมือง อาจจะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้ าทางการศึกษาของพวกเขา หลักสูตร
การศึกษาและเนื้อหาของรายวิชาที่มีอยู่อาจจะเข้ากันไม่ได้กับภาษาที่คนกลุ่มน้อยใช้หรือวิถีการดาเนินชีวิตทางวัฒนธรรมของ
คนเหล่านั้น นอกจากนี้ บรรดาคนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ยังมีสัดส่วนที่น้อยมากในการประกอบอาชีพครู
การท้าทายประการที่สาม –ซึ่งน่าจะเห็นได้ชัดที่สุด - ก็คือข้อจากัดด้านการเงิน พันธกิจในการกาหนดนโยบาย
การศึกษาที่สาคัญอันหนึ่งก็คือการแสวงหาวิธีการและยุทธศาสตร์ในการทาให้เกิดต้นทุน-ประสิทธิผลสูงสุดด้วยทรัพยากรที่มี
อยู่จากัด ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาเป็นต้องทาการเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาของมวลชนไปสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาของมวลชน และในบางกรณีอาจขยับไปสู่การศึกษาระดับ ตติยศึกษา
หรือระดับอุดมศึกษา (tertiary education) จากการที่จะต้องเพิ่มงบประมาณเพื่อให้สอดรับกับการยกระดับการศึกษานั้น
รัฐ บาลของประเทศต่ า งๆจ าเป็ น ต้ อ งแสวงหายุ ท ธศาสตร์ ที่ เหมาะสมในการจั ด สรรด้ า นการเงิ น เพื่ อ ที่ จ ะคงไว้ ซึ่ ง สถาน
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ในงานศึกษาที่ได้รับการกล่าวถึงกันมากเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ปิแยร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) นักสังคม
วิทยาชาวฝรั่งเศส ได้ทาการศึกษาและพบว่าการศึกษาแทนที่จะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กลับมีแนวโน้มที่จะผลิตซ้าความสัมพันธ์
ทางสังคมและความไม่เท่าเทียมกันที่ดารงอยู่ในสังคม นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรี ยน
ในอัตราสูง โดยที่โรงเรียนเหล่านี้มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ทัน สมัยและครูที่มีคุณภาพดีที่สุด นักเรียนสามารถเข้าถึงระบบการให้ การ
สนับสนุนต่างๆด้านการเรียนการสอนและห้องเรียนที่มีคุณภาพ ถ้าหากพ่อแม่ของนักเรียนคนใดจบการศึกษาระดับสูงด้วยแล้ว นักเรียนนั้นก็น่าจะ
เรียนได้ดีเนื่องจากค่านิยม ความรู้ และประสบการณ์ทไี่ ด้ถูกส่งผ่านจากพ่อแม่ไปสู่เด็กนั้นน่าจะได้รับการยอมรับว่ามีความถูกต้องในโรงเรียน กล่าว
ได้ว่าเด็กคนนั้นมีทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าจาเป็นสาหรับสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ ในโรงเรียนเอกชนที่ต้องเสีย
ค่าเล่าเรียนสูงนี้ เด็กนักเรียนคนนั้นจะคบหาสมาคมกับบรรดาเด็กนักเรียนที่มีภูมิหลังแบบเดียวกัน และเนื่องจากพวกเขา/หล่อนมีทุนทางวัฒนธรรม
ไม่แตกต่างกัน พวกเขา/หล่อนก็น่าจะสร้างความผูกพันทางสังคมขึ้นมาในชีวิตหลังจบการศึกษาได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือว่า ครอบครัวของนักเรียน
ซึ่งมีฐานะมั่งคั่งภายใต้ระบบที่ครอบงาอยู่ในสังคม น่าจะมีส่วนสาคัญในการผลิตซ้าระบบและค่านิยมที่พวกตนได้ประโยชน์ (Bourdieu 1990;
Grenfell 2008; Jenkins 1992)
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ประกอบการที่มีดุลภาพด้านทักษะของคนงาน การแข่งขันกันเพื่อให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนในด้านต่างๆอย่างเช่น ค่าจ้าง
รายเดือนของครู ค่าก่อสร้างอาคารสถานที่ การให้ความช่วยเหลือด้านการสอน ขนาดของห้องเรียน โครงการทุนการศึกษา
การจัดหน่วยงานของสถานศึกษา และคุณภาพของการศึกษา จากรายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian
Development Bank / ADB) (Asian Development Bank 2014) บรรดาครูชาวกัมพูชาได้รับค่าจ้างในอัตราที่ต่ามากจน
ทาให้ค่าจ้างที่ได้รับเป็นรายเดือนไม่เพียงพอต่อการดาเนินชีวิตของแต่ละคน มิพักต้องพูดถึงครอบครับของพวกเขา ทานอง
เดียวกัน ในประเทศกาลังพัฒนาหลายๆประเทศ เงินเดือนของพวกครูก็อยู่ในระดับต่ามากจนรัฐบาลไม่สามารถลดงบประมาณ
สาหรับการพัฒนาด้านอื่นๆเพื่อนามาใช้ให้การสนับสนุนได้ ที่สาคัญไม่นอยกว่ากันก็คือ คุณภาพของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
จาเป็นต้องมีหลักสูตรการศึกษาและเนื้อหาของรายวิชาที่ไวต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรม รวมตลอดถึงการมีอุปกรณ์
การศึกษาและโรงฝึกงานที่ทันสมัย

บทสรุป
แทบไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าการเข้าสู่สภาวะของการเป็นสังคมอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ –แม้จะ
ถูกขัดจังหวะจากวิกฤตเศรษฐกิจในปีค.ศ. 1997- ได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับวิถีการดาเนินชีวิตและวิธีคิดของคน
จานวนมากในภูมิภาคนี้ กระบวนการสร้างความทันสมัยของประเทศต่างๆส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มต้นขึ้นใน
คริสต์ทศวรรษ 1980 รวมตลอดถึงได้ถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการของทุนระดับโลกและการสร้างความเป็นภูมิภาคขึ้นมา
จากกระบวนการในการผลิต กระบวนการของโลกาภิวัตน์ –ซึ่งมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการสร้างความทันสมัยของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้- มีผลต่อการลดขีดความสามารถของบรรดารัฐที่มีอานาจอธิปไตย โดยเฉพาะการถูกจากัด/การถูกควบคุม
การดาเนินกิจการต่างๆด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และการเมืองภายในรัฐ รัฐทั้งหลายจึงถูกมองว่ามีอานาจน้อยลง
เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากปริมณฑลทางด้านเศรษฐกิจแล้ว การตัดสินใจที่สาคัญๆซึ่งมีผลกระทบต่อการจ้างงานและการ
พัฒนาในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ หรือแทบทั้งหมดได้ถูกกาหนดจากภายนอกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน นักการธนาคาร
และนักธุรกิจที่อยู่ในมหานครต่างๆในระดับโลกอย่างเช่นลอนดอน นิวยอร์ก หรือโตเกียว บรรดาบรรษัทข้ามชาติหรือ MNCs
มีอานาจเพิ่มขึ้นในฐานะตัวกระทาในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการลงทุน และหลายต่อหลายครั้งทีเดียวที่ตัวกระทา
เหล่านี้สามารถเรียกร้องให้บรรดารัฐบาลของประเทศในภูมิภาคนี้กาหนดเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเข้ามาดาเนินกิจกรรมของพวก
ตน กล่าวได้อย่างแทบจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัยเลยว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กาลังเผชิญกับอิทธิพลและความจาเป็นในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะสมัยใหม่
โดยทั่ วไปแล้ว การศึ กษามี ความเชื่ อ มโยงกับ การเติบ ใหญ่ข ยายตั วทางเศรษฐกิจ และมี ส่ว นส าคั ญอย่า งมากใน
กระบวนการสร้ า งความทั น สมั ย ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ อย่ า งเช่ น การสว่ า งวาบทางปั ญ ญาของปั จ เจกบุ ค คลแต่ ล ะคน
อุตสาหกรรมและทักษะด้านการตลาด ขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นสาหรับการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี รวมตลอดถึงการสร้าง
ทัศนคติทางสังคมและทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการขยายตั วทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากการศึกษาทั้งสิ้น กล่าวได้ว่า
การศึกษาเป็นตัวเร่งอันหนึ่งที่สาคัญของการพัฒนาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
แม้ว่าการศึกษามีความสาคัญต่อรัฐบาลทั้งหลายของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทว่าก็ยังมีข้อจากัด
หลายประการซึ่งรัฐบาลต่างๆจาเป็นต้องนามาพิจารณา ข้อจากัดเหล่านั้นได้แก่ สภาวการณ์ด้านประชากรซึ่งอาจจะทาให้เกิด
ปัญหาอย่างมากต่อการกาหนดนโยบายการศึกษาในบริบทของการมีทรัพยากรที่จากัด ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศสถานะ
การผลักคนกลุ่มน้อยต่างชาติพันธุ์หลายกลุ่มให้กระเด็นไปอยู่ชายขอบ รวมตลอดถึงการแตกแบ่งระหว่างชนบทและเมือง
ลักษณะและความรุนแรงของข้อจากัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันในแต่ ละประเทศ สิ่งที่มีความสาคัญอีกอันหนึ่งก็คือการ
กาหนดยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติที่เน้นความสาคัญของการศึกษารูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดความสมดุลของคนที่ทางานใน
สถานประกอบการ การศึก ษาระดับประถมศึ กษา ระดับ ทุติยศึ กษา และระดับตติยศึก ษาจะต้องถู กทาให้มีความสอด
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ประสานกันเพื่อทาให้เกิดความสมดุลของแรงงานในสถานประกอบการซึ่งจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้าน
อุตสาหกรรมและทางด้านตลาดได้อย่างเหมาะสม
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