
Goodbye Social Enterprise 
 

 

ระหวา่งวันที ่6-10 ตลุาคม 2557 ผมไดม้โีอกาสเขา้รว่มไปดงูาน
มหาวทิยาลยัตา่งๆในประเทศองักฤษทีจั่ดโดย สถาบนัคลงัสมอง
ของชาต ิในเรือ่ง บทบาทของมหาวทิยาลยั ตอ่การพัฒนาภมูภิาค
ขององักฤษ (University Engagement in Regional Development in 
the UK)  โดยไดไ้ปพบกับมหาวทิยาลยั 5 แหง่คอื 

  มหาวทิยาลยั Salford ใน Salford/Manchester 

 มหาวทิยาลยั Manchester ใน Manchester  

 มหาวทิยาลยั Northampton ใน Northampton 

มหาวทิยาลยั Cambridge ใน Cambridge และ 

มหาวทิยาลยั University College ใน London 

ผมขอถอืโอกาสนี ้ขอบคณุสถาบันคลงัสมองของชาต ิโดยเฉพาะ
ทา่น ศาสตราจารย ์ดร ปิยะวัต ิบญุ-หลง และ ดร นงเยาว ์ เปรม
กมลเนตร ทีไ่ดด้แูลใหก้ารศกึษาดงูานครัง้ไดรั้บประโยชนต์าม
วัตถปุระสงคด์ว้ยด ีรวมทัง้ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัของไทยตา่งๆที่
ไดแ้สดงความคดิเห็นในระหวา่งดงูาน 

บนัทกึฉบับนีเ้ขยีนเป็นเรือ่งๆ รวม 10 หวัขอ้ ไมใ่ชก่ารทํารายงาน
การดงูาน แตเ่ป็นการสรปุและสะทอ้นความคดิของผมทีไ่ดเ้กดิขึน้
จากดงูาน จงึอาจจะไมม่เีนือ้หาสมบรูณ์ และถอืเป็นความคดิ
สว่นตวัทีไ่มจํ่าเป็นตอ้งเป็นความเห็นเดยีวกบัทา่นอืน่ๆทีเ่ขา้มารว่ม
ดงูานดว้ยเสมอไป 
 

ตอนที ่1 ระบบมหาวทิยาลยัองักฤษ 

มหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและเป็นชัน้นําขององักฤษ คอื Oxford 
และ Cambridge ทกุครัง้ทีม่กีารแนะนํา ก็มักจะทา้วความวา่



Cambridgeมทีีม่าจากพระที ่Oxford แตกคอกนั ก็เลยมพีระ
จํานวนหนึง่แยกตวัออกมา ทีม่าทางตะวันออก มาตัง้มหาวทิยาลยั
Cambridge แสดงวา่การมคีวามเห็นตา่งก็เป็นเรือ่งทีส่รา้งสรรคไ์ด ้
มหาวทิยาลยัไทยทีม่ักจะมคีวามเห็นตา่งน่าจะดเูป็นอทุธาหรณ์ได ้

มหาวทิยาลยัทัง้สองจงึมทีีม่าเดยีวกนั ในยคุกลาง ยโุรปสรา้ง
มหาวทิยาลยัเพือ่เพาะบม่พระสําหรับการสอนศาสนา 
มหาวทิยาลยัทัง้สองจงึมกีารปกครองเหมอืนกฏุสิงฆท์ีแ่บง่เป็น 
college แตล่ะ college ก็เป็นทีพั่กพงิของนักศกึษาและอาจารยพ์ี่
เลีย้ง มผีูก้ลา่ววา่มบีางชว่งเขาตอ้งมกีารขยายจํานวนพระมาก 
เนือ่งจากมผีูค้นเสยีชวีติมากในชว่งเกดิโรคระบาด (black death) 
ครัง้ใหญใ่นชว่งปี คศ 1350 ทําใหค้นทัง้ทวปียโุรปเสยีชวีติไป
เกอืบครึง่ โดยมหีนูเป็นพาหะนําเชือ้โรคมากบักองเรอืสนิคา้
กระจายไปท่ัวทวปียโุรปและเอเซยี ทําใหผ้มนกึถงึพระเจา้อูท่องที่
ทิง้เมอืงอูท่องเพราะโรคหา่ระบาดในปี พศ 1893 จงึมาสรา้งเมอืง
ใหมท่ีห่นองโสนเรยีกวา่กรงุศรอียธุยา เนือ่งจากเหตกุารณ์ทัง้สอง
เกดิในเวลาเดยีวกนั หากโรคทัง้สองเป็นโรคเดยีวกันก็น่าจะคาด
เดาไดว้า่เมอืงอูท่องก็เป็นเมอืงทีม่กีารคา้ทางเรอืกบัตา่งประเทศ 
แตป่ระวัตศิาสตรส์ว่นนีข้องประเทศไทยไมม่หีลกัฐานใดๆ
หลงเหลอืใหเ้ห็น 

จากการเป็นแหลง่เพาะบม่พระ ซึง่เป็นลกัษณะของทีม่าของ
มหาวทิยาลยัเกา่แกต่า่งๆในยโุรป มหาวทิยาลยัทัง้สองจงึถอืวา่มี
ลกัษณะหนึง่ทีอ่าคารตา่งๆจะเหมอืนโบสถท่ั์วๆไป  เมือ่มกีาร
ปฏวิัตอิตุสาหกรรมในศตวรรษที ่19 ทีเ่มอืง Manchester จงึเริม่มี
การรวบรวมสรรพกําลงัจัดตัง้มหาวทิยาลยั Manchesterโดยทนุ
จากการบรจิาคของนักอตุสาหกรรม ไมใ่ชม่าจากวงการศาสนา แต่
การศกึษาในชว่งแรกก็ไมง่า่ย เพราะพอ่คา้ คหบดทีีร่ํ่ารวยจาก
ธรุกจิยังไมเ่ห็นประโยชนข์องอดุมศกึษา ยังอยากใหล้กูรับชว่ง



ทํางานตอ่ในธรุกจิตนเองมากกวา่ Manchester แนะนําตวัวา่เป็น 
Civic University คอืเป็นมหาวทิยาลยัทีต่า่งจากมหาวทิยาลยั
เกา่แกเ่พราะไมม่กีารจํากดัคนเขา้เรยีนทีนั่บถอืศาสนานกิายนัน้ๆ
ใหเ้ป็นนักศกึษา แถมยังเป็นมหาวทิยาลยัแรกๆทีม่กีารรับสตรเีป็น
นักศกึษา สตรใีนองักฤษไดรั้บสทิธิใ์หล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ได ้
เชน่บรุษุในปี 1928 อาจารยเ์ศรษฐศาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีน่ีค่อื 
Arthur Lewis ก็เป็นคนผวิดําคนแรกทีไ่ดรั้บรางวัลโนเบลทาง
เศรษฐศาสตร ์ดังนัน้ นักศกึษาของทีน่ีจ่งึมคีวามภมูใิจวา่มกีารเชดิ
ชคูวามเทา่เทยีมของมนุษย ์

มหาวทิยาลยัชัน้นําในองักฤษ24 แหง่ไดร้วมตวักนั เรยีกวา่ 
Russell Group Universities คลา้ย Ivy League ใน
สหรัฐอเมรกิา ไดร้ว่มกนัผลกัดนัสง่เสรมิการทําวจัิยทีใ่หม้ ีsocial 
impacts. 

http://russellgroup.org/socialimpactofresearch.pdf 

การทํางานของมหาวทิยาลยั เมือ่มรีะบบทีช่ว่ยสงัคม สิง่แวดลอ้ม 
และมรีายไดท้ีไ่มจ่า่ยคนืใหผู้ถ้อืหุน้ ก็ถอืเป็น Social Enterprise 
หนึง่ 
ตอนที ่2 Social responsibility, Social impact, Social innovation, 
Social venture 

คําตา่งๆทีม่ ีSocial นําหนา้นี ้กอ่นหนา้นี ้มักจะใชคํ้าวา่ Social 
enterprisesเป็นคําชโูรง  มหาวทิยาลยัในองักฤษทีเ่คยมกีาร
ดําเนนิการในเรือ่ง Social enterprises อยา่งจรงิจังโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ มหาวทิยาลยัNorthampton ตัง้แตปี่ 2011ไดช้ือ่วา่เป็น
มหาวทิยาลยัองักฤษทีโ่ดดเดน่เรือ่งนีม้าก แตใ่นปีนี ้มหาวทิยาลยั
ดงักลา่วไดป้ระกาศยกเลกิการชคํูาวา่  Social enterprises  แลว้ 
และมุง่ใชคํ้าวา่ Social innovation และ Social impacts เพราะ

http://russellgroup.org/socialimpactofresearch.pdf


ในทางปฏบิตัไิดก้อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิวา่ตอ้งใชร้ปูแบบนี้
เทา่นัน้จงึจะทําความดไีด ้แทท้ีจ่รงิแลว้การทํางานเพือ่สงัคมนัน้ 
ไมจํ่ากดัวา่ตอ้งเป็นรปูแบบนีเ้ทา่นัน้ การทําธรุกจิปกตหิรอืการ
ดําเนนิการโดยท่ัวไป หากมกีารกระทําเพือ่มุง่ใหเ้กดิประโยชนท์าง
สงัคม และสิง่แวดลอ้มนอกเหนอืจากการเกดิประโยชนท์าง
เศรษฐกจิ ( social impact, apart from economic contribution)ก็
ถอืเป็น Social innovation  ผูก้อ่ตัง้ Goodwill Solutions ซึง่ไดช้ือ่
วา่เป็นเอกชนผูนํ้าทางดา้น Social enterprises เองก็ยนืยัน วา่งาน
ของเขามคีวามยัง่ยนืไดก็้เพราะมธีรุกจิปกตดิา้น warehousing 
มฉิะนัน้ ก็ไมส่ามารถสนับสนุนใหเ้กดิ กจิกรรมทีช่ว่ยนําคนเคยตดิ
คกุมาเขา้ทํางานในธรุกจิของสงัคมตามปกตไิด ้หรอือกีนัยหนึง่
การไปยดึตดิรปูแบบมากเกนิไป ก็อาจกอ่ใหเ้กดิการแบง่แยก ทีทํ่า
ให ้ธรุกจิท่ัวๆไป ถอืวา่ Social enterprisesไมเ่กีย่วกบัเขา 

วทิยากรแหง่มหาวทิยาลยั  Cambridge ไดย้นืยันวา่ สําหรับ
หน่วยงานของเขา เขามุง่เนน้ทางดา้น Social venture ทีม่กีาร
ทํางานทีโ่ปรง่ใสรับผดิชอบตอ่สงัคม เพยีงแตว่า่ หากมกีารจด
ทะเบยีนเป็นนติบิคุคลบางรปูแบบ เชน่ Community Interest 
Company (CIC) ก็จะมขีอ้จํากัดไมใ่หจ้า่ยเงนิปันผลเพราะจะไมม่ผีู ้
ถอืหุน้ กําไรทีเ่กดิขึน้ตอ้งถกูเก็บไวใ้นกจิการนัน้ๆตอ่ไปเทา่นัน้ 
ธรุกจิบางแหง่ตอ้งการทํากําไร เพือ่นํารายไดม้าสนับสนุนการ
ทํางานเพือ่สงัคมบางดา้นทีอ่าจจะไมเ่กดิรายไดเ้พยีงพอตอ่
รายจา่ย (Cross Subsidy) 
 

ทกุวันนี ้บา้นเราก็มคีวามเขา้ใจผดิๆ วา่ Corporate social 
responsibility หรอื CSR หมายถงึ การทีธ่รุกจิทีแ่สวงหากําไร ไป
บรจิาคเงนิชว่ยการกศุล หรอืจัดพนักงานไปชว่ยเลีย้งคนชรา ก็ถอื
วา่บรรลเุจตนาของ CSR แลว้ โดยทีก่จิการปกตนัิน้ยังทํางานแบบ
เอารัดเอาเปรยีบผูบ้รโิภค ลักษณะนีย้อ่มไมใ่ชธ่รุกจิทีม่ ีCSR ใน



ทํานองเดยีวกนั การไปมุง่เนน้รปูแบบ Social enterprise ก็อาจจะ
กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิๆวา่ ผลกําไรไมสํ่าคญั การไปชว่ย
นักศกึษาจัดตัง้ธรุกจิทีไ่มจ่า่ยคนืกําไรถอืวา่เป็นการสรา้ง Social 
Innovationซึง่อาจจะไมถ่กูตอ้ง  การม ีCSR ทีแ่ทจ้รงิหมายถงึวา่ 
ในขณะทีเ่ป้าหมายและวธิกีารของการทําธรุกจิยังดําเนนิการ
ตามปกตผิูป้ระกอบการควรคํานงึถงึประโยชนต์อ่สงัคมและ
สิง่แวดลอ้มควบคูไ่ปกบั ผลกําไรทางการเงนิ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ให ้
ได ้triple bottom lines คอืมกํีาไร 3 ดา้น ทัง้ดา้นธรุกจิ ทัง้ดา้น
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม หากทําธรุกจิโดยไมส่นใจผลกระทบที่
ทําลายสิง่แวดลอ้ม หรอืการลดตน้ทนุดว้ยการลดคณุภาพหรอื
มาตรฐานทีส่รา้งความเสยีหายแกส่ขุภาพหรอืชมุชน แลว้ไปไถ่
บาปดว้ยการไปบรจิาคทําบญุเพือ่ความสบายใจ ก็ไมถ่อืวา่เป็นCSR 

ทีถ่กูตอ้ง ดงันัน้ การม ีCSR จะตอ้งซมึซบัเขา้เป็นหลกัการในการ
ประกอบธรุกจิขององคก์ร เขา้ทํานอง Doing good is a good 
business โดยมุง่เนน้ใหผ้ลงาน ทัง้ output  process และ 
outcomeมผีลดตีอ่ภายนอกธรุกจิ 

ระบบงานภายในบางระบบทีน่อกเหนอืจากการเรยีนการสอนและ
การวจัิย มหาวทิยาลยั มักจะมกีารพยายามแยกงานออกไปเพือ่
จัดตัง้เป็นหน่วยอสิระ (spinouts) อาจจะทําใหร้ปูแบบการบรหิารมี
ลกัษณะเป็น Social enterprises เกดิขึน้ แตถ่า้การบรหิารจัดการ
ขาดประสทิธผิล การทํางานขาดมาตรฐานทีด่ ีหรอืการทํางานขาด
ความคํานงึถงึสิง่แวดลอ้มและสงัคม ก็ไมถ่อืวา่ประสบความสําเร็จ 
ในการใหม้ ีSocial impacts หรอืการเกดิ Social innovation จงึ
เป็นการชธูงทีด่กีวา่ Social enterprises 
 

นอกจากเป้าหมายดา้นการเรยีนการสอนแลว้ การมเีขา้มสีว่น
รว่มกบัสงัคม Social engagement เนน้ไมใ่หอ้ยูแ่ตใ่นหอคอย
งาชา้ง ก็ไดเ้ป็นเป้าหมายสําคญัของมหาวทิยาลยัตา่งๆ  นักศกึษา



ระดบัปรญิญาตรขีอง มหาวทิยาลยั Manchester ไดเ้ริม่รับการ
เพาะบม่คณุธรรม 3 ประการ หรอื ทีเ่รยีกวา่ Ethical Grande 
Challenges ในชว่ง 3 ปีทีเ่รยีนหลักสตูรปรญิญาตร ีคอื ปี 1 เรยีนรู ้
ดา้นความยั่งยนื (Sustainability) ปีที ่2 ดา้นความเป็นธรรมในสงัคม 
(Social justice) และ ปีที ่3 ดา้นคณุธรรมในสถานประกอบการ 
(Workplace ethics) 
(http://www.socialresponsibility.manchester.ac.uk/signa
ture-programmes/ethical-grand-challenges/) โดยมกีารทํา
กจิกรรมกลุม่ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายเหลา่นี ้เพือ่ใหไ้ดนั้กศกึษาที ่All 
round คอืมคีวามสามารถทัง้ทางวชิาการและมคีณุธรรมควบคูไ่ป
ดว้ย 
 ตอนที ่3  กจิกรรมนักศกึษา 

มหาวทิยาลยัในองักฤษมกีารสง่เสรมิกจิกรรมนักศกึษาในรปูแบบ
ตา่งๆตาม องคก์รทีเ่รยีกกนัวา่ Societies ซึง่มเีป็นรอ้ยๆแหง่ เชน่ 
Student Hubs หรอื Unlimited เป็นตน้ซึง่พยายามสง่เสรมิให ้
นักศกึษาทํากจิกรรมทีเ่ป็น Social enterprises นักศกึษาตา่งชาติ
เชน่ไทยก็ยังมกีารตัง้เป็นสามัคคสีมาคมเพือ่กจิกรรมนักศกึษาไทย 
ชวีติของการเป็นนักศกึษาจงึมโีอกาสทํากจิกรรมนอกหลกัสตูร
ไดม้าก การดงูานครัง้นีก็้ไดข้อ้คดิทีส่ําคญัประการหนึง่คอืการ
สง่เสรมินักศกึษาใหไ้ปทํากจิกรรมชว่ยสงัคมในระหวา่งทีเ่รยีนนีจ้ะ
ชว่ยสรา้งใหเ้ป็นบณัฑติทีม่จีติอาสาไปตลอดวัยทํางาน 

มหาวทิยาลยัตา่งๆทีเ่ราไปครัง้นีก็้ไดนํ้ากจิกรรมบางดา้นมาแสดง
ใหพ้วกเราไดเ้ห็น ซึง่แตล่ะงานก็ไมไ่ดใ้ชเ้งนิมาก บางโครงการก็มี
วงเงนิแค ่500 ปอนด ์ ทีสํ่าคญัตอ้งมกีารแสดงรายการใชจ้า่ยให ้
ตรวจสอบได ้กจิกรรมนักศกึษาเหลา่นีจ้ะมกีารทําเป็นเครอืขา่ย
ขยายวงไปยังมหาวทิยาลยัตา่งๆท่ัวประเทศ เชน่ Student Hubs 



(http://www.studenthubs.org) มกีารเครอืขา่ยใน
มหาวทิยาลยัตา่งๆกวา่ 10 แหง่ เชน่ Oxford Hubs, Cambridge 
Hubs เป็นตน้กจิกรรมเหลา่นีดํ้าเนนิการโดยนักศกึษากนัเอง แตม่ี
องคก์รทีเ่ป็นเครอืขา่ยสนับสนุนทัง้ทางดา้นการเงนิและการทํางาน
ประจําวัน(administrative work) โดยไมไ่ดอ้าศยัอาจารยเ์ขา้มา
มบีทบาทเหมอืนอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัไทย Cambridge Hubs 
ทีเ่ราไดค้ยุดว้ยชีแ้จงวา่ เขามเีจา้หนา้ทีป่ระจําอยู ่3 คน และ เป็น
ฝ่ายสนับสนุน นักศกึษา โดยเขาทําการประกาศและคดันักศกึษา
ใหม้าทําหนา้ทีต่า่งๆ เชน่ทําหนา้ทีเ่ป็น President หน่วยงานนี้
หวังวา่จะสามารถขยายบทบาทและเป็นเจา้ของภัตตาคารเพือ่เป็น
แหลง่รายไดแ้ละเป็นศนูยร์วมในการทํากจิกรรมนักศกึษาดงัเชน่ที ่
Oxford Hubs ไดดํ้าเนนิการแลว้ 

คณุไพบลูย ์วฒันศริธิรรม อดตีรองนายกรัฐมนตรใีนสมัยรัฐบาลพล
เอกสรุยทุธ ์ก็เคยไปทํากจิกรรมนักศกึษาดว้ยการไปชว่ยคนชรา 
สมยัทีท่า่นเรยีนอยูท่ีอ่งักฤษ ทําใหค้ณุไพบลูยเ์มือ่กลับมาทํางาน
ในธนาคารในประเทศไทยและสถาบนัการเงนิอืน่ๆก็มจีติอาสา
ทํางานเพือ่สงัคม เชน่เมือ่ครัง้ทา่นเป็นผูอํ้านวยการธนาคารออม
สนิก็ไดร้เิริม่โครงการ Social Investment Projects หรอื SIP เพือ่
ชว่ยเหลอืงานดา้นสงัคมตา่งๆใหก้ับชมุชน 

ในระหวา่งทีเ่ขา้ไปเยีย่ม Cambridge Hubs ผมไดห้ยบิเอกสารที่
เขาวางไวแ้จกนักศกึษาทีต่อ้งการหางาน ซึง่ปรากฎวา่ทีท่ีไ่ปนัน้
เป็นทีทํ่าการของหน่วยงานของ มหาวทิยาลยัในการชว่ยนักศกึษา
ในการหางาน มกีารแจกเอกสารทีม่ขีอ้มลูอยา่งละเอยีดทีน่่าสนใจ
มากสําหรับนักศกึษา มกีารแนะแนว โดยใหนั้ดพบใหคํ้าปรกึษา มี
การนําบคุคลภายนอกในแวดวงตา่งๆมาใหข้อ้มลู มกีารสอนวธิกีาร
สมัภาษณ์ การเขยีนประวัต ิหรอื CV ของตนเองใหจ้งูใจวา่ที่
นายจา้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุปัจจบุนัทีน่ายจา้งมสีทิธิเ์ลอืกได ้

http://www.studenthubs.org/


มากกวา่เมือ่กอ่น นักศกึษาทีม่คีวามสนใจนายจา้งใดก็ควรตดิตอ่
ขอฝึกงานดงูานตัง้แตย่ังเรยีนในปีแรกๆ ตอ้งศกึษาดวูา่นายจา้งที่
เราสนใจเขาตอ้งการคณุสมบัตแิละคณุวฒุพิเิศษเพิม่เตมิจาก
ปรญิญาบตัรอยา่งไรบา้ง และเตรยีมตวัใหไ้ดค้ณุลกัษณะตามที่
นายจา้งพงึประสงค ์ไมใ่ชไ่ปรอจนถงึปีสดุทา้ยทีจ่บแลว้คอ่ยหา
งาน เอกสารเหลา่นีผ้มรวบรวมเพือ่สง่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไป
ศกึษา www.careers.cam.ac.uk/ และwww.targetjobs.co.uk 

ตอนที ่ 4 คา่เลา่เรยีน 

ผลจากการทีรั่ฐบาลมกีารเขม้งวดการใชจ้า่ยภาครัฐ นักศกึษาใน
องักฤษทกุวันนีต้อ้งจา่ยคา่เลา่เรยีนเพิม่จากเมือ่กอ่นมาก 
นักศกึษาคนหนึง่ที ่Cambridge อธบิายวา่ คา่เลา่เรยีน ขณะนีม้ี
เพดานที ่9,000 ปอนดต์อ่ปี ซึง่เพิม่จากทีพ่ีช่ายเขาเคยจา่ยเพยีง 
3,000 ปอนดต์อ่ปี นักศกึษาเหลา่นีจ้ะตอ้งอาศยัการกูเ้งนิจากรัฐ
เพือ่จา่ยเป็นคา่เลา่เรยีน และชําระคนืเมือ่มรีายได ้ซึง่
เปรยีบเสมอืน ภาษีเงนิได ้อยา่งหนึง่ หากรายไดไ้ดม้ากก็เสยีมาก
และชําระคนืเร็วขึน้ โดยมกีารคดิดอกเบีย่ เชน่ อตัราเงนิเฟ้อ บวก 
3% ( https://www.gov.uk/student-finance/repayments 
หรอื http://www.slc.co.uk/ )นอกจากหน่วยงานของรัฐนีแ้ลว้ 
ยังมแีหลง่ทีใ่หกู้จ้ากภาคธรุกจิ ซึง่  ภาวะดอกเบีย้ในตลาดขณะนี้
ตํา่มาก นักศกึษาบางคนก็อาจหาชอ่งทางกูเ้งนิในอตัราทีตํ่า่กวา่
แทนทีอ่าศยัระบบทีรั่ฐจัดทีม่กีารคดิดอกเบีย้ตามทีป่ระกาศ ผล
จากการมคีา่เลา่เรยีนแพงนี ้น่าจะทําใหนั้กศกึษาบางคนทีค่ดิหนัก
วา่จะคุม้หรอืไม ่และอาจจะเป็นแรงผลกัดนัใหนั้กศกึษาตอ้งตัง้ใจ
เรยีนเพือ่ใหส้ามารถนําความรูไ้ปทํางานหาเงนิมาใชห้นี ้หาก
อาจารยส์อนไมด่ ีนักศกึษาก็คงจะเอาเรือ่งอาจารยม์ากกวา่
สมัยกอ่น 

http://www.careers.cam.ac.uk/
https://www.gov.uk/student-finance/repayments%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://www.gov.uk/student-finance/repayments%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


นักศกึษาใน EUไดรั้บสทิธใืหเ้สยีคา่เลา่เรยีนในอตัราเดยีวกบั
นักศกึษาขององักฤษตามกฎเกณฑข์อง EU ทําใหม้นัีกศกึษา
โดยเฉพาะจากยโุรปตะวันออกสนใจสมัครเขา้มาเรยีนจํานวนมาก 
และเรือ่งนีอ้าจจะเป็นอกีสาเหตหุนึง่ทีรั่ฐบาลองักฤษตอ้งขึน้คา่เลา่
เรยีนใหส้งูขึน้ ใหคุ้ม้กบัคา่ใชจ้า่ยมากขึน้ 

สําหรับ นักศกึษาตา่งชาต ิทีอ่ยูน่อก อยีจูะตอ้งเสยีคา่เลา่เรยีน
แพงขึน้อกีหลายเทา่ตวั เชน่ นักศกึษา MBA ที ่Cambridge เสยี 
40,000 ปอนดต์อ่ปี หากรวมคา่ใชจ้า่ยอืน่เชน่คา่ทีพั่กและ
คา่อาหารแลว้ อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยถงึ 2.5 ลา้นบาทตอ่ปี การเป็น
นักศกึษาตา่งชาตทิกุวันนีจ้ะถกูขดูรดีแพงมาก นักเรยีนทนุรัฐบาล
ไทยทีเ่ราสอบถามบางคนยังไมท่ราบวา่ จา่ยไปเทา่ไร เพราะทาง
หน่วยงานจา่ยตรง ตวัเลขเหลา่นีจ้ะปรากฎใหต้กใจไดอ้กีครัง้เมือ่
นักศกึษาคดิอา่นจะลาออกจากราชการกอ่นหมดภาระผกูพัน 
นักเรยีนทนุทา่นหนึง่แมจ้ะทํางานใหต้น้สงักดัตัง้หลายปี แตเ่มือ่
ลาออกก็ตอ้งจา่ยถงึ 18 ลา้นบาทเมือ่รวมคา่ปรับ 

เศรษฐกจิขององักฤษจงึไดป้ระโยชนม์ากจากการใหบ้รกิาร
การศกึษาแกนั่กศกึษาตา่งชาต ิรายไดจ้ากบรกิารนี ้ถอืเป็นแหลง่
รายไดอ้นัดบั 2 ทีนํ่าเงนิตราตา่งประเทศ ซึง่สอดคลอ้งกับ
เศรษฐกจิทีม่กีารผลติทางการเกษตรไมถ่งึ 1% ของจดีพี ีและ 
ภาคบรกิารมสีดัสว่นเกนิกวา่ 90% ของจดีพี ีเมือ่ถามเขาวา่รายได ้
อะไรทีเ่ป็นอนัดับ 1 ในการนําเงนิตราเขา้ประเทศ วทิยากรทา่นนัน้
ไมม่คํีาตอบ แตผ่มนกึในใจวา่น่าจะเป็นการขายอาวธุ(Defense 
Industry) เชน่เครือ่งบนิรบ และ เรอืรบ รวมทัง้ยทุโธปกรณ์อืน่ๆ 
อกีประเทศทีเ่คยบอกผมวา่ รายไดจ้ากการศกึษาของนักศกึษา
ตา่งชาตถิอืเป็นแหลง่รายไดอ้นัดับ 2 คอืออสเตรเลยี กอ่นหนา้นี ้
รายได ้2 อนัดบัแรกเป็นแรถ่า่นหนิ และแรเ่หล็ก มาบดันีร้าคาแร่



เหลา่ตกตํา่ลงมาก รายไดจ้ากบรกิารการศกึษาแกนั่กศกึษา
ตา่งชาต ิน่าจะเป็นอนัดบั 1 ของประเทศนีไ้ปแลว้  

ประเทศในยโุรปบนภาคพืน้ทวปีในอดตีไมเ่คยใหค้วามสนใจใน
การสง่เสรมิใหม้รีายไดจ้ากนักศกึษาตา่งชาต ิในชว่งหลงันีเ้มือ่
เห็นตวัอยา่งของ องักฤษ ออสเตรเลยี อเมรกิา นวิซแีลนด ์และ
แคนาดาในการไดป้ระโยชนจ์ากนักศกึษาตา่งชาตก็ิเริม่หนัมา
สง่เสรมิบา้ง เพราะจะเป็นแนวทางหนึง่ในการมรีายได ้ฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิได ้เป็น clean industry และคงจะมกีารปรับขึน้คา่เลา่
เรยีนจากเดมิทีย่ังเป็นการใหเ้รยีนฟร ีแตก็่มเียอรมันทีย่ังคงไมป่รับ
เพิม่ 
ในชว่งทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยใหท้นุผมเรยีนทีอ่รีาสมสุ เมอืง
รอ้ตเตอรด์มัในระหวา่งปี 1970-1977 นัน้ มหาวทิยาลยัไมเ่ก็บคา่
เลา่เรยีน จําไดค้า่เสยีคา่ลงทะเบยีนคดิเป็นเงนิไทยไมเ่กนิ 1000 
บาทตอ่ปีจากปรญิญาตรถีงึปรญิญาโท และไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใน
การทําปรญิญาเอก 
ตอนที ่5  งานวจัิย จากหิง้สูห่า้ง 

มหาวทิยาลยัในองักฤษไดต้ืน่ตวัในการนําความรูท้ีค่น้พบในรัว้
มหาวทิยาลยัมาสูก่ารจัดทําเป็นธรุกจิเพือ่เป็นแหลง่รายไดใ้น
รปูแบบตา่งๆ ทัง้ในการจัดตัง้เป็นบรษัิทเพือ่ทําเป็นธรุกจิ
(Spinout) และการใหส้ทิธิเ์ป็น license และไดรั้บความสําเร็จ
ชดัเจนมากขึน้ในชว่ง สบิปีเศษทีผ่า่นมา มกีารตัง้หน่วยงานเพือ่
ชว่ยนักวจัิยทีอ่าจจะไมม่คีวามรูท้างธรุกจิ และไมคุ่น้เคยกบั
ขัน้ตอนตา่งๆทางกฎหมาย เชน่สทิธบิตัรและการคุม้ครองทรัพยส์นิ
ทางปัญญา รวมไปถงึการบรหิารจัดการใหไ้ดรั้บความสะดวก 
มหาวทิยาลยั UCL ซึง่มผีลงานวจัิยทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
การแพทยม์ากก็มกีารตัง้หน่วยงาน UCLB Plc. ( 



http://www.uclb.com/) พรอ้มกบัมเีจา้หนา้ทีร่ะดบั business 
head ถงึ 16 คน เพือ่ประสานงานเรือ่งเหลา่นี ้อยา่งไรก็ด ีงานวจัิย
ทางดา้นสงัคมศาสตรก็์ยังไมอ่าจสรา้งผลตอบแทนทางธรุกจิได ้
เทา่กบัทางสายวทิยาศาสตร ์มbีusiness head เพยีง 1 คนใน 16 
คน เทา่ทีถ่ามเขาจะมรีายไดเ้ล็กนอ้ยจากคา่ลขิสทิธิข์องการพมิพ์
หรอืการจัดหลักสตูร แตย่ากทีจ่ะไดจ้ากการมนีวัตกรรมทีไ่ปจด 
patent เอกสารทีเ่ขามอบใหพ้วกเรายังมตีวัอยา่งของ การจัดทํา
สญัญากบัเอกชนภายนอกเพือ่ใหม้กีารใชป้ระโยชนท์างธรุกจิจาก
ผลงานวจัิย สําหรับนักวจัิย และคณะ หรอืหน่วยงานตน้สงักดั 
รวมทัง้มหาวทิยาลยั ก็จะมกีารแบง่รายไดจ้นเป็นทีย่อมรับหรอื
พอใจ แนวคดิเรือ่งการอํานวยความสะดวกนักวจัิยเพือ่ทํารายไดใ้ห ้
มหาวทิยาลยันัน้ตอ้งอาศยัความพยายามคอ่ยๆสรา้งขึน้มาทีจ่ะ
ใหผ้ลในระยะยาว ตวัอยา่งขององักฤษก็เพิง่มผีลงานชดัเจน
ในชว่งไมน่านนีใ้นชว่งทศวรรษที ่2000 ทัง้ทีไ่ดเ้ริม่สง่เสรมิกนัมา
ตัง้หลายสบิปีตัง้แตท่ศวรรษที ่1970/80  สําหรับบา้นเรา 
มหาวทิยาลยัหลายแหง่ เชน่  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพ่ระจอม
เกลา้ธนบรุ ีไดทํ้าเรือ่งนีเ้ป็นรปูธรรมแลว้ แตม่หาวทิยาลยัอืน่ๆ ก็
คงตอ้งใจเย็นๆอยา่หวังผลเลศิวา่จะเป็นแหลง่รายไดท้ีเ่ป็นกอบ
เป็นกําทันททัีนใด 

ตวัอยา่งของงานวจัิยทีม่หาวทิยาลยั Manchester แสดงใหเ้ราได ้
เห็นคอืงานวจัิยทางการฆา่ตวัตายซึง่ไดม้กีารจัดทําเป็น social 
enterprises เพราะไดรั้บความสนใจจากหลายองคก์ร เชน่องคก์ร
ทอ้งถิน่ของสกอ๊ตแลนด ์และ ออสเตรเลยี รวมทัง้องคก์รเอกชน 
ใหไ้ปใชเ้พือ่กําหนดนโยบายสงัคมป้องกนัการฆา่ตัวตาย ทําให ้
งานนีม้รีายไดส้ะสมมากขึน้ ตลอดชว่งเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา 
ผลงานวจัิยนีส้ามารถมรีายไดไ้ดถ้งึ 1 ลา้นปอนดจ์งึมกีารแยกตวั
ออกมาทําเป็น Social enterprises ในลกัษณะ spinout   

http://www.uclb.com/


มหาวทิยาลยั Manchester มอีาคารทีใ่ชสํ้าหรับการประสาน
ตดิตอ่กับหน่วยงานภายนอกรวมทัง้เป็นแหลง่การเผยแพรห่รอืการ
ฝึกอบรมกับบคุคลภายนอก และประสานเรือ่งการนํางานวจัิยเขา้สู่
ภาคธรุกจิ มอีงคก์รทีด่แูลคอื The University of Manchester 
Innovation Centre (UMIC)  www.umi3.com บรรยากาศของ
อาคารคอ่นขา้งทันสมัยเป็นศนูยเ์รยีนรู ้ทีเ่อกชนสามารถเขา้มารับ
ฟังไดอ้ยา่งไมแ่ปลกที ่บรรยากาศทีม่สีถานทีท่ีเ่อือ้อํานวยแบบนีม้ี
ทกุมหาวทิยาลยัทีเ่ราไปดงูาน 
อยา่งไรก็ด ีมหาวทิยาลยัในสวเีดน เชน่ ที ่Stockholm กลบัมี
ความคดิวา่เรือ่งการประดษิฐค์ดิคน้ใหเ้ป็นเรือ่งของนักวจัิยทีไ่ด ้
ประโยชนเ์ต็มที ่หากเขามรีายไดนั้กวจัิยก็ตอ้งเสยีภาษีเงนิไดใ้หรั้ฐ
อยูแ่ลว้ และเมือ่เขาไดป้ระโยชนเ์ต็มที ่ชือ่เสยีงก็ตกแก่
มหาวทิยาลยั เพราะผูว้จัิยไมต่อ้งกงัวลกบัการใชช้ือ่มหาวทิยาลยั 
ระบบดงักลา่วปรากฎวา่สวเีดนมนีวัตกรรมจากงานประดษิฐแ์ละ
งานออกแบบคอ่นขา้งมาก 

 

ตอนที ่6 Regional Development Agency (RDA) vs Local 
Enterprise Partnerships(LEP) 

หวัขอ้สําคญัของการดงูานของเราครัง้นีค้อืเรือ่ง LEP ซึง่เป็น
นโยบายของพรรคอนุรักษ์นยิมทีป่กครององักฤษในขณะนี ้
ประเด็นสําคญัคอืการแบง่พืน้ทีข่ององักฤษเป็น 39 เขต และ
รัฐบาลจะใหเ้งนิกอ้นมาพัฒนาพืน้ที ่แตล่ะเขตโดยใหม้หีน่วยงาน
ใหมค่อื LEP ของแตล่ะพืน้ทีม่าดแูล ทัง้ในการสรา้งถนน การสรา้ง
โรงพยาบาล และสถาบนัการศกึษา 
(http://www.lepnetwork.net/ ) สําหรับ Northampton 
ไดรั้บ 200 ลา้นปอนดใ์นชว่งปี 2014-2020 ซึง่เป็น LEP ทีม่ี

http://www.umi3.com/


มหาวทิยาลยัเพยีงแหง่เดยีว ก็จะมบีทบาทไดม้าก วทิยากรของ
เรามคีวามกระตอืรอืลน้มากเพราะเงือ่นไขหนึง่ของ LEP คอืการให ้
มหาวทิยาลยัเขา้มบีทบาทดว้ย โดยใหม้กีารจัดทํา Strategic 
Economic Plan และระดมเงนิจากแหลง่อืน่ๆเขา้มารว่มดว้ยเชน่
เงนิจาก EU จากองคก์รทอ้งถิน่ และองคก์รอืน่ๆทีพ่งึจะระดมได ้
ซึง่เขาคาดวา่จะใหม้งีบประมาณถงึ 1000 ลา้นปอนดสํ์าหรับพืน้ที ่
Northampton 

บทบาทสําคญัที ่มหาวทิยาลยัจะเขา้ไปชว่ยดําเนนิการคอืการนํา
หลกั Social innovation และการคดัสรรโครงการโดยใหคํ้านงึถงึ 
social impact เชน่หากจะมกีารสรา้งถนน ตอ้งเสนอดว้ยวา่ จะมี
การจา้งแรงงานกีค่น จะมกีารฝึกฝนอบรมความรูใ้หม่ๆ ใหพ้นักงาน
อยา่งไรบา้งเป็นตน้ เพราะการเพิม่การจา้งงานเป็นเป้าหมายหลกั
ดา้นหนึง่ของนโยบายเศรษฐกจิยคุนี ้การดงึคนวา่งงานนอกจากรัฐ
จะไมต่อ้งจา่ยเงนิอดุหนุนคนวา่งงานแลว้ ยังจะไดป้ระโยชนจ์าก
ภาษีเงนิไดท้ีเ่ขาจา่ยจากการทํางานได ้อยา่งไรก็ด ีก็ไมม่คีวาม
ชดัเจนวา่น้ําหนักทีใ่หแ้ก ่social impact จะมากนอ้ยเพยีงใด ทัง้
ในขัน้ตอนของ pre qualification และในขัน้ final bid ทีต่อ้ง
คํานงึถงึราคา และคณุภาพ วทิยากรบางแหง่ชีแ้จงวา่คงไมม่สีตูร
สําเร็จและตอ้งดเูป็นกรณีๆไป สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเขต 
Salford ใหคํ้าตอบวา่ Social impact อาจจะใหม้น้ํีาหนัก 10% 

ในปี 2012 องักฤษไดอ้อกกฎหมาย Social Value Act เพือ่
กําหนดแนวทางการทํางานของรัฐในการจัดซือ้จัดจา้งไมใ่หคํ้านงึ
แตเ่ฉพาะทางดา้นราคาอยา่งเดยีว แตใ่หคํ้านงึถงึการจัดซือ้จัดจา้ง
ทีม่สีว่นชว่ยสรา้งผลดทีางดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
นอกเหนอืจากการใหไ้ดผ้ลงานทีม่คีณุภาพและราคาดดีว้ย 
แนวคดิการจัดซือ้จัดจา้งดงักลา่ว ทาง EU เคยเป็นหว่งวา่จะทําให ้



เกดิการลําเอยีงเลอืกปฏบิตั ิแตใ่นภายหลงัก็ไดย้อมรับและใหก้าร
สนับสนุนระบบนี ้
อยา่งไรก็ด ีLEP นีเ้ป็นผลงานของพรรคอนุรักษ์นยิม ทีล่ม้เลกิ การ
ทํางานลกัษณะเดยีวกนัของพรรคแรงงานทีต่ัง้เป็น Regional 
Development Agency ( 

http://www.nationalarchives.gov.uk/webarchive/regiona
l-development-agencies.htm)โดยรัฐบาลพรรคอนุรักษ์นยิม
เมือ่เขา้มามอํีานาจไดย้กเลกิองคก์ร และเลกิจา้งบคุลากรของ 
RDA ดว้ย ในปีหนา้หากพรรคแรงงานทีเ่ป็นผูเ้ร ิม่ตน้ RDA ชนะการ
เลอืกตัง้และเขา้มามอํีานาจ ก็น่าสนใจวา่เขาจะทําอยา่งไรกบั LEP 
เพราะเหมอืนกบัมกีารชว่งชงิผลงานระหวา่งพรรคใหญทั่ง้สอง  
สําหรับมหาวทิยาลยัของไทยก็เป็นปกตอิยูแ่ลว้ที ่หน่วยงานรัฐ
มักจะตัง้บคุลากรของมหาวทิยาลยัในฐานะตวับคุคลเขา้ไปรว่มเป็น
กรรมการหรอืทีป่รกึษาคณะกรรมการตา่งๆ หากมกีารให ้
มหาวทิยาลยัมบีทบาทมากขึน้ ก็คงเป็นมติใิหมท่ีม่ภีาระพอสมควร 
และอาจจะมคํีาถามเกีย่วกบัการรับผดิทางแพง่หากมกีารฉอ้ฉล
เกดิขึน้ หรอือาจจะมคํีาถามวา่เป็นภาระกจิหลกัของ
สถาบนัการศกึษาหรอืไม ่

ตอนที ่7 องักฤษกบั EU 

ในชว่งทีเ่ราดงูาน องักฤษมกีารเลอืกตัง้ซอ่ม และปรากฎวา่ มี
พรรคการเมอืงใหมท่ีป่ระกาศตวัวา่จะเสนอใหอ้งักฤษแยกตวัออก
จาก EU ไดรั้บชยัชนะในการลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็น
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไดเ้ป็นคนแรกในสภาจากพรรคใหมน่ี ้ 
องักฤษมลีกัษณะทางภมูศิาสตรท์ีเ่ป็นเกาะ แยกออกจากผนืทวปี
ยโุรป ในระยะ 500 ปีทีผ่า่นมานับแตก่ารคน้พบอเมรกิาทีเ่ปิด
ศกัราชของโลกยคุใหม ่องักฤษไดม้บีทบาทในเวทโีลกโดยอาศยั



กองทัพเรอืทีเ่ขม้แข็ง รบชนะมหาอํานาจตา่งๆในยโุรป เชน่ชนะ
กองเรอื Armada ของสเปน รบชนะฝร่ังเศสสมัย Napoleon ชนะ
เยอรมัน และออสเตรยี ในสงครามโลกครัง้ที ่1 และ ชนะเยอรมัน 
อติาลใีนสงครามโลกครัง้ที ่2 และมบีทบาทในการชนะสหภาพโซ
เวยีตในยคุสงครามเย็น ในสายตาขององักฤษจงึไมเ่คยรูส้กึวา่ตน
เป็นสว่นหนึง่ของยโุรปเชน่ประเทศอืน่บนผนืทวปียโุรป และปลอ่ย
ใหภ้าคพืน้ทวปียโุรปมกีารรวมตวัดา้นตา่งๆ ตัง้แตท่างดา้น
เศรษฐกจิ การเงนิ และ การเมอืงในชว่งหลงัสงคราม  
องักฤษเป็นมหาอํานาจทีม่อีาณานคิมไปท่ัวโลกโดยเฉพาะเมือ่
สญูเสยีอเมรกิาและภายหลงัสงครามนโปเลยีน ทําใหอ้งักฤษเป็น
ผูนํ้าการเมอืงระดบัโลกมากกวา่ระดบัภมูภิาคยโุรป องักฤษถอืวา่
ตนเป็นศนูยก์ลางของโลก ในชว่งทีทํ่าสงครามกับเยอรมัน และ
สายโทรศพัทใ์ตน้ํ้าทีเ่ชือ่มโยงกบัยโุรปถกูตดัขาด หนังสอืพมิพใ์น
องักฤษฉบบัหนึง่พาดหวัขา่ววา่ “The continent is isolated” 
กอ่นหนา้นี ้องักฤษก็มรีะบบการนับทีแ่ตกตา่งกบัยโุรปทีใ่ชเ้ป็น
ระบบ metricsในการชัง่ตวงวัด เชน่การวัดระยะทางทีเ่ป็น
กโิลเมตร แตอ่งักฤษใชไ้มล ์การชัง่น้ําหนักทีใ่ชเ้ป็นกโิลกรัม แต่
องักฤษใชป้อนด ์การนับเงนิเมือ่กอ่นม ีเพนนี ่ชลิลิง่และปอนด ์แต่
ปัจจบุนัองักฤษก็ไดม้าใชร้ะบบ metrics ทัง้ในดา้นเงนิตรา ทําให ้
100 เพนนีเ่ป็น 1 ปอนด ์และระบบการชัง่ตวงวัดเชน่ในสากล 

อยา่งไรก็ดเีมือ่อังกฤษประสบปัญหาเศรษฐกจิในทศวรรษที1่970 
รัฐบาลพรรคแรงงานก็ขอเขา้รว่มสว่นหนึง่ของ EU ในปี 1973 ซึง่
ขณะนัน้ยังเป็นแคต่ลาดรว่ม หรอื EEC สมัยนัน้ผมยงัเป็นนักศกึษา
ทีเ่นเธอรแ์ลนดย์ังจําไดว้า่องักฤษไมไ่ดเ้ขา้มาอยา่งสงา่งาม เพราะ
องักฤษกําลงัมรีะบบเศรษฐกจิทีอ่อ่นแอ และเกดิปัญหาแตกแยก
ทางความคดิแมก้ระท่ังในระดับคณะรัฐมนตร ีทําใหต้อ้งมกีารใหล้ง
ประชามตเิห็นชอบในปี 1975 แมว้า่จะผา่นได ้แตห่ลงัจากนัน้ 



องักฤษก็ยังมขีา่วเป็นระยะๆจนถงึปัจจบุนัวา่ไมเ่ห็นดว้ยกบัการเป็น
สมาชกิ EU และไมเ่ห็นดว้ยกบัการบรหิารใน EU ถงึขัน้ขูว่า่จะถอน
ตวั และรัฐบาลก็ไดป้ระกาศใหม้กีารลงประชามตอิกีครัง้วา่จะถอน
ตวัจาก EU หรอืไมใ่นปี 2017 ซึง่สรา้งความไมแ่น่นอนในอนาคต
อกีครัง้เหมอืนความไมแ่น่นอนกอ่นการลงประชามตขิองScotland 
ในเดอืนกนัยายน ทีผ่า่นมา ตา่งจากประเทศสมาชกิอืน่ๆทีไ่มเ่คย
ตอ้งมากงัขากนัอกี หลายประเทศเชน่ตรุกพียายามจะเขา้เป็น
สมาชกิแตก็่ไมสํ่าเร็จ 

ระบบเงนิตราของยโุรปไดร้วมศนูยใ์ห ้มธีนาคารกลางแหง่ยโุรป
และสกลุเงนิใหมค่อืยโูร โดยทีท่กุประเทศยกอํานาจอธปิไตยทาง
การเงนิ หรอืการกําหนดนโยบายการเงนิและยกเลกิสกลุเงนิ
ประเทศตน เชน่ เงนิฟรังฝร่ังเศส เงนิกลิเดอรเ์นเธอรแ์ลนด ์แต ่
องักฤษก็ยังไมย่อมเขา้มารว่ม และ ธนาคารกลางขององักฤษ
ยังคงรักษาอํานาจการกําหนดนโยบายการเงนิเหมอืนเดมิ โดยไม่
ยอมยกเลกิเงนิปอนด ์

โครงสรา้งและสภาพเศรษฐกจิขององักฤษมลีกัษณะคลา้ยไปทาง
อเมรกิามากกวา่ เชน่มกีารผลติสนิคา้อตุสาหกรรมเป็นสดัสว่นไม่
ถงึรอ้ยละ 10ของ GDP ระบบการเงนิก็มกีารพึง่พาตลาดหุน้ใน
สดัสว่นทีส่งูเชน่กนั และดว้ยภาษาพดูเดยีวกนัจากอทิธพิลของ
สือ่สารมวลชน ทําใหบ้รรยากาศทางเศรษฐกจิและทศิทางการ
ปรับตวัของผูบ้รโิภคและผูล้งทนุ อาจจะคลอ้ยตามอเมรกิามากกวา่ 
องักฤษยังคงมคีวามเป็นเอกเทศจากภาคพืน้ทวปียโุรป จงึไมค่อ่ย
รูส้กึวา่ตนเป็นสว่นหนึง่ของภาคพืน้ยโุรปอยา่งแทจ้รงิ 

ตอนที ่8  Manchester หรอื The Cotton City  
Manchester เป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีกํ่าเนดิขึน้เป็นเมอืงของโลก 
จากการปฏวิัตอิตุสาหกรรม ในศตวรรษที ่18 -19 โดยไดม้กีารสรา้ง



โรงงานอตุสาหกรรมดา้นสิง่ทอ มกีารนําวัตถดุบิ คอื ฝ้าย (cotton) 
จากสหรัฐอเมรกิา เขา้มาผลติเป็นผา้ฝ้าย สง่ออกไปท่ัวโลก และ
ดว้ยประสทิธภิาพ ตน้ทนุ และการบรหิารจัดกาFร ทําใหก้จิการสิง่
ทอ เชน่ cottage industry ของอนิเดยี ตอ้งเลกิกจิการไปเกอืบทัง้
ชมภทูวปี และอาจจะเป็นเหตหุนึง่ในการทีต่อ้งการเป็นเจา้อาณา
นคิม การผลติสนิคา้สิง่ทอนี ้ทําใหเ้มอืง Manchester ตอ้งมกีารใช ้
เครือ่งจักร ทีต่อ้งการเหล็กกลา้และถา่นหนิ เป็นทีม่าของการ
ขยายตวัของเศรษฐกจิ และการอพยพเขา้มาของแรงงานจาก
ชนบท เมอืง Manchester มคีวามไดเ้ปรยีบกวา่เมอืงอืน่รอบขา้ง
เพราะเป็นทีท่ีม่น้ํีาบรบิรูณ์เหมาะแกก่ารฟอกยอ้มสิง่ทอทีต่อ้งใชน้ํ้า
จดืปรมิาณมาก ทัง้ทีอ่ยูห่า่งจากทะเลกวา่ 50 กโิลเมตร และตอ้ง
อาศยัเมอืงทา่ Liverpool ในการขนถา่ยจากเรอืเดนิทะเล อยา่งไรก็
ดเีมือ่ผูป้ระกอบการการทา่เรอืและรถไฟใน Liverpool ขึน้คา่ใชจ้า่ย
เป็นจํานวนสงู ในทีส่ดุ Manchester จงึแกปั้ญหาโดยการขดุคลอง
เพือ่ใหเ้รอืเดนิสมทุรสามารถเขา้มาจอดเทยีบทีท่า่ Salford ซึง่ตดิ
กบั Manchester ได ้ทําใหก้จิการสิง่ทอไมต่อ้งไปขึน้กบั Liverpool 
ทําใหร้ายไดจ้ากการขนถา่ยสนิคา้ และกจิการขนสง่ทางรถไฟของ
เมอืง Liverpool ถกูกระทบอยา่งหนัก การขดุคลองดัง่กลา่วมทีีผ่ล
ตอ่ระบบการขนสง่เหมอืนการขดุคลองสเุอซ ทีข่ดุในระยะ 30 กวา่ปี
กอ่นหนา้ แตอ่ยา่งไรก็ตามประวัตศิาสตรก์ารจารกึวา่ทัง้
ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัทา่เรอืใน Liverpool  และผูล้งทนุในคลอง
ดงักลา่วตา่งก็ประสบภาวะขาดทนุจนตอ้งลม้ละลาย 

ผลจากการขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมเป็นเมอืงแรกอยา่ง
รวดเร็ว มอีาคารสวยงามทีก่อ่สรา้งเป็นศลิปะแบบกรกีและโรมัน 
เพือ่ใชเ้ป็นโรงงาน หรอื โกดงัขนาดใหญ ่โดยเฉพาะถนน 
Portland ทีใ่กลโ้รงแรมทีพั่ก มอีาคารใหญ่ๆ  ขนาด 5-6 ชัน้ เป็น
จํานวนมากไมด่ถุกูทําลายจากการทิง้ระเบดิของนาซ ีในชว่ง
สงครามโลกครัง้ที ่2 เชน่ในถนนอืน่ กลา่วกนัวา่ในชว่งวันหยดุ 



กลางเมอืงนีจ้ะเหมอืนเมอืงรา้งเชน่วันอาทติยใ์นแถบธรุกจิ Canary 
Wharf ในลอนดอนในปัจจบุนั เพราะ ผูค้นจะอยูบ่า้นไมต่อ้งมา
ทํางานในอาคาร ตา่งจากทกุวันนีท้ีอ่าคารเหลา่นีไ้ดรั้บการอนุรักษ์
ดดัแปลงเป็นรา้นรวงมากมาย เป็นแหลง่มาจับจา่ยซือ้ของ อยา่งไร
ก็ดเีมอืง Manchesterทีเ่ตบิโตเร็วเมือ่ศตวรรษที ่19 เป็นเมอืงที่
ขาดการวางแผน คนงานหลัง่ไหลเขา้มาทํางานจากชนบทและอยู่
แบบสลมั เกดิปัญหาสิง่แวดลอ้มเชน่อากาศ และน้ําเสยี มปัีญหา
อาชญากรรม รวมไปถงึมกีารใชแ้รงงานอยา่งไมถ่กูตอ้ง เป็น
แหลง่ทีม่าของแนวคดิตอ่ตา้นทนุนยิมของ คารล์ มารก์(Karl Marx) 
ซึง่ไดรั้บการสนับสนุนจาก เองเกลิ (Engel) ทีเ่ป็นผูอ้ยูอ่าศยัใน
เมอืงนีแ้ละไดรู้เ้ห็นความทกุขย์ากของแรงงาน แนวคดิหวักา้วหนา้
ทางการเมอืงในเรือ่งสทิธมินุษยชนจงึกอ่กําเนดิในเมอืง 
Manchester  เมือ่ประธานาธบิด ีลนิคอลน์ (Lincoln) ประกาศเลกิ
ทาสและเกดิสงครามกลางเมอืง ชาวเมอืง Manchester ซึง่แมจ้ะ
ไดรั้บประโยชนจ์ากทาสในอเมรกิาทีช่ว่ยทํางานในไรฝ้่าย กลบั
เป็นฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายเหนอืของ ลนิคอลน์ ในขณะทีเ่มอืงอืน่เชน่ 
Liverpool สนับสนุนฝ่ายใต ้จากทีม่ผีูใ้ชแ้รงงานอยูอ่าศยัจํานวน
มาก และมนัีกคดิหวักา้วหนา้ ดนิแดนแถบนีย้ังถอืวา่เป็นเขต
สนับสนุนพรรคแรงงานอยา่งมั่นคง 
อยา่งไรก็ด ีManchester มคีวามรุง่เรอืงไดเ้พยีง 200  ปีเศษ เมือ่
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิในโลกไดเ้ปลีย่นไป ภายหลงั
สงครามโลกครัง้ที ่2 เอเชยีตะวันออก ไดพั้ฒนาอตุสาหกรรมสิง่
ทอขึน้ในประเทศตา่งๆ ประกอบการมปีระดษิฐกรรมทางปิโตรเคมี
นําเสน้ใยสงัเคราะหเ์ชน่ Polyester มาใชแ้ทน ฝ้ายมากขึน้เรือ่ยๆ 
ทําใหอ้ตุสาหกรรมสิง่ทอและอตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่งตา่งๆใน 
Manchester ตอ้งปิดตวัลง คงเหลอืแตซ่ากอาคารขนาดใหญส่มยั 
Victoria ทีส่รา้งดว้ยอฐิแดงตา่งๆทีเ่คยเป็นโรงงานหรอืตลาด
การคา้สิง่ทอ รวมไปถงึซากอาคารทีเ่คยเป็นแหลง่เสือ่มโทรมของ



คนงาน สภาพของเมอืงทีเ่คยรุง่เรอืงกลายเป็นเมอืงหดหูจ่ากการ
ลม่สลายของอตุสาหกรรมสิง่ทอ ดนิแดนแถบนีก้ลายเป็นเขต
เศรษฐกจิทีถ่ดถอยเกดิปัญหาสงัคมและเป็นปัญหาขององักฤษมา
นับสบิปีโดยไมป่รากฎวา่รัฐบาลในชว่งปี 1970-1990 มนีโยบายที่
ชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาฟ้ืนฟ ู 

โชคดทีีเ่มอืงนีร้วมทัง้เขตรอบๆมมีหาวทิยาลยัตัง้อยูเ่ป็นกระจกุถงึ 
3 แหง่ ซึง่มนัีกศกึษารวมกวา่ 120,000 คน University of 
Manchester ถอืเป็นองคก์รทีม่ลีกูจา้งมากทีส่ดุของเมอืง  ทําให ้
เศรษฐกจิของ Manchester ในชว่งหลงัไดพ้ึง่พาการศกึษา และ
การพัฒนาดา้นบรกิารตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ทรัพยส์นิทางปัญญา 
นอกจากนี ้เมอืง Manchester ยังมทีมีฟตุบอลระดับตน้ๆ ของ
องักฤษถงึ 2 ทมี คอื Manchester United และ Manchester 
City จงึเป็นแหลง่ดงึดดูการเดนิทางทอ่งเทีย่วและการกฬีา รัฐบาล
จากพรรคแรงงานไดทุ้ม่เทงบประมาณในการดงึธรุกจิบางดา้นเชน่ 
BBC และ โรงถา่ยของ Coronation Street มาตัง้ทีช่านเมอืงใน
แถบทีเ่คยเป็นทา่เรอืมากอ่น ทําใหเ้กดิบรรยากาศของการพัฒนา 
โดยมคีวามพยายามรักษารปูลกัษณ์ทางสถาปัตยข์องอาคาร
โบราณไวเ้พือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว สง่เสรมิการขยายตวัทางดา้น
ธรุกจิ Media Art และ Creative ดว้ย การจัดตัง้ Industrial Park 
ที ่Salford เป็นการฟ้ืนฟ ูManchester ใหก้ลับมามคีวามรุง่เรอืง
อกีครัง้ เป็นแบบอยา่งของการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ อกีเมอืงหนึง่ของ
โลกทปีระสบชะตากรรมคลา้ยกนัคอืเมอืงรถยนตใ์นอเมรกิา คอื 
Detroit ทีป่ระสบปัญหาตา่งๆจากการยา้ยออกของอตุสาหกรรม
รถยนต ์จนเทศบาลเมอืงถกูประกาศลม้ละลายไมม่รีายไดเ้พยีงพอ
แกก่ารชําระหนีเ้ทศบาล 
 

ตอนที ่9 มหานคร ลอนดอน 



ถงึแมว้า่การเดนิทางครัง้นีจ้ะใชเ้วลาในนครหลวงแหง่นีไ้มม่ากและ
เป็นทีท่ีเ่คยมาหลายครัง้แลว้ แตท่กุครัง้ทีม่าทีน่ีก็่มเีรือ่งทีช่วนคดิ
ได ้ผมเคยมาเมอืงนีเ้ป็นครัง้แรกในปี 1971 เมือ่ไดส้อบผา่นปีแรก
ในมหาวทิยาลยัทีฮ่อลแลนด ์ในครัง้นัน้ การเดนิทางทีเ่ป็นหนทาง
หลกัทีป่ระหยัดกวา่การบนิคอืการน่ังเรอืขา้มฟาก จากปากแมน้ํ่า ที่
เรยีก วา่ Hoek van Holland ตอ้งใชเ้วลาเดนิเรอืตลอดทัง้คนื 
และมารุง่เชา้ทีท่า่  Norwich จากนัน้จงึน่ังรถไฟเขา้มาลอนดอน 
แตท่กุวันนีก้ารเดนิทางจากยโุรปทางเรอืหมดยคุแลว้ นอกจากการ
บนิขา้มฟาก ทีส่ะดวกมากคอืการน่ังรถไฟความเร็วสงูลอดชอ่ง
แคบองักฤษจากฝร่ังเศส เขา้มาทีส่ถาน ีWaterloo ทางดา้นใต ้
ของลอนดอน การนําชือ่สถานทีท่ีอ่งักฤษจับนโปเลยีนไดม้าตัง้
เป็นชือ่สถานทีใ่นลอนดอนและเป็นสถานรีถไฟแรกสําหรับการเขา้
มาลอนดอน ก็คงจะสรา้งความรูส้กึใหฝ้ร่ังเศสทีเ่ป็นตวัตัง้ตวัตใีน 
EU  

ในยคุกอ่นเมือ่มาลอนดอนก็จะมคีวามรูส้กึวา่เมอืงนีส้กปรกไมน่่า
อยู ่ตกึรามก็โทรมไมส่วยงามเทา่ในภาคพืน้ทวปี ทัง้นีเ้นือ่งจากใน
ยโุรปถา้เป็นเมอืงทีถ่กูระเบดิทําลายในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่
2 เชน่เมอืงตา่งๆในเยอรมัน และบางเมอืงในฮอลแลนด ์เชน่เมอืง
รอ้ตเตอรด์มัจะเป็นเมอืงสรา้งใหมม่คีวามทันสมัย และมกีาร
วางแผน สะอาดเรยีบรอ้ย ถา้เป็นเมอืงเกา่ทีไ่มไ่ดถ้กูทําลายก็จะมี
การรักษาอาคารโบราณตา่งๆอยา่งด ีเชน่เมอืงในกลางกรงุปารสี 
บรัสเซล และ อมัสเตอรด์มั เป็นตน้ แตอ่งักฤษในชว่งทรรศวรรษที ่
70-90 เป็นชว่งทีอ่งักฤษประสบปัญหาเศรษฐกจิลม่สลาย เพราะ
ภาคอตุสาหกรรมถดถอยไมอ่าจแขง่กบัอตุสาหกรรมทีส่รา้งใหมท่ี่
มโีรงงานทันสมัยกวา่ในยโุรปได ้หรอืไมก็่ตอ้งประสบกบัการ
แขง่ขนัจากประเทศกําลงัพัฒนาเชน่ เอเซยีในดา้นสิง่ทอ 
ขณะเดยีวกนัเมือ่รัฐบาลดําเนนินโยบายแกไ้ขรนุแรงก็จะเกดิการ
ตอ่ตา้นจากสหภาพแรงงานซึง่มกีารรวมตวัทีเ่ขม้แข็งมาก รายได ้



รัฐบาลจงึตกตํา่ และไมม่งีบมาใชใ้นการทํานุบํารงุบา้นเมอืงอยา่ง
เพยีงพอเทา่ทีค่วร ตามถนนหนทางยังมคีนตกยากทีม่าขอทาน
และบา้นเรอืนก็ทรดุโทรม วันดคีนืดก็ีจะตอ้งประสบการประทว้ง
หยดุงาน หรอืการกอ่การรา้ยของ IRA 

แตท่กุวันนี ้เมือ่มาลอนดอนความรูส้กึนีจ้ะหมดไป เศรษฐกจิของ
องักฤษในชว่งสบิปีเศษเริม่ดขี ึน้ ลอนดอนกลายเป็นเมอืงทีเ่ป็น
ศนูยก์ลางการเงนิ มคีนตา่งชาตมิาลงทนุ และพํานักอาศยั 
กลายเป็นเมอืงนานาชาต ิมรีา้นอาหารและแหลง่ชอปป้ิงมากมาย 
ทําใหอ้สงัหารมิทรัพยม์รีาคาแพงขึน้มาโดยตลอดแมว้า่จะมี
ผลกระทบจากชว่งทีม่วีกิฤตเศรษฐกจิโลกในปี 2550-52 แตก็่เป็น
ชว่งสัน้ ในทางกลบักนั ชว่งหลงันี้ปรากฎวา่เศรษฐกจิในยโุรปกลับ
มปัีญหาดา้นการคลงัและเศรษฐกจิตกตํา่ทําใหม้คีนวา่งงานจํานวน
มาก เนือ่งจากรัฐบาลกอ่นหนา้ลว้นแตม่กีารใชจ้า่ยขาดดลุมาก 
รัฐบาลมรีายไดต้กตํา่และรัฐบาลปัจจบุนัตอ้งตดัรายจา่ยเพือ่รักษา
วนัิยการคลงัทําใหไ้มม่งีบเพือ่ใชใ้นการทํานุบํารงุบา้นเมอืง ผูท้ี่
เดนิทางไปยโุรปจะไดค้วามรูส้กึวา่เป็นทีท่ีไ่มส่ะอาดเรยีบรอ้ย
เทา่ทีค่วร บางเมอืงในอติาล ีไมม่กีารเก็บขยะแตก่องทิง้ไวต้ามรมิ
ถนนเกลือ้นกลาด เชน่เมอืงฟลอเรนซเ์คยมปัีญหามากกบัเรือ่งขยะ
ในเมอืง ในขณะทีล่อนดอนไดรั้บประโยชนจ์ากภาวะเศรษฐกจิ ทํา
ใหม้รีายไดม้าดแูลบา้นเมอืงใหส้ะอาด เมือ่อสงัหารมิทรัพยม์รีาคา
เพิม่เป็นเทา่ตวั เจา้ของก็ยอมลงทนุทาสแีละปรับปรงุใหส้มราคา 
ทําใหบ้า้นเมอืงในลอนดอนทกุวันนีด้เูรยีบรอ้ยกวา่เมือ่ 30-40 ปี
กอ่น ทัง้ยังไมม่คีนขอทานใหเ้ห็นอยา่งเมือ่กอ่น อยา่งไรก็ด ีผล
จากการเพิม่ราคาบา้นทําใหก้ารครองชพีในลอนดอนทกุวนันีม้ี
คา่ใชจ้า่ยแพงขึน้มาก เมือ่ไปลอนดอนครัง้แรกยังจําไดว้า่เคยเขา้
รา้นอาหารจนีทานขา้วหนา้เป็ดราคาไมถ่งึหนึง่ปอนด ์แตท่กุวันนี้
ราคาจะเพิม่ไปเป็น 10 เทา่ตวั คา่เชา่บา้นทีแ่พงมากก็ทําใหผู้ม้ ี
รายไดน้อ้ยเดอืดรอ้นในเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยั มกีารรอ้งเรยีนตอ่รัฐบาล



หรอืไมก็่ตอ้งไปอยูต่า่งเมอืงทีค่า่เชา่บา้นถกูกวา่ เชน่ พนักงาน
ของ บบีซีทีีย่า้ยไปเมอืง Salford แตโ่ชคดทีีล่อนดอนมรีะบบ
รถไฟฟ้าใตด้นิทีเ่ชือ่มไปเกอืบทกุทีใ่นเมอืงทําใหก้ารเดนิทางเขา้
เมอืงยังสะดวกรวดเร็วแมจ้ะตอ้งไปอยูด่า้นนอกเมอืงก็ตาม 
ทกุวันนี ้รัฐบาลไดเ้ปิดทางใหก้ารเยีย่มชม พพิธิภัณฑต์า่งๆ ไม่
ตอ้งเสยีเงนิ ทีพ่พิธิภัณฑ ์Victory and Albert Museum แถว 
Knightsbridge มกีารตัง้แสดงของเกา่จากประเทศตา่งๆในโลก 
ในสว่นทีเ่ป็นของไทย มกีารตัง้แสดงพระสงัวาลยป์ระดบัเพชร
งดงามมาก มกีารตดิรปูแสดงใหเ้ห็นวา่สมเด็จพระศรพัีชรนิทราบ
รมราชนินีารถในรัชกาลที ่5 เคยฉายพระรปูทีท่รงพระสงัวาลยน์ี ้
โดยมเีขยีนกํากบัคําอธบิายวา่ ยมืมาจากของสะสมสว่นบคุคล ทํา
ใหเ้กดิความสงสยัวา่ สมบตัขิองชาตเิรามาเป็นของสะสมสว่น
บคุคลทีน่ีไ่ดอ้ยา่งไร 

 

ตอนที ่10 เสน้ทางคมนาคมและการพัฒนาเมอืง 

Manchester มปีระชากรภายในเมอืง 5 แสนคนและมปีระชากร
รอบนอกอกี 2 ลา้นคน แตก่ารจราจรก็ไมพ่ลกุพลา่นมากนัก ไมม่ี
ระบบรถไฟฟ้าใตด้นิ แตม่รีะบบรถเมลว์ ิง่ไมเ่ก็บคา่รถเมลโ์ดยสาร 
ทําใหผู้ค้นไมจํ่าเป็นตอ้งใชร้ถสว่นตวั ซึง่น่าจะเป็นประโยชนใ์น
การประหยัดพลงังาน และ ไมก่อ่ใหเ้กดิปัญหารถตดิ นอกจากนี้
เพือ่เชือ่มเมอืง Salford ซึง่มกีารพัฒนาพืน้ทีร่มิทา่เรอืดัง้เดมิ กบั
เมอืง Manchester ก็ไดจั้ดใหม้รีถรางวิง่ ผูเ้ดนิทางเมอืงนี้
นอกจากไมใ่ชร้ถแลว้ก็ไมม่รีถจักรยนตว์ิง่ หรอืเทยีบกบัเมอืง 
Cambridge ยังมกีารใชจั้กรยานสองลอ้คลา้ยในประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ 



การเดนิทางในลอนดอนถงึจะเป็นเมอืงใหญแ่ตก็่สะดวกมากเพราะ
มรีถไฟฟ้าใตด้นิทีส่านกนัเป็นใยแมงมมุและมกีารกอ่สรา้งเสน้ทาง
ใหม่ๆ มาตลอด มกีารใชร้ถเมลส์แีดงเชือ่มตอ่กนัเพราะอยูภ่ายใน
องคก์รเดยีวกนั สามารถใชบ้ตัร Debit card คอื บตัร Oyster 
เดยีวกนัเดนิทางเชือ่มตอ่กนัได ้โดยมคีดิคา่โดยสาร แบบเหมา
จา่ยก็ได ้ตา่งจากบา้นเราทีร่ะบบขนสง่ในเมอืงยังแยกกนัหลาย
หน่วยงานไมเ่ชือ่มโยงกนั แตก็่ไดข้า่ววา่ องคก์ารขนสง่มวลชน
กรงุเทพจะปรับระบบเสน้ทางวิง่ของรถเมลใ์หป้ระสานกบัเสน้ทาง
วิง่ของรถไฟฟ้า 
ระบบถนนในองักฤษโดยท่ัวไปยังมชีอ่งทางวิง่ทีแ่คบ และมไีมก่ี่
ชอ่งทาง ขอ้ดก็ีคอืตน้ไมใ้หญส่องขา้งทางจะเตบิโตมาก ทําให ้
ทวิทัศนส์วยงานเป็นธรรมชาต ิเพราะเขาคงไมน่ยิมการตดัตน้ไม ้
ทิง้เพือ่ขยายถนนแบบบา้นเรา แตข่อ้เสยีคอืเวลามอีบุตัเิหตก็ุจะ
เป็นคอขวด ชว่งทีเ่ราเดนิทางจากลอนดอนเพือ่ไปสนามบนิ 
Heathrow เป็นบา่ยวันศกุร ์รถจงึมมีากตลอดทาง เพราะผูค้นคง
เดนิทางออกจากเมอืงเพือ่ไปอยูต่า่งเมอืง สนามบนิทกุวันนีก็้ม ี
terminal 2 ทีเ่พิง่ปรับปรงุใหมก่วา้งขวางและดสูะอาดกวา่
เมือ่กอ่น เสยีอยา่งเดยีวการจราจรทางออกมปัีญหาแออดั 
เสยีเวลารอเครือ่งบนิขึน้หรอืเขา้จอดเป็นชัว่โมงๆ บางครัง้หากมา
เชือ่มตอ่เครือ่งบนิทีน่ีก็่มักจะไดก้ระเป๋าชา้เป็นวันๆ 
ทางน้ําใน Manchester ทีเ่คยเป็นเสน้ทางคมนาคมขนสง่สนิคา้
วัตถดุบิ คอื ฝ้ายและถา่นหนิ เขา้มาและนําสนิคา้สําเร็จรปู คอืผา้
ผนืออกไป บดันี้ก็เลยใชแ้ลว้ เคยมคีวามคดิกนัวา่จะถมกลบัไปเป็น
แผน่ดนิ แตโ่ชคดทีีค่วามคดินีไ้มไ่ดรั้บการยอมรับ เพราะทกุวันนี ้
ทีด่นิรมิน้ํากลายเป็นทีท่ีม่รีาคาไดรั้บความนยิมสงู และเป็นพืน้ทีใ่น
การพัฒนาใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางธรุกจิทางดา้น ICT คลา้ยกบัเมอืง
ทา่หลายแหง่ในโลกทีไ่ดพั้ฒนา waterfront ทีเ่คยใชเ้ป็นทา่เรอื
ใหเ้ป็นแหลง่ธรุกจิและทีอ่ยูอ่าศยั เชน่เมอืง Baltimore ใน 



Maryland USA และ Sydney ใน Australia เพราะระบบการ
ขนสง่ไดย้า้ยไปใช ้ทา่เรอืน้ําลกึและขนในลกัษณะทีเ่ป็น 
container ดว้ยรถพว่งทีย่าว ไมเ่หมาะกบัการวิง่เขา้มาในเมอืง 
กรงุเทพของเราทกุวันนีก็้มกีารเปลีย่นแปลงคลา้ยๆกนั เพราะไดม้ี
การพัฒนาทา่เรอืแหลมฉบงั และลดบทบาทของทา่เรอืคลองเตย 
หวังวา่ผูบ้รหิารคงมแีผนระยะยาวพัฒนาพืน้ทีบ่รเิวณรมิแมน้ํ่า
เจา้พระยาสว่นนีเ้พราะเป็น waterfront ทีม่คีวามยาวกวา่ หนึง่
กโิลเมตร น่าจะเป็นศนูยก์ารคา้และทพัีกผอ่นของชาว
กรงุเทพมหานครไดเ้ป็นอยา่งด ีนอกจากนีฝ่ั้งตรงขา้มยังเป็นเขต
อนุรักษ์บางกระเจา้ ทีเ่ป็นปอดของกรงุเทพ 

 

โดยสรปุ 

ความรูส้กึทีไ่ดจ้ากการพบปะกับมหาวทิยาลยัทัง้5 ในคราวนีส้ว่น
หนึง่ก็คอื การบรหิารจัดการมหาวทิยาลยัทีม่คีวามเป็นอสิระ
คอ่นขา้งมาก ไมย่ดึตดิกับกฎเกณฑท์ีไ่มย่ดืหยุน่ดงัเชน่มหา
มหาวทิยาลยัของไทย สิง่ใดทีเ่ป็นเรือ่งทีด่แีตไ่มไ่ดเ้ขยีนเป็น
กฎหมายหรอืระเบยีบไว ้เขาจะดําเนนิการได ้ไมต่อ้งรอไปถาม
กระทรวงศกึษาธกิารกอ่น ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัจะเปิดใจกวา้งมุง่
ที ่output process และ outcome เป็นหลกั มากกวา่การมุง่
รปูแบบ ดงัเห็นไดจ้ากการนํางานวจัิยสูธ่รุกจิ แตล่ะแหง่ก็มรีปุแบบ
ทีแ่ตกตา่งกนั บา้งก็ทําในรปูของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 
บางแหง่ก็จดทะเบยีนเป็นบรษัิท บางแหง่ก็มลีกัษณะเป็นธรุกจิที่
ไมจ่า่ยกําไรเป็นตน้ การประกาศไมย่ดึตดิกบั Social enterprises 
ก็เป็นอกีตวัอยา่งหนึง่ของการมุง่ผลสดุทา้ย และวธิกีารทํางานของ
รัฐบาลก็พยายามออกมาในรปูของการมสีว่นรว่ม การเป็นเจา้ของที่
รับผดิชอบรว่มกัน ดงัเห็นไดจ้ากการใชช้ือ่ partnerships ใน LEP 
วัฒนธรรมมหาวทิยาลยัในองักฤษจงึเอือ้ตอ่การคดินอกกรอบ การ



มนีวัตกรรม ทําใหเ้กดิผลสมัฤทธิท์ีม่สีงัคมทีเ่อือ้อาทร และ
สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นประชาธปิไตย 
การดงูานครัง้นี ้ผูจั้ดทําไดด้มีาก มกีารใชเ้วลาและแบง่เวลาใหเ้ป็น
ประโยชน ์ทําใหไ้ดค้วามรูแ้ละสาระ ทัง้ยังเป็นโอกาสใหผู้บ้รหิาร
ตา่งมหาวทิยาลยัไดแ้ลกเปลีย่นทรรศนะในระหวา่งการเดนิทาง
ตา่งเมอืงในรถบสั เป็นประโยชนใ์นการมมีติรภาพตอ่กนัทีอ่าจจะ
ชว่ยเหลอืกนัไดต้อ่ไปในอนาคต วทิยากรทีเ่ชญิมาใหค้วามรูท้กุ
แหง่ลว้นมคีวามกระตอืรอืลน้ในการใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถาม
อยา่งเต็มที ่ทําใหไ้ดข้อ้คดิใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การทํางานใน
หน่วยงานตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะในประเด็นเกีย่วกบั Social 
enterprises และ การทํางานของ Local Enterprise 
Partnerships ซึง่เป็นเป้าหมายของการดงูานครัง้นี ้

 

พสิฐิ ลีอ้าธรรม 

คณบด ีคณะเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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