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Goodbye Social Enterprise
ระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2557 ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมไปดูงาน
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศอังกฤษที่จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ
ในเรื่ อ ง บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ การพั ฒ นาภู มิ ภ าคของอั ง กฤษ
(University Engagement in Regional Development in the UK)
โดยได้ไปพบกับมหาวิทยาลัย 5 แห่งคือ
มหาวิทยาลัย Salford ใน Salford/Manchester
มหาวิทยาลัย Manchester ใน Manchester
มหาวิทยาลัย Northampton ใน Northampton
มหาวิทยาลัย Cambridge ใน Cambridge และ
มหาวิทยาลัย University College London ใน London
ผมขอถือ โอกาสนี้ ขอบคุณสถาบัน คลังสมองของชาติ โดยเฉพาะ
ท่าน ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง และ ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
ที่ได้ดูแลให้การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ด้วยดี
รวมทัง้ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยของไทยต่างๆ ทีไ่ ด้แสดงความคิดเห็นในระหว่างดูงาน
บันทึกฉบับนีเ้ ขียนเป็นเรือ่ งๆ รวม 10 หัวข้อ ไม่ใช่การท�ำรายงานการดูงาน
แต่ เ ป็ น การสรุ ป และสะท้ อ นความคิ ด ของผมที่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น จากการดู ง าน
จึงอาจจะไม่มีเนื้อหาสมบูรณ์ และถือเป็นความคิดส่วนตัวที่ไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นความเห็นเดียวกับท่านอื่นๆ ที่เข้ามาร่วมดูงานด้วยเสมอไป
พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 ตุลาคม 2557

สารบัญ
ตอนที่ 1 ระบบมหาวิทยาลัยอังกฤษ

4

ตอนที่ 2 Social responsibility, Social impact,

6

			

Social innovation, Social venture

ตอนที่ 3 กิจกรรมนักศึกษา

10

ตอนที่ 4 ค่าเล่าเรียน

13

ตอนที่ 5 งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

16

ตอนที่ 6 Regional Development Agency (RDA)

19

ตอนที่ 7 อังกฤษกับ EU

22

ตอนที่ 8 Manchester หรือ The Cotton City

25

ตอนที่ 9 มหานครลอนดอน

29

ตอนที่ 10 เส้นทางคมนาคม และการพัฒนาเมือง

32

โดยสรุป

35

			

vs Local Enterprise Partnerships (LEP)

ตอนที่ 1 ระบบมหาวิทยาลัยอังกฤษ
มหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ และเป็นชัน้ น�ำของอังกฤษ คือ Oxford
และ Cambridge ทุกครัง้ ทีม่ กี ารแนะน�ำ ก็มกั จะเท้าความว่า Cambridge
มีทมี่ าจากพระที่ Oxford แตกคอกัน ก็เลยมีพระจ�ำนวนหนึง่ แยกตัวออกมา
มาทางตะวันออก มาตั้งมหาวิทยาลัย Cambridge แสดงว่าการมี
ความเห็นต่างก็เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ได้ มหาวิทยาลัยไทยที่มักจะมี
ความเห็นต่างน่าจะดูเป็นอุทธาหรณ์ได้
มหาวิทยาลัยทั้งสองจึงมีที่มาเดียวกัน ในยุคกลางยุโรปสร้าง
มหาวิทยาลัยเพื่อเพาะบ่มพระส�ำหรับการสอนศาสนา มหาวิทยาลัย
ทั้งสองจึงมีการปกครองเหมือนกุฏิสงฆ์ที่แบ่งเป็น College แต่ละ
College ก็เป็นที่พักพิงของนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง มีผู้กล่าวว่ามี
บางช่วงเขาต้องมีการขยายจ�ำนวนพระมาก เนือ่ งจากมีผคู้ นเสียชีวติ มาก
ในช่วงเกิดโรคระบาด (Black Death) ครัง้ ใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1350 ท�ำให้
คนทัง้ ทวีปยุโรปเสียชีวติ ไปเกือบครึง่ โดยมีหนูเป็นพาหะน�ำเชือ้ โรคมากับ
กองเรือสินค้ากระจายไปทัว่ ทวีปยุโรปและเอเซีย ท�ำให้ผมนึกถึงพระเจ้า
อูท่ องทีท่ งิ้ เมืองอูท่ องเพราะโรคห่าระบาดในปี พ.ศ. 1893 จึงมาสร้างเมือง
ใหม่ที่หนองโสนเรียกว่ากรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเหตุการณ์ทั้งสองเกิดใน
เวลาเดียวกัน หากโรคทั้งสองเป็นโรคเดียวกันก็น่าจะคาดเดาได้ว่าเมือง
อูท่ องก็เป็นเมืองทีม่ กี ารค้าทางเรือกับต่างประเทศ แต่ประวัตศิ าสตร์สว่ น
นี้ของประเทศไทยไม่มีหลักฐานใด ๆ หลงเหลือให้เห็น
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จากการเป็ น แหล่ ง เพาะบ่ ม พระ ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะของที่ ม า
ของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ต่างๆ ในยุโรป มหาวิทยาลัยทั้งสองจึงถือว่า
มีลักษณะหนึ่งที่อาคารต่างๆ จะเหมือนโบสถ์ทั่วๆ ไป เมื่อมีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ทีเ่ มือง Manchester จึงเริม่ มีการรวบรวม
สรรพก�ำลังจัดตัง้ มหาวิทยาลัย Manchester โดยทุนจากการบริจาคของ
นักอุตสาหกรรม ไม่ใช่มาจากวงการศาสนา แต่การศึกษาในช่วงแรก
ก็ไม่ง่าย เพราะพ่อค้า คหบดีที่ร�่ำรวยจากธุรกิจยังไม่เห็นประโยชน์
ของอุดมศึกษา ยังอยากให้ลูกรับช่วงท�ำงานต่อในธุรกิจตนเองมากกว่า
Manchester แนะน�ำตัวว่าเป็น Civic University คือเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ต่างจากมหาวิทยาลัยเก่าแก่เพราะไม่มีการจ�ำกัดคนเข้าเรียนที่นับถือ
ศาสนานิกายนั้นๆ ให้เป็นนักศึกษาแถมยังเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆ
ที่มีการรับสตรีเป็นนักศึกษา สตรีในอังกฤษได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งได้เช่นบุรุษในปี 1928 อาจารย์เศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่นี่คือ
Arthur Lewis ก็เป็นคนผิวด�ำคนแรกทีไ่ ด้รบั รางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์
ดังนั้น นักศึกษาของที่นี่จึงมีความภูมิใจว่ามีการเชิดชูความเท่าเทียม
ของมนุษย์
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำในอังกฤษ 24 แห่งได้รวมตัวกัน เรียกว่า
Russell Group Universities คล้าย Ivy League ในสหรัฐอเมริกาได้
ร่ ว มกั น ผลั ก ดั น ส่ ง เสริ ม การท� ำ วิ จั ย ที่ ใ ห้ มี Social Impacts.
(http://russellgroup.org/socialimpactofresearch.pdf)
การท�ำงานของมหาวิทยาลัย เมือ่ มีระบบทีช่ ว่ ยสังคม สิง่ แวดล้อม
และมีรายได้ที่ไม่จ่ายคืนให้ผู้ถือหุ้น ก็ถือเป็น Social Enterprise หนึ่ง
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ตอนที่ 2 Social Responsibility, Social Impact,
Social Innovation, Social Venture

ค�ำต่างๆ ทีม่ ี Social น�ำหน้านี้ ก่อนหน้านี้ มักจะใช้คำ� ว่า Social
Enterprises เป็นค�ำชูโรง มหาวิทยาลัยในอังกฤษทีเ่ คยมีการด�ำเนินการ
ในเรือ่ ง Social Enterprises อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิง่ มหาวิทยาลัย
Northampton ตั้งแต่ปี 2011ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอังกฤษที่
โดดเด่นเรื่องนี้มาก แต่ในปีนี้ มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ประกาศยกเลิก
การชูคำ� ว่า Social Enterprises แล้ว และมุง่ ใช้คำ� ว่า Social Innovation
และ Social Impacts เพราะในทางปฏิบตั ไิ ด้กอ่ ให้เกิดความเข้าใจผิดว่า
ต้องใช้รูปแบบนี้เท่านั้นจึงจะท�ำความดีได้ แท้ที่จริงแล้วการท�ำงาน
เพือ่ สังคมนัน้ ไม่จำ� กัดว่าต้องเป็นรูปแบบนีเ้ ท่านัน้ การท�ำธุรกิจปกติหรือ
การด�ำเนินการโดยทั่วไป หากมีการกระท�ำเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์ทาง
สังคม และสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
(Social Impact, Apart from Economic Contribution) ก็ถือเป็น
Social innovation ผู้ก่อตั้ง Goodwill Solutions ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
เอกชนผู้น�ำทางด้าน Social Enterprises เองก็ยืนยัน ว่างานของเขา
มีความยั่ งยืน ได้ ก็เพราะมีธุรกิจปกติด้าน Warehousing มิฉ ะนั้น
ก็ไม่สามารถสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทีช่ ว่ ยน�ำคนเคยติดคุกมาเข้าท�ำงาน
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ในธุรกิจของสังคมตามปกติได้ หรืออีกนัยหนึ่งการไปยึดติดรูปแบบ
มากเกินไป ก็อาจก่อให้เกิดการแบ่งแยกที่ท�ำให้ธุรกิจทั่วๆ ไป ถือว่า
Social Enterprises ไม่เกี่ยวกับเขา
วิทยากรแห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ได้ยืนยันว่า ส�ำหรับ
หน่วยงานของเขา เขามุ่งเน้นทางด้าน Social Venture ที่มีการท�ำงาน
ที่โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคม เพียงแต่ว่า หากมีการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลบางรูปแบบ เช่น Community Interest Company (CIC)
ก็จะมีข้อจ�ำกัดไม่ให้จ่ายเงินปันผลเพราะจะไม่มีผู้ถือหุ้น ก�ำไรที่เกิดขึ้น
ต้องถูกเก็บไว้ในกิจการนัน้ ๆ ต่อไปเท่านัน้ ธุรกิจบางแห่งต้องการท�ำก�ำไร
เพื่อน�ำรายได้มาสนับสนุนการท�ำงานเพื่อสังคมบางด้านที่อาจจะไม่เกิด
รายได้เพียงพอต่อรายจ่าย (Cross Subsidy)
ทุกวันนี้ บ้านเราก็มีความเข้าใจผิดๆ ว่า Corporate Social
Responsibility หรือ CSR หมายถึง การทีธ่ รุ กิจทีแ่ สวงหาก�ำไร ไปบริจาค
เงินช่วยการกุศล หรือจัดพนักงานไปช่วยเลีย้ งคนชรา ก็ถอื ว่าบรรลุเจตนา
ของ CSR แล้ว โดยที่กิจการปกตินั้นยังท�ำงานแบบเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค ลักษณะนี้ย่อมไม่ใช่ธุรกิจที่มี CSR ในท�ำนองเดียวกัน การไป
มุ่งเน้นรูปแบบ Social Enterprise ก็อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดๆ
ว่า ผลก�ำไรไม่ส�ำคัญ การไปช่วยนักศึกษาจัดตั้งธุรกิจที่ไม่จ่ายคืนก�ำไร
ถือว่าเป็นการสร้าง Social Innovation ซึง่ อาจจะไม่ถกู ต้อง การมี CSR
ที่แท้จริงหมายถึงว่า ในขณะที่เป้าหมายและวิธีการของการท�ำธุรกิจ
ยังด�ำเนินการตามปกติผปู้ ระกอบการควรค�ำนึงถึงประโยชน์ตอ่ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ ผลก�ำไรทางการเงิน หรือที่เรียกกันว่าให้ได้
Triple Bottom lines คือมีก�ำไร 3 ด้าน ทัง้ ด้านธุรกิจ ทัง้ ด้านสังคมและ
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สิง่ แวดล้อม หากท�ำธุรกิจโดยไม่สนใจผลกระทบทีท่ ำ� ลายสิง่ แวดล้อมหรือ
การลดต้นทุนด้วยการลดคุณภาพหรือมาตรฐานที่สร้างความเสียหาย
แก่สุขภาพหรือชุมชน แล้วไปไถ่บาปด้วยการไปบริจาคท�ำบุญเพื่อความ
สบายใจ ก็ไม่ถือว่าเป็น CSR ที่ถูกต้อง ดังนั้นการมี CSR จะต้องซึมซับ
เข้าเป็นหลักการในการประกอบธุรกิจขององค์กร เข้าท�ำนอง Doing
good is a good business โดยมุง่ เน้นให้ผลงาน ทัง้ Output, Process
และ Outcome มีผลดีต่อภายนอกธุรกิจ
ระบบงานภายในบางระบบที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน
และการวิจยั มหาวิทยาลัยมักจะมีการพยายามแยกงานออกไปเพือ่ จัดตัง้
เป็นหน่วยอิสระ (Spinouts) อาจจะท�ำให้รูปแบบการบริหารมีลักษณะ
เป็น Social Enterprises เกิดขึน้ แต่ถา้ การบริหารจัดการขาดประสิทธิผล
การท� ำ งานขาดมาตรฐานที่ ดี หรื อ การท� ำ งานขาดความค� ำ นึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล้อมและสังคม ก็ไม่ถือว่าประสบความส�ำเร็จ ในการให้มี Social
Impacts หรือการเกิด Social Innovation จึงเป็นการชูธงที่ดีกว่า
Social Enterprises
นอกจากเป้าหมายด้านการเรียนการสอนแล้ว การมีส่วนร่วม
กับสังคม SocialEengagement เน้นไม่ให้อยู่แต่ในหอคอยงาช้าง
ก็ได้เป็นเป้าหมายส�ำคัญของมหาวิทยาลัยต่างๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของ มหาวิทยาลัย Manchester ได้เริ่มรับการเพาะบ่มคุณธรรม
3 ประการ หรือ ที่เรียกว่า Ethical Grande Challenges ในช่วง 3 ปี
ที่ เรี ย นหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี คื อ ปี 1 เรี ย นรู ้ ด้ า นความยั่ ง ยื น
(Sustainability) ปีที่ 2 ด้านความเป็นธรรมในสังคม (Social Justice)
และ ปีที่ 3 ด้านคุณธรรมในสถานประกอบการ (Workplace Ethics)
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(http://www.socialresponsibility.manchester.ac.uk/
signature-programmes/ethical-grand-challenges/) โดยมีการท�ำ
กิจกรรมกลุม่ ทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เพือ่ ให้ได้นกั ศึกษาที่ All Round
คือ มีความสามารถทั้งทางวิชาการและมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วย
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ตอนที่ 3 กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ในอั ง กฤษมี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
ในรูปแบบต่างๆ ตามองค์กรที่เรียกกันว่า Societies ซึ่งมีเป็นร้อยๆ
แห่ง เช่น Student Hubs หรือ Unlimited เป็นต้น ซึ่งพยายามส่งเสริม
ให้นักศึกษาท�ำกิจกรรมที่เป็น Social Enterprises นักศึกษาต่างชาติ
เช่น ไทยก็ยังมีการตั้งเป็นสามัคคีสมาคมเพื่อกิจกรรมนักศึกษาไทย
ชีวิตของการเป็นนักศึกษาจึงมีโอกาสท�ำกิจกรรมนอกหลักสูตรได้มาก
การดูงานครั้งนี้ก็ได้ข้อคิดที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือการส่งเสริมนักศึกษา
ให้ไปท�ำกิจกรรมช่วยสังคมในระหว่างทีเ่ รียนนีจ้ ะช่วยสร้างให้เป็นบัณฑิต
ที่มีจิตอาสาไปตลอดวัยท�ำงาน
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เราไปครั้งนี้ก็ได้น�ำกิจกรรมบางด้าน
มาแสดงให้พวกเราได้เห็น ซึ่งแต่ละงานก็ไม่ได้ใช้เงินมาก บางโครงการ
ก็มวี งเงินแค่ 500 ปอนด์ ทีส่ ำ� คัญต้องมีการแสดงรายการใช้จา่ ยให้ตรวจ
สอบได้ กิจกรรมนักศึกษาเหล่านี้จะมีการท�ำเป็นเครือข่ายขยายวง
ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ ประเทศ เช่น Student Hubs (http://www.
studenthubs.org) มีเครือข่ายในมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 10 แห่ง
เช่น Oxford Hubs, Cambridge Hubs เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้
ด�ำเนินการโดยนักศึกษากันเอง แต่มีองค์กรที่เป็นเครือข่ายสนับสนุน
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ทั้งทางด้านการเงินและการท�ำงานประจ�ำวัน (administrative Work)
โดยไม่ได้อาศัยอาจารย์เข้ามามีบทบาทเหมือนอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ไทย Cambridge Hubs ที่เราได้คุยด้วยชี้แจงว่า เขามีเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
อยู่ 3 คน และเป็นฝ่ายสนับสนุนนักศึกษา โดยเขาท�ำการประกาศและ
คั ด นั ก ศึ ก ษาให้ ม าท� ำ หน้ า ที่ ต ่ า งๆ เช่ น ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น President
หน่วยงานนี้หวังว่าจะสามารถขยายบทบาทและเป็นเจ้าของภัตตาคาร
เพือ่ เป็นแหล่งรายได้และเป็นศูนย์รวมในการท�ำกิจกรรมนักศึกษาดังเช่น
ที่ Oxford Hubs ได้ดำ� เนินการแล้ว
คุณไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม อดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาล
พลเอกสุรยุทธ์ ก็เคยไปท�ำกิจกรรมนักศึกษาด้วยการไปช่วยคนชรา
สมัยที่ท่านเรียนอยู่ที่อังกฤษ ท�ำให้คุณไพบูลย์เมื่อกลับมาท�ำงานใน
ธนาคารในประเทศไทยและสถาบันการเงินอื่นๆ ก็มีจิตอาสาท�ำงาน
เพื่อสังคม เช่น เมื่อครั้งท่านเป็นผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินก็ได้ริเริ่ม
โครงการ Social Investment Projects หรือ SIP เพื่อช่วยเหลืองาน
ด้านสังคมต่างๆ ให้กับชุมชน
ในระหว่างทีเ่ ข้าไปเยีย่ ม Cambridge Hubs ผมได้หยิบเอกสาร
ที่ เขาวางไว้ แจกนั ก ศึ ก ษาที่ ต ้ อ งการหางาน ซึ่ ง ปรากฎว่ า ที่ ที่ ไ ปนั้ น
เป็นทีท่ ำ� การของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการช่วยนักศึกษาในการ
หางาน มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลอย่างละเอียดที่น่าสนใจมากส�ำหรับ
นักศึกษา มีการแนะแนว โดยให้นัดพบให้ค�ำปรึกษา มีการน�ำบุคคล
ภายนอกในแวดวงต่ า งๆ มาให้ ข ้ อ มู ล มี ก ารสอนวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์
การเขียนประวัติ หรือ CV ของตนเองให้จูงใจว่าที่นายจ้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในยุคปัจจุบนั ทีน่ ายจ้างมีสทิ ธิเ์ ลือกได้มากกว่าเมือ่ ก่อน นักศึกษา
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ที่มีความสนใจนายจ้างใดก็ควรติดต่อขอฝึกงานดูงานตั้งแต่ยังเรียน
ในปีแรกๆ ต้องศึกษาดูว่านายจ้างที่เราสนใจเขาต้องการคุณสมบัติและ
คุณวุฒิพิเศษเพิ่มเติมจากปริญญาบัตรอย่างไรบ้างและเตรียมตัวให้ได้
คุณลักษณะตามที่นายจ้างพึงประสงค์ ไม่ใช่ไปรอจนถึงปีสุดท้ายที่จบ
แล้วค่อยหางาน เอกสารเหล่านี้ผมรวบรวมเพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปศึกษา www.careers.cam.ac.uk/ และ www.targetjobs.co.uk
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ตอนที่ 4 ค่าเล่าเรียน
ผลจากการที่รัฐบาลมีการเข้มงวดการใช้จ่ายภาครัฐ นักศึกษา
ในอังกฤษทุกวันนีต้ อ้ งจ่ายค่าเล่าเรียนเพิม่ จากเมือ่ ก่อนมาก นักศึกษาคนหนึง่
ที่ Cambridge อธิบายว่า ค่าเล่าเรียน ขณะนี้มีเพดานที่ 9,000 ปอนด์
ต่อปี ซึ่งเพิ่มจากที่พี่ชายเขาเคยจ่ายเพียง 3,000 ปอนด์ต่อปี นักศึกษา
เหล่านีจ้ ะต้องอาศัยการกูเ้ งินจากรัฐเพือ่ จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน และช�ำระคืน
เมื่อมีรายได้ ซึ่งเปรียบเสมือน ภาษีเงินได้ อย่างหนึ่ง หากรายได้ได้มาก
ก็เสียมากและช�ำระคืนเร็วขึ้นโดยมีการคิดดอกเบี้ย เช่น อัตราเงินเฟ้อ
บวก 3% (https://www.gov.uk/student-finance/repayments
หรื อ http://www.slc.co.uk/) นอกจากหน่ ว ยงานของรั ฐ นี้ แ ล้ ว
ยังมีแหล่งที่ให้กู้จากภาคธุรกิจ ซึ่งภาวะดอกเบี้ยในตลาดขณะนี้ต�่ำมาก
นักศึกษาบางคนก็อาจหาช่องทางกู้เงินในอัตราที่ต�่ำกว่าแทนที่จะอาศัย
ระบบทีร่ ฐั จัดทีม่ กี ารคิดดอกเบีย้ ตามทีป่ ระกาศ ผลจากการมีคา่ เล่าเรียน
แพงนี้ น่าจะท�ำให้นกั ศึกษาบางคนทีค่ ดิ หนักว่าจะคุม้ หรือไม่และอาจจะ
เป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาต้องตั้งใจเรียนเพื่อให้สามารถน�ำความรู้ไป
ท�ำงานหาเงินมาใช้หนี้ หากอาจารย์สอนไม่ดี นักศึกษาก็คงจะเอาเรื่อง
อาจารย์มากกว่าสมัยก่อน
นักศึกษาใน EU ได้รับสิทธ์ให้เสียค่าเล่าเรียนในอัตราเดียวกับ
นักศึกษาของอังกฤษตามกฎเกณฑ์ของ EU ท�ำให้มีนักศึกษาโดยเฉพาะ
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จากยุโรปตะวันออกสนใจสมัครเข้ามาเรียนจ�ำนวนมาก และเรื่องนี้
อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่รัฐบาลอังกฤษต้องขึ้นค่าเล่าเรียนให้สูงขึ้น
ให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายมากขึ้น
ส�ำหรับ นักศึกษาต่างชาติ ทีอ่ ยูน่ อก EU จะต้องเสียค่าเล่าเรียน
แพงขึน้ อีกหลายเท่าตัว เช่น นักศึกษา MBA ที่ Cambridge เสีย 40,000
ปอนด์ต่อปี หากรวมค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าที่พักและค่าอาหารแล้ว อาจจะ
มีค่าใช้จ่ายถึง 2.5 ล้านบาทต่อปี การเป็นนักศึกษาต่างชาติทุกวันนี้
จะถูกขูดรีดแพงมาก นักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่เราสอบถามบางคนยัง
ไม่ทราบว่า จ่ายไปเท่าไร เพราะทางหน่วยงานจ่ายตรง ตัวเลขเหล่านี้
จะปรากฎให้ตกใจได้อกี ครัง้ เมือ่ นักศึกษาคิดอ่านจะลาออกจากราชการ
ก่อนหมดภาระผูกพัน นักเรียนทุนท่านหนึ่งแม้จะท�ำงานให้ต้นสังกัด
ตั้งหลายปี แต่เมื่อลาออกก็ต้องจ่ายถึง 18 ล้านบาทเมื่อรวมค่าปรับ
เศรษฐกิจของอังกฤษจึงได้ประโยชน์มากจากการให้บริการการ
ศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ รายได้จากบริการนี้ ถือเป็นแหล่งรายได้
อันดับ 2 ทีน่ ำ� เงินตราต่างประเทศ ซึง่ สอดคล้องกับเศรษฐกิจทีม่ กี ารผลิต
ทางการเกษตรไม่ถึง 1% ของจีดีพี และ ภาคบริการมีสัดส่วนเกินกว่า
90% ของจีดีพี เมื่อถามเขาว่ารายได้อะไรที่เป็นอันดับ 1 ในการน�ำ
เงินตราเข้าประเทศ วิทยากรท่านนัน้ ไม่มคี �ำตอบ แต่ผมนึกในใจว่าน่าจะ
เป็นการขายอาวุธ (Defense Industry) เช่น เครื่องบินรบ และ เรือรบ
รวมทั้งยุทโธปกรณ์อื่นๆ อีกประเทศที่เคยบอกผมว่า รายได้จากการ
ศึกษาของนักศึกษาต่างชาติถอื เป็นแหล่งรายได้อนั ดับ 2 คือ ออสเตรเลีย
ก่อนหน้านี้ รายได้ 2 อันดับแรกเป็นแร่ถ่านหิน และแร่เหล็ก มาบัดนี้
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ราคาแร่เหล่านั้นตกต�่ำลงมาก รายได้จากบริการการศึกษาแก่นักศึกษา
ต่างชาติ น่าจะเป็นอันดับ 1 ของประเทศนี้ไปแล้ว
ประเทศในยุโรปบนภาคพื้นทวีปในอดีตไม่เคยให้ความสนใจ
ในการส่งเสริมให้มีรายได้จากนักศึกษาต่างชาติ ในช่วงหลังนี้เมื่อเห็น
ตัวอย่างของ อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา นิวซีแลนด์ และแคนาดา
ในการได้ประโยชน์จากนักศึกษาต่างชาติกเ็ ริม่ หันมาส่งเสริมบ้าง เพราะ
จะเป็นแนวทางหนึ่งในการมีรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ เป็น clean
industry และคงจะมีการปรับขึ้นค่าเล่าเรียนจากเดิมที่ยังเป็นการให้
เรียนฟรี แต่ก็มีเยอรมันที่ยังคงไม่ปรับเพิ่ม
ในช่วงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทุนผมเรียนที่อีราสมุส
เมืองร้อตเตอร์ดัมในระหว่างปี 1970-1977 นั้น มหาวิทยาลัยไม่เก็บ
ค่าเล่าเรียน จ�ำได้เสียค่าลงทะเบียนคิดเป็นเงินไทยไม่เกิน 1000 บาทต่อปี
จากปริญญาตรีถงึ ปริญญาโท และไม่เสียค่าใช้จา่ ยในการท�ำปริญญาเอก
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ตอนที่ 5 งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง
มหาวิทยาลัยในอังกฤษได้ตื่นตัวในการน�ำความรู้ที่ค้นพบในรั้ว
มหาวิทยาลัยมาสู่การจัดท�ำเป็นธุรกิจเพื่อเป็นแหล่งรายได้ในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในการจัดตั้งเป็นบริษัทเพื่อท�ำเป็นธุรกิจ (Spinout) และการ
ให้สิทธิ์เป็น license และได้รับความส�ำเร็จชัดเจนมากขึ้นในช่วงสิบปี
เศษทีผ่ า่ นมา มีการตัง้ หน่วยงานเพือ่ ช่วยนักวิจยั ทีอ่ าจจะไม่มคี วามรูท้ าง
ธุรกิจ และไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนต่างๆ ทางกฎหมาย เช่น สิทธิบัตรและ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงการบริหารจัดการให้ได้รับ
ความสะดวก มหาวิทยาลัย UCL ซึ่งมีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
และการแพทย์มากก็มกี ารตัง้ หน่วยงาน UCLB Plc. (http://www.uclb.
com/) พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ระดับ Business Head ถึง 16 คน
เพื่อประสานงานเรื่องเหล่านี้ อย่างไรก็ดี งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
ก็ยังไม่อาจสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจได้เท่ากับทางสายวิทยาศาสตร์
มี Business Head เพียง 1 คนใน 16 คน เท่าที่ถามเขาจะมีรายได้
เล็กน้อยจากค่าลิขสิทธิข์ องการพิมพ์หรือการจัดหลักสูตร แต่ยากทีจ่ ะได้
จากการมีนวัตกรรมที่ไปจด Patent เอกสารที่เขามอบให้พวกเรายังมี
ตัวอย่างของการจัดท�ำสัญญากับเอกชนภายนอกเพือ่ ให้มกี ารใช้ประโยชน์
ทางธุรกิจจากผลงานวิจัย ส�ำหรับนักวิจัย และคณะ หรือหน่วยงาน
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ต้นสังกัด รวมทัง้ มหาวิทยาลัย ก็จะมีการแบ่งรายได้จนเป็นทีย่ อมรับหรือ
พอใจแนวคิดเรื่องการอ�ำนวยความสะดวกนักวิจัยเพื่อท�ำรายได้ให้
มหาวิทยาลัยนั้นต้องอาศัยความพยายามค่อยๆ สร้างขึ้นมาที่จะให้ผล
ในระยะยาว ตัวอย่างของอังกฤษก็เพิ่งมีผลงานชัดเจนในช่วงไม่นานนี้
ในช่วงทศวรรษที่ 2000 ทั้งที่ได้เริ่มส่งเสริมกันมาตั้งหลายสิบปีตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1970/80 ส�ำหรับบ้านเรา มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ทำ� เรือ่ งนีเ้ ป็นรูปธรรมแล้ว
แต่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็คงต้องใจเย็นๆ อย่าหวังผลเลิศว่าจะเป็นแหล่ง
รายได้ที่เป็นกอบเป็นก�ำทันทีทันใด
ตัวอย่างของงานวิจยั ทีม่ หาวิทยาลัย Manchester แสดงให้เรา
ได้เห็นคืองานวิจัยทางการฆ่าตัวตายซึ่งได้มีการจัดท�ำเป็น social
enterprises เพราะได้รับความสนใจจากหลายองค์กร เช่น องค์กรท้อง
ถิ่นของสก๊อตแลนด์ และ ออสเตรเลีย รวมทั้งองค์กรเอกชน ให้ไปใช้
เพื่อก�ำหนดนโยบายสังคมป้องกันการฆ่าตัวตาย ท�ำให้งานนี้มีรายได้
สะสมมากขึน้ ตลอดช่วงเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา ผลงานวิจยั นีส้ ามารถมีราย
ได้ได้ถงึ 1 ล้านปอนด์จงึ มีการแยกตัวออกมาท�ำเป็น Social enterprises
ในลักษณะ spinout
มหาวิทยาลัย Manchester มีอาคารที่ใช้ส�ำหรับการประสาน
ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกรวมทั้งเป็นแหล่งการเผยแพร่หรือการฝึก
อบรมกับบุคคลภายนอกและประสานเรือ่ งการน�ำงานวิจยั เข้าสูภ่ าคธุรกิจ
มีองค์กรที่ดูแลคือ The University of Manchester Innovation
Centre (UMIC) (www.umi3.com) บรรยากาศของอาคารค่อนข้าง

Goodbye Social Enterprise / 17

ทันสมัยเป็นศูนย์เรียนรู้ ที่เอกชนสามารถเข้ามารับฟังได้อย่างไม่แปลก
ที่ บรรยากาศทีม่ สี ถานทีท่ เี่ อือ้ อ�ำนวยแบบนีม้ ที กุ มหาวิทยาลัยทีเ่ ราไปดูงาน
อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยในสวีเดน เช่น ที่ Stockholm กลับมี
ความคิดว่าเรือ่ งการประดิษฐ์คดิ ค้นให้เป็นเรือ่ งของนักวิจยั ทีไ่ ด้ประโยชน์
เต็มที่ หากเขามีรายได้นักวิจัยก็ต้องเสียภาษีเงินได้ให้รัฐอยู่แล้ว และ
เมื่อเขาได้ประโยชน์เต็มที่ ชื่อเสียงก็ตกแก่มหาวิทยาลัย เพราะผู้วิจัย
ไม่ต้องกังวลกับการใช้ชื่อมหาวิทยาลัย ระบบดังกล่าวปรากฎว่าสวีเดน
มีนวัตกรรมจากงานประดิษฐ์และงานออกแบบค่อนข้างมาก
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ตอนที่ 6 Regional Development

Agency (RDA) vs Local Enterprise Partnerships (LEP)

หัวข้อส�ำคัญของการดูงานของเราครั้งนี้คือเรื่อง LEP ซึ่งเป็น
นโยบายของพรรคอนุรักษ์นิยมที่ปกครองอังกฤษในขณะนี้ ประเด็น
ส�ำคัญคือการแบ่งพืน้ ทีข่ องอังกฤษเป็น 39 เขต และรัฐบาลจะให้เงินก้อน
มาพัฒนาพืน้ ที่ แต่ละเขตโดยให้มหี น่วยงานใหม่คอื LEP ของแต่ละพืน้ ที่
มาดูแล ทัง้ ในการสร้างถนน การสร้างโรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา
(http://www.lepnetwork.net/) ส�ำหรับ Northampton ได้รับ
200 ล้านปอนด์ในช่วงปี 2014-2020 ซึ่งเป็น LEP ที่มีมหาวิทยาลัย
เพียงแห่งเดียว ก็จะมีบทบาทได้มาก วิทยากรของเรามีความกระตือรือร้น
มากเพราะเงือ่ นไขหนึง่ ของ LEP คือการให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีบทบาท
ด้วย โดยให้มีการจัดท�ำ Strategic Economic Plan และระดมเงินจาก
แหล่งอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย เช่นเงินจาก EU จากองค์กรท้องถิ่น และ
องค์ กรอื่ น ๆ ที่พึง จะระดมได้ ซึ่ง เขาคาดว่าจะให้มีงบประมาณถึง
1,000 ล้านปอนด์สำ� หรับพื้นที่ Northampton
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บทบาทส�ำคัญที่ มหาวิทยาลัยจะเข้าไปช่วยด�ำเนินการคือ
การน�ำหลัก Social Innovation และการคัดสรรโครงการโดยให้คำ� นึงถึง
Social Impact เช่นหากจะมีการสร้างถนน ต้องเสนอด้วยว่า จะมีการ
จ้างแรงงานกีค่ น จะมีการฝึกฝนอบรมความรูใ้ หม่ๆ ให้พนักงานอย่างไรบ้าง
เป็นต้น เพราะการเพิ่มการจ้างงานเป็นเป้าหมายหลักด้านหนึ่งของ
นโยบายเศรษฐกิจยุคนี้ การดึงคนว่างงานนอกจากรัฐจะไม่ต้องจ่ายเงิน
อุดหนุนคนว่างงานแล้ว ยังจะได้ประโยชน์จากภาษีเงินได้ที่เขาจ่ายจาก
การท�ำงานได้ อย่างไรก็ดี ก็ไม่มีความชัดเจนว่าน�้ำหนักที่ให้แก่ Social
Impact จะมากน้อยเพียงใด ทัง้ ในขัน้ ตอนของ Pre-qualification และ
ในขั้น Final Bid ที่ต้องค�ำนึงถึงราคา และคุณภาพ วิทยากรบางแห่ง
ชี้แจงว่าคงไม่มีสูตรส�ำเร็จและต้องดูเป็นกรณีๆไป สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเขต Salford ให้คำ� ตอบว่า Social Impact อาจจะให้มนี ำ�้ หนัก 10%
ในปี 2012 อังกฤษได้ออกกฎหมาย Social Value Act
เพื่อก�ำหนดแนวทางการท�ำงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ค�ำนึง
แต่เฉพาะทางด้านราคาอย่างเดียว แต่ให้ค�ำนึงถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
ทีม่ สี ว่ นช่วยสร้างผลดีทางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม นอกเหนือจากการ
ให้ได้ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและราคาดีดว้ ย แนวคิดการจัดซือ้ จัดจ้างดังกล่าว
ทาง EU เคยเป็นห่วงว่าจะท�ำให้เกิดการล�ำเอียงเลือกปฏิบตั ิ แต่ในภายหลัง
ก็ได้ยอมรับและให้การสนับสนุนระบบนี้
อย่างไรก็ดี LEP นี้เป็นผลงานของพรรคอนุรักษ์นิยม ที่ล้มเลิก
การท�ำงานลักษณะเดียวกันของพรรคแรงงานที่ตั้งเป็น Regional
Development Agency (http://www.nationalarchives.gov.uk/

20 / Goodbye Social Enterprise

webarchive/regional-development-agencies.htm) โดยรัฐบาล
พรรคอนุรักษ์นิยมเมื่อเข้ามามีอ�ำนาจได้ยกเลิกองค์กร และเลิกจ้าง
บุคลากรของ RDA ด้วย ในปีหน้าหากพรรคแรงงานที่เป็นผู้เริ่มต้น RDA
ชนะการเลือกตั้งและเข้ามามีอ�ำนาจ ก็น่าสนใจว่าเขาจะท�ำอย่างไร
กับ LEP เพราะเหมือนกับมีการช่วงชิงผลงานระหว่างพรรคใหญ่ทั้งสอง
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยของไทยก็เป็นปกติอยู่แล้วที่ หน่วยงานรัฐ
มักจะตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยในฐานะตัวบุคคลเข้าไปร่วมเป็น
กรรมการหรือที่ปรึกษาคณะกรรมการต่างๆ หากมีการให้มหาวิทยาลัย
มีบทบาทมากขึ้น ก็คงเป็นมิติใหม่ที่มีภาระพอสมควร และอาจจะมี
ค�ำถามเกี่ยวกับการรับผิดทางแพ่งหากมีการฉ้อฉลเกิดขึ้น หรืออาจจะมี
ค�ำถามว่าเป็นภาระกิจหลักของสถาบันการศึกษาหรือไม่
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ตอนที่ 7 อังกฤษกับ EU
ในช่วงที่เราดูงาน อังกฤษมีการเลือกตั้งซ่อม และปรากฎว่า
มีพรรคการเมืองใหม่ทปี่ ระกาศตัวว่าจะเสนอให้องั กฤษแยกตัวออกจาก EU
ได้รับชัยชนะในการลงคะแนนเสียงให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
เป็นคนแรกในสภาจากพรรคใหม่นี้
อังกฤษมีลกั ษณะทางภูมศิ าสตร์ทเี่ ป็นเกาะแยกออกจากผืนทวีป
ยุโรป ในระยะ 500 ปีที่ผ่านมานับแต่การค้นพบอเมริกาที่เปิดศักราช
ของโลกยุคใหม่ อังกฤษได้มีบทบาทในเวทีโลกโดยอาศัยกองทัพเรือ
ที่เข้มแข็ง รบชนะมหาอ�ำนาจต่างๆ ในยุโรป เช่น ชนะกองเรือ Armada
ของสเปน รบชนะฝรั่งเศสสมัย Napoleon ชนะเยอรมัน และออสเตรีย
ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ ชนะเยอรมัน อิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2
และมีบทบาทในการชนะสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็น ในสายตา
ของอังกฤษจึงไม่เคยรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของยุโรป เช่น ประเทศอื่น
บนผืนทวีปยุโรป และปล่อยให้ภาคพื้นทวีปยุโรปมีการรวมตัวด้านต่างๆ
ตั้งแต่ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และ การเมืองในช่วงหลังสงคราม
อังกฤษเป็นมหาอ�ำนาจที่มีอาณานิคมไปทั่วโลกโดยเฉพาะเมื่อ
สูญเสียอเมริกาและภายหลังสงครามนโปเลียน ท�ำให้อังกฤษเป็นผู้น�ำ
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การเมืองระดับโลกมากกว่าระดับภูมิภาคยุโรป อังกฤษถือว่าตนเป็น
ศูนย์กลางของโลก ในช่วงที่ท�ำสงครามกับเยอรมัน และสายโทรศัพท์
ใต้น�้ำที่เชื่อมโยงกับยุโรปถูกตัดขาด หนังสือพิมพ์ในอังกฤษฉบับหนึ่ง
พาดหัวข่าวว่า “The continent is isolated” ก่อนหน้านี้ อังกฤษ
ก็มีระบบการนับที่แตกต่างกับยุโรปที่ใช้เป็นระบบ metrics ในการชั่ง
ตวงวัดเช่นการวัดระยะทางทีเ่ ป็นกิโลเมตร แต่องั กฤษใช้ไมล์ การชัง่ น�ำ้ หนัก
ที่ใช้เป็นกิโลกรัม แต่อังกฤษใช้ปอนด์ การนับเงินเมื่อก่อนมี เพนนี่ ชิลลิ่ง
และปอนด์ แต่ปจั จุบนั อังกฤษก็ได้มาใช้ระบบ metrics ทัง้ ในด้านเงินตรา
ท�ำให้ 100 เพนนี่เป็น 1 ปอนด์ และระบบการชั่งตวงวัดเช่นในสากล
อย่างไรก็ดี เมื่ออังกฤษประสบปัญหาเศรษฐกิจในทศวรรษที่
1970 รัฐบาลพรรคแรงงานก็ขอเข้าร่วมส่วนหนึ่งของ EU ในปี 1973
ซึ่งขณะนั้นยังเป็นแค่ตลาดร่วม หรือ EEC สมัยนั้นผมยังเป็นนักศึกษา
ทีเ่ นเธอร์แลนด์ยงั จ�ำได้วา่ อังกฤษไม่ได้เข้ามาอย่างสง่างาม เพราะอังกฤษ
ก�ำลังมีระบบเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และเกิดปัญหาแตกแยกทางความคิด
แม้กระทัง่ ในระดับคณะรัฐมนตรี ท�ำให้ตอ้ งมีการให้ลงประชามติเห็นชอบ
ในปี 1975 แม้วา่ จะผ่านได้ แต่หลังจากนัน้ อังกฤษก็ยงั มีขา่ วเป็นระยะๆ
จนถึงปัจจุบันว่าไม่เห็นด้วยกับการเป็นสมาชิก EU และไม่เห็นด้วยกับ
การบริหารใน EU ถึงขั้นขู่ว่าจะถอนตัวและรัฐบาลก็ได้ประกาศให้มีการ
ลงประชามติอีกครั้งว่าจะถอนตัวจาก EU หรือไม่ในปี 2017 ซึ่งสร้าง
ความไม่แน่นอนในอนาคตอีกครั้งเหมือนความไม่แน่นอนก่อนการ
ลงประชามติของ Scotland ในเดือนกันยายน ทีผ่ า่ นมา ต่างจากประเทศ
สมาชิกอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เคยต้องมากังขากันอีก หลายประเทศ เช่น ตุรกีพยายาม
จะเข้าเป็นสมาชิกแต่ก็ไม่ส�ำเร็จ
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ระบบเงินตราของยุโรปได้รวมศูนย์ให้มธี นาคารกลางแห่งยุโรป
และสกุลเงินใหม่ คือ ยูโร โดยทีท่ กุ ประเทศยกอ�ำนาจอธิปไตยทางการเงิน
หรือการก�ำหนดนโยบายการเงินและยกเลิกสกุลเงินประเทศตน เช่น
เงินฟรังฝรั่งเศส เงินกิลเดอร์เนเธอร์แลนด์ แต่ อังกฤษก็ยังไม่ยอมเข้ามา
ร่วม และ ธนาคารกลางของอังกฤษยังคงรักษาอ�ำนาจการก�ำหนด
นโยบายการเงินเหมือนเดิม โดยไม่ยอมยกเลิกเงินปอนด์
โครงสร้างและสภาพเศรษฐกิจของอังกฤษมีลักษณะคล้ายไป
ทางอเมริกามากกว่า เช่นมีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วนไม่ถงึ
ร้อยละ 10 ของ GDP ระบบการเงินก็มีการพึ่งพาตลาดหุ้นในสัดส่วนที่
สูงเช่นกันและด้วยภาษาพูดเดียวกันจากอิทธิพลของสื่อสารมวลชน
ท�ำให้บรรยากาศทางเศรษฐกิจและทิศทางการปรับตัวของผูบ้ ริโภคและ
ผู้ลงทุน อาจจะคล้อยตามอเมริกามากกว่า
อั ง กฤษยั ง คงมี ค วามเป็ น เอกเทศจากภาคพื้ น ทวี ป ยุ โรป
จึงไม่ค่อยรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของภาคพื้นยุโรปอย่างแท้จริง
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ตอนที่ 8 Manchester หรือ The Cotton City

Manchester เป็นเมืองอุตสาหกรรมทีก่ ำ� เนิดขึน้ เป็นเมืองของ
โลก จากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม ในศตวรรษที่ 18 -19 โดยได้มกี ารสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมด้านสิ่งทอ มีการน�ำวัตถุดิบ คือ ฝ้าย (cotton) จาก
สหรัฐอเมริกา เข้ามาผลิตเป็นผ้าฝ้าย ส่งออกไปทั่วโลก และด้วย
ประสิทธิภาพ ต้นทุน และการบริหารจัดการ ท�ำให้กิจการสิ่งทอ เช่น
Cottage industry ของอินเดีย ต้องเลิกกิจการไปเกือบทัง้ ชมพูทวีป และ
อาจจะเป็นเหตุหนึ่งในการที่ต้องการเป็นเจ้าอาณานิคม การผลิตสินค้า
สิ่งทอนี้ ท�ำให้เมือง Manchester ต้องมีการใช้เครื่องจักร ที่ต้องการ
เหล็กกล้าและถ่านหิน เป็นที่มาของการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการ
อพยพเข้ามาของแรงงานจากชนบท เมือง Manchester มีความได้เปรียบ
กว่าเมืองอื่นรอบข้างเพราะเป็นที่ที่มีน�้ำบริบูรณ์เหมาะแก่การฟอกย้อม
สิง่ ทอทีต่ อ้ งใช้นำ�้ จืดปริมาณมาก ทัง้ ทีอ่ ยูห่ า่ งจากทะเลกว่า 50 กิโลเมตร
และต้องอาศัยเมืองท่า Liverpool ในการขนถ่ายจากเรือเดินทะเล
อย่ า งไรก็ ดี เ มื่ อ ผู ้ ป ระกอบการการท่ า เรื อ และรถไฟใน Liverpool
ขึ้นค่าใช้จ่ายเป็นจ�ำนวนสูง ในที่สุด Manchester จึงแก้ปัญหาโดยการ
ขุดคลองเพื่อให้เรือเดินสมุทรสามารถเข้ามาจอดเทียบที่ท่า Salford
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ซึ่ ง ติ ด กั บ Manchester ได้ ท� ำ ให้ กิ จ การสิ่ ง ทอไม่ ต ้ อ งไปขึ้ น กั บ
Liverpool ท�ำให้รายได้จากการขนถ่ายสินค้า และกิจการขนส่งทางรถไฟ
ของเมือง Liverpool ถูกกระทบอย่างหนัก การขุดคลองดังกล่าวมีผล
ต่อระบบการขนส่งเหมือนการขุดคลองสุเอซ ที่ขุดในระยะ 30 กว่าปี
ก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตามประวัตศิ าสตร์มกี ารจารึกว่า ทัง้ ผูป้ ระกอบการ
เกีย่ วกับท่าเรือใน Liverpool และผูล้ งทุนในคลองดังกล่าวต่างก็ประสบ
ภาวะขาดทุนจนต้องล้มละลาย
ผลจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเมืองแรกอย่าง
รวดเร็ว มีอาคารสวยงามที่ก่อสร้างเป็นศิลปะแบบกรีกและโรมัน เพื่อใช้
เป็นโรงงาน หรือ โกดังขนาดใหญ่ โดยเฉพาะถนน Portland ที่ใกล้
โรงแรมที่พัก มีอาคารใหญ่ๆ ขนาด 5-6 ชั้น เป็นจ�ำนวนมากที่ไม่ถูก
ท�ำลายจากการทิ้งระเบิดของนาซี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่น
ในถนนอื่น กล่าวกันว่าในช่วงวันหยุด กลางเมืองนี้จะเหมือนเมืองร้าง
เช่นวันอาทิตย์ในแถบธุรกิจ Canary Wharf ในลอนดอนในปัจจุบัน
เพราะผูค้ นจะอยูบ่ า้ นไม่ตอ้ งมาท�ำงานในอาคาร ต่างจากทุกวันนีท้ อี่ าคาร
เหล่านี้ได้รับการอนุรักษ์ดัดแปลงเป็นร้านรวงมากมาย เป็นแหล่งมาจับ
จ่ายซื้อของ อย่างไรก็ดีเมือง Manchester ที่เติบโตเร็วเมื่อศตวรรษที่
19 เป็นเมืองที่ขาดการวางแผนคนงานหลั่งไหลเข้ามาท�ำงานจากชนบท
และอยู ่ แ บบสลั ม เกิ ด ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มเช่ น อากาศ และน�้ ำ เสี ย
มี ป ั ญ หาอาชญากรรม รวมไปถึ ง มี ก ารใช้ แรงงานอย่ า งไม่ ถู ก ต้ อ ง
เป็นแหล่งทีม่ าของแนวคิดต่อต้านทุนนิยมของ คาร์ล มาร์ก (Karl Marx)
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก เองเกิล (Engel) ที่เป็นผู้อยู่อาศัยในเมืองนี้
และได้รเู้ ห็นความทุกข์ยากของแรงงาน แนวคิดหัวก้าวหน้าทางการเมือง

26 / Goodbye Social Enterprise

ในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนจึงก่อก�ำเนิดในเมือง Manchester เมือ่ ประธานาธิบดี
ลินคอล์น (Lincoln) ประกาศเลิกทาสและเกิดสงครามกลางเมือง
ชาวเมือง Manchester ซึ่งแม้จะได้รับประโยชน์จากทาสในอเมริกา
ที่ช่วยท�ำงานในไร่ฝ้าย กลับเป็นฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายเหนือของ ลินคอล์น
ในขณะที่เมืองอื่นเช่น Liverpool สนับสนุนฝ่ายใต้ จากที่มีผู้ใช้แรงงาน
อยูอ่ าศัยจ�ำนวนมาก และมีนกั คิดหัวก้าวหน้า ดินแดนแถบนีย้ งั ถือว่าเป็น
เขตสนับสนุนพรรคแรงงานอย่างมั่นคง
อย่างไรก็ดี Manchester มีความรุ่งเรืองได้เพียง 200 ปีเศษ
เมือ่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในโลกได้เปลีย่ นไป ภายหลังสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 เอเชียตะวันออก ได้พฒ
ั นาอุตสาหกรรมสิง่ ทอขึน้ ในประเทศต่างๆ
ประกอบกับการมีประดิษฐกรรมทางปิโตรเคมีน�ำเส้นใยสังเคราะห์เช่น
Polyester มาใช้แทนฝ้ายมากขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่างๆ ใน Manchester ต้องปิดตัวลง คงเหลือ
แต่ซากอาคารขนาดใหญ่สมัย Victoria ที่สร้างด้วยอิฐแดงต่างๆที่เคย
เป็นโรงงานหรือตลาดการค้าสิ่งทอ รวมไปถึงซากอาคารที่เคยเป็น
แหล่งเสือ่ มโทรมของคนงาน สภาพของเมืองทีเ่ คยรุง่ เรืองกลายเป็นเมือง
หดหู่จากการล่มสลายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดินแดนแถบนี้กลายเป็น
เขตเศรษฐกิจที่ถดถอยเกิดปัญหาสังคมและเป็นปัญหาของอังกฤษ
มานับสิบปีโดยไม่ปรากฎว่ารัฐบาลในช่วงปี 1970-1990 มีนโยบายที่
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟู
โชคดีทเี่ มืองนีร้ วมทัง้ เขตรอบๆ มีมหาวิทยาลัยตัง้ อยูเ่ ป็นกระจุก
ถึง 3 แห่ง ซึ่งมีนักศึกษารวมกว่า 120,000 คน University of
Manchester ถือเป็นองค์กรทีม่ ลี กู จ้างมากทีส่ ดุ ของเมือง ท�ำให้เศรษฐกิจ
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ของ Manchester ในช่วงหลังได้พึ่งพาการศึกษา และการพัฒนาด้าน
บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ เมือง
Manchester ยังมีทีมฟุตบอลระดับต้นๆ ของอังกฤษถึง 2 ทีม คือ
Manchester United และ Manchester City จึงเป็นแหล่งดึงดูด
การเดินทางท่องเที่ยวและการกีฬา รัฐบาลจากพรรคแรงงานได้ทุ่มเท
งบประมาณในการดึ ง ธุ ร กิ จ บางด้ า นเช่ น BBC และ โรงถ่ า ยของ
Coronation Street มาตั้งที่ชานเมืองในแถบที่เคยเป็นท่าเรือมาก่อน
ท�ำให้เกิดบรรยากาศของการพัฒนาโดยมีความพยายามรักษารูปลักษณ์
ทางสถาปัตย์ของอาคารโบราณไว้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
ขยายตัวทางด้านธุรกิจ Media Art และ Creative ด้วย การจัดตั้ง
Industrial Park ที่ Salford เป็นการฟื้นฟู Manchester ให้กลับมามี
ความรุง่ เรืองอีกครัง้ เป็นแบบอย่างของการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ อีกเมืองหนึง่
ของโลกที่ประสบชะตากรรมคล้ายกันคือ เมืองรถยนต์ในอเมริกา คือ
Detroit ทีป่ ระสบปัญหาต่างๆ จากการย้ายออกของอุตสาหกรรมรถยนต์
จนเทศบาลเมื อ งถู ก ประกาศล้ ม ละลายไม่ มี ร ายได้ เ พี ย งพอแก่ ก าร
ช�ำระหนี้เทศบาล
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ตอนที่ 9 มหานครลอนดอน
ถึงแม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะใช้เวลาในนครหลวงแห่งนี้ไม่มาก
และเป็นทีท่ เี่ คยมาหลายครัง้ แล้ว แต่ทกุ ครัง้ ทีม่ าทีน่ กี่ ม็ เี รือ่ งทีช่ วนคิดได้
ผมเคยมาเมืองนี้เป็นครั้งแรกในปี 1971 เมื่อได้สอบผ่านปีแรกใน
มหาวิทยาลัยที่ฮอลแลนด์ ในครั้งนั้น การเดินทางที่เป็นหนทางหลักที่
ประหยัดกว่าการบินคือ การนั่งเรือข้ามฟาก จากปากแม่น�้ำที่เรียกว่า
Hoek van Holland ต้องใช้เวลาเดินเรือตลอดทั้งคืน และมารุ่งเช้าที่ท่า
Norwich จากนัน้ จึงนัง่ รถไฟเข้ามาลอนดอน แต่ทกุ วันนีก้ ารเดินทางจาก
ยุโรปทางเรือหมดยุคแล้ว นอกจากการบินข้ามฟาก ทีส่ ะดวกมากคือ การ
นั่งรถไฟความเร็วสูงลอดช่องแคบอังกฤษจากฝรั่งเศส เข้ามาที่สถานี
Waterloo ทางด้านใต้ของลอนดอนการน�ำชื่อสถานที่ที่อังกฤษจับ
นโปเลียนได้มาตั้งเป็นชื่อสถานที่ในลอนดอนและเป็นสถานีรถไฟแรก
ส�ำหรับการเข้ามาลอนดอน ก็คงจะสร้างความรู้สึกให้ฝรั่งเศสที่เป็น
ตัวตั้งตัวตีใน EU
ในยุคก่อนเมื่อมาลอนดอนก็จะมีความรู้สึกว่าเมืองนี้สกปรก
ไม่น่าอยู่ ตึกรามก็โทรมไม่สวยงามเท่าในภาคพื้นทวีป ทั้งนี้เนื่องจาก
ในยุโรปถ้าเป็นเมืองทีถ่ กู ระเบิดท�ำลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เช่น
เมืองต่างๆ ในเยอรมัน และบางเมืองในฮอลแลนด์ เช่น เมืองร้อตเตอร์ดมั
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จะเป็นเมืองสร้างใหม่มคี วามทันสมัย และมีการวางแผน สะอาดเรียบร้อย
ถ้าเป็นเมืองเก่าที่ไม่ได้ถูกท�ำลายก็จะมีการรักษาอาคารโบราณต่างๆ
อย่างดี เช่นเมืองในกลางกรุงปารีส บรัสเซล และ อัมสเตอร์ดัม เป็นต้น
แต่อังกฤษในช่วงทศวรรษที่ 70-90 เป็นช่วงที่อังกฤษประสบปัญหา
เศรษฐกิจล่มสลาย เพราะภาคอุตสาหกรรมถดถอยไม่อาจแข่งกับ
อุตสาหกรรมที่สร้างใหม่ที่มีโรงงานทันสมัยกว่าในยุโรปได้ หรือไม่ก็ต้อง
ประสบกับการแข่งขันจากประเทศก�ำลังพัฒนาเช่น เอเซียในด้านสิ่งทอ
ขณะเดียวกันเมือ่ รัฐบาลด�ำเนินนโยบายแก้ไขรุนแรงก็จะเกิดการต่อต้าน
จากสหภาพแรงงานซึง่ มีการรวมตัวทีเ่ ข้มแข็งมาก รายได้รฐั บาลจึงตกต�ำ่
และไม่มีงบมาใช้ในการท�ำนุบ�ำรุงบ้านเมืองอย่างเพียงพอเท่าที่ควร
ตามถนนหนทางยังมีคนตกยากที่มาขอทานและบ้านเรือนก็ทรุดโทรม
วันดีคนื ดีกจ็ ะต้องประสบการประท้วงหยุดงาน หรือการก่อการร้ายของ IRA
แต่ทุกวันนี้ เมื่อมาลอนดอนความรู้สึกนี้จะหมดไป เศรษฐกิจ
ของอังกฤษในช่วงสิบปีเศษเริ่มดีขึ้น ลอนดอนกลายเป็นเมืองที่เป็น
ศูนย์กลางการเงิน มีคนต่างชาติมาลงทุน และพ�ำนักอาศัย กลายเป็น
เมืองนานาชาติ มีรา้ นอาหารและแหล่งชอปปิง้ มากมาย ท�ำให้อสังหาริมทรัพย์
มีราคาแพงขึ้นมาโดยตลอดแม้ว่าจะมีผลกระทบจากช่วงที่มีวิกฤต
เศรษฐกิจโลกในปี 2550-52 แต่ก็เป็นช่วงสั้น ในทางกลับกัน ช่วงหลังนี้
ปรากฎว่าเศรษฐกิจในยุโรปกลับมีปัญหาด้านการคลังและเศรษฐกิจ
ตกต�่ำท�ำให้มีคนว่างงานจ�ำนวนมาก เนื่องจากรัฐบาลก่อนหน้าล้วน
แต่มีการใช้จ่ายขาดดุลมาก รัฐบาลมีรายได้ตกต�่ำและรัฐบาลปัจจุบัน
ต้องตัดรายจ่ายเพือ่ รักษาวินยั การคลังท�ำให้ไม่มงี บเพือ่ ใช้ในการท�ำนุบำ� รุง
บ้านเมือง ผู้ที่เดินทางไปยุโรปจะได้ความรู้สึกว่าเป็นที่ที่ไม่สะอาด
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เรียบร้อยเท่าทีค่ วร บางเมืองในอิตาลี ไม่มกี ารเก็บขยะแต่กองทิง้ ไว้ตาม
ริมถนนเกลื่อนกลาด เช่นเมืองฟลอเรนซ์เคยมีปัญหามากกับเรื่องขยะ
ในเมือง ในขณะที่ลอนดอนได้รับประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจ ท�ำให้มี
รายได้มาดูแลบ้านเมืองให้สะอาด เมื่ออสังหาริมทรัพย์มีราคาเพิ่มเป็น
เท่าตัว เจ้าของก็ยอมลงทุนทาสีและปรับปรุงให้สมราคา ท�ำให้บา้ นเมือง
ในลอนดอนทุกวันนี้ดูเรียบร้อยกว่าเมื่อ 30-40 ปีก่อน ทั้งยังไม่มีคน
ขอทานให้เห็นอย่างเมือ่ ก่อน อย่างไรก็ดี ผลจากการเพิม่ ราคาบ้านท�ำให้
การครองชีพในลอนดอนทุกวันนีม้ คี า่ ใช้จา่ ยแพงขึน้ มาก เมือ่ ไปลอนดอน
ครัง้ แรกยังจ�ำได้วา่ เคยเข้าร้านอาหารจีนทานข้าวหน้าเป็ดราคาไม่ถงึ หนึง่
ปอนด์ แต่ทุกวันนี้ราคาจะเพิ่มไปเป็น 10 เท่าตัว ค่าเช่าบ้านที่แพงมาก
ก็ท�ำให้ผู้มีรายได้น้อยเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย มีการร้องเรียนต่อ
รัฐบาลหรือไม่กต็ อ้ งไปอยูต่ า่ งเมืองทีค่ า่ เช่าบ้านถูกกว่า เช่น พนักงานของ
บีบซี ที ยี่ า้ ยไปเมือง Salford แต่โชคดีทลี่ อนดอนมีระบบรถไฟฟ้าใต้ดนิ ที่
เชื่อมไปเกือบทุกที่ในเมืองท�ำให้การเดินทางเข้าเมืองยังสะดวกรวดเร็ว
แม้จะต้องไปอยู่ด้านนอกเมืองก็ตาม
ทุกวันนี้ รัฐบาลได้เปิดทางให้การเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ
ไม่ ต ้ อ งเสี ย เงิ น ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ Victory and Albert Museum
แถว Knightsbridge มีการตั้งแสดงของเก่าจากประเทศต่างๆ ในโลก
ในส่วนทีเ่ ป็นของไทย มีการตัง้ แสดงพระสังวาลย์ประดับเพชรงดงามมาก
มีการติดรูปแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 5 เคยฉายพระรูปที่ทรงพระสังวาลย์นี้ โดยมีเขียนก�ำกับ
ค�ำอธิบายว่า ยืมมาจากของสะสมส่วนบุคคล ท�ำให้เกิดความสงสัย
ว่า สมบัติของชาติเรามาเป็นของสะสมส่วนบุคคลที่นี่ได้อย่างไร
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ตอนที่ 10 เส้นทางคมนาคม และการพัฒนาเมือง

Manchester มี ป ระชากรภายในเมื อ ง 5 แสนคนและมี
ประชากรรอบนอกอีก 2 ล้านคนแต่ การจราจรก็ไม่พลุกพล่านมากนัก
ไม่มีระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน แต่มีระบบรถเมล์วิ่งไม่เก็บค่ารถเมล์โดยสาร
ท�ำให้ผู้คนไม่จ�ำเป็นต้องใช้รถส่วนตัว ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ประหยัดพลังงาน และไม่กอ่ ให้เกิดปัญหารถติด นอกจากนีเ้ พือ่ เชือ่ มเมือง
Salford ซึ่งมีการพัฒนาพื้นที่ริมท่าเรือดั้งเดิม กับเมือง Manchester
ก็ได้จัดให้มีรถรางวิ่ง ผู้เดินทางเมืองนี้นอกจากไม่ใช้รถแล้วก็ไม่มีรถจักร
ยนต์วงิ่ หรือเทียบกับเมือง Cambridge ยังมีการใช้จกั รยานสองล้อคล้าย
ในประเทศเนเธอร์แลนด์
การเดินทางในลอนดอนถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็สะดวกมาก
เพราะมีรถไฟฟ้าใต้ดนิ ทีส่ านกันเป็นใยแมงมุมและมีการก่อสร้างเส้นทาง
ใหม่ๆ มาตลอด มีการใช้รถเมล์สแี ดงเชือ่ มต่อกันเพราะอยูภ่ ายในองค์กร
เดียวกัน สามารถใช้บัตร Debit card คือ บัตร Oyster เดียวกันเดินทาง
เชื่อมต่อกันได้ โดยคิดค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายก็ได้ ต่างจากบ้านเราที่
ระบบขนส่งในเมืองยังแยกกันหลายหน่วยงานไม่เชือ่ มโยงกัน แต่กไ็ ด้ขา่ ว
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ว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะปรับระบบเส้นทางวิ่งของรถเมล์
ให้ประสานกับเส้นทางวิ่งของรถไฟฟ้า
ระบบถนนในอังกฤษโดยทั่วไปยังมีช่องทางวิ่งที่แคบ และมี
ไม่กชี่ อ่ งทาง ข้อดีกค็ อื ต้นไม้ใหญ่สองข้างทางจะเติบโตมาก ท�ำให้ทวิ ทัศน์
สวยงานเป็นธรรมชาติ เพราะเขาคงไม่นิยมการตัดต้นไม้ทิ้งเพื่อขยาย
ถนนแบบบ้านเรา แต่ขอ้ เสียคือเวลามีอบุ ตั เิ หตุกจ็ ะเป็นคอขวด ช่วงทีเ่ รา
เดินทางจากลอนดอนเพื่อไปสนามบิน Heathrow เป็นบ่ายวันศุกร์
รถจึงมีมากตลอดทาง เพราะผู้คนคงเดินทางออกจากเมืองเพื่อไปอยู่
ต่างเมือง สนามบินทุกวันนีก้ ม็ ี terminal 2 ทีเ่ พิง่ ปรับปรุงใหม่กว้างขวาง
และดูสะอาดกว่าเมื่อก่อน เสียอย่างเดียวการจราจรทางออกมีปัญหา
แออัด เสียเวลารอเครือ่ งบินขึน้ หรือเข้าจอดเป็นชัว่ โมงๆ บางครัง้ หากมา
เชื่อมต่อเครื่องบินที่นี่ก็มักจะได้กระเป๋าช้าเป็นวันๆ
ทางน�ำ้ ใน Manchester ทีเ่ คยเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า
วัตถุดบิ คือ ฝ้ายและถ่านหิน เข้ามาและน�ำสินค้าส�ำเร็จรูป คือผ้าผืนออกไป
บั ด นี้ ก็ เ ลิ ก ใช้ แ ล้ ว เคยมี ค วามคิ ด กั น ว่ า จะถมกลั บ ไปเป็ น แผ่ น ดิ น
แต่โชคดีทคี่ วามคิดนีไ้ ม่ได้รบั การยอมรับ เพราะทุกวันนี้ ทีด่ นิ ริมน�ำ้ กลาย
เป็นที่ที่มีราคาได้รับความนิยมสูง และเป็นพื้นที่ในการพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางทางธุรกิจทางด้าน ICT คล้ายกับเมืองท่าหลายแห่งในโลกทีไ่ ด้
พัฒนา waterfront ทีเ่ คยใช้เป็นท่าเรือให้เป็นแหล่งธุรกิจและทีอ่ ยูอ่ าศัย
เช่นเมือง Baltimore ใน Maryland USA และ Sydney ใน Australia
เพราะระบบการขนส่งได้ย้ายไปใช้ท่าเรือน�้ำลึกและขนในลักษณะที่เป็น
Container ด้วยรถพ่วงทีย่ าว ไม่เหมาะกับการวิง่ เข้ามาในเมือง กรุงเทพฯ
ของเราทุกวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆ กัน เพราะได้มีการพัฒนา

Goodbye Social Enterprise / 33

ท่าเรือแหลมฉบัง และลดบทบาทของท่าเรือคลองเตย หวังว่าผู้บริหาร
คงมีแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่บริเวณริมแม่น�้ำเจ้าพระยาส่วนนี้เพราะ
เป็น Waterfront ที่มีความยาวกว่าหนึ่งกิโลเมตร น่าจะเป็นศูนย์การค้า
และที่ พั ก ผ่ อ นของชาวกรุ ง เทพมหานครได้ เ ป็ น อย่ า งดี นอกจากนี้
ฝั่งตรงข้ามยังเป็นเขตอนุรักษ์บางกระเจ้า ที่เป็นปอดของกรุงเทพ
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โดยสรุป
ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้จากการพบปะกับมหาวิทยาลัยทัง้ 5 แห่งในคราวนี้
ส่ ว นหนึ่ ง ก็ คื อ การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
ค่อนข้างมาก ไม่ยดึ ติดกับกฎเกณฑ์ทไี่ ม่ยดื หยุน่ ดังเช่นมหาวิทยาลัยของไทย
สิ่ ง ใดที่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ดี แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ เขี ย นเป็ น กฎหมายหรื อ ระเบี ย บไว้
เขาจะด�ำเนินการได้ ไม่ตอ้ งรอไปถามกระทรวงศึกษาธิการก่อน ผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัยจะเปิดใจกว้างมุ่งที่ Output, Process และ Outcome
เป็นหลัก มากกว่าการมุ่งรูปแบบ ดังเห็นได้จากการน�ำงานวิจัยสู่ธุรกิจ
แต่ละแห่งก็มีรูปแบบที่แตกต่างกัน บ้างก็ท�ำในรูปของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย บางแห่งก็จดทะเบียนเป็นบริษัท บางแห่งก็มีลักษณะเป็น
ธุรกิจทีไ่ ม่จา่ ยก�ำไรเป็นต้น การประกาศไม่ยดึ ติดกับ Social Enterprises
ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึง่ ของการมุง่ ผลสุดท้าย และวิธกี ารท�ำงานของรัฐบาล
ก็พยายามออกมาในรูปของการมีส่วนร่วม การเป็นเจ้าของที่รับผิดชอบ
ร่วมกัน ดังเห็นได้จากการใช้ชื่อ Partnerships ใน LEP วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยในอังกฤษจึงเอื้อต่อการคิดนอกกรอบ การมีนวัตกรรม
ท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีสังคมที่เอื้ออาทร และสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นประชาธิปไตย
การดูงานครั้งนี้ ผู้จัดท�ำได้ดีมาก มีการใช้เวลาและแบ่งเวลา
ให้เป็นประโยชน์ ท�ำให้ได้ความรู้และสาระ ทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้บริหาร
ต่างมหาวิทยาลัยได้แลกเปลีย่ นทรรศนะในระหว่างการเดินทางต่างเมือง
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ในรถบัส เป็นประโยชน์ในการมีมติ รภาพต่อกันทีอ่ าจจะช่วยเหลือกันได้
ต่อไปในอนาคต วิทยากรที่เชิญมาให้ความรู้ทุกแห่งล้วนมีความกระตือ
รือล้นในการให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถามอย่างเต็มที่ ท�ำให้ได้ขอ้ คิดใหม่ๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำงานในหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะ
ในประเด็นเกี่ยวกับ Social enterprises และ การท�ำงานของ Local
Enterprise Partnerships ซึ่งเป็นเป้าหมายของการดูงานครั้งนี้
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