
ฅนสหกรณ� 31

เติมความรู้

สังคมไทยหลัง

2015

สกว.จัดประชุมสัมมนาประจำาปี 2559 “มองโจทย์สังคมไทยหลัง 2015”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2559 ฝ่ายชุมชนและสังคม สำ นังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุม
สมัมนาประจำ ป 2559 “มองโจทย์สังคมไทยหลงั 2015” ด้วยประเด่นท่ีน่าสนใจยิง่ ประกอบด้วย 1) Disruptive 
technology กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม โดย ดร.ทิตนันท์ มัลลิกะมาส กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  2) สังคมไทยในกำ มือ Generation Y สร้างสรรค์หรือปญหา โดย ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 3) ภาคธุรกิจกับกิจการเพื่อสังคม โดยคุณวิเชียร พงศธร มูลนิธิยุวพัฒน์ และ 4) โจทย์ของ
ชนบทไทยหลัง 2015 โดย ศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล 
รองผู้อำ นวยการสำ นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นผู้ดำ เนินการเสวนา ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ มีนัก
วิชาการ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 100 ชีวิต
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ดร. ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

รศ.ดร.ปัทมาวดี  
โพชนกุลู:  จากเป้าหมาย 
SDGs ที่สกว.ได้รับมอบ
หมายจำานวน 16 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่องความยากจน 
สิ่งแวดล้อม การพัฒนา
เศรษฐกจิกบัเปา้หมายของ
ประเทศ เศรษฐกิจแนว
ใหม ่สงัคมใหม ่เทคโนโลยี
ใหม่ คนรุ่นใหม่ เรื่องของ
ผูป้ระกอบการ ธรุกิจพนัธุ์
ใหม่ ภาคชนบทพันธุ์ใหม่ 
ฯลฯ ในมุมมองของดร. 
ทตินนัทิ ์มลัลกิามาส เรือ่ง 

(World Economic Form) ณ เมอืงดาวอส 
เรื่อง Mastering the fourth industrial 
revolution เป็นการประชุมระดับโลก 
มิติที่ 2 เรื่องของ Digital economy แผน
งานเริ่มจัดขึ้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจสังคมไทยหลายอย่าง  มิติที่ 3 
การดำาเนินการระดับองค์กร ทางธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้เริ่มทำายุทธศาสตร์ใหม่
เกี่ยวกับทิศทางขององค์กรใหม่

Disruptive technology 
innovation มีหลายประเภทและมีการ
เปลี่ยนแปลงเร็วหลายตัวพร้อมกัน หลาย
สาขาของ tecnology innovation มตีัง้แต่
เร่ือง mattirial machines IT energy   
ส่ิงเหล่านีเ้กิดขึน้เรว็และมีการ baias ระหวา่ง
กนัดว้ย ทัง้เร่ืองของประชากรและเร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บางตัวได้มีผลกระทบ
ไปแลว้ บางตวักระทบตอนนี ้บางตวักระทบ
อีก 3-5 ปีข้างหน้า และจะกระทบในมิติที่
รุนแรงขึ้นต่อไป

นอกจากคำาว่า Disruptive 
technology innovation แล้วมีอีกคำา
หนึ่งที่ควรรู้จักคือคำาว่า Industrie 4.0 
or the fourth Industrial Revolution 
มาจากประเทศเยอรมันเมื่อปีที่แล้วและ
จีนกำาลังทำาอยู่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 13 ของจีนซึ่งดัดแปลง
จากประเทศเยอรมันและมีการวางระบบ
ใหมใ่นแผนอตุสาหกรรมของจนีซ่ึงเปน็การ
ปฏวิตัอิตุสาหกรรมในยคุตา่งๆ จนถงึยคุที ่4 
cyber –physical systems ทำาให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงเร็วมากท้ังภาคอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและภาคอื่นๆ
ในทุกโครงสร้างขององค์กรเป็นเชิงระบบ
ในอนาคตขา้งหนา้ ทัง้ด้านการตลาด ผลผลติ 
การจัดการ ทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร 

Sharing economy คอือะไร สมมติ
มคีอ้นอยูท่ีบ่า้น ปหีนึง่ใช ้3 ครัง้ ทีเ่หลอือกี 
350 วนัเก็บไวใ้นโกดัง จากทีเ่กบ็ไวใ้นโกดงั
นำาไปแชร์คนอื่นผ่าน add form และเข้า
สู่ network เมื่อมีผู้สนใจซื้อค้อนสามารถ

Disruptive technology คืออะไรและ
จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม
ไทยอย่างไร?

Disruptive technology กับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม

ดร. ทตินนัทิ ์มลัลกิะมาส: กลุม่งาน
ยทุธศาสตรอ์งคก์ร ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ก่อนอื่นขอขอบคุณทางสกว.ท่ีได้
ใหม้โีอกาสแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัเรือ่ง
เทคโนโลยีพลิกโลกเศรษฐกิจและธุรกิจ 
(Disruptive technology) โดยปกตตินเปน็
นักเศรษฐศาสตร์และได้จัดทำายุทธศาสตร์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวะเวลา
ท่ีทางสกว.จดัเวทีเรือ่งนีเ้ปน็จงัหวะท่ีดมีาก
ใน 3 มิติ มิติแรกระดับโลกเป็นปีแห่งการ
อภิปราย (Discussion) ที่ประชุม WEF 
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ซื้อได้ คอนเซปต์เหล่านี้ทำาให้ง่าย เกิดการ
เปลีย่นแปลงในโลกสง่ผลใหบ้ริษทัปดิตวัลง
และเกดิบรษัิทใหม่ขึน้ sharing economy 
จะเขา้ไปทกุภาคสว่นธุรกิจ เช่น ธุรกิจ online 
talent platforms

กรณีตัวอย่างบุคคลที่ประสบ
ความสำาเร็จที่ตนชอบ  BILL GATES  มี
ความฉลาดมากและได้กล่าวประโยคหนึ่ง
ในเล่มวารสารว่า “ชีวิตคนจนในยุคนี้จะ
พัฒนาในอีก 15 ปีข้างหน้า จะมีการปรับ
ตัวได้ดีกว่ายุคหิน” เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการ
ธนาคาร การศกึษา สขุภาพ และอาหารใน
แอฟรกิา ประโยชนเ์ทคโนโลยมีนัมมีหาศาล
ถ้าใช้อย่างชาญฉลาดจะทำาให้เปลี่ยนโลก
เร็ว  ในส่วนธนาคารแห่งประทศไทยที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นทางด้านการเงิน
ชื่อ “Fin Tech”, machine lernning 
,big data  จะเปลี่ยนเป็น banking โดย
สรุปแล้วบริษัทขนาดใหญ่ของโลกต้องมี
การปรับตัวไปหลายแบบ ส่วนหนึ่งตระกูล
ดิจิทัลที่จะหายไป แต่อีก 10 ปีข้างหน้ายัง
มเีทคโนโลยใีหม่ ๆ  อกีมากมายท่ีจะ fast & 
smart ทำาให้เกดิเหตกุารณป์ลาใหญก่นิปลา
เล็กหรือปลาเล็กที่ smart & fast สามารถ
กัดปลาใหญ่ได้

อีกสิ่งหนึ่งที่จะพูดถึงเกี่ยวกับงาน
วิจัย โลกมันเปลี่ยนเร็วมากเปรียบเสมือน
เอาไม้บรรทัดไปวัดเศรษฐกิจ สังคม ทำาให้
ระบบข้อมูลที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่สามารถวัด
สะท้อนสภาวะที่มันเกิดจริง ๆ ได้ อย่าง
เชน่ ทกุคนทกุกลุม่ในโลกมกีารใช้ mobile 
shat สง่ผลใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้แตใ่น
ทางกลับกันไม่สามารถวัดข้อมูลได้ 

ในดา้น Disruption Technology 
จะมีผลกระทบสังคมไทยอย่างไร  สำาหรับ
ดจิทัิลในประเทศไทยมปัีญหาทางโครงสร้าง
มาก ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพราะ
ฉะนัน้ในมติิท่ีเกดิผลกระทบเรว็ วงกว้างและ
มผีลกระทบเชงิระบบสามารถเปน็ตวัท่ีจะชว่ย
แกป้ญัหาโครงสรา้งในหลาย ๆ  มติไิดด้กีวา่
ระบบเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน ส่วนเรื่ององค์กร

และแรงงานทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชน 
จะมีการเปลี่ยนแปลง group  system 
impack cost function ผลตอบกลับมี 2 
กรณี คือ การเคลื่อนที่เร็วมากของภาครัฐ 
ภาคการเมืองทำาให้เกิดความร่วมมือ ส่วน
นี้เป็นปัญหาของเมืองไทย คือ ภาครัฐช้า 
ภาคการเงินควบคุมโดยหลายภาคส่วน  
ส่วนด้านนโยบายไม่มี back up เรื่องวิจัย
เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่จะทำาวิจัยได้ 10 ปีที่
ผ่านมาข้อมูลในโลกนี้เกิดขึ้นอัตราร้อยละ 
90 ของข้อมูลเกิดมาตั้งแต่อดีต แต่อีก 10 
ปีข้างหน้าข้อมูลยิ่งมหาศาล เพราะฉะนั้น
ข้อมูลและการปรับระบบข้อมูลการเชื่อม
โยง การใช้ระบบใหม่มีความสำาคัญมาก 

ซึง่แผนทีไ่ดเ้สนอครม. หลกั ๆ  เปน็
เร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม 
บริการพืน้ฐาน เชน่อนิเตอรเ์นต็จะเขา้ไปถงึ
ทกุหมู่บา้นภายในระยะเวลาสัน้ สาธารณะ
สขุ ทกัษะของคน การเรยีนรู ้มอียูใ่นแผนที่
ตอ้งดตูอ่ไปวา่จะทำาอยา่งไรใหเ้กดิการทำางาน
กระจายร่วมมือกันและผลักดันได้อีกด้วย 
ดังนั้นแผนท่ีกระทรวงไอซีทีจะกระทบ
เศรษฐกิจ การเงิน  ภาครัฐ ขบวนการ
ทำางานธุรกิจหรือการเมืองในปัจจุบัน  เช่น 
การธนาคาร กลายเป็นธุรกิจจากต้องว่ิง
ส่งเอกสารโดยมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนเป็นวิ่ง
ด้วยระบบดิจิตอลแทน กระดาษก็หายไป
ต้ังแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา สิ่งที่สำาคัญจะ
เกดิดจิติอลเรดคอรด์มหาศาล กูไ้ด ้ตอ่ตา้น
คอรรัปชันได้อีกด้วย
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รศ.ดร.ปทัมาวด ี 
โพชนุกูล:  เรื่องของคน
รุ่นใหม ่ดร.ภูเบศร์  สมทุร
จกัร จะใหข้้อคดิเหน็แลก
เปลีย่นความคิดเหน็สงัคม
ไทยท่ีอยูใ่นกำามอืของคน 
gen y ภายใตเ้ทคโนโลยี
ที่มาเป็นระลอก ๆ จะ
เป็นสังคมที่สร้างสรรค์
ได้หรือไม่อย่างไร?

สังคมไทยใน
กำามือ generation Y 
สร้างสรรค์หรือปัญหา

ดร.ภเูบศร ์สมทุร
จกัร สถาบันวิจัยประชากร
และสงัคม มหาวทิยาลัย

จากการศกึษาอายขุอง generation 
y ในต่างประเทศยังไม่มีการกำาหนดอายุ
แนช่ดั สำาหรบัประเทศไทยไดม้กีารกำาหนด
อายุของ gen y คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2523-2546 ปจัจบุนัอายรุะหวา่ง 13-36 ป ี
ในจำานวนกลุม่นีจ้ากขอ้มูลสถติปิระชากรไทย
เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2558 มีประชากรประมาณ 
22 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 34 ของจำานวน
ประชากรในประเทศ ในรายงานมีจำานวน
ประชากร gen y ประมาณร้อยละ 26 
ของโลก ซึ่งจำานวน ¼ ของgen y อยู่ใน
ภาคแรงงาน สำาหรับการแบ่งอายุของกลุ่ม 
gen y ในประเทศไทยมีความสอดคล้อง
กับระดับการศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนี้ y4 
อายุระหว่าง 13-18 ปี มีจำานวนประมาณ 
4.9 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 7.5 , y 3 อายุ
ระหวา่ง 19-24 ป ี, y 2 อายุระหวา่ง25-30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 84 และy 1 อายุระหว่าง 
30-36 ปี คิดเป็นร้อยละ 92 เพราะฉะนั้น 
gen y เป็นวัยที่ต้องรับภาระในภาคการ
ผลิต GDP ของประเทศ ในสังคมไทย gen 
y1 , gen y 2 และ gen y3 เป็นช่วงอยู่ใน
วยัแรงงานและเปน็วยัทีต่อ้งดแูลบรรดาวัย
พึง่พงิของสังคมทัง้ผู้สูงอายทุีมี่มากข้ึนและ
เด็กทารกท่ีกำาลังจะเกิดมารวมถึงเด็กวัย
กำาลังเติบโตอีกด้วย 

เมือ่ 15 ปกีอ่น ไดม้กีารพดูถงึ gen y 
ได้อย่างตื่นเต้นมากเพราะว่า gen y 1 เพิ่ง
เขา้สูต่ลาดแรงงาน กระทัง่ปจัจบุนัมเีสยีงบน่
หลงัจาก gen y เขา้ไปทำางานในองคก์รตา่งๆ 
เปน็เสยีงเดยีวกนัวา่เดก็รุน่ใหมม่พีฤตกิรรม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป สิง่หนึง่ทีเ่ราจะตอ้งไมลื่ม
ความเปน็ gen y ในวันนี ้เกดิจากการเลีย้ง
ดูของรุ่นพ่อแม่ที่อยู่ในรุ่น baby boomer 
และเป็นการอบรมส่ังสอนของครูรุ่น gen 
x1 และ gen x2 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บวก
กบัปฏกิริยิาหรอืปจัจยัทางสงัคมแวดล้อมที ่
gen y อาศัยอยู่ทำาให้เกิดผลผลิตของการ
เลี้ยงดูแบบใหม่  วันนี้ไม่มีเสียงไม้เรียว ครู
มีการพัฒนาบทบาทของครู การเรียนการ
สอนแบบท่องอาขยานหายไปและทำาให้

ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

มหิดล
ตนรูส้กึเป็นเกยีรตอิยา่งมากไดเ้จอ

หลาย ๆ ท่าน ตนได้รับโจทย์สังคมไทยใน
เรื่อง generation y ตลอดระยะเวลา 4-5 
ปีทีผ่่านมาไดท้ำาการศกึษาวิจัยเกีย่วขอ้งกบั 
generation y 4-5 ชิ้น ตนได้ศึกษาเกี่ยว
กับธรรมชาติ ความแตกต่าง ความขัดแย้ง
ของ generation y ที่เราแต่ละคนต้องตั้ง
รับและเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงให้ได้ 
ในระยะเวลา 4-5 ปีข้างหน้า generation 
y จะเป็น generation ที่มีความสำาคัญใน
การกำาหนดอนาคต ความเป็นอยู่ และการ
ดำารงอยู่ของประเทศ
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คนกล้าคิด กล้าวิเคราะห์ กล้าแสดงความ
เป็นตัวของตนเองมากขึ้น ต้องตัดสินใจ
เอง ต้องรับผิดชอบตนเอง มีเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ และครูให้ลูกศิษย์ค้นหาตัวเอง
ได้อย่างเต็มที่  จากที่ตนได้พยายามสรุป
และจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้ทำามา การ
เลี้ยงดูแบบ gen y เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจาก
การชดเชยทีรุ่่นพอ่แม่ (baby bloom และ 
generation x) ขาดหายไป ตอนเด็กๆไม่
ได้ทำาหรือถ้ามีลูกอยากจะเลี้ยงลักษณะนี้ 
และเกิดจากการขยายตัวของชนชั้นกลาง 
บ้านเมืองไทยมีเงินมากขึ้น มีรายได้มาก
ขึน้ มชีวีติเปน็สากลมากขึน้ สิง่ทีน่า่เปน็หว่ง
มากสำาหรับสังคมไทยคือครอบครัวชนชั้น
กลาง มันเป็นความสับสนระหว่างชนชั้น
กลางที่อยู่ร่วมกับชนชั้นสูง อยากใช้ชีวิต
แบบนี ้เรยีนแบบนี ้แตใ่นขณะเดยีวกนัราย
ได้ที่สนับสนุนไม่ถึงขนาดนั้น เพราะฉะนั้น
ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำาคัญของgen y ที่
เกิดมาในครอบครัวคนชั้นกลางที่มีความ
สบัสนในลกัษณะดงักลา่ว รวมถงึการเลีย้ง
ดู อบรมสั่งสอน นอกจากนั้นประเด็นการ
ขยายตัวของสังคมเมืองและสังคมชนบท 
บางท่ีอยูน่อกเขตเทศบาลกม็คีวามทนัสมยั 
มเีซเวน่หลายแหง่ รวมไปถงึความพยายาม
ขยายตัวทางด้านการค้าปลีก ยกตัวอย่าง
เช่นการขยายตัวของห้างสรรพสินค้าใหญ่ 
มีการตั้งห้างสรรพสินค้าไปสู่หัวเมืองเอก 
เมืองรอง เพ่ือเป็นการส่งเสริมความมีวิถี
ชีวิตอย่างคนเมือง ทั้งด้านการคิดและการ
บริโภค ทำาให้มีความคล้ายคลึงใน gen y 
มากขึน้ ไมแ่ปลกใจทีg่en y เกดิขึน้มาพรอ้ม
กับความสะดวกสบาย ภาระหน้าที่ในครัว
เรือนน้อยลง แต่ละคนอาจจะไม่มีภาระท่ี
ได้รับมอบหมายจากพ่อแม่อย่างสมัยก่อน 
เช่น การเลี้ยงดูน้อง ดูแลปู่ย่าตายาย เพียง
แตเ่อาตนเองใหร้อดไมเ่ปน็ภาระตอ่พอ่แม่
ในอนาคต เพราะฉะนัน้ปจัจยัเหลา่นีจ้งึเปน็
ส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมความเป็น gen y  

อกีประเดน็หนึง่ทีต่นไดค้ดิมาตลอด
ระยะเวลา 4-5 ปท่ีีผา่นมาคอืความน่าสนใจ

ในการศกึษา gen y ในแตล่ะพืน้ทีข่องโลก
มีความคล้ายคลึงกันได้อย่างไร ก่อนที่จะ
ศกึษาเรือ่งนีไ้ดท้บทวนวรรณกรรมในแตล่ะ
พื้นที่ทั่วโลกท้ังในแอฟริกา ลาตินอเมริกา 
อเมรกิา ยโุรป เอเชยี มลีกัษณะผิดจากกนัไม่
มากนัก อย่างที่  ดร. ทิตนันทิ์  มัลลิกามาส 
กล่าวถึงเรื่องโลกาภิวัตน์ (globalization) 
คือ การที่โลกมีการเชื่อมต่อกัน ก่อนยุค
สัมคมออนไลน์ (social media) การเรียน
รู้และการลอกเลียนแบบพฤติกรรมข้าม
พรมแดนทำาให้ gen y  ในแต่ละประเทศ
มีส่วนคล้ายคลึงกัน จากการเก็บข้อมูลใน
เรือ่งทศันคตแิละวถิชีวีติสะทอ้นชดัเจนมาก 
วิถีชีวิตของ gen y มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
คือ การมองตนเองเป็นศูนย์กลาง การที่
เสยีงของตนเองดังขึน้ ชดัขึน้ กลา้ทีจ่ะบอก
มากขึ้น ในขณะที่สังคมในอดีตที่ผ่านมา มี
ความเกรงใจผู้ใหญ่ ไม่กล้ายกมือ ไม่กล้า
บอก ไม่กล้าแสดงตัว มีขนบ มีจารีตบาง
อย่างที่ควบคุมอยู่ แต่ในวันนี้ได้พยายาม
ปลดปล่อย เป็นผลมาจากการอบรมสั่ง
สอนให้ gen y มีลักษณะดังกล่าว ซึ่งไม่ได้
แปลกใจเลยการที ่gen y อยากทำาอะไร คดิ
อยา่งไร แสดงออก อยา่งไร ทำาใหบ้างครัง้ดู
แขง็ ๆ  ไมไ่ดม้คีวามออ่นน้อมอยา่งวฒันธรรม
สมัยก่อน  ปัจเจกบุคคล (indivilism) กับ 
network indivilism เปน็อีกเรือ่งหนึง่ทีน่า่
สนใจ  จริงๆ แล้วสังคมออนไลน์ (social 
media) อยู่กับทุก generation แต่ gen y 
นัน้ใชช้วีติอยูก่บั social media ในหลาย ๆ  
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ดา้นทัง้ดา้นการเรยีนและความบนัเทงิ นอกจาก
นียั้งสามารถอยู่บนหอ้งได้คนเดยีวกบัเครือ่ง
มอืสือ่สารและสือ่สารกบัคนท่ัวโลกมากมาย
เรียกวา่ network indivilism ทำาให้มข้ีอมลู
มากและเป็นข้อมูลที่ดีทั้งในเรื่องกิน เที่ยว 
มีการ review ข้อมูลและมีข้อมูลมากกว่า
รุ่นพ่อแม่หรือมากกว่าครู 

อีกประเด็นหนึ่งสืบเน่ืองจากงาน
วจิยั การจบัจา่ยใช้สอยของ gen y ทีเ่ตบิโต
ในสังคมเมืองเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ 
gen y มีความรู้ความสามารถจบปริญญา
ตรแีลว้ยงัดแูลตนเองแบบเบด็เสรจ็ไมไ่ด ้ยงั
ตอ้งใหพ้อ่แมส่ง่เสยีเลีย้งดตูอ่อกีระยะหนึง่ 
ยิ่งกว่านั้นบางกลุ่มพ่อแม่ยังต้องส่งเสียให้
เรยีนจนจบปรญิญาโทเป็นปรญิญาโททีเ่กิด
จากความต้องการของพ่อแม่ ต่างจากรุ่น 
x จบปริญญาตรีแล้ว ต้องหาเลี้ยงตนเอง 
หากอยากเรียนปริญญาโทต้องหาทุนด้วย
ตนเอง การบริหารชีวิต การดำารงชีวิตให้มี
พนัธะนอ้ยลง อสิระมากขึน้ เกิดกระแสชวีติ 
slowlife อยากประสบความสำาเรจ็เรว็ ทกุ
คนอยากเกษียณอายุ 55 ปี  จะได้เดินทาง
ทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ เงนิมาจากไหนยงัไม่
ทราบ เพราะฉะนั้นทำาให้เกิดอาชีพหลาย
อยา่ง อยูท่ีค่อนโดขายครมี เขยีนรีววิ รบัจา้ง
แปลหนงัสอื ฯลฯ เรือ่งการสรา้งความสมดลุ
ระหว่างชีวิตกับการทำางาน กระตุกต่อม
คนในยุคนี้มาก 

ประเด็นสุดท้ายสืบเนื่องจาก
แนวคิด life balance เกี่ยวกับสัจจะและ

มายาคตกิารเปน็ free lance  แทบจะเปน็
คมัภรีข์องยคุนีท้ีจ่ะตอ้ง passive income 
ทำางานหนัก มองในองคก์รอกี 20 ปข้ีางหนา้
จะตอ้งไดร้บัการเลือ่นตำาแหนง่ ลงทนุไวแ้ละ
ให้รายได้งอกเงยเอง เพลิดเพลิน (enjoy) 
กับการมีรายได้สูง  สุดท้ายเรายังต้องหา
คำาตอบเกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธแ์ละการ
ดแูลกนัในสงัคมของคน gen y สบืเนือ่งจาก
ผลผลิตของคนยุคนี้ที่ต้องแบกรับคนกลุ่ม
ใหญใ่นสงัคมท้ังสว่นบนและส่วนลา่ง คอื วัย
พึ่งพิงทั้งหลาย ในขณะที่ gen y มีจำานวน
น้อยลง เราจะทำาอย่างไรให้ gen y มีผลิต
ภาพสูง ขา้ราชการ พนกังานและผูป้ระกอบ
การในยคุนีย้งัไมม่คีนรูว้า่ควรจะทำาอยา่งไร 
การเรยีน การทำางาน การสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือ
การดำารงอยูใ่นสงัคมอย่างย่ังยืนในอนาคต
เป็นสิ่งที่เราต้องหาทางตั้งรับไว้

รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล: ทำา
อย่างไร generation y จะมีผลิตภาพมาก
ขึ้น ข้าราชการ พนักงาน  ผู้ประกอบการ
จะอยู่อย่างไร ความสมบูรณ์ของการเรียน 
การทำางานอาชพี ครอบครัวอย่างไร หลาย
คนคงเคยได้ยินวา่ธุรกจิเพือ่สังคม ซึง่ธรุกจิ
เพือ่สงัคมตา่งจากความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
ขององค์กร (CSR) อย่างไร?

ภาคธุรกิจกับกิจการเพื่อสังคม
คุณวิเชียร พงศธร มูลนิธยุวพัฒน์

จากที่  ดร. ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส  
และดร.ภูเบศร์  สมุทรจักร ได้พูดถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความ
เปลี่ยนแปลงของคนยุคต่าง ๆ เรื่องส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปใน
แนวทางท่ีดแีละเป็นเร่ืองทีท้่าทายแต่ควรพงึ
ระวัง ถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบ
ปีที่แล้ว ในสังคมไทยมีหลายเรื่องที่สำาคัญ
แม้กระทัง่เรือ่งเทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นไป ไม่ได้
เปลีย่นไปในทางสร้างสรรค์หรอืทีด่ขีึน้ ปัญหา
ความเหลือ่มลำา้ทางสงัคมยังมมีาก ความไม่
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ยุติธรรม การศึกษา การดูแลสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากร ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ในเมื่อ
เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไปมาก คนเกดิการ
พฒันาทางความคดิมากมาย แต่เร่ืองเหล่านี้
ยงัไม่ได้รบัการแก้ไข หลังจากปี 2015 การ
ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ แนวความคิดใหม่ๆ 
ของคนรุน่ใหม่ไปสร้างการเปลีย่นแปลงใน
เรือ่งสำาคญักบัสงัคมของเราได้มากขึน้ จาก
ภาพทีร่ศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกลู เสนอภาพ
รวม glowbal grow 16 ข้อแรกเป็นประเดน็
ทีต้่องได้รบัการพฒันาในอนาคตให้ดียิง่ขึน้ 
แต่ยงัขาดข้อที ่17 คอืเรือ่งกระบวนการไป
สู่การแก้ไขและพัฒนาใน 16 ข้อแรก 

มองในประเทศไทย ภาพรวมงาน
วิจยัในประเทศไทยจากมลูนธิเิพือ่คนไทยรว่ม
กบัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เปน็ความคดิ
รเิริม่ของคนรุน่ใหมท่ีอ่ยากเหน็อนาคตของ
ประเทศไทยดขีึน้ จากการสำารวจประชาชนทัง้ 
16 ข้อ ข้อที่อยากให้มีบทบาทในการแก้ไข
และพฒันาประเทศไปสูค่วามฝนัคอืเรือ่งการ
ชว่ยเหลอืกนั รว่มมอืกนั (collobaration) 
คนไทยรักสามัคคี บ้านเมืองสงบ เอื้อเฟื้อ 
ดแูล เก้ือกูลซึง่กนัและกนั ความเปน็หุ้นสว่น
กันในทุกภาคส่วนทั้งภาควิชาการ เอกชน 
รัฐ และประชาชน 

ภมูทิศันภ์าคธรุกิจ เอกชน มีความ
เปลี่ยนแปลง มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งในระดับ
สากลและระดับประเทศ  ท่านเคยได้ยิน
เรื่อง CSR ธุรกิจเพื่อสังคม ความยั่งยืน ซึ่ง

คุณวิเชียร พงศธร

ความยั่งยืนในอดีตต่างคนต่างยั่งยืน ธุรกิจ
จะดีได้ เศรษฐกิจจะดีได้ สังคมต้องดีด้วย 
การสร้างความเปลี่ยนแปลงความร่วมมือ
กนัไมไ่ชต่า่งคนตา่งทำายงัมไีมม่ากแตม่แีนว
โน้มดขีึน้ เกิดความเขา้ใจในเรือ่ง collective 
impact  ส่วนในต่างประเทศได้มีต้นแบบ
เหล่านี้เกิดข้ึนในหลายเร่ือง ทั้งเรื่องความ
จำาเป็นในด้านการร่วมมือกัน เป็นหุ้นส่วน
กัน จะต้องมีกลไก มีพื้นที่ท่ีจะร่วมมือกัน  
CSV  (creating share value) เป็นเรื่อง
การสรา้งคุณค่ารว่มกับส่ิงทีด่ ีเศรษฐกิจตอ้ง
ดกีบัสงัคมดว้ย (collaborative platform) 
พืน้ทีห่รอืกลไกของความรว่มมอืและความ
จำาเป็นคืออะไร ธุรกิจและสังคมจะร่วมมือ
ในพื้นที่แบบใดต้องมี platform อะไรเกิด
ขึ้นบ้างจริง ๆ แล้ว platform แบบเดิม
ก็มีอยู่มากเพียงแต่ว่าการปรับเศรษฐกิจ
ในความเข้าใจที่พูดถึงก็กำาลังเกิดขึ้น เช่น 
พวกสมาคม ชมรม ตัวอย่างเช่น รองสภา
หอการค้าไทย คุณวิชัย ได้ปรับพันธกิจว่า
ธุรกิจกับสังคมต้องไปในทิศทางเดียวกัน 
เริ่มมีกิจกรรม เริ่มทำาตัวเป็นกลางในการ
เชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและสังคมมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ มีสภาอุตสาหกรรม ธนาคาร
ต่าง ๆ มูลนิธิ ปัจจุบันพันธกิจของมูลนิธิ
พยายามเพิ่มศักยภาพในภาคธุรกิจมาก
ขึ้น เป็นแนวโน้มไปในทางที่ดี มีรูปแบบ
ความรว่มมอืใหม่ๆ  เพิม่มากขึน้ ยกตวัอยา่ง
ใน 6-7 ปีที่ผ่านมา มีองค์กรคอรัปชั่นเป็น 
platform กลไกของความร่วมมือกับภาค
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ธุรกิจเชื่อมโยงกับภาครัฐและภาคประชา
สังคมเพ่ือตอ่ตา้นคอรปัชัน่ เปน็ platform 
ใหม่ที่เกิดขึ้น มีโครงการทั้งภาคธุรกิจและ
ประชาสังคมจับมือกันช่ือว่า “กลุ่มพลัง
เปลี่ยนไทย” สิ่งเหล่านี้มีการพัฒนามาก
ข้ึน แต่เปน็จดุเร่ิมต้นถ้าเราไมพ่ลักดันใหเ้ข้ม
แข็งขึ้น ไม่อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลง
ขนาดใหญแ่ละหากมองยอ้นกลบัไปหรือใน
อนาคตอาจจะเหมอืนหลายสบิปทีีผ่า่นมาวา่
เรามคีวามรูม้ากขึน้ มศีกัยภาพ มทีรพัยากร 
มเีทคโนโลย ีมกีำาลงัคนเพิม่มากขึน้ แตก่ลไก
ทำางานไมเ่ตม็ประสิทธิภาพ ถ้าแรงงานเกิด
การล้มหายตายจากไป ก็จะเสียโอกาสใน
การพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาสังคม
ให้เขม้แข็ง อุปสรรคสำาคญัทีต่นประสบเห็น 
คือความคิดของคนส่วนใหญ่ยังไม่เปล่ียน 
มีการแบง่แยกทางความคิด ถ้าเรามีวิธีการ 
มงีานวจิยัทีช่ว่ยใหเ้กดิการสือ่สารทีเ่อือ้ตอ่
การปรบัทศันคต ิความรว่มไมร้ว่มมอื หรอื
ความเป็นหุ้นส่วนทุกภาคส่วนเป็นเงื่อนไข
สำาคัญของความยั่งยืนในสังคมที่อยากจะ
เห็นในอนาคต

กจิการเพือ่สงัคมเป็นอกีรปูแบบหนึง่
ของ CSV ที่กล่าวถึงนั้นเป็นกลไกธุรกิจรูป
แบบเดมิ ๆ  เช่นการบำาบดันำา้เสยี การกำาจดั
ขยะ การทำาเรือ่งอาหารปลอดภยั พลงังาน
สะอาดต่างๆ ซ่ึงอยูใ่นกรอบการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ โดยการไม่ทำาลายแต่สร้างเสรมิสังคม
ให้เข้มแข็งข้ึน การสรรหาประโยชน์ด้าน
ความยัง่ยนืและสามารถท่ีจะเลีย้งตนเองได้ 

เป็นเรือ่งท้าทายแม้กระท่ังเรือ่งธรุกิจ SMEs 
อัตราส่วนที่รอดมีอัตราส่วนที่ตำ่ามาก ยก
ตวัอย่าง เรือ่งกาแฟอนิทรย์ี ในรายละเอยีด
การจัดการธุรกิจเพื่อสังคม ธุรกิจเพื่อดูแล
ป่าต้นนำ้า สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกร เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่แก้ปัญหา
สังคมได้หลากหลาย ร้านปันกัน เป็นธุรกิจ
รบับรจิาคของทีไ่ม่ได้ใช้แล้วแต่อยูใ่นสภาพ
ด ีเป็นการใช้ประโยชน์ใช้สอยของท่ียงัไม่ได้
ถูกใช้อย่างเต็มท่ีก็เอามาเปลี่ยนมือ ภาระ
ที่ต้องจัดการเมื่อเราทิ้งของ ภาระในการ
กำาจัดขยะ ประโยชน์ใช้สอยจะเกิดขึ้นโดย
ใช้กลไกในเชิงธุรกิจเอาของไปขายแล้ว
นำาเงินไปเป็นทุนการศึกษา เมื่อทำาเป็น
ระยะเวลานานเด็กมีโอกาสทางการศึกษา
ได้หลายพันคน ในส่วนของธุรกิจโรงแรม 
5 ดาว ธุรกิจเพื่อสังคมทำาได้อย่างไรอยู่ใน
แหล่งธรรมชาติ ทางเลือกในการพัฒนาใน
อดีตอยูใ่นเชิงทำาลายมากกว่าอยู่เกือ้กูลกบั
ธรรมชาต ิคนจะอยูก่บัสตัว์ป่า เขาจะอยูก่บั
ทะเล โมเดลของธุรกจินีถ้กูออกแบบว่าต้อง
อยู่เกื้อกูลกัน สัตว์ป่า ต้นไม้ ป่าเขา ทะเล 
คน เกดิประโยชน์กบัเศรษฐกจิได้  นอกจาก
นีเ้รือ่งกองทนุรวมในการลงทนุและการออม 
จะสร้างการเปลีย่นแปลงในสังคมได้อย่างไร 
กองทุนรวมถกูกำากับโดยกลต.ว่าต้องลงทนุ
หุน้ในตลาดหลักทรพัย์ เป็นกองทนุทีเ่น้นกบั
บรษิทั บรษิทัต้องรบัผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
สงัคม ในเรือ่งของธรรมาภบิาล และต้องต่อ
ต้านทจุรติคอรปัชัน่ กองทนุนีถ้กูแต่งตัง้มา
ปีกว่า ให้ผลตอบแทนกับผู้ลงทุนตามปกติ
มีขนาดประมาณ 1,600 ล้านบาท ตอนที่
ตลาดไม่ตกมีขนาด 2,000 ล้านบาท ทุก 
ๆ วันทำาหน้าที่ธุรกิจเพื่อสังคม อีกทั้งเรื่อง
กลไกทางด้านการศึกษาทำาเป็นดิจิทัล เอา
หลกัสตูรวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มาแปลง
เป็นดจิทิลั  เป็นสิง่ทีน่่าสนใจ ผลสมัฤทธิไ์ด้
มีการติดตามวัดผล มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี ธุรกิจ
ในเร่ืองของการผลติสือ่เพือ่สงัคม อย่างเช่น
กรณนีำา้ท่วมทีม่หีนงัเรือ่ง “รูสู้ฝั้น” กจิการ
เพือ่สังคมเป็นผู้ให้ความรูก้บัประชาชนทัว่ไป
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เพื่อรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ตนขอสรุปตอนท้ายว่ากิจการเพื่อ

สังคมก็เป็นกลไกท่ีสำาคัญจากบทบาทของ
ภาคธรุกจิในการทีจ่ะสนับสนุนกจิการเพือ่
สงัคมมคีวามสำาคญัเปน็อยา่งยิง่ เปน็ธรุกจิ 
ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
จะอยู่ในภาคธุรกิจส่วนใหญ่ ธุรกิจเพื่อ
สังคมมองว่าเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ 
ภาคธุรกิจน่าจะให้การสนับสนุน แบ่งปัน 
ความรู้ ประสบการณ์และการลงทุนให้
กับธุรกิจเพื่อสังคม ช่วยในการประคอง
ให้กลไกอันนี้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนา
สังคม “ธุรกิจโลกเก่าพัฒนาความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการทำาลาย 
แต่ธุรกิจโลกใหม่บนความคิด CSV ต้อง
ออกแบบการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจไป
ควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางสังคม”

รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล: ข้อ
ประเด็นชวนคิดเป็นเรื่องของกลไกความ
รว่มมอื ปญัหาอปุสรรค คือ เร่ืองของกรอบ
ความคิด (mind set) ธุรกิจเพื่อสังคมเป็น
ธุรกิจท่ีแก้ปัญหาสังคมหรือสร้างคุณค่า
สังคมควบคู่กบัการอยู่รอดในทางธุรกจิโดย
ตัวเปา้หมายเอง ทีจ่รงิถกเถยีงเหมอืนกนัวา่
คงไม่ใช่ทำาธุรกิจอะไรก็ได้แล้วเอาเงินกำาไร
ส่วนที่เหลือมาแบ่งปันแบบนั้นสักทีเดียว 
แตต่วัธรุกจิมเีปา้หมายเชิงสังคมโดยตนเอง   
จากที่ได้ฟังเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เศรษฐกิจ
แนวใหม ่ธรุกจิรุน่ใหม ่แลว้ชนบทแนวใหม่
เป็นอย่างไร?

โจทย์ของชนบทไทยหลัง 2015
ศ.ดร.อรรถจกัร สตัยานรุกัษ ์คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแยกประเดน็ออกเปน็ 2 ประเดน็

หลกั 1) ปญัหาชนบทไทย 2) โจทยง์านวจัิย
ว่าจะทำาวิจัยอะไร ปญัหาทีส่ำาคญัทีส่ดุในวนั
นีค้อืความหมายของสังคมชนบทเพราะเรา
ยังไม่เข้าใจ คนจำานวนมากยังคิดถึงสังคม
ชนบททีเ่ราวาดฝนั ภาพเก่า ๆ  คนไทยรกักัน 

ซึง่ภาพเหลา่นัน้มนัเปลีย่นไป
แลว้ เราจะสูก้บัวิธคีดิทีผ่ดิได้
อย่างไร งานวิจัยได้ศึกษา 4 
ดา้น คอื ความเปลีย่นแปลงใน
เศรษฐกจิในพืน้ท่ีชนบท ความ
เปลีย่นแปลงในการจดัตัง้ทาง
สงัคมในสังคมชนบท การเมือง
ในสถาบันและนอกสถาบัน
ในชนบท การเปลี่ยนแปลง
ในโครงสร้างทางความรู้สึก 
(structure feeling) 

 ความเปลีย่นแปลง
ศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์

ทางเศรษฐกจิมคีวามชดัเจน ถา้หากเราตาม
ขา่ว นักเศรษฐศาสตร์จะเห็นไดชั้ดเจนเร่ือง
รายได้ของประชาชนที่มาจาก income 
of balm ทำาให้เปลี่ยนสังคมหรือไม่ ตน
เสนอว่าความเปล่ียนแปลงที่ดำาเนินหลัง
สงครามโลกมันค่อยๆเปล่ียนสังคมชนบท 
จากสังคมชาวนามาเป็นสังคมผู้ประกอบ
การ (entrepreneur  society) ซึง่สามารถ
ยืนยันจากงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่ปรากฏ
ข้ึนและมีงานวิจัยที่ไม่ได้รับความสนใจ
จากกลุ่มนักวิชาการ คือ วารสาร นิตยสาร 
เทคโนโลยีชาวบ้าน ตนเสนอวา่เราต้องมอง
วา่สงัคมชนบทเป็นสงัคมชนบทไมใ่ช่สงัคม
ชาวนา สงัคมชาวนามนีโยบายแบบหนึง่แต่
ปฏิบัติกับชาวนาแบบหน่ึง ถ้ามองสังคม
ผู้ประกอบการจะมองอีกแบบหนึ่ง สังคม
ผู้ประกอบการก็จะมีแนวทางการปฏิบัติ
อีกรูปแบบหนึ่ง ท้ายที่สุดจะคล้ายโรงแรม
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เชยีงใหม ่ในกระบวนการผลติทัง้หมดชาวนา
ไม่เป็นชาวนาแต่เป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้
เชีย่วชาญการนา เป็นผู้จัดการนาไปหมดแลว้ 
สวนยางก็เหมือนกัน คนกรีดสวนยางตอน
นี้มีความเดือดร้อนมาก เพราะว่ารายได้ที่
รฐัใหไ้รล่ะ 1,500 บาท แกเ่จา้ของสวน คน
กรีดก็ตาย เน้นสังคมผู้ประกอบการสำาคัญ
มาก นิยามคืออะไร ผูป้ระกอบการคือผู้แบก
รับความเสี่ยง แต่ที่สำาคัญคือเป็นผู้ที่เชื่อม
ประสานประกอบสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
ทรัพยากรหลายแหล่งจากฐานการผลิต
ภาคการเกษตรและมุ่งสู่ตลาด ผู้ประกอบ
การแบบนี้เกิดขึ้นจำานวนมาก ตัวอย่างท่ี
ตนชอบคือ คนตัดหญ้าเป็นแรงงานระดับ
ล่างรับจ้างตัดหญ้ามานานถึง 20 ปี จนถึง
อายุ 60 ปี มีแนวคิดเอาประสบการณ์มา
ผลิตเครื่องตัดหญ้าขายในราคา 400 บาท 
ถา้จะคิดถงึเทคโนโลยตีอ้งคิดถงึระดับนีคื้อ
รบั intermediate technology ทีจ่ะมุง่สู่
ตลาดใหม่ แล้วขายด้วยทางอินเตอร์เน็ต 

 กระบวนการการเป็นผู้ประกอบ
การได้ถูกพัฒนามานานแล้วเมื่อ 20 ปี 
นั้นคือสังคมผู้ประกอบการ เศรษฐกิจ
เป็นแบบหนึ่งและสิ่งที่เกิดข้ึนคือในสังคม
ผู้ประกอบการมีการจัดตั้งสังคมอีกแบบ
หนึ่งซ่ึงไม่ใช่สังคมชาวนารวมทั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดตั้งทางสังคมชนบท
มากมายซ่ึงเปน็การเปดิหนา้ตา่งใหกั้บผูค้น
ได้มีโอกาสเลื่อนชนชั้นมากขึ้น สามารถ
ปรับตัวจากชาวนาจนขยับขึ้นมามีรายได้

มากขึ้น ถ้าดูแผนการสำารวจความยากจน 
จำานวนคนจนลดลงแต่เปน็คนจนนอกภาค
การเกษตร และที่สำาคัญการผลิตแบบใหม่
ของผูป้ระกอบการในชนบทนีเ้กิดจากความ
สมัพนัธ์ในแนวระนาบและแนวเชิงเครอืขา่ย
ฐานการผลติมากขึน้ การเปน็ผูป้ระกอบการ
เปน็ตวัตอ่อนัหนึง่ซึง่ทำาใหส้ามารถเช่ือมตอ่
เครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง และที่สำาคัญ
ทำาใหส้งัคมชนบทกลบัมคีวามเสมอภาคมาก
ขึน้ การยอมรบัคนจะขึน้อยูก่บัความสำาเรจ็
หรอืความเชีย่วชาญในการผลติสมยัใหม ่ใน
เครอืขา่ยสมยัใหมม่ากกวา่ อืน่ๆ เครอืขา่ย
แบบนีข้า้มพรมแดนชมุชน จดัความสัมพนัธ์
หลกัเขา้มาสูน่กัการเมอืงและอืน่ๆ การแตก
ตัวในชนชัน้มากขึน้ แตก่ารเลือ่นในชนชัน้ก็
เกดิขึน้เรว็มากขึน้ตามไปดว้ย การไหลเวยีน
ระหวา่งชัน้คนจน ชาวนาจนไดก้ลบัตวัเป็นผู้
ประกอบการในพืน้ท่ีไดด้้วยกลายเป็นชมุชน
ช้ันกลางใหม่ในพ้ืนท่ี เกษตรพันธสัญญา 
ช่างซ่อมเคร่ืองมือเครื่องเกษตร และอื่นๆ 
มากมาย คนจนในชนบทที่เคยเป็นคนจน
เพราะมีทีดิ่นน้อย ได้ปรบัตวัสูู่ภ่าคการขาย
แรงงานในภาคเกษตรอยา่งมทีกัษะ พรอ้ม
ทำาให้เกิดเครือข่ายผู้ขายแรงงานสามารถ
รับจ้างได้ 30 วันต่อเดือน กลุ่มคนเหล่านี้
ไม่ใช่คนจนแล้ว การไม่มีที่ดินไม่ใช่แปลว่า
เป็นคนจนแบบเดิมอีกแล้ว กรณีของคน
ที่เป็นแรงงานที่สามารถรับจ้าง 30 วันต่อ
เดือน ปรากฎชดัเจนในภาคกลาง ภาคเหนอื 
การเกดิผูป้ระกอบการต่างๆ ในภาคการเกษตร
ทุกอย่างเพิ่มขึ้น การเป็นผู้ประสบการณ์ที่
ประสบความสำาเรจ็จงึเปน็ทางเดนิและเปน็
ความใฝ่ฝันของคนทุกกลุ่มในชนบท สิ่งที่
ต้องคิดต่อคือ ท้ายสุดกลุ่มคนดังกล่าวจะ
เข้ามาพึ่งพิงรัฐทำาให้ผู้ประกอบการเข้า
มาสู่องค์กรท้องถ่ินมากขึ้นมีการเช่ือมต่อ
นกัการเมอืงระดบัชาตมิากข้ึน สง่ผลใหเ้กิด
การคอรัปช่ันมาก สิง่ทีต่นคดิคอืขบวนการ
ผูป้ระกอบการเข้ามาเลน่การเมอืง มนัทำาให้
ดา้นหนึง่ของพวกอปท.ทัง้หลายตัง้กลุม่ทีมั่น
ข้ามชั้น เช่นกลุ่มแม่บ้านและอื่นๆ พร้อมๆ 

�������� 31.indd   40 3/13/2559 BE   1:25 AM



ฅนสหกรณ์ 41

กันนัน้กลุม่คนทีอ่ยูข่า้งลา่งทีเ่ลน่การเมอืงท้อง
ถ่ินตอ้งดแูลทกุกลุม่อยา่งระมดัระวงัเพือ่ไม่
ให้เสียดุล การดูแลทุกกลุ่มทำาให้ด้านกลับ
กนั ประชาชนรูส้กึเคา้มอีำานาจควบคมุมาก
ขึ้น ที่สำาคัญความขัดแย้งอุดมการณ์จะถูก
ตอ่รองในขอบเขตท่ีไม่ทะเลาะกันในท้องท่ี 
เหลือง แดง ถ้าหากจะออกมาแสดงความ
เปน็เหลอืงแดง เคา้จะออกอยูน่อกพืน้ที ่อยู่
ในพื้นที่เค้าจะประนีประนอม ลองคิดดูถ้า
หากเราสามารถใหอ้ำานาจแก่ทอ้งถ่ินสงูข้ึน 
เขาไม่ต้องเดินทางมาเหน่ือยยากไม่ว่าท้ัง
เหลอืง แดง ตนคดิวา่ตอ้งเกดิประชาธปิไตย
จากขา้งลา่ง (Demo Cracy frombelow)
ให้มากขึ้น อันที่สำาคัญพูดถึง child hood 
publicnest พูดถึงอะไรต่างๆ เราคง
ต้องมีทุนวิจัยในเรื่อง structure feeling 
หรือ Degree of Emotion  การศึกษา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ไทยที่เรา
ละทิ้งอารมณ์ความรู้สึกไป ในช่วงหลังมา
ประมาณ 20 ปี ในโลกตะวันตก ญี่ปุ่น 
เริ่มศึกษา Degree of Emotion มากขึ้น 

ร่วมมองโจทย์วิจัยหลังปี 2015

เค้าเริ่มอธิบาย hood คืออะไร ได้ซับซ้อน
มากขึ้น สำาหรับงานชิ้นนี้เองเป็นงานที่เริ่ม
ต้นจากเศรษฐกิจ แต่ยังไปไม่ลึกเท่าไหร่ 
ซึ่งเราพบว่ากำาไรขาดทุนเป็นเรื่องปกติ ไม่
งั้นมีภาพชนบทท่ีไม่จริง นักศึกษาฝ่าย
ซ้ายรุ่นท่ีเข้าป่า ตอนน้ันมีภาพชนบทเป็น
ภาพอุดมคต ิพอไปเจอชาวบา้นจรงิทีข้ี่โกง
บ้าง งอนกลับมาเลย สิ่งที่สำาคัญอันนั้นคือ 
Free of  Falling สูงขึ้นหลังจากที่เริ่มเป็น
ผู้ประกอบการ เริ่มแบกรับภาระชีวิตของ
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ตนเอง ครอบครัวเด่ียวในชนบทมาก ข้ึน 
ความกลัวในความล้มเหลวสูงขึ้น เกิดการ
ประกันชวีติมากข้ึน  มพีลงัพลกัดนัมากข้ึน 
ลงทนุในการศกึษามากข้ึน ในขณะเดยีวกนั
เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงเสมอมา ดังนั้นต้อง
ใช้รัฐ  โครงสร้างความรู้สึกแบบนี้ตนคิด
ว่าเราต้องศึกษา family future เป็นเรื่อง
ที่เราไม่ได้ศึกษากันเลย ความคิดของโชค
ชะตาของครอบครวัท่ีเราวาดหวังไว้คืออะไร 
ไม่มีใครศึกษา ตนคิดว่ามันมีมิติมากมายที่
สัมพันธ์กับเพศ และอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งใน 
gen y และอื่นๆ ในขณะเดียวกันปัจเจก
ชนนิยม (indivivalism) อย่างที่อาจารย์
พูดนั้นชัดเจน แต่ในชนบทเองมีความแตก
ตา่งกนัมปีจัเจกชนทีส่ำานกึกบัส่วนทีเ่ราเรยีก
ว่า publicness อันใหม่ตรงนี้สำาคัญเราไม่
เข้าใจ publicness และเราไมส่ามารถสรา้ง 
publicness ในพืน้ทีเ่มอืงไดเ้ลย ถนนกลาย
เปน็พืน้ทีแ่หง่ความเสมอภาคทีท่กุคนจะแส
ดงตัวตนให้เหนือคนอื่น เราไม่มีทางที่จะ
สร้างอะไรเพื่อสังคมได้ ถ้าเราไม่เข้าใจ คน
ไทยคิดเรื่องสังคมอย่างไร คิดเรื่อง public 
อยา่งไร คำาว่า society เกดิขึน้ในสงัคมไทย 
ครั้งแรกเมื่อประมาณ 2515 คำาว่าสังคม
ก่อนหน้าน้ีแปลว่าการสมาคม ขบวนการ
นกัศกึษาทำาใหค้ำาวา่สงัคมเขา้มา ดงันัน้เวลา
เราคดิถงึสงัคมเราตอ้งคิดถงึสิง่ทีเ่รายดึโยง 
publicness คืออะไร ถ้าเราไม่ยึดโยงตรง
นี้เราไม่สามารถจะเข้าใจได้ 

การคิดเรื่องนี้จะทำาให้เราเปลี่ยน

จินตนาเก่ียวกับประเทศไทยที่มีต่อชนบท 
เปลีย่นทางเศรษฐกจิ เราจะหลบจากกับดกั
รายได้ปานกลาง เราต้องเข้าใจผู้ประกอบ
การและต้องใช้เทคโนโลยีอย่างที่อาจารย์
เสนอมาใช้ การสร้างตลาดภายในน้ัน
สำาคญั การศกึษาต้องเปลีย่น การศึกษาเรา
เป็นแบบ schooling ไม่ใช่แบบ learning 
เรายังไม่สามารถปรับให้การศึกษาเป็น
แบบ learningได้ ความเปลี่ยนแปลงหลัง
ปี 2015 คือ โครงสร้างพื้นฐานจะซับซ้อน
มากขึ้น การสร้างเมือง เชื่อมต่อเมืองข้าม
เมอืง จดุพกัต่างๆ เมอืงชายแดน ทัง้หมดจะ
ทำาให้เกดิสิง่สำาคญัทีส่ดุเกิด hing mobility 
ทกุๆอย่างจะ on the moves เพิม่มากขึน้
เป็น dynamic of economy life ทัง้หมด
เป็นสิ่งที่เราต้องทำาความเข้าใจก่อนที่มัน
จะเกิดไม่อย่างงั้นเราจะกลายเป็นสุนัขบน
ทางด่วนแน่ๆ เลย ยืนยันว่าความรู้ทาง
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์เรามันจบไป
แล้ว ความเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม
เกดิขึน้อย่างมากมาย ภาคอตุสาหกรรมเรา
ส่วนทีเ่ป็นแรงงานจบแล้วไม่มอีนาคต ย้าย
ไปหมดแล้ว รถยนต์บางรุน่ของฮอนด้าตอน
นี้ไปผลิตท่ีอินเดีย อินโดนีเซียแทน เหลือ
โตโยต้า ภาคการเกษตรจะเกิดขึ้นขนาด
ใหญ่ แต่ขณะเดยีวกนัขนาดเล็กก็จะเพ่ิมขึน้
แต่จะเป็น niche market อย่างเช่น กาแฟ
ทีอ่าจารย์กล่าวถึง ความเปลีย่นแปลงภาค
บริการจะสูงข้ึน เราคิดว่าภาคบริการของ
ประเทศจะเข้มแข็งแต่ตอนนี้ภาคบริการ
มนัเปลีย่น service mind ไม่ได้อยูใ่น DNA 
แต่ service mind คร้ังหนึง่เคยอยูใ่นระบบ 
high lucky ทีม่สีงูมตีำา่ วนันี ้service mind 
ลดลง เคยได้ยินคำาว่าคุณลูกค้า คือความ
ห่างและเท่าเทียมกัน ดังนั้นภาคบริการ
ต้องเปลี่ยนอย่าไปคิดว่า service mind 
จะอยู่ในดีเอ็นเอ เราจะกลายเป็น service 
mind แบบฟิลปิปินส์  ทัง้หมดสิง่ทีเ่ราต้อง
เข้าใจและจำาเป็นต้องศึกษา เราต้องวิจยัและ
ศกึษาทางเอกชนให้ลงลกึกว่าข้อมลูเบือ้งต้น
มากขึ้น ถ้าหากเราปฏิเสธลงลึกของข้อมูล
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เราไม่มีทางได้ข้อมูลเลย
รศ.ดร.ปทัมาวด ี โพชนกูุล:  จากที่

วทิยากรไดก้ลา่วมา ชีใ้หเ้หน็ประเดน็สำาคญั  
ในกลุ่มนกัเศรษฐศาสตร์วา่ income of balm  
รายได้หลักของชนบทมีการเปลี่ยนแปลง
มาตั้งนานแล้ว ช้ีให้เห็นว่าความสำาคัญ
ของมันคือรายได้หลักของชนบทมีส่วนที่
จะเปลี่ยนสังคมชนบท มีเรื่องของอารมณ์
ที่มีการละเลยไป ในทางเศรษฐศาสตร์พูด
ถงึเหตกุารณล์งทนุอยา่งนอ้ยมกีารแตกตืน่
ใช้อารมณ์เป็นตัวในการตัดสินใจเกิดการ
เคลือ่นไหวขบัเคลือ่นได ้ทา้ยทีส่ดุศ.ดร.อร
รถจักร์ สัตยานุรักษ์ ให้ความเห็นว่าบางที่
ไม่มี public net ไม่มี society ท้ายที่สุด
เราจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจ เพราะสังคม
ชนบทเปลี่ยนไปเยอะแล้ว

รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล

นักวิชาการ นักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจร่วมประชุมสัมมนา

�������� 31.indd   43 3/13/2559 BE   1:25 AM


