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“I AM BY HERITAGE A JEW, BY CITIZENSHIP  
 A SWISS, AND BY MAKEUP A HUMAN BEING,  
 AND ONLY A HUMAN BEING, WITHOUT ANY  
 SPECIAL ATTACHMENT TO ANY STATE OR 
 NATIONAL ENTITY WHATSOEVER.”

“	ผมเป็นยิวหากจะวัดกันที่รากเหง้า	ผมเป็นสวิสถ้าวัดจากสัญชาติ
	 และเป็นมนุษย์คนหนึ่ง	มนุษย์คนหนึ่ง	‘เท่านั้น’
	 ที่ไม่มีความสัมพันธ์พิเศษกับรัฐหรือสัญชาติใด	ๆ	ทั้งสิ้น”

Albert Einstein
นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่	20
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เสียงวิพ�กษ์วิจ�รณ์ตลอด 10 ปีได้ม�ถึงจุดสิ้นสุด เมื่อ Quaker Oats ผู้ผลิต

แป้งแพนเค้กและน้ำ�เช่ือมแบรนด์ Aunt Jemima ยอมเปลี่ยนหน้�ต�ของ 

คุณป้�บนฉล�กที่ดูคล้�ยท�สผิวสีซึ่งทำ�หน้�ที่รับใช้ในอดีต ติดต�มม�ด้วยอีก

หล�ยแบรนด์ที่มีตร�สัญลักษณ์เป็นคนผิวสีอย่�ง ข้�ว Uncle Ben’s น้ำ�เชื่อม 

Mrs. Butterworth’s และซีเรียล Cream of Wheat ท่ีตัดสินใจเปล่ียนภ�พลักษณ์

ของแบรนด์ที่ผู้คนจดจำ�ม�น�น เพร�ะไม่อย�กเสี่ยงกับก�รสูญเสียลูกค้� 

ในอน�คตที่เติบโตม�กับก�รรับรู้เรื่องร�วคว�มเป็นไปของโลกม�กขึ้น 

 จ�กตัวเลขก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ต ณ เดือนมกร�คม ปี 2021 พบว่�  

มีประช�กรจำ�นวน 4.66 พันล้�นคน หรือร้อยละ 59.5 ของประช�กรโลกที่

ส�ม�รถเข้�ถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกือบร้อยเปอร์เซนต์ในจำ�นวนน้ีเข้�ถึงโลก

ออนไลน์ผ่�นโทรศัพท์มือถือ และกล�ยเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ข้อมูลข่�วส�ร

จ�กทั่วโลกไหลเวียนอย่�งท่วมท้น รวมถึงก�รรับรู้ถึงกรณีก�รเสียชีวิตของ 

จอร์จ ฟลอยด์ (George Floyd) คนอเมริก�ผิวสีที่เสียชีวิตจ�กก�รจับกุมของ

ตำ�รวจ จนเกิด กระแส #BlackLivesMatter ท่ีปลุกผู้คนให้ออกม�เปล่งเสียงของ

ตัวเองเพ่ือเรียกร้องให้ช�วโลกมองเห็นคนผิวดำ�เป็นมนุษย์เหมือน ๆ  กับคนผิวข�ว 

หรือแม้กระทั่งกลุ่มช�ติพันธุ์อื่น ๆ 

 ฝ่�ยวิจัยตล�ดของแบรนด์ระดับโลกต่�งพ�กันค�ดก�รณ์ว่� ก�รต่อต้�น

ก�รเหยียดผิวหรือเช้ือช�ติผ่�นสื่อสังคมออนไลน์ไม่น่�จะใช่กระแสช่ัวคร�ว 

แตส่ะทอ้นถงึทศันคตขิองคนรุ่นใหมท่ีเ่ลอืกจะแสดงตวัตนผ�่นสนิค�้ทีพ่วกเข�

เลือกใช้ม�กข้ึน แบรนด์ที่ไม่เก่ียวกับคนผิวดำ�แต่สุ่มเสี่ยงต่อก�รเกิดประเด็น

เรื่องเชื้อช�ติอย่�งไอศกรีม Eskimo Pie ก็ถูกเปลี่ยนเป็น Edy’s Pie หรือแบรนด์ 

Mutual of Omaha สถ�บันก�รเงินและประกันชีวิตก็เลือกที่จะเปลี่ยน 

ตร�สัญลักษณ์รูปอินเดียนแดงม�เป็นรูปสิงโตแทน อีกทั้งแนวท�งเช่นน้ียังมี 

แนวโน้มขย�ยไปยังภูมิภ�คอ่ืน ๆ ด้วย เช่น แบรนด์ย�สีฟัน Darkie ซ่ึงก่อต้ังข้ึน

ในเซีย่งไฮ้ และภ�ยหลงัจ�กถกูผนวกกับบริษทั Colgate-Palmolive กไ็ดเ้ปลีย่น

โลโกจ้�กรูปช�ยผวิดำ�เปน็ช�ยผวิข�วทีย่งัคงเอกลกัษณ์ยิม้ยงิฟนัม�ตัง้แต่ป ี1989 

แต่ช่ือภ�ษ�จีนของแบรนด์ท่ียังคงแปลได้ว่�ย�สีฟันคนผิวดำ�อยู่ ก็ถูกนำ�กลับม�

พิจ�รณ�ใหม่อีกครั้งเพื่อให้ตอบรับกับคว�มต้องก�รของตล�ดสมัยใหม่ แม้ว่�

ตล�ดหลักของ Darlie จะอยู่ในเอเชียก็ต�ม

 จ�กก�รตอบสนองต่อเสยีงเรียกร้องของแบรนดต่์�ง ๆ  น�่จะเปน็กำ�ลงัใจ

ให้กับเหล่�พลเมืองโลกในก�รผลักดันปัญห�ระดับส�กลต่�ง ๆ แต่น่ันก็อ�จเป็น

แค่ยอดภูเข�น้ำ�แข็งของปัญห�เชิงโครงสร้�ง เพร�ะจ�กสถิติของผู้ติดเชื้อและ

เสียชีวิตจ�กก�รติดเช้ือโควิด-19 ในชิค�โกน้ันมีม�กกว่�ร้อยละ 50 และ 

ร้อยละ 70 ล้วนเป็นคนผิวดำ� ท้ังท่ีมีจำ�นวนประช�กรผิวดำ�เพียงร้อยละ 30 ของ

ประช�กรทัง้หมด เช่นเดยีวกบัในอกีหล�ยเมอืงทีม่สีถติใิกลเ้คยีงกัน สิง่น้ีกำ�ลงั

สะท้อนถึงคว�มไม่เท่�เทียมกันในด้�นส�ธ�รณสุขของพลเมืองผิวดำ� ซึ่งต้อง

อ�ศัยแรงผลักดันม�กกว่�เสียงเรียกร้องผ่�นสื่อออนไลน์ แต่หม�ยถึงก�รให้

คว�มสำ�คัญกับก�รปลูกฝัง Global Mindset ให้ผู้คนตระหนักถึงคว�มเป็น

พลเมืองร่วมโลกที่มีคว�มเป็นมนุษย์เหมือนกัน และเม่ือกลุ่มคนเหล่�น้ีต้อง

กระจ�ยตัวไปทำ�ง�นในที่ใดก็ต�ม คว�มเห็นอกเห็นใจและยอมรับในคว�มแตกต่�ง

ยอ่มจะเปน็ตวัขับเคลือ่นใหพ้วกเข�นำ�เสนอจดุเปลีย่นใหม ่ๆ  ทีแ่มจ้ะเปน็เพยีง

แสงเล็ก ๆ แบบหิ่งห้อย แต่เมื่อม�รวมกันเข้�ก็น่�จะทำ�ให้พื้นที่รอบ ๆ ได้รับ

แสงสว่�งไปด้วย 

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร
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Editor’s	Note	:	บทบรรณาธิการ
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Creative	Update	:	คิดทันโลก	

ส่องแบรนด์และสื่อสร้างสรรค์
เสริมสร้างความเท่าเทียม
เรื่อง : นพกร คนไว

คว�มเท่�เทียมนับเป็นประเด็นส�กลที่ทั่วโลกให้คว�มสำ�คัญ แตดู่เหมือนว่�

ปัญห�ของคว�มเหลื่อมล้ำ�และคว�มรุนแรงที่เกี่ยวกับเช้ือช�ติ เพศสภ�พ 

และร่�งก�ย ยังคงเกิดข้ึนอย่�งต่อเน่ือง เหล่�แบรนด์สินค้�และผู้ผลิตสื่อ 

จึงได้ร่วมออกม�เป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้�งคว�มยุติธรรมให้กับกลุ่มคนที่

ต้องตกเป็นเหยื่อของคว�มไม่เท่�เทียมกัน

Intimately แบรนด์ชุดชั้นใน
สำาหรับสตรีผู้พิการ
คว�มบกพร่องท�งร่�งก�ยส่งผลให้

ประสบก�รณ์สว่นใหญใ่นก�รเลอืกซือ้

เสื้อผ้�ของผู้พิก�รไม่ร�บรื่นนัก ไม่ว่�

จะเป็นก�รสื่อส�รที่ เน้นคว�มง�ม

สมบูรณ์แบบท�งรูปร่�งของเหล่� 

น�งแบบ หรือไม่ก็เป็นก�รเน้นแตฟ่งักชั์น 

ก�รใช้ง�นจนข�ดก�รใส่ใจเร่ืองดีไซน์

ท่ีไม่ค่อยสวยง�มและออกจะล้�สมัย 

แบรนด์ชุดช้ันในเพื่อสตรีผู้พิก�รอย่�ง 

วกิฤตคว�มย�กจนทีก่ำ�ลงัเกดิข้ึนในหล�ยประเทศทัว่โลก ยิง่เพิม่คว�มรุนแรง

เมื่อต้องเจอกับปัญห�ก�รระบ�ดของโควิด-19 และล่�สุดองค์ก�รสหประช�ช�ติ

ได้ออกแถลงก�รณ์ถึงสถ�นก�รณ์อันน่�เป็นห่วงน้ี พร้อมว�งแผนโครงก�ร

คว�มชว่ยเหลือด้�นมนษุยธรรมกว�่ 34 โครงก�ร เพื่อชว่ยเหลือ 56 ประเทศ

ท่ัวโลกท่ีกำ�ลังเผชิญหน้�กับคว�มอดอย�ก ผลกระทบด้�นส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง

ก�รระบ�ดของโควดิ-19 ทีย่งัคงดำ�เนินอยูต่อ่เน่ือง อย�่งไรกต็�ม ก�รดำ�เนิน

โครงก�รทัง้หมดน้ีใหส้ำ�เร็จในป ี2021 กจ็ำ�เปน็ต้องใช้จำ�นวนเงินม�กกว�่ 35 

พันล้�นเหรียญสหรัฐฯ 

 เม่ือไม่น�นม�น้ีศูนย์ปฏิบัติก�รเพื่อโลกอย่�ง Center for Effective 

Global Action แห่งมห�วิทย�ลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (UC Berkeley) ได้

ทำ�ง�นร่วมกับ Data for Good ของ Facebook เพื่อจัดทำ�วิจัยโครงก�ร 

ที่ช่ือว่� “Relative Wealth Index” หรือแผนที่ทีร่วบรวมสถ�นะท�งสังคมและ

เศรษฐกจิของประเทศทีป่ระช�กรมรี�ยไดต้่ำ�ถงึป�นกล�งเอ�ไว ้พร้อมแสดง

คว�มสัมพันธ์ด้�นฐ�นะก�รเงินของประช�กรในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยให้ผู้มี

อำ�น�จในแต่ละประเทศใช้ข้อมูลน้ีในก�รตัดสินใจให้คว�มช่วยเหลือท�ง 

ก�รเงินแก่กลุ่มประช�ชนที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือจริง ๆ ได้

แผนที่อัจฉริยะแก้ปัญหาความยากจนทั่วโลก
เรื่อง : นพกร คนไว
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Intimately ต้องก�รช่วยเพิ่มคว�มมั่นใจให้แก่ส�ว ๆ เหล่�นี้เพร�ะเชื่อว่� 

ผู้หญิงทุกคนอย�กให้ตัวเองสวยง�มดูดี จึงได้ร่วมมือกับดีไซเนอร์ออกแบบ

ชุดช้ันในท่ีท้ังสวมใส่สะดวกสบ�ยและมีดีไซน์ท่ีทันสมัยเพ่ือสร้�งท�งเลือกใหม่

ให้แก่ผู้พิก�ร ต�มไปส่องดีไซน์สวย ๆ ของ Intimately ที่สู้กับแบรนด์ช้ันนำ�

ได้สบ�ย ๆ ได้ที่ intimately.co

Now Upon a Time
พอดแคสต์เล่านิทาน
ที่ทลายมายาคติเรื่องเพศ
คืนแล้วคืนเล่�ที่ นีล วิลเลียม (Neel 

Williams) นักสร้�งสรรค์จ�กบริษัท

โฆษณ� The Martin Agency เล่�เทพนิย�ยคล�สสิกให้ลูกฟัง แล้วอดคิด

ไม่ได้ว่� เร่ืองร�วในเทพนิย�ยช่�งมีวิธีคิดที่ไม่สมเหตุสมผลแถมยังล�้สมัย

เอ�ม�ก ๆ จึงได้ตัดสินใจริเริ่มโปรเจ็กต์ที่ชื่อว่� Now Upon a Time ขึ้น 

โดยเป็นก�รเขียนเร่ืองร�วใหม่ของเทพนิย�ยท่ีเพ่ิมคว�มเป็นโลกสมัยใหม่ลงไป 

ทัง้ยงัแทรกอ�รมณ์ขนัและเสยีดสต้ีนฉบบัไว้อย�่งเฉยีบคม อย�่งก�รลอ้เลยีน

เทพนิย�ยเรื่องดังสโนว์ไวต์ให้กล�ยเป็น “ซู ไวต์” (Sue White) เจ้�หญิงที่มี

บคุลกิแตกต�่งจ�กเจ�้หญงิทัว่ไปตรงทีเ่ธอชอบแต่งชุดสำ�หรับผูช้�ยและชอบ

ใส่สนีกเกอร์ทรงสูง เมื่อต้องไปอยู่ในกระท่อมของคนแคระทั้ง 7 เธอก็เลือก

ไมท่ำ�คว�มสะอ�ดบ�้นหรือทำ�อ�ห�รให ้แตข่อจ�่ยค�่เช่�และอยูเ่หมอืนเปน็

รูมเมตทั่วไป อีกทั้งยังไม่เชื่อลูกไม้ตื้น ๆ ของแม่มดที่หลอกให้กินแอปเปิล

อ�บย�พิษ ไม่ขี่ม้�ไปกับเจ้�ช�ยห�กอ�นม้�สั้นจนต้องนั่งใกล้ชิดกันเกินไป 

เหล�่น้ีคอืตวัอย�่งของค�่นิยมร่วมสมยัทีไ่มเ่พยีงสนุกข้ึน แตย่งัสอนวธีิใช้ชีวติ

ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐ�นคว�มจรงิของโลกปจัจบุนั เพือ่สร้�งคว�มเข้�ใจใหก้บัเดก็ ๆ  

ได้รู้ทันโลกด้วย อย�กอ่�นม�กกว่�นี้ก็ต�มไปที่ nowuponatime.org

Dear Asian Youth
ลดความเกลียดชัง
ด้วยแพลตฟอร์มของคนรุ่นใหม่
แม้พฤติกรรมก�รเหยียดคนเช้ือส�ย

เอเชียจะไม่ใช่สิ่งที่ เพิ่งเกิดข้ึนใหม่  

แต่มันกลับทวีคว�มรุนแรงข้ึนเม่ือ 

ช�วเอเชียถูกกล่�วห�ว่�เป็นส่วนหน่ึง

ของก�รระบ�ดของโควิด-19 และ
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กล�ยเป็นเหยื่อที่ถูกกระทำ�อย่�งรุนแรงท้ังท�งก�ยและใจ แรงผลักดันน้ีทำ�ให้ 

สเตฟ�นนี ฮู (Stephanie Hu) วัยรุ่นช�วอเมริกันเชื้อส�ยเอเชียวัย 17 ผู้ชอบ

เขียนบทกวีเป็นชีวิตจิตใจ สร้�งแอกเค�นต์ Dear Asian Youth (DAY) ข้ึนใน

อินตร�แกรม เพื่อสื่อส�รกับคนหนุ่มส�วเอเชียยุคใหม่ให้ภูมิใจในร�กเหง้�

ของตนเองผ�่นบทกวแีละขอ้คว�มใหก้ำ�ลงัใจ พร้อมกบัต่อต�้นคว�มรุนแรง

ที่เกิดข้ึนและกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ถึงคว�มไม่เท่�เทียมที่ช�วเอเชียได้รับ 

คว�มสำ�เร็จของ DAY นั้นม�กม�ยจนเติบโตเป็นองค์กรไม่แสวงห�ผลกำ�ไร 

และแตกแขนงเป็นเป็นกิจกรรมออนไลน์จำ�นวนม�ก ทั้งร�ยก�รพอดแคสต์ 

ก�รร�ยง�นข่�ว บทคว�มท่ีบอกเล่�วัฒนธรรมของช�วเอเชีย ไปจนถึงแคมเปญ

บนโซเชียลมีเดีย เช่น #DearAsianStories หรือ #DearPasifikaStories ที่มี

ผู้คนเข้�ร่วมอย่�งอบอุ่น เพร�ะท่�มกล�งเหตุก�รณ์คว�มเกลียดชังน้ี ก�รเพ่ิมข้ึน

ของกระบอกเสยีงทีม่คีณุภ�พ ยอ่มสง่ผลใหเ้กดิก�รเปลีย่นแปลงกบัพลเมอืง

โลกในสงัคมทีจ่ะยอมรับคว�มแตกต�่งและไมต่ดัสนิกนัทีรู่ปร่�งหรอืเช้ือช�ติ

อีกต่อไป
 
ที่ม� : บทคว�ม “Dear Asian Youth is rewriting the narrative, one post at a time” 
โดย Joshua Yang จ�ก https://theyappie.com / บทคว�ม “7 Innovations Promoting 
Gender Equality” โดย Holly Hamilton จ�ก springwise.com / dearasianyouth.org /
martinagency.com / intimately.co
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EU Blue Card โฉมใหม่
กับการผ่อนปรนมาตรการ
เพื่อเพิ่มแรงงานหัวกะทิ
เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

ห�กอเมริก�มีกรีนก�ร์ด ยุโรปก็มีบลูก�ร์ด หรือ EU Blue Card ซึ่งเป็น 

ใบอนุญ�ตในก�รอยู่อ�ศัยและทำ�ง�นในสหภ�พยุโรปสำ�หรับแรงง�นจ�ก

ประเทศนอกสหภ�พยุโรปหรือประเทศที่ 3 โดยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติสูงต�มท่ี

ประเทศต้องก�ร และออกให้โดยประเทศในสหภ�พยุโรปทั้ง 25 ประเทศ 

ยกเว้น สหร�ชอณ�จักร เดนม�ร์ก และไอร์แลนด์

 “แรงง�นข้�มช�ติมีส่วนสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของสหภ�พยุโรปอยู่แล้ว 

สังคมสูงวัยที่กำ�ลังม�ถึงยิ่งทำ�ให้เร�ต้องดึงดูดทักษะและคว�มส�ม�รถจ�ก

ต�่งประเทศตอ่ไป” อวี� โจแฮนสส์นั (Ylva Johansson) กรรม�ธกิ�รกจิก�ร

ภ�ยในสหภ�พยุโรปกล่�ว 

 ก�รดึงดูดหัวกะทิจ�กทั่วโลกเข้�ม�ทำ�ง�นในประเทศตัวเองนั้น ไม่ได้

เกิดข้ึนแค่เพียงเฉพ�ะในกลุ่มประเทศสหภ�พยุโรป แต่ยังมีอยู่ในอีกหล�ย

ประเทศทั่วโลก ทั้งยังถือเป็นม�ตรก�รและกฎหม�ยที่ค่อนข้�งสำ�คัญเพื่อ

รองรับอน�คตในระยะย�วทีจ่ะมแีรงง�นคบัคณุภ�พไวใ้นประเทศของตนเอง 

โดยเฉพ�ะในวันที่แรงง�นในประเทศลดน้อยลง

 EU Blue Card เป็นไอเดียจ�กคณะกรรม�ธิก�รยุโรปเมื่อปี 2007 และ

เริ่มใช้ง�นจริงม�ตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งล่�สุดก็ได้ปรับเปลี่ยนข้อกำ�หนดใหม่ให้มี

คว�มยดืหยุน่ม�กข้ึนและง่�ยขึน้ เพือ่ผอ่นปรนพร้อมทัง้เปดิโอก�สใหแ้รงง�น

ทักษะสูงจำ�นวนม�กจ�กต่�งประเทศหลั่งไหลเข้�ม�ทำ�ง�นภ�ยในได้

ม�กกว่�เดิม เช่น ก�รปรับเกณฑ์เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีที่แรงง�นควรได้รับลง 

1-1.6 เท่� เพื่อเปิดโอก�สให้บรรด�ตำ�แหน่งง�นที่ได้รับเงินเดือนที่ต่ำ�กว่�

ปกติเข้�ม�ทำ�ง�นในยุโรปได้ง่�ยข้ึน หรือก�รปรับลดสัญญ�จ้�งง�นข้ันต่ำ�

ลงเหลอืเพยีง 6 เดอืน ก�รเปดิใหส้�ยง�นใหม ่ๆ  อย�่งเทคโนโลยสี�รสนเทศ

และก�รสือ่ส�รมตีำ�แหน่งง�นว�่งม�กข้ึน หรือแม้แตก่�รโยกย�้ยง�นกท็ำ�ได้

ง่�ยขึ้น เพียงทำ�แบบทดสอบของตล�ดแรงง�นไว้ตั้งแต่ปีแรก เป็นต้น

 มองอีกแง่ ห�กมีก�รแลกเปล่ียนแรงง�นข้�มไปม�ระหว่�งประเทศท่ัวโลก 

ก็อ�จทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้ทักษะระหว่�งกัน เพร�ะก�รที่หล�ยประเทศ 

ว�งม�ตรก�รอย่�งช�ญฉล�ดเพือ่ดงึดดูแรงง�นช้ันดจี�กต่�งประเทศเข้�ม� 

สร้�งประโยชน์ใหก้บัตนเอง กเ็ปรียบเสมอืนก�รร่วมแรงผลกัดนัใหเ้ศรษฐกจิ

ของประเทศและของโลกเดินต่อไปข้�งหน้�ได้ไวขึ้น 
 
ที่ม� : บทคว�ม “EU Blue Card: Council Presidency & Parliament Agree on New Rules 
to Attract Qualified Workers From Third Countries” schengenvisainfo.com / apply.eu

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และก�รเข้�ถึงข้อมูลได้อย่�งมห�ศ�ลจึงทำ�ให้

โครงก�ร Relative Wealth Index ส�ม�รถเก็บภ�พถ่�ยคุณภ�พสูงจ�ก

ด�วเทียม แผนที่ภูมิประเทศ ก�รใช้ง�นเครือข่�ยมือถือ และข้อมูลก�รใช้

สม�ร์ตโฟน เป็นต้น เพื่อสร้�งแผนที่ข้อมูลที่มีคว�มละเอียดถึงระดับ 2.4 

ต�ร�งกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่� 56 ประเทศ ซ่ึงแสดงข้อมูลได้ว่�ในพ้ืนท่ี

ของแตล่ะ 2.4 ต�ร�งกโิลเมตร มคีว�มหน�แน่นของประช�กร หรือตำ�แหน่ง

ของบ้�นเรือนที่อยู่ห่�งไกลถนนหรือโครงสร้�งพื้นฐ�นม�กน้อยเพียงใด  

รวมทัง้ก�รเข้�ถงึสญัญ�ณโทรศพัท ์และก�รใช้อนิเตอร์เนต็เพือ่เปรียบเทยีบ

คว�มแตกต่�งระหว่�งฐ�นะท�งก�รเงิน และก�รครอบครองทรัพย์สินของ

บ้�นเรือนในแต่ละพื้นที่ ข้อมูลเหล่�น้ีจะแสดงให้เห็นว่�พื้นที่ใดควรได้รับ 

ก�รช่วยเหลือด้�นก�รเงินเป็นอันดับแรก นอกจ�กน้ียังใช้เทคโนโลยีก�รเรียนรู้

จักรกล (Machine Learning) พย�กรณ์พื้นที่ที่ประช�กรมีคว�มย�กจนสูง

จ�กข้อมูลประช�กรและข้อมูลสุขภ�พ เพื่อแสดงดัชนีด้�นสุขภ�พและ

เศรษฐกิจได้อย่�งแม่นยำ�ข้อมูลเหล่�นี้ได้น้ีถูกเปิดให้เป็นส�ธ�รณประโยชน์

เพ่ือท่ีองค์กรผู้กำ�หนดนโยบ�ยต่�ง ๆ  จะส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งก�รแก้ปัญห�

ที่แม่นยำ�กว่�ที่เคย 

 โดยท่ีผ่�นม� รัฐบ�ลแห่งส�ธ�รณรัฐโตโกในแอฟริก�ตะวันตก ได้ร่วมมือ

กับมห�วิทย�ลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ใช้ข้อมูลเหล่�นี้ในก�รก่อตั้งองค์กร 

GiveDirectly เพื่อส่งเงินให้กับประช�ชนที่ข�ดแคลนผ่�นแอพพลิเคชัน  

ซึง่นอกจ�กก�รแกป้ญัห�คว�มย�กจนแลว้ ข้อมลูเหล�่น้ียงัใช้แกไ้ขวิกฤตใน

ปัจจุบันอย่�งก�รแจกจ่�ยวัคชีนป้องกันโควิด-19 ไปในพื้นที่ที่ต้องก�รได้

อย่�งแม่นยำ� และช่วยยับยั้งปัญห�ที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่�ง ๆ ในอน�คต

ได้อีกด้วย
 
ที่ม� : บทคว�ม “These new poverty maps could reshape how we deliver international aid” 
โดย TALIB VISRAM จ�ก fastcompany.com / บทคว�ม “COVID-19 drives 40% spike in 
number of people needing humanitarian aid, U.N. says” โดย Michelle Nichols จ�ก 
reuters.com / The Relative Wealth Index จ�ก dataforgood.fb.com
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Creative	Resource	:	วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : จุฑ�ม�ศ แก้วแสง ม�ฆพร คูว�ณิชกิจ ธีรภัทร ศรีวิชัย และ อินทนนท์ สุกกรี

FEAT U RED BOOKS
Pop-Up City: City-Making in a Fluid World
โดย Jeroen Beekmans และ Joop de Boer

 
The Culture Map: Decoding How People Think, Lead, and Get Things Done Across Cultures 
โดย Erin Meyer            

ก�รเคลื่อนย้�ยถ่ินฐ�นของมนุษย์น้ันมีม�อย่�งย�วน�นนับต้ังแต่ก�รรวมกลุ่มกันเป็นสังคม และในยุคที่อินเทอร์เน็ตได้เช่ือมโยงผู้คนทั่วโลกไว้ด้วยกัน  

ก�รเข้�ถึงข้อมูลสำ�คัญได้กล�ยเป็นโอก�สและท�งเลือกใหม่ ที่ทำ�ให้เห็นช่องท�งหลีกหนีจ�กคว�มอดอย�ก สงคร�ม โรคระบ�ด และปัญห�ท�งเศรษฐกิจ 

ไปสู่โอก�สท่ีจะสร้�งคว�มม่ันคงในชีวิตยังดินแดนใหม่ ก�รย้�ยเข้�ม�อยู่รวมกันของประช�กรจ�กหล�กถ่ินท่ีมีพ้ืนฐ�นท�งวัฒนธรรม คว�มคิด และคว�มเช่ือ 

ทีแ่ตกต�่งกนั ยอ่มต้องห�จดุร่วมทีจ่ะทำ�ใหท้กุคนอยูร่่วมกันไดอ้ย�่งผ�สกุ ซึง่ก�รอยู่ร่วมกนัในอน�คตอ�จไม่เพยีงแตเ่ปน็ก�รอ�ศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนัเท�่น้ัน

แต่ยังเป็นก�รสร้�งนิย�มและวัฒนธรรมใหม่ให้กับเมืองอีกด้วย 

 ตัวอย่�งจ�กหนังสือ Pop-Up City: City-Making in a Fluid World ได้แสดงถึงแนวคิดล่�สุดของก�รออกแบบเมืองร่วมสมัยที่มีพลวัตและยืดหยุ่น 

ผ่�นกลุ่มนักสร้�งสรรค์ท่ีขับเคล่ือนเมืองโดยอ�ศัยแนวคิดแบบป็อปอัพเป็นจุดเร่ิมต้นในก�รทดลองวิถีก�รอยู่ร่วมกันในเมืองต่�ง ๆ เพื่อรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้นในอน�คตอย่�งยั่งยืน โดยคัดสรรแนวคิดน่�ทึ่งจ�ก 150 โครงก�รบนเว็บไซต์ popupcity.net ที่แสดงให้เห็นถึงคว�มคิดริเริ่มม�กม�ยที่กำ�ลัง 

พลิกโฉมเมืองต่�ง ๆ ทั่วโลกอย่�งไร้ขีดจำ�กัด ทั้งแนวโน้มก�รอยู่อ�ศัยและก�รทำ�ง�นร่วมกันในอน�คต ที่แต่ละองค์กรจะมีคว�มหล�กหล�ยของผู้ร่วมง�น

ม�กขึน้ อนัเปน็ผลม�จ�กก�รขย�ยเครือข่�ยเพือ่รับคนทีม่คีว�มรู้คว�มส�ม�รถจ�กภมูภิ�คอืน่ ๆ  เข�้ม�ร่วมทมี ตลอดถงึวธีิก�รลดอคตดิ�้นวัฒนธรรมหรือ

คว�มเข้�ใจผิดจ�กสิ่งที่เคยรับรู้ม�ก่อนซึ่งอ�จนำ�ไปสู่คว�มสับสนและคว�มขัดแย้งที่ไม่จำ�เป็น

 ขณะท่ีหนังสือ The Culture Map: Decoding How People Think, Lead, and Get Things Done Across Cultures น้ัน จะเป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยให้

เข้�ใจคว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรม รูปแบบพฤติกรรม และบริบทก�รแสดงออก ผ่�น 8 มิติที่ช่วยให้เข้�ใจคนในทีมม�กขึ้น ทั้งด้�นก�รสื่อส�ร ก�รประเมิน

สถ�นก�รณ์ วิธีก�รโน้มน้�ว คว�มเป็นผู้นำ� ก�รตัดสินใจ คว�มไว้ว�งใจ ก�รไม่เห็นด้วย ก�รตรงต่อเวล� และก�รตัดสินใจท่ีมีอิทธิพลต่อก�รทำ�ง�นร่วมกัน 

เพื่อที่จะมองเห็นคว�มท้�ท�ยและโอก�สจ�กคว�มร่วมมือกันของคนในทีมได้ นอกจ�กน้ี หนังสือยังม�พร้อมบทวิเคร�ะห์ที่นำ�ไปใช้ง�นได้จริง เพื่อก้�วสู่ 

คว�มสำ�เร็จในบริบทก�รทำ�ง�นที่ทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่�ยระดับโลกอีกด้วย
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SER IES & GAM E
Cities: Skylines
โดย Colossal Order และ Tantalus Media           

หลังก�รเกิดข้ึนของชุมชนคนรักเกมออนไลน์อย่�ง Steam ที่รวมคอเกมจ�กทั่วทุกมุมโลกม�แชร์ข้อมูลและ

ประสบก�รณ์ก�รเล่นเกมได้ไม่ต่�งจ�กโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ืน ๆ ก็ทำ�ให้อน�คตของก�รสร้�งสังคมโลกเสมือนดูจะใกล้

คว�มเป็นจริงม�กขึ้นทุกที หล�ยคนอ�จจะคุ้นเคยกับเกมแนวสร้�งเมืองอย่�ง “Cities Skylines” ที่เป็นหนึ่งในสุด

ยอดเกมว�งแผนก�รบริห�รจัดก�รเมืองที่สมจริงที่สุดเท่�ที่เคยมีม� และด้วยคว�มนิยมอย่�งม�กของเกมที่ว่�น้ี 

ท�งทีมผู้พัฒน�จึงได้จัดทำ�ซีรีส์เพื่อเผยแพร่ท�งยูทูบในชื่อ “Meet the Experts” ที่นำ�ผู้เชี่ยวช�ญในก�รออกแบบ

พัฒน�เมืองม�พูดคุยเกี่ยวกับทิศท�งของเมืองแห่งอน�คตกันจริง ๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งประสบก�รณ์ให้กับผู้เล่นได้

เพิม่คว�มสนุกสน�นสมจริง ผ�่นแรงบนัด�ลใจทีไ่ดรั้บจ�กตวัอย่�งเมอืงทีมี่ก�รบริห�รจดัก�รดทีัว่โลก ใครทีส่นใจ

เรื่องเมืองต้องไม่พล�ดเข้�ไปดูได้ที่ youtube.com/c/CitiesSkylines

 ในเมื่อก�รบริห�รจัดก�รในชีวิตจริงไม่ได้ดั่งใจเสียที แล้วทำ�ไมเร�ถึงจะไม่ลองออกแบบเมืองข้ึนม�เลยล่ะ! 

แนวคว�มคดิของเกม “Cities Skylines” คือผู้เล่นจะต้องรับบทเป็นน�ยกเทศมนตรีซ่ึงมีหน้�ท่ีในก�รบริห�รจัดก�รเมือง

ในทุกมิติ ไม่ว่�จะเป็นระบบส�ธ�รณูปโภค ก�รพัฒน�ระบบขนส่งมวลชน ก�รกำ�หนดผังก�รใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีแบ่ง

ออกเป็นเขตท่ีอยู่อ�ศัย เขตเศรษฐกิจ เขตอุตส�หกรรม และ พื้นที่สีเขียว ตลอดจนทิศท�งของก�รศึกษ�และก�ร

ส�ธ�รณสุข ที่สำ�คัญในก�รบริห�รคือก�รกำ�หนดนโยบ�ยส่งเสริมคุณภ�พชีวิตเพ่ือให้เป็นเมืองท่ีมีประช�กรหล่ังไหล

เข้�ม�ม�กข้ึน เพ่ือปลดล็อกไอเท็มต่�งๆ ในเกม นอกจ�กจะฝกึทกัษะในก�รว�งแผนแลว้ ยงัไดส้�ระเกีย่วกับเทรนด์

ก�รออกแบบเมืองในอน�คตอีกด้วย

E-BOOK
Understanding GCED in Asia-Pacific: A How-To Guide for ‘Taking It Local’
โดย UNESCO Office Bangkok and Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific และ  

Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding            

Global Citizenship Education (GCED) เป็นโครงก�รภ�ยใต้ก�รดูแลของเครือข่�ย UNESCO โดยมีจุดมุ่งหม�ย

เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เข้�ร่วมโครงก�รได้เข้�ใจถึงทัศนคติและพฤติกรรมท่ีสนับสนุนก�รเป็นพลเมืองโลกท่ีดีมีคว�มรับผิดชอบ

ต่อสังคม มุ่งมั่นเพื่อสันติภ�พ เค�รพสิทธิมนุษยชน และรู้จักหวงแหนทรัพย�กรธรรมช�ติของโลกอย่�งยั่งยืน  

อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เข้�ร่วมโครงก�รทุกวัยเข้�ใจว่�ส่ิงเหล่�น้ีเป็นปัญห�ระดับโลก มิใช่เป็นเพียงปัญห�ภ�ยในท้องถ่ิน

เท่�น้ัน โดยอีบุ๊กส์เล่มน้ีเป็นก�รรวบรวมหลักสูตรเวิร์กช็อปส้ัน ๆ  เพ่ือนำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบของแบบฝึกหัดเพ่ือสำ�รวจ

ตัวเองและก�รปรับรูปแบบคว�มคิดเพ่ือนำ�ไปสู่ก�รเป็นพลเมืองโลกท่ีดี ผู้ท่ีสนใจส�ม�รถนำ�แนวคว�มคิดดังกล่�วไป

ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันหรือเผยแพร่แก่ผู้คนรอบข้�งได้ โดยส�ม�รถด�วน์โหลดได้ท่ี en.unesco.org/themes/gced

DATABA SE
WGSN I Research Radar:
Entering the Metaverse
โดย Quentin Humphrey           

เพียงแค่มีอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต เร�ก็เหมือนได้ถือวีซ่�เพ่ือเข้�ถึง

สังคมออนไลน์ประเภทต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รรวมตัวของคนคอเดียวกัน

โดยเฉพ�ะ และก�รจะเป็นพลเมืองของโลก “เมท�เวิร์ส” (Metaverse) จะเป็น

อีกหน่ึงท�งเลือกท่ีน่�สนใจในก�รติดต่อส่ือส�รกันของผู้คนทีส่นใจในส่ิงเดียวกัน 

เพร�ะเมท�เวิร์สคือโลกเสมือนที่ผู้ใช้ส�ม�รถเข้�ไปมีปฏิสัมพันธ์กันผ่�น

เทคโนโลยี VR (Virtual Reality) และ AR (Augmented Reality) ได้เสมือนจริง 

คล้�ยกับในภ�พยนตร์ไซไฟอย่�ง The Matrix หรือ Ready Player One เลยทีเดียว ยิ่งเกิดก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ก็ยิ่งทำ�ให้คว�มต้องก�รโลกเสมือน

ที่อยู่เหนือข้อจำ�กัดท�งก�ยภ�พเพ่ิมม�กข้ึน ในช่วงทีห่ล�ยประเทศประก�ศล็อกด�วน์เม่ือปี 2020 พบว่� อุปกรณ์เล่นเกม Nintendo Switch และเกม Animal 

Crossing มียอดข�ยเพิ่มสูงขึ้นจนข�ดตล�ด อันนับเป็นปร�กฏก�รณ์สำ�คัญที่ชี้ให้เห็นทิศท�งในอน�คตของเมท�เวิร์ส และก�รปรับตัวของแบรนด์ชั้นนำ�เพื่อ

ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกเสมือนจริงเหล่�นี้
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MDIC	:	นวัตกรรมและวัสดุ

ส�ม�รถสืบค้นและพบกับตัวอย่�งนวัตกรรมวัสดุระดับโลกเพ่ิมเติมได้ท่ีช้ัน 2 ห้อง Material & Design Innovation Center (MDIC), TCDC กรุงเทพฯ

จ�กสถติลิ�่สดุของ Worldometer พบว�่จำ�นวนประช�กรโลกเพิม่สงูข้ึนอย�่ง

ตอ่เน่ืองและยงัมแีนวโน้มทีจ่ะสงูข้ึนกว่�เดมิเมือ่เทยีบกบัป ี2020 เมือ่ร่วมกบั

สถ�นก�รณ์ที่ไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้ในปัจจุบัน อ�จทำ�ให้เร�จินตน�ก�รถึง

อน�คตได้ย�ก แต่เม่ือโลกเปล่ียนแปลงทุกวิน�ที โดยเฉพ�ะเร่ือง “ส่ิงแวดล้อม” 

ท่ีเป็นจุดศูนย์กล�งของทุกชีวิต ซ่ึงต่อให้นวัตกรรมจะก้�วไกลแค่ไหน แต่ห�ก

ปริม�ณทรัพย�กรธรรมช�ติไม่เพียงพอต่อก�รใช้ชีวิต ก็คงไม่ตอบโจทย์ 

ก�รมีอน�คตที่ยั่งยืนได้

 และเพร�ะวิกฤตก�รณ์สิ่งแวดล้อมที่ฝังร�กลึกนี้เป็นปัญห�ร่วมของ 

ทุก ๆ  ชวีติบนโลก แตล่ะประเทศจึงเตรยีมเรง่แกไ้ขและฟื้นฟูทรพัย�กรดว้ย

หลัก “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงระบบ

ในก�รออกแบบกระบวนก�ร ผลิตภัณฑ์ บริก�รหรือรูปแบบธุรกิจ ด้วยก�รใช้

ทรัพย�กรให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด และส�ม�รถหมุนเวียนนำ�กลับม�ใช้ใหม่

ได้ม�กที่สุดนั่นเอง 

ภารกิจ Heal the World, Make It a Better Place 

แน่นอนว�่ หลกั 7R อย่�ง Reduce, Reuse, Refill, Return, Repair/Repurpose, 

Replace และ Recycle ยังคงเป็นหลักก�รที่ทำ�หน้�ที่ได้ดีเพื่อย้ำ�เตือน

พฤติกรรมผู้บริโภคให้พิจ�รณ�สินค้�ก่อนก�รตัดสินใจเลือกซ้ือ เม่ือรวมเข้�กับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกพัฒน�ข้ึนในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่�นม�ซึ่งส่วนใหญ่

เน้นไปท่ีคว�มเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมม�กข้ึน เช่น พล�สติกชีวภ�พ บรรจุภัณฑ์

ย่อยสล�ยได้ เครื่องใช้ไฟฟ้�ประหยัดพลังง�น หรือเนื้อจ�กพืช อ�จทำ�ให้

เร�รู้สึกเบ�ใจขึ้นกับปัญห�สิ่งแวดล้อมของโลก

เรื่อง : มนต์นภ� พ�นิชเกรียงไกร

ที่ม� : สถิติ “World Population” จ�ก worldometers.info เอกส�ร “คู่มือแนะนำ�ฉล�กเขียว” 
โดยสถ�บันส่ิงแวดล้อมไทย จ�ก tei.or.th บทคว�ม “จัดก�รปัญห�ขยะก่อนลงถังด้วยหลัก  
7R ท�งเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษพล�สติกหลังวิกฤตโควิด-19” โดย พิช� รักรอด จ�ก 
greenpeace.org และบทคว�ม “ฉล�ดลดกับ...ฉล�กลดโลกร้อน” โดย พวงพันธ์ ศรีทอง 
องค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) จ�ก thaicarbonlabel.tgo.or.th

 แต่จะทร�บได้อย่�งไรว่� สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์เหล่�นี้เป็นสิ่งที่

ยั่งยืน ไม่ได้เป็นเพียงโฆษณ�ที่ย้อนแย้งกับคว�มเป็นจริง ปัจจุบันจึงต้องมี

ตัวช้ีวัดในก�รพิจ�รณ�ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมอย่�ง “ก�รประเมิน

วฏัจกัรชีวติ (Life Cycle Assessment: LCA)” ซึง่เปน็ก�รวเิคร�ะหแ์ละประเมิน

ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ด้วยปริม�ณที่ 

เรียกว่� “ค�ร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint)” หรือปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก

ที่ถูกปล่อยสู่ช้ันบรรย�ก�ศของโลกในตลอดกระบวนก�รผลิตตั้งแต่ต้นท�ง

วัตถุดิบท่ีนำ�ม�ใช้ ก�รขนส่ง ระหว่�งก�รใช้ง�น ไปจนถึงข้ันตอนก�รนำ�ไป 

ย่อยสล�ย โดยแสดงอยู่ในรูปของปริม�ณก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 

จ�กน้ันองค์กรที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศจะออกม�ตรก�รด้�นก�รออก 

“ฉล�กสิ่งแวดล้อม” ของตนเองผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่เหม�ะสมในแต่ละ

ประเภท เพื่อรับรองหรือให้ข้อมูลด้�นสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริโภคเป็นข้อมูล

ประกอบก�รตัดสินใจในก�รพจิ�รณ�เลอืกซือ้ผลติภัณฑห์รือใช้บริก�รต่�ง ๆ  

 โดยในประเทศไทยกมี็ก�รออกฉล�กเพือ่รับรองว�่ผลติภณัฑน้ั์น ๆ  ผ�่น

ม�ตรฐ�นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจ�กก�รประเมินวัฏจักรชีวิตเช่นกัน 

ตัวอย่�งเช่น

  ฉลากเขียว (Green label) คือ

ฉล�กทีรั่บรองให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริก�รทีมี่คุณภ�พ

และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่� เมื่อ

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริก�รที่ทำ�หน้�ที่

อย่�งเดียวกัน โดยคุณภ�พยังอยูใ่นระดับม�ตรฐ�น

ที่กำ�หนด

  ฉลากลดคาร์บอนฟุตพรินต์
(Carbon Footprint Reduction Label) 
หรือเรียกสัน้ ๆ  ว่� “ฉล�กลดโลกร้อน” คือ ฉล�ก

ทีแ่สดงว�่ผลติภณัฑน้ั์นไดผ้�่นกระบวนก�รทีช่่วย

ลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกตลอด

วัฏจักรชีวิตแล้ว ต้ังแต่ก�รได้ม�ซ่ึงวัตถุดิบ ก�รผลิต 

ก�รขนส่ง ก�รใช้ง�น และก�รกำ�จัดซ�ก

 แม้ภ�รกิจ Heal the World นี้อ�จจะเข้�ใจย�ก ซับซ้อน หรือดูไกลตัว

เร� แตอ่ย่�ลืมว่�เร�ต�่งกเ็ปน็สว่นหน่ึงของระบบอนัซบัซอ้นในโลกใบนี ้และ

ทุกคนต่�งมีศักยภ�พในก�รเรียนรู้ พัฒน� และปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ 

ฉะน้ันไมว่�่ นวัตกรรมจะถกูผลติออกม�ใหล้้ำ�ม�กแคไ่หน ห�กเร�เพิม่คว�ม

ใส่ใจและฉล�ดเลือกในก�รบริโภคม�กขึ้น อน�คตที่จะกอบกู้โลกให้กลับม�

สวยง�มและส่งต่อสิ่งที่ดีต่อคนรุ่นต่อไปก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม 
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Creative	District	:	ย่านความคิด

เม่ือเทียบต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นทีอ่งค์ก�รอน�มัยโลก 

หรือ WHO กำ�หนดไว้ว่�เมืองใหญ่ควรมีพ้ืนทีสี่เขียว

ม�กกว่� 9 ต�ร�งเมตรต่อคน แต่ของ “กรุงเทพฯ” น้ัน

มีอยู่เพียง 6.97 ต�ร�งเมตรต่อคน (ข้อมูลในปี 2562) 

แมพ้ืน้ทีป่ระเภทน้ีจะเพิม่ข้ึนทกุป ีแต่ก็ยงัไมเ่พยีง

พอกับคว�มต้องก�ร อีกท้ังพ้ืนทีส่�ธ�รณะต่�ง ๆ  ยัง

ไมถ่กูจดัสรรใช้ง�นไดเ้ตม็ศกัยภ�พแบบทีค่วรจะ

เป็นอีกด้วย

 แพลตฟอร์มกล�งอย่�ง we!park (We create 

Park) จงึเกดิข้ึนโดยตัง้ใจจะเปน็ตัวกล�งเช่ือมต่อ

ระหว่�งภ�ครัฐ เอกชน และประช�ชน ให้เข้�ม�

มีส่วนร่วมสร้�งพื้นที่ส�ธ�รณะหรือพ้ืนที่สีเขียว

ขน�ดเล็กได้ด้วยตัวเอง โดยเน้นไปที่ก�รพัฒน�

สวนขน�ดเลก็ ๆ  ในชุมชน มุง่หวังให ้“สวนฉบบั

กระเป๋�” หรือ Pocket Park เหล่�นี้กระจ�ยอยู่

ทั่ ว เมืองเพื่ อส ร้�งประโยชน์ให้กับทุก ชีวิต 

สร้�งคว�มสบ�ยต�สบ�ยใจ ช่วยดูดซับมลพิษ 

ลดปัญห�ฝุ่น ให้ร่มเง� เป็นพื้นที่สำ�หรับพักผ่อน

หย่อนใจ ทำ�กิจกรรมนันทน�ก�ร ออกกำ�ลังก�ย 

ไปจนถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในย่�น 

 หน่ึงในน้ันก็คือ โครงก�รพัฒน�พื้นที่ว่�ง 

ให้เป็นพ้ืนที่ส�ธ�รณะสีเขียวจำ�ลอง (Pop-up 

Park) ตลอดแนวคลองผดุงกรุงเกษม ซ่ึงรวมทีมกับ 

art4d ป้ันเมือง ร่วมกับนักออกแบบมืออ�ชีพ  

และนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยแปลงโฉมพื้นที่ 

ที่ถูกทิ้งร้�งให้กล�ยม�เป็นสวนส�ธ�รณะเล็ก ๆ 

ของชุมชน ที่ทุกคนเข้�ถึงได้ในทุก ๆ 400 เมตร 

มีล�นกิจกรรมสำ�หรับเด็ก ๆ ในชุมชนใกล้เคียง 

และพ้ืนท่ีสำ�หรับร้�นค้�ชุมชน ให้ส�ม�รถใช้ง�นได้ 

เต็มศกัยภ�พย่ิงข้ึน ตลอดจนสร้�งคว�มปลอดภยั 

ผ่�นพื้นที่ที่เช่ือมต่อกันทั้งหมด 7 พื้นที่ ซึ่งจะ 

เป็นส่วนหนึ่งของเทศก�ลง�นออกแบบกรุงเทพฯ 

2564 (Bangkok Design Week 2021) ใน 

ครั้งนี้ด้วย

 เริม่กนัที่ีจ่ดุที ่1 ทา่เรือหวัลำาโพง จ�กปญัห�

ผู้ใช้ง�นไม่มีพื้นที่พักคอย จึงนำ�ม�สู่ก�รสร้�ง 

ช้ินง�นที่เป็นสถ�นที่สำ�หรับพักคอยที่ให้ร่มเง�  

มีจุดแสดงข้อมูลก�รสัญจรท�งเรือ และใช้เป็น 

จุดเร่ิมต้นไปยังพ้ืนท่ีจุดอ่ืน ๆ รวมท้ังยังเป็นสถ�นี

สัญจรท�งเลือกอย่�งจักรย�นอีกด้วย 

 จุดที่ 2 สวนชุมชนโปลิศสภา เดิมเป็นสวน

ของชุมชนซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีพบปะและออกกำ�ลังก�ย  

แต่เวล�กล�งคืนจะมืดเปลี่ยวและไม่ปลอดภัย  

จึงเป็นที่ม�ของก�รออกแบบแสงไฟส่องสว่�ง 

(Lighting Installation) ที่สร้�งคว�มปลอดภัย 

ให้พื้นที่และเส้นท�งสัญจรโดยรอบ

 จดุที ่3 ร้านอาหารชุมชน พบว�่ก�รจดัพืน้ที่

ยังไม่ดึงดูดให้เข้�ไปใช้ง�น และใช้สอยพื้นที่ 

ไม่เต็มศักยภ�พ จึงออกแบบพื้นที่ใหม่โดยใช้

เฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้�ยได้ง่�ย มีสีสันสดใส

ดึงดูดใจ และจัดสรรเพิ่มก�รใช้ง�นในพื้นที่ให้

ม�กขึ้น

 จุดที่ 4 พื้นที่อนุบาลต้นไม้ ถูกใช้ง�นเพื่อ

อนุบ�ลต้นไม้ของสำ�นักง�นเขตสัมพันธวงศ์  

ซึง่ไมไ่ดรั้บก�รจัดสรรอย�่งชัดเจนทำ�ใหค้นเข้�ม�

ใช้ง�นไม่สะดวก จึงออกแบบจัดว�งพื้นที่ใหม่  

เพ่ิมองค์ประกอบท่ีทำ�ให้เข้�ถึงได้ง่�ย คนในชุมชน

ส�ม�รถแวะเข้�ม�ใช้เป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ 

และพักผ่อนหย่อนใจ

 จุดที่ 5 สะพานโชฎึก ท�งสัญจรส�ธ�รณะ

ทีมั่กมีรถยนตส์ว่นบคุคลม�จอด ทำ�ใหเ้สียโอก�ส

ในก�รใช้ง�นเชิงส�ธ�รณะ จึงออกแบบว�งผงัก�ร

ใช้ง�นให้ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ต�มช่วง

เวล� เพิม่องคป์ระกอบทีเ่คลือ่นย�้ยไดเ้พือ่รองรับ

ก�รใช้ง�นรูปแบบต่�ง ๆ  และเพิม่ตน้ไมใ้หม้พีืน้ที่

สีเขียว รวมถึงออกแบบแสงไฟส่องสว่�งให้ปลอดภัย

ม�กยิ่งขึ้น 

 จุดที่  6 สวนชุมชนโชฎึก พื้นที่พบปะ  

ออกกำ�ลังก�ยของช�วชุมชนอยู่เดิม ถูกใช้เป็น 

ท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ แต่ก�รใช้ง�นยังข�ด 

ก�รว�งผังที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ

ชุมชน จึงสร้�งกระบวนก�รทีชุ่มชนมสีว่นร่วมได้

ออกแบบพื้นที่ ใช้ง�น และจัดทำ� ช้ินง�นที่

สอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รของชุมชนใหม้�กข้ึน 

 จุดที่ 7 ลานหน้าศูนย์การค้า River City 

Bangkok พืน้ทีเ่ช่ือมท�่เรือสีพ่ระย�เข้�ม�ยงัย่�น

เจริญกรุงท่ีมีผู้คนสัญจรไปม�หน�แน่น แต่กลับยัง

ไม่ถูกจัดสรรให้ใช้ง�นได้ในรูปแบบอื่น ๆ  จึงเกิด

ก�รออกแบบพื้นที่ใหม่ที่ส�ม�รถใช้ง�นร่วมกัน

ระหว่�งผู้สัญจรและคนในย่�น ประกอบด้วย 

องคป์ระกอบทีเ่คลือ่นย�้ยได ้และส�ม�รถใชง้�น

ในกิจกรรมต่�ง ๆ  ท่ีหล�กหล�ยกว่�เดิม ตลอดจน

เพ่ิมช้ินง�นศิลปะท่ีจะช่วยเพ่ิมคว�มน่�สนใจให้กับ

พื้นที่

 จุดเร่ิมต้นจ�กคว�มต้ังใจเล็ก ๆ  เหล่�น้ี จะเป็น

หน่ึงวิธีก�รท่ีจะช่วยสร้�ง “คุณภ�พชีวิต” ท่ีดีให้กับ

คนในย่�น เม่ือจุดเล็ก ๆ  หล�ย ๆ  จุดรวมกัน ก็ย่อม

ทำ�ให้เมืองของเร�ดีข้ึนและส�ม�รถเป็น “บ้�นในฝัน” 

ที่เร�ทุกคนอย�กอยู่และอย�กรักษ� 

เรื่อง : ทีมง�น Charoenkrung Creative District

ที่ม� : ข้อมูลโครงก�ร “Creating New Possibilities for the Cultural District” ออกแบบพื้นที่ว่�งตลอดแนวคลองผดุงกรุงเกษมให้กล�ยเป็นพื้นที่ส�ธ�รณะสีเขียวที่ส�ม�รถส่งเสริมคุณภ�พ
ชีวิตของคนในย่�น โดย we!park art4d และปั้นเมือง ร่วมกับนักออกแบบมืออ�ชีพ และนักออกแบบรุ่นใหม่ / thevisual.thaipbs.or.th/BangkokGreenSpace

เปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เป็น Pocket Park 
ปลูกสร้างพื้นที่สีเขียวแบบชาวโลก
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Cover	Story	:	เรื่องจากปก

เรื่อง : พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล

การประกวดมิสยูนิเวิร์ส	 2020	 เพิ่งจบลงไปเม่ือเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา	 โลกเราได้ 
นางงามจักรวาลคนใหม่คือ	แอนเดรีย	เมซา	(Andrea	Meza)	สาวงามจากเม็กซิโก	ท่ามกลาง
ความผิดหวังของกองเชียร์ชาวไทยที่ลุ้นให้	 อแมนด้า	 ออบดัม	ทะลุเข้าถึงรอบตอบคำาถาม	 
5	คนสุดท้ายเพื่อแสดงคมความคิดของเธอสู่สายตาชาวโลก
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ห�กอแมนด้�ได้เข้�สู่รอบสุดท้�ย คำ�ถ�มท่ีรอเธออยู่

ส่วนใหญ่มักจะเป็นคำ�ถ�มที่อิงอยู่กับทัศนคติ

คว�มเป็น “พลเมืองโลก” หรือ Global Citizen 

ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เวทีมิสยูนิเวิร์สให้คว�มสำ�คัญ

ในหล�ยปทีีผ่่�นม� เทยีบกบัเมือ่เกอืบ 2 ทศวรรษ 

ก่อนท่ีน�งง�มยังถูกถ�มบนเวทีว่� “อะไรทำ�ให้คุณ

หน้�แดงได้” วันน้ีเวทีน�งง�มกล�ยเป็นพ้ืนท่ีสำ�หรับ

แสดงคว�มคิดก้�วหน้�ของผู้หญิงที่ชัดเจนขึ้น

 แม้คุณสมบัติของพลเมืองโลกจะเพ่ิงเห็นเด่นชัด

บนเวทีน�งง�มจักรว�ล แต่ประเด็นคว�มเป็น

พลเมอืงโลกมปีร�กฏม�ต้ังแต่ยคุกรีกโบร�ณเมือ่ 

412 ปีก่อนคริสตก�ล ต�มบันทึกเกี่ยวกับ  

“ไดโอจีนีสแห่งซีโนปี” ที่ประก�ศตนว่�เป็น 

“พลเมืองของโลก” ม�กกว่�จะเป็นพลเมืองของ

ที่ใดที่หนึ่ง

 ร�กฐ�นน้ันยงัสบืทอดม�ถงึคว�มหม�ยของ

พลเมืองโลกในยุคปัจจุบัน ท่ีพอจะนิย�มได้ว่� 

คว�มเป็นพลเมืองโลกคือ คว�มรู้สึกของบุคคล

หน่ึงว่�ตนเองคือส่วนหน่ึงของโลก และรู้สึกถึง

คว�มรับผิดชอบต่อก�รกระทำ�ของตนว่�จะมีผลต่อ

คว�มเป็นไปของโลก บุคคลน้ันไม่ได้ละท้ิงสัญช�ติ

หรือวัฒนธรรมเดิมของตนเอง แต่มักจะให้ 

คว�มสำ�คัญกับประโยชน์ของท้ังโลกม�ก่อนตัวตน

ต�มสัญช�ติ เพร�ะคว�มรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

โลกอยู่เหนือขอบเขตดินแดนที่ตนอ�ศัยอยู่

 น่ันคือนิย�มกว้�ง ๆ  ของก�รเป็นพลเมืองโลก 

แล้วอะไรท่ีพลเมืองโลกยุคน้ีมองว่�เป็นทัศนคติร่วม

ที่ทุกคนควรให้คว�มสำ�คัญ แต่ละองค์กรหรือ 

ง�นวจิยัอ�จจะมองไดห้ล�ยแงม่มุ และคณุสมบตัิ

หรือทัศนคติแบบพลเมืองโลกก็อ�จเปลี่ยนแปลง

ไปได้ต�มแต่ละยุคสมัย แต่ประเด็นท่ีมักจะมีร่วมกัน

ในปัจจุบันนี้ก็เช่น ก�รยอมรับในวัฒนธรรม 

คว�มแตกต่�งหล�กหล�ยของคนท้ังโลก ก�รมองถึง

สันติภ�พของโลกเป็นที่ต้ัง ก�รตระหนักถึงสิทธิ

มนุษยชน หรือก�รตระหนักถึงก�รพัฒน�คว�มย่ังยืน

เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 น�งง�มจกัรว�ลทีเ่ปรียบเหมือนภ�พตัวแทน

ของ Global Citizen ยุคนี้ จึงถูกค�ดหวังให้มี

ทัศนคติที่ไมเ่หยียดเช้ือช�ติ เปิดใจเรียนรู้วัฒนธรรม

ที่แตกต่�ง มุ่งเน้นก�รอยู่ ร่วมกันอย่�งสันติ  

เรียกร้องสิทธิสตรี สนับสนุนเสรีภ�พ ไปจนถึง 

ก�รหยุดภ�วะโลกร้อน ฯลฯ 

ปุจฉา-วิสัชนา “นางงามจักรวาล” กับประเด็นพลเมืองโลก
เวทีประชันคว�มง�มอ�จเริ่มต้นม�จ�กก�รแข่งขันคว�มสวยภ�ยนอกของผู้หญิง แต่ในระยะหลัง 

เวทีน�งง�มสะท้อนให้เห็นก�รสนับสนุน “ทัศนคติ-คว�มคิด” ของผู้หญิงเป็นคุณสมบัติสำ�คัญ 

และทศันคตทิีเ่วทนี�งง�มมองห� มกัจะท�บทบัไปกบัคว�มเป็น “พลเมอืงโลก” ม�กข้ึน ตวัอย่�งเช่น 

คำ�ถ�ม-คำ�ตอบ 5 ข้อที่เกิดขึ้นในรอบสุดท้�ยของก�รประกวดเวทีมิสยูนิเวิร์สปี 2016-2020

 
ปี 2020 - จูเลีย กามา (Julia Gama) มิสบราซิล
Q: ผู้หญิงยังถูกมองว่าไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นผู้นำาโลก โปรดชักจูงใจประเทศเหล่าน้ีให้ 

 เชื่อว่าพวกเขาคิดผิด

A: ผูห้ญงิเปน็สว่นทีส่ำ�คญัม�กของสงัคมน้ี และเพร�ะว�่เร�ไมไ่ดรั้บก�รสนับสนุนเท�่กบัทีผู่ช้�ย 

 ได้รับ ทำ�ให้ศักยภ�พของพวกเร�เสียเปล่� โลกใบนี้ต้องก�รให้เร�มีส่วนร่วมเช่นกัน เพร�ะ 

 เร�ม�อยู่บนโลกน้ีเพื่อเหตุผลบ�งอย่�ง และฉันขอเชิญชวนผู้หญิงทุกคนให้เข้�ใจว่�เร�เป็น 

 ผู้นำ�ของชีวิตเร�เอง และใช่ค่ะ เร�ส�ม�รถทำ�อะไรได้อีกม�กให้กับชุมชนของเร� ดังน้ัน 

 ได้โปรดใช้พลังของคุณเถอะค่ะ

 

ปี 2019 - โซซิบินี ทุนซี (Zozibini Tunzi) มิสเซาธ์แอฟริกา
Q: ผู้นำาในวันน้ีทำามากพอหรือยังในการปกป้องคนในยุคอนาคตจากภาวะโลกร้อน หากว่าไม่  

 อะไรที่พวกเขาควรจะทำาให้มากขึ้นอีก

A: ฉันคิดว่�ผู้นำ�แห่งอน�คตควรจะทำ�ม�กกว่�น้ีอีกหน่อย อย่�งไรก็ต�ม ฉันรู้สึกว่�ตัวเร�เอง  

 พวกเร�ทกุคน ส�ม�รถมสีว่นร่วมในก�รดแูลสภ�พอ�ก�ศและสภ�วะทีค่วรจะเปน็ในอน�คต  

 ฉันมองว่� เร�มีเด็ก ๆ ท่ีกำ�ลังประท้วงเร่ืองภ�วะโลกร้อน และเร�ท่ีเป็นผู้ใหญ่ควรจะร่วมด้วย 

 เหมือนกัน เร�ควรมีองค์กรม�ร่วมด้วย และรัฐบ�ลควรให้คว�มสำ�คัญเร่ืองน้ีอย่�งจริงจัง  

 ตั้งแต่ฉันเรียนอยู่เกรด 6 ฉันได้เรียนรู้ว่�ภ�วะโลกร้อนกำ�ลังทำ�ให้โลกเสื่อมโทรมและโลกเร� 

 กำ�ลังค่อย ๆ ต�ยลง และมันขึ้นอยู่กับเร�แล้วที่จะทำ�ให้โลกปลอดภัย ขอบคุณค่ะ

 

ปี 2018 - แทมาริน กรีน (Tamaryn Green) มิสเซาธ์แอฟริกา
Q: หลายประเทศในโลกกำาลังเผชิญกับการอพยพเข้ามามากขึ้น คุณคิดว่าประเทศต่าง ๆ ควร 

 จำากัดจำานวนผู้ลี้ภัยที่อนุญาตให้ข้ามพรมแดนหรือไม่

A: ฉันคิดว่�แต่ละประเทศควรมีกฎและระเบียบของตัวเอง แต่เพื่อสังคมที่เจริญงอกง�มและ 

 เพื่อให้เร�ทุกคนยืนอยู่ร่วมกันได้ เร�ต้องเข้�ใจว่�ทุกคนคือมนุษย์เหมือน ๆ กัน และเร�มี 

 คว�มเหมือนกันม�กกว่�แตกต่�งกัน ดังน้ัน เร�ควรจะเปิดใจกว้�งเพื่อมอบคว�มรักให้ 

 แก่กัน ยอมรับกันและกัน มันไม่เกี่ยวกับว่�เร�นั้นม�จ�กไหนค่ะ

 

ปี 2017 - มารีญา พูลเลิศลาภ มิสไทยแลนด์
Q: อะไรทีค่ณุคดิวา่เปน็การขับเคลือ่นสงัคมทีส่ำาคญัทีส่ดุในเจเนอเรชนัของคณุ และเพราะอะไร

A: ฉันคิดว่�ก�รขับเคลื่อนสังคมที่สำ�คัญที่สุดในตอนน้ีคือก�รเกิดข้ึนของสังคมผู้สูงอ�ยุค่ะ 

 ดังนั้น ก�รขับเคลื่อนที่สำ�คัญที่สุดในยุคของเร�แน่นอนว่�คือเย�วชน เย�วชนคืออน�คต  

 เย�วชนคอืสิง่ทีเ่ร�ตอ้งลงทุนให้พวกเข� เพร�ะพวกเข�จะเปน็คนทีด่แูลโลกทีเ่ร�อยูน้ี่ตอ่ไป

 

ปี 2016 - ราเกล เปลิซิเย (Raquel Pelissier) มิสเฮติ
Q: วันที่ 21 มกราคม คนประมาณ 4.8 ล้านคนท่ัวโลกกำาลังเดินประท้วงเพ่ือสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี  

 และประเด็นอื่น ๆ หากคุณมีโอกาสได้เข้าร่วม คุณจะประท้วงเรื่องอะไร

A: หนึ่งในผู้หญิงที่ฉันชื่นชมคือ เอลินอร์ รูสเวลต์ (Eleanor Roosevelt) เพร�ะเธอต่อสู้เพื่อ 

 สิทธิมนุษยชนม�ม�ก และฉันคิดว่�น่ันคือสิ่งที่เร�ต้องก�รในโลกนี้ เร�เป็นหน่ึงเดียวกัน 

 หล�ยแสนปทีีแ่ล้วมมีนุษยถ์งึ 6 สปชีีส์อ�ศยัอยูบ่นโลก แต่ตอนน้ีเร�เหลือแคห่น่ึง เร�ตอ้งก�ร 

 กันและกัน เร�ต้องให้คว�มนับถือกันและกันค่ะ
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สร้างพลเมืองโลก
วิธีคิดแบบพลเมืองโลกเร่ิมข้ึนเม่ือกว่� 2,400 ปีก่อน 

(เท่�ที่มีหลักฐ�นระบุไว้) แต่วิธีคิดแบบน้ียิ่งทวี

คว�มชัดเจนข้ึนเม่ือโลกเช่ือมต่อกันม�กข้ึนเร่ือย ๆ  

เกือบทุกประเทศมีระบบเศรษฐกิจก�รค้�ที่เช่ือม

ถึงกัน ก�รม�ถึงของอินเทอร์เน็ตยิ่งทำ�ให้เกิด

วัฒนธรรมร่วมของโลก และโรคระบ�ดอย่�ง 

โควิด-19 ยิ่งย้ำ�เตือนว่�เร�ต้องก�รคว�มร่วมมือ

ของทุกคนเพื่อแก้ปัญห� ก�รแบ่งแยกเช้ือช�ติ

หรือวิถีชีวิตไม่ได้ช่วยให้ปัญห�โรคระบ�ดดีข้ึน 

เพร�ะก�รระบ�ดไม่ได้เลือกสัญช�ติ และก�รกระทำ�

ของคนหนึ่งมีผลต่อคนอื่น ๆ เสมอ

 ทัศนคติแบบพลเมืองโลกจึงได้รับก�รยอมรับ

ในหล�ยองค์กรท�งสังคมระดับส�กลว่� เป็นส่ิงท่ี

ช่วยสร้�งสันติภ�พ และจะพัฒน�ให้โลกเป็นไป

ในท�งบวก องค์กรไม่แสวงห�กำ�ไร OXFAM มองว่� 

ก�รเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองโลกจะให้ประโยชน์

หล�ยอย่�ง เช่น สร้�งคว�มเข้�ใจต่อคว�มเป็นไป

ในโลก ต่อสูก้บัปญัห�คว�มไมอ่ดทนหรือเพกิเฉย

ต่อคว�มแตกต่�งหล�กหล�ย มองเห็นพลังของ

ตนเองในก�รสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

 แต่ใช่ว่�ก�รเป็นพลเมืองโลกจะเกิดข้ึนโดย

ธรรมช�ติได้ง่�ย ๆ ดังนั้น จึงเกิดก�รรณรงค์ให้

สร้�งพลเมืองโลกข้ึน ผ�่นแนวคิดหลักสูตร “Global 

Citizenship Education” (GCE) หรือหลักสูตร

ก�รเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองโลก ซึ่งส่วนใหญ่จะ

ปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเย�วชน แต่ในภ�พกว้�งคือ

ก�รเรียนรู้ของพลเมืองท่ีต้องทำ�ต่อเน่ืองตลอดชีวิต

 UNESCO เป็นหน่ึงในองค์กรที่สนับสนุน 

GCE คอนเซ็ปต์หลักสูตรแบบ UNESCO คือ  

ก�รสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้�ใจประเด็นระดับโลก 

และสร้�งให้ผู้เรียนส่งต่อแนวคิดด้�นสันติภ�พ 

อดทนและยอมรับคว�มแตกต่�ง สร้�งสังคมที่

ปลอดภัยและยัง่ยนื และห�กลงลกึในร�ยละเอยีด 

UNESCO ได้ว�งหลักสูตรที่ผู้เรียนควรจะรู้เพื่อ

สร้�งทัศนคติพลเมืองโลก กล่�วคือ ก�รศึกษ�

เพื่อป้องกันคว�มรุนแรงสุดโต่ง ศึกษ�เกี่ยวกับ

ก�รฆ่�ล้�งเผ่�พันธ์ุ สนับสนุนภ�ษ�แม่เพื่อคง

คว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม และสนับสนุน

ก�รศึกษ�สิทธิมนุษยชนที่พึงมีและกฎหม�ยที่ใช้

เพื่อปกป้องสิทธิของตน

 แนวคดิหลกัสตูร GCE หรือแนวคดิก�รสร้�ง

พลเมืองโลกนั้น มีหล�ยประเทศที่หยิบไปใช้หรือ

กำ�หนดเป็นวิสัยทัศน์ในหลักสูตรก�รศึกษ�ของตน 

โดยเฉพ�ะประเทศในสหภ�พยุโรป เช่น

 • ไอร์แลนด์ รัฐบ�ลระบุไว้เม่ือปี 2006 ว่�
ทุกคนในประเทศจะต้องเข้�ถึงโอก�สท�งก�รศึกษ�

เพือ่เข้�ใจสิทธิและหน้�ทีข่องตนในฐ�นะพลเมืองโลก 

รวมถึงศักยภ�พของตนในก�รสร้�งสรรค์โลกที่

ยุติธรรมและเท่�เทียมกันม�กขึ้น

 • เบลเยียม ว�งภ�รกิจก�รสนับสนุน 

ก�รศกึษ�ใหเ้ย�วชนวยั 10-18 ปเีปน็พลเมืองโลก

 • สวีเดน รัฐบ�ลให้ทุนสนับสนุนโครงก�ร 

The Global School ตั้งแต่ปี 2000 โครงก�รนี้ 

ทำ�กิจกรรมก�รสร้�งพลเมืองโลก โดยเฉพ�ะ 

ก�รให้คว�มรู้กับครูประถมและมัธยมเพื่อให้ 

ส่งต่อทัศนคติที่ถูกต้องให้เด็กนักเรียน

 ประเทศไทยเองกรั็บแนวคดิพลเมอืงโลกม�

บรรจไุว้ในหลกัสตูรก�รศกึษ�เช่นกัน โดยปร�กฏ

ในหลักสูตรแกนกล�ง พ.ศ. 2551 มีก�รเอ่ยถึงส้ัน ๆ  

ดังน้ี “หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น 

มุ่งพัฒน�ผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำ�ลังของช�ติให้

เป็นมนุษย์ท่ีมีคว�มสมดุล ท้ังด้�นร่�งก�ย คว�มรู้ 

คุณธรรม มีจิตสำ�นึกในคว�มเป็นพลเมืองไทย

และเป็นพลโลก ยึดมั่นในก�รปกครองต�ม

ระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีคว�มรู้และทักษะพื้นฐ�น รวมทั้ง

เจตคติที่จำ�เปน็ต่อก�รศึกษ�ต่อ ก�รประกอบอ�ชีพ

และก�รศึกษ�ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

สำ�คัญ บนพื้นฐ�นคว�มเช่ือว่�ทุกคนส�ม�รถ

เรียนรู้และพัฒน�ตนเองได้เต็มต�มศักยภ�พ”  
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“โซเชียลมีเดีย”
ปุ๋ยชั้นดีของพลเมืองโลก
ระยะหลังม�น้ีเร�ได้เห็นกระแสก�รรณรงค์ประเด็น

ท�งสังคมม�กม�ยที่ เ กิดคลื่นแพร่กระจ�ย 

ไปทั่ ว โลกในเวล�อันสั้ น  เ ช่น #MeToo 

#BlackLivesMatter #StopAsianHate ย้อนไป

ก่อนหน้�ท่ีจะเกิดอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย 

คว�มตระหนักรู้ร่วมในประเด็นเดียวกัน มักจะ

ต้องใช้เวล�น�น และส่วนใหญ่ต้องพึ่ งพิง 

สื่อดั้งเดิมเป็นผู้ช่วยส่งต่อคว�มคิด ขณะที่ยุคน้ี 

ทุกคนส�ม�รถร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนกันได้

โดยตรงทันทีบนอินเทอร์เน็ต

 ทูเรีย เบนล�ฟกีห์ (Touria Benlafqih) 

ผู้อำ�นวยก�รโครงก�ร Enactus ประจำ�โมร็อกโก 

(Enactus เป็นองค์กรไม่แสวงห�กำ�ไรเพื่อสร้�ง

เครือข่�ยผู้นำ�ท�งธุรกิจและนักเรียนนักศึกษ�) 

กล่�วถึงภ�พคว�มเปล่ียนแปลงในประเทศของเธอ 

รวมถึงในทวีปแอฟริก�และตะวันออกกล�ง ซึ่งมี

คว�มเปลี่ยนแปลงที่คล้�ยกันคือ ย้อนไปเมื่อร�ว 

15 ปีก่อน เด็กนักเรียนที่เธอทำ�ง�นด้วยมีแต่สื่อ

ดั้งเดิมไว้รับทร�บข้อมูลข่�วส�ร พวกเข�มักจะ

รับรู้ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมท�งสังคมก�รเมืองจ�ก

ระบบ “ป�กต่อป�ก” เท่�น้ัน ทำ�ให้คนที่มี 

คว�มตระหนักรู้มอียูไ่มม่�กเพร�ะต้อง “รู้จกัคน” 

ถึงจะทร�บคว�มเป็นไปรอบตัว

 กระทั่งมีโซเชียลมีเดีย สิ่ง น้ีได้เปลี่ยน 

โลกทัศน์เย�วชนไปโดยส้ินเชิง หนุ่มส�วโมร็อกโก

ส�ม�รถแลกเปล่ียนกับคนจ�กต่�งถ่ินหรือมีพ้ืนฐ�น

ชีวิตที่ต่�งกัน คุยกับคนที่คิดแบบเดียวกันได้บน 

Facebook หรือ Twitter ส่งเสียงของตัวเองให้ 

ผูแ้ทนท�งก�รเมอืงทร�บ และรับรู้พลงัของตวัเอง

ในก�รขับเคลื่อนสังคม ตั้งแต่ก�รเข้�ช่ือกันท�ง

อินเทอร์เน็ตจนถึงก�รออกไปทำ�กิจกรรมท�ง

สังคมนอกบ้�น

 กรณีของประเทศไทยดูจะเป็นไปในทำ�นอง

เดียวกันกับโมรอคโค ก�รม�ถึงของอินเทอร์เน็ต

และโซเชียลมีเดียทำ�ให้คนรุ่นใหม่มองโลกแบบ 

Global Citizen ได้ง่�ยข้ึน ดังที่เห็นว่�กระแส 

ก�รรณรงคท์ีแ่พร่ไปทัว่โลกก็ม�ถึงไทยดว้ยเช่นกัน 

ก�รพูดคุยบนโลกโซเชียลทำ�ให้เห็นว่�หล�ยคน

เร่ิมยึดวิธีคิดที่ให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิมนุษยชน 

ก�รแกป้ญัห�โลกร้อน คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ 

สิทธิสตรี ซึ่งเป็นวิธีคิดแบบพลเมืองโลกที่เห็นได้

ชัดข้ึนห�กเทียบกับเมื่อ 2 ทศวรรษก่อนหน้�  

ในห้วงเวล�ที่อินเทอร์เน็ตเพิ่งเริ่มเป็นที่นิยม

พลเมืองโลก “ขับเคลื่อน” อะไร
#MeToo 32 ล้านทวีต
แฮชแท็กนี้เป็นกระแสไปทั่วโลกเมื่อปี 2017 จ�กแรงกระเพื่อมของคดีฮ�ร์วีย์ ไวน์สตีน (Harvey 

Weinstein) ผู้ผลิตภ�พยนตร์ที่คุกค�มท�งเพศนักแสดงหล�ยร�ย เมื่ออลิสซ่� มิล�โน่ (Alyssa 

Milano) นักแสดงหญิงทวีตด้วยแฮชแท็ก #MeToo รณรงค์ให้เหยื่อกล้�ที่จะเล่�ประสบก�รณ์ 

ก�รถูกคุกค�มท�งเพศของตนเองบ้�ง จนเกิดเป็นไวรัลทั่วโลกอย่�งรวดเร็ว 

 ผลต่อเน่ืองจ�กก�รรณรงค์น้ีทำ�ให้ผู้ผ่�นประสบก�รณ์เลวร้�ยรู้สึกเข้มแข็งข้ึนว่�มี 

ผู้ร่วมชะต�กรรมอีกม�ก และทำ�ให้สังคมตระหนักว่�ก�รคุกค�มท�งเพศเป็นอ�ชญ�กรรมที่ 

เกิดข้ึนมห�ศ�ลกว่�ที่คิด จนถึงเกิดกระแสหยุดก�รซัดทอดให้เป็นคว�มผิดของเหยื่อ (Victim  

Blaming)

#BlackLivesMatter 47.8 ล้านทวีต 
คลิปตำ�รวจใช้คว�มรุนแรงกดจอร์จ ฟลอยด์ (George Floyd) ช�ยผิวสีลงกับพื้นจนข�ดใจต�ย 

คือคลิปปลุกกระแส #BlackLivesMatter จนกึกก้องทั่วอเมริก�และล�มไปถึงส่วนอื่นของโลกให้

ต้องหันม�มองปัญห�ก�รเหยียดผิวอย่�งจริงจัง แม้แต่ในไทยเองก็มีก�รพูดถึงและร่วมถกประเด็นน้ี

ไปพร้อม ๆ กับสถ�นก�รณ์ก�รประท้วงที่สหรัฐฯ

 ประเด็นก�รเหยียดผิวยังมีเร่ืองร�วเช่ือมโยงม�ถึง #StopAsianHate ในปีน้ี หลังจ�กช�วเอเชีย

ในสหรัฐฯ โดยเฉพ�ะช�วเอเชียสูงวัยหล�ยร�ยถูกทำ�ร้�ยจ�กคว�มเกลียดชัง ก�รเหยียดผิวและ

เหยียดช�ติจึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พลเมืองโลกไม่อ�จยอมรับได้

#ClimateChange
ก�รรณรงค์ภ�วะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ยิ่งมีกระแสม�กขึ้นเรื่อย ๆ  เมื่อก�รต่อสู้กับ

โลกร้อนก้�วข้�มจ�กเพียงแค่คว�มตระหนักรู้เป็นก�รลงมือทำ� ตั้งแต่ก�รลดขยะอ�ห�ร แยกขยะ 

รีไซเคิลขยะ ใช้ซ้ำ�ส่ิงของและเส้ือผ้�ให้ม�กท่ีสุด ลดใช้พล�สติก จนถึงก�รพัฒน�เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ที่ได้รับก�รยอมรับว่�เป็นวิธีช่วยโลกร้อน เช่น พลังง�นแสงอ�ทิตย์ ย�นยนต์พลังง�นไฟฟ้�
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เบน เมืองวงษ์, 29 ปี
ผู้จัดการด้านงานรณรงค์
องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ
 

 
A: มองในมมุองคก์รจะเหน็ชัดกว�่ คอืองคก์รจะใช้ง�นคนไดง่้�ยถ�้ทกุคน 

 เป็น Global Citizen เพร�ะก�รเลือกใครให้ทำ�ง�น ไม่ได้เลือกจ�ก 

 เข�/เธอเปน็คนช�ตไิหน แตเ่ลอืกจ�กคณุสมบติัทีเ่หม�ะสมจริง ๆ  และ 

 เมื่อทุกคนมีวัฒนธรรมที่แตกต่�งแล้วนำ�ม�หลอมรวมกัน จะได้ง�น 

 ที่มีประสิทธิภ�พม�กกว่�

นทสรวง สุวรรณบุบผา, 29 ปี
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
ศึกษาต่อและทำางานในเยอรมนี-แคนาดา-ฝรั่งเศส
 

 
A: เร�จะปรับตัวง่�ยกว่� เพร�ะเร�ไม่ได้ยึดติดกับอัตลักษณ์เดิมของ 

 ตัวเองและยอมรับวิธีปฏิบัติแบบใหม่ได้ ถ้�เร�ไม่มี ม�ยด์เซ็ตน้ี 

 ก�รทำ�ง�นระดับโลกจะไม่ลื่นไหล จะมีเร่ืองขัดแย้งในก�รทำ�ง�น 

 เพร�ะเร�ไม่มีคว�มเข้�อกเข้�ใจ (Empathy) ในสิ่งที่คนอื่นคิดหรือ 

 ทำ�เลย

Q: คดิแบบ Global Citizen มปีระโยชนอ์ยา่งไรในการทำางานระดับสากล

Q: บางคนคดิว่าการเปน็ Global Citizen คือการละทิง้ตวัตนเดิม คณุคดิวา่อยา่งไร

พลเมืองโลกคิดอะไร

A: เร�ไม่ได้ละทิ้งไปเลยนะ เร�ยังตระหนักถึงคว�มเป็นคนไทยอยู่ แต่เร� 

 ยึดติดน้อยลง และเร�นำ�สิ่งที่ทำ�ให้คนไทยโดดเด่นไปใช้ในที่ทำ�ง�นได้  

 เช่น คว�มสุภ�พ อ่อนน้อม เป็นมิตร เพร�ะจริง ๆ  แล้วคว�มแตกต่�ง 

 คือคว�มน่�สนใจ ไม่ใช่ต้องทำ�เหมือนใครทุกอย่�ง แค่เร�พร้อมที่จะ 

 ทำ�ต�มแบบเข�ได้เหมือนกัน

A: คว�มหม�ยของ Global Citizen ไม่ใช่ก�รถอดคว�มเป็นท้องถ่ิน 

 ของตัวเองออกไป แต่เป็นก�รนำ�วัฒนธรรม Local ของทุกคนม� 

 รวมกนัดว้ยซ้ำ� เร�ยงัสบ�ยใจกบัก�รเปน็คนไทย และใช้คว�มเปน็ไทย 

 สร้�งคุณค่�ให้ตัวเองในก�รทำ�ง�น

Q: เราจะเปลี่ยนมุมมองอย่างไรเพื่อให้ตัวเองกลายเป็น Global Citizen

A: ต้องหยุดคว�มคิดแบบ Us vs. Them ให้ได้ ไม่มีใครเหนือกว่�ใคร 

 แล้วพย�ย�มอย่�คิดว่�เร�ต้อยต่ำ�บนเวทีโลก

A: ไม่หลงกับคว�มเป็นไทยม�กเกินไป แต่เรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียของ 

 ก�รเป็นคนไทยแล้วยอมรับมัน 

Q: สุดท้ายแล้วเป็น Global Citizen ให้ประโยชน์กับตัวเองอย่างไร

A: เร�จะมั่นใจพอที่จะไปในระดับโลก เช่ือว่�ตัวเองมีคว�มส�ม�รถพอ 

 ที่จะให้อะไรกับโลกนี้ได้

A: เร�จะเปิดโอก�สให้ตัวเองได้ มีตัวเลือกเยอะขึ้นทั้งเร่ืองง�น ชีวิตคู่ 

 ก�รใช้ชีวิต พัฒน�ตัวเองได้แบบไม่มีขีดจำ�กัด
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“พลเมืองโลก”
กับ “อัตลักษณ์ความเป็นชาติ” 
ไปด้วยกันได้หรือไม่
หน่ึงในคำ�ถ�มที่ต�มม�เสมอเมื่อศึกษ�ก�รเป็น

พลเมอืงโลก คอืสิง่น้ีจะทำ�ใหอ้ตัลักษณ์คว�มเปน็

ช�ติของคนคนหน่ึงห�ยไปหรือไม่ คนคนนั้นจะ

กล�ยเป็นคนไร้ร�ก ไม่มีวัฒนธรรมของตนเอง

หรือไม่

 ที่จริงแล้วนิย�มของพลเมืองโลกในปัจจุบัน

มีคำ�ตอบในตัวเองว่� พลเมืองโลกไม่ได้เป็น

ปฏิปกัษก์บัคว�มเปน็ช�ติ เพร�ะก�รเปน็พลเมือง

โลกคือก�รยอมรับคว�มแตกต่�งของบุคคลจ�ก

ต�่งทีต่�่งถิน่ น่ันหม�ยถงึเร�ทกุคนยงัเปน็ตวัเอง

ต�มร�กวัฒนธรรมเดิมได้ เป็นทั้งพลเมืองโลก

และเป็นคนสัญช�ติเดิมที่เกิดและเติบโตม�ได้

 ง�นวจิยัหน่ึงส�ม�รถยนืยนัประเดน็น้ี World 

Value Survey จัดสำ�รวจระหว่�งปี 2010-2014 

สอบถ�มผู้ใหญ่จำ�นวน 85,000 คนจ�ก 60 

ประเทศทัว่โลก พบว�่คน 3 ใน 4 ของโลกน้ีนิย�ม

ตัวเองว่�เป็นพลเมืองโลก ขณะเดียวกัน ผู้ถูก

สำ�รวจถึง 82.57% มองว�่ตวัเองเปน็สว่นหน่ึงของ

ชนช�ติ และมีถึง 74.25% ที่มีคว�มภูมิใจในช�ติ

ของตน 

 คนคนหนึ่งอ�จเป็นได้ทั้งสองอย่�ง แต่ต้อง

เรียนรู้ทีจ่ะ “อยูต่รงกล�ง” ฟ�กหน่ึงคอืคว�มเปน็

ช�ตินิยมจนปิดรับแนวคิดใหม่จ�กช�ติอื่น 

อกีฟ�กหน่ึงคอืก�รกลบฝงัร�กและตวัตนเดมิของ

ตัวเอง ก�รเรียนรู้คว�มเป็น Global Citizen จึง

เป็นเหมือนแบบทดสอบให้เร�จัดสมดุลคว�มคิด

ของตนเองกับทุกเร่ือง เปิดใจรับคว�มแตกต่�ง

หล�กหล�ย แต่ไม่ลืมว่�ตัวเองคือใคร 

ที่ม� : บทคว�ม “Education for Global Citizenship :  
A Guidefor Schools” โดย OXFAM จ�ก oxfamilibrary.
openrepository.com / บทคว�ม “Global Citizenship 
Education” โดย UNESCO จ�ก en.unesco.org / บทคว�ม 
“Has Social Media Made Young People Better Citizens?” 
โดย Touria Benlafqih จ�ก weforum.org / บทคว�ม 
“How Can We Create Global Citizens Whilst Protecting 
Local Cultures?” โดย Josephine Lister จ�ก hundred.org /  
บทคว�ม “Rise in Globalism Doesn’t Mean the End  
for Nationalists” โดย A. Burcu Bayram จ�ก 
theconversation.com / บทคว�ม “Social Studies and 
the Development of Global Citizens in Educational 
Systems” โดย Kumpol Vongsatan, Charin Mangkhang 
และ Jarunee Dipyamandala จ�ก so02.tci-thaijo.org / 
บทคว�ม “What Is Global Citizenship” จ�ก oxfam.org.uk 

ท่ีจริงแล้วนิยามของพลเมืองโลก
ในปัจจุบันมีคำาตอบในตัวเองว่า
พลเมืองโลกไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ 
กับความเป็นชาติ	 เพราะการเป็น
พลเ มืองโลกคือการยอมรับ 
ความแตกต่างของบุคคลจาก 
ต่างที่ต่างถ่ิน	 น่ันหมายถึงเรา 
ทุกคนยังเ ป็นตัวเองตามราก
วัฒนธรรมเดิมได	้เปน็ท้ังพลเมอืง
โลกและเป็นคนสัญชาติเดิมที่ 
เกิดและเติบโตมาได้
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Fact	&	Figure	:	พื้นฐานความคิด

ในท�งกลับกัน เส้นแบ่งอ�ณ�เขตเหล่�น้ีก็ส่งผลให้ก�รเดินท�งข้�มพรมแดน 

มีข้อจำ�กัดต่�ง ๆ ต�มม� 

 แม้ว่�ในปัจจุบันก�รจะเดินท�งข้�มประเทศสักคร้ังจะไม่ใช่เร่ืองย�กเย็น

เท่�ในอดีต แต่ไอเท็มสำ�คัญช้ินหน่ึง (ซึ่งอ�จจะนอนฝุ่นจับม�ต้ังแต่เกิด 

ก�รระบ�ดของโควิด-19) ท่ีจะข�ดไม่ได้ในก�รไปต่�งแดนก็คือ “หนังสือเดินท�ง” 

หรือ “พ�สปอร์ต” ท่ีถูกใช้เป็นเคร่ืองมือระบุตัวตนในระดับส�กล หนังสือเดนิท�ง

แบบที่เร�ใช้กันในปัจจุบันน้ัน เพิ่งจะถูกกำ�หนดให้เป็นม�ตรฐ�นข้ึนช่วง 

หลังสงคร�มโลกครั้งที่ 1 ในปี 1920 โดยองค์ก�รสันนิบ�ตช�ติ (League of 

Nations) ที่แม้คล้�ยว่�จะเข้�ม�เป็นตัวช่วยทำ�ให้ก�รเดินท�งรอบโลกสะดวกข้ึน 

แต่ในคว�มเป็นจริง “อิสระ” ในก�รเดินท�งรอบโลกน้ัน ไม่ได้ข้ึนอยู่กับตัวเล่ม

หนังสือเดินท�งเพียงอย่�งเดียว แต่ยังอิงอยู่กับประเทศต้นท�งท่ีออก

หนังสือเดินท�งนั้น ๆ ด้วย 

 จ�กก�รจัดอันดับของบริษัทที่ปรึกษ�ด้�นสัญช�ติ Henley & Partners 

ในปี 2021 (โดยวิเคร�ะห์รวมสถ�นก�รณ์โควิด-19) พ�สปอร์ตที่ “ทรงพลัง” 

ที่สุดในโลก คือพ�สปอร์ตของประเทศ “ญี่ปุ่น” ที่ส�ม�รถเดินท�งเข้�ออก

ประเทศต่�ง ๆ ได้ม�กถึง 193 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่� ส่วน

ประเทศไทยครองอนัดบัที ่65 คูก่บัประเทศโอม�น โดยส�ม�รถเดนิท�งแบบ

ไม่ขอวีซ่�ได้ 80 ประเทศทั่วโลก

ปัจจุบันโลกประกอบไปด้วย	7 ทวีป	เป็นที่ตั้งของ	195 ประเทศ
สื่อสารด้วย	6,000 ภาษา	โดยผู้คน	7.8 พันล้านคน

ห�กมองผู้คนบนโลกผ่�นเส้นแบ่งท�งภูมิศ�สตร์หรือประวัติศ�สตร์ เร�จะพบว่�สังคมมนุษย์น้ันเต็มไปด้วยคว�มแตกต่�งหล�กหล�ย สังคมแต่ละแห่ง 

ล้วนมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ แต่จ�กก�รเคลื่อนตัวของเวล�และคว�มก้�วหน้�ของวิทย�ก�ร ทำ�ให้ปัจจุบันผู้คนจ�กคนละซีกโลกไม่เพียง

ส�ม�รถเช่ือมต่อถึงกันได้อย่�งง่�ยด�ยเท่�น้ัน แต่ก�รนิย�มตัวเองว่�เป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหน่ึงอ�จไม่เพียงพอต่อคว�มเป็นไปของโลก 

อีกต่อไป แต่ก�รร่วมกันรับผิดชอบ “โลก” ในฐ�นะพลเมืองคนหนึ่งของทั้งประเทศและของโลกต่�งห�กที่จำ�เป็นต่อคว�มอยู่รอดของมนุษย์

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ 

กำาแพง : เรา เขา และการแบ่งแยก
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดประวัติศ�สตร์มนุษย์มี “กำ�แพง” ท้ังในท�งก�ยภ�พและในจินตน�ก�ร

ม�กม�ย จ�กกำ�แพงบ้�น สู่กำ�แพงเมือง และขย�ยใหญ่สู่คว�มเป็นกำ�แพงท่ี

ก้ันระหว่�งประเทศ ฟังก์ชันของกำ�แพงน้ัน นอกจ�กจะเพ่ือป้องกันภัยจ�ก

ภ�ยนอกแล้ว ก็ยังเป็นก�รแบ่งแยกระหว่�งคว�มเป็นคน “ใน” กำ�แพง และ 

คน “นอก” กำ�แพงอีกด้วย อย่�งพรมแดนหรืออ�ณ�เขตของประเทศต่�ง ๆ 

ท่ีเร�เห็นบนแผนทีโ่ลกน้ัน ล้วนเกิดจ�กก�รกำ�หนดข้ึนของมนุษย์ เพ่ือท่ีแต่ละ

อ�ณ�เขตจะได้กำ�กับดูแลคว�มเป็นไปของผู้อยู่อ�ศัยภ�ยในได้อย่�งอิสระ และ

 กำาแพงเมืองจีนถูกสร้างข้ึนเพื่อป้องกันชาวจีนจาก 

 การรุกรานของเผ่าเร่ร่อน 

 กำาแพงเฮเดรียนถูกสร้างข้ึนเพื่อป้องกันอาณานิคมบริเตน 

 ของโรมันจากเหล่าคนเถื่อน 

 กำาแพงเบอร์ลินถูกสร้างข้ึนเพื่อกั้นพรมแดนและเป็น 

 สัญลักษณ์ความขัดแย้งของอุดมการณ์ทางการเมือง
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IT’S TIME TO GO GLOBAL
เส้นแบ่งอาณาเขตและกำาแพงที่หายไป (?)
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กำาแพงท่ีหายไป (?)
ก�รโยกย้�ยและก�รเดินท�งข้�มพรมแดนของมนุษย์ท้ังท่ีเกิดจ�กคว�มจำ�เป็น

หรือเป็นท�งเลือกน้ัน นำ�ม�ซ่ึงโอก�สใหม่ ๆ ม�กม�ย ไม่ว่�จะเป็นก�รลงทุน

ทำ�ธุรกิจ ก�รศึกษ�แลกเปล่ียนคว�มรู้ หรือก�รต�มห�คุณภ�พชีวิตท่ีดีกว่� ซ่ึง

ร�ยง�นจ�กองค์ก�รสหประช�ช�ติ (UN) ระบุว่� แนวโน้มท่ีผู้คนจะใช้ชีวิตอยู่

นอกประเทศมีม�กข้ึนเร่ือย ๆ  โดยเพ่ิมจ�ก 173 ล้�นคนในปี 2000 ม�เป็น 221 

ล้�นคนในปี 2010 และ 281 ล้�นคนในปี 2020 

 ส่ิงท่ีสะท้อนต�มม�คือคว�มรู้สึกและแนวโน้มก�รนิย�มตัวตนของผู้คนว่�

เป็น “พลเมืองโลก” ท่ีเพ่ิมม�กข้ึนไปด้วย จ�กก�รสำ�รวจของ BBC World 

Service ในปี 2016 จ�กกลุ่มประช�กร 20,000 คน ใน 18 ประเทศท่ัวโลกพบ

ว่� กว่�คร่ึงหน่ึง (51%) มองว่�ตัวเองเป็นพลเมืองของโลกม�กกว่�เป็นพลเมือง

ของช�ติใดช�ติหน่ึงเท่�น้ัน

 คว�มก้�วหน้�ด้�นเทคโนโลยีและปัญห�ม�กม�ยท่ีกำ�ลังเกิดข้ึนในศตวรรษ

ท่ี 21 กำ�ลังพ�โลกและผู้อยู่อ�ศัยท้ังหล�ยก้�วเข้�สู่ยุคท่ีเช่ือมต่อผู้คนท่ัวโลกไว้

ด้วยกันชนิดท่ีไม่เคยเกิดข้ึนม�ก่อน กำ�แพงและพรมแดนในท�งภูมิศ�สตร์เร่ิม

ลดคว�มสำ�คัญลงเร่ือย ๆ แต่ในขณะเดียวกัน ปัญห�ต่�ง ๆ ท่ีเร�ต้องเผชิญ

ก็ทวีคว�มเข้มข้นข้ึนเกินกว่�ขอบเขตของประเทศใดประเทศหน่ึงจะจัดก�รได้

เช่นกัน ไม่ว่�จะเป็นปัญห�ก�รเปล่ียนแปลงด้�นสภ�พภูมิอ�ก�ศ ท่ีค�ดว่�จะ

เป็นหน่ึงในส�เหตุหลักท่ีทำ�ให้ผู้คนม�กถึงพันล้�นคนต้องอพยพย้�ยท่ีอยู่ภ�ยใน

ปี 2050 รวมไปถึงปัญห�ส่ิงแวดล้อม ปัญห�โรคระบ�ด คว�มขัดแย้งท�งก�ร

เมือง หรือปัญห�คว�มเหล่ือมล้ำ� ท่ีล้วนแล้วก็เป็นปัญห�ระดับโลกท่ีต้องอ�ศัย

คว�มร่วมใจของประเทศต่�ง ๆ ในก�รช่วยกันรับมือ เพ่ือคว�มเป็นอยู่ท่ีดีกว่�

ของ “ทุกคน” ท่ีต่�งก็อ�ศัยอยู่ร่วมกันภ�ยในบ้�นท่ีช่ือว่� “โลก” 
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ที่ม� : ร�ยง�น “International Migration 2020” โดย United Nations / บทคว�ม “Identity 2016: 
‘Global Citizenship’ Rising, Poll Suggests” โดย Naomi Grimley จ�ก bbc.com / บทคว�ม 
“Roland Berger Trend Compendium 2050: Population And Society” โดย Christian Krys 
และ David Born จ�ก rolandberger.com / worldometers.info / henleyglobal.com
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ประเทศเจ้าของพาสปอร์ต
 

 
ญี่ปุ่น
 

สิงคโปร์
 

เก�หลีใต้ เยอรมนี
 

อิต�ลี ฟินแลนด์ สเปน ลักเซมเบิร์ก 
 

เดนม�ร์ก ออสเตรีย
 

สวีเดน ฝร่ังเศส โปรตุเกส
เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์

 
สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริก�

สหร�ชอ�ณ�จักร เบลเยียม นิวซีแลนด์
 

นอร์เวย์ กรีซ มอลต� ส�ธ�รณรัฐเช็ก
 

แคน�ด� ออสเตรเลีย
 

สโลว�เกีย ลิทัวเนีย ฮังก�รี โปแลนด์

ประเทศต้นทาง
ที่มีการอพยพมากที่สุด
ในปี 2019 (ล้านคน)

จุดหมายปลายทาง
ยอดนิยมของ
การย้ายประเทศ
ในปี 2019 (ล้านคน)

ประเทศที่มีส่วนแบ่ง
ผู้อยู่อาศัยที่ย้ายมาจาก
ต่างประเทศมากที่สุด
ในปี 2019 (ล้านคน)

อินเดีย

เม็กซิโก

จีน

รัสเซีย

ซีเรีย

บังคลาเทศ

ปากีสถาน

ยูเครน

ฟิลิปปินส์

อัฟกานิสถาน

17.5

11.8

10.7

10.5

8.2

7.8

6.3

5.9

5.4

5.1

สหรัฐอเมริกา

เยอรมนี

ซาอุดิ อาระเบีย

รัสเซีย

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ฝรั่งเศส

แคนาดา

ออสเตรเลีย

อิตาลี

50.7

13.1

13.1

11.6

9.6

8.6

8.3

8.0

7.5

6.3

กาตาร์

คูเวต

ลักเซมเบิร์ก

โอมาน

บาห์เรน

ซาอุดิ อาระเบีย

สิงคโปร์

จอร์แดน

ออสเตรเลีย

สวิตเซอร์แลนด์

78.7

72.1

47.4

46.0

45.2

38.3

37.1

33.1

30.0

29.9
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Creative	Business	:	ธุรกิจสร้างสรรค์

“หรอืการศึกษาไทยพยายามจะสอนอกีแงห่น่ึง	คอื	สอนชวิีตจรงิของโลกว่า	ในบางทีเราต้ังใจขนาดไหน	โลกก็จะสง่บททดสอบ
ท่ีมันเหนือความคาดหมายมาทุกครั้ง”	 น่ีเป็นความสงสัยแรกเก่ียวกับการศึกษาไทยของ	ชิน วังแก้วหิรัญ ผู้ก่อตั้ง 
บริษัท	 วอนเดอร์	 (ไทยแลนด์)	 จำากัด	ที่ได้นำามุมมองการมองโลกในแง่ดีเช่นนี้มาคิดต่อยอดเพื่อตอบคำาถามที่ค้างใจในด้าน
การศึกษา
	 วอนเดอร์	 (Vonder)	 คือสตาร์ตอัพท่ีจะมาช่วยให้การเรียนรู้กลายเป็นเรื่องสนุกด้วยเครื่องมือดิจิทัล	ผ่านการลองผิด
ลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน	 จากผู้ท่ีหลงใหลการศึกษา	อยากเห็นการศึกษาไทยดีขึ้นให้เท่าทันและเท่าเทียมกับประเทศอ่ืน	 ๆ	 
ในโลก	ตอนนี้ชินจะมาเล่าเบื้องหลังการสร้างธุรกิจการศึกษาที่เกิดจากการตักตวงความรู้ของตัวเองและการแสวงหาโอกาส
ที่ไม่สิ้นสุด

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

บทนำา : ท่องโลกการศึกษา
ประสบก�รณ์ก�รเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น ทำ�ให้

ชินได้สัมผัสก�รเรียนก�รสอนที่เป็นม�ตรฐ�น

ระดับโลก “เรียนแบบไหน สอบแบบน้ัน” ซ่ึงเกิดจ�ก

ก�รว�งเป้�หม�ยและก�รออกแบบหลักสูตร 

ให้นักเรียนประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเรียนม�ก

ที่สุด 

 หลังจ�กเรียนจบ เข�เข้�ทำ�ง�นที่ Teach 

for Thailand เครือข่�ยน�น�ช�ติด้�นก�รศึกษ�

ที่มีส�ข�ที่ประเทศไทยโดยชินได้เป็นตัวแทน 

ไปร่วมสัมมน�ที่ประเทศสเปนและได้พบกับ 

เครือข่�ยคนในแวดวงก�รศึกษ� ที่น่ีเข�ได้รู้จัก

กับคำ�ว่� EdTech เป็นคร้ังแรก “จุดเร่ิมต้น 

ของวอนเดอร์ก็ม�จ�กที่น่ีแหละครับ เร�ได้รู้จัก

กับคนที่เป็นตัวแทนของ Teach for India แล้ว

ทุกคนก็ รู้อยู่แล้วว่�อินเดียเป็นดินแดนแห่ง 

คว�มเหลื่อมล้ำ� แต่สิ่งที่เข�ม�เล่�ให้ฟังคือ

ประเทศเข�มี EdTech ที่โตเป็นอันดับ 1 ของโลก” 

ชินผู้ไร้ประสบก�รณ์ในตอนน้ันยังไม่รู้จักว่�  

EdTech คืออะไร รู้เพียงแต่ว่�ตัวเองสนใจ 

ก�รศึกษ�เอ�ม�ก ๆ และพย�ย�มพ�ตัวเองไป

อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่วนเวียนอยู่กับประเด็นด้�น

ก�รศึกษ�อยู่เสมอ

เปิดตำารา EdTech จาก
สตาร์ตอัพที่อยากทลายเส้นแบ่งการเรียนรู้ของทุกคน



CREATIVE	THAILAND		I		21

บทที่ 1 : สร้างเครื่องมือดิจิทัล ตัวช่วยการเรียนรู้
“จริง ๆ ไทยเป็นประเทศที่มีอัตร�ก�รใช้โทรศัพท์มือถือสูงม�ก คือเด็กไทย

ติดมือถือนะ แต่ที่ เร�เห็นต�มห้องเรียนกลับไม่มีห้องเรียนไหนหยิบ 

เคร่ืองมือดิจิทัลม�ใช้เลย” ชินจึงเร่ิมศึกษ� EdTech และลงคอร์สเรียน 

ก�รสร้�งสต�ร์ตอัพด้วยใจหวังว่�อย�กให้ก�รศึกษ�ดีขึ้นด้วยมือของตัวเอง

 จ�กก�รสำ�รวจวงก�ร EdTech ในประเทศไทยเม่ือ 4 ปีท่ีแล้ว ชินพบว่� 

มีธุรกิจประเภทน้ีอยู่ไม่ก่ีเจ้� ซึ่งแต่ละเจ้�ก็เน้นเจ�ะตล�ดติวเตอร์เป็นหลัก 

“เร�เลยตั้งใจว่�จะทำ�เคร่ืองมือที่ให้คนที่เป็นผู้ให้ก�รศึกษ� (Educator) 

ส�ม�รถสร้�งเอ็นเกจเมนต์ในก�รเรียนรู้ได้ แล้วก็ต้องเหม�ะกับพฤติกรรม

ของคนในปัจจุบัน” เข�จึงต้ังธงธุรกิจของตนเองข้ึนม�ให้ต่�งไปจ�กสิ่งที่มี

อยู่ในตล�ดจนกล�ยม�เป็น “วอนเดอร์”

 โปรดักต์ตัวแรกของวอนเดอร์เป็นแชตบอต (Chatbot) ซึ่งหลักก�ร

ทำ�ง�นกค็อื บอตจะคอยยงิคำ�ถ�มวัดคว�มรู้ผ�่นช่องท�งแชต แลว้สง่คำ�ถ�ม

ที่เหม�ะกับระดับของเร�ม�เรื่อย ๆ “วิธีก�รหลังบ้�นไม่ได้ซับซ้อนเลยครับ 

ทำ�เป็น Adaptive Flow Learning คือจะมีคลังคำ�ถ�มเยอะ ๆ  แล้วเร�ก็ระบุ

คว�มย�ก-ง่�ยลงไป” ปร�กฏว่�โปรดักต์น้ีประสบคว�มสำ�เร็จแบบไม่ค�ดคิด 

แต่เข�กลับห�ร�ยได้จ�กสิ่งนี้ไม่ได้เลย

 

บทที่ 2 : โปรดักต์ต้องดี และต้องมีรายได้
ช่วงสองปีแรกวอนเดอร์เลี้ยงตัวเองด้วยเงินทุนที่ได้จ�กเวทีแข่งขันประกวด

ไอเดียธุรกิจ และสร้�งคว�มรู้จักในแวดวงธุรกิจก�รศึกษ�ผ่�นเวทีประกวด

เช่นกัน หล�ยคนรู้จักวอนเดอร์ หล�ยคนใช้ง�นวอนเดอร์ แต่ชินกลับไม่ได้

คิดถึงเรื่องก�รห�ร�ยได้

 “ทุกคนก็จะบอกเร�ว่� โปรดักต์เร�เน่ียดีแล้วนะ แต่มีปัญห�เร่ือง 

ก�รทำ�ร�ยได้จ�กมัน ซึ่งเร�ก็ไม่เคยคิดถึงตรงนี้เลย หล�ยคนบอกว่�ไม่ได้ 

ไม่งั้นคุณจะไม่มีวันโต” ชินเล่� พล�งนึกถึงคำ�ที่เคยถูกพร่ำ�สอนม�เมื่อตอน

ลงคอร์สสร้�งสต�ร์ตอัพที่ว่� อย่�คิดว่�สิ่งที่เร�ทำ�ม�จะข�ยกลุ่มเป้�หม�ย

ที่เร�ตั้งไว้ โปรดักต์ของเร�อ�จจะตอบคนใช้ง�นได้หล�ยกลุ่ม 

 ต�มคำ�แนะนำ�ของเมนเทอร์ใน Stormbreaker Venture โครงก�ร 

ปั้นสต�ร์ตอัพด้�นก�รศึกษ� ที่ให้ลองโฟกัสที่กลุ่มองค์กร ชินจึงนำ�โปรดักต์

ไปข�ยดู “ผมไปศึกษ�โมเดลม�เยอะม�ก เร�ก็ลองหล�ยอย่�งแต่ก็เฟล 

หมดเลย ซ่ึงผมรู้สึกว่�มันเป็นส่ิงท่ีควรจะเกิดกับสต�ร์ตอัพนะ ต้องลองเยอะ ๆ  

จนเจออันที่ใช่” เข�ว่� “โปรดักต์เร�เป็นแชตบอตซึ่งสร้�งแบบจำ�ลองบุคคล 

(Persona) ได้ HR ก็รู้สึกว่�แบบน้ีมันสนุกและวัดผลได้ แล้วเก็บผล 

ก�รเข้�ร่วมได้ด้วย” ต่�งจ�กอี-เลิร์นนิงเดิมทีองค์กรส่วนใหญ่มีอยู่แต่ 

ไม่ได้ปรับต�มพฤติกรรมก�รใช้ง�นที่องค์กรส่วนใหญ่ของคนในปัจจุบัน

 ชินประสบคว�มสำ�เร็จอีกคร้ังจ�กก�รข�ยโปรดักต์ให้กับแผนก

ทรัพย�กรบุคคล (HR) ในองค์กรที่หล�กหล�ย “ตอนนั้นข�ยแค่ไม่กี่บริษัท

เองครับ แต่มันนับผู้ใช้ต�มจำ�นวนพนักง�น (Head Count Subscription) 

โดยทีเ่ร�ปรับโปรดกัตเ์ร�แคน่ดิหน่อย ในขณะทีก่ลุม่นกัเรียนกย็งัใช้ของของ

เร�ได้อยู่” เข�ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพียงเล็กน้อย และเพิ่มฟังก์ชันก�รใช้ง�น

ให้เหม�ะกับกลุ่มองค์กร เช่น สิทธ์ิเข้�ถึงของแอดมินหล�ยระดับต�มลำ�ดับง�น 

และสิ่งน้ีกล�ยม�เป็นร�ยได้หลักของวอนเดอร์ที่จะช่วยส�นในสิ่งที่ชิน 

ตั้งใจทำ�แต่แรกให้เป็นจริง “เร�ได้คำ�ตอบก�รมองภ�พธุรกิจระยะสั้นและ 

ระยะไกลว่� ถ้�มองสั้นคือเร�ต้องมีร�ยได้เพื่อม�ขย�ยทีมเร�ให้มีพลัง  

กับมองไกลม�ก ๆ คือต้องก�รให้นักเรียนทั่วประเทศใช้โปรดักต์ของเร� 

ไม่ใช่แค่ทั่วประเทศด้วยต้องทั่วโลกเลย” ชินบอกเป้�หม�ย

บทที่ 3 : Vonder GO Global
“ผ่�นม�ส�มปีมันเป็นต�มที่เร�ตั้งไว้ มันม�ถึงจุดน้ีที่นักเรียนมีก�ร์ตูนที่ 

เล่นได้จริง ๆ มีครูทั่วประเทศเอ�ไปใช้ แล้วมันโตของมันเอง” หลังจ�กชิน

ข�ยโปรดักต์ให้บรรด�องค์กรได้ม�กขึ้น เข�ก็เริ่มมองเห็นท�งที่จะไปต่อ

 แต่แล้วเมื่อ EdTech X Global ม�จัดที่ประเทศไทยในปี 2019 ชินก็ 

ไมร่อช้�ทีจ่ะเข้�รว่มแข่งขันอกีรอบ โดยต้ังคว�มหวังไว้เพยีงอย�กใหโ้ปรดกัต์

เป็นที่รู้จักในส�ยต�น�น�ช�ติ “ตอนนั้นเกม Vonder GO เพิ่งเสร็จตัวเดโม่

เลยครับ เป็นเกมที่เล่นได้หล�ยคนพร้อมกัน คล้�ย ๆ Kahoot แต่เป็น 

เวอร์ชันก�ร์ตนู เร�กค็ดิแคว่่�ทำ�ยงัไงกไ็ดใ้หค้นในอเีวนตน้ั์นเข�ไดล้องเลน่”  

ในใจเข�ก็อย�กจะชนะก�รแข่งคร้ังน้ีเพื่อพ�โปรดักต์ไปนำ�เสนอด้วยตัวเอง

บนเวทีโลกที่ประเทศอังกฤษ

 จุดเด่นของวอนเดอร์พ�ชัยชนะม�ให้ชินอีกคร้ัง เข�ได้รับก�รตอบรับ 

ที่ดีจ�กกรรมก�รต่�งช�ติ “เข�บอกเร�ว่�ที่เร�ชนะเพร�ะเป็นหน่ึงใน  

EdTech ไม่ก่ีตัวในสิบทีม ที่เข�จินตน�ก�รได้ว่�คนในประเทศเข�ก็ใช้ได้
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หมายเหตุ : สัมภ�ษณ์เมื่อ 28 พฤษภ�คม 2564 ผ่�นท�งวิดีโอคอล

เหมือนกัน” ถึงจุดน้ีทำ�ให้มองเห็นว่�วอนเดอร์ได้ก้�วข้�มเส้นแบ่งระหว่�ง

ประเทศไปได้เรียบร้อยแล้ว 

 “คำ�ว่�ไม่มีเส้นแบ่งระหว่�งประเทศ (No Boundaries) คือต้องดูว่�เร�

ข�ยอะไร ถ้�ข�ยคอนเทนต์ก็คงย�กกว่� แต่อย่�งวอนเดอร์ที่ไม่ได้สร้�ง 

คอนเทนต์เองเลย แต่มันคือก�รที่เร�สร้�งเคร่ืองมือแล้วให้ผู้ใช้ไปใส่ 

คอนเทนต์เอ�เอง แบบนี้จะไปประเทศไหนก็ได้ครับ” ชินสรุปให้ฟัง เพร�ะ

ไม่ใช่ EdTech ทุกตัวที่จะส�ม�รถข้�มกำ�แพงไปได้อย่�งวอนเดอร์ แต่เข� 

ก็มองว่� ไม่ว่�อย่�งไร EdTech ประเภทข�ยคอนเทนต์ก็ควรมีเพื่อซัพพอร์ต

ในกลุ่มตล�ดที่แตกต่�งกัน

 “EdTech ในประเทศเร�มองเข�เป็นพ�ร์ตเนอร์ ห�กเป้�หม�ยเหมือน

กันก็ต้องม�น่ังคุยกันว่�ใครเช่ียวช�ญอะไร ก็แบ่งให้เจ้�น้ันทำ� ไม่ต้องม� 

แข่งกัน เพร�ะตล�ดเร�เล็กอยู่แล้ว แข่งกันเองก็คือแข่งกันจน (หัวเร�ะ)” 

เข�มองว่� ถ้�เป็นแบบแรกคนที่อย�กเริ่มสต�ร์ตอัพ EdTech ใหม่ ๆ ก็จะ

พ�ลไม่อย�กทำ� “ประเทศที่จะมีก�รศึกษ�ดี ๆ ในยุคน้ี คือคุณต้องมี 

ท�งเลือกท�งเทคโนโลยี ท�งดิจิทัลให้เยอะ” เข�ชี้แจง

 

บทสรุป : ห้องเรียนของโลก 

ห้องเรียนฝั่งองค์กรที่มีแชตบอต และห้องเรียนฝ่ังคุณครูที่ได้โปรดักต์ใหม่

อย่�ง Vonder GO เป็นสองข�ที่วอนเดอร์ต้องดูแลให้ดีเพื่อไม่ให้เสียช่ือ  

“เร�ก็ตั้งใจจะซัพพอร์ตลูกค้�ให้ดีที่สุด สมมติลูกค้�ทักม� ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ต้องตอบ หรือถ้�มีปัญห�ไม่เกิน 1 วันต้องแก้ให้จบ คือเร�ต้องดูแลให้ 

ชื่อเสียงเร�ดี”

 สำ�หรับ Vonder GO เทคโนโลยีที่ชินเลือกใช้ไม่ส�ม�รถสเกลได้  

วอนเดอร์จงึว�งแผนทำ�เวอร์ชันแกไ้ขออกม�ใหมใ่หเ้กมมคีว�มเบ�ม�กทีส่ดุ

และไม่หนักเครื่อง “เร�ไม่ชอบคว�มเหลื่อมล้ำ�ใช่ไหม แต่เร�กำ�ลังทำ�ให้มัน

เหลื่อมล้ำ�รึเปล่� คุณต้องมีคอมพิวเตอร์สเปกแรงเพื่อใช้โปรดักต์ของเร�  

แบบนี้มันไม่ใช่ เร�ก็เลยยอมเสียเวล�แก้ไขแล้วค่อย ๆ โตไปดีกว่�”

 ที่ผ่�นม�ชินไม่ได้ลงแรงเร่ืองก�รตล�ดแม้แต่สลึงเดียว “เร�เห็นว่� 

วอนเดอร์ค่อย ๆ โตโดยที่ไม่ต้องทำ�ก�รตล�ดเลย ผู้ใช้อย�กใช้ด้วยตัวเอง 

ฉะน้ันเร�จึงทำ�โปรดักต์ร�ค�ถูกแล้วให้มันเลี้ยงตัวเองได้ พอมันถึงจุดที่ดี

ที่สุด (Optimal) ในประเทศไทยแล้ว ถ้�จะไปต่�งประเทศเร�ก็แค่ลงเงินกับ 

ก�รทำ�ก�รตล�ดอย่�งเดียวแล้ว” เข�เผยแผนก�รต่อไป 

 “ถ้�คุณมีโปรดักต์ที่มีผู้ใช้ง�นจริง มีก�รพิสูจน์แนวท�งธุรกิจและ 

ก�รตล�ดภ�ยในประเทศได้ ก�รขย�ยไปต่�งช�ติก็เป็นไปได้ เพร�ะระดับ

ภมูภิ�คกม็บีริษทัเทคโนโลยขีน�ดใหญท่ีเ่ข�เปดิใหเ้ข้�ไปเจรจ�ได”้ เช่นเดยีว

กับในปัจจุบันที่วอนเดอร์ก็เข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AWS EdStart โครงก�ร

ยักษ์ใหญ่ของ Amazon ที่เปิดให้ EdTech ทั่วโลกที่โตในระดับหนึ่งเข้�ร่วม

โครงก�ร รวมถึงขย�ยฐ�นลูกค้�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยก�รเข้�ร่วม

โครงก�รกับ Microsoft For Startups 

 ในด้�นของโครงก�รบ่มเพ�ะและก�รลงทุนก็มีหล�ยโครงก�ร เช่น 

Eduspaze ธุรกิจร่วมลงทุนที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กรัฐบ�ลสิงคโปร์ หรือ

โครงก�ร Surge โดย Sequoia จ�กอินเดีย และอ่ืน ๆ  อีกจำ�นวนม�ก ท่ีพร้อม

ให้ก�รสนับสนุนสต�ร์ตอัพในเอเชียแปซิฟิกอย่�งเต็มที่ “ถ้�แนะนำ�กับ 

สต�ร์ตอัพรุ่นใหม่ ๆ  ได้ก็อย�กจะบอกว่� เวล�ที่คุณจะเดินเข้�ไปสู่ก�รลงทุนใด ๆ  

ก็ต�ม คุณต้องมีแผนก�ร อย่�คิดอย่�งเดียวว่�อย�กได้เงิน ต้องมองด้วยว่�

เข�ม�กับพันธมิตรท�งธุรกิจ (Strategic Partnership) อะไรบ้�ง” ชินให้ 

บทเรียนข้อสุดท้�ย 

เสริมทักษะ : ละลายความไทย ใส่ความโลก  
“ข้ีเกรงใจ” คือพื้นฐ�นคว�มเป็นคนไทย แต่เมื่อม�อยู่ในโลกธุรกิจ

น�น�ช�ติแล้วอ�จเป็นสิ่งที่ต้องกลับม�พิจ�รณ�ใหม่ ชินเล่�ว่�เข�ได้

ทกัษะคว�มกล�้แสดงออกจ�กนักธรุกจิช�วแอฟริกนั “เวล�เข�ต้องก�ร

คว�มช่วยเหลือจ�กนักลงทุน เข�จะพูดขอตรง ๆ เลย ถ้�ได้ก็ดี แต่ถ้�

ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร และถ�มคว�มเป็นไปได้เผื่อด้วยว่�จะไปติดต่อขอ

คว�มช่วยเหลือท่ีต้องก�รน้ีได้จ�กท่ีไหน ซ่ึงทำ�ให้ธุรกิจเข�โตได้เร็วม�ก” 

อีกอย่�งที่สำ�คัญ คือ ก�รเลือกพ�ร์ตเนอร์ผู้ลงทุนที่เปรียบเหมือน 

ก�รเลอืกคูชี่วิต ตอ้งเลือกใหเ้หม�ะกบัตวัเองและดดูว้ยว�่จะไปกนัรอด

หรือเปล�่เหมือนคนแตง่ง�นกนั ไมใ่ช่เลอืกเพยีงเพร�ะเข�ดงัหรือมทีนุ
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How	To	:	ถอดวิธีคิด

เรื่อง : บุษกร บุษปธำ�รง

THE NEW HOM(P)E 
สร้างบ้านอย่างไร ให้คนในไม่อยากออก
คนนอกยิ่งอยากเข้า

ที่ม� : บทคว�ม “‘ย้�ยประเทศกันเถอะ’ : คุยกับผู้ก่อตั้ง
กลุ่มคนอย�กย้�ยถ่ินท่ีมีคนร่วมเกือบ 6 แสนคนภ�ยใน 3 วัน”  
โดย ก้�วหน้� พงศ์พิพัฒน์ จ�ก bbc.com / บทคว�ม  
“Attractive Immigration Policies: ‘A worldwide fight for 
the skilled workers’” โดย Manuel Martinez-Herrera  
จ�ก core.ac.uk / บทคว�ม “Attracting & Retaining 
Immigrants” โดย the National Working Group on Small 
Centre Strategies / บทคว�ม “Canada PR Point System - 
Skill Workers Selection Factors” จ�ก abhinav.com / 
บทคว�ม “Canada wants to attract more immigrants”  
จ�ก economist.com / บทคว�ม “Exploring migration 
causes - why people migrate” จ�ก europarl.europa.eu / 
บทคว�ม “14 Reasons Why People Emigrate” โดย Daniel 
Montiglio จ�ก foreigner.bg / บทคว�ม “ Taking Action to 
Attract High-Skilled Immigrants, Graduates, and Entrepreneurs” 
โดย Jeffrey Zients จ�ก obamawhitehouse.archives.gov

ความหวังใหม่คือเงื่อนไขสำาคัญ
มีปัจจัยม�กม�ยที่ทำ�ให้ผู้คนตัดสินใจที่จะเดิน

ออกจ�กบ้�นหลังเก่�สู่วิม�นหลังใหม่ อย่�งเช่น

ก�รหลีกเลี่ยงก�รปะทะทั้งในท�งปฏิบัติและ 

เชิงสังคม เช่น สงคร�มหรือปัญห�ท�งเชื้อช�ติ 

บ้�งก็เกิดจ�กผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้

เกิดภัยพิบัติในพื้นที่บ่อยคร้ัง แต่ส�เหตุที่อยู่ 

เบือ้งหลงัและผลกัดนัมนษุยส์ว่นใหญใ่หอ้อกเดนิ

ท�งนั้นก็คือ “คว�มหวัง” เมื่อบ้�นหลังเก่�ไม่มี

คว�มหวงัเหลอืเปน็พลงัใจอกีตอ่ไป มองท�งไหน

ไม่เห็นโอก�ส ผู้คนจึงออกเดินท�งเพื่อเติบโต 

หวังคว�มสงบสุข หวังโอก�สม�กม�ย หวัง 

คว�มเป็นอยู่ที่ดีข้ึน บ้�งก็หวังสวัสดิก�รและ

สภ�พแวดล้อมที่คุ้มค่�กับก�รลงทุน 

 
ต้อนรับลูกบ้านใหม่
หน่ึงในเงื่อนไขสำ�คัญที่นักเดินท�งพิจ�รณ� 

เพื่อก�รลงหลักปักฐ�นน้ัน แน่นอนว่�จะต้อง 

“ตอบโจทย์” ให้ได้ เม่ือเร�ย้�ยม�เพ่ือคว�มหวังใหม่ 

บ้�นหลังใหม่ของเร�จึงต้องไม่ใช่บ้�นที่ทำ�ให้เร�

รู้สึกสิ้นหวัง โอก�สด้�นก�รศึกษ� ก�รทำ�ง�น 

นโยบ�ยด�้นสวัสดกิ�ร สทิธิและคว�มคุม้ครองที่

ได้รับล้วนเป็นส่ิงท่ีได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นส่ิงแรก ๆ  

เสมอ นอกจ�กน้ีนโยบ�ยอำ�นวยคว�มสะดวก 

ต่�ง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ควรพิจ�รณ�เช่นเดียวกัน เช่น 

ในปี 2014 ประเทศสหรัฐอเมริก�จัดให้มีก�รให้

ใบอนุญ�ตทำ�ง�นแก่บุคคลพร้อมคู่สมรสในระหว่�ง

รอ Green Card เพื่อให้โอก�สในก�รเติบโตด้�น

อ�ชีพ หรือก�รให้ Startup Visa แก่นักลงทุนที่

จะเข้�ม�ทำ�กิจก�ร เป็นต้น นอกจ�กน้ีในปีล่�สุด 

ประเทศแคน�ด�ยังจัดให้มี “Express Entry” เพื่อ

เพิ่มจำ�นวนผู้ย้�ยถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกัน  

แต่อีกส่ิงสำ�คัญไม่น้อยไปกว่�โอก�สและคว�มหวัง

กค็อืสภ�พแวดลอ้มทีเ่ข้�ใจ บ�้นจะน่�อยูม่�กข้ึน

เมื่อคนรอบข้�งเต็มไปด้วยคว�มรู้สึกยินดีและ

ต้อนรับ ชุมชนทีใ่หค้ว�มช่วยเหลือ แนะนำ�ส่ิงต่�ง ๆ  

ยอมรับในคว�มแตกต่�งทั้งด้�นวัฒนธรรมและ

เชื้อช�ติจะกล�ยเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดนักเดินท�ง

ให้ตัดสินใจสร้�งบ้�นอย่�งถ�วร เพร�ะใคร ๆ  ต่�ง

ก็รู้ว่� “คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ย�ก”

 
ใส่ใจลูกบ้านเดิม 

ไม่เพยีงแตล่กูบ�้นใหม่ คว�มตอ้งก�รของลกูบ�้น

เก่�ก็เป็นสิ่งสำ�คัญเช่นกัน และในบ�งคร้ังประตู

ก็ไม่ส�ม�รถเปิดต้อนรับทุกคนได้ แคน�ด�ได้

สร้�งระบบทดสอบภ�ษ�และทักษะก�รทำ�ง�น 

(Point System) เพื่อคัดเลือกแรงง�นทักษะสูงที่

มีแนวโน้มตอบโจทย์คว�มต้องก�รในขณะน้ัน  

ซึ่งจะพิจ�รณ�จ�กทักษะ ประวัติก�รศึกษ� 

ประวัติก�รทำ�ง�น รวมถึงทักษะภ�ษ�และอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง หรือสำ�หรับสหรัฐอเมริก� ก็ใช้ระบบ 

The Individual Worker/Job Evaluation System 

ซึง่เปน็ก�รพจิ�รณ�ผูย้�้ยถิน่ฐ�นกบัข้อเสนอง�น

เป็นร�ยกรณีไป โดยอ�จมีทั้งผู้ที่ได้ใบอนุญ�ต 

เพื่อทำ�ง�นถ�วร และใบอนุญ�ตทำ�ง�นชั่วคร�ว 

รวมถงึมโีควต�สำ�หรับนกัศกึษ�ต�่งช�ต ิเพือ่เพิม่

ตัวเลือกในตล�ดแรงง�นของตนอีกด้วย นับเป็น 

ก�รสร้�งคว�มหล�กหล�ยให้ตล�ดแรงง�นใน

พื้นที่ ตอบโจทย์ทั้งท�งเศรษฐกิจและก�รลงทุน

ในสังคม 

ปฏิเสธไม่ได้ว่านาทีน้ีกระแสการ	“โยกย้าย”	
ตวัและหัวใจบินลัดฟ้าพรอ้มกับกระเป๋า
ใบใหญสู่ด่นิแดนแห่งความหวังใหมน้ั่น
เป็นอกีหน่ึงกระแสท่ีมาแรงในชว่งหลาย
สัปดาห์มานี้	 แม้ว่าหากพูดกันแล้ว 
การเปล่ียนแปลงนั้นถือเป็นสิ่งหนึ่งท่ี
มนุษย์อย่างเรา	 ๆ	 ต่างก็ทำาใจไม่ให้
กังวลได้ยาก	 แล้วเหตุใดกระแสแห่ง 
การเปล่ียนแปลงคร้ังสำาคัญน้ีจึงเกิดข้ึน	 
ท่ีสำาคัญอีกประเด็นก็คือ	 “บ้านใหม่”	
แต่ละหลังเขา	Leave	their	door	open	
อย่างไรให้ท้ังดึงดูดใจลูกบ้านใหม่และ
ให้ตรงใจเจ้าบ้านเดิม
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“…	มนุษยเ์ป็นสว่นหน่ึงของสิง่ท่ียิง่ใหญก่ว่าตวัเราเองเสมอ	อยา่งการท่ีเราเป็นสว่นหน่ึงของธรรมชาต	ิครอบครวั	เพือ่นฝูง	หรอืชมุชน	
ไปจนถึงการเป็นส่วนหน่ึงในความคิดของคนอ่ืน	 ๆ	 แต่ตอนนี้สิ่งที่ดูเหมือนจะใหญ่กว่าตัวเรากลายเป็นเรื่องของดิจิทัล	 สิ่งน้ีจะทำาให้
มนุษยมี์ความเป็นมนษุยน้์อยลงไหม?	เพราะมนัดไูม่เหมือนมนุษย์สกัเทา่ไร	แต่อย่าลืมว่าโครงสรา้งดิจทัิลพวกนีถู้กสรา้งมาโดยมนุษย	์
และเป็นสว่นหน่ึงท่ีทำางานรบัใชม้นุษย	์หรอืคณุจะเถียงว่าเครอืขา่ยดจิทัิลพวกนีไ้ม่เหมือนเราเพยีงเพราะภาพลักษณ์ของมนัขดัแยง้กับ
ขนบแบบเดิม	ๆ	ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้	แต่มันก็คงยากจะปฏิเสธว่านี่อาจเป็นวิวัฒนาการของเราเช่นกัน…”

เรื่อง : วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ
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นิโคลัส เบิร์กกรูน (Nicolas Berggruen) 

มห�เศรษฐีและนักลงทุนผู้ก่อต้ัง Berggruen 

สถ�บันวิจัยที่ไม่แสวงห�ผลกำ�ไร ซึ่งกำ�ลังศึกษ�

ประเดน็ทีน่่�สนใจอย�่งเร่ืองประช�ธิปไตยในยคุ

โลก�ภวิตัน์และทนุนิยมดจิทิลั กล�่วถงึมมุมองที่

เข�มีตอ่ก�รใช้ชวีติในสังคมดิจิทัลว�่มันกำ�ลังจะ

ทำ�ให้มนุษย์สูญเสียคว�มเป็นมนุษย์ไปหรือไม่ 

เพร�ะโลกปจัจบุนักำ�ลงัขับเคลือ่นเข้�สูค่ว�มเปน็

ดิจิทัลท่ีนับวันจะยิ่งแนบสนิทไปกับวิถีชีวิตของ

มนุษย์ และในอน�คตอันใกล้ระบบทัชสกรีนจะ

ไมไ่ด้หยุดอยูแ่ตเ่พียงหน�้จอใด ๆ  แตเ่ทคโนโลยี

ที่สัมผัส โต้ตอบ และสั่งก�รได้จะอยู่รอบตัวเร�

ทกุท่ีเม่ือต้องก�ร เพียงแค่สวมใส่อุปกรณ์บ�งอย่�ง 

มนุษย์ก็ส�ม�รถอยู่ได้ทั้งโลกจริงและโลกเสมือน

ท่ีมีตัวคุณเองเป็นผู้ควบคุม และเร�เรียกโลกเสมือน

ใบนี้ว่� “เมต�เวิร์ส” (Metaverse)

Work From Home
ตัวเร่งที่เปลี่ยนอนาคต
ในขณะทีโ่ควดิ-19 ยงัคงระบ�ด มนัคอืไฟต์บงัคบั

ที่ทำ�ให้มนุษย์ทำ�ง�นต้อง Work From Home 

ให้เวิร์ก ซึ่งได้เปลี่ยนมุมมองก�รทำ�ง�นของเร�

ไปตลอดก�ลว่� มนุษย์ไม่จำ�เป็นต้องเดินท�งไป

ที่ไหนอีกแล้ว แค่มีระบบคล�วด์ แพลตฟอร์ม 

ก�รทำ�ง�นร่วมกัน และอินเทอร์แน็ตที่แรงพอ 

มนุษย์ก็ส�ม�รถขับเคลื่อนง�นไปข้�งหน้�ได้ 

ไม่ต่�งจ�กก�รทำ�ง�นแบบเดิม และสิ่งน้ีน่�จะ

เป็นแรงขับเคลื่อนคร้ังสำ�คัญที่กระตุ้นให้มนุษย์

เดินหน้�สร้�งโลกเสมือน ทีท่ีเ่ร�จะส�ม�รถทำ�ง�น

และใช้ชีวิตได้ง่�ยดั่งใจที่สุด

 ก้�วแรกของก�รสร้�งโลกเสมือนหรือเมต�เวิร์ส 

เร่ิมต้นม�จ�กก�รที่มนุษย์มีคว�มส�ม�รถที่จะ 

ใช้ชีวิตแบบ “Always Online” ซึ่งเปิดท�งให้เร�

ทำ�ง�นได้จ�กระยะไกล (Remote Work) จ�ก

ทีไ่หนกไ็ด ้รวมถึงก�รมีอิสระในก�รทำ�ง�นม�กข้ึน 

และดูเหมือนว่�โควิด-19 ได้เร่งผลักดันให้ธุรกิจ

หรือองค์กรที่ยังลังเลต่อวิธีก�รทำ�ง�นแบบน้ี  

ใหต้อ้งรีบเร่งปรับตัวเพือ่คว�มอยูร่อด ไมใ่ช่เพยีง

บริษัทด้�นเทคโนโลยีเท่�น้ันที่พร้อมและน้อมนำ�

วิธีก�รทำ�ง�นระยะไกลม�ใช้แบบไม่ลังเล แต่ธุรกิจ

ท�งก�รแพทย์ทั้งขน�ดเล็กและใหญ่ก็ได้ปรับตัว

และนำ�เทคโนโลยีก�รรักษ�แบบใหม่ที่เรียกว่� 

TeleHealth หรือบริก�รท�งก�รแพทย์ผ่�นระบบ

อนิเทอร์เน็ตม�ใชเ้พือ่ตอ่สูกั้บโรคระบ�ด และเพิม่

โอก�สก�รรักษ�ผู้ป่วยในอน�คตเช่นกัน 

 ห�กพจิ�รณ�ดจู�กไม่กีป่ทีีผ่�่นม�น้ี มีธุรกจิ

จำ�นวนม�กย้�ยก�รทำ�ง�นไปยังระบบคล�วด์ที่

พนักง�นส�ม�รถทำ�ง�นได้จ�กที่บ้�น พร้อมทั้ง

ก�รมบีริก�รของแพลตฟอร์มก�รสือ่ส�รม�กม�ย

ทีเ่ช่ือมต่อใหค้นท้ังองค์กรส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกันได้ 

อ�ทิ ระบบ Windows Vir tual Desktop, 

แอพพลเิคชันแชตผ�่น Slack, ก�รทำ�ง�นร่วมกนั

ผ่�นระบบบ Microsoft Teams และก�รประชุม

ผ่�น Google Meet และ Zoom เป็นต้น 

เทคโนโลยีที่พร้อมเหล่�น้ีทำ�ให้องค์กรและธุรกิจ

ม�กม�ยปรับตัวเข้�สู่ก�รทำ�ง�นจ�กที่ไหนก็ได้ 

แต่ปัญห�ยังอยู่ที่ว่� ลึก ๆ แล้วมนุษย์เร�ยังคง

โหยห�ปฏิสัมพันธ์ระหว่�งกัน แม้เทคโนโลยี

ทั้งหมดท่ีกล่�วม�จะตอบโจทย์ก�รทำ�ง�นระยะไกล

ได้ดีแค่ไหน แต่ก็ยังไม่เป็นคำ�ตอบที่ใช่ที่สุดอยู่ดี 

เทคโนโลยีแบบโลกเสมือน (Virtual Reality: VR) 

จึงกำ�ลังได้รับก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ืองเพื่อให้เร�

ส�ม�รถทำ�ง�นและใช้ชีวิตได้แบบเสมือนจริง 

ม�กที่สุด

ออฟฟิศเสมือนที่ทำางานได้จริง
เมื่อคว�มรู้สึกของก�รข�ดปฏิสัมพันธ์ระหว่�ง

เพื่อนร่วมง�นและก�รสื่อส�รที่ยังสู้ก�รเจอหน้�

กนัไมไ่ด ้เปน็ปญัห�ทีเ่กดิจ�กก�รทำ�ง�นท�งไกล 

คว�มพย�ย�มในก�รสร้�งออฟฟิศเสมือน (VR 

Office) ทีท่ำ�ใหท้กุคนทีไ่มว่�่จะอยูท่ีไ่หนส�ม�รถ

ทำ�ง�นร่วมกันได้จริง ๆ จึงกำ�ลังเกิดขึ้นแล้ว

 แดน โรบิตซ์สกี (Dan Robitzski) ผู้สื่อข่�ว

จ�กสำ�นักข่�วออนไลน์ Futurism บรรย�ยถึง

ประสบก�รณ์ที่เข�ได้ลองทำ�ง�นในสำ�นักง�น 

Glimpse Group บริษัทพัฒน�แพลตฟอร์มโลก

เสมือนจริง (Virtual & Augmented Reality 

Platform) ณ กรุงนิวยอร์ก ที่ได้จำ�ลองออฟฟิศ

เสมือนบ�งส่วนให้ได้ใช้ง�นกันจริง ๆ  โดยโรบิตซ์สกี

เล่�ว่� เมื่อสวมอุปกรณ์ VR ไว้บนหัวแล้ว เข�ก็

เหมือนหลุดเข้�ไปในอีกโลกหน่ึงที่ข้�งหน้�เป็น

จอภ�พขน�ดยักษ์ 18 จอซึ่งกำ�ลังแสดงผลข้อมูล

และกร�ฟตัวเลขต่�ง ๆ แบบ 3 มิติซ่ึงเรียกกันว่� 

“Dataview VR” โดยเวิร์กสเตชันลักษณะน้ีถูก

ออกแบบม�เพ่ือคนทำ�ง�นด้�นก�รเงิน ซ่ึงในอน�คต

แตล่ะคนจะมีเวร์ิกสเตชันสว่นตวัทีถู่กออกแบบม�

ให้ใช้สำ�หรับก�รทำ�ง�นในแต่ละประเภทนั่นเอง 
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 ไลรอน เบนโตวิม (Lyron Bentovim) ประธ�น

และซีอีโอกลุ่มบริษัท Glimpse Group แสดงวิสัยทัศน์

ของอน�คตก�รทำ�ง�นในโลกเสมือนจริงไว้ว่� 

บริษัทต่�ง ๆ  จะลงทุนกับก�รสร้�งสำ�นักง�นเสมือน

จริงแทนที่จะเป็นสำ�นักง�นท�งก�ยภ�พ ซึ่งใน

โลกเสมือนจริงนี้ ผู้คนจะส�ม�รถเข้�ออกบริษัท

ไดต้ลอดเวล�และง�่ยด�ยเพยีงกะพริบต�เท�่น้ัน 

และน่ันยังหม�ยถึงโอก�สในก�รร่วมทำ�ง�นกัน

แบบเห็นหน้�หรืออย่�งน้อย ๆ ก็เห็นร่�งอวต�ร

ดิจิทัลของเพื่อนร่วมง�นที่อ�ศัยอยู่ทั่วโลก แต่ใน

วันนี้เบนโตวิมยอมรับว่� สำ�นักง�นเสมือนจริงที่

ทำ�ง�นได้แบบเต็มร้อยยังเกิดข้ึนไม่ได้ เพร�ะ

จำ�เป็นต้องพัฒน�อุปกรณ์ VR สำ�หรับสวมหรือ

แว่น VR ให้มีประสิทธิภ�พม�กกว่�นี้เสียก่อน

 แต่ข่�วดีไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ เพร�ะล่�สุด 

เฟซบุ๊กก็ได้เปิดตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่� Infinite 

Office พื้นที่ทำ�ง�นเสมือนจริงที่ใช้ง�นได้ด้วย

ก�รสวมใส่แว่น VR Oculus Quest โดยผู้ใช้ง�น

จะทำ�ง�นจ�กท่ีไหนก็ได้เม่ือสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่�ว 

และยังทำ�ง�นได้ในหล�ย ๆ หน้�จอพร้อมกัน 

นอกจ�กน้ี เฟซบุก๊ยงัร่วมมอืกบั Logitech บริษทั

ผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีช้ันนำ�เพ่ือพัฒน�คีย์บอร์ดบ�งรุ่น

ใหส้�ม�รถใช้ง�นร่วมกบัอปุกรณ์ VR ดงักล�่วได้

อย่�งไม่มีสะดุด โดยเฟซบุ๊กตั้งใจเปิดตัว Infinite 

Office สำ�หรับก�รใช้ง�นส่วนตัวม�กกว่�ก�รใช้ง�น

สำ�หรับองค์กร 

Metaverse is Coming
เร่ืองดีของก�รที่เร�กำ�ลังเคลื่อนเข้�สู่โลกเสมือน

ม�กขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือคว�มเป็นไปได้ของก�รที่

โลกเสมือนจะช่วยแก้ปัญห�ด้�นส่ิงแวดล้อมที่

มนุษยก์ำ�ลงัประสบ ก�รไมจ่ำ�เปน็ตอ้งเดนิท�งไป

ทำ�ง�นโดยรถยนต์ที่จะสร้�งมลภ�วะท�งอ�ก�ศ

ในแต่ละวัน หรือก�รไม่ต้องรุกล้ำ�พื้นที่ธรรมช�ติ

เพื่อขย�ยสิ่งก่อสร้�งต่�ง ๆ ม�กม�ยสำ�หรับ

มนุษย ์อ�จแกไ้ขไดด้ว้ยก�รทีเ่ร�อยูใ่นโลกเสมอืน

ให้ม�กข้ึน (โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รใช้พลังง�น

หมุนเวียนเป็นแหล่งพลังง�นหลักสำ�หรับก�รอยู่

ในโลกเสมือน) แน่นอนว่�โลกเสมือนอ�จไม่

ส�ม�รถแก้ปัญห�ของโลกจริงได้ทั้งหมด และ 

ก�รใช้ชีวิตอยู่ในน้ันก็ยังเป็นที่ถกเถียง แต่คง

ปฏิเสธได้ย�กแล้วว่�เร�กำ�ลังขยับเข้�ใกล้โลก

เสมือนเข้�ไปทุกที และก่อนที่เร�จะไปถึงจุดนั้น 

แน่นอนว่�มันยังมีเวล�พอให้เร�ได้คิดทบทวนถึงโอก�สในก�รใช้ชีวิตและแนวท�งก�รสร้�งธุรกิจที่

สอดคล้องกับโลกเสมือนที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น

 ม�ถึงจุดนี้ห�กใครที่ยังมองภ�พไม่ออก เร�ขอจำ�ลองก�รใช้ชีวิตของ “เคธี” ในโลกปี 2028 ที่ 

เรื่องร�วชีวิตของเธอในหนึ่งวันถูกเขียนขึ้นม�จ�กกลุ่มผู้เชี่ยวช�ญด้�นเทคโนโลยี VR และ AR และนี่

อ�จเป็นภ�พจำ�ลองก�รใช้ชีวิตในโลกเมต�เวิร์สของเร�ที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต

A Day in Katie’s Life
เช้�วันนี้เคธีตื่นขึ้นม�ด้วยเสียงน�ฬิก�ปลุกเบ� ๆ  จ�กแว่น AR ของเธอที่ว�งอยู่ข้�งเตียง เมื่อมองจ�ก

ภ�ยนอก แว่นอันนี้มีดีไซน์ไม่ต่�งจ�กแว่นต�ธรรมด� ๆ ห�กแต่มันเป็นแว่นที่มีกรอบและฐ�นเป็น

เทคโนโลยีทรงพลังซึ่งไม่ส�ม�รถมองเห็นได้ด้วยต�เปล่� เมื่อเคธีหยิบแว่น AR ขึ้นม�ใส่ แว่นของเธอก็

เชื่อมต่อกับระบบคล�วด์ผ่�นเครือข่�ย 6G เพื่อเรียกดูต�ร�งข้อมูลทั้งหมดที่เคธีต้องทำ�ในวันนี้ พอเธอ

Genesis City เมืองเสมือนจริงที่มีที่ดินแพงจริง ๆ นะ
เร�คงคุน้เคยกบัเกม Sim City ทีใ่หผู้เ้ลน่จำ�ลองก�รใช้ชีวติในน้ัน แตท่ีด่นิในเกมซึง่มีไมจ่ำ�กดักลบั

ไมไ่ดมี้ร�ค�อะไร ไม่เหมอืนทีด่นิใน Decentraland เมอืงเสมือนจริงทีจ่ำ�กดัพืน้ทีไ่ว ้90,000 แปลง 

และที่ดินในเมืองเสมือนนี้ก็มีร�ค�ไม่ใช่เล่น ๆ  เพร�ะบรรด�เศรษฐีและนักลงทุนยังต้องซื้อเก็บไว้

เก็งกำ�ไร 

 ห�กพดูถงึย�่นทีฮ่อตฮิตทีส่ดุใน Decentraland คงตอ้งยกให ้Genesis City ซึง่มีทีด่นิเสมอืน

ขน�ดประม�ณเท่�กรุงวอชิงตันดีซี แค่พื้นที่เปล่� ๆ ในขน�ดเพียง 1,100 ตร.ฟุต ก็มีร�ค�สูงถึง 

2 แสนเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งแน่นอนว่�คุณต้องซื้อมันด้วยเงินจริง ๆ โดยหนึ่งในเหตุผลที่ทำ�ให้ที่ดิน

ในโลกเสมือนแห่งน้ีมีร�ค�สูงลิ่วอ�จเป็นเพร�ะสัญญ�ณของก�รม�ถึงโลกเสมือนที่มนุษย์จะ

ส�ม�รถใช้ชีวิตในเมืองแห่งน้ีได้อีกไม่น�น และอีกหน่ึงเหตุผลก็คือก�รซ้ือข�ยท่ีดินใน Decentraland 

เป็นก�รซ้ือข�ยผ่�นเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีส�ม�รถเป็นหลักประกันได้ว่� บริษัทผู้สร้�ง Decentraland 

จะไม่ส�ม�รถริบที่ดินคืนจ�กผู้ซื้อข�ยหรือผู้ถือครองที่ดินในนั้นได้ โดยค�ดกันว่� บรรด�เจ้�ของ

ทีด่นิในเมอืงเสมอืน Genesis City กำ�ลงัผลกัดนัสร้�งพืน้ทีเ่สมอืนในย�่นน้ีใหก้ล�ยเปน็แหลง่บนัเทงิ

แบบผสมผส�นเหมือนกับเมืองล�สเวกัส ที่อ�จจะมีค�สิโนและแหล่งบันเทิงต�่ง ๆ  ในอน�คต
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ที่ม� : บทคว�ม “A Day In The Metaverse” (ก.ค. 2020) จ�ก 
forbes.com / บทคว�ม “Facebook debuts Infinite Office, a 
virtual reality office space” (ก.ย. 2020) จ�ก techcrunch.com / 
บทคว�ม “I Tried a VR App Meant to Replace Offices, and 
It Was Glorious”” (ก.พ. 2019) จ�ก futurism.com / บทคว�ม 
“People Are Paying Insane Amounts of Real Money for 
‘Virtual Real Estate’” (มิ.ย. 2020) จ�ก futurism.com / บทคว�ม 
“Your Future Job is in the Metaverse: These are the 3 Phases 
to Get There” (มี.ค. 2020) จ�ก medium.com

ดูต�ร�งง�นคร่�ว ๆ  เสร็จ เคธีจึงเร่ิมต้นวันของเธอ

ด้วยก�รจิบก�แฟและมองออกไปนอกหน้�ต่�ง 

เธอส่ังให้แว่น AR เปลี่ยนภ�พวิวเมืองตึกสูงเป็นวิว

ทุ่งหญ้�เขียวสว่�งสุดลูกหูลูกต� เพ่ือท่ีเธอจะได้ฟัง

เสยีงธรรมช�ตทิีส่งบอนัเปน็ก�รเร่ิมต้นวันทีส่ดใส

 เมือ่ดืม่ก�แฟเสร็จแลว้ เธอก็คดิไดว่้�วันหยดุ

ในอ�ทิตย์หน้�เธออย�กจะพ�ครอบครัวไปพักผ่อน

แถวริมทะเลส�บสักที่ เคธีไม่รอช้�จึงรีบค้นห�

บ้�นพักที่ต้องก�ร และเมื่อเธอเจอที่ที่ถูกใจเธอก็

ส่ังให้แว่นเปล่ียนเป็น โหมดภ�พสมจริง (Immersive 

Mode) เพ่ือดูว่�ท่ีพักน้ันถูกใจเธอม�กแค่ไหน และ

เพียงแค่พริบต�บ้�นของเธอก็เปลี่ยนเป็นสภ�พ

บ้�นพักที่เธอดูอยู่ เมื่อเธอเห็นวิวทะเลส�บและ

บรรย�ก�ศบ้�นพักสวยถูกใจ เคธีจึงไม่รีรอที่จะ 

กดจองที่พัก จ�กน้ันเธอก็แชร์ข้อมูลและต�ร�ง 

ก�รเข้�พักท้ังหมดไปที่ปฏิทินของครอบครัวเพ่ือให้

สม�ชิกคนอ่ืนได้รับรู้ทันที

 ตอนน้ีก็ใกล้เวล�ท่ีเธอต้องทำ�ง�นแล้ว เธอจึง

ไปประจำ�ทีเ่วร์ิกสเตชัน และเพร�ะเคธทีำ�ง�นเปน็

นักเทคโนโลยสีำ�หรับส�ยง�นก�รผลติ หน้�ทีห่น่ึง

ของเธอจึงเป็นก�รออกแบบระบบก�รฝึกอบรมสำ�หรับ

พนักง�นก�รผลิต เธอใช้เวล�แปลงข้อมูลจ�กคู่มือ

ในกระด�ษให้เป็นระบบดิจิทัลเพือ่ให้พนักง�นส�ม�รถ

ฝึกอบรมได้ด้วยระบบ AR เคธีล�กปุ่มและว�งลูกศร

ไปม�บนหน้�จออย่�งคล่องแคล่ว แต่มีช่วงหน่ึงท่ี

เธอเกิดปัญห�กับระบบ เคธีจึงพูดกับแว่นของเธอว่� 

“เฮ้ มีใครช่วยฉันได้บ้�ง” ในไม่กีอึ่ดใจ แว่นของเธอ

ก็เข้�ไปเช็กสถ�นะก�รทำ�ง�นของเพ่ือนร่วมง�นของเคธี  

และตัดสินใจติดต่อไมค์ทีว่่�งพร้อมช่วยเหลือเธออยูพ่อดี  

ภ�พโฮโลแกรมของไมค์ถูกฉ�ยอยูข้่�ง ๆ  โต๊ะทำ�ง�น

ของเธอ เม่ือไมค์เห็นเคธี เข�ก็ทักท�ยว่� “อรุณสวัสด์ิ 

เคธี คุณอย�กให้ผมช่วยตรงไหน?” จ�กนั้นทั้งคู่ 

ก็ส�ม�รถแก้ปัญห�ง�นน้ันร่วมกันได้สำ�เร็จ

 พอถึงช่วงพักกล�งวัน เคธีอย�กลองเมนูใหม่ ๆ  

ดูบ้�ง เธอจึงให้แว่นช่วยห�ร้�นอ�ห�รใกล้บ้�น 

ที่เธอยังไม่เคยลอง ในไม่ช้�ตรงหน้�เคธีก็มีภ�พ

ร้�นอ�ห�รใหม่พร้อมเส้นท�งและเมนูแนะนำ�  

เธอเลือกเมนูอ�ห�รและส่ังจองไว้ล่วงหน้� เม่ือเดิน

ไปถึงร้�นเคธีกดยืนยันก�รจ่�ยเงินผ่�นแว่น ใบเสร็จ

ดจิทิลัปร�กฏใหเ้หน็ตรงหน้� เธอจึงเลอืกเก็บมัน

เข้�ไปอยู่ในคลังร�ยก�รก�รใช้จ่�ยส่วนตัว เคธีเดิน

ออกจ�กร้�นเพือ่ม�น่ังรับประท�นอ�ห�รกล�งวนั

ในสวนส�ธ�รณะ กอ่นทีจ่ะกลบั เจ�้น�ยของเคธี

โทรม�พอดี เม่ือเคธีกดรับก็ปร�กฏภ�พโฮโลแกรมของ

เจ้�น�ยตรงหน้� เจ้�น�ยน่ังลงข้�ง ๆ  เธอและปรึกษ�

เรื่องโปรเจ็กต์ใหม่ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น เมื่อคุยเสร็จ 

เคธีเดินกลับบ้�นและทำ�ง�นทีเ่หลอืของเธอต่อ

 หลังเลิกง�น เคธีเข้�ครัวทำ�อ�ห�รเย็นพร้อมให้

แวน่ช่วยฉ�ยภ�พนิวฟดีดวู�่วนัน้ีเพือ่น ๆ  ของเธอ

เป็นอย่�งไรกันบ้�ง เธอสังเกตเห็นว่�เพื่อนจ�ก

มห�วิทย�ลัยคนหน่ึงของเธอจะจัดป�ร์ต้ีในตอนค่ำ� 

เคธีอย�กไปเจอเพื่อนหลังจ�กที่ไม่ได้เจอกันม�

พักใหญ่ หลังจบมื้อเย็น เธอจึงเตรียมตัวเปลี่ยน

เป็นชุดดิจิทัลก่อนเข้�ไปร่วมในง�นป�ร์ต้ี ที่น่ันเธอ

ส�ม�รถมองเห็นร่�งอวต�รและโฮโลแกรมของเพ่ือน ๆ  

ที่ไม่ได้เจอกันม�น�น พวกเข�พูดคุย ร้องเพลง และ

เตน้รำ�กนัอย�่งสนุกสน�นใหค้ว�มรู้สกึเหมือนกับ

สมัยก่อนไม่มีผิด

 หลังจ�กท่ีเธอบอกล�เพ่ือน ๆ  จ�กง�นป�ร์ต้ี 

เคธีก็เตรียมตัวเข้�นอน เมื่อเธอนอนลงบนเตียง 

แว่นของเธอก็ทำ�ก�รตรวจสอบรูปแบบคล่ืนสมองและ

แนะนำ�ใหเ้คธีทำ�สม�ธิใหส้อดคลอ้งกบัคลืน่สมอง

ในขณะน้ัน เพื่อช่วยให้เธอสงบและหลับได้สนิท 

เมื่อเธอถอดแว่นออกมันจะทำ�ก�รช�ร์จอัตโนมัติ

พร้อมเช่ือมตอ่กบัระบบสม�ร์ตโฮมเพือ่เปดิโหมด

คว�มปลอดภยัตอนกล�งคนื และลดเสยีงพืน้หลงั

ให้เงียบสนิทเพื่อให้เคธีได้นอนหลับพักผ่อนได้

อย่�งเต็มที่ที่สุด

 ชีวิตเคธีในหน่ึงวันอ�จดูเป็นเร่ืองไกลตัวทีต่อนน้ี 

เหมือนจะมีแค่ในหนังเท่�น้ัน เพร�ะห�กมองย้อน

กลับม�ตอนน้ีที่เร�อยู่แค่ในสเตจ Work From Home 

และเทคโนโลยี VR และ AR ก็ยังต้องพัฒน�อีกไกล 

แต่ก็ใช่ว่�ส่งเหล่�น้ีจะเป็นไปไม่ได้ เหมือนกับส่ิงท่ี

จอห์น สคัลลีย์ (John Sculley) อดีตซีอีโอของแอปเปิล

เคยบอกเอ�ไว้ว่� “อน�คตเป็นของผู้ทีม่องเห็นคว�ม

เป็นไปได้ก่อนที่มันจะกล�ยเป็นเร่ืองจริง” คำ�ถ�มจึง

อยู่ที่ว�่ คุณมองเห็นคว�มเป็นไปได้น้ีไหม แล้วห�ก

เมต�เวิร์สม�ถึง คุณจะอยู่ตรงไหนในโลกเสมือนน้ี 
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The	Creative	:	มุมมองของนักคิด

ทุกคนรู้ดีว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและต่างมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อการใช้ชีวิตรอดให้ดีท่ีสุด	 ถึงอย่างน้ันมนุษย์ก็มี 
การแบ่งแยกโลกออกเปน็เขตแดนและประเทศ	ท้ังในเชงิภมิูศาสตรท่ี์มกีารกำาหนดเสน้แบ่งเขตอยา่งชดัเจน	หรอืการแบ่งแยก
ด้วยความคิด	 ความเชื่อ	 ภาษาและวัฒนธรรม	ตลอดจนแนวทางการพัฒนาในมิติเชิงเศรษฐกิจ	 แต่ตราบใดท่ีเราทุกคน 
ยังต้องเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหาต่าง	 ๆ	 ท่ีท่ัวโลกต้องร่วมรับผิดชอบ	 ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม	 ปัญหา 
ความไม่เข้าใจต่าง	 ๆ	 ท่ีอาจลุกลามไปถึงการก่อสงคราม	 หรือแม้แต่โรคระบาดอย่างโควิด-19	 ท่ีกำาลังคุกคามมนุษยชาติ 
โดยไม่เลือกพรมแดน	 เราจึงยังต้องมีความร่วมมือกันผ่านการจัดตั้งสิ่งท่ีเรียกว่า	 “องค์กรระหว่างประเทศ”	 ขึ้น	 เพื่อเป็น
ตัวกลางในการติดต่อ	เชื่อมโยง	และตัดสินใจร่วมกันในฐานะ	“พลเมืองโลก”	ระดับนานาชาติ

เรื่อง : มนฑิณี ยงวิกุล และ พัชรินทร์ พัฒน�บุญไพบูลย์

ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ 
ตัวแทนพลเมืองโลกของไทย
ที่สนับสนุนให้คนไทย
ออกไปเรียนรู้โลกตลอดชีวิต

ดร. ศุภชัย พ�นิชภักดิ์ หนึ่งในคนไทยเพียงไม่กี่คนที่มีบทบ�ทสำ�คัญ 

ในองค์กรระหว่�งประเทศเหล่�น้ี ทั้งก�รดำ�รงตำ�แหน่งอดีตเลข�ธิก�รก�ร

ประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รค้�และก�รพัฒน� (UNCTAD) และอดีต 

ผู้อำ�นวยก�รใหญ่องค์ก�รก�รค้�โลก (WTO) ก�รพูดคุยประเด็นเร่ืองก�รก้�วสู่

ก�รเป็น “พลเมืองโลก” หรือ Global Citizen ในทิศท�งที่ถูกต้อง จึงเป็น

เสมือนก�รขอคว�มรู้จ�กครูถูกวิช� เพร�ะดร. ศุภชัย คือผู้ท่ีส�ม�รถฉ�ยชัด 

ถึงทัศนคติท่ีเร�ควรมีและพฤติกรรมต่�งๆ ท่ีทุกส่วนฝ่�ยในสังคมควรร่วมกัน 

ลงมือ เพื่อสร้�งพลเมืองที่มีคุณภ�พให้แก่โลกเดียวกันนับจ�กนี้

ทุกวันน้ีผู้คนตระหนักถึงบทบาทของการเป็นพลเมืองโลก 
กันมากข้ึน ในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของคนไทยท่ีได้ทำางานใน
องค์กรระหว่างประเทศ คุณมองแนวโน้มนี้อย่างไร 
ผมคดิว่�ตอ่ไปในโลกของเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital Economy) และเศรษฐกิจ

ฐ�นคว�มรู้ (Knowledge Economy) ในเรื่องของโลกที่เป็นองค์รวมทั้งหมด

จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เร�ต้องศึกษ�และต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวล�  

ทุกวันน้ีแม้ว่�เร�จะเช่ือมต่อกันผ่�นสื่อโซเชียลต่�ง ๆ แต่ก็เป็นในระดับที่ 

ไม่ลึกซึ้งพอ เพร�ะโลกยังมีปัจจัยด้�นภูมิรัฐศ�สตร์ที่แยกเร�ออกไปเรื่อย ๆ  
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ยกตัวอย่�งง่�ย ๆ ว่� ในขณะที่เร�มีทั้งระบบอี-คอมเมิร์ซ มีแอพพลิเคชัน

แบบ Paypal มี Alibaba หรือ Airbnb ที่ดูเหมือนจะเชื่อมเร�เข้�ห�กัน  

แตโ่ลกกลบัมคีว�มพย�ย�มช่วงชิงอำ�น�จแบบสมยัใหมม่�กข้ึน ซึง่ยงัยึดโยง

กับเร่ืองเศรษฐกิจ ก�รเมือง สังคม ส�ธ�รณสุข ท่ีอ�จจะแบ่งแยกเร�ม�กข้ึน 

ตวัแปรทีส่ำ�คญักค็อืเทคโนโลยทีีจ่ะแทรกซมึเข้�ไปในทกุ ๆ  อย�่ง แมก้ระทัง่

เร่ืองเทคโนโลยทีีเ่ก่ียวข้องกบัก�รทำ�สงคร�มในอน�คตทีจ่ะเปน็ระบบควบคมุ

ระยะไกล (Distant Control) ต่อไปเร�จะรบกันโดยที่ใช้สื่อ สั่งก�รยิงด้วย 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้ังโปรแกรมเอ�ไว้ ก�รเทรดหุ้นทั่วโลกตอนน้ี  

คนก็เข้�ไปมีส่วนค่อนข้�งน้อย แต่โปรแกรมเทรดกลับใหญ่ม�กและ 

สลับซับซ้อน เพร�ะฉะนั้นในท�งหนึ่ง กระบวนก�รโลก�ภิวัตน์จะทำ�ให้โลก

เข้�ม�ใกล้ ผูกพัน เชื่อมโยงกันม�กขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็จะสร้�งให้เกิด

ก�รแก่งแย่งและช่วงชิงอำ�น�จ ทุกคนจะต้องก�รเป็นเจ้�ของเทคโนโลยีที่

สำ�คัญต่ออน�คต เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับก�รค้� ก�รขนส่ง ก�รรกัษ�

พย�บ�ล หรือแม้แต่ก�รสงคร�มด้วย

ดูเหมือนว่ากระบวนการโลกาภิวัตน์ในยุคน้ี มีสิ่งที่เราต้อง 
เฝ้าระวังมากขึ้น
แน่นอนว่�ต่อไปเร�จะใช้คนน้อยลงและใช้ระบบหุ่นยนต์ม�กขึ้น เรื่องนี้ก็จะ

มีส่วนต่อก�รบริห�รโลกด้วยเช่นกัน ก�รบริห�รโลก หรือ Global  

Governance ที่เร�พูดกันม�ตลอดก็จะยิ่งมีคว�มหม�ยม�กข้ึน เพร�ะ 

ก�รเปล่ียนแปลงน้ันมีหล�ยทิศท�ง ถ้�ห�กเกิดก�รกระทบกระท่ังกันข้ึน  

ก็มักจะเป็นก�รกระทบกระทั่งที่ไม่ใช่เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เทคโนโลยีจะเร่งให้

ทุกอย่�งเกิดข้ึนอย่�งรวดเร็วและก็ไวม�ก เช่นกรณีท่ีโลกกำ�ลังจับต�ในตอนน้ี 

อย่�งเร่ืองของคว�มเข้�ใจด้�นภูมิรัฐศ�สตร์ของจีนกับไต้หวัน ที่ช่องแคบ 

ในมห�สมทุรระหว่�งเก�ะไต้หวันกับแผน่ดนิใหญข่องจนีน้ันมรีะยะห�่งเพยีง 

130 กิโลเมตร แต่กลับมีเรือรบวิ่งกันขวักไขว่ ทั้งของฝั่งสหรัฐอเมริก� 

และจีน ซึ่งหล�ยฝ่�ยก็พย�ย�มป้องกันไม่ให้เกิดก�รกระทบกระทั่งกัน  

เพร�ะมันอ�จจะนำ�ม�ซ่ึงคว�มเสียห�ยที่ยิ่งใหญ่ ก�รแพร่กระจ�ยอย่�ง

รวดเร็วของโควิด-19 ก็อ�จเป็นส่วนหน่ึงที่เป็นผลลบจ�กกระบวนก�ร 

โลก�ภิวัตน์ที่เร�ต้องระมัดระวังร่วมกัน

 

นั่นจึงเป็นที่มาว่าทำาไมเราต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารโลก
ก�รท่ีเร�จะเข้�ใจเร่ืองของก�รบริห�รโลก ผมขอยกตัวอย่�งเช่นก�รบริห�รง�น

ขององคก์�รสหประช�ช�ติ ทีจ่ริง ๆ  แลว้องคก์�รระหว่�งประเทศน้ีถกูสร้�ง

ข้ึนม�ตั้งแต่ก่อนสงคร�มโลกคร้ังที่สองเสียอีก และจนกระทั่งหลังสงคร�ม 

เร�ก็ได้บทเรียนในก�รสูญเสียและนำ�ม�ซึ่งก�รเจรจ�ลดอ�วุธและสันติภ�พ

ทีแ่ทจ้ริงผ�่นก�รบริห�รโลกดว้ยองคก์�รลกัษณะน้ี ถ้�ถ�มว�่องคก์รระหว่�ง

ประเทศของสหประช�ช�ติมคีว�มสำ�คญัอย�่งไรในเร่ืองระบบของโลก เร�ก็

ตอ้งไมล่มืว�่สงคร�มโลกแต่ละคร้ังเร�สญูเสยีไปม�กม�ยเท�่ไร สงคร�มโลก

ครั้งที่ 1 ประช�กรโลกมีอยู่ร�ว 1,700 ล้�นคน มีคนต�ยไป 16 ล้�นคน  

พอสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ประช�กร 2,500 ล้�นคน รบกันอยู่ 4 ปี คนต�ยไป 

80 ล้�นคน ขณะน้ีโลกเร�มีประช�กรระหว่�ง 7-8 พันล้�น ห�กเกิดสงคร�มอีก 

คว�มสูญเสียคงมีไม่น้อย หรือดูจ�กแค่เรื่องโรคระบ�ดในตอนนี้ ก็มีคนต�ย

ไปเป็นล้�นแล้ว เพร�ะฉะน้ันเร�ต้องสำ�นึกตลอดเวล�ว่�เร�ทุกคนเป็น

พลเมืองของโลกและต้องมีก�รบริห�รให้โลกอยู่ต่อไปได้ ปัญห�ของโลก 

ในอน�คตมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญห�ที่ต้องก�รแนวท�งก�รแก้ไขที่ มี 

ก�รร่วมมือกันทั้งโลกอีกด้วย

 
ทัศนคติแบบใดที่เราควรปลูกฝังเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึง
ความเป็นพลเมืองโลกที่มีปัญหาร่วมกัน 
ง่�ย ๆ  เลยคอืเร�ตอ้งคดิว�่โลกเปน็หมูบ่�้น เร�ทกุคนอยู่ในหมูบ่�้นเดยีวกนั 

เป็นลักษณะของ Global Village ซึ่งถ้�เร�ทุกคนอยู่ร่วมกันได้เช่นนี้ เร�ก็

จะส�ม�รถบริห�รข้อขัดแย้งหรือปัญห�ต่�ง ๆ ได้ ยกตัวอย่�งก�รบริห�รโลก

ในภ�วะที่มีโรคระบ�ดตอนนี้ ส่วนตัวผมก็ถือว่�น่�เศร้� เพร�ะตั้งแต่แรกม� 

ฝ่�ยประเทศพัฒน�แล้วมีก�รละเลยปล่อยให้มันขย�ยทั้งที่มันไม่น่�ขย�ย 

ตอนน้ันยุโรปบอกว่�เป็นปัญห�ของคนเอเชีย และทุกคนก็พูดถึงแต่  

เสรีภ�พส่วนบุคคล (Personal Liberty) เรียกว่�ไม่มีใครยอมเสียสละเพื่อ 

สว่นรวมเปน็สำ�คญั โดยไมย่อมรับก�รสวมหน�้ก�กอน�มยัและก�รเวน้ระยะ

ห่�งท�งสังคม แล้วทุกคนก็เจอกับบทเรียนว่�โควิด-19 มันไม่ใช่แค่เรื่องของ

ประเทศใดประเทศหน่ึง หรืออย่�งตอนน้ีท่ีว่�กันเร่ืองก�รแข่งขันในเร่ืองย�หรือ

วัคซีนที่ประเทศไหนรวยกว่�จะได้ไปม�กที่สุดจนเหลือใช้ น่ีคือคว�มเลวร้�ย 

ของคว�มไม่เสมอภ�คภ�ยในโลก และระบบก�รบริห�รโลกต้องเข้�ม�ดูแล

คว�มไม่เท่�เทียมน้ีที่มันอ�จทำ�ล�ยล้�งโลกได้ อย่�งบ�งประเทศตอนน้ี 

ก็ส่ังซ้ือวัคซีนม�ไว้เยอะเกิน สะสมไว้อย่�งน้ัน ไม่แบ่งให้คนอ่ืน คิดง่�ย ๆ ว่�

ถ้�แล้ววันหน่ึงห�กแอฟริก�มีย�หรือมีวัคซีนไม่พอ เอเชียมีไม่พอ มันก็กลับม�

เป็นปัญห�อีกว่�ที่น่ีคือ Global Village ถ้�ห�กว่�ที่ไหนมีโรคระบ�ดอยู่  

ก็ไม่มีที่ไหนปลอดภัยในโลกนี้

การรวมกลุม่ของประเทศเพือ่นบา้นยังมีความสำาคญัมากน้อย
ขนาดไหนในโลกวันนี้
ผมคิดว่�ยังมีคว�มสำ�คัญอยู่ม�ก อย่�งก�รที่คนไทยจะเริ่มเป็นพลเมืองโลก 

(Citizen of the World) เร�อ�จจะเร่ิมจ�กก�รเปน็พลเมืองอ�เซยีน (Citizen 

of ASEAN) ก่อน เวล�ที่ไปที่ไหน เร�ก็แสดงตัวตนของคนอ�เซียน ส่ิงน้ีจะทำ�ให้

เร�มีพลังในก�รแสดงออกถึงเรื่องต่�ง ๆ ม�กขึ้น ไม่ว่�จะเป็นก�รรวมกลุ่ม
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องค์กรการค้าโลกสมัยก่อน	อาจจะ
เคยเป็นองคก์รท่ีรกัษาผลประโยชน์
ของกลุ่มประเทศไม่ก่ีประเทศเช่นใน
กลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วมาก่อน 
แต่เม่ือเขาเปิดให้ประเทศอย่างเราได้
เข้าไปมีส่วนร่วม	 เราก็ต้องทำาหน้าท่ี
ของเราให้ดีท่ีสุด	 ให้เป็นองค์กรท่ี 
ทุกคนมีส่ วนร่ วมมากขึ้ น ให้ ได้ 	 
โดยเฉพาะประเทศที่ยากจน	 ให้มี
โอกาสท่ีจะแข่งขันได้ในเวทีโลก	 
สร้างความสามารถทางด้านการผลิต
สินค้าประเภทต่าง	ๆ	ให้รู้จักการเจรจา
การคา้	และเราจะเปน็พลเมอืงโลกที่
เท่าเทียมกันได้	

1 หม�ยถึง กลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน�ท่ีเป็นสม�ชิกสหประช�ช�ติ จำ�นวน 77 ประเทศ ซ่ึงก่อต้ังข้ึนคร้ังแรกท่ีก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รค้�และพัฒน� (UNCTAD) เม่ือปี พ.ศ. 2507  
 ปัจจุบันประกอบด้วยสม�ชิก 134 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอำ�น�จก�รเจรจ�ต่อรองของประเทศกำ�ลังพัฒน�ในเวทีสหประช�ช�ติ และส่งเสริมคว�มร่วมมือใต้-ใต้ (South - South  
 Cooperation) เพื่อก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

อนุภูมิภ�คลุ่มแม่น้ำ�โขง (GMS) ที่ผมเคยร่วมก่อต้ัง และกลุ่มยุทธศ�สตร์ 

คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้�พระย�-แม่โขง (ACMECS) เพร�ะทุกวันน้ี

โลกกำ�ลังเปล่ียนไปในลักษณะที่กลุ่มที่เคยเป็นผู้นำ�ของโลกเร่ิมเห็นแล้วว่�

กลุ่มที่เป็นประเทศกำ�ลังพัฒน�ใหม่อย่�งกลุ่ม G771 เร่ิมจะมีอำ�น�จม�กข้ึน 

กลุ่มที่เป็นยักษ์ใหญ่ท้ังหล�ยเช่น สหรัฐฯ ยุโรป แคน�ด� ญ่ีปุ่น ก็เร่ิมมี 

คว�มรู้สึกว่�องค์กรระหว่�งประเทศเหล่�น้ีที่เมื่อก่อนควบคุมได้ เร่ิมจะทำ�

แบบเดิมไม่ได้แล้ว และก็จะเมินเฉย ซ่ึงส่ิงน้ีนับเป็นปัญห�ใหญ่ท่ีเร�ต้องช่วยกัน

ต่อต้�น เพร�ะแท้จริงแล้ว กลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่พวกน้ีได้สร้�งองค์กร 

เหล�่นีข้ึ้นม�เอง พวกเข�สร้�งกฎระเบยีบข้ึนม�เอง และวันหนึง่พวกเร�เร่ิม

ใช้กฎระเบียบเหล่�นี้ได้ดีขึ้น อยู่ในร่องในรอยกันม�กขึ้น มีก�รรวมตัวกันดี 

เร�มีป�กมีเสียงดีข้ึน แต่พวกท่ีเป็นประเทศยักษ์ใหญ่จะม�บอกว่�ถ้�อย่�งน้ัน

เร�ม�เปลี่ยนเกมเล่นกันดีกว่� อย่�งสหรัฐฯ ที่ถอนตัวออกจ�กยูเนสโก และ

ในขณะนี้ก็โจมตีก�รทำ�ง�นขององค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ว่�เป็นองค์กร

ทีเ่ปดิใหจ้นีเข้�ม�มอีทิธิพลม�กเกนิไป น่ีคอืสิง่ทีเ่ร�ในฐ�นะพลเมอืงโลกต้อง

ให้คว�มสำ�คัญ และสิ่งที่เร�ทำ�ได้คือเร�ต้องเข้�ร่วมในกระบวนก�รพหุภ�คี

ม�กข้ึน เพร�ะจะเป็นกระบวนก�รที่จะทำ�ให้มันเกิดคว�มเป็น Global  

Village จริง ๆ คือเร�ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียกันทั้งหมด ต่อไปเข�ก็ต้อง

ม�ร่วมกันพิจ�รณ�ว่�องค์กรที่สำ�คัญ ๆ ของโลกเช่น WHO หรือแม้แต่ WTO 

จะได้รับก�รปฏิรูปอย่�งไรให้แข็งแกร่ง มีอำ�น�จอิสระจ�กก�รเมืองม�กขึ้น

และมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนที่เป็นอิสระม�กขึ้น 

ทั้งหมดเพ่ือให้เราในแต่ละประเทศเกิดความเท่าเทียมกัน 
ในระดับนานาชาติ
ผมอย�กเน้นย้ำ�เร่ืองกระบวนก�ร Democratisation หรือก�รทำ�ให้เป็น

ประช�ธิปไตยของกลุ่มพหุภ�คีหรือองค์ก�รระหว่�งประเทศด้วย อย่�งองค์กร

ก�รค้�โลกสมัยก่อน อ�จจะเคยเป็นองค์กรที่รักษ�ผลประโยชน์ของกลุ่ม

ประเทศไม่ก่ีประเทศเช่นในกลุ่มประเทศที่พัฒน�แล้วม�ก่อนแต่เมื่อเข� 

เปิดให้ประเทศอย่�งเร�ได้เข้�ไปมีส่วนร่วม เร�ก็ต้องทำ�หน้�ที่ของเร�ให้ดี

ที่สุด ให้เป็นองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมม�กข้ึนให้ได้ โดยเฉพ�ะประเทศที่

ย�กจน ให้มีโอก�สที่จะแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้�งคว�มส�ม�รถท�งด้�น

ก�รผลิตสินค้�ประเภทต่�ง ๆ ให้รู้จักก�รเจรจ�ก�รค้� และเร�จะเป็น

พลเมอืงโลกทีเ่ท�่เทยีมกนัได ้ยิง่ถ้�ผูน้ำ�โลกทกุคนสง่เสริมระบบพหภุ�คแีละ

คว�มร่วมมือกัน ไม่ใช่พอกลับไปประเทศตนเอง ก็กล�ยเป็นก�รเมือง 

เร่ิมต้นที่บ้�นตัวเอง เป็น We First ซึ่งนโยบ�ยแบบน้ีเป็นกระบวนก�รที่ 

น่�เป็นห่วงม�กในสังคมก�รเป็นพลเมืองโลก

 
กระแสที่หลายฝ่ายวิเคราะห์กันว่าเอเชียจะกลายเป็นภูมิภาค
ที่ยิ่งใหญ่ จะส่งผลเชิงบวกต่อเราอย่างไรหรือไม่ 
เร่ืองที่หล�ยฝ่�ยบอกว่�ต่อไปจะเป็น Asia-Pacific Century น้ันน่�จะมี 

ส่วนช่วยแน่นอน แต่ประเทศในเอเชียต้องรับผิดชอบในก�รทำ�ให้มันเกิดขึ้น

ได้จริง เอเชียไม่ได้เพิ่งม�มีคว�มสำ�คัญระดับนี้ในเวล�นี้ แต่มันเคยเกิดขึ้น

ม�แลว้เม่ือ 200-300 ปทีีผ่�่นม� ในอดตี เอเชียเคยเปน็แหลง่ก�รผลติทีใ่หญ่

ที่สุดในโลก แต่พอโลกตะวันตกเร่ิมคิดค้นและเป็นเจ้�ของเทคโนโลยีได้ 

เอเชียก็จ�งห�ยไป แต่ทุกวันน้ีเอเชียกำ�ลังกลับม�สู่ระบบเดิมที่เคยเป็นอยู่ 

คอืเร�จะมสีว่นในก�รกำ�หนดทศิท�งของโลกได ้ซึง่ก�รทีจ่ะรักษ�สถ�นะน้ัน

ต่อไปได้ดี เอเชียต้องมีคว�มสงบก่อน และต้องส�ม�รถจัดก�รเรื่องของเร�

ได้เองอย่�งดีที่สุดโดยที่ไม่ให้คนอื่นเข้�ม�แทรกแทรงเร�ม�กเกินไป เวล�นี้

ผมก็มุ่งหวังว่�คว�มร่วมมือของทุกประเทศในเอเชียและตะวันออกกล�งจะ

ส�ม�รถกำ�หนดทิศท�งของเร�เองในอน�คต ไม่ให้เหมือนที่เม่ือตอนที่เร�

ต้องอยู่ภ�ยใต้สังคมอ�ณ�นิคมของโลกที่ไม่เคยยอมให้เร�กำ�หนดนโยบ�ย

เรื่องภูมิรัฐศ�สตร์ของเร�เอง
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แล้วแต้มต่อที่ชัดเจนของไทยหรือกลุ่มประเทศเอเชียคืออะไร
ผมคิดว่�หลังจ�กที่เร�สร้�งคว�มแข็งแกรง่ให้กับประเทศและให้กับภูมิภ�ค

เร�เองให้ได้ม�กที่สุดด้วยก�รรวมกลุ่มกันอย่�งที่บอกไปแล้ว เรื่องต่อม�คือ

กำ�ลังต่อรองของเร�ต้องดี เพร�ะกำ�ลังต่อรองของเอเชียในขณะน้ียังเป็น 

กำ�ลังต่อรองที่อยู่ในลักษณะก�รเป็นแหล่งผลิตสินค้�ร�ค�ถูก ซึ่งต่อไปจะ 

ไม่เพียงพอ ผมคิดว่�กำ�ลังต่อรองที่จะมีต่อไปจะต้องม�กข้ึน เพร�ะเร�มี 

จุดแข็งคือเร�เป็นสังคมที่มีประวัติศ�สตร์ลึกซึ้ง เร�มีปรัชญ�ม�กม�ยตั้งแต่

สมัยขงจื๊อ เล่�จื๊อ พระพุทธเจ้� แนวคิดปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงของ

พระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่ 9 หรือแนวคิดคว�มสุขมวลรวมประช�ช�ติ (Gross 

National Happiness) ของภูฏ�น เหล่�น้ีล้วนเป็นแต้มต่อของเร�ทั้งสิ้น 

นอกจ�กน้ี เร�ยังต้องส่งเสริมคนของเร�ให้มีสิทธิ์มีเสียง (Voice) ให้มี 

ส่วนร่วมด้วย เพร�ะโลกของก�รเป็น Global Citizen ต่อไปจะไม่ใช่แค่เร�

อยูไ่ด ้แตม่นัหม�ยถงึก�รอยูร่่วมกนัเปน็สงัคมเมอืง (Cosmopolitan) เร�จงึ

ควรต้องออกไปเรียนรู้ ออกไปสร้�งคว�มสัมพันธ์ ไปเข้�ใจประวัติศ�สตร์

ของเข� วัฒนธรรมของเข� ภ�ษ�ของเข� ที่จะช่วยสร้�งเครือข่�ยและสร้�ง

โอก�สให้กับคนไทยที่พร้อมจะไปเป็นพลเมืองโลกจริง ๆ

 
วิธีที่จะทำาให้เด็กไทยได้ไปสัมผัสกับการเป็นส่วนหน่ึงของ
พลเมืองโลก
ผมยกตัวอย่�งที่แบบที่ผมสัมผัสได้ มันอ�จเป็นเร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่

ประเทศไทยเร�ส่งเสริมของหล�ยอย่�งที่เร�ไม่ค่อยได้ดู เช่น เร�ส่งเสริมให้

เด็กไทยเล่นในวงออร์เคสตร้�เย�วชน ซึ่งในปี ๆ หนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์เข�

กจ็ะมกี�รจดัมหกรรมใหว้งเหล�่นีจ้�กทัว่โลกม�ร่วมเลน่กนั ซึง่ผมก็ไปน่ังฟงั

เป็นประจำ�และไปแสดงคว�มยินดีกับเด็กไทยด้วย ผมคิดว่�น่ีคอืประสบก�รณ์ 

ที่เด็กของเร�จะได้ไปเจอกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ไทย 100% ส่วนดนตรีก็คือ

วัฒนธรรมของคนทั้งโลกอยู่แล้ว ผมเรียกกระบวนก�รน้ีว่� Cultural  

Diplomacy คือก�รเป็นทูตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและยังมีส่วนช่วย

ในก�รสร้�งคว�มรู้สึกมีส่วนร่วมในแต่ละเรื่องได้ ถ้�เป็นไปได้ผมก็อย�กให้

ทำ�ม�กขึ้น หรือแม้แต่ก�รเข้�ค่�ยร่วมกับเย�วชนจ�กประเทศอื่น เพร�ะมัน

จะสร้�งคว�มเข้�ใจโลก และเปน็คว�มเข้�ใจทีแ่ตกต่�งจ�กโลกดจิทิลั เพร�ะ

มันมีก�รสัมผัสกันในชีวิตจริง (Human Touch) ผมคิดว่�ก�รจะสร้�งให้

เย�วชนเป็นพลเมืองโลกได้ เร�ต้องจุดเทียนกันคนละเล่มในเร่ืองที่เร�จะช่วยกัน 

ซึ่งมีหล�ยอย่�งที่เร�ร่วมกันทำ�ได้ ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม พลังง�นท�งเลือก  

และบรรจุเป็นนโยบ�ยหลักเพ่ือให้ทุกฝ่�ยเร่ิมต้นท่ีจะช่วยกัน รวมถึงให้มี 

ก�รฝึกร่วมกันทำ�ง�นเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหล�ยเหล่�นี้ตั้งแต่อ�ยุยังน้อย

 
มองภาวะสมองไหลว่าจะเป็นปัญหาต่อประเทศเรามากน้อย 
แค่ไหน 
ส่วนตัวผมไม่อย�กเรียกว่�เป็นปัญห�สมองไหล แต่ผมอย�กเรียกว่�เป็น

ปัญห�ในเรื่องของ Mobility of Natural Persons หรือก�รเคลื่อนย้�ยเสรี 

ของประช�กรหรือบคุล�กร แรงง�นต�่ง ๆ  ซึง่ประเดน็น้ีถอืเปน็สว่นหน่ึงของ

ก�รเจรจ�ก�รค้�โลกด้วย เร�อย�กเห็นภ�พคนในโลกมีคว�มส�ม�รถที่จะ

เคล่ือนย้�ยของแต่ละคน แต่ละปัจเจกบุคคลดีข้ึน ไม่มีก�รกีดกัน ผมพบว่�เคย

มีก�รศึกษ�เรื่องคว�มไม่เท่�เทียมกันของโลก และปัจจัยเรื่องก�รโยกย้�ยนี้

เป็นปัจจัยหน่ึงเลยที่สำ�คัญ สมมติถ้�มีก�รกีดกันไม่ให้เคลื่อนย้�ย โลกเร�

อ�จจะไม่มีคนอย่�งสตีฟ จอบส์ ที่ครอบครัวย้�ยจ�กตะวันออกกล�งม�อยู่

ทีส่หรัฐอเมริก�และไดโ้อก�สพฒัน�เทคโนโลยสีือ่ส�ร จนเปน็วถิชีีวติของคน

เกือบทั้งโลกก็ได้ นั่นอ�จเป็นเพร�ะเข�ได้อยู่ในที่ที่ถูกต้อง จนส�ม�รถสร้�ง

ระบบก�รติดต่อระดับโลกได้ 

 ยิ่งเร�มีคนที่ส�ม�รถเคลื่อนย้�ยไปได้แบบน้ี ก็จะย่ิงทำ�ให้คนทั่วโลก

เข้�ใจกันได้ดีข้ึน ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก็จะเป็นไปได้ง่�ยข้ึน ฉะน้ัน 

ผมไม่ได้คิดว่�มันจะเป็นปัญห�ภ�วะสมองไหล แต่ถ้�วันหน่ึงคุณอย�กดึงพวกเข�

กลับม� คุณก็ต้องหยิบยื่นสิ่งที่พวกเข�จะมีส่วนร่วมได้ อย่�งในเก�หลี 

สมยัหน่ึง เข�หยบิยืน่ง�นทีส่ำ�คญั ๆ  ใหค้นเก�หลทีีย้่�ยออกไปนอกประเทศ

ใหก้ลบัม� หรือเหมอืนอย�่งทีจ่นีเองกส็ง่คนของเข�ไปเรียนทัว่โลก ไปทำ�ง�น

ทั่วโลก แต่เวล�ที่จีนอย�กจะคิดค้นอะไร เข�ก็จะระดมสมองจ�กคนพวกนี้

กลบัม�ช่วยเข�วิจยัเทคโนโลย ีผมคดิว่�เดก็ไทยเองกเ็กง่และมคีว�มส�ม�รถ

ทีจ่ะทำ�ง�นไดห้ล�ยที ่ถงึเข�จะอยูท่ีอ่ืน่ ๆ  ในโลก ไม่ไดก้ลบัม�ประเทศไทย

แต่เข�ก็ยังเป็นคนไทย และส�ม�รถเป็นคนไทยในต่�งประเทศที่ทำ�ให้ 

คนต่�งประเทศจับต�มองได้ แล้วถ้�เร�หยิบย่ืนง�นอะไรท่ีคนเหล่�น้ีจะกลับม�

ช่วยได ้ผมกเ็ช่ือว�่พวกเข�กจ็ะกลบัม� แตเ่ร�ตอ้งมอบโอก�สทีด่ใีหพ้วกเข�

ดว้ยนะ เพร�ะคนเหล�่นีเ้ข�ตอ้งก�รโอก�สทีเ่หม�ะสม ผมเองอย�กใหส้มอง

ของเร�ไหลไปทั่วโลกด้วยซ้ำ� เพร�ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำ�คัญของปัจจัยด้�น

ก�รค้�โลก ก�รลงทุน ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี ไม่อย�กให้มีก�รกีดกัน บ�ง

ประเทศไม่ยอมให้คนช�ติอื่นเข้�ไปในประเทศเลย ซึ่งถือเป็นอุปสรรคม�ก 

และผมมองว่�มันเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้เสรีข้ึนในก�รจะเป็น

พลเมืองโลกที่ดีต่อไป 
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โครงการที่ชื่นชอบ
โคฟี แอนนัน (Kofi Annan) เคยตั้งโครงก�รชื่อว่� Global Compact เป็นก�รร่วมทำ�ง�นระหว่�งรัฐ

และเอกชนเพื่อส่งเสริมเรื่อง ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) ซึ่งผม 

คิดว่�เป็นโครงก�รที่ดีและเป็นก�รทำ�เพื่อคว�มรับผิดชอบต่อโลกจริง ๆ  ไม่ใช่แคเ่ร่ืองประช�สมัพนัธ์ 

คือทำ�เพร�ะมันดีกับโลก ดีกับสิ่งแวดล้อม และดีกับประเทศที่อยู่ ซึ่งแนวคิดเรื่อง ESG ตอนนี้ก็ถูกนำ�

ม�ใช้กับตล�ดหลักทรัพย์ของเร�แล้วเรียบร้อย

New Spirit of the World 
Cooperative Spirit หรือคว�มรู้สึกในก�รทำ�ง�นร่วมกันได้ ไม่ได้แข่งขันกันหรือดูถูกกัน เป็นสปิริต 

ที่โลกในอน�คตต้องก�รม�ก เพร�ะยิ่งมีก�รสื่อส�รสมัยใหม่ คนย่ิงแยกกันอยู่ ในอีกด้�นเร�ก็ต้อง 

ฝึกที่จะยอมรับ เปิดให้คนวิพ�กษ์วิจ�รณ์ได้ ที่สำ�คัญปัญห�ของโลกในอน�คตจะยิ่งเพิ่มขึ้น โรคระบ�ด

ใหม่จะม�ตลอดเวล� ก�รมี Cooperative Spirit จะช่วยได้ม�ก และต้องได้รับก�รสนับสนุนจ�ก 

ทั่วโลก

ทักษะจำาเป็นสำาหรับพลเมืองโลก
นอกจ�กภ�ษ�ที่เดี๋ยวน้ีอ�จจะต้องมีม�กกว่�สองภ�ษ�ไปแล้ว สิ่งสำ�คัญอีกอย่�งคือก�รเรียนรู้ที่ม� 

ที่ไปของผู้คน อย�กรู้จักใคร ต้องไปเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ คว�มคิด คว�มเช่ือ วัฒนธรรมของเข�  

สิ่งเหล่�นี้คือสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้เร�เข้�ใจและยอมรับคว�มแตกต่�งระหว่�งกัน ทั้งนี้เร�ต้องสนใจและ

เข้�ใจที่ม�ที่ไปประวัติศ�สตร์ และวัฒนธรรมของเร�เองอย่�งลึกซึ้งก่อนเช่นเดียวกัน
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เรื่อง : ณัฏฐนิช ตัณม�นะศิริ

ทฤษฎี Hofstede
มองวัฒนธรรมของคนแต่ละชาติผา่น 6 มิติ

ที่ม� : hofstede-insights.com / วิดีโอ “The Psychology of Culture | Fernando Lanzer | TEDxAUBG” โดย Fernando Lanzer จ�ก youtube.com

“คนประเทศนีเ้ขาเป็นคนยังไงกนันะ”	อาจเปน็คำาถามที่อยู่ใน
กระแสความคดิของคนท่ีต้องการหาลู่ทางย้ายไปทำางานหรอื
ตัง้รกรากในตา่งแดน	และตอ่ให้เราจะไมมี่แผนจะย้ายประเทศ
ไปไหน	 แต่โลกการทำางานทุกวันน้ีก็มักจะบีบให้เราต้อง 
ร่วมงานหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรม 
มากขึ้นเรื่อย	ๆ	

“วัฒนธรรม” ที่กำ�ลังพูดถึง คือวิถีปฏิบัติของคนในสังคมที่มักไม่ได้บันทึก

เปน็ล�ยลักษณ์อกัษร แตเ่ปน็กรอบบรรทดัฐ�นสำ�คญัทีม่อีทิธิพลตอ่พฤติกรรม 

วิถีชีวิต และก�รรู้คิดว่�สิ่งไหนถูก ผิด เหม�ะสมหรือไม่เหม�ะสมของคนใน

แต่ละสังคม เมื่อสิ่งที่คนในประเทศหน่ึงทำ�กันเป็นเร่ืองปกติอ�จเป็น

พฤติกรรมแปลกประหล�ดสำ�หรับคนในอีกประเทศ ก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

วัฒนธรรมของคนต่�งแดนจึงช่วยลดโอก�สที่จะทำ�ให้เกิดคว�มรู้สึก

กระอักกระอ่วนใจหรือทำ�ตัวไม่ถูกจ�กก�รปะทะกันระหว่�งวัฒนธรรมที่แตกต่�ง 

หรือที่เรียกว่� Cultural Dilemma นั่นเอง

 โดยหน่ึงในตัวช่วยทีเ่ร�อย�กแนะนำ�ให้รู้จักก็คือ “Hofstede’s Cultural 

Dimensions” ทฤษฎีท�งจิตวิทย�ที่คิดค้นโดยนักจิตวิทย�สังคมช�วดัตช์ 

กีร์ท ฮอฟสตีด (Geert Hofstede) ซึ่งใช้เวล�ในก�รวิจัยถึง 10 ปีจนได้ 

ออกม�เป็นค่�ดัชนีชี้วัดมิติท�งวัฒนธรรมของแต่ละประเทศใน 6 มิติ ได้แก่

 

ความห่างระหว่างชนชั้น
(Power distance) 
 คนในประเทศที่มีค่�ดัชนีคว�มห่�งระหว่�งชนช้ันสูง (ไทย 64%, 

ฟลิปิปนิส ์94%) จะมทีศันคติยอมรับคว�มไมเ่ท�่เทยีมท�งอำ�น�จของคนใน

สังคม ก�รแบ่งชนช้ัน และระบบอ�วุโสม�กกว่� ในขณะที่ประเทศที่มีค่�

ดัชนีนี้ต่ำ� (เดนม�ร์ก 18%, สวีเดน 31%) ผู้คนจะเชื่อในคว�มเสมอภ�คของ

ทุกคนในสังคม นิยมก�รสื่อส�รที่ไม่เป็นท�งก�ร และก�รมีส่วนร่วมของคน

จ�กทุกฝ่�ย

ปัจเจก หรือ รวมกลุ่ม
(Individualism vs. Collectivism)
 คนในประเทศที่มีคว�มเป็นปัจเจกนิยมสูง (สหร�ชอ�ณ�จักร 89%, 

สหรัฐฯ 91%) จะใหค้ว�มสำ�คญักบัปจัเจกและคว�มเปน็สว่นตัว มคีว�มเปน็

ตัวของตัวเองสูง  พึ่งพ�ตัวเอง ส่วนประเทศที่มีค่�คว�มเป็นปัจเจกนิยมต่ำ� 

(ไทย 20%, บร�ซิล 38%) จะมีวัฒนธรรมแบบรวมกลุ่ม ให้คว�มสำ�คัญกับ

คว�มผกูพนัของคนในสงัคม ก�รช่วยเหลอืและดแูลคว�มเปน็อยูข่องกันและ

กัน หลีกเลี่ยงก�รแสดงออกที่อ�จกระทบกระเทือนคว�มส�มัคคีปรองดอง 

 
ความสำาเร็จ หรือ คุณภาพชีวิต
(Performance orientation vs. Quality of life)
ประเทศที่ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มสำ�เร็จ ในที่น้ีจะถูกเรียกว่�เป็นสังคมที่มี

คว�มเป็นช�ย (Masculine) (ออสเตรีย 79%, ญ่ีปุ่น 95%) ผู้คนจะให้คว�มสำ�คัญ

กับเร่ืองเงินทองและคว�มสำ�เร็จ มองก�รแข่งขันเป็นเร่ืองบวก และมีแนวโน้ม

ที่จะมีชวีิตอยู่เพื่อทำ�ง�น แต่คนในประเทศที่ให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พชีวิต 

หรือมีคว�มเป็นหญิง (Feminine) (ไทย 34%, เนเธอร์แลนด์ 14%) จะทำ�ง�น

เพื่อใช้ชีวิต เชื่อว่�คุณภ�พชีวิตที่ดีคือตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จ และก�รพย�ย�ม

ทำ�ตัวโดดเด่นจ�กกลุ่มไม่ใช่สิ่งที่น่�ชื่นชมนับถือในสังคม 

 แน่นอนว่�ทฤษฎีก�รวิเคร�ะห์แบบนี้เป็นหน่ึงในวิธีอธิบ�ยวัฒนธรรม

จ�กสถิติที่ได้จ�กกลุ่มตัวอย่�งเท่�น้ัน และผลก�รวิจัยที่ได้จึงเหม�ะจะใช้

เป็นเพียง “เข็มทิศ” บอกทิศท�ง เพ่ือให้เร�มีหลักคิดในก�รเร่ิมทำ�คว�มเข้�ใจ

ภ�พรวมท�งวัฒนธรรมของคนในประเทศนั้น ๆ ม�กกว่�จะยึดเป็นแผนที่

เจ�ะจงต�ยตัว แต่ไม่ว่�อย่�งไร ส่ิงสำ�คัญท่ีสุดท่ีควรทำ�เสมอเม่ือต้องปรับตัว

เข้�กบัคนต�่งวฒันธรรมก็คอื ก�รตระหนักรู้ในตวัเองกอ่นว่�เร�เตบิโตม�ใน

วัฒนธรรมซึ่งส่งผลถึงคว�มคิด คว�มรู้สึก และพฤติกรรมของเร�อย่�งไร 

เปิดใจให้กว้�ง และมีคว�มสงสัยใคร่รู้ที่จะค้นห� “คุณค่�” ที่อยู่เบื้องหลัง

วัฒนธรรมที่แตกต่�งด้วยคว�มเข้�ใจ เพร�ะไม่มีวัฒนธรรมไหนที่ดี 

ไปกว่�กัน 

หม�ยเหตุ : ส�ม�รถดูดัชนีมิติท�งวัฒนธรรมของประเทศทั่วโลกเพิ่มเติมได้ที่แอพพลิเคชัน Hofstede-insights
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