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หลายเหตุการณ์เม่ือไม่นานมานี้ รวมถึงค�าถามและความเข้าใจ

ใหม่ๆ เป็นเหตุให้ผมต้องเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

The Global Achievement Gap หนังสือเล่มที่แล้วของผมซึ่ง 

ตีพิมพ์เมื่อปี 2008 อธิบายถึงทักษะใหม่ๆ ที่นักเรียนต้องใช้เพื่อประกอบ

อาชพี เรียนมหาวิทยาลัย และเป็นพลเมืองในศตวรรษที ่21 และพดูถงึช่อง

ว่างที่กว้างข้ึนระหว่างทักษะเหล่านี้กับส่ิงที่สอนและสอบกันในโรงเรียน 

จากท่ีหนงัสือได้รบัค�าชมจากผูอ่้านหลากหลายกลุม่อย่างล้นหลาม รวมถงึ

ตวัผมได้รับเชญิจากท่ัวทกุมุมโลกให้ไปบรรยาย แสดงว่าในหนงัสือเล่มนัน้

ผมคงพดูถกูอยูห่ลายอย่าง แต่ตอนนีผ้มเหน็ว่าทกัษะใหม่ๆ ทีเ่คยอธบิาย

ไว้ ซึ่งผมเรียกว่าทักษะเพื่อการอยู่รอดเจ็ดประการนั้น แม้จะจ�าเป็น แต่ก็

ยังไม่เพียงพอ

ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา โลกได้เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็น 

หลังมือ เศรษฐกิจโลกตะวันตกก�าลังง่อนแง่น ในสหรัฐอเมริกา อัตราการ

ว่างงานและการท�างานต�่าระดับเมื่อรวมกันแล้วสูงกว่าร้อยละ 15 และใน

ยโุรปบางประเทศสถานการณ์ก็เลวร้ายกว่านีม้าก นกัเศรษฐศาสตร์จ�านวน
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มากกล่าวว่า แนวทางแก้ไขปัญหาคือต้องท�าให้ผูบ้ริโภคเร่ิมใช้จ่ายอกีคร้ัง 

เพือ่สร้างงานใหม่ๆ แต่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่กู้ยืมเงินได้ไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อน 

อีกแล้ว และเนื่องจากหลายคนกลัวตกงาน จึงออมเงินในอัตราสูงกว่าเมื่อ

สองสามปีก่อนมาก ยังไม่ชัดเจนว่าเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภค 

รวมถึงอัตราการว่างงานต�่าซึ่งเป็นผลพลอยได้จะกลับมาอีกเม่ือไร หรือ

กระท่ังว่าจะมีวันกลับมาหรือไม่ ขณะเดียวกัน ทั้งนักเศรษฐศาสตร์และ 

ผูก้�าหนดนโยบายก็ยังคงถกเถยีงกันอย่างดุเดือดว่า จะใช้มาตรการลดหนี้

หรือสร้างตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้มากขึ้นดี ซึ่งในระยะส้ันล้วนแต่จะสร้าง

หนี้ให้รัฐบาลทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้น�าส่วนใหญ่เห็นตรงกันอยู่เรื่องหนึ่งคือ สุขภาพ

ระยะยาวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่าง

เตม็รูปแบบนัน้ต้องอาศยัการสร้างนวัตกรรมให้มากกว่าเดิมอกีมาก ความ

คิด สินค้า และบริการใหม่ๆ หรือที่ต่อยอดจากของเดิมจะท�าให้เกิดความ

ม่ังค่ังและงานใหม่ๆ ตามมาได้ โดยเฉพาะผู้น�าธุรกิจน้ันกล่าวกันว่า เรา

ยังต้องการคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างนวัตกรรมในสาขาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและวศิวกรรมอกีมาก หลายคนออกความเหน็ว่า สิง่ทีเ่รียกกนั

ว่าสะเต็มศึกษา (STEM education หรือการศึกษาแบบบูรณาการความรู้

ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) จะ

ส�าคัญต่ออนาคตของประเทศมากข้ึนเร่ือยๆ ท้ังกลุ่มสนับสนุนรีพับลิกัน  

เดโมแครต หรือกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดต่างพดูเป็นเสยีงเดียวกนัว่า คนรุ่นใหม่

ของสหรัฐอเมริกาทุกคนต้องเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายแบบ “พร้อม

ส�าหรับมหาวิทยาลัย” และเรียนระดับอุดมศึกษาต่ออีกสองถึงสี่ปี โดย

เฉพาะในสาขาสะเต็มศึกษา เพื่อให้พร้อมยิ่งขึ้นท่ีจะท�างานที่จ่ายค่าแรง

สูงและต้องการทักษะสูง โธมัส ฟรีดแมน และไมเคิล แมนเดิลบาม ยังน�า

ประเด็นนี้ไปหารือต่อใน That Used to Be Us หนังสือเล่มล่าสุดของทั้งคู ่

ด้วย โดยกล่าวว่า มีแต่งานของนวัตกรและผู้ประกอบการเท่านั้นท่ีจะ

ต้านทานการจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือระบบอัตโนมัติในยุคเศรษฐกิจ
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แห่งความรู้ระดับโลกได้

ในขณะที่ข้อถกเถียงเหล่านี้ก�าลังเป็นท่ีสนใจ คนก็เร่ิมกังวลกัน

มากขึ้นเร่ืองค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัย รวมถึงเร่ืองว่านักศึกษา

ได้เรียนรู้จากช้ันเรียนมากน้อยแค่ไหน เม่ือปี 2010 ยอดหนีกู้ย้มืเพือ่เรียน

มหาวทิยาลัยพุง่แซงหนีบั้ตรเครดิตเป็นครัง้แรก1 คดิเป็นเงนิประมาณหนึง่

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อต้นปี 2011 งานวิจัยชิ้นใหม่เผยให้เห็นว่า 

หลังจากเรียนมหาวิทยาลัยสองปี นักศึกษาเกือบครึ่งไม่ได้เชี่ยวชาญขึ้น

กว่าเมื่อเริ่มเรียนเลย และนักศึกษาจ�านวนหนึ่งในสามไม่ได้อะไรเลยหลัง

จากเรียนครบสี่ปี2 สถิติบ่งชี้ว่า คนเรียนจบปริญญาตรีมีรายได้เยอะกว่า

คนเรียนจบมัธยมปลายมาก แต่นั่นเป็นเพราะพวกเขาเก่งกว่าจริงๆ หรือ

เพราะมีปริญญาช่วยเบิกทางท่ามกลางเรซูเมที่กองเป็นภูเขาเลากา

จากความคิดเห็นเกือบเอกฉันท์ว่า นวัตกรรมมีความส�าคัญต่อ

เศรษฐกจิทกุวนันีอ้ย่างยิง่ยวด ผมตดัสนิใจจะหาค�าตอบว่า เราจะสอนคน

รุ่นใหม่ให้เป็นนวัตกรได้อย่างไร ขีดความสามารถที่ส�าคัญต่อนวัตกรรม

ที่สุดคืออะไร รวมถึงว่าวิธีไหนใช้สอนพวกเขาได้ดีที่สุด และประเด็นที่ผม

สนใจเป็นพิเศษก็คือ สิ่งที่เป็นองค์ประกอบแท้จริงของสะเต็มศึกษาซึ่งมี

ความส�าคัญ

ส�าหรับผม ค�าถามทีว่่า ครูจะพฒันาทกัษะท่ีส�าคัญทีส่ดุต่ออนาคต

ของประเทศให้นกัเรียนได้อย่างไร กลายเป็นประเด็นเร่งด่วนย่ิงข้ึนเม่ือผม

ได้ติดตามการอภิปรายเรื่องการปฏิรูปการศึกษาทั้งในสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศอื่นๆ ในช่วงที่ผ่านมา ผมอนาถใจจริงๆ กับแนวคิดท่ียึดถือกัน

อย่างกว้างขวางท่ีว่า ดัชนวัีดประสิทธภิาพทีดี่ท่ีสดุของครูคือผลสอบปรนยั

แบบมาตรฐานของนักเรียน ผมไม่เห็นด้วยกับการรับประกันการจ้างงาน

ครู และเชื่อม่ันเป็นอย่างยิ่งในเรื่องความรับผิดชอบที่จะพัฒนาการเรียน

ของนักเรียน อย่างไรก็ตาม ผู้ก�าหนดนโยบายส่วนใหญ่รวมถึงผู้บริหาร

โรงเรียนจ�านวนมากไม่รู้หรอกว่า ต้องใช้การเรียนการสอนแบบไหนเพื่อ

ผลิตนักเรียนที่สามารถคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ สื่อสารได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่ใช่แค่สอบได้คะแนนดี พวก

เขาก็ไม่รู้ด้วยว่า วิธีสอนแบบไหนจะกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กสมัยนี้ได้ดี

ท่ีสุด และแบบทดสอบท่ีผูก้�าหนดนโยบายยังใช้เป็นตวัชีว้ดัความก้าวหน้า

ทางการศึกษาอยู่นั้นก็ไม่ได้วัดทักษะใดๆ ที่ส�าคัญที่สุดในปัจจุบันเลย เรา

ต้องมีข้อมูลเก่ียวกับการสอนทีมี่คุณภาพกว่านี ้รวมถงึแหล่งรวบรวมหลัก

ฐานความส�าเร็จที่ดีกว่านี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการอภิปรายด้านการศึกษา

ตั้งแต่ The Global Achievement Gap ตีพิมพ์ออกมา ผมได้รับ

อีเมลอย่างท่วมท้นจากผู้ปกครองที่กังวลใจ ผู้ปกครองเหล่านี้ทราบดีว่า

โรงเรียนของลูกไม่ได้สอนทักษะจ�าเป็น และอยากทราบว่าพวกตนจะท�า

อะไรได้บ้าง ผมมีประสบการณ์ตรงในฐานะพ่อของลูกที่น่ารักสามคนซึ่ง

ตอนนี้โตจนมีลูกของตัวเองกันไปหมดแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอจะแนะน�า 

ผูป้กครองท่านอืน่ ผมเองก็เร่ิมสงสยัแล้วละว่า ผูป้กครองต้อง ท�ำ อย่างไร

เพื่อปลูกฝังทักษะและคุณลักษณะที่ส�าคัญให้ลูกๆ

ในช่วงสองสามปีทีผ่่านมา ผมมีโอกาสร่วมงานกับบริษทัทีมุ่่งเน้น

ด้านนวตักรรมอย่างย่ิง เช่น แอปเปิล ซสิโก้ ซสีเตม็ส์ และสกอลาสตกิ รวม

ถึงผู้น�าระดับสูงในกองทัพบกของสหรัฐอเมริกา ผมสนใจว่าผู้น�าเหล่านี้

มองโลกและรับมือความเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วขึ้นอย่างไร ผมเร่ิมสนใจ

ว่านายจ้างท่ีดีท่ีสุดท�าอย่างไรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคนรุ่นใหม่

ให้กลายเป็นนวตักร เม่ือไม่นานมานี ้ผมยังได้พบผูน้�าในแวดวงการศกึษา

หลายท่าน และได้ไปชมโรงเรยีนหลายแห่งในประเทศฟินแลนด์ซึง่ถอืว่ามี

ระบบการศกึษาดทีี่สดุในโลก และยงัได้รบัยกยอ่งวา่ช่วยสร้างเศรษฐกจิที่

มีนวัตกรรมท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ผมอยากค้นหาดูว่าเราจะเรียนรู้อะไร

จากความส�าเร็จของฟินแลนด์ได้บ้าง

สดุท้าย เดก็รุ่นทีเ่รยีกกนัว่ารุน่อินเทอร์เนต็ ซึ่งเป็นกลุ่มแรกทีโ่ต

ขึน้มาเป็น “ชาวดิจทิลั” อย่างทีม่าร์ก เพรนสกี ขนานนามยงัท�าให้ผมข้องใจ

มาตลอด ผมได้สัมภาษณ์เด็กอายุ 20 กว่าๆ หลายคนตอนเขียนหนังสือ

เล่มที่แล้ว แต่รู้สึกว่าเข้าใจเด็กรุ่นนี้แค่ผิวๆ เท่านั้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
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ประเด็นเร่ือง <การขาด> จรรยาบรรณในการท�างานของเด็กรุ่นนี้ก็เริ่ม

ร้อนแรง ผมเลยอยากเข้าใจให้ดีขึ้นว่า มีวิธีไหนอีกที่อาจจะสร้างแรงจูงใจ

ให้พวกเขาได้ และการสอนรวมถึงความเป็นผู้น�ารูปแบบใดท่ีพวกเขาจะ

ตอบสนองดีที่สุด

ความคิดที่จะท�าหนังสือเล่มใหม่เริ่มปรากฏขึ้นจากอิทธิพลและ

ค�าถามอันหลากหลายเหล่านี้นี่เองครับ เร่ิมแรก ผมตัดสินใจลองเป็น

นักเรียนด้านนวัตกรรม ซึ่งผมแทบไม่มีความรู้เลยจนกระทั่งไม่ก่ีปีมานี้ 

ผมพยายามท�าความเข้าใจว่า อะไรคือทักษะของนวัตกรที่ประสบความ

ส�าเร็จ และท�าไมทักษะเหล่านั้นจึงส�าคัญต่ออนาคตของเรา ผมสัมภาษณ์

หนุ่มสาววยั 20 กว่าๆ ทีมี่ความคิดสร้างสรรค์ในเชงินวตักรรมเป็นอย่างย่ิง 

และศึกษา “ระบบนิเวศ” ของพวกเขา ทั้งอิทธิพลจากผู้ปกครอง ครู และ

ทีป่รึกษาท่ีพวกเขาบอกว่าส�าคัญต่อพฒันาการของตนมากทีส่ดุ ผมอยาก

ดูว่าจะถอดรปูแบบการเล้ียงลูกทีเ่อือ้ให้เกิดการบ่มเพาะนวตักรรุ่นใหม่ได้

หรือไม่ แล้วครูหลายท่านที่นวัตกรเหล่านี้พูดถึงว่าส�าคัญต่อพัฒนาการ

ของตนท่ีสุดล่ะ วิธีการที่แต่ละท่านใช้มีจุดร่วมกันหรือไม่ รวมถึงว่ามี

มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทที่สอนทักษะด้านนวัตกรรม

ได้ดีเย่ียมไหม ถ้ามี มหาวิทยาลัยและหลักสูตรเหล่านั้นแตกต่างจาก 

ท่ีอื่นอย่างไร ผมยังต้องการจะเรียนรู้ด้วยว่า ที่ปรึกษาและนายจ้างของ 

เหล่านวัตกรรุ ่นใหม่นี้จะพูดเก่ียวกับวิธีท่ีดีที่สุดในการส่งเสริมความ

สามารถเหล่านี้อย่างไร

ผมได้สัมภาษณ์นวัตกรรุ่นใหม่หลายคนจากหลากหลายสาขา

อาชีพ ท้ังวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน นักดนตรี ซึ่งล้วนเป็นดาวรุ่ง 

และคนอื่นๆ ที่ก่อตั้งบริษัทหรือท�างานให้บริษัทที่มีนวัตกรรมสูงสุดของ

โลก รวมถึงนวัตกรสังคม และผู้ประกอบการที่มองหาวิธีที่ดีกว่าเดิมเพื่อ

แก้ปัญหาสังคม หลังจากนั้น ผมไปสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ครู และที่ปรึกษา

ของพวกเขา ไปสงัเกตการณ์ชัน้เรยีนต่างๆ และสัมภาษณ์ท่ีมหาวทิยาลัย

หลายแห่งรวมถงึหลักสูตรปริญญาโทท่ีมีชือ่เสยีงระดับนานาชาตด้ิานการ
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ผลิตนวตักร สดุท้าย ผมสัมภาษณ์ผูน้�าธรุกิจและผูน้�าทางทหารท่ีต้องรับมือ

ความท้าทายในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเพื่อสร้างสรรค์

นวัตกรรม รวมทั้งหมดแล้วผมสัมภาษณ์คนกว่า 150 ชีวิตส�าหรับหนังสือ

เล่มนี้

งานนีถ้อืเป็นงานทีเ่พลิดเพลินมากครับ แต่ก็ท้าทายด้วยขอบเขต

และความซับซ้อน ด้วยเหตุนี้เอง ผมจึงตัดสินใจว่า ในเล่มนี้จะคัดเลือก 

เฉพาะนวัตกรรุ่นใหม่อายุ 21-32 ปีที่อยู่ในสองกลุ่มเท่านั้น คือ คนท�างาน

เชิงนวัตกรรมในสาขาที่เรียกกันว่าสะเต็มศึกษา และคนที่เก่ียวข้องกับ

นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการสังคม กลุ่มแรกส�าคัญต่ออนาคต

ด้านเศรษฐกิจของเรา ส่วนกลุ่มหลังส�าคัญต่อสังคมและคุณภาพชีวิต 

ผมยังเลือกรวมนวัตกรและผู้ประกอบการไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน ผม

ตระหนักดีว่านวัตกรทุกคนไม่ได้เป็นผู ้ประกอบการ เช่นเดียวกับที ่

ผูป้ระกอบการทุกคนไม่ได้เป็นนวัตกร แต่ผมค้นพบว่า คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่

ที่ให้สัมภาษณ์มุ่งหวังจะเป็นท้ังสองอย่าง และนวัตกรกับผู้ประกอบการ

รุ่นใหม่เหล่านี้ ไม่ว่าจะสนใจสาขาใดก็ล้วนมีรากฐานบางอย่างเหมือนกัน

ถ้าให้เล่าว่าผมเจอทุกคนที่สัมภาษณ์ได้อย่างไร คงเขียนหนังสือ

ได้อีกเล่ม การหาข้อมูลเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเหมือนการตาม

ลงิก์ในอนิเทอร์เนต็ไปเร่ือยๆ ผูว้จิยัหลายคนทีเ่ป็นลูกศษิย์ของผมแนะน�า

ชื่อคนรุ่นใหม่ที่พวกเขาเคยพบหรืออ่านเจอ ในขณะที่นักลงทุนอิสระและ 

นักธุรกิจเงินร่วมลงทุนช่วยแนะน�าให้ผมรู้จักคนอื่นๆ ที่เหลือ บางคนก็

เป็นฝ่ายเจอผมเอง เช่น พลเอกมาร์ติน เดมป์ซีย์ เรียกได้ว่าคนหนึ่งพา

ผมไปเจอคนหนึ่ง และคนนั้นก็พาไปเจออีกคน ผมจะไม่กล่าวอ้างว่าใช้วิธี

สุ่มตวัอย่างแบบ “วทิยาศาสตร์” อย่างไรก็ตาม จากสิง่ท่ีผมได้เรียนรู้ตลอด

สามปีที่ผ่านมา ผมมั่นใจมากว่านวัตกรที่ผมบันทึกข้อมูลไว้อย่างละเอียด

ถือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สะท้อนภาพรวมได้

ผมเป็นหนี้บุญคุณนวัตกรทุกคน ทั้งท่ีเขียนถึงในหนังสือเล่มนี้ 

และทีไ่ม่ได้เขียนถงึเนือ่งจากข้อจ�ากดัเร่ืองหน้ากระดาษ รวมถึงผูป้กครอง 
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ครู และท่ีปรึกษาของพวกเขาด้วย ทุกท่านเสียสละเวลาหลายต่อหลาย

ชั่วโมงให้สัมภาษณ์และตอบอีเมลติดตามผลหลายฉบับ ทั้งยังอนุญาตให้

ผมทราบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตและประวัติครอบครัวด้วย

ไม่ว่าคุณจะเป็นผูป้กครอง ครู (ระดับอนบุาลจนถงึมหาวทิยาลัย) 

ทีป่รึกษา นายจ้าง หรอืผูก้�าหนดนโยบาย ผมคิดว่าคณุจะได้เรียนรู้สิง่ต่างๆ 

มากมายจากเร่ืองราวของนวัตกรรุ่นใหม่เหล่านี้ รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ี

ช่วยพฒันาความสามารถของพวกเขา ผมทราบดีว่าผมได้รับแรงบนัดาลใจ 

อย่างต่อเนื่องจากคนที่ผมสัมภาษณ์เพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ จึงขอเชิญ

ชวนให้คุณอ่าน เรยีนรู้ จากนัน้ก็ไตร่ตรอง แบ่งปัน และแลกเปลีย่นความ

คดิเห็นกับเพือ่นและเพือ่นร่วมงานกันต่อ ถ้าจะสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจ

ท่ีม่ันคงและวิถีชีวิตที่ย่ังยืนให้ลูกหลาน ยังมีสิ่งที่เราท�าได้และต้องท�า 

ร่วมกันอีกมากเลยครับ



บทที่ 1

พื้นฐานนวัตกรรม
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ทำ�ไมนวัตกรรมจึงจำ�เป็นต่ออน�คตของเร�

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีประสบความท้าทายท้ังทางเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างแยกจากกันไม่ได้ เด๋ียวนี้งานใช้แรงงานที่จ่ายค่าแรงสูง และ

แม้แต่งานนั่งโต๊ะของสหรัฐฯ ก็ท�าในประเทศอื่นมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งเป็น

ประเทศท่ีมีแรงงานการศึกษาดีและค่าแรงถูกกว่ามาก ตั้งแต่ภาวะ

เศรษฐกิจตกต�า่คร้ังใหญ่เม่ือปี 2008 เป็นต้นมา อตัราการว่างงานและการ 

ท�างานต�่าระดับในสหรัฐฯ รวมกันแล้วยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง (ขณะท่ีผม

เขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ท่ีมากกว่าร้อยละ 15) และคนจ�านวนมากก็ล้มเลิก

ความตั้งใจจะหางานแล้ว ข้อมูลจากส�านักงานสถิติและส�ามะโนประชากร

สหรัฐฯ เม่ือปี 2010 เปิดเผยว่า สดัส่วนของผูใ้หญ่ชาวอเมรกัินท่ียังท�างาน

อยู่ลดลงเหลอืร้อยละ 58.2 ซึง่ถอืเป็นสดัส่วนต�า่สดุนบัตัง้แต่ประชากรหญงิ

เร่ิมเป็นส่วนหนึง่ของแรงงาน1 คนรุ่นใหม่ได้รบัผลกระทบรุนแรงเป็นพเิศษ

จากวกิฤตเศรษฐกิจครัง้นัน้ ในปี 2010 อตัราการจ้างงานของคนหนุม่สาว



20     Creat ing Innovators

อายรุะหว่าง 16-29 ปีคิดเป็นร้อยละ 55.3 เทียบกับร้อยละ 67.3 เม่ือปี 2000 

เป็นตัวเลขต�่าที่สุดนับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง2

ความท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ด�าเนินคู่ขนาน

กันไป ทุกวันนี้ คนที่เคยหาเงินได้ชั่วโมงละ 30 ดอลลาร์จากการท�างาน

สายการผลิตในโรงงาน ถ้าได้งานเป็นพนักงานถูพื้นของห้างสรรพสินค้า

วอลมาร์ตซึง่จ่ายชัว่โมงละเจด็ดอลลาร์ก็ถอืว่าโชคดีแล้ว เพราะงานจ�านวน

มากถูกส่งต่อไปให้แรงงานในประเทศอ่ืนหรือใช้ระบบอัตโนมัติท�าแทน  

งานวิจัยชิ้นล่าสุดเผยว่า ค่ามัธยฐานของรายได้ต่อครัวเรือนลดลงเกือบ

ร้อยละ 11 ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา3 และขณะทีค่วามเหล่ือมล�า้ทางรายได้ 

ของสหรัฐฯ ถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆ ชนชั้นกลางก็เริ่มหายไป กว่าร้อยละ 37 

ของครอบครัวคนรุ่นใหม่ทีอ่ายนุ้อยกว่า 30 ปีมีฐานะยากจน ซึง่ถือเป็นสถติิ 

สูงสุดในประวัติการณ์ และโน้มเอียงไปทางกลุ่มคนเชื้อสายแอฟริกัน

อเมริกัน สเปน และชนพื้นเมืองอเมริกัน4 ปัจจุบันจ�านวนคนอเมริกันที่ม ี

ฐานะยากจนท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือเด็ก มีมากกว่าร้อยละ 15 ของ

ประชากร เป็นตวัเลขสงูสุดในรอบ 52 ปีนบัแต่มีการเปิดเผยประมาณการ

ความยากจน5

แม้จะมีสงครามโลกอีกคร้ังก็ไม่น่าจะกู้เศรษฐกิจสหรัฐฯ และ

สร้างงานให้ประชากรได้เหมือนเมื่อปี 1940 และการใช้จ่ายของผู้บริโภค

ก็ไม่สามารถช่วยกู้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อย่างที่เคยช่วยมาหลายครั้ง

เช่นกัน เครดิตง่ายๆ ที่ขับเคลื่อนให้ใช้จ่ายได้เต็มที่อย่างเคยนั้นไม่มีแล้ว 

และคนที่มีงานท�าก็กลัวจะตกงานเลยเลือกออมเงินมากกว่าจะใช้จ่าย เรา

จ�าเป็นต้องลดการขาดดุล แต่ล�าพังวิธีนี้ก็กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ เราไม่

สามารถแก้ปัญหาน้ีได้ด้วยการใช้จ่ายหรอืออมเงนิ เราต้องการค�าตอบอืน่

ช่วงกว่า 100 ปีที่ผ่านมา จุดก�าเนิดงานและการสร้างความมั่งคั่ง

ในสหรัฐฯ ได้ย้ายจากภาคการเกษตรไปยังภาคการผลิตและการบริการ 

โดยนวัตกรรมมีบทบาทส�าคัญในทุกยุคทุกสมัย วันนี้หลายคนกังวลว่า 

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ พึ่งพาการใช้จ่ายของผู้บริโภคมากเกินไป เหมือน
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เป็นเครื่องยนต์ขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งก�าเนิด

การสร้างงาน ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 70 ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก่อนภาวะ

เศรษฐกิจตกต�่าคร้ังใหญ่ เศรษฐกิจแบบขับเคล่ือนโดยผู้บริโภคของ

สหรัฐฯ ได้รับการเติมเชื้อเพลิงมากขึ้นเรื่อยๆ จากการซื้อของเกินจ�าเป็น

ทั้งท่ีไม่มีเงิน และในขณะเดียวกันก็ท�าลายส่ิงแวดล้อมไปด้วย ตอนนี้ดู

เหมือนว่าเศรษฐกจิรปูแบบนีไ้ม่ยัง่ยืนอกีต่อไปแล้วทัง้ในเชงิเศรษฐกิจและ 

สิ่งแวดล้อม

ส่ิงท่ีเราต้องการอย่างเร่งด่วนในตอนนี้คือ เคร่ืองยนต์ใหม่ท่ีจะ 

ขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 โดยแนวทางในการ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมน้ันเหมือนกัน นั่นคือการสร้างเศรษฐกิจ

ท่ีท�าก�าไรและย่ังยืน ซึ่งสร้างงานท่ีดีให้ประชาชนได้โดยไม่เบียดเบียน 

ส่ิงแวดล้อม และสิง่ทีท่กุฝ่ายเหน็พ้องกันว่าต้องเป็นรากฐานของเศรษฐกิจ

ใหม่ก็คือ นวัตกรรม ค�าเดียวเท่านั้น

เราต้องเป็นประเทศที่สร้างแนวคิดให้มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาท่ี

หลากหลายข้ึน เราต้องเป็นประเทศผู้น�าในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เพือ่โลกท่ีย่ังยนืและการสาธารณสขุท่ีมีราคาจบัต้องได้ เราต้องเป็นประเทศ

ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการที่ใหม่และดีกว่าเดิม

ที่ประเทศอื่นต้องการและต้องใช้ เราไม่อาจสร้างความมั่งคั่งด้วยการผลิต

และการบริโภคมากกว่าประเทศอื่นๆ ได้อีกต่อไป เราต้องสร้างนวัตกรรม

น�าหน้าคู่แข่งทางเศรษฐกิจต่างหาก

แต่นี่ไม่ใช่หนังสือเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ครับ หนังสือเล่มนี้พูด

ถึงว่า เราจะพัฒนาขีดความสามารถของคนรุ่นใหม่อีกหลายต่อหลายคน

ให้มีความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของผู้ประกอบการได้อย่างไร 

หนังสอืเล่มนีค้้นหาความท้าทายใหม่ๆ ของการเลีย้งลกู การสอน และการ

ให้ค�าปรึกษาคนรุ่นใหม่เพือ่ให้เตบิโตเป็นนวัตกรทีป่ระเทศและโลกของเรา

ต้องการในศตวรรษที่ 21

ในหนังสือ That Used to Be Us โธมัส ฟรีดแมน และไมเคิล  


