






	 หากมองย้อนประวัติศาสตร์มนุษยชาติโดยเฉพาะในช่วง	 2-3	 
ร้อยปีหลังนี้	เราอาจวิเคราะห์ได้ว่าเหตุการณ์สำาคัญๆ	ของโลกได้ทำาให้
มนษุยต์อ้งปรบัเปลีย่นวถิชีวีติมากบา้งนอ้ยบา้ง	ถอืเปน็บทเรยีนทีส่ำาคญั 
ทีม่นษุยจ์ะตอ้งเฝา้สงัเกตการเปลีย่นแปลงของโลกทัง้ทีเ่กดิโดยธรรมชาต ิ

และที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์เอง

	 หากเราวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีเหตุการณ์ที่ทำาให้คน 
ต้องปรับตัวมาก	ได้แก่	สงครามโลก	และสงครามกลางเมือง	โรคระบาด	 
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์	 อย่างไรก็ดี	 ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงมักเกิดจากเหตุปัจจัยหลายปัจจัยร่วมกัน	 คนจะปรับ
เปลี่ยนได้มากหรือน้อย	 ทั้งในระดับครอบครัว	 ชุมชน	 ประเทศชาติ	
หรือกลุ่มประเทศ	ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ธรรมชาติ
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้น	 รวมทั้งศักยภาพที่จะทำาให้ 

คนเปลี่ยนแปลงได้ด้วย

	 ในชว่ง	10-20	ปทีีผ่า่นมาประเทศไทยตอ้งเผชญิกบัการเปลีย่นแปลง 
ของโลกหลายปัจจัยด้วยกัน	ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี	ด้านเศรษฐกิจ
การค้า	 และด้านสังคมวัฒนธรรม	 รัฐบาลและประชาชนต่างช่วยกัน
มองไปข้างหน้าและกำาหนดยุทธศาสตร์ที่สำาคัญหลายด้านด้วยกัน	 
แต่เมื่อต้นปีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19	มีผลกระทบอย่างรุนแรง 
ทุกภาคส่วน	 แม้จะเร่ิมที่ทวีปเอเชียแต่ก็ได้กระจายไปทั่วโลกภายใน	 
2-3	เดอืนเทา่นัน้	ขณะนีก้ารระบาดเพิง่ผา่นไป	4	เดอืนเศษ	มนีกัวชิาการ 
ด้านการระบาดวิทยาให้ความเห็นว่าการที่ประเทศหนึ่งจะควบคุม 
การระบาดได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย	3	ประการ	คือ

คำ�นิยม
ศาสตราจารย์ นพ.เกษม  วัฒนชัย 
องคมนตรี

II



	 1.	นโยบายยุทธศาสตร์ระดับรัฐ	 ซึ่งต้องกำาหนดบนรากฐาน 
ของวิทยาศาสตร์และข้อมูลความจริงจึงจะได้ผล
	 2.	ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศนั้น	ๆ
	 3.		ประชาชนได้รับความรู้และมีศรัทธาต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของรัฐ	 และเชื่อมั่นในระบบการแพทย์และสาธารณสุขของตน	 
วินัยและการปฏิบัติของประชาชนทั้งประเทศคือปัจจัยสำาคัญที่สุด

ที่จะควบคุมการระบาดไว้ได้อย่างดีหรือไม่

	 ปัจจุบันประเทศต่างๆ	 ที่ได้ควบคุมการระบาดในระดับหนึ่ง 
ต่างมองไปข้างหน้าว่า	 ผลกระทบของการระบาดครั้งนี้จะสร้าง
ความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพียงใด	 
ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบจะเสียหายเพียงใด	 ความมั่นคงของ
ครอบครัวและคุณภาพชีวิตของประชาชน	โดยเฉพาะในระดับกลาง
และระดับล่างจะเป็นอย่างไร	 นี่คือโจทย์ที่รัฐบาลประเทศต่างๆ	

กำาลังตอบโจทย์และแก้ปัญหาอยู่	

	 ผมขอแสดงความชื่นชมท่านรัฐมนตรีสุวิทย์	 เมษินทรีย์	 ที่ได้
รวบรวมความคิดเห็นบันทึกอยู่ในหนังสือชื่อ	“โลกเปลี่ยน	คนปรับ	:	 
หลดุจากกบัดกั	ขยบัสูค่วามยัง่ยนื”	ผมหวงัวา่ขอ้คดิทีม่องไปขา้งหนา้ 
อย่างบูรณาการของหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติรวมทั้งประชาชนที่สนใจด้วย

ศ�สตร�จ�รย์ นพ.เกษม วัฒนชัย

III



พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี

คำ�นิยม
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นายชวน  หลีกภัย 
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

คำ�นิยม
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นายไสลเกษ  วัฒนพันธุ์ 
ประธานศาลฏีกา

คำ�นิยม
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มุมมองจากผู้นำา
ในสังคม

VII



	 สถานการณก์ารระบาดของโรคโควดิ-19	สง่ผลกระทบอยา่งรนุแรง 
กับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน	 ทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ	 
ผลกระทบอยา่งรนุแรงของโรคโควดิ-19	ไมเ่พยีงแตม่ผีลระยะสัน้ในการ 
ปิดเมืองและการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตของทุกประเทศในโลก	แต่มีผล 
ระยะยาวในด้านเศรษฐกิจ	ท้ังรูปแบบการค้าและการลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป	 
ประเทศไทยต้องฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้	ด้วยความร่วมมือ	ร่วมแรง	และ
ร่วมใจของทุกภาคส่วน	เฉกเช่นเดียวกับทุก	ๆ	วิกฤตที่ผ่านมา

	 หนงัสอื	“โลกเปลีย่น	คนปรบั”	ของ	ดร.สวุทิย	์เมษนิทรยี	์เปน็ผลงาน 
ทีเ่ขยีนขึน้ในระหว่างทีป่ระเทศไทยและโลกกำาลงัแสวงหาแนวทางในการ 
ฟืน้ตวัจากวกิฤตโรคโควดิ-	19	ซึง่เปน็โอกาสอนัดใีนการมองยอ้นกลบัไป 
ยังสิ่งที่เป็นปัญหา	และหาทางแก้ไขร่วมกัน	นับเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน 
สำาหรับประเทศไทยให้ก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้	
	 ดร.สุวิทย์	เมษินทรีย	์ได้เสนอแนวความคิดร่วมสมัย	มองปัญหาที่ 
ฐานราก	 และชักชวนให้คนไทยปรับกระบวนทัศน์และวิธีคิด	 โดยยึด 
หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพือ่เปลีย่นจากโลกทีไ่มส่มดลุ 
ให้กลายเป็นโลกที่สมดุล	รวมไปถึงการพัฒนาทุนมนุษย์	และรูปธรรม
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโรคโควิด-19

	 ผมเชือ่มัน่วา่หนงัสอื	“โลกเปลีย่น	คนปรบั”	เลม่นี	้จะชว่ยใหผู้อ้า่น 
นำาหลักคิดและสาระสำาคัญไปประยุกต์ใช้	สร้างความร่วมมือในการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจ	และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย	 ให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.สมคิด จ�ตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

พฤษภาคม 2563

ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี
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“โลกหลังโควิด ตามที่สุวิทย์บอก”

	 ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 ปฐมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์	วิจัย	และนวัตกรรม	เป็นคนไทยน้อยคนหรือแม้ในโลก	ที่เข้าใจ
ความซบัซอ้น	(Complexity)	ของโลกปจัจบุนั	และพยายามคลีค่วามซบัซอ้น 
ออกมาให้สาธารณะเข้าใจได้	เพื่อปรับปรุง	แก้ไข	เปลี่ยนแปลง
	 วิกฤตการณ์ใหญ่ของโลกในปัจจุบันเป็นวิกฤตความซับซ้อน	 ท่ีพหุมิติ 
เข้ามาเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนทั้งโลก	ตั้งแต่โลกทัศน์	-	วิธีคิด	-	จิตสำานึก	–	 
วถิชีวิีต	-	ระบบเศรษฐกจิ	-	ระบบการเงนิ	-	เทคโนโลย	ี-	การสือ่สารการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ	์-	ลทัธ	ิ-	ความเชือ่	-	อดุมการณ	์-	ศาสนา	-	อาวธุ	และกำาลงัทหาร	–	 
การกอ่การรา้ย	–	การเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มและภมูอิากาศ	-	การเมอืง	ฯลฯ	 
ต่างๆ	เหล่านี้เชื่อมโยงกันเกิดเป็นระบบที่ซับซ้อน	(Complexity	system)	 
ทีไ่มม่ใีครสามารถเขา้ใจ	ควบคมุ	หรอืพยากรณไ์ด	้แตม่นัพน่พษิหรอืสง่ผลเสยี 
ไปรอบตัว	ทำาให้โลกเสียสมดุลในทุกมิติ	ทั้งทางสิ่งแวดล้อม	สังคม	เศรษฐกิจ	 
วัฒนธรรม	 การเมือง	 และในตัวมนุษย์เอง	 ความเหลื่อมลำ้าหรือเสียสมดุล 
อย่างสุดๆ	นำาไปสู่ความวุ่นวาย	ปั่นป่วน	รุนแรง	หรือวิกฤตใหญ่ก่อนโควิดมา

 เพราะโลกวิกฤตโควิดจึงมา	 เม่ือโควิดมาก็ซำ้าเติมให้วิกฤตมากข้ึน 
	 ดร.	 สุวิทย์	 ชี้ให้เห็นข้อดีของวิกฤตโควิด	 คือเมื่อวิกฤตก็เป็นโอกาส
อย่างที่คนโบราณว่าไว้	โอกาสที่จะพลิกวิธีคิด	หรือเกิดจิตสำานึกใหม่	(New	
consciousness)

	 กบัดกัทีม่นษุยช์าตเิขา้ไปตดินัน้ลกึและแขง็แรงมาก	ไมม่ทีางหลดุออกมา 
ง่ายๆ	 ที่จริงธรรมชาติมาเตือนเป็นระลอกๆ	 ถ้ามนุษย์ชาติยังเปลี่ยนไม่ได้	
ธรรมชาติก็จะเพิ่มความแรงของการเตือนขึ้นเรื่อยๆ

	 โควิด-19	 คือ	 การเตือนของธรรมชาติอย่างแรงที่สุด	 ที่มีผลสะเทือน 
ไปทั่วโลกในทุกมิติ	เพราะฉะนั้น	หลังโควิดจะไม่เหมือนเดิม	อีกต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ  วะสี
ราษฎรอาวุโส

มุมมองจ�ก
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	 ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 ได้อธิบายถึงมิติต่างๆ	 ที่จะต้องเปลี่ยนไป	 เช่น	 
จิตสำานึก	 การรับรู้	 วิธีคิด	 จิตใจ	 ความมุ่งหมาย	 (Purpose)	 วิธีทำางาน	 
โครงสร้างอำานาจ	ฯลฯ	อันจะเป็นการเปล่ียนแปลงข้ันพ้ืนฐาน	(Transformation)	 
ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

	 การเปลี่ยนแปลงใหญ่ของมนุษยชาติคร้ังนี้	 จะทำาให้ลัทธิ	 อุดมการณ์	 
การปฏิวัติรัฐประหารต่างๆ	 นานาในอดีตกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่ 
เทียบกันไม่ได้	แต่มีข้อต่างกันที่การปฏิวัติต่างๆ	ทำาด้วยความรุนแรง	ทำาด้วย
ความยากลำาบาก	เจ็บปวด	และไม่ได้ผลจริง

	 ตรงกันข้าม	 การเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งนี้จะทำาด้วยความสุขและ 
ความสร้างสรรค์	 เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาและความกรุณา	 
(Compassion)	ไม่ใช่ด้วยการใช้อำานาจ	ผมขอขอบคุณ	ดร.สุวิทย์	เมษินทรีย์	 
ทีม่ฉีนัทะและวริยิะอยา่งแรงกลา้ในการนพินธห์นงัสอืเลม่นี	้อนัเปน็	Words	of	 
wisdom	 หรือพจนะทางปัญญาเพื่อสังคมไทย	 ขอให้เพื่อนคนไทยใช้เป็น 
กัลยาณมิตรร่วมเดินทาง	 บนเส้นทางสายปัญญาไปสร้างโลกใหม่หลังโควิด	
อันเป็นโลกแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล	 มีแสงสว่างทางปัญญาและ
จิตใจแห่งความเป็นมนุษย์สูงส่ง

	 ท่านสามารถเริ่มต้นง่ายๆ	 ด้วยการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำาเป็นกลุ่มๆ	
ในทุกวงการและข้ามวงการ	 เป็นกลุ่มศึกษาและพัฒนาโลกหลังโควิด  
หนงัสอืโดย	ดร.สวุทิย	์เมษนิทรยี	์เลม่นี	้เปน็ปจัจยันำาเขา้อยา่งหนึง่	เพือ่ประกอบ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า	 โลกหลังโควิดควรเป็นอย่างไร	 และทำาอย่างไร	 
ปัญญาของกลุ่มต่างๆ	 จะแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆ	 และเข้ามาเชื่อมโยงกันเป็น 
ปัญญาร่วม	(Collective	wisdom)	ขนาดใหญ่	ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ประเทศไทยสู่ยุคใหม่	ที่มีความเจริญอย่างแท้จริง	อาจไปถึงขั้นยุคศรีอาริยะ

	 โดยก่อให้เกิดความสุขประดุจบรรลุนิพพาน*	 แก่คนไทยทุกคน	 ทั้งใน 
กระบวนการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำา	และผลท่ีเกิดตามมาอันเป็นอริยะพัฒนา

ประเวศ วะสี
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

นายแพทย์ประเวศ วะสี)
10 พฤษภาคม 2563

*	ดูการใช้คำานี้ในหนังสือ	“A	World	Waiting	To	Be	Born”	โดย	Scott	Peck
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มุมมองจ�ก

	 ผมมีโอกาสร่วมงานกับ	ดร.	สุวิทย์	เมษินทรีย์	ทั้งในด้านวิชาการ	 

การบรหิารงานภาครฐัและภาคเอกชน	เปน็เวลามานานมาก	ตอ้งยอมรบัวา่	 

ดร.	 สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 เป็น	 “นักคิด-นักเขียน”	 ที่มีความกล้าหาญ	 

มีวาทกรรมใหม่	 ๆ	 ในทางสร้างสรรค์	 นำาเสนอความเห็นที่แสดงถึง

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำางานที่จะพลิกโฉมปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ 

การพัฒนาที่	 ยั่งยืน	 นอกจากนี้	 ดร.	 สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 ยังเป็นผู้

มีศรัทธาอย่างยิ่งในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจประเทศ	 โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก	 ผลงานของ	

ดร. 	 สุวิทย์ 	 เมษินทรีย์ 	 ที่ ผ่ านมาและเป็นที่คุ้นชินกันดี 	 เช่น	

การร่วมริ เริ่มและขับเคลื่อนโครงการ	 OTOP	 โครงการ	 ครัว

ไทยสู่ครัวโลก	 และเป็นผู้ริ เริ่มโมเดลเศรษฐกิจ	 Thailand	 4.0	 

และ	BCG	Economy	Model	 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ	โดยยึดหลัก	3	ประสาน	คือ	ภาครัฐ	ภาคประชาชน	และ

ภาคเอกชน

	 เมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกของไวรัส	 COVID-19	 

ที่ทั่ วทั้ ง โลกต้องเผชิญกับวิกฤตหลายด้านทั้ งการสาธารณสุข	 

การถดถอยทางเศรษฐกิจ	 รวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนที่ต้อง 

ปรับเปลี่ยนไปให้รับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ในรอบ	100	ป ี

ของโลกในครั้งนี้	 การเปลี่ยนแปลงของโลกครั้งใหญ่ที่ทุกประเทศ 

ล้วนเผชิญวิกฤตกันทั่วหน้า	คำาถามจึงเกิดขึ้นว่าหลังวิกฤต	COVID-19	

ประชาคมโลกจะเปลีย่นแปลงในทางใด	และประเทศไทยจะตอ้งปรบัตวั 

ไปอย่างไร

สมพล  เกียรติไพบูลย์
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	 ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 จึงได้นำาเสนอความเห็นผ่านหนังสือเรื่อง	 

“โลกเปลี่ยน	คนปรับ	:	หลุดจากกับดัก	ขยับสู่ความยั่งยืน”	โดยนำาเสนอ 

แนวทางความพอเพียงในโลกหลังโควิด	 เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ 

ที่สมบูรณ์ในโลก	 และสังคมของพวกเราในโลกหลังโควิด	 ซึ่งเป็น 

ผลงานเขียนที่ทรงคุณค่า	 มีแนวคิดและมุมมองที่เข้าใจประเทศไทย

อย่างแท้จริง	 โดยได้สะท้อนปัญหา	 ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคม

โลกปัจจุบัน	 โดยชี้ให้เห็นว่า	 ประเทศไทยจะต้องมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่ 

ความยั่งยืน	โดยหลักคิดการขับเคลื่อนประเทศไทยหลัง	COVID-19	คือ	

การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน	 เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก	การเดิน

หนา้ไปดว้ยกนัไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงั	โดยใชห้ลกัการ	BCG	(Bioeconomy,	 

Circular	Economy,	Green	Economy)	ควบคูก่บั	ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง	และที่สำาคัญยิ่ง	ดร.	สุวิทย์	เมษินทรีย์	ได้เน้นความสำาคัญของ	 

“พลังปัญญามนุษย์”	 จะทำาอย่างไรให้ผู้คนรู้จักเติมเมื่อขาด	 รู้จักหยุด

เมื่อพอ	และรู้จักปันเมื่อเกิน	ทั้งหมดจึงอยู่ที่	“คุณภาพคน”	ที่จะพัฒนา

ขึ้นมา	 เพื่อทำาให้พวกเราสามารถดำาเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข 

ในโลกใหม่ใบนี้

	 ผมจึงขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีกับ	 

ดร.	สุวิทย์	เมษินทรีย์	กับผลงาน	การศึกษา	เรื่อง	“โลกเปลี่ยน	คนปรับ	:	 

หลุดจากกับดัก	 ขยับสู่ความยั่ งยืน”	 และหวังว่าหนังสือเล่มนี้ 	 

จะเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ภาครัฐ	ประชาชน	เอกชน	 

รวมตลอดถึงวงการการศึกษาที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศได้อย่าง

ราบรื่นถาวร

สมพล เกียรติไพบูลย์
พฤษภาคม 2563
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	 วิกฤตโควิต-19	เกดิขึน้อยา่งไมม่ใีครคาดคดิ	สง่ผลกระทบอยา่งรนุแรง 
ต่อมวลมนุษย์ทั่วโลก	ทั้งในแง่ของการดำาเนินชีวิต	การทำามาหากินและ
การหาแนวทางฟื้นฟูจากความสูญเสีย	จนถึงขณะที่ผู้เขียนกำาลังเขียน
ข้อคิดชิ้นนี้	 ภาวะวิกฤตนี้ก็ยังไม่จบสิ้น	 แต่ผู้คนตระหนักกันมากขึ้น 
ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะตามมาในรูปของนิวนอร์มอล 
ซึ่งตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานใช้คำาว่าความปกติใหม่หรือ
ฐานวิถีชีวิตใหม่
 
	 หนังสือชุด	“โลกเปลี่ยน	คนปรับ”	ของดร.สุวิทย์	เมษินทรีย์หรือ
ที่ผมเรียกติดปากว่าอาจารย์สุวิทย์จัดทำาขึ้นมาอย่างทันต่อเหตุการณ์	 
นำาเสนอการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างลึกซึ้ง	มีแนวคิด
และข้อเสนอใหม่ๆเพื่อเป็นทางออกให้แก่ปัจเจกชนและสังคมไทย
มากมาย	 สมกับที่ใช้คำาว่า	 “ในโลกหลังโควิด”ประกอบการตั้งชื่อใน
หัวข้อหลัก	ๆ
 
	 อาจารยส์วุทิยเ์ปน็นกัคดิทีไ่ดร้บัการยอมรบัและยกยอ่งมายาวนาน 
โดยเฉพาะแนวคิดในเชิงกลยุทธ์	 ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาท่านมีโอกาสเป็น
ผู้บริหารประเทศในตำาแหน่งรัฐมนตรี	 แนวคิดและข้อเขียนของท่าน
ในระยะหลังจึงเพิ่มมิติของการเข้าถึงสถานการณ์ที่แท้จริงและเสนอ
มาตรการของภาครัฐที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน	และ

ประเทศชาติได้	เช่น	แนวคิด	Thailand	4.0	เป็นต้น

ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มุมมองจ�ก
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	 หนังสือชุดนี้เป็นการร้อยเรียงหนังสือเล่มเล็กที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา 

ใน	 3	 หัวข้อเข้าเป็นชุดเดียวกัน	 แนวคิดหลายเรื่องได้มีการนำาเสนอ

โดยอาจารย์สุวิทย์มาก่อนหน้านี้แล้ว	แต่ผลกระทบของโรคโควิดถึงขั้น 

ปรับเปลี่ยนโลกกระตุ้นให้อาจารย์ทำาการวิเคราะห์และเสนอแนวคิด

ที่น่าศึกษา	 เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทใหม่และความท้าทายใหม่

ของโลก	เนื้อหาสาระในหนังสือมีมากมายที่ผู้เขียนไม่สามารถกล่าวถึง 

ได้หมด	 แต่ขอตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นหนึ่งที่ได้รับการตอกยำ้า	 คือ	

คุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหลวงรัชกาลที่เก้า 

ได้พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยมานาน	 หลายทศวรรษแล้ว	

อาจารย์สุวิทย์เองก็เคยเขียนหนังสือในเรื่องของปรัชญานี้มาแล้ว 

เมือ่หลายปกีอ่น	ความสำาคญัของเรือ่งนีป้รากฏใหเ้หน็ชดัเจนอกีครัง้หนึง่ 

ในส่วนที่หนึ่งของหนังสือในหัวข้อ”ความพอเพียงของโลกหลังโควิด”	

อาจารย์สุวิทย์ได้ชี้ให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนโลกให้มุ่งสู่การพัฒนา

อย่างยั่งยืนซึ่งมีทิศทางดำาเนินการต่อเนื่องแบบค่อยเป็นไปมาเกือบ 

สามทศวรรษได้ถูกโรคโควิดเป็นตัวเร่งการปรับเปล่ียนเพ่ือปรับความสมดุล 

ของโลกในมิติต่างๆ	อันได้แก่การให้ความสำาคัญทั้ง	3	มิติควบคู่กันไป	

คือเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งจะนำาไปสู่ความมั่งคั่ง	อยู่ดีมีสุข

และรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยอาจารย์สุวิทย์ได้เพิ่มมิติของการเสริมสร้าง

ภูมิปัญญาของมนุษย์เข้าไปด้วยประเด็นสำาคัญที่อาจารย์สุวิทย์ตอกยำ้า

คือ	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นรากฐานของความสมดุล

ในมิติต่าง	 ๆ	 ประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและขอเสริมว่า 

จุดสำาคัญคือการดำาเนินการตามทางสายกลาง	 การสร้างภูมิคุ้มกัน 

ที่เหมาะสม	 การพึ่งพาตัวเองและสร้างความพอเพียงในระดับพื้นฐาน

ให้มั่นคงก่อนจะขยายผลไปสู่การดำาเนินการที่กว้างขวางขี้น	 (จึงเปิด

โอกาสให้ถอยกลับมาตั้งรับในฐานของตนเองเมื่อเกิดภัยคุกคามขี้น)	
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 แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สรุปกันเรียกสั้น	ๆ 	ว่า	
3	ห่วง	2เงื่อนไขได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อแนะนำาอีกครั้งหนึ่งในส่วน 
ที่สามของหนังสือคือหัวข้อ	 “สังคมของพวกเราในโลกหลังโควิด”	 
อาจารย์สุวิทย์ได้ยำ้าว่าชีวิตของคนเราจะสมดุลได้ด้วยความรู้และ
คุณธรรมอันเป็นสองเงื่อนไขที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้สอนไว	้ 
ในหัวข้อนี้ผู้ เขียนประทับใจกับวรรคทองของอาจารย์สุวิทย์ที่ว่า	 
“ด้วยการเกื้อกูลและแบ่งปันของสังคม	ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงจึงจะ
เกิดขึ้นและนำาไปสู่สังคมที่แท้จริงได้ในที่สุด”
 
	 สำาหรับส่วนที่สองของหนังสือในหัวข้อมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลก 
หลังโควิด	เป็นการนำาเสนอแนวคิดในเรื่องมนุษย์ที่สมบูรณ์	โดยเน้นถึง 
การบูรณาการการใช้ชีวิต-การเรียนรู้-การทำางานเข้าด้วยกัน	 รวมทั้ง 
การกำาหนดเป้าหมายเรียนรู้แบบองค์รวม	 อันเป็นเรื่องที่สอดคล้อง
กับงานในความรับผิดชอบของอาจารย์สุวิทย์ในปัจจุบัน	คือ	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว)
 
	 หนังสือชุดนี้มีความยาวเพียง	110	หน้า	แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา
สาระการวิเคราะห์และการนำาเสนอแนวคิดใหม่	 ๆ	 ในสไตล์เขียนและ
บรรยายที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์สุวิทย์ซึ่งแฟนพันธ์แท้คุ้นเคยกันดี	 
คือ	 สร้างคำาศัพท์และคำาคมที่จดจำาได้ง่ายอันกระตุ้นให้อยากศึกษา 
และสร้างความเข้าใจ	 รวมทั้งการใช้ไดอะแกรมและชาร์ทประกอบ 
เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นภาพของแนวคิดที่อาจฟังดูเป็นนามธรรม 
ได้ชัดเจนขึ้น	 โดยสรุปถือได้ว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าและน่าอ่าน 
เพื่อเตรียมตัวรับฐานวิถีชีวิตใหม่ที่กำาลังเกิดขึ้นในขณะนี้

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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มุมมองจ�ก

	 หนังสือ	“โลกเปลี่ยน	คนปรับ	:	หลุดจากกับดัก	ขยับสู่ความยั่งยืน”	

ของ	สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 เป็นหนังสือที่น่าอ่านอย่างยิ่งสำาหรับผู้ที่สนใจ

พัฒนาการของประเทศไทย	และผู้สนใจในอนาคตของประเทศทุกคน

	 ดร.	สุวิทย์	เมษินทรีย์	เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ	ท่านเป็นผู้ที ่

อ่านมาก	 และมีความรู้กว้างขวาง	 ติดตามความเปลี่ยนแปลงในโลก 

อย่างใกล้ชิด	 แล้วสามารถนำาประเด็นที่หลากหลายมาผสมผสานกัน	 

ประกอบเป็นจินตนาการ	 เกิดวิสัยทัศน์ของอนาคต	 จนสามารถ 

มองอนาคตในบริบทของประเทศไทย	 ท่านยังมีความสามารถในการ 

นำาเสนอความคิดให้เข้าใจได้	พร้อมไปกับการเร้าความคิดของผู้รับฟัง

และผู้อ่านได้อย่างแยบยล

	 ในหนงัสอื	“โลกเปลีย่น	คนปรับ	:	หลดุจากกบัดกั	ขยบัสูค่วามยัง่ยนื”

ท่านได้วางกรอบภาพพจน์ของหนังสือบนการระบาดของโรคโควิด	19	

โดยเน้น	 “ห้วงวิกฤต	 ที่มาพร้อมกับห้วงโอกาส”	 ปัญหาของโลกและ 

ของประเทศไทย	มีมาอย่างรุนแรง	ตั้งแต่ก่อนการเกิดโรคระบาดด้วยซำ้า 

แตเ่มือ่มาเกดิการระบาดระดบัโลกอยา่งเปน็มหนัตภยั	ปญัหาเพิม่ความ

รุนแรง	 มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ	 ระบบสังคม	 และการอยู่รอด 

ของมนุษย์	 กลับกลายเป็นแรงทางบวกที่ทำาให้โลกต้องปรับตัวอย่าง

ใหญ่หลวง	กลายเป็นความหวังของมนุษยชาติ

	 หนังสือนี้ชี้ให้เห็นว่า	โลกแต่เดิม	เป็นโลกที่ไร้สมดุล	ไร้เสถียรภาพ	 

ไม่มั่นคงปลอดภัย	 และมีความขัดแย้งที่รุนแรง	 เป็น	 “โลกแห่งความ 

สุดโต่ง	โลกที่ไม่พึงประสงค์”	มีรอยปริในระบบ	ที่แยกแยะเป็น	7	ส่วน	 

เกิด	 “ตราบาปเชิงนโยบาย”	 7	 ด้าน	 เป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัว	 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
นพ.จรัส  สุวรรณเวลา
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แต่โลกเปลี่ยน	 คนปรับ	 ความพอเพียงในโลกหลังโควิดสร้างภาพ 

ของความหวัง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับประเทศไทย	 เป็นโอกาส	

“เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”	 นำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง	มาสร้างสมดุล

	 หนังสือนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่หลักคิด	แต่ได้แยกแยะเสนอแนวทางสูก่าร 

ปฏิบัติด้วย	“การขยับปรับเปลี่ยนโลก	7	ประการ”	ชี้ทางปฏิบัติร่วมกัน 

ของคนไทย	ในโลกหลังโควิด	โมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยที่เป็นรูป

ธรรม	มีชื่อว่า	“BCG	Economy	Model”	นำาหลักใน	3	มิติ	ที่ต่างกัน	 

มาผสมกนัเพือ่ตอบโจทย	์คอื	เศรษฐกจิชวีภาพ	(Bioeconomy)	เศรษฐกจิ 

หมนุเวยีน	(Circular	Economy)	และ	เศรษฐกจิสเีขยีว	(Green	Economy)	 

ด้านแรกเป็นวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 ด้านที่สองเป็น 

กระบวนการที่ครบวงรอบคุณค่า	ด้านที่สามเป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และความยั่งยืน	 เมื่อเอาสามด้านมาผสมกัน	 กลายเป็น	 4	 สาขา

ยุทธศาสตร์	 ตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อม

ประเทศไทยสู่ประชาคมโลก	 มิเพียงเท่านั้น	 ในหนังสือยังได้นำาเสนอ	

การใช้ชีวิตที่สมดุล	เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด	โดยเน้น

การเชื่อมโยงการดำารงชีวิต	 การทำางานและการเรียนรู้	 ไปจนถึงการ

ปรับเปลี่ยนในสังคม	จนเป็นสังคมที่อุบัติขึ้นหลังโควิด	มีวัฒนธรรมการ

เกื้อกูลกัน	กัลยาณมิตรทางสังคม	และจิตวิญญาณสาธารณะ	ซึ่งคำาตอบ 

มีอยู่แล้วในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 มีรายละเอียดที่ท่านผู้อ่าน 

จะสามารถเปิดความคิดออกไปตามที่ท่านผู้เขียนได้บรรจงอรรถาธิบาย

	 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในสังคมรอบด้านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ 	 

และขยายความคิดและจินตนาการออกไป	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 

สังคมไทยต่อไป
จรัส สุวรรณเวล�
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ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร

มุมมองจ�ก

	 วิกฤตเป็นโอกาส	 ท่านผู้นิพนธ์ได้แสดงให้เห็นถึงสัจจธรรมของ

ถ้อยคำานี้	

	 ช่วงที่โควิด-19	ระบาดรุนแรง	โลกเหมือนจะหยุดหมุนลงชั่วขณะ	

แต่ผู้นิพนธ์ได้ใช้เวลาจากการ	work	 from	home	แต่งหนังสือเล่มนี้	

โดยมองวิกฤตโควิด-19	เป็นเสมือนแรงผลักดันให้โลกต้องปรับเปลี่ยน

สู่โลกใบใหม่ที่ดีกว่า	ที่สำาคัญคือยกระดับจิตวิญญาณมนุษย์ให้สูงขึ้น

	 ทุกประโยคที่ผู้นิพนธ์ร้อยเรียง	 มีการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต	

พิจารณาเหตุการณ์ในปัจจุบัน	คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคต	และเสนอแนวคดิในการสรา้งการเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้ตัง้แต ่

ระดบัปจัเจกบคุคล	องคก์ร	ชมุชน	สงัคม	ประเทศชาต	ิจนถงึประชากรโลก	 

พร้อมทั้งยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน	 ผู้นิพนธ์มองถึงความสัมพันธ์

และความสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 ดังนั้นผู้อ่านจะได้ประโยชน์เพราะไม่เพียงเปิดตาเพื่อจะ

อ่านแต่อย่างเดียว	 แต่เมื่ออ่านแล้วจะทำาให้สามารถเปิดหูที่จะรับฟัง	

เปิดใจที่จะรับรู้	และหากได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน	ผู้อ่านจะเห็นโอกาส 

ที่จะทำาให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่	ให้เป็นโลกที่พึงประสงค์

ของผู้คนทุกหมู่เหล่า	โลกที่ประชากรดูแลกันและกัน	โลกที่เอื้ออาทร 

ตอ่มนษุย	์ธรรมชาต	ิสิง่แวดลอ้ม	และสรรพสตัวท์ัง้หลาย	เพราะความสมดลุ 

คือทางสายกลางนำาไปสู่ความยั่งยืนที่จีรัง
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	 ผู้นิพนธ์เสนอแนวความคิดความพอเพียงในโลกหลังโควิด-19	 

เสนอแนวทางการเตรียมพร้อมคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	คนไทย 

ที่ตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มิได้เรียนรู้เพียงเพื่อจะ 

อยู่รอดคนเดียว	แต่เรียนรู้ที่จะที่โอบอุ้มสังคมเพื่อเติมเต็มให้ชีวิตตนเอง

และผู้อื่น	 รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย	 มุมมองเหล่านี้ลึกซึ้ง

ท้าทาย	และสร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่ง

	 ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้	 ถูกนิพนธ์

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ

เทคโนโลยี	 ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต	 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 การวิจัย	 

และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของโลก	ผู้นิพนธ์ได้ทุ่มเทประสบการณ์และความคิด 

ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือซึ่งประกอบด้วยปรัชญาอันลึกซึ้ง	 

ด้วยปัญญาที่สดใสและแนวคิดที่คมชัด	 จึงเป็นการสมควรยิ่งที่จะ 

เผยแพร่หนังสือนี้	สู่บุคคลทุกเพศ	ทุกวัย	ทุกฐานะทุกอาชีพและวิชาชีพ	

เพื่อได้พิจารณาให้เกิดแรงบันดาลใจร่วมกับผู้นิพนธ์เพื่อก่อพลังอันยิ่ง

ใหญ่ที่จะขับเคลื่อนนำาพาประเทศไทยและ	 สังคมโลกออกจากวิกฤต

โควิด-19	ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปิยะสกล สกลสัตย�ทร
พฤษภาคม 2563
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บัณฑูร  ลำ่าซำา
มุมมองจ�ก

	 อาจารย์สุวิทย์	เมษินทรีย์	เป็นนักคิดที่คิดกว้างไกลไปในอนาคต 
มาแตไ่หนแตไ่รแลว้	ต้ังแต่ยังทำางานเป็นครูผูส้อนนักศกึษาวชิาการบรหิาร 
มาหลายรุ่นด้วยกัน	 มาในวันนี้	 ที่ท่านดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร	์วจิยั	และนวตักรรม	และประเทศไทย
กำาลังต่อสู้กับผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19	 เช่นเดียวกับทุก	 ๆ	 
ประเทศในโลกนี้	 จึงเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่นักคิดเช่นท่าน 
จะได้แสดงวิสัยทัศน์ไกลออกไปอีกขั้นหนึ่ง	 ผ่านการตีพิมพ์หนังสือ	
“โลกเปลี่ยน	 คนปรับ”	 เพื่อช่วยประเทศไทยรับมือกับความท้าทาย
ของการพัฒนาแนวทางใหม่ในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืนในประชาคมโลก

	 บทรากฐานของ	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ซึ่งเป็น 
พระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีสุ่ดมไิด	้	ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 พระราชทานไว้ให้กับ 
ประชาชนคนไทย	 หนังสือ	 “โลกเปลี่ยน	 คนปรับ”	 ได้วางกรอบของ 
ความคิดทางยุทธศาสตร์	 ว่าคนไทยจะต้องพัฒนาทั้งทัศนคติที่มีต่อ 
การสานประโยชน์ของส่วนตนและส่วนรวม	 ทั้งการปรับเปลี่ยน
กระบวนการการเรียนรู้	 ที่จะนำาไปสู่การบรรลุถึงองค์ความรู้ใหม่ 
ที่จะช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงพอที่จะมีกินมีใช้ได้	 อีกทั้ง 
การบำารุงสุขภาพที่ดีของจิตใจอันจะจรรโลงชีวิตที่มีคุณภาพและ 
ความสุขที่ยั่งยืน	 ในหนังสือเล่มนี้	 อาจารย์สุวิทย์ได้ยกตัวอย่างที่
สามารถนำาไปปฏิบัติได้ทันที	 เป็นดั่งคู่มือของการทดลองวิธีใหม่ของ
การพัฒนา	 ถ้าประเทศไทย	 และคนไทย	 มีความกล้าที่จะทำาการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น	 แม้ว่าแนวคิดที่เสนอใหม่นี้จะฟังดูในเบื้องต้น
ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ตาม	ดั่งคำาคมที่ถูกคัดมาเป็นอุทาหรณ์ว่า
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“	If	at	first	the	idea	is	not	absurd,	there	is	no	hope	for	it.”

Albert Einstein

	 โครงการหนึง่ทีจ่ะไดป้ระโยชนจ์ากแนวคดิทัง้หลายดงักลา่วขา้งตน้	 
คือ	 “น่านแซนด์บอกซ์”	 ที่อาจารย์สุวิทย์เองมีบทบาทสำาคัญผลักดัน 
ให้เกิดข้ึน	อันเป็นโครงการท่ีมุ่งทำาให้แจ้งในการอยู่ร่วมกันได้ระหว่างมนุษย์ 
และทรพัยากรธรรมชาต	ิเชน่ปา่ตน้นำา้นา่น	อนัมคีา่ของประเทศชาต	ิและ
ของมนุษยชาติ	ซึ่งโครงการนี้จะบรรลุเป้าหมายได้	ก็ต้องมีแนวคิดร่วม	 
และแนวร่วมทำา	อย่างยิ่ง	โดยเฉพาะระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน	
ในการดิ้นรนหารูปแบบและความรู้ใหม่ของการทำามาหากินและการจัด 
สรรพื้นที่ทำากิน	ที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

	 ผมจึงขอแสดงความนิยม	 และความชื่นชม	 ความคิดอันเฉียบคม
และความอุตสาหะของอาจารย์สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 ที่ฉายออกมาใน 
ผลงานล่าสุด	คือหนังสือ	“โลกเปลี่ยน	คนปรับ”	เล่มนี้
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	 ผมรู้จัก	 ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย์  มาเป็นเวลานาน	 ท่านคือนักคิด 
นักปฏิบัติคนสำาคัญชั้นนำาของประเทศ	 เคยทำางานในภาคการศึกษา	 
ทัง้ในฐานะอาจารยแ์ละผูอ้ำานวยการ	Sasin	Institute	for	Global	Affairs	 
(SIGA)	 มีประสบการณ์ทำางานในระดับบริหารและการให้คำาปรึกษา 
เชิงนโยบายกับองค์กรของรัฐ-บริษัทเอกชนชั้นนำา	 ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	 เคยดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวง	 โดยปัจจุบัน
ยังดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ	ซึ่งมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์	วิจัย	และพัฒนาคนไปสู่มาตรฐาน
ระดับสากล

	 ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยม	 ดร.สุวิทย์	 จึงมี 
วิสัยทัศน์ยาวไกล	ซึ่งถ่ายทอดผ่านผลงานเขียนอันทรงคุณค่าหลายเล่ม	 
โดยหนังสือซึ่งเป็นผลงานเล่มสำาคัญที่เขียนร่วมกับ	 ศาสตราจารย์	 
ฟิลิป	 คอตเลอร์	 (Philip	 Kotler)	 ปรมาจารย์ด้านการตลาดชื่อดัง 
ของโลก	 และ	 ดร.สมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์	 รองนายกรัฐมนตรี	 คือ	 
“The Marketing of Nations : A Strategic Approach for Build-
ing the National Wealth”	ซึ่งเนื้อหาในเล่มผมคิดว่าไม่มีวันล้าสมัย	 
แม้จะเขียนมาตั้งแต่ปี	2540	โดยหนังสือทำาให้ได้คิดว่า	ประเทศต้องมี 
การทำาแผนกลยุทธ์การตลาดเหมือนที่องค์กรเอกชนทำา	 เพื่อที่จะ
สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

	 ในหนังสือเล่มล่าสุด	 “โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก  
ขยับสู่ความยั่งยืน”	 ดร.สุวิทย์	 ได้ฉายภาพของโลกที่ไร้สมดุลซึ่ง 
เป็นต้นเหตุนำาไปสู่วิกฤตซำ้าซาก	และมองว่า	วิกฤต COVID-19 แม้จะ 
ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายมากมาย แต่อีกมุมหนึ่งเป็นโอกาส 

อิสระ  ว่องกุศลกิจ 
มุมมองจ�ก
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ทีม่นษุยจ์ะไดเ้ปลีย่นวธิคีดิและปรบัตวั กา้วขา้มวกิฤตไปสูค่วามหมาย 
ของชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

	 ดร.สุวิทย์	 ได้เสนอแนวคิด	 BCG	 Economy	Model	 เป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก	 ภายใต้
กระบวนทัศน์ใหม่ที่มุ่งสร้างสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อม	 ขจัดความเหลื่อมลำ้า	 นำาไปสู่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน	 
(Sustainability)	 โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 รัชกาลที่	 9	 มาใช้ในการสร้างสมดุล	
แทนการพัฒนาแบบเดิมที่มุ่งเน้น	การเจริญเติบโต	(Growth)	แต่ขาด
ประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง	 พร้อมกันนี้ยังได้ให้ 
ความสำาคัญกับการปฏิรูปทางสังคม	 ด้วยการร่วมสร้างสังคมแห่งการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล	(We-Society)	ซึ่งปัจจัยสู่ความสำาเร็จอยู่ที่การพัฒนา
คนให้มีความรู้และคุณธรรม

	 ในหนังสือยังมีข้อมูล	 ความรู้	 และรายละเอียดต่างๆ	 อีกมาก	
สมควรที่คนไทยจะต้องติดตามอ่าน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในการสร้าง
ความตระหนักนำาไปสู่การปรับตัวของคน	 องค์กร	 และประเทศชาติ	 
ให้พัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก	 อีกทั้งยังเป็นข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ในการนำาไปกำาหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา	เพื่อให้ประเทศไทยเป็นชาติที่เข้มแข็งและมั่นคง อันจะนำา 
ไปสู่ความเจริญยั่งยืนของประชาชนคนไทยทั้งมวล

อิสระ ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล
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	 หนังสือ	“โลกเปลี่ยน	คนปรับ”	เล่มนี้	ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับ
ผมเป็นอย่างมาก	หลักแนวคิด	ปรัชญา	และแนวปฏิบัติที่อาจารย์สุวิทย	์
ได้รวบรวมและนำาเสนอในหนังสือเล่มนี้	ถือได้ว่าเฉียบคม	และทันกับ
สถานการณ	์COVID-19	ทีส่ง่ผลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่มวลมนษุยท์ัว่โลก

	 โลกภายหลังวิกฤต	COVID-19	คงไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว	ที่สำาคัญ
คนไทยและประเทศไทย	จะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร	จึงจะอยู่รอดและ
มีสันติสุข	คำาตอบมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วครับ

กานต์  ตระกูลฮุน 
มุมมองจ�ก

ก�นต์ ตระกูลฮุน
พฤษภาคม 2563
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โลก�ภิวัตน์ใหม่
เพราะเห็นโลกรกเรื้อและรุงรัง

ไม่เหมาะเป็นที่ยัง	ที่อยู่ได้

ร้อนก็นาน	หนาวก็เนิ่น	จนเกินไป

มีแต่สิ่งขัดใจ	ไม่เพียงพอ

มนุษย์จึงคิดขจัดปัดกวาดโลก

เขย่าโขยก	ยาวบั่น	ที่สั้นต่อ

ทั้งขุดเจาะ	จาบจ้วง	เข้าล้วงคอ

โลกถึงขั้นจวนจ่อจะมรณา

โลกถึงคราวอับจนทนไม่ได้

จึงรุกไล่	ปัดกวาด	สาหัสสา

เริ่มสำาแดงแผลงฤทธิ์มหิทธา

เกณฑ์โลกาภิวัตน์	สะบัดพรม

เปลี่ยนระเบียบโลกใหม่ให้มนุษย์

ให้รู้หยุด	รู้ทำาความเหมาะสม

รู้คุณค่าแผ่นดิน	ถิ่นอุดม

รู้เกลียวกลมโลกา	อย่าเนรคุณ

โลกต้องเปลี่ยน คนต้องปรับ	ร่วมรับรู้

ปรับเป็นอยู่เอื้อเฟื้อร่วมเกื้อหนุน

ความสมบูรณ์ของคนคือต้นทุน

สร้างสมดุลสมค่า	โลกาภิวัตน์	ฯ

เน�วรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์
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	 ขอกราบขอบพระคณุ	ศาสตราจารย	์นพ.เกษม	วฒันชยั	 
องคมนตรี	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	
ท่านชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา	ท่านไสลเกษ	วัฒนพันธุ์	
ประธานศาลฏกีา	ทีไ่ดใ้หเ้กยีรตเิขยีนคำานยิมใหก้บัหนงัสอื
เลม่นี	้รวมไปถงึผูน้ำาในสงัคมทกุทา่นไมว่า่จะเปน็	ดร.สมคิด
จาตุศรพีทิกัษ	์รองนายกรฐัมนตร	ีศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	
นพ.ประเวศ	วะสี	ราษฎรอาวุโส	ท่านสมพล	เกียรติไพบูลย์	
ดร.ชยัวฒัน	์วบิลูยส์วสัดิ	์ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	นพ.จรสั	
สวุรรณเวลา	ศาสตราจารยค์ลนิกิเกยีรตคิณุ	นพ.	ปยิะสกล	
สกลสัตยาทร	 คุณบัณฑูร	 ลำ่าซำา	 คุณอิสระ	 ว่องกุศลกิจ	
และคุณกานต์	ตระกูลฮุน	ที่ได้ให้เกียรตินำาเสนอมุมมองที ่
นา่สนใจจากหนังสอืเล่มนี	้และขอขอบคณุกลุม่ผูน้ำารุน่ใหม่
และคนรุ่นใหม่	ได้แก่	คุณชานนท์	เรืองกฤตยา	ดร.ณัฐชา	
ทวแีสงสกลุไทย	พระเตชนิท	์อนิทฺเตโช	ดร.ทวดิา	กมลเวชช	
ดร.ธรณ์	ธำารงนาวาสวัสดิ์	ดร.ธวิน	เอี่ยมปรีดี	คุณนครินทร์	
วนกิจไพบูลย์	 คุณนพมาศ	 ศิวะกฤษณ์กุล	 คุณพิมพ์รภัช	
ดษุฎอีสิรยิกลุ	คณุภญิโญ	ไตรสริุยธรรมา	คุณสมศักด์ิ	บญุคำา	 
และ	คุณสรวิศ	ไพบูลย์รัตนากร	ที่ได้ส่งเสียงสะท้อนที่เป็น
ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้
	 ขอกราบขอบพระคุณ	 คุณเนาวรัตน์	 พงษ์ไพบูลย์	
สำาหรับบทประพนัธ	์“โลกาภวิตัน์ใหม”่	อนัไพเราะ	เปน็การ
ขยายผล	 ต่อยอดข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้	 โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่	การเปน็มนษุยท์ีส่มบรูณ์	ด้วยการสร้างความสมดุล
	 ขอขอบคุณ	ดร.ทรงพล	ม่ันคงสุจริต	(ซันน่ี)	ดร.ปราณปรียา	 
ศรวีรรณวทิย	์ลนุดแ์บรย์	(แจน)	คุณกวนิ	เทพปฏพัิธน์	(กาจ)	 
และคุณณัฐวัฒน์	 จารุโชคทวีชัย	 (โฮป)	 ทีมงานของผม	 
ซึ่งช่วยเรียบเรียง	แก้ไขและปรับปรุงเนื้อหา	รวมทั้งจัดทำา 
ต้นฉบับและรูปประกอบของหนังสือเล่มน้ี	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 
ขอขอบคุณ	 คุณโฮป	 ที่ช่วยออกแบบปกหนังสือเล่มนี้ได้
อย่างสวยงาม
	 ท้ายที่สุดนี้	 ขอขอบคุณครอบครัวเมษินทรีย์	 ที่ได้คอย
สนับสนุนและให้กำาลังใจผู้เขียนด้วยดีตลอดมา

คำ�ขอบคุณ

ผมขอมอบหนังสือ 
เล่มน้ีเป็นของขวัญ 
ให้กับผู้อ่านทุกท่าน  
เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  
ครบรอบ 1 ปี 
(2 พฤษภาคม 2563) 
ด้วยความมุ่งม่ันให้เป็น
กระทรวงแห่งโอกาส 
กระทรวงแห่งปัญญา 
และกระทรวงแห่ง
อนาคต อย่างแท้จริง
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สุวิทย์ เมษินทรีย์สุวิทย์ เมษินทรีย์



 โรคระบาคโควิด-19	อาจเป็นสิ่งนำาโชค 
ในสถานการณ์ที่เลวร้าย (Blessing in  
D isguise)  ที่ ก่อ ให้ เ กิด	 “การปรับ 
โครงสร้างโลก”	ครั้งใหญ่อีกครั้ง	

 ห้วงเวลาที่โรคโควิด-19	 ยังคงระบาด 
อยู่นั้น	 น่าจะเป็นห้วงเวลาที่ดีที่พวกเราจะมา
คดิทบทวนกฎบญัญตั	ินโยบายและยทุธศาสตร	์
โมเดลธุรกิจ	รวมถึง	โลกทัศน์	หลักคิด	ทักษะ	
และรูปแบบวิถีในการดำารงชีวิต	 ที่มีอยู่ว่ายัง
สามารถตอบโจทย	์“โลกหลงัโควิด”	ไดห้รอืไม่

คำ�นำ�
“The Past belongs 
to us but we do not  
belong to the Past.

We belong to the 
Present.

We are makers of the 
Future but we do not 
belong to the Future.”

Mahatma Gandhi

สุวิทย์ เมษินทรีย์
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	 แม้จะเป็นโมงยามที่ดูมืดสนิท	 เป็นโมงยามแห่งความสูญเสีย	 ความหดหู่ 

เงียบเหงา	ความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็น	ไม่เคยรู้	ไม่เคยสัมผัสมาก่อน	แต่ทว่า 

ในโมงยามที่ยิ่งมืดสนิทมากเท่าใด	 ก็ยิ่งเห็นแสงดาวสุกสกาวมากขึ้นเท่านั้น	 

ใน	 “ห้วงวิกฤต”	 ของการเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19	 จึงเป็น	 

“ห้วงโอกาส”	แห่งการบ่มเพาะปัญญามนุษย์ให้แหลมคมขึ้น	ลุ่มลึกมากขึ้น	 

ปรับฐานคิด	 เปลี่ยนโลกทัศน์	 มองเห็นภาพจากมุมมองใหม่	 ที่ใหญ่กว่าเก่า	

กระจา่งกวา่เดมิ	และนา่จะเปน็หว้งเวลาทีด่ทีีส่ดุในการซอ่ม	เสรมิ	สรา้ง	เพือ่ยก 

ระดับจิตวิญญาณมนุษย์ให้สูงขึ้น

	 ในวิกฤตมีโอกาสเสมอ	 หลายคนฉายฉากทัศน์	 “โลกหลังโควิด”  

ไว้อย่างน่าสะพรึงกลัว	ดูไม่สดใส	เป็นโลกที่อยู่ยากขึ้น	ลำาบากขึ้น	แต่ผมกลับ

มีความเห็นที่แตกต่าง	เฉกเช่นเดียวกับวลีที่ว่า	“No	Pain,	No	Gain.”

	 ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า	“No COVID, No Opportunity to Create 

a Better World.”	ครับ
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คว�มพอเพียงในโลก

หลังโควิด

โลกเปลี่ยน คนปรับ



 “โลกหลังโควิด”	 จะเป็นโลกที่มีการพลิกโฉมครั้งใหญ่	 เป็นการ
ปรับเปลี่ยนทั้งเชิงโครงสร้างและพฤติกรรมแบบ	“ภาคบังคับ” ที่ต้อง 
แลกความเปน็สว่นตวั	กบั	ความเปน็สว่นรวม	(อยา่งในกรณขีองมาตรการ	 
Physical	Distancing)	เอกภาพขององค์รวม	กับ	อิสรภาพของส่วนย่อย	 
(อยา่งในกรณขีองมาตรการ	Lock	Down)	และความเหมอืนในภาพใหญ	่ 
กับ	ความต่างในรายละเอียด	(อย่างในกรณีของมาตรการ	Exit	ในแต่ละ
พื้นที่หรือแต่ละประเทศ)

	 โลกหลงัโควดิ	จงึเปน็โลกทีผู่ค้นตอ้งองิอาศยักนัมากขึน้	การกระทำา 
ของบุคคลหนึ่ง	 ย่อมส่งผลกระทบได้ทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้อื่น 
ไมม่ากกน็อ้ย	จนอาจกลา่วไดว้า่	“จากนีไ้ป ผูค้นในโลก สขุกจ็ะสขุดว้ยกนั  
ทุกข์ก็จะทุกข์ด้วยกัน”

	 พวกเรากำาลังดำารงชีวิตอยู่ใน	 “โลกที่ไร้สมดุล”	 ความไร้สมดุล 
ในสภาวะที่พวกเราต้องอิงอาศัยกันมากขึ้นก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพ
และความไมม่ัน่คงปลอดภยัตามมา	เกดิเปน็ “วงจรอบุาทวโ์ลก”	ทีท่ำาให ้
พวกเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงและภัยคุกคามอยู่ตลอดเวลา	 และ 
นำาไปสู่	“วิกฤตโลก” ในที่สุด

	 มีผู้รู้กล่าวไว้ว่า	“You can’t stop the waves, but you can 
learn to surf” เราหยุดคลื่นไม่ได้	แต่เราสามารถเรียนรู้การโต้คลื่นได	้ 
ดังนั้น	 หากต้องการให้ความเป็นปกติสุขกลับคืนมาในโลกหลังโควิด	 
พวกเราตอ้งคนืความสมดลุใหก้บัโลกธรรมชาต	ิปรบัสมดลุในปฏสิมัพนัธ ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์	 พร้อม	 ๆ	 กับลดทอนการบริโภค	 การผลิต	 
การแข่งขัน	การใช้ทรัพยากร	จากนี้ไปเวลาจะทำาอะไรต้องคิดให้ลุ่มลึก
และแหลมคมมากขึ้น	มองออกไปในมิติที่กว้างขึ้นและไกลขึ้น	ที่สำาคัญ	
ต้องคิดเพื่อส่วนรวมและคิดเผื่อคนรุ่นหลัง

โลกเปลี่ยน คนปรับ
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด

1ความพอเพียงในโลกหลังโควิด



	 ไม่ว่าหลังโควิด-19	เราจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ใน	“โลกใบเดิม”	หรือ	
“โลกใบใหม่”	การเตรียมความพร้อม	มีภูมิคุ้มกัน	รู้เท่าทัน	ใช้ปัญญา	 
มเีหตผุล	รูจ้กัความพอด	ีความพอประมาณ	ความลงตวั	คณุลกัษณะเหลา่นี ้
เมื่อประกอบกันเพียงพอที่จะนำาพาพวกเรา	ครอบครัวของเรา		องค์กร
ของเรา	ประเทศของเรา	และโลกของเราฝ่าฟันอุปสรรค	ก้าวข้ามวิกฤต	
และดำารงชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุขได้อย่างแน่นอน

	 ที่สำาคัญ	คุณลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น	หาใช่สิ่งแปลกใหม่
ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับวิกฤตในโลกปัจจุบัน	แต่	ปัญญา	ภูมิคุ้มกัน	
ความพอดี	ความพอประมาณ	และความลงตัว	เป็นหัวใจสำาคัญที่อยู่ใน	 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ในหลวงล้นเกล้าฯ	 รัชกาลที่	 9	 
ของพวกเราทรงคิดค้นขึ้นมานานหลายทศวรรษแล้ว

	 ดังนั้น	 ขอเพียงแต่พวกเราตั้งสติ	 มีความมุ่งมั่นตั้งใจ	 ใช้ปัญญา
ทำาความเข้าใจให้ลึกซึ้ง	 และน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติอยา่งจรงิจงั	กจ็ะก่อเกดิชวีิตที่เป็นปกติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ท่ามกลางกระแสวิกฤตอันเชี่ยวกรากในโลกที่พวกเราต้องเผชิญอยู่ 
เฉกเช่นทุกวันนี้

โลกเปลี่ยนคนปรับ | สุวิทย์ เมษินทรีย ์2



	 ควบคู่ไปกับกระแส	“โลกาภิวัตน์ทางด้านเศรษฐกิจ”	ที่ก่อให้เกิด

การเคลื่อนไหลอย่างเสรีของทุน	 สินค้า	 บริการ	 รวมถึงผู้คน	 พวกเรา

กำาลังเผชิญกับกระแส	 “โลกาภิวัตน์ของความเสี่ยงและภัยคุกคาม”	 

หลายความเสี่ยงและภัยคุกคามได้ยกระดับจาก	 Local2Local	 ไปสู่	 

Global2Global	 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกับประชาคมโลก	 ไม่ว่า 

จะเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 วิกฤตเศรษฐกิจ	 

รวมไปถึงโรคโควิด-19	ที่พวกเราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

 อาจกล่าวได้ว่า โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด “หนึ่งโลก 

หนึง่ตลาด” (One World, One Market) พรอ้ม ๆ  กนันัน้ โลกาภวิตัน ์

ของความเสี่ยงและภัยคุกคาม ได้ก่อให้เกิด “หนึ่งโลก หนึ่งชะตา

กรรมร่วม” (One World, One Destiny) (ดูรูปที่	1)

หนึ่งโลก หนึ่งชะตากรรมร่วม

“When patterns are broken,
new worlds emerge.”
                                                             Tuli Kupferberg

7 รอยปริ ปั่นป่วนโลก
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	 พวกเรากำาลังเผชิญกับ	 “วิกฤตซำ้าซาก”	 ที่เกิดขึ้นระลอกแล้ว 

ระลอกเลา่	ตัง้แต	่“วกิฤตตม้ยำากุง้”	ทีเ่ริม่ตน้ทีป่ระเทศไทย	ในป	ีค.ศ.	1997 

มาจนถึง	การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ในปี	ค.ศ.	2019	บางวิกฤต

เป็น	“วิกฤตเชิงซ้อน”	ที่หลายวิกฤตได้กระหนำ่าซำ้าเติมในเวลาเดียวกัน	

อย่างในกรณีของประเทศไทยที่ประสบปัญหาโรคโควิด-19	แล้วยังต้อง

เผชิญกับปัญหาภัยแล้ง	และการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิดที่กำาลัง

จะเกิดขึ้นตามมา	(ดูรูปที่	2)

รูปที่ 1 : หนึ่งโลก หนึ่งชะต�กรรมร่วม

รูปที่ 2 : วิกฤตซำ้�ซ�ก
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	 ภายใต้วิกฤตซำ้าซากและวิกฤตเชิงซ้อนที่เกิดขึ้น	เราจะสามารถเข้า

ถงึรากเหงา้	สาเหต	ุกลไก	หรอื	ตวัขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงนีไ้ดอ้ยา่งไร

	 ในบรบิทของการกำาหนดนโยบายและการบรหิารจดัการ	การรบัทราบ 

เพียง	“เหตุการณ์” (อย่างเช่นการเผชิญกับวิกฤตในที่นี้)	อาจเพียงพอ 

ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 แต่ไม่เพียงพอในการคาดการณ์การ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 เราอาจตอ้งการขอ้มลูทีส่ามารถแสดง	“รปูแบบ”	หรอื	“แนวโนม้”

เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	แต่โลกหลังโควิด

เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อย	ๆ

การรับทราบถึงรูปแบบหรือแนวโน้มของเหตุการณ์นั้น	 ๆ	 (อย่างเช่น	 

การเทียบเคียงรูปแบบของโรคโควิด-19	กับโรค	SARS	 ในอดีต)	 ก็อาจ 

ไม่เพียงพอเช่นกัน	 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน	 ไม่ว่าจะมาจากมิติ

ทางด้านเทคโนโลยี	นวัตกรรม	โมเดลธุรกิจ	การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ผู้บริโภค	หรือรูปแบบการแข่งขันใหม่	ๆ	ทำาให้แบบจำาลองของรูปแบบ

หรอืแนวโนม้ทีพ่ฒันาขึน้มานัน้มโีอกาสคลาดเคลือ่น	มขีอ้จำากดั	สามารถ 

ใชง้านไดก้บับางเงือ่นไขหรอืบางบรบิทเทา่นัน้	หรอือาจจะใชง้านไมไ่ดเ้ลย 

ในบางกรณี

	 ในสถานการณ์ดังกล่าว	เราจำาเป็นต้องหย่ังรู้ถึง	“โครงสร้างเชิงระบบ”  

ที่สามารถแสดงกลไกความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง	 ๆ	 อย่างเป็นระบบ	

มิเพียงเท่านั้น	 ในสถานการณ์ที่ปฏิสัมพันธ์มีความซับซ้อนและมีความ

ไม่แน่นอนในระดับสูง	(อย่างเช่นโลกหลังโควิด)	เราอาจจะต้องหยั่งรู้ถึง	 

“ความคิดฐานราก”	 ที่เป็นตัวกำาหนดโครงสร้าง	 กฎเกณฑ์	 รูปแบบ	 

ตัวขับเคลื่อน	และผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ในเรื่อง	ๆ	นั้น

โครงสร้างเชิงระบบ และความคิดฐานราก
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	 การเข้าถึงความคิดฐานราก	 จะทำาให้เราเข้าใจ	 “กระบวนทัศน์” 

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	ทำาให้เราเข้าใจ	“กฎบัญญัติ”	ที่เป็นฐานราก

กำาหนดที่มาที่ไปหรือจุดเป็นจุดตายของเหตุการณ์นั้น	 ๆ	 อันนำามาสู่ 

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

	 หากต้องการหลุดพ้นจากวิกฤตซำ้าซากและวิกฤตเชิงซ้อน	พวกเรา 

จำาเป็นต้องพิจารณาหยั่งลึกถึงรากเหง้าของปัญหาที่เป็นเสมือนก้นบึ้ง 

ของภูเขานำ้าแข็ง	 “กระบวนทัศน์การพัฒนาที่มุ่งสู่ความทันสมัย” 

(Modernism)	 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น	 ตั้งอยู่บนความคิดฐานรากของ	

“ตัวกูของกู”	(Ego-Centric	Mental	Model)	ที่เป็นปฐมบทก่อให้เกิด

“รอยปริในระบบ”	 (Systemic	 Divides)	 รอยปริในระบบดังกล่าว 

ไดน้ำาพาไปสู ่“โลกทีไ่รส้มดลุ”	ทัง้ระหวา่งมนษุยก์บัมนษุย	์(ซึง่กลายเปน็ 

ประเด็นปัญหาความเหลื่อมลำ้า)	 และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ	 

(ซึ่งกลายเป็นประเด็นปัญหาความไม่ยั่งยืน)	โลกที่ไร้สมดุลส่งผลให้เกิด 

โลกแห่งความเสี่ยงและภัยคุกคาม	 และนำาพาไปสู่วิกฤตซำ้าซากและ

วกิฤตเชงิซอ้น	ซึง่เปน็ตวักำาหนด	“รปูแบบวถิชีวีติใหม”่	(New	Normal)	 

ในโลกปัจจุบัน	(ดูรูปที่	3)

รูปแบบวิถีชีวิตใหม่
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	 ถึงเวลาต้องกลับมาทบทวนว่า	 “กระบวนทัศน์การพัฒนาที่มุ่งสู่

ความทันสมัย” ยังสามารถตอบโจทย์โลกหลังโควิดหรือไม่	 เรากำาลัง

ดำารงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยสมมติฐานที่ถูกต้องหรือไม่	 สมมติฐาน 

ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ภายใต้ความคิดฐานรากของ	 

“ตวักขูองก”ู	นัน้มองวา่มนษุยม์ขีอ้บกพรอ่ง	ไมน่า่ไวใ้จ	มนษุยม์พีฤตกิรรม 

ที่มีเหตุมีผลตามหลักเศรษฐศาสตร์	มนุษย์โดยปกติจะเรียกร้องปกป้อง

ผลประโยชน์ของตัวเอง	ดังนั้นทุกคนต้องแข่งขันกันจึงจะอยู่รอด

	 มิเพียงเท่านั้น	 ภายใต้ความคิดฐานรากของ	 “ตัวกูของกู”	 ยังมี 

สมมติฐานในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 	 โดยมอง

ธรรมชาติเป็นเพียงทรัพยากรที่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด	

เชื่อมั่นในอำานาจของมนุษย์	จึงมุ่งเอาชนะธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีและ

การจัดการ	 รวมถึงความคิดที่จะตักตวงประโยชน์จากส่วนรวมให้มาก 

ที่สุด	(ดูรูปที่	4)

รูปที่ 3 : ในโลกที่มุ่งพัฒน�สูู่คว�มทันสมัย
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	 สมมติฐานที่ไม่ถูกต้องในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์	 และ
มนุษย์กับธรรมชาติ	 เป็นปฐมบทของการเกิด	 “7 รอยปริในระบบ”  

(7	Systemic	Divides)	ที่ปั่นป่วนโลกของเราอยู่ในขณะนี้

 7 รอยปริในระบบ ประกอบไปดัวย

1. ความไร้สมดุลระหว่าง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุข 
 ทางสังคม ความยั่งยืนของธรรมชาติ และภูมิปัญญาของมนุษย์  
	 เรามุ่งเน้นแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจ	จนเกิดผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ 

	 ต่าง	ๆ	ตามมามากมาย

2. เศรษฐกิจการเงินที่ครอบงำาเศรษฐกิจที่แท้จริง เราสนใจแต่ตัวเลข 
	 ในบัญชี	ผลประกอบการ	ราคาหุ้นในตลาด	ถูกครอบงำาและบิดเบือน 
	 ด้วยการสร้างราคาและการเก็งกำาไรของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเงิน 
	 และตลาดทุนโลก	 จนมองข้ามศักยภาพและพลังจากภาคส่วน 

	 ในระบบเศรษฐกิจที่แท้จริง

3. ความตอ้งการอยา่งไมส่ิน้สดุของมนษุย ์ไมส่อดคลอ้งกบัทรัพยากร 
 ที่มีอยู่จำากัดในโลกใบนี้	 เราใช้ประโยชน์จากโลกใบน้ีเพ่ือตัวเอง 
	 มากจนเกินไป	ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำาลาย	จนเกิดการเปล่ียนแปลง 

	 ของสภาพอากาศ	เกิดโรคระบาดและภัยคุกคามต่าง	ๆ	ลามไปท่ัวโลก

รูปที่ 4 : สมมติฐ�นภ�ยใต้ฐ�นคิด “ตัวกูของกู”

7 รอยปริในระบบ
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4. ผู้ครอบครองทรัพยากร กับ ผู้ต้องการใช้ทรัพยากรไม่ใช้คนกลุ่ม 
 เดียวกัน	 มีการกระจุกตัวของการครอบครองและเข้าถึงทรัพยากร	 

	 ทำาให้เกิดสภาวะ	“รวยกระจุก	จนกระจาย”

5. ความเหลื่อมลำ้าของรายได้ สินทรัพย์ และโอกาส ระหว่าง “คนมี 
 และคนได้” กับ “คนไร้และคนด้อย”  เรากำาลังอยู่ในโลกที่	 
	 “Overserved	Wants”	คนรำา่รวย	ในขณะที	่“Underserved	Needs”	 

	 คนยากจน

6. ดาบสองคมของเทคโนโลยใีนการตอบโจทยค์วามตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 
 ของมนษุย	์การพฒันาเทคโนโลยทีีมุ่ง่เนน้การตอบโจทยผ์ลประโยชน์ 
	 ของมนษุยน์ำามาสูก่ารทำาลายธรรมชาติ	จนสง่ผลกระทบตา่งๆมากมาย	 
	 มิเพียงเท่านั้น	 หากไม่สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ที่เพียงพอ	 มนุษย์ 
	 อาจจะถูกเทคโนโลยีครอบงำาหรือทดแทน	 อย่างในกรณีการขบกัน 

	 ของปัญญามนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์

7. ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันสามเส้า ระหว่าง รัฐ เอกชน กับ  
 ประชาสังคม ถา้หากรฐักบัเอกชนจบัมอืกนัก็จะทำาใหภ้าคประชาสงัคม 
	 อ่อนแอลง	ถ้าเอกชนกับสังคมจับมือกันก็จะก่อให้เกิดรัฐที่ไม่เข้มแข็ง
	 ดงันัน้ความไมไ่วว้างใจกนัแมเ้พยีงภาคสว่นใดภาคสว่นหนึง่	กจ็ะทำาให ้

	 เกิดรอยปริอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นได้

	 ที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดเข้าไปแก้ไขที่รากเหง้าของปัญหา	 เพื่อเชื่อม
ประสานทั้ง	7	รอยปริในระบบอย่างจริงจัง	จนทำาให้เกิดโลกที่ไร้สมดุล	
เกิดความเสี่ยงและภัยคุกคาม	 จนก่อตัวเป็นวิกฤตซำ้าซากและวิกฤต

เชิงซ้อนในที่สุด

 “7 รอยปรใินระบบ”	กอ่ใหเ้กดิ	“7 ตราบาปเชงินโยบาย”	(7	Policy	
Deadly	 Sins)	 ตามมา	 ซึ่งหากผู้นำาไม่สามารถเชื่อมต่อรอยปริในระบบ 
ไดอ้ยา่งแนบสนทิ	ตราบาปเชงินโยบายกจ็ะคา้งคาอยู	่โอกาสทีจ่ะขบัเคลือ่น 
ประเทศและนำาพาประชาคมโลกไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นไปได้ยาก
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	 “7	 รอยปริในระบบ”	 เป็นเพียง	 “ปรากฏการณ์”	 ที่บ่งบอก	 

“ความแปลกแยก”	 ในระบบ	 ท่ามกลาง	 “การพัฒนาทางเศรษฐกิจ”	 

กับ	“ความขดัแยง้ทางสงัคมทีรุ่นแรง”	และ	“การเผชญิกบัวกิฤตซำา้ซาก”	

สะท้อนให้เห็นว่าโลกกำาลังอยู่ในสภาวะความไร้สมดุลอย่างรุนแรง

	 โลกที่ไร้สมดุลก่อให้เกิด	“โลกแห่งความสุดโต่ง”	 โดยเป็นความสุด

โต่งที่เกิดขึ้นในหลายมิติ	 ไม่ว่าจะเป็น	 ความสุดโต่งของธรรมชาติ	 (อาทิ	

โรคระบาดโควดิ-19	และภาวะโลกรอ้น)	ความสดุโตง่ทางเศรษฐกิจ	(อาท	ิ

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน)	ความสุดโต่งทางการเมือง	

(อาทิ	 Post-Truth	 Era	 ปรากฏการณ์	 Brexit	 รวมถึงเหตุการณ์	 Arab	

Spring	 และ	WikiLeaks	 เมื่อหลายปีที่ผ่านมา)	 และความสุดโต่งทาง

 7 ตราบาปหลังโควิด ได้แก่

1. ไม่มีสันติภาพในโลกอย่างถาวร หากผู้คนยังไร้ซึ่งความมั่นคง 

 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. ไม่มีทุนนิยมท่ีย่ังยืน หากไม่มีการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ความรำา่รวยทางวตัถจุะไรป้ระโยชน ์หากปราศจากซึง่ความรุม่รวย 

 ทางจิตใจ

4. งานที่ทำาจะไร้ประโยชน์ หากขาดซึ่งนัยแห่งความหมาย

5. มีผลประกอบการที่ดีก็ไร้ค่า หากไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการ 

 ที่ดีได้

6. จะเพรียกหาเจตจำานงร่วมจากที่ใด หากไม่คิดเปิดพื้นที่ให้ร่วม 

 อย่างจริงใจ

7. อยา่หวงัการมสีว่นรว่มอยา่งจรงิจงั หากปราศจากการเปดิหู เปิดตา  

 และเปิดใจ

โลกที่ไม่พึงประสงค์
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สังคม	(อาทิ	ความเหลื่อมลำ้าของอำานาจ	ความมั่งคั่ง	และโอกาส	ระหว่าง	 

“พวกรวยจัด”	กับ	“ผู้คนที่เหลือ”	ในเกือบทุกภูมิภาคของโลก)

	 ควบคูไ่ปกบัโลกแหง่ความสดุโต่ง	โลกทีไ่ร้สมดลุกอ่ใหเ้กดิการทรดุตวั
ของ “4 ทุนฐานราก”	อย่างรุนแรง	อันประกอบไปด้วย 
 
 
 1. ทุนสังคมที่อ่อนด้อย

 2. ทุนมนุษย์ที่อ่อนแอ

 3. ทุนคุณธรรมจริยธรรมที่เสื่อมทราม

 4. ทุนธรรมชาติที่เสื่อมโทรม

	 การทรดุตวัลงของ	“ทนุฐานราก”	อย่างรุนแรงทา่มกลาง	“โลกทีส่ดุโตง่”	 
ทำาให้พวกเราต้องอยู่ใน	“โลกที่ไม่พึงประสงค์”	ที่เต็มไปด้วย	ความเสี่ยง	
วิกฤต	และภัยคุกคาม
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 หากมองวิกฤตเป็นโอกาส โรคโควิด-19 อาจเป็นสิ่งนำาโชคใน

สถานการณ์ที่เลวร้าย (Blessing in Disguise) ที่เปิดโอกาสให้

โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จาก “โลกที่ไม่พึงประสงค์” เป็น 

“โลกที่พึงประสงค์”

 การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะเกดิขึน้ไดก้ด็ว้ย	การปรบักระบวนทศัน ์
การพัฒนา	จาก	“โลกที่มุ่งพัฒนาสู่ความทันสมัย”	(Modernism)	เป็น	
“โลกที่มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน”	 (Sustainism)	 เริ่มจากการเปลี่ยน
ความคิดฐานรากเดิมที่ยึด	“ตัวกูของกู”	มาเป็นความคิดฐานรากที่เน้น	 
“การผนึกกำาลังร่วม”	เมื่อความคิดฐานรากเปลี่ยน	โครงสร้างเชิงระบบ 
ก็จะถูกปรับ	 ความคิดฐานรากที่ถูกต้องภายใต้การผนึกกำาลังกัน 
จะทำาให้เกิด	“การบูรณาการในระบบ”	เมื่อระบบต่าง	ๆ 	ถูกบูรณาการ	
“โลกที่ไร้สมดุล”	 ก็จะค่อย	 ๆ	 ถูกปรับเป็น	 “โลกที่สมดุล”	 ในโลกที่
สมดุลนั้น	สันติสุขและความมั่นคงจะมีมากขึ้น	ในขณะที่ความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามก็จะถูกลดทอนลง	โลกที่สมดุลจะนำาพาพวกเราไปสู่	“พลวัต
ความยั่งยืน”	แทน	“วิกฤตซำ้าซากและวิกฤตเชิงซ้อน”	อย่างที่พวกเรา
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน	(ดูรูปที่	5)

“It is not the strongest species that survive, 
nor the most intelligent, but the ones most  
responsive to change.”
                                                             Charles Darwin

7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก
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	 ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัมนษุยแ์ละระหวา่งมนษุยก์บัธรรมชาติ

จะเปน็อยา่งไร	ลว้นขึน้อยูก่บัวา่เรามองโลกและมสีมมตฐิานกบัเรือ่งตา่ง	ๆ 	 

เหลา่นัน้อยา่งไร	บทเรยีนของโควดิ-19	ทำาใหผู้ค้นตอ้งหนักลบัมาทบทวน 

สมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้ง	2	ชุดนี้เสียใหม่

	 ในสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั้น	แท้จริงแล้ว 
มนษุยห์าใชค่นทีม่แีตข่อ้บกพรอ่งและไมน่า่ไวใ้จ	หากแตม่นษุยม์ศีกัยภาพ 
และสามารถสร้างความเป็นไปได้ที่หลากหลาย	และมนุษย์ก็ไม่น่าจะใช	่ 
“สตัวเ์ศรษฐกจิ”	ทีม่พีฤตกิรรมแบบทีม่เีหตมุผีลตามหลกัเศรษฐศาสตร	์ 
แต่มนุษย์เป็น	 “สัตว์สังคม” ที่มีชีวิตจิตใจ	 มีความปรารถนาที่จะอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นปกติสุข	บทเรียนของโควิด-19	ทำาให้มนุษย์ต้อง 
คุม้ครองปกปอ้งผลประโยชนข์องสว่นรวม	เพราะเมือ่สว่นรวมถกูปกปอ้ง	 
ตวัเราเองกจ็ะถกูปกปอ้ง	มเิพยีงเทา่นัน้	บรบิทของโลกไดเ้ปลีย่นแปลงไป	 
แนวคดิทีว่า่	“ไมแ่ขง่ ไมร่อด” ไมน่า่จะตอบโจทย	์หากมนษุยจ์ะอยูอ่ยา่ง 
ปกติสุข	อาจจะต้องปรับแนวคิดเป็น	“รวมกัน เราอยู่”	แทน	(ดูรูปที่	6)

รูปที่ 5 : จ�กโลกที่มุ่งพัฒน�สู่คว�มทันสมัย
สู่โลกที่มุ่งพัฒน�สู่คว�มยั่งยืน
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รูปที่ 6 : ก�รเปลี่ยนสมมติฐ�นในคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งมนุษย์กับมนุษย์

รูปที่ 7 : ก�รเปลี่ยนสมมติฐ�นในคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งมนุษย์กับธรรมช�ติ

	 ในสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติก็เช่นกัน	
แท้จริงแล้วธรรมชาติไม่ใช่เป็นทรัพยากร	 (Resources)	 แต่ธรรมชาติ 
เปน็แหลง่กำาเนดิ	(Sources)	ทีเ่ราหยบิยมืมาใชช้ัว่คราวและสง่คนืกลบัไป	 
โดยตอ้งเผือ่แผใ่หค้นรุน่หลงัไดใ้ชด้ว้ย	ดงันัน้	แทนทีจ่ะแสวงหาเทคโนโลย ี
และการจัดการเพื่อเอาชนะธรรมชาติ	และมุ่งใช้ประโยชน์จากธรรมชาต ิ
ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ	มนษุยค์วรแสวงหาความเชือ่มโยงเพือ่อยูร่ว่มกบัธรรมชาต	ิ 
มุ่งรักษ์ธรรมชาติบนฐานคิดของความยั่งยืน	และที่สำาคัญ	แทนที่จะคิด
แต่ตักตวงผลประโยชน์จากส่วนรวม	อาจถึงเวลาที่พวกเราต้องร่วมกัน
ฟื้นฟู	 รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม	 ซึ่งถูกทำาลายไปไม่น้อยภายใต้
กระบวนทัศน์การพัฒนาที่มุ่งสู่ความทันสมัย	(ดูรูปที่	7)
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	 ถ้าไปถามคนฝร่ังเศสว่า	เขารู้จักช่ือใครบ้าง	เกือบทุกคนจะบอกว่า	 

รู้จัก	หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur)	นักวิทยาศาสตร์ผู้เสนอ	

“ทฤษฎีเชื้อโรค”	(Germ	Theory)	ซึ่งบอกว่า	“โรคต่าง	ๆ 	เกิดจาก 

เชือ้โรค	เช้ือโรคแตล่ะชนดิทำาใหเ้กดิโรคแตล่ะอย่าง”	ในเม่ือเป็นเชน่นี	้ 

การรักษาโรค	 คือ	 การต่อสู้กับเช่ือโรค	 เช่น	 โดยการใช้ยา	 หรือ 

ยาปฏชิวีนะ	เพือ่ฆา่หรอืกำาจดัเชือ้โรคใหไ้ด้	กห็ายจากโรคภยัไขเ้จบ็

	 หลุยส์	ปาสเตอร์	ผู้มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วฝรั่งเศส	หรืออาจ

จะทั่วโลกก็ว่าได้	ในบั้นปลายของชีวิต	เขาป่วยด้วยภาวะเส้นโลหิต

ในสมองแตก	เป็นอัมพาตอยู่หลายปี	ก่อนลาจากโลกด้วยวัย	72	ปี

เขาฝากผลงานให้กับโลก	 ในด้านการฆ่าเชื้อโรค	 และการใช้วัคซีน	

ป้องกันรักษาโรค

	 ในขณะเดียวกัน	 อีกชีวิตหนึ่ง	 เป็นนักชีววิทยา	 ชาวฝรั่งเศส	 

ใช้ชีวิตอยูร่ว่มประเทศ	ไดพ้บเจอกบั	หลยุส	์ปาสเตอร	์แตม่คีวามคดิ

เห็นขัดแย้งกันมาโดยตลอด	เขาคือ	อังตวน บิวแชมพ์ (Antoine 

Beuachamp) ซึง่ไมเ่ชือ่ในทฤษฎเีชือ้โรค	โดยกลา่ววา่	สิง่ทีเ่รียกวา่ 

เชื่อโรคนั้นมีอยู่ทั่วไป	 ทุกหนทุกแห่งในโลก	 รวมทั้งในร่างกายคน

และสิง่มชีวีติตา่ง	ๆ 	ด้วย	โดยไมไ่ด้ทำาใหเ้กดิโรคเลย	แตเ่มือ่ใดกต็าม

ทีร่า่งกายคนออ่นแอ	กนิอาหารไมถู่กต้อง	อยู่ในทีไ่มถ่กูตอ้ง	ไมม่กีาร 

ออกกำาลังกาย	 เมื่อนั้นก็จะเกิดโรค	 และทำาให้ต้องแก้ไขโดยการ 

ใหอ้าหาร	การออกกำาลงักาย	การใชช้วีติพกัผอ่นใหถ้กูตอ้ง	สว่นการ 

ให้ยาน้ันเป็นไปเพ่ือการแก้ไขข้อบกพร่อง	จนทำาให้ร่างกายกับเช้ือโรค 

อยู่ด้วยกันได้เท่านั้นเอง

ผู้แพ้ กับ ผู้ชนะ
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	 แนวความคดิของ	องัตวน	บวิแชมพ	์เกดิเปน็ทฤษฎีการรักษาโรค	 

เรียกว่า	การดูแล	“สถานที่”	(Terrain)	ซึ่งหมายถึงอวัยวะทุกส่วน	

ให้ดี	 ด้วยอาหารการกิน	 การใช้ชีวิตให้ถูกต้อง	 แล้วร่างกายจะเกิด

ภูมิคุ้มกันดีจนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

	 เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่	ในขณะที	่หลยุส	์ปาสเตอร์	มีชือ่เสยีงไปทัว่นัน้	 

ไม่มีใครรู้จัก	อังตวน	บิวแชมพ์	 เลย	มีผู้กล่าวว่า	หลุยส์	ปาสเตอร์	 

ขีป้ระจบเอาใจชนชัน้สงูและมหาเศรษฐ	ีเขากระโชกโฮกฮากกบัคนที ่

ด้อยกว่าอย่างคนอารมณ์ร้ายกาจ

	 ในวาระสุดท้าย	หลุยส์	ปาสเตอร์	ป่วยหนัก	อังตวน	บิวแชมพ์

ไปเยี่ยมอย่างมิตรผู้ขับเคี่ยวกันด้านผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่

คนละขา้ง	ในวาระนัน้	หลยุส	์ปาสเตอรพ์ดูวา่	“สถานที”่	(Terrain)	นัน้	 

สำาคัญที่สุด	เชื้อโรคทำาอะไรไม่ได้จริง	ๆ 	อีกไม่กี่วัน	หลุยส์	ปาสเตอร์ 

ก็เสียชีวิต	อังตวน	บิวแชมพ์	ดำาเนินชีวิตอยู่ต่อมา	จนเสียชีวิตในวัย	

93	ป	ีฝากผลงานใหก้บัโลกในดา้นการสรา้งภมูติา้นทานของร่างกาย

เท่านั้น	จะทำาให้ไม่เป็นโรค	ไม่ทุกข์ทรมาน

	 ในโลกหลังโควิด	 เราอาจต้องพิจารณาแนวทางการรักษาโรค	 

และวิธีมองโรคหรือเชื้อโรคว่าเป็นปัญหา	 โดยปรับมาพิจารณา

แนวทางการอยู่ ร่วมกับเช้ือโรค	 โดยรักษาความเข้มแข็งหรือ 

ความแข็งแรงของ	“พื้นที่”	ทั้งร่างกาย	และจิตใจ

ที่มา: ชมรมกัลยาณธรรม
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รูปที่ 8 : ภ�วะโลกป่วน นำ�ม�สู่ 7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก

	 ในโลกก่อนโควิด-19	 ผู้คนจากการประชุม	 “เวทีเศรษฐกิจโลก”	

(World	Economic	Forum)	ที่เมืองดาวอส	บอกพวกเราว่าพลวัตของ

เทคโนโลยี	 (อันประกอบด้วย	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 เทคโนโลยีกายภาพ	 

และเทคโนโลยีดิจิทัล)	 กำาลังป่วนโลก	 โดยเชื่อว่าภาวะโลกป่วนจาก

เทคโนโลย	ีกอ่ใหเ้กดิการปฏวิติัอตุสาหกรรมครัง้ที	่4	และตามมาดว้ยการ

ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 แท้ที่จริงแล้ว ภาวะโลกป่วนไม่ได้เกิดจากพลวัตของเทคโนโลยี
เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากพลวัตของความเสี่ยงและภัยคุกคามด้วย  
(อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคระบาด) ซึ่งภาวะโลก 
ป่วนจากพลวัตของความเสี่ยงและภัยคุกคามนั้น ไม่ได้ส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงแค่การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยหลักก่อให้เกิดการปฎิวัติทางสังคม  
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ควบคู่ไปด้วย นำามาสู่การ 
เปลีย่นแปลงคร้ังใหญ่ ภายใต้ “7 ขยับ ปรับเปล่ียนโลก” (7 Major Shifts)  
(ดูรูปท่ี	8)
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 ขยบัที ่1	จาก โมเดลตลาดเสรี (Free Market Model) สูโ่มเดล 
ร่วมรังสรรค์ (Co-Creative Model)	 แทนท่ีจะใช้กลไกตลาดในการ 
ขบัเคลือ่น	เราตอ้งหนัมาใช้พลงัปัญญามนษุย์ในการขบัเคลือ่น	เปลีย่นจาก
การแยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค	เป็นการเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผลิตและรังสรรค์นวัตกรรม	ปรับแนวคิด
มุ่งหาทางเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด	 ด้วยการพัฒนาความได้เปรียบในการ
แข่งขัน	 เพื่อสร้างอำานาจเหนือตลาด	 มาสู่แนวคิดการขยายขนาดตลาด 
ให้กว้างขึน้เพ่ือครอบคลมุ	“คนไรแ้ละคนดอ้ยโอกาส”	ทีอ่ยูท่ีฐ่านรากของ
พีระมิดในสังคม	 ด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้	 (Inclusive	

Innovation)

	 รปูแบบการระดมทนุกเ็ปลีย่นแปลงไป	จากเดมิมเีพยีงการระดมทนุ 
จากผูถ้อืหุน้และตลาดทนุ	แตใ่นปจัจบุนั	นวตักรรมหรอืธรุกจิด	ีๆ 	สามารถ
ระดมทุนจากประชาชนได้โดยตรง	 (Crowd	 Funding)	 โดยผู้ที่ให้เงิน 
ไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
เป็นสำาคัญ

	 อาจกลา่วไดว้า่โรคโควดิ-19	เปน็	“ตวัเรง่การปรบัเปลีย่น”	กอ่ใหเ้กดิ 
การขยับปรับเปลี่ยนโลก	7	ประการ	ดังต่อไปนี้		(ดูรูปที่	9)

รูปที่ 9 : 7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก
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	 โมเดลตลาดเสรีจะขับเคลื่อนผ่านกระแส	 “โลกาภิวัตน์”	 และ		 
“บรรษัทภิวัตน์”	 ซึ่งแตกต่างจากโมเดลร่วมรังสรรค์ที่จะขับเคลื่อนผ่าน

กระแส	“ชุมชนภิวัตน์”	และ	“ประชาภิวัตน์”	เป็นสำาคัญ

 ขยับที่ 2 เราเคยอยู่ใน โหมดการแข่งขันในการผลิตและ 
การบรโิภค (Competitive Mode of Production & Consumption)  
ที่ขับเคลื่อนผ่านโมเดลการลงทุนแบบเอกชน	 (Private	 Investment	
Model)	 ภายใต้แนวคิด	 “การผลิตเพื่อขาย”	 (Making	 &	 Selling)	 
กอ่ใหเ้กดิการแขง่กนัผลติ	แขง่กนับรโิภค	ความอยูด่มีสีขุสว่นใหญต่กอยูก่บั 
คนจำานวนน้อย	(Well-beings	of	the	Few)	

	 โลกกำาลงัขยบัไปสู	่โหมดการผนึกกำาลงัในการผลติและการบรโิภค 
(Collaborative Mode of Production & Consumption)	ที่ใช ้
แพลทฟอรม์แบบเปดิทีท่กุคนมสีว่นรว่ม	(Open	Collaborative	Platform)	 
ภายใต้แนวคิดของการเกื้อกูลและแบ่งปัน	(Caring	&	Sharing)	มุ่งสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขให้คนหมู่มาก	(Well-beings	of	the	Mass) 

 ขยบัที ่3	แตเ่ดมิเรามุง่เนน้	การเติบโตทางเศรษฐกจิ (Economic 
Growth)	 โดยความเชื่อที่ว่า	 ความโลภ	 (Greed)	 ทำาให้เกิดการเติบโต	
(Growth)	 และการเติบโตเหนี่ยวนำาให้เกิดความโลภเป็นวงจรที่ไม่รู้จบ	
ความเชือ่	“Greed2Growth”	และ	“Growth2Greed”	ดงักลา่วทำาใหเ้กดิ 
การมุง่เนน้การเพิม่ปรมิาณการผลติและการบรโิภค	โดยใหค้วามสำาคัญกับ 
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ	ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ตอบโจทย์

ความยั่งยืน

	 เพื่อความเป็นปกติสุขในโลกหลังโควิด	 เราจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
จากการมุง่เนน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิไปสูก่ารมุ่งเนน้	“การขบัเคลือ่นที่
สมดุล”	(Thriving	in	Balance)	ใน	4	มิติที่สำาคัญ	ได้แก่	การสร้างความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	 ความอยู่ดีมีสุขในสังคม	 ควบคู่ไปกับความยั่งยืน 
ของธรรมชาต	ิบนรากฐานของศกัดิศ์รแีละภมูปิญัญามนษุย	์โดยตัง้อยูบ่น 
ความเชื่อที่ว่า	“Good2Growth”	และ	“Growth2Good”	แทน
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 ขยับที่ 4 แต่เดิมเรามุ่ง	 สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ (People for Growth) โดยมองมนุษย์เป็นเพียงแค่ 

ส่วนหนึ่งของปัจจัยการผลิต	 มุ่งเน้นการลดต้นทุนและการเพิ่มผลิตภาพ

ในตัวมนุษย์เป็นสำาคัญ	 และเพ่ือลดความรู้สึกผิด	 หลายองค์กรจึงทำาให้

ตัวเองนั้น	Looking	Good,	Looking	Well	(ผ่านการทำา	Pseudo-CSR)

	 เพื่อความยั่งยืนในโลกหลังโควิด	เราต้อง	สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อ 

การเติบโตของมนุษย์ (Growth for People) ทำาอย่างไรให้เกิด

การปลดปล่อยพลังปัญญามนุษย์	 พร้อม	 ๆ	 กับการสร้างหลักประกัน 

ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต	 ยกระดับทักษะ	 เติมเต็ม

ศักยภาพ	เปดิพืน้ทีใ่หม้สีว่นร่วม	และปกป้องศกัดิศ์รขีองความเปน็มนษุย	์ 

เพราะฉะนั้น	 ต่อจากนี้ไป	 องค์กรจะต้องไม่ทำา	 Pseudo-CSR	 แต่เป็น

องค์กรที่	Being	Good,	Being	Well	อย่างแท้จริง	 โดย	Being	Good	

เพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	และ	Being	Well	เพื่อตอบโจทย์ผู้ถือหุ้น

 ขยับที่ 5	 ในโลกก่อนโควิด	 เราเพรียกหา	ชีวิตที่รำ่ารวยทางวัตถุ  

อันเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบ	 การแข่งขัน	 การตามอย่างกัน	 

การโหยหาความต้องการอย่างไม่สิ้นสุด	 ซ่ึงในที่สุดจะนำาพาสู่ชีวิตที่ 

ไร้จุดหมาย	รวมถึงการพัฒนาทักษะเพียงเพื่อใช้ในการทำางาน	(Head	&	

Hand)	ภายใต้ความเชื่อที่ว่า	ยิ่งมาก	ยิ่งได้	และยิ่งใหญ่	ยิ่งดี	ความเชื่อดัง

กล่าวนำาพาสู่	“ความอับจนบนความมั่งคั่ง”	(นั่นคือ	ดูเหมือนจะมีชีวิต 

ที่ดูดี	แต่แท้จริงแล้วนั้นกลับเป็นชีวิตที่ไร้ความสุข)

	 เพ่ือความเปน็ปกติสขุในโลกหลงัโควดิ	เราตอ้งปรบัจากชวีติทีร่ำา่รวย

ทางวัตถเุปน็	ชวีติทีรุ่ม่รวยความสขุ โดยเปน็ชวีติทีม่สีขุภาพกาย	สขุภาพใจ 

ที่แข็งแรง	เต็มเปี่ยมด้วยความหวัง	อบอุ่น	เข้าใจโลก	เข้าใจถึงคุณค่าของ 

การมีชีวิต	 และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น	 เพราะฉะนั้น	 ต้องพัฒนาทักษะ 

ความฉลาดรู้ในการใช้ชีวิต	(Heart	&	Harmony)	ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ 
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“ตู้ปันสุข” 
ความรุ่มรวยบนความพอเพียง

 “ตูป้นัสขุ” เปน็ตู้ทีน่ำาไปต้ังในชมุชน ใหผู้ท้ีต่อ้งการแบง่ปนั
สามารถนำาอาหารมาใส่ในตู้ สำาหรับผู้ขาดแคลนในช่วงวิกฤต 
โควิด-19 มาหยิบไปได้ โดยโครงการเร่ิมต้นจาก คุณสุภกฤษ  
กลุชาตวิจิติร ผู้เชีย่วชาญด้านการตลาดและเจา้ของเพจ “รูร้อบ
ตอบโจทย์” ได้เห็นโครงการ “Pantry of Sharing” ในต่าง
ประเทศ จึงได้รวมกลุ่มเพื่อนเพื่อทำาโครงการนี้ขึ้นที่ประเทศไทย

ในนาม “กลุ่มอิฐน้อย”

	 ทางคุณสุภกฤษ	 ได้ทำาคลิปแสดงขั้นตอนการสร้างและติดตั้ง 

ตูป้นัสขุ	รวมทัง้ในขณะใชง้านจรงิทัง้ผูท้ีม่าใสอ่าหาร	และผูท้ีม่าเลอืก 

หยิบอาหารออกไป	ซ่ึงมีการแชร์ในโลกออนไลน์ออกไปเป็นจำานวนมาก	 

มกีารทำาขา่วจากสือ่หลายสำานกั	ทำาใหโ้ครงการเปน็ทีร่บัรูใ้นวงกวา้ง

ในสังคมไทย

 “ตอนแรกหลายคนก็บอกว่าหายหมดยกตู้แน่นอน คนต้อง

กวาดเกลีย้งตู ้หรือจะโดนกวาดเอาไปขาย และนีค่อืบทพสิจูนว์า่ 

คนไทยยังมีนำ้าใจต่อกันครับ”

เพื่อใช้ในการทำางาน	 (Head	&	Hand)	 รวมถึงการปรับเปลี่ยนความคิด

จากเดิม	 ยิ่งมาก	ยิ่งได้	 เป็น	ยิ่งปัน ยิ่งได้ และเปลี่ยนความคิดจากเดิม	 

ยิง่ใหญ	่ยิง่ด	ีเปน็	เมือ่ขาดตอ้งรูจ้กัเตมิ เมือ่พอต้องรู้จักหยุด และเม่ือเกนิ

ต้องรู้จักปัน	 ด้วยการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 ซ่ึงหากทำาได้	 พวกเราก็จะสามารถก้าวข้าม	

“ความอับจนบนความมั่งคั่ง” และนำาพาไปสู่	 “ความรุ่มรวยบน 

ความพอเพียง”	แทน
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 ขยับที่ 6	 ในโลกก่อนโควิด	 เราติดกับดักของ	 เศรษฐกิจเส้นตรง 
(Linear Economy)	 ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่นำาทรัพยากรมาผลิต 
สินค้าตาม	 “ห่วงโซ่คุณค่า”	 (Value	Chain)	 อย่างไม่ยั้งคิด	 ไม่คำานึงถึง 

ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	โดยมุ่งสู่การสร้างกำาไรสูงสุดเป็นสำาคัญ

	 นอกจากนี้คุณสุภกฤษได้เปิด	 Open	 Source	 แชร์ลิ้งค์ไฟล์

สำาหรับพิมพ์ไวนิลติดบนตู้ปันสุข	 ให้ผู้ที่สนใจนำาไปสร้างในชุมชน

ของตัวเอง	โดยมีข้อความดังนี้

 ตู้ปันสุข แบ่งปันนำ้าใจ สู้ภัยโควิด-19

 “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”

 ผู้ให ้รว่มแบง่ปนัอาหารแห้ง หรอืเครือ่งกระปอ๋ง ไวใ้นตูน้ีไ้ดบ้ญุ

 ผู้รับ หยิบไปแต่พอควร ร่วมแบ่งปัน ต่อให้คนข้างหลัง  

 ก็ได้บุญร่วมกัน

 “ช่วยกันรักษาตู้ เพื่อตัวท่านเอง และชุมชน ผ่านพ้นโควิด-19  

 ไปด้วยกัน”

 Take What You Need… Give What You Can

	 จากจุดเริ่มต้นเพียง	5	ตู้	จนมาถึงวันที่	11	พฤษภาคม	2563	

มีตู้ปันสุขในประเทศไทยแล้ว	 155	 ตู้	 ใน	 44	 จังหวัด	ทั่วทุกภาค 

ของไทย	ดว้ยการแบง่ปนัไอเดยีด	ีๆ 	ในการแบง่ปันความสขุระหวา่ง

ผู้คน	ทำาให้	“ตู้ปันสุข”	สามารถแพร่ขยายไปในสังคมไทยได้อย่าง

รวดเร็ว	กลายเป็นจุดเล็ก	ๆ	ที่ดึงเอาส่วนดีในจิตใจของคนออกมา

ช่วยแก้ไขวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ของโลกได้

ที่มาของเนื้อหา	เรียบเรียงจาก	

Facebook:	Supakit	Bank	Kulchartvijit
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	 เพือ่ใหเ้กดิความย่ังยืนในโลกหลงัโควดิ	เราตอ้งเรง่ปรบัเปลีย่นระบบ
เศรษฐกจิเสน้ตรงมาเปน็	เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) ซึง่
เป็นระบบเศรษฐกิจที่อุดช่องว่างการผลิตแบบเก่าด้วย	 “วงรอบคุณค่า”	
(Value	 Circle)	 โดยนำาสิ่งเหลือใช้และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด 
กลับมาหมุนเวียนทำาประโยชน์ใหม่	พร้อมกันนั้น	ก็มุ่งเน้นความประหยัด
ในปัจจัยนำาเข้า	 ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต	 และประโยชน์สูงสุด 

ที่ได้รับจากผลผลิต

 ขยับที่ 7	 การที่เราต้องอยู่ด้วยกันบนโลกใบเดียวกัน	 สุขด้วยกัน	 

ทุกข์ด้วยกัน	เราต้องปรับเปล่ียนจาก	การตักตวงผลประโยชน์จากส่วนรวม  

(Exploitation of the Commons) ทีแ่ตล่ะคนคิดถงึแตก่ารเอาดใีสต่วั	 

เอาชัว่ใสค่นอืน่	(Internalizing	the	Goods	&	Externalizing	the	Bads)	

และคิดเผื่อสิ่งดี	ๆ	ไว้ให้กับลูกหลานและพวกพ้องของตัวเองเท่านั้น

 เพ่ือความอยูร่อดของมนษุยชาต	ิในโลกหลงัโควดิ	การฟืน้ฟู เยยีวยา

รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม (Remedy of the Commons)  

เป็นเรื่องสำาคัญ	 ด้วยการไตร่ตรองถึงส่วนเสียที่อาจเกิดข้ึนในสิ่งดีๆ	 

(Negative	 Side	of	 the	Goods)	 ขณะเดียวกัน	 ก็ต้องมองหาส่วนดีที ่

ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เลวร้าย	(Positive	Side	of	the	Bads)	(อย่างเช่น	ปัญหา

สังคมสูงวัย	 ก่อเกิดการคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์คนกลุ่มนี้	 หรือ	

วิกฤตโควิดก่อเกิดการจัดระเบียบในระบบสาธารณสุขใหม่	 เป็นต้น)	 

ความคิดได้เปลี่ยนไปจากการคิดเผื่อสิ่งดี	ๆ	ให้กับลูกหลานและพวกพ้อง

ของตัวเอง	มาสู่การคิดเผื่อสิ่งดี	ๆ	ให้กับคนส่วนใหญ่และคนรุ่นหลัง	

 อันที่จริงแล้ว “7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก” ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทุกขยับ

ลว้นแลว้แตต่ัง้อยูบ่นหลกัคิดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ปญัหาคอื 

พวกเราเพียงแค่ตระหนักรู้ แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ในโลกหลังโควิด 

มนุษย์จะอยู่รอดได้ พวกเราต้องร่วมกันขยับ เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่ 

โลกแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง
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	 การปะทะกันของกระแสโลกาภิวัตน์	 บรรษัทภิวัตน์	 ชุมชนภิวัตน์ 

และประชาภิวัตน์	ทั้งในโลกจริงและโลกดิจิทัล	ก่อให้เกิดการเหลื่อมเกย

ซอ้นทบักนัอยา่งไมส่นทิ	ระหวา่งวฒันธรรมโลก	วฒันธรรมชาต	ิวฒันธรรม

ท้องถ่ิน	 และวัฒนธรรมในโลกเสมือน	 ทำาให้ผู้คนจะต้องมีบทบาทของ 

การเป็นพลเมืองชาติ	และการเป็นพลเมืองโลกไปพร้อม	ๆ	กัน

	 บทบาทของการเป็นพลเมืองโลก	 ทำาให้เราต้องตระหนักถึงเรื่องที่

เป็นสากล	 เรื่องวิกฤต	ความเสี่ยง	 และภัยคุกคามร่วม	 เรื่องมนุษยธรรม	 

สิทธิมนุษยชน	ฯลฯ	แต่ในขณะเดียวกัน	เราก็ยังต้องตระหนักในสิทธิและ

หน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองชาติ	 ตลอดจนมีจิตสำานึกในความรักชาติ	

ความหวงแหน	และความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ

 อาจารย์ธีรยุทธ	บุญมี	ได้เคยกล่าวไว้ว่า	ความผูกพันอยู่กับกลุ่มทำาให้

ความเปน็ชาตถูิกฝงัอยู่ในสามญัสำานกึของคนทัว่ไป	ความเปน็ชาตชิว่ยทำา 

หน้าที่สร้างความมั่นคงทางจิตใจที่จะต้องอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีลักษณะ

คล้ายเหมือนกับตน	 ทำาให้รักกลุ่มรักพวกพ้องของตน	 สำาหรับบางคน	

ชาติให้มากกว่าความมั่นคงทางจิตใจ	 เพราะชาติเป็นจิตวิญญาณของ

ผู้คนในประเทศ	 ดังนั้น	 เพื่อที่จะรักษาชาติของเขาไว้	 เขาพร้อมที่จะ

พลีชีพเพื่อชาติได้	คำาว่า	แผ่นดินพ่อ แผ่นดินแม่ มาตุภูมิ และ	ปิตุภูมิ  

จึงเป็นคำาที่ใช้เพ่ือสะท้อนคุณค่าอันใหญ่หลวงของชาติที่มีต่อผู้คน	 

	 จึงเป็นคำาถามท่ีพวกเราคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันตอบว่า	ประเทศไทย 

ต้องเป็นอย่างไรในโลกหลังโควิด	 ด้วยการค้นหาอัตลักษณ์	 เอกลักษณ์	

คุณคา่	จติวญิญาณ	และตัวตนของคนไทย	เพ่ือปลุกจติสำานกึของความเปน็

ชาตินิยมให้กลับคืนมา	 เป็นชาตินิยมที่สะท้อนออกมาผ่านความรักชาติ 

เราคือไทย ใครคือเรา ในโลกหลังโควิด

เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติ
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รักแผ่นดินเกิด	ที่สะท้อนออกมาเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย

อย่างลึกซึ้ง	 ไม่ใช่ชาตินิยมแบบคลั่งชาติ	 ที่มุ่งเน้นแต่คิดถึงผลประโยชน์

ของชาตตินเองฝา่ยเดียว	แต่เป็นชาตินยิมในแง่บวก	เปน็ชาตนิยิมทีค่ดิถงึ

การอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขของคนทั้งโลก

	 คำาถามที่ท้าทายคือ	 จะทำาอย่างไรให้คนไทยมีจิตสำานึกของ	 

“ความรกัชาต”ิ อาจารยเ์กษม	วฒันชยั	ไดก้ลา่วไวอ้ยา่งนา่ฟงั	ถงึเกยีรตภิมู ิ

และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทยด้วยสี่ประเด็นคำาถามที่เกี่ยวเนื่องกัน

	 1)	 มีความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติไทยมาก 

	 	 น้อยแค่ไหน

	 2)	 มีจิตสำานึกและตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทยมากน้อย 

	 	 เพียงใด

	 3)	 ก่อเกิดเป็นความรัก	 ความภาคภูมิใจ	 ความผูกพัน	 และความ 

	 	 หวงแหนในความเป็นไทย	 ความเป็นคนไทย	 ในความเป็น 

	 	 ประชาชาติไทยขนาดไหน

	 4)	 มีความรู้สึกห่วงใย	 อยากรับผิดรับชอบ	 ทุ่มเทกำาลังกายกำาลังใจ 

	 	 ยอมเสยีสละเพือ่ความอยู่รอดและประโยชนส์ขุใหก้บัประเทศชาต ิ

	 	 มากน้อยเพียงใด

	 เกยีรตภิมูแิละศกัดิศ์รคีวามเปน็ชาต	ิเปน็ผลลพัธข์อง	3	องค์ประกอบ

สำาคัญ	คือ	อำานาจอธิปไตย	ความเป็นอัตลักษณ์	และจิตสำานึกร่วม

	 ●	 อำานาจอธปิไตย สะทอ้นถงึความเป็นอิสระ	ไมต่อ้งตกอยูใ่นอาณตั ิ

	 	 ของใคร

	 ●	 ความเป็นอัตลักษณ์ สะท้อนถึงความเป็นตัวตน	 ไม่ต้องไปตาม 

	 	 แบบใคร
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	 ●	 จิตสำานึกร่วม	 สะท้อนถึงระบบคุณค่า	 ความเชื่อ	 ความศรัทธา 

	 	 ที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวโยงผู้คนในสังคมเข้าด้วยกัน	 เต็มเปี่ยมไปด้วย 

	 	 ความหวังของการได้มาอยู่ร่วมกัน	 ฝันร่วมกัน	 ทำาร่วมกัน	 

	 	 ซึ่งครอบคลุมถึงการอยู่ด้วยกันระหว่างผู้คนในชาติ	 และการอยู่ 

	 	 ร่วมกันในประชาคมโลก

  เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติ จึงเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดใน
โลกหลงัโควิด เม่ือตอ้งเผชญิกบัความเสีย่ง ภยัคกุคาม และวิกฤตซำา้ซาก  
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องปลุกจิตสำานึกคนไทยให้ตระหนักถึงการปกป้อง
อธิปไตย ความภูมิใจในอัตลักษณ์ การปลุกจิตสำานึกร่วมพร้อม ๆ กับ 
การสร้างความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ 
ประเทศที่มีความเป็นปกติสุข และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับ
ประชาคมโลก

	 ความเป็นพลเมืองชาติกับความเป็นพลเมืองโลก	และ	เกียรติภูมิและ 
ศักดิ์ศรีความเป็นชาติกับการผนึกกำาลังปรับเปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน	 
จงึเสมอืนเปน็ภาพคนละดา้นของเหรยีญเดยีวกนั	โดยนยัแลว้	ดา้นหนึง่ของ 
เหรียญบ่งบอกถึงความเป็นอิสระ	ส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญบ่งบอกถึง 
การพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกัน	เป็นการยึดโยงความเป็นรัฐ-ชาติ	กับความ
เป็นประชาคมโลก	พร้อม	ๆ	ไปกับการเชื่อมโยงเอกภาพขององค์รวมกับ
อิสรภาพของส่วนย่อย	 รวมไปถึงการประสานความเหมือนในภาพใหญ่

กับความต่างในรายละเอียด

	 การใช้ปัญญา	 การมีภูมิคุ้มกัน	 ความพอดี	 ความลงตัว	 ความพอ
ประมาณ	ภายใตห้ลักคดิปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	จงึเปน็หวัใจสำาคญั 
ที่จะสร้างดุลยภาพระหว่างความเป็นอิสระกับการพึ่งพิงอาศัยซึ่งกัน 
และกัน	 ในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข	ปกติสุข	 และสันติสุขในโลก
หลังโควิด

ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกหลังโควิด
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รูปที่ 10 : ฉ�กทัศน์ของโลกหลังโควิด

ฉากทัศน์ของโลกหลังโควิด
	 ฉากทัศน์ของโลกกำาลังถูกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่	 ในโลกก่อนโควิด	 
เรามองตัวเองเป็นเพียงพลเมืองชาติ	 มุ่งเน้นสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้กับองค์กร	ให้กับประเทศ	แต่	ณ	วันนี้	ในโลกหลังโควิด	เราต้อง
ร่วมกนัฟืน้ฟโูลกใหด้ขีึน้	เราตอ้งเปน็ทัง้พลเมอืงชาตแิละเป็นพลเมืองโลก
ในเวลาเดียวกัน	ที่สำาคัญ	เราไม่ได้อยู่ในภูมิรัฐศาสตร์โลกที่หลายประเทศ
สร้างความยิ่งใหญ่และอิทธิพลเหนือประเทศอื่นด้วย	 Hard	 Power	 
ไดอี้กตอ่ไป	แตอ่ยูใ่นโลกชวีภาพทีพ่ลเมอืงโลกอยูร่ว่มกนัอยา่งมสีนัตภิาพ
และเป็นปกติสุข	 โดยอิทธิพลของประเทศต่าง	 ๆ	 ที่มีต่อกันยังมีอยู่	 
แต่เป็น	 Soft	 Power	 ภายใต้โมเดลการร่วมรังสรรค์ที่สอดรับกับ	 
“7	ขยับ	ปรับเปลี่ยนโลก”	(ดูรูปที่	10)
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 “7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก” จึงบูรณาการเชื่อมโยงผู้คนในโลก 
กระชับแนน่ผูค้นในประเทศ ตลอดจนยดึโยงสถาบนัตา่ง ๆ  เขา้ดว้ยกนั  
ดว้ย “7 ขยบั ปรบัเปลีย่นโลก” ฉากทศัน์ของโลกหลงัโควดิ จงึเหมอืน 
ภาพท่ีถกูวาดโดยใชส้ทีีห่ลากหลายมาแต่งแต้มไวอ้ยา่งหลวม ๆ   (Poin-
tillism) ดังที่ Clifford Geertz นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน ได้เคย
กล่าวไว้ว่าเป็นสีสันที่มีความเป็นสากล ความเป็นโลก ความเป็นชาติ  
และความเป็นท้องถ่ินผสมปนเปกัน ไม่ได้กลมกลืนกันอย่างสนิท 
เป็นเนื้อเดียวกัน

	 หากย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์	ที่ส่งผลต่อ 
การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญข่องชาตไิทย	จะประกอบไปดว้ยเหตกุารณส์ำาคัญ	 
ดังต่อไปนี้

	 ●	 การฟื้นฟูบูรณะบ้านเมืองจากสงครามกับพม่าและประเทศ 
	 	 เพื่อนบ้าน

	 ●	 การเผชญิกบัภยัคกุคามในรปูแบบใหมจ่ากมหาอำานาจตะวนัตก

	 ●	 การเปิดประเทศสู่ความทันสมัยให้ทัดเทียมอารยประเทศ

	 ●	 การปฏิรูประบบชนชั้นสะท้อนความเท่าเทียมกันของคนใน 
	 	 สังคม

	 ●	 การรกัษาเอกราชใหพ้น้ภยัจกัรวรรดินยิมจากลทัธลิา่อาณานคิม

	 ●	 การเขา้สูป่ระชาคมโลกอยา่งมศีกัดิศ์รดีว้ยการประกาศสงคราม 
	 	 และเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

	 ●	 การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแผ่นดิน	 จากระบอบ 
	 	 สมบูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตย

	 ●	 การกู้ชาติเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติในสงคราม 
	 	 มหาเอเชียบูรพา

ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่�น
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รูปที่ 11 : ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่�น

ประเทศไทยในทศวรรษจากนี้ไป
	 ประเทศไทยกำาลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน	 ในช่วงหลายทศวรรษที่
ผา่นมา	ประเทศไทยตอ้งทำาสงครามตอ่สูก้บัลทัธคิอมมวินสิต	์ทำาสงคราม
ต่อสู้กับปัญหาความยากจน	 ตลอดจนทำาสงครามต่อสู้กับความไม่สงบ
ภายในประเทศ

	 ในทศวรรษจากนี้ไป	ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่	ๆ 	
จนทำาใหป้ญัหาทีม่อียูเ่ดมิมคีวามซบัซอ้นและทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้	 
อนัไดแ้ก	่สงครามตอ่สูก้บัความเหลือ่มลำา้ในหลากรปูแบบ	(ไมว่า่จะเปน็ 
ความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาและการเรียนรู้	ความเหลื่อมลำ้าของโอกาส	
หรือความเหลื่อมลำ้าของรายได้และทรัพย์สิน)	และ	สงครามต่อสู้กับภัย
คุกคามไม่ตามแบบในปัจจุบัน	 (อาทิ	 โรคระบาด	 เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ	เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ	สงครามไซเบอร์	รวมถึงการ
ครอบงำาโดยประเทศมหาอำานาจในรูปแบบใหม่	เป็นต้น)	(ดูรูปที่	11)
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	 หากย้อนดูประวัติศาสตร์ร่วมสมัย	 อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทย 

มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่นำาไปสู่การพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียม

นานาอารยประเทศเพียงครั้งเดียว	 นั่นคือการปฏิรูปประเทศในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช	รัชกาลที่	5	นับเป็น	 

“The	 First	 Great	 Reform”	 ซึ่งเป็นผลมาจากภัยคุกคามจากลัทธิ

ล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก	 ประกอบกับวิสัยทัศน์และพระปรีชา

สามารถของพระองค์	 ทำาให้บ้านเมืองเกิดความเป็นปึกแผ่น	 เกิดการ

สร้างรัฐชาติไทยที่เข้มแข็ง	มีการเลิกทาส	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	

ตลอดจนการนำาเทคโนโลยี	วิทยาการ	และการบริหารจัดการที่นำาสมัย

จากต่างประเทศมาประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย

	 อาจกลา่วไดว้า่	กระบวนทศันก์ารพฒันาทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั	“The	First	 

Great	 Reform”	 คือ	 “การพัฒนาที่มุ่งสู่ความทันสมัย”	 เพื่อเร่งให้ 

รัฐชาติไทยก้าวทันประเทศที่พัฒนาแล้วในประชาคมโลก

	 ตา่งจากในยคุปจัจบุนั	ประเทศไทยตอ้งเผชญิกบัแรงปะทะสองแนว	 

ทัง้แรงกดดนัจากภายนอก	(อาท	ิระบบทนุนยิมโลก	การจดัระเบยีบโลกใหม	่ 

ภัยคุกคามไม่ตามแบบ	รวมถึงลัทธิล่าอาณานิคมในรูปแบบใหม่)	 และ

แรงปะทุจากภายใน	 (อาทิ	 ความขัดแย้งที่รุนแรง	 ความเหลื่อมลำ้า 

และความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร	ปัญหาชุมชนและการม ี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	 ตลอดจนปัญหาคุณค่าและวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นที่ถูกกลืนโดยระบบทุนนิยม)	(ดูรูปที่	12)

การปฏิรูปเชิงโครงสร้างครั้งที่ 2 
ของประเทศไทย
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รูปที่ 12 : ก�รปฏิรูปเชิงโครงสร้�งของประเทศไทย

	 การจะพฒันาประเทศใหก้า้วขา้มปญัหาวกิฤตและภยัคกุคามตา่ง	ๆ 	 

เหล่านี้	จำาเป็นจะต้องผลักดันให้เกิด	“The	Second	Great	Reform”	 

ซึง่มกีระบวนทศันก์ารพฒันาทีแ่ตกตา่งจาก	“The	First	Great	Reform”	 

อย่างสิ้นเชิง	 จากการพัฒนาที่มุ่งสู่ความทันสมัยไปสู่การพัฒนาที่มุ่งสู่

ความย่ังยืน	เพ่ือนำาพาความเป็นปกติสุขมาสู่ประเทศไทยและประชาคมโลก

 กุญแจสำาคัญที่จะทำาให้ “The Second Great Reform”  

ประสบผลสัมฤทธิ์ คือ การเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กับ การพัฒนาที่ยั่งยืน ในโลกหลังโควิด
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รูปที่ 13 : ก�รขับเคลื่อนที่สมดุลต�มหลักคิดปรัชญ� 
ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ในโลกหลังโควิด	การขับเคลื่อนที่สมดุล (Thriving in Balance)
ตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จะทำาให้พวกเราสามารถ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศและประชาคมโลก	
สะท้อนผ่านการรักษ์โลก	การเติบโตที่ยั่งยืน	ความมั่งคั่งที่แบ่งปัน	และ
สันติภาพที่ถาวร	(ดูรูปที่	13)

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
กับ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในโลกหลังโควิด

	 หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนที่
สมดุลใน	4	มิติ	ประกอบด้วย

 ●	 ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เปน็เรือ่งทีเ่กีย่วกบัความสามารถใน 
	 	 การทำากำาไร	ผลตอบแทนจากการลงทุน	อัตราการเติบโต	และ 
	 	 ความพึงพอใจของผู้บริโภค
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 ●	 ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม	 ครอบคลุมประเด็นในเรื่อง 
	 	 การปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงาน	 สิทธิมนุษยชน	 ผลกระทบต่อชุมชน	 

	 	 และความรับผิดชอบต่อสังคม

 ●	 การรักษ์สิ่งแวดล้อม สะท้อนผ่านประเด็นในเรื่องทรัพยากร 
	 	 และพลงังานทีใ่ช	้การบรหิารจดัการของเสยีจากกระบวนการผลติ	 
	 	 คุณภาพนำ้าและอากาศ	ความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน	และ 

	 	 การดำาเนินตามมาตรฐานที่กำาหนด

 ●	 ศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ เน้นในเรื่องการตระหนักใน 
	 	 คุณค่ามนุษย์	 ศักยภาพและการลงทุนในมนุษย์	 ความคิด 
	 	 สร้างสรรค์และการสร้างมูลค่า	 การเคารพในความเป็นปัจเจก	 

	 	 และการมีอิสระทางความคิด

 	 ที่สำาคัญ	การขับเคลื่อนที่สมดุลทั้ง	4	มิติตามหลักคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงข้างต้นนั้น	มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	 Goals	 หรือ	 SDGs)	 ของ
สหประชาชาติเป็นอย่างดี	(ดูรูปที่	14)

รูปที่ 14 : ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
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	 การนอ้มนำาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ตอบโจทยก์ารพฒันา 
ท่ีย่ังยืน	ถือเป็นการเปล่ียนแปลงก้าวสำาคัญในการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ 
การพฒันาจาก “โลกทีมุ่ง่พฒันาสูค่วามทนัสมยั”	มาสู	่“โลกทีมุ่ง่พฒันา 
สู่ความยั่งยืน” ก่อให้เกิดการขยับปรับเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อ	อาทิ

  โลกที่มุ่งพัฒนาสู่ความทันสมัย       โลกที่มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ยิ่งใหญ่	ยิ่งด	ี(The	Bigger,	The	Better)	มาสู่		ยิ่งดี	ยิ่งใหญ่	(The	Better,	The	Bigger)

ยิ่งมาก	ยิ่งดี	(The	More,	The	Better)	มาสู่	 ยิ่งดี	ยิ่งมาก	(The	Better,	The	More)

ยิ่งเร็ว	ยิ่งดี	(The	Faster,	The	Better)	 มาสู่	 ยิ่งดี	ยิ่งเร็ว	(The	Better,	The	Faster)

	 หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เน้นความพอประมาณ	 
ความมีเหตุผล	และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี	ทั้ง	3	องค์ประกอบนี้ก่อให้เกิด
ความสมดลุ	พวกเราสามารถบรหิารจดัการความสมดลุใน	4	ระดบัดว้ยกนั	 

ได้แก่

 สมดุลในระดับโลก
 ●	 การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ	กับ	การควบคุมธรรมชาติ
 ●	 การแข่งขันเพื่อความมั่งคั่งของประเทศ	กับ	ความร่วมมือเพื่อ 
	 	 ความมั่นคงของประชาคมโลก
 ●	 สมดุลระหว่างมหาอำานาจปัจจุบันอย่างสหรัฐอเมริกา	 กับ	 
	 	 มหาอำานาจใหม่อย่างจีน 
 ●	 การใช้ประโยชน์เพื่อความสะดวกสบายของผู้คนในยุคปัจจุบัน	 
	 	 กับความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติในอนาคต	

 สมดุลในระดับประเทศ
	 ●	 ทุนนิยมอิงตลาด	กับ	ทุนนิยมอิงสังคม
 ●	 การค้าภายในประเทศ	กับ	การค้าระหว่างประเทศ
 ●	 การท่องเที่ยวในประเทศ	กับ	การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

ขับเคลื่อนความสมดุลในต่างระดับ
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	 ●	 การลงทุนจากต่างประเทศ	การลงทุนในประเทศ	กับ	การลงทุน 
  ในต่างประเทศ
 ●	 การใช้แรงงานในประเทศ	กับ	การใช้แรงงานต่างด้าว
 ●	 ตลาดเงินตลาดทุน	กับ	อุตสาหกรรมภาคต่าง	ๆ
 ●	 การใช้	กับ	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 ●	 การเติบโต	กับ	การกระจายความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
 ●	 ความสามารถในการแข่งขัน	กับ	สมานฉันท์ของคนในชาติ
 ●	 การเปิดเสรี	กับ	ความพร้อมของผู้ประกอบการในประเทศ

 สมดุลในระดับองค์กร
 ●	 ความเสี่ยง	กับ	ผลตอบแทน
 ●	 ความฉลาดหลักแหลมทางธุรกิจ	กับ	จริยธรรมและความชอบธรรม
 ●	 ความมุ่งมั่นตั้งใจ	กับ	การปรับตัวตามเงื่อนไขสภาพแวดล้อม
 ●	 ขีดความสามารถจากภายใน	กับ	เครือข่ายความร่วมมือจากภายนอก
 ●	 การออม	กับ	การลงทุน
 ●	 ปริมาณ	กับ	คุณภาพ
 ●	 หลักการ	กับ	หลักปฏิบัติ
 ●	 ผลตอบแทนระยะส้ัน	กับ	ความสามารถในการทำากำาไรในระยะยาว
 ●	 ผู้ถือหุ้น	กับ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ●	 การรังสรรค์นวัตกรรม	กับ	การลอกเลียนแบบ

 สมดุลในระดับปัจเจก
 ●	 ความรู้	กับ	คุณธรรม
 ●	 ความสุข	กับ	ความสำาเร็จ
 ●	 การออม	กับ	การใช้จ่าย
 ●	 ปัจจุบัน	กับ	อนาคต
 ●	 เวลางาน	กับ	เวลาครอบครัว
 ●	 การมีส่วนร่วม	กับ	ความเป็นอิสระ
 ●	 ความเป็นส่วนตัว	กับ	ส่วนรวม
 ●	 วัตถุ	กับ	จิตใจ
 ●	 การแข่งขัน	กับ	ความร่วมมือ
 ●	 ความต้องการการเปลี่ยนแปลง	กับ	ความแน่นอนในชีวิต
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	 เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ประเทศไทยกำาลงัตดิอยูใ่นกบัดกัประเทศรายได้
ปานกลาง	กลา่วอกีนยัหนึง่คอื	ประเทศไทยกำาลงัตดิอยูใ่น	“Competitive	 
Nutcracker”	 กล่าวคือ	 เราไม่สามารถขยับขึ้นไปแข่งขันกับประเทศ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 
ในขณะเดยีวกนั	เรากไ็มส่ามารถขยบัลงมาแขง่ขนักบัประเทศทีข่บัเคลือ่น 
ด้วยการผลิตสินค้าต้นทุนตำ่าได้	 เราติดอยู่ตรงกลางที่ขึ้นหน้าก็ไม่ไหว	 
ถอยหลงักไ็มไ่ด	้เปน็สภาวะทีเ่รยีกวา่	“Stuck			in			the			Middle”	มเิพยีงเทา่นัน้	 
หากพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่าในโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
ปจัจบุนั	นอกจาก	Size	of	Pie	ทางเศรษฐกจิจะไมส่ามารถขยายใหใ้หญข่ึน้ 
จากการ	“Stuck	in	the	Middle”	แล้ว	Share	of	Pie	ที่มีอยู่	ยังกระจุก
อยู่กับคนเพียงไม่กี่กลุ่ม	 ซึ่งหากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
อย่างเป็นระบบและจริงจัง	 ประเทศไทยจะอยู่ในจุดที่เปราะบางและ
อ่อนแอ	 ไม่สามารถที่จะรองรับโอกาสและต้านรับภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
จากพลวัตของเศรษฐกิจโลกหลังโควิดได้อย่างแน่นอน

	 ในโลกหลังโควิด	“การเติบโตเชิงคุณภาพ”	เท่านั้น	จึงจะตอบโจทย์
การพฒันาทีย่ัง่ยนื	ภายใตต้รรกะดงักลา่ว	การปฏริปูโครงสรา้งเศรษฐกจิ
ไทยจะต้องนำาไปสู่โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยที่เน้น
	 ●	 การเติบโตที่เพิ่ม	Size	of	Pie	ให้กับคนทุกกลุ่ม	ไม่ใช่เพิ่ม	Share	 
	 	 of	Pie	ให้กับคนบางกลุ่ม
	 ●	 การเติบโตที่มาจาก	 “พลังประชาชน”	 ไม่ใช่	 “พลังตลาด”	 ที่ 
	 	 ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
	 ●	 การเติบโตที่ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
	 	 โดยส่วนใหญ่
	 ●		 การเติบโตที่	“ลดทอน”	วัตถุนิยม	ความเห็นแก่ตัว	การมองผล 
	 	 ประโยชน์ระยะสั้น	ซึ่งเป็นจุดอ่อนของระบบทุนนิยมปัจจุบัน

BCG : โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ในโลกหลังโควิด
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รูปที่ 15 :
โมเดลก�รขับเคลื่อนประเทศไทยในโลกหลังโควิด

	 โดยตั้งอยู่บนแนวทางสำาคัญ	3	ประการดังต่อไปนี้

 1) สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก
 2) เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 3) นอ้มนำาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มุง่สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื

	 หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 นำามาสู่การพัฒนาโมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทยที่เป็นรูปธรรมภายใต้	 “BCG Economy 
Model”	ซึ่งเป็นการผนึก	3	เศรษฐกิจเข้าด้วยกัน	คือ	เศรษฐกิจชีวภาพ  
(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)	 และ	
เศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy)	เปน็การมุง่สูเ่ปา้หมายการพฒันา 
ที่ยั่งยืน	โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	
เป็นตัวขับเคลื่อนสำาคัญ	(ดูรูปที่	15)

BCG Economy Model
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รูปที่ 16 : 4 ส�ข�ยุทธศ�สตร์ใน BCG Economy Model

	 BCG	Economy	Model	เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน

โดยนำาจุดแข็งของประเทศไทยอันประกอบด้วย	 “ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ”	และ	“ความหลากหลายทางวัฒนธรรม”	มาต่อยอดและ

ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ	ครอบคลุม	4	สาขา

ยุทธศาสตร์สำาคัญ	ประกอบไปด้วย	1)	เกษตรและอาหาร	2)	สุขภาพ

และการแพทย์	3)	พลังงาน	วัสดุ	และเคมีชีวภาพ	และ	4)	การท่องเที่ยว

และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

	 กลุม่อตุสาหกรรมเหลา่นีค้รอบคลมุ	5	ใน	10	อตุสาหกรรม	S-Curve	 

โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกันกว่า	 3.4	 ล้านล้านบาท	 และมีกำาลัง

แรงงานอยู่ในระบบกว่า	16.5	ล้านคน	ซึ่งหากมีนโยบายและการบริหาร

จัดการที่เหมาะสมประมาณการว่าในอีก	5	ปีข้างหน้า	กลุ่มอุตสาหกรรม

ภายใต้	BCG	Economy	Model	นี้	จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ไปได้ถึง	4.4	ล้านล้านบาท	และจ้างงานได้กว่า	20	ล้านคน	(ดูรูปที่	16)

	 นอกจากตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจและการจ้างงานแล้ว	 BCG	

Economy	Model	 ยังมีเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ตอบโจทย์การพัฒนา

ที่ยั่งยืน	ประกอบไปด้วย	(ดูรูปที่	17)

38 โลกเปลี่ยนคนปรับ | สุวิทย์ เมษินทรีย ์



●	 กระจายรายได้ที่เป็นธรรมและทั่วถึงทั้งประเทศมากกว่า	10	ล้านคน 

●	 มีดัชนีความมั่นคงทางอาหารติดอันดับ	1	ใน	5	ของโลกภายใน	5	ปี 

●	 ลดความเหลื่อมลำ้าในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่มีราคาแพง

●	 ลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อในคน	สัตว์	และพืช

●	 ลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

●	 พฒันาอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วทีม่คีวามย่ังยนื	มรีะบบบรหิารจดัการ 

	 แหล่งท่องเที่ยวติดอันดับ	1	ใน	3	ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

●	 ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง	2	ใน	3	จากปัจจุบัน

●	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า	50	ล้านตัน

	 คาร์บอนไดออกไซด์

●	 สนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเล	ลดการสูญเสียสัตว์ทะเลหายาก

●	 ฟืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติ	เชน่	ป่าชายเลน	สตัวน์ำา้	และปะการงั	ใหก้ลบัมา 

	 ใช้ประโยชน์ได้อีก

●	 สรา้งสงัคมฐานความรูแ้ละการสรา้งภมูคิุม้กนัใหค้นไทยพรอ้มรบัการ 

	 เปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ได้อย่างเท่าทัน

รูปที่ 17 : เป้�หม�ยเชิงคุณภ�พของ 
BCG Economy Model
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รูปที่ 18 : BCG ตอบโจทย์ 6 มิติ

	 นอกจากจะมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งจากภายในผ่าน

การกระจายโอกาสและความมั่งคั่งแล้ว	 BCG	 Economy	 Model	 

ยงัเชือ่มโยงเศรษฐกจิฐานราก	เศรษฐกจิภมูภิาค	เขา้กบัเศรษฐกจิโลกดว้ย	 

ทีส่ำาคญั	BCG	Economy	Model	ตอบโจทยเ์ปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

ของสหประชาชาติ	 โดยครอบคลุม	 10	 ใน	 17	 เป้าหมายของ	 SDGs	 

มิเพียงเท่านั้น	BCG	Economy	Model	สนับสนุนหลักคิด	“เดินหน้า

ไปด้วยกัน	 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”	 โดยเป็นการสานพลังทำางานร่วมกัน 

อยา่งใกลช้ดิของภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะ	“จตรุภาค”ี	(Quadruple	 

Helix)	ระหวา่ง	ชมุชน	ภาคเอกชน	มหาวทิยาลยั	/	สถาบนัวจิยั	/	หนว่ยงาน 

ภาครัฐ	และเครือข่ายต่างประเทศ	(ดูรูปที่	18)

	 ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	BCG	

Economy	Model	จะประกอบด้วย

 ●	 4 ตัวขับเคลื่อน (BCG Drivers)	 ได้แก่	 1)	การพัฒนาสาขา 

	 	 ยุทธศาสตร์	 2)	 การพัฒนาเชิงพื้นที่	 3)	 การพัฒนาธุรกิจและ 

	 	 ผู้ประกอบการ	 และ	 4)	 การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 

	 	 ขั้นแนวหน้า
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 ●	 4 ตัวส่งเสริม (BCG Enablers)	 ได้แก่	 1)	 การปลดล็อก 

	 	 ขอ้จำากดัทางกฎหมายและกฎระเบยีบตา่ง	ๆ 	2)	การพฒันากำาลงัคน	 

	 	 3)	การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสำาคญัและสิง่อำานวยความสะดวก	 

	 	 และ	4)	การยกระดับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ	

	 โดยการขบัเคลือ่นทัง้หมดนี	้ตัง้อยูบ่นดจิทิลัแพลทฟอรม์เพือ่เชือ่มโยง 

และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าของ	BCG

	 BCG	Economy	Model	ก่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมให้กับ 

ทกุภาคสว่น	โดยมุง่เนน้การยกระดบัผลติภาพในระดบัฐานราก	ไปจนถงึ

การสร้างนวัตกรรมในระดับยอดของพีระมิด	อาทิ

 
 ●	 เกษตรและอาหาร: การบริหารจัดการนำ้า	การพัฒนาพันธุ์	

	 	 เกษตรแม่นยำา	ไปจนถึงอาหารสุขภาพมูลค่าสูง

 ●	 ส ุขภาพและการแพทย์:	การพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	ยา	 

	 	 ชีววัตถุ	สมุนไพร	ไปจนถึงโอมิกส์	(OMICs)	การแพทย์สมัยใหม่	 

	 	 และการแพทย์แม่นยำา

 ●	 พลงังาน และวสัดชุวีภาพ:	การพฒันาชวีมวล	วสัดทุางการเกษตร	 

	 	 เชื้อเพลิงชีวภาพ	ไปจนถึง	วัสดุชีวภาพ	หรือสารมูลค่าสูง

 ●	 ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์:	การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ	์ 

	 	 การทอ่งเทีย่วชมุชน	การพฒันาผลติภณัฑท์ีม่อีตัลกัษณ	์ไปจนถงึ 

	 	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	(ดูรูปที่	19)

สร้างมูลค่าใน 4 สาขายุทธศาสตร์ BCG
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	 นอกจากการขบัเคลือ่นในเชงิสาขายทุธศาสตรแ์ลว้	BCG	Economy	

Model	 ยังครอบคลุมแนวทางการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่	 (Area-based	

BCG)	 ซึ่งอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ	 และความหลากหลาย

ของวัฒนธรรมที่มีในแต่ละภูมิภาคของประเทศมาเป็นจุดแข็งในการ 

ขบัเคลือ่น	เปดิโอกาสใหแ้ตล่ะพืน้ทีส่ามารถพึง่พาตนเอง	พึง่พากันเองและ 

รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง	ตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 การขับเคลื่อน	BCG	ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย	ประกอบด้วย  

 ●	 ภาคเหนือ: มุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับข้าวด้วยนวัตกรรม

	 	 ระบบเกษตรปลอดภัยมาตรฐานส่งออก	 การท่องเที่ยวสุขภาพ 

	 	 เช่ือมโยงวัฒนธรรม	การนำาวัฒนธรรมเชิงพ้ืนท่ี	เช่น	วัฒนธรรมล้านนา	 

	 	 มาสร้างพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการ

รูปที่ 19 : ก�รสร้�งมูลค้�ใน 4 ส�ข�ยุทธศ�สตร์

ขับเคลื่อน BCG เชิงพื้นที่
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 ●	 ภาคอีสาน: มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากแมลง

	 	 ระบบแก้ไขปัญหาและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ	 การพัฒนา 

	 	 ระบบบริหารจัดการแหล่งนำา้ขนาดเล็ก	และการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

	 	 ตามวิถีชีวิตวัฒนธรรม	และความเชื่อริมฝั่งโขง

 ●	 ภาคตะวันออก: มุ่งเน้นในเร่ืองการพัฒนาผลผลิตทางด้านการเกษตร 

	 	 โดยเฉพาะกลุม่ไมผ้ล	การพัฒนาต่อยอดอตุสาหกรรมแหง่อนาคต	 

	 	 รวมถึงการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

 ●	 ภาคกลาง: มุ่งเน้นการพัฒนาในเรื่องการจัดการขยะ	นวัตกรรม 

	 	 เพือ่สงัคมสงูวยั	หรอืพฒันานวตักรรม	ตอ่ยอดกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว 

	 	 รูปแบบใหม่

 ●	 ภาคใต:้ มุ่งเน้นการพัฒนาในเร่ืองนวัตกรรมอาหารฮาลาล	ท่องเท่ียว 

	 	 มูลค่าสูงใน	 3	 จังหวัดภาคใต้	 นวัตกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 และ 

	 	 กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงพหุวัฒนธรรม

 BCG Economy Model จงึเปน็ New Growth Engine ตวัสำาคญั 

ท่ีจะตอบโจทย์การเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นการเติบโตที่เน้น 

ความสมดุลและความทั่วถึง อันจะนำามาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ประเทศไทยในโลกหลังโควิดอย่างเป็นรูปธรรม
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โลกเปลี่ยน คนปรับ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ในโลกหลังโควิด

เตรียมคนไทย



	 โรคระบาดโควิด-19	ได้ก่อให้เกิดโลกใหม่ท่ีย้อนแย้งในตัวเอง	กล่าวคือ	 

ในขณะทีแ่ตล่ะคนตอ้งทิง้ระยะหา่งทางกายภาพแตก่ลบัตอ้งองิอาศยักนั

มากขึ้น	ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในเชิงกายภาพอาจจะลดลงแต่ปฏิสัมพันธ์

ของผู้คนในโลกเสมือนกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย	Many2Many	 ที่เพิ่มขึ้น

ในโลกเสมือนจะถูกเติมเต็มด้วย	 Mind2Mind	 ทั้งนี้เนื่องจากในโลก 

ที่เชื่อมต่อกันอย่างสนิท	 การกระทำาของบุคคลหนึ่ง	 ย่อมส่งผลกระทบ 

ได้ทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้อื่นไม่มากก็น้อย	 จนอาจกล่าวได้ว่า	 

“จากนี้ไป ผู้คนในโลก สุขก็จะสุขด้วยกัน ทุกข์ก็จะทุกข์ด้วยกัน”

	 จากนี้ไปพวกเราต้องใช้พลังปัญญามนุษย์ให้มากขึ้น	จะทำาอย่างไร 

ใหผู้ค้น รูจ้กัเตมิเมือ่ขาด รูจ้กัหยดุเมือ่พอ และรูจ้กัปนัเมือ่เกนิ	ทัง้หมด

จึงอยู่ที่	 “คุณภาพคน”	 ที่จะพัฒนาขึ้นมา	 เพื่อทำาให้พวกเราสามารถ

ดำาเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกใหม่ใบนี้	 ประเด็นท้าทาย 

จึงอยู่ที่ว่า	 การสร้างคนให้เป็น	 “มนุษย์ที่สมบูรณ์”	 ในโลกหลังโควิด	

ควรเป็นอย่างไร

	 พวกเรามีความเช่ืออยู่ตลอดเวลาว่า	“ครูคือผู้สร้างคน คนสร้างชาติ”  

ประสบการณ์จากการเผชญิวิกฤตโรคโควดิ-19	ทำาให้พวกเราอาจจะตอ้ง

ปรับเปลี่ยนความเชื่อดังกล่าวเป็น	 “ครูคือผู้สร้างคน คนสร้างโลก”  

คำาถามคือ	ความเป็นครูในโลกหลังโควิด	ต้องเป็นอย่างไร	มิเพียงเท่านั้น	

คำาถามที่ตามมาก็คือ	 มนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด	 หน้าตาเป็น

อย่างไร	อะไรคือ	“โมเดลการเรียนรู้ในโลกหลังโควิด”	เพื่อตอบโจทย์

ประเด็นท้าทายดังกล่าว

โลกเปลี่ยน คนปรับ
เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์
ทีส่มบูรณใ์นโลกหลังโควิด
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	 โรคโควิด-19	เป็นเหตุการณ์คร้ังสำาคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 มากมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้

ชวีติประจำาวันของผูค้นทีต่อ้งเปลีย่นไปจากหนา้มือเป็นหลงัมือ	ทา่มกลาง

ความเปลี่ยนแปลงนี้	 มนุษย์เป็นผู้กระทำาและก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ

สงูสดุ	ทัง้จากการปรับเปลีย่นพฤติกรรม	และการปรบัเปลีย่นเชงิโครงสรา้ง

ในปฏิสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน	 จึงมีความจำาเป็นต้องใช้พลังปัญญามนุษย์ 

ในการแก้ไขปัญหาและค้นหาทางออก	 และนำาพามนุษยชาติให้ผ่านพ้น 

ไม่เฉพาะแต่เพียงวิกฤตโรคโควิด-19	 เท่านั้น	 แต่รวมถึงการรับมือกับ 

วิกฤตเชิงซ้อนและวิกฤตซำ้าซากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย	 ดังนั้น	 

การพัฒนามนุษย์ในโลกหลังโควิด	 จึงนับเป็นโจทย์สำาคัญที่ต้องคำานึงถึง

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์	 หลักคิดที่ถูกต้อง	 ทักษะชีวิตและทักษะ

อาชีพที่จำาเป็น	เพื่อนำาพามนุษยชาติไปสู่ความอยู่รอดต่อไปในอนาคต

	 สำาหรบัประเทศไทย	เพือ่ใหส้ามารถตอบโจทยก์ารเตรยีมคนไทยเพือ่
เปน็กำาลงัหลกัในการขบัเคลือ่นประเทศไทย	และรว่มเปน็สว่นหนึง่ในการ
ปรับเปลี่ยนโลกและมนุษยชาติในโลกหลังโควิด	 เราอาจต้องตั้งต้นจาก
ความเขา้ใจคนไทยในโลกกอ่นโควดิ	และคดิคน้แนวทางในการปรับเปลีย่น 
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิดต่อไป

	 เมื่อประมาณ	250	ปีมาแล้ว	มีชาวฝรั่งเศสชื่อ	ฟรังซัว	อังรี	ตุรแปง
ได้เขียนบันทึกขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากบาทหลวงบรีโกต์ซึ่งเคยอยู่ใน 
กรุงศรีอยุธยาหลายปี	 จนกระทั่งกรุงแตก	 บันทึกนี้ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นที่ 
กรุงปารีสในปี	พ.ศ.	2314	ตุรแปงได้พูดถึงนิสัยใจคอของชาวสยามไว้ว่า	
เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในชาติ	 รักขนบธรรมเนียมอย่างเหนียวแน่น	
อ่อนโยนสุภาพ	มีเมตตา	ซ่อนความรู้สึก	ไม่ชอบพูดมาก	มัธยัสถ์	ไม่ชอบ
หรูหราฟุ่มเฟือย	ไม่เห็นแก่ตัว	มีความรู้จักพอ

คนไทยในสมัยก่อนกรุงแตก

คนไทยในโลกก่อนโควิด
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	 พร้อมกันนั้น	ก็ได้กล่าวถึงจุดอ่อนของ	“คนสยาม”	ไว้ว่า

 	●	 เป็นคนที่เฉื่อยชาเกียจคร้าน	 ย่อท้อ	 ไม่ชอบทำาอะไรที่ลำาบาก 

	 	 ยากเย็น	ไม่ยินดียินร้าย	ไม่ชอบเหน็ดเหนื่อยและยากลำาบาก

 ●	 มกัจะเหลาะแหละ	ไมย่อมรบัหลกัการและผลทีเ่กดิจากหลกัการ	 

	 	 จิตใจไม่ค่อยได้รับการฝึกฝน	 จึงไม่ค่อยแยกแยะว่าอะไรดี	 

	 	 อะไรดีที่สุด	 แล้วประพฤติโดยไม่นึกจะคิดไตร่ตรองหาเหตุผล 

 ●	 มักเป็นนายที่แข็งกระด้าง	ไม่ค่อยรู้วิธีบังคับบัญชาคน	มีความ 

	 	 เจ็บแค้นสูงเมื่ออับอาย	 บ้าคลั่งอย่างไม่รู้จักชั่งใจเมื่อโมโห	 

	 	 บางครั้งโหดเหี้ยมทำาร้ายกันถึงตาย

 ●	 มักยอมอ่อนน้อมต่อผู้อยู่เหนือกว่า	แต่จะดูหยิ่ง	ดูหมิ่นคนที่อยู ่

	 	 ตำา่กวา่และคนทีแ่สดงยกย่องเขา	บางคนชา่งพดูอยา่งมเีลห่เ์หลีย่ม 

	 	 อ้างเหตุผลผิดมาตบตาคน	 เชื่อถือไสยศาสตร์	 โชคลาง	 หมอด ู

	 	 เข้าทรงและคาถาอาคม

 ●	 ชอบการพนันอย่างยิ่ง	 ผู้แพ้การพนันยอมขายได้แม้กระทั่ง 

	 	 ลูกเมียของตน

 ●	 การศึกษาของชาวสยาม	 ขาดวิชารู้จักคิดหาเหตุผล	 คนสยาม 

	 	 พยายามจะไม่คิด	เพราะความคิดทำาให้เหน็ดเหนื่อย

 ●	 ไม่มีประเทศใดในโลกที่คนทุจริตจะมีวิธีพลิกแพลงมากเท่ากับ 

	 	 ในประเทศสยาม	มคีนชำานาญการในการทำาใหค้ดยีุง่	สามารถทำาให ้

	 	 เรือ่งรา้ยทีส่ดุกลบัไปในทางดไีด	้และเขาจะเรยีกรอ้งคา่ตอบแทน 

	 	 อย่างสูงทีเดียว
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	 ในอีก	250	ปีต่อมา	วิรัช	วิรัชนิภาวรรณ	ได้ศึกษาถึงอุปนิสัยของ	

“คนไทย”	 ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา	 พบว่ามีอยู่ถึง	 30	 ประการ	

ประกอบไปด้วย	

(1)	 เชื่อเรื่องเวรกรรม	 (2)	 ถ่อมตัวและยอมรับชนชั้นในสังคม	 

(3)	 ยึดถือระบบอุปถัมภ์		 (4)	 ไมย่อมรบัคนทีม่อีายเุทา่กนัหรอืตำา่กวา่	 

(5)	 ไม่รู้จักประมาณตน		 (6)	 รักอิสรเสรี	

(7)	 ไม่ชอบค้าขาย		 (8)	 เอาตวัรอดและชอบโยนความผดิใหผู้อ้ืน่	 

(9)	 ขาดการวางแผน		 (10)	ชอบการพนนั	เหลา้และความสนกุสนาน	 

(11)	เกียจคร้าน		 (12)	ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง	

(13)	เห็นแก่ตัว	เอาแต่ได้		 (14)	ลืมง่าย	

(15)	ชอบความเป็นอภิสิทธิ์		 (16)	ชอบสร้างอิทธิพล	

(17)	มีนิสัยฟุ่มเฟือย		 (18)	ไม่รู้แพ้รู้ชนะ	

(19)	ไม่ยกย่องสุภาพสตรี		 (20)	มีจิตใจคับแคบ	

(21)	ชอบประนีประนอม		 (22)	ไม่ตรงต่อเวลา	

(23)	ไม่รักษาสาธารณสมบัติ	 (24)	ชอบพูดมากกว่าทำา	

(25)	วัตถุนิยม		 (26)	ชอบของฟรี	

(27)	สอดรู้สอดเห็น		 (28)	ขาดจิตสำานึกและอุดมการณ์เพื่อ 

	 	 	 บ้านเมือง	

(29)	พึ่งพาคนอื่น	และ		 (30)	ไมช่อบรวมกลุม่และขาดการรว่มมอื 

	 	 	 ประสานงาน

	 เมื่อเปรียบเทียบดูแล้ว	 อุปนิสัยของ	“คนสยาม”	 ตามบันทึกของ 

ฟรงัซวั	องัร	ีตรุแปง	แทบจะไมแ่ตกตา่งจากอปุนสิยัของ	“คนไทย” ในยคุใหม	่ 

แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมากว่า	 250	 ปี	 ในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง

ระลอกแล้วระลอกเล่า	 แต่อุปนิสัยคนไทยไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อ

ให้สอดรับกับพลวัตที่เกิดขึ้น
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	 จากอุปนิสัยของ	“คนสยาม”	สู่อุปนิสัยของ	“คนไทย”หล่อหลอม

ให้เกิดเป็น “7 หลักคิดที่ผิด”	ของคนไทย	ซึ่งเป็นหลักคิดที่ไม่สอดรับ

กับพลวัตโลกในปัจจุบัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของโลกหลังโควิด

7	หลักคิดที่ผิดดังกล่าว	ประกอบไปด้วย

 1) เน้นผลประโยชน์พวกพ้อง มากกว่า ผลประโยชน์ส่วนรวม

 2) เรียกร้องสิทธิ มากกว่า หน้าที่

 3) เน้นความถูกใจ มากกว่า ความถูกต้อง

 4) เน้นชิงสุกก่อนห่าม มากกว่า อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

 5) เน้นรูปแบบ มากกว่า เนื้อหาสาระ

 6) เน้นปริมาณ มากกว่า คุณภาพ

 7) เน้นสายสัมพันธ์ มากกว่า เนื้องาน

7 หลักคิดที่ผิดของคนไทย
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	 ในโลกหลังโควิด	 หากคนไทยไม่เปลี่ยนแปลงและปรับตัว	 ก็อาจ 

ไม่สามารถนำาพาประเทศไทยให้ก้าวข้ามวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน

และในอนาคตได	้แนวทางการพฒันาคนทีส่ำาคญัทีส่ดุ	เริม่จากการปฏริปู

ระบบการศกึษา	ซึง่สำาหรบัประเทศไทย	ยงัมอีปุสรรคจากความบกพรอ่ง

ในระบบการศึกษาที่ถูกปล่อยปละละเลย	 ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน 

อย่างจริงจัง	โดยข้อบกพร่องในระบบการศึกษาไทย	สรุปได้	7	ประการ	

ดังต่อไปนี้

 1) ยึดตัวผู้สอน มากกว่า ยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 2) เน้นการสอน มากกว่า การเปิดโอกาสให้เรียนรู้

 3) ปรุงสำาเร็จ มากกว่า เป็นเชื้อให้ไปคิดต่อ

 4) เน้นลอกเลียน มากกว่า ความคิดสร้างสรรค์

 5) เน้นท่องจำาทฤษฎี มากกว่า ลงมือปฏิบัติ

 6) เน้นการพึ่งพาคนอื่น มากกว่า การพึ่งพาตนเอง

 7) เน้นการสร้างความเป็นตน มากกว่า การสร้างความเป็นคน

 
	 7	 ข้อบกพร่องในระบบการศึกษาไทยได้หล่อหลอมคนไทยให้มี	 

7	หลักคิดที่ผิด	ซึ่งเป็นหลักคิดที่ไม่สอดรับกับพลวัตของโลกหลังโควิด 

ที่ต้องการ	 “คนไทยที่มีคุณภาพ”	 เพียงพอ	 ในการนำาพาประเทศและ

ประชาคมโลกไปสู่ความเป็นปกติสุขและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน	 จึงเป็น

โจทย์ท้าทายผู้กำาหนดนโยบาย	 ผู้บริหาร	 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	

ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง	 ใช้ความกล้าหาญยกเครื่อง 

การศึกษาทั้งระบบ	 และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม	 เพื่อเตรียม 

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิดต่อไป

7 ข้อบกพร่องในระบบการศึกษาไทย
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	 การเตรียมคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด	นับเป็น 

โจทย์สำาคัญที่ท้าทายครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง	ไม่ว่า 

โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	“จิตวิญญาณของความเป็นครู”	ไม่เคย 

แปรเปลี่ยน	 สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนคือ	 “ภารกิจครู”	 ในโลกหลังโควิด 

ซึ่งมีอยู่	7	ประการ	ได้แก่

 1) บูรณาการการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการทำางาน

 2) กำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้แบบองค์รวม

 3) เปลี่ยน “สังคมของพวกกู” เป็น “สังคมของพวกเรา”

 4) พัฒนาโมเดลการเรียนรู้ในโลกหลังโควิด

 5) เปิดโอกาสให้เด็ก “กล้าลองถูกลองผิด” 

  “เปิดรับความผิดพลาด” และ “ยอมรับความล้มเหลว”

 6) ทำางานบนแพลทฟอร์มการเรียนรู้ชุดใหม่

 7) สร้างชีวิตที่สมดุลเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

	 มนุษยชาติจะอยู่ในโลกหลังวิกฤตโรคโควิด-19	 อย่างเป็นปกติสุข 

ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ	“คุณภาพคน”	หัวใจสำาคัญ	คือ	“ครู”	ผู้ทำาหน้าที ่

เป็นเบ้าหลอมที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพ	โดยครูสอนให้เด็กเข้าถึง	3	องค์

ประกอบสำาคญั	คอื	“ความด”ี “ความงาม”	และ	“ความจรงิ”	อนัจะนำา 

ไปสู่การสร้างคนให้มี	“ความรู้”	คู่	“คุณธรรม”	ซึ่งเรื่องเหล่านี้ฝังอยู่ใน	 

“จิตวิญญาณของความเปน็คร”ู	อยา่งแนบแนน่ตัง้แตอ่ดตีจวบจนปัจจบัุน

เชื่อมโยงการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการทำางาน

7 ภ�รกิจครู ในโลกหลังโควิด
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	 อย่างไรก็ดี	 แม้ว่าจิตวิญญาณครูจะไม่แปรเปลี่ยน	 แต่บริบทโดย 

รอบตวัครแูละเดก็นัน้มกีารผนัแปรไปอยา่งมาก	โลกทีม่พีลวตัสงูอยา่งเชน่ 

ในปัจจุบันได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนอย่างน้อยใน	

3	มิติ	 คือ	การใช้ชีวิต การเรียนรู้ และ	การทำางาน	 โดยเปลี่ยนจาก	

“การดำาเนินชีวิตแบบสามขั้น”	(3	Stages	of	Life)	ที่เริ่มต้นด้วยการ

เรียนในวัยเด็ก	สู่การทำางานในช่วงกลางและการใช้ชีวิตในบั้นปลาย	ไปสู	่ 

“การดำาเนนิชวีติแบบหลายขัน้”	(Multi-Stages	of	Life)	คอื	มกีารเรยีนรู	้ 

ทำางาน	และใช้ชีวิต	ในลักษณะเป็นวงจรซำ้าไปซำ้ามาอยู่ตลอดเวลา	ซึ่งคร ู

จะต้องเข้าใจและนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดรับกับ 

พลวัตโลกหลังโควิด

	 มนษุยท์ีส่มบรูณน์ัน้จะตอ้งมเีปา้หมายการเรยีนรู	้4	ประการทีย่ดึโยง 

กันเป็นองค์รวม	ประกอบไปด้วย

1) การเรยีนรูอ้ยา่งม ี“ความมุง่มัน่และเปา้หมาย” (Purposeful Learning) 

 เป็นเป้าหมายที่เกิดจากแรงบันดาลใจ	ความสนใจหรือความมุ่งมั่น 

	 ของเด็ก	(Passion-Driven	Learning)	ครูจะมีส่วนช่วยให้เด็กนิยาม 

	 อนาคต	กำาหนดเป้าหมายในชีวิตที่ยิ่งใหญ่	ที่ก้าวข้ามการง่วนอยู่กับ 

	 การทำาเพ่ือตนเอง	ไปสู่ความมุ่งม่ันท่ีจะทำาให้เกิด	Better	Self	,	Better 

	 Society	และ	Better	World	ไดอ้ยา่งไร	ในการตอบโจทยค์วามมุง่มัน่ 

	 ดงักลา่ว	การเรยีนรูจ้ะตอ้งมลีกัษณะเฉพาะตามความสนใจของผูเ้รยีน	 

	 (Personalized	Learning)	เป็นสำาคัญ

กำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้แบบองค์รวม
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2) การเรียนรู้อย่าง “สร้างสรรค์” (Generative Learning)  

	 โดยให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการใช้ความคิดวิเคราะห ์

	 สงัเคราะห	์การประยกุตใ์ช	้(Idea-based	Learning)	มคีวามยดืหยุน่ 

	 ทางความคดิและอารมณ	์เปดิมมุมองใหม	่ๆ 	คน้หาชอ่งทางการหลดุพน้ 

	 ข้อจำากัดแบบเดมิๆ	เพือ่ใหเ้กดิการรังสรรคน์วตักรรม	จงึเปน็การเรยีนรู ้

	 อย่างกระตือรือร้น	(Active	Learning)	และเป็นการเรียนรู้ผ่านการ 

	 ให้คำาปรึกษาชี้แนะ	(Mentoring)	มากกว่าแค่การถ่ายทอดความรู ้

	 ในแบบเดิมๆ	(Transmitting	Knowledge)

3) การเรยีนรูแ้บบม ี“สว่นรว่มและแบง่ปนั” (Collective Learning)  

	 เป็นการปลูกฝังให้เด็กร่วมกันคิด	 ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ	 

	 (Common	Creating)	มากกว่าการฉายเดี่ยว	การเก่งอยู่คนเดียว

	 รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นการได้รับรางวัลจากการทำางาน 

	 ร่วมกัน	 (Collaborating	 Incentive)	 มากกว่าการแข่งขันแย่งชิง 

	 รางวัล	(Competing	Incentive)	ฝึกให้เด็ก	ๆ 	สามารถอยู่ในสภาวะ	 

	 “สุขก็สุขด้วยกัน	ทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกัน”

4) การเรียนรู้โดย “เน้นผลสัมฤทธิ์” (Result-based Learning)  

	 คือ	 การเรียนรู้ที่สามารถวัดผลหรือเห็นผลที่เป็นรูปธรรมได้อย่าง 

	 ชัดเจน	 โดยให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์	 

	 (Experiential	 Learning)	 เน้นการให้ทำาโครงงาน	กิจกรรม	และ 

	 ภารกจิ	มากกวา่การบรรยายหนา้ชัน้เรยีน	โดยเนน้ผลสมัฤทธิข์องงาน 

	 ที่เด็กร่วมกันทำา	(Achievement	Credit)	มากกว่าการสอบให้ผ่าน

53เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด



	 มนุษย์มีธรรมชาติอยู่	2	ประการ

 ●	 ต้องการความเป็นอิสระ	มีตัวตน	หรือที่เรียกว่า	ปัจเจกนิทัศน์ 

  (Self Expression Value) เพือ่ปลดปลอ่ยสิง่ทีต่นเองม	ีสะทอ้น	 

  “ความเป็นตน” (Me-in-We)

 ●	 ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน	หรือที่เรียกว่า	ค่านิยมจิตสาธารณะ  

  (Communal Value) ซ่ึงจะสะท้อน	“ความเป็นคน” (We-in-Me)

	 ความเป็นครูในอนาคตจะสร้างความสมดุลของ	2	คุณค่านี้	ที่เสมือน

เบรกและคันเร่งให้เกิดขึ้นในตัวเด็กได้อย่างไร

	 ควบคู่ไปกับคุณค่าความเป็นมนุษย์	ครูในโลกหลังโควิดยังต้องสร้าง	

“คุณค่าร่วมในสังคม”	(Social	Value)	ปัจจุบันกระบวนทัศน์ของสังคม

ไทยติดกับดักของ	“สังคมของพวกกู” (Me-Society) คือ	คิดถึงแต่	 

“ตวัก	ูของก”ู	ทำาเพือ่ตนเองและพวกพอ้ง	ไมค่ดิถงึผูอ้ืน่	หรอืคนสว่นใหญ	่ 

ซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน	แต่หากครูสามารถ 

สร้างสมดุลของความเป็นคนและความเป็นตนได้	จะทำาให้เกิด	“สังคม

ของพวกเรา” (We- Society)	ที่คนในสังคมมองคนรอบข้าง	มองการ

เติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อนำาไปสู่การสร้างคน	 (Growth	 for	 People)	

มากกวา่การสรา้งคนเพือ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ	(People	for	Growth)	 

รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้	 สร้างความร่วมมือมากกว่าแข่งขัน	 และ 

สร้างวัฒนธรรม	“Free	Culture”	ที่สะท้อนผ่าน	Free	to	Take	และ		

Free	 to	 Share	 รวมถึงต้องสร้างหลักคิดเพื่อให้เด็กเปลี่ยนแนวคิด 

ที่คับแคบในการคิดเพื่อตัวเองไปสู่การให้เด็กมี	 “ความไว้วางใจ”	 

“การเก้ือกูล”	“การแบ่งปัน”	และ	“ความร่วมมือร่วมใจ”

เปลี่ยน “สังคมของพวกกู” 
เป็น “สังคมของพวกเรา”
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	 ดังนั้น	 ภารกิจใหม่ของครูในโลกหลังโควิดจึงเป็นการสร้างมนุษย ์

ที่สมบูรณ์	พร้อม	ๆ 	กับการพัฒนา	“สังคมของพวกเรา”	ให้เกิดขึ้น	โดยที่

ครจูะตอ้งสรา้งใหเ้ดก็มตีวัตน	ในขณะทีใ่สใ่จสิง่ทีเ่กดิขึน้รอบ	ๆ 	ตวั	ดงันัน้	 

ครูจะต้องสร้างให้เด็กเกิด	“การเรียนรู้เชิงลึก”	 เพื่อพัฒนาให้เกิดชีวิต

ที่สมดุล	ผ่านการมีพลังปัญญา	(Head)	มีทักษะ	(Hand)	มีสุขภาพที่ดี	 

(Health)	 และมีจิตใจที่งดงาม	 (Heart)	 เป็นชีวิตที่มีสมดุลระหว่าง 

การเป็นตนและการเป็นคน	ส่งผลให้เกิด	“สังคมของพวกเรา”	ที่ผู้คน

มีความหวัง	(Hope)	มีความสุข	(Happiness)	และมีความสมานฉันท์	

(Harmony)	ตามมา

	 ครูจะต้องสร้างให้เด็กมี	“รักที่จะเรียนรู้”	(Love	to	Learn)	แล้วจึง	

“รู้ที่จะเรียน”	(Learn	to	Learn)	ทั้งรู้ว่าทำาไมต้องเรียน	ต้องเรียนอะไร	

เรียนอย่างไร	และเรียนกับใคร	แล้วจึงจะนำาไปสู่	“เรียนรู้ที่จะอยู่รอด”	

(Learn	to	Live)	เพือ่ตอบโจทย	์Me-in-We	หรอืความเปน็ตน	พรอ้ม	ๆ 	กบั	 

“เรียนรู้ที่จะรัก”	(Learn	to	Love)	เพื่อตอบโจทย์	We-in-Me	หรือ

ความเป็นคน	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนในลักษณะ	 Fun-Find-

Focus-Fulfill	 คือ	 เด็กเรียนรู้จากเรื่องสนุกๆ	 (Fun)	 เพื่อจะค้นหา 

สิ่งที่ตนเองรัก	(Find)	เมื่อพบแล้วจึงมุ่งเป้าชัดเจน	(Focus)	และเติมเต็ม 

ให้ชีวิตตนเองและคนอื่น	(Fulfill)

พัฒนาโมเดลการเรียนรู้ในโลกหลังโควิด
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	 ในโลกหลังโควิด	การกำาหนดเป้าหมายสู่อนาคต	อาจจะต้องเริ่มจาก
การลงมือปฏิบัติ	 เพื่อให้เห็นโอกาส	ข้อจำากัด	ศักยภาพ	และขีดความ
สามารถก่อน	จึงไปกำาหนดวิสัยทัศน์	นิยามอนาคตที่สอดรับกันทีหลัง	

	 กระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่โลกหลังโควิด	จำาเป็น
ต้องมีทั้งการเรียนรู้เรื่องใหม่	ๆ	(Learn)	การไม่ยึดติดกับความรู้ที่เคย
เรียนมา	 (Unlearn)	 และการเรียนรู้เรื่องเดิมด้วยมุมมองใหม่	 หรือใน
บรบิทใหม	่(Relearn)	การกลา้ลองถกูลองผดิ	เปดิรบัความผดิพลาด	และ
ยอมรับความล้มเหลวจะก่อให้เกิดปัญญาชีวิต	 และองค์ความรู้ใหม่	 ๆ	 

ในปริมณฑลที่กว้างขึ้น	ลุ่มลึกมากขึ้น	และร่วมรังสรรค์มากขึ้น

	 การเรียนรู้ดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักคิดสำาคัญ	2	ประการ

 ●	 ประการแรก	การเปลี่ยนการมอง	“ความล้มเหลวเป็นความยาก 
  ลำาบากของชวีติ”เปน็การมองวา่	“ความลม้เหลวเปน็ความทา้ทาย 
	 	 ของชีวิต”	 ซึ่งจะทำาให้เด็กไม่กลัวความล้มเหลว	 กระตือรือร้น 
	 	 ที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลว	 และพร้อมที่จะลุกขึ้นมาฮึดสู้ 
	 	 อีกครั้งแล้วครั้งเล่า	จนประสบผลสัมฤทธิ์

 ●	 ประการที่สอง	การเปลี่ยน	“ความกลัวต่อการทำาผิดพลาด”	สู่	 

	 	 “ความกลัวต่อการพลาดโอกาส”	 โดยเด็กจะได้เรียนรู้จาก 
	 	 ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น	 (Lesson	 Learned)	 พร้อมจะศึกษา 
	 	 วิธีการจากผู้อื่นที่ประสบความสำาเร็จ	(Best	Practices)	พัฒนา 
	 	 ต่อยอดวิธีการดังกล่าวให้ดีขึ้น	(Better	Practices)	และสุดท้าย 
	 	 จะนำาไปสู่การสร้างรูปแบบใหม่ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง	 
	 	 (Next	Practices)

เปิดโอกาสให้เด็ก “ลองถูกลองผิด” 
                           “เปิดรับความผิดพลาด” และ 
                           “ยอมรับความล้มเหลว”
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	 ปจัจบุนัการเรยีนรู้ไมจ่ำาเป็นจะต้องอาศยัการศกึษาในโรงเรยีนเทา่นัน้	

แม้ว่าโรงเรียนถูกมองเป็นสิ่งที่	“ยังจำาเป็น”	ต้องมีอยู่	แต่	“ไม่เพียงพอ”	 

ที่จะตอบโจทย์การเรียนรู้ในปัจจุบัน	 การเรียนรู้จากนี้ไปสามารถเกิดขึ้น 

จากใคร	ทีไ่หน	และเมือ่ไรกไ็ด้	ไมจ่ำาเป็นจะต้องยึดตดิกบัหอ้งเรยีน	โรงเรยีน	

หรือระบบการศึกษาอีกต่อไป	 การศึกษาออนไลน์	 ปัญญาประดิษฐ์ 

และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	 จะมีบทบาทมากขึ้นในโลกหลังโควิด	 ดังนั้น	

ภายใตแ้พลทฟอรม์การเรียนรู้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ครจูะปรบับทบาทหนา้ที่

ของตนอย่างไร

	 ความสมดลุเปน็หวัใจสำาคญัไมว่า่โลกจะเปลีย่นแปลงไปอยา่งไรกต็าม	

ซึ่งสอดรับกับ	“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ครูจะต้องสอนเด็ก 

ใหเ้ขา้ใจทัง้ภาพเลก็และภาพใหญ	่ในภาพใหญเ่ดก็ตอ้งเขา้ใจ	“ความสมดลุ 

ของระบบ”	 ทั้งระหว่างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ	 และ 

ระหว่างมนษุยก์บัมนษุย	์ในภาพเลก็ลงมา	เดก็ตอ้งเขา้ใจ“สมดลุของกลไก”	 

ทัง้สมดลุระหวา่งการเรยีนรูน้อกและในโรงเรยีน	ระหวา่งปญัญาประดษิฐ ์

กับปัญญามนุษย์	 ระหว่างอารยธรรมในโลกจริงและอารยธรรมในโลก

เสมือน	ที่สำาคัญ	ต้องสอนให้เด็กรู้จักเติมเมื่อขาด	รู้จักหยุดเมื่อพอ	และ

รู้จักปันเมื่อเกิน	 ครูจึงต้องรู้เท่าทันในประเด็นเหล่านี้	 และเข้าใจหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำามาปรับให้เกิดสมดุลให้เกิดขึ้น 

ทั้งในระบบและกลไก

ทำางานบนแพลทฟอร์มการเรียนรู้ชุดใหม่

สร้างชีวิตที่สมดุลเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

	 การเรียนรู้ ในโลกหลังโควิด	 จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่าน	 

“ประสบการณ์จริง”	 โดยเป็นวงจรที่เริ่มจาก	 “การสำารวจค้นคว้า”	 

“การทดลองทดสอบ”	 เพื่อ	 “สร้างเสริมประสบการณ์”	 และนำามาสู่	

“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้”	กับผู้อื่น
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	 เมื่อเกิดสมดุล	“การพัฒนาที่ยั่งยืน”	จึงจะบังเกิดขึ้น	เมื่อ	“เข้าใจ”	

ในประเด็นเหล่านี้	 ครูจึงจะ	 “เข้าถึง”	 บริบทของพลวัตโลกและการ

พัฒนาการของเด็ก	 ด้วยความเข้าใจและเข้าถึง	 ผนวกกับจิตวิญญาณ

ของความเป็นครู	ความคาดหวังที่ว่า	“ครูสร้างคน	คนสร้างโลก”	จึงจะ

สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงในโลกหลังโควิด
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	 มีผู้รู้บางท่านบอกว่า	การสร้างคนในโลกศตวรรษที่	21	ต้องเปลี่ยน

จาก	 “การศึกษา”	 ให้เป็น	 “การเรียนรู้”	 โดยเน้นการร่วมรังสรรค์ใน 

กระบวนการเรยีนรู้	จดัหลกัสตูรการเรยีนรูท้ีส่อดรบักบัความตอ้งการของ 

นกัเรยีนเปน็หลกั	ควบคูก่บัหลกัสตูรมาตรฐาน	เพือ่สรา้งสภาวะแวดลอ้ม 

และบรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่กระบวนการเรยีนรู	้ถงึกระนัน้กต็าม	“การเรยีนรู”้ 

อยา่งเดยีวก็ยงัไมต่อบโจทย	์ทัง้นีเ้พราะการเรยีนรูเ้ป็นเพยีงวถิ	ีเป็นตวักลาง	 

หรอืเปน็เพยีงเครือ่งมอื	การสรา้งคนใหส้ามารถดำารงชวีติอยา่งเปน็ปกตสิขุ 

ในโลกยคุหลงัโควดิทีท่กุคนเรยีกหาความเปน็อสิระแตต่อ้งองิ	อาศัยกันนัน้	 

การเรยีนรูห้รอื	“Learning”	อยา่งเดยีวจงึไมเ่พยีงพอ	จะตอ้งม	ี“Living”  

และ	“Loving”	ด้วย

	 Living	ตอบโจทย์ความสามารถในการดำารงชีวิตอยู่ในโลกที่ผู้เรียน

เรียกหาความเป็นอิสระมากขึ้น	ในขณะที่	Loving	ตอบโจทย์การใช้ชีวิต 

ร่วมกับผู้อื่นในท่ามกลางโลกที่ต้องอิงอาศัยกันมากขึ้น	 การเตรียม

พร้อมเด็กให้เป็น	“มนุษย์ที่สมบูรณ์” จึงอยู่ที่การออกแบบโมเดลการ

ศึกษาที่สามารถผสมผสานและถักทอ	Learning,	Living	และ	Loving	 

เขา้ดว้ยกนัอยา่งลงตวั	เริม่ดว้ยจาก	“รกัทีจ่ะเรยีนรู”้ (Love to Learn)  

ต่อด้วย	“รู้ที่จะเรียน” (Learn to Learn)	 จากนั้นจึงเป็นเรื่องของ	

“เรียนรู้ที่จะรอด” (Learn to Live) ควบคู่กับ	 “เรียนรู้ที่จะรัก” 

(Learn to Love)	(ดูรูปที่	20)

โมเดลการเรียนรู้
ในโลกหลังโควิด
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รูปที่ 20 : โมเดลก�รเรียนรู้ในโลกหลังโควิด

	 คนเกาหลีมีความเชื่อมานานแล้วว่า	“ความรู้คืออำานาจ”	ลัทธิขงจื๊อ

โดยตัวมันเองไม่ใช่ระบบความคิดที่ทำาให้ทันสมัย	 ลัทธินี้ปลูกฝังว่า 

ความรูเ้ปน็สิง่สำาคญัทีท่ำาใหส้งัคมดขีึน้	เปน็มรดกทางวฒันธรรมทีส่ำาคญั

ของคนเกาหลีสมัยใหม่	 และภายหลังเมื่อปรากฏชัดว่าหนังสือขงจื๊อ 

ไม่เพียงพอในการพัฒนาชาติ	ประชาชนเกาหลีใต้หันไปค้นคว้าหนังสือ

ตำารับตำาราของญี่ปุ่นและตะวันตกอย่างจริงจัง1 

	 ทำาอย่างไรให้เด็กรักที่จะเรียนรู้	ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ	สิ่งจูงใจ	 

การปรับเปลี่ยนทัศนคติ	 การให้คุณค่า	 การสร้างแบบอย่าง	 ตลอดจน

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น Plearn	(Play	+	Learn)	หรือ	

Edutainment	(Education	+	Entertainment)	เป็นตัวอย่างแนวคิด

ที่พยายามผลักดันให้เกิด	“รักที่จะเรียนรู้”

รักที่จะเรียนรู้
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	 อย่างไรก็ดี	 “รักที่จะเรียนรู้”	 เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน	 การสร้าง

บรรยากาศใหเ้กดิ	“รกัทีจ่ะเรยีนรู”้	เสมอืนดาบสองคม	ปลอ่ยเสรมีากไป 

ก็ไม่ได้	คุมเข้มมากไปก็ไม่ดี	ปัญหาหนึ่งของการศึกษาไทย	คือ	จากการที ่

สื่อต่างๆ	ตกอยู่ในมือของภาครัฐและเอกชนเพียงไม่กี่ราย	ทำาให้แหล่ง

เรียนรู้สำาคัญนอกห้องเรียน	 นอกโรงเรียน	 และนอกระบบถูกครอบงำา	

แทรกแซงหรือถูกจำากัด	 การกระจุกตัวของสื่อส่งผลให้เนื้อหาของ 

ความรู้และแหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างจะแยกส่วนอยู่แล้วยิ่งขาด	

ความหลากหลาย	โดยมุ่งเน้นผลิตซำ้ากระบวนการเรียนรู้

	 ในเชิงนโยบาย	การผลักดันให้เกิด	“รักที่จะเรียนรู้”	จะต้องสามารถ

ตอบสองประเด็นสำาคัญ	ดังต่อไปนี้

	 1)	 จะต้องสามารถหาจุดสมดุลระหว่าง	โอกาสในการเข้าถึงแหล่ง 

	 	 เรียนรู้	กับ	ระดับของการคัดกรองข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้

	 2)	 จะต้องสามารถหาจุดสมดุลระหว่าง	ระดับการเปิดกว้าง	ให้เด็ก 

	 	 เข้าถึงแหล่งเรียนรู้	กับ	ระดับการเฝ้าติดตาม

 วงจรการเรยีนรูใ้นโลกหลงัโควดิ การเรยีนรูใ้นโลกหลงัโควดิ	ตอ้งสร้าง	 

“วงจรการเรียนรู้”	ให้เกิดขึ้นกับตัวเด็ก	(ดูรูปที่	21)	ซึ่งประกอบด้วย	

4	องค์ประกอบสำาคัญ

1	กรณีแรกเกิดขึ้นในช่วงที่เกาหลีถูกปกครองโดยญี่ปุ่น
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●	 “สำารวจสืบค้น” ฝึกนิสัยให้เด็กรัก	“การสำารวจสืบค้น”	จะเป็นการ 

	 เปิดโอกาสให้เด็กท่องไปในโลกกว้างทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน	 

	 รู้จักใช้จินตนาการ	 รังสรรค์ความคิดใหม่	 ๆ	 โดยพัฒนากระบวน 

	 การเรยีนรู	้“นอกหอ้งเรยีน”	“นอกโรงเรยีน”	และ	“นอกระบบ”	คูข่นาน 

	 ไปกับ	กระบวนการเรียนรู้	“ในห้องเรียน”	“ในโรงเรียน”	และ	“ในระบบ”

	 ที่มีอยู่เดิม

●	 “ทดลองปฎิบัติ”	 ให้เด็กเกิดความคิด	 และค้นหาทางเลือกใหม่ๆ	 

	 เปิดโอกาสให้เด็กได้ลองถูกลองผิด	 สามารถกล้าท่ีจะฝัน	 กล้าท่ีจะ 

	 ลองทำา	และกล้าที่จะผิดพลาด

รูปที่ 21 : วงจรก�รเรียนรู้ในโลกหลังโควิด
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●	 “สร้างเสริมประสบการณ์”	ฝึกให้มีการตัดสินใจด้วยตนเอง	คิดเป็น 
	 โครงการเพื่อฝึกการสานฝันผลักดันความคิดให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์	 
	 เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึกฝนปฏิบัติ	 และนำาบทเรียนและ 
	 ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆ	 เด็กจะได้รู้จักสรุป 
	 บทเรียน	 (Lesson	 Learned)	 นำาต้นแบบการดำาเนินงาน	 (Best	 
	 Practices)	 มาประยุกต์ใช้	 พัฒนาปรับปรุงต้นแบบการดำาเนินงาน 
	 ให้ดีขึ้นกว่าเดิม	(Better	Practices)	และหากเป็นไปได้พัฒนาคิดค้น 
	 แนวทางการดำาเนินงานใหม่	 (New	 Practices)	 ขึ้นมาเองจากการ 

	 เรียนรู้ผ่านประสบการณ์์

●	 “แลกเปลี่ยนแบ่งปัน”	 เป็น	 “การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน”	 ความคิด	 
	 ประสบการณ์	 และข้อมูลข่าวสารกับผู้อื่น	 ด้วยการปลูกฝัง	 “Free	 
	 Culture”	ทีเ่นน้	Free	to	Take	และ	Free	to	Share	รวมถงึการทำางาน 
	 เปน็ทมีรว่มกบัผูอ้ืน่ผา่นกจิกรรมตา่ง	ๆ 	ในรปูแบบตา่ง	ๆ 	อาท	ิ“Peer
	 Production”	และ	“Creative	Collaboration”	การแลกเปลี่ยน 
	 แบ่งปันระหว่างกันดังกล่าว	 เป็นปฐมบทในการสร้างวัฒนธรรม 
	 การเกื้อกูลและแบ่งปันขึ้น

	 ในขณะที่	 “รักที่จะเรียนรู้”	 ตอบโจทย์ความชอบที่จะเรียนรู้	 

“รู้ที่จะเรียน”	จะเป็นเรื่องของรูปแบบวิธีการเรียนรู้

	 ในโลกยคุดจิทิลั	เดก็เผชญิกบัสิง่ตา่ง	ๆ 	มากมายทัง้เรือ่งทีม่สีาระและ
ไม่มีสาระ	มีคุณและเป็นโทษ	เหมาะสมและไม่เหมาะสม	“รู้ที่จะเรียน”	 
จะเริม่ตน้จาก	Learn	Why	to	Learn	และ	Learn	What	to	Learn	ซึง่จะ 
บ่มเพาะให้เด็กมี	Critical	Thinking,	Strategic	Thinking	และ	Logical	
Thinking	มีวิจารณญาณในการคัดกรองเรื่องต่าง	ๆ 	ด้วยตนเอง	ตามมา
ด้วยเรื่องของ	Learn	How	to	Learn,	Learn	When	to	Learn	และ	
Learn	Who	to	Learn	from	เพื่อฝึกให้เด็กมี	Realistic	Thinking,	
Pragmatic	Thinking	และ	Shared	Thinking	

รู้ที่จะเรียน
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	 “รู้ที่จะเรียน”	ทำาให้เราได้รูปแบบวิธีการเรียนรู้	“เรียนรู้ที่จะรอด”
จะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรู้ให้สามารถดำารงชีวิตอยู่

ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง

	 ในเชิงปรัชญา	 “เรียนรู้ที่จะรอด”	 เป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพ 

ในแต่ละช่วงของชีวิต	 หากแบ่งชีวิตของคนเรานั้นออกเป็น	 4	 ช่วง	 

(ดูรูปที่	22)

 ●	 ช่วงแรกของชีวิต	“ใฝ่ศึกษาเรียนรู้”
 ●	 ช่วงที่สองของชีวิต	“ประสบความสำาเร็จในการทำางาน”
 ●	 ช่วงที่สามของชีวิต	“เป็นบุคคลที่มีบทบาทในสังคม”	และ
 ●	 ช่วงสุดท้ายของชีวิต	“ทำาประโยชน์คืนกลับสู่สังคม”

เรียนรู้ที่จะรอด

	 ในบางประเด็นที่เน้นหลักคิดหรือหลักการ	นำ้าหนักของการเรียนรู ้
ก็จะอยู่ที่	Why/What	to	Learn	ในบางประเด็นที่เน้นการปฏิบัติให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์	นำ้าหนักการเรียนรู้จะอยู่ที่	When/How/Who	to	Learn	
from	เป็นสำาคัญ	แต่มีบางประเด็นซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน	อย่างกรณ ี
เรื่องความเชื่อทางศาสนา	อุดมการณ์ทางการเมือง	หรือเรื่องเพศศึกษา	 
นอกจาก	 Learn	 Why/What	 to	 Learn	 เป็นเรื่องสำาคัญแล้ว	 
เรื่อง	Learn	When/How/Who	to	Learn	from	ก็ถือเป็นเรื่องสำาคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

รูปที่ 22 : ก�รพัฒน�ศักยภ�พในแต่ละช่วงของชีวิต
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	 ประเดน็คอื	จะทำาใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้งัหวะจะโคนในแตล่ะชว่งของชวีติ

ได้อย่างไร	ทั้งในลักษณะของศาสตร์และศิลป์ในการใช้ชีวิต	จะได้ใช้ชีวิต

ที่เติมเต็มและดำารงชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย

	 ในโลกหลังโควิด	 “การเรียนรู้ที่จะรอด”	 เป็นเรื่องของการพัฒนา

ศักยภาพ	 เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน	 ภายใต้บริบทและ

สภาวะแวดล้อมที่มีเงื่อนไขที่แตกต่าง	อาทิ

 ●	 การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันหรือทำางานร่วมกันในโลกเชิงซ้อน

 ●	 การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันหรือทำางานภายใต้ภาวะความไม่รู้

 ●	 การเรียนรู้ในการเผชิญภัยคุกคามร่วม

 ●	 การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันภายใต้ภาวะที่มีความขัดแย้งรุนแรง

	 “เรียนรู้ที่จะรอด”	 ทำาให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกหลังโควิดได้

อย่างเป็นอิสระ	แต่การเน้น	“เรียนรู้ที่จะรอด”	เพียงอย่างเดียวอาจเป็น 

อันตรายได้	เพราะจะมีแต่การเอารัดเอาเปรียบ	แก่งแย่งชิงดีกัน	จำาเป็น

ที่จะต้องเติมเต็ม	 “เรียนรู้ที่จะรอด”	 ด้วย	 “เรียนรู้ที่จะรัก”	 เพราะ	

“เรียนรู้ที่จะรัก”	ทำาให้เราใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในท่ามกลางโลกหลังโควิด 

ที่ต้องมีการอิงอาศัยกันมากขึ้น

	 “เรยีนรูท้ีจ่ะรอด”	และ	“เรยีนรูท้ีจ่ะรกั”	ตอ้งเดนิคูก่นัไป	จงึจะทำาให	้ 

“ประโยชน์สุข”	และ	“ปกติสุข”	เกิดขึ้นพร้อมกัน	กลไกการทำางานของ	 

“เรียนรู้ที่จะรอด”	และ	“เรียนรู้ที่จะรัก”	เปรียบเสมือนเบรกและคันเร่ง 

ในรถยนต์	(ดูรูปที่	23)

เรียนรู้ที่จะรัก
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	 เราจะสอนใหเ้ดก็มศีลิปะการใช้เบรกและคนัเรง่อยา่งไร	จงึจะไปตลอด
รอดฝั่ง	 ใช้เบรกอย่างเดียวก็ไปไหนไม่ได้	 ใช้คันเร่งอย่างเดียวก็อันตราย
อาจกู่ไม่กลับ	 รู้ว่าเมื่อไรจะใช้เบรก	 เมื่อไรจะใช้คันเร่ง	 เป็นความพอดี	 

เป็นความงาม	เป็นความลงตัว

	 “เรียนรู้ที่จะรัก”	 จึงเป็นเร่ืองของการเรียนรู้ที่จะ	 “อยู่ร่วมกับ 
คนทัง้โลก”	ในบรบิทของปจัเจกบคุคล	“เรยีนรูท้ีจ่ะรัก”	นำาพาสูก่ารเป็น 
พลเมืองที่ดีของโลก	 ในบริบทขององค์กร	 “เรียนรู้ที่จะรัก”	 นำาพาสู่ 

การเป็นองค์กรที่ดีของโลก

	 จติสำานกึตอ่โลกครอบคลมุถงึเรือ่งระหวา่งมนษุยด์ว้ยกนั	และระหวา่ง 
มนุษย์กับธรรมชาติด้วย	 โดยการคิดคำานึงถึงผลประโยชน์ของคน 
สว่นใหญใ่นระยะยาว	คดิเพือ่อนาคตลกูหลานและคนรุน่ตอ่ๆ	ไป	มากกวา่
ผลประโยชน์ของตัวเอง	 พร้อมๆ	 กับการเปลี่ยนกรอบความคิดจาก	 
“ความพยายามเอาชนะธรรมชาติ”	มาสู	่“การอยูร่ว่มกนักบัธรรมชาติ
อย่างสมดุล”	 และจาก	“ความพยายามแข่งขันเอาชนะคนอื่น”	 มาสู่	
“การอยู่ร่วมกันกับประชาคมโลกอย่างเป็นปกติสุข”

รูปที่ 23 : ก�รเรียนรู้ที่จะรอด กับ ก�รเรียนรู้ที่จะรัก

66 โลกเปลี่ยนคนปรับ | สุวิทย์ เมษินทรีย ์



	 ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ	ที่เป็นอยู่ในสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมือง

ของโลกทุกวันนี้	มีสาเหตุมาจากการขาดจิตสำานึกในคุณธรรมจริยธรรม	

ปราศจากความมั่นคงที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้อง	 และไม่ยอม

ศิโรราบต่อสิ่งที่ผิด	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในกรณีที่มีผลประโยชน์ส่วนรวม 

ทับซ้อนอยู่กับผลประโยชน์ส่วนตัว

	 การขาดจิตสำานึกดังกล่าว	 ก่อให้เกิดความสับสนทั้งในด้านความรู้ 

สึกนึกคิด	ทัศนคติ	และพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้คนในสังคม	จะเป็น	 

“พลเมืองที่เฉื่อยชา”	ที่ขาดความคิด	อุดมการณ์เพื่อส่วนรวม	ในทาง

กลับกัน	การมีจิตสำานึกดังกล่าว	จะทำาให้ผู้คนในสังคมเป็น	“พลเมือง

ที่ตื่นตัว”	 ที่มีความคิด	 อุดมการณ์เพื่อส่วนรวม	 เปิดใจกว้าง	 มีความ

กระตือรือร้น	และมีความคิดอ่านที่อยากจะทำาสิ่งดีๆ	ให้กับประเทศชาต	ิ 

รวมถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของโลก

	 ในโลกหลงัโควดิ	ตอ้งปลกูฝงัภาวะ	“การนำา”	ทัง้ในมติสิงัคม	เศรษฐกจิ	 

และการเมอืงใหเ้กดิขึน้กบัเยาวชนและคนไทยภายใตบ้รบิท	“การเรยีนรู ้

ทีจ่ะรอด”	และ	“การเรยีนรูท้ีจ่ะรกั”	การเรยีนรูเ้รือ่งภาวะความเปน็ผูน้ำา 

ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ยุทธวิธีในการแข่งขันแบบ	 “เห็นแก่ตัว”	 

เพื่อช่วงชิงอำานาจและไต่เต้าสู่การเป็นผู้นำา	หากหมายถึงการเรียนรู้ที่จะ

พัฒนาบุคลิกนิสัย	ความคิดอ่าน	คุณค่า	และพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ	

โดยเริม่จากการมวีนิยักบัตนเอง	เคารพตนเอง	มคีวามภาคภมูใิจในตวัเอง	 

รูว้า่อะไรถกูอะไรผดิ	อะไรควรทำาไมค่วรทำา	รูจ้กัประเมนิตวัเองวา่มจีดุเดน่ 

จุดด้อยอะไร	 สามารถทำาเรื่องอะไร	 ได้มากน้อยแค่ไหน	 กล้าตัดสินใจ	

กล้ารับผิดชอบ	 ทำาผิดแล้วรู้จักยอมรับผิด	 แพ้แล้วยอมรับการแพ้ด้วย

นำ้าใจนักกีฬา	รู้จักการสรุปบทเรียนเพื่อแก้ไข

ปรับปรุงตนเองใหม่ได้	ที่สำาคัญ	ผู้นำาที่ดีต้อง

รู้จักการเป็นผู้ตามที่ดีด้วย
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	 มกีารกลา่วถงึ	“7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก”	(7	Wonders	of	the	World)	 
ในหลายยุคหลายสมัย

●	 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุโบราณ ได้แก	่1)	มหาพรีะมดิแหง่กซีา	 
	 2)	สวนลอยแหง่บาบิโลน	3)	เทวรูปซูสทีโ่อลมิเปยี	4)	วหิารอารเ์ทอมสี	 
	 5)	สุสานแห่งฮาลิคาร์นัสเซิส	6)	เทวรูปโคโลสซูส	และ
	 7)	ประภาคารฟาโรส

●	 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยคุกลาง	ไดแ้ก	่1)	โคลอสเซยีม	สนามกฬีา 
	 แห่งกรุงโรม	2)	หลุมฝังศพ	แห่งอเล็กซานเดรียย	3)	กำาแพงเมืองจีน	 
	 4)	สโตนเฮนจ์	5)	เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองหนานกิง	6)	หอเอน 
	 เมืองปิซา	และ	7)	ฮาเยียโซเฟีย	แห่งคอนสแตนติโนเปิล	(ปัจจุบันคือ
	 กรุงอิสตันบูล)	ประเทศตุรกี

●	 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ ได้แก่ 	 1)	 ชี เชนอิตซา	 
	 2)	กริชตูเรเดงโตร์	(Christ	the	Redeemer)	3)	กำาแพงเมืองจีน	 
	 4)	มาชูปิกชู	5)	เปตรา	6)	โคลอสเซียม	และ	7)	ทัชมาฮาล	

	 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นไม่ว่าในยุคสมัยใด	 
ล้วนแล้วแต่เป็น “7 สิ่งมหัศจรรย์จากภายนอก”	 (Miracles	 from	
“Outside”)	หลายสิง่ไมม่ใีหเ้หน็แลว้	เสือ่มสลายไปตามกาลเวลา	แสดงถงึ
ความไมจ่รีงัยัง่ยนืของสรรพสิง่	หากแตม่สีิง่ทีน่า่อศัจรรย์กวา่สิง่มหศัจรรย์
ของโลกเหล่านี้	นั่นก็คือ	“7 สิ่งมหัศจรรย์จากภายใน”	(Miracles	from	

“Within”)	อันประกอบด้วย

 1) การได้สัมผัส (To Touch) 2) การรับรู้รสชาติ (To Taste)

 3) การมองเห็น (To See) 4) การได้ยิน (To Hear)
 5) การมีความรู้สึก (To Feel) 6) การหัวเราะ (To Laugh)
 7) การมีความรัก (To Love)

7 สิ่งมหัศจรรยจ์ากภ�ยใน
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	 7	 สิ่งมหัศจรรย์จากภายในนี้	 สอดคล้องกับงานวิจัยที่ยาวนานที่สุด 
ในโลกของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด	 เร่ือง	 Harvard	 Study	 of	 Adult	 
Development	ผา่นการตอบแบบสอบถามเกีย่วกับความพงึพอใจในชวีติ	 
ทั้งด้านหน้าที่การงาน	 ด้านสังคม	 ด้านชีวิตส่วนตัว	 ของกลุ่มตัวอย่าง 
ทีเ่ปน็วัยรุน่ชายอาย	ุ12-16	ป	ีจำานวน	724	คน	คณะผูว้จิยั	(ทีเ่ปลีย่นมาแลว้ 
ถึง	 4	 รุ่น)	 ทำาการเก็บข้อมูลทุก	 ๆ	 2	 ปี	 ติดต่อกันยาวนานถึง	 75	 ปี	 
จนกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบันเหลือมีชีวิตอยู่เพียง	 60	 คนและทุกคน 
อายุเกิน	 90	 ปีแล้ว	 ผลสรุปของงานวิจัยระบุนิสัยแห่งความสุข 
ที่แท้จริง	 20	 ประการได้แก่	 1)	 สำานึกบุญคุณคน	 2)	 เลือกคบเพื่อนดี	 
3)	 เห็นอกเห็นใจคนอื่น	 4)	 หมั่นเรียนรู้ 	 5)	 เป็นผู้แก้ปัญหาได้ 	 
6)	 ทำาในสิ่งที่เรารัก	 7)	 อยู่กับปัจจุบัน	 8)	 หัวเราะบ่อย	 ๆ	 9)	 ให้อภัย	 
10)	กล่าวขอบคุณเสมอ	11)	สร้างความสัมพันธ์ลึกลำ้า	12)	รักษาสัญญา	 
13)	 ทำาสมาธิ	 14)	 ต้ังมั่นในสิ่งที่กำาลังทำา	 15)	 มองโลกในแง่ดี 	 
16)	รักอย่างไม่มีเงื่อนไข	17)	อย่ายอมแพ้	18)	ทำาดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด	 

19)	ดูแลตัวเอง	และ	20)	ตอบแทนสังคม

	 ●	 สิง่มหศัจรรยจ์ากภายนอกนัน้สลบัซบัซอ้น	ในขณะที	่สิง่มหศัจรรย ์
	 	 จากภายในนั้นเรียบง่าย

	 ●	 สิ่งมหัศจรรย์จากภายนอกนั้นดูเป็นเรื่องพิเศษ	 ในขณะที่ 	 

	 	 สิ่งมหัศจรรย์จากภายในนั้นดูช่างเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ

	 ●	 สิ่งมหัศจรรย์จากภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังเสื่อมไปตาม 

	 	 กาลเวลา	 ในขณะที	 สิ่งมหัศจรรย์จากภายในนั้นเป็นสิ่งที่จีรัง 

	 	 ยั่งยืน	เป็นอกาลิโก

 แท้ที่จริงแล้ว สิ่งมหัศจรรย์มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ไม่จำาเป็นต้อง

เพรยีกหาจากภายนอก หากอยากมชีวีติทีเ่ปน็ปกตสิขุในโลกหลงัโควดิ 

ก็ลองค้นหา ความดี ความงาม และความจริง ผ่าน “7 สิ่งมหัศจรรย์

จากภายใน” ของพวกเรานั่นเอง
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	 เราจะตั้งต้นชีวิตใหม่	ในสังคมหลังโควิด	ได้อย่างไร

	 สังคมหลังโควิด	มีระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง	

หลายคนพูดถึงการพัฒนาหรือการเพิ่มเติมทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนตนเอง

ให้สอดรับกับระบบนิเวศใหม่	แท้ที่จริงแล้ว	ชีวิตใหม่ในสังคมหลังโควิด	

เริ่มต้นด้วยการมีหลักคิดที่ถูกต้อง	 แล้วค่อยตามมาด้วยการพัฒนาหรือ

การเพิ่มเติมทักษะ	ไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้ชีวิต	และทักษะการทำางาน

และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็ตาม

	 ทั้งนี้เพราะหลักคิดที่แตกต่าง	จะนิยามความหมายของความสำาเร็จ

และความหมายของความล้มเหลวที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง	 มิเพียง

เท่านั้น	 หลักคิดที่แตกต่างยังกำาหนดระดับของความมุ่งมั่น	 และความ

พยายามที่แตกต่างอีกด้วย

	 ในโลกก่อนโควิด	 ผู้คนจำานวนมากมีหลักคิดชีวิตเชิงลบ	 นั่นคือ	 

กลัวความล้มเหลว	กลัวการเปลี่ยนแปลง	ส่งผลให้เกิดความลังเลสงสัย	

ซึ่งทำาให้ไม่กล้าคิด	 ไม่กล้าฝัน	 ไม่กล้าทำา	 โดยอ้างเหตุผลต่าง	 ๆ	 นานา	

นำาพาไปสู่ความผิดหวังและสิ้นหวัง	เกิดเป็น	“วงจรอุบาทว์”	ในชีวิต

	 ในขณะทีย่งัมคีนอกีจำานวนไมน่อ้ยทีม่หีลกัคดิชวีติเชงิบวก	กลา่วคอื

แทนทีจ่ะมองความลม้เหลวเปน็สิง่ทีย่อมรบัไมไ่ด	้กลบัมองความลม้เหลว 

เป็นสิ่งท้าทาย	แทนที่จะกลัวความผิดพลาด	กลับกลัวว่าจะพลาดโอกาส

จากการไม่ได้เผชิญกับสิ่งท้าทายนั้น	 คนที่มีหลักคิดชีวิตเชิงบวกจะมี

ความมุ่งมั่นและแน่วแน่	กล้าลอง	กล้าล้ม	กล้าลุก	จนประสบผลสำาเร็จ

และความสมหวัง	เกิดเป็น	“วงจรเสริมส่ง”	ในชีวิต	(ดูรูปที่	24)

เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังโควิด
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	 ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19	 เราได้เห็นการตอบสนองต่อ

ภาวะวิกฤตของผู้คนที่แตกต่างกัน	Oxford	Leadership	ได้นำาเสนอการ

ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของคนแต่ละกลุ่ม	บางกลุ่มอยู่ใน	Fear	Zone	 

บางกลุ่มอยู่ใน	 Learning	 Zone	 และบางกลุ่มอยู่ใน	 Growth	 Zone	 

(ดูรูปที่	25)

	 กลุม่คนทีต่ืน่ตระหนกและหวาดระแวงตอ่เหตกุารณ	์อยู่ใน	Fear Zone  

มีลักษณะดังต่อไปนี้

 ●	 ทำาการกักตุนอาหารและเวชภัณฑ์ทั้ง	ๆ	ที่ไม่จำาเป็น

 ●	 ไม่ทำาความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้มา

 ●	 ส่งต่อข้อมูลทุกอย่างโดยไม่ตรวจสอบถึงความถูกต้อง
	 ●	 พรำ่าบ่นถึงความเลวร้ายของสถานการณ์

 ●	 พูดแต่ประเด็นปัญหาโดยไม่ช่วยคิดหาทางแก้ไข

	 กลุม่คนทีเ่ริม่เขา้ใจสถานการณโ์ดยปรบัตวัและเรียนรู้	อยู่ใน	Learning  

Zone มีลักษณะดังต่อไปนี้

 ●	 ตั้งสติ	ปรับตัวและทำาในสิ่งที่ถูกต้อง

 ●	 ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 ●	 ปล่อยวางในสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุม

 ●	 ตระหนักโดยไม่ตระหนกกับสถานการณ์

รูปที่ 24 : ก�รเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังโควิด
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	 กลุม่คนทีค่ดิในทางบวกและพรอ้มเตบิโตไปขา้งหนา้	อยู่ใน	Growth 
Zone	มีลักษณะดังต่อไปนี้
 ●	 มีความเข้าใจในสถานการณ์วิกฤต
 ●	 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 ●	 ยอมรับและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 ●	 มองหาโอกาสในวิกฤต
 ●	 เห็นแนวทางที่ตนสามารถทำาประโยชน์ต่อสาธารณะได้

 ในโลกหลงัโควดิ พวกเราอาจจะยงัตอ้งเผชญิกบัวกิฤต ความเสีย่ง  
และภยัคกุคามอกีมากมาย แมช้วีติเปน็สิง่ทีเ่ลอืกเกดิไมไ่ด ้แตพ่วกเรา 
มสีทิธทิีจ่ะเลอืกอยูแ่ละใชช้วีติใน Fear Zone, Learning Zone หรอื  
Growth Zone และที่สำาคัญ พวกเราทุกคนสามารถก้าวข้ามจาก 
Fear Zone ไปสู ่Learning Zone และ Growth Zone ได ้กด็ว้ยการ 
มีหลักคิดที่ถูกต้องนั่นเอง

รูปท่ี 25 : รูปแบบก�รตอบสนองต่อภ�วะวิกฤตท่ีแตกต่�งกัน

	 ในภูมิทัศน์ใหม่ของโลกหลังโควิด	ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน	ความ
ไม่แน่นอน	และความสุดโต่ง	 เพื่อให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
สุข	ยิ่งต้องปลูกฝังให้คนไทยมีหลักคิดที่ถูกต้อง	พร้อม	ๆ	กับการพัฒนา
ทักษะการใช้ชีวิต	และทักษะการทำางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
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ปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้อง พัฒน�ทักษะในชีวิตประจำ�วัน
• ความคดิทีใ่ชเ้หตใุชผ้ล	มคีวามเปน็วทิยาศาสตร์
	 มากกว่าการใช้อารมณ์	หรือความศรัทธา
• ความคิดท่ีจะใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่อง 
	 นำาทางชีวิต
• ความคิดที่เป็นกลางแบบภววิสัย
• ความคิดท่ีคำานึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
• ความคิดแบบสร้างสรรค์	 ต้องการให้ทุกฝ่าย 
	 มีโอกาสชนะร่วมกัน
• ความคิดที่ต้องการเกื้อกูล	 แบ่งปัน	 เอื้อเฟื้อ 
	 เผื่อแผ่
• ความคิดที่ประสานกลมกลืนกับโลกธรรมชาต ิ
	 และสภาพแวดล้อม
• ความคิดแบบตรึกตรองรอบด้าน
• ความคิดแบบมองยาว	ๆ	ไม่มองแค่ระยะสั้น

• ความภูมิใจในตัวเอง
• ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
• ความเคารพต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์
• ความมีระเบียบวินัย
• จิตอาสา
• การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

• ความรักในงาน
• ความภาคภูมิใจในงานที่ทำา
• ความรู้จักรับผิดชอบ
• ความเคารพต่อสิทธิของตนเอง	 และ	 เคารพ 
	 ต่อสิทธิของผู้อื่น
• ความอดทนอดกลั้น
• การทำางานเป็นทีม
• ความสามัคคี
• การมีนำ้าใจนักกีฬา	(รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย)

หลักคิด
ที่ถูกต้อง

ทักษะการใช้ชีวิต

ทักษะการทำางาน
และการอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่น

ที่มา:	“ปฏิรูปประเทศไทย:	การศึกษา-พัฒนาผู้นำา”	โดย	วิทยากร	เชียงกูล
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	 การปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้อง	 ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต	

และทักษะการทำางานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน	 จะบ่มเพาะวัฒนธรรม

ในการดำารงชีวิต	 การทำางาน	 และการเรียนรู้ชุดใหม่ให้กับคนไทย	 

เป็นวัฒนธรรมการดำารงชีวิต	การทำางาน	และการเรียนรู้ของ	“เสรีชน”	 

ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของการสร้าง	 “พลเมืองที่ตื่นตัว”	 ที่สำาคัญไม่ใช่เป็น

เพยีงการสรา้ง	“พลเมอืงชาตทิีต่ืน่ตวั”	เทา่นัน้	ยงัเป็นการสร้าง	“พลเมือง

โลกที่ตื่นตัว”	 ด้วยในเวลาเดียวกัน	 เพื่อเป็นพลังสำาคัญในการร่วมสร้าง	

“โลกที่พึงประสงค์”	ของพวกเราทุกคนต่อไป
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“สังคมของพวกเร�”
ในโลกหลังโควิด

โลกเปลี่ยน คนปรับ



	 โลกมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา	 บ่อยครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อย

เป็นค่อยไป	 แต่จะมีนาน	 ๆ	 คร้ังท่ีก่อเกิดการเปล่ียนแปลงแบบถอนราก

ถอนโคน

	 การเปล่ียนแปลงแบบถอนรากถอนโคน	ก่อให้เกิดการจบส้ินของบางส่ิง	 

พร้อม	 ๆ	 กับการอุบัติขึ้นของสิ่งใหม่	 ๆ	 ที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านั้น	 

การเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนจนไม่เหลือเค้าโครงสร้างเดิม 

ในทางชีววิทยาเรียกว่า	“การปรับเปล่ียนเชิงโครงสร้าง”	(Metamorphosis)	 

ดังเช่น	 ตัวหนอนที่ค่อย	 ๆ	 เปลี่ยนตัวเองเป็นดักแด้	 ก่อนที่จะค่อย	 ๆ	 

เปลี่ยนตัวเองอีกครั้งเป็นผีเสื้อในที่สุด

 การเปลี่ยนแปลงในพลวัตของโลก ก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกแตก
ตา่งไปจากการเปลีย่นแปลงจากตวัหนอนเปน็ผเีสือ้ นีค่อืปรากฏการณ์
ที่เรียกว่า “การปรับโครงสร้างโลก” (Global Metamorphosis)  

	 ภายใต้การปรับโครงสร้างโลก	อารยธรรมกำาลังอยู่ในระยะเปล่ียนผ่าน

ที่มิได้มีแต่เพียงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	 4	 ที่เกิดขึ้นพร้อม	 ๆ	 

กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่เท่านั้น	 แต่เกิดการปฏิวัติ 

ทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ขนานใหญ่ตามมา	…

	 …	 และนี่คือที่มาของการอุบัติขึ้นของ	 “สังคมของพวกเรา”  

(We-Society) ในโลกหลังโควิด

โลกเปลี่ยน คนปรับ
“สังคมของพวกเรา” ในโลกหลังโควิด

โลกเปลี่ยนคนปรับ | สุวิทย์ เมษินทรีย ์76



	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	อุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	ล้วนมีรากของการพัฒนา

ในยุคของ	“สังคมอุตสาหกรรม”	เมื่อโลกเข้าสู่	“สังคมฐานดิจิทัล”	ก็พบ

วา่หลาย	ๆ 	อตุสาหกรรมเริม่เผชญิกบัปญัหารอบดา้น	ไมว่า่จะเปน็ปญัหา

เรื่องสิง่แวดล้อมและพลังงาน	ปญัหาทางสังคมและชุมชน	ปญัหาในเรื่อง

แรงงาน	และการพฒันาศกัยภาพของความเปน็มนษุย	์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์

	 บทเรียนจากโรคระบาดโควิด-19	และภาวะโลกร้อน	สอนให้รู้ว่า 

วิกฤตที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีรากมาจาก	 “ความไม่สมดุล”	 เป็นความ 

ไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์	 และความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์ 

กับธรรมชาติ	ประเด็นท้าทายใน	“โลกหลังโควิด”	จึงอยู่ที่ว่า	จะปรับ 

ความสมดุลให้เกิดขึ้นในมิติต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร

	 ถึงเวลาที่ต้องมาทบทวนว่า	จะทำาอย่างไรให้เกิด	“การขับเคลื่อน

ความสมดุล” (Thriving in Balance) ใน	4	มิติ	ซึ่งประกอบด้วย

 1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth)

 2) สังคมที่อยู่ดีมีสุข (Social Well-Beings)

 3) การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness)

 4) การเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ (Human Wisdom)

โมเดลขับเคลื่อนความสมดุล
ในสังคมหลังโควิด

“If at first the idea is not absurd,
there is no hope for it.”
                                                               Albert Einstein
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	 เงื่อนไขสำาคัญในการทำาให้เกิดการขับเคล่ือนความสมดุล	 อยู่ที่ 

ความพร้อมในการเตรียมผู้คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด	

มนษุยท์ีส่มบรูณต์อ้งม	ี“ชวีติทีส่มดุล” (Balanced Life)	ประกอบดว้ย 

พลังปัญญา	(Head)	ทักษะ	(Hand)	สุขภาพ	(Health)	และจิตใจที่งดงาม	 

(Heart)	ชวีติทีส่มดลุเปน็ชวีติทีเ่ตม็เปีย่มไปดว้ย	“ความรู”้	และ	“คณุธรรม”	 

เพราะท้ังความรู้และคุณธรรมเป็นฐานรากสำาคัญนำาพาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

	 ด้วย	 “ความรู้” การแสดงออกซ่ึงคุณค่าและศักยภาพของผู้คน 

ผา่นค่านยิม	“ปจัเจกนทิศัน”์ (Self Expression Value)	จงึจะสามารถ

ถกูปลดปลอ่ยออกมา	คา่นยิมปจัเจกนทิศันเ์ปน็เงือ่นไขสำาคญัในการสรา้ง	

“วัฒนธรรมผู้ประกอบการ”	(Entrepreneurial	Culture)	และหากขาด

ซึง่วฒันธรรมดงักลา่วกเ็ป็นไปได้ยากทีจ่ะสร้าง	“เศรษฐกจิรงัสรรคม์ลูคา่”	

(Value	Creation	Economy)	ที่สมบูรณ์แบบได้

	 เฉกเชน่เดยีวกบั	“คณุธรรม”	หากคณุธรรมของผูค้นบกพร่อง	ค่านยิม	 

“จิตสาธารณะ” (Communal Value)	 ก็ยากที่จะเกิดขึ้น	 ค่านิยม 

จติสาธารณะเปน็ตวัขับเคลือ่นสำาคญัในการสร้าง	“วฒันธรรมการเกือ้กลู

และแบ่งปัน”	(Caring	&	Sharing	Culture)	และหากขาดซึ่งวัฒนธรรม

ดงักลา่ว	การสรา้ง	“สงัคมของพวกเรา”	(We-Society)	กจ็ะไมบ่งัเกดิขึน้

	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	ชีวิตที่สมดุลด้วย	“ความรู้”	และ	“คุณธรรม”	เป็น 

ปฐมบทของการพัฒนาที่สมดุลในโลกหลังโควิด	 หากคู่ของความรู้และ 

คุณธรรมบกพร่อง	คู่ของค่านิยมปัจเจกนิทัศน์และค่านิยมจิตสาธารณะก็ยาก 

ที่จะเกิดขึ้น	 ส่งผลให้คู่ของวัฒนธรรมผู้ประกอบการและวัฒนธรรมการ

เกื้อกูลและแบ่งปันไม่เกิดขึ้น	 เป็นผลทำาให้เราไม่สามารถสร้างเศรษฐกิจ 

รังสรรค์มูลค่าให้เกิดขึ้นพร้อม	ๆ	 กับสังคมของพวกเรา	 ซึ่งทั้งสองปัจจัย

เป็นองค์ประกอบสำาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง	(ดูรูปที่	26)
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รูปที่ 26 :
โมเดลก�รขับเคลื่อนที่สมดุลในสังคมหลังโควิด
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 ในห้วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา การปรับโครงสร้างโลกเริ่มจาก

การเปลี่ยนผ่านจาก “สังคมเกษตรกรรม” เป็น “สังคมอุตสาหกรรม”  

ผ่านกระบวนทัศน์การพัฒนาที่มุ่งสู่ “ความทันสมัย” และค่อย ๆ  

ปรบัเปลีย่นสู ่“สงัคมดิจทัิล” จนกระท่ังการเผชญิกบัวกิฤตโรคระบาด 

โควิด-19 ซึ่งจะนำาพาเราไปสู่ “สังคมหลังโควิด”

	 ผลกระทบทีค่อ่ย	ๆ 	เกดิขึน้จากภาวะโลกรอ้น	ผนวกกบัการระบาดของ 

โรคโควิด-19	 ที่เฉียบพลันและรุนแรง	 เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปรับ

เปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาจากการมุ่งสู่	 “ความทันสมัย” ไปสู่

การมุ่งสู่	 “ความยั่งยืน”	 ให้เกิดในอัตราเร่งที่เร็วขึ้น	 ครอบคลุมมิติ 

ที่มากขึ้น	และในปริมณฑลที่กว้างขึ้น

	 สังคมอุตสาหกรรม	ใช้ทุนทางกายภาพและเงินทุน (Physical & 

Financial Capital)	 เป็นตัวขับเคลื่อน	 โดยการพัฒนา	 “เครื่องมือ 

เครื่องจักร”	ในการปลดล็อกข้อจำากัดของ	“แรงงานมนุษย์”	นำาไปสู่  

“การผลิตซำ้าจำานวนมาก” (Mass Production)	 สะท้อนผ่าน	 

“การผลิตเพื่อขาย” (Making & Selling)

	 ด้วยความเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถในการเอาชนะธรรมชาติ	

ผูค้นใน	“สงัคมอตุสาหกรรม”	มุง่เนน้	“อตัตานยิม”	“เรือ่งทางโลก”	และ	 

“ความมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์”	 มองว่าคุณค่าของสรรพสิ่งอยู่ที่

ประโยชน์ในการใช้เครื่องมือสู่ความมั่งคั่ง	โดยมุ่งไปสู่การทำากำาไรสูงสุด

ก�รอุบัติขึ้นของสังคม

หลังโควิด

สงัคมอุตสาหกรรม

ประเด็นท้าทาย “สังคมอุตสาหกรรม”
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	 ใน	“สงัคมดจิทิลั”	ผูค้นมเิพยีงแตก่ำาลงัเผชญิกบั	“ความไมเ่ทา่เทยีมกนั 

ทางเศรษฐกิจ”	ท่ีเพ่ิมข้ึน	แต่ต้องเผชิญกับ	“ความไม่มีเสถียรภาพทางสังคม”	 

ที่เพิ่มขึ้นด้วย	“ช่องว่างของความมั่งคั่ง	อำานาจ	และโอกาส”	ที่ค้างคามา 

ตัง้แตใ่น	“สงัคมอตุสาหกรรม”	เปน็ปญัหาใหญ	่ไดถ้กูซำา้เตมิดว้ย	“ชอ่งวา่ง 

ทางดิจิทัล”	(Digital	Divide)	ส่งผลให้ความเหลื่อมลำ้ามีมากขึ้น	ระหว่าง	

“ผู้ได้โอกาส”	และ	“ผู้ด้อยโอกาส”	ในการเข้าถึงองค์ความรู้	ด้วยเหตุนี	้ 

Richard	 Sennett	 ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	 The Culture of New  

Capitalism	 ว่า	 จะมีผู้คนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถสร้างความ 

มั่นคั่งในสภาพสังคมที่ไม่มีเสถียรภาพอย่างเช่นโลกของ	“สังคมดิจิทัล”

ภายใตก้ลไกตลาด	เพือ่สะสมทนุและความมัง่คัง่	การเจรญิเตบิโตทางวตัถ	ุ 

และเน้นไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว	 ความรู้ที ่

มุง่ไปสูก่ารสรา้งความมัง่คัง่	จงึไมไ่ดบ้รูณาการกบัชวีติจรงิ	จรยิธรรมและ 

การดำาเนินชีวิตประจำาวันเพื่อความอยู่รอดนั้นถูกแยกออกจากกัน	 

การรว่มรงัสรรคแ์ละคณุคา่รว่ม	ตลอดจนความผกูพนัของผูค้นทางจติใจ 

และจติวญิญาณอยา่งใน	“สงัคมเกษตรกรรม”	ไดถ้กูลดทอนความสำาคญั 

ลงอย่างมากใน	“สังคมอุตสาหกรรม”

	 สงัคมดจิทิลั	ใชอ้งคค์วามรูแ้ละเครอืขา่ย (Knowledge & Network)  

เป็นฐานราก	 โดยการพัฒนา	“สมองกลและปัญญาประดิษฐ์”	 ในการ 

ปลดล็อกข้อจำากัดของ	“สมองมนุษย์”	 นำาไปสู่	 “การผลิตตามความ

ต้องการที่แตกต่าง” (Mass Customization)	และ	“การผลิตตาม

ความต้องการรายตัว” (Personalization)	 สะท้อนผ่าน	“การรับรู ้

เพื่อตอบสนอง” (Sense & Response)

สงัคมดิจิทัล

ประเด็นท้าทาย “สังคมดิจิทัล”
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	 การวิวัฒน์สู่	“สังคมดิจิทัล”	ยังได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ

ที่เรียกว่า	“Paradox of Our Time”

 เรารู้จักสื่อสารกับคนมากขึ้น แต่กลับไม่ค่อยรู้จักหรือติดต่อสื่อสาร

กับเพื่อนบ้าน ด้วยอินเทอร์เน็ต ทำาให้เรารู้จักโลกภายนอกมากขึ้น  

แต่เรากลับรู้จักโลกภายในตัวเราน้อยลง พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ใน  

“สังคมดิจิทัล” เราเข้าถึงเครือข่ายในการรับรู้สัมพันธ์กับผู้คน  

แต่กลับกลายเป็นว่า ความผูกพันทางจิตใจ ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญ 

ในการเชือ่มตอ่ “Head & Hand” และ “Heart & Harmony” ระหวา่ง

ผู้คนกำาลังถูกลดทอน

	 สงัคมหลงัโควิด	จะใชก้ารรว่มรงัสรรคแ์ละคณุคา่ร่วม (Co-Creation  

& Shared Value)	 เป็นฐานรากในการปรับเปลี่ยนการผลิตและ 

การบริโภค	จาก	โหมดการแข่งขันในการผลิตและการบริโภค	เป็น	โหมด 

การผนึกกำาลังในการผลิตและการบริโภค	 โดยใช้	ภูมิปัญญามหาชน 

(Wisdom of the Crowd)	และ	จติวญิญาณเพือ่สว่นรวม (Common  

of the Mind) เป็นตัวปลดล็อกวิกฤต	ความเสี่ยง	และภัยคุกคามร่วม

นำาพาไปสู่	 “การผลิตแบบร่วมรังสรรค์” (Mass Collaboration) 

สะทอ้นผา่น	“การเก้ือกูลและแบง่ปนั” (Caring & Sharing) (ดรููปที	่27)

สงัคมหลังโควิด

“The entire earth is my homeland
and all its people my fellow citizens.”

                                                          Gibran Khalil Gibran
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 สังคมหลังโควิดตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า “The whole is greater 
than the sum of its part, a group is smarter than any of 
its members” สังคมหลังโควิดจึงเป็นสังคมที่สัมพันธภาพของผู้คน 
ได้แผ่ขยายออกไปจาก “Many2Many” สู่ “Mind2Mind” จาก  
“สังคมเสมือนจริง” กลับมาเป็น “สังคมที่แท้จริง” จาก “สังคมของ 
พวกกู” เป็น “สังคมของพวกเรา” สังคมหลังโควิดจึงเป็นสังคมที่เน้น 
“กัลยาณมิตร” มิใช่เพียงแค่ “พันธมิตร” เป็นสังคมที่ปรับเปลี่ยน 
รูปแบบปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจาก “ต่างคนต่างปิด” ไปสู่ “ต่างคน 
ต่างเปิด” เป็นสงัคมทีก้่าวผ่านความคดิของ “การแขง่ขนั” ไปสู ่“การรว่ม 
รังสรรค์” ที่สำาคัญเป็น “การร่วมรังสรรค์ทางสังคม” ควบคู่ไปกับ  
“การรว่มรงัสรรคใ์นเศรษฐกิจ” เปน็สงัคมทีภ่มูปิญัญามนษุยไ์ดพ้ฒันา
กา้วขา้มปรมิณฑลของ “ทรพัยส์นิทางปญัญา” สู ่“ภมูปิญัญามหาชน” 
อย่างแท้จริง

รูปที่ 27 : 
ก�รปรับโครงสร้�งโลกสู่ก�รอุบัติขึ้นของสังคมหลังโควิด
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จาก “Many2Many” สู่ “Mind2Mind”

	 การยึดโยงเป็นเครือข่ายในโลกเสมือนผ่านอินเทอร์เน็ตทำาให้ 

ปฏสิมัพันธ์ของผูค้นได้เปลีย่นแปลงไปจาก	“One2One”,	“One2Many”	 

และ	“Many2One”	ในสังคมอุตสาหกรรม	มาสู่	“Many2Many”	ใน	

“สังคมดิจิทัล”	 “Many2Many”	 ที่เกิดขึ้นให้คุณูปการมากมายเพราะ

เป็นการขยายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในแนวกว้าง	 โดยเปิดโอกาสให้ 

ผูค้นสามารถตดิตอ่สือ่สาร	แลกเปลีย่นขอ้มลูและองคค์วามรู	้ในเครอืขา่ย 

ไซเบอร์	 ก่อให้เกิด	 Democratization	 of	 Information	 และ	 

De-monopolization	of	Knowledge

	 สว่น	“การรว่มรงัสรรค”์	และ	“คณุคา่รว่ม”	ซึง่เปน็คณุลกัษณะสำาคญั 

ใน	“สังคมเกษตรกรรม”	นั้น	จะถูกรื้อฟื้นให้มีบทบาทมากขึ้นใน	“สังคม

หลังโควิด”	 หลังจากที่ถูกละเลยมานานหลังการเกิดขึ้นของ	 “สังคม

อุตสาหกรรม”	 ในขณะที่การยึดโยงเป็นเครือข่ายในโลกเสมือนนั้น	 

เอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมใน	 “แนวกว้าง”	 ผ่าน	Many2Many	

การร่วมรังสรรค์และคุณค่าร่วมนั้น	 จะเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ใน	“แนวลึก”	ผ่าน	Mind2Mind

 การผนวกการยึดโยงเป็นเครือข่ายในโลกเสมือน เข้ากับ การร่วมรังสรรค์ 

และคณุคา่รว่ม ทำาให ้“สงัคมหลงัโควดิ” สามารถเตมิเตม็สว่นทีข่าดใน  

“สังคมดิจิทัล” โดยบูรณาการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในแนวกว้างและ

แนวลึกเข้าด้วยกัน เป็นการสนธิ Many2Many กับ Mind2Mind  

ให้เป็นหนึ่งเดียว (ดูรูปที่	28)
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	 Mind2Mind	ที่เกิดขึ้นพร้อม	ๆ	กับ	Many2Many	ทำาให้เกิดการ 
เปลี่ยนผ่านจาก	 “สังคมเสมือนจริง”	 ในสังคมดิจิทัล	 ไปสู่	 “สังคม 
ที่แท้จริง”	 ในสังคมหลังโควิด	 โดย	 “สังคมที่แท้จริง”	 จะเป็นสังคม
ที่ประกอบขึ้นด้วย	 “มนุษย์ที่แท้”	 กล่าวคือเป็นสังคมซึ่งผู้คนมิได้ 
มีองค์ความรู้หรือทักษะเพียงอย่างเดียว	 แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม	

จริยธรรม	และจิตสาธารณะควบคู่ไปด้วย

	 การเปล่ียนแปลงค่านิยมคร้ังใหญ่จาก	“อัตตานิยม”	ไปสู่	“จิตสาธารณะ”	 
และจากการเนน้	“เรือ่งทางโลก”	และ	“ความมเีหตมุผีลทางวทิยาศาสตร”์	 
ไปสู่	 “ปัจเจกนิทัศน์”	 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการจาก	
“การผลิตเพื่อขาย” (Making & Selling)	ใน	“สังคมอุตสาหกรรม”	
สู่	“การรับรู้เพื่อตอบสนอง” (Sense & Response)	ในสังคมดิจิทัล	
และไปสู่	“การเกื้อกูลและแบ่งปัน” (Caring & Sharing)	 ในสังคม
หลังโควิดในที่สุด	(ดูรูปที่	29)

จาก “สังคมเสมือนจริง” สู่ “สังคมที่แท้จริง”

รูปที่ 28 : ก�รเชื่อมโยง Many2Many และ
Mind2Mind ในสังคมหลังโควิด
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รูปที่ 29 : ก�รปรับเปลี่ยนค่�นิยมในสังคมหลังโควิด

 ด้วยการเกื้อกูลและแบ่งปันของผู้คนในสังคม ความเป็น “มนุษย์
ที่แท้จริง” จึงจะเกิดขึ้น และนำาพาไปสู่ “สังคมที่แท้จริง” ได้ในที่สุด

จาก “สังคมของพวกกู” เป็น “สังคมของพวกเรา” 

	 แต่ละสังคมมีปัจจัยขับเคลื่อนที่แตกต่าง	ปัจจัยขับเคลื่อน	“สังคม
เกษตรกรรม”	และ	“สังคมอุตสาหกรรม”	คือ	“การเพาะปลูก”	และ	
“การผลิต”	ตามลำาดับ	ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อน	“สังคมดิจิทัล”	คือ	
“การตอบสนอง”	 “การพัฒนาองค์ความรู้”	 “การรังสรรค์ความคิด”	
และ	 “การสั่งสมประสบการณ์”	 สังคมหลังโควิดจะต่อยอดปัจจัย
ขับเคลื่อนใน	 “สังคมดิจิทัล”	 ดังกล่าวด้วย	 “ความไว้วางใจ” “การ
เกื้อกูล” “การแบ่งปัน”	และ	“ความร่วมมือร่วมใจ”	(ดูรูปที่	30)
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จาก “สังคมของพวกกู” เป็น “สังคมของพวกเรา” 

รูปที่ 30 : หัวใจในก�รขับเคลื่อนสังคมหลังโควิด

	 การตอบสนอง	การสรา้งความรู	้การรงัสรรคค์วามคดิ	และการสัง่สม
ประสบการณ	์เปน็คณุลกัษณท์ี	่“จำาเปน็”	สำาหรบัผูค้นในสงัคมหลงัโควดิ	 
เพราะเป็นโลกที่ผู้คนแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อความอยู่รอด	 
แต่การที่ผู้คนจะอยู่ในสังคมหลังโควิดได้อย่างมีความหมายและเป็น
ปกติสุขนั้น	จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย	นั่นหมายถึง	 
จะต้องมีความไว้วางใจ	การเกื้อกูล	การแบ่งปัน	และความร่วมมือร่วมใจ
เพิ่มขึ้นมา	ทั้ง	4	ปัจจัยนี้เป็นคุณลักษณ์ที่	“พอเพียง”	ของการดำารงอยู่ 
อย่างมีความหมายและเป็นปกติสุข	 ก่อเกิดประโยชน์ร่วมที่เกิดจาก
การผนึกกำาลังและการพึ่งพาอาศัยกัน	จึงเป็นการปฏิวัติทางสังคมและ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ครั้งใหญ่	 จาก	 “สังคมของพวกกู” 
(Me-Society)	เป็น	“สังคมของพวกเรา” (We-Society)

 สังคมหลังโควิด	จะเปิดโอกาสให้ข้อมูลไหลเข้าออกจากบุคคลหรือ
องค์กร	 โดยตระหนักว่าการเปิดประตูสู่โลก	 จะสร้างโอกาสที่ดีในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่	ๆ 	ในขณะเดียวกันก็สร้างความโปร่งใสและ
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน	 ซึ่งจะเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อน
องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบเปิด	(Free	Culture)	นั่นคือ	เป็นองค์กรที่มีทั้ง	 
“Free	to	Take”	และ	“Free	to	Share”
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	 สังคมหลังโควิด	 จะมีการแบ่งปันกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูล	 ความรู้	 

หรือทรัพย์สินทางปัญญา	 ซึ่งแตกต่างจากความคิดดั้งเดิมที่สนับสนุน

ให้มีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา	 หากมีใครละเมิดก็ให้มีการต่อสู้

ทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด	 แต่แนวคิดใหม่ในสังคมหลังโควิดมองว่า	

การแบ่งปันจะทำาให้เกิดการสร้างโอกาสใหม่	 ๆ	 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ 

ทุกคนในวงการนั้น	 ๆ	 แม้กระทั่งตัวเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเอง	 

สิ่งที่แต่ละองค์กรจะต้องให้ความสนใจอย่างมาก	คือการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองว่าอะไรที่ควรจะแลกเปลี่ยนและอะไร 

ที่ต้องการเก็บไว้เอง	

	 ความไว้วางใจ	การเกื้อกูล	การแบ่งปัน	และความร่วมมือร่วมใจ	เป็น	 

“ทุนสังคม”	 ที่เอื้อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ	 เพราะปฏิสัมพันธ์ 

ที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน	ทำาให้ต้นทุนการทำา

ธุรกรรมลดลง	ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลพร้อม	ๆ	กับความมั่นใจในการ

ดำาเนินธุรกิจในโลกหลังโควิด

	 ความไว้วางใจ	 การเกื้อกูล	 การแบ่งปัน	 และความร่วมมือร่วมใจ	

จึงถือเป็น	 “ทรัพยากรเชิงคุณธรรม”	 ที่ใช้ไม่มีวันหมด	 อย่างไรก็ดี	

ทรัพยากรประเภทนี้	 ถ้าไม่ได้นำามาใช้	 ก็จะเปล่าประโยชน์	 ซึ่งเป็น 

คุณลักษณ์พิเศษที่แตกต่างไปจากทรัพยากรทางกายภาพอื่น	 ๆ	 ที่มี

โอกาสหมดไปเมื่อถูกนำาไปใช้

	 ความไว้วางใจ	 การเกื้อกูล	 การแบ่งปัน	 และความร่วมมือร่วมใจ	 

ถือเป็นชุดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่ตั้งอยู่บนความคาดหวังในสิ่งที่

ตอ้งใชร้ว่มกนั	มคีา่นยิมแบบเดยีวกนั	และมคีวามไวเ้นือ้เชือ่ใจระหวา่งกนั	
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	 	ความไว้วางใจ	การเกื้อกูล	การแบ่งปัน	และความร่วมมือร่วมใจ

จะทำาหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนต่างชนชั้น	 ต่างชาติพันธุ์	 ต่างวัฒนธรรม 

เข้าด้วยกัน	สร้างความผูกมัดกระชับแน่นของผู้คนเหล่านี้ด้วยจุดร่วม

และเป้าหมายเดียวกัน	 ในสังคมที่ขาดความไว้วางใจ	ขาดการเกื้อกูล	

ขาดการแบ่งปัน	 และขาดความร่วมมือร่วมใจ	 จะกลายเป็นสังคม 

ที่อ่อนแอ	 เปราะบาง	 และมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งที่นำาไปสู่ 

ความรุนแรงสูง

 ด้วยความไว้วางใจ การเกื้อกูล การแบ่งปัน และความร่วมมือ
ร่วมใจ ภูมิปัญญามหาชนและจิตวิญญาณเพื่อส่วนรวมจึงจะเกิดขึ้น
ภูมิปัญญามหาชนและจิตวิญญาณเพื่อส่วนรวมเป็น 2 ตัวขับเคลื่อน
กอ่ใหเ้กดิพลวตัอนัทรงพลงั นำามาสูน่วตักรรมมากมายใน “สงัคมของ
พวกเรา” ด้วยการปฏิวัติทางสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มนุษย์จาก “สังคมของพวกกู” มาสู่  “สังคมของพวกเรา” เท่านั้น 
“สังคมหลังโควิดที่พึงประสงค์” จึงจะอุบัติขึ้น  
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“วัฒนธรรมก�รเกื้อกูลและแบ่งปัน”
ในโลกหลังโควิด

 ร้านอาหารกล่องในญี่ปุ่น ทำาอาหารกล่องขายนักเรียน 

ที่โรงเรียนถูกปิดเพราะโรคโควิด-19 โดยมีเงื่อนไขว่า “สามารถ

มาจ่ายทีหลังได้ เมื่อพวกเธอเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว”  

 ช่วงนี้ โรงเรียนในญี่ปุ่นหลาย	 ๆ	 ที่ก็ยังเปิดไม่ได้เพราะ
สถานการณ์โรคโควิด-19	และหนึ่งในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะมีปัญหา
มากที่สุดก็คือปัญหาเรื่องอาหารกลางวันของลูก	 เพราะปกติลูกๆ
ก็จะทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน	 ซึ่งอาหารของโรงเรียนก็ทั้ง 
มีราคาถูกและมีประโยชน์ต่อร่างกาย	พอโรงเรียนปิด	เด็กๆ	ก็เลย 
ไม่สามารถทานอาหารกลางวันของโรงเรียนได้	 ทำาให้เด็กๆ	 ก็เริ่ม

คิดถึงอาหารกลางวันที่โรงเรียน

	 ที่ประเทศญี่ปุ่น	 เมืองคิชิโจจิ	 (Kichijoji)	 ในกรุงโตเกียว	 
มรีา้นอาหารกลอ่งชือ่	“Chonando”	วางขายอาหารกลอ่งราคาถกู 
ที่มีสารอาหารครบถ้วน	และได้อารมณ์เหมือนอาหารกลางวันของ
โรงเรียนออกวางขาย	โดยมีราคาแค่	250	เยน	(ประมาณ	75	บาท)
แต่มีเงื่อนไขพิเศษให้เด็ก	ๆ 	สามารถจ่ายเงินในภายหลังได้	โดยเขา

เขียนเป็นลายมือเอาไว้หน้าร้านว่า	

 “อาหารกลอ่งสำาหรบัคณุหน ูราคา 250 เยน ขายทกุวนัจนัทร ์ 
พฤหัสฯ และศุกร์ เวลา 11.30 - 18.00 น. สำาหรับเด็ก ๆ  ที่มีเงิน
ไมพ่อ หน ูๆ  สามารถมาจา่ยเงนิทหีลงัได ้เมือ่พวกเธอเตบิโตเปน็
ผู้ใหญ่แล้ว และเมื่อถึงเวลานั้นที่พวกเธอเติบโตขึ้น หนู ๆ อาจ
จะพบว่าร้านของเราไม่ได้มีอยู่ต่อไปอีกแล้ว ... ดังนั้นพวกหนู ๆ   
จงใช้เงินนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือบริจาคให้กับคนที่ต้องการ
มันก็แล้วกันนะ”
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	 ซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับคำาชมจากเหล่าผู้ปกครองของเด็กๆ	

เป็นอย่างมาก	 บางคนบอกว่าการทำาแบบนี้มันดียิ่งกว่าการแจก

เงินแสนเยนของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น	 (นาย	 ชินโซ	 อาเบะ)	 อีก	 

เพราะนอกจากร้านจะขายอาหารกล่องในราคาถูกแล้ว	 การตั้ง

เงื่อนไขพิเศษให้เด็ก	ๆ	แบบนี้จะเป็นการทำาให้เด็ก	ๆ	ได้เรียนรู้ถึง 

การทำาเพื่อสังคมเมื่อเติบโตขึ้น	ผิดกับเหล่าผู้ใหญ่ในญี่ปุ่นที่ตอนนี ้

เมื่อเกิดโรคระบาดก็ไม่สนใจสังคม	 ยังออกไปเล่นปาจิงโกะ	 

ออกไปเที่ยว	 จนไม่สามารถควบคุมโรคระบาดได้	 ดังนั้นพวกเรา 

ในฐานะพ่อแม่ของเด็ก	ๆ 	ก็จะสั่งสอนให้เด็ก	ๆ 	โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่

ที่ดีกว่าผู้ใหญ่ในสังคมญี่ปุ่นตอนนี้ให้ได้เช่นกัน

ที่มาของเนื้อหาจาก	Facebook:	Eak	SummerSnow



	 ในขณะทีน่วตักรรม	องคค์วามรู	้และความคดิในสงัคมดจิทิลัสว่นใหญ ่
ได้มาจากการแข่งขัน	 เป็นผลผลิตในเชิงธุรกิจ	 ด้วยการต้องเผชิญกับ	
“หนึง่โลก หนึง่ชะตากรรมรว่ม” การผลติหลายอยา่งในสงัคมหลงัโควดิ	 
ไดเ้ริม่กา้วขา้มปรมิณฑลของการแขง่ขนั	เริม่มนีวตักรรม	องคค์วามรูแ้ละ
ความคิดที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการร่วมรังสรรค์ของผู้คน	 เพื่อที่จะ 

ตอบโจทยป์ระเดน็ทา้ทายของสงัคม	ของประเทศ	หรอืของมวลมนษุยชาติ

	 ด้วย	“Many2Many”	และ	“Mind2Mind”	เครือข่ายการรังสรรค์
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจึงเป็นแบบ	 Mass Collaboration	 ซึ่งเป็นการ 
ร่วมรังสรรค์ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ในเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียว	 แต่เป็น	 
“การรว่มรงัสรรคท์างสงัคม”	กจิกรรมตา่ง	ๆ 	เหลา่นีจ้ะเริม่มมีากขึน้เรือ่ย	ๆ 	 
ในโลกหลังโควิด	 ในขณะที่การร่วมรังสรรค์เชิงธุรกิจอาศัย	“พันธมิตร

ทางธุรกิจ”	การร่วมรังสรรค์เชิงสังคมอาศัย	“กัลยาณมิตรทางสังคม”

	 การร่วมรังสรรค์เชิง	 “กัลยาณมิตร”	 แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่	 
หากมองย้อนไปในอดีต	 การร่วมรังสรรค์ของผู้คนในลักษณะของ	
“กัลยาณมิตร”	 ก็มีอยู่ไม่น้อย	 แต่ส่วนใหญ่เป็นแบบ	 One2One	 
Collaboration	ไม่ใช่	Mass	Collaboration	ดังเช่นในปัจจุบัน	อย่าง	
Albert	Einstein	กับ	Niels	Bohr,	Marie	กับ	Pierre	Curie,	Georgia	
O’Keeffe	กับ	Alfred	Stieglitz,	Martha	Graham	กับ	Erick	Hawkins,
Pablo	Picasso	กบั	Georges	Braque	การรว่มรงัสรรคข์องบคุคลเหลา่นี ้
ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์	สะท้อนให้เห็นว่า
ความคิดที่ยิ่งใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากพลังของการแลกเปลี่ยนทางความคิด	
ในหนังสือ	Creative	Collaboration,	Vera	John-Steiner	ได้กล่าวว่า	
พลังขับเคลื่อนให้มีการรังสรรค์นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เกิดจาก	Reflection,	
Renewal	และ	Trust	ที่อยู่ลึก	ๆ 	ในความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของคนเหล่านี้

จาก “พันธมิตรทางธุรกิจ” 
สู่ “กัลยาณมิตรทางสังคม”
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จาก “พันธมิตรทางธุรกิจ” 
สู่ “กัลยาณมิตรทางสังคม”

	 โลกหลงัโควดิจะมกีารพฒันาในลกัษณะทีก่า้วขา้มสมัพนัธภาพแบบ	 

“ธุรกรรม”	ผ่าน	“กิจกรรมในเชิงธุรกิจ”	ไปสู่สัมพันธภาพแบบ	“ความ

สัมพันธ์”	ผ่าน	“กิจกรรมทางสังคม”มากขึ้น	(ดูรูปที่	31)

	 ในสงัคมหลงัโควดิ	กจิกรรมทางสงัคมในรปูแบบของ	“การร่วมรังสรรค์ 

ทางสงัคม”	จะทวคีวามสำาคญัมากขึน้ในทกุขณะ	คา่นยิม	“จติสาธารณะ”	 

จะส่งผลให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะของ	“ความเป็นมนุษย์”	และ	 

“สมาชิกในชุมชนทีม่เีจตจำานงรว่ม”	มากกวา่ในฐานะของ	“ผูเ้ลน่ในตลาด”	 

ที่ผ่านกลไกราคา	ในหลายธุรกรรมทางธุรกิจ	“พลังตลาด”	กำาลังจะถูก 

แทนทีด่ว้ย	“พลงัประชาชน”	บรรยากาศของการรว่มรงัสรรคท์างสงัคม 

นั้นจะจูงใจและเอื้อให้ผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	Creative	People	นั้น	 

มาทำางานรว่มกนัไดด้กีวา่ในบรรยากาศองคก์รในรปูบรษิทัอยา่งทีเ่ปน็อยู ่

ในปัจจุบัน	 โดยก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ของ	 “การแบ่งปันแบบเปิด”	 

ที่ให้โอกาสทุกคนสามารถมาใช้	 แต่งเติม	 ขยายและสร้างผลงานของ

ตนเองขึน้มา	ดงันัน้ผลผลติทีไ่ดจ้งึเปน็	“สมบตัริว่ม”	ไมใ่ช	่“สมบตัแิยก”	 

แบบเดิม

รูปที่ 31 : จ�ก “ธุรกรรม” สู่ “คว�มสัมพันธ์”
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	 สังคมหลังโควิด	 จึงเปิดโอกาสให้มนุษย์ทำาอะไรร่วมกันที่มากกว่า 

การเป็นแค่	 “พันธมิตรทางธุรกิจ”	 แต่เป็น	 “กัลยาณมิตรทางสังคม”	

เน้นการสร้างความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันในระหว่าง

บุคคล	ระหว่างองค์กร	และระหว่างชนชาติ	ก้าวข้ามความเป็นรัฐ-ชาต ิ

ไปสูค่วามเปน็มนษุยชาต	ิสงัคมหลงัโควดิ	จะเนน้การใหโ้อกาสและเกือ้กลู 

กับผู้ที่อ่อนด้อยกว่า	ให้แต้มต่อกับ	“ผู้ที่พร่อง”	จาก	“ผู้ที่มีพร้อม”	กว่า

เนน้การพฒันาคณุธรรมและยกระดบัจติวญิญาณของมนษุย	์ดงัทีก่วนีาม 

อุโฆษ	Aimé	Césaire	กล่าวไว้ว่า

 “ภารกิจของมนุษยชาติที่เพิ่งจะเริ่มต้น 

 คือการกำาจัดความรุนแรงที่ฝังลึกอยู่ในก้นบึ้งในจิตใจของเรา 

 ไม่มีชนชาติใดที่สามารถผูกขาดความงดงาม 

 ความเฉลียวฉลาด และกำาลัง

 มีพื้นที่สำาหรับคนทุกคน ณ สถานที่แห่งชัยชนะของเรา”

	 ค่านิยม	 “จิตสาธารณะ”	 และ	 “ปัจเจกนิทัศน์”	 ได้เปลี่ยนแปลง 

กระบวนทัศน์และพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล	จากเดิมที่เน้น	“ตนเอง 

เป็นศูนย์กลาง”	 มาสู่การเน้น	 “มหาชนเป็นศูนย์กลาง”	 โดยมีกรอบ 

ความคิดที่ เปลี่ยนไปด้วย	 จากเดิมที่ เน้นการรังสรรค์นวัตกรรม 

บนความเป็น	 “สมบัติส่วนตัว”	 ในรูปแบบของต่างคนต่างปิด	 ไปสู่

การมองว่านวัตกรรมหลายอย่างเป็นสมบัติส่วนรวม	 โดยพัฒนาผ่าน

การร่วมรังสรรค์บน	“พื้นที่สาธารณะ”	ในรูปแบบของต่างคนต่างเปิด	 

แนวโน้มดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการพัฒนา	 Open	 Collaborative	 

Platform	 ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้คนทั้งในโลกแท้จริง	

จาก “Copyright” สู่ “Copyleft”
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จาก “Copyright” สู่ “Copyleft”

และโลกไซเบอร์	โดยไม่มีการจำาแนกคนตามลำาดับขั้นการบริหารจัดการ

ตามแนวทางของธุรกิจโดยทั่ว	ๆ 	ไป	แต่เป็นรูปแบบใหม่ที่ทุกคนทำางาน

หนึ่งงานใดร่วมกันในแนวระนาบ	 โดยที่แต่ละคนจะทำาในส่วนที่แตก

ต่างกันแต่ไม่มีใครมีความสำาคัญมากกว่ากัน	 Open	 Collaborative	

Platform	 จึงเป็นรูปธรรมหนึ่งที่สะท้อนการปรับเปลี่ยนสู่โลกของ	 

“การรังสรรค์นวัตกรรมแบบเปิด”	อย่างแท้จริง	(ดูรูปที่	32)

รูปที่ 32 : ก�รปรับเปลี่ยนสู่ก�รรังสรรค์นวัตกรรมแบบเปิด
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	 ยกตัวอย่างประเด็นของ	 “ทรัพย์สินทางปัญญา”	 ในขณะที่นัก

กฎหมายต่างกำาลังง่วนอยู่กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 และ	

“Copyright”	 ต่าง	 ๆ	 ผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับสนใจในสิ่งที่เรียกว่า	 

“Copyleft”	โดยกำาลังง่วนอยู่กับการถกเถียงว่า	“รหัส”	ต่าง	ๆ	ที่มีอยู่

ในโปรแกรมนัน้	ควรทีจ่ะเปิดเผยมากนอ้ยแคไ่หน	พวกเขาเหลา่นีม้คีวาม

เชื่อว่า	หลายสิ่งหลายอย่างใน	“โลกเสมือนจริง”	 อย่างซอฟต์แวร์	 หรือ 

ใน	 “โลกที่แท้จริง”	 อย่างพันธุ์พืช	 ยารักษาโรคพื้นฐานหลายชนิดนั้น	 

เป็น	“สมบัติสาธารณะ”	ที่ทุกคนในโลกนี้	 ไม่ว่าเชื้อชาติไหนต้องมีสิทธิ์ 

ได้ใช้เหมือนอากาศ	แสงแดด	หรือแรงโน้มถ่วงในโลกทางกายภาพ

 

 Open Collaborative Platform 

 ทำางานอยู่บนหลักคิดที่เรียกว่า NEA

 

 N	 คือ	 “Nobody Owns.” : ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

 E	 คือ	 “Everybody Can Use.” : ทุกคนมีสิทธิ์

     เข้าไปใช้ได้

 A	 คือ	 “Anybody Can Improve It.” : ใครก็สามารถ

     เขา้ไปปรบัปรงุแกไ้ข

	 “ไมม่ใีครเปน็เจา้ของ”	สะทอ้นใหเ้หน็วา่	สิง่ทีร่ว่มรงัสรรคอ์ยูน่ัน้เปน็	 

“สาธารณะ”	 “ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ได้”	 บอกเราว่า	 สิ่งที่ร่วมรังสรรค ์

อยูน่ัน้	“Free to Take”	ในขณะที	่“ใครกส็ามารถเขา้ไปปรบัปรงุแกไ้ข”	

บ่งบอกว่าสิ่งที่ร่วมรังสรรค์อยู่นั้น	“Free to Share”
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	 มีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นว่าโลกกำาลังก้าวสู่ 	 Open	 

Collaborative	 Platform	 มากขึ้น	 ทำาให้เกิดโอกาสในการสร้างผล

ตอบแทนทางธุรกิจขึ้นอีกมากเพราะเป็นเวทีที่จะต้องร่วมกันสร้าง	ไม่ใช่

ต่างคนต่างเก่ง	ต่างคนต่างเก็บ	เหมือนเมื่อก่อน	Open	Collaborative	

Platform	จึงเป็นทั้ง	“การทลายการผูกขาดของฝั่งอุปทาน”	พร้อม	ๆ 	 

กับ	“การเติมเต็มพลังของฝั่งอุปสงค์” ควบคู่กัน

	 อาจกล่าวได้ว่า	ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่สังคมหลังโควิด	เรากำาลังเผชิญ

กับโลกที่มองดูเหมือนจะย้อนแย้งกัน	 โดยเมื่อก่อนแล้วถือว่าใครมี 

นวัตกรรมต้องรักษาไว้สุดชีวิต	 เป็นนวัตกรรมแบบปิด	 แต่ปัจจุบัน	 

โลกกำาลังก้าวไปสู่	Open Source, Open Innovation Economy  

ซึง่ทำาใหธ้รรมาภบิาล	โครงสรา้ง	และพฤตกิรรมเปลีย่นแปลงอยา่งสิน้เชงิ	 

เมื่อก่อนเชื่อกันว่า	 ความลับทางการค้าต้องรักษาไว้	 จึงจะสามารถ

สร้างความได้เปรียบทางการค้าได้	 แต่จากนี้ไป	 ถ้าองค์กรอยากสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขัน	 กลับต้องแลกเปลี่ยนความลับทางการ

ค้า	คือนำาความลับทางการค้าบางส่วนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันบน	Open	 

Collaborative	Platform 

 ภายใต้กรอบความคิดของ Open Collaborative Platform 

คุณค่าที่สร้างขึ้นมาเพื่อคน ๆ หนึ่งก็คือ คุณค่าที่สร้างขึ้นมาสำาหรับ

ทุกคน เป็นสมบัติสาธารณะ
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	 กระแสโลกาภิวตันท์างเศรษฐกจิ	ควบคูไ่ปกบักระแสโลกาภิวตันข์อง 

ความเสีย่งและภยัคกุคาม	ไดค้อ่ย	ๆ 	ทำาใหบ้ทบาทของ	“ความเปน็รฐั-ชาต”ิ	 

(Nation-State)	ลดความสำาคัญลง	และถูกแทนที่ด้วย	“โลกาภิบาล”	

(Global	Governance)	มากขึน้เรือ่ย	ๆ 	เพือ่ใหส้ามารถรบัมอืกบั	“หนึง่โลก	 

หนึ่งตลาด”	พร้อม	ๆ	กับ	“หนึ่งโลก	หนึ่งชะตากรรมร่วม”

	 มิเพียงเท่านั้น	การเน้นความเป็นรัฐ-ชาติ	ผ่านเสรีภาพ	(Liberty)	

ความเสมอภาค	 (Equality)	 และภราดรภาพ	 (Fraternity)	 ในช่วง

ศตวรรษก่อน	 ๆ	 กำาลังถูกแทนที่ด้วยการเน้นความมั่นคงของมนุษย์	

(Human	 Security)	 ผ่านการกระชับแน่นภายในกลุ่ม	 (Bonding)	 

การเชื่อมโยงข้ามกลุ่ม	 (Bridging)	 และการยึดโยงระหว่างสถาบัน	 

(Linking)	ในโลกหลังโควิด

	 เพือ่ใหส้อดรบักบัพลวตัโลกทีเ่ปลีย่นไป	จำาเปน็ตอ้งมกีารจดัระเบยีบ 

โครงสร้างภายในรัฐ-ชาติใหม่	จาก	“สังคมของพวกกู”	ในโลกก่อนโควิด	 

เป็น	“สังคมของพวกเรา”	ในโลกหลังโควิด	หากปราศจาก	“สังคมของ

พวกเรา”	การขับเคลื่อนที่สมดุลอันนำาพาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนก็ยาก

ที่จะเกิดขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกหลังโควิด

	 “สงัคมของพวกเรา”	จะเกดิขึน้ได	้ทกุภาคสว่นในสงัคมจะตอ้งเขา้มา 

ร่วมบัญญัติ	“สัญญาประชาคมชุดใหม่” เพื่อให้	“สังคมของพวกเรา”	

เป็นสังคมที่	“Clean	&	Clear”	เป็นสังคมที่	“Free	&	Fair”	และเป็น

สังคมที่	“Care	&	Share”	อย่างแท้จริง	(ดูรูปที่	33)

สัญญาประชาคมใน 
“สังคมของพวกเร�”
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รูปที่ 33 : สัญญ�ประช�คมใน “สังคมของพวกเร�”

	 สัญญาประชาคมใน	“สังคมของพวกเรา”	มีความสำาคัญต่อการสร้าง

ความมั่งคั่ง	ความเป็นปกติสุข	และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

	 สงัคมทีไ่รซ้ึง่	“Clean	&	Clear”,	“Free	&	Fair”	และ	“Care	&	Share”	 

จะปิดกั้นโอกาสของคนส่วนใหญ่	 และเมื่อโอกาสถูกปิดกั้น	 จะไปสร้าง 

สังคมที่สามารถเพื่อเติมเต็มและปลดปล่อยศักยภาพของผู้คนได้อย่างไร	 

และจะไปเรียกหาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมที่ไร้ซึ่ง	“Clean	&	Clear”,	 

“Free	 &	 Fair”	 และ	 “Care	 &	 Share”	 ได้ที่ไหน	 ดังนั้น	 สังคมที่	 

“Clean	&	Clear”,	“Free	&	Fair”	และ	“Care	&	Share”	เท่านั้น 

ที่จะเป็นฐานรากของการสร้าง	“สังคมที่สามารถ” “สังคมที่มีคุณธรรม

จริยธรรม”	และ	“สังคมแห่งโอกาสที่เท่าเทียม”

 

สงัคมของพวกเรา ความมั่งคั่งของพวกเรา
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รูปที่ 34 : วงจร “คว�มมั่งคั่งของพวกเร�”

	 โดยเป็น	“ความม่ังค่ังในนิยามใหม่”	ท่ีแตกต่างไปจากเดิมอย่างส้ินเชิง

ความมั่งคั่งในนิยามเก่าเป็นแนวคิดที่คับแคบ	 เน้นความมั่งคั่งทางวัตถุ	

เน้นองค์กรภาคเอกชน	 เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ	 เป็น	

“ความมั่งคั่งของพวกกู”	ในทางตรงกันข้าม	“ความมั่งคั่งของพวกเรา”  

ไมเ่พยีงแตค่รอบคลมุเศรษฐกจิทีด่	ีสงัคมทีด่	ีสิง่แวดลอ้มทีด่	ีและคณุภาพ

มนุษย์ที่ดีเท่านั้น	ยังส่งผลให้เกิดการเมืองที่ดีด้วย	ทั้งนี้เพราะศูนย์กลาง

	 การมีหลักคิดที่ถูกต้อง	การมีทักษะชีวิต	และทักษะการทำางานและ

การอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ในระดบัปจัเจก	ควบคูไ่ปกบัการสรา้งสงัคมทีส่ามารถ	

สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม	 และสังคมแห่งโอกาสที่เท่าเทียมในระดับ	

มหภาค	จะเป็นเงื่อนไขสำาคัญในการสร้าง	“ความเป็นเสรีชน”	ซึ่งเป็น

หวัใจสำาคญัของการเปน็	“พลเมอืงทีต่ืน่ตวั”	เกดิเปน็	วงจร	“ความมัง่คัง่ 

ของพวกเรา”	ใน	“สังคมของพวกเรา”	(ดูรูปที่	34)
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การขับเคลื่อนความมั่งคั่ง	 มิได้จำากัดอยู่ที่ภาครัฐหรือภาคเอกชน	 

แต่อยู่ที่	“ภาคประชาชน”	ด้วย	การทำาให้ประชาชนเป็น	“เสรีชน”	เป็น	
“พลเมอืงทีต่ืน่ตวั”	เนน้การสรา้งสงัคมที	่“Clean	&	Clear”,	“Free	&	Fair”	 
และ	“Care	&	Share”	จะเป็นฐานรากสำาคัญของการสร้าง	“สังคมท่ีสามารถ”	 
“สังคมคุณธรรมจริยธรรม”	และ	“สังคมแห่งโอกาสที่เท่าเทียม”	ซึ่งเป็น 
หลักประกันของความเป็นปกติสุขและประโยชน์สุขให้กับประชาชน 

เป็นสำาคัญ

	 มิเพียงเท่านั้น	สังคมที่	“Clean	&		Clear”,	“Free	&	Fair”	และ	
“Care	&	Share”	จะเป็นการเปิด	“พื้นที่ร่วม”	และ	“เจตจำานงร่วม” 
ของผู้คน	เมื่อพื้นที่ร่วมถูกเปิดและเจตจำานงร่วมถูกกำาหนด	“ภูมิปัญญา
มหาชน”	 และ	 “จิตวิญญาณเพื่อส่วนรวม”	 จากพลเมืองที่ตื่นตัวจะ
บังเกิดขึ้น	ด้วยพลังของภูมิปัญญามหาชนและจิตวิญญาณเพื่อส่วนรวม	
ความปรองดองสมานฉันท์	 การเกื้อกูลและแบ่งปัน	 และความสามัคคี 
รวมพลงักจ็ะเกดิขึน้ตามมา	โอกาสทีจ่ะขบัเคลือ่นความสมดลุเพือ่ใหเ้กดิ 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื	พรอ้ม	ๆ 	กบัการพฒันาระบอบประชาธปิไตยทีขั่บเคลือ่น 
โดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง	ก็จะมีความเป็นไปได้สูง	(ดูรูปที่	35)

รูปที่ 35 : ผนึกพลังขับเคลื่อน “สังคมของพวกเร�”
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	 สัญญาประชาคมเป็นกฎกติกาที่ร่วมกันจัดทำาขึ้นเพื่อยึดโยงผู้คน 

เข้าด้วยกัน	 รากฐานของสัญญาประชาคมคือ	 “ความไว้เนื้อเชื่อใจ” 

การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจมิเพียงแต่เป็นปฐมบทของการสร้างสังคมที	่

“Clean	&	Clear”,	“Free	&		Fair”	และ	“Care	&	Share”	ความไว้เนื้อ 

เชื่อใจยังเป็นหัวใจสำาคัญในการทำากิจกรรมและธุรกรรมใน	 “โลกหลัง 

โควิด”	เพราะจากการที่มนุษย์มีข้อจำากัดของการใช้เหตุผล	(Bounded	

Rationality)	ข้อตกลงหรือสัญญาต่าง	ๆ	ไม่สามารถครอบคลุมเงื่อนไข

สภาพแวดล้อมที่มีทั้งความซับซ้อนและความไม่แน่นอนได้ครบหมด 

ทุกประเด็น	 ดังนั้น	 กฎบัญญัติและข้อตกลงบนความไว้เนื้อเชื่อใจจึงมี

ความสำาคัญมากกว่าข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

	 ในโลกหลังโควิด	 ความไว้เนื้อเชื่อใจจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ

ความรวดเร็วและต้นทุนในการทำาธุรกรรมระหว่างกัน	 ดังที่	 Stephen	

Covey	เขียนไว้ใน	“The	Speed	of	Trust”	ว่า	 เมื่อระดับของความ 

ไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมากขึ้น	ความรวดเร็วในการทำาธุรกรรมจะมากขึ้น	

ในขณะที่ต้นทุนในการทำาธุรกรรมจะตำ่าลง	ในทำานองกลับกัน	หากระดับ

ความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันน้อยลง	จะเกิดความล่าช้าในการทำาธุรกรรม

พร้อม	ๆ	กับต้นทุนของการมีปฏิสัมพันธ์จะสูงขึ้น

	 “สังคมของพวกเรา”	 จะเกิดขึ้นได้ในโลกหลังโควิด	 จึงอยู่ที่ความ 

ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน	 คุณค่าของตัวบุคคลในโลกหลังโควิดจะอยู่ที่ 

ความน่าเชื่อถือ	 (Credibility)	 ที่บุคคลผู้นั้นได้รับจากผู้อื่น	 ภายใต้ 

ความไม่แน่นอนและความซับซ้อนในโลกหลังโควิด	 คุณค่าของความ

สัมพันธ์จะอยู่ที่พฤติกรรมที่คงเส้นคงวา	 (Consistent	 Behavior)	 

ยดึโยงผู้คนในโลกหลังโควิดด้วย 
“ความไว้เนื้อเชื่อใจ”

102 โลกเปลี่ยนคนปรับ | สุวิทย์ เมษินทรีย ์



ทีส่ามารถทำานายไดข้องผูค้นเปน็สำาคญั	ในทำานองเดยีวกนั	การขบัเคลือ่น 

ในภารกจิขององคก์รใหบ้รรลผุล	จำาเปน็ตอ้งมคีวามไวเ้นือ้เชือ่ใจในองคก์ร	 

ที่สามารถร้อยเรียงกิจกรรมย่อย	ๆ 	จากแต่ละภาคส่วนแต่ละคนเข้าด้วย

กนัอยา่งกลมกลนืเปน็หนึง่เดยีว	(Alignment)	เหมอืนกบัทีม่ผีูก้ลา่วไวว้า่

“Unity	is	One”	แต่	“One	is	not	Unity”

	 ความซับซ้อนและความไม่แน่นอนในโลกหลังโควิด	 จะทำาให้ต้นทุน

การทำาธุรกรรมระหว่างกันสูงขึ้น	 ดังนั้นความมีชื่อเสียงขององค์กร	

(Reputation)	 จึงไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากความน่าเชื่อถือในระดับ

บุคคล	การทำาให้เกิดธุรกรรมต่าง	ๆ 	ขึ้น	จึงต้องอาศัยความมีชื่อเสียงของ

องค์กรเป็นสำาคัญ

	 หากกา้วเลยออกไปจากธรุกรรม	โลกหลงัโควดิเตม็ไปดว้ยโอกาสและ 

ความเสีย่งในหลากหลายรปูแบบ	ดงันัน้การทำาประโยชนค์นืกลบัสูส่งัคม	

(Social	Contribution)	ของแตล่ะบคุคล	ทีม่ารว่มรงัสรรคน์วตักรรมและ 

สิง่ดี	ๆ 	ใหเ้กดิขึน้	จงึเปน็ปจัจยัหลกัทีก่อ่ใหเ้กดิความไวเ้นือ้เชือ่ใจระหวา่งกนั	 

นำาพามาสู่การเกื้อกูลและแบ่งปัน	ซึ่งเป็นคุณลักษณ์สำาคัญของ	“สังคม

ของพวกเรา”	 การทำาประโยชน์คืนกลับสู่สังคมจะก่อให้เกิดการปรับ

เปลี่ยนค่านิยมของผู้คนจาก	 “อัตตานิยม”	 ที่เน้น	 “Head	 &	 Hand”	 

มาสู่ค่านิยม	“จิตสาธารณะ”	ที่เน้น	“Heart	&	Harmony”	มากขึ้น
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7 พันธะสัญญา คำ้าจุน “สังคมของพวกเรา”

	 พันธะสัญญา	7	ประการ	ประกอบไปด้วย	

 1) เปน็ “สงัคมนติธิรรม” ทีป่กครองโดยกฎหมาย (Rule of Law)  ที ่
  สมาชิกในสังคมทุกคนจะได้รับความคุ้มครองอย่าง “เท่าเทียมกัน”  
  และในการบังคับใช้กฎหมายก็จะบังคับใช้ให้เสมอเหมือนกัน
 2) เป็น “สังคมธรรมาธิปไตย” ที่ใช้มาตรฐานทางคุณธรรมและ 
  จริยธรรม มากกว่าเพียงมาตรฐานทางกฏหมาย
 3) เป็น “สังคมเปิด” ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและสิทธิ 
  ประโยชน์ต่าง ๆ มุ่งลดทอนความเป็นอภิสิทธิ์ชนในทุก 
  รูปแบบ ไม่ใช่ “สังคมปิด” ที่จำากัดการเข้าถึงทรัพยากรและ 
  สิทธิประโยชน์เฉพาะกลุ่มจำาเพาะราย

รูปที่ 36 : 7 พันธะสัญญ� คำ้�จุน 
“สังคมของพวกเร�” ในโลกหลังโควิด

	 สัญญาประชาคมในโลกหลังโควิด	 จะถูกถอดรหัสออกมาเป็น	 

“7 พนัธะสญัญา”ซึง่เปน็ฉนัทามตขิองทกุภาคสว่นทีต่อ้งการเหน็	สงัคม

ที่	“Clean	&	Clear”,	“Free	&	Fair”	และ	“Care	&	Share”	ภายใต้	

“ความไว้เนื้อเชื่อใจ”	ระหว่างกัน	(ดูรูปที่	36) 
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 4) เป็น “สังคมแห่งโอกาส” ที่ส่งเสริมให้มีการเลื่อนไหลขยับ 

  ชั้นของผู้คนในสังคม (Social Mobility) อย่างเป็นอิสระ  

  โดยการขยับ ปรับเปลี่ยนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

  เป็นไปตามความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ บนหลักคิด 

  ของความเท่าเทียม มากกว่าการเป็นสังคมที่มีการจำาแนก 

  ชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการจำาแนก 

  โดยนิตินัยหรือพฤตินัย

 5) เป็น “สังคมเติมพลังประชาชน” ที่เติมอำานาจ เสริมศักยภาพ 

  ประชาชน เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน  

  มากกว่าเป็นสังคมที่พึ่งพารัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนพลเมือง 

  ที่เฉื่อยชา เป็นพลเมืองที่ตื่นตัว รองรับการเผชิญกับประเด็น 

  ท้าทายร่วมกันในโลกหลังโควิด

 6) เป็น “สังคมแห่งความพอเพียง” ที่ผู้คน เมื่อขาดต้องรู้จักเติม  

  เมือ่พอตอ้งรูจ้กัหยดุ และเมือ่เกนิตอ้งรูจ้กัปนั สงัคมแหง่ความ 

  พอเพียงเป็นฐานรากของการสร้างสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน

 7) เป็น “สังคมพหุวัฒนธรรม” ที่ยอมรับและเคารพความหลาก 

  หลายของชาตพินัธุ ์อตัลกัษณ ์คณุคา่ และความเชือ่ทีแ่ตกตา่ง  

  ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมพหุพลเมือง” ท่ีประชาชน 

  มีหลากหลายบทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาท 

  หน้าที่ของการเป็นพลเมืองชาติและการเป็นพลเมืองโลก

	 ดว้ย	“7 พนัธะสญัญา”	นีเ้ทา่นัน้	จงึจะสามารถลบลา้ง	“7 ตราบาป

เชิงนโยบาย”	 และเป็นหลักประกันในการก้าวสู่การสร้าง	“สังคมของ

พวกเรา”	ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ทบทวนวาระประเทศไทย
เตรียมพร้อมสู่

โลกหลังโควิด

โลกเปลี่ยน คนปรับ



	 เมื่อโลกเปลี่ยน	 ไทยต้องปรับ	 “การเปลี่ยนแปลง”	 อาจจะเป็น
ความจริงแท้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ใน	“โลกหลังโควิด”	ประเด็นจึงไม่ได้อยู่
เพียงว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง	(Willing	to	Change)
หรือไม่เท่านั้น	 แต่ที่มีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ	 พวกเรา
มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 (Ability	 to	

Change)	ในโลกหลังโควิดมากน้อยแค่ไหน

	 	 อาจถึงเวลาที่ต้องมาทบทวนว่า	“ยุทธศาสตร์ชาติ”	และ	“วาระ
การปฏิรูปประเทศ”	ที่มีอยู่นั้น	ยังสามารถตอบโจทย์โลกหลังโควิดได้

มากน้อยเพียงใด	

	 พลวัตโลกหลังโควิด	 จะนำามาซึ่งชุดของวิกฤต	 ภัยคุกคาม	 และ 
ความเสี่ยงชุดใหม่	พร้อม	ๆ	กับชุดของโอกาสชุดใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน	
เพื่อให้รับมือกับ	“การปรับโครงสร้างโลก”	ครั้งใหญ่นี้	พวกเราจำาเป็น
ต้องเร่งทบทวน	 “กระบวนทัศน์การพัฒนา”	 ที่มีอยู่เดิม	 ที่มีลักษณะ	 
“กึ่งสุกกึ่งดิบ”	ระหว่างการพัฒนาที่มุ่งสู่ความทันสมัย	กับการพัฒนา 
ทีมุ่ง่สูค่วามยัง่ยนื	โควดิ-19	ทำาใหเ้ราตอ้งปรบัสูก่ระบวนทศันก์ารพฒันา 
ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างจริงจัง	โดยมีทิศทางเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
ที่ชัดเจนขึ้น	 และมีวาระขับเคลื่อนการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมและมุ่งผล

สัมฤทธิ์มากขึ้น	

 อาจถึงเวลาที่ต้องถอดรหัสกระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ผ่านกลไก	“7	ขยับปรับเปลี่ยนโลก”	และใช้	“7	ขยับปรับเปลี่ยนโลก”	
เป็นแนวทางในการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ด้วยการร่วมกำาหนด
“พิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ประเทศไทย”	 ชุดใหม่	 ที่สอดรับกับเงื่อนไข 
และพลวัตของโลกหลังโควิด	 เป็นพิมพ์เขียวที่ก้าวข้ามความคิดที่เอา	 
“ประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลาง”	ไปเปน็ความคดิทีเ่อา	“โลกเปน็ศนูยก์ลาง”  
รวมทั้งการก้าวข้ามความคิดของการสร้างเพียง	“พลเมืองชาติ”	ไปเป็น	
ความคิดของการสร้าง “คนไทยท่ีเป็นพลเมืองโลก” ด้วยในขณะเดียวกัน

ทบทวนวาระประเทศไทย
เตรียมพร้อมสูโ่ลกหลังโควิด
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	 พร้อม	ๆ 	กันน้ัน	ต้องเป็นพิมพ์เขียวท่ีมี	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นรากฐานท่ีแผ่ซ่านไปทั่วทุกอณูของยุทธศาสตร์และวาระการปฏิรูป	
ไมใ่ชเ่พยีงแตอ่า้งองิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแบบ	“ผวิเผนิ”	โดยไม่มี 
การตกผลึกทางความคิดที่เพียงพอ	 หรือเป็นพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ 
ที่เป็นเพียง	“ชุดขายฝัน”	ที่ดูดี	แต่ไม่สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งสู่

ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

	 พวกเราต้องการพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์	 “การเตรียม 
คนไทยเปน็มนษุยท์ีส่มบรูณ”์	ในโลกหลงัโควดิ	เปน็พมิพเ์ขยีวยทุธศาสตร์ 
ทีเ่ปดิโอกาสใหท้กุภาคสว่นเขา้มารว่มรงัสรรค	์เพือ่กอ่ใหเ้กดิการผนกึกำาลงั 
ของ	“ภูมิปัญญามหาชน”	และ	“จิตวิญญาณเพื่อส่วนรวม”	นำาพาไปสู่

การสร้าง	“สังคมของพวกเรา”	อย่างแท้จริง

	 “พิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ประเทศไทย”	 ชุดใหม่ต้องตั้งอยู่บน
แนวทางสำาคัญ	3	ประการดังต่อไปนี้

 1) สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก

 2) เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 3) น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

	 เพื่อตอบโจทย์แนวทางสำาคัญ	3	ประการดังกล่าว	ประเทศไทยต้อง	
“ปรับสมดุลเชิงโครงสร้าง”	(Systemic	Rebalance)	ใน	4	มิติสำาคัญ 

 ●	 ปรับสมดุลระหว่างรัฐกับชาติ (Regimental Rebalance)  

 	 เพือ่ใหก้ารพัฒนารัฐผา่นกระบวนการพฒันาระบบราชการ	และ 
	 	 การพัฒนาชาติผ่านกระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย	 

	 	 ไปในทิศทางเดียวกัน
	 ●	 ปรับสมดุลในการพัฒนา (Developmental Rebalance) 
  จากการเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว	 
	 	 เป็นการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 

	 	 และภูมิปัญญามนุษย์	
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 ●	 ปรับสมดุลในการปกครอง (Governmental Rebalance)  

  ใหเ้กดิสงัคมที	่Clean	&	Clear,	Free	&	Fair	และ	Care	&	Share	 

	 	 บนความไว้เนื้อเชื่อใจกัน	เพื่อเปลี่ยนจาก	“สังคมของพวกกู” 

	 	 เป็น	“สังคมของพวกเรา”	และ
	 ●	 ปรบัสมดลุเชงิวฒันธรรม (Cultural Rebalance)	เพือ่รองรบั 

	 	 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ท้ังวัฒนธรรมสากล	วัฒนธรรมชาติ	 

	 	 วัฒนธรรมท้องถิ่น	และวัฒนธรรมในโลกเสมือน

	 การปรบัสมดุลเชงิโครงสร้างใน	“พมิพเ์ขยีวยทุธศาสตรป์ระเทศไทย”	

ชดุใหม	่จะนำามาสูก่ารกำากบั	“วาระปฏรูิปประเทศไทย”	อยา่งเปน็รปูธรรม	 

ในห้วงหลายปีท่ีผ่านมา	 เราพยายามขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 

แม้จะเริ่มเห็นความคืบหน้าในระดับหนึ่ง	 แต่ต้องยอมรับว่าหนทาง 

ของการปฏิรูปประเทศยังอีกยาวไกล	 การเผชิญกับแรงกดดันจาก

ภายนอกและแรงปะทุจากภายใน	 ทำาให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะเสี่ยง	

ผู้นำาประเทศจะต้องมีความมุ่งมั่นและใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจ 

ขับเคลื่อน	 “การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง”	 อย่างเป็นระบบและจริงจัง	 

หากดำาเนินการสำาเร็จจะถือเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ครั้งที่	 2	 

ต่อจากการปฏิรูปเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ในสมัยล้นเกล้าฯ	รัชกาลที่	5

	 ทีส่ำาคญั	ปฐมบทของการปฏรูิปต้องเร่ิมต้นในใจคน	โดยตระหนกัวา่	 

“ไม่ปรับไม่รอด	 ไม่เปลี่ยนไม่ได้”	 การเปลี่ยนแปลงจึงต้องเร่ิมต้นจาก	 

“การปฏิรูปจากภายใน”	 (Reform	 from	 Within)	 ในตัวคนไทย	 

ดว้ยการปลกุ	“จติวญิญาณการปฏริปู”	(Reform	Spirit)	ใหเ้กิดข้ึน	หากขาด 

ซึ่งจิตวิญญาณการปฏิรูป	 โอกาสที่จะเรียกหาภูมิปัญญามหาชนและ 

จติวญิญาณเพือ่สว่นรวม	เพือ่สานพลงัขบัเคลือ่นการปฏิรปูเชงิโครงสรา้ง

ของประเทศก็เป็นไปได้ยาก	(ดูรูปที่	37)
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	 ในโลกหลังโควิด	 พิมพ์เขียวยุทธศาสตร์และวาระขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศไทย	จะต้องตอบโจทย์	“การขับเคลื่อนที่สมดุล”	ที่นำาพา

ไปสู่	“การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รูปที่ 37 : ว�ระขับเคลื่อนประเทศไทย 
เตรียมพร้อมสู่โลกหลังโควิด

 แนวทางการขับเคลื่อนประเทศในโลกหลังโควิด จะต้องเน้น

การผลักดันยุทธศาสตร์เชิงปฎิบัติ (Strategic Pragmatism) เน้น

การขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบ (Systemic Reform) เน้นการ

สร้างขีดความสามารถในการจัดการวิกฤตเชิงรุก (Preventive  

Crisis Responding Capability) และเน้นการเติมเต็มศักยภาพและ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Empowerment &  

Engagement) เป็นสำาคัญ

คำาตอบมีอยู่แล้วใน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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เสียงสะท้อน
จาก

คนรุ่นใหม่



 
  

	 ผมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับ	 ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 หลายครั้ง

ท่านเป็นนักคิดที่สำาคัญท่านหนึ่ง	 โดยเฉพาะในมุมมองที่มีความก้าวลำ้า	

นำาสมัยกับบริบทต่างๆ

	 ผลงานหนังสือ	 “โลกเปลี่ยน	 คนปรับ”	 เล่มนี้เป็นเสมือนแสงที่ 

สอ่งนำาทางในความมดืภายใตว้กิฤตโควดิ-19	มมุมองของทา่นทีใ่ชว้กิฤต

เปน็โอกาสในการปรบัเปลีย่นทัง้ดา้นธรุกจิ	สงัคม	การศกึษา	โดยเริม่จาก

การปรับเปลี่ยน	mindset	 ของมนุษย์เป็นเสมือน	wind	 of	 change	 

ที่จะนำาพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

	 ผมเชื่อว่าตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นเมื่อ	300,000	ปีที่แล้ว	ก็ต้องเผชิญกับ

วิกฤตและการเปลี่ยนแปลงมากมาย	แต่บรรพบุรุษของเราก็สามารถเอา

ชีวิตรอดมาได้ด้วยการปรับตัวให้เหมาะสม	 ซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกัน	 ถึงเวลา 

ที่พวกเราต้องใช้สติและปัญญาในการปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤต 

โควิด-19	ไปด้วยกันครับ

ช�นนท์ เรืองกฤตย�
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

ชานนท์  เรืองกฤตยา
เสียงสะท้อนจ�ก
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	 ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด	 COVID-19	 พวกเราหลายคนมีคำาถาม
ในใจมากมายเกี่ยวกับ	ก้าวต่อไปของประเทศและอารยธรรมมนุษยชาต	ิ
หรืออาจกล่าวได้ว่า	 “โลกหลัง	 COVID-19”	 มีความน่าสะพรึงกลัว
กว่า	 “โลกในยุค	 COVID-19”	 แม้ว่าเราจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า	 
การแพร่ระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

	 ดร.สุวิทย์	เมษินทรีย์	เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเตือนสติพวกเราทุกคน 
เกี่ยวกับการตื่นตระหนกและความกลัวซึ่งแม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติของ 
มนุษย์ที่ย่อมรักและหวงแหนในชีวิตของตนเอง	 แต่หนังสือเล่มนี้กำาลัง
บอกกับพวกเราว่า	“โลกหลัง	COVID-19”	จะเป็นเช่นไรล้วนขึ้นอยู่กับ 
พวกเราทกุคนทีจ่ะตอ้งรว่มกนัฟนัฝา่อปุสรรคตา่ง	ๆ 	เพือ่สรา้ง	“อนาคต”	 
ทีพ่งึประสงค	์มคีวามยัง่ยนืทัง้ในเชงิสงัคมและสิง่แวดลอ้ม	และไมท่อดทิง้ 

ใครไว้ข้างหลัง

	 และสิ่งที่	 ดร.สุวิทย์	 กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า	 
สำาคญัมากสำาหรบัการสรา้ง	“อนาคต”	ของไทยในโลกหลงัยคุ	COVID-19	 
คอื		การสรา้ง	“คน”	ให	้“รกัทีจ่ะเรยีนรู”้	“เรยีนรูท้ีจ่ะรอด”	และ	“เรยีนรู ้
ที่จะรัก”	 ถือเป็นการพลิกโฉมกระบวนทัศน์ของระบบการศึกษาไทย 
จากเดิมที่มุ่งเน้นใช้	“การกดดันจากภายนอก”	ให้ผู้เรียนปรารถนาที่จะ 
เรียน	ไปเป็นการเรียนรู้ที่	“ระเบิดจากภายใน”	คือ	ให้ผู้เรียนค้นคว้าหา	 
“สิ่งมหัศจรรย์ภายใน”	ของตนเอง

	 หนงัสอืที	่ดร.สวุทิย	์เมษนิทรยี	์ไดป้ระพนัธข์ึน้เพือ่เฉลมิฉลองเนือ่งใน 
วาระครบรอบ	1	ปใีนการกอ่ตัง้กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร	์วจิยั	 
และนวตักรรม	จงึเหมาะสมและเทา่ทนัสถานการณ	์ถอืไดว้า่	เปน็การเปดิ 

ศักราชใหม่แห่งการศึกษาไทย	โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย

ณัฐช� ทวีแสงสกุลไทย
รองอธิการบดีกำากับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และการนวัตกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ณัฐชา  ทวีแสงสกุลไทย
เสียงสะท้อนจ�ก

113



 
  
 

	 ในทางพุทธศาสนาท่านได้อธิบายคุณลักษณะของบัณฑิตไว้อย่าง

หนึ่งว่า	“บัณฑิตย่อมเป็นผู้ไม่แสดงอาการขึ้นๆ	ลงๆ”	คำาว่า	ขึ้นๆ	ลงๆ	 

ในที่นี้หมายความว่า	เมื่อชีวิตประสบสุขหรือทุกข์	ก็สามารถครองตนรู้ 

เท่าทันความสมหวังหรือผิดหวังนั้น	 ไม่แสดงอาการขึ้นลงจนเสีย 

ปกตภิาวะ	แตส่ามารถพจิารณาสภาวการณต์ามความเปน็จรงิอยา่งมสีต ิ

จนเกิดปัญญาขึ้นได้

	 โควิด-19	ในครั้งนี้	คงมิใช่ของขวัญจากธรรมชาติ	เพราะผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นมากมายอย่างที่เราเรียกว่า	 “ได้ไม่คุ้มเสีย”	นั่นคือ	 ไม่เกิดขึ้น 

คงจะดีกว่า	 แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีเพียงผู้เป็นบัณฑิตที่จะเห็นโอกาส 

ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง	 ไม่เพียงมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

แตว่างรากฐานสำาคญัเชงิโครงสรา้งและเตรยีมทรพัยากรมนษุยใ์หพ้รอ้ม

กับโลกในอนาคตที่ไม่แน่นอนและมีพลวัตมากกว่ายุคใดๆ

	 แนวทางทีท่า่นรฐัมนตรไีดเ้สนอแนะจงึแสดงใหเ้หน็คณุลกัษณะของ

บณัฑติ	พจิารณาโอกาสในวกิฤตทีจ่ะชว่ยใหม้นษุยม์คีวามสขุอยา่งสมดลุ 

ทัง้ทางโลกและทางธรรม	ดว้ยการคน้หาสาเหตขุองปญัหาและการพฒันา 

แนวทางแกไ้ขปญัหาอยา่งยัง่ยนืบนพืน้ฐานของคณุธรรมและความรู้	ไมม่ี

ใครทราบแน่ชัดว่าโลกหลังโควิด-19	จะเป็นเช่นไร	จะสงบสุขโดยพลัน 

หรือมีวิกฤตใหญ่ยิ่งกว่านี้	 คงไม่สำาคัญเท่ากับการเตรียมตัวแต่วันนี้ให้

พร้อมและรู้เท่าทันอยู่เสมอ

พระเตชินท์ อินฺทเตโช
พฤษภาคม 2563

พระเตชินท์  อินฺทเตโช
เสียงสะท้อนจ�ก
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	 “โลกเปลี่ยน	คนปรับ	 :	หลุดจากกับดัก	 ขยับสู่ความยั่งยืน”	ของ	

ดร.	 สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 ไม่ใช่แค่หนังสือวิชาการหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับ

ปรากฏการณ์ความปั่นป่วน	 (Disruption)	 ที่กระทบต่อการพัฒนา

ฐานรากของสังคมหนึ่งๆ	 หรือประเทศหนึ่งแบบที่เราสามารถหาอ่าน 

ไดท้ัว่ไป	แตเ่ปน็การรวบรวมเรือ่งราวความเปลีย่นแปลง	และการพฒันา 

ที่บิดเบี้ยวในระยะเวลาที่ผ่านมาในแต่ละช่วง	 กับการเผชิญหน้า

วิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน	 จากสังคมหนึ่งสู่สังคมหนึ่ง	 

จนกลายเป็นผลกระทบและความเดือดร้อนทั่วโลก	 สะท้อนให้เห็นถึง 

ความประมาทของ	 “คน”	 ในทุกบทบาทของสังคม	 ที่ไม่เคยคำานึง

ถึงฉากทัศน์ที่ไม่พึงประสงค์	 อันเกิดจากฐานการพัฒนาที่ไม่เข้าใจ 

ความไม่สมดุลของธรรมชาติและทรัพยากร	 ทำาให้เกิดความเสื่อม 

ในสามมิติ	 คือ	 ความชะงักงันและถอยหลังอันเป็นผลจากการพัฒนา 

ที่ไม่สมดุล	ความเหลื่อมลำ้าในสังคมจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีคุณภาพ	

และการขาดหายไปซึ่งความเข้าอกเข้าใจและเกื้อกูลกันในฐานะสมาชิก

ของสังคมร่วมกัน

ดร.ทวิดา  กมลเวชช
เสียงสะท้อนจ�ก
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	 อาจสามารถกล่าวได้ว่า	ดร.	สุวิทย์	สวมบทบาทในฐานะนักปฏิบัติ

วิชาการ	 (Pracademia)	 ได้น่าสนใจผ่านหนังสือเล่มนี้	 ซึ่งถือได้ว่า 

มีเนื้อหาของการนำาเอาวิธีคิดแบบนักบริหารความเสี่ยง	 มากำากับ 

ฉากทศันใ์นการพฒันา	ใหห้วนกลบัมาทำาความเขา้ใจเสยีใหมว่า่	จากนีไ้ป	 

การเดินทางของสังคมและรัฐชาติใด	คือการเดินทางของ	“คน”	ในสังคม 

นัน้ๆ	ทีม่คีวามมัน่คงในการใชช้วีติดว้ยความสามารถและปญัญาตอ่พืน้ที่

ชวีติของตน	พรอ้มๆกบัทำาความเขา้ใจวา่	“เรา”	นัน้หมายถงึสมัพนัธภาพ

ของทกุคนในทกุสงัคม	ทีม่ากเกนิไปกวา่แคว่า่	“เราเปน็คนของสงัคมไหน”	 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้	จะเป็นจุดเริ่มต้นของการ 

กระชากสติ	 และปรับแก้	 หรืออาจจะถึงกับ	 “รื้อ”	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 

ที่เคยมองการพัฒนาแคบ	ลืมคนทุกคนไปบางชั่วขณะ	และไม่เคยคิดว่า

ฉากทัศน์ที่ไม่พึงประสงค์ในวันข้างหน้านั้น	ทำาให้วันนี้ต้องเปลี่ยนวิธีคิด

และลงมือทำาการพัฒนาไปเช่นไร

ทวิด� กมลเวชช
คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โลกเปลี่ยนคนปรับ
จุดขยับประเทศไทยไปสู่สิ่งดีงาม

	 “โลกเปลี่ยน”	 เป็นกระแสที่เชื่อร่วมกันของคนทั้งโลกว่า	หลังจาก

เราหลงอยู่ในเศรษฐกิจมายาและการพัฒนาที่มองเห็นค่าเพียงเงินทอง	

เรามาถึงจุดที่ตาเริ่มใสกระจ่าง

 
	 คนรุ่นใหม่เริ่มเตือนคนรุ่นเก่าว่าบางอย่างอาจผิดพลาด	บางอย่างที่

เป็นแบบแผนปฏิบัติตามๆ	กันมา	กำาลังนำาพามนุษย์ไปสู่อนาคตไม่สดใส

 
	 “คนปรับ”	เป็นหนทางสู่การแก้ไข	ทำาให้อะไรให้ดีกว่าเดิม	มองโลก

ให้กว้างกว่าเดิม	เข้าใจธรรมชาติและความจริงแห่งการดำารงชีวิต

 
	 “จุดขยับ”	คือจังหวะดีที่สุด	เมื่อโลกกำาลังรีเซ็ตตัวเองจากภัยโควิด

สถานการณ์ที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิด	 และทำาให้ทุกอย่างต้อง

ขยับเร็วกว่าที่พวกเราเคยคาด

 
	 ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรากำาลังอยู่บนจุดนี้	และจุดนี้เองที่จะ

ชี้นำาว่า	เราจะไปสู่อนาคตแบบไหน

 
	 ในฐานะคนทีเ่ช่ือมาตลอดวา่หนงัสอืคอืแรงบนัดาลใจ	คอืถนนหนทาง 

ที่ช่วยนำาพาเราไป	ช่วยปลอบใจและกระซิบส่งเสียงเชียร์ในทุกก้าวเดิน

ดร.ธรณ์  ธำารงนาวาสวัสดิ์
เสียงสะท้อนจ�ก
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	 ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสุวิทย์ตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้มาให้ 

คนไทยอ่าน	ให้ไตร่ตรองจ้องมองตัวเองอีกครั้ง

 
	 และให้เราตั้งคำาถามกับตัวเองว่าเราจะก้าวต่อไปไหม	 จะปรับตัว

เพื่ออนาคตของเราและลูกเราไหม	หรือยินดีจะอยู่กับที่และทำาตาปริบๆ	 

มองชาติอื่นเดินไปข้างหน้า	สร้างอนาคตอันล้าหลังให้คนไทยรุ่นต่อไป

 
	 ผมเชื่อว่าทุกคนตอบตัวเองได้ 	 และอยากให้กำาลังใจว่า	 จาก

สถานการณ์โควิดในไทยเทียบกับในโลก	เรากำาลังอยู่บนจุดขยับท่ีได้เปรียบ

 
	 เราเรยีนรูเ้รือ่งดีๆ 	มากมาย	เรารูซ้ึง้ถงึศกัยภาพทีไ่ม่เคยมีใครคิดมาก่อน 

ว่าคนไทยทำาได้

 
	 เรากำาลังมีกำาลังใจอันใหญ่หลวงที่จะก้าวไปข้างหน้า	 ผมเชื่อว่า

หนังสือเล่มนี่จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ทำาให้กำาลังใจอันใหญ่หลวง 

ของคนไทยไม่เป็นเพียงไฟไหม้ฟาง

 
	 แต่จะก่อเกิดเป็นพลังที่นำาพาเราหลุดพ้นจากการเดินวนอยู่กับที่

 
	 ขอบคุณท่านสุวิทย์ที่เขียนหนังสือเล่มนี้มา	 และยืนยันว่าจะนำาไป

ใช้สอนนิสิตอย่างแน่นอน	 เพราะเป็นหนังสือที่ดี	 สามารถใช้สอนคนได้	

สำาหรับคนเขียนหนังสือ	ผมคิดว่าประโยคสั้นๆ	แค่นี้คงพอเพียงแล้วที่จะ 

ทำาให้เราสุขใจ	หนังสือที่สามารถใช้สอนคนได้	มันมีประโยชน์จริงๆ	ครับ

ธรณ์ ธำ�รงน�ว�สวัสดิ์
พฤษภาคม 2563
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	 ถ้าใครเคยมีโอกาสรับฟังแนวคิดและนโยบายของท่าน	อ.	สุวิทย์	เมษินทรีย์	 

กจ็ะรูด้วีา่	ทา่นเปน็หนึง่ในพหสูตูของประเทศ	ทีน่ำาแนวคิดลำา้สมัย	ลกึซึง้	 

และเป็น	 game	 changer	 มาใช้ในการทำางานและวางกลยุทธ์อยู่เสมอ	

หนังสือเรื่อง	“โลกเปลี่ยน	คนปรับ	:	หลุดจากกับดัก	ขยับสู่ความยั่งยืน”	 

กเ็ป็นอีกหนึง่	“มรดกทางปัญญา”	ของทา่น	อ.	สวุทิย	์ทีเ่ปน็แบบพมิพเ์ขยีว 

ท่ีมีค่ามากของประเทศ	ซ่ึงได้รวบรวมการตกผลึกแนวคิดของ	อ.	สุวิทย์	เอาไว้	 

เพื่อเป็นเข็มทิศสำาหรับการขับเคลื่อนประเทศในทุกๆ	มิติ	ให้เราสามารถ

ปรบัเปลีย่นจาก	“การแขง่ขนัแบบไรส้มดลุ”	มาเปน็	“การพฒันาแบบย่ังยืน 

ร่วมกับธรรมชาติ”	 อีกทั้งยังสอดคล้องและมีฐานรากมาจาก	 “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	ของในหลวงล้นเกล้าฯ	รัชกาลที่	9	นั่นเอง

	 ใครที่อยากรู้ว่า	เราควรจะปรับตัว	ปรับใจ	ปรับกระบวนทัพอย่างไร	

เพื่อเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส	 และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเจริญ

ก้าวหน้าและมีความสุข	หนังสือเล่มนี้มีคำาตอบให้ท่านครับ	:)

ดร.ธวิน  เอี่ยมปรีดี
เสียงสะท้อนจ�ก

ธวิน เอี่ยมปรีดี
นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
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	 มีการเปรียบเทียบว่าวิกฤตโควิด-19	เหมือนการทำาสงคราม	ด้วยเหตุว่า 

เกิดความสูญเสียขึ้นจำานวนมหาศาล	ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ	และสังคม

	 สงครามครั้งนี้ไม่มีคู่ต่อสู้ที่ชัดเจน	ไม่มีหัวหน้าใหญ่	ไม่มีข้าศึกที่ต้อง

สู้รบเพราะศัตรูที่แท้จริงคือไวรัสที่อยู่ข้างในตัวมนุษย์	 หรืออีกนัยหนึ่ง	 

กค็อืจดุออ่น	ความเปราะบาง	และปญัหาทีส่ะสมมานาน	แตเ่พิง่มาเปดิแผล 

ให้ได้เมื่อพบกับโควิด-19

	 ความเหลือ่มลำา้	การขาดความสามารถในการแขง่ขนั	การไมก่ระจาย 

ความเสี่ยง	 การปรับตัวไม่ทันกับโลกยุค	 4.0	 และอีกมากมายหลาย

ปัญหาที่ต้องสะสาง	

	 จรงิอยูท่ีว่กิฤตครัง้นีค้อืโอกาสใหเ้รากา้วตอ่ไป	โอกาสใหเ้ราพลกิเกม 

จากผู้ตามเป็นผู้นำา	และโอกาสให้เราเปลี่ยนเก้าอี้จากคนเสียเปรียบเป็น

คนได้เปรียบ	 แต่ก่อนจะมุ่งไปข้างหน้าเพื่อทะยานหา	New	 Normal	

ความจรงิแลว้เราควรถอืโอกาสนีห้นักลบัมามองรากของปญัหาเสยีกอ่น

ใช่หรือไม่	 เราควรทบทวนตัวเองให้ถี่ถ้วนก่อนว่าเราคือใคร	 มาถึงจุดนี ้

ได้อย่างไร	 และถ้าจะก้าวต่อไป	 เราต้องไม่ลืมทิ้งใครไว้ข้างหลัง... 

เหมือนกับที่เราลืมมาตลอด

นครินทร์  วนกิจไพบูลย์
เสียงสะท้อนจ�ก
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นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ 

และ บรรณาธิการบริหาร THE STANDARD

	 หนังสือ	โลกเปลี่ยน	คนปรับ	นี้	ดร.สุวิทย์	เมษินทรีย์	ไม่ได้แค่เขียน

เพื่อเป็น	 ‘กล้องส่องทางไกล’	 อย่างเดียว	 แต่คือ	 ‘แว่นขยาย’	 ที่ส่อง 

กลับมาที่ตัวเราเองเพื่อเตือนสติว่า	 เรามีอะไรดีกันแน่	 เราควรสร้าง 

ความเข้มแข็งจากภายในใช่หรือไม่	 เราควรเดินหน้าไปด้วยกันไม่ใช่

แข่งขันกันแล้วบดขยี้คนตัวเล็กจนไม่มีที่ยืน	 และเท้าของเราควรติดดิน 

หนักแน่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่าการกระโดดตัวลอยแต่ล้ม 

หัวคะมำาได้เพียงเสี้ยววินาที	

	 ทุกสงครามในอดีตล้วนแล้วแต่มีผู้ชนะและผู้แพ้	 ผู้รอดชีวิตและ 

ผู้เสียชีวิต	 แต่จะเป็นไปได้ไหมที่ในครั้งนี้	 ประเทศไทยจะร่วมกันเขียน

กติกากันใหม่	 พลิกกระดานตั้งตัวชี้วัดแห่งอนาคตกันใหม่	 การแข่งขัน

ยังคงมีอยู่	 แต่ยืนอยู่พื้นฐานที่ว่า	 เราต้องเท่าทันโลก	 และเราต้อง 

เท่าเทียมกัน
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	 จากงานเขียนของ	ดร.	สุวิทย์	ในครั้งนี้	ทำาให้เราได้เห็นมุมมองใหม่

ที่ลึกซึ้งกว่าเดิม	และรับรู้ถึงปัญหาต่าง	ๆ	ในสังคมว่าส่วนหนึ่งอาจเกิด

จากการที่มนุษย์มองมนุษย์และธรรมชาติอย่างไม่สมดุล	วิกฤตโควิดได้

มาเขย่าโลก	และทำาให้เรามองเห็นรากเหง้าของปัญหาต่าง	ๆ 	ชัดเจนยิ่ง

ขึ้น	เป็นโอกาสที่ทุกคนจะหันมาช่วยกันสร้างโลกใหม่ที่ดีและยั่งยืนกว่า

เดิม	ตลอดจนพัฒนาประเทศ	ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ	การศึกษา	และสังคม	

อย่างสมดุลและยั่งยืน	นับเป็นเนื้อหาที่ควรติดตามอย่างยิ่งค่ะ

นพม�ศ ศิวะกฤษณ์กุล
ประธานแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำากัด

นพมาศ  ศิวะกฤษณ์กุล
เสียงสะท้อนจ�ก
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	 หากคุณกำาลังมีคำาถามว่าเราจะอยู่กันอย่างไรหลังการระบาดของ 

โควิด-19	หนังสือเล่มนี้มีคำาตอบให้คุณ	“โลกเปลี่ยน	คนปรับ	:	หลุดจาก 

กับดัก	 ขยับสู่ความยั่งยืน”	 ใช้มุมมองการวิเคราะห์มิติทางสังคม	 

พฤตกิรรมของมนษุย	์ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยใ์นการนำาเสนอคำาตอบ	 

หนังสือเล่มนี้เป็นคัมภีร์	ฉายแนวทางการเตรียมพร้อมการปรับมุมมอง	

เปลี่ยนพฤติกรรม	เพื่อการอยู่รอดอย่างยั่งยืนในอนาคต	นับเป็นหนังสือ

ทีม่	ีinsightful	insight	บอกกบัเราวา่	อะไรทีต่อ้งปรบั	อะไรทีต่อ้งเปลีย่น

	 หากใครกำาลังมองหาหนังสือที่ให้ความกระจ่างในการวางแผนชีวิต 

หลงัยคุโควดิ	แนะนำาใหอ้า่นหนงัสอืเลม่นีเ้ปน็เลม่แรก	เพราะเปน็หนงัสอื 

ทีใ่หข้อ้มลูเชงิลกึในมติทิางสงัคมไดอ้ยา่งดเีลศิ	ใหค้วามสำาคญักบัศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์	 และสร้างแรงบันดาลใจในการมองเห็นกันและกัน	

เห็นอกเห็นใจ	 และเชื่อใจกันและกัน	 เพื่อสร้างสังคมที่เกื้อกูลกันอย่าง

สร้างสรรค์และยั่งยืน

	 ถือเป็นเรื่องน่าชื่นชมและน่ายินดีที่มีการนำาเสนอและฉายภาพโลก

หลงัโควดิทีม่คีวามเกือ้กลูกนั	สรา้งแรงบนัดาลใจ	และสรา้งความเชือ่มัน่ 

ในหมู่มวลมนษุยชาตถิกูเผยแพรอ่อกไปในวงกวา้ง	เพราะโควดิไดเ้ปลีย่น 

จากสงัคมของปจัเจก	สูส่งัคมของสว่นรวม	ในโลกหลงัโควดิทางรอดเดยีว 

คือการอยู่รอดร่วมกัน	ถ้าเราจะรอด	คนอื่นต้องรอด	สังคมต้องรอดไป

ด้วยกัน
พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล

ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน 
เพื่อเสรีภาพ ประเทศไทย

ดร.พิมพ์รภัช  ดุษฎีอิสริยกุล
เสียงสะท้อนจ�ก
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โลกยุคหลังโควิด	นักคิด	และ	ดร.สุวิทย์	เมษินทรีย์

 ดร.สวุทิย	์เมษนิทรยี	์จดัไดว้า่เปน็นกัคดิชัน้นำาของไทย	และเปน็เพยีง 
ไม่ก่ีคนท่ีมีโอกาสทำางานคิดงานเขียนร่วมกับนักคิดช้ันนำาของโลกโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งนักคิดสายบริหารธุรกิจด้านการตลาดอย่างฟิลิป	 คอตเลอร์	 
ผูท้ีไ่ดช้ือ่วา่เปน็บดิาแหง่การตลาดสมยัใหม่	คลา้ยๆ	กบัทีป่เีตอร	์ดรกัเกอร	์ 
ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาการจัดการ	(Management)	สมัยใหม่

	 อาจารย์สุวิทย์จึงมีสถานะคล้ายๆ	 จิม	 คอลลินส์	 ผู้ที่ได้รับอิทธิพล
จากดรักเกอร์เป็นอย่างมาก	 ในการใช้ศาสตร์แห่งการจัดการสร้าง 
เส้นทางอาชีพให้กับตนเอง	 จิม	 คอลลินส์	 นั้นเขียนหนังสือดังจากการ
ทำางานวิจัยออกมาหลายเล่ม	ทั้ง	Built	to	Last	และ	Good	to	Great	 
เพือ่หาคำาตอบวา่	ทำาไมบรษิทัใหญ่ๆ 	ถงึดำาเนนิกจิการไดย้ัง่ยนื	และทีย่ัง่ยนื 

อยู่แล้ว	ทำาอย่างไรจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปได้อีก

	 หนังสือเหล่านี้ได้รวบรวมหลักการสำาคัญเพื่อตอบคำาถามใหญ่ 
ที่ใครๆ	 ก็อยากรู้ทั้งนั้น	 แถมคำาตอบก็ถูกต้องดีงามตามนิยามของโลก

ในยุคหนึ่ง

	 แต่เมื่อโลกเดินทางผ่านยุคเทคโนโลยีพลิกผัน	(Disruption)	บริษัท
ที่ผู้คนเคยคิดว่ายิ่งใหญ่เหล่านั้น	 ก็มีอันต้องล้มหายตายจากไปเป็น
จำานวนมาก	จนยากที่จะใช้กรอบความคิดเดิมในการอธิบายได้อีกต่อไป

	 แนวคิดในการบริหารธุรกิจเป็นเช่นไร
	 แนวคิดในทางการตลาดก็เป็นเช่นนั้น
	 แนวคิดในการจัดการองค์กรธุรกิจเป็นอย่างไร

	 แนวคิดในการจัดการบริหารประเทศก็เป็นเช่นนั้น

ภิญโญ  ไตรสุริยธรรมา
เสียงสะท้อนจ�ก
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	 อาจารย์สุวิทย์ได้ตั้งคำาถามสำาคัญไว้ในส่วนสุดท้ายของหนังสือว่า	 
“ยทุธศาสตรช์าต”ิ	และ	“วาระการปฏริปูประเทศ”	ทีม่อียูน่ัน้	ยงัสามารถ 

ตอบโจทย์โลกยุคหลังโควิดได้มากน้อยเพียงใด	

	 หนังสือเล่มนี้เองก็ช่วยตอบให้แล้วว่า	 มันไม่น่าจะใช้ได้อีกต่อไป	 
และโลกคงไม่สามารถกลับไปใช้แนวทางเดิม	ทฤษฎีเดิม	สมมติฐานเดิม	

อีกต่อไปได้

	 เราอยู่ในจุดที่ต้องเริ่มต้นคิดใหม่อย่างเป็นระบบในทุกๆ	 มิติ	 ว่าจะ
ลิขิตอนาคตของโลกและมนุษยชาติอย่างไร	 และประเทศไทยก็ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงความจำาเป็นในการขบคิดนั้น

	 หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนภาพร่าง	 (cartoon)	 ของศิลปินก่อนที่
จะลงมือลงสีในภาพเขียนสำาคัญชิ้นใหญ่ๆ	 บางครั้งการได้เห็นภาพร่าง
เหลา่นี	้กช็ว่ยใหเ้ราเขา้ใจการทำางานและวธิกีารขบคดิของศลิปนิ	กอ่นจะ 
ไดย้ลยนิงานจรงิอนัยิง่ใหญ	่ผมขอขอบพระคณุอาจารยส์วุทิยท์ีไ่ดช้ว่ยรา่ง 
กรอบความคิดขนาดใหญ่ของสิ่งที่สังคมไทยควรจะเดินไปสู่อนาคต	
อนาคตนั้นเป็นเส้นทางที่เลี้ยวลด	 เราจึงต้องการนักคิดมาช่วยกันขบว่า

เราจะเดินผ่านความคดเคี้ยวนั้นไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร

	 และหวังใจว่า	 เมื่ออาจารย์มีเวลาว่างจากภาระงานประจำาจะหวน
มาจับปากกา	พู่กัน	เพื่อลงสีสร้างสรรค์งานนี้ให้สมบูรณ์งดงาม	เฉกเช่น

งานที่อาจารย์เคยร่วมรังสรรค์กับเหล่าปรมาจารย์ในอดีต

	 เพราะนี่คืออีกบทบาทหนึ่งที่มีค่า	 และอาจารย์สุวิทย์มีโอกาสได้ 
ก่อร่างสร้างมาจนน่าจะถึงเวลาลงมือสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้ง	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในโลกยุคหลังโควิด	ซึ่งเราต้องการนักคิดมากกว่ายุคใดๆ

ภิญโญ ไตรสุริยธรรม�
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สมศักดิ์  บุญคำา
เสียงสะท้อนจ�ก

	 กระผมในฐานะผูป้ระกอบการกจิการเพือ่สงัคม	(Social	Enterprise)	 
ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน	 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสอ่านและ
เขียนคำานิยมสำาหรับหนังสือ	 “โลกเปลี่ยน	 คนปรับ	 :	 หลุดจากกับดัก	 
ขยับสู่ความยั่งยืน”	โดย	ดร.	สุวิทย์	เมษินทรีย์	และได้มีโอกาสสนับสนุน
งานของกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรม 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

	 หากผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้	จะได้เห็นความท้าทายของประเทศ
และโลกของเราใน	 3	 มิติ	 ซึ่งแบ่งเป็นภาพรวมของความพอเพียง	 
การพัฒนาคน	 และการพัฒนาสังคม	 ภายใต้สถานการณ์ของโลกก่อน
และหลังโควิดไว้อย่างน่าสนใจ

	 นอกจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในเชิงโครงสร้างแล้วในหนังสือ
เล่มนี้	ยังมีแนวคิดเชิงปรัชญา	ข้อเสนอแนะ	และแนวทางปฏิบัติที่เป็น
ประโยชน์กับทุกภาคส่วนในมิติต่างๆ	 ใน	 “7	 ขยับปรับเปลี่ยนโลก”	 
ที่อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้อ่านผ่านตัวหนังสือไปด้วยกัน	 โดยมี 
ความมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงสังคมแห่งความทันสมัยไปสู่สังคมแห่งความ
สมดุลและยั่งยืน	ผ่าน	4	ห่วงโซ่คุณค่าที่สำาคัญ	คือ	ศักยภาพและคุณค่า
ของมนุษย์	ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม	ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	
และการรักษ์สิ่งแวดล้อมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สมศักดิ์ บุญคำ� (ไผ)
Founder and CEO

บริษัท โลเคิล อไลค์ จำากัด
10 พฤษภาคม 2563 
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	 “มุมมองที่เปิดกว้าง	มองอย่างรอบด้าน	

นำาไปสู่ฐานวิธีคิดใหม่

โดยวัฒนธรรมของสังคมโลกที่เปลี่ยนไป	

สู่ความยั่งยืนของมนุษยชาติ”	

	 คำาทรงคุณค่าเหล่านี้	ท่านจะได้ค้นหาเพิ่มเติมในหนังสือเล่มนี้

สรวิศ  ไพบูลย์รัตนากร
เสียงสะท้อนจ�ก

สรวิศ ไพบูลย์รัตน�กร
ผู้ก่อตั้ง Saturday School Foundation
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“Fireflies”
Rabindranath Tagore*

*ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา และ ระวี ภาวิไล : ถอดความ

“ก่อนถึงปลายทาง

ขอข้าได้ลุถึงภายในตน

ซึ่งพระองค์ผู้ทรงเป็นสรรพสิ่ง

ละเปลือกนอก

ลอยล่องไปกับฝูงชน

บนกระแสชะตากรรมและความผันแปร”

“Before the end of my journey

may I reach within myself

the one which is the all,

leaving the outer shell

to float away with the drifting multitude

upon the current of chance and change.”




