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องคมนตรี

หากมองย้ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ม นุ ษ ยชาติ โ ดยเฉพาะในช่ ว ง 2-3
ร้อยปีหลังนี้ เราอาจวิเคราะห์ได้ว่าเหตุการณ์สำ�คัญๆ ของโลกได้ทำ�ให้
มนุษย์ตอ้ งปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ มากบ้างน้อยบ้าง ถือเป็นบทเรียนทีส่ �ำ คัญ
ทีม่ นุษย์จะต้องเฝ้าสังเกตการเปลีย่ นแปลงของโลกทัง้ ทีเ่ กิดโดยธรรมชาติ
และที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์เอง
หากเราวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีเหตุการณ์ที่ทำ�ให้คน
ต้องปรับตัวมาก ได้แก่ สงครามโลก และสงครามกลางเมือง โรคระบาด
การค้ น พบทางวิ ท ยาศาสตร์ อย่ า งไรก็ ดี ปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงมั ก เกิ ด จากเหตุ ปั จ จั ย หลายปั จ จั ย ร่ ว มกั น คนจะปรั บ
เปลี่ยนได้มากหรือน้อย ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ
หรือกลุ่มประเทศ ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ธรรมชาติ
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้น รวมทั้งศักยภาพที่จะทำ�ให้
คนเปลี่ยนแปลงได้ด้วย
ในช่วง 10-20 ปีทผี่ า่ นมาประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลง
ของโลกหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ
การค้า และด้านสังคมวัฒนธรรม รัฐบาลและประชาชนต่างช่วยกัน
มองไปข้ า งหน้ า และกำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ สำ � คั ญ หลายด้ า นด้ ว ยกั น
แต่เมื่อต้นปีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบอย่างรุนแรง
ทุกภาคส่วน แม้จะเริ่มที่ทวีปเอเชียแต่ก็ได้กระจายไปทั่วโลกภายใน
2-3 เดือนเท่านัน้ ขณะนีก้ ารระบาดเพิง่ ผ่านไป 4 เดือนเศษ มีนกั วิชาการ
ด้ า นการระบาดวิ ท ยาให้ ค วามเห็ น ว่ า การที่ ป ระเทศหนึ่ ง จะควบคุ ม
การระบาดได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย 3 ประการ คือ
II

1. นโยบายยุทธศาสตร์ระดับรัฐ ซึ่งต้องกำ�หนดบนรากฐาน
ของวิทยาศาสตร์และข้อมูลความจริงจึงจะได้ผล
2. ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขของประเทศนั้น ๆ
3. ประชาชนได้รบั ความรูแ้ ละมีศรัทธาต่อนโยบายและยุทธศาสตร์
ของรั ฐ และเชื่ อ มั่ น ในระบบการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ของตน
วินัยและการปฏิบัติของประชาชนทั้งประเทศคือปัจจัยสำ�คัญที่สุด
ที่จะควบคุมการระบาดไว้ได้อย่างดีหรือไม่
ปัจจุบันประเทศต่างๆ ที่ได้ควบคุมการระบาดในระดับหนึ่ง
ต่ า งมองไปข้ า งหน้ า ว่ า ผลกระทบของการระบาดครั้ ง นี้ จ ะสร้ า ง
ความเสี ย หายให้ กั บ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนเพี ย งใด
ระบบเศรษฐกิ จ ทั้ ง ระบบจะเสี ย หายเพี ย งใด ความมั่ น คงของ
ครอบครัวและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในระดับกลาง
และระดั บ ล่ า งจะเป็ น อย่ า งไร นี่ คื อ โจทย์ ที่ รั ฐ บาลประเทศต่ า งๆ
กำ�ลังตอบโจทย์และแก้ปัญหาอยู่
ผมขอแสดงความชื่นชมท่านรัฐมนตรีสุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่ได้
รวบรวมความคิดเห็นบันทึกอยู่ในหนังสือชื่อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ :
หลุดจากกับดัก ขยับสูค่ วามยัง่ ยืน” ผมหวังว่าข้อคิดทีม่ องไปข้างหน้า
อย่างบูรณาการของหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติรวมทั้งประชาชนที่สนใจด้วย
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สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
กั บ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องทุ ก คน ทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพและด้ า นเศรษฐกิ จ
ผลกระทบอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 ไม่เพียงแต่มผี ลระยะสัน้ ในการ
ปิดเมืองและการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตของทุกประเทศในโลก แต่มีผล
ระยะยาวในด้านเศรษฐกิจ ทัง้ รูปแบบการค้าและการลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ประเทศไทยต้องฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง และ
ร่วมใจของทุกภาคส่วน เฉกเช่นเดียวกับทุก ๆ วิกฤตที่ผ่านมา
หนังสือ “โลกเปลีย่ น คนปรับ” ของ ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ เป็นผลงาน
ทีเ่ ขียนขึน้ ในระหว่างทีป่ ระเทศไทยและโลกกำ�ลังแสวงหาแนวทางในการ
ฟืน้ ตัวจากวิกฤตโรคโควิด- 19 ซึง่ เป็นโอกาสอันดีในการมองย้อนกลับไป
ยังสิ่งที่เป็นปัญหา และหาทางแก้ไขร่วมกัน นับเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน
สำ�หรับประเทศไทยให้ก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้เสนอแนวความคิดร่วมสมัย มองปัญหาที่
ฐานราก และชักชวนให้คนไทยปรับกระบวนทัศน์และวิธีคิด โดยยึด
หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ เปลีย่ นจากโลกทีไ่ ม่สมดุล
ให้กลายเป็นโลกที่สมดุล รวมไปถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ และรูปธรรม
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโรคโควิด-19
ผมเชือ่ มัน่ ว่าหนังสือ “โลกเปลีย่ น คนปรับ” เล่มนี้ จะช่วยให้ผูอ้ า่ น
นำ�หลักคิดและสาระสำ�คัญไปประยุกต์ใช้ สร้างความร่วมมือในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจ และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
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“โลกหลังโควิด ตามที่สุวิทย์บอก”
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ปฐมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นคนไทยน้อยคนหรือแม้ในโลก ที่เข้าใจ
ความซับซ้อน (Complexity) ของโลกปัจจุบนั และพยายามคลีค่ วามซับซ้อน
ออกมาให้สาธารณะเข้าใจได้ เพื่อปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง
วิกฤตการณ์ใหญ่ของโลกในปัจจุบันเป็นวิกฤตความซับซ้อน ที่พหุมิติ
เข้ามาเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนทั้งโลก ตั้งแต่โลกทัศน์ - วิธีคิด - จิตสำ�นึก –
วิถชี วี ติ - ระบบเศรษฐกิจ - ระบบการเงิน - เทคโนโลยี - การสือ่ สารการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ - ลัทธิ - ความเชือ่ - อุดมการณ์ - ศาสนา - อาวุธ และกำ�ลังทหาร –
การก่อการร้าย – การเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมและภูมอิ ากาศ - การเมือง ฯลฯ
ต่างๆ เหล่านี้เชื่อมโยงกันเกิดเป็นระบบที่ซับซ้อน (Complexity system)
ทีไ่ ม่มใี ครสามารถเข้าใจ ควบคุม หรือพยากรณ์ได้ แต่มนั พ่นพิษหรือส่งผลเสีย
ไปรอบตัว ทำ�ให้โลกเสียสมดุลในทุกมิติ ทั้งทางสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม การเมือง และในตัวมนุษย์เอง ความเหลื่อมลํ้าหรือเสียสมดุล
อย่างสุดๆ นำ�ไปสู่ความวุ่นวาย ปั่นป่วน รุนแรง หรือวิกฤตใหญ่ก่อนโควิดมา
เพราะโลกวิกฤตโควิดจึงมา เมื่ อ โควิ ด มาก็ ซ้ํ า เติ ม ให้ วิ ก ฤตมากขึ้ น
ดร. สุวิทย์ ชี้ให้เห็นข้อดีของวิกฤตโควิด คือเมื่อวิกฤตก็เป็นโอกาส
อย่างที่คนโบราณว่าไว้ โอกาสที่จะพลิกวิธีคิด หรือเกิดจิตสำ�นึกใหม่ (New
consciousness)
กับดักทีม่ นุษย์ชาติเข้าไปติดนัน้ ลึกและแข็งแรงมาก ไม่มที างหลุดออกมา
ง่ายๆ ที่จริงธรรมชาติมาเตือนเป็นระลอกๆ ถ้ามนุษย์ชาติยังเปลี่ยนไม่ได้
ธรรมชาติก็จะเพิ่มความแรงของการเตือนขึ้นเรื่อยๆ
โควิด-19 คือ การเตือนของธรรมชาติอย่างแรงที่สุด ที่มีผลสะเทือน
ไปทั่วโลกในทุกมิติ เพราะฉะนั้น หลังโควิดจะไม่เหมือนเดิม อีกต่อไป
IX

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้อธิบายถึงมิติต่างๆ ที่จะต้องเปลี่ยนไป เช่น
จิตสำ�นึก การรับรู้ วิธีคิด จิตใจ ความมุ่งหมาย (Purpose) วิธีทำ�งาน
โครงสร้างอำ�นาจ ฯลฯ อันจะเป็นการเปลีย่ นแปลงขัน้ พืน้ ฐาน (Transformation)
ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
การเปลี่ยนแปลงใหญ่ของมนุษยชาติครั้งนี้ จะทำ�ให้ลัทธิ อุดมการณ์
การปฏิวัติรัฐประหารต่างๆ นานาในอดีตกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่
เทียบกันไม่ได้ แต่มีข้อต่างกันที่การปฏิวัติต่างๆ ทำ�ด้วยความรุนแรง ทำ�ด้วย
ความยากลำ�บาก เจ็บปวด และไม่ได้ผลจริง
ตรงกั น ข้ า ม การเปลี่ ย นแปลงใหญ่ ค รั้ ง นี้ จ ะทำ � ด้ ว ยความสุ ข และ
ความสร้างสรรค์ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาและความกรุณา
(Compassion) ไม่ใช่ด้วยการใช้อำ�นาจ ผมขอขอบคุณ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ทีม่ ฉี นั ทะและวิรยิ ะอย่างแรงกล้าในการนิพนธ์หนังสือเล่มนี้ อันเป็น Words of
wisdom หรือพจนะทางปัญญาเพื่อสังคมไทย ขอให้เพื่อนคนไทยใช้เป็น
กัลยาณมิตรร่วมเดินทาง บนเส้นทางสายปัญญาไปสร้างโลกใหม่หลังโควิด
อันเป็นโลกแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล มีแสงสว่างทางปัญญาและ
จิตใจแห่งความเป็นมนุษย์สูงส่ง
ท่านสามารถเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ�เป็นกลุ่มๆ
ในทุ ก วงการและข้ า มวงการ เป็ น กลุ่ ม ศึ ก ษาและพั ฒ นาโลกหลั ง โควิ ด
หนังสือโดย ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ เล่มนี้ เป็นปัจจัยนำ�เข้าอย่างหนึง่ เพือ่ ประกอบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า โลกหลังโควิดควรเป็นอย่างไร และทำ�อย่างไร
ปั ญ ญาของกลุ่ ม ต่ า งๆ จะแก่ ก ล้ า ขึ้ น เรื่ อ ยๆ และเข้ า มาเชื่อมโยงกันเป็น
ปัญญาร่วม (Collective wisdom) ขนาดใหญ่ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยสู่ยุคใหม่ ที่มีความเจริญอย่างแท้จริง อาจไปถึงขั้นยุคศรีอาริยะ
โดยก่อให้เกิดความสุขประดุจบรรลุนิพพาน* แก่คนไทยทุกคน ทั้งใน
กระบวนการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ� และผลทีเ่ กิดตามมาอันเป็นอริยะพัฒนา
ประเวศ วะสี

* ดูการใช้คำ�นี้ในหนังสือ “A World Waiting To Be Born” โดย Scott Peck
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(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ประเวศ วะสี)
10 พฤษภาคม 2563

มุมมองจาก

สมพล เกียรติไพบูลย์
ผมมีโอกาสร่วมงานกับ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ทั้งในด้านวิชาการ
การบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นเวลามานานมาก ต้องยอมรับว่า
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็น “นักคิด-นักเขียน” ที่มีความกล้าหาญ
มีวาทกรรมใหม่ ๆ ในทางสร้างสรรค์ นำ�เสนอความเห็นที่แสดงถึง
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำ�งานที่จะพลิกโฉมปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ดร. สุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย์ ยั ง เป็ น ผู้
มี ศ รั ท ธาอย่ า งยิ่ ง ในปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 เป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จ ประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิ จ ฐานราก ผลงานของ
ดร. สุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย์ ที่ ผ่ า นมาและเป็ น ที่ คุ้ น ชิ น กั น ดี เช่ น
การร่ ว มริ เ ริ่ ม และขั บ เคลื่ อ นโครงการ OTOP โครงการ ครั ว
ไทยสู่ ค รั ว โลก และเป็ น ผู้ ริ เริ่ ม โมเดลเศรษฐกิ จ Thailand 4.0
และ BCG Economy Model ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยยึดหลัก 3 ประสาน คือ ภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน
เมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกของไวรัส COVID-19
ที่ ทั่ ว ทั้ ง โลกต้ อ งเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤตหลายด้ า นทั้ ง การสาธารณสุ ข
การถดถอยทางเศรษฐกิ จ รวมถึ ง วิ ถี ก ารใช้ ชี วิ ต ของผู้ ค นที่ ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนไปให้รับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ในรอบ 100 ปี
ของโลกในครั้ ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงของโลกครั้ ง ใหญ่ ที่ ทุ ก ประเทศ
ล้วนเผชิญวิกฤตกันทั่วหน้า คำ�ถามจึงเกิดขึ้นว่าหลังวิกฤต COVID-19
ประชาคมโลกจะเปลีย่ นแปลงในทางใด และประเทศไทยจะต้องปรับตัว
ไปอย่างไร
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ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ จึงได้นำ�เสนอความเห็นผ่านหนังสือเรื่อง
“โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน” โดยนำ�เสนอ
แนวทางความพอเพี ย งในโลกหลั ง โควิ ด เตรี ย มคนไทยเป็ น มนุ ษ ย์
ที่ ส มบู ร ณ์ ใ นโลก และสั ง คมของพวกเราในโลกหลั ง โควิ ด ซึ่ ง เป็ น
ผลงานเขียนที่ทรงคุณค่า มีแนวคิดและมุมมองที่เข้าใจประเทศไทย
อย่างแท้จริง โดยได้สะท้อนปัญหา ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคม
โลกปั จ จุ บั น โดยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทยจะต้ อ งมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาไปสู่
ความยั่งยืน โดยหลักคิดการขับเคลื่อนประเทศไทยหลัง COVID-19 คือ
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก การเดิน
หน้าไปด้วยกันไม่ทิง้ ใครไว้ขา้ งหลัง โดยใช้หลักการ BCG (Bioeconomy,
Circular Economy, Green Economy) ควบคูก่ บั ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และที่สำ�คัญยิ่ง ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้เน้นความสำ�คัญของ
“พลังปัญญามนุษย์” จะทำ�อย่างไรให้ผู้คนรู้จักเติมเมื่อขาด รู้จักหยุด
เมื่อพอ และรู้จักปันเมื่อเกิน ทั้งหมดจึงอยู่ที่ “คุณภาพคน” ที่จะพัฒนา
ขึ้นมา เพื่อทำ�ให้พวกเราสามารถดำ�เนินชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข
ในโลกใหม่ใบนี้
ผมจึ ง ขอถื อ โอกาสนี้ แ สดงความชื่ น ชมและแสดงความยิ น ดี กั บ
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ กับผลงาน การศึกษา เรื่อง “โลกเปลี่ยน คนปรับ :
หลุ ด จากกั บ ดั ก ขยั บ สู่ ค วามยั่ ง ยื น ” และหวั ง ว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้
จะเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ภาครัฐ ประชาชน เอกชน
รวมตลอดถึงวงการการศึกษาที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศได้อย่าง
ราบรื่นถาวร
สมพล เกียรติ ไพบูลย์
พฤษภาคม 2563
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มุมมองจาก

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิกฤตโควิต-19 เกิดขึน้ อย่างไม่มใี ครคาดคิด ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อมวลมนุษย์ทั่วโลก ทั้งในแง่ของการดำ�เนินชีวิต การทำ�มาหากินและ
การหาแนวทางฟื้นฟูจากความสูญเสีย จนถึงขณะที่ผู้เขียนกำ�ลังเขียน
ข้อคิดชิ้นนี้ ภาวะวิกฤตนี้ก็ยังไม่จบสิ้น แต่ผู้คนตระหนักกันมากขึ้น
ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ ที่ จ ะตามมาในรู ป ของนิ ว นอร์ ม อล
ซึ่งตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานใช้คำ�ว่าความปกติใหม่หรือ
ฐานวิถีชีวิตใหม่
หนังสือชุด “โลกเปลี่ยน คนปรับ” ของดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์หรือ
ที่ผมเรียกติดปากว่าอาจารย์สุวิทย์จัดทำ�ขึ้นมาอย่างทันต่อเหตุการณ์
นำ�เสนอการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างลึกซึ้ง มีแนวคิด
และข้ อ เสนอใหม่ ๆ เพื่ อ เป็ น ทางออกให้ แ ก่ ปั จ เจกชนและสั ง คมไทย
มากมาย สมกับที่ใช้คำ�ว่า “ในโลกหลังโควิด”ประกอบการตั้งชื่อใน
หัวข้อหลัก ๆ
อาจารย์สวุ ทิ ย์เป็นนักคิดทีไ่ ด้รบั การยอมรับและยกย่องมายาวนาน
โดยเฉพาะแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาท่านมีโอกาสเป็น
ผู้บริหารประเทศในตำ�แหน่งรัฐมนตรี แนวคิดและข้อเขียนของท่าน
ในระยะหลังจึงเพิ่มมิติของการเข้าถึงสถานการณ์ที่แท้จริงและเสนอ
มาตรการของภาครัฐที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ
ประเทศชาติได้ เช่น แนวคิด Thailand 4.0 เป็นต้น
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หนังสือชุดนี้เป็นการร้อยเรียงหนังสือเล่มเล็กที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา
ใน 3 หัวข้อเข้าเป็นชุดเดียวกัน แนวคิดหลายเรื่องได้มีการนำ�เสนอ
โดยอาจารย์สุวิทย์มาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ผลกระทบของโรคโควิดถึงขั้น
ปรับเปลี่ยนโลกกระตุ้นให้อาจารย์ทำ�การวิเคราะห์และเสนอแนวคิด
ที่น่าศึกษา เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทใหม่และความท้าทายใหม่
ของโลก เนื้อหาสาระในหนังสือมีมากมายที่ผู้เขียนไม่สามารถกล่าวถึง
ได้ ห มด แต่ ข อตั้ ง ข้ อ สั ง เกตถึ ง ประเด็ น หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การตอกยํ้ า คื อ
คุ ณ ค่ า ของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งซึ่ ง ในหลวงรั ช กาลที่ เ ก้ า
ได้พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยมานาน หลายทศวรรษแล้ว
อาจารย์ สุ วิ ท ย์ เ องก็ เ คยเขี ย นหนั ง สื อ ในเรื่ อ งของปรั ช ญานี้ ม าแล้ ว
เมือ่ หลายปีกอ่ น ความสำ�คัญของเรือ่ งนีป้ รากฏให้เห็นชัดเจนอีกครัง้ หนึง่
ในส่วนที่หนึ่งของหนังสือในหัวข้อ”ความพอเพียงของโลกหลังโควิด”
อาจารย์ สุ วิ ท ย์ ไ ด้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การปรั บ เปลี่ ย นโลกให้ มุ่ ง สู่ ก ารพั ฒ นา
อย่างยั่งยืนซึ่งมีทิศทางดำ�เนินการต่อเนื่องแบบค่อยเป็นไปมาเกือบ
สามทศวรรษได้ถกู โรคโควิดเป็นตัวเร่งการปรับเปลีย่ นเพือ่ ปรับความสมดุล
ของโลกในมิติต่างๆ อันได้แก่การให้ความสำ�คัญทั้ง 3 มิติควบคู่กันไป
คือเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำ�ไปสู่ความมั่งคั่ง อยู่ดีมีสุข
และรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์สุวิทย์ได้เพิ่มมิติของการเสริมสร้าง
ภูมิปัญญาของมนุษย์เข้าไปด้วยประเด็นสำ�คัญที่อาจารย์สุวิทย์ตอกยํ้า
คือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นรากฐานของความสมดุล
ในมิติต่าง ๆ ประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและขอเสริมว่า
จุ ด สำ � คั ญ คื อ การดำ � เนิ น การตามทางสายกลาง การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
ที่เหมาะสม การพึ่งพาตัวเองและสร้างความพอเพียงในระดับพื้นฐาน
ให้มั่นคงก่อนจะขยายผลไปสู่การดำ�เนินการที่กว้างขวางขี้น (จึงเปิด
โอกาสให้ถอยกลับมาตั้งรับในฐานของตนเองเมื่อเกิดภัยคุกคามขี้น)
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แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สรุปกันเรียกสั้น ๆ ว่า
3 ห่วง 2เงื่อนไขได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อแนะนำ�อีกครั้งหนึ่งในส่วน
ที่ ส ามของหนั ง สื อ คื อ หั ว ข้ อ “สั ง คมของพวกเราในโลกหลั ง โควิ ด ”
อาจารย์ สุ วิ ท ย์ ไ ด้ ยํ้ า ว่ า ชี วิ ต ของคนเราจะสมดุ ล ได้ ด้ ว ยความรู้ แ ละ
คุณธรรมอันเป็นสองเงื่อนไขที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้สอนไว้
ในหั ว ข้ อ นี้ ผู้ เขี ย นประทั บ ใจกั บ วรรคทองของอาจารย์ สุ วิ ท ย์ ที่ ว่ า
“ด้วยการเกื้อกูลและแบ่งปันของสังคม ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงจึงจะ
เกิดขึ้นและนำ�ไปสู่สังคมที่แท้จริงได้ในที่สุด”
สำ � หรั บ ส่ ว นที่ ส องของหนั ง สื อ ในหั ว ข้ อ มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ใ นโลก
หลังโควิด เป็นการนำ�เสนอแนวคิดในเรื่องมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน้นถึง
การบูรณาการการใช้ชีวิต-การเรียนรู้-การทำ�งานเข้าด้วยกัน รวมทั้ง
การกำ�หนดเป้าหมายเรียนรู้แบบองค์รวม อันเป็นเรื่องที่สอดคล้อง
กับงานในความรับผิดชอบของอาจารย์สุวิทย์ในปัจจุบัน คือ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)
หนังสือชุดนี้มีความยาวเพียง 110 หน้า แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา
สาระการวิเคราะห์และการนำ�เสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในสไตล์เขียนและ
บรรยายที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์สุวิทย์ซึ่งแฟนพันธ์แท้คุ้นเคยกันดี
คือ สร้างคำ�ศัพท์และคำ�คมที่จดจำ�ได้ง่ายอันกระตุ้นให้อยากศึกษา
และสร้ า งความเข้ า ใจ รวมทั้ ง การใช้ ไ ดอะแกรมและชาร์ ท ประกอบ
เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นภาพของแนวคิดที่อาจฟังดูเป็นนามธรรม
ได้ ชั ด เจนขึ้ น โดยสรุ ป ถื อ ได้ ว่ า เป็ น หนั ง สื อ ที่ มี คุ ณ ค่ า และน่ า อ่ า น
เพื่อเตรียมตัวรับฐานวิถีชีวิตใหม่ที่กำ�ลังเกิดขึ้นในขณะนี้
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นพ.จรัส สุวรรณเวลา
หนังสือ “โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน”
ของ สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นหนังสือที่น่าอ่านอย่างยิ่งสำ�หรับผู้ที่สนใจ
พัฒนาการของประเทศไทย และผู้สนใจในอนาคตของประเทศทุกคน
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ท่านเป็นผู้ที่
อ่านมาก และมีความรู้กว้างขวาง ติดตามความเปลี่ยนแปลงในโลก
อย่างใกล้ชิด แล้วสามารถนำ�ประเด็นที่หลากหลายมาผสมผสานกัน
ประกอบเป็ น จิ น ตนาการ เกิ ด วิ สั ย ทั ศ น์ ข องอนาคต จนสามารถ
มองอนาคตในบริบทของประเทศไทย ท่านยังมีความสามารถในการ
นำ�เสนอความคิดให้เข้าใจได้ พร้อมไปกับการเร้าความคิดของผู้รับฟัง
และผู้อ่านได้อย่างแยบยล
ในหนังสือ “โลกเปลีย่ น คนปรับ : หลุดจากกับดัก ขยับสูค่ วามยัง่ ยืน”
ท่านได้วางกรอบภาพพจน์ของหนังสือบนการระบาดของโรคโควิด 19
โดยเน้น “ห้วงวิกฤต ที่มาพร้อมกับห้วงโอกาส” ปัญหาของโลกและ
ของประเทศไทย มีมาอย่างรุนแรง ตั้งแต่ก่อนการเกิดโรคระบาดด้วยซํ้า
แต่เมือ่ มาเกิดการระบาดระดับโลกอย่างเป็นมหันตภัย ปัญหาเพิม่ ความ
รุนแรง มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และการอยู่รอด
ของมนุษย์ กลับกลายเป็นแรงทางบวกที่ทำ�ให้โลกต้องปรับตัวอย่าง
ใหญ่หลวง กลายเป็นความหวังของมนุษยชาติ
หนังสือนี้ชี้ให้เห็นว่า โลกแต่เดิม เป็นโลกที่ไร้สมดุล ไร้เสถียรภาพ
ไม่มั่นคงปลอดภัย และมีความขัดแย้งที่รุนแรง เป็น “โลกแห่งความ
สุดโต่ง โลกที่ไม่พึงประสงค์” มีรอยปริในระบบ ที่แยกแยะเป็น 7 ส่วน
เกิ ด “ตราบาปเชิ ง นโยบาย” 7 ด้ า น เป็ น ภาพที่ น่ า สะพรึ ง กลั ว
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แต่ โ ลกเปลี่ ย น คนปรั บ ความพอเพี ย งในโลกหลั ง โควิ ด สร้ า งภาพ
ของความหวั ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สำ � หรั บ ประเทศไทย เป็ น โอกาส
“เตรี ย มคนไทยเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ” นำ � ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอ
เพียง มาสร้างสมดุล
หนังสือนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่หลักคิด แต่ได้แยกแยะเสนอแนวทางสูก่ าร
ปฏิบัติด้วย “การขยับปรับเปลี่ยนโลก 7 ประการ” ชี้ทางปฏิบัติร่วมกัน
ของคนไทย ในโลกหลังโควิด โมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยที่เป็นรูป
ธรรม มีชื่อว่า “BCG Economy Model” นำ�หลักใน 3 มิติ ที่ต่างกัน
มาผสมกันเพือ่ ตอบโจทย์ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
ด้านแรกเป็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านที่สองเป็น
กระบวนการที่ครบวงรอบคุณค่า ด้านที่สามเป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และความยั่ ง ยื น เมื่ อ เอาสามด้ า นมาผสมกั น กลายเป็ น 4 สาขา
ยุทธศาสตร์ ตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเชื่อม
ประเทศไทยสู่ประชาคมโลก มิเพียงเท่านั้น ในหนังสือยังได้นำ�เสนอ
การใช้ชีวิตที่สมดุล เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด โดยเน้น
การเชื่อมโยงการดำ�รงชีวิต การทำ�งานและการเรียนรู้ ไปจนถึงการ
ปรับเปลี่ยนในสังคม จนเป็นสังคมที่อุบัติขึ้นหลังโควิด มีวัฒนธรรมการ
เกื้อกูลกัน กัลยาณมิตรทางสังคม และจิตวิญญาณสาธารณะ ซึ่งคำ�ตอบ
มีอยู่แล้วในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดที่ท่านผู้อ่าน
จะสามารถเปิดความคิดออกไปตามที่ท่านผู้เขียนได้บรรจงอรรถาธิบาย
ขอเชิ ญ ชวนผู้ ที่ ส นใจในสั ง คมรอบด้ า นได้ อ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี้
และขยายความคิ ด และจิ น ตนาการออกไป อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สังคมไทยต่อไป

จรัส สุวรรณเวลา
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ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
วิกฤตเป็นโอกาส ท่านผู้นิพนธ์ได้แสดงให้เห็นถึงสัจจธรรมของ
ถ้อยคำ�นี้
ช่วงที่โควิด-19 ระบาดรุนแรง โลกเหมือนจะหยุดหมุนลงชั่วขณะ
แต่ผู้นิพนธ์ได้ใช้เวลาจากการ work from home แต่งหนังสือเล่มนี้
โดยมองวิกฤตโควิด-19 เป็นเสมือนแรงผลักดันให้โลกต้องปรับเปลี่ยน
สู่โลกใบใหม่ที่ดีกว่า ที่สำ�คัญคือยกระดับจิตวิญญาณมนุษย์ให้สูงขึ้น
ทุ ก ประโยคที่ ผู้ นิ พ นธ์ ร้ อ ยเรี ย ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในอดี ต
พิจารณาเหตุการณ์ในปัจจุบัน คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และเสนอแนวคิดในการสร้างการเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ ตัง้ แต่
ระดับปัจเจกบุคคล องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ จนถึงประชากรโลก
พร้อมทั้งยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ผู้นิพนธ์มองถึงความสัมพันธ์
และความสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้อ่านจะได้ประโยชน์เพราะไม่เพียงเปิดตาเพื่อจะ
อ่านแต่อย่างเดียว แต่เมื่ออ่านแล้วจะทำ�ให้สามารถเปิดหูที่จะรับฟัง
เปิดใจที่จะรับรู้ และหากได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ผู้อ่านจะเห็นโอกาส
ที่จะทำ�ให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ให้เป็นโลกที่พึงประสงค์
ของผู้คนทุกหมู่เหล่า โลกที่ประชากรดูแลกันและกัน โลกที่เอื้ออาทร
ต่อมนุษย์ ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และสรรพสัตว์ทงั้ หลาย เพราะความสมดุล
คือทางสายกลางนำ�ไปสู่ความยั่งยืนที่จีรัง
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ผู้ นิ พ นธ์ เ สนอแนวความคิ ด ความพอเพี ย งในโลกหลั ง โควิ ด -19
เสนอแนวทางการเตรียมพร้อมคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คนไทย
ที่ ต ระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ มิ ไ ด้ เรี ย นรู้ เ พี ย งเพื่ อ จะ
อยู่รอดคนเดียว แต่เรียนรู้ที่จะที่โอบอุ้มสังคมเพื่อเติมเต็มให้ชีวิตตนเอง
และผู้อื่น รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย มุมมองเหล่านี้ลึกซึ้ง
ท้าทาย และสร้างสรรค์เป็นอย่างยิ่ง
ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้ ถูกนิพนธ์
โดยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
เทคโนโลยี ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ การวิ จั ย
และการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาประเทศให้ เ ท่ า ทั น กั บ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้นิพนธ์ได้ทุ่มเทประสบการณ์และความคิด
ถ่ า ยทอดออกมาเป็ น ตั ว หนั ง สื อ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยปรั ช ญาอั น ลึ ก ซึ้ ง
ด้ ว ยปั ญ ญาที่ ส ดใสและแนวคิ ด ที่ ค มชั ด จึ ง เป็ น การสมควรยิ่ ง ที่ จ ะ
เผยแพร่หนังสือนี้ สู่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะทุกอาชีพและวิชาชีพ
เพื่อได้พิจารณาให้เกิดแรงบันดาลใจร่วมกับผู้นิพนธ์เพื่อก่อพลังอันยิ่ง
ใหญ่ที่จะขับเคลื่อนนำ�พาประเทศไทยและ สังคมโลกออกจากวิกฤต
โควิด-19 ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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อาจารย์สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นนักคิดที่คิดกว้างไกลไปในอนาคต
มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ตัง้ แต่ยงั ทำ�งานเป็นครูผสู้ อนนักศึกษาวิชาการบริหาร
มาหลายรุ่นด้วยกัน มาในวันนี้ ที่ท่านดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และประเทศไทย
กำ�ลังต่อสู้กับผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 เช่นเดียวกับทุก ๆ
ประเทศในโลกนี้ จึ ง เป็ น จั ง หวะเวลาที่ เ หมาะสมที่ นั ก คิ ด เช่ น ท่ า น
จะได้แสดงวิสัยทัศน์ไกลออกไปอีกขั้นหนึ่ง ผ่านการตีพิมพ์หนังสือ
“โลกเปลี่ยน คนปรับ” เพื่อช่วยประเทศไทยรับมือกับความท้าทาย
ของการพัฒนาแนวทางใหม่ในการดำ�รงชีวิตที่ยั่งยืนในประชาคมโลก
บทรากฐานของ “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ซึ่ ง เป็ น
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้  ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ให้กับ
ประชาชนคนไทย หนังสือ “โลกเปลี่ยน คนปรับ” ได้วางกรอบของ
ความคิดทางยุทธศาสตร์ ว่าคนไทยจะต้องพัฒนาทั้งทัศนคติที่มีต่อ
การสานประโยชน์ ข องส่ ว นตนและส่ ว นรวม ทั้ ง การปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการการเรี ย นรู้ ที่ จ ะนำ � ไปสู่ ก ารบรรลุ ถึ ง องค์ ค วามรู้ ใ หม่
ที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งคุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ สู ง พอที่ จ ะมี กิ น มี ใช้ ไ ด้ อี ก ทั้ ง
การบำ � รุ ง สุ ข ภาพที่ ดี ข องจิ ต ใจอั น จะจรรโลงชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและ
ความสุ ข ที่ ยั่ ง ยื น ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ อาจารย์ สุ วิ ท ย์ ไ ด้ ย กตั ว อย่ า งที่
สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้ทันที เป็นดั่งคู่มือของการทดลองวิธีใหม่ของ
การพั ฒ นา ถ้ า ประเทศไทย และคนไทย มี ค วามกล้ า ที่ จ ะทำ � การ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น แม้ว่าแนวคิดที่เสนอใหม่นี้จะฟังดูในเบื้องต้น
ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ตาม ดั่งคำ�คมที่ถูกคัดมาเป็นอุทาหรณ์ว่า
XX

“ If at first the idea is not absurd, there is no hope for it.”
Albert Einstein
โครงการหนึง่ ทีจ่ ะได้ประโยชน์จากแนวคิดทัง้ หลายดังกล่าวข้างต้น
คือ “น่านแซนด์บอกซ์” ที่อาจารย์สุวิทย์เองมีบทบาทสำ�คัญผลักดัน
ให้เกิดขึน้ อันเป็นโครงการทีม่ งุ่ ทำ�ให้แจ้งในการอยูร่ ว่ มกันได้ระหว่างมนุษย์
และทรัพยากรธรรมชาติ เช่นป่าต้นนํา้ น่าน อันมีคา่ ของประเทศชาติ และ
ของมนุษยชาติ ซึ่งโครงการนี้จะบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต้องมีแนวคิดร่วม
และแนวร่วมทำ� อย่างยิ่ง โดยเฉพาะระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
ในการดิ้นรนหารูปแบบและความรู้ใหม่ของการทำ�มาหากินและการจัด
สรรพื้นที่ทำ�กิน ที่สร้างสรรค์และยั่งยืน
ผมจึงขอแสดงความนิยม และความชื่นชม ความคิดอันเฉียบคม
และความอุ ต สาหะของอาจารย์ สุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย์ ที่ ฉ ายออกมาใน
ผลงานล่าสุด คือหนังสือ “โลกเปลี่ยน คนปรับ” เล่มนี้

บัณฑูร ลํ่าซำ�

พฤษภาคม 2563
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มุมมองจาก

อิสระ ว่องกุศลกิจ
ผมรู้จัก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ มาเป็นเวลานาน ท่านคือนักคิด
นักปฏิบัติคนสำ�คัญชั้นนำ�ของประเทศ เคยทำ�งานในภาคการศึกษา
ทัง้ ในฐานะอาจารย์และผูอ้ �ำ นวยการ Sasin Institute for Global Affairs
(SIGA) มีประสบการณ์ทำ�งานในระดับบริหารและการให้คำ�ปรึกษา
เชิงนโยบายกับองค์กรของรัฐ-บริษัทเอกชนชั้นนำ�  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เคยดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวง โดยปัจจุบัน
ยังดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และพัฒนาคนไปสู่มาตรฐาน
ระดับสากล
ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยม ดร.สุวิทย์ จึงมี
วิสัยทัศน์ยาวไกล ซึ่งถ่ายทอดผ่านผลงานเขียนอันทรงคุณค่าหลายเล่ม
โดยหนั ง สื อ ซึ่ ง เป็ น ผลงานเล่ ม สำ � คั ญ ที่ เขี ย นร่ ว มกั บ ศาสตราจารย์
ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ปรมาจารย์ด้านการตลาดชื่อดัง
ของโลก และ ดร.สมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ รองนายกรั ฐ มนตรี คื อ
“The Marketing of Nations : A Strategic Approach for Building the National Wealth” ซึ่งเนื้อหาในเล่มผมคิดว่าไม่มีวันล้าสมัย
แม้จะเขียนมาตั้งแต่ปี 2540 โดยหนังสือทำ�ให้ได้คิดว่า ประเทศต้องมี
การทำ � แผนกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเหมื อ นที่ อ งค์ ก รเอกชนทำ �  เพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
ในหนังสือเล่มล่าสุด “โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก
ขยั บ สู่ ค วามยั่ ง ยื น ” ดร.สุ วิ ท ย์ ได้ ฉ ายภาพของโลกที่ ไร้ ส มดุ ล ซึ่ ง
เป็นต้นเหตุนำ�ไปสู่วิกฤตซํ้าซาก และมองว่า วิกฤต COVID-19 แม้จะ
ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายมากมาย แต่อีกมุมหนึ่งเป็นโอกาส
XXII

ทีม่ นุษย์จะได้เปลีย่ นวิธคี ดิ และปรับตัว ก้าวข้ามวิกฤตไปสูค่ วามหมาย
ของชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
ดร.สุวิทย์ ได้เสนอแนวคิด BCG Economy Model เป็นกลไก
ในการขั บ เคลื่ อ นสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ เ ศรษฐกิ จ ฐานราก ภายใต้
กระบวนทัศน์ใหม่ที่มุ่งสร้างสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ขจัดความเหลื่อมลํ้า นำ�ไปสู่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
(Sustainability) โดยน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการสร้างสมดุล
แทนการพัฒนาแบบเดิมที่มุ่งเน้น การเจริญเติบโต (Growth) แต่ขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพและใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งสิ้ น เปลื อ ง พร้ อ มกั น นี้ ยั ง ได้ ใ ห้
ความสำ�คัญกับการปฏิรูปทางสังคม ด้วยการร่วมสร้างสังคมแห่งการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล (We-Society) ซึ่งปัจจัยสู่ความสำ�เร็จอยู่ที่การพัฒนา
คนให้มีความรู้และคุณธรรม
ในหนั ง สื อ ยั ง มี ข้ อ มู ล ความรู้ และรายละเอี ย ดต่ า งๆ อี ก มาก
สมควรที่คนไทยจะต้องติดตามอ่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในการสร้าง
ความตระหนักนำ�ไปสู่การปรับตัวของคน องค์กร และประเทศชาติ
ให้พัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งยังเป็นข้อเสนอ
แนะเชิ ง นโยบายที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการนำ � ไปกำ � หนดยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นชาติที่เข้มแข็งและมั่นคง อันจะนำ�
ไปสู่ความเจริญยั่งยืนของประชาชนคนไทยทั้งมวล
อิสระ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล
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มุมมองจาก

กานต์ ตระกูลฮุน
หนังสือ “โลกเปลี่ยน คนปรับ” เล่มนี้ ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับ
ผมเป็นอย่างมาก หลักแนวคิด ปรัชญา และแนวปฏิบัติที่อาจารย์สุวิทย์
ได้รวบรวมและนำ�เสนอในหนังสือเล่มนี้ ถือได้ว่าเฉียบคม และทันกับ
สถานการณ์ COVID-19 ทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมวลมนุษย์ทวั่ โลก
โลกภายหลังวิกฤต COVID-19 คงไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ที่สำ�คัญ
คนไทยและประเทศไทย จะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร จึงจะอยู่รอดและ
มีสันติสุข คำ�ตอบมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วครับ

กานต์ ตระกูลฮุน
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โลกาภิวัตน์ ใหม่
เพราะเห็นโลกรกเรื้อและรุงรัง
ไม่เหมาะเป็นที่ยัง ที่อยู่ได้
ร้อนก็นาน หนาวก็เนิ่น จนเกินไป
มีแต่สิ่งขัดใจ ไม่เพียงพอ
มนุษย์จึงคิดขจัดปัดกวาดโลก
เขย่าโขยก ยาวบั่น ที่สั้นต่อ
ทั้งขุดเจาะ จาบจ้วง เข้าล้วงคอ
โลกถึงขั้นจวนจ่อจะมรณา
โลกถึงคราวอับจนทนไม่ได้
จึงรุกไล่ ปัดกวาด สาหัสสา
เริ่มสำ�แดงแผลงฤทธิ์มหิทธา
เกณฑ์โลกาภิวัตน์ สะบัดพรม
เปลี่ยนระเบียบโลกใหม่ให้มนุษย์
ให้รู้หยุด รู้ทำ�ความเหมาะสม
รู้คุณค่าแผ่นดิน ถิ่นอุดม
รู้เกลียวกลมโลกา อย่าเนรคุณ
โลกต้องเปลี่ยน คนต้องปรับ ร่วมรับรู้
ปรับเป็นอยู่เอื้อเฟื้อร่วมเกื้อหนุน
ความสมบูรณ์ของคนคือต้นทุน
สร้างสมดุลสมค่า โลกาภิวัตน์ ฯ
เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์
XXV

คำ�ขอบคุณ
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ท่านไสลเกษ วัฒนพันธุ์
ประธานศาลฏีกา ทีไ่ ด้ให้เกียรติเขียนคำ�นิยมให้กบั หนังสือ
เล่มนี้ รวมไปถึงผูน้ �ำ ในสังคมทุกท่านไม่วา่ จะเป็น ดร.สมคิด
จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ท่านสมพล เกียรติไพบูลย์
ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นพ.จรัส
สุวรรณเวลา ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นพ. ปิยะสกล
สกลสัตยาทร คุณบัณฑูร ลํ่าซำ�  คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
และคุณกานต์ ตระกูลฮุน ที่ได้ให้เกียรตินำ�เสนอมุมมองที่
น่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณกลุม่ ผูน้ �ำ รุน่ ใหม่
และคนรุ่นใหม่ ได้แก่ คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ดร.ณัฐชา
ทวีแสงสกุลไทย พระเตชินท์ อินทฺ เตโช ดร.ทวิดา กมลเวชช
ดร.ธรณ์ ธำ�รงนาวาสวัสดิ์ ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี คุณนครินทร์
วนกิจไพบูลย์ คุณนพมาศ ศิวะกฤษณ์กุล คุณพิมพ์รภัช
ดุษฎีอสิ ริยกุล คุณภิญโญ ไตรสุรยิ ธรรมา คุณสมศักดิ์ บุญคำ� 
และ คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ที่ได้ส่งเสียงสะท้อนที่เป็น
ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ เนาวรั ต น์ พงษ์ ไ พบู ล ย์
สำ�หรับบทประพันธ์ “โลกาภิวตั น์ใหม่” อันไพเราะ เป็นการ
ขยายผล ต่ อ ยอดข้ อ คิ ด จากหนั ง สื อ เล่ ม นี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ด้วยการสร้างความสมดุล
ขอขอบคุณ ดร.ทรงพล มัน่ คงสุจริต (ซันนี)่ ดร.ปราณปรียา
ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย (แจน) คุณกวิน เทพปฏิพธั น์ (กาจ)
และคุณณัฐวัฒน์ จารุโชคทวีชัย (โฮป) ทีมงานของผม
ซึ่งช่วยเรียบเรียง แก้ไขและปรับปรุงเนื้อหา รวมทั้งจัดทำ�
ต้นฉบับและรูปประกอบของหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ขอขอบคุณ คุณโฮป ที่ช่วยออกแบบปกหนังสือเล่มนี้ได้
อย่างสวยงาม
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณครอบครัวเมษินทรีย์ ที่ได้คอย
สนับสนุนและให้กำ�ลังใจผู้เขียนด้วยดีตลอดมา
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ผมขอมอบหนังสือ
เล่มนีเ้ ป็นของขวัญ
ให้กับผู้อ่านทุกท่าน
เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากระทรวง
การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
ครบรอบ 1 ปี
(2 พฤษภาคม 2563)
ด้วยความมุง่ มัน่ ให้เป็น
กระทรวงแห่งโอกาส
กระทรวงแห่งปัญญา
และกระทรวงแห่ง
อนาคต อย่างแท้จริง

สุวิทย์ เมษินทรีย์

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

โรคระบาคโควิด-19 อาจเป็นสิ่งนำ�โชค
ในสถานการณ์ที่เลวร้าย (Blessing in
Disguise) ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด “การปรั บ
โครงสร้างโลก” ครั้งใหญ่อีกครั้ง
ห้ ว งเวลาที่ โรคโควิ ด -19 ยั ง คงระบาด
อยู่นั้น น่าจะเป็นห้วงเวลาที่ดีที่พวกเราจะมา
คิดทบทวนกฎบัญญัติ นโยบายและยุทธศาสตร์
โมเดลธุรกิจ รวมถึง โลกทัศน์ หลักคิด ทักษะ
และรูปแบบวิถีในการดำ�รงชีวิต ที่มีอยู่ว่ายัง
สามารถตอบโจทย์ “โลกหลังโควิด” ได้หรือไม่

แม้จะเป็นโมงยามที่ดูมืดสนิท เป็นโมงยามแห่งความสูญเสีย ความหดหู่
เงียบเหงา ความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่เคยรู้ ไม่เคยสัมผัสมาก่อน แต่ทว่า
ในโมงยามที่ยิ่งมืดสนิทมากเท่าใด ก็ยิ่งเห็นแสงดาวสุกสกาวมากขึ้นเท่านั้น
ใน “ห้วงวิกฤต” ของการเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 จึงเป็น
“ห้วงโอกาส” แห่งการบ่มเพาะปัญญามนุษย์ให้แหลมคมขึ้น ลุ่มลึกมากขึ้น
ปรับฐานคิด เปลี่ยนโลกทัศน์ มองเห็นภาพจากมุมมองใหม่ ที่ใหญ่กว่าเก่า
กระจ่างกว่าเดิม และน่าจะเป็นห้วงเวลาทีด่ ที สี่ ดุ ในการซ่อม เสริม สร้าง เพือ่ ยก
ระดับจิตวิญญาณมนุษย์ให้สูงขึ้น
ในวิ ก ฤตมี โ อกาสเสมอ หลายคนฉายฉากทั ศ น์ “โลกหลั ง โควิ ด ”
ไว้อย่างน่าสะพรึงกลัว ดูไม่สดใส เป็นโลกที่อยู่ยากขึ้น ลำ�บากขึ้น แต่ผมกลับ
มีความเห็นที่แตกต่าง เฉกเช่นเดียวกับวลีที่ว่า “No Pain, No Gain.”
ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า “No COVID, No Opportunity to Create
a Better World.” ครับ

สุวิทย์ เมษินทรีย์
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ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
“โลกหลังโควิด” จะเป็นโลกที่มีการพลิกโฉมครั้งใหญ่ เป็นการ
ปรับเปลี่ยนทั้งเชิงโครงสร้างและพฤติกรรมแบบ “ภาคบังคับ” ที่ต้อง
แลกความเป็นส่วนตัว กับ ความเป็นส่วนรวม (อย่างในกรณีของมาตรการ
Physical Distancing) เอกภาพขององค์รวม กับ อิสรภาพของส่วนย่อย
(อย่างในกรณีของมาตรการ Lock Down) และความเหมือนในภาพใหญ่
กับ ความต่างในรายละเอียด (อย่างในกรณีของมาตรการ Exit ในแต่ละ
พื้นที่หรือแต่ละประเทศ)
โลกหลังโควิด จึงเป็นโลกทีผ่ ูค้ นต้องอิงอาศัยกันมากขึน้ การกระทำ�
ของบุคคลหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบได้ทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้อื่น
ไม่มากก็นอ้ ย จนอาจกล่าวได้วา่ “จากนีไ้ ป ผูค้ นในโลก สุขก็จะสุขด้วยกัน
ทุกข์ก็จะทุกข์ด้วยกัน”
พวกเรากำ�ลังดำ�รงชีวิตอยู่ใน “โลกที่ไร้สมดุล” ความไร้สมดุล
ในสภาวะที่พวกเราต้องอิงอาศัยกันมากขึ้นก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพ
และความไม่มัน่ คงปลอดภัยตามมา เกิดเป็น “วงจรอุบาทว์โลก” ทีท่ �ำ ให้
พวกเราต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งและภั ย คุ ก คามอยู่ ต ลอดเวลา และ
นำ�ไปสู่ “วิกฤตโลก” ในที่สุด
มีผู้รู้กล่าวไว้ว่า “You can’t stop the waves, but you can
learn to surf” เราหยุดคลื่นไม่ได้ แต่เราสามารถเรียนรู้การโต้คลื่นได้
ดังนั้น หากต้องการให้ความเป็นปกติสุขกลับคืนมาในโลกหลังโควิด
พวกเราต้องคืนความสมดุลให้กบั โลกธรรมชาติ ปรับสมดุลในปฏิสมั พันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ พร้อม ๆ กับลดทอนการบริโภค การผลิต
การแข่งขัน การใช้ทรัพยากร จากนี้ไปเวลาจะทำ�อะไรต้องคิดให้ลุ่มลึก
และแหลมคมมากขึ้น มองออกไปในมิติที่กว้างขึ้นและไกลขึ้น ที่สำ�คัญ
ต้องคิดเพื่อส่วนรวมและคิดเผื่อคนรุ่นหลัง
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด

1

ไม่ว่าหลังโควิด-19 เราจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ใน “โลกใบเดิม” หรือ
“โลกใบใหม่” การเตรียมความพร้อม มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ใช้ปัญญา
มีเหตุผล รูจ้ กั ความพอดี ความพอประมาณ ความลงตัว คุณลักษณะเหล่านี้
เมื่อประกอบกันเพียงพอที่จะนำ�พาพวกเรา ครอบครัวของเรา  องค์กร
ของเรา ประเทศของเรา และโลกของเราฝ่าฟันอุปสรรค ก้าวข้ามวิกฤต
และดำ�รงชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุขได้อย่างแน่นอน
ที่สำ�คัญ คุณลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น หาใช่สิ่งแปลกใหม่
ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับวิกฤตในโลกปัจจุบัน แต่ ปัญญา ภูมิคุ้มกัน
ความพอดี ความพอประมาณ และความลงตัว เป็นหัวใจสำ�คัญที่อยู่ใน
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ในหลวงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9
ของพวกเราทรงคิดค้นขึ้นมานานหลายทศวรรษแล้ว
ดังนั้น ขอเพียงแต่พวกเราตั้งสติ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ใช้ปัญญา
ทำ�ความเข้าใจให้ลึกซึ้ง และน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะก่อเกิดชีวิตที่เป็นปกติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ท่ า มกลางกระแสวิ ก ฤตอั น เชี่ ย วกรากในโลกที่ พ วกเราต้ อ งเผชิ ญ อยู่
เฉกเช่นทุกวันนี้
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7 รอยปริ ปั่นป่วนโลก
“When patterns are broken,
new worlds emerge.”
Tuli Kupferberg

หนึ่งโลก หนึ่งชะตากรรมร่วม
ควบคู่ไปกับกระแส “โลกาภิวัตน์ทางด้านเศรษฐกิจ” ที่ก่อให้เกิด
การเคลื่อนไหลอย่างเสรีของทุน สินค้า บริการ รวมถึงผู้คน พวกเรา
กำ�ลังเผชิญกับกระแส “โลกาภิวัตน์ของความเสี่ยงและภัยคุกคาม”
หลายความเสี่ยงและภัยคุกคามได้ยกระดับจาก Local2Local ไปสู่
Global2Global ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกับประชาคมโลก ไม่ว่า
จะเป็ น ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ
รวมไปถึงโรคโควิด-19 ที่พวกเราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
อาจกล่าวได้ว่า โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด “หนึ่งโลก
หนึง่ ตลาด” (One World, One Market) พร้อม ๆ กันนัน้ โลกาภิวตั น์
ของความเสี่ยงและภัยคุกคาม ได้ก่อให้เกิด “หนึ่งโลก หนึ่งชะตา
กรรมร่วม” (One World, One Destiny) (ดูรูปที่ 1)

ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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รูปที่ 1 : หนึ่งโลก หนึ่งชะตากรรมร่วม
พวกเรากำ�ลังเผชิญกับ “วิกฤตซํ้าซาก” ที่เกิดขึ้นระลอกแล้ว
ระลอกเล่า ตัง้ แต่ “วิกฤตต้มยำ�กุง้ ” ทีเ่ ริม่ ต้นทีป่ ระเทศไทย ในปี ค.ศ. 1997
มาจนถึง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี ค.ศ. 2019 บางวิกฤต
เป็น “วิกฤตเชิงซ้อน” ที่หลายวิกฤตได้กระหนํ่าซํ้าเติมในเวลาเดียวกัน
อย่างในกรณีของประเทศไทยที่ประสบปัญหาโรคโควิด-19 แล้วยังต้อง
เผชิญกับปัญหาภัยแล้ง และการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิดที่กำ�ลัง
จะเกิดขึ้นตามมา (ดูรูปที่ 2)

รูปที่ 2 : วิกฤตซํ้าซาก
4
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โครงสร้างเชิงระบบ และความคิดฐานราก
ภายใต้วิกฤตซํ้าซากและวิกฤตเชิงซ้อนที่เกิดขึ้น เราจะสามารถเข้า
ถึงรากเหง้า สาเหตุ กลไก หรือ ตัวขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงนีไ้ ด้อย่างไร
ในบริบทของการกำ�หนดนโยบายและการบริหารจัดการ การรับทราบ
เพียง “เหตุการณ์” (อย่างเช่นการเผชิญกับวิกฤตในที่นี้) อาจเพียงพอ
ในการแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ า แต่ ไ ม่ เ พี ย งพอในการคาดการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เราอาจต้องการข้อมูลทีส่ ามารถแสดง “รูปแบบ” หรือ “แนวโน้ม”
เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่โลกหลังโควิด
เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ
การรับทราบถึงรูปแบบหรือแนวโน้มของเหตุการณ์นั้น ๆ (อย่างเช่น
การเทียบเคียงรูปแบบของโรคโควิด-19 กับโรค SARS ในอดีต) ก็อาจ
ไม่เพียงพอเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ไม่ว่าจะมาจากมิติ
ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม โมเดลธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภค หรือรูปแบบการแข่งขันใหม่ ๆ ทำ�ให้แบบจำ�ลองของรูปแบบ
หรือแนวโน้มทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มานัน้ มีโอกาสคลาดเคลือ่ น มีขอ้ จำ�กัด สามารถ
ใช้งานได้กบั บางเงือ่ นไขหรือบางบริบทเท่านัน้ หรืออาจจะใช้งานไม่ได้เลย
ในบางกรณี
ในสถานการณ์ดงั กล่าว เราจำ�เป็นต้องหยัง่ รูถ้ งึ “โครงสร้างเชิงระบบ”
ที่สามารถแสดงกลไกความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
มิเพียงเท่านั้น ในสถานการณ์ที่ปฏิสัมพันธ์มีความซับซ้อนและมีความ
ไม่แน่นอนในระดับสูง (อย่างเช่นโลกหลังโควิด) เราอาจจะต้องหยั่งรู้ถึง
“ความคิดฐานราก” ที่เป็นตัวกำ�หนดโครงสร้าง กฎเกณฑ์ รูปแบบ
ตัวขับเคลื่อน และผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ในเรื่อง ๆ นั้น
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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การเข้าถึงความคิดฐานราก จะทำ�ให้เราเข้าใจ “กระบวนทัศน์”
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำ�ให้เราเข้าใจ “กฎบัญญัติ” ที่เป็นฐานราก
กำ�หนดที่มาที่ไปหรือจุดเป็นจุดตายของเหตุการณ์นั้น ๆ อันนำ�มาสู่
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบวิถีชีวิตใหม่
หากต้องการหลุดพ้นจากวิกฤตซํ้าซากและวิกฤตเชิงซ้อน พวกเรา
จำ�เป็นต้องพิจารณาหยั่งลึกถึงรากเหง้าของปัญหาที่เป็นเสมือนก้นบึ้ง
ของภู เขานํ้ า แข็ ง “กระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาที่ มุ่ ง สู่ ค วามทั น สมั ย ”
(Modernism) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น ตั้งอยู่บนความคิดฐานรากของ
“ตัวกูของกู” (Ego-Centric Mental Model) ที่เป็นปฐมบทก่อให้เกิด
“รอยปริในระบบ” (Systemic Divides) รอยปริในระบบดังกล่าว
ได้น�ำ พาไปสู่ “โลกทีไ่ ร้สมดุล” ทัง้ ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ (ซึง่ กลายเป็น
ประเด็ น ปั ญ หาความเหลื่ อ มลํ้ า ) และระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ
(ซึ่งกลายเป็นประเด็นปัญหาความไม่ยั่งยืน) โลกที่ไร้สมดุลส่งผลให้เกิด
โลกแห่งความเสี่ยงและภัยคุกคาม และนำ�พาไปสู่วิกฤตซํ้าซากและ
วิกฤตเชิงซ้อน ซึง่ เป็นตัวกำ�หนด “รูปแบบวิถชี วี ติ ใหม่” (New Normal)
ในโลกปัจจุบัน (ดูรูปที่ 3)
6
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รูปที่ 3 : ในโลกที่มุ่งพัฒนาสูู่ความทันสมัย
ถึงเวลาต้องกลับมาทบทวนว่า “กระบวนทัศน์การพัฒนาที่มุ่งสู่
ความทันสมัย” ยังสามารถตอบโจทย์โลกหลังโควิดหรือไม่ เรากำ�ลัง
ดำ�รงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยสมมติฐานที่ถูกต้องหรือไม่ สมมติฐาน
ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ภายใต้ความคิดฐานรากของ
“ตัวกูของกู” นัน้ มองว่ามนุษย์มขี อ้ บกพร่อง ไม่นา่ ไว้ใจ มนุษย์มพี ฤติกรรม
ที่มีเหตุมีผลตามหลักเศรษฐศาสตร์ มนุษย์โดยปกติจะเรียกร้องปกป้อง
ผลประโยชน์ของตัวเอง ดังนั้นทุกคนต้องแข่งขันกันจึงจะอยู่รอด
มิเพียงเท่านั้น ภายใต้ความคิดฐานรากของ “ตัวกูของกู” ยังมี
สมมติ ฐ านในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ โดยมอง
ธรรมชาติเป็นเพียงทรัพยากรที่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
เชื่อมั่นในอำ�นาจของมนุษย์ จึงมุ่งเอาชนะธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีและ
การจัดการ รวมถึงความคิดที่จะตักตวงประโยชน์จากส่วนรวมให้มาก
ที่สุด (ดูรูปที่ 4)
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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รูปที่ 4 : สมมติฐานภายใต้ฐานคิด “ตัวกูของกู”

7 รอยปริในระบบ

สมมติฐานที่ไม่ถูกต้องในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และ
มนุษย์กับธรรมชาติ เป็นปฐมบทของการเกิด “7 รอยปริในระบบ”
(7 Systemic Divides) ที่ปั่นป่วนโลกของเราอยู่ในขณะนี้
7 รอยปริในระบบ ประกอบไปดัวย
1. ความไร้สมดุลระหว่าง ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุข
ทางสังคม ความยั่งยืนของธรรมชาติ และภูมิปัญญาของมนุษย์
เรามุง่ เน้นแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจ จนเกิดผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
ต่าง ๆ ตามมามากมาย
2. เศรษฐกิจการเงินที่ครอบงำ�เศรษฐกิจที่แท้จริง เราสนใจแต่ตัวเลข
ในบัญชี ผลประกอบการ ราคาหุ้นในตลาด ถูกครอบงำ�และบิดเบือน
ด้วยการสร้างราคาและการเก็งกำ�ไรของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเงิน
และตลาดทุ น โลก จนมองข้ า มศั ก ยภาพและพลั ง จากภาคส่ ว น
ในระบบเศรษฐกิจที่แท้จริง
3. ความต้องการอย่างไม่สนิ้ สุดของมนุษย์ ไม่สอดคล้องกับทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ จำ � กั ด ในโลกใบนี้ เราใช้ประโยชน์จากโลกใบนี้เพื่อตัวเอง
มากจนเกินไป ทรัพยากรธรรมชาติถกู ทำ�ลาย จนเกิดการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพอากาศ เกิดโรคระบาดและภัยคุกคามต่าง ๆ ลามไปทัว่ โลก
8
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4. ผู้ครอบครองทรัพยากร กับ ผู้ต้องการใช้ทรัพยากรไม่ใช้คนกลุ่ม
เดียวกัน มีการกระจุกตัวของการครอบครองและเข้าถึงทรัพยากร
ทำ�ให้เกิดสภาวะ “รวยกระจุก จนกระจาย”
5. ความเหลื่อมลํ้าของรายได้ สินทรัพย์ และโอกาส ระหว่าง “คนมี
และคนได้ ” กั บ “คนไร้ แ ละคนด้ อ ย” เรากำ � ลั ง อยู่ ใ นโลกที่
“Overserved Wants” คนรํา่ รวย ในขณะที่ “Underserved Needs”
คนยากจน
6. ดาบสองคมของเทคโนโลยีในการตอบโจทย์ความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยีทมี่ งุ่ เน้นการตอบโจทย์ผลประโยชน์
ของมนุษย์น�ำ มาสูก่ ารทำ�ลายธรรมชาติ จนส่งผลกระทบต่างๆมากมาย
มิเพียงเท่านั้น หากไม่สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ที่เพียงพอ มนุษย์
อาจจะถูกเทคโนโลยีครอบงำ�หรือทดแทน อย่างในกรณีการขบกัน
ของปัญญามนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์
7. ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันสามเส้า ระหว่าง รัฐ เอกชน กับ
ประชาสังคม ถ้าหากรัฐกับเอกชนจับมือกันก็จะทำ�ให้ภาคประชาสังคม
อ่อนแอลง ถ้าเอกชนกับสังคมจับมือกันก็จะก่อให้เกิดรัฐที่ไม่เข้มแข็ง
ดังนัน้ ความไม่ไว้วางใจกันแม้เพียงภาคส่วนใดภาคส่วนหนึง่ ก็จะทำ�ให้
เกิดรอยปริอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นได้
ที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดเข้าไปแก้ไขที่รากเหง้าของปัญหา เพื่อเชื่อม
ประสานทั้ง 7 รอยปริในระบบอย่างจริงจัง จนทำ�ให้เกิดโลกที่ไร้สมดุล
เกิดความเสี่ยงและภัยคุกคาม จนก่อตัวเป็นวิกฤตซํ้าซากและวิกฤต
เชิงซ้อนในที่สุด
“7 รอยปริในระบบ” ก่อให้เกิด “7 ตราบาปเชิงนโยบาย” (7 Policy
Deadly Sins) ตามมา ซึ่งหากผู้นำ�ไม่สามารถเชื่อมต่อรอยปริในระบบ
ได้อย่างแนบสนิท ตราบาปเชิงนโยบายก็จะค้างคาอยู่ โอกาสทีจ่ ะขับเคลือ่ น
ประเทศและนำ�พาประชาคมโลกไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นไปได้ยาก
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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7 ตราบาปหลังโควิด ได้แก่
1. ไม่มีสันติภาพในโลกอย่างถาวร หากผู้คนยังไร้ซึ่งความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ไม่มที นุ นิยมทีย่ ง่ั ยืน หากไม่มกี ารพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม
3. ความราํ่ รวยทางวัตถุจะไร้ประโยชน์ หากปราศจากซึง่ ความรุม่ รวย
ทางจิตใจ
4. งานที่ทำ�จะไร้ประโยชน์ หากขาดซึ่งนัยแห่งความหมาย
5. มีผลประกอบการที่ดีก็ไร้ค่า หากไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการ
ที่ดีได้
6. จะเพรียกหาเจตจำ�นงร่วมจากที่ใด หากไม่คิดเปิดพื้นที่ให้ร่วม
อย่างจริงใจ
7. อย่าหวังการมีสว่ นร่วมอย่างจริงจัง หากปราศจากการเปิดหู เปิดตา
และเปิดใจ

โลกที่ไม่พึงประสงค์
“7 รอยปริ ใ นระบบ” เป็ น เพี ย ง “ปรากฏการณ์ ” ที่ บ่ ง บอก
“ความแปลกแยก” ในระบบ ท่ามกลาง “การพัฒนาทางเศรษฐกิจ”
กับ “ความขัดแย้งทางสังคมทีร่ นุ แรง” และ “การเผชิญกับวิกฤตซํา้ ซาก”
สะท้อนให้เห็นว่าโลกกำ�ลังอยู่ในสภาวะความไร้สมดุลอย่างรุนแรง
โลกที่ไร้สมดุลก่อให้เกิด “โลกแห่งความสุดโต่ง” โดยเป็นความสุด
โต่งที่เกิดขึ้นในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น ความสุดโต่งของธรรมชาติ (อาทิ
โรคระบาดโควิด-19 และภาวะโลกร้อน) ความสุดโต่งทางเศรษฐกิจ (อาทิ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน) ความสุดโต่งทางการเมือง
(อาทิ Post-Truth Era ปรากฏการณ์ Brexit รวมถึงเหตุการณ์ Arab
Spring และ WikiLeaks เมื่อหลายปีที่ผ่านมา) และความสุดโต่งทาง
10
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สังคม (อาทิ ความเหลื่อมลํ้าของอำ�นาจ ความมั่งคั่ง และโอกาส ระหว่าง
“พวกรวยจัด” กับ “ผู้คนที่เหลือ” ในเกือบทุกภูมิภาคของโลก)
ควบคูไ่ ปกับโลกแห่งความสุดโต่ง โลกทีไ่ ร้สมดุลก่อให้เกิดการทรุดตัว
ของ “4 ทุนฐานราก” อย่างรุนแรง อันประกอบไปด้วย
1.
2.
3.
4.

ทุนสังคมที่อ่อนด้อย
ทุนมนุษย์ที่อ่อนแอ
ทุนคุณธรรมจริยธรรมที่เสื่อมทราม
ทุนธรรมชาติที่เสื่อมโทรม

การทรุดตัวลงของ “ทุนฐานราก” อย่างรุนแรงท่ามกลาง “โลกทีส่ ดุ โต่ง”
ทำ�ให้พวกเราต้องอยู่ใน “โลกที่ไม่พึงประสงค์” ที่เต็มไปด้วย ความเสี่ยง
วิกฤต และภัยคุกคาม

ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก
“It is not the strongest species that survive,
nor the most intelligent, but the ones most
responsive to change.”
Charles Darwin
หากมองวิกฤตเป็นโอกาส โรคโควิด-19 อาจเป็นสิ่งนำ�โชคใน
สถานการณ์ที่เลวร้าย (Blessing in Disguise) ที่เปิดโอกาสให้
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จาก “โลกที่ไม่พึงประสงค์” เป็น
“โลกที่พึงประสงค์”
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะเกิดขึน้ ได้กด็ ว้ ย การปรับกระบวนทัศน์
การพัฒนา จาก “โลกที่มุ่งพัฒนาสู่ความทันสมัย” (Modernism) เป็น
“โลกที่มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน” (Sustainism) เริ่มจากการเปลี่ยน
ความคิดฐานรากเดิมที่ยึด “ตัวกูของกู” มาเป็นความคิดฐานรากที่เน้น
“การผนึกกำ�ลังร่วม” เมื่อความคิดฐานรากเปลี่ยน โครงสร้างเชิงระบบ
ก็ จ ะถู ก ปรั บ ความคิ ด ฐานรากที่ ถู ก ต้ อ งภายใต้ ก ารผนึ ก กำ � ลั ง กั น
จะทำ�ให้เกิด “การบูรณาการในระบบ” เมื่อระบบต่าง ๆ ถูกบูรณาการ
“โลกที่ไร้สมดุล” ก็จะค่อย ๆ ถูกปรับเป็น “โลกที่สมดุล” ในโลกที่
สมดุลนั้น สันติสุขและความมั่นคงจะมีมากขึ้น ในขณะที่ความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามก็จะถูกลดทอนลง โลกที่สมดุลจะนำ�พาพวกเราไปสู่ “พลวัต
ความยั่งยืน” แทน “วิกฤตซํ้าซากและวิกฤตเชิงซ้อน” อย่างที่พวกเรา
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน (ดูรูปที่ 5)
12
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รูปที่ 5 : จากโลกที่มุ่งพัฒนาสู่ความทันสมัย
สู่โลกที่มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์และระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ
จะเป็นอย่างไร ล้วนขึน้ อยูก่ บั ว่าเรามองโลกและมีสมมติฐานกับเรือ่ งต่าง ๆ
เหล่านัน้ อย่างไร บทเรียนของโควิด-19 ทำ�ให้ผคู้ นต้องหันกลับมาทบทวน
สมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้ง 2 ชุดนี้เสียใหม่
ในสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั้น แท้จริงแล้ว
มนุษย์หาใช่คนทีม่ แี ต่ขอ้ บกพร่องและไม่นา่ ไว้ใจ หากแต่มนุษย์มศี กั ยภาพ
และสามารถสร้างความเป็นไปได้ที่หลากหลาย และมนุษย์ก็ไม่น่าจะใช่
“สัตว์เศรษฐกิจ” ทีม่ พี ฤติกรรมแบบทีม่ เี หตุมผี ลตามหลักเศรษฐศาสตร์
แต่มนุษย์เป็น “สัตว์สังคม” ที่มีชีวิตจิตใจ มีความปรารถนาที่จะอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นปกติสุข บทเรียนของโควิด-19 ทำ�ให้มนุษย์ต้อง
คุม้ ครองปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม เพราะเมือ่ ส่วนรวมถูกปกป้อง
ตัวเราเองก็จะถูกปกป้อง มิเพียงเท่านัน้ บริบทของโลกได้เปลีย่ นแปลงไป
แนวคิดทีว่ า่ “ไม่แข่ง ไม่รอด” ไม่นา่ จะตอบโจทย์ หากมนุษย์จะอยูอ่ ย่าง
ปกติสุข อาจจะต้องปรับแนวคิดเป็น “รวมกัน เราอยู่” แทน (ดูรูปที่ 6)
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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รูปที่ 6 : การเปลี่ยนสมมติฐานในความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ในสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติก็เช่นกัน
แท้จริงแล้วธรรมชาติไม่ใช่เป็นทรัพยากร (Resources) แต่ธรรมชาติ
เป็นแหล่งกำ�เนิด (Sources) ทีเ่ ราหยิบยืมมาใช้ชัว่ คราวและส่งคืนกลับไป
โดยต้องเผือ่ แผ่ให้คนรุน่ หลังได้ใช้ดว้ ย ดังนัน้ แทนทีจ่ ะแสวงหาเทคโนโลยี
และการจัดการเพื่อเอาชนะธรรมชาติ และมุ่งใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
ให้ได้มากทีส่ ดุ มนุษย์ควรแสวงหาความเชือ่ มโยงเพือ่ อยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ
มุ่งรักษ์ธรรมชาติบนฐานคิดของความยั่งยืน และที่สำ�คัญ แทนที่จะคิด
แต่ตักตวงผลประโยชน์จากส่วนรวม อาจถึงเวลาที่พวกเราต้องร่วมกัน
ฟื้นฟู รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งถูกทำ�ลายไปไม่น้อยภายใต้
กระบวนทัศน์การพัฒนาที่มุ่งสู่ความทันสมัย (ดูรูปที่ 7)

รูปที่ 7 : การเปลี่ยนสมมติฐานในความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
14
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ผู้แพ้ กับ ผู้ชนะ
ถ้าไปถามคนฝรัง่ เศสว่า เขารูจ้ กั ชือ่ ใครบ้าง เกือบทุกคนจะบอกว่า
รู้จัก หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นักวิทยาศาสตร์ผู้เสนอ
“ทฤษฎีเชื้อโรค” (Germ Theory) ซึ่งบอกว่า “โรคต่าง ๆ เกิดจาก
เชือ้ โรค เชือ้ โรคแต่ละชนิดทำ�ให้เกิดโรคแต่ละอย่าง” ในเมือ่ เป็นเช่นนี้
การรักษาโรค คือ การต่อสู้กับเชื่อโรค เช่น โดยการใช้ยา หรือ
ยาปฏิชวี นะ เพือ่ ฆ่าหรือกำ�จัดเชือ้ โรคให้ได้ ก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
หลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วฝรั่งเศส หรืออาจ
จะทั่วโลกก็ว่าได้ ในบั้นปลายของชีวิต เขาป่วยด้วยภาวะเส้นโลหิต
ในสมองแตก เป็นอัมพาตอยู่หลายปี ก่อนลาจากโลกด้วยวัย 72 ปี
เขาฝากผลงานให้กับโลก ในด้านการฆ่าเชื้อโรค และการใช้วัคซีน
ป้องกันรักษาโรค
ในขณะเดียวกัน อีกชีวิตหนึ่ง เป็นนักชีววิทยา ชาวฝรั่งเศส
ใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มประเทศ ได้พบเจอกับ หลุยส์ ปาสเตอร์ แต่มคี วามคิด
เห็นขัดแย้งกันมาโดยตลอด เขาคือ อังตวน บิวแชมพ์ (Antoine
Beuachamp) ซึง่ ไม่เชือ่ ในทฤษฎีเชือ้ โรค โดยกล่าวว่า สิง่ ทีเ่ รียกว่า
เชื่อโรคนั้นมีอยู่ทั่วไป ทุกหนทุกแห่งในโลก รวมทั้งในร่างกายคน
และสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ด้วย โดยไม่ได้ท�ำ ให้เกิดโรคเลย แต่เมือ่ ใดก็ตาม
ทีร่ า่ งกายคนอ่อนแอ กินอาหารไม่ถกู ต้อง อยูใ่ นทีไ่ ม่ถกู ต้อง ไม่มกี าร
ออกกำ�ลังกาย เมื่อนั้นก็จะเกิดโรค และทำ�ให้ต้องแก้ไขโดยการ
ให้อาหาร การออกกำ�ลังกาย การใช้ชวี ติ พักผ่อนให้ถกู ต้อง ส่วนการ
ให้ยานัน้ เป็นไปเพือ่ การแก้ไขข้อบกพร่อง จนทำ�ให้รา่ งกายกับเชือ้ โรค
อยู่ด้วยกันได้เท่านั้นเอง
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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แนวความคิดของ อังตวน บิวแชมพ์ เกิดเป็นทฤษฎีการรักษาโรค
เรียกว่า การดูแล “สถานที่” (Terrain) ซึ่งหมายถึงอวัยวะทุกส่วน
ให้ดี ด้วยอาหารการกิน การใช้ชีวิตให้ถูกต้อง แล้วร่างกายจะเกิด
ภูมิคุ้มกันดีจนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ในขณะที่ หลุยส์ ปาสเตอร์ มีชอื่ เสียงไปทัว่ นัน้
ไม่มีใครรู้จัก อังตวน บิวแชมพ์ เลย มีผู้กล่าวว่า หลุยส์ ปาสเตอร์
ขีป้ ระจบเอาใจชนชัน้ สูงและมหาเศรษฐี เขากระโชกโฮกฮากกับคนที่
ด้อยกว่าอย่างคนอารมณ์ร้ายกาจ
ในวาระสุดท้าย หลุยส์ ปาสเตอร์ ป่วยหนัก อังตวน บิวแชมพ์
ไปเยี่ยมอย่างมิตรผู้ขับเคี่ยวกันด้านผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่
คนละข้าง ในวาระนัน้ หลุยส์ ปาสเตอร์พดู ว่า “สถานที”่ (Terrain) นัน้
สำ�คัญที่สุด เชื้อโรคทำ�อะไรไม่ได้จริง ๆ อีกไม่กี่วัน หลุยส์ ปาสเตอร์
ก็เสียชีวิต อังตวน บิวแชมพ์ ดำ�เนินชีวิตอยู่ต่อมา จนเสียชีวิตในวัย
93 ปี ฝากผลงานให้กบั โลกในด้านการสร้างภูมติ า้ นทานของร่างกาย
เท่านั้น จะทำ�ให้ไม่เป็นโรค ไม่ทุกข์ทรมาน
ในโลกหลังโควิด เราอาจต้องพิจารณาแนวทางการรักษาโรค
และวิธีมองโรคหรือเชื้อโรคว่าเป็นปัญหา โดยปรับมาพิจารณา
แนวทางการอยู่ ร่ ว มกั บ เชื้ อ โรค โดยรั ก ษาความเข้ ม แข็ ง หรื อ
ความแข็งแรงของ “พื้นที่” ทั้งร่างกาย และจิตใจ
ที่มา: ชมรมกัลยาณธรรม
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ในโลกก่อนโควิด-19 ผู้คนจากการประชุม “เวทีเศรษฐกิจโลก”
(World Economic Forum) ที่เมืองดาวอส บอกพวกเราว่าพลวัตของ
เทคโนโลยี (อันประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีกายภาพ
และเทคโนโลยีดิจิทัล) กำ�ลังป่วนโลก โดยเชื่อว่าภาวะโลกป่วนจาก
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ ที่ 4 และตามมาด้วยการ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
แท้ที่จริงแล้ว ภาวะโลกป่วนไม่ได้เกิดจากพลวัตของเทคโนโลยี
เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากพลวัตของความเสี่ยงและภัยคุกคามด้วย
(อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคระบาด) ซึ่งภาวะโลก
ป่วนจากพลวัตของความเสี่ยงและภัยคุกคามนั้น ไม่ได้ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงแค่การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยหลักก่อให้เกิดการปฎิวัติทางสังคม
และการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ค วบคู่ ไ ปด้ ว ย นำ � มาสู่ ก าร
เปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ ภายใต้ “7 ขยับ ปรับเปลีย่ นโลก” (7 Major Shifts)
(ดูรปู ที่ 8)

รูปที่ 8 : ภาวะโลกป่วน นำ�มาสู่ 7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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อาจกล่าวได้วา่ โรคโควิด-19 เป็น “ตัวเร่งการปรับเปลีย่ น” ก่อให้เกิด
การขยับปรับเปลี่ยนโลก 7 ประการ ดังต่อไปนี้  (ดูรูปที่ 9)

รูปที่ 9 : 7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก

ขยับที่ 1 จาก โมเดลตลาดเสรี (Free Market Model) สูโ่ มเดล

ร่วมรังสรรค์ (Co-Creative Model) แทนที่จะใช้กลไกตลาดในการ
ขับเคลือ่ น เราต้องหันมาใช้พลังปัญญามนุษย์ในการขับเคลือ่ น เปลีย่ นจาก
การแยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นการเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผลิตและรังสรรค์นวัตกรรม ปรับแนวคิด
มุ่งหาทางเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ด้วยการพัฒนาความได้เปรียบในการ
แข่งขัน เพื่อสร้างอำ�นาจเหนือตลาด มาสู่แนวคิดการขยายขนาดตลาด
ให้กว้างขึน้ เพือ่ ครอบคลุม “คนไร้และคนด้อยโอกาส” ทีอ่ ยูท่ ฐี่ านรากของ
พีระมิดในสังคม ด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Inclusive
Innovation)
รูปแบบการระดมทุนก็เปลีย่ นแปลงไป จากเดิมมีเพียงการระดมทุน
จากผูถ้ อื หุน้ และตลาดทุน แต่ในปัจจุบนั นวัตกรรมหรือธุรกิจดี ๆ สามารถ
ระดมทุนจากประชาชนได้โดยตรง (Crowd Funding) โดยผู้ที่ให้เงิน
ไม่ ไ ด้ มุ่ ง หวั ง ผลตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น หรื อ ผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ
เป็นสำ�คัญ
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โมเดลตลาดเสรี จ ะขั บ เคลื่ อ นผ่ า นกระแส “โลกาภิ วั ต น์ ” และ  
“บรรษัทภิวัตน์” ซึ่งแตกต่างจากโมเดลร่วมรังสรรค์ที่จะขับเคลื่อนผ่าน
กระแส “ชุมชนภิวัตน์” และ “ประชาภิวัตน์” เป็นสำ�คัญ

ขยั บ ที่ 2

เราเคยอยู่ ใ น โหมดการแข่ ง ขั น ในการผลิ ต และ
การบริโภค (Competitive Mode of Production & Consumption)
ที่ขับเคลื่อนผ่านโมเดลการลงทุนแบบเอกชน (Private Investment
Model) ภายใต้แนวคิด “การผลิตเพื่อขาย” (Making & Selling)
ก่อให้เกิดการแข่งกันผลิต แข่งกันบริโภค ความอยูด่ มี สี ขุ ส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั
คนจำ�นวนน้อย (Well-beings of the Few)
โลกกำ�ลังขยับไปสู่ โหมดการผนึกกำ�ลังในการผลิตและการบริโภค
(Collaborative Mode of Production & Consumption) ที่ใช้
แพลทฟอร์มแบบเปิดทีท่ กุ คนมีสว่ นร่วม (Open Collaborative Platform)
ภายใต้แนวคิดของการเกื้อกูลและแบ่งปัน (Caring & Sharing) มุ่งสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขให้คนหมู่มาก (Well-beings of the Mass)

ขยับที่ 3 แต่เดิมเรามุง่ เน้น การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic

Growth) โดยความเชื่อที่ว่า ความโลภ (Greed) ทำ�ให้เกิดการเติบโต
(Growth) และการเติบโตเหนี่ยวนำ�ให้เกิดความโลภเป็นวงจรที่ไม่รู้จบ
ความเชือ่ “Greed2Growth” และ “Growth2Greed” ดังกล่าวทำ�ให้เกิด
การมุง่ เน้นการเพิม่ ปริมาณการผลิตและการบริโภค โดยให้ความสำ�คัญกับ
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นสำ�คัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ตอบโจทย์
ความยั่งยืน
เพื่อความเป็นปกติสุขในโลกหลังโควิด เราจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยน
จากการมุง่ เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสูก่ ารมุง่ เน้น “การขับเคลือ่ นที่
สมดุล” (Thriving in Balance) ใน 4 มิติที่สำ�คัญ ได้แก่ การสร้างความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุขในสังคม ควบคู่ไปกับความยั่งยืน
ของธรรมชาติ บนรากฐานของศักดิศ์ รีและภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์ โดยตัง้ อยูบ่ น
ความเชื่อที่ว่า “Good2Growth” และ “Growth2Good” แทน
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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ขยับที่ 4

แต่เดิมเรามุ่ง สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (People for Growth) โดยมองมนุษย์เป็นเพียงแค่
ส่วนหนึ่งของปัจจัยการผลิต มุ่งเน้นการลดต้นทุนและการเพิ่มผลิตภาพ
ในตัวมนุษย์เป็นสำ�คัญ และเพื่อลดความรู้สึกผิด หลายองค์กรจึงทำ�ให้
ตัวเองนั้น Looking Good, Looking Well (ผ่านการทำ� Pseudo-CSR)
เพื่อความยั่งยืนในโลกหลังโควิด เราต้อง สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อ
การเติบโตของมนุษย์ (Growth for People) ทำ�อย่างไรให้เกิด
การปลดปล่อยพลังปัญญามนุษย์ พร้อม ๆ กับการสร้างหลักประกัน
ความมั่ น คงและความปลอดภั ย ในชี วิ ต ยกระดั บ ทั ก ษะ เติ ม เต็ ม
ศักยภาพ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้มสี ว่ นร่วม และปกป้องศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
เพราะฉะนั้น ต่อจากนี้ไป องค์กรจะต้องไม่ทำ�  Pseudo-CSR แต่เป็น
องค์กรที่ Being Good, Being Well อย่างแท้จริง โดย Being Good
เพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ Being Well เพื่อตอบโจทย์ผู้ถือหุ้น

ขยับที่ 5 ในโลกก่อนโควิด เราเพรียกหา ชีวิตที่รํ่ารวยทางวัตถุ

อันเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบ การแข่งขัน การตามอย่างกัน
การโหยหาความต้องการอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งในที่สุดจะนำ�พาสู่ชีวิตที่
ไร้จุดหมาย รวมถึงการพัฒนาทักษะเพียงเพื่อใช้ในการทำ�งาน (Head &
Hand) ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ยิ่งมาก ยิ่งได้ และยิ่งใหญ่ ยิ่งดี ความเชื่อดัง
กล่าวนำ�พาสู่ “ความอับจนบนความมั่งคั่ง” (นั่นคือ ดูเหมือนจะมีชีวิต
ที่ดูดี แต่แท้จริงแล้วนั้นกลับเป็นชีวิตที่ไร้ความสุข)
เพือ่ ความเป็นปกติสขุ ในโลกหลังโควิด เราต้องปรับจากชีวติ ทีร่ าํ่ รวย
ทางวัตถุเป็น ชีวติ ทีร่ มุ่ รวยความสุข โดยเป็นชีวติ ทีม่ สี ขุ ภาพกาย สุขภาพใจ
ที่แข็งแรง เต็มเปี่ยมด้วยความหวัง อบอุ่น เข้าใจโลก เข้าใจถึงคุณค่าของ
การมีชีวิต และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพราะฉะนั้น ต้องพัฒนาทักษะ
ความฉลาดรูใ้ นการใช้ชวี ติ (Heart & Harmony) ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทักษะ
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เพื่อใช้ในการทำ�งาน (Head & Hand) รวมถึงการปรับเปลี่ยนความคิด
จากเดิม ยิ่งมาก ยิ่งได้ เป็น ยิ่งปัน ยิ่งได้ และเปลี่ยนความคิดจากเดิม
ยิง่ ใหญ่ ยิง่ ดี เป็น เมือ่ ขาดต้องรูจ้ กั เติม เมือ่ พอต้องรูจ้ กั หยุด และเมือ่ เกิน
ต้องรู้จักปัน ด้วยการน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากทำ�ได้ พวกเราก็จะสามารถก้าวข้าม
“ความอั บ จนบนความมั่ ง คั่ ง ” และนำ � พาไปสู่ “ความรุ่ ม รวยบน
ความพอเพียง” แทน

“ตู้ปันสุข”

ความรุ่มรวยบนความพอเพียง
“ตูป้ นั สุข” เป็นตูท้ นี่ �ำ ไปตัง้ ในชุมชน ให้ผทู้ ตี่ อ้ งการแบ่งปัน
สามารถนำ�อาหารมาใส่ในตู้ สำ�หรับผู้ขาดแคลนในช่วงวิกฤต
โควิด-19 มาหยิบไปได้ โดยโครงการเริ่มต้นจาก คุณสุภกฤษ
กุลชาติวจิ ติ ร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาดและเจ้าของเพจ “รูร้ อบ
ตอบโจทย์” ได้เห็นโครงการ “Pantry of Sharing” ในต่าง
ประเทศ จึงได้รวมกลุ่มเพื่อนเพื่อทำ�โครงการนี้ขึ้นที่ประเทศไทย
ในนาม “กลุ่มอิฐน้อย”
ทางคุณสุภกฤษ ได้ทำ�คลิปแสดงขั้นตอนการสร้างและติดตั้ง
ตูป้ นั สุข รวมทัง้ ในขณะใช้งานจริงทัง้ ผูท้ มี่ าใส่อาหาร และผูท้ มี่ าเลือก
หยิบอาหารออกไป ซึง่ มีการแชร์ในโลกออนไลน์ออกไปเป็นจำ�นวนมาก
มีการทำ�ข่าวจากสือ่ หลายสำ�นัก ทำ�ให้โครงการเป็นทีร่ บั รูใ้ นวงกว้าง
ในสังคมไทย
“ตอนแรกหลายคนก็บอกว่าหายหมดยกตู้แน่นอน คนต้อง
กวาดเกลีย้ งตู้ หรือจะโดนกวาดเอาไปขาย และนีค่ อื บทพิสจู น์วา่
คนไทยยังมีนํ้าใจต่อกันครับ”
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด

21

นอกจากนี้คุณสุภกฤษได้เปิด Open Source แชร์ลิ้งค์ไฟล์
สำ�หรับพิมพ์ไวนิลติดบนตู้ปันสุข ให้ผู้ที่สนใจนำ�ไปสร้างในชุมชน
ของตัวเอง โดยมีข้อความดังนี้
ตู้ปันสุข แบ่งปันนํ้าใจ สู้ภัยโควิด-19
“หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”
ผูใ้ ห้ ร่วมแบ่งปันอาหารแห้ง หรือเครือ่ งกระป๋อง ไว้ในตูน้ ไี้ ด้บญ
ุ
ผู้ รั บ หยิ บ ไปแต่ พ อควร ร่ ว มแบ่ ง ปั น ต่ อ ให้ ค นข้ า งหลั ง
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 ด้วยการแบ่งปันไอเดียดี ๆ ในการแบ่งปันความสุขระหว่าง
ผู้คน ทำ�ให้ “ตู้ปันสุข” สามารถแพร่ขยายไปในสังคมไทยได้อย่าง
รวดเร็ว กลายเป็นจุดเล็ก ๆ ที่ดึงเอาส่วนดีในจิตใจของคนออกมา
ช่วยแก้ไขวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ของโลกได้
ที่มาของเนื้อหา เรียบเรียงจาก
Facebook: Supakit Bank Kulchartvijit

ขยับที่ 6 ในโลกก่อนโควิด เราติดกับดักของ เศรษฐกิจเส้นตรง

(Linear Economy) ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่นำ�ทรัพยากรมาผลิต
สินค้าตาม “ห่วงโซ่คุณค่า” (Value Chain) อย่างไม่ยั้งคิด ไม่คำ�นึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยมุง่ สูก่ ารสร้างกำ�ไรสูงสุดเป็นสำ�คัญ
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เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนในโลกหลังโควิด เราต้องเร่งปรับเปลีย่ นระบบ
เศรษฐกิจเส้นตรงมาเป็น เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึง่
เป็นระบบเศรษฐกิจที่อุดช่องว่างการผลิตแบบเก่าด้วย “วงรอบคุณค่า”
(Value Circle) โดยนำ�สิ่งเหลือใช้และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัด
กลับมาหมุนเวียนทำ�ประโยชน์ใหม่ พร้อมกันนั้น ก็มุ่งเน้นความประหยัด
ในปัจจัยนำ�เข้า ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และประโยชน์สูงสุด
ที่ได้รับจากผลผลิต

ขยับที่ 7 การที่เราต้องอยู่ด้วยกันบนโลกใบเดียวกัน สุขด้วยกัน

ทุกข์ดว้ ยกัน เราต้องปรับเปลีย่ นจาก การตักตวงผลประโยชน์จากส่วนรวม
(Exploitation of the Commons) ทีแ่ ต่ละคนคิดถึงแต่การเอาดีใส่ตวั
เอาชัว่ ใส่คนอืน่ (Internalizing the Goods & Externalizing the Bads)
และคิดเผื่อสิ่งดี ๆ ไว้ให้กับลูกหลานและพวกพ้องของตัวเองเท่านั้น
เพือ่ ความอยูร่ อดของมนุษยชาติ ในโลกหลังโควิด การฟืน้ ฟู เยียวยา
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม (Remedy of the Commons)
เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ ด้ ว ยการไตร่ ต รองถึ ง ส่ ว นเสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในสิ่ ง ดี ๆ
(Negative Side of the Goods) ขณะเดียวกัน ก็ต้องมองหาส่วนดีที่
ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เลวร้าย (Positive Side of the Bads) (อย่างเช่น ปัญหา
สังคมสูงวัย ก่อเกิดการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ หรือ
วิกฤตโควิดก่อเกิดการจัดระเบียบในระบบสาธารณสุขใหม่ เป็นต้น)
ความคิดได้เปลี่ยนไปจากการคิดเผื่อสิ่งดี ๆ ให้กับลูกหลานและพวกพ้อง
ของตัวเอง มาสู่การคิดเผื่อสิ่งดี ๆ ให้กับคนส่วนใหญ่และคนรุ่นหลัง
อันที่จริงแล้ว “7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก” ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทุกขยับ
ล้วนแล้วแต่ตงั้ อยูบ่ นหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาคือ
พวกเราเพียงแค่ตระหนักรู้ แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ในโลกหลังโควิด
มนุษย์จะอยู่รอดได้ พวกเราต้องร่วมกันขยับ เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่
โลกแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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เราคือไทย ใครคือเรา ในโลกหลังโควิด
การปะทะกันของกระแสโลกาภิวัตน์ บรรษัทภิวัตน์ ชุมชนภิวัตน์
และประชาภิวัตน์ ทั้งในโลกจริงและโลกดิจิทัล ก่อให้เกิดการเหลื่อมเกย
ซ้อนทับกันอย่างไม่สนิท ระหว่างวัฒนธรรมโลก วัฒนธรรมชาติ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมในโลกเสมือน ทำ�ให้ผู้คนจะต้องมีบทบาทของ
การเป็นพลเมืองชาติ และการเป็นพลเมืองโลกไปพร้อม ๆ กัน
บทบาทของการเป็นพลเมืองโลก ทำ�ให้เราต้องตระหนักถึงเรื่องที่
เป็นสากล เรื่องวิกฤต ความเสี่ยง และภัยคุกคามร่วม เรื่องมนุษยธรรม
สิทธิมนุษยชน ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ยังต้องตระหนักในสิทธิและ
หน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองชาติ ตลอดจนมีจิตสำ�นึกในความรักชาติ
ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ

เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติ
อาจารย์ธีรยุทธ บุญมี ได้เคยกล่าวไว้ว่า ความผูกพันอยู่กับกลุ่มทำ�ให้
ความเป็นชาติถกู ฝังอยูใ่ นสามัญสำ�นึกของคนทัว่ ไป ความเป็นชาติชว่ ยทำ�
หน้าที่สร้างความมั่นคงทางจิตใจที่จะต้องอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีลักษณะ
คล้ายเหมือนกับตน ทำ�ให้รักกลุ่มรักพวกพ้องของตน สำ�หรับบางคน
ชาติให้มากกว่าความมั่นคงทางจิตใจ เพราะชาติเป็นจิตวิญญาณของ
ผู้คนในประเทศ ดังนั้น เพื่อที่จะรักษาชาติของเขาไว้ เขาพร้อมที่จะ
พลีชีพเพื่อชาติได้ คำ�ว่า แผ่นดินพ่อ แผ่นดินแม่ มาตุภูมิ และ ปิตุภูมิ
จึ ง เป็ น คำ � ที่ ใช้ เ พื่ อ สะท้ อ นคุ ณ ค่ า อั น ใหญ่ ห ลวงของชาติ ที่ มี ต่ อ ผู้ ค น
จึงเป็นคำ�ถามทีพ่ วกเราคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันตอบว่า ประเทศไทย
ต้องเป็นอย่างไรในโลกหลังโควิด ด้วยการค้นหาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
คุณค่า จิตวิญญาณ และตัวตนของคนไทย เพือ่ ปลุกจิตสำ�นึกของความเป็น
ชาตินิยมให้กลับคืนมา เป็นชาตินิยมที่สะท้อนออกมาผ่านความรักชาติ
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รักแผ่นดินเกิด ที่สะท้อนออกมาเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย
อย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่ชาตินิยมแบบคลั่งชาติ ที่มุ่งเน้นแต่คิดถึงผลประโยชน์
ของชาติตนเองฝ่ายเดียว แต่เป็นชาตินยิ มในแง่บวก เป็นชาตินยิ มทีค่ ดิ ถึง
การอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขของคนทั้งโลก
คำ � ถามที่ ท้ า ทายคื อ จะทำ � อย่ า งไรให้ ค นไทยมี จิ ต สำ � นึ ก ของ
“ความรักชาติ” อาจารย์เกษม วัฒนชัย ได้กล่าวไว้อย่างน่าฟัง ถึงเกียรติภมู ิ
และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทยด้วยสี่ประเด็นคำ�ถามที่เกี่ยวเนื่องกัน
1) มีความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติไทยมาก
น้อยแค่ไหน
2) มีจิตสำ�นึกและตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทยมากน้อย
เพียงใด
3) ก่อเกิดเป็นความรัก ความภาคภูมิใจ ความผูกพัน และความ
หวงแหนในความเป็ น ไทย ความเป็ น คนไทย ในความเป็ น
ประชาชาติไทยขนาดไหน
4) มีความรู้สึกห่วงใย อยากรับผิดรับชอบ ทุ่มเทกำ�ลังกายกำ�ลังใจ
ยอมเสียสละเพือ่ ความอยูร่ อดและประโยชน์สขุ ให้กบั ประเทศชาติ
มากน้อยเพียงใด
เกียรติภมู แิ ละศักดิศ์ รีความเป็นชาติ เป็นผลลัพธ์ของ 3 องค์ประกอบ
สำ�คัญ คือ อำ�นาจอธิปไตย ความเป็นอัตลักษณ์ และจิตสำ�นึกร่วม
●

●

อำ�นาจอธิปไตย สะท้อนถึงความเป็นอิสระ ไม่ตอ้ งตกอยูใ่ นอาณัติ
ของใคร
ความเป็นอัตลักษณ์ สะท้อนถึงความเป็นตัวตน ไม่ต้องไปตาม
แบบใคร
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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●

จิตสำ�นึกร่วม สะท้อนถึงระบบคุณค่า ความเชื่อ ความศรัทธา
ที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวโยงผู้คนในสังคมเข้าด้วยกัน เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความหวั ง ของการได้ ม าอยู่ ร่ ว มกั น ฝั น ร่ ว มกั น ทำ � ร่ ว มกั น
ซึ่งครอบคลุมถึงการอยู่ด้วยกันระหว่างผู้คนในชาติ และการอยู่
ร่วมกันในประชาคมโลก

เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติ จึงเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดใน
โลกหลังโควิด เมือ่ ต้องเผชิญกับความเสีย่ ง ภัยคุกคาม และวิกฤตซํา้ ซาก
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องปลุกจิตสำ�นึกคนไทยให้ตระหนักถึงการปกป้อง
อธิปไตย ความภูมิใจในอัตลักษณ์ การปลุกจิตสำ�นึกร่วมพร้อม ๆ กับ
การสร้างความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
ประเทศที่ มี ค วามเป็ น ปกติ สุ ข และมี ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ร่ ว มกั บ
ประชาคมโลก

ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกหลังโควิด

ความเป็นพลเมืองชาติกับความเป็นพลเมืองโลก และ เกียรติภูมิและ
ศักดิ์ศรีความเป็นชาติกับการผนึกกำ�ลังปรับเปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน
จึงเสมือนเป็นภาพคนละด้านของเหรียญเดียวกัน โดยนัยแล้ว ด้านหนึง่ ของ
เหรียญบ่งบอกถึงความเป็นอิสระ ส่วนอีกด้านหนึ่งของเหรียญบ่งบอกถึง
การพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นการยึดโยงความเป็นรัฐ-ชาติ กับความ
เป็นประชาคมโลก พร้อม ๆ ไปกับการเชื่อมโยงเอกภาพขององค์รวมกับ
อิสรภาพของส่วนย่อย รวมไปถึงการประสานความเหมือนในภาพใหญ่
กับความต่างในรายละเอียด
การใช้ปัญญา การมีภูมิคุ้มกัน ความพอดี ความลงตัว ความพอ
ประมาณ ภายใต้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นหัวใจสำ�คัญ
ที่จะสร้างดุลยภาพระหว่างความเป็นอิสระกับการพึ่งพิงอาศัยซึ่งกัน
และกัน ในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข ปกติสุข และสันติสุขในโลก
หลังโควิด
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ฉากทัศน์ของโลกหลังโควิด
ฉากทัศน์ของโลกกำ�ลังถูกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในโลกก่อนโควิด
เรามองตัวเองเป็นเพียงพลเมืองชาติ มุ่งเน้นสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้กับองค์กร ให้กับประเทศ แต่ ณ วันนี้ ในโลกหลังโควิด เราต้อง
ร่วมกันฟืน้ ฟูโลกให้ดขี นึ้ เราต้องเป็นทัง้ พลเมืองชาติและเป็นพลเมืองโลก
ในเวลาเดียวกัน ที่สำ�คัญ เราไม่ได้อยู่ในภูมิรัฐศาสตร์โลกที่หลายประเทศ
สร้างความยิ่งใหญ่และอิทธิพลเหนือประเทศอื่นด้วย Hard Power
ได้อกี ต่อไป แต่อยูใ่ นโลกชีวภาพทีพ่ ลเมืองโลกอยูร่ ว่ มกันอย่างมีสนั ติภาพ
และเป็ น ปกติ สุ ข โดยอิ ท ธิ พ ลของประเทศต่ า ง ๆ ที่ มี ต่ อ กั น ยั ง มี อ ยู่
แต่ เ ป็ น Soft Power ภายใต้ โ มเดลการร่ ว มรั ง สรรค์ ที่ ส อดรั บ กั บ
“7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก” (ดูรูปที่ 10)

รูปที่ 10 : ฉากทัศน์ของโลกหลังโควิด
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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“7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก” จึงบูรณาการเชื่อมโยงผู้คนในโลก
กระชับแน่นผูค้ นในประเทศ ตลอดจนยึดโยงสถาบันต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ด้วย “7 ขยับ ปรับเปลีย่ นโลก” ฉากทัศน์ของโลกหลังโควิด จึงเหมือน
ภาพทีถ่ กู วาดโดยใช้สที หี่ ลากหลายมาแต่งแต้มไว้อย่างหลวม ๆ (Pointillism) ดังที่ Clifford Geertz นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน ได้เคย
กล่าวไว้ว่าเป็นสีสันที่มีความเป็นสากล ความเป็นโลก ความเป็นชาติ
และความเป็ น ท้ อ งถิ่ น ผสมปนเปกั น ไม่ ไ ด้ ก ลมกลื น กั น อย่ า งสนิ ท
เป็นเนื้อเดียวกัน

ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน
หากย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ ที่ส่งผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ของชาติไทย จะประกอบไปด้วยเหตุการณ์ส�ำ คัญ
ดังต่อไปนี้
● การฟื้ น ฟู บู ร ณะบ้ า นเมื อ งจากสงครามกั บ พม่ า และประเทศ
เพื่อนบ้าน
● การเผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่จากมหาอำ�นาจตะวันตก
● การเปิดประเทศสู่ความทันสมัยให้ทัดเทียมอารยประเทศ
● การปฏิ รู ป ระบบชนชั้ น สะท้ อ นความเท่ า เที ย มกั น ของคนใน
สังคม
● การรักษาเอกราชให้พน
้ ภัยจักรวรรดินยิ มจากลัทธิลา่ อาณานิคม
● การเข้าสูป
่ ระชาคมโลกอย่างมีศกั ดิศ์ รีดว้ ยการประกาศสงคราม
และเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
● การเปลี่ ย นแปลงระบอบการปกครองแผ่ น ดิ น จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตย
● การกู้ ช าติ เ พื่ อ รั ก ษาเอกราชและอธิ ป ไตยของชาติ ใ นสงคราม
มหาเอเชียบูรพา
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ประเทศไทยในทศวรรษจากนี้ไป
ประเทศไทยกำ�ลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน ในช่วงหลายทศวรรษที่
ผ่านมา ประเทศไทยต้องทำ�สงครามต่อสูก้ บั ลัทธิคอมมิวนิสต์ ทำ�สงคราม
ต่อสู้กับปัญหาความยากจน ตลอดจนทำ�สงครามต่อสู้กับความไม่สงบ
ภายในประเทศ
ในทศวรรษจากนี้ไป ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ
จนทำ�ให้ปญ
ั หาทีม่ อี ยูเ่ ดิมมีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้
อันได้แก่ สงครามต่อสูก้ บั ความเหลือ่ มลาํ้ ในหลากรูปแบบ (ไม่วา่ จะเป็น
ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาและการเรียนรู้ ความเหลื่อมลํ้าของโอกาส
หรือความเหลื่อมลํ้าของรายได้และทรัพย์สิน) และ สงครามต่อสู้กับภัย
คุกคามไม่ตามแบบในปัจจุบัน (อาทิ โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ สงครามไซเบอร์ รวมถึงการ
ครอบงำ�โดยประเทศมหาอำ�นาจในรูปแบบใหม่ เป็นต้น) (ดูรูปที่ 11)

รูปที่ 11 : ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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การปฏิรูปเชิงโครงสร้างครั้งที่ 2
ของประเทศไทย

หากย้อนดูประวัติศาสตร์ร่วมสมัย อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทย
มีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่นำ�ไปสู่การพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียม
นานาอารยประเทศเพียงครั้งเดียว นั่นคือการปฏิรูปประเทศในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ 5 นับเป็น
“The First Great Reform” ซึ่งเป็นผลมาจากภัยคุกคามจากลัทธิ
ล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ประกอบกับวิสัยทัศน์และพระปรีชา
สามารถของพระองค์ ทำ�ให้บ้านเมืองเกิดความเป็นปึกแผ่น เกิดการ
สร้างรัฐชาติไทยที่เข้มแข็ง มีการเลิกทาส การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตลอดจนการนำ�เทคโนโลยี วิทยาการ และการบริหารจัดการที่นำ�สมัย
จากต่างประเทศมาประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย
อาจกล่าวได้วา่ กระบวนทัศน์การพัฒนาทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง “The First
Great Reform” คือ “การพัฒนาที่มุ่งสู่ความทันสมัย” เพื่อเร่งให้
รัฐชาติไทยก้าวทันประเทศที่พัฒนาแล้วในประชาคมโลก
ต่างจากในยุคปัจจุบนั ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงปะทะสองแนว
ทัง้ แรงกดดันจากภายนอก (อาทิ ระบบทุนนิยมโลก การจัดระเบียบโลกใหม่
ภัยคุกคามไม่ตามแบบ รวมถึงลัทธิล่าอาณานิคมในรูปแบบใหม่) และ
แรงปะทุ จ ากภายใน (อาทิ ความขั ด แย้ ง ที่ รุ น แรง ความเหลื่ อ มลํ้ า
และความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร ปัญหาชุมชนและการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจนปัญหาคุณค่าและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นที่ถูกกลืนโดยระบบทุนนิยม) (ดูรูปที่ 12)
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รูปที่ 12 : การปฏิรูปเชิงโครงสร้างของประเทศไทย
การจะพัฒนาประเทศให้กา้ วข้ามปัญหาวิกฤตและภัยคุกคามต่าง ๆ
เหล่านี้ จำ�เป็นจะต้องผลักดันให้เกิด “The Second Great Reform”
ซึง่ มีกระบวนทัศน์การพัฒนาทีแ่ ตกต่างจาก “The First Great Reform”
อย่างสิ้นเชิง จากการพัฒนาที่มุ่งสู่ความทันสมัยไปสู่การพัฒนาที่มุ่งสู่
ความยัง่ ยืน เพือ่ นำ�พาความเป็นปกติสขุ มาสูป่ ระเทศไทยและประชาคมโลก
กุญแจสำ�คัญที่จะทำ�ให้ “The Second Great Reform”
ประสบผลสัมฤทธิ์ คือ การเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับ การพัฒนาที่ยั่งยืน ในโลกหลังโควิด

ความพอเพียงในโลกหลังโควิด

31

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับ การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในโลกหลังโควิด

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

รูปที่ 13 : การขับเคลื่อนที่สมดุลตามหลักคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการขับเคลื่อนที่
สมดุลใน 4 มิติ ประกอบด้วย
● ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็นเรือ
่ งทีเ่ กีย่ วกับความสามารถใน
การทำ�กำ�ไร ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราการเติบโต และ
ความพึงพอใจของผู้บริโภค
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●

●

●

ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม ครอบคลุมประเด็นในเรื่อง
การปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงาน สิทธิมนุษยชน ผลกระทบต่อชุมชน
และความรับผิดชอบต่อสังคม
การรักษ์สิ่งแวดล้อม สะท้อนผ่านประเด็นในเรื่องทรัพยากร
และพลังงานทีใ่ ช้ การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต
คุณภาพนํ้าและอากาศ ความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน และ
การดำ�เนินตามมาตรฐานที่กำ�หนด
ศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ เน้นในเรื่องการตระหนักใน
คุ ณ ค่ า มนุ ษ ย์ ศั ก ยภาพและการลงทุ น ในมนุ ษ ย์ ความคิ ด
สร้างสรรค์และการสร้างมูลค่า การเคารพในความเป็นปัจเจก
และการมีอิสระทางความคิด

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

รูปที่ 14 : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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การน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ตอบโจทย์การพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืน ถือเป็นการเปลีย่ นแปลงก้าวสำ�คัญในการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
การพัฒนาจาก “โลกทีม่ งุ่ พัฒนาสูค่ วามทันสมัย” มาสู่ “โลกทีม่ งุ่ พัฒนา
สู่ความยั่งยืน” ก่อให้เกิดการขยับปรับเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อ อาทิ
โลกที่มุ่งพัฒนาสู่ความทันสมัย
ยิ่งใหญ่ ยิ่งดี (The Bigger, The Better) มาสู่
ยิ่งมาก ยิ่งดี (The More, The Better) มาสู่
ยิ่งเร็ว ยิ่งดี (The Faster, The Better) มาสู่

โลกที่มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ยิ่งดี ยิ่งใหญ่ (The Better, The Bigger)
ยิ่งดี ยิ่งมาก (The Better, The More)
ยิ่งดี ยิ่งเร็ว (The Better, The Faster)

ขับเคลื่อนความสมดุลในต่างระดับ
หลั ก คิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เน้ น ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ก่อให้เกิด
ความสมดุล พวกเราสามารถบริหารจัดการความสมดุลใน 4 ระดับด้วยกัน
ได้แก่

สมดุลในระดับโลก
●
●

●

●

การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ กับ การควบคุมธรรมชาติ
การแข่งขันเพื่อความมั่งคั่งของประเทศ กับ ความร่วมมือเพื่อ
ความมั่นคงของประชาคมโลก
สมดุ ล ระหว่ า งมหาอำ � นาจปั จ จุ บั น อย่ า งสหรั ฐ อเมริ ก า กั บ
มหาอำ�นาจใหม่อย่างจีน
การใช้ประโยชน์เพื่อความสะดวกสบายของผู้คนในยุคปัจจุบัน
กับความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติในอนาคต

สมดุลในระดับประเทศ
●
●
●
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ทุนนิยมอิงตลาด กับ ทุนนิยมอิงสังคม
การค้าภายในประเทศ กับ การค้าระหว่างประเทศ
การท่องเที่ยวในประเทศ กับ การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
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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
ผลตอบแทนระยะสัน้ กับ ความสามารถในการทำ�กำ�ไรในระยะยาว
ผู้ถือหุ้น กับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การรังสรรค์นวัตกรรม กับ การลอกเลียนแบบ

สมดุลในระดับปัจเจก
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ความรู้ กับ คุณธรรม
ความสุข กับ ความสำ�เร็จ
การออม กับ การใช้จ่าย
ปัจจุบัน กับ อนาคต
เวลางาน กับ เวลาครอบครัว
การมีส่วนร่วม กับ ความเป็นอิสระ
ความเป็นส่วนตัว กับ ส่วนรวม
วัตถุ กับ จิตใจ
การแข่งขัน กับ ความร่วมมือ
ความต้องการการเปลี่ยนแปลง กับ ความแน่นอนในชีวิต
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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BCG : โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ในโลกหลังโควิด

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ประเทศไทยกำ�ลังติดอยูใ่ นกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ประเทศไทยกำ�ลังติดอยูใ่ น “Competitive
Nutcracker” กล่าวคือ เราไม่สามารถขยับขึ้นไปแข่งขันกับประเทศ
ที่ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในขณะเดียวกัน เราก็ไม่สามารถขยับลงมาแข่งขันกับประเทศทีข่ บั เคลือ่ น
ด้วยการผลิตสินค้าต้นทุนตํ่าได้ เราติดอยู่ตรงกลางที่ขึ้นหน้าก็ไม่ไหว
ถอยหลังก็ไม่ได้ เป็นสภาวะทีเ่ รียกว่า “Stuck   in   the   Middle” มิเพียงเท่านัน้
หากพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่าในโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ปัจจุบนั นอกจาก Size of Pie ทางเศรษฐกิจจะไม่สามารถขยายให้ใหญ่ขนึ้
จากการ “Stuck in the Middle” แล้ว Share of Pie ที่มีอยู่ ยังกระจุก
อยู่กับคนเพียงไม่กี่กลุ่ม ซึ่งหากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
อย่างเป็นระบบและจริงจัง ประเทศไทยจะอยู่ในจุดที่เปราะบางและ
อ่อนแอ ไม่สามารถที่จะรองรับโอกาสและต้านรับภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
จากพลวัตของเศรษฐกิจโลกหลังโควิดได้อย่างแน่นอน
ในโลกหลังโควิด “การเติบโตเชิงคุณภาพ” เท่านั้น จึงจะตอบโจทย์
การพัฒนาทีย่ ัง่ ยืน ภายใต้ตรรกะดังกล่าว การปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจ
ไทยจะต้องนำ�ไปสู่โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยที่เน้น
● 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
36
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โดยตั้งอยู่บนแนวทางสำ�คัญ 3 ประการดังต่อไปนี้
1) สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก
2) เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
3) น้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุง่ สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

BCG Economy Model
หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำ�มาสู่การพัฒนาโมเดล
ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยที่ เ ป็ น รู ป ธรรมภายใต้ “BCG Economy
Model” ซึ่งเป็นการผนึก 3 เศรษฐกิจเข้าด้วยกัน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ
(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นการมุง่ สูเ่ ป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เป็นตัวขับเคลื่อนสำ�คัญ (ดูรูปที่ 15)

รูปที่ 15 :
โมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยในโลกหลังโควิด
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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BCG Economy Model เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
โดยนำ�จุดแข็งของประเทศไทยอันประกอบด้วย “ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ” และ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาต่อยอดและ
ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ ครอบคลุม 4 สาขา
ยุทธศาสตร์สำ�คัญ ประกอบไปด้วย 1) เกษตรและอาหาร 2) สุขภาพ
และการแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ และ 4) การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลุม่ อุตสาหกรรมเหล่านีค้ รอบคลุม 5 ใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve
โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกันกว่า 3.4 ล้านล้านบาท และมีกำ�ลัง
แรงงานอยู่ในระบบกว่า 16.5 ล้านคน ซึ่งหากมีนโยบายและการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมประมาณการว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม
ภายใต้ BCG Economy Model นี้ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ไปได้ถึง 4.4 ล้านล้านบาท และจ้างงานได้กว่า 20 ล้านคน (ดูรูปที่ 16)

รูปที่ 16 : 4 สาขายุทธศาสตร์ ใน BCG Economy Model
นอกจากตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจและการจ้างงานแล้ว BCG
Economy Model ยังมีเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ประกอบไปด้วย (ดูรูปที่ 17)
38
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กระจายรายได้ที่เป็นธรรมและทั่วถึงทั้งประเทศมากกว่า 10 ล้านคน
มีดัชนีความมั่นคงทางอาหารติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกภายใน 5 ปี
ลดความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่มีราคาแพง
ลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อในคน สัตว์ และพืช
ลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีม่ คี วามยัง่ ยืน มีระบบบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวติดอันดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง 2 ใน 3 จากปัจจุบัน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
สนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเล ลดการสูญเสียสัตว์ทะเลหายาก
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าชายเลน สัตว์นาํ้ และปะการัง ให้กลับมา
ใช้ประโยชน์ได้อีก
สร้างสังคมฐานความรูแ้ ละการสร้างภูมคิ ุม้ กันให้คนไทยพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน

รูปที่ 17 : เป้าหมายเชิงคุณภาพของ
BCG Economy Model
ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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นอกจากจะมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งจากภายในผ่าน
การกระจายโอกาสและความมั่ ง คั่ ง แล้ ว BCG Economy Model
ยังเชือ่ มโยงเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจภูมภิ าค เข้ากับเศรษฐกิจโลกด้วย
ทีส่ �ำ คัญ BCG Economy Model ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ัง่ ยืน
ของสหประชาชาติ โดยครอบคลุม 10 ใน 17 เป้าหมายของ SDGs
มิเพียงเท่านั้น BCG Economy Model สนับสนุนหลักคิด “เดินหน้า
ไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยเป็นการสานพลังทำ�งานร่วมกัน
อย่างใกล้ชดิ ของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในลักษณะ “จตุรภาคี” (Quadruple
Helix) ระหว่าง ชุมชน ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจยั / หน่วยงาน
ภาครัฐ และเครือข่ายต่างประเทศ (ดูรูปที่ 18)

รูปที่ 18 : BCG ตอบโจทย์ 6 มิติ
ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย BCG
Economy Model จะประกอบด้วย
●
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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
ข้อจำ�กัดทางกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 2) การพัฒนากำ�ลังคน
3) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสำ�คัญและสิง่ อำ�นวยความสะดวก
และ 4) การยกระดับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ

โดยการขับเคลือ่ นทัง้ หมดนี้ ตัง้ อยูบ่ นดิจทิ ลั แพลทฟอร์มเพือ่ เชือ่ มโยง
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าของ BCG

สร้างมูลค่าใน 4 สาขายุทธศาสตร์ BCG
BCG Economy Model ก่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมให้กับ
ทุกภาคส่วน โดยมุง่ เน้นการยกระดับผลิตภาพในระดับฐานราก ไปจนถึง
การสร้างนวัตกรรมในระดับยอดของพีระมิด อาทิ
●

●

●

●

เกษตรและอาหาร: การบริหารจัดการนํ้า การพัฒนาพันธุ์
เกษตรแม่นยำ� ไปจนถึงอาหารสุขภาพมูลค่าสูง
สุขภาพและการแพทย์: การพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ยา
ชีววัตถุ สมุนไพร ไปจนถึงโอมิกส์ (OMICs) การแพทย์สมัยใหม่
และการแพทย์แม่นยำ�
พลังงาน และวัสดุชวี ภาพ: การพัฒนาชีวมวล วัสดุทางการเกษตร
เชื้อเพลิงชีวภาพ ไปจนถึง วัสดุชีวภาพ หรือสารมูลค่าสูง
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การท่องเทีย่ วชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีม่ อี ตั ลักษณ์ ไปจนถึง
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ดูรูปที่ 19)

ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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รูปที่ 19 : การสร้างมูลค้าใน 4 สาขายุทธศาสตร์

ขับเคลื่อน BCG เชิงพื้นที่
นอกจากการขับเคลือ่ นในเชิงสาขายุทธศาสตร์แล้ว BCG Economy
Model ยังครอบคลุมแนวทางการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ (Area-based
BCG) ซึ่งอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมที่มีในแต่ละภูมิภาคของประเทศมาเป็นจุดแข็งในการ
ขับเคลือ่ น เปิดโอกาสให้แต่ละพืน้ ทีส่ ามารถพึง่ พาตนเอง พึง่ พากันเองและ
รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง ตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การขับเคลื่อน BCG ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย ประกอบด้วย
●

ภาคเหนือ: มุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับข้าวด้วยนวัตกรรม

ระบบเกษตรปลอดภัยมาตรฐานส่งออก การท่องเที่ยวสุขภาพ
เชือ่ มโยงวัฒนธรรม การนำ�วัฒนธรรมเชิงพืน้ ที่ เช่น วัฒนธรรมล้านนา
มาสร้างพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการ
42
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●

●

●

ภาคอีสาน: มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากแมลง
ระบบแก้ไขปัญหาและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการแหล่งนา้ํ ขนาดเล็ก และการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ตามวิถีชีวิตวัฒนธรรม และความเชื่อริมฝั่งโขง
ภาคตะวันออก: มุง่ เน้นในเรือ่ งการพัฒนาผลผลิตทางด้านการเกษตร
โดยเฉพาะกลุม่ ไม้ผล การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
รวมถึงการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ภาคกลาง: มุ่งเน้นการพัฒนาในเรื่องการจัดการขยะ นวัตกรรม
เพือ่ สังคมสูงวัย หรือพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
รูปแบบใหม่
ภาคใต้: มุง่ เน้นการพัฒนาในเรือ่ งนวัตกรรมอาหารฮาลาล ท่องเทีย่ ว
มูลค่าสูงใน 3 จังหวัดภาคใต้ นวัตกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และ
กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงพหุวัฒนธรรม

BCG Economy Model จึงเป็น New Growth Engine ตัวสำ�คัญ
ที่ จ ะตอบโจทย์ ก ารเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพ เป็ น การเติ บ โตที่ เ น้ น
ความสมดุลและความทั่วถึง อันจะนำ�มาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทยในโลกหลังโควิดอย่างเป็นรูปธรรม

ความพอเพียงในโลกหลังโควิด
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ทีส่ มบูรณ์ในโลกหลังโควิด
โรคระบาดโควิด-19 ได้กอ่ ให้เกิดโลกใหม่ทย่ี อ้ นแย้งในตัวเอง กล่าวคือ
ในขณะทีแ่ ต่ละคนต้องทิง้ ระยะห่างทางกายภาพแต่กลับต้องอิงอาศัยกัน
มากขึ้น ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในเชิงกายภาพอาจจะลดลงแต่ปฏิสัมพันธ์
ของผู้คนในโลกเสมือนกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย Many2Many ที่เพิ่มขึ้น
ในโลกเสมือนจะถูกเติมเต็มด้วย Mind2Mind ทั้งนี้เนื่องจากในโลก
ที่เชื่อมต่อกันอย่างสนิท การกระทำ�ของบุคคลหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบ
ได้ ทั้ ง ทางบวกและทางลบต่ อ ผู้ อื่ น ไม่ ม ากก็ น้ อ ย จนอาจกล่ า วได้ ว่ า
“จากนี้ไป ผู้คนในโลก สุขก็จะสุขด้วยกัน ทุกข์ก็จะทุกข์ด้วยกัน”
จากนี้ไปพวกเราต้องใช้พลังปัญญามนุษย์ให้มากขึ้น จะทำ�อย่างไร
ให้ผูค้ น รูจ้ กั เติมเมือ่ ขาด รูจ้ กั หยุดเมือ่ พอ และรูจ้ กั ปันเมือ่ เกิน ทัง้ หมด
จึงอยู่ที่ “คุณภาพคน” ที่จะพัฒนาขึ้นมา เพื่อทำ�ให้พวกเราสามารถ
ดำ � เนิ น ชี วิ ต อยู่ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น ปกติ สุ ข ในโลกใหม่ ใ บนี้ ประเด็ น ท้ า ทาย
จึงอยู่ที่ว่า การสร้างคนให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ในโลกหลังโควิด
ควรเป็นอย่างไร
พวกเรามีความเชือ่ อยูต่ ลอดเวลาว่า “ครูคอื ผูส้ ร้างคน คนสร้างชาติ”
ประสบการณ์จากการเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ทำ�ให้พวกเราอาจจะต้อง
ปรับเปลี่ยนความเชื่อดังกล่าวเป็น “ครูคือผู้สร้างคน คนสร้างโลก”
คำ�ถามคือ ความเป็นครูในโลกหลังโควิด ต้องเป็นอย่างไร มิเพียงเท่านั้น
คำ�ถามที่ตามมาก็คือ มนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด หน้าตาเป็น
อย่างไร อะไรคือ “โมเดลการเรียนรู้ในโลกหลังโควิด” เพื่อตอบโจทย์
ประเด็นท้าทายดังกล่าว
เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด
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คนไทยในโลกก่อนโควิด
โรคโควิด-19 เป็นเหตุการณ์ครัง้ สำ�คัญในประวัตศิ าสตร์ของมนุษยชาติ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ชีวติ ประจำ�วันของผูค้ นทีต่ อ้ งเปลีย่ นไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงนี้ มนุษย์เป็นผู้กระทำ�และก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
สูงสุด ทัง้ จากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และการปรับเปลีย่ นเชิงโครงสร้าง
ในปฏิสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน จึงมีความจำ�เป็นต้องใช้พลังปัญญามนุษย์
ในการแก้ไขปัญหาและค้นหาทางออก และนำ�พามนุษยชาติให้ผ่านพ้น
ไม่เฉพาะแต่เพียงวิกฤตโรคโควิด-19 เท่านั้น แต่รวมถึงการรับมือกับ
วิ ก ฤตเชิ ง ซ้ อ นและวิ ก ฤตซํ้ า ซากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตด้ ว ย ดั ง นั้ น
การพัฒนามนุษย์ในโลกหลังโควิด จึงนับเป็นโจทย์สำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึง
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ หลักคิดที่ถูกต้อง ทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพที่จำ�เป็น เพื่อนำ�พามนุษยชาติไปสู่ความอยู่รอดต่อไปในอนาคต
สำ�หรับประเทศไทย เพือ่ ให้สามารถตอบโจทย์การเตรียมคนไทยเพือ่
เป็นกำ�ลังหลักในการขับเคลือ่ นประเทศไทย และร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการ
ปรับเปลี่ยนโลกและมนุษยชาติในโลกหลังโควิด เราอาจต้องตั้งต้นจาก
ความเข้าใจคนไทยในโลกก่อนโควิด และคิดค้นแนวทางในการปรับเปลีย่ น
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิดต่อไป

คนไทยในสมัยก่อนกรุงแตก

เมื่อประมาณ 250 ปีมาแล้ว มีชาวฝรั่งเศสชื่อ ฟรังซัว อังรี ตุรแปง
ได้ เขี ย นบั น ทึ ก ขึ้ น จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากบาทหลวงบรี โ กต์ ซึ่ ง เคยอยู่ ใ น
กรุงศรีอยุธยาหลายปี จนกระทั่งกรุงแตก บันทึกนี้ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นที่
กรุงปารีสในปี พ.ศ. 2314 ตุรแปงได้พูดถึงนิสัยใจคอของชาวสยามไว้ว่า
เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในชาติ รักขนบธรรมเนียมอย่างเหนียวแน่น
อ่อนโยนสุภาพ มีเมตตา ซ่อนความรู้สึก ไม่ชอบพูดมาก มัธยัสถ์ ไม่ชอบ
หรูหราฟุ่มเฟือย ไม่เห็นแก่ตัว มีความรู้จักพอ
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พร้อมกันนั้น ก็ได้กล่าวถึงจุดอ่อนของ “คนสยาม” ไว้ว่า
●

●

●

●

●

●

●

เป็นคนที่เฉื่อยชาเกียจคร้าน ย่อท้อ ไม่ชอบทำ�อะไรที่ลำ�บาก
ยากเย็น ไม่ยินดียินร้าย ไม่ชอบเหน็ดเหนื่อยและยากลำ�บาก
มักจะเหลาะแหละ ไม่ยอมรับหลักการและผลทีเ่ กิดจากหลักการ
จิ ต ใจไม่ ค่ อ ยได้ รั บ การฝึ ก ฝน จึ ง ไม่ ค่ อ ยแยกแยะว่ า อะไรดี
อะไรดีที่สุด แล้วประพฤติโดยไม่นึกจะคิดไตร่ตรองหาเหตุผล
มักเป็นนายที่แข็งกระด้าง ไม่ค่อยรู้วิธีบังคับบัญชาคน มีความ
เจ็ บ แค้ น สู ง เมื่ อ อั บ อาย บ้ า คลั่ ง อย่ า งไม่ รู้ จั ก ชั่ ง ใจเมื่ อ โมโห
บางครั้งโหดเหี้ยมทำ�ร้ายกันถึงตาย
มักยอมอ่อนน้อมต่อผู้อยู่เหนือกว่า แต่จะดูหยิ่ง ดูหมิ่นคนที่อยู่
ตาํ่ กว่าและคนทีแ่ สดงยกย่องเขา บางคนช่างพูดอย่างมีเล่หเ์ หลีย่ ม
อ้างเหตุผลผิดมาตบตาคน เชื่อถือไสยศาสตร์ โชคลาง หมอดู
เข้าทรงและคาถาอาคม
ชอบการพนั น อย่ า งยิ่ ง ผู้ แ พ้ ก ารพนั น ยอมขายได้ แ ม้ ก ระทั่ ง
ลูกเมียของตน
การศึกษาของชาวสยาม ขาดวิชารู้จักคิดหาเหตุผล คนสยาม
พยายามจะไม่คิด เพราะความคิดทำ�ให้เหน็ดเหนื่อย
ไม่มีประเทศใดในโลกที่คนทุจริตจะมีวิธีพลิกแพลงมากเท่ากับ
ในประเทศสยาม มีคนชำ�นาญการในการทำ�ให้คดียงุ่ สามารถทำ�ให้
เรือ่ งร้ายทีส่ ดุ กลับไปในทางดีได้ และเขาจะเรียกร้องค่าตอบแทน
อย่างสูงทีเดียว
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ในอีก 250 ปีต่อมา วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ได้ศึกษาถึงอุปนิสัยของ
“คนไทย” ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา พบว่ามีอยู่ถึง 30 ประการ
ประกอบไปด้วย
(1) เชื่อเรื่องเวรกรรม
(3) ยึดถือระบบอุปถัมภ์
(5) ไม่รู้จักประมาณตน
(7) ไม่ชอบค้าขาย
(9) ขาดการวางแผน
(11) เกียจคร้าน
(13) เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้
(15) ชอบความเป็นอภิสิทธิ์
(17) มีนิสัยฟุ่มเฟือย
(19) ไม่ยกย่องสุภาพสตรี
(21) ชอบประนีประนอม
(23) ไม่รักษาสาธารณสมบัติ
(25) วัตถุนิยม
(27) สอดรู้สอดเห็น
(29) พึ่งพาคนอื่น และ

(2) ถ่อมตัวและยอมรับชนชั้นในสังคม
(4) ไม่ยอมรับคนทีม่ อี ายุเท่ากันหรือตํา่ กว่า
(6) รักอิสรเสรี
(8) เอาตัวรอดและชอบโยนความผิดให้ผอู้ นื่
(10) ชอบการพนันเหล้าและความสนุกสนาน
(12) ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
(14) ลืมง่าย
(16) ชอบสร้างอิทธิพล
(18) ไม่รู้แพ้รู้ชนะ
(20) มีจิตใจคับแคบ
(22) ไม่ตรงต่อเวลา
(24) ชอบพูดมากกว่าทำ� 
(26) ชอบของฟรี
(28) ขาดจิ ต สำ � นึ ก และอุ ด มการณ์ เ พื่ อ
บ้านเมือง
(30) ไม่ชอบรวมกลุม่ และขาดการร่วมมือ
ประสานงาน

เมื่อเปรียบเทียบดูแล้ว อุปนิสัยของ “คนสยาม” ตามบันทึกของ
ฟรังซัว อังรี ตุรแปง แทบจะไม่แตกต่างจากอุปนิสยั ของ “คนไทย” ในยุคใหม่
แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมากว่า 250 ปี ในขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง
ระลอกแล้วระลอกเล่า แต่อุปนิสัยคนไทยไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อ
ให้สอดรับกับพลวัตที่เกิดขึ้น
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7 หลักคิดที่ผิดของคนไทย
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

เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด
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7 ข้อบกพร่องในระบบการศึกษาไทย
ในโลกหลังโควิด หากคนไทยไม่เปลี่ยนแปลงและปรับตัว ก็อาจ
ไม่สามารถนำ�พาประเทศไทยให้ก้าวข้ามวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคตได้ แนวทางการพัฒนาคนทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ เริม่ จากการปฏิรปู
ระบบการศึกษา ซึง่ สำ�หรับประเทศไทย ยังมีอปุ สรรคจากความบกพร่อง
ในระบบการศึ ก ษาที่ ถู ก ปล่ อ ยปละละเลย ไม่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
อย่างจริงจัง โดยข้อบกพร่องในระบบการศึกษาไทย สรุปได้ 7 ประการ
ดังต่อไปนี้
1) ยึดตัวผู้สอน มากกว่า ยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2)
3)
4)
5)
6)
7)

เน้นการสอน มากกว่า การเปิดโอกาสให้เรียนรู้
ปรุงสำ�เร็จ มากกว่า เป็นเชื้อให้ไปคิดต่อ
เน้นลอกเลียน มากกว่า ความคิดสร้างสรรค์
เน้นท่องจำ�ทฤษฎี มากกว่า ลงมือปฏิบัติ
เน้นการพึ่งพาคนอื่น มากกว่า การพึ่งพาตนเอง
เน้นการสร้างความเป็นตน มากกว่า การสร้างความเป็นคน

7 ข้ อ บกพร่ อ งในระบบการศึ ก ษาไทยได้ ห ล่ อ หลอมคนไทยให้ มี
7 หลักคิดที่ผิด ซึ่งเป็นหลักคิดที่ไม่สอดรับกับพลวัตของโลกหลังโควิด
ที่ต้องการ “คนไทยที่มีคุณภาพ” เพียงพอ ในการนำ�พาประเทศและ
ประชาคมโลกไปสู่ความเป็นปกติสุขและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็น
โจทย์ท้าทายผู้กำ�หนดนโยบาย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง ใช้ความกล้าหาญยกเครื่อง
การศึกษาทั้งระบบ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิดต่อไป
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7 ภารกิจครู ในโลกหลังโควิด
การเตรียมคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด นับเป็น
โจทย์สำ�คัญที่ท้าทายครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่า
โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร “จิตวิญญาณของความเป็นครู” ไม่เคย
แปรเปลี่ยน สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนคือ “ภารกิจครู” ในโลกหลังโควิด
ซึ่งมีอยู่ 7 ประการ ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
		
6)
7)

บูรณาการการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการทำ�งาน
กำ�หนดเป้าหมายการเรียนรู้แบบองค์รวม
เปลี่ยน “สังคมของพวกกู” เป็น “สังคมของพวกเรา”
พัฒนาโมเดลการเรียนรู้ในโลกหลังโควิด
เปิดโอกาสให้เด็ก “กล้าลองถูกลองผิด”
“เปิดรับความผิดพลาด” และ “ยอมรับความล้มเหลว”
ทำ�งานบนแพลทฟอร์มการเรียนรู้ชุดใหม่
สร้างชีวิตที่สมดุลเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เชื่อมโยงการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการทำ�งาน
มนุษยชาติจะอยู่ในโลกหลังวิกฤตโรคโควิด-19 อย่างเป็นปกติสุข
ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ “คุณภาพคน” หัวใจสำ�คัญ คือ “ครู” ผู้ทำ�หน้าที่
เป็นเบ้าหลอมที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพ โดยครูสอนให้เด็กเข้าถึง 3 องค์
ประกอบสำ�คัญ คือ “ความดี” “ความงาม” และ “ความจริง” อันจะนำ�
ไปสู่การสร้างคนให้มี “ความรู้” คู่ “คุณธรรม” ซึ่งเรื่องเหล่านี้ฝังอยู่ใน
“จิตวิญญาณของความเป็นครู” อย่างแนบแน่นตัง้ แต่อดีตจวบจนปัจจุบนั
เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด

51

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจิตวิญญาณครูจะไม่แปรเปลี่ยน แต่บริบทโดย
รอบตัวครูและเด็กนัน้ มีการผันแปรไปอย่างมาก โลกทีม่ พี ลวัตสูงอย่างเช่น
ในปัจจุบันได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนอย่างน้อยใน
3 มิติ คือ การใช้ชีวิต การเรียนรู้ และ การทำ�งาน โดยเปลี่ยนจาก
“การดำ�เนินชีวิตแบบสามขั้น” (3 Stages of Life) ที่เริ่มต้นด้วยการ
เรียนในวัยเด็ก สู่การทำ�งานในช่วงกลางและการใช้ชีวิตในบั้นปลาย ไปสู่
“การดำ�เนินชีวติ แบบหลายขัน้ ” (Multi-Stages of Life) คือ มีการเรียนรู้
ทำ�งาน และใช้ชีวิต ในลักษณะเป็นวงจรซํ้าไปซํ้ามาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งครู
จะต้องเข้าใจและนำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดรับกับ
พลวัตโลกหลังโควิด

กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้แบบองค์รวม
มนุษย์ทีส่ มบูรณ์นัน้ จะต้องมีเป้าหมายการเรียนรู้ 4 ประการทีย่ ดึ โยง
กันเป็นองค์รวม ประกอบไปด้วย
1) การเรียนรูอ้ ย่างมี “ความมุง่ มัน่ และเป้าหมาย” (Purposeful Learning)
เป็นเป้าหมายที่เกิดจากแรงบันดาลใจ ความสนใจหรือความมุ่งมั่น
ของเด็ก (Passion-Driven Learning) ครูจะมีส่วนช่วยให้เด็กนิยาม
อนาคต กำ�หนดเป้าหมายในชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ที่ก้าวข้ามการง่วนอยู่กับ
การทำ�เพือ่ ตนเอง ไปสูค่ วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�ให้เกิด Better Self , Better
Society และ Better World ได้อย่างไร ในการตอบโจทย์ความมุง่ มัน่
ดังกล่าว การเรียนรูจ้ ะต้องมีลกั ษณะเฉพาะตามความสนใจของผูเ้ รียน
(Personalized Learning) เป็นสำ�คัญ
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2) การเรี ย นรู้ อ ย่ า ง “สร้ า งสรรค์ ” (Generative Learning)
โดยให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการใช้ความคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ (Idea-based Learning) มีความยืดหยุน่
ทางความคิดและอารมณ์ เปิดมุมมองใหม่ ๆ ค้นหาช่องทางการหลุดพ้น
ข้อจำ�กัดแบบเดิมๆ เพือ่ ให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรม จึงเป็นการเรียนรู้
อย่างกระตือรือร้น (Active Learning) และเป็นการเรียนรู้ผ่านการ
ให้คำ�ปรึกษาชี้แนะ (Mentoring) มากกว่าแค่การถ่ายทอดความรู้
ในแบบเดิมๆ (Transmitting Knowledge)
3) การเรียนรูแ้ บบมี “ส่วนร่วมและแบ่งปัน” (Collective Learning)
เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก ร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั น สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ต่ า งๆ
(Common Creating) มากกว่าการฉายเดี่ยว การเก่งอยู่คนเดียว
รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นการได้รับรางวัลจากการทำ�งาน
ร่วมกัน (Collaborating Incentive) มากกว่าการแข่งขันแย่งชิง
รางวัล (Competing Incentive) ฝึกให้เด็ก ๆ สามารถอยู่ในสภาวะ
“สุขก็สุขด้วยกัน ทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกัน”
4) การเรียนรู้โดย “เน้นผลสัมฤทธิ์” (Result-based Learning)
คือ การเรียนรู้ที่สามารถวัดผลหรือเห็นผลที่เป็นรูปธรรมได้อย่าง
ชั ด เจน โดยให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์
(Experiential Learning) เน้นการให้ทำ�โครงงาน กิจกรรม และ
ภารกิจ มากกว่าการบรรยายหน้าชัน้ เรียน โดยเน้นผลสัมฤทธิข์ องงาน
ที่เด็กร่วมกันทำ� (Achievement Credit) มากกว่าการสอบให้ผ่าน
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เปลี่ยน “สังคมของพวกกู”
เป็น “สังคมของพวกเรา”

มนุษย์มีธรรมชาติอยู่ 2 ประการ
● ต้องการความเป็นอิสระ มีตัวตน หรือที่เรียกว่า ปัจเจกนิทัศน์
		 (Self Expression Value) เพือ่ ปลดปล่อยสิง่ ทีต่ นเองมี สะท้อน
		“ความเป็นตน” (Me-in-We)
● ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน หรือที่เรียกว่า ค่านิยมจิตสาธารณะ
		 (Communal Value) ซึง่ จะสะท้อน “ความเป็นคน” (We-in-Me)
ความเป็นครูในอนาคตจะสร้างความสมดุลของ 2 คุณค่านี้ ที่เสมือน
เบรกและคันเร่งให้เกิดขึ้นในตัวเด็กได้อย่างไร
ควบคู่ไปกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ ครูในโลกหลังโควิดยังต้องสร้าง
“คุณค่าร่วมในสังคม” (Social Value) ปัจจุบันกระบวนทัศน์ของสังคม
ไทยติดกับดักของ “สังคมของพวกกู” (Me-Society) คือ คิดถึงแต่
“ตัวกู ของกู” ทำ�เพือ่ ตนเองและพวกพ้อง ไม่คดิ ถึงผูอ้ ืน่ หรือคนส่วนใหญ่
ซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แต่หากครูสามารถ
สร้างสมดุลของความเป็นคนและความเป็นตนได้ จะทำ�ให้เกิด “สังคม
ของพวกเรา” (We- Society) ที่คนในสังคมมองคนรอบข้าง มองการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อนำ�ไปสู่การสร้างคน (Growth for People)
มากกว่าการสร้างคนเพือ่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (People for Growth)
รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือมากกว่าแข่งขัน และ
สร้างวัฒนธรรม “Free Culture” ที่สะท้อนผ่าน Free to Take และ  
Free to Share รวมถึงต้องสร้างหลักคิดเพื่อให้เด็กเปลี่ยนแนวคิด
ที่ คั บ แคบในการคิ ด เพื่ อ ตั ว เองไปสู่ ก ารให้ เ ด็ ก มี “ความไว้ ว างใจ”
“การเกื้อกูล” “การแบ่งปัน” และ “ความร่วมมือร่วมใจ”
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ดังนั้น ภารกิจใหม่ของครูในโลกหลังโควิดจึงเป็นการสร้างมนุษย์
ที่สมบูรณ์ พร้อม ๆ กับการพัฒนา “สังคมของพวกเรา” ให้เกิดขึ้น โดยที่
ครูจะต้องสร้างให้เด็กมีตวั ตน ในขณะทีใ่ ส่ใจสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รอบ ๆ ตัว ดังนัน้
ครูจะต้องสร้างให้เด็กเกิด “การเรียนรู้เชิงลึก” เพื่อพัฒนาให้เกิดชีวิต
ที่สมดุล ผ่านการมีพลังปัญญา (Head) มีทักษะ (Hand) มีสุขภาพที่ดี
(Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) เป็นชีวิตที่มีสมดุลระหว่าง
การเป็นตนและการเป็นคน ส่งผลให้เกิด “สังคมของพวกเรา” ที่ผู้คน
มีความหวัง (Hope) มีความสุข (Happiness) และมีความสมานฉันท์
(Harmony) ตามมา

พัฒนาโมเดลการเรียนรู้ในโลกหลังโควิด
ครูจะต้องสร้างให้เด็กมี “รักที่จะเรียนรู้” (Love to Learn) แล้วจึง
“รู้ที่จะเรียน” (Learn to Learn) ทั้งรู้ว่าทำ�ไมต้องเรียน ต้องเรียนอะไร
เรียนอย่างไร และเรียนกับใคร แล้วจึงจะนำ�ไปสู่ “เรียนรู้ที่จะอยู่รอด”
(Learn to Live) เพือ่ ตอบโจทย์ Me-in-We หรือความเป็นตน พร้อม ๆ กับ
“เรียนรู้ที่จะรัก” (Learn to Love) เพื่อตอบโจทย์ We-in-Me หรือ
ความเป็นคน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนในลักษณะ Fun-FindFocus-Fulfill คือ เด็กเรียนรู้จากเรื่องสนุกๆ (Fun) เพื่อจะค้นหา
สิ่งที่ตนเองรัก (Find) เมื่อพบแล้วจึงมุ่งเป้าชัดเจน (Focus) และเติมเต็ม
ให้ชีวิตตนเองและคนอื่น (Fulfill)
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เปิดโอกาสให้เด็ก “ลองถูกลองผิด”

“เปิดรับความผิดพลาด” และ
“ยอมรับความล้มเหลว”

ในโลกหลังโควิด การกำ�หนดเป้าหมายสู่อนาคต อาจจะต้องเริ่มจาก
การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เห็นโอกาส ข้อจำ�กัด ศักยภาพ และขีดความ
สามารถก่อน จึงไปกำ�หนดวิสัยทัศน์ นิยามอนาคตที่สอดรับกันทีหลัง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่โลกหลังโควิด จำ�เป็น
ต้องมีทั้งการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ (Learn) การไม่ยึดติดกับความรู้ที่เคย
เรียนมา (Unlearn) และการเรียนรู้เรื่องเดิมด้วยมุมมองใหม่ หรือใน
บริบทใหม่ (Relearn) การกล้าลองถูกลองผิด เปิดรับความผิดพลาด และ
ยอมรับความล้มเหลวจะก่อให้เกิดปัญญาชีวิต และองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ในปริมณฑลที่กว้างขึ้น ลุ่มลึกมากขึ้น และร่วมรังสรรค์มากขึ้น
การเรียนรู้ดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักคิดสำ�คัญ 2 ประการ
● ประการแรก การเปลี่ยนการมอง “ความล้มเหลวเป็นความยาก
		ลำ�บากของชีวติ ”เป็นการมองว่า “ความล้มเหลวเป็นความท้าทาย
ของชีวิต” ซึ่งจะทำ�ให้เด็กไม่กลัวความล้มเหลว กระตือรือร้น
ที่ จ ะเรี ย นรู้ จ ากความล้ ม เหลว และพร้ อ มที่ จ ะลุ ก ขึ้ น มาฮึ ด สู้
อีกครั้งแล้วครั้งเล่า จนประสบผลสัมฤทธิ์
● ประการที่สอง การเปลี่ยน “ความกลัวต่อการทำ�ผิดพลาด” สู่
“ความกลั ว ต่ อ การพลาดโอกาส” โดยเด็ ก จะได้ เรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น (Lesson Learned) พร้อมจะศึกษา
วิธีการจากผู้อื่นที่ประสบความสำ�เร็จ (Best Practices) พัฒนา
ต่อยอดวิธีการดังกล่าวให้ดีขึ้น (Better Practices) และสุดท้าย
จะนำ � ไปสู่ ก ารสร้ า งรู ป แบบใหม่ ใ นการแก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนเอง
(Next Practices)
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การเรี ย นรู้ ใ นโลกหลั ง โควิ ด จึ ง เป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ ผ่ า น
“ประสบการณ์จริง” โดยเป็ น วงจรที่ เริ่ ม จาก “การสำ � รวจค้ น คว้ า ”
“การทดลองทดสอบ” เพื่อ “สร้างเสริมประสบการณ์” และนำ�มาสู่
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” กับผู้อื่น

ทํางานบนแพลทฟอร์มการเรียนรู้ชุดใหม่

ปัจจุบนั การเรียนรูไ้ ม่จ�ำ เป็นจะต้องอาศัยการศึกษาในโรงเรียนเท่านัน้
แม้ว่าโรงเรียนถูกมองเป็นสิ่งที่ “ยังจำ�เป็น” ต้องมีอยู่ แต่ “ไม่เพียงพอ”
ที่จะตอบโจทย์การเรียนรู้ในปัจจุบัน การเรียนรู้จากนี้ไปสามารถเกิดขึ้น
จากใคร ทีไ่ หน และเมือ่ ไรก็ได้ ไม่จ�ำ เป็นจะต้องยึดติดกับห้องเรียน โรงเรียน
หรื อ ระบบการศึ ก ษาอี ก ต่ อ ไป การศึ ก ษาออนไลน์ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จะมีบทบาทมากขึ้นในโลกหลังโควิด ดังนั้น
ภายใต้แพลทฟอร์มการเรียนรูท้ เี่ ปลีย่ นแปลงไป ครูจะปรับบทบาทหน้าที่
ของตนอย่างไร

สร้างชีวิตที่สมดุลเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ความสมดุลเป็นหัวใจสำ�คัญไม่วา่ โลกจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไรก็ตาม
ซึ่งสอดรับกับ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครูจะต้องสอนเด็ก
ให้เข้าใจทัง้ ภาพเล็กและภาพใหญ่ ในภาพใหญ่เด็กต้องเข้าใจ “ความสมดุล
ของระบบ” ทั้งระหว่างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และ
ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ ในภาพเล็กลงมา เด็กต้องเข้าใจ“สมดุลของกลไก”
ทัง้ สมดุลระหว่างการเรียนรูน้ อกและในโรงเรียน ระหว่างปัญญาประดิษฐ์
กับปัญญามนุษย์ ระหว่างอารยธรรมในโลกจริงและอารยธรรมในโลก
เสมือน ที่สำ�คัญ ต้องสอนให้เด็กรู้จักเติมเมื่อขาด รู้จักหยุดเมื่อพอ และ
รู้จักปันเมื่อเกิน ครูจึงต้องรู้เท่าทันในประเด็นเหล่านี้ และเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำ�มาปรับให้เกิดสมดุลให้เกิดขึ้น
ทั้งในระบบและกลไก
เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด
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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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โมเดลการเรียนรู้
ในโลกหลังโควิด
มีผู้รู้บางท่านบอกว่า การสร้างคนในโลกศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยน
จาก “การศึกษา” ให้เป็น “การเรียนรู้” โดยเน้นการร่วมรังสรรค์ใน
กระบวนการเรียนรู้ จัดหลักสูตรการเรียนรูท้ สี่ อดรับกับความต้องการของ
นักเรียนเป็นหลัก ควบคูก่ บั หลักสูตรมาตรฐาน เพือ่ สร้างสภาวะแวดล้อม
และบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อกระบวนการเรียนรู้ ถึงกระนัน้ ก็ตาม “การเรียนรู”้
อย่างเดียวก็ยงั ไม่ตอบโจทย์ ทัง้ นีเ้ พราะการเรียนรูเ้ ป็นเพียงวิถี เป็นตัวกลาง
หรือเป็นเพียงเครือ่ งมือ การสร้างคนให้สามารถดำ�รงชีวติ อย่างเป็นปกติสขุ
ในโลกยุคหลังโควิดทีท่ กุ คนเรียกหาความเป็นอิสระแต่ตอ้ งอิง อาศัยกันนัน้
การเรียนรูห้ รือ “Learning” อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ จะต้องมี “Living”
และ “Loving” ด้วย
Living ตอบโจทย์ความสามารถในการดำ�รงชีวิตอยู่ในโลกที่ผู้เรียน
เรียกหาความเป็นอิสระมากขึ้น ในขณะที่ Loving ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในท่ า มกลางโลกที่ ต้ อ งอิ ง อาศั ย กั น มากขึ้ น การเตรี ย ม
พร้อมเด็กให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” จึงอยู่ที่การออกแบบโมเดลการ
ศึกษาที่สามารถผสมผสานและถักทอ Learning, Living และ Loving
เข้าด้วยกันอย่างลงตัว เริม่ ด้วยจาก “รักทีจ่ ะเรียนรู”้ (Love to Learn)
ต่อด้วย “รู้ที่จะเรียน” (Learn to Learn) จากนั้นจึงเป็นเรื่องของ
“เรียนรู้ที่จะรอด” (Learn to Live) ควบคู่กับ “เรียนรู้ที่จะรัก”
(Learn to Love) (ดูรูปที่ 20)

เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด
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รูปที่ 20 : โมเดลการเรียนรู้ในโลกหลังโควิด

รักที่จะเรียนรู้
คนเกาหลีมีความเชื่อมานานแล้วว่า “ความรู้คืออำ�นาจ” ลัทธิขงจื๊อ
โดยตั ว มั น เองไม่ ใช่ ร ะบบความคิ ด ที่ ทำ � ให้ ทั น สมั ย ลั ท ธิ นี้ ป ลู ก ฝั ง ว่ า
ความรูเ้ ป็นสิง่ สำ�คัญทีท่ �ำ ให้สงั คมดีขึน้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ �ำ คัญ
ของคนเกาหลีสมัยใหม่ และภายหลังเมื่อปรากฏชัดว่าหนังสือขงจื๊อ
ไม่เพียงพอในการพัฒนาชาติ ประชาชนเกาหลีใต้หันไปค้นคว้าหนังสือ
ตำ�รับตำ�ราของญี่ปุ่นและตะวันตกอย่างจริงจัง1
ทำ�อย่างไรให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สิ่งจูงใจ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การให้คุณค่า การสร้างแบบอย่าง ตลอดจน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น Plearn (Play + Learn) หรือ
Edutainment (Education + Entertainment) เป็นตัวอย่างแนวคิด
ที่พยายามผลักดันให้เกิด “รักที่จะเรียนรู้”
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อย่างไรก็ดี “รักที่จะเรียนรู้” เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน การสร้าง
บรรยากาศให้เกิด “รักทีจ่ ะเรียนรู”้ เสมือนดาบสองคม ปล่อยเสรีมากไป
ก็ไม่ได้ คุมเข้มมากไปก็ไม่ดี ปัญหาหนึ่งของการศึกษาไทย คือ จากการที่
สื่อต่างๆ ตกอยู่ในมือของภาครัฐและเอกชนเพียงไม่กี่ราย ทำ�ให้แหล่ง
เรียนรู้สำ�คัญนอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบถูกครอบงำ� 
แทรกแซงหรื อ ถู ก จำ � กั ด การกระจุ ก ตั ว ของสื่ อ ส่ ง ผลให้ เ นื้ อ หาของ
ความรู้และแหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างจะแยกส่วนอยู่แล้วยิ่งขาด
ความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นผลิตซํ้ากระบวนการเรียนรู้
ในเชิงนโยบาย การผลักดันให้เกิด “รักที่จะเรียนรู้” จะต้องสามารถ
ตอบสองประเด็นสำ�คัญ ดังต่อไปนี้
1) จะต้องสามารถหาจุดสมดุลระหว่าง โอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ กับ ระดับของการคัดกรองข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้
2) จะต้องสามารถหาจุดสมดุลระหว่าง ระดับการเปิดกว้าง ให้เด็ก
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ กับ ระดับการเฝ้าติดตาม
วงจรการเรียนรูใ้ นโลกหลังโควิด การเรียนรูใ้ นโลกหลังโควิด ต้องสร้าง
“วงจรการเรียนรู้” ให้เกิดขึ้นกับตัวเด็ก (ดูรูปที่ 21) ซึ่งประกอบด้วย
4 องค์ประกอบสำ�คัญ

1

กรณีแรกเกิดขึ้นในช่วงที่เกาหลีถูกปกครองโดยญี่ปุ่น
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รูปที่ 21 : วงจรการเรียนรู้ในโลกหลังโควิด
●

●
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“สำ�รวจสืบค้น” ฝึกนิสัยให้เด็กรัก “การสำ�รวจสืบค้น” จะเป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็กท่องไปในโลกกว้างทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน
รู้จักใช้จินตนาการ รังสรรค์ความคิดใหม่ ๆ โดยพัฒนากระบวน
การเรียนรู้ “นอกห้องเรียน” “นอกโรงเรียน” และ “นอกระบบ” คูข่ นาน
ไปกับ กระบวนการเรียนรู้ “ในห้องเรียน” “ในโรงเรียน” และ “ในระบบ”
ที่มีอยู่เดิม
“ทดลองปฎิบัติ” ให้เด็กเกิดความคิด และค้นหาทางเลือกใหม่ๆ
เปิดโอกาสให้เด็กได้ลองถูกลองผิด สามารถกล้าที่จะฝัน กล้าที่จะ
ลองทำ� และกล้าที่จะผิดพลาด
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●

●

“สร้างเสริมประสบการณ์” ฝึกให้มีการตัดสินใจด้วยตนเอง คิดเป็น
โครงการเพื่อฝึกการสานฝันผลักดันความคิดให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์
เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการฝึกฝนปฏิบัติ และนำ�บทเรียนและ
ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆ เด็กจะได้รู้จักสรุป
บทเรียน (Lesson Learned) นำ�ต้นแบบการดำ�เนินงาน (Best
Practices) มาประยุกต์ใช้ พัฒนาปรับปรุงต้นแบบการดำ�เนินงาน
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม (Better Practices) และหากเป็นไปได้พัฒนาคิดค้น
แนวทางการดำ�เนินงานใหม่ (New Practices) ขึ้นมาเองจากการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์์
“แลกเปลี่ยนแบ่งปัน” เป็น “การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน” ความคิด
ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารกับผู้อื่น ด้วยการปลูกฝัง “Free
Culture” ทีเ่ น้น Free to Take และ Free to Share รวมถึงการทำ�งาน
เป็นทีมร่วมกับผูอ้ ืน่ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ “Peer
Production” และ “Creative Collaboration” การแลกเปลี่ยน
แบ่ ง ปั น ระหว่ า งกั น ดั ง กล่ า ว เป็ น ปฐมบทในการสร้ า งวั ฒ นธรรม
การเกื้อกูลและแบ่งปันขึ้น

รู้ที่จะเรียน

ในขณะที่ “รั ก ที่ จ ะเรี ย นรู้ ” ตอบโจทย์ ค วามชอบที่ จ ะเรี ย นรู้
“รู้ที่จะเรียน” จะเป็นเรื่องของรูปแบบวิธีการเรียนรู้
ในโลกยุคดิจทิ ลั เด็กเผชิญกับสิง่ ต่าง ๆ มากมายทัง้ เรือ่ งทีม่ สี าระและ
ไม่มีสาระ มีคุณและเป็นโทษ เหมาะสมและไม่เหมาะสม “รู้ที่จะเรียน”
จะเริม่ ต้นจาก Learn Why to Learn และ Learn What to Learn ซึง่ จะ
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
เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด
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ในบางประเด็นที่เน้นหลักคิดหรือหลักการ นํ้าหนักของการเรียนรู้
ก็จะอยู่ที่ Why/What to Learn ในบางประเด็นที่เน้นการปฏิบัติให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ นํ้าหนักการเรียนรู้จะอยู่ที่ When/How/Who to Learn
from เป็นสำ�คัญ แต่มีบางประเด็นซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อย่างกรณี
เรื่องความเชื่อทางศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง หรือเรื่องเพศศึกษา
นอกจาก Learn Why/What to Learn เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ แล้ ว
เรื่อง Learn When/How/Who to Learn from ก็ถือเป็นเรื่องสำ�คัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

เรียนรู้ที่จะรอด

“รู้ที่จะเรียน” ทำ�ให้เราได้รูปแบบวิธีการเรียนรู้ “เรียนรู้ที่จะรอด”
จะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรู้ให้สามารถดำ�รงชีวิตอยู่
ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง
ในเชิงปรัชญา “เรียนรู้ที่จะรอด” เป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพ
ในแต่ ล ะช่ ว งของชี วิ ต หากแบ่ ง ชี วิ ต ของคนเรานั้ น ออกเป็ น 4 ช่ ว ง
(ดูรูปที่ 22)
●
●
●
●

ช่วงแรกของชีวิต “ใฝ่ศึกษาเรียนรู้”
ช่วงที่สองของชีวิต “ประสบความสำ�เร็จในการทำ�งาน”
ช่วงที่สามของชีวิต “เป็นบุคคลที่มีบทบาทในสังคม” และ
ช่วงสุดท้ายของชีวิต “ทำ�ประโยชน์คืนกลับสู่สังคม”

รูปที่ 22 : การพัฒนาศักยภาพในแต่ละช่วงของชีวิต
64
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ประเด็นคือ จะทำ�ให้เด็กได้เรียนรูจ้ งั หวะจะโคนในแต่ละช่วงของชีวติ
ได้อย่างไร ทั้งในลักษณะของศาสตร์และศิลป์ในการใช้ชีวิต จะได้ใช้ชีวิต
ที่เติมเต็มและดำ�รงชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย
ในโลกหลังโควิด “การเรียนรู้ที่จะรอด” เป็นเรื่องของการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน ภายใต้บริบทและ
สภาวะแวดล้อมที่มีเงื่อนไขที่แตกต่าง อาทิ
●

การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันหรือทำ�งานร่วมกันในโลกเชิงซ้อน

●

การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันหรือทำ�งานภายใต้ภาวะความไม่รู้

●

การเรียนรู้ในการเผชิญภัยคุกคามร่วม

●

การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันภายใต้ภาวะที่มีความขัดแย้งรุนแรง

เรียนรู้ที่จะรัก
“เรียนรู้ที่จะรอด” ทำ�ให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกหลังโควิดได้
อย่างเป็นอิสระ แต่การเน้น “เรียนรู้ที่จะรอด” เพียงอย่างเดียวอาจเป็น
อันตรายได้ เพราะจะมีแต่การเอารัดเอาเปรียบ แก่งแย่งชิงดีกัน จำ�เป็น
ที่จะต้องเติมเต็ม “เรียนรู้ที่จะรอด” ด้วย “เรียนรู้ที่จะรัก” เพราะ
“เรียนรู้ที่จะรัก” ทำ�ให้เราใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในท่ามกลางโลกหลังโควิด
ที่ต้องมีการอิงอาศัยกันมากขึ้น
“เรียนรูท้ ีจ่ ะรอด” และ “เรียนรูท้ ีจ่ ะรัก” ต้องเดินคูก่ นั ไป จึงจะทำ�ให้
“ประโยชน์สุข” และ “ปกติสุข” เกิดขึ้นพร้อมกัน กลไกการทำ�งานของ
“เรียนรู้ที่จะรอด” และ “เรียนรู้ที่จะรัก” เปรียบเสมือนเบรกและคันเร่ง
ในรถยนต์ (ดูรูปที่ 23)
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รูปที่ 23 : การเรียนรู้ที่จะรอด กับ การเรียนรู้ที่จะรัก
เราจะสอนให้เด็กมีศลิ ปะการใช้เบรกและคันเร่งอย่างไร จึงจะไปตลอด
รอดฝั่ง ใช้เบรกอย่างเดียวก็ไปไหนไม่ได้ ใช้คันเร่งอย่างเดียวก็อันตราย
อาจกู่ไม่กลับ รู้ว่าเมื่อไรจะใช้เบรก เมื่อไรจะใช้คันเร่ง เป็นความพอดี
เป็นความงาม เป็นความลงตัว
“เรี ย นรู้ ที่ จ ะรั ก ” จึ ง เป็ น เรื่ อ งของการเรี ย นรู้ ที่ จ ะ “อยู่ ร่ ว มกั บ
คนทัง้ โลก” ในบริบทของปัจเจกบุคคล “เรียนรูท้ จี่ ะรัก” นำ�พาสูก่ ารเป็น
พลเมืองที่ดีของโลก ในบริบทขององค์กร “เรียนรู้ที่จะรัก” นำ�พาสู่
การเป็นองค์กรที่ดีของโลก
จิตสำ�นึกต่อโลกครอบคลุมถึงเรือ่ งระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน และระหว่าง
มนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ ด้ ว ย โดยการคิ ด คำ � นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องคน
ส่วนใหญ่ในระยะยาว คิดเพือ่ อนาคตลูกหลานและคนรุน่ ต่อๆ ไป มากกว่า
ผลประโยชน์ของตัวเอง พร้อมๆ กับการเปลี่ยนกรอบความคิดจาก
“ความพยายามเอาชนะธรรมชาติ” มาสู่ “การอยูร่ ว่ มกันกับธรรมชาติ
อย่างสมดุล” และจาก “ความพยายามแข่งขันเอาชนะคนอื่น” มาสู่
“การอยู่ร่วมกันกับประชาคมโลกอย่างเป็นปกติสุข”
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ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่เป็นอยู่ในสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของโลกทุกวันนี้ มีสาเหตุมาจากการขาดจิตสำ�นึกในคุณธรรมจริยธรรม
ปราศจากความมั่นคงที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้อง และไม่ยอม
ศิโรราบต่อสิ่งที่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่มีผลประโยชน์ส่วนรวม
ทับซ้อนอยู่กับผลประโยชน์ส่วนตัว
การขาดจิตสำ�นึกดังกล่าว ก่อให้เกิดความสับสนทั้งในด้านความรู้
สึกนึกคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้คนในสังคม จะเป็น
“พลเมืองที่เฉื่อยชา” ที่ขาดความคิด อุดมการณ์เพื่อส่วนรวม ในทาง
กลับกัน การมีจิตสำ�นึกดังกล่าว จะทำ�ให้ผู้คนในสังคมเป็น “พลเมือง
ที่ตื่นตัว” ที่มีความคิด อุดมการณ์เพื่อส่วนรวม เปิดใจกว้าง มีความ
กระตือรือร้น และมีความคิดอ่านที่อยากจะทำ�สิ่งดีๆ ให้กับประเทศชาติ
รวมถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของโลก
ในโลกหลังโควิด ต้องปลูกฝังภาวะ “การนำ�” ทัง้ ในมิตสิ งั คม เศรษฐกิจ
และการเมืองให้เกิดขึน้ กับเยาวชนและคนไทยภายใต้บริบท “การเรียนรู้
ทีจ่ ะรอด” และ “การเรียนรูท้ ีจ่ ะรัก” การเรียนรูเ้ รือ่ งภาวะความเป็นผูน้ �ำ
ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง การเรี ย นรู้ ยุ ท ธวิ ธี ใ นการแข่ ง ขั น แบบ “เห็ น แก่ ตั ว ”
เพื่อช่วงชิงอำ�นาจและไต่เต้าสู่การเป็นผู้นำ� หากหมายถึงการเรียนรู้ที่จะ
พัฒนาบุคลิกนิสัย ความคิดอ่าน คุณค่า และพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ
โดยเริม่ จากการมีวนิ ยั กับตนเอง เคารพตนเอง มีความภาคภูมใิ จในตัวเอง
รูว้ า่ อะไรถูกอะไรผิด อะไรควรทำ�ไม่ควรทำ� รูจ้ กั ประเมินตัวเองว่ามีจดุ เด่น
จุดด้อยอะไร สามารถทำ�เรื่องอะไร ได้มากน้อยแค่ไหน กล้าตัดสินใจ
กล้ารับผิดชอบ ทำ�ผิดแล้วรู้จักยอมรับผิด แพ้แล้วยอมรับการแพ้ด้วย
นํ้าใจนักกีฬา รู้จักการสรุปบทเรียนเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงตนเองใหม่ได้ ที่สำ�คัญ ผู้นำ�ที่ดีต้อง
รู้จักการเป็นผู้ตามที่ดีด้วย
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7 สิ่งมหัศจรรย์จากภายใน
มีการกล่าวถึง “7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก” (7 Wonders of the World)
ในหลายยุคหลายสมัย
●
7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ ได้แก่ 1) มหาพีระมิดแห่งกีซา
2) สวนลอยแห่งบาบิโลน 3) เทวรูปซูสทีโ่ อลิมเปีย 4) วิหารอาร์เทอมีส
5) สุสานแห่งฮาลิคาร์นัสเซิส 6) เทวรูปโคโลสซูส และ
7) ประภาคารฟาโรส
●
7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง ได้แก่ 1) โคลอสเซียม สนามกีฬา
แห่งกรุงโรม 2) หลุมฝังศพ แห่งอเล็กซานเดรียย 3) กำ�แพงเมืองจีน
4) สโตนเฮนจ์ 5) เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองหนานกิง 6) หอเอน
เมืองปิซา และ 7) ฮาเยียโซเฟีย แห่งคอนสแตนติโนเปิล (ปัจจุบันคือ
กรุงอิสตันบูล) ประเทศตุรกี
●
7 สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ข องโลกในยุ ค ใหม่ ได้ แ ก่ 1) ชี เ ชนอิ ต ซา
2) กริชตูเรเดงโตร์ (Christ the Redeemer) 3) กำ�แพงเมืองจีน
4) มาชูปิกชู 5) เปตรา 6) โคลอสเซียม และ 7) ทัชมาฮาล
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นไม่ว่าในยุคสมัยใด
ล้วนแล้วแต่เป็น “7 สิ่งมหัศจรรย์จากภายนอก” (Miracles from
“Outside”) หลายสิง่ ไม่มใี ห้เห็นแล้ว เสือ่ มสลายไปตามกาลเวลา แสดงถึง
ความไม่จรี งั ยัง่ ยืนของสรรพสิง่ หากแต่มสี งิ่ ทีน่ า่ อัศจรรย์กว่าสิง่ มหัศจรรย์
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)
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7 สิ่งมหัศจรรย์จากภายในนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ยาวนานที่สุด
ในโลกของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เรื่อง Harvard Study of Adult
Development ผ่านการตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจในชีวติ
ทั้งด้านหน้าที่การงาน ด้านสังคม ด้านชีวิตส่วนตัว ของกลุ่มตัวอย่าง
ทีเ่ ป็นวัยรุน่ ชายอายุ 12-16 ปี จำ�นวน 724 คน คณะผูว้ จิ ยั (ทีเ่ ปลีย่ นมาแล้ว
ถึง 4 รุ่น) ทำ�การเก็บข้อมูลทุก ๆ 2 ปี ติดต่อกันยาวนานถึง 75 ปี
จนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในปั จ จุ บั น เหลื อ มี ชี วิ ต อยู่ เ พี ย ง 60 คนและทุ ก คน
อายุ เ กิ น 90 ปี แ ล้ ว ผลสรุ ป ของงานวิ จั ย ระบุ นิ สั ย แห่ ง ความสุ ข
ที่แท้จริง 20 ประการได้แก่ 1) สำ�นึกบุญคุณคน 2) เลือกคบเพื่อนดี
3) เห็ น อกเห็ น ใจคนอื่ น 4) หมั่ น เรี ย นรู้ 5) เป็ น ผู้ แ ก้ ปั ญ หาได้
6) ทำ�ในสิ่งที่เรารัก 7) อยู่กับปัจจุบัน 8) หัวเราะบ่อย ๆ 9) ให้อภัย
10) กล่าวขอบคุณเสมอ 11) สร้างความสัมพันธ์ลึกลํ้า 12) รักษาสัญญา
13) ทำ � สมาธิ 14) ตั้ ง มั่ น ในสิ่ ง ที่ กำ � ลั ง ทำ �  15) มองโลกในแง่ ดี
16) รักอย่างไม่มีเงื่อนไข 17) อย่ายอมแพ้ 18) ทำ�ดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด
19) ดูแลตัวเอง และ 20) ตอบแทนสังคม
●

●

●

สิง่ มหัศจรรย์จากภายนอกนัน้ สลับซับซ้อน ในขณะที่ สิง่ มหัศจรรย์
จากภายในนั้นเรียบง่าย
สิ่ ง มหั ศ จรรย์ จ ากภายนอกนั้ น ดู เ ป็ น เรื่ อ งพิ เ ศษ ในขณะที่
สิ่งมหัศจรรย์จากภายในนั้นดูช่างเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ
สิ่ ง มหั ศ จรรย์ จ ากภายนอกนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ จี รั ง เสื่ อ มไปตาม
กาลเวลา ในขณะที สิ่งมหัศจรรย์จากภายในนั้นเป็นสิ่งที่จีรัง
ยั่งยืน เป็นอกาลิโก

แท้ที่จริงแล้ว สิ่งมหัศจรรย์มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ไม่จำ�เป็นต้อง
เพรียกหาจากภายนอก หากอยากมีชวี ติ ทีเ่ ป็นปกติสขุ ในโลกหลังโควิด
ก็ลองค้นหา ความดี ความงาม และความจริง ผ่าน “7 สิ่งมหัศจรรย์
จากภายใน” ของพวกเรานั่นเอง
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เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังโควิด
เราจะตั้งต้นชีวิตใหม่ ในสังคมหลังโควิด ได้อย่างไร
สังคมหลังโควิด มีระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
หลายคนพูดถึงการพัฒนาหรือการเพิ่มเติมทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้สอดรับกับระบบนิเวศใหม่ แท้ที่จริงแล้ว ชีวิตใหม่ในสังคมหลังโควิด
เริ่มต้นด้วยการมีหลักคิดที่ถูกต้อง แล้วค่อยตามมาด้วยการพัฒนาหรือ
การเพิ่มเติมทักษะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการทำ�งาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็ตาม
ทั้งนี้เพราะหลักคิดที่แตกต่าง จะนิยามความหมายของความสำ�เร็จ
และความหมายของความล้มเหลวที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง มิเพียง
เท่านั้น หลักคิดที่แตกต่างยังกำ�หนดระดับของความมุ่งมั่น และความ
พยายามที่แตกต่างอีกด้วย
ในโลกก่ อ นโควิ ด ผู้ ค นจำ � นวนมากมี ห ลั ก คิ ด ชี วิ ต เชิ ง ลบ นั่ น คื อ
กลัวความล้มเหลว กลัวการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดความลังเลสงสัย
ซึ่งทำ�ให้ไม่กล้าคิด ไม่กล้าฝัน ไม่กล้าทำ�  โดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ นานา
นำ�พาไปสู่ความผิดหวังและสิ้นหวัง เกิดเป็น “วงจรอุบาทว์” ในชีวิต
ในขณะทีย่ งั มีคนอีกจำ�นวนไม่นอ้ ยทีม่ หี ลักคิดชีวติ เชิงบวก กล่าวคือ
แทนทีจ่ ะมองความล้มเหลวเป็นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้ กลับมองความล้มเหลว
เป็นสิ่งท้าทาย แทนที่จะกลัวความผิดพลาด กลับกลัวว่าจะพลาดโอกาส
จากการไม่ได้เผชิญกับสิ่งท้าทายนั้น คนที่มีหลักคิดชีวิตเชิงบวกจะมี
ความมุ่งมั่นและแน่วแน่ กล้าลอง กล้าล้ม กล้าลุก จนประสบผลสำ�เร็จ
และความสมหวัง เกิดเป็น “วงจรเสริมส่ง” ในชีวิต (ดูรูปที่ 24)
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รูปที่ 24 : การเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังโควิด
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เราได้เห็นการตอบสนองต่อ
ภาวะวิกฤตของผู้คนที่แตกต่างกัน Oxford Leadership ได้นำ�เสนอการ
ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของคนแต่ละกลุ่ม บางกลุ่มอยู่ใน Fear Zone
บางกลุ่มอยู่ใน Learning Zone และบางกลุ่มอยู่ใน Growth Zone
(ดูรูปที่ 25)
กลุม่ คนทีต่ นื่ ตระหนกและหวาดระแวงต่อเหตุการณ์ อยูใ่ น Fear Zone
มีลักษณะดังต่อไปนี้
● ทำ�การกักตุนอาหารและเวชภัณฑ์ทั้ง ๆ ที่ไม่จำ�เป็น
● ไม่ทำ�ความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้มา
● ส่งต่อข้อมูลทุกอย่างโดยไม่ตรวจสอบถึงความถูกต้อง
● พรํ่าบ่นถึงความเลวร้ายของสถานการณ์
● พูดแต่ประเด็นปัญหาโดยไม่ช่วยคิดหาทางแก้ไข
กลุม่ คนทีเ่ ริม่ เข้าใจสถานการณ์โดยปรับตัวและเรียนรู้ อยูใ่ น Learning
Zone มีลักษณะดังต่อไปนี้
● ตั้งสติ ปรับตัวและทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
● ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์
● ปล่อยวางในสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุม
● ตระหนักโดยไม่ตระหนกกับสถานการณ์
เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด
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กลุม่ คนทีค่ ดิ ในทางบวกและพร้อมเติบโตไปข้างหน้า อยูใ่ น Growth
Zone มีลักษณะดังต่อไปนี้
● มีความเข้าใจในสถานการณ์วิกฤต
● มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
● ยอมรับและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
● มองหาโอกาสในวิกฤต
● เห็นแนวทางที่ตนสามารถทำ�ประโยชน์ต่อสาธารณะได้

รูปที่ 25 : รูปแบบการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตทีแ่ ตกต่างกัน
ในโลกหลังโควิด พวกเราอาจจะยังต้องเผชิญกับวิกฤต ความเสีย่ ง
และภัยคุกคามอีกมากมาย แม้ชวี ติ เป็นสิง่ ทีเ่ ลือกเกิดไม่ได้ แต่พวกเรา
มีสทิ ธิทีจ่ ะเลือกอยูแ่ ละใช้ชวี ติ ใน Fear Zone, Learning Zone หรือ
Growth Zone และที่สำ�คัญ พวกเราทุกคนสามารถก้าวข้ามจาก
Fear Zone ไปสู่ Learning Zone และ Growth Zone ได้ ก็ดว้ ยการ
มีหลักคิดที่ถูกต้องนั่นเอง
ในภูมิทัศน์ใหม่ของโลกหลังโควิด ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน ความ
ไม่แน่นอน และความสุดโต่ง เพื่อให้สามารถดำ�รงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
สุข ยิ่งต้องปลูกฝังให้คนไทยมีหลักคิดที่ถูกต้อง พร้อม ๆ กับการพัฒนา
ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะการทำ�งานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
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ปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะในชีวิตประจำ�วัน
• ความคิดทีใ่ ช้เหตุใช้ผล มีความเป็นวิทยาศาสตร์

หลักคิด
ที่ถูกต้อง

มากกว่าการใช้อารมณ์ หรือความศรัทธา

• ความคิดที่จะใช้คุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่อง
•
•
•
•
•

ทักษะการใช้ชีวิต

ทักษะการทำ�งาน
และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นำ�ทางชีวิต
ความคิดที่เป็นกลางแบบภววิสัย
ความคิดทีค่ �ำ นึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
ความคิดแบบสร้างสรรค์ ต้องการให้ทุกฝ่าย
มีโอกาสชนะร่วมกัน
ความคิดที่ต้องการเกื้อกูล แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่
ความคิดที่ประสานกลมกลืนกับโลกธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม
ความคิดแบบตรึกตรองรอบด้าน
ความคิดแบบมองยาว ๆ ไม่มองแค่ระยะสั้น
ความภูมิใจในตัวเอง
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ความเคารพต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์
ความมีระเบียบวินัย
จิตอาสา
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ความรักในงาน
ความภาคภูมิใจในงานที่ทำ�
ความรู้จักรับผิดชอบ
ความเคารพต่อสิทธิของตนเอง และ เคารพ
ต่อสิทธิของผู้อื่น
ความอดทนอดกลั้น
การทำ�งานเป็นทีม
ความสามัคคี
การมีนํ้าใจนักกีฬา (รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย)

ที่มา: “ปฏิรูปประเทศไทย: การศึกษา-พัฒนาผู้นำ�” โดย วิทยากร เชียงกูล
เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด
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การปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้อง ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต
และทักษะการทำ�งานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จะบ่มเพาะวัฒนธรรม
ในการดำ � รงชี วิ ต การทำ � งาน และการเรี ย นรู้ ชุ ด ใหม่ ใ ห้ กั บ คนไทย
เป็นวัฒนธรรมการดำ�รงชีวิต การทำ�งาน และการเรียนรู้ของ “เสรีชน”
ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของการสร้าง “พลเมืองที่ตื่นตัว” ที่สำ�คัญไม่ใช่เป็น
เพียงการสร้าง “พลเมืองชาติทตี่ นื่ ตัว” เท่านัน้ ยังเป็นการสร้าง “พลเมือง
โลกที่ตื่นตัว” ด้วยในเวลาเดียวกัน เพื่อเป็นพลังสำ�คัญในการร่วมสร้าง
“โลกที่พึงประสงค์” ของพวกเราทุกคนต่อไป
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โลกเปลี่ยน คนปรับ

“สังคมของพวกเรา”

ในโลกหลังโควิด

โลกเปลี่ยน คนปรับ

“สังคมของพวกเรา” ในโลกหลังโควิด
โลกมีพลวัตอยู่ตลอดเวลา บ่อยครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อย
เป็นค่อยไป แต่จะมีนาน ๆ ครั้งที่ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบถอนราก
ถอนโคน
การเปลีย่ นแปลงแบบถอนรากถอนโคน ก่อให้เกิดการจบสิน้ ของบางสิง่
พร้ อ ม ๆ กั บ การอุ บั ติ ขึ้ น ของสิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อ นหน้ า นั้ น
การเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนจนไม่เหลือเค้าโครงสร้างเดิม
ในทางชีววิทยาเรียกว่า “การปรับเปลีย่ นเชิงโครงสร้าง” (Metamorphosis)
ดังเช่น ตัวหนอนที่ค่อย ๆ เปลี่ยนตัวเองเป็นดักแด้ ก่อนที่จะค่อย ๆ
เปลี่ยนตัวเองอีกครั้งเป็นผีเสื้อในที่สุด
การเปลี่ยนแปลงในพลวัตของโลก ก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกแตก
ต่างไปจากการเปลีย่ นแปลงจากตัวหนอนเป็นผีเสือ้ นีค่ อื ปรากฏการณ์
ที่เรียกว่า “การปรับโครงสร้างโลก” (Global Metamorphosis)
ภายใต้การปรับโครงสร้างโลก อารยธรรมกำ�ลังอยูใ่ นระยะเปลีย่ นผ่าน
ที่ มิ ไ ด้ มี แ ต่ เ พี ย งการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมครั้ ง ที่ 4 ที่ เ กิ ด ขึ้ น พร้ อ ม ๆ
กั บ การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ครั้ ง ใหญ่ เ ท่ า นั้ น แต่ เ กิ ด การปฏิ วั ติ
ทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ขนานใหญ่ตามมา …
… และนี่ คื อ ที่ ม าของการอุ บั ติ ขึ้ น ของ “สั ง คมของพวกเรา”
(We-Society) ในโลกหลังโควิด

76

โลกเปลี่ยนคนปรับ | สุวิทย์ เมษินทรีย์

โมเดลขับเคลื่อนความสมดุล
ในสังคมหลังโควิด
“If at first the idea is not absurd,
there is no hope for it.”
Albert Einstein
เป็นที่ทราบกันดีว่า อุตสาหกรรมต่าง ๆ ล้วนมีรากของการพัฒนา
ในยุคของ “สังคมอุตสาหกรรม” เมื่อโลกเข้าสู่ “สังคมฐานดิจิทัล” ก็พบ
ว่าหลาย ๆ อุตสาหกรรมเริม่ เผชิญกับปัญหารอบด้าน ไม่วา่ จะเป็นปัญหา
เรื่องสิง่ แวดล้อมและพลังงาน ปัญหาทางสังคมและชุมชน ปัญหาในเรื่อง
แรงงาน และการพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์
บทเรียนจากโรคระบาดโควิด-19 และภาวะโลกร้อน สอนให้รู้ว่า
วิกฤตที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีรากมาจาก “ความไม่สมดุล” เป็นความ
ไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ ประเด็นท้าทายใน “โลกหลังโควิด” จึงอยู่ที่ว่า จะปรับ
ความสมดุลให้เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร
ถึงเวลาที่ต้องมาทบทวนว่า จะทำ�อย่างไรให้เกิด “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)
“สังคมของพวกเรา”ในโลกหลังโควิด
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เงื่ อ นไขสำ � คั ญ ในการทำ � ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นความสมดุ ล อยู่ ที่
ความพร้อมในการเตรียมผู้คนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด
มนุษย์ทสี่ มบูรณ์ตอ้ งมี “ชีวติ ทีส่ มดุล” (Balanced Life) ประกอบด้วย
พลังปัญญา (Head) ทักษะ (Hand) สุขภาพ (Health) และจิตใจที่งดงาม
(Heart) ชีวติ ทีส่ มดุลเป็นชีวติ ทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วย “ความรู”้ และ “คุณธรรม”
เพราะทัง้ ความรูแ้ ละคุณธรรมเป็นฐานรากสำ�คัญนำ�พาสูก่ ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ด้วย “ความรู้” การแสดงออกซึ่งคุณค่าและศักยภาพของผู้คน
ผ่านค่านิยม “ปัจเจกนิทศั น์” (Self Expression Value) จึงจะสามารถ
ถูกปลดปล่อยออกมา ค่านิยมปัจเจกนิทศั น์เป็นเงือ่ นไขสำ�คัญในการสร้าง
“วัฒนธรรมผู้ประกอบการ” (Entrepreneurial Culture) และหากขาด
ซึง่ วัฒนธรรมดังกล่าวก็เป็นไปได้ยากทีจ่ ะสร้าง “เศรษฐกิจรังสรรค์มลู ค่า”
(Value Creation Economy) ที่สมบูรณ์แบบได้
เฉกเช่นเดียวกับ “คุณธรรม” หากคุณธรรมของผูค้ นบกพร่อง ค่านิยม
“จิตสาธารณะ” (Communal Value) ก็ยากที่จะเกิดขึ้น ค่านิยม
จิตสาธารณะเป็นตัวขับเคลือ่ นสำ�คัญในการสร้าง “วัฒนธรรมการเกือ้ กูล
และแบ่งปัน” (Caring & Sharing Culture) และหากขาดซึ่งวัฒนธรรม
ดังกล่าว การสร้าง “สังคมของพวกเรา” (We-Society) ก็จะไม่บงั เกิดขึน้
จึงอาจกล่าวได้ว่า ชีวิตที่สมดุลด้วย “ความรู้” และ “คุณธรรม” เป็น
ปฐมบทของการพัฒนาที่สมดุลในโลกหลังโควิด หากคู่ของความรู้และ
คุณธรรมบกพร่อง คูข่ องค่านิยมปัจเจกนิทศั น์และค่านิยมจิตสาธารณะก็ยาก
ที่จะเกิดขึ้น ส่งผลให้คู่ของวัฒนธรรมผู้ประกอบการและวัฒนธรรมการ
เกื้อกูลและแบ่งปันไม่เกิดขึ้น เป็นผลทำ�ให้เราไม่สามารถสร้างเศรษฐกิจ
รังสรรค์มูลค่าให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับสังคมของพวกเรา ซึ่งทั้งสองปัจจัย
เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง (ดูรูปที่ 26)
78

โลกเปลี่ยนคนปรับ | สุวิทย์ เมษินทรีย์

รูปที่ 26 :
โมเดลการขับเคลื่อนที่สมดุลในสังคมหลังโควิด

“สังคมของพวกเรา”ในโลกหลังโควิด
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การอุบัติขึ้นของสังคม

หลังโควิด

ในห้วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา การปรับโครงสร้างโลกเริ่มจาก
การเปลี่ยนผ่านจาก “สังคมเกษตรกรรม” เป็น “สังคมอุตสาหกรรม”
ผ่านกระบวนทัศน์การพัฒนาที่มุ่งสู่ “ความทันสมัย” และค่อย ๆ
ปรับเปลีย่ นสู่ “สังคมดิจทิ ลั ” จนกระทัง่ การเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด
โควิด-19 ซึ่งจะนำ�พาเราไปสู่ “สังคมหลังโควิด”
ผลกระทบทีค่ อ่ ย ๆ เกิดขึน้ จากภาวะโลกร้อน ผนวกกับการระบาดของ
โรคโควิด-19 ที่เฉียบพลันและรุนแรง เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาจากการมุ่งสู่ “ความทันสมัย” ไปสู่
การมุ่งสู่ “ความยั่งยืน” ให้เกิดในอัตราเร่งที่เร็วขึ้น ครอบคลุมมิติ
ที่มากขึ้น และในปริมณฑลที่กว้างขึ้น

สังคมอุตสาหกรรม

สังคมอุตสาหกรรม ใช้ทุนทางกายภาพและเงินทุน (Physical &
Financial Capital) เป็นตัวขับเคลื่อน โดยการพัฒนา “เครื่องมือ
เครื่องจักร” ในการปลดล็อกข้อจำ�กัดของ “แรงงานมนุษย์” นำ�ไปสู่
“การผลิ ต ซํ้ า จำ � นวนมาก” (Mass Production) สะท้ อ นผ่ า น
“การผลิตเพื่อขาย” (Making & Selling)

ประเด็นท้าทาย “สังคมอุตสาหกรรม”

ด้วยความเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถในการเอาชนะธรรมชาติ
ผูค้ นใน “สังคมอุตสาหกรรม” มุง่ เน้น “อัตตานิยม” “เรือ่ งทางโลก” และ
“ความมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์” มองว่าคุณค่าของสรรพสิ่งอยู่ที่
ประโยชน์ในการใช้เครื่องมือสู่ความมั่งคั่ง โดยมุ่งไปสู่การทำ�กำ�ไรสูงสุด
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ภายใต้กลไกตลาด เพือ่ สะสมทุนและความมัง่ คัง่ การเจริญเติบโตทางวัตถุ
และเน้นไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว ความรู้ที่
มุง่ ไปสูก่ ารสร้างความมัง่ คัง่ จึงไม่ได้บรู ณาการกับชีวติ จริง จริยธรรมและ
การดำ � เนิ น ชี วิ ต ประจำ � วั น เพื่ อ ความอยู่ ร อดนั้ น ถู ก แยกออกจากกั น
การร่วมรังสรรค์และคุณค่าร่วม ตลอดจนความผูกพันของผูค้ นทางจิตใจ
และจิตวิญญาณอย่างใน “สังคมเกษตรกรรม” ได้ถกู ลดทอนความสำ�คัญ
ลงอย่างมากใน “สังคมอุตสาหกรรม”

สังคมดิจิทัล
สังคมดิจทิ ลั ใช้องค์ความรูแ้ ละเครือข่าย (Knowledge & Network)
เป็นฐานราก โดยการพัฒนา “สมองกลและปัญญาประดิษฐ์” ในการ
ปลดล็อกข้อจำ�กัดของ “สมองมนุษย์” นำ�ไปสู่ “การผลิตตามความ
ต้องการที่แตกต่าง” (Mass Customization) และ “การผลิตตาม
ความต้องการรายตัว” (Personalization) สะท้อนผ่าน “การรับรู้
เพื่อตอบสนอง” (Sense & Response)

ประเด็นท้าทาย “สังคมดิจิทัล”
ใน “สังคมดิจทิ ลั ” ผูค้ นมิเพียงแต่ก�ำ ลังเผชิญกับ “ความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเศรษฐกิจ” ทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่ตอ้ งเผชิญกับ “ความไม่มเี สถียรภาพทางสังคม”
ที่เพิ่มขึ้นด้วย “ช่องว่างของความมั่งคั่ง อำ�นาจ และโอกาส” ที่ค้างคามา
ตัง้ แต่ใน “สังคมอุตสาหกรรม” เป็นปัญหาใหญ่ ได้ถกู ซํา้ เติมด้วย “ช่องว่าง
ทางดิจิทัล” (Digital Divide) ส่งผลให้ความเหลื่อมลํ้ามีมากขึ้น ระหว่าง
“ผู้ได้โอกาส” และ “ผู้ด้อยโอกาส” ในการเข้าถึงองค์ความรู้ ด้วยเหตุนี้
Richard Sennett ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Culture of New
Capitalism ว่า จะมีผู้คนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถสร้างความ
มั่นคั่งในสภาพสังคมที่ไม่มีเสถียรภาพอย่างเช่นโลกของ “สังคมดิจิทัล”
“สังคมของพวกเรา”ในโลกหลังโควิด
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การวิวัฒน์สู่ “สังคมดิจิทัล” ยังได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ
ที่เรียกว่า “Paradox of Our Time”
เรารู้จักสื่อสารกับคนมากขึ้น แต่กลับไม่ค่อยรู้จักหรือติดต่อสื่อสาร
กับเพื่อนบ้าน ด้วยอินเทอร์เน็ต ทำ�ให้เรารู้จักโลกภายนอกมากขึ้น
แต่ เรากลั บ รู้ จั ก โลกภายในตั ว เราน้ อ ยลง พู ด อี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ ใน
“สั ง คมดิ จิ ทั ล ” เราเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยในการรั บ รู้ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ค น
แต่ ก ลั บ กลายเป็ น ว่ า ความผู ก พั น ทางจิ ต ใจ ซึ่ ง เป็ น รากฐานสำ � คั ญ
ในการเชือ่ มต่อ “Head & Hand” และ “Heart & Harmony” ระหว่าง
ผู้คนกำ�ลังถูกลดทอน

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

สังคมหลังโควิด จะใช้การร่วมรังสรรค์และคุณค่าร่วม (Co-Creation
& Shared Value) เป็นฐานรากในการปรับเปลี่ยนการผลิตและ
การบริโภค จาก โหมดการแข่งขันในการผลิตและการบริโภค เป็น โหมด
การผนึกกำ�ลังในการผลิตและการบริโภค โดยใช้ ภูมิปัญญามหาชน
(Wisdom of the Crowd) และ จิตวิญญาณเพือ่ ส่วนรวม (Common
of the Mind) เป็นตัวปลดล็อกวิกฤต ความเสี่ยง และภัยคุกคามร่วม
นำ�พาไปสู่ “การผลิตแบบร่วมรังสรรค์” (Mass Collaboration)
สะท้อนผ่าน “การเกือ้ กูลและแบ่งปัน” (Caring & Sharing) (ดูรปู ที่ 27)
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รูปที่ 27 :
การปรับโครงสร้างโลกสู่การอุบัติขึ้นของสังคมหลังโควิด
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” เป็นสังคมทีก่ า้ วผ่านความคิดของ “การแข่งขัน” ไปสู่ “การร่วม
รังสรรค์” ที่สำ�คัญเป็น “การร่วมรังสรรค์ทางสังคม” ควบคู่ไปกับ
“การร่วมรังสรรค์ในเศรษฐกิจ” เป็นสังคมทีภ่ มู ปิ ญ
ั ญามนุษย์ได้พฒ
ั นา
ก้าวข้ามปริมณฑลของ “ทรัพย์สนิ ทางปัญญา” สู่ “ภูมปิ ญ
ั ญามหาชน”
อย่างแท้จริง
“สังคมของพวกเรา”ในโลกหลังโควิด
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จาก “Many2Many” สู่ “Mind2Mind”
การยึ ด โยงเป็ น เครื อ ข่ า ยในโลกเสมื อ นผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ทำ � ให้
ปฏิสมั พันธ์ของผูค้ นได้เปลีย่ นแปลงไปจาก “One2One”, “One2Many”
และ “Many2One” ในสังคมอุตสาหกรรม มาสู่ “Many2Many” ใน
“สังคมดิจิทัล” “Many2Many” ที่เกิดขึ้นให้คุณูปการมากมายเพราะ
เป็ น การขยายปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมในแนวกว้ า ง โดยเปิ ด โอกาสให้
ผูค้ นสามารถติดต่อสือ่ สาร แลกเปลีย่ นข้อมูลและองค์ความรู้ ในเครือข่าย
ไซเบอร์ ก่ อ ให้ เ กิ ด Democratization of Information และ
De-monopolization of Knowledge
ส่วน “การร่วมรังสรรค์” และ “คุณค่าร่วม” ซึง่ เป็นคุณลักษณะสำ�คัญ
ใน “สังคมเกษตรกรรม” นั้น จะถูกรื้อฟื้นให้มีบทบาทมากขึ้นใน “สังคม
หลังโควิด” หลังจากที่ถูกละเลยมานานหลังการเกิดขึ้นของ “สังคม
อุ ต สาหกรรม” ในขณะที่ ก ารยึ ด โยงเป็ น เครื อ ข่ า ยในโลกเสมื อ นนั้ น
เอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมใน “แนวกว้าง” ผ่าน Many2Many
การร่วมรังสรรค์และคุณค่าร่วมนั้น จะเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ใน “แนวลึก” ผ่าน Mind2Mind
การผนวกการยึดโยงเป็นเครือข่ายในโลกเสมือน เข้ากับ การร่วมรังสรรค์
และคุณค่าร่วม ทำ�ให้ “สังคมหลังโควิด” สามารถเติมเต็มส่วนทีข่ าดใน
“สังคมดิจิทัล” โดยบูรณาการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในแนวกว้างและ
แนวลึกเข้าด้วยกัน เป็นการสนธิ Many2Many กับ Mind2Mind
ให้เป็นหนึ่งเดียว (ดูรูปที่ 28)
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รูปที่ 28 : การเชื่อมโยง Many2Many และ
Mind2Mind ในสังคมหลังโควิด

จาก “สังคมเสมือนจริง” สู่ “สังคมที่แท้จริง”
Mind2Mind ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับ Many2Many ทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนผ่านจาก “สังคมเสมือนจริง” ในสังคมดิจิทัล ไปสู่ “สังคม
ที่แท้จริง” ในสังคมหลังโควิด โดย “สังคมที่แท้จริง” จะเป็นสังคม
ที่ ป ระกอบขึ้ น ด้ ว ย “มนุ ษ ย์ ที่ แ ท้ ” กล่ า วคื อ เป็ น สั ง คมซึ่ ง ผู้ ค นมิ ไ ด้
มีองค์ความรู้หรือทักษะเพียงอย่างเดียว แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสาธารณะควบคู่ไปด้วย
การเปลีย่ นแปลงค่านิยมครัง้ ใหญ่จาก “อัตตานิยม” ไปสู่ “จิตสาธารณะ”
และจากการเน้น “เรือ่ งทางโลก” และ “ความมีเหตุมผี ลทางวิทยาศาสตร์”
ไปสู่ “ปัจเจกนิทัศน์” ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการจาก
“การผลิตเพื่อขาย” (Making & Selling) ใน “สังคมอุตสาหกรรม”
สู่ “การรับรู้เพื่อตอบสนอง” (Sense & Response) ในสังคมดิจิทัล
และไปสู่ “การเกื้อกูลและแบ่งปัน” (Caring & Sharing) ในสังคม
หลังโควิดในที่สุด (ดูรูปที่ 29)
“สังคมของพวกเรา”ในโลกหลังโควิด
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รูปที่ 29 : การปรับเปลี่ยนค่านิยมในสังคมหลังโควิด
ด้วยการเกื้อกูลและแบ่งปันของผู้คนในสังคม ความเป็น “มนุษย์
ที่แท้จริง” จึงจะเกิดขึ้น และนำ�พาไปสู่ “สังคมที่แท้จริง” ได้ในที่สุด

จาก “สังคมของพวกกู” เป็น “สังคมของพวกเรา”
แต่ละสังคมมีปัจจัยขับเคลื่อนที่แตกต่าง ปัจจัยขับเคลื่อน “สังคม
เกษตรกรรม” และ “สังคมอุตสาหกรรม” คือ “การเพาะปลูก” และ
“การผลิต” ตามลำ�ดับ ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อน “สังคมดิจิทัล” คือ
“การตอบสนอง” “การพัฒนาองค์ความรู้” “การรังสรรค์ความคิด”
และ “การสั่ ง สมประสบการณ์ ” สั ง คมหลั ง โควิ ด จะต่ อ ยอดปั จ จั ย
ขับเคลื่อนใน “สังคมดิจิทัล” ดังกล่าวด้วย “ความไว้วางใจ” “การ
เกื้อกูล” “การแบ่งปัน” และ “ความร่วมมือร่วมใจ” (ดูรูปที่ 30)
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รูปที่ 30 : หัวใจในการขับเคลื่อนสังคมหลังโควิด
การตอบสนอง การสร้างความรู้ การรังสรรค์ความคิด และการสัง่ สม
ประสบการณ์ เป็นคุณลักษณ์ที่ “จำ�เป็น” สำ�หรับผูค้ นในสังคมหลังโควิด
เพราะเป็นโลกที่ผู้คนแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อความอยู่รอด
แต่การที่ผู้คนจะอยู่ในสังคมหลังโควิดได้อย่างมีความหมายและเป็น
ปกติสุขนั้น จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย นั่นหมายถึง
จะต้องมีความไว้วางใจ การเกื้อกูล การแบ่งปัน และความร่วมมือร่วมใจ
เพิ่มขึ้นมา ทั้ง 4 ปัจจัยนี้เป็นคุณลักษณ์ที่ “พอเพียง” ของการดำ�รงอยู่
อย่างมีความหมายและเป็นปกติสุข ก่อเกิดประโยชน์ร่วมที่เกิดจาก
การผนึกกำ�ลังและการพึ่งพาอาศัยกัน 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”
“สังคมของพวกเรา”ในโลกหลังโควิด
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สังคมหลังโควิด จะมีการแบ่งปันกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ความรู้
หรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งแตกต่างจากความคิดดั้งเดิมที่สนับสนุน
ให้มีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา หากมีใครละเมิดก็ให้มีการต่อสู้
ทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด แต่แนวคิดใหม่ในสังคมหลังโควิดมองว่า
การแบ่ ง ปั น จะทำ � ให้ เ กิ ด การสร้ า งโอกาสใหม่ ๆ ซึ่ ง จะเป็ น ผลดี ต่ อ
ทุกคนในวงการนั้น ๆ แม้กระทั่งตัวเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเอง
สิ่งที่แต่ละองค์กรจะต้องให้ความสนใจอย่างมาก คือการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองว่าอะไรที่ควรจะแลกเปลี่ยนและอะไร
ที่ต้องการเก็บไว้เอง
ความไว้วางใจ การเกื้อกูล การแบ่งปัน และความร่วมมือร่วมใจ เป็น
“ทุ น สั ง คม” ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ เพราะปฏิ สั ม พั น ธ์
ที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ทำ�ให้ต้นทุนการทำ�
ธุรกรรมลดลง ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลพร้อม ๆ กับความมั่นใจในการ
ดำ�เนินธุรกิจในโลกหลังโควิด
ความไว้วางใจ การเกื้อกูล การแบ่งปัน และความร่วมมือร่วมใจ
จึงถือเป็น “ทรัพยากรเชิงคุณธรรม” ที่ใช้ไม่มีวันหมด อย่างไรก็ดี
ทรัพยากรประเภทนี้ ถ้าไม่ได้นำ�มาใช้ ก็จะเปล่าประโยชน์ ซึ่งเป็น
คุณลักษณ์พิเศษที่แตกต่างไปจากทรัพยากรทางกายภาพอื่น ๆ ที่มี
โอกาสหมดไปเมื่อถูกนำ�ไปใช้
ความไว้วางใจ การเกื้อกูล การแบ่งปัน และความร่วมมือร่วมใจ
ถือเป็นชุดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่ตั้งอยู่บนความคาดหวังในสิ่งที่
ต้องใช้รว่ มกัน มีคา่ นิยมแบบเดียวกัน และมีความไว้เนือ้ เชือ่ ใจระหว่างกัน
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ความไว้วางใจ การเกื้อกูล การแบ่งปัน และความร่วมมือร่วมใจ
จะทำ�หน้าที่เชื่อมโยงผู้คนต่างชนชั้น ต่างชาติพันธุ์ ต่างวัฒนธรรม
เข้าด้วยกัน สร้างความผูกมัดกระชับแน่นของผู้คนเหล่านี้ด้วยจุดร่วม
และเป้าหมายเดียวกัน ในสังคมที่ขาดความไว้วางใจ ขาดการเกื้อกูล
ขาดการแบ่ ง ปั น และขาดความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ จะกลายเป็ น สั ง คม
ที่อ่อนแอ เปราะบาง และมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งที่นำ�ไปสู่
ความรุนแรงสูง
ด้วยความไว้วางใจ การเกื้อกูล การแบ่งปัน และความร่วมมือ
ร่วมใจ ภูมิปัญญามหาชนและจิตวิญญาณเพื่อส่วนรวมจึงจะเกิดขึ้น
ภูมิปัญญามหาชนและจิตวิญญาณเพื่อส่วนรวมเป็น 2 ตัวขับเคลื่อน
ก่อให้เกิดพลวัตอันทรงพลัง นำ�มาสูน่ วัตกรรมมากมายใน “สังคมของ
พวกเรา” ด้วยการปฏิวัติทางสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มนุษย์จาก “สังคมของพวกกู” มาสู่ “สังคมของพวกเรา” เท่านั้น
“สังคมหลังโควิดที่พึงประสงค์” จึงจะอุบัติขึ้น

“สังคมของพวกเรา”ในโลกหลังโควิด
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“วัฒนธรรมการเกื้อกูลและแบ่งปัน”
ในโลกหลังโควิด

ร้ า นอาหารกล่ อ งในญี่ ปุ่ น ทำ � อาหารกล่ อ งขายนั ก เรี ย น
ที่โรงเรียนถูกปิดเพราะโรคโควิด-19 โดยมีเงื่อนไขว่า “สามารถ
มาจ่ายทีหลังได้ เมื่อพวกเธอเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว”
ช่ ว งนี้ โรงเรี ย นในญี่ ปุ่ น หลาย ๆ ที่ ก็ ยั ง เปิ ด ไม่ ไ ด้ เ พราะ
สถานการณ์โรคโควิด-19 และหนึ่งในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะมีปัญหา
มากที่สุดก็คือปัญหาเรื่องอาหารกลางวันของลูก เพราะปกติลูกๆ
ก็จะทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน ซึ่งอาหารของโรงเรียนก็ทั้ง
มีราคาถูกและมีประโยชน์ต่อร่างกาย พอโรงเรียนปิด เด็กๆ ก็เลย
ไม่สามารถทานอาหารกลางวันของโรงเรียนได้ ทำ�ให้เด็กๆ ก็เริ่ม
คิดถึงอาหารกลางวันที่โรงเรียน
ที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น เมื อ งคิ ชิ โจจิ (Kichijoji) ในกรุ ง โตเกี ย ว
มีรา้ นอาหารกล่องชือ่ “Chonando” วางขายอาหารกล่องราคาถูก
ที่มีสารอาหารครบถ้วน และได้อารมณ์เหมือนอาหารกลางวันของ
โรงเรียนออกวางขาย โดยมีราคาแค่ 250 เยน (ประมาณ 75 บาท)
แต่มีเงื่อนไขพิเศษให้เด็ก ๆ สามารถจ่ายเงินในภายหลังได้ โดยเขา
เขียนเป็นลายมือเอาไว้หน้าร้านว่า
“อาหารกล่องสำ�หรับคุณหนู ราคา 250 เยน ขายทุกวันจันทร์
พฤหัสฯ และศุกร์ เวลา 11.30 - 18.00 น. สำ�หรับเด็ก ๆ ที่มีเงิน
ไม่พอ หนู ๆ สามารถมาจ่ายเงินทีหลังได้ เมือ่ พวกเธอเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่แล้ว และเมื่อถึงเวลานั้นที่พวกเธอเติบโตขึ้น หนู ๆ อาจ
จะพบว่าร้านของเราไม่ได้มีอยู่ต่อไปอีกแล้ว ... ดังนั้นพวกหนู ๆ
จงใช้เงินนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือบริจาคให้กับคนที่ต้องการ
มันก็แล้วกันนะ”
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ซึ่ ง โครงการนี้ ก็ ไ ด้ รั บ คำ � ชมจากเหล่ า ผู้ ป กครองของเด็ ก ๆ
เป็นอย่างมาก บางคนบอกว่าการทำ�แบบนี้มันดียิ่งกว่าการแจก
เงินแสนเยนของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (นาย ชินโซ อาเบะ) อีก
เพราะนอกจากร้านจะขายอาหารกล่องในราคาถูกแล้ว การตั้ง
เงื่อนไขพิเศษให้เด็ก ๆ แบบนี้จะเป็นการทำ�ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึง
การทำ�เพื่อสังคมเมื่อเติบโตขึ้น ผิดกับเหล่าผู้ใหญ่ในญี่ปุ่นที่ตอนนี้
เมื่ อ เกิ ด โรคระบาดก็ ไ ม่ ส นใจสั ง คม ยั ง ออกไปเล่ น ปาจิ ง โกะ
ออกไปเที่ยว จนไม่สามารถควบคุมโรคระบาดได้ ดังนั้นพวกเรา
ในฐานะพ่อแม่ของเด็ก ๆ ก็จะสั่งสอนให้เด็ก ๆ โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่
ที่ดีกว่าผู้ใหญ่ในสังคมญี่ปุ่นตอนนี้ให้ได้เช่นกัน
ที่มาของเนื้อหาจาก Facebook: Eak SummerSnow
“สังคมของพวกเรา”ในโลกหลังโควิด
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จาก “พันธมิตรทางธุรกิจ”
สู่ “กัลยาณมิตรทางสังคม”

ในขณะทีน่ วัตกรรม องค์ความรู้ และความคิดในสังคมดิจทิ ลั ส่วนใหญ่
ได้มาจากการแข่งขัน เป็นผลผลิตในเชิงธุรกิจ ด้วยการต้องเผชิญกับ
“หนึง่ โลก หนึง่ ชะตากรรมร่วม” การผลิตหลายอย่างในสังคมหลังโควิด
ได้เริม่ ก้าวข้ามปริมณฑลของการแข่งขัน เริม่ มีนวัตกรรม องค์ความรูแ้ ละ
ความคิดที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการร่วมรังสรรค์ของผู้คน เพื่อที่จะ
ตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคม ของประเทศ หรือของมวลมนุษยชาติ
ด้วย “Many2Many” และ “Mind2Mind” เครือข่ายการรังสรรค์
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจึงเป็นแบบ Mass Collaboration ซึ่งเป็นการ
ร่วมรังสรรค์ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ในเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่เป็น
“การร่วมรังสรรค์ทางสังคม” กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะเริม่ มีมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
ในโลกหลังโควิด ในขณะที่การร่วมรังสรรค์เชิงธุรกิจอาศัย “พันธมิตร
ทางธุรกิจ” การร่วมรังสรรค์เชิงสังคมอาศัย “กัลยาณมิตรทางสังคม”
การร่วมรังสรรค์เชิง “กัลยาณมิตร” แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่
หากมองย้ อ นไปในอดี ต การร่ ว มรั ง สรรค์ ข องผู้ ค นในลั ก ษณะของ
“กั ล ยาณมิ ต ร” ก็ มี อ ยู่ ไ ม่ น้ อ ย แต่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แบบ 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 กับ Georges Braque การร่วมรังสรรค์ของบุคคลเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นว่า
ความคิดที่ยิ่งใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากพลังของการแลกเปลี่ยนทางความคิด
ในหนังสือ Creative Collaboration, Vera John-Steiner ได้กล่าวว่า
พลังขับเคลื่อนให้มีการรังสรรค์นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เกิดจาก Reflection,
Renewal และ Trust ที่อยู่ลึก ๆ ในความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของคนเหล่านี้
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โลกหลังโควิดจะมีการพัฒนาในลักษณะทีก่ า้ วข้ามสัมพันธภาพแบบ
“ธุรกรรม” ผ่าน “กิจกรรมในเชิงธุรกิจ” ไปสู่สัมพันธภาพแบบ “ความ
สัมพันธ์” ผ่าน “กิจกรรมทางสังคม”มากขึ้น (ดูรูปที่ 31)

รูปที่ 31 : จาก “ธุรกรรม” สู่ “ความสัมพันธ์”
ในสังคมหลังโควิด กิจกรรมทางสังคมในรูปแบบของ “การร่วมรังสรรค์
ทางสังคม” จะทวีความสำ�คัญมากขึน้ ในทุกขณะ ค่านิยม “จิตสาธารณะ”
จะส่งผลให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะของ “ความเป็นมนุษย์” และ
“สมาชิกในชุมชนทีม่ เี จตจำ�นงร่วม” มากกว่าในฐานะของ “ผูเ้ ล่นในตลาด”
ที่ผ่านกลไกราคา ในหลายธุรกรรมทางธุรกิจ “พลังตลาด” กำ�ลังจะถูก
แทนทีด่ ว้ ย “พลังประชาชน” บรรยากาศของการร่วมรังสรรค์ทางสังคม
นั้นจะจูงใจและเอื้อให้ผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Creative People นั้น
มาทำ�งานร่วมกันได้ดกี ว่าในบรรยากาศองค์กรในรูปบริษทั อย่างทีเ่ ป็นอยู่
ในปัจจุบัน โดยก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ของ “การแบ่งปันแบบเปิด”
ที่ให้โอกาสทุกคนสามารถมาใช้ แต่งเติม ขยายและสร้างผลงานของ
ตนเองขึน้ มา ดังนัน้ ผลผลิตทีไ่ ด้จงึ เป็น “สมบัตริ ว่ ม” ไม่ใช่ “สมบัตแิ ยก”
แบบเดิม
“สังคมของพวกเรา”ในโลกหลังโควิด
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สังคมหลังโควิด จึงเปิดโอกาสให้มนุษย์ทำ�อะไรร่วมกันที่มากกว่า
การเป็นแค่ “พันธมิตรทางธุรกิจ” แต่เป็น “กัลยาณมิตรทางสังคม”
เน้นการสร้างความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันในระหว่าง
บุคคล ระหว่างองค์กร และระหว่างชนชาติ ก้าวข้ามความเป็นรัฐ-ชาติ
ไปสูค่ วามเป็นมนุษยชาติ สังคมหลังโควิด จะเน้นการให้โอกาสและเกือ้ กูล
กับผู้ที่อ่อนด้อยกว่า ให้แต้มต่อกับ “ผู้ที่พร่อง” จาก “ผู้ที่มีพร้อม” กว่า
เน้นการพัฒนาคุณธรรมและยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ ดังทีก่ วีนาม
อุโฆษ Aimé Césaire กล่าวไว้ว่า
“ภารกิจของมนุษยชาติที่เพิ่งจะเริ่มต้น
คือการกำ�จัดความรุนแรงที่ฝังลึกอยู่ในก้นบึ้งในจิตใจของเรา
ไม่มีชนชาติใดที่สามารถผูกขาดความงดงาม
ความเฉลียวฉลาด และกำ�ลัง
มีพื้นที่สำ�หรับคนทุกคน ณ สถานที่แห่งชัยชนะของเรา”

จาก “Copyright” สู่ “Copyleft”
ค่านิยม “จิตสาธารณะ” และ “ปัจเจกนิทัศน์” ได้เปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์และพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล จากเดิมที่เน้น “ตนเอง
เป็นศูนย์กลาง” มาสู่การเน้น “มหาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยมีกรอบ
ความคิ ด ที่ เ ปลี่ ย นไปด้ ว ย จากเดิ ม ที่ เ น้ น การรั ง สรรค์ น วั ต กรรม
บนความเป็น “สมบัติส่วนตัว” ในรูปแบบของต่างคนต่างปิด ไปสู่
การมองว่านวัตกรรมหลายอย่างเป็นสมบัติส่วนรวม โดยพัฒนาผ่าน
การร่วมรังสรรค์บน “พื้นที่สาธารณะ” ในรูปแบบของต่างคนต่างเปิด
แนวโน้ ม ดั ง กล่ า วได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา Open Collaborative
Platform ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้คนทั้งในโลกแท้จริง
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และโลกไซเบอร์ โดยไม่มีการจำ�แนกคนตามลำ�ดับขั้นการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของธุรกิจโดยทั่ว ๆ ไป แต่เป็นรูปแบบใหม่ที่ทุกคนทำ�งาน
หนึ่งงานใดร่วมกันในแนวระนาบ โดยที่แต่ละคนจะทำ�ในส่วนที่แตก
ต่างกันแต่ไม่มีใครมีความสำ�คัญมากกว่ากัน Open Collaborative
Platform จึ ง เป็ น รู ป ธรรมหนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นการปรั บ เปลี่ ย นสู่ โ ลกของ
“การรังสรรค์นวัตกรรมแบบเปิด” อย่างแท้จริง (ดูรูปที่ 32)

รูปที่ 32 : การปรับเปลี่ยนสู่การรังสรรค์นวัตกรรมแบบเปิด
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ยกตัวอย่างประเด็นของ “ทรัพย์สินทางปัญญา” ในขณะที่นัก
กฎหมายต่างกำ�ลังง่วนอยู่กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ
“Copyright” ต่ า ง ๆ ผู้ ค นอี ก กลุ่ ม หนึ่ ง กลั บ สนใจในสิ่ ง ที่ เรี ย กว่ า
“Copyleft” โดยกำ�ลังง่วนอยู่กับการถกเถียงว่า “รหัส” ต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในโปรแกรมนัน้ ควรทีจ่ ะเปิดเผยมากน้อยแค่ไหน พวกเขาเหล่านีม้ คี วาม
เชื่อว่า หลายสิ่งหลายอย่างใน “โลกเสมือนจริง” อย่างซอฟต์แวร์ หรือ
ใน “โลกที่แท้จริง” อย่างพันธุ์พืช ยารักษาโรคพื้นฐานหลายชนิดนั้น
เป็น “สมบัติสาธารณะ” ที่ทุกคนในโลกนี้ ไม่ว่าเชื้อชาติไหนต้องมีสิทธิ์
ได้ใช้เหมือนอากาศ แสงแดด หรือแรงโน้มถ่วงในโลกทางกายภาพ
Open Collaborative Platform
ทำ�งานอยู่บนหลักคิดที่เรียกว่า NEA
N คือ “Nobody Owns.”
: ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
E คือ “Everybody Can Use.”
: ทุกคนมีสิทธิ์
					 เข้าไปใช้ได้
A คือ “Anybody Can Improve It.” : ใครก็สามารถ
					 เข้าไปปรับปรุงแก้ไข
“ไม่มใี ครเป็นเจ้าของ” สะท้อนให้เห็นว่า สิง่ ทีร่ ว่ มรังสรรค์อยูน่ นั้ เป็น
“สาธารณะ” “ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ได้” บอกเราว่า สิ่งที่ร่วมรังสรรค์
อยูน่ ัน้ “Free to Take” ในขณะที่ “ใครก็สามารถเข้าไปปรับปรุงแก้ไข”
บ่งบอกว่าสิ่งที่ร่วมรังสรรค์อยู่นั้น “Free to Share”
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มี ตั ว อย่ า งมากมายที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า โลกกำ � ลั ง ก้ า วสู่ Open
Collaborative Platform มากขึ้น ทำ�ให้เกิดโอกาสในการสร้างผล
ตอบแทนทางธุรกิจขึ้นอีกมากเพราะเป็นเวทีที่จะต้องร่วมกันสร้าง ไม่ใช่
ต่างคนต่างเก่ง ต่างคนต่างเก็บ เหมือนเมื่อก่อน Open Collaborative
Platform จึงเป็นทั้ง “การทลายการผูกขาดของฝั่งอุปทาน” พร้อม ๆ
กับ “การเติมเต็มพลังของฝั่งอุปสงค์” ควบคู่กัน
อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่สังคมหลังโควิด เรากำ�ลังเผชิญ
กั บ โลกที่ ม องดู เ หมื อ นจะย้ อ นแย้ ง กั น โดยเมื่ อ ก่ อ นแล้ ว ถื อ ว่ า ใครมี
นวั ต กรรมต้ อ งรั ก ษาไว้ สุ ด ชี วิ ต เป็ น นวั ต กรรมแบบปิ ด แต่ ปั จ จุ บั น
โลกกำ�ลังก้าวไปสู่ Open Source, Open Innovation Economy
ซึง่ ทำ�ให้ธรรมาภิบาล โครงสร้าง และพฤติกรรมเปลีย่ นแปลงอย่างสิน้ เชิง
เมื่อก่อนเชื่อกันว่า ความลับทางการค้าต้องรักษาไว้ จึงจะสามารถ
สร้างความได้เปรียบทางการค้าได้ แต่จากนี้ไป ถ้าองค์กรอยากสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน กลับต้องแลกเปลี่ยนความลับทางการ
ค้า คือนำ�ความลับทางการค้าบางส่วนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันบน Open
Collaborative Platform
ภายใต้กรอบความคิดของ Open Collaborative Platform
คุณค่าที่สร้างขึ้นมาเพื่อคน ๆ หนึ่งก็คือ คุณค่าที่สร้างขึ้นมาสำ�หรับ
ทุกคน เป็นสมบัติสาธารณะ
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สัญญาประชาคมใน

“สังคมของพวกเรา”
กระแสโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจ ควบคูไ่ ปกับกระแสโลกาภิวตั น์ของ
ความเสีย่ งและภัยคุกคาม ได้คอ่ ย ๆ ทำ�ให้บทบาทของ “ความเป็นรัฐ-ชาติ”
(Nation-State) ลดความสำ�คัญลง และถูกแทนที่ด้วย “โลกาภิบาล”
(Global Governance) มากขึน้ เรือ่ ย ๆ เพือ่ ให้สามารถรับมือกับ “หนึง่ โลก
หนึ่งตลาด” พร้อม ๆ กับ “หนึ่งโลก หนึ่งชะตากรรมร่วม”
มิเพียงเท่านั้น การเน้นความเป็นรัฐ-ชาติ ผ่านเสรีภาพ (Liberty)
ความเสมอภาค (Equality) และภราดรภาพ (Fraternity) ในช่วง
ศตวรรษก่อน ๆ กำ�ลังถูกแทนที่ด้วยการเน้นความมั่นคงของมนุษย์
(Human Security) ผ่านการกระชับแน่นภายในกลุ่ม (Bonding)
การเชื่ อ มโยงข้ า มกลุ่ ม (Bridging) และการยึ ด โยงระหว่ า งสถาบั น
(Linking) ในโลกหลังโควิด
เพือ่ ให้สอดรับกับพลวัตโลกทีเ่ ปลีย่ นไป จำ�เป็นต้องมีการจัดระเบียบ
โครงสร้างภายในรัฐ-ชาติใหม่ จาก “สังคมของพวกกู” ในโลกก่อนโควิด
เป็น “สังคมของพวกเรา” ในโลกหลังโควิด หากปราศจาก “สังคมของ
พวกเรา” การขับเคลื่อนที่สมดุลอันนำ�พาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนก็ยาก
ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกหลังโควิด
“สังคมของพวกเรา” จะเกิดขึน้ ได้ ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องเข้ามา
ร่วมบัญญัติ “สัญญาประชาคมชุดใหม่” เพื่อให้ “สังคมของพวกเรา”
เป็นสังคมที่ “Clean & Clear” เป็นสังคมที่ “Free & Fair” และเป็น
สังคมที่ “Care & Share” อย่างแท้จริง (ดูรูปที่ 33)
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รูปที่ 33 : สัญญาประชาคมใน “สังคมของพวกเรา”

สังคมของพวกเรา ความมั่งคั่งของพวกเรา
สัญญาประชาคมใน “สังคมของพวกเรา” มีความสำ�คัญต่อการสร้าง
ความมั่งคั่ง ความเป็นปกติสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
สังคมทีไ่ ร้ซงึ่ “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”
“สังคมของพวกเรา”ในโลกหลังโควิด

99

การมีหลักคิดที่ถูกต้อง การมีทักษะชีวิต และทักษะการทำ�งานและ
การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ืน่ ในระดับปัจเจก ควบคูไ่ ปกับการสร้างสังคมทีส่ ามารถ
สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม และสังคมแห่งโอกาสที่เท่าเทียมในระดับ
มหภาค จะเป็นเงื่อนไขสำ�คัญในการสร้าง “ความเป็นเสรีชน” ซึ่งเป็น
หัวใจสำ�คัญของการเป็น “พลเมืองทีต่ นื่ ตัว” เกิดเป็น วงจร “ความมัง่ คัง่
ของพวกเรา” ใน “สังคมของพวกเรา” (ดูรูปที่ 34)

รูปที่ 34 : วงจร “ความมั่งคั่งของพวกเรา”
โดยเป็น “ความมัง่ คัง่ ในนิยามใหม่” ทีแ่ ตกต่างไปจากเดิมอย่างสิน้ เชิง
ความมั่งคั่งในนิยามเก่าเป็นแนวคิดที่คับแคบ เน้นความมั่งคั่งทางวัตถุ
เน้นองค์กรภาคเอกชน เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำ�คัญ เป็น
“ความมั่งคั่งของพวกกู” ในทางตรงกันข้าม “ความมั่งคั่งของพวกเรา”
ไม่เพียงแต่ครอบคลุมเศรษฐกิจทีด่ ี สังคมทีด่ ี สิง่ แวดล้อมทีด่ ี และคุณภาพ
มนุษย์ที่ดีเท่านั้น ยังส่งผลให้เกิดการเมืองที่ดีด้วย ทั้งนี้เพราะศูนย์กลาง
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การขั บ เคลื่ อ นความมั่ ง คั่ ง มิ ไ ด้ จำ � กั ด อยู่ ที่ ภ าครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน
แต่อยู่ที่ “ภาคประชาชน” ด้วย การทำ�ให้ประชาชนเป็น “เสรีชน” เป็น
“พลเมืองทีต่ นื่ ตัว” เน้นการสร้างสังคมที่ “Clean & Clear”, “Free & Fair”
และ “Care & Share” จะเป็นฐานรากสำ�คัญของการสร้าง “สังคมทีส่ ามารถ”
“สังคมคุณธรรมจริยธรรม” และ “สังคมแห่งโอกาสที่เท่าเทียม” ซึ่งเป็น
หลักประกันของความเป็นปกติสุขและประโยชน์สุขให้กับประชาชน
เป็นสำ�คัญ
มิเพียงเท่านั้น สังคมที่ “Clean &  Clear”, “Free & Fair” และ
“Care & Share” จะเป็นการเปิด “พื้นที่ร่วม” และ “เจตจำ�นงร่วม”
ของผู้คน เมื่อพื้นที่ร่วมถูกเปิดและเจตจำ�นงร่วมถูกกำ�หนด “ภูมิปัญญา
มหาชน” และ “จิตวิญญาณเพื่อส่วนรวม” จากพลเมืองที่ตื่นตัวจะ
บังเกิดขึ้น ด้วยพลังของภูมิปัญญามหาชนและจิตวิญญาณเพื่อส่วนรวม
ความปรองดองสมานฉันท์ การเกื้อกูลและแบ่งปัน และความสามัคคี
รวมพลังก็จะเกิดขึน้ ตามมา โอกาสทีจ่ ะขับเคลือ่ นความสมดุลเพือ่ ให้เกิด
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน พร้อม ๆ กับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยทีข่ บั เคลือ่ น
โดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง ก็จะมีความเป็นไปได้สูง (ดูรูปที่ 35)

รูปที่ 35 : ผนึกพลังขับเคลื่อน “สังคมของพวกเรา”
“สังคมของพวกเรา”ในโลกหลังโควิด
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ยึดโยงผู้คนในโลกหลังโควิดด้วย
“ความไว้เนื้อเชื่อใจ”

สัญญาประชาคมเป็นกฎกติกาที่ร่วมกันจัดทำ�ขึ้นเพื่อยึดโยงผู้คน
เข้าด้วยกัน รากฐานของสัญญาประชาคมคือ “ความไว้เนื้อเชื่อใจ”
การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจมิเพียงแต่เป็นปฐมบทของการสร้างสังคมที่
“Clean & Clear”, “Free &  Fair” และ “Care & Share” ความไว้เนื้อ
เชื่อใจยังเป็นหัวใจสำ�คัญในการทำ�กิจกรรมและธุรกรรมใน “โลกหลัง
โควิด” เพราะจากการที่มนุษย์มีข้อจำ�กัดของการใช้เหตุผล (Bounded
Rationality) ข้อตกลงหรือสัญญาต่าง ๆ ไม่สามารถครอบคลุมเงื่อนไข
สภาพแวดล้อมที่มีทั้งความซับซ้อนและความไม่แน่นอนได้ครบหมด
ทุกประเด็น ดังนั้น กฎบัญญัติและข้อตกลงบนความไว้เนื้อเชื่อใจจึงมี
ความสำ�คัญมากกว่าข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
ในโลกหลังโควิด ความไว้เนื้อเชื่อใจจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ความรวดเร็วและต้นทุนในการทำ�ธุรกรรมระหว่างกัน ดังที่ Stephen
Covey เขียนไว้ใน “The Speed of Trust” ว่า เมื่อระดับของความ
ไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมากขึ้น ความรวดเร็วในการทำ�ธุรกรรมจะมากขึ้น
ในขณะที่ต้นทุนในการทำ�ธุรกรรมจะตํ่าลง ในทำ�นองกลับกัน หากระดับ
ความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันน้อยลง จะเกิดความล่าช้าในการทำ�ธุรกรรม
พร้อม ๆ กับต้นทุนของการมีปฏิสัมพันธ์จะสูงขึ้น
“สังคมของพวกเรา” จะเกิดขึ้นได้ในโลกหลังโควิด จึงอยู่ที่ความ
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน คุณค่าของตัวบุคคลในโลกหลังโควิดจะอยู่ที่
ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ที่บุคคลผู้นั้นได้รับจากผู้อื่น ภายใต้
ความไม่แน่นอนและความซับซ้อนในโลกหลังโควิด คุณค่าของความ
สั ม พั น ธ์ จ ะอยู่ ที่ พ ฤติ ก รรมที่ ค งเส้ น คงวา (Consistent Behavior)
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ทีส่ ามารถทำ�นายได้ของผูค้ นเป็นสำ�คัญ ในทำ�นองเดียวกัน การขับเคลือ่ น
ในภารกิจขององค์กรให้บรรลุผล จำ�เป็นต้องมีความไว้เนือ้ เชือ่ ใจในองค์กร
ที่สามารถร้อยเรียงกิจกรรมย่อย ๆ จากแต่ละภาคส่วนแต่ละคนเข้าด้วย
กันอย่างกลมกลืนเป็นหนึง่ เดียว (Alignment) เหมือนกับทีม่ ผี ูก้ ล่าวไว้วา่
“Unity is One” แต่ “One is not Unity”
ความซับซ้อนและความไม่แน่นอนในโลกหลังโควิด จะทำ�ให้ต้นทุน
การทำ � ธุ ร กรรมระหว่ า งกั น สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น ความมี ชื่ อ เสี ย งขององค์ ก ร
(Reputation) จึงไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากความน่าเชื่อถือในระดับ
บุคคล การทำ�ให้เกิดธุรกรรมต่าง ๆ ขึ้น จึงต้องอาศัยความมีชื่อเสียงของ
องค์กรเป็นสำ�คัญ
หากก้าวเลยออกไปจากธุรกรรม โลกหลังโควิดเต็มไปด้วยโอกาสและ
ความเสีย่ งในหลากหลายรูปแบบ ดังนัน้ การทำ�ประโยชน์คนื กลับสูส่ งั คม
(Social Contribution) ของแต่ละบุคคล ทีม่ าร่วมรังสรรค์นวัตกรรมและ
สิง่ ดี ๆ ให้เกิดขึน้ จึงเป็นปัจจัยหลักทีก่ อ่ ให้เกิดความไว้เนือ้ เชือ่ ใจระหว่างกัน
นำ�พามาสู่การเกื้อกูลและแบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณลักษณ์สำ�คัญของ “สังคม
ของพวกเรา” การทำ�ประโยชน์คืนกลับสู่สังคมจะก่อให้เกิดการปรับ
เปลี่ยนค่านิยมของผู้คนจาก “อัตตานิยม” ที่เน้น “Head & Hand”
มาสู่ค่านิยม “จิตสาธารณะ” ที่เน้น “Heart & Harmony” มากขึ้น

“สังคมของพวกเรา”ในโลกหลังโควิด
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7 พันธะสัญญา คํ้าจุน “สังคมของพวกเรา”

สั ญ ญาประชาคมในโลกหลั ง โควิ ด จะถู ก ถอดรหั ส ออกมาเป็ น
“7 พันธะสัญญา”ซึง่ เป็นฉันทามติของทุกภาคส่วนทีต่ อ้ งการเห็น สังคม
ที่ “Clean & Clear”, “Free & Fair” และ “Care & Share” ภายใต้
“ความไว้เนื้อเชื่อใจ” ระหว่างกัน (ดูรูปที่ 36)

รูปที่ 36 : 7 พันธะสัญญา คํ้าจุน
“สังคมของพวกเรา” ในโลกหลังโควิด
พันธะสัญญา 7 ประการ ประกอบไปด้วย
1)
		
		
2)
		
3)
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เป็น “สังคมนิตธิ รรม” ทีป่ กครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) ที่
สมาชิกในสังคมทุกคนจะได้รบั ความคุม้ ครองอย่าง “เท่าเทียมกัน”
และในการบังคับใช้กฎหมายก็จะบังคับใช้ให้เสมอเหมือนกัน
เป็น “สังคมธรรมาธิปไตย” ที่ใช้มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม มากกว่าเพียงมาตรฐานทางกฏหมาย
เป็น “สังคมเปิด” ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและสิทธิ
ประโยชน์ ต่ า ง ๆ มุ่ ง ลดทอนความเป็ น อภิ สิ ท ธิ์ ช นในทุ ก
รูปแบบ ไม่ใช่ “สังคมปิด” ที่จำ�กัดการเข้าถึงทรัพยากรและ
สิทธิประโยชน์เฉพาะกลุ่มจำ�เพาะราย
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4)
		
		
		
		
		
		
5)
		
		
		
		
6)
		
		
7)
		
		
		
		

เป็น “สังคมแห่งโอกาส” ที่ส่งเสริมให้มีการเลื่อนไหลขยับ
ชั้นของผู้คนในสังคม (Social Mobility) อย่างเป็นอิสระ
โดยการขยับ ปรับเปลี่ยนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็ น ไปตามความรู้ ความสามารถ ศั ก ยภาพ บนหลั ก คิ ด
ของความเท่าเทียม มากกว่าการเป็นสังคมที่มีการจำ�แนก
ชนชั้ น ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ไม่ ว่ า จะเป็ น การจำ � แนก
โดยนิตินัยหรือพฤตินัย
เป็น “สังคมเติมพลังประชาชน” ที่เติมอำ�นาจ เสริมศักยภาพ
ประชาชน เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
มากกว่ า เป็ น สั ง คมที่ พึ่ ง พารั ฐ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพลเมื อ ง
ที่เฉื่อยชา เป็นพลเมืองที่ตื่นตัว รองรับการเผชิญกับประเด็น
ท้าทายร่วมกันในโลกหลังโควิด
เป็น “สังคมแห่งความพอเพียง” ที่ผู้คน เมื่อขาดต้องรู้จักเติม
เมือ่ พอต้องรูจ้ กั หยุด และเมือ่ เกินต้องรูจ้ กั ปัน สังคมแห่งความ
พอเพียงเป็นฐานรากของการสร้างสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน
เป็น “สังคมพหุวัฒนธรรม” ที่ยอมรับและเคารพความหลาก
หลายของชาติพนั ธุ์ อัตลักษณ์ คุณค่า และความเชือ่ ทีแ่ ตกต่าง
ควบคู่ ไ ปกั บ การเป็ น “สั ง คมพหุ พ ลเมื อ ง” ที่ ป ระชาชน
มีหลากหลายบทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาท
หน้าที่ของการเป็นพลเมืองชาติและการเป็นพลเมืองโลก

ด้วย “7 พันธะสัญญา” นีเ้ ท่านัน้ จึงจะสามารถลบล้าง “7 ตราบาป
เชิงนโยบาย” และเป็นหลักประกันในการก้าวสู่การสร้าง “สังคมของ
พวกเรา” ได้อย่างเป็นรูปธรรม

“สังคมของพวกเรา”ในโลกหลังโควิด
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โลกเปลี่ยน คนปรับ
ทบทวนวาระประเทศไทย
เตรียมพร้อมสู่

โลกหลังโควิด

ทบทวนวาระประเทศไทย
เตรียมพร้อมสูโ่ ลกหลังโควิด

เมื่อโลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ “การเปลี่ยนแปลง” อาจจะเป็น
ความจริงแท้สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ใน “โลกหลังโควิด” ประเด็นจึงไม่ได้อยู่
เพียงว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง (Willing to Change)
หรือไม่เท่านั้น แต่ที่มีความสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ พวกเรา
มีความสามารถที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Ability to
Change) ในโลกหลังโควิดมากน้อยแค่ไหน
อาจถึงเวลาที่ต้องมาทบทวนว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ” และ “วาระ
การปฏิรูปประเทศ” ที่มีอยู่นั้น ยังสามารถตอบโจทย์โลกหลังโควิดได้
มากน้อยเพียงใด
พลวัตโลกหลังโควิด จะนำ�มาซึ่งชุดของวิกฤต ภัยคุกคาม และ
ความเสี่ยงชุดใหม่ พร้อม ๆ กับชุดของโอกาสชุดใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน
เพื่อให้รับมือกับ “การปรับโครงสร้างโลก” ครั้งใหญ่นี้ พวกเราจำ�เป็น
ต้องเร่งทบทวน “กระบวนทัศน์การพัฒนา” ที่มีอยู่เดิม ที่มีลักษณะ
“กึ่งสุกกึ่งดิบ” ระหว่างการพัฒนาที่มุ่งสู่ความทันสมัย กับการพัฒนา
ทีม่ ุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน โควิด-19 ทำ�ให้เราต้องปรับสูก่ ระบวนทัศน์การพัฒนา
ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างจริงจัง โดยมีทิศทางเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
ที่ชัดเจนขึ้น และมีวาระขับเคลื่อนการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมและมุ่งผล
สัมฤทธิ์มากขึ้น
อาจถึงเวลาที่ต้องถอดรหัสกระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ผ่านกลไก “7 ขยับปรับเปลี่ยนโลก” และใช้ “7 ขยับปรับเปลี่ยนโลก”
เป็นแนวทางในการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการร่วมกำ�หนด
“พิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ประเทศไทย” ชุดใหม่ ที่สอดรับกับเงื่อนไข
และพลวัตของโลกหลังโควิด เป็นพิมพ์เขียวที่ก้าวข้ามความคิดที่เอา
“ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง” ไปเป็นความคิดทีเ่ อา “โลกเป็นศูนย์กลาง”
รวมทั้งการก้าวข้ามความคิดของการสร้างเพียง “พลเมืองชาติ” ไปเป็น
ความคิดของการสร้าง “คนไทยทีเ่ ป็นพลเมืองโลก” ด้วยในขณะเดียวกัน
ทบทวนวาระประเทศไทย เตรียมพร้อมสู่โลกหลังโควิด
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พร้อม ๆ กันนัน้ ต้องเป็นพิมพ์เขียวทีม่ ี “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นรากฐานที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกอณูของยุทธศาสตร์และวาระการปฏิรูป
ไม่ใช่เพียงแต่อา้ งอิงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ “ผิวเผิน” โดยไม่มี
การตกผลึ ก ทางความคิ ด ที่ เ พี ย งพอ หรื อ เป็ น พิ ม พ์ เขี ย วยุ ท ธศาสตร์
ที่เป็นเพียง “ชุดขายฝัน” ที่ดูดี แต่ไม่สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
พวกเราต้องการพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ “การเตรียม
คนไทยเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์” ในโลกหลังโควิด เป็นพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์
ทีเ่ ปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามาร่วมรังสรรค์ เพือ่ ก่อให้เกิดการผนึกกำ�ลัง
ของ “ภูมิปัญญามหาชน” และ “จิตวิญญาณเพื่อส่วนรวม” นำ�พาไปสู่
การสร้าง “สังคมของพวกเรา” อย่างแท้จริง
“พิ ม พ์ เขี ย วยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศไทย” ชุ ด ใหม่ ต้ อ งตั้ ง อยู่ บ น
แนวทางสำ�คัญ 3 ประการดังต่อไปนี้
1) สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก
2) เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
3) น้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุง่ สูก่ ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
เพื่อตอบโจทย์แนวทางสำ�คัญ 3 ประการดังกล่าว ประเทศไทยต้อง
“ปรับสมดุลเชิงโครงสร้าง” (Systemic Rebalance) ใน 4 มิติสำ�คัญ
ปรับสมดุลระหว่างรัฐกับชาติ (Regimental Rebalance)
เพือ่ ให้การพัฒนารัฐผ่านกระบวนการพัฒนาระบบราชการ และ
การพัฒนาชาติผ่านกระบวนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ไปในทิศทางเดียวกัน
● ปรับสมดุลในการพัฒนา (Developmental Rebalance)
		 จากการเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
เป็นการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และภูมิปัญญามนุษย์
●

108

โลกเปลี่ยนคนปรับ | สุวิทย์ เมษินทรีย์

ปรับสมดุลในการปกครอง (Governmental Rebalance)
		 ให้เกิดสังคมที่ Clean & Clear, Free & Fair และ Care & Share
บนความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เพื่อเปลี่ยนจาก “สังคมของพวกกู”
เป็น “สังคมของพวกเรา” และ
● ปรับสมดุลเชิงวัฒนธรรม (Cultural Rebalance) เพือ
่ รองรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทัง้ วัฒนธรรมสากล วัฒนธรรมชาติ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมในโลกเสมือน
●

การปรับสมดุลเชิงโครงสร้างใน “พิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ประเทศไทย”
ชุดใหม่ จะนำ�มาสูก่ ารกำ�กับ “วาระปฏิรปู ประเทศไทย” อย่างเป็นรูปธรรม
ในห้ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา เราพยายามขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
แม้ จ ะเริ่ ม เห็ น ความคื บ หน้ า ในระดั บ หนึ่ ง แต่ ต้ อ งยอมรั บ ว่ า หนทาง
ของการปฏิ รู ป ประเทศยั ง อี ก ยาวไกล การเผชิ ญ กั บ แรงกดดั น จาก
ภายนอกและแรงปะทุจากภายใน ทำ�ให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะเสี่ยง
ผู้นำ�ประเทศจะต้องมีความมุ่งมั่นและใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจ
ขั บ เคลื่ อ น “การปฏิ รู ป เชิ ง โครงสร้ า ง” อย่ า งเป็ น ระบบและจริ ง จั ง
หากดำ�เนินการสำ�เร็จจะถือเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ครั้งที่ 2
ต่อจากการปฏิรูปเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ในสมัยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5
ทีส่ �ำ คัญ ปฐมบทของการปฏิรปู ต้องเริม่ ต้นในใจคน โดยตระหนักว่า
“ไม่ปรับไม่รอด ไม่เปลี่ยนไม่ได้” การเปลี่ยนแปลงจึงต้องเริ่มต้นจาก
“การปฏิ รู ป จากภายใน” (Reform from Within) ในตั ว คนไทย
ด้วยการปลุก “จิตวิญญาณการปฏิรปู ” (Reform Spirit) ให้เกิดขึน้ หากขาด
ซึ่งจิตวิญญาณการปฏิรูป โอกาสที่จะเรียกหาภูมิปัญญามหาชนและ
จิตวิญญาณเพือ่ ส่วนรวม เพือ่ สานพลังขับเคลือ่ นการปฏิรปู เชิงโครงสร้าง
ของประเทศก็เป็นไปได้ยาก (ดูรูปที่ 37)
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รูปที่ 37 : วาระขับเคลื่อนประเทศไทย
เตรียมพร้อมสู่โลกหลังโควิด
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศในโลกหลังโควิด จะต้องเน้น
การผลักดันยุทธศาสตร์เชิงปฎิบัติ (Strategic Pragmatism) เน้น
การขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบ (Systemic Reform) เน้นการ
สร้ า งขี ด ความสามารถในการจั ด การวิ ก ฤตเชิ ง รุ ก (Preventive
Crisis Responding Capability) และเน้นการเติมเต็มศักยภาพและ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (People Empowerment &
Engagement) เป็นสำ�คัญ
ในโลกหลังโควิด พิมพ์เขียวยุทธศาสตร์และวาระขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศไทย จะต้องตอบโจทย์ “การขับเคลื่อนที่สมดุล” ที่นำ�พา
ไปสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”

คำ�ตอบมีอยู่แล้วใน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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ผมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ หลายครั้ง
ท่านเป็นนักคิดที่สำ�คัญท่านหนึ่ง โดยเฉพาะในมุมมองที่มีความก้าวลํ้า
นำ�สมัยกับบริบทต่างๆ
ผลงานหนังสือ “โลกเปลี่ยน คนปรับ” เล่มนี้เป็นเสมือนแสงที่
ส่องนำ�ทางในความมืดภายใต้วกิ ฤตโควิด-19 มุมมองของท่านทีใ่ ช้วกิ ฤต
เป็นโอกาสในการปรับเปลีย่ นทัง้ ด้านธุรกิจ สังคม การศึกษา โดยเริม่ จาก
การปรับเปลี่ยน mindset ของมนุษย์เป็นเสมือน wind of change
ที่จะนำ�พาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน
ผมเชื่อว่าตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นเมื่อ 300,000 ปีที่แล้ว ก็ต้องเผชิญกับ
วิกฤตและการเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่บรรพบุรุษของเราก็สามารถเอา
ชีวิตรอดมาได้ด้วยการปรับตัวให้เหมาะสม ซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกัน ถึงเวลา
ที่ พ วกเราต้ อ งใช้ ส ติ แ ละปั ญ ญาในการปรั บ ตั ว ให้ ร อดพ้ น จากวิ ก ฤต
โควิด-19 ไปด้วยกันครับ

ชานนท์ เรืองกฤตยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด COVID-19 พวกเราหลายคนมีคำ�ถาม
ในใจมากมายเกี่ยวกับ ก้าวต่อไปของประเทศและอารยธรรมมนุษยชาติ
หรืออาจกล่าวได้ว่า “โลกหลัง COVID-19” มีความน่าสะพรึงกลัว
กว่า “โลกในยุค COVID-19” แม้ว่าเราจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า
การแพร่ระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเตือนสติพวกเราทุกคน
เกี่ยวกับการตื่นตระหนกและความกลัวซึ่งแม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติของ
มนุษย์ที่ย่อมรักและหวงแหนในชีวิตของตนเอง แต่หนังสือเล่มนี้กำ�ลัง
บอกกับพวกเราว่า “โลกหลัง COVID-19” จะเป็นเช่นไรล้วนขึ้นอยู่กับ
พวกเราทุกคนทีจ่ ะต้องร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพือ่ สร้าง “อนาคต”
ทีพ่ งึ ประสงค์ มีความยัง่ ยืนทัง้ ในเชิงสังคมและสิง่ แวดล้อม และไม่ทอดทิง้
ใครไว้ข้างหลัง
และสิ่ ง ที่ ดร.สุ วิ ท ย์ กล่ า วถึ ง ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า คิ ด ว่ า
สำ�คัญมากสำ�หรับการสร้าง “อนาคต” ของไทยในโลกหลังยุค COVID-19
คือ  การสร้าง “คน” ให้ “รักทีจ่ ะเรียนรู”้ “เรียนรูท้ จี่ ะรอด” และ “เรียนรู้
ที่จะรัก” ถือเป็นการพลิกโฉมกระบวนทัศน์ของระบบการศึกษาไทย
จากเดิมที่มุ่งเน้นใช้ “การกดดันจากภายนอก” ให้ผู้เรียนปรารถนาที่จะ
เรียน ไปเป็นการเรียนรู้ที่ “ระเบิดจากภายใน” คือ ให้ผู้เรียนค้นคว้าหา
“สิ่งมหัศจรรย์ภายใน” ของตนเอง
หนังสือที่ ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ ได้ประพันธ์ขนึ้ เพือ่ เฉลิมฉลองเนือ่ งใน
วาระครบรอบ 1 ปีในการก่อตัง้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม จึงเหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์ ถือได้วา่ เป็นการเปิด
ศักราชใหม่แห่งการศึกษาไทย โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย
ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

รองอธิการบดีกำ�กับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และการนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ในทางพุทธศาสนาท่านได้อธิบายคุณลักษณะของบัณฑิตไว้อย่าง
หนึ่งว่า “บัณฑิตย่อมเป็นผู้ไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ” คำ�ว่า ขึ้นๆ ลงๆ
ในที่นี้หมายความว่า เมื่อชีวิตประสบสุขหรือทุกข์ ก็สามารถครองตนรู้
เท่ า ทั น ความสมหวั ง หรื อ ผิ ด หวั ง นั้ น ไม่ แ สดงอาการขึ้ น ลงจนเสี ย
ปกติภาวะ แต่สามารถพิจารณาสภาวการณ์ตามความเป็นจริงอย่างมีสติ
จนเกิดปัญญาขึ้นได้
โควิด-19 ในครั้งนี้ คงมิใช่ของขวัญจากธรรมชาติ เพราะผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นมากมายอย่างที่เราเรียกว่า “ได้ไม่คุ้มเสีย” นั่นคือ ไม่เกิดขึ้น
คงจะดี ก ว่ า แต่ เ มื่ อ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว มี เ พี ย งผู้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ จ ะเห็ น โอกาส
ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
แต่วางรากฐานสำ�คัญเชิงโครงสร้างและเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อม
กับโลกในอนาคตที่ไม่แน่นอนและมีพลวัตมากกว่ายุคใดๆ
แนวทางทีท่ า่ นรัฐมนตรีได้เสนอแนะจึงแสดงให้เห็นคุณลักษณะของ
บัณฑิต พิจารณาโอกาสในวิกฤตทีจ่ ะช่วยให้มนุษย์มคี วามสุขอย่างสมดุล
ทัง้ ทางโลกและทางธรรม ด้วยการค้นหาสาเหตุของปัญหาและการพัฒนา
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานของคุณธรรมและความรู้ ไม่มี
ใครทราบแน่ชัดว่าโลกหลังโควิด-19 จะเป็นเช่นไร จะสงบสุขโดยพลัน
หรือมีวิกฤตใหญ่ยิ่งกว่านี้ คงไม่สำ�คัญเท่ากับการเตรียมตัวแต่วันนี้ให้
พร้อมและรู้เท่าทันอยู่เสมอ
พระเตชินท์ อินฺทเตโช
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ดร.ทวิดา กมลเวชช

“โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน” ของ
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ไม่ใช่แค่หนังสือวิชาการหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ความปั่นป่วน (Disruption) ที่กระทบต่อการพัฒนา
ฐานรากของสังคมหนึ่งๆ หรือประเทศหนึ่งแบบที่เราสามารถหาอ่าน
ได้ทัว่ ไป แต่เป็นการรวบรวมเรือ่ งราวความเปลีย่ นแปลง และการพัฒนา
ที่ บิ ด เบี้ ย วในระยะเวลาที่ ผ่ า นมาในแต่ ล ะช่ ว ง กั บ การเผชิ ญ หน้ า
วิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน จากสังคมหนึ่งสู่สังคมหนึ่ง
จนกลายเป็นผลกระทบและความเดือดร้อนทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึง
ความประมาทของ “คน” ในทุกบทบาทของสังคม ที่ไม่เคยคำ�นึง
ถึ ง ฉากทั ศ น์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ อั น เกิ ด จากฐานการพั ฒ นาที่ ไ ม่ เข้ า ใจ
ความไม่ ส มดุ ล ของธรรมชาติ แ ละทรั พ ยากร ทำ � ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ ม
ในสามมิติ คือ ความชะงักงันและถอยหลังอันเป็นผลจากการพัฒนา
ที่ไม่สมดุล ความเหลื่อมลํ้าในสังคมจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีคุณภาพ
และการขาดหายไปซึ่งความเข้าอกเข้าใจและเกื้อกูลกันในฐานะสมาชิก
ของสังคมร่วมกัน
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อาจสามารถกล่าวได้ว่า ดร. สุวิทย์ สวมบทบาทในฐานะนักปฏิบัติ
วิ ช าการ (Pracademia) ได้ น่ า สนใจผ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า
มี เ นื้ อ หาของการนำ � เอาวิ ธี คิ ด แบบนั ก บริ ห ารความเสี่ ย ง มากำ � กั บ
ฉากทัศน์ในการพัฒนา ให้หวนกลับมาทำ�ความเข้าใจเสียใหม่วา่ จากนีไ้ ป
การเดินทางของสังคมและรัฐชาติใด คือการเดินทางของ “คน” ในสังคม
นัน้ ๆ ทีม่ คี วามมัน่ คงในการใช้ชวี ติ ด้วยความสามารถและปัญญาต่อพืน้ ที่
ชีวติ ของตน พร้อมๆกับทำ�ความเข้าใจว่า “เรา” นัน้ หมายถึงสัมพันธภาพ
ของทุกคนในทุกสังคม ทีม่ ากเกินไปกว่าแค่วา่ “เราเป็นคนของสังคมไหน”
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
กระชากสติ และปรับแก้ หรืออาจจะถึงกับ “รื้อ” ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่เคยมองการพัฒนาแคบ ลืมคนทุกคนไปบางชั่วขณะ และไม่เคยคิดว่า
ฉากทัศน์ที่ไม่พึงประสงค์ในวันข้างหน้านั้น ทำ�ให้วันนี้ต้องเปลี่ยนวิธีคิด
และลงมือทำ�การพัฒนาไปเช่นไร

ทวิดา กมลเวชช

คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ดร.ธรณ์ ธำ�รงนาวาสวัสดิ์
โลกเปลี่ยนคนปรับ
จุดขยับประเทศไทยไปสู่สิ่งดีงาม
“โลกเปลี่ยน” เป็นกระแสที่เชื่อร่วมกันของคนทั้งโลกว่า หลังจาก
เราหลงอยู่ในเศรษฐกิจมายาและการพัฒนาที่มองเห็นค่าเพียงเงินทอง
เรามาถึงจุดที่ตาเริ่มใสกระจ่าง
คนรุ่นใหม่เริ่มเตือนคนรุ่นเก่าว่าบางอย่างอาจผิดพลาด บางอย่างที่
เป็นแบบแผนปฏิบัติตามๆ กันมา กำ�ลังนำ�พามนุษย์ไปสู่อนาคตไม่สดใส
“คนปรับ” เป็นหนทางสู่การแก้ไข ทำ�ให้อะไรให้ดีกว่าเดิม มองโลก
ให้กว้างกว่าเดิม เข้าใจธรรมชาติและความจริงแห่งการดำ�รงชีวิต
“จุดขยับ” คือจังหวะดีที่สุด เมื่อโลกกำ�ลังรีเซ็ตตัวเองจากภัยโควิด
สถานการณ์ที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิด และทำ�ให้ทุกอย่างต้อง
ขยับเร็วกว่าที่พวกเราเคยคาด
ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรากำ�ลังอยู่บนจุดนี้ และจุดนี้เองที่จะ
ชี้นำ�ว่า เราจะไปสู่อนาคตแบบไหน
ในฐานะคนทีเ่ ชือ่ มาตลอดว่าหนังสือคือแรงบันดาลใจ คือถนนหนทาง
ที่ช่วยนำ�พาเราไป ช่วยปลอบใจและกระซิบส่งเสียงเชียร์ในทุกก้าวเดิน
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ผมยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ท่ า นสุ วิ ท ย์ ตั้ ง ใจเขี ย นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ม าให้
คนไทยอ่าน ให้ไตร่ตรองจ้องมองตัวเองอีกครั้ง
และให้เราตั้งคำ�ถามกับตัวเองว่าเราจะก้าวต่อไปไหม จะปรับตัว
เพื่ออนาคตของเราและลูกเราไหม หรือยินดีจะอยู่กับที่และทำ�ตาปริบๆ
มองชาติอื่นเดินไปข้างหน้า สร้างอนาคตอันล้าหลังให้คนไทยรุ่นต่อไป
ผมเชื่ อ ว่ า ทุ ก คนตอบตั ว เองได้ และอยากให้ กำ � ลั ง ใจว่ า จาก
สถานการณ์โควิดในไทยเทียบกับในโลก เรากำ�ลังอยูบ่ นจุดขยับทีไ่ ด้เปรียบ
เราเรียนรูเ้ รือ่ งดีๆ มากมาย เรารูซ้ งึ้ ถึงศักยภาพทีไ่ ม่เคยมีใครคิดมาก่อน
ว่าคนไทยทำ�ได้
เรากำ � ลั ง มี กำ � ลั ง ใจอั น ใหญ่ ห ลวงที่ จ ะก้ า วไปข้ า งหน้ า ผมเชื่ อ ว่ า
หนังสือเล่มนี่จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ทำ�ให้กำ�ลังใจอันใหญ่หลวง
ของคนไทยไม่เป็นเพียงไฟไหม้ฟาง
แต่จะก่อเกิดเป็นพลังที่นำ�พาเราหลุดพ้นจากการเดินวนอยู่กับที่
ขอบคุณท่านสุวิทย์ที่เขียนหนังสือเล่มนี้มา และยืนยันว่าจะนำ�ไป
ใช้สอนนิสิตอย่างแน่นอน เพราะเป็นหนังสือที่ดี สามารถใช้สอนคนได้
สำ�หรับคนเขียนหนังสือ ผมคิดว่าประโยคสั้นๆ แค่นี้คงพอเพียงแล้วที่จะ
ทำ�ให้เราสุขใจ หนังสือที่สามารถใช้สอนคนได้ มันมีประโยชน์จริงๆ ครับ
ธรณ์ ธำ�รงนาวาสวัสดิ์
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ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี

ถ้าใครเคยมีโอกาสรับฟังแนวคิดและนโยบายของท่าน อ. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์
ก็จะรูด้ วี า่ ท่านเป็นหนึง่ ในพหูสตู ของประเทศ ทีน่ �ำ แนวคิดลํา้ สมัย ลึกซึง้
และเป็น game changer มาใช้ในการทำ�งานและวางกลยุทธ์อยู่เสมอ
หนังสือเรื่อง “โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน”
ก็เป็นอีกหนึง่ “มรดกทางปัญญา” ของท่าน อ. สุวทิ ย์ ทีเ่ ป็นแบบพิมพ์เขียว
ทีม่ คี า่ มากของประเทศ ซึง่ ได้รวบรวมการตกผลึกแนวคิดของ อ. สุวทิ ย์ เอาไว้
เพื่อเป็นเข็มทิศสำ�หรับการขับเคลื่อนประเทศในทุกๆ มิติ ให้เราสามารถ
ปรับเปลีย่ นจาก “การแข่งขันแบบไร้สมดุล” มาเป็น “การพัฒนาแบบยัง่ ยืน
ร่วมกับธรรมชาติ” อีกทั้งยังสอดคล้องและมีฐานรากมาจาก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 นั่นเอง
ใครที่อยากรู้ว่า เราควรจะปรับตัว ปรับใจ ปรับกระบวนทัพอย่างไร
เพื่อเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเจริญ
ก้าวหน้าและมีความสุข หนังสือเล่มนี้มีคำ�ตอบให้ท่านครับ :)

ธวิน เอี่ยมปรีดี

นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
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นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
มีการเปรียบเทียบว่าวิกฤตโควิด-19 เหมือนการทำ�สงคราม ด้วยเหตุวา่
เกิดความสูญเสียขึ้นจำ�นวนมหาศาล ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม
สงครามครั้งนี้ไม่มีคู่ต่อสู้ที่ชัดเจน ไม่มีหัวหน้าใหญ่ ไม่มีข้าศึกที่ต้อง
สู้รบเพราะศัตรูที่แท้จริงคือไวรัสที่อยู่ข้างในตัวมนุษย์ หรืออีกนัยหนึ่ง
ก็คอื จุดอ่อน ความเปราะบาง และปัญหาทีส่ ะสมมานาน แต่เพิง่ มาเปิดแผล
ให้ได้เมื่อพบกับโควิด-19
ความเหลือ่ มลํา้ การขาดความสามารถในการแข่งขัน การไม่กระจาย
ความเสี่ยง การปรับตัวไม่ทันกับโลกยุค 4.0 และอีกมากมายหลาย
ปัญหาที่ต้องสะสาง
จริงอยูท่ วี่ กิ ฤตครัง้ นีค้ อื โอกาสให้เราก้าวต่อไป โอกาสให้เราพลิกเกม
จากผู้ตามเป็นผู้นำ� และโอกาสให้เราเปลี่ยนเก้าอี้จากคนเสียเปรียบเป็น
คนได้เปรียบ แต่ก่อนจะมุ่งไปข้างหน้าเพื่อทะยานหา New Normal
ความจริงแล้วเราควรถือโอกาสนีห้ นั กลับมามองรากของปัญหาเสียก่อน
ใช่หรือไม่ เราควรทบทวนตัวเองให้ถี่ถ้วนก่อนว่าเราคือใคร มาถึงจุดนี้
ได้ อ ย่ า งไร และถ้ า จะก้ า วต่ อ ไป เราต้ อ งไม่ ลื ม ทิ้ ง ใครไว้ ข้ า งหลั ง ...
เหมือนกับที่เราลืมมาตลอด
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หนังสือ โลกเปลี่ยน คนปรับ นี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ไม่ได้แค่เขียน
เพื่อเป็น ‘กล้องส่องทางไกล’ อย่างเดียว แต่คือ ‘แว่นขยาย’ ที่ส่อง
กลับมาที่ตัวเราเองเพื่อเตือนสติว่า เรามีอะไรดีกันแน่ เราควรสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง จากภายในใช่ ห รื อ ไม่ เราควรเดิ น หน้ า ไปด้ ว ยกั น ไม่ ใช่
แข่งขันกันแล้วบดขยี้คนตัวเล็กจนไม่มีที่ยืน และเท้าของเราควรติดดิน
หนั ก แน่ น ในการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มากกว่ า การกระโดดตั ว ลอยแต่ ล้ ม
หัวคะมำ�ได้เพียงเสี้ยววินาที
ทุกสงครามในอดีตล้วนแล้วแต่มีผู้ชนะและผู้แพ้ ผู้รอดชีวิตและ
ผู้เสียชีวิต แต่จะเป็นไปได้ไหมที่ในครั้งนี้ ประเทศไทยจะร่วมกันเขียน
กติกากันใหม่ พลิกกระดานตั้งตัวชี้วัดแห่งอนาคตกันใหม่ การแข่งขัน
ยั ง คงมี อ ยู่ แต่ ยื น อยู่ พื้ น ฐานที่ ว่ า เราต้ อ งเท่ า ทั น โลก และเราต้ อ ง
เท่าเทียมกัน

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ
และ บรรณาธิการบริหาร THE STANDARD
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นพมาศ ศิวะกฤษณ์กุล
จากงานเขียนของ ดร. สุวิทย์ ในครั้งนี้ ทำ�ให้เราได้เห็นมุมมองใหม่
ที่ลึกซึ้งกว่าเดิม และรับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ในสังคมว่าส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการที่มนุษย์มองมนุษย์และธรรมชาติอย่างไม่สมดุล วิกฤตโควิดได้
มาเขย่าโลก และทำ�ให้เรามองเห็นรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ ชัดเจนยิ่ง
ขึ้น เป็นโอกาสที่ทุกคนจะหันมาช่วยกันสร้างโลกใหม่ที่ดีและยั่งยืนกว่า
เดิม ตลอดจนพัฒนาประเทศ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม
อย่างสมดุลและยั่งยืน นับเป็นเนื้อหาที่ควรติดตามอย่างยิ่งค่ะ

นพมาศ ศิวะกฤษณ์กุล

ประธานแมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำ�กัด
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ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล
หากคุณกำ�ลังมีคำ�ถามว่าเราจะอยู่กันอย่างไรหลังการระบาดของ
โควิด-19 หนังสือเล่มนี้มีคำ�ตอบให้คุณ “โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจาก
กั บ ดั ก ขยั บ สู่ ค วามยั่ ง ยื น ” ใช้ มุ ม มองการวิ เ คราะห์ มิ ติ ท างสั ง คม
พฤติกรรมของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในการนำ�เสนอคำ�ตอบ
หนังสือเล่มนี้เป็นคัมภีร์ ฉายแนวทางการเตรียมพร้อมการปรับมุมมอง
เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการอยู่รอดอย่างยั่งยืนในอนาคต นับเป็นหนังสือ
ทีม่ ี insightful insight บอกกับเราว่า อะไรทีต่ อ้ งปรับ อะไรทีต่ อ้ งเปลีย่ น
หากใครกำ�ลังมองหาหนังสือที่ให้ความกระจ่างในการวางแผนชีวิต
หลังยุคโควิด แนะนำ�ให้อา่ นหนังสือเล่มนีเ้ ป็นเล่มแรก เพราะเป็นหนังสือ
ทีใ่ ห้ขอ้ มูลเชิงลึกในมิตทิ างสังคมได้อย่างดีเลิศ ให้ความสำ�คัญกับศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์ และสร้างแรงบันดาลใจในการมองเห็นกันและกัน
เห็นอกเห็นใจ และเชื่อใจกันและกัน เพื่อสร้างสังคมที่เกื้อกูลกันอย่าง
สร้างสรรค์และยั่งยืน
ถือเป็นเรื่องน่าชื่นชมและน่ายินดีที่มีการนำ�เสนอและฉายภาพโลก
หลังโควิดทีม่ คี วามเกือ้ กูลกัน สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความเชือ่ มัน่
ในหมูม่ วลมนุษยชาติถกู เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง เพราะโควิดได้เปลีย่ น
จากสังคมของปัจเจก สูส่ งั คมของส่วนรวม ในโลกหลังโควิดทางรอดเดียว
คือการอยู่รอดร่วมกัน ถ้าเราจะรอด คนอื่นต้องรอด สังคมต้องรอดไป
ด้วยกัน
พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล

ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน
เพื่อเสรีภาพ ประเทศไทย
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ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
โลกยุคหลังโควิด นักคิด และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ จัดได้วา่ เป็นนักคิดชัน้ นำ�ของไทย และเป็นเพียง
ไม่กค่ี นทีม่ โี อกาสทำ�งานคิดงานเขียนร่วมกับนักคิดชัน้ นำ�ของโลกโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักคิดสายบริหารธุรกิจด้านการตลาดอย่างฟิลิป คอตเลอร์
ผูท้ ไี่ ด้ชอื่ ว่าเป็นบิดาแห่งการตลาดสมัยใหม่ คล้ายๆ กับทีป่ เี ตอร์ ดรักเกอร์
ได้รบั การยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาการจัดการ (Management) สมัยใหม่
อาจารย์สุวิทย์จึงมีสถานะคล้ายๆ จิม คอลลินส์ ผู้ที่ได้รับอิทธิพล
จากดรั ก เกอร์ เ ป็ น อย่ า งมาก ในการใช้ ศ าสตร์ แ ห่ ง การจั ด การสร้ า ง
เส้นทางอาชีพให้กับตนเอง จิม คอลลินส์ นั้นเขียนหนังสือดังจากการ
ทำ�งานวิจัยออกมาหลายเล่ม ทั้ง Built to Last และ Good to Great
เพือ่ หาคำ�ตอบว่า ทำ�ไมบริษทั ใหญ่ๆ ถึงดำ�เนินกิจการได้ยงั่ ยืน และทีย่ งั่ ยืน
อยู่แล้ว ทำ�อย่างไรจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปได้อีก
หนั ง สื อ เหล่ า นี้ ไ ด้ ร วบรวมหลั ก การสำ � คั ญ เพื่ อ ตอบคำ � ถามใหญ่
ที่ใครๆ ก็อยากรู้ทั้งนั้น แถมคำ�ตอบก็ถูกต้องดีงามตามนิยามของโลก
ในยุคหนึ่ง
แต่เมื่อโลกเดินทางผ่านยุคเทคโนโลยีพลิกผัน (Disruption) บริษัท
ที่ผู้คนเคยคิดว่ายิ่งใหญ่เหล่านั้น ก็มีอันต้องล้มหายตายจากไปเป็น
จำ�นวนมาก จนยากที่จะใช้กรอบความคิดเดิมในการอธิบายได้อีกต่อไป
แนวคิดในการบริหารธุรกิจเป็นเช่นไร
แนวคิดในทางการตลาดก็เป็นเช่นนั้น
แนวคิดในการจัดการองค์กรธุรกิจเป็นอย่างไร
แนวคิดในการจัดการบริหารประเทศก็เป็นเช่นนั้น
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อาจารย์สุวิทย์ได้ตั้งคำ�ถามสำ�คัญไว้ในส่วนสุดท้ายของหนังสือว่า
“ยุทธศาสตร์ชาติ” และ “วาระการปฏิรปู ประเทศ” ทีม่ อี ยูน่ นั้ ยังสามารถ
ตอบโจทย์โลกยุคหลังโควิดได้มากน้อยเพียงใด
หนังสือเล่มนี้เองก็ช่วยตอบให้แล้วว่า มันไม่น่าจะใช้ได้อีกต่อไป
และโลกคงไม่สามารถกลับไปใช้แนวทางเดิม ทฤษฎีเดิม สมมติฐานเดิม
อีกต่อไปได้
เราอยู่ในจุดที่ต้องเริ่มต้นคิดใหม่อย่างเป็นระบบในทุกๆ มิติ ว่าจะ
ลิขิตอนาคตของโลกและมนุษยชาติอย่างไร และประเทศไทยก็ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงความจำ�เป็นในการขบคิดนั้น
หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนภาพร่าง (cartoon) ของศิลปินก่อนที่
จะลงมือลงสีในภาพเขียนสำ�คัญชิ้นใหญ่ๆ บางครั้งการได้เห็นภาพร่าง
เหล่านี้ ก็ชว่ ยให้เราเข้าใจการทำ�งานและวิธกี ารขบคิดของศิลปิน ก่อนจะ
ได้ยลยินงานจริงอันยิง่ ใหญ่ ผมขอขอบพระคุณอาจารย์สวุ ทิ ย์ทไี่ ด้ชว่ ยร่าง
กรอบความคิ ด ขนาดใหญ่ ข องสิ่ ง ที่ สั ง คมไทยควรจะเดิ น ไปสู่ อ นาคต
อนาคตนั้นเป็นเส้นทางที่เลี้ยวลด เราจึงต้องการนักคิดมาช่วยกันขบว่า
เราจะเดินผ่านความคดเคี้ยวนั้นไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร
และหวังใจว่า เมื่ออาจารย์มีเวลาว่างจากภาระงานประจำ�จะหวน
มาจับปากกา พู่กัน เพื่อลงสีสร้างสรรค์งานนี้ให้สมบูรณ์งดงาม เฉกเช่น
งานที่อาจารย์เคยร่วมรังสรรค์กับเหล่าปรมาจารย์ในอดีต
เพราะนี่คืออีกบทบาทหนึ่งที่มีค่า และอาจารย์สุวิทย์มีโอกาสได้
ก่อร่างสร้างมาจนน่าจะถึงเวลาลงมือสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในโลกยุคหลังโควิด ซึ่งเราต้องการนักคิดมากกว่ายุคใดๆ
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
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สมศักดิ์ บุญคำ�

กระผมในฐานะผูป้ ระกอบการกิจการเพือ่ สังคม (Social Enterprise)
ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสอ่านและ
เขียนคำ�นิยมสำ�หรับหนังสือ “โลกเปลี่ยน คนปรับ : หลุดจากกับดัก
ขยับสู่ความยั่งยืน” โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ และได้มีโอกาสสนับสนุน
งานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
หากผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้เห็นความท้าทายของประเทศ
และโลกของเราใน 3 มิ ติ ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น ภาพรวมของความพอเพี ย ง
การพัฒนาคน และการพัฒนาสังคม ภายใต้สถานการณ์ของโลกก่อน
และหลังโควิดไว้อย่างน่าสนใจ
นอกจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในเชิงโครงสร้างแล้วในหนังสือ
เล่มนี้ ยังมีแนวคิดเชิงปรัชญา ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติที่เป็น
ประโยชน์กับทุกภาคส่วนในมิติต่างๆ ใน “7 ขยับปรับเปลี่ยนโลก”
ที่ อ ยากเชิ ญ ชวนให้ ทุ ก ท่ า นได้ อ่ า นผ่ า นตั ว หนั ง สื อ ไปด้ ว ยกั น โดยมี
ความมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงสังคมแห่งความทันสมัยไปสู่สังคมแห่งความ
สมดุลและยั่งยืน ผ่าน 4 ห่วงโซ่คุณค่าที่สำ�คัญ คือ ศักยภาพและคุณค่า
ของมนุษย์ ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการรักษ์สิ่งแวดล้อมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมศักดิ์ บุญคำ� (ไผ)

Founder and CEO
บริษัท โลเคิล อไลค์ จำ�กัด
10 พฤษภาคม 2563
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สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร
“มุมมองที่เปิดกว้าง มองอย่างรอบด้าน
นำ�ไปสู่ฐานวิธีคิดใหม่
โดยวัฒนธรรมของสังคมโลกที่เปลี่ยนไป
สู่ความยั่งยืนของมนุษยชาติ”
คำ�ทรงคุณค่าเหล่านี้ ท่านจะได้ค้นหาเพิ่มเติมในหนังสือเล่มนี้

สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร
ผู้ก่อตั้ง Saturday School Foundation
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“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.”

“Fireflies”
Rabindranath Tagore*
*ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา และ ระวี ภาวิ ไล : ถอดความ

