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“When Patterns are Broken, New Worlds Emerge” 
Tuli Kupferberg 

 
 “โลกหลงัโควดิ-19” จะเป็นโลกที่มกีารพลิกโฉมครั้งใหญ่ เป็นการปรับเปลี่ยนทั้งเชิงโครงสร้างและ
พฤติกรรมแบบ “ภำคบังคบั” ก่อให้เกิดโลกที่ผู้คนต้องอิงอาศัยกันมากขึ้น การกระท าของบุคคลหนึ่ง ย่อม
ส่งผลกระทบได้ทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้อื่นไมม่ากก็นอ้ย จนอาจกล่าวได้ว่า “จำกน ีไ้ป ผูค้นในโลก สขุกจ็ะ
สุขด้วยก ัน ท ุกข์ก ็จะท ุกข์ด้วยก ัน” 
 พวกเราก าลังด ารงชีวิตอยูใ่น “โลกท ีไ่รส้มดลุ”  ความไรส้มดลุในสภาวะที่พวกเราต้องอิงอาศัยกนัมาก
ขึ้นเป็นปฐมบทของความไรเ้สถียรภาพ ความไมม่ ั่นคงปลอดภยั และความขัดแย้งทีร่ ุนแรง ที่สะท้อนผ่านความ
เสี่ยงและภัยคุกคาม จนกระทั่งก่อเกิดเป็นวิกฤตโลกในที่สุด 
 มีผู้รู้กล่าวไว้ว่า “You can’t stop the waves but you can learn to surf.” เราหยุดคลืน่ไมไ่ด้ 
แต่เราสามารถเรียนรู้การโต้คลื่นได้  ดังนั้น หากต้องการให้ความเป็นปกติสุขกลับคืนมาในโลกหลังโควิด-19 
พวกเราต้องคืนความสมดุลใหก้ับโลกธรรมชาติ ปรับสมดุลในปฏิสมัพันธร์ะหว่างมนุษยก์ับมนษุย์ พร้อม ๆ  กับ
ลดทอนการบริโภค การผลิต การแข่งขัน การใช้ทรพัยากร จากนี้ไปเวลาจะท าอะไรตอ้งคิดใหลุ้่มลึกและแหลม
คมมากขึ้น มองออกไปในมิติที่กว้างขึ้นและยาวขึ้น ที่ส าคัญ คิดเพื่อส่วนรวมและคิดเผื่อคนรุ่นหลังด้วย 
 ไม่ว่าหลังโควิด-19 เราจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ใน “โลกใบเดิม” หรือ “โลกใบใหม่” การเตรียมความ
พร้อม มีภูม ิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ใช้ปัญญา มีเหตุผล รู้จักความพอดี ความพอประมาณ ความลงตัว คุณลักษณะ
เหล่านี้เม ื่อประกอบกันเพียงพอที่จะน าพาพวกเรา ครอบครัวของเรา องค์กรของเรา ประเทศของเรา และโลก
ของเราฝ่าฟันอุปสรรค ก้าวข้ามวิกฤต และด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขอย่างแน่นอน 
 ที่ส าคัญ คุณลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดขา้งต้น หาใช่สิ่งแปลกใหมท่ีถู่กพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับวกิฤตใน
โลกปัจจุบัน แต่ ปัญญา ภูม ิคุ้มกัน ความพอดี ความพอประมาณ และความลงตัว เป็นหัวใจส าคัญที่อยู่ใน  
“ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง” ที่ในหลวงล้นเกลา้รัชกาลที ่9 ของเราทรงคิดคน้ขึน้มากว่าสามทศวรรษแลว้ 
 ดังนั้น ขอเพียงแต่พวกเราตั้งสติ ม ีความมุ่งม ั่นตั้งใจ ใช้ปัญญาท าความเข้าใจให้ลึกซึ้ง และน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะก่อเกิด ชีวิตที่เป็นปกติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ท่ามกลางกระแสวิกฤตอันเชี่ยวกรากในโลกที่พวกเราต้องเผชิญอยู่เฉกเช่นในปัจจุบัน  
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7 รอยปริ ปั่นป่วนโลก 
(7 Systemic Divides) 

 
 

“ไม่ใช ่ผู้ท ี่แ ข็งแกร ่งหร ือฉลำดที่ส ุดท ี่จะอย ู่รอด  
แต่ค ือผู้ท ี่ร ู้จ ักปร ับตัวเข้ำก ับควำมเปลี่ยนแปลงได้ดีท ี่ส ุดจ ึงจะรอด ” 

ชำล์ส ดำรว์นิ 
 
 

หนึ่งโลก หนึ่งชะตำกรรมร ่วม (One World, One Destiny) 
 
 ควบคู่ไปกับกระแส “โลกาภิวัตน์ทางด้านเศรษฐกิจ” ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหลอย่างเสรีของทุน  
สินค้า บริการ รวมถึงผู้คน พวกเราก าลังเผชิญกับกระแส “โลกาภิวัตนข์องความเสีย่งและภัยคุกคาม”  หลาย
ความเสี่ยงและภัยคุกคามได้ยกระดับจาก Local2Local ไปสู่ Global2Global ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกบั
ประชาคมโลก ไม่ว่าจะเป็นปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ วิกฤตเศรษฐกิจ รวมไปถงึโรคโควดิ-19 ที่
พวกเราเผชิญอยูใ่นปจัจุบัน อาจกล่าวได้ว่า โลกาภิวัตนท์างเศรษฐกิจ ก่อให้เกดิ “หนึง่โลก หน ึง่ตลำด” (One 
World, One Market) พร้อม ๆ กันนั้นโลกาภิวัตน์ของความเสี่ยงและภัยคุกคาม  ได้ก่อให้เกิด “หน ึง่โลก 
หน ึ่งชะตำกรรมร ่วม” (One World, One Destiny) 
 

 

หนึ่งโลก หนึ่งชะตำกรรมร ่วม 
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 พวกเราก าลังเผชิญกับ “วิกฤตซ ้ ำซำก” ที่เกิดขึ้นระลอกแล้วระลอกเล่า ตั้งแต่ “วิกฤตต้มย ากุ้ง” ที่
เริ่มต้นที่ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1997 มาจนถึง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในป ีค.ศ. 2019 บางวิกฤต
เป็น “วิกฤตเชงิซอ้น” ที่หลายวิกฤตได้กระหน่ าซ้ าเติมในเวลาเดียวกัน อย่างในกรณีของประเทศไทยที่ประสบ
ปัญหาโรคโควิด-19 แล้วยงัต้องเผชิญกับปญัหาภัยแล้ง และการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลงัวิกฤตโควิดที่ก าลังจะเกดิขึน้
ตามมา 
 

 

วิกฤตซ้ ำซำก 
 
 

จะอยู่อย่ำงไรท่ำมกลำง หนึ่งโลก หนึ่งชะตำกรรมร ่วม 
 
 ภายใต้วิกฤตซ้ าซากและวิกฤตเชงิซ้อนที่เกิดขึ้น เราจะสามารถเข้าถึงรากเหง้า สาเหตุ กลไก หรือ ตัว
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร  
 
 ในบริบทของการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ  การรับทราบเพียง “เหตกุำรณ์” (Events) 
(อย่างเ ช่นการเผชิญกับวิกฤตในที่นี้)  อาจเพียงพอในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ไม ่เพียงพอในการ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
 เ ราอาจต้องการข้อมูลที่สามารถแสดง “ร ูปแบบ” หรือ “แนวโน ้ม” (Patterns / Trends) เพื่อ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่โลกหลังโควิดเป็นโลกที่เต็มไปด้ วยความไมแ่นน่อนและ
ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ  การรับทราบถึงรูปแบบหรือแนวโน้มของเหตุการณ์นั้น ๆ  ( อย่างเช่น การ
เทียบเคียงรูปแบบของโรคโควิด-19 กับโรค SARS ในอดีต) ก็อาจไม่เพียงพอเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉ ับพลัน (Disruptive Change) ไมว่่าจะมาจากมิตทิางด้านเทคโนโลย ีนวัตกรรม โมเดลธรุกจิ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้บรโิภค หรือรปูแบบการแข่งขนัใหม ่ๆ ท าให้แบบจ าลองของรปูแบบหรือแนวโนม้ที่พัฒนาขึน้มานัน้
ม ีความคลาดเคลื่อน มีข้อจ ากัด สามารถใช้งานได้กับบางเงื่อนไขหรือบางบรบิทเทา่นั้น หรืออาจจะใช้ งานไมไ่ด้
เลยในบางกรณี 
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 ในสถานการณ์ดังกล่าว เราจ าเป็นต้องหยั่งรู้ถึง “โครงสรำ้งเชงิระบบ” (Systemic Structure) ที่
สามารถแสดงกลไกความสัมพันธข์องตัวแปรต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ มิเพียงเท่านั้น ในสถานการณท์ี่ปฏสิมัพนัธ ์
ม ีความซับซ้อนและมคีวามไมแ่น่นอนในระดับสูง (อย่างเช่นโลกหลังโควิด) เราอาจจะต้องหยั่งรู้ถึง “ควำมคดิ
ฐำนรำก” (Mental Model) ที่เป็นตัวก าหนดโครงสร้าง กฎเกณฑ์ รูปแบบ ตัวขับเคลื่อน และผลลัพธ ์ของ
ปฏิสัมพันธ ์ในเรื่อง ๆ นั้น 
 
 การเข้าถึงความคิดฐานราก จะท าให้เราเข้าใจกระบวนทศัน ์(Paradigm) ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ 
ท าใ ห้เราเข้าใจกฎบญัญัติ (Rule of the Game) ที่ เ ป็นฐานรากก าหนดที่มาที่ไป หรือจุดเป็นจุดตายของ
เหตุการณ์นั้น ๆ อันน ามาสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
 

เข้ำใจ เข้ำถึง ภำวะปกติใหม่ (New Normal) 
 
 วิกฤตซ ้ ำซำก และ วิกฤตเชงิซอ้น ได้กลายเป็น “ภำวะปกตใิหม่” เพื่อให้พวกเราสามารถหลดุพน้
จากวิกฤตซ้ าซากและวิกฤตเชิงซ้อน เราจ าเป็นต้องพิจารณาหยั่งลกึถึงรากเหง้าของปัญหาที่เป็นเสมอืนก้นของ
ภูเขาน้ าแข็ง “กระบวนทศันก์ำรพฒันำท ีม่ ุ่งส ูค่วำมทนัสมยั” (Modernism) ที่ใช้อยูใ่นปัจจุบันนัน้ ตั้งอยูบ่น
ความคิดฐานรากของ  “ตัวก ูของก ู” (Ego-Centric Mental Model) ที่ เ ป็นปฐมบทก่อให้เกิด “รอยปรใิน
ระบบ” (Systemic Divides) รอยปริในระบบดังกล่าวได้น าพาไปสู่ “โลกท ีไ่รส้มดุล” (Global Imbalance) 
ทั้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย ์(ซึ่งกลายเป็นประเด็นปัญหาความเหลื่อมล้ า) และระหว่างมนุษยก์ับธรรมชาติ (ซึง่
กลายเป็นประเด็นปัญหาความไม่ยั่งยืน) โลกที่ไร้สมดุลส่งผลให้เกิดโลกแหง่ควำมเสีย่งและภยัคกุคำม  และ
น าพาไปสู่วิกฤตซ ้ ำซำกและวิกฤตเช ิงซ ้อน  ที่ได้กลายมาเป็น “ภำวะปกติใหม่” ในโลกปัจจุบัน 
 

 

ในโลกที่มุ่งพัฒนำสู่ควำมทันสมัย 
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 ถึงเวลาต้องกลับมาทบทวนว่า “กระบวนทศันก์ำรพัฒนำทีม่ ุ่งส ูค่วำมทนัสมัย” ยังสามารถตอบโจทย์
โ ลกหลังโควิดหรือไม่ เ ราก าลังด ารงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยสมมติฐานที่ถูกต้องหรือไม่ สมมติฐานใน
ความสัมพันธร์ะหวา่งมนษุยก์ับมนุษยภ์ายใต้ความคิดฐานรากของ “ตัวกขูองก”ู นั้นมองว่ามนษุย์มขีอ้บกพรอ่ง 
ไ ม่น่าไว้ใจ มนุษย์ม ีพฤติกรรมที่ม ีเหตุม ีผลตามหลักเศรษฐศาสตร์ มนุษย์โดยปกติจะเรียกร้องปกป้อง
ผลประโยชน์ของตัวเอง ดังนั้นทุกคนต้องแข่งขันกันจึงจะอยู่รอด 
 
 มิเพียงเท่านั้น ภายใต้ความคิดฐานรากของ “ตัวกูของกู” ยังม ีสมมติฐานในความสัมพันธ ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ โดยมองธรรมชาติเป็นเพียงทรพัยากรที่สามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์ห้มากที่สุด เชื่อม ัน่ใน
อ านาจของมนุษย์ จึงม ุ่งเอาชนะธรรมชาติด้วยเทคโนโลยแีละการจัดการ รวมถึงความคิดทีจ่ะตักตวงประโยชน์
จากส่วนรวมให้มากที่สุด 
 

 

สมมติฐำนภำยใต้ฐำนค ิด “ตัวกูของกู” 
 
 สมมติฐานที่ไมถู่กต้องในความสัมพันธร์ะหว่างมนุษย์กบัมนุษย์ และมนุษยก์ับธรรมชาติ เป็นปฐมบท
ของการเกิด “7 รอยปร ิในระบบ (Systemic Divides)” ที่ปั่นป่วนโลกของเราอยู่ในขณะนี้ 
 
 7 รอยปร ิในระบบ ประกอบไปด้วย 
 

1. ค วำมไรส้มดลุระหว่ำง ควำมมั่งค ัง่ทำงเศรษฐกจิ ควำมอย ูด่ ีมีสขุทำงสงัคม ควำมย ั่งยนืของ
ธรรมชำต ิและภมูิปญัญำของมนษุย  ์เรามุง่เนน้แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจ จนเกิดผลกระทบทีไ่มพ่งึ
ประสงค์ต่าง ๆ ตามมามากมาย 

2. เศรษฐกจิกำรเงนิท ีค่รอบง ำเศรษฐกจิท ีแ่ทจ้รงิ เราสนใจแตต่ัวเลขในบญัชี ผลประกอบการ ราคาหุน้
ในตลาด ถูกครอบง าและบิดเบือนด้วยการสร้างราคาและการเก็งก าไรของผู้เลน่รายใหญ่ในตลาดเงนิ
และตลาดทุนโลก จนมองข้ามศักยภาพและพลังจากภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจที่แท้จริง 
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3. ควำมต้องกำรอยำ่งไมส่ ิน้ส ุดของมนษุย ์ไม่สอดคลอ้งกบัทรพัยำกรท ีม่ ีอย ูจ่  ำกดัในโลกใบน ี ้เราใช้
ประโยชน์จากโลกใบนี้เพื่อตัวเองมากจนเกินไป จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  เกิดโรค
ระบาดและภัยคุกคามต่าง ๆ ลามไปทั่วโลก 

4. ผู้ค รอบครองทรพัยำกร ก ับ ผู้ต ้องกำรใชท้รพัยำกร ไมใ่ชค่นกลุม่เดยีวกนั ม ีการกระจุกตัวของการ
ครอบครองและเข้าถึงทรัพยากร ท าให้เกิดสภาวะ “รวยกระจุก จนกระจาย” 

5. ควำมเหลือ่มล้ ำของรำยได ้ส ินทรพัย ์และโอกำส ระหว่ำง “คนมแีละคนได้” กบั “คนไรแ้ละคน
ด้อย” เราก าลังอยู่ในโลกที่ “Overserved Wants” คนร่ ารวย ในขณะที่ “Underserved Needs” 
คนยากจน 

6. ดำบสองคมของเทคโนโลยใีนกำรตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรท ีแ่ทจ้รงิของมนษุย  ์การพัฒนาเทคโนโลยี
ที่ม ุ่งเน้นการตอบโจทย์ผลประโยชน์ของมนุษย์น ามาสู่การท าลายธรรมชาติ จนส่งผลกระทบต่างๆ
มากมาย มิเพียงเท่านั้น หากไม่สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ที่เพียงพอ มนุษย์อาจจะถูกเทคโนโลยี
ครอบง าหรือทดแทน อย่างในกรณีการขบกันของปัญญามนุษย์กับปัญญาประดิษฐ ์ 

7. ควำมไมไ่ว้วำงใจซ ึง่กนัและกนัสำมเสำ้ ระหว่ำง ร ัฐ เอกชน ก ับ ประชำสงัคม ถ้าหากรัฐกบัเอกชน
จับมือกันก็จะท าให้ภาคประชาสังคมอ่อนแอลง ถ้าเอกชนกับสังคมจับมือกันก็จะก่อให้เกิดรัฐที่ไม ่
เข้มแข็ง ดังนั้นความไม่ไว้วางใจกันแม้เพียงภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง ก็จะท าให้เกิดรอยปริอันเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นได้ 

 

 

7 รอยปร ิ ป ั่นป ่วนโลก 
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 ที่ผ่านมาเราไมเ่คยคดิเขา้ไปแก้ไข เชือ่มประสานทั้ง 7 รอยปริในระบบอย่างจริงจัง จนท าให้เกิดโลกที่
ไร้สมดุล เกิดความเสี่ยงและภัยคุกคาม จนก่อตัวเป็นวิกฤตซ้ าซากและวิกฤตเชิงซ้อนในที่สุด 
 
 

7 ตรำบำปหลังโควิด (Post-COVID Deadly Sins) 
 
 ควบคู่ไปกับ “7 รอยปรใินระบบ” พวกเราก าลังเผชิญกับ “7 ตรำบำปหลงัโควิด” ซึ่งหากไมส่ามารถ
หลุดพ้นจากตราบาปเหล่านี้ โอกาสที่จะน าพาประเทศและประชาคมโลกไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นไปได้
ยาก 
 
 7 ตรำบำปหลังโควิด  ได้แก่ 
 

1. ไม่มีสนัตภิำพในโลกอยำ่งถำวร หำกผูค้นย ังไ ร ้ซ ึ่งควำมมั่นคงปลอดภัยในช ีวิตและทร ัพย ์ส ิน  
2 . ไม่มีท ุนน ิยมท ี่ย ั่งย ืน หำกไม่มีกำรพัฒนำทุนมน ุษย ์อย ่ำงเป ็นร ูปธรรม  
3 . ควำมร ่ ำรวยทำงวัตถ ุจะไ ร ้ประโยชน ์ หำกปรำศจำกซ ึ่งควำมร ุ่มรวยทำงจ ิตใจ  
4 . งำนที่ท  ำจะไ ร ้ประโยชน ์ หำกขำดซ ึ่งน ัยแห ่งควำมหมำย  
5. มีผลประกอบกำรท ี่ด ีก ็ไ ร ้ค ่ำ หำกไม่สำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรท ี่ด ีไ ด้  
6. จะเพร ียกหำเจตจ  ำนงร ่วมจำกที่ใด หำกไม่ค ิดเป ิดพื้นท ี่ให ้ร ่วมอย ่ำงจร ิงใจ  
7. อย ่ำหวังกำรมีส ่วนร ่วมอย ่ำงจร ิงจ ัง หำกปรำศจำกกำรเปิดห ู เป ิดตำ และเปิดใจ  
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7 ขยับ ปรับเปลี่ยนโลก 
(7 Major Shifts) 

 
 หากมองวิกฤตเป็นโอกาส โ รคโควิด-19 อาจเป็นสิ่งน าโชคในสถานการณ์ที่เลวร้าย (Blessing in 
Disguise) ที่เปิดโอกาสให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จาก “โลกท ีไ่ม่พึงประสงค ”์ เป็น “โลกท ีพ่งึ
ประสงค”์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วย การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา จาก “โลกท ีม่ ุง่
พัฒนำสู่ควำมทันสมัย” (Modernism) เป็น “โลกท ีม่ ุ่งพัฒนำสู่ควำมย ัง่ย ืน” (Sustainism) เ ริ่มจากการ
เปลี่ยนความคิดฐานรากเดิมที่ยดึ “ตัวกูของกู” เป็นความคิดฐานรากที่เนน้ “การผนึกก าลังร่วม” เม ื่อความคดิ
ฐานรากเปลี่ยน โครงสร้างเชิงระบบก็จะถูกปรับ ความคิดฐานรากที่ถูกต้องภายใต้การผนึกก าลังกันจะท าให้
เกิด “การบูรณาการในระบบ” เม ือ่ระบบต่าง ๆ  ถูกบูรณาการ “โลกที่ไรส้มดุล” ก็จะค่อย ๆ  ถูกปรับเป็น “โลก
ที่สมดุล” ในโลกที่สมดุลนั้น สันติสุขและความมั่นคงจะมีมากขึ้น ในขณะที่ความเสี่ยงและภัยคุกคามก็จะถกู
ลดทอนลง โลกที่สมดุลจะน าพาพวกเราไปสู่ “พลวัตความยั่งยืน” แทน “วิกฤตซ้ าซากและวิกฤตเชิงซ้อน” 
อย่างที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
 

 

จำกโลกที่มุ่งพัฒนำสู่ควำมทันสมัยไปสู่โลกที่มุ่งพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน  
 
 ปฏิสัมพันธ ์ระหว่างมนุษย์กับมนษุย์และระหว่างมนษุย์กับธรรมชาติจะเป็นอย่างไร ล้วนขึ้นอยู่กับวา่
เรามองโลกและมีสมมติฐานกับเรื่องต่าง ๆ  เหล่านั้นอย่างไร โรคโควิด-19 ท าให้ผู้คนต้องหันกลับมาทบทวน
สมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ ์ทั้ง 2 ชุดนี้เสียใหม่ 
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 ในสมมติฐานความสัมพันธร์ะหว่างมนุษย์กับมนษุย์นัน้  แท้จริงแล้วมนุษยห์าใชค่นที่มแีต่ข้อบกพรอ่ง
และเป็นอันตราย หากแต่มนุษยม์ศีักยภาพและสามารถสรา้งความเป็นไปได้ทีห่ลากหลาย  และมนุษยก์็ไมน่า่จะ
ใช่ “สัตว์เศรษฐกจิ” ที่ม ีพฤติกรรมแบบทีม่ ีเหตุมผีลตามหลักเศรษฐศาสตร์ แต่มนุษย์เป็น “สัตวส์งัคม” ทีม่ ี
ชีวิตจิตใจ มีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นปกติสุข  บทเรียนของโควิด -19 ท าให้มนุษย์ต้อง
คุ้มครองปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม เพราะเมื่อส่วนรวมถูกปกป้อง ตัวเราเองก็จะถูกปกป้อง มิเพียง
เท่านั้น บริบทของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป แนวคิดที่ว่า “ถ้ำไมแ่ขง่ ก ็ไมร่อด” อาจจะไม่ตอบโจทย์ หากมนษุย์
จะอยู่อย่างปกติสุข อาจจะต้องปรับแนวคิดเป็น “กำรรวมกันเ รำอย ู่” แทน 
 

 

กำรทบทวนสมมตฐิำนในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับมนุษย์ในโลกหลังโควิด 
 
 ใ นสมมติฐานความสัมพันธ ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ก็เช่นกัน แท้จริงแล้วธรรมชาติไม ่ใช่เป็น
ทรัพยากร (Resources) แต่ธรรมชาติเป็นแหล่งก าเนดิ (Sources) ที่เราหยบิยมืมาใชช้ั่วคราวและส่งคนืกลบัไป 
โดยต้องเผือ่แผใ่ห้คนรุ่นหลังได้ใชด้้วย ดังนั้น แทนที่จะแสวงหาเทคโนโลยีและการจัดการเพือ่เอาชนะธรรมชาติ 
และมุ่งใช้ประโยชนจ์ากธรรมชาติใหไ้ด้มากที่สุด มนุษย์ควรแสวงหาความเชือ่มโยงเพื่ออยูร่ ่วมกับธรรมชาติ มุง่
รักษ์ธรรมชาติบนฐานคิดของความยั่งยนื และที่ส าคัญ แทนที่จะคิดแตต่ักตวงผลประโยชนจ์ากส่วนรวม อาจถงึ
เวลาที่พวกเราต้องร่วมกันฟื้นฟู รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งถูกท าลายไปไมน่้อยภายใต้กระบวนทศัน์
การพัฒนาที่ม ุ่งสู่ความทันสมัย 
 

 

กำรทบทวนสมมตฐิำนในควำมสัมพนัธร์ะหวำ่งมนษุยก์บัธรรมชำติในโลกหลังโควิด 
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 ในโลกก่อนโควิด-19 ผู้คนจากการประชุม “เวทีเศรษฐกิจโลก” (World Economic Forum) ที่เมอืง
ดาวอส บอกเราว่าพลวัตของเทคโนโลยี (อันประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีกายภาพ และ
เทคโ นโลยีดิจิทัล ) ก าลังป่วนโลก โ ดยเชื่อว่าภาวะโลกป่วนจากเทคโนโลยี (Technology Disruption) 
ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และตามมาด้วยการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
 
 แต่แท้ที่จริงแล้ว ภาวะโลกป่วนไม่ได้เกิดจากพลวัตของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากพลวตั
ของความเสี่ยงและภัยคุกคามด้วย (อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และโรคระบาด) ซึ่งภาวะโลกปว่น
จากพลวัตของความเสี่ยงและภัยคุกคามนั้น ไมไ่ด้สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแค่การปฏิวัติอุตสาหกรรมและ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ ยังเป็นปัจจัยหลักก่อให้ เกิดการการปฎิวัติทางสังคม และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ควบคู่ไปด้วย น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ภายใต้ “7 ขย ับ ปรบัเปลีย่น
โลก” 
 
 

 

ภำวะโลกป ่วน น ำมำสู่ 7 ขยับ ปร ับเปลี่ยนโลก 
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 อาจกล่าวได้ว่า โควิด-19 เป็นตัวเรง่กำรปรบัเปลีย่น (Transformative Agent) ก่อให้เกิดการขยบั
ปรับเปลี่ยนโลก 7 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 

 

7 ขยับ ปร ับเปลี่ยนโลก 
 

 ขยับที่ 1  จาก โมเดลตลำดเสร ี(Free Market Model) สู่ โมเดลรว่มรงัสรรค ์(Co-Creative 

Model) แทนที่จะใช้กลไกตลาดในการขับเคลื่อน เราต้องหันมาใชพ้ลังปัญญามนษุย์ในการขบัเคลื่อน  เปลีย่น
จากการแยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค (Producers & Consumers) เป็นการเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผลิตและรังสรรค์นวัตกรรม (Pro-sumers & Co-creators)  ปรับแนวคิดมุ่ง
หาทางเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ด้วยการพัฒนาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพื่อสรา้งอ านาจของวิสาหกิจเหนอื
ตลาด มาสู่แนวคิดการขยายขนาดตลาดให้กว้างขึ้นเพื่อครอบคลุม “คนไรแ้ละคนด้อยโอกาส” ในสังคม ด้วย
การพัฒนานวัตกรรมที่ทกุคนเขา้ถึงได้ (Inclusive Innovation)  การระดมทนุแต่เดิมมเีพียงการระดมทุนจากผู้
ถือหุ้นและตลาดทุน แต่ในปัจจุบัน นวัตกรรมหรือธ ุรกิจดี  ๆ  สามารถระดมทุนจากประชาชนได้โดยตรง 
(Crowd Funding) โดยผู้ที่ให้เงินไมไ่ด้ม ุง่หวังผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรอืผลประโยชนท์างธ ุรกิจเปน็ส าคญั  
โมเดลตลาดเสรีจะขับเคลื่อนผ่านกระแส “โลกาภิวัตน์” และ “บรรษัทภิวัตน์” ซึ่งแตกต่างจากโมเดลร่วม
รังสรรค์ที่จะขับเคลื่อนผ่านกระแส “ชุมชนภิวัตน์” และ “ประชาภิวัตน์” เป็นส าคัญ 
 

 ขยับที่ 2  เราเคยอยู่ใน โหมดกำรแขง่ขนัในกำรผลติและกำรบรโิภค (Competitive Mode of 

Production & Consumption) ที่ขับเ คลื่อนผ่านโมเดลการลงทุนแบบเอกชน (Private Investment 
Model) ภายใต้แนวคิด “การผลิตเพื่อขาย” (Making & Selling) ก่อให้เกิดการแข่งกันผลิต แข่งกันบริโภค 



11 

ความอยู่ดีม ีสุขส่วนใหญ่ตกอยู่กับคนจ านวนน้อย (Well-beings of the Few)  โลกก าลังขยับไปสู่ โหมดกำร
ผน ึกก  ำล ังในกำรผลติและกำรบรโิภค (Collaborative Mode of Production & Consumption) ที่ใช้
แพลตฟอร์มแบบเปิดที่ทุกคนมสีว่นรว่ม (Open Collaborative Platform) ภายใต้แนวคิดของการเกื้อกูลและ
แบ่งปัน (Caring & Sharing) ม ุ่งสร้างความอยู่ดีม ีสุขให้คนหมู่มาก (Well-beings of the Mass) 
 

 ขยับที่ 3  แต่เดิมเรามุ่งเน้น กำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ (Economic Growth) โดยความเชื่อทีว่า่ 

ความโลภ (Greed) ท าใหเ้กิดการเติบโต (Growth) และการเตบิโตเหนี่ยวน าใหเ้กิดความโลภเปน็วงจรทีไ่มรู่จ้บ 
ความเชื่อ “Greed2Growth” และ “Growth2Greed” ดังกล่าวท าให้เกิดการมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณการ
ผลิตและการบริโภค โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความมัง่คั่งทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไมต่อบ
โจทย์ความยั่งยืน เพื่อความเป็นปกติสุขในโลกหลงัโควิด เราจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิไปสู่การมุง่เน้น “กำรขับเคลือ่นท ีส่มดลุ” (Thriving in Balance) ใน 4 มิติที่ส าคัญ ได้แก่ การ
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีม ีสุขในสังคม ควบคู่ไปกับความยั่งยนืของธรรมชาติ บนรากฐานของ
ศักดิ์ศรีและภูมปิัญญามนุษย์ โดยตั้งอยูบ่นความเชื่อที่ว่า “Good2Growth” และ “Growth2Good” แทน 
 

 ขยับ ที่  4  แต่เ ดิมเรามุ่ง สร ้ำงระบบนเิวศที่เอ ื้อต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกจิ ( People for 

Growth) โดยมองมนุษยเ์ป็นเพียงแค่สว่นหนึง่ของปัจจัยการผลิต มุ่งเน้นการลดต้นทนุและการเพิ่มผลิตภาพ
ในตัวมนุษย์เป็นส าคัญ และเพื่อลดความรู้สึกผิด หลายองค์กรจึงท าให้ตัวเองนั้น Looking Good, Looking 
Well (ผ่านการท า Pseudo-CSR)  เพื่อความยั่งยืนในโลกหลังโควิด เราต้อง สร ้ำงระบบนเิวศทีเ่อ ือ้ตอ่กำร
เติบโตของมนษุย ์(Growth for People) ท าอย่างไรให้เกิดการปลดปล่อยพลังปัญญามนุษย์ พร้อม  ๆ กับ
การสร้างหลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ยกระดับทักษะ เติมเต็มศักยภาพ เปิดพื้นทีใ่หม้ ี
ส่วนร่วม และปกป้องศักดิ์ศรขีองความเปน็มนษุย์ เพราะฉะนัน้ ต่อจากนี้ไป องค์กรจะต้องไมท่ า Pseudo-CSR 
แต่เป็นองค์กรที่ Being Good, Being Well อย่างแท้จริง โดย Being Good เพื่อตอบโจทย์ผู้ม ีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
และ Being Well เพื่อตอบโจทย์ผู้ถือหุ้น 
 

 ขยับที่ 5  ในโลกก่อนโควิด เราเพรียกหา ช ีวิตท ีร่ ่ ำรวยทำงวตัถ ุ(Economic Life) อันเป็นชวีติที่

เต็มไปด้วยการเปรยีบเทยีบ การแข่งขัน การตามอย่างกัน การแสวงหาความต้องการอย่างไม่สิน้สดุ ซึ่งในทีส่ดุ
จะน าพาสู่ชีวิตที่ไร้จุดหมาย รวมถงึการพัฒนาทักษะเพียงเพื่อใช้ในการท างาน (Head & Hands) ภายใต้ความ
เชื่อที่ว่า ยิ่งมาก ยิ่งได้ และยิ่งใหญ่ ยิ่งดี ความเชื่อดังกล่าวน าพาสู่ “ควำมอบัจนบนควำมมั่งค ัง่” (นั่นคือ ดู
เหมือนจะมีชีวติที่ดูดี แต่แท้จริงแลว้นั้นกลับเปน็ชวีิตที่ไรค้วามสขุ)  เพื่อความเป็นปกติสขุในโลกหลงัโควิด เรา
ต้องปรับจากชีวิตที่ร่ ารวยทางวัตถุเปน็ ช ีวติท ีร่ ุม่รวยควำมสขุ (Balanced Life) โดยเป็นชีวิตทีม่สีุขภาพกาย 
สุขภาพใจที่แข็งแรง เต็มเปี่ยมด้วยความหวัง อบอุ่น เข้าใจโลก เข้าใจถึงคุณค่าของการมีชีวิต การใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่น เพราะฉะนั้น ต้องพัฒนาทักษะความฉลาดรู้ในการใช้ชวีิต (Heart & Harmony) ควบคู่ไปกับการ
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พัฒนาทักษะเพื่อใช้ในการท างาน (Head & Hands) รวมถึงการปรับเปลี่ยนความคิดจากเดิม ยิ่งมาก ยิ่งได้ 
เป็น ย ิ่งป ัน ย ิ่งได ้และเปลี่ยนความคิดจากเดมิ ยิ่งใหญ่ ยิ่งดี เป็น เมื่อขำดตอ้งร ูจ้กัเตมิ เมือ่พอตอ้งร ูจ้กัหยดุ 
และเมื่อเกนิตอ้งร ูจ้กัปนั ด้วยการนอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏบิัติอยา่งเปน็รปูธรรม ซึง่
หากท าได้ พวกเราก็จะสามารถก้าวข้าม “ควำมอับจนบนควำมมั่งค ัง่” และน าพาไปสู่ “ควำมร ุม่รวยบน
ควำมพอดี” แทน 
 

 ขยับที่  6  ในโลกก่อนโควิด เราติดกับดักของ เศรษฐกิจเส ้นตรง (Linear Economy) ซึ่งเป็น

ระบบเศรษฐกิจที่น าทรัพยากรมาผลิตสินค้าตาม “ห่วงโซ่คุณค่า” (Value Chain) อย่างไม่ยั้งคิด ไม่ค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุง่สู่การสร้างก าไรสูงสุดเป็นส าคัญ  เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในโลกหลงั 
โควิด เราต้องเร่งปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเส้นตรงมาเปน็  เศรษฐกจิหมนุเวียน (Circular Economy) ซึ่ง
เป็นระบบเศรษฐกจิที่อุดช่องวา่งการผลิตแบบเกา่ด้วย “วงรอบคุณค่า” (Value Circle) โดยน าสิ่งเหลอืใชแ้ละ
ทรัพยากรที่ม ีอยู่อย่างจ ากัดกลับมาหมุนเวียนท าประโยชน์ใหม่ พร้อมกันนั้น ก็ม ุ่งเน้นความประหยดัในปัจจัย
น าเข้า ประสิทธ ิภาพในกระบวนการผลิต และประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจากผลผลิต  
 

 ขยับที่ 7  การที่เราต้องอยู่ด้วยกันบนโลกใบเดียวกัน สุขด้วยกัน ทุกข์ด้วยกัน เราต้องปรับเปลีย่น

จาก กำรตักตวงผลประโยชนจ์ำกส่วนรวม (Exploitation of the Commons) ที่แต่ละคนคิดถึงแต่การ
เอาดีใส่ตัว เ อาชั่วใส่คนอื่น (Internalizing the Goods & Externalizing the Bads) และคิดเผื่อสิ่งดี ๆ  ไว้
ให้กับลูกหลานและพวกพ้องของตัวเองเท่านั้น  เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ ในโลกหลังโควิด กำรฟืน้ฟู 
เ ย ียวยำ ร ักษำผลประโยชนข์องส่วนรวม (Remedy of the Commons) เ ป็น เรื่องส าคัญ ด้วยการ
ไตร่ตรองถึงสว่นเสียทีอ่าจเกดิขึ้นในสิ่งดี  ๆ  (Negative Side of the Goods) ขณะเดียวกัน ก็ต้องมองหาสว่นดี
ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เลวร้าย (Positive Side of the Bads) (อย่างเ ช่น ปัญหาสังคมสูงวัย ก่อเ กิดการคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ หรือ วิกฤตโควิดก่อเกิดการจัดระเบียบในระบบสาธารณสุขใหม ่เปน็ตน้) 
ความคิดได้เปลี่ยนไปจากการคิดเผื่อสิ่งดี ๆ ให้กับลูกหลานและพวกพ้องของตัวเอง มาสู่การคิดเผื่อสิ่งดี ๆ 
ให้กับคนส่วนใหญ่และคนรุ่นหลัง 
 
 โดยสรุปแลว้ โรคโควิด-19 อาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญอีกครั้งของมนุษยชาติ อันที่จรงิแลว้ 
“7 ขย ับ ปร ับเปลีย่นโลก” ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทุกขยับล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนหลักคิด ปร ัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีง ปัญหาคือพวกเราเพียงแค่ตระหนักรู ้แต่ไมไ่ด้ลงมอืท า  ในโลกหลังโควิด มนุษย์จะอยู่รอดได้ เราตอ้ง
ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  ใ นโลกก่อนโควิด เ รามองตัวเองเป็นเพียงพลเมอืงของ
ประเทศ มุ่งเน้นสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร ให้กับประเทศ  แต่ ณ วันนี้ ในโลกหลังโควดิ 
เราต้องร่วมกันฟื้นฟูโลกให้ดีขึน้ เราต้องเป็นทั้งพลเมืองของประเทศและเป็นพลเมอืงของโลกในเวลาเดียวกนั  



13 

เราไม่ไดอ้ยู่ในภมูริัฐศาสตร์โลก ที่หลายประเทศสร้างความยิ่งใหญ่และอิทธพิลเหนือประเทศอื่น แต่อยูใ่นโลก
ชีวภาพที่พลเมืองโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพและเป็นปกติสุข 
 
 

 

กำรเปลี่ยนแปลงคร ั้งส ำค ัญของมนุษยชำติหลังโรคโควิด-19 
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เหลียวหลัง แลหน้ำ ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่ำน 
(Thailand in Transition) 

 
 ประเทศไทยก าลังอยูใ่นระยะเปลี่ยนผ่าน ในชว่งหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องท าสงคราม
ต่อสู้กับลัทธ ิคอมมิวนิสต์ ท าสงครามต่อสู้กับปัญหาความยากจน ตลอดจนท าสงครามต่อสู้กับความไม่สงบ
ภายในประเทศ จากนี้ไป ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่  ๆ จนท าให้ปัญหาที่ม ีอยู่เดิมมีความ
ซับซ้อนและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันได้แก่ สงครำมตอ่สูก้บัควำมเหลือ่มล้ ำในหลำกรปูแบบ (ไมว่่าจะ
เป็นความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและการเรียนรู้ ความเหลื่อมล้ าของโอกาส หรือความเหลื่อมล้ าของรายได้
และทรัพย์สิน) และ สงครำมตอ่สูก้บัภัยคกุคำมไมต่ำมแบบในปจัจบุนั (อาทิ โรคระบาด เครือข่ายยาเสพตดิ
ข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ และสงครามไซเบอร์ เป็นต้น ) 
 

 

ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่ำน 
 
 

กำรปฏิร ูป เชิงโครงสร ้ำงคร ั้งที่ 2 ของประเทศไทย (The 2nd Great Reform) 
 
 หากย้อนดูประวัติศาสตร์ร่วมสมยั อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมกีารปฏริูปเชิงโครงสร้างที่น าไปสูก่าร
พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ เพียงครั้งเดียว  นั่นคือการปฏิรูปประเทศในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นผลมาจากภัยคุกคามจากลัทธ ิล่าอาณา
นิคมของชาติตะวันตก ประกอบกับวิสัยทัศนแ์ละพระปรีชาสามารถของพระองค์ ท าใหบ้้านเมอืงเกิดความเปน็
ปึกแผ่น เ กิดการสร้างรัฐชาติไทยที่เข้มแข็ง ม ีการเลิกทาส การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการน า
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เทคโนโลยี วทิยาการ และการบริหารจัดการที่น าสมัยจากต่างประเทศมาประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทของ
ประเทศไทย 
 
 ผิดกันกับในยุคปจัจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงปะทะสองแนว ทั้งแรงกดดันจากภายนอก (อาทิ 
ระบอบทุนนิยมโลกหรือการล่าอาณานิคมสมัยใหมด่้วยการเงิน การจัดระเบียบโลกใหมซ่ี่งม ีชาติมหาอ านาจ
แสวงหาแนวร่วมและผลประโยชน์จากนานาชาติ และภัยคุกคามไมต่ามแบบที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา) และแรง
ปะทุจากภายใน (อาทิ ปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไมเ่ป็นธรรมในการจัดสรรทรพัยากร ปัญหาชุมชนและ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจนปัญหาคุณค่าและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ถกูกลืนโดยสงัคมเมอืง) 
การจะพัฒนาประเทศให้ก้าวข้ามปัญหาวิกฤตและภัยคุกคามต่าง ๆ เหล่านี้ จ าเป็นต้องอาศัย “กำรปฏริปู
ประเทศ เช ิงโครงสร ้ำง” อย่างเป็นระบบและจริงจัง 
 

 

กำรปฏิร ูป เชิงโครงสร ้ำงของประเทศไทย 
 
 การปฏิรูปประเทศเชิงโครงสร้างในโลกหลงัโควิด ตั้งอยู่บนหลักคิดส าคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี ้

 สร ้ำงควำมเข้มแขง็จำกภำยใน เช ือ่มไทยสูป่ระชำคมโลก 

 เดินหนำ้ไปดว้ยกนั ไม่ท ิง้ใครไว้ขำ้งหลงั 

 หลักคดิเศรษฐกจิพอเพียง มุ่งส ูก่ำรพฒันำท ีย่ ัง่ยนื  
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ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กับยุทธศำสตร์กำรพ ัฒนำที ่ยั่งยืน  
ในโลกหลังโควิด 

(SEP & Post-COVID Sustainable Development Strategy) 
 
 ในโลกหลังโควิด กำรขับเคลือ่นท ีส่มดุล (Thriving in Balance) ตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง จะท าให้พวกเราสามารถบรรลเุปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยนืให้กบัประเทศและประชาคมโลก สะทอ้น
ผ่านการรักษ์โลก การเติบโตที่ยั่งยืน ความมั่งคั่งที่แบ่งปัน และสันติภาพที่ถาวร 
 

 

กำรขับเคลื่อนที่สมดุลตำมหลักค ิดปร ัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการขับเคลื่อนที่สมดุลใน 4 มิติ ประกอบด้วย 
 

 ควำมมั่งค ัง่ทำงเศรษฐกจิ (Economic Wealth) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสามารถในการท าก าไร 
ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราการเติบโต และความพึงพอใจของผู้บริโภค  

 ควำมอย ูด่ ีมสีขุของผูค้นในสงัคม (Social Well-beings) ครอบคลุมประเด็นในเรือ่งการปฏิบตัติอ่
ผู้ใช้แรงงาน สิทธ ิมนุษยชน ผลกระทบต่อชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม  

 กำรรกัษ์ส ิง่แวดล้อม (Environmental Wellness) สะท้อนผ่านประเด็นในเรื่องทรัพยากรและ
พลังงานที่ใช้ การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต คุณภาพน้ าและอากาศ ความน่าเชือ่ถอื
ของห่วงโซ่อุปทาน และการด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนด  
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 ศ ักยภำพและคณุคำ่ของมน ุษย ์(Human Wisdom) เ น้นในเรื่องการตระหนักในคุณค่ามนุษย์ 
ศักยภาพและการลงทุนในมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่า การเคารพในความเป็น
ปัจเจก และการมีอิสระทางความคิด 

 
 
 ที่ส าคัญ การขับเคลื่อนที่สมดุลทั้ง 4 มิติตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขา้งต้นนั้น ม ีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติเป็นอย่างดี ดังรูป 
 

 

ปร ัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
 
 
 การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกา้ว
ส าคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา “โลกท ีม่ ุ่งพัฒนำสูค่วำมทนัสมัย” (Modernism) มาสู่ 
“โลกท ี่มุ่งพัฒนำสู่ค วำมย ั่งย ืน” (Sustainism) ก่อให้เกิดการขยับปรับเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อ อาทิ 
 

โลกท ี่มุ่งพัฒนำสู่ค วำมทันสมัย   โลกท ี่มุ่งพัฒนำสู่ค วำมย ั่งย ืน  
 ยิ่งใหญ่ ยิ่งดี (The Bigger, The Better) มาสู่  ยิ่งดี ยิ่งใหญ่   (The Better, The Bigger) 

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

 ยิ่งเร็ว ยิ่งดี  (The Faster, The Better) มาสู่  ยิ่งดี ยิ่งเร็ว  (The Better, The Faster) 
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กำรขับเคลื่อนควำมสมดุลในต่ำงระดับ  
 
 ความพอประมาณ การใชค้วามรูเ้หตุผลในการตัดสินใจ และการมีภมูคิุ้นกนัทีด่ีก่อให้เกิดความสมดุล 
ในบริบทของการบรหิารจัดการความสมดุลสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ระดับด้วยกัน 
 
 กำรขบัเคลือ่นควำมสมดลุในระดบัประเทศ 

 ทุนนิยมอิงตลาด กับ ทุนนิยมอิงสงัคม 

 การค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 

 การท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเทีย่วจากต่างประเทศ 

 การลงทุนจากต่างประเทศ การลงทุนในประเทศ และการลงทนุในต่างประเทศ  

 การใช้แรงงานในประเทศและการใชแ้รงงานต่างด้าว 

 ตลาดเงินกับอุตสาหกรรมภาคต่างๆ 

 การใช้กับการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 การเติบโตและการกระจายความมัง่คั่งทางเศรษฐกิจ 

 ความสามารถในการแข่งขนักับสมานฉนัท์ของคนในชาติ 

 การเปิดเสรกีับความพร้อมของผู้ประกอบการในประเทศ 
 
 กำรขบัเคลือ่นควำมสมดลุในระดบัองคก์ร 

 ความเสี่ยง กับ ผลตอบแทน 

 ความฉลาดหลกัแหลมทางธรุกจิกับจริยธรรมและความชอบธรรม 

 ความมุ่งม ั่นตั้งใจ กับการปรบัตวัตามเงื่อนไขสภาพแวดล้อม 

 ขีดความสามารถจากภายในกับเครอืขา่ยความร่วมมอืจากภายนอก 

 การออม กับ การลงทุน 

 ปริมาณ และ คุณภาพ 

 หลักการ และ หลักปฏิบัติ 

 ผลตอบแทนระยะสั้นกับความสามารถในการท าก าไรในระยะยาว  

 ผู้ถือหุ้นกับผู้มสีว่นเกีย่วข้อง 

 การรังสรรค์นวตักรรมกบัการลอกเลยีนแบบ  
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 กำรขบัเคลือ่นควำมสมดลุในระดบัครอบครวั 

 ความรู้กับคุณธรรม 

 ความสุขกับความส าเร็จ 

 การออมกับการใชจ่้าย 

 ปัจจุบันกับอนาคต 

 เวลางานกับเวลาครอบครวั 

 การมีส่วนร่วมกับความเปน็อสิระ 

 ส่วนตัวกับส่วนรวม 

 วัตถุกับจิตใจ 

 การแข่งขันกับความรว่มมอื 

 ความต้องการการเปลี่ยนแปลงกับความแนน่อน  
 
 

โมเดลกำรขับเคลื่อนประเทศไทยในโลกหลังโควิด (New Growth Engine) 
 
 หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้างต้น น ามาสู่การพัฒนาโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยที่
เ ป็นรูปธรรม ภายใต้ “BCG Economy Model” ซึ่งเ ป็นการผนึก 3 เ ศรษฐกิจเข้าด้วยกัน คือ เศรษฐกจิ
ช ีวภำพ (Bioeconomy) เศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular Economy) แ ละเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) ซึ่งม ุ่งสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  โ ดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญ 
 

 

โมเดลกำรขับเคลื่อนประเทศไทยในโลกหลังโควิด 
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 BCG Economy Model เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยน าจุดแข็งของประเทศไทยอนั
ประกอบด้วย “ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ” (Bio-Diversity) และ “ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม” 
(Cultural Diversity) มาต่อยอดและยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ ครอบคลุม 4 กลุ่ม
อุตสาหกรรมส าคัญ ประกอบไปด้วย 1) เ กษตรและอำหำร 2) สุขภำพและกำรแพทย ์3) พลังงำน วสัด ุและ
เคมชีวีภำพ และ 4) กำรทอ่งเท ีย่วและเศรษฐกจิสรำ้งสรรค ์ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ครอบคลุม 5 ใน 10 
อุตสาหกรรม S-Curve  โดยมีม ูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกันกว่า 3.4 ล้านล้านบาท และมีก าลังแรงงานอยู่ใน
ระบบกว่า 16.5 ล้านคน ซึ่งหากมีนโยบายและการบรหิารจัดการที่เหมาะสมประมาณการว่าในอกี 5 ปีข้างหนา้ 
กลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้ BCG Economy Model นี้ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปได้ถึง 4.4 ล้าน
ล้านบาท และจ้างงานได้กว่า 20 ล้านคน 
 

 
4 สำขำยุทธศำสตร ์ใน BCG 

 
 
 BCG Economy Model นั้น  นอกจากจะมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งจากภายในผ่านการ
กระจายโอกาสและความมั่งคั่งแล้ว ยังเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจภูมภิาค เข้ากับเศรษฐกิจโลกดว้ย 
ที่ส าคัญ BCG ยังเป็นโมเดลที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดย
ครอบคลุม 10 ใน 17 เป้าหมายของ SDGs ม ิเพียงเทา่นั้น BCG ยังเป็นโมเดลทีส่นับสนนุหลักคดิ “เดนิหนำ้ไป
ด้วยก ัน ไม่ท ิง้ใครไว้ขำ้งหลัง” โดยเป็นการสานพลังท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะ “จตุรภาคี” (Quadruple Helix) ระหว่าง ชุมชน ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัย / 
หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายต่างประเทศ 
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BCG ตอบโจทย์ 6 มิต  ิ

 
 ใ นการผลักดันสู่การปฏิบัติ BCG Economy Model จะประกอบด้วย  4 ตัวขับ เคลื่อน (BCG 
Drivers) และ 4 ตัวส่งเสรมิ (BCG Enablers) โ ดย 4 ตัวขับเคลื่อนประกอบไปด้วย 1) การพัฒนาสาขา
ยุทธศาสตร์ 2) การพัฒนาเชิงพื้นที่ 3) การพัฒนาธ ุรกิจและผู้ประกอบการ และ 4) การพัฒนาเทคโนโลยแีละ
องค์ความรู้ขั้นแนวหน้า ส่วน  4 ตัวส่งเสริมประกอบไปด้วย 1) การปลดล๊อคข้อจ ากัดทางกฎหมายและ
กฎระเบียบตา่ง ๆ  2) การสร้างความสามารถของก าลังคน 3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าคัญและสิง่อ านวย
ความสะดวก และ 4) การยกระดับเครือข่ายพันธมติรระหว่างประเทศ โดยการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ ตั้งอยูบ่น
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับห่วงโซ่ม ูลค่าของ BCG 
 
 

กำรสร ้ำงมูลค ่ำใน 4 สำขำยุทธศำสตร ์ BCG 
 
 BCG Economy Model ก่อให้เกิดการเตบิโตอยา่งมีสว่นรว่มให้กบัทุกภาคส่วน (Inclusive Growth) 
โดยมุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพในระดับฐานรากของพีระมิด ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมในระดับยอดของ
พีระมิด อาทิ 
 

 เ กษตรและอำหำร : การบริหารจัดการน้ า การพัฒนาพันธ ุ์ เกษตรแม่นย า ไปจนถึงอาหารสุขภาพ
มูลค่าสูง  

 สุขภำพและกำรแพทย :์ การพัฒนาสารออกฤทธ ิ์ทางชีวภาพ ยา ชีววัตถุ สมุนไพร ไปจนถึงโอมกิส์  
(OMICs) การแพทย์สมัยใหม่ และการแพทย์แม่นย า  

 พลังงำน และวัสดชุวีภำพ: การพัฒนาชีวมวล วัสดุทางการเกษตร เชื้อเพลิงชีวภาพ ไปจนถึง วัสดุ
ชีวภาพ หรือสารมูลค่าสูง  
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 ท่อ งเท ีย่วและเศรษฐกจิสรำ้งสรรค :์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ม ีอัตลักษณ์ ไปจนถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 

 
กำรสร ้ำงมูลค ่ำใน 4 สำขำยุทธศำสตร ์ 

 
 

กำรขับเคลื่อน BCG เชิงพื้นที่ 
 
 นอกจากการขับเคลื่อนในเชิงสาขายุทธศาสตร์แล้ว BCG Economy Model ยังครอบคลุมแนว
ทางการขับเคลื่อนเชิงพื้นที ่(Area-based BCG) ซึ่งอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมที่ม ีในแต่ละภูม ิภาคของประเทศมาเป็นจุดแข็งในการขับเคลื่อน เปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่
สามารถพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเองและรวมกันเป็นกลุม่อย่างมพีลงั ตามหลักคดิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 การขับเคลื่อน BCG ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 

 ภำค เหนอื: มุ่งเน้นในเรือ่งของการยกระดับขา้วด้วยนวัตกรรม ระบบเกษตรปลอดภัยมาตรฐานสง่ออก 
ท่องเที่ยวสุขภาพเชื่อมโยงวัฒนธรรม หรือการน าวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ เช่นวัฒนธรรมล้านนา มาสร้าง
พื้นที่สร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการ  

 ภำคอีสำน: มุ่งเน้นในเรือ่งการพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากแมลง ระบบแก้ไขปัญหาและป้องกันโรค
พยาธ ิใบไม้ในตับ การพัฒนาระบบบริหารจัดการแหล่งน้ าขนาดเล็ก และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามวิถีชีวิตวัฒนธรรม และความเชื่อริมฝั่งโขง 
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 ภำคตะวนัออก: มุ่งเน้นในเรือ่งการพัฒนาผลผลติทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มไมผ้ล การพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึงการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

 ภำคกลำง: มุ่งเนน้การพัฒนาในเรื่องการจัดการขยะ นวัตกรรมเพื่อสงัคมสงูวัย หรือพัฒนานวัตกรรม 
ต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

 ภำคใต้: มุ่งเน้นการพัฒนาในเรื่องนวัตกรรมอาหารฮาลาล ท่องเที่ยวมูลค่าสูงใน 3 จังหวัดภาคใ ต้ 
นวัตกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงพหุวัฒนธรรม  
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พลวัตโลกหลังโควิด 
 
 ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนก์ารพัฒนาจากการมุ่งสู่ความทันสมัย เป็นการมุง่สู่ความยั่งยืน โดย
การน้อมน าหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงให้เชือ่มโยงกับการพัฒนาที่ยัง่ยืน  โลกที่เราอยู่ก็จะเปลีย่นไป 
จาก “โลกก ่อนโควิด-19 ท ี่ไ ม่พึงประสงค ์” สู่ “โลกหลังโควิด-19 ที่พึงประสงค ์” 
 

“โ ลกหลงัโควิด-19 ที่พึงประสงค ”์ จะเป็นโลกที่สัมพันธภาพของผู้คนได้แผ่ขยายออกไปจาก 
“Many2Many” สู่ “Mind2Mind” เป็นโลกที่เน้น “กัลยำณมิตร” มิใช่เพียงแค่ “พันธมิตร” เป็นโลกที่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบปฏิสัมพันธข์องผู้คนจาก “ต่ำงคนต่ำงปดิ” ไปสู่ “ต่ำงคนตำ่งเปดิ” เป็นโลกที่ก้าวผ่าน
ความคิดของ “กำรแขง่ขนั” ไปสู่ “กำรรว่มรงัสรรค”์ ที่ส าคัญเป็น “การร่วมรงัสรรค์ทางสังคม” ควบคู่ไปกบั 
“การร่วมรังสรรค์ในเศรษฐกิจ” เป็นโลกที่ภูมปิัญญามนุษย์ได้พัฒนาก้าวข้ามปริมณฑลของ “ทร ัพยส์นิทำง
ปัญญำ” สู่ “ภูมิป ัญญำมหำชน” เป็นโลกทีเ่ปลี่ยนวิถีชีวติมนษุย์จาก “กำรพึ่งพงิ” ไปสู่ “ควำมเปน็อสิระ” 
และ “กำรพึ่งพำอำศ ัยก ัน” 
 
 เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ณ ขณะนี้ ผู้คนก าลังช่วยกันทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องของโลกในอดตี 
เพื่อน าพาไปสู่โลกใหม่ที่ดีกว่าเดิม เป็นโลกใหมท่ี่ไมไ่ด้เพียงอุดมไปด้วยความรูเ้ท่านั้น แต่อุดมไปด้วยปญัญา
อย่างแท้จริง 
 
 ค าตอบมีอยู่แล้วใน “ปร ัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

กระทรวงแห่งโอกำส 
กระทรวงแห่งปัญญำ 
กระทรวงแห่งอนำคต 

 
 
 


