
 
  



ค  ำน ำ 
 
 
 โลกมีพลวัตอยูต่ลอดเวลา บ่อยครั้งที่มกีารเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่จะมีนาน ๆ  ครั้งที่กอ่
เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน  
 
 การเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน ก่อให้เกิดการจบสิ้นของบางสิ่ง พร้อม ๆ  กับการอุบัติขึ้นของ
สิ่งใหม่ ๆ  ที่ไม ่เคยมมีาก่อนหนา้นั้น การเปลีย่นแปลงแบบถอนรากถอนโคนจนไมเ่หลือเคา้โครงสร้างเดิมในทาง
ชีววิทยาเรียกวา่ “การปรับเปลีย่นเชิงโครงสรา้ง” (Metamorphosis) ดังเช่น ตัวหนอนทีค่่อย ๆ  เปลี่ยนตวัเอง
เป็นดักแด้ ก่อนที่จะค่อย ๆ เปลี่ยนตัวเองอีกครั้งเป็นผีเสื้อในที่สุด  
 
 การเปลี่ยนแปลงในพลวัตของโลก ก็ไม ่ได้มอีะไรที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากการเปลี่ยนแปลงจากตวั
หนอนเป็นผีเสือ้ นี่คือปรากฏการณ์ที่อาจเรียกว่า “กำรปรบัโครงสร ้ำงโลก” (Global Metamorphosis) 
 
 ภายใต้การปรับโครงสร้างโลก อารยธรรมก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน ที่ม ิได้ม ีแต่เพียงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เกิดขึ้นพรอ้ม ๆ กับการปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจครั้งใหญ่เท่านั้น แต่เกิดการปฏวิัติทาง
สังคมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ขนานใหญ่ตามมา … 
 
 … และนี่คือที่มาของการอุบัติขึ้นของ “สังคมของพวกเรำ” ในโลกหลังโควิด 
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โมเดลขับเคลื่อนควำมสมดุลในสังคมหลังโควิด 
 
 

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

Albert Einstein 
 
 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า อุตสาหกรรมต่าง ๆ ล้วนมีรากของการพัฒนาในยุคของ “สังคมอุตสาหกรรม” 
เม ื่อโลกเข้าสู่ “สังคมฐานดิจิทัล” ก็พบว่าหลาย ๆ อุตสาหกรรมเริ่มเผชิญกับปัญหารอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาเ รื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ปัญหาทางสังคมและชุมชน ปัญห าในเรื่องแรงงาน และการพัฒนา
ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ 
 
 บทเรียนจากโรคระบาดโควิด-19 และภาวะโลกร้อน สอนให้รู้ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มรีากมา
จาก “ความ ไม่สมดุล” เ ป็นความไมส่มดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และความไมส่มดุลระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ ประเด็นท้าทายใน “โลกหลงัโควิด” จึงอยู่ที่ว่า จะปรับความสมดลุให้เกดิขึ้นในมติติ่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง
ได้อย่างไร 
 
 ถึงเ วลาที่ต้องมาทบทวนว่า จะท าอย่างไรให้เกิด  “กำรขับเคลื่อนควำมสมดุล” (Thriving in 
Balance) ใน 4 มิติ ซึ่งประกอบด้วย 
 

1) ควำมมั่งค ั่งทำงเศรษฐกิจ (Economic Wealth) 
2) สังคมที่อย ู่ด ีมีส ุข (Social Well-Beings) 
3) กำรร ักษ์ส ิ่งแ วดล้อม (Environmental Wellness) 
4) กำรเสร ิมสร ้ำงภูมิป ัญญำมน ุษย ์ (Human Wisdom) 

 
 เงื่อนไขส าคัญในการท าให้เกิดการขับเคลื่อนความสมดุล อยู่ที่ความพร้อมในการเตรียมผู้คนใหเ้ปน็
มนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด มนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องม ี“ชวีิตท ีส่มดลุ” (Balanced Life) ประกอบด้วยพลงั
ปัญญา (Head) ทักษะ (Hand) สุขภาพ (Health) และจิตใจที่งดงาม (Heart) ชีวิตที่สมดุลเปน็ชวีิตทีเ่ตม็เปีย่ม
ไปด้วย “ความรู้” และ “คุณธรรม” เพราะทั้งความรูแ้ละคุณธรรมเปน็ฐานรากส าคัญน าพาสู่การพัฒนาที่ยัง่ยนื 
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 ด้วย “ควำมร ู”้ การแสดงออกซึ่งคุณค่าและศักยภาพของผู้คนผ่านค่านิยม “ปัจเจกนทิศัน”์ (Self 
Expression Value) จึงจะสามารถถูกปลดปล่อยออกมา ค่านิยมปัจเจกนิทิศนเ์ป็นเงื่อนไขส าคัญในการสรา้ง 
“วัฒนธรรมผู้ประกอบการ” (Entrepreneurial Culture) และหากขาดซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวก็เป็นไปได้ยากที่
จะสร้าง “เศรษฐกิจรังสรรค์ม ูลค่า” (Value Creation Economy) ที่สมบูรณ์แบบได้ 
 
 เ ฉ กเช่น เ ดียวกับ “ค ุณธรรม” หากคุณธ รรมของผู้คนบกพร่อง ค่านิยม  “จิตสำธำรณะ” 
(Communal Value) ก็ยากที่จะเ กิดขึ้น  ค่านิยม จิตสาธ ารณะเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญในการสร้าง 
“วัฒนธรรมการเกื้อกูลและแบ่งปัน” (Caring & Sharing Culture) และหากขาดซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าว การ
สร้าง “สังคมของพวกเรา” (We-Society) ก็จะไม่บังเกิดขึ้น 
 
 จึงอาจกล่าวได้ว่า ช ีวิตท ีส่มดลุดว้ย “ควำมร ู”้ และ “คณุธรรม” เป็นปฐมบทของการพัฒนาทีส่มดลุ
ในโลกหลังโควิด หากคู่ของความรูแ้ละคุณธรรมบกพรอ่ง คู่ของค่านิยมปัจเจกนทิัศนแ์ละค่านิยมจิตสาธารณะก็
ยากที่จะเกิดขึ้น ส่งผลให้คู่ของวัฒนธรรมผู้ประกอบการและวัฒนธรรมการเกื้อกูลและแบ่งปันไม่เกิดขึ้น เปน็
ผลท าให้เราไมส่ามารถสรา้งเศรษฐกิจรังสรรค์มลูค่าใหเ้กดิขึ้นพร้อม ๆ  กับสังคมของพวกเรา ซึ่งทั้งสองปัจจัย
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 
 

 

โมเดลกำรขับเคลื่อนที่สมดุลในสังคมหลังโควิด 
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กำรอุบัติขึ้นของสังคมหลังโควิด 
 
 
 ในหว้งหลำยศตวรรษทีผ่ ่ำนมำ กำรปรบัโครงสรำ้งโลก (Global Metamorphosis) เ ร ิม่จำกกำร
เ ปลี่ยนผ่ำนจำก “สังคมเกษตรกรรม” (Agrarian Society) เ ป ็น “สังคมอุตสำหกรรม” (Industrial 
Society) ผ่ำนกระบวนทศันก์ำรพัฒนำทีม่ ุง่ส ู ่“ควำมทนัสมยั” (Modernism) และคอ่ย ๆ  ปรบัเปลีย่นสู ่
“สังคมดิจทิลั” (Digital Society) จนกระท ัง่กำรเผชญิกบัวิกฤตโรคระบำดโควิด-19 ซ ึ่งจะน  ำพำเรำไปสู ่
“สังคมหลังโควิด” (Post COVID Society) 
 
 ผลกระทบที่ค่อย ๆ  เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน ผนวกกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เฉยีบพลันและ
รุนแรง เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์การพัฒนาจากการมุ่งสู่  “ควำมทนัสมัย” ไปสูก่าร
มุ่งสู่ “ควำมย ั่งย ืน” ให้เกิดในอัตราเร่งที่เร็วขึ้น ครอบคลุมมิติที่มากขึ้น และในปริมณฑลที่กว้างขึ้น 
 
 

“สังคมอุตสำหกรรม” (Industrial Society) 
 
 สังคมอุตสาหกรรม ใ ช้ทุนทำงกำยภำพและเงินท ุน (Physical & Financial Capital) เ ป็นตัว
ขับเคลื่อน โดยการพัฒนา “เคร ือ่งมอื เคร ือ่งจกัร” ในการปลดล็อกข้อจ ากัดของ “แรงงำนมนษุย”์ น าไปสู่ 
“กำรผลติซ ้ ำจ  ำนวนมำก” (Mass Production) สะท้อนผ่าน “กำรผลติเพื่อขำย” (Making & Selling) 
 

 ประเด็นท้ำทำย “สังคมอุตสำหกรรม” 
 
 ด้วยความเชื่อว่ามนุษย์มคีวามสามารถในการเอาชนะธรรมชาติ ผู้คนใน “สังคมอุตสาหกรรม” มุ่งเนน้ 
“อัตตานิยม” “เ รื่องทางโลก” และ “ความมีเหตุม ีผลทางวิทยาศาสตร์” มองว่าคุณค่าของสรรพสิ่งอยู่ที่
ประโยชน์ในการใช้เครื่องมือสูค่วามมั่งคั่ง โดยมุ่งไปสู่การท าก าไรสงูสุดภายใต้กลไกตลาด เพื่อสะสมทุนและ
ความมั่งคั่ง การเจริญเติบโตทางวัตถุ และเน้นไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงมติิเดียว ความรู้ทีม่ ุง่
ไปสู่การสร้างความมั่งคั่ง จึงไม่ได้บูรณาการกับชีวิตจริง จริยธรรมและการด าเนินชีวิตประจ าวันเพื่อความอยู่
รอดนั้นถูกแยกออกจากกัน การรังสรรค์ร่วมและคุณค่าร่วม ตลอดจนความผูกพันของผู้คนทางจิตใจและจิต
วิญญาณอย่างใน “สังคมเกษตรกรรม” ได้ถูกลดทอนความส าคัญลงอย่างมากใน “สังคมอุตสาหกรรม” 
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“สังคมดิจ ิทัล” (Digital Society) 
 
 สังคมดิจิทัล ใช้องคค์วำมร ูแ้ละเครอืขำ่ย (Knowledge & Network) เป็นฐานราก โดยการพฒันา 
“สมองกลและปญัญำประดษิฐ”์ ในการปลดล็อกข้อจ ากัดของ “สมองมนษุย”์ น าไปสู่ “กำรผลติตำมควำม
ต้ อ ง ก ำ ร ท ี่แ ต กต่ำ ง ” (Mass Customization) แ ล ะ  “ก ำ ร ผ ลิต ตำมค ว ำมต้ อ งก ำร ร ำยตัว” 
(Personalization) สะท้อนผ่าน “กำรร ับร ู้เพื่อตอบสนอง” (Sense & Response) 
 

 ประเด็นท้ำทำย “สังคมดิจ ิทัล” 
 
 ใน “สังคมดิจิทัล” ผู้คนมิเพียงแต่ก าลังเผชิญกับ “ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ” ที่เพิ่มขึ้น แต่
ต้องเผชิญกับ “ความไม่ม ีเสถียรภาพทางสังคม” ที่เพิ่มขึน้ด้วย “ช่องว่างของความมัง่คั่ง อ านาจ และโอกาส” 
ที่ค้างคามาตั้งแต่ใน “สังคมอุตสาหกรรม” เป็นปัญหาใหญ่ ได้ถูกซ้ าเติมด้วย “ช่องว่างทางดิจิทัล” (Digital 
Divide) ส่งผลให้ความเหลื่อมล้ าม ีมากขึ้น ระหว่าง “ผู้ได้โอกาส” และ “ผู้ด้อยโอกาส” ในการเข้าถึงองค์
ความรู้ ด้วยเหตุนี้ Richard Sennett ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Culture of New Capitalism ว่า จะมี
ผู้คนเพียงบางกลุ่มเท่านัน้ที่สามารถสร้างความมัน่คั่งในสภาพสังคมที่ไมม่เีสถยีรภาพอย่างเชน่โลกของ “สังคม
ดิจิทัล” 
 
 การวิวัฒน์สู่ “สังคมดิจิทัล” ยังได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่เรียกว่า “Paradox of Our 
Time” 
 

เรารู้จักสื่อสารกับคนมากขึ้น แต่กลับไม่ค่อยรู้จักหรือติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบ้าน ด้วยอินเทอร์เน็ต ท า
ให้เรารู้จักโลกภายนอกมากขึ้น แต่เรากลับรู้จักโลกภายในตัวเราน้อยลง พูดอีกนัยหน่ึงก็คือ ใน “สังคม
ดิจิทัล” เราเข้าถึงเครือข่ายในการรับรู้สัมพันธ์กับผู้คน แต่กลับกลายเป็นว่า ความผูกพันทางจิตใจ ซึ่ง
เป็นรากฐานส าคัญในการเชื่อมต่อ “Heart & Hand” และ “Heart & Harmony” ระหว่างผู้คน
ก าลังถูกลดทอน 

 
 

“สังคมหลังโควิด” (Post COVID Society) 
 
 สังคมหลังโควดิ จะใช้กำรรงัสรรคร์ว่มและคณุคำ่รว่ม (Co-Creation & Shared Value) เป็นฐาน
รากในการปรับเปลี่ยนการผลิตและการบริโภค จาก โ หมดการแข่งขันในการผลิตและการบริโภค 
(Competitive Mode of Production & Consumption) เ ป็น  โ หมดการผนึกก าลังในการผลิตและการ
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บริโภค (Collaborative Mode of Production & Consumption) โดยใช ้ภูมิปญัญำมหำชน (Wisdom of 
the Crowd) และ จิตวิญญำณเพือ่สว่นรวม (Common of the Mind) เป็นตัวปลดลอ็กวิกฤต ความเสีย่ง 
และภัยคุกคามร่วม น าพาไปสู่ “กำรผลิตแบบรว่มรงัสรรค”์ (Mass Collaboration) สะท้อนผ่าน “กำร
เก ื้อก ูลและแบ่งป ัน” (Caring & Sharing) 
 

 

กำรปร ับโครงสร ้ำงโลกสู่กำรอุบ ัติขึ้นของสังคมหลังโควิด 
 
 สังคมหลังโควิด จึงเป็นสังคมที่สัมพันธภาพของผู้คนได้แผ่ขยายออกไปจาก “Many2Many” สู่  
“Mind2Mind” จาก “สังคมเสมือนจรงิ” กลับมาเป็น “สังคมทีแ่ทจ้รงิ” จาก “สังคมของพวกก”ู เปน็ 
“สังคมของพวกเรำ” สังคมหลังโควิดจึงเป็นสังคมที่เนน้ “กัลยำณมติร” ม ิใช่เพียงแค่ “พันธมิตร” เป็นสงัคม
ที่ปรับเปลี่ยนรปูแบบปฏสิัมพันธข์องผูค้นจาก “ต่ำงคนตำ่งปดิ” ไปสู่ “ต่ำงคนตำ่งเปดิ” เป็นสังคมที่กา้วผา่น
ความคิดของ “กำรแขง่ขนั” ไปสู่ “กำรรว่มรงัสรรค”์ ที่ส าคัญเป็น “กำรรว่มรงัสรรคท์ำงสงัคม” ควบคูไ่ป
กับ “กำรรว่มรงัสรรคใ์นเศรษฐกจิ” เป็นสังคมทีภู่มปิัญญามนษุย์ได้พัฒนาก้าวข้ามปริมณฑลของ “ทรพัยส์นิ
ทำงปัญญำ” สู่ “ภูมิป ัญญำมหำชน” เป็นสังคมที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษยด์้วยการลด “กำรพึ่งพงิผูอ้ ืน่” ไปสู่ 
“ควำมเป็นอ ิสระ” และ “กำรพึ่งพำอำศ ัยก ัน” อย่างแท้จริง 
 

 จำก “Many2Many” สู่ “Mind2Mind” 
 
 การยึดโยงเป็นเครือข่ายในโลกเสมอืนผ่านอินเทอร์เน็ตท าให้ปฏิสัมพันธข์องผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไป
จาก “One2One”, “One2Many” และ “Many2One” ใ นสังคมอุตสาหกรรม มาสู่  “Many2Many” ใน 
“สังคมดิจิทัล” “Many2Many” ที่เกิดขึ้นให้คุณูปการมากมายเพราะเป็นการขยายปฏิสัมพันธ ์ทางสังคมใน
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แนวกว้าง โดยเปิดโอกาสให้ผูค้นสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมลูและองค์ความรู ้ในเครอืข่ายไซเบอร ์
ก่อให้เกิด Democratization of Information และ Demonopolization of Knowledge 
 
 ส่วน “การรังสรรค์ร่วม” และ “คุณค่าร่วม” ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญใน “สังคมเกษตรกรรม” นัน้ 
จะถูกรื้อฟื้นให้ม ีบทบาทมากขึ้นใน “สังคมหลงัโควิด” หลังจากที่ถูกละเลยมานานหลังการเกิดขึน้ของ “สังคม
อุตสาหกรรม” ในขณะที่การยึดโยงเป็นเครือขา่ยในโลกเสมอืนนั้น เอื้อใหเ้กิดปฏสิัมพันธท์างสังคมใน “แนว
กว้าง” ผ่าน Many2Many การรังสรรค์ร่วมและคุณค่าร่วมนั้น จะเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ ์ทางสังคมใน “แนว
ลึก” ผ่าน Mind2Mind 
 
 การผนวกการยึดโยงเป็นเครือข่ายในโลกเสมอืน เขา้กับ การรังสรรค์รว่มและคุณค่าร่วม ท าให้ “สังคม
หลังโควิด” สามารถเติมเตม็สว่นทีข่าดใน “สังคมดิจิทัล” โดยบูรณาการปฏสิัมพันธท์างสังคมในแนวกว้างและ
แนวลึกเข้าด้วยกัน เป็นการสนธ ิ Many2Many กับ Mind2Mind ให้เป็นหนึ่งเดียว 
 

 

กำรเชื่อมโยง Many2Many และ Mind2Mind ในสังคมหลังโควิด 
 

 จำก “สังคมเสมือนจร ิง” สู่ “สังคมที่แท้จร ิง” 
 
 Mind2Mind ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ  กับ Many2Many ท าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจาก “สงัคมเสมอืนจรงิ” 
(V irtual Society) ใ นสังคมดิจิทัล  ไ ปสู่ “สังคมทีแ่ทจ้ร ิง” (Genuine Society) ใ นสังคมหลังโควิด โดย 
“สังคมที่แท้จริง” จะเป็นสังคมที่ประกอบขึ้นด้วย “มนษุยท์ ีแ่ท”้ กล่าวคือเป็นสังคมซึ่งผู้คนมไิด้มอีงค์ความรู้
หรือทักษะเพียงอย่างเดียว แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะควบคู่ไปด้วย  
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 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมครั้งใหญ่จาก “อัตตานิยม” ไปสู่ “จิตสาธารณะ” และจากการเนน้ “เรื่องทาง
โลก” และ”ความมีเหตุมผีลทางวิทยาศาสตร์” ไปสู่ “ปัจเจกนิทัศน”์ ส่งผลให้เกิดการปรบัเปลีย่นกระบวนการ
จาก “กำรผลิตเพื่อขำย” (Making & Selling) ใน “สังคมอุตสาหกรรม” สู่ “กำรรบัร ูเ้พื่อตอบสนอง” 
(Sense & Response) ในสังคมดิจิทัล และไปสู่ “กำรเก ือ้กลูและแบง่ปนั” (Caring & Sharing) ในสังคม
หลังโควิดในที่สุด 
 

 

กำรปร ับเปลี่ยนค ่ำนิยมในสังคมหลังโควิด 
 
 ด้วยการเกื้อกูลและแบ่งปันของผู้คนในสังคม ความเป็น “มนุษย์ที่แท้จริง” จึงจะเกิดขึ้น และน าพา
ไปสู่ “สังคมที่แท้จริง” ได้ในที่สุด 
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 จำก “สังคมของพวกกู” เป ็น “สังคมของพวกเรำ” 
 
 

“The whole is greater than the sum of its part, 
a group is smarter than any of its members.” 

 
 แต่ละสังคมมีปัจจัยขับเคลื่อนที่แตกต่าง ปัจจัยขับเคลื่อน  “สังคมเกษตรกรรม” และ “สังคม
อุตสาหกรรม” คือ “การเพาะปลูก” (Growing Things) และ “การผลิต” (Making Things) ตามล าดับ 
ในขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อน “สังคมดิจิทัล” คือ “การตอบสนอง” (Serving), “การสร้างความรู้” (Knowing), 
“การรังสรรค์ความคิด” (Thinking) และ “การสั่งสมประสบการณ์” (Experiencing)  สังคมหลังโควิดจะตอ่
ยอดปัจจัยขับเคลือ่นใน “สังคมดจิิทัล” ดังกล่าวด้วย “ควำมไว้วำงใจ” (Trusting), “กำรเก ือ้กลู” (Caring), 
“กำรแบ่งป ัน” (Sharing) และ “ควำมร ่วมมือร ่วมใจ” (Collaborating) 
 

 

หัวใจในกำรขับเคลื่อนสังคมหลังโควิด 
 
 การตอบสนอง การสร้างความรู้ การรังสรรค์ความคิด และการสั่งสมประสบการณ์ เป็นคุณลักษณท์ี่ 
“จ าเป็น” ส าหรับผู้คนในสังคมหลังโควิด เพราะเป็นโลกที่ผูค้นแลกเปลี่ยนข้อมลูและองค์ความรู้เพื่อความอยู่
รอด แต่การที่ผู้คนจะอยู่ในสังคมหลังโควิดได้อย่างมีความหมายและเป็นปกติสุขนั้น จะต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมควบคู่ไปด้วย นั่นหมายถึง จะต้องมีความไว้วางใจ การเกื้อกูล การแบ่งปัน และความร่วมมือรว่มใจ
เพิ่มขึ้นมา ทั้ง 4 ปัจจัยนี้เป็นคุณลักษณ์ที่ “พอเพียง” ของการด ารงอยู่อย่างมีความหมายและเป็นปกติสุข กอ่
เกิดประโยชน์ร่วมที่เกิดจากการผนึกก าลังและการพึ่งพาอาศัยกัน (Benefits of Mutual Dependence & 
Collective Efforts) จึงเป็นการปฏิวัติทางสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ครั้งใหญ่ จาก “สงัคม
ของพวกกู” (Me-Society) เป็น “สังคมของพวกเรำ” (We-Society) 
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 สังคมหลังโควิด จะเปิดโอกาสให้ข้อมูลไหลเข้าออกจากบุคคลหรือองค์กร โดยตระหนักว่าการเปิด
ประตูสู่โลก จะสร้างโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ในขณะเดียวกันก็สร้างความโปรง่ใสและ
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ซึ่งจะเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนองค์กรที่มวีัฒนธรรมแบบ เปิด (Free 
Culture) นั่นคือ เป็นองค์กรที่ม ีทั้ง “Free to take” และ “Free to share” 
 
 สังคมหลังโควิด จะมีการแบ่งปันกันไมว่่าจะเป็นข้อมลู ความรู้ หรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งแตกต่าง
จากความคิดดั้งเดิมที่สนับสนุนให้มกีารปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา หากมีใครละเมดิก็ให้ม ีการต่อสู้ทาง
กฎหมายอย่างถึงที่สุด แต่แนวคิดใหมใ่นสังคมหลงัโควิดมองวา่ การแบ่งปันจะท าใหเ้กดิการสรา้งโอกาสใหม ่ๆ  
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทุกคนในวงการนั้น  ๆ  แม้กระทั่งตัวเจ้าของทรพัย์สินทางปัญญาเอง สิ่งที่แต่ละองค์กรจะต้อง
ให้ความสนใจอย่างมาก คือการบริหารจัดการทรพัย์สนิทางปัญญาของตนเองว่าอะไรที่ควรจะแลกเปลีย่นและ
อะไรที่ต้องการเก็บไว้เอง 
 
 ความไว้วางใจ การเกื้อกูล การแบ่งปัน และความร่วมมือร่วมใจ เป็น “ทุนสังคม” ที่เอื้อประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจ เพราะปฏิสัมพันธ ์ที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้เนือ้เชื่อใจกัน ท าให้ต้นทุนการท าธ ุรกรรม
ลดลง ส่งผลให้เกิดประสิทธ ิผลพร้อม  ๆ กับความมั่นใจในการด าเนินธ ุรกิจในโลกหลังโควิด 
 
 ความไว้วางใจ การเกื้อกูล การแบง่ปัน และความรว่มมอืรว่มใจ จึงถือเป็น “ทรพัยำกรทำงคณุธรรม” 
(Moral Resources) ที่ใช้ไม ่มวีันหมด อย่างไรก็ดี ทรัพยากรประเภทนี้ ถ้าไม ่ไดน้ ามาใช้ ก็จะเปล่าประโยชน ์
ซึ่งเป็นคุณลักษณ์พิเศษที่แตกต่างไปจากทรัพยากรทางกายภาพอื่น ๆ ที่ม ีโอกาสหมดไปเมื่อถูกน าไปใช้ 
 
 ความไว้วางใจ การเกื้อกูล การแบง่ปัน และความรว่มมอืรว่มใจ ถือเปน็ชดุความสัมพนัธร์ะหวา่งผูค้นที่
ตั้งอยู่บนความคาดหวังในสิ่งที่ต้องใช้ร่วมกัน มีค่านิยมแบบเดียวกัน และมีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ความ
ไว้วางใจ การเกื้อกูล การแบ่งปัน และความร่วมมือร่วมใจ จะท าหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนต่างชนชัน้ ต่างชาติพนัธ ุ์ 
ต่างวัฒนธรรมเขา้ด้วยกัน สร้างความผูกมดักระชับแน่นของผูค้นเหลา่นี้ด้วยจุดรว่มและเป้าหมายเดียวกนั  ใน
สังคมที่ขาดความไว้วางใจ ขาดการเกื้อกูล ขาดการแบ่งปัน และขาดความร่วมมอืร่วมใจ จะกลายเป็นสังคมที่
อ่อนแอ เปราะบาง และมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งที่น าไปสู่ความรุนแรงสูง  
 
 ด้วยควำมไว้วำงใจ กำรเก ือ้กลู กำรแบง่ปนั และควำมรว่มมอืรว่มใจ ภูมิปญัญำมหำชน (Wisdom 
of the Crowd) แ ละ จ ิตวิญญำณเพื่อส ่วนรวม (Common of the Mind) จึงจะเก ิดขึ้น ภูมิป ัญญำ
มหำชนและจติวิญญำณเพื่อสว่นรวม เปน็ 2 ตัวขับเคลือ่นกอ่ใหเ้กดิพลวัตอนัทรงพลัง น  ำมำสูน่วตักรรม
มำกมำยใน “สังคมของพวกเรำ” ด้วยกำรปฏวิัต ิทำงสังคมและกำรปรบัเปลีย่นพฤติกรรมมน ุษย ์จำก 
“สังคมของพวกก”ู มำสู่ “สังคมของพวกเรำ” เทำ่น ัน้ “สังคมหลังโควิดท ี่พึงประสงค ์” จ ึงจะอุบ ัต ิขึ้น  
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 จำก “พันธมิตรทำงธุรกิจ” สู่ “กัลยำณมิตรทำงสังคม” 
 
 ใ นขณะที่นวัตกรรม องค์ความรู้ และความคิดในสังคมดิจิทัลส่วนใหญ่ได้มาจากการแข่งขัน เป็น
ผลผลิตในเชิงธรุกิจ ด้วยการต้องเผชิญกับ “หนึง่โลก หน ึง่ชะตำกรรมรว่ม” (One World, One Destiny) 
การผลิตหลายอย่างในสังคมหลังโควิด ได้เริ่มก้าวข้ามปริมณฑลของการแข่งขัน เริ่มมนีวัตกรรม องค์ความรู้
และความคิดที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการรว่มรงัสรรค์ของผู้คน เพื่อที่จะตอบโจทยป์ระเด็นทา้ทายของสงัคม 
ของประเทศ หรือของมวลมนุษยชาติ 
 
 ด้วย “Many2Many” และ “Mind2Mind” เ ครือข่ายการรังสรรค์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจึงเป็นแบบ 
Mass Collaboration ซึ่งเป็นการร่วมรังสรรค์ทีไ่ม ่ได้มจุีดประสงค์ในเชิงธรุกิจเพียงอย่างเดียว แต่เป็น “การ
ร่วมรังสรรค์ทางสังคม” กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะเริ่มม ีมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในโลกหลังโควิด ในขณะที่การร่วม
รังสรรค์เชงิธรุกิจอาศัย “พันธมิตรทำงธรุก ิจ” การร่วมรังสรรค์เชิงสังคมอาศัย “กัลยำณมิตรทำงสังคม” 
 
 การร่วมรังสรรค์เชิง “กัลยาณมิตร” แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ หากมองย้อนไปในอดีต การร่วม
รังสรรค์ของผู้คนใ นลักษณะของ  “กัลยาณมิตร” ก็ม ีอยู่ ไ ม ่น้อย แต่ส่วนใหญ่เป็นแบบ One2One 
Collaboration ไ ม่ใ ช่ Mass Collaboration ดังเ ช่นใ นปัจจุบัน  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 การร่วมรังสรรค์ของบคุคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เปน็ผลงานที่ถูกจารกึไว้
ในประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นว่าความคิดที่ยิ่งใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากพลังของการแลกเปลีย่นทางความคดิ ใน
หนังสือ Creative Collaboration, Vera John-Steiner ไ ด้กล่าวว่า พลังขับเ คลื่อนให้ม ีการรังสรรค์
นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เกิดจาก Reflection, Renewal และ Trust ที่อยู่ลึก ๆ ในความสัมพันธ ์ที่ยั่งยืนของคน
เหล่านี้ 
 
 โลกหลังโควิดจะมีการพัฒนาในลักษณะที่ก้าวข้ามสัมพันธภาพแบบ “ธ ุรกรรม” ผ่าน “กิจกรรมในเชงิ
ธ ุรกิจ” ไปสู่สัมพันธภาพแบบ “ความสัมพันธ ์” ผ่าน “กิจกรรมทางสังคม”มากขึ้น 
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จำก “ธุรกรรม” สู่ “ควำมสัมพันธ์” 
 
 ในสังคมหลังโควดิ กิจกรรมทางสังคมในรปูแบบของ “การร่วมรงัสรรค์ทางสังคม” จะทวีความส าคัญ
มากขึ้นในทุกขณะ ค่านิยม “จิตสาธารณะ” จะส่งผลให้ผู้คนมีปฏิสมัพันธก์ันในฐานะของ “ความเป็นมนษุย”์ 
(Human-beings) และ “สมาชิกในชุมชนที่ม ีเจตจ านงร่วม” (Member of Community of Like-minded 
People) มากกว่าในฐานะของ “ผู้เล่นในตลาด” (Market Player) ที่ผ่านกลไกราคา ในหลายธ ุรกรรมทาง
ธ ุรกิจ “Market Power” ก าลังจะถูกแทนที่ด้วย “People Power” บรรยากาศของการร่วมรังสรรค์ทาง
สังคมนั้นจะจูงใจและเอื้อให้ผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  Creative People นั้น  ม าท างานร่วมกันได้ดีกว่าใน
บรรยากาศองค์กรในรูปบริษัทอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  โดยก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหมข่อง “การแบ่งปันแบบ
เปิด” ที่ให้โอกาสทุกคนสามารถมาใช้ แต่งเติม ขยายและสร้างผลงานของตนเองขึ้นมา ดังนั้นผลผลิตที่ไดจึ้ง
เป็น “สมบัติร่วม” (Common Property) ไม่ใช่ “สมบัติแยก” (Private Property) แบบเดิม 
 
 สังคมหลังโควิด จึงเปิดโอกาสให้มนษุยท์ าอะไรรว่มกันที่มากกว่าการเป็นแค่ “พันธมติรทางธรุกิจ” แต่
เป็น “กัลยาณมิตรทางสังคม” เน้นการสร้างความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันในระหว่างบุคคล 
ระหว่างองค์กร และระหว่างชนชาติ ก้าวข้ามความเป็นรฐัชาติไปสูค่วามเป็นมนษุยชาติ สังคมหลงัโควดิ จะเนน้
การให้โอกาสและเกื้อกูลกับผู้ที่อ่อนด้อยกว่า ให้แต้มต่อกับ “ผู้ที่พร่อง” จาก “ผู้ที่ม ีพร้อม” กว่า เน้นการ
พัฒนาคุณธรรมและยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ ดังที่กวีนามอุโฆษ Aimé Césaire กล่าวไว้ว่า 
 

“ภำรก ิจของมนษุยชำตทิ ีเ่พิ่งจะเร ิม่ตน้ ค ือกำรก  ำจดัควำมรนุแรงท ีฝ่งัลกึอย ูใ่นกน้บึง้ในจติใจของ
เรำ ไมม่ชีนชำตใิดท ีส่ำมำรถผูกขำดควำมงดงำม ควำมเฉลยีวฉลำด และก  ำลงั มพีืน้ท ีส่  ำหรบัคน
ทุกคน ณ สถำนที่แห ่งช ัยชนะของเรำ” 
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 จำก “Copyright” สู่ “Copyleft” 
 
 ค่านิยม “จิตสาธารณะ” และ “ปัจเจกนิทัศน์” ไ ด้เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และพฤติกรรมของ
ปัจเ จกบุคคล จากเดิมที่เน้น “ตนเองเป็นศูนย์กลาง” มาสู่การเน้น “มหาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยมีกรอบ
ความคิดที่เปลี่ยนไปด้วย จากเดิมที่เน้นการรังสรรค์นวัตกรรมบนความเป็น  “สมบัติส่วนตัว” ในรูปแบบของ
ต่างคนต่างปิด ไปสู่การมองว่านวัตกรรมหลายอย่างเป็นสมบัติส่วนรวม โดยพัฒนาผ่านการ ร่วมรังสรรคบ์น 
“พื้นที่สาธ ารณะ” ใ นรูปแบบของต่างคนต่างเปิด แนวโ น้มดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการพัฒนา Open 
Collaborative Platform ที่เป็นเครอืข่ายความรว่มมอืระหวา่งผู้คนทัง้ในโลกแท้จริง และโลกไซเบอร์ โดยไมม่ ี
การจ าแนกคนตามล าดับขั้นการบริหารจัดการตามแนวทางของธ ุรกิจโดยทั่ว  ๆ ไป แต่เป็นรูปแบบใหมท่ีท่กุ
คนท างานหนึ่งงานใดร่วมกันในแนวระนาบ โดยที่แต่ละคนจะท าในสว่นทีแ่ตกต่างกัน แต่ไมม่ ีใครมคีวามส าคญั
มากกว่ากัน Open Collaborative Platform จึงเป็นรูปธรรมหนึ่งที่สะท้อนการปรับเปลี่ยนสู่โลกของ  “การ
รังสรรค์นวัตกรรมแบบเปิด” อย่างแท้จริง 
 
 

 

กำรปร ับเปลี่ยนสู่กำรร ังสรรค ์นวัตกรรมแบบเป ิด 
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 ยกตัวอย่างประเด็นของ “ทร ัพย ์สนิทำงปญัญำ” ใ นขณะที่นักกฎหมายต่างก าลังง่วนอยู่กับการ
คุ้ม ครองทรัพย์สินทางปัญญา และ “Copyright” ต่าง ๆ ผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับสนใจในสิ่งที่เรียกว่า 
“Copyleft” โดยก าลังง่วนอยู่กับการถกเถียงว่า “รหัส” ต่าง ๆ ที่ม ีอยู่ในโปรแกรมนั้น ควรที่จะเปิดเผยมาก
น้อยแค่ไหน พวกเขาเหล่านี้ม ีความเชื่อวา่ หลายสิ่งหลายอย่างใน “โลกเสมือนจริง” อย่างซอฟต์แวร์ หรือใน 
“โลกที่แท้จริง” อย่างพันธ ุ์พืช ยารักษาโรคพื้นฐานหลายชนดินั้น เป็น “สมบตัสิำธำรณะ” (Global Public 
Goods) ที่ทุกคนในโลกนี้ ไม ่ว่าเชื้อชาติไหนต้องมีสิทธ ิไ์ด้ใช้เหมอืนอากาศ แสงแดด หรือแรงโน้มถ่วงในโลก
ทางกายภาพ 
 
 Open Collaborative Platform ท างานอยู่บนหลักคิดที่เรียกว่า NEA 
 
 N ค ือ “Nobody Owns.” – ไม่มีใครเป็นเจ ้ำของ 
 E ค ือ “Everybody Can Use.” – ทุกคนมีส ิทธ ิ์เ ข้ำไปใช ้ไ ด้ 
 A ค ือ “Anybody Can Improve It.” – ใครก ็สำมำรถเข้ำไปปร ับปร ุงแก ้ไ ข  
 
 “ไม่ม ีใครเป็นเจ้าของ” สะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่ร่วมรงัสรรค์อยู่นัน้เป็น “สาธารณะ” “ทุกคนมีสิทธ ิเ์ขา้
ไปใช้ได้” บอกเราว่า สิ่งที่ร่วมรงัสรรค์อยูน่ั้น “Free to take” ในขณะที่ “ใครก็สามารถเข้าไปปรับปรงุแกไ้ข” 
บ่งบอกว่าสิ่งที่ร่วมรังสรรค์อยู่นั้น  “Free to share” 
 
 Open Collaborative Platform ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานส าคัญ 3 ประการคือ 
 

1) ระบบที่พัฒนำขึ้นมำน ั้นเป ็น Inventions และ Conventions 
2) รห ัสต่ำง ๆ ท ี่อย ู่ในระบบน ั้นสำมำรถเร ียนร ู้แ ละเปิดโอกำสให ้พัฒนำขึ้นมำใหม่ไ ด้  
3) เป ็นกระบวนกำรเร ียนร ู้ผ่ำนกำรมีส ่วนร ่วมแบบ Mass Collaboration 

 
 มีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นว่าโลกก าลังก้าวสู่ Open Collaborative Platform มากขึ้น ท าให้
เกิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนทางธรุกิจขึ้นอีกมากเพราะเป็นเวทีที่จะต้องร่วมกันสร้าง ไม่ ใช่ต่างคนต่าง
เก่ง ต่างคนต่างเก็บ เหมือนเมื่อก่อน Open Collaborative Platform จึงเป็นทั้ง “กำรทะลำยกำรผกูขำด
ของฝั่งอ ุปทำน” (Supply-Side Demonopolization) พร้อม ๆ กับ “กำรเตมิเตม็พลงัของฝัง่อปุสงค ”์ 
(Demand-Side Empowerment) ควบคู่กัน 
 
  



 

14 

 อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่สังคมหลังโควดิ เราก าลังเผชิญกับโลกที่มองดูเหมอืนจะย้อนแยง้
กัน โดยเมื่อก่อนแลว้ถือวา่ใครมนีวัตกรรมต้องรกัษาไว้สดุชีวติ เป็นนวัตกรรมแบบปิด แต่ปัจจุบัน โลกก าลงักา้ว
ไ ปสู่  Open Source, Open Innovation Economy ซึ่งท าใ ห้ธรรมาภิบาล โ ครงสร้าง และพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง เ ม ื่อก่อนเชื่ อกันว่า ความลับทางการค้าต้องรักษาไว้ จึงจะสามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการค้าได้ แต่จากนี้ไป ถ้าองค์กรอยากสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กลับต้องแลกเปลีย่น
ความลับทางการค้า คือน าความลับทางการค้าบางส่วนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันบน Open Collaborative 
Platform 
 
 ภำยใตก้รอบควำมคดิของ Open Collaborative Platform ค ุณคำ่ท ีส่รำ้งขึ้นมำเพื่อคน ๆ  หน ึง่
ก ็ค ือ ค ุณค ่ำท ี่สร ้ำงขึ้นมำส ำหร ับท ุกคน เป ็นสมบัติสำธำรณะ  
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7 สิ่งมห ัศจรรย์จำกภำยใน 
 
 
 มีการกล่าวถึง “7 สิ่งมหศัจรรย ์ของโลก” (7 Wonders of the World) ในหลายยุคหลายสมัย 
 

 7 สิ่งมห ัศจรรย ์ของโลกในยคุโบรำณ ได้แก่ 1) มหาพีระมิดแห่งกีซา 2) สวนลอยแห่งบาบิโลน 3) 
เทวรูปซูสที่โอลิมเปีย 4) วิหารอาร์เทอมีส 5) สุสานแห่งฮาลิคาร์นัสเซิส 6 ) เทวรูปโคโลสซูส และ 7) 
ประภาคารฟาโรส 

 7 ส ิ่งมหศัจรรยข์องโลกในยคุกลำง ได้แก่ 1) โคลอสเซียม สนามกฬีาแห่งกรุงโรม 2) หลุมฝังศพแหง่ 
อเล็กซานเดรีย 3) ก าแพงเมืองจีน 4) สโตนเฮนจ์ 5) เจดีย์กระเบื้องเคลือบ เมอืงหนานกิง 6) หอเอน
เมืองปิซา และ 7) ฮาเยียโซเฟีย แห่งคอนสแตนติโนเปิล (ปัจจุบันคือ กรุงอิสตันบูล) ประเทศตุรกี  

 7 สิ่งมห ัศจรรยข์องโลกในยคุใหม่ (ซึ่งจัดอันดับโดยการลงประชามติ ผ่านมูลนิธ ิ New7Wonders) 
ได้แก่ 1) ชีเชนอิตซา 2) กริชตูเรเดงโตร ์(Christ the Redeemer) 3) ก าแพงเมืองจีน 4) มาชูปิกชู 5) 
เปตรา 6) โคลอสเซียม และ 7) ทัชมาฮาล 

 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นไมว่่าในยุคสมัยใด ล้วนแล้วแต่เป็น “7 ส ิ่งมหศัจรรย ์

จำกภำยนอก” (Miracles from “Outside”) หลายสิ่งไม ่ม ีใหเ้ห็นแล้ว เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา แสดงถึง
ความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่ง หากแต่ม ีสิ่งที่น่าอัศจรรย์กว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหล่านี้ นั่นก็คือ “7 สิ่ง
มห ัศจรรย ์จำกภำยใน” (Miracles from “Within”) อันประกอบด้วย 
 

1) กำรได้ส ัมผัส (To Touch) 
2) กำรร ับร ู้รสชำติ (To Taste) 
3) กำรมองเห ็น (To See) 
4) กำรได้ย ิน (To Hear) 
5) กำรมีควำมร ู้ส ึก (To Feel) 
6) กำรห ัวเ รำะ (To Laugh) 
7) กำรมีควำมร ัก (To Love) 

 
 7 สิ่งมหัศจรรย์จากภายในนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลกของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด  
เ รื่อง Harvard Study of Adult Development (การศึกษาการพัฒนาการของผู้ใ หญ่) ผ่านการตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต ทั้งด้านหน้าที่การงาน ด้านสังคม ด้านชีวิตส่วนตัว ของกลุ่ม
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ตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่นชายอายุ 12-16 ปี จ านวน 724 คน คณะผู้วิจัย (ที่เปลี่ยนมาแล้วถึง 4 รุ่น) ท าการเก็บ
ข้อมูลทุก ๆ  2 ปี ติดต่อกันยาวนานถึง 75 ปี จนกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบันเหลอืมชีีวิตอยูเ่พียง 60 คนและทกุคน
อายุเกิน 90 ปีแล้ว ผลสรุปของงานวิจัยระบุนิสัยแหง่ความสุขที่แทจ้ริง 20 ประการได้แก่ 1) ส านึกบุญคุณคน 
2) เลือกคบเพื่อนดี 3) เห็นอกเห็นใจคนอื่น 4) หมั่นเรยีนรู้ 5) เป็นผู้แก้ปัญหาได้ 6) ท าในสิ่งที่เรารัก 7) อยู่กบั
ปัจจุบัน 8) หัวเราะบ่อย ๆ  9) ให้อภัย 10) กล่าวขอบคุณเสมอ 11) สร้างความสัมพันธล์ึกล้ า 12) รักษาสัญญา 
13) ท าสมาธ ิ 14) ตั้งม ั่นในสิ่งที่ก าลังท า 15) มองโลกในแง่ดี 16) รักอย่างไมม่เีงื่อนไข 17) อย่ายอมแพ้ 18) ท า
ดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด 19) ดูแลตัวเอง และ 20) ตอบแทนสังคม  
 

 สิ่งมหัศจรรย์จากภายนอกนั้นสลับซับซ้อน ในขณะที่ สิ่งมหัศจรรย์จากภายในนั้นเรียบง่าย  

 สิ่งมหัศจรรย์จากภายนอกนั้นดูเป็นเรื่องพิเศษ ในขณะที่ สิ่งมหศัจรรยจ์ากภายในนัน้เปน็เรือ่งธรรมดา
สามัญ 

 สิ่งมหัศจรรย์จากภายนอกนัน้เปน็สิง่ที่ไมจี่รังเสื่อมไปตามกาลเวลา ในขณะที่ สิ่งมหัศจรรย์จากภายใน
นั้นเป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืน เป็นอกาลิโก 

 
 แทท้ ีจ่รงิแลว้ ส ิ่งมหศัจรรยม์ีอย ูใ่นตัวมนษุยท์กุคน ไมจ่  ำเปน็ตอ้งเพรยีกหำจำกภำยนอก หำกอยำก
มีช ีวิตท ีเ่ปน็ปกตสิขุในโลกหลงัโควิด ก ็ลองคน้หำ ควำมด ีควำมงำม และควำมจรงิ ผ่ำน “7 สิง่มหศัจรรย ์
จำกภำยใน” ของพวกเรำน ั่นเอง 
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กำรเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังโควิด 
 
 
 เราจะตั้งต้นชีวิตใหม่ ในสังคมหลังโควิด ได้อย่างไร 
 
 สังคมหลังโควิด มีระบบนเิวศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง หลายคนพูดถึงการพัฒนาหรือการ
เพิ่มเติมทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดรับกับระบบนิเวศใหม ่แท้ที่จริงแล้ว ชีวิตใหม่ในสังคมหลังโควดิ 
เริ่มต้นด้วยการมหีลกัคิดที่ถกูต้อง (Right Mindset) แล้วค่อยตามมาด้วยการพัฒนาหรอืการเพิ่มเติมทักษะ ไม่
ว่าจะเป็นทักษะชีวิตและทักษะอาชีพก็ตาม  
 
 ทั้งนี้เพราะหลักคิดที่แตกต่าง จะนิยามความหมายของความส าเร็จและความหมายของความลม้เหลว
ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชงิ ม ิเพียงเทา่นั้น หลักคิดที่แตกต่างยังก าหนดระดับของความมุง่ม ัน่ และความพยายาม
ที่แตกต่างอีกด้วย 
 
 ในโลกก่อนโควิด ผู้คนจ านวนมากมหีลกัคิดชวีิตเชิงลบ นั่นคือกลัวความลม้เหลว กลัวการเปลีย่นแปลง 
ส่งผลให้เกิดความลงัเลและสงสัย ซึ่งท าให้ไมก่ลา้คิด ไม่กล้าฝัน ไมก่ล้าท า โดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ  นานา น าพา
ไปสู่ความผิดหวังและสิ้นหวัง เกิดเป็น “วงจรอุบาทว์” (Vicious Circle) ในชีวิต 
 
 ในขณะที่ยังมคีนอีกจ านวนไมน่้อยที่มหีลักคิดชวีิตเชงิบวก กล่าวคือแทนทีจ่ะมองความลม้เหลวเปน็สิง่
ที่ยอมรับไม่ได้ กลับมองความล้มเหลวเปน็สิ่งท้าทาย แทนที่จะกลัวความผิดพลาด กลับกลัวว่าจะเสียโอกาส
จากการไม่ได้เผชิญกับสิ่งท้าทายนั้น คนที่มหีลักคิดชวีิตเชิงบวกจะมีความมุง่ม ั่นและแนว่แน ่กล้าลอง กล้าลม้ 
กล้าลุก จนประสบผลส าเร็จและความสมหวัง เกิดเป็น “วงจรเสริมส่ง” (Virtuous Circle) ในชีวิต 
 
 

 

กำรเปลี่ยนกระบวนทัศน์หลังโควิด 
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 ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เราได้เห็นการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของผู้คนที่แตกต่างกัน  
Oxford Leadership ได้น าเสนอการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตของคนแต่ละกลุ่ม บางกลุ่มอยู่ใน Fear Zone 
บางกลุ่มอยู่ใน Learning Zone และบางกลุ่มอยู่ใน Growth Zone 
 

กลุ่มคนที่ตื่นตระหนกและหวาดระแวงต่อเหตุการณ์ อยู่ใน Fear Zone มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 ท าการกักตุนอาหารและเวชภัณฑ์ทั้ง ๆ ที่ไม ่จ าเป็น  

 ไม่ท าความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้มา 

 ส่งต่อข้อมูลทุกอย่างโดยไม่ตรวจสอบถึงความถูกต้อง 

 พร่ าบ่นถึงความเลวร้ายของสถานการณ์ 

 พูดแต่ประเด็นปัญหาโดยไม่ช่วยคิดหาทางแก้ไข 
 

กลุ่มคนที่เริ่มเขา้ใจสถานการณ์โดยปรบัตวัและเรียนรู้ อยู่ใน Learning Zone มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 ตั้งสติ ปรับตัวและท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

 ปล่อยวางในสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุม  

 ตระหนักโดยไม่ตระหนกกับสถานการณ์ 
 

กลุ่มคนที่คิดในทางบวกและพร้อมเติบโตไปข้างหน้า อยู่ใน Growth Zone มีลักษณะดังต่อไปนี้  

 มีความเข้าใจในสถานการณ์วิกฤต 

 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 ยอมรับและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 มองหาโอกาสในวิกฤต 

 เห็นแนวทางที่ตนสามารถท าประโยชน์ต่อสาธารณะได้ 
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กำรตอบสนองต่อภำวะวิกฤตที่แตกต่ำงกัน 
 
 
 ในโลกหลงัโควิด พวกเรำอำจจะยงัตอ้งเผชญิกบัวิกฤต ควำมเสีย่ง และภัยคกุคำมอกีมำกมำย แม้
ช ีวิตเป ็นสิง่ท ีเ่ล ือกเก ิดไม่ได ้เ รำมีส ิทธทิ ีจ่ะเล ือกอย ูแ่ละใชช้วีิตใน Fear Zone, Learning Zone หร ือ 
Growth Zone แ ต่ท ี่ส  ำคญั  เ รำท ุกคนสำมำรถก ้ำวข้ำมจำก Fear Zone ไ ปสู่ Learning Zone และ 
Growth Zone ได้ ก ็ด ้วยกำรมี The Right Mindset น ั่นเอง 
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