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คำานำา
•

โรคโควิด-19 ซึ่งเกิดจากไวรัสชื่อ SARS-CoV-2 เปลี่ยนโลก 

จนมนุษย์ทั้งหลายที่ต้องการ “อยู่รอด” และ “อยู่ดี” จ�าเป็นต้อง 

ปรับเปล่ียนตัวเอง โควิด-19 เปล่ียนโลกอย่างไร และเราต้อง 

ปรับตัวอย่างไร เป็นสาระหลักของหนังสือเล่มนี้

Global Change 7 หนังสือชื่อฝร่ังแต่เนื้อหาไทย  

เป็นหนงัสือล�าดบัที ่7 ในชดุ Global Change ทีไ่ด้รับการตอบรับ 

จากท่านผูอ่้านอย่างดยีิง่ ผูเ้ขยีนพยายามวาดภาพให้เหน็ว่าโลก 

เปลีย่นแปลงอย่างไร และเกิดผลอย่างไรทัง้ในปัจจบัุนและอนาคต  

พร้อมทั้งแทรกข้อคิดจากแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้รวบรวมและปรับปรุงจาก 

บทความท่ีตีพิมพ์เป็นประจ�าในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ   

หนังสือแต่ละเล่มในชุดนี้เป็นอิสระจากกัน ท่านผู้อ่านสามารถ 

อ่านเล่มใดในชุดนี้ก็ได้โดยไม่มีปัญหาความต่อเนื่องแต่อย่างใด 
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เน่ืองจากบทความแต่ละช้ินและหนังสือแต่ละเล่มจบสมบูรณ์ 

ในตัว

โควดิ-19 เป็นสิง่ทีน้่อยคนคาดคิดว่าจะเกิดขึน้ และมีผล 

กว้างไกลจนถงึกบัสร้างความตายได้นบัล้านคนทัว่โลก สร้างน�า้ตา 

แห่งความพลัดพรากและความทรมานอย่างไม่อาจบรรยายได้  

และส�าคัญที่สุดคือ มันท�าให้พฤติกรรมของมนุษย์ในการด�าเนิน 

ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นอกจากนั้น โควิด-19 ยังเกิดขึ้น 

ในยุค “เทคโนโลยีป่วนโลก” (Disruptive Technology) ด้วย  

ทัง้หมดนีส้อดประสานให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังส�าคัญอย่างยิง่ 

ในหลายด้านทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ดังตัวอย่างรูปธรรมของการเปล่ียนแปลงซึ่งมีอยู่มากมายใน 

หนังสือเล่มนี้

ผู้เขียนตั้งใจเขียน Global Change 7 เพื่อให้อ่านกันได้ 

สบายๆ ด้วยสไตล์ “ไม่ต้องแบกบันไดมาอ่าน” เหมือนด่ังเคย  

กล่าวคือไม่ท�าให้ผู ้อ่านรู้สึกอึดอัดด้วยศัพท์แสงและอีโก้ของ 

ผู้เขียนจนดูเหมือนอยู่เหนือผู้อ่านอย่างน่าร�าคาญ เชิญผู้อ่าน 

ทกุท่านเปิดอ่านได้เลยครบั ส�านกัพมิพ์ bookscape ผลิตหนงัสอื 

ทีทั่นสมัย ให้ความรูอ้ย่างตรงกับรสนยิมของผูอ่้าน ผูเ้ขียนม่ันใจ 

ว่า Global Change 7 เล่มนี้จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อ 

ผูส้นใจและสอดคล้องกับความตัง้ใจอย่างย่ิงของผูผ้ลิตในการเป็น 

แหล่งผลิตความรู้ และการสร้างความประทับใจให้นกัอ่านทกุกลุม่

ผูเ้ขียนขอขอบคุณอาจารย์ปกป้อง จนัวทิย์ และอาจารย์ 

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง บรรณาธิการอ�านวยการส�านักพิมพ์  
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bookscape และคุณศรัชญ์ศรณ์ ศรประสิทธิ์ บรรณาธิการ 

ที่ช่วยท�าให้ Global Change 7 เป็นรูปเล่มอยู่ในมือท่านผู้อ่าน 

ในขณะนี้ 

หนังสือเล่มน้ีเป็นหนังสือล�าดับท่ีครบสามโหลของ 

ผู้เขียน เหตุที่เป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะแรงสนับสนุนของท่านผู้อ่าน 

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีทีผ่่านมา ผู้เขยีนส�านกึในความอบอุน่ท่ี

ได้รับอยู่เสมอ ขอได้รบัความขอบคณุจากใจจรงิ หากมีข้อผดิพลาด 

ผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป     

วรากรณ์  สามโกเศศ
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รับยุคแห่งความพลิกผันด้วยวิธีคิด
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ในโลกแห่งความผันผวนอันมีลักษณะของการลื่นไหล  

ฟุ้งกระจาย ไม่แน่นอน ซับซ้อน และก�ากวม วิธีคิดเป็นสิ่งส�าคัญ

ในการด�าเนินชีวิตของทุกคน

วิธีคิดบางลักษณะจะช่วยให้คนมีก�าลังใจต่อสู้เพื่อใช ้

ชีวิตต่อไปและอยู่อย่างมีความสุขตามสมควร กล่าวคือ mental  

toolkit (วิธีคิดหรือเครื่องมือช่วยทางจิตใจ) และการมี mindset  

(“แว่นตา” ความคิด) ที่สร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

“ที่เราถูกโกงก็เพราะชาติที่แล้วเราเคยโกงเขามา”  

“เราเกิดมามีปัญหาก็เพราะชาติที่แล้วมีเวรกรรมที่ติดตัวมา”  

“เขาท�าบุญมาเพียงแค่นี้” “ท�าบุญท�าทานแล้วชาติหน้าจะสบาย”  

เหล่านี้คือตัวอย่างของ toolkit บางแบบ จะจริงหรือไม่เรา 

ไม่มีทางรู้ แต่มันท�าให้บางคน “ท�าใจ” ได้ ไม่รุ่มร้อนและมี 

ความสุขตามอัตภาพ
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“อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกดิ” “Whatever will be, will be.”  

เป็นอีก “เคร่ืองมือ” ที่ช่วยในทางจิตใจ ยามเม่ือประสบสิ่งไม ่

พึงปรารถนา หรือไม่แน่ใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

mindset คือกรอบความคิดหรือ “แว่นตา” ที่คนคนหนึ่ง 

มองเหน็หรอืเข้าใจโลก คนทีมี่ความคดิในทางบวกก็เรียกได้ว่ามี 

mindset ทีส่ร้างสรรค์ กล่าวคือมีการปรับความคิดและการกระท�า 

เพื่อตอบรับในทางที่เป็นบวกต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน เช่น เห็นว่าการ 

ไม่มีงานท�าเป็นส่ิงที่เกิดข้ึนแล้วและแก้ไขอะไรไม่ได้ สิ่งส�าคัญ 

คือปฏิกิริยาต่อส่ิงท่ีเกิดขึ้น อย่างการปรับทักษะและปรับ 

การด�ารงชีวิต (ใครจะไปรู้ ปัญหานี้อาจน�าไปสู่การพบสิ่งที่ดีกว่า 

หรือได้งานใหม่ท่ีดีกว่าเก่าก็เป็นได้) ส�าหรับคนที่มี mindset  

ไม่สร้างสรรค์ก็จะตีโพยตีพายด่าว่าคนอื่น นอนเสียใจในวาสนา 

ของตนเอง มองเห็นความผดิอยู่ทีค่นอืน่หมดโดยมิได้มองตนเอง

นอกจาก mental toolkit และ mindset ทีส่ร้างสรรค์แล้ว  

ยังต้องมีอีกข้อ คือต้องยอมรับความจริงบางประการของชีวิต 

จึงจะอยู่ในยุคแห่งความพลิกผันได้ ซึ่งได้เเก่ 

(1) “Life goes on.” - ชีวิตย่อมด�าเนินต่อไปเสมอไม่ว่า 

จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม 

วันในปฏิทินเดินไปข้างหน้า ผู้คนก็ท�ามาหากินใช้ชีวิต 

กันต่อไป เด็กก็โตข้ึนมาแทนผู้ใหญ่ ทุกคนแก่ขึ้นทุกวันไม่มี 

ข้อยกเว้น ทุกอย่างเสือ่มไปตามวันเวลา ไม่ว่าร่างกายหรอือาคาร 

บ้านช่อง สิ่งมีชีวิตก็ย่อมเติบโตและดับไปตามวันเวลา ดังนั้น  

ความพลิกผันด้านลบที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นเรื่องธรรมดา มิได้

มีอะไรเป็นพิเศษ ถ้าเรารับว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ มันก็จะเป็น 
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ปัญหาใหญ่ ถ้าเราคิดว่ามันไม่เป็นปัญหา มันก็ไม่เป็นปัญหา  

ทุกอย่างอยู่ที่ใจ วิธีคิดเช่นนี้สอดคล้องกับความเป็นจริงส�าหรับ 

การด�ารงชีวิตของมนุษย์ทุกผู้คน คนอื่นท่ัวโลกต่างก็เผชิญการ

พลัดพรากจากไปของคนท่ีตนรัก ต่างพบเจอความทุกข์ในรูปแบบ 

ต่างๆ เหมือนกัน และแน่นอน ชีวิตก็ยังต้องด�าเนินต่อไป

(2) “Life is random.” - ชีวิตคือการถูกสุ่มเลือก   

ส่ิงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตโยงใยกบัสถติท้ัิงสิน้ นบัตัง้แต่เกิดมา 

ก็มีสถิติมาเกี่ยวข้องแล้ว เช่น มีความเป็นไปได้ที่เด็กบางคนจะ 

เกิดมาเป็นโรค พกิาร หรอืมีความผดิปกตขิองร่างกาย การเกิดมา 

เป็นเด็กท่ีสมบูรณ์ก็คือส่วนของสถติทิีไ่ม่ถกูสุม่เลือก (สถิตทิารก 

ผดิปกตแิรกเกิดประมาณกว่า 5.3 ต่อประชากรแสนคน) เม่ือเตบิโต 

ขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้ ก็นับว่ารอดจากการเป็นหนึ่งในสถิติของ 

การป่วยเป็นโรคต่างๆ จนเสียชีวิต และรอดชีวิตจากอุบัติเหตุ  

(อุบัตเิหตวุนัละ 456 ราย; ตาย 6 ราย บาดเจบ็ 450 ราย) หรอืเภทภัย 

อืน่ๆ (ผูส้งูอายทุกุคนจงึถอืว่าไม่ธรรมดา เพราะถ้าไม่แน่จรงิ ตาย

ไปนานแล้ว) คิดในแง่นี้ การประสบสิ่งไม่พึงปรารถนาจึงเป็นผล

ของการเป็นส่วนประกอบของสถติใินเรือ่งนัน้ๆ เพราะถงึอย่างไร

ก็ต้องมีคนประสบสิง่นัน้ๆ ตามสถติอิยูแ่ล้ว เช่น ประสบอบัุตเิหตุ

หรือบาดเจบ็ การเข้าใจเช่นน้ีจะช่วยให้ความทุกข์เจบ็ปวดใจลดลง 

ไปบ้าง และต่อไปก็ต้องพยายามท�าตนให้ไม่เป็นผู้ถูก “สุ่มเลือก”

(3) การเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์

ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม 

และนามธรรม การประสบความพลกิผนัจงึเป็นสิง่ทีเ่กิดข้ึนตามกฎ

ส�าคัญข้อนี้ ทุกคนต้องประสบสภาวการณ์เช่นนี้เหมือนกันหมด  

ไม่มีใครได้รับยกเว้น ประเด็นส�าคัญก็คือ ก่อนจะประสบกับสิ่ง 
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ท่ีเป็นลบนี้ เราได้เตรียมตัวไว้หรือไม่ และเรามีปฏิกิริยาต่อมัน 

อย่างไร การถอดบทเรียนของชีวิตตนเองไว้ก่อนเป็นอย่างดี 

จะช่วยให้เกิดผลเสียน้อยลงจากความพลิกผันในอนาคตได้

(4) คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ (human values) 

เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้ต่อสู้กับความพลิกผันของชีวิต 

ได้อย่างดียิ่ง ความดี จริยธรรม กตัญญูกตเวทิตา ความถ่อมตน  

การให้เกียรตแิละเคารพคนอืน่ ความเมตตากรุณา ความซือ่สัตย์ 

ความซื่อตรง ความจริงใจ และคุณค่าอื่นๆ ล้วนเป็น human  

values ของทุกสังคมที่จะท�าให้สมาชิกสามารถฝ่าฟันความ

ยากล�าบากไปได้ เพราะเป็นพื้นฐานส�าคัญของมนุษย์ในการมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมอย่างประสบความส�าเร็จ

(5) ความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

มนุษย์เราบ่มเพาะและสะสมความสามารถในเร่ืองนี ้

ข้ามเวลายาวนานโดยไม่รูต้วั คณุค่าแห่งความเป็นมนษุย์ข้างต้น 

เป็นตวัสนับสนนุความสามารถดังกล่าว แต่มีสองสิง่ทีโ่ดดเด่นใน

การสร้างความสามารถทีจ่ะจดัการความสัมพนัธ์กับผูอ้ืน่ นัน่ก็คือ  

ความเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (empathy) ซึ่งไม่ใช่ความ

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (sympathy) คนที่มีความเข้าอกเข้าใจจะรู้ว่า 

คนท่ีตกงาน หรือสญูเสยีพ่อแม่ ลูก คูช่วิีตนัน้มีความรู้สึกอย่างไร  

หลายคนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แต่ไม่สามารถเข้าใจได้ว่า 

เขาเหล่านั้นมีความรู้สึกอย่างไร

อกีสิง่หนึง่ได้แก่ ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่อย่างมีเมตตา  

(compassion) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์

ท่ีใช้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี คนที่โมโหเพราะ 

ถกูรถปาดหน้า หากมี compassion แล้วก็จะไม่เร่งรถไปปาดหน้า
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สูก้ลับจนเกิดเร่ืองราวใหญ่โต เนือ่งจากจนิตนาการว่าเขาน่าจะมี 

เหตุผลที่รีบร้อนเช่นนั้น เช่น เขาอาจก�าลังจะตกเครื่องบิน มีนัด 

ส�าคัญกับแพทย์ หรอืรีบไปดูพ่อแม่ทีเ่กิดเจบ็ป่วยกะทนัหนั ไม่ว่า 

สิง่ทีค่ดิจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามท ีมันก็ท�าให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี 

กับผู้อื่น และชีวิตมีปัญหาน้อยลง

ทั้งนี้ ยุคของความพลิกผันเกิดจากอะไรบ้าง

(1) การปฏิวัติความรู้ในหลากหลายสาขาอย่างก้าว 

กระโดดเม่ือทศวรรษ 1960 โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์และ 

โทรคมนาคม [ผสมผสานกันจนเกิดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT) ขึ้น] 

(2) โลกาภิวัตน์ท่ีท�าให้โลกเช่ือมต่อถึงกันทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และอทิธพิลทางความคิด การเป็น “หมู่บ้านโลก”  

(global village) การรับเอาวัตรปฏิบัติในภาคเอกชนมาใช้กับ 

ภาครัฐ (เช่น การเลือกสรรผู้ด�ารงต�าแหน่งด้วยการแข่งขัน  

การรับจ้างเหมาช่วง การแปรรูปองค์กรของภาครัฐ เป็นต้น) 

(3) เทคโนโลยีป่วนโลก อันเป็นผลพวงจากการต่อยอด

ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคทศวรรษก่อนหน้า 

ท้ังหมดนี้รวมกัน สร้างผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต  

การท�างาน นโยบายภาครัฐ การเมือง สงัคม ธรุกิจอย่างมากมาย

การเกดิขึน้ของความพลิกผนัอนัเป็นสิง่กระตุน้นัน้ เรามี 

อิทธิพลต่อมันน้อยมากและไม่อาจท�าอะไรกับมันได้มากนัก  

แต่ปฏิกิริยาโต้ตอบความพลิกผันนั้นเราสามารถท�าได้อย่างเสรี 

และมีประสิทธิภาพด้วยวิธีคิดและแว่นตาของเรา


