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คนในโลกและไทยควรปรับตัวให้มีเศรษฐกิจพอเพยีงจากโรค Covid-19 
 สัปดาห์นี้ข่าวโรคไวรัสยังกระจายไปหลายแห่งท่ัวโลก นอกจากจีนยังกระจายไปเกาหลี , ญี่ปุ่น, 
สิงคโปร์ , ฮ่องกง ในยุโรปและในตะวันออกกลาง 
 โดยเฉพาะในประเทศจีน ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดจํานวนลงไป จากตัวเลขล่าสุดขององค์การอนามัย
โลก จีนมีผู้ติดเช้ือ83,342 รายและเสียชีวิต 2,858 ราย แต่ก็มีหลายหม่ืนคนท่ีหายแล้ว 
 ของไทยตัวเลขยังอยู่ท่ี 35 หายกลับบ้านได้จํานวนหนึ่งและยังไม่มีคนเสียชีวิตเลยแต่ช่วงนี้มีเพิ่มมา
อีก 3 คนเพราะไปญี่ปุ่นมาไม่บอกความจริง ทําให้ตัวเลขอาจจะเพิ่มข้ึนเป็น 40 คน และถ้าเป็นแบบนี้ไป
นานๆคนจะมีปัญหาอีกมาก 
 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวด้านอุตสาหกรรมมีมากมาย วิธีการดีท่ีสุดคือ อดทน 
ประหยัด เดินสายกลาง มีภูมิคุ้มกันคือรักษาสุขภาพให้ดีไม่ประมาท ออกไปไหนต้องล้างมือให้สะอาดอยู่
เสมอและมีหน้ากากอนามัย 
 ยิ่งในช่วงนี้เศรษฐกิจของโลกและเศรษฐกิจของไทยจะพบปัญหารุนแรง ไม่ว่าจะเร่ือง Covid19 
แล้ว ยังมีปัญหาชีวิตมากระทบมากข้ึน 
 เร่ือง Disruption ป่วนทางสุขภาพท่ีคาดไม่ถึงกระทบคนไทยและคนในโลกอย่างคาดไม่ถึง 
Disruption ไม่ใช่ แค่ AI ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Digital เท่านั้น แต่เป็น Disruption ป่วนเร่ืองสุขภาพ
เนื่องจากโลกเช่ือมโยงกันท้ังโลก การเดินทางไปมาหาสู่กันก็ยากมากข้ึน 
 ยิ่งประเทศจีน ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจท่ีใหญ่ก็พยายามทุกวิถีทางท่ีจะทําให้โรค Covid19 ไม่กระจายไป
มากข้ึน แต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะกลับมาสู่สภาวะปกติดได้อย่างไร โดยเฉพาะในเมื่ออู่ฮั่นยังมีปัญหาอยู่มาก
ประชาชนอู่ฮั่นออกจากบ้านไม่ได้ 
 ดังนั้นความพอเพียงปรับตัวให้รับกับสถานการณ์ของคนจีนเป็นเร่ืองท่ีต้องให้กําลังใจเพราะ ถ้า 
Covid19 ดีข้ึน ทุกๆอย่างในประเทศไทยก็จะกระเตื้องข้ึน แต่ในขณะท่ียังไม่กระเตื้องต้องใช้ แนวทางของ 
ร.9 
 1. เศรษฐกิจพอเพียงใช้จ่ายแต่พอตัว ประหยัด หาทางอยู่รอดให้ได้ 
 2. เตรียมพร้อมท่ีจะกลับมาอย่างเข้มแข็ง  
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 3. อย่าคิดเชิงลบคิด อย่าเศร้า เดินทางสายกลาง มีปัญหาให้แก้อย่างไรให้โลกอยู่ได้ ดูใน
ประวัติศาสตร์ที่มีโรคติดต่อมากกว่าน้ี ยุคน้ันการแพทย์ไม่เจริญ โลกยังอยู่ได้ 
 4. มีคนรู้จัก ถามผมว่าทุนแห่งความสุข  Happiness Capitalจะช่วยอะไรได้ ถ้าเกิด Disruption 
Happiness  แปลว่าอะไร ผมแปลว่า ถ้าเราเครียดกับเร่ือง Covid19 คือ การ Disruption เรื่องความสุข
ในการทํางานและการดํารงชีวิต ต้องทําตัวให้คิดบวกไว้ อย่าเครียดเพราะความเครียดหรือทางลบจะทําให้
มีปัญหามากข้ึน ดังน้ันทําใจให้สบาย เข้าหาธรรมะ และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง คิดว่ามีวิกฤติมาให้แก้ไข 
ก็จะผ่านไปความสุขจะกลับมาช่วงท่ีมีวิกฤติอย่าเครียดจนทําให้เราคิดลบ 
 ดังนั้นจึงต้องคิดบวกไว้ อย่าตัดสินใจอะไรรวดเร็ว ต้องรอบคอบและสร้างภูมิคุ้มกันท่ีสําคัญคือหา
ความรู้และมีธรรมาภิบาลกับการดํารงชีวิตท่ีมีความสุข 
 ก่อนจบ ผมได้พูดถึง Networking(การสร้างเครือข่าย)กับ Collaboration (การทํางานร่วมกัน)
เครือข่ายและการทํางานร่วมกัน เก่ียวกับการเป็นผู้นําของBenjamin Franklin กับ Steve Jobsไป เมื่อ
สัปดาห์ท่ีแล้ว 
 วันพุธท่ีผ่านมามีการประชุมนานาชาติ การแข่งขันทักษะการขายอาเซียนคร้ังท่ี 1 ( The 1st 
South East Asian Sales B2B Sales Competition (SEASAC) เชิญให้ผมแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ
The Power of Collaboration and Networking between EU and ASEAN(พลังของการ
ทํางานร่วมกันและเครือข่ายระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน)มี ผศ.ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ เป็นลูก
ศิษย์ท่ีธรรมศาสตร์ให้ผมไปพูดเร่ืองนี้ ผมได้เน้นว่าNetworking (การสร้างเครือข่าย)อย่างเดียวไม่พอต้อง
มีความร่วมมือให้ไปสู่ Collaboration (การทํางานร่วมกัน) me Collaboration (การทํางานร่วมกัน)เป็น
ปัจจัยไปสู่ความสําเร็จ เพราะโลกในปัจจุบัน ไม่มีใครทํางานคนเดียว จะต้องมีวิธีการไปสู่ความสําเร็จ 
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 รูปนี้ช้ีให้เห็นว่าเรามักมีเครือข่ายแคบสําคัญให้กระจายไปในวงกว้าง รู้จักเครือข่ายอื่นๆ เช่น 
ระหว่างประเทศ  
 1. มีผู้นําท่ีสามารถทําให้ Collaboration สําเร็จ 
 2. Collaboration ไม่ใช่ แค่ Physical แต่เป็นการ Collaboration ทางจิตใจ 
 3. ต้องเน้นไปท่ี Trust (ความไว้เนื้อเช่ือใจ) 

1) Relations (ความสัมพันธ์) 
2) Trust(ความไว้เนื้อเช่ือใจ) 
3) Mutual Benefits (ประโยชน์ร่วมกัน) 
4) Synergy (การผนึกกําลังกัน) 
5) Mutual Respect (การเคารพนับถือกัน) 
6) Respect of diversity(การเคารพในความหลากหลาย) 
7) Collaboration of individuals (การทํางานร่วมกันระหว่างบุคคล)ท่ีมีความ

หลากหลาย 
8) Turn network ideas into Collaboration โดยใช้ 3V  

 (การนําความคิดท่ีได้มาจากเครือข่ายไปปฏิบัติตามแนวทางทฤษฎี 3V’s) 

 Value Addedสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 Value Creation สร้างคุณค่าใหม่ 
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 Value Diversity  สร้างคุณค่าจากความหลากหลาย 
 และยุคใหม่คือ Collaboration ทาง Digital ให้สามารถเช่ือมโยงในทาง  Technology และ
สามารถ ทําได้เร็วและเป็นคุณประโยชน์ แต่ต้องระวังเร่ืองความไม่เข้าใจ ซ่ึงกันและกัน ต้องศึกษาความ
หลากหลาย ท้ังด้านงานส่วนตัว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์โดยทําให้ 2 ฝ่าย หรือ 3 ฝ่ายสามารถ สร้าง 
Win/Win ให้ได้ 
 ผมสรุปว่า การประชุมคร้ังนี้คือจุดเริ่มต้นของ Networking ไปสู่ Collaboration ต้องทําอย่าง
ต่อเนื่องและอดทน ให้มีการชนะเล็กๆ แต่มุ่งไปท่ีความหลากหลายทาง EU/ASEAN 

ผศ.ดร. พรลภัส สุวรรณรตัน์ ประธานจัดการแข่งขัน SEASAC 2020 (Head of SEASAC Competition 

2020) ได้เรียนเชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นองคป์าฐกเรื่อง “The Power of Collaboration and 

Networking between EU and ASEAN” (พลังของการทํางานร่วมกันและเครือข่ายระหวา่งสหภาพยุโรป

และอาเซียน) สําหรบัพิธเีปิดการแข่งขันทักษะการขายอาเซียน ครั้งที ่1 (The 1st South East Asian B2B 

Sales Competition : SEASAC) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรวีิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการ

บัญชีและการจัดการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดโดย คณะการบญัชีและการจดัการ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา 

จังหวัดมหาสารคามโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากมหาวทิยาลัยในประเทศและต่างประเทศหลายประเทศรวม

กว่า 400 คน  

 
จีระ หงส์ลดารมภ์     


