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29 มิ.ย. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
	 	 	 ๏	ม.ล.	ปิ่นได้จัดตั้ง		 	 โรงเรียน	

	 	 ฝึกหัดครูโดยเพียร	 	 	 เลิศแท้	

	 	 ประสานมิตรแหล่งเสถียร	 	 แห่งแรก	ไทยเอย	

	 	 ยี่สิบแปดเมษาแล้		 	 	 เสร็จสิ้นเป็นปฐม	

	 	 	 ๏	แต่งตั้งหลวงสวัสดิ์ฯ	ผู้		 อ�านวยการ	

	 	 ฝึกหัดครูเชี่ยวชาญ		 	 	 เรียบร้อย	

	 	 เรียนรู้อย่างแตกฉาน			 	 สมัยใหม่	

	 	 ต้นแบบคนพูดน้อย		 	 	 ท�าให้เห็นจริง	

	 	 	 ๏	วิทยาลัยแหล่งรู้		 	 ศึกษา	

	 	 สาธิตแหล่งค้นหา		 	 	 เพื่อรู้	

	 	 ขยายแหล่งวิทยา		 	 	 ทุกภาค	ไทยเอย	

	 	 ดอกเตอร์สาโรชช่วยสู้		 	 ศึกษ์ก้าวพัฒนา	

	 	 	 ๏	ดร.	สุดใจเรียกร้อง		 	 ยกระดับ	

	 	 มหาวิทยาลัยรองรับ			 	 แหล่งรู้	

	 	 รวมแหล่งวิชานับ		 	 	 เป็นแหล่ง	เดียวเอย	

	 	 เป็นอธิการแรกสู้		 	 	 ที่แท้ปราชญผู้ทรงศีล	

	 	 	 ๏	พระเมตตาพระมิ่งเกล้า	 ชาวไทย	

	 	 ทรงพระราชทานนามชัย		 	 ชื่อชั้น	

	 	 ศรีนครินทรวิโรฒใน			 	 ประเทศ	นี้เอย	

	 	 เจ็ดสิบเอ็ดปีครบนั้น	 	 	 เกียรติก้องสง่างาม	

ชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 

ขอกราบคารวะจตุปูชนียาจารย์ด้วยความเคารรพอย่างสูง

นายวิวัฒน์ บุรทัต ประพันธ์
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สังคมในแวดวง มศว

 	 รศ.ดร.สมชาย	 สันติวัฒนกุล	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

(มศว)	พร้อมด้วย	ผศ.พญ.นนัทนา	ชมุช่วย	ผู้อ�านวยการศนูย์การแพทย์ฯ	เป็นตวัแทน

รับมอบหน้ากากอนามัย	2,000	ชิ้น	และหน้ากากอนามัย	ชนิด	N95	จ�านวน	500	

ชิ้น	จากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน	ในประเทศไทย	ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ประสานมิตร	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2563
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ข่าวชมรมฯ

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ก�าหนดการประชุมประจ�าเดือน	

กรกฎาคม	วันพฤหัสบดีที่	 2	กรกฎาคม	2563	ณ	ห้องประชุมสภา	1	

สมาชกิท่านใดทีส่นใจเข้าร่วมประชมุ	โปรดแจ้งคณุนงลกัษณ์	พจนากรรักษ์ 

โทร	081489	5501

 	เนือ่งจากไวรัสโคโรน่า	19	เร่ิมระบาดต้ังแต่เดอืนกมุภาพนัธ์	2563	

ชมรมฯ	จึงแจ้งงดการประชุมประจ�าเดือนเมษายน-พฤษภาคม-มิถุนายน	

ขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรง	 มีความสุขกับกิจกรรมใน

บ้าน	และเนือ่งจากมหาวิทยาลัยส่ังปิดท�าการ	จดหมายข่าวเดอืน	เมษายน	

พฤษภาคม	 มิถุนายน	 จะจัดส่งรูปเล่มให้สมาชิก	 เม่ือมหาวิทยาลัยเปิด

ท�าการตามปกติ

 	ชมรมฯ	ร่วมบริจาคเงิน	ท�าห้องฆ่าเชื้อ	โรงพยาบาล	สต.	บ้าน

ทุ่งหลวง	ต.	ทุ่งหลวง	อ.พร้าว	จ.	เชียงใหม่	2,000	บาท

 	วันที่	18	-21	สิงหาคม	2563	ชมรมฯ	จัดไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 84	พรรษา	 ราชนครินทร์เขาดินหนองแสง	

จ.จันทบุรี	ค่าใช้จ่ายคนละ	3,500	บาท	รับจ�านวน	30	คน	สนใจสมัคร

ที่	ดร.อุมาพร	นาคะวัจนะ	โทร.	090	917	3993	พร้อมโอนเงินค่าสมัคร	

ธนาคารไทยพาณชิย์	บัญชเีลขที	่032-4-00924-9	ธนาคารกรุงไทย	บัญชี

เลขที่	015-1-51428-3

 	 คณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินเข้าชมรมฯ	

ตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของชมรมฯ	 ในแต่ละเดือน	 หากไม่

ปรากฏ	รายชือ่ของผูบ้ริจาคภายใน	1-2	เดอืน	โปรดติดต่อกบัคณุกฤษณา	
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สุนันทเกษม	081-755-9823	หรือคุณพิศมัย	พนาเวศร์	081-412-1310	

และหากท่านสมาชิกมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคเงินเข้าชมรมฯ	โปรด

แสดงความจ�านงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	ชื่อบัญชีชมรมผู้สูงอายุ	มศว	

เลขที่บัญชี	2686-3	ชมรมฯ	ขอขอบคุณอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้

ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมฯ

	 1.	คุณเสาวนีย์		หนูฤกษ์	 	 		 	 1,000	 บาท

	 2.	คุณวราภรณ์		เตชะวัฒนเศรษฐ์			 	 1,000	 บาท
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ ที่เกิด เดือนมิถุนายน

    อวยพร คราวันเกิด   พรประเสริฐ เกิดแด่ท่าน
   ขอท่านสุข ทุกพลบกาล  จิตสราญ งานก้าวไกล
    ขอท่านมี ใจผ่องแผ้ว  อีกคลาดแคล้ว ผองพิษภัย
   มีธรรม ประจ�าใจ   จิตฤทัย ใสสุขสันต์
    อวยพร ให้ท่านมี   สุขภาพดี ทุกวี่วัน
   สิ่งดี ที่สร้างสรรค์   บังเกิดพลัน ทันใจจิต
    ด้วยรัก และศรัทธา   กล่าววาจา ฐานะมิตร
   ขอมี พลังจิต    รังสฤษฏ์ คิดสิ่งดี
           รศ. พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ประพันธ์

1.	คุณมณี		ศิริชัยรัตน์	 	 	 2.	อ.	อรพินธุ์		คนึงสุขเกษม

3.	ผศ.	ดร.	วาสนา		เจริญลาภ	 4.	อ.	มยุรี		บุญอาจ

5.	ศ.	ดร.	บุญถึง		แน่นหนา	 	 6.	อ.	เธียรจิต		วรกานตศิริ

7.	อ.	อรุณศรี		กุมุท		 	 	 8.	คุณรัตนาพร		สงวนประสาทพร

9.	รศ.	อมรรัตน์		เศวตนันทน์		 10.	อ.	ดวงพร		ไวฑูรเกียรติ

11.	รศ.	ดร.	วีระพงศ์		เกียรติสุนทร	12.	อ.	อาจหาญ	ทรงงามทรัพย์
13.	รศ.	ดร.	กาญจนา		ชูครุวงศ์	 14.	อ.	กัลยา		ภูมิภาค

15.	อ.	ทัศนีย์		ศิริปโชติ		 	 16.	ดร.	พนม		พงษ์ไพบูลย์

17.	ศ.	ดร.	อารี		สัณหฉวี	 	 18.	ผศ.	อัมพร		สร้อยสุข

19.	อ.	ปรียา		วิภาตะกลัศ		 	 20.	ผศ.	สมเจตน์		บรรลือสินธุ์

21.	คุณอัญชลี		ปิ่นทองค�า	 	 22.	รศ.	สุภาพร		สุกสีเหลือง

23.	คุณกฤษณา		สุนันทเกษม		 24.	ผศ.	ประเสริฐ		วิเศษกิจ

25.	อ.	พิทักษ์		เสงี่ยมสิน	 	 26.	ผศ.	สุขุมาลย์		สิทธิมงคล

27.	คุณประเสริฐ		สุรวณิชกิจ		 28.	รศ.	สุนันทา		โสรัจจ์

29.	รศ.	ดร.	ศักดิ์ชัย		นิรัญทวี		 30.	อ.	วิภารัช		จินนิกร	



จดหมายข่าว ปีที่ 26  ฉบับที่ 06 เดือน มิถุนายน 2563 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ6

31.	อ.	นวลผจง		เศวตเวช	 	 32.	รศ.	รัชนี		อัศวรุ่งนิรันดร์

33.	อ.	วินัย		ภู่ระหงษ์	 	 	 34.	อ.	วิชิต		วิสิทธวงศ์

35.	ผศ.	สุพิน		ทองธานี		 	 36.	คุณไพฑูรย์		รัตนศิริ	

37.	อ.	อนงค์		สินสิริ		 	 	 38.	อ.	ดร.	ละเอียด		รักษ์เผ่า

39.	คุณสุนัย		ต้นโพธิ์	 	 	 40.	รศ.	ปราณี		ธนะชานันท์	

41.	คุณชวนพิศ		อภิชัย		 	 42.	ผศ.	เพ็ญจันทร์		ภังคานนท์

43.	ผศ.	นิรดา		จันทรรัตน์	 	 44.	รศ.	ชม		ภูมิภาค	

45.	รศ.	ทรรศนียา		ศักดิ์ดี	 	 46.	รศ.	ไตรฤต		กรีทอง

47.	รศ.	ดร.	ธวัช		บุรีรักษ์		 	 48.	อ.	สุภาภรณ์		วงศ์สุคนธ์

49.	รศ.	ชวลี		ดวงแก้ว		 	 50.	ผศ.	สะรัช		บุณยรัตพันธุ์

51.	รศ.	วุฒิชัย		มูลศิลป์	 	 52.	รศ.	ผกาศรี		เย็นบุตร

53.	รศ.	สุวิทย์		โอวกุสุมสิริกุล		 54.	ผศ.	ดร.	ยุวดี		นาคะผดุงรัตน์

55.	คุณวันดี		พ่วงความสุข	 	 56.	คุณกัญญา		จันทร์ดี

57.	คุณศรีรมย์		สุรวณิชกิจ	 	 58.	คุณอิทธิกร		ตานะโก

59.	ผศ.	สุวรี		จันทร์กระจ่าง

หมายเหต	ุ:	สมาชิกที่มีเครื่องหมาย	 	ติดต่อขอรับเงินบ�าเหน็จอาวุโส

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น	

(สมาชิกควรมาในวันที่อายุครบหรือช้าไม่เกิน	90	วัน)	พร้อมบัตรประจ�าตัว

ประชาชน	และทะเบียนบ้าน
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100 ค�าสอน สมเด็จพระสังฆราช

คนดี

 วิธีดับความปรารถที่ต้องการ	ก็คือ	หัดเป็นผู้ให้บ่อยๆ	ให้เสมอๆ 

การให้กับการดับความปรารถนาท่ีต้องการ	 จะเกิดข้ึนพร้อมกันเสมอ 

ถ้าการให้นั้นเป็นการให	้ เพื่อลดกิเลส	 คือ	 ความโลภในใจตน	 มิได้เป็น 

การให้	เพื่อหวังผลตอบแทนที่ยิ่งกว่า
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บอกเล่าเก้าสิบ : สิ่งที่

	 ตลอดชวิีตหนึง่	เราพบพานส่ิง	‘ทีสุ่ด’	มากมาย	แต่มีกีส่ิ่งทีเ่ราเข้าใจ?	

กี่สิ่งที่เราจะแก้ไข?	กี่สิ่งที่เราจะท�า?

	 สิ่งที่ละลายเร็วที่สุดคือเวลา

	 สิ่งที่อยากรู้มากที่สุดคืออนาคต

	 สิ่งที่ท�าง่ายที่สุดคือการสัญญา

	 สิ่งที่ท�ายากที่สุดคือการปล่อยวาง

	 สิ่งที่ตัดสินใจยากที่สุดคือการเปลี่ยนงานตอนแก่

	 สิ่งที่แบกหนักที่สุดคือลูก

	 สิ่งที่ลืมยากที่สุดคือคนไม่คืนเงินที่ยืม

	 สิ่งที่ลืมง่ายที่สุดคือ	“ฉันจะรักเธอชั่วนิรันดร์”

	 สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือรอยตีนกากับเส้นผมขาวของคู่ครอง

	 สิ่งที่เบ่งบานเร็วที่สุดคือดอกเบี้ย

	 สิ่งที่จืดจางเร็วที่สุดคือค�าชมที่ไม่จริงใจ

	 สิ่งที่อยู่สั้นที่สุดคือความสวย

	 สิ่งที่อยู่นานที่สุดคือความดี

	 สิ่งที่เป็นพิษที่สุดคือ	“ไม่เป็นไร	ใครๆ	ก็ท�า”

	 สิ่งที่อันตรายและต้องท�าลายทิ้งให้เร็วที่สุดคือเหล้า

	 สิ่งที่เป็นจริงที่สุดคือผู้หญิงยามไม่แต่งหน้า

	 สิ่งที่ขยายตัวเร็วที่สุดคือเส้นรอบเอว

	 สิ่งที่เอาใจง่ายที่สุดคือคนแรกรัก

	 สิ่งที่เอาใจยากที่สุดคือคนรักในช่วงปลาย



จดหมายข่าว ปีที่ 26  ฉบับที่ 06 เดือน มิถุนายน 2563

http://seniorclub.swu.ac.th 9

	 สิ่งที่โง่ที่สุดคือคิดว่าเข้าใจผู้หญิง

	 สิ่งที่ส�ารวจยากที่สุดคือตัวเอง

	 สิ่งที่ยาวที่สุดคือการนินทา

	 สิ่งที่สั้นที่สุดคือการหยุดพูด

	 สิ่งที่แพงที่สุดคือการพนัน

	 สิ่งที่เสียเวลาที่สุดคือการนอนไม่หลับ

	 สิ่งที่เปลี่ยนยากที่สุดคือนิสัย

	 สิ่งที่เปลี่ยนง่ายที่สุดคือใจ

	 สิ่งที่ใช้มากที่สุดคือเงิน

	 สิ่งที่ใช้น้อยที่สุดคือสมอง

	 สิ่งที่คนยอมลงทุนมากที่สุดคือชาติหน้า

	 สิ่งที่เงียบที่สุดคือการอยู่กับตัวเอง

	 สิ่งที่ร้อนที่สุดคือความอยาก

	 สิ่งที่เย็นที่สุดคือธรรม

	 สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการใช้ชีวิตแบบเล็กๆ	แล้วมีความสุข

จากหนังสือ	ความสุขเล็กๆ	ก็คือความสุข

ติดตามบทความ	ข้อคิด	บันเทิงจาก	วินทร์	เลียววาริณ	

ได้ที่	https://bit.ly/3amiAvG]
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สรุปเรื่อง COVID-19 เมื่อครบ 4 เดือน

ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 1

	 1.	ชื่อโรค	:	COVID-19

	 	 Corona	Virus	Disease	2019

	 2.	ชื่อเชื้อโรค	:	SARS	CoV2

	 3.	ลักษณะเชื้อโรค

	 	 -	เป็นไวรัสในตระกูลโคโรนาล�าดับที่	7

	 	 -	มีขนาด	0.12	ไมครอน	(120	นาโนเมตร)	โดยฝุ่น	PM	2.5	

มีขนาด	2.5	ไมครอน

	 4.	การแพร่กระจายของเชื้อโรค

	 	 แพร่ผ่านฝอยละออง	(Droplet)ขนาด	5	ไมครอน	ของสิ่งคัดหลั่ง

จากผู้ติดเชื้อ	ได้แก่	น�้ามูก	น�้าลาย	เสมหะ	

	 5.	เชื้อโรคแพร่ไปได้ไกลมากน้อยเพียงใด

	 	 เชื้อสามารถแพร่โดยการพูดได้ประมาณ	1	เมตร	และโดยการไอ

หรือจามปกติประมาณ	2	เมตร

	 6.	เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ทางไหนบ้าง

	 	 เชื้อโรคผ่านเข้าเยื่อบุต่างๆที่บอบบางกว่าทางผิวหนัง	ได้แก่	เยื่อ

บุตา	เยื่อบุจมูก	และเยื่อบุในช่องปาก

	 7.	ระยะฟักตัว

	 	 เชื้อโรคจะปรากฎอาการเร็วที่สุดคือ	1	วัน	และส่วนใหญ่ไม่เกิน	

14	วัน	ค่าเฉลี่ยของระยะฟักตัวคือ	5	วัน

 1 อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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	 8.	อาการของโรค

	 	 ไข้เป็นอาการเด่น	(88%)	ไอแห้ง	(68%)	เพลีย	(38%)	ไอมีเสมหะ	(32%) 

	 9.	ความรุนแรงของโรค

	 	 ในกรณีที่มีปอดอักเสบรุนแรง	 ท�าให้เสียชีวิตได้	 มีอัตราการเสีย

ชีวิตต่อจ�านวนผู้ป่วยมีอาการ	6-7%

	 10.	กลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

	 	 ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัว	เช่น	เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	โรค

ปอด	โรคหัวใจ	โรคอ้วน	และมะเร็ง	เป็นต้น

	 	 โดยผู้มีอายุต�่ากว่า	50	ปี	เสียชีวิตไม่เกิน	1%

	 	 50-59	ปี		เสียชีวิต	1.3%

	 	 60-69	ปี		เสียชีวิต	3.6%

	 	 70-79		ปี	เสียชีวิต	8.0%

	 	 >80	ปี				เสียชีวิต	14.8%

	 11.	การป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยง

	 	 -	ล้างมือบ่อยๆ	ด้วยน�้าสบู่นานอย่างน้อย	20	วินาที

	 	 -	ท�าความสะอาดมือด้วย	70%	แอลกอฮอล์	เมื่อไม่สะดวกที่จะ

ล้างมือ

	 	 -	ห้ามน�ามือมาขยี้ตา	แคะจมูก	หรือเข้าช่องปาก

	 	 -	ไม่ทานอาหารโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ	ร่วมกับผู้อื่น

	 	 -	สวมใส่หน้ากากผ้าคุณภาพด	ีหรือหน้ากากอนามัยเม่ือออกนอก

บ้านหรือมีความเสี่ยง

	 	 -	 พยายามมีระยะห่างทางสังคมกับผู้คนรอบข้างอย่างน้อย	 2	

เมตร
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	 12.	ความเป็นมา

	 	 -	31	ธ.ค.	62	จีนรายงานผู้ป่วยรายแรกจากเมืองอู่ฮั่น

	 	 -	3	ม.ค.	63	ไทยเริ่มคัดกรองผู้เดินทางมาจากจีน

	 	 -	13	ม.ค.	63	พบผู้ป่วย(ชาวจีน)รายแรกในประเทศไทย

	 	 -	 30	 ม.ค.	 63	พบผู้ป่วยรายแรกที่ไม่มีประวัติเดินทางมาจาก

พื้นที่เสี่ยง

	 	 -	17	ก.พ.	63	ประกาศประเทศเฝ้าระวัง	(จีน	ญี่ปุ่น	สิงคโปร์)

	 	 -	29	ก.พ.	63	ประกาศให้โควิด19	เป็นโรคติดต่ออันตราย

	 	 -	1	มี.ค.	63	ผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นรายแรกของประเทศไทย

	 	 -	11	มี.ค.	63	องค์การอนามัยโลกประกาศให้โควิด19	เป็นโรค

ระบาดใหญ่	(Pandemic)

	 	 -	12	มี.ค.	63	พบผู้ป่วยจากการไปชมมวยที่สนามมวยลุมพินี

	 	 -	21	มี.ค.	63	ผู้ว่ากทม.ออกประกาศปิดห้างสรรพสินค้า

	 	 -	26	มี.ค.	63	พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้

	 	 -	2	เม.ย.	63	ประกาศเคอร์ฟิว	(22.00-04.00)

	 	 -	8	เม.ย.	63	ประกาศยกเลิกวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์

	 	 -	28	เม.ย.	63	ขยายระยะเวลา	พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินต่อ

ไปอีก	1	เดือน	พร้อมที่จะมีการประกาศมาตรการผ่อนคลายต่อไป

	 13.	แนวทางทั่วโลกในการรับมือโรคระบาด

	 	 -	 แนวทางปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ	 จนมีภูมิคุ้มกันหมู่ใน

ที่สุด	แต่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจ�านวนมาก

	 	 -	แนวทางปิดบ้านและปิดเมืองแบบเข้มข้น	จะคุมโรคให้สงบได้

เร็ว	แต่จะไม่มีภูมิคุ้มกันหมู่	ท�าให้เปิดประเทศไม่ได้
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	 	 -	แนวทางผ่อนหนักผ่อนเบา	คือใช้มาตรการต่างๆมี่หลากหลาย	

เพ่ือให้จ�านวนผูป่้วยอยูใ่นจ�านวนทีร่ะบบสาธารณสุขรองรับได้	และรอเวลา

ให้คิดค้นยาหรือวัคซีนส�าเร็จ

	 14.	 การรักษา	 :	 ณ	 ปัจจุบันยังไม่มียาใหม่ที่สามารถรักษาโรค 

โควิด	 19	 ได้	 คงมีแต่การทดลองใช้ยาเดิมที่เคยใช้ได้ผลในการรักษาโรค

ติดเชื้อจากไวรัสชนิดต่างๆ	ซึ่งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง

	 15.	การป้องกัน	:	คือการคิดค้นวัคซีนส�าเร็จ	ซึ่งการผลิตวัคซีนที่ใช้

กับคนหมู่มากต้องใช้เวลาเฉลี่ย	2-5	ปี	ส�าหรับวัคซีนโควิด19	มีการเร่ง

ทดลองกนัมากกว่า	100	โครงการ	คาดว่าเร็วทีสุ่ดต้องใช้เวลาอกี	12	เดอืน

	 16.	ผลกระทบจากโควิด19

	 	 -	ผลกระทบในมิติสาธารณสุข	มีผู้ติดเชื้อนับล้านราย	และเสีย

ชีวิตนับแสนราย	ในมากกว่า	200	ประเทศทั่วโลก

	 	 -	ผลกระทบในมิติเศรษฐกิจ	ท�าให้คนตกงานจ�านวนมากธุรกิจ

ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ได้รับความเสียหายมาก	 ขาดรายได้	 ใช้เงิน

ออมจนหมด

	 	 -	ผลกระทบในมิติสังคม	ท�าให้ประชากรมีความทกุข์	ความเครียด	

เกิดข้อจ�ากัดมากมายในการด�าเนินชีวิต	ทั้งทางด้านการท�างาน	การศึกษา

เล่าเรียน	การพกัผ่อนหย่อนใจ	ตลอดจนปฏิบัติกจิกรรมทางด้านวฒันธรรม

และศาสนา

	 17.	วิถีชีวิตปกติแบบใหม่(New	Normal)

	 	 จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากและอย่างรวดเร็ว	โดยการแพร่เชือ้

และความรุนแรงของไวรัสจะเป็นตัวก�าหนด	แทนที่มนุษย์จะเป็นผู้ก�าหนด

	 18.	อนาคต	:	โรคคงจะสงบลงในระยะ	1-3	ปี	โดยขึ้นอยู่กับความ
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รวดเร็วของการคิดค้นวัคซีน	 และมีความเป็นไปได้ที่ในระยะเวลาไม่นาน

นัก	(ไม่เกิน	10	ปี)	ก็อาจจะมีโรคระบาดท�านองนี้เกิดขึ้นอีก	(SARS	ปี	

2003,	MERS	ปี	2012,	COVID-19	ปี	2020)	สังคมโลกจึงควรเตรียม

การปรับวิถีชีวิตให้มีภูมิคุ้มกัน	ลดความเสี่ยง	เมื่อโรคระบาดครั้งใหม่ได้มา

เยี่ยมเยียนมนุษยชาติอีกครั้ง
ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

วันที่ 30 เมษายน 2563
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COVID-19 : พลิกมุมคิด...วิกฤต หรือ โอกาส

	 ปี	 2020	 เปิดศักราชมาพร้อมกับเหตุด่วนเหตุร้ายที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง

ตลอดไตรมาสแรก	เริ่มตั้งแต่ไฟป่าที่ออสเตรเลียที่ลุกลามข้ามปี	หรือ	PM	

2.5	 ที่ก็ยืดเยื้อมาหลายปีเช่นกัน	 เข้มข้นขึ้นอีกด้วยความไม่สงบระหว่าง

สหรัฐอเมริกาและตะวนัออกกลาง	และทีส่ร้างความอกส่ันขวญัแขวนให้คน

ไทยจ�านวนมาก	คือเหตุกราดยิงที่โคราชซึ่งน�าไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบอีก

หลายครั้ง

	 แต่ค�าที่คนทุกทวีปทั่วโลกขยาดและหวาดกลัวที่สุดในขณะนี้	 คงหนี

ไม่พ้น	“โควดิ-19”	โรคระบาดคร้ังน้ีนอกจากคร่าชวิีตและสุขภาพของผูค้น

กว่า	160	ประเทศแล้ว	ยงักระท�าช�าเราธรุกจิน้อยใหญ่และตลาดหุน้	พราก

มนุษยธรรม	และย�่ายีสุขภาพจิตของสังคมเราอย่างไม่ปรานี	

	 เรามีเหตุผลร้อยแปดพันเก้าที่จะกลัวโควิด-19	 ทั้งการแพร่เชื้ออัน

ง่ายดาย	 จ�านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกวัน	 การขาดวัคซีน

ป้องกัน	 การบริหารจัดการที่ไม่ทันท่วงที	 ข้อเท็จจริงที่น่ากลัวยังถูกโหม

ประโคมด้วยข่าวปลอมให้กระแสทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก...โควิด-19	เป็น

ปรากฏการณ์ใหม่ที่เราไม่ควรนิ่งนอนใจ	แต่เราควรเตรียมใจอย่างไร

 เราจิตตกเพราะโควิด...หรือความคิด

	 ในเชิงกายภาพ	 ถึงแม้องค์การอนามัยโลกจะประกาศให้โควิด-19	

เป็นโรคระบาด	 (Pandemic)	 ที่เกิดจากจากไวรัสโคโรนาเป็นคร้ังแรก	

(องค์การอนามัยโลกจัดให้โรคซาร์สและโรคเมอร์สเป็นโรคประจ�าถิ่น	

(Endemic)	ไม่ถือว่าเป็นโรคระบาด)	แต่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ก็ไม่ได้ถือว่า

ร้ายแรงเม่ือเทียบกับโรคระบาดอื่น	 ๆ	 ในอดีตที่ผ่านมา	 เพียงแต่ความ

หนักหนาสาหัสของการระบาดครั้งนี้อยู่ที่	อัตราการแพร่เชื้อที่รวดเร็วและ
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กระจายเป็นวงกว้าง	 แต่ท�าไมโควิด-19	 ถึงมีอานุภาพท�าลายล้างรุนแรง

เหลือเกิน

	 โควิด-19	(COVID-19	ย่อมาจาก	Coronavirus	Disease	2019)	

เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชื่อ	 2019-nCoV	 หลายคนคงทราบ

แล้วว่าไวรัสตระกูลโคโรนาไม่ใช่แขกแปลกหน้าเสียทีเดียว	ไวรัสโคโรนาที่

พบในสัตว์และคนมีกว่า	200	สายพันธุ์	แต่ที่ผ่านมา	มนุษย์รู้จักกับไวรัส

โคโรนา	6	สายพันธุ์	สายพันธุ์ดั้งเดิมที่ท�าให้เกิดโรคประจ�าถิ่นอย่างหวัด

และโรคทางเดินหายใจมี	4	สายพันธุ์	ส่วนสายพันธุ์อุบัติใหม่	2	สายพันธุ์

ท�าให้เกดิโรคทางเดนิหายใจอกัเสบแบบเฉียบพลันอย่างโรคซาร์ส	(SARS	

ย่อมาจาก	Severe	Acute	Respiratory	Syndrome	หรือ	โรคทางเดิน

หายใจเฉียบพลันรุนแรง)	 และโรคเมอร์ส	 (MERS	 ย่อมาจาก	 Middle	

East	Respiratory	Syndrome	Coronavirus	หรือ	ไวรัสทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง)	2019-nCoV	เป็นสมาชิกล�าดับที่	7	ในตระกูล	

	 เมื่อปี	 2002	 มีผู้เสียชีวิตจากโรคซาร์สรวม	 774	 คนจากผู้ติดเชื้อ

ทั้งหมด	8,096	คน	อัตราการตายคิดเป็น	10%	

	 ต่อมาในปี	2012	มีผู้ติดเชื้อโรคเมอร์สทั้งหมด	2,494	คน	และเสีย

ชีวิต	858	คน	หรือคิดเป็น	34%	

	 เมื่อเทียบกับโควิด-19	ที่มีผู้เสียชีวิตเกือบ	9,000	คนจากจ�านวนผู้

ติดเชื้อทั้งหมด	220,000	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	19	มีนาคม	2020)	นับ

ต้ังแต่กลางเดือนธันวาคม	 2019	 เป็นต้นมา	 อัตราการตายของโรคคิด

เป็นเพียง	3.4%	เท่านั้น	และถ้าย้อนกลับไปเกือบ	700	ปีที่แล้ว	ระหว่าง	

ค.ศ.	1347-1351	เกิดโรคระบาด	Black	Death	หรือที่ปัจจุบันรู้จักกัน

ว่า	กาฬโรค	มีผู้เสียชีวิตราว	75-150	ล้านคน	ท�าให้ประชากรโลกลดลง
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จากประมาณ	450	ล้านคนเหลือ	 300-375	ล้านคน	นับเป็นความเสีย

หายจากโรคระบาดที่ใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์	

	 ส่วนโรคระบาดที่ร้ายแรงเป็นอันดับสอง	 คือ	 โรคไข้หวัดใหญ่สเปน	

ที่ออกอาละวาดในช่วง	ค.ศ.	1918	ประชากรประมาณ	1	ใน	3	ของโลก

ติดเชื้อดังกล่าว	และราว	50	ล้านคนเสียชีวิต

	 สาเหตุหลักของการติดต่อทางร่างกายอย่างรวดเร็ว	คือ	ไลฟ์สไตล์ที่

เปล่ียนไปในยุคโลกาภิวัต	 สังคมเมืองมาพร้อมกับพลวัตที่เล่ือนไหลอย่าง

รวดเร็ว	ผู้คนใช้เงินซื้อความสะดวกสบายและความสุข	นิยมกิน	ดื่ม	เที่ยว	

ใช้ชวิีตอยูน่อกบ้านมากขึน้	อยูค่นเดยีวน้อยลง	และทีส่�าคัญ	วิถชีวีติทีไ่ม่อยู่

นิง่ท�าให้มีการเคล่ือนย้ายของประชากรมากขึน้	การเดนิทางข้ามจงัหวดัข้าม

ประเทศเป็นเร่ืองง่ายและราคาย่อมเยากว่า	10-20	ปีทีแ่ล้วมาก	คนจ�านวน

มากท�างานต่างบ้านต่างเมือง	คนจ�านวนไม่น้อยเพลดิเพลินกบัการไปสถาน

ที่ต่างวัฒนธรรม	ท�าให้ไวรัสแพร่กระจายได้อย่างไร้พรมแดน	ผู้โดยสารที่

เดินทางด้วยเครื่องบินเมื่อปี	2019	มีทั้งหมด	4,500	ล้านคน	เพิ่มขึ้นจาก	

2,479	ล้านคนเมื่อปี	2009	และ	1,994	ล้านคนเมื่อปี	2004

	 เม่ือสถานการณ์เร่ิมรุนแรง	 ภาครัฐยกระดับมาตรการควบคุมการ

ติดเชื้อ	ประกาศลดการเดินทางไปต่างประเทศ	งดการประชุมและชุมนุม

สังสรรค์	ปิดสถานทีท่�างานและสถานบันเทงิหลายแห่ง	รวมถงึสถานศึกษา

ทกุแห่ง	ผูบ้ริโภคแห่แหนกนักกัตุนสินค้าและพ่อค้าแม่ค้าโก่งราคาสินค้าไป

พร้อม	ๆ	กัน	

	 ประชาชนออกจากบ้านน้อยลง	 กิจกรรมที่เคยชื่นชอบอย่างการกิน

ข้าว	เช็กอินตามคาเฟ่	นวด	ท�าเล็บ	ออกก�าลังกาย	กินเหล้าเฮฮา	รวม

ถึงเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศก็ต้องลดลงไปโดยปริยาย	 ความโดด



จดหมายข่าว ปีที่ 26  ฉบับที่ 06 เดือน มิถุนายน 2563 

ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ18

เดี่ยวจากการกักตัวและการรักษาระยะห่างทางสังคมท�าให้กลุ่มประชากร

สุขนิยมเริ่มหดหู่	เพราะโหยหาแหล่งที่มาของความสุขอันคุ้นเคย	

	 เม่ือพฤติกรรมการบริโภคและกิจกรรมนันทนาการเร่ิมลดลง	 ธุรกิจ

หลายแห่งชะลอตัว	เกิดปัญหาคนว่างงาน	เศรษฐกิจหยุดชะงัก	ตลาดหุ้น

ซบเซา	 ทั้งหมดนี้เป็นเชื้อเพลิงเพิ่มความเครียดชั้นดีที่ต่อเนื่องกันเป็นห่วง

โซ่

	 เม่ือต้องอยู่บ้านมากขึ้น	 เวลาว่างส่วนใหญ่ก็หมดไป	 การท่องโลก

อินเทอร์เน็ตเพื่อเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	 แต่ยิ่งเราเสพข่าวมาก

แค่ไหน	ความตื่นตระหนกวิตกจริตก็มากขึ้นเท่านั้น

	 การคาดเดาอนาคตไม่ได้และไม่รู้จุดจบของเหตุการณ์เช่นนี้ส่งผลให้

เกิดข่าวลวง	 ข่าวลือที่ได้รับความเชื่อถือพอ	 ๆ	กับข้อเท็จจริง	 ความกลัว

แพร่สะพัดเข้าสู่จิตใจของเรายิ่งกว่าฝอยละอองของ

ผู้ติดเชื้อ	ความตึงเครียดค่อย	ๆ	ก่อตัวขึ้น	ความโกลาหลตามมาติดๆ

สังคมเราคงไม่ตายด้วยโควิด-19	แต่จะมีปัญหาสุขภาพจิตไปเสียก่อน	

 ความกลัวผันแปรตามความไม่รู้

	 ท่ามกลางมหาสมุทรเฟคนวิส์และสนึามิทีพั่ดพาข่าวทีรุ่นแรงเกนิจริง	

คุณรู้ไหมว่า	80%	ของผู้ติดเชื้อมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลย	15%	แสดง

อาการ	และ	5%	เข้าข่ายวิกฤต	

	 คุณรู้ไหมว่า	 ทอม	 แฮงค์ส	 พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพียงห้าวัน

เท่านั้น	

	 คุณรู้ไหมว่า	ผูป่้วยทีไ่ม่มีอาการแทบจะไม่มีโอกาสในการแพร่เชือ้เลย	

	 คุณรู้ไหมว่า	ระยะที่	1	2	3	ของสถานการณ์แพร่ระบาด	ไม่เกี่ยว

กับความรุนแรงของโรค	
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ส่วนความจริงที่เป็นทั้งข่าวร้ายและข่าวดี	คือ	สถานการณ์จะแย่ลงอีก	แต่

หลังจากนั้นจะดีขึ้น	

	 ศาสตราจารย์นายแพทย์	ยง	ภู่วรวรรณ	หวัหน้าศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะ

ทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร	์

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อธบิายถงึธรรมชาติของโรคระบาดว่า	การระบาด

ของโรคหลายชนิดที่เกิดจากไวรัส	 เม่ือประชากรกว่าคร่ึงติดเชื้อทั้งแบบมี

และไม่มีอาการ	จะเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่	(Herd	Immunity)	และเมื่อ

ประชากรจ�านวนมากมีภูมิต้านทาน	โรคระบาดจะลดความรุนแรงลง	กลาย

เป็นโรคประจ�าถิ่น	หรือระบาดตามฤดูกาลแทน	เช่น	ไข้หวัดใหญ่สเปนที่มี

ความสูญเสียค่อนข้างมากในปีแรก	หลังจากนั้นก็อยู่ประจ�าถิ่นเป็นไข้หวัด

ใหญ่ประจ�าฤดกูาลต่อมาอกีนาน	ส่วนไข้ทรพษิระยะแรกมีความรุนแรงมาก	

เมื่อมีการคิดค้นวัคซีนป้องกันออกมาก็ท�าให้ไข้ทรพิษหายไปในที่สุด	

	 ในระหว่างนี้ที่ยังไม่มีวัคซีนรักษาโควิด-19	 และยังไม่มีใครตอบได้

ว่าการระบาดครัง้นี้จะด�าเนินไปถึงเมือ่ไร	ไม่ว่าประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อกี่

คน	หรือการแพร่ระบาดอยูใ่นระดบัใดกต็าม	ส่ิงทีเ่ราควรท�าเพือ่ตัวเองและ

สังคม	คอื	รักษาสุขภาพให้แขง็แรง	ปฏบัิติตนให้ถกูสุขลักษณะ	ระมัดระวัง

การแพร่และการติดเชือ้	และหลีกเล่ียงข้อมูลทีไ่ม่เป็นประโยชน์และไม่ม่ันใจ

ว่าเป็นความจริง

 โควิดไม่ใช่วิกฤต (สุดท้าย) 

		 อย่างไรก็ตาม	Alanna	Shaikh	ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโลกพูดอย่าง

ไม่อ้อมค้อมบนเวที	TedTalk	ที่	TEDxSMU	เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2020	

ในหัวข้อ	Corona	is	Our	Future	ว่า

		 “นี่ไม่ใช่โรคระบาดใหญ่ครั้งสุดท้ายที่พวกเราจะต้องเผชิญ	จากนี้ไป
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จะมีโรคระบาดมากขึน้อกีเร่ือย	ๆ 	และจะมีการแพร่กระจายอกีมาก	นีไ่ม่ใช่

การประเมินว่า	‘น่าจะเกิด’	แต่มัน	‘ต้องเกิด’	ขึ้นอีกแน่นอน	และมันเกิด

ขึ้นจากวิธีการที่มนุษย์เราปฏิสัมพันธ์กับโลกของเรา”

		 เพราะฉะนั้นโควิด-19	 ที่เราทุกคนต่างหวาดกลัว	 แท้จริงแล้วเป็น

เพยีงยอดภูเขาน�า้แข็งก้อนมหมึาใต้ทะเลทีเ่รามองไม่เหน็	และเผลอ	ๆ 	อาจ

จะเป็นเพยีงหนึง่ในภเูขาน�า้แขง็อกีหลายก้อนทีร่ออยูข้่างหน้าด้วยซ�า้	ซ่ึงจะ

น�าพาความเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตอื่น	 ๆ	 มาอีกในอนาคต	 แทนที่เราจะ

หวาดผวาด้วยความส้ินหวังและชวนคนรอบตัวหมดหวังไปพร้อมกัน	 เรา

ท�าอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรับมือ	 และเปล่ียนโรคร้ายให้กลาย

เป็นโลกที่ดี

 โอกาสในวิกฤต

 พิจารณาความเปราะบางของชีวิต

	 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติภัยขึ้นในโลก	 สัญชาตญาณดิบของมนุษย์อย่าง

ความกลัว	ความเอาตัวรอด	ความโลภ	ความเห็นแก่ตัวจะโผล่ออกจากที่

ซ่อน	

	 ช่วงเวลาของโควิด-19	กเ็ช่นกนั	ไม่มีใครอยากป่วย	อยากตาย	อยาก

พลัดพรากจากคนรัก	 หรืออยากจ่ายเงินรักษาราคาแพง	 เลยต่างพากัน

หวาดระแวงไปตามๆ	กัน	จิตปรุงแต่งจากความรักตัวกลัวตายนี้ไม่น�าไปสู่

ผลดีใดๆ	เลย	รังแต่จะสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้ตัวเอง	ซึ่งเป็นบ่อเกิด

แห่งความทุกข์ไม่จบสิ้น

	 ช่วงภาวะเช่นนี้	เมื่อเรามีความรู้สึกปรุงแต่งและเป็นอกุศล	เช่น	คิด

โกรธแค้น	“ผน้ีอย”	หรือ	“Super	Spreader”	ทีไ่ม่ปฏบัิติตามข้อตกลงทาง

สังคม	หรือรุมประณามบุคคลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องว่าไม่สามารถรับมือ
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ได้อย่างมีประสิทธภิาพ	ถอืว่าเป็นโอกาสทีด่ใีนการต้ังสติให้ม่ัน	จบัความคดิ

ตัวเองให้ทัน	 เพื่อพิจารณาจิตที่ปรุงแต่งของเรา	 และหยุดใช้อารมณ์	 แต่

ถอยมามองโรคระบาดนี้ด้วยเหตุผลตามความเป็นจริงว่า	 ทุกอย่างล้วนไม่

เที่ยง	เกิด	แก่	เจ็บ	ตายถือเป็นธรรมดาของชีวิต

	 ส่ิงทีเ่ราและโลกก�าลังเผชญิอยูท่กุวนันีไ้ม่ใช่เร่ืองแปลกและไม่ใช่เร่ือง

ใหม่	สมมติวันหนึ่งเราติดเชื้อไวรัสตัวนี้ขึ้นมา	ก็รักษาไปตามกระบวนการ

ของแพทย์	 อย่าต่ืนตูม	 เพราะการตื่นตระหนกก็ไม่สามารถช่วยให้เรา

รอดพ้นจากการติดเชื้อได้	แถมอาจจะท�าให้เราล้มป่วยด้วยโรคอื่นด้วยซ�้า	

	 ในระหว่างที่เรายังไม่ตาย	อย่ามัวแต่กลัวตายจนตายทั้งเป็น

	 ช่วงเวลาแบบนี	้เราควรขอบคณุโควิด-19	ด้วยซ�า้ทีม่าเตือนสติให้เรา

ด�าเนินชีวิตบนความไม่ประมาท	และสะกิดเตือนว่าเราโชคดีแค่ไหนที่มียัง

ลมหายใจ	มีเวลาขัดเกลาจิตใจให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลง	และยอมรับ

กฎธรรมชาติ

	 แม้เม่ือวันหนึง่ทีก่ารระบาดเร่ิมเบาบางลงแล้ว	กอ็ย่าลืมว่า	ไม่มีอะไร

รับประกนัว่าเราจะมีชวิีตอยูถ่งึเม่ือไร	การหม่ันพิจารณาความตายทีอ่าจจะ

มาถึงวันนี้	พรุ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้เราใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่า	สะสม

ความด	ีสร้างความสุขให้ตัวเองและคนทีเ่รารัก	และสร้างสรรค์ส่ิงด	ีๆ 	เพือ่

สังคม

	 “โรคระบาดไม่ได้ท�าอันตรายเรา	 เท่าความกลัวโรคระบาด	 แม้ใน

ช่วงที่มีโรคระบาด	ความสุขก็ยังคงมีอยู่รอบตัวเรา	จึงขออวยพรให้ทุกคน

ได้เห็นความสุขท่ามกลางภัยพิบัติที่พวกเราก�าลังเผชิญ”	

พระไพศาล วิสาโล
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 ปรับชีวิตออฟไลน ์

	 ปรากฏการณ์ที่กระทบต่อวิถีชีวิตในวงกว้างเช่นนี้จะสร้าง	 New	

Normal	 หรือวิถีปกติใหม่	 ๆ	 ในรูปแบบต่างๆ	 ขึ้นมา	 บางครั้งก็เป็นจุด

เปลี่ยนที่เกินความคาดหมาย

	 แต่ไหนแต่ไรมา	 คนท้องถิ่นในชุมชนแถบแอฟริกาตะวันตกมี

ธรรมเนียมอาบน�้าและสัมผัสศพด้วยมือเปล่าก่อนฝัง	 แต่เม่ือโรคอีโบลา

ระบาดช่วงปี	 2013-2016	 การสัมผัสสารคัดหล่ังของศพที่เป็นเหยื่อของ

โรคอีโบลาเป็นสาเหตุให้ไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว	เมื่อปี	2014	งาน

ศพของเภสัชกรชือ่ดงัในประเทศเซียร์ราลีโอนเพียงงานเดยีวท�าให้มีผูติ้ดเชือ้

อีโบลาถึง	28	คน	รัฐบาลไลบีเรียและสหรัฐอเมริกาจึงประกาศบังคับเผา

ทกุศพทีเ่สียชวิีตจากเชือ้ไวรัสอโีบลา	ส่งผลให้หลายชมุชนยกเลิกการสัมผสั

และฝังศพในเวลาต่อมา	

	 ส่วน	New	Normal	 ในยุคของโควิด-19	 ก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว	

ประเทศตะวันตกเร่ิมเปลี่ยนธรรมเนียมการทักทายจากการจับมือ	 กอด	

และหอมมาเป็นการแตะข้อศอก	การโบกมือ	 รวมถึงการไหว้แบบคนไทย

ด้วย

	 ในทางกลับกัน	 การปรับพฤติกรรมช่วงนี้ท�าให้เกิดข้ัวตรงข้ามของ	

New	Normal	 นั่นคือ	 การย้อนกลับไปหา	Old	Normal	 หรือวิถีชีวิตที่

เราคุ้นเคยในอดีต	 โดยเฉพาะก่อนที่เราจะรู้จักอินเทอร์เน็ต	 อินเทอร์เน็ต

และสมาร์ตโฟนย่อโลกทั้งใบให้อยู่ในมือเรา	 เราสามารถท�างาน	 ท�าธุระ	

หาความเพลิดเพลินเกือบทุกอย่างได้อย่างสะดวกสบายและประหยัดเวลา

มากกว่าทีเ่คย	แต่รู้สึกไหมว่าเราใช้ชวีติอย่างรีบเร่งมากขึน้	และมีเวลาว่าง

น้อยลง
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	การกักตัวเองอยู่ในบ้านช่วงนี้ท�าให้เราได้ใช้ชีวิตช้าลง	ให้เวลากับตนเอง

และครอบครัวอย่างเต็มที่	กินอาหารโฮมเมด	ใช้ชีวิตกลางแจ้ง	ออกก�าลัง

กาย	และที่ส�าคัญ	แทนที่จะจมจ่อมอยู่กับข่าวสารและความเครียด	ควร

จะหากิจกรรมเสริมความสุขในยามว่าง	เช่น	อ่านหนังสือ	เล่นดนตรี	ท�า

สวน	เป็นต้น

	 ส่วน	Old	Normal	ที่สองอาจจะย้อนอดีตไปไกลแต่ไม่เคยเป็นเรื่อง

เก่าในสังคมไทย	 เมื่อ	 108	ปีที่แล้ว	 เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี	

(หม่อมราชวงศ์เปีย	 มาลากุล)	 เสนาบดีกระทรวงธรรมการ	 เรียบเรียง

หนงัสือ	“สมบัติของผูด้”ี	ขึน้	เพือ่รวบรวมวิธปีระพฤติปฏิบัติตนทีเ่หมาะสม

ทั้งกาย	วาจา	ใจ	ขึ้น	บทที่หนึ่งว่าด้วยผู้ดีย่อมรักษาความเรียบร้อยเขียน

ว่า	ผู้ดีย่อมไม่จิ้มควักล้วงแคะแกะเการ่างกายในที่ประชุมชน	ย่อมไม่จาม

ด้วยเสียงอนัดงัโดยไม่ป้องก�าบัง	ย่อมไม่ถกูต้องหรือหยบิยืน่ส่ิงของทีผู่อ้ืน่จะ

บริโภคด้วยมือตน	ย่อมไม่เอาเครื่องใช้ของตน	เช่น	ช้อนส้อม	ไปล้วงตักสิ่ง

บริโภคซ่ึงเป็นของกลาง	ย่อมระวังไม่พูดจาตรงหน้าผูอ้ืน่ให้ใกล้ชดิเหลือเกนิ	

ทั้งหมดเป็นค�าสอนที่เราได้ยินมาตั้งแต่เล็กจนโต	แต่เราอาจหลงลืมไปบ้าง

ตามวัฒนธรรมตะวนัตก	หรือธรรมเนยีมปฏิบัติอนัดงีามเหล่านีเ้องทีช่่วยให้

อัตราการติดเชื้อของไทยชะลอตัวกว่าหลายประเทศทั่วโลก

 เปลี่ยนพฤติกรรมออนไลน์

		 ส่ือออนไลน์นับเป็นแหล่งสารสนเทศที่ป้อนความรู้และความบันเทิง

ให้เราได้ไม่สิ้นสุด	คิดอะไรไม่ออก	ท�าอะไรไม่ถูก	ไม่มีที่ไหนจะสร้างความ

อุ่นใจได้ดีเท่าโซเชียลมีเดีย	

	 แต่ในช่วงของความระส�่าระสายที่ทุกคนเต็มไปด้วยค�าถามและ

ต้องการค�าอธิบาย	 โซเชียลมีเดียกลายเป็นเวทีโต้วาทีสาธารณะที่เต็มไป
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ด้วยการสาดอารมณ์และความคิดเห็นใส่กันจนไม่มีใครฟังใคร	 ส่วนผู้ชมก็

แย่งกันถาม	 แย่งกันเชียร์และด่าทอ	 คนพูดยังพูดไม่ทันจบ	คนฟังก็โกรธ

เป็นฟืนเป็นไฟ	 บ้างก็น�าไปขยายความต่อเสียแล้ว	 รู้ตัวอีกที	 มองไปทาง

ไหนก็มีแต่คนฉุนเฉียว	วิตกจริต	และจิตตกไปตามๆ	กัน	

	 การที่เราได้อ่านได้เห็นประทุษวาจา	 (Hate	 Speech)	 และ

บรรยากาศอันก้าวร้าวเกรี้ยวกราดเช่นนี้ซ�้าแล้วซ�้าเล่า	จะท�าให้เรามองไม่

เห็นข้อเท็จจริงและมองหาทางออกไม่ได้	 สุดท้ายเราจะไม่ลุกข้ึนต่อสู้เพ่ือ

สร้างความเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป	เพราะความหวังทุกอย่างดับไปแล้ว	เป็น

ภาวะที่เรียกว่า	Learned	Helplessness	หรือ	ความสิ้นหวังอันเกิดจาก

ประสบการณ์ชีวิต	

	 ในโมงยามทีสั่งคมต้องการทีย่ดึเหนีย่ว	การไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีสติ	

สงวนอารมณ์ลบ	แสดงอารมณ์บวกจะช่วยสร้างระบบนเิวศเชงิบวกในโซเชยี

ลมีเดีย	เพื่อช่วยกันสร้างพลังบวกในสังคม

	 ตระหนักแต่ไม่ตระหนก	

	 โอกาสติดโควิดหนึ่งเปอร์เซนต์	

	 โอกาสประสาท...ร้อยเปอร์เซนต์

 ปฏิวัติสังคม

		 ดาบมีสองคมฉันใด	โลกออนไลน์ก็มีทั้งประโยชน์และโทษฉันนั้น	

	 ต้ังแต่โซเชียลมีเดียเปรียบเสมือนเลือดเนื้อและลมหายใจของเรา

เป็นต้นมา	คนเรามีแนวโน้มจะคาดหวังความสนใจ	การยอมรับ	และค�า

ชื่นชมจากผู้อื่นมากเกินไป	ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นน้อยลง	

เพราะการถ่ายเซลฟี่	 การโพสต์รูป	 ยอดไลก์	 ยอดคอมเมนต์จะพาไปใน

ทางที่ผิดและท�าให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจเกินเหตุ	รู้สึกราวกับว่าสายตาทุกคู่ก�าลัง
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จับจ้องและสปอตไลต์ก�าลังส่องมาที่ตัวเอง	

	 แต่เม่ือวิกฤตโควิด-19	 เข้มข้นรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ	 ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย

โพสต์รูปเซลฟี่หรือเร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเองน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด	 แต่

มีการแสดงความเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้าง	 ผู้ป่วย	 บุคลากรทางการ

แพทย์	 ประเทศชาติ	 และเพื่อนร่วมโลกมากขึ้น	 คนไทยท�าคลิปวิดีโอส่ง

ก�าลังใจให้หมอและคนไข้ในเมืองอู่ฮั่น	 โรงพยาบาลหลายแห่งประกาศรับ

บริจาคหน้ากากอนามัยและได้รับการสนบัสนุนุจากประชาชนอย่างท่วมท้น	

รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงินเยยีวยาผลกระทบจากโควิด-19	หลังจากที่

ประชาชนใช้โซเชียลมีเดียเป็นกระบอกเสียงแสดงความคิดเห็นให้รัฐบาล

ทบทวนมาตรการดังกล่าว	

	 วกิฤตคร้ังนี	้เราได้เหน็ชาวแคนาดาในเฟสบุ๊กหลายหม่ืนคนรวมตัวกนั

ท�าความดด้ีวยการมอบมิตรจติมิตรใจเล็กๆ	น้อยๆ	ให้ผูท้ีต้่องการความช่วย

เหลือ	เช่น	จ่ายตลาด	ท�าอาหาร	ท�างานบ้าน	สอนออกก�าลังกายออนไลน์	

หรือแม้แต่คุยเป็นเพื่อนคนแก่	กลุ่มลักษณะนี้เกิดขึ้นเร็วเป็นดอกเห็ด	และ

ขยายต่อไปอกีหลายประเทศภายในเวลาไม่กีวั่น	พวกเขาเรียกกจิกรรมนีว่้า	

Caremongering	(การปลุกปั่นความเอาใจใส่)	เป็นศัพท์ใหม่ที่ผันมาจาก

ค�าว่า	Scaremongering	(การปล่อยข่าวเพื่อปลุกปั่นให้จนคนกลัวหัวหด)	

เพราะคนจ�านวนมากรู้สึกเบื่อหน่ายกับขยะและมลพิษในโลกออนไลน์

	 สมาชิกหลายคนเข้าร่วมเพราะรู้สึกว่าเครียดจากการอยู่บ้านเฉยๆ	

และอยู่อย่างโดดเดี่ยว	 การได้ออกมาท�าสิ่งที่ดีๆ	 ให้ผู้อื่น	 ได้ช่วยคนแก่ที่

หงอยเหงาให้สดชื่นขึ้น	ท�าให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย	

	 อีกหนึ่ ง วิธีการความสุขจากโลกออนไลน ์ถึงคนทั่วโลก	 คือ	

#togetherathome	 คอนเสิร์ตที่แสดงสดผ่านไลฟ์ทางอินสตาแกรมให้
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แฟนๆ	 ทั่วโลกที่ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านได้ชม	 คริส	 มาร์ตินเป็นศิลปินคน

แรกในโครงการนี	้ตามมาด้วยจอห์น	เลเจนด์	และคนดนตรีในต่างประเทศ

อีกมากมาย

 พลิกโฉมเศรษฐกิจ

		 โควิด-19	 ไม่ใช่เพียงวิกฤตทางสาธารณสุขเท่านั้น	 แต่ยังคืบคลาน

ครอบคลุมหน่วยงานทุกภาคส่วนและมนุษย์ทุกชนชั้น	 ภาคเศรษฐกิจได้

รับผลกระทบอย่างรุนแรง	 และอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	

คือ	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ	ซึ่งถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนภาค

เศรษฐกิจที่ส�าคัญ	

	 เมื่อปี	2019	ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ	39.7	ล้าน

คน	 โดยมีนักท่องเที่ยวจีนมากถึง	 11	 ล้านคน	 จ�านวนนักท่องเที่ยวจีนที่

ลดลงอย่างฮวบฮาบในช่วงวิกฤตโควิด-19	จึงส่งผลให้ธุรกิจโรงแรม	สาย

การบิน	บริษัททัวร์	สถานที่ท่องเที่ยวต่าง	ๆ	ในประเทศไทยทรุดหนักถึง

ข้ันวิกฤต	 ซ่ึงประเทศไทยยังไม่เคยเผชิญกับความสาหัสสากรรจ์เท่านี้มา

ก่อน	 เนื่องจากช่วงที่โรคซาร์สระบาดเมื่อปี	 2003	นักท่องเที่ยวจีนที่เดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทยมีราว	600,000	คน	เท่านั้น	

	 ส�าหรับธรุกจิต่างๆ	ทีช่ะลอตัว	ช่วงนีถ้อืเป็นโอกาสทีด่ทีีส่ดุในการพกั

จากสนามรบอนัดเุดอืด	กลับมาปรับทพัและฝึกปรือวิทยายทุธ์ทีเ่ราอ่อนหดั	

เพ่ือเตรียมพร้อมลงสนามอีกคร้ังหลังจากวิกฤตผ่านพ้นไป	 ส่ิงที่ท�าได้ใน

ช่วงนี้	 เพื่อให้ออกดอกออกผลในระยะยาว	 คือ	 การติดตั้งระบบ	พัฒนา

ศักยภาพบุคลากร	แก้ไขจุดอ่อนของบริษัท	หรือเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ	

	 ธุรกิจหลายแห่งที่ปิดตัวลงท�าให้เกิดปัญหาการว่างงานทุกหย่อม

หญ้า	การท�างานอสิระตามความถนดัของตนเองและเป็นนายตัวเองจะเป็น
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ทางออกหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้น	ส่วนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นการ

สร้างงาน	สร้างรายได้จากความคิดสร้างสรรค์	ทรัพย์สินทางปัญญา	และ

ศลิปวฒันธรรมกเ็ป็นอกีทางเลือกหนึง่ทีน่่าสนใจส�าหรับคนทีส่ายป่านไม่ยาว

พอ	

	 บทเรียนในอดีตมอบความหวังให้เราว่า	 เม่ือวิกฤตใดๆ	 ผ่านพ้นไป	

วิถีชีวิตและความต้องการผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย	น�ามาซึ่งปัญหา	

ความท้าทาย	และอปุสรรคทีต้่องการการแก้ไข	ซ่ึงนัน่หมายถงึโอกาสใหม่ๆ	

ของผูป้ระกอบการด้วยเช่นกนั	เม่ือเศรษฐกจิเร่ิมเข้าสู่สภาวะปกติ	ผูบ้ริโภค

พร้อมจบัจ่ายใช้สอยเช่นเดมิ	แต่ความต้องการผูบ้ริโภคเปลีย่นไป	ผูป้ระกอบ

การต้องกล้าปรับตัวและบุกเบิกเศรษฐกจิใหม่ๆ	Airbnb	และ	Uber	เป็นตัว

อย่างของสตาร์ตอัพที่เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตซับไพรม์	เมื่อ	ค.ศ.	2008	ถือ

เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจแบบเดิมๆ	และเป็นหัวหอกของบริษัท

ลักษณะเดียวกันอีกหลายแห่งในเวลาต่อมา

	 การท�างานทางไกลเพื่อลดความเส่ียงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

เป็นหนึ่งในโอกาสทางธุรกิจที่เราไม่ควรมองข้าม	 ต้ังแต่ต้นปีที่ผ่านมา	

แอพพลิเคชันประเภทการประชุมผ่านจอ	 เช่น	 Zoom,	Slack,	Google	

Meets,	Microsoft	Teams	มียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นถึง	5	 เท่า	หลาย

แอพพลิเคชนัเปิดให้ใช้ฟรี	เพราะม่ันใจว่าลูกค้าจะติดใจและซ้ือบริการอย่าง

ต่อเนื่องในระยะยาว	เมื่อมีเทคโนโลยีที่ดีรองรับ	บริษัทก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง

ประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการท�างานท่ีลดลง	ทัง้ยงัสามารถลดต้นทนุ

ของส�านักงาน	เช่น	ค่าน�้า	ค่าไฟ	ได้ด้วย	ส่วนพนักงานก็ไม่เสียเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 สามารถท�างานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย	 ในขณะที่

ถนนและอากาศกไ็ด้รับผลพลอยได้จากการจราจรทีเ่บาบางลง	ถอืเป็นช่วง
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ทดลองที่น่าตื่นเต้นว่า	รูปแบบการท�างานที่ยืดหยุ่น	สร้างสรรค์	ทุกฝ่ายได้

ประโยชน์	และดต่ีอสิง่แวดล้อมเช่นน้ีจะมาทดแทนการท�างานรูปแบบเดมิๆ	

ที่ผ่านมาได้หรือไม่

 คืนความสมดุลให้สิ่งแวดล้อม

		 คนและสตัว์ป่ามีความสัมพนัธ์กนัอย่างแน่นแฟ้นนบัต้ังแต่สมัยหนิเก่า

เมื่อ	2.5	ล้านปีมาแล้ว	มนุษย์เริ่มพึ่งพาธรรมชาติโดยการล่าสัตว์และหา

ผลหมากรากไม้ในป่า	ต่อมาจึงเริ่มเพาะปลูก	เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารและ

พาหนะ	จนมาวนัหนึง่	มนษุย์เหมิเกริมและพยายามเอาชนะธรรมชาติ	เช่น	

ไล่ล่าสัตว์ป่าจนสูญพันธุ	์ถางป่าจนเกนิความพอด	ีหรือย้ายถิน่ฐานของสัตว์

เข้ามาในเมือง	เมื่อธรรมชาติเสียสมดุล	มนุษย์จึงเริ่มได้รับความเดือดร้อน	

	 หลายต่อหลายคร้ังท่ีโรคระบาดใหญ่เกดิข้ึนจากเชือ้โรคในสัตว์ทีติ่ดต่อ

มาสู่คน	เช่น	กาฬโรคจากแบคทเีรียในหนแูละหมัดหน	ูโรคอโีบลาเกดิจาก

ไวรัสอีโบลาที่มีค้างคาวผลไม้เป็นพาหะ	ไข้สเปน	ไข้หวัดนก	ไข้หวัดหมูมา

จากไวรัสอินฟลูเอนซา	(เชื้อไข้หวัดใหญ่)	เป็นต้น	โคโรนาไวรัสที่เราเผชิญ

อยู่ในปัจจุบันสันนิษฐานว่ามาจากค้างคาวมงกุฎที่พบในจีน	 2	 สายพันธุ์	

คือ	ค้างคาวเกือกม้า	และค้างคาวมงกฎยอดสั้นเล็ก	

	 โรคระบาดเหล่านี้ส่งสัญญาณว่าเราก�าลังท�ามิดีมิร้ายธรรมชาติ	

ระบบนิเวศที่เปลี่ยนไปท�าให้เชื้อโรคใหม่ๆ	 รุกคืบเข้ามาหามนุษย์ได้ง่าย

ขึ้น	 ประกอบกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงท�าให้ไวรัส

และแบคทีเรียเติบโตได้ดี	

	 การรุกรานของไวรัสสู่มนุษย์จนน�าไปสู่การแพร่เชื้อต่อมนุษย์ด้วยกัน

จะไม่เกิดขึ้นเลย

	 “ตราบใดที่มนุษย์ไม่ไปรุกรานและท�าลายระบบนิเวศของสัตว์บาง
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ประเภทที่เป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคต่างๆ	 โดยไม่บุกรุกท�าลายธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมหรือบริโภคสัตว์ป่า	 เชื้อโรคทั้งหลายก็ไม่สามารถแพร่มา

ถึงคนได้โดยง่าย	ดังนั้นสัตว์จึงไม่ควรถูกโยนบาปว่าเป็นผู้ร้าย	แต่ผู้ร้ายตัว

จริงควรเป็นมนุษย์เดินดินที่ชอบเรียกตัวเองว่าสัตว์ประเสริฐนั่นเอง”	

พันธ์ศักดิ์ อาภาขจร

 ถึงเวลาแล้วที่เราจะคืนความสมดุลให้ธรรมชาติ

	 ช่วงโควิด-19	ท�าให้เราจ�าเป็นและจ�ายอมเปล่ียนพฤติกรรมในการใช้

ชวิีต	มาตรการป้องกนัตัวเองหลายอย่างทัง้การใส่หน้ากากอนามัยหรือการ

ล้างมือบ่อยๆ	กย็งัต้องเบียดเบียนธรรมชาติอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	แต่วิธอีืน่ๆ	

เช่น	การกักตัว	การปิดส�านักงานชั่วคราว	การงดเดินทางไกลหรือเดินทาง

ต่างประเทศ	หรือการปิดเมืองน�าไปสู่ผลลัพธ์อันน่ายินดี	

	 ภาพถ่ายแผนทีท่างดาวเทยีมของนาซาเผยว่า	ปริมาณมลภาวะแถบ

เมืองอู่ฮั่น	มณฑลหูเป่ยในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ปี	2020	ลด

ลงอย่างมีนยัส�าคัญเม่ือเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัเม่ือปี	2019	เนือ่งจากประเทศ

จีนออกมาตรการสั่งห้ามการเดินทางและปิดโรงงานอุตสาหกรรม	 รวมทั้ง

ประกาศไม่ให้ประชาชนนับล้านคนเดินทางออกนอกเมือง	

	 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในมณฑลชานตงก็ลดลง

ด้วยเช่นกัน	เนื่องจากผลิตถ่านหินและกลั่นน�้ามันลดลง	

	 องค์การอวกาศยุโรปเผยภาพถ่ายดาวเทียมของสถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ	 ในอิตาลี	 ว่าปริมาณก็าซไนโตรเจนไดออกไซด์ลดลงต้ังแต่เดือน

มกราคม	2020	เป็นต้นมา	โดยเฉพาะเดือนมีนาคมที่มีการปิดเมืองหลาย

แห่งจนกระทั่งปิดประเทศเมื่อวันที่	9	มีนาคม	2020	
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	 น�า้ในคลองเวนสิสะอาดและใสแจ๋วเหมือนกระจกจากการฟ้ืนตัวตาม

ธรรมชาติ	

	 การลดการปล่อยมลภาวะต่างๆ	 และการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้

พักและเยียวยาตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราได้มอบให้กับโลกในช่วงนี้

 แบบทดสอบของเธอ เขา หรือเราทั้งประเทศ

	 ในการทดสอบคร้ังใดๆ	ส่ิงท่ีส�าคญักว่าความส�าเร็จหรือความผดิพลาด	

คือ	การเรียนรู้จากบทเรียนครั้งนั้น	

	 เราได้เห็นและเรียนรู้หลายบทเรียนจากความส�าเร็จของประเทศจีน	

สิงคโปร์	ไต้หวัน	มาเก๊า	และญี่ปุ่นในการรับมือกับไวรัสร้ายแห่งปี	2019	

แต่ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จดังกล่าวไม่ได้เกิดข้ึนภายในไม่กี่วัน	 ไม่กี่

สัปดาห์	

	 ประเทศเหล่านัน้โชคดทีีเ่คยเผชญิวิกฤตสารพัน	เช่น	ภัยพิบัติ	ภาวะ

สงคราม	หรือโรคระบาด	บ่อยกว่าประเทศไทย	

	 ประเทศเหล่านั้นโชคดีที่คนในชาติเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันเม่ือเผชิญ

วิกฤต	

	 ประเทศเหล่านั้นโชคดีที่แข็งแกร่งขึ้นจากประสบการณ์เหล่านั้น

	 ประเทศไทยอาจจะโชคดเีกนิไปทีไ่ม่ต้องเจอแบบทดสอบมากเท่าเขา	

และประเทศไทยอาจจะโชคร้ายสักหน่อยที	่“อ่อนซ้อม”	มานาน	เพราะเรา

อยู่ในสภาวะที่สุขสบายเกินไป	 ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์	 ภูมิประเทศ

ปลอดจากภัยพิบัติ	 ความสบายๆ	 แบบไทยๆ	 นี่เองท�าให้เราต้ังตัวไม่ติด	

เมื่อเจอแบบทดสอบอันหนักหน่วงอย่างโควิด-19

	 ในสายตาของประชาชนส่วนใหญ่	 รัฐบาลไทยสอบตกในภารกิจ

คุ้มครองประชาชนอย่างหลุดลุ่ย	ถ้าเราลองหยุดประเมินผู้อื่นสักพัก	หยุด
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ชี้นิ้ว	 หยุดวิพากษ์วิจารณ์ภายนอก	 และหันกลับมาส�ารวจภายในว่า	 เรา

สอบผ่านภารกิจภูมิคุ้มกันทางใจหรือยัง

	 ค�าว่า	Resilience	มีรากศัพท์จากภาษาละตินว่า	Resilire	ที่แปลว่า	

กระโดดกลับมาที่เดิม	การมีภูมิคุ้มกันทางใจ	(Resilience	Quotient)	จึง

หมายถงึ	การรับมือกบัปัญหาและความท้าทายด้วยสติ	ก้าวข้ามความทกุข์

ได้	 และกลับมาด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง	 และแข็งแกร่งกว่าเดิม	

ภูมิคุ้มกันทางใจมีผู้ช่วยที่ชื่อว่า	 Growth	 Mindset	 (กรอบความคิดแบบ

เติบโต)	 เป็นชุดความคิดของคนที่รู้จักมองตัวเองจนเข้าใจจุดอ่อน-จุดแข็ง

ของตัวเองด	ีกล้าลองผดิลองถกู	มองความท้าทายและปัญหาไม่ใช่อปุสรรค	

หากล้มเหลว	จะไม่กล่าวโทษผู้อื่น	แต่จะยอมรับข้อบกพร่อง	และมองว่า

เป็นบทเรียนล�้าค่าในการพัฒนาตัวเอง	

	 ในฐานะคนไทยคนหนึง่	เราจะปล่อยให้โควดิ-19	ฆ่าเราให้ตาย	หรือ

จะจับมือเพื่อเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน	

	 ...What	Doesn’t	Kill	Us	Makes	Us	Stronger.

เกี่ยวกับผู้เขียน

		 ดลพร	รุจิรวงศ์	 เป็นนักเขียนและนักแปลอิสระ	ผลงานตีพิมพ์ส่วน

ใหญ่เป็นหนังสือแปลของส�านักพิมพ์	 Bookscape	 ที่ผ่านมาชอบเขียน

หนงัสือเพ่ือจดัระเบียบความคดิ	และตกผลึกความรู้สึกส่วนตัวมากกว่า	แต่

เริ่มอยากเขียนบทความเพื่อชวนคนอื่นคุยบ้างแล้ว	หลังจากที่คุยกับตัวเอง

มานาน
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ที่มา : 

	 บทความ	หนทางที่แท้จริงในระยะยาวที่จะท�าให้โรคระบาดรุนแรง

น้อยลง	 คือการสร้างระบบสุขภาพรวมของโลก	 โดย	 พชร	 สูงเด่น	 จาก	

adaybulletin.com

	 Q	&	A	on	COVID-19	จาก	ecdc.europa.eu

	 มนุษย์	กับ	ไวรัสโดย	พันธ์ศักดิ์	อาภาขจร	จาก	isranews.org

	 บทความ	History	in	a	Crisis	-	Lessons	for	Covid-19	โดย	

David	S.	Jones,	M.D.,	Ph.D.	จาก	nejm.org

	 Coronavirus	is	our	future	โดย	Alanna	Shaikh	จาก	ted.com

	 มองเศรษฐกิจไทยในระยะยาว	(2)	โดย	ดร.ศุภวุฒิ	สายเชื้อ	จาก	

bangkokbiznews.com

	 The	UK	is	the	MOST	relaxed	about	the	killer	coronavirus	

โดย	HARRY	HOWARD	FOR	MAILONLINE	จาก	dailymail.co.uk

	 Number	of	scheduled	passengers	boarded	by	the	global	

airline	industry	from	2004	to	2020	โดย	.	Mazareanu	จาก	statista.

com

	 เรื่อง	:	ดลพร	รุจิรวงศ์
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