รายงานพิเศษ : Change

Covid - 19 Effects

สู่ 7 วิถีเพื่อความยั่งยืน
พึ่งตนเองมากขึ้น
7 วิถี
พึ่งตนเอง
สู่ความยั่งยืน

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำ�ให้เกิดวิถีชีวิต
แบบใหม่หรือ New Normal อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
หลายคนยอมรับว่าหลังจากนี้ชีวิตจะไม่มีวันเหมือนเดิม
อีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีแค่เรื่องการใช้เทคโนโลยี
ออนไลน์เชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งการทำ�งาน การเรียนรู้
หรือการสั่งซื้อของออนไลน์ แต่วิถีในชีวิตประจำ�วันอื่นๆ
ผู้คนทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่การพึ่งพาตนเองมากขึ้น
ในทุกมิติ จากการที่ต้องรักษาระยะห่างจากกัน
(Physical Distancing) เพื่อสู้กับวิกฤตโรคระบาด

โควิด-19 ไม่ได้แค่บังคับให้ผู้คนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลดการแพร่ระบาด แต่พร้อมๆ กับ
การเปลี่ยนวิถียังท�ำให้เกิดวิธีคิดใหม่ๆ เพื่อให้การรักษาระยะห่างจากผู้อื่นกลายเป็นการหันกลับมา
พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น จนกลายเป็นวิถีที่ยั่งยืนทั้งส�ำหรับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

1. เดินและใช้จักรยานเพื่อรักษาระยะห่าง

การหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่หนาแน่นในช่วงเวลา
เร่งด่วนจะกลายเป็นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นใจของทุกคน หลายคนเลือกการเดินหรือใช้จกั รยาน
มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น
เมืองต่างๆ ในโลกเริ่มตระหนักถึงทางเลือกในการเดินทางที่ปลอดภัยเพื่อลด
การแพร่ระบาดของโรค เช่น กรุงโรมของอิตาลีสร้างช่องทางจราจรฉุกเฉินส�ำหรับ
ผูป้ น่ั จักรยาน เพือ่ เป็นทางเลือกในการเดินทางอย่างปลอดภัยแทนการใช้รถขนส่ง
สาธารณะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเลนจักรยานนี้มีระยะทาง
150 กิโลเมตร ขยายต่อจากของเดิมที่มีอยู่จ�ำกัด ไม่มีความต่อเนื่อง และเป็น
อันตรายส�ำหรับนักปั่น

2. ผลิตอาหารปลอดภัยในครัวเรือน

เริ่มเห็นความส�ำคัญของอาหารปลอดภัยที่ปลอดจากสารเคมี และความมั่นคง
ด้านอาหาร เพือ่ ลดความเสี่ยงเรือ่ งการขาดแคลนอาหารในอนาคต หลายครอบครัว
เริ่มการทดลองปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อน�ำมาท�ำอาหารรับประทานเอง บางคนเริ่ม
จากเรื่องง่ายๆ เป็นกิจกรรมที่ท�ำร่วมกันในครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กๆ
จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานมากส�ำหรับเด็กน้อยในช่วงอยู่บ้าน เช่น
การเพาะถั่วงอก การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน หรือแม้แต่การเพาะเห็ดชนิดต่างๆ
ด้วยตนเอง ซึ่งล้วนมีวิธีท�ำสอนไว้ในอินเตอร์เน็ต หรือมีชุดเพาะปลูกพืชผักเหล่านี้
ขายออนไลน์มากขึ้น

14

3. ฝึกลงมือทำ�เอง DIY

เริ่มจากหลายสิ่งขาดแคลนในช่วงวิกฤต และเพื่อลดการพบปะกับคนอื่นๆ
จึงเป็นโอกาสที่ผู้คนได้ฝึกการท�ำสิ่งต่างๆ หัดลงมือท�ำด้วยตนเอง เช่น ท�ำเจล
แอลกอฮอล์เอง ประดิษฐ์เฟสชิลด์ เย็บหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง ซ่อมแซมสิง่ ของ
ต่างๆ ในบ้านเอง หลายคนเริ่มติดใจการได้ท�ำเอง เพราะการได้ท�ำงาน DIY ท�ำให้
รูส้ กึ พึง่ พาตนเองได้ รูส้ กึ ผ่อนคลาย และมีความสุข จนสามารถพัฒนาไปท�ำสิง่ อืน่ ๆ
ด้วยตนเองทีห่ ลากหลายต่อไป หลายคนพัฒนางาน DIY ท�ำมือให้กลายเป็นอาชีพ
เสริมสร้างรายได้ในช่วงกักตัวนี้

4. วัฒนธรรมแบ่งปัน

วิ ก ฤตครั้ง นี้เผยให้เห็น ความเหลื่อมล�้ำในสังคม ผู้คนจ�ำนวนมากเผชิญกับ
ความยากล�ำบากทางเศรษฐกิจอย่างไม่ทันตั้งตัว การแบ่งปันจึงกลายเป็นสิ่งที่มี
ความหมายมากยิ่งกว่าที่เคยมี ในต่างประเทศมีธนาคารอาหารของชุมชน หรือ
Food Bank เพื่อแบ่งปันอาหารให้คนไร้บ้านมานานแล้ว และช่วงนี้ Food Bank
เริ่มมีบทบาทแบ่งปันอาหารให้กับครอบครัวที่ตกงานขาดรายได้
ส่วนในไทยมีคนริเริ่มท�ำตู้กับข้าวชุมชน โดยท�ำตู้ใส่อาหารวางไว้ในที่สาธารณะ
ให้คนน�ำอาหารมาแบ่งปันวางไว้ในตู้ ซึง่ จะมีคนใจดีมาบริจาคเติมอาหารไว้ในตูเ้ สมอ
เพื่อให้คนที่ก�ำลังล�ำบากมาหยิบอาหารจากตู้ได้ การแบ่งปันจะกลายเป็นวัฒนธรรม
ใหม่ของชุมชน ด้วยแนวคิดทีว่ า่ อาหารมีเพียงพอส�ำหรับทุกคน ความยัง่ ยืนของชุมชน
และสังคมจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนน�ำทรัพยากรที่ตนเองมีออกมาช่วยพยุงกันและกัน
ให้ฝ่าฟันจนรอดจากวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

5. ทำ�ทุกอย่างจากที่บ้าน

เกิดการ Re-Invent การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในบ้านแนวใหม่
อย่างไม่เคยท�ำมาก่อน มีการจัดสรรพื้นที่บ้านให้เหมาะสมกับการใช้
ชีวติ ส่วนตัวและการท�ำงานออนไลน์ เพราะพ่อแม่ตอ้ งเริม่ ท�ำงานทีบ่ า้ น
มากขึ้น จากการที่หลายบริษัทตัดสินใจลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องอาคาร
สถานที่ลง และเด็กๆ ต้องเรียนออนไลน์จากที่บ้านไปอีกหลายเดือน
นับจากนี้
ในเรื่องการเรียนรู้จากที่บ้านไม่ใช่แค่เด็กๆ เท่านั้น แต่สถานการณ์
กักตัวอยูบ่ า้ นท�ำให้เกิดคอร์สเรียนรูอ้ อนไลน์ การสัมมนาออนไลน์ตา่ งๆ
ส�ำหรับผู้ใหญ่ขึ้นจ�ำนวนมาก แม้แต่ผู้ใหญ่ก็เริ่มหันมาเรียนรู้ออนไลน์
เพิ่มขึ้น ในอนาคตอันใกล้นี้การท�ำงานแบบทางไกล การที่ส�ำนักงาน
เข้าไปอยูใ่ นโลกออนไลน์ การเรียนรูจ้ ากบ้านจะกลายเป็นเรือ่ งทีท่ กุ คน
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ดังนัน้ บ้านอาจจะไม่ใช่แค่บา้ นอีกต่อไป แต่ยงั เป็นพืน้ ที่
ส�ำหรับท�ำงาน เรียนรู้ และท�ำสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย
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6. ทำ�หลายอาชีพ

เมือ่ วิกฤตโรคระบาดน�ำไปสูว่ กิ ฤตทางเศรษฐกิจไปทัว่ โลก การหยุดงาน
การตกงาน การกักตัวทีบ่ า้ นท�ำให้มเี วลาให้กบั ตนเองมากขึน้ เกิดการค้นหา
ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตนเอง บางคนท�ำอาหารได้ดี ท�ำงานฝีมือได้ดี
บางคนชอบขายสินค้าออนไลน์ บางคนกลายมาเป็น YouTuber นักเล่น
แคสต์เกม หรือนักเล่นเกม Streamer จนเกิดเป็นอาชีพใหม่หารายได้เสริม
เช่น ว่างจากการท�ำอาชีพนักเขียนก็มาท�ำขนมขายออนไลน์ ว่างจาก
การท�ำงานประจ�ำก็มาท�ำ Live เล่นเกม Streamer เป็นต้น
ดังนั้นนับจากนี้ไปการท�ำหลายอาชีพจะกลายเป็นวัฒนธรรมของคน
ยุคนี้ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากอาชีพเดิมอาชีพเดียว และเพื่อให้พร้อม
รับมือกับเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างรวดเร็ว

เดินปั่นให้ปลอดภัยในยุคโควิด 19

นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ

ระหว่างประเทศ ให้ข้อมูลเรื่องการติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อไว้
ว่า การติดเชือ้ มาจากการสัมผัสละอองสารคัดหลัง่ ดังนัน้ การรักษาระยะ
ห่างอยู่เสมอเมื่อต้องเดินทางและใช้ชีวิตประจ�ำวันเป็นเรื่องที่ทุกคนควร
ตระหนักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
“เรามีขอ้ มูลว่าการติดเชือ้ โควิด-19 มาจากสาเหตุหลักคือ การสัมผัส
ละอองสารคัดหลัง่ ของร่างกาย เช่น น�ำ้ ลาย จากการไอหรือจาม สามารถ
ติดต่อได้ในระยะห่าง 1 เมตร หรือเชื้อไวรัสจะอยู่บนผิววัตถุต่างๆ โดยที่
ไวรัสยังมีชวี ติ อยู่ นอกจากนีผ้ ตู้ ดิ เชือ้ โควิด-19 มีระยะฟักตัวทัว่ ไปของเชือ้
จนมีอาการประมาณ 5-6 วัน หรืออาจยาวนานถึง 14 วันได้ ซึง่ ระยะทีไ่ ม่มี
อาการนี้ผู้ติดเชื้อจะสามารถแพร่เชื้อโควิดให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้นต้องมี
การระมัดระวังตัวเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ หรือแพร่เชื้อให้ผ้อู นื่ โดยไม่รตู้ วั
ซึ่งมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคที่ใช้ในประเทศต่างๆ มีหลาย
วิธี ที่ส�ำคัญคือ รักษาความสะอาดของมือ ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
การรักษาระยะห่าง (Physical Distancing) การอยู่บ้าน (Stay Home)
การลดการเดินทางออกจากบ้าน หรือการสวมหน้ากากเมื่อจ�ำเป็นต้อง
ไปพบปะผู้คนหรือเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ในชุมชน”

ถึ ง วั น นี้ เ ราคงปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า วิ ถี ชี วิ ต และพฤติ ก รรมของเรา
ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนจากเดิมอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพื่อความปลอดภัย
ของตัวเราเอง และคนทีเ่ ราห่วงใยทุกคน สถานการณ์การระบาดของ
โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันและการเดินทางของ
คนทัง้ โลก ทุกคนเริม่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ช่วยกันยับยัง้ การแพร่
ระบาด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างพูดตรงกันว่าสถานการณ์เช่นนี้อาจเรื้อรัง
ยาวนานไปอีก 2-3 ปี
ในเรื่องการเดินทางในชีวิตประจ�ำวันก็เช่นกัน ส�ำหรับผู้ที่จ�ำเป็น
ต้องออกจากบ้านไปพบปะผู้คน หรือเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ใน รักษาระยะห่างอยู่เสมอ
ชุมชน การเลือกเดินทางด้วยการเดินเท้า และการใช้จักรยานเพิ่มขึ้น
การพิจารณาเลือกการเดินทางด้วยการเดิน หรือปั่นจักรยาน เพื่อ
เพื่อลดการใช้ระบบขนส่งมวลชนที่มีผู้คนหนาแน่นเป็นอีกทางเลือก หลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่คนหนาแน่น ควรใช้กฎรักษา
หนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงได้
ระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร ถือเป็นกฎที่ควรฝึกกระท�ำและอยู่
ในใจอยู่เสมอ รวมถึงใช้หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันผู้อื่นจากการติดเชื้อจาก
ตัวเราเองที่อาจไม่แสดงอาการ
เดินปั่นทางเลือกการเดินทาง
“คนก็ลา้ จากการต้องเปลีย่ นพฤติกรรมมากแล้ว บางทีจะเริม่ ลืมรักษา
ในการเดินทางด้วยการเดินและการใช้จกั รยานมีขอ้ ควรระวังด้วย
เช่นกัน นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ ระยะห่างกันครับ พอเริ่มเปิดเมืองอาจเริ่มไม่ค่อยระวังเรื่องระยะห่าง
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7. ตื่นตัวดูแลสุขภาพเพื่อต้านโรค

ไม่มียุคไหนที่ผู้คนจะตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองทั้งสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจมากเช่นนี้มาก่อน ทั้งนี้เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงพร้อม
รับมือกับโรคระบาด เนื่องจากการป่วยในช่วงนี้อาจกลายเป็นฝันร้ายได้
อย่างไม่คาดคิด
ดังนัน้ ผูค้ นจึงเปลีย่ นวิถมี าเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันในชีวติ ประจ�ำวันมากขึน้
ไม่ว่าจะเป็นการใส่ใจเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การมีวินัยออก
ก�ำลังกายบริหารร่างกายเพิ่มขึ้น การรักษาความสะอาดสุขอนามัยของ
ตนเองและครอบครัวอย่างเคร่งครัด รวมถึงการดูแลสุขภาพจิตให้ผอ่ นคลาย
จากความตึงเครียดของสถานการณ์รอบตัว ซึ่งหลักปฏิบัติเหล่านี้ล้วนเป็น
ไปตามแนวทางทีค่ นทัง้ โลกก�ำลังพยายามท�ำอยูอ่ ย่างแข็งขันจริงจังในโลก
ยุคโควิดนี้

ดังนั้นถ้าออกเดินทางไปข้างนอกควรสวมหน้ากากอนามัยไว้ถ้าต้อง
พูดคุยกับใครในระยะใกล้ชิด และพยายามรักษาระยะห่างจากคนอื่น
หรือไปออกก�ำลังกายในสวนสาธารณะที่คนเยอะๆ เราต้องรักษาระยะ
ห่างกันไว้ครับ แต่ถา้ เราหาสวนทีค่ นน้อยได้ หรือเลือกเวลาทีค่ นไม่ไปกัน
ได้ก็จะดีกว่า ในแง่สาธารณสุขเราอยากให้ติดน้อยๆ ไม่งั้นจะรับมือ
ไม่ไหว แต่กไ็ ม่ใช่ปดิ เมืองไปเรือ่ ยๆ เราค่อยๆ เปิดบางส่วนได้ เรือ่ งส�ำคัญ
มากจริ ง ๆ คื อ ถ้ า ทุ ก คนยั ง ระมั ด ระวั ง ตั ว ก็ จ ะช่ ว ยให้ เ ราหรื อ คนอื่ น
ไม่ติดเชื้อได้”
ในช่วงที่หลายคนเริ่มต้องการการผ่อนคลายจากการอยู่บ้านนานๆ
ด้วยการออกไปเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยานเพื่อออกก�ำลังกาย นพ.ฐิติกร
แนะน�ำว่าผู้ที่เดินทางด้วยการเดินหรือใช้จักรยาน หรือออกก�ำลังกาย
ด้วยการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ให้พิจารณาทิศทางลมเพื่อรักษาระยะห่าง
จากข้อแนะน�ำการรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร และใน
การออกก�ำลังกายไม่ควรสวมหน้ากาก โดยเฉพาะขณะวิง่ ออกก�ำลังกาย
ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัย เพราะเสีย่ งร่างกายรับออกซิเจนไม่เพียงพอ

ห่างเท่าไหร่ปลอดภัยจากเชื้อโควิด

โดยถ้าเดินออกก�ำลังกายควรเพิม่ ระยะห่างจากคนอืน่ เป็นอย่างน้อย
5 เมตร ออกก�ำลังกายด้วยการวิ่งห่างเป็นอย่างน้อย 10 เมตร การปั่น
จักรยานช้าๆ ห่างเป็นอย่างน้อย 10 เมตร ส่วนการปั่นจักรยานเร็วๆ ควร
ห่างเป็นอย่างน้อย 20 เมตร หรือใช้วิธีเดิน วิ่ง หรือปั่นแบบตีคู่ขนาน
กับผู้อื่นซึ่งจะต้องการระยะห่างลดลง เนื่องจากมีผลการวิจัยเผยว่า
หากมีการไอหรือจามขณะเดิน วิง่ หรือปัน่ จักรยาน ทิศทางลมจะสามารถ
พัดพาละอองสารคัดหลั่งไปได้ไกลถึง 20 เมตร

มหาวิทยาลัย Ku Leuven ประเทศเบลเยีย่ ม และมหาวิทยาลัย
TU Eindhoven ประเทศเนเธอแลนด์ ได้ศึกษาวิจัยโดยการทดลอง
สร้างแบบจ�ำลองการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 ของผู้ที่ออก
ก�ำลังกายด้วยการเดิน วิง่ และปัน่ จักรยานในสวนสาธารณะ พบว่า
หากมีการไอหรือจามอาจแพร่เชือ้ ไวรัสได้ไกลถึง 20 เมตรขึน้ อยูก่ บั
ทิศทางลม ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงควรรักษาระยะห่างในการ
เดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน

เดิน

ออกกำ�ลังกาย

วิ่ง
ปั่น
จักรยาน

ห่าง 4-5 เมตร

ห่าง 10 เมตร
ปั่นช้า ห่าง 10 เมตร
ปั่นเร็ว ห่าง 20 เมตร
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