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บทความเรื่อง “ถอดรหัสโควิด จากชีวิตมด บทเรียนชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม”
น.ท.หญิง อุมา ไทยดำรงค์
หมายเลข ๔๖ สัมมนา ๓
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ปรากฏขึ้นครั้ง แรกที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เริ่มมีการระบาดกระจายไปทั่วโลก และยังคงทวีความรุนแรง
อย่างต่อเนื่องจากรายงานสถานการณ์การระบาด โดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วย
ยืนยันทั่วโลก ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๒,๐๑๒,๗๐๙ ราย เสียชีวิต ๓,๑๗๓,๗๖๘ ราย
สำหรับประเทศไทยมีการระบาดระลอกที่ ๓ รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม ๖๗,๐๔๔ ราย อยู่ระหว่างการรักษา
๒๘,๗๔๕ ราย เสียชีวิต ๒๒๔ ราย และยัง คงพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ทุกวันในจำนวนที่มากขึ้นเป็นทวีคูณ
การแพร่ระบาดนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ หยุดชะงัก การท่องเที่ยวเดินทาง ธุรกิจ
การบินแน่นิ่ง กิจกรรมทางวัฒนธรรมของทุกประเทศที่มีการแพร่ระบาดต้องหยุดลง เทศกาลบันเทิง และ
พิธีกรรมทางศาสนาสะดุด ต้องมีการปิดการเรียนการสอนไปทั่ว รวมทั้งส่งผลกระทบถึงการยกเลิกกิจกรรมกีฬา
แม้แต่โอลิมปิกเกมส์ที่เป็นกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติในกรุงโตเกียวก็ต้องชะลอออกไป หาความแน่นอนไม่ได้ นี่คือ
ผลกระทบที่แพร่เข้าถึงทุกมิติของชีวิต
หมอไมค์ ไรอั น ผู ้ อ ำนวยการบริ ห ารโครงการฉุ ก เฉิ น ขององค์ ก รอนามั ย โลก(WHO) ชี ้ ว ่ า เมื่ อ
มีการระบาดของโรคกระจายลุกลามไปมากกว่า ๑๐๐ ประเทศ ถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับมาทบทวนการตัดสินใจ
และออกประกาศเพื่อป้องกันการเพิ่มมาตรการที่จะช่วยหยุดยั้งการระบาดที่เป็นอยู่ จากประสบการณ์ของ
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และจีน ในการต่อสู้กับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ นี้ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า มันสามารถควบคุมได้
“โรคจัดระเบียบโลก” จึงทำให้ได้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกในการจัดการตัวเองอย่างน่าสนใจ ผ่าน
ความเคลื่อนไหวจากหลายมุมโลก
“โรคล้างโลก” คำนี้น่าจะใช้ได้สำหรับโลกเราในวันนี้ ทุกมุมโลกจึงต้องจัดระเบียบ ปรับตัวใหม่ ใส่ใ จ
ตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคม เพราะหายนะจากการระบาดของโรคร้ายไม่ได้จำกัดอยู่ที่ คนแก่ เด็ก ความรวย
ความจน เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว วรรณะ หรืออาชีพใดอาชีพหนึ่งเท่านั้น แต่จะแพร่ไปถึงทุกที่ ทุกคนที่ท้าทาย
ไม่ปรับตัว ไม่ดูแลตัวเอง จากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในประเทศจีน ต้นทางการระบาดจึงเป็นภาพเชิงบวก
เป็นสัญญาณที่ดีว่า อีกไม่นานโลกจะคืนสู่สภาพปกติ ให้ผู้คนจัดระเบียบ เฝ่าระวังชีวิตด้วยความไม่ประมาท
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้ดีก็พอ
หากการแพร่ระบาดของเชื ้อโรคคื อการคั ดสรรจากธรรมชาติ ผู้ที่แข่ง แกร่ง เท่านั้น จะดำรงอยู ่ ไ ด้
จากบทเรียนนี้ถ้าหากเทียบเคียงถึงการดำรงอยู่โดยอาศัยหลักของธรรมชาติ เผ่าพันธุ์ที่สามารถดำรงอยู่ และ
ปรับตัวอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ แม้จะตัวเล็กเกือบจะที่สุด ที่ไม่ควรมองข้ามนั้นคือ “มด”ซึ่งผู้เขียนจะแบ่งเป็น
หัวข้อการนำเสนอ ดังนี้

๒

๑. การแบ่งหน้าที่ของมด เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความน่าทึ่งในเรื่องของ “ความสามัคคี” มันได้ชื่อว่าเป็นสัตว์
ที่ประสบผลสำเร็จด้านการปกครอง ซึ่งมดทุกตัวต่างรู้จักหน้าที่ของตนเองเพื่อรัง ของมัน ไม่ต่างจากสัง คม
มนุษย์ในปัจจุบันที่ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและพึ่งพาอาศัยกันแลกกัน วันนี้ขอถอดบทเรียนชีวิต
ของมด เพื่อจะได้เรียนรู้และนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการผ่าฟันภัยร้ายในปัจจุบันไปให้ได้ มดมีการแบ่งหน้าที่
ดังนี้
๑.๑ มดนางพญา หรือราชินีมด คือผู้ให้กำเนิดประชากรภายในรังใหญ่ มีหน้าที่ออกไข่ รับข่าวสาร
มดงานและประมวลผลว่า จะออกไข่เมื่อใด กำหนดจำนวนและชนิดของประชากรในรังให้เหมาะสมกับแต่ละ
ฤดูกาล เปรียบเสมือนหัวหน้า
๑.๒ มดนาง คือมดตัวเมีย ทำหน้าที่เตรียมตัวเป็นนางพญาในวันข้างหน้า เปรียบเหมือนผู้ช่วย
หัวหน้า
๑.๓ มดงาน เป็นมดที่เห็นบ่อย ๆ มีหน้าที่หาอาหาร สร้างรัง สะสมเสบียงเพื่อเลี้ยงดู ประชากรในรัง
ทำหน้าที่ปกป้องรังเมื่อถูกรุกราน ทำงานขยันขันแข็ง ไม่เกี่ยงกัน เปรียบเหมือนประชาชนทุกคนในประเทศ

ภาพจากเพจ : ซีแอนต์เค เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
๒. บทเรียนการทำงานของมด หากเราศึกษาและสังเกตุการดำรงชีวิตของมด จะสามารถมองเห็นและ
เปรียบเทียบได้ ดังนี้
๒.๑ ขยัน มดมันจะต้องทำงานตลอดเวลา เราจะไม่เคยเป็นมดยืนอยู่นิ่ง ๆ มันต้องเดินอยู่ตลอด
เหมือนการทำงานของมนุษย์ ความขยันในการทำงานย่อมส่งผลต่อผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างมาก การไม่อยู่นิ่ง
สร้างสรรค์หางานใหม่ ๆ อันก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม น่าจะเป็นคำตอบในสถานการณ์นี้
๒.๒ ฉลาด มดมีความฉลาดในการแก้ปัญ หา มันใช้วิธีการขนของอีกที่หนึ่ง ไปยัง อีกที่หนึ่ง โดย
การส่งต่อกัน และวางเทินจนของนั้นสูงกว่าขนาดของตนเอง การแก้ปัญหาเป็นกลไกการฟันฝ่าอุปสรรคที่มนุษย์
ทุกคนต้องมี การมองปัญหาและแก้ไขด้วยการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักทฤษฎีเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ
๒.๓ รั บ ผิ ด ชอบ มดทำงานโดยไม่ ต ้ อ งมี ผ ู ้ ป กครองหรื อ เจ้ า นายมาสั ่ ง ไม่ ต ้ อ งคอยบอกว่ า
ต้องไปทางไหน มันจะแบกของที่หนักและใหญ่กว่าตัว มดสามารถยกของที่หนักมากกว่าตัวมัน ๒๐ เท่า
(สำรวจโลก : ธันวาคม ๓๑, ๒๐๑๗) แม้จะหนักและเหนื่อยแต่นั่นเป็นงานที่มันได้รับมอบหมาย จะทำอย่าง
เต็มที่ เต็มกำลัง จากในสถานการณ์โควิดนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและตนเองย่อมสำคัญที่สุด

๓

ภาพจากเพจ : marketingnutz
๒.๔ สามัคคีทำงานเป็นทีม มดเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กและไม่แข็งแรง จึงต้องมีขบวนการทำงานแบบ
เป็นทีม มดต้องแบกภาระและรับใช้ซึ่งกันและกัน ทีมวิจัยที่นำโดย Robert Schofield แห่ง University of
Oregon ได้ค้นพบว่า เมื่อฟันของมดงานบางตัวที่กัดสิ่งของทื่อลง มดงานจะสลับไปทำหน้าที่อื่น ๆ เช่น ขนของ
กลับรัง ปล่อยให้มดงานตัวอื่นที่กรามยังใหม่อยู่เข้ามารับหน้าที่แทน (ที่มา : khonsurin) ในเวลาวิกฤติเช่นนี้
การร่วมมือกันของคนทุกคนย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้อย่างแน่นอน

ภาพจากเพจ: marketingnutz
๒.๕ การวางแผน มดเป็นสัตว์ที่มีการวางแผนชีวิต มดอยู่ในฤดูร้อนซึ่งมีอาหารอุดมสมบูร ณ์แ ล้ว
มันก็จะไม่นิ่งนอนใจ มันจะต้องนึกไปถึงฤดูหนาวที่ต้องขาดแคลนอาหาร ดังนั้นมันจะต้องพยายามทำงานต่อไป
เพื่อสะสมเสบียงไว้ สำหรั บฤดูหนาวตลอดฤดูร ้อน นั้นหมายถึง เราต้องคิ ด ถึง ความยากลำบากในอนาคต
ในขณะที่เราสนุกสนานอยู่ จงตระหนักถึงความเป็นจริง และเตรียมรับกับเหตุการณ์ ในอนาคต หากเรามีการ
วางแผนที่ดี ไม่ว่ามีปัญหาใด ๆ ในอนาคตเราย่อมผ่านไปได้อย่างแน่นอน อีกทั้งเมื่อฤดูหนาวมาเยือน ท่ามกลาง
ความหนาวเหน็บมันจะนึกถึงฤดูร้อนซึ่งจะมาถึงในอีกไม่นาน และรอคอยวันที่แสงแห่งความอบอุ่นแสงแรกได้
สาดส่อง มันจะออกมาเริงร่าอีกแน่นอน “ความยากลำบากจะอยู่เพียงไม่นาน แล้วเราจะพ้นจากสภาวะเช่นนี้ ”
(Prawinrat : บทความ ๒๐๐๙) ดังนั้นการมองทุกสิ่งในเชิงบวกตลอดเวลาย่อมเป็นแรงกระตุ้นให้เรามีความหวัง
และกำลังใจให้ผ่านวิกฤติไปได้
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ภาพจากเพจ: SoftBankThai
๒.๖ ไม่ท้อถอย ยึดมั่นเป้าหมาย มดไม่เคยละความพยายาม หากมันมุ่งหน้าไปทางทิศใด แล้วเกิด
อุปสรรคปิดกั้นหนทางนั้น มันจะพยายามหาทางเดินทางอื่น มันจะปีนขึ้น ปีนลง ปีนไปรอบ ๆ มันจะมองหา
หนทางอื่น ๆ เสมอ นี่คืออุปนิสัยที่สำคัญมากที่สุดอันหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ทุก ๆ ครั้งที่เจอ
กับอุปสรรคในชีวิต อาจจะมีเขวไปบ้าง แต่จะไม่ถอดใจ ไม่ล้มเลิก หาวิธิใหม่ หาทางใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ให้ได้

๓. ถอดบทเรียนชีวิตมด เราจะมองเห็น หนทางสู่ความเปลี่ยนแปลงอันเกิ ดจากวิกฤติในปัจ จุ บั น
จากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ที่กล่าวไว้ว่า “คนเกียจคร้านเอ๋ย ไปหามด วิเคราะห์ดูทางของมัน และจงฉลาด
โดยปราศจากผู้หัวหน้า เจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครอง มันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้ง และสำสมของกินของมัน
ในฤดูเก็บเกี่ยว” (สุภาษิต ๖: ข้อที่ ๖-๘) หนทางที่เรียกว่า “วิถีชีวิตใหม่” (New Normal) คือสร้างสมดุลของ
มนุษย์และธรรมชาติ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ในสังคม เรียนรู้จุดอ่อนของตน และจุดแข็งที่เรามี
เสริมจุดแข็งเดิม สร้างจุดแข็งใหม่ ภายใต้แนวคิด “Resilience”(ความยืดหยุ่น ) จากการประชุมประจำปี
๒๕๖๓ ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ จำเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถ ๓ ด้าน
คือ
๓.๑ Cope: พร้อมรับ เป็นความสามารถในการต้านทาน เยียวยา และฟื้นฟูสภาพจากวิกฤต
๓.๒ Adapt: ปรับตัว ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น
๓.๓ Transform: เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโตมีความสามารถในการพลิกโฉมให้ก้าวหน้าขึ้น
หากประเทศมี ค วามสามารถทั ้ ง ๓ ด้ า น จะช่ ว ยให้ เ ป็ น ประเทศที ่ พ ร้ อ มเผชิ ญ สถานการณ์
การเปลี ่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ไม่ ว ่ า จะรวดเร็ ว หรื อ รุ น แรงเพี ย งใดก็ ต าม จะสามารถที ่ จ ะก้ า วเดิ น ต่ อ ไป
ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ สู่จุดหมายการพัฒนาที่เหมาะสม มีความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

๕

บทสรุป
มดเป็นสัตว์สังคมที่มีการทำงานเป็นทีม มีความขยันขันแข็ง รู้หน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี มีการแบ่ง
หน้าที่การทำงาน เมื่อยามวิกฤติเกิดขึ้น มดจะไม่ย่อท้อมุ่งมั่นทำหน้าที่ของมันต่อไปจนผ่านพ้นไปได้ มนุษย์เรา
ก็เป็นสัตว์สังคมเช่นเดียวกับมด มีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน มีกติกาของสังคม ในสภาวะวิกฤติของโรคโควิด -19
เช่นนี้ย่อมเป็นบทเรียนสำคัญ ให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิต การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็น
การใช้ชีวิต การทำงาน ต้องเตรียมให้พร้อมเมื่อต้องรับสถานการณ์วิกฤติ ทุกอย่าง การนึกถึงส่วนรวมมากกว่า
ตนเอง และจงมีความหวังว่าวิกฤตินี้จะผ่านพ้นไปอย่างแน่นอน
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