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บทนํา
บทความนี้กลาวถึงโรคไขหวัดนกที่นกอพยพยายถิ่นเปนตัวพาหะมาติดกับสัตวปกประจํา
ถิ่น จากนั้นมนุษยก็ติดโรคจากสัตวปกอีกทอดหนึ่ง เชื้อโรคนี้ไดแพรกระจายไปเกือบทั่วโลกใน
เวลาเพียงไมกี่ป(ราว 9-10 ป)และเชื้อนี้ยังไมมีรายงานวาเปนการติดตอจากคนสูคนซึ่งจะทําใหโรค
นี้ทวีความรุนแรงขึ้นอีก การแพรกระจายจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นดังนั้นในประเทศไทยคือ
ชวงเดือนตุลาคมถึงมีนาคม
ไขหวัดในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแลวเมื่อป ค.ศ.1918 ในประเทศสเปน และตัวเชื่อได
พัฒนาขึ้นตามกาลเวลา เปนเชื้อที่เรียกวา H5N1 ในปจจุบัน ที่เปนประเด็นโรคของโลกาภิวัตนนั้น
คือประเด็นที่โรครี้เปนโรคที่ไรพรมแดน การปองกันการระบาดของโรคทําไดยากจะพบวามีการ
แพรระบาดก็ตอเมื่อสัตวปวยและตายอยางไมทราบสาเหตุ และเนื่องจากสัตวที่ปวยสวนใหญคือ
สัตวที่เปนอาหารของมนุษย คือไก เปนสวนใหญดังนั้นจึงเปนเรื่องที่รัฐแตละรัฐควบคุมการเกิดโรค
ไดเมือปลายเหตุแลว ดังนั้นจึงเกิดความขัดแยงและความไมเขาใจในวิธีการจัดการไขหวัดนกทีร่ ฐั ใช
ไมวาจะเปนการโฆษณาชวนเชื่อวากินไกไมเปนโรค และจากนั้นก็ มีการใชมาตรการรุนแรงคือการ
ฆาตัดตอนใน วงรอบ 5 กิโลเมตร โดยไมคํานึงถึงสัตวปกวาไมไดมีแค สัตวที่เปนอาหารเพียงอยาง
เดียว โดยเฉพาะไก มีทั้งสัตวสวยงาม สัตวที่เปนกีฬา สัตวที่เปนพิธีกรรม ทําใหเกิดคําถามวา ไกใน
บริษัทใหญทําไมไมมีผลกระทบ แตจะฆาเฉพาะ ไกที่เลี้ยงแบบเปดของชาวบานเทานั้น
ความไมเขาใจจึงเกิดความกลัวและสงผลถึงการแกปญหาโดยปจเจกวิธีทําใหมีวิธีตางๆที่
เปนการคิดตนประดิษฐกรรมทางสังคมทั้งที่เปนเรื่องใหมและที่เปนการผลิตซ้ําจากวัฒนธรรมเดิม
ของตนเกิดขึ้น สงผลในการตอรองทางสังคมในประเด็นที่หลากหลาย เพื่อที่จะอธิบานการมีอยูของ
ผลประโยชนของคนกลุมตางๆ เกิดกระบวนการรื้อฟนภูมิปญญาจนถึงการสรางความรักชาติที่มีไก
เปนสัญลักษณ เปนการหาทางออกของปจเจกชนและคนเล็กคนนอยในสังคมที่ตองการอยูรอดดวย
การลุกขึ้นตอตาน ตอรอง กําอํานาจรัฐและองคกรโลก ที่เปนผลจากโรคระบาดที่เปนโลกาภิวัตน
ดังนั้นคําถามในการศึกษานีพ้ ยายามหาแนวคิดตางที่จะมาสนับสนุนในประเด็นทีว่ าศาสตร
ตางๆ และรัฐจะยอมรับความคิดและความรูของคนธรรมดา ที่เปนผลมาจากประสบการณจาก
ชีวิตประจําวันหรือไม และอยางไร ในบริบทของโลกาภิวตั น

โรคภัยไขเจ็บที่เปนโลกาภิวตั น
โรคระบาดที่เปนการแพรกระจายในวงกวาง มีหลานโรคนับตั้งแต เอดส อีโบลา โรควัวบา
โรคซาร ฯลฯ และโรคสวนใหญนั้นมีการสอบทานกันและกลาววาสัตวตางๆเปนตนตอของเชื้อโรค
ศ.ดร.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บอกวา
“ปจจุบันโรคในสัตวสามารถติดตอมาสูคนเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนม ที่จะเปนอันตรายหากไม
สามารถควบคุมโรคเหลานี้ได โดยเฉพาะโรคที่มาพรอมกับสัตวปา เชน โรคแอนแทรกซ และ โรค
ไข ห วั ด นก
ซึ่ ง มาจากสั ต ว ป ก รวมทั้ ง โรคเอดส ที่ ม าจากลิ ง ” ” (ปองพล สารสมั ค ร)
www.bangkokbiznews.com/scitech/2004/0705/news.php?news=p1.html ( )
โรคแอนแทรกซ โดยมากจะพบในผูที่ทํางานคลุกคลีในปศุสัตวและอุตสาหกรรมขนแกะ
โดยไดรับเชื้อโดยตรงมาจากสัตวอีกทีหนึ่ง ตอมาคนพบวัคซีนปองกันรักษา โรคนี้จึงสามารถ
ควบคุมได และไมคอยปรากฏผูที่เปนโรคนี้อีก โรควัวบา เปนอีกหนึ่งเพชฌฆาตมือหนึ่งที่ขึ้นชื่อไม
แพกัน โรคชนิดนี้ที่เริ่มตนพบโรคในแกะ แลวขามสายพันธุไปสูวัว จนไปสูมนุษย
โรคทั้งหลายเหลานี้นี่คือโรคโลกาภิวัตน เพราะโลกาภิวัตน มีสวนชวยให โรคแพรกระจาย
ได เร็วขึ้น และมาตรการปองกันรักษาทําไดยากขึ้นทําใหกลายเปนปจจัยลบลางการแพทยที่เจริญขึ้น
ไดในมุมมองหนึ่งแมจะยังไมมีสถานการณ ไขหวัดใหญระบาดครั้งใหญ แตเพียงแค โรคซาร
ไขหวัดนก นี่ก็เปนจุดเริ่มตนของ กระแสโลกาภิวัตน วกกลับ: De-Globalization เปนจุดเริ่มตนของ
จุดเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษยชาติที่นาจับตาอยางยิ่งไปแลว
แตการระบาดของไขหวัดนกนั้นมีลักษณะที่แตกตางจากโรคระบาดอื่นๆคือมีพาหะเปนนก
ที่อพยพยายถิ่นเนื่องจากหนีอากาศหนาวเย็นจัด ซึ่งเปนเรื่องปกติที่เปนธรรมชาติของสัตวอยูแลว แต
การเคลื่อนยายนั้น รัฐและมนุษยไมสามารถสกัดกั้นได ทําไหเชื้อไขหวัดนกแพรกระจายไปอยาง
เสรีและไปทั่วโลกในขณะนี้ และกระบวนการโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจการคาอาหารเปนตัวเรงให
เร็วขึ้นอีก
มาตรการที่มนุษยใชในการควบคุมนั้นเปนมาตรการปลายเหตุและรุนแรงดวนการฆาสัตว
ปกที่ติดเชื้อและไมติดเชื้อในรัศมี5กิโลเมตรจากบริเวณที่พบสัตวติดเชื้อสวนเรื่องวัคซีนนั้นหลาย
ประเทศกําลังพัฒนาแตที่ใชอยูนั้นเปนเปนวัคซีนนําเขาจากประเทศจีนชื่อทามิฟลู แตก็กอใหเกิด
ความขัดแยงสําหรับประเทศไทยอยูระยะหนึ่งระหวางวิทยาศาสตรและชีวิตประจําวันในที่สุดก็เกิด
การประนีประนอมไดเพราะรัฐไมสามารถชวยเหลือผูเลี้ยงไกเพื่อความบันเทิง สวยงาม และกีฬาได
ดวยขออางการอนุรักษพันธุไกพื้นเมือง
ดังนั้นโรคไขหวัดนกจึงเปนโรคทางโลกาภิวัตนที่มีความแตกตางจากโรคอื่นๆคือมีการขาม
พรมแดนโดยที่ไมสามารถควบคุมไดเนื่องจากเปนระบบของธรรมชาติทุกรัฐเผชิญหนากับไขหวัด
นกไดเทาเทียมกันการปองกันเปนเพียงปลายเหตุของการระบาดเทานั้นมนุษยหรือองคกรโลกาภิ
วัตนก็ไมมีอํานาจการควบคุมใหไขหวัดนกเชื่องไดอยางเด็ดขาดเพราะวานกมันไมมีสัญชาติ ศาสนา

และองคกรสังกัด จะโทษรัฐที่สัตวเหลานั้นเปนสัตวประจําถิ่นไมไดเนื่องจากสัตวเหลานั้นเปนแค
พาหะไมไดปวยและไมไดเปนสัตวเลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจดังนั้นความรูและความเขาใจในไขหวัดนก
ของรั ฐ และประชาชนจึ ง มี เ ท า เที ย มกั น ดั ง นั้ น ประชาชนจะอยู อ ย า งไรในชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ ต อ ง
เผชิญหนากับความหวาดหวั่นความไมแนนอนดังนั้นประชาชนจึงพยายามอธิบายเรื่องไขหวัดนก
ดวยวิธีการของตนเองจากประสบการณชีวิตประจําวันที่เรียกกันวาวัฒนธรรม เนื่องจากรัฐและ
ประชาชนมีความรูความเขาใจไขหวัดนกเทาเทียมกัน ความรูความเขาใจจึงไมจํากัดอยูเพียงอํานาจ
รัฐและบริษัทขามชาติดานการผลิตอาหารเทานั้น
ประวัติศาตรไขหวัดสัตวปก
ชวงตนป ค.ศ. 2003 หรือ พ.ศ. 2546 เกิดการระบาดของ "โรคไขหวัดนก" หรือ Avian
Influenza, Bird Flu ซึ่งเปนโรค ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Avian Influenza-virus type A ชนิด
H5n1 การระบาดของโรคดําเนินไปอยางตอเนื่อง เริ่มจากในสัตวปกมาสูสัตวเลี้ยงลูกดวยนมบาง
ชนิด เชน หมู แมว เสือ รวมทั้งคน
ศ.น.พ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษาองคการอนามัยโลก ดานไวรัสวิทยา เคยใหสมั ภาษณ
วา สิ่งที่เปนความกังวลของวงการแพทยก็คือ การที่เชือ้ ไวรัสไขหวัดนกมาเจอกับไวรัสไขหวัดใน
หมู อาจจะเกิดการผาเหลา ซึ่งหากเกิดการผาเหลาไวรัสชนิดนี้จะสามารถติดตอมาสูคนได และจะ
ติดจากคนสูคน ซึ่งจะแพร กระจายไปไดทวั่ โลก
ศ.ดร.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บอกวา
“ปกติเชื้อโรคมันปรับตัวเองอยูตลอดเวลา เพื่อใหเขากับสภาพแวดลอม แตปจจุบันสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก สัตวกับคนมาอยูใกลชิดกันมากเพิ่มขึ้น คนเคลื่อนยายสัตวออกมาจากปา
มากเพิ่มขึ้น เชื้อโรคมันเลยตองกลายพันธุใหอยูกับสภาพแวดลอมไดดีขึ้นกวาเดิม และถาการ
ปรับตัวไมสงผลตอรางกายของสัตวกับคนก็ถือวาโชคดีไป แตบางตัวมันกลับทําใหเกิดโรคราย
ขึ้นมาแทน” (ปองพล สารสมัคร)
www.bangkokbiznews.com/scitech/2004/0705/news.php?news=p1.html

วิกฤติโรคไขหวัดนก ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง อาจทวีความรายแรงกวาโรค "ซารส" หลายเทา
โดยเฉพาะหากไวรัส H5n1 ที่เปนสาเหตุของโรคไขหวัดนก เกิดการ "กลายพันธุ" หรือมีโอกาสเขา
ไปแลกเปลี่ยนถายทอดพันธุกรรมกับไวรัสโรคไขหวัดในคน
ตามประวั ติ ศ าสตร ก ารแพทย ร ะบุ ว า การระบาดของไข ห วั ด นกไปสู ค นในแต ล ะครั้ ง
กอใหเกิดการสูญเสียชีวิตคน และเศรษฐกิจอยางมากมาย ในรอบหนึ่งรอยปที่ผานมามีการระบาด
ของไขหวัดนกทั่วโลกหลายครั้ง

1. Spanish Flu
ป คศ.1918 ไดเกิดการระบาดของไขหวัดนกชนิด [A (H1N1)] ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายอยาง
มากมายประมาณวาเกิดการติดเชื้อรอยละ20-40ของประชากรโลกและมีผูเสียชีวิต20 ลานคน เฉพาะ
ในประเทศอเมริกามีผูเสียชีวิตไป 500000 คน คนที่เปนโรคจะมีอายุ 20-50 ป
2. Asian Flu
ในป คศ.1957-58 เดือนกุมภาพันธุไดมีการระบาดของไขหวัดนกชนิด [A (H2N2)] ที่ทาง
ตะวันออกไกล การระบาดครั้งนี้มีความรุนแรงนอยกวาครั้งแรกเนื่องจากมีความรูเพิ่มขึ้น และ
สามารถผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในเดือนสิงหาคมปเดียวกัน และหยุดระบาดเดือนธันวาคม
แตมีการระบาดเล็กนอยอีกในเดือนมกราคมและกุมภาพันธุในป 1958
3. Hong Kong Flu
ป 1968-69เปนการระบาดของเชื้อชนิด [A (H3N2)] เริ่มตนระบาดที่ฮองกง และลามเขาอเมริกา
ทําใหผูที่มีอายุมากกวา 65 ปเสียชีวิตเปนจํานวนมาก แตความเสียหายไมรุนแรงมากนักเนื่องจากเชื้อ
ตัวนี้มีลักษณะคลาย Asian flu ประชากรมีภูมิคุมกันบางสวนหลงเหลืออยู และมีการดูแลรวมทั้งยา
ปฏิชีวนะที่ดี
4. Swine Flu Scare
ป ค.ศ.1976 ไดมีการคนพบเชื้อไวรัสชนิดใหมที่เมือง Fort Dix ผูเชี่ยวชาญเกรงวาจะเกิดการ
ระบาดใหญและเกิดความเสียหายเหมือน Spanish Flu แตเชื้อก็ไมไดระบาดออกนอกเมือง
5. Russian Flu Scare
ป ค.ศ.1977 ไดมีการระบาดของเชื้อ influenza A/H1N1 เกิดการกระจายไปทั่วโลกเปนมาก
ในคนอายุนอยกวา 23 ปเนื่องจากผูที่มีอายุมากกวา 23 ปมักจะมีภูมิตอเชื้อไวรัสAsian Flu
กระทั่งในป พ.ศ. 2540 ไวรัสไขหวัดนก สายพันธุ H5n1 ไดขามจากสัตวมาติดคน เปนครั้ง
แรกในเขตบริหารพิเศษ "ฮองกง" ของจีน ทําใหมีผูติดเชื้อไขหวัดนก 18 ราย และมีผูเสียชีวิตอีก 6
ราย ผูติดเชื้อและเสีย ชีวิตทั้งหมดอาศัยอยูในเขต ที่มีประชากรอาศัยหนาแนน และในจํานวน
ดังกลาวมี 9 ราย เปนเด็กอายุต่ํากวา 10 ขวบ
ตอมาในเดือน ก.พ. 2546 เชื้อไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ H7n7 แพรระบาดในประเทศ
เนเธอรแลนด มีผูติดเชื้อ 82 ราย สัตวแพทย 1 ราย เสียชีวิต และในเดือนเดียวกันนี้ไขหวัดนก H5n1
ก็กลับมาระบาดในฮองกงระลอกใหม 1 ปตอมา
เดือนกันยายน 2547 มีการระบาดของ "โรคไขหวัดนก" รอบสอง ในจีน เวียดนาม ฮองกง
และไทย และในเดือนเดียวกันนั้นเอง ที่ผูปวยรายหนึ่งในประเทศไทยเสียชีวิตจากโรคไขหวัดนก
ทั้งๆ ที่ไมเคยมีประวัติสัมผัสไก แตเปน "แม" ที่ดูแลลูกที่เสียชีวิตดวยโรคไขหวัดนกอยางใกลชิด
ซึ่งองคการอนามัยโลก เรียกการสัมผัสใกลชิดดังกลาววา เปนการสัมผัสในลักษณะของ Face to
Face

แมจะยังไมยืนยันชัดเจน 100% วา โรคไขหวัดนก สามารถติดจากคนสูคนได แตการ
เปดเผยถึงความ เปนไปได ของอุบัติการณ ดังกลาว นาจะเปนสัญญาณเตือนใหทั่วโลกรูวา เจาเชื้อ
ไวรัสในกลุมของ In-fluenza ทั้ง H และ n นั้น ดูเหมือนจะมีความดุราย มากขึ้นเรื่อยๆ และการกลาย
พันธุผาเหลากัน ไปมานี้เอง สงผลใหมีการระบุวา อีกไมเกิน 5 ปนี้ จะมีการระบาดของไวรัส
“ไขหวัดใหญ สายพันธุใหม” (จาก news reporter เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2548 12:22:58 น.)
ผูปวยที่ตรวจพบเชื้อไขหวัดนก ตั้งแต พ.ศ. 2540 – 2547
รัฐกับไขหวัดนก
เมื่อไขหวัดนกระบาดไปเกือบจะทั่วโลกในขณะนี้สงผลกระทบตอรัฐชาติตางๆมากมายแต
ละรัฐมีวิธีที่จัดการกับไขหวัดนกไมแตกตางกันมากเนื่องจากนักวิชาการในแตละประเทศตองคอย
มองเกณฑขององคการอนามัยโลกอยูเสมอ เพื่อไมใหกลายเปนประเทศที่ถูกประกาศจากองคกรนี้
ว า ไม ส ามารถจั ด การกั บ ไข ห วั ด นกได แ ละถู ก ประกาศขึ้น บั ญชี ไ ว ทํ าให เ กิ ด ความเสี ย หายเชิ ง
เศรษฐกิจอยางมาก ดังนั้นคงจะดูจากกรณีรัฐไทยเปนหลักดังนี้
ประเทศไทยมีการติดตามเรื่องไขหวัดนกมาตั่ งแตระบาดในประเทศฮองกงแลวและดู
เหมือนวาจะเปนโอกาสดีที่จะขายไกไดเพิ่มขึ้นจนมาถึงเดือนกันยายน 2547 มีการระบาดของ "โรค
ไขหวัดนก" รอบสอง ในจีน เวียดนาม ฮองกง และไทย และในเดือนเดียวกันนั้นเอง ที่ผูปวยราย
หนึ่งในประเทศไทยเสียชีวิตจากโรคไขหวัดนก ทั้งๆ ที่ไมเคยมีประวัติสัมผัสไก แตเปน "แม" ที่
ดูแลลูกที่เสียชีวิตดวยโรคไขหวัดนกอยางใกลชิดและมีการปกปดขาวสารของรัฐ มาโดยตลอดดวย
วิธีตางๆของรัฐบาลโดยผูแสดงบทคือรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีโดยเอาตัวเขาแลกดวยการกินไก
บางหรือใหรางวัลกับคนที่กินไกแลวเสียชีวิตบาง ทําใหเรื่องไขหวัดนกกลายเปนเรื่องการบริโภค
มากกวาที่เปนการปองกัน 23 มกราคม พ.ศ.2548 กระทรวงสาธารณะสุขไดรายงานผูปวยที่ไดรับ
เชื้อไขหวัดนก 2 ราย (ยุติการโกหกของกรมปศุสัตว) ในระหวาง 5 เดือนที่มีการเบี่ยงเบนประเด็น
จากรัฐบาลนั้น กิจการเลี้ยงไกที่เปนเครือขายบริษัทใหญ ไหวตัวเคลื่อนยายสัตวไปกอนแลว(กรณี
ของจังหวัดสระบุรี) สรางความประหาดใจแกผูเลี้ยงสัตวรายยอยแตก็ดวยความเชื่อมั่นในรัฐบาลทํา
ใหยังคงเลี้ยงไกอยูตอไป จนถูกประกาศเปนเขตโรคระบาดทําใหสิ้นเนื้อหมดตัวไปตามๆกัน และ
เจาของกิจการที่เปนเครือขายกับบริษัทรายใหญก็ไมเจ็บตัวเพียงแคปดกิจการชั่วคราวเทานั้น
ไวรัสหวัดนกก็ไดระบาดไปยังหลายจังหวัดทั่วประเทศมาตรการเด็ดขาดที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณนํามาใชกับไวรัสหวัดนกคือ การสงเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อกําจัดไกในฟารมที่ติดเชื้อ รวมถึง
ฟารมที่อยูในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งกวาจะกําจัดเชื้อโรคไดจริงก็หมดไกไปตกเปนเงินนับลานบาท
ตัวเลขการสงออกอาจลดลงถึงรอยละ 50-60 ภาพรวมการสงออกสินคาไกไทยป2548 คาดวาลดลง
เหลือเพียง 2 แสนตัน มูลคา 2 หมื่นลานบาท จากที่ปที่แลวสงออกได 5.4 แสนตัน หรือเปนมูลคา
4.6 หมื่นลานบาท พรอมกับประเด็นรอนเกี่ยวกับการกลายพันธุของไวรัสหวัดนก และขอถกเถียง

เรื่องการลักลอบฉีดวัคซีนไขหวัดนกในไก
(www.bangkokbiznews.com/scitech/2004/0705/news.php?news=p1.html)
ในขณะที่หลายฝายกําลังกลาวถึงกันถึงความจําเปนในการใชวัคซีนปองกันไขหวัดนก
สหภาพยุโรป (อียู) และญี่ปุนตางก็ผวาไกไทย และไดสั่งชะลอการนําเขาแลว เกาหลีใตเองก็เพิ่ม
มาตรการตรวจสอบสินคาไทยมากขึ้น โดยกักตูคอนเทนเนอรไวที่ทาเรือเพื่อตรวจหาเชื้อไขหวัดนก
ทําใหตนทุนการสงออกของผูประกอบการไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังมีแนวโนมวาประเทศอื่นๆ จะ
ปฏิบัติตามอีก ในเมื่อการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันไมใหไกติดโรคถูกคัดคาน ถาเชนนั้นอะไรคือคําตอบ
แกผูเลี้ยงไกที่แทจริง
ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ จากศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางตับอักเสบ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ผูหนึ่งที่ทําวิจัยดานเชื้อไวรัสไขหวัดนกของไทย ใหคําแนะนําวา หากอยากแกปญหา
ใหไดอยางแทจริง ผูเลี้ยงไกควรตองมีการรับมือที่ดีที่สุดในดานการปองกัน คือ มีระเบียบวินัย เชื่อ
ฟง ทําตามกฎเกณฑที่ทางรัฐบาลกําหนด และสวนที่สําคัญที่ตองทําฟารมโดยเนนไบโอซีเคียวริตี
วัคซีนเปนเพียงสวนเสริมเทานั้น
รศ.น.สพ.วิวัฒน ชวนะนิกุล หัวหนาภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อธิบายถึง ไบโอซีเคียวริตี วา หมายความถึง ความปลอดภัยทางชีวภาพ คือการเปน
ฟารมปลอดโรค มีระบบปองกันเชื้อโรคใดๆ ไมใหเขาไปในฟารม ซึ่งตองประกอบดวย การมีรั้ว
รอบขอบชิดทั้งบนดินและในอากาศ ทวาในอากาศจะควบคุมยากสักหนอย หากไมใชฟารมที่เปน
แบบโรงเรือนปดจริงๆ ซึ่งแมแตแมลงยังยากที่จะบินเขาไป การควบคุมทุกสิ่งทุกอยางที่จะเขาและ
ออกจากฟารม โดยควบคุมใน 3 อยางคือ ยานพาหนะทุกชนิด โดยกอนที่ยานพาหนะใดๆ จะเขาไป
หรือออกจากฟารมจะตองมีการพนยาฆาเชื้อทุกครั้ง อยางที่สองคือ มนุษย ไมวาจะเปนพนักงาน
หรือใครก็ตาม กอนเขาและหลังออกจากฟารมจะตองมีการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผารองเทากอนทุกครั้ง
และสาม วัสดุอุปกรณที่จะนําไปใชในฟารม ตองมีการฆาเชื้อดวยรังสีอัลตราไวโอเลต (ยูวี) หรือ
ดวยวิธีอื่นๆ ทั้งกอนและหลังการใชงาน การจะทําไดอยางนี้ รศ.น.สพ.วิวัฒน เองก็ยอมรับวาตอง
ลงทุนสูง ไมวาจะเปนรั้วรอบขอบชิดของฟารม โรงพนยาสําหรับยานพาหนะ เครื่องฉายรังสียูวี
สําหรับอุปกรณ และหองอาบน้ําสําหรับผูที่จะเขาไปในฟารม หรือถาจะทําเปนระบบโรงเรือนปด
ดวยซึ่งจะชวยปองกันไดดียิ่งขึ้น ทั้งกันนก หนู แมลงตางๆ ได แตคาใชจายก็จะสูงขึ้นไปอีก สําหรับ
ผูประกอบการรายใหญคงไมมีปญหา เพราะสวนใหญจะทําฟารมอยางเปนระบบอยูแลว แตกับ
ผูประกอบการรายยอย เรื่องนี้จะกลายเปนอุปสรรค เพราะ"นอกจากการลงทุนสูงแลว ยังตองมีการ
ปฏิบัติอยางเครงครัดและตอเนื่องดวย"
ประเทศไทยไดจัดทํา แผนยุทธศาสตรเพื่อแกปญหาโรคไขหวัดนกอยางบูรณาการ และ
แผนยุทธศาสตรการเตรียมการรองรับการระบาดใหญ ซึ่ง ครม.อนุมัติ มาตั้งแต เดือนมกราคมพ.ศ.
2548 แผนนี้ยกรางโดย ทีมงานที่มีหัวหนาเปนขาราชการผูใหญที่มีความสามารถสูง เปนที่นับถือไป

ทั่วโลก คือ น.พ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ โดยมีสวนรวมอยางกวางขวาง ตั้งแตระดับเกษตรกรไป
จนถึงระดับนโยบาย แผนนี้จึงเขียนไวคอนขางดีมาก แตจนถึงปจจุบัน ก็ยังมีจุดออนอยู 3 ประการ
คือ
1.ยังไมมีการจัดตั้ง กลไกบริหารจัดการความรูโดยทีมทํางานเต็มเวลา
2.ตัวสาระเนนที่ความรูนานาชาติและความรูเชิงวิทยาศาสตร เนนที่ความรูระดับนักวิชาการ
ยังขาดองคประกอบที่สําคัญยิ่งของการจัดการความรูคือความรูในชุมชนหรือชาวบานซึ่งเปนความรู
ระดับผูปฏิบัติย้ําวาถาการจัดการความรูเรื่องไขหวัดนก ดําเนินการภายใตแนวคิดวาชาวบานไมมี
ความรูไมมีสวนในการสรางความรูชาวบานมีหนาที่อยางเดียวคือทําตามที่เจาหนาที่ของทางราชการ
และนักวิชาการบอก ทําใหการจัดการความรูเรื่องไขหวัดนกจะผิดที่ผิดทางทันทีจะเปนการจัดการ
ความรูปลอมไมใชการจัดการความรูที่แท
3.ขาดกลไกและวิธีการจัดการความรูขามกระทรวง ขามกรม ขามหนวยงานภาคเอกชน
ภาครัฐ สวนระนาบพืน้ ที่ขาดกลไกและวิธกี ารจัดการความรูขามทุกฝายที่อยูในพืน้ ที่ ทั้งที่เปนภาค
ประชาชนภาคประชาสังคมภาครัฐภาคศาสนาและภาคธุรกิจ
บรรษัทกับประชาชน ไขหวัดนกกับชนชั้น
ในรูปแบบที่ประเทศไทยจัดการกับการระบาดของโรคนี้มีกระบวนการคลายๆกันในทุก
ประเทศนับเปนวิธีการที่กําหนดโดยองคการอนามัยโลกที่อางวาเปนหลักปฏิบัติสากลแตจะแตกตาง
กั น ไปตรงที่ วิ ธี ก ารโฆษณาชวนเชื่ อ ของรั ฐ เท า นั้ น การมองผลประโยชน ท างการค า มาก อ น
ผลประโยชนของประชาชนการแกปญหาแบบสั่งการจากดานบนมากกวาการมีสวนรวมและมองวา
ประชาชนไมมีความรูความเขาใจในเรื่องไขหวัดนกดีและรัฐเองก็เขาใจไมถองแทวาไกเองนั้นไมได
เปนอาหารเพียงอยางเดียวไกยังเปนสัตวในวัฒนธรรมเปนสัตวในพิธีกรรมเปนสัตวเลี้ยงเพื่อการ
พักผอนหยอนใจเปนสัตวเพื่อการกีฬาและไกเองก็มีความหลากหลายสายพันธุดังนั้นที่รัฐทั้งหลายมี
แนวคิดวาไกเหมือนกันหมดคือสัตวที่เปนอาหารและสัตวเศรษฐกิจเพื่อการสงออกเทานั้นทําใหมี
มุมมองคับแบและสรางความขัดแยงกับประชาชนกลุมตางๆมากมาย
การไมมีพื้นที่ของไกที่หลากหลายในการจัดการไขหวัดนกของไทยแตกรณีของไกที่เปน
สัตวเศรษฐกิจนั้นบริษัทไดทําการโฆษณาทางสื่อวาไกของตนนั้นเลี้ยงในระบบปดที่มีการปองกัน
การติดเชื้อได โดยยึดตาหลักการของนักวิชาการที่เปนกลไกของรัฐนําเสนอเพื่อการปลอดคําครหา
วาทําไมถึงไมมีขาวการฆาไกของบริษัทใหญเลย และรานอาหาร Fast Food ที่มีอาหารหลักเปนไกก็
พยายามโฆษณาว า ไก ข องตนเองปลอดภั ย ด ว ยการทํ า ให สุ ก ในอุ ณ หภู มิ ที่ รั ฐ กํ า หนดไว แ ต
ประชาชนที่ติดเชื้อแลวตายนั้น เปนเพราะไมมีความรูและยากจนคือ เมื่อไกตายหรือปวยก็จะมีการ
นําไกเหลานั้นไปบริโภคทําใหเกิดการติดเชื้อไขหวัดนกจากไก และการติดตอมักจะเกิดขณะการ
เชือดไก การถอนขนไก การทําความสะอาดเครื่องในไก ดังนั้นในทัศนคติของรัฐคนที่ปวยและตาย
คือคนที่ไมปฏิบัติตามที่รัฐเปนผูกําหนดไดแกคนจน คนงาน คนตางจังหวัดที่หางไกลขอมูลขาวสาร

คนที่เลี้ยงสัตวไมมีระบบ คนที่ไรความรู เทานั้น ทําใหคนเหลานั้นพรอมไกของพวกเขากลายเปน
ผูรายในสายตาชาวโลกผานทางรายงานไขหวัดนกของรัฐ และหมดโอการแกตัวทั้งๆที่เกิดจากกลไก
ของรั ฐ ที่ ทํ า ให เ ป น เช น นั้ น (ด ว ยการปกป ด ข า วสารในตอนแรกและการการเตื อ นภั ย ที่ ไ ร
ประสิทธิภาพของรัฐ)
มนุษยกับความเขาใจและการใหความหมาย“โรค”ดวยวิธีการทางสังคม
การที่จะเขาใจมนุษยในการใหความหมายของโรค ไขหวัดนก ดวยวิธีการทางสังคมนั้นคง
ตองดูวาในอดีตของโรคระบาดที่คลายคลึงกันมนุษยไดมีการใหนิยามความหมายแตดตางกันตาม
เวลา สถานที่และบุคคลอยางไรดังนั้นจึงขอยกตัวอยางโรคเอดสที่เปนการติดเชื้อจากคนสูคน(โดย
อางกันตอๆมาวาโรคนี้มาจากลิง) โดยถือวาเปนโรคโลกาภิวัตนรุนพี่ ที่ใกลเคียงกันและยังคงมี
ประเด็นที่นาสนใจในเรื่องการตอรองและการใหความหมายอยู
โรคติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดสโรคที่เกี่ยวของกับโลกาภิวัตนที่เปนที่รูจักกันดีและมนุษยได
หาวิธีปองกันและอยูรวมกับโรคระบาดนี้มานานแลวและการใหความหมายของโรคระบาดนี้ได
แปรเปลี่ยนจากเปนเอดสแลวตายมาเปนเปนเอดสแลวมีชีวิตอยูไดอยางปกติ(เพราะวาทุกคนตอง
ตายอยูแลวเพียงแตวาจะเมื่อไรอยางไรเทานั้น)ความหมายของเอดสจึงกลายมาเปนความหมาย
เดียวกับโรคที่ไมระบาดและไมมีทางหายเชนโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
การระบาดของโรคเอดส ที่ แ พร ก ระจายไปอยา งมากมายในปจ จุบั น นั้น สามารถแยก
ออกเปนการระบาด 3 ครั้งติดตอกันคือ
1. การระบาดของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งไมมีใครทราบวาจะเริ่มระบาดเมื่อไร และจากที่
ใดแตที่แนๆ คือ เชื้อไวรัสไดแพรไปหลายประเทศทั่วโลก ตั้งแตประมาณป 2518 และปจจุบันนี้
อาจจะแพรไปทุกประเทศแลว
2. การระบาดของโรคเอดส ประมาณป 2520-2521 เปนตนมา ซึ่งเปนการแสดงออกทาง
อาการเจ็บปวยของผูติดเชื้อ หลังจากมีระยะฟกตัวชวงระยะเวลาหนึ่ง และในชวงป 2525-2530 การ
ระบาดเริ่มเปนแบบกระจายทั่ว (Pandemic) กลาวคือระบาดไปหลายๆ ประเทศพรอมกัน และ
กระจายไปหลาย ๆ ประเทศพรอมกัน และกระจายไปในทุกทวีป
3. การระบาดของผลกระทบที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการระบาดของโรค เอดส ไดแก ดาน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การระบาดนี้แพรไปไดอยางรวดเร็ว และมีผลกระทบแม
ในประเทศที่ไมเคยมีรายงานการติดเชื้อหรือรายงานผูปวยเอดสเลย ผลกระทบที่สําคัญไดแก การไล
ผู ติ ด เชื้ อ ออกจากงาน การไม ย อมรั บ สมาชิ ก ที่ เ ป น ผู ป ว ย หรื อ ผู ติ ด เชื้ อ เข า ในครอบครั ว หรื อ
ชุมชน การไมยอมรับเด็กที่ติดเชื้อเขาศึกษาในโรงเรียน ตลอดจนการออกฎหมายใหมีการตรวจ
เ อ ด ส ก อ น เ ข า ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ ส กั ด กั้ น ค น จ า ก ป ร ะ เ ท ศ อื่ น ที่ อ า จ ติ ด เ ชื้ อ เ ป น ต น
(www.geocities.com/aidsgig/rabad.htm - 25k)

โรคนี้อยูกับสังคมมนุษยมานานไดนับการตอนรับจากโลกาภิวัตนดวยการใหความหมาย
และการจัดการอยางรุนแรงในตอนแรกที่วาเปนโรครายที่เปนแลวตาย(ซึ่งคนก็ตายทุกคนอยูแ ลว)แต
โรคนี้เริ่มมีซื่อเสียงขึ้นมาเมื่อ ดาราดังและคนรวยเปนโรคนี้และเปนการเปดเผยวามาจากการมีเพศ
สําพันธทั้งตางเพศและเพศเดียวกัน ตอมามีสาเหตุจากยาเสพติดเขามา แตการจัดการทางสังคมยัง
เปนเรื่องที่ลึกลับไมสามารถเปดเผยสังคมผูติดเชื้อได ตอมาไดมีการรวมกลุมกันขึ้นเนื่องจากโรคนี้
เมื่อเปนแลวไมไดเสียชีวิตอยางรวดเร็วความรูที่เกิดขึ้นนั้นพบวาคนติดเชื้อสามารถมีชีวิตที่ยืนยาว
ไดพอสมควรทําใหเกิดการตอรองทางสังคมดวยการสรางพื้นที่ของคนติดเชื้อขึ้นมาอยางมากมาย
หลากหลายโดยพื้นที่นี้มีทั้งความรูและการตอสูจากการเอาเปรียบและการเลือกปฏิบัติตอคนปวยจน
สามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคมได (นางงามจักรวาลนอกจากรักเด็กแลวยังตองรักผูติดเชื้อ
ดวย)กาลเวลาผานมาความรูทางสังคมเพิ่มมากขึ้นและความหลายอันนารังเกียจของโรคนี้กลายเปน
ความหมายที่ไมแตกตางจากโรคที่เปนแลวไมหายเชน เบาหวาน มะเร็งและโรคความดันโลหิตสูง
จึงขอยกตัวอยางการสรางความรูและการตอสูของคนติดเชื้อดังนี้
โดยเฉพาะคนเปนมะเร็ง คนเปนเบาหวาน และ คนปวยเอดส ควรดื่มฉี่
ใหมากกวา คนปกติ อยางนอย ตอง ๕-๗ ครั้งขึ้นไป จึงจะดี
(www.asoke.info/09Communication/DharmaPublicize/Sanasoke/sa28
1/148.html - 5k)
"บายเยอร คลับ" คือ การรวมกลุมของผูที่จําเปนตองรักษาดวยยาตาน
ไวรัส และตองจายเงินคายาตานไวรัสเอง เนื่องจากขณะนั้นไมมี
โครงการรักษาดวยยาตานไวรัสของกระทรวงสาธารณสุขที่พอเพียง
www.thaiplus.net/page4.html - 52k

มนุษยไมไดเพิ่งมาเผชิญกับปญหาโรครายที่เกิดขึ้นในขณะนี้แตมนุษยไดฝาฟนอุปสรรคมา
นานกั บความไมรูตางๆ ดว ยวิธีการที่แ ตกตางกันในอดีตดังนั้ นศาสตร ทางมานุษ ยวิทยาจึง เกิด
แนวคิดสํานัก Biocultural Anthropology ขึ้นโดยใชวิธีศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมรวมกับ
การศึกษาทางชีววิทยา เพื่อที่จะอธิบายวามนุษยนั้นเปนอยางไร แตประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทาง
ชีววิทยานั้นไมใชเรื่องใหม ในการศึกษาทางมานุษยวิทยานั้นมีเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางไปจาก
การศึกษาทางสังคมศาสตรสาขาอื่นๆ นักมานุษยวิทยาพยายามเขาใจวามนุษยเปนสิ่งมีชีวิตในสาย
Homo sapiens sapiens ซึ่งเปนสายพันธุสัตวประเภทหนึ่งบนโลก แตมนุษยมีวิวัฒนาการทางรางกาย
ไปพรอมๆกับการเรียนรูทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการทําความเขาในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพรางกายของมนุษย ถาใชความรูทาง
ชี ว วิ ท ยาเพี ย งอย า งเดี ย ว อาจทํ า ให ม องไม เ ห็ น เงื่ อ นไขส ว นบุ ค คล และอาจไม เ ข า ใจว า การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมนั้นสัมพันธกับสุขภาพรางกาย และการเจ็บปวย

อยางไร การศึกษาชีววิทยาวัฒนธรรมจึงเปนการเปดพื้นที่ความรูระหวางประเด็นวัฒนธรรม สังคม
การเมือง และเศรษฐกิจที่สงผลตอชีวิตมนุษย(นฤพนธจาก Deborah L. Crooks1996, Pp.130-133)
ดังนั้นมนุษยไมไดนิ่งนอนใจหรือเอาชีวิตตนเองไปพึ่งคนอื่นหรือความรูอื่นๆที่ไมเขาใจ
และเขาไมถึงพื้นที่นั้นๆดวยการกีดกันหรือการสรางมาตรฐานที่ตองจายใหกับผูสรางมาตรฐานเชน
หมอ พระ ครู ที่เปนกลไกของโลกาภิวัตน ดังนั้นเมื่อเขาไมถึงทรัพยากรและความรูที่โลกาภิวัตน
กําหนดไมวาจะมาในรูปแบบอาณานิคม การพัฒนา ประชาธิปไตย สิทธิบัตร หรือการคาเสรีก็ตาม
ดวยการสรางพื้นที่ของความรูและทรัพยากรขึ้นมาใหมที่ทับซอนกับโลกาภิวัตนอยูและเปนคูขนาน
ไปโดยความรูเหลานี้มาจากหลากหลายทั้งการนําความเชื่อดั้งเดิมมาปรับและผลิตขึ้นเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณการนําภูมิปญญาจากทองถิ่น การสรางวีรบุรุษวีรสตรีขึ้นมา การสรางภาพลักษณของ
ความไมรูตางๆวาคือผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ
สิ่งตางๆเหลานี้คือประดิษฐกรรมจากการสรางขึ้นเพื่ออธิบายสิ่งตางๆเปนพื้นที่ทางความรู
ของสังคมที่ชวยใหมนุษยตอรองกับความขัดแยงตางๆได ที่เดขึ้นมาใยอดีตเชนระบบผี ระบบขวัญ
เชนการกลาวหาคนที่ไมทําตามกฎเกณฑและรวมเปนรวมตายทางสังคมวาเปน “ปอบ” การไป
ทํางานนอกประเทศ และกินเหลาขาวกับขาวเหนียวแลวตาย ก็ถูกอธิบายวา “ผีแมมาย”มาเอาชีวิต
ตองใหผูชายทาเล็บและสรางหุนไวหนาบานเปนการหลอกผีทําใหการไปทํางานไกลๆนั้นมีการ
เชื่อมตอทางความเชื่อดังเดิมเกิดการสรางพื้นที่ความรูขึ้นใหมเปนความรูทางศีลธรรมของคนที่บาน
กับคนที่ไปทํางาน ในสังคมไทยไดสรางประดิษฐกรรมทางสังคมเหลานี้มากมายเชน ผีกระสือ ราหู
จตุคามรามเทพ บั้งไฟพระยานาค และกลายเปนศาสนาในที่สุด เปนการสรางเพื่อตอรองความรูทาง
วิทยาศาสตรที่เมื่ออธิบายแลวทุกอยางกลายเปนเรื่องธรรมดาจนไมมีความหมายเชิงสังคมที่มนุษย
ตองการและความรูทางวิทยาศาสตรเหลานั้นไดถูกผูกขาดกับกลุมคนกลุมหนึ่งที่มีอํานาจในการใช
ความรูนั้นๆเพราะสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆไดมากกวา ความรูทางวิทยาศาสตรจึงไมใชความรู
ในชีวิตประจําวันตอไปมนุษยจึงสรางความรูที่เปนเรื่องชีวิตประจําวันที่เรียกวา “วัฒนธรรม”
ในทางวิชาการความเชื่อเหลานี้จากผีสูความเปนศาสนาสามารถอธิบายไปในทางเดียวกัน
ไดดังนัน้ จึงมีนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอธิบายเรื่องศาสนากับสังคมไวดังนี้
อี มิ ล เดอร ไ คม (1858-1917)
คื อนั ก คิ ด ที่ ปู ท างให สํา นั ก ฝรั่ง เศส เดอร ไ คม เ ชื่ อ ว า
ประสบการณทางศาสนาคือ “ความจริงทางสังคม” คารล มารกซ(1818-1883) อธิบายวาความเชื่อที่
แปลกแยกเกิดจากการถูกกดขี่ขมเหงทางสังคมและเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางศาสนาจะถูกใชเพื่อ
ปกปดซอนเรนความไมเ ทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ ซิกมันด ฟรอยด(1856-1939) อธิบายวา
ประสบการณทางศาสนามีความสัมพันธกับแรงผลักดันทางสังคมและจิตใจ นักคิดเหลานี้ตาง
ทําลายกําแพงที่ขวางกันความเขาใจเรื่องศาสนา ทําใหเกิดศัตรูทางความคิดที่ไมลงรอยกัน และเปด
พรมแดนวิธีการตีความศาสนาที่หลากหลายมากขึ้น

นักมานุษยวิทยาหลายคนเริ่มสังเกตเห็นวาศาสนาเปรียบเสมือนระบบสัญลักษณหรือเปน
ระบบที่มีโครงสรางชัดเจน เชนการศึกษาของวิคเตอร เทอรเนอรที่ใชทฤษฎีละครทางสังคมมา
อธิบายเพื่อดูโครงสรางของพิธีกรรม ขอโตแ ยงที่สําคัญเกี่ยวกับความหมายของพิธีกรรมก็คือ
พิธีกรรมคือสิ่งที่ปลดปลอยหรือความสับสนวุนวายในชีวิตจริงหรือไม การศึกษาหลายเรื่องมักจะ
อาศัยการตีความจากความรูสึกนึกคิดเชิงจิตวิทยา ซึ่งมีกลิ่นอายทฤษฎีของฟรอยดและลาค็อง และ
การศึกษาที่เดินรอยตามเดิรไคมและเวเบอรก็ยังคงมีใหเห็นอยูในชวงนี้
งานวิจัยทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับเรื่องผูวิเศษ(shamanism)สวนใหญเปนการนําความคิดเชิง
จิตวิทยามาวิเคราะห รวมถึงอาจนําไปศึกษาลัทธิตันตระดวย ความเชื่อเรื่องผูมีอํานาจวิเศษเปน
ประเด็นหลักของการวิจัยในชวงทศวรรษที่ 60และ 70 ทั้งนี้นักมานุษยวิทยาบางคนเชื่อวาลัทธิ
ผูวิเศษมีเรื่องราวทางสังคมและจิตวิทยาที่อาจเปนกุญแจสําคัญตอการทําความเขาใจองคประกอบ
ของศาสนา ในป ค.ศ.1982 สุธีร กาการ พยายามที่จะเปรียบเทียบวิธีการเยียวยาและการบําบัดทาง
จิต 2 แบบ ในขณะที่ อาเก ฮุลทแครนท ศึกษาลัทธิผูวิเศษในอีกแนวทางหนึ่ง โดยพิจารณา
เปรียบเทียบลักษณะทางนิเวศวิทยาและปรากฏการณทางสังคมในแตละแหง ในขณะที่การศึกษา
เรื่องผูวิเศษจะสนใจสภาวะทางจิต แตมานุษยวิทยาที่ศึกษาสภาวะจิตก็เริ่มกอตัวและพัฒนาขึ้นเปน
แนวคิด ความสนใจตอสภาวะจิตใจของมนุษยที่พบเห็นจากประสบการณทางศาสนา เปนความ
สนใจที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งเปนสิ่งที่จะพบไดในการศึกษาทางมานุษยวิทยาเทานั้น แตจะไมพบใน
การศึกษาของศาสนวิทยา ปจจุบันนี้นักวิชาการทั้งหลายตางมีความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อศึกษา
ศาสนา นักวิชาการหันมาวิจารณคําศัพทตางๆที่เคยใชกันมา เชน คําที่อธิบายเกี่ยวกับความเชื่อ
วัฒนธรรม และพิธีกรรม ดังนั้นการพูดถึง “ความเชื่อ” ก็มิใชิ่สงที่จะพูดขึ้นมาไดงายๆเพราะตอง
คํานึงถึงบริบทประวัติศาสตรที่เกิดในสังคมตะวันตก
(แปลและเรียบเรียงโดยนฤพนธ ดวงวิเศษ จาก http://www.indiana.edu/~wanthro/religion.)
พิธีกรรมและสังคม
พิธีกรรมถูกเชื่อวาเปนผลผลิตของชีวิตทางสังคม มิใชเปนความโงเขลา การศึกษาพิธีกรรม
ตองเขาใจแบบแผนของความสัมพันธและความคิดที่เชื่อมโยงสมาชิกในสังคมใหอยูดวยกันได
นักศาสนวิทยาชื่อ โรเบิรตสัน สมิธ(Robertson Smith) เปนผูนําในการอธิบายพิธีกรรมใน
ความหมายนี้ โดยทําการศึ กษาศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเซเมติกในยุคโบราณ และพบว า
พิธีกรรมชวยใหสมาชิกในสังคมกลมเกลียวกัน แนวคิดของสมิธชวยใหเกิดความเขาใจพิธีกรรม
และศาสนาในมิติทางสังคมซึ่ง เดอรไคมไดนํามาประยุกตใชในเวลาตอมา
เดอรไคม เชื่อวาสังคมดํารงอยูไดดวยพิธีกรรม ความเชื่อในสังคมจะถูกแสดงออกมาใน
ชวงเวลาตางๆโดยผานเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยูในฐานะเปนศีลธรรม พิธีกรรมจึงเปนการ
สื่อสารเชิงสัญลักษณของสังคม การศึกษาของเรดคลิฟฟ-บราวน ภายใตกรอบความคิดทฤษฎี
โครงสรางหนาที่ มีอิทธิพลตอการศึกษามานุษยวิทยาในเวลาตอมา

แปลและเรียบเรียงโดย นฤพนธ ดวงวิเศษ จาก Robert H. Winthrop. Dictionary of Concepts in
Cultural Anthropology. Greenwood Press, New York. 1991. Pp.245-249.

ดั ง นั้ น พิ ธี ก รรมจึ ง เป น เรื่ อ งที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สั ง คมมาโดยตลอดมี ก าเปลี่ ย นแปลง
พิธีกรรมเพื่อทําใหพิธีกรรมบางอยางคงอยูและมีการใหความหมายพิธีกรรมไปตามบริบทตางๆ
ดังนั้นการตีความพิธีกรรมจึงขึ้นอยูกับปจเจกชนที่ใหความหมายและถาความหมายใดมีนัยทาง
สังคมก็จะทําใหพธิ ีกรรมนั้นมีบทบาทตอผูคนตามอํานาจของการใหความหมายและความรูที่เกิดขึน้
พิธีกรรมจึงกลายถูกใหความหมายมากกวาความเชื่อดั้งเดิมไรสาระทางวิทยาศาสตรอีกตอไปและ
พิธีกรรมก็ไดเคลื่อนยายจากการติดตอกับเรื่องลี้ลับมาเปนการมรางความเชื่อรวมในการผลักดันทาง
สั ง คม เช น การบวชป า โดยการนํ า การบวชของมนุ ษ ย ม าทั บ ซ อ นความหมายของการอนุ รั ก ษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังนั้นพิธีกรรมจึงสามรถเชื่อมตอกับการเคลื่อนไหวทางสังคมไดเปน
อยางดีเพื่อการตอสูและตรองเพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมและสรางความหมายของการดํารงอยูของ
กลุมที่สูญเสียผลประโยชนหรือคนที่ไรโอกาสเขาถึงทรัพยากรของรัฐ โดยการสรางความรูที่มี
อํานาจในการอธิบายขึ้นมาอยานอยหนึ่งชุดเพื่อสรางความเขาใจรวมกันในการเปลี่ยนความสัมพันธ
เชิงอํานาจกับอํานาจหลักของสังคม
ไขหวัดนกกับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมคืออะไร?
ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม เป น เรื่ อ งของการรวมกลุ ม เพื่ อ กระทํ า การรวมหมู
(Collective action) ถึงกระนั้นนักวิชาการบางคนเสนอวา collective action แบงไดเปนสามประเภท
คือ
ประเภทแรกเปนเพียงพฤติกรรมการตั้งรับ (defensive action) เมื่อถูกโจมตี
ประเภทที่สองเปนการรวมกลุมเพื่อกระทําการรวมหมูเพือ่ ปรับเปลี่ยนนโยบายหรือ
กระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐ
(ทั้งสองประเภทนี้นกั วิชาการบางคนไมถือวาเปนขบวนการทางสังคม )
ประเภทที่สามคือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม หมายถึงการรวมกลุมเพื่อกระทําการ
รวมหมูที่จงใจเปลี่ยนสัมพันธภาพทางอํานาจหลัก ๆ ของสังคม
บทบาทหลักของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม คือการนําใหผูคนที่มีความตื่นตัวเรื่อง
เสรีภาพของพวกเขาเขารวมขบวนการเพื่อตอตานการตกเปนเหยื่อ หรือการถูกครอบครองโดย
อํานาจรัฐและอํานาจของตลาด คําวา “actors” และ “subjects” ถูกใชเพื่อเรียกขานปจเจกบุคคลที่มี
ความตื่นตัวและพรอมที่จะมีบทบาทอยางเต็มที่ในสังคม เพื่อรวมขบวนการตอตาน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงเปนขบวนการปลุกใหมีความตื่นตัวเพื่อสรางเอกลักษณ
ความเปนมนุษยและสังคมซึ่งปลอดจากการครอบครองของรัฐ ที่ปกครองโดยเทคโนแครตและ
ครอบงําโดยระบบตลาด(ผาสุก พงษไพจิตรเสนอในการประชุมนักวิจัย “โครงการพลวัตเศรษฐกิจ

การเมืองไทย พ.ศ. 2543 : ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม” โดยการสนับสนุนของสกว. ภายใต
โครงการเมธีวิจัยอาวุโส เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2542)
ดังนั้นการเคลื่อนไหวทางสังคมสามารถสรางประดิษฐกรรมขึ้นมาเพื่อสรางความจูงใจใน
การสรางความสัมพันธกับอํานาจซึ่งจะเปนรัฐหรือความไมรูก็ตามพิธีกรรมที่เปนประดิษฐกรรม
เหลานี้กลายเปนสิ่งที่อยูในชีวิตประจําวันของมนุษยที่พบเห็นไดทั่วไปไมใชความลึกลับเหนือ
ธรรมชาติแตกลายเปนการตีความใหมทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจ
ในเรื่องไขหวัดนกก็เชนเดียวกันมีกลุมที่มีผลกระทบจากจากแพรระบาดและผลกระทบจาก
นโยบายของรัฐที่จัดการกับไขหวัดนกหลายกลุมดังนั้นการที่จะเหมารวมเรื่องไขหวัดนกเปนเรื่องที่
มีวิธีคิดเพียงไมกี่มิติไมไดจะตองมองไขหวัดนกที่เปนภาพตอๆกันแยกสวนกันมีพรมแดนและมี
พื้นที่ทางความหมายและความรูแตกตางกัน ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
รัฐ บริษั ท องคก รโลกตางๆ และประชาชนตางมีก ารสรางกระบวนการทางสังคมผาน
พิธีกรรมในชีวิตประจําวันตางในสามประเด็นดังนี้
ไขหวัดนกกับการสรางกระบวนการทางสังคมโดยรัฐ
รัฐตางๆมีการสรางความรูเรื่องไขหวัดนกในรูปแบบที่คลายคลึงกันเนื่องจากมีแนวทางการ
จัดการการระบาดของโรคจากองคกรอนามัยโลกที่เปนวิธีการที่ไมเขาใจพื้นฐานของปญหาอยาง
แท จ ริ ง เพราะเป น การป อ งกั น ไม ใ ห ถู ก ประกาศเป น ประเทศที่ เ สี่ ย งภั ย กั บ โรคระบาดและไร
ประสิทธิภาพในการจัดการการระบาด เพราะถาเปนเชนนั้นก็จะเกิดความเสียหายหลายมิติทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทองเที่ยว ฯลฯ
WHO ใหภาพไวอยางนากลัววาในกรณีที่ "ดีที่สุด" ของการ
ระบาดของไขหวัดนกแบบคนติดจากคน อาจมีคนตายถึง 2-7 ลานคน
1,200 ลานคนเจ็บปวย 28 ลานคนเขาโรงพยาบาล (มีผูประมาณการวา
เอเชียจะเสียหายเปนเงินถึง 50,000-60,000 ลานเหรียญสหรัฐหากระบาด
อยูไมนาน และที่เกิดขึ้นแลวก็มีผลเสียหายไมต่ํากวา 10,000 ลานเหรียญ
สหรัฐ) ถาเลวรายกวานี้อาจมีคนตายถึง 60 ลานคน
อาหารสมอง วีรกร ตรีเทศ Varakorn@dpu.ac.th มติชนรายสัปดาห วันที่ 06
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ปที่ 25 ฉบับที่ 1290

อาจเปนสาเหตุของความผันผวนของเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นไดมาก ในระดับใกลเคียง
หรือสูงกวาการกอการราย ก็ขอตอบวาไขหวัดนก ซึ่งภัยของมันดูใกลตัวอยางนาหวาดเสียว
การสรางกระบวนการทางสังคมของรัฐผานวิธีการการใหความรู(to be educated)แก
ประชาชนโดยมองวาประชาชนไมมีความรูของตนเองเกี่ยวกับเรื่องไขหวัดนก ทั้งการบอวาสาเหตุ
ของการแพรระบาดเปนอยางไร ผลกระทบกับคนอยางไร รัฐจะจัดการอยางไรปจจัยการระบาด การ
ปองกันการระบาดอยางไร

อีกประเด็นหนึ่งคือการทําใหดีขึ้น (to be improved)ดวยการมองในการพัฒนาวาระชาชน
เปนสิ่งลาสมัยตองทําใหดีขึ้น ประชาชนเปนผูไมรูไมเขาใจลาหลังและเปนปญหาของรัฐในการ
จัดการสังคม
และประการสุดทายคือการทําใหประชาชนมีวินัย(to be disciplined) จากความคิดของรัฐที่
มองประชาชนวาไมมีความรู ลาหลัง ดังนั้นกลไกของรัฐคิดวาประชาชนจะดีขึ้นตองมีวินัยเพื่อการ
วานอนสอนงาย การควบคุมจากการมีวินัยเพื่อจะไดรับการตอบแทนเปนผลประโยชนที่รัฐหยิบยื่น
ใหทั้งโอกาสและทรัพยากร
การสรางประดิษฐกรรมของรัฐในการสรางกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมผานกลไก
ของรัฐและใหความหมายเชิงอํานาจรัฐที่เขามาจัดการปญหาดวยการสรางพิธีกรรมเชิงศาสนา การ
ประกวดแขงขันการจัดงานแสดง โดยรัฐ (คลายกับการแสดงละครและศิลปะแบบจัดวาง)เชน การ
ใหรางวัลคนที่กินไกแลวปวยเปนไขหวัดนก การที่ผูนํากินไกนําเสนอแกประชาชนและการจัดงาน
รวมกลุมเพื่อโฆษณาชวนเชื่อตางๆ

การจัดการโดยภาครัฐ กินไขสุก ไมตาย

การใหความรูก็ผานสื่อของรัฐและสิ่งพิมพที่ไมมีผลตอการรับรูของประชาชนแตอยางใด
และประดิษฐกรรมที่รัฐนําเสนอแกประชาชนผานวิธีคิดทางวิทยาศาสตรคือการรายงานไกตาย
รายงานคนตายแลวทําลายไกและสัตวปกในรัศมี 5 กิโลเมตร

รัฐโดยกระทรวงเกษตรฯกับ กรมปศุสัตว ทํา “โครงการคนไทยเมืองไทย ปลอดภัยไขหวัด
นก” โดยการใชเพลงเปนสื่อในประชาสัมพันธ เพื่อใหการรณรงคดังกลาวเขาถึงประชาชนไดงาย
และรวดเร็ว สําหรับเพลงรณรงคที่แตงขึ้น 4 เพลง มีเนื้อหารณรงคไมใหประชาชนเกิดความ
ตระหนกตอสถานการณไขหวัดนก และใหความรูความเขาใจแกเกษตรกรและประชาชน เกี่ยวกับ
การเคลื่อนยายสัตวปก ใหคําแนะนํากอนการนําเขาสัตวเลี้ยงใหม รวมถึงการปรับระบบการเลี้ยง
สัตวปกใหเขาสูมาตรฐานเพื่อควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนก สําหรับเพลงทั้ง 4 เพลง ขับรอง
โดยนักรองที่มีชื่อเสียงในแตละดาน จํานวน 20 คน ทั้งศิลปนเพลงลูกทุง หมอลํา และ เพื่อชีวิต
พรอมกันนี้ไดจัดทําเปนซีดี จํานวน 30,000 แผน เผยแพรทางสื่อโทรทัศน วิทยุ รวมทั้งแจกจายไป
ยังโรงเรียน หอกระจายขาวและชุมชน เพื่อใหการประชาสัมพันธเขาถึงประชาชนเปาหมายมาก
ที่สุดก็เปนวิธีของรัฐที่พยายามใหความรูของรัฐกับประชาชน
การใหความหมายของรัฐเกีย่ วกับเรื่องไขหวัดนกนั้นเปนสิ่งที่ตองกําจัดใหหมดอยาง
รวดเร็วและไมมีขอยกเวนแตก็ขาดความรูใ นการจัดการทางวิทยาศาสตร
เริ่มแรกนักวิทยาศาสตรเชื่อวาโรคหวัดนกเชนที่ระบาดขึ้นนี้เปนสิ่งที่เปนไปไดยากและยาก
ที่จะแพรกระจายการติดเชื้อไปประเทศตางๆ ได แตโลก (โรค) ก็คืออนิจจัง ไมมีอะไรแนนอน นับ
ถึงปจจุบันไขหวัดนกกระจายไปแลวถึง 11 ประเทศ ซึ่งทั้งหมดอยูในเอเชีย ไมเวนแมแตญี่ปุน จน
ทําใหตองฆาสัตวปกไปแลวไมต่ํากวา 120 ลานตัว
ประดิษฐกรรมอยางหนึ่งของกระบวนการทางสังคมของรัฐที่รูสึกวาจะไดรับความสนใจ
มาก(แตผลนัน้ ไมแนใจ)คือการใชผูมีชื่อเสียงในการพูดแทนรัฐเชน องคกรสหประชาชาติไดให เจค
กี้ ชาน (เฉิน หลง)มารณรงคเกี่ยวกับการดูแลไขหวัดนกแตก็เผยแพรแกเด็กๆใน ฮองกง เทานั้น ทํา
ใหเห็นวาปญหาไขหวัดนกนั้นเปนปญหาจากเอเชีย

Jackie Chan, world-renowned martial artist and actor, and a UN Children’s
Fund (Unicef) goodwill ambassador, was hired by the United Nations to
star in its world-wide television campaign to warn against the dangers
of bird flu
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สรุปไดวากระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยรัฐนั้นเปนการตั้งรับปญหาที่
เกิดขึ้นมากกวาการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจและความรูระหวางรัฐกับประชาชนทําให
ประชาชนกลายเปนผูไมพัฒนา ไมมีความรู และไมมีวนิ ัย รัฐจํากัดบทบาทประชาชนในพืน้ ที่การ
เคลื่อนไหวของรัฐในเรื่องไขหวัดนก
ไขหวัดนกกับกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นจากสังคมบริโภค
กระบวนกรทางสั ง คมที่ มี ต อ การระบาดไข ห วั ด นก ที่เ กิ ด ขึ้ น จากประชาชนในมิ ติก าร
บริโภคนั้นเกิดขึ้นจากการหาหนทางการอธิบายเรื่องโรคระบาดและการที่ตองรับมือกับนโยบาย
ของรัฐในเรื่องไขหวัดนกที่มีผลกระทบตอประชาชนโดยทั่วไป(ที่หมายถึงคนและคนนอย คนที่ไม
เขาถึงทรัพยากรหลัก) เนื่องจากการจัดการไขหวัดนกโดยภาครัฐรวมถึงกลไกขอรัฐมีทัศนคติเพียง
มิติของโรคระบาดในสัตวปก เปนมิติของการทําลายใหหมดสิ้น ยับยั้งไมใหแพรกระจายไปและทํา
ใหประชาชนเชื่อฟง และวานอนสอนงายดังนั้นการจัดการของรัฐและความไมรูในเรื่องไขหวัดนก
ของประชาชนจึงเกิดการสรางความรูและการใหความหมายตลอดจนการตอตานภาครัฐทั้งที่มีการ
สมยอมตอรองและการเมินเฉย
ผลกระทบของไกและเปดในฐานะการบริโภคเชิงวัฒนธรรมเปนที่นาสังเกตวาไขหวัดนก
มักระบาดใดในชวงอากาศเย็นดวยการอธิบายของนักวิชาการบอกวามัยแพรเชื้อไดดีในอากาศเย็น
(ซึ่งเรื่องนี้จะอธิบายหรือไมก็ไมเปนประโยชนตอประชาชน)แตที่มีผลกระทบมากที่สุดคือตลาด
การคาไกภายในประเทศที่มีจุดสูงสุดในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธทุกปเนื่องจากเปน
เทศกาลตรุษจีนเปนเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองทั่วโลกที่มีคนจีนอาศัยอยูเปด และไกตายเปนจํานวน
มากในชวงนี้ดังนั้นการระบาดของไขหวัดนกในชวงเวลานี้จึงเปนผลกระทบมากมายของการใชไก
ในพิธีกรรมของคนจีน ที่ไ มพึงสังคมเมืองก็คือการที่ตองเลี้ย งไกไ วตลอดป เพื่อใหไ กโตทั นใน
เทศกาลนี้ดังนั้นเมื่อมีการระบาดไขหวัดนกไกในบานก็ถูกมองวาเปนตัวเสี่ยงภัยการระบาดดังนั้น
ชาวบานที่ตองประกอบพิธีตามประเพณีทุกป ดังนั้นการแกปญหาคือเลิกเลี้ยงไกไวในบานและชื้อ
ไกจากตลาดแทนซึ่งไกเหลานี้เปนไกจากบริษัทที่เลี้ยงเพื่อการคาเทานั้น เปนกระบวนการทางสังคม
ในประเด็นวัฒนธรรมที่ยังไมมีการเคลื่อนไหวอยางชัดเจนในขณะนี้
สวนอาหารFast Foodที่เปนไกนั้นไดโฆษณาวา “ไดทําใหสุกแลว” และทําใหดูนาเชื่อถือ
ขึ้นดวยการติดประกาศขนาดใหญหนารานดวยแผนโปสเตอรพื้นสีขาวตัวอักษรเรียบงายจัดไว
กึ่งกลางหนากระดาษ เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะรูปแบบนี้เปน “รูปแบบประเพณีของเอกสารของรัฐ”
ใหคนคิดวาไดรับการรับรอง (เพราะวารูปแบบเอกสารของรัฐจะเชยและไมมีการออกแบบ) ดังนั้น
การที่รานอาหารFast Foodขามชาติยอมละทิ้งรูปแบบของตนเองที่ถูกออกแบบเหมือนกันทั่วโลกมา
เปนรูปแบบที่เปนเฉพาะถิ่นดวยสาเหตุที่ตองตอสูกับนโยบายรัฐเชนกัน โดยสรางประดิษฐกรรมที่
เปนรูปแบบประเพณีของรัฐเพื่อทําใหดูเหมือนวาตนเองไดรับการรับรองจากรัฐ

กระบวนการเคลื่อ นไหวทางสัง คมเรื่อ งความหลากหลายของการใหค วามหมาย ของ
ชาวบานและผลปะโยชนของกลุมคนที่ไดรับความเสียหายจากนโยบายรัฐ ในเรื่องชนิดตางๆของไก
แมวาไขหวัดนกจะเกิดขึ้นกับสัตวปกอื่นๆดวยเชนเปดและนกที่เลี้ยงเพื่อความสวยงามแตทั้งเปด
และนกนั้นไมไดมีความหลากหลายของความหมายทางสังคมมากเทาไก ซึ่งมีวาทกรรมและการ
สรางความรูเพื่อการใหความหมายตางๆเกี่ยวกับไกจึงจะขอยกตัวอยางในสังคมไทยในประเด็น
กระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบตางๆดังนี้
1.ไกในฐานะสัตวเลี้ยงของมนุษย
กลุมที่เลี้ยงสัตวสวยงามที่รวมถึงไกดวย มนุษยมีการผสมสายพันธไกมาอยางยาวนานเพื่อ
ประโยชนตางๆทีมนุษยตองการดวยการทําใหไกมีความหมายสําหรับมนุษยหลายระดับในความ
ตองการเบื้องแรกก็เพื่อเปนอาหารของมนุษยในการดํารงชีวิตจากที่วิวัฒนาการการลาไกปาจนมีการ
กลืนกลายมาเปนไกบานเพื่อเปนอาหารหลากหลายชนิดดวยแนวคิดDomesticationsจากนั้นมนุษย
ยังคงใหความหมายของไกเชิงความเชื่อและพิธีกรรมมีการใชไกในการติดตอสิ่งลึกลับที่ไมสามารถ
อธิบายไดเชนเรื่องผี เรื่องความไมแนนอนของชีวิตและการทํามาหากิน เรื่องการทํานายอนาคต
เรื่องความมั่นคงทางครอบครัวกับบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว ทุกความหมายคือเรื่องที่ประดิษฐ
พิธีกรรมในชีวิตประจําวัน เพื่อการใหความหมาย และการตอรองกับ ความกลัว ความไมแนนอนใน
ชีวิตและสังคม มนุษยก็ยังไมยุดแคนั้นยังไดใหความหมายของไกในฐานะเปนเพื่อนเปนสัตวเลี้ยง
เพื่อความสวยงามเพื่อความรื่นรมยในชีวิตเปนงานศิลปการแสดง(ระบําไก)เปนวรรณกรรมหรือ
นิทาน(พระลอ ดาวลูกไก) เปนราศี สิ่งเหลานี้เปนภาพสะทอนความช่ําชองในความรู จากนั้นมนุษย
ไดสรางภาพตัวแทนความแข็งแกรงและการตอสูไมทอถอยจาการสราง “สายพันธุไกชน”เปนกีฬามี
มานานและเปนการแขงขันที่นิยมกันมากในประเทศไทยแมบริษัทคาไกรายใหญยังมีนโยบายใน
การพัฒนาสายพันธุไกชนไทยดวย
ตัวอยาง “ไก” ในการเซนสรวงที่มีผลกระทบจากไขหวัดนกโดยตรงก็คือกรณีการเซนสรวง
พระราหูโดยมีเรื่องดังนี้
ป ๒๕๓๘ เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง มีผูคนบางกลุมเกิดความแตกตื่นหาของดํา ๘ อยาง เซน
ไหวพระราหูตามวัดและอาศรมตางๆ หวังใหเกิดโชคลาภและรอดพนจากภัยพิบัติ ตามคําทักทาย
ของโหราจารย จนพอคาแมขายรับทรัพยตุงกระเปา ของหลายชนิดขาดตลาด โดยเฉพาะไกดําราคา
พุงถึงตัวละ ๖๐๐ บาท และยังมีลูกไกดําที่ยังโตไมเต็มที่ถูกเรงฆาวันละหมื่นๆ ตัว เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูคน
กาวสูป ๒๕๔๗ ทั้งไกขาว ไกดํา และสารพัดสัตวปก กลับราคาตก เนื่องจากพิษไขหวัดนก
ผูคนไมกลาบริโภค มิหนําซ้ําคนบางกลุมยังเปลี่ยนจากเปดไกไหวเจาในเทศกาลตรุษจีนมาเปนปลา
และกุงมากขึ้น แมกระทั่งวัดศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตนตํารับความเชื่อพระ

ราหู จําตองเปลี่ยนยุทธวิธีเครื่องเซนไหวจากไกดําและไขเยี่ยวมาที่โหราจารยแนะนํามาเปนแบรนด
ซุปไกดําและองุนดําเพื่อรับมือกับสถานการณที่ผูคนหวาดผวาไกจากไขหวัดนก
พอมีขาวไขหวัดนก ทางวัดจึงตองหาเครื่องเซนอื่นมาแทนไกดําและไขเยี่ยวมา เพราะผูมา
เคารพพระราหูบางทานกลัวจะติดเชื้อไขหวัดนกจากไกและไข อีกอยางกลัววาเครื่องเซนทั้งสอง
อยางอาจจะติดเชื้อแลวถานํามาถวายพระราหูเกรงจะเปนสิ่งที่ไมสมควร จึงคิดหาเครื่องเซนอื่นแทน
ก็ตกลงวาใชแบรนดซุปไกดําแทนไกดําและองุนแทนไขเยี่ยวมา"เปนการ "ประดิษฐ/สราง" ทาง
พิธีกรรมซึ่งเปนปรากฏการณทางสังคมอยางหนึ่งในยุคไขหวัดนกระบาด แมวัดจะปรับเปลี่ยน
เครื่องเซน แตความหมายยังคงเดิม อยางแบรนดซุปไกดําก็เปรียบดั่งไกดําหมายถึงการ "คุยเขี่ย" สื่อ
ถึงการทํามาหากินและการคาขายเจริญรุงเรือง ขณะองุนดําก็เปรียบเหมือนไขเยี่ยวมา สื่อถึงการ
วิ่งเตนและติดตอการงานใหไดรับผลสําเร็จตามปรารถนา
ถือวาวัดปรับตัวไดทันเหตุการณมาก อีกอยางมาทําบุญที่นี่ก็สะดวกสบาย เพราะวัดจัด
เครื่องเซนไหวเปนชุดใหพรอมประกอบพิธี คาทําบุญเครื่องเซนก็ไมแพง เลือกราคาไดตามกําลัง
ศรัทธา" นักธุรกิจวัยกลางคนจากเมืองหลวงกลาวอยางพอใจกับการใหบริการของวัดศีรษะทอง ที่
เสนอคาทําบุญเครื่องเซนพระราหูตั้งแตหลักสิบจนถึงหลักรอย
อาจกลาวไดวาเครื่องเซนแบรนดซุปไกดําไมเพียงแตสะทอนใหเห็นภาพมุมหนึ่งของวิกฤติ
ในสังคมไทยอันเนื่องมาทั้งจากโรคระบาดไขหวัดนก ดังเห็นไดจากกรณีของเจาของฟารมไกและ
การปรับเปลี่ยนเครื่องเซนไหวพระราหูวัดศีรษะทอง รวมทั้งปญหาชีวิตดานตางๆ ของผูคนใน
สังคม เฉกเชนกรณีผูศรัทธาทั่วๆ ไป ดังนั้นพระราหูจึงเปนความเชื่อที่ผูประสบปญหาวิกฤติแหง
ชีวิตบางคนไดใชเปนทางเลือกหนึ่งเพื่อเปนที่พึ่งทางใจ เนื่องจากวิกฤติปญหาดังกลาวไมอาจแกไข
ไดในชีวิตจริง
นอกจากนี้ยังทําใหเห็นกระบวนการ "ประดิษฐ/สราง" ทางพิธีกรรมพระราหูยุคนี้วามีที่มา
ที่ไปอยางไร ใครเปนผู "ประดิษฐ/สราง" เพื่อจุดมุงหมายใด รวมทั้งยังเผยภาพใหเห็นกระบวนการ
"อางอิง" กับชุดคําอธิบายของพระราหูที่สัมพันธกับชุมชนลาวเวียง บานศีรษะทอง จนทําใหผู
ศรัทธาพระราหูหลายคนยอมรับพิธีกรรมใหมที่ถูก "ประดิษฐ/สราง" ขึ้น วาเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนลาวเวียง บานศีรษะทอง
ที่สําคัญสุด ความหมายที่เกิดจากการ "ประดิษฐ/สราง" พิธีกรรม และการ "อางอิง" ชุด
คําอธิบายเหลานี้ยังสงผลทําให "ความหมาย" ของความเชื่อนี้เลื่อนไหลไปตามบริบทและเงื่อนไข
ทางสังคมของแตละชวงเวลา (เอกรินทรพึ่งประชา"แบรนดซุปไกดํา”: "พิธีกรรมประดิษฐ" พระ
ราหูวัดศีรษะทอง ยุคไขหวัดนก นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับวันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ปที่ 25
ฉบับที่08)

2. ไกในวาทกรรมชาตินิยม
สังคมไทยไดมีการสรางภาพลักษณ ไก ในฐานะการกูชาติการตอสูเพื่อความเปนไทเปน
อิสระโดยการนําพงศาวดารสมัยอยุธยาชวงวัยเด็กของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ไปเปนตัว
ประกันในพมาและมีการชนไกชนะพระมหาอุปาราชาในวัยเด็กโดยมีวาทกรรมที่โตตอบดังนี้
พระมหาอุปราชา “ไกเชลยตัวนี้เกงนัก”
สมเด็จพระนเรศวร “ไกชนตัวนี้ ชนพนันเอาบานเอาเมืองยังได”
วาทกรรมนี้มกี ารตรัสจริงหรือไมอยางไรก็ไมสามารถทราบไดเปนเรื่องเลาที่มาจดภายหลัง
ทั้งสิ้นแตในการเคลื่อนไหวทางสังคมมีการหยิบยกประเด็นนี้มาใชเพื่อการรณรงคชาตินิยม มาโดย
ตลอดเปนการสรางเรื่องราวที่ใหความหมายไกที่ผูกติดกับ ความขัดแยง แบงแยก และมุมมองแบบ
ชาตินิยม แลถูกผลิตซ้ําวาทกรรมดวยรูปแบบตางๆทั้งในวรรณกรรม ละครรักชาติ ละครโทรทัศน
และเปนภาพยนตรโดยผูสรางหลายรายจนถึงปจจุบัน ในพิธีกรรมของประชาชนที่จะเซนสรวงหรือ
บนบานกับอนุสรณสถานที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะมีการถวายไกชนในการเซน
สรวงเสมอ จนกลายเปนประเพณีประดิษฐในชีวิตประจําวันของประชาชนในวาทกรรมรักชาติ
แตในการรักชาติแบบไกชนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นยังคงใหความหมายที่ยังไม
เชื่อมโยงกับประชาชนทั่วไปไดสนิทนัก ประชาชนจึงสรางความหมายของไกขึ้นมาใหมคือ “ไก
พื้นบาน” หรือ “ไกพื้นเมือง” ใหแตกตางจากไกเพื่อการคาของบริษัทและเครือขายโดยไหความ
แตกตางในเรื่อง
“รสชาติอรอยกวาไกโรงงาน” และเรื่องการเลี้ยงไกที่เปนธรรมชาติไมไดใช
สารกระตุนการเติบโตหรือยาเรง ยาแกไขใดๆ และไกไดกลายเปน “ไกปลอดสารพิษ” และราคาจะ
แพงกวา ไกโรงงานหายาก จํา นวนน อย เปน ไกไ ทยแท และเมื่ อเกิ ด ระบาดไข ห วัด นก ไดมี ก ร
รวมกลุมของผูเลี้ยงไกพื้นเมือง ในการออกมาสรางความหมายไกพื้นเมืองและไกชน ใหมีพื้นที่เชิง
การเมืองเรื่องไก ดวยโดยรวมมือกับกลุมไกชน มาบอกวาไกพื้นบานไมใชไกที่เปนปญหาเรื่อง
ไขหวัดนก ที่ตองถูกเหมากําจัด ตามมาตรกรของรัฐ ทําใหไกบานมีตัวตนมีพื้นที่ ในวาทกรรมการ
อนุรักษพันธุไกพื้นเมือง วาทกรรมไกพันธุไทยแทกับไกพันธุผสม(ไกไทยไมแท) เพื่อรักษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมในประเทศไทย
ในการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คมทั้ ง สองกรณี นั้ น จะเห็ น ได ว า กรณี แ รกเป น ผู ที่ ไ ม ไ ด รั บ
ผลกระทบจากไขหวัดนกโดยตรงแตในกรณีที่สองจะเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจึงเปนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการไขหวัดนกดวยการ
สรางความรูเรื่องไกพื้นบานขึ้นมาและรวมกับประเด็นการอนุรักษภูมิปญญาของชาติแตก็ยังไม
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจรัฐในกรณีนี้
ไขหวัดนกกับกระบวนการทางสังคมที่เกิดแรงตานหรือการตอสู
การที่รัฐเขามาเปนผูผูกขาดความรูเรื่องไขหวัดนกแตเพียงผูเดียวนั้นมีผลกระทบตอภาค
ประชาชนเปนอยางมาก ดังนั้นจึงเกิดการเมืองเรื่องไขหวัดนกขึ้น เปนไขหวัดนกภาคประชาชน ที่มี

การจัดการความรูและมีเปาหมายรวมกัน แตอาจมีความเชื่อ ความคิด ความรูแตกตางกัน ทุกฝาย
ยอมรับความแตกตางนั้น และหาทางใชพลังของความตางทําใหเกิดพลังทวีคูณ (synergy) ไปสูการ
บรรลุเปาหมายรวมนั้น ใชสมมติฐานวาเรามีความรูเพื่อการบรรลุเปาหมายนั้นอยูบางแลว แตอาจจะ
เปนความรูบางดาน ยังไมครบดาน และดานที่เรามีความรูก็อาจเปนความรูระดับทองถิ่น
หลักฐานวาเรามีความรูก็คือความสําเร็จ เชน ในเรื่องโรคหวัดนก อาจมีชาวบานบางคนมี
ความสําเร็จตรงที่ไกบานที่ตนเลี้ยงไมเปนโรคเลย ทั้งๆ ที่ในตําบลเดียวกันมีไกบานตายมากมาย
ชาวบานคนนี้ถือวามีความรูในการเลี้ยงไกบานไมใหติดโรคหวัดนก ถาเอาชาวบานที่มีความสําเร็จ
หลายๆ คนมาเลาแลกเปลี่ยนกันวาตนมีวิธีการอยางไร ก็จะไดความรูชุดหนึ่งสําหรับเอาไปทดลอง
ใชตอ หรือเอาไปตั้งเปนประเด็นวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยวิธีคิดและปฏิบัติแบบนี้เราอาจคนพบวิธี
ปองกันโรคไขหวัดนกที่เปนแนวทางใหมเอี่ยมเปนนวัตกรรมก็ได
ดังนั้นความรูที่มีอยูในสังคมเปนทุนทางสังคมอยางใหญหลวงที่ประชาชนสามารถเปน
เจาของไดตลอดเวลาการที่กอแรงตานทานความรูของรัฐและการสรางความรูใหมอีกชุดหนึ่งนั้น
สามารถยกตัวอยางไดดังนี้
การตอตานที่เสนอภาพที่ตรงกันขาม
โดยที่มีกลุมคนที่ไมบริโภคเนื้อสัตวออกมารณรงคเลิกกินเนื้อสัตวเชนในยุโรป

การที่นําเสนอไขหวัดนกในรูปแบบสื่อแบบวัฒนธรรมมวลชนเชนเสื้อหรือสติกเกอร เพื่อชี้ใหเห็น
ถึงตัวตนของไขหวัดนก

การแสดงผลงานศิลปะสมัยใหมเพื่อสรางมุมมองของสังคมตนเองผานการแสดงผลงานศิลปะที่
เคลื่อนที่ไดและนําเสนอหนาพิพิธภัณฑและสถานที่สําคัญทางสังคม

แตยังมีบางสังคมที่นําเสนอเรื่องภูมิปญญาในการปองกันไขหวัดนกเชนในประเทศเกาหลี
เสนอวา กิมจิ ชวยปองกันไขหวัดนกไดและมีเหตุผลมากมายมาสนับสนุนทั้งประกาศในสื่ออิเลค
โทรนิค

With concerns about a bird flu pandemic around people are paying attention to
a study from scientists at Seoul National University
which used kimchi to treat chickens infected with avian flu.
The powerful ingredient is the Lactobacillus bacteria

ในบางกรณีก็เกิดแรงตานขึ้นจากความกลัวเชนสมาคมเบดบินตั้นของอังกฤษไดออกมา
แถลงการณทจี่ ะใหมีการตรวจสอบและทําความสะอาดลูกขนไกที่สงเขามาจําหนายที่ทําจาก
ประเทศจีนเนือ่ งจากปกของลูกขนไกนนั้ ทําจากขนไกจริงๆ จึงกังวลวาจะเปนสาเหตุของการระบาด
ของไขหวัดนกในประเทศอังกฤษอีกครั้ง
ในประเทศไอเวอรี่โคทนั้นมีการคิดคนทาเตนรําที่เรียกวา Bird Flu Dance เปนทาเตนที่
แสดงออกถึงลักษณะของไกที่กําลังถูกไขหวัดนกเลนงาน (ดูจาก You Tube) ซึงนักขาวได
สัมภาษณผูที่เตนรําวาทําไมถึงเตนแบบนีแ้ ละความหมายมันคืออะไร ก็ไดรับคําตอบวา เปนการเตน
เพื่อใหหายจากความกลัวโรคไขหวัดนกและจะไดกนิ ไกอีก
เปนการนําวัฒนธรรมดั่งเดิมของแอฟริกันมาประยุกตใชกับความหมายใหมเพื่อการ
ตอรองกับความกลัวในการบริโภคไก

I created the dance to bring happiness to the hearts of Africans
and to chase away fear the fear of eating chicken

DJ Lewis says the dance will stop people being scared to eat chicken
Ivorians catch bird flu dance fever

นอกจากนี้ยังมีสินคาที่เปนอุตสาหกรรมมากมายที่ออกมาจําหนายเพื่อตานไขหวัดนกเชน
หนากาก ที่กรองอากาศเสื้อผาที่ปองกันการติดเชื้อในการปฏิบัติการ รวมถึงการใหความหมายใหมๆ
แกสินคาเกาเชนกระดาษชําระที่มีการโฆษณาบอกวาใชปองกันไขหวัดนกได
กระบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมในรูปแบบนี้ ยากที่ จ ะจัด ใหอยูใ นประเภทใดของ
รูปแบบที่นักวิชาการเสนอไวขางตนแตเปนการตอตานที่นําเสนอแนวคิดและมุมมองในมิติตางๆที่
เปนชีวิตประจําวันของมนุษย แตยังไมถึงขั้นที่ประเพณีประดิษฐใหมหรือประดิษฐกรรมทางสังคม
ใหม จะไปตอรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจ ทั้งของโรคไขหวัดนก และของรัฐ
ได อาจเปนเพราะวาไขหวัดนกสําหรับมนุษยแลวยังใหมตอกันมากและยังคงตองอยูดวยกันอีกนาน
บทสรุป
ไขห วัดนกเป นโรคระบาดที่มีลัก ษณะของโลกาภิวัตนคือมีความเปนเสรีที่ขามรัฐ ขาม
พรมแดนและสามารถแพรกระจายไปจากสัตวไปสูคนดวยมาตรฐานเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันจาก
บทความไดทําใหเห็นถึงขอสังเกตวาโลกาภิวัตนที่เปนประเด็นทางเศรษฐกิจ การคา ที่ขับเคลื่อน
ดวยการยายทุนขามพรมแดนไปมาอาจกลายเปน “โลกาภิวัตนเที่ยม” เพราะวาโลกาภิวัตนมันไมเคน
มีอยูจริงเพียงแครูปแบบการคาเทานั้นเองเนื่องจากความเห็นแกตัวของประเทศที่เจริญแลที่เอา
เปรียบประเทศที่ไมมีทางสู (เพราะวาการคาเสรีไมมีอยูจริง) องคกรโลกตางๆก็ถูกวิพากษวาไมได
ตั้งขึ้นมาเพื่อประเทศเล็กประเทศนอย มาตรการตางๆนั้นทําใหประเทศที่รับความชวยเหลือยิ่งแยลง
ไปอีกซ้ําแลวซ้ําเลาสรางความหวาดความกลัวขึ้นมา
ประเทศมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาแสดงออกอยางไมอาย ในขณะที่รัฐบาลคลินตัน
พยายามผลักดันสหรัฐอเมริกาไปสูการคาเสรีอยางจริงจัง รัฐบาลบุชกลับปากวาตาขยิบ ปากก็พร่ํา
เทศนาถึงการคาเสรี แตในทางปฏิบัติกลับดําเนินนโยบายแบบลัทธิปกปองการคา (protectionism)
นโยบายการคาของรัฐบาลบุชจริงๆ ดูเหมือนจะเปนการบีบใหทั่วโลกเปดการคาเสรี แตใชนโยบาย
ปกปองการคากับประเทศของตัวเอง
ปจจัยอีกประการหนึ่งที่ทําลายโครงการโลกาภิวัตนลง เกิดมาจากการหมกมุนอยูกับความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ความเติบโตอยางไมมีขีดจํากัดคือจุดศูนยรวมของโลกาภิวัตน เปนแกนกลาง
สําคัญของความชอบธรรมของมัน ในขณะที่รายงานธนาคารโลกในระยะหลังยังคงเชิดชูความ
เติบโตอยางรวดเร็ววา เปนกุญแจที่ไขไปสูการขยายตัวของชนชั้นกลางในโลก แตปญหาโลกรอน,
การผลิตน้ํามันเลยขีดสูงสุด (peak oil) และปญหาดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ ทําใหประชาชนมองเห็นชัด
วา อัตราและแบบแผนของความเติบโตที่มาพรอมกับโลกาภิวัตน คือใบสั่งยาสูตรมรณะที่จะนําไปสู
สงครามอารมาเกดดอนในเชิงนิเวศวิทยา
ปจจัยประการสุดทายที่อยาไดมองขามก็คือ การตอตานขัดขืนของประชาชนที่มีตอโลกาภิ
วัตน การตอสูนับตั้งแตที่ซีแอตเติลใน ค.ศ. 1999, ปรากใน ค.ศ. 2000 และเจนัวใน ค.ศ. 2001 การ
เดินขบวนตอตานสงครามครั้งใหญในโลกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ ค.ศ. 2003 เมื่อขบวนการตอตาน

โลกาภิวัตนผันตัวไปเปนขบวนการตอตานสงครามระดับโลก การอับปางของการประชุม WTO
ระดับรัฐมนตรีในเมืองแคนคูนเมื่อ ค.ศ. 2003 และเกือบลมลงในฮองกงใน ค.ศ. 2005 การที่ชาว
ฝรั่งเศสและชาวดัทชพรอมใจกันปฏิเสธรัฐธรรมนูญยุโรปที่มีแนวทางเสรีนิยมใหมและสนับสนุน
โลกาภิวัตนใน ค.ศ. 2005
ทั้งหมดนี้คือจุดบรรจบที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอสําคัญในการตอสูระดับโลกที่ยาวนานเปน
ทศวรรษ รุกจนใหโครงการเสรีนิยมใหมตองมวนเสื่อกลับไป แตเหตุการณอันลือลั่นเหลานี้เปนแค
ยอดภูเขาน้ําแข็ง เปนผลรวมของการตอสูตอตานเสรีนิยมใหม ตอตานโลกาภิวัตน นับพันๆ ครั้งที่
เกิดขึ้นในชุมชนนับพันๆ แหงทั่วทั้งโลก เปนผลจากการรวมแรงรวมใจของเกษตรกร คนงาน
นักศึกษา ชนพื้นเมืองและชนชั้นกลางในหลายภาคสวน เปนจํานวนหลายลานคน
แตโลกาภิวัตนที่มาจากธรรมชาตินั้นอาจกลาวไดวาเปน “โลกาภิวัตนแท” เพราะวาที่ไมมี
ใครกําหนดได เชนโรคระบาดใหมๆ และภัยธรรมชาติ นับวันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันสาเหตุ
เนื่องจากวิถีชีวิตของมนุษยที่พยายามเอาประโยชนจากธรรมชาติ สรางความไมแนนอนและมั่นคง
ในชีวิตประจําวันของมนุษย ความรุนแรงของปญหานี้เองทําใหมนุษย “กลัว” และทบทวนวาอะไร
จะสามารถเปนที่พึ่งไดเมื่อเกิดความกลัว บางกรณีก็หันไปหาภูมิปญญาเดิมที่เปนทุนทางสังคมที่
เหลาบรรพชนสรางขึ้นมาในอดีตแลวนํามาตีความใหม บางก็หันไปสูความเชื่อทางพิธีกรรมที่ได
ประดิษฐใหม บางก็พยายามสรางกระบวนเพื่อใหความหมายใหมแกเรื่องที่ไมสามารถควบคุมได
เปนกระบวนการสรางวาทกรรมที่มีอํานาจในการอธิบายได เกิดเปนความรูใหมที่แตกตาง
และหลากหลายจากความรูที่ผลิตโดย “รัฐ และศาสตรตางๆ” ไดครอบงําและไมเห็นความสําคัญใน
การสรางความรูของปจเจกกอเกิดความขัดแยงรูปแบบใหมขึ้นมาอยางมากมายจากความกลัว โลกา
ภิวัตนแท และกลัวซึ่งกันและกันจนถึงขั้นกลัวตัวเอง (กลัวแก กลัวไมสวยไมหลอ กลัวตาย)
ความรูที่ถูกสรางขึ้นจากประสบการณของชีวิตประจําวันของมนุษยเปนความรูทีใชตอรอง
กับอํานาจและความกลัวตางๆที่เกิดขึ้นจากความไมแนนอน ไมใชเพื่อเปนการเอาชนะแตเปนการ
สรางพื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรม(ดวยพิธีกรรมใหมๆ)ใหกับผูตอรองใหมีตัวตนและไมถูกละเลยจาก
การจัดสรรทรัพยากรรวมถึงสรางขอตอรองในการเขาถึงทรัพยากรสาธารณะได
แตศาสตรเดิม รัฐชาติ และโลกาภิวัตนทนี่ ยิ มสรางความกลัวใหกับมนุษย จะยอมรับความรู
ของคนธรรมดาที่มาจากประสบการณในชีวิตประจําวัน เหลานี้หรือไมในเมื่อมันทําใหมนุษยหาย
กลัว
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ บรรณานุกรมไดใสไวในเนื้อบทความแลว
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