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“จุ ลชี พ” เป นสิ่ งที่ นั กมานุ ษยวิทยาสนใจมาไม ต่ํ ากว า 70 ป เริ่ มต นจากการศึ กษาป จจั ยทาง
วัฒนธรรมตอการเกิดและการระบาดของโรค ติดเชื้อที่มีสาเหตุจากจุลชีพกอโรค รวมทั้งการศึกษาอิทธิพลของ
วัฒนธรรมทองถิ่นตอความสําเร็จของมาตรการควบคุมโรคในทศวรรษ 1950 ถึง 1990 ตอมาความตื่นตัวของ
ประชาคมโลกตอสถานการณเชื้อดื้อยาในตนศตวรรษที่ 21 ทาใหความสนใจจุลชีพของนัก มานุษยวิทยาขยาย
มาสูเรื่องอิทธิพลของมนุษย โดยเฉพาะการใชยาตานจุลชีพและปจจัยเชิงโครงสรางของการใชยา ตอการกลาย
พันธุ เพื่อความอยูรอดของจุลชีพ หลังจากนั้นโครงการไมโครไบโอมในมนุษยในป 2008 ทาใหนักมานุษยวิทยา
ไดทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับ รางกาย ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม และตั้งคาถามตอความเปน
มนุ ษ ย และในป จ จุ บั น ที่ มี ก ารระบาดของไวรั ส SARSCoV-2 จุ ล ชี พ ก อ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(Covid-19) เกิดขึ้น นักมานุษยวิทยาก็เริ่มมีสวนรวมตอการถกเถียงประเด็นทางสังคมที่ เกิดขึ้นจากการระบาด
และมาตรการควบคุมโรค อาทิ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสัตวปาและสัตวเลี้ยงที่สงผลตอการระบาดของ
โรค แบบขามสายพันธุ ความเหลื่อมล้ําของคนรวยกับคนจนตอการปรับตัวให เขากับมาตรการควบคุมการ
ระบาดของโรค การเหยียดเชื้อชาติ และการเกลียดกลัวชาวตางชาติ ระบบอาหารโลกหลังพนชวงการระบาด
ของโลก บทความนี้ตองการนาเสนอวา จุลชีพและมานุษยวิทยา มีความสัมพันธกับแบบ “วิวัฒนาการรวม”
กล าวคือ ในขณะที่ มานุ ษยวิ ทยามี สวนท าให จุ ลชี พมี ที่ ทางในโลกสั งคมศาสตรและ มนุ ษยศาสตรมากขึ้ น
ขณะเดียวกันจุลชีพก็มีสวนผลักดันใหมานุษยวิทยาการแพทยและแวดวงมานุษยวิทยาโดยรวมมีความกาวหนา
ใน เชิงทฤษฎีและในเชิงประยุกตเชนกัน
คําสําคัญ: จุลชีพ, โรคติดเชื้อ, เชื้อดื้อยา, ไมโครไบโอม, ไวรัส SARS-CoV-2
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Abstract
Microbes have been interested in anthropologists for at least 70 years. It begins
with studies of sociocultural factors on emergences and epidemic of infectious diseases
caused by pathogenic microbes and on the efficiency of interventions, from 1950 to
1970. The awareness of antimicrobial resistance in the early 21st century, later, shapes
anthropologist to explore the ways human activities affect mutations of microbes to
survive, especially antibiotic uses and their structural factors. The Human Microbiome
Project commenced in 2008 push anthropologists to reconsider and improve concepts
employed to study the body, human-environmental relationships and throw a challenge
on the human being. The current pandemic of SARS-CoV-2, which causes COVID-19, bring
attention from anthropologists to contribute ideas and observations, among them
including human-animal (pet and wild) relationships influencing cross-species epidemic,
different effects from interventions among people caused by inequality between poor
and rich, racism and xenophobia and global food chains in post-COVID -19. In this article,
I argue that microbes and anthropology generate a co-evolution, in which anthropology
introduce microbe to social science and humanities while microbes improve medical
anthropology and anthropology in general both in term of theory and applications.
Keywords: Microbes, Infectious diseases, Antimicrobial resistance, Microbiome, SARS-CoV-2
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บทนํา
“จุลชีพ ” หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ตอ งใชกล องจุลทรรศนจึงจะมองเห็ น เปน สิ่งที่ นั ก
มานุ ษ ยวิท ยาให ค วามสนใจมานานไม ต่ํากวา 70 ป ภายใต บ ริบ ทที่แ ตกต างกั น ไป เริ่ม ตน จาก
การศึกษาปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่สงผลตอการระบาดของโรคติดเชื้อ และความสําเร็จของ
มาตรการควบคุมโรค ตอมาเมื่อองคกรโลกบาลและรัฐหลายแหงใหความสนใจตอสถานการณเชื้อ
ดื้อยา หรือการที่จุลชีพกอโรคสามารถยับยั้งฤทธิ์ของยาตานจุลชีพได นักมานุษยวิทยาก็เขามาสนใจ
เรื่องนี้ดวย โดยเฉพาะประเด็นการใชยาในชีวิตประจําวัน นโยบายเชื้อดื้อยา และความสัมพันธของ
วิทยาศาสตรกับสังคมในเรื่องเชื้อดื้อยา ในชวงเวลาเดียวกัน การเกิดขึ้นของโครงการศึกษาไมโคร
ไบโอมในมนุ ษย ได ทําให นักมานุษ ยวิทยากลับ มาทบทวนแนวคิดสําคัญ อยางเรื่อง “รายกาย”
ความสัมพันธระหวาง “ตัวเรากับระบบนิเวศน” และความหมายของ “ความเปนมนุษย” และ
สถานการณ ป จ จุ บั น ที่ ไ วรั ส SARS-CoV-2 จุ ล ชี พ ก อ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ ใ หม
(COVID-19) ก็มีนักมานุษยวิทยาใหความสนใจและเริ่มตนนําเสนอขอสังเกตบางประการออกมาสู
สาธารณะ
เนื้ อ หาในบทความนี้ แ บ งเป น 4 ตอน ตามบริ บ ทที่ จุ ล ชี พ กั บ มานุ ษ ยวิ ท ยามาเจอกั น
เริ่มตั้งแต 1. มานุษยวิทยากับโรคติดเชื้อ 2. มานุษยวิทยากับเชื้อดื้อยา 3. มานุษยวิทยากับไมโคร
ไบโอม และ 4. มานุษยวิทยากับไวรัส SARS-CoV-2 โดยแตละตอนเปนการแสดงใหเห็นวาบริบท
ตาง ๆ นั้นมีลักษณะอยางไร นักมานุษยวิทยาเขาไปศึกษาจุลชีพในแงใดบาง มีความเคลื่อนไหวใด
ๆ ตอมาจากการศึกษาดังกลาวอยางไร และมันสะทอนใหเห็นพลวัตและความกาวหนาของนั ก
มานุษยวิทยาเองอยางไรบาง
มานุษยวิทยาโรคติดเชื้อ
การศึกษาโรคติดเชื้อของนักมานุษยวิทยา เริ่มตนขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ในป 1950 องค การอนามั ยโลก (WHO) และมูล นิธิร็อคกี้เฟลเลอร จางนั กมานุ ษ ยวิทยา 2 คน
คือ โครา ดูบัวส (Cora Dubois) และเอ็ดเวิรด เวลลิน (Edward Wellin) ใหศึกษาประสิทธิภาพ
ของการควบคุ ม โรคไข ร ากสาดใหญ ใ นเปรู ถั ด มา 1 ป ก็ มี นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาเข า ไปอยู ใ น
สถาบันการศึกษาดานสาธารณสุข นั่นคือ เบนจามิน พอล (Benjamin Paul) ที่ไดเปนอาจารยคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยฮาวารด (Brown & Inhorn, 2013) ตอมาในป 1955 พอลไดเปน
บรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ ชื่ อ Health, Culture and Community (1955) ซึ่ ง รวบรวมงานศึ ก ษา
ปฏิกิริยาโตตอบของชาวบานตอมาตรการควบคุมโรคระบาดทั่วโลก โดยในจํานวนนี้มีงานศึกษาโรค
ติดเชื้ออยู 3 ชิ้น คือ การศึกษามุมมองของผูหญิงชาวเปรูตอการตมน้ํารอน (Wellin, 1955) มุมมอง
ตอวิทยาศาสตรและการเชื่อมโยงกับศาสนาของชาวจีนยูนนานในชวงการควบคุมอหิ วาตกโรค
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(HSU, 1955) และมุ ม มองต อ มาตรการควบคุ ม โรคคอตี บ และระบบภู มิ คุ ม กั น ของคนไทย
(Hanks et al, 1955) ในช ว งเวลาเดี ย วกั น ก็ มี ง านอี ก ชิ้ น หนึ่ ง ตี พิ ม พ ชื่ อ “Anthropological
Implications of Sickle Cell Gene Distribution in West Africa” ( Livingstone, 1958)
งานชิ้นนี้เกิดขึ้นภายใตกระแสความสนใจทางการแพทยวาทําไมคนกลุมหนึ่งในแอฟริกาจึงมีอัตรา
ปวยโรคมาลาเรียนอยกวาประชากรกลุมอื่น ซึ่งตอมานักพันธุศาสตรพบวาเกิดจากการมียีนสที่ผลิต
เม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Alisson, 1954) งานชิ้นนี้เปนการตอยอดมาเพื่อตอบคําถามวาทําไมชาว
แอฟริกาตะวันตกจึงมียีนสชนิดนี้มากกวาคนกลุมอื่น ซึ่งผูเขียนเสนอวา เพราะปจจัยทางวัฒนธรรม
อยางการมีเครื่องมือเหล็ก (metal tools) ทําใหคนในภูมิภาคนี้ขยายพื้นที่ทําการเกษตรและที่อยู
อาศัยเขาไปในปาลึกกวาคนกลุมอื่น ทําใหเจอกับยุงพาหะ Anopheles gambiae และเชื้อกอโรค
มาลาเรีย Plasmodium Jalciparum การเผชิญกับยุงและจุลชีพนี้หลายรุนอายุ ทําใหพวกเขามี
ยีนสดังกลาว
อยางไรก็ตาม หลังจากงานทั้งสองชิ้นนี้ก็ไมมีงานศึกษาโรคติดเชื้อโดยนักมานุษยวิทยาอีก
เลยราวสองทศวรรษ สวนหนึ่ งเป น เพราะความสําเร็จในโครงการกําจัด โรคฝ ดาษขององคก าร
อนามัยโลก จึงไมจําเปนตองมีการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของการระบาดและการควบคุมโรคติด
เชื้ออยางที่นักมานุษยวิทยาถนัดอีก (Brown & Inhorn, 2013) จนทศวรรษ 1970 จึงเริ่มปรากฏ
อีกครั้ง ในป 1974 องคการอนามัยโลกไดดําเนินโครงการ “the Special Program for Research
and Training in Tropical Diseases (TDR)” เพื่อตองการควบคุมโรคติดเชื้อ 6 ชนิด ที่ระบาดใน
ทวีปแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก โรคเทาชาง โรคลิชมาเนีย (leishmaniasis) โรค
มาลาเรีย โรคพยาธิใบไมในเลือด โรคเหงาหลับ (trypanosomiasis) และโรคเรื้อน โดยเนนการฝก
ใหคนในพื้นที่มีความรูในการควบคุมโรคเองแทนที่จะสงคนจากชาติตะวันตกเขาไปดําเนินการให
เหมื อ นกั บ ที่ เคยทํ ามาในสองสามทศวรรษก อ นหน า ในโครงการนี้ องคก ารอนามั ยโลกมองว า
พฤติ ก รรมของคนและผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากการระบาดเป น เรื่ อ งสํ า คั ญ จึ ง ให มี นั ก
มานุษยวิทยา นักภูมิศาสตรมนุษย และนักเศรษฐศาสตรเขามารวมโครงการดวย โดยประเด็นหลัก
ที่นั กมานุษ ยวิท ยารับ ไปศึกษา คื อการหาความเชื่อมโยงระหวางการใชน้ํ าและการขับ ถายของ
ชาวบาน กับการระบาดของโรคพยาธิใบไมในเลือด (Brown & Inhorn, 2013)
ถัดมาในทศวรรษ 1980 เรียกไดวาเปน “ยุคทอง” ของการศึกษามานุษยวิทยาโรคติดเชื้อ
เพราะมีงานศึกษาออกมามากกวาทศวรรษกอนหนาไมนอย ในป 1980 นักมานุษยวิทยาไดเขาไปมี
สวนรวมในการศึกษาโรคติดเชื้อกับโครงการ “Child Survival Revolution” ที่ดําเนิ นการโดย
องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) ในประเด็น ปจจัยการระบาดของโรคอุจจาระรวง
กลุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เชน หวัด ปอดบวมเฉียบพลัน และกลุมโรคที่
เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน เชน คอตีบ หัด และวัณโรค (WHO, 2013) และมุมมองของชาวบาน
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ตอการกินผงน้ําตาลเกลือแร โครงการนี้และโครงการควบคุมโรคกอนหนา มีอิทธิพลลอยางมากตอ
การศึ ก ษาโรคอุ จ จาระร ว งและกลุ ม โรคติ ด เชื้ อ เฉี ย บพลั น ของระบบทางเดิ น หายใจของนั ก
มานุษยวิทยา เพราะสองเรื่องนี้ถูกศึกษาเปรียบเทียบขามวัฒนธรรมอยางมาก จนวารสาร Social
Science & Medicine (1988) และ Medical Anthropology (1994) จัดเปนหัวขอพิเศษประจํา
ฉบับเลยทีเดียว
ในทศวรรษนี้ก็มีงานศึกษาที่คลายกับ ลีฟวิงสตัน (1958) เชนกัน เปนการศึกษาลักษณะ
ทางวัฒ นธรรมของคนที่ มี ยี น ส P2 ซึ่ ง ทํ า ให ไม ป ว ยด ว ยโรคจากสั ต วสู ค นที่ เกิ ด จากเชื้ อ ก อ โรค
หนอนพยาธิ (helminthic zoonoses) โดยพบวามักเปนคนที่มีอาชีพเลี้ยงปศุสัตวมาหลายชั่วอายุ
คนจนทําใหมียีนสตัวนี้ (Blagero, 1982) และงานที่เสนอวาประชากรยุโรปที่ปวยดวยโรคซิสติก
ไฟโบรซิส (cystic fibrosis) ซึ่งเปนโรคทางพันธุกรรมที่ทําใหรางกายสรางสารคัดหลั่งเขาไปในปอด
และระบบยอยอาหารมากกวาคนปกติ มีแนวโนมปวยจากวัณโรคปอดนอยกวาประชากรกลุมอื่น
เพราะยีนสที่ทําใหเกิดโรคซิสติก ไฟโบรซิส นั้นมีความสามารถในการผลิตกรดที่ทําลายเชื้อกอโรค
Mycobacterium tuberculosis ไดดวย (Meindl, 1987)
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาโรคติดเชื้อของคนในอดีตอีกดวย เรียกวา “พยาธิวิทยาโบราณ”
(Paleopathology) เช น การศึ ก ษาการระบาดของโรคซิ ฟ ลิ ส จากแบคที เ รี ย Treponema
pallidum ที่พบวาโรคนี้มีตนกําเนิดจากทวีปอเมริกา จากนั้นลูกเรือของโคลัมบัสไดพาไประบาดที่
ยุโรป ก อนที่ ต อมาจะระบาดไปทั่ วโลกจากลั ท ธิ ลาอาณานิ ค ม (Crosby, 2003) รวมทั้ งงานอี ก
จํานวนหนึ่ งที่ สนใจวา การเปลี่ยนผานจากสังคมลาสัตวมาเปน เกษตรกรรมของมนุษ ยเมื่อราว
10,000 ป กอนคริสตกาล หรือที่เรียกวา “การปฏิวัติยุคหินใหม” (Neolithic Revolution) นั้น
สัมพันธอยางไรกับการเกิดและการระบาดของโรคติดเชื้อ
ดั ง ที่ ป รากฏในบางบทความของหนั ง สื อ Paleopathology at the Origins of Agriculture
(1984) ซึ่งมีขอเสนอที่วา อัตราการเกิดโรคติดเชื้อไมไดสัมพันธโดยตรงกับระบบการเกษตร แต
เกี่ยวของกับภาวะทุพโภชนาการที่ยาวนานมากกวา
ในช วงนี้ นัก มานุ ษ ยวิท ยายังได นําหลัก การ “สามเหลี่ ยมระบาดวิท ยา” มาใชในงาน
ตัวเองอีกดวย หลักการนี้เปนตัวแบบที่นักระบาดวิทยาใชศึกษาการระบาดของโรค ประกอบดวยตัว
แปรหลัก 3 ตัว คือ “Host” หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ปวยหรือเปนพาหะของจุลชีพกอโรค สวนมากมัก
หมายถึงมนุษย “Agent” หรือจุลชีพกอโรค แตบางครั้งอาจรวมถึงสัตวพาหะ เชน ยุง หนู ไร ดวย
และ “Environment” หรือสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนตามธรรมชาติ เชน ปา แมน้ํา และที่มนุษยสราง
ขึ้นอยางที่อยูอาศัย โดยในการประยุกตใชของนักมานุษยวิทยานั้น ไดใหความสําคัญกับ Host เปน
หลัก โดยเฉพาะพฤติกรรมทางสังคมและแบบแผนทางวัฒนธรรมที่ทําใหทั้งเกิดการแพรกระจาย
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ของ Agent และการลดการระบาดของโรคลง ตั วอย างงานกลุ ม นี้ เช น การศึ ก ษาอิ ท ธิพ ลของ
วัฒ นธรมชนพื้นเมืองในมาเลเซียตอการระบาดของพยาธิตัวกลม Wuchereria bancrofti และ
Brugia malayi ซึ่งกอโรคเทาชาง (Dunn, 1976) อิทธิพลของพิธีกรรมกินศพมนุษยของชาวฟอร
(Fore) ในปาปวนิวกินี ตอการระบาดของโรค “คุรุ” (Kuru) โรคที่สงผลตอระบบประสาทและการ
เคลื่อนไหว ที่เกิดจาก “slow virus” (Lindenbaum, 2015) พฤติกรรมที่ชวยลดการะบาดของโรค
มาลาเรีย เชน การใชสบูซักผาในน้ํา การใชยาฆ าแมลงแบบทองถิ่น ซึ่งลวนสงผลทํ าลายแหลง
เพาะพันธุยุง (Wood, 1979) การระบาดของพยาธิตัวตืด Echinococcus ที่กอโรคพยาธิเอไคโนค็
อกคอล (Echinococcosis) ในผูหญิงเตอรกานา (Turkana) ในเอธิโอเปยที่นิยมนําอุจจาระสุนัขมา
ถูตามตัวและบาดแผล ตามความเชื่อที่มองวาเปนเครื่องสําอางและยารักษาโรค (Fuller, 1981)
รวมทั้งงานศึกษาการระบาดของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธที่เกิดจากปจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะภูมิภาคแอฟริกา ที่การเคลื่อนยายของคนในชนบทเขามาประกอบอาชีพขายบริการทาง
เพศในเมือง เพราะไมมีงานทําที่บาน เปนปจจัยหลักของการระบาดของโรคเอดสและซิฟลิส (Arya
et al 1973; Bello et al 1983; Meheus et al, 1974) แต ก ารประยุ ก ต ตั ว แบบสามเหลี่ ย ม
ระบาดวิ ท ยามาใช ก็ โ ดนวิ พ ากษ เ ช น กั น ในงาน The Political Ecology of Disease in
Tanzania (1984) ไดวิจารณไววาการใชตัวแบบนี้วิเคราะหปญหานั้นเปน “ประจักษนิยมแบบชน
ชั้น กระฎ ม พี (bourgeoisie empiricist)” ที่ ล ะเลยป จ จั ย เชิ งโครงสรา งทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
ที่กํากับความสัมพันธระหวางชาติเจาอาณานิคมกับใตอาณานิคมอยางไมเทาเทียม อันเปนตัวแปร
สําคัญที่ทําใหเกิดโรคระบาด
งานของทูรเชน (Turshen, 1984) ถือเปนงานศึกษาจุลชีพและโรคติดเชื้อชิ้นแรก ๆ ที่นํา
แนวคิดเชิงวิพากษมาใช กอนที่ในทศวรรษ 1990 แนวทางนี้จะกลายเปนกรอบวิเคราะหหลักของ
“มานุ ษยวิท ยาการแพทยเชิงวิพ ากษ ” (Critical Medical Anthropology) ในการศึกษาป ญ หา
สุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมคนชายขอบของอํานาจ รวมทั้งในเรื่องโรคติดเชื้อและจุลชีพดวย เชน
การศึกษาผูปวยเอดสยากจนในชุมชนเมืองของสหรัฐอเมริกา (Singer & Baer, 2018) การศึกษา
“ความรุนแรงเชิงโครงสราง” (Structural Violence) ที่เกิดจากปจจัยทางเศรษฐศาสตรการเมือง
ระดับทองถิ่นและระดับโลกาภิวัตนที่สง ผลตอการระบาดของโรคเอดสและวัณโรคในหมูคนชายขอบ
อยาในคุกแหงหนึ่งในรัสเซียและหมูบานแหงหนึ่งในเฮติ (Farmer, 2004) เปนตน
จากการที่มีนักมานุษยวิทยาสนใจศึกษาโรคติดเชื้อในชวงเปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิด
“คณ ะทํ างาน มานุ ษ ยวิ ท ยาและโรคติ ด เชื้ อ ” (Working Group of Anthropology and
Infectious Disease) ขึ้น ภายใตสมาคมมานุษยวิทยาอเมริกา มีการประชุมกันครั้งแรกในป 1980
ณ งานประชุ ม วิ ช าการประจํ าป ข องสมาคมฯ (Brown et al., 2013) และการจั ด เวที วิ ช าการ
“มานุษยวิทยาโรคติดเชื้อ” ในการประชุมประจําปของสมาคมฯ ในป 1992 ซึ่งในการประชุมกัน
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ครั้งแรกในป 1980 นั้น ก็ไดมีการนิยาม “ฟลด” หรือประเด็นความสนใจทางวิชาการของกลุมไว
ดวยวา “เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรสังคมวัฒนธรรม ชีววิทยา และระบบนิเวศน
ที่สงผลตอการเกิดและการกระจายของโรคติดเชื้อ” (Inhorn & Brown, 1990)
ในแงทฤษฎี กลาวไดวาการศึกษาจุลชีพและโรคติดเชื้อของนักมานุษยวิทยาในชวง 1950
ถึง 1990 นั้น ตั้งอยูบนแนวคิด 4 ประการ (Singer, 2016) 1. “ทฤษฎีนิเวศวิทยาการแพทย” ซึ่ง
มุงทํ าความเขาใจการปรับ ตัวของคนในสั งคมเมื่อเกิด โรคระบาด และการปรับ ตัวตอมาตรการ
ควบคุมโรค ตัวอยางที่ชัด คือหนังสือ Health, Culture and Community (1955) นอกจากนี้ ใน
งานศึกษาบางชิ้น ยังนําแนวคิด “การคัดเลือกตามธรรมชาติ” (Natural selection) มาใชรวมกับ
นิเวศนวิทยาการแพทยดวย เชน งานศึกษายีนสสรางเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Livingstone, 1958)
2. “การศึกษาความหมายและปรากฏการณ” ที่มุงทําความเขาใจการตีความหรือใหความหมายตอ
โรคติดเชื้อและมาตรการควบคุมปองกันของชาวบาน เชน ชาวบานอธิบายสาเหตุของอุจจาระรวง
วาอยางไร มองการตมน้ําเพื่อฆาเชื้ออหิวาตกโรคอยางไร ดังปรากฏในชุดบทความของวารสาร
Social Science & Medicine (1988) และ Medical Anthropology (1994) ในแงหนึ่ง แนวทาง
นี้ ใ กล เคี ย งกั บ การศึ ก ษาที่ เรี ย กว า “การแพทย ช าติ พั น ธุ ” (Ethnomedicine) ที่ ส นใจระบบ
การแพทยทองถิ่นอยูไมนอย 3. “ตัวแบบสามเหลี่ยมระบาดวิทยา” ที่ประยุกตจากนักระบาดวิทยา
แตเนนหนักที่อิทธิพลของ Host เชน การศึกษาการระบาดของพยาธิตัวตืด Echinococcus ที่กอ
โรคพยาธิเอไคโนค็อกคอล (Echinococcosis) จากความเชื่อเรื่องการเอาอุจจาระสุนัขมาทาตัวและ
บาดแผล (Fuller, 1981) และ 4. “มานุ ษ ยวิ ท ยาการแพทย เชิ ง วิ พ ากษ ” (Critical medical
anthropology) ที่ใหความสําคัญกับปจจัยทางเศรษฐศาสตรการเมืองที่ทําใหเกิดความไมเทาเทียม
(inequality) ความไม เป นธรรม (inequity) และความจากจน (poverty) จนทํ าให คนชายขอบ
เจ็บ ปวยและเสียชีวิต จากโรคระบาดไดมากกวาคนรวย แนวทางนี้ ยังให ความสําคัญ กั บมิติท าง
ประวัติศาสตรควบคูไปดวย โดยมองวาปรากฏการณทางสุขภาพที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบันนั้น แยกไม
ขาดจากกระแสธารทางประวัติศาสตรที่ ผานมานับ รอยป (Singer & Baer, 2018) เชนงานของ
ฟารมเมอร (Farmer, 2004)
ถึงแมจะมีความแตกตางกันไป แตอาจกลาวไดวาแนวคิดทั้งหมดที่นักมานุษยวิทยาใช
ศึกษาโรคติดเชื้อมีลักษณะรวมกันประการหนึ่ง คือ มองจุลชีพในสถานะเดียวคือเชื้อกอโรค และ
การศึกษาจุลชีพแยกไมขาดจากการศึกษาเรื่องโรคติดเชื้อ ไมวาจะมองจากทฤษฎีไหน จุลชีพจะเปน
เรื่องที่นักมานุษยวิทยาศึกษาได ตอเมื่อมันอยูในสถานะของสิ่งคุกคาม รางกายและสังคมมนุษย
เทานั้น อยางไรก็ตาม เมื่อเขาสูศตวรรษใหม มุมมองนี้ก็ถูกถาทาย จุลชีพถูกพิจารณาใหมวาเปน
มากกวาเชื้อกอโรคระบาด เปนสิ่งมีชีวิตที่ซับซอนทั้งในทางชีววิทยาและวัฒนธรรม และมีอิทธิพล
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กับมนุษยและสังคมมากกวาแคกระตุนใหเกิดการปรับตัว บริบทสําคัญในศตวรรษนี้ที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ “เชื้อดื้อยา” และ “ไมโครไบโอมในมนุษย”
มานุษยวิทยากับเชื้อดื้อยา
เชื้อดื้อยา (antimicrobial resistance) คือ การที่จุลชีพสรางกลไกทางชีวเคมีที่สามารถ
ตานทานฤทธิ์ยาตานจุลชีพไมใหถูกกําจัดได กลไกดังกลาวมีดวยกัน 4 ชนิด 1. กาสรางเอนไซมมา
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงยา 2. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในตัวเอง ทําใหแมยาจะเขาไปใน
เซลลไดแตไมสามารถไปยังจุดออกฤทธิ์ได 3. การหลบเลี่ยงโมเลกุลของยาที่มาจับกับเซลลผนัง และ
4. การเอายาออกจากเซลลตัวเอง (วีรวรรณ ลุวีระ, 2549) มีเชื้อดื้อยาหลายชนิดที่ถูกระบุวาเปน
ปญหาสาธารณสุข องคการอนามัยโลกระบุไว 4 กลุม 1. กลุมแบคทีเรียดื้อยา เชน เชื้อ Klebsiella
pneumonia สาเหตุ ห ลั ก ของปอดอั ก เสบและติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ด 2. กลุ ม แบคที เ รี ย
Mycobacterium tuberculosis ดื้ อ ยาหลายขนานในผู ป ว ยวั ณ โรค 3. กลุ ม โปรโตซั ว P.
falciparum สาเหตุหลักของโรคมาลาเรีย 4. กลุมไวรัสเอชไอวีดื้อยา และ 5. กลุมไวรัสไขหวัดใหญ
ดื้อยา (WHO, 2018) สวนศูนยควบคุมและปองกันโรค สหรัฐอเมริกา ระบุไว 21 ชนิด แบงเปน 3
กลุม 1. กลุมคุกคามมากที่ สุด เชน แบคที เรีย Acinetobacter เชื้อรา Candida auris 2. กลุม
คุกคามมาก เชน แบคทีเรีย Campylobacter แบคทีเรีย Enterobacteriaceae 3. กลุมคอนขาง
คุก คาม ได แ ก แบคที เรี ย Streptococcus กลุ ม A และ B และ 4. กลุ ม ต อ งจั บ ตา เช น เชื้ อรา
Aspergillus fumigatus แบคทีเรีย Mycoplasma genitalium (CDC, 2019) ขณะที่ กระทรวง
สาธารณสุขของไทยระบุไว 8 ชนิด โดยเนนไปที่แบคทีเรียที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อในกระแสเลือด
ได แ ก เชื้ อ Acinetobacter baumannii เชื้ อ Pseudomonas aeruginosa เชื้ อ Klebsiella
pneumonia เชื้ อ Staphylococcus aureus เชื้ อ Escherichia coli เชื้ อ Salmonella spp
เชื้ อ Enterococcus faecium และเชื้อ Streptococcus pneumonia (กระทรวงสาธารณสุ ข ,
2563)
เชื้อดื้อยานั้นถูกพิจารณาวามีผลกระทบในหลายดาน อาทิ มีผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อ
ยาในยุโรปและอเมริกาอยางนอย 50,000 ราย ตอป และหากนับทั้งโลกจะสูงถึง 700,000 ราย
ตอป หากยังเปนเชนนี้ไปจนถึงป 2050 จะมีผูเสียชีวิตถึงปละ 10 ลานคน และทําใหเกิดการสูญเสีย
ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมของโลก ถึ ง 100 ล านล านเหรี ยญสหรั ฐ (O’Neill, 2014) เชื้อ ดื้ อ ยายังเป น
อุปสรรคสําคัญตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไมวาจะเปนการทําใหคนจนลง
(เปาหมายขอ 1) สงผลใหคนเจ็บปวยมากขึ้น (เปาหมายขอ 3) รวมทั้งการปนเปอนของเชื้อก็อาจทํา
ใหความสะอาดของน้ําและสุขอนามัยแยลงอีกดวย (เปาหมายขอ 6) (WHO, 2017) สําหรับไทย
จากการศึกษาในป 2553 พบวา มีผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาจํานวน 38,481 ราย เกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจจากคายาตานจุลชีพที่ใชรักษาผูปวยเชื้อดื้อยา 2,539 - 6,084 ลานบาท และ
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มีตนทุนทางออมจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรถึง 40,000 ลานบาท (ภาณุมาศ ภูมาศ และคณะ,
2555)
ผลกระทบดั งกล าวทํ าใหรัฐบาลหลายประเทศหั นมาใหความสํ าคั ญ และกําหนดแผน
ควบคุมปองกันเชื้อดื้อยา กรีซเปนชาติแรกที่ทําแผนรับมือเรื่องนี้ในป 2008 ตามมาดวยสาธารณรัฐ
เช็ก ฝรั่งเศส และมาเซโดเนี ยในป 2011 ไซปรัสในป 2012 และโปรตุเกส เวียดนามในป 2013
อย างไรก็ ต าม กล าวได วาการดํ าเนิ น การของประเทศอั งกฤษ (British) ที่ เริ่ม ในป 2014 เป น ที่
กล า วถึ ง มากที่ สุ ด ในป ดั ง กล า ว อั ง กฤษได เผยแพร ร ายงานชื่ อ Antimicrobial Resistance:
Tackling a crisis for the health and wealth of nations (2014) หรือ “รายงานของโอนีล”
(O’Neil’s Report) ตามชื่อของหัวหนาคณะทํารายงาน จิม โอนีล (Jim O’Niel) นักเศรษฐศาสตร
ชาวอังกฤษ รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของชุดรายงานการวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมระดับโลกและแนวทางในการจัดการเกิดเชื้อดื้อยา จํานวน 9 ฉบับ ตีพิมพระหวางป 2014 ถึง
2016 ในรายงานเหลานี้ นอกจากจะคํานวณผลกระทบจากเชื้อดื้อยาออกมาเปนตัวเลขใหเห็ น
ชัดเจนแลว โอนีลและคณะยังไดเสนอมาตรการควบคุมปองกันเชื้อดื้อยาไวดวย ไดแก การเรงผลิต
ยาต า นจุ ล ชี พ ขนานใหม การสร า งชุ ด ทดสอบการติ ด เชื้ อ ที่ ร วดเร็ ว แม น ยํ า การผลิ ต วั ค ซี น
การควบคุ ม ป อ งกั น การติ ด เชื้ อ การสร า งระบบสั ง เกตการณ ก ารกระจายตั ว ของเชื้ อ ดื้ อ ยา
การควบคุมการใชยาตานจุลชีพที่ไมจําเปนในภาคการเกษตร และการปองกันขยะจากการใชยาที่
อาจสงผลตอสิ่งแวดลอม ซึ่งขอเสนอเหลานี้จํานวนหนึ่งไดไปปรากฏอยูในแผนปฏิบัติการควบคุม
เชื้อดื้อยาขององคการอนามัยโลกดวย
แผนปฏิบัติการควบคุมเชื้อดื้อยาขององคการอนามัยโลกนั้นเผยแพรในป 2015 เพื่อเปน
แนวทางใหประเทศสมาชิกนําไปปรับใช โดยในแผนปฏิบัติการไดกําหนดจุดประสงคเชิงยุทธศาสตร
ไว 5 ประการ ได แ ก 1. ปรั บ ปรุ งการตระหนั ก และความเข า ใจเรื่อ งเชื้ อ ดื้ อ ยาต า นจุ ล ชี พ ของ
สาธารณชนดวยการสรางการสื่อสาร การศึกษา และการฝกฝน ที่มีประสิทธิภาพ 2. สรางความ
เข ม แข็ ง ให กั บ ความรู แ ละหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ด ว ยการสํ า รวจตรวจตราและทํ า วิ จั ย
3. ลดอุบัติการณของการติดเชื้อดวยการมีสขุ อนามัย ความสะอาด และมาตรการปองกันการติดเชื้อ
ที่มีประสิทธิภาพ 4. ใชยาตานจุลชีพในคนและสัตวใหเกิดประโยชนมากที่สุด และ 5. พัฒนาตัว
แบบเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนอยางยั่งยืนซึ่งสะทอนความตองการทุกประเทศและเพิ่มการลงทุนใน
การผลิตยาขนานใหม เครื่องมือตรวจวินิจฉัย วัคซีน และมาตรการอื่น ๆ (WHO, 2014)
ประเทศไทยเองก็มีการจัดทําแผนเชนกัน ชื่อ “แผนยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตาน
จุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564” มีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนผูดําเนินการหลัก กําหนดยุทธศาสตรไว 6 ดาน ไดแก 1. การเฝาระวังการดื้อยาตานจุลชีพ
ภายใตแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 2. การควบคุมการกระจายยาตานจุลชีพในภาพรวมของประเทศ
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3. การปองกันและการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมกํากับดูแลการใชยาตานจุล
ชีพอยางเหมาะสม 4. การปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกํากับดูแลการใชยาตานจุลชีพ
อยางเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตวเลี้ยง 5. การสงเสริมความรูดานเชื้อดื้อยาและความ
ตระหนักดานการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมแกประชาชน และ 6. การบริหารและพัฒนากลไก
ระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานดานการดื้อยาตานจุลชีพอยางยั่งยืน พรอมกําหนดเปาหมายไว
5 ประการ คือ 1. การปวยจากเชื้อดื้อยาลดลงรอยละ 50 2. ปริมาณการใชยาตานจุลชีพสําหรับ
มนุษย ลดลงรอยละ 20 3. ปริมาณการใชยาตานจุลชีพสําหรับสัตวลดลงรอยละ 30 4. ประชาชนมี
ความรูเรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักในการใชยาตานจุลชีพอยางหมาะสมเพิ่มขึ้นรอยละ 20 และ
5. ระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพของประเทศมีสมรรถนะตามเกณฑสากล ไมต่ํากวาระดับ 4
ตามเกณฑประเมินของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548
การตื่น ตัวตอการจัดการป ญ หาเชื้อดื้ อยาในระดับโลก ทํ าใหนั กมานุษ ยวิทยาและนั ก
สังคมศาสตรสาขาอื่นใหความสนใจตอประเด็นนี้ไมนอย โดยเริ่มปรากฏในทศวรรษ 2010 ไมวาจะ
เปนงานของนักภาษาศาสตรที่ศึกษาวาทกรรม “หายนะของยุคหลังยาปฏิชีวนะ” และ “สงคราม
กับเชื้อดื้อยา” ที่ปรากฏในสื่อสาธารณะวามันสงผลอยางไรตอการเขาใจเรื่องเชื้อดื้อยาของผูคน
(Nerlich & James, 2009) งานของนักประวัติศาสตรที่ชี้วา เราสามารถเรียนรูบทเรียนจากความ
ลมเหลวในอดีตจากการไมรวมมือกันควบคุมการใชยาปฏิชีวนะของนานาประเทศในอดีตได เพื่อ
ไมใหเกิดขึ้นอีกในปจจุบัน (Podolsky et al, 2015) และงานที่ศึกษาปจจัยทางสังคมการเมืองและ
วิทยาศาสตรที่สงผลตอการใชยาในปศุสัตวของประเทศอังกฤษ (Kirchelle, 2018) และเยอรมันนี
(Kirchelle, 2016) ในอดีต งานของนักภูมิศาสตรที่ชี้วาการมองและแกปญหาเชื้อดื้อยาดวยการลด
การใชยาตานจุลชีพและใหความรูการใชยาอยางถูกตองนั้น มีขอจํากัดอยู 2 ประการ ประกาแรก
โรคและการใชยานั้นมีพลวัตไปกับปจจัย “ชีวสังคม” (biosocial) ของแตละพื้นที่ เชน การเกิดโรค
ระบาดและการใชยาปฏิชีวนะรักษากุงในบังคลาเทศนั้น เกี่ยวของทั้งกับระบบนิเวศนในทะเล ระบบ
นิเวศนในบอเลี้ยง และปญหาเศรษฐกิจในประเทศ ประการที่สอง การใชยาปฏิชีวนะเปนเพียงหนึ่ง
ในหลายเหตุปจจัยของการเกิดเชื้อดื้อยา แตยังมีเรื่องอื่น เชน สารเคมีหลากชนิดที่ถูกปลอยลงไปใน
ทะเลและบอเลี้ยง (Hinchliffe, Butcher & Raman, 2018)
งานกลุมหนึ่งที่มีไมนอยคือการศึกษาของนักสังคมวิทยา เชน การนําแนวคิด “Habitus”
ของ ปแอร บูดิเยอร (Pierre Bourdieu) มาศึกษาการจายยาปฏิชีวนะที่ “ต่ํากวามาตรฐานที่ควร
จาย” (sub-optimal) ของแพทยในโรงพยาบาลของออสเตรเลีย ซึ่งพบวาในโลกทางสังคมของ
โรงพยาบาลนั้น การจัดการความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะหนา ชื่อเสียงของตัวแพทยและโรงพยาบาล
รวมทั้งความสอดคลองไปกับแนวทางปฏิบัติที่เพื่อนแพทยทํากัน ดํารงและมีอิทธิพลตอการจายยา
ควบคูไปกับการพิจารณาผลระยะยาวที่เกิดขึ้นกับคนไขเสมอ ไมสามารถจะพิจารณาเปนตัวแปร
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แยกตางหากจากกันได (Broom, Broom & Kirby, 2014) การศึกษาภาพอนาคตและจินตนาการ
(imaginaries) เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาที่ปรากฏในการเมืองและนโยบายเชื้อดื้อยาของประเทศอังกฤษใน
ชวงเวลาตาง ๆ นับแตทศวรรษ 2000 เปนตนมา โดยเฉพาะการฉายภาพวาการเกิดเชื้อดื้อยานั้น
สะทอนภาพ “คนปวยแหงยุโรป” ของอังกฤษ หรือเปน “โรคคนอังกฤษ” และการนําเสนอภาพใน
ปจจุบันวาเชื้อดื้อยาวาเปนเหตุการณหายนะที่จะพามนุษยชาติกลับไปสู “ยุคมืดของการแพทย”
อี ก ครั้ ง โดยอาศั ย แนวคิ ด “ชี ว การเมื อ งของภู มิ คุ ม กั น ” (Biopoltic of immunity) ของ
ฌาค แดรริดา (Jacques Derrida) และ ปเตอร สลอตเทอรไดก (Peter Sloterdijk) มาวิเคราะห
(Brown & Nettleton, 2017) การศึกษาความสัมพันธระหวางประวัติศาสตรกับวิทยาศาสตร ที่ชี้
ว า เชื้ อ ดื้ อ ยาทํ า ให เห็ น ว า ประวั ติ ศ าสตร ม นุ ษ ย กั บ ประวั ติ ศ าสตร ธ รรมชาติ ไ ม แ ยกขาดกั น
ประวัติศาสตรการแพทยที่พูดถึงการรักษาโรคติดเชื้อและการผลิตยาปฏิชีวนะเปนหนึ่งเดียวกับ
ประวัติศาสตรสิ่งแวดลอมที่วาดวยการเปลี่ยนแปลงดินและระบบนิเวศนอันเกิดจากการศึกษาดิน
เพื่อหาจุลชีพมาผลิตยาปฏิชีวนะขนานตาง ๆ กลาวไดวา ประวัติศาสตรของมนุษยนั้นถูกบันทึกอยู
ในชีววิทยาของจุลชีพและลงบนระบบนิเวศน หรือที่เรียกวา “Biology of History” นอกจากนี้ ยัง
ทําใหเห็นวา เปนชวงเวลาทางประวัติศาสตรที่ความรูชีววิทยากําลังถูกทาทายจากความรูของตัวเอง
สิ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีสถานะเปนวิธีแกปญหาและสรางความเปลี่ยนแปลงสังคมระดับโลกอยางยา
ปฏิชีวนะ กลายมาเปนปญหาเสียเอง (Landecker, 2016)
สํ าห รั บ งาน ข อ งนั ก ม านุ ษ ย วิ ท ย า ชิ้ น ที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด ชิ้ น ห นึ่ งคื อ Addressing
Antimicrobial Resistance through Social Theory (2016) เขี ย นโดย แชนด เลอร , ฮั ท ชิ สั น
และฮั ท ชิ น สั น (Chandler, Hutchison & Hutchinson, 2016) งานชิ้ น นี้ ถื อ ว า เป น หมุ ด หมาย
สําคัญในการศึกษาจุลชีพของนักมานุษยวิทยา เพราะนอกจากถือไดวาเปนงานชิ้นแรกที่พูดถึงเชื้อ
ดื้อยาแลว ยังไดนําแนวคิดทางสังคมตาง ๆ ที่ไมเคยถูกใชในยุค มานุษยวิทยากับโรคติดเชื้อ เขามา
ศึกษาจุลชีพเพิ่มเติมอีกดวย แชนดเลอร, ฮัทชิสัน และฮัทชินสัน เสนอวา มีแงมุมทางวิชาการใน
เรื่องเชื้อดื้อยาอยางนอย 3 ประเด็น ที่นักมานุษยวิทยาและนักสังคมศาสตรสาขาอื่นสามารถศึกษา
และเสนอมุ ม มองที่ น าสนใจได แงมุ ม ดั งกล าวได แ ก 1. การใช ย าต านจุ ล ชี พ ในชี วิ ต ประจํ า วั น
2. นโยบายเชื้อดื้อยา และ 3. วิทยาศาสตรกับเชื้อดื้อยา
1. การใชยาตานจุลชีพในชีวิตประจําวัน
เนื่องจากการควบคุมการใชยาตานจุลชีพเปนมาตรการหลักของการแกปญหาเชื้อดื้อยา
ประเด็นแรกที่นักมานุษยวิทยาควรใหความสนใจ คือ วิธีการใชและความหมายที่คนทั่วไปมีใหตอยา
ทั้งจากมุมมองของคนไขและเจาหนาที่ โดยเฉพาะตอประเด็นที่วา พวกเขามีเหตุเผลและปจจัยทาง
วัฒนธรรมอะไรที่ทําใหตองใชยาอยาง “ไมสมเหตุผล” (irrational drug use) ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่
ถูกยิบหยกขึ้นมาเสมอในเวทีนโยบายเชื้อดื้อยาระดับโลก
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การทํ าความเขาใจเรื่องนี้ จะนําไปสูป ระเด็ นสําคัญ อี กสองประเด็ น ประการแรก คื อ
“ความจริ ง หลายชั้ น ” (complex realities) ที่ เป น ผลจากการควบคุ ม ยา สํ า หรั บ ชาวบ า น
มาตรการนี้อาจถูกตีความวาเปนการปฏิเสธการรักษา ผลักใหพวกเขาตองไปหาแหลงใหบริการ
รักษาที่อื่นหรือระบบอื่นที่ไมใชการแพทยสมัยใหม สําหรับเจาหนาที่ มาตรการนี้ผลักใหเขานิยาม
ตัวเองใหม จากผูที่อยูเคียงขางชุมชนและชาวบาน ไปเปนแขนขาหรือตัวแทนของรัฐอํานาจนิยม
(prescriptive state) ที่คอยชี้นิ้วสั่งการพลเมืองเปนหลัก การตีความมาตรการเหลานี้ ยังพาสังคม
กลับไปสํารวจความหมายและหลักการของการแพทยสมัยใหม ที่ดึงมิติอื่นของการรักษา (care)
ออกไป เชน การตระหนักถึงความทุกขทางสังคมของผูปวย การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปวย
เพราะเชื่อวาจะทําใหการเยียวยาโรค (cure) มีประสิทธิภาพ วาจําตองปรับเปลี่ยนหรือไมอีกดวย
ประการที่สอง คือ “โครงสรางพื้นฐาน” (infrastructure) นิยามของคํานี้หมายถึง สิ่งจําเปนแตเรา
แทบไมเห็นในชีวิตประจําวัน เพราะมันตองการ “ความลื่นไหล” (flow) ตลอดเวลาเพื่อใหทํางานได
เพราะหากมันติดขัดจะกอความเสียหายขนาดใหญ ตัวอยางเชน ไฟฟา เราแทบไมเห็นมัน แตมัน
จําเปนตองมีความลื่นไหลตลอดเวลา เพราะหากติดขัดแลวจะทําใหกิจกรรมของมนุษยแทบทุกชนิด
ตองหยุดดําเนินการ (Larkin, 2013) การใชยาตานจุลชีพเปนสวนหนึ่งของโครงสรางพื้นฐานของ
สังคมอยางนอย 3 เรื่อง เรื่องแรก คือ ความสามารถในการผลิต เพราะคนจํานวนมากใชยาเพราะ
ตองการหายปวยเร็วเพื่อกลับมาทํางาน เรื่องที่สอง คือ การผลิตอาหาร ซึ่งเกี่ยวของกับการใชยา
เพื่อเรงโตปศุสัตวภายใตวงโซการผลิตอาหารระดับโลกอีกชั้น และเรื่องที่สาม คือ สุขาภิบาล เพราะ
การใชยามักสัมพันธกับความเจ็บปวยที่มาจากสุขอนามัยที่ไมดีในชุมชน เชน ทองเสีย โรคในระบบ
ทางเดินหายใจ ดวยเหตุนี้ นักมานุษยวิทยาจําเปนตองตําถามวา ยาตานจุลชีพมีสวนอยางไรตอการ
สรา งความลื่ น ไหลให กั บ โครงสร างพื้ น ฐานเหล านี้ ความเกี่ ย วข อ งนี้ ส งผลต อ ความสํ าเร็จ ของ
มาตรการลดใชยาเพื่อปองกันการเกิดเชื้อดื้อยามากนอยแคไหน และหากตองการลดใชยาแตไม
ตองการทําใหโครงสรางพื้นฐานนี้เกิดติดขัด จะตองหาสิ่งทดแทน (counterfactual) อะไรมาแทน
เปนตน
2. นโยบายเชื้อดื้อยา
“นโยบาย” เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่ ถู ก ใช ม องและออกแบบการแก ป ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยา
คําถามสําคัญที่นักมานุษยวิทยาตองสํารวจคือ เชื้อดื้อยาถูกมองแบบใดในนโยบาย ขอคนพบบาง
ประการชี้วา แมดูเหมือนวาเชื้อดื้อยาจะทําใหการใชยาตานจุลชีพเปนไปไดยากขึ้น การคิดคนยา
ใหมนอยลง การกระจายยานอยลง การจายยาถูกจํากัดมากขึ้น ความหมายเชิงสัญลักษณแทนการ
ดูแลของยาก็นอยลง กลับปรากฏวาในการกําหนดปญหาและออกแบบนโยบายนั้น เชื้อดื้อยาไม
สามารถทลายความเปนศูนยกลาง (decenter) ของยาตานจุลชีพลงได การกําหนดยุทธศาสตรใน
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เรื่องนี้ขององคกรโลกบาล ยังใหการผลิตและการใชยาตานจุลชีพเปนหัวใจในการดําเนินการ และ
นโยบายตาง ๆ ที่กําหนดขึ้น ก็ลวนเปนไปเพื่อสนับสนุนใหยุทธศาสตรดังกลาวทํางานได
นโยบายเชื้อดื้อยาควรถูกพิจารณาในฐานะวาทกรรม (discourse) มากกวาอุปสรรคตอ
การใชยาตานจุลชีพ วาทกรรมนี้ไดจัด วางความสัมพั นธระหวางวิธีก าร (means) กับ เป าหมาย
(end) เสียใหม โดยทําใหการควบคุมการใชยาตานจุลชีพและการผลิตยาใหมออกมา ซึ่งถือเปน
วิธีการนั้น กลายเปนหัวใจสําคัญของการออกแบบและดําเนินนโยบาย เหนือเปาหมายอยางการลด
ผูปวยและผูเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา วาทกรรมนี้ยังไดทําใหประเด็นหรือเรื่องอื่นตกขอบออกไปจาก
เวทีการออกแบบนโยบาย ทําใหความสนใจตอกลุมคนเปราะบางที่อาจปวยและเสียชีวิตจากเชื้อดื้อ
ยางายกวากลุมอื่นลดความสําคัญลงไป เชนเดียวกับเรื่องการเขาถึงยาจําเปนในประเทศกําลังพัฒนา
ที่โรงพยาบาลและเจาหนาที่สุขภาพขาดแคลนอยางหนัก ซึ่งเคยเปนนโยบายระหวางประเทศหลัก
ในเรื่องยา ก็ตกขอบไปจากการพิจารณาเรื่องเชื้อดื้อยาเชนกัน การใชยายังถูกผลักใหเปนเรื่องของ
จริยธรรมสวนบุคคล มุงเนนย้ําวาเปนความรับผิดชอบของปจเจกที่จะตองใชยาอยางถูกตอง เพื่อทํา
ใหปจเจกควบคุมตัวเองและคนอื่น (governmentality) จนกลาวไดวา วาทกรรมเชื้อดื้อยาไดทําให
ยาตานจุลชีพสถิตเปนองคประธานของการแกปญหา สรางความชอบธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ
ให กั บ ยา มากกว า จะเป น ตั ว ทํ า ให ย าต า นจุ ล ชี พ หมดบทบาทไป นี่ เป น เพี ย งข อ สั ง เกตและ
การวิเคราะหเบื้องตน นักมานุษยวิทยายังคงตองศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้ อาทิ กระบวนการอะไรที่
ทําใหเปนเชนนี้ วิถีแบบไหนที่ทําใหวาทกรรมเชื้อดื้อยาหนุนเสริมใหยาตานจุลชีพเปนจุดศูนยกลาง
เหนือเรื่องอื่นได กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายแบบไหน (การออกแบบงานประชุม
การจัด เวทีเสวนาวิชาการ การทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ เรียกวา “ระดมความเห็ น”) ที่สงผลใหเกิ ด
นโยบายเชื้อดื้อยาดังเชนปจจุบัน
3. วิทยาศาสตรกับเชื้อดื้อยา
ในแงมุ มนี้ แนวคิ ดและระเบี ยบวิธีวิจัยของนั กวิชาการ “วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศึกษา” (Science and Technology Study) นั้นชวยขยายประเด็นวิเคราะหเรื่องเชื้อดื้อยาไดไม
นอย เชน ทฤษฎีผู กระทํ าการ-เครือขาย (Actor-Network Theory) และหลากสายพัน ธุนิพ นธ
(Multispecies ethnography)
ทฤษฎีผูกระทําการ-เครือขาย ทําใหเห็นวา ประวัติศาสตรไมไดถูกกําหนดโดยมนุษยเพียง
อยางเดียว แต มีเทคโนโลยีและสิ่งมี ชีวิตอื่ นเขามามีสวนรวมด วย และความสัม พันธระหวางสิ่ ง
เหลานี้ยังเปนพลวัต ไมไดผูกขาดอํานาจนําโดยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งตางไปจากประวัติศาสตรกระแส
หลักเรื่องเชื้อดื้อยา ที่มีโครงเรื่องวา มนุษยเคยชนะแบคทีเรียดวยยาตานจุลชีพ แตปจจุบันกําลังถูก
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ตอตานคุกคาม จําเปนตองทําสงครามเพื่อชนะ เพราะถาแพมนุษยจะเขาสูยุค “หลังยาปฏิชีวนะ”
(Post-antibiotic era) ที่การแพทยสมัยใหมลมสลาย คนจะลมตายเปนจํานวนมาก
ยาปฏิชีวนะทําใหการรักษาโรคติดเชื้อและการผาตัดมีประสิทธิภาพและกลายมาเปน
กระดูกสันหลังของการแพทยสมัยใหมในศตวรรษที่ 20 ยาที่ใชในวงการปศุสัตวยังเปนกลไกสําคัญที่
ทําให การดูแลสุขภาพสัตวจํานวนมากเปนไปได และกลายเป นองคป ระกอบที่จําเปน ตอระบบ
อาหารโลก ขณะเดียวกันจุลชีพก็จําเปนตองปรับตัวเพื่อความอยูรอดดวยการสรางยีนสที่ตอตาน
ฤทธิ์ยาปฏิชีวนะขึ้นมา จุลชีพเหลานี้ไมเพียงอยูในรางกายมนุษย แตยังปรากฏไปในดิน น้ํา อากาศ
หรือสิ่งแวดลอมตาง ๆ อีกดวย เมื่อจุลชีพดื้อยามีปริมาณมากขึ้น ก็ทําใหมนุษยตองปรับตัวอีกครั้ง
ยาปฏิชีวนะเริ่มใชไมได การติดเชื้อและการผาตัดเริ่มมีขอจํากัด การใชยาในปศุสัตวถูกตั้งคําถามจน
ทําใหอุตสาหกรรมอาหารตองปรับตัวขนาดใหญไปสูการเปน “มิตรตอธรรมชาติ” มากขึ้น กลาวได
วา ยาปฏิชีวนะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและชีววิทยาของมนุษยและจุลชีพ ซึ่งตอมาจุลชีพก็กลับมาทํา
ใหชีววิทยาและวิถีชีวิตมนุษยรวมทั้งยาปฏิชีวนะตองเปลี่ยนแปลง ไมมียุครุงเรืองและยุคมืดของ
มนุษย ไมมีการทําสงครามระหวางจุลชีพกับมนุษย นี่เปนตัวอยางของการเลาประวัติศาสตรโดย
อาศัยทฤษฎีผูกระทําการ-เครือขาย ที่แตกตางไปจากประวัติศาสตรแบบโลกยุคหลังยาปฏิชีวนะ
สวนหลากสายพันธุนิพนธนั้น เปนความพยามของนักมานุษยวิทยาในการใหความสําคัญ
กับสิ่งมีชีวิตอื่นมากขึ้นในการเขียนชาติพันธุนิพนธ ระเบียบวิธีวิจัยนี้เกิดขึ้นภายใตกระแสการสลาย
เสนแบง “ธรรมชาติ/วัฒนธรรม” และการสลายมนุษยจากการเปนจุดศูนยกลางของอารยธรรม
และประวั ติ ศ าสตร (decentering the Human) และให พื้ น ที่ กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด อื่ น มากขึ้ น
อารยธรรมและประวัติศาสตรยังเกิดจากความสัมพันธของหลากหลายสายพันธุทั้งในเชิงสังคม เคมี
และชี ว วิ ท ยา มากกว า ความสั ม พั น ธ มิ ติ ใ ดมิ ติ เดี ย ว (Kirksy & Helmreich, 2010) เมื่ อ นํ า มา
พิ จ ารณากั บ เรื่ อ งเชื้ อ ดื้ อ ยานั้ น หลากสายพั น ธุ นิ พ นธ ช วนตั้ ง คํ า ถามว า มนุ ษ ย กั บ จุ ล ชี พ มี
ความสัมพันธกันอยางไร เคยมีความสัมพันธกันแบบไหนในประวัติศาสตร และควรจะมีแบบไหน
ตอไปในอนาคต
แชนดเลอร ฮัทชินสัน และ ฮัทชิสัน (2016) กลาววา การปรับใชทฤษฎีทางสังคมศาสตร
ในยุครวมสมัย ผานแงมุมการศึกษาเชื้อดื้อยาทั้ง 3 ที่กลาวไปนั้น จะชวยขยายมุมมองของคนที่อยู
ในขบวนการแกไขปญหาเชื้อดื้อยาและสังคมโดยรวม ตอเรื่องนี้ จากการมองวาเปนเพียงปญหา
พฤติ ก รรมของป จเจก โดยเฉพาะการใช ยาที่ ไม สมเหตุ ผ ลของคนไข เจา หน าที่ และเกษตรกร
ไปสู บ ริบ ทที่ ก วา งกวาหรื อโครงสรางที่ ใหญ ก วาเรื่อ งของพฤติ กรรมคนได ซึ่งน าจะนํ าไปสู การ
วิเคราะหรากของปญหาที่ใหญกวา และสรางวิธีแกไขที่ดีกวาการมุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
เพียงอยางเดียว
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หลั งจากรายงานชิ้ น นี้ อ อกมา ก็ ทํ า ให ก ารศึ ก ษาเชื้ อ ดื้ อ ยาและเรื่อ งเกี่ ย วข อ งของนั ก
มานุษยวิทยาและนักสังคมศาสตรสาขาอื่น มีความคึกคักมากขึ้น ในรอบ 5 ป ที่ผานมา มีเวทีเสวนา
วิชาการอยางนอย 3 งาน ที่จัดขึ้น เพื่ อประเด็นนี้ โดยเฉพาะ ไดแก งาน “Social Science and
AMR Research Symposium” ซึ่ ง จั ด โดยที ม วิ จั ย โครงการ “การใช ย าต า นจุ ล ชี พ ในสั ง คม”
(Antimicrobial in Society Hub (AMIS)) ใน เดื อ น กั น ยายน ป 2018 ที่ ป ระเท ศอั ง กฤษ
มีนักวิชาการเขารวมทั่วโลกประมาณ 40 คน มีนักวิชาการนําเสนองานบนเวที 16 คน โดยแบงเปน
4 เวทียอย ตามประเด็นหรือบริบทที่เกี่ยวของกับเชื้อดื้อยา ไดแก การดูแล (Care) ยาและตลาด
(Pharmaceutical and Market) นิเวศนวิทยา (Ecology) และความรู (Knowledge) รวมทั้ยังมี
นั ก วิ ช าการที่ ม านํ า เสนองานด ว ยโปสเตอร อี ก 18 คน (Chandler, 2018) ห อ งเสวนาย อ ยชื่ อ
“ Sensing and making with microbial worlds: anthropological engagements with
microorganisms” ในงานสัมมนาวิชาการประจําปของสมาคมนักมานุษยวิทยาสังคมเครือจักรภพ
อังกฤษ ป 2018 ที่มีผูรวมนําเสนอ 4 คน หนึ่งในนั้นเปนการศึกษา “การอยูกับจุลชีพในยุคเชื้อดื้อ
ยา” โดย ซัลลา ซาริโอลา (Salla Sariola) (ASA, 2018) และลาสุด ในงานสัมมนาวิชาการประจําป
ของสมาคมเดี ย วกั น ป 2019 ก็ มี ห อ งย อ ยสํ า หรั บ มานุ ษ ยวิ ท ยาและเชื้ อ ดื้ อ ยาโดยเฉพาะ
ชื่ อ “Anthropology and Antimicrobial Resistance” มี วิ ท ยากรหลั ก คื อ เฮเลน แลมเบิ ร ต
(Helen Lambert) มีนักวิชาการรวมนําเสนอผลงาน 7 เรื่อง เชน การควบคุมเชื้อดื้อยากับคุณคา
เรื่องสุขภาพในจีน บทบาทของผูแทนยาตอการเกิดเชื้อดื้อยาในบังคลาเทศ ยาปฏิชีวนะในฐานะ
ทางแก ป ญ หาที่ เกิ ด จากความขั ด แย ง ระหว า งทุ น กั บ การดู แ ลในสเปน เป น ต น (ASA, 2019)
ไมเพียงเทานี้ ยังมีการตีพิมพชุดบทความวาดวยเรื่องเชื้อดื้อยาและเรื่องที่เกี่ยวของ ชื่อชุด “Antibiosis – social and cultural inquiries into human-microbe relations” ออกมา โดยมี
แชนดเลอร, แลมเบิรต, ฮินชคลิฟฟ และโกมาตร เปนบรรณาธิการรวม (Chandler, Lambert,
Hinchliffe & Komatra, 2019) ประกอบไปดวย 16 บทความ มีงานของนักมานุษยวิทยาอยู 4 ชิ้น
ได แ ก การศึ ก ษาวั ณ โรคดื้ อ ยาในผู ป ว ยแรงงานอพยพย า ยถิ่ น ระหว า งประเทศไทยกั บ พม า
(Chuengsatiansup & Limsawart, 2019) การอธิ บ ายเชื้ อ ดื้ อ ยา 3 แบบ ในระดั บ โลก ได แ ก
แบบการรักษาความเสถียร แบบปญหาเชิงปจเจกบุคคล และแบบโครงสรางพื้นฐาน (Clare, 2019)
การมองปญหาเชื้อดื้อยาและอัตลักษณของสัตวแพทยในฝรั่งเศส (Fortané, 2019) และการศึกษา
ความรูลูกผสมในเรื่องเชื้อดื้อยาและการใชยาตานจุลชีพในจีน (Lambert, Chen & Cabral 2019)
กลาวไดวา ในบริบทเชื้อดื้อยานั้น ไดผลักใหการศึกษาจุลชีพของนักมานุษยวิทยามีความ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน โรคติดเชื้อและมาตรการควบคุมโรคระบาดไมไดเปนประเด็นเดียวที่
ศึกษากันอีกตอไป ทฤษฎีนิเวศนวิทยาการแพทยและสามเหลี่ยมระบาดวิทยาแทบไมถูกใช แนวคิด
และขอถกเถียงทางวิชาการรวมสมัยถูกนําเขามาวิเคราะหมากขึ้น จุลชีพ เริ่มถูกพิจารณาวาไมได
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เป น แค เชื้ อ กอ โรค แต ยั งมี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการสรา งวั ฒ นธรรมและประวัติ ศ าสตรข องมนุ ษ ย
ประเด็นนี้จะแหลมคมมากขึ้นเมือ่ นักมานุษยวิทยาไดศึกษาขอคนพบทางวิทยาศาสตรที่เรียกวา “ไม
โครไบโอม”
มานุษยวิทยากับไมโครไบโอม
“ไมโครไบโอม” (microbiome) หมายถึงทั้ง ตัวจุลชีพ จีโนม (genome) ของมัน และ
สิ่งแวดลอมที่มันอาศัยอยู แมนักวิทยาศาสตรบางคนจะใหคําจัดกัดความวา “ชุดจีโนมของจุลชีพใน
สิ่งแวดล อมหนึ่ ง” แตห ลายคนไม เห็ น ด วยนั ก เพราะมั น ละเลยความสั ม พั น ธกั บ สิ่งแวดล อมไป
(Marchesi, 2015) สิ่งแวดลอมหนึ่งที่มีจุลชีพอาศัยอยูก็คือ รางกายของคนเรา ไมโครไบโอมที่อยูใน
ตัวเรานั้นเรียกอีกอยางวา “Human microbiome” หรือ “ไมโครไบโอมในมนุษย”
การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของไมโครไบโอมที่ เน น ความเป น “ชุ ม ชนจุ ล ชี พ ” (microbial
communities) มากกวาการใหความสําคัญไปที่จุลชีพชนิดหรือตระกูลหนึ่ง (single species or
genus) แบบการศึกษาโรคติดเชื้อนั้น เริ่มปรากฏตั้งแตทศวรรษ 1950 ในการศึกษาอิทธิพลตอ
สุขภาพชองปาก (Thonard & Scherp, 1958) และตามมาดวยการศึกษาอิทธิพลตอระบบทางเดิน
อาหาร (Dubos, 1966) จากนั้นมาก็มีงานศึกษาเรื่องนี้ในแตละปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเขาสูศตวรรษที่
21 ก็มีงานตีพิมพเรื่องนี้มากกวา 100 ฉบับ ตอป (NCBI, 2020) ความสนใจในเรื่องนี้มาถึงจุดสูงสุด
เมื่อสถาบันสุขภาพแหงชาติ สหรัฐอเมริกา (NIH) ดําเนินโครงการวิจัยที่ชื่อวา “โครงการไมโคร
ไบโอมในมนุษย” (Human Microbiome Project)
โครงการนี้เกิดขึ้นในป 2008 มีเปาหมายสําคัญคือ ทําความเขาใจอิทธิพลที่ไมโครไบโอม
ในมนุษยมีตอสุขภาพของเรา โดยแบงการศึกษาเปน 2 ระยะ ในระยะแรก (2008 – 2013) มุงเนน
การคนหาและระบุลักษณะของชุมชนจุลชีพในสวนตาง ๆ ของรางกาย โดยการเก็บตัวอยางจาก
โพรงจมูก ชองปาก ผิวหนัง กระเพาะและลําไส ของอาสาสมัครสุขภาพดีจํานวน 300 คน และ
วิเคราะห เบื้ อ งต น วา จุล ชี พ เหล า นี้ ส งผลต อ สุ ข ภาพหรือ ไม ผลลั พ ธที่ ได จ ากการดํ า เนิ น การใน
ระยะแรกนี้ คื อ คลั งข อ มู ล พั น ธุ ก รรมขนาดใหญ (Metagenome) ของไมโครไบโอมในมนุ ษ ย
มากกวา 14.23 เทราไบต สวนระยะที่สอง (2013 – 2016) เปนการศึกษาความเชื่อมโยงระหวางไม
โครไบโอมกับสุขภาพของคน ในสามบริบท 1. จุลชีพในชองคลอดกับการตั้งครรภและการคลอด
กอนกําหนด 2. จุลชี พ ในกระเพาและะลําไสกั บอาการเริ่ม ตน ของการอักเสบในระบบทางเดิ น
อาหาร และ 3. จุลชีพในกระเพาะและลําไสกับอาการเริ่มตนของโรคเบาหวานชนิด 2 (NIH, 2019)
โครงการนี้เปนการตอยอดมาจากอีกโครงการหนึ่งที่ดําเนินมากอนหนา คือ “โครงการ
จีโนมของมนุษย” (Human Genome Project) ซึ่งดําเนินการยาวนานถึง 13 ป (1990 – 2003)
โดยความรวมมือกันของสถาบันทางวิทยาศาสตรจํานวน 20 แหง ในสหรัฐอเมริกา เยอรมันนี ญี่ปุน
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จีน ฝรั่งเศส และอังกฤษ มีเปาหมายหลักคือ การหาลําดับของนิวคลีโอเบส (nucleobase) ทั้งหมด
ที่อยูบนดีเอเอ็น (DNA) ของมนุษย ดีเอ็นเอของคนเรานั้นมีลักษณะคลายเชือกสองเสนที่พันไขวกัน
ไปเรื่อย ๆ เชือ กแตล ะเส น มี สวนประกอบที่ สําคั ญ ประการหนึ่ ง คือ นิ วคลีโอเบส ซึ่งมี ดวยกั น
5 ชนิด คือ A – adenine, T – thymine, C – cytosine, G – guanine และ U – uracil นิวคลี
โอเบสที่พบในดีเอ็นเอนั้นมีแค 4 ชนิดแรก สวน U นั้นพบไดในอารเอ็นเอ (RNA) ในจุดที่เชือกทั้ง
สองเสนมาไขวกันนั้นเรียกวา “เบสแพร” (based pair) หรือการจับคูกันของนิวคลีโอเบส ซึ่งจะมี
แบบแผนตายตัวอยูเสมอวา A - T และ C – G มี การคํานวณพบวา คนเรามีเบสแพรประมาณ
50,000,000 ถึง 300,000,000 คู สิ่งที่โครงการจีโนมของมนุษยตองการทําก็คือ การหาลําดับของ
A, T, C และ G ตลอดทั้งสายเชือกดีเอ็น ซึ่งผลลัพ ธที่ ไดนี้ เราเรียกวาจีโนม (genome) นั่ นเอง
(NIH, 2019) อยางไรก็ ตาม แม จะเปน โครงการที่ส รางความก าวหนาให กับ วงการชีววิท ยาและ
การแพทยเปนอยางมาก แตก็มีนักวิทยาศาสาตรจํานวนหนึ่งเสนอวายัง “ไมสมบูรณ” เพราะยัง
ขาดขอมูลอีกชุดหนึ่งนั่นคือ “จีโนมของจุลชีพ” เพราะมีจุลชีพอาศัยอยูในรางกายมนุษยเปนจํานวน
มาก หากนับเปนจํานวนเซลลแลวมากกวาเซลลมนุษยเองถึง 10 เทา นอกจากนี้ งานศึกษาที่ผาน
มานับตั้งแตทศวรรษ 1950 เปนตนมา ก็ชี้วาจุลชีพเหลานี้สงผลตอสุขภาพของเราอยางชัดเจน
จึงจําเปนจะตองมี “โครงการจีโนมของมนุษย ระยะที่ 2” ซึ่งศึกษาจีโนมของจุลชีพดวย (Peterson
et al, 2009) ซึ่งทายที่สุดก็นําไปสู โครงการไมโครไบโอมในมนุษยนั่นเอง ปจจุบัน ความรูเรื่อง
อิทธิพลของไมโครไบโอมถูกตอยอดไปสูการศึกษาดานสุขภาพหลายประเด็น เชน ระบบภูมิคุมกัน
ในรางกาย (Schluter et al, 2020) โรคอวน (Tseng & Wu, 2019) มะเร็ง (Rajagopala et al,
2017) กลุมอาการออทิสติก (Ding, Taur & Walkup, 2017) ระบบประสาทสวนกลาง (Sharon
et al, 2016) โรคซึมเศรา (Winter et al, 2018) และโรคอัลไซเมอร (Sochocka et al, 2019)
ในช ว งเวลาที่ มี ก ารดํ า เนิ น โครงการไมโครไบโอมในมนุ ษ ย ก็ มี ก ารกระตุ น ให นั ก
มานุษยวิทยาหันมาสนใจเรื่องนี้ดวย เบเนซรา, เดเสตฟาโน และกอรดอน (Benezra, DeStefano
& Gordon, 2012) กลาววา ความรูเกี่ยวกับไมโครไบโอมในมนุษยจะชวยขยายความเขาใจของนัก
มานุษยวิทยาเกี่ยวกับประเด็นตัวตน (self) และความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น มนุษย
สมัยใหม (Homo sapiens) มีจีโนมเหมือนกัน 99% แตสวนที่ทําใหเราไมเหมือนกันอีก 1% ก็คือ
จีโนมของชุมชนจุลชีพในตัวเรานั่นเอง ความรูนี้ทําใหความเขาใจของเราที่วามนุษยแตละคนมีความ
เฉพาะตั ว (uniqueness) นั้ น ชั ด เจนยิ่ งขึ้ น ชุ ม ชนจุ ล ชี พ ยั งทํ าหน า ที่ เป น บั น ทึ ก ชี วิต และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม จุลชีพในระบบทางเดินอาหารนั้นเกิดจากปฏิสัมพันธที่ยาวนานระหวาง
ปจเจกกับสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้ มันจึงทําหนาที่เปน “บันทึก” ที่สะทอนประวัติชีวิตของปจเจก
และวัฒนธรรมที่เขาอยูมาตั้งแตเกิด ดังนั้น ยิ่งมีขอมูลจีโนมจุลชีพกลุมนี้จากปจเจกมากเทาไหร
ก็ยิ่งทําใหเห็น ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมที่ สะทอนออกมามากขึ้นเทานั้น ในทางตรงขาม
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นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาก็ ช ว ยทํ า ให นั ก วิ ท ยาศาสตร เ ข า ใจได ว า บริ บ ททางสั ง คมที่ ห ลากหลาย
ทั้งมิติเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ทําใหไมโครไบโอมในมนุษยมีความแตกตางกัน ไมโคร
ไบโอมในมนุษยยังมีสวนใหนักมานุษยวิทยาพัฒนาแนวคิด “biological-social self” เพื่อถกเถียง
ในประเด็น “สัต” (being) กับปรัชญาสาขาภววิทยา (ontology) อีกดวย
ไมโครไบโอมในมนุ ษยเชื่อมโยงกับ นักมานุษยวิท ยาหลายสาขา มันชวยกระตุ นใหนั ก
มานุ ษ ยวิท ยาการแพทย ขยายความสนใจจาก “จุล ชีพ ก อโรคติ ด เชื้อ ” มาสู “จุล ชีพ พื้ น เมื อ ง”
(indigenous microbiota) นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาวั ฒ นธรรมที่ ส นใจเรื่ อ ง “เครื อ ญาติ ” (kinship)
จะไดประโยชนอยางมากตอการนําไมโครไบโอมในมนุษยมารวมวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
สมาชิ ก ในครอบครั ว และสายตระกู ล ความรู เรื่ อ งแบบแผนการย า ยถิ่ น ของมนุ ษ ย ใ นอดี ต
ประวั ติ ศ าสตร ก ารทํ า เกษตรกรรม และอิ ท ธิ พ ลระหว า งกั น ของวั ฒ นธรรมกั บ ยี น ส ที่ นั ก
มานุษยวิทยากายภาพศึกษามานาน จะชวยทําใหเขาใจลักษณะปรากฏและความหลากหลายของไม
โครไบโอมในมนุษยมากขึ้น นักมานุษยวิทยาสตรีนิยมที่สนใจเรื่องเพศสภาพ (gender) ก็สามารถใช
ประโยชนจากไมโครไบโอมในมนุษยเขามาถกเถียงเรื่อง “ขอบเขต” (boundaries) ของรางกาย
ครอบครัว และชุมชน ได ขณะเดียวกัน ความเขาใจเพศสภาพในฐานะสิ่งสรางทางวัฒนธรรมที่มี
พลังกําหนดประวัติศาสตร ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวและสังคม และวิถีชีวิตของ
ผูคนโดยรวมนั้น ชวยใหความพยายามเขาใจความแตกตางของไมโครไบโอมในมนุษยระหวางเพศ
ชายและหญิ ง นั้ น มี ค วามลุ ม ลึ ก มากขึ้ น นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาวั ฒ นธรรมที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “อาหาร”
ก็นําความเขาใจไมโครไบโอมในมนุษยมาใชเสริมไปกับประเด็นวิถีการผลิต ความเหลื่อมล้ําทาง
สังคมการเมือง รวมทั้งศาสนาและความเชื่อ ในฐานะปจจัยที่สงผลตอชนิดและวิถีการกินอาหารของ
มนุ ษ ยไดด วย มานุ ษ ยวิท ยาวิท ยาศาสตร (anthropology of science) ซึ่งสนใจความสัม พั น ธ
ระหวางความรูและเทคโนโลยี ท างวิท ยาศาสตรกั บ สังคม และการประยุก ตช าติ พั น ธุนิ พ นธใน
การศึกษาสังคมนักวิทยาศาสตร จะมีบทบาทมากตอความเขาใจไมโครไบโอมกับสังคมผานประเด็น
ตาง ๆ เชน คําศัพทและแนวคิดทางวิทยาศาสตร อาทิ จุลชีพ ระบบนิเวศน รวมทั้งคําวาไมโคร
ไบโอมเอง สงผลตอสังคมอยางไร สงผลตอความเขาใจเรื่องโรค สุขภาพ และภาพตัวแทนของจุลชีพ
หรือไม อยางไร ความเขาใจเรื่องนี้แตกตางกันไปตามกลุมคน (นักวิทยาศาสตร แพทย คนทั่วไป)
ภูมิศาสตร และระดับการเมืองเศรษฐกิจ (จุลภาคและมหภาค) หรือไม อยางไร เปนตน ดวยความที่
ไมโครไบโอมในมนุษยจะมีบทบาทอยางมากตอสังคมและวิชามานุษยวิทยา เบเนซรา, เดเสตฟาโน
และกอรดอน จึงเสนอใหนักมานุษยวิทยาและนักวิทยาศาสตรที่สนใจประเด็นนี้ สรางปริมณฑล
วิ ช าการใหม ที่ เ รี ย กว า “มานุ ษ ยวิ ท ยาจุ ล ชี พ ” (Anthropology of microbe) ขึ้ น เพื่ อ เป น
จุดเริ่มตนและทําใหความเขาใจตอความเชื่อมโยงของไมโครไบโอมกับสังคมีความกาวหนาตอไป
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สื บ เนื่ อ งจากข อ เสนอของ เบเนซรา, เดเสตฟาโน และกอร ด อน ดั งกล าว ทํ า ให นั ก
มานุษยวิทยา นักภูมิศาสตร นักประวัติศาสตร และนักวิทยาศาสตรจําหนวนึ่ง ไดรวมกันกําหนด
ประเด็นวิจัย (research agenda) วาดวยความสัมพันธระหวางไมโครไบโอมกับสังคมขี้น ประกอบ
ไปดวย 32 หัวขอ 8 ประเด็น (Greenhough et al, 2020) ดังนี้
1. ไมโครไบโอมกับสุขภาพ
(1) ไมโครไบโอมในฐานะความรูทางวิทยาศาสตรสงผลตอการทํางานและการใชภาษา
ของแพทย คนไข บุคลากร อุตสาหกรรมยา มูลนิธิที่ใหทุนวิจัยดานสุขภาพ และกลุมอื่นที่เกี่ยวของ
อยางไร
(2) ไมโครไบโอมกอใหเกิดความเสี่ยงและความไมเทาเทียมทางสุขภาพอยางไร
(3) ใครกํ า ลั งมี อิ ท ธิพ ลต อ การกํ าหนดมาตรการสุ ข ภาพที่ เกี่ ย วกั บ ไมโครไบโอม ใคร
“ควร” เขาไปมีสวนในเรื่องนี้ และใครคือคนตัดสินใจวาใครจะเขาไปเขารวมไดบาง
(4) เราจะพั ฒ นาความรูจากห อ งปฏิ บั ติ ก ารให เป น มาตรการสุ ขภาพในทางปฏิ บั ติ ได
อยางไร (เชน การนําไมโครไบโอมในอุจจาระมารักษาโรค) และการพัฒนานี้จะสงผลตอคนไขและ
สาธารณะอยางไร
2. ไมโครไบโอมกับวิถีชีวิต
(5) คําศัพทและความหมายอะไรบางที่คนทั่วไปใชในการอธิบายความสัมพันธระหวางตัว
เขากับชุมชนจุลชีพ
(6) กิจกรรมอะไรที่คนทั่วไปเขาไปมีสวนรวมหรือปฏิบัติ เวลาที่ตองการจะปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธกับจุลชีพ
(7) มาตรการสุขภาพและความรูที่มุงเปลี่ยนความสัมพันธระหวางคนกับจุลชีพ มีสถานะ
มั่นคงในสังคมหรือไม
(8) ความตระหนักและกังวลตอสุขอนามัยของสาธารณชน มีตนกําเนิดมาอยางไร
3. ไมโครไบโอมกับสิง่ แวดลอม
(9) ไมโครไบโอมของสิ่ งแวดล อ ม ส งผลต อ ความเข าใจเรื่อ งสุ ข ภาพหนึ่ งเดี ย ว (One
Health) อยางไร
(10) ปจจัยทางการเมืองและนิเวศนอะไร ที่สงผลตอความไมสมดุลของชุมชนจุลชีพใน
รางกายมนุษย (dysbiosis)
(11) คนกลุ ม ไหนบ างที่ คุ น เคย วิเคราะห ป ญ หา และควบคุ ม จัด การไมโครไบโอมใน
สิ่งแวดลอม
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(12) ไมโครไบโอมในสิ่ ง แวดล อ มสั ม พั น ธ กั บ รู ป แบบต า ง ๆ ของจุ ล ชี ว การเมื อ ง
(Microbiopoltic) (ความรู แ ละการควบคุ ม พลเมื อ งที่ ส ร า งขึ้ น จากความรู เรื่ อ งจุ ล ชี พ ) เช น
สุขอนามัย การปรุงอาหาร เกษตรกรรม ความปลอดภัยชีวภาพอยางไร
(13) ไมโครไบโอมมีนั ยสําคัญ อยางไรตอแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืน (sustainability)
เชน สวัสดิการ ทองถิ่นนิยม
4. ความเขาใจเกี่ยวกับไมโครไบโอม (Conceptualizing the microbiome)
(14) คนกลุมตาง ๆ ทําความเขาใจเรื่องไมโครไบโอมอยางไร หรือพวกเขาพยายามทํา
ความเขาใจเรื่องนี้มากแคไหน
(15) ไมโครไบโอมถูกฉายภาพในสังคมอยางไร มีความแตกตางหรือไมระหวางจุลชีพกอ
โรคและที่ไมกอโรค
(16) เรื่องเลาและวาทกรรมเกี่ยวกับไมโครไบโอมไหลเวียนอยางไรในสังคม
5. การคิดไปพรอมกับจุลชีพ (Thinking with microbes)
(17) ไมโครไบโอมเปลี่ยนแปลงความหมายของความเปนพลเมือง (citizenship) หรือไม
อยางไร
(18) ปฏิบัติการทางสังคม (social practice) ไดซึมซับหรือสงผลตอความรูเรื่องไมโคร
ไบโอมอยางไร
(19) ขอคนพบวาไมโครไบโอมมีผลตอสุขภาพ สงผลตอความเขาใจเรื่อง ปจเจก (the
individual) อยางไร
6. การใหคุณคาและการทําใหไมโครไบโอมเปนสินคา
(20) คุณคาในมิติใดบาง (เชน ทางวิทยาศาสตร ทางการคา ทางสาธารณะ) ที่ถูกใหกับ
ชุมชนจุลชีพ คุณคานี้มีพลวัตเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาหรือไม แตละมิติมีปฏิสัมพันธกันอยางไร
เชื้อดื้อยาสงผลตอการใหคุณคาดังกลาวหรือไม อยางไร
(21) แงมุมไหนของไมโครไบโอมถูกทําใหกลายเปน สินคาบาง กระบวนการทําใหเป น
สินคาดังกลาวสัมพันธอยางไรกับความเขาใจเรื่องไมโครไบโอมของสาธารณชนและนักวิทยาศาสตร
และการเปนสินคาสัมพันธกับคุณคาของมันอยางไร
(22) คํากลาวอาง (claims) อะไรบาง ที่ถูกใชเพื่อการขายสินคาเกี่ยวกับไมโครไบโอม
และคํากลาวอางเหลานั้นสัมพันธอยางไรกับพัฒนาการความเขาใจเรื่องไมโครไบโอม
(23) อะไรเป น สิ่งชี้ ค วามเป น เจาของไมโครไบโอม การทํ าให ไมโครไบโอมเป น สิน ค า
เปลี่ยนแปลงความเขาใจเรื่องการลงทุนที่มีลิขสิทธิ์มาเกี่ยวของ (เชน เรื่องทรัพยสินทางปญญา)
หรือไม อยางไร
วารสารธรรมศาสตร  148

7. ก า รเข า สู ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง ไม โค ร ไบ โอ ม (Engaging publics with the
microbiome)
(24) กลุมคนที่แตกตางกันในสังคม มีความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับไมโครไบโอมอยางไร
(25) ไมโครไบโอมในฐานะสิ่ งต าง ๆ (เช น วิ ธีก ารรั ก ษาโรค อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ) ถู ก
นําเสนอและบริโภคโดยใคร ดวยกระบวนการอะไร เชื่อมโยง ยืนยัน หรือทาทายความเขาใจเรื่อง
สุขภาพ สวัสดิการ สิ่งแวดลอม ที่มีอยูกอนหนาอยางไร
(26) อะไรคือ ความเป นสาธารณะของไมโครไบโอม (What are the publics of the
microbiome?)
(27) ทําอยางไรจึงจะดึงความเปนสาธารณะของไมโครไบโอมใหปรากฏเห็นไดดีที่สุด
(28) เราจะเอาเรื่องไมโครไบโอมเขาสูสาธารณะดวยวิธีคิดแบบ “หลังปาสเตอรเรียน
(post-Pasteurian)” และ “ตอตานปาสเตอรเรียน (anti-Pasteurian)” ที่ไมมุงเนนการกําจัดจุล
ชีพแตหันมาใหพื้นที่มากขึ้น อยางไร
8. การวิจัยจุลชีพ
(29) ไมโครไบโอมกลายเป นวัต ถุการศึกษาทางวิท ยาศาสตรไดอยางไร กระบวนการ
ดังกลาวไดกีดกันเรื่องอะไรออกไป และนําเรื่องอะไรเขามาเกี่ยวของบาง และทําไมบางเรื่อง เชน ไม
โครไบโอมในทอง จึงไดรับความสนใจเปนพิเศษ
(30) เทคนิ ค การหาหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ อ ะไร ที่ ทํ า ให ไมโครไบโอมกลายเป น วั ต ถุ
การศึกษาทางวิทยาศาสตร
(31) เครื่องมือทางสังคมศาสตร (แนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย) อะไร ที่นํามาใชสรางใหเกิด
การศึ ก ษาแบบข า มศาสตร ในประเด็ น ความเชื่ อ มโยงเชิ ง จุ ล ชี พ (microbial connections)
ระหวางมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม
(32) การศึกษาขามศาสตรจะมีขอเสนออะไรตอประเด็นที่กําลังถกเถียงในจุลชีววิทยาได
บาง และจะนําความเขาใจของคนทั่วไปในเรื่องอิทธิพ ลของไมโครไบโอมตอสุขภาพ เขาไปรวม
ถกเถียงกับแวดวงวิทยาศาสตรไดอยางไร
คํ า ถามเหล า นี้ ไ ด เ ริ่ ม ถู ก นํ า ไปศึ ก ษาบ า งแล ว ทั้ ง แบบที่ นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาและ
นักสังคมศาสตรศึกษาอยางเดียว และการศึกษาแบบขามศาสตร
นอกจากจะทํ า ให เกิ ด คํ า ถามวิ จั ย ต า ง ๆ เกิ ด ขึ้ น มากมาย ไมโครไบโอมยั ง ทํ า ให นั ก
มานุษยวิทยากลับมาทบทวนและขยายความเขาใจแนวคิดที่ใชศึกษาปรากฏการณสังคมเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะแนวคิดที่ศึกษาเรื่องรางกาย อัตลักษณความเปนมนุษย และความสัมพันธระหวางเรากับ
สิ่งแวดลอม
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ฟอรด (Ford, 2019) กล าววา การศึ ก ษามนุ ษ ย ในระดั บ เซลล ไม วาจะเป น เรื่อ งยีน ส
ดีเอ็นเอ จีโนม รวมทั้งเรื่องไมโครไบโอมในมนุษย ทําใหนักมานุษยวิทยาตองกลับมาทบทวนเรื่อง
ความสัม พั นธระหวาง “รางกาย” กั บ “สิ่งแวดลอ ม” ใหม กลาวคือ เดิม เรามั กตั้งตน ดวยการ
พิจารณาสองสิ่งนี้แยกขาดจากกันชัดเจน มีขอบเขตระหวางกันชัดเจน มีสารัตถะหรือแกนสาร
แสดงอัตลักษณของตัวเองอยางชัดเจน จึงคอยมาพิจารณาความสัมพันธระหวางกันในภายหลัง
ตั ว อย า งแนวคิ ด คลาสสิ ก ประการหนึ่ ง ที่ ตั้ ง อยู บ นฐานคิ ด นี้ คื อ นิ เวศน วัฒ นธรรม (Cultural
ecology) ของ จูเลียน สจวต (Julian Steward) ที่มองวาวัฒนธรรมเปนสื่อกลางที่มนุษยใชเพื่อ
ปรับตัวใหเขากับระบบนิเวศนหรือสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติที่สังคมตาง ๆ ตั้งอยู อยางไรก็ตาม
ความกาวหนาจากการศึ กษามนุ ษ ยในระดับ เซลล ทําให เห็น วารางกายของเราไมได สัม พั นธกั บ
สิ่งแวดลอมในระดับวัฒนธรรมเทานั้น แตยังสัมพันธในระดับชีววิทยาดวย ความรูเรื่องไมโครไบโอม
ทําใหเห็นวารางกายเปนทั้งสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมและเปนสิ่งแวดลอมในเวลาเดียวกัน การพบวา
จํานวนเซลลของจุลชีพในตัวเรามีมากกวาจํานวนเซลลของเราถึง 10 เทา นําไปสูการตั้งคําถามวา
เราเปนมนุษยอยางที่เปนในทุกวันนี้เพราะตัวเรา หรือเพราะจุลชีพเหลานี้กันแน และหากมนุษย
เป น ส ว นผสมระหว างจุ ล ชี พ กั บ ตั ว เราแล ว คํ าเรี ย กสป ชี ส ข องเราอาจต อ งเปลี่ ย นจาก Homo
sapiens ซึ่งเนนความฉลาดและสมองที่ซับซอน อันเปนสารัตถะหนึ่งของความเปนมนุษยที่เรา
ภู มิ ใ จ มาเป น Homo microbis เพื่ อ สะท อ นข อ เท็ จ จริ ง ที่ ว า มนุ ษ ย เรานั้ น “ประกอบขึ้ น ”
จากจุลชีพ ไมใชมีจุลชีพ “เปนสวนประกอบ” ของตัวเราหรือไม (Helmreich, 2014)
การที่ไมโครไบโอมและความรูจากการศึกษามนุษยในระดับเซลลประเด็นอื่นนั้นชี้ใหเห็น
“สภาวะของไหล” (fluidity) ระหว างรา งกายกั บ สิ่ งแวดล อ ม ขั บ เน น ความเชื่ อ มโยงมากกว า
ขอบเขตของสองสิ่งนี้ เปน สิ่ งที่ ฟ อรดเรียกวา “embodied ecology” ซึ่งถึงแม จะไมไดอ างถึ ง
โดยตรง แตก็เห็นไดวาอาศัยแนวคิด “embodiment” มาชี้ใหเห็นวา สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศน
หรืออาจเรียกโดยรวมไดวา โลกธรรมชาติ ไมเคยแยกขาดจากโลกทางสังคมวัฒนธรรมที่มีมนุษย
เปนศูนยกลาง แตอยูในรางกายของมนุษยเลย การนําแนวคิดนี้มาทบทวนไมไดจํากัดแตเรื่องไมโคร
ไบโอมเพียงอยางเดียว แตยังปรากฏในงานศึกษาประเด็นอื่นที่ใกลเคียงกันดวย เชน การศึกษาเอพิ
เจเนติ ก ส (epigenetics) หรื อ ป จ จั ย กํ า หนดการทํ า งานของยี น ส ของ มาร ก าเร็ ต ล็ อ ค
(Lock, 2015) เปนตน
แนวคิดอีกประการหนึ่งที่นักมานุษยวิทยานิยมนํามาใชวิเคราะหเรื่องความสัมพันธเชิง
อํานาจระหวางสถาบันสังคมกับปจเจก เรื่องการควบคุมพลเมือง การจัดการวิถีชีวิต จิตใจ และ
รา งกายของผู ค น อย า ง “ชี ว การเมื อ ง” (Biopolitics) ของ มิ แ ชล ฟู โกต (Michel Foucault)
ก็ ถู ก นํ ามาต อ ยอดเพื่ อ ใช ศึ ก ษาเรื่ อ งไมโครไบโอมเช น กั น ฮี เธอร แพ็ ค สั น (Heather Paxson)
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ซึ่ งศึ ก ษาเรื่ อ งอาหารในอเมริก า ได นํ าแนวคิ ด นี้ ม าใช แต ป รั บ เปลี่ ย นใหม โดยเรีย กว า “จุ ล ชี ว
การเมือง” (Microbiopolitic) (Paxson, 2008)
แพ็คสันศึกษาการถกเถียงกันระหวางองคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) กับ
กลุมเกษตรกร พ อคา พอคาคนกลาง และสมาคมผูผลิตชีสดวยวิธีดั้งเดิมแหงมลรัฐเวอรมอนท
(Vermont) ในเรื่องการผลิตชีส ทางฝงองคการอาหารและยากําหนดวา น้ํานมดิบที่จะนํามาผลิต
ชีสนั้น ตองพาสเจอรไรซ (pasteurization) หรือต มที่ อุณ หภู มิ 72 องศาเซลเซียส เป นเวลา 15
วินาที หรือ 63 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที เสียกอน จึงจะนํามาทําชีสได เพราะถือวาวิธีนี้
เปนหลักสากลทั่วโลกในการฆาเชื้อจุลชีพกอโรคไมวาจะเปน แบคทีเรีย ยีสต รา หากไมผานการ
พาสเจอไรส จะทําใหชีสไมสะอาดและอาจมีแบคทีเรียกอโรคบางชนิดตกคางอยู เชน E.coli ซึ่งเปน
สาเหตุหลักของโรคอาหารเปนพิษได รวมทั้งอาจมีเชื้อโรคชนิดอื่น ๆ ที่กออันตรายรายแรงถึงขั้นทํา
ใหผูหญิงแทงลูกหรือทําใหเด็กตายในครรภได การเอาชีสที่ไมผานการพาสเจอไรสมาขายยังถือวา
ผิดกฎหมายอีกดวย นอกจากนี้ องคการอาหารและยายังสนับสนุนใหเกษตรกรใชเชื้อตั้งตนในการ
หมักนมเพื่อทําชีส (starter culture) ที่พัฒนาโดยหองปฏิบัติการของรัฐบาลเทานั้น เพราะถือวา
เปนเชื้อที่ผานกรรมวิธีที่ดี มีมาตรฐาน
ในขณะที่ฝงเกษตรกรนั้นไมเห็นดวยกับกรรมมวิธีพาสเจอไรส แตนิยมทําแบบ “ดั้งเดิม”
มากกวา นั่นคือ ใชความรอนเพียง 55 องศาเซลเซียส และอุนแค 2 ถึง 16 วินาที เทานั้น และก็ไม
นิยมนําเชื้อตั้งตนจากหองปฏิบัติการของรัฐมาใช แตนิยมใช “จุลชีพประจําถิ่น” ที่พบไดในชุมชน
มากกว า พวกเขาถื อ ว า การพาสเจอไรซ แ ละการใช เชื้ อ ตั้ ง ต น จากห อ งปฏิ บั ติ ก าร นั้ น ทํ า ลาย
“ความพิเศษ” และ “ความหลากหลาย” ของชีสแตละชนิดที่มีรูป รส กลิ่น สี แตกตางกัน ใหเหลือ
เพียงแบบเดียว คือ แบบที่เปนอุตสาหกรรม เนนทํางาย ผลิตไดเยอะ นอกจากนี้ ยังโตแยงเรื่อง
น้ํานมดิบทําใหมีผลเสียตอสุขภาพผูกินดวยวา ไมถูกตอง แมจะเปนความจริงวามีคนปวยจากการ
กินชีสของพวกเขาแตก็เปนสิ่งที่พบไดในชีสพาสเจอไรซเชนกัน แถมยังพบจํานวนเยอะกวาอีกดวย
ดังนั้น อาการทองเสียจึงนาจะเปนสาเหตุอื่นมากกวาน้ํานมดิบ สวนกรณี การพบ E. coli ตามที่
เจ าหน าที่ก ลาวอางนั้น ก็เป นความผิด พลาดในเชิงเทคนิ ค (หรือ าจจะจงใจ) ของงานทดลองที่
เจาหนาที่อางขอมูลมา
แพ็คสันกลาววา ถา “ชีวพลเมือง” คือ การมองมนุษยในฐานะ “ชีวหนวย” และสราง
ความรูทางชีววิทยา เพื่อสราง รักษา และควบคุมมนุษยในฐานะประชากรของรัฐ “จุลชีวการเมือง”
ก็คือ การเกิดขึ้นของ “จุลชีพหนวย” และความรู “จุลชีววิทยา” เพื่อสราง รักษา และควบคุมจุล
ชีพ ใหเอื้อตอการสรางมนุษยที่ “สุขภาพดี” เพื่อเปนประชากรของรัฐเชนกัน อยางไรก็ตาม แตจุล
ชีวการเมืองนี้ก็ไมไดเปนสิ่งที่ผูกขาดโดยรัฐ และยังเปนสิ่งที่ทาทายการมองจุลชีพในกรอบแบบปา
สเตอรเรียน (Pasteurian) ที่มองวาการมีสุขภาพดีของคนนั้นเทากับการไมมีอยูของจุลชีพ หากแต
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รวมไปกับกระแสไมโครไบโอม ที่มองวาการมีอยูของจุลชีพไมไดเทากับการเจ็บปวยเสมอ และอาจ
มีผลในทางกลับกันคือชวยทําใหคนมีสุขภาพดี
ไมเพียงแคแนวคิดทฤษฎีบางประการจะถูกนํามาทบทวน แมแตการจําแนกศาสตรสาขา
(disciplines) ก็ ถู ก ตั้ งคํ า ถามจากเรื่ อ งไมโครไบโอมด ว ย การแบ ง “โลกธรรมชาติ ” (Natural
world) ให เ ป น ปริ ม ณฑลการศึ ก ษาหาความรู ข องวิ ท ยาศาสตร (science) ส ว นการศึ ก ษา
“โลกวัฒ นธรรม” (Cultural world) เปนของมนุษยศาสตร (humanities) ซึ่งมีจุดตัดสําคัญ คือ
ตัวตนของมนุษย (self) โดยโลกใบแรกเปนพื้นที่ที่ไมมีมนุษยอยู สวนโลกใบที่สองเปนพื้นที่ที่มนุษย
เปนศูนยกลาง อันเปนมรดกตกทอดทางประวัติศาสตรมาตั้งแตศตวรรษที่ 18 ยังสามารถทําได
หรือไม หากความรูไมโครไบโอมชี้วา มนุษยจะเปนมนุษยไมไดหากขาดจุลชีพ และจุลชีพเองก็มี
วิวัฒ นาการรวมไปกับอารยธรรมของมนุษย การศึกษาจุลชีพโดยไมศึกษามนุษย และการศึกษา
มนุษยและวัตถุทางวัฒนธรรม เชน ภาษา ศาสนา ศิลปะ โดยไมศึกษาจุลชีพ จะยังเปนไปไดหรือไม
และหากมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องศาสตรสาขา ลักษณะที่ออกมาจะเปนอยางไร เหมือนหรือ
แตกตางไปจากความพยายามครั้งกอนหนา เชน การศึกษาแบบขามสาขา (transdisciplinary)
การศึ ก ษาแบบสหสาขา (multidisciplinary) หรื อ ไม อย า งไร (Rees, Bosch, and Douglas,
2018) ก็เปนประเด็นถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาดวยเชนกัน
กลาวไดวาไมโครไบโอม ไดทําใหนักมานุษยวิทยาพิจารณาจุลชีพตางไปจากยุคการศึกษา
โรคติดเชื้ออยางสิ้นเชิง จุลชีพไมไดเปนแคสิ่งมีชีวิตกอโรคโดยทั่วไปอีกแลว แตอาจเปนสวนสําคัญที่
ทําใหมนุษยเปนมนุษยในทุกวันนี้ ทั้งในมิติชีววิทยาและวิวัฒนาการ และในมิติสังคมและวัฒนธรรม
ไมโครไบโอมยังกลายเปนแหลงขอมูลใหมใหมานุษยวิทยาหลายสาขาไดเพิ่มพูนความรูของตัวเอง
ขณะเดี ย วกั น ก็ ช ว ยให ม านุ ษ ยวิ ท ยาเอาความรู เชิ งทฤษฎี ม าใชในเรื่อ งที่ รว มสมั ย และมี นั ย เชิ ง
ประยุกตมากขึ้น แนวคิดที่นิยมใชกันมากในแวดวง เชน รางกาย ตัวตน และชีวการเมือง ก็ไดรับ
การทบทวนและ “อัพเกรด” เพิ่มขึ้น
มานุษยวิทยากับ SARS-CoV-2
ในป 2563 ไมมีเหตุการณ ใดที่สงผลตอคนทั่วโลกไดเทากับการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) สถานการณการระบาดเริ่มตนในปลายเดือนธันวาคม
2562 เมื่อสํานักงานองคการอนามัยโลกในประเทศจีนพบผูปวยปอดอักเสบไมทราบสาเหตุจํานวน
หลายรายที่เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย จนกระทั่งวันที่ 7 มกราคม 2563 จึงพบวามาจากเชื้อไวรัสโคโร
นายสายพั น ธุ ใ หม หลั ง จากนั้ น ประมาณ 1 สั ป ดาห การระบาดก็ เริ่ ม แผ ข ยายไปทั่ ว โลก
วันที่ 13 มกราคม พบผูติดเชื้อนอกประเทศจีนรายแรกที่ประเทศไทย วันที่ 23 มกราคม พบผูติด
เชื้อรายแรกที่สหรัฐอเมริก า วันที่ 25 มกราคม พบผู ติดเชื้อรายแรกที่ ฝรั่งเศสและออสเตรเลี ย
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วันที่ 29 มกราคม พบผูติดเชื้อรายแรกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรทส และวันที่ 15 กุมภาพันธ พบผูติด
เชื้อรายแรกในประเทศอียิปต กลาวไดวา สองเดือนหลังการระบาดที่ประเทศจีน โรคนี้ก็ระบาดไป
ทั่ ว โลก จนองค ก ารอนามั ย โลกประกาศให เ ป น การระบาดใหญ (Pandemic) เมื่ อ วั น ที่ 11
กุมภาพันธ 2563 (WHO, 2020)
ชื่อเชื้อไวรัสซึ่งเปนเชื้อกอโรคระบาดในครั้งนี้ คือ“ไวรัสโคโรนากอโรคทางเดินหายใจ
เฉี ย บพลั น รุ น แรง 2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)” หรื อ “SARSCoV-2” ถึงแมจะมีขอทักทวงวาอาจทําใหคนสับสนกับชื่อโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ
“ซารส” (SARS) และชื่อเชื้อไวรัสกอโรคซารสอยาง “SARS-CoV” พรอมเสนอใหใชชื่อ “human
coronavirus 2019 (HCoV-19)” แทน (Jiang, 2020) แตองคการอนามัยโลกก็อธิบายวาเพราะ
ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ ใหม นี้ มี ค วามคล า ยคลึ ง ของรหั ส พั น ธุ ก รรมกั บ เชื้ อ ไวรั ส ก อ โรคซาร ส
จึงตัดสินใจใชชื่อนี้
การระบาดของไวรัส SARS-CoV-2 นี้สะทอนใหเห็นประเด็นตาง ๆ ที่นักมานุษยวิทยาซึ่ง
สนใจเรื่องจุลชีพเสนอไวในเรื่องเชื้อดื้อยาและไมโครไบโอม ที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสัตว กลาวคือ คอนขางชัดเจนวามนุษยรับเชื้อไวรัสนี้มาจากสัตวปา เนื่องจากงาน
ศึกษาหลายชิ้นระบุตรงกันวา SARS-CoV-2 ในคนนั้นมีลักษณะทางพันธุกรรมที่คลายกับไวรัสโคโร
นาที่พบในสัตว โดยเฉพาะคางคาวและตัวนิ่ม (Lam et al, 2020; Zhou et al, 2020; Li et al,
2020) ในกรณีของคางคาวนั้นพบวามีชุดรหัสพันธุกรรมตรงกันเกือบ 96 เปอรเซ็นต ในขณะที่ตัว
นิ่มนั้นแมวาจะมีชุดรหัสพันธุกรรมตรงกันนอยกวา แตกลับพบกรดอะมิโนที่ไวรัสใชในการจับตัวกับ
เซลลปอดของมนุษยจํานวนมากกวา เชื่อกันวาไวรัส SARS-CoV-2 นาจะกลายพันธุมาจากไวรัสโค
โรนาที่พบในสัตวเหลานี้ แมจะยังไมชัดเจนวากระบวนการกลายพันธุนั้นเกิดในสัตวกอนแลวจึงแพร
มายังมนุษย หรือหลังจากที่มนุษยรับเชื้อมาแลว (Andersen et al, 2020) มีคําถามตามาวามนุษย
รับไวรัสชนิดนี้มาจากสัตวอยางไร ในชวงเริ่มตนของการระบาดนั้น เชื่อกันวามาจากการกินสัตว
เหลานี้ เพราะผูปวยกลุมแรกจํานวนหนึ่งมีประวัติการไปตลาดสดที่มีการขายเนื้อสัตวกลุมนี้อยูดวย
(WHO, 2020) ความเขาใจนี้นําไปสูการกลาวโทษวัฒนธรรมการกินอาหารปาของชาวจีน พรอมกับ
การเรียกรองใหสั่งหามกิจกรรมนี้ซึ่งทายที่สุดรัฐบาลจีนก็ประกาศหามขายและบริโภคเนื้อสัตวปา
เด็ดขาด (Reuters, 2020) อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมาก็เปนที่ยอมรับวาการระบาดของโรคไมนา
เกี่ยวของกับเนื้อสัตวปาที่ตลาดสดในอูฮั่น เพราะนอกเหนือจากผูปวยกลุมแรกแลวก็แทบไมมีผูปวย
รายใหมที่มีประวัติไปตลาดดังกลาวอีกเลย (WHO, 2020) นอกจากนี้ การกลาวโทษวัฒนธรรมการ
กินอาหารของชาวจีนนั้นก็เต็มไปดวยขอมูลเท็จ (Palmer, 2020)
นอกจากจะเกี่ ย วพั น กั บ สั ต ว ป า แล ว SARS-CoV-2 ยั งเกี่ ย วข อ งกั บ สั ต ว เลี้ ย งอี ก ด ว ย
มี ข า วพบว า สั ต ว เ ลี้ ย งอย า งสุ นั ข และแมวติ ด เชื้ อ ไวรั ส นี้ อ ย า งน อ ย 3 ตั ว เป น สุ นั ข 2 ตั ว
วารสารธรรมศาสตร  153

และแมว 1 ตัว (Lanese 2020; Bryneri 2020) โดยกรณีแรกสุดเปนสุนัขพันธุปอมเมอเรเนียนที่
ฮองกงที่ ทางการยืนยันวาเปนการติดเชื้อจากมนุษย แตไมไดระบุวาติดจากเจาของ เมื่อผลตรวจ
ออกมา ทางการแนะนําใหเจาของกักบริเวณ ไวเพื่อดูอาการและปองกันการระบาด ปรากฏวาเมื่อ
ครบกําหนด 14 วัน สุนัขก็ไมไดปรากฏอาการปวยแตอยางใด อยางไรก็ตาม หลังพนกําหนดมาได
2 วัน สุนัขตัวนี้ก็เสียชีวิต โดยไมเปนที่ทราบแนชัดวาเกิดจากไวรัสหรือไมเพราะเจาของไมตองการ
ใหมีการผาศพ (Lung, 2020) สวนกรณีของแมวนั้นที่ติดเชื้อนั้น อยูที่เบลเยียม ติดเชื้อจากเจาของ
หลั งจากที่ ไปเที่ ย วตากอากาศด ว ยกั น เจ าของเล า วา หลั งจากกลั บ มามั น มี อ าการป ว ยชั ด เจน
ทั้งทอ งเสีย อาเจียน และมีป ญ หาดานการหายใจ พอสงตัวอยางอุ จจาระและอาเจียนไปตั วใน
หองปฏิบัติการก็พบไวรัส SARS-CoV-2 เปนปริมาณมาก อยางไรก็ตาม ไมมีการระบุวาแมวตัวนี้
ไดรับการรักษาอยางไร เพียงแตพบวามันหายเปนปกติหลังมีอาการดังกลาว 9 วัน (Lanese 2020;
Bryneri 2020) ในปจจุบันถึงแมองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) และศูนยปองกัน
และควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา จะยังมีขอสงสัยตอประเด็นนี้ แตทั้งสององคกรก็มีคําแนะนําเพื่อการ
ปฏิบัติตัวของเจาของสัตวเลี้ยงออกมา (OIE 2019; CDC 2020)
นอกจากเรื่องความสัมพันธระหวางมนุษยกับสัตวแลว การระบาดของ SARS-CoV-2 ก็ยัง
มีประเด็น ทางสังคมอื่ นที่ นักมานุ ษ ยวิท ยาใหค วามสนใจอยู กอนหนาดวย เชน ความเหลื่อมล้ํ า
ระหวางผูคนตอการปรับตัวตอมาตรการควบคุมปองกันการระบาด ทั้งมาตรการสรางระยะหางทาง
สังคม (social distancing) และการกักตัวเอง (self-quarantine) ที่ในขณะที่คนรวย มีพื้นที่บานที่
เพียงพอจะแยกกันอยูกับสมาชิกคนอื่นได มีเงินมากพอจะไปตรวจเชื้อที่สถานพยาบาลเอกชน และ
มีเงิน เก็ บเพี ยงพอจะอยูไดโดยไมทํ างานในระหวาง 14 วัน ของการดู อาการ (Schaffer, 2020)
แรงงานรายวันจํานวนมหาศาลตองตกงานเพราะคําสั่งปดสถานที่และกิจการที่มีคนมารวมกันเปน
จํานวนมาก สวนในกรณีที่ตองกักตัวเพื่อดูอาการก็ไมสามารถทําไดครบตามจํานวนวันเพราะไมมี
หองสวนตัวในบานและไมมีเงินเพียงพอตอการดํารงชีวิต (Kongrut, 2020) หรือแมแตไมมีบานจะ
อยู เชนกรณีของคนไรบาน (Kirkby, 2020) ประเด็นความแตกตางของนโยบายและมาตรการรับมือ
การระบาดของแตละประเทศ ตัวอยางเชน เกาหลีใตนับเปนประเทศที่มีการตรวจทดสอบการติด
เชื้อ SARS-CoV-2 ในประชากรมากที่สุดประเทศหนึ่ง โดยมีการตรวจไปมากกวา 350,000 ราย
เพราะเชื่อวายิ่งตรวจมากเทาไหร จะยิ่งพบผูติดเชื้อไดเร็ว ยิ่งกักตัวไดไว และจํากัดการระบาดไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อันเปนบทเรียนที่เกิดจากการรับมือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ
“เมอรส” (MERS) เมื่อป 2015 ในขณะที่สหราชอาณาจักรกลับมีทิศทางตรงขาม เพราะจํากัดการ
ตรวจทดสอบการติ ด เชื้ อ โดยเน น ตรวจเฉพาะกลุ ม เสี่ ย งและมี อ าการหนั ก เท านั้ น และถึ งแม
นายกรัฐมนตรีจะปฏิเสธในภายหลัง แตเปนไปไดวารัฐบาลจะใชวธิ ีการ “สรางภูมิคุมกันหมู” หรือ
Herd immunity ที่ ป ล อ ยให มี ก ารระบาดของเชื้ อในประชากรสวนใหญ เพื่ อ สรางภู มิ คุ มกั น คน
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จํานวนมากใหกลายเปนเกราะกําบังคนจํานวนนอยที่เสี่ยงตอการเสียชีวิตหากติดเชื้อ มากกวาที่จะ
เนนตรวจและรักษา (Matthews, 2020) เกาหลีใตยังไมมีนโยบายปดเมือง ทั้งการปดพรมแดนเขา
ออกระหวางประเทศและการเดินทางภายในประเทศอีกดวย ในขณะที่จีน อิตาลี และสเปนดําเนิน
นโยบายนี้อยางเขมขน (Dudden & Marks, 2020) ประเด็นการเหยียดเชื้อชาติ (racism) และการ
เกลียดชาวตางชาติ (xenophobia) ที่เกิดขึ้นและระบาดไปอยางรวดเร็วในประเทศแถบยุโรปและ
อเมริกาอันสะทอนไดจากการเรียกชื่อไวรัส เชน ไวรัสคนจีน ไวรัสเหลือง ไวรัสอูฮั่น (White, 2020)
ประเด็ น ระบบอาหารโลก (global food system) ในระหว า งวิ ก ฤตการระบาดของโรคและ
หลังจากที่โรคสงบ ซึ่งมีความกังวลและเปนไปไดวาจะเกิดการขาดแคลนอาหารและน้ําอยางหนัก
ถึงแมวาองคการอาหารและเกษตรกรแหงสหประชาชาติ (FAO) จะแสดงความมั่นใจถึงแผนการ
รับมือที่เตรียมไวก็ตาม (Torero, 2020)
ทามกลางงานศึกษาทางวิทยาศาสตรจํานวนมากที่เผยแพรในชวงนี้ ก็มีนักมานุษยวิทยา
และสังคมวิท ยาเผยแพรงานศึ กษาและข อสั งเกตต อโรคระบาดนี้เช นกั น แม จะมี ข อจํากั ดที่ ไม
สามารถเก็บขอมูลภาคสนามไดก็ตาม เชน การศึกษาเรื่องเลาการระบาด ขาวลือ และความกลัว
โดยเทียบเคียงกับกรณี ศึกษาเรื่องเลาในชวงการระบาดโรคหัดในประเทศปากีสถาน ระหวางป
2012 – 2013 (Ali, 2020) ชาติพันธุนิพนธบันทึกเหตุการณประจําวันที่เกิดขึ้นในอิตาลีหลังพบผูติด
เชื้ อ รายแรกในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ (Raffaetà, 2020) การศึ ก ษามิ ติ ก ารดู แ ล (Care) ของการใช
เทคโนโลยีสรางสภาวะเสมือนจริง (virtual technology) ประเภทตาง ๆ ระหวางผูคนในประเทศ
ฮอ งกง อาทิ ครูแ ละนั ก เรียน สมาชิก ในครอบครั ว และระหวางเพื่ อ นบ าน (Song & Walline,
2020) อิทธิพลของรัฐศาสนาตอมาตรการปองกันโรค กรณีศึกษาประเทศตุรกี (Alyanak, 2020)
และการศึกษาชีวิตทางสังคม (social lives) ของคณิตศาสตรและตัวแบบ (model) ที่ถูกใชเปน
เครื่องมือ ทางวิทยาศาสตรในการกําหนดนโยบายและมาตรการควบคุม การระบาด (Rhodes,
Lancaster & Rosengarten, 2020) เปนตน
บทสงทาย
ในทางชีววิทยามีแนวคิดหนึ่งเรียกวา “วิวัฒนาการรวม” (co-evolution) หมายถึง การที่
สิ่งมีชีวิตสองสิ่งขึ้นไปมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่ทําใหแตละฝงมีวิวัฒนาการของสายพันธุตัวเอง
วิวัฒนาการรวมนี้เกิดไดทั้งจากการชวยเหลือกัน (mutual) เชน ผึ้งที่ไดกินอาหารจากดอกไม สวน
ดอกไมก็ไดขยายพันธุจากวิถีการกินของผึ้ง และการลาเพื่อเปนอาหาร (predation) เชน การมีสีปก
ที่ไม โดดเดน ของผีเสื้อกลางคืน เมื่ อเทียบกับ ผีเสื้อกลางวัน เพื่ อหลบหนีพ รางตัวจากสัต วนั กล า
ขณะที่สัตวนักลากลางคืน เชน คางคาว ก็พัฒนาการใชเสียงสะทอน (sonar) เพื่อหาอาหารแทน
การใช ต า ผู เขี ย นคิ ด ว า ลั ก ษณะเช น นี้ เกิ ด ขึ้ น กั บ จุ ล ชี พ และมานุ ษ ยวิ ท ยาเช น กั น โดยมองว า
ความสัมพันธระหวางสองสิ่งนี้ตลอดระยะเวลาไมนอยกวา 70 ป จุลชีพมีสวนผลักดันไมนอยให
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วงการมานุษยวิทยาการแพทยและมานุษยวิทยาในภาพรวมมีความกาวหนาในเชิงแนวคิดและในเชิง
ประยุกต ผลักดันใหเกิดแนวคิดใหมหรือพัฒนาแนวคิดเดิมใหรวมสมัยมากขึ้น รวมทั้งยังเขาไปมี
สว นรวมกั บ การพั ฒ นามาตรการส งเสริม สุ ข ภาพและป อ งกั น โรคระบาดทั่ วโลก ขณะเดี ยวกั น
มานุ ษ ยวิท ยาเองก็ มี ส วนไมน อยในการทํ าให จุ ล ชีพ ขามจากโลกวิ ชาการทางวิท ยาศาสตรม าสู
สังคมศาสตร และกําลังทาทายเสนแบงนี้อยางแหลมคมในปจจุบัน มานุษยวิทยายังชวยใหจุลชีพถูก
พิจารณาดวยแงมุมใหม ๆ ใหพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรกับสิ่งมีชีวิตนี้มากขึ้น จึงอาจ
เรียกไดวา ทั้งจุลชีพและมานุษยวิทยามีวิวัฒนาการรวม นาเสียดายอยูเล็กนอย ที่วิวัฒนาการรวมนี้
ยังไมปรากฏชัดในภูมิศาสตรวิชาการทางมานุษยวิทยาและสังคมศาสตรโดยรวมในไทย แตดวย
บริบททางการแพทยและสาธารณสุขรวมสมัย เชน เชื้อดื้อยา ไมโครไบโอม และโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนาสายพั นธุใหม 2019 (COVID-19) และบริบ ททางวิชาการ โดยเฉพาะการใหความสนใจต อ
ทฤษฎี เ ครื อ ข า ย-ผู ก ระทํ า การ (Actor-Network Theory) หลากชาติ พั น ธุ ส ายพั น ธุ นิ พ นธ
(Multispecies ethnography) แ ล ะ วิ ท ย าศ าส ต ร แ ล ะ เท ค โน โล ยี ศึ ก ษ า (Science and
Technology Studies) อั น เป น รากฐานสํ า คั ญ ในการศึ ก ษา “สิ่ ง อื่ น ที่ ไ ม ใ ช ม นุ ษ ย ” และ
“สิ่งไมมีชีวิต” ที่ปรากฏในงานวิชาการมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาไทยมากขึ้น (จันทนี เจริญศรี
และคณะ 2559, ปกรณ คงสวัส ดิ์ 2559, สุ ดแดน วิสุท ธิลั กษณ และคณะ 2560, พนา กั น ธา
2560, ชญาน ทั ต ศุ ภ ชลาศั ย 2560, ชั ช ชล อั จ นากิ ต ติ 2561, สรั ช สิ น ธุ ป ระมา 2561,
รวิวรรณ รักถิ่นกําเนิด 2561) ผูเขียนเชื่อวาจะทําใหมานุษยวิทยาและจุลชีพในบริบทสังคมไทยเริ่ม
มีที่ทางปรากฏใหเห็นและจะเติบโตตอไปไดอยางมั่นคงในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ผูเขียนขอขอบคุณ London School of Hygiene and Tropical Medicine สํานักวิจัย
สั ง ค มแล ะสุ ข ภ าพ กระท รวงสาธารณ สุ ข และคณ ะสั งค มศ าสต ร แ ละม นุ ษ ยศาส ร
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่ ให โอกาสเข า รว มโครงการวิ จั ย “การใช ย าต า นจุ ล ชี พ ในสั งคม” (AntiMicrobials in Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub) ซึ่ ง ทํ า ให ได อ า น
เอกสาร ไดพูดคุยแลกเปลี่ยน และเขารวมเวทีวิชาการ ที่มีนักมานุษยวิทยาซึ่งศึกษาจุลชีพในแงมุม
ตาง ๆ จากทั่วโลก อันนํามาสูความตั้งใจในการเขียนบทความชิ้นนี้
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