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บทบรรณาธิการ
ตัวอักษรกรีกจะมากพอส�ำหรับการตั้งชื่อการกลายพันธุ์ของไวรัสหรือไม่คง
เป็นเรื่องที่ไม่มีใครตอบได้ ไม่ว่าจะเป็น ‘Alpha Gamma หรือ Epsilon’ ฯลฯ ก็ตาม
ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลมากมายมหาศาลขนาดไหนโลกของ ‘big data’ ก็ไม่อาจจะท�ำให้
เห็นภาพว่าไวรัสกลายพันธุ์ตัวต่อไปจะเป็นอะไร ทั้งนี้ไวรัสกลายพันธุ์จากสัตว์มาสู่
มนุษย์ตัวต่อไปคืออะไร? โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (zoonotic diseases) ยังคงสร้าง
ความหวาดวิตกให้กบั มนุษย์ในสภาวะสมัยใหม่เสมอ โรคเกิดใหม่ (emerging disease)
และกลับมาเกิดใหม่ (re-emerging disease) ยังคงไม่หนีไปและจะอยู่กับมนุษย์ไป
เหมือนกับที่เคยอยู่กับมนุษย์มาตลอด
จากพระคัมภีร์ไบเบิลจน Justinian Plague มาสู่ Black Death ไล่มา
จนถึงต�ำราแพทย์สมัยใหม่โรคระบาดเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์ ในบาง
ประเทศการมี ‘state epidemiologist’ จึงกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็น ในต้นศตวรรษที่
ยี่สิบจาก Spanish Flu (1918-1920) ไล่มาจนถึงหลังสงครามครั้งที่สอง Asian Flue
(1957-1958) มาสู่ Hong Kong Flu (1968-1969) สายพันธ์ต่างๆ มีอุบัติขึ้นมาอยู่
เสมอๆ จาก H1N1 มาสู่ H2N2 มาถึง H3N2 ตามล�ำดับ ส�ำหรับปริมาณการเสียชีวิต
Spanish Flu สร้างความสั่นสะเทือนมากที่สุด เพราะการตายมีปริมาณในหลักหลาย
สิบล้านขึ้นไป ในขณะที่สองอันหลังปริมาณก็อยู่ที่ตัวเลขหลายล้านคน
โรคระบาดไม่ได้มีแค่นี้ เช่น อหิวาห์ Marbug Virus Lassa Fever Nipah
Virus เป็นต้น ส่วนประสิทธิภาพในการคร่าชีวติ ไม่เท่าเทียมกัน เช่น Nipah virus อาจ
จะสูงได้ถึง 75% ของการติดเชื้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียใต้ ส่วนอัตราส่วน
ของการตายจาก Ebola สูงถึง 55-60% ด้วยพลังของการฆ่าท�ำให้โอกาสแพร่เชื่อไม่
ได้ทรงประสิทธิภาพ เมื่อเป็น Ebola ก็หมายถึงการล้มหมอนนอนเสื่อ เช่น อาเจียน
ท้องเสียอย่างหนัก เป็นต้น การควบคุมกักตัวของ Ebola ท�ำได้อย่างชัดเจน
ความหวาดวิตกของมนุษย์ต่อภัยอันตรายต่างๆ แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ในศตวรรษทีส่ บิ เก้าวัณโรคสร้างความหวาดวิตกให้กบั ผูค้ นอย่างมาก หลังสงครามโลก
ครั้งที่สองสงครามนิวเคลียร์สร้างความหวาดวิตกให้กับผู้คนโดยเฉพาะอย่างประเทศ
ร�่ำรวย ความหวาดวิตกของอันตรายจากสงครามนิวเคลียร์หลังสงครามโลกครั้งทีส่ อง

(9)
ค่อยหายๆ จากความทรงจ�ำ 
ความหวาดวิตกต่อภัยอันตรายแบบอืน่ ๆ ได้เข้ามาแทนที่ เช่น ระดับน�ำ้ ทะเล
สูงขึ้นจากโลกร้อน เป็นต้น ชีวิตมนุษย์ที่ถูกท�ำให้เชื่อว่าได้จะรับการค�้ำประกันความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากรัฐกลายมาเป็นเพียงภาพแค่ภาพของ Abraham
Bosse (1604-1676) ผู้เขียนภาพ ‘Leviathan’ ให้กับหนังสือ Leviathan ของ
Thomas Hobbes เท่านัน้ เพราะภัยอันตรายทัง้ หลายหนักหนาสาหัสกว่า “Leviathan”
จะจัดการได้
นักสังคมวิทยา Ulrich Beck น�ำเสนอ ‘สังคมเสี่ยง’ (risk society) หรือ
‘Risikogesellschaft’ ไว้ในปี ค.ศ. 1986 หลังจากเหตุการณ์ปัญหาโรงงานนิวเคลียร์
ที่ Chernobyl  สงครามนิวเคลียร์ไม่ได้สร้างความหวาดกลัวเท่ากับโรงงานนิวเคลียร์
ในทศวรรษที่ 1990 ทั้ง Anthony Giddens และ Ulrich Beck ร่วมมือกัน (ระหว่าง
อังกฤษและเยอรมัน) จนท�ำให้ค�ำๆ ‘สังคมเสี่ยง’ นี้ได้รับความนิยม  
การล่มสลายของรัฐสังคมนิยมในปี ค.ศ. 1989 ไปจนถึงการเสือ่ มถอยของรัฐ
สวัสดิการภายใต้การขยายตัวของทุนนิยม-เสรีนยิ มใหม่ทำ� ให้ความชัดเจนของ ‘สังคม
เสีย่ ง’ เพิม่ เสน่หใ์ นฐานะค�ำเตือนและการบริหารจัดการความเสีย่ งเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ชีวติ
เต็มไปด้วยภัยอันตรายแม้วา่ จะไม่ได้เป็นภัยอันตรายแบบในจินตนาการของ Thomas
Hobbes อีกต่อไป ความเสี่ยงพร้อมเสมอที่จะถูกท�ำให้ไม่ให้เป็น “อันตราย” เมื่อ
ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่คาดค�ำนวณได้ ความเสี่ยงที่ค�ำนวณบริหารจัดการได้จึงไม่จ�ำเป็น
ที่จะต้องอันตราย ถึงกระนั้นก็ดีความเสี่ยงกับอันตรายเป็นอะไรที่แยกจากกันได้ยาก
การท�ำอะไรที่เสี่ยงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการควบคุมชะตาชีวิตตัวเองโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีมาตราการป้องกันความปลอดภัย (safety) อีกมากมาย
อุดมการณ์แห่งความเป็นปัจเจกชนที่แสดงความรับผิดชอบโดยตนเอง เพื่อ
ตนเอง และเป็นของตนเอง ตอกย�้ำความเปราะบางของชีวิตเมื่อเจอกับอภิมหาภัย
อันตราย เช่น โรคระบาด พายุ ฯลฯ ‘สังคมเสี่ยง’ สะท้อนความไม่แน่นอนของชีวิตมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความกลัวน�ำไปสู่การจัดการบริหารความเสี่ยง บริษัทประกัน
เป็นกลไกส�ำคัญของระบบทุนนิยมที่หาประโยชน์มหาศาลจากชีวิตมีความเสี่ยง แต่
บริษทั ประกันก็พร้อมทีจ่ ะลงทุนไปกับความเสีย่ ง แต่ถา้ เสีย่ งมากเกินไปไม่คมุ้ ค่าก็ตอ้ ง
ไม่เสี่ยง

(10)
จาก Epidemic ไปจนถึง Pandemic เชื้อโรคเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ของชีวิตเสี่ยงๆ  Pandemic ไม่ได้ท�ำให้คนตายแบบการท�ำร้ายจากสัตว์ร้ายหรือคน
ท�ำสงครามฆ่ากันเอง โรคระบาดไม่ใช่ ‘Richard Parker’ เสือในนิยาย The Life
of Pi ของ Yann Martel โรคระบาดไม่ใช่สงครามที่เป็นการกระท�ำต่อกันระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองอย่างเป็นระบบ สงครามแสดงรูปแบบพัฒนาการการใช้
‘Rationality’ ทีท่ รงประสิทธิภาพในการท�ำลายล้างอีกฝ่ายหนึง่ โรคระบาดไม่ได้ผา่ น
กระบวนการ ‘rationalization’ ที่แสดงออกผ่าน ‘strategic planning’ ได้ ไม่ว่าจะ
ในระยะสัน้ ๆ เช่น 5-20 ปี เป็นต้น หรือไกลในระดับอายุขยั ของมนุษย์ ความหวาดกลัว
ท�ำให้การวางแผนระยะยาวเป็นทางเลือก ตัวเลขของแผนยิ่งยาวเท่าใดก็ยิ่งแสดงถึง
ความวิตกจริตมากขึ้นเท่านั้น
โรคระบาดไม่ใช่ ‘Richard Parker’ หรือสัตว์เลีย้ งลูก เช่น มนุษย์ ทีส่ ามารถ
จะใช้อาวุธฆ่าตาย เมื่อฆ่าตายแล้วทุกอย่างกลับมามีชีวิตดีเหมือนเหล่าเทพนิยายทั้ง
หลาย เป็นต้น “สงคราม” กลายมาเป็นค�ำศัพท์ยอดนิยมที่ใช้กับการบริหารจัดการ
‘pandemic’ ถึงแม้ว่าค�ำอื่นๆ ก็สามารถที่จะใช้แทนได้ เพราะอย่างน้อยๆ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติแบบอื่นๆ ก็ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำ “สงคราม” เช่น ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
นอกจากนั้นโรคระบาดบางโรคที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใช้ค�ำแบบนี้ เช่น Zika เป็นต้น แม้ว่า
‘Ebola’ จะใช้ค�ำ “สงคราม”
“สงคราม” กลายมาเป็นค�ำศัพท์ที่ใช้กับการต่อสู้และการรักษาโรค เช่น
มะเร็ง เป็นต้น ผู้ป่วยกลายเป็น “ทหาร” ที่จะต้องร่วมมือกับเหล่า “นักรบ” อื่นใน
การใช้ เช่น คีโม เป็นต้น “สงคราม” เป็นค�ำศัพท์ที่ได้รับความนิยมในการปฏิบัติการ
แบบอื่นๆ ของรัฐ เช่น สงครามกับความยากจน (อันเป็นแนวทางในทศวรรษที่ 1960
สมัยประธานาธิบดี Lyndon B. Johnson)   สงครามกับยาเสพติดที่ “รบ” กันมา
ตั้งแต่นโยบายของ Richard Nixon จากความยากจนถึงยาเสพติด “สงคราม” ก็ยัง
คงด�ำเนินต่อไป
ค�ำศัพท์อย่าง “สงคราม” ท�ำให้ผู้ที่ไม่ใช่ทหารดูราวกับว่าเป็น “ทหาร”
คนเหล่านี้จะต้องออกรบและพร้อมเสมอที่จะต้องสละชีวิตในสนามรบ   จาก “แนว
หน้า” ไปจนถึง “แนวหลัง” ต้องเตรียมพร้อมเพื่อท�ำ “สงคราม”  ทุกสิ่งทุกอย่างต้อง
ด�ำเนินการภายใต้ “สภาวะไม่ปกติ” การปฏิบตั กิ ารของทหารใน “สงคราม” เป็นสิง่ ที่

(11)
ตั้งค�ำถามไม่ได้จากพลเรือน “สงคราม” ต้องรักษาความลับ ความโปร่งใสเป็นสิ่งที่
หาได้ยากและไม่มีความจ�ำเป็นในสงคราม
ในสงครามคนตายส่วนใหญ่นั้นเป็นพลเรือน  สงครามโลกครั้งที่สองที่มีคน
ตายไปประมาณ 60-75 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน ถ้าคิดจาก 75 ล้านคนทหารที่
ออกไปรบในสนามรบตายไปประมาณ 20 ล้านคน พลเรือนตายไปประมาณ 40 ล้าน
คน ส่วนที่เหลือ 15 ล้านคนตายด้วยสาเหตุอื่นๆ เช่น อดอยาก ถูกสังหารหมู่ เป็นต้น
โดยยังไม่ต้องนับผู้ที่ต้องอพยพลี้ภัยไร้ที่อยู่
ในสงครามโลกครั้ ง สองทหารสหรั ฐ ที่ เข้ า สงครามที่ ห ลั ง นั้ น เสี ย ชี วิ ต ไป
ประมาณ 400,700 คน ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทหารระดับสูง เนื่องด้วยยุทธโถปกรณ์อาวุธ
ระยะไกลในสนามรบเปลี่ยนแปลงไปผู้น�ำระดับสูงถูกย้ายไปบัญชาการด้านหลัง ใน
สงครามโลกครั้งที่สองมีทหารอเมริกันระดับนายพลที่เข้าปฏิบัติการในสงคราม
ประมาณ 1100 นาย มีเพียงประมาณ 40 คนเท่านัน้ ทีเ่ สียชีวติ ในช่วงสงครามและหลัง
สงครามเล็กน้อย ในบรรดา 40 คนนีม้ เี พียง 11 คนเท่านัน้ ทีเ่ สียชีวติ จากการปฏิบตั กิ าร
ในสงคราม มี 2 คนที่ถูกประหารชีวิตโดยญี่ปุ่นเมื่อตกเป็นเชลยศึก
นายพล Simon Bolivar Buckner Jr. เป็นหนึง่ ผูเ้ สียชีวติ ในการสับประยุทธ์
กันอย่างดุเดือดระหว่างทหารญีป่ นุ่ กับทหารอเมริกนั บนเกาะโอกินาวา ทหารอเมริกนั
เสียชีวิตไปประมาณ 7000 นาย ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตไปประมาณ 100,000 นาย
ภาพของทหารอเมริกันปักธงบนเขาซูริบาชิ เกาะไอโวจิม่า อันโด่งดังเป็นทหารระดับ
จ่าและพลทหาร
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