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มานุษยวิทยาการแพทยในศตวรรษที่ 21

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย
ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เรี ย น รศ.ดร. สุ กรี เจริ ญสุ ข กรรมการบริห ารศูน ย มานุ ษยวิ ทยาสิ ริ น ธร (องค การมหาชน), ทา น
อาจารยพีรพน พิสณุพงศ ผูอํานวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรฯ และผูมีเกียรติทุกทาน ในหนึ่งชั่วโมงตอจาก
นี้ ผมจะนํ าเสนอเรื่ อง “มานุ ษยวิ ทยาการแพทยในศตวรรษที่ 21” ถาเรานับ บทความของเจมส ลอนนี
(James Roney) ชื่อ มานุษยวิทยาการแพทย วิทยาการสังเคราะห (Medical anthropology: A synthetic
discipline) ตี พิ ม พ ใ นป พ.ศ. 2502 ซึ่ ง เป น ครั้ ง แรกที่ มี ก ารใช คํ า ว า “มานุ ษ ยวิ ท ยาการแพทย ” ๑ วิ ช า
มานุษยวิทยาการแพทยอาจจะมีอายุประมาณ 50 ป หากเปรียบเทียบแลวอาจเปนวัยที่ยังออนเยาวมาก
สําหรับหนึ่งสาขาวิชา แตในชวงระยะเวลา 50 ปที่ผานมา มานุษยวิทยาการแพทยไดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
มากมาย จากสาขาวิ ช าที่ เ ราอาจจะถื อ ได ว า เป น วิ ช าการประยุ ก ต แ ละอยู บ ริ เ วณชายขอบของสาขา
มานุษยวิทยา กลายเปนสาขาวิชาหลักหรือสาขาวิชายอยที่สําคัญที่สุดสาขาหนึ่งของมานุษยวิทยาก็วาได๒
ผมอยากจะใหอานคําสัมภาษณของศาสตราจารยอารเธอร ไคลนแมน (Arthur Kleinman) นัก
มานุษยวิทยาการแพทยรุนบุกเบิกคนสําคัญคนหนึ่ง ใหสัมภาษณที่ Freie Universitat กรุงเบอรลิน ประเทศ
เยอรมัน เมื่อป พ.ศ. 2554 ๓

อาจารยอารเธอร ไคลนแมน พูดถึงสาขามานุษยวิทยาการแพทยวาสิ่งที่อาจารยภูมิใจที่สุดคือ การที่
คนรุ น อาจารย ไม ได ห มายถึ ง ตั ว อาจารย คนเดีย วและเฉพาะหลักสู ตรที่อาจารยส อน แต ร วมความถึ งนั ก
มานุษยวิทยาการแพทยรุนบุกเบิกคนอื่นดวย ตัวอยางเชน มารกาเร็ต ล็อค (Magaret Lock) แนนซี่ เชเปอรฮิวส (Nancy Scheper-Hughes) อัลแลน ยัง (Allan Young) และมารค นิกเตอร (Mark Nichter) หรือนัก
๑

James Roney. (1959). Medical anthropology: A synthetic discipline. The New Physician. 8: 32-81.
ศาสตราจารยอาเธอร ไคลนแมน (Arthur Kleinman) นักมานุษยวิทยาการแพทย มหาวิทยาลัยฮารวารด เปรียบเทียบชีวิตในโลกวิชาการ
มานุษยวิทยาการแพทยของตัวเองวาอยู ณ ชายขอบ (at the margin) ของความรูกระแสหลักทั้งทางการแพทยและมานุษยวิทยา อยางไรก็ตาม
การจัดวางตําแหนงแหงที่อยูชายขอบของความรู ชวยใหหนีจากอิทธิพลครอบงํา เปดความเปนไปไดของทางเลือกใหมๆ ในการตอตานขัดขืน หรือ
ตั้งคําถามตอความรูกระแสหลัก, Arthur Kleinman. (1995). Introduction: Medical anthropology as intellectual career. In Writing at
the Margin: Discourse between Anthropology and Medicine. Berkeley: University of California Press. Pp.1-20
๓
ดู บทสัมภาษณใน “On the History and Future of Medical Anthropology in Germany-and the Close Relationship between
Medicine Technology and Society in a Globalizing World: Interview with Arthur Kleinman”.
http://www.medizinethnologie.net/interview-arthur-kleinman/
๒
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มานุษยวิ ทยาการแพทย ทา นอื่ นอี กมากมาย คนรุน นี้ซ่ึงทํางานมาประมาณ 30-40 ป ไดเปลี่ยนโฉมหน า
มานุษยวิทยาการแพทยไปแลวอยางสิ้นเชิง สิ้นเชิงในหมายความวา จากวิชาการที่อาจจะอยูบริเวณชายขอบ
ของมานุษยวิทยา ปจจุบันมานุษยวิทยาการแพทยกลายเปนสาขาวิชาสําคัญที่ไดทําใหองคความรูและทฤษฎี
ทางดานมานุษยวิทยา เติบโตงอกงามขึ้นมาจากการศึกษาวิจัยและงานเขียนของนักมานุษยวิทยาการแพทย
เหลานี้
แตผมอยากจะชี้ใหเห็นวา ในชวงระยะเวลา 50 ปที่ผานมา ไมใชเฉพาะแตมานุษยวิทยาการแพทย
เทานั้นที่เปลี่ยนแปลงอยางมาก แวดวงการแพทยเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมายมหาศาล อยางที่
เรียกวาหากนักมานุษยวิทยาในรุนบุกเบิกเขามาศึกษาการแพทยยุคปจจุบัน อาจจะเรียกไดวามันมีลักษณะที่
แตกตางออกไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง
การบรรยายของผมในวันนี้ แบงออกเปน 3 สว นดวยกัน สวนแรกสุด จะพูดถึงเรื่องการแพทยใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อชี้ใหเห็นสิ่งที่ทาทายเราขางหนาวามันมีโฉมหนาอยางไรบาง สวนที่สอง จะพูดถึงเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงในแวดวงมานุษยวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทยที่เกิดขึ้นชวงระยะหลังนี้ สวนสุดทาย จะพูด
ถึงความทาทายทางมานุษยวิทยา ในฐานะที่ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรฯ เปนหนวยงานหลักที่เปนศูนยกลางของ
วิชาการดานนี้ จะพาเราเดินไปขางหนาเพื่อเผชิญกับความทาทายในศตวรรษที่ 21 ตอไป
สวนที่ 1 การแพทยในศตวรรษที่ 21
ผมจะเริ่มจากความรูวิชาชีววิทยา 101 ในชวงที่ผานมาอาจกลาวไดวาวิทยาศาตรทางดานสุขภาพได
เปลี่ยนแปลงโฉมหนาไปอยางมหาศาล ตัวกลมๆ ที่เราเห็นอยูบนจอสไลด ทางการแพทยเรียกวา ไมโตครอน
เดีย หลายคนอาจเรียนมาและอาจจะลืมไปแลว เพราะเรียนเรื่องเซลลมาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษา
วันนี้ผมจะเลาเรื่องของเขาสักนิดหนึ่งในฐานะที่เปนสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่ง

ไมโตครอนเดีย เปนชิ้นสวนภายในของเซลลสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย อยางพวกเราที่นั่งอยูในหองประชุมแหง
นี้ เซลลของเราทุกเซลลจะมีไมโตครอนเดียอยูขางใน สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เรารูจักทุกวันนี้ แตดั้งเดิมทีเดียวไมได
มีไมโตครอนเดียอยู ไมโตครอนเดียเปนจุลชีพอิสระ มันเปนแบคทีเรียที่ลองลอยหากินไปตามวิถีของมันเอง แต
ว าประมาณหลายพั น ล า นป กอน มี จุ ล ชี พเซลลเดีย วตั ว หนึ่งเผอิญ กลืน ไมโตครอนเดีย เขาไปในตัว ของมั น
ธรรมดาเวลาสัตวเซลลเดียวกลืนสัตวเซลลเดียวชนิดอื่นเขาไป สัตวที่ถูกกลืนเขาไปจะถูกยอยสลาย แตคราวนั้น
มันเปนอุบัติเหตุทางวิวัฒนาการ หรืออะไรสักอยางก็ไมทราบได ปรากฏวาไมโตครอนเดียไมถูกทําลาย เมื่อมัน
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ไมถูกทําลายมันก็เลยถูกกลืนเขาไปอยูภายในเซลล และถูกผนวกรวมกลายเปนสวนหนึ่งของเซลลไปเลย การที่
สัตวเซลลเดียวผนวกเอาไมโตครอนเดียเขาไปในเซลลของมันไดก็เลยทําใหมีแหลงพลังงาน
ประมาณสามพันกวาลานปกอน จุลชีพและเซลลตางๆ ที่มีอยูบนผิวโลกของเราจะเปนสัตวเซลลเดียว
ทั้งนั้น ไมสามารถที่จะเจริญวิวัฒนาการไปเปนสัตวหลายเซลลได เพราะมันจําเปนตองใชพลังงานมหาศาลใน
การแบงตัวหรือขยายตัว แตเมื่อไมโตครอนเดียถูกกลืนเขาไปกลายเปนสวนหนึ่งของสัตวเซลลเดียว มันไดเปน
แหลงพลังงานสําคัญ นักวิทยาศาสตรเปรียบเทียบวาอนูภาคเล็กๆ ของไมโตครอนเดียที่อยูในเซลลของเรา
ถาหากขยายมันขึ้นมาใหมีขนาดเทากับมนุษย มันจะมีกระแสไฟฟาเทากับฟาผาเลยทีเดียว ดวยเหตุนี้จึงทําให
สัตวเซลลเดียวมีพลังงานมาก จนสามารถแบงตัวกระทั่งกลายเปนสัตวหลายเซลล และวิวัฒนาการจนมาเปน
พวกทานทั้งหลายที่นั่งอยูในที่นี้
ผมเลาเรื่องไมโตครอนเดียใหฟง เพียงแคอยากจะใหเห็นวาสิ่งมีชีวิตที่เราอาจจะคิดวาเปนรางกายหรือ
เปนเซลลหนึ่งของเรา เอาเขาจริงมันเคยมีเซลลอื่นเขามาผนวกรวม อาจจะเรียกไดวาเปนการผสมระหวาง
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดเขามาอยูในตัวสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันก็ได แตที่สําคัญไปกวานั้นคือในเซลลที่มันมีไมโตครอน
เดี ย บางกรณี มัน เกิ ดความผิ ดปกติ ของไมโตครอนเดีย ขึ้น ทําให เกิ ดโรค ตัวอยางเชน มี ผูห ญิงอยูคนหนึ่งที่
ประเทศอังกฤษ ปวยเปนโรคชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากความผิดปกติของไมโตครอนเดีย เธอเคยตั้งครรภมาแลว 4
ครั้งดวยกัน แตทว าทั้ง 4 ครั้ ง แทงลูกหมด เธอไปตรวจรักษาจนกระทั่งพบวาสาเหตุสวนหนึ่งเป นเพราะ
ไมโตครอนเดียมีความผิดปกติ ทําใหการรักษาไวซึ่งครรภมารดาเปนไปไมได
ทางการแพทยก็เลยหาวิธีการแกปญหานี้ โดยทําการผสมเทียม เอาน้ําเชื้อผูชายผสมเขากับไขของ
ผูหญิง จากนั้นเอาไปผสมกับไขอีกใบหนึ่งของผูหญิงอีกคนที่บริจาค เมื่อผสมกันเสร็จแลวก็หยิบเอานิวเคลียส
ของแม ยายเขาไปใสในเซลลของผูหญิงที่บริจาคไข แลวเอาไมโตครอนเดียของผูหญิงที่บริจาคไขเปนไมโต
ครอนเดียเซลลของตัวออน ในไมโตครอนเดียมีสารพันธุกรรมอยูดวยในนั้น ฉะนั้นโดยปริยายเราจะเห็นวาเด็ก
คนนี้เกิดมาจะไดชื่อวาเปนเด็กที่มีพอ แม 3 คน คือ มีพันธุกรรมจากพอ + พันธุกรรมของแม + พันธุกรรมใน
ไมโตครอนเดียของผูหญิงที่บริจาคไข
ผมเลาเรื่องนี้ใหฟงเพื่อชี้ใหเห็นวา เทคโนโลยีทางการแพทยเมื่อ 30-40 ปกอน ไมมีทางจะทําใหกรณี
ขางตนเปนไปได แตปจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทยดังกลาวนี้ถูกนํามาใช และมันจะเปลี่ยนแปลงสังคมไป
อยางกวางขวาง
เชนเดียวกับเรื่องราวที่เราอาจจะเคยไดยินมา มีคูสมรสที่เปนเกยและไมสามารถมีลูกได มาใชวิธีการ
อุ มบุ ญแล ว ก็ ส ามารถมี ลู กกัน ขึ้ น มาได ในกรณีอ ยา งนี้โ ครงสร างครอบครั ว ที่ นักมานุษ ยวิ ทยารูจั ก มั น จะ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร เราจะเรียกแมอีก 2 คน ของเด็กที่มีพันธุกรรมจากพอแม 3 คน วา “แม” ดวยไหม
ในทางกฎหมายแมที่บริจาคไขจะมีสิทธิ์อางความเปนแมของเด็กคนนี้ดวยไดไหม ในเมื่อมันมีพันธุกรรมบางสวน
ของเธออยูในเด็กคนนี้ดวยเชนเดียวกัน กรณีอยางนี้เปนสิ่งที่เราจะเผชิญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมันก็เริ่มเห็น
รองรอยมากมายเกิดขึ้นแลวในสังคมไทย๔
ถาพวกเราจําขาวได มีเด็กทารก 2 คนที่เกิดในประเทศไทย เด็กคนแรกชื่อแกรมมี่กับเด็กอีกคนชื่อ
คาเมน เด็กทารกที่ชื่อแกรมมี่เปนขาวใหญโตไปทั่วโลก เนื่องจากสามีภรรยาชาวออสเตรเลียคูหนึ่งที่ไมสามารถ
จะมีบุตรไดอาศัยประเทศไทยทําการผสมเทียม กอนหนาที่จะมีกฎหมายหามผสมเทียมและอุมบุญในหญิงที่
๔

ดูงานศึกษาแมอุมบุญที่ประเทศไทย ใน Yuri Hibino and Yosuke Shimazono. (2013). Becoming a Surrogate Online: “Message
Board” Surrogacy in Thailand. Asian Bioethics Review. 5 (1): 56-72.
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ไมไดมีสามีโดยชอบดวยกฎหมาย ประเทศไทยเปนสถานที่ซึ่งผูคนนิยมมาผสมเทียมเยอะที่สุดประเทศหนึ่งของ
โลก มีคูสามีภรรยาจากทั่วโลกมากมายเดินทางมาที่เมืองไทยเพื่อทําการผสมเทียมใหแมอุมบุญ ตัวอยางเชน
จั งหวั ด เพชรบู ร ณ มี อํ า เภอหนึ่ ง ทั้ งตํ า บลมี แม อุม บุญ อยู เป น จํ านวนมาก ทุ กคนนั่ งท องกัน อยู ในหมู บ า น
เพื่อที่จะคลอดลูกใหพอแมที่เขามาฝากใหอุมบุญรับไปเลี้ยงอีกตอ
ในกรณีเด็กทารกที่ชื่อแกรมมี่ ไดรวมเอาความทาทายสําหรับนักมานุษยวิทยา นักกฎหมาย และนัก
ชีวจริยศาสตร ทั้งหมดมาไวรวมกัน เนื่องจากไมเพียงแตสามีภรรยาคูนั้นที่ไมสามารถมีลูกได แลวมาใหผูหญิง
คนอื่นอุมบุญแลวคลอดลูกออกมาให ซึ่งมีมิติทางจริยธรรมมากมายอยูแลว แตปญหายังมีอีกวาลูกที่เกิดมาเปน
ลูกแฝด แลวที่เปนลูกแฝดลูกสาวคลอดออกมาเปนคนปกติดี แตลูกชายเปนเด็กปญญาออน เมื่อเปนเด็กปญญา
ออนพอแมชาวออสเตรเลียตัดสินใจที่จะไมรับเด็กผูชายคนนี้ไปเลี้ยง รับเฉพาะลูกสาวกลับไป แมอุมบุญก็ไมได
วาอะไร ยินดีที่จะเลี้ยงลูกชายซึ่งสติปญญาไมสมบูรณนักอยูตอเนื่องมา แตกาลเวลาผานไปไดไมนานนักก็มีขาว
สามีชาวออสเตรเลียถูกคนพบวามีประวัติการละเมิดและลวงเกินทางเพศกับเด็ก ในทางการแพทยเรียกวา
Pedophilia โดยมีประวัติการละเมิดทางเพศกับเด็กเล็กๆ มามากกวา 10 ครั้งดวยกัน คราวนี้แมเด็กที่อยู
เมืองไทยรูสึกวา ลูกที่ตนอุมทองมาจะตองไปอยูกับผูที่มีประวัติคุกคามลวนลามทางเพศกับเด็ก แมคนนี้เลย
ฟองรองเพื่อขอเอาลูกที่ตนอุมบุญกลับมาเลี้ยงดูเอง ทําใหกลายเปนขาวใหญโตอีกระลอกหนึ่งขึ้นมา ผลที่สุด
ศาลที่ประเทศออสเตรเลียตัดสินใหเด็กหญิงยังคงอยูกับพอแมชาวออสเตรเลียเหมือนเดิม เนื่องจากวาแมการ
อยูที่นั่นจะมีความเสี่ยงอยูบาง แตการที่พรากเด็กออกจากพอแมที่เขารูจัก แลวใหมาอยูกับแมอุมบุญซึ่งไมเคย
รูจักเลยจะมีผลตอพัฒนาการของเด็ก มากเสียยิ่งกวาอยูกับครอบครัวหรือพอที่ลวงละเมิดทางเพศ สวนทาง
ศาลก็ไดมีมาตรการตางๆ เพื่อปกปองลูกสาวจากพอ ถาเราพูดถึงมานุษยวิทยาเมื่อ 30 ปกอน มันไมมีโจทย
ลักษณะนี้เลย

อี กกรณี ห นึ่ ง ที่เ ราได ขา วฟ องรองกั น คือเด็กที่ชื่ อคาเมน สามี ภ รรยาคูเ กย ที่อาศัยอยูด ว ยกัน จาก
ประเทศสเปน ตองการมีบุตรเลยมาใหแมอุมบุญที่เมืองไทย แตเมื่อคลอดลูกออกมาแลว แมอุมบุญกลับไมยอม
ใหลูกเพราะผูกพันกับลูกแลว เราจะพบวาผูที่มาใหแมอุมบุญตั้งครรภใหจะเปนคูเกย ซึ่งไมสามารถที่จะมีบุตร
แตวาโดยความที่อยากจะมีครอบครัวทําใหคูเกยตางๆ ทั่วโลก เดินทางมายังประเทศที่อนุญาตใหอุมบุญได
รูปตรงกลางบนสไลคเปนรูปของคูเกยชาวอิสราเอล ในประเทศอิสราเอลแมวาจะสามารถผสมเทียมได
แตเขาไมอนุญาตใหมีการอุมบุญ คูสามีภรรยาเหลานี้จะเดินทางมาประเทศเนปาลที่อุตสาหกรรมอุมบุญใหญโต
เพราะประเทศเนปาลอยูต ิดกับประเทศอินเดีย ซึ่งมีเทคโนโลยีทางดานการแพทยที่คอนขางสูง แตวาไมอนุญาต
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ใหทําการอุมบุญ แพทยจากประเทศอินเดียก็จะบินมาที่ประเทศเนปาล และอาจจะเอาผูหญิงชาวอินเดียมา
ตั้งครรภอุมบุญที่ประเทศเนปาลดวย ผูหญิงเหลานี้รับอุมบุญเพื่อที่จะหารายไดเลี้ยงดูครอบครัวหรืออะไรก็
แลวแต ภาพที่เห็นตรงกลางบนสไลคเปนเหตุการณเมื่อเกิดแผนดินไหวใหญที่ประเทศเนปาล พอแมคูเกยที่ทํา
การอุมบุญเหลานี้ก็บินไปประเทศเนปาล เพื่อที่จะรับเด็กอุมบุญของตนเองกลับประเทศกันจาละหวั่น
กรณีประเทศไทยก็เชนเดียวกัน ปจจุบันมีกฎหมายหามการอุมบุญ เราก็พบวาน้ําเชื้อผูชายและไขของ
ผูห ญิง ถู กสงเพื่ อที่ จ ะไปผสมเทีย มในประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว กัมพูชา หรื อแลว แตป ระเทศไหนที่ จ ะ
สามารถทําได สิ่งนี้เปนปรากฏการณใหมทางการแพทย
การเดินทางเพื่อมาใชบริการทางการแพทยในประเทศไทย ไมใชเฉพาะแตมาใหผูหญิงทองถิ่นอุมบุญ
ใหเทานั้น หากมีการแพทยรูปแบบอื่นที่อาศัยการเดินทางเคลื่อนยายของประชากรยุคโลกาภิวัตน อยางเชน
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism)๕ ประเทศไทยถือวาเปนเปาหมายอันดับตนของโลก ที่ผูคน
เดินทางมาใชบริการทางการแพทย เพราะการแพทยของไทยถือเปนการแพทยชั้นนําของโลก ขณะเดียวกันมี
การดูแลใสใจผูปวยอยางดีและคาใชจายไมแพงดวย โดยปริยายจะมีนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเมืองไทยเพื่อจะ
มารักษาโรคเปนการเฉพาะ
เราจะมองปรากฏการณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพอยางไร ไมเ พียงแต ผูปวยเทานั้น มีผูสูงอายุชาว
ตางประเทศยายมาอยูเมืองไทยเยอะมาก เรามองปรากฏการณนี้ในฐานะที่มันเปนการแยงชิงทรัพยากรของ
ประเทศโลกที่ 1 มาเบียดบังทรัพยากรบุคลากรของประเทศโลกที่ 3 หรือมองวามันเปนการเจือจานรายไดจาก
การใชการแพทยเปนเครื่องมือทางการคาแบบหนึ่ง ก็อาจจะเปนไปไดทั้งคู
ผมเคยทําวิจัยเรื่องหนึ่งแลวเดินทางไปเก็บขอมูลที่จังหวัดจันทบุรี ไปเจอผูชายคนหนึ่งชื่อนุก เปนคน
นอรเวย เมื่อทํางานจนเกษียณและอายุมากก็มาใชชีวิตบั้นปลายในเมืองไทย มาพักอาศัยเชาคอนโดมิเนียมแหง
หนึ่งอยูที่พัทยา ใชเงินบํานาญที่ตัวเองสะสมมาซึ่งอยูในระบบสวัสดิการรัฐ ทําใหเขามีเงินบํานาญเพียงพอที่จะ
อยู เ มื อ งไทยได ต ลอดชี วิ ต อยู ม าวั น หนึ่ ง เขาก็ เ กิ ด สภาวะเส น เลื อ ดในสมองแตกและนอนรั ก ษาอยู ที่
คอนโดมิเนียม ในตอนแรกเจาของคอนโดมิเนียมก็ไมไดวาอะไร แตมันจัดการปญหาในการดูแลรักษายากมาก
เพราะนอนปว ยอยูในหอง คนจะขึ้นไปดูแลจะทํ าอะไรใหก็ลําบาก ที่ทางในหองเช าก็ไม เอื้ออํานวย ตอมา
เจาของคอนโดมิเนียมรูสึกวามันสรางความลําบากแกคนเชาคนอื่นดวย จนในที่สุด นุก ซึ่งสนิทสนมกับแมครัว
ของคอนโดมิเนียมและสามีซึ่งก็ทํางานที่เดียวกัน พากันตัดสินใจยายออกจากคอนโดมิเนียม กลับมาอยูบาน
เกิดของแมครัวพรอมกับสามีของเธอ โดยปรับปรุงหองในบานของพวกเขาเพื่อดูแลนุก ผูปวยติดเตียงและ
ผูสูงอายุ ผมกับทีมนักวิจัยไปเยี่ยมบานผูปวยรายนี้ พบวาแมครัวและสามีดูแลนุกดีมาก รางกายสะอาดสะอาน
เดินเขาไปแทบไมมีกลิ่นปสสาวะ อุจจาระ แผลกดทับไมมี มีกลิ่นหอมออนๆ ของการปะแปงแตงตัวอยางดี
การที่นุกรับเงินบํานาญ วันดีคืนดีจะมีเจาหนาที่สถานทูตนอรเวยเดินทางมาที่บานโดยไมบอกลวงหนา
เพื่อที่จะมาตรวจคุณภาพของการดูแลพลเมืองของประเทศเขา เพราะจายเงินใหคนดูแลทุกเดือนจากเงิ น
บํานาญ สําหรับลูก หลาน และภรรยาของนุกก็บินมาเยี่ยม สถานทูตบอกวาการดูแลพลเมืองของประเทศเขา
มีความสําคัญ ถาหากดูแลไมดี เชน สําลักอาหารเกิดปอดอักเสบขึ้น คาใชจายที่ตองพาไปโรงพยาบาลจะหัก
ออกจากคาตอบแทนของผูดูแล เปนระบบการดูแลภายใตสวัสดิการรัฐที่เขาสรางขึ้น ผูดูแลก็จะดูแลแบบริ้น
ไมใหไตไรไมใหตอมเลยทีเดียว จะปอนขาวปอนน้ําก็กลัวจะสําลัก ตองคอยๆ หยอด เพราะถาหยอดไปแลว
สําลักปอดอักเสบขึ้นมา คาใชจายหลายแสนบาทตองหักออกจากคาตอบแทนคนดูแล ระบบสวัสดิการรัฐแบบ
นี้เปนนโยบายของประเทศโลกที่ 1 ที่พยายามสงคนแกหรือวาผูปวยออกจากประเทศของเขา
๕

ดู Ara Wilson. (2011). Foreign Bodies and National Scales: Medical Tourism in Thailand. Body and Society. 17 (2 & 3):
121-137.
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ผมไปประชุ ม ที่ เ มื อ งลอนดอน ประเทศอั ง กฤษ คราวหนึ่ ง ขึ้ น แท ก ซี่ จ ากสนามบิ น เพื่ อ ไปที่
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ คนขับแทกซี่มีตุกตาผูหญิงใสชุดแตงกายอีสานและมีกระติ๊บขาวเล็กๆ แขวนไวตรง
กระจกหนารถ ผมถามเขาวานี่อะไร เขาก็บอกวาของฝากจากบัวใหญ (อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา) ผม
ถามว าคุณไปทําอะไรที่บัวใหญ เขาบอกวาถึ งหนาหนาวทุกปจะตองไปหาแฟนที่บัว ใหญ เขาชอบมากเลย
เมืองไทยอากาศรอนดี ผมถามวามันรอนไปไหม เขาบอกวาไมรอนไปหรอกมันเหมาะสําหรับเขา มาแลวเขาก็
เดินทางไปไหนมาไหนได แลวเขาก็ออกกําลังกาย เขาบอกพยายามลดน้ําหนักแตไมเคยลดไดเลย ทั้งที่อากาศ
รอนแลวก็ไปออกกําลังกาย ผมถามเขาวาทําไมถึงลดน้ําหนักไมได เขาบอกวาทุกครั้งที่ออกไปวิ่งในหมูบาน วิ่ง
ผานบานหลังไหนชาวบานก็ดึงเขาเขาไปกินขาวหมดเลย ทําใหทุกวันที่ออกไปวิ่งน้ําหนักจะขึ้นตลอด
เขาเลาใหฟงวาคบกับแฟนคนนี้มานานแลว ในบั้นปลายชีวิตเขาวางแผนจะมาใชชีวิตที่บัวใหญ ผมถาม
วาแลวทําไมคุณไมเอาแฟนมาที่ประเทศคุณละ ในเมื่อคุณก็เปนคนที่นี่ อะไรตางๆ ก็มีอยูแลว เขาบอกวามัน
เปนไปไดยากมากที่จะเอาผูหญิงเขาไปในประเทศเขา ถาหากจะเดินเรื่องเพื่อที่จะเอาแฟนที่เปนชาวตางชาติ
เขามาอยูดวย ทางการอังกฤษก็จะขอดูเอกสาร อีเมล และจดหมายยอนหลัง 2 ป วามีการติดตอกันจริงหรือไม
และจะตองมีการสอบภาษาอังกฤษดวย เพื่อดูวาผูหญิงคนนี้ใชภาษาอังกฤษเปน ไมเปนภาระกับเขาในการที่
จะตองมาดูแลเรื่องการสื่อสารกับคนอื่น แลวมาตรวจบานของผูชายดวยวาบานมันใหญกวางขวางเพียงพอที่จะ
รองรับผูหญิงคนนี้ ตรวจการเดินบัญชีทางการเงินเพื่อดูวาผูหญิงคนนี้เมื่อมาอยูแลวจะไมไปเปนภาระกั บ
สวัสดิการสังคมของประเทศอังกฤษ โดยปริยายสะทอนนโยบายจากประเทศพัฒนาที่จะสงคนแกมายังประเทศ
กํา ลั ง พั ฒ นา แทนที่ จ ะรั บ คนหนุ ม สาวเข า ประเทศ ปรากฎการณ นี้ เ ป น การเมื อ งของประชากรที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยทั่วไป

ผมอยากจะชี้ ให เ ห็ น ว า การแพทยที่เราจะไดพบในศตวรรษที่ 21 มัน มีท้ัง เทคโนโลยีที่กาวหน า
ประเด็นทางชีวจริยศาสตรใหม และผลกระทบทางสังคมที่เราอาจจะนึกไมถึงวามันจะมี ตัวอยางเชน ปจจุบัน
เทาที่เราทราบประเทศสิงคโปรไมมีโรงเรียนแพทยแลว และจะไมเปดโรงเรียนแพทยใหม สวนโรงเรียนแพทย
เกาพยายามที่จะไมมีการเรียนการสอน เพราะการผลิตแพทยมันใชงบประมาณสูง หนวยงานที่รับผิดชอบใน
การผลิตแพทยของประเทศสิงคโปรเดินทางมาเมืองไทยแลวมาตรวจสอบดูวา โรงเรียนแพทยของประเทศเรา
เชน ศิริราช จุฬาลงกรณ เชียงใหม หลักสูตรไดมาตรฐานไหม ถาไดมาตรฐานประเมินผานเกณฑจะรับรองวา
แพทยที่จบจากโรงเรียนแพทยของประเทศเราสามารถไปทํางานเปนแพทยที่ประเทศสิงคโปรได หรือตาม
โรงพยาบาลที่ตองมีแพทยเวร แตแพทยเวรนอกเวลาในตางประเทศคาจางแพง ปจจุบันบางโรงพยาบาลไมตอง
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มีแพทยเวรนอกเวลาตอนกลางคืน โดยเฉพาะการอานฟลมเอ็กซเรยที่เปนไฟลดิจิตอลเพื่อตรวจรักษาคนไข
ตั ว อย างเช น เจ า หน า ที่ จ ากประเทศอั งกฤษซึ่งเปน เวลากลางคืน จะส งไฟลเอ็กซเรยดิจิตอลไปให แพทย ที่
ประเทศออสเตรเลียซึ่งเปนเวลากลางวันอานวินิจฉัยโรคให
เราอาจจะเรียกไดวา เทคโนโลยีทางการแพทยไดเขามาเปลี่ยนแปลงคุณคา ความหมาย หรือรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของผูคน ตั้งแตตั้งครรภ เชน การผสมเทียม การกําหนดวาทารกในครรภอายุกี่สัปดาห เราถึง
จะเรียกไดวาชีวิตมันเริ่มตนขึ้น สมัยกอนเราถืออายุครรภ 28 สัปดาห นับวาเด็กมีชีวิตแลว เพราะฉะนั้นในบาง
รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาจะถือวาอายุครรภหลัง 28 สัปดาหหามทําแทง แตเกณฑในการนับอายุทารกใน
ครรภวาเปนจุดเริ่มตนชีวิตจะลดลงเรื่อยจาก 28, 27, 26 สัปดาห ปจจุบันเปน 24 สัปดาห สมัยกอนเด็กที่มี
อายุ 24 สัปดาหคลอดออกมาตายทุกคน การแพทยคนพบวาสาเหตุที่เด็กอายุ 24 สัปดาหคลอดแลวเสียชีวิต
เปนเพราะวาปอดไมสามารถที่จะพองตัว เนื่องจากเวลาที่ปอดซึ่งเปนถุงลมเล็กๆ จะพองตัวขึ้น มันจําเปนที่
จะตองมีสารชนิดหนึ่งชวยลดความตึงผิวของถุงลม มันถึงจะพองตัวขึ้นแลวใหอากาศเขาไปถายเทแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนเขากระแสเลือดได เพราะฉะนั้นเด็กทารกที่อายุ 24 สัปดาห คลอดออกมาตายทุกคน เพราะสาร
ชนิดนี้ไมเพียงพอ แตปจจุบันสารชนิดนี้ผลิตไดแลว เด็กเกิดมาก็พนเขาไปในหลอดลม เด็กก็ไมตาย
ฉะนั้น การแพทยไดนิยามจุดเริ่มตนชีวิตวาเราจะเริ่มตนนับตั้งแตอายุเทาไหร นิยามความเจ็บปวยวา
เมื่ อไหรจะถื อว าป วย ตั ว อย างเช น ยาลดความดัน โลหิตสูงที่เราทานทุกวันนี้ ถื อวาความดัน โลหิ ตที่ ระดั บ
140/90 ผิ ด ปกติ แต บ ริ ษั ท ยาก็ พ ยายามที่ จ ะผลิ ต ยาขึ้ น มาตั ว หนึ่ ง โดยเป น ยาที่ ใ ช รั ก ษาอาการ Prehypertention ทําใหกอนเปนโรคความดันโลหิตสูง (Hypertention) มันมีโรคชนิดหนึ่งที่เรียกวา “โรคกอน
เปนความดันโลหิตสูง” สงผลใหในระหวางที่ระดับความดันโลหิตของเรา ยังไมทันจะสูงไปแตะเกณฑพอจะ
วินิจฉัยวาปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง บริษัทยามีโอกาสผลิตยาขึ้นมาชนิดหนึ่งขายใหเรา
ความตายในป จ จุ บั น กลายเป น ความทา ทายทางชีว จริย ศาสตรเชน เดีย วกัน เราตองเขาใจวาใน
สมัยกอนเวลาคนตาย ไมมีปญหาอะไร ตายก็ตายกันไป แตหลังจากที่เราผลิตเครื่องชวยหายใจขึ้นมา เรา
สามารถที่จะใสเครื่องชวยหายใจแลวผูปวยก็ยังหายใจอยูไปไดเรื่อยๆ ปญหาคือเมื่อไหรจะนับวาผูปวยตายแลว
หยุดเครื่องชวยหายใจ การมีเครื่องชวยหายใจขึ้นมาทําใหโจทยเรื่องความตาย กลายเปนเรื่องใหญในทาง
การแพทย ถาหากเราใสเครื่องชวยหายใจ ผูปวยก็หายใจไปเรื่อยๆ แตในขณะเดียวกันทางการแพทยมีความ
จําเปนตองการอวัยวะ เพื่อเอามาใชผาตัดเปลี่ยนใหกับคนอื่น เพราะฉะนั้น เราตองมีเกณฑวินิจฉัยการตายเพื่อ
เปดโอกาสใหแพทยสามารถผาตัดเอาอวัยวะที่มันยังไมเสียไปใชได การแพทยเลยกําหนดเกณฑการตายใหม
เปนสภาวะสมองตาย ถาหากสมองสวนลางตายถือวาตายแลว อวัยวะยังดีอยูจะไดผาตัดอวัยวะเอาไปใช๖
แตมีความพยายามของแพทยอีกเชนกันที่ใหนิย ามใหมของสภาวะสมองตาย ไมให ใชเ กณฑ สมอง
สวนลาง แตใหใชสมองสวนบนแทน หากสมองสวนนี้เสียก็ถือวาตายแลว ผูปวยที่นอนหายใจผานเครื่องชวย
หายใจที่โรงพยาบาล หากยังหายใจดีอยูแตสมองไมรับรูอะไรก็ถือวาตายแลว เราสามารถผาตัดเอาอวัยวะของ
พวกเขาไปไดเพราะทางการแพทยถือวาเสียชีวิตแลว
สิ่งนี้เปนความทาทายใหม เทคโนโลยีทางการแพทยไดเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเกี่ยวกับนิยามความเปน
มนุษยในแงมุมตางๆ มากมาย เปลี่ยนแปลงจริยศาสตรใหมที่เราตองกลับมาทบทวน ผิดชอบชั่วดีคืออะไร แลว
เราตองปฏิบัติอยางไรถึงจะเหมาะที่สุด สําหรับสถานการณที่เราเผชิญอยู ถาหากเราตองใชทรัพยากรที่เรามีอยู
จํากัดไปเพื่อรักษาคนบางกลุม แทนที่เราจะใชไปรักษาคนอีกกลุมหนึ่ง แบบไหนจะคุมคากวากัน ประเด็น
ดังกลาวนี้จะกลายเปนโจทยใหมที่ทาทายมาก
๖

ดู Margaret Lock. (2002). Twice Dead: Organ Transplants and the Reinvention of Death. Berkeley: University of California
Press.

8
จริยศาสตรใหมมันมาพรอมกับปฏิบัติการเชิงอํานาจรูปแบบใหมดวย ผานการนิยามการเกิด การตาย
นิยามวาชีวิตที่ดีเปนอยางไร เชน ผูหญิงที่สวยควรจะมีคางแหลมขนาดสักเทาไหร หรือวาความเรียวของนอง
ต อ งกี่ เ ซนติ เ มตร เป น ต น เราจะเห็ น ว า อํ า นาจรู ป แบบใหม ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารเหนื อ เรื อ นร า งของมนุ ษ ย อ าศั ย
ความก าวหน า ของเทคโนโลยี ทางการแพทยส มัย ใหมเปน เครื่องมือ และความรูทางการแพทยไมไดจํากัด
บทบาทอยูที่แคการรักษาพยาบาลเหมือนในอดีต หากขยายขอบเขตมาสูปริมณฑลอื่นของคุณคาชีวิตผูคน ๗
เราอาจกลาวไดวา การแพทยในศตวรรษที่ 21 เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ตอเนื่อง บทความของ
อับดุล ออมราน (Abdel Omran)๘ เขียนไวเมื่อป พ.ศ. 2514 อธิบายการเปลี่ยนผานทางประชากรและ
ระบาดวิทยา ถาเรามองยอนกลับไปในประวัติศาสตรอันยาวนานของมนุษยชาติ ซึ่งเปนการมองจากจุดยืนของ
ประเทศพัฒนา เราอาจแบงยุคสมัยของมนุษยอยางหยาบไดเปน 3 ยุคสมัย ไดแก ยุคของโรคระบาดและ
ทุพภิกขภัยทั้งหลาย แลวผานเขาสูยุคการยุติลงของโรคระบาด จนมาสูยุคโรคที่เกิดจากความเสื่อม และโรคที่
มนุษยทําตัวเอง ไดแก โรคเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง ความเครียด

แตมีนักระบาดวิทยาชื่อโรนัลด บาเร็ท (Ronald Barrett) และคณะ๙ ไดเอาแงคิดดังกลาวแจกยุคสมัย
การเปลี่ยนแปลงทางการแพทยและสาธารณสุขที่ผานมาออกมาใหม พบวามันมีการเปลี่ยนผานทางระบาด
วิทยาขึ้น 3 ครั้งดวยกัน

๗

อเล็กซานเดอร เอดมันดส (Alexander Edmonds) ชี้ใหเห็นวา อุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามที่เติบโตในประเทศบราซิล ไดเปลี่ยนแปลงอุดม
คติเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีใหกับผูหญิงชาวบราซิล สุขภาวะไมไดจํากัดแคการไมปวยเปนโรค หากกินความถึงการมีเรือนรางที่สวยงาม, Alexander
Edmonds. (2009). Learning to love yourself: Esthetics, health, and therapeutics in Brazilian plastic surgery. ETHNOS. 74 (4):
465-489.
๘
Abdel Omran. (1971). The Epidemiologic Transition: A Theory of the Epidemiology of Population Change. The Milbank
Memorial Fund Quarterly. 49 (4): 509-538.
๙
Ronald Barrett, Christopher W. Kuzawa, Thomas McDade, and George J. Armelagos. (1998). Emerging infectious disease
and the third epidemiological transition. Annual Review of Anthropology. 27: 247–271.
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การเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยาครั้งแรก เปนการเกิดขึ้นของโรคติดตอหรือโรคระบาด เมื่อมนุษยเริ่ม
มาอยูรวมกันเปนชุมชนในยุคหินใหม (Neo Lithic) กอนหนาที่จะเปนยุคหินใหม ผูคนอาศัยอยูกันเปนเผาเล็กๆ
กระจัดกระจาย ออกเรรอนไลลาสัตวเก็บหาอาหารอยูตามปากันเปนครอบครัว หรือกลุมละไมกี่ครอบครัว เมื่อ
มนุษยตั้งหลักแหลงอยูรวมกันเปนชุมชนและมีประชากรจํานวนมาก ทําใหเชื้อโรคมีระยะเวลาบมเพาะตัวมัน
เองและแพรกระจายเชื้อในชุมชน สุขาภิบาลที่แยยิ่งทําใหเกิดโรคระบาดใหญขึ้น
หลังยุคโรคระบาดที่ดําเนินอยูพักใหญ เกิดการเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยาครั้งที่ 2 เกิดโรคไรเชื้อเรื้อรัง
หรือโรคในกลุม NCDs (Non-communicable diseases) เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ
โรคหลอดเลือด โรคเหลานี้เกิดขึ้นสัมพันธอยางใกลชิดกับวิถีชีวิตและการบริโภคของผูคนในยุคอุตสาหกรรม คน
บริโภคมาก บริโภคเกิน ออกกําลังกายนอย นั่งทํางานนาน
สวนที่เรากําลังเผชิญอยูในปจจุบัน คือการเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยาครั้งที่ 3 การเกิดขึ้นของโรคอุบัติ
ใหม โรคอุบัติซ้ํา เชน โรคอีโบลา ไขหวัดนก ไขหวัดสายพันธุตางๆ หรือโรคที่ระบาดขามสายพันธุจากสัตวมาสูคน
ซึ่งปจจุบันกําลังเปนที่วิตกกังวลกันมาก หลังมีการตรวจพบวาโรคระบาดสามารถแพรกระจายขามสายพันธุมาก
ขึ้น
หากดูผิวเผิน ขอเสนอขางตนอาจเปนการสาธยายความจริงทางระบาดวิทยา แตนักมานุษยวิทยาจํานวน
หนึ่งตั้งคําถามวา มุมมองอธิบายการเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยาที่มีการเสนอกันนั้น เอาเขาจริงมองผานชุดวิธีคิด
ใด หากมองจากกลุมคนที่ไรอํานาจ คนที่ถูกกระทํากดขี่ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ การเปลี่ยนผานแตละยุคสมัย
อาจจะไมไดเปนเรื่องของการคัดเลือกทางธรรมชาติ (Natural selection) ตามกรอบทฤษฎีวิวัฒนาการ ๑๐
ตัวอยางเชน คนอัฟริกันอเมริกันในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรวมจะมีอัตราการเปนโรคความดันโลหิตสูงจํานวน
มาก แตอุบัติการณของโรคนี้ที่สูงในคนอัฟริกันอเมริกัน ไมไดเปนอิสระจากประวัติศาสตรการลาอาณานิคม หรือ
อํานาจจักรวรรดินิยมที่ไดกระทําบนเรือนรางของคนผิวดําเหลานี้ เพราะในยุคการคาทาสที่ไปไลลากวาดตอน
ทาสชาวแอฟริกันมาขาย คนผิวขาวจับคนผิวดําใสลงไปในเรือ ถาพวกเราลองไปคนหาในกูเกิล (google) จะเห็น
ภาพเรือลําหนึ่งที่ใหทาสผิวดํานอนเรียงหัวสลับเทา นอนสลับกันจนเต็มพื้นที่ของเรือเลยทีเดียว เพื่อจะใชพื้นที่
ของเรือใหคุมคาที่สุดสําหรับการขนทาสใหไดมากที่สุดเพื่อที่จะเอาไปขาย ทาสที่ถูกจับมาบนเรือเหลานั้นเกินกวา
ครึ่ งเสี ยชี วิ ตไประหว างทาง คนที่ รอดชี วิ ตคื อคนที่ ร างกายของพวกเขาสามารถที่ จะดึ งเอาโซเดี ยมไว ในตั ว
๑๐

George Armelagos. (2005). The slavery hypertention hypothesis-Natural selection and scientific investigation: A
commentary. Transforming Anthropology. 13 (2): 119-124.

10
ทางการแพทยเรียกวามีเกลือแรในเลือดสูง (Sodium retention) ในรางกายมียีนสชนิดหนึ่งที่ดึงโซเดียมเขามาไว
ในตัว ทําใหรางกายปลอยโซเดียมออกนอยก็จะทําใหเสียน้ํานอย เมื่อขับถายน้ําออกนอยก็มีน้ําอยูในตัวมาก และ
ไมตายระหวางทางที่ขนยายจากอัฟริกามาที่ประเทศตะวันตก เพราะฉะนั้นในกระบวนการที่จักวรรดินิยมไดไป
กระทําตอคนผิวดําเหลานี้ มันไดกลายเปนกระบวนการคัดเลือกเผาพันธุที่ทนตอการอดน้ํา เพราะมียีนสที่ดึง
โซเดียมไวในรางกาย แตยีนสชนิดนี้มันทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง
ถาเรามองจากจุดยืนทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยาในแตละยุค เปนผลผลิตจาก
ประวัติศาสตรที่มนุษยเปนแรงขับเคลื่อนทั้งสิ้น
นอกจากนั้น พอล ฟารเมอร (Paul Farmer) นายแพทยและนักมานุษยวิทยาการแพทย ๑๑ ตั้งคําถามตอ
คําอธิ บายโรคอุบัติ ใหมวาเอาเข าจริ งมันอุบัติ ใหมขึ้นจริงหรื อไม หรื อโรคที่เราเห็นวามันอุ บัติใหมทั้งหลายใน
ปจจุบัน เชน อีโบลา เอดส วัณโรค มันกัดกรอนทําลายชีวิตของคนจน คนทุกขคนยากในประเทศพัฒนาและ
ประเทศโลกที่ 3 อยูทุกเมื่อเชื่อวันอยูแลว เพียงแตจากมุมมองของประเทศพัฒนากลับเห็นวาโรคเหลานี้มันเปน
โรคที่อุบัติขึ้นมาใหม ทั้งที่ในความเปนจริงโรคเหลานี้อยูกับกลุมคนที่ดอยโอกาส ไรอํานาจ และถูกกระทํากดขี่มา
ตลอดอยางยาวนาน ไมเคยหายไปไหน
เรากําลังจะเผชิญมากกว านั้นก็คือ โรคและสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงในยุคที่อาจจะเรียกวา ยุคแหงการ
กระทําของมนุษย หรือโลกในยุค แอนโทรโปซีน (Anthropocene)๑๒

กอนหนานี้เปนยุคสมัยที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปดวยเงื่อนไขและตัวกําหนดทางสังคมการเมือง แตในยุค
สมัยตอจากนี้ไปการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เปนผลพวงมาจากน้ํามือการกระทําของมนุษยทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด การทําลายระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม นํามาซึ่งภัยพิบัติรูปแบบตางๆ สิ่งที่เปน
ความทาทายใหมคือ เราเคยตอสูในเรื่องปจจัยกําหนดทางสังคมดานสุขภาพ (Social determinants of health)
ก็ อาจจะเปลี่ ยนไปเป นการต อสู เ คลื่ อนไหวในประเด็ นป จจั ยกํ าหนดทางนิ เวศน วิ ทยามากขึ้ น (Ecological
๑๑

Paul Farmer. (1996). Social inequslities and emerging infectious disease. Emerging Infectious Disease. 2 (4): 259-269.
ดอนนา ฮาราเวย (Donna Haraway) นักคิดสตรีนิยมหลากสายพันธุ (Multispecies feminist theorist) วิจารณวาแนวคิด Anthropocene
ยังคงยึดเผาพันธุมนุษยเปนศูนยกลาง จึงทดลองเสนอมโนทัศนที่เรียกวา Chthulucene เพื่อชี้ใหเห็นวาตัวตนของมนุษยไมเพียงเกิดจากการที่เรา
สัมพันธกับสิ่งอื่นๆ ในระบบนิเวศ แตยังประกอบขึ้นจากเซลลและความสมดุลกับเชื้อโรคตางๆ ภายในรางกายของเรา มนุษยจึงไมอาจเปนมนุษยได
ถาไมเปนธรรมชาติ หรือสิ่งที่ไมใชมนุษยไปพรอมๆ กัน, Donna Haraway. (2016). Staying with the trouble: Making kin in the
Chthulucene. New York: Duke University Press.
๑๒
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determinants) เนื่องจาก เราตองเผชิญกับสภาวะที่ความหลากหลายทางชีวภาพถูกทําลาย อาหารในทองถิ่น
อาจจะขาดความมั่นคงลงมาก รวมทั้งภัยพิบัติจากธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น สงผลตอการอพยพเคลื่อนยายประชากร
หนีภัยแลง หรือการพลัดถิ่นจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น จนกระทั่งพื้นถิ่นที่อยูอาศัยของมนุษยไมสามารถจะอยูที่
เดิมไดอีกตอไป ตลอดจนความขัดแยงที่มนุษยแยงชิงทรัพยากรกัน
เชื้อโรคที่เกิดขึ้นจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เชน เชื้อโรคซุปเปอรบั๊ก (Superbug) ตางๆ ทําใหเกิด
ภาวะการดื้อยาปฏิชีวนะ แมแตพาหะนําโรค เชน แมลงตางๆ เราจะพบเห็นวาโรคที่ไมเคยเกิดขึ้นในทวีปยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา เชน ไขเลือดออก เริ่มแพรระบาดไปที่ประเทศแถบนั้นเยอะขึ้น เพราะอากาศเริ่มมีลักษณะผันผวน
ในขณะเดียวกันกับที่โลกกําลังเผชิญกับยุคแอนโทรโปซีน มันก็นําโอกาสของการทํางานดานสุขภาพใหมๆ
เกิ ดขึ้ นตามมาด วย เช น ความเคลื่ อนไหวทางสั งคมการเมื องด านสุ ขภาพที่ เรียกวา สุ ขภาพหนึ่งเดียว (One
Health) ซึ่งมองวาสุขภาพของมนุษยแยกไมออกจากสุขภาพของโลก๑๓ (Planetary Health) กําลังเปนประเด็นที่
ดึงเอาไมเพียงแตนักวิทยาศาสตรทางการแพทย หากรวมเอานักมานุษยวิทยา นักสังคมศาสตร นักสิ่งแวดลอม
และผูเชี่ยวชาญดานระบบนิเวศน มาทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาสุขภาพ

ในระยะหลังนี้ เรายังเผชิญกับสภาวะที่เรียกวาผันผวนที่สุดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ เรื่องของการ
ตอสูระหวางเสรีนิยมใหมกับทุนนิยมโลก การพยายามจํากัดสิทธิ สุขภาพที่กลุมคนจะเข าถึงยา คาใชจายทาง
การแพทยและสิทธิบัตรยากับกระบวนการแสวงหากําไรของทุนนิยมโลกก็ผูกพันกันอยางใกลชิด สิทธิบัตรยา
ออกมาเพื่อที่จะใหเปนแรงจูงใจใหบริษัทตางๆ วิจัยเพื่อพัฒนายา แตขอมูลที่เราพบคือ ยาที่ถูกพัฒนาขึ้นใหมไมได
พัฒนาจากบริษัทยา สวนใหญพัฒนามาจากมหาวิทยาลัยซึ่งใชงบประมาณของรัฐบาล บริษัทยาเหลานั้นก็ไปเอา
งานวิจัยเหลานั้นมาตอยอด เรายังพบลักษณะของการจดสิทธิบัตรยาที่แยไปกวานั้น อยางเชน เมื่อสิทธิบัตรยา
ใกลจะหมด บริษัทยาเหลานี้ก็ไปแปลงวิธีใชสักนิดหนึ่งแลวขึ้นทะเบียนสรรพคุณใหม ก็สามารถผูกขาดการผลิตยา
ตัวนั้นไปไดอีก 20 ป ปรากฎการณนี้เราเรียกวาสิทธิบัตรยาที่ไมมีวันหมดอายุ (Evergreening Patent) คือมัน
ออกดอก ออกใบสดเขี ยวอยูตลอดเวลา ผลิ ตผลกําไรใหกับบริษัทยาไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา การแยงชิง
๑๓

ดู Sarah Whitmee, Andy Haines, Chris Beyrer, Frederick Boltz, Anthony G Capon, Braulio Ferreira de Souza Dias, Alex Ezeh,
Howard Frumkin, Peng Gong, Peter Head, Richard Horton, Georgina M Mace, Robert Marten, Samuel S Myers, Sania Nishtar,
Steven A Osofsky, Subhrendu K Pattanayak, Montira J Pongsiri, Cristina Romanelli, Agnes Soucat, Jeanette Vega, and Derek
Yach. (2015). Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation–Lancet
Commission on planetary health. The Lancet. 386: 1973-2028.
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ทรัพยากรสุขภาพในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ สิทธิสุขภาพกับสิทธิมนุษยชนกลายเปนประเด็นที่ใกลชิดกัน
ภาพบนสไลคขวามือสุดเปนการประทวงที่ศูนยราชการแจงวัฒนะเมื่อวานนี้ ที่มีการรับฟงเรื่องการแกกฎหมาย
บัตรทอง กลุมผูประทวงชูคําขวัญวา “แกแลวแยก็อยาแกดีกวา” การเกิดขึ้นของลัทธิชาตินิยม ประชานิยมใหมซึ่ง
กําลังแพรหลาย จนกระทั่งเกิดสภาวะที่เรียกวาฝายขวาจัด หรือฝายครั่งชาติลุกขึ้นมาทํารายประชาชนที่พวกเขา
เห็นวาเปนกลุมคนที่นํามาซึ่งความเสื่อมโทรม หรือเปนชนชาติที่สัมพันธกับการกอการราย โดยไมไดพิจารณาวา
สิ่งที่ตนทํานั้นคือการกอการรายแบบหนึ่งเชนกัน

ทั้งหมดที่ผมพูดมาเพียงแคอยากจะชี้ใหเห็นวา มานุษยวิทยากับการแพทย เปนสองเรื่องที่สัมพันธกัน ใน
ลักษณะที่นักมานุษยวิทยาเขาไปศึกษาประวัติศาสตรทางการแพทยที่เชื่อมโยงอยูกับสังคม สนใจวาการแพทย
ส งผลต อชี วิ ตผู คน เศรษฐกิ จ และสั งคมอยางไร โดยมี มุ มมองว าการแพทย เป นทั้ งเหตุ ป จจั ยที่ ทํ าให สั งคม
เปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันระบบการแพทยก็ดํารงอยูและเปนผลผลิตจากเงื่อนไขบริบทพลวัติทางสังคม และ
การเมือง เชนเดียวกัน
ลั กษณะความสั มพั น ธ เ ชิ งพลวั ต รระหว างการแพทย กั บ สั งคมเช น นี้ ทํ าให นั กมานุ ษยวิ ทยาพบว า
ปรากฏการณทางการแพทยก็เปนปรากฏการณที่นาสนใจ โดยถือวาการแพทยมีฐานะเปนปรากฏการณทางสังคม
เปนภาพตัวแทนความคิดตอชีวิต ตออํานาจรูปแบบตางๆ สะทอนความสัมพันธทางสังคม และจักรวาลวิทยา
(Cosmology) ของคนในทองถิ่นวัฒนธรรมตางๆ เราจะเห็นวาการแพทยพื้นบานอธิบายจักรวาลในรางกายของ
มนุ ษย เป นอั นหนึ่ งอั นเดี ยวกั บจั กรวาลขนาดใหญซึ่ งอยูภายนอก หรื อความรู ทางการแพทยที่ ปฏิ บั ติ การใน
ชีวิตประจําวันของผูคนก็เปนอํานาจรูปแบบหนึ่งที่ไดกลายเปนตนแบบในการอธิบายความจริงอื่นๆ ในสังคมไป
ดวย
ในขณะที่ การแพทยและเทคโนโลยีสมัยใหมกําลังเปลี่ยนแปลงโฉมหนาไปขนานใหญ มานุษยวิทยาก็เกิด
การเปลี่ยนผานไปพรอมกันดวยเชนเดียวกัน
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สวนที่ 2 การเปลี่ยนผานของมานุษยวิทยา
ในสวนที่ 2 ผมจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนผานของมานุษยวิทยา และเราจะทําความเขาใจกับการเปลี่ยน
ผ านนี้ อย างไรได บ าง เมื่ อป พ.ศ. 2545 ในที่ ป ระชุ มแห งนี้ ผมได นํ าเสนอบทความทบทวนเกี่ ย วกั บการ
เปลี่ยนแปลงของมานุษยวิทยาการแพทยไปแลว๑๔

ในครั้งนั้น ผมไดสรุปตอนทายวา มานุษยวิทยาการแพทยกําลังมีการเปลี่ยนผานที่สําคัญ 4 เรื่องดวยกัน
1) การเปลี่ยนผานของนิยามวัฒนธรรม 2) การเปลี่ยนผานจากความสนใจเชิงโครงสรางและระบบมาสนใจใน
เรื่องมนุษย คน หรือปฏิบัติการของมนุษย 3) การหันมาสนใจศึกษาการแพทยสมัยใหม 4) กระบวนการสะทอน
ยอนคิดกลับมามองบทบาทของนักมานุษยวิทยาตอสังคม
ผมอยากจะใชโอกาสตอจากนี้ไป อธิบายเพิ่มเติมวาหลังจาก 15 ป ของบทความชิ้นนั้น เรายังพอจะเห็น
การเปลี่ยนแปลงของมานุษยวิทยาการแพทยเพิ่มเติมอะไรบาง

๑๔

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย. (2548).พหุลักษณทางการแพทย: มุมมองมานุษยวิทยากับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ.ใน โกมาตร จึง
เสถียรทรัพย (บรรณาธิการ). พหุลักษณทางการแพทยกับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
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2.1 การเปลี่ยนผานของนิยามวัฒนธรรม
ในแวดวงมานุษยวิทยาชวงที่ผานมา จะเห็นชัดเจนวานิยามของวัฒนธรรมที่เคยถูกใชในฐานะที่มันเปน
สิ่งที่ช นชั้นสู งในยุ โรปเทานั้น ที่มี มั นถูกแปลงไปเปน วัฒนธรรมของสามัญชนมากขึ้ น นิย ามวัฒ นธรรมเป น
ประเด็นขอถกเถียงตั้งแตยุคของฟรันซ โบแอส (Franz Boas) บิดาสาขามานุษยวิทยา หรือตั้งแตที่เราเริ่มเรียน
มานุษยวิทยาเบื้องตน แตปจจุบันคําวาวัฒนธรรมถูกใชกวางขวาง ไมจําเปนตองเปนวัฒนธรรมของชนชั้นสูงอีก
ตอไปแลว เรามีวัฒนธรรมของทอม ไพร คนไรอํานาจ คนชายขอบ วัยรุน คนไรบาน คนเหลานี้ก็ลวนแตมีแบบ
แผนพฤติกรรมที่นักมานุษยวิทยาสามารถไปศึกษาพอจะเรียกไดวามีวัฒนธรรมไดเชนเดียวกัน
นิยามวั ฒนธรรมเปลี่ย นแปลงไปจากเดิมที่เราเคยหมายความถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
วัฒนธรรมไมจําเปนตองดีงามเสมอไป แตวัฒนธรรมอาจจะเปนปฏิบัติการของอํานาจรูปแบบหนึ่งก็ได หรือเปน
เครื่องอําพรางการกดขี่ก็ได คานิยมผูชายเปนใหญที่แฝงฝงอยูในวัฒนธรรมไทยมาตั้งแตดั้งเดิม อาจจะเปน
เครื่องอําพรางการกดขี่ที่มอบอภิสิทธิ์ใหผูชายทํากับผูหญิงก็ได เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมหมดมนตเสนหในฐานะ
ของการเปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม แตวัฒนธรรมยังเปนสิ่งที่เราวิพากษวิเคราะหและชี้ใหเห็นถึง
ผลกระทบในดานบวกและดานลบของมันดวย ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นเปลี่ยนความหมายจากสิ่งที่
ชุมชนยึดถื อและมีวิถีการปฏิบั ติรวมกัน ถูกตีความวาเปนพื้ นที่ของการชวงชิง ตอตานตอรอง และทาทาย
อํานาจ๑๕
ผมไปเก็บขอมูลงานวิจัยที่จังหวัดแพร ชาวบานอาศัยวัฒนธรรมการบวชปาสักผืนสุดทายเพื่ออนุรักษ
ลุมน้ํายม สิ่งนี้เปนการใชวัฒนธรรมเพื่อตอรองและตอตาน การตอตานเหมืองแรโปรแตสที่จังหวัดอุดรธานี ก็ใช
ตํานาน “ผาแดงนางไอ” สรางเรื่องเลาใหเห็นวา เกลือสีขาวทรัพยากรที่อยูใตดิน เปรียบไปไมตางจากเนื้อของ
กระรอกขาวในตํานานผาแดงนางไอที่ผูคนถาบริโภคเขาไปจะลมตาย เพราะมันเปนเนื้อของสิ่งที่ไมถูกตองชอบ
ธรรม ประเพณีวัฒนธรรมกลายเปนพื้นที่ของการชวงชิง ตอตานตอรอง หรือใชเปนเครื่องมือทางการเมืองทา
ทายอํานาจก็ได
วัฒนธรรมที่เคยมองวาเปนของแท (Authentic culture) ปจจุบันก็ยากที่จะหาวาวัฒนธรรมแทคือ
อะไร เราบอกวาเรามีวัฒนธรรมไทยแท ก็ไมรูเริ่มนับความเปนไทยตั้งแตเมื่อไหร ความเปนไทยกับพุทธศาสนา
ก็พัฒนาคูกันมา แลวกอนที่ไทยจะรับพุทธศาสนาเขามา เราจะนับเปนวัฒนธรรมไทยไหม ก็ยากที่จะบอกได
เราจะพบเห็นประเด็นการวิพากษวัฒนธรรมในแวดวงมานุษยวิทยาเมื่อ 15 ปกอน แตวาในระยะหลัง
15 ปที่ผานมา มันมีการเปลี่ยนแปลงของนิยามวัฒนธรรมที่นาสนใจยิ่งขึ้นไปอีก มีการเปลี่ยนวิธีคิดและมีการ
ตั้ งคํ า ถามว ามุ มมองต อวั ฒ นธรรม เรามองจากสิ่ งที่เ รีย กวามนุ ษยเ ปน สั ตวย กเวน หรือ เปลา (Human
exceptionalism) มีแตมนุษยเท านั้นหรื อที่มีวัฒ นธรรม เพราะเราเชื่อวามนุษยสามารถสรางภาษา เขาใจ
สัญลักษณ และสามารถสรางพฤติกรรมที่สลับซับซอน แนวคิดการมองวัฒนธรรมในลักษณะนี้มันจริงหรือเปลา

๑๕

ดู George E. Marcus and Michael M.J. Fischer. (1986). Anthropology as Cultural Critique: an Experimental Moment in the
Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press.
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นักมานุษยวิทยาจํานวนหนึ่งบอกวามันไมจริง เราควรจะกาวพนจากนิยามวัฒนธรรมที่มองเปนเรื่อง
ยกเวนเฉพาะกับมนุษย เอาเขาจริงแลวมนุษยกับสรรพสัตวและสิ่งของตางๆ ทั้งหลาย ลวนแลวแตเปนเหตุเปน
ปจจัยผสมผสานกันอยูในกระบวนการสรางสังคมและผลิตซ้ําวัฒนธรรมทั้งสิ้น ๑๖
เราจะพบวานักมานุษยวิทยาจํานวนไมนอยหันไปศึกษาสิ่งไมมีชีวิต ศึกษาสัตว เชน ปลาแซลมอล ๑๗
ไสเดือน ๑๘ สุนัข๑๙ หรืออยางงานของแอนนา ทซิง (Anna Tsing) ศึกษาเห็ดเพื่อที่จะดูวาเห็ดบอกอะไรกับโลก
ไดบาง ในหนังสือชื่อ Mushroom at the End of the World๒๐ งานศึกษาเหลานี้ถือวาเงื่อนไขความเปน
มนุษย (Human condition) ที่เรารูจักคุนเคยกัน เอาเขาจริงมันไมไดเกิดจากมนุษยดํารงอยูโดดๆ หรือแมแต
มนุษยที่เปนฝายกระทํากับธรรมชาติรอบตัว ซึ่งมีสถานะเปนสิ่งที่เฉื่อยนิ่งใหมนุษยเปนฝายกระทําเทานั้น แต
เงื่อนไขการดํารงอยูของมนุษยมันเปนกระบวนการที่เรียกวา Entanglement คือมันเปนความสัมพันธที่ผูกพัน
โยงใยกันอยางอิรุงตุงนังไปหมดที่มนุษยมีกับสัตว สิ่งของ หรือแมแตเทคโนโลยีรอบตัว
ฉะนั้นในแงนี้ เราเห็นไดชัดวามานุษยวิทยากําลังเขาสูจุดเปลี่ยน บนเสนแบงที่เราอาจจะเรียกไดวา
จากมุมมองที่ใชมนุษยเปนศูนยกลาง (Anthropocentism) ไปสูแนวคิดหลังมนุษยนิยม (Post-humanities)
เราจําเปนตองศึกษามนุษยบนความสัมพันธที่มนุษยมีกับสิ่งอื่น สัตวอื่น หรือแมแตสิ่งของ แนนอนเรายอมจะ
นึกถึงงานศึกษาของดอนนา ฮาราเวย (Donna Haraway) พิมพเปนหนังสือชื่อ When species meet
(Posthumanities)๒๑ งานศึ กษาชิ้ น นี้ ตั้งคํ า ถามวาเมื่อสายพัน ธุชีวิตหลากหลายมาพบกัน มั น กอรูป ความ
สัมพันธุที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันอยางไร ระหวางสัตวที่มนุษยเลี้ยง เชน สุนัขที่เราเลี้ยง เราอิงอาศัยเขาอยางไร
เขาอิ งอาศั ย เราอย า งไร กระบวนการของความสัมพัน ธที่ต างอิง อาศั ย กัน เชน นี้ ถื อเปน กระบวนการทาง

๑๖

Bruno Latour. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor- Network- Theory. Oxford: Oxford University
Press.
๑๗
Marianne Elisabeth Lien and John Law. (2011). ‘Emergent Aliens’: On Salmon, Nature, and Their Enactment. Ethnos.
76 (1): 65-87.
๑๘
Filippo Bertoni. (2013). Soil and Worm: On Eating as Relating. Science as Culture. 22 (1): 61-85.
๑๙
Eduardo Kohn. (2007). How dogs dream: Amazonian natures and the politics of transspecies engagement. American
Ethnologist. 34 (1): 3-24.
๒๐
Anna Tsing. (2015). The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton:
Princeton University Press.
๒๑
Donna Haraway. (2008). When Species Meet (Posthumanities). Minneapolis: University of Minnesota Press.
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วัฒนธรรมหรือไม แลวสัตวเหลานั้นเรียนรูวัฒนธรรมที่จะอยูกับมนุษยหรือไม ถาหากสุนัขเรียนรู เราจะถือเสน
แบงวาวัฒนธรรมมีแตในมนุษยไดหรือไม
งานศึ ก ษาทางมานุ ษ ยวิ ท ยาทํ า นองนี้ ทํ า ให คู ต รงข า มที่ เ ราเคยยึ ด ถื อ กั น มาตั้ ง แต กํ า เนิ ด สาขา
มานุษยวิทยาระหวางธรรมชาติ (Nature) กับวัฒนธรรม (Culture) ซึ่งเปนผลผลิตของระบบวิธีคิดจากยุค
ความทันสมัยสลายเสนแบงไปหมด จนกระทั่งตองมีชื่อเรียกใหมขึ้นมาเรียกวา Nature-culture เปนคําเดียว
ติดกัน ๒๒ ปจจุบันก็มีวารสารวิชาการชื่อ journal of nature-culture ออกมาแลว
เมื่อเปนเชนนี้ งานศึกษาที่เรียกวา ชาติพันธุนิพนธ (Ethnography) พัฒนาไปสูสิ่งที่เรียกวาเปน
“หลากสายพันธุนิพนธ” (Multispecies Ethnography) ๒๓ ในแงที่วาเมื่อเราเขาไปศึกษามนุษย (Human)
โดยปริยายเราไมสามารถกีดกันเอาสิ่งมีชีวิตอื่น (Non-Human) ออกไปได งานวิจัยหลายชิ้นถาเราไปอานมันก็
นาจะเปนเชนนั้น เพราะเราไมสามารถที่จะเขาใจมนุษยและสังคม โดยแยกเอาสายพันธุอื่นๆ ออกไป แลว
ถือเอาวาสายพันธุเหลานั้นเปนแคสิ่งที่มนุษยเปนผูไปกระทํากับมัน งานวิจัยอยางเชนเรื่อง ชีวิตของเนย (The
life of cheese)๒๔ ศึกษาชนชั้นกลางที่หนีกลับไปมีชีวิตแบบพอเพียงที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยสรางฟารมเลี้ยงวัวขึ้นมา แลวตอสูเพื่อที่จะสรางเศรษฐกิจของชุมชน ตองดูแลสรรพชีวิตในฟารมวัว ตั้งแต
เชื้อแบคทีเรียที่มากับอุจจาระของกวางที่เขามากินหญาแปลงเดียวกับที่ใชเลี้ยงวัว ที่อาจจะทําใหเกิดการติด
เชื้อวัณโรคได ไปจนกระทั่งถึงการใสใจตอยาปฏิชีวนะที่ใหกับสัตวตางๆ ในฟารม เพราะมันจะมีผลกับนมของ
วัวที่จะนําไปทําเปนเนย หากมียาปฏิชีวนะปะปนอยูในน้ํานมวัวมันจะทําใหเชื้อที่จะเพาะเปนเนยไมสามารถ
เจริญเติบโตเต็มที่ ชีวิตของเนยนัวเนียอยูกับหลากสายพันธุชีวิตทั้งคน สัตว และเชื้อโรค ถาหากเราไมเขาใจ
ความสัมพันธที่รอยเกี่ยวโยงกันของหลากสายพันธุชีวิตในฟารม เราจะเขาใจชีวิตของเนยไดอยางไร และถาเรา
ไมสามารถเขาใจชีวิตของเนยได เราจะเขาใจชีวิตของคนทําเนยไดอยางไร งานศึกษาในลักษณะหลากสายพันธุ
นิพนธทํานองนี้ ทําใหเสนแบงระหวางมนุษยกับสิ่งที่ไมใชมนุษยเริ่มจางลงไปทุกที
เราตองพูดถึงงานชิ้นบุกเบิกสําคัญของดอนนา ฮาราเวย เรื่อง A cyborg manifesto๒๕ ชี้ใหเห็นวา
มนุษยเอาเขาจริงทุกเมื่อเชื่อวันตอนนี้ ไมไดตองรอใหถึงอนาคตเลย มนุษยอยูกับเครื่องจักรซึ่งเปนสวนขยาย
ของร างกายของมนุษย อยูแลว ทุกวั นนี้ใครไมไดใชโ ทรศัพทมือถือในหองน้ําบาง มั นเป นสว นหนึ่ งของการ
ขับถายของเราไปแลว ดังนั้น สรรพสิ่งที่ดํารงอยูในโลกนี้ มันไมไดเปนวัตถุที่เฉื่อยชาหยุดนิ่งรอใหมนุษยกระทํา
ตรงกันขามมันกลับเปนสิ่งที่นักมานุษยวิทยารุนใหมเรียกวา Material semiotics มันไมไดเปนวัตถุเฉื่อยชา
หยุดนิ่งรอใหมนุษยกระทํา แตเรากับวัตถุเปนสหชาติกัน (Co-actor หรือ cohabitation)
วัตถุมันมีสันนิวาสรวมกันกับเรา (Coproduction) รวมกันสรางโลกแหงความจริงขึ้นมา มิโฮะ อิชิอิ
(Miho Ishii)๒๖ อธิบายวา สรรพสิ่งที่เราถือวามันหยุดแนนิ่งอยูอยางนี้ มันนิ่งอยูจริงหรือเปลา หรือเอาเขาจริง
ในโลกแหงความจริงที่มนุษยสรางขึ้น เราไมมีโอกาสรูเลยวาสรรพสิ่งมันเปนอะไรกันแน เพราะเราลวนแตรับรู
สิ่งตางๆ ผานผัสสะของเราทั้งสิ้น หรือเอาเขาจริงโลกแหงการมีชีวิตอยูของเรา โลกทางสังคมของเรามันกําเนิด
๒๒

ดู Bruno Latour. (1993). We Have Never Been Modern. Translated by Catherine Porter. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press.
๒๓
S. Eben Kirksey and Stefan Helmreich. (2010).The Emergence of Multispecies Ethnography. Cultural Anthropology. 25 (4):
545-576.
๒๔
Heather Paxson. (2013). The life of cheese: crafting food and value in America. Berkeley: The University of California
Press.
๒๕
Donna Haraway. (1991). A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century.
In Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge. pp. 149-181.
๒๖
Miho Ishii. (2012). Acting with things: Self-poiesis actuality, and contingency in the formation of divine worlds. HAU:
Journal of Ethnographic Theory. 2 (2): 371-388.
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ขึ้น จากการที่วัตถุเหลานี้โผทะยานเขามาในประสาทสัมผัสของเรา และไดเขามามีปฏิกิริยากับเรา แลวใน
ปฏิกริ ิยานั้นไดสรางโลกแหงความจริงอันหนึ่งขึ้นมา ถาเปนอยางนั้นเราจะถือวาวัตถุสิ่งของที่วางอยูมันเฉื่อยนิ่ง
ไดอยางไร วัตถุที่มนุษยเราสัมพันธเกี่ยวของอยูดวย จึงอยูในกระบวนการรวมกันสรางโลกแหงความจริงของเรา
อยูตลอดเวลา
ถาเรามองโลกแหงความจริงแบบนี้จะพบวา เราจะมาเปนมนุษยได (becoming human) มันเปนไป
ไมไดเลย ถาหากปราศจากความสัมพันธที่เรียกวา intra-action ระหวางเรากับสรรพสิ่ง ความสัมพันธที่วานี้
ไมใชในลักษณะ interaction ซึ่งเปนลักษณะความสัมพันธที่มนุษยกับสิ่งตางๆ มันอยูแยกกัน แลวคอยมามี
ปฏิสัมพันธกัน แตความสัมพันธ intra-action เรากับสิ่งตางๆ นัวเนียผูกพันกันและเปนหนวยเดียวกันมาตั้งแต
ตนแลว แตที่เรามองวามันเปนหนวยแยกกันเปนผลผลิตของวิธีคิดสมัยใหมของเราตางหาก
สิ่งนี้เปนการเปลี่ยนแปลงที่ผมอยากจะชวนพวกเราคิดวา มันมีนัยยะอยางไร ไมใชเฉพาะแตสําหรับ
การศึกษาทางมานุษยวิทยา แตมันเปนมุมมองตอความเปนจริงของโลกอีกแบบหนึ่ง เราอาจจะเห็นแนวคิด
เหลานี้ขึ้นมาทาทายกระบวนทัศนหลักในศตวรรษที่ 21 ก็เปนไปได
2.2 การเปลี่ยนแปลงจากโครงสรางหรือระบบ มาสูความสนใจ “คน”

การเปลี่ยนผานทางมานุษยวิทยาที่สําคัญลําดับตอมาคือ การเปลี่ยนแปลงความสนใจจากการศึกษา
โครงสรางหรือระบบมาสูความสนใจ “คน” อาจจะรวมถึงความสนใจศึกษาเรือนราง (body) ประสบการณ
(experience) ผัสสะ (senses) ถาเรายอนกลับไปมองประวัติศาสตรของมานุษยวิทยาจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
สืบตอเนื่องกันมา จากโครงสรางนิยมสูหลังโครงสรางนิยม ซึ่งสนใจวิเคราะหวาทกรรมวามันไดประกอบสราง
สิ่งตางๆ อยางไร (Discursive turn) กระทั่งหันมาสนใจศึกษาเรือนรางและผัสสะ (Corporeal turn) แทนที่จะ
สนใจแตโครงสรางในฐานะที่เปนสิ่งเดียวเทานั้นที่มีอยูจริง และเปนสิ่งเดียวที่กําหนดมนุษย มนุษยไมไดมีเสรีที่
จะไปกําหนดหรือกระทําการอะไรตางๆ เหมือนอยางคําอธิบายของสํานักคิดโครงสรางนิยม (Structuralism)
หันมาสนใจมนุษยในฐานะผูกระทําการ (agency)๒๗ สนใจปฏิบัติการ (practice)๒๘ ของสิ่งตางๆ วาเอาเขาจริง
๒๗

ดู Sherry B. Ortner. (2006). Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and the Acting Subject. New York: The Duke
University Press
๒๘
ดู Pierre Bourdieu. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: The Cambridge University Press.
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มันปฏิบัติการในชีวิตประจําวันอยางไร สนใจสิ่งที่เรียกวาเปนการแสดงออก (performance)๒๙ เพราะเอาเขา
จริง ถาหากปฏิบัติการของสิ่งตางๆ มันจะลุลวงไปได หากไมมีมิติของการแสดงเกิดขึ้น สิ่งตางๆ มันจะจริง
ขึ้นมาไดอยางไร หรือแมแตสนใจการกระทําการ (activity)
จากการศึกษาอํานาจ (power) ในเชิงสถาบัน หันมาสนใจเรื่องชีวอํานาจ (biopower) ที่มากระทํา
ตอเรือนราง (body politics)๓๐ การศึกษาการแพทยก็เชนเดียวกัน จากยุคแรกที่สนใจศึกษาระบบการแพทย
(Medical system) ซึ่ งเป น แนวทางการศึ กษาที่ ถือ ได วาเปน การวางรากฐานสําคัญ ของมานุษยวิทยา
การแพทย ๓๑ ก็หันมาสนใจโลกแหงประสบการณความเจ็บปวย (illness experience)๓๒ จากความสนใจจิต
หรือการรับรู (cognitive) ที่พยายามอธิบายวาเราจะเขาใจระบบการแพทยทองถิ่นได โดยการแจกแจงใหเห็น
วาจักรวาลวิทยาในแตละทองถิ่น สัมพันธกับแนวคิดจักรวาลภายในและภายนอกของเรือนรางมนุษยอยางไร
การหันมาสนใจศึกษาผัสสะ๓๓ ประสบการณของเรือนรางที่แฝงฝง (embodiment)๓๔ ของประสบการณความ
เจ็บปวย กลาวอีกนัย จากความสนใจสัญญะมาสูมานุษยวิทยาของอารมณ หรือสิ่งที่เรียกวามานุษยวิทยาที่
รูสึก๓๕ ไมใชมานุษยวิทยาที่เขาใจแตเปนมานุษยวิทยาที่รูสึก แสวงหาความรูสึกที่มนุษยมี ในการประชุมครั้งนี้
มีหลายบทความที่พูดถึงเรื่องความรูสึก รวมทั้งปาฐกถาของอาจารยสุวรรณา สถาอานันท๓๖
ในระยะหลัง ความสนใจที่เปลี่ยนจากโครงสรางมาสูการศึกษาคน ยังเกิดกระแสความคิดที่นาสนใจ
ยิ่งขึ้นไปอีก ในแงที่วาไมเพียงแตสนใจคนในฐานะผูกระทําการ หรือสนใจปฏิบัติการของปจเจกที่อยูภายใต
โครงสร าง หากยั งสนใจศึก ษาความจริ ง จากเดิ ม ที่ เ ราถื อว าความจริ งเป น สิ่ ง ที่ ถูก ประกอบสร า งขึ้ น ด ว ย
กระบวนการทางสังคมวัฒนธรรม (Constructed reality) กลับหันมาสนใจความจริงที่มันถูกผลิตขึ้นในการ
ปฏิบัติการของมนุษย (Enacted realities) ความจริงไมไดมีอยูแลว แตความจริงเปนสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นผาน
ปฏิบั ติการของมนุษย ณ สถานการณและเงื่ อนไขที่เ ฉพาะเจาะจง ความจริ งถูกประกาศใชเหมือนกับ การ
ประกาศกฎหมาย และความจริงผุดบังเกิดขึ้นผานการแสดงเหมือนกับการแสดงของนักแสดง (Enactment)
งานศึกษาของแอนมารี โม (Annemarie Mol) ในหนังสือชื่อ The body multiple: Ontology in
medical practice๓๗ ศึกษาโรคเสนเลือดแข็งในผูปวยสูงอายุที่ประเทศเนเธอรแลนด จะเห็นชัดเจนวาจากที่
เราเคยคิดวาเราเปนเจาของรางกายของเราและรางกายมนุษยมันมีหนึ่งเดียวอยูเชนนี้ แตงานศึกษาชิ้นนี้พบวา
๒๙

ดู Judith Butler. (1990). Performative Acts and Gender Constitution: An essay in Phenomenology and Feminist Theory. In
Sue-Ellen Case. (Ed.). Performing Feminisms: Feminist Critical Theory and Theatre. Baltimore: The Johns Hopkins Press.
๓๐
Michel Foucault. (1978). The history of sexuality, vol. 1: An introduction. Translated by Robert Hurley. New York: Vintage
Books. และบทความที่อธิบายชีวอํานาจยุคปจจุบันที่มีลักษณะแตกตางจากชีวอํานาจในศตวรรษที่ 18 ที่สรางนิยามชีวิตและความหมายสุขภาพที่
ดีใหกับผูคนยุครวมสมัย ใน Paul Rabinow and Nikolas Rose. (2006). Biopower today. BioSocieties. 1: 195-217.
๓๑
ดู Charles Leslie (Ed.). (1976). Asian medical systems: A comparative study. Berkeley: University of California Press. และ
งานบุกเบิกทางมานุษยวิทยาการแพทยที่ศึกษาเปรียบเทียบระบบการแพทยของไตหวันกับสหรัฐอเมริกา ใน Arthur Kleinman. (1980).
Patients and healers in the context of culture: An exploration of the borderland between anthropology, medicine, and
psychiatry. Berkeley: The University of California Press.
๓๒
ดู Byron Good. (1994). Medicine, Rationality and Experience: An Anthropological Perspective. Cambridge: The University
of Cambridge.
๓๓
ดู Robert Desjarlais. (1992). Body and Emotion: The aesthetics of illness and healing in the Nepal Himalayas.
Philadelphia: The University of Pennsylvania Press.
๓๔
ดู Thomas Csordas. (1994). The Sacred Self: A Cultural Phenomenology of Charismatic Healing. Berkeley: The University
of California Press.
๓๕
ดู João Biehl. (2005). Vita: Life in a zone of social abandonment. Berkeley: The University of California Press.
๓๖
สุวรรณา สถาอานันท. (2560). มิติอารมณความรูสึกของการเจ็บปวย. ปาฐกถาในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12. “อยูดี กินดี
มีอยู”: มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ. วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) กรุงเทพมหานคร.
๓๗
Annemarie Mol. (2002). The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Durham: The Duke University Press.
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รางกายไมไดมีอันเดียว ความจริงเรื่องรางกายและโรคเสนเลือดแข็งถูกผลิตขึ้นที่หองแลปก็เปนแบบหนึ่ง ผูปวย
ก็ผลิตความจริงเหลานี้อีกเรื่องราวหนึ่ง ในทํานองเดียวกันแพทยที่ใหการตรวจรักษาก็ผลิตความจริงเปนอีก
แบบหนึ่ง ถามันเปนความจริงที่หลากหลายเชนนี้ แลวความจริงเหลานี้มันมาจากไหน งานวิจัยชี้วามาจากการ
ปฏิบัติการที่เราเรียกวาเปน Enactment หากขอสรุปเปนเชนนี้ ก็จะเปลี่ยนวิธีคิดการมองวัตถุที่เราใชศึกษาไป
อยางสิ้นเชิง ประเด็นนี้สัมพันธกับการเปลี่ยนผานทางภาวะวิทยา (Ontological turn) เนื้อหาที่ผมจะพูดตอไป
2.3 การหันมาศึกษาการแพทยสมัยใหม

เราอาจกลาวไดวา ความสนใจดั้งเดิมของมานุษยวิทยาการแพทย คือการศึกษาการแพทยพื้นบาน
(Ethnomedicine) หรือภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทย แตระยะหลังมานี้นักมานุษยวิทยาการแพทยหันมา
ศึกษาการแพทยสมัยใหม (Anthropology of Biomedicine)๓๘ วัฒนธรรมการแพทยสมัยใหมกลายเปน
ประเด็นที่นักมานุษยวิทยาใหความสนใจศึกษา อาจจะถือวาตอเนื่องมาจากการศึกษาคลาสสิกของนักสังคม
วิทยากอนหนา เชน แนวคิดบทบาทผูปวย (Sick role) ของทาลคอทท พารสัน (Talcott Parson)๓๙ ที่มี
มุมมองตอสถาบันการแพทยเปนสวนหนึ่งของสถาบันทางสังคมที่ทําหนาที่ควบคุมพฤติกรรมของผูคน
ในแวดวงสังคมศาสตร แต ดั้งแตเ ดิมเราก็มีการศึกษาปจ จัย ทางวัฒ นธรรมที่สัมพัน ธเกี่ ย วข องกับ
พฤติ ก รรมต างๆ ของผู ป ว ยที่ ม ารั ก ษาโรค ยกตั ว อย า ง งานศึก ษาคลาสสิ กชิ้ น หนึ่ ง ที่ ศึก ษาเปรีย บเที ย บ
พฤติกรรมของผูปวยที่นําเสนอความเจ็บปวยแตกตางกันตามวัฒนธรรมของแตละชาติพันธุ สําหรับผูปวยชาว
ไอริสเมื่อเจ็บปวดมารักษาจะไมรองโวยวาย ตรงขามกับผูปวยชาวอิตาเลียนเจ็บปวดนิดหนอยก็รองลั่น พอเปน
เชนนี้แพทยที่ทําการรักษามีแนวโนมที่จะรักษาคนอิตาเลียนมากกวารักษาคนไอริส เพราะพอผูปวยชาวไอริสไม
รองแสดงความเจ็บปวดก็คิดวาอาการไมรุนแรง ๔๐ การศึกษาทางมานุษยวิทยาสนใจวาลักษณะพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละกลุมชาติพันธุมีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรมความเจ็บปวยและผลตอ
การรั ก ษาอย า งไร เช น สนใจประเด็ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งแพทย ผู รั ก ษากั บ ผู ป ว ย (Doctor-patient
๓๘

Margaret Lock and Vinh-Kim Nguyen. (2010). An Anthropology of Biomedicine. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell.
Talcott Parson. (1951). The Social System. London: Routledge.
๔๐
Irvine Zola. (1966). Culture and symptoms: an analysis of patients' presenting complaints. American Sociological
Review. 31: 615-630.
๓๙
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interactions)๔๑ มุมมองคนในของผูปวย (Emic view) จนกระทั่งพัฒนามาสนใจวัฒนธรรมของการแพทย
สมัยใหม (Culture of biomedicine)๔๒ และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น สวนหนึ่งอาจเปนเพราะวาการแพทยแบบ
พื้นบานหาที่จะศึกษายากขึ้นทุกที ๔๓ ในขณะเดียวกันนักมานุษยวิทยาก็ถูกตั้งคําถามเชนเดียวกันวา เทียวไป
รูจักระบบการแพทยหลากหลายของชาติพันธุตางๆ ที่อยูหางไกล ซึ่งเราแทบไมเคยใชชีวิตสวนที่เหลือของเรา
กับเขาเลย แตกับระบบการแพทยซึ่งเราและผูคนในสังคมตางแวะเวียนไปใชบริการรักษาอยูทุกเมื่อเชื่อวัน
ทําไมเราไมมีความรูเกี่ยวกับมันเลย ๔๔ ดังนั้น จึงหันมาสนใจเรื่องเลาความเจ็บปวย (illness narrative) ใน
ฐานะภาพตัวแทนนําเสนอประสบการณความเจ็บปวยของคนไข ๔๕ การหันมาสนใจศึกษาโรงพยาบาลในฐานะ
ที่เปนพื้นที่หรือภาคสนาม หรือชาติพันธุวรรณนาโรงพยาบาล (Hospital ethnography)๔๖ กระแสความคิด
การศึกษาชีวอํานาจ การจับจองทางการแพทย (medical gaze) ประเด็นดังกลาวเหลานี้เปนผลพวงของนัก
มานุษยวิทยาที่หันมาสนใจศึกษาการแพทยสมัยใหม
ตัวอยางเชน แนวคิด ‘local biologies’ ของ มารกาเร็ต ล็อค (Margaret Lock)๔๗ ตั้งคําถามกับสิ่งที่
เราเคยเชื่ อ ว า ชี ว วิ ท ยาอั น เดี ย วกั น ในทุ ก ชาติ พั น ธุ น า จะมี ลั ก ษณะที่ เ หมื อ นกั น แต ง านวิ จั ย ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า
กระบวนการทางชีววิทยาของมนุษย มีสิ่งที่เรียกวา Bio-social differentiation ปฏิสัมพันธระหวางชีววิทยา
กับสังคมมันไดตกตะกอนเขามาเปนรางกายของเรา ซึ่งแยกไมออกจากบริบททางประวัติศาสตรและประวัติ
ชีวิต ของเรา โดยเฉพาะเงื่อนไขทางประวั ติศาสตร ของแตละกลุมชาติพันธุ กระบวนการทางสังคมที่ทําให
ชีววิทยากลายเปนพหูพจนเชนนี้ มันไดทําใหเราเขาสูยุคของการศึกษาการแพทยสมัยใหมดวยวิธีคิดที่แตกตาง
ไปจากเดิม

๔๑

ดูบทที่ 5 Doctor-patien interactions ใน Cecil Helman. (1990). Culture, Health and Illness: An Introduction for Health
Professionals. Bristol: John Wright.
๔๒
ดู Mary-Jo DelVecchio Good. (1995). Cultural Studies of Biomedicine: An Agenda for Research. Social Science and
Medicine. 41: 461–73, หนังสือยุคบุกเบิกที่หันมาสนใจศึกษาระบบวัฒนธรรมของการแพทยสมัยใหม ใน Margaret Lock and Deborah
Gordon. (Eds.). (1988). Biomedicine Examined. Dordrecht: Kluwer Academic, งานศึกษาชิ้นสําคัญ ใน Allan Young. (1995).
The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, และ
Rayna Rapp. (1999).Testing women, testing the fetus: the social impact of amniocentesis in America. New York: Routledge.
๔๓
งานศึกษารวมสมัยที่เปดเผยวาเศรษฐศาสตรการเมืองในประเทศและทุนนิยมนอกประเทศ ทําใหความรูการแพทยพื้นบานกลายเปนความรูทาง
วิชาชีพของผูเชี่ยวชาญ (professionalization) และทําใหเสนแบงระหวางความรูและปฏิบัติการของการแพทยพื้นบานกับการแพทยสมัยใหมพรา
เลือนลง ใน Hansjörg Dilger, Abdoulaye Kane, and Stacey A. Langwick. (Eds.). (2012). Medicine, Mobility, and Power in Global
Africa: Transnational Health and Healing. Bloomington: Indiana University Press.
๔๔
ผูสนใจ การศึกษาวัฒนธรรมการแพทยสมัยใหมของกลุมนักวิชาการ medical anthropology at home ดูวารสารวิชาการ Anthropology
and Medicine (2012) Vol. 19 (1) Medical anthropology in Europe: Shaping the field และเวปไซต
https://www.vjf.cnrs.fr/maah/
๔๕
Arthur Kleinman. (1988). The illness narratives: Suffering, healing, and the human consition. New York: Basic Books.
๔๖
ดูวารสารวิชาการ 2 เลม ที่รวบรวมการศึกษา “ชาติพันธุวรรณนาโรงพยาบาล” ในวารสาร Social Science and Medicine (2004) Vol. 59
และวารสาร Anthropology and Medicine (2008) Vol. 15 (2), และหนังสือเลมสําคัญ Julie Livingston. (2012). Improvising
medicine: An African Oncology ward in an emerging cancer epidemic. Durham and London: Duke University Press.
๔๗
Margaret Lock. (1995). Encounters with Aging: Mythologies of Menopause in Japan and North America. Berkeley:
University of California Press, ดูขอวิจารณแนวคิดนี้จาก Rayna Rapp ในวารสาร Culture, Medicine and Psychiatry (1995) 19: 527532, และรวมบทความที่ใชแนวคิด Local biology ทําความเขาใจอิทธิพลเทคโนโลยีการแพทยสมัยใหมยุคโลกาภิวัตนที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางชีววิทยาของผูคนในแตละทองถิ่น ในวารสาร Medical Anthropology (2013) 32 (4): Beyond the body proper: Global
politics/Local biology
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จากเดิมทีเดียว การแพทยสมัยใหมจะถือวามีปจจัยกําหนด (Determinism) อยางเชน พันธุกรรมของ
เราเปนมาอยางไรก็เปนมาอยางนั้น การศึกษาการแพทยสมัยใหมทางมานุษยวิทยาไดกาวพนเรื่องนี้ไปพรอมๆ
กับความกาวหนาของความรูในแวดวงทางการแพทย ซึ่งรูสึกวาตัวเองไมไดมีความสามารถที่จะเขาใจปจจัย
กําหนดไดมากขนาดนั้น ตอนที่เราเริ่มตนศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ (Genome) ของมนุษย เราคิดวาถาเรา
ถอดรหัสพันธุกรรมขึ้นมาได เราก็จะรูเลยวามนุษยแตละคนจะเปนอยางไรในอนาคต จะปวยดวยโรคอะไร ชวย
ใหสามารถแกปญหาไดทุกอยาง แตเมื่อเราถอดรหัสออกมาจนสําเร็จแลว เรากลับพบวา 98% ของยีนสของ
เรา เราไมรูเลยวามันทําหนาที่อะไร มีนักวิทยาศาสตรจํานวนหนึ่งเรียกมันวายีนขยะดวยซ้ําไป (Junk gene)
แลวพันธุกรรมของมนุ ษยเรามีรวมกับลิงซิมแฟนซีถึง 98.8% สิ่งที่เราเคยคิดวาเราจะรูแนๆ กลับไมรูเลย
กลายเปนกระแสความคิดที่เรียกวาตองกาวพนปจจัยกําหนด (beyond determinism)
ในสาขาที่ศึกษาพันธุศาสตรดานกระบวนการเหนือพันธุกรรม (Epigenetic) พบวามีปจจัยเหนือกวา
พันธุกรรมจํานวนมากที่มีผลตอลักษณะการแสดงออกของโรคภัยไขเจ็บของมนุษย โดยเฉพาะปจจัยทางสังคม
ตัวอยางเชน ไขใบเดียวกันที่เปนฝาแฝดกันแลวแยกไปฝงไวในแมคนละคน ระหวางตั้งครรภแมดูแลลูกดวย
พฤติ กรรมที่ ไม เหมื อนกัน พบวาลูกคลอดออกมาจะมีลักษณะการแสดงออกทางพัน ธุกรรมที่ไมเหมือนกั น
ถึงแมวาจะเกิดจากสารพันธุกรรมเดียวกันก็ตาม ทําใหนักวิทยาศาสตรในสาขาที่สนใจพันธุกรรม สนใจมิติทาง
สังคมรวมถึงวัฒนธรรมดวยวามีอิทธิพลตอพันธุกรรมของมนุษย มีการดึงเอานักมานุษยวิทยาเขาไปรวมใน
การศึกษา เพราะวาลําพังความรูดานพันธุกรรมศาสตรเพียงอยางเดียว มันไมสามารถใหคําตอบไดอีกตอไป
ความกาวหนาทางการแพทยสมัยใหมดานพันธุกรรม ไดสรางใหเกิดสภาวะที่เรียกวา biosociality ๔๘
คือมนุษยรวมตัวกันเปนกลุมทางสังคมดวยลักษณะทางชีววิทยา ผูคนที่ไดรับการวินิจฉัยวามียีนสผิดปกติที่รูสึก
วาตัวเองอางวาง เกิดการรวมกลุมกันกลายเปนกลุมทางสังคมขึ้น บนพื้นฐานของพันธุกรรมที่ผิดปกติแบบ
เดียวกัน และปฏิบัติการตอรองกับอํานาจรัฐเพื่อที่จะใหรัฐสนับสนุนเงินงบประมาณตางๆ มาทําการวิจัยในโรค
ที่ตัวเองปวยซึ่งยังไมมีความรูที่ชัดเจน
๔๘

Paul Rabinow. (1996). Artificiality and enlightenment: From sociobiology to biosociality. In Essays on the Anthropology of
Reason. Princeton: Princeton University Press. และหนังสือรวมบทความที่ประยุกตแนวคิด biosociality เพื่อทําความเขาใจลักษณะกลุม
ทางสังคมและวัฒนธรรมยอย (subculture) ที่ประดิษฐข้ึนใหมของกลุมผูปวยและประชากรกลุมเสี่ยง จากอิทธิพลความรูการวินิจฉัยโรคของ
การแพทยสมัยใหมภายใตบริบทยุคโลกาภิวัตน ใน Anita Hardon and Bernhard Hadolt. (Eds.). (2017). Emerging Socialities in 21st
Century Health Care. Amsterdam: Amsterdam University Press.
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นักมานุษยวิทยาเรียกปรากฎการณทางสังคมขางตนวา Genetic citizenship๔๙ กลุมคนเหลานี้ตรวจ
เจอวาตัวเองมีพันธุกรรมผิดปกติ แตมันไมสามารถบอกไดวาเมื่อไหรอาการมันจะแสดงออก บางคนตายไป
อาการยังไมแสดงออกเลย บางคนแสดงอาการออกเร็วบางคนแสดงออกชา พอรูลวงหนาเกินเกิดสภาวะที่
เรียกวา patient-in-waiting ทุกคนดูเปนคนที่มีสุขภาพดี แตมสี ภาวะเหมือนคนนั่งรอความปวยวายีนสที่อยูใน
ตัวเราวันไหนมันจะแสดงออก สิ่งนี้กลายเปนสิ่งที่กําหนดชีวิตของเราวาจะเลือกกินอะไร จะแตงงานกับใคร จะ
ใชชีวิตอยูอยางไร ถูกพิจารณาจากปจจัยทางพันธุกรรมที่มากําหนดวิถีชีวิต ตัวตนถูกสรางขึ้นจากสภาวะที่
ตัวเองไปรูมากอนวายีนสหรือพันธุกรรมผิดปกติและอาจจะทําใหเราปวยเปนอะไร เกิดสํานึกรูตัวไปตามการ
รับรูเกี่ยวกับสภาวะยีนสของตัวเอง (Genetic subjectivity)
ผนวกรวมเขากับความสนใจศึกษาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร (science and technology studies
(STS)) ซึ่งเปนกระแสที่เรียกวาถาเราไมไดยินบางเลย ถือวาเราอาจจะหลบอยูที่มุมไหนสักแหงในโลก เปน
ความสนใจในเรื่องการวิเคราะหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากมิติทางสังคม การศึกษาไมไดเพียงแตวิเคราะห
ภาพตัวแทนเทานั้น แตตั้งคําถามไปถึงภววิทยาทางการแพทย (Medical ontology) แตกตางจากยุคกอนหนา
นี้ที่นักมานุษยวิทยาเคยศึกษาวาความรูทางการแพทยประกอบสรางความจริงทางคลินิกขึ้นมาอยางไร ๕๐ หรือ
ศึกษาความจริงที่มนุษยใชอธิบายความเจ็บปวย โดยความจริงที่วานี้มันเปนอยางไรเราไมรู แตเราเรียกมันวา
‘ภาพตัวแทนของความเจ็บปวย’ (Illness representation)๕๑
แตสําหรับนักวิจัยที่สนใจศึกษาวัฒนธรรมของวิทยาศาสตร (Cultural studies of science) ไมได
สนใจเรื่องภาพตัวแทนของความจริง แตสนใจวาสิ่งที่เราเคยถือวาเปนความจริงหนึ่งเดียว แลวผูคนในแตละ
สังคมวัฒนธรรมไดสรางภาพตัวแทนของความจริงเหลานี้ ออกมาเปนระบบการแพทย ออกมาเปนคําอธิบาย
เรื่องโรคตางๆ นั้น เอาเขาจริงความจริงที่วามันมีหนึ่งเดียว หรือเราทึกทักไปเองวามันมีหนึ่งเดียว วิธีคิดที่วาความ
จริงเปนหนึ่งเดียวนั้นเปนผลผลิตจากการที่เราแบงโลกออกเปนธรรมชาติกับสังคม แลวยกการศึกษาธรรมชาติ
ใหกับนักวิชาชีพดานตางๆ อยางเชน นักธรณีวิทยาศึกษาสภาพสิ่งแวดลอม รางกายมนุษยยกใหแพทย สวนนัก
สังคมศาสตรก็ไปศึกษาภาพตัวแทน องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ความสัมพันธทางสังคม ปฏิบัติการของอํานาจ
โดยที่นั กสั งคมศาสตร ไม เคยเขาไปตรวจสอบความรู ของทางฝ งธรรมชาติ การแบ งโลกออกเป นสองดานนี้ มี
จุ ดเริ่ มต นตั้ งแตการเกิ ดขึ้ นของสภาวะสมั ยใหม ฉะนั้ น ในแง นี้แทนที่ เราจะมองว าความจริ งทางการแพทย
(Medical reality) ถู กประกอบสรางขึ้นจากระบบวัฒนธรรมทั้งวั ฒนธรรมของชาวบ านและวัฒนธรรมของ
เจาหนาที่สุขภาพ เราอาจจะมองอีกแงวากระบวนการสรางความจริงทางการแพทยไมไดมีหนึ่งเดียว เราอยาเพิ่ง
รีบไปสรุปวามันมีหนึ่งเดียว๕๒ มุมมองตอสภาวะความจริงที่ไมไดเปนหนึ่งเดียวเปนการตั้งคําถามเลยพนไปจาก

๔๙

Deborah Heath, Rayna Rapp, and Karen-Sue Taussig. (2007). Genetic citizenship. In David Nugent and Joan Vincent (Eds).
A companion to the anthropology of politics. Malden, MA: Blackwell.
๕๐
Byron Good and Mary-Jo DelVecchio Good. (1993). “Learning medicine”: The constructing of medical knowledge at
Harvard Medical School. In Shirley Lindenbaum and Margaret Lock. (Eds.). Knowledge, Power & Practice: The Anthropology
of Medicine and Everyday Life. Berkeley: University of California Press.
๕๑
ดูบทที่ 2 ‘illness representations in medical anthropology: a reading of the field’. In Byron Good. (1994).
Medicine, Rationality and Experience: An Anthropological Perspective. Cambridge: The University of Cambridge.
๕๒
ดู Marc Berg and Annemarie Mol. (Eds.). (1998). Differences in Medicine. Durham: Duke University Press, และAnnemarie
Mol, Ingunn Moser and Jeannette Pols. (Eds.). (2010). Care in practice: on tinkering in clinics, homes and farms. Bielefeld:
Transcript Verlag.
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ญาณวิทยา (Epistemology) ไปสูการตั้งคําถามตอภววิทยาของความจริง นําเรามาสูกระแสความคิดที่เรียกวา
‘Ontological turn’ ในปจจุบัน๕๓
การศึกษายาปฏิชีวนะตานเชื้อ (Antimicrobial resistance)๕๔ ทําใหยิ่งไปพบใหญวา เอาเขาจริงใน
รางกายมนุษยมีสิ่งมีชีวิต หรือจุลินทรียอยูจ ํานวนมาก (Microbiome) ถาเราเอารางกายของเรามาแยกดู จะ
เห็น วามีเชื้ อโรคมหาศาลอาศัย อยู ในตัวเรา ไมตางจากไมโตครอนเดี ยอาศัยอยูในสัต วเซลลเดียวที่มัน ไดมี
วิวัฒนาการ สภาวะความเจ็บปวยยุคสมัยใหมในปจจุบันเปนเพราะวาเรากินอาหาร กินเนื้อสัตวที่มียาปฏิชีวนะ
ปนเขามา แลวไปทําลายจุลินทรียในรางกายของเรา ถึงกับมีนักวิทยาศาสตรจํานวนหนึ่งแนะนําวาเด็กควรจะ
ไปเลนกับขี้โคลน ขี้ดิน เหมือนคนบานไรทองนา เพราะวาเชื้อโรคเหลานั้นมันมากระตุนใหจุลินทรียในรางกาย
ของเราเจริญเติบโตมากขึ้น
เราจะทําความเขาใจเรื่องเหลานี้ไดอยางไร ในฐานะที่มันเปนชาติพันธุวรรณนาหลากสายพันธุ ที่เรา
ตองเผชิญในอนาคต ถาหากเราไมแบงแยกวาวัฒนธรรมมีแตเรื่องของมนุษย แตมันมีสิ่งมีชีวิตอื่นดวย เราจะ
มองเรื่องยาปฏิชีวนะตานเชื้ออยางไร โดยใหเห็นวาในบรรดาผูคนที่ใชยาปฏิชีวนะเหลานั้น ก็ไมไดใชแตคน
เทานั้น หากใชทั้งในพืชและสัตวดวย แลวมันเกิดกระบวนการอยางไรที่สิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุเหลานี้เขา
มามีปฏิสัมพันธกัน แลวตางฝายก็ตางมีวิวัฒนาการของตัวเองไป
งานทบทวนความรูของเชอรรี ออทเนอร (Sherry Ortner) บทความที่ชื่อ Dark anthropology and
its others: Theory since the eighties ๕๕ ชี้ใหเห็นวาการที่นักมานุษยวิทยาหันมาสนใจศึกษาการแพทย
สมัยใหมไดทําใหเกิดแนวความคิด Dark anthropology ขึ้น กอนหนานี้มานุษยวิทยาจะสนใจวัฒนธรรมที่ดี
งาม พิ ธี กรรมเพื่ อความเป น หนึ่ ง เดี ย วกัน ของชุ มชน แต ม านุ ษ ยวิ ท ยาสายนี้ หัน มาสนใจความรุ น แรงเชิ ง
โครงสราง (Structural violence)๕๖ การตอตานขัดขืน (Resistance) และการตอรอง (Negotiation) เพราะ
ถือวาโลกที่มนุษยดํารงอยู มันไมไดเปนโลกที่สวยงามแบบนั้น ในหลายกรณีวัฒนธรรมก็ถูกใชเปนเครื่องมือใน
การกดขี่ผูคน และอําพรางปฏิบัติการของอํานาจใหแนบเนียนขึ้น นักมานุษยวิทยาอีกกลุมหนึ่งสนใจความทน
ทุกขของมนุษย (Human suffering)๕๗ บอกเลาเรื่องราวของความทนทุกขที่เปนผลผลิตจากโครงสรางทาง
สังคมการเมือง ความสัมพันธทางสังคมที่ไมเทาเทียมที่กอความรุนแรงและประสบการณความเจ็บปวยใหกับ
กลุมคนชายขอบในสังคม เชน ผูติดเชื้อเอดส ๕๘ คนที่เปนเพศทางเลือก หรือผูหญิงในกลุมชาติพันธุ ๕๙
แตขณะเดี ยวกัน ในอี กด านหนึ่ งเกิดการศึ กษาทางมานุ ษยวิทยาขึ้น มากระแสหนึ่ง วิจารณวาการ
วิพากษอยางเดียวมันจะพาเราไปสูอะไรกันแน เกิดกลุมนักมานุษยวิทยาจํานวนหนึ่งหันมาสนใจ มานุษยวิทยา

๕๓

Annemarie Mol. (1999). Ontological Politics: A word and some questions. In John Law and John Hassard. (Eds.). Actor
network theory and after. Oxford: Blackwell Publishers
๕๔
Clare Chandler and Coll Hutchison. (2016). Antimicrobial resisitance and anthropology: Research brief. ESRC AMR
Research
Champion/University
of
Bristol,
http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/social-communitymedicine/documents/social-science-and-amr/Anthropology&AMR_02082016.pdf
๕๕
Sherry Ortner. (2016). Dark anthropology and its others: Theory since the eighties. HAU: Journal of Ethnographic Theory.
6 (1): 47-73.
๕๖
Paul Farmer. (2004). Pathologies of power: health, human rights, and the new war on the poor. Berkeley: University of
California Press.
๕๗
Arthur Kleinman, Veena Das and Margaret M. Lock. (Eds.). (1997). Social Suffering. Berkeley: University of California Press.
๕๘
Paul Farmer. (1992). AIDS and Accusation: Haiti and the Geography of Blame. Berkeley: University of California Press.
๕๙
Komatra Chuengsatiansup. (1999). Sense, Symbol, and Soma: Illness Experience in the Soundscape of Everyday Life.
Culture, Medicine and Psychiatry. 23: 273-301.
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การดูแลเอาใจใส (Anthropology of care)๖๐ มานุษยวิทยาศีลธรรม (Anthropology of morality)๖๑ และ
มานุษยวิทยาจริยธรรม (Anthropology of Ethics)๖๒
ถ า หากว า เรากํ า ลั ง เผชิ ญ อยู กั บ ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ก ารแพทย ส มั ย ใหม ซึ่ ง นํ า มาสู
ความสัมพันธทางสังคมรูปแบบใหมทั้งระหวางมนุษยกับมนุษยและมนุษยกับสิ่งที่ไมใชมนุษย รวมทั้งประเด็น
ทางจริยศาสตรรูปแบบใหมอันเปนผลผลิตจากการแพทยสมัยใหม เราจะมีขอเสนออยางไรไดบางในเชิงจริย
ศาสตรของการอยูรวมกันของมนุษย สิ่งนี้นํามาสูการระเบิดขึ้นครั้งใหญของแนวทางการศึกษาประเด็นศีลธรรม
และจริยศาสตร ในแวดวงวิชาการมานุษยวิทยาการแพทยในระยะหลังมานี้
2.4 การสะทอนคิดและบทบาทนักมานุษยวิทยา
ประเด็ น สุ ดท า ย ที่ เ ราอาจจะมองเห็น ตอเนื่องมาจากเมื่อ 15 ปที่แลว คือ การสะทอนคิดถึงการ
ทบทวนบทบาทของนักมานุษยวิทยา อันนี้เราตองยอมรับวาตราบาปของนักมานุษยวิทยาที่เรารับเปนมรดกมา
จากคนรุนกอนคือ การที่นักมานุษยวิทยาเขาไปรับใชจักรวรรดินิยมในการทําขอมูลของชนเผาตางๆ หรือการที่
นักมานุษยวิทยาจํานวนหนึ่งเปนสายสอดแนมใหกับสหรัฐอเมริกาในชวงสงครามเย็น สิ่งนี้เตือนใจพวกเราอยู
แลววาการมาเปนนักมานุษยวิทยาของเรามีบาปกําเนิด (original sin) ที่เราไมควรจะไปทําซ้ํา หรือวาควรจะ
คิดเปนเครื่องเตือนใจเราอยูเสมอวา เราอาจจะไปรับใชอํานาจที่กระทําย่ํายี หรือสรางความไมเปนธรรมใหกับ
ชาวบานก็ได

แต สํ า หรั บ มานุ ษยวิ ทยาการแพทยอาจจะตรงขาม เราตองเขาใจวาสาขานี้เติบ โตขึ้ น มาในฐานะ
มานุษยวิทยาประยุกตตั้งแตตน พยายามจะเอาความเขาใจทางวัฒนธรรมไปทํางานสงเสริมสุขภาพ การพัฒนา
สาธารณสุข การควบคุมปองกันโรค หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผูคน เปนตน แตอยางไรก็ตาม
วิวัฒนาการของมานุษยวิทยามาสูจุดวิกฤติ ซึ่งเราเรียกวาเปน “วิกฤติของภาพตัวแทนวัฒนธรรม” เกิดการตั้ง
คําถามวา สิ่งที่เราพูด สิ่งที่เราเขียน มันจะเปนตัวแทนของสิ่งที่เราไปศึกษาไดจริงหรือเปลา ในเมื่อสิ่งที่เรา
๖๐

Iain Wilkinson and Arthur Kleinman. (2016). A Passion for Society: How We Think about Human Suffering. Berkeley:
University of California Press.
๖๑
Didier Fassin. (Ed.). (2012). Companion to Moral anthropology. Oxford: Wiley-Blackwell.
๖๒
Michael Lambek. (Ed.). (2010). Ordinary ethics: Anthropology, language, and action. New York: Fordham University Press,
และ Veena Das. (2014). Affliction: Health, disease, poverty. New York: Fordham University Press.
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เขียน สิ่งที่เราพูด ผูอานเรื่องราวที่เราเขียนก็ไมใชขาวบานที่อยูประเทศอาฟริกา หรือดินแดนอันไกลโพนอีก
ตอไปแลว แตเราเขียนเรื่องที่ผูคนที่เราศึกษาก็อานเรื่องของเขา และเขาก็เปนคนพื้นเมืองของเราดวย เราจะ
เขียนถึงพวกเขาตางไปจากเดิมไหม ๖๓ เกิดกระแสวิชาการจากที่นักมานุษยวิทยาเปนผูเขียนชาติพันธุนิพนธ
กลับกลายมาเปนวิพากษการเขียนงานของตัวเอง หรือกระแสที่เรียกวา Writing Culture ขึ้น ๖๔ เกิดการ
ทบทวนวานักมานุษยวิทยาผลิตตัวบท (text) ของตัวเองขึ้นอยางไร กลับไปอานบันทึกสนาม (diary) ของ
ตัวเอง เพื่อตรึกตรองสะทอนยอนคิดตัวเอง จนกระทั่งเกิดปรากฏการณ “Diary syndrome” ขึ้นในหมูนัก
มานุษยวิทยารุนหนึ่งทีเดียว
ในขณะเดี ย วกั น แวดวงมานุ ษ ยวิ ท ยาการแพทย ที่ หั น มาศึ ก ษาความทนทุ ก ข ท างสั ง คม (Social
suffering) ก็ไดทําใหนักมานุษยวิทยาการแพทยอยางเชน นายแพทยพอล ฟารเมอร ลุกขึ้นมาตอสูกับความ
รุนแรงทางโครงสรางอยางชนิดตาตอตาฟนตอฟน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขระดับประเทศและระดับโลก
เพื่อที่จะตอบโจทยเรื่องความไมเปนธรรมและความไมเทาเทียมดานสุขภาพในระดับโลก แลวก็ทําไดดีดวย ๖๕
ทํ า ได ดีอ ย า งชนิ ด ที่ เ ป น แบบอย า งของมานุ ษยวิท ยาที่ จ ะเข าไปทํ างานในลัก ษณะที่เ รีย กว ามานุ ษยวิท ยา
สาธารณะ (Public anthropology)๖๖ เรามีการพูดถึงกันมากวาอยากใหงานศึกษาของนักมานุษยวิทยาออก
ไปสูความเปนสาธารณะมากขึ้น ผูคนสามารถใชความรูทางมานุษยวิทยาในชีวิตประจําของพวกเขามากขึ้น
ในฐานะนักมานุษยวิทยาเรามีความรับผิดชอบตอสังคมที่เราไปศึกษา รวมทั้งสังคมที่เราเปนสมาชิกอยูดวย เกิด
แนวคิด“Engaged anthropology” นักมานุษยวิทยาที่ไมนิ่งนอนใจกับความทุกขรอนของปญหาสังคม
นอกจากนั้น แทนที่จะไปศึกษากลุมชาติพันธุคนไรอํานาจซึ่งมันงาย เดินเขาไปในหมูบาน เดินเขาไปใน
กลุมชาติพัน ธุแลว ไปศึกษา เขาไม วาสั กคํา แตสมมุติคุณลองเดินเข าไปศึกษาทําเนี ยบรัฐ บาลดู สิวาอํ านาจ
ทางการเมืองนั้นมีวัฒนธรรมอยางไร หรือวาเขาไปในโรงพยาบาลสักแหงหนึ่งแลวบอกวา คุณหมอผมจะมา
ศึกษาวัฒนธรรมของคุณหมอหนอย เขาจะใหเราศึกษาไหม โดยปริยายเราก็เลยมีความรูเฉพาะกลุมคนไร
อํานาจเทานั้น แตก็มีนักมานุษยวิทยาจํานวนหนึ่งเรียกรองวา เราควรทําสิ่งที่เรียกวาเปน “Studying up”
คือแทนที่จะศึกษาคนที่เขามีอํานาจนอยกวาเรา ลองพยายามไปศึกษาคนที่มีอํานาจเหนือกวาเราดู เพราะ
ปญหาส วนใหญมันไมไดเกิดจากคนไรอํานาจ ปญหาสวนใหญมาจากคนมี อํานาจ แตเรากลั บไมเคยศึกษา
ปฏิบัติการตางๆ ของคนมีอํานาจที่กระทําย่ํายี หรือวาผลิตซ้ําอํานาจของตัวเอง
ในทํานองเดียวกัน นักมานุษยวิทยาในสายที่สนใจศึกษาภววิทยา บอกวาถาเราถือวาความจริงเปนสิ่ง
ที่เราตองตั้งคําถามเสมอ เราก็ควรจะมีสิ่งที่เรียกวา มานุษยวิทยาสมมาตร (Symmetrical anthropology)๖๗
แทนที่เราจะศึกษาชาวบานดวยวิธีคิดแบบหนึ่ง หรือศึกษาหมอพื้นบานดวยวิธีคิดแบบหนึ่ง ดวยศัพทแบบหนึ่ง
๖๓

ดู James Clifford. (1986). Introduction: Partial truths. In James Clifford and George Marcus. (Ed.). (1986). Writing
Culture: the Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press.
๖๔
James Clifford and George Marcus. (Ed.). (1986). Writing Culture: the Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley:
University of California Press, และรวมบทความวิชาการในวาระครบรอบ 25 ป การพิมพหนังสือ Writing culture ในวารสาร Cultural
Anthropology 2012. 27 (3).
๖๕
ดูประวัติชีวิตและเรื่องราวการตอสูเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ประเทศไฮติของนายแพทยพอล ฟารเมอร ใน Tracy Kidder. (2003).
Mountains Beyond Mountains: The Quest of Dr. Paul Farmer, a Man Who Would Cure the World. New York: Random
House, Inc. และบทเรียนการทํางานของเครือขาย Partner in Heath ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพหลายประเทศ ซึ่งนายแพทยพอล ฟาร
เมอร เปนหนึ่งในผูรวมกอตั้ง ใน Paul Farmer. (2010). Partner to the Poor: A Paul Farmer Reader. Berkeley: University of
California Press.
๖๖
ดู Nancy Scheper-Hughes. (2009). Making anthropology public. Anthropology Today. 25 (4): 1-3. และศูนยศึกษามานุษยวิทยา
สาธารณะ http://www.publicanthropology.org/
๖๗
Bruno Latour. (1993). We Have Never Been Modern. Translated by Catherine Porter. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
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ดวยวิธีการวิเคราะหแบบหนึ่ง เราก็ควรจะใชวิธีการศึกษา ศัพท และวิธีการวิเคราะหเหลานั้นกับแพทยแผน
ปจจุบันดวยใหมันสมมาตรกัน เพราะเราไมไดใหอภิสิทธิ์กับความจริงชุดไหนมากกวาชุดอื่น ในแงนี้ก็ทําใหนัก
มานุษยวิทยามีบทบาทแตกตางกัน
บทความชื่อ Engaged anthropology: Diversity and dilemma ๖๘ ไดแจกแจงใหเห็นวา
นักมานุษยวิทยาสามารถมีบทบาทในทางสังคมไดอยางไรบาง เชน การแชรขอมูลที่ตัวเองมีกับผูปฏิบัติงาน
ตางๆ การสอนหรือถายทอดความรูใหกับสาธารณะ การทําหนาที่วิพากษวัฒนธรรมหรือสังคม ในสวนที่จําเปน
จะตองมีการเปลี่ยนแปลง ความรวมมือกับผูคนตางๆ แมแตการเปนนักเคลื่อนไหวชวยขยายความคิดที่จะทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือแมแตไปมีปฏิบัติการรวมกับปฏิบัติการทางการเมืองของผูคน เหมือนอยางที่เราเห็น
บทบาทของนักมานุษยวิทยาคนสําคัญ เดวิด เกรเบอร (David Graeber) ที่เขาไปรวมในขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมือง แลวเขียนหนังสือออกมาเลมหนึ่งชื่ อวา Direct Action หนา 500 หนา เลาถึงขบวนการ
ประชาชนที่ลุกขึ้นมาตอตานความไมเปนธรรมในสังคม๖๙
สวนที่ 3 เสนทางขางหนา มานุษยวิทยาไทย
ผมมาถึงสไลดสุดทาย ถาเราจะเดินไปขางหนาภายใตบริบทเทคโนโลยีทางการแพทยที่เปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ และการเปลี่ยนผานในแวดวงมานุษยวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย เรามีอะไรที่ทาทายรออยู
ขางหนาบาง ผมคิดวาสิ่งทาทายประการหนึ่งก็คือ วิธีวิทยา เราจะมีวิธีวิทยาอยางไรในการศึกษาสิ่งที่บรูโน ลา
ตูร (Bruno Latour) เรียกวา Anthropology of Modern ๗๐

ในเมื่อเราจะตองไปศึกษาสิ่งที่ไมไดมีสภาวะทางภววิทยาที่เราเคยเขาใจวามันเปน วิธีวิทยาที่ลาตูรพูด
ถึง มันเปนการวิพากษวิธีวิทยาเดิมที่มจี ุดเริ่มตนมาจากการแบงมนุษยกับสิ่งที่ไมใชมนุษยอยูแลวตั้งแตตน แลว
ถาเราไปศึกษาโดยยังแบงเปนมนุษยกับสิ่งที่ไมใชมนุษยอยู มันก็เปนการผลิตซ้ํากระบวนทัศนเกา ซึ่งมันไดพา
มนุษยไปสูวินาศภัยในยุคแอนโทรโปซึน (Anthropocene) ถาหากเราจะกาวขามจากมโนทัศนที่แยกระหวาง
๖๘

Setha Low and Sally Engle Merry. (2010). Engaged anthropology: Diversity and dilemma. Current Anthropology. 51,
supplement 2: s203-226.
๖๙
David Graeber. (2009). Direct Action: An Ethnography. Edinburgh Oakland: AK Press.
๗๐
Bruno Latour. (2013). An Inquiry into Modes of Existence: An Anthropology of the Moderns. Translated by Catherine
Porter. Cambridge MA,: Harvard University Press.
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มนุษยกับสิ่งที่ไมใชมนุษย เราจะมีวิธีวิทยาอยางไร สนามของนักมานุษยวิทยามันจะอยูตรงไหน รวมถึง
การศึกษาวิทยาศาสตรสมัยใหมดวย ตัวอยางเชน โรงพยาบาลอาจจะเปนสนามของนักมานุษยวิทยามากขึ้น
รวมทั้งโรงเรียนแพทย หรือวาสถานที่ที่เราอาจจะไมไดเคยนึกมากอนวาเราจะทําวิจัยทางดานมานุษยวิทยาเลย
สิ่งที่มานุษยวิทยาตองเผชิญอีกอยางคือ มานุษยวิทยาดํารงอยูบนระบบการศึกษาที่แบงแยกสายวิทยกับ
สายศิลป ถาเราไปดูนักวิชาการคนสําคัญที่นําเสนอมโนทัศนแปลกใหมในโลกวิชาการปจจุบัน เชน ดอนนา ฮา
ราเวย ที่เขียนเรื่อง Cyborg Manifesto ๗๑ เรียนมาทางดานชีววิทยา หรือนักคิดทางสายที่สนใจภววิทยา
ก็เรียนมาทางดานคณิตศาสตร ฟสิกส แลวมาทํางานทางดานมานุษยวิทยา หรือปรัชญาวิทยาศาสตร
ผมเคยคุ ย กั บ ศาสตราจารย ม าร ก าเร็ ต ล็ อ ค นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาการแพทย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย McGill
ประเทศแคนาดา ถามวาอยากจะสงคนไปเรียนทางดานวัฒนธรรมศึกษาของการแพทยสมัยใหม (culture
studies of biomedicine) จะมีความเปนไปไดอยางไรบาง อาจารยพูดคําเดียวเลยถาคุณจะสงมาเรียนคุณ
ตองเอาพวกที่เรียนจบดานแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตร พยาบาล หรือบุคลากรดานเทคนิคการแพทย ที่เขา
เรียนมีพื้นฐานทางสายวิทยาศาสตรมาแลว ไมงั้นมาเรียนแลวจะตามไมทัน เอนไซนก็ไมรูจัก ดีเอ็นเอก็ไมเขาใจ
กระบวนทัศนทางวิทยาศาสตรทั้งหมดไมคุนเคย ก็ทําวิจัยทางดานนี้ไดยาก
สิ่งนี้ เป น ความท า ทายว า ทํ า อย า งไร เราจะมีนักมานุษยวิทยาซึ่งรูทันวิทยาศาสตร ผมเคยคุย กับ
อาจารยของผม ศาสตราจารยไบรอน กูด (Byron Good) นักมานุษยวิทยาการแพทย ที่มหาวิทยาลัยฮารวารด
ทานศึกษาผูป วยจิตเวช ท านพูดถึงยาจิ ตเวชแตละตัว ผมเองบางทียั งไมรูจั กเลย ทานติดตามอานวารสาร
ทางดานการแพทยมากกวาผมเสียอีก
ที่สําคัญ เมื่อเราเขาไปสูสนามศึกษาใหมและทํางานกับวิชาชีพอื่น มันไมใชเปนการทํางานกับผูให
ขอมูล (informant) อีกตอไปแลว เราอาจจะตองไปตอบคําถามกับแพทยที่เราไปนั่งสังเกตการผาตัดของเขา
หากเขาจะถามเราวาความรูของคุณมีประโยชนอะไร ถามันไมมีประโยชนกับความรูทางวิชาชีพของเขา เราก็
ตองตอบใหไดวามีประโยชนตอสังคมอยางไร ที่เขาพอจะเสียเวลาใหเราศึกษา ในขณะเดียวกัน เรามีความทา
ทายของมหาวิทยาลัยที่กําลังงอยเปลี้ยอยูในป จจุบัน จากสิ่งที่เราเรียกวาวั ฒนธรรมตรวจสอบประเมินผล
(Audit culture)๗๒ ที่ทําใหมหาวิทยาลัยหมกมุนกับ มคอ. (ไมมีใครเอา) เราจะกาวไปอยางไรในเมื่อทุกอยางที่
เราทํา มันตองนับออกมาเปนตัวชี้วัดกันใหไดทั้งหมด
รวมทั้งงานวิจัยของเราก็เปนระบบอุตสาหกรรมดวย ที่เนนใหเราสามารถผลิตความรูที่มันสําเร็จรูป
แลวผลิตตามวงจรการผลิตของปงบประมาณ ภายใน 1 ป ตองทําเสร็จใหได นักมานุษยวิทยาเราทําไมได เรา
บมความรูของเรา ตองละเลียด แลวตองมีอารมณดีพอ ถึงจะเขียนไดสักบทหนึ่ง เขียนไปแลวก็ยังไมชอบอีก
ขอบมไวอีกสักครึ่งป กลับมายอนอานเพื่อเกลามันอีกรอบหนึ่ง สํานักวิจัยของผมเคยรับทุนจากสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) เขาก็มีแผนงานวิจัยที่สนับสนุนใหนักสังคมศาสตรเขาไปศึกษาประเด็นดานสุขภาพ
โจทยที่เ ขาเจออยู เ สมอคือ จ างนั กสั งคมศาสตรทํางานวิจัย แล ว ไมเคยสงตรงเวลาเลยสักคน นอกจากนั้น
บทบาททางสังคมของนักมานุษยวิทยาเองเปนอยางไร ในตางประเทศมีสมาคมของนักมานุษยวิทยาที่ทํางานใน
บริษัทเอกชน เพราะบริษัทเหลานี้ตองการนักมานุษยวิทยาศึกษาการตลาดและทําโฆษณาสินคา โรงพยาบาล

๗๑

Donna Haraway. (1991). A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century.
In Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge. pp. 149-181.
๗๒
ดู Marilyn Strathern. (Ed.). (2000). Audit Cultures: Anthropological Studies in Accountability, Ethics and the Academy.
New York: Routledge.
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ตองการนักมานุษยวิทยาไปศึกษาเรื่องประสบการณผูปวยเมื่อมารักษา เพื่อที่จะออกแบบโรงพยาบาลใหตอบ
โจทยกับผูรับบริการกลุมวัยรุน ผูสูงอายุ ซึ่งแตละกลุมลูกคาก็มีวัฒนธรรมยอยที่ตางกัน
ความทาทายในการสรางนักมานุษยวิทยารุนใหม เราจะมีกระบวนการเรียนการสอนอยางไร เพื่อให
ทัน กับ ความเปลี่ย นแปลงตา งๆ เหลา นี้ เราจะมีบทบาทในการเขาไปรว มผลักดัน นโยบาย กฎหมาย หรื อ
โครงสรางทางสังคมการเมืองอะไรไดบาง
โจทยที่สําคัญสุดทายคือ ถาเราถือวาโลกในปจจุบันมันมีความสลับซับซอนอยางที่เราไมเคยมีมากอน
มันเปนโลกที่เราไมอาจจะใชทฤษฎีสําเร็จรูปตายตัวในอดีต หรือตัวอยางความสําเร็จในอดีตที่เราเคยทําสําเร็จ
มาแลว มาใชกับสถานการณที่เราเจออยางซับซอนในปจจุบันได เราจะทํางานอยางไรในระบบที่ซับซอนและใน
พื้นที่ที่มีสภาพแตกตางจากเดิม สิ่งนี้ลวนแตตองการการทํางานที่ตางออกไป แลวปฏิบัติการทางมานุษยวิทยา
ภายใตบริบทพื้นที่ศึกษาที่แตกตางหลากหลายเหลานี้ มันไมมีทฤษฎีสําเร็จรูป หรือประสบการณในอดีตที่เอา
มาใช ไ ด ทั น ที แต ต อ งเป น ความรู ที่ มั น ฝ ง ในระดั บ พื้ น ที่ แ ละเป น ความรู ภ ายใต บ ริ บ ทเฉพาะ (Situated
knowledge) หรือเปนความรูท่ีเราตองปรุงขึ้นจากสถานการณที่เรากําลังเผชิญอยู เพื่อที่จะไดความรูสําหรับ
การปฏิบัติการที่เหมาะสมกับลักษณะบริบทเฉพาะทางประวัติศาสตรและสังคมการเมืองที่เราดํารงอยู ถาโจทย
เปนอยางนี้ เราจะมีสิ่งที่เรียกวา “มานุษยวิทยาไทย” หรือ “มานุษยวิทยาการแพทยไทย” ไดอยางไร
เนื้ อ หาทั้ ง หมดเป น สิ่ ง ที่ ผ มได เ ตรี ย มมานํ า เสนอ อาจจะมี บ างเรื่ อ งที่ อ าจจะยั ง ไม ไ ด พู ด เวลาไม
เอื้ออํานวยนักที่จะไดพูดถึงอยางละเอียด ขอใหรออานบทความหลังจากนี้

