
บทน ำ 

วัฒนธรรมสุขภำพในสังคมอำเซียน1 

โกมำตร จึงเสถียรทรัพย์ 

ภูมิ-กำรเมืองเร่ืองอำเซียน 

 หากพิจารณาจาก ภูมิ-การเมืองโลก หรือ Global geopolitics ท่ีมีส่วนส าคัญในการก าหนดเส้นแบ่ง
และจัดแจงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของโลก ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า “ภูมิภาค” ต่างๆ ท่ีถูกสถาปนา
ขึ้นนั้นเป็นผลิตผลของยุคของสมัย “ประชาคมอาเซียน” ก็เช่นกัน มันเป็นผลผลิตหรือประดิษฐกรรมของยุค
สมัยแบบหนึ่ง  ถูกสถาปนาขึ้นภายใต้ระบอบเศรษฐกิจสังคมการเมืองโลกแบบหนึ่ง อาเซียนจึงไม่ได้ด ารงอยู่
อย่างเป็นสัจธรรมนิยมและไม่ได้เป็นส่ิงท่ีมีอยู่และด ารงอยู่แล้วพร้อมกับการมีอยู่ด ารงอยู่ของมนุษยชาติ แต่ถูก
สถาปนาขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ของอ านาจชุดหนึ่ง “อาเซียน” จึงเป็นหนึ่งในหลายๆ ช่ือท่ีอาณาบริเวณทาง
ภูมิศาสตร์แถบนี้เคยถูกเรียก หากย้อนหลังไปในประวัติศาสตร์ท่ีไม่ยาวนานเกินไปนัก ในยุคท่ีจักรวรรดินิยม
ออกล่าอาณานิคม ภูมิภาคแถบนี้เคยถูกเรียกในหลายช่ือตามพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีบรรดาประเทศเจ้าอาณา
นิคมได้ยึดครองเอาไว้  เช่น  บริ ติชมาลายาและสเตรทเซทเติลเมน ต์ (British Malaya and Straits 
Settlements) บริติชเบอร์มา (British Burma) สแปนิชฟิลิปปินส์ (Spanish Philippines) เนเธอร์แลนด์อีสต์
อินดีส (Netherland East Indies) รวมไปถึงช่ือ อินโดจีน หรืออินโดไชน่า (Indochina or Indo-China) ท่ีเรียก
ตามต าแหน่งท่ีต้ังท่ีอยู่ระหว่างอินเดียและจีน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของอินเดียกับจีนผสมผสานกันไป ผนวก
กับความพยายามท่ีจะเข้าครอบครองอินโดจีนของจักรวรรดินิยมท าให้อาณาบริเวณนี้ถูกเรียกช่ือตามจักรวรรดิ
นิยมฝรั่งเศสผู้ท่ีอ้างตนเป็นเจ้าของว่า French Indochina2 

การรุกเข้าครอบครองอาณาบริเวณนี้ของฝรั่งเศสเริ่มต้ังแต่ ค.ศ. 1857 โดยพระเจ้านโปเลียนท่ี 3 ซึ่ง
ต้องการยึดครองเวียดนามเพื่อเป็นเส้นทางการรุกเข้าสู่จีน เป้าหมายของนโปเลียนอยู่ท่ีการยึดครองเมืองเว้ แต่
เมื่อเผชิญกับการต่อต้านอย่างหนักจากราชส านักเว้จึงหันไปบุกไซง่อน หรือโคชินจีน (Cochin china) ทางตอน
ใต้แทน และสามารถครอบครองไซง่อนได้ในปี ค.ศ. 18593 ก่อนท่ีจะรุกขึ้นทางเหนือเข้าครอบครองท้ังอันนัม
และตังเกี๋ย  จากเวียดนาม ฝรั่งเศสขยายอิทธิพลจนครอบคลุมท้ังเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งฝรั่งเศสเรียก
รวมกันว่าเป็น French Indochina (หรืออินโดจีนของฝรั่งเศส) ฝรั่งเศสครอบครองดินแดนแถบนี้ท่ามกลาง

                                                 
1 ค าน าจากหนังสือ วฒันธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เทพินทร์ พัชรานุรักษ ์และปารณัฐ สุขสุทธ์ิ บก. 

(2014) นนทบุรี: ส านักวิจัยสงัคมและสุขภาพ. 
2ดูรายละเอยีดใน  Nicholas Tarling, Imperialism in Southeast Asia: Fleeting passing phase. (London: Routhledge, 

2001).       
3Pierre Brocheux and Daniel Hémery, “The Colonial Moment: The Making of French Indochina, 1858-1897,” in 

Indochina: An Ambiguous Colonization, trans. Ly Lan Dill-Klein Eric Jennings, Nora Taylor, and Noémi Tousignant. 
(Berkeley: University of California Press, 2009), pp. 15-48. 



การต่อต้านขัดขืนอยู่เกือบ 100 ปีจึงถูกขับไล่ออกไปหลังการพ่ายแพ้อย่างหมดรูปต่อกองก าลังต่อต้านฝรั่งเศส
ของเวียดนามภายใต้การน าของโฮจิมินต์และโวเหวียนเกี๊ยบในปี ค.ศ. 19544  

ในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ีสอง (ค.ศ. 1939-1945) ยุโรปได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวง อิทธิพล
ของจักรวรรดินิยมและประเทศเจ้าอาณานิคมเส่ือมถอยลงจากความสูญเสียในสงครามท่ียืดเย้ือหลายปี ในขณะ
ท่ีสหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอ านาจใหม่ของโลกและเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวโลก รวมท้ังในอิน
โดจีน สหรัฐอเมริกาสนับสนุนฝรั่งเศสในการต่อสู้กับกองทัพปลดปล่อยของโฮจิมินต์และเมื่อฝรั่งเศสพ่ายแพ้
และถูกขับไล่ออกไปในสงครามท่ีเดียนเบียนฟู สหรัฐอเมริกาก็เข้ามามีบทบาทต่อจากฝรั่งเศสในยุคของสงคราม
เย็นท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหอกส าคัญในการต่อต้านการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ ในยุคนี้เองท่ี
สหรัฐอเมริกาตะหนักว่าความรู้และความเข้าใจในเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ของโลกมี
ความส าคัญส าหรับการขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ และได้เริ่มจัดระเบียบโลกโดยแบ่งโลกออกเป็นส่วนๆ เพื่อวาง
ยุทธศาสตร์ทางการเมืองในแต่ละภูมิภาค ในบริบทของสงครามเย็นนี้เองท่ีอาณาบริเวณแถบนี้ก็ถูกจักรวรรดิ
นิยมอเมริกาเรียกว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” Southeast Asia หรืออุษาคเนย์  

แม้ในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ีสอง อังกฤษและพันธมิตรฯ จะเคยเรียกอาณาบริเวณนี้ว่า South 
East Asia และเคยจัดต้ังกองบัญชาการท่ีเรียกว่า South East Asia Command เพื่อวางแผนยุทธการและ
บัญชาการรบในพื้นท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ังอินเดียและศรีลังกา5 แต่การอุปโลกน์อาณาบริเวณเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นเป็นภูมิภาคนั้นเป็นจริงเป็นจังขึ้นเมื่อสหรัฐอเมริกาได้จัดระเบียบโลกใหม่และสร้าง
โปรแกรมท่ีเรียกว่า “อาณาบริเวณศึกษา” หรือ Area studies ขึ้นโดยแบ่งโลกออกเป็นอาณาบริเวณและ
มอบหมายพร้อมจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยต่างๆ พัฒนาฐานข้อมูลและสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับอาณา
บริเวณต่างๆ ของโลกขึ้น ในบริบทนี้เองท่ี “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ได้ถูกท าให้กลายมาเป็น “ภูมิภาค” 
(Regionalization) อย่างมีนัยส าคัญทางการเมืองขึ้น พื้นท่ีส่วนหนึ่งท่ีเคยถูกเรียกว่า “อินโดจีน” จึงถูกขีดเส้น
แบ่งใหม่และอุปโลกน์ช่ือเรียกตามเกมการเมืองของภูมิภาคท่ีมหาอ านาจตะวันตกต้องการให้เป็น ในแวดวง
การศึกษา “อาณาบริเวณศึกษา” หรือ Area studies กลายเป็นกลไกการจัดการความรู้แบบสหวิชาชีพและถูก
ต้ังค าถามว่ามีส่วนเช่ือมโยงกับปฏิบัติการทางการทหารและซีไอเอ (CIA) ของสหรัฐอเมริกา6  

                                                 
4ดูรายละเอยีดใน เหงียน, คัก เวียน, เวียดนาม : ประวัตศิาสตร์ฉบับพิสดาร, พิมพ์คร้ังที ่2 แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร, เหวียนจีธง  

บรรณาธิการแปล (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย : มูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552).  
   

 5Albert Lau, “Introduction: Southeast Asia and the Cold War,” in Southeast Asia and the Cold War (London 
and New York: Routledge, 2012), pp. 1-12. และดู Paul H. Kratoska, Remco Raben, Henk Schulte Nordholt, “Locating 
Southeast Asia,” in Locating Southeast Asia: Geographies of knowledge and politics of space. (Singapore: Singapore 
University Press, 2005), pp. 1-19. 
 6David L. Szanton, “Intoroduction: The Origin, Nature, and Challenges of Area Studies in the United States,” in 
The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines, ed. David L. Szanton (Berkeley: University of California 
Press, 2004), pp. 8-19.  



เมื่อยุคสงครามเย็นเริ่มปิดฉากลงหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการล้มลงของก าแพง
เบอร์ลินในเยอรมันในปี ค.ศ. 1989 ความจ าเป็นและประโยชน์จาก “อาณาบริเวณศึกษา” แบบเดิมๆ เริ่มมี
ข้อจ ากัด การสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยด้านนี้เริ่มลดน้อยลง “โลกาภิวัตน์” กลายเป็นแนวคิดใหม่ในการมอง
โลกท่ีไม่ได้แบ่งเป็นอาณาเขต แต่เช่ือมโยงถึงกันด้วยการไหลเวียนของทุนและเทคโนโลยีอย่างไร้พรมแดน 
โปรแกรมอาณาบริเวณศึกษาหลายแห่งถูกปรับไปเป็น Global and Area Studies7 พร้อมๆ กับการแผ่
อิทธิพลของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism)8 ท่ีท าให้การจัดแบ่งภูมิภาคเกิดมีความหมายใหม่ข้ึน เพราะ
การรวมตัวกันเป็นภูมิภาคหรือประชาคม ได้กลายเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการสร้างอ านาจการต่อรองในระบบ
ตลาดทุนนิยมเสรี ในบริบทนี้เองท่ีประชาคมยุโรปก่อตัวขึ้น  ประเทศต่างๆ เกิดการจับกลุ่มรวมตัวกันใน
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement) ท้ังเพื่อสร้างตลาดร่วม 
(Single Market) ซึ่งไม่มีก าแพงภาษีระหว่างประเทศสมาชิกและเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ 
ประชาคมอาเซียนก็เกิดขึ้นภายใต้บริบททางเศรษฐกิจการเมืองโลกเช่นเดียวกันนี้9 

การเมืองว่าด้วยเรื่องการแบ่งภูมิภาคจึงสะท้อนบริบทเศรษฐกิจการเมืองของโลก หาก “อินโดจีน” 
และ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ถูกสถาปนาขึ้นมาจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจในยุคอาณานิคมและสงคราม
เย็นตามล าดับ “อาเซียน” ก็ถูกสถาปนาขึ้นภายใต้บริบทของลัทธิเสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism) ท่ีก าลังเรือง
อ านาจนั่นเอง ภายใต้วิธีคิดแบบเสรีนิยมใหม่นี้ หัวใจส าคัญของการจัดระเบียบโลกอยู่ท่ีการสร้างตลาดเสรี ซึ่ง
เน้นการค้าการลงทุนท่ีเปิดโอกาสให้ทุนในระดับโลกสามารถเคล่ือนย้ายไปปฏิบัติการในทุกพื้นท่ี จึงไม่แปลกท่ี
วาทกรรมหลักท่ีว่าด้วยอาเซียน จึงเป็นชุดเดียวกันกับวาทกรรมเรื่อง โลกาภิวัตร การค้าเสรี และการส่งเสริม
การลงทุน โดยการขับเคล่ือนกระบวนการดังกล่าวเน้นไปท่ีความร่วมมือระหว่างรัฐและทุน หรือกล่าวให้ชัดเจน
ขึ้นก็คือ เน้นให้รัฐท าหน้าท่ีเอื้ออ านวยให้กับทุนเป็นส าคัญ จินตนาการเรื่องอาเซียนจึงเป็นจินตนาการท่ีมีรัฐกับ
ทุนเป็นตัวละครหลักท่ีแสดงบทบาทไปตามบทละครท่ีเขียนขึ้นโดยลัทธิเสรีนิยมใหม่ 

กระแสความต่ืนตัวเรื่องอาเซียนฉายภาพความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนราวกับเป็นส่ิงท่ี
ไม่เคยปรากฏมาก่อน การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนจะท าให้การเคล่ือนย้ายและไหลเวียนของข้อมูล
ข่าวสาร สินค้า บริการ รวมท้ัง ผู้คนจะเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างเสรี  แต่หากพิจารณาในบริบทของ
ประวัติศาสตร์แล้ว ก่อนการเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม่ ชนชาติต่างๆ ท่ัวโลกด ารงชีวิตอยู่โดยไม่มีการก าหนด
เส้นแบ่งอาณาเขตท่ีชัดเจน การไปมาหาสู่และการแลกเปล่ียนทางสังคมเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การด ารง
อยู่ร่วมกันในอาณาบริเวณหนึ่งๆ ของชนชาติต่างๆ ล้วนแต่ต้องมีการแลกเปล่ียนและความร่วมมือต่อกัน มีการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อท่ีท าให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปได้อย่างสันติและมีหลักประกันในเรื่องความ

                                                 
 7Ibid., pp. 28-30.    
 8ดูรายละเอยีด ใน David Harvey, A brief history of neoliberalism, (Oxford: Oxford University Press, 2005).  
 9แม้ว่าการลงนามใน ปฏญิญากรุงเทพ จะเกิดขึ้นตัง้แต่ป ีพ.ศ. 2510 แต่การรวมตัวในระยะแรกก็เป็นไปแบบกระท่อนกระแท่น จน
ต่อเม่ือมีการลงนามในกฎบัตรอาเซียนเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 และ เขตการค้าเสรีอาเซียนได้เร่ิมประกาศใช้ตัง้แต่ต้นป ีพ.ศ. 2553 จงึ
ท าให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับประชาคมเศรษฐกิจมากขึ้น 



ปลอดภัย ในทางการเมืองระหว่างชนชาติ การผูกดองผ่านการแต่งงานของราชส านัก การส่งเครื่องราช
บรรณาการหรือการจ้ิมก้องก็อาจเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติก่อนท่ี “รัฐสมัยใหม่” จะ
กลายเป็น “ชุมชนจินตกรรม”10 ของความเป็นชาติและเป็นจินตนาการท่ีพันธนาการ “ความเป็นชนชาติ” ไว้
กับ “ความเป็นรัฐชาติ” อย่างแยกไม่ออก  

ย้อนรอยอดีต: มองควำมสัมพันธ์ภูมิภำคผ่ำนต ำนำนและประวัติศำสตร์ 

รัฐชาติถูกสร้างให้เป็นชุมชนในจินตนาการผ่านประวัติศาสตร์ ภาษาทางการ และแผนท่ี ซึ่งเป็น
เครื่องมือส าคัญในการสถาปนา “ความเป็นชนชาติ” ท่ีไม่อาจมองแยกออกจาก “ความเป็นรัฐชาติ” ได้  แต่
ส าหรับชนชาติในยุคก่อนหน้านี้ ความเป็นชนชาติอาจไม่จ าเป็นต้องสะท้อนผ่านประวัติศาสตร์ร่วมกัน (ท่ี
ประวัติศาสตร์นิพนธ์สมัยใหม่เขียนขึ้น) หรือผ่านภาษาทางการ (ท่ีแท่นพิมพ์และการพิมพ์ได้ช่วยสถาปนาขึ้น) 
หรือแม้กระท่ังแผนท่ีอาณาเขต (ท่ีเทคโนโลยีการวัดระยะทางและการวาดภาพแผนท่ีสมัยใหม่ท าให้เป็นไปได้) 
ก็อาจไม่มีความจ าเป็น งานศึกษาทางมานุษยวิทยาได้แสดงให้เห็นว่า ความเป็นชนชาติตลอดจนการจัด
ความสัมพันธ์ของกลุ่มชนต่างๆ ในสังคมด้ังเดิมอาจสะท้อนผ่านอัตลักษณ์และการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม
อื่นๆ ดังท่ีลูวิส เฮนรี มอร์แกน (Lewis Henry Morgan) นักมานุษยวิทยายุคบุกเบิกได้ศึกษาไว้ในผลงานคลาสิ
กช่ือ The League of Iroquois ท่ีแสดงให้เห็นว่า ส าหรับคนพื้นเมืองในอเมริกาเหนือนั้น กลุ่มชนชาติต่างๆ 
มีอัตลักษณ์และจัดความสัมพันธ์กันกับผ่านพิธีกรรมและความเช่ือเรื่อง Totemism ซึ่งแต่ละเผ่ามักจะมี
สัญลักษณ์เป็นสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น หมาป่า หมี บีเวอร์ เต่า และกวาง เป็นต้น สัตว์เหล่านี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ 
ซึ่งในบางกรณี คนพื้นเมืองอาจยึดถือว่าสัตว์เหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของเขา ท่ีส าคัญคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มชนต่างๆ เหล่านี้ถูกนิยามโดยความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ชนิดต่างๆ ท่ีเป็น Totem ของกลุ่มชนนั้นด้วย11  

เช่นเดียวกับกลุ่มชนต่างๆ ในอาณาบริเวณท่ีก าลังถูกสถาปนาให้เป็น “อาเซียน” ท่ีในอดีตเคยมี
รูปแบบการปกครองท่ียืดหยุ่นและความสัมพันธ์ระหว่างคน รัฐ และพื้นท่ีก็มีลักษณะท่ีล่ืนไหลและไร้พรมแดน
ไม่ต่างไปจากโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ศาสนาและความเช่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนา ลัทธิพราหมณ์หรือ
ลัทธิบูชาผี ประเพณีเกี่ยวกับบ้าน การเกษตรกรรม หรือพิธีกรรมต่างๆ ล้วนมีลักษณะบางประการร่วมกัน การ
                                                 
 10 Benedict Anderson ในงานช้ินส าคัญช่ือ Imagined Community ได้เสนอวา่ รัฐชาติได้กลายเป็นชุมชนในจินตนาการของ
สังคมสมัยใหม่ และการเกิดขึ้นของจินตนาการใหม่น้ีกลายเป็นรากฐานส าคัญของแนวคิดเร่ืองความเป็นชาติและความคดิแบบชาตินิยม 
ความรู้สึกของการเป็นชุมชนร่วมกันน้ีเกิดจากการเขยีนประวัติศาสตร์และการสถาปนาภาษาที่เป็นทางการ ซ่ึงภาษาดังกล่าวมีอทิธิพลมากขึ้น
จากเทคโนโลยีการพิมพ ์ในขณะที่ธงชัย วินิจกุลได้ย า้ให้เห็นถึงการสร้าง Geo-body ของรัฐชาติสมัยใหม่ผ่านการท าแผนที่ที่ท าให้อาณาเขต
ของรัฐมีความชัดเจนและเกิดการสถาปนาอ านาจเหนือดินแดนของรัฐชาติสมัยใหม่ที่ธ ารงอ านาจอยูเ่หนือเขตแดนของอาณาจักรขึ้น ดเูพิ่มเติม
ใน Benedict Anderson, Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism, revised edition 
(London: Verso, 2006) และ Thongchai Winichakul, Siam mapped: A history of the geo-body of a nation, (Honolulu: 
University of Hawaii Press, 1994). 
 11 ดู Lewis Henry Morgan, The League of Iroquois, (Rochester: Sage & Brother publishers, 1851), pp.79-80; 
Brian Morris, Anthropological studies of religion : an introductory text (Cambridge : Cambridge University Press, 1987), 
p.270. ดกูารวิเคราะห์เร่ืองความสัมพันธค์ู่ตรงข้ามระหว่างกลุ่มชนต่างๆ แบบโครงสร้างนิยมใน Claude Levi-Strauss, The savage mind 
(Chicago: University of Chicago Press, 1966). 



ค้นพบ “กลองมโหระทึก” ในแทบทุกประเทศในอุษาคเนย์แสดงให้เห็นถึงการมีวัฒนธรรมบางอย่างร่วมกันของ
ผู้คนในบริเวณนี้ท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันแต่โบราณกว่า ๓๐๐๐ ปี นอกจากนั้น การเคล่ือนย้ายอพยพของ
ผู้คนในอดีตยังเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาลจากการถูกกวาดต้อนระหว่างสงคราม หรือการอพยพย้ายถิ่นเพื่อหนีภัย
จากโรคระบาด รวมท้ังการเกณฑ์ข้าไพร่และเคล่ือนย้ายผู้คนแบบเทครัวจากหัวเมืองอื่นๆ ให้มาอยู่ในเขตท่ี
ต้องการสร้างบ้านฟื้นฟูเมือง12  

ก่อนท่ีอาณาบริเวณท่ีก าลังถูกสถาปนาขึ้นเป็น “อาเซียน” ดินแดนแถบนี้ถูกเรียกด้วยช่ือต่างๆ กัน 
บันทึกของจีน อินเดียและอาหรับกล่าวถึงอาณาบริเวณนี้ว่าเป็น อาณาจักรทวารวดี หรือเรียกบริเวณท่ีอยู่ทาง
ตะวันออกของอินเดียว่า “สุวรรณภูมิ” การค้นพบทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่า บริเวณนครปฐมและอ าเภออู่
ทอง จ. สุพรรณบุรีน่าจะมีการติดต่อค้าขายและมีการเผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในพื้นท่ีดังกล่าวตั้งแต่ครั้งสมัย
พระเจ้าอโศกมหาราช  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีผู้คนและวัฒนธรรมต่างๆ มีการไหลเวียนถ่ายเทและมีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงถึงกันของชนชาติต่างๆ ในภูมิภาคนี้มาแต่อดีต ท้ังในด้านการค้าและด้านการศาสนา13  

ในด้านการศาสนา จินตภาพของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐโบราณในลุ่มน้ าโขงปรากฏชัดเจนในต านานอุ
รังคธาตุนิทาน ซึ่งกล่าวถึงการสร้างพระธาตุพนมโดยบอกเล่าเรื่องราวตามจารีตการเขียนต านานท่ีมักเท้าความ
ย้อนไปแต่ครั้งพุทธกาล ล าดับมาจนกระท่ังถึงการก่อสร้างพระธาตุในยุคแรก (ราว พ.ศ. 8) ในดินแดนท่ีเรียกว่า 
“สุวรรณภูมิ” โดยพรรณนาว่าพระมหากัสสปเถระซึ่งเป็นพุทธสาวกองค์ส าคัญพร้อมพระอรหันต์ 500 รูปน า
พระอุรังคธาตุจากอินเดีย มาร่วมกับเจ้าพญาท้ัง 5 นคร คือ พญาสุวรรณภิงคาร ผู้ครองเมืองหนองหานหลวง 
พญาค าแดง ผู้ครองเมืองหนองหานน้อย พญาจุลณีพรหมทัต ผู้ครองแคว้นสิบสองจุไทย พญาอินทปฐนคร ผู้
ครองแคว้นเขมรโบราณ และพญานันทเสน ผู้ครองอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ (โคตบูร) ก่อสร้างองค์พระธาตุพนม
ท่ีดอยกปณคีรีหรือภูก าพร้า ในอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์  

ต านานให้ภาพความสัมพันธ์ของผู้น าจากดินแดนแถบลุ่มแม่น้ าโขงท้ัง 5 เมือง คือสองเมืองท่ีฝ่ังขวา
ของแม่น้ าโขง ได้แก่ เมืองหนองหานน้อยกับเมืองหนองหานหลวง (คือพื้นท่ีบริเวณอุดรธานีและสกลนคร) ส่วน
อีกสามเมืองทางฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขงนั้นได้แก่ เมืองแกวสิบสองจุไทในดินแดนเวียดนาม เมืองศรีโคตรบูรหรือมรุก
ขนครและเมืองอินทปัตในดินแดนเขมร แม้ต านานดังกล่าวปรากฏชัดเจนว่าถูกเขียนขึ้นในภายหลัง14 และอาจ
ถูกแต่งขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมในการทวงคืนอ านาจการปกครองในราชอาณาจักรล้านช้างของพระยาสุริ

                                                 
 12 ดังที่มีส านวนว่า “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง”ดู ไกรศรี นิมมานเหมินทร์, “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมอืง,” ใน ลานนาคดีไทย, 
ประคอง นิมมานเหมินทร์, ทรงศักดิ ์ปรางค์วัมนกุล บรรณาธิการ (เชียงใหม่, ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2521), หน้า 48-62. และ สรุพล ด าริห์
กุล, แผ่นดินลา้นนา, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2539).  
 13 ดูรายละเอียดใน Antony Reid, Southeast Asia in the age of commerce, 1450-1680, Vol.1 & 2. (New Haven: 
Yale University Press, 1988) และ ผาสุก อินทรวุธ, สุวรรณภมิูจากหลักฐานโบราณคดี (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคด ีหมาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2548).  

 14ศรีศักร วัลลโิภดม, “เมืองสกลนครโบราณในรัฐ “ศรีโคตรบูร” และต านานอุรังคธาตุ,” ใน ศรีศักร วัลลโิภดม วลยัลักษณ์ 

ทรงศิริ และ รัชนีบูล ตังคณะสิงห์, เมืองหนองหารหลวงและภูพานมหาวนาสี (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยพันธุ์, 2553), หน้า 39-53.       



ยวงศาธิราช ซึ่งมาล้ีภัยอยู่ท่ีเมืองร้อยเอ็ด15 การผูกเรื่องราวการสร้างพระธาตุในต านานอุรังคธาตุจึงไม่อาจถือ
ว่าเป็นความจริงหรือถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้16 แต่หากพิจารณาจากการวางโครงเรื่องและตัว
ละครท่ีเกี่ยวข้องท่ีถูกน ามาประกอบเป็นต านานก็อาจสะท้อนถึงจินตนาการและความรู้ของผู้แต่งเกี่ยวกับสังคม
และความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมท่ีเป็นรัฐโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงได้เป็นอย่างดี  

ในฟากอาณาจักรล้านนานั้น พื้นท่ีอันอุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือมีกลุ่มชนชาติต่างๆ อยู่อย่าง
หลากหลายและมีการสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันต้ังแต่เมืองเชียงรุ่ง (จ่ิงหง) ในมณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของจีน 
เมืองเชียงตุงของพม่า ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าสาละวิน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน โดยมีเมืองเชียงใหม่ เป็นราชธานี อาณาจักรล้านนาด ารงอยู่อย่างอิสระราว ๓๐๐ 
ปีก่อนท่ีจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าอีก ๒๐๐ ปี และอยู่ในการปกครองของสยามหลังจากท่ีขับไล่
พม่าออกจากเชียงใหม่ได้ใน พ.ศ. ๒๓๑๗ เป็นต้นมา พระเจ้ากาวิละ ผู้ครองนครเชียงใหม่ท าการฟื้นฟูเมืองด้วย
การ “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” คือท าการกวาดต้อนชาวเมืองท่ีหลบหนีเข้าป่าและกวาดต้อนผู้คนจากสิบ
สองปันนาและรัฐฉานใหม้าอยู่ท่ีเมืองเชียงใหม1่7  

พรมแดน สุขภำพ กับรัฐชำติ 

เมื่อจินตนาการและความทรงจ าในอดีตท่ีถ่ายทอดผ่านต านานและพงศาวดารถูกแทนท่ีด้วย
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่มีรัฐชาติเป็นองค์ประธาน แผนท่ีท่ีท าให้รัฐชาติสมัยใหม่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้ท าให้เส้น
แบ่งอาณาเขตมีความส าคัญมากกว่าเครื่องราชบรรณาการหรือการกวาดต้อนผู้คนมาเป็นแรงงาน จินตนาการ
ใหม่เกี่ยวกับพรมแดนและประเทศเพื่อนบ้านมีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายและการจัดความสัมพันธ์ของ
ไทยกับประเทศข้างเคียง การก าหนดนโยบายสาธารณสุขก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน หลังการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองพ.ศ. 2475  รัฐบาลไทยมีนโยบายอวดธง  คือ มุ่งเน้นการสร้างความเจริญให้ประเทศเพื่อนบ้านเห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเจริญแล้ว นโยบายอวดธงท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือ การสร้างโรงพยาบาลอวดธงท่ีจังหวัด
ชายแดนต่างๆ  เช่นท่ีจังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีเผชิญหน้าอยู่กับ
ประเทศเพื่อนบ้านท่ีอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส เพื่อจะอวดให้ประเทศเพื่อนบ้านว่า
สยามก็เป็นประเทศท่ีศรีวิไลแล้ว  โดยเฉพาะการสร้างโรงพยาบาลท่ีเกาะสอง ท่ีจังหวัดระนอง ติดกับประเทศ
พม่าสมัยนั้นก็เป็นกุศโลบายเพื่อดักไม่ให้ผู้ป่วยไทยเดินทางข้ามไปหาหมอฝรั่งท่ีวิคตอเรียพ้อยท์ 18  

                                                 

 15มหาสิลา วีระวงส์, ประวัติศาสตร์ลาว, แปลโดย สมหมาย เปรมจติต ์(เชียงใหม่, สถาบันวจิยัสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2535), หน้า 73-74.   
 16 คล้ายคลึงกับเร่ืองต านานพระเจ้าเลยีบโลก ด ูสงิฆะ วรรณสยั, พุทธต านาน พระเจา้เลยีบโลก, พิมพ์คร้ังที่ 5 พิมพเ์น่ืองในงาน
พิธีกฐินพระราชทาน ณ วัดหริภุญชัย วรมหาวิหาร วันอาทติย์ที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2553 (เชียงใหม่, โครงการหนังสอืธรรมะ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).  
 17ดู ไกรศรี นิมมานเหมินทร์, “เก็บผักใส่ซ้า เก็บขา้ใสเ่มือง,” ใน ลานนาคดีไทย, หน้า 48-62. 
 18สันติสุข โสภณศิริ และ โชติรว ีโสภณศิริ, เกียรตปิระวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง, พิมพ์คร้ังที่ 3 (นนทบุรี : ส านักวิจัยสังคม
และสุขภาพ, 2555) 



การสาธารณสุขและการแพทย์เป็นประเด็นส าคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคอาณานิคม 
มหาอ านาจจักรวรรดินิยมได้ใช้การแพทย์เป็นเครื่องมือในการแสดงออกซึ่งความเหนือกว่าของอ านาจความรู้
ตะวันตก ในขณะเดียวกันก็ได้ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเจริญทางการแพทย์ให้กับประเทศอาณานิคม 
ฝรั่งเศสได้เข้ามาก่อตั้งสถาบันปาสเตอร์ขึ้นท่ีเวียดนาม และเมื่อบุตรของกรมพระยาด ารงราชานุภาพถูกสุนัขบ้า
กัดเข้าก็ได้วัคซีนจากไซ่ง่อนมาใช้ และต่อมาจึงได้ส่งแพทย์ปริญญาคนแรกของประเทศไทย ช่ือ นายแพทย์อัทย์ 
หะสิตะเวช (หลวงวิฆเนศร์ ประสิทธิ์วิทย์) พร้อมกับหมออะดัมสัน (นายแพทย์แฮนส์ อะดัมสัน) เดินทางไป
ฟิลิปปินส์ เพื่อศึกษาวิธีท าพันธุ์หนองฝีท่ีมะนิลา เพื่อเอามาสร้างโรงท าฝีหนองเพื่อผลิตวัคซีนให้กับคนไทย และ
ต่อมาได้ว่าจ้าง ดร. วุลลีจากมะนิลา มาผลิตพันธุ์หนองฝีส าหรับป้องกันไข้ทรพิษและโรคระบาดสัตว์จนเป็น
ผลส าเร็จ19 ความร่วมมือทางการแพทย์และสาธารณสุขจึงเป็นผลลัพท์ของการเข้ามาในภูมิภาคแถบนี้ของ
จักรวรรดินิยมตะวันตกด้วย 

ในขณะเดียวกัน โรคระบาดก็ไม่เคยเคารพเส้นแบ่งดินแดน การระบาดของอหิวาตกโรคครั้งใหญ่ท่ีสุด
ครั้งหนึ่งในปี ๒๔๖๑-๖๒ เกิดจากการแพร่ระบาดมาจากประเทศพม่า เข้ามาท่ีจังหวัดตาก ลุกลามลงแม่น้ าปิง
และจังหวัดทางเหนือ ลงแม่น้ าเจ้าพระยา ลงใต้ไปจนถึงปัตตานี ระนอง ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือไปถึง
อุบลราชธานี การระบาดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2478  เกิดจากพ่อค้าคนไทยซึ่งอาศัยอยู่ท่ีอ าเภอวังกะ เมือง
กาญจนบุรี เดินทางไปค้าขายท่ีมะละแหม่ง ในขณะนั้น เมืองมะละแหม่งมีอหิวาตกโรคระบาดอยู่  จึงติดเช้ือ
อหิวากลับมาล้มป่วยท่ีกาญจนบุรีและเกิดการแพร่ระบาดของอหิวาขึ้น ในสมัยก่อนท่ีการเดินทางยากล าบาก 
ต้องเอาผู้ป่วยลงแพเข้าเมืองมารักษา บางส่วนท่ีเสียชีวิตระหว่างการเดินทางก็ท้ิงศพลงแม่น้ าแควน้อย เช้ืออหิวา
จึงระบาดจากแม่น้ าแควน้อยเช่ือมโยงถึงแม่น้ าแม่กลอง และมาระบาดใหญ่ท่ีเมืองแม่กลอง  ทางฝ่ังแม่น้ าโขงก็
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ มีการระบาดของอหิวาตกโรค ซึ่งเริ่มมาต้ังแต่ยูนนาน (ยูนานฟู) ทาง
ตอนใต้ของจีน ข้ามมาเข้าหลวงพระบาง เวียงจันทน์  และมาระบาดท่ีหนองคาย มีคนป่วยเสียชีวิตตามสองฝ่ัง
โขงมากมาย  ศพของผู้เสียชีวิตถูกโยนลงแม่น้ าโขงลอยอยู่มากมาย นายแพทย์ประเมิน จันทวิมลบรรยายการ
ระบาดครั้งนั้นไว้ว่า   

เมื่อศพอหิวาตกโรคลอยหรือไปติดอยู่กับหมู่บ้านใดก็ท าให้หมู่บ้านนั้นเกิดเป็นอหิวาตกโรคขึ้น 
เพราะว่าแมลงวันจับศพอหิวาตกโรคแล้วไปเกาะอาหารของชาวบ้าน และเจ้านกแร้งยังสาวใส้พุงเนื้อ
หนังจากศพ  กับปลายังช่วยกันตอดเนื้อจากส่วนต่างๆ ของศพ ท าให้เช้ืออหิวาตกโรคของศพกระจาย
ท่ัวๆ ไป มีข่าวลือกันว่าผ่าท้องปลาในแม่น้ าโขงแล้วพบผมบ้าง นิ้วมือคนบ้าง ท าให้ราษฎรไม่กินปลา
ในแม่น้ าโขง และไม่ยอมใช้น้ าท้ังอาบท้ังกิน พวกชาวฝ่ังซ้ายของแม่น้ าโขงบางคราวลากอวนขึ้นมาติด
ศพมาด้วยก็มี20 

                                                 
19 ยุวด ีตปนียากร, “วิวัฒนาการของการแพทย์ไทยตัง้แต่สมัยเร่ิมต้นจนถึงสิ้นสดุรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2522. หน้า 279-280 
 20 ประเมิน จันทวิมล, “ประวัติโรคติดตอ่อันตรายในประเทศไทย” แพทยสภาสาร ปีที่ ๑ ฉบบัที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๕ หน้า ๗๕๗-
๗๙๙ ตีพิมพ์ซ้ าใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงินายแพทย์ประเมิน จันทวิมล กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชน จ ากัด หน้า ๑๓๐-๑๕๗.  



ทางการไทยต้องออกประกาศให้ค่าจ้างส าหรับคนท่ีไปเก็บศพขึ้นมาจากแม่น้ าโขงโดยให้ค่าแรง  ศพละ 
10 บาท แต่ก็ไม่มีคนสนใจท าหน้าท่ีไปเก็บศพ ปล่อยให้ศพไหลมาตามล าน้ าจนเดือดร้อนเจ้าหน้าท่ีเราต้องไป
เก็บกันเอง เก็บศพอยู่ 10 วัน ได้ 21 ศพ รวมชาวบ้านเก็บขึ้นมาด้วย นับขึ้นมาได้ประมาณ 100 ศพ 
ประวัติศาสตร์ของโรคระบาดจึงเป็นเรื่องของโรคไร้พรมแดนมาต้ังแต่อดีต21  

 แม้ว่าการแพร่ระบาดของเช้ือโรคจะไม่ได้เป็นไปตามเส้นแบ่งพรมแดน แต่การเกิดขึ้นของรัฐชาติท่ีมี
อาณาเขตท่ีชัดเจนก็ท าให้การควบคุมป้องกันโรคมีเขตแดนเป็นเครื่องก าหนด  การเข้ามาของจักรวรรดินิยมได้
เปล่ียนแปลงโฉมหน้าของพื้นท่ีแถบนี้ไปอย่างส้ินเชิงเพราะได้ท าให้เส้นแบ่งขอบเขตของประเทศมีความส าคัญ
อย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน “รัฐชาติ” กลายเป็นหน่วยพื้นฐานในการคิด ในปฏิบัติการทางการเมือง รวมท้ังใน
การศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ท่ีแม้ในยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ท่ีสหรัฐอเมริกาได้สถาปนาส่ิงท่ีเรียกว่า 
“อาณาบริเวณศึกษา” หรือ Area Studies (อย่างเช่น Southeast Asian Studies หรืออื่น ๆ) แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว ผู้ท่ีไปศึกษาในสาขานี้ในต่างประเทศก็ไม่ได้รู้เรื่อง “อาณาบริเวณ” หนึ่งๆ เท่ากับรู้เรื่องประเทศใด
ประเทศหนึ่งในอาณาบริเวณนั้น เป็นแต่ละประเทศ ๆ ไป ซึ่งวิธีคิดและมุมมองแบบรัฐชาติเป็นศูนย์กลางนี้ก็ถือ
ได้ว่าเป็นมรดกของจักรวรรดินิยมได้อีกประการหนึ่ง 

การศึกษาทางสังคมศาสตร์นอกจากจะเป็นมรดกของจักรวรรดินิยมในแง่ท่ีใช้มุมมองแบบรัฐชาติเป็น
ศูนย์กลางแล้ว ยังเป็นมรดกของจักรวรรดินิยมในแง่ท่ีว่า นักวิชาการทางสังคมศาสตร์มักจะรู้จัก สัมพันธ์และ
ท างานในลักษณะท่ี “สนทนา” กับนักวิชาการในประเทศเจ้าอาณานิคมมากกว่าท่ีคุยกับนักวิชาการในสังคม
อาเซียนด้วยกัน ในขณะท่ีเรารู้จักเรื่องราวประวัติศาสตร์รวมท้ังผลงานของนักวิชาการในประเทศจักรวรรดิ
นิยมเหล่านี้เป็นอย่างดี เรากลับรู้เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านและรู้จักนักวิชาการท้องถิ่นในสังคมอาเซียน
น้อย เหตุผลดังกล่าวนี้เป็นท่ีมาของการจัดท าหนังสือเล่มนี้ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการศึกษา
เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านและกระตุ้นการสนทนาระหว่างนักวิชาการในประเทศอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น 
บทความแต่ละบทจะท าหน้าท่ีเสมือนประตูท่ีเปิดสู่วัฒนธรรมสุขภาพของสังคมอาเซียนเพื่อให้เราได้รู้จักผลงาน
การศึกษาวิจัย ท้ังท่ีเป็นมรดกของจักรวรรดินิยมท่ีมีส่วนก าหนดความรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับภูมิภาคนี้ และท่ี
เป็นผลงานของนักวิชาการท้องถิ่นในแต่ละประเทศในสังคมอาเซียน 

บทควำมและคุณค่ำ 
 บทความท่ีน าเสนอในหนังสือเล่มนี้มีท้ังส้ิน 7 บท มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับมิติต่างๆ ของวัฒนธรรม
สุขภาพของประเทศต่างๆ ในอาเซียนซึ่งแม้จะแตกต่างหลากหลายท้ังในมิติทางประวัติศาสตร์ การเมืองการ

                                                 
 21 การระบาดของอหิวาตกโรคมีการบันทึกไวนั้บตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์หลายคร้ัง การระบาดแต่ละคร้ังมักจะ
สัมพันธ์กับการระบาดของอหิวาตกโรคในระดับโลก เช่น ในสมัยรัชกาลที่ ๒ เกิดการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคในปี พ.ศ. ๒๓๖๓ ซ่ึงตรงกับ
การระบาดใหญ่ทั่วโลกคร้ังแรก (พ.ศ. ๒๓๖๐ – ๒๓๖๖) ในรัชกาลที่ ๓ เกิดระบาดในปี พ.ศ. ๒๓๙๒ ตรงกับการระบาดทั่วโลกคร้ังที่ ๒ .ใน
รัชกาลที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๔๐๓ ตรงกับการระบาดทั่วโลกคร้ังที่ ๓ เป็นต้น การระบาดมักเกิดจากการแพร่กระจายเช้ือข้ามพรมแดน เช่น พ่อค้า
จากอินเดียน าเช้ือไปกับการขนสง่ทั้งทางบกและทางเรือ หรือแพร่ระบาดจากพวกที่เดินทางไปแสวงบญุที่เมกกะ  หลงัปี พ.ศ. ๒๔๖๐ มีการ
ระบาดใหญ่ที่มีการจดบันทึกสถิติที่ชัดเจนที่มีผู้ป่วยจ านวนมากกว่าหน่ึงหม่ืนคนน้ัน คร้ังแรกเกิดการระบาดผ่านมาจากประเทศพม่า คร้ังที่สอง
ระบาดมาจากประเทศจีน คร้ังที่สามและคร้ังที่สี่มาจากพม่า และคร้ังที่ ๕ สันนิษฐานวา่มาจากอินเดีย (ประเมิน จันทวิมล เพิง่อา้ง)  



ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และศาสนา  แต่ทุกประเทศก็มีเรื่องราวทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
สุขภาพท่ีน่าสนใจ อาจเป็นเพราะโรคภัยและความเจ็บป่วยเป็นสภาวะท่ีทุกสังคมล้วนด้ินรนแสวงหาการ
เยียวยารักษาด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ซึ่งสะท้อนลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็สะท้อนบริบทร่วมกันของภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นลักษณะร่วมทางความเช่ือ ศาสนา 
วัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ นอกจากนั้น ความแตกต่างในรูปธรรมท่ีแสดงออกเกี่ยวกับวัฒนธรรมสุขภาพนี้ก็
สะท้อนให้เห็นภาพของ “ความเป็นมนุษย์ร่วมกัน” ท่ีต้องด้ินรนแสวงหาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมสุขภาพเพื่อ
รับมือกับความเจ็บป่วยท่ีแทบจะไม่แตกต่างกัน เราจึงพบเห็นร่องรอยของความคล้ายคลึงและลักษณะร่วมกัน
ได้ไม่ยากในแต่ละบทความท่ีน าเสนอนี้  

 ในบทแรก ทวีศักด์ิ เผือกสมชวนให้เราส ารวจภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์และการแพทย์
พื้นบ้านของอินโดนีเซีย ซึ่งท าให้เราเห็นได้ถึงทัศนคติและความสัมพันธ์ท่ีจักรวรรดิเนเธอร์แลนด์มีต่อประเทศ
อาณานิคมแห่งนี้ เพราะความรู้ทางการแพทย์ก็มีบทบาทส าคัญในการสร้างและผลิตซ้ าความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
และความชอบธรรมในการยึดครองของจักรวรรดิในดินแดนอาณานิคม การท่ีประเทศจักรวรรดินิยมต้องเผชิญ
กับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคเขตร้อนซึ่งยังชุกชุมอยู่ในอาณานิคมท่ีเข้ายึดครองนั้น ท าให้มีการน าเอา
วิธีคิดและทฤษฎีการเกิดโรคในสังคมตะวันตกมาอธิบายความเจ็บป่วยท่ีพบในโลกอาณานิคม ในขณะเดียวกัน 
การแพทย์พื้นบ้านก็เป็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีสร้างความฉงนสนเท่ห์ให้กับชาวตะวันตกด้วย การแลกเปล่ียนของ
ความรู้ระหว่างการแพทย์ตะวันตกกับการแพทย์พื้นบ้านท่ีมีส่วนส าคัญในการสถาปนาความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างจักรวรรดินิยมและประเทศอาณานิคมนี้สะท้อนในงานทบทวนภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์การแพทย์ของ
ทวีศักดิช้ิ์นนี้ได้เป็นอย่างดี 

 การเกิดโรคระบาดเป็นภัยคุกคามต่ออ านาจของจักรวรรดินิยม ไม่ว่าจะเป็นเพราะมันท าให้เกิดการ
สูญเสียผลประโยชน์ทางการค้าและเศรษฐกิจ หรือเป็นเพราะกระทบกระเทือนไปถึงความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศใต้อาณานิคม เมื่อเกิดการระบาดของโรครุนแรงขึ้น ประเทศเจ้าอาณานิคมก็ต้องจัดต้ังระบบ
สาธารณสุขรวมท้ังฝึกอบรมแพทย์ท้องถิ่นขึ้นเพื่อใช้งานในประเทศอาณานิคม ในบริบทของอินโดนีเซียนั้น 
จักรวรรดิเนเธอร์แลนด์ได้สร้างโรงเรียนแพทย์พื้นเมืองหรือ School tot Opleiding van Indische Artsen – 
STOVIA (School for the Education of Indies Doctors) ขึ้นเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ ในยุค
แรกๆ นั้น ผู้บริหารชาวดัตช์ปฏิเสธท่ีจะใช้ภาษาท้องถิ่นในการสอนวิชาแพทย์ ด้วยเหตุผลปนอคติท่ีว่าภาษา
ท้องถิ่นซึ่งเต็มไปด้วยความคิดความเช่ือแบบไสยศาสตร์นั้น ไม่สามารถจะใช้ถ่ายทอดความรู้แบบวิทยาศาสตร์
ได้ แพทย์ท่ีเรียนด้วยภาษาท้องถิ่นมีความเส่ียงท่ีจะเส่ือมถอยไปยึดถือความคิดแบบไสยศาสตร์ท่ีงมงายล้าหลัง
ได้ ปรากฏการณ์นี้ในแง่หนึ่งสะท้อนอคติต่อคนพื้นเมือง ในขณะเดียวกันก็เป็นความพยายามท่ีจะรักษาอ านาจ
ท่ีเหนือกว่าของจักรวรรดินิยมโดยการควบคุมความรู้ผ่านการผูกขาดของภาษา แต่ในขณะเดียวกันการสร้าง
แพทย์ท้องถิ่นโดยให้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตกก็ได้สร้างกลุ่มคนหนึ่งท่ีได้รับอิทธิพลความคิดแบบ
ตะวันตกท่ีต้องการเสรีภาพและความเท่าเทียมทางการเมืองขึ้นมาด้วย เมื่อญี่ปุ่นเข้ายึดครองอินโดนีเซียเป็น
ระยะเวลาส้ันๆ ในปี ค.ศ. ๑๙๔๑-๔๕ ก็ได้ท าให้ภาษาอินโดนีเซียกลายเป็นภาษาท่ีใช้สอนในสถาบันการศึกษา 



ในขณะเดียวกัน กลุ่มแพทย์ก็ได้กลายเป็นกลุ่มท่ีต่ืนตัวทางการเมืองและเป็นก าลังส าคัญของขบวนการชาตินิยม
ท่ีมีบทบาทในการเคล่ือนไหวจนสามารถปลดปล่อยอินโดนีเซียได้ในท่ีสุด22  

บทความของทวีศักด์ินี้นอกจากจะสะท้อนพัฒนาการของการแพทย์ในอินโดนีเซีย ท่ีแยกไม่ออกจาก
บริบททางการเมืองท้ังในยุคอาณานิคมและยุคการตื่นตัวของจิตส านึกชาตินิยมแล้ว การส ารวจและทบทวนงาน
ช้ินส าคัญๆ ยังท าให้เราเห็นได้ถึงความเคล่ือนไหวในแวดวงวิชาการในยุคอาณานิคมท่ีผู้บกุเบิกท้ังชาวดัตช์และ
ชาวอังกฤษท่ีได้ผลิตงานเขียนท่ีบอกเล่าเรื่องราวของคนพื้นเมืองให้เราได้รับรู้  เรื่องราวหลายประการท่ีถูก
บันทึกสะท้อนอคติท่ีชาวตะวันตกมีต่อประเพณีและวิถีปฏิบัติของคนท้องถิ่น และถึงแม้ชนช้ันสูงจากประเทศ
จักรวรรดินิยมเหล่านี้ก็มีบทบาทในการฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศอาณานิคม แต่ก็ดูจะมุ่งประเด็น
ไปในเรื่องท่ีเป็นผลประโยชน์ทางการค้าและทางการเมืองของประเทศเจ้าอาณานิคม นอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับ
การแพทย์สมัยใหม่แล้ว ทวีศักด์ิยังได้ส ารวจการศึกษาและความพยายามท่ีจะท าความเข้าใจกับการแพทย์
พื้นบ้าน ท้ังสมุนไพร การผดุงครรภ์ พิธีกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล รวมทั้งแพทย์พื้นบ้านประเภท
ต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายในสังคมอินโดนีเซีย สังคมท่ีก าลังเปล่ียนแปลงไปสู่ความทันสมัย และในความ
ทันสมัยนี้เองท่ีโรคสมัยใหม่ เช่น โรคมะเร็ง เส้นเลือดอุดตัน เบาหวาน ความเครียดและมะเร็งกลายเป็นภัยท่ี
คุกคามชีวิตของผู้คน  การแพทย์แบบพื้นบ้านท่ีครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่องโบราณไม่ทันสมัยกลับก าลังได้รับความ
สนใจและกลายเป็นทางออกส าหรับรับมือกับโรคแห่งความทันสมัยเหล่านี้  

บทความเรื่อง “การพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านพม่า: มาตรฐานการรักษาและโอกาสของคนจน” ของ
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ศึกษาการแพทย์พื้นบ้านโดยสืบสาวให้เห็นการด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของ
การแพทย์พื้นบ้านพม่าต้ังแต่ยุคโบราณ ท่ีมีการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาและไสยศาสตร์ และแยกไม่ออก
จากอ านาจของกษัตริย์ ซึ่งท าหน้าท่ีรวบรวมความรู้รวมท้ังส่งพระสงฆ์และแพทย์พื้นบ้านไปศึกษาวิชาการ
แพทย์แบบอายุรเวทท่ีอินเดียด้วย ในแง่นี้ พัฒนาการของการแพทย์พื้นบ้านพม่าอาจไม่ต่างไปจากการแพทย์
ไทยท่ีอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของราชส านัก มีวัดท าหน้าท่ีรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์ และมี
พระสงฆ์ท่ีท าหน้าท่ีรักษาโรคให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น  ท่ีน่าสนใจก็คือ พระสงฆ์เหล่านี้บางรูปได้ลาสิกขา
ออกมาท าหน้าท่ีหมอพื้นบ้านและมีบทบาทส าคัญในฐานะผู้น าชาวบ้านในการต่อต้านอ านาจจักรวรรดินิยม
อังกฤษ บทบาทของผู้เป็นแพทย์กับการเมืองนี้คล้ายคลึงกับแพทย์ท้องถิ่นในอินโดนีเซียท่ีทวีศักด์ิกล่าวถึงใน
บทความก่อนนี้ 

แม้การแพทย์พื้นบ้านพม่าจะมีพัฒนาการคล้ายคลึงกับการแพทย์ไทยในยุคแรกๆ แต่ส่ิงหนึ่งท่ี
การแพทย์พม่าแตกต่างจากการแพทย์ไทยก็คือ การถูกปกครองโดยจักรวรรดินิยมอังกฤษ  ถึงแม้ในระยะแรก 
อังกฤษจะไม่ได้สนใจการแพทย์พื้นบ้านมากนัก แต่ต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดขึ้น อังกฤษก็เห็นถึง
ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้การแพทย์พื้นบ้านในการรักษาพยาบาลให้กับชาวบ้าน จึงมีการริเริ่มพัฒนาการแพทย์

                                                 
 22Eric Andrew Stein, “Hygiene and Decolonization, The Rockefeller Foundation and Indonesian Nationalism, 
1933-1958,” in Liping Bu, Darwin H. Stapleton and Ka-Che Yip, eds. Science, Public Health and the State in Modern 
Asia. (Oxford and New York: Routledge 2012), pp. 51-70. 



พื้นบ้านให้ทันสมัยแบบตะวันตก ซึ่งมีผลท าให้การแพทย์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจเหนือธรรมชาติ ไสย
ศาสตร์และพิธีกรรมถูกตัดออกจากการเรียนการสอนของการแพทย์พื้นบ้าน ในขณะเดียวกันก็ใช้การแพทย์
พื้นบ้านในฐานะเครื่องมือทางวัฒนธรรมเพื่อการควบคุมจัดการกับการต่อต้านขัดขืนอ านาจของจักรวรรดินิยม
อังกฤษด้วย อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ การแพทย์พื้นบ้านพม่าก็
ไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพเลย ในขณะท่ีระบบบริการสุขภาพของพม่าท่ีอยู่ในภาวะ
ขาดการพัฒนาต่อเนื่องมาต้ังแต่ยุคหลังปลดปล่อยจากการเป็นอาณานิคมจนถึงยุคปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่
จึงพึ่งพาการรักษาพื้นบ้านและร้านขายยา  ในขณะเดียวกัน การใช้ยาและเวชภัณฑ์สมัยใหม่ก็เพิ่มมากขึ้นและมี
ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนถ่าง
กว้างมากขึ้น เทพินทร์ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในประเทศพม่าว่าการแพทย์พื้นบ้านอาจเป็นทางเลือก
ส าหรับคนยากจนท่ีไม่มีทางเลือกอื่นมากนัก การด ารงอยู่ของการแพทย์พื้นบ้านพม่าแม้จะมีคุณค่าในการ
อนุรักษ์ความรู้ท้องถิ่น แต่ก็อาจไม่ใช่ภาพโรแมนติกท่ีจะชวนให้เราหวนกลับไปหาอดีตท่ีงดงาม 

บทความเรื่อง “วิถีสุขภาพของคนไตด าในเวียดนามบนกระแสความเปล่ียนแปลง” ของฆัสรา 
ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร ส ารวจและวิเคราะห์พลวัตรการด ารงอยู่ของการแพทย์พหุลักษณ์ในชุมชนคนไตด าใน
เวียดนาม  ฆัสราน าเสนอภาพกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และเจาะลึกลงท่ีกลุ่มคนไตในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
เวียดนาม  โดยอาศัยการศึกษาของนักวิชาการท้องถิ่นชาวเวียดเช้ือสายไต ฆัสราสะท้อนการเปล่ียนแปลงทาง
ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ทางการเมืองของชาติพันธุ์ไตได้อย่างน่าสนใจ  จากยุคการอพยพและต้ังหลักแหล่ง 
มาสู่การสร้างบ้านเมือง และยุคปฏิวัติ กลุ่มชาติพันธุ์ไตจัดความสัมพันธ์ ต่อรอง และต่อต้านการครอบง าของ
อาณาจักรเวียด จีน และจักรวรรดิฝรั่งเศส  อัตลักษณ์ของคนไตจึงเปล่ียนแปลงไปตามพลวัตรทางการเมือง 
จากกลุ่มคนท่ีล้าหลัง ไร้อารยธรรมในสายตาของนักชาติพันธุ์ศึกษาชาวฝรั่งเศส มาเป็นสังคมท่ีดีงามในสายตา
ของเวียดมิงญ์ท่ีต้องการสร้างแนวร่วมต่อต้านฝรั่งเศส และการแพทย์แบบพหุลักษณ์ในกลุ่มชาติพันธุ์ไตด ารงอยู่
ภายใต้บริบททางการเมืองและอัตลักษณ์ท่ีปรับเปล่ียนไปนี้  

การแพทย์มิได้เป็นเรื่องของเทคนิคการรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางการ
เมืองท่ีปรากฏในความเจ็บป่วยของผู้คน การเลือกใช้การแพทย์ระบบใดระบบหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
แสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ทางการเมืองและชาติพันธุ์ เราจึงเห็นชนช้ันน าจ านวนหนึ่งท่ีท างานให้กับการปฏิวัติและ
ขบวนการเวียดมิงญ์ของเข้มแข็งนั้นจะเลือกไปรับบริการท่ีโรงพยาบาล ซึ่งเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลสังคมนิยมจัดให้เป็น
สวัสดิการแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคกัน  ความเสมอภาคกันนี้ย่อมแตกต่างอย่างส้ินเชิงจากสังคมศักดินาท่ี 
“สามัญชนจะใส่รองเท้าไม่ได้ เพราะจะเกินหน้าเจ้านาย” ในขณะท่ีชาวนาเลือกท่ีจะคลอดลูกกับหมอต าแย 
ด้วยเหตุผลท่ีว่า “เราไม่เหมือนพวกเขา เราเป็นคนไต คนไตคลอดลูกท่ีบ้าน คลอดเอง แล้วก็อยู่ไฟ มันเป็นวิถี
ของเรา” แม้ความยากจนของเธอน่าจะเป็นเหตุผลส าคัญของการไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ แต่ส าหรับเธอ
แล้ว วิถีการแพทย์พื้นบ้านนั้นแยกไม่ออกจากอัตลักษณ์ความเป็นคนไตในโลกแห่งการรับรู้ของเธอ  แม้วิธีคิด
แบบสัมฤทธิคตินิยมท่ีเรียกว่า khong bo cai gi het หรือ “ไม่ท้ิงอะไร เอาหมดทุกอย่าง” ของรัฐบาลสังคม
นิยมเวียดนาม ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ส าคัญท่ีท าให้เวียดนามเลือกรับปรับใช้ทุกอย่างและสามารถหลีกเล่ียงความ



รุนแรงดังท่ีเกิดขึ้นในการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนได้ จนสามารถผสมผสานการแพทย์ตะวันตกกับการแพทย์
พื้นบ้านในระบบบริการสุขภาพของประเทศได้ แต่ฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์พื้นบ้านของรัฐบาลเวียดนามก็มิได้
แยกขาดออกได้จากการเมืองของอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ 

ทฤษฎีการเมืองแบบมาร์กซิสต์ท่ี ต้ังอยู่บนฐานวิธีคิดแบบวัตถุนิยมวิภาสวิธี เชิงประวัติศาสตร์ 
(Dialectical and historical materialism) ซึ่งรัฐบาลสังคมนิยมเวียดนามยึดถือนั้นมองวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีล้า
หลังว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ท่ีในท่ีสุดจะพัฒนาไปสู่วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และรัฐ
สังคมนิยม ในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมและอุดมการณ์จึงมีการยกเลิกพิธีกรรมต่างๆ ท่ีรัฐเห็นว่ามีลักษณะ
วัฒนธรรมศักดินา ล้าหลังและงมงาย และพยายามแสดงให้เห็นว่าการเซ่นสรวงบูชาส่ิงเหนือธรรมชาตินั้นไม่
อาจท าให้โรคหายไปได้ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประเด็นความเป็นวิทยาศาสตร์นี้กลายเป็นประเด็นท่ีรัฐเกือบทุกแห่ง
ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินหรือให้คุณค่ากับการแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งพบเห็นได้ในหลายบทความในหนังสือเล่มนี้  
เช่นเดียวกับการเปล่ียนแปลงไปสู่การค้าและระบบเศรษฐกิจเสรีท่ีท าให้ สุขภาพในเวียดนามหลังการปฏิวัติ
กลายเป็นพื้นท่ีของการต่อรอง ต่อต้านและการแย่งชิงเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในสังคมอาเซียน 

กัมพูชาเป็นอีกประเทศในอาเซียนท่ีมีประวัติศาสตร์การเปล่ียนแปลงทางการเมืองไปสู่การปกครองใน
ระบอบคอมมิวนิสต์ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสังคมวัฒนธรรมเขมร 
วัฒนธรรมสุขภาพของกัมพูชาก็ได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในยุคเขมรแดง บทความของบุษบงก์ วิเศษพล
ชัย เรื่อง “การแพทย์พื้นบ้านและการคลอดในวิถีพื้นบ้านท่ีสีหนุวิลล์ กัมพูชา” ส ารวจโลกทัศน์และแบบ
แผนการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพในวัฒนธรรมพื้นบ้านเขมร รวมท้ังการคลอดและการดูแลหลังคลอดโดยชา
หมอบโบราณท่ียึดโยงกับอ านาจเหนือธรรมชาติและเรื่องคุณไสย์อย่างใกล้ชิด ก่อนท่ีจักรวรรดิฝรั่งเศสจะเข้ายึด
กัมพูชาเป็นประเทศอาณานิคม พร้อมๆ กับการน าการแพทย์ตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ท่ี
การพัฒนาความแข็งแรงทางกายภาพของคนในอาณานิคมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เช่นเดียวกับประเทศไทย การแพทย์ตะวันตกท่ีแต่เดิมไม่ได้รับความนิยมมากนักจากประชาชน เริ่ม
ได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะการสนับสนุนจากราชส านัก หลังกัมพูชาได้รับเอกราช รัฐบาลของสมเด็จพระ
เจ้านโรดมสีหนุสนับสนุนการแพทย์แผนตะวันตก มีการสร้างโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ ผดุงครรภ์ และระบบ
บริการสุขภาพให้ท่ัวถึงขึ้น แต่ทุกอย่างก็ต้องยุติลงจากสงครามและความวุ่นวายภายในประเทศ จนกระท่ัง
เขมรแดงยึดกรุงพนมเปญได้ใน ค.ศ. ๑๙๗๕ และน ามาซึ่งประสบการณ์อันเลวร้ายดังเรื่องราวของแม่เฒ่าชาว
เขมรท่ีบุษบงก์ถ่ายทอดไว้  

ลูกชายคนโตท่ีอายุ ๑๕ ปี ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารและไม่ได้พบกันอีกเลย ส่วนลูกอีก ๒ คนตายด้วยโรค
ท้องร่วงและไข้มาเลเรีย... ตอนนั้น คนท้องต้องท างานทุกคน ข้าวก็ไม่มีกิน มีแต่น้ าข้าว คนท้องก็เลย
แท้งไปหลายคน... บางทีไปท านาก็แอบจับกบ จับงูได้ก็แอบเอามาแบ่งกันกิน จริงๆ แล้วคนท้องห้าม
กินงู กินกบ แต่ตอนนั้นมันไม่มีอะไรจะกิน ได้อะไรมาก็ต้องกิน 



เช่นเดียวกับท่ีเกิดขึ้นในรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การแพทย์พื้นบ้าน โดยเฉพาะความเช่ือเหนือธรรมชาติ 
พิธีกรรม และวัฒนธรรมด้ังเดิมนั้นเป็นส่ิงต้องห้าม วัฒนธรรมและประเพณีความเช่ือเหล่านี้เป็นเครื่องมือของ
ชนช้ันสูงในการมอมเมาประชาชน แม้ว่าในระยะต่อมา รัฐบาลกัมพูชามีการจัดต้ัง “ครูขแมร์” เพื่อเป็นก าลังใน
การสร้างระบบสุขภาพในยุคเขมรแดง แต่การท่ี “ครูขแมร์” จ านวนหนึ่งถูกฆ่า เพราะถือว่าเป็นพวกท่ีมีความรู้ 
ก็ได้ท าให้แพทย์พื้นบ้านจ านวนไม่น้อยเลิกการท าหน้าท่ีรักษาผู้คน รวมท้ังเผาท าลายต ารายาและสมุนไพรท้ิง
เพราะเกรงกลัวการถูกจับและถูกลงโทษ การด ารงอยู่ของการแพทย์พื้นบ้านและการดูแลเกี่ยวกับการคลอด
แบบพื้นบ้านจึงเป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์ท่ีซับซ้อนต้ังแต่อารยธรรมเขมรโบราณ ผ่านยุคแห่งการล่าอาณา
นิคม สงครามเย็น และยุคหลังสงครามเย็นท่ีเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีแผ่ขยายเข้าไปในกัมพูชามากขึ้น
ตามล าดับ พร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของโรงพยาบาลสมัยใหม่ของภาคเอกชนท่ีขยายตัวเพิ่มมากขึ้น  การแพทย์
สมัยใหม่กลายเป็นทางเลือกของคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีระบบบริการและสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลของประชาชนก็ยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก การด ารงอยู่ของการแพทย์พื้นบ้านและการดูแล
หลังคลอดโดยชาหมอบโบราณในสังคมกัมพูชาจึงเป็นเสมือนความรู้ท่ีก าลังตายจากไป แต่ในระหว่างท่ียังไม่
ส้ินลมหายใจนั้นก็ท าหน้าท่ีเป็นท่ีพึ่งราคาถูกส าหรับคนยากจนไปพลางๆ  

ในบทท่ี ๕ สุรสม กฤษณะจูฑะ พาเราไปส ารวจ “สมุนไพรข้ามแดนและภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน
ลูกผสม” ท่ีชายแดนไทย-กัมพูชา และไทย-ลาว ปรากฏการณ์ท่ีสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านถูก
ท าให้กลายเป็นสินค้าท่ีมีการแลกเปล่ียนข้ามพรมแดนนี้ ท าให้เราไม่สามารถเข้าใจการแพทย์พื้นบ้านจาก
มุมมองของท้องถิ่นได้อีกต่อไป “ชีวิตทางสังคมของสมุนไพรข้ามแดน” ได้ท าให้เราต้องมาทบทวนส่ิงท่ีเรียกว่า 
“ความรู้ท้องถิ่น” ท่ียึดโยงอยู่กับพื้นท่ีเดียวและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดต่อๆ กันมา การค้าสมุนไพรข้าม
แดนได้ท าให้ความหมายของสมุนไพรไม่ถูกจ ากัดและยึดโยงกับพื้นท่ีหรือวัฒนธรรมและความเป็นชาติพันธุ์แบบ
ด้ังเดิมในอดีตอีกต่อไปแล้ว เพราะมันได้ไปยึดโยงอยู่กับโลกาภิวัตน์ และค่านิยมของผู้บริโภคท่ีอยู่ห่างไกล
ออกไปจากท้องถิ่น และในกระบวนการท่ีสมุนไพรกลายเป็นการค้านี้ ระบบตลาดก็ได้ท าการจัดวางต าแหน่ง
แห่งท่ีใหม่ให้กับ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” โดยท าให้กลายเป็นทางเลือกของการมีสุขภาพดีส าหรับชนช้ันท่ีมีก าลัง
ซื้อ 

แม้บทวิเคราะห์ดังกล่าวจะสะท้อนความเป็นจริงของภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านได้ระดับหนึ่ง แต่
ส าหรับสุรสมแล้ว มุมมองดังกล่าวเน้นความเข้าใจเชิงระบบมากกว่าประสบการณ์ของคนตัวเล็กตัวน้อย 
บทความของสุรสมจึงพาเราไปรู้จักกับแม่ค้าสมุนไพรชาวม้งและมะขามป้อมท่ีตลาดชายแดน เพื่อดูว่า
กระบวนการกลายเป็นสินค้าของมะขามป้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็น “พืชพันธุ์แห่งอาเซียน” ท่ีถูกน ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ต้ังแต่ ยาแก้ไอ ลูกอม ยาสระผม ผงขัดหน้าขาว รวมท้ังใช้บริโภคสดนั้นมีความหมาย
อย่างไรในประสบการณ์ของแม่ค้าท้องถิ่น การปรับจากมุมมองเชิงระบบมาสนใจกับประสบการณ์การต่อสู้ด้ิน
รนของครอบครัวชาวนาท่ีด ารงชีวิตอยู่ท่ีชายขอบของระบบเศรษฐกิจเสรีท าให้เราเห็น “ชีวิต” และ “การเป็น
ผู้กระท าการ” ของ“ครัวเรือนชาวนาผู้ยืดหยุ่น” ท่ีผู้หญิงได้ผันตัวเองจากชาวนามาเป็นแม่ค้าสมุนไพร เพื่อดิ้น



รนให้หลุดพ้นจากภาวะความเป็นชายขอบ ถึงแม้ว่าการด้ินรนต่อสู้นี้จะยังไม่พบเห็นว่ามีสัญญาณท่ีจะท าให้
ชาวนาผู้ยืดหยุ่นเหล่านี้สามารถดีดตัวเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการท่ีมีอนาคตก็ตาม 

การค้ามะขามป้อมยังสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ “ไล่ล่าสมุนไพร” โดยมีการกว๊านซื้อสมุนไพรจาก
ลาวและกัมพูชาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะมะขามป้อมท่ีได้รับการยอมรับว่ามีสรรพคุณมากมายทางยา 
ปฏิบัติการไล่ล่าหาซื้อมะขามป้อมจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อน ามาท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไทยท่ีสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้อีกหลายเท่าตัวนี้สะท้อนความสัมพันธ์ใหม่ในระบบเศรษฐกิจเสรีท่ีวัตถุดิบราคาถูกจะเป็นท่ี
ต้องการของตลาดและถูกตัดฟันเพื่อเอาผลจนเป็นการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติในประเทศท่ีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและการผลิตล้าหลังกว่า แต่ในขณะเดียวกัน การเปิดพื้นท่ีและโอกาสในการค้าขายสมุนไพรก็เป็น
ช่องทางส าหรับชาวบ้าน หมอยา และแม่ค้าสมุนไพรท่ีจะแสดงตนเป็นปัจเจกบุคคลผู้กระท าการ ท่ีจะใช้โอกาส
ท่ีเปิดขึ้นนี้สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้นของตน และในกระบวนการท่ีก าลังเกิดการเปล่ียนแปลงนี้ 
ความหมายของภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านก็เปล่ียนแปลงไปเป็น “ภูมิปัญญาลูกผสม” ท่ีไม่อาจนิยามได้ด้วย
มุมมองและความสัมพันธ์ในท้องถิ่นแต่อย่างเดียวได้อีกต่อไป 

บทความของเสถียร ฉันทะ เรื่อง มองโลกทัศน์และสุขภาพผ่านสถาปัตยกรรม: “บ้าน/เรือน” ท่ีเมือง
เว้และเชียงตุง นั้นน าเสนอมุมมองเกี่ยวกับการสร้างบ้านเรือนในสถาปัตยกรรมพื้ นถิ่น (Vernacular 
architecture) ท่ีเมืองเว้ในเวียดนาม และเชียงตุงในลาว รูปทรงทางสถาปัตยกรรมสะท้อนโลกทัศน์และ
จักรวาลวิทยาของท้องถิ่น กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นการเข้ารหัส (Encoding) คือการน า
โลกทัศน์และความหมายทางจักรวาลวิทยามาประกอบสร้างและก่อสร้างขึ้นเป็นรูปทรงทางสถาปัตยกรรม 
ในขณะท่ีการใช้สอยพื้นท่ีทางสถาปัตยกรรมนั้นก็เป็นการถอดรหัส (Decoding) ความหมายท่ีแฝงฝังอยู่ใน
อาคารบ้านเรือนผ่านการใช้ชีวิตในพื้นท่ีท่ีท าให้ความหมายทางวัฒนธรรมท่ีถูกท าให้กลายเป็นประสบการณ์
ชีวิต  โลกของบรรพบุรุษ เทพเจ้าส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมจึงปรากฏอยู่ในการสร้างบ้านเรือน
และเกิดมีความหมายข้ึนมาในชีวิตของผู้อยู่อาศัยในขณะเดียวกัน  

พื้นท่ีในบ้าน/เรือนยังเป็นพื้นท่ีแห่งการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก ซึ่งสัมพันธ์ไปกับกาละเทศะทาง
วัฒนธรรม ความเป็นมงคลเกิดจากความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องระหว่างสมาชิกในครอบครัว บรรพบุรุษท่ีล่วงลับไป 
และอ านาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และเกิดขึ้นภายในพื้นท่ีของบ้าน/เรือนท่ีมนุษย์อาศัยอยู่ รูปแบบของบ้าน/เรือน
ยังเป็นผลลัพธ์ของภูมิปัญญาการปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศน์ ดินฟ้าอากาศ หรือแม้แต่ภัยธรรมชาติ ท่ีเกิดขึ้น
ประจ าในท้องถิ่น การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมจึงเป็นประตู สู่การท าความเข้าใจเรื่องโลกทัศน์และ
มุมมองเกี่ยวกับสุขภาพได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกัน เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไปก็มีผลอย่างยิ่งต่อการก าหนดรูปทรงการก่อสร้างบ้านเรือนท่ีก าลังเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ด้วย 

บทความบทสุดท้ายท้ิงท้ายด้วยการต้ังค าถามกับทิศทางในอนาคตของผู้คนในสังคมอาเซียนท่ีจะต้อง
รับมือกับผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีท่ีท าทุกอย่างให้เป็นการค้า 
อรัญญา ศิริผล พาเราไปรู้จักกับชีวิตผู้คนบนถนนท่ีเช่ือมภูมิภาคนี้เข้าด้วยกัน บทความช่ือ “ถนน ความเส่ียง



และธุรกิจทางเพศ: สุขภาวะชุมชนคนริมทางสาย R3A ในลาวภาคเหนือตอนบน” นี้ฉายภาพชะตากรรมของ
คนขมุและชาวไทล้ือในแขวงหลวงน้ าทาท่ีต้องถูกอพยพจากบ้านเกิดและท่ีนาอันอุดมสมบูรณ์มาอยู่ในชุมชน
ข้างถนนสาย R3A เพราะบ้านเกิดของเขาก าลังถูกเปล่ียนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน  บทความนี้จึงเป็น
การมองไปในอนาคตของชุมชนในบริบทท่ีลัทธิเสรีนิยมใหม่เรืองอ านาจและรัฐชาติก าลังแสวงหาโอกาสใหม่ๆ 
ในการสร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อรัญญาแสดงให้เห็นว่า ถนนสาย 
R3A นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจในลุ่มน้ าโขงตอนบนเพื่อการเช่ือมต่อกันระหว่างจีนตอน
ใต้ ลาว และไทยในยุทธศาสตร์ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีรัฐบาลลาวใช้จัดการกับชาวบ้าน
บนพื้นท่ีสูงในการเร่งผนวกกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยให้เข้ากับวัฒนธรรมแห่งชาติลาวอีกด้วย 

การศึกษาของอรัญญายังแสดงให้เห็นถึงชะตากรรมและความทุกข์ของคนท้องถิ่นท่ีถูกอพยพให้มาอยู่
ในชุมชนข้างถนน กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ต้องทนทุกข์และล้มตายจากนโยบายรัฐท่ีอพยพเคล่ือนย้ายผู้คนให้เผชิญ
กับความยากจนต่อไปอีกยาวนานในอนาคต  ความเส่ียงของการมีชีวิตอยู่ในชุมชนข้างถนนท าให้ผู้คนเหล่านี้
ต้องเสียชีวิตจากความแร้นแค้น จากรถบรรทุกสินค้าและบรรทุกน้ ามันท่ีท าความเร็วแข่งกับเวลา จนเกิด
อุบัติเหตุกับเด็กเล็กท่ีมีชีวิตทุกเมื่อเช่ือวันอยู่ข้างถนน ภาวะสุขาภิบาลท่ีย่ าแย่ยังท าให้เกิดโรคอุจจาระร่วงหรือ 
“ท้องขี้ฮาก” ขึ้นบ่อยๆ นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องความเครียดและการนอนไม่หลับ วิถีชีวิตท่ีคุ้นเคย เช่นการ
ใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ท้ังการซักผ้า อาบน้ า หาปลาก็ไม่อาจท าได้ เพราะพื้นท่ีใหม่ท่ีชุมชนอยู่นั้นได้รับน้ า
ผ่านมาจากพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและคาสิโนของชาวจีนท่ีมีการท้ิงของเสียและขยะมูลฝอยจนท าให้แหล่งน้ าเน่า
เสีย อีกท้ังความไม่เพียงพอของพื้นท่ีส าหรับท าการเกษตรและการเข้าไม่ถึงทรัพยากรธรรมชาติก็ยิ่งท าให้ “คน
ยากจนแบบใหม”่ นี้ต้องเผชิญกับความทุกข์ท่ีไม่มีทางออก 

แต่ปัญหาท่ีน่าวิตกท่ีสุดของชุมชนก็คือ การเกิดและเติบโตของธุรกิจบันเทิงทางเพศท่ีมีขึ้นพร้อมๆ กับ
การเติบโตของการลงทุนท้ังทางเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างแหล่งคาสิโนขนาดใหญ่ ท่ีกระตุ้นให้มี
การแสวงหาบริการทางเพศจากสาวจีนและสาวชาติพันธุ์ลาว “ร้านด่ืมกิน” ข้างถนนสาย R3A กลายเป็นแหล่ง
ค้าประเวณี ท่ีมีหญิงบริการทางเพศเป็นชาวขมุ ลาวและไทล้ือ ท าให้เกิดความเส่ียงในการติดเช้ือทาง
เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะเช้ือเอชไอวีท่ีเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงอีกด้วย แม้ว่าการเคล่ือนย้ายของสาวชาวขมุ
และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เข้าสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใหม่ๆ เหล่านี้อาจหมายถึงความคาดหวังและแรง
บันดาลใจท่ีจะมีชีวิตท่ีดีขึ้นในอนาคต แต่ภายใต้โครงสร้างแห่งความรุนแรงท่ีด ารงอยู่นี้ เราคงพอจะเห็นถึง
อนาคตของคนชายขอบในสังคมอาเซียนว่ายังจะต้องต่อสู้และทนทุกข์อยู่กับปัญหาท่ีรุมเร้าและความเส่ียงท่ี
ยากจะหลีกเล่ียงได้ไปอีกยาวนานเพียงใด 

บทความท้ัง ๗ บทนี้อาจไม่สามารถน าเสนอเรื่องราวของสังคมอาเซียนให้ครอบคลุมได้ แต่คงจะท า
หน้าท่ีเป็นสะพานท่ีเช่ือมให้นักวิชาการหรือผู้ท่ีสนใจศึกษาเรื่องราวของอาเซียนได้เห็นแง่มุมต่างๆ ของสุขภาพ
ในมิติทางสังคมวัฒนธรรมมากขึ้น และหากหนังสือเล่มนี้จะท าให้เกิดการค้นคว้า ศึกษา หรือการถกเถียงพูดคุย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสุขภาพในสังคมอาเซียนมากขึ้นบ้าง ก็นับว่าความพยายามและการทุ่มเทของ
นักวิชาการแต่ละท่านท่ีได้เขียนบทความเหล่านี้ขึ้นได้ก่อให้เกิดคุณูปการบางประการในการท าความรู้จักและ



เข้าใจประเทศเพื่อนบ้านของเรา ไม่ใช่เพื่อท่ีเราจะหาทางไปค้าขายหรือหาก าไรจากตลาดเพื่อนบ้าน แต่เพื่อท่ี
เราจะได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเข้าอกเข้าใจในพื้นฐานความเป็นมาและเคารพในวัฒนธรรมท่ีประกอบขึ้น
เป็นสังคมอาเซียนท่ีหลากหลายนี้ 


