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อารัมภกถา
คุณแม่มลิวลั ย์ ทองเจริญให้กำเนิดผมตอนเช้ามืดวันที่ ๒ มกราคม
๒๔๗๖ จำเวลาเกิดทีแ่ น่นอนไม่ได้ เพราะสมัยโน้น นาฬิกาทีแ่ ม่นยำคงหายาก
ถ้าจะเอา ๕๔๓ ลบออกเพือ่ ให้ตรงกับปฏิทนิ สากล ก็จะเป็น ค.ศ. ๑๙๓๓ พอมา
บรรจบวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ ก็นา่ จะเป็น ๗๓ รอบไปแล้ว แต่อนั ทีจ่ ริงแล้ว
ในปีนน้ั ไทยเราจะนับว่า วันที่ ๑๕ เมษายน จึงจะขึน้ ศักราชใหม่ เป็นปี พ.ศ.
๒๔๗๗ ด้วยเหตุนเ้ี อง วันที่ ๒ มกราคม ๒๔๗๖ นัน้ อันทีจ่ ริงก็คอื ค.ศ. ๑๙๓๔
ไปแล้ว หรือน่าจะเป็น ๒ มกราคม ๒๔๗๗ ต่างหาก ผมจึงถือเอาว่า วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๔๙ เป็นวันครบรอบ ๗๒ ปีของผม ในหนังสือเดินทางของผมจึงใช้
ปีเกิดเป็น ๑๙๓๔
ตอนผมยังเด็กคุณพ่อแก้ว ทองเจริญ เล่าให้ผมฟังว่า หมอดูทำนาย
ว่า ลูกคนนี้จะพึ่งพาอาศัยยาก เพราะเขาจะเอาดีอย่างเดียวคือกู้บ้านกู้เมือง
ผมนึกไม่ออกว่าตนเองจะมีความสามารถถึงขนาดนั้นได้อย่างไร จึงไม่ยอม
ให้นักพยากรณ์ศาสตร์ที่ไหนได้ทำนาย ชะตาชีวิตอีกเลย เผลอไปกับเพื่อน
หนึ่งครั้ง ก็ปรากฏว่าไม่ได้มีความแม่นยำเอาเสียเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีต
หรืออนาคต ตั้งใจมุ่งมั่นว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา อย่าไพล่ไปโทษดวงดาวหรือ
บุคคลอื่นเลย
ผมก็มขี อ้ เสียทีท่ ำให้ขาดผูใ้ หญ่อปุ ถัมภ์ ก็คอื ในปากของผมอมสุนขั
ไว้หลายตัว จนคุณพ่อผมสั่งห้ามเด็ดขาดว่า เวลามีอารมณ์โกรธห้ามพูด
ผมก็ได้แต่นึกคำสุดเลวเอาไว้ในใจว่าอยากจะพูดอะไร แต่ไม่ได้หลุดออกมา
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เป็นคำพูดก็แล้วกัน เช่นเวลาที่เราหรือใครๆ ก็ทราบว่าคนคนนั้นเขากระทำ
ความผิด แล้วเขากลับกล่าวว่า “ผิดด้วยหรือทีผ่ มทำอย่างนัน้ ” สุนขั ตัวทีผ่ มอม
เอาไว้ในปากมันจะบอกว่า “ผิดตัง้ แต่เอ็งไม่สำลักน้ำคร่ำตาย ตอนทีเ่ อ็งคลอด
แล้ว” อย่างนีเ้ ป็นอาทิ
เนื่องในวันที่เราถือกันว่าเป็นมงคลที่ตรงกับวันขึ้นศักราชใหม่
๒๕๔๙ นี้ ผมเห็นว่าน่าจะจัดทำอะไรไว้เป็นทีร่ ะลึกมอบให้ทา่ นทีเ่ คารพนับถือ
ญาติ มิตรสหาย ผูค้ นุ้ เคยกัน ศิษย์ น้อง ๆ และลูกหลานบ้าง เพราะขึน้ ปีใหม่
ทุกปี ผมไม่ใคร่มโี อกาสได้พบปะผูใ้ ดมากนัก เพราะทุกท่านต่างก็มภี ารกิจกัน
มากมาย จึงเป็นทีม่ าของหนังสือ”สารารมณ์” ทีอ่ ยูใ่ นมือของท่านอยูใ่ นขณะนี้
ผมเองมีงานอดิเรกอยู่ สอง สามอย่างเท่านั้น การเขียนหนังสือก็
เป็นเรื่องหนึ่ง จึงขอถือโอกาสรวบรวมบทความนานาสาระ ทั้งที่เขียนไว้
นานแล้ว และเขียนขึ้นมาใหม่ หลาย ๆ ประเภท หลาย ๆ รส และหลาย ๆ
อารมณ์ของผมในขณะที่เขียน จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นบรรณาการ
เนือ่ งในวาระดิถวี นั ปีใหม่ ผมขออวยพรให้ทา่ นทีเ่ คารพนับถือ ญาติ
มิตรสหาย ผู้คุ้นเคยกัน ศิษย์ น้อง ๆ และลูกหลาน จงประสพแต่ความสุข
ความเจริญ มีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ ตี ลอดปีใหม่นเ้ี ทอญ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
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แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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หมอบรั ด เลย์ ก ั บ การปลู ก ฝี

หมอบรัดเลย์กบั การปลูกฝี

กว่าสองพันปีมาแล้ว ชาวจีนโบราณรู้จักการป้องกันไข้ทรพิษ ทั้งนี้
โดยทีส่ งั เกตเห็นว่า ถ้าใครเคยเป็นไข้ทรพิษมาแล้วจะไม่เป็นซ้ำอีก ชาวจีนจึง
พยายามที่จะสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยเป็น โดยเอาเข็มไป
สะกิ ด ที ่ ต ุ ่ ม หนองของผู ้ ป ่ ว ยแล้ ว ไปสะกิ ด ที ่ ผ ิ ว หนั ง ของคนที ่ ย ั ง ไม่ เ คย
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เป็นโรค การทำเช่นนี้ ได้รบั การเรียกชือ่ ในภายหลังว่า Variolation บางพวกก็
เอาสะเก็ดจากฝีไปบดแล้วเป่าเข้าไปในจมูก สำหรับวิธีแรกนั้นถ้าพิจาณา
ดูตามหลักวิชาการแพทย์ในปัจจุบันนับว่าเป็นวิธีที่เข้าหลักเกณฑ์อยู่บ้าง
กล่าวคือโรคใดก็ตาม ถ้าเราสามารถเปลีย่ นวิธกี ารติดโรคเสียใหม่ (Mode of
Infection) ให้ผิดแผกไปจากการติดโรคตามธรรมชาติ โรคที่เกิดขึ้นมักจะ
มีระยะฟักตัวสั้น อาการ และการดำเนินโรคมักจะอ่อนกว่าโรคที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ
จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๒๖๔ Lady Mary Wortley Montagu ภริยา
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำคอน สแตนติโนเบิล ได้นำเอาความรูอ้ นั นีเ้ ข้าไป
สูร่ าชสำนักอังกฤษ และ Dr. Zabdiel Boylston แห่งนครบอสตัน สหรัฐอเมริกา
ได้ทราบจากนักบวชชือ่ Cotton Mather ถึงวิธกี ารนีท้ ท่ี าสผิวดำปฏิบตั กิ นั อยู่
จึงเป็นผู้นำการทำ Variolation เข้าไปสู่อเมริกาในปีเดียวกันนั้น

เลดีย์ แมรี เวอร์ทเลย์ มองตากู
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รูปปั้น Edward Jenner กำลังปลูกฝีให้แก่เด็ก ฝีมือ Giulio Monteverde
ตั้งอยู่ ณ wellcome Historical Medical Museum มหานครลอนดอน

ในปี พ.ศ. ๒๓๓๙ มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้น คือ Edward
Jenner แห่ง Berkeley Gloucestershire ประเทศอังกฤษ พบว่าคนเลีย้ งวัว
เมือ่ ติดโรคฝีดาษวัว (Cow pox) แล้วจะไม่เป็นไข้ทรพิษ เจ็นเนอร์ จึงเอาหนอง
จากฝีดาษวัวไปสะกิดที่ผิวหนังของคนปกติ และทำให้ไม่ติดโรคไข้ทรพิษ
ในโอกาสต่อมา และเจ็นเนอร์ได้เรียกชื่อหนองฝีวัวนั้นว่าวัคซีน (Vaccine)
ซึง่ มาจากคำว่า Vacca ภาษาลาติน แปลว่า วัว
ในระยะแรก ๆ การปลูกฝีกไ็ ด้ใช้หนองฝีจากวัวปลูกให้คน ภายหลัง
เจ็นเนอร์ จึงได้สะกิดเอาหนองฝีววั จากคนทีป่ ลูกฝีขน้ึ แล้วไปปลูกให้คนอืน่ ต่อ
(human-to-human หรือ arm-to-arm) เมือ่ ทำวิธใี หม่นเ้ี พือ่ ให้แน่ใจว่าได้ผล
เหมือนครั้งก่อน ๆ อีก ๖ สัปดาห์ต่อมา ก็ได้ทดลองเอาหนองฝีจากคนที่
เป็นไข้ทรพิษ ไปทดลองสะกิดที่ผิวหนังของคนที่ได้รับการปลูกฝีแบบใหม่นี้
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ปรากฏว่าไม่ติดโรค วิธีปลูกฝีต่อจากคนไปคน (arm-to-arm) นี้เนื่องจากยัง
ไม่มีวิธีที่จะเก็บถนอมเชื้อไว้นอกกายคนมิให้เสื่อมคุณภาพจึงจำเป็นต้อง
ใช้วธิ นี ้ี
การปลูกฝีจงึ เป็นไปในลักษณะ arm-to-arm นับว่าเจ็นเนอร์นน้ั เกิด
เป็นพันธุท์ ค่ี นุ้ กับคน (humanized Vaccinia Virus) อันเป็นสายพันธุท์ ใ่ี ช้ผลิต
หนองฝีในปัจจุบนั นี้ มีหลายคนเชือ่ ว่า เป็นเชือ้ ฝีดาษวัวทีค่ นุ้ กับคนมานานเป็น
ศตวรรษ จึงเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตหิ ลาย ๆ ประการไปกลายเป็น vaccinia
virus ในปัจจุบันเมื่อวิธีการปลูกฝีของเจ็นเนอร์แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ
Variolation แบบจีนก็ถกู ห้ามปฏิบตั แิ ละล้มเลิกไปในทีส่ ดุ ในปี พ.ศ.๒๓๘๓
การทำ Variolation ในประเทศอังกฤษ ถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย
Variolation
Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, ๒๕th edition. London: Sanders ๑๙๗๕ p ๑๖๙๒
Deliberated inoculation with the virus of unmodified smallpox to produce
immunity to the naturally occurring disease. As practiced in the Orient in ancient times,
the dried crust of smallpox lesions were applied to the skin or nasal mucous membranes,
or were ingested. The method employed in Europe in the eighteen century consisted of
subcutaneous injection of material from the lesions of material from the lesions.
Variolation is now used only experimentally in animals.
Vaccination
Dorland’s Illustrated Medical Dictionary p ๑๖๘๕
The injection of vaccines for the purposes of inducing immunity. Coined
originally to apply to the injection of smallpox vaccine. The term has come to mean any
immunizing procedure in which vaccine is injected.
Smallpox Vaccination
The application of smallpox vaccine upon the denuded or scrarified skin, to
produce immunity to smallpox.
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โรคฝีดาษ หรือไข้ทรพิษ

สำหรับประเทศสยามนั้น โรคฝีดาษเป็นโรคระบาดที่คร่าชีวิต
ประชาชนไปเป็นจำนวนมาก ผู้ที่นำเอาวิธีการปลูกฝีและหนองฝีเข้ามาใน
พระราชอาณาจักรสยามเพื่อป้องกันโรคดังกล่าวเป็นท่านแรกคือ นายแพทย์
แดน บีช บรัดเลย์นน่ั เอง
นายแพทย์ แดน บีช บรัดเลย์ เกิดที่ มาร์เซลลัส รัฐนิวยอร์ค เมือ่ วันที่
๘ กรกฎาคม ๒๓๔๗ เมือ่ ๒๐๐ ปี เศษมาแล้ว สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์
จากคณะแพทยศาสตร์นวิ ยอร์ค ซิต้ี เมือ่ ปี ๒๓๗๖ หลังจากจบการศึกษาแล้ว
ได้สมัครเข้าทำงานกับคณะบอร์ดอเมริกัน เพื่อไปทำงานเผยแพร่ศาสนา
ในต่างประเทศ ได้รับอนุมัติให้ไปเป็นแพทย์มิชชันนารีในประจำเอเชีย
ในเวลาต่อมา
นายแพทย์บรัดเลย์ หรือต่อไปนี้ขอเรียกในนามที่พวกเราคุ้นเคย
กันว่าหมอบรัดเลย์ ได้ออกเดินทางเพือ่ มาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นกรุงเทพฯ โดยออก
จากท่าเรือนครบอสตัน เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๓๗๗ มายังสิงคโปร์ โดยเรือ
เดินสมุทรชือ่ แคชเมียร์ มาถึงสิงคโปร์เมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๓๗๘ อีก ๖
เดือนต่อมาจึงได้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยเรือฟัทเทิลแบร์รี ถึงปากน้ำ
เจ้าพระยาเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๓๗๘ กว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ
ใช้ เ วลา ถึ ง หนึ ่ ง ปี เ ศษ ท่ า นใช้ ช ี ว ิ ต พำนั ก อยู ่ ใ นกรุ ง เทพเป็ น ส่ ว นใหญ่
๕
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ศพโรคฝีดาษ และอหิวาตกโรคที่วัดสระเกษ

เดินทางออกไปต่างจังหวัดบ้างเป็นบางคราว และในระหว่างนี้เดินทาง
กลับประเทศ สหรัฐอเมริกาเพียงครั้งเดียว กลับไปพำนักในสหรัฐเพียง ๒ ปี
เคยเดินทางไปเกาะฮ่องกงหนึ่งครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๔ โดยเรือ ลู ซ อน
และใช้เวลาอยูท่ น่ี น่ั เกือบ ๓ เดือน ท่านใช้ชวี ติ อยูใ่ นประเทศไทยนานถึง ๓๘
ปี อยูใ่ นประเทศไทยมาก กว่าอยูใ่ นบ้านเกิดเสียอีก ท่านถึงแก่กรรมเมือ่ วันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๔๑๖ รวมสิริอายุได้ ๖๙ ปี ในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
ท่านได้ประกอบคุณูประการ ให้แก่ประเทศไทยนานัปการ นอกจากนำเอา
การปลูกฝีปอ้ งกันไข้ทรพิษ เข้ามาสูป่ ระเทศไทย (สีส่ บิ ปีภายหลังจากเอ็ดเวิรด์
เจ็นเนอร์ ค้นพบวิธกี ารปลูกฝี) ยังเป็นผูด้ ำเนินการ “โอสถศาลา” บริการแก่
ประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป เป็นผู้นำแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์อักษรไทยเข้า
๖
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ภาพผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร

มาสูป่ ระเทศไทย เป็นผูอ้ อกหนังสือพิมพ์บางกอก รีคอเดอร์ เป็นผูน้ พิ นธ์ตำรา
ครรภ์รกั ษา ตำรา การปลูกฝี ตำราการผ่าตัด เป็นต้น เป็นผูบ้ นั ทึกเหตุการณ์
ประจำวั น ในชี ว ิ ต ของท่ า นอย่ า งละเอี ย ด ทั ้ ง ในด้ า นความล้ ม เหลวและ
ความสำเร็จ ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน
เพื่อให้ได้แลเห็นภาพกรุงสยามแต่ปางก่อน ผู้นิพนธ์จึงได้พยายาม
ถอดความบางส่วนของปฏิทินบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของหมอบรัดเลย์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปลูกฝีปอ้ งกันไข้ทรพิษ ตัดตอนมาจากข้อความทีป่ รากฏใน
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ลูกชายของ ท่าน ซึง่ ต้นฉบับดัง้ เดิมเก็บไว้ท่ี Obelin College Library โรงเรียน
เก่าของ หมอบรัดเลย์ เอกสารอัดสำเนานี้ ได้มาจากห้องสมุดสถาบัน
ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ก่อนนำ
เข้าสู่เรื่องการปลูกฝี ใคร่ขอทำความเข้าใจกับคำสองคำที่ใช้ปะปนกันอยู่
ในปฏิทินบันทึกประจำวันของท่านคือคำว่า
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ภาพมือของหญิงรีดนมวัวผู้หนึ่ง ในสมัยคริสศตวรรษที่ 18
Edward Jenner สเก็ตชภาพนี้ด้วยตนเอง และขณะนั้นภาพนี้ได้เก็บไว้ที่
Wellcome National Library of Medicine ในลอนดอน

Vaccination และ vaccine virus ดังนี้
Vaccination หมายถึง การปลูกฝีโดยใช้หนองฝีที่สั่งสำเร็จเข้า
มาจากต่างประเทศ
Vaccine virus เข้าใจว่าเป็นการกล่าวถึงวัคซีนที่สั่งเข้ามาจาก
ต่างประเทศ
Inoculation เป็นคำที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝี โดยใช้หนองฝีที่
สั่งเข้ามา และใช้ในกรณี เอาหนองฝีจากคนที่ปลูกฝีขึ้นแล้ว สะกิดเอา
หนองไปปลูกให้แก่คนอืน่ อีกต่อไป (arm-to-arm) ด้วย
เมือ่ วาระครบวันเกิด ๒๐๐ ปี ของหมอบรัดเลย์ ได้มกี ารจัดงานเป็น
ที่ระลึก โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์ มติชน คุณหมอ
คทาวุธ โลกาพัฒนา จากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ผู้ซึ่งเป็นทั้งสหาย
๘
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และศิ ษ ย์ ไ ด้ ม าเชิ ญ ให้ ผ มไปบรรยายที ่ ค ณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ผมเห็นว่าข้อความที่ใช้บรรยายในวันนั้นน่าที่จะได้
บันทึกไว้ให้อนุชนรุน่ หลังได้ศกึ ษา เอกสารต่าง ๆ ทีน่ ำมาใช้เป็นแหล่งอ้างอิง
ในการเรียบเรียงนี้ คุณหมอคทาวุธ ได้กรุณาจัดหาให้จากห้องสมุดต่าง ๆ
จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย และยังได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดียิ่งจาก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรรใจ แสงวิเชียร ทายาทของ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร คุณหมอ สรรใจ รับมรดกจากอาจารย์หมอ สุด
ทั้งงานวิชาการ งานประวัติการแพทย์ กิริยามารยาท และความสมถะทั้งสิ้น
ทั้งปวงมาอย่างครบถ้วน
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๓๗๙
เตรียมการทดลองในการที่จะนำเอาไวรัสวัคซีน (vaccine virus หนองฝี) เข้ามายังประเทศสยาม ซึ่งเพิ่งจะได้รับสิ่งของเหล่านั้นมาจาก
อเมริกา กินเวลานานเหลือเกิน ก่อนจะมาถึง ดูหบี ห่อภายนอกแล้วเห็นว่าได้
รับการป้องกันเป็นอย่างดี แต่ก็ยังทำให้ข้าพเจ้าสังหรณ์ว่า ข้าพเจ้าอาจจะ
ล้มเหลวก็ได้
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๓๗๙
ได้ทดลองปลูกให้แก่เด็กเล็กจำนวน ๑๔ หรือ ๑๕ คน ได้สนทนากับ
พระคลัง รู้สึกว่าท่านให้ความสนใจในการทดลองปลูกฝีนี้ ท่านคิดว่าคงไม่มี
บุญกุศลอันใดจะทัดเทียมกับการป้องกันไข้ทรพิษได้สำเร็จ ท่านกล่าวว่า
ผมอาจจะเก็บเงินจากทุก ๆ คนที่มาปลูกฝีแม้คนละไม่ถึงบาท ไม่ช้าก็คงจะ
เต็มหีบเหล็กได้ถ้าผมต้องการ ผมคิดว่าท่านคงหวังจะเก็บภาษีเต็มทีแล้ว
กระมัง
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วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๓๗๙
พบว่าวัคซีนไวรัส ของข้าพเจ้าไม่ได้ความอะไรเลย ข้าพเจ้าทั้ง
เศร้าและผิดหวัง ไม่เฉพาะตัวข้าพเจ้าเท่านั้น เพื่อน ๆ ร่วมชาติของข้าพเจ้า
ที่รับทราบเรื่องนี้ก็พลอยเสียใจไปด้วย (เข้าใจว่าคงเกี่ยวกับระยะเวลา
ที่ส่งของ และการเก็บอุณหภูมิอาจสูงเกินไป ทำให้หนองฝีเสื่อมคุณภาพ
จึงใช้ปลูกฝีไม่ขน้ึ )
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๓๘๐
ได้รับหีบห่อบรรจุวัคซีนไวรัสสองกล่องที่มาถึงค่อนข้างจะล่าช้า
ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำการทดลองในประเทศสยามอีกในวันนี้ โดยปลูกฝีให้เด็ก
๙ คน ทีแ่ ขนทัง้ ๒ ข้าง ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ที่ ๓ หรือครัง้ ที่ ๔ ทีข่ า้ พเจ้าได้พยายาม
ปฏิบตั ิ
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๓๘๐
ตามคำขอของพี่น้องโรบินสัน ข้าพเจ้าเพิ่งเสร็จในการวิจารณ์บท
แปลของมาร์ค ซึ่งเขาเพิ่งจะแปลเสร็จ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้ากำลังมีงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบเต็มที่ ในเรื่องการทดลองของข้าพเจ้าในการปลูกฝีนั้น
ล้มเหลว โดยสิ้นเชิง
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๓๘๑
พยายามเรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝี เพื่อที่จะนำไป
กราบบังคมทูลแก่พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงสยาม ภายใต้ความฝันอันเจิดจ้า
ของข้าพเจ้าว่าการเอาเชื้อหนองฝีไข้ทรพิษไปปลูกนั้น คงจะเป็นกุศลอัน
ยิ่งใหญ่แก่คนที่ยังไม่ได้ปลูกฝีเหล่านี้ ซึ่งก็ได้มีการปฏิบัติมาก่อนแล้ว
แม้ว่าไม่ได้ผล แต่ก็ยังมีผู้คนจำเรื่องราวได้อยู่
๑๐
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เมื่อไม่นานมานี้ พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงสยาม ได้ส่งหมอหลวง
หลายท่านมาพบกับข้าพเจ้า โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ข้าพเจ้าสอน
วิธีการฉีดเชื้อ (ปลูกฝี) คงเป็นเพราะว่ามีผู้ไปกราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่า
ได้มีการฉีดไวรัสให้แก่เด็ก ๆ ของคณะสอนศาสนาและชาวสยามอีกจำนวน
มาก และด้วยเหตุนี้จึงทรงหวังอย่างยิ่งว่าการฉีดไวรัสนี้ คงจะสามารถ
บรรเทาจากโรคไข้ทรพิษได้เป็นอย่างมาก เพราะไม่มีโรคอะไรที่คร่าชีวิต
ชาวสยามไปได้มากเท่านี้
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ส่งทาสหลายคนมาพร้อมกับหมอหลวงจำนวน
หนึ่ง โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ฉีดไวรัสให้แก่บุคคลเหล่านั้น เพื่อที่
หมอหลวงจะได้เห็นด้วยตา ว่าเป็นการกระทำที่ก่อประโยชน์ ข้าพเจ้าลงมือ
ปฏิบัติด้วยความปิติ และทุกคนก็ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีเช่นกัน พระนายไหว
(? ไม่ทราบว่าชือ่ นีถ้ กู ต้องหรือไม่) บุตรชายคนโตของพระคลังก็สง่ ลูก ๆ มาให้
ฉีดไวรัสเช่นกันในวันนี้
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๓๘๑
ง่วนอยูก่ บั การแปลเป็นภาษาอังกฤษในงานเกีย่ วกับการปลูกฝีและ
การฉีดไวรัส ซึ่งข้าพเจ้าลงมือเตรียมไว้ เพื่อกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันนีม้ หี มอหลวงชาวสยามมาพบอีก ๒ ท่าน ท่านยอมลดตนเองว่าเป็นศิษย์
ของข้าพเจ้าและมาขอให้ข้าพเจ้าเรียบเรียงตำราแพทย์หลาย ๆ เรื่อง และ
ตำราว่าด้วยการผ่าตัดด้วย ทั้งสองได้ขอร้องข้าพเจ้าเป็นพิเศษว่า ข้าพเจ้า
น่าจะเขียนตำราครรภ์รักษาด้วย หมอเหล่านี้จริง ๆ แล้ว ก็เป็นศิษย์ของ
ข้าพเจ้า โดยท่านเคยมาเรียนวิธีฉีดไวรัสกับข้าพเจ้า ที่ท่านมาพบข้าพเจ้า
ก็มาโดยพระบรมราชโองการว่าท่านเหล่านี้จะต้องกลับไปฉีดไวรัสให้แก่
พระบรมวงศานุวงศ์และบริวาร

๑๑
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วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๓๘๑
เมือ่ วานนีข้ า้ พเจ้าเรียบเรียงเรือ่ งการปลูกฝี และการฉีดไวรัสสำหรับ
แพทย์ชาวสยามเสร็จแล้ว และหวังว่าจะพิมพ์ได้ภายในเวลาไม่กี่วันนี้
วันที่ ๔ มกราคม ๒๓๘๒
ได้ฉดี ไวรัสให้แก่เด็ก ๆ ของพระคลัง ๖ คน เป็นหลานเสีย ๓ และ
อนุภรรยาอีก ๓ คน มีหมอหลวงมาพบอีกเพือ่ ขอคำแนะนำเรือ่ งการฉีดไวรัส
วันที่ ๙ มกราคม ๒๓๘๒
พระคลังส่งญาติมาฉีดไวรัสอีก ๑๕-๒๐ คน
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๓๘๒
ได้ ฉ ี ด ไวรั ส ให้ แ ก่ ค รอบครั ว พระยาศรี พ ิ พ ั ฒ น์ น ้ อ งชายของ
พระคลัง เด็ก ๆ ทีม่ าเป็นลูก ๆ ของพระยาศรีพพิ ฒ
ั น์
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๓๘๒
พระยาพิพัฒน์ ซึ่งเป็นรองจากพระคลังได้มาสอบถามถึงการฉีด
ไวรัสให้แก่ครอบครัวของท่าน เมื่อได้รับคำตอบที่พอใจว่าไม่มีข้อห้ามอะไร
สำหรับบุคคลที่ท่านเกรงว่าจะเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ ท่านจึงยอมให้
หมอหลวงฉีดให้ท่าน
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๓๘๒
เจ้าจอมส่งลูก ๆ และเด็กอืน่ ๆ ในวัง มาให้ขา้ พเจ้าฉีดไวรัสให้ เพิง่
พิมพ์หนังสือว่าด้วยการฉีดไวรัสเสร็จและเห็นว่าเป็นเครื่องช่วยให้ข้าพเจ้า
ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ข้าพเจ้าฉีดไวรัสให้เป็นอย่างดี
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วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๓๘๒
พระคลังส่งหมอท่านหนึง่ มาเรียนวิธฉี ดี ไวรัส โดยท่านคงจะส่งหมอ
ไปกับอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ไปยังบางปลาสร้อย มีคำขอมาจากที่นั่นสำหรับ
แพทย์หลวงในการรักษา ทราบว่าพระคลังรู้สึกดีใจในผลการ ฉีดไวรัส
(inoculate) ครอบครัวของท่าน
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๓๘๒
มีหมอมาพบอีกหลายท่าน นับว่าเป็นหนึ่งในสยาม เจ้าฟ้าน้อยก็
มีรบั สัง่ ให้ขา้ พเจ้าไปติดตามดูวา่ หมอหลวง inoculate เด็ก ๆ ของท่านถูกต้อง
หรือไม่ ทรงคิดว่าทารกน้อยอายุ ๔ เดือน น่าจะเป็นทารกทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในโลกนี้
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๓๘๒
ได้ทราบมาว่า มีคนได้รบั inoculate จากหมอหลวงมาแล้วมากกว่า
๑,๐๐๐ คน และไม่มีผลไม่พึงประสงค์อันใดบังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นเลย
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๓๘๒
ข้าพเจ้าได้รับการบอกเล่าว่า พระเจ้าอยู่หัวได้ส่งเสริมให้มีการ
inoculate โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ จำนวน ๒๐ บาท เป็นค่าวัคซีน
ที่เพียงพอที่จะปลูกฝีได้ ๒๐-๓๐ คน พระราชทานให้แก่แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่
สามารถจะเจียดจ่ายค่าวัคซีนได้ หากเขามีเงินให้เพียง ๒ สลึง ถึง ๑ บาท ที่
จะทำให้เขาได้รับการปลูกฝี เพียงไม่กี่วันหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งให้
หมอหลวงมาพบข้าพเจ้าเพือ่ ทรงมัน่ พระทัยว่า หมอเหล่านัน้ จะไปดำเนินการ
ปลูกฝีให้แก่เจ้าฟ้าองค์เล็กๆ ทั้งหลายได้ ในวันนั้น ข้าพเจ้าได้ทำการปลูกฝี
ให้คนเพือ่ ทีจ่ ะทำให้งานของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
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วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๓๘๒
ได้รับจดหมายจากสิงคโปร์ พร้อมด้วยกล่องพัสดุบรรจุหนองฝี
(vaccine virus) ส่งมาจากกวางตุ้ง โดยความอนุเคราะห์ของนายแพทย์
ปาร์เกอร์ ผูท้ เ่ี คยส่งมาให้กอ่ นหน้านี้ ๑-๒ ครัง้ ท่านเป็นผูพ้ ากเพียรสนับสนุน
เพื่อให้สร้างกุศลผลบุญอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศสยาม สิ่งนี้แท้จริงแล้ว
ก็เป็นเรือ่ งทีม่ คี า่ ยิง่ สำหรับชาวคริสต์ และคณะสอนศาสนา แต่ขา้ พเจ้าก็เกรง
ว่า ณ ประเทศนีค้ งจะชักจูงใจยากลำบาก ไวรัส (หนองฝี) ทีม่ าถึงนีม้ อี ายุ ๖
สัปดาห์ ก็นบั ว่าเป็นเรือ่ งพิเศษในประวัตคิ วามพยายามทัง้ ปวงของข้าพเจ้าที่
พยายามจัดหาไวรัสจากแหล่งนั้น เมื่อก่อนนี้ไม่เคยเลยที่จะส่งมาถึงที่นี่เร็ว
กว่า ๔ เดือน
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๓๘๒
ได้ไปพบพระคลังในตอนเช้าเพื่อเรียนท่านว่าได้รับ vaccine virus
มาใหม่ ๆ และใคร่จะขอหารือเรือ่ งความสะดวกต่างๆ ทีจ่ ะดำเนินการทดลอง
ท่านตอบรับทันที ท่านไม่ได้เคลือบแคลงสงสัยเลย เพราะท่านทราบว่าเป็น
เรื่องที่ดี ข้าพเจ้าจึงไปเฝ้าเจ้าฟ้าน้อย เพื่อที่จะนัดหมายในการปลูกฝีให้แก่
เด็ก ๆ บริวารของท่าน ข้าพเจ้าได้ไปจัดการให้เสร็จสิ้นในบ่ายวันนั้น โดยมี
หมอเทรซีไ่ ปช่วย
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๓๘๒
พระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งให้หมอหลวงมาสอบถามเรื่องหนองฝี ที่
ข้าพเจ้าเพิ่งได้รับ
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วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๓๘๒
ระยะเวลาทอดนานพอกว่าที่จะพิสูจน์ว่าหนองฝี ของข้าพเจ้านั้น
ไม่ได้ผล คนที่ข้าพเจ้าได้ปลูกให้เขาเหล่านั้น ยังป่วยเป็นไข้ทรพิษ ข้าพเจ้า
ยังมั่นใจว่าไม่สิ้นหวัง ที่จะดำเนินการต่อไปให้สำเร็จจนได้
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๓๘๒
ปลูกฝีให้แก่โอรสองค์โตของเจ้าฟ้าน้อย โดยมีหัวหน้าหมอหลวง
มาคอยกำกับดูแลอยู่
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๓๘๓
ได้เริ่มการทดลองใหม่อีกวานนี้โดยใช้หนองฝี ที่เพิ่งส่งมาจากหมอ
S.V.C Smith แห่ง บอสตัน สุภาพบุรษุ ท่านนีม้ คี วามประสงค์อย่างใหญ่หลวง
ที่จะให้การปลูกฝีในประเทศสยามประสบความสำเร็จให้จงได้ ข้าพเจ้า
ได้ไปเรียนพระคลังและขอทำการปลูกฝีให้เด็ก ๆ ของท่านเมื่อได้รับอนุญาต
จึงได้ปลูกฝีให้แก่เด็ก ๆ ของท่าน ๑๐ คน เชลยชาว มาเลย์อกี ๖๕ คน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๓๘๓
ติดตามดูผลพบว่าในวันที่ ๒๒ หลังปลูกฝี ข้าพเจ้าปลื้มปิติมาก
ทีม่ อี ยู่ ๕ คนทีป่ ลูกฝีขน้ึ ทุกคนทัง้ ๕ นัน้ ข้าพเจ้าได้ปลูกฝีโดยใช้สะเก็ดแผล
ที่แห้งแต่ก็นำไปทำให้ชุ่มด้วยน้ำฝนและใช้ปลายมีดผ่าตัดสะกิดผิวหนัง
แต่รายที่ใช้ปากกาขนนกนั่นไม่ได้ผลเลย จากบุคคลที่ฝีขึ้นทั้ง ๕ ข้าพเจ้าได้
ปลูกต่อให้แก่ชาวมาเลย์อกี ๑๕-๒๐ คน (arm-to-arm) จากเด็ก พีน่ อ้ งโรบินสัน
ข้าพเจ้านำมาปลูกให้แก่ลูกของข้าพเจ้าเอง และนางสาวเพียร์ซ และเด็ก
นักเรียนสตรี

๑๕

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

หมอบรั ด เลย์ ก ั บ การปลู ก ฝี

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๓๘๓
ได้ ไ ปพบพระคลั ง อี ก โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ จ ะนำเอาฝี ด าษวั ว
ที่ขึ้นที่แขนนางสาวเพียชไปอวดท่าน โดยหวังว่าจะได้อาศัยอิทธิพลของ
ท่านเผยแพร่วธิ กี ารปลูกฝีดาษวัวนีใ้ ห้แก่ชาวสยามโดยทัว่ ๆ ไป ท่านดูมคี วาม
ปิติเป็นที่ยิ่งที่ได้แลเห็นตนเอง จึงมอบดอกไม้ช่อหนึ่งให้แก่นางสาวเพียร์ซ
ข้าพเจ้าจึงร้องขอต่อท่านที่จะนำการปลูกฝีให้แก่เด็ก ๆ ของท่านผู้ที่ยังไม่ได้
ปลูกฝี ท่านได้เรียกเด็กทั้งหมดมาทันที ในขณะนั้นเอง ผู้ที่ดูแลเชลยชาว
มาเลย์ ก็มารายงานว่า มีชาวมาเลย์บางคนที่ปลูกฝีไปนั้นเกิดเป็นไข้ทรพิษ
และตายไปหนึ่งคน ส่วนคนอื่น ๆ นั้น ก็กำลังป่วยอันเป็นผลจากการปลูกฝี
เรือ่ งนีก้ อ่ ให้เกิดความหวาดผวาแก่พระคลังมาก ด้วยเหตุนเ้ี องท่านจึงไม่ยอม
ให้ข้าพเจ้าปลูกฝีให้แก่ครอบครัวของท่านอีกต่อไป
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๓๘๓
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปลูกฝี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การปลูกฝีไปนานประมาณ
๓ สัปดาห์มาแล้ว ทุกคนได้สบายดี ได้นำไปเรียนให้พระคลังทราบเพื่อขอ
ปลูกฝีให้แก่ทารกที่ยังไม่ได้ปลูกจำนวน ๓ คน ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการ
ยากที่จะปลูกฝีให้แก่เด็กเหล่านี้ให้ขึ้น และนำไปปลูกต่อ ๆ ไป ประชาชน
เริ่มไม่เข้าใจ และยังเกิดความกลัวมากขึ้นตามมาด้วย และบางรายก็มี
อันตรายเกิดขึ้นแล้วด้วย
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๓๘๓
วันนี้เป็นวันเสาร์ ได้ใช้เวลาเกือบทั้งวันอยู่ในห้องทดลองเพื่อ
แพร่พนั ธุ์ หนองฝีเด็กทัง้ ๓ คนทีบ่ า้ นพระคลัง ฝีขน้ึ งามทุกคน บิดาได้แสดง
ความของคุณแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าได้ให้ท่านได้ใช้อิทธิพล
ของท่านนำพาให้ข้าพเจ้าได้ปลูกฝีแก่ประชาชนทั่ว ๆ ไป เพื่อที่จะเป็นการ
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ถนอมไวรัสเอาไว้จากสัปดาห์เป็นสัปดาห์และจากเดือนเป็นเดือน ๆ ต่อ ๆ ไป
(arm-to-arm) ท่านได้สนองตอบเป็นอย่างดี ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจเป็น
อย่างยิ่ง ด้วยความพยายามอย่างมาก ข้าพเจ้าพบว่ามีอยู่ ๖-๘ คนที่ยอม
ให้ปลูกฝี ข้าพเจ้าใช้ความพยายามทุก ๆ อย่างที่จะได้รับเกียรติเช่นว่านี้
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๓๘๓
พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงสยาม ได้รบั สัง่ ให้หมอหลวงมาพบข้าพเจ้า
ในตอนเช้า เพื่อสอบถามถึงหนองฝีวัวและได้ขอให้ข้าพเจ้าปลูกฝีให้บ้าน
พระอนุชา ในวันที่ ๙ ข้าพเจ้ากราบทูลไปว่าจะไปปลูกฝีให้ตามพระราช
ประสงค์ในวันอังคารหน้า วันนีไ้ ด้ปลูกฝีให้ทาสอีก ๑ คน ทีว่ งั ในวันนีเ้ จ้าจอม
ได้เชิญให้ไปปลูกฝีให้เด็ก ๆ ๖ คนด้วย
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๓๘๓
ได้ไปทีบ่ า้ นของเจ้าน่วมในตอนเช้าและปลูกฝีให้ลกู ๒ คน และอีก
๕ หรือ ๖ คน เป็นลูกของบรรดาคนรับใช้ และได้นำเรื่องวัคซีนเพื่อที่จะให้
วัวของพระเจ้าอยู่หัวได้รับการปลูกฝี
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๓๘๗
หนังสือพิมพ์บางกอกรีคอเดอร์ ฉบับปฐมฤกษ์ได้รับการตีพิมพ์
ในวันนี้
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๓๘๗
เริม่ ทำการทดลองกับหนองฝีทไ่ี ด้รบั มาเมือ่ สองสามวันก่อน ในวันนี้
ข้าพเจ้าได้ปลูกฝีทแ่ี ขนเด็ก ๕ ถึง ๖ คน

๑๗

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

หมอบรั ด เลย์ ก ั บ การปลู ก ฝี

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๓๘๗
การทดลองครั้งแรกในการปลูกฝีประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
ข้าพเจ้าได้ทดลองซ้ำอีกในวันนี้ ในจำนวนที่เท่ากัน เด็ก ๒ คน เป็นคน
ของภรรยาชาวจีน เธอเคยนำบุตรคนโตมาให้ข้าพเจ้าปลูกฝีและฝีขึ้นตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๓๘๓ และเธอก็ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับ เธอจึงรีบนำเด็ก ๆ ของ
เธอมาเมื่อเธอทราบว่า ข้าพเจ้ามีหนองฝีมาแล้ว
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๓๘๗
ทราบว่าบุตรสาวคนเล็กของภรรยาชาวจีนนั้นฝีขึ้น
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๓๘๗
ข้าพเจ้าได้ปลูกฝีให้แก่บุตรชายของข้าพเจ้าเอง และเด็กคนอื่น ๆ
ด้วย โดยใช้หนองจากรายทีฝ่ เี พิง่ ขึน้ ทีก่ ล่าวถึงนัน้ (arm-to-arm) ข้าพเจ้าคง
ไม่ประสพความล้มเหลวอีกเพราะได้เอาหนองฝีมาใช้ในเวลาที่ดีที่สุด
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๓๙๐
เวลา ๑๒.๐๐ น. ออกจากกรุงเทพพร้อมลูก ๆ ไปขึน้ เรือปรินซ ออฟ
เวลส์ กลับสหรัฐอเมริกา
จะเห็นได้ว่าท่านได้เพียรพยายามปลูกฝีตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.
๒๓๗๙ กว่าจะปลูกฝีขึ้นสำเร็จก็ล่วงเข้าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๘๓
กินเวลาถึงสี่ปีเศษ
ในฐานะแพทย์รุ่นหลังคนหนึ่ง ขอคารวะวิญญาณของนายแพทย์
แดน บีช บรัดเลย์ ไว้ ณ ทีน่ ด้ี ว้ ย
จากแพทยสภาสาร (ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๔๗; ๓๓: ๒๔๗-๒๕๙)

๑๘

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

หมอบรั ด เลย์ ก ั บ การปลู ก ฝี

ภาพแสดงเครื่องมือในการทำ Variolation ในสมัยโบราณ

Edward Jenner ทำการปลูกฝี

๑๙

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

หมอบรั ด เลย์ ก ั บ การปลู ก ฝี

หลวงวิฆเนศประสิทธิ์ ผลิตหนองฝีเอง ในประเทศไทย ๒๔๔๔

พระบำบัดสรรพโรค ผลิตหนองฝีเอง ในประเทศไทย ๒๔๔๔

๒๐

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เมื ่ อ ประธานาธิ บ ดี ล ิ น คอล์ น ถู ก ลอบสั ง หาร

เมือ่ ประธานาธิบดีลนิ คอล์น
ถูกลอบสังหาร

เมื่อเวลาประมาณ สี่ทุ่มเศษคืนวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ วันเพ็ญ
เดือนสิบสอง น้ำนองตลิ่ง ตรงกับเทศกาลประเพณีไทยวันลอยกระทงพอดี
ผมนัง่ ชมโทรทัศน์ชอ่ ง ๑๑ อยูท่ บ่ี า้ น ดูรายการ MySci มีเรือ่ งทีผ่ มเคยสนใจมา
ก่อน คือเรือ่ ง การลอบสังหารท่านอดีตประธานาธิบดีลนิ คอล์น พอดี นึกขึน้ มา
ได้ว่าผมเคยเรียบเรียงเรื่องทำนองนี้มาก่อนและตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพ
นานมาแล้ว บทความนีผ้ มเรียบเรียงจากหนังสือทีบ่ ริษทั ยา ชือ่ Therapeutic
Notes เข้าใจว่าเป็นของบริษทั Parke Davis สหรัฐอเมริกา เขาเอามาแจกให้
อ่านโดยไม่คดิ มูลค่าเมือ่ ประมาณ ๔๐ ปีเศษมาแล้ว แต่ผมเห็นว่าเป็นหนังสือ
ที่ดี ก็เลือกตัดเอาเรื่องที่น่าสนใจตัดเก็บไว้ ปัจจุบันนี้ไม่มีแจกแล้ว แต่กต็ อ้ ง
๒๑

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เมื ่ อ ประธานาธิ บ ดี ล ิ น คอล์ น ถู ก ลอบสั ง หาร

สารภาพว่าได้ตัดเรื่องราวออกมาเก็บไว้โดยไม่ได้บันทึกรายละเอียดต่างๆ
เอาไว้ ขอนำเอาบทความทีเ่ คยตีพมิ พ์ในวารสารสุขภาพมาฉายซ้ำอีกครัง้ หนึง่
ดังนีค้ รับ
ถ้าใครได้นง่ั ดูขา่ วจากดาวเทียมของทีวชี อ่ ง ๓ และช่อง ๙ เมือ่ วันที่
๓๑ มีนาคม ศกนี้ (๒๕๒๔) เป็นภาพที่ท่านประธานาธิบดีเรแกน ถูกมือปืนวัยรุ่น
ยิงเข้าทีป่ อดซ้าย กระสุนฝังในลึกจากผิวหนังไปถึง ๓ นิว้ ท่านประธานาธิบดี
ได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัดซึ่งข่าวสุดท้ายที่เปิดเผยปรากฏว่า
ท่านประธานาธิบดี อยูใ่ นสภาพทีป่ ลอดภัย
ตลอดระยะเวลากว่าศตวรรษที่ผ่านมา มีประธานาธิบดีของสหรัฐ
ถูกลอบสังหารทั้งที่ทำการสำเร็จและไม่สำเร็จ ดังนี้คือ

พ.ศ. ๒๔๐๘ ประธานาธิบดี ลินคอล์น
ถูกลอบสังหารถึงแก่อสัญกรรม

พ.ศ. ๒๔๒๔ ประธานาธิบดี การ์ฟิลด์
ถูกลอบสังหารถึงแก่อสัญกรรม

๒๒

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เมื ่ อ ประธานาธิ บ ดี ล ิ น คอล์ น ถู ก ลอบสั ง หาร

ประธานาธิบดี การ์ฟิลด์ ถูกลอบสังหาร

พ.ศ. ๒๔๔๔ ประธานาธิบดี แม็คคินเลย์
ถูกลอบสังหารถึงแก่อสัญกรรม

พ.ศ. ๒๔๕๕ ประธานาธิบดี รูสเวลส์
ถูกลอบสังหารกระสุนฝังในปอด
แต่ไม่เป็นอันตราย รอดชีวิต

๒๓

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เมื ่ อ ประธานาธิ บ ดี ล ิ น คอล์ น ถู ก ลอบสั ง หาร

พ.ศ. ๒๔๙๐ ประธานาธิบดี ทรูแมน ถูกคนร้ายชาวปอร์โตริกนั บุก
เข้าสังหาร แต่ไม่สำเร็จ
พ.ศ. ๒๕๐๖ ประธานาธิบดี เค็นเนดี ถูกลอบสังหารถึงแก่อสัญกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๙ ประธานาธิบดี ฟอร์ด ถูกลอบยิง กระสุนด้านจึงปลอดภัย
พ.ศ. ๒๕๒๔ ประธานาธิบดีเรแกน ถูกลอบสังหาร รอดชีวิตและ
ปลอดภัย
ที น ี ้ เ รามาลองดู ก รณี ข องท่ า นประธานาธิ บ ดี ล ิ น คอล์ น ดู ซ ิ ว ่ า
เหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

พ.ศ. ๒๕๒๔ ประธานาธิบดีเรแกน ถูกลอบสังหาร รอดชีวิตและปลอดภัย

๒๔

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เมื ่ อ ประธานาธิ บ ดี ล ิ น คอล์ น ถู ก ลอบสั ง หาร

ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๓๕๒
ที่เมืองฮ๊อจกินวิลล์เค็นตักกี้ เป็นประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ ของสหรัฐอเมริกา
(วาระแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ และได้รับเลือกอีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗) ผลงาน
อันปรากฏที่ใคร ๆ ต้องรู้จัก ก็คือ การที่ท่านประกาศเลิกทาส เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๐๖
ในขณะที่ท่านกำลังมีผลงานดีเด่นและชีวิตรุ่งโรจน์ ท่านก็หนีมัจจุราชไม่พ้น
ท่านถึงแก่อสัญกรรม เมื่อเวลา ๗.๒๐ น. ของวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๐๘ ที่บ้านพัก
หลังหนึง่ (ในรายการช่อง ๑๑ บอกว่าเป็นโรงแรม) ซึง่ อยูต่ รงข้ามกับโรงละคร
ฟอร์ด (Ford Theater) ๙ ชัว่ โมงหลังถูกลอบสังหาร รวมสิรอิ ายุได้ ๕๖ ปี
เราลองกลับมาทบทวนดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นกันดูซิว่า
เรื่องราวมันเป็นอย่างไร
คนร้ายชือ่ จอห์น บูธ๊ ได้ลอบขึน้ ไปบนชัน้ บ๊อกซ์ของโรงละคร ฟอร์ด
ทีท่ า่ นประธานาธิบดีกำลังนัง่ ชมละคร ปรากฏว่าไม่มยี ามเฝ้าประตูและประตู
ด้านหลังก็ไม่ได้ลงกลอน บูธ๊ จึงมีโอกาสเข้าไปยิงได้ถงึ ตัวอย่างเผาขน กระสุน
จากปืนสัน้ ฝังเข้าไปในสมองของท่านประธานาธิบดี ลินคอล์น รอยกระสุนอยู่
ประมาณ ๑ นิ้ว ไปทางซ้ายจากเส้นกึ่งกลางศีรษะทางด้านหลัง
แพทย์คนแรกที่ไปถึงที่นั้น คือ นายแพทย์ชาร์ลส เจ ลีล ซึ่งเป็น
แพทย์ทหาร (ในรายการช่อง ๑๑ ปรากฏว่าคุณหมอก็ไปดูละครในขณะนั้นเช่น
กัน) ภาพทีพ่ บก็คอื ท่านประธานาธิบดีนอนหมดสติอยูก่ บั พืน้ ชีพจรคลำไม่ได้
แพทย์ได้พยายามเอาเลือดที่แข็งตัวและจุกที่ปากแผลออก โดยหวังว่าจะให้
ความดันในสมองลดน้อยลง เนือ่ งจากถนนขรุขระ จึงไม่กล้าเคลือ่ นย้ายท่าน
ประธานาธิบดีไปทำเนียบขาว เพราะคิดว่า ท่านประธานาธิบดีคงจะสิ้นใจ
ในไม่กช่ี ว่ั โมง จึงได้นำท่านไปไว้ทบ่ี า้ นเช่าหลังหนึง่ (โรงแรม?) ซึง่ อยูต่ รงข้าม
กับโรงละครฟอร์ด หลังจากนั้นก็มีแพทย์หลายท่านได้มาถึง ในจำนวนนั้น

๒๕

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เมื ่ อ ประธานาธิ บ ดี ล ิ น คอล์ น ถู ก ลอบสั ง หาร

ภาพเหตุการณ์ก่อนที่ประธานาธิบดีลินคอล์น
จะถึงแก่อสัญกรรม

รวมทั้งนายแพทย์โรเบอร์ต เค สโตน แพทย์ประจำครอบครัวและนายแพทย์
ใหญ่กองทัพบก โจเซพ เค บาร์นส
ขณะนัน้ รูมา่ นตาข้างซ้ายของท่านประธานาธิบดีหดเล็กลง และข้าง
ขวาเบิกกว้าง ตาข้างขวาปูดและบวม ต่อมามุมปากซ้ายเริม่ ตก หมอบาร์นส
ได้พยายามให้เครื่องมือควานเข้าไปในสมองทางด้านซ้าย เพื่อคลำหา
ลูกปืนก็ไม่พบ ควานลึกลงไปได้ ๔ นิว้ ก็ควานต่อไปไม่ได้ การใช้เครือ่ งมือนัน้
ไม่ได้ทำความสะอาดแต่อย่างใด แพทย์ไม่ได้นึกถึงวิธีการที่เอากระสุน
ออกมาเท่าใดนัก
เวลาประมาณ ๕ นาฬิ ก า เลื อ ดได้ ซ ึ ม ออกจากแผลอี ก ท่ า น
ประธานาธิบดีเริ่มหายใจผิดปกติ ทุกครั้งที่ท่านประธานาธิบดีทำท่าหยุด
หายใจ บรรดาแพทย์ ก ็ ม องดู ท ี ่ น าฬิ ก า เพื ่ อ ที ่ จ ะบั น ทึ ก เวลาที ่ ท ่ า น
๒๖

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เมื ่ อ ประธานาธิ บ ดี ล ิ น คอล์ น ถู ก ลอบสั ง หาร

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนที่ประธานาธิบดีลินคอล์น
จะถึงแก่อสัญกรรม

ประธานาธิบดีสน้ิ ลม จนกระทัง่ เวลา ๗.๒๐ น. ของวันที่ ๑๕ เมษายน ท่าน
ประธานาธิบดีกถ็ งึ แก่อสัญกรรม ๙ ชั่วโมง หลังจากที่ถูกลอบยิง
จากการตรวจศพซึ่งได้ตรวจเฉพาะศีรษะ โดยนายแพทย์ เจ เจ
วู๊ดเวิร์ด และ เคอร์ติส, วู๊ดเวิร์ด รายงานว่า กระสุนปืนได้ไปติดอยู่ที่สมอง
ส่วนหน้า หลังลูกตาซ้าย แต่เคอร์ตสิ รายงานว่าอยูห่ ลังตาขวา จากการตรวจ
สอบวิถีกระสุนเคอร์ติสน่าจะเป็นฝ่ายถูก กระดูกกระโหลกศีรษะ ส่วนใกล้ๆ
ลูกตาแตกเป็นเสี่ยง ๆ
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เมื ่ อ ประธานาธิ บ ดี ล ิ น คอล์ น ถู ก ลอบสั ง หาร

เป็นที่น่าสังเกตว่ากระสุนผ่านไปใกล้ ๆ ศูนย์ที่สำคัญ ๆ ในสมอง
ก็ตาม แต่ทา่ นประธานาธิบดีกม็ ชี วี ติ อยูไ่ ด้ถงึ ๙ ชัว่ โมง
ในรายนี้ หากเหตุการณ์เกิดขึ้นช้ากว่านั้นสัก ๑ ศตวรรษ ความ
ก้าวหน้าทางศัลยกรรมประสาท อาจจะช่วยชีวิตท่านประธานาธิบดีเอาไว้ได้
จาก วารสารสุขภาพ วารสารรายเดือนของแพทยสมาคมและ แพทยสภา
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๔ หน้า ๗๕-๙๑
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เก็บตกจากเยอรมัน
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แบแรทส์ทำเหตุ
ผมเดินทางไปศึกษาที่ประเทศสหพันธรัฐ เยอรมันนีเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๐๓ พอได้ทราบแน่ชัดว่าจะได้ไปเมืองนอกก็ตื่นเต้นดีใจ เตรียมเสื้อผ้า
ทั้งของใช้เป็นการใหญ่ เสื้อมานเต็ล (Mantel – เสื้อโอเวอร์โค๊ท) ไปยืมจาก
อาจารย์หมอรัสมี วรรณิสร ไปใช้ก่อน เมื่อไปถึงเยอรมันก็คอยไปหาดูใหม่
เสือ้ นอกตัดไปใหม่ ๒ ชุด และมีผใู้ หญ่เขาบอกว่าจะต้องมีสทู สีดำเอาไว้ ๑ ชุด
เวลาจะไปสอบหรือไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ เขามีธรรมเนียมว่าต้องใส่สูทดำ
ก็กะเอาไว้ว่าไปหาเอาข้างหน้า รองเท้าก็ควรจะมีใหม่ไปสัก ๒ คู่ สมัยนั้นที่
ใคร ๆ ที่จะไปเมืองนอก เขาจะต้องไปซื้อรองเท้าแบแรทส์ (Baratts) ที่ห้าง
เยาหะรีข้าง ๆ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง
เรื่องที่จะเล่านี่เป็นเรื่องรองเท้านี่เอง พวกเรา ๘ คนขึ้นเครื่องบิน
ลุฟท์ฮนั ซ่า ออกจากกรุงเทพฯ ตอนสาย ๆ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๓ ตอนนัน้
ยังใช้เครื่องบินซูเปอร์ จี คอนสเต็ลเลชั่น เริ่มบินออกจากกรุงเทพฯ เป็นจุด
ตัง้ ต้น ไปแวะกัลกัตตา บอมเบย์ การาจี เทหะราน เอเธนส์ โรม และฟรังเฟิรท์
เหมือนรถไฟขบวนหวานเย็นยังไงยังงั้น เราทั้ง ๘ คน นั่งเรือบินไปจนถึง
การาจีถึงได้มีผู้โดยสารขึ้นมาสมทบ ราวกับว่าเราทั้ง ๘ คน ชาร์เตอร์เครื่อง
ลุฟท์ฮันซ่ากันเลยทีเดียว การกินการอยู่อุดมสมบูรณ์ มีอยู่คนหนึ่งที่กิน
มากไปนัน่ แหละไปนัง่ โอ๊ก ๆ อยูท่ า้ ยเครือ่ ง ผมพอจะจำได้วา่ เป็นใครแต่อย่า
เอามาฉีกหน้ากันดีกว่า
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เรือบินหวานเย็นเราบินถึงโรมตอนเช้า ๆ เวลาทีน่ น่ั ก็ราว ๆ ๗ โมง
เช้า หลังจากรอนแรมไปตัง้ ราว ๆ ๓๐ ชัว่ โมง ทีน่ น่ั พบกับลุงจอห์น ทีช่ าวบอนน์
รู้จักกันดี โผล่ขึ้นมาคุยจ้อให้ฟังว่า มาจากกรุงเทพฯ แล้วมาแวะดูกีฬา
โอลิมปิคที่โรม พอถึงแฟรงเฟิร์ท, อังเคิ้ลจอห์นก็ลง เพื่อที่จะไปทำงานที่
สำนั ก งานผู ้ ด ู แ ลนั ก เรี ย นไทยที ่ บาด โกเดสแบร์ ก มี ห ลายคนลงที ่ น ั ่ น
ผมเองลงเครื่องที่นั่น แล้วจะต้องต่อเครื่องไปดือเช็ลดอร์ฟอีก เพราะนัด
อาจารย์หมอเกษม ลิม่ วงศ์ ซึง่ ผมนัดกับท่านไว้ ท่านจะไปรอรับอยูท่ น่ี น่ั เรือบิน
ถึง ดือเช็ลดอร์ฟ (Duesseldorf) ตอนบ่าย ๆ ลงจากเครื่อง ท้องฟ้ามืดครึ้ม
อาจารย์เกษมไปยืนรอรับอยูท่ น่ี น่ั ใจชืน้ เป็นกอง จากนัน้ นัง่ รถแท็กซีไ่ ปทีพ่ กั
ของอาจารย์ เอาข้าวของลงไว้ นั่งคุยกันได้ซักครู่ อาจารย์จะไปดูคนไข้ที่
อูนิแวร์ซิเตทสคลินิก (Universitaetsklinik) ชวนผมเดินไปด้วย พอเริ่มต้น
อาจารย์ก็เดินซะเร็วจี๋ ผมวิ่งตามแทบไม่ทัน สุดท้ายผมก็ขอนั่งอยู่ที่เก้าอี้
ข้าง ๆ ถนน พลางบอกอาจารย์วา่ “อาจารย์ไปเถอะครับ ผมนัง่ อยูน่ ก่ี แ็ ล้วกัน
อาจารย์กลับมาค่อยมารับผมกลับบ้านไปกินข้าวก็แล้วกัน” อาจารย์ก็ชัก
สงสัยว่า เอ๊ะ ผมไม่สบายหรือเป็นอะไรไปหรือเปล่า ผมตอบอาจารย์อย่าง
หน้าชืน่ ตาบานว่า เปล่าครับ “รองเท้าใหม่กดั เท้า” “ก็เจ้าแบแรทส์” มันทำ
เหตุ เพราะว่าเรานั่งบนเรือบินมา ๓๐ ชั่วโมง นั่งบนเครื่องนาน เท้ามันบวม
รองเท้าทีย่ งั ใหม่ ๆ ตอนซือ้ ก็พอเหมาะกับเท้า ตอนนัน้ มันทำร้ายผมเสียแล้ว
อยากจะเดินเท้าเปล่า ๆ มากกว่า เท้าก็บวม รองเท้าก็ใหม่ และยังต้องไปวิง่
ตามอาจารย์เกษมอีกก็เลยไปกันใหญ่
ผมไปเมืองนอกเทีย่ วหลัง ๆ ผมจะเลือกเอาคูท่ เ่ี ก่าทีส่ ดุ ใส่สบายที่
สุดติดไป เพราะเข็ดตั้งแต่ครั้งกระโน้น
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โรมานติชเช สตราสเซ (Romantische Strasse)
คืนแรกในเยอรมันนี หลังจากรับประทานอาหารกับอาจารย์หมอ
เกษมแล้วหลับสนิท เพราะความเมือ่ ยล้าและเจ็บปวด เท้าระบมไปหมดทัง้ ๒
ข้าง ประกอบกับต้องตืน่ เช้า เพือ่ รอขึน้ รถไฟจาก ดือเช็ลดอร์ฟไปวือร์สบวร์ก
(Wuezburg) จากวือร์สบวร์กจะต้องนั่งรถบัสต่อไปอีกจนถึงเมืองปลายทาง
ครั ้ ง นี ้ ก ็ เ ป็ น ครั ้ ง แรกที ่ จ ะต้ อ งขึ ้ น รถไฟเยอรมั น ที ่ เ ล่ า ลื อ กั น ว่ า
ตรงเวลาเป๊ะ เผลอไม่ได้ ถ้าไม่ขน้ึ ผิดคันก็อาจจะลงผิดสถานี รูส้ กึ ตืน่ เต้นพิกล
ยังงง ๆ กับการนัง่ เรือบิน เวลาก็เปลีย่ น แถมยังจะให้ฟงั ภาษาเยอรมัน พูดโดย
เยอรมันแท้ ๆ อีกด้วย ผมนัง่ ริมหน้าต่าง ไม่ยอมหลับ ไม่ยอมพูด ไม่ยอมจา
ไม่ยอมกิน น้ำท่าไม่ได้ดื่มทั้งนั้น พอบ่ายโมงเศษ ๆ ก็ถึงวือร์สบวร์เกอร์
เฮ้าพ์บาห์นโฮ๊ฟ (Wuezburger Hauptbahnhof) รีบกระวีกระวาด ลาก
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กระเป๋าอันหนัก ๆ ลงจากรถไฟ ลงไปเสร็จก็ทะเล่อทะล่า ไปถามหาที่จอด
รถบัส ก็ถามเป็นภาษาเยอรมันทีก่ ระท่อนกระแท่น ทีจ่ ำไปจากอาจารย์เกษม
พอได้ความก็ไปยืนรอทีใ่ กล้ ๆ ป้ายรถ เพราะกลัวจะขึน้ ผิดคัน รถกว่าจะออก
ก็บ่าย ๓ โมงเย็น หิวก็หิวเดินไปดูของขายที่สถานีก็พอมีขาย แต่ไอ้ปัญญา
จะไปพูดไปขอซือ้ ดูไม่ใคร่จะมี คว้าได้แอ๊ปเปิล้ หนึง่ ฟุนด์ (Pfund – ปอนด์) เก็บ
ไว้กบั ตัว เพราะตอนนีจ้ ะยืนกินก็เหนียมอายฝรัง่ รอจนกระทัง่ ขึน้ ไปนัง่ ท้าย ๆ
รถบั ส และรถบั ส ออกวิ ่ ง ไปตามถนน โรมั น ติ ช เช่ สตราสเซ่ ไปสู ่ เ มื อ ง
โรเธ็นบวร์ก อ็อบ เดอร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) ซึ่งเป็น
เมืองโบราณที่สวยงามเมืองหนึ่ง เมื่อขึ้นรถบัสก็เลยได้โอกาสรับประทาน
แอ๊ปเปิ้ลหมดทั้งฟุนด์ นับว่าแอ๊ปเปิ้ลฟุนด์นี้แก้ความหิวได้เป็นอย่างดี
และก็ พ ยายามคิ ด ให้ ม ั น อร่ อ ยและ “โรมานติ ค ” ตามชื ่ อ ถนนไปด้ ว ย
ทิวทัศน์ข้างถนนนั้นสวยงามมองไปไกล ๆ เห็นชาวนากำลังอยู่กลางท้องนา
มีววั ด่าง แปลกจากวัวบ้านเรา อยูเ่ ป็นระยะ ๆ แต่ยงั ไง ๆ มันก็ไม่โรมานติคตาม
ชือ่ ถนนจนได้

Rothenburg ob der Tauber
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สัง่ บ๊ะหมี่ ได้กำปัน้
เมือ่ ไปถึงเมือง โรเธ็นบวร์ก รถไปจอดทีห่ น้า ร้าทเฮ้าส์ (Rathaus –
ศาลาว่าการของเมือง) มองไปไกล ๆ เห็นมีคนตัวอ้วน ๆ เดินอยูห่ น้า ร้าทเฮ้าส์
(ซิต้ี ฮอลล์) จำได้วา่ เป็นคุณหมอณรงค์ พิชยั ชาญณรงค์ ก็รสู้ กึ ดีใจมาก รีบ
เอากระเป๋าลงจากรถบัส แล้วก็วง่ิ ไปพลาง ตะโกนพลาง เฮียณรงค์เป็นคนทีร่ ู้
ภาษาดีกว่าพวกเรา (มีอาจารย์ประธาน อารีพล จากจุฬาฯ ไปสมทบอีกคน
หนึง่ ) จึงช่วยเป็นไกด์ได้ พาไปโรงเรียนภาษาเกอเต้ (Goethe Institut) พาไป
พักที่บ้าน แฮร์ ชไนเดอร์ (Herr Schneider) และเย็น ๆ พาพวกเราหนีจาก
ร้านอาหารของโรงเรียนไปชุมนุมกันอยู่ที่ ก๊าสเฮาส์ สตวร์ม (Gasthaus
Stuerm) ไปถึงก็ใช้ภาษาที่ เสน๊ค ๆ ฟิช ๆ สัง่ อาหารพอได้รบั ประทานกัน
มีอยู่วันหนึ่งเรานึกถึง บ๊ะหมี่ต้มยำที่อร่อย ๆ ถ้าได้ซักชามก็คง
จะเข้าท่า เพราะเรามีพริกขี้หนูป่นอยู่ในกระเป๋ากันทุกคน ผมเป็นคนสั่ง
อาหารกับเฟรา สตวร์ม (Frau Stuerm) ว่าขอ นูเดล ซูป๊ เป้ (Nudel Suppe)
หน่อย ๓ ที่นะ คุณป้าใจดีคนนั้น หัวร่อร่า หายเข้าไปในครัวสักพักก็กลับ
ออกมาพร้อมกับชามซุป๊ ๓ ชามโต ๆ เป็นน้ำใส ๆ ตรงกลางมีมนั ฝรัง่ ต้มบด
แล้วปั้นเป็นก้อนโต ๆ เท่ากำปั้นวางอยู่กลางชามซู๊ป พวกเราก็ตกใจว่าอะไร
กันนี่ สั่งนูเดล ซู๊ปเป้ ไหงกลายไปได้ อะไรก็ไม่รู้ก็เลยสอบถาม คุณป้า
ดูว่ามันเรื่องอะไรกัน ปรากฏว่าแกได้ยินว่าเราสั่ง Knodelsuppe ซักไป
ซักกันมาจึงรูว้ า่ นูเดล กับคโนเด้ลนัน้ มันคนละอย่างกัน คโนเด้ลนะมันกำปัน้ นี่
แหละครับ อยากจะหม่ำบ๊ะหมี่ก็เจอกำปั้นยัดปาก
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ร้าน Gasthaus Stuerm
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ไทเลนเด้อร์ กับอินโดเนเชียน
เมื่อผมไปอยู่ ฮัมบวร์ก พักอยู่ที่บ้านถนน คู๊พ สตร๊าสเซ่ ซโว อา
(Koupstrasse 2a) หรือทีใ่ คร ๆ รูจ้ กั กันในนามของ ชลุม้ พ์ (Schlump) นัน่ เอง
แม้ว่าบ้านช่องมันจะ ซอมซ่อ และค่อนข้างจะรก เพราะเฟราด๊อคเตอร์
โรเซนคร๊านซ์ (Frau Dr. Rosenkranz) ชอบสะสมของเก่า เพราะเข็ดความจน
ระหว่างสงคราม อะไร ๆ ก็ไม่มี เราต้องค่อย ๆ ช่วยกันแอบเอาไปของรก ๆ
ทิ้งถังขยะกันอยู่เสมอ ๆ วันละชิ้นสองชิ้นพอไม่ให้แม่บ้านผิดสังเกต ข้อดี
ของบ้านนี้ก็คือ ทำอาหารรับประทานได้เองทุกชนิด ไม่ว่าจะกลิ่นรุนแรง
อย่างไร (ปลาเค็ม กระเทียม) รสประหลาดอย่างไร คุณป้าโรเซ่นคร๊านซ์
ไม่เคยรังเกียจ มีอยู่บ่อย ๆ ลงมาร่วมวงกับเราด้วยซ้ำไป นอกจากนั้นเพื่อน
ร่วมบ้าน คือ คุณโย่ง ทอมป์สนั (Herr Thompson) ก็มรี สนิยมคล้าย ๆ กับเรา
ลงมาชิมอาหารไทยจนติดใจ นอกจากนัน้ ใครจะเอะอะโฉ่งฉ่างดึกดืน่ อย่างไร
แม่บ้านก็เฉย เพราะคุณป้าหูตึง พอถอดเครื่องช่วยฟังออก ก็ไม่ได้ยินอะไร
ส่วนคุณโย่งนัน้ ใช้สำลีอดุ หูเอาไว้ จึงไม่ใคร่ได้ยนิ
ด้วยเหตุนเ้ี ย็น ๆ เราจะมีชมุ นุมกันทุกวัน ถ้าเป็นวันเสาร์ วันอาทิตย์
ก็ชุมนุมกันเช้า กลางวัน เย็นและก่อนนอน สมาชิกชมรมของเรานั้นมีทั้งมา
จากในเมือง ฮัมบวร์ก มาจาก แบร์เก่ดอร์ฟ (Bergedorf) บางทีก็มาจาก
ไกล ๆ เช่น เกิต๊ ติงเก้น (Goetingen), ฟรายบวร์ก (Freiburg), ไฮเดลแบ็รก์
(Heidelberg) ลอนดอนก็ยงั มีเสมอ ๆ
มีอยูเ่ ย็นวันหนึง่ คุณหมอวนา มาจาก เกิต๊ ติงเก้น ลงรถไฟที่ เฮ้าพ์
บาห์นโฮ๊ฟ แล้วก็ลงอูบาห์น (U-Bahn – underground train) มาขึ้นสถานี
เดินตรงลิ่วมุ่งหน้าจะไป คู๊พสตร๊าสเซ่ ระหว่างที่กำลังเดินดุ่ม ๆ อยู่นั้นก็มี
ชายวัยกลางคน เป็นชาวตะวันออกเดินอยู่คนหนึ่ง เผอิญสบตากันพอดี
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ก็เลยทักทายกัน ทั้งคู่เดินคุยกันในภาษาเยอรมันกันตลอดทาง เวลาผ่าน
ไปถึงทราบว่าจุดหมายปลายทางก็บ้านเลขที่ ซโว อา (2a) ด้วยกันนั่นเอง
จึงรู้ว่าเป็นคนไทย คุณหมอวนาก็ชักจะฉุนนึกว่า เอ๊ะ พูดไทยได้แล้วทำไม
เต๊ะพูดฝรั่งมาตลอดทางยังกะจะมาลองภูมิภาษา อาจารย์หมอจง เมฆสุภะ
ท่านก็บอกว่า เอ้า ใครจะไปรู้ ว่าคุณเป็นคนไทย ก็นกึ ว่าเป็นอินโดนีเซีย นีน่ า
หมอวนาก็โพล่งออกมาว่าก็คือกันนั่นแหละ ผมก็นึกว่าคุณเป็นชาวชวา
(ทัง้ คูผ่ วิ ก็ชวาบาหลีพอ ๆ กันทัง้ สองท่านครับ)

ถ่ายที่หน้าบ้านพัก Frau Dr. Johanna Rosenkranz
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ตรวจโรคแบบนีบ้ อ่ ย ๆ ไม่ดี
โรงพยาบาลที่ผมไปทำงานอยู่นั่น เป็นโรงพยาบาลโรคเมืองร้อน
คอยรับชาวเรือที่ไปจากเมืองไกล ๆ โดยเฉพาะเมืองร้อน จึงมีโรคทางเมือง
ร้อนให้ศึกษาอยู่เสมอ ๆ โรคเมืองร้อนบางโรคนั้นเราก็ไม่เคยเห็นเพราะเป็น
โรคเมืองร้อนของ อาฟริกา และอเมริกาใต้ ซึ่งมักจะมีโรคที่เราไม่เคยเห็นใน
ประเทศไทยมาให้ดูอยู่เสมอ
มีอยู่วันหนึ่งมีคนไข้เป็นโรคไข้รากสาดใหญ่หรือไข้ทัยฟัส (Typhus
fever) แต่ภาษาเยอรมันนั้น ถ้าพูดถึง ทีฟุส (Typhus) กลับหมายถึงไข้
ทัยฟอยด์ แต่ไข้รากสาดใหญ่เขาเรียกว่าเฟล็คฟีเบอร์ (Fleckfieber) ซึ่งตาม
ตัวมันจะมีผื่นเป็นจุด ๆ ขึ้นจึงเรียกว่า เฟล็ค (Fleck) อาจารย์บอกให้พวก
เราไปดูกนั การทีม่ ผี น่ื นัน้ จะต้องตรวจผิวหนัง โผล่เข้าไปในห้องตรวจก็ตน่ื เต้น
พอสมควร เพราะคนไข้เป็นชาวมอรอคโค แขกสาวถูกจับนัง่ แก้ผา้ ให้พวกเรา
ดูผิวหนังอยู่กลางห้อง อยู่ที่บ้านเมืองเรานั้นเวลาจะตรวจคนไข้สาว ๆ เราก็
กระมิดกระเมี้ยน เปิดดูตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อย แต่นี่เล่นเปิดหมดทั้งตัว
แล้วนั่งทำตาปริบ ๆ ดูพวกเรา ที่จ้องดูผิวหนังที่มีจุด ๆ ของแกอยู่อย่างน่า
เวทนา ในบ้านเราเคยมีหมอโรคผิวหนัง กลับจากเมืองนอกใหม่ ๆ ปฏิบัติ
อย่างว่านี่อยู่เหมือนกัน ผลก็คือ อีกไม่กี่วันเรื่องปูดไปที่หน้าหนึ่งของ
หนังสือพิมพ์เกรียวกราว
อีกอันหนึ่งที่เราไม่ใคร่จะเคยพบกันก็คือ การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
แทนที่เขาจะเปิดสะโพกฉีดยากัน เขากลับถอดเสื้อแล้วฉีดเข้าไปตรงอก
เหนือถันเล็กน้อย ความจริงฉีดที่สะโพกน่าจะเจ็บน้อยกว่าเพราะเนื้อตรงนั้น
มีมากกว่า การฉีดแถวอก การใช้แขนน่าจะมีอุปสรรคบ้างเพราะมันปวด
แต่นกึ ไปนึกมาคิดว่าดีเหมือนกัน เพราะการฉีดทีอ่ กนัน้ ไม่วา่ อกหญิงอกชาย
วิวมันดีกว่าสะโพกแน่ ๆ และสะโพกของฝรัง่ ทีไ่ ม่ใคร่จะอาบน้ำมันคงสกปรก
กว่าอกแน่ ๆ
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ซ้ายสุดผู้เขียน ตรงกลางคือแม่บ้าน และขวาสุดคือ ประธาน อารีพล

นายและนางชไนเดอร์ พ่อบ้านแม่บ้าน
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กลัทไอ๊ซ (Glatt Eis-น้ำแข็งเกาะพืน้ ถนน) ทำเหตุ
มีอยูว่ นั หนึง่ ในฤดูหนาวเป็นหนาวแรกทีไ่ ปอยูเ่ ยอรมัน ตอนนัน้ หิมะ
ตกแล้ว จำได้วา่ หิมะตกวันแรกทีฮ่ มั บวร์กปีนน้ั วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๐๓ วันที่
ผมกำลังจะเล่านีอ้ ยูป่ ระมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ ตอนบ่าย ๆ ขณะขับรถ
กลับจากโทรเป้น อินสติตทู (Tropen Institut) มองไปข้างหน้า ฟ้าโปร่งแจ่มใส
ตามถนนไม่มีหิมะ แต่รถทุกคันขับช้า เหมือนใช้น้ำมันตราเต่ากันไปหมด
ผมแสนจะรำคาญใจก็เลยเปลี่ยนเกียร์เจ้าโฟล์คเต่า เร่งเครื่องแซงขึ้นไป
อย่างทรนง พอแซงพ้นไปนิดเดียวรถก็เสียหลักจึงเบรครถก็เลยหมุนควง
สว่านอยู่กลางถนน พอได้สติก็ปล่อยเบรค เปลี่ยนเกียร์ใหม่ เผอิญรถ
มันไถลไปชนขอบฟุตบาทเลยหมดฤทธิ์อยู่ตรงนั้น รถคันที่ผมแซงไปนั้น
ปีนขึ้นไปหลบอยู่บนฟุตบาทถนนอีกข้างหนึ่งเรียบร้อย เขาทำโมโหเอานิ้วชี้
ชี้ที่ขมับ (เยอรมันเอามือชี้ที่ขมับ แปลว่า เขาด่าว่าไอ้โง่ – Dummkopft)
แล้วแกก็เดินลงมาดูเรา เมื่อรถมันหมดฤทธิ์แล้ว พอแกเห็นว่าหน้าผมเป็น
กะเหรี่ยง แกก็ค่อยสงบสติอารมณ์ลงได้บ้าง แกเอ่ยปากถามผมว่า ไม่รู้
เหรอว่าวิทยุเขาประกาศว่าวันนี้ “กลั ท ไอ๊ ซ ์ ” ผมก็ตอบแกว่าไม่รู้หรอก
แล้วก็เลยถามเป็นความรู้จากแกต่อไปว่า ไอ้คำที่แกพูดนะมันคืออะไร
ไม่เคยได้ยิน เพราะฉะนั้นถึงแม้จะฟังวิทยุก็คงไม่รู้ว่า ไอ้เจ้า “กลัทไอ๊ซ”
นี่มันอันตรายถึงเพียงนี้ โชคดีที่รถไม่ได้บุบสลาย และไม่ได้ไปทำให้ผู้อื่น
เขาเสียหาย

จากวารสาร สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๕
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จัมโบเจ๊ท
ใคร ๆ ก็คงจะได้ยนิ ชือ่ จัมโบเจ๊ท และคงจะทราบกันแล้วว่าเป็นชือ่
สามัญของเรือบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ (หมายเหตุ: พ.ศ. ๒๕๑๓)
ซึ่งผลิตโดยบริษัทโบอิ้งแห่งสหรัฐอเมริกา ถ้าจะเรียกชื่อให้ถูกต้องตาม
แบบฉบับก็ควรจะเรียกว่าเครือ่ งบินไอพ่นโบอิง้ ๗๔๗ อันทีจ่ ริงคำว่า “จัมโบ”
เป็นภาษาพืน้ เมืองของ อาฟริกาใต้ เป็นคำทักทายแปลว่า สวัสดี คำนีต้ อ่ มา
เข้าใจว่าจะเพีย้ นไป โดยเด็ก ๆ และพวกละครสัตว์นำไปเรียกชือ่ ช้าง เมือ่ พูด
ถึงคำว่าจัมโบ เลยไม่มีใคร่นึกถึงคำว่าสวัสดี แต่จะไปนึกถึงช้าง นึกถึงสิ่ง
ที่ใหญ่โตมโหฬาร ดังนั้นเรือบินโดยสารขนาดใหญ่เช่นโบอิ้ง ๗๔๗ จึงเรียก
กันโดยสามัญชนว่า จัมโบเจ๊ท
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เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เขียนจากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสนั่ง
จัมโบเจ๊ทของสายการบินบริษทั แอร์ ฟร๊องซ์จากปารีสไปนิวยอร์ค เมือ่ เดือน
สิงหาคม ๒๕๑๓ คือ ปีที่แล้วมานี่เอง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นำเอาจัมโบเจ๊ท
เข้าประจำการบินมาไม่นาน (หมายเหตุ: สายการบิน Pan Am นำออกมา
บริการผูโ้ ดยสารเป็นครัง้ แรก กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓) อาจจะมีท่านที่สนใจใคร่รู้
อยากจะทราบถึงเรื่องราวของจัมโบเจ๊ทนี้บ้าง ซึ่งในขณะนี้จัมโบเจ๊ทเครื่อง
แรกก็ได้มาลงจอดที่ท่าอากาศยานดอนเมืองแล้ว ข้อเขียนต่อไปนี้คงจะช่วย
ให้ได้รู้จักจัมโบเจ๊ทกันมากขึ้นพอสมควร
ตามกำหนดเวลาเดินทางจัมโบเจ๊ทเที่ยวที่ผู้เขียนจะขึ้นโดยสารไป
นัน้ จะออกจากสนามบินออร์ลี ปารีส เวลา ๑๔.๐๐ น. ครัน้ ได้เวลาประมาณ
๑๓.๐๐ น. ผูเ้ ขียนก็เห็นป้ายประกาศของสนามบิน ประกาศบอกให้ทราบว่า
เทีย่ วบินนีจ้ ะออกตรงเวลา และให้ไปรอทีป่ ระตูทางออกเลขที่ ๕๔ สนามบิน
ออร์ลีเป็นสนามบินที่มีเรือบินโดยสารขึ้นลงมากแห่งหนึ่งในยุโรป ป้าย
ประกาศที่บอกเที่ยวบิน กำหนดเวลาเข้ า และออกบอกเลขหมายประตู
ทางออกนั้นมีอยู่หลายป้าย เป็นป้ายชนิดที่ใช้เครื่องอีเล็คโทรนิคพลิกเปลี่ยน
ตัวอักษรแลเห็นตัวอักษรเปลี่ยนไปได้อยู่ตลอดเวลา ป้ายชนิดนี้ผู้เขียนเห็น
มีใช้อยู่ตามสนามบินใหญ่ ๆ ทั่วไปในยุโรป อาทิเช่นสนามบินแฟรงเฟริ์ท
เบอร์ลนิ แฮมเบอร์ก ดูชอ่ื ผูผ้ ลิตเข้าใจว่า จะเป็นบริษทั อิตาเลียน เมือ่ ทราบว่า
เรือบินจอดอยู่ที่ประตูทางออกเลขที่ ๕๔ ผู้เขียนก็เดินมุ่งไปตามลูกศรชี้
บอกทาง ระยะทางจากห้องโถงบริเวณที่พักผู้โดยสารของสายการบินนานา
ชาติจนถึงประตูเลขที่ ๕๔ นั้นไกลพอดู มีบางตอนหากเราขี้เกียจจะเดินก็มี
สายพานเลื่อนพาเราไปเอง เมื่อถึงที่หมายก็แลเห็นเจ้าหน้าที่ของสนามบิน
รออยู่ มองดูประตูทางออกเลขทีอ่ น่ื ๆ ก็เห็นเจ้าหน้าทีแ่ ต่งตัวสีเดียวกันประจำ
อยู่ เข้าใจว่าการดำเนินการต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยานคงจะดำเนินการโดย
เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานเอง หาได้ต่างคนต่างทำเองอย่างในบ้านเราไม่
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ผู้เขียนไม่เคยเกี่ยวข้องอยู่กับงานเหล่านี้ จึงไม่สามารถจะวิจารณ์ได้ว่า
อย่างไหนจะดีกว่ากัน แต่เท่าที่ผ่านมาสนามบินใหญ่ ๆ เกือบทุกแห่งมัก
ดำเนินการโดยสายการบินแห่งชาตินั้น ๆ นั่นเอง ได้เอาตั๋วเรือบินมอบให้
เจ้าหน้าที่และได้ขอร้องให้จัดที่ริมหน้าต่างด้านขวาของเรือบินให้ เจ้าหน้าที่
รับตั๋วไปจัดการยกหูโทรศัพท์แล้วกดปุ่มหลายต่อหลายปุ่มก็ปรากฏว่าได้
ที่ตามที่ขอ การติดต่อต่าง ๆ ในสนามบินโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจองที่นั่ง
การสอบถามต่าง ๆ นัน้ อาศัยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทง้ั สิน้ สำหรับทีน่ ง่ั ริมหน้าต่าง
นีจ้ ะมีอยูท่ ง้ั สิน้ ๘๔ ทีเ่ ท่านัน้
ที่ขอร้องให้จัดที่นั่งทางด้านขวาของเรือบินนั้น ก็เนื่องจากผู้เขียน
ทราบอยูก่ อ่ นแล้วว่า ในชัน้ ทัศนาจรนัน้ ทีแ่ ต่ละแถวจะมีอยูถ่ งึ ๙ ทีน่ ง่ั ด้วยกัน
โดยจัดเรียงจากทางด้านซ้ายมี ๓ ทีน่ ง่ั แล้วเว้นเป็นทางเดิน ถัดมาตรงกลางมี
๔ ที่นั่ง แล้วเว้นช่องทางเดิน ตรงขวาสุดจะมีเพียง ๒ ที่นั่งติดกัน (๓-๔-๒)
ดังนัน้ การเข้าออกจึงสะดวกกว่า ไม่ตอ้ งผ่านหน้าผูโ้ ดยสารคนอืน่ ๆ หลายคน
สำหรับเรือบินขนาดใหญ่เท่าทีเ่ คยนัง่ มาก่อนแล้ว เช่น เรือบินไอพ่นโบอิง้ ๗๐๗
หรือ ดีซี ๘ จะมีทน่ี ง่ั แถวละ ๖ ทีน่ ง่ั เท่านัน้ (๓-๓) คือ จะมีอยู่ ๒ ข้าง ๆ ละ ๓
ทีน่ ง่ั ตรงกลางเป็นทางเดิน แต่ถา้ เป็นห้องผูโ้ ดยสารชัน้ หนึง่ ไม่วา่ จะเป็นจัมโบ
เจ๊ท หรือ โบอิง้ ๗๐๗ ก็จะจัดเพียงแถวละ๔ ทีน่ ง่ั คือ ข้างละ ๒ ทีน่ ง่ั เท่านัน้ เอง
เพือ่ จะให้ได้นง่ั สบาย ๆ (๒-๒) สมกับทีเ่ ป็นชัน้ หนึง่ จริง ๆ เมือ่ ผูเ้ ขียนจองทีน่ ง่ั
ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีก่ อ็ อกบัตรทีน่ ง่ั ให้ถอื ไว้เป็นบัตรสีมว่ ง เมือ่ ได้
บัตรแล้วเขาก็ให้เข้าไปนั่งรออยู่ในห้องพัก ซึ่งมีเก้าอี้นั่งจัดเอาไว้ให้นั่งรอ
อย่างสบาย หลังจากนั้นไม่นานก็มีผู้โดยสารคนอื่น ๆ ทยอยกันเข้ามานั่งรอ
สังเกตเห็นว่าถือบัตรทีน่ ง่ั สีตา่ ง ๆ กันคือ เหลืองบ้าง แดงบ้าง ก็นึกสงสัยอยู่
ในใจแต่ก็ไม่ทราบจะถามใคร เพราะรู้สึกว่าเกือบทุกคนยังไม่เคยขึ้นนั่ง
จัมโบเจ๊ทด้วยกันทัง้ นัน้ ขณะทีน่ ง่ั รอมองออกไปทางหน้าต่างจะเห็นจัมโบเจ๊ท
ลำที่เรากำลังจะโดยสารไปนั้นจอดเทียบทางเดินที่ทอดจากตัวตึกไปหา
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ตัวลำเรือบินอยู่ใกล้ๆนั้นเอง (ปัจจุบันนี้นิยมเรียกกันว่างวง) ในขณะนั้น
เจ้าหน้าที่ของสายการบินกำลังทำการส่งหีบห่อ และกระเป๋าเดินทางเข้าไป
ห้องเก็บของ ซึง่ อยูใ่ นชัน้ ล่างสุดของตัวลำ เท่าทีม่ องดูใกล้ ๆ เห็นว่าจัมโบเจ๊ท
ใหญ่โตมโหฬารจริง ๆ
ผู้เขียนเคยนั่งเรือบินไอบ่นโบอิ้ง ๗๐๗ มาก่อนก็นับว่าใหญ่อยู่แล้ว
เมือ่ มองออกไปมีอยูล่ านบินถัดจากจัมโบ้เจ๊ทออกไปจะเห็นว่าเล็กกว่ากันมาก
สำหรับหางของจัมโบเจ๊ทนัน้ สูงถึง ๖๓.๔ ฟุต คือสูงเท่า ๆ กับตึกแถวสูง ๕
ชัน้ ทีเดียว ซึง่ สูงกว่าโบอิง้ ๗๐๗ ถึง ๒๓ ฟุต ลำตัวยาวทัง้ สิน้ ๒๓๑ ฟุต ๓ นิว้
หรือคิดง่าย ๆ เท่ากับห้องแถว กว้าง ๔ เมตร ถึง ๒๐ คูหา ยาวกว่า โบอิ้ง
๗๐๗ ถึง ๘๐ ฟุต กางปีกยาวทัง้ สิน้ ๑๙๕ ฟุต ๔ นิว้ มีเครือ่ งไอพ่นติดอยูท่ ่ี
ปีกข้างละ ๒ เครือ่ ง รวม ๔ เครือ่ ง แต่ละเครือ่ งหนักถึง ๘,๔๗๐ ปอนด์ หรือ
ประมาณ ๔ ตัน แต่ละเครื่องจะมีกำลังขับเคลื่อนถึง ๔๓,๕๐๐ ปอนด์ เป็น
เครื่องไอพ่นที่ผลิตโดยบริษัทแพรท แอนด์ วิทนีย์ของสหรัฐ แต่ละเครื่อง
ถ้ามองจากด้านหน้าจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างถึง ๗ ฟุต ๙ นิว้ คือสูงขนาด
ฝรัง่ ตัวโต ๆ ทีเดียว น้ำหนักของจัมโบเจ๊ททัง้ ลำหนักถึง ๓๖๕ ตัน ได้ทราบว่า
ขณะนี้ทางโรงงานโบอิ้งกำลังผลิตจัมโบเจ๊ทรุ่นใหม่ โดยเพิ่มเครื่องไอพ่น
เครื่องที่ ๕ เข้าไปที่ปีกเพื่อเป็นเครื่องสำรองในยามฉุกเฉิน ตลอดลำตัวมี
หน้าต่างทั้งสิ้นถึง ๑๘๒ ช่อง ภายในแบ่งออกเป็นสามชั้น ชั้นบนสุดเป็น
ห้องบังคับการบินและบาร์ซึ่งขึ้นไปได้เฉพาะผู้โดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้น เพราะ
เป็นไปไม่ได้ทค่ี นทัง้ ๓๖๐ คน จะขึน้ ไปอัดกันอยูบ่ นนัน้ พร้อม ๆ กัน จากห้องบาร์
มีบันไดวนทอดลงมาที่ชั้นสองหรือชั้นกลางตรงหลังห้องผู้โดยสารชั้นหนึ่ง
พอดี ผู้โดยสารชั้นหนึ่งนั้นจัดไว้เพียง ๓๒-๓๖ ที่นั่งเท่านั้นเอง อยู่ตอนหัว
ของเครือ่ ง ถัดมาข้างหลังเป็นห้องอีก ๓ ห้อง เป็นทีน่ ง่ั ของผูโ้ ดยสารชัน้ ทัศนาจร
แต่ละห้องมีประตูเข้าออกแยกกันหมด ได้นับดูประตูทั้งหมดมีถึง ๑๐ ประตู
แต่ละช่องกว้างขนาด ๒ คนเดินสวนกันได้สบาย และสูงพอทีฝ่ รัง่ เดินไม่ตอ้ ง
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ก้มศีรษะ ห้องผูโ้ ดยสารชัน้ ทัศนาจรทัง้ ๓ ห้องนี้ จุผโู้ ดยสารรวมกันแล้วได้ถงึ
ประมาณ ๓๓๐ คน แต่ละห้องมีสเี บาะต่างกัน พึง่ จะมาทราบเอาตอนทีเ่ ดิน
เข้าไปนั่งประจำที่นั่นเอง ว่าคนที่ถือบัตรสีม่วงเขาจะนำไปนั่งห้องเบาะสีม่วง
ส่วนเหลืองก็ไปนั่นห้องที่มีเบาะสีเหลือง เพื่อป้องกันการชุลมุนวุ่นวายเวลา
ทีจ่ ะนำผูโ้ ดยสารเข้าประจำทีน่ ง่ั เขาจะประกาศเรียกตามบัตรเป็นสี ๆ และนำ
เข้าไปทีละห้อง ๆ ตามลำดับ สำหรับห้องสีมว่ งทีผ่ เู้ ขียนเข้าไปนัง่ นัน้ เป็นห้อง
ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ จุคนได้ถงึ ๑๓๐ คน สำหรับชัน้ ล่างจะเป็นทีเ่ ก็บกระเป๋าสัมภาระ
สินค้า และถุงไปรษณีย์ นอกจากกระเป๋าของผู้โดยสารทั้ง ๓๖๐ คนแล้ว
จะมีที่เหลือสำหรับบรรทุกสินค้าได้อีกถึง ๕,๓๒๒ คิวบิคฟุต หรือคิดเป็น
น้ำหนักได้ประมาณ ๑๘-๒๒ ตัน
จัมโบเจ๊ทลำหนึ่ง ๆ จะมีราคาพื้นฐานคือ ก่อนที่จะทำการตกแต่ง
ภายในถึงลำละประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท เท่าที่มองเห็นกระเป๋าหีบห่อและ
ของทุกอย่างจะบรรจุอยู่ในกล่องอลูมิเนียมใหญ่ ๆ มีลักษณะที่จะใส่เข้าไป
ในท้องเรือได้พอเหมาะ มีรถสายพานค่อย ๆ ยกและลำเลียงเข้าไปใต้ทอ้ งเรือ
ทีละกล่อง ๆ กว่าจะบรรทุกเสร็จ กล่องแล้วกล่องเล่าก็กินเวลาเป็นชั่วโมง ๆ
ทีเดียว นับว่าเป็นงานที่ยุ่งยากพอดูทีเดียว ขณะที่กำลังบรรทุกของอยู่นั้น
รถน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต้องรีบมาจอดเทียบเพื่อเติมน้ำมันให้เต็มถัง ๓๑,๐๐๐
แกลลอน เพื่อให้เพียงพอสำหรับการเดินทางจากปารีสไป นิวยอร์ค รถ
ออกซิเจนนำถังออกซิเจนมาเติม รถน้ำทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ในห้องสุขาซึ่งมี
อยูถ่ งึ ๑๓ ห้องก็นำน้ำมาเติม รถอาหารนำอาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ ต้องจัดให้
พอกับจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือมองดูขวักไขว่ไปหมด ช่างฝ่ายต่าง ๆ ไม่
น้อยกว่า ๔๐ คน ทำการตรวจทดสอบตัง้ แต่ยางของล้อทัง้ ๑๘ ล้อ ซึง่ แต่ละล้อ
สูงเกือบเท่า ๆ ตัวช่างนั่นเอง บางคนก็ทดสอบเครื่องยนต์และส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายอีเล็คโทรนิคก็ต้องทำการทดสอบเครื่องมือ
และเครื่องใช้ต่าง ๆ ทุกรายการที่ทำการทดสอบจะต้องบันทึกไว้ในสมุด
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ปูมของเรือบินซึง่ มีสำเนาเก็บไว้ทส่ี นามบิน ๑ ฉบับ นักบินผูจ้ ะทำการบินต้อง
เซ็นชื่อรับรองไว้ทุกคน เพื่อที่จะทำการตรวจสอบได้เมื่อมีการขัดข้องเกิดขึ้น
นั ก อุ ต ุ น ิ ย มวิ ท ยาก็ จ ะต้ อ งแจ้ ง สภาพดิ น ฟ้ า อากาศให้ น ั ก บิ น ทราบ การ
ตรวจสอบต่าง ๆ จะต้องทำกันอย่างละเอียดลออ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย
นักบินและช่างจะต้องร่วมกันตอบคำถามอีกถึง ๑๖๕ รายการแล้วการ
เดินทางโดยเที่ยวบินเที่ยวนี้จึงจะกระทำได้
ผู้โดยสารทยอยเข้าไปในห้องเต็มแต่ละห้องจึงจะเรียกผู้ถือบัตรอีก
สีหนึ่งสำหรับห้องถัดไป ไม่นานผู้โดยสารทั้งหมดก็เข้าประจำที่ได้เรียบร้อย
โดยไม่ยุ่งยากแต่ประการใด ถ้าจัดการไม่ดีก็คงจะชุลมุนกันไม่น้อยทีเดียว
ได้เข้านั่งประจำที่สังเกตเห็นว่า เก้าอี้กว้างใหญ่กว่าเครื่องบินแบบต่าง ๆ
ที่เคยนั่งมาทั้งสิ้น การจัดวางเก้าอี้ไม่ชิดกับตัวหน้าจนเกินไปทำให้เหยียด
เท้าได้สบายขึ้น เบาะเอนนอนได้เหมือนเดิม ที่พนักท้าวแขนข้างหนึ่งจะเป็น
ทีเ่ ขีย่ บุหรี่ อีกข้างหนึง่ เป็นทีเ่ สียบหูฟงั ซึง่ เลือกฟังได้ถงึ ๘ รายการ ๗ รายการ
เป็นเพลงไพเราะมีตั้งแต่เพลงคลาสสิค เพลงไลท์ มิวสิค และเพลงประเภท
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บีทเขย่าอารมณ์ของพวกวัยรุ่น ส่วนช่องที่ ๘ เป็นเสียงของภาพยนตร์ หูฟัง
มีไว้ให้เช่าอันละประมาณห้าสิบบาทคล้าย ๆ หูฟังเครื่องตรวจของแพทย์
บรรจุในถุงพลาสติค เขาบอกว่าได้ฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้ว ตรงข้างหน้าที่
นั่งซึ่งเป็นด้านหลังของเก้าอี้นั่งตัวข้างหน้าจะมีช่องสำหรับใส่หนังสือต่าง ๆ
ให้อ่านเล่น และเป็นที่รองถาดอาหารและแก้วเครื่องดื่ม ซึ่งพับเก็บได้ บน
ศีรษะเป็นทีเ่ ก็บของแบ่งเป็นช่อง ๆ แต่ละช่องมีฝาปิด เปิด กันมิให้ของหล่นลง
มาถูกศีรษะผูโ้ ดยสาร และมีไฟส่องอ่านหนังสือ ท่อออกซิเจน ท่อเครือ่ งปรับ
อากาศ ที่กดเรียกพนักงานต้อนรับ และยังมีตัวหนังสือบอกให้รัดเข็มขัด
ดับบุหรี่ด้วย ใกล้ ๆ กันนั้นเป็นลำโพงเครื่องขยายเสียงติดต่อระหว่างกัปตัน
หรือพนักงานกับผู้โดยสาร มองไปทางด้านหน้าของห้องตรงเพดานตรง
กลาง ๆ จะมีจอภาพยนตร์ขนาดย่อมอยู่ ๑ จอ ซึง่ จะมีอยูท่ กุ ห้อง ขณะทีพ่ บั
เก็บจะมองไม่เห็นร่องรอยว่าตรงนัน้ เป็นจอภาพยนตร์เลย ผูโ้ ดยสารทุกคนจะ
ได้รับคำบอกให้ดับบุหรี่ รัดเข็มขัดนั่งให้ตัวตรง จากนั้นก็มีเสียงดนตรีเบา ๆ
ดังจากลำโพงเครือ่ งขยายเสียง สักครูก่ ม็ เี สียงประกาศบอกชือ่ เสียงเรียงนาม
ของกัปตันที่ ๑ กล่าวคำต้อนรับผู้โดยสาร บอกชื่อเที่ยวบิน บอกลักษณะ
ดินฟ้าอากาศ และบอกว่าเราจะถึงนิวยอร์คเวลา ๑๗.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น)
โดยใช้เวลาบินประมาณ ๗ ชั่วโมงเศษ ซึ่งนับว่าเร็วกว่าเดิมประมาณ ๑-๒
ชั่วโมง และจัมโบเจ๊ทก็ค่อย ๆ เคลื่อนที่ขึ้น ๆ ออกไปที่ทางวิ่ง มองออกไป
ทางหน้ า ต่ า งแลเห็ น เครื ่ อ งบิ น คองคอร์ ด จอดอยู ่ ล ำหนึ ่ ง เป็ น เครื ่ อ งบิ น
ที่มีความเร็วสูง แต่ดูเหมือนว่าจะมีข้อขัดข้องทางเทคนิคหลายประการรวม
ทั้งค่าใช้จ่ายสูงจึงยังไม่ได้นำออกประจำการ
เมื่อเครื่องบินตั้งลำที่ทางวิ่งเรียบร้อยแล้วก็ได้รับอนุญาตจาก
หอบังคับการบินให้ออกเดินทางได้ด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นทั้ง ๔ แผดเสียง
ดั ง พอควร เครื ่ อ งบิ น พุ ่ ง ไปข้ า งหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว แต่ ก ็ น ิ ่ ม นวลไม่ ร ู ้ ส ึ ก
สะเทือนเลย วิ่งไปได้ประมาณ ๑ ไมล์เศษ ๆ ด้วยความเร็วประมาณ ๑๒๕
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ไมล์ ต่อชัว่ โมง แล้วจึงทะยานขึน้ พ้นจากทางวิง่ และบินไต่ขน้ึ สูงในอัตรา ๑๖
๑/๔ ฟุตต่อวินาที ประมาณ ๒๐ นาทีให้หลัง จัมโบเจ๊ทลำทีเ่ ราโดยสารก็อยูส่ งู
จากผิวโลกถึง ๔๑,๐๐๐-๔๕,๐๐๐ ฟุต อันเป็นระดับความสูงที่จัมโบเจ๊ท
จะบินไปตลอดทาง ทีต่ อ้ งบินสูงเช่นนีก้ เ็ นือ่ งจากว่าในระดับนีค้ วามหนาแน่น
ของอากาศน้อยเป็นการลดการเสียดสี ลดความฝืด เครื่องบินก็บินได้เร็วขึ้น
สำหรับอัตราความเร็วที่บินกันเป็นประจำก็คือ ประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร/
ชั่วโมง นอกจากนั้นอากาศในระดับที่สูงเช่นนั้นจะนิ่งเรียบ ทำให้เครื่องบิน
ไม่โคลง นัง่ ได้สบายและนิม่ นวล แม้วา่ เครือ่ งยนต์ไอพ่นจะใหญ่ และมีกำลัง
มากมายมหาศาลก็จริง แต่เสียงกลับเงียบกว่าเครื่องบินโบอิ้ง ๗๐๗ เสียอีก
เมือ่ บินได้ท่ี สัญญาณไฟฟ้าทีใ่ ห้งดสูบบุหรีแ่ ละให้รดั เข็มขัดก็ดบั ลง
เราก็สามารถจะเอนเบาะไปข้างหลังทำให้สบายยิ่งขึ้น
อากาศภายในเครื่องบินเย็นสบายดีมาก ทั้งนี้เพราะมีเครื่องปรับ
อากาศขนาดใหญ่ ทำให้อณ
ุ หภูมใิ นเครือ่ งถูกควบคุมประมาณ ๗๕ ฟาเรห์น
ไฮท์ หรือ ๒๓ องศาเซ็นติเกรด ซึ่งเป็นอุณหภูมิห้องที่กำลังเย็นสบายดี
นอกจากเครือ่ งปรับอากาศยังมีระบบถ่ายเทอากาศด้วยทุก ๆ ๓ นาที อากาศ
เก่า ๆ รวมทั้งควันบุหรี่จะถูกดูดออกไปและมีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเข้ามาแทน
ปริมาณอากาศที่ถ่ายเข้ามานั้นคิดได้ประมาณ ๒๐ คิวบิคฟุตต่อผู้โดยสาร
หนึ่งคน ต่อนาทีสำหรับความกดอากาศในเครื่องก็มีเครื่องปรับให้ได้ความ
กดอากาศเท่า ๆ กับเราอยูท่ ส่ี งู เพียง ๕,๙๐๐ ฟุต ทัง้ ๆ ทีข่ ณะนัน้ เราบินอยูส่ งู
ถึง ๔๙,๐๐๐ ฟุต หมายความว่าเราจะรูส้ กึ ว่าหายใจทัง้ เข้าและออกได้อย่าง
สบายโดยไม่รสู้ กึ อึดอัดเลย เครือ่ งบินมุง่ หน้าไปทางเกาะอังกฤษข้ามช่องแคบ
อังกฤษ และจะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติคทางภาคเหนือตัดตรงไปนิวยอร์ค
ระหว่างนั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็เริ่มทำการเสิร์ฟเครื่องดื่ม เป็น
น้ำส้มคั้น ชา หรือกาแฟก็มี พร้อมกับมีของว่างเล็ก ๆ น้อย ๆ แจกด้วย
บนจัมโบเจ๊ทจะมีพนักงานต้อนรับส่วนมากเป็นหญิง มีบ้างที่เป็นชาย ๒-๓
๔๘

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

จั ม โบเจ๊ ท

คน รวมทั้งหมดก็ประมาณ ๑๕ คน สำหรับพนักงานหญิงทุกคนหน้าตา
หมดจดกระฉับกระเฉงว่องไป พูดจาไพเราะ สวมเสือ้ ผ้า มีผา้ กันเปือ้ นผูกด้วย
ดูกะทัดรัดน่ารักทุกคน แต่ก็สวยสู้รุ่นที่เคยเห็นเมื่อระยะ ๑๐ ปี ก่อนไม่ได้
เมื่อครั้งกระโน้นดูเหมือนจะให้คะแนนความสวยในการคัดเลือกอยู่มาก
ทีเดียว เราจึงหาดูหุ่นนางแบบได้เสมอบนเครื่องบิน แต่ในปัจจุบันความ
ต้องการพนักงานของบริษทั ต่าง ๆ มากขึน้ จะไปคัดสวย ๆ ทีไ่ หนจึงจะได้ครบ
การคัดเลือกในระยะหลัง ๆ นี้จึงมุ่งไปในความสามารถเป็นใหญ่ ความสวย
หุ่นดีก็ย่อมมีส่วนส่งเสริม แต่ก็ต้องมีความคล่องแคล่วว่องไว ฉลาด รู้จัก
ตัดสินใจทันท่วงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ไม่ตกใจกลัว รู้จักข่มสติอารมณ์ มีความ
อดทน และความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้นยังจะต้องพูด
ภาษาต่างประเทศได้อกี อย่างน้อย ๒ ภาษา โดยสำเนียงไม่แปร่งหู
พนักงานเหล่านี้ได้รับการอบรมฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เรียนทั้งทาง
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ นับตั้งแต่จะต้องรู้จักเครื่องบินเป็นอย่างดี รู้จัก
อาหารของผู้โดยสารธรรมดา ผู้โดยสารที่เป็นโรคเบาหวาน อาหารและนม
ของเด็กอ่อน จะต้องเรียนรู้จิตวิทยาของมวลชน รู้จักธรรมเนียมในการเสิร์ฟ
อาหารและเครือ่ งดืม่ รูจ้ กั การจุดซิการ์ ตอบคำถามจุกจิกทีผ่ โู้ ดยสารชอบถาม
ตลอดจนการช่วยกู้ชีพแบบต่าง ๆ ในบางโอกาสอาจจะต้องทำหน้าที่เป็น
แม่นม เป็นหมอตำแยทำคลอดก็มี ถ้าท่านผู้อ่านเคยชมภาพยนตร์เรื่อง
เทีย่ วบินมฤตยู หรือแอร์ พอร์ท แล้วก็พอจะนึกออกว่า พนักงานเหล่านีง้ าน
หนักเพียงไร นับตั้งแต่ออกจากสนามบินปารีสจนถึงนิวยอร์ค เธอจะต้อง
เดินไปเดินมาปฏิบัติหน้าที่โดยเฉลี่ยคนละ ๕ ไมล์ ในเวลา ๗ ชั่วโมง แม้ว่า
สภาพอากาศภายนอกแปรปรวนเครื่องบินโคลงมากเธอก็ต้องปฏิบัติหน้าที่
ปีหนึ่ง ๆ จะต้องเดินทางไปกับเครื่องบินถึงประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ ไมล์
แต่เงินเดือนที่ได้รับก็คุ้มกับงาน เมื่อเริ่มต้นทำงานใหม่ ๆ ๓ เดือนแรก
สายการบินเยอรมันจ่ายเงินให้แก่เธอเดือนละ ๙๑๑ มาร์ค (๑ มาร์คคิดเป็น
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เงินไทย ๖ บาท) ค่าอาหารที่พักโรงแรมฟรี วันปฏิบัติงานมีเบี้ยเลี้ยงอีก
ต่างหาก สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานมาแล้วติดต่อกันเป็นเวลา ๑๑ ปี จะได้รับ
เงินเดือน ๆ ละประมาณ ๒,๐๐๐ มาร์ค หรือ ๑๒,๐๐๐ บาท ก็นับว่าได้
ค่าแรงสูง แต่กระนั้นก็ตามก็มีข่าวว่าพนักงานเหล่านี้ได้เรียกร้องค่าแรง
เพิม่ ขึน้ และนัดกันหยุดงานเสมอเหมือนกัน
หลังจากดืม่ เครือ่ งดืม่ และกินอาหารว่างแล้วกัปตันก็สง่ แผ่นกระดาษ
แจ้งตำบลทีเ่ ราอยู่ ความเร็วทีก่ ำลังบิน ระดับทีก่ ำลังบิน สภาพดินฟ้าอากาศ
และความเร็วของลม เป็นต้น ส่งผ่านต่อ ๆ กันมาให้เราอ่าน รายงานต่าง ๆ
เหล่านี้ห้องบังคับการบินจะต้องทำการทดสอบอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยของผูโ้ ดยสารนัน่ เอง ได้ทราบว่านอกจากจะมีเครือ่ งบังคับการขึน้ ลง
สนามบินโดยอัตโนมัติทุกสภาพดินฟ้าอากาศแล้ว ยังทราบว่าจัมโบเจ๊ท
โดยสารได้ติดเครื่องเรดาร์ระบบใหม่ของอาร์ซีเอ ชื่อ เอวีคิว ๓๐ ซึ่งส่ง
ออกไปด้วยคลืน่ สัน้ ๓ ซม. ระบบใหม่นจ้ี ะสะท้อนให้เห็นก้อนเมฆอยูห่ า่ งออก
ไปถึง ๓๓๕ ไมล์ ซึง่ สะท้อนได้ไกลกว่าระบบเดิมถึง ๑๗๐ ไมล์ ทำให้กปั ตัน
สามารถตัดสินใจล่วงหน้าได้แต่เนิ่น ๆ ถ้าหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจะได้ทำ
การควบคุมเปลี่ยนทิศทางบินได้สะดวกขึ้น นอกเหนือจากเครื่องมือต่าง ๆ
ที่จำเป็นแล้วยังมีคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งติดตั้งอยู่ในห้องบังคับการบินด้วย
เพื่อทำการตรวจสอบการทำงานของทุก ๆ ระบบในเครื่องบินด้วย ความ
มหัศจรรย์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบเข้ากับความสามารถของนักบินนี่เอง
ทำให้การเดินทางโดยเครื่องบินในปัจจุบันนี้ปลอดภัยขึ้น กล่าวกันว่าถ้า
คำนึงถึงจำนวนผูโ้ ดยสารต่อปี จำนวนเทีย่ วบิน จำนวนไมล์ทบ่ี นิ เทียบกันแล้ว
สถิตคิ นตายจากอุบตั เิ หตุทางถนนจะมีมากกว่าทางอากาศเป็นอันมากทีเดียว
มีข่าวจากอัมสเตอร์ดัมเมื่อเร็ว ๆ นี้เองว่า คุณย่าคนหนึ่งชอบพา
หลานขึน้ เรือบินเทีย่ วเล่น ชัว่ ระยะเวลาไม่กเ่ี ดือน คุณย่าทำสถิตเิ ดินทางโดย
ปลอดภัยได้ถงึ ๑๗๘ เทีย่ ว ถ้าเดินทางโดยรถยนต์กค็ งจะประสบอุบตั เิ หตุไป
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แล้วก็ได้ ผู้เขียนก็ออกจะเชื่อถือในความปลอดภัย เพราะผู้เขียนเองก็เป็น
ผู้ที่ชีพจรลงเท้าต้องเป็นผู้โดยสารเรือบินอยู่เสมอ แต่ก็ด้วยความปลอดภัย
ทุกเที่ยว ความสามารถของนักบินที่หนึ่งหรือกัปตันนั้น ทุก ๆ สายการบิน
จะต้องทำการคัดเลือกอย่างเข้มงวดจริง ๆ เพราะนอกจากจะรับผิดชอบต่อ
ชีวิตของผู้โดยสารนับร้อยแล้ว ยังรับผิดชอบต่อทรัพย์สินจำนวนหลายร้อย
ล้านบาท ถ้าประมาทเผลอเรออาจจะสูญเสียไปได้ภายในพริบตาและยังต้อง
รักษาชื่อเสียงความเชื่อถือของผู้โดยสารที่มีต่อบริษัทนั้น ๆ ด้วย ยกเว้น
จากนักบินอวกาศแล้ว ถ้าเปรียบเทียบนักบินกับบุคคลอาชีพอืน่ ๆ จะต้องนับ
ว่านักบินจะต้องมีสขุ ภาพดีทส่ี ดุ ทุก ๆ ๖ เดือนจะได้รบั การตรวจร่างกายทุก
ระบบอย่างละเอียด จะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ
มีกฎห้ามไว้เด็ดขาดว่า ก่อนทำการบิน ๑๒ ชั่วโมง จะดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์ไม่ได้เลย กัปตันหรือนักบินที่ ๑ ถ้าหากจะต้องการอยู่ในอาชีพ
และหน้าที่ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ
นักบินทีห่ นึง่ ทีท่ ำการบินจัมโบเจ๊ทได้รบั เงินเดือน ๆ ละ ประมาณ ๕ หมืน่ ถึง
๖ หมื่นบาท แต่ก่อนหน้าจะได้รับหน้าที่ก่อนที่จะได้เงินเดือนระดับนี้จะต้อง
เคยเป็นนักบิน บินเครื่องชนิดอื่นมาก่อนแล้วและยังต้องเข้าศึกษาเพิ่มเติม
ตามหลักสูตรอีก ๒ ปี เมื่อจบหลักสูตรแล้วก็จะต้องผ่านการทดสอบอีก
ครั้งหนึ่งจะได้รับใบอนุญาตให้ทำการบินได้ ค่าฝึกอบรมตลอด ๒ ปี นั้น
ถ้าเฉลี่ยจะสิ้นค่าใช้จ่ายประมาณคนละเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท นับว่าเป็น
การฝึกอบรมที่สิ้นเปลืองและพิถีพิถันมากทีเดียว
หลังจากผู้โดยสารจัดการกับเครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อย ก็จะมีการ
ฉายภาพยนตร์ โดยปลดจอลงจากเพดานห้องและฉายเรื่องเดียวกันทั้ง ๔
จอ สำหรับการฉายภาพยนตร์จะใช้ระบบใด ผูเ้ ขียนไม่ทราบเพราะมองไม่เห็น
ลำแสงพุง่ ไปจากทีใ่ ด วันนัน้ มีภาพยนตร์สี ๒ เรือ่ ง เริม่ ด้วยภาพยนตร์ประเภท
ลูกทุ่งตะวันตก และจบด้วยภาพยนตร์นักสืบตื่นเต้นผจญภัย ระหว่างที่ฉาย
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ภาพยนตร์อยู่นั้นไม่อยากจะชมภาพยนตร์ เราจะฟังเพลงเพลิน ๆ ก็ยังเปิด
ช่องอื่นฟังได้ และถ้าผู้ใดหิวก็ยังจะเดินไปห้องที่เตรียมอาหาร ซึ่งพอจะหา
น้ำชากาแฟน้ำส้มคั้นดื่มได้ฟรี เว้นแต่เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ซึ่งก็
ไม่ได้จำหน่ายในราคาแพงแต่ประการใด อาทิเช่น แชมเปญขวดเล็กราคา
ประมาณ ๑๕ บาท วิสกีโ้ ซดา ๑ ขวด เล็ก ๆ แบบขวดเหล้าตัวอย่าง ๑๐ บาท
บรัน่ ดีกข็ วดละ ๑๐ บาท บางคนก็นง่ั ดืม่ บางคนก็นง่ั หลับ บางคนเดินไปมา
บ้างก็อา่ นหนังสือ การเดินทางเทีย่ วนีข้ องผูเ้ ขียนค่อนข้างจะหนวกหูเจีย๊ วจ๊าว
เพราะมีคณะท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่ไปกันเป็นหมู่เสียเป็นจำนวนมาก
ด้วยความคุ้นเคยกันเขาจึงสนทนาหัวเราะกันดังมากไปหน่อย ซึ่งมีหลายคน
ที่ติในเรื่องนี้ว่าหนวกหู ก่อนเรือบินจะถึงนิวยอร์คประมาณ ๒ ชั่วโมง ก็มี
การเสิร์ฟอาหารเย็น พูดถึงเรื่องการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินและเรื่อง
อาหารนั้น สายการบินต่าง ๆ มักจะแข่งขันกันอยู่ในที เพื่อเรียกลูกค้า ทั้งนี้
เนื่องจากว่าราคาค่าโดยสารใครจะคิดถูกกว่าคนอื่น ๆ ไม่ได้ สำหรับอาหาร
เย็นมือนี้ก็เทียบได้กับอาหารในเรสเตอรองชั้นหนึ่งในยุโรปทีเดียว เสียแต่ว่า
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จะต้องจัดให้จุ๋มจิ๋มลงไปเล็กน้อย กระเพาะเล็ก ๆ อย่างคนไทยเราก็แทบ
จะรับประทานไม่หมด แต่เมื่อมองดูฝรั่งที่อยู่ข้าง ๆ เห็นแกกวาดชามเสีย
เกลี้ยงทีเดียว ผู้โดยสารที่เดินทางบ่อย ๆ มักจะเช็คดูในรายการการบิน
ก่อนเสมอว่า ถ้าบินเที่ยวใดของสายการบินใดจึงจะมีเสิร์ฟอาหารหนัก
และก็มักจะเลือกบินเที่ยวนั้น ที่ชื่นใจสำหรับผู้เขียนก็คือ หลังอาหารเขามี
น้ำแร่แช่เย็นเจี๊ยบจากนอย ชาคเทลให้ล้างปากด้วยคนละขวด
บริษัทโบอิ้งผู้ผลิตจัมโบเจ๊ทนี้เป็นผู้ผลิตเรือบินที่สายการบินต่าง ๆ
นิยมซื้อมากจัดอยู่ในอันดับหนึ่งทีเดียวเพราะผลิตออกหลายแบบ ทั้งบิน
ระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล มีตง้ั แต่บรรทุกผูโ้ ดยสารได้นอ้ ยและมาก เช่น
โบอิ ้ ง ๗๐๗ ที ่ ใ ช้ ก ั น อยู ่ ใ นสายการบิ น นานาชาติ บ ิ น ข้ า มทวี ป ทุ ก วั น นี ้
จุผู้โดยสารได้ประมาณ ๑๘๐ คน ขนาดที่เล็กลงไปหน่อยคือ โบอิ้ง ๗๒๗
มีไอพ่น ๓ เครื่องคล้าย ๆ กับไทรเด้นท ของอังกฤษนั้น ก็บรรทุกผู้โดยสาร
ได้ถึง ๑๒๕ คน แบบนี้ใช้บินระยะกลาง ๆ และแบบที่เล็กกว่าใช้บินระยะ
ใกล้ ๆ คือโบอิง้ ๗๓๗ มีเครือ่ งไอพ่นเพียง ๒ เครือ่ ง จุผโู้ ดยสารได้ประมาณ
๑๐๐ คน จากนิตยสาร แอร์เวยส์ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๓ ได้ให้ตวั เลขที่
น่าสนใจเอาไว้ดังนี้คือ เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน ขณะที่จะออกนิตยสารนี้
มีเครื่องบินโดยสารไอพ่น และกังหันไอพ่นอยู่ในครอบครองของประเทศ
ค่ายตะวันตกถึง ๖,๐๐๐ ลำ ๔,๐๐๐ ลำ เป็นเครือ่ งบินไอพ่นชนิดต่าง ๆ และ
เมือ่ เดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนัน้ มีเครือ่ งบินไอพ่นอยู่ ๓,๗๐๔ ลำ ในจำนวน
นี้ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารของบริษัทโบอิ้งคือ โบอิ้ง ๗๒๗
มีจำนวน ๗๙๗ ลำ ๗๐๗ จำนวน ๖๕๕ ลำ ๗๓๗ จำนวน ๒๔๙ ลำ ๗๒๐
จำนวน ๑๓๓ ลำ และจัมโบเจ๊ท ๗๔๗ ประมาณ ๕๐ ลำ และกำลังจะส่งมอบ
อยู่อีกถึง ๑๕๐ ลำ เครื่องบินไอพ่นที่ผลิตโดยบริษัทแมคดอลเนลล ดัคล๊าศ
ได้ตำแหน่งรองลงไปคือ แบบ ดีซี ๙ จำนวน ๕๗๑ ลำ และดีซี ๘ จำนวน ๕๒๙
ลดตามลำดับ เครื่องบินคาราเวลล์ของฝรั่งเศสที่ใช้บินระยะใกล้ก็เป็นที่
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นิยมไม่นอ้ ย คือ มีทง้ั สิน้ ๒๔๕ ลำ บีเอซีของอังกฤษแบบ ๑๑๑ จำนวน ๑๗๙
ลำ ไทรเด้นทของอังกฤษ ๕๓ ลำ คอนแวร์ ๘๘๐ จำนวน ๕๒ ลำ ทั้งนั้น
สำหรับเครือ่ งบินทีก่ ำลังจะได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ ก็คอื เครือ่ งบินแบบดีซี ๑๐
ซึ่งบินได้ระยะไกลและบรรทุกได้ถึง ๒๕๖ คน และเครื่องบินทรีสตาร์ซึ่งเป็น
เครื่องบินแบบใหม่ซึ่งมีสัญญาสั่งซื้ออยู่ในมือแล้วแบบละประมาณ ๑๐๐
ลำเป็นอย่างน้อย อันทีจ่ ริงเมือ่ พูดถึงจัมโบเจ๊ทว่าเป็นเครือ่ งบินโดยสารทีใ่ หญ่
ที่สุดในโลกขณะนี้ ถ้าจะไม่พูดถึงชื่อ แกแลคซี ซี-๕ บ้างก็ดูจะไม่ยุติธรรม
ถ้าหากท่านผูอ้ า่ นสนใจในการชมเครือ่ งบินและได้ไปชมการแสดงเครือ่ งบินหลัง
การฝึกแอร์จันทราเมื่อปีที่แล้ว ก็คงจะเห็นว่ามีเครื่องบินของกองทัพอเมริกัน
เครื่องหนึ่งเปิดได้ทั้งหัวและท้ายจอดเปิดให้คนเดินเข้าไปชมภายในได้
เครื่องบินนี้เองเป็นเครื่องบินที่บรรทุกได้มากที่สุดในโลก มากกว่าจัมโบเจ๊ท
คือบรรทุกทหารพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น รถจิพ๊ รถถัง ปืนใหญ่ พร้อมรบได้
๑ กองพลพอดีหรือเอารถยนต์โฟล์คสวาเก้นเต่าทองขับเข้าไปเข้าแถวชิด
จะบรรทุกได้ ๑๐๐ คันพอดี ลำที่พูดถึงนี่แหละคือแกแลคซี ซี-๕ ทางการ
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ทหารอเมริกันคุยเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤติกาลทางทหารขึ้นที่ใดในโลกนี้
ทหารอเมริกนั จะปรากฏตัว ณ ทีน่ น้ั ได้ทนั ทีนบั เป็นกองพล ๆ ภายในเวลา ๒๔
ชั่วโมงเป็นอย่างช้า
ทีนอ้ี ยากจะลองนำเอาเครือ่ งบินโดยสารทางประเทศค่ายคอมมิวนิสต์มา
ลองเปรียบเทียบกันดูบ้าง บังเอิญที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยือนประเทศหลัง
ม่านเหล็กมาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เอง ด้วยความสนใจก็พยายามได้ค้นหา
หนังสืออ่านและสอบถามดูบ้าง ปรากฏว่าเครื่องบินที่ใช้ในสายการบินของ
ประเทศกลุ่มนี้เป็นเครื่องบินที่ผลิตในสหภาพโซเวียตรัสเซียเสียเกือบทั้งสิ้น
ยกเว้นประเทศคอมมิวนิสต์นอกระบบคือประเทศยูโกสลาเวียที่สายการบิน
เจเอที ของยูโกสลาเวียได้นำเอาโบอิ้ง ๗๐๗ และดีซี ๘ เข้าบินประจำการ
ในบริษัทและมีข่าวอีกอันหนึ่งก็คือ สายการบินปากีสถานได้ขายเครื่องบิน
ไอพ่นไทรเด้นทของอังกฤษจำนวน ๔ ลำให้แก่สายการบิน ซีเอเอซี ของจีน
คอมมิวนิสต์เป็นจำนวนเงินประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท และสายการบินนี้ก็
กำลังพยายามวิ่งเต้นขอซื้อโบอิ้ง ๗๐๗ จากสหรัฐอีกหลายเครื่อง นับว่า
ประเทศในค่ายเองก็ยังอยากจะซื้อเครื่องบินโดยสารของฝ่ายตะวันตก
ติดขัดอยูท่ ว่ี า่ เจ้าจำนำใหญ่คอื สหภาพโซเวียตคงจะขัดขวาง และอีกประการ
หนึ่งสหรัฐเองก็คงไม่อนุญาตให้บริษัทโบอิ้งขายสินค้าประเภทยุทธปัจจัย
ให้แก่ประเทศในเครือคอมมูนิสต์ นอกเสียจากจะเป็นคอมมูนิสต์นอกระบบ
แบบยูโกสลาเวีย นิตยสารแอร์เวยส์ ได้คะเนเอาว่าสายการบินเอโรโฟลทของ
รัสเซียเองก็คงจะมีเครื่องบินแบบต่าง ๆ รวมทั้ง เฮลิคอปเตอร์ โดยสารแบบ
ต่าง ๆ แต่สว่ นใหญ่คงจะเป็นเครือ่ งบินโดยสารแบบกังหันไอพ่น รวมทัง้ สิน้ คงมี
จำนวนไม่เกิน ๕๐๐ ลำ เท่าทีผ่ เู้ ขียนสังเกตดู เครือ่ งบินโดยสารของกลุม่ นีอ้ อก
จะโบราณเอามาก ๆ ทีเดียว คือมีเครือ่ งบินหลัก ๆ อยูไ่ ม่กแ่ี บบ ยกตัวอย่างเช่น
เครือ่ งกังหันไอพ่น อัน ๒๔ หรือทีย่ อ่ มาจากคำว่า อันโตนอฟ บรรทุกผูโ้ ดยสาร
ได้เพียง ๔๘ คน น้อยกว่าโบอิง้ ๗๓๗ หรือคาราเวลล์ถงึ ครึง่ หนึง่ ทีเดียว ถัดมา
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เป็นเครือ่ งบินกังหันไอพ่นแบบ อิล-๑๘ ซึง่ ย่อมาจากคำว่า อิลยูชนิ -๑๘ ซึง่ บิน
ด้วยความเร็วประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น บรรทุกคนโดยสารได้
๑๐๐ คน จำนวนผูโ้ ดยสารก็พง่ึ จะตีตน้ื ขึน้ มาเท่า ๗๓๗ แต่ความเร็วของ ๗๓๗
บินได้เร็วถึง ๙๐๐ กิโลเมตรต่อชัว่ โมง มากกว่ากันเท่าตัว แบบทีเ่ ขาภูมใิ จอีก
แบบหนึ่งก็คือ ตู-๑๓๔ หรือย่อมาจากคำว่า ตูปูเลฟ ๑๓๔ เป็นเครื่องบิน
โดยสารไอพ่นขนาดเล็กจุได้ ๗๒ คน บินได้เร็วประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง แบบล่าสุดที่เข้ามาประจำการบินเมื่อไม่นานมานี้คือ อิล-๖๒ เป็น
เครื่องบินโดยสารไอพ่นมีเครื่องยนต์ไอพ่น ๔ เครื่อง บรรทุกคนโดยสารได้
๑๘๖ คน และบินได้เร็วประมาณ ๘๐๐-๘๕๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงแบบนี้ก็พึ่ง
เทียบได้กบั โบอิง้ ๗๐๗ แต่กน็ ำออกใช้หลังโบอิง้ ๗๐๗ หลายปี และจำนวน
เครือ่ งบินชนิดนี้ ทีป่ ระจำการอยูใ่ นสายการบินต่าง ๆ มีไม่ถงึ ๕๐ ลำด้วยซ้ำไป
และแบบใหม่สุดที่ผลิตในสหภาพโซเวียต ที่พึ่งนำออกแสดงที่ปารีสแอร์ โชว์
คือ ตู-๑๔๔ ปรากฏว่าความเร็วในการบินสูง คงจะผลิตออกแข่งขันกับ
คองคอร์ ด ของอั ง กฤษ/ฝรั ่ ง เศสนั ่ น เอง แต่ จ ำไม่ ไ ด้ ว ่ า บรรทุ ก ผู ้ โ ดยสาร
ได้มากน้อยเพียงใด ผู้เขียนมีโอกาสได้นั่งเครื่องบินที่ผลิตในรัสเซียนี้ ๒ ครั้ง
๒ แบบด้วยกันคือเทีย่ วแรกออกแฟรงเฟิรท์ ไปบูดาเปสท์นง่ั เครือ่ งบิน ตู-๑๓๔
ของสายการบิน มาเลฟ ของฮังการี ดังที่ได้เขียนเล่าเอาไว้แล้วข้างต้นคือ
ขนาดพอ ๆ กั บ คาราเวลล์ มี ท ี ่ น ั ่ ง แถวละ ๔ ที ่ น ั ่ ง แบ่ ง เป็ น ซ้ า ยขวา
ตรงกลางเป็นทางเดินที่นั่งแคบเล็ก และวางชิดกันเกินไป แม้แต่คนไทยตัว
เล็ก ๆ เข่าก็ชนเก้าอี้ตัวหน้า ยิ่งฝรั่งตัวโต ๆ นั่งหน้านิ่วไปทีเดียว มีสจ๊วต
ประจำเครือ่ ง ๓ คน หญิง ๒ ชาย ๑ หญิงทัง้ ๒ คนนัน้ คนหนึง่ อายุตอ้ งเกิน
๔๐ ปีแน่นอน อีกคนหนึง่ ยังสาว แต่ทเ่ี ดือดร้อนกันทีส่ ดุ คือเครือ่ งปรับอากาศ
และระบบถ่ายเทอากาศใช้ไม่ได้เลย ร้อนแทบจะแย่ แต่อาศัยที่ว่าบินเที่ยวนี้
กินเวลาเพียง ๒ ชัว่ โมงก็ถงึ บูดาเปสท์ แต่ที่ดีหน่อยก็คือตลอดเวลาเขาเสิร์ฟ
ไวน์ไม่อน้ั ถ้าใครเป็นนักนิยมไวน์กจ็ ะได้เปรียบตรงนี้ อีกเทีย่ วหนึง่ คือเมือ่ บิน
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ออกจากบูดาเปสท์ไปเอเธนส์ วันนั้นไม่มีสายการบินอื่นเลย เพราะเป็นวัน
เสาร์มีเฉพาะบริษัทมาเลฟ จึงจำใจต้องขึ้นใช้เครื่อง อิล-๑๘ กังหันไอพ่น
บินช้านั่นแหละ กว่าจะถึงเอเธนส์กินเวลาถึง ๔ ชั่วโมง เสียงดังสะเทือน
ที่นั่งแคบไม่สบาย โคลงบ่อยๆ ก่อนออกเดินทางเราทุกคนรู้ดีว่าจะต้องไป
เครือ่ งนี้ น่าขำตรงทีก่ อ่ นทีเ่ ราจะขึน้ เครือ่ ง รถยนต์ไปจอดผิดทีค่ อื ไปจอดข้างๆ
เครื่องอิล-๑๓๔ ซึ่งเป็นเครื่องไอพ่นของบริษัทเอโรฟลอท ก็ยังดีกว่า ทุกคน
ตบมือโห่รอ้ งดีใจกันใหญ่ เพราะคิดว่า อิล-๑๘ คงจะเสียจึงต้องเปลีย่ นเครือ่ ง
ปรากฏว่าคนขับรถยนตร์จอดผิดที่เท่านั้นเอง เสียงพึมพำสวดกันใหญ่
เมื่อทราบว่าจะต้องกลับไปขึ้น อิล -๑๘ ขณะที่นั่งอยู่ในเครื่อง อิล-๑๘
ขวัญของพวกเราไม่สู้ดีเลย มีสองคนผัวเมียอเมริกันนั่งอยู่ข้าง ๆ ผู้เขียน
แกก็ทำสีหน้าไม่สู้สบาย ตลอดเวลารวมทั้งตัวผู้เขียนด้วย เมื่อเครื่องบิน
ลงจอดสนามบินทีเ่ อเธนส์แล้ว ผูเ้ ขียนต้องประนมมือไหว้พระสยามเทวาธิราช
ทีค่ มุ้ ครองทันที เมือ่ ปลายเดือนสิงหาคมนีเ่ อง อ่านพบในหน้าหนังสือพิมพ์วา่
อิล-๑๘ ของสายการบินมาเลฟ นีเ่ องพาผูโ้ ดยสารไปดิง่ ทะเล ตายเรียบขณะ
เดินทางไปสตอคโฮล์ม นึกถึงวันที่ตนเองนั่งอยู่ในเครื่องอิล-๑๘ อีกครั้ง
ก็อดใจหายไม่ได้ สำหรับเครื่อง อิล-๖๒ นั้นยังไม่เคยลองนั่น แต่ใจจริงแล้ว
ถ้าไม่จำเป็นก็คงจะไม่อยากลอง เท่าที่ทราบมีประจำการอยู่ในสายการบิน
เอโรฟลอท ของโซเวียตเอง, โลทของโปแลนด์, อินเตอร์ฟลูก ของเยอรมัน
ตะวั น ออกและซี เ อสเอของเช็ ค โกสโลวาเกี ย ของเยอรมั น ตะวั น ออก
นั้นพึ่งจะได้รับมอบอิล-๖๒ ลำแรกจากทางโซเวียตเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๑๓ นี่เอง และยังประกาศด้วยว่าที่ได้รับมอบลำนี้เป็นลำแรกก็เนื่องใน
โอกาสครบรอบวันเกิดที่ ๑๐๐ ปี ของเลนินนัน่ เอง ถ้าไม่เช่นนัน้ ก็คงจะไม่ได้
และนำออกบินสายเบอร์ลินตะวันออก แบกแดด ดามัสกัส ไบรุต และไคโร
ขณะทีข่ องเยอรมันตะวันออกได้รบั อิล-๖๒ นี้ สายการบิน ลุฟฮันซา บินโบอิง้
๗๐๗ มาหลายปีแล้ว และในขณะนั้นก็เริ่มบินจัมโบเจ๊ท ๗๔๗ แล้วด้วย
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สายการบินแพนแอมก็บนิ จัมโบเจ๊ทเทีย่ วแรกตัง้ แต่ตน้ ปี ๒๕๑๓ และแม้แต่
บริษทั เรือบินรับจ้างของเยอรมันตะวันตกชือ่ คอนดอร์ กำลังจะได้รบั จัมโบเจ๊ท
ไว้รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารแล้วด้วย จึงนับว่าในธุรกิจการบินระหว่างประเทศ
นั้น กลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ยังล้าหลังอยู่มาก นอกจากนั้นยังมีข่าวว่า
สายการบิน ลุฟฮันซาของเยอรมันตะวันตก ยังได้สั่งจัมโบเจ๊ทอีกจำนวน
หนึ่งไว้ เป็นเรือบินบรรทุกสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะบรรทุกได้ถึง ๑๐๐
ตัน ขณะนีส้ ายการบินใหญ่ ๆ ของกลุม่ ประเทศตะวันตก ต่างก็บนิ จัมโบเจ๊ท
กันแล้วเป็นส่วนมาก ในบรรดาบริษัทการบินต่าง ๆ ของโลกนั้น นิตยสาร
แอร์เวยส์ ได้จดั ลำดับบริษทั ทีม่ เี ครือ่ งบินไอพ่น ทีม่ อี ยูป่ ระจำการจากมากไป
น้อยไว้ดงั นี้ คือ ยูไน เต็ด แอร์ไลน์มี ๔๐๐ ลำ, อเมริกนั แอร์ไลน์, อิสเตอร์น
แอร์ไลน์ และทีดบั บลิวเอ มีบริษทั ละประมาณ ๒๕๐ ลำ, แพนแอม และเดลต้า
ประมาณบริษทั ละ ๑๕๐ ลำ บีโอเอซี, แอร์ฟรานซ์, แอร์คานาดา, นอร์ธเวสท์
แอร์ไลน์, บีอีเอ, ลุฟฮันซา มีบริษัทละประมาณ ๑๐๐ ลำ นอกนั้นมีจำนวน
ต่ำกว่า ๑๐๐ ทั้งสิ้น
เขี ย นเรื ่ อ ยเปื ่ อ ยออกนอกเรื ่ อ งไปมากพอสมควร เมื ่ อ ได้ เ วลา
ประมาณ ๑๖.๓๐ น. เวลาท้องถิน่ กัปตันก็บอกให้เราทราบว่าเรากำลังจะถึง
นิวยอร์คภายในครึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้ขอให้เราเตรียมตัวเช็คดูข้าวของกรอก
ข้อความลงในแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้เรียบร้อย อีกไม่ชา้ เราก็มองเห็นสนามบิน
จอห์น เอฟ เค็นเนดี ซึ่งเป็นสนามบินที่มีการจราจรทางอากาศหนาแน่น
ที่สุดในโลก เครื่องบินที่เราโดยสารบินวนรอรับคำสั่งให้ลงจอดจากหอบังคับ
การบินอยู่ครู่หนึ่ง ก็ได้รับอนุญาตให้ลงจอดได้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ทาง
สนามบินได้จัดทางวิ่งไว้สำหรับจัมโบเจ๊ทเป็นพิเศษ จะได้ไม่ต้องบินวนรอ
อยู่นานเกินไป หลายท่านคงจะเคยประสพมาแล้วว่า บางครั้งเครื่องบิน
ชนิดอื่นต้องบินรอบ ๆ เพื่อรอทางวิ่งที่จะลงกว่าครึ่งชั่วโมงก็มี เมื่อเครื่องบิน
จอดสนิทเราก็ได้รบั อนุญาตให้ลง มีรถยนต์มาจอดรอรับ ๕ คัน เมือ่ เข้าไปใน
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เดินทางกลับจากประชุม AIDS Ministerial Summit ที่ London
โดยเครื่องบินโดยสารจัมโบเจ๊ท การบินไทย พนักงานต้อนรับคือคุณเบญจลักษณ์ บุญรอด
มกราคม ๒๕๓๒
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ตัวตึกท่าอากาศยานรออยูป่ ระมาณ ๑๕ นาที กระเป๋าของเราก็มาถึง นับว่า
เร็วมาก ไม่ได้ช้าไปกว่าเครื่องบินโดยสารชนิดอื่น ๆ เลย ทั้ง ๆ ที่เที่ยวนั้นมี
ผู้โดยสารถึง ๓๐๐ คน เราผ่านการตรวจพิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่เข้าเมือง และ
ศุลกากรไปอย่างรวดเร็ว ไม่ถงึ ๑๕ นาที ทุกคนก็ได้เดินผ่านออกไปข้างนอก
โดยไม่ชักช้าเลย การเดินทางด้วยจัมโบเจ๊ทจึงจบลงเพียงเท่านี้
ที่เล่าเรื่องนี้มาทั้งหมดนี้ ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะโฆษณาให้แก่
สายการบิ น ใด สายการบิ น หนึ ่ ง โดยเฉพาะ แต่ ต ้ อ งการที ่ จ ะเขี ย นเพื ่ อ
สนับสนุนธุรกิจการบินระหว่างประเทศของสายการบินต่าง ๆ เขียนเพือ่ แสดง
ความชื่นชมต่อบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินชนิดต่าง ๆ ต่อความอุตสาหะของ
ช่างเทคนิคทุก ๆ แขนง ทีไ่ ด้ทำให้เราเดินทางโดยทางอากาศได้ปลอดภัยยิง่ ขึน้
จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๙ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๔),
ฉบับที่ ๒๐ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔) และฉบับที่ ๒๑ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๔)

เครื่องบินจัมโบเจ็ทของการบินไทย ขณะจอดที่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
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ชิมไวน์ เยอรมัน
ข้าพเจ้าต้องขอออกตัวเสียแต่เริ่มเรื่องว่ามิใช่นักดื่มไวน์ มิใช่
นักชิมไวน์ หรือผู้คุ้นเคยกับไวน์อย่างมากมายแต่ประการใด แต่ด้วยความ
สนใจใคร่รู้ประกอบกับมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเล็กน้อย จึงได้
บันทึกเรื่องนี้เอาไว้และนำมาเล่าสู่กันฟัง
เมือ่ ประมาณสิบปีมาแล้ว (พ.ศ. ๒๕๐๔) ข้าพเจ้าได้มโี อกาสเข้าไป
นั่งรับประทานอาหารจีนในภัตตาคารแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของร้านค้า
บริเวณใจกลางเมืองฮัมบวร์กใกล้ ๆ ทะเลสาบ อัลสเตอร์ อันลือชือ่ ของเมือง
ทีเดียว ใคร ๆ ที่เดินทางผ่านไปมาก็มักจะแวะที่ร้านตุนฮวงนี้เสมอ ขณะที่
ข้าพเจ้าแวะเข้าไปที่นั่นในครั้งนั้นอากาศกำลังหนาวเย็น ตามถนนมีหิมะ
ปกคลุมอยู่โดยทั่วไปและเป็นเวลาใกล้กับเทศกาลคริสต์มาสพอดี จึงได้รับ
แจกสมุดอนุทนิ เล่มเล็ก ๆ กะทัดรัดเล่มหนึง่ พอนัง่ โต๊ะเรียบร้อยจึงพลิกอ่านดู
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ภายในเล่ม พอเปิดหน้าแรกก็พบปรัชญาขงจื้อบทหนึ่งเขียนเอาไว้เป็น
ภาษาเยอรมัน พอแปลได้ความว่า “มนุษย์ทุกคนจะต้องดื่ม จะต้องกิน
แต่มนุษย์ทฉ่ี ลาดเท่านัน้ จึงจะมีลน้ิ ทีร่ รู้ สแห่งอาหารและเครือ่ งดืม่ อันโอชะ
รูจ้ กั แยกว่าสิง่ ใดรสเลิศและสิง่ ใดรสเลว” ทีเ่ ขาคัดลอกและแปลมาแสดงไว้
ก็คงจะเป็นการประกาศแก่สาธารณะเอาไว้ล่วงหน้าว่า ถ้าใครว่าอาหารใน
ร้านของเขาไม่อร่อยก็ขอให้พิจารณาตัวเองเสียเล็กน้อยว่า ตนคงจะไม่สู้
ฉลาดนัก ด้วยเหตุทก่ี ลัวว่าจะเป็นคนฉลาดน้อย บทปรัชญาของขงจือ้ จึงเป็น
แรงดลให้ขา้ พเจ้าทีจ่ ะทดลองชิมอาหารชนิดต่าง ๆ และเครือ่ งดืม่ ต่าง ๆ เท่าที่
สามัญชนเขานิยมกัน เรื่องราวต่อไปนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ
ดังกล่าวนั่นเอง
เรื่องที่จะนำมานี้อันที่จริงน่าจะนำมาเล่าเมื่อสิบปีก่อนหน้านี้ด้วย
ซ้ำไป แต่โอกาสยังไม่อำนวยจนกระทั่งเมื่อปี ๒๕๑๕ นี้เอง ข้าพเจ้าได้มี
โอกาสไปชิมไวน์หลายแห่งในเยอรมัน โดยได้เลือกชิมชนิดที่เขาว่าไวน์ชนิด
ทีด่ ี ๆ ในปี ๒๕๑๒ เป็นปีทช่ี าวยุโรปตืน่ เต้นและมีความสุขกันมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้
เนื่องจากว่าเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่ยุโรปไม่เคยมีฤดูร้อนที่ยาวนาน
และสวยสดงดงามเหมือนปีนเ้ี ลย แสงแดดจ้าและอากาศร้อนจัดตัง้ แต่เช้าตรู่
จนถึงเวลาทุ่มเศษ ก็ยังคงสว่างจ้า และเป็นเช่นนี้อยู่จนกระทั่งถึงเดือน
พฤศจิกายน นับว่ามหัศจรรย์มาก ชาวยุโรปจึงรูส้ กึ มีความสุข ยิง่ ชาวเยอรมัน
แถบลุ่มแม่น้ำไรห์นและลุ่มแม่น้ำโมเซล ยิ่งมีความสุขมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้
เนื่องจากปีใดก็ตามที่แสงแดดจ้า ทั้งความร้อนและแสงแดดที่สะท้อนจาก
แม่น้ำ ขึ้นสู่ไหล่เขามีอยู่สองริมฝั่งน้ำ ซึ่งจะดารดาษไปด้วยไร่องุ่นนั้นจะเป็น
แสงทองสะท้อนที่ทำให้ได้ผลองุ่นที่งามเหมาะสำหรับการทำไวน์อย่างยิ่ง
จะทำให้ได้ไวน์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ดังนั้นจึงนับว่าเป็นโอกาสเหมาะของ
ข้าพเจ้าที่จะได้ทดลองชิมไวน์ที่เขาว่าดี ๆ กัน การชิมครั้งแรก ข้าพเจ้าได้
เดินทางไปยังเมือง รือเด็สไฮม์ ซึ่งอยู่ริมฝั่งไรห์น อันเป็นเมืองที่นักชิมไวน์
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AM Rhein

นิยมไปชุมนุมกันอยู่ที่นั่น เช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนของปี พ.ศ. ๒๕๑๕ นั่นเอง
คณะชิมไวน์ของเราได้ลงเรือล่องไรห์นลำหนึ่งชื่อ ดืสเซ็ลดอร์ฟ ซึ่งเป็นเรือ
ทีจ่ ดั ล่องท่องเทีย่ วอยูใ่ นแม่นำ้ ไรห์น ซึง่ เป็นการชิมไรห์นไวน์ สำหรับครัง้ ที่ ๒
ได้เดินทางโดยรถไฟไปที่เมือง วืสบวร์ก เป็นการไปชิมฟรังเคนไวน์
เราลงเรือที่จอดอยู่ใกล้ๆ เบโธเฟ็นฮอลล์ที่บอนน์ เป็นเรือสองชั้น
เตีย้ ๆ สีขาว ลำยาว มองดูสะดุดตา เรือเคลือ่ นออกจากท่าจอดช้า ๆ เมือ่ เวลา
๘.๓๐ น. ล่องตามแม่นำ้ ไรห์นช้า ๆ ลงไปทางใต้ เช้าวันนีแ้ สงแดดจ้าแต่เช้า
สองฟากฝั ่ ง จะมองเห็ น ทิ ว ทั ศ น์ ข องเมื อ งบอนน์ อ ั น เป็ น เมื อ งหลวงของ
สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมัน ประมาณครึ่งชั่วโมงให้หลัง เราก็ผ่านพ้นเมือง
บอนน์ ทัง้ สองฝัง่ แม่นำ้ จะแลเห็นภูเขาเตีย้ ๆ และแลเห็นไร่องุน่ อยูบ่ นไหล่เขา
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เต็มไปหมด เราผ่านภูเขาปีเตอร์สบวร์กและภูเขาเจ็ดยอดไปช้า ๆ บางตอน
ริมฝัง่ น้ำก็จะเห็นรถไฟวิง่ คูไ่ ปกับเรือก็มี กินเวลาประมาณ ๓ ชัว่ โมง เราก็ถงึ
จุดหมายปลายทางคือเมือง รือเด๊สไฮม์ พอขึ้นจากท่าเทียบเรือ ผู้นำทาง
ก็พาเดินเข้าไปในตรอกเล็ก ๆ แห่งหนึง่ ซึง่ มีชอ่ื เสียงมากสำหรับการชิมไวน์ชอ่ื
ดรอสเซล กาสเซ่ ในตรอกนี้ผู้คนแน่นขนัดไปหมดราวกับมีเทศกาล มีทั้งที่
ไปถึงใหม่ ๆ และทีพ่ ดู จากันแทบจะไม่รเู้ รือ่ งก็มี ทัง้ สองข้างของตรอกนีเ้ ต็มไป
ด้วยร้านขายไวน์ที่มีไวน์นานาชนิดไว้ต้อนรับนักชิม คณะของเราเลือกเอา
ร้านทีม่ ชี อ่ื ว่า ดรอสเซลโฮฟ เป็นสถานทีท่ ดสอบ
ชาวเยอรมันนิยมดืม่ ไวน์คกู่ บั เบียร์มานานแล้วแต่โบราณกาลทีเดียว
เล่ากันว่าชาวเยอรมันไม่รู้จักองุ่นและไวน์ ชาวโรมันเป็นผู้นำพันธุ์องุ่นเข้า

เต้นรำภายในร้านชิมไวน์ ดรอสเซลโฮฟ
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ไปสอนให้ชาวเยอรมันปลูก และสอนวิธที ำไวน์ให้ดว้ ย ตัง้ แต่นน้ั มาความนิยม
ก็เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ จนเป็นเครือ่ งดืม่ ทีน่ ยิ มดืม่ กันควบคูก่ บั เบียร์มา และไวน์ของ
เยอรมันก็เป็นไวน์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในตลาดนานาชาติในปัจจุบันนี้ด้วย โดยที่
ผลิตจากแหล่งต่าง ๆ กัน ไวน์ของเยอรมันพอจะแบ่งออกไปได้ ๓ ชนิด ดังนีค้ อื
๑. ไรห์นไวน์ (Rheinwein) ซึ่งมีอยู่อีก ๒ ชนิดย่อย ๆ คือ ไรห์น
เฮสเส็น และไรห์นเกา (Rheinhessen & Rheingau)
๒. โมเซลไวน์ (Moselwein)
๓. ฟรังเค็นไวน์ (Frankenwein)
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ทั้งสามชนิดนี้เป็นไวน์ขาวมิใช่ไวน์แดง นอกจากผลิตจากแหล่ง
ต่าง ๆ กันแล้ว รสปกติก็จะแตกต่างกัน และบรรจุอยู่ในขวดที่ต่างกันด้วย
พอมองดู ข วดบรรจุ ไ วน์ เ ราจะบอกได้ ท ั น ที ว ่ า เป็ น ไวน์ ช นิ ด ใด อาทิ เ ช่ น
ไรห์นไวน์จะบรรจุอยู่ในขวดกลมทรงสูงคอยาวสีน้ำตาลอ่อน แต่ถ้าเป็น
โมเซลไวน์จะบรรจุในขวดชนิดเดียวกันแต่สีเขียว และฟรังเค็นไวน์จะบรรจุ
อยูใ่ นขวดรูปน้ำเต้าแบนสีเขียวเข้ม ทีฉ่ ลากปิดขวดจะบอกถึงแหล่งผลิต ชนิด
พันธุ์ขององุ่นและการเก็บองุ่น ปีที่ผลิต และผู้ผลิตไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะได้
เล่าต่อไป

Drosselhof
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พูดถึงรสของไวน์ทั้งสามชนิด นักดื่มไวน์จะทราบได้ว่าแตกต่างกัน
ชัดเจนอีกเหมือนกัน สำหรับคอใหม่ ๆ อย่างเรา ๆ ก็เห็นจะแยกได้ยาก ก็คงจะ
เหมื อ นแม่ ค รั ว ของเราที ่ ช ิ ม แล้ ว บอกได้ ว ่ า น้ ำ ปลาอั น ไหนรสดี น ั ่ น แหละ
สำหรับตัวข้าพเจ้าเองดืม่ แล้วดูเหมือนจะแยกกันไม่ออก ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ติ าม
ทีผ่ นู้ ำทางได้อธิบายไว้ให้ ทีเ่ หมือนกันมากทีส่ ดุ ก็คอื จะเมาเหมือน ๆ กัน วิธจี ะ
ชิมไวน์หลาย ๆ อย่างให้ได้รสแตกต่างกันนั้นมีกติกาอยู่ว่า ในมือจะต้องถือ
ขนมปังจืดเอาไว้ดว้ ย พอชิมชนิดหนึง่ เสร็จก็จะต้องเคีย้ วขนมปังจืดล้างรสไวน์
ชนิดเก่าให้หมดเสียก่อน จึงจะเริ่มชิมขวดใหม่ ชนิดใหม่ แต่กว่าจะได้เค้าว่า
มันเริ่มจะต่างกันดูเหมือนว่าข้าพเจ้าจะมึนศีรษะเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์เสีย
ก่อนแล้ว
สำหรับวิธีที่จะชิมนั้นนอกจากจะมีขนมปังจืดไว้เคี้ยวล้างปากแล้ว
ยังจะต้องมีวิธีพิเศษอีกคือ ผู้ชิมจะจิบไวน์เข้าไปแต่น้อยก่อนแล้วอมเอาไว้

แก้วเครื่องดื่มของชาวตะวันตก
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สักครู่ ขณะนัน้ ใช้ลน้ิ สัมผัสไวน์ พยายามสูดกลิน่ และทำท่าเคีย้ วนิด ๆ ก็จะได้
สัมผัสทั้งรสและกลิ่นอันหอมหวน จึงจะนับว่าสมบูรณ์แบบ แล้วจึงจะลงมือ
ดื่มจริง ๆ ไวน์ทั้งสามชนิดที่กล่าวเอาไว้ข้างต้นนั้น ถ้าชิมถูกแบบจะได้รส
ต่างกันคือ ไรห์นไวน์ จะมีรสหวาน มีรสเปรี้ยว และฝาดน้อย โมเซลไวน์
หวานน้อยและเปรีย้ วมากกว่า ส่วนฟรังเค็นไวน์จะอมฝาด และมีแอลกอฮอล์
สูงกว่าเพือ่ น ทัง้ สามชนิดจะมีกลิน่ หอมต่าง ๆ กันไปบ้าง
พันธุ์องุ่นที่นำมาผลิตไวน์นั้น ก็มีความสำคัญอยู่มากทีเดียว นิยม
ใช้อยู่ ๒ พันธุค์ อื ซิลวาเนีย และรีสลิง (Sylvania & Riesling) ชือ่ พันธุอ์ งุน่ ทีน่ ำ
มาผลิตไวน์นน้ั จะเขียนติดไว้ทฉ่ี ลากทุกขวด นอกจากพันธุข์ ององุน่ แล้ว เวลา
ทีเ่ ก็บองุน่ ก็มคี วามสำคัญมาก และจะเขียนติดไว้ทฉ่ี ลากเช่นกัน สิง่ ทีจ่ ะทำให้
ไวน์ได้ราคาดีนั้นขึ้นอยู่กับเวลาในการเก็บองุ่นกล่าวคือ ยิ่งเก็บองุ่นช้าเท่าใด

ห้องใต้ดินเก็บถังไวน์
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ปริมาณน้ำองุ่นที่ได้จะน้อยลง แต่น้ำตาลและการคัดจะมีมากขึ้น เมื่อคัด
เฉพาะผลดี ๆ องุน่ ประเภทนีจ้ งึ แพง ถ้าดูทป่ี า้ ยติดขวดเขาจะเขียนบอกเอาไว้
เป็น Auslese หมายความว่าองุน่ คัดอย่างดี Spaetlese หมายถึงเก็บช้า ใน
กรณีเหล่านี้โรงผลิตมีชื่อเสียงดี ๆ จะไม่หลอกลูกค้าเป็นอันขาด ยิ่งองุ่นสด
ปล่อยให้แห้งคาเถาจึงเก็บมาทำไวน์ก็จะดียิ่งขึ้นเรียกกันว่า Trockenbeerlese ที่วิเศษและหายากไปกว่านั้นก็ยังมีอีกคือ ปล่อยให้แห้งคาเถา และยัง
รอจนกระทั่งอากาศเย็นจัดหิมะเริ่มจะตกจึงจะเริ่มเก็บ ซึ่งแน่ละจะต้องมี
น้อยรายที่จะรอให้นานเช่นนั้น ประเภทนี้เรียกว่า Eisbeerlese ซึ่งแปลตาม
ตัวว่า องุ่นที่เก็บตอนจะเป็นน้ำแข็ง ไวน์ที่ผลิตจากองุ่นที่เก็บประเภทหลังนี้
จึงมีราคาแพงมากที่สุด ตามปกติไวน์จะวางขายอยู่ทั่วไปตามตลาดนัด
ร้านขายของชำ ร้านสรรพสินค้า ร้านเหล้า ขายกันราคาขวดละประมาณ
สองมาร์ค (สิบบาท) จนถึงสามร้อยมาร์ค (พันห้าร้อยบาท) ก็มี (หมายเหตุ
สมัยนั้นหนึ่งมาร์คคิดเป็นเงินไทยประมาณ ๕ บาท) สรุปแล้ว ไวน์จะดีหรือ
ไม่ดีนั้นย่อมขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ กรรมวิธีในการผลิต การเก็บในถัง
และในขวด และความชำนาญของผูผ้ ลิต และผูช้ มิ ไวน์ เป็นต้น
เมื่อเก็บผลองุ่นมาได้มากพอ และคัดเลือกแล้วก็จะต้องนำมา
คั้นเอาน้ำองุ่น ในสมัยโบราณนิยมให้กลุ่มสาวสวยเป็นผู้เก็บ ผู้คัดและผู้คั้น
วิธคี น้ั ก็คอื วิธที เ่ี ราเรียกว่า Untouched by hands นัน่ เอง แต่จะขึน้ ไปเหยียบ
เพราะมีมากเกินกว่าที่จะคั้นด้วยมือและเครื่องคั้นน้ำผลไม้อย่างปัจจุบันก็
ไม่มี เพื่อที่จะให้น่าดื่มก็เรียกกันต่าง ๆ เช่น น้ำนมของหญิงที่ท่านรัก
(Liebfraumilch) เป็นต้น แต่วิธีโบราณเช่นนั้น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
และอาหารไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นต่อไปอีก เมื่อกรองเอาเศษเปลือกองุ่น
และเมล็ดออกแล้วก็เก็บไว้ในถังหมัก เพือ่ ให้สา่ หมักน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์
เมื ่ อ หมั ก ใหม่ ๆ มองดู ใ นถั ง จะมองเห็ น ฟองปุ ด ๆ เป็ น ระยะ ๆ และมี
สีขาวขุ่นคล้ายเหล้ากระแช่ น้ำขาวหรือหม้ออุ สาโทเรานี่เอง มีผู้นิยมเอามา
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ดืม่ เหมือนกัน ตามภัตตาคารต่าง ๆ ก็นยิ มเอามาเสิรฟ์ แต่จะหาดืม่ ได้บางแห่ง
เท่านัน้ และจะมีจำหน่ายก็เฉพาะในฤดูรอ้ นเท่านัน้ เขาเรียกชือ่ พอแปลได้วา่
“ขาวดุจขนนก” (Federweiss) ทีม่ ผี นู้ ยิ มดืม่ ก็เนือ่ งจากขณะทีม่ กี ารหมักเกิด
ขึ้นมีปริมาณวิตามินบี คอมเพล็กซ์ สูงและทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้น
จึงนับว่าเป็นของดี แต่กม็ ขี อ้ เสียคือบางคนอาจจะท้องเดินเอาง่าย ๆ นอกจาก
นัน้ ยังมีสง่ิ เจือปนอยูม่ าก ถ้าดืม่ เข้าไปมาก ๆ จะทำให้ปวดศีรษะได้ เมือ่ น้ำตาล
ขององุน่ ถูกเปลีย่ นไปเป็นแอลกอฮอล์อนั เป็นผลจากการหมักนีแ้ ล้ว จำเป็นจะ
ต้องยุตกิ รรมวิธกี ารหมัก มิฉะนัน้ จะถูกเปลีย่ นต่อไปเป็นกรดน้ำส้มจนหมด ซึง่
ทำให้ไวน์เสีย การที่จะยุติกรรมวิธีการหมักดังกล่าวเขานิยมใช้แก๊สซัลเฟอร์
ไดอ๊อกไซต์ เติมลงไปเพื่อทำลายเชื้อส่า แล้วเก็บเอาไว้ในถังไม้ในที่เย็น ๆ
ตะกอนเชื้อส่าและอื่น ๆ จะตกลงไปนอนที่ก้นถังเหลือแต่น้ำเหล้าไวน์ใส ๆ
จากนั้นก็ถ่ายบรรจุขวดชนิดต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ต่อไปจะต้องมีวิธีการ
ที่จะป้องกันมิให้ไวน์เสื่อมคุณภาพ คือกลายเป็นกรดน้ำส้มอันเป็นผลจาก
การหมักเพิ่มเติม ในสมัยโบราณจะเติมขี้ผึ้งเหลว หรือน้ำมันมะกอกให้ลอย
เป็นฝาปิดผิวหน้าให้เต็มเพือ่ ไม่มอี ากาศผ่านเข้าไปได้ การหมักก็จะไม่เกิดขึน้
โปรดสังเกตว่าเมื่อบรรจุขวดแล้ว ก็ใช้จุกคอร์กปิดขวด จุกคอร์กนี้ปลายล่าง
จะบานโตกว่าปลายบน ซึ่งก็มีความมุ่งหมายเหมือนกันคือเพื่อที่จะให้ปลาย
ล่างของจุกคอร์กอันเป็นส่วนที่สัมผัสอยู่กับเหล้าไวน์นั้นมีเนื้อที่มากจะได้
ทำหน้าที่ดูดเอากรดน้ำส้มและสิ่งเจือปนอื่น ๆ ออกไปได้มาก ๆ เพื่อที่จะให้
เหล้าได้สัมผัสกับจุกคอร์ก การวางขวดจึงต้องวางเอียงหรือวางนอนตลอด
เวลา ดังนัน้ เมือ่ เราไปเยีย่ มบ้านใครก็ตาม จะไม่เห็นมีขวดไวน์โชว์อยูใ่ นตูโ้ ชว์
ถ้าเห็นตั้งโชว์อยู่ละก้อ บอกได้ทันทีเลยว่าเก็บไวน์ไม่เป็น ตามบ้านชาว
เยอรมันนิยมซือ้ ไวน์จากเจ้าประจำ ๒-๓ เจ้า ปีหนึง่ ซือ้ หนเดียวแล้วเก็บเอาไว้
ในห้องใต้ดนิ ซึง่ จะมีตเู้ ก็บไว้โดยเฉพาะ บางรายจะเจาะผนังห้องใต้ดนิ ให้เป็น
รูเอียง ๆ ขนาดพอเก็บช่องละขวดทีเดียว ในห้องใต้ดนิ จะมีอากาศเย็นเหมาะ
สำหรับการเก็บไวน์ ชาวเยอรมันนิยมดื่มไวน์กันมากโดยเฉพาะในฤดูหนาว
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เมื่อจะเริ่มเสิร์ฟไวน์กันก็ต้องแสดงพิธีกันเล็กน้อย คือ เจ้าของบ้าน
จะเปิดไวน์รินใส่แก้วไวน์ นิดหนึ่งเสียก่อน อันนี้นับว่าเป็นธรรมเนียมหรือ
กติกาในการดื่มไวน์ทีเดียว แล้วจะจิบชิมไวน์เองเสียก่อนเสมอเพื่อมิให้
ขายหน้าแขกผูม้ าเยือนว่า เอาไวน์เสีย ๆ เปรีย้ วๆ ไปเลีย้ ง ถ้าเสียก็จะได้เลือก
ขวดใหม่ นอกจากจะป้องกันการขายหน้าแล้ว อีกประการหนึ่งก็คือ ในสมัย
โบราณตรงผิวหน้ามักจะมีขี้ผึ้งเหลวหรือน้ำมันมะกอกลอยอยู่ จำเป็น
ที่เจ้าของบ้านจะชิมและดื่มน้ำมันมะกอกเสียก่อนแล้วจึงจะลงมือเสิร์ฟ
แขก ในปั จ จุ บ ั น แม้ ว ่ า ไม่ ม ี น ้ ำ มั น เหล่ า นี ้ แ ล้ ว แต่ ก ็ ท ำกั น เป็ น ประเพณี
สิ่งเหล่านี้จะนำไปปฏิบัติโดยทั่ว ๆ ไป แม้อยู่ในภัตตาคารเมื่อเปิดไวน์แล้ว
บ๋อยจะต้องรินให้แก่เจ้าภาพ หรือผู้อาวุโสในที่นั้นชิมเสียก่อน เมื่อชิมแล้ว
ไม่เสียและดูฉลากป้ายปิดจึงจะลงมือเสิร์ฟได้ ซึ่งแน่นอนจะต้องรินเสิร์ฟ
ให้แก่สุภาพสตรีที่ร่วมโต๊ะก่อนเสมอ ที่ต้องดูป้ายปิดขวดนั้นก็เพื่อให้แน่ใจ
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ได้ไวน์ชนิดตรงตามที่สั่ง นักนิยมไวน์จะทราบดีว่า ควรจะรับไวน์ชนิดไหน
และผลิตในปี ค.ศ. ใดมาดื่มจึงจะได้ดื่มของดี ปีที่ไวน์ดีเป็นปี ๑๙๕๗ หรือ
ใหม่ ๆ ก็ ๑๙๖๙ เป็นต้น นอกจากนัน้ ทีป่ า้ ยปิดขวดจะบอกเอาไว้ชดั เจนว่าเป็น
ไวน์แท้ ๆ มิได้ผสมอย่างอืน่ ลงไปเลย (Naturwein) และบอกถึงรายละเอียด
อื่น ๆ อีก ดังที่ได้เคยกล่าวเอาไว้แล้วในตอนต้น ไวน์ขาวก่อนจะเสิร์ฟมักจะ
แช่เย็นเสียก่อนให้ได้อณ
ุ หภูมริ ะหว่าง ๔-๑๐oซ. ซึง่ จะเย็นไม่มากนักไม่เหมือน
แชมเปญ ซึง่ จะต้องแช่ให้เย็นจัดกว่านัน้ เมือ่ พูดมาถึงไวน์แท้ ๆ ก็เลยขอเล่า
ต่อไปอีกเล็กน้อยก็คอื มีไวน์ทอ่ี าจจะผสมน้ำผลไม้อน่ื ๆ ลงไปบ้าง และอัดแก๊ส
คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ เวลาเปิดขวดก็จะมีฟองปุด ๆ ของแก๊ส รสค่อนข้างหวาน
เรียกกันว่า Schaumwein ถ้าผลิตจากประเทศฝรัง่ เศสจะเรียกชือ่ ตามตำบล
ที่ผลิตว่าแชมเปญ แต่ถ้าผลิตจากที่อื่น ๆ ชาวฝรั่งเศสเขาบอกว่าไม่ควร
เรียกแชมเปญ แต่จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ แชมเปญนั้นชาวฝรั่งเศสเขาสงวน

บนเรือล่องแม่น้ำไรน์
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เอาไว้เรียกของเขาชาติเดียว ดังนัน้ ในเยอรมันจึงเรียกว่าเส็คท์ (Sekt) เป็นต้น
เหล้าประเภทนี้จะสังเกตเห็นว่าเวลาดื่มจะต้องแช่ให้เย็นจัด ขณะเสิร์ฟก็ยัง
ต้องแช่ให้เย็น เวลาเสิรฟ์ จะเสิรฟ์ โดยใช้แก้วมีกา้ นและทรงสูง ถ้าเหล้าทีผ่ ลิต
จากองุ ่ น จะต้ อ งนำไปต้ ม กลั ่ น ให้ ม ี ป ริ ม าณของแอลกอฮอล์ ส ู ง ขึ ้ น ไปอี ก
นัน่ เรียกว่าบรัน่ ดี หรือคอนยัค เยอรมันรียกว่า ไวน์ บรัน๊ ท์ นิยมดืม่ เพือ่ ให้เกิด
ความร้อนแก่ร่างกาย เช่นหลังจากออกไปภายนอกที่มีอากาศหนาวเย็น
นาน ๆ จะได้ให้ความร้อนแก่ร่างกาย สูบฉีดโลหิตให้ดีขึ้น นักปีนเขาไปติด
หิมะถล่มบนเขาจะมีสุนัขขึ้นไปช่วยนำทางลงมา ที่คอสุนัขจะมีขวดบรั่นดี
แขวนเอาไว้ให้หนึง่ ขวดเสมอ เครือ่ งดืม่ ประเภทนีจ้ ะไม่แช่เย็น แต่ตรงกันข้าม
จะเสิรฟ์ ในแก้วมีกา้ นเตีย้ และก้นกว้าง เพือ่ ให้เหมาะกับอุง้ มือทีค่ อ่ ย ๆ ประคอง
และถ่ายความอบอุ่นจากมือให้แก่เหล้าอยู่เสมอนั่นเอง เนื่องจากปาก
แก้วกว้าง เวลาดื่มจมูกจะอยู่ในปากแก้วทำให้ได้สัมผัสกลิ่นหอมหวน
ของบรัน่ ดี บางรายก่อนดืม่ นิยมจุดไฟเสียก่อน เพือ่ ให้ได้กลิน่ หอมโชยออกมา
ที่ชัดเจน หลายคนไม่นิยมเพราะเสียรส
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คณะชิมไวน์ของเราออกเดินทางกลับจาก รือเด็สไฮม์เมื่อเวลา
ประมาณ ๑๕.๐๐ น. โดยทางเรือเช่นเดิม มีพรรคพวกอีกคณะหนึง่ ทีเ่ ดินทาง
ไปสมทบโดยทางรถยนต์ และชวนข้ า พเจ้ า กลั บ ด้ ว ย แต่ ข้ า พเจ้ า ขอตั ว
กลั บ ทางเรื อ โดยที ่ ค ิ ด ว่ า กลั บ เรื อ คงสบายกว่ า และจะได้ ม ี โ อกาสพั ก
ให้หายง่วงและหายมึน เรือล่องไรห์นกลับอย่างช้า ๆ พาคณะของเราห่างจาก
ดร๊อสเซ็ล กาสเช่ และห่างจากเสียงหัวเราะสำราญของนักชิมไวน์ออกไป
ทีละน้อย ๆ มุ่งหน้ากลับกรุงบอนน์ ข้าพเจ้าเลือกที่นั่งท้ายเรือเป็นที่งีบ
เพือ่ นคนหนึง่ มาปลุกเมือ่ ถึงบอนน์ เมือ่ เวลาเกือบ ๑๘.๐๐ น. จะต้องรีบกลับ
โรงแรมเพือ่ ล้างหน้าล้างตา อาบน้ำ เตรียมตัวไปงานเลีย้ งรับรอง ทีเ่ บโธเฟ็น
ฮาลเล อีกในเวลาทุม่ ครึง่ รูส้ กึ ยังมึน ๆ อยูบ่ า้ ง แต่กส็ ดชืน่ กว่าขณะทีก่ ลับจาก
รือเด็สไฮม์ ถ้ามีโอกาสไปเยือนเยอรมันในฤดูรอ้ นอีก ข้าพเจ้าคิดว่าจะแวะไป
เยี่ยมรือเด็สไฮม์อีก และคงจะได้ถือโอกาสชิมไวน์อีก จนบัดนี้ข้าพเจ้ายัง
ตัดสินไม่ถูกว่าตามปรัชญาขงจื้อนั้น ข้าพเจ้ามีความฉลาดในการตัดสิน
รสไวน์บ้างหรือไม่

ชิมไวน์อีกครั้งที่เมือง Barcelona, Spain
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เครือ่ งดืม่ สมุนไพร
ผมมีโอกาสไปประชุมนานาชาติวา่ ด้วยโรคติดเชือ้ ในภูมภิ าคเอเชียและ
แปซิฟิกตะวันตกที่นครเพิร์ธ ออสเตรเลีย ไปตามศูนย์การค้าเห็นมีบู๊ทเป็น
ร้านขายน้ำผลไม้ปน่ั ผักปัน่ หลายบูท๊ เลยลองเข้าไปดู หยิบเอกสารแจกเอา
มาอ่าน ก็เลยขอนำมาถ่ายทอดกันบ้างว่าฝรัง่ เขามีความเชือ่ เรือ่ งน้ำสมุนไพร
กันอย่างไรในการบริโภคน้ำผลไม้ ซึ่งก็จะถือว่าเป็นน้ำสมุนไพรก็ยังได้

น้ำผลไม้เพิม่ พลัง
ส่วนผสม ได้แก่ ส้ม สตรอเบอร์ร่ี กล้วย กิงโกะ (แป๊ะก๊วย)

น้ำผลไม้ลดความอ้วน
ส่วนผสมได้แก่ สตรอเบอร์รี่ บลูเบอรี่ ราสเบอรี่ แอปเปิ้ลสด
น้ำสับปะรด

บำรุงสุขภาพชนิดซูเปอร์
ส่วนผสมได้แก่ แคร็อท แอปเปิล้ บีทรูท๊ และ วีท๊ กร๊าส

เพิม่ ความต้านทานโรค
ส่วนผสมได้แก่ ส้ม แคร็อท แอปเปิล้ ขิง

พลังน้ำตก
ส่วนผสมได้แก่ สับปะรด ส้ม สตรอเบอร์ร่ี โสม
ตามภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านของไทยเรานัน้ สมุนไพรทีม่ สี รรพคุณรักษา
โรคต่าง ๆ มีอยู่ดาษดื่น แต่ที่มีการศึกษาให้ลึกซึ้งถึงแก่น ให้เสมือนหยั่งรู้
ดิ น ฟ้ า มหาสมุ ท รนั ้ น มี น ้ อ ย หรื อ แทบจะไม่ ม ี เ อาเสี ย เลยก็ แ ทบจะว่ า ได้
อย่างไรก็ตามในชีวิตประจำวัน ก็ยังพึ่งพาเครื่องดื่มสมุนไพรอยู่ อยากจะ
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เชิญชวนให้ดื่มกันดูบ้าง เพราะขนาดฝรั่งก็ยังเอาไปขึ้นห้าง ของไทยเรามี
มาก่อน เรากลับจะทำท่าไม่รู้จัก ผมไปค้นเจอสมุดบันทึก บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จำกัด พิมพ์แจกปีใหม่มาตัง้ กว่าสิบปีมาแล้ว เป็นเรือ่ งของเครือ่ งดืม่
สมุนไพรแบบไทย ๆ มีภาพประกอบอย่างสวยงาม ก็เลยถือโอกาสขออนุญาต
คัดลอกบางส่วนมาเผยแพร่กันดูบ้างนะครับ เอามาแต่เนื้อนะครับ ไม่ได้เอา
ภาพมาด้วย เพราะเป็นภาพสีทั้งนั้น อ่านแล้วน่าเป็นประโยชน์ ถ้าลองปรุง
แต่งดืม่ กันเป็นประจำในสำนักงาน แชร์คา่ ใช้จา่ ยกัน จะเป็นการลดค่าใช้จา่ ย
ประจำวัน คือแทนที่จะไปกินน้ำอัดลมดำ ๆ เหลือง ๆ แดง ๆ นั้น ก็มาปรุง
เครื่องดื่มสมุนไพรอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย ในงานเลี้ยงงานมงคล
ต่าง ๆ ถ้าปรุงมาเลี้ยงกันได้ก็จะทุ่นค่าใช้จ่าย เก็บเงินเอาไว้จ่ายค่ามือถือได้
ไม่น้อยทีเดียว
การจำแนกเครื่องดื่มของไทยตามที่มาและกรรมวิธีนั้น พอจะแบ่ง
ออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑. น้ำดื่มธรรมดา ซึ่งใช้ตามประเพณี หรือพิธีได้แก่ น้ำดื่ม
ประเภทนี้คือ น้ำที่นำไปอบด้วยเครื่องหอมอันได้แก่ กระดังงาลนไฟลอย
ด้วยดอกมะลิ หรือกลีบกุหลาบมอญ
- ใช้ถวายพระสงฆ์ในงานพิธตี ามประเพณี เช่น งานทำบุญเลีย้ ง
พระ งานประเพณีสงกรานต์เป็นต้น
- เป็นน้ำที่ถวายเจ้านายในวังเพื่อใช้เสวยเป็นประจำ
๒. น้ำผลไม้ และน้ำดืม่ ซึง่ เกิดจากการปรุงแต่ง
ดังได้กล่าวมาแล้วถึง อัชบาล หรือน้ำปานะ อันเป็นเครื่องดื่มใน
ครั้งพุทธกาลนั้นในเวลาต่อมาเนื่องด้วยเมืองไทยนั้นเป็นเมืองที่มีพืชพันธุ์
ธัญญาหารสมบูรณ์ และมีผลไม้สลับหมุนเวียนให้ผลกันตลอดปี จึงเกิด
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ความนิยมนำเอาพืชหรือผลไม้มาทำเป็นเครื่องดื่ม โดยอาศัยการปรุงแต่ง
รสชาดด้วยการเติมน้ำตาลหรือเกลือเข้าไปบ้างให้เกิดความอร่อยขึ้น
อาทิเช่น น้ำอ้อยคั้น น้ำตาลสดซึ่งได้จากต้นมะพร้าว น้ำมะตูม
น้ำกระเจีย๊ บ น้ำมะนาว น้ำใบเตย น้ำใบบัวบก เป็นต้น
อนึง่ ยังมีพชื อีกชนิดหนึง่ เรียกว่า ต้นฝาง เมือ่ นำมาต้มและคัน้ น้ำ
ออกมาจะมีสีชมพูจัดจนเกือบแดงและมีกลิ่นหอม ซึ่งถือเป็นหัวเชื้อของ
เครื่องหอมชนิดหนึ่ง ใช้หยดผสมน้ำให้เกิดสีชมพูเรื่อ ๆ ชวนรับประทาน
และหอมชืน่ ใจ ซึง่ เราจะพบเห็นกันในรูปแบบของน้ำอุทยั นัน่ เอง
นอกจากนี้ผลไม้ที่นำมาต้มน้ำรับประทานได้ยังมี มะขวิด มะสัง
และมะเกี๋ยง ซึ่งในปัจจุบันหาได้ยากเต็มทีแล้ว
แต่เดิมพืชและผลไม้ที่จะนำมาทำเป็นเครื่องดื่มนั้น มักจะเก็บมา
สด ๆ และใช้ทนั ที รสชาดทีไ่ ด้จงึ มีความสด และทรงคุณค่าตามธรรมชาติ
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า เครื่องดื่มของไทยนั้นให้ทั้งรสชาด และคุณ
ประโยชน์ควบคู่กันไปคุณประโยชน์ที่กล่าวถึงก็คือ สรรพคุณทางยาที่ได้
มาจากพืชผล ทีน่ ำมาเป็นเครือ่ งดืม่ นัน่ เอง และยังมีสารอาหารต่าง ๆ รวมทัง้
วิตามินละแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติรวมอยู่ด้วย ซึ่งอาจยก
ตัวอย่างและสรรพคุณให้ได้ทราบกันบางชนิด เช่น
- ขิง มีสรรพคุณในทางแก้ลม จุกเสียด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ
- มะตูม มีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อน ๆ
- กระเจี๊ยบ จะช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด และลดความ
ดันโลหิตสูง
- มะนาว ให้ ว ิ ต ามิ น ซี และยั ง มี ฤ ทธิ ์ ใ นการฆ่ า เชื ้ อ โรคใน
ลำคอด้วย
- ใบบัวบก ช่วยแก้อาการช้ำใน และฟอกเลือดเสีย
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- ตะไคร้ นอกจากจะขับลม แก้จกุ เสียด แก้อาเจียนได้แล้ว ยังแก้
โลหิตเสียได้เช่นกัน
มาถึงปัจจุบนั นี้ เครือ่ งดืม่ ได้ถกู ประยุกต์ขน้ึ ต่างรูปแบบหลากหลาย
ลักษณะตามยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป มีการบรรจุในภาชนะแบบต่าง ๆ เพือ่ ความ
สะดวกต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน แต่หากเราได้มองย้อนไปถึงเครื่องดื่ม
แบบไทย ๆ แล้วจะเห็นได้วา่ ลักษณะนิสยั ความช่างคิด ตลอดจนประเพณี
วัฒนธรรม และความฉลาดแยบคายในการใช้ชีวิต ได้แฝงอยู่ในสิ่งนั้นเป็น
อณูเนื้อเดียวกันเลยทีเดียว

น้ำขิง
ส่วนผสม
น้ำ
ขิงแก่
น้ำตาลทรายแดง

๘
๓๐๐
๑ ๑/๓

ถ้วย
กรัม
ถ้วย

วิธีทำ
ทุบขิงพอแตก น้ำไปต้มจนเดือดนาน ๒๐ นาที เติมน้ำตาลทรายแดง
ลงไป เมื่อน้ำตาลทรายละลายหมดจึงยกลง
วิธรี บั ประทาน
ดื่มขณะยังร้อนหรือทิ้งให้เย็นจึงดื่มก็ได้
สรรพคุณ
ขิงมีสรรพคุณในทางช่วยขับลม แก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ
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น้ำมะขาม
ส่วนผสม
น้ำ
มะขามเปียก
น้ำตาลทราย
เกลือ

๘
๑๐๐
๒
๑

ถ้วย
กรัม
ถ้วย
ช้อนชา

วิธีทำ
มะขามเปียกต้องนำมาคั้นน้ำเสียก่อน จึงเติมน้ำลงไปตามส่วน
นำไปต้มประมาณ ๒๐ นาที เติมน้ำตาลทรายและเกลือให้ออกรสปะแล่ม ๆ
ทิ้งไว้สักครู่ แล้วยกลง
วิธรี บั ประทาน
ผสมน้ำแข็งดื่ม
สรรพคุณ
น้ำมะขามมีฤทธิ์เป็นยาระบาย และบำรุงเลือด

น้ำใบเตย
ส่วนผสม
น้ำ
น้ำตาลทราย
ใบเตยตากแห้ง

๘
๒
๓

ถ้วย
ถ้วย
ถ้วย

วิธีทำ
ตัง้ น้ำจนเดือด นำใบเตยใส่ลงไป ทิง้ ไว้สกั ครู่ เติมน้ำตาลทรายลงไป
เมื่อน้ำตาลทรายละลายหมดก็ยกลงนำไปกรองด้วยผ้าขาวบาง
วิธรี บั ประทาน
ใช้ดม่ื ร้อน ดืม่ เย็น หรือใส่นำ้ แข็ง ก็หอมเย็นชืน่ ใจดี
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น้ำใบบัวบก
ส่วนผสม
น้ำต้มสุก
ใบบัวบกสด
น้ำเชื่อม

๒
๒๐๐

ถ้วย
กรัม

วิธีทำ
นำใบบัวบกสด ๆ ตัดรากทิ้ง แล้วหั่นเป็นท่อน ๆ นำไปตำจนมีน้ำ
ออกมา นำใบบัวบกที่ตำแล้วไปคั้นออกมาให้เหลือแต่น้ำผสมกับน้ำต้มสุก
วิธรี บั ประทาน
ต้องเจือน้ำเชือ่ มให้ได้รสหวานตามชอบเสียก่อน จึงผสมน้ำแข็งดืม่
สรรพคุณ
น้ำใบบัวบก มีสารที่ช่วยขจัดเลือดเสียและรักษาอาการช้ำในให้
ทุเลาได้เร็วขึ้น

น้ำตะไคร้
ส่วนผสม
น้ำ
ตะไคร้สด

๘
๒๐๐

ถ้วย
กรัม

วิธีทำ
นำตะไคร้มาหัน่ เป็นท่อน ๆ ต้มในน้ำเดือด ๑-๒ นาที อย่าต้มนาน
เพราะจะทำให้น้ำเหม็นเขียว แล้วยกลง
๘๐
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วิธรี บั ประทาน
ใช้ดื่มแบบร้อน หรือเจือน้ำแข็งดื่มเย็น หากชอบรสหวานอาจเติม
น้ำตาลได้ตามใจชอบ
สรรพคุณ
น้ำตะไคร้นน้ั มีกลิน่ หอมชืน่ ใจชวนดืม่ แล้วยังช่วยขับลม แก้จกุ เสียด
และมีสรรพคุณในการช่วยฟอกโลหิตได้

น้ำผึง้ ผสมมะนาว

ส่วนผสม (ดืม่ ๑ คน)
น้ำผึ้งแท้
๑
น้ำมะนาว
๑

ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ
นำน้ำผึ้งและน้ำมะนาวมาผสมชงให้เข้ากันตามส่วน
วิธรี บั ประทาน
ดื่มด้วยการใส่น้ำแข็ง
สรรพคุณ
น้ำผึ้งมีสรรพคุณ เป็นยาอายุวัฒนะให้ร่างกายแข็งแรง ส่วนน้ำ
มะนาวช่วยให้ชุ่มคอให้วิตามินซีกับร่างกาย
๘๑

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เครื ่ อ งดื ่ ม สมุ น ไพร

น้ำลิน้ จี่
ส่วนผสม
น้ำ
ลิน้ จีแ่ ห้ง
น้ำตาลทราย

๕
๕๐
๑

ถ้วย
กรัม
ถ้วย

วิธีทำ
นำลิน้ จีไ่ ปต้มจนเดือดนาน ๒๐ นาที เพือ่ ให้ได้กลิน่ และรสของลิน้ จี่
แล้วจึงเติมน้ำตาลทรายทิ้งไว้สักครู่จึงยกลง
วิธรี บั ประทาน
รินน้ำและเนือ้ ผสมกัน ดืม่ ปนกับน้ำแข็ง

น้ำลูกหม่อน
ส่วนผสม
น้ำ
๘
ถ้วย
ลูกหม่อนสด
๕
ถ้วย
น้ำตาลทราย
๑ ๑/๒
ถ้วย
เกลือ
๑/๓
ช้อนชา
วิธีทำ
นำลูกหม่อนสดไปต้มจนลูกหม่อนเปลีย่ นสีซดี ลงนานประมาณ ๓๐
นาที ตักเอาลูกหม่อนออกให้หมด จึงใส่น้ำตาลทรายและเกลือ ก่อนดื่มต้อง
นำไปกรองเสียก่อน
วิธรี บั ประทาน
ดื่มด้วยการผสมน้ำแข็ง
๘๒

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เครื ่ อ งดื ่ ม สมุ น ไพร

น้ำคำฝอย
ส่วนผสม
น้ำ
คำฝอยแห้ง

๑
๑

ลิตร
ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ
ต้มน้ำให้เดือดแล้วยกลง ใส่ดอกคำฝอยลงไปปิดฝาทิ้งไว้สักครู่
วิธรี บั ประทาน
ดื่มเช่นเดียวกับน้ำชา
สรรพคุณ
คำฝอย เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งของทางภาคเหนือ ดอกแห้งนำไปใช้
เช้าเครื่องยาได้ ตัวดอกคำฝอยเองมีฤทธิ์ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด

น้ำลำไย
ส่วนผสม
น้ำ
ลำไยแห้ง
น้ำตาลทราย

๖
๕๐
๑

ถ้วย
กรัม
ถ้วย

วิธีทำ
นำลำไยแห้งไปต้มจนเดือดประมาณครึ่งชั่วโมง เติมน้ำตาลทราย
คนให้เข้ากัน แล้วจึงยกลงปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น
วิธรี บั ประทาน
ผสมกับน้ำแข็ง และเนื้อลำไยก็รับประทานได้ด้วย
๘๓

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เครื ่ อ งดื ่ ม สมุ น ไพร

น้ำทับทิม
ส่วนผสม (ต่อ ๑ คน)
ทับทิม
๑ ๑/๒
น้ำตาลทราย
๒

กิโลกรัม
ช้อนชา

วิธีทำ
แกะเปลือกผลทับทิมเอาแต่เฉพาะเนือ้ ในมาคัน้ น้ำเติมน้ำตาลทราย
ลงไปคนให้ละลาย นำไปกรองแล้วแช่ตู้เย็น
วิธรี บั ประทาน
ดื่มสด ๆ หากต้องการเก็บไว้หลายวันต้องนำไปต้มเสียก่อน
สรรพคุณ
น้ำทับทิมนอกจากดื่มเพื่อให้ความสดชื่นแล้วในเนื้อทับทิมยังมี
สารบางชนิดช่วยในการขับพยาธิได้

น้ำยาหอม
ส่วนผสม
น้ำลอยดอกมะลิคา้ งคืน ๑
ยาหอมบด
๒
วิธีทำ
ผสมยาหอมลงในน้ำลอยดอกมะลิ แล้วนำไปกรอง
วิธรี บั ประทาน
ใช้ดม่ื เย็น ไม่ตอ้ งเจือน้ำแข็ง
สรรพคุณ
ยาหอมช่วยขับลม ดืม่ แล้วชืน่ ใจ
๘๔

ถ้วย
ช้อนชา

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เครื ่ อ งดื ่ ม สมุ น ไพร

น้ำกระเจีย๊ บ
ส่วนผสม
น้ำ
กระเจี๊ยบแดงแห้ง
น้ำตาลทราย
เกลือ

๙
๑๐๐
๒ ๑/๒
๑

ถ้วย
กรัม
ถ้วย
ช้อนชา

วิธีทำ
ต้มกระเจี๊ยบในน้ำเดือดประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเติมน้ำตาลทราย
และเกลือป่น ก่อนนำไปดื่มต้องตักเอาดอกกระเจี๊ยบออกและกรองด้วย
ผ้าขาวบางซ้ำอีกครั้ง
วิธรี บั ประทาน
ผสมกับน้ำแข็งดื่มเย็น
สรรพคุณ
น้ำกระเจี๊ยบแดงใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ลดความอักเสบของไต
และทางเดินปัสสาวะ และยังลดไขมันในเส้นเลือดได้อีกด้วย

๘๕

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เครื ่ อ งดื ่ ม สมุ น ไพร

น้ำระกำ
ส่วนผสม
น้ำ
ระกำ
น้ำตาลทราย
เกลือป่น

๗
๖๐๐
๒ ๑/๒
๑/๔

ถ้วย
กรัม
ถ้วย
ช้อนชา

วิธีทำ
ปอกเปลือกระกำออก แล้วขูดเอาแต่เนื้อของระกำเพื่อนำไปต้ม
จนเนื้อระกำเปื่อยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง เติมน้ำตาลทรายและเกลือป่น
แล้วยกลง กรองด้วยผ้าขาวบางก่อนนำไปดื่ม
วิธรี บั ประทาน
ใช้ดื่มด้วยการผสมน้ำแข็ง
น้ำระกำจะมีรสหวานอมเปรี้ยว ดื่มแล้วชุ่มคอ

น้ำพุทรา
ส่วนผสม
น้ำ
๑๐
ถ้วย
พุทราแผ่น
๒๐๐
กรัม
น้ำตาลทราย
๒
ถ้วย
เกลือ
๑/๒
ช้อนชา
วิธีทำ
นำพุทราแผ่นต้มในน้ำจนเดือดนาน ๒๐ นาที เติมน้ำตาลทรายและ
เกลือยกลงแล้วนำไปกรอง
วิธรี บั ประทาน
ใช้ผสมน้ำแข็งดื่ม
๘๖

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เครื ่ อ งดื ่ ม สมุ น ไพร

น้ำรากบัว
ส่วนผสม
น้ำ
๑๑
ถ้วย
รากบัวสด
๕๐๐
กรัม
น้ำตาลกรวด
๒๐๐
กรัม
วิธีทำ
นำรากบัวสดมาหั่นเป็นแว่น ๆ ต้มเคี่ยวในน้ำนาน ๑ ชั่วโมง ใส่
น้ำตาลกรวดลงไปทิ้งไว้สักครู่จนละลายเข้ากันดี จึงยกลง
วิธรี บั ประทาน
ใช้ดม่ื ทันที หรือทิง้ ไว้ให้เย็นแล้วดืม่ หรือจะเจือน้ำแข็งก็ได้
สรรพคุณ
น้ำรากบัว ดืม่ แล้วจะทำให้ชมุ่ คอดี

น้ำมะยม
ส่วนผสม
น้ำ
๘
ถ้วย
มะยม
๕๐๐
กรัม
น้ำตาลทราย
๒ ๑/๒
ถ้วย
วิธีทำ
นำมะยมมาต้มในน้ำ ๔ ถ้วย นานประมาณ ๒ ชัว่ โมง จนน้ำเปลีย่ น
สีเป็นสีชมพูจัดเกือบแดง แล้วตักเอาเนื้อมะยมออก เติมน้ำลงไปอีก ๔ ถ้วย
ต้มต่อไปจนเดือดใส่น้ำตาลตามส่วนเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วยกลง
วิธรี บั ประทาน
ผสมกับน้ำแข็งดื่มเย็น
สรรพคุณ
น้ำมะยมนีม้ ฤี ทธิช์ ว่ ยฆ่าเชือ้ โรคของผูเ้ ป็นโรคในช่องปากและลำคอ
หรือหลอดลมอักเสบ
๘๗

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เครื ่ อ งดื ่ ม สมุ น ไพร

น้ำข้าวตัง
ส่วนผสม
น้ำ
๑๐
ถ้วย
ข้าวตังแผ่น
๒๐๐ กรัม
วิธีทำ
นำข้าวตังไปผิงไฟให้เหลืองจนเกรียม แล้วนำไปต้มนาน ๒๐ นาที
จึงยกลง นำไปกรองด้วยผ้าขาวบาง
วิธรี บั ประทาน
ใช้ดื่มได้ทันที หากต้องการรสหวานให้เติมน้ำตาลทรายตามชอบ

ชามะตูม
ส่วนผสม
น้ำ
๖
ถ้วย
มะตูมแห้ง
๑๐๐
กรัม
น้ำตาลทราย
๑
ถ้วย
วิธีทำ
นำมะตูมแห้งไปปิ้งไฟจนเหลืองจัดเกือบไหม้แล้วนำไปต้มในน้ำ
พอเดือดเติมน้ำตาลทราย คนจนละลายเข้ากัน ยกลงแล้วนำไปกรองด้วย
ผ้าขาวบาง
วิธรี บั ประทาน
ใช้ดม่ื ร้อนหรือดืม่ เย็นแต่ไม่นยิ มผสมน้ำแข็งดืม่
สรรพคุณ
ชามะตูมมีสารที่ช่วยระงับการอักเสบ และการเจริญเติบโตของ
เชื้อโรค
๘๘

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เครื ่ อ งดื ่ ม สมุ น ไพร

ต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมไปอ่านเจอในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เจอ
เครื ่ อ งดื ่ ม ที ่ ม ี น ้ ำ ขิ ง เป็ น ส่ ว นผสมเลยถื อ โอกาสคั ด ลอกมาฝากนั ่ น ก็ ค ื อ
พัน้ ช์นำ้ ขิง
ขิงเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรสูง เช่น ช่วยแก้
ท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน นอกจากนั้นยังช่วยลดความดันโลหิต
อีกด้วย หลังปีใหม่ใครที่สังสรรค์ หรือขณะที่บางคนก็ยังมีงานเลี้ยงปีใหม่
อยูด่ ม่ื กินกันมากไปหน่อย ขอแนะนำ “พัน้ ช์นำ้ ขิง” นอกจากจะมีรสอร่อยแล้ว
ยังเป็นการบำรุงสุขภาพอีกด้วย ดื่มได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ หญิงและชายพั้นช์มี
อยู่มากมายหลายชนิด น้ำขิงก็เอาไปปรุงเป็นพั้นช์ได้

พัน้ ช์นำ้ ขิง
เครื่องดื่มประเภท “พั้นช์” ก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมเพื่อ
ดื่มในการสังสรรค์เรียกน้ำย่อย โดยมีส่วนผสมหลักๆ ก็คือ น้ำตาลหรือ
น้ำเชื่อม น้ำมะนาว น้ำผลไม้ ผลไม้ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากน้อย
ตามรสนิยม อาจเป็นไวน์ รัม เตกิล่า บรั่นดีเป็นต้น บางคนก็จะเหยาะ

๘๙

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

เครื ่ อ งดื ่ ม สมุ น ไพร

เครือ่ งเทศบ้าง เกลือบ้าง สีผสมอาหารบ้างลงไปนิดหน่อย เพือ่ แต่งกลิน่ แต่งรส
เติมน้ำสะอาดลงไปเพื่อให้รสกลมกล่อม
ส่วนผสม
ขิงแก่บบุ ให้แตก
๒-๓ แง่ง
น้ำตาลทราย
๑
ถ้วยตวง/๒ ช้อนโต๊ะ
น้ำสะอาด
๓/๔ ถ้วยตวง
เกลือป่น
๑/๘ ถ้วยตวง
สีแดง (สีผสมอาหาร)
๑/๔ ถ้วยตวง
น้ำมะนาว
๑/๓ ถ้วยตวง
น้ำสับปะรด
๑
ถ้วยตวง
ไวน์ขาว
๒
ช้อนโต๊ะ
น้ำโซดา
๑
ถ้วยตวง
ขิงอ่อนหัน่ ฝอย
๑/๒ ช้อนโต๊ะ
และน้ำแข็งพอสมควร
วิธีทำ
๑. ต้มขิงแก่ที่บุบไว้ น้ำตาล และน้ำใส่ในหม้อ ปิดฝาให้เดือด
ประมาณ ๕-๖ นาที กรองเอากากออก
๒. เติมเกลือและสี (หยดสีพอให้ได้สีชมพูอ่อน ๆ) ลงในน้ำเชื่อม
พักไว้จนเย็น
๓. ใส่นำ้ มะนาว และน้ำสับปะรด ลงไปในน้ำเชือ่ มทีเ่ ย็นแล้ว จาก
นั้นนำไปแช่เย็นอีกครั้ง
๔. เมื่อจะเสิร์ฟ จึงใส่โซดาและไวน์ลอยหน้าด้วยขิงอ่อนหั่นฝอย
และน้ำแข็งให้เย็น
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก Google

๙๐

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ไวอากร้ า ยาปลุ ก นกเขา

ไวอากร้า ยาปลุกนกเขา

อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าผมจะชวนท่านไปแข่งนกเขา อย่าเพิ่ง
เข้าใจผิดว่าผมจะชวนร้องเพลง “นกเขาของเราแต่เก่าก่อน” นกเขาของผม
ในที่นี้หมายถึงอวัยวะของคนเราที่เราเรียกชื่อกันต่าง ๆ เพื่อป้องกันการ
ระคายหู เช่น อาวุธบ้าง จรวดบ้าง ไอ้จอ้ นบ้าง ไอ้เจีย๊ วบ้าง แล้วแต่จะถนัดปาก
และคำว่า “นกเขา” ก็เป็นคำหนึ่งที่ใช้เรียกซะกันจนเป็นที่เข้าใจกันทั่วไป
ในบรรดาผู้ชายทั้งหนุ่มและไม่หนุ่มที่เขียนจดหมายไปคุยกับผม
ให้ชว่ ยแก้ปญ
ั หาบ้างปรับทุกข์บา้ ง ผมเองก็ชว่ ยได้บา้ งตอบไม่ได้บา้ ง มีอยู่ ๓
ปัญหาใหญ่ ๆ คือ นกเขาเล็ก นกเขาไม่ขัน และนกกระจอกกินน้ำ หรือล่ม
๙๑

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ไวอากร้ า ยาปลุ ก นกเขา

ปากอ่าว วันนี้ผมจะลองเล่าเรื่องนกเขาไม่ขันก่อนก็แล้วกัน เพราะมีข่าวดี
ที่มียาปลุกนกเขาขายกันแล้ว
ยาทีว่ า่ นีช้ อ่ื ไวอากร้า (Viagra) เป็นเภสัชภัณฑ์ของบริษทั ไฟเซอร์
แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นยาทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียนให้จำหน่ายเมือ่ เดือนมีนาคม
ที่ผ่านมานี่เอง ราคาจำหน่ายประมาณเม็ดละสิบเหรียญดอลล่าร์ หรือใน
ยุคไอเอ็มเอฟก็ประมาณ ๔๐๐ บาทเศษ ผมได้ข่าวว่ามีคนหัวใสอาศัยการ
ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจำหน่ายในประเทศไทย ก็เลยถือโอกาส ซื้อมาขายต่อ
ราคาเม็ดละ ๑,๕๐๐ บาท ราคาแพงยิ่งกว่าทองก็ยังมีลูกค้าซื้อไปใช้
สำนักงานบริหารอาหารและยาของสหรัฐได้อนุญาตให้บริษัท
ไฟเซอร์จดทะเบียนจำหน่ายยานี้มานานแล้วในฐานะที่เดิมใช้เป็นยารักษา
โรคหัวใจ ไม่เคยอนุญาตให้ใช้ในการปลุกนกเขา เผอิญคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจ
กินยาที่ว่านี้เกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดขึ้นมา จึงไปรายงานหมอว่า
หลังกินยาที่ว่านี้เข้าไปไม่กี่วัน อาวุธประจำกายที่เคยฟุบแฟบหดหู่ห่อเหี่ยว
กลับผึง่ ผายขึน้ มา คนไข้บางคนบอกว่า ในรอบยีส่ บิ ปีทผ่ี า่ นมาเพิง่ จะผงกหัว
ได้เป็นครั้งแรกหลังกินยานี่แหละ
บริษัทไฟเซอร์เองเห็นช่องทาง จึงให้แพทย์กลุ่มหนึ่งทำการวิจัยว่า
ยานี้เจ๋งอย่างว่าจริงหรือเปล่า ข้อมูลจากการวิจัยจากผู้ชายที่นิ่มสนิทมาเป็น
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เวลาช้านาน ๓,๐๐๐ คนนัน้ ปรากฏว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์เกิดร่าเริงคึกคัก แปลว่า
๗๐ ในร้ อ ยคนหรื อ สองพั น หนึ ่ ง ร้ อ ยในสามพั น คนนั ้ น กลายเป็ น คนที ่
“เอาไหน” ขึ้นมาได้ รายงานการวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์
ฉบับนำของโลก บริษัทไฟเซอร์จึงไปขอจดทะเบียนจำหน่ายยาไวอากร้า
ในการปลุกกู้ชีพนกเขาเสียด้วยอีกสรรพคุณหนึ่ง
ไวอากร้านี้มีชื่อทางเภสัชว่า ซิลเดนาฟิล ซิท เตรท (Sildelnafil
citrate) ยานี้จะมีฤทธิ์เสริมกระตุ้นฤทธิ์ของกรดไนตริคที่มีอยู่ในเลือดของ
เราอีกทีหนึ่ง กรดไนตริคนี้ มีความจำเป็นในการที่กล้ามเนื้อคลายตัว เมื่อ
กล้ามเนื้อไอ้จ้อนคลายตัว เลือดจำนวนมากก็จะไหลเข้าไปอยู่ในโพรง
ในซอกต่าง ๆ ทำให้เกิดใหญ่โตมโหฬารคึกคักขึ้นมาได้ในทันใด ยานี้มีอยู่
สามขนาดคือเม็ดละ ๒๕, ๕๐ และ ๑๐๐ มิลลิกรัม ให้กนิ ก่อนเริม่ ปฏิบตั กิ าร
เกมเสียวหนึ่งชั่วโมง คำว่ายานั้นมีผลดีก็ต้องมีผลเสีย ผลดีคือเจ็ดสิบคนใน
ร้อยชูธงรบได้ อีก ๓๐ คนไม่ได้มผี ลอะไร ส่วนผลเสียนัน้ เกิดในกรณีทก่ี นิ ยา
ขนาดสูงไป (๑๐๐ มิลลิกรัมหรือสูงกว่านัน้ ) จะมีอาการปวดศีรษะ หน้าแดง
คลืน่ ไส้ คัดจมูก ตาแลเห็นสีเขียวกับสีนำ้ เงินแยกกันไม่ออก ตาไวต่อแสงคือ
พอเจอแสงตาจ้าหน่อยจะหยี อุจจาระร่วงและอาจทำให้ติดเชื้อในระบบ
ปัสสาวะได้ง่าย อาการทั้งหมดนี้บางคนอาจมีหลายอย่าง บางคนก็มีอาการ
เดียว บางคนก็ไม่มอี ะไรเลยก็ได้ คนทีก่ นิ ขนาดต่ำ (๒๕ มิลลิกรัม) มักทนยาได้
ไม่มีอาการที่ไม่พึงประสงค์อะไร ถ้ามีก็อ่อน ๆ ประเดี๋ยวประด๋าวชั่วครู่ก็
หายไป ขอเตือนไว้ก่อนว่ายานี้ไม่มีฤทธิ์หรือผลในการป้องกันการติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ์และติดเชื้อเอดส์ หมายความว่า กินยาแล้วจะลุยก็ต้องนึกถึงวิธี
ป้องกันโรค “เสพกามให้ปลอดภัย” ด้วยถุงยางอนามัยยังจำเป็นอยู่ จะลุย
ไม่เลือกที่ไม่ได้ ยานี้จะไม่กระตุ้นให้เกิดกำหนัดคือถ้าไม่อยากแม้จะแข็ง
ก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่าอยาก ถ้ามีความรู้สึกว่าอยากก็ไม่ทำให้ความ
กำหนัดหรือความใคร่ลดลงได้ ก่อนจะกินยาจะต้องตรวจร่างกายเสียก่อนว่า
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อาการนิ่มเสมอของคุณนั้นเกิดจากอะไร เช่น เบาหวาน โรคทางระบบ
ประสาท ถ้ามีโรคอยู่ต้องแก้ไขด้วยจึงจะกินยาแล้วได้ผล คนที่เป็นโรค
โลหิตจาง คนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ถ้ากินยานี้อาจทำให้เกิดอาการ
“โด่ไม่รู้ล้ม” คือไม่รู้จักจะหดจะเหี่ยว ผู้ป่วยที่กินยาโรคหัวใจประจำเช่น
ไนไตรกลี เ ซอริ น จะกิ น ยานี ้ ไ ม่ ไ ด้ เพราะจะไปทำให้ ค วามดั น ลดต่ ำลง
อาจทำให้ตายได้ ขนาดที่แนะนำก็คือให้กินเพียง ๒๕ หรือ ๕๐ มิลลิกรัม
ให้ ก ิ น ได้ ว ั น ละครั ้ ง เดี ย ว คนที ่ เ คยผ่ า ตั ด ต่ อ มลู ก หมากมาแล้ ว กิ น ยานี ้
จะให้ผลน้อยลง
ยานี้คาดว่าจะเป็นยาที่ขายดีในสหรัฐเพราะคนอเมริกันนั้นนิ่ม
เสมออยู่เป็นจำนวนไม่น้อย อีกไม่ช้าคนไทยในยุคไอเอ็มเอฟก็คงไปซื้อ
มาใช้กันบ้าง คนที่หดเหี่ยวอยู่เสมอเตรียมหยอดกระปุกได้แล้วครับ

ถ่ายภาพร่วมกับบรรดาศิษย์แพทย์ที่ร้านอาหารไทย ที่ควีนส์ นครนิวยอร์ค 2546
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อนามัยอยูใ่ นถุง
คำว่า อนามัยนี้ หมายถึงความไม่มโี รค หมายถึงสุขภาพ ถูกหลัก
สุขภาพและมีสขุ ภาพดี คำว่าถุงนัน้ เป็นเครือ่ งใช้สำหรับใส่สง่ิ ของ ทำด้วยผ้า
หรือกระดาษพลาสติกก้นปิดปากเปิด บางทีก็ยืดได้เช่นถุงมือถุงเท้า บางที
ก็เอาไปใช้เรียกสิง่ ทีค่ ล้ายคลึงกันเช่น ถุงน้ำดี ถุงน้ำตา บางทีกน้ ไม่ปดิ คือเปิด
ทั้งก้นถุงและปากถุง เช่น ผ้าถุงหรือถุงสำเร็จ ถ้ามีหูหิ้วสะพายได้เรียกว่า
ถุงย่าม ท่านผู้อ่านคงจะชักสงสัยว่าผมเอาความไม่มีโรคหรือถูกหลักสุขภาพ
ไปใส่ถุงไว้ได้อย่างไร ตามผมมาซิครับ ผมกำลังจะเอาเรื่องถุงอนามัยมาคุย
กันท่านผู้อ่านครับ
ถุงอนามัยมีมานานตัง้ แต่ดกึ ดำบรรพ์แล้ว ใครก็ตามทีบ่ ญ
ั ญัตศิ พั ท์
ถุงอนามัยนี้ผมต้องขอชม เพราะท่านบัญญัติได้กะทัดรัด เข้าใจง่าย ฟังแล้ว
ไม่น่าเกลียด ไม่ระเคืองรูหูเหมือนคำเก่าๆ ที่ใช้กันเช่นคำว่า “ปลอก” ซึ่งแม้
แต่คำว่า “ปลอกหมอน” ก็เกิดเคืองรูหู กบว. ไม่ยอมให้คำนี้ผ่านออกมาใน
ทีวี. เพราะกลัวคนเขาจะคิดสัปดนเหมือนตัวเองว่าจะกลายเป็นเครื่องมือใน
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การอย่างว่า ทีใช้ช้อล์คจุ่มหมึก แล้วโฆษณาว่าฟลูออไรด์มันเคลือบฟันใน
ทำนองนัน้ เป็นการโกหกสิน้ ดี กลับยอมให้ออกมากระทบสายตาชาวบ้านได้
ถุงอนามัยที่ใช้กันมาแต่โบร่ำโบราณนั้น บางทีก็จะใช้เพื่อป้องกัน
การตั้งครรภ์ บางทีก็ใช้ป้องกันการติดกามโรค และบางครั้งก็ใช้กันเพื่อ
วัตถุประสงค์ทง้ั ๒ อย่าง
ก่อนอืน่ ลองมารูจ้ กั ประวัตถิ งุ ทีว่ า่ นีด้ หู น่อยซิครับ จริง ๆ แล้วถ้าถาม
ว่ามีการใช้ถุงกันตั้งแต่เมื่อใดนั้นคงตอบไม่ได้ จีนโบราณใช้กระดาษไหม
ชุบน้ำมันแล้วไปเย็บเป็นถุง ชาวญี่ปุ่นก็ใช้หนังอ่อน ๆ ไปเย็บเป็นถุงไปใช้
อย่างว่า ทางฝรัง่ มังค่า อียิปต์ ใช้กระเพาะปัสสาวะสัตว์บ้าง ลำไส้ใหญ่บ้าง
เอามาล้างตากแห้งแล้วเย็บเป็นถุงเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ซิฟลิ สิ คนทีอ่ ธิบาย
ถึงถุงอนามัยไว้เป็นหลักฐานในตำราก็คือ นักกายวิภาคศาสตร์อิตาเลียน
ผูส้ นใจเรือ่ งเกีย่ วกับอวัยวะสืบพันธุม์ ากก็คอื กาบริเอลล์ ฟัลโลปิอสุ (ท่อนำ
ไข่จากรังไข่ไปเปิดเข้าที่โพรงมดลูกนั้น ได้ชื่อว่า ท่อฟัลโลเปี้ยน ตามชื่อของ
ท่านผู้นี้เอง) ถุงอนามัยนี้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเรียกกันว่า คอนดอม
(Condom) พอเป็นภาษาเยอรมันก็เปลีย่ นเป็น Kondome ภาษาดั๊ชเรียกว่า
Condoom ภาษาสเปนเรี ย ก Concon ส่ ว นคำว่ า คอนโดมิ เ นี ่ ย มจะมา
เกี่ยวข้องกับคำนี้ได้อย่างไรนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน คงไม่ใช่คอนดอม
ที่ทำด้วยอลูมิเนียม เพราะคงใช้ไม่ได้แน่ ๆ คำว่าคอนดอมนี้มีต้นตอมา
จากไหนนัน้ มีผสู้ นั นิษฐานอยู่ ๒ ฝ่าย ฝ่ายแรกเชือ่ ว่าตัง้ ชือ่ นีต้ ามหมูบ่ า้ นเล็กๆ
ในฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Condom อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าตั้งชื่อตามหมอประจำ
ราชสำนักของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๒ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นผู้คิดผลิตถุงขึ้นมาให้
พระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๒ ได้ไว้ใช้ป้องกันการมีทายาทจากสนมองค์เล็กองค์น้อย
ผมมีความเห็นเอนเอียงมาทางฝ่ายหลังเพราะหมู่บ้านที่ว่านั้นก็คงไม่ได้
มี ข องพรรค์ น ี ้ ใ ช้ เ ป็ น ล่ ำ เป็ น สั น ถึ ง ขนาดเอาชื ่ อ มาเรี ย กเหมื อ นกั บ ที ่ เ อา
ชือ่ เมืองไปเรียกชือ่ เหล้า เช่น คอนยัค แชมเปญ หรือ อาร์มายัคหรอกน่า
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กว่าถุงนี้จะมีคนรู้จักกันมากก็ลุเข้าคริสตศตวรรษที่ ๑๘ และคนที่
ทำให้ถุงที่ว่านี้ดังขึ้นมาก็คือจอมเจ้าชู้โลก และที่ใคร ๆ ก็คงเคยได้ยินชื่อคือ
“คาซาโนว่า” เพราะเขาติดกามโรคซะงอมอยู่บ่อย ๆ ตอนหลังแกก็เลยต้อง
พกถุงเป็นประจำ เมื่อเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายก็เลยมีคนหัวใสผลิตออก
จำหน่ายร้านขายส่งที่ผลิตและจำหน่าย ร้านแรกคงจะอยู่ลอนดอนเป็น
ร้านของ มิสซิสฟิลลิป บริษทั ลอนดอนรับเบ้อร์ คัมปะนี มองเห็นลูท่ างรวย
เหมือนกันเพราะหากินกับของพรรค์อย่างว่านี้ตลาดไม่ใคร่จะซบเซา ขายได้
ทุกวัน เช้า กลางวัน เย็น กลางคืน ขายได้ไม่เลือกเวลา บริษทั จึงได้ลงทุนตัง้
โรงงานผลิตอย่างจริงจังเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๘ แรกๆ ผลิตจากยางแผ่น อีก ๑๕ ปี
ั นาขึน้ มาเรือ่ ยๆ
ต่อมาผลิตจากยางน้ำหรือทีเ่ รียกว่า ลาเท็กซ์ การผลิตได้พฒ
จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๙๓ มีการเคลือบสารหล่อลื่น และ พ.ศ. ๒๕๑๓ ก็เติม
สารฆ่าอสุจิเข้าไปด้วย ในต่างประเทศผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยนี้มักจะมีใส่
ตู้หยอดเหรียญไว้จำหน่ายตามห้องน้ำโรงแรม ห้องน้ำสาธารณะคู่กับตู้บุหรี่
เมื่อผมไปอยู่เมืองนอกใหม่ๆ ยังเชยอยู่เกิดความสงสัยขึ้นมาก็ต้องหยอด
เหรียญดู พอได้ของออกมาก็ได้เฮกันลัน่ ห้องน้ำ ปัจจุบนั นีต้ ามซุปเปอร์มาร์เก็ต
ดรั๊กสโตร์ก็มีจำหน่ายทั่วไป แม้แต่ในกระเป๋าถือเด็กนักเรียนหญิงชั้นไฮสคูล
สิบคนค้นดูเจอซะ ๕-๖ คน ก็เข้าใจเตรียมตัวพร้อมดี
สำหรับในบ้านเรานัน้ เมือ่ ผมยังเป็นหนุม่ น้อย จำได้วา่ มีอยูย่ ห่ี อ้ หนึง่
ที่ดังคือ โป๊ช พวกเราไม่กล้าเรียกชื่อเป็นภาษาไทยตรง ๆ ก็ได้อาศัยชื่อโป๊ช
นีแ่ หละทำให้หายระเคืองหูได้ บางคนก็ทนคำว่า โป๊ชไม่ได้ ก็เลีย่ งไปใช้คำว่า
“เสื้อกันฝน” แทนก็มี ในบ้านเราของพรรค์นี้จะซื้อขายกันที่ร้านขายยา
ร้านขายยาชื่อโรตีหน่อย อยู่แถวถนนหลังวังบูรพา ดูเหมือนว่าจะมีความ
ชำนาญในการค้าขายสินค้าประเภทนี้ แต่คนที่ทำให้เราหายกระดากปาก
หายอายน่าจะยกเครดิตให้คุณมีชัย วีระไวทยะ ที่ประสบความสำเร็จใน
การรณรงค์ให้ชาวบ้านใช้ถงุ เพือ่ วางแผนครอบครัว จนใคร ๆ เรียกถุงอนามัย
๙๗
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ว่าถุงมีชัยกันเกร่อ คุณมีชัยนั้น แกยังมีลูกเล่นอีกต่อไป โดยประดิดประดอย
ให้มีสีเจ็ดสีหรือสีรุ้ง เลยทำให้เป็นมีชัยประกายสีรุ้งขึ้นมาให้ฮือฮากัน
ถึงกับเคยเอาไปแจกกันหลังประชุมคณะรัฐมนตรีก็มี
ในการประชุ ม เอดส์ ท ี ่ ก รุ ง แคนเบอร์ ร ่ า คุ ณ มี ช ั ย ได้ ร ั บ เชิ ญ ให้
ปาฐกถาตามหลังท่านเจมี ่ ซิ น สังฆราชแห่งฟิลิปปินส์ เลยออกมุขว่า
สังฆราชชื่อฟังแล้วคล้ายกับคำว่า “sinn” ในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่า “บาป”
และที่เมืองไทย มีสังฆราชฝ่ายคริสตจักร ชื่อ ท่านมีชัย กิจบุญชู คล้ายๆ
กับชื่อของคุณมีชัยที่มีคนเอาไปเรียกขานเป็นคอนดอม หรือปลอกเพื่อไม่ให้
ระคายโสตนั่นเอง
๙๘
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การค้าถุงอนามัยฟู่ฟ่าขึ้นมาอีกครั้งก็เมื่อมีการระบาดของโรคเอดส์
ขึ้นมาในสหรัฐอเมริกาและยุโรป แถว ๆ ฟลอริด้า ถุงยางถึงกับขาดตลาด
ร้านค้าโทรไปสัง่ จากเอเย่นต์จะได้สนิ ค้ามาเพียง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของออร์เดอร์
ยางพาราซึ่งราคาตกต่ำหลายสิบปีจากการตีตลาดของยางสังเคราะห์หรือ
ยางเทียมก็เลยมีราคาดีขน้ึ ร้อยละ ๙๐ ของยางธรรมชาติทใ่ี ช้กนั อยูใ่ นโลกนี้
ไปจากมาเลเซีย ไทยและอินโดนีเซีย นับว่าโรคเอดส์นี้ก็ทำให้เศรษฐกิจของ
ไทยเราดีขน้ึ ได้เหมือนกัน ยางเทียมทีเ่ คยทำสินค้าหนัก ๆ เช่น ยางรถยนต์กด็ ี
ยางปูพื้นก็ดี จะเอามาทำคอนดอมที่คุณภาพดี ๆ ไม่ได้ ถุงยางอนามัยที่ทำ
จากลำไส้ใหญ่ของแกะที่มีบางบริษัทผลิตจำหน่ายก็สู้ถุงที่ผลิตจากลาเท็กซ์
ไม่ได้ จากการศึกษาในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า ถุงอนามัยลาเท็กซ์เท่านั้นที่จะป้องกันมิให้เชื้อไวรัสเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ
ชนิดบี ไวรัสเริม เชื้อหนองในเทียม เชื้อหนองในแท้ (โกโนเรีย) ตลอดจน
ซิฟิลิสผ่านเข้าออกได้ พวกถุงที่ผลิตจากลำไส้หรือยางสังเคราะห์จะมีรูรั่ว
เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ อย่างไรก็ตามเวลาเอาไปใช้ปฏิบตั กิ ารอันสุนทรียใ์ นสนาม
จริง ๆ นั้น สภาพการณ์จะแตกต่างไปจากการทดลองในห้องวิทยาศาสตร์
ดังนั้นโอกาสจะประสบความล้มเหลวก็ยังมีอยู่บ้าง จะกี่เปอร์เซ็นต์นั้น
ตอบยาก เพราะในบรรดาคนที่ประสบความล้มเหลวนั้น จะไปโทษเอาว่า
ถุงยางนั้นไม่ป้องกันโรคก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อซักถามจะได้ให้ข้อเท็จจริง
กันจริง ๆ ก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะตัดประเด็นที่ว่า ไปกุ๊กกิ๊กกับคนอื่น
โดยไม่ ไ ด้ ใ ส่ เ สื ้ อ กั น ฝนมาก่ อ นหรื อ เปล่ า ออกไปไม่ ใ คร่ จ ะได้ พอนาที
วิกฤตจะเข้าด้ายเข้าเข็มเข้าไต้เข้าไฟมันเกิดขาดมือขึน้ มา ก็พดู ได้คำเดียวว่า
“ลุย” ไม่กลัวทัง้ โคลนทัง้ ฝน
เพราะเจ้าโรคเอดส์ร้ายนี่แหละทำให้ตื่นตัวศึกษาเรื่องเพศศึกษา
อย่างกว้างขวาง กระทำกันอยู่หลายคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่
พัฒนา ซึ่งโรคมันพัฒนาเกินหน้านักวิทยาศาสตร์และหมอ ผลก็ออกมาให้
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เห็นชัดว่า อุบัติการณ์เกิดโรคหนองในแท้และหนองในเทียม การติดเชื้อใน
ช่องเชิงกราน (เกิดจากเชือ้ กามโรค) ตลอดจนมะเร็งปากมดลูกนัน้ กลุ่มที่ใช้
มีชัยประจำจะต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากการศึกษา
ผู้ที่เลือดเอดส์ลบและใช้มีชัยประจำ (เที่ยวประจำด้วย) ซึ่งได้ติดตามเจาะ
เลือดอยูเ่ ป็นระยะ ๑-๓ ปี พบว่าพวกนีเ้ ลือดจะไม่บวก ทัง้ นีร้ วมทัง้ คูข่ าประจำ
หรือแฟนของคนกลุ่มนี้ เลือดจะลบด้วย นอกจากนั้นเมื่อไปดูที่ “ดินแดน
เอดส์ อ ุ ด ม” คื อ คนในตั ว เมื อ งคิ น ชาซา เมื อ งหลวงของประเทศซาอี ร ์
บางกลุม่ เลือดเอดส์บวกถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ บวกคนเว้นคนทีเดียว แต่ถา้ กลุม่
พวกเธอที่ใช้มีชัยละก้อ เลือดลบเสียเป็นส่วนใหญ่ จากการศึกษาหลายต่อ
หลายคณะนี้ องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัย ในการ
ป้องกันโรคเอดส์ ถึงจะไม่รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ แต่กถ็ อื ว่าเป็นวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ในขณะนี้

ประสิทธิผล
การทดสอบในห้องปฏิบัติการได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าถุงยาง
อนามัยที่ผลิตจากยางธรรมชาติลาเท็กซ์ สามารถจะป้องกันการติดเชื้อไวรัส
เอดส์ ไวรัสเริม ซัยโตเมกาโลไวรัส ไวรัสตับอักเสบ คลามิเดีย ทราโคมาติส
(เชือ้ หนองในเทียม) และเชือ้ หนองในแท้ (โกโนเรีย) ถุงยางอนามัยลาเท็กซ์น้ี
หากไม่มีการรั่วก็จะสกัดกั้นการผ่านเข้าออกของไวรัสตับอักเสบบี และ
ไวรั ส เอดส์ ไ ด้ แต่ ถ ้ า เป็ น ถุ ง ยางอนามั ย ที ่ เ ตรี ย มจากเยื ่ อ ธรรมชาติ เ ป็ น
ลำไส้แกะ จะมีรรู ว่ั เล็ก ๆ นัน้ ไวรัสทัง้ สองจะผ่านได้ การทดลองนัน้ จะแตกต่าง
จากสภาพการใช้ในการปฏิบัติจริง ๆ อย่างไรก็ตามก็เชื่อแน่ได้ว่าถุงอนามัย
ลาเท็กซ์จะเหนือกว่าถุงที่ทำจากลำไส้แกะอย่างแน่นอน
การทีจ่ ะประเมินประสิทธิภาพของถุงอนามัยในสภาพการใช้รว่ มเพศ
จริง ๆ เป็นการยากทีจ่ ะพิจารณาว่าผูใ้ ช้ไปติดเชือ้ มาจากคูน่ อนรายก่อนหน้านี้
หรือว่าเป็นเพราะการใช้ถงุ ไม่ถกู ต้อง อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาหลายคณะ
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พบว่า ในกลุ่มที่นิยมใช้ถุงอนามัยนั้น อุบัติการณ์รายเป็นโรคหนองในแท้
หนองในเทียม โรคติดเชื้อในช่องเชิงกรานตลอดจนมะเร็งปากมดลูกต่ำกว่า
กลุ่มที่ไม่ใช้ถุงอนามัยอย่างชัดเจน จากการติดตามผู้ที่เลือดเอดส์ลบและใช้
ถุงยางอนามัยและเที่ยวเป็นประจำเป็นเวลานาน ๑-๓ ปี นั้น ยังไม่มีผู้ใด
เลือดบวก รวมทั้งแฟนที่บ้านด้วย รายงานที่ไปศึกษาในกลุ่มโสเภณีกันที่
ประเทศซาอีร์ก็ยืนยันได้ว่า โสเภณีที่ให้แขกใช้ถุงยางเป็นประจำนั้นจะมี
เลือดลบ (โสเภณีบางกลุ่มมีเลือดบวกถึงร้อยละ ๕๐)
สาเหตุที่ทำให้ถุงยางไม่สามารถกันโรคได้นั้นที่สำคัญเกิดจาก
ด้านผู้ใช้เสียมาก อันได้แก่
๑. ใช้บา้ งไม่ใช้บา้ ง
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๒. ไม่ใส่ถงุ ตัง้ แต่เริม่ ต้นของการปฏิบตั กิ าร
๓. รูดถุงขึน้ ไปไม่หมด ยังมีสว่ นทีม่ ว้ นอยู่
๔. ถุงขาดจากการที่ถุงเก่าหรือไม่มีหล่อลื่น
๕. ใช้หล่อลืน่ ชนิดเป็นน้ำมัน
๖. ตรงปลายถุงไม่มตี ิ่ง (ซึ่งจะทำให้ฉีกขาดง่าย เวลามีการหลั่ง)
๗. คุณภาพถุงไม่ดี เก็บไว้นานไป ผลิตไม่ดไี ม่มกี ารทดสอบ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอว่าถุงชนิดขรุขระกับเรียบ ๆ
อันไหนจะขาดง่ายกว่ากัน
ความล้มเหลวในการป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก็ดี จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ถ้ามีสารทำลายอสุจิหรือที่ฝรั่งเรียกว่า
Spermicide อยู่ในถุงด้วย สารที่ใส่เข้าไปนี้จะเป็นสารที่มีผลต่อความตึงผิว
หรือเซอร์แฟ้คแต๊นท์ เช่น อ๊อคโตซินอล และโนน้อคซินอลทีใ่ ช้กนั มากก็โนน้อค
ซินอล ๙ เรียกชือ่ สัน้ ๆ ว่า เอ็น-๙ สารนีจ้ ะหยุดอาการเคลือ่ นไหวของเชือ้ อสุจิ
และปล่อยให้แตกสลายไป เพียง ๑๐ วินาที อสุจิที่เคลื่อนไหวจะเหลือเพียง
๑๐% ลดลงเหลือ ๔.๓% ใน ๑๐ วินาที พอถึง ๑๒๐ วินาที หรือ ๒ นาทีจะเหลือ
ไม่ถงึ ๒% ส่วนเชือ้ โรคนัน้ จะสามารถทำลายไวรัสเอดส์ ไวรัสเริม หนองในแท้
หนองในเทียม ซิฟลิ สิ เชือ้ บิด เชือ้ อุจจาระร่วงและเชือ้ ส่าเทียมได้ดว้ ย ในบ้าน
เรามีผลิตภัณฑ์พวกนีจ้ ำหน่ายเหมือนกันแต่เรียกว่า เอ็น-๑๑ เพราะใช้ความ
เข้มข้นสูงกว่าเอ็น-๙ เพื่อป้องกันสารเคมีเสื่อมจากความร้อนสูงในบ้านเรา
ถุงยางอนามัยนี้ในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐจะต้องมีเกณฑ์
มาตรฐานและจะต้องจดทะเบียน องค์การบริหารอาหารและยาของสหรัฐ
จะเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ จะต้องเก็บตัวอย่างไปทดสอบดูความเปราะ
และความรัว่ ความรัว่ จะทำได้งา่ ย ๆ ก็คอื จะต้องจุนำ้ ได้ ๓๐ ลิตรโดยไม่รว่ั
หนึง่ พันถุงจะรัว่ ได้ไม่เกิน ๔ ถุง ต่อการผลิต ๑ ชุด ถ้ารัว่ มากกว่านีก้ ส็ อบตก
ไม่ผ่าน สอบตกก็ขายไม่ได้ นอกจากนั้นยังมีการตรวจการรั่วโดยวิธีอิเลค๑๐๒
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ทรอนิคส์ ตรวจการรั่วและความเหนียวโดยอัดแก๊ส อัดแก๊สเข้าไป ๒๐ ลิตร
๒๕ ลิตรและ ๔๐ ลิตร ของดี ๆ มักจะอยูไ่ ด้ถงึ ๔๐ ลิตร ของไม่ดไี ด้ไปสิบกว่า
ลิตรก็แตกโป้งซะแล้ว จากการตรวจสอบถุงอนามัยที่ผลิตในสหรัฐจำนวน
๑๖๕ ชุดการผลิต เป็นจำนวน ๒๘,๐๐๐ ถุง ๑๙ ชุดการผลิต (๑๒%) สอบตก
ส่วนที่ส่งไปจากต่างประเทศจะมีอัตราสอบตกสูงถึง ๒๑% ในบ้านเรา
พระราชบัญญัติยาและอาหารจะไม่ครอบคลุมเรื่องถุงยางอนามัย จะคุมก็
เฉพาะถุงยางที่มีสารฆ่าอสุจิเท่านั้น เพราะมีคำว่ายาแทรกอยู่ ส่วนถุงชนิด
ธรรมดายังไม่มีผู้ใดดูแล นอกจากออกมากะตู้วู้กันเป็นส่วนตัว สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ เท่าที่ผมเดิน ๆ
สำรวจตลาด เห็นมีอยู่ยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่บอกวันที่ผลิตและวันหมดอายุ
ถ้าใช้หลังจากนัน้ ยางจะเปือ่ ยไม่รบั รองคุณภาพ จะเป็นยีห่ อ้ ไหนก็ดกู นั เอาเอง
นะครับ ผมจะไม่โฆษณาให้ละ จะใช้ทุกครั้งอย่าลืมดูวันที่ผลิตและวันหมด
อายุนะครับ
ทีนล้ี องมาดูกนั ซิวา่ มีผนู้ ยิ มใช้ถงุ ยางนีก้ นั อย่างไรบ้าง การศึกษาใน
พวกโฮโมมะกันในนิวยอร์ค พบว่าก่อนมีโรคเอดส์มีผู้ใช้ถุงมีชัยเป็นประจำ
เพียงร้อยละ ๑ ตอนนีเ้ พิม่ เป็นร้อยละ ๒๐ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๗ โฮโมทีซ่ านฟรานซิสโก แดนเอดส์อุดมอีกแห่งหนึ่งนั้น พวกโฮโมซึ่งชอบใช้ประตูหลังในการ
กุก๊ กิก๊ มีอยูถ่ งึ ร้อยละ ๔๐ ทีเ่ หลือปฏิบตั วิ ติ ถารกรรมโดยวิธอี น่ื ในพวกทีเ่ ว็จ
มรรคนิยมนีม้ อี ยูร่ อ้ ยละ ๒๘ ใช้ถงุ อนามัย การสำรวจเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ การ
เสพประตูหลังลดลงเหลือร้อยละ ๑๙ และอัตราการใช้ถุงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
๘๐ พอไปสำรวจในพวกคุณตัวในปี พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐ มีเพียงร้อยละ ๔
เท่านัน้ ทีเ่ ป็นลูกค้าคุณมีชยั ทุกครัง้ ทีร่ บั แขก เมือ่ ปีทผ่ี า่ นมานี้ ดร.ลี ทีฮ่ อ่ งกงได้
ลองศึกษาหนุม่ นักเทีย่ วทีเ่ มืองมังกร โดยสอบถามลูกค้าอายุระหว่าง ๒๑-๔๐
ปีทไ่ี ปรักษาโรคทีค่ ลินกิ กามโรค ๒๓๓ คน ร้อยละ ๓๕ ใช้ถงุ ค่อนข้างสม่ำเสมอ
ร้อยละ ๖๕ ไม่เคยใช้เลยหรืออาจจะเคยใช้บา้ ง พวกทีไ่ ม่ใช้นส้ี ว่ นใหญ่บอกว่า
๑๐๓
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ไม่ชอบ ไม่สะดวก ไม่มนั ส์ ร้อยละ ๑๕ บอกว่าก็มนั หาไม่ได้ในเวลาทีต่ อ้ งการ
มีประมาณร้อยละ ๖ ที่ไม่สน ส่วนใหญ่เมืองไทยเราเท่าที่ผมได้คุยกับ
เจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลหญิงบริการรูปต่าง ๆ ทีเ่ รามีอยูใ่ นขณะนีน้ น้ั ส่วนใหญ่จะไม่ได้
ใช้ถงุ มีชยั เพราะเกรงใจแขก กลัวแขกจะเสียความรูส้ กึ ถ้าให้แขกใช้จะคล้าย
กับว่ารังเกียจแขก อย่างไรก็ตาม จากการเจาะเลือดคุณตัวของไทยทีไ่ ปขอรับ
การรักษาที่คลินิกกามโรค และตามจุดอันตรายต่าง ๆ ไปแล้วประมาณ
สามหมื่นราย พบว่าในหมื่นรายจะพบเพียง ๖ รายเท่านั้นที่เลือดบวก
แต่อย่าเพิ่งดีใจนะครับ ถ้าเราไม่เร่งรีบให้การศึกษาพวกนี้ ไม่ช้าอัตรามันจะ
ก้าวหน้าไปพรวด ๆ เพราะในขณะนีน้ น้ั ดังทีเ่ ราทราบ ๆ กัน อัตราเลือดบวก
กำลังสูงในกลุ่มฉีดยาเสพติดเข้าเส้น การสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ –
มีนาคม ในจำนวนผู้ฉีดยาเสพติด ๑,๖๐๐ คนเศษ อัตราเลือดบวกสูงถึง
ร้อยละ ๑๖ พวกนี้อาจจะแพร่ออกไปหาคู่ขาเมื่อใดก็ได้ โชคดีอยู่นิดที่ส่วน
ใหญ่พวกนี้พลังทางเพศมักจะเสื่อมถอยไปด้วย
องค์การอนามัยโลกเพิง่ ประชุมระดับผูเ้ ชีย่ วชาญกันเมือ่ เดือนมีนาคม
ที่ผ่านมานี่เอง เพื่อที่จะพิจารณาหาข้อแนะนำมิให้เกิดการล้มเหลวจาก
การใช้ถุงอนามัยขึ้นมาได้ ข้อแนะนำดังกล่าวนั้นมีดังต่อไปนี้คือ
๑. ต้องใช้เฉพาะถุงยางที่ผลิตจากยางน้ำธรรมชาติ ลาเท็กซ์
๒. จะต้องเก็บถุงยางในที่เย็นแห้ง ไม่ให้ถกู แสงแดด
๓. ถ้ากล่องฉีกขาดหรือมีลักษณะใดๆ ที่ส่อให้เห็นว่าน่าจะเสีย
เช่น ยางเหนียวแฉะ ยางแข็งกระด้างเปราะ ถ้ามีสีก็เปลี่ยนเป็นกระดำ
กระด่างไม่ให้ใช้
๔. ให้เริ่มใช้ถุงแต่เนิ่น ๆ เพราะระหว่างที่มีการโอ้โลมปฏิโลม
อาจมีสิ่งคัดหลั่งที่มีเชื้อปลดปล่อยออกมาเปรอะเปื้อนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้
๕. จะต้องมีหล่อลืน่ พอสมควร แต่ให้ใช้ชนิดละลายน้ำได้ (waterbase) ไม่ให้ใช้ชนิดทีเ่ ป็นน้ำมัน (oil-base) จะขาดง่าย
๑๐๔

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

อนามั ย อยู ่ ใ นถุ ง

๖. ถ้ามีสารฆ่าเชื้ออสุจิจะมีคุณภาพเหนือกว่าชนิดธรรมดา ถ้าจะ
ให้ดีควรใช้สารฆ่าอสุจิในช่องคลอดเพิ่มอีกด้วย
๗. ถ้าฉีกขาดระหว่างปฏิบัติภารกิจให้หาเปลี่ยนใหม่ทันที ถ้าเกิด
การขาดและมีการหลั่งด้วยให้รีบหาสารฆ่าอสุจิใช้ทันที
๘. หลังจากหลั่งแล้ว ให้ค่อยๆ รูดออกและรวบปากถุงยางเอาไว้
อย่าให้หกเลอะเทอะ และควรจะถอดตอนชูสง่า เพราะถ้าสงบแล้วอาจหลุด
เองทำให้เลอะเทอะได้
๙. ใช้แล้วให้ทง้ิ ไป อย่าเอามาใช้ซำ้ อีก
และถือว่าการใช้ถุงยางอนามัยเป็นส่วนหนึ่งของการเสพกามให้
ปลอดภัย หรือ SAFE SEX
ผมตั้งใจเล่าเรื่องถุงมีชัยนี้ก็เพราะเห็นว่าคงจะเป็นประโยชน์ใน
การรณรงค์ตอ่ ต้านโรคเอดส์และโรคอันติดโดยเพศสัมพันธ์อน่ื ๆ ด้วย เราอย่า
มัวอายกันอยู่เลย ยอมรับความจริงกันดีกว่า วิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ไปเที่ยว
สำส่อน ไม่ติดยาเสพติดก็จะไม่ติดโรค แต่ถ้าทนไม่ไหว ก่อนไปอย่างว่า
อย่าลืมท่องคาถาว่า “อนามัย อยูใ่ นถุง”

Old Town, Prague ๒๙ พ.ย. ๒๕๔๘

๑๐๕
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Its Up To You
One song can spark a moment,
One flower can wake the dream.
One tree can start a forest,
One bird can herald spring.
One smile begins a friendship,
One handclasp lifts a soul.
One star can guide a ship at sea,
One word can frame the goal.
One vote can change a nation,
One sunbeam lights a room,
One candle wipes out darkness
One step must start each journey,
One word must start each prayer.
One hope will raise our spirits,
One touch can show you care.
One voice can speak with wisdom,
One heart can know whats true,
One life can make the difference,
You see, its up to YOU!
คัดจากที่ไหนจำไม่ได้

๑๐๖
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เอดส ออน เดอะ ร้อค

ร้อค ฮัดสัน

พอเห็นคำว่า “ออนเดอะร้อค” นักน้ำมังสะวิรัตินิยมทั้งหลายก็
ทำท่าจะเปรีย้ วปากขึน้ มาบ้างทำให้นกึ ถึงสก๊อตซ์ ออน เดอะ ร้อค มาร์ตนิ ่ี ออน
เดอะ ร้อค ฯลฯ ส่วนแม่โขง ออน เดอะ ร้อค หรือแสงโสม ออน เดอะ ร้อค
พวกเราไม่ใคร่ชอบกัน ผู้สันทัดกรณีเคยเล่าให้ผมฟังที่ไหนเมื่อไหร่ก็จำไม่ได้
เพราะนานหลายปีมาแล้วว่า การชง ออน เดอะ ร้อค นั้นถ้าเทวิสกี้ลงแก้ว
คริสตัล อ้วน ๆ เตีย้ ๆ นัน้ ก่อนแล้ว เอาน้ำแข็งโยนลงไปสามสีก่ อ้ นนัน้ จบเห่กนั
ไม่ใช่ ออน เดอะ ร้อค เสียแล้ว เสียรสชาติหมด ว่าเข้าให้นั้น มันจะต้อง
๑๐๗
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น้ำแข็งลงไปก่อน วิสกี้จะค่อย ๆ ริน เบียดละเลียดน้ำแข็งลงไป นั่นแหละ
ความวิเศษในสุนทรียรสจึงจะปรากฏ คนซุ่มซ่ามอย่างผมเคยลองดูแล้ว
ยังไงๆ ก็ยังแยกไม่ออกว่า มันมีรสวิเศษวิโสต่างกันตรงไหนระหว่างเหล้าใส่
น้ำแข็งกับน้ำแข็งใส่เหล้า มันก็คงจะเหมือนเรากินกาแฟดำเข้าไปก่อนแล้ว
กลืนน้ำตาลตามหลัง หรือกลืนน้ำตาลเข้าไปก่อนซัดกาแฟดำตามนั้นเอง
พูดอย่างนี้ผมไม่ได้แกว่งปากหาเรื่องทะเลาะกับนักน้ำมังสะวิรัตินิยมนะครับ
ผมพูดถึงความซื่อบื้อของผมเท่านั้นแล
ทีนี้มันเรื่องอะไรผมจะเอาเอดสไปราดลงบนก้อนน้ำแข็ง อ่านแล้ว
ทำให้เสียอารมณ์หมดเปล่าครับ ร้อคของผมในที่นี้ไม่ใช่ก้อนน้ำแข็ง แต่เป็น
ชือ่ ของบุรษุ ร่างสง่าติดตาตรึงใจหญิง ดาราผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆ ก็คลัง่ ไคล้ บุรุษ
ซึ่งผงาดอยู่ในโลกมายาปรากฏในจอเงินและจอแก้วมาร่วม ๔๐ ปี ร้อค
ฮัดสัน ไงหละครับ
บ่ายวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. คุณยานู
คอลลาร์ท ประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจของร้อค ฮัดสัน แถลงสัน้ ๆ ต่อสือ่ มวลชน
ทีห่ น้าโรงพยาบาล เพอร์ซยี ์ ตำบล คลามาร์ท ชานกรุงปารีสว่า “มิสเตอร์
ร้อค ฮัดสัน ป่วยเป็นโรคเอดส” พอจบคำแถลงนักข่าวก็แตกฮือเป็นผึ้ง
แตกรัง วิ่งชนกันอลหม่านเพื่อที่จะหาทางรายงานข่าวกลับสำนักงาน อีกไม่
ถึงชัว่ โมง วิทยุ ทีวี ก็ออกข่าวบ้าง หนังสือพิมพ์ภาคบ่ายขึน้ ข่าวหน้าแรกด้วย
ตั ว โป้ ง ส่ ว นฉบั บ เช้ า ทุ ก ฉบั บ ทั ่ ว โลกแทบจะไม่ ม ี ฉ บั บ ไหนพลาดข่ า วนี ้
ทั้งนี้เพราะความดังของคุณร้อคแกนั่นเอง
ก่อนผมจะเล่าเรือ่ งของ “เอดส ออน เดอะ ร้อค” ผมใคร่จะขอเล่า
ประวัตเิ ล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณ ร้อค ปูพน้ื ไว้สกั หน่อย
ชือ่ ร้อค ฮัดสัน นัน้ ไม่ใช่ชอ่ื จริง เป็นชือ่ ดารา เขาจะต้องตัง้ ชือ่ ใหม่
ให้เก๋ สะดุดหู สะดุดตา จึงจะเข้าถึงจิตวิทยามวลชน ดาราของไทยเรามักจะ
ใช้ชื่อจริง เช่น คุณอมรา อัศวนนท์ คุณเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ คุณสุพรรษา
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เนือ่ งภิรมย์ เป็นต้น พวกทีใ่ ช้ชอ่ื สมญาในบ้านเรามักเป็นพวกดาราตลก เช่น
ตลกสี่โพธิ์ ห้าแต้ม ฉะนั้นก็เป็นพวกนักมวย เขาทราย เขาค้อ กาแล้คซี่
อีกพวกหนึ่งที่มีชื่อพรรค์นี้ ก็ได้แก่ ดาวร้ายและ จคม. พวกดาวร้ายมีตั้ง
ห้าหกชือ่ เช่น อ๊อด คาลเท็กซ์ อีกชือ่ ว่าตีเ๋ ล็ก โพธิส์ ามต้น หรืออีกชือ่ ว่าแดง
สีรุ้ง หรืออีกชื่อว่า คุณสุรศักดิ์ หิมาลายานนชัยกุล คน ๆ เดียวกันนะครับ
ส่วนพวก จคม. จะมีชอ่ื จัดตัง้ อาทิ สหายวิน สหายเพล๊ซ ฯลฯ
ชือ่ จริง ๆ ของคุณร้อคนัน้ คือ รอย เซอเร่อร์ จูเนียร์ เกิดเมือ่ พ.ศ.
๒๔๖๘ ที่เมืองเล็ก ๆ ชื่อวินเน้ทก้า รัฐอิลลินอยส์ อาศัยอยู่กับปู่และย่าใน
บังกะโลหลังเล็ก ๆ โดยอยูด่ ว้ ยกันกับพวกญาติ ๆ หลายคน พ่อหนีแม่เคย์ไป
อยู่แคลิฟอร์เนีย แม่แต่งงานใหม่ แต่งแล้วก็หย่าอีก ในชีวิตของแม่เคยหย่า
มาถึง ๓ ครั้ง พ่อของร้อคดีหน่อย ที่มีโอกาสชิ่งออกไปได้เป็นคนแรก ไม่ใช่
คนสุดท้าย ทั้งนี้เพราะแม่เป็นคนแข็งน่าดูทีเดียวแหละ แม่ไม่เคยแม้แต่จะ
ก้มหัวให้แก่ผู้ใด เมื่อเคย์แต่งงานใหม่กับวอลลี่ ฟิตซเจอรัล ทหารเรือปลด
กองหนุน และวอลลี่ก็เต็มใจรับรอยไว้เป็นบุตรบุญธรรม ตอนนี้ชื่อก็ต้อง
เปลี่ยนไป ก็เลยกลายเป็น รอย ฟิตซเจอรัล กว่าจะโตก็โดนแม่และพ่อเลี้ยง
ซัดเอาเขียวปั้ดนับครั้งไม่ถ้วน เมื่อขาดพ่อจริงและมีพ่อเลี้ยงโหด รอยจึง
มองเคย์เป็นทั้งแม่ เป็นทั้งพ่อ และเป็นทั้งพี่สาวคนโตไปด้วย อันที่จริงเคย์
ก็รกั รอยมาก และรอยก็รกั แม่มากเช่นกัน ในระยะหลังฐานะดีขน้ึ บ้าง เพราะ
แม่ไปเป็นแม่บ้านให้กับเศรษฐีครอบครัวหนึ่ง รอยเองแทบจะไม่เคยเอ่ยถึง
พ่อเลย อย่างไรก็ตามเมื่อรอยกลายเป็นดาราดังแล้ว รอยก็ไม่ทิ้งพ่อ ส่งเงิน
ให้ใช้ประจำทุกสัปดาห์จนตายเมื่ออายุร่วม ๙๐ ปี จุดนี้เองเป็นจุดที่ฝั่งใจ
และสรรค์สร้าง “บุคลิก” ให้แก่รอยในโอกาสต่อมา แต่อย่างไรก็ตามเมือ่
อายุ ๑๕-๑๖ รอยยังออก “เดท” กับเพื่อน ๆ สาววัยรุ่น ยังไม่มีทีท่าว่าจะ
ล่อไม้ป่าเดียวกัน
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เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๖ รอยถูกเกณฑ์เป็นทหารเรือ เรือบรรทุกเครือ่ งบินที่
รอยปฏิบตั หิ น้าทีน่ น้ั ไปประจำอยูท่ เ่ี กาะเล็ก ๆ ในฟิลปิ ปินส์ รอยอยู่ในหน่วย
ซ่อมเครือ่ งบิน ไปทำอีทา่ ไหนไม่ทราบไปทำให้เรือบินเขาตกไป ๒ ลำ เลยถูก
ย้ายไปอยู่โรงซักฟอก และต่อมาก็ถูกปลดเป็นกองหนุน ถูกส่งกลับบ้านเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๙๐ เมื่อไม่มีงานทำก็เลยไปโต๋เต๋อยู่แถว ๆ แคลิฟอร์เนีย และไป
อาศัยอยู่กับพ่อที่ลองบีช พ่อแต่งงานใหม่ไม่มีลูกแต่ก็ไปขอเด็กสาวมาเป็น
บุตรบุญธรรมคนหนึ่ง บรรยากาศในบ้านค่อนข้างจะอึดอัดสำหรับรอย จึง
พยายามจะทำงานเพื่อให้พ่อเห็นความดีคือช่วยพ่อขายกระติกน้ำร้อน
น้ำแข็ง เรียกว่าเดินเคาะประตูบ้านขายเรียงบ้านเรียงเบอร์เลยทีเดียว ของ
พรรค์นี้ บ้านไหน ๆ เขาก็มีกันแล้วทั้งนั้นแหละ มีอันเดียวใช้ได้ตั้งร่วมสิบปี
เดินขายอยู่หนึ่งเดือนเต็ม ไม่ได้มาสักเก๊เดียว เห็นท่าไม่ได้เรื่องก็เลยออก
จากบ้านพ่อไปเช่าห้องอยู่คนเดียว ไปรับจ้างขับรถบรรทุก เวลาว่าง ๆ ก็มัก
จะไปยืนอยู่แถวหน้าโรงถ่ายหนังย่านฮอลลีวู้ด หวังว่าจะไปได้เพื่อนได้ฝูง
แถวนัน้ พอจะชักจูงเข้าไปเป็นหางเครือ่ งได้บา้ ง เปล่า-ไม่มเี ลย
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ นัน้ ทีล่ องบีซเริม่ มีเกย์แล้ว แม้วา่ จะไม่ออ้ื ฉาวแต่
พวกหนุม่ ๆ ก็นดั ไปกุก๊ กิก๊ กันอยูท่ น่ี น่ั มากคูพ่ อสมควร รอยซึง่ เคยชอบผูห้ ญิง
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อยู่เหมือนกัน พอไปเป็นทหารเรือเข้าจิตใจเริ่มหันเหเบี่ยงเบน จุดที่ทำให้
รอยเกิดชังน้ำหน้าผู้หญิงขึ้นมาก็คือ ก่อนออกทะเลได้หยุดพักจึงชวนแพ้ท
เพื่อนรักไปเที่ยวเซ็นต์ หลุยส์ เมืองที่หนุ่ม ๆ อเมริกันใฝ่ฝันจะไปกันนัก
หลังจากดื่มและเต้นรำกันสนุกเต็มที่แล้ว รอยกับแพ้ทพยายามจะหิ้วปิ่นโต
ขึ้นไปกินบนโรงแรม แต่ปิ่นโตไม่ยอมให้หิ้ว ทั้งแพ้ทและรอยซึ่งกำลังหน้ามืด
โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงได้แต่บ่นพึมพำ ผู้หญิงนะผู้หญิง
รอยพาร่างสูงโปร่งหน้าตาดีวยั ๒๑ โฉบทีบ่ าร์เกย์นน้ั อยูบ่ า้ ง แต่ยงั
ไม่เกิดเรือ่ ง จนกระทัง่ ไปพบ เค็น ฮอดจ์ เข้าทีน่ แ่ี หละเลยเสียเนือ้ เสียตัวให้ไป
กับเค็นไป
เค็นเป็นนักจัดรายการวิทยุวัย ๓๖ มีพี่สาวเป็นเศรษฐีนี กระเป๋า
หนักพอสมควร เค็นเกิดรักรอยเข้าเสียแล้ว จึงทำหน้าที่ดูแลเสียทุกสิ่งทุก
อย่าง รวมทั้งไปฝากงานกับเฮ็นรี่ วิลสัน เอเย่นต์จัดหาดารา อยู่ที่เดวิด โอ.
เซ็ลสนิค สตูดโิ อ เฮ็นรีน่ เ่ี อง ทีเ่ ป็นคนตัง้ ฉายาให้รอยเสียใหม่วา่ ร้อค ฮัดสัน
ร้ อ คเข้ า ไปต่ อ สู ้ ฝ ่ า ฟั น อยู ่ ใ นโลกมายาอยู ่ น านหลายปี ล้ ม ลุ ก
คลุกคลานไม่ใคร่จะประสบความสำเร็จนัก เช็คฉบับแรกที่ได้โดยน้ำพัก
น้ำแรงของหางเครือ่ งในเรือ่ ง Firing Squadron เช็คลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๔๙๑ ร้อคเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่ยอมใช้เช็คราคา ๑๐ ดอลลาร์ใบนี้เลย
ปีตอ่ มาถูกโอนสัญญาจ้างไปให้ยนู เิ วอร์แซล สตูดโิ อในราคา ๙,๐๐๐ ดอลลาร์
ความจริงมีการเสนอขอซือ้ จาก วอร์เน่อร์ บราเธ่อร์สเหมือนกัน แต่เฮ็นรีค่ ดิ ว่า
ให้ไปอยูส่ งั กัดยูนเิ วอร์แซลจะดีกว่า เพราะร้อคยังไม่เอาไหน ทีย่ นู เิ วอร์แซลเขา
จะมีค้อร์สจัดให้เข้าฝึกเข้าเรียน ซึ่งจะทำให้ร้อคดังขึ้นได้
ร้อคได้รจู้ กั กับจ๊อร์จและม้าร์ค หนุม่ โฮโมคูข่ ากันเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔
ทัง้ จ๊อร์จและม้าร์คเป็นผูท้ ช่ี ว่ ยให้รอ้ คดังขึน้ จ๊อร์จ นาร์เดอร์และม้าร์ค มิลเล่อร์
ต่างก็มแี อ๊ฟแฟร์กบั ร้อคด้วยในโอกาสต่อมา จ๊อร์จทำหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การและ
ม้าร์คทำหน้าที่เลขาส่วนตัวของร้อค จนวาระสุดท้ายของชีวิต
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หลังจากร่วมแสดงภาพยนตร์มาแล้วถึง ๑๔ เรื่อง ภาพยนตร์เรื่อง
แรกทีท่ ำให้รอ้ คดังขึน้ มา ก็คอื เรือ่ งที่ ๑๔ ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึง่ แสดงร่วมกับเจมส์
สจ๊วต ดาราหน้าเท่ชอ่ื ดังมากเป็นหนังประเภทคาวบอย ชือ่ Bend the River
ผู้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แลเห็นแววแล้วว่าบทบาทของร้อค เฉือนจิมมี่ ดารา
เก่าอย่างเจ๋ง ๆ ตอนนีจ้ ะไปไหนมาไหนแฟน ๆ กลุม่ รุมกันเต็ม ภาพยนตร์ทร่ี อ้ ค
กลายเป็นดารายิง่ ใหญ่เต็มตัวก็คอื ภาพยนตร์เรือ่ ง Giant ซึง่ ถ่ายทำเมือ่ พ.ศ.
๒๔๙๙ ร้อคแสดงคูก่ บั เอลิซาเบ็ธ เทย์เล่อร์ และเจมส์ ดีน นับเป็นเรือ่ งที่ ๓๒
ของชีวิตการแสดง ท่านผู้อ่านที่อยู่ร่วมวัยกับผมคงไม่มีใครพลาดภาพยนตร์
เรื่องนี้แน่ ๆ สมัยนั้นในกรุงเทพฯ เริ่มมีภาพยนตร์สีจอกว้างแล้วหลายโรง
Giant โกยเงินได้มิใช่น้อย จากเรื่องนี้เองที่หนังสือพิมพ์ไล้ฟ์ เอาภาพร้อคขึ้น
ปกหน้าและเชียร์ว่าเป็นดาราที่หล่อที่สุดในโลกทีเดียว
ตลอดชีวิตร้อคได้แสดงภาพยนตร์ในฐานะหางเครื่องและดารานำ
ถึง ๖๓ เครือ่ ง เรือ่ งสุดท้ายคือ Ambassador และยังได้แสดงละคร ๔ เรือ่ ง
ทีวี. อีก ๙ ชุดด้วยกัน แต่เป็นที่น่าเสียดาย ร้อคพลาดโอกาสที่จะได้รับ
ตุ๊กตาทองเรื่องแล้วก็เรื่องเล่า
พอเริม่ ดังขึน้ มาจริง ๆ จัง ๆ หนังสือพิมพ์กพ็ ยายามจะเจาะข่าวว่า
ทำไมหนอรูปหล่อถึงพ่อไม่รวยก็มีเงินเยอะอย่างร้อค จึงยังไม่แต่งงานซักที
ร้อคเองพยายามฝืนควงดาราไม่ซ้ำหน้าออกงานบ่อย ๆ มีข่าวลือกับคนโน้น
กับคนนี้ แต่ร้อคไม่เคยจริงจังกับใครเลย ร้อคจะระมัดระวังตัวมากในเรื่อง
ผู้ชาย ร้อคจะไม่เคยแสดงตัวว่าชอบผูช้ ายต่อหน้าธารกำนัล ทำท่าเป็นพวก
แอบจิตอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยจูงมือคล้องแขนกับชายใดเลย เต๊ะตลอด
พออยู่ที่บ้านกับคู่ขา ร้อคกลายเป็นคนละคน
ร้ อ คเคยแต่ ง งานกั บ ฟิ ล ลิ ส เกตส์ เลขาหน้ า ตาดี ข องผู ้ บ ริ ห าร
โรงถ่ายภาพยนตร์นั่นแหละ แต่งงานกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๔๙๘
แต่งแล้วก็ไปฮันนีมูนที่ไมอามี่แล้วก็เลยไปจาไมก้า ฟิลลิสแต่งงานด้วย
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ความรัก รักทั้งตัว รักทั้งความมีชื่อเสียง ส่วนร้อคแต่งกับฟิลลิส อำพราง
พฤติกรรมวิตถาร คืนแรกที่ไปฮันนีมูน น้ำผึ้งก็ทำท่าจะขม อยู่ด้วยมาสามปี
เล่นจ้ำจี้ จับปูดำขยำปูนากันหลายครั้งก็จริง แต่ดูเหมือนว่าเทพธิดาจะ
ตกสวรรค์ทุกที อยู่ไปก็คงจะประสาทเสวย หวังจะได้ความรักกลับได้แต่เงิน
กับความเด่น ความดัง จะทำรักกันซักทีก็ไม่ใคร่สมหวังมีแต่ทุลักทุเล อยู่
ต่อไปคงจะเหี่ยวแห้งเฉาตายคาต้น ฟิลลิสจึงทนไม่ได้ทั้ง ๆ ที่ไม่ชอกไม่ช้ำ
สักเท่าไหร่นกั เมือ่ ศาลตัดสินให้หย่าขาดได้ เธอได้คา่ เลีย้ งดูสปั ดาห์ละ ๒๕๐
เหรียญ เป็นเวลาติดต่อกัน ๑๐ ปี ได้บา้ นที่ วาร์เบลอร์ เพล้ซ ราคา ๓๕,๐๐๐
เหรียญ ฝอร์ด ธันเด้อร์ เบิร้ ด์ วิหคสายฟ้า ถอยจากอูใ่ หม่เอีย่ มอีก ๑ คัน กำไร
จากบริษัทของร้อคต้องเอามาแบ่งให้ ๕% และถ้าบริษัทของร้อคสร้าง
ภาพยนตร์จะต้องแบ่งกำไรให้อกี ๗ เรือ่ ง ร้อคเองมีรายได้สปั ดาห์ละ ๓,๕๐๐
เหรียญ กระนั้นก็ตามทั้งแฟนทั้งหนังสือพิมพ์ถล่มฟิลลิสเสียไม่มีดีจะเหลือ
หนังสือพิมพ์ก็พอจะรู้ ๆ พฤติกรรมของร้อค แต่แทนที่ร้อคจะโดนถล่ม ร้อค
กลับมีหนังสือพิมพ์ช่วยเป็นเกราะให้ด้วย
ร้อคเข้าไปเกี่ยวข้องกับหญิงอีกคนหนึ่ง เธอเป็นแม่ม่ายมีลูกติด ๑
คน เป็นนักร้องดังชือ่ มาลิรนี แม้กซเวลล์ เคยเอาเข้ามาอยูใ่ นบ้านแต่ดเู หมือน
ว่าคงจะไม่ได้มอี ะไรลึกซึง้ ถึงขัน้ เข้าถึงฝ่ายใน เมือ่ มาลิรนี ถึงแก่กรรม ร้อคก็ยงั
เป็นผู้รับจัดการงานศพทั้งหมดอย่างสมเกียรติ
ทางด้านชีวิตส่วนตัวของร้อคนั้น ร้อคมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้า
มาเกี่ยวข้องมากมายหลายหน้า สบตาถูกสเป็คเมื่อใดก็ต้องพยายามเอามา
ให้ได้ เก็บมาไว้ในบ้าน จ่ายเงินเดือนเป็นรายสัปดาห์ นาน ๆ เข้าก็เลิกรากัน
ไปบ้าง แต่ก็หามาใหม่ได้เสมอ ที่มีอยู่ประจำในบ้านรองบ่อนก็คือ จ๊อร์จ
และม้าร์ค จ๊อร์จกับม้าร์คเองนั้นเป็นคู่ขากันมานานแต่ก็ยอมบายให้ร้อค
เข้ามาแทรกบ้าง นอกจากนัน้ ก็มแี จ๊ค ทอม และรอน ทัง้ ๓ คนนีน้ ยั ว่าร้อคโปรด
มากเช่นกัน
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เอดสเพรียกหาร้อค
ร้อคเริ่มมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗
ออกงานทีไร ต้องหาเข็มกลัดซ่อนปลายมาช่วยดึงช่วยรั้งกางเกงและเสื้อ
เพือ่ น ๆ ดาราเองก็ผดิ สังเกต เอลิซาเบ็ธ เทย์เล่อร์เอย ดอริส เดย์เอย เจอกัน
ทีไรก็ต้องบอกให้ร้อคกินให้มาก ๆ ขึ้นทุกที แม้ว่าร้อคจะทำงานหนัก ดื่มจัด
แต่ร้อคเองเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีมาตลอด ตามปรกติน้ำหนักของร้อคประมาณ
๑๐๐ กิโลกรัม ตอนต้นปี ๒๕๒๗ เริม่ ลดลงเหลือ ๙๓ กิโลกรัม ร้อคเคยป่วย
เป็นโรคหลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งหัวใจอุดตันต้องผ่าตัดต่อ “บายพ้าส” เมือ่ เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และแน่นอนได้รับการถ่ายเลือดด้วย โดยได้รับเลือด
จากทอมคู่ขาคนหนึ่งเป็นผู้บริจาค ตอนนี้นเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับโรคเอดสใน
หมู่เกย์ในลอสแอนเจลีสบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ใดทราบเรื่องการติดเชื้อเอดส
จากการให้เลือด น้ำหนักของร้อคลดลงอยู่เรื่อย ๆ ในฤดูใบไม้ผลิของ พ.ศ.
๒๕๒๗ ม้ารค มิลเล่อร์สังเกตเห็นว่า ร้อคนอนกรนผิดปรกติและมีเหงื่อชุ่ม
ผ้าปูที่นอนทุกวัน แต่ก็ยังไม่ได้เฉลียวอะไร เพราะระยะนั้นไม่มีใครรู้เรื่อง
โรคเอดสกันมากนัก
จนกระทัง่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ปีเดียวกันนัน้ ร้อคได้รบั เชิญ
จากท่านประธานาธิบดีเรแกน อดีตดาราฮอลลีวู้ดและเฟิ้ร์ส เลดี้ แนนซี่
ได้ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำทีท่ ำเนียบขาว เป็นงานเลีย้ งหรูหรา จะต้องแต่ง
แบล๊คไท แนนซี่ยังกล่าวกับร้อคว่า หมู่นี้ผอมเกินไปก็เลยตักอาหารส่งให้
ร้อคจนอิ่มแปร้ ขณะนั้นร้อคน้ำหนักลดลงเหลือประมาณ ๘๗ กิโลกรัม
ลดลงไป ๑๓ กิโลกรัม อีก ๑ สัปดาห์ต่อมา แนนซี่ได้ส่งภาพถ่ายที่ร่วมโต๊ะ
อาหารที่ทำเนียบขาวพร้อมลายเซ็นทั้งของแนนซี่และท่านประธานาธิบดีมา
ให้ถึงสำนักงาน ม้าร์คสังเกตเห็นภาพถ่ายหนึ่งพบว่าที่ด้านข้างของคอใกล้
ชายผมพอดีเห็นเม็ดคล้ายสิวเม็ดโต ๆ จึงต่อว่าร้อคว่า ทำไมไม่ใช้เมคอัพ
ซ่อนสิวไปเสียบ้าง ทำให้ภาพนั้นไม่สวย อย่างไรก็ตาม ม้าร์คได้แนะนำร้อค
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ว่าให้ไปหาแพทย์ผิวหนังดูซักหน่อยคงจะดีกว่าทิ้งไว้อย่างนั้น จึงได้ไปหา
หมอเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม หมอบัสเชชล์ดูแล้ว จึงตัดเนื้อเอาไว้ตรวจ
และบอกว่ามันใหญ่เกินที่หมอจะตัดออกให้ได้ จึงทราบในภายหลังว่าตุ่ม
ที่ว่านั้นคือ มะเร็งแคโปสิ ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบในผู้ป่วยโรคเอดสนั่นเอง
ร้อคยังไม่แน่ใจ วันที่ ๕ มิถุนายน จึงได้ให้หมอเคเมอร์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง
ประจำตัวตรวจซ้ำอีก หมอก็ตดั เนือ้ และต่อมน้ำเหลืองไปตรวจอีกแล้วก็ยนื ยัน
ว่าร้อคเป็นเอดสแน่นอน ร้อคแทบจะเป็นลม ไม่กินข้าวกินน้ำอยู่ระยะหนึ่ง
ร้อคหงุดหงิด ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นโรคมหากาฬนั้น อย่างไรก็ตามเมื่อ
ได้ไปพบกับ ดร.ก็อทลีป ผู้รายงานโรคเอดสจากนครลอสแอนเจลีสเป็น
รายแรก ร้อคจึงได้เชือ่ แต่กย็ งั ไม่ยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์ ร้อคได้สง่ จดหมายลับ
ไม่ลงชื่อถึงหนุ่ม ๆ ที่เคยผ่านมาในชีวิตของร้อคที่แยกตัวออกไป ให้ไปตรวจ
ร่างกาย คนที่อยู่ใกล้ชิดที่รู้เรื่อง ก็คือม้าร์คและจ๊อร์จเท่านั้น ส่วนคริสเตียน
ที่เข้ามาอยู่ในบ้านในขณะนั้น ม้าร์คจัดการให้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นและให้
ตรวจร่างกายเสียด้วย แต่ไม่ได้บอกเหตุผลให้ทราบ คู่ขาอีก ๒ คน คือ รอน
รวมทั้งเจมส์ จอห์น ค้อบ และแคลเร้นซ์ จึงเป็นคนในบ้านนั้นห้ามมิให้ผู้ใด
แพร่งพรายให้ทราบเป็นอันขาด คนทีท่ ราบอีกคนก็คอื ดีน ดิทแมน เพือ่ นสนิท
อีกคนหนึง่
น้ำหนักของร้อคลดลงเรื่อย ๆ เพื่อน ๆ ที่พบสงสัยว่าร้อคจะเป็น
โรคมะเร็ง ลิซ เทยเล่อร์กค็ งคิดเช่นนัน้
จนกระทั่งวันหนึ่ง ดีนแอบไปทราบมาว่าที่ ปารีสมียาเอ๊ชพีเอ-๒๓
ทีก่ ำลังทดลองใช้รกั ษาโรคเอดสอยู่ นัยว่าจะได้ผล จึงไปปรึกษา ดร.ก๊อทลีป
ซึ่งให้คำมั่นว่าจะติดต่อกับ ดร.ดอร์มองท์ที่ปารีสให้ เมื่อนัดหมายกันเสร็จ
เรียบร้อยแล้วดีนก็จัดการให้ร้อคไปงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ปารีส ร้อคเลือก
เอารอนไปด้วย โดยเดินทางออกจากนิวยอร์คเมือ่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม โดยสาร
เครื่องบิน คองขอร์ด เข้าพักที่โรงแรมริทซ์ ทิ้งรอนไว้ที่โรงแรมแล้วแว่บไปพบ
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ดร.ดอร์มองท์ที่โรงพยาบาลเพอร์ซีย์ โดยบอกว่าจะไปธุระเรื่องภาพยนตร์
ร้อคต้องไปฉีดยาเข้าเส้น โดยค่อย ๆ หยด กินเวลา ๓ ชัว่ โมง ทุกวันในตอนเช้า
เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ แล้วเว้นไป ๑ สัปดาห์จงึ จะให้ยาอีก อาทิตย์ทเ่ี ว้นร้อคก็พา
รอนร่อนไป โรม ลอนดอน บาร์เซโลน่า นี้ ตอนให้ยาใหม่ ๆ ร้อครูส้ กึ คลืน่ ไส้
ตรงทีฉ่ ดี ยามีรอยเขียว ดร.ดอร์มองท์รกั ษาร้อคอยูไ่ ด้ ๔ สัปดาห์ ผลการให้ยา
ในครัง้ นัน้ ปรากฏเพาะเชือ้ ไวรัสไม่ขน้ึ แล้ว แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าเชือ้ หมดไป
ยังคงมีแอบแฝงจะโผล่ออกมาอีกเมื่อไรก็ได้ ถ้าหากไม่ได้รับยาสม่ำเสมอ
ดร.ดอร์มองท์แนะให้ร้อคอยู่เพื่อรักษาตัวให้ครบ ๓ เดือน แต่ร้อคปฏิเสธ
เพราะห่วงงานและห่วงความลับรั่ว ร้อคบอกว่ากว่าจะมาได้อีกอย่างเร็ว
ก็เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าโน้น อย่างไรก็ตาม ดร.ดอร์มองท์ได้บอก ร้อคว่า
ถ้าไม่มารักษาเป็นระยะ ๆ โอกาสหายนั้นยาก ตลอดเวลา ๔ สัปดาห์ที่อยู่ที่

ร้อค ฮัดสัน เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบ็ท ที่ ๒
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ปารีส รอนมิได้ลว่ งรูเ้ ลยว่า ร้อคเป็นโรคเอดส กำลังไปให้ ดร.ดอร์มองท์รกั ษา
ร้อคกลับถึงแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ระหว่างนี้น้ำหนักลดลงไปอีก
เกือบ ๕ กิโลกรัม ร้อคเริม่ ประทานอาหารน้อยลงเรือ่ ย ๆ อย่างดีกน็ ง่ั เขีย่ เล่น
ในช่วงนัน้ เริม่ ถ่ายภาพยนตร์เรือ่ ง “ไดนาสตี้” ด้วยพอดี
พอเริ่มเข้าปีใหม่เริ่มมีคนซุบซิบกัน บ้างก็ว่าร้อคเป็นโรคเอดส
บางคนบอกว่าเป็นโรคมะเร็งต่างหาก ร้อคมีอาการทำท่าขย้อน ๆ คลื่นไส้
เวลาเดินไปมาในบ้าน พูดช้า ๆ เดินช้าลง เหนื่อยเวลาเดินขึ้นบันได ไม่ใคร่
เข้าใจประโยคง่าย ๆ ทีส่ นทนากัน พอถึงเดือนกุมภาพันธ์จงึ ไปพักตากอากาศ
ที่ฮาวายเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ระหว่างนั้นสุขภาพของร้อคเลวลงเรื่อย ๆ
ข่าวลือชักหนาหู
ถึงเดือนกรกฎกาคม ๒๕๒๗ น้ำหนักเหลือเพียง ๗๕ กิโลกรัม
ลดไปถึงหนึ่งในสี่ นอนกลางคืนเหงื่อออก ตามตัวมีผื่นขึ้นและคันทำให้นอน
ไม่ใคร่จะหลับ
ราววันที่ ๒๐ กรกฎาคม ร้อคอ่อนเพลียมาก นอนแบ็บติดที่นอน
ทำท่ า จะไม่ ล ุ ก ขึ ้ น เมื ่ อ ได้ ป รึ ก ษากั น ในระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที ่ ผ ู ้ ใ กล้ ช ิ ด และ
แพทย์ประจำตัวแล้ว จึงตัดสินใจเร่งให้รอ้ คกลับไปปารีสในวันนัน้ โดยให้รอน
(ซึ่งไม่ทราบว่าร้อคเป็นเอดส) ไปด้วย ม้าร์คไม่สามารถจะตามไปได้ เพราะ
ต้องดูแลธุรกิจอยู่ทางนี้ ระหว่าง ๑๑ ชั่วโมงที่อยู่บนเครื่องบิน ร้อคไม่ได้
แตะน้ำและอาหารเลย เมือ่ ไปถึงปารีสก็หมดแรงกว่ารอนจะเอาร้อคขึน้ แท็กซี
่ไปโรงแรมริทซ์ได้ก็แทบแย่ พอถึงโรงแรมจึงรีบโทรศัพท์กลับไปหาม้าร์คที่
แอล เอ ม้าร์คติดต่อกับ ดร.ซูการ์แมนแพทย์ประจำตัว ซึ่งแนะนำว่าให้นำ
ร้อคส่งโรงพยาบาลอเมริกันในปารีสด่วน แพทย์เปิดเสื้อแลเห็นแผลเป็นจาก
การผ่าตัดหัวใจก็เลยรับไว้ในแผนกโรคหัวใจทันที โดยไม่ทันได้เฉลียวใจว่า
ร้อคป่วยเป็นโรคอย่างอืน่ รอนเองก็ไม่ทราบ แพทย์ทน่ี น้ั ก็หลงทางไปเข้าป่าไป
จะเอาไปขึ้นเขียงเจี๋ยนท่าเดียว รอนพยายามโทรถึง ดร.ดอร์มองท์ตาม
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คำแนะนำของม้าร์ค วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ หมอก็ไปเที่ยวบ้างซิ กลับมาบ้าน
ตีหนึ่ง ดอร์มองท์พยายามโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลอเมริกันก็ไม่ทราบว่า
ผูป้ ว่ ยใช้ชอ่ื ปลอมว่าอะไรอีก ถามถึงชือ่ รอย เซอเร่อร์ (ชือ่ เก่า) ก็ไม่มี เพราะ
เวลามารักษาที่โรงพยาบาลเพอร์ซีย์เคยใช้ชื่อนี้ ดร.ซูการ์แมนเองก็ติดต่อ
ดร.ดอร์มองท์ ให้ยา้ ยร้อคไปทีโ่ รงพยาบาลเพอร์ซยี ์ ซึง่ ตามธรรมเนียมฝรัง่ เศส
เขาไม่ทำกัน อย่างไรก็ตามหลังจากที่ร้อคได้น้ำเกลือไป อาการขาดอาหาร
ขาดน้ำที่ทำให้หมดแรงนั้นก็ดีขึ้นบ้าง ม้าร์คคอยฟังข่าวอยู่เห็นว่าไม่ได้การ
จึงรีบตามไปที่ปารีส ตอนนั้นผู้สื่อข่าวเริ่มได้กลิ่นไล่ตามม้าร์คจ้าละหวั่น
ม้ า ร์ ค โทรศั พ ท์ ก ลั บ ไปปรึ ก ษาพรรคพวกที ่ แอล เอ ว่ า จะเอาอย่ า งไรดี
ในที่สุดก็ได้ยานูประชาสัมพันธ์ที่เคยคุ้นเคยกับร้อคที่ปารีสมาช่วย มาร์ค
พูดฝรัง่ เศสไม่ได้ หมอโรค หัวใจทีโ่ รงพยาบาลอเมริกนั ก็พดู ภาษาอังกฤษได้
สเน้ก ๆ ฟิช ๆ กว่าจะพูดอะไรกันเข้าใจก็เมื่อยมือ ม้าร์คประหลาดใจที่หมอ
ที่นั่นไม่ได้เฉลียวใจเลยว่ามีคนไข้โรคเอดสนอนอยู่ตรงหน้า แต่ถ้ารู้เมื่อใด
ก็คงต้อนโดนเข็นเตียงออกไปทิง้ ไว้หน้าโรงพยาบาลแน่ ๆ ส่วนการจะย้ายไป
โรงพยาบาลเพอร์ซีย์นั้นก็ผิดกฎโรงพยาบาลนั้น เพราะจะรับคนต่างชาติเป็น
คนไข้นอกเท่านั้น ไม่รับไว้รักษาเป็นคนไข้ใน อย่างนี้ก็มีด้วย โรคที่เกิดนั้น
ไม่ได้ถือพาสปอร์ตว่าเป็นเชื้อชาติอะไรสักหน่อย อย่างไรก็ตามในที่สุด
โรงพยาบาลเพอร์ซีย์ก็ตกลงรับร้อคไว้รักษา ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเพราะ
บารมีของท่านผู้หญิงแนนซี่ที่โทรศัพท์ไปหาประธานาธิบดีมิตเตอร์รอง หรือ
เพราะกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสอนุญาต
อย่ า งไรก็ ต าม ร้ อ คก็ อ ่ อ นแอเกิ น ไปที ่ จ ะอยู ่ ใ นสภาพที ่ จ ะให้
ยาเอ๊ซพีเอ-๒๓ ได้ วันนัน้ เป็นวันพฤหัสที่ ๒๓ กรกฎคม ตอนนีม้ า้ ร์คบอกให้
รอนทราบว่าร้อคป่วยเป็นโรคอะไร รอนกลัวแทบจะเป็นบ้า ม้าร์คหาวิธีส่ง
รอนกลับสหรัฐโดยหลบนักข่าวได้พ้น หลังจากมีการแถลงข่าวอย่างเป็น
ทางการจากยานู ดังที่ผมได้เล่าไว้แต่ต้นแล้วทั้งโทรเลข จดหมายแสดง
๑๑๘

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

หมอบรั ด เลย์ ก ั บ การปลู ก ฝี

ความเห็นใจ เอาใจช่วยหลั่งไหลมาทั่วทุกสารทิศ ท่านประธานาธิบดีเรแกน
เองก็มีเมตตาจิตโทรฯ ไปจากทำเนียบขาว อย่างไรก็ตามอาการของร้อคก็
มิได้ดีขึ้น ในวันศุกร์แพทย์แจ้งให้ร้อคเลือกเอาว่าแพทย์จะทำการเจาะเอา
เนื้อตับไปตรวจ โดยจะกลับไปทำที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ แอล เอ
(ยูซีแอลเอ) พอดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาที่ปารีสใหม่ หรือจะทำที่โรงพยาบาล
เพอร์ซีย์ซึ่งจะต้องพักอยู่ที่นี่ ๒-๓ สัปดาห์ พออาการดีขึ้น แล้วจะได้ให้ยา
เข้าเส้นเลือดต่อไป ดร.ดอร์มองท์ขอตอบในวันรุ่งขึ้น ร้อคตัดสินใจว่าจะขอ
นอนตายบนเตียงนอนของตนเองที่บ้าน หมอบอกว่า คงจะอยู่ไปได้อีก
หลายวันกว่าจะจบชีวิต
ยานูผู้คล่องแคล่วว่องไวจึงได้จัดการตามความประสงค์ของร้อค
ขัน้ แรกจะขอเช่าเหมาลำเครือ่ งบินโบอิง้ ๗๐๗ แต่กบ็ นิ รวดเดียวจากปารีสไป
แอลเอไม่ไหว จึงจำต้องเช่าเครื่องบิน จัมโบ้โบอิ้ง ๗๔๗ จากแอร์ ฟร๊องซ์
มีหมอไปด้วย พยาบาลไปด้วย เครื่องอุปกรณ์บริบาลฉุกเฉินครบครัน แต่
ม้าร์คไม่ได้กลับไปด้วย เพราะจะต้องจัดการดูแลและเช็คบิล ยานูก็ไปด้วย
ไม่ได้เพราะมีงานที่นัดหมายเอาไว้ ดร.ดอร์มองท์ และ ดร. แวว์นูอูล จาก
โรงพยาบาลอเมริกันตามไปส่งถึงเฮลิค็อปเต้อร์แล้วก็กลับ ก่อนจะลำเลียง
ร้อคออกจากโรงพยาบาล ยานูตอ้ งออกแถลงข่าวหลอกสือ่ มวลชนว่า อาการ
ของร้อคอยูใ่ นเกณฑ์ดี ร้อคจะอยูท่ โ่ี รงพยาบาลเพอร์ซยี อ์ กี ๑ สัปดาห์ ว่าแล้ว
ก็เอาร้อคใส่เปลเข็นออกไปขึ้นรถพยาบาลตรงไปที่สนามเฮลิค็อปเต้อร์
แถวใกล้ ๆ หอเอฟเฟล ซึ่งเรียกกันในสมัยนี้ว่า เฮลิปอร์ต จากนั้นก็บินไป
จอดข้าง ๆ จัมโบ้ทเ่ี ตรียมรออยูท่ ส่ี นามบินชาร์ลส์ เดอโกล โดยผูส้ อ่ื ข่าวไม่มี
โอกาสได้เข้าใกล้เลย เพราะผ่านเข้าไปในชัน้ ในไม่ได้ ร้อคต้องนอนเปลผูป้ ว่ ย
วางพาดระหว่างเก้าอี้ผู้โดยสาร ไม่มีญาติ ไม่มีมิตร ไม่มีคนรู้จักแม้แต่
คนเดียวเดินทางร่วมด้วย มีแต่หมอและพยาบาลสาวสวยนางหนึ่ง ซึ่งทุกคน
พูดได้ภาษาเดียวคือภาษาฝรั่งเศส ร้อคนอนน้ำตาคลอ ซึ่งยานูก่อนจะลง
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จากเครื่องบินก่อนเครื่องจะออก ได้ปลอบให้ร้อคเข้มแข็ง ซึ่งร้อคก็ทำตาม
เช้าวันอังคารที่ ๓๐ ร้อคก็ถึงสนามบินแอลเอ ไม่มีญาติ ไม่มีมิตร ไม่มี
ผู้สื่อข่าวไปรอต้อนรับเช่นกัน เฮลิค็อปเตอร์รับตัวผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล
ยูซีแอลเอโดยทันที ร้อคอยู่ที่นั้นประมาณ ๑ เดือน จึงขอ กลับบ้าน ซึ่งเขา
ขนานนามว่าปราสาทหรือ Castle โดยมีพยาบาลตามไปดูแล จนกระทั่ง
ถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ลืมเล่าไปว่าค่าเครื่องบิน แพทย์ พยาบาลและ
อุปกรณ์ช่วยชีวิตนั้น แอร์ฟร๊องซ์ คิดในราคามิตรภาพคือ สองแสนห้าหมื่น
เหรียญ หรือหกล้านหกแสนบาท เท่านัน้ เอง ต้องโทรเลข โอนเงินกันก่อนจะ
ออกเดินทาง เพราะถ้าเงินไม่มาฉันก็บินไม่ขึ้นน่ะนาย ยังจำได้ว่าต้นเดือน
สิงหาคมปีนั้นเองผมเห็นภาพใน ทีวี. ข่าวรับอรุณเขาถ่ายภาพเปลมีผู้ป่วย
นอน กำลังลำเลียงออกจากเครื่องบินไปขึ้นเฮลิค็อปเต้อร์ที่สนามบินแอลเอ
เพื่อนำผู้ป่วยร้อค ส่งโรงพยาบาลยูซีแอลเอ
ร้อคสิ้นลมในตอนเช้าวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๘ เวลาประมาณ ๙
โมงเช้า นำความโศรกเศร้าไปสูว่ งการดาราทัง่ หลายเป็นอย่างยิง่ ศพของร้อค
ได้รับการจัดการตามประเพณีโดยทันที
ก่อนตายประมาณ ๑ เดือน ร้อคได้ตดิ ต่อให้นกั เขียน ซารา เดวิดสัน
ได้มานั่งคุยกับตัวเขาเอง กับคนใกล้ชิดต่าง ๆ เพื่อรวบรวมเรื่องของเขา
เรียบเรียงออกตีพมิ พ์ เขาจะไม่ปดิ บังเรือ่ งลีล้ บั ใด ๆ ในชีวติ ของเขาทัง้ สิน้ เพือ่
อนุชนคนรุ่นหลังจะได้ระมัดระวังตัว อย่าได้เตลิดเปิดเปิงเสพกามดั่งเช่น
ตัวเขาเอง ซึง่ ตามปรกติแล้ว ร้อคเป็นคนปิด ไม่ยอมเขียนเรือ่ งราวของตนเอง
ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ นอกจากให้สัมภาษณ์ศาสตราจารย์โรนัลด์ แอล เลวิส
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๖ ร้อคไม่ยอมให้หนังสือพิมพ์มาถ่ายรูปที่บ้าน
เรื่องที่ซาราเขียนเป็นเรื่องที่ยังไม่มีผู้ใดเคยได้ทราบมาก่อน รายได้จาก
การจำหน่ายหนังสือคงให้มอบเป็นสาธารณกุศลต่อไป
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วาระสุดท้าย

เรื่องราวที่ผมนำมาเล่านี้ มิได้มุ่งหวังที่จะเอาชีวประวัติของบุรุษ
ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการภาพยนตร์มาประจานให้ประเจิดประเจ้อ แต่มีความ
ประสงค์ที่จะสืบทอดเจตนารมย์ของ ร้อค กล่าวคือ แม้ว่าชีวิตจะหาไม่แล้ว
แต่ ต ้ อ งการใช้ ป ระวั ต ิ ข องตนเองทำประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ส าธารณชนอั น เป็ น
กุศลกรรมที่น่าสรรเสริญยิ่ง ผมเองทั้งรักทั้งบูชาร้อค ทึ่งในความหล่อความ
เก่งกาจในการแสดง มีภาพยนตร์ที่ร้อคแสดงนำที่ไหน ก็ตามดูครั้งสุดท้าย
ทีจ่ ำได้ดวู ดิ โี อเทปเรือ่ ง Mirror Cracked from Side to Side ร้อคแสดงคูก่ บั
ลิซ เทย์เล่อร์ ถ้าท่านสนใจไปลองเช่ามาดูเสียก็ได้โดยเฉพาะหนุ่ม ๆ สาว ๆ
รุน่ หลังคงไม่รจู้ กั ร้อค พากย์ไทยของภาพยนตร์เรือ่ งนีน้ น้ั คือ “กระจกมฤตยู”
เป็ น เรื ่ อ งนั ก สื บ บทประพั น ธ์ ข องอะกาธา คริ ส ตี ้ ซะด้ ว ย เรื ่ อ งราวใน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเคยเอาไปสอน นักศึกษาแพทย์ด้วย เพราะมันเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอยู่ด้วย
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เรื่องราวทั้งหมดนี้ ผมได้เรียบเรียงจากบันทึกส่วนตัวและความจำ
บ้างเล็กน้อย ส่วนใหญ่ย่อยมาจากพ้อคเก้ตบุ๊คฉบับเบ๊สท์เซลเล่อร์ ๑๙๘๗
ชือ่ Rock Hudson and His Story โดย Rock Hudson และ Sara Davidson
จัดพิมพ์โดย Avon Book ครับ ท่านผูใ้ ดต้องการอ่านรายละเอียดพิสดารก็จง
หาอ่านเอาเองก็แล้วกันครับ
คัดจากหลักไท ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓๐๗ ประจำวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๐

หมายเหตุ
เมื่อโรคเอดส์มาเมืองไทย เรายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะเขียนอย่างไร
ผูเ้ ขียนได้ใช้คำว่า “ เอดส” ในตอนนัน้ ขณะนีเ้ ป็นทีต่ กลงกันว่าจะเพิม่ การันต์
ทีต่ วั ส เพือ่ ไม่ให้อา่ นว่า เอ-ดส

ในฐานะ Chairman, Scientific Program Committee of the XV International AIDS
Conference ถ่ายภาพกับ Dr. Joep Lange (ขวา) President, International AIDS Society

๑๒๒

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

หมอนั ก สื บ

หมอนักสืบ
เรือ่ งของหมอสองท่านต่างวัยช่วยกันสืบจับฆาตกร
ทีอ่ าละวาดคร่าชีวติ ประชากรโลกประมาณ ๔๐ ล้านคนเมือ่ ๘๐ ปีกอ่ น
ผมกำลังสนใจเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดรุนแรงทั่วโลก
โรคไข้หวัดใหญ่น้ี ภาษาอังกฤษจะเรียกชือ่ กันว่า Influenza ฝรัง่ เศสจะเรียกว่า
le grippe เยอรมันจะเรียกว่า die Grippe และพวกชาวบ้านธรรมดาๆ ก็จะ
เรียกกันสั้น ๆ ว่า Flu (ฟลู) ก็คงเหมือนคนไทยเราเรียก สุกียากี้ ว่า สุกี้
นั่นแหละ ต่อไปนี้ ผมก็จะเรียกของผมว่าไข้หวัดใหญ่บ้าง เรียกว่าฟลูบ้าง
ก็อย่าไปถือกติกาอะไรเคร่งครัดกันนักก็แล้วกัน
เกี่ยวกับการระบาดของฟลูนี้ เท่าที่มีหลักฐานให้ค้นได้มากหน่อย
ก็คือ การระบาดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑/๖๒ (ค.ศ. ๑๙๑๘/๑๙๑๙) ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ ของไทยเรา หรือปลายสงครามโลกครั้งที่
๒ การระบาดครัง้ นีม้ ชี อ่ื เรียกกันโดยทัว่ ไปว่า ไข้หวัดใหญ่ สเปน หรือ Spanish
flu อันที่จริงโรคไม่ได้เริ่มที่สเปน แต่ประเทศอื่นกำลังมีศึกสงคราม จึงต้อง
ปิดข่าวการระบาดของโรค สเปนไม่ได้เข้าสงครามก็เลยมีข่าวออกจาก
ประเทศนั้น เขาก็เลยเหมาเอาว่าเป็น Spanish flu อีกครั้งต่อมาก็คือการ
ระบาดเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ทีเ่ รียกกันว่า เอเชีย่ น ฟลู ครัง้ ถัดมาก็คอื ฮ่องกง
ฟลู เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ การระบาดย่อม ๆ ของไข้หวัดนกทีฮ่ อ่ งกงเมือ่ ปี พ.ศ.
๒๕๔๐ และการระบาดในหลายประเทศของไข้หวัดนกในเอเชียระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๔๘
ที่ผมสนใจมากก็คือการระบาดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑/๖๒ เหตุที่ผม
สนใจในช่วงระยะการระบาดครั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลอย่างน้อยสองประการ
ประการแรกก็คือ การระบาดครั้งนั้นรุนแรงที่สุด ประชากรโลกได้รับผล
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กระทบอย่างมาก ล้มตายจากการระบาดของโลก ประมาณ ๔๐ ล้านคน
ในบันทึกที่ออกจะโอเว่อร์หน่อยบอกว่าตายถึง ๑๐๐ ล้านคน ส่วนมากเป็น
คนหนุม่ คนสาวทีม่ รี า่ งกายแข็งแรงดีมาก่อน ป่วยปุบปับ เป็นเร็วและตายเร็ว
เห็นหน้ากันอยู่หลัด ๆ สองสามวันก็จากไปเสียแล้ว ประการที่สองก็คือ
ในการระบาดครั้งนั้น เรายังไม่รู้จักตัวเชื้อก่อโรคฟลูว่าเป็นเชื้ออะไร เรามา
รูจ้ กั เชือ้ ก่อโรคว่าเป็นไวรัสเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ คือ ๑๔-๑๕ ปี ให้หลัง ความ
สนใจของผมในประการหลังนี้ก็คือ อยากจะทราบว่ามันคือเชื้ออะไรกันแน่
ทีโ่ หดเหีย้ ม ภายในเวลา ๑๘ เดือนทีร่ ะบาด คร่าชีวติ มนุษย์ได้ถงึ ๔๐ ล้านคน
มากกว่าการตายในสงครามหลาย ๆ ครั้งรวมกัน ตายมากกว่าการระบาด
ใหญ่ของกาฬโรคในยุโรป ทีเ่ รียกกันว่า Black death ซึง่ ระบาดในยุโรปนาน
ถึง ๔ ปี พ.ศ. ๑๙๐๐-๑๙๐๔ (ค.ศ. ๑๓๕๗-๑๓๖๑) นัน่ เสียอีก ความสนใจใน
จุดนี้เองที่ทำให้ไปอ่านเจองานของหมอ ๒ ท่านที่ผมให้สมญาท่านว่าเป็น
หมอนักสืบ เพราะท่านดั้นด้นไปสืบไปค้นจนจับตัวฆาตกรที่อาละวาดเมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๖๑ มาเปิดเผยโฉมหน้าให้ชาวโลกได้รู้จักกัน
หมอนักสืบท่านแรกเป็นอเมริกนั มีชอ่ื ว่า ดร. เจ็ฟฟรีย์ ทอเบนแบรเกอร์ (Jeffrey Taubenberger) วัย ๕๐ เศษ ๆ ซึ่งเป็นทั้งหมอเอ็มดี และ

Dr. Jeffery Taubenberger
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นักวิทยาศาสตร์ระดับ พีเอ็ชดี ทำงานประจำอยู่ที่ห้องปฏิบัติการอณูพยาธิวิทยาของสถาบันพยาธิวทิ ยาแห่งกองทัพบกสหรัฐ (Armed Forces Institute
of Pathology) ทีร่ อ็ ควิลล์ รัฐแมรีแลนด์ โดยมีผชู้ ว่ ยชือ่ ดร. แอนน์ ไรด์ สถาบัน
แห่งนี้มีอายุกว่า ๑๓๐ ปีแล้ว ก่อตัง้ ขึน้ โดยคำบัญชาของอดีตประธานาธิบดี
แอบราแฮม ลินคอล์น เพื่อเป็นสถาบันที่คอยชันสูตรว่า ทหารที่เสียชีวิตใน
สงครามกลางเมืองนัน้ มีเหตุจากโรคอะไรบ้าง ด้วยเหตุนเ้ี อง ณ สถาบันนีจ้ งึ มี
การเก็บตัวอย่างเนือ้ เยือ่ ทีไ่ ด้จากการตรวจชันสูตรศพนับหลายล้านชิน้ มีการ
บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ จัดหมวดหมู่ มีคอมพิวเตอร์ควบคุมทะเบียน ทำให้
ค้นหาตัวอย่างต่าง ๆ ได้โดยสะดวก ถ้าเป็นบ้านเมืองเราคงหาไม่ได้ เพราะ
การรณรงค์เรื่อง ห้า ส. ไม่ทราบว่าโกยอะไรทิ้งกันไปบ้าง เพราะคนเก็บเป็น
คนรุ่นเก่า ตายไปแล้วก็เยอะ คนโกยทิ้งก็เป็นคนรุ่นจ๊าบที่ไม่เคยสนใจ
ประวัติศาสตร์ ที่หน้าห้องทำงานของผมซึ่งก็มีของเก่า ๆ เก็บไว้เยอะ ต้อง
เขียนป้ายติดเอาไว้วา่ ห้า ส. อ่านว่า ห้ามเสือก
ทอเบนแบรเกอร์และคณะได้ไปค้นดูชิ้นเนื้อที่ได้จากการผ่าศพ
ทหารทีเ่ สียชีวติ ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ทีย่ งั เก็บรักษาไว้ โดย
ดองในฟอร์มาลินกันเสียก่อน แล้วละลายพาราฟีนหุ้มเอาไว้ ฝังไว้ในก้อน
พาราฟีนให้คงรูป แล้วเก็บเอาไว้ เนือ้ ชิน้ นัน้ ได้มาจากคนไข้ทเ่ี ป็นไข้หวัดใหญ่
แล้วตายด้วยปอดบวม ๒๘ รายด้วยกัน เมื่อนำไปเข้าเครื่องตัดทางพยาธิ
วิทยาตัดให้บางเฉียบทีเ่ รียกกันตามภาษาพยาธิแพทย์วา่ ทำเซ็คชัน่ แล้วนำไป
วางบนแผ่นกระจกเล็ก ๆ ที่เรียกว่าแผ่นสไลด์ นำไปย้อมสีโดยกรรมวิธี
ทางพยาธิวิทยา แล้วจึงนำไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ผลการตรวจทำให้
แยกคัดเอาเนือ้ เยือ่ ปอดของผูต้ ายออกมาได้สามราย ทีผ่ ลการตรวจเข้าได้กบั
ปอดบวมปัจจุบนั ชนิดทีเ่ ป็นทัง้ กลีบปอด หรือทีพ่ วกหมอเขาเรียกกันว่า acute
lobar pneumonia และมีลกั ษณะทีม่ เี ม็ดเลือดขาวเข้าไปแทรกอยูใ่ นเนือ้ ปอด
เป็นอย่างมาก เมื่อพิจารณาให้ละเอียดลงไปก็พบว่ามีอยู่รายหนึ่งที่แสดงให้
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เห็นชัดเจนว่าเป็นปอดบวมจากไวรัส ตัง้ แต่แรก ไม่ใช่ปอดบวมจากการติดเชือ้
แบคทีเรียซ้ำเติม เจ้าของชิ้นเนื้อรายนี้มีนามกรว่า พลทหาร รอสโค วอห์น
(Private Roscoe Vaughan) ประจำกองพันวิศวกรรมที่ ๓ รอสโค เจ็บหนัก
ขณะกำลังเตรียมตัวเดินทางไปสูแ่ นวหน้า มีไข้สงู ถึง ๑๐๓ องศาฟาห์เรนไฮท์
หนาวสั่น มีอาการไอหนัก หายใจหอบ หายใจลำบากและสุดท้ายโรคปอด
บวมก็คร่าชีวิตเขาไปเพียง ๕ วันหลังที่เริ่มป่วย ก็ตัวอย่างชิ้นเนื้อของรอสโค
นี่แหละ ที่ช่วยให้ชาวโลกได้รู้จักตัว ฆาตกรตัวจริง
ตัวอย่างเนื้อเยื่อชิ้นนี้ ถูกดองไว้ในฟอร์มาลิน เชื้อต่าง ๆ ถูกฆ่าไป
หมดแล้ว จะเอามาเพาะเชือ้ ปลุกชีพผีดบิ ปล้ำผีลกุ ปลุกผีตน่ื ก็ไม่ได้ แต่กย็ งั มี
ส่วนของสารพันธุกรรมหลงเหลือเศษอยูบ่ า้ ง ก็เหมือนศพทีต่ ายจาก สึนามิเรา
ก็ยังเอามาตรวจหาดีเอ็นเอได้ แต่กรณีที่แช่ฟอร์มาลินมาแล้ว จะตรวจไม่ได้
จะต้องเอาสารพันธุกรรมทีห่ ลงเหลือเศษอยูน่ อ้ ยนิดนัน่ มาเพิม่ ปริมาณให้มาก
พอเสียก่อนจึงจะพอตรวจได้ เดชะบุญที่ทางอณูพันธุศาสตร์มีกรรมวิธีอยู่
เรียกกันตามภาษาเทคนิคว่า กรรมวิธีขยายสารพันธุกรรมโดยปฏิกิริยาห่วง
ลูกโซ่ (Polymerase chain reaction หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า PCR หรือปฏิกริ ยิ า
พีซีอาร์) โดยไปขยายส่วนรหัสพันธุกรรมสำคัญที่จะบอกได้ว่าเป็นเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ชนิดไหน นั่นก็คือไปขยายส่วนที่เรียกกันว่า H (ชื่อเต็มๆว่า
hemagglutinin) และส่วนทีเ่ รียกว่า N (ชือ่ เต็ม ๆ ว่า neuraminidase) อันว่า
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ นัน้ (ไวรัสไข้หวัดใหญ่มเี พียง สามชนิด เรียกว่า เอ
บี ซี การระบาดใหญ่ทว่ั โลกส่วนใหญ่จะเกิดจากชนิด เอ) จะมี H อยูต่ า่ ง ๆ
กันถึง ๑๕ ชนิด (H๑, H๒, H๓. H๔, H๕….H๑๕.) และไวรัส เอ นี่ จะมี N อยู่
๙ ชนิดต่าง ๆ กัน (N๑, N๒, N๓, N๔, N๕….N๙.) เรียกว่ารวยทัง้ H และ N
(เพราะเหตุนี้เองจึงได้ระบาดได้เรื่อย ๆ การระบาดจะเกิดจากไวรัสที่มีรหัส
H๑N๑, H๒N๒, H๕N๑, H๗N๗ เป็นต้น)
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ผลการศึกษาของคุณหมอนักสืบ ทอเบนแบรเกอร์สามารถขยาย
สารพันธุกรรม อาร์เอ็นเอ ได้จากเนือ้ เยือ่ ของพลทหาร รอสโค ปรากฏว่าเป็น
ไวรัสชนิดทีม่ รี หัสว่า H๑N๑ นัน่ เอง ทอเบนแบรเกอร์ เมือ่ เจอของวิเศษเช่นนี้
ทั้งคณะต่างก็ดีใจเปล่งเสียง “ยูเรก้า ข้าพบแล้ว” ด้วยความปลื้มปิติ และก็
ไม่ได้เอาผลงานนักสืบนี้ขึ้นเก็บไว้บนหิ้ง แต่ได้รีบนำความไปเรียบเรียงเป็น
เอกสารทางวิชาการส่งไปตีพิมพ์ให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอย่างฉับไวใน
วารสารทางวิทยาศาสตร์ทม่ี ชี อ่ื ว่า Science เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ
๑๙๙๗) ฉบับที่ ๒๗๕ หน้า ๑๗๙๓-๑๗๙๖
พลทหารรอสโคนั้นอยู่ที่ ฟอร์ท แจ็คสัน รัฐ เซาท์ แคโรไลน่า
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอ ฆาตรกรตัวจริงที่ขยายชิ้นส่วนได้นี้ จึงได้รับการ
ขนานนามตามหลักสากลว่า Influenza A/South Carolina/๑/๑๙๑๘ (H๑N๑)
ุ หมอ
ภายหลังทีต่ พี มิ พ์ผลงานเผยแพร่ให้ฮอื ฮากันทัว่ โลกแล้ว มีคณ
คนหนึง่ ตืน่ เต้นสนใจเป็นพิเศษ นัน่ คือคุณหมอโจฮัน ฮุลทิน (Johan Hultin)
อายุเลยวัยเจ็ดสิบไปแล้วหลายปี ย้อนหลังไปเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ (ค.ศ. ๑๙๕๐)
ฮุลทินนักศึกษาหนุม่ อพยพมาจากสวีเดนเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ. ๑๙๔๙)
ขณะศึกษาปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยไอโอวา ก่อนจะเข้าเรียนแพทย์ต่อ

Dr. Johan Hultin
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ที ่ น ั ่ น ได้ ข ั บ รถพาภรรยาขึ ้ น ไปทั ศ นาจรอลาสกา บั ง เอิ ญ ไปพบกั น กั บ
นักโบราณคดีท่านหนึ่งชื่อคุณออตโต ไก๊ด ที่แฟร์แบงค์ เกิดไปคุยกันถูกคอ
เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ที่อาละวาดที่อลาสกา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๑ ก็เลยทราบว่า
ชาวเอสกิโม ๘๐ คน พำนักอยู่ที่บริเวณประชาคมผู้สอนศาสนาที่เรียกว่า
Teller Mission ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Brevig Mission นั้น ตายด้วย
ไข้หวัดใหญ่เสีย ๗๒ คน เหลือเพียงแปดคน ไม่ทราบว่าใครจะทำหน้าที่
สัปเหร่อ นักโบราณคดี ไก๊ดไ์ ด้พาฮุลทินไปทีโ่ บสถ์ของตำบล จึงได้รายละเอียด
ของผู้คนที่ล้มตายไปจากนักบวชที่นั่นและทราบด้วยว่าเขาฝังศพกันไว้ที่ไหน
โดยฝังหมู่ไว้ ใต้แผ่นน้ำแข็งที่หนาแข็งตลอดกาลไม่มีวันละลายที่เรียกว่า
Permafrost นั้น ทำให้ศพไม่เน่าเปื่อย ตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยมีอาจารย์
ท่านหนึง่ เล่าเรือ่ งการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ๒๔๖๑ และแถมท้ายว่า ตอนนัน้
เรายังไม่มีวิธีเพาะเชื้อ แต่ถ้าศพแช่เย็นจัด เชื้ออาจจะไม่ตายก็ได้ ฮุลทินยัง
จำคำสอนของอาจารย์ได้ หลังจากกลับจากทัศนาจรวิญญาณนักสืบของ
ฮุลทิน นำให้ ฮุลทินหวนกลับไปที่เบรวิกอีก คราวนี้ลงทุนไปขุดหลุมฝังศพ
ตัดเอาตัวอย่างตรวจกลับไปไอโอวาหวังว่าตัวอย่างทีแ่ ช่นำ้ แข็งอยูน่ านนับหลาย
สิบปีนน้ั ไวรัสไข้หวัดใหญ่จะคงยังอยู่ ปีนน่ั คือปี พ.ศ. ๒๔๙๓ (ค.ศ. ๑๙๕๐)
เชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ของคนนัน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ (ค.ศ. ๑๙๑๘) ยัง
เพาะแยกเชื้อกันยังไม่ได้ อีก ๑๕ ปีให้หลัง ดร.สมิธ, เลดลอว์ และ เซอร์
แอนดรูว์ ชาวอังกฤษ จึง สามารถเพาะเชือ้ ได้กเ็ มือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ค.ศ. ๑๙๓๓
โดยเพาะในทางเดินหายใจของสัตว์แทะที่มีชื่อว่า เฟอร์เร็ท กรรมวิธีเพาะ
เชื้อที่ง่ายกว่าคือเพาะในไข่ไก่ฟัก ซึ่งก็เพิ่งก็ทำกันได้ในภายหลังในปี พ.ศ.
๒๔๗๘ (ค.ศ. ๑๙๓๕) โดยแมคฟาร์แลนด์ เบอร์เน็ท ชาววิทยาศาสตร์ชาว
ออสเตรเลียผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลและได้บรรดาศักดิ์เป็นเซอร์ในเวลาต่อมา
ฮุลทินก็พยายามเพาะเชือ้ จากตัวอย่างตรวจในไข่ไก่ฟกั แต่กล็ ม้ เหลว ในสมัย
นั้นปฏิกิริยาพีซีอาร์ยังไม่เกิด อย่างไรก็ตาม ฮุลทินเมื่อได้อ่านบทความของ
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ทอเบนแบรเกอร์ในวารสารไซแอนซ์ แล้ว วิญญาณนักสืบถูกปลุกฤทธิก์ ลับมา
สิงร่างอีก จึงรีบติดต่อไปยัง หมอทอเบนแบรเกอร์ทันที และยื่นข้อเสนอว่า
การทำพีซีอาร์จากชิ้นเนื้อดองฟอร์มาลินนั้นจะสู้ของสดได้หรือ จะไปหา
ตัวอย่างสดๆ ฝังอยู่ใต้น้ำแข็งมาให้จะเอาไหม หมูวิ่งมาชนปังตอ แล้วมีหรือ
ทอเบนแบรเกอร์จะละโอกาส
ก่อนฉลองวันเกิดครบ ๗๓ ปี เพียงไม่กี่สัปดาห์ ฮุลทินคว้าเอา
กรรไกรเล็มต้นไม้ในสวน คว้าจอบ และมีดในครัวอีกสองสามเล่ม จอง
ตัว๋ เรือบินกลับไปอลาสกา ลงทีโ่ นเม (Nome) แล้วต่อไปยังเบรวิก ซึง่ อยูห่ า่ ง
จากโนเมไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ๖๕ ไมล์ อยู่ชิดไปทางช่องแคบเบริง
โดยใช้งบประมาณส่วนตัวแท้ ๆ เบ็ดเสร็จแคะกระปุกไปได้ ๔,๑๐๐ เหรียญ
อเมริกัน ตรงดิ่งไปที่ศูนย์ราชการขออนุญาตทำการขุดค้นศพใต้เพอร์มา
ฟรอซ ซึ่งก็ได้รับอนุญาตโดยดี เพราะศพทุกศพต่างก็ไม่มีญาติเหลืออยู่แล้ว
ลงมือขุดเมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ จ้างชาวบ้านไปช่วยขุดอยู่ ๔ วัน ได้
หลุมลึก ๗ ฟุต ก็เจอหลุมฝังศพหมู่
ผมลืมบอกไปว่า ฮุลทินนัน้ เกษียณอายุแล้ว อาชีพของท่านทีท่ ำงาน
ก่ อ นเกษี ย ณอยู ่ ท ี ่ น คร ซาน ฟรานซิ ส โกนั ้ น ท่ า นเป็ น หมอพยาธิ ว ิ ท ยา
และนิติเวชศาสตร์ครับ วิญญาณของท่านจึงถูกปลุกฤทธิ์ได้โดยเร็ว ท่านตั้ง
ความหวังไว้สูงมาก ว่าคราวนี้ท่านต้องจับตัวฆาตกรได้แน่ ๆ
ในหลุมฝังศพหมู่นั้น หลังสำรวจดูแล้วก็พบร่างของสาววัยระหว่าง
๒๐-๓๐ ปีรายหนึ่ง สภาพศพค่อนข้างสมบูรณ์ รูปร่างค่อนข้างตุ้ยนุ้ย มี
ไขมันเยอะ ฝังอยู่ใต้น้ำแข็งลึกถึง ๗ ฟุต ไขมันน่าจะป้องกันการเสื่อมสลาย
ของไวรัส หรือสารพันธุกรรมของไวรัสได้ดี จึงตกลงใจที่จะทำการผ่าศพด้วย
เครือ่ งมือง่าย ๆ ทีเ่ อาติดตัวไปจากบ้าน ฮุลทินตัง้ ชือ่ ให้เธอว่า “ลูซยี ์ -Lucy”
ฮุลทินตัดกระดูกซี่โครงออก ลงไปตัดเอาเนื้อปอดออกมาได้ชิ้นโต
พอควร เก็บในขวดมิดชิด กลบหลุม และปักกางเขนไว้บริเวณหัวท้ายหลุมสูง
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Hultin กับ Lucy

๑๑ ฟุต และ ๗ ฟุต เป็นเครื่องหมายแล้วจึงรีบกลับนคร ซาน ฟรานซิสโก
จัดการแบ่งตัวอย่างปอดทีเ่ ก็บมาได้เป็น ๓ ชิน้ เพือ่ ป้องกันผิดพลาด ส่งไปให้
ดร. แอนน์ ไรด์ โดย ยูพีเอสห่อหนึ่ง ส่ง ทางเฟดเอ็กซ์ อีกห่อหนึ่ง และ
ส่งทางไปรษณีย์ด่วนสหรัฐอีกหนึ่งห่อ ผลก็คือถึงที่หมายทั้งสามห่อ ฮุลทิน
ตั้งหน้าตั้งตาคอยฟังผล และปลื้มสุดขีดเมื่อทราบว่า จากตัวอย่างตรวจซึ่ง
เป็นปอดของลูซีย์ ก็สามารถขยายสายพันธุกรรมได้ H๑N๑ เหมือนกับ
ตัวอย่างตรวจทีเ่ ป็นปอดของรอสโคนัน่ เอง ไวรัส H๑N๑ ตัวนีเ้ องทีเ่ ขาเรียกกัน
ว่า Swine influenza เชื่อว่าเป็นไวรัสของหมู แต่ต้นตอดั้งเดิมก็ยังโทษกัน
อยู่ว่ามาจากสัตว์ปีก
บางท่านอาจจะสงสัยว่า ปฏิบัติการเช่นนี้ไม่กลัวผีดิบออกมา
อาละวาดหรือไร ขอเรียนว่า ฮุลทินหมอนักสืบสูงอายุนั่นก็ไม่ได้ป้องกันตัว
อะไรเป็นพิเศษ เพราะเชือ้ ตายแล้ว ไม่กอ่ โรค แต่ขน้ั ตอนขยายสารพันธุกรรม
นั้น ต้องทำในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูงสุด คือ ห้องปฏิบัติการ
ชีวนิรภัยระดับ ๔ (Biosafety level ๔) ซึง่ ห้องระดับนี้ ในเอเชียคงจะมีทญ
่ี ป่ี นุ่
เท่านั้น ที่ใกล้ ๆ ประเทศไทยก็มีที่เมืองกีลองออสเตรเลียโน่น ในสหรัฐ
แคนาดา มีหลายแห่ง มีเอาไว้ศึกษาวิจัยเชื้อโรคที่รุนแรง อาวุธชีวภาพ หรือ
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หอผู้ป่วยขณะไข้หวัดใหญ่ระบาด ๒๔๖๑

เชื้อโรคอุบัติใหม่เช่น อีโบล่า สมองอักเสบจากไวรัสนิพาห์ ซาร์สเป็นต้น
ในบ้านเรามีเฉพาะห้องปฏิบตั กิ ารชีวนิรภัยระดับ ๓ เท่านัน้ เอง และเท่าทีท่ ราบ
ก็มีอยู่ ๓ แห่งคือที่ ศิริราช คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทราบว่าผู้ใหญ่กำลังพิจารณาให้มีเพิ่มอีกหลายแห่ง
นี่แหละ
ครับเป็นเรื่องราวของนักสืบต่างวัยสองท่าน หมอท่าน
แรกวัย ๕๐ เศษ ท่านหลังป่านนีก้ ร็ ว่ ม ๘๐ เข้าให้แล้ว และยังมีผทู้ ่ี
อยากเป็นนักสืบอีก ๒-๓ คน ถ้ามีโอกาสผม
จะเอามาเล่าอีกครั้งครับ
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มรณกรรมหมูข่ องกุมารมาเลย์
เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๐ มีรายงานผู้ป่วยเด็กชายอายุ ๑๙
เดือน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สิบู (Sibu) ในแคว้นซาราวัค โดยมี
ประวัตวิ า่ มีไข้สงู มา ๓ วัน และมีแผลในช่องปาก จากการตรวจร่างกายพบว่า
ระบบไหลเวียนส่วนปลายทางไม่ดี และมีอัตราการเต้นของหัวใจเร็วมาก
และดำเนินต่อไปเป็นหัวใจล้มเหลวในเวลาต่อมา ผู้ป่วยเด็กรายนี้มีโอกาส
อยู่ที่โรงพยาบาลสิบูเพียงหนึ่งวันก็ถึงแก่กรรม๑
หลังจากนั้นมีเด็กในซาราวัคถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว
ในระยะเวลาใกล้เคียงกันถึงอีก ๒๖ คน และยังมีอีก ๒ ราย ที่สงสัยว่าจะ
ถึงแก่กรรม ด้วยโรคเดียวกัน เนื่องจากถึงแก่กรรมก่อนรับไว้ในโรงพยาบาล
รวมเป็น ๒๙ คน, ๑๘ คน หรือร้อยละ ๖๒ ของเด็กจำนวนนีเ้ ป็นเพศชาย อายุ
ตัง้ แต่ ๗ เดือน ถึง ๖ ปี หรืออายุเฉลีย่ เท่ากับ ๑.๖ ปี, ๒๓ คน หรือร้อยละ ๗๙
เป็นเด็กทีม่ อี ายุตำ่ กว่า ๒ ขวบ
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เด็กทีป่ ว่ ย ๒๗ คน ทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาลจะมาด้วยอาการช็อก หรือ
รับไว้ในโรงพยาบาลไม่นานก็ชอ็ ก รวมทัง้ มีอาการผิวหนังซีด, ปลายมือปลาย
เท้าเย็นชืด, ชีพจรเต้นเบา เด็กที่ป่วยจำนวนหลายคนจะมีอาการแสดงของ
ปอดบวมน้ำ รายใดทีไ่ ด้รบั สารน้ำเข้าทางหลอดเลือดดำก็ยง่ิ จะทำให้มอี าการ
บวมน้ำเพิม่ ขึน้ ผูป้ ว่ ยเกือบทุกรายจะมีหวั ใจเต้นเร็วในลักษณะ Sinus trachycardia เมือ่ ตรวจดูลายคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ แต่ไม่มรี ายใดทีม่ หี วั ใจเต้นผิดจังหวะ
(arrythmia) การฉีดเลือดของหัวใจห้องล่างซ้ายน้อยลง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ
ถึงแก่กรรมภายใน ๗ วัน หลังที่เริ่มป่วยและส่วนมากจะตายในโรงพยาบาล
หลังรับไว้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ได้ทำการตรวจศพเด็ก ๓ ราย ยังไม่ทราบผล
การตรวจ (โปรดทราบว่า ชาวมุสลิมมักจะไม่ยนิ ยอมให้มกี ารตรวจศพ) ผูป้ ว่ ย
ที่รับไว้รักษารายสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๔
มิถุนายน
อาการทีต่ รวจพบในเด็กทีป่ ว่ ย ได้แก่ มีผน่ื ขึน้ ทีฝ่ า่ มือฝ่าเท้า เป็นผืน่
ชนิดผืน่ แดงและนูนจากผิวหนัง (maculopapule) หรือผืน่ ชนิดตุม่ น้ำ (vesicle)
หรือมีแผลในช่องปาก ซึง่ เป็นลักษณะจำเพาะของโรคแฮนด์, ฟูท๊ แอนด์ เม้าธ์
(hand, foot, and mouth disease) เด็กหลายคนทีป่ ว่ ยจะมีอาการของระบบ
ประสาทกลางด้วย กล่าวคือ ๓ ใน ๒๐ ราย หรือร้อยละ ๑๕ จะมีอาการ
อัมพาต ปัจจุบนั แบบอ่อนปวกเปียก (acute flaccid paralysis) และ ๙ ใน ๒๐
รายนี ้ จะให้ ป ระวั ต ิ ข องการชั ก ด้ ว ย ผลการตรวจน้ ำ ไขสั น หลั ง จะพบมี
เม็ดเลือดขาว ชนิดลิมโฟซัยท์ในปริมาณที่สูงเข้าได้กับเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
จากไวรัส มีหลายกรณีที่รายงานว่าเด็กที่ตายได้สัมผัสกับผู้ป่วยด้วยโรคนี้
มาก่อน เป็นเวลาประมาณ ๒ ถึง ๕ วัน ก่อนทีจ่ ะล้มป่วยลงแสดงว่าระยะฟัก
ตัวของโรคนี้สั้นกว่าหนึ่งสัปดาห์
เมื่อทำการสำรวจสอบถามจากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่ทำคลินิก
ส่วนตัวในซาราวัค ก็ปรากฏว่าแพทย์ได้ตรวจพบผูป้ ว่ ยโรคแฮนด์, ฟูท๊ แอนด์
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เม้าธ์ ในซาราวัคเป็นจำนวนมากมาตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงวันที่ ๖
มิถุนายน มีตัวเลขรายงานอุบัติการณ์พบโรคดังกล่าวในซาราวัคถึง ๒,๑๑๓
ราย ซึง่ เกิดขึน้ กับเด็กอายุนอ้ ย (ซาราวัคมีประชากร ๑.๙ ล้านคน)
เมื่อสำรวจกว้างออกไปพบว่าระหว่างเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
มีเด็กป่วยเป็นโรคนี้ จำนวน ๒,๑๔๐ คน ทีร่ บั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาลเอกชน
และโรงพยาบาลของรัฐบนผืนแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซีย (ประชากร ๒๑
ล้านคน) ยังไม่มีรายงานการมรณะของเด็กที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
จากการศึกษาทางห้องปฏิบัติการ สามารถแยกเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง
ได้จากผู้ป่วย ๒ ราย เชื ้ อ ไวรั ส ดั ง กล่ า วนั ้ น มี ช ื ่ อ ว่ า เอ็นเตโรไวรัส ๗๑
(Enterovirus ๗๑) ขณะนี้กำลังทำการชันสูตรเชื้อที่แยกได้จากผู้ป่วยราย
อืน่ ๆ อีกต่อไป
มีรายงานล่าที่ว่ามีผู้ป่วยรายงานจากซาราวัครายสุดท้ายเมื่อ ๒๑
มิถนุ ายน และถึงแก่กรรม เมือ่ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน นัน้ จริง ๆ แล้วถ้าติดตามถึง
วันที่ ๘ กรกฎาคม จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในซาราวัคอีกหนึ่งรายเป็นเด็กอายุ ๒
ขวบ ตายเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายนด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากไวรัส
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อันทีจ่ ริง Hand, Foot and Mouth Disease หรือ syndrome นีม้ ี
รายงานเป็นครัง้ แรกตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และสาเหตุของโรคในขณะนัน้ คือ
Coxsackievirus A ๑๖๒,๓ ซึง่ ต่อมาพบว่าเกิดจาก Coxckievirus A๑๐, A๕
และ A๙ ด้วย

เอ็นเตโรไวรัส ๗๑ คืออะไร
แต่เดิมมานัน้ การจำแนกสกุลและจีนสั ของไวรัสไม่วา่ จะเป็นชนิดที่
ก่อโรคในมนุษย์, สัตว์, แมลง และพืช ยังไม่มรี ะบบทีช่ ดั เจน ไวรัสใดทีก่ อ่ โรค
ในระบบทางเดินหายใจที่ถูกจับกลุ่มรวมกันไว้เป็นเรียกชื่อว่า Respiratory
virus ไวรัสใดที่ก่อโรคโดยมีแมลงเป็นพาหะนำโรคก็เรียกกันว่า Arthopodborne virus ซึง่ ในเวลาต่อมาก็ตดั คำให้สน้ั ลงเหลือแต่เพียงคำว่า Arbovirus
ไวรัสทีพ่ บได้ในทางเดินอาหารก็เรียกว่า Enterovirus เป็นต้น
ต่อมาเมื่อมีการศึกษาในระดับอณู การศึกษาเกี่ยวกับวงชีพจักร
การเจริญทวีจำนวนของไวรัสภายในเซลล์ตลอดจนลักษณะทางชีววิทยา
อืน่ ๆ ทำให้ได้รายละเอียดเพิม่ เติมมากขึน้ ประจวบเหมาะทีม่ กี ารประชุมไวรัส
นานาชาติครัง้ ที่ ๑ ทีก่ รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้มกี าร
ก่อตัง้ คณะกรรมการระหว่างชาติขน้ึ มาดูแลเรือ่ งการจำแนกและการขนานนาม
ไวรัสให้เป็นสากล โดยมีชอ่ื ว่า International Committee on Nomenclature
of Viruses หรือ ICNV จึงมีการจัดตัง้ ชือ่ สกุลต่าง ๆ ของไวรัสและจำแนกจีนสั ขึน้
ให้เป็นระบบ
ผลของการประชุมของคณะกรรมการฯ ปรากฏว่ามีไวรัสอยู่กลุ่ม
หนึ่งที่มีสมาชิกอยู่เป็นจำนวนกว่า ๒๐๐ ชนิด เป็นไวรัสที่มีขนาดเล็ก แกน
กลางประกอบด้วยกรดไรโบนิวคลีอคิ หรืออาร์เอ็นเอสายเดีย่ ว ขนาดเล็กมาก
ประมาณ ๒๐-๓๐ นาโนเมตร มีรปู พรรณสัณฐานกลมมีจำนวนโปรตีนหน่วย
ย่อย ๆ อยูท่ เ่ี รียกว่า “แค๊พโซเมอร์” อยูโ่ ดยรอบ ๖๐ หน่วย มีแอนติเจนกลุม่
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ร่วมกันเพิ่มจำนวนในซัยโตพลาสมาของเซลล์ ไม่มีเปลือกหุ้มภายนอก
จึงทนทานต่อสารละลายไขมัน หรือเรียกว่าเป็น Nonenveloped หรือ naked
virus มีความคงทนต่อความร้อน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มาก คณะ
กรรมการจึงได้จดั รวมเป็นสกุลให้ชอ่ื ว่า Picornaviridae๓ (Pico=very small;
rna = ribonucleic acid) เดิมมีอยู่ ๔ จีนสั ๔ ในปัจจุบนั มีไวรัสเป็นสมาชิกอยู่
๕ จีนสั ๕ ด้วยกันคือ
๑. Genus Enterovirus ในทางเดินอาหารมีประมาณ ๗ ชนิด
ก่อโรคได้หลายระบบที่สำคัญและเรารู้จักกันดีก็คือ Poliovirus
๒. Genus Rhinovirus พบในทางเดินหายใจส่วนต้นมีมากกว่า
๑๐๐ ชนิด เป็นไวรัสก่อโรคหวัด (Coryza)
๓. Genus Aphthovirus ก่อโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยในสัตว์กีบ
(Foot-and-mounth disease) ในคนอาจติดโรคได้
๔. Genus Cardiovirus ก่อโรคสมองหัวใจอักเสบในสัตว์แทะ จีนสั
หลังนี้ยังไม่ปรากฏว่าก่อโรคในคน
๕. Genus Heparnavirus๔ เดิมทีจำแนกไว้เป็น Enterovirus ๗๒
แต่เนื่องจากมีคุณสมบัติแตกต่างพอที่จะแยกเป็นจีนัสใหม่ได้ จึงตั้งขึ้นเป็น
จีนสั ใหม่ ไวรัสทีเ่ รารูจ้ กั กันในจีนสั นีก้ ค็ อื Hepatitis A virus
ในจีนสั เอ็นเตโรไวรัสนัน้ มีสมาชิกทีส่ ำคัญ คือไวรัสโปลิโอ ซึง่ มีอยู่ ๓
ทัยป์, ไวรัสค๊อกแซกกี เอ ทัยป์ ๑-๒๔, ค๊อกแซกกี บี ทัยป์ ๑-๖, ไวรัสเอ็คโค
ทัยป์ ๑-๓๔ และเอ็นแตโรไวรัสที่แยกในระยะหลังจากนั้นถูกขนานนามตาม
ลำดับหมายเลขคือ Enterovirus ๖๘, ๖๙, ๗๐, ๗๑ และ ๗๒ (ปัจจุบนั เป็น
heparnavirus)
Enterovirus ๖๘ แยกได้จากเด็กทีป่ ว่ ยเป็นโรคปอดบวมและหลอดลมฝอยอักเสบ
Enterovirus ๖๙ แยกได้จากสัตว์
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Enterovirus ๗๐ แยกได้จากผูป้ ว่ ยตาแดงชนิดเลือดออกในเยือ่ บุตา
ซึง่ ระบาดไปทัว่ โลก (acute hemorrhagic conjunctivitis) แยกได้เป็นครัง้ แรก
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒
เชือ้ เอ็นเตโรไวรัส ๗๑ นี้ เพิง่ เพาะเชือ้ ได้จากผูป้ ว่ ยเป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี
พ.ศ. ๒๕๑๒ ผู้ป่วยเป็นเด็กเล็กป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมอง และสมองอักเสบ
เป็นรายงานจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา๕ หลังจากนัน้ ก็ไม่มรี ายงาน
จากรัฐอื่นนอกรัฐแคลิฟอร์เนียเลย จนกระทั่งอีก ๖ ปีให้หลัง จึงมีรายงาน
การพบเชื้อนี้จากผู้ป่วยในนครนิวยอร์ค๗ และนครเมลเบอร์น ออสเตรเลีย๘
จากผูป้ ว่ ยทีร่ ายงานในนครนิวยอร์ค และนครเมลเบอร์น ต่างก็มผี น่ื ทีผ่ วิ หนัง
คล้าย ๆ กัน อันเป็นลักษณะทีเ่ ด่นชัดของโรค ต่อมาก็พบโรคนีจ้ ากภูมภิ าคอืน่
โดยเกิดขึน้ เป็นหย่อม ๆ และป่วยกันเป็นหมูเ่ ป็นกลุม่ เช่น รายงานจากญีป่ นุ่ ๙
ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากและประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก๑๐ มีรายงาน
การระบาดทีร่ นุ แรงกว้างขวางจากประเทศบุลกาเรีย เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึง่
รายงานว่ามีผู้ป่วยเป็นอัมพาตคล้ายโปลิโอ ซึ่งถึงแก่กรรมเป็นจำนวนมาก
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มีเอ็นเตโรไวรัส ๗๑ นีเ้ ป็นต้นเหตุของโรค การแพร่กระจายของโรคมักจะเป็น
ไปในทำนองเดียวกันกับโรคโปลิโอหรือเอ็นโตโรไวรัสชนิดอืน่ คือ โดยการกิน
(fecal-oral) อาหาร น้ำทีม่ เี ชือ้ ปนเปือ้ น ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ และมีอาการของโรคมักจะ
เป็นเด็กอายุตำ่ กว่า ๖ ปี ยิง่ อายุนอ้ ยยิง่ มีอบุ ตั กิ ารณ์สมองอักเสบและมีอาการ
อัมพาตของกล้ามเนื้อสูงมาก การระบาดที่มีรายงานระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๒๒๕๒๓ ปรากฏอยูใ่ นตารางที่ ๑๕

ลักษณะอาการของโรค แฮนด์, ฟูท๊ แอนด์ เม้าธ์๓, ๑๐-๑๓
ส่วนใหญ่เด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้อายุต่ำกว่า ๕ ขวบลงไป เด็กโตก็พบ
ได้เหมือนกัน ระยะฟักตัวของโรคกินเวลาตัง้ แต่ ๓-๖ วัน อาการเริม่ แรกจะมีไข้
ต่ำ ๆ เจ็บคอ หรือเจ็บในปาก, เบือ่ อาหาร หลังจากนัน้ โรคจะดำเนินไปอย่าง
รวดเร็ว โดยมีตมุ่ นูนแดงหรือตุม่ น้ำ หรือทัง้ ๒ ชนิด ปรากฏขึน้ ทีม่ อื และเท้าทัง้
๒ ข้าง รวมทัง้ ฝ่ามือและฝ่าเท้าด้วย ในทารกอาจจะเป็นผืน่ แดงแบบ macule
หรือ erythema ปรากฏตามลำตัว สะโพกและก้นมากกว่า แผลภายในปากจะ
เป็นแบบแผล aphthous stomatitis พบได้ที่ลิ้นและเยื่อเมือกบริเวณอื่น ๆ
ก็พบได้
ไข้โดยทัว่ ไปจะมีอณ
ุ หภูมติ ำ่ ๆ บางครัง้ อาจไม่มไี ข้ อาการทีพ่ บร่วม
ด้วย ได้แก่ ปวดศีรษะ, อาเจียน, ท้องเดิน, กระสับกระส่าย และบางครัง้ อาจ
มีอาการแสดงของระบบประสาทกลางและเยื่อหุ้มสมองอักเสบร่วมด้วย
ในบางรายอาจพบรอยโรคน้ อ ยตำแหน่ ง จึ ง ทำให้ ว ิ น ิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น เริ ม ก็ ม ี
มีเหมือนกันทีต่ มุ่ มีมากจนทำให้วนิ จิ ฉัยว่าเป็นสุกใส หัดนอกรูปแบบ (atypical
measles), Rocky Mountain Spotted Fever หรือ mucocutaneous lymphnode syndrome หากไม่มีภาวะแทรกซ้อน โรคจะดำเนินไปประมาณหนึ่ง
สัปดาห์กจ็ ะค่อย ๆ ทุเลาลง ในรายทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนทีส่ ำคัญคือกล้ามเนือ้
หัวใจอักเสบ อาจถึงแก่กรรมในระยะเวลาอันสั้น
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การวินิจฉัยโรคกระทำได้โดยอาศัยลักษณะอาการของโรคดังได้
อธิบายไว้แล้วร่วมกับข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรค การวินิจฉัยนั้นยืนยัน
ทำได้โดยการเพาะเชื้อไวรัสจากตุ่ม, จากคอ, จากอุจจาระ และการทดสอบ
ปฏิกิริยาน้ำเหลือง
สำหรับการรักษานั้น ยังไม่มียาและวิธีรักษาโดยจำเพาะ ก็ต้อง
อาศัยการรักษาตามอาการและรักษาประคับประคอง วิธีป้องกันนั้นต้องมิให้
เด็กไปสัมผัสกับเด็กที่ป่วยหรือไปอยู่ใกล้ชิดกับเด็กที่ป่วย วัคซีนที่กินป้องกัน
โรคโปลิโอนัน้ ป้องกันโรคนีไ้ ม่ได้ การแยกผูป้ ว่ ย การอนามัยส่วนบุคคลทีด่ จี ะ
ช่วยไม่ให้โรคแพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้าง
เพื่อป้องกันการสับสน ยังมีโรคอยู่โรคหนึ่งเกิดกับสัตว์กีบ คือ โรค
ปากเปือ่ ย-เท้าเปือ่ ย (foot-and-mouth disease) นัน้ เกิดจากไวรัสใน Genus
Aphthovirus ซึง่ เป็นต่างชนิดกันกับโรคทีร่ ะบาดในซาราวัค มนุษย์อาจติดโรค
จากสัตว์ได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์, ฆ่าสัตว์ และชำแหละสัตว์
ในประเทศไทยเราโรคนีย้ งั มีอยูบ่ า้ งในโค, กระบือ, สุกร ไม่สามารถควบคุมให้
ปลอดโรคได้เต็มที่ โรคนี้มีวัคซีนที่จะป้องกันโรคในสัตว์ได้ กรมปศุสัตว์มี
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โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากเปื่อย-เท้าเปื่อย สำหรับสัตว์อยู่ที่อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเตือนสติแพทย์ไทยให้นึกถึงโรคนี้เอา
ไว้บา้ ง เพราะอาจพบในประเทศไทยได้ ปัจจุบนั นีก้ ารคมนาคมสะดวก อาจมี
ผู้ป่วยเดินทางเข้ามาและนำเอาโรคมาแพร่ในประเทศไทยได้ การเดินทาง
จากมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทย อาจใช้เวลาสั้นกว่าการเดินทางจาก
โรงพยาบาลศิริราชไปสีลมวิจเลจเสียอีก
ตารางที่ ๑ การระบาดของโรคติดเชื้อเอ็นเตโรไวรัส ๗๑ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๓๒๖
พ.ศ.

ระบาด

จำนวน

ลักษณะทางคลินกิ

๒๕๑๒-๒๕๒๖
๒๕๑๕

แคลิฟอร์เนีย/สรอ.
นิวยอร์ค/สรอ.

๒๐
๑๑

๒๕๑๕

ออสเตรเลีย

๑๙

๒๕๑๖

สวีเดน

๑๙๕

๒๕๑๖

ญีป่ นุ่

>๓,๒๐๐

๒๕๑๘

บุลกาเรีย

๗๐๕

๒๕๒๑

ฮังการี

๑๕๕๐*

๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐

ฮ่องกง
ออสเตรเลีย
สรอ.

?
?
๔๕

๒๕๓๒

จีน

?

Aseptic meningitis, Encephalitis
Aseptic meningitis, Encephalitis,
Hand, foot and mouth disease
Aseptic meningitis, Rash, Polyneuritis,
Acute respiratory infection
Aseptic meningitis, Hand, foot and
mouth disease
Hand, foot and mouth disease,
Aseptic meningitis
Aseptic meningitis, Encephalitis,
acute myocarditis, Polio-like paralysis
Aseptic meningitis, Encephalitis,
Polio-like paralysis
Monoplegia
CNS involvement
Polio-like paralysis, Meningitis,
Encephalitis
Hand, foot and mouth disease

* มีการระบาดของโรค Tick-borne encephalitits (มักเป็นในผูใ้ หญ่) พร้อมกับโรคติดเชือ้ Enterovirus ๗๑
(ส่วนมากเป็นผู้ป่วยเด็ก)
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ไทฟอยด์แมรี่

แมรี่ แมลลอน

แมรี่ แมลลอน (Mary Mellon) เกิดเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๑๒ ทีต่ ำบลไทโรน
(Tyrone) ในไอร์แลนด์ เธออพยพถิน่ ฐานเข้าไปอยูใ่ นสหรัฐ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๒๖
เมือ่ อายุได้ ๑๔ ปี
ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ เธอได้ไปปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นแม่ครัวให้ครอบครัวของ
นายชาร์ลล์ เฮ็นรี่ วอร์เร็น (Charles Henry Warren) นายธนาคารผูม้ ง่ั คัง่ แห่ง
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นครนิวยอร์ค ในฤดูรอ้ น วอร์เร็นได้ไปเช่าบ้านจากนายและคุณนายทอมป์สนั
เป็นบ้านพักตากอากาศทีอ่ า่ วออย สเตอร์ (Oyster Bay) ชายฝัง่ ตอนเหนือของ
เกาะลองไอส์แลนด์ บ้านพักเป็นเรือนหลังใหญ่ เนือ้ ทีก่ ว้างขวางอยูใ่ นทำเลที่
สุดแสนสบายของอ่าว
ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๔๙ จนถึง ๓ กันยายน ๒๔๔๙
สมาชิกในบ้าน ซึง่ มีอยู่ ๑๑ คน ได้ปว่ ยด้วยโรคไข้ไทฟอยด์ ลง ๖ คน ในจำนวน
นั้นรวมทั้งคุณนายวอร์เร็นและบุตรสาวอีก ๒ คนด้วย หญิงรับใช้อีก ๒ คน
และคนสวนก็ป่วยเป็นไข้ไทฟอยด์เช่นกัน
ในบริเวณออยสเตอร์ เบย์ ในช่วงเวลานัน้ โรคไทฟอยด์กไ็ ม่ใช่โรคที่
พบได้บ่อยนัก แนวทางการสอบสวนโรคได้พยายามตรวจหาแหล่งแพร่โรค
เช่น น้ำ และอาหาร ว่ามีเชือ้ ปนเปือ้ นหรือไม่ ก็ตรวจไม่พบ
ด้วยความกังวลว่า บ้านของตนเองจะเป็นแหล่งแพร่โรค ก็จะไม่มี
ใครมาเช่าอีกต่อไป นายทอมป์สันจึงไปว่าจ้างนักวิศวกรรมสุขาภิบาลชื่อ
จอร์จ โซเพอร์ (George Soper) มาทำการสอบสวนการระบาดของโรค
โซเพอร์ ไ ด้ ร ายงานการสอบสวนไว้ ใ น วารสารสมาคมแพทย์
อเมริกนั (Journal of the American Medical Association - JAMA) วันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๔๕๐ เชื่อว่าหอยชนิด soft clam อาจเป็นแหล่งแพร่โรคให้
ระบาดขึ้น ต่อมาก็ล้มเลิกความคิดนั้นไป แต่ก็มุ่งไปที่แหล่งแพร่โรคที่ควร
จะเป็นบุคคลในครอบครัว
ในรายงานของโซเพอร์ กล่าวว่าครอบครัวนี้ได้แม่ครัวมาใหม่เป็น
ระยะเวลาประมาณ ๓ สัปดาห์ก่อนจะมีการแพร่ระบาด แม่ครัวคนนี้อยู่กับ
ครอบครัวต่อไปอีกในช่วงเวลาสัน้ ๆ และจากไปประมาณ ๓ สัปดาห์หลังการ
ระบาดของโรค แม่ครัวคนนีเ้ ธอเป็นคนร่างสูงใหญ่ อายุ ๔๐ ปี เช่น หญิงโสด
ชาวไอริช และมีร่างกายสมบูรณ์ดี
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โซเพอร์ เกิดปักใจว่าแหล่งแพร่เชื้อน่าจะเป็นแม่ครัวคนนี้คือ แมรี่
แมลลอน นี่เอง ซึ่งหมายความว่า เธอคงจะเป็นไข้ไทฟอยด์ที่อาการอ่อน ๆ
มาก่อน และต่อมาก็กลายเป็นพาหะของโรค และแพร่โรคอีกต่อไป โดยที่
เธอสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มอี าการเจ็บป่วย โซเพอร์นเ่ี องเป็นผูร้ ายงานคนแรกถึง
ผูท้ เ่ี ป็นพาหะไทฟอยด์ทส่ี ขุ ภาพสมบูรณ์ดี (Healthy carrier) ในสหรัฐ
โซเพอร์พยายามติดตาม แมรี่ แมลลอน จนกระทัง่ ในเดือนมีนาคม
๒๕๔๐ ก็พบว่าเธอไปเป็นแม่ครัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่ถนนพาร์ค แอเวนิว
ในเกาะแมนแฮตตัน และก็จู่ ๆ โซเพอร์ไปบอกเธอว่า เธอนีแ่ ละทีเ่ ป็นตัวการ
แพร่เชื้อโรคมหาภัยที่นำความตายไปสู่ผู้อื่น เขาขอเก็บเลือด อุจจาระ และ
ปัสสาวะของเธอไปตรวจ แต่ไม่สำเร็จ โซเพอร์จึงต้องพยายามติดตามต่อไป
เพื่อต่อจิ๊กซอว์ให้ได้ความสมบูรณ์ โดยติดตามประวัติการทำงานของเธอ
ในช่วงเวลา ๑๐ ปีทผ่ี า่ นมา แมรีไ่ ปรับจ้างเป็นแม่ครัวให้แก่ครอบครัว
ต่าง ๆ ๘ ครอบครัว มีการระบาดของไข้ไทฟอยด์ ๗ ครอบครัว รวมทัง้ ทีพ่ าร์ค
แอเวนิวด้วย มีผปู้ ว่ ยรวม ๒๒ คน และตาย ๑ คน มีอยูค่ รัง้ หนึง่ การระบาด
เกิดที่ Sands Points ใน พ.ศ. ๒๔๔๗ มีคนรับใช้ปว่ ย ๔ คน
จากรายงานของ โซเพอร์ ฝ่ายอนามัยของนครนิวยอร์ค จึงไปรับตัว
แมรี่ แมลลอนส่งไปโรงพยาบาลเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ เธอขัดขืน
ทั้งเตะทั้งถีบทั้งร้องด่าทอ การตรวจอุจจาระของเธอพบว่ามีเชื้อไทฟอยด์
มากมายมหาศาล ทางการจึงย้ายเธอไปไว้ในกระท่อมแยกอยู่ภายในบริเวณ
โรงพยาบาล Riverside ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังโรคติดต่อบน North Brother
Island เกาะนีอ้ ยูร่ ะหว่างบร็องซ์ (Bronx) และ เกาะริคเค็นส์ (Rickens Island)
เธอถูกกักกันตัวไว้ทน่ี น่ั ๓ ปี ช่วงนัน้ เองทีใ่ คร ๆ ให้สมญาเธอว่าไทฟอยด์แมรี่
(Typhoid Mary) เธอไม่ยอมรับและประท้วงตลอดเวลา และแสดงตัวว่าเธอมี
สุขภาพสมบูรณ์ดีทุกประการ จะเป็นพาหะของเชื้อได้อย่างไร เธอยังยอมรับ
เรื่องนั้นไม่ได้ว่าเธอเป็นตัวการแพร่โรคให้แก่ผู้อื่น เธอบอกว่าเธอไม่เคยเป็น
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ไทฟอยด์เลย แต่ทำไมถึงได้ปฏิบัติกับเธออย่างน่ารังเกียจ ราวกับเธอเป็น
คนไข้โรคเรื้อนทีเดียว และถูกกักกันตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยว
หลังกักกัน ๓ ปีแล้ว เธอก็ถกู ปล่อยให้เป็นอิสระ แต่จะต้องไปรายงาน
กับฝ่ายอนามัยเป็นระยะ ๆ และห้ามทำหน้าที่เป็นแม่ครัวอีกต่อไป ช่วงเวลา
หนึ่งเธอไปทำหน้าที่คนซักรีด แต่รายได้ก็ไม่พอกับค่าครองชีพ เธอจึงหาย
ตัวไปเป็นแม่ครัวอีกและไปเรือ่ งแดงขึน้ มาอีกครัง้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยเธอใช้
ชือ่ ว่า Mary Brown และไปเป็นแม่ครัวอยูท่ ่ี Sloane Maternity Hospital ใน
แมนฮัตตัน ระหว่างทีไ่ ปอยูท่ น่ี น่ั ก็ไปแพร่โรคไทฟอยด์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ กว่า ๒๕ ราย และมีผถู้ งึ แก่กรรม ๒ ราย
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เธอถูกส่งตัวกลับไปที่ North Brother Island อีกครัง้ ซึง่ เป็นทีท่ เ่ี ธอ
ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างโดดเดี่ยวถึง ๒๓ ปี อยู่ที่นั่น ในกระท่อมห้องเล็ก ๆ
ห้องเดียว ทำหน้าที่เป็นคนงานในห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย ทำความสะอาด
ล้างขวดต่าง ๆ จนสุดท้ายของชีวติ อย่างไรก็ตามเธอไม่ใช่นกั แพร่เชือ้ คนเดียว
เมือ่ ปี ๒๔๘๑ หลังเธอตายแล้ว ปรากฏว่าฝ่ายอนามัยมีบุคคลเป็นพาหะอยู่
ถึง ๒๓๗ คน แต่เธอเป็นคนเดียวที่ถูกกักกันตัว คงจะเพราะมีอคติทเ่ี ธอเป็น
ชาวไอริช
ฝ่ายอนามัยนครนิวยอร์คมีสิทธิ์ที่จะบังคับนำตัวแมรี่ แมลลอนไป
กักกันหรือไม่
เป็นแง่กฎหมายทีถ่ กเถียงกันจนถึงปัจจุบนั นี้ อันทีจ่ ริงแล้วเธอไม่ได้
ทำผิดกฎหมาย เธอเป็นผูบ้ ริสทุ ธิ์ แต่เหตุไฉนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจึงนำตัวเธอไป
ควบคุมกักขังโดยไม่มีกำหนดเวลา
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้อาศัยอำนาจตามเทศบัญญัติข้อ ๑๑๖๙ และ
๑๑๗๐ ของนครนิวยอร์ค
ข้อ ๑๑๖๙ คณะกรรมการสาธารณสุขต้องใช้วิธีการที่ชอบด้วย
เหตุผลทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปรากฏแห่งเหตุของโรคหรือ
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือต่อสุขภาพและในการป้องกันสิ่งเหล่านั้นให้
ทั่วนคร
ข้อ ๑๑๗๐ คณะกรรมการดังกล่าวอาจเคลือ่ นย้ายเหตุแห่งโรค หรือ
ให้มกี ารเคลือ่ นย้ายไปยังสถานทีอ่ นั เหมาะสมตามทีไ่ ด้กำหนดไว้ ไม่วา่ จะเป็น
ผู้ป่วยหรือสิ่งแพร่เชื้อโรคใด ๆ pestilential หรือโรคติดเชือ้ จะต้องได้รับการ
ดำเนินการและควบคุมของโรงพยาบาลเพื่อการรักษาในรายต่างๆ เหล่านั้น
เทศบัญญัติได้ตราขึ้นก่อนที่จะมีความรู้เกิดขึ้นว่ามีพาหะที่มี
สุขภาพสมบูรณ์ (healthy carrier) ซึง่ ประชาชนเหล่านัน้ แลดูภายนอกแล้ว
จะสมบูรณ์ดีทุกประการ แต่ก็เป็นพาหะนำเชื้อโรคที่อาจแพร่และก่อโรคแก่
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ผู้อื่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชื่อว่า พาหะที่สุขภาพสมบูรณ์ จะเป็นภัยมาก
กว่าผู้ป่วยเพราะมองไม่เห็นว่าผู้ใดที่เป็นเช่นนั้นและเพื่อที่จะเลี่ยงไม่ให้แพร่
โรค แต่การจะกักกันบุคคลที่อนามัยสมบูรณ์ดีเอาไว้นั้นสมควรแล้วหรือ
ทุกวันนี้กฎหมายในลักษณะเช่นนี้ จะนำไปใช้กับผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี
ได้หรือไม่ ด้วยความเชื่อมั่นว่า ตัวเธอเองอนามัยสมบูรณ์ดี เธอแข็งแรงดี
เธอถูกตราบาปอย่างผิด ๆ เธอไม่เข้าใจเลยว่าเมือ่ ตัวเธอเองแข็งแรงสมบูรณ์
ดีแล้ว เหตุไฉนคนอืน่ ๆ จึงติดโรคถึงตายไปจากเธอ
เธอกล่าวว่า
เธอไม่เคยป่วยเป็นไข้ไทฟอยด์เลยในชีวิต
เธอมีสุขภาพอนามัยดีเสมอมา
เหตุไฉนเธอจึงถูกปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์ขี้เรื้อน (คนไข้โรคเรื้อน) และ
ถูกจับแยกไปจากสังคม ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในที่คุมขัง โดยมีสุนัขตัวหนึ่ง
เท่านั้นอยู่เป็นสหาย
หลังจากปี ๒๔๕๒ ทีเ่ ธอถูกคุมขัง เธอจึงยืน่ ฟ้องฝ่ายอนามัย
ระหว่างถูกกักกัน เจ้าหน้าทีไ่ ด้เก็บอุจจาระของเธอไปเพาะแยกเชือ้
ประมาณสัปดาห์ละครั้ง เก็บได้ ๑๖๓ ตัวอย่าง ตรวจแยกเชื้อไทฟอยด์ได้
๑๒๐ ครั้ง แต่ตัวเธอเองนั้นได้ส่งอุจจาระไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการชันสูตร
เอกชนหลายต่อหลายครั้ง กลับตรวจไม่พบเชื้อ ด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเอง
แข็งแรงสมบูรณ์ดีและมีผลการชันสูตรสนับสนุน เธอจึงยื่นฟ้องในการที่ถูก
กักกันอย่างไร้ความยุติธรรม
ในข้อกล่าวหาทีว่ า่ ข้าพเจ้าเป็นผูก้ อ่ อันตรายอย่างต่อเนือ่ ง โดยเป็น
ผู้แพร่เชื้อไทฟอยด์นั้นไม่เป็นความจริง แพทย์ของข้าพเจ้า…ได้ยืนยันว่า
ข้าพเจ้าไม่มีเชื้อโรคเหล่านั้น ข้าพเจ้าคือมนุษย์ผบู้ ริสทุ ธิ์ ผู้หนึ่ง ข้าพเจ้ามิได้
ก่ออาชญากรรมใด ๆ และข้าพเจ้าก็ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนนอกกฎหมาย
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เยีย่ งอาชญากร ถือว่าเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรม หยาบคาย ป่าเถือ่ น ไม่นา่ เชือ่ เลย
ว่าในสังคมคริสเตียน สตรีตวั น้อย ๆ ทีไ่ ม่มพี ลังทีจ่ ะต่อสูใ้ ด ๆ เลยนัน้ ได้รบั การ
ปฏิบัติเช่นตัวข้าพเจ้า
แมรี่ แมลลอน ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับไข้ไทฟอยด์มากนัก และ
เรื่องโรคร้ายนี้ก็ไม่มีผู้ใดอธิบายให้เธอได้ทราบ ได้เข้าใจเลยว่า ไม่ใช่ทุกคน
ทีเ่ ป็นไข้ไทฟอยด์จะมีอาการหนัก บางคนก็มอี าการอ่อน ๆ ได้ เช่น มีอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ออ่ น ๆ เธอคงจะเป็นไข้ไทฟอยด์ออ่ น ๆ โดยทีเ่ ธอไม่ทราบ
และแม้แต่ประชาชนทั่วไปก็จะทราบแต่เพียงว่า ไทฟอยด์แพร่ไปได้โดยทาง
อาหารและน้ำ ประชาชนทัว่ ไปจะไม่ทราบว่าอุจจาระก็แพร่โรคได้ ไปปนเปือ้ น
อาหาร น้ำ โดยมือสกปรกได้ ด้วยเหตุนี้ การเป็นแม่ครัวจึงไม่ปลอดภัย เป็น
ผู้แพร่โรคได้
คณะผูพ้ พิ ากษาตัดสินให้ประโยชน์แก่เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยอนามัย เธอจึง
ถูกส่งตัวกลับไปกระท่อมหลังเดิมที่ North Brother Island ด้วยความหวังที่
เลือนลางเต็มทีที่จะถูกปล่อยตัว เดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๕๓ ผู้อำนวยการฝ่าย
อนามัยคนใหม่ ได้ตัดสินใจปล่อยแมรี่ให้เป็นอิสระไปไหนมาไหนได้โดยเสรี
แต่จะต้องไม่ไปเป็นแม่ครัวอีก เธอยอมรับสภาพและจะต้องไปรายงานตัว
มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง เธอไปทำงานซักรีด แต่รายได้คงไม่พอเลี้ยงชีพ
เธอจึงหลบหายไป ในปีพ.ศ. ๒๔๕๘ ไปทำอาชีพแม่ครัวอีกครัง้ หนึง่ โดยเปลีย่ น
ชื่อใหม่ว่า นางบราวน์ที่โรงพยาบาลแม่และเด็กสโลน (Sloane Maternity
Hospital) ในแมนฮัตตัน ช่วงเวลาสามเดือนทีเ่ ธออยูท่ น่ี น่ั มีแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลป่วยเป็นไข้ไทฟอยด์ ๒๕ คน ตายไป ๒ คน
เธอถูกจับตัวได้จงึ ต้องกลับไปอยูท่ ่ี North Brother Island อีกครั้ง
หนึง่ เธอถูกกักกันในกระท่อมเล็กๆ อย่างโดดเดีย่ วเป็นเวลาถึง ๒๓ ปี จนวาระ
สุดท้ายของชีวิตตามข่าวหนังสือพิมพ์ มีแต่เธอเท่านั้นที่เป็นพาหะของ
ไข้ไทฟอยด์ที่ถูกกักกัน ในปี ๒๔๘๑ มีผู้อื่นที่เป็นพาหะไทฟอยด์อยู่ภายใต้
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การเฝ้าระวังของฝ่ายอนามัยอยูถ่ งึ ๒๓๗ คน แต่มเี ธอเท่านัน้ ทีถ่ กู กักกันนาน
หลายปี
เธอช่วยงานในโรงพยาบาลในห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย ทำความ
สะอาดและล้างเครื่องแก้วและทำขนมเค้กขายจนจบชีวิต ณ ที่นั้น
เอกสารประกอบการเรียบเรียง
๑. Typhoid Mary Available from http://A:\Typhoid%๒๐Mary%๒๐Mallon%๒๐๒htm
๒. Typhoid Mary. Can The government do this? ๒๐th Century History ibid.
๓. Ochs R. Dinner with Typhoid Mary. Newsday.com. File://A:\Dinner%๒๐
With%๒๐Typhoid%๒๐Mary.htm
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โรคซารส์
หลายคนคงมีคำถามเกีย่ วกับเรือ่ งโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
หรือโรคที่เรียกชื่อสั้นๆ ว่า ซารส์ ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ว่ามีความ
เป็นมาอย่างไร จะมีวิธีการดูแลป้องกันตนเองและส่วนรวมได้อย่างไรบ้าง
ลองมาทำหาความรู้ความเข้าใจกันดูบ้าง
เมือ่ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๖ ทีผ่ า่ นมา องค์การอนามัยโลกได้ออก
มาเตือนประเทศต่าง ๆ ให้ระมัดระวังโรคนี้ไว้ เพราะเริ่มส่อเค้าว่าจะเป็นภัย
คุ ก คามในระดั บ โลกเลยที เ ดี ย ว เนื ่ อ งจากมี ก ารแพร่ ร ะบาดไปในหลาย
ประเทศอย่างรวดเร็ว
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงนีม้ ชี อ่ื เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
Severe Acute Respiratory Syndrome หรืออาจเรียกกันอย่างย่อๆ ว่า
โรคซารส์ (SARS) และที่เรียกในระดับชาวบ้านว่า ไข้หวัดมรณะ นั่นเอง

Pneumonia
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ชื่อหลังนี้แม้จะฟังดูน่าสะพรึงกลัว ซึ่งอาจสร้างความตื่นตระหนกมากเกิน
ไปบ้าง แต่ก็คงมีส่วนดีตรงที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวที่จะช่วยกัน
ป้องกันไม่ให้โรคนีเ้ ข้ามาแพร่ระบาด จนก่อความเสียหายกับประเทศชาติของ
เราได้

อาการของโรคเป็นอย่างไร
สำหรับเชื้อต้นเหตุนั้น ในขณะนี้ยังไม่อาจสรุปผลการตรวจสอบได้
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่กม็ หี ลักฐานทีค่ อ่ นข้างหนักแน่นแล้วว่า เชือ้ สาเหตุเป็น
เชือ้ ไวรัสในกลุม่ ทีม่ ชี อ่ื เรียกว่า โคโรนาไวรัส เรียกง่าย ๆ ว่า ไวรัสซารส์ เจ้าเชือ้
ไวรัสโคโรนาที่พบอยู่เดิม เป็นสาเหตุของโรคทั้งในมนุษย์และในสัตว์มา
นานแล้ว แต่ดูเหมือนว่าการระบาดในครั้งนี้จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ขณะนี้ก็ได้ทราบถึงลักษณะทางพันธุกรรมและแหล่งที่มาของเชื้อนี้
ยังมีเชื้อพารามิกโซไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่ยังสงสัยกันอยู่ว่าอาจมีบทบาทก่อโรค

Coronavirus ไวรัสก่อโรคซารส์
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ธรรมชาติของเชื้อไวรัสตัวนี้ ก็เหมือนกันกับไวรัสที่ก่อโรคตัวอื่น ๆ
คือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ในร่างกายของคนหรือสัตว์ และเมื่อใดที่ต้อง
ออกมาอยูภ่ ายนอกในสิง่ แวดล้อมก็จะถูกทำลายลงได้โดยง่าย โดยทัว่ ๆ ไปก็
จะอยู่ได้ไม่เกิน ๓ ชั่วโมง แต่ถ้าอยู่กลางแสงแดด ความร้อนและรังสียูวีใน
แสงแดดก็จะทำลายเชือ้ ให้หมดฤทธิไ์ ปในระยะเวลาสัน้ ๆ ภายในเวลาไม่เกิน
๑ ชัว่ โมง นอกจากนัน้ แล้ว น้ำยาฆ่าเชือ้ โรคทีใ่ ช้ตามบ้านหรือสำนักงานทัว่ ๆ
ไป ตัวอย่างเช่น น้ำยาฟอกขาวเจือจาง ๑ เปอร์เซ็นต์ (โซเดียม ไฮโปคลอไรท์
๑ เปอร์เซ็นต์) แอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ หรือน้ำยาไลโซล รวมทัง้ การล้างมือ
ด้วยน้ำและสบู่ก็ช่วยกำจัดเชื้อได้ อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน
เชื้อโคโรนาไวรัสแพร่ติดต่อได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
เนื่องจากมีเชื้อแพร่ออกมากับน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วย เชื้ออาจ
แพร่โดยทางอ้อมผ่านมาสิ่งของเครื่องใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าเช็ดหน้า
ผ้าเช็ดมือ ช้อน ส้อม แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ และที่พึงระวังเป็นอย่างยิ่งคือ
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Pneumonia

การแพร่เชือ้ จากมือเข้าสูป่ ากและจมูก นอกจากนัน้ ขณะนีก้ ำลังมีการติดตาม
ศึกษาอย่างใกล้ชดิ ด้วยว่า เชือ้ นีจ้ ะสามารถแพร่ตดิ ต่อทางการหายใจได้ดว้ ย
หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อนำมาพิจารณากำหนดวิธีการป้องกันโรคที่เหมาะสมต่อไป
ผู้ที่ได้รับเชื้อนี้ไม่ได้แสดงอาการป่วยทุกรายไป มีผู้รับเชื้อบางส่วน
เท่านัน้ (ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์) ทีจ่ ะแสดงอาการป่วยออกมา และผูป้ ว่ ย
ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง โดยมีระยะฟักตัวของโรค (หมายถึงระยะเวลา
ตัง้ แต่ได้รบั เชือ้ เข้าสูร่ า่ งกาย จนกระทัง่ ปรากฏอาการออกมา) ประมาณ ๒ ถึง
๗ วัน โดยทัว่ ไปมักไม่เกิน ๑๐ วัน อาการเริม่ แรกจะคล้าย ๆ กับโรคติดเชือ้
ทางเดินหายใจอีกหลายโรค เช่น โรคไข้หวัดที่พบได้บ่อยมาก แต่อาการไม่
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รุนแรง (ภาษาทางการแพทย์จึงเรียกโรคนี้ว่า ไข้หวัดธรรมดา) และอีกโรค
หนึ่งที่พบได้บ่อยเหมือนกันคือโรคไข้หวัดใหญ่ นอกจากนั้นแล้วอาการของ
โรคนี้ในขั้นต้นก็จะคล้ายกันกับโรคติดเชื้ออื่น ๆ อีกหลายโรคด้วย จึงไม่ควร
ตืน่ ตระหนกว่าจะเป็นโรคนี้ จนกว่าจะได้รบั การตรวจวินจิ ฉัยโรค โดยละเอียด
จากแพทย์เสียก่อน
คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจาก
พืน้ ทีห่ รือประเทศทีม่ โี รคซารส์ระบาดอยูใ่ นขณะนี้ ซึง่ ประกอบด้วย ประเทศจีน
ได้แก่ กวางตุง้ ชานสี เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และไต้หวัน ประเทศสิงคโปร์
ประเทศเวียดนาม (กรุงฮานอย) และประเทศแคนาดา (เมืองโตรอนโต)
กล่าวคือ ควรจะต้องระมัดระวังสังเกตตนเองเป็นเวลาประมาณ ๒ สัปดาห์
ว่ามีอาการเจ็บป่วยที่อาจเข้าข่ายเป็นโรคนี้หรือไม่ อาการสำคัญที่เป็น
สัญญาณเตือนภัยให้ต้องรีบไปพบแพทย์ก็คือ อยู่ ๆ เกิดมีไข้สูงขึ้นมาทันที
ทันใด (ถ้าตรวจวัดอุณหภูมดิ ู จะพบไข้สงู กว่า ๓๘ องศาเซลเซียส) และอาจมี
อาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน คือ ปวดเมื่อตาม
เนื้อตัว ปวดศีรษะมาก หนาวสั่น อาจมีอาการท้องเสียด้วย หลังจากนั้น
ประมาณ ๓-๗ วัน ก็จะเริม่ มีอาการเจ็บคอ ไอแห้ง ๆ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ประมาณ
๙๐ เปอร์เซ็นต์ หลังจากป่วยอยู่ ๗ วัน จะมีอาการทุเลาขึ้นอย่างช้า ๆ แล้ว
หายเป็นปกติ แต่บางรายอาจอาการป่วยรุนแรงเนื่องจากมีอาการแทรกซ้อน
ที่ปอด ทำให้เกิดปอดบวมอักเสบ ในระยะนี้ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการหายใจ
ลำบาก หรือหอบด้วย ซึง่ จะพบว่าผูป้ ว่ ยอาจมีอาการทรุดหนักลงในช่วง ๑๐๑๔ วัน และอาจเสียชีวติ ได้ในช่วงวันที่ ๑๗-๑๘ ของการป่วย อัตราการเสีย
ชีวติ จากโรคนีอ้ ยูท่ ่ี ๓-๔ เปอร์เซ็นต์
ผูใ้ กล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยจะมีโอกาสติดเชือ้ ได้สงู สุดในช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการ
ปอดอักเสบ รองลงมาคือในช่วงต้น ๆ ของการป่วย สำหรับช่วงระยะฟักตัว
และช่วงฟื้นไข้นั้น โอกาสแพร่เชื้อมีน้อยมาก
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Dr. Carlo Urbani
ผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทย

ชะมดถูกต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งแพร่โรค

การป้องกันโรคนี้ที่ดีที่สุด คือการหลีกเลี่ยงไม่ไปในประเทศติดโรค
โดยเฉพาะพื้นที่ที่กำลังเกิดโรคระบาด และการหลีกเลี่ยงไม่คลุกคลีใกล้ชิด
กับผู้ป่วย สิ่งที่พึงปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ การรักษาสุขภาพ
และสุ ข อนามั ย ส่ ว นบุ ค คลให้ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรงอยู ่ เ สมอ จะช่ ว ยให้ ม ี ภ ู ม ิ
ต้านทานที่ดีที่จะทำหน้าที่ป้องกันโรคได้ทุกขณะ ดังนั้นจึงควรรักษาสุขภาพ
ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การรับประทานอาหาร
ทีม่ ไี ม้ และควรดืม่ น้ำสะอาดให้เพียงพอ นอนหลับพักผ่อนในทีอ่ าการถ่ายเทดี
ไม่หักโหมงานติดต่อกันนานเกินไป รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงเหล้า บุหรี่ และ
ความเครียด ถ้าทำได้เช่นนี้ก็จะปลอดภัยไปกว่าครึ่งแล้ว ที่จะช่วยได้อีก
สิง่ หนึง่ คือสุขนิสยั ในเรือ่ งการล้างมือ เรือ่ งนีม้ กี ารศึกษายืนยันว่าช่วยป้องกัน
การติดเชื้อได้มากมาย โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินหายใจและโรคทางเดิน
อาหาร ส่วนผู้ที่มีอาการป่วยแล้วก็ควรใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดปาก
ปิดจมูก จะช่วยไม่ให้แพร่เชื้อไปยังญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงได้ดีอีกด้วย
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นิยามผูป้ ว่ ย (ตามนิยามองค์การอนามัยโลก ๑ เมษายน ๒๕๔๖)
ผูป้ ว่ ยสงสัย (Suspect Case) หมายถึง
๑. ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษา (หลังจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)
ด้วยอาการต่อไปนี้
ก. ไข้สงู มากกว่า ๓๘ องศาเซลเซียส
ข. ไอ (cough) หรือ หายใจลำบาก (difficulty breathing) และ
ค. มีประวัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีผลการวินิจฉัยจากโรงพยาบาล
ว่าเป็นผูป้ ว่ ยสงสัย (suspect) หรือ ผูป้ ว่ ยทีน่ า่ จะเป็น (Probable) โรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรง ในช่วง ๑๐ วันก่อนเริม่ ป่วย โดยทีก่ ารสัมผัสใกล้ชดิ
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หมายถึง การดูแลรักษา การอยู่อาศัยด้วยกัน หรือสัมผัสโดยตรงกับสิ่ง
คัดหลัง่ จากผูป้ ว่ ย เช่น น้ำมูก น้ำลาย ละอองฝอยการไอหรือจาม
 มีประวัตกิ ารเดินทางในช่วง ๑๐ วัน ก่อนเริม่ ป่วย ไปในประเทศ
ทีม่ รี ายงานโรคนี้ (affected area) ได้แก่
- ประเทศจีน ในกวางตุง้ , ปักกิง่ , ชานสี, ฮ่องกง และไต้หวัน
- ประเทศเวียดนาม ในฮานอย ประเทศแคนาดา ในโตรอนโต
- ประเทศสิงคโปร์
- ประเทศอังกฤษ เฉพาะในลอนดอน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
(ติดตามการประกาศเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงได้ท่ี เว็บไซด์ http:/
/www.who.int/csr/sars/en/)

Amoy Garden Complex ที่ฮ่องกง
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๒. ผูป้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ หลังจากวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ด้วยโรค
ทางเดินหายใจเฉียบพลันที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุและไม่ได้ผ่าศพพิสูจน์
และมีประวัตอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ตามข้อ ค.
ผูป้ ว่ ยทีน่ า่ จะเป็น (Probable Case) หมายถึง
๑. ผูป้ ว่ ยสงสัย (Suspect Case) ทีม่ ผี ลการเอ็กซเรย์ปอด พบว่า
มีลกั ษณะเข้าได้กบั ปอดบวม (infiltrates consistent with pneumonia) หรือ
Adult Respiratory Distress Syndrome
๒. ผู้ป่วยสงสัย (Suspect Case) ที่เสียชีวิต และได้รับการผ่า
พิ ส ู จ น์ ศ พ (autopsy) เข้ า ได้ ก ั บ พยาธิ ส ภาพของภาวะหายใจล้ ม เหลว
(Respiratory Distress Syndrome) ทีไ่ ม่ทราบสาเหตุชดั เจน
เมื่อแพทย์พบผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็น Suspect case หรือ probable
case หรือผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่แน่ใจว่าจะใช่ SARS หรือไม่ ขอให้รายงานให้สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหรือกรมควบคุมโรค สำนักอนามัย กทม. ทราบ เพือ่ จะรีบ
ดำเนินการสอบสวนโรคต่อไป

หมายเหตุ Exclusion Criteria
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยในตอนแรกว่าเป็นโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรงไม่วา่ จะเป็นผูป้ ว่ ยสงสัยหรือผูป้ ว่ ยทีน่ า่ จะเป็น หากภายหลัง
สามารถยืนยันการวินิจฉัยว่ามาจากสาเหตุอื่นๆ และสามารถอธิบายการ
เจ็บป่วยได้ชดั เจน ให้เปลีย่ นการวินจิ ฉัยใหม่ได้
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ชุด Personal Protection Equipment (PPE)

รับรางวัลวิจัยโรคพิษสุนัขบ้า ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘
ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่
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ท่านผูอ้ า่ นคงจะพอนึกออกว่า โรคหลายโรคทีค่ นเราเป็นกัน สัตว์อน่ื
กลับไม่เป็น เช่น สุนขั ไม่เป็นอหิวาต์ สุนขั ไม่เป็นซิฟลิ สิ เป็นต้น
โรคบางโรคที่สัตว์เป็น คนกลับไม่เป็น เช่น โรครินเดอร์เพสท์
ซึ่งเป็นโรคของวัว
โรคบางโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน นั้นมีอยู่หลายโรค เช่น โรค
พิษสุนขั บ้า โรคฉีห่ นูเป็นต้น
โรคบางโรคเราเชือ่ กันว่าไม่แพร่จากสัตว์สคู่ น สมัยนีก้ เ็ ป็นไปได้แล้ว
เช่น โรควัวบ้า โรคไข้หวัดใหญ่นก เป็นต้น
บางโรคยังสงสัยอยู่ เช่น โรคซาร์ส สงสัยกันว่าจะติดมาจากชะมด
แต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันได้

๑๖๑

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

แมวและเสื อ ติ ด เชื ้ อ ไข้ ห วั ด ใหญ่

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคของคนและสัตว์
โรคไข้หวัดใหญ่นน้ั มีอยูส่ ามชนิดด้วยกัน เรียกเรียงตามลำดับแห่ง
การค้นพบ ตัวที่พบเป็นครั้งแรก (การเพาะเชื้อได้เป็นครั้งแรก) ก็เรียกว่า เอ
ขณะนีก้ ม็ อี กี สองลำดับคือ บี และ ซี ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอนัน้ ทำให้คนเป็น
โรคไข้หวัดใหญ่ได้ ทำให้สตั ว์เป็นโรคไข้หวัดใหญ่กไ็ ด้ แต่ บี และ ซี ก่อโรคได้
ในคนท่านัน้
สัตว์ทเ่ี ป็นไข้หวัดใหญ่ได้นน้ั ในตำรามาตรฐานว่ามี หมู ม้า สัตว์ปกี
ตัวมิ้งค์ แมวน้ำและปลาวาฬ นอกจากนั้นยังไม่มีรายงาน

แมวเสือติดเชือ้ ไข้หวัดนกแล้วตาย
เมือ่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ มีการแถลงข่าวทีค่ ณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์วา่ พบเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก H๕N๑ ในแมว
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ที่ตายที่จังหวัดนครปฐม การตรวจเจ้าของแมวและผู้อยู่ใกล้ชิดไม่ปรากฏ
ว่าติดเชื้อจากแมวแต่อย่างใด เชื้อนี้เป็นชนิดเดียวกันกับที่กำลังระบาดใน
สัตว์ปกี หลายชนิดในประเทศไทย และคร่าชีวติ มนุษย์ไปแล้ว ๘ คน (ทีย่ นื ยัน)
รอดตายไปได้ ๔ คน (ข้อมูลวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๗)
มีข่าวว่าเสือก็ตาย ทีแรกก็เป็นข่าวลือ ต่อมาก็มีผู้ยืนยัน
มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเสือติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นกในประเทศไทยอยู่
๒ ครัง้ ครัง้ แรกทีค่ ณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (นายสัตวแพทย์
ณัฐพงษ์) ได้ทำการตรวจซากเสือจากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีประวัติว่าก่อน
ล้มเจ็บได้กินซากไก่เป็นอาหาร มีการส่งตัวอย่างไปตรวจชันสูตรที่ห้อง
ปฏิบตั กิ ารอณูชวี วิทยา ของศูนย์วจิ ยั โรคตับอักเสบ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง

สวนเสือศรีราชา
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ภู่วรวรรณ) พบว่าเป็นการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ A (H๕N๑) และส่งไปที่สาขา
ไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล (ศาสตราจารย์ ดร. พิไลพันธ์
พุธวัฒนะ) ก็ยืนยันผลการตรวจดังกล่าวด้วย
ต่อมาก็มีรายงานอีกว่าเสือที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตาย (ข่าว
หนังสือพิมพ์หลายฉบับ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) และผลการชันสูตรพบ
ว่าติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H๕N๑ ทั้งสองข่าวนี่ทีแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็น
รายงานแรกของโลกที่ยืนยันว่าไวรัสไข้หวัดนก H๕N๑ สามารถข้ามสกุล
สัตว์ปกี ไปทำให้แมว เสือ ซึง่ อยูใ่ นสกุล Felidae ติดเชือ้ ได้
มีรายงานว่าเสือและแมวติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นกนั้น ถ้าเป็นรายงาน
ทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่พบใหม่ ถ้ามีการชันสูตร
ยืนยันแล้วก็ต้องเชื่อว่าเป็นความจริง แมว และเสือคงจะได้รับการเลี้ยงดู
จากเจ้าของโดยให้อาหารที่มีเชื้อไข้หวัดใหญ่ปนเปื้อนมาก เช่น โครงไก่ที่
ไม่ได้ต้มให้สุกดี หรืออาจกินซากสัตว์ปีกชนิดใดชนิดหนึ่งที่ตายด้วยโรค
ไข้หวัดนก หากได้รบั เชือ้ เข้าไปในปริมาณมาก ๆ อาจเกิดการติดเชือ้ ได้
เรื่องนี้เท่าที่ค้นเอกสารภาษาสากล ยังไม่ปรากฏว่ามีรายงานมา
ก่อน ในชั้นแรกผู้เขียนก็เข้าใจว่า อาจนับว่าเป็นรายงานแรกของโลกก็ว่าได้
แต่ในทีส่ ดุ ตอนแรกก็พบรายงานเป็นภาษาจีน มีผแู้ ปลไว้เป็นภาษาอังกฤษว่า
เคยมีเสือติดเชือ้ และตายในประเทศจีน แต่ยงั ไม่พบรายงานว่าแมวเคยติดเชือ้
ไข้หวัดใหญ่ชนิดใด ๆ ตามธรรมชาติมาก่อน ไม่วา่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ของคนหรือ
ของสัตว์อื่น ๆ จนกระทั่งเมื่อเช้าวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์นี้ ก็ไปพบรายงาน
ดังกล่าวเสียแล้ว เราเลยไม่ใช่ครัง้ แรกในโลกตามทีผ่ เู้ ขียนทึกทักเอาไว้ แต่จะ
ไปโทษใครก็คงไม่ได้ เพราะรายงานเกี่ยวกับเสือก็รายงานเป็นภาษาจีน
รายงานในแมวก็เป็นภาษาญีป่ นุ่ สังคมวิทยาศาสตร์นานาชาติกเ็ ลยไม่รเู้ รือ่ ง
คนไทยอย่างผมก็ยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่ อย่างไรก็ตามข่าวที่ว่าพบไวรัสไข้หวัดนก
H๕N๑ ในแมวก็จริง แต่ยังไม่พบว่าแพร่ไปสู่แมวตัวอื่นได้ เชื่อว่าก็ไม่น่าจะ
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เกิดขึ้นได้ และจากแมวไปสู่คนนั้นยิ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ ฉะนั้น แมวจึงไม่ใช่
สัตว์ที่จะมีอันตรายแต่อย่างใดในเรื่องนี้ แมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้ายังน่ากลัว
กว่าเยอะ เพราะแพร่โรคมายังคนได้

รายงานเกีย่ วกับเสือติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่นก
รายงานโดย
Xia Xian-zhu, GAO YU-wei, HU Rong-liang, et al. The fisrt
fiding of tiger influenza by virus isolation and specific gene amplification. Chinese Journal of Veterinary Science, ๒๐๐๓; ๒๓:๑๐๗-๑๑๐.
แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย
Dr. Zhiro Guo, Laboratory of Aanimal Virology, Changchun
University of Agriculture and Animal Science. ๕๓๓๓ Xian Road,
Changchun ๑๓๐๐๖๒, PR China. E-mail address guozhiro@yahoo.
com
เนื้อความที่แปลบทคัดย่อ
มีเสือตายที่เมืองฮาร์บินเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อนตายเสือล้มเจ็บ
โดยมีไข้ เบื่ออาหารและชัก ได้นำตัวอย่างจากซากเสือไปตรวจทั้งเพาะเชื้อ
และทำการขยายสารพันธุกรรมด้วย จากการเพาะเชื้อพบไวรัสที่มีรูปพรรณ
สัณฐาน เคมีสรีรวิทยา ชีววิทยา และปฏิกิริยาทางน้ำเหลือง เข้าได้กับไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม โดยการขยายสายกรดอะมิโน
จำเพาะ (specific aminoacid sequence) ทีล่ ำดับ gene A ๔๖๔ bp cDNA
fragment ซึ่ ง ได้จากน้ ำแขวนตะกอนของการเพาะเชื้ อในเซลล์ นำไป
เปรียบเทียบกับ sequence ของ type A, B, C ได้ผลเท่ากับร้อยละ ๘๔.๙,
๓๕, และ ๒๔.๘ ตามลำดับจึงได้ขนานนามไวรัสสายพันธุน์ ว้ี า่ Influenza virus
A/tiger/harbin/๐๑/๒๐๐๒
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ได้นำไวรัสทีเ่ พาะได้ไปฉีดแมวอายุ ๓ เดือน จำนวน ๓ ตัว ปรากฏ
ว่าแมวตายไป ๒ ตัว รอด ๑ ตัว ก่อนตายมีอาการคล้ายกับเสือที่เจ็บ การ
ตรวจซากก็พบทำนองเดียวกันกับเสือ
นับเป็นครัง้ แรกทีม่ รี ายงานการแยกเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญเอ จากเสือ
แต่กไ็ ม่ได้ระบุวา่ เป็นสายพันธุอ์ ะไร (H?, N?)

รายงานเกีย่ วกับแมวติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่นก
บทรายงานทีอ่ า้ งถึงแมวติดเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่นกตามธรรมชาตินน้ั
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิยาศาสตร์ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ แต่ตีพิมพ์ไว้เป็น
ภาษาญี่ปุ่น ข้อความรู้นี้จึงไม่ได้ทราบกันโดยทั่วไป เมื่อมีรายงานจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ที่ผ่านมานี้
ผูเ้ ขียนก็ยงั เข้าใจว่าเป็นรายงานแรกของโลก ครัน้ ถึงเช้าวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๔๗ นีเ้ อง ก็พบรายงานอินเทอร์เน็ททาง ProMed Digest v ๒๐๐๔#๘๗
(๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) ว่าแมวก็เป็นไข้หวัดใหญ่นก (H๗N๗) ได้เหมือนกัน
เลยจะถอดความมาเล่าต่อ โดยมี ผู้ใจดีแปลญี่ปุ่นเป็นอังกฤษเอาไว้ให้
จึงขอถอดความเป็นภาษาไทยต่อดังนี้
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รายงานโดย
Junji Nakamura, Taakeshi Iwasa. Fowl pest infection in cat.
Japanese Journal of Veterinary Science, ๑๙๔๒; ๔:๕๑๑-๒๓.
Government Institute for Veterinary Research, Fusan, Chosen. Director:
Dr. I. Isamaya.
แปลเป็นภาษาอังกฤษโดย
Kunio Satou, DVM, MS. National Institute of Animal Health,
Department of Epidemiology. Address: ๓-๑-๕ Kannondai, Tsukuba,
Ibaraki, ๓๐๕-๐๘๕๖, Japan. E-mail. ksatou@affrc.go.jp.
เนื้อหาคำแปล
สถาบันที่ผู้รายงานสังกัดอยู่นั้นเลี้ยงแมวเอาไว้ไล่หนูที่มักจะ
เพ่นพ่านอยูใ่ นกระท่อมทีเ่ ป็นยุง้ เก็บอาหารสัตว์ของห้องปฏิบตั กิ ารของสถาบัน
อยู่ ๆ แมวตัวนัน้ ก็ลม้ เจ็บลงโดยมีอาการทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และ
การดำเนินโรคเร็วมาก เจ็บอยู่แค่สามวันก็ตาย จึงมีการสอบค้นหาสาเหตุ
การตายของเจ้าเหมียวนั้น
๑. การตรวจซากแมวด้วยตาเปล่า ไม่พบสิง่ ทีผ่ ดิ ปกติ แต่เมือ่ ตรวจ
เนือ้ เยือ่ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (histological study ตรวจโดย Mr K Fukosho)
พบว่ามีการอักเสบของทั้งเยื่อหุ้มสมอง สมอง และไขสันหลังอย่างรุนแรง
แต่ไม่เป็นหนอง (severe nonsuppurative meningo-encephalitis) อย่าง
ชัดเจน การเพาะเชื้อแบคทีเรียจากอวัยวะต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วให้ผลลบ
ทั้งหมด
๒. เมื่อเอาตับและม้ามของแมวไปบด ทำเป็นแขวนตะกอนและ
ไปฉีดเข้าในสมองหนู (mice), ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ไก่และฉีดเข้าไข่ไก่ฟกั (ฉีดเข้า
ถุงหุม้ รก – chorio-allantoic membrane) ก็ให้ผลลบอีกจึงเอาสมองแมวไป
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บดแขวนตะกอน ฉีดเข้าสมองกระต่าย สองตัว ฉีดเข้าสมองหนูตะเภา สองตัว
ฉีดเข้าในสมองหนู (mice) ห้าตัว ฉีดเข้าในสมองและเข้ากล้ามเนื้อไก่สี่ตัว
และฉีดเข้าในถุงหุม้ รกไข่ไก่ฟกั ๕ ฟอง ผลปรากฏว่ามีสตั ว์ตายคือ หนู หนึง่ ตัว
ไก่ที่ฉีดเข้ากล้ามหนึ่งตายตัว และตัวอ่อนในไข่ไก่ฟักตาย สองฟอง เมื่อเอา
ซากของสัตว์ที่ตายไปบดแขวนตะกอนฉีดซ้ำเข้าในสัตว์ชนิดเดิมแต่ละชนิด
เหมือนกับทีฉ่ ดี ในตอนแรก ในคราวนีป้ รากฏว่าหนู ๑๐ ตัวตายภายใน ๓-๗
วัน ไก่ ๔ ตัวตาย ๔๐ ถึง ๕๐ ชัว่ โมง และตัวอ่อนในไข่ ๖ ฟอง ตายใน ๔๐
ชั่วโมง การตรวจซากพบว่าแทบจะแยกไม่ได้จากที่พบในสัตว์ที่ตายจาก
ไข้หวัดใหญ่นก การเพาะเชือ้ แบคทีเรียจากซากก็ให้ผลลบอีก จึงต้องนำไปฉีด
ทดลองต่อในไก่และในไข่
๓. ในไก่ที่ทดลองและตายในการทดลองรุ่นที่ ๓ นี้ เอาม้ามไป
ทดสอบพบว่าถูกนิวทรัลไลซ์ได้ด้วยไฮเปอร์อิมมูนซีรัมของไข้หวัดใหญ่นก
แต่ไม่ทำปฏิกริ ยิ ากับของไวรัสนิวคาสเซิล (สายพันธุ์ Chosen virus) และซีรมั
ไก่ปกติ (normal fowl serum) ซึง่ แสดงว่าเชือ้ ก่อเหตุนา่ จะเป็นเชือ้ ไข้หวัดใหญ่
นก
๔. ได้ทดลองต่อไปโดยให้แมว ๔ ตัว กินเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่นก
เชือ้ สาย Chiba strain ทัง้ ๔ ตัวแสดงอาการของระบบประสาทอย่างชัดเจน
และตายไป ๓ ตัวภายใน ๓ ถึง ๑๓ วัน มี ๑ ตัวทีร่ อดค่อย ๆ ฟืน้ โรคโดยใช้เวลา
หลายวัน
๕. การตรวจซากแมวพบว่า ๒ ตัวมี สมอง-ไขสันหลังอักเสบ อีก
หนึ่งตัวมีการอักเสบเฉพาะที่ไขสันหลัง แมวทุกตัวที่ตายแยกเพาะเชื้อ
ไวรัสได้จากสมอง แต่แยกเชื้อไวรัสไม่ได้จากตับและม้าม มีรอยโรครุนแรง
ทีป่ อดในแมวเพียง ๑ ตัว
๖. ให้แมวอีก ๒ ตัวกินไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ Doerr strain
ตายทั้งคู่ใน ๗ วันแต่การตรวจซากไม่พบการเปลี่ยนแปลงหรือการอักเสบใน
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สมองและไขสันหลัง แต่แมวที่ตายหนึ่งตัวนั้นเมื่อเอาตัวอย่างจาก ตับ และ
ม้ามและปอดไปฉีดเข้าในไก่และหนูปรากฏว่าพบเชื้อไวรัส แต่ไม่พบในอีก
ตัวหนึ่ง
๗. แมวอีก ๒ ตัวทีไ่ ด้รบั การฉีด สายพันธุ์ Fukuda strain แมวหนึง่
ตัวเกิดอาการทัว่ ไปภายหลังระยะฟักโรคนาน (๒๔ วัน) และตายทันใดใน ๒๔
ชั่วโมง แยกเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงอ่อน ได้จากสมอง แต่แยกไม่ได้จาก
อวัยวะอื่นๆ และแมวอีกตัวมีอาการปกติ
การทดลองให้แมวกินเชื้อไวรัสให้ผลที่แสดงว่า แมวมีความไวใน
การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นกในระดับสูงมาก เชื้อที่ได้จากแมวตัวแรก
ที่ตายนั้น เมื่อนำมาศึกษาในตอนหลังพบว่าเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก
A H๗N๗ ซึง่ เป็น Highly Pathogenic Avian Influenza Virus (HPAI)
ในเรื่องเกี่ยวกับการพบว่าแมวที่นครปฐมตายจากไข้หวัดใหญ่นกนี้
ขอเสนอให้พิจารณาแยกเป็นสองประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ ๑ คือการค้นพบสิง่ ใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์ ต้องนับ
ว่าเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ตืน่ เต้น น่าภูมใิ จ น่าบันทึกจดจำ การรายงานในวารสาร ควร
รายงานในวารสารสากล จะก่อประโยชน์แก่วงการวิทยาศาสตร์เป็นอย่าง
มาก ไม่ควรจะเก็บไว้บนหิ้ง หรือเก็บไว้เพราะกริ่งเกรงอิทธิพลบางอย่าง
ประเด็นที่ ๒ เรือ่ งความตืน่ ตระหนกของประชาชน เพราะแมวอยู่
ใกล้ชดิ กับคนมาก หลายคนนอนกับแมวด้วย เรือ่ งนีจ้ ะไม่กระทบต่อชีวติ ของ
ประชาชนทั่วไปเลย ประชาชนโดยทั่วไปไม่ควรวิตกตื่นเต้นตกใจกลัว ขอให้
เลี้ยงแมวให้ดี ให้กินอาหารที่สุกสะอาด ถ้าพบมีซากนกตามบริเวณบ้านให้
ทำลายหรือฝังให้ลึก อย่าให้แมวไปขุดคุ้ยมากินได้ อย่านำแมวของท่านไป
ปล่อยทิง้ หรือทำลาย อย่าเลี้ยงตามยถากรรม ให้กินให้อิ่ม จะได้ไม่ไปเที่ยว
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หาอะไรกินเอง สุนัขก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและชอบขุดคุ้ยซากสัตว์มากิน
แม้จะอยู่กันคนละสกุลกับแมวและเสือ ก็ไม่ควรประมาท อาจติดโรคได้
ไวรัสไข้หวัดใหญ่สตั ว์ปกี จากนกเป็ดน้ำ ซึง่ ติดเชือ้ แต่ตวั เองไม่ตาย
และยังแพร่เชื้อได้ แพร่มายังสัตว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ นกกระทา ไก่งวง ห่าน
นกกระจอกเทศ ไก่ แ จ้ ไก่ เ ตี ้ ย ไก่ ช น ก็ ไ ม่ เ ว้ น พวกนกสวยงามและ
ไม่สวยงามต่างๆได้แก่ ไก่ฟ้า นกยูง กา นกแก้ว นกหงษ์หยก นกปากห่าง
นกเอีย้ ง นกกิง้ โครง นกพิราบ นกกระจิบกระจอก โดนกันทัง้ นัน้
ขอภาวนาไว้ ล ่ ว งหน้ า ว่ า ขออย่ า ให้ เ ชื ้ อ วายร้ า ยมหาประลั ย นี ่
กระโดดไปที่สุนัขอีกเลย ยกเว้นสัตว์ที่เป็นเพื่อนที่ดี ๆ ของมนุษย์เอาไว้
บ้างเถิด
เรียบเรียงจาก
๑. ProMed Digest v. ๒๐๐๔#๗๖ (Posted on ๑๖ February ๒๐๐๔)
๒. Bird flu crisis. Virus crosses species barrier to domestic cats. Bangkok Post Saturday,
February ๒๑, ๒๐๐๔. หน้า ๑ และข่าวหนังสือพิมพ์ไทยอีกหลายฉบับ
๓. ProMed Digest v. ๒๐๐๔#๘๗ (Posted on ๒๔ February ๒๐๐๔)

บรรยายเรื่องไข้หวัดนกที่ฮ่องกง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
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สถานภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ผมได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาระยะสั้นขององค์การ
อนามัยโลก (WHO short term consultant) เมือ่ ต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้ศกึ ษา
สภาพทางการแพทย์สาธารณสุขของประเทศดังกล่าว จึงขอนำมารายงานไว้
ดังนี้
บรูไนเป็นประเทศเล็ก ๆ มีเนือ้ ทีเ่ พียง ๕,๗๖๙ ตารางกิโลเมตร อยูท่ ่ี
ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว คั่นอยู่ระหว่างซาบาร์และ
ซาราวัคของมาเลเซีย หันหน้าออกไปสู่ทะเลจีนใต้ อยู่ทางฝั่งตรงกันข้ามกับ
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เขมร-เวียดนาม นัน่ เอง รวมชายฝัง่ ทัง้ สิน้ ยาว ๑๖๑ กิโลเมตร ๗๐ เปอร์เซ็นต์
ของพืน้ ทีเ่ ป็นป่าเขา
ประเทศบรูไนภายหลังที่ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์จากอังกฤษ
ได้เรียกชื่อประเทศเสียใหม่ว่าบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งแปลว่าดินแดนแห่ง
สันติภาพ และตัง้ ชือ่ เมืองหลวงใหม่วา่ บันดาร์เสรี เบกาวัน แบ่งการปกครอง
ออกเป็น ๔ เขต คือ บรูไน, มัวรา, ตูตอง, เบไลต์ และเต็มบูรอง ในปัจจุบนั มี
ประชากร ๒๒๗,๐๐๐ คน ชายมากกว่าหญิงเล็กน้อย ส่วนใหญ่รอ้ ยละ ๖๕
จะมีเชือ้ สายมาเลย์ (๑๕๕,๐๐๐ คน) จีน ๔๑,๐๐๐ คน ซึง่ ส่วนใหญ่จะอยูใ่ น
เมืองหลวง ส่วนที่เหลือเป็นชาวพื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ อีก ๑๑,๕๐๐ คน มีชาว
ต่างชาติเข้าไปประกอบอาชีพต่าง ๆ อีกประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ซึง่ ส่วนใหญ่
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จะเป็นชาวยุโรป มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ร้อยละ ๖๒ ของประชากรซึ่งมี
เชื้อสายมาเลย์นั้นนับถือศาสนาอิสลาม ชาวจีนนับถือศาสนาพุทธ ขงจื้อ
และคริสต์ ประชาชนรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก และกว่าร้อยละ ๘๐
ของข้าวที่บริโภคสั่งซื้อไปจากประเทศไทย

ข้อมูลของประชากรและการสาธารณสุข
สถิตใิ นปี พ.ศ.๒๕๒๙ ปรากฏว่าประมาณร้อยละ ๓๗ ของประชากร
เป็นเยาวชนอายุตำ่ กว่า ๑๕ ปี ประมาณร้อยละ ๓ เป็นผูท้ ม่ี อี ายุเกิน ๖๕ ปี
ขึน้ ไป ประชากรอายุตง้ั แต่ ๑๕-๓๙ ปี จะมีอยูร่ อ้ ยละ ๔๕ ร้อยละ ๖๐ ของ
ประชากรอยู่ในเขตเมือง กว่าร้อยละ ๕๐ ของประชากรจะอาศัยอยู่ในเขต
บรูไนมัวราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวง อัตราเพิ่มของประชากรต่อปี
เท่ากับร้อยละ ๒.๗ อัตราเกิดและอัตราตายเท่ากับ ๓๐.๓๕ และ ๓.๑๘ ต่อพัน
ตามลำดับ อายุขัยเฉลี่ยของชายเท่ากับ ๗๐.๗ และหญิง ๗๒.๗ อัตราตาย
ทารกเท่ากับ ๑๐.๒ ต่อ ๑,๐๐๐ รายได้ประชาชาติระหว่างปี เท่ากับ ๑๒,๗๕๔
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท) อัตราเพิ่มของรายได้ประชาชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๒๓ เฉลีย่ ประมาณร้อยละ ๔.๖ ต่อปี ประชากร
ร้อยละ ๘๐.๓ รูห้ นังสืออ่านออกเขียนได้ ประชาชนร้อยละ ๙๐ มีนำ้ สะอาดใช้
และร้อยละ ๘๐ ได้รบั บริการทางสุขาภิบาลทีด่ ที ว่ั ถึง หญิงตัง้ ครรภ์คลอดโดย
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมร้อยละ ๙๐.๕ อัตราครอบคลุมของการให้วัคซีน
แก่ทารกและเด็กเท่ากับร้อยละ ๙๑.๑-๑๐๐ ทารกแรกเกิดทีม่ นี ำ้ หนักต่ำกว่า
๒,๕๐๐ กรัม มีเพียงร้อยละ ๑๐ อัตราตายมารดาเท่ากับ ๐ งบประมาณด้าน
การสาธารณสุขในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เท่ากับ ๕๗ ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ
๓.๑๙ ของงบประมาณแผ่นดิน ถ้าคิดต่อหัวประชากรจะเท่ากับ ๒๕๒ เหรียญ
สหรัฐหรือเท่ากับคนละ ๖,๓๐๐ บาทต่อปี
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การจัดการบริการสาธารณสุข
การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รวมไว้ที่กรมแพทย์
และสาธารณสุข โดยมีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งหมด และขึ้นตรงต่อปลัด
กระทรวงสาธารณสุขเพ็งจิรัน ดาโต๊ะ ยัสซิน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ ในขณะนี้ คือ ดาโต๊ะ ดร. ฮาจิ โจฮาร์

เศรษฐกิจ
รายได้จากการขายน้ำมันเป็นรายได้หลักของประเทศ บ่อน้ำมัน
เซเรียซึง่ พบตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ นัน้ ขณะนีม้ อี ยู่ ๕๕๐ บ่อ สามารถผลิตออก
จำหน่ายได้ถึงวันละเกือบสองแสนบาเรล นอกจากนั้นยังมีก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งทำรายได้ให้แก่ประเทศอีกร้อยละ ๒๖

การคมนาคม
การคมนาคมส่วนใหญ่ตดิ ต่อกันทางถนนและทางน้ำ สถิตใิ น พ.ศ.
๒๕๒๓ มีถนนยาวทั้งสิ้นประมาณ ๑,๕๐๐ กิโลเมตร ครึ่งหนึ่งเป็นถนนที่มี
ผิวจราจรได้มาตรฐาน มีรถยนต์ทกุ ประเภท จดทะเบียน ๑๒๔,๐๕๙ คัน ไม่มี
รถโดยสารประจำทาง ไม่มีรถไฟ มีเฉพาะรถไฟเอกชนขนาดเล็กของบริษัท
เชลล์ปโิ ตรเลียม ยาวประมาณ ๑๓ กิโลเมตรเท่านัน้ เอง มีสนามบินนานาชาติ
มาตรฐานติดต่อกับโลกภายนอก บริษัทเชลล์ปิโตรเลียมก็มีสนามบินของ
บริษทั อีกด้วยต่างหาก มีทท่ี ำการไปรษณีย์ ๗ แห่ง มีโทรศัพท์ ๑๕,๖๗๒ เครือ่ ง
มีสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของตนเอง มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมด้วย
การศึกษาสอนเป็นภาษามาเลย์และถือเป็นภาษาราชการ จัดการศึกษาเป็น
ระดับอนุบาลประถมและมัธยม มีทง้ั ของรัฐ เอกชน มีการสอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนชั้นมัธยมและเตรียมอุดม มีโรงเรียนฝึกหัดครู ซึ่งสอนเป็นภาษา
มาเลย์และอังกฤษ ๒ แห่ง มีวทิ ยาลัยอาชีวศึกษา ซึง่ สอนวิชาช่างอีก ๓ แห่ง
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การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้นจะส่งไปศึกษาในประเทศเครือจักรภพ
อังกฤษ
กรมการแพทย์ และสาธารณสุขนอกจากมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับ
ด้านการแพทย์ และสาธารณสุขโดยทัว่ ไปแล้ว ยังมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะต้อง
ปฏิบตั ติ าม พรบ. ต่าง ๆ ดังต่อไปนีค้ อื
๑. พรบ. กักกันและป้องกันโรค
๒. พรบ. แจ้งเกิดและตาย
๓. พรบ. ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและทันตกรรม
๔. พรบ. ผดุงครรภ์
๕. พรบ. ควบคุมวัตถุอนั ตราย

ภายในพระราชวังของสุลต่านแห่งประเทศบรูไน ผนังด้านหลังเป็นหินอ่อนแผ่นเดี่ยว
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๖. พรบ. วัตถุมพี ษิ
๗. พรบ. พยาบาล
๘. พรบ. บุตรบุญธรรม
อธิบดีกรมแพทย์และสาธารณสุขจะต้องรับผิดชอบในการเสนอ
นโยบาย การให้บริการสาธารณสุขมูลฐานเพือ่ ให้ครอบคลุม ร้อยละ ๙๖ ของ
ประชากร ทารกอายุจนถึง ๑ ขวบทุกคนจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หญิงตั้งครรภ์ทุกคนจะได้รับการเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่อย่างน้อย
๓ ครั้ง การวางแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติของโครงการอนามัยแห่ง
ชาติจะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการแห่งชาติ
ภายในกรมการแพทย์และสาธารณสุขจะแบ่งออกไปเป็นสองฝ่าย
คือ ฝ่ายบริการการแพทย์ และโรงพยาบาล กับฝ่ายเวชกรรมป้องกัน ฝ่าย
บริการการแพทย์และโรงพยาบาลจะให้บริการแก่ประชาชนโดยมีศูนย์กลาง
อยูท่ ใ่ี นเมืองหลวงอันเป็นทีต่ ง้ั ของกรมและโรงพยาบาลของรัฐ ซึง่ มีชอ่ื ว่า Raja
Isteri Pengiran Anak Saicha Hospiral หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า RIPAS ทุกรัฐจะมี
โรงพยาบาล มีคลินิกผู้ป่วยนอก มีหน่วยจ่ายยาเคลื่อนที่ และมีหน่วยแพทย์
อากาศ แพทย์เฉพาะทางทุกสาขาจะมีอยู่ที่ริปาสและที่โรงพยาบาลคัวลา
เบไลท์ ส่วนโรงพยาบาลตูตองและเต็มบูรองนั้นยังมีแพทย์เฉพาะทางไม่ครบ
แพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลใหญ่จะหมุนเวียนออกไปช่วยปฏิบตั งิ านและ
นิเทศงานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นครัง้ คราว บริษทั บรูไน เชลล์ปโิ ตรเลียม
ก็มโี รงพยาบาลของตนเองและให้บริการแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงด้วย
แพทย์สว่ นใหญ่จะเคยศึกษาในต่างประเทศรวมทัง้ จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
สำหรับหน่วยแพทย์อากาศเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ จะ
เดินทางโดยเฮลิค๊อปเตอร์ไปตามตำบลที่อยู่ห่างไกล คณะที่เดินทางออกไป
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จะมีแพทย์และพยาบาลอาวุโส ๑ คน และพยาบาลที่ได้รับฝึกอบรมทาง
ผดุงครรภ์อกี ๒ คน การเดินทางจะออกไปสัปดาห์ละ ๓ ครัง้ โดยแบ่งตำบล
ต่าง ๆ ซึง่ มีอยู่ ๒๖๘ ตำบล ออกเป็น ๒๔ จุด แต่ละจุดจะเป็นจุดทีป่ ระชาชน
ตำบลใกล้เคียงจะเดินทางไปรับบริการได้โดยสะดวก ก่อนจะเดินทางไป ณ
จุดใดจะมีการประกาศทางวิทยุให้ทราบล่วงหน้าก่อน ๒ วัน เพือ่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยและ
หญิงมีครรภ์จะได้ไปชุมนุมรับบริการตามจุดที่กำหนด เมื่อถนนหนทางดีขึ้น
จุดที่กำหนดหน่วยแพทย์อากาศจะเดินทางไปนั้นก็ค่อย ๆ ลดจำนวนลง
หากมีกรณีฉุกเฉินหน่วยแพทย์อากาศก็สามารถออกเดินทางได้ทันทีเช่นกัน
นอกจากนั้นยังมีคลินิกอนามัยมารดาและเด็ก ซึ่งสามารถปฏิบัติ
งานได้ดว้ ยความสมรรถภาพอย่างสูง อาทิเช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ หญิงมีครรภ์
ได้รบั การตรวจ ๓๕,๒๙๐ คน ทารกอายุตำ่ กว่า ๑ ขวบไปรับการตรวจเป็นครัง้
แรก ๖,๐๘๐ คน เด็กอายุตำ่ กว่า ๕ ขวบ ไปรับการตรวจสุขภาพ ๘๘,๘๒๑
คน ได้ทำการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนักเรียน ๔๓,๕๔๗ คน และได้ดแู ลเด็กพิการ
๗๐ คน ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันจะครอบคลุมทั้ง ๔ รัฐ ทั้งด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม, สุขาภิบาลอาหาร, การควบคุมโรคติดเชื้อ, การกักกันโรค,
การเคหะสุขาภิบาล, การควบคุมพาหะนำโรค, ตลอดจนควบคุมมาลาเรีย
ด้วย
สถิติการรักษาโรคนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โรงพยาบาลทั่วไปทั้ง ๔
แห่ง มีเตียงรวม ๖๑๓ เตียง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งหมด ๒๑,๑๖๑ คน
ประมาณร้อยละ ๔๐ จะเป็นผูป้ ว่ ยอายุรกรรม ร้อยละ ๒๕ เป็นผูป้ ว่ ยแผนก
สูตนิ รีเวชวิทยา ร้อยละ ๒๐ เป็นผูป้ ว่ ยศัลยกรรม ร้อยละ ๒๐ เป็นผูป้ ว่ ยเด็ก
ทีเ่ หลือเป็นผูป้ ว่ ยแผนกจักษุกรรม และทารกแรกคลอด ผูป้ ว่ ยทีร่ บั ไว้รกั ษาใน
โรงพยาบาล รัฐจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หากไม่สามารถรักษาได้
จะส่งไปรักษาต่างประเทศโดยรัฐจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นกัน
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ทางด้านบุคาลากรทางการแพทย์นน้ั ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีแพทย์ทกุ
สาขา ๑๐๗ คน แพทย์ระดับผูช้ ว่ ย ๙๔ คน ทันตแพทย์ ๑๗ คน ทันตาภิบาล
๓๘ คน เภสัชกร ๕ คน ผดุงครรภ์ ๑๓๓ คน พยาบาล ๔๒๐ คน ผูช้ ว่ ยพยาบาล
๒๐๗ คน ผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับผู้ช่วย ๓๘๙ คน นักกายภาพ
บำบัด ๓ คน นักเทคนิคการแพทย์ ๓๑ คน เจ้าหน้าทีว่ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์
๑๕ คน นักรังสีเทคนิค ๙ คน เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสี) ๔๗
คน นักสุขาภิบาล ๑๘ คน ผู้ตรวจการอนามัยระดับต้น ๓๐ คน นักวิทยาศาสตร์ (ชีวเคมี, ชีววิทยา, กีฏวิทยา, โภชนาการ, อาชีวบำบัด) ๒๑ คน
เวชระเบียน ๓ คน
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้ป่วยถึงแก่กรรม ๖๕๑ ราย ตายโดยไม่ทราบ
สาเหตุแน่ชัด ๑๙๖ ราย ตายโดยโรคระบบหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ
และตายจากอุบัติภัย ๖๙ ราย ตายระยะแรกคลอด ๔๙ ราย ตายจากโรค
มะเร็ง ๔๙ ราย
ทางด้านโรคติดเชือ้ กล่าวได้วา่ ประเทศบรูไนปลอดจากโรคมาลาเรีย
มีผู้ป่วยบ้างปีละประมาณ ๑๐ ราย แต่เป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากนอกประเทศ
ไม่มีรายงานโรคพิษสุนัขบ้า
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ทางด้านเวชกรรมป้องกันได้ทำการฉีดวัคซีน
ป้องกันอหิวาตกโรค ๙๓,๗๕๕ คน, ปลูกฝี ๔๒ คน, ให้วคั ซีนดีทพี ี ๑๖,๓๕๑
คน, วัคซีนไทฟอยด์และรากสาดน้อย ๑,๒๖๓ คน, บาดทะยัก ๑,๗๕๓ คน,
ไข้เหลือง ๕๗ คน, หัด ๓,๘๓๙ คน, โปลิโอ ๒๖,๖๔๑ คน, บีซจี ี ๑๒,๗๑๕ คน,
และหัดเยอรมันแก่เด็กหญิงวัยเรียน ๑,๖๙๖ คน ดังนัน้ โรคคอตีบ บาดทะยัก
ไอกรน โปลิโอ จึงเกือบจะไม่มรี ายงานโรคเลย จะมีกเ็ ฉพาะวัณโรค ในปี พ.ศ.
๒๕๒๗ มีรายงาน ๒๔๙ ราย เป็นชาวต่างชาติเสีย ๙๐ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙
มีรายงาน ๒๑๒ ราย ถึงแก่กรรม ๑๑ ราย โรคติดเชื้อที่ยังมีรายงานสูงคือ
โรคหัด ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มีรายงาน ๕๕๐ ราย และ พ.ศ. ๒๕๒๙ มีรายงาน
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๔๔๐ ราย แต่ไม่มีผู้ใดถึงแก่กรรม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีรายงาน
หนองในและซิฟลิ สิ โรคหนองในปีละไม่ถงึ ๑๐๐ ราย ซิฟลิ สิ ปีละ ๗-๘ ราย
ซึ่งอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริง มีผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์ชนิดไม่มีอาการสองราย
ทั้งสองรายเป็นผู้ป่วยฮีโมฟิเลียที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวที่นำ
เข้าจากต่างประเทศ โรคตับอักเสบทั้งเอและบีก็พบน้อย ซึ่งอาจจะน้อยจาก
การที่ไม่ได้ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการให้แน่ชัดก็ได้ ส่วนโรคไข้เลือด
ออกและสมองอักเสบจากไวรัสเจอีนั้นไม่มีรายงานโรคติดต่อกันมาหลายปี
สำหรับเรือ่ งยาเสพติดก็ยงั ไม่เป็นปัญหาทีส่ ำคัญ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเป็นประเทศที่
นับถือศาสนาอิสลามที่เคร่งครัด ปัญหาเรื่องการติดสุราและยาเสพติดจึง
มีน้อย

บทส่งท้าย
เนื่องจากเป็นประเทศที่มีพลเมืองน้อย อุดมมั่งคั่งด้วยทรัพยากร
ธรรมชาติ รายได้ประชาชาติสงู ประชาชนได้รบั การศึกษาดี จึงทำให้มปี ญ
ั หา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ไม่มปี ญ
ั หาทางด้านการเมือง การสุขาภิบาลทีด่ ี
และการป้องกันโรคที่ดีทำให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อย ทำให้รัฐสามารถที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นไปได้เรื่อย ๆ ปัญหาของประเทศ
บรูไนจึงอยู่ที่การบริการภายใน และปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
สูงขึน้ การเลือกรับขนบธรรมเนียมประเพณีตะวันตก การเลือกรับเทคโนโลยี
นัน้ สูงไฮเทคทีเ่ หมาะสม การวางตัวในการเมืองระหว่างประเทศ การให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศทีก่ ำลังพัฒนาอันเป็นประเทศเพือ่ นบ้านให้เกิดประโยชน์
และให้ลงไปถึงประชาชนผู้ยากไร้ ย่อมจะทำให้เกียรติภูมิของประเทศบรูไน
ดารุสซาลามสูงขึ้นตามลำดับ ในฐานะที่เป็นประเทศที่ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นประเทศในกลุ่ม
อาเซียนด้วยกันกับประเทศไทย ขอตั้งความหวังไว้ว่าประเทศไทยและ
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สถานภาพทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ของประเทศบรู ไ นดารุ ส ซาลาม

ประเทศบรูไนคงจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ บุคลากร ประสบการณ์
ตลอดจนช่วยกันจรรโลงมิตรภาพและสันติภาพในภูมิภาคนี้ได้มั่นคงถาวร
ซึง่ จะมีสว่ นผลักดันให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของประชาชนในภูมภิ าคนีด้ ขี น้ึ ตามลำดับ
ถึงแม้วา่ จะไม่ถงึ กับเป็น “นิกส์” แต่กข็ อให้มสี ภาพความเป็นอยูค่ อ่ ย ๆ กระเถิบ
ขึ้นไปใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์ในประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น และ
หวังว่าไทยและบรูไนคงจะมีโอกาสร่วมมือกัน ไม่เฉพาะแต่เพียงการค้า แต่คง
จะร่วมมือในทางด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุขด้วย
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ภาพถ่ายในงานเลี้ยงที่จังหวัดเชียงราย เดือนมกราคม ๒๕๓๓

ผมมีงานอดิเรกอยู่เพียงสองสามอย่าง อ่านและเขียนหนังสือ
ฟังเพลงประเภท Easy Listening และเข้าครัว เรื่องเขียนหนังสือ ผมเขียน
ได้หลายแนวหลายประเภทแต่ก็ไม่ได้ดังสักแนว ก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะดังทางนี้
เอาว่าพอไปได้ผมก็พอใจแล้ว เรื่องเข้าครัว ถ้าทำเลี้ยงลูก เลี้ยงเพื่อนก็พอ
กลืนลง หลายท่านคงเป็นพยานได้ แต่ถา้ เปิดเป็นร้านอาหาร เป็นภัตตาคารก็
คงต้องถึงขนาดขายเลหลังโต๊ะเก้าอี้ ขายถ้วยขายชาม แต่ที่ยังไม่ได้เอา
มาเล่าก็คือเรื่องเพลงเรื่องดนตรีที่อยู่ในหัวใจของผม
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ผมชอบเพลงประเภท Easy Listening มาตั้งแต่เริ่มเข้าวัยรุ่น
โดยฟังจากวิทยุ วิทยุเครือ่ งแรกทีเ่ ป็นของส่วนตัวเก็บสะสมเงินซือ้ ได้เมือ่ พ.ศ.
๒๔๙๓ เป็นวิทยุคลืน่ ยาวยีห่ อ้ ยีอซี ี ซือ้ จากร้านขายวิทยุแถวยศเสราคา ๓๕๐
บาท สถานีวิทยุที่ผมจูนฟังเสมอคือสถานีวิทยุทดลองของกองสัญญาณ
ทหารเรือ ซึง่ มีเอกลักษณ์ตรงทีพ่ อครบชัว่ โมงจะต้องมีเสียงระฆังแก๊งๆ เพลงที่
ท่านกระจายเสียงตลอดรายการดูเหมือนจะมีไม่มากนัก ทีโ่ ปรดสุดๆ ของผม
คือเพลง Sleepy Lagoon ถ้าเป็นเพลงไทย ก็จะเป็นเพลงของคุณสมยศ
ทัศนพันธ์ คุณสมศรี ม่วงศรเขียวอะไรทำนองนั้น ต่อมาเกิดมีสถานีทดลอง
ของกรมสื่อสารทหารบกที่ดำเนินการโดยร้อยโทหนุ่มจบมาจากสหรัฐสด ๆ
ร้อน ๆ ที่พวกเรารู้จักท่านในภายหลังที่ทีวีเวทีสนามเป้าว่าผู้การฯ การุณ
เก่งระดมยิง ลูกชายของพลโทหลวงกาจ เก่งระดมยิง นักปฏิวตั ทิ ร่ี า่ งธรรมนูญ
เสร็จก่อนปฏิวตั ิ แล้วท่านเอาไปซุกไว้ใต้ตมุ่ น้ำ ท่านก็เลยได้สมญาว่านายพล
ใต้ตมุ่ และรัฐธรรมนูญฉบับใต้ตมุ่ นัน่ เอง
แผ่นเสียงหรือทีน่ ยิ มเรียกกันว่าจานเสียงมากกว่าแผ่นเสียงนัน้ ทีม่ ี
ขายสมัยโน้น จะเป็นแผ่นทำด้วยครัง่ แตกง่าย สึกง่าย ถ้ารักษาไม่ดรี อ่ งจะสึก
เสียงจะแตก ถ้าใช้เข็มเก่าเข็มทู่จะทำให้ร่องเสีย เวลาเอามาเปิดเข็มจะ
กระโดดข้ามร่อง หรือวนอยู่ร่องเดิม ที่เราเอาคำว่าแผ่นเสียงตกร่องมาใช้กัน
ในสมัยนี้ ถ้าเป็นเพลงไทยก็มอี ยูแ่ ค่แผ่นเสียงตรากระต่ายของห้าง ต. เง็กชวน
หรืออีกยีห่ อ้ หนึง่ ผมจำเลอะเลือนหน่อยว่าเป็นยีห่ อ้ ศรีกรุง ถ้าเป็นเพลงฝรัง่ ก็
มีหลายตราหน่อย ทีผ่ มชอบเป็น ตรา RCA, Capitol หรือ His Master’s Voice
ตราหมาน้อยนั่งหน้าเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่มีโทรโข่งปากแตรบานๆ เป็นต้น
ผมเริม่ เก็บเงินจนซือ้ เครือ่ งเล่นแผ่นเสียงชนิดต้องไขลานกันทุกเพลง ซือ้ ไว้ได้
เป็นของส่วนตัวเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จากร้านแถว ๆ เวิง้ นาครเขษม หลังจากนัน้
ก็มีภาระต้องเขม็ดแขม่เงินเอาไว้ซื้อแผ่นเสียงเดือนละแผ่นสองแผ่น ตอนนั้น
ราคาแผ่นละ ๘ บาทถึง ๑๒ บาท ก็นบั ว่าแพงเหมือนกัน เพราะเกาเหลาเนือ้
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หรือ ก๋วยเตีย๋ วชามละบาทเดียว ข้าวถ้วยละ ๕ สตางค์ ก็นบั ว่าอิม่ แล้ว ดนตรี
ที่บรรเลงเพราะๆ สมัยโน้นก็เช่น เจอโรม เคิร์น หรือ กัย ลัมบาร์โด ผมมี
แผ่นเสียงรุ่นนั้นอยู่นับร้อย น่าเสียดายที่ถูกน้ำทะลักเข้าบ้านที่ประตูน้ำ
ทำลายเสียหายหมด พอตอนเป็นนักเรียนแพทย์แล้ว คุณพ่อซื้อเครื่องบันทึก
เสียงเส้นลวดยีห่ อ้ Ampro ให้ ตอนนัน้ ราคา ๒,๕๐๐ บาท เป็นรางวัลทีไ่ ม่ตอ้ ง
สอบซ่อม สอบผ่านหวุดหวิด ตอนนีท้ นุ่ ค่าแผ่นเสียงหน่อย เพราะรออัดเพลง
เอาจากวิทยุ เสียงไม่ดีนัก แต่ก็พอฟังได้ อันที่จริงคุณพ่อให้มาอัดบทเรียน
แต่เรามาใช้อัดเพลงไว้ฟังด้วยก็ไม่น่าจะผิดกติกาอะไร ผมจะได้รางวัลผ่าน
หวุดหวิดแบบนี้ทุกปี เริ่มตั้งแต่สอบเอ็นทร๊านซ์เข้าเตรียมอุดมได้ก็ได้นาฬิกา
Astin ซือ้ จากเยาวราช ต่อมาได้ปากกาปาร์กเก้อร์ดา้ มทอง และกล้องถ่ายรูป
Zeiss Super Ikonta II เล็นส์ ๒.๘ สองอันหลัง ผมยังถนอมไว้ได้จนถึงบัดนี้
ตอนหลังๆ พอมีเงินหน่อยก็เริ่มสะสมแผ่นเสียงลองเพลย์ ตอนนั้น
แผ่นละ ๑๒๐ ถึง ๕๐๐ บาท แล้วแต่จำนวนเพลงและคุณภาพ เปลีย่ นเครือ่ ง

รางวัล ๒ ชิ้นที่ยังคงเหลืออยู่
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Mantovani

Henry Mancini

เล่นจากชนิดไขลานเป็นเครื่องเล่นไฟฟ้าชนิดมีเสียงในตัว ต่อมาก้าวหน้าขึ้น
ไปอีก ไปเล่น Turn Table ไปต่อเข้ากับเครือ่ งเสียงเครือ่ งวิทยุ แทบจะไม่เชือ่ ว่า
ในช่วงชีวิตของผมนั้น
วิวัฒนาการด้านเสียง จะพัฒนามากมาย จากเครื่องอัดเสียงเส้น
ลวด ไปเป็นแถบพลาสติก อยู่ๆ ก็มีเทปแคสเส็ท มีซาวนด์อะเบ๊าท์ มี ซีดี
จนถึงตอนนี้ ก็มไี อพอด นาโนทีบ่ รรจุเพลงได้ถงึ ๗,๕๐๐ เพลง โหลดภาพยนตร์
ได้อกี หลายเรือ่ ง เปิดเพลงฟังจากกรุงเทพถึงมิวนิคได้ตดิ ต่อกันถึง ๑๑ ชัง่ โมง
ด้วยอุปกรณ์เล็กๆ ขนาดเท่าสามนิ้วมือเท่านั้นเอง
ผมลองหาประวัตขิ องนักร้อง นักดนตรีทผ่ี มชืน่ ชมบางท่าน เลยลอง
นำมาเล่าต่อบ้างสัก สาม สี่ ท่านหลายท่าน อาจจะรูจ้ กั ท่านผูน้ ด้ี แี ล้ว ชือ่ ของ
ท่านกระเดียดไปทางอิตาเลีย่ น แต่จริงๆ แล้วเป็นคนอเมริกนั แต่คงมีเชือ้ สาย
ผมชื่นชอบในฝีมือของท่านผู้นี้มาก จึงได้ติดตามหาประวัติของท่านมาอ่าน
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ท่านเกิดที่ คลีฟแลนด์ โอไฮโอ เมือ่ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๖๗ ถึงแก่กรรมเมือ่
วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๓๗ ที่ บีเวอรี่ ฮิลล์ แคลิฟอร์เนีย เริม่ ต้นเรียนดนตรี
จากคุณพ่อ โดยเรียนเป่าขลุ่ย และปิคโคโล่ ผ่านวิทยาลัยดนตรี Carnegie
Institute of Technology และ Juilliard ในนครนิวยอร์ค ประสบความสำเร็จ
สูงสุดในฐานะผู้ประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ให้โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล
มากกว่า ๑๐๐ เรื่อง ผลงานโด่งดังที่หลายท่านคงจะรู้จักก็ เช่น เพลงใน
ภาพยนตร์เรือ่ ง ฮาตาริ (Baby Elephant Walk) เบรคฟาสท์ แอ็ท เดอะ ทิฟฟานี
(Moon River) ชาเรด หนังทีวีชุด ปีเตอร์ กันน์ และ พิ๊งค์ แพนเธอร์ทั้งชุด
ท่านได้รบั รางวัลแกรมมี่ หลายครัง้ และได้รบั รางวัลตุก๊ ตาทองด้วย มีงานอัด
แผ่นเสียงจำหน่ายหลายร้อยอัลบัม ถ้าท่านอยากจะทราบว่าทำไมผมจึง
ชืน่ ชมท่านลองไปหาเพลงของท่านมาฟังซีครับ อมตะแท้ๆ
นามกรเต็มๆ ของ ท่านผูน้ ค้ี อื Annunzio Paolo Mantovani ท่านเกิด
ทีเ่ มืองเวนิซ ประเทศอิตาลี เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ และถึงแก่กรรมเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๓
ท่านมีสายเลือดนักดนตรีโดยแท้ คุณพ่อของท่านเป็นนักไวโอลินมือหนึ่งของ
วงซิมโฟนีที่ดังมากที่มีวิทยากรชื่อ อาร์ทูโร ทอสการ์นินี ครอบครัวของท่าน
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Roger Williams

Nat King Cole

ย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ ท่านจึงมีโอกาสได้เข้าศึกษาที่
ทรินติ ี คอลลเลจ น้องสาวก็เป็นนักร้อง เคยอัดแผ่นเสียงร่วมกับท่านบิดาด้วย
เพลงทีท่ า่ นเรียบเรียงด้วยใจก็คอื Greensleeves หวานได้ถงึ ใจจริงๆ เพลงที่
ไปดังสุดๆ ในสหรัฐ เพลงแรกคือ Charmaine เจอแผ่นซีดี คอลเล็คชั่นของ
ท่านผู้นี้ที่ไหนผมมักจะคว้าทันที นอกจากสองเพลงที่พูดถึงแล้วนั้น ที่ฝังใจ
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ผมก็เช่น Love Is a Many Splendored Things, Some Enchanted Evening,
Summertime in Venice, Three Coins in the Fountain และ The Sound of
Music เป็นอาทิ
ท่านผูน้ ้ี เป็นนักเปียโน ตอนเกิดท่านชือ่ Louis Weertz ตามประวัติ
ไม่ได้บอกว่าเกิดปีไหน ท่านชอบเล่นเปียโนมาตัง้ แต่เยาว์วยั ตอนเป็นนักเรียน
ไฮสกูล เกิดเพีย้ นไปชกมวยอยูพ่ กั หนึง่ บาดเจ็บไปหลายครัง้ จนกระทัง่ ดัง้ จมูก
หักจึงได้คดิ กลับมาหาดนตรีใหม่ เข้าเรียนเปียโนจริง ๆ ที่ Drake University
ตอนเป็นนักเรียนเล่นดนตรีมั่วทั้งประเภทแจ๊ส พ๊อพ และ คลาสสิค มีอยู่
วันหนึง่ ไปเล่นเพลง Smoke Gets into Your Eyes ในห้องเรียนดนตรี อาจารย์
ไปเจอเข้าจึงถูกทำโทษไล่ออกจากโรงเรียน ออกจากมหาวิทยาลัยก็ไปสมัคร
เป็นทหารเรือและได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พอจบแล้วกลับไปเข้า
Drake University ใหม่อีก เรียนอยู่ได้พักหนึ่งจึงย้ายไปเรียนต่อที่ Juilliard
ไปได้ครูเปียโนชือ่ Lenny Tristano กับ Teddy Wilson ลองไปหาเพลง Autumn
Leaves, Born Free, Till, Maria ฝีมอื เปียโนของท่านมาฟังซีครับ แล้วจะเคลิม้
งานใหญ่ ๆ ในทำเนียบขาวตัง้ แต่สมัยประธานาธิบดี Harry Truman จนถึง
Bill Clinton ต้องได้นกั เปียโนชือ่ Roger Williams เข้าไปเล่นจึงจะสมเกียรติ
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คุณแน๊ทคนนี้เป็นชายอเมริกันผิวหมึก ไม่ใช่คุณแน๊ทผู้หญิงไทย
ที่ดังเป็นพลุแตกเมื่อไม่นานมานี้ ชื่อจริงคือ Nathaniel Adams Cole เกิดที่
Montgomery, Alabama ส่วนปีเกิดนัน้ ไม่แน่ บ้างก็วา่ เกิด พ.ศ. ๒๔๕๘ บางคน
ว่าเกิด ๒๔๖๐ แต่ในทะเบียนทางการว่าเกิด ๒๔๖๓ พ่อเป็นคนขายเนือ้ ต่อมา
ครอบครัวย้ายไปอยู่ชิคาโกตอนนั้นคุณแน๊ทยังเด็กอยู่ พ่อเปลี่ยนอาชีพไป
เป็นนักบวช แม่เป็นนักเปียโนในโบสถ์ แม่นแ่ี หละเป็นครูสอนเปียโนให้ จึงได้
เรียนทั้งเพลงสวด เพลงแจ๊ส และเพลงคลาสสิค พอโตขึ้นหน่อยก็เคยแอบ
ไปฟังเพลงของ หลุย อาร์มสตรองด้วยเหมือนกัน ต่อมาก็รว่ มกับพีช่ ายมือเบส
Eddie Cole ตัง้ วง และอัดแผ่นเสียแผ่นแรกตัง้ ปี ๒๔๗๙ โน่น หลังแต่งงาน
จึงย้ายไปอยูแ่ อลเอ และไปตัง้ วงทริโอขึน้ ทีน่ น่ั โดยแน๊ทเป็นมือเปียโน ตอนนัน้
ก็ยงั ไม่ดงั จนกระทัง่ เกิดไปร้องเพลง Sweet Lorraine เข้าเมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๓
ชาวบ้านเกิดติดใจ แต่ตวั คุณแน๊ทกลับอายในสุม้ เสียงของตน มาดังสุดๆ เมือ่
พ.ศ. ๒๔๙๓ กับการร้องเพลง Straight Up and Fly Right และได้งานกลาย
เป็นนักร้องประจำของบริษัทแค็พพิโตลไป คุณแน๊ทเป็นคนสูบบุหรี่จัด
เลยตายด้วยโรคมะเร็งเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เพลงทีค่ ณ
ุ แน๊ทร้องทีผ่ มและเพือ่ นๆ
ชอบกันได้แก่ Pretend, Too Young, Autumn Leaves, Ramblin’ Rose, Mona
Lisa, Answer me My Love, Unforgottable, Darling Je Vous Aimes
Beaucoup เป็นต้น
เอาหละครับ นักและวงดนตรีอื่น ๆ ที่อยู่หัวใจของผมยังมีอีกมาก
ทีผ่ มชืน่ ชอบมานานก็เช่น Rogers and Hammerstein, Glenn Miller, Perez
Prado, Xavier Cugat, Richard Clayderman, Ray Conniff, Percy Faith,
James Last, Paul Mauriat เป็นต้นสำหรับนักร้องนั้นมีค่อนข้างเยอะ เช่น
Andy Williams, Johnny Mathis, Conny Francis, Patti Page, Perry Como,
Dean Martin, Pat Boone, Doris Day, Paul Anka, Engelbert Humperdinck,
Al Martino, Louis Armstrong, Judy Garland, Frank Sinetra, Rosemarry
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Clooney, Bing Crosby, Les Paul, Petula Clark, Trini Lopez เป็นอาทิ
ชือ่ ต่างๆเหล่านีเ้ พือ่ นร่วมสมัยกับผมคงจำได้ สำหรับรุน่ ลูกรุน่ หลาน ถ้าอยาก
จะฟังเพลงเพราะๆ รุ่นนี้ก็เสาะแสวงได้จากแผ่นซีดีที่รวบรวมเพลง The
Sixties, The Oldies รับรองว่าไม่ผดิ หวัง สำหรับเพลง Classics แท้ๆ นัน้ ผม
ก็ฟงั บ้าง แต่เอาแค่ตน้ื ๆ ลงลึกๆ ไม่ใคร่จะรูเ้ รือ่ ง เท่าทีฟ่ งั อยูเ่ สมอก็เช่น Eine
Kleine Nachtmusik หรือ A Little Night Music ของ Mozart, Hungarian
Rhapsody, Bolero, Rhapsody in Blue, Liebestraum, Moonlight Sonate,
Fuer Liese เป็นต้น เพลงพวกนี้เบาครับ ใครที่เริ่มฟังใหม่ๆ ลองดูซีครับไม่
ผิดหวัง
สำหรั บ เพลงไทยสากล เพลงที ่ ค ุ ้ น หู ต ั ้ ง แต่ เ ด็ ก ก็ ม ี เ พลงจาก
แผ่นเสียงตรากระต่ายนั่นแหละ “ดูซิดูโน่นซี สุรีย์ศรีกำลังทอแสง......”
“กล้วยไม้ของเราแต่เก่าก่อน อยู่ในดงในดอนเจ้าซ่อนช่อซ่อนใบ...” หรือ
“ใจพี่หายวาบ เมื่อเห็นกุหลาบกลีบกระจาย...” ต่อมาก็คุ้นกับเสียงคุณ
มัณฑนา โมรากุล “ลมฝนโชยพลิว้ มา เยือกเย็นอุรา พาให้ชน่ื .....” วงดนตรี
สุนทราภรณ์ทั้งวง เข้ามาอยู่ในหัวใจของผมก็ตอนเป็นเฟรชี่จุฬาฯ งานฉลอง
ปริญญา ทุกคนเรียกร้อง ต้องสุนทราภรณ์ only เพลงสุนทราภรณ์นั้นส่วน
มากจะฟังจากวิทยุกรมโฆษณาการ หรือในสมัยที่ พ.อ. หลวงสารานุประพันธ์
ท่านเป็นเจ้ากรม ชาวบ้านเขาเรียกว่ากรมกร๊วก เพราะสถานีนโ้ี ฆษณาสมชือ่
หลับหูหลับตาเชียร์รัฐบาลดะ และตอนหลังจึงเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์ มีเพลงเพราะๆ ให้ฟงั มากขึน้ ก็สมัยหม่อมหลวงขาบ กุญชรเป็นอธิบดี
นักร้องรุ่นๆนั้นเฟื่องฟูมาก นอกจากกลุ่มสุนทราภรณ์แล้วก็มี คุณสุเทพ
วงศ์คำแหง คุณชรินทร์ (งามเมือง) นันทนาคร คุณนริศ อารีย์ คุณชาลี
อินทรวิจิตร คุณธานินทร์ อินทรเทพ คุณล้วน ควันธรรม คุณชาญ เย็นแข
คุณชายถนัดศรี คุณเพ็ญศรี พุม่ ชูศรี คุณสวลี ผกาพันธุ์ คุณรุง่ ฤดี แพ่งผ่องใส
คุณดาวใจ ไพจิตร เป็นต้น ส่วนนักประพันธ์เพลงทัง้ เนือ้ และทำนองก็มเี ยอะ
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คุณสมาน กาญจนผลิน คุณสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ทีผ่ มเคยไปกินข้าวที่
บ้านท่านบ่อย ๆ คุณพยงค์ มุกดา คุณพร ภิรมย์ คุณสง่า อารัมภีร์ คุณแก้ว
อัจฉริยกุล ทีอ่ จั ฉริยะสมสกุล คุณเวส สุนทรจามร คุณแมนรัตน์ ศรีกรานนท์
เป็นต้น ตอนหลัง ๆ นี่ มีสหายร่วมรุ่นของผมก็ไปมีส่วนด้วยคือคุณวราห์
วรเวชไงหละครับ อย่างไรเสียเราคงจะลืมพระอัจฉริยะของในหลวงของ
ปวงชนชาวไทยไม่ได้ เพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านนั้น ได้ฟังเมื่อใด
ก็สงู สง่า ทราบว่าผูท้ ป่ี ระพันธ์เนือ้ ร้องหลายเพลงนัน้ คือ ม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ
จักรพันธ์ หรือทีใ่ ครๆ รูจ้ กั ท่านในนามท่านจักร์ฯ เพลงพระราชนิพนธ์นน้ั เรา
จะได้ฟงั บ่อยมากขึน้ เมือ่ มีสถานีวทิ ยุ อ.ส. วงซิมโฟนีของสถานีวทิ ยุเอ็นเอ็ขเค
ของญี่ปุ่นเอาไปบรรเลงฟังแล้วไพเราะสุดๆ จนน้ำตาจะร่วงที่เรามีในหลวงที่
ทรงพระปรีชายิ่งนัก เพลงสมัยหลังๆ ตอนผมเข้าวัยสูงอายุแล้ว ก็มีเยอะจน
ติดตามไม่ไหว
สำหรับเพลงลูกทุ่งก็ติดใจอยู่บ้าง เช่น เพลง ”ในฝัน” ร้องโดย ทูล
ทองใจ ที่นิยมสุดๆ คงจะเป็นคุณผึ้ง หรือ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ที่ร้องเพลง
”กระแซะ...เข้ามาซิ” ทั้งเต้นทั้งร้องตลอดชั่วโมงติดกันก็ไม่ได้ยินเสียงหอบ
ยังมีอีกหลายท่าน หลายเพลงที่นึกยังไม่ออก แต่กต็ ดิ ใจครับ
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Black list – บัญชีดำ

เจนีวา คราวไปประชุม Smallpox Biosecurity ตุลาคม ๒๕๔๖

คำว่า “black list” เป็นคำทีค่ อ่ นข้างจะรูจ้ กั กันดี โดยมีความหมายใน
ภาษาไทยว่า “บัญชีดำ” ร้านค้าหรือบริษัททำการค้าขายไม่โปร่งใส เวลาไป
ติดต่อค้าขายกับผู้ใดเขาก็จะขึ้นบัญชีดำเอาไว้ไม่ติดต่อค้าขายด้วย
บุคคลใดมีอาชีพไม่สจุ ริต เป็นเจ้าพ่อ ค้ายาเสพติด ยาม้า ยาบ้า ยาอี
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปกครองเขาก็มีการขึ้นบัญชีเอาไว้ ก็บัญชีดำนั่นแหละ
คนทีม่ อี าชีพสุจริตอย่างผมไม่เคยขายยาม้า ยาบ้า ไม่เคยเป็นเจ้ามือ
หวยใต้ดิน ไม่เคยลักใหญ่ขโมยน้อย ไม่เคยไปโกงใคร นอกจากตุกติกกับลูก
กับเมียบ้างเป็นบางโอกาส เมือ่ เล็ก ๆ เคยขโมยสตางค์คณ
ุ พ่อ คุณแม่บา้ ง
เป็นปกติของเด็ก ๆ เท่านัน้ เอง กลับถูกขึน้ บัญชีดำ
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จนถึงทุกวันนี้ ได้รบั เชิญไปประชุมในต่างประเทศปีละไม่ตำ่ กว่า ๑๐
ครัง้ อายุ ๗๐ ปีเศษแล้ว ตัง้ แต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา เวลาจะเดินทาง
ไปต่างประเทศทีไรก็จะถูกกักตัวเอาไว้ที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อน เพราะเป็น
บุคคลที่อยู่ในแบล็กลิสท์ เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ลองตามผมมาซีครับ
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เย็นวันหนึง่ ผมขับรถเข้าบ้านทีซ่ อยสมประสงค์
๔ ถนนเพชรบุรี (ซอย ๑๗ ในปัจจุบัน) มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นก็คือ
คุณภรรยามายืนหน้าซีดอยู่ที่หน้าบ้าน ผมนึกว่าขโมยเข้าบ้าน หรือญาติ
ผู้ใหญ่สิ้นลมกระมัง พอผมลงจากรถก็เจอคำถามถูกรุกโดยไม่ได้ตั้งตัว เป็น

เจนีวา ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖
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คำถามที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้ยินก็คือ “พ่อไปทำอะไรมา เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์เขาเอาหมายศาลมาปิดทีห่ น้าบ้านในฐานะบุคคลล้มละลาย”
ผมเองก็งงจับต้นชนปลายไม่ถูก เพราะผมไม่มีเครดิตที่จะไปกู้ยืมเงินใคร
มาทำธุรกิจได้ ต้องปลอบใจกันว่าใจเย็น ๆ มันเรือ่ งอะไรกัน ผมยังไม่รเู้ รือ่ ง
คุณแม่บ้านก็เลยลากผมไปที่ตรงที่เขาเอาหมายศาลมาปิด จึงถึงบางอ้อ
เรือ่ งมีอยูว่ า่ มีนกั ธุรกิจท่านหนึง่ ชือ่ และนามสกุลพ้องกับผม ทำธุรกิจ
จะขาดทุนหรือล้มบนฟูก ผมก็ไม่ทราบ เป็นหนีก้ รมสรรพากร โดยไม่ได้ชำระ
หนี้สรรพากรอยู่แค่ ๒๐ ล้านบาทเศษๆ เท่านั้นเอง ไม่ยอมจ่ายหรือไม่มีจะ
จ่ายก็ไม่ทราบ เขาก็เลยฟ้องล้มละลายเอา เมื่อศาลตัดสินล้มละลายแล้ว
ก็หาตัวจำเลยไม่เจอ นึกขึ้นมาได้ว่ามีคนชื่อนี้อยู่บ้านที่เลขที่ ๕๑ ซอย
สมประสงค์ ๔ ถนนเพชรบุรี ก็เลยเอาไปปิดไว้ จะได้หมดเรือ่ งหมดธุระ ผมพอ
จะจับต้นชนปลายถูก จึงเย็นลงไปได้
วั น รุ ่ ง ขึ ้ น ผมโทรศั พ ท์ ไ ปที ่ เ จ้ า พนั ก งานพิ ท ั ก ษ์ ท รั พ ย์ แ ละกรม
สรรพากรก็ได้รับคำอธิบายแต่ที่น่าเกลียดที่สุดก็คือคำอธิบายว่า “ไม่รู้จะเอา
ไปปิดที่ไหน ก็เลยเอาไปปิดไว้ที่บ้านคนชื่อเดียวกัน” ถ้าเป็นสมัยนี้ผมคงจะ
ต้องฟ้องหมิน่ ประมาทและร้องศาลปกครองแจ้งความฐานทำร้ายจิตใจอีกสัก
หนึ่งกระทงคงจะได้
ผมก็เย็นใจนึกว่าไม่มอี ะไรเกีย่ วข้องแล้วทีไ่ หนได้ ผมต้องเดินทางไป
ประชุมต่าง ประเทศ ไปต่ออายุหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าทีก่ องหนังสือเดินทาง
บอกว่า คุณเป็นคนล้มละลายทำให้ไม่ได้
ผมไปค้ำประกันญาติ ไปกู้เงินปลูกบ้านที่ธนาคารแห่งหนึ่ง ก็ได้รับ
คำปฏิเสธว่าบุคคลล้มละลายค้ำประกันใครไม่ได้
เมือ่ เจอปัญหาอย่างนี้ ผมคงจะอยูเ่ ฉย ๆ ไม่ได้ ตอนนัน้ ผมทำหน้าที่
เป็นรองอธิการบดีอยูท่ ม่ี หาวิทยาลัยมหิดล เลยเอาเรือ่ งนีไ้ ปคุยกับคุณชัยยุทธ์
บุญญานิตย์ ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล คุณชัยยุทธ์ว่าได้
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โทรศัพท์ไปหารือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จึงได้ทราบทางออก คือให้
มหาวิทยาลัยทำหนังสือถึงเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งหลักฐานต่างๆ ไปให้
เขาทราบว่าเป็นคนละคนกัน เพียงแต่ชื่อพ้องเท่านั้น และเขาก็ออกหนังสือ
รับรองให้ว่าเป็นคนละเรื่อง คนละคน คุณชัยยุทธ์ได้เอาหนังสือฉบับนั้นไป
ถ่ายเอกสารย่อ นำไปอัดพลาสติก หน้าหนึ่งเป็นสำเนาบัตรประจำตัว หน้า
หนึ่งเป็นหนังสือของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ย่อลงให้เท่ากับบัตรประจำตัว
เพื่อพกติดต่อเอาไว้ จะได้เอาออกมาแสดงเมื่อมีปัญหา ผมก็เลยมีหลักฐาน
อันนั้นติดตัวไปตลอดเวลาตั้งแต่นั้นมา และปัญหาทุกอย่างก็ไม่เคยปรากฏ
จนกระทัง่ ปี ๒๕๔๖ สิบสีป่ เี ศษหลังจากมีเรือ่ งในครัง้ นัน้ จึงเกิดเรือ่ ง
ผมได้รับเชิญเดินทางไปบรรยายในที่ประชุมเกี่ยวกับชีวนิรภัยกับ
โรคไข้ทรพิษทีน่ ครเจนีวา จึงออกเดินทางเมือ่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ เวลา
ประมาณ ๒๒.๐๐ น. หลังจากเช็คอินทีเ่ คาน์เตอร์การบินไทยเรียบร้อย แล้วก็
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จะผ่านเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองเพือ่ ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ปรากฏว่า
ผ่านออกไม่ได้ เจ้าหน้าทีท่ า่ นก็ถามผมว่ามีเอกสารอืน่ บ้างไหม ผมก็ไม่เข้าใจ
ว่าท่านจะเอาอะไร ถามท่านว่ามีปัญหาอะไรหรือครับ ท่านก็ไม่ตอบ ไม่
อธิบาย แต่ชี้มือให้ผมไปนั่งรอตรงที่มีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่นั่งอยู่ และส่ง
หนังสือเดินทางของผมไปให้เจ้าหน้าที่สตรีท่านหนึ่ง ซึ่งเอาหนังสือเดินทาง
ของผมเข้าไปในห้องกระจกแล้วเปิดคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ ผมรออยู่ราว ๆ
๑๐ นาที ก็ไม่เห็นว่าอะไร เผอิญมีเจ้าหน้าทีภ่ าคพืน้ ดินของการบินไทยใส่เสือ้
สีครีม ๆ ทีค่ อยนำส่งผูโ้ ดยสารวีไอพี แลเห็นผม เคยเป็นคนไข้กนั มาก่อนก็เลย
มาถามผมว่ามีปัญหาอะไร ผมก็ตอบไปว่าไม่ทราบ หนุ่มน้อยคนนั้นเลยไป
สอบถามให้ ได้ความว่าผมโดน “แบล็กลิสท์” ห้ามออกจากนอกประเทศ
แต่ก็ไม่มีคำอธิบายอย่างอื่น ผมก็เลยนึกถึงเรื่องเก่าขึ้นมาได้ จึงเอาเอกสาร
ฉบับย่อที่คุณชัยยุทธ์ทำไว้ให้ติดตัวออกแสดง เจ้าหน้าที่สตรีท่านนั้นรับไป
ถ่ายเอกสารเอาไว้ รออีกสักครู่ผมก็ได้รับการลงตราอนุญาตให้ออกจาก
นอกประเทศได้ ผมกลับจากเจนีวาถึงท่าอากาศยานกรุงเทพตอนเช้าตรู่วันที่
๒๔ ตุลาคม ก็โดนปัญหาเข้าเมืองไม่ได้อกี คงจะเหตุผลเดียวกันผมจึงได้เอา
เอกสารชี้แจงอีก จึงสามารถเข้าประเทศไทยได้ ต้นเดือนพฤศจิกายนผม
เดินทางไปเจนีวาอีกหนึ่งครั้ง ปลายเดือนไปเมืองเกาซุง ไต้หวัน ก็โดนทั้ง
ขาเข้าขาออกอีก เมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม ผมไปประชุมทีส่ งิ คโปร์ - กัวลาลัมเปอร์
ก็โดนอีก ทุกครัง้ หลังๆ นีง้ า่ ยขึน้ เพราะผมถ่ายเอกสารต่าง ๆ เตรียมไว้ ๒ ชุด
หนึง่ ชุดให้เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองขาออก อีก ๑ ชุดให้ขาเข้า
กลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครฟัง คนที่รู้จักผมดีก็มักจะหัวร่อร่า
บางคนที่นึกหมั่นไส้หน่อยก็หัวเราะเยาะแบบสมน้ำหน้าที่อายุป่านนี้ยังเร่ไป
ร่อนมาอีกไม่เจียมบอดี้ มีเหมือนกันที่แนะนำให้ผมไปเปลี่ยนชื่อ ผมสั่นหัว
ปฏิเสธเด็ดขาด ชื่อนี้คุณพ่อแก้วกับคุณแม่มลิวัลย์ตั้งให้ผมเป็นศิริมงคล
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คุม้ กะลาศีรษะมาได้ตง้ั ๗ ทศวรรษ จะมาเปลีย่ นตอนนี้ เศียรเด็ดบาทาขาดก็
ไม่ยอม ฝรัง่ มังค่าทีช่ อ่ื ซ้ำกัน เช่น จอห์น สมิธ มีเป็นร้อย คุณ โจนาธาน มานน์
โฆษก ซีเอ็นเอ็น ชือ่ ก็ไปซ้ำกับเพือ่ นผมคนหนึง่ ทีเ่ รือบินสวิสแอร์ตก ทีอ่ า่ วใกล้
นิวยอร์คเมือ่ สามสีป่ กี อ่ น ก็ไม่เห็นว่าเขาจะต้องไปเปลีย่ นชือ่ นีน่ า
จนกระทั่งครั้งสุดท้ายผมออกเดินทางไปประชุมที่ วอชิงตันดี.ซี.
ั หา และขากลับเมือ่ วันที่ ๑๘
เมือ่ คืนวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ นีเ่ องไม่มปี ญ
ธันวาคม ก็ ไ ม่ ม ี ป ั ญ หา แสดงว่ า ผมคงถู ก ลบออกจากบั ญ ชี แ บล็ ก ลิ ส ท์
เรียบร้อยแล้ว
ผมถามเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อโดนครั้งแรกว่าจะแนะนำให้
ผมปฏิบตั อิ ย่างไรจึงจะไม่ถกู ยัดเยียดเข้าบัญชีดำ หรือถูกลบจากบัญชี ก็ได้รบั
คำตอบว่าต้องไปยื่นคำร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและกองตรวจคน
เข้าเมือง ผมก็มวั แต่เดินทางเข้า ๆ ออก ๆ เลยยังไม่ได้ไปดำเนินการอย่างใด
ทัง้ สิน้ ไม่ทราบว่า
คราวต่อ ๆ ไป จะกลับมามีมีปัญหาอีกหรือไม่ก็ไม่ทราบ ในใจผม
คิดว่าถ้าจะยอมเสียเวลาร้องศาลปกครองให้เป็นคดีตัวอย่างบ้างก็คงจะดี
หลังจากทีโ่ ดนครัง้ แรก ไปนอนนึกคำนึงอยูบ่ นเครือ่ งบินว่า ตัวเรานี้
ช่างโดนชะตาแกล้งเอาเสียจริงๆ ผมเองนั้นเป็นทั้งแพทย์ เป็นทั้งครู เป็น
ข้าราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบนั เป็นกระทรวงศึกษาไปแล้ว) เป็น
ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ตอนนัน้ อายุยงั ไม่ถงึ ครึง่ ร้อย
ด้วยซ้ำไป จนเกษียณอายุราชการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ได้รับพระราชทานเหรียญ
ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองในฐานะนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ โปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๙ เกษียณอายุแล้วก็ยังไปทำงานที่ชอบอยู่ทุกวันเหมือนยังไม่เกษียณ
ไม่ยอมอยู่บ้านเฉย ๆ เข้าทำนอง “ทาสที่ปล่อยไม่หลุด หรือทาสใน
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เรือนเบี้ย” ในฐานะที่ปรึกษา ทัง้ ทีค่ ณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา
องค์การอนามัยโลกตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ จนถึงทุกวันนี้ มีชื่อซ้ำกับบุคคล
ล้มละลายตัง้ แต่ปี ๒๕๓๒ แต่มาโดนแบล็กลิสท์เอาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เกือบ
๑๕ ปี
ถ้าหากกองตรวจคนเข้าเมืองจะได้มีคำอธิบายรูปพรรณสัณฐาน
ของบุคคลเอาไว้ประกอบบัญชีรายชื่อมนุษย์ต้องห้ามเอาไว้บ้าง ไม่ต้องมาก
เลยแค่วันเดือนปีเกิดก็จะลดความยุ่งยากลงไปได้นะครับ ไม่ยากเลยจริง ๆ
ผมขอเสนอเอาไว้
ก่อนจะจบขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีน้ำโหอะไรกับเจ้าหน้าที่
ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเลยนะครับ เพราะทุกคนต่างก็ทำหน้าที่ของตนมิให้
บกพร่อง ต่อไปชะตาราศีจะแกล้งอะไรผมอีกบ้างก็ไม่ทราบ น่าจะแกล้งให้
ถูกหวยกันบ้างก็จะดีนะครับ

ถ่ายภาพร่วมกับ Dr. DA Henderson หัวหน้าคณะกวาดล้างไข้ทรพิษ
ขององค์การอนามัยโลก และมาดาม และ คุณหมอดาริกา กิ่งเนตร (ซ้าย)
จากนิตยสาร LIPS มกราคม ๒๕๔๗
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หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

Black list - บั ญ ชี ด ำ

๑๙๘

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

สวยหรื อ ซวย บางที ก ็ เ ป็ น คนละเรื ่ อ งเดี ย วกั น

สวยหรือซวย
บางทีกเ็ ป็นคนละเรือ่ งเดียวกัน
วันนี้ผมนึกถึงคำที่แสนจะธรรมดาๆขึ้นมาได้สองคำ ทั้งสองคำนี้
ถ้าคนไทยเราพูด เราก็จะทราบว่ามันต่างกันมากทีเดียวในบางครั้งแทบจะ
ต่างกันราวฟ้ากับดินในบางโอกาสอาจจะต่างกันเพียงฟ้ากับเมฆ ในบาง
โอกาสอาจแปลความหมายได้เหมือน ๆ กันก็มี ภาษาไทยเรามีความวิจิตร
พิสดารลึกล้ำเหลือเชื่ออย่างนี้เอง

คำสองคำนัน้ ก็คอื “สวย” กับ “ซวย”
สองคำนี้ออกเสียงคล้ายกัน ต่างกันที่ระดับของเสียง แต่ถ้าให้ชาว
ตะวันตกลองหัดอ่าน เสียงก็จะได้ระดับเดียวเท่านั้น คืออ่านอย่างไรอย่างก็
ซวยหมด

๑๙๙

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

สวยหรื อ ซวย บางที ก ็ เ ป็ น คนละเรื ่ อ งเดี ย วกั น

ทีผ่ มกล่าวเอาไว้วา่ ในบางโอกาส คำว่า สวย อาจแปลความหมาย
ว่า ซวย ได้เหมือนกันนัน้ บางท่านอาจจะนึกไม่ออก ผมจะยกตัวอย่างให้ดู
เด็กหนุ่มปากซอยดันปากเสียแกว่งไกวไปแซวลูกสาวเจ้าพ่อท้าย
ซอยเข้า ลูกน้องเจ้าพ่อทราบเรื่องเข้าก็บังเกิดโทสะ กัดฟันกรอดๆ และ
พึมพำว่า “เฮ้ย อย่างนีก้ ส็ วยซีวะ” ท่านผูอ้ า่ นก็คงจะพอนึกออกว่า ผลจริงๆ
ทีอ่ อกมามันจะสวย หรือว่ามันจะ ซวย
ยังมีเรือ่ งทำนองอย่างนีท้ ผ่ี มอยากจะเอามาเล่าบ้างก็คอื เรือ่ งอยาก
สวยแต่ผลออกมากลับซวย
มีขา่ วจาก ซีเอ็นเอ็นเมือ่ ปี ๒๕๔๕ อยูส่ องข่าวทีผ่ มอยากจะนำมาเล่า
เรื่องแรกมีอยู่ว่า คุณจิมมี่ ค็อท ตอน ซึ่งขณะให้สัมภาษณ์กำลัง
กลับเป็นโสดอีกครั้งหนึ่ง เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า แทมมาเรีย ภรรยาสุดที่รัก
ของเขา ได้ขอให้เขาถ่ายภาพเธอไว้เป็นที่ระลึก เพราะว่าเขาจะไม่มีวันเห็น
รูปร่างตุต๊ ะ๊ พุงห้อยโย้ ก้นย้อยทีอ่ ปั ลักษณ์และน่าสังเวชอีกต่อไปแล้ว เพราะ
เธอกำลังจะไปทำการเสริมสวยดูดไขมัน แทมมาเรีย อายุ ๔๓ ปี กำลังเข้า
วัยตุ้ยนุ้ยพอดี หลังจากไปดูดไขมันที่คลินิก จิมกลับไม่มีโอกาสพบหน้า
แทมมาเรียยอดรักอีก เพราะเธอสิ้นใจในห้องฉุกเฉินหลังดูดไขมันวันนั้นเอง
คุณจูด้ี เฟอร์นนั เดซ เป็นอีกรายหนึง่ ทีเ่ สียชีวติ คามือหมออีกคนหนึง่
หลังจากดูดไขมันเสริมสวย จูดส้ี น้ิ ใจในวัย ๔๗ แก่กว่า แทมมาเรีย ๔ ปี คุณ
รูเบนผูเ้ ป็นสามีเล่าให้นกั ข่าวฟังว่า ตัวเองแทบจะสิน้ ใจตาม เมือ่ เห็นจูดน้ี อน
แผ่หลาไม่หายใจอยูบ่ นเตียงผ่าตัด ยังไม่ทนั จะเห็นความสวยของตนเองก็คา
เขียงเสียแล้ว
ทัง้ แทมมาเรีย และจูด้ี เป็นชาวแคลิฟอร์เนียด้วยกัน ทัง้ คูไ่ ด้รบั การ
ดูดไขมันด้วยเทคนิคทีเ่ รียกว่า “ทูเมสเซ๊นท์ - tumescent” การดูดไขมันแบบนี้
จะต้องใช้ไลโดเคนเป็นยาชา ฉีดระงับความเจ็บปวดเฉพาะที่ที่จะกรีดหนัง
เพือ่ ดูดไขมัน
๒๐๐

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

สวยหรื อ ซวย บางที ก ็ เ ป็ น คนละเรื ่ อ งเดี ย วกั น

อันทีจ่ ริงมีขา่ วซวยอย่างนีจ้ ากต่างประเทศมาตัง้ แต่ปี ๒๕๔๒ แล้ว
ว่าองค์การบริหารอาหารและยาสหรัฐได้ทำการสอบสวนที่มีผู้ถึงแก่กรรม ๕
คน ที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการดูดไขมันเสริมความงาม ทำให้เกิดความ
กังขาว่าการปฏิบัติดังกล่าวปลอดภัยจริงหรือไม่
ในบ้านเราก็มีข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์หัวเขียวหัวชมพู เรื่อง
ผ่าตัดเสริมเต้านมแต่ไปลงท้ายที่เต้าเน่าและ คงจะได้อ่านข่าวที่มาด้วยกัน
ก็คอื ข่าวการดูดไขมันจากหน้าท้อง ซึง่ แทนทีจ่ ะสวยกลับได้ลายมังกรพาดอยู่
ที่หน้าท้องแลดูเหมือนโอ่งมังกรราชบุรีอย่างน่าเวทนา แต่ที่ร้ายหนักก็คงจะ
เป็นรายเด็กสาววัยสะรุ่นเท่งทึงคาเขียงในคลินิกแสนซวยที่เชียงใหม่โน่น
รายนี้ผลการตรวจศพบอกว่ามีไขมันหลุดเข้าไปอุดหลอดเลือด
ก่อนจะปล่อยให้ผ่านเลยไป ผมเลยอยากจะขอเอาเรื่องการดูด
ไขมันมาเล่าต่ออีกสักหน่อย
การเสริมสวยโดยการดูดไขมันนี้ ภาษาทางการแพทย์หรือภาษา
สามัญจะเรียกเหมือน ๆ กันว่า “ไลโปซัค๊ ชัน่ - liposuction” ไลโป แปลว่าไขมัน
ซั๊คชั่นแปลว่าดูด
เป็นการปรับปรุงรูปร่างไม่ถือว่าเป็นการที่จะลดน้ำหนักนะครับ
เพราะทำเสร็จแล้วรูปร่างจะสวยขึ้น แต่น้ำหนักจะลดลงไปไม่เท่าไหร่ มิช้า
มินานก็จะปูดกลับมาอีก
คนเรานั้น พออายุเลยวัยกลางคน ถ้าไม่ระมัดระวังการอยู่การกิน
ก็จะอ้วนจะปูด ไขมันก็จะไปพอกตรงโน้น ไปพูนตรงนี้ โดยเฉพาะบริเวณทีเ่ นือ้
หลวมๆ เช่นทีพ่ งุ ทีส่ ะโพก ทีต่ น้ ขา ทีใ่ ต้คาง ใต้ราวนม ใต้ตน้ แขนบริเวณรักแร้
ใต้ตาทัง้ สองข้าง ถ้าไม่คอยบริหารเอาไว้ให้สม่ำเสมอ ก็จะมีไขมันเข้าไปแทรก
อยูอ่ ย่างง่ายดาย บางทีอยูเ่ ป็นเม็ดๆ สาคูเป็นคลืน่ ๆทีเ่ รียกว่า เซลลูไล๊ท์ นัน่ เอง
หลักของการดูดไขมันก็คือ หมอจะกรีดเนื้อบริเวณที่ต้องการดูด
เป็นแผลเล็กๆที่พอจะ สอดเข็มเบอร์ใหญ่รูกว้างหน่อยเข้าไปลึกๆ อีกข้าง
๒๐๑

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

สวยหรื อ ซวย บางที ก ็ เ ป็ น คนละเรื ่ อ งเดี ย วกั น

หนึง่ ของเข็มทีโ่ ผล่อยูภ่ ายนอก ต่อเข้ากับเครือ่ งดูดสุญญากาศ หรือพูดง่าย ๆ
ก็คล้ายกับเครื่องดูดฝุ่นดูดเอาฝุ่นออกจากพื้นบ้าน แต่แทนที่จะดูดฝุ่นก็
กลายเป็นดูดไขมันแทนนัน่ เอง แต่รายละเอียดในการปฏิบตั ยิ งั มีอกี มาก เช่น
ดูดสด ๆ ก็ปวดแย่ หรือการดูดดือ้ ๆ ก็ดดู ยาก อาจจะต้องฉีดน้ำยาเข้าไปช่วย
ละเลงให้ดูดออกได้ง่ายขึ้น
ไขมันทีด่ ดู ออกมาอาจจะเอาฉีดกลับเข้าไปในร่างกายใหม่เพือ่ เสริม
บริเวณทีแ่ ฟบให้แลดูเต่งตึง เช่น แก้มตอบไป คางสัน้ ไป เนินสวาทแบนราบไป
อยากจะให้อวบอิ่มนูนน่าพิศวาส ก็เอาไขมันที่ดูดออกมาฉีดกลับเข้าไปใหม่
เป็นต้น
การดูดไขมันนีอ้ นั ทีจ่ ริงปฏิบตั กิ นั มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ทีก่ รุงโรม
ประเทศอิตาลีโดยแพทย์โรคเฉพาะสตรี หรือที่เรียกกันว่าแพทย์นรีเวช ชื่อ
คุณหมอ จิออร์จโิ อ ฟิชเชอร์ ในตอนแรก ๆ ก็ยงั ไม่แพร่หลาย จนกระทัง่ ปี พ.ศ.
๒๕๒๑ คุณหมออิลูส์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมตกแต่งชาวฝรั่งเศส
เอาไปเผยแพร่ทก่ี รุงปารีส ทีน่ น่ั เป็นศูนย์กลางความงามของจักรวาล สาวแก่
แม่หม้ายต่างก็ไปแสวงเสริมความสวยความงามที่นั่นอยู่เป็นประจำ หมอก็
เลยได้ลูกค้ามาก จากปากต่อปาก และมีการประชาสัมพันธ์กระแทกเข้าไป
อีกหน่อยก็เลยดังไปทั่วโลก วิธีการนี้เข้าไปถึงสหรัฐอเมริกาอีกสองปีให้หลัง
เมื่อมีลูกค้ามากขึ้น มีการปฏิบัติมากขึ้น การวิจัยเพื่อประยุกต์ก็
ตามมา หมอโรคผิวหนังสองคนที่แคลิฟอร์เนีย ชื่อเจ็ฟฟรีย์ ไคลน์ กับหมอ
แพ็ททริค ลิลลิสก็เลยคิดวิธี “ทูเมสเซ๊นท์” ขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ หมอไคลน์
ตีพิมพ์รายงานการดูดไขมันของท่านในวารสารการแพทย์ที่ดังฉบับหนึ่ง
วิธีการนี้จึงมีผู้นำไปปฏิบัติกันกว้างขวางยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ มีรายงานข่าวผ่านสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ ซีเอ็นเอ็นว่า การดูดไขมันเป็นการเสริมสวยที่ได้รับการนิยมมาก
ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอัตราการเติบโตในสหรัฐสูงขึ้นถึง
๒๐๒

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

สวยหรื อ ซวย บางที ก ็ เ ป็ น คนละเรื ่ อ งเดี ย วกั น

๒๑๖ เปอร์เซ็นต์ทีเดียว ยิ่งทำกันเยอะปัญหาภาวะแทรกซ้อนและผลไม่
พึงประสงค์ต่าง ๆ ก็ยิ่งมีรายงานมากขึ้น
จากข้อมูลทีร่ วบรวมไว้ทศ่ี นู ย์ขอ้ มูล พบ ว่า ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๕
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผู้ตายจากการผ่าตัดโดยวิธีนี้ในสหรัฐมาแล้ว ๕ ราย
บางครั้งอยากจะสวยก็อาจซวยถึงขนาดเอาชีวิตเข้าแลกทีเดียว สรุปไม่ได้
ว่าทั้งหมดนั้นตายจากการดูดไขมันหรือจากการแพ้ไลโดเคน (ยาชาที่ใช้ฉีด)
ปีหนึ่ง ๆ มีผู้ไปเสริมสวยโดยการดูดไขมันในสหรัฐถึงปีละกว่า
๒๐๐,๐๐๐ คน เพือ่ ความปลอดภัย องค์การบริหารอาหารและยาของสหรัฐ
จึงต้องเข้าไปสอบสวนหาความจริงให้ได้ จนบัดนี้ยังสรุปไม่ได้ชัดเจนว่า
สาเหตุของการตายนั้นคืออะไร
นี่แหละครับ อยากจะสวยอาจซวยถึงแก่ชีวิตเอาง่ายๆ แถมเสีย
ค่าบริการแพงลิบลิ่วอีกต่างหาก
จาก LIPS Vol.๔ issue ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ หน้า ๑๙๐-๑๙๑

รับรางวัลเหรียญทองนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล ๒๔ กันยายน ๒๕๓๔

๒๐๓

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

สวยหรื อ ซวย บางที ก ็ เ ป็ น คนละเรื ่ อ งเดี ย วกั น

๒๐๔

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

ชวนฝรัง่ เข้าครัว เดินข้างครัว
ผักข้างรัว้ เก็บกินได้

ผมเองเป็นคนชอบรับประทานอาหารทีร่ สชาดต้องถูกปาก ด้วยเหตุ
นี้เองจึงจำเป็นจะต้องเข้าครัวบ่อย ๆ อาศัยที่เคยเข้าครัวช่วยคุณแม่ และน้า
สะใภ้อยูเ่ สมอ เลยพอจะมีความรูเ้ รือ่ งการปรุงอาหารบ้างงู ๆ ปลา ๆ ต่อมาไป
อยูเ่ มืองนอก สมัยโน้น (๒๕๐๓-๒๕๐๖) หาร้านอาหารไทยไม่ได้เลย อาหาร
จีนพอหาได้แต่กแ็ พงเกินกำลัง เพือ่ นนักเรียนไทยก็อยากกินอาหารไทย ผมก็
พยายามปรุงให้ ต้มพะโล้คากิ (ราคาถูกมาก) ไข่พะโล้ (ไข่เป็ดไปขอแบ่งมา
จากร้านทำขนมเค้ก ราคาถูก เพราะฝรัง่ เขาไม่กนิ ไข่เป็ด กลัวเป็นโรคทางเดิน
อาหาร ท้องเดินจากเชือ้ แบคทีเรีย ซัลโมเน็ลล่า เอ็นเทอไรติดสิ เลยใช้ทำขนม
เท่านั้น) ใบเลี้ยงอ่อน ๆ ของโคนดอกกล่ำที่เขาตัดทิ้งแต่อ่อนและอร่อย เอา
แสตมป์ไทยเก่าๆ ไปขอแลกจากร้านขายผัก เพราะเขาจะทิ้งอยู่แล้ว เอามา
ต้มจับฉ่ายกับหมูสามชัน้ หัวผักกาด ต้มทีกนิ ได้หลายวัน ถ้าได้มาเยอะ ก็เอา
๒๐๕

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

มาดองไว้ทำตือฮวนก็ได้ หรือจะใช้ใบสดๆ ผัดก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็อร่อย
เส้นก็ใช้เส้นสปาร์เก็ตตีเ้ ส้นแบนแทนเส้นก๋วยเตีย๋ ว เครือ่ งในหมู กระเพาะหมู
เขามีขายที่ตลาดนัด ชาวบ้านซื้อไปเลี้ยงสุนัข คนไทยก็เอามาต้มตือฮวน
แกงจืดกระเพาะหมูผักดอง สุดยอดอาหารแบบไทยๆ บางครั้งที่พอจะหา
เครื่องแกงได้ ก็ด้วยความเมตตา คุณป้าโสน ศรีพิพัฒน์ ภรรยา พลเรือตรี
ประวิทย์ ศรีพิพัฒน์ ผู้ดูแลนักเรียนไทยที่กรุงบอนน์ส่งไปให้ จะเปลี่ยนเป็น
แกงป่าบ้าง แกงเขียวหวานเนือ้ เขียวหวานไก่ ราดข้าว กินกับไข่ดาว ไข่เจียว
ไม่มีมะพร้าวก็ใช้นมสดแทน แกงบางอย่างแกงออกมาแล้วบางทีก็เรียก
ชื่อไม่ถูกว่า ควรจะเรียกว่าแกงอะไรเลยได้ชื่อว่า “แกงเฮงซวย” แต่ก็อร่อย
ตักราดข้าวโปะด้วยไข่ดาวหรือไข่เจียว เอาอะไรมาแลกก็ไม่ตกลง ตกเย็นมา
บ้านทีผ่ มพักที่ ชลุม๊ พ์ (อันทีจ่ ริงแล้วอยูท่ ่ี Koopstrasse ๒ a แต่ใกล้กบั สถานี
รถไฟใต้ดนิ บาย ชลุม๊ พ์ - Bei Schlump ไม่ไกลจากทีผ่ มไปเรียน คือ โทรเป็น
อินสติตู๊ท ไม่กี่สถานี ก็เลยเรียกขานกันสั้น ๆ ว่า ชลุ๊มพ์) ก็กลายเป็นร้าน
อาหารเล็กๆทุกวัน นักเรียนไทยต่างบ้านต่างเมืองไม่รู้จักกันมาก่อน ก็จด
ตำบลที่อยู่เอาไว้ แล้วมากรดกริ่งหน้าบ้าน ขอกินและขอนอน บางคนอยู่

๒๐๖

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

ฟรีกนิ ฟรีเป็นอาทิตย์ มีอยูร่ ายหนึง่ มีเดทกับสาวสวยในเย็นวันศุกร์เป็นประจำ
ก่อนจะออกไปหาความสำราญกันยังอุตส่าห์แวะมาเยี่ยมผมที่บ้าน เปล่า
หรอกครับ เขาไม่ได้คดิ ถึงผมหรอก เขาพาสาวมาแวะกินข้าวฟรี ทุน่ ค่าอาหาร
แถมยังทิ้งจานไว้ให้เราล้างให้อีก
เผอิญเจ้าของบ้านที่เราไปเช่านั้น เป็นด็อกเตอร์ คุณครูเก่า โสด
เกษียณอายุแล้ว อายุมากใจดี แถมยังดีไปกว่านัน้ ก็คอื หูตงึ อีกต่างหาก เวลา
กลางคืนคุณป้า ดร. โรเซ่นคร๊านซ์ (Frau Dr. Johanna Rosenkranz ซึง่ ผมชอบ
เรียกชื่อแกว่า คุณป้าหรีดกุหลาบ ตามคำแปล) แกเอาเครื่องช่วยฟังออก
จากหู คนไทยเอะอะจนดึกจนดืน่ เกือบทุกคืน คนข้างบ้านหนวกหูโทรศัพท์ไป
แจ้งตำรวจ สักครู่ก็มีเสียงหวอตำรวจหวีหว่อๆ มาจอดที่หน้าบ้าน คุณป้าลง
ไปบอกตำรวจหน้าตาเฉยว่า แกไม่เห็นได้ยินอะไรเลย (ก็แกถอดเครื่องช่วย
ฟั ง ออก) เวลาเราทำกั บ ข้ า วไทย เราก็ พ ยายามคะยั ้ น คะยอให้ ค ุ ณ ป้ า
รับประทาน เริม่ ต้นจากข้าวไข่เจียวบ้าง ไข่ตนุ๋ บ้าง ต่อมาก็ให้กนิ สารพัด กลิน่
เครื่องแกง เครื่องเทศ กลิ่นกระเทียมคลุ้งแกก็เคยชิน บางทีเราทอดปลาเค็ม
ตั้งกระทะเทน้ำมันลงให้ร้อนเต็มที่ แล้วจึงเอาปลาเค็มลงไปและยกออกทาง
หน้าต่างเอาไปไว้นอกบ้าน คนข้างบ้านเขานึกว่าบ้านที่เราอยู่มีการฆ่ากัน
ตายจนเหม็น คุณป้าก็ทนได้ คุณโย่ง หรือคุณทอมเซ่น และ ฟรอยลายน์ ชมิดท์
ทีอ่ าศัยอยูช่ น้ั สามของบ้าน (ผมอยูท่ ช่ี น้ั สอง แต่ครัวอยูช่ น้ั ใต้ดนิ ) ก็กลายเป็น
ลูกค้าครัวไทยไปอีก เราเลยได้ใจ คุก๊ กิง้ ตามสบาย ตอนใกล้ๆจะกลับ ไปรูจ้ กั
กับร้านขายส่งอาหารจีน สองคนผัวเมีย ภรรยาชือ่ เฟรา นิ อยูแ่ ถวๆ ทะเลสาป
เอ๊าท์เตอร์ อัลสเตอร์ ก็เลยหาของชำมาปรุงอาหารได้ง่ายขึ้น แม้ว่าราคาจะ
ค่อนข้างสูงแต่เราก็พอใจ
ตัง้ แต่จบแพทย์ ผมก็อยูท่ ศ่ี ริ ริ าชโดยตลอด มีชว่ งทีไ่ ม่อยูท่ ศ่ี ริ ริ าชก็
ตอนต้นปี ๒๕๐๓ คือไปฝึกงานอหิ-วาต์และแบคทีเรียกลุม่ ซัลโมเน็ลล่า กับ
ดร. ออสการ์ เฟลเซ่นเฟ็ลด์ ผู้เชี่ยวชาญที่ ซีอาโต้ แลบ ที่ตึกพยาธิวิทยา
๒๐๗

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถ้านับตั้งแต่ข้ามฟากมาเมื่อเดือนมิถุนายน
๒๔๙๖ จนถึงปี ๒๕๔๙ ก็กนิ เวลาถึง ๕๓ ปี แปลว่ากว่าค่อนชีวติ ผมก็เดิน
วนเวียนอยู่ที่ศิริราช วันเสาร์ก็ยังอยู่ บางทีวันอาทิตย์ก็มาจนกระทั่งทุกวันนี้
ก็ยังปฏิบัติอยู่อย่างนี้ ก็มีความสุขดี กลับมาจากเมืองนอก มารับราการเป็น
อาจารย์ชั้นโทที่เก่า ได้รับพระราชทาน เงินเดือน เดือนละ ๑,๙๐๐ บาท
ชักหน้าชักหลังแทบแย่ ต่อมาไปกู้เงินเขามาปลูกบ้านอีก ทุกอย่างรัดตัว
แทบกระดุกกระดิกไม่ได้ เวลาโฟล์คเต่าที่เอากลับมาจากฮัมบวร์ก ต้องเข้าอู่
ประชายนตร์ ลูกชายคนโตแทบจะต้องอดนม เอส ๒๖
หลังปี ๒๕๑๐ ผมเริ่มจะเป็นอาจารย์ที่โตขึ้นหน่อย (ผมจบแพทย์
ศิริราชรุ่น ๖๒ ปี ๒๔๙๙/๒๕๐๐) พออาวุโสขึ้นหน่อยก็มีงานวิจัยเริ่มออก
มาบ้าง ประกอบกับวิชาไวรัสวิทยาในประเทศไทยนั้น มีผู้สนใจนับนิ้วได้
ผมจึงมีโอกาสได้ไปประชุม ไปดูงาน ไปเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในและ
ต่างประเทศบ่อย แม้เกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยังต้องร่อนเร่อยู่กลาง

Sappolo ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

๒๐๘

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

เวหาทุก ๆ เดือน ในตอน หลัง ๆ เกิดแก่กล้าเดาะขึน้ ไปเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญโดยไม่
ทันได้ตง้ั ตัว เลยได้ไปเมืองนอกบ่อยขึน้ ไปแต่ละครัง้ เบีย้ เลีย้ งก็นอ้ ย ไปจ่าย
เป็นค่าโรงแรมที่เราไม่ใคร่จะมีเวลาได้นอนสักเท่าไหร่เสียเกือบหมด เหลือ
เป็นค่าอาหารก็เฉียดฉิว จะกินดี ๆ นักก็ไม่ได้ ตอนหลังๆ คิดได้ เลยยกครัว
ติดตัวไปด้วย ไม่วา่ ผมจะอยูท่ ่ี วอชิงตัน ดีซี แวนคูเวอร์ เรสตัน มอสโคว์ เบอร์ลนิ
เคีย๊ ฟ โตเกียว ดูบร๊อฟนิค ปารีส ลอนดอน เดอร์บนั ทูนสิ เจนีวา ริโอ เดอจาเนโร
เวียนนา สต็อคโฮล์ม แบนฟ์ ฯลฯ ผมก็มขี า้ วน้ำพริกปลาทู แกงเลียง ยำเนือ้
แกงจืดวุน้ เส้นสาหร่าย ต้มยำกุง้ ไข่เจียว หมูแดดเดียวทอด และอืน่ ๆ ที่ผม
ชอบ มีไว้เผือ่ พรรคพวกด้วยเสมอ จนบางคนเขาบอกว่า ผมน่าจะเขียนหนังสือ
เรือ่ ง “How to survive in a megacity” ออกจำหน่าย ผมปฏิเสธ ไม่ใช่วา่ จะ
กลัวรวย แต่กลัวหนังสือของผมจะถูกจัดเข้าประเภท “กิโลรายวัน ตันราย
สัปดาห์” ขายไม่ออกจนบ้านทรุด จะจำหน่ายจ่ายแจกได้หมดก็ตอนงาน
ประชุมเพลิงโน่นแหละ

กินอาหารไทยที่ปรุงในโรงแรมเมืองอเล็กซานเดรีย

๒๐๙

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

ผมเป็นคนมีพรรคพวกเพื่อนฝูงเยอะ หลายคนเริ่มต้นเป็นคนไข้กัน
ไป ๆ มา ๆ ก็กลายเป็นผู้คุ้นเคย เป็นมิตรสนิท ผมเป็นคนมีรายได้ไม่มาก
มีลูกเรียนหนังสือในเวลาใกล้เคียงกันถึงสามคน ระหว่างลูก ๆ เรียนหนังสือ
มีสมบัติเก่าสมบัติใหม่ขายเกลี้ยง พอปีใหม่ที อยากจะชวนพรรคพวกเพื่อน
ฝูงไปเลี้ยงข้าวตามร้านก็จนใจ ตกลงเลยชวนไปที่บ้าน ลงมือปรุงอาหาร
ที ่ ผ มให้ ส มญาว่ า อาหารฮ่ อ งเต้ ซึ ่ ง แฟน ๆ ทั ้ ง หลายคงจะยื น ยั น ได้ ว ่ า
ทีไ่ ปหม่ำกันสนุกสนานนัน้ ไปหากินทีอ่ น่ื ไม่ได้จริง ๆ ขนาดฮ่องเต้กไ็ ม่ได้ลม้ิ รส
เพือ่ นๆ ไม่วา่ ฝรัง่ ไม่วา่ จีน ไม่วา่ ญีป่ นุ่ อยากจะขอมากินฝีมอื ของผมและคุณ
แม่บ้านของผมมากกว่าจะอยากให้พาไปเลี้ยงที่ร้าน (ไม่ใช่คุยเฟื่องนะครับ
มีพยานยืนยัน) แม้กระทัง่ ปัจจุบนั นี้ ผมต้องไปสอนทีซ่ พั โปโร ยังต้องไปต้มยำ
กุง้ ยำเนือ้ ให้เพือ่ นญีป่ นุ่ กินกัน ความลำบากใจของผมก็คอื เวลาเขาถามว่า
ที่กินเข้าไปนี่มันคืออะไร ทีนี้ภาษาอังกฤษของผมก็ไม่แข็งแรงนัก พยายาม
สอบถามผู้ที่แข็งแรงกว่าก็ได้บ้างกระท่อนกระแท่น ความที่มีเหตุอย่างนี้เอง
เจอะอะไรทีไ่ หนต้องรีบจดเอาไว้ นิตยสารท่องเทีย่ วเอย (เช่น Comprehensive

๒๑๐

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

Consumer Travel Magazine แจกอยู่ตามโรงแรมที่เชียงใหม่ http://
www.infothai.com/wtcmcr) รายการอาหารตามร้านอาหารไทยทั้งในและ
ต่างประเทศหรือเมนูเอย แม้กระทัง่ ตูแ้ ช่ปลาแช่แข็งทีห่ า้ งสรรพสินค้าแมคโคร
ทีเ่ ขามีชอ่ื ไทยและมีภาษาอังกฤษกำกับ ก็รบี จดมา เอามารวบรวมเรียบเรียง
แม้ว่าจะมีผิดเพี้ยนผิดพลาดบ้าง ก็อย่าได้ถือสาหาความนะครับ ให้อภัยผู้ที่
ภาษาอ่อนแอบ้าง ท่านที่แข็งแรง รู้แล้วก็เก็บไว้ให้ลูกหลานอ่านเล่น ๆ ก็ได้
นีค่ รับ สหายเก่าแก่คอื ดร. ประเสริฐ สายสิทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ก็กรุณา
ให้ยืมหนังสือมาเล่มหนึ่ง เป็นหนังสือเก่า แต่ก็ได้ความรู้มาเยอะ ชื่อหนังสือ
“สัตว์ทะเลที่เป็นอาหารของคนไทย” จัดทำโดยหน่วยสำรวจแหล่งประมง
กรมประมง กระทรวงเกษตร ตีพมิ พ์เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ก็เลยได้ชอ่ื ปลาทะเล
มาเพิ่มขึ้นและ หลานหนิง ลูกสาวอาจารย์หมอกิตติ อดีตอาจารย์คณะ
ทันตแพทย์มหิดล ที่ผมดูแลมาตั้งแต่เล็กๆ จนโต ทำงานที่กรมประมง
ก็ช่วยหาชื่อปลาน้ำจืดมาให้
ท่านทราบหรือไม่ว่า สิ่งของที่เรานำไปปรุงเป็นอาหารเหล่านี้ หรือ
อาหารไทย เครื่องเทศ พืช ผัก และเบ็ดเตล็ดต่างๆ เขาเรียกชื่อเป็นภาษา
อังกฤษว่าอย่างไร ผมจะลองพาฝรัง่ เข้าครัวดู เอาหละครับ ผมจะเอามะพร้าว
ห้าวมาขายสวน

๒๑๑

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

ชือ่ อาหาร
แกงป่า
แกงเผ็ด
แกงเขียวหวาน
แกงกะหรี่
แกงมัสหมัน่
ปีกไก่ตุ๋นเครื่องยาจีน

Spicy curry country style
Red curry
Green curry
Yellow curry
Musman
Simmered chicken wing
soup with Chinese herb
เนื้อตุ๋น
Simmered beef soup with herb
เอ็นตุ๋น
Tendon simmered soup with herb
แกงส้ม
Vegetable sour soup
แกงเลียง
Spicy vegetable soup
ต้มยำ
Spicy and sour soup, Tom Yam
แกงจืดหมูสับผักกาดขาว Minced pork and vegetable soup
ต้มโคล้ง
Spicy sweet and sour country soup
สะเต๊ะ
Beef or pork or chicken satay
ผัดผัก
Stir-fried vegetable
ผัดผักรวม
Stir-fried mix vegetables
Chop suey
ผัดถั่วงอก
ผัดไทย
Paad Thai
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อ
Noodle soup with meat ball
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
Noodle soup with fish ball
ก๋วยเตี๋ยวไหหลำ
Noodle soup Hainanese style
ยำเนื้อ
Spicy beef salad
ลาบเนื้อ
Spicy minced beef salad Northeaster style
ไข่เค็ม
Salt-preserved egg
๒๑๒

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

ไข่เยี่ยวม้า
ไข่ต้ม
ไข่ลวก
ไข่ลวกยางมะตูม
ไข่ลูกเขย
ไข่ดาว
ไข่เจียวฟู
แกงจืดไข่เจียว
ไข่คน
ไข่กวนหมู
ไข่ตุ๋น
ข้าวมันไก่ตอน
แหนม

Thousand-year egg
Hard-boiled egg
Soft-boiled egg
Running yolk soft-boiled egg
Fried hard-boiled egg with tamarind sauce
Fried egg sunny side
Souffle fried egg
Egg fooyung, Fried egg in broth
Scrambled egg
Fried egg with minced pork
Soft-steamed egg
Hainanese chicken rice
Salted and sour pork sausage
Northeastern style
ไส้กรอก
Sausage
หมูกรอบ
Crispy -barbecued pork belly
หมูแดง
Roasted pork
หมูเค็ม
Pork in soya sauce
หมูหยอง
Shreded dried pork
Roasted duck
เป็ดย่าง
ไก่ย่าง
Roasted chicken
ไก่ทอด
Fried chicken
โจ๊กหมู
Pork rice porridge
อาหารประเทศขมจีบ ซาลาเปา Dim Sum
เนื้อฝอยผัดพริกแดง
Shreded tenderloin stirfried with red chilli
น้ำพริกกะปิ
Hot and spicy anchovy dip
๒๑๓

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ
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น้ำพริกเผา
น้ำพริกนรก
ปลาทอด
ปลาย่าง ปลารมควัน
ส้มตำมะละกอ

Roasted chilli paste
Hot and spicy chilli paste country style
Fried fish
Smoked fish
Raw papaya salad

กุง้ หอย ปู ปลาทะเล ปลาน้ำจืด

ปลาฉนาก
Saw fish
ปลากระเบน
Devil ray, Eagle ray, Stingray, Manta
ปลานวลจันทร์ ปลาน้ำดอกไม้ Milkfish
ปลานวลจันทร์ทะเล
ปลาดาบลาว
Wolf herring, Dorab
ปลากะตักขาว
Common anchovy
ปลาตะลุมพุก
Chinese herring
ปลาหลด
Pike eel
ปลาไหลทะเล
Sea eel
ปลาริวกิว เลียวเซียว
Giant catfish
ปลากดทะเล
Brown-black sea-catfish
ปลาดุกทะเล
Canine catfish
ปลากะทุงเหว
Common neddlefish, Agujon garfish
ปลาลิ้นหมา
Toung sole
ปลากระบอก
Mullet
ปลาน้ำดอกไม้
Black barracuda
ปลานกกระจอก
Flying fish
ปลากุเรา
Four finger threadfin
ปลาทู
Shub mackerel, Shortbodied mackerel,
Round mackerel
๒๑๔

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ
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ปลาอินทรี
ปลาโอ
ปลาดาบเงิน
ปลาจาระเม็ดขาว
ปลาจาระเม็ดดำ
ปลาสีกุน
ปลาหางแข็ง
ปลาสละ
ปลาสำลี
ปลาหางเหลือง
ปลาช่อนทะเล
ปลาใบขนุน
ปลากะพงขาว
ปลาแป้น
ปลากะพงแดง

Spanish mackerel
Bonito
Largehead ribbon fish
Promfret, White promfret
Black promfret
Scad
Torpedo trevally
Giant queenfish
Black-banded kingfish
Rainbow runner
Cobia
Milky whitefish
Sea bass, Giant seafish
Ponyfish
Red snapper
๒๑๕

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ
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ปลากะพงดำ
ปลาเก๋า
ปลาจวด
ปลาหมอทะเล
ปลาเห็ดโคน ปลาทราย
ปลาโนรี
ปลาสลิด
ปลานกแก้ว
ปลาแรด
ปลาปักเป้า
ปลาแขยงข้างลาย
ปลาแขยงใบข้าว
ปลาตะโกก
ปลาดุกด้าน
ปลาไหล
ปลากระเบนน้ำจืด
ปลาเนือ้ อ่อน
ปลาตะเพียนทราย
ปลาตะเพียนทอง
ปลาเข็ม
ปลากระทิง
ปลาแค้
ปลาบึก
ปลาเทโพ
ปลายี่สกเทศ
ปลาสร้อย

Black Snapper
Grouper
Jewfish, croaker
Giant grouper, Jew fish
Silver whiting
Butterfly fish
Spinefoot
Parrot fish
Unicorn filefish
Puffer fish, Blowfish
Iridescent mystus
Wing-patty mystus
Soldier river barb
Bratrachian walking catfish
Swamp eel
Freshwater stingray
Whisker sheathfish
Golden little barb
Red –tail tinfoil barb
Wrestling half-beak
Armed spiny eel
Giant bagarius
Mekhong giant catfish
Black ear
Rohu
Lady barb
๒๑๖

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

ปลากด
ปลากดเหลือง
ปลากดหิน
ปลานวลจันทร์น้ำจืด
ปลาหมอเทศ
ปลาหมอไทย
ปลากระโห้
ปลาช่อน
ปลานิล
ปลานาง
ปลาหลด
ปลาตองลาย
ปลาสวาย
ปลาลิ้นหมาน้ำจืด
ปลาสลาด
ปลาไน
ปลาชะโด
ปลาแป้น
ปลาบู่ทราย
ปลาแรด
ปลาหมึกกล้วย
ปลาหมึกกระดอง หมึกหอม
ปลาหมึกยักษ์
ปลิงทะเล
แมงกะพรุน
สาหร่าย

Estaurine catfish
Yellow mystud
Siamese rock catfish
Small scale mud carp
Java tilapia
Common climbing perch
Siamese giant carp
Striped snake fish
Nile tilapia
Common sheathfish
Spotted spiny eel
Blanc’s stiped featherback
Striped catfish
River sole
Grey featherback
Common carp
Giant snake head fish
Siamese glassfish
Sand goby
Giant gourmi
Squid
Cuttle fish
Devil fish, Octopus
Sea cucumber
Edible jelly fish
Agae, Seaweed
๒๑๗

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

ปลาดุก
ปลาช่อน
ปลาไหล
ปลาหมึก
ปลากราย
ปลาเงิน
ปลาไข่ญี่ปุ่น
ปลาทู
ปลากระป๋อง
ปลากรอบ
ปลาแดดเดียว
เต่ากระ
เต่าตนุ
ไข่เต่า ไข่กระ
ไข่จะละเม็ด
แมงดาถ้วย
แมงดาจาน
ปูทะเล
ปูม้า
ปูไบ้
ปูแสม
จักจั่นทะเล
กั้ง
กุ้งมังกร

Catfish
Serpent-head fish
Eel
Squid
Spotted featherback
Silver fish
Sashamo
Round mackerel
Canned fish,
Canned sardine in tomato] sauce
Crispy smoked fish
Single sunshine dried fish
Hawksbill turtle
Green turtle
Hawksbill turtle’s egg
Green turtle’s egg
Horseshoe crab
Giant kingscrab
Mangrove blue crab, Samoan crab
Blue swimming crab
Mud crab
Mangrove crab, marsh crab
Sand bug
Mantis shrimp, Lobster
Spiny lobster, rock oyster
๒๑๘

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ
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เคย
กุ้งแชบ๊วย
กุ้งกุลา
เพรียง
หอยเสียบ
หอยหลอด
หอยมือเสือ
หอยตลับ หอยตลับลาย
หอยตลับเหลือง
หอยลาย
หอยเสียบ
หอยเชลล์ หอยพัด
หอยมุกด์จาน
หอยนางรม
หอยกะพง
หอยแมลงภู่
หอยแครง
หอยจุบ๊ แจง
หอยนมสาว
หอยโข่งทะเล เป๋าฮือ้
หอยเงาะ
หอยงวงช้าง
หอยเชอรรี
หอยโข่ง
หอยทาก

Shrimp
Shrimp
Shrimp,
Siam shipworm
Jack knife clam, Elongaten sea clam
Razor clam
Giant clam
Venus shell
Surf clam, Carper shell
Donax wedge shell
Scallop
Pearl shell
Oyster
Horse mussel
Sea mussel, Sea water mussel
Bloody clam, Ark shell, Cockle
Hornshell
Topshell button shell
Abalone, Ear shell abalone
Rock shell
Nautilus
Golden apple snail
Snail
Slug
๒๑๙

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ
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พืช ผัก ผลไม้ เครือ่ งเทศฯ
กระเบา
มะตูม
มะเกลือ
มะม่วง
มะยม
มะนาว
มะกรูด
มะขาม
มะขามแขก
มะขามป้อม
มะระ
มะระขี้นก
มะรุม
มะเขือขืน่
มะยม
มะกอก
มะเฟือง
น้อยหน่า
ยอ
สมอไทย
หว้า
สับปะรด
ละมุด
ลำไย
ลางสาด

Chaulmoogra
Bael
Ebony tree
Mango
Star gooseberry
Lime
Leech lime, Kafir lime
Tamarind
Senna
Emblic myraboran, Indian gooseberry
Bitter gourd
Bitter cucumber
Horse radish tree, Indian drum stick
Cockroach berry
Star gooseberry
Hog plum
Star apple, Carambola
Sweet custard apple
Indian mulberry, Noni
Myrabolan wood
Black plum
Pineapple
Chico
Longan
Langsat
๒๒๐
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ลิ้นจี่
มะละกอ
แตงโม
ส้มโอ
แก้วมังกร
ฝรั่ง
ทับทิม
มังคุด
พุดซา
ส้มเขียวหวาน
ส้มจี๊ด
มะขวิด
สาเก
กะทกรกฝรั่ง
ลูกพลับ
กระเจี๊ยบมอญ
กระชาย
กระทือ
กระวาน
กะเพรา
กระเจี๊ยบแดง
กานพลู
กำยาน
ดีปลี
ยี่หร่า
ข่า

Litchee
Papaya
Water melon
Pomelo
Dragon fruit
Guava
Promeganate
Mangosteen
Jujube
Mandarin
Marumi kimquat
Elephant’s apple
Bread fruit
Passion fruit
Persimmon
Okra
Chinese key ginger, Chinese key root
Wild ginger
Siam cardamom
Holy basil
Roselle
Clove
Benjamin
Long pepper
Cumin
Galangal, Siamese ginger
๒๒๑
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ขิง
ขมิน้ ชัน
ชุมเห็ดไทย
ชุมเห็ดเทศ
ว่านหางจรเข้
คำฝอย
ตะไคร้
โหระพา
แมงลัก
ขึ้นฉ่าย
เร่ว
สะระแหน่
ไพล
อบเชย
มหาหิงคุ์
โป๊ยกั๊ก
พริกไทย
พริกขี้หนู
พริกแดง
พริกแห้ง
พริกป่น
พริกยักษ์
พริกดองน้ำส้ม
พริกไทยดำ
น้ำพริกเครื่องแกง
ตะไคร้หอม

Ginger
White ginger
Foetid cassia
Ringworm bush
Aloe
Safflower
Lemon grass
Sweet basil
Hairy basil
Celery
Bastard cardamom
Kitchen mint
Cassumunar ginger
Cinnamon
Asafoetida
Star anise
Pepper
Bird chilli
Red chilli
Dried red chilli
Chilli powder
Bell paprika
Chilli in vinegar
Black peppercorn
Curry paste
Citronella grass
๒๒๒
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จันทร์เทศ
เตยหอม
แตงร้าน
แตงกวา
แค
ขี้เหล็ก
พลู
ช้าพลู ชะพลู
ผักกุ๊ยช่าย ผักแป้น
ต้นกระเทียม
ต้นหอม
กระชาย
ลูกจันทน์ ์
ดอกจันทน์
หอมแดง
ผักชี
ผักกาด
ผักกาดแก้ว
ผักกระเฉด
มะระจีน
เห็ดหูหนู
เห็ดหูหนูขาว
เห็ดหอม
เห็ดฟาง
เห็ดกระดุม
เห็ดป่า

Nutmeg tree
Pandanus
Cucumber
Common cucumber
Sesban
Cassod tree
Betel leaf wine
Wild betel bush
Flat Chinese chives
Chinese chives, Garlic plant
Spring onion, Shallot leaf
Chinese key ginger
Nut meg
Mace
Shallot
Coriander
Lettuce
Glass mustard
Water mimosa
Bitter gourd
Black Chinese mushroom
White fungus
Shitake
Straw mushroom
Champignon
Wild fungi
๒๒๓
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เห็ดเข็มทอง
เห็ดเผาะ
หน่อไม้
เยื่อไผ่
รากบัว
สายบัว
ใบบัว
บัวบก
ผักบุ้ง
ผักบุ้งทะเล
คะน้า
บวบเหลีย่ ม
บวบขม
สะเดาบ้าน
สะเดาอินเดีย
โล่ติ๊น
ตะลิงปลิง
ผักปัง
กลอย
เผือก
มันเทศ
มันฝรั่ง
สาคู
น้ำปลา
น้ำปลาพริกขี้หนู

Golden needle mushroom, Inokitake
Puffer ball
Bamboo shoot
Bamboo pith
Lotus root
Lotus tube
Lotus leaf
Indian pennywort
Morning glory, Swamp cabbage
Goat’s foot creeper
Kale, Kai lan
Sponge gourd
Smooth loofah
Neem tree
Nim
Derris
Bilimbi
Ceylon spinach
Wild yam
Taro
Yam
Potato
Sago
Fish sauce
Chilli in fish sauce
๒๒๔

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

ปลาร้า
ซ๊อสพริกศรีราชา
ซ๊อสมะเขือเทศ
ซีอิ๊วขาว
ซีอิ๊วดำ
จิ๊กโฉ่
ซ๊อสเปรีย้ ว, ซ๊อสตราไก่งวง
ซ๊อสพริกหลุยเซียน่า
เหล้าจีน
น้ำมันหมู
น้ำมันพืช
น้ำมันข้าวโพด
น้ำมันมะกอก
น้ำมันงา
น้ำมันรำ
น้ำมันดอกคำฝอย
น้ำมันมะพร้าว
น้ำกะทิ
น้ำมะพร้าว
น้ำส้มสายชู
น้ำมันหอย
เต้าเจี้ยว
เต้าซี่
ข้าวคั่ว
บะหมี่

Fermented anchovy fish Northeastern style
Chilli sauce, Si Racha sauce
Tomato sauce
Light soysauce
Dark soysauce
Chinese sour soysauce
Worchester sauce
Tabasco
Chinese cooking wine
Lard
Vegetable oil
Corn oil
Olive oil
Sesame oil
Rice bran oil
Safflower oil
Coconut oil
Coconut milk
Coconut drink
Vinegar
Oyster sauce
Salt-fermented soybean
Black-fermented soybean
Parched rice
Noodle
๒๒๕

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

เส้นหมี่
วุ้นเส้น
ถั่วเขียว
ถั่วดำ
ถั่วแดง
ถั่งเหลือง
ถั่วฝักยาว
ถั่วลันเตา
ถั่วงอก
ข้าวเปลือก
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวสาร
รำข้าว
จมูกข้าว
ข้าวเหนียว
ข้าวเหนียวดำ
ข้าวสาลี
ข้าวโอ๊ต
ข้าวมอลท์

Rice vermicelli
Glass noodle, Cellophane noodle
Mung bean
Black bean
Red bean
Soybean
String bean, Yard-long bean
Snow pea
Bean sprout
Paddy
Jamine rice
Milled rice
Rice bran
Rice gluten
Sticky rice, Glutinous rice
Black sticky rice
Wheat
Oat
Malt

ไม้ดอก ไม้ประดับไม้ยนื ต้นฯลฯ
หูกวาง
ชะบา
หมามุ่ย
พญาไร้ใบ

Indian almond
Chinese hibiscus
Cowhage
Milk bush
๒๒๖

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

รัก
Crown flower
ดาวเรือง
African marigold
อัญชัน
Blue pea
ทานตะวัน
Sunflower
พิกุล
Bullet wood
นกยูงไทย
Peacock’s crest
คูน
Golden shower
บุนนาค
Iron wood
กฤษณา
Eagle wood
บัวหลวง
Lotus
กุหลาบมอญ
Damsk rose
กระดังงาไทย กระดังงาสงขลา Ylang ylang
มะลิลา
Arabian jasmine
ยี่โถฝรั่ง
Sweet oleander
มะกล่ำตาหนู
Crab’s eye vine
ราตรี
Queen of the night
พลับพลึง
Crinum lily
จำปี
Wild chempaka
จำปา
Orange chempaka
ชบา
Chinese hibiscus
พุด
Cape jasmine
พุทธรักษา
Indian shot
Madagascar periwinkle
แพงพวยฝรั่ง

๒๒๗

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ชวนฝรั ่ ง เข้ า ครั ว เดิ น ข้ า งครั ว ผั ก ข้ า งรั ้ ว เก็ บ กิ น ได้

ชุด Survival Set ที่ผมติดตัวไปต่างประเทศ

๒๒๘

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

ท้ายเล่ม
TRY TO REMEMBER
ในบรรดาเพลงที่ผมชอบมีอยู่เพลงหนึ่ง ชื่อ Try to Remember
ขับร้องโดย Ed Ames จากภาพยนตร์เพลงเรือ่ ง The Fantastiks ฟังเพลงจาก
แผ่นซีดีเมื่อ สองสามวันก่อนก็เลยทำให้นึกถึงตนเองว่า เวลาผ่านไปตั้งแต่
วันที่ ๒ มกราคม ๒๔๗๖ จนถึงวันนี้ เป็นเวลาสองหมื่นหกพันสองร้อย
แปดสิบวัน เราทำผิดอะไรบ้าง ทำอะไรถูกบ้าง แล้วที่ถูกหรือผิดนั้น มีอะไร
ดีบา้ ง มีอะไรไม่ดบี า้ ง ตอบได้วา่ มีทกุ ๆอย่างคละเคล้ากันไป
ในฐานะแพทย์ ก็เคยดูแลตั้งแต่ลูกคนเข็นรถเข็นขายลูกชิ้นปิ้ง
ขายกาแฟ เคยดูแลจนถึงตัวท่านเสนาบดีก็หลายท่าน
ในฐานะครู ก็เคยสอนลูกศิษย์จนเป็นปลัดกระทรวง เป็นรัฐมนตรี
ก็มี
ในฐานะบุคคลธรรมดา เคยมีเพือ่ นฝูงมากหน้าหลายตาทีเ่ ป็นคนดี
คนเด่นในสังคม เศรษฐีเล็ก เศรษฐีใหญ่กพ็ อรูจ้ กั จนถึงเพือ่ นทีเ่ ป็นนักโทษก็มี
เคยอดมื้อกินมื้อ เคยขึ้นเรสเตอรองที่เศรษฐีเขาไปละเลงทรัพย์ที่กลางกรุง
ปารีส โตเกียว หรือฮ่องกงกันมาแล้ว เคยเจ็บเคยไข้ เคยทุกข์เคยโศก เคย
รืน่ เริงหลายๆรูปแบบสุดจะพรรณนา แต่รวมๆ แล้ว ถ้าจะทำผิด ทำไม่ดลี งไป
ก็ไม่ได้ไปเอาเปรียบ หรือเบียดเบียนผู้ใด ที่ตัวเราเองถูกเอาเปรียบ และถูก
เบียดเบียนดูเหมือนจะมีมากกว่า แต่ก็สบายใจ เพราะคิดเสมอว่า ชาติก่อน
เราไปเอาเปรียบเขาไว้ ชาตินก้ี ต็ อ้ งใช้คนื เขาไป
จำไม่ได้เหมือนกันว่า ชาติกอ่ นไปแกล้งทำให้ใครเขาต้องติดคุกเข้า
ตะรางหรือเปล่า มาถึงชาตินี้ถึงได้มีคนพยายามจะเอาเราเข้าตะรางให้ได้
๒๒๙

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

เวลาที่ผ่านไปนั้น ถ้าคำนวณเป็นชั่งโมงก็ได้ถึง หนึ่งแสนห้าพันห
นึ่งร้อยยี่สิบชั่วโมง หรือ หกล้านสามแสนเจ็ดพันสองร้อยนาที ทีเดียว
ไม่กล้าคิดต่อไปว่าหัวใจเต้นไปกีต่ บุ เพราะบางทีกม็ เี หตุการณ์ทต่ี น่ื เต้น หัวใจ
อาจจะเต้นเร็วไปมากกว่าร้อยตุบ เวลาสบายดีอาจจะเพียงเจ็ดสิบแปดสิบตุบ
เคยเดินทางร่อนเร่ไปทุกจังหวัดในประเทศไทย ซึง่ ส่วนใหญ่ไปในช่วงทีเ่ ข้าไป
ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (๒๕๒๖-๒๕๒๗) มีบางจังหวัดที่
ไม่ได้ไปในตอนนัน้ ก็ได้มาเก็บตกเอาภายหลัง และยังเดินทางไปยังเมืองต่างๆ
ในโลกนีอ้ กี ไม่นอ้ ยกว่า ๑๓๐ เมือง บางเมืองก็ได้ไปครัง้ เดียว บางเมืองก็นบั
สิบครัง้ ก็วา่ ได้ มีอยูส่ องเมืองทีไ่ ปแล้วแต่ไปไม่ถงึ เพราะไม่มวี ซี า่ จึงถูกส่งกลับ
คือ อะดิส อะบาบ้า เอธิโอเปีย และ บอตสะวาน่า ส่วนใหญ่รอ่ นเร่ไปกลาง
เวหาเพื ่ อ ไปร่ ว มประชุ ม ทางวิ ช าการ มี น ้ อ ยครั ้ ง ที ่ เ ป็ น การเดิ น ทางไป
ทัศนศึกษาหรือพักผ่อน ระยะทางจะเป็นกี่กิโลเมตรกี่ไมล์หรือกี่โยชน์ก็
ไม่ได้บนั ทึกเอาไว้ เอาหละครับผมลอง try to remember
ว่าไปไหนมาบ้างก็พอจะทบทวนความจำได้ คงจะมีตกหล่นไป
บ้างนะครับ
๑. Amsterdam – The Netherlands
๒. Annapolis – Maryland, USA
๓. Aachen - Germany
๔. Athens - Greece
๕. Bad Godesberg - Germany
๖. Bandar Seri Begawan – Brunei Darussalam
๗. Banff- Canada
๘. Barcelona - Spain
๙. Basel– Switzerland
๑๐. Beijing - China
๒๓๐

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

๑๑. Belgrade – Yugoslavia
๑๒. Berlin – Germany
๑๓. Bern – Switzerland
๑๔. Bethesda - USA
๑๕. Birmingham - UK
๑๖. Bled – Yugoslavia
๑๗. Bologna - Italy
๑๘. Bonn – Germany
๑๙. Boston – USA
๒๐. Bremen - Germany
๒๑. Brussel – Belgium
๒๒. Budapest - Hungary
๒๓. Canberra – Australia
๒๔. Calgary – Canada
๒๕. Chantily – New Jersey, USA
๒๖. Chicago – Illinois, USA
๒๗. Cheju – Korea
๒๘. Cologne - Germany
๒๙. Copenhagen – Denmark
๓๐. Dakar – Senegal
๓๑. Davao – The Philippines
๓๒. Denparsa – Bali, Indonesia
๓๓. Dubrovnik – Croatia (formerly Yugoslavia)
๓๔. Durban – South Africa
๓๕. Edinburgh – UK
๒๓๑

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

๓๖. Erice – Sicily, Italy
๓๗. Erlangen - Germany
๓๘. Florence – Italy
๓๙. Frankfurt – Germany
๔๐. Freiburg – Germany
๔๑. Geelong -Australia
๔๒. Geneva – Switzerland
๔๓. Glasgow – UK
๔๔. The Hague – The Netherlands
๔๕. Hamburg - Germany
๔๖. Hanoi – Viet Nam
๔๗. Hannover – Germany
๔๘. Harare – Zimbabwe
๔๙. Heidelberg – Germany
๕๐. Ho Chiminh City – VietNam
๕๑. Hong Kong – SAR, China
๕๒. Jakarta – Indonesia
๕๓. Jerusalem – Israel
๕๔. Johannesberg – South Africa
๕๕. Katmandu – Nepal
๕๖. Kiel – Germany
๕๗. Kiev – Ukraine (formerly USSR)
๕๘. Kina Kotabalu – Malaysia
๕๙. Kaoshiung - Taiwan
๖๐. Kobe – Japan
๒๓๒

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

๖๑. Kuala Lumpur – Malaysia
๖๒. Kyoto – Japan
๖๓. Lake Louise - Canada
๖๔. Lausanne – Switzerland
๖๕. Leningrad (now St. Petersberg, Russia) – USSR
๖๖. London – UK
๖๗. Los Angeles – California, USA
๖๘. Lubjana – Yugoslavia
๖๙. Luzerne - Switzerland
๗๐. Lyon – France
๗๑. Madrid - Spain
๗๒. Manila – The Philippines
๗๓. Mannheim – Germany
๗๔. Marburg – Germany
๗๕. Melbourne – Australia
๗๖. Montreal – Canada
๗๗. Moscow – Russia
๗๘. Munich – Germany
๗๙. Nagoya - Japan
๘๐. Naple – Italy
๘๑. New Delhi – India
๘๒. New York, NY – USA
๘๓. Nice – France
๘๔. Nuremberg – Germany
๘๕. Olando – Florida, UDA
๒๓๓

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

๘๖. Osaka – Japan
๘๗. Oyama – Japan
๘๘. Pak Se – Laos
๘๙. Pak Song – Laos
๙๐. Penang – Malaysia
๙๑. Perth - Australia
๙๒. Philadelphia – Pennsylvania, USA
๙๓. Prague – Czech Republic
๙๔. Reston – New Jersey, USA
๙๕. Rio de Janero – Brazil
๙๖. Rixenxart - Belgium
๙๗. Rome – Italy
๙๘. Salzburg - Austria
๙๙. San Diego – California, USA
๑๐๐. San Francisco– California, USA
๑๐๑. Smarkand – Uzbeskistan (formerly USSR)
๑๐๒. Seattle – USA
๑๐๓. Sendai – Japan
๑๐๔. Siem Riep – Cambodia
๑๐๕. Sienna - Italy
๑๐๖. Singapore – Singapore
๑๐๗. Seoul - Korea
๑๐๘. Strasbourg – France
๑๐๙. Stuttgart – Germany
๑๑๐. Stockholm – Sweden
๒๓๔

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

๑๑๑. Supporo – Hokkaido, Japan
๑๑๒. Surabaya - Indonesia
๑๑๓. Suwannakhet - Laos
๑๑๔. Sweet Water – Pennsylvania, USA
๑๑๕. Sydney – Australia
๑๑๖. Taipei – Taiwan
๑๑๗. Tainan - Taiwan
๑๑๘. Tel Aviv – Israel
๑๑๙. Tokyo – Japan
๑๒๐. Tuebingen – Gernay
๑๒๑. Tunis – Tunesia
๑๒๒. Vancouver – Canada
๑๒๓. Venice – Italy
๑๒๔. Warsaw – Poland
๑๒๕. Washington, DC – USA
๑๒๖. Wuezburg - Germany
๑๒๗. Vienna – Austria
๑๒๘. Vientiane – Laos
๑๒๙. Xian – China
๑๓๐. Yokohama – Japan
๑๓๑. Yangon – Mianmar
๑๓๒. Zagreb – Croatia (formerly Yugoslavia)
๑๓๓. Zurich - Switzerland

๒๓๕

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

เยี่ยมคำนับประธานาธิบดีไฮน์ริช ลึบเก กรุงบอนน์ ๒๕๐๔

Jo Melnick, Frank Fenner และ Glueck ในเรือล่องเจ้าพระยา พฤศจิกายน ๒๕๓๕

ประชุมวิชาการประจำปีกรมควบคุมโรคติดต่อ อุบลราชธานี ๒๑ ส.ค. ๒๕๓๔

๒๓๖

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

Sir Macfarland Burnet, Canberra ๔ ก.พ. ๒๕๒๕

ประชุมโรคติดเชื้อนานาชาติครั้งที่ ๑ กรุงเวียนนา ๒๕๒๖

บรรยาย Quality Control โรงแรม Keio Plaza กรุงโตเกียว ๒๕๒๖

๒๓๗

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

ประชุมไวรัสนานาชาติที่ สตราสบูร์ก ฝรั่งเศส ๒๕๒๔

คอคอดกระ ๒๕๒๖

ที่อนุสาวรีย์ Chopin กรุงวอร์ซอ ๒๕๒๗

๒๓๘

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

เคเนดี สเปซ เซ็นเตอร์ ฟลอริดา ๒๕๔๗

ประชุมตับอักเสบที่กรุงโรม

๒๓๙

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

ถ่ายภาพกับ Charles Merieux & Jonas Salk ที่ Lyon ประเทศฝรั่งเศส

ประชุมไวรัสเอเชียแปซิฟิกที่บาหลี

๒๔๐

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

ข่าวการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ระดับ ๑๑

อาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์ ๒๕๐๐-๒๕๐๑

๒๔๑

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

Dr.Korshed Pavri, ผอ. สถาบันไวรัสอินเดีย Sendai ๑ ก.ย. ๒๕๒๗

จัตุรัสแดง กรุงมอสโคว์ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๗

ประชุม AIDS นานาชาติ ที่ Florence ครรชิตและพวงทิพย์

๒๔๒

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

ยรรยง , สมพงษ์, วิจิตร, จวบจิตร, ประเสริฐ
เพ็ญประภา, แก้ว, สุวิมล, มลิวัลย์, สุมาลี
พี่น้องทั้งแปดคนยังมีชีวิตอยู่ และสุขภาพดี (ธันวาคม ๒๕๔๘)

ปาณฑิต (กระทิง), ปารมี (กะทิ), บุรัญชลี (แจน หรือบุ), ปุณณฤกษ์ (กระทง) ประเสริฐ , สุจารี

กระบอง, กระป๋อง, กระบุง

๒๔๓

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

ท้ า ยเล่ ม Try to Remember

หลายเรื่อง หลากรส รวยอารมณ์ กับหมอประเสริฐ

รับพระราชทานปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๖ เมษายน ๒๕๐๐

รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔

แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

