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บทคัดย่อ  
 บทความน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาการน าเสนภาาคความเจบบปว วขอภงประาาานท่ีเกิจจากโรคาขั
ไอเ้จบบในาววง ค.ศ.2480 - 2488 โจขศึกษาจากาาคแทนอภงวรรณกรรมไทขรววมสมขัท่ีส าคญับางเร่ืภง ผล
การศึกษาคบววาสังคมไทขในค.ศ.2480-2488 ตภ้งเผาิญกบัเา้ืภโรคและความเปบ นโรคท่ีร้าขแรงโจขเฉคาะวณั
โรคซ่ึงเปบ นโรคส าคัญ รวมทั้ งขงัมีโรคบางประเาทท่ีเอ้ามาครว าาีวิตประาาาน ซ่ึงความเจบบปว วขอภง
ประาาานน้ีในค.ศ.2480-2488 นภกจากจะกลวาวไวใ้นประวติัศาสตร์แลว้ในโลกอภงวรรณกรรมไทขรววม
สมขัในขุคสมขัจังกลวาวกบมีการกลวาวถึงความเจบบปว วขอภงประาาานภนัมาจากโรคร้าขแรงน าเสนภใน
วรรณกรรมจว้ข เาวน หญิงคนช่ัว ข้างหลังภาพ  พันทิพา เปบ นตน้ าาคน าเสนภความเจบบปว วขอภงประาาาน
จงักลวาวสะทภ้นถึงรัฐกบัการสาธารณสุอแลว้ ขงัสะทภ้นถึงสาาคปัญหาสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งการสวงเสริม
อภงรัฐท่ีมีตวภสุอาาคอภงประาาาน หรืภสุอาาคจิตอภงประาาานจว้ข ซ่ึงถ้าประาาานมีสุอาาคภวภนแภ
ขวภมสวงผลถึงความเอม้แอบงอภงาาติจว้ข จงันั้นความเจบบปว วขอภงประาาานจึงเปบ น “ศตัรูท่ีมภงไมวเหบน” ภขวาง
หน่ึงท่ีรัฐจะตภ้งเรวงจ าเนินการปราบปรามโจขจววน นภกจากนโขบาขการสวงเสริมความเปบ นาาติในจา้นภ่ืน ๆ  

ค าส าคัญ: วรรณกรรมไทข, ความเจบบปว วข, วณัโรค  

Abstract 
This article aims to study presentations of pictures showing citizen’s sickness as a result of 

diseases during 1937 - 1945. The study is basedon pictures of some Thai important contemporary 
literatures. As a result of the study it is found that Thai society faced with germs and serious diseases, 
especially tuberculosis which was an important disease. Besides, there were some other diseases that 
killed people’s lives. Apart from having the diseases mentioned in social and medical history,it is stated in 
many Thai contemporary literatures such as Ying Kon Chua (Bad Woman), Khang Lang Phap (Behind the 
Painting), Panthipa, etc. Such sickness pictures of people represent state and its public health as well as 
state’s support to people’s health. If the people are weak, national strength is affected. Therefore, citizen’s 
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sickness is one kind of “Invisible Enemy” that the state must urgently suppress so as to strengthen national 
strength in addition to other policies to boost nationalism. 
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บทน า 
 สังคมไทขในคุทธศกัราา 2480-2488 เปบ นาววงเวลาท่ีสังคมตภ้งเผาิญเหตุการณ์ท่ีส าคญัอภงโลกนัน่
กบคืภสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (ค.ศ.2484-2488) สงครามไมวไจก้วภใหเ้กิจการสูญเสีขทั้งทรัคขสิ์นและาีวิต หากแตว
ขงัน าความเศร้าโศกมาสูวคลเมืภงในาววงเวลาจงักลวาวจว้ข การส้ินสุจอภงสงครามโลกน าไปสูวการสร้างโลก
ใบใหมวใหก้บัสังคมและคลเมืภงไทขเคราะความนวาสนใจประการหน่ึงคืภในาววงเวลาจงักลวาวเปบ นขุคตรงกบั
รัฐภภกมามีบทบาทตวภการจ าเนินาีวิตอภงคลเมืภงในเวลานั้น หรืภท่ีรู้จกักนัภขวางจีคืภนโขบาขรัฐนิขม ซ่ึง
เกิจอ้ึนในขคุจภมคล ป. คิบูลสงครามจ ารงต าแหนวงเปบ นนาขกรัฐมนตรี 
 ความเจริญอภงบา้นเมืภงตลภจจนการมีาีวิตท่ีจีโจขจ าเนินตามนโขบาขอภงรัฐนิขมนั้น ความจริง
แล้วเปบ นกระบวนการหน่ึงท่ีรัฐคขาขามท าให้ตะวนัตกเอา้ใจววา “ไทข” เปบ นประเทศท่ีมีภารขะและความ
ศิวิไลซ์ทั้งการจ าเนินาีวิตและรวางกาข จงัจะเหบนไจจ้ากประกาศจากรัฐนิขมเก่ีขวกบัการปฏิบติัทั้งตวภวิถีการ
จ าเนินาีวิตและรวางกาขเาวน การขืนตรงเคารคธงาาติ การแตวงกาขให้ถูกตภ้งตามเวลาและสถานท่ี การกลวาว
ค าทกัทาข (ทวีศกัจ์ิ เผืภกสม, 2550, หนา้ 178) หรืภมีการสวงเสริมให้ผูา้าขท าหนา้ท่ีการเปบ นผูา้าขท่ีสมบูรณ์ 
เปบ นผูน้ าครภบครัวท่ีจี ซ่ืภสัตข์ตวภารรขา อณะเจีขวกันกบมีการสวงเสริมให้ผูห้ญิงเปบ นแมวบ้านแมวเรืภน 
ประคฤติภขูวในศีลธรรมจรรขา ซ่ืภสัตขต์วภสามี ผลิตสร้างคลเมืภงท่ีเอม้แอบงใหก้บัประเทศาาติ  
 ในจา้นการสร้างความแอบงแรงให้แกวรวางกาขคบววานโขบาขหน่ึงอภงรัฐนิขมคืภการประกวจการเคาะ
กาขหรืภาาขงาม เคื่ภแสจงถึงความแอบงแรงและแอบงแกรวงอภงรวางกาข รวางกาขคลเมืภงจึงเปบ นสัญลกัษณ์ภขวาง
หน่ึงแสจงถึงความเอม้แอบงอภงรัฐ เคราะนภกจากการสร้างรวางกาขอภงคลเมืภงให้มีลกัษณะสภจคลภ้งกบั
คตินิขมคนตะวนัตกแล้ว สววนผูห้ญิงกบมีการสวงเสริมการจูแลสุอาาครวางกาขจ้วขการมีกิจกรรมประกวจ
นางสาวไทขเคื่ภให้ผูห้ญิงหันมาใสวใจจูแลสุอาาคกนัมากอ้ึน โจขเร่ิมมีการประกวจนางสาวไทขคร้ังแรก 
ค.ศ.2477 แตวส าหรับในขุครัฐนิขมนั้นมีการเคิ่มมาตรฐานอภงเรืภนรวางสัจสววนท่ีตภ้งถูกสุอลกัษณะ ทั้งน้ี
มาตรฐานความงามอภงผูห้ญิงในขุครัฐนิขมหรืภขุคการสร้างาาติน้ีน าไปสูวความคิจเร่ืภงการสร้างรวางกาข
คลเมืภงโจขเฉคาะฝว าขหญิงจว้ข (กภ้งสกล กวนิรวกีุล, 2545, หนา้ 114) สววนเร่ืภงอภงโรคาขัไอเ้จบบกบเปบ นภีก
ปัจจขัหน่ึงท่ีแสจงภภกถึงความแอบงแรงอภงรวางกาขคลเมืภง มีหลกัฐานววาในาววงปี ค.ศ.2480 รัฐบาลขุคจภม
คล ป. คิบูลสงครามไจแ้ถลงนโขบาขเก่ีขวกบัการควบคุมโรคระบาจในคระนครเวลานั้น ซ่ึงไจแ้กว ไอจ้บัสั่น 
วณัโรค โรคเร้ืภนและโรคจิต เปบ นต้น (ทวีศกัจ์ิ เผืภกสม, 2550, หน้า 179) จงันั้นการปลูกฝังให้รว างกาข
คลเมืภงมีความแอบงแรง ไมวเจบบปว วขนั้น นบัเปบ นนโขบาขท่ีส าคญัหน่ึงอภงรัฐท่ีตภ้งการท าให้ส าเรบจให้จงไจ ้
จังท่ีปรากฏเปบ นความเปบ นจริงทางสังคมผวานแถลงนโขบาขอภงรัฐบาลจ้านการสาธารณสุอ อณะท่ี
วรรณกรรมซ่ึงเปบ นาาคน าเสนภสังคมและถวาขทภจความเปบ นจริงทางสังคมกบเปบ นภีกหลกัฐานหน่ึงท่ีขืนขนัถึง
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นโขบาขอภงรัฐท่ีมีผลตวภความรู้สึกนึกคิจอภงนกัเอีขนในเวลานั้นจว้ข จงัจะเหบนไจว้วามีวรรณกรรมหลาข
เร่ืภงแมจ้ะมีเน้ืภเร่ืภงแนวาิงรักหกัสวาท แนวครภบครัว แนวหญิงโสเาณี แตวนกัเอีขนกบไจใ้า้นโขบาขรัฐท่ี
ประกาศถึงเร่ืภงอภงสาธารณสุอมาเปบ นสววนหน่ึงอภงการจ าเนินเร่ืภงในวรรณกรรมจว้ข 
 บทความน้ีผูเ้อีขนจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาการน าเสนภาาคโรคาขัไอเ้จบบท่ีส าคญับางานิจท่ีมีผล
ตวภความรู้สึกนึกคิจอภงนกัเอีขนจนน ามาถวาขทภจ เปบ นาาคบนัทึกทางสังคมในตวับทวรรณกรรม เคราะ
ผูเ้อีขนบทความมีความสงสัขประการหน่ึงคืภการท่ีนกัเอีขนไจถ้วาขทภจโรคส าคญับางานิจลงในวรรณกรรม
นั้นนวาจะมีผลมาจาก 1.ผลกระทบอภงโรคาขัท่ีส าคญับางานิจมีความรุนแรงตวภวิถีการจ าเนินาีวิตอภง
คลเมืภงในสังคม และ 2.นโขบาขอภงรัฐบาลในเร่ืภงการสร้างรวางกาขคลเมืภงมีผลตวภการเอีขนวรรณกรรม 

ศัตรูทีม่องไม่เห็นใน พ.ศ.2480-2488 
 ค าววา “ศตัรูท่ีมภงไมวเหบน” ท่ีปรากฏในบทความน้ี ผูเ้อีขนตภ้งการจะส่ืภให้เหบนถึงค าจ ากจัความอภง
เา้ืภโรคและโรคคืภาขัร้าขกาจท่ีก าลงัคุกคามาีวิตความเปบ นภขูวอภงคนไทขเวลานั้น แมว้วาการแคทขอ์ภงไทข
จะมีการคฒันามาหลาขขคุหลาขสมขั  แตวส่ิงหน่ึงท่ีปฏิเสธไมวไจคื้ภการสาธารณสุออภงไทขขงัไมวมีเคร่ืภงมืภ
หรืภขารักษาโรคจี ๆ ท่ีจะาววขเหลืภคลเมืภงให้รภจคน้จากาขัคุกคาม มิเาวนนั้นภาจจะไมวเกิจเหตุการณ์ท่ีววา
โรคบางโรคครวาาีวิตคลเมืภงให้ถึงแกวความตาขปีละ 3-4 หม่ืนคน (ภา้งหลวงธ ารงนาวาสวสัจ์ิ ใน ทวีศกัจ์ิ 
เผืภกสม, 2550, หน้า 179) โรคบางโรคท่ีสามารถครว าาีวิตคลเมืภงไจ้มากถึงอนาจนั้น ผูเ้อีขนบทความ
สันนิษฐานววาคืภโรคไอจ้บัสั่นหรืภมาเลเรีข วณัโรค ซ่ึงกบปรากฏในหลกัฐานกลวาวตรงกนัววาโรคติจตวภท่ีมี
มากสุจภนัจบัหน่ึงคืภไอม้าเลเรีข โรคท่ีครวาาีวติคลเมืภงไทขรภงลงกบคืภวณัโรค (นจัจา ศรีขาาขั, 2524, หนา้ 
60) นภกจากน้ีขงัมีหลกัฐานจากวรรณกรรมบางเร่ืภงท่ีกลวาวถึงโรคท่ีเกิจอ้ึนกบัตวัละคร และจากการศึกษา
เคิ่มเติมเก่ีขวกับโรคาขัท่ีส าคญั คบววามีการกลวาวถึงโรคส าคญัท่ีขงัไมวสามารถควบคุมหรืภป้ภงกันไจ ้
นภกจากโรคไอจ้บัสั่นแลว้ขงัมีกามโรคและโรคเร้ืภนจว้ข (พระกรณียกิจของพลเอกสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร, 2557, หน้า 21) จงันั้นโรคาขัท่ีกลวาวมาจึงเปบ น “ศตัรูท่ี(รัฐ)มภงไมวเหบน” 
และก าลงัถูกคุกคามขิ่งกววาาขัอภงสงครามโลก เคราะบัน่ทภนคลเมืภงในาาติให้ลจลง ท าให้าาติมีความ
ภวภนแภ 
 โรคาขัท่ีส าคญัท่ีจะคูจในบทความน้ีจะเา่ืภมโขงให้เหบนถึงความร้าขกาจและนวากลวั ซ่ึงน าไปสูวความ
นึกคิจอภงนักเอีขนจนถวาขทภจมาเปบ นวรรณกรรม และท่ีส าคญัโรคาขัจงักลวาวขงัมีผลสวงตวภถึงขุคสมขั
หลงัจากกรภบเวลา ค.ศ.2480-2488 นัน่กบคืภขงัมีวรรณกรรมและเร่ืภงสั้นภีกบางเร่ืภงท่ีไจน้ าเสนภาาคอภง 
“ศตัรูท่ีมภงไมวเหบน” น้ีขงัคงเปบ นาขัคุกคามตวภลงมาาววงเวลาจงักลวาวจว้ข เาวน เร่ืภงสั้น สัญชาตญาณมืด อภง 
ภ.ภุจากร เร่ืภงสั้น ท่อนแขนนางร า อภงมนสั จรรขงค ์ทั้งสภงเร่ืภงกลวาวถึงวณัโรค ภาจจะกลวาวไจว้วาโรคาขั
น้ีเปบ นศัตรูตัวฉกาจท่ีรัฐบาลในาววงหลังเปล่ีขนแปลงการปกครภงเปบ นต้นมาจนถึงขุคกวภนและหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตภ้งเผาิญภขวางหลีกเล่ีขงไมวไจ ้และวณัโรคนวาจะเปบ นเคีขงโรคเจีขวท่ีผูเ้อีขนวรรณกรรม
ขคุหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 าูประเจบนความส าคญัอภงโรคร้าขแรงน้ีมากกววาโรคภ่ืนท่ีปรากฏในเวลานั้น  
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 ในบทความน้ีผูเ้อีขนจะกลวาวเฉคาะโรคบางานิจท่ีปรากฏในวรรณกรรมท่ีน าเสนภถึงศตัรูท่ีมภง     
ไมวเหบนอภงรัฐ เคื่ภให้สภจคลภ้งกบัตวับทท่ีน ามาศึกษา โจขโรคท่ีมีภิทธิคลตวภความคิจอภงนกัเอีขน นั่น     
กบคืภวณัโรค อณะเจีขวกนัขงัมีโรคจิตท่ีสภจคลภ้งกบัทวีศกัจ์ิ เผืภกสม (2550, หน้า 179) ไจภ้า้งถึงแถลง
นโขบาขเก่ีขวกบัการควบคุมโรคขุคจภมคล ป. คิบูลสงครามววาหน่ึงในโรคาขัท่ีส าคญันภกจากวณัโรคแลว้
ขงัมี    โรคจิต ซ่ึงจากการศึกษาตวับทวรรณกรรมคบววามีการกลวาวถึงโรคจงักลวาวไวจ้ว้ข หากแตวโรคจิตภาจ
ไมวไจเ้ปบ นโรคร้าขแรงหรืภโรคติจตวภไจเ้หมืภนกนัวณัโรค จงันั้นบทความน้ีจึงไมวศึกษาถึงโรคจิต แตวจะปูคื้น
ความรู้เก่ีขวกบัโรคจิตใหผู้ภ้วานเอา้ใจในเบ้ืภงตน้ 
 โรคจิตจูเหมืภนเปบ นโรคท่ีมีความร้าขแรงนภ้ขท่ีสุจในบรรจาโรคท่ีเกิจอ้ึนในเวลานั้น แตวจากเภกสาร
เก่ีขวกบัความรู้เร่ืภงการสาธารณสุอและการจจัตั้งกรมกภงหนววขงานท่ีเผขแครวในค.ศ.2464 และเภกสาร
แถลงนโขบาขเก่ีขวกบัการควบคุมโรค ค.ศ.2480 กลบัา้ีให้เหบนววาโรคจิตคืภโรคท่ีเปบ นปัญหาส าคญัในเวลา
นั้น แมจ้ะไมวใาวโรคติจตวภ แตวภขวางน้ภขกบเปบ นโรคท่ีกวภให้เกิจ “ผู้ป่วยมีร่างกายซูบซีด ประกอบอาชีพไม่ได้
เยี่ยงคนปกติ ท าให้เกิดอุปสรรคแก่การกสิกรรม อุตสาหะกรรม และการเจริญก้าวหน้าของประเทศ ” (ภา้ง
หลวงธ ารงนาวาสวสัจ์ิ ใน ทวีศกัจ์ิ เผืภกสม, 2550, หนา้ 179 สะกจตามภกัอรวิธี) สววนในเภกสารโครงการ
ตั้งกรมสาธารณสุอ ค.ศ.2464 กบมีการระบุอภ้ความเก่ีขวกบัการจจัตั้งโรงคขาบาลคนเสีขจริตภขวางนวาสนใจววา 
“การรักษาคนเสียจริตอยู่ในประเภทการบ าบัดโรค...เพราะการรักษาคนเสียจริตมีวิธีพิเศษ” (พระกรณียกิจ
ของพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร, 2557, หน้า 37) แสจงให้เหบนววาความ
ร้าขแรงอภงคนเสีขจริตหรืภผูป้ว วขท่ีเปบ นโรคจิตกบเปบ นปัญหาส าคญัตวภการคฒันาคลเมืภงอภงาาติ เคราะจาก
เภกสารในปี ค.ศ.2464 มีการกลวาวถึงการจจัตั้งโรงคขาบาลคนเสีขจริต และในขุคจภมคล ป. คิบูลสงคราม  
กบมีการจจัโรคประเาทน้ีววาเปบ นโรคท่ีมีปัญหานภกเหนืภจากโรคไอจ้บัสั่นหรืภมาเลเรีข วณัโรค โรคเร้ืภน 
  วรรณกรรมท่ีกลวาวถึงผูป้ว วขเปบ นโรคจิตในขุค 2480-2488 คืภ จ าปูน อภงเทค มหาเปารขะซ่ึงไจ้ลง
คิมคใ์นนิตขสารสิลปิน ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 กนัขาขน 2485 กลวาวถึงผูป้ว วขเสีขจริตภขวางภ านวข าาขหนุวมท่ีผิจหวงั
จากความรักท่ีเอามีให้กบัจ าปูน และไจรั้บความกระทบกระเทืภนทางจิตใจจว้ขเหตุการณ์ท่ีจ  าปูนกระท า
ภตัวนิิบาตกรรม แมภ้าการปว วขอภงภ านวขจะถูกจ ากจัความเคีขงววา “ในเวลานีจิ้ตใจของเขาไม่รับความรู้สึก
นึกคิดอย่างใด ๆ ท้ังหมด นอกเหนือไปจากเร่ืองท่ีมากระทบจิตใจเขาอย่างรุนแรง” (เทค มหาเปารขะ, 2531, 
หนา้ 3) แตวหากมภงวรรณกรรมขุคตวภมาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภขวางสัญชาตญาณมืด อภง ภ.ภุจากรกบจจั
ววาเปบ นวรรณกรรมท่ีเปิจประเจบนเร่ืภงผูป้ว วขโรคจิตจงัเาวนมานีหรืภคุณแจงอภงจ าเกิง ผูมี้เคศรสท่ีแตกตวาง
จากคนทัว่ไป กบนบัววาเปบ นโรคท่ีมีความส าคญัตวภการอจัอวางความเอม้แอบงอภงสุอาาคคลเมืภงเาวนกนั เปบ นตน้  
 สววนวณัโรคจจัววาเปบ นโรคร้าขแรงานิจหน่ึงท่ีเกิจอ้ึนไมวเฉคาะแตวในคระนคร แตวขงัมีผลสวงไปถึงตาม
สังคมานบทหรืภจินแจนท่ีหวางไกลจากการสาธารณสุอท่ีจี ภาจกลวาวไจว้วาวณัโรคจจัเปบ นโรคท่ีร้าขแรงและ
ครวาาีวิตคลเมืภงในสังคมไทขไปเปบ นจ านวนมาก โจขเฉคาะหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปบ นตน้มา ภขวางไรกบ
ตามวณัโรคเปบ นโรคท่ีครวาาีวติผูค้นมากท่ีสุจรภงลงมาเปบ นภนัจบัสภงจากไอม้าเลเรีข (ขวุจี จภมคิทกัษ,์ 2545, 
หน้า 71) ถา้เปรีขบเทีขบกบัโรคท่ีร้าขแรงในสังคมไทขปัจจุบนักบภาจเปรีขบไจ้กบัโรคมะเรบงซ่ึงเปบ นโรคท่ี
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เก่ีขวอ้ภงกับการเจริญเติบโตอภงเซลล์ท่ีผิจปกติ หรืภลวาสุจกบคืภโรคติจเา้ืภไวรัสโคโรนา 2019 หรืภ 
COVID-19 ท่ีมีขภจอภงผูป้ว วขจ านวนมาก ในภจีตวณัโรคเปบ นโรคท่ีสามารถติจตวภไจแ้ละไมวมีทางท่ีจะรักษา
ให้หาขอาจ ภาการอภงผูเ้ปบ นวณัโรคจะมีการไภแบบเร้ืภรัง มีรวางกาขซูบซีจ เสีขงแหบ มีไอ ้มีเหง่ืภภภกใน
เวลากลางคืน บางคร้ังภาจมีเลืภจปนภภกมากับเสมหะ หรืภถ้ามีภาการรุนแรงกบจะผสมไภแบบมีเลืภจ 
นภกจากน้ีผูป้ว วขบางราขขงัมีภาการน ้าหนกัลจรววมภขูวจว้ข  
 ในาววงระขะแรกเร่ิมอภงการระบาจวณัโรค ผูท่ี้ปว วขเปบ นวณัโรคจะถูกแขกตวัให้ภขูวหวางจากผูค้นและ
สังคม โจขผูป้ว วขจะภขูวในท่ีมีภากาศปลภจโปรวง บริสุทธ์ิ รับประทานภาหารจี ๆ มีการภภกก าลงักาขตาม
ความเหมาะสมแกวระขะอภงโรค มีหลกัฐานววาสมเจบจฯ เจา้ฟ้ากรมอุนสงอลานครินทร์ทรงให้คิมคเ์ภกสาร 
“ทูเบภร์คูโลซีส” เคื่ภแจกในงานคระราาทานเคลิงคระศคเจา้ฟ้ากรมหลวงคิษณุโลกประาานาถเม่ืภ ค.ศ.
2463 เก่ีขวกบัลกัษณะและภาการอภงผูป้ว วขวณัโรค ตลภจจนวิธีการจูแลรักษาตภนหน่ึงววา “การรักษาแต่
คนไข้นั้นยังไม่พอ ต้องกันไม่ให้โรคไปติดคนดีด้วย” และ “เวลาไอ จาม ต้องระวังใช้ผ้าหรือมือบังปาก 
น า้มูก น า้ลาย จะได้ไม่กระเดน็ไปถูกคนอ่ืน ถ้ามีน า้มูกออกเวลาจาม ควรส่ังออกไว้กับผ้าแล้วต้มหรือเผาผ้า
นั้นเสีย” (ภา้งสมเจบจฯ เจา้ฟ้ากรมอุนสงอลานครินทร์ ในคิาาญ คฒันา, 2509, หนา้ 318) ทั้งน้ีการรักษาวณั
โรคในปัจจุบันจะแตกตวางในขุคกวภนและหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เคราะมีเวาาัณฑ์ตลภจจนตวัขาท่ี
สามารถรักษาวณัโรคไจแ้ลว้ แตวถา้ผูป้ว วขไมวจูแลตนเภงจนปลวภขใหว้ณัโรคก าเริบกบภาจหารักษาไจข้ากอ้ึน  

พลเมือง(หญงิ)กบัสุขภาพ 
 ความเจบบปว วขเปบ นปรากฏการณ์ท่ีมกัเกิจอ้ึนกับรว างกาขถ้ารว างกาขนั้นมีความภวภนแภ มีาูมิคุ้นกัน
ตา้นทานนภ้ขลง โจขเฉคาะประเทศในแถบเภเาีขตะวนัภภกเฉีขงใตซ่ึ้งมีสาาคาูมิภากาศเปบ นเมืภงร้ภนจว้ข
แลว้นั้น การเกิจอ้ึนอภงความเจบบปว วขกบภาจจะหลีกหนีไมวคน้ จงัท่ีมภงซิเภภร์ เจภ ลาลูแบร์ เภกภคัรราาทูต
จากฝร่ังเศสเม่ืภไจเ้อา้มาภาณาจกัรกรุงศรีภขุธขา สมขัสมเจบจคระนาราขณ์มหาราาไจจ้จบนัทึกเก่ีขวกบัาีวิต
และความเปบ นภขูวอภงาาวกรุงศรีภขธุขาไว ้และจากบนัทึกน้ีลาลูแบร์ไจแ้สจงความเหบนเก่ีขวกบัโรคาขัไอเ้จบบ
ภนัเกิจจากสาาคเมืภงร้ภนไวว้วาโรคท่ีเกิจอ้ึนในเอตเมืภงร้ภน มกัจะหนีไมวคน้โรคไอต้วัร้ภนหรืภไอจ้บัสั่น 
โรคไภหวจั โรคไภหภบ โรคบวมทุกานิจและโรคไออภ้ภกัเสบ (มภงซิเภภร์ เจภ ลาลูแบร์ แปลโจขสันต ์ท.
โกมลบุตร, 2557, หนา้ 129) นัน่แสจงให้เหบนววาสาาคเมืภงร้ภนอภงสขามประเทศขวภมจะหลีกหนีไมวคน้กบั
เร่ืภงอภงโรคาขัไอเ้จบบ โจขเฉคาะโรคสมขัใหมวหรืภโรคท่ีเคิ่งเกิจอ้ึนจงัท่ีวณัโรคกบนบัเปบ นโรคสมขัใหมวท่ี  
เอา้มาตั้งแตว ค.ศ.2463 เปบ นตน้มา 
 ภขวางไรกบจีความคิจเก่ีขวกบัเร่ืภงอภงรวางกาขกบัสุอาาครวมไปถึงความแอบงแรงอภงรวางกาขนั้น ความ
จริงเร่ิมมีการต่ืนตวัตั้งแตวสังคมไทขไจรั้บภิทธิคลตะวนัตกราวสมขัคระบาทสมเจบจคระจภมเกลา้เจา้ภขูวหัว
แลว้ ถึงแมจ้ะมีหลกัฐานววาในสมขักรุงศรีภขุธขาราวสมขัสมเจบจคระนาราขณ์มหาราาจะมีความรู้เก่ีขวกบั
การแคทขต์ะวนัตก จงัท่ีมีการกลวาวถึงสววนประกภบอภงขาใน ต าราพระโอสถพระนารายณ์ ววามีสววนผสม
ตามความรู้แบบเาสัาตะวนัตกเอา้มาแลว้กบตาม (ทวีศกัจ์ิ เผืภกสม, 2550, หนา้ 21) หากหลกัฐานท่ีา้ีให้เหบน
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าจัเจนววาการแคทขแ์บบตะวนัตกหรืภแบบแผนสมขัใหมวท่ีเอา้มามีบทบาทตวภสังคมไทขนั้นกบคืภการเอา้มา
อภงกลุวมมิาานันารีท่ีมาเผขแผวศาสนาและวิทขาการตะวนัตกให้กบัานาั้นผูน้ าในสมขัคระบาทสมเจบจคระ
จภมเกลา้เจา้ภขูวหวั โจขเฉคาะกรณีอภงนาขแคทขแ์จน บีา แบรจลีขท่ี์สร้างา่ืภให้กบัการแคทขส์มขัใหมวใน
สังคมไทขเวลานั้น เาวน การผวาตจัคร้ังแรกและการปลูกฝีป้ภงกนัไอท้รคิษ (ทวีศกัจ์ิ เผืภกสม, 2550, หนา้ 25) 
แตวในอณะนั้นนวาจะมีการแบวงกลุวมผูท่ี้มีความคิจความเา่ืภเก่ีขวกบัการแคทขภ์ภกเปบ น 2 กลุวม คืภกลุวมท่ีขงัขึจ
โขงกับการรักษาแคทข์แบบแผนโบราณกับภีกกลุวมท่ีมีความรู้จากตะวนัตกและเา่ืภมัน่กับการแคทข์
สมขัใหมว จงันั้นวทิขาการการแคทขส์มขัใหมวท่ีมีตวภสุอาาคอภงคลเมืภงกบขงัไมวเจริญกา้วหนา้ภขวางท่ีควรเปบ น 
 คติความคิจเก่ีขวกบัรวางกาขคลเมืภงกบัสุอาาคนั้นเปบ นนโขบาขท่ีรัฐให้ความส าคญั โจขเฉคาะหลงั
เปล่ีขนแปลงการปกครภง ค.ศ.2475 เปบ นตน้มา กลวาวไจว้วาาววงแรกอภงรัฐบาลจภมคล ป. คิบูลสงคราม 
ระหววาง ค.ศ.2481-2487 สังคมไทขก าลงักา้วเอา้สูวาาวะแหวงความทนัสมขั ความคิจอภงรัฐตภ้งการสร้างให้
าาติไทขมีความทนัสมขั ความสมบูรณ์และความแอบงแรงอภงรวางกาขคลเมืภงกบเปบ นวิธีการหน่ึงท่ีรัฐจะสร้าง
ความาภบธรรมใหเ้กิจอ้ึนววาเม่ืภคลเมืภงมีความสมบูรณ์และแอบงแรง าาติกบมีความมัน่คง มีความเปบ นภารขะ
เทวาเทีขมกบันานาประเทศ รัฐจึงมีความคขาขามท่ีจะสร้างวฒันธรรมตลภจจนวิธีคิจ ความเา่ืภแบบใหมวให้
ประาาาน รวมไปถึงการแคทขท่ี์ทนัสมขักบจะเปบ นเคร่ืภงมืภท่ีจ าเปบ นสร้างคลเมืภงให้เปบ นไปตามภุจมคติท่ีรัฐ
ตภ้งการ ทา้ขท่ีสุจรวางกาขอภงคลเมืภงกบคืภาาคแทนความมีภารขะอภงาาติไจ ้(าาติาาข มุกสง, 2563, หน้า 
186-187) จงันั้นสุอาาคท่ีจีอภงประาาานกบคืภสัญลกัษณ์อภงาาติท่ีทนัสมขั ถา้าาติเตบมไปจว้ขคลเมืภงท่ีมี
สุอาาค าาติกบมีความเอม้แอบง แตวถ้าาาติเตบมไปจ้วขคลเมืภงภวภนแภ ความล้มเหลวอภงาาติท่ีจะมีความ
ทนัสมขักบภาจไมวเปบ นไปตามท่ีรัฐไจว้างนโขบาขไวไ้จ ้
 หน่ึงในนโขบาขเก่ีขวกับสุอาาคอภงคลเมืภงโจขเฉคาะผูห้ญิง เปบ นส่ิงท่ีรัฐตระหนักถึงและให้
ความส าคญัภขวางขิ่ง โจขเฉคาะสุอภนามขักบัความเปบ นผูห้ญิงนั้น ถา้มาคิจารณาบริบททางสังคมในาววงท่ี
จภมคล ป. คิบูลสงครามเปบ นนาขกรัฐมนตรีและตรงกบัาววงท่ีอภ้มูลวรรณกรรมท่ีผูเ้อีขนใาเ้ปบ นกรณีศึกษา
นั้น กลวาวไจว้วาสุอภนามขัและสุอาาคอภงผูห้ญิงเปบ นหน่ึงในนโขบาขท่ีรัฐสมขัจภมคล ป. คิบูลสงครามให้
ความส าคญั และเปบ นหลักการอ้ภหน่ึงตามท่ีก าหนจไวใ้นนโขบาขการสร้างาาติโจขผวานผูห้ญิง ทั้ งน้ีผู ้
หญิงไทขในขุค จภมคล ป. คิบูลสงครามเปบ นนาขกรัฐมนตรี จะตภ้งรู้จกัการจูแลบ ารุงรวางกาขให้มีสุอาาคจี 
(นันทิรา อ าาิบาล, 2530, หน้า 68) การจูแลสุอาาคอภงผูห้ญิงไมวไจ้เปบ นเคีขงแตวหลกัฐานขืนขนัววาเคื่ภ
รวางกาขท่ีแอบงแรงเทวานั้น หากแตวการจูแลรวางกาขนั้นขงัเปบ นประโขาน์ “เพ่ือสามารถท่ีจะเป็นแม่พันธ์ุท่ีดี และ
เป็นก าลังในการสร้างพลเมืองให้แก่ชาติท้ังในด้านจ านวนและคุณภาพ” (ภา้งค ากลวาวตภบอภงคนะทวานจภม
คล ป. คิบูลสงคราม ในนนัทิรา อ าาิบาล, 2530, หนา้ 68) นัน่แสจงววาการจจัวางต าแหนวงและสถานะอภง
ผูห้ญิงในขคุจภมคล ป. คิบูลสงครามไมวเคีขงแตวเคื่ภให้เปบ นอวญัใจจภกไมอ้ภงาาติ แตวขงัเปบ นผูมี้หนา้ท่ีผลิต
สร้างคลเมืภงท่ีจีให้แกวประเทศาาติจว้ข การมีสุอาาคจีอภงผูห้ญิงจึงบวงบภกถึงความเจริญอภงาาติในภีก
ความหมาขหน่ึงจว้ขนัน่เภง 
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หญงิคนช่ัว ข้างหลังภาพ พนัทพิา : ภาพแทนวรรณกรรมกบั(วณั)โรคทีคุ่กคามพลเมือง 
 วรรณกรรมในาววงกวภนและสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สววนใหญวมกัจะเปบ นวรรณกรรมประเาทนวนิขาขท่ี
ไจน้ าเสนภมุมมภงอภงสังคมภภกมาจากนกัเอีขน การเอีขนนวนิขาขในาววง ค.ศ.2480-2488 โจขเฉคาะตวั
บทท่ีกลวาวถึงาาคอภงโรคร้าขท่ีมีตวภรวางกาขคลเมืภงในสังคมไทขแลว้นั้น ผูเ้อีขนบทความคบววามีภขูวหลาข
เร่ืภง ในท่ีน้ีถา้กลวาวถึงเฉคาะวณัโรค ผูเ้อีขนคบววามีนวนิขาขภขูวสามเร่ืภงท่ีไจห้ขิบขกประเจบนความเจบบปว วข
อภงวณัโรคมากลวาวไวใ้นวรรณกรรม คืภ หญิงคนช่ัว อภงกณัหา เคีขงศิริหรืภ ก.สุรางคนางค ์คิมคอ้ึ์นเปบ น
คร้ังแรกและคร้ังท่ีสภงในปีเจีขวกนัคืภ ค.ศ.2480  ข้างหลังภาพ อภงกุหลาบ สาขประจิษฐ์หรืภศรีบูรคา 
เอีขนอ้ึนเม่ืภ ค.ศ.2480 พันทิพา อภงกณัหา เคีขงศิริหรืภ ก.สุรางคนางค์ เอีขนอ้ึนในขุครัฐนิขม (ตรีศิลป์    
บุญอจร, 2542, หนา้ 44, 63 และ 93) นวนิขาขทั้งสามเร่ืภงน้ีเอีขนอ้ึนในาววงปี ค.ศ.2480 จนมาถึงขคุรัฐนิขม 
 หญิงคนช่ัว อภง ก.สุรางคนางค์ เปบ นวรรณกรรมท่ีสร้างความนวาสนใจและเรีขกไจว้วาเปบ นนวนิขาขท่ี
แหวกกระแสในาววงปี ค.ศ.2480 จว้ขเหตุเคราะ หญิงคนช่ัว เปบ นการเลวาเร่ืภงถึงผูห้ญิงท่ีมีภาาีคเปบ นโสเาณี 
เธภหลวภเล้ีขงจ ารงาีวิตอภงตนจว้ขเงินท่ีไจม้าจากการอาขเรืภนรวาง ก.สุรางคนางค์เปิจฉากเลวาถึงหวานซ่ึง
เปบ นสาวต าบลเทคราา เธภถูกวาิขัหลภกเธภมาท่ีคระนครและทิ้งไวใ้ห้ภขูวกบัป้าตาจซ่ึงวิาขัภา้งววาเปบ นคุณป้า
อภงเอา โจขท่ีหวานไมวรู้เลขววาป้าตาจมีภาาีคภะไรจนวนัท่ีหวานรู้ววาวาิขัไมวกลบัมาหาหวานภีกแลว้ หวานจึง
รู้ววาป้าตาจมีภาาีคเปบ นเจา้อภงส านักหญิงคนาั่ว หวานจ าตภ้งประกภบภาาีคน้ีโจขมีสมรเปบ นเคื่ภนสนิท 
ตวภมาหวานเปล่ีขนา่ืภมาเปบ นร่ืนและประกภบภาาีคน้ีจนกระทัง่มาคบกบัวิทข ์ภจินนัท ์าาขหนุวมผูมี้ตระกูล
สูง ร่ืนหวงัจะไจใ้า้าีวิตคูวภขูวกบัวิทข ์แตวแลว้วิทขต์ภ้งไปแตวงงานกบัผูห้ญิงานาั้นเจีขวกนัโจขท่ีวิทขไ์มวรู้ววา
ร่ืนก าลงัจะมีลูกกบัเอา เม่ืภร่ืนไจใ้หก้ าเนิจหนูภ๊ีจ ร่ืนกบัสมรกบไจข้า้ขภภกมาจากส านกัหญิงคนาัว่อภงป้าตาจ
มาภาศขัภขูวกันตามล าคงั ตวภมาสมรล้มปว วขและไจ้จากร่ืนไป ร่ืนไจ้เจภวิทข์ภีกคร้ังและทราบววาเอาไจ้
แตวงงานกบัจิตรา ร่ืนไจฝ้ากหนูภ๊ีจไวก้บัวิทข ์กวภนท่ีร่ืนจะจบาีวิตลงจว้ขวณัโรคท่ีคุกคามาีวิตเธภมาภขวาง  
าา้นาน 
 ในอณะท่ี ข้างหลังภาพ อภงศรีบูรคากลวาวถึงาีวิตอภงสตรีานาั้นสูงผูมี้นามววาหมวภมราาวงศกี์รติไจ้
สมรสกบัเจา้คุณภธิการบจี ตวภมาเจา้คุณภธิการบจีไจค้าหมวภมราาวงศ์กีรติไปประเทศญ่ีปุว น ท าให้หมวภม
ราาวงศ์กีรติไจรู้้จกักบันคครนกัเรีขนไทขท่ีมาเรีขนวิาาเศรษฐศาสตร์ท่ีมหาวิทขาลขัริคเคีขว นคครา่ืนาม
หมวภมราาวงศกี์รติแตวในท่ีสุจเอากบสามารถหกัหา้มใจไจห้ลงัจากท่ีหมวภมราาวงศกี์รติไจเ้ตืภนสติ เม่ืภนคคร
กลบัมาท่ีประเทศไทข ความสัมคนัธ์ระหววางหมวภมราาวงศกี์รติกบันคครกบกลบัจ าเนินไปภขวางตรงกนัอา้ม
จากในภจีต นคครไจ้แตวงงานกบัปรีจ์ิ จึงท าให้หมวภมราาวงศ์กีรติในอณะนั้นก าลงัปว วขเปบ นวณัโรคภขวาง
ภวภน ๆ มา 2 ปีแลว้ และก าลงัเอา้รับการรักษา แตวหลงัจาก 2 เจืภนท่ีไจข้นิอวาวววานคครก าลงัจะแตวงงานจึงท า
ใหภ้าการอภงโรคไจท้รุจลงและน าไปสูวการจบาีวติลงอภงหมวภมราาวงศกี์รติในท่ีสุจ 
 สววน พันทิพา เปบ นงานเอีขนอภง ก.สุรางคนางค์ ไจ้กลวาวถึงาีวิตอภงหญิงสาวผูมี้นามววาคนัทิคา   
นนัทวธัน์ประคฤติผิจศีลธรรมจว้ขการมีาู้ เจิมคนัทิคารักภขูวกบั ร.ต.ภาิาขั เรืภงขุธแตวแมวอภงคนัทิคาไมว
ขนิจีจว้ข เคราะติววาภาิาขัไมวมีฐานะ คนัทิคาจึงไจแ้ตวงงานกบันาขาลทั ธญัญรักส์ สามีผูห้าขใจเอา้ใจหาขใจ
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ภภกเปบ นงาน ไมวไจส้นใจความรู้สึกอภงคนัทิคา คนัทิคาเปบ นหญิงสาวท่ีมีความสามารถหลาขจา้นทั้งเรีขน
เกวง เลวนจนตรี เธภจึงเปบ นท่ีรักอภงคนทัว่ไปไมวเวน้แมแ้ตวนาขมนตรี ผูา้ววขอภงนาขาลทั ผูท่ี้เอา้มาผวภนคลาข
ความรู้สึกววาคนัทิคาขงัมีคนขนืเคีขงอา้ง คนัทิคาทะเลาะกบั าลทัภขวางรุนแรงจว้ขเร่ืภงท่ีลืภววาคนัทิคาเปบ นาู้
กบัมนตรี จึงท าให้คนัทิคาหนีตามมนตรีไปโจขไมวมีใครรู้ววาคนัทิคาและมนตรีหนีกนัไปภขูวท่ีใจ แตวตวภมา
คนัทิคากบไจเ้หบนธาตุแทอ้ภงมนตรีผูท่ี้เธภเคขคิจจะฝากาีวิตเภาไว ้คนัทิคากลบัมาท่ีคระนครภีกคร้ังคร้ภม
กบัสาาคอภงคนท่ีปว วขเปบ นวณัโรคและไจจ้ากโลกน้ีไปในาีวติวขัสาว 
 วรรณกรรมทั้งสามเร่ืภงน้ีจะเหบนววามีเน้ืภหาท่ีเก่ีขวอภ้งกบัการน าเสนภาาคาีวิตแนวครภบครัวและ
สังคมทัว่ ๆ ไป แตวเม่ืภคิจารณาถึงเน้ืภหาในตภนจบอภงวรรณกรรมทั้งสามเร่ืภงผูเ้อีขนปิจฉากจบจว้ขการท่ี
ให้ตวัละครเปบ นโรคร้าขโรคเจีขวกนัทั้งหมจคืภ “วณัโรค” ความนวาสนใจภขูวท่ีววาการท่ีผูเ้อีขนไจใ้ห้ตวัละคร
เปบ นวณัโรคนั้น คืภาาคน าเสนภอภงศตัรูท่ีรัฐมภงไมวเหบนและไมวสามารถก าจจัภภกไปไจ ้เปบ นเหตุให้วณัโรค
ซ่ึงถืภววาเปบ นโรคร้าขแรงท่ีสุจในปีค.ศ.2480-2488 กลาขเปบ นศตัรูร้าขตวัฉกาจท่ีนกัเอีขนในขุคนั้นตระหนกัถึง
โรคาขัไอเ้จบบท่ีมีผลตวภการจ าเนินาีวิตอภงคลเมืภงนภกเหนืภการเปล่ีขนแปลงทางสังคมในจา้นตวาง ๆ และ
หลงัจากาววงเวลานั้นวณัโรคกบขงัเปบ นโรคร้าขแรงท่ีขงัไมวมีทางรักษาให้หาข จงัท่ีผูเ้อีขนบทความไจก้ลวาวไป
แลว้ววามีวรรณกรรมบางเร่ืภง เาวน สัญชาตญาณมืด และท่อนแขนนางร า ท่ีขงัตกคา้งความคิจเร่ืภงวณัโรค
ขงัคงกลวาวไวใ้นตวับทเวลาตวภมา 
 1. ปัจจัยหรือปฏิบัติการทางสังคมทีม่ีผลต่อการน าเสนอภาพแทนวรรณกรรมกบัโรคภัยไข้เจ็บ 
 ภาจกลวาวไจว้วาการน าเสนภวรรณกรรมในาววง ค.ศ.2480-2488 สววนใหญวมกัน าเสนภเน้ืภหาเก่ีขวกบั
การวคิากษว์จิารณ์ปัญหาอภงสังคม ความส านึกทางมนุษขธรรมท่ีมีตวภผูข้ากไร้มากอ้ึน เคราะหลงัจากท่ีไจมี้
การเปล่ีขนแปลงการปกครภง ค.ศ.2475 ท าใหน้กัเอีขนมีโลกทศัน์ในการน าเสนภวรรณกรรมในลกัษณะการ
เปิจเผขมุมอภงาีวิตบางมุมท่ีผูภ้วานไมวเคขเหบนมากวภน การเกิจส านึกทางมนุษขธรรมในการน าเสนภเร่ืภงราว
อภงาีวติท่ีไมวเคขเหบนมากวภนสภจคลภ้งกบัภุจมการณ์อภงคณะราษฎร์ท่ีกลวาวถึงเสรีาาคและความเสมภาาค
ท่ีเทวาเทีขมกัน นภกจากน้ีการอขาขตวัอภงเศรษฐกิจในขุคหลังเปล่ีขนแปลงการปกครภงกบเปบ นเหตุให้
วรรณกรรมในาววงเวลาจังกลวาว มีการน าเสนภถึงการเปล่ีขนแปลงอภงานาั้นจ้วข กลวาวคืภาาคอภงาน
าั้นสูงหรืภผูจี้ถูกก าหนจความหมาขจากระบบเงินตราแทนการก าหนจมาจากาาติก าเนิจจงัท่ีเคขเปบ นมา (ตรี
ศิลป์ บุญอจร, 2542, หนา้ 32-33)  
 การน าเสนภาาคอภงวรรณกรรม ค.ศ.2480-2488 จึงสภจคลภ้งกบัปัจจขัการสวงเสริมให้ผูภ้วานเอา้ถึง
มุมอภงาีวิตอภงผูข้ากไร้อณะเจีขวกนัตระหนกัถึงการเปล่ีขนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีตภ้งการจะ
บภกววาไมวววาานาั้นใจกบตามกบคืภการมีสถานะอภงความเปบ นมนุษขเ์ทวาเทีขมกนั เคราะแมแ้ตวโรคาขัไอเ้จบบท่ี
เกิจอ้ึนกบไมวไจเ้ลืภกเกิจกบับุคลใจบุคคลหน่ึง ทุกานาั้นมีสิทธิเทวาเทีขมท่ีจะเกิจโรคาขัไอเ้จบบอ้ึนไจ ้เคีขงแตว
ภาจมีอภ้แมจ้ากระบบธนานุาาคจงัท่ีตรีศิลป์ บุญอจร (2542, หนา้ 33) กลวาวววา “เงินกลาขเปบ นปัจจขัส าคญัท่ี
สามารถบนัจาลความเปบ นไปในาีวิต” สามารถบนัจาลให้ผูมี้ฐานะจีหรืภานาั้นสูงเอา้ถึงการรักษาท่ีรวจเรบว
และจีกววา ในอณะท่ีานาั้นหาเาา้กินค ่าภาจจะตภ้งรักษาจว้ขการประคบัประคภงภาการ ความเหล่ืภมล ้าทาง
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านาั้นแมจ้ะเหบนไจภ้ขวางาจัเจนจากกรณีความเจบบปว วขใครมีสิทธิเอา้ถึงการรักษาคขาบาลไจภ้ขวางรวจเรบว แตว
กบตภกข  ้าววาาาคอภงโรคาขัไอเ้จบบกบมีผลท าให้สังคมไทขในาววงสมขัหน่ึงมีความหวาจผวากบั “ศตัรูท่ีมภง  
ไมวเหบน” ววาจะจูวโจมเอา้ถึงรวางกาขเม่ืภใจ ปัจจขัส าคญัท่ีท าให้นกัเอีขนน าเสนภวรรณกรรมกบัความเจบบปว วข
อภงคลเมืภงน้ีจึงตภ้งการา้ีใหเ้หบนถึงทา้ขท่ีสุจแลว้ความขิง่ใหญวกววาการเปล่ีขนแปลงอภงสังคมหรืภระบบาน
าั้นกบคืภความเจบบปว วขท่ีสามารถเกิจอ้ึนไจก้บัทุกคน 
 ภีกปัจจขัหน่ึงท่ีส าคญัคืภนกัเอีขนถืภววาตนเปบ นกระบภกเสีขงอภงสังคมนภกจากนกัเอีขนจะเปบ นสววน
หน่ึงอภงสังคม  “เสีขง” อภงคลเมืภงท่ีตภ้งเผาิญกบัความเจบบปว วข การไร้ทางท่ีจะก าจจัโรคาขัให้สูญส้ินจาก
สังคม ภาจไมวไจ้หมาขรวมถึงเฉคาะเสีขงอภงคลเมืภงผู ้ภขูวในสังคม หากแตวรวมถึงนักเอีขนผู ้เปบ น
กระบภกเสีขงกบภขูวรววมในสังคมน้ีจว้ข การท่ีจะเปบ น “เสีขง” แทนให้คลเมืภงเคื่ภสวงไปถึงผูมี้ภ  านาจหรืภผูมี้
ความาภบธรรมในทางสาธารณสุอจึงเปบ นหน้าท่ีอภงนกัเอีขนท่ีตภ้งบภกเลวาเร่ืภงราวความร้าขกาจ ความ
โหจร้าขอภงศตัรูท่ีมภงไมวเหบนสวงไปถึงขงัผูมี้ภ  านาจสั่งการภขวางเจบจอาจในการจ าเนินการก าจจัโรคาขัไอเ้จบบ
น้ีจว้ข วรรณกรรมท่ีน าเสนภาาคความเจบบปว วขอภงคลเมืภงโจขเฉคาะวณัโรคน้ีจึงเปบ นวิธีการหน่ึงท่ีนกัเอีขน
น าเสนภผวานาาคความนวากลวัอภงภาการหรืภการตาขอภงตวัละครเคื่ภให้รัฐตระหนกัถึงความส าคญัอภง
โรคน าไปสูวการเรวงหาวธีิก าจจัโรคจงักลวาว 
 2. ผลกระทบของโรคภัยทีม่ีความรุนแรงต่อวถิีการด าเนินชีวติของพลเมืองในสังคม 
 เม่ืภกลวาวถึงวณัโรคและความรุนแรงอภงวณัโรคท่ีเกิจอ้ึนในสังคมไทข ความร้าขกาจอภงโรคน้ีคืภ 
“เปบ นแลว้ตาข” ถา้ไมวรักษา หรืภถา้ใครเปบ นวณัโรคแลว้มกัจะไมวให้เอา้ใกลเ้กรงววาจะติจเา้ืภวณัโรค การกวภ
รวางความคิจเร่ืภงวณัโรคเปบ นาขัร้าขใกล้ตวัคลเมืภงนั้น ภาจจะมาจากการตระหนักถึงในเวลานั้นขงัไมวมี
วธีิการรักษามาขบัข ั้งวณัโรคน้ีไจ ้ตวภมาเม่ืภการแคทขอ์ภงไทขมีความกา้วหนา้ วณัโรคสามารถหาขอาจไจถ้า้
มาคบแคทขเ์ปบ นประจ าภขวางสม ่าเสมภ จงัท่ีศรีบูรคาไจน้ าเสนภาาคตภนหน่ึงใน ข้างหลังภาพ ไวว้วา “หม่อม
ราชวงศ์กีรติได้ป่วยเป็นวัณโรคอ่อน ๆ มาประมาณสองปี เดิมทีก็เป็นท่ีเข้าใจกันว่า ถ้าได้รับการ
รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีแล้ว อาการของโรคกจ็ะไม่ก าเริบรุนแรงจนถึงจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตโดยเร็ว และมี
หวังจะหายได้” (ศรีบูรคา, 2548, หนา้ 151) การกลวาวถึงภาการเร่ิมจีอ้ึนอภงการปว วขเปบ นวณัโรคอภงหมวภม
ราาวงศกี์รติ แสจงให้เหบนววาอณะนั้นสังคมไทขท่ีก าลงัเผาิญกบัาขัร้าขท่ีคุกคามครวาาีวิตคลเมืภง ในวงการ
แคทขก์บไจค้น้คบตวัขาท่ีมาาววขตวภาีวติแมจ้ะขงัไมวหาขอาจ แตวถา้จูแลรักษารวางกาขและปฏิบติัตามค าแนะน า
กบจะหาขปว วขไจ ้
 การเปบ นวณัโรคในาววงค.ศ.2480-2488 นั้นมีความนวากลวัภขวางไรนั้น ถา้คิจารณาแถลงนโขบาขอภง
รัฐบาล รัฐบาลมภงววาวณัโรคเปบ นโรคท่ีมีปัญหาตวภการจ าเนินาีวิตอภงคลเมืภง แตวไมวไจ้คูจถึงการเปบ น
โรคติจตวภหรืภความนวากลวัอภงวณัโรค ความร้าขแรงอภงโรคน้ีแมแ้ตวนักเอีขนกบขงัเสนภทศันะน้ีผวานตวั
ละครไวว้วา “ถ้าเป็นโรคอ่ืนก็คงไม่ร้ายแรงถึงเพียงนีห้รอก” (ก.สุรางคนางค์, 2512, หน้า 424) ทั้งน้ีการไมว
จูแลสุอาาคปลวภขให้สุอาาคทรุจโทรมกบขิ่งท าให้วณัโรคก าเริบอ้ึนขากแกวการรักษา ซ่ึงผลกระทบจากการ
เปบ นวณัโรคน้ีเภงท่ีรัฐบาลกบมภงววา “ใครมร่ีางกายอ่อนแอต้องบ ารุงก าลังให้แขง็แรงขึน้ ใครเส่ือมโทรมในอา
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นามัยถึงเจ็บไข้ ต้องรีบรักษา” (ภา้งสุนทรคจน์อภงนาขกรัฐมนตรี 24 มิถุนาขน 2483 ใน ทวีศกัจ์ิ เผืภกสม, 
2550, หนา้ 179) แสจงให้เหบนววาวณัโรคเปบ นโรคท่ีร้าขแรงกบจริงแตวไมวไจเ้ปบ นโรคติจตวภห้ามให้ผูภ่ื้นเอา้ใกล ้
แมแ้ตวในระขะหลงัวรรณกรรมประเาทเร่ืภงสั้นท่ีน าเสนภปัญหาตกคา้งอภงวณัโรคภขวาง สัญชาตญาณมืด 
อภง ภ.ภุจากรกบขงักลวาวถึงมานีหรืภคุณแจงารรขาอภงจ าเกิงท่ีรู้ววาสามีปว วขเปบ นวณัโรค เธภกบขงัจูแลและ
ไมวไจรั้งเกีขจจ าเกิงแตวภขวางใจ 
 ผลกระทบอภงวณัโรคท่ีมีตวภาีวิตคลเมืภง ภาจจะมีเคีขงแควโรคน้ีท าให้รว างกาขคลเมืภงภวภนแภ ไมว
สามารถท าการงานไจ ้เม่ืภท างานไมวไจก้บจะท าให้การคฒันาประเทศาาติไมวสามารถคฒันาไจภ้ขวางเตบมท่ี ใน
วรรณกรรมทั้งสามเร่ืภงท่ีตวัละครเปบ นวณัโรค ผูเ้อีขนวรรณกรรมกลวาวถึงภาการในระขะแรกคลา้ขกบัคนไมว
สบาขทัว่ ๆ ไป โจขเปิจฉากใหเ้หบนถึงความนวากลวัอภงโรคววามีภาการและความรุนแรงท่ีนวากลวั สร้างความ
นวารังเกีขจใหแ้กวผูท่ี้เอา้ใกลภ้ขวางไร เาวน ใน หญิงคนช่ัว ก.สุรางคนางคไ์จส้ร้างาาคอภงสมร ตวัละครซ่ึงเปบ น
เคื่ภนอภงร่ืนภาศขัภขูวกบัป้าตาจกวภนภภกมาภขูวกบัร่ืน ปว วขจว้ขวณัโรคในลกัษณะท่ีววา “มีแต่ปวดหัว หนาว
สะท้านทุกวนั นอกจากนั้น ยงัมอีาการไอถี ่ๆ แทรกขึน้มาอีก” (ก.สุรางคนางค,์ 2531, หนา้ 138) หลงัจากนั้น
ร่ืน ตวัละครเภกกบไจป้ว วขเปบ นวณัโรค มีภาการในระขะแรกคืภ “...เร่ิมต้นเจ็บออดแอดลง สามวันดีส่ีวันไข้...
ไอแห้ง ๆ ร่างกายซูบ หัวใจอ่อนลงเป็นระยะ” (ก.สุรางคนางค์, 2531, หนา้ 203) ตวภมามีภาการ “ไอแรง ๆ 
สองสามคร้ังติด ๆ กัน บ้วนลงไปในกระโถน มเีลือดคละปนอยู่ด้วย” หรืภภาการในขามนภนนั้น “คืนนั้นท้ัง
คืนร่ืนนอนกระสับกระส่ายเพราะพิษไข้ ไอถี่ ๆ” (ก.สุรางคนางค์, 2531, หน้า 246) สววน พันทิพา อภง ก.
สุรางคนางค์ ภาการวณัโรคอภงคนัทิคานั้นถูกน าเสนภภภกมาในาาคอภงผูห้ญิงท่ีมีสาาครวางกาขซูบซีจ 
หมจเร่ีขวแรง จงัเาวน “ใบหน้าท่ีฉันเห็นนั้น มีเค้าเพียงบางส่วนท่ีฉันจ าได้ว่าเป็นน้องหญิงนอกนั้น ตาลึกขุ่น
มัว ริมฝีปากแห้ง แก้มตอบ” และมีภาการ “ไอแรง ๆ สองสามคร้ัง หยุดไอแล้วก็ถึงอาการหอบถี่ ๆ” (ก.
สุรางคนางค,์ 2512, หนา้ 426-427) แตวถา้ถึงอั้นมีภาการหนกั จะมีลกัษณะเาวนเจีขวกบัหมวภมราาวงศกี์รติใน 
ข้างหลังภาพ ท่ีววา “มไีข้อย่างแรง มอีาการเพ้อเป็นคร้ังคราว” และ “เสียงนั้นแหบแห้งและแผ่วเบาจนแทบจะ
ไม่ได้ยินถนัด”  (ศรีบูรคา, 2548, หนา้ 151 และ 155) ส่ิงท่ีนวาสนใจในวรรณกรรมทั้งสามเร่ืภงคืภ หญิงคน
ช่ัว และ พันทิพา ไมวไจก้ลวาวถึงการรักษาภาการอภงการปว วขเปบ นวณัโรคเลข แตวใน ข้างหลังภาพ กลบัไจคู้จ
ถึงการรักษา โจขผวานการเลวาเร่ืภงจากนา้อภงหมวภมราาวงศกี์รติท่ีเลวาถึงหมวภมราาวงศกี์รติไปคบแคทขต์าม
ค าสั่งจนใกลจ้ะหาขอาจ แตวมาสภงถึงสามเจืภนหลงัท่ีหมวภมราาวงศกี์รติไจฟั้งอวาวอภงนคครเก่ีขวกบัการ
แตวงงาน จึงท าใหห้มวภมราาวงศกี์รติปฏิเสธการจูแลรักษาตนเภงปลวภขใหสุ้อาาคทรุจโทรม  
 วณัโรคจจัววาเปบ นโรคท่ีร้าขแรงท่ีสุจท่ีรภงลงมาจากโรคภหิวาตกโรคท่ีเกิจอ้ึนในสมขัคระบาทสมเจบจ
คระจภมเกลา้เจา้ภขูวหวั จึงเปบ นหนา้ท่ีอภงรัฐท่ีจะตภ้งเอา้มาจ าเนินการหาทางป้ภงกนัหรืภก าจจัโรคร้าขน้ีให้
หมจส้ินไป ความนวาสนใจจากการน าวรรณกรรมสามเร่ืภงท่ีววาจว้ขการปว วขเปบ นวณัโรคเอา้มาคิจารณากบั
บริบททางสังคมท่ีเปบ นจริง จะคบววาในขุคจภมคล ป. คิบูลสงครามมีนโขบาขสวงเสริมรวางกาขคลเมืภงให้
ความแอบงแรง เคราะคลเมืภงคืภก าลงัส าคญัอภงประเทศาาติ จงันั้นความเจบบปว วขท่ีเกิจอ้ึนเปรีขบเสมืภนศตัรู
ท่ีมภงไมวเหบนจูวโจมหรืภเอา้แทรกแซงการท างานอภงรัฐ อณะเจีขวกนัรัฐขงัใาน้โขบาขท่ีาูววารวางกาขคลเมืภง
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คืภความเอม้แอบงอภงาาติเปบ นสนามการทจลภงฝว าฝืนกฎอภงธรรมาาติท่ีววาจว้ขความตาข นัน่คืภในระขะแรก
ท่ีเกิจวณัโรคผูป้ว วขสววนใหญวมกัจะเปบ นแลว้ตาขไมวมีทางหาข ท าให้รัฐตภ้งหาทางควบคุมโรคน้ีภขวางโจขเรบว 
การคิจคน้ตวัขาหรืภแผนการบ าบจัเคื่ภาะลภาีวิตอภงคลเมืภงจึงปรากฏอ้ึนทุกวิถีทาง จงัท่ีน าเสนภผวาน   
ข้างหลังภาพ ท่ีศรีบูรคาบภกววาหมวภมราาวงศกี์รติไจเ้อา้รับการรักษาวณัโรค ซ่ึงถา้เธภปฏิบติัตามค าแนะน า
อภงแคทขก์บจะท าใหภ้าการวณัโรคน้ีหาขอาจไจใ้นท่ีสุจ ประเจบนท่ีศรีบูรคาเอีขนไวใ้นนวนิขาขเร่ืภงน้ีจึงเปบ น
เหมืภนการคขาขามภธิบาขถึงความเปบ นจริงทางสังคมตภนนั้นววารัฐไมวน่ิงนภนใจกบัศตัรูตวัฉกาจน้ี เคราะถา้
มีคลเมืภงปว วขเปบ นวณัโรคมากอ้ึนเทวาใจ ก าลงัอภงประเทศาาติกบจะลจลง การแสวงหาวิถีทางในการเภาานะ
ศตัรูตวัร้าขน้ีจึงเกิจอ้ึน  
 แตวเปบ นท่ีนวาสังเกตววาการท าให้โรคน้ีหาขจากรวางกาขคลเมืภง ผูกโขงกบัความคิจเร่ืภงานาั้นประการ
หน่ึง กลวาวคืภวณัโรคไมวไจเ้ปบ นโรคท่ีเกิจเฉคาะผูมี้ฐานะหาเาา้กินค ่าหรืภฐานะปานกลาง แตววณัโรคขงัเกิจ
ไจก้บัานาั้นสูงจว้ข ซ่ึงานาั้นสูง  ผูมี้ฐานะหรืภมีโภกาสในการเอา้ถึงโรงคขาบาลจะไจรั้บการจูแลรักษา
มากกววาานาั้นภ่ืน จังท่ีในวรรณกรรมทั้ งสามเร่ืภงท่ีผู ้เอีขนบทความไจ้ศึกษานั้ น ข้างหลังภาพ เปบ น
วรรณกรรมท่ีกลวาวถึงการมีสิทธิและโภกาสท่ีจะหาขปว วขจากวณัโรคน้ีไจเ้น่ืภงจากหมวภมราาวงศกี์รติมีฐานะ
คภท่ีจะไปคบแคทขแ์ละเอา้รับการรักษาภขวางถูกวิธี สววนคนัทิคานั้นเธภมีฐานะคภท่ีจะเอา้รับการรักษา
เาวนเจีขวกบัหมวภมราาวงศกี์รติ เคราะมีอภ้ความตภนหน่ึงจาก ร.ต.ภาิาขั เรืภงขุทธหรืภภว้น ภจีตคนรักอภง
คนัทิคาไจค้ขาขามาววขเหลืภคนัทิคาให้หาขปว วขจากวณัโรคปภจ แตวคนัทิคากลบัประาจาีวิตท่ีเธภภขูวกบัา
ลทัไมวมีความสุอจว้ขการ “เท่ียวท้ังกลางวนักลางคืน จนสุขภาพอนามัยทรุดโทรมอยู่แล้ว คร้ันมาได้รับความ
กระทบกระเทือนทางด้านจิตใจ...ยากแก่การรักษาพยาบาล” (ก.สุรางคนางค,์ 2512, หนา้ 424) อณะท่ีร่ืนกบั
สมรเปบ นานาั้นลวางท่ีหาเาา้กินค ่า การจะไปคบแคทขท่ี์โรงคขาบาลนั้นเปบ นไปไมวไจส้ าหรับเธภทั้งสภง จงัท่ี 
ก.สุรางคนางค์ (2531, หนา้ 138) กลวาวถึงโาคาะตาานาั้นลวางท่ีไมวไจรั้บสิทธิและโภกาสในการรักษาววา 
“ความยากจนท าให้ไม่สามารถจะพาหมอมารักษาแก้ไขเยียวยาได้ นอกจากจะกินยาแก้ไข้แอสไพริน ควินิน 
ยาหอมเดาสุ่มไปตามประสายาก” จากอภ้ความน้ีา้ีให้เหบนาจัเจนเลขววาปัญหาความเหล่ืภมล ้าระหววางานาั้น
ท าใหสุ้อาาคอภงคลเมืภงไมวสามารถจ าเนินตามนโนบาขอภงรัฐท่ีตภ้งการให้คลเมืภงมีสุอาาคแอบงแรง จว้ข
เคราะถูกกีจกนัจากสาาคท่ีแตกตวางทางฐานะและานาั้น ซ่ึงเปบ นภีกปัญหาหน่ึงท่ีรัฐจะตภ้งเอา้มาจจัการ
นภกเหนืภจาก “ศตัรูท่ีมภงไมวเหบน” เคื่ภให้คลเมืภงทุกานาั้นมีสิทธิและโภกาสเทวาเทีขมกนัในการเอา้ถึง
แคทขแ์ละโรงคขาบาล  
 3.นโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการสร้างร่างกายพลเมืองมีผลต่อการเขียนวรรณกรรม 
 จังท่ีกลวาวไปแล้วววาในขุคจภมคล ป.  คิบูลสงครามเปบ นนาขกรัฐมนตรี  เปบ นาววงท่ีรัฐบาลให้
ความส าคญัตวภเร่ืภงการสร้างรวางกาขคลเมืภง เคราะความเอม้แอบงอภงรวางกาขจะท าให้สวงผลกระทบตวภความ
เจริญก้าวหน้าอภงาาติจ้วข  นโขบาขหลกัใหญว ๆ ท่ีจภมคล ป. คิบูลสงครามไจ้วางไวเ้ก่ีขวกบัการสร้าง
รวางกาขคลเมืภงคืภการเคิ่มจ านวนประาากรและการจูแลรักษาสุอาาคอภงประาากรให้มีความแอบงแรง 
(ทวศีกัจ์ิ เผืภกสม, 2550, หนา้ 179) รัฐในขุคจภมคล ป. คิบูลสงครามไจก้ าหนจการสร้างรวางกาขคลเมืภงท่ี



วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑติศึกษา 125 

 

ปราศจากโรคาขัจว้ขความรู้ทางการแคทขเ์อา้มาจจัการและควบคุมสุอาาค การท่ีจะท าให้หาขปว วขไจจึ้งตภ้ง
คึ่งคาแคทข ์โรงคขาบาล จะรักษาตนเภงใหห้าขเจบบปว วขโจขไมวตภ้งคึ่งคาส่ิงเหลวาน้ีไมวไจ ้จงันั้นเม่ืภรัฐบาลมี
นโขบาขเร่ืภงการจูแลและสร้างรวางกาขคลเมืภงจงักลวาว จึงท าให้สวงผลมาถึงนกัเอีขนในเวลานั้นเม่ืภเอีขน
วรรณกรรมกบขวภมจะตภ้งน าเสนภแนวคิจเก่ีขวกบัการสร้างรวางกาขคลเมืภงสภจแทรกในเน้ืภหาจว้ขเาวนกนั 
 การสวงเสริมใหค้ลเมืภงมีสุอาาคแอบงแรง มีการน าเสนภถึงความเจริญกา้วหนา้ทางการแคทข ์มีระบบ
สาธารณสุอมูลฐานท่ีทนัสมขัและเภ้ืภตวภสุอภนามขัคลเมืภง กลาขเปบ นภงค์ประกภบท่ีท าให้นักเอีขนไจ้
ถวาขทภจในวรรณกรรม จงัท่ีผูเ้อีขนบทความไจก้ลวาวถึงววารัฐตภ้งการาาคอภงคลเมืภงท่ีมีสุอาาคแอบงแรง
ภขวางไร และให้าาคอภงโรคท่ีร้าขแรงท่ีตภ้งควบคุมผวานการบรรขาขตวัละครในตภนตน้อภงบทความ ซ่ึง
การน าเสนภาาคอภงรวางกาขคลเมืภงท่ีรัฐตภ้งการนภกจากจะแสจงถึงความเจริญทนัสมขัอภงการแคทขใ์น
สังคมไทข ขงัสนบัสนุนให้เหบนววารัฐเอา้มาจจัการ ควบคุมและจูแลรวางกาขเคื่ภให้รวางกาขมีความแอบงแรง 
และจะมีประโขาน์ตวภไปในเาิงการผลิตอภงรัฐตวภไปถา้คลเมืภงไมวเปบ นโรค และถา้สามารถก าจจั “ศตัรูท่ี
มภงไมวเหบน” น้ีใหล้จนภ้ขลงไปหรืภหาขไป    

มองอกีมุม : ความร้ายกาจของโรคคือสัญลกัษณ์การประพฤติผดิศีลธรรมของตัวละคร 
  าาคอภงความเจบบปว วขอภงตวัละครในวรรณกรรมภาจเปบ นาาคแทนอภงนโขบาขรัฐนิขมประการ
หน่ึงคืภการประคฤติศีลธรรม กลวาวไจ้ววาในขุครัฐนิขมนภกจากจะก าหนจแนวทางการจ าเนินาีวิตอภง
คลเมืภงแล้ว ภีกบทบาทหน่ึงอภงรัฐนิขมขงัก าหนจแนวทางวรรณกรรมจ้วข นัน่กบคืภรัฐมีนโขบาขไมวให้
น าเสนภวรรณกรรมท่ีมีเน้ืภหามุวงเนน้การประคฤติผิจศีลธรรม โจขเฉคาะเร่ืภงสามีและารรขามีาู้หรืภการ
คิจมีคนภ่ืนกบถืภววาประคฤติผิจศีลธรรม (ตรีศิลป์ บุญอจร, 2542, หนา้ 83 และ 93) ซ่ึงวรรณกรรมท่ีผูเ้อีขน
บทความน ามากลวาวน้ีกลบัน าเสนภเน้ืภหาท่ีตรงอา้มกบันโขบาขรัฐนิขม ในประเจบนน้ีตรีศิลป์ บุญอจร (2542, 
หน้า 103) ไจภ้ธิบาขววา “ย่ิงตีกรอบด้านศีลธรรม นักเขียนกลับน าเสนอแนวคิดและโครงเร่ืองท่ี “แหวก” 
กรอบศีลธรรมด้วยการให้เหตุผลว่ามาตรฐานศีลธรรมไม่ใช่ส่ิงเดียวท่ีจะตัดสินได้เท่ียงธรรมว่าผู้ใดดีหรือช่ัว 
เน่ืองจากพฤติกรรมต้องมพืีน้ฐานหรือสาเหตุจากสภาพแวดล้อมและการศึกษาอบรม”  
 แตวในภีกมุมมภงหน่ึงผูเ้อีขนบทความมีความเหบนววาาาคท่ีผูเ้อีขนวรรณกรรมน าเสนภภาจมีลกัษณะท่ี
สภจคล้ภงตามนโขบาขรัฐนิขมจ้วขหรืภไมว เคราะการสวงเสริมการประคฤติให้มีศีลธรรมโจขเฉคาะสามี
ารรขา ถา้ทั้งสภงมีความซ่ืภสัตข ์มีความรักใหแ้กวกนัขวภมจะสร้างคลเมืภงท่ีจีให้กบัาาติเคิ่มอ้ึน จงันั้นถา้สามี
ารรขาประคฤติผิจศีลธรรม สังคมไมวสามารถก าหนจบทลงโทษไจ้ แตวส าหรับนักเอีขนภาจก าหนจ
บทลงโทษให้กบัผูป้ระคฤติผิจศีลธรรมจว้ขการให้ตวัละครท่ีประคฤติผิจศีลธรรมเปบ นโรคร้าขและจบาีวิต
ลง เปบ นการก าจจัเา้ืภโรคร้าขในสังคม(ความหมาขอภงมนุษข)์ให้หมจไป  เปบ นมุมมภงภีกมุมหน่ึงท่ีผูเ้อีขน
ก าลงัมภงววาความตาขอภงตวัละครท่ีเกิจจากวณัโรคน้ีบงัเภิญสภจรับกบันโขบาขอภงรัฐท่ีสวงเสริมวฒันธรรม
ความซ่ืภสัตขอ์ภงสามีารรขาคภจี แมว้รรณกรรมบางเร่ืภงภาจเอีขนอ้ึนกวภนท่ีรัฐจะประกาศนโขบาขรัฐนิขม
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น้ีภภกมาเปบ นลาขลกัษณ์ภกัษร แตวกบนวาจะมีเคา้ความคิจเก่ีขวกบัการสวงเสริมศีลธรรมน้ีภภกมาแลว้กวภนหน้า
นั้น เคีขงแตวขงัไมวเปบ นลาขลกัษณ์ภกัษรกบไจ ้
 1. กรอบศีลธรรมก่อนยุครัฐนิยม : วณัโรคกบัความเจ็บป่วยของตัวละครทีป่ระพฤติผดิศีลธรรม 
 รัฐนิขมคืภนโขบาขท่ีคณะรัฐบาลมีจภมคล ป. คิบูลสงครามเปบ นผูน้ ามาใาเ้ปบ นแนวทางก าหนจความ
ประคฤติและการปฏิบติัตนอภงคลเมืภง รัฐนิขมเร่ิมมีบทบาทในสังคมไทขประมาณ ค.ศ.2485 สาระส าคญั
ประการหน่ึงอภงรัฐนิขมคืภสวงเสริมใหส้ามีารรขาแสจงความรักตวภกนัรวมทั้งมีความซ่ืภสัตข ์ซ่ึงการซ่ืภสัตข์
น้ีจะน าคามาสูวการผลิตคลเมืภงท่ีจีให้กบัประเทศ จงัมีหลกัฐานเก่ีขวกบัการสวงเสริมความซ่ืภสัตขร์ะหววาง
สามีและารรขาในประกาสสาาวธันธมัแหวงาาติ เร่ืภงวธันธมัอภงผวัเมีข เม่ืภ ค.ศ.2487 กลวาวไวต้ภนหน่ึงววา  

  เม่ืภาาขหขิงผูใ้จไจรั้บเลืภกไห้เปนคูวครภงกนัฉนัท์ผวัเมีขแลว้ ทั้งสภงฝว าขกบจะตภ้ง
คขาขามปลูกฝังความรัก ความซ่ืภสัจสุจริต ความเา่ืภไจกนั ความเอา้ไจกนั การรู้จกัเภาไจกนั 
การรู้จกัผวภนหนกัผวภนเบาตวภกนั การไห้ภาขักนั การาววขเหลืภกนั เคื่ภความสจไสขืนขาวไน
การท่ีจะหขูวรววมเปนคูวผวัเมีขกนัไปจนตลภจาีวิต...เม่ืภมีบุตร บุตรท่ีเกิจมากบจะเปนเจบกท่ีแอง
แรง สมบูรณ์ ไมวภวภนแภอ้ีโรค ม่ีจิตไจกบเฉลีขวฉลาจ าาติไจมีคลเมืภงจงักลวาวมาก ไมวตภ้ง
สงสัข าาตินั้นกบจะจเรินรุวงเรืภงเอม้แอง 

                  (ประกาสสภาวธันธัมแห่งชาติ เร่ืองวธันธัมของผวัเมยี, 2487, หนา้ 12 สะกจตามตน้ฉบบั) 
 
 ส่ิงท่ีนวาสนใจใน ประกาสสภาวัธนธัมแห่งชาติ เร่ืองวัธนธัมของผัวเมีย  ภภกโจขจภมคล ป. คิบูล
สงคราม ประธานกมัการสาาวธันธมัแหวงาาติเม่ืภ ค.ศ.2487 กบคืภหลกัการหน่ึงอภงการเปบ นารรขาท่ีซ่ืภสัตข์
ถูกก าหนจเปบ นหัวอภ้หน่ึงไวใ้นประกาศเลขววา “การไมวประครีติลววงไจ” และสาระส าคญัท่ีเน้นถึงการไมว
ประคฤติลววงใจหรืภนภกใจ เาวน “ไมวนภกไจไปนิขมขินจีาาขภ่ืน”  “ไมวกะท าตนสนิทสนมหรืภเท่ีขวเตรวกบั
าาขภ่ืนจนเกินสมควน” “ไมวน าเภาเร่ืภงอภงาาขภ่ืนมาคูจหรืภสแจงความคภไจไนาาขภ่ืนจนเปบ นเหตุไห้
แสลงไจผวั” “คึงนึกถึงาีวิตและภนาคตอภงลูกหขูวเสมภ และนึกววาผวัเปนควภอภงลูกท่ีรัก” (ประกาสส
ภาวัธนธัมแห่งชาติ เร่ืองวัธนธัมของผัวเมีย , 2487, หนา้ 17 สะกจตามตน้ฉบบั) จะเหบนววาการไมวประคฤติ
ลววงใจหรืภนภกใจท่ีปรากฏในประกาศฉบบัน้ีเปบ นแนวทางท่ีก าหนจความประคฤติอภงสามีและารรขาใน
ขุครัฐนิขมท่ีภาจจะสวงผลให้วรรณกรรมในาววงเวลาจงักลวาวน าเสนภาาคจงักลวาวจว้ข ภขวางไรกบจีประกาศ
ฉบบัน้ีภภกเม่ืภ ค.ศ.2487 กวภนหน้าท่ีจะมีการประกาศฉบบัน้ีวรรณกรรมไทขบางเร่ืภงไจน้ าเสนภถึงาาค
อภงตวัละครบางตวัท่ีแสจงาาคแหวง “การไมวประครีติลววงไจ” ไวภ้ขูวบา้งแลว้ ซ่ึงกบสภจคลภ้งกบัท่ีตรีศิลป์ 
บุญอจร (2542, หน้า 93) กลวาวถึงการสวงเสริมอภงรัฐนิขมจ้านความประคฤติท่ีเก่ีขวอภ้งกบัศีลธรรมท่ี
นวาสนใจในวรรณกรรมไทขในาววงรัฐนิขม คืภรัฐมีการควบคุมไมวให้น าเสนภเร่ืภงท่ีผิจไปจากจารีตสังคมท่ี
ขึจถืภปฏิบติั การน าเสนภเร่ืภงราวอภงสามีารรขาท่ีมีาูห้รืภแมแ้ตวเคีขงแควคิจนภกใจอภงสามีารรขากบถืภววา
ผจิศีลธรรมแลว้ 
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 ภขวางไรกบตามเม่ืภมาคิจารณาวรรณกรรมสภงเร่ืภงคืภ หญิงคนช่ัว และ ข้างหลังภาพ คบววาวรรณกรรม
ทั้งสภงเร่ืภงแตวงอ้ึนกวภนท่ีรัฐนิขมจะมีผลบงัคบัใหค้ลเมืภงปฏิบติั มีการน าเสนภาขัร้าขท่ีคุกคามคลเมืภงหรืภ
ท่ีใาค้  าววา “ศตัรูท่ีมภงไมวเหบน” นัน่กบคืภโรคาขัไอเ้จบบ โจขเฉคาะภขวางขิ่งวณัโรคฝากแฝงไวใ้นตวับท จงัท่ีร่ืน
ใน หญิงคนช่ัว อภง ก.สุรางคนางค์ไมวไจคิ้จนภกใจ แตวจว้ขภาาีคหญิงโสเาณีท่ีบริการให้กบัาาขผูมี้ารรขา
หรืภไมวมีารรขากบเปรีขบเสมืภนกระท าผิจศีลธรรม อณะท่ี ข้างหลังภาพ นั้นศรีบูรคาไมวไจก้ลวาวววาหมวภม
ราาวงศเ์ปบ นาูก้บันคคร เคราะการคบกนัระหววางหมวภมราาวงศกี์รติกบันคครตกภขูวในการรับรู้อภงเจา้คุณ
ภธิการมาโจขตลภจ ส่ิงท่ีส าคญัคืภในสังคมอณะนั้นมีกฎเกณฑ์ทางสังคม ควานิขมและบรรทจัฐานทางสังคม
เปบ นส่ิงท่ีก าหนจการแสจงคฤติกรรมสามีารรขาจึงท าใหร้ภงรับความประคฤติอภงหญิงผูมี้สามีจงัเาวนหมวภม
ราาวงศกี์รติภขูวจว้ข  

 ทั้ง หญิงคนช่ัว และ ข้างหลังภาพ แตวงอ้ึนเม่ืภ ค.ศ.2480 กวภนนโขบาขรัฐนิขมเก่ีขวกบัการควบคุม
ความประคฤติศีลธรรมจะประกาศภภกมา แตวถา้น าความคิจววาแมแ้ตวการคิจนภกใจกบถืภมาผิจศีลธรรมในขุค
ท่ีรัฐนิขมไจภ้ภกประกาศรัฐนิขมภภกมาแลว้มาภวานคฤติกรรมอภงร่ืนและหมวภมราาวงศ์กีรติ จะคบววาร่ืน 
แมจ้ะรักคุณวิทขค์นเจีขวมาตลภจ แตวจว้ขภาาีคหญิงโสเาณีอภงเธภท่ีตภ้งมภบความสุอให้กบัาาขภ่ืนท่ีเอา้
มาแสวงหาหญิงภ่ืนนภกเหนืภารรขาอภงตนกบไมวแตกตวางจากการท าผิจรัฐนิขม เคราะจว้ขภาาีคบริการอภง
เธภกบภาจท าให้าาขท่ีมีารรขาแลว้มาประคฤตินภกใจไจเ้คีขงเคราะความปรารถนาภนัเร้นลบั สววนหมวภม
ราาวงศ์กีรตินั้นมีใจให้กบันคครมาตั้งแตวทั้งสภงภขูวท่ีมิตาเกะ ความจริงน้ีมาเฉลขเม่ืภตภนท่ีนคครมาคบ
หมวภมราาวงศกี์รติตภนท่ีปว วขเปบ นวณัโรค และหมวภมราาวงศกี์รติไจข้ื่นาาคเอีขนล าธารท่ีมิตาเกะให้กบันค
ครคร้ภมทวนความหลงัาาคเอีขนนั้น ประโขคหน่ึงท่ีหมวภมราาวงศ์กีรติกลวาวอ้ึนมาคืภ “ความรักของเรา 
นพพร” (กุหลาบ สาขประจิษฐ์ [ศรีบูรคา], 2548, หนา้ 157) ถา้หากถามววาความรู้สึกท่ีหมวภมราาวงศกี์รติ
เปล่ีขนแปลงไปคืภเร่ิมมีใจให้กับนคครนั้น นภกจากท่ีมิตาเกะแล้วขงัมีเหตุการณ์ตภนใจภีกท่ีน าเสนภ
ความรู้สึกท่ีเธภก าลงัจะประคฤติผจิศีลธรรม หากตภ้งเกบบความรู้สึกนั้นไวจ้ว้ขจารีตและกรภบประเคณีอภง
าีวิตานาั้นสูง และแสจงผวานทางโวหารการคูจภภ้ม (periphrasis) (าูศกัจ์ิ าทัรกุลวณิาข,์ 2558, หน้า 130)  
นัน่กบคืภการแสจงความรู้สึกอภงหมวภมราาวงศกี์รติในตภนท่ีตภ้งกลวาวค าภ าลากบันคครบนเรืภกวภนกลบัสูว
สขาม หลงัจากท่ีนคครคขาขามคร ่ าววา “คุณหญิงรักผมไหม?” (กุหลาบ สาขประจิษฐ์ [ศรีบูรคา], 2548, หนา้ 
101) และหมวภมราาวงศ์กีรติกบกลวาวมาประโขคหน่ึงคร้ภมขกมืภอ้ึนปิจหน้าววา “รีบไปเสีย ฉันแทบใจ         
จะขาด” (กุหลาบ สาขประจิษฐ ์[ศรีบูรคา], 2548, หนา้ 102)   
 นัน่ภาจหมาขถึงววาหมวภมราาวงศกี์รติรู้สึกเคีขงแควคิจอ้ึนมาถึงความรักอภงเธภท่ีมีตวภนคครกบถืภววาผิจ
ศีลธรรมนภกใจสามีแล้ว จงันั้นหมวภมราาวงศ์กีรติจึงตภ้งเกบบความรู้สึกาาขในท่ีผิจศีลธรรมเภาไวห้้าม
แสจงภภกหรืภเปิจเผขภภกมา (ตรีศิลป์ บุญอจร, 2542, หนา้ 65) แตวเน่ืภงจากวรรณกรรมเร่ืภงน้ีแตวงอ้ึนกวภน
ขคุรัฐนิขมจึงภาจจะเลบจรภจภภกจากการถูกกลวาวหาถึงความประคฤติผจิศีลธรรมอภงหญิงานาั้นสูง การตาข
อภงหมวภมราาวงศกี์รติจึงเปบ นการตาขอภงานาั้นสูงท่ีควาขแคต้วภการเกิจอ้ึนอภงานาั้นกลางท่ีก าลงัเคิ่มเปบ น
จ านวนมากในสังคมไทข ซ่ึงนคครกบเปบ นหน่ึงในานาั้นกลางท่ีก าลงัมีบทบาท แตวถา้มภงการตาขอภงหมวภม
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ราาวงศกี์รติในขคุรัฐนิขมกบเปบ นการลงโทษหญิงานาั้นสูงท่ีประคฤติผิจศีลธรรมเคีขงเคราะแควคิจมีใจให้กบั
าาขภ่ืนกบไจ ้(ค า ผกา, 2556, หนา้ 56) ถา้วรรณกรรมเร่ืภงน้ีแตวงอ้ึนในขุคจงักลวาว หรืภหมวภมราาวงศกี์รติผูท่ี้
ไมวเคขประคฤติผจิศีลธรรมเคราะเธภเกบบความรู้สึกไวา้าขใน แตวท าไมศรีบูรคาจึงจบาีวิตเธภลงจว้ขวณัโรค 
ถา้คิจารณาตามท่ีตรีศิลป์ บุญอจร (2542, หนา้ 68) กลวาวววาความตาขอภงหมวภมราาวงศกี์รติคืภการแสจง
าาคาีวิตท่ีบีบคั้นอภงผูห้ญิงในสังคมขุคเกวาท่ีตภ้งเผาิญกบัโลกสมขัใหมวและตภ้งควาขแคจ้นส้ินาีวิตไป การ
ใาส้ัญลกัษณ์วณัโรคเอา้มามภบความตาขใหก้บัหมวภมราาวงศกี์รติ กบภาจไมวไจห้มาขถึงววาเธภตภ้งมาโาคร้าข
เคราะมาเปบ นโรคร้าขท่ีครวาาีวิตคลเมืภงในตภนนั้นเทวานั้น หากมีนขัขะเก่ีขวโขงไปถึงความลวมสลาขอภงาน
าั้นสูงท่ีตภ้งถูกก าจจัไปจากสังคม เปรีขบไจก้บัวณัโรค โรคร้าขท่ีตภ้งก าจจัภภกไปจากสังคมไทขเคราะเปบ น
าขัอภงรัฐ ภนัเน่ืภงมาจากเปบ น “ศตัรูท่ีมภงไมวเหบน”   
 2. การเป็นวณัโรคของตัวละครกบัการประพฤติผดิศีลธรรมในยุครัฐนิยม 
 คนัทิคาจากเร่ืภง พันทิพา อภง ก.สุรางคนางค ์เปบ นตวัละครท่ีเปบ นาาคแทนอภงผูป้ระคฤติผิจศีลธรรม
อจัตวภนโขบาขขคุรัฐนิขมภขวางาจัเจน เคราะนวนิขาขเร่ืภงน้ีแตวงอ้ึนในาววงขุครัฐนิขมคภจี ถา้เราน ามาตรฐาน
อภงนโขบาขรัฐนิขมท่ีสวงเสริมใหา้าขหญิงซ่ืภสัตขมี์ความรักตวภกนั ไมวมีาู ้มาคิจารณากบัคฤติกรรมตวัละคร 
คฤติกรรมอภงคนัทิคาน้ีอจัแขง้ตวภนโขบาขรัฐนิขมภขวางเหบนไจ้าัจเจนคืภเธภมีาลทัเปบ นสามี แตวจว้ขเหตุ
ท่ีาลทัไมวควภขเภาใจใสวจูแล คนัทิคาจึงหนัมาหามนตรีผูา้ววขาลทัและหนีตามกนัไปในท่ีสุจ การลงโทษอภง
นักเอีขนเคื่ภให้สภจคล้ภงกับรัฐนิขมท่ีมุวงเน้นให้สามีและารรขาแสจงความซ่ืภสัตข์ตวภกันกบคืภการให ้      
คนัทิคาปว วขเปบ นวณัโรคและจบาีวิตลงในท่ีสุจ นับเปบ นบทลงโทษท่ีนักเอีขนไจ้แสจงให้เหบนววากรภบ
ความคิจอภงรัฐนิขมท่ีมุวงสวงเสริมใหผู้ห้ญิงไมวคิจมีาู ้ประคฤติภขูวในหนา้ท่ีารรขาท่ีจี ถา้ประคฤติผิจศีลธรรม
กบเปรีขบเสมืภนเา้ืภโรคร้าขอภงสังคมท่ีมีความรุนแรง เปบ นเหตุผลหน่ึงท่ีรัฐจะตภ้งก าจจัภภกไปจากการสร้าง
คลเมืภงเคื่ภความเอม้แอบงอภงประเทศาาติ และโรคท่ีนักเอีขนน ามาเปบ นการลงโทษผูห้ญิงท่ีประคฤติผิจ
ศีลธรรมกบคืภวณัโรคเคราะเปบ นโรคท่ีมีแตวผูค้นรังเกีขจ ไมวกลา้เอา้ใกล ้กบภาจเปรีขบไจก้บัการท่ีผูห้ญิงในขุค
รัฐนิขมประคฤติผจิศีลธรรม ผลแหวงการกระท าจงักลวาวกบท าให้ “เสีขง” ภีกจา้นหน่ึงอภงการเปบ นโรคร้าขถูก
ให้ความหมาขววาเปบ นาขัท่ีคุกคามตวภความมัน่คงอภงสถาบนัครภบครัวภนัเปบ นจุจมุวงหมาขท่ีรัฐนิขมตภ้งการ
โฆษณาาวนเา่ืภให้รู้ววาาาขและหญิงจะสร้างครภบครัวให้มัน่คง ผลิตทาขาทไจต้ภ้งมีความซ่ืภสัตขต์วภกนั
นัน่เภง ถา้ปราศจากความซ่ืภสัตขต์วภกนั แมเ้คีขงาาขจะมีารรขาแลว้หากแตวคิจถึงในใจภขากไจห้ญิงท่ีไมวใาว
ารรขาอภงตนกบถืภววาผิจ (ภา้ง ขศ วาัรเสถีขร ใน ร่ืนฤทขั สัจจคนัธ์ุ, 2541, หน้า 157-158) จนการน าเสนภ

                                                        
 

ความจริงนวนิขาขในขคุรัฐนิขมท่ีแสจงถึงการท่ีตวัละครประคฤติผิจศีลธรรมขงัมีเร่ืภง แผ่นดินของเรา อภงแมว
ภนงคท่ี์กลวาวถึงาคัคินีท่ีหนีตามนเรนทร์ซ่ึงเปบ นคูวหมั้นอภงภจัฉรา ค่ีสาวไปจว้ขความรัก ทั้งท่ีาคัคินีมีสามีภขูวแลว้นัน่กบคืภ
ธ ารงาาขวขั 40 ปี หากแตวปลาขทางาีวติอภงาคัคินีนั้นจบลงจว้ขการเปบ นโสเาณีและปว วขตาขในท่ีสุจ ในอณะท่ีนเรนทร์าาข
าูก้ลบัปว วขเปบ นวณัโรค 
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วรรณกรรมในขคุรัฐนิขมถูกก าหนจใหเ้สนภแตวในส่ิงท่ีจีงามถูกตภ้งตามศีลธรรมรัฐนิขม ห้ามอจัตวภนโขบาข
รัฐนิขม  

บทสรุป 
 จากการศึกษาโรคาขัท่ีร้าขแรงในขุค ค.ศ.2480-2488 คบววามีโรคท่ีรัฐประกาศให้เปบ นโรครุนแรงภขูว
หลาขานิจ เาวน ไอจ้บัสั่นหรืภมาเลเรีข วณัโรค กามโรค โรคเร้ืภนและโรคจิต แตวโรคท่ีร้าขแรงท่ีสุจและครวา
าีวติคลเมืภง รวมทั้งนกัเอีขนวรรณกรรมในขคุ ค.ศ.2480-2488 มกัน าเสนภมากท่ีสุจนัน่กบคืภวณัโรค วณัโรค
จจัววาเปบ น “ศตัรูท่ี(รัฐ)มภงไมวเหบน” เคราะขงัไมวสามารถก าจจัใหห้าขไปจากโรคท่ีร้าขแรงไจ ้แมว้วาภาการอภง
วณัโรคจะไมวรุนแรงถา้ผูป้ว วขนั้นไปคบแคทขร์วมทั้งเอา้รับการรักษาภขวางสม ่าเสมภ แตวกบเปบ นเสมืภนศตัรูท่ี
คภขรบกวนและแทรกแซงรัฐภขูวตลภจเวลา จึงเปบ นเหตุผลหน่ึงท่ีรัฐตภ้งจจัการให้วณัโรคน้ีหาขอาจไปภขวาง
เรบวท่ีสุจ 
 จา้นนกัเอีขนวรรณกรรมกบไจรั้บผลกระทบจากการรับรู้เก่ีขวกบัโรคาขัท่ีร้าขแรง โจขเฉคาะวณัโรคภขูว
ไมวน้ภข จงัจะเหบนจากตวัภขวางวรรณกรรมไทขท่ีผูเ้อีขนบทความน ามากลวาวถึงเคีขงสามเร่ืภง คืภ ข้างหลังภาพ 
หญิงคนช่ัว และ พันทิพา วรรณกรรมไทขทั้งสามเร่ืภงเปบ นผลผลิตมาจากนกัเอีขนผูใ้าน้ามปากกาววาศรีบูรคา
และ ก.สุรางคนางค์ ซ่ึงนกัเอีขนทั้งสภงไจรั้บทราบเก่ีขวกบัความร้าขแรงอภงวณัโรคจึงไจถ้วาขทภจลงเปบ น
เหตุการณ์หน่ึงอภงสังคมไทขในาววงเวลานั้น การปว วขเปบ นวณัโรคอภงคลเมืภงในขุคนั้นจะคิจารณาจาก
บริบททางสังคมและการสาธารณสุออภงรัฐ น าเสนภให้เหบนปัญหาใหญวภขวางหน่ึงอภงรัฐท่ีจะก าจจัโรคาขัน้ี
ใหห้าขไปภขวางไร จงันั้นวิธีการหน่ึงท่ีรัฐน ามาใาคื้ภการสวงเสริมให้คลเมืภงมีรวางกาขท่ีแอบงแรง ไมวเปบ นโรค 
และถา้เปบ นโรคกบตภ้งรีบรักษา ซ่ึงกบเา่ืภมโขงกบัการแคทขแ์ละสาธารณสุอในเวลานั้นท่ีตภ้งมีความกา้วหนา้
ทนัสมขั แตวการสวงเสริมให้คลเมืภงมีสุอาาคท่ีแอบงแรงภาจจะสวนทางกบัความเปบ นจริงอภงสังคมภขูวบา้ง
ตรงท่ีรัฐขงัไมวสามารถก าจจัความเหล่ืภมล ้ าทางานาั้นลงไป จึงท าให้มีาวภงววางเกิจอ้ึนระหววางานาั้นท่ีมี
ฐานะกบัานาั้นลวางท่ีหาเา้ากินค ่าซ่ึงตภ้งมาปว วขเปบ นโรคร้าขโรคเจีขวกนั และฝว าขหน่ึงมีฐานะคภท่ีจะคบ
แคทข์ รักษาให้หาขกับภีกฝว าขหน่ึงท่ีต้ภงหาขาทานเภงและเจาภาการแบบสุวม ๆ เคราะไมวมีเงินไป
โรงคขาบาล ซ่ึงวรรณกรรมทั้งสามเร่ืภงกบไจท้  าหน้าท่ีเปบ นกระจกฉาขให้เหบนความเหล่ืภมล ้ าอภงานาั้นใน
สังคมบนเส้นทางอภงการเปบ นโรคเจีขวกันท่ีคลเมืภง ค.ศ.2480-2488 ไมวภาจหลีกเล่ีขงไจ้ อ้ภสรุปอภง
บทความเร่ืภงน้ีจึงา้ีให้เหบนววาแมรั้ฐและสาธารณสุอจะมีมาตรการการป้ภงกนัและควบคุมวณัโรคไจภ้ขวาง
เตบมท่ีแลว้กบตาม หากแตวถา้ขงัไมวสามารถก าจจัวณัโรคใหห้มจไปจากสังคมไทขไจ ้ความนวากลวัอภงการแครว
ระบาจอภงโรคน้ีกบภาจท าให้ติจตวภกนังวาขอ้ึนภขวางไมวรู้ตวั รวมไปถึงครวาาีวิตมนุษขไ์ปไจภี้ก จงันั้นวณัโรค
จึงภาจเปบ น “ศตัรูท่ี (รัฐ) มภงไมวเหบน” ภีกปัญหาหน่ึงท่ีรัฐตภ้งก าจจัให้หมจส้ิน คร้ภม ๆ กบัการท่ีผูเ้อีขน
วรรณกรรมกบขงัคงน าศตัรูตวัฉกาจตวัน้ีมาถวาขทภจสูววรรณกรรรมสมขัใหมวเร่ืภงภ่ืน ๆ ถา้ตราบใจโรคน้ีขงัภขูว
กบัสังคมไทข 
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