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1. วิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างสุขุมรอบคอบ 
 
 มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่เก่งแต่ทฤษฎีมีนิสัยเสียคือมักอยากพึ่งพิงความหวังอันเลือนรางที่อยู่ไกลลิบมากกว่า
อันตรายที่เห็นเด่นชัดเบื้องหน้า ดังนั้นผู้คนจ านวนมากจึงมีแนวโน้มจะมองโลกในแง่ดีว่า ตัวเองนั้นคงจะไม่ติดเชื้อ
ไวรัสแน่ ๆ หรือถึงติดก็ไม่ตาย ที่ท างานและโรงเรียนจะไม่ปิด อัตราการเสียชีวิตที่สูงในประเทศอ่ืนจะไม่มีวันเกิดขึ้น
ในประเทศของตน ข้าพเจ้าเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มักคิดเช่นนั้น 
 
 เมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตอันใหญ่หลวง ความคิดของผู้คนแทบทุกคนจะไม่สามารถก้าวข้ามขีดจ ากัด นั่น
เป็นเหตุให้ผู้คนพึ่งพาการมองโลกในแง่ดีและหลีกหนีจากความเป็นจริ ง เช่น ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตน้อย 
การแพทย์ของญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้า เด็กและคนหนุ่มสาวล้มป่วยได้ยาก ใช้เวลาราว 1-2 สัปดาห์ก็น่าจะรู้แล้วว่าการ
แพร่ระบาดจะขยายวงกว้างหรือควบคุมได้ อีก 2 สัปดาห์ต่อจากนี้จะถึงช่วงส าคัญที่จะชี้ชะตา 3 สัปดาห์ต่อจากนี้
คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสถานการณ์ มีเวลาอีกตั้งปีจัดโอลิมปิกได้ไม่มีปัญหา เราคงไม่เป็น 4 คนใน 100 หรอก...
ไม่แปลกที่ผู ้คนอยากจะคิดเช่นนั้น แล้ววันหนึ่งความหวังก็จะกลายเป็นความมั่นใจอันไร้มูลเหตุไปโดยไม่รู้ตัว 
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นในฤดูร้อนของค.ศ.1914 และยืดเยื้อไปถึงฤดูใบไม้ร่วงในค.ศ. 1918 ตอนเริ่มต้น
สงคราม จักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 แห่งเยอรมนีสัญญากับประชาชนว่า สงครามจะยุติลงก่อนถึงวันคริสต์มาส ส่วนใน
สงครามโลกครั้งที่สอง กองบัญชาการใหญ่ของจักรวรรดิพร ่าบอกประชาชนว่า สงครามจะจบลงด้วยชัยชนะของ
ญี่ปุ่น การมองโลกในแง่ดีและค าคุยโวของผู้ปกครองประเทศเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกไปโดยสื่อมวลชน ท าให้แม้แต่
คนที่ต่อต้านรัฐบาลมาโดยตลอดก็หลงเชื่อไปไม่น้อย นี่คือความจริงอันโหดร้ายของประวัติศาสตร์ 
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 ประวัติศาสตร์โลกนั้นเต็มไปด้วยวิกฤตที่คุกคามชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดอย่างหนักของกาฬ
โรค สงครามสามสิบปี แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ลิสบอน สงครามนโปเลียน ทุพภิกขภัยครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์ การแพร่
ระบาดเป็นวงกว้างของอหิวาตกโรค กาฬโรคและวัณโรค สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ไข้หวัดสเปน โฮโลโดมอร์ (มหา
ทุพภิกขภัยในยูเครน) สงครามโลกครั้งที่สอง อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเชอร์โนบิลระเบิด อุบัติเหตุโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ฟุกุชิมะหมายเลขหนึ่งระเบิด แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใด เมื่อภยันตรายร้ายแรงย่างกรายมาถึง การแปร
เปลี ่ยนไปทุกขณะของสภาพความเป็นจริงมักท าลายความหวังให้พังพินาศลงอย่างเลือดเย็นมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่นที่ผู้คนถูกท าให้คุ้นชินกับประกาศของกองบัญชาการใหญ่ของจักรวรรดิ ในทาง
ประวัติศาสตร์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่า ลัทธิความหวังนิยม ศีลธรรมนิยม ตลอดจนความเชื่อในจิตตานุภาพแบบ
ฉาบฉวย (เช่น กลบเกลื่อนความพ่ายแพ้ด้วยการบอกว่า “เปลี่ยนทิศทาง” แทนที่จะบอกว่า “ถอนก าลังออกมา”) 
ที่ผู้ปกครองบ้านเมืองส่งออกมาเพื่อมอมเมาผู้คนและบั่นทอนความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองนั้นเปรียบได้
แค่สุราราคาถูก อาจกล่าวได้ว่า ถ้าเป็นเพียงความหวังระดับที่ว่าก็อย่าหวังเสียจะปลอดภัยกว่า 
 
 ส าหรับนักวิชาการสายมนุษยศาสตร์ที่มีเครื่องมือเพียงความสามารถในการจินตนาการและถ้อยค า ไม่
สามารถผลิตวัคซีนหรือพัฒนายารักษาโรคโควิด-19 สิ่งที่มนุษย์ในสายอาชีพเช่นนี้จะท าได้มีขอบเขตจ ากัด แต่ก็ใช่
ว ่าจะน้อยนิด ยกตัวอย่างเช่น นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์มีความสามารถในการไม่ตีความข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ที่ค้นพบเข้าข้างตัวเองหรือส านักพิมพ์หรือประเทศชาติ และสามารถหักห้ามใจที่จะไม่น าสิ่งเหล่านั้น
มาใช้ในเรื ่องราวอันจะให้ความหวังอันยิ่งใหญ่แก่ผู ้คน พวกเขาถูกฝึกฝนการใช้เทคนิคในการอ่านข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์โดยปราศจากอคติอย่างจริงจังมาโดยตลอด การฝึกฝนดังกล่าวน่าจะมีส่วนท าให้สามารถเลือกสรร
ความหวังที่มนุษย์อยากพึ่งพาได้อย่างสุขุมรอบคอบโดยอ้างอิงจากปรากฏการณ์ท านองเดียวกันในอดีต  และ
ทั้งหมดนี้จะกระท าโดยไม่ถูกครอบง าจากลัทธิวิทยาศาสตร์นิยมและศีลธรรมนิยม โชคดีท่ีข้าพเจ้าพอจะมีความรู้ใน
ด้านประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมอันเป็นศาสตร์ที่ต้องมองความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ (โดยเฉพาะ
จุลินทรีย์) ในเชิงประวัติศาสตร์อยู่บ้าง ข้าพเจ้าจึงหวังว่างานที่ก าลังท าอยู่จะพอช่วยให้เราได้เบาะแสบางอย่างใน
การค้นหาแนวทางการใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน  
 
2. ฝากความหวังไว้กับประเทศได้หรือไม่ 
 

ก่อนอื่นข้าพเจ้าอยากสังเกตการณค์วามเป็นจริงในเชิงปรวิสัย 
 
โรคโควิด-19 ก าลังแบ่งโลกออกเป็นส่วน ๆ รวมถึงภายในประเทศญี่ปุ่น แต่จะว่าไป การที่ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อ

น้อยส่วนใหญ่เนื่องมาจากมีการตรวจหาน้อย เราจึงไม่ควรดีใจไป เป็นโชคร้ายของญี่ปุ่นที่จนถึงเมื่อไม่มีนานมานี้ มี
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ผู้กระเสือกกระสนอยากจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกให้ได้ในเดือนกรกฎาคม (2020-ผู้แปล) ได้น าแนวคิดมอง
โลกในแง่ดีอันไม่มีมูลความจริงมาสู่สังคมญี่ปุ่น แต่ทันทีที่มีการตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันออกไป จ านวนผู้ป่วยใน
เมืองหลวงก็พลันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในภาพรวมของทั้งโลก จ านวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่ไม่รวมผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยหนักก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น โรคโควิด-19 ไม่ได้แค่ท าลายสุขภาพ แต่ยังก าลังสั่นคลอนความ
เชื่อมั่นต่อประเทศชาติ ครอบครัวตลอดจนอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ฐานรากเริ่มโงนเงนอยู่แล้วทั้งสิ้น 
 

ล าดับแรก ประเทศชาติ 
 

 ในยามเผชิญหน้ากับวิกฤต ผู้คนจะพยายามยึดตัวผู้น าและ “ค าชี้ขาด” ของผู้น าเป็นความหวังสุดท้าย โยน
ความคิดของตัวเองทิ้งไป แล้วพยายามมอบทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกรัฐมนตรี หรือผู้น า  
 
 ถ้าผู้น าขององค์กรที่เราสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าประเทศน าเสนอข้อมูลแก่สมาชิกอย่างเปิ ดเผยไม่
ปิดบังมาโดยตลอด แน่นอนว่า สมาชิกย่อมสามารถเลือกวิธีที่จะปฏิบัติตนโดยใช้ข้อมูลเหล่านั้น และหากเป็นผู้น าที่
ใจกว้างยอมรับความเห็นต่าง ก็น่าจะสามารถเสนอวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไปอีกได้ ถ้าเป็นองค์กรที่ให้ความ
เคารพต่อเอกสารที่ส่งมอบให้คนรุ่นต่อไปโดยไม่มีการปลอมแปลงข้อมูลหรือสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขข้อมูล และ
ให้ความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ บางทีเราอาจช่วยชีวิตคนที่ไม่จ าเป็นต้องตายได้ ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีผู้น าซึ่งยัด
เยียดความผิดของตนให้ลูกน้องคอยกุมอ านาจอยู่ส่วนกลาง ก็น่าจะช่วยปลดเปลื้องความกังวลของผู้เป็นหน้าด่าน
ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส เช่น พยาบาล ผู้ให้การดูแล ผู้ดูแลเด็ก อาชีพให้บริการลูกค้า ไปได้ในระดับสูงสุด ถ้าหาก
พวกเราได้เลือกผู้น าที่แม้ในสถานการณ์วิกฤตก็ตอบค าถามของผู้สื่อข่าวได้อย่างมีไหวพริบโดยไม่ก าจัดความเห็น
ส่วนน้อย ผู้คนก็จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเข้าใจและยอมรับ ถ้าหากเป็นรัฐบาลที่ตระหนักมาโดยตลอดว่า การ
น าภาษีไปใช้เป็นงบประมาณในการศึกษาวิจัยเพ่ือขัดเกลา “ปัญญาอันลุ่มลึกของมนุษยชาติ” เป็นภารกิจที่ต้องท า
มากกว่าการถูกสหรัฐอเมริกาบังคับให้ซื้อของที่ไม่เป็นประโยชน์อันใดใน “ยามเกิดเหตุการณท์ี่เสี่ยงต่อความมั่นคง” 
ก็น่าจะสามารถเสนอนโยบายเชิงวิทยาศาสตร์ที่อย่างน้อยก็ไม่ส่งผลลบในสถานการณ์แพนเดมิก (การที่โรคระบาด
แพร่กระจายไปทั่วโลก-ผู้แปล) 
 
 แต่น่าเสียดายว่า รัฐบาลญี่ปุ่นหรืออาจรวมถึงรัฐบาลลักษณะเดียวกันในต่างประเทศไม่สนใจรับฟังเสียง
วิพากษ์วิจารณ์จ านวนนับไม่ถ้วนเช่นที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมา และละเลยความพยายามทั้งหมดในการตอบสนองต่อ
เงื่อนไขข้างต้น ความเป็นไปได้ที่พวกเราจะได้รับความช่วยเหลือหากฝากความหวังไว้กับรัฐบาลเช่นนี้ได้ถูกท าลาย
ลงอย่างราบคาบจากกลุ่มตัวอักษรที่เขียนด้วยมืออันสั่นเทาก่อนปลิดชีวิตตัวเองของคุณอาคางิ โทชิโอะว่า “สุดท้าย
แล้วเจ้าหน้าที่ระดับล่างก็จะถูกตัดหางปล่อยวัด” “นี่มันสังคมอะไรกันเนี่ย” ที่ลงในนิตยสารชูคังบุนชุน ฉบับวันที่ 
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26 มีนาคม รวมถึงจากค าพูดเหลาะแหละไร้ความรับผิดชอบอย่างน่าตกใจของผู้กุมอ านาจส่วนกลางของรัฐบาลที่
กล่าวไว้ในรัฐสภาปัจจุบัน อีกท้ังความจริงอันเหลือเชื่อที่รัฐบาลชุดปัจจุบันยังได้รับเสียงไว้วางใจถึง 45.5% ยิ่งท าให้
สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก (ผลส ารวจประชามติของส านักข่าวเคียวโดนิวส์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2020) 
 

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐสภายังได้ให้อ านาจในการจ ากัดสิทธิมนุษยชนแก่รัฐบาลชุดปัจจุบันใน  “การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน” ประวัติศาสตร์โลกนั้นมากล้นไปด้วยตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากประกาศที่ผู้ปกครองใช้
เพื่อประโยชน์ของตัวเองซึ่งมากเกินกว่าวัตถุประสงค์ที่บอกว่าเพื่อคุ้มครองชีวิตของประชาชนเช่นนี้  เราต้องขาด
สติปัญญามากเพียงใดในการจะสามารถยอมรับความจริงเรื่องวิกฤตได้อย่างมองโลกในแง่ดีภายใต้รัฐบาลเช่นนี้  
 
3. ฝากความหวังไว้กับครอบครัวได้หรือไม่ 

 
ล าดับที่สอง ครอบครัว 

 
 ถ้าหากประเทศเป็นที่พึ่งไม่ได้ ภาระในการตัดสินความเป็นความตายจะตกมาอยู่ที่ครอบครัว เพราะไม่มี
อะไรที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถพ่ึงพาได้อย่างสบายใจเท่ากับครอบครัว อาจพูดได้ด้วยซ ้าว่า ครอบครัวคือผู้ร่วมชะตา
กรรม เนื่องจากไม่อาจหลีกเลี่ยงการเป็น “ผู้สัมผัสใกล้ชิด” ได้ อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ที่ไม่สามารถท างานที่บ้านได้
จะต้องทิ้งลูกที่ยังอยู่ชั้นประถมไว้ที่บ้าน แน่นอนว่าพวกเขาต้องต่อสู้กับความกังวลใจและรู้สึกผิด อีกท้ังการเลิกจ้าง
จากสภาพเศรษฐกิจตกต ่าก็เพิ่มขึ้น ครั้นจะให้พ่อแม่สูงวัยของตนที่บ้านอยู่ห่างไกลมาช่วยก็น่าเป็นห่วงอีกว่า การ
เดินทางไกลอาจเพ่ิมความเสี่ยงในการติดเชื้อ สุดท้ายแล้วทั้งปัญหาเรื่องแหล่งรายได้และสภาพแวดล้อมในการเลี้ยง
ลูกก็ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข อีกท้ังไมม่ีอะไรเป็นหลักประกันได้เลยว่า ครอบครัวมีความปลอดภัย 
 
 ว่ากันตามตรง ครอบครัวเป็นสถานที่ที ่ปลอดภัยส าหรับเด็กจริงหรือ เราไม่ได้พูดกันในประเด็นที่ว่า
ครอบครัวควรปลอดภัยหรือไม่ แต่พูดในประเด็นที่ว่า เป็นเช่นนั้นหรือไม่ใช่ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเด็ก 1 คนใน 7 
คนอยู่ในสภาพขัดสน ปัญหาของนโยบายที่ได้ขยายช่องว่างทางเศรษฐกิจให้สูงถึงระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะ
กลับมาปรากฏให้เห็นในห้วงเวลาของวิกฤตเช่นนี้ ข้าพเจ้าเคยเขียนไว้ในหนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์ของอาหาร
โรงเรียน (『給食の歴史』岩波新書、 2019) ว่า แม้ในช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูง ก็ยังมีเด็กเป็นจ านวนมากที่ต้องประทังชีวิตและได้รับสารอาหารที่จ าเป็นในหนึ่งวันจากเพียงอาหารโรงเรียน จึง
อาจพูดได้เต็มปากด้วยซ ้าว่า เด็ก ๆ ในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่เส้นชีวิตเส้นสุดท้ายก าลังถูกตัดขาดอย่างแท้จริง 
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 แม้ในครอบครัวที่ได้กินอาหารครบ 3 มื้ออันเป็นขั้นต ่าสุดที่จ าเป็นในหนึ่งวัน อันตรายก็ยังมีอยู่ นิตยสาร 
Courrier Japon (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ①) รายงานว่า “นับตั้งแต่มีการห้ามออกนอกบ้านในวันที่ 17 
มีนาคม มีความเป็นไปได้ว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงาน
ต ารวจกรุงปารีส มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นราว 32% ส่วนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสารวัตร
ทหารเพ่ิมข้ึนราว 36% ในหนึ่งสัปดาห์” เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสที่การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง
ภายในครอบครัวได้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม แม้ในประเทศญี่ปุ ่นเอง คงมีครอบครัวไม่น้อยที ่เกิด
บรรยากาศอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกจากการที่สมาชิกครอบครัวที่ปกติไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นเวลานานต้องมาอยู่
ใต้ชายคาเดียวกัน และส าหรับเด็ก ๆ ที่ถูกกระท าทารุณอยู่เป็นประจ า ครอบครัวคงยิ่งกลายสภาพเป็นคุกอันยาก
จะหลบหนี ไม่เพียงเด็ก ๆ เท่านั้น แตคู่่สมรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งภรรยาที่ถูกสามีใช้ความรุนแรงมาโดยตลอด สภาพ
ในปัจจุบันที่ออกไปข้างนอกได้ยากก็คือคุกดี ๆ นี่เอง อีกทั้งถ้าจากนี้ไปเกิดมีผู้ติดเชื้อ ก็มีความเป็นไปได้สูงว่า
สมาชิกบางคนในครอบครัวอาจขาดหายไป 
 
 ถ้าหากกลไกของครอบครัวเกิดขัดข้อง ผู้คนย่อมต้องหันไปพ่ึงชุมชน แต่โชคร้ายว่า สถานที่ท่ีคอยสนับสนุน
ผู้มีฐานะอ่อนแอทางสังคมก็ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จนท าให้ประสิทธิภาพลดลงหรือไม่มีประสิทธิภาพอีก
ต่อไป ทั้ง PTA คณะกรรมการชุมชน ตลอดจน NPO ต่างก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างแข็งขันได้ยากท่ามกลาง
ความตื่นกลัวต่อการติดเชื้อผ่านการแพร่กระจายทางอากาศ โรงอาหารส าหรับเด็กและอาหารโรงเรียนถูกระงับ
แทบท้ังหมด ท าให้ไม่มีใครดูแลท้องที่ว่างเปล่าและหัวใจอันอ้างว้างของเด็ก ๆ 
 
 ยิ่งไปกว่านั้น หากตอนนี้เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ เช่น อุทกภัยหรือแผ่นดินไหวที่พักหลังมานี้เกิดขึ้นถี่มาก 
สถานที่หลบภัยชั่วคราวของชุมชนย่อมกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างไม่ต้องสงสัย ดังนั้นในตอนนี้
คณะกรรมการชุมชนในส่วนภูมิภาคทุกแห่งจึงควรสร้างคู่มือในการรับมือต่อการอพยพในช่วงภัยพิบัติเป็นการด่วน 
 
4. ไข้หวัดสเปนกับโรคโควิด-19 
 
 ในปัจจุบันที่โรคโควิด-19 ไม่ได้ก าลังมุ่งหน้าสู่การสงบลงแต่กลับแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้น ข้าพเจ้า
คิดว่า เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เราควรอ้างอิงเพื่อเลือกแนวทางที่น่าจะพอเป็นความหวังได้ไม่ใช่โรคซาร์ส 
(SARS) หรือโรคไข้เลือดออกอีโบล่า แต่คือ “ไข้หวัดสเปน” หรือ Spanish Influenza ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดครั้ง
ใหญ่เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน เหตุที่หายนะจากโรคไข้หวัดใหญ่อันมีต้นก าเนิดในสหรัฐอเมริกานี้ได้ชื่อทางประวัติศาสตร์
ที่ไม่ต่างจากการใส่ร้ายป้ายสีส าหรับชาวสเปนก็เพราะ ข่าวสารเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ได้แพร่ออกมาจากประเทศ
สเปนซึ่งมีสถานภาพเป็นกลางในด้านการควบคุมข้อมูลข่าวสารในช่วงสงคราม โรคดังกล่าวระบาดซ ้ารวม 3 รอบ
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ในช่วงเวลา 3 ปีตั้งแต่ค.ศ.1918 ถึง 1920 คร่าชีวิตผู้คนในโลกไปอย่างต ่าประมาณ 48 ล้านและอาจถึง 100 ล้าน
คนหากประมาณการอย่างส ูง (山本太郎『感染症と文明―共生への道』岩波新書、2011) สร ้างความ
ประหวั่นพรั่นพรึงถึงขีดสุดให้แก่ผู้คนทั่วโลก แต่กระนั้นกลับกลายเป็นหนึ่งหน้าในประวัติศาสตร์ที่แทบไม่มีการ
หยิบยกมาพูดถึงทั้งในต าราประวัติศาสตร์และในสมาคมวิชาการทางประวัติศาสตร์ทุกแห่ง ในขณะท าวิจัยเรื่อง
ความอดอยากในประเทศเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (『カブラの冬―第一次世界大戦ドイツの飢

饉』人文書院、2011) ข้าพเจ้าเคยส ารวจเกี่ยวกับ Spanish Influenza ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
เป็นจ านวนมาก ประสบการณ์ในครั้งนั้นท าให้ข้าพเจ้าได้ฉุกคิดว่า ไข้หวัดสเปนมีจุดที่คล้ายคลึงกับแพนเดมิกที่
ก าลังเกิดขึ้นอยู่ไม่น้อย ทั้งคู่เกิดจากเชื้อไวรัส ไม่เลือกประเทศ มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างไปทั่วทั้งโลก เกิดการ
ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในเรือขนาดใหญ่และมีผู้เสียชีวิต เกิดข่าวลือแพร่สะพัด มีผู้มีชื่อเสียงเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 
และสถานการณใ์นช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดคล้ายคลึงกัน 
 
 อย่างไรก็ตาม ในตอนนั้นเทคนิคในการคัดแยกไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ออกมายังไม่พัฒนาเพียงพอ หากมอง
ในเชิงเทคนิคทางการแพทย์ก็ต้องยอมรับว่า ยุคปัจจุบันได้เปรียบกว่า แต่หากมองในเชิงปริมาณ ยุคสมัยที่มี
ประชากรทั้งโลกเพียงประมาณ 1,700 ล้านคนก็ได้เปรียบกว่าในปัจจุบันที่ประชากรเพิ่มขึ้นจนกลายเป็น 7,500 
ล้านคน อีกท้ังการที่นอกเหนือจากหนังสือพิมพ์แล้ว สื่อจ านวนมากรวมถึง SNS (เครือข่ายสังคมออนไลน์) สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมหาศาลไม่ว่าจะจ าเป็นหรือไม่ก็ตาม ก็นับเป็นลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของยุค
ปัจจุบัน แต่ว่ากันตามตรง ข้าพเจ้าเองก็ยังไม่รู้ว่าฝ่ายไหนได้เปรียบกว่า เพราะเม่ือร้อยปีก่อนยังไม่มีแม้แต่องค์การ
อนามัยโลก หรือ WHO ซึ่งโดยหลักการแล้วน่าจะท าให้ยุคปัจจุบันได้เปรียบกว่า แต่เราก็ได้เห็นแล้วจากการ
รายงานข่าวว่า ยากที่จะมองเช่นนั้นได้ 
 
 เมื่อร้อยปีก่อน ญี่ปุ่นอยู่ในช่วงที่เกิดการจลาจลข้าวและสงครามไซบีเรีย (การส่งทหารเข้าไปในไซบีเรีย) 
ในตอนนั้นทั้งในเอเชีย ยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือได้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
เพราะอยู่ในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพอดี ชายหนุ่มจ านวนมากได้โดยสารเรือขนสินค้าจากสหรัฐอเมริกาท่ีเริ่ม
มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิของค.ศ.1918 มุ่งหน้าสู่ยุโรป ภายในเรือที่มีระบบระบายอากาศ
อันเลวร้าย ทั้งยังแออัดไปด้วยผู้คนจึงเกิดการระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่มที่เคยแข็งแรงทยอยล้มตายดัง
ใบไม้ร่วง นอกจากนี้ในยุโรปยังมีแรงงานจากเอเชียท างานอยู่เป็นจ านวนมาก ผู้คนจากอินโดจีนภายใต้การปกครอง
ของฝรั่งเศสขึ้นฝั่งที่ประเทศฝรั่งเศส ผู้คนจากอินเดียและพม่าลงเรือที่อังกฤษ ส่วนแรงงานจากจีนได้ขึ้นฝั่งที่ยุโรป
เป็นจ านวนมาก (เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ้างอิงจาก 早瀬晋三『マンダラ国家

から国民国家へ―東南アジア史のなかの第一次世界大戦』人文書院、2012)  ในไม ่ช ้ า  การระบาดก็
แพร่กระจายไปถึงเอเชีย ว่ากันว่าในประเทศญี่ปุ่นก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ 4 แสนคน 
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 คาดว่าสิ่งที่น่าจะท าให้ไข้หวัดสเปนระบาดไปทั่วโลกจนมีทหารเสียชีวิตไปเป็นจ านวนมากได้แก่ สภาพ
สุขอนามัยและโภชนาการในช่วงสงคราม อัลเฟรด ดับเบิลยู ครอสบี นักประวัติศาสตร์ด้านสภาพแวดล้อมกล่าวว่า 
ถึงแม้นายทหารจะรู้สึกไม่สบาย แต่พวกเขาก็ต้องฝืนท างานต่อไปภายใต้สภาพทางสุขอนามัยที่เลวร้าย นี่จึงเป็น
เหตุให้อาการของพวกเขาแย่ลงและติดเชื้อได้ง่าย ส่วนผู้ที่อยู่แนวหลังก็ เดือดร้อนจากการมีอาหารไม่เพียงพอ ซึ่งก็
เป็นเงื่อนไขท่ีเหมาะเจาะต่อการโจมตีของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งหนึ่งที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่
บรรดานายทหารได้แก่โรคฟันผุ (Ruchel Duffett, The Stomach for Fighting: Food and the Soldiers of 
the Great War, Manchester University Press, 2012, p.21.) เรื่องนี้ท าให้สันนิษฐานได้ว่า สภาพสุขอนามัยใน
ช่องปากอันเป็นจุดส าคัญที่ไวรัสอาศัยอยู่นั้นคงไม่ดีเอามาก ๆ 
 
 ถึงกระนั้นเราก็ไม่สามารถชื่นชมกับการที่ไม่มีสงครามใหญ่ระดับโลกเกิดขึ้นในปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายของ
ผู้คนในช่วงสิบปีมานี้ด าเนินไปอย่างคับคั่งชนิดยุคที่กล่าวถึงข้างต้นเทียบไม่ติด ปรากฏการณ์ใหญ่ที่สุดของการ
เคลื่อนย้ายของผู้คน ได้แก่ ภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง (Overtourism) บรรดานายทหารในอดีตเปรียบได้กับ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ความถี่และปริมาณการเคลื่อนที่ของนักท่องเที่ยวผ่านเครื่องบินซึ่งเข้ามาแทนเรือในอดีต
ต่างกันอย่างลิบลับ และท้ังหมดนี้คือลักษณะเด่นของการระบาดในครั้งนี้   
 
5. บทเรียนจากไข้หวัดสเปน 
 
 ไข้หวัดสเปนในอดีตก าลังให้บทเรียนแก่พวกเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบัน ข้าพเจ้าอยากลองถอดบทเรียน
จากโรคดังกล่าวโดยอ้างอิงผลงานเรื่อง ไข้หวัดใหญ่ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ แพนเดมิกที่ถูกลืม ของ ครอสบี 
(『史上最悪のインフルエンザ―忘れられたパンデミック』西村秀一訳、みすず書房、2004)  
 
 ประการแรก การที่มีความเป็นไปได้ว่าโรคระบาดจะไม่จบลงในรอบเดียว เพราะกรณีของไข้หวัดสเปนนั้น
ก็มี “การหวนกลับมา” ถึง 3 รอบ รอบแรกใช้เวลา 4 เดือนในการระบาดไปทั่วโลก ส่วนรอบ 2 มีอัตราการเสียชีวิต
ทีสู่งกว่ารอบแรก ดังนั้นแม้โรคโควิด-19 จะมีผู้ติดเชื้อน้อยแต่ก็ประมาทไม่ได้เป็นอันขาด เนื่องจากไวรัสมีการกลาย
พันธุ์ ยิ่งหากเกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ก็มีความเป็นไปได้ที่ไวรัสชนิดไม่ร้ายแรงจะถูกก าจัดไป ขณะที่ไวรัสที่มี
พิษร้ายแรงกลับเพ่ิมจ านวนขึ้น ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่า ท าไมนักการเมืองและสื่อมวลชนพากันคิดว่าแพนเดมิกจะจบลง
ในการระบาดรอบเดียว แค่ศึกษาประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันเพียงเล็กน้อยก็น่าจะรู้แล้วว่า ไม่มีอะไรรับประกันได้เลย
ว่าจะสามารถจัดโตเกียวโอลิมปิกได้ในปีหน้า 
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 ประการที่สอง การพยายามฝืนท างานเมื่อรู้สึกไม่สบาย หรือสั่งให้คนอื่นที่ไม่สบายฝืนท างานต่อไปคือ
สาเหตุที่ท าให้ไข้หวัดสเปนระบาดหนักขึ้นและมีอาการรุนแรงขึ้น หากลองนึกถึงสภาพสุขอนามัยและการไม่
สามารถโต้แย้งของทหารในกองทัพก็น่าจะเข้าใจได้ ในความหมายดังกล่าว ลักษณะพ้ืนฐานของที่ท างานในญี่ปุ่นซึ่ง
สามารถก่อให้เกิดได้แม้กระท่ังการเสียชีวิตจากการท างานหนักและฆ่าตัวตายจึงมีแต่จะส่งผลเสีย 
 
 ประการที่สาม เราต้องไม่ละเลยที่จะดูแลบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มที่ ผู้รอดชีวิตจากไข้หวัดสเปน
จ านวนมากได้เล่าถึงประสบการณ์ที่รอดมาได้เพราะได้รับการดูแลอย่างทุ่มเทจากบรรดาแพทย์และพยาบาล เรา
สามารถจินตนาการได้ไม่ยากว่า ยามเมื่อเห็นผู้ป่วยตรงหน้าก าลังอยู่ในห้วงความเป็นความตาย คนเหล่านี้มักจะ
พยายามช่วยอย่างเต็มที่แม้อาจเกินก าลังของตัวเองไปบ้าง อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ลืมว่า บรรดาพยาบาลของญี่ปุ่น
ต่างก าลังต่อสู้กับเชื้อไวรัสที่ด่านหน้าอย่างอุทิศตนด้วยค่าตอบแทนที่ยังถูกก าหนดไว้ในอัตราที่ต ่า ประวัติศาสตร์
โลกยุคปัจจุบันยังไมเ่คยตอบแทนบุญคุณบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วย เช่น นางพยาบาล แม้แต่ครั้งเดียว 
 
 ประการที่สี่ การที่รัฐบาลได้จ ากัดการน าเสนอข้อมูลสู่ประชาคมโลกเพื่อการท าสงครามและสื่อมวลชนก็
ปฏิบัติตาม นี่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ไข้หวัดสเปนระบาดอย่างรุนแรง การเปิดเผยข้อมูลจะน ามาซึ่งการวิเคราะห์
อย่างรวดเร็วและสามารถล้อมกรอบปัจจัยการติดเชื้อล่วงหน้าได้ 
 
 ประการที่ห้า การที่ทั้งที่ไข้หวัดสเปนท าให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แต่กลับสูญหายไป
จากทั้งประวัติศาสตร์ที่บันทึกในภายหลังและจากความทรงจ าของผู้คน ท าให้ไม่มีการตรวจสอบทางประวัติศาสตร์
อย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท านองเดียวกันขึ้นในโลกหลังจากที่โรคโควิด-19 ยุติการระบาดแล้ว เราจึง
ต้องเก็บข้อมูลและสถิติไว้ให้ครบถ้วนและท าให้สามารถตรวจสอบเชิงประวัติศาสตร์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน
จ าพวกที่จะพยายามไขว่คว้าอ านาจและผลประโยชน์โดยอ้างความดีความชอบจากการผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้มาได้
คงจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับเมื่อครั้งไข้หวัดสเปน ไม่ต้องสงสัยเลยว่า กิจกรรมฉลองชัยชนะอันน่ารังเกียจคงจะผุดขึ้น
เป็นดอกเห็ด แต่ “ชัยชนะ” ต่อไวรัสนั้นสามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายจริงหรือ นับตั้งแต่มนุษยชาติเริ ่มท า
การเกษตร ปศุสัตว์ อยู่อาศัยเป็นถิ่นฐานและสร้างเมือง พวกเราก็ตกอยู่ใต้ชะตากรรมของการอยู่ร่วมกับไวรัสอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยง (ดูได้จากหนังสือ เช่น ジェームズ・C・スコット『反穀物の人類史―国家誕生のディー

プヒストリー』みすず書房、2019) ดังนั้นหากจะมีการยกย่องคุณงามความดี ก็สมควรท าต่อการท างานอย่าง
ทุ่มเทกายใจของบุคลากรทางการแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์มากกว่า 
 
 ประการที่หก การทีท่ั้งรัฐบาลและประชาชนต่างถูกอารมณ์ครอบง าจนมืดบอดกับการใช้เหตุผลไปชั่วขณะ 
มีตัวอย่างน่าสนใจที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยปีก่อน “ทั้งที่อยู่ท่ามกลางแพนเดมิกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและมีเรื ่องส าคัญ
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มากมายที่ควรต้องท า กรมสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกากลับสั่งให้ตรวจสอบยาเม็ดแอสไพรินของบริษัทไบเออร์” 
เพราะ “ความรู้สึกต่อต้านเยอรมนีอย่างหนักถึงขั้นไม่ลืมหูลืมตาในช่วงปีค.ศ.1918” ก่อให้เกิดข่าวลือประหลาด
แพร่สะพัดว่า มีการผสมเชื ้อโรคไข้หวัดใหญ่ลงในยาแอสไพรินที ่ผลิตโดยบริษัทไบเออร์ของเยอรมนีและน า
ออกจ าหน่าย (クロスビー『前掲書』259 頁) 
 
 แม้ในปัจจุบัน ความหวาดระแวงก็ได้ปลุกส านึกของการเหยียดหยามที่จมอยู่ใต้ก้นบึ้งของจิตใจผู้ คนขึ้นมา
อีกครั้ง ถ้าโลกนี้ได้ต่อสู้กับการเหยียดหยามอย่างถึงท่ีสุดมาโดยตลอด ในเวลาเช่นนี้ ก็น่าจะท าให้ค าพูดเช่น “เราไม่
ต้อนรับชาวจีนผู้แพร่เชื ้อโคโรน่าไวรัส” หรือการเหยียดชาวเอเชียในอเมริกาและยุโรปลดน้อยลงได้ หรือถ้า
นักการเมืองเป็นมนุษย์ผู้ปราศจากส านึกของการเหยียดหยามท านองนี้ พวกเขาคงไม่สูญเสียคุณลักษณะขั้นต ่าสุด
ในฐานะมนุษย์แม้อยู่ในยุคสมัยแห่งวิกฤต การสูญเสียคุณลักษณะนี้เองที่เป็นตัวการขัดขวางความร่วมมือในระดับ
นานาชาติในการท าให้แพนเดมิกสงบลง  
 
 ประการที่เจ็ด การที่ผู้มีอาชีพรักษาความสะอาดในสหรัฐอเมริกาติดไข้หวัดสเปน ท าให้ไม่สามารถขับรถ
ออกไปเก็บขยะจนมีขยะกองทั่วเมือง เรื่องนีย้่อมส่งผลให้สภาพของสาธารณสุขในเมืองย ่าแย่ลง แน่นอนว่า การล่ม
สลายทางการแพทย์เป็นสิ่งที่เราอยากหลีกเลี่ยง แต่การล่มสลายในการรักษาความสะอาดก็อันตรายเช่นกัน 
 
 ประการที่แปด การที่ผู้ปกครองประเทศและข้าราชการติดเชื้อกันมากจนเกิดความเป็นไปได้ที่จะท าให้
ขั้นตอนในการบริหารบ้านเมืองติดขัด วูดโรว์ วิลสันประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้ติด
เชื้อ เขาล้มป่วยลงด้วยอาการไข้สูงถึง 39.4 องศาขณะก าลังประชุมร่วมสี่ประเทศกับผู้น าของอังกฤษ ฝรั่งเศสและ
อิตาลี ในช่วงที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แนวทางของการประชุมก็เปลี่ยนไปอย่างมาก จนสนธิสัญญาแวร์ซาย
ถูกก าหนดทิศทางไปในเชิงลงโทษเยอรมน ี
 
6. การพิพากษาของเทพีไคลโอ 
 
 ยิ่งไปกว่านั้น เรายังไม่อาจพูดได้ว่า ถ้าโรคโควิด-19 สงบลงแล้ววิกฤตจะจากไป ในความเป็นจริง สิ่งที่น่า
กลัวไม่ใช่เชื้อไวรัส แต่เป็นมนุษย์ที่หวาดกลัวต่อเชื้อไวรัสต่างหาก ต่างจากนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรี
แองเกลา แมร์เคิลของเยอรมนีได้กล่าวสุนทรพจน์ไว้เมื่อวันที่ 18 มีนาคมโดยเน้นย ้าถึงความเจ็บปวดและความเป็น
กรณีพิเศษของการต้องจ ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ส าหรับผู้มาจากเยอรมนีตะวันออกเช่นเธอ เสรีภาพในการ
เคลื่อนที่และเดินทางเป็นสิ่งที่เพิ ่งได้มาอย่างยากล าบาก (ผู้แปลภาษาญี่ปุ ่น Mikako Hayashi-Husel②) แต่
ข้าพเจ้ายังสงสัยเหลือเกินว่า เรื่องนี้จะเป็นกรณีพิเศษไปตลอดได้หรือไม่ แพนเดมิกครั้งนี้คงจะเปลี่ยนจิตส านึกของ
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ผู้คนไปจากเดิมมาก เพราะถ้าความหวาดกลัวต่อความเสี่ยงต่อสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ของผู้คนเพิ่มสูงขึ้น 
ประเทศอ านาจนิยมแบบควบคุมสอดส่องข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการครอบครองและประมวลผล Big Data ตลอดจน
ประเทศที่หลงตัวเองแบบอัตนิยมอาจกลายเป็นต้นแบบให้เดินตาม ยูวาล โนอา ฮารารีได้น าเสนอแนวคิดมองโลก
ในแง่ดีของเขาอย่างระมัดระวังว่า เมื่อโรคโควิด-19 ผ่านพ้นไปจะเป็นโอกาสให้ปรัชญา EU ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง 
(Yuval Noah Harari, In the Battle Against Coronavirus, Humanity Lacks Leadership, in: Time on 15 
March 2020.③) แต่ด้วยเหตุผลข้างต้น ข้าพเจ้ากลับคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่คุณค่าต่าง ๆ จะตกต ่าลงอย่างหนัก 
นอกจากนีฮ้ารารียังเรียกร้องให้ทุกประเทศยกเลิกการปิดกั้นแต่หันมาร่วมมือกันในการรับมือกับโรคโควิด-19 ซึ่งใน
ข้อนี้ข้าพเจ้าก็เห็นด้วยทุกประการ แต่กระนั้นสังคมโลกกลับเต็มไปด้วยประเทศที่ยึดติดแต่กับแนวคิดอัตนิยม 
สภาพเช่นนี้อาจท าให้ระเบียบแบบแผนของโลกและประเทศประชาธิปไตยเสื่อมถอยลงอย่างจริงจัง เฉกเช่นที่
แนวโน้มดังกล่าวได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ก่อนหน้าแพนเดมิกจะเกิดข้ึน 
 
 นอกจากนี้ ฮารารีอาจไม่ได้กล่าวไว้ แต่สืบเนื่องจากการที่บริการฆ่าเชื้อโรคเพื่อ “ฆ่าเชื้อ” โควิด-19 ได้
กลายเป็นที่นิยม มูลค่าทางการตลาดของสินค้าเพื่อระงับความหวาดกลัวจะถูกสร้างขึ้น ผู้คนจะถูกครอบง าโดย
แนวคิดบูชาความสะอาดที่ขนาดยังไม่เกิดสถานการณ์อะไรก็ลุกลามไปทั่วอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ แล้วจุลินทรีย์ที่
ให้คุณแก่มนุษย์รวมถึงไวรัสก็อาจเสี่ยงต่อการสูญไปจนหมดสิ้น จุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์จะอ่อนแอลง ซึ่งอาจส่ง
ผลร้ายต่อระบบภูมิคุ ้มกัน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมา ก๊าซพิษถูกเปลี่ยนมาใช้เพื่อสนองความ
ต้องการของภาคเอกชน ส่งผลให้สินค้าประเภทยาฆ่าแมลงมีมากขึ้น (หนึ่งในนั้นคือไซคลอน B ที่เคยใช้ในการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว) การที่สิ่งเหล่านี้ถูกน ามาใช้ฆ่าเชื้อในระบบขนส่งมวลชนและสถานที่สาธารณะน่าจะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการที่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาดอย่างหนักด้วย (藤原辰史『戦争と農業』集英社インター

ナショナル新書、2017) 
 
 เกี่ยวกับอันตรายจากวัฒนธรรมการฆ่าเชื้อนั้น ในเบื้องต้นหนังสือเรื่อง จุลินทรีย์ในร่างกายของพวกเราที่
ก าลังจะสูญหายไป ของมาร์ติน เจ เฟรเซอร์ (山本太郎訳、みすず書房、2015) น่าจะช่วยให้เข้าใจภาพรวมได้
ดี กระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นอาจท าให้เราสูญเสียความเป็นไปได้ของการท าให้ไวรัสบางชนิดมาอาศัยอยู่ใน
ร่างกายเป็นเวลานานและช่วยปกป้องเราจากเชื้อโรคตัวอ่ืน เมื่อลัทธิบูชาความสะอาดมาผนึกรวมกับลัทธิชนชาติก็
จะกลายเป็นตัวปัญหายิ่งขึ้นเช่นกรณีของพวกนาซี (H.P.ブロイエル『ナチ・ドイツ 清潔な帝国』大島か

おり訳、人文書院、1983) 
 
 เช่นที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า เราสามารถจินตนาการเรื่องเลวร้ายได้ไม่มีที่สิ้นสุด แตใ่นประวัติศาสตร์โลกที่
ผ่านมา ยังไม่เคยมีใครคิดทบทวนความผิดพลาดในอดีตและสร้างแนวทางสู่อนาคตเพ่ือจะได้ไมก่่อให้เกิดวิกฤตแบบ
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เดียวกันอีก แล้วในครั้งนี้ พวกเราผู้รับมอบคทาอันชุ่มเลือดท่ีหลั่งรินในประวัติศาสตร์จะไม่สามารถค้นหาสิ่งที่พอจะ
เป็นแนวทางท่ีมีประโยชน์ในอนาคตได้เลยหรือ 
 

แนวทางแรก ไม่ว่าใครก็ตามต้องไม่พรากธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็น การกลั้ว
คอ ล้างมือ แปรงฟัน ล้างหน้า ระบายอากาศ อาบน ้า กินอาหาร ท าความสะอาดและนอนหลับไปจากผู้อื่น อาจมี
เสียงตอบกลับมาว่า นั่นมันก็แน่อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ประวัติศาสตร์บอกเราก็คือ สงครามกับการเคลื่อนย้ายคนเพ่ือไปท า
สงครามโดยทางเรือและทางรถไฟได้ท าให้ธรรมเนียมปฏิบัติธรรมดาสามัญเหล่านี้ท าได้ยากยิ่ง และเรายังรับรู้ถึง
ประวัติศาสตร์ของการกวาดต้อนและกักขังผู้คนไว้ในสถานที่อันปราศจากสุขอนามัยที่ได้สร้างความล าบากในการ
ท าเรื่องธรรมดา ๆ เหล่านี้ ดังนั้นถึงแม้งานจะยุ่งเพียงใด ผู้บังคับบัญชาก็ต้องไม่ห้ามให้ลูกน้องท าการป้องกัน
พื้นฐานข้างต้น (เช่น การแปรงฟันแม้ในช่วงพักกลางวัน การใช้ถังขยะและห้องน ้าส่วนกลางอย่างระมัดระวัง) ใน
ระหว่างการท างาน และผู้บังคับบัญชาก็ควรเป็นฝ่ายลงมือท าเป็นตัวอย่าง หรือหากจะลองคิดทบทวนถึงการกระท า
หลักในการสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ว่าจะเป็นการกินมาก ๆ การหัวเราะมาก ๆ และการหลับให้สนิทดูก็ไม่เลว เพราะที่
ผ่านมาสิ่งเหล่านี้มักถูกละเลยความส าคัญเม่ือเทียบกับงาน 

 
แนวทางท่ีสอง ต้องไม่ห้ามตัวเองในการหลบเลี่ยงหรือโต้แย้งความรุนแรงและค าสั่งที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งใน

องค์กรและครอบครัวอย่างเด็ดขาด ยิ่งไปกว่านั้นคือต้องไม่ให้เกิดการปรามตัวเอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เตรียมการในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เป็นเรื่องปกติส าหรับประวัติศาสตร์ของศตวรรษที่ 20 ที่จะบอกว่า เพราะเป็น
การสู้รบที่ต้องระดมสรรพก าลัง เราจึงต้องยุติความขัดแย้งและหันมาร่วมมือกันดังเช่นสโลแกน “Burgfrieden” 
(สโลแกนที่เยอรมนีใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง) อย่างไรก็ตาม การควบคุมไม่ให้โต้แย้งต่างหากที่น่าจะยิ่งท าให้
ความเสียหายจากโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงของฝรั่งเศสได้กล่าวซ ้าหลาย
ครั้งในการปราศรัยทางโทรทัศน์เมื่อวันที่ 16 มีนาคมว่า “เราก าลังอยู่ในสถานการณ์สงคราม” ส่วนประธานาธิบดี
โดนัล ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาก็เรียกตัวเองอย่างไมส่นใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า “ประธานาธิบดีในภาวะสงคราม” 
แต่ค าพูดนี้เป็นดาบสองคม เพราะนอกจากจะเป็นการเพ่ิมระดับความฉุกเฉิน ยังเป็นค าพูดที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง
ในการปราบปรามความเห็นต่างด้วย 

 
แนวทางที่สาม การที่ประเทศต้องทุ่มเทจิตวิญญาณให้แก่กิจกรรมที่ไม่สามารถระงับหรือเลื่อนออกไปได้

โดยง่ายเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด ไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือโอลิมปิกหรืองานแสดงสินค้านานาชาติ นอกจาก
จะเป็นการสูญเสียเงินภาษีจ านวนมหาศาลแล้ว ยังท าให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก ดังนั้นไม่ว่ากิจกรรมใดก็ควร
ย้อนกลับไปสู่ปรัชญาพ้ืนฐานของตนและหันกลับไปด าเนินการอย่างเรียบง่าย ยิ่งในหมู่เกาะญี่ปุ่นที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้น
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บ่อยครั้งด้วยแล้ว การด าเนินงานที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างยืดหยุ่นไม่ว่าจะถูกยกเลิกเมื่อใดน่าจะเป็น
สิ่งที่เหมาะสม 
 

แนวทางท่ีสี่ เราต้องคิดว่า อันตรายจากการติดโรคโควิด-19 ผ่านการแพร่กระจายทางอากาศมีความหมาย

อย่างไรต่อผู้คนที่ใช้ชีวิตราวกับอยู่ในสงครามใต้เงามืดของเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน เพราะพวกเรามักลืม

ความจริงอันแสนจะธรรมดาว่า ค าว่าอันตรายส าหรับผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างเสี่ยงอันตรายอยู่เสมอนั้นเป็นเรื่องปกตใิน

ชีวิตประจ าวันของพวกเขา ส าหรับผู้อาศัยอยู่รอบฐานทัพที่ทุกวันต้องเผชิญกับเครื่องบินรบที่ไม่รู้ว่าจะตกมาใส่

เมื่อไร ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคประสาทจากเสียงระเบิดหรือความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนั้นต ่ากว่าความเสี่ยงต่อการติดโค

วิด-19 หรือ ส าหรับคนที่ต้องเผชิญกับกัมมันตรังสีจากอุบัติเหตุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดและทุกวันนี้ยังต้องใช้

ชีวิตในศูนย์อพยพ ความเสี่ยงของการเจ็บป่วยมีน้อยกว่าความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด -19 หรือ ส าหรับคนที่ต้อง

ท างานโดยถูกกลั่นแกล้งจากเจ้านาย ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการท างานหนักหรือการฆ่าตัวตายหรือการเป็น

โรคซึมเศร้ามีน้อยกว่าความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 หรือ ความเป็นไปได้ที่คนไร้บ้านก าลังเจ็บป่วยมีน้อยกว่า

ความเป็นไปได้ในการติดโรคโควิด-19 หรือ ส าหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ท างานในฐานะลูกจ้างชั่วคราว ความกลัวที่

จะไม่สบายจนเป็นภาระให้ลูกมีน้อยกว่าความกลัวต่อโรคโควิด-19 หรือ ความเสี่ยงที่เด็กผู้ไม่สามารถปรับตัวให้เข้า

กับโรงเรียนจะเกิดมีปมในใจเพราะสาเหตุจากโรงเรียนมีน้อยกว่าการที่เด็กเหล่านี้จะป่วยเป็นโรคโควิด-19 หรือ 

บรรดาผู้มีอ านาจหลงลืมอยู่หรือเปล่าว่าที่ผ่านมาได้ท าให้ผู้คนต้องเผชิญกับวิกฤตอยู่ ในทุก ๆ วัน เหนือสิ่งอ่ืนใด 

เพียงแค่เราทบทวนประวัติศาสตร์ร่วมสมัยก็คาดการณ์ได้แล้วว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ถูกต้อนให้ตกอยู่ในฐานะ

เปราะบางทางสังคมเหล่านี้นี่แหละทีจ่ะได้รับผลกระทบอันใหญ่หลวงและยาวนานจากโรคโควิด-19 

 
 แนวทางที่ห้า เราต้องไม่หยุดโต้แย้งหรือคัดค้านผู้คนที่ทั้งที่อยู่ในฐานะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในยามวิกฤต 
แต่กลับควบคุมหรือไม่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ผู้รับผิดชอบบริหารบ้านเมืองควรมีแต่เฉพาะผู้พร้อมทั้ง
ร่างกายและสติปัญญา สามารถตอบค าถามทุกข้อที่หลั่งไหลเข้ามาได้อย่า งจริงใจไม่ว่านานจะกี่ชั่วโมงเฉกเช่น
รัฐมนตรีสาธารณสุขของไต้หวัน นอกจากนี้ ถึงแม้จะเป็นข่าวที ่ส าคัญต่อชีวิตของแต่ละคน แต่ข่าวบนหน้า
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ส่วนใหญ่ต้องเสียเงินเข้าไปอ่าน การจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลเช่นนี้บางครั้งก็ อาจท าให้สูญเสีย
ชีวิตที่น่าจะช่วยไว้ได้ ดังนั้นการเผยแพร่ข่าวสารโดยไม่คิดเงิน อย่างน้อยในส่วนของข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จึง
เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน 
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 เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ญี่ปุ่นก าลังถูกทดสอบจากเทพีแห่งประวัติศาสตร์ไคลโอว่าเป็นประเทศท่ีควรค่า
แก่การอยู่รอดต่อไปภายหลังแพนเดมิกหรือไม่ แล้วเทพีไคลโอจะพิพากษาจากอะไร วิทยาการและศิลปะที่เกิดขึ้น
ในช่วงวิกฤตย่อมเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง ถึงแม้เราคงจะได้เห็นพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของวิทยาการและศิลปะ
ในแต่ละประเทศ แต่นั่นก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดส าคัญในท้ายที่สุด การมีผู้เสียชีวิตน้อยก็เป็นปัจจัยที่จะถูกตัดออกจากการ
พิจารณาในชั้นสุดท้าย บททดสอบอันแท้จริงนั้นก็เช่นที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า คือการที่จะสามารถต่อต้านขัดขืนการ
ลดทอนและละทิ้งคุณค่าของมนุษย์ได้หรือไม่ พูดอีกอย่างได้ว่า เราจะสามารถเอาชนะความป่าเถ่ือนในการใช้ “การ
ล่าแม่มด” หรือ การโจมตี “ผู้อ่อนแอ” เป็นวิธีคลายความเก็บกดเมื่ออารมณ์ขุ่นมัวได้หรือไม่นั่นเอง  
 
 ฟาง ฟาง นักเขียนชาวจีนผู้เผยแพร่ “อู่ฮั่นไดอารี่” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตในช่วงปิดเมืองอู่ฮั่นได้
แสดงความเห็นไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า “เกณฑ์ในการตัดสินว่า ประเทศ ๆ หนึ่งจะเป็นประเทศที่มีอารยธรรม
หรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่การมีตึกสูง มีรถทีแ่ล่นด้วยความเร็ว มีอาวุธที่ทันสมัย มีกองทัพอันเกรียงไกร มีความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีศิลปะอันหลากหลาย หรือสามารถจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีพลุอันตระการตา ใช้
อ านาจเงินเที่ยวรอบโลกอย่างหรูหราและกว้านซื้อสินค้าต่าง ๆ ในโลกได้ ไม่ใช่ทุกอย่างที่กล่าวมานี้เลย เกณฑ์มีอยู่
เพียงหนึ่งเดียว นั่นคือท่าทีในการอยู่ร่วมกับผู้อ่อนแอ” (ผู้แปลภาษาญี่ปุ่น 王青 Japan-China Welfare Planning 
③) 
 
 ในช่วงวิกฤตเช่นนี้นี่แหละที่ควรมีการต่อยอดบททดสอบของฟาง ฟางที่ว่า เราจะสามารถสร้างนโยบาย
เพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตได้หรือไม่ ในช่วงเวลาแห่งวิกฤต เราเตรียมใจแล้วหรือไม่ที่จะท าให้ความต ่าทราม
ของมนุษย์และอันตรายในชีวิตประจ าที่ถูกปกปิดมาตลอดกระจ่างขึ้นมา เราพร้อมแค่ไหนที่จะ อุทิศพละก าลัง
ทั้งหมดที่มีให้แก่ผู้คนที่ต้องเผชิญภัยคุกคามอันร้ายแรงเทียบเท่ากับโรคโควิด-19 ซ ้าแล้วซ ้าเล่ามาตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤต และทุ่มเทต่อไปแม้แพนเดมิกได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทุกคนจะสามารถยับยั้งความน่ารังเกียจของการเข้าร่วมกับ
กลุ่มคนที่ปาก้อนหินใส่ผู้อื่นโดนไม่หยุดคิดได้หรือไม่ นี่เองคือสิ่งที่เทพีไคลโอจะน ามาพิจารณา ในโลกหลังแพนเด
มิก ประเทศท่ีหลงตัวเองว่า “ก าราบ” เชื้อไวรัสลงได้ด้วยการยัดเยียดความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนเพ่ือเอาตัวรอดคงล่ม
สลายไปจากความอับอายเหลือประมาณ  
  
ฟูจิฮาระ ทะท์ซุชิ 
เกิดที่เมืองอะซะฮิกะวะ ฮอกไกโด ในค.ศ.1976 และเติบโตในเมืองโยะโกะตะ (ปัจจุบันคือเมืองโอะกุอิสุโมะ) จัง
หวัดฌิมะเนะ ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ประจ าศูนย์วิจัยมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต เชี่ยวชาญใน
ประวัติศาสตร์เกษตรกรรม มีผลงานเขียน ได้แก่『給食の歴史』(ประวัติศาสตร์ของอาหารโรงเรียน)（岩波新

書、2018）,『分解の哲学』(ปรัชญาของการย่อยสลาย )（青土社、2019）, 『トラクターの世界史』 
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(ประวัต ิศาสตร์โลกของรถบรรทุก )（中公新書、2017）,『カブラの冬』(Turnip Winter)（人文書院、

2011）,ผลงานเป็นบรรณาธ ิการร ่วม เช ่น 『現代の起点 第一次世界大戦』(จุดเร ิ ่มต ้นของปัจจ ุบัน 
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง)（全四巻、岩波新書、2014）  
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