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ในเดือนตุลาคมปี 2001 หลังเหตุการณ์เวิลด์เทรดไม่ก่ี
อาทิตย์ จดหมายท่ีมีเช้ือแอนแทร็กซ์ (Anthrax) 7 ฉบับ
ถูกส่งไปยังสถานที่ต่างๆ หน่ึงในน้ันก็คือ สํานักบริหาร
ของ Tom Dasche วุฒิสมาชิกอาวุโสของรัฐสภา
อเมริกัน ในท่ีสุด มีคนตาย 5 คน และเจ็บป่วย 17 คน 
ล่าสุด ทางการจับผู้ดําเนินการได้และขณะที่กําลังจะข้ึน
ศาลก็ฆ่าตัวตายไปเสียก่อนเม่ือต้นเดือนสิงหาคม 2008 

Dr.Bruce Ivins คือผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ส่งจดหมาย เขา
เป็นนักวิจัยของห้องปฏิบัติการทหารในด้านอาวุธชีวภาพ 
(Biological Weapons) เร่ืองราวแบบน้ีมั่นใจได้ว่าชีวิต
ของเขาต่อไปจะถูกนําไปทําเป็นภาพยนตร์แน่นอน 

FBI เป็นผู้สอบสวนโดยใช้เช้ือ Anthrax ร้ายแรงท่ีพบบน
ช้ันหนังสือในห้องทํางานของ Dr.Ivins เป็นหลักฐาน
สําคัญ FBI ใช้เทคโนโลยีใหม่ด้าน DNA พิสูจน์ว่าสาย
พันธ์ุที่พบในห้องทํางานของเขาเป็นสายพันธ์ุเดียวกับที่
ส่งไปกับจดหมายต่างๆ ในปี 2001 

Dr.Ivins ทํางานเป็นเวลา 36 ปีให้กับห้องทดลองอาวุธ
ที่ค่ายทหาร Derick ในรัฐแมร่ีแลนด์ ในตอนแรก FBI 
ไม่ได้สงสัยเขาเลย และเขาเคยทํางานให้ FBI เพ่ือพิสูจน์
สายพันธ์ุของเชื้อ Anthrax จากเหยื่อท่ีรับเช้ือเข้าไปด้วย
ซํ้า 

FBI เร่ิมสงสัยเมื่อเช้ือท่ีพบในห้องทํางานของ Dr.Ivins 
อยู่ห่างไกลห้องทดลองและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าพอควร 
เมื่อถูกสอบสวนเขาอ้างว่าได้พบเช้ือกระจายออกมา และ
เขาพยายามเก็บกวาดโดยไม่อยากบอกใครให้ตื่นตระหนก 

สิ่งที่ทําให้ FBI สงสัย Dr.Ivins ก็คือ สภาพจิตใจและ
พฤติกรรมของเขาที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน ในท่ีสุด หลังจาก
สอบสวนมาหลายปี FBI ก็เร่ิมมั่นใจ เขาถูกบังคับให้เข้า
โรงพยาบาลตรวจสอบสภาพจิตหลังจากเพ่ือนร่วมงาน
สงสัยพฤติกรรมแปลกๆ ของเขาท่ีอาจเป็นอันตรายต่อ
ผู้ร่วมงาน 

 

 

 

 

เมื่อ Dr.Ivins รู้ว่าตนเองตกเป็นเป้าสงสัย เขาก็ยิ่งมี
พฤติกรรมแปลกยิ่งข้ึนในกลุ่มผู้รับการรักษาบําบัดทางจิต 
เขาสารภาพว่าเคยคิดมานานแล้วที่จะฆ่าเพ่ือนร่วมงาน 
เมื่อรู้ว่า FBI จะจับและส่งเขาข้ึนศาลและจะตายทั้งทีก็จะ
ทําให้ดังไปเลย 

แรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรมของเขาไม่ชัดเจน
นัก เขามีช่ือเป็นหน่ึงในทีมของผู้ค้นพบวัคซีนรักษาโรค 
Anthrax สมัยใหม่ที่ได้ผล และเขาจะได้รับเงินส่วนหน่ึง
จากสิทธิบัตรด้วย 

สํานักงานของ Dr.Ivins ออกมาแก้ต่างว่า เงินไม่ใช่
แรงจูงใจแน่นอน เพราะนักวิจัยที่น่ีทํางานเพ่ือประโยชน์
ของมนุษยชาติ อย่างไรก็ดี FBI ไม่ปักใจเช่ือเร่ืองเงินแต่
มีความเป็นไปได้ ทั้งน้ี เน่ืองจากทันทีที่เกิดเหตุการณ์
จดหมาย Anthrax ข้ึน วัคซีน Anthrax น้ีก็ถูกนํามาใช้
ทันที หลังจากนอนอยู่บนช้ันมานานปี เป็นไปได้ว่า 
Dr.Ivins จงใจสร้างดีมานด์ของวัคซีนข้ึน เพ่ือให้ซัพพลาย
ที่มีอยู่ได้ถูกใช้ประโยชน์ 

Anthrax เป็นโรคร้ายแรงในมนุษย์และสัตว์ เกิดจากเช้ือ
แบคทีเรียช่ือ Bacillus Anthracis ที่หากเข้าไปใน
ร่างกาย ก็มีโอกาสทําให้ตายได้สูงมาก เช้ือน้ีเป็นหน่ึงใน
เช้ือท่ีมีไม่มากนักท่ีสบืพันธ์ุต่อได้นาน โดยอยู่ในรูปของ 
spores (เห็ดก็มี spores ลกัษณะคล้ายเมล็ดเล็กๆ ไว้
สืบพันธ์ุ) ที่ห่อหุ้มเช้ือไว้ อาจมีอายุอยู่ได้นานเป็นสิบหรือ
ถึงร้อยปีโดยไม่ออกฤทธ์ิ spores ของ Anthrax กระจาย
อยู่ทุกทวีป เมื่อ spores ถูกหายใจเข้าไป ถูกย่อยสลาย
เข้าไปในร่างกาย หรือซึมผ่านผิวหนังก็จะถูกกระตุ้นให้
ออกฤทธ์ิ 

Anthrax เป็นโรคที่พบเก่าแก่ที่สุดโรคหน่ึง ถูกเอ่ยถึง
ตั้งแต่สมัยกรีกและโรมัน ตลอดสองพันปีที่ผ่านมาสัตว์
ตายลงมากมายและติดมาถึงมนุษย์ โดยทั่วไป spores 
จะอยู่ในดินโดยเฉพาะในแหล่งฝังซากสัตว์ที่เป็นโรคน้ี 
เคยพบว่า แม้แต่แหล่งฝังซากสัตว์อายุกว่า 70 ปีก็
สามารถเป็นแหล่งแพร่กระจายของเช้ือ Anthrax ได้ 



Louis Pasteur เป็นผู้พัฒนาวัคซีนป้องกัน Anthrax คน
แรกท่ีใช้ได้ผล การฉีดวัคซีนในสัตว์ทั่วโลกทําให้สามารถ
ปราบ Anthrax ได้อย่างชะงัดในสัตว์ที่มนุษย์นํามาเลี้ยง
หรือใช้งาน ปัจจุบันแต่ละปีทั่วโลกพบประมาณ 10-12 
รายเท่าน้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขและแมว โรค 
Anthrax เกิดข้ึนน้อยมาก 

เท่าที่ค้นพบ เช้ือ Anthrax มีอยู่ด้วยกันท้ังหมด 89 สาย
พันธ์ุ สายพันธ์ุที่รู้จักกันกว้างขวางและร้ายแรงคือสาย
พันธ์ุ Ames ที่ Dr.Ivins ใช้ในการส่งจดหมาย สายพันธ์ุ
น้ีอันตรายอย่างยิ่ง แต่ก็ยังสู้สายพันธ์ุ Vollum ที่ถูก
พัฒนาข้ึนระหว่างสงครามโลกคร้ังที่สองให้เป็นอาวุธ
ชีวภาพไม่ได้ 

หากสูดเอา spores ของเช้ือ Anthrax เข้าไปในปอด 
10,000-20,000 spores ภายในไม่ก่ีวัน ระบบหายใจก็
จะล้มเหลวและเกือบจะไม่มีทางรักษาได้เลยถึงแม้จะเร่ิม
รักษาแต่แรกก็ตาม ถ้ารับเช้ือเข้าไปทางอาหารโอกาส
ตายร้อยละ 25-60 อาการก็คืออาเจียนเปน็เลือด 
ท้องเสียรุนแรง และถ้ารับเช้ือผ่านแผลทางผิวหนังก็จะ
เกิดอาการบวมแดงท่ีแผลและกลายเป็นแผลชํ้าดําภายใน
เวลา 2-5 วัน และไม่ถึงแก่ชีวิต แต่ถ้าไม่รักษาก็มีโอกาส
ร้อยละ 20 ที่จะตายด้วยการติดเช้ือ 

Anthrax ไม่ติดกันระหว่างบุคคล แต่ติดจาก spores ที่
อยู่ในตัวหรือเสื้อผ้า แต่อย่างไรก็ยังเลวร้ายไม่เท่ากับการ
ติดเช้ือไร้ยางอาย ไร้คุณธรรมและไร้จิตสํานึกของมนุษย์ 

คาํถามท่ีควรถามก็คือทําอย่างไรคนมีการศึกษาดีเป็น
นักวิจัยของรัฐบาลมานานปี เช่น Dr.Ivins จึงกลายเป็น
ฆาตกรไปได้ เป็นไปได้ไหมว่า เพราะเขาทํางานใน
โครงการที่ไม่สร้างสรรค์ มีเจตนาชั่วร้ายต่อมนุษย์ชาติจึง
ทําให้จิตใจของเขาเลวทรามตามไปด้วยในท่ีสุด 

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง 

การดูกีฬาทางทีวีที่ทีมของเราแข่งขันอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอย่างร้ายแรงได้ เช่น เกิดฮาร์ตแอ๊ตแท็ก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าสูบบุหร่ีและบริโภคเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์พร้อมกันไปด้วย 

บทความในเร่ืองน้ีตีพิมพ์ใน The New England 
Journal of Medicine โดยนักวิจัยชาวเยอรมันใช้ข้อมูล
จากการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2006 ซ่ึงเยอรมันเป็น
เจ้าภาพมาวิเคราะห์และพบว่าระหว่างท่ีชมการแข่งขัน
ดังกล่าว คนเยอรมันประสบความเสี่ยงจาก ฮาร์ตแอ๊

ตแท็ก และโรคเก่ียวกับหัวใจมากกว่าเวลาปกติหน่ึง
เท่าตัว ทั้งหมดน้ี เน่ืองมาจากความเครียดจากการดูการ
แข่งขัน 

จากการศึกษาสุขภาพของแฟนฟุตบอลเยอรมัน 4,279 
คนระหว่างการแข่งขันดังกล่าว ความเจ็บป่วยอัน
เน่ืองจากปัญหาหัวใจ (ไม่ใช่อกหัก) ในวันท่ีทีมเยอรมัน
แข่งมีสถิติสูงกว่าวันท่ีไม่ได้แข่งประมาณ 2.66 เท่า 
ผู้ชายมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้หญิง และสูงยิ่งข้ึนหากสูบบุหร่ี
ไปด้วย เพราะทําให้หลอดเลือดหดตัว และหากดื่ม
แอลกอฮอล์ก็จะทําให้หัวใจเต้นเร็วยิ่งข้ึน 

นักวิจัยพบว่ากรณีที่เจ็บป่วยพุ่งสูงข้ึนอย่างผิดสังเกตก็คือ 
ระหว่างช่วงควอเตอร์ไฟแนลเมื่อทีมเยอรมันเอาชนะ
อาร์เจนตินาไปได้ หลังจากการดวลลูกโทษ 

ผู้คนที่เสี่ยงมากท่ีสุดก็คือพวก couch potato (คําสแลง
สําหรับพวกน่ังนอนหน้าจอทีวี ออกกําลังกายเฉพาะ เมื่อ
ต้องเดินระหว่างตู้เย็นกับเก้าอ้ีเมื่อมีโฆษณาเท่าน้ัน) ที่มัก
มีสุขภาพไม่ดีอยู่แล้ว ถ้าแถมบุหร่ี แอลกอฮอล์ และความ
ตื่นเต้นสุดสุดเข้าไปด้วย (เพราะอาจเล่นพนันเงินจํานวน
สูง) ก็มีโอกาสดูไม่จบเกมสส์งูมาก 

ถ้าเป็น couch potato และ "เรียบร้อย" ไปขณะดูและ
เป็นคนขี้สงสัยด้วย คงต้องเอาเทปฟุตบอลเกมน้ันไปเปิด
ให้ดูในงานศพจะได้รู้ว่าในที่สุดใครเป็นผู้ชนะ 

นํ้าจิ้มอาหารสมอง 

Do not buy what you want, but what you need; 
what you do not need is dear at a farthing. 

Cato the Elder 

(234-149 ก่อนคริสตกาล) 

รัฐบุรุษโรมัน 

จงอย่าซ้ือสิ่งที่ต้องการ จงซ้ือเฉพาะสิ่งที่จําเป็น สําหรับ
สิ่งที่ไม่จําเป็นแม้ราคาเพียงหน่ึงฟาท่ิง (หน่วยเงินย่อย
ที่สุดในยุคโรมัน-ผู้แปล) ก็แพงแล้ว 

 


