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ในขณะท่ีมนุษยไลฆากันในอิรักอยางสนุกสนาน สุนัขจร

จัดก็เพิ่มจํานวนข้ึนอยางรวดเร็วและนากลัวจนทําให

ทางการอิรักตองแกไข ต้ังแตเดือนธันวาคมปท่ีแลวถึง
ปจจุบันมันถูกฆาตายไปแลวกวา 10,000 ตัว ถารัฐบาล

อิรักใหความสนใจกับเร่ืองเชนนี้ทามกลางวิกฤตของ

ประเทศก็แสดงวาปญหาสุนัขจรจัดคงเปนเร่ืองใหญ

พอควร 

ทางการอิรักบอกวาโรคกลัวน้ํามีสาเหตุจากสุนัขจรจัดซ่ึง

เปนภัยท่ีนากลัวกวาการฆาฟนกัน เพราะหากติดโรคกลัว

น้ําแลวโอกาสรอดไมมีเอาเสียเลย 

ในกรุงแบกแดด หมาจรจัดพวกนี้ ว่ิงกันเพนพานและ

รวมตัวกันรอบบริเวณท่ีขายแพะกลางตลาด เพราะหวัง

วาจะไดกินเคร่ืองในท่ีโยนท้ิงหลังจากแพะถูกเชือด เด็ก
เล็กแมแตผูใหญท่ีเห็นหมาจรจัดจํานวนมากก็หวาดหว่ัน 

เพราะรูวามันเปนพาหะของโรคกลัวน้ําท่ีนากลัวมากๆ 

โรคกลัวน้ําหรือ Rabies หรือ Hydrophobia เกิดจาก

ไวรัสเขาไปในรางกายสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม ซ่ึงทําให

เกิดการอักเสบของสมอง มันเปนโรคท่ีติดตอจากการถูก

กัดหรือสัมผัสน้ําลายของสัตวท่ีติดเช้ือ เม่ือติดเช้ือแลวไม

มีการรักษาก็ตายแนนอน 

ระยะฟกตัวของโรคนีข้ึ้นอยูกับวาไวรัสเดินทางไกลแคไหน

จึงจะถึงระบบประสาทสวนกลาง โดยท่ัวไปใชเวลา 2-3 

เดือน เม่ือการติดเช้ือถึงระบบประสาทสวนกลางแลว 
อาการก็จะเร่ิมปรากฏและถึงตอนนี้ผูติดเช้ือก็จะตายใน 

2-3 วัน 

ในทางวิชาการ สัตวเล้ียงลุกดวยน้ํานมทุกพันธุอาจติด

เช้ือโรคกลัวน้ําไดท้ังนั้น อยางไรก็ดี สัตวท่ีการติดเช้ือมี

ผลกระทบตอมนุษยมากท่ีสุดก็คือ ลิง ตัว Raccoons 

(สัตวขนยาว ส่ีขาคลายสุนัขก่ึงหน)ู หมาจิ้งจอก Skunks  

 

 

 

 

(สัตวตัวเหม็นคลายกระรอกตัวใหญ) วัว ควาย หมาปา 

หมา พังพอน แมว คางคาว ฯลฯ 

ไวรัสโรคกลัวน้ํา โดยท่ัวไปมักอยูในเสนประสาทและ

น้ําลายของสัตว การติดเช้ือไมจําเปนตองมาจากการกัด

แตเพียงอยางเดียว อาจมาจากการสัมผัสเช้ือผานเยื้อ
จมูก เชน มนุษย ท่ี เข า ไปใน ถํ้าท่ี มีค างคาวติดเ ช้ือ 

อยางไรก็ดี การติดเช้ือระหวางคนดวยกันมีนอยมากๆ 

หมาและสัตวท่ีติดเช้ือโรคกลัวน้ําจะผานสามข้ันตอน 

กลาวคือ ข้ันตอนแรกประมาณ 3 วันจะทําใหพฤติกรรม

เปล่ียนแปลงไปจากปกติ ข้ันตอนท่ีสองประมาณ 3-4 

วัน มันจะคึกคักตอบสนองตอการปลุกเราและกัดทุก

อยางท่ีขวางหนา ข้ันตอนท่ีสามความเสียหายจะเกิดกับ

เซลลประสาทท่ีเก่ียวกับการควบคุมเคล่ือนไหว ขาจะเปน
งอย กลามเนื้อ หนา คอ จะเปนงอย และตายเพราะ

ระบบหายใจลมเหลว 

สําหรับมนุษยติดเช้ือนั้นจะตายอยางทรมาน เม่ือติดเช้ือ

โดยไมมีการรักษา ระยะเวลาจากการติดเช้ือจนอาการ

ปรากฏอาจนานถึง 2 ปก็เปนได เร่ิมจากมีอาการคลาย

ติดไขหวัดใหญ และตามมาดวยอาการงอยบางสวน 

กระวนกระวาย นอนไมหลับ สับสน หวาดกลัว เห็นภาพ

หลอน จนถึงมีอาการคลายคนบา น้ําลายจะออกมามาก 
พูดไมไดกลืนไมไดแมกระท่ังน้ําเพราะกลามเนื้อคอและ

กรามเปนงอยหมด เม่ือเห็นน้ําจะเกิดอาการต่ืนตระหนก 

ถึงแมอยากจะกินน้ําใจจะขาดเพราะกระหายอยางยิ่ง แต

ก็ไมอาจกลืนได 

การท่ีมีน้ําลายออกมามากจนฟูมปากก็เปนเพราะรางกาย

มีกลไกท่ีจะลดความกระหายน้ํา และรักษาระดับน้ําใน

รางกายไว 

การตายดวยโรคกลัวน้ํานั้นนาเวทนามาก เพราะเต็มไป

ดวยความรุนแรง นาหวาดกลัว เราไดยินการเลาขานกัน

มานานถึงการตายของคนติดโรคนี้ ในสมัยโบราณ 
Rabies มาจากภาษาละตินวา Rabies ซ่ึงแปลวา 

“ความบา” มีการบันทึกเปนหลักฐานคร้ังแรกเม่ือ 1930 

ปกอนคริสตกาล เ ตือนเจาของหมาท่ี มีอาการของ 



Rabies วาใหระวังการถูกกัด ถาคนอ่ืนตายเพราะโรคนี้

อันเกิดจากถูกหมาของตัวกัดเจาของจะตองจายเงิน

คาปรับ 

ในศตวรรษท่ี  19 Rabies ระบาดไป ท่ัวยุ โ รปจน

หวาดกลัวกันไปท่ัว Louis Pasteur เปนคนแรกท่ี

ประสบความสําเร็จคิดคนวัคซีนรักษาผูท่ีถูกหมาบากัด 

ปจจุบันหลายประเทศประกาศวาปลอดจาก Rabies โดย

ส้ินเชิง เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร ญี่ปุน 

ไตหวัน เยอรมัน อังกฤษ นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด 
ฯลฯ กลุมประเทศท่ียังมีปญหา Rabies อยูมากก็คือ

เอเชีย บางสวนของทวีปอเมริกาและสวนใหญของทวีป

แอฟริกา โดยมีสุนัขเปนพาหะของโรค 

ในแตละปมีคนตายดวย Rabies ประมาณ 55,000 คน 

โดย 31,000 คนในเอเ ชีย และ 24,000 คนใน

แอฟริกา สาเหตุสวนหนึ่งท่ีเอเชียแซงหนาก็มาจากความ

นิยมเล้ียงหมากันมาในไมก่ีปท่ีผานมาในเอเชียตะวันออก

โดยเฉพาะในจีน (คนจีนมากวาดตอนซ้ือหมาพันธุเล็กไป
จากฟารมของไทยแถบภาคเหนือ ไมเวนแมแตพันธุปกก่ิง 

และคนไทยสวนหนึ่งก็ไปซ้ือกลับมาดวยความภาคภูมิใจวา

เปนพันธุปกก่ิงแท) จนทางการจีนในปกก่ิงตองใชกฎ 

“หนึ่งบาน-หนึ่งตัว” 

อินเดียมีกรณีของคนตายจากโรคพิษสุนัขบามากท่ีสุด ใน

สหรัฐอเมริกามี Rabies ระบาดไปท่ัวต้ังแตทศวรรษ 

1970 จาก Raccoons/Skrunks และคางคาว แตก็ไม

ทําใหคนตายก่ีรายนักในแตละป 

มีเร่ืองเลาเร่ืองหนึ่งท่ียากจะเกิดข้ึนกับผูท่ีติดเช้ือ Rabies 

โดยไมไดรักษาแลวรอดมาได เร่ืองนี้เกิดในป 2005 ใน
รัฐวิสคอนซินของสหรัฐอเมริกา วัยรุน ช่ือ Jeanna 

Giese ติดเช้ือ Rabies หมอผูรักษาจงใจใหเธออยูใน

สภาพโคมาซ่ึงทําใหสมองหยุดทํางานช่ัวคราวซ่ึงเปนการ

ปองกันไมให เ ช้ือไว รัสมีผลตอสมอง พูดงายๆก็คือ 

“หลอก” ไมให เ ช้ือไว รัสทําลายสมอง โดยการชิง 

“ทําลาย” สมองเสียกอนพรอมกับให เวลาแกระบบ
ภูมิคุมกันในรางกายท่ีจะปราบเช้ือนี้หลังจากผานไปกวา 

3 เดือน เธอก็กลับบานไดแตสมองก็ถูกทําลายไปหมด 

กรณีนี้ถือไดวาเปนกรณีพิเศษมากๆ เพราะไมเคยมีใคร

รอดได 

หมาในแบกแดดถูกวางยาเบ่ือ ยิงตาย อยางนาเวทนา มี

คนคํานวณวากวาท่ีโครางการนี้จะจบลง หมาไมตํ่ากวา 

20,000 ตัว จะถูกฆาตายเพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา 

การแกไขปญหาดวยการหาคนไปเล้ียงแบบบานเราก็ทํา

ไมได เพราะสังคมแถบนั้นไมเล้ียงหมาเปนสัตวเ ล้ียง 

เพราะเช่ือวาเปนสัตวไมสะอาดตามคําสอนในศาสนา

อิสลาม 

Rabies เปนโรคท่ีมนุษยสามารถปราบไดเกือบส้ินซาก 

ดวยการปองกันผานการกําจัดหมาจรจัดเปนหลัก แตส่ิง

ท่ีมนุษยกําจัดไดไมหมดไปจากใจก็คือ ความรูสึกผิดวา
เรากําลังฆาสัตวท่ีซ่ือสัตยตอเราอยางท่ีสุด และอยาลืมวา

เกือบท้ังหมดท่ีถูกฆาตายนั้นไมมีเช้ือ Rabies อยูในราง

เลย แตท่ีถูกฆาก็เปนเพียงเพราะโอกาสท่ีมันอาจเปน

พาหะของโรคเทานั้น  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

การทํางานของส่ือท่ีสะใจผูชมอเมริกันในปจจุบันมากก็

คือการประณามและการประจานผูฉอฉลคดโกงในโลก
ธุรกิจและวัตรปฏิบัติอันไมเหมาะสมอของ CEO ของ

บริษัทท่ีไดรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาลอเมริกันในวิกฤต

เศรษฐกิจคร้ังนี้ 

เม่ือ Bernard Madoff “แมชมอย” ของอเมริกัน

สารภาพในศาลวาไดทําผิดฉอฉลเงินของประชาชนไป

หลายพันลานเหรียญสหรัฐ ส่ือโทรทัศนและส่ือส่ิงพิมพ

เรียกเขาวา “บุคคลท่ีคนอเมริกันเกลียดชังท่ีสุด” และคืน

กอนหนาก็มีสารคดีแพรไปท่ัวประเทศเร่ืองท่ีหญิงวัย 60 
ป คนหนึ่งหมดตัวเปนลานเหรียญเพราะถูก Madoff 

หลอกลวงจนตองมาทํางานเปน Maid 

ขณะนี้หลายสถานีโทรทัศนทํารายการตอเนื่องติดตามดู

พฤติกรรมของบริษัทและผูบริหารท่ีไดรับเงินภาษีจาก

ประชาชนไปฟนฟูกิจการ ภาพท่ีเห็นอยูเนืองๆ ก็คือการ

ใชชีวิตท่ีหรูหรา มีเคร่ืองบินสวนตัว การรับเงินโบนัส

มากมายถึงแมจะทําใหบริษัทลมจมก็ตามที 

งานของส่ือเชนนี้หมายถึงการคอยซุมติดตามการ

เคล่ือนไหวของผูบริหาร โดยเฉพาะการเดินทาง คลิป

เด็ด เม่ือเร็วๆนี้ท่ีเห็นท่ัวอเมริกาในรายการ “Good 
Morning America” อันลือช่ือก็คือการเดินลงมาจาก

เคร่ืองบินเจ็ตสวนตัวของ CEO ของ Bank of America 

ธนาคารท่ีไดรับการชวยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล

อยางสงางามและหรูหรา มีพรมปูพรอมกับมีคนยืน

ตอนรับ 

ผูอํานวยการรายการลงทุนเชาเฮลิคอปเตอรเพื่อบินข้ึนไป

สูงๆ และบันทึกวิดีโอภาพท่ีคนเห็นก็คือ นาย Kenneth 



D.Lewis กําลังกาวลงมาจากเคร่ืองบินสวนตัวของบริษัท

พรอมกับการปรากฏบนจอของตัวเลข 45 พันลาน

เหรียญท่ีธนาคารไดรับการชวยเหลือ ตัวเลขคาใชจายตอ

ช่ัวโมงของการใชเคร่ืองบิน (ไมตํ่ากวา 5,000 เหรียญ) 

และคาเคร่ืองบินโดยสารพาณิชยหากใช (440 เหรียญ) 

ภาพเชนนี้ทําใหคนอเมริกันท่ีกําลังเดือดรอนจากปญหา

เศรษฐกิจโกรธแคน และ CEO ท้ังหลายตองหลีกเล่ียง
การใชเงินดังท่ีเคยเปนและทําใหการใชเงินหลวงเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เม่ือไหรเราจะไดเห็นภาพลักษณะนี้บอยๆในส่ือไทยครับ 

 

น้ําจิ้มอาหารสมอง  

If you are lonely while you are alone, you are 
in bad company. 

(Jean-Paul Sartre) 

ถาคุณรูสึกเหงาเม่ืออยูคนเดียว นั่นแสดงวาคุณกําลังมี

เพื่อนท่ีไมดี 


