


การ

ปฏิสัมพันธ์

ข้ามพรมแดน

มีการ

เคลื่อนย้าย

คน-สัตว์-

สิ่งของข้าม

แดน

การอุบัติขึ้น

และการแพร่

ระบาดของ

โรคข้ามแดน

ภัยข้าม

พรมแดนที่

หลายฝ่ายจับ

ตามอง



1. สื่อของทั้งสองฝั่งชายแดน (หน่วยงานภาครัฐ สื่อส่วนกลางและสื่อ

ท้องถิ่น) มีการน าเสนอข้อมูลข่าวเกี่ยวกับปัญหาไข้หวัดนกข้าม

พรมแดนอย่างไร มีการสร้างภาพและชุดความคิดเกี่ยวกับไข้หวัด

นกอย่างไร  

2. ชนชายแดนมกีารรับรูแ้ละความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอเกีย่วกบัโรค

ไข้หวัดนกอยา่งไร และน าไปสู่การปฏิบตัอิย่างไร 



วิเคราะห์การน าเสนอขา่วไข้หวดันกของหนังสอืพิมพ์ 16 ฉบับ

ช่วงเดือน กนัยายน-พฤศจิกายน 2547

เกิดเหตุข่าวลือเรื่องการอุบัติและแพร่ระบาดของโรคไข้หวดันกในพื้นที่

ช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2547

คนในพื้นที่ให้ความส าคัญกับการรับข่าวโทรทัศน์จากรายการประเภทเล่าข่าว+ข่าวออนไลน์+ข่าว
หนังสือพิมพ+์วิทยุชุมชน

 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ช่วงอุบัติใหม่-อุบัติซ้ า ปี 

2547-2549



ผู้รับสาร: หวั่น
วิตก หวาดระแวง 

แคลงใจ

ประเด็น:การติดเชื้อ 
แพร่ระบาด ความ

สูญเสีย  มาตรการ

แก้ปัญหา ขัดแย้ง 

ขาดการให้ความรู้

เกี่ยวกับโรค

แหล่งข่าว: ผู้บรหิารประเทศ 
เป็นหลัก แหล่งขา่วให้

ความรู้น้อยมาก

ภาพไขห้วัดนก: หายนะ 
ใกล้ตัว นา่กลัว คลุมเครือ



 1. มาตรการ-ปฏิบัติการเฝ้าระวังที่สื่อความรุนแรงของปัญหา

 2.เนื้อหาในสื่อของรัฐ

 3.ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารและแก้ปัญหาระหว่างรัฐ

แนวทางแก้ไข

ปัญหา

มาตรการ/ปฏิบัติการ-ไทย  ปฏิบัติการใน

เชียงของ

มาตรการ/ปฏิบัติการ-ลาว ปฏิบัติการในพ้ืนท่ี

ห้วยทราย

1. การบริหาร

จัดการ

- แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขวิกฤตสถานการณ์ไข้หวดันกในไก่

- จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตวป์ีก

- แต่งต้ังคณะท างาน 4 ชุด

•คณะท างานแก้ไขปญัหาโรคระบาดสัตว์ปีกภายในประเทศ

•คณะท างานแก้ไขปญัหาโรคระบาดสัตว์ปีกที่มีผลกระทบระหว่างประเทศ

•คณะท างานประสานงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามการแก้ไขปญัหาโรคระบาดสัตว์ปีก

•คณะท างานช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรและผู้ประกอบการสัตว์ปกีท่ีไดร้ับ

ผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ปกี







 

1. มาตรการเฝ้า

ระวังโรค

ไข้หวัดนก

-สร้างระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในพื้นท่ีโดยใช้อาสาพัฒนาปศุ

สัตว์

-โครงการไก่อนามัย (สุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการ) จ านวน

2 ครั้งระหว่างวันท่ี 1-31 ม.ค.47 และ 11 ก.พ.47– 4
มี.ค.47





-สร้างระบบเครือข่ายเฝ้าระวังเน้นนครเวยีงจันทน์
และพื้นที่โดยรอบที่พบการระบาด



3. การควบคุม

เคลื่อนย้ายสัตว์ปีก

และซากสัตว์ปีก

-ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปกีและกักกันโรครอบจุดเกิดโรค (พรบ.2499) 
-ให้ทุกจังหวัดเป็นเขตสงสัยว่ามีโรคระบาด
ไข้หวัดนกหากพบเชื้อให้มีการประกาศเป็นเขตโรคระบาด

-ม.ค.47 ห้ามเคลื่อนย้ายในรศัมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค 30 วนั
-ก.พ.47 ห้ามเคลื่อนย้ายในรศัมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค 21 วัน









-ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปกีและกักกันโรครอบ
จุดเกิดโรค

-คุมเขม้พิเศษในพื้นที่ท่ีพบเชื้อและเมืองโดยรอบ



4. การท าลายสัตว์

ปีก

-ท าลายสัตว์ปีกโดยทันทีเมื่อไดร้ับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไขห้วัดนกรวมทั้งสัตว์ปีก
ที่อยู่ในพื้นทีร่ัศมีทีก่ าหนดและด าเนนิการท าลายเชื้อโรคทนัทีภายใน 24 ชม. 

 -ท าลายสัตว์ปีกโดยทันทีเมื่อไดร้ับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคไข้หวดันกรวมทั้งสัตว์ปีกที่อยู่ในพื้นที่รศัมี

ที่ก าหนดและด าเนินการท าลายเชื้อโรคทันทีภายใน

24 ชม. 



5. การท าลายเชื้อ

โรค

-รณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคในฟาร์มและสถานที่เล้ียงสัตว์ปีก

ด าเนินการปีละ 4 ครั้ง
 -รณรงค์ท าความสะอาดและให้ความรู้เพื่อการ

ป้องกันตนเอง



มาตรการต่าง ๆ น าไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ท า

ให้ประชาชนทั้งสองฟากฝั่งรับรู้ถึงความ “ใกล้

ตัว” และ “ความน่ากลัว” (เมื่อมีการคุมเข้ม

จริงจัง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีการให้ล้างเท้า

ก่อนยื่นเอกสารผ่านแดน เจ้าหน้าที่ใส่หน้ากาก

อนามัย บริเวณด่านตรวจ มีการสุ่มตรวจไก่ มี

การขึ้นทะเบียนสัตว์ปีก ในพื้นที่ ) 



เน้นความรูเ้กี่ยวกับโรค การ

ดูแลความสะอาด ดูแล

ตัวเอง การแยกแยะ

ลักษณะไกต่ดิเชื้อ การแจง้

เหตุไก่ต้องสงสัย

ไทย

เน้นความรู้เกีย่วกับโรค 

การดแูลความสะอาด 

ดูแลตัวเอง การแยกแยะ

ลักษณะไก่ตดิเชื้อ การ

แจ้งเหตุไก่ต้องสงสัย

ลาว

มีการอาศัย Fear Appeal 
แนวทางการสื่อสารกระตุ้นให้เกิด

ความกลัวอยู่บ้าง

เน้นสื่อสารด้วยภาพ อาศัย

แนวทางการสื่อสารกระตุ้นให้

เกิดความกลัวน้อยมาก

หลากหลายองค์กรร่วมผลิตสื่อแจก

ประชาชน ส่งมาถึงเชียงของ-

ประชาชนได้เห็นบ้าง

ไทย

องค์กรความรว่มมือระหว่าง

ประเทศผลิตแจกหัวหน้า

หมู่บ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบ 

ประชาชนไม่ค่อยได้เห็น 

ลาว



รัฐ: โครงสร้างและระบบการสื่อสารโรคร้ายอุบัติใหม่ข้ามพรมแดน

 ในไทย 

 ระดับต่างๆ ในไทย รัฐส่วนกลาง-ท้องถิ่น  ชาวบ้านชุมชน

 ในลาว

 ระดับต่างๆ ในลาว รัฐส่วนกลาง-ท้องถิ่น  ชาวบ้านชุมชน

 ข้ามพรมแดนรัฐชาติ 

  ความร่วมมือ-จุดอ่อนในระบบการสื่อสารโรคร้ายอุบัติใหม่ข้ามพรมแดน

ลักษณะtop down จากรัฐส่วนกลางลงไปเรื่อยๆ (มีbottom up อยู่บ้างแต่น้อย และมีแต่ในฝั่งไทย) มี 
ลักษณะ Asymmetrical power of states (Thai and Laos) ในการจัดการการสื่อสารท่ีไม่
เท่ากันของสองฝั่ง



สื่อ: โครงสร้างและระบบการสื่อสารโรคร้ายอุบัติใหม่ข้ามพรมแดน

ในไทย 

    ระดับต่าง ๆ ในไทย สื่อส่วนกลาง สื่อท้องถิ่นชาวบ้านชุมชน

ในลาว

ระดับต่าง ๆ ในลาว  

สื่อส่วนกลาง-รัฐท้องถิ่น ชาวบ้านชุมชน

ข้ามพรมแดนรัฐชาติ 

สื่อส่วนกลาง สื่อท้องถิ่นชาวบ้านชุมชน (รับสารได้ทั้งสองฝั่ง ลาวรับไทยมากกว่า)



 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ(สาธารณสุข)

 ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ

 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ประชุมร่วม-โทรศัพท์-SMS

ไป-มาหาสู่กันฉันท์มิตร ร่วมงานบุญ/งานสังสรรค์

ไป-มา หาสู่กัน โทรศัพท์พูดคุย

ไป-มา หาสู่กัน โทรศัพท์พูดคุย



 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครู ในพื้นที่ อ. เชียงของ และจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ใหญ่บ้านทุ่งพัฒนา ต.เวียง (รวมพื้นที่ในความดูแล 3 หมู่บ้าน 

คือบ้านทุ่งพัฒนา บ้านโบสถ์ บ้านม่วงกลาง) บ้านทุ่งนาน้อย ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 

และ นายบ้าน บ้านห้วยทรายเหนือ/ บ้านขอนแก้ว และหัวหนา้แผนกกสิกรรมห้วย

ทราย แขวงบ่อแก้ว

 ในช่วงที่มีการเกิดโรคอุบัติใหม่คนในพื้นท่ีทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่

ที่มีแนวต่อพรมแดน ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายคนและสัตว์อย่างต่อเนื่อง ต้องพึ่งพาข่าวและ

ข้อมูลจากสื่อกระแสหลักโดยเฉพาะโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์คอ่นข้างมากเพราะข่าวสาร

รวดเร็วและน่าเชื่อถือ 

 ภาพของไข้หวัดนกในช่วงแรกทีร่ับรู้จากข่าว ประกอบการกิจกรรมที่เกิดในพื้นที่ฝั่งไทย 

ท าให้รู้สึกว่า น่ากลัว ทั้งอันตรายและสร้างความเสียหาย เงินชดเชยก็อาจไม่ได้รับ  

ค่อนข้างตื่นกลัวระมัดระวัง



ประชาชนโดยทั่วไปยังไมไ่ด้รับทราบข้อมลูเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกมากนัก และยัง

ไม่มรีะบบการเฝ้าระวังโรคเช่นในปัจจุบัน ในครั้งน้ัน เกิดมไีก่ตายขึ้นใน

หมู่บ้านของพื้นที่ต าบลบ้านทุ่งพัฒนา ประชาชนแตกตื่น ทางการขอความ

ร่วมมือให้ขึ้นทะเบียนไก่ในหมู่บ้าน มีการตรวจเช็คเฝ้าระวงัอย่างจรงิจัง

บริเวณด่านชายแดน ท าใหเ้กิดข่าวลือแพร่สะพดัไปทัว่ ชาวบ้านทัง้ในบ้านทุง่

พัฒนาและบ้านทุ่งนาน้อยตา่งพากันน าไก่ไปซ่อนหรือฆ่าไก่รับประทานเพราะ

เกรงว่าทางการจะเอาไก่ไปฆ่าทิ้งหมด แล้วไมไ่ด้เงินชดเชย

 ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเกิดข่าวลือแพร่สะพัดในพื้นที่บ้านห้วยทรายเหนือ

และบ้านขอนแก้ว ฝั่งลาว ประชาชนมีปฏิกิริยาในลักษณะเดียวกัน 

สร้างความเสียหายไปทั่ว ในภายหลังพบว่าไม่ได้เกิดโรคระบาดไข้หวัด

สัตว์ปีกในพื้นที่ทั้งสองแต่อย่างใด

หัวหน้าแผนกกสิกรรม: “ไม่อยากโทษว่าใครปล่อยข่าวลือ แต่ข้อมูลมัน
ถึงกัน” 

 ข้อสังเกต---กรณีขา่วลือเกิดขึน้เฉพาะ
ฝั่งไทย---หมู่บ้านที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมือง (กวา่
สิบกิโลเมตรจากที่ว่าการอ าเภอ) และเกดิขึ้นในหมู่บ้านที่
คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์
ฝั่งลาว---หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเมืองติดฝั่งประเทศไทย ใน
หมู่บ้านทีอ่ยู่ห่างไกลออกไปไม่เกิดปัญหา





สื่อมวลชน

ส่งทางไปรษณีย์ 

หรือจัดอบรม/

สัมมนา เผยแพร่

ความรู้

รัฐบาล

 กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝั่งไทย)

ชุดความรู้เก่ียวกับโรคอุบัติใหม่-โรคระบาด เช่น หนังสือคู่มือแนะน าโรค 

เอกสารแผ่นพับ ใบปลิว แผ่นพลิก โปสเชุดความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่-

โรคระบาด เช่น หนังสือคู่มือแนะน าโรค เอกสารแผ่นพับ ใบปลิว แผ่น

พลิก โปสเตอร์ แผ่นป้ายไวนิล ฯลฯ  

หน่วยงานของรัฐ ส านักงานจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ 

ต าบล ส านักงานปศุสัตว์ท้องถ่ิน ด่านควบคุมโรค ด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

จัดแถลงข่าว

แปลงข้อมูลให้เหมาะกับ 

เอกสารแจกวางไวท้ี่ส านกังาน/อาจต้องตดิต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสาร กรณีไม่มีสถานการณ์

แพร่ระบาด   

จัดประชุม อบรม

อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน

แผนภูมิ แสดงการไหลของข้อมูลความรู้เก่ียวกับโรคในช่วงสถานการณ์อุบัติใหม่

ชุมชนฝั่งลาว

จัดแถลงข่าว



 ปรากฏการณ์การอุบัติของโรคไข้หวัดนกที่แพร่ระบาดครั้งใหญ่ในประเทศไทยในช่วงปี 

2547  แม้จะยังไม่ปรากฏมีการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ชายแดนที่ศึกษา แต่ก็ได้

ระบายภาพ “เรา” VS “เขา” เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างชนในพื้นที่ให้ปรากฏเด่นชัด

 - เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างรัฐ (National boundary)
 - เส้นแบ่งเขตแดนทางวัฒนธรรม (Cultural boundary) การรับรู้ของคน

ไทยและคนลาว

 - เส้นแบ่งเขตแดนทางชาติพันธ์ุ (Ethnic boundary) การรับรู้ของคนพื้นที่
ราบและคนพื้นที่สูง

 - เส้นแบ่งเขตแดนทางเพศ (Gender boundary) การรับรู้โรคไข้หวัดนกบน
ความแตกต่างทางเพศ



 เส้นเขตแดนรฐัชาติ (National boundary) ซึ่งก าหนดด้วยล าน้ า
โขงและเดิมรัฐสองฟากฝั่งตอกย้ าเส้นพรมแดนรัฐชาติด้วยธงชาติ และด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง แตเ่มื่อเกิดการระบาดของโรค มาตรการเฝ้าระวงัเข้มข้น

ของฝั่งไทยไดก้ลายเป็น “ปฏิบัตกิาร” (practice) แห่งการ “จับจ้องมอง” 
(surveillance) ที่ตอกย้ าเส้นแบง่พรมแดนระหว่างรัฐชาตใิห้เด่นชัด
มากขึ้น 

 รัฐบาลไทยไดแ้สดงอ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนในการก าหนดให้ผูท้ี่เดินทาง

มาจากประเทศลาว เมื่อผ่านแดนเข้ามายังประเทศไทยจะต้องผ่านการตรวจวัด

อุณหภูมิและฆ่าเชื้อโรคด้วยการล้างเท้าก่อนทุกคน--ในขณะท่ีฝั่งลาวยังไมไ่ด้

ด าเนินการอะไรอย่างเป็นรูปธรรม

ปฏิบัตกิารของรัฐ และคน : การเฝ้าระวังทีท่ าให้ชุมชนระแวง



การเฝ้าระวังแบบอสมมาตร->คนลาวรู้สึกถูกกีดกนั

 ปฏิบัตกิารเฝ้าระวังต่อกรณกีารระบาดของโรคของภาครัฐที่ไม่

เท่าเทยีมกนัในสองฟากฝั่ง ท าให้ปฏิบัติการเฝ้าระวังเข้มที่

รัฐบาลไทยใช้บริเวณพื้นที่พรมแดนโดยทีร่ัฐบาลลาวไม่ได้ถือ

ปฏิบัติในลกัษณะเดียวกัน ท าใหเ้กิดความรู้สึกน้อยเนือ้ต่ าใจ 

หรือรู้สึกถกูกีดกัน ถกูดูหมิ่นดูแคลนในกลุ่มชาวลาว

 “ด่านของฝั่งไทยช่วงไข้หวัดนกระบาดมีอุปกรณ์พร้อม พอมาฝั่งเรา

ยังไม่เห็นมีอะไร ช่วงนั้นเลยท าให้รู้สึกว่าคนไทยเขากลัวเราไปแพร่

โรคให้เขา แต่จริง ๆ โรคนี้มันระบาดในฝั่งไทย ฝัง่ลาวไม่มี” (บ้าน

ห้วยทรายเหนือ ลาว)

 “พอทางการลาวสั่งห้ามน าเข้าสัตว์ทุกชนิดจากประเทศไทยเด็ดขาด 

ตอนนั้นชัดเลย โรคระบาดมาจากฝั่งไทย” (บ้านขอนแก้ว ลาว)



 มีการแจกหน้ากากอนามัยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง 

และแจกให้ผู้เดินทางข้ามฝั่งไปฝั่งลาว ในขณะท่ีฝั่งลาวไม่ยึดถือปฏิบัติแบบเดียวกัน สิ่ง

เหล่านี้ได้กลายเป็นการตอกย้ าความรู้สึกว่า คนไทยรังเกียจคนลาว

“คนไทยมาเที่ยวใส่หน้ากากกันทั้งนั้น หมู่เฮาไม่ใส่หรอก บ้านเฮาไม่มี มันเสียเงิน แล้วก็ไม่

สะดวก พูดอะไรก็ไม่ได้ยินก็บ่นกันเนอะ คนไทยเขากลัวกันนัก กลัวนักก็บ่ต้องมาบ้านเฮาสิ 

(หัวเราะ)”



 ในสถานการณป์กติท่ัวไป ความใกล้ชิดคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม ระหว่างไทย และ

ลาวได้ท าให้เส้นแบ่งพรมแดนวัฒนธรรมของคนสองฟากฝั่งมองเห็นได้ไม่เด่นชัดนัก 

แต่ในกรณีที่มีข่าวว่า เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก แม้ยังไม่มีการระบาด

จริงในพพื้นที่ แต่ก็กลับส่งผลต่อการปรากฏเส้นแบ่งดังกล่าวให้เห็นเด่นชัดข้ึน

ชุมชน “เรา” ปลอดภัย “เขา” ไม่แน่ 

Hicker (2009) พบเมื่อครั้งท าการศึกษาเรื่องการอุบัติขึ้นของโรคระบาดในพื้นที่แม่โขงว่า 
เป็นภูมิศาสตร์แห่งการกล่าวโทษ (Geographies of Blames) ที่หมายถึงสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่สร้างเส้นแบ่งด้วยการกล่าวโทษกัน



“วัฒนธรรมการต าจอก (ชนแก้วเหล้าทีน่ิยมดืม่จากแก้วเดยีวเวยีนไปรอบวง) นี่

ไมไ่ดเ้ลย รับไม่ได ้บางทีเพือ่นคนลาวเชิญไปงานเลี้ยงฝั่งโน้น ต้องบอก ปฏิเสธ 

ยิ่งในช่วงมีข่าวโรคระบาดนีก่ลัวเลย ไมไ่หว”(ไทย)

“เราก็เข้าใจ เขาไม่ใช่คนบ้านเรา เขากเ็รียกหาช้อน หาแก้ว (หัวเราะ) ก็เหมือน

รังเกียจกันเนอะ” (ลาว)

“เรื่องการกินไข่ดิบเป็นยานีน่่ากลวันะ ยิ่งช่วงไข้หวัดนกระบาด เราก็ไม่ค่อยกล้า

บอกเขา เขาเชื่อของเขาอย่างน้ัน” (ไทย)



“เขายังถือไกไ่ปให้กันอยู่เลยในช่วงควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปกี อนันี้น่า

กลัว” (ไทย) 

“ขึ้นรถสองแถวไปยังเห็นถือกันขึ้นมาหลายตัว จะลงจากรถก็ไม่ได้” (ไทย)

ประเพณีของคนลาว อยู่ในเฮือนต้องมีเป็ด ไก่ 2-3 ตัว เวลาไปเยี่ยมพี่
น้องตามชนบท จะเอาไก่ไปฝากเพื่อให้เป็นพันธุ์ไก่ ในรถโดยสารจะมีไก่

เป็ด หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ไปค้าขาย ก็จะมีการแลกเปลี่ยนพันธุ์ไก่ ซื้อขาย

ทางฝั่งไทยเข้ามา (ลาว)



 วิธีการเลี้ยงไก่ของคนไทยเปน็ต้นเหตุของปัญหา ไก่ไทยถูกขุนจนตวั

ใหญ่ อ้วนเพราะวิธกีารเลีย้งแบบแออัด ไม่ให้ไก่ได้เคลื่อนไหว แม้จะ

ขายไดใ้นปริมาณมาก ส่งออกมาขายในลาวได้ราคาถูก แต่ท าให้ไก่

อ่อนแอ ติดโรคไดง้่าย ไมเ่หมือนไก่ของลาวทีเ่ป็น “ไก่พื้นบ้าน” เลีย้ง

แบบปล่อยให้ไก่ไดว้ิ่ง ได้หาอาหารเอง ได้มีอากาศหายใจได้รับ

แสงแดด ท าให้ไก่แข็งแรง ไมเ่ป็นโรค (ลาว)

 “เราไม่ต้องกลัวไก่เรา ไม่ติดไข้หวัดสัดปีก แต่ของไทยอันตราย ช่วง

ระบาดไม่มีขายเลย กลัวกัน” 



 ในขณะที่ ผู้ให้ข้อมูลชาวไทยในเขตต าบลเวียงเชียงของ 

ต าหนิวิธีการเลี้ยงไก่แบบปล่อยของคนลาวที่น่าจะท าให้

เกิดปัญหา (ไทย)

“โอ้ย ฝั่งโน้นเลี้ยงกนัแบบปล่อย น่ากลัว ติดโรคแล้วก็ไป

แพร่กระจายไปทั่ว ติดไก่ ติดนก ติดเป็ด ตดิหมู ติดคน ไป

กันใหญ”่ 



ผู้ให้ข้อมูลทั้งชาวไทยและชาวลาว 
ไม่ได้เอ่ยถึงกิจกรรมที่เป็นที่นิยม
ส าหรับชนชายแดนเพศชายของ
ทั้งสองกลุ่มอย่าง การเลี้ยง การซื้อ
ขายแลกเปลี่ยน และการตีไก่ชน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เข้าข่ายต้องเฝ้า
ระวังเป็นอย่างยิ่ง ในการน าเสนอ
ของสื่อมวลชนส่วนกลาง และการ
ให้ข้อมูลของรัฐ ไปจนถึงสื่อ
บุคคลอย่างอสม.ในพื้นที่



 แม้ว่าภาพที่สื่อมวลชนส่วนกลางน าเสนอจะค่อนข้างน่ากลัว 

และกระตุ้นให้รับรู้ว่าประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาไข้หวัด

นกระบาด แต่มองว่า เป็นเรื่องไกลตัว เป็นปัญหาของ “คน

พื้นที่ราบ” หรือ “คนทีลุ่่ม” ด้วยความเชื่อดั้งเดิมที่ส่งผ่านจาก

รุ่นสู่รุ่น และจากประสบการณ์เดมิท าให้เชื่อว่าไก่ตายจ านวน

มากเป็นไปตามฤดูกาล ไม่ใช่เรื่องแปลกส าหรับคนที่สูงและวิถี

ปฏิบัติของคนที่ลุ่มท าให้เกิดความเส่ียงที่จะท าให้เกิดโรคระบาด

ได้ง่าย

การรับรู้ของคนพื้นที่ราบ และคนพื้นที่สูง



“บ้านเราไก่ชอบตายห่า ก็เลี้ยงกันแบบปล่อย ถึงเวลากก็ลับมากินข้าวท่ีบ้านเอง...
ช่วงไข้หวัดนก ถ้าติดมาก็ตาย ก็คิดว่าไมเ่ป็นไร ...ไม่เหมือนคนที่ลุ่ม เขากลัว

กัน”(บ้านทุ่งพัฒนา)

“พอมีข่าวว่าจะฆ่าทั้งเล้าไก่ เราก็ไม่ตกใจ เพราะเค้าไม่ได้ฆ่าไก่เราคนเดยีว โดน
ทั้งหมู่บ้าน ทั้งประเทศ เพราะไมใ่ช่ของเราคนเดยีว แตถ่้าฆ่าจริงก็จะสงสาร...ถ้า

เลี้ยงรวมกันแบบฟารม์ปดิ ถ้าติดโรคก็จะตายกันหมด นอนที่เดยีวกนั กินน้ าท่ี

เดียวกัน ...”

“...บ้านเราไม่เลี้ยงไก่ เราไม่มีปัญหา ไม่เหมือนคนดอย เขาเลี้ยงปล่อย 
น่ากลัวจะตาย...” (บ้านเวียง คนเมือง)



 ให้ความส าคัญกับข้อมลูข่าวสารที่เป็นภาษาถิ่นของตนเป็น

หลัก โดยเฉพาะในกลุ่มชนพื้นที่สูงเลือกเปดิรับวิทยุจากฝั่ง

ลาวเพื่อฟังรายการเพลงและข่าวสารภาษาม้งในยามบ่าย 

หรือคนพื้นที่สูงในฝั่งลาวที่นายบ้านจะเป็นผูน้ าข้อมูลไป

บอกต่อเปน็ภาษาของตนเองในหมู่บ้านอีกต่อหนึ่ง ซึ่งพบว่า 

เป็นอุปสรรคมากเพราะต้องพึ่งพาตัวแทนหมู่บ้าน



 ในพื้นที่ศกึษาโดยเฉพาะในกลุ่มคนพื้นทีสู่ง มกีารแบ่งงานกันท าในครัวเรือน

ที่ชัดเจนระหวา่งหญิงชาย คอืผู้ชายมีหน้าที่ปกป้องครอบครวัและผู้หญิงมี

หน้าที่ดูแลครอบครัว หน้าที่ความรบัผิดชอบที่เกีย่วกับเรื่องภายในบ้านเป็น

ของผู้หญิง การเลี้ยงสัตว์ปกีในครัวเรือนเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ในขณะที่หน้าที่

การเลีย้งสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย จะเป็นหน้าที่ของผู้ชาย (ยกเว้นการเลีย้งไก่

ชน เป็นหน้าที่ของผู้ชาย) ซึ่งหมายรวมถึง หน้าที่ในการฆ่าสัตว์ปีก เก็บไข่ น า

ผลผลิตไปใชง้านหรือไปขาย เพิ่มรายไดใ้ห้กับครอบครัวซึ่งเป็นหน้าที่ของ

ผู้หญิง ดังนั้น เมื่อเกิดเหตกุรณีเหตุโรคระบาดสัตว์ปีก กลุ่มเป้าหมายส าคัญที่

ไม่ควรมองข้ามคือกลุ่มสตรใีนพื้นที่ 



 เส้นแบ่งเขตแดนทางสังคมวัฒนธรรมที่มีการสร้าง/สร้าง

ซ้ าขึ้นเหล่านี้ เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความรู้ ความ

เข้าใจ อันจะน าไปสู่การปรับเปลีย่นพฤติกรรม หรือการมี

ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาโรคระบาด เพราะ

ชนพรมแดนมองว่า เป็นปัญหาของ “เขา” มากกว่า 

ปัญหาของ “เรา” 



 มีความร่วมมือระหว่างกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อโรค

ไข้หวัดนก ทั้งในระดับหน่วยงานรัฐ สื่อมวลชนท้องถิ่น และ ระดับ

ชุมชน (ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการเชิญเพื่อนหรือญาติอีกฟากฝั่ง

มาร่วมงาน รวมถึงระดับเครือญาติที่ติดต่อถึงกันอยู่เสมอ)

 สื่อมวลชนในพื้นที่พรมแดนมีความตระหนักถึงประเด็นอ่อนไหวใน

เรื่องประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ภาษา มีความระมัดระวังใน

การเผยแพร่ข่าวสารเรื่องการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก



สื่อส่วนกลางและปฏบิัติการของรัฐและคนในพรมแดนมีบทบาท

อย่างยิ่งต่อการสร้างภาพ “ความกลัว” ต่อโรคไข้หวัดนก 

การพัฒนาแบบอสมมาตร “ความกลัวข้ามพรมแดน” 

 “ความระแวง” ต่อกัน

การรับรู้ภาพ “ความกลัว” และ “ความระแวง” ข้ามพรมแดนที่

เกิดขึ้นต่อชุมชนชายแดนไม่ได้เป็นไปในลักษณะ passive 
โดยยินยอมเชื่อแต่เพยีงถ่ายเดียว แต่มีการรับรู้ ตีความ ท าความ

เข้าใจน าไปสู่การปฏิสัมพันธ์ของชนชายแดนอย่างหลากหลาย

ซับซ้อนในมิติทางสังคมวัฒนธรรมชายแดน



 การรายงานข่าว-ข้อมูล ทั้งจากภาครัฐและสื่อมวลชน ควรค านึงถึง 

 Timeliness & Consistency -ส่งข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
ให้กับ ผู้ส่ือสาร ของทุกแนวพรมแดน

 Openness -ส่งข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส ชัดเจน ไม่ปิดข่าว เปิดโอกาสให้คนที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สื่อสาร ให้สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 Acknowledge Emotion-ให้ความส าคัญกับความรู้สึกของชุมชนเกี่ยวกับโรคระบาด

นั้น ๆ  เพื่อประเมินแนวทางในการให้ข้อมูลที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ

 Two-way communication –ส่งเสริมให้การส่งผ่านข้อมูลเป็นแบบสองทาง คือ
ไม่ใช่แค่ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลจากผู้บริหาร นักการเมือง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เพียงอย่างเดียว 

ควรเปิดโอกาสให้มีการส่งผ่านข้อมูลของชุมชนกลับขึ้นไปด้วย

ในช่วงที่มีการระบาดของโรค



 ผู้ท าหน้าที่สือ่สารข้อมูลข่าวสาร

เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   

ควรตระหนักถึงความเหลื่อมล้ า 

ทับซ้อนและแตกต่างทางสังคม

วัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละ

พื้นที่ ว่าจะส่งผลต่อการรับรู้

ของบุคคล/ชุมชนได้

การแก้ไขปอ้งกันปัญหาในระยะยาว

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของบุคคล 
(Mannoncourt McKee,2000) 



 จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐสองฝากฝั่งและภาคเอกชนรวมถึงชุมชน 

ปรับเขตพรมแดนทั้งสองฟากฝั่งเป็นพรมแดนที่มีความรู้เรื่องสุขภาวะอย่างเท่า

เทียม

 มีการสร้างเครือข่ายสุขภาพระหว่างกันในทุกระดับเขตพรมแดน ระดับรัฐ ระดับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ระดับชุมชน ระดับชาติพันธ์ุ รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือกลุ่ม

สตรี กลุ่มวิชาชีพ

มีเวทีพูดคุยรับรู้ข้อมูล ร่วมแสดงความเห็นและร่วมแสดงบทบาทที่ชัดเจนต่อประเด็นปัญหา 

ร่วมกันก าหนดแนวทางแก้ไข มีช่องทางที่จะน าเสนอขอ้มูลสูผู่้มีอ านาจตัดสินใจและ

สนับสนุนปฏิบัติการที่ชุมชนน าเสนอ 




