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อาหารสมอง
ฟุตบอลโลกกับอาชญากรรม

วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)

บอยครั้งที่เห็นเจาภาพจัดงานใหญของโลก ทําอะไรที่แปลก ๆ อยางนาประหลาดใจ
เชน เกาหลีใตเปนเจาภาพบอลโลกก็ปดรานอาหารขายเนื้อสุนัขทั้งประเทศ

จีนเปนเจาภาพโอลิมปกก็

กวาดบานกวาดเมืองสะอาดเอี่ยมอองเปนพิเศษ ไทยเราตอนเปนเจาภาพประชุม IMF ก็เอาไมมาตอก
ทาสีปดสลัมใกลศูนยสิริกิติ์ ครั้งนี้อาฟริกาใตเจาภาพบอลโลกก็ทําเหมือนกัน
ระหวางการแขงขันฟุตบอลโลก 2010 มีการจัดตั้งศาลพิเศษขึ้น 56 แหงทั่วประเทศเพื่อ
ตัดสินคดีอาชญากรรมตาง ๆ อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะที่กระทํากับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปชมฟุตบอล
รายหนึ่งขโมยโทรศัพทมือถือของนักทองเที่ยว โดยไมไดจี้ปลนหรือทํารายแตอยางใด
โดนศาลตั ด สิ น จํ าคุ ก 5 ป

และศาลบอกว าจํ าเลยควรตระหนั ก ถึ ง ภาพพจน ของประเทศในเรื่อ ง

อาชญากรรมที่ช าวโลกจับตามองอยู

นี่ยั งดีที่ไมเคยทําผิดมากอน

ถาเคยทําละก็จ ะจําคุก 10 ถึ ง

15 ปเลย! (ถวยจําลองฟุตบอลโลกที่ตั้งแสดงไวถูกขโมยไปแลว 7 ครั้ง)
มีคดีหนึ่งที่ฮือฮากันมากในการแขงขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็คือผูหญิงเนเธอรแลนดสองคน
ใสเสื้อสีสมในจํานวน 36 คน ที่มานั่งติดกันในอัฒจรรยเพื่อชมฟุตบอลถูกตํารวจสอบสวนขอหาปฏิบัติตน
ไมเ หมาะสม

ถู ก ยึ ด พาสปอร ต และปลอ ยตั ว โดยมี ป ระกั น

ที่ วา ไมเ หมาะสมก็ คื อมีส วนร วมใน

การตลาดแบบซุมโจมตี (ambush marketing) ใหแกเบียรยี่หอหนึ่งของเนเธอรแลนดที่ไมใชเบียรยี่หอที่
เปนทางการของ FIFA (จะเปนยี่หอทางการไดก็คือตองจายเงินกอนโตให)
การตลาดแบบซุมโจมตีก็คือใชโอกาสเขาดูกีฬาเปนเครื่องมือการตลาดอยางไมให FIFA
ผูผูกขาดการโฆษณาสินคารูตัว และกระทําโดยไมตองเสียเงิน เชน ใสหมวกที่มียี่หอสินคาและกลอง
ทีวีจับภาพไปทั่วโลก กรณีนี้สีสมเปนสีของเบียรดัชที่ FIFA อางวาคนกลุมนี้ตั้งใจมาใชโฆษณา
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ไมวาเสื้อประจําทีมหรือเสื้อของคนที่มาชม หญิงสองคนนี้คงใสสีสมและในลักษณะที่ทําใหเห็นวาเปน
การโฆษณาเบียรดัชยี่หอทางออมก็ได แตถึงอยางไรคนก็วิจารณวามันมากไปหนอย
จํานวนผูถู ก ตั ด สิน คดี มีเ ป น จํานวนมากและโทษรุน แรงเพื่อโชวช าวโลกวาประเทศนี้
ปราบปรามอาชญากรรมอย างจริง จัง และทั น ควัน อยางไรก็ดี ผูรูบอกวาเมื่อหมดการแขงขันแลวคน
เหลานี้คงไดรับการลดโทษและปลอยตัวแทบทั้งหมดเพราะโชวมันจบลงแลว
การที่ประเทศอาฟริกาใตไดชื่อวาเปนแหลงของสถิติฆาตกรรมและการทํารายตีรันฟนแทง
สูง ตลอดจนกรณีการขมขืนตอหัวประชากรที่สูงอันดับตน ๆ ของโลก ทําใหจําเปนตองลบภาพนี้ใน
โอกาสทองที่ประเทศเปนจุดโฟกัสของโลกในชวงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนี้
สถิติชี้วาจะมีคนถูกฆาตกรรม 52 คนตอวันในประเทศนี้ และมีรายงานวามีการขมขืน
55,000 รายตอป (ตัวเลขจริงคาดวามีการขมขืนประมาณ 500,000 รายตอป)
ประเทศนี้มีปญหาในเรื่องการขมขืนเปนพิเศษ การสํารวจในป 2009 ระบุวา 1 ใน 4
ของชายอาฟริกาใต ยอมรับวาครั้งหนึ่ง ในชีวิต เคยขมขืน

1 ใน 3 ของหญิง 4,000 คน ที่สํารวจโดย

Community of Information, Empowerment, and Transparency บอกวาถูกขมขืนในรอบปที่ผานมา
ยิ่งไปกวานั้น สถิติขมขืนเด็ กและทารกก็ สูงที่สุดในโลกดวย ในการสํารวจชุดเดียวกั น
พบวา 1 ใน 4 ของเด็กในวัยเรียน 1,500 คน ในเมือง Soweto ระบุวา “Jackrolling” หรือขมขืนหมูเป น
ความสนุกอยางหนึ่ง
สาเหตุของปญหาอาชญากรรมมาจากหลายสาเหตุ การขาดวัฒนธรรมหรือคานิย ม
ใฝธรรมเกิดจากการที่ประเทศนี้ประกอบดวยชน 11 เผา

11 ภาษาทางการ

ในประชากร 50 ลานคน

ที่มีพื้น ที่มากกวาบานเรากวาหนึ่ง เทาตัว (500,000 ตารางกิโลเมตร เปรีย บเทีย บกับ 1.2 ลานตาราง
กิโลเมตร) มีคนผิวดําประมาณรอยละ 80
ผูอพยพผิดกฎหมายจากเพื่อนบานอีกนับลานคน

ผิวขาวรอยละ 9 ลูกผสมรอยละ 9 นอกจากนี้ยัง มี
จึงความซับซอนของปญหาสูง

อาฟริกาใตจัดวาเปนประเทศในอาฟริกาที่ร่ํารวยที่สุดประเทศหนึ่งจากบริการทองเที่ยว
การกอสราง สินคาเกษตร เพชร

ทองคํา

เหลาไวน ฯลฯ

แตมีการวางงานสูง ฐานะทาง
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ผิวดํากวา 6 เทาตัว
คนชั้นกลางอยูอาศัยรวมกันในหมูบานที่มีรั้วรอบขอบชิด มีประตูเขาออกซึ่งควบคุม
โดยผูรักษาความปลอดภัย ที่ถืออาวุธ อาชญากรรมทําใหคนอาฟริกาใตอพยพออกนอกประเทศเป น
จํานวนมากจนเกิดปญหา "สมองไหล” ที่รายแรงในรอบ 20 ปที่ผานมา
ปญ หาขัด แย งระหวางชนเผาตาง ๆ

ระหวางคนผิวดํ าและผิวขาว

คนอาฟริก าใต กั บผูอพยพผิด กฎหมายเกิ ดขึ้น อยูบ อย ๆ
แยงงานทํานําไปสูการฆาฟนกันตายนับรอยคน

และระหวาง

ในป 2008 ความเกลีย ดชังผูอพยพที่ มา

และกวา 100,000 คน ไรหลักแหลง

ด ว ยพื้ น ฐานป ญ หาที่ ก ล า วนี้ การจั ด ฟุ ต บอลโลกในประเทศนี้ จึ ง ไม ใ ช เ รื่ อ งง า ย
การจัด การแขงขันให มีคนดูและไมบ กพรองเปนเรื่องยากอยูแลว แตเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของแขกผูมาชมฟุตบอลยิ่งยากกวามากนัก

สถานที่แขงฟุตบอลก็กระจายกันอยูทั่วประเทศ

ถึง จะมีถ นนหนทางที่ ใชได แต ก็ อยู ห างไกลกั น มากพอควร เชน Cape Town อยู ต ะวัน ตกเฉีย งใต
Port Elizabeth อยูใต ไลขึ้นมาทางตะวันออกเฉียงเหนือคือ Durban
คือเมือง Rustenburg/ Nelspruit/

และที่จับกลุมกันอยูทางเหนือก็

Pretoria (เมืองหลวง) และ Johannesburg เมืองใหญสุดของ

ประเทศ (ที่ตั้งของ Soccer City สนามจุคนดูถึง 90,000 คน ซึ่งเปนสนามของการแขงขันคูชิงชนะเลิศ)
ฟุตบอลโลก 2010 เปนการจัดครั้งแรกบนทวีปอาฟริกาในประเทศอาฟริกาใต
ประเทศที่รวยที่สุดประเทศหนึ่งของทวีป

ซึ่งเปน

การจัดครั้งนี้ถึงแมจะมีปญหาเกิดขึ้นไมนอยแตก็เรียกไดวา

ประสบความสําเร็จ
อาฟริ ก าใต มี รายได เ ฉลี่ ย ต อหั ว สู ง กว า ไทยไม ม ากนั ก (5,823 กั บ 3,939 เหรี ย ญ)
มีโ ครงสร างพื้ น ฐานที่ ดี ไ ม ต างจากบ า นเรามากนั ก และมี ป ญ หาสั ง คมมากกว าบ า นเรามากมาย
ยังสามารถจัดฟุตบอลโลกไดดีพอควร นาคิดวาถาเราไดเปนเจาภาพจัดบอลโลกเราจะสามารถจัดได
ทัดเทียมอาฟริกาใตหรือไม
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เครื่องเคียงอาหารสมอง ไดพบขอความที่นาคิดดังตอไปนี้
การที่เราจะคบหาหรือรูจักใครสักคน ไมวาจะในฐานะอะไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ควรทอง
ควรจําไวอยูเสมอก็คือ “คน” เปนสิ่งมีชีวิต ที่มีทั้งดานบวกและดานลบอยูในนั้น
อยาตั้งใจกับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไมมีใครอยากเปนตนเหตุของความลมเหลว
อยาคาดหวังกับคนหนึ่ง คนมากเกินไป

เพราะไมมีใครสามารถเปนทุกอยางที่ทุกคน

อยากใหเปน
อยาใหเวลากับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไมวาใครก็อยากมีชวงเวลาของความเปน
สวนตัว
อยาพยายามเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะนั่นจะทําใหเคาไมหลงเหลือ
ความเปนตัวของตัวเอง
อยาควบคุมชีวิตคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะมนุษยมักจะหาวิธีการแทรกตัวเพื่อออกมา
จากกฎที่ถูกกําหนด
อยาบีบบังคับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะถาคน ๆ นั้นหลุดจากภาวะบีบบังคับมาได
คุณจะกลายเปนคนที่ถูกหันหลังใหในทันที
เธอลองมองดู ฉัน ดี ๆ

ฉัน มีลมหายใจ

ไมใ ชภาพวาดที่สวยงามอยู ต ลอดเวลา

ฉันเองก็เปน “คน” เปนสิ่งมีชีวิตที่มีสองดานเชนกัน
อยากรูจักใครสักคน ตองหัดเรียนรูความจริงของชีวิต
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
The greatest use of a life is to spend it for something that will outlast it
ประโยชนอันยิ่งใหญของชีวิตหนึ่งคือการใชมันสําหรับบางสิ่งที่จะอยูคงทนกวาชีวิตนั้น
----------------------------------

