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อาหารสมอง 
เรื�องน่าอับอายของจีน 

 
       วีรกร  ตรีเศศ 

 

  ในทกุประเทศล้วนมีสิ�งน่าเกลียดเกิดขึ �นด้วยกนัทั �งนั �น       เพียงแตข่ึ �นอยู่กบัว่ากล้าที�

จะเปิดเผยและเผชิญหน้าเพื�อหาทางแก้ไขหรือไม ่     หรือจะหมกเก็บไว้ใต้พรม 

  เมื�อเร็ว ๆ นี �ผมพบข้อเขียนเรื� องอื �อฉาว 10 เรื� องที�คนจีนช็อกและรู้สึกอับอาย                    

อา่นแล้วก็รู้สกึตกใจวา่โลภะ     โทสะ      โมหะ    ทําให้มนษุย์ทํากนัได้ถึงเพียงนี �      ผมขอยกบางเรื�อง

มาเลา่ตอ่ดงันี � 

  เรื�องแรก   คือเรื�องที�มีการแอบใส่สาร Melamine ที�ใช้ผลิตพลาสติกลงไปในนมเพื�อ

เพิ�มโปรตีนและกําไร         สารนี �ไปทําลายไตของทารกจนตายไป 6 คน และป่วยเจ็บอีกนบัแสนคน 

  เ รื� องนี �เกิดขึ �นในปี 2008 หลังจากการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที� ปักกิ�งไม่นาน      

โศกนาฏกรรมครั �งนี �ได้จดุประเด็นคําถามว่าคนจีนบางส่วนได้ถูกครอบงําด้วยวตัถนิุยมมากมายจนทํา

ให้มองข้ามความถกูต้องไปได้มากมายเชน่นี �เชียวหรือ 

  เรื�องที�สอง      เกิดขึ �นในเมืองซีอานเมื�อนกัศึกษาจีนอายุ 21 ปี ขบัรถชนหญิงทํางาน

เป็นบริกรในร้านอาหารขณะขี�จกัรยานกลบัจากทํางาน        คนขบัเกรงว่าจะไม่ตายจึงถอยรถมาทบัอีก

ครั �ง และเมื�อยงัไมต่ายก็ลงไปเอามีดแทงจนตายในที�สดุ 

  เมื�อถูกจบัได้ก็บอกว่าเหตทีุ�ทําก็เพราะเกรงว่าจะพูดกันไม่รู้เรื�อง      ถ้าตายก็จ่ายเงิน

แค ่20,000 หยวน      แตถ้่าไมต่ายคงต้องเสียเงินหลายแสนหยวน     จงึจําเป็นต้องทําเชน่นี � 

  คําตอบของเขาช๊อกสาธารณชนจีนจนสร้างแรงกระเพื�อม    และนําไปสู่การถกเถียง

ประเด็นกฎหมายที�บงัคบัให้ผู้ขบัรถชนคนจ่ายเงินชดเชยเป็นเงินก้อนใหญ่หากเสียชีวิต     และหากไม่

ตายก็ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอนัเกิดจากอุบตัิเหตุให้จนตลอดชีวิต       บทบญัญัติเช่นนี �ทําให้

เกิดเหตกุารณ์เชน่นี �ขึ �นบอ่ย ๆ เพราะเกรงวา่จะต้องจา่ยเงินอีกไมรู้่จบ 

  ล่าสุดในปีนี �ผู้ ขับรถผู้ นี �ถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาเข้าเส้น       อย่างไรก็ดีเขาได้               

จดุประกายแก้ไขกฎหมายนี �ขึ �นอยา่งไมต่ั �งใจ 
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   เรื�องที�สาม       ในปี 2007    คนจีนช๊อกเมื�อพบวา่มี “ทาสสมยัใหม”่  ทํางานในโรงงาน

เผาอิฐ     เด็กเหล่านี �อดอาหารแถมถกูทารุณกรรมนานปัการ        เมื�อสอบสวนก็พบว่าล้วนเป็นเด็กที�

ถกูจบัมาตั �งแตย่งัเล็ก       ในปี 2011 ก็พบโรงงานในลกัษณะนี �อีก 

  เมื�อสิบกว่าปีมาแล้วในบ้านเรามีข่าวทําลายโรงงานนรกที�เด็กผู้ ใช้แรงงานถกูกกัขงัให้

ทํางานวนัละกวา่สิบชั�วโมง         ไมแ่นใ่จวา่โรงงานนรกเชน่นี �หมดไปจากบ้านเราหรือยงั         หากยงัก็

ต้องกวาดล้างจบักมุอมนษุย์เหลา่นี �ให้หมดไปจากสงัคมเราให้จงได้ 

  เรื�องที�สี�   เกิดขึ �นเมื�อเดือนกรกฎาคมของปี 2011       อบุตัิเหตรุถไฟตกรางจนคนตาย

ถึง 40 คน     แตถู่กกลบเกลื�อนปิดบงัโดยการร่วมมือกันของเจ้าหน้าที�รัฐ      มีการกลบฝังศพทั �งหมด

พร้อมกบัโบกี �รถไฟที�พงัยบัเยิน 

  เรื�องแดงขึ �นเมื�อมีพบศพเด็กในบริเวณนั �น       เมื�อขดุลงไปก็พบว่าไม่ได้มีการร้องขอ
ความช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บแตอ่ย่างใดทั �งสิ �น        สิ�งเดียวที�คนเหล่านี �ต้องการร่วมกัน ก็
คือปิดบงัความผิดโดยมิได้คํานงึถึงศีลธรรม 
  มีการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที� รัฐกันอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชนและสื�อของรัฐ         
เหตกุารณ์ที� Wenzhou ครั �งนี �ได้เปิดประเดน็การปิดบงัความผิดพลาดและความชั�วร้ายของเจ้าหน้าที�รัฐ  
  อย่างนี �เรียกว่า “รถไฟตกขบวนแล้วกลัว      แต่เอาใบบัวปิดไม่มิด“ คงได้กระมัง     
คําถามสําคญัก็คือได้มีการใช้ใบบวักนัไปมากน้อยแค่ไหนแล้วโดยเจ้าหน้าที�รัฐและสามารถใช้ใบบวัที�
ใหญ่จนปิดได้มิดไปแล้วกี�ใบ 
  เรื�องที�ห้า  วยัรุ่นเมาขบัรถชนนกัศกึษา 2 คนจนตายไป 1 คน     เมื�อตํารวจเข้าไปจบัก็
ตะโกนบอกวา่   “ถ้ากล้าจบัก็ตามใจ      รู้หรือเปลา่วา่พอ่ผมคือ Li Gang”  
  พดูอย่างนี �ก็คล้ายกับลูกคนใหญ่คนโตในบ้านเราที�แผดเสียงถามว่า “รู้ไหมว่าพ่อผม
เป็นใคร”   ซึ�งคนได้ยินรู้สึกคนัปากอาจอยากตอบว่า   “ก็ถ้าคณุมึงไม่รู้แล้วใครจะไปรู้      จะไปถามแม่
คณุมงึให้เอาไหม     เพราะพอ่คณุมงึอาจไมรู้่ก็ได้” 
  สําหรับคนที�เมือง Banding ทางตอนเหนือของมณฑล Hebei        นาย Li Gang              
คงจะใหญ่โตเอาการ       อาจเป็นสมาชิกพรรค      ถึงแม้จะมีตําแหน่งแค่รองผู้ อํานวยการของ
หนว่ยงานรักษาความสงบของท้องถิ�นแตผู่้คนก็ยําเกรง 
  เมื�อมีขา่วลงในสื�อปฏิกิริยาของสาธารณชนก็เกิดขึ �นในรูปของการประท้วงการอยู่เหนือ
กฎหมายและลแุก่อํานาจของพวกลูกท่านหลานเธอ  (สิ�งที�เรียกในภาษาจีนว่า guan er dai)  จนใน
ที�สดุผู้ ร้ายหมดัเมาผู้ไมรู้่วา่ใครเป็นพอ่สไตล์ไทยก็ถกูจําคกุ 6 ปี 
  เรื�องที�เหลือก็เกี�ยวพนักับการละเมิดอํานาจของเจ้าหน้าที�รัฐ (ซ้อมคนที�เข้าใจว่าเป็น
คนเร่รอนเพราะไม่พกบตัรประจําตวัจนตาย     การแก้แค้นฆ่าตํารวจเพราะไปรังแกประชาชนก่อน                    
การเผาตวัเองประท้วงการไลที่�และทบุอาคารที�อยูอ่าศยั)   ฯลฯ      จนเป็นเรื�องเป็นราวขึ �นในสงัคมจีน 
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  คนจีนกล้าเผชิญหน้ากบัเรื�องอื �อฉาวที�น่าอบัอายเหล่านี �อนัเนื�องมาจากปัญหาในเรื�อง
ความโลภโมโทสนัและการลอํุานาจของเจ้าหน้าที�รัฐ     ซึ�งเป็นเรื�องที�น่าชื�นชมเพราะสร้างความเป็นไป
ได้ของการเปลี�ยนแปลงในทิศทางที�ดีขึ �น 
  ถ้ามีการรวบรวม 10 เรื� องอื �อฉาวที� เกิดขึ �นในสังคมบ้านเราจนคนไทยอับอาย                  
ขอฝากคดิวา่จะประกอบด้วยเรื�องอะไรบ้างครับ  
 

เครื�องเคียงอาหารสมอง  

  สามีภรรยาคูห่นึ�งอยูก่นัมานาน         สามีอยากเห็นภรรยาใส่ชดุนอนเซ็กซี�ที�สดุสกัครั �ง

จึงดั �นด้นค้นหาอยู่หลายวนั       Victoria’s Secret ก็ไป       ร้านแบรนด์เนมร้านใด ๆ ก็ไปมาหมดแล้ว 

(ถ้ามีร้าน Gig’s Secret ก็คงจะไปเหมือนกนั)  และพบวา่ยิ�งชดุนอนบางเทา่ใด     ราคาก็ยิ�งแพงเทา่นั �น 

  ในที�สุดเขาก็ตัดใจซื �อตัวใสบางสุด ๆ มาในราคา 8,000 บาท       และวิ�งแจ้นเอา

กลบัไปบ้านเพื�อให้ภรรยาใส่เพื�อโพสต์ท่าเหมือนนางแบบให้ด ู       ภรรยาก็เกิดสมองใสคิดขึ �นมาว่า  

“เสื �อมันบางมากจนเกือบมองไม่เห็นว่าใส่หรือไม่        เราไม่ใส่ดีกว่า      แก้ผ้าอยู่ไกล ๆ ให้ด ู                         

อีตาแก่ไมมี่ทางรู้หรอก         พรุ่งนี �เราเอามนัไปคืนร้านรีฟันด์เงิน 8,000 บาท มาใช้เลน่ดีกวา่” 

  เธอจงึเดนิเปลือยเปล่ายืนโพสต์ทา่ให้สามีด ู        ทนัทีที�สามีเห็นก็อทุานว่า  “โธ่เอ๊ย    

จา่ยเงินไอ้ชดุนี �ไปตั �ง 8,000 บาท      จะรีดให้มนัเรียบซะหนอ่ยก็ไมไ่ด้” 

⊙.............................................................⊙ 
 

นํ $าจิ $มอาหารสมอง        

   ถ้าอยู่ในความมืดมิด     สิ�งที�ทําได้ก็คือจงนั�งนิ�ง ๆ และรอให้สายตาปรับเข้ากับความ

มืด 

Haruki  Murakami  

(1949-……….) นกัเขียนชาวญี�ปุ่ นที�มีชื�อเสียงก้องโลก 
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