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อาหารสมอง
เรื องน่ าอับอายของจีน
วีรกร ตรี เศศ
ในทุกประเทศล้ วนมีสิงน่าเกลียดเกิดขึ นด้ วยกันทังนั
 น
จะเปิ ดเผยและเผชิญหน้ าเพือหาทางแก้ ไขหรื อไม่

เพียงแต่ขึ นอยู่กบั ว่ากล้ าที

หรื อจะหมกเก็บไว้ ใต้ พรม

เมื อ เร็ ว ๆ นี ผ มพบข้ อเขี ย นเรื อ งอื อ ฉาว 10 เรื อ งที ค นจี น ช็ อ กและรู้ สึ ก อั บ อาย
อ่านแล้ วก็ร้ ูสกึ ตกใจว่าโลภะ โทสะ

โมหะ ทําให้ มนุษย์ทํากันได้ ถึงเพียงนี 

ผมขอยกบางเรื อง

มาเล่าต่อดังนี 
เรื องแรก คือเรื องทีมีการแอบใส่สาร Melamine ที ใช้ ผลิตพลาสติกลงไปในนมเพื อ
เพิมโปรตีนและกําไร

สารนี ไปทําลายไตของทารกจนตายไป 6 คน และป่ วยเจ็บอีกนับแสนคน

เรื อ งนี เ กิ ด ขึ น ในปี 2008 หลั ง จากการจั ด แข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ กที ปั กกิ ง ไม่ น าน
โศกนาฏกรรมครัง นี ได้ จดุ ประเด็นคําถามว่าคนจีนบางส่วนได้ ถูกครอบงําด้ วยวัตถุนิยมมากมายจนทํา
ให้ มองข้ ามความถูกต้ องไปได้ มากมายเช่นนี เชียวหรื อ
เรื องทีสอง

เกิดขึ นในเมืองซีอานเมือนักศึกษาจีนอายุ 21 ปี ขับรถชนหญิงทํางาน

เป็ นบริ กรในร้ านอาหารขณะขีจกั รยานกลับจากทํางาน

คนขับเกรงว่าจะไม่ตายจึงถอยรถมาทับอีก

ครัง และเมือยังไม่ตายก็ลงไปเอามีดแทงจนตายในทีสดุ
เมือถูกจับได้ ก็บอกว่าเหตุทีทําก็เพราะเกรงว่าจะพูดกันไม่ร้ ู เรื อง
แค่ 20,000 หยวน

ถ้ าตายก็จ่ายเงิน

แต่ถ้าไม่ตายคงต้ องเสียเงินหลายแสนหยวน จึงจําเป็ นต้ องทําเช่นนี 

คําตอบของเขาช๊ อกสาธารณชนจีนจนสร้ างแรงกระเพือม และนําไปสู่การถกเถี ยง
ประเด็นกฎหมายทีบงั คับให้ ผ้ ขู บั รถชนคนจ่ายเงินชดเชยเป็ นเงินก้ อนใหญ่หากเสียชีวิต และหากไม่
ตายก็ต้องจ่ายเงินค่ารั กษาพยาบาลอันเกิดจากอุบตั ิเหตุให้ จนตลอดชีวิต

บทบัญญัติเช่นนี ทําให้

เกิดเหตุการณ์เช่นนี ขึ นบ่อย ๆ เพราะเกรงว่าจะต้ องจ่ายเงินอีกไม่ร้ ูจบ
ล่าสุดในปี นี ผ ้ ูขับรถผู้นีถ ูกประหารชี วิตด้ วยการฉี ดยาเข้ าเส้ น
จุดประกายแก้ ไขกฎหมายนี ขึ นอย่างไม่ตงใจ
ั

อย่างไรก็ ดีเขาได้

-2เรื องทีสาม

ในปี 2007 คนจีนช๊ อกเมือพบว่ามี “ทาสสมัยใหม่” ทํางานในโรงงาน

เผาอิฐ เด็กเหล่านี อดอาหารแถมถูกทารุ ณกรรมนานัปการ
ถูกจับมาตังแต่
 ยงั เล็ก

เมือสอบสวนก็พบว่าล้ วนเป็ นเด็กที

ในปี 2011 ก็พบโรงงานในลักษณะนี อีก

เมือสิบกว่าปี มาแล้ วในบ้ านเรามีข่าวทําลายโรงงานนรกทีเด็กผู้ใช้ แรงงานถูกกักขังให้
ทํางานวันละกว่าสิบชัว โมง

ไม่แน่ใจว่าโรงงานนรกเช่นนี หมดไปจากบ้ านเราหรื อยัง

หากยังก็

ต้ องกวาดล้ างจับกุมอมนุษย์เหล่านี ให้ หมดไปจากสังคมเราให้ จงได้
เรื องทีสี เกิดขึ นเมือเดือนกรกฎาคมของปี 2011

อุบตั ิเหตุรถไฟตกรางจนคนตาย

ถึง 40 คน แต่ถูกกลบเกลือนปิ ดบังโดยการร่ วมมือกันของเจ้ าหน้ าทีรัฐ

มีการกลบฝั งศพทังหมด


พร้ อมกับโบกี รถไฟทีพงั ยับเยิน
เรื องแดงขึ นเมือมีพบศพเด็กในบริ เวณนัน
เมือขุดลงไปก็พบว่าไม่ได้ มีการร้ องขอ
ความช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดทังสิ
 น
สิงเดียวทีคนเหล่านี ต้ องการร่ วมกัน ก็
คือปิ ดบังความผิดโดยมิได้ คํานึงถึงศีลธรรม
มี ก ารวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เ จ้ า หน้ า ที รั ฐ กัน อย่ า งรุ น แรงในหมู่ป ระชาชนและสื อ ของรั ฐ
เหตุการณ์ที Wenzhou ครัง นี ได้ เปิ ดประเด็นการปิ ดบังความผิดพลาดและความชัว ร้ ายของเจ้ าหน้ าทีรัฐ
อย่างนี เ รี ย กว่า “รถไฟตกขบวนแล้ วกลัว แต่เ อาใบบัว ปิ ดไม่ มิ ด“ คงได้ กระมัง
คําถามสําคัญก็คือได้ มีการใช้ ใบบัวกันไปมากน้ อยแค่ไหนแล้ วโดยเจ้ าหน้ าทีรัฐและสามารถใช้ ใบบัวที
ใหญ่จนปิ ดได้ มิดไปแล้ วกีใบ
เรื องทีห้า วัยรุ่นเมาขับรถชนนักศึกษา 2 คนจนตายไป 1 คน เมือตํารวจเข้ าไปจับก็
ตะโกนบอกว่า “ถ้ ากล้ าจับก็ตามใจ รู้หรื อเปล่าว่าพ่อผมคือ Li Gang”
พูดอย่างนี ก็คล้ ายกับลูกคนใหญ่คนโตในบ้ านเราทีแผดเสียงถามว่า “รู้ ไหมว่าพ่อผม
เป็ นใคร” ซึง คนได้ ยินรู้ สึกคันปากอาจอยากตอบว่า “ก็ถ้าคุณมึงไม่ร้ ู แล้ วใครจะไปรู้ จะไปถามแม่
คุณมึงให้ เอาไหม เพราะพ่อคุณมึงอาจไม่ร้ ูก็ได้ ”
สําหรับคนทีเมือง Banding ทางตอนเหนือของมณฑล Hebei
นาย Li Gang
คงจะใหญ่โตเอาการ
อาจเป็ นสมาชิกพรรค ถึงแม้ จะมีตําแหน่งแค่รองผู้อํานวยการของ
หน่วยงานรักษาความสงบของท้ องถินแต่ผ้ คู นก็ยําเกรง
เมือมีขา่ วลงในสือปฏิกิริยาของสาธารณชนก็เกิดขึ นในรูปของการประท้ วงการอยู่เหนือ
กฎหมายและลุแก่อํานาจของพวกลูกท่านหลานเธอ (สิงทีเรี ยกในภาษาจีนว่า guan er dai) จนใน
ทีสดุ ผู้ร้ายหมัดเมาผู้ไม่ร้ ูวา่ ใครเป็ นพ่อสไตล์ไทยก็ถกู จําคุก 6 ปี
เรื องทีเหลือก็เกี ยวพันกับการละเมิดอํานาจของเจ้ าหน้ าทีรัฐ (ซ้ อมคนทีเข้ าใจว่าเป็ น
คนเร่ รอนเพราะไม่พกบัตรประจํ าตัวจนตาย การแก้ แค้ นฆ่าตํารวจเพราะไปรั งแกประชาชนก่อน
การเผาตัวเองประท้ วงการไล่ทีและทุบอาคารทีอยูอ่ าศัย) ฯลฯ จนเป็ นเรื องเป็ นราวขึ นในสังคมจีน

-3คนจีนกล้ าเผชิญหน้ ากับเรื องอื อฉาวทีน่าอับอายเหล่านี อันเนืองมาจากปั ญหาในเรื อง
ความโลภโมโทสันและการลุอํานาจของเจ้ าหน้ าทีรัฐ ซึงเป็ นเรื องทีน่าชืนชมเพราะสร้ างความเป็ นไป
ได้ ของการเปลียนแปลงในทิศทางทีดีขึ น
ถ้ ามี ก ารรวบรวม 10 เรื อ งอื อ ฉาวที เ กิ ด ขึ น ในสั ง คมบ้ า นเราจนคนไทยอั บ อาย
ขอฝากคิดว่าจะประกอบด้ วยเรื องอะไรบ้ างครับ

เครื องเคียงอาหารสมอง
สามีภรรยาคูห่ นึง อยูก่ นั มานาน
จึงดันด้
 นค้ นหาอยู่หลายวัน

สามีอยากเห็นภรรยาใส่ชดุ นอนเซ็กซีทีสดุ สักครัง

Victoria’s Secret ก็ไป

ร้ านแบรนด์เนมร้ านใด ๆ ก็ไปมาหมดแล้ ว

(ถ้ ามีร้าน Gig’s Secret ก็คงจะไปเหมือนกัน) และพบว่ายิงชุดนอนบางเท่าใด ราคาก็ยิงแพงเท่านัน
ในที สุดเขาก็ ตัดใจซื อ ตัวใสบางสุด ๆ มาในราคา 8,000 บาท
กลับไปบ้ านเพือให้ ภรรยาใส่เพือโพสต์ท่าเหมือนนางแบบให้ ดู
“เสื อ มัน บางมากจนเกื อ บมองไม่ เ ห็ น ว่ า ใส่ ห รื อ ไม่
อีตาแก่ไม่มีทางรู้หรอก

และวิ งแจ้ นเอา

ภรรยาก็เกิดสมองใสคิดขึ นมาว่า

เราไม่ ใ ส่ ดี ก ว่ า

แก้ ผ้ า อยู่ ไ กล ๆ ให้ ดู

พรุ่งนี เราเอามันไปคืนร้ านรี ฟันด์เงิน 8,000 บาท มาใช้ เล่นดีกว่า”

เธอจึงเดินเปลือยเปล่ายืนโพสต์ทา่ ให้ สามีดู
จ่ายเงินไอ้ ชดุ นี ไปตัง 8,000 บาท

ทันทีทีสามีเห็นก็อทุ านว่า “โธ่เอ๊ ย

จะรี ดให้ มนั เรี ยบซะหน่อยก็ไม่ได้ ”

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