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ธุรกิจคาขาย “อวัยวะอะไหล”  โดยเฉพาะอยางยิ่งไต  กําลังเฟองฟูในหลายประเทศ 

เนื่องจากความขาดแคลน  เครือขายสายสนกลในใตดินของการคาขายนี้เปนอยางไร  เปนเรื่องนาสนใจ 

อยางยิ่งและบานเรามีบทบาทมากนอยเพียงใด 

นิตยสาร Discover  ที่มีชื่อเสียงฉบับเดือนเมษายน 2010 เปดเผยเรื่องราวของการคา 

ไตมนุษย  โดยเปดเผยขอมูลที่ไมเคยรูกันมากอน 

ไตเปนเครื่องกรองของเสียและน้ําที่เกินจําเปนออกจากเลือดของเรา    แตละคนมีไต 2 อัน 

อยูใตซี่โครงอยางละขาง  คนปวยที่ไตลมเหลวมักเกิดจากโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ฯลฯ 

อาจตายไดในเวลาไมกี่วันจากการสะสมของมลสารพิษ (toxins) ในระบบเลือด  และจากการบวมของ 

อวัยวะ 

ถาจะหลีกหนีสภาวะนี้คนไขตองใชเครื่องมือแพทยที่สรางกระบวนการฟอกไต (dialysis) 

โดยคนไขตองใชเครื่องมือนี้อยางนอย 3 ครั้งตออาทิตย 

ในทางทฤษฎีคนไขที่ฟอกไตสามารถอยูไดไปเรื่อย ๆ เปนเวลาหลาย ๆ สิบป  หากมีการ 

ควบคุมอาหารที่ดีและทนกับผลขางเคียง  เชน  อาการเหนื่อยลา  อาการคันและความเสี่ยงจากการ 

ติดเชื้อ  ซึ่งอยางหลังนี้เปนเรื่องสําคัญมาก  คนไขจึงดิ้นรนใชการผาตัดเปลี่ยนไตแทนการฟอกไต 

แตเรื่องไมงายดังคิดเพราะคนไขคนอ่ืนก็คิดแบบเดียวกัน  ความตองการไตจึงสูงกวา 

ปริมาณไตใหมที่มีใหผาตัดในทุกประเทศ  ในสหรัฐอเมริกาเอง  ตนป 2010 มีคนรอไตอยู 88,000 คน 

และทุกปจะมีรายใหมเพิ่มประมาณ 34,000 คน  เวลาที่รอคอยกวาที่จะไดผาตัดไตจึงนานถึง 5 ป
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บางคนก็เสียชีวิตไปกอนถึงคิวหลายปก็มี  เมื่อมีความตองการผาตัดเปลี่ยนไตลนเชนนี้  กลไกตลาดจึง 

ทํางานบันดาลใหเกิดการผาตัดเปลี่ยนไตในประเทศที่กฎหมายออนแอสําหรับคนที่มีเงิน 

ขอยอนไปประวัติศาสตรการผาตัดเปลี่ยนไตสักเล็กนอยเพื่อทําใหเห็นภาพของการ 

คาขายไตไดชัดเจนขึ้น  ในป 1954 นายแพทย Joseph  Murray แหงเมือง Boston เปนคนแรกในโลกที่ 

ผาตัดเปลี่ยนไตไดสําเร็จ   โดยใชไตของคูแฝดที่มี DNA เหมือนกัน (แฝดประเภท identical twin  สวนแฝด 

ประเภทพี่นองหรือ sibling นั้น DNA ไมเหมือนกัน) 

งานวิจัยตอมาในทศวรรษ 1960 ทําใหสามารถเปลี่ยนไตไดระหวางคนที่ไมใชพี่นองกัน 

โดยใชการจับคูเนื้อเยื่อระหวางผูใหกับผูรับเพื่อไมใหเกิดปญหาการตอตานโดยระบบภูมิคุมกันของผูรับ 

ในตนทศวรรษ 1980  ความกาวหนาก็ไปอีกขั้นหนึ่งดวยการคนพบโมเลกุล cyclosporine ซึ่งเปนฐานของ 

ยาใหมหลายขนานที่ชวยลดการตานของระบบภูมิคุมกันของรางกายลง  จนทําใหการผาตัดเปลี่ยนไตและ 

อวัยวะอ่ืน ๆ ทําไดกวางขวางขึ้น 

ตรงจุดนี้แหละที่ทําใหเกิดการคา  “อวัยวะอะไหล”  ขึ้นในโลกโดยเฉพาะไตซึ่งมีคนตองการ 

มากจนไตกลายเปนสินคาซื้อขายกัน 

การซื้อขายไตแรก ๆ ที่ไดยินกันคือในอินเดียในป 1985  เนื่องจากอินเดียมีหมอเปน 

จํานวนมากและอุตสาหกรรมบริการแพทยกําลังขยายตัว  จึงทําใหเกิดนักทองเที่ยวชนิดที่เรียกวา medical 

tourists ขึ้นกวางขวางโดยสวนใหญมาจากเอเชียใต (ศรีลังกา  บังคลาเทศ)  และตะวันออกกลางซึ่งเปน 

คนไขอยูแลว 

คนไขนักทองเที่ยวกลุมใหมที่เรียกวา Transplant Tourist  ก็เริ่มเขามาเพื่อผาตัดเปลี่ยนไต 

โดยมาจากภายในอินเดียกันเอง เชน  จาก Chennai  Mumbai  บังกะลอร  และจากประเทศอ่ืน ๆ เชน 

กรีก  สหรัฐอเมริกา นอกเหนือประเทศที่มากันเปนปกติอยูแลว 

ปญหาที่เกิดขึ้นคือการถูกมอมยาเพื่อขโมยไต (ตื่นขึ้นมา  สีขางมีแผลผาตัด เช็คดูปรากฏวา 

ไตหายไปหนึ่งอัน)  การหลอกลวงซื้อไต  การบังคับขูเข็ญใหขายไต  ฯลฯ  จนรัฐบาลอินเดียออก 

กฎหมายหามซื้อขายไตในป 1994  แตไมหามการผาตัดเปลี่ยนไต  ดังนั้นจึงมีหมอเถื่อนและโรงพยาบาล 

เถื่อนเกิดขึ้นมากเพราะไดรับผลตอบแทนสูง (ราคาผาระหวาง 20,000-70,000 เหรียญ หรือ 640,000-
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2,240,000 บาท)  ราคาซื้อไตจากคน “โชคราย” เฉลี่ยประมาณ 1,000 เหรียญ (32,000 บาท) หรือแมแต 

200-300 เหรียญ (6,400-9,600 บาท) ก็มี 

เมื่อกําไรดีการผาตัดเปลี่ยนไตจึงเกิดขึ้นที่จีนดวย  โดยใชไตจากนักโทษประหาร (รัฐบาล 

จีนประกาศในป 1984 ยอมใหเอาไตและอวัยวะของคนเหลานี้มาขายได)  โดยมีคนไขจากสิงคโปร  ไตหวัน 

และเกาหลีเปนลูกคา 

การขยายตัวของอินเตอรเน็ตทําใหการคาขายอวัยวะโดยเฉพาะไตเกิดขึ้นอยางกวางขวาง 

อยางควบคุมไมไดและอยางนากลัว  คนในสลัม   ผูใชแรงงาน  และคนยากจนถูกเยายวนใจใหขายไตใน 

ราคาที่คิดวางามสําหรับเขา  โดยการประชาสัมพันธวาทุกคนมีไต 2 อัน  ถึงขาดไป 1 ก็อยูไดสบาย 

ไมมีปญหาอะไร  และเมื่อไดเงินมาแลวการสํารวจก็พบวาเงินเหลานั้นก็กลายเปนเหลา   เงินพนัน 

คาใชจายบริโภคตาง ๆ อยางไมเปนชิ้นเปนอัน  ฯลฯ  ที่เอาไปเปดรานลงทุนเพื่อสรางรายไดนั้นไมเคยพบ 

ที่อันตรายก็คือการผาตัดกระทําในคลินิกหรือแมแตบานพักอยางขาดสุขอนามัย    ใชไตที่ 

ซื้อผานนายหนา (ซึ่งก็ไดแกผูเคยขายไตตนเองมากอน  โดยทํางานแบบขายตรง  มีระบบซื้อขายผาน 

เครือขายสมาชิก)  และบอยครั้งขามประเทศดวย 

เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนแหลงคาขายไต   โดยเฉพาะฟลิปปนส (คนไขจากญี่ปุนและ 

ประเทศอ่ืน ๆ บินไปมะนิลาเพื่อซื้อไต  ซึ่งบอยครั้งมาจากนักโทษซึ่งญาติตกลงขายไตใหโดยเจาของไม 

รูตัว)  ซึ่งเปนทั้งแหลงขายและแหลงผาตัดเปลี่ยนไต  นอกจากจีนซึ่งเปนอีกจุดสําคัญของการขายและ 

ผาตัดเปลี่ยนไตแลว  ปากีสถานก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่คนไขสนใจ 

ในเรื่องที่รายงานนี้  ไมมีชื่อประเทศไทยปรากฏอยูดวยวาเปนแหลงขายไตหรือมีการลอลวง 

ใหขายไตหรือมีการผาตัดเปลี่ยนไตเชิงการคาซึ่งนับวาเปนขาวดี  แตก็นอนใจไมไดเพราะกลไกตลาดนั้น 

อัศจรรยอยางยิ่ง  อะไรที่ทําแลวไดเงินถึงแมจะชั่วและโหดรายก็มีคนยินดีทําเสมอ  ดังสุภาษิตสวิสที่วา 

“แมแตปศาจยังยอมเตนระบําเพื่อใหไดเงินเลย” (Even devils dance for gold) 

ปศาจกับผีที่ยอมลุกขึ้นมาโมแปงเพื่อเงินตามสุภาษิตจีนนั้นเปนเพื่อนกันเพราะเงิน   ดังนั้น 

จึงไวใจคนเห็นแกเงินไมไดเลย
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เครื่องเคียงอาหารสมอง 
จีนนั้นยิ่งใหญขึ้นทุกวัน  วิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ทําอะไรจีนไมไดเพราะอํานาจซื้อใน 

ประเทศแข็งแกรง  ความผันผวนของเศรษฐกิจยักษในโลกเปนเพียงรอยขวนสําหรับจีนเทานั้น 
บางตัวเลขที่มาจากการสํารวจของสมาคมสินคาฟุมเฟอยของโลกในป 2552 ที่เปดเผย 

เมื่อไมนานมานี้  ทําใหเขาใจกําลังซื้อของคนจีนยิ่งขึ้น 
(1)  เศรษฐีจีนที่มีทรัพยสินมูลคา 50 ลานบาทขึ้นไป  มีอยู 825,000 คน 
(2)  เศรษฐีจีนที่มีทรัพยสินมูลคา 500 ลานบาทขึ้นไป  มีอยู 51,000 คน 
(3)  เศรษฐีจีนที่มีทรัพยสินมูลคามากกวา 50,000 ลานบาทขึ้นไป  มีอยู 100 คน 
(4)  รอยละ 57 ของคนรวยขางตนใชจายเงินซื้อของแบรนดเนมเฉลี่ยปละ 5-15 ลานบาท 

ตอคน  และรอยละ 18 ใชมากกวา 15 ลานบาท 
(5)  กลุมคนซื้อสินคาแบรนด เนมมี  อายุ  20-40  ป  มีการศึกษาดี    มี เงินเดือน 

23,000-230,000 บาทตอเดือน  มักใชเงินสวนใหญไปกับความหรูหรา 
(6)  คนจีนบริโภคสินคาหรูโดยใชเงิน 307,000 ลานบาทตอป  หรือรอยละ 27.5 ของการ 

ใชจายสําหรับสินคาหรูของทั้งโลก  โดยรองมาเปนญี่ปุน  คาดวาในป 2558 คนจีนจะครองอันดับ 1 
(7)  เศรษฐีจีนในป 2551  ซื้อเครื่องบินเจ็ตสวนตัว 8 ลําจากบริษัท Luxury Asia  (ลําละ 

650 ลานบาท  และคาดูแลอีกปละ 65 ลานบาท)  ป 2552 ซื้อ 15 ลํา  และในป 2553 บริษัทนี้คาดวาจะ 
ขายได 20 ลํา 

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

น้ําจ้ิมอาหารสมอง 
“If you live each day as it was your last, someday you’ll most certainly be right.” 

(Steve Job  --- ผูสราง Apple,  iPod,  iPhone  และ iPad) 

ถาคุณใชชีวิตแตละวันราวกับวามันเปนวันสุดทายของคุณ  ในวันหนึ่งก็จะเปนที่ชัด 
แนนอนวาคุณถูกตอง 

.................................................


