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   (รวม  4  หนา) 
 
  เราไดยินเรื่องความร่ํารวยของเศรษฐีจนีใหมกันมานานพอควรแลว     บดันี้มีตัวเลข
ออกมาสูสาธารณะที่ยืนยนัการมีอยูจริงของเศรษฐีเหลานั้น       แตที่นาตกใจก็คอืความร่ํารวยมัน                   
อัดแนนอยูในคนไมกี่เปอรเซน็ตของประชากร   และบางสวนเชื่อวามาจากธุรกรรมที่นาสงสัยดวย  
  หนังสือพมิพจีน China Economic Times รายงานวาปจจบุนัมีคนจนีที่เปนเศรษฐอียู
ในประเทศจนี 1.5 ลานคน (มีรายไดตั้งแต 50,000 เหรียญสหรัฐ  หรือ 1.6 ลานบาทตอปขึ้นไป)   และมี
จาํนวนเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ตอป 
  เศรษฐจีีนมีทรัพยสินมากกวา 50 ลานบาทขึ้นไป มีอยู 825,000 คน    และในจํานวนนี้
เศรษฐทีี่มีทรัพยสินเกินกวา 500 ลานบาทขึ้นไป มีอยู 51,000 คน    และมีทรัพยสินมากกวา  50,000 
ลานบาท มีอยู 100 คน 
  คนจนีรวมกนัจายเงินซื้อสินคาแบรนดเนมรอยละ  27.5 ของรายจายสําหรับสินคา                 
แบรนดเนมทั่วโลก     คาดวาในป 2558 จะเปนอันดบัหนึ่งของโลกแทนที่ญี่ปุน     เหมือนกับที่ในเดอืน
กรกฎาคม 2010       ขนาดเศรษฐกิจของจนีไดแซงหนาญ่ีปุนไปแลวโดยไปอยูในอันดบั  2 ของโลก           
รองจากสหรัฐอเมริกา 
  ในความรํ่ารวยเหลานี้ China Society of Economic Reform (CSER) ระบวุาจาํนวน
เงินถงึ 1.4 ลาน ๆ เหรียญสหรัฐ (44.8 ลานลานบาท)    หรือหนึ่งในสามของความม่ังคั่งของเศรษฐจีีน
เหลานี้ตกอยูในมือของเศรษฐทีี่รวยที่สุดรอยละ 10     และเงินจํานวนนี้เปนเงินที่อยูใตดนิ     กลาวคือ
ไมมีการรายงานไว   
  เหตทุี่อยูใตดินและขาดการรายงานกเ็พราะมันเปน  “เงินสีเทา (grey money)” ที่มา
จากคอรัปชั่น      การหาประโยชนจากอํานาจ         หัวควิจากเงินลงทุนข องภาครัฐ        หัวควิจาก
โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย     ผลประโยชนอันเกิดจากการผูกขาดสารพดัรูปแบบ     ฯลฯ 
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  การปกครองภายใตพรรคและพวกเดียวในระบบทุนนิยมที่อุดมดวยการผูกขาดและ
เปนเศรษฐกจิขนาดยักษซึ่งขยายตัวอยางรวดเร็วคอืคําอธิบายวาเหตใุดคนรวยสุดรอยละ 10 จงึไดเงิน
จาํนวนมหาศาลนี้ไปครอบครอง 
  รายงานระบุวาพวกรวยนาเกลียดเหลานี้ใชเงินกันเปนเบี้ยอยางนาตกใจ      ขางนอก
ไนตคลับหรูในจีนจะเห็นรถ Lamborghinis/      Ferraris     และบางครั้งกมี็รถ  Bugatti Veyron (ราคา
เกอืบ 70 ลานบาท) จอดอยูเตม็       เจาของรถเหลานี้คอืลูกหลานของเศรษฐซีึ่งเกดิภายใตระบบ
คอมมิวนิสต-ทุนนิยมในระยะเวลา 30 ปที่ผานมา 
  เศรษฐเีหลานี้เปนเจาของเคร่ืองบนิสวนตัว      คฤหาสนหลังใหญในจนีและนอก
ประเทศ        การลงทุนขนาดใหญในหลายประเทศ       โดยเฉพาะในอังกฤษซึ่งมีเงินจากตะวัน                 
ออกกลาง      รัสเซยี      และลาสุดจากครอบครัวจีนเหลานี้ไหลเขาไป 
   ไวนเปนของโปรดโดยเฉพาะที่มีชื่ออยาง เชน  Chateau Lafite Rothchild และ 
Carruades de Lafite     ซึ่งแตละขวดมีราคานับแสนบาท      ไวนเหลานี้ถกูกวานซื้อโดยเศรษฐีใหม   
จนราคาของไวนชนิดหลังมีราคาสูงขึ้น  10 เทา ในเวลา 5 ป       ทั้ง ๆ ที่มีไวนที่มีคณุภาพดี มากและ            
ถกูกวามีอีกมาก     แตเศรษฐใีหมเหลานี้กไ็มสนใจ     เพราะนิยมชื่อมากกวาคณุภาพ  (อาจไมรูวา
คณุภาพดีคอือะไรก็เปนได) 
  เม่ือราคามันพุงขึ้นขนาดนี้       กลไกเศรษฐกจิกท็ํางานคอื มีความพยายามผลิต               
การเพิ่ม      แตกไ็มอาจทําได เพราะความสามารถในการผลิตของไวนนี้มีจาํกดั       ดังนั้นจึงมีคน
หัวแหลมเพิ่มสับพลาย ดวยของปลอม    จนผูเชี่ยวชาญไวนบอกวา รอยละ 70 ของไวน Lafite ที ่                
เศรษฐใีหมจนีซือ้ไปเปนของปลอม 
  การกระจายรายไดของจีนบดิเบี้ยวมากกวาที่ทางการยอมรับ      ตวัอยางเชน รายได
เฉลี่ยตอหัวของเศรษฐทีี่รวยสุดรอยละ  10 สูงกวารายไดเฉลี่ยของจนสุดรอยละ  10 ถงึ 65 เทาตวั                   
ซึ่งสูงกวาที่ทางการยอมรับที่ระดบั 23 เทาตวั 

  ถาพิจารณาดตูวัเลขพื้นฐานครอบครัว ของนักศกึษามหาวิทยาลัยปกกิ่ง ซึ่ง เปน
สถาบันอุดมศึกษามีชื่อเสียงที่สุดของจนีก็จะยิ่งเห็นชดัของความเหลื่อมล้ํา      ในยคุทศวรรษ 1950     
รอยละ  70 ของนักศกึษามาจากชนบท      ในยุคทศวรรษ  1960 รอยละ  60-70 มาจากชนบท                      
แตปจจบุันต่ํากวา    รอยละ 1 ของนักศึกษามาจากชนบท 
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  ทางการจนีกพ็ยายามแกไขความเหลื่อมล้ํา เพราะนับวันแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม       เกษตรกรในชนบท      ประชาชนทั่วไป     ฯลฯ    เห็นชองหางที่ใหญขึ้นทุกวัน      แต
ทางการกต็อสูกับโมเมนตั้มของกระแสทุนนิยมไดยากเยน็     เพราะ “เงินนั้นมันตอเงิน”     ยกเวนแตจะ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกจิครั้งใหญ      ซึ่งทางการจนีก็คงไมกลาเพราะเศรษฐกจิโดยรวมและ
อํานาจทางเศรษฐกิจและทางทหารทีเ่กิดควบคูมานั้นกาํลังพุงสูงขึ้น 

  อยางไรก็ดทีางการจีนก็สงสัญญาณเปนพกั ๆ ไปยงักลุมเศรษฐทีั้งหลายใหเพลามือ
กนับาง      โดยเฉพาะพวกที่ชักออกนอกลูนอกทิศทางของพรรค      ดังตัวอยางลาสุดคอืศาลสั่งจําคุก
นาย Huang Guangyu   เจาของดพีารทเมนทสโตรที่มีสาขาไปทั่วประเทศ  (ไดรับฉายาวา China’s 
Sam Walton ซึ่ง San Walton เปนผูกอตั้งราน Wal-Mart อันยิ่งใหญในสหรัฐอเมริกา) 
  ในป 2008 เขาเปนเศรษฐหีมายเลข  1 ของประเทศ     มีทรัพยสินสุทธิ  6,300                   
ลานเหรียญสหรัฐ (200,000 ลานบาท)        เขาถูกปรับ      ถกูยึดทรพัยและตดิคกุ 14 ป     ภรรยาก็ถูก
ปรับและติดคกุ  3 ปครึ่ง      ทั้งหมดเขาเสียเงินไปรวม  146 ลานเหรียญสหรัฐ  (4,672 ลานบาท )     
ขอหาก็คอืทําธุรกจิอยางผิดกฎหมายและตดิสินบน    ผูเชี่ยวชาญเชื่อวาเขายังมีเงินเหลืออีกมากมาย
ทั้งในตางประเทศและในจีน 

  ยกัษใหญเทียมภูเขา และสูงเสียดเมฆเชนจีนยอมมีเรื่องราวที่เหลื อเชื่อซอนเรนอยู
มากมายเปนธรรมดา       แตการที่หนึ่งในสามของความม่ังคั่งของประเทศไมถกูบนัทึกไวนั้นไมใชเรื่อง
เล็ก ๆ  และเมื่อคํานึงถงึสาเหตุที่ทําใหเกดิสภาพการณเชนนี้ดวยแลวก็ยิ่งทําใหเรื่องราวเหลือเชื่อมีนัยยะ
ทีล่ึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 

เครื่องเคียงอาหารสมอง   ไดรับมาทางอีเมลขอนํามาเลาสูกันฟงครบั 
   กลวยที่มีจุดดาํ ๆ บนผิวอยาโยนทิ้ง    มันมีคามากกวาที่เคยเขาใจกัน    กลวยที่สุก
เตม็ที่จะสรางสารที่เรียกวา TNF (Tumor Necrosis Factor) ซึ่งมีความสามารถที่จะไปตอสูกบัเซลลที่
ผิดปกต ิ    ยิ่งกลวยสุกมากเทาไหรก็จะเกดิจดุสีดาํที่เปลือกมากขึ้น     ยิ่งมีจุดดาํนี้มากขึ้นเทาไหรกจ็ะ
ยิ่งทําใหเกดิภูมิตานทานมากขึ้น 
  จากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตรญ่ีปุน    กลวยจะมี TNF ซึ่งมีคุณสมบตัติอตานมะเร็ง     
ยิ่งกลวยสุกมากเทาไหรก็จะยิ่งมีคุณสมบตัใินการตอตานมะเร็งไดมากขึ้น     ในการทดลองกับสัตวโดย
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ศาสตราจารยญ่ีปุนผู หนึ่งแหงมหาวิทยาลัยโตเกยีว    ในการเปรียบเทียบประโยชนที่ไดจากผลไม      
ตาง  ๆ โดยใชกลวย     องุน     แอปเปล     สับปะรด     ลูกแพร      ลูกพลับ     ปรากฏวากลวยใหผลดี
ที่สุด    มันชวยทําใหเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น    เพิ่มภูมิตานทานของรางกายและสรางสารตานมะเร็ง TNF 
  คาํแนะนําคอืใหกินกลวยวันละ 1-2 ใบเพื่อเพิ่มภูมิตานทานตอโรคตาง  ๆ เชน  หวัด    
ไขหวัดใหญ   และอื่น ๆ     ตามคาํแนะนําของศาสตราจารยญ่ีปุน    กลวยที่มีผิวเหลืองและมีจดุดาํ  ๆ 
หลาย ๆ แหงจะมีคณุสมบัตใินการเพิ่มเม็ดเลือดขาวไดมากกวากลวยที่มีผิวเขียวถงึ 8 เทา     Necrosis 
แปลวาการเปอยเนาตายของเซลล     ดังนั้น  TNF (Tumor Necrosis Factor)   กค็อืสารที่จะไปทําให
เซลลมะเร็งตายได 
  กลไกการทํางานของ TNF คอื  (1) การเกาะของ TNF กับเซลลมะเร็งจะเปนพษิ
โดยตรงกบัเซลลมะเร็งโดยการเกิดอนุมู ลอิสระที่ไปทําลายเซลลมะเร็ง ที่ไมมีเอ็นซัยม  Superoxide 
Dismutase       เซลลปกตจิะมีเอ็นซยัม  Superoxide Dismutase      ซึ่งลบลางฤทธิ์อนุมูลอิสระได      
นอกจากนี้อาจไปทําใหเกิดจากการทําลายโปรตนีโครงสร างของเซลลมะเร็ง       (2) TNF ทําให
กอนมะเร็งตายโดยทาํใหเสนเลือดที่ไปเลี้ยงกอนมะเร็งอุดตัน    กอนมะเร็งที่ขาดเลือดจึงเนาตายไป    
  อยางไรก็ตาม TNF ไมใชสิ่งที่ดเีสมอไปสําหรับทุกคน    เพราะ TNF ที่ทําใหเกิดอนุมูล
อิสระขึ้นมาก็ยอมจะกอใหเกดิอาการอักเสบตอเซลลไดเชนกนั       ดงัเชนผูที่ปวยเปนโรคขออักเสบ                 
รูมาตอยด      จะมีสาร TNF นี้สูง     ซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดการอักเสบมากขึ้น    แทนที่จะเปนประโยชนใน     
ผูที่มีอาการอักเสบของรางกาย     จึงตองใชยาที่มาตานกับ TNF เพื่อลดอาการอักเสบแทน   

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

นํ้าจิ้มอาหารสมอง  
  The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not 
expect to sit. 

(Nelson Henderson นักรกับี้มีชื่อชาวสกอตในกลางศตวรรษที ่19)  
  ความหมายทีแ่ทจริงของชีวิตกค็อืการปลูกตนไมโดยไมคาดหวังวาจะไดนั่งใตรมเงา
ของมัน 
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