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อาหารสมอง
เศรษฐีจีนใหมรวยนาเกลียด
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
เราไดยินเรื่องความร่ํารวยของเศรษฐีจนี ใหมกันมานานพอควรแลว บัดนี้มีตัวเลข
ออกมาสูส าธารณะที่ยืน ยันการมีอยูจ ริง ของเศรษฐีเ หลา นั้น

แตที่ นาตกใจก็คอื ความร่ํา รวยมัน

อัดแนนอยูในคนไมก่เี ปอรเซ็นตของประชากร และบางสวนเชื่อวามาจากธุรกรรมที่นาสงสัยดวย
หนังสือพิมพจีน China Economic Times รายงานวาปจจุบนั มีคนจีนที่เปนเศรษฐีอ ยู
ในประเทศจีน 1.5 ลานคน (มีรายไดตั้งแต 50,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 1.6 ลานบาทตอปขึ้นไป) และมี
จํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ตอป
เศรษฐีจีนมีทรัพยสินมากกวา 50 ลานบาทขึ้นไป มีอยู 825,000 คน และในจํานวนนี้
เศรษฐีที่มีทรัพยสินเกินกวา 500 ลานบาทขึ้นไป มีอยู 51,000 คน และมีทรัพยสินมากกวา 50,000
ลานบาท มีอยู 100 คน
คนจีน รวมกัน จายเงิน ซื้อสินคาแบรนดเนมรอ ยละ 27.5 ของรายจายสําหรับ สินคา
แบรนดเนมทั่วโลก คาดวาในป 2558 จะเปนอันดับหนึ่งของโลกแทนที่ญ่ปี นุ เหมือนกับที่ในเดือ น
กรกฎาคม 2010

ขนาดเศรษฐกิจของจีนไดแ ซงหนา ญี่ปนุ ไปแลว โดยไปอยูในอัน ดับ 2 ของโลก

รองจากสหรัฐอเมริกา
ในความร่ํารวยเหลานี้ China Society of Economic Reform (CSER) ระบุวาจํานวน
เงินถึง 1.4 ลาน ๆ เหรียญสหรัฐ (44.8 ลานลานบาท) หรือหนึ่งในสามของความมั่งคั่งของเศรษฐีจีน
เหลานี้ตกอยูใ นมือของเศรษฐีที่รวยที่สุดรอยละ 10 และเงินจํานวนนี้เปนเงินที่อยูใตดนิ กลาวคือ
ไมมีการรายงานไว
เหตุที่อยูใตดินและขาดการรายงานก็เพราะมันเปน “เงินสีเทา (grey money)” ที่มา
จากคอรัปชั่น

การหาประโยชนจ ากอํานาจ

หัวคิวจากเงินลงทุนข องภาครัฐ

หัว คิวจาก

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ผลประโยชนอันเกิดจากการผูกขาดสารพัดรูปแบบ ฯลฯ

-2การปกครองภายใตพ รรคและพวกเดียวในระบบทุน นิย มที่อุดมดวยการผูกขาดและ
เปนเศรษฐกิจขนาดยักษซึ่งขยายตัวอยางรวดเร็วคือคําอธิบายวาเหตุใดคนรวยสุดรอยละ 10 จึงไดเงิน
จํานวนมหาศาลนี้ไปครอบครอง
รายงานระบุวาพวกรวยนาเกลียดเหลานี้ใชเงินกันเปนเบี้ยอยางนาตกใจ
ไนตคลับหรูในจีนจะเห็นรถ Lamborghinis/
เกือ บ 70 ลานบาท) จอดอยูเต็ม

ขางนอก

Ferraris และบางครั้งก็มีรถ Bugatti Veyron (ราคา

เจา ของรถเหลา นี้คอื ลูกหลานของเศรษฐีซ่งึ เกิด ภายใตร ะบบ

คอมมิวนิสต-ทุนนิยมในระยะเวลา 30 ปที่ผานมา
เศรษฐีเหลา นี้เ ปน เจาของเครื่อ งบิน สวนตัว
ประเทศ

การลงทุน ขนาดใหญใ นหลายประเทศ

ออกกลาง

รัสเซีย

คฤหาสนห ลังใหญ ใ นจีนและนอก

โดยเฉพาะในอัง กฤษซึ่งมีเ งินจากตะวัน

และลาสุดจากครอบครัวจีนเหลานี้ไหลเขาไป

ไวนเ ปน ของโปรดโดยเฉพาะที่ มีช่อื อยาง เชน Chateau Lafite Rothchild และ
Carruades de Lafite ซึ่งแตละขวดมีราคานับ แสนบาท
จนราคาของไวนชนิดหลังมีราคาสูงขึ้น 10 เทา ในเวลา 5 ป
ถูกกวา มี อีกมาก

ไวนเหลานี้ ถกู กวานซื้อ โดยเศรษฐีใหม
ทั้ง ๆ ที่มีไวนที่มีคณ
ุ ภาพดี มากและ

แตเศรษฐีใ หมเ หลา นี้กไ็ มสนใจ เพราะนิยมชื่อ มากกวาคุณภาพ (อาจไมรูวา

คุณภาพดีคอื อะไรก็เปนได)
เมื่อ ราคามัน พุง ขึ้น ขนาดนี้
การเพิ่ม

กลไกเศรษฐกิจ ก็ทํางานคือ มี ความพยายามผลิต

แตกไ็ มอ าจทําได เพราะความสามารถในการผลิต ของไวนนี้มีจาํ กัด

ดังนั้น จึงมีค น

หัวแหลมเพิ่มสับ พลาย ดวยของปลอม จนผูเ ชี่ยวชาญไวนบ อกวา รอ ยละ 70 ของไวน Lafite ที่
เศรษฐีใหมจนี ซือ้ ไปเปนของปลอม
การกระจายรายไดของจีนบิดเบี้ยวมากกวาที่ทางการยอมรับ

ตัวอยางเชน รายได

เฉลี่ยตอหัวของเศรษฐีที่รวยสุดรอยละ 10 สูง กวารายไดเฉลี่ยของจนสุดรอ ยละ 10 ถึง 65 เทาตัว
ซึ่งสูงกวาที่ทางการยอมรับที่ระดับ 23 เทาตัว
ถา พิ จ ารณาดูตวั เลขพื้น ฐานครอบครัว ของนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ปก กิ่ง ซึ่ง เปน
สถาบันอุดมศึกษามีช่อื เสียงที่สุดของจีนก็จะยิ่งเห็นชัดของความเหลื่อมล้ํา
รอ ยละ 70 ของนัก ศึก ษามาจากชนบท

ในยุคทศวรรษ 1950

ในยุค ทศวรรษ 1960 รอ ยละ 60-70 มาจากชนบท

แตปจจุบันต่ํากวา รอยละ 1 ของนักศึกษามาจากชนบท

-3ทางการจีน ก็พ ยายามแกไ ขความเหลื่อ มล้ํา เพราะนับ วัน แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม

เกษตรกรในชนบท

ประชาชนทั่วไป ฯลฯ เห็นชองหางที่ใหญขึ้นทุกวัน

แต

ทางการก็ตอสูกับโมเมนตั้มของกระแสทุนนิยมไดยากเย็น เพราะ “เงินนั้นมันตอเงิน” ยกเวนแตจะ
ปรับ เปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ครั้งใหญ

ซึ่งทางการจีนก็คงไมกลาเพราะเศรษฐกิจ โดยรวมและ

อํานาจทางเศรษฐกิจและทางทหารทีเ่ กิดควบคูมานั้นกําลังพุงสูงขึ้น
อยางไรก็ดที างการจีนก็สงสัญญาณเป น พัก ๆ ไปยังกลุมเศรษฐีทั้งหลายใหเพลามือ
กันบาง

โดยเฉพาะพวกที่ชักออกนอกลูนอกทิศทางของพรรค

ดังตัวอยางลาสุดคือศาลสั่งจําคุก

นาย Huang Guangyu เจาของดีพารทเมนทสโตร ที่มีสาขาไปทั่วประเทศ (ไดรับ ฉายาวา China’s
Sam Walton ซึ่ง San Walton เปนผูก อตั้งราน Wal-Mart อันยิ่งใหญในสหรัฐอเมริกา)
ในป 2008 เขาเปน เศรษฐีห มายเลข 1 ของประเทศ
ลานเหรียญสหรัฐ (200,000 ลานบาท)
ปรับ และติดคุก 3 ป ครึ่ง

เขาถูกปรับ

มีท รัพ ยสิน สุท ธิ 6,300

ถูกยึดทรัพยและติดคุก 14 ป ภรรยาก็ถูก

ทั้ง หมดเขาเสียเงิน ไปรวม 146 ลานเหรียญสหรัฐ (4,672 ลานบาท)

ขอหาก็คอื ทําธุรกิจอยางผิดกฎหมายและติดสินบน ผูเชี่ยวชาญเชื่อวาเขายังมีเงินเหลืออีกมากมาย
ทั้งในตางประเทศและในจีน
ยักษใหญเทียมภูเขา และสูงเสียดเมฆเชนจีนยอ มมีเรื่องราวที่เหลื อเชื่อซอ นเรนอยู
มากมายเปนธรรมดา

แตการที่หนึ่งในสามของความมั่งคั่งของประเทศไมถกู บันทึกไวนั้นไมใชเรื่อง

เล็ก ๆ และเมื่อคํานึงถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดสภาพการณเชนนี้ดว ยแลวก็ย่งิ ทําใหเรื่องราวเหลือเชื่อมีนัยยะ
ทีล่ ึกซึ้งยิ่งขึ้น

เครื่องเคียงอาหารสมอง ไดรับมาทางอีเมลขอนํามาเลาสูกันฟงครับ
กลวยที่มีจุดดํา ๆ บนผิวอยาโยนทิ้ง

มันมีคา มากกวาที่เคยเขาใจกัน

กลวยที่สุก

เต็มที่จะสรางสารที่เรียกวา TNF (Tumor Necrosis Factor) ซึ่งมีความสามารถที่จะไปตอสูก บั เซลลที่
ผิดปกติ ยิ่งกลวยสุกมากเทาไหรก็จะเกิดจุดสีดาํ ที่เปลือกมากขึ้น

ยิ่งมีจุดดํานี้มากขึ้นเทาไหรกจ็ ะ

ยิ่งทําใหเกิดภูมิตานทานมากขึ้น
จากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตรญี่ปนุ กลวยจะมี TNF ซึ่งมีคุณสมบัตติ อตานมะเร็ง
ยิ่งกลวยสุกมากเทาไหรก็จะยิ่งมีคุณสมบัตใิ นการตอตานมะเร็งไดมากขึ้น ในการทดลองกับสัตวโดย

-4ศาสตราจารยญี่ปุน ผู ห นึ่งแหงมหาวิท ยาลัยโตเกีย ว ในการเปรียบเทียบประโยชนที่ไดจ ากผลไม
ตาง ๆ โดยใชกลวย องุน แอปเปล สับปะรด ลูกแพร

ลูกพลับ ปรากฏวากลวยใหผลดี

ที่สุด มันชวยทําใหเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น เพิ่มภูมิตา นทานของรางกายและสรางสารตานมะเร็ง TNF
คําแนะนําคือใหกินกลวยวันละ 1-2 ใบเพื่อเพิ่มภูมิตา นทานตอ โรคตาง ๆ เชน หวัด
ไขหวัดใหญ และอื่น ๆ ตามคําแนะนําของศาสตราจารยญี่ปนุ กลวยที่มีผิวเหลืองและมีจดุ ดํา ๆ
หลาย ๆ แหงจะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการเพิ่มเม็ดเลือดขาวไดมากกวากลวยที่มีผิวเขียวถึง 8 เทา Necrosis
แปลวาการเปอ ยเนาตายของเซลล ดังนั้น TNF (Tumor Necrosis Factor) ก็คอื สารที่จ ะไปทําให
เซลลมะเร็งตายได
กลไกการทํา งานของ TNF คือ (1) การเกาะของ TNF กับ เซลลมะเร็ง จะเปนพิษ
โดยตรงกับ เซลลมะเร็งโดยการเกิดอนุมู ล อิสระที่ไปทําลายเซลลมะเร็ง ที่ไมมีเอ็นซัยม Superoxide
Dismutase

เซลลป กติจ ะมีเอ็นซัยม Superoxide Dismutase

ซึ่งลบลางฤทธิ์อนุมูลอิสระได

นอกจากนี้อ าจไปทําใหเ กิดจากการทํา ลายโปรตีน โครงสร างของเซลลมะเร็ง

(2) TNF ทํา ให

กอนมะเร็งตายโดยทําใหเสนเลือดที่ไปเลี้ยงกอนมะเร็งอุดตัน กอนมะเร็งที่ขาดเลือดจึงเนาตายไป
อยางไรก็ตาม TNF ไมใชสิ่งที่ดเี สมอไปสําหรับทุกคน เพราะ TNF ที่ทําใหเกิดอนุมูล
อิสระขึ้นมาก็ยอ มจะกอใหเกิดอาการอักเสบตอเซลลไดเชนกัน
รูมาตอยด

ดังเชนผูที่ปว ยเปนโรคขอ อักเสบ

จะมีสาร TNF นี้สูง ซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดการอักเสบมากขึ้น แทนที่จ ะเปน ประโยชนใน

ผูที่มีอาการอักเสบของรางกาย จึงตองใชยาที่มาตานกับ TNF เพื่อลดอาการอักเสบแทน
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not
expect to sit.
(Nelson Henderson นักรักบี้มีช่อื ชาวสกอตในกลางศตวรรษที่ 19)
ความหมายทีแ่ ทจริงของชีวิตก็คอื การปลูกตนไมโดยไมคาดหวังวาจะไดนั่งใตรมเงา
ของมัน
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