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อาหารสมอง
อภิมหาเศรษฐีหญิงเขยาการเมือง
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
วลี “เด็ดดอกไมกระทบถึงดวงดาว” ไดยินบอยจนอาจเบื่อ แตเมื่อมันเกี่ยวพันกับ
เรื่องอื้อฉาว

หลอกลวง มรดกหมื่นลาน ผลประโยชนทับซอนอันเกิดจากการเมือง และเรื่อง

ซุบซิบนินทาแลว ก็อาจหายเบื่อไดดังเรื่องที่จะกลาวถึงในวันนี้
เรื่องที่กําลังดังสุดเพราะมันกําลังทําใหอภิมหาเศรษฐีเจาของเรื่องและเพื่อนฝูงจํานวน
มากเดื อ ดร อ นขึ้ น เป น ลํ า ดั บ เกิ ด ขึ้ น ในฝรั่ ง เศส คนรั บ ใช ป ระจํ า ตระกู ล ทํ า สิ่ ง ที่ ค าดไม ถึ ง คื อ
แอบอัดเทปคําพูดของเจานายกับที่ปรึกษาทางการเงินโดยเอาเครื่องอัดเทปคาสเซทใสกระเปาเวลา
เดินเขาไปเสิรฟอาหาร ทําอยู 1 ปเต็ม รวมได 28 แผนซีดี
มื อ สื่ อ คนฝรั่ ง เศสจึ ง ฟ ง กั น เพลิ น

ที่มันเปนเรื่องขึ้นก็เมื่อหลุดออกไปถึง

แต ค นที่ ฟ ง ไม เ พลิ น ก็ คื อ นายกรั ฐ มนตรี ข องฝรั่ ง เศส

นาย Sarkozy อดีต รัฐ มนตรีและภรรยาคูห นึ่ง และบรรดาเหลามหาเศรษฐีทั้ง หลายของฝรั่ง เศส
เพราะเนื้อหาของเทปจุดประเด็นการเมืองที่รอนแรง
ผูที่ถูกอัดเทปคือผูหญิงที่รวยที่สุดในฝรั่งเศสในวัย 87 ป และรวยอันดับ 17 ของโลก
ดวยทรัพยสินสุทธิมูลคา 20,000 ลานเหรียญ (640,000 ลานบาท) ชื่อ Liliane Bettencourt เจาของ
L’ Oréal Group ซึ่งเปนกลุมบริษัทผลิตเครื่องสําอางและสินคาเกี่ยวกับความงามที่ใหญที่สุดในโลก
เธอซึ่ ง เป น ผู ถื อ หุ น ใหญ ป ระมาณกว า ร อ ยละ 30 ใกล เ คี ย งกั บ บริ ษั ท Nestlé
เปนลูกสาวคนเดียวของ Eugéne Schueller นักเคมีชาวฝรั่งเศสผูกอตั้ง L’ Oréal เมื่อ 100 ปกอน
พอของเธอคิดสูตรยายอมผมในป 1907 และพัฒนาขึ้นมาเปนสินคา เขาตั้งบริษัท
ขึ้นในป 1909 และเติบโตขึ้นมาเปนลําดับ ในป 1920 มีนักเคมี 3 คน คนควาวิจัย
ทีมวิจัยเพิ่มเปน 100 คน
L’ Oréal

ในป 1950

ในป 1984 เพิ่มเปน 1,000 คน และในปจจุบันมีอยูเกือบ 2,000 คน
เริ่มต นจากธุรกิ จ ยาย อมผม

เกี่ยวกับความงาม ไมวาจะเปนน้ํายาดัดผม

ในเวลาต อมาขยายครอบคลุมสิน ค า

น้ํามันหรือครีมใสผม

ครีมทาหนา เมคอัพ

น้ําหอม ฯลฯ ปจจุบันสินคาอยูภายใต 500 ชื่อ ดวยสินคานับพัน ๆ ตัว ขายในทุกระดับรายได

-2ตั้ ง แต ห า งสรรพสิ น ค า ยั น ซุ ป เปอร ม าร เ ก็ ต

ในป 2006 บริ ษั ท ขยายใหญ โ ตขึ้ น มากเมื่ อ ซื้ อ

The Body Shop มาเปนของกลุมบริษัท
ในเชิงการตลาด L’ Oréal มีกลยุทธที่นาสนใจ คําขวัญตอนแรก ๆ คือ “Because
I’m worth it” (ควรซื้อฉันเพราะฉันคุมคา)

ในกลางทศวรรษ 2000 ก็เปลี่ยนเปน “Because you’re

worth it” (ควรซื้อฉันเพราะคุณเปนคนที่สมควรไดฉันไปรับใช) และในปลายป 2009 ก็เปลี่ยนเปน
“Because we’re worth it” (ควรซื้อฉันเพราะพวกเราคุมคา) วลีเหลานี้มาจากการวิจัยทางการตลาด
และพบวาหากใช we แลวจะทําใหผูบริโภครูสึกผูกพันมากขึ้นกับปรัชญาของ O’ Réal คืองานวิจัย
เพื่อนวตกรรมและความพอใจของลูกคาจากผลิตภัณฑของบริษัท
การประสบความสําเร็จเชิงธุรกิจและความร่ํารวยมหาศาลที่ตามมากอใหเกิดปญหาที่
คาดไมถึง

เมื่อสามีนักการเมืองของ Liliane ตายไปเมื่อ 2 ปกอน ในวัยกวา 80 ป เธอก็มีเพื่อน

ชายวัย 62 ป ซึ่งเปนนักเขียนและนักถายภาพชื่อ Francois-Marie Banier เปนเพื่อนสนิท (ไมแนใจวา
จะมีใครคิดวาเปนความสัมพันธฉันชูสาวในวัยขนาดนี้หรือไม) เอาอกเอาใจคนแก และปญหาก็
เกิดขึ้นเหมือนเรื่องซุบซิบที่ไดยินกั นในบานเรากลาวคือ ลูกสาวคนเดียวของเธอเชื่อวาแมเริ่มหลง
(หลงชนิดไมใหล) และถูกชายคนนี้หลอกลวงเอาทรัพยสินไปมหาศาล
แมบอกวายังมีสติสัมปชัญญะรอยเปอรเซ็นต และมันก็เปนเงินของเธอจะใหใครก็ได
แมลูกจึง ขัดแยง จนไมพูด กัน

ลูกฟองศาลกลาวหาวา Banier หาประโยชนจากความหลงของแม

ศาลสั่ง ให พิสูจ น วาเธอหลงจริง หรือไม

แต ระหวางที่ศ าลจะตัด สิน ลูกก็ ก ลอมให ค นรับ ใชป ระจํา

ตระกูลแอบอัดเทปคําพูดของแมเธอเพื่อพิสูจนวาไมรอยเปอรเซ็นต
Francoise Bettencourt-Meyers ผูเป นลูก สาวระบุวา Banier หลอกเงินและวัต ถุ
ศิลปะจากแมเธอไปเปนมูลคารวม 1 พันลานยูโร (40,000 ลานบาท) เมื่อเธอฟงเทปก็พบวาแมเธอ
แสดงความแปลกใจวาไดยกเกาะสวนตัวในหมูเกาะ Seychelles (สถานที่ตั้งบริษัทลมและธุรกรรมลม
ทั้ ง หลาย) ให แ ก Banier ไป

และยั ง มีอีก หลายตอนซึ่ง แสดงถึ ง ความหลงเป น พั ก ๆ ของแม

เธอจึงตัดสินใจปลอยเทปสูสื่อทันที โดยหารูไมวาหลายขอความนั้นจะไปสั่นคลอนการเมืองฝรั่งเศส
Liliane พูด หลายครั้งในเทปกั บ ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น เกี่ ย วกั บ การหลีก เลี่ย งภาษี
การเอาเงินไปซุกไวในธนาคารสวิส ตลอดจนการจัดการเงินทองดวยวิธีการสีเทา ที่หนักสุดก็คือที่
ปรึกษาการเงินของเธอบอกวาเขาไดจางภรรยาของรัฐมนตรีแรงงานชื่อ Eric Woerth มาทํางานตามที่
รัฐมนตรีขอรอง และตอมารัฐมนตรีคนนี้ก็เปนผูรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการติดตามผูหลีกเลี่ยงภาษี
โดยภรรยาของเขาทํางานให Liliane ในเรื่องจัดการเงินทอง

-3เมื่อเทปนี้หลุดมา ก็มีการจุดประเด็นเรื่องผลประโยชนทับซอนของ Woerth ซึ่งเปน
รัฐมนตรีที่ใกลชิดกับนายกรัฐมนตรี Nicolas Sarkozy ตลอดจนการหลีกเลี่ยงภาษีและการซุกเงินใน
บัญชีลับของเหลาเศรษฐีฝรั่งเศส ซึ่งเปนที่รูกันมานานแลว (เหมือนเรื่องการแอบมีกิ๊กของรัฐมนตรี
ฝรั่ง เศส) ขณะนี้ เศรษฐีฝรั่ง เศสกํ าลังหนาว ๆ รอน ๆ (เหมือนกั บคนไทยลี้ภัยบางกลุมในเขมรใน
ปจจุบัน) วาจะเกิดการลางบางการซุกเงินกันครั้งใหญเหมือนที่ Barack Obama ไดทํากับเศรษฐี
อเมริกัน ตลอดจนการถูกไลเก็บภาษียอนหลัง
Liliane เปนผูเกลียดการเปนขาวอยางมากเพราะเธอโดนมาหนักตลอดชีวิตเกี่ยวกับ
การที่พอเธอถูกกลาวหาวาเปนผูสนับสนุนนาซี และซื้อบานที่ถูกยึดมาจากครอบครัวยิวซึ่งถูกสงเขา
หองแกสรมควัน ในวันนี้เธอจึงเปนอภิมหาเศรษฐีอีกคนหนึ่งของโลกที่ไมมีความสุขจากการมีเงิน
เธอบอกสื่อที่สัมภาษณเธอวาอยากใหลูกสาวรูวา “I never stopped loving her” และอยากใหลูกรูวา
เธอเปน “free woman”
ลูก สาวเธอบอกวาสิ่ ง ที่ เ ธอทํ าไปก็ เ พื่อปกป องแมไมใ ห ถู ก หาประโยชน จ ากคนไม
ปรารถนาดี ไมใชเรื่องเงินเพราะถึงอยางไรเธอก็ไดเปนเจาของหุนทั้งหมดของแมเธออยูแลว (เขาใจ
วาพินัยกรรมของตาเธอระบุไวเชนนั้น)
หากเอาใจเราไปใสใจตัวลูกสาว ก็นาเห็นใจเหมือนกันเพราะดูจะมีหลักฐานวาแม
เธอหลงเปนพัก ๆ นอกจากการแสดงความแปลกใจเรื่องการใหเกาะแลว ที่ปรึกษาของแมเธอยัง
พูดกับแมเธอราวกับเปนเด็ก เธอตระหนักวาการอยูในสภาวะเชนนี้ อีกทั้งมีเงินมากมายและอยู
กับคนใจคดอาจกอใหเกิดปญหาทางธุรกิจและปญหาทางกฎหมายอินุงตุงนังขึ้นได จนอาจกระทบ
กับ ผลประโยชนของผูถื อหุ น ราคาหุน ของบริษั ทที่ มีผูถือหุน อยู เป นมูลค านั บลานลานเหรียญได
เธอจึงจําเปนตองปองกันแมของเธอจากภัยของมนุษยใจชั่ว
ลูกหลานไทยมีเงินหลายคนประสบกับปญหาคลายกัน เพราะกลิ่นเงินไปไกลเสมอ
โดยเฉพาะไปเขาจมูกคนใจคดที่มีการแสดงออกที่นารักนาชังสําหรับคนแก เงินมักดึงดูดคนไมดีเขา
หาคนมีเงินเสมอ

เครื่องเคียงอาหารสมอง
ควันหลงที่ป ระทับ ใจและนาเห็ นใจจากฟุตบอลโลก 2010 ก็ คื อชะตากรรมของที ม
เกาหลีเหนือหลังการแขงขัน หลายคนยั งอาจจําไดที่ ทีมเกาหลีเ หนื อในรอบแรกซึ่ง อยู ในกลุม G
(ซึ่งประกอบดวยบราซิล เกาหลีเหนือ ไอเวอรี่โคลิส และโปรตุเกส) สูอยางถวายหัว วิ่งไมคิด
ชีวิตจนบราซิลทีมชั้นนําของโลกหนาว ชนะไปเฉียดฉิวเพียง 2-1

-4ทีมบราซิลอันแสนเกรียงไกรในรอบ 50 ป นั้น FIFA จัดไวในอันดับ 1 สวนเกาหลี
เหนือนั้นอันดับ 105 เนื่องจากไมคอยไดแขงกับทีมจากโลกภายนอก ดังนั้นจึงไมมีแตมสะสม
ทีมเกาหลีใตเขารอบไดไปแขงฟุตบอลโลกครั้งนี้เชนเดียวกัน แตทีมนี้เปดกวางสูโลก
เคยเปนทั้งเจาภาพจัดกีฬาโอลิมปกในป 1988 และฟุตบอลโลกรวมกับญี่ปุนในป 2002 คนเกือบทั้งโลก
ไดดูการถายทอดฟุตบอลครั้งนั้น แตคนเกาหลีเหนือซึ่งอยูใกลกันไมไดดูแมแตแมทชเดียว
ในครั้ง นี้ ทีมเกาหลีเ หนื อเลนอย างแข็ง ขัน มากแต ก็ สูไมไหว ครั้ง สุดท ายแพที ม
โปรตุเกสถึง 7-0 คนเลนวิ่งไปน้ําตาซึมไปเพราะถือวากําลังรักษาเกียรติของประเทศ คนเกาหลี
เหนือครั้งนี้ไดดูทีมเกาหลีใตเอาชนะกรีซ 2-0 แตไมรูวาขณะที่คนเกาหลีเหนือดูการถายทอดการ
แขงขันและกําลัง พายแพอยางยับเยินนั้นจะโดนเซ็นเซอรหรือไม
อะไรก็เ ปนไปได ในประเทศที่เป นคอมมิวนิสต ขนานแท ซึ่ง เหลืออยู แหง เดีย วในโลก
นําโดยเผด็จการคิม จอง อิล เมื่อทั้งที มกลับไปถึงบาน ขาวที่เล็ดรอดมาจากโทรทัศนญี่ปุนก็คื อ
ทั้งหมดถูกสงไปทํางานในเหมืองตามคําสั่งของประธานาธิบดี ในแมทชนั้นทีมเกาหลีเหนือทุกคน
เลนอยางสุดชีวิต แตมันสูกันไมไดจริง ๆ จึงพายแพยับเยินอยางนาเห็นใจ
ทีมเกาหลีเหนือไมวาไปไหนจะไดรับการดูแลอยางเขมแข็งจากการด ไมใชปองกัน
ความปลอดภัยหรอก แตปองกันการหนีลี้ภัยการเมืองซึ่งเกิดขึ้นเปนประจํา และครั้งนี้เชนกันมีขาว
เล็ดรอดออกมาวามีนักฟุตบอลหนีลี้ภัยการเมืองไป 4 คน
ฟุตบอลมันกลม ดิ้นไปทางไหนก็ได ในวันใดวันหนึ่งไมวาทีมจะเกงเพียงใดก็อาจ
แพทีมอื่นที่เขาใจวาออนกวาไดเสมอ
พวกเราจํากันไดวาในรอบกอนชิง บราซิลตัวเก็งอันดับ 1 ก็
พายแพทีมเยอรมันอยางหมดรูปไป 4-0
คิม จอง อิล อาจบัญ ชาให นัก ฟุต บอลไปทํ างานในเหมืองได แต ไมอาจทํ าใหที ม
ฟุตบอลชนะไดตามใจชอบและไมอาจเอาชนะโรครายที่กําลังรุมเราตนเองอยูได นี่คือขอจํากัดของ
เผด็จการ
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
One is only curious in proportion to one’s level of education
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสผูยิ่งใหญ
คน ๆ หนึ่งจะอยากรูอยากเห็นอยางเปนสัดสวนกับระดับการศึกษาของเขา
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