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เมื่อ "คนบางคน" อยู่ในบ้านกระจกและอาบนํ้าอย่างไม่
ระมัดระวัง ปัญหาปวดหัวก็ย่อมเกิดข้ึนเป็นธรรมดา 
สมาชิกคนหน่ึงของบ้านกระจกที่จะกล่าวถึงในวันน้ี คือ
ผู้หญิงที่รวยท่ีสุดในประเทศเยอรมันนี ผู้ซ่ึงกําลังอ้ือฉาว
ในโลกเพราะถูกแบล็คเมล์โดยจิ๊กกะโล่ 

เธอชื่อ Suzanne Klatten อายุ 46 ปี เป็นทายาทของ
ตระกูล Quandt เจ้าของบริษัท BMW และบริษัทเคมี
ใหญ่ คงเดาไดว้่าเมื่อจิ๊กกะโล่ขู่เข็ญบังคับเอาเงินจะเป็น
เร่ืองเก่ียวกับอะไร 

เธอแต่งงานเมื่อ 18 ปีก่อนกับสามีซ่ึงเป็นวิศวกรรถยนต์ 
มีลูกด้วยกัน 3 คน เธอเรียนจบปริญญาตรีด้าน
บริหารธุรกิจจากอังกฤษ และ MBA จากยุโรป ไม่น่าเช่ือ
ว่าผู้มีเงิน มีความรู้และมีหลักฐานว่าเป็นคนมีสติ
ระมัดระวังจะตกเป็นเหยื่อเช่นน้ีได้ กล่าวคือเมื่อเรียนจบ
เธอก็มาฝึกงานในบริษัทของเธอเองในชื่ออ่ืนโดยไม่ให้ใคร
รู้ เธอพบรักกับสามีวิศวกรโดยเขาไม่รู้เลยว่าคนที่จะ
แต่งงานด้วยน้ีคือทายาทเจ้าของบริษัท BMW เธอทําไป
เพราะกลัวคนรักเงินของเธอมากกว่าตัวเธอ 

เธอมาจากตระกูล Quandt ผู้อ้ือฉาว ในสงครามโลก
คร้ังที่หน่ึงปู่มหาเศรษฐีของเธอร่วมมือกับกองทัพ
เยอรมัน ผลิตอาวุธและยุทโธปกรณ์ ในสงครามโลกคร้ัง
ที่สองก็ร่วมมือกับฮิตเลอร์ในการผลิตอาวุธ และใช้
แรงงานทาสชาวโปแลนด์จากค่ายกักกันจํานวนนับหมื่น
คนในโรงงานของเขา 

ปู่ของเธอ Gunther Quandt เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท BMW 
มีลูกชายคนโตช่ือ Herbert Quandt ซ่ึงเป็นพ่อของเธอ 

หลังจาก Magda Quandt ย่าของเธอหย่าขาดจากปู่ ก็
ไปแต่งงานใหม่กับนาซีคนดังของโลกคือ Goebbel (นัก
โฆษณาชวนเช่ือคู่ใจของฮิตเลอร์) ว่ากันว่าพ่อของเธอคือ 
Herbert ถูกเลี้ยงดูโดย Goebbel ในตอนเด็กๆ 

 

 

 

 

Herbert พ่อของเธอเข้ามาดูแล BMW ในปี 1959 จน
ทําให้ BMW รุ่งเรืองทุกวันน้ี หลุดรอดจากสภาพที่เกือบ
ล้มละลาย ก่อนที่เขาเข้าไปรับผิดชอบ Herbert แต่งงาน 
3 คร้ัง มีลูกรวม 6 คน แม่ของ Suzanne ผู้กําลังเป็น
ปัญหาเป็นเลขานุการส่วนตัวของ Herbert มายาวนาน 
และเป็นภรรยาคนที่สาม ทั้งสองมีลูกด้วยกัน 2 คน คือ 
Stefan และ Susanne 

Herbert ไม่ต้องการเห็นข้อขัดแย้งระหว่างลูกๆ จึง
จัดการให้แต่ละครอบครัวดูแลต่างบริษัทกัน หุ้นใหญ่ของ 
BMW จึงตกอยู่กับแม่และลูกท้ังสองคือ Stefan และ 
Suzanne 

นิตยสาร Forbes ในปี 2007 จัดให้ Suzanne 
Klatten รวยอยู่ในอันดับ 68 ของโลก โดยมีทรัพย์สิน
ส่วนตัวประมาณ 9.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
340,000 ล้านบาท) แม่ พ่ีชาย และตัวเธอถือหุ้น 
BMW รวมกันร้อยละ 46 และตัวเธอถือหุ้นอีกร้อยละ 
51.1 ในบริษัทเคมีใหญ่ช่ือ Altana 

ด้วยความรวยแบบน่าเกลียดเช่นน้ี เธอจึงได้พบหนุ่มรูป
งามมีเสน่ห์วัย 41 ปี ลูกคร่ึงอิตาลี-สวิสช่ือ Helg 
Sgarbi ในปี 2006 และแอบมีสัมพันธ์สวาทกันต่อเน่ือง
จนเกิดเป็นเร่ืองข้ึนเมื่อปี 2008 และเป็นข่าวอ้ือฉาวใหญ่
มีช่ือเธอเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ยุโรป เมื่อปลายเดือน
ตุลาคม 2008 น้ีเอง 

Sgarbi และเธอแอบพบกันในโรงแรมหรูสุดโรแมนติกห
ลายแห่งในยุโรป โดยเธอหารู้ไม่ว่าเกือบทุกคร้ัง จะมี
เพ่ือนของหนุ่มรูปงามพักอยู่ในห้องถัดไป และแอบบันทึก
วิดีโอสิ่งที่เกิดข้ึนในห้องนอนอย่างขะมักเขม้น และ
บันทึกภาพท่ีเธอออกไปเดินเล่นข้างนอกกันด้วย 

ในช่วงฮันนิมูนหวาน Sgarbi ก็เล่าเร่ืองทุกข์ใจให้เธอฟัง
ว่า เขาไปเท่ียวอเมริกามา และเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ จน
ทําให้เด็กคนหน่ึงตาย พ่อแม่ของเด็กโทษเขาว่าเป็น
สาเหตุและท่ีร้ายกว่าน้ันก็คือ พ่อของเด็กเป็นสมาชิกของ
กลุ่มมาเฟียในอเมริกา พ่อเด็กขู่ว่าหากไม่ให้เงินชดเชย
การตายของลูกเขา ก็จะถูกฆ่าตายอย่างแน่นอน 



ด้วย "ความรัก" และเห็นใจ เธอจึงให้เงินไป 7.5 ล้านยู
โร (ประมาณ 340 ล้านบาท) เพ่ือหนีให้พ้นอิทธิพลมา
เฟีย แต่ Sgarbi และคนทั่วโลกรู้ว่าเงินแค่น้ีมันกระจอก
มากสําหรับเธอ และคนเราเมื่อใช้วิธีการใดได้ผลก็ชอบท่ี
จะทําสิ่งน้ันอีกเป็นธรรมดา ดังน้ัน ตอนปลายปี 2007 
Sgarbi ก็ขอเงินเธออีก 49 ล้านยูโร (2.2 พันล้านบาท) 
แต่คร้ังน้ีไม่ใช่เพ่ือหนีโจร แต่เพ่ือแลกกับวีดิโอที่
บันทึกภาพรักระหว่างเธอกับเขาไว้มากมาย 

เธอเร่ิม "ฉลาด" ข้ึน รู้ว่าสิ่งท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่เร่ืองของความ
รักความใคร่ธรรมดา หากเป็นเร่ืองของเงิน เธอต่อ
รองลงมาเหลือ 14 ล้านยูโร (633 ล้านบาท) และเมื่อ 
Sgarbi ไปรับเงินก็เจอตํารวจแทน Sgarbi ถูกจับพร้อม
กับเพ่ือนแต่ก็ยังไม่เป็นข่าว จนกระท่ังคําให้การของท้ัง
สองร่ัวออกมาถึงสื่อเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2008 

เร่ืองสนุกยิ่งข้ึนเพราะคลา้ยกับพล็อตละครไทยตอนหัวค่ํา 
เขาให้การว่าช่ือจริงของเขาคือ Helg Russak ถึงแม้จะ
บอกว่าเป็นอิตาลี-สวิส แต่พ่อของเขาเป็นชาวโปแลนด์ที่
เป็นยิว ถูกจับเข้าค่ายกักกันตอนสงครามโลกคร้ังที่สอง 
และถูกบังคับให้เป็นทาสแรงงานในโรงงาน BMW ของปู่
เธอ ดังน้ันเขาจึงเคืองแค้นมาก ต้องการแก้แค้นแทนพ่อ
ให้สาสมด้วยการหลอกลวงและแบล็คเมล์เธอ 

คําให้การก็ฟังดูดี แต่จากการสืบสวนพบว่าชายท้ังสอง
รํ่ารวยมาก (ต้องเหน่ือยตามแก้แค้นหลายรายอย่างหนัก) 
ตํารวจเช่ือว่าได้ทําอย่างเดียวกับเศรษฐีนีเยอรมันอีก
หลายคนท่ียอมเสียเงินอย่างเงียบๆ สําหรับ Suzanne 
เธอฉลาดพอท่ีจะรู้ว่าด้วยเงินท่ีเธอมี การแบล็คเมลจ์ะไม่
มีวันจบสิ้น หากยอมเธอก็จะต้องเป็นทาสไปตลอด 
(เพียงแต่เธอคาดไม่ถึงว่าข่าวจะร่ัวออกไปถึงสื่อในที่สุด) 
และคงบวกกับความแค้นท่ีถูกหลอกด้วย จึงเป็นหมูไม่
กลัวนํ้าร้อน 

เร่ืองน้ีเป็นอุทาหรณ์อย่างดีสําหรับหญิงที่มีกะตังค์
ทั้งหลาย อย่าลืมว่าปัจจุบันคือโลก (โรค) ของข้อมูล 
ใครมีกะตังค์แค่ไหนมีรสนิยมและพฤติกรรมแบบไหนมัน
ตรวจสอบกันได้หมด (ไม่เช่ือไปถามชิซูโกะ เพ่ือนโนบิตะ
ที่เป็นลูกค้าโฮมโปรดูก็ได้) การวางแผนโจมตีเหยื่อ อย่าง
เป็นระบบจึงทําได้ไม่ยาก มืออาชีพน้ันเดินทางไปกันท่ัว
โลกและเม่ือเป็นมืออาชีพแล้ว มันก็ไม่ธรรมดาแหละครับ 

ถึงหญิงไม่มีกะตังค์ก็เถอะ ถ้าเผลอไผลไมม่สีติแม้แต่
ช่วงเวลาสั้นๆ อาจเป็นดาราในอินเตอร์เน็ตได้ข้ามวัน 
ภายใต้เทคโนโลยีปัจจุบัน คําแนะนําก็คืออย่าไว้ใจใคร
ทั้งน้ันแม้แต่ใจตัวเอง วิธีหลีกหนีภัยอันตรายก็คือ อย่า

นําตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่อาจทําให้เกิดเป็นปัญหา
ข้ึนมาได้ 

หญิงทุกคนและชายบางสถานะ โดยแท้จริงแล้วก็อยู่ใน
บ้านกระจกด้วยกันท้ังน้ัน ดังน้ันเมื่อจะอาบนํ้าหรือ
เปลี่ยนเสื้อผ้าจึงตอ้งระมัดระวังมากเป็นพิเศษ 

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง 

นักวิชาการศึกษาเร่ืองการมีอายุยืน ไปสัมภาษณ์ชาย
หนุ่มอายุเหยียบร้อย "อะไรทําให้คุณปู่มีอายุยืนขนาดน้ี
คะ" "ไม่มีอะไรหรอกก็เป็นไปธรรมชาติแหละ ปู่พยายาม
รักษาความหนุ่มไว้เสมอด้วยเซ็กส์" ผู้ถามจะถามต่อแต่ก็
ตกใจเมื่อได้ยินเสียงตึงตังจากช้ันบนของบ้านพร้อมกับ
เสียงร้องและว่ิงหนีของหญิงสาว "ข้างบนเกิดอะไรขึ้นคะ" 
"อ๋อไม่มีอะไรหรอก พ่อของปู่เองแหละคงกําลังพยายาม
รักษาความหนุ่มอยู่มั๊ง" 

ชายหนุ่มอายุ 60 ปี ไปหาหมอเพ่ือรับฟังผลการตรวจ
โรค หมอหยิบผลการตรวจโรคข้ึนมาดูพร้อมกับทําเสียง
จึ๊กจั๊ก และส่ายศีรษะ ชายหนุ่มใจแป้วจึงถามหมอว่า 
"หมอครับ บุหร่ีผมก็ไม่สูบ เหล้าผมก็ไม่กิน ผู้หญิงผมก็
ไม่เท่ียว ตลอดชีวิตผมกลับบ้านเร็วทุกวัน นอน 3 ทุ่ม 
ตื่น 6 โมงเช้า ออกกําลังกายอีก 1 ช่ัวโมงทุกวัน ของ
หวาน ของมัน ผมก็ไม่กิน ผมกินแต่ผักและผลไม ้
ความเครียดผมก็ไม่มี ผมมั่นใจว่าผมอยู่ต่อไปอีก 30 ปี
ได้อย่างสบายๆ ทําไมหมอถึงส่ายหน้าว่าผมแย่เล่าครับ" 

"เปล่า สุขภาพร่างกายของคุณดีมาก น่าจะอยู่ไปได้อีก
นานตามที่คุณต้องการ ผมเพียงแต่สงสัยว่าถ้าต้องมีชีวิต
อย่างน้ี จะอยู่อีก 30 ปี ไปทําไมเท่าน้ัน" 

นํ้าจิ้มอาหารสมอง 

การทํางานไม่ใช่การขายแรงงาน แต่เป็นการสร้างคุณค่า
ให้แก่ชีวิต ในอีกมิติที่สูงข้ึน การทํางานคือการปฏิบัติ
ธรรม การขัดเกล่ากิเลสตัวเอง ฝึกให้รู้จักเอาชนะความ
โลภ ความโกรธ ความหลง บ่มเพาะความเสียสละ 
เมตตากรุณา และสติปัญญาให้เพ่ิมข้ึนอยู่ตลอดเวลา 
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