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การเก็งกําไรเพ่ือหวังได้รับผลตอบแทนท่ีสูงผิดปกติ มิได้

มีแต่เฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาท่ีทํา
ให้ชาวโลกเจ็บตัวกันไปอย่างกว้างขวางเท่าน้ัน หากมีใน
ธุรกิจใบชาในจีนด้วย 

การพังของเศรษฐกิจอเมริกันและการตกลงของหุ้นอย่าง
น่าตกใจในระดับโลก มีผลทําให้ผู้ “เล่น” ชาจีน “ผูเอ้อ” 
ตลอดจนผู้ปลูกได้รับประสบการณ์เจ็บปวดอย่างไม่คาด
ฝัน 

“ผูเอ้อ” เป็นใบชาที่มีการโฆษณาสรรพคุณว่าช่วยลด
คอเลสโตรอลและลดอาการเมาค้าง ในเวลาไม่ก่ีปีใบชา
จากมณฑลยูนานได้รับความนิยมอย่างสูง กลายเป็นขวัญ
ใจของคนจีนและคนต่างประเทศ มิใช่เพราะสรรพคุณ
เท่าน้ันแต่จากการเก็งกําไรด้วย 

“ผูเอ้อ” เป็นชาท่ีมีลักษณะอัดเป็นแผ่นแข็งหรือเป็นก้อน 
แต่ละเจ้าก็จะมีตราประทับให้ดูขลัง อ้างกันว่ายิ่งเก็บไว้
นานยิ่งมีราคา คนจีนพวก “รวยใหม่” พากันหาซื้อเก็บ
เพ่ือให้ตนเองเป็น “คนมีระดับ” และเพ่ือเป็นการออม
พร้อมหวังเก็งกําไร 

ระหว่าง ค.ศ.1999 กึง 2007 ชา “ผูเอ้อ” ของยูนาน
ซ่ึงว่ากันว่าคิดค้นโดยผู้ค้าในสมัยราชวงศ์ถังมีราคาพุ่งข้ึน
ไม่หยุดถึง 10 เท่าตัว กลางปี 2007 ชา “ผูเอ้อ” ชนิด
ดีเลิศมีราคาปอนด์ละ 150 เหรียญสหรัฐ (6,000 บาท) 

ในช่วงเวลาฟองสบู่ ไม่มีใครมองเห็นว่าฟองสบู่อาจแตก
ได้ ผู้อยู่ในวงการเก็งกําไรต่างหน้ามืดเห็นว่าสะสมชา “ผู
เอ้อ” ดีกว่าเก็บออมเงิน ทุกคนท่ีสะสม “ผูเอ้อ” เช่ือว่า
กําลังจะรวยในไม่ช้า 

อย่างไรก็ดี ในช่วงฟองสบู่ “ผูเอ้อ” คนจีน “รวยใหม่” ก็
ซ้ือหุ้น ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เช่นกัน เมื่อเศรษฐกิจจีนผัน 

 

 

 

 

ผวนเพราะการส่งออกหดหายอันเน่ืองจากการพังของ
เศรษฐกิจโลก รายได้จากการส่งออก กําไรจากการค้า
ขายเงินและเก็งกําไรหุ้นก็หายไป ฟองสบู่ “ผูเอ้อ” ก็แตก
ยับเยิน 

คนปลูก “ผูเอ้อ” ที่เคยถูกไล่ตื๊อในยามราคาชาข้ึนก็ต้อง
หันไปปลูกใบชาและพืชชนิดอ่ืนแทน ตําบลเม็งไห่ใน
มณฑลยูนานซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปลูกชา “ผูเอ้อ” 
ถูกกระทบมากท่ีสุด ผู้ปลูกกว่า 3,000 รายปัจจุบันขาด
รายได้ เ น่ืองจากไม่มี พ่อค้ามาซื้อดังเช่นเคย ความ
ฟุ่มเฟือยท่ีคุ้นเคยมลายหายไปในอากาศ 

ก่อนหน้าน้ี นักลงทุนจากถ่ินอ่ืนแห่กันมากักตุนชา “ผู
เอ้อ” โดยเสนอราคาสูงให้ผู้ปลูกจนผลผลิตเพ่ิมข้ึนหน่ึง
เท่าตัวระหว่างฤดูกลางปี 2006 กับ 2007 จนเป็น 
100,000 ตัน ราคาท่ีผู้ปลูกได้รับสูงข้ึนไม่ต่ํากว่าปีละ 
30 เปอร์เซ็นต์และราคาชา “ผูเอ้อ” ถีบตัวสูงข้ึนเร่ือยๆ 

เมื่อผลผลิตสูงข้ึนมาก และชาจากที่อ่ืนก็ลอกเลียนแบบทํา
เป็นแผ่นอัดเหมือนชา “ผูเอ้อ” จากยูนาน ราคาก็เร่ิมไม่
สูงข้ึนมากเช่นเดิม ตลาดเร่ิมอ่ิมตัว เมื่อถูกกระทบอีก
ด้วยภาวะเศรษฐกิจในจีน ฟองสบู่ “ผูเอ้อ” ก็แตก สต๊อก
มูลค่ากว่าคร่ึงล้านเหรียญสหรัฐตกค้างอยู่ในมือผู้ค้า
ระดับท้องถ่ิน ผู้ค้าใหญ่จากกวางตุ้งหายจ้อย 

ผู้เขียนมีประสบการณ์กับชา “ผูเอ้อ” พอควร เคยเห็น
คร้ังแรกที่เมืองคุนหมิงของมณฑลยูนาน เป็นแผ่นชาอัด
คล้ายถ้วยตะไลในประมาณ พ .ศ .2529 หลังจีนเปิด
ประเทศไม่นานนัก ราคาถ้วยหน่ึงประมาณไม่ถึง 5 บาท 
รสชาติก็งั้นๆแหละ 

อีก 19 ปีให้หลัง เห็นชา “ผูเอ้อ” ตอนกําลังร้อนแรงท่ี
เมืองเซียะเหมิน (อีกช่ือคือเมืองเอ้หมึง) ซ่ึงอยู่ตอนใต้โดย
อยู่ตรางข้ามเกาะไต้หวัน ทําเป็นแผ่นอัดใหญ่เท่าจานข้าว 
เห็นราคานับเป็นพันๆบาท คร้ังน้ีได้มีโอกาสชิมดูเล็กน้อย
รู้สึกว่ามีรสชาติดีข้ึนมาก ปัจจุบันราคาตกลงมาเหลือ
เพียงหน่ึงในสิบของราคาตอนสูงสุด (3 เหรียญสหรัฐต่อ
ปอนด์ก็ซ้ือหามาได้) ตอนนี้หากได้ชิมก็คาดว่าราชาติคง
จะเลวกว่าเมื่อตอนมีราคาแพงเป็นแน่แท้ 



ชา “ผูเอ้อ” แตกต่างกว่าชาอ่ืน ที่เป็นชาอัดเป็นแท่งหรือ
แผ่น ก็เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางและเป็นที่ช่ืนชอบของ
จักรพรรดิและชนช้ันสูงมานานถึง 1,200 ปี ชาน้ียิ่งเก็บ
ไว้นานก็ยิ่งมีค่าคล้ายไวน์ ว่ากันว่าชา “ผูเอ้อ” ที่ผลิตเมื่อ 
200 ปีก่อนมีราคาสูงหลายพันเหรียญต่อแท่ง (จะพิสูจน์
ว่ามีอายุเก่าแก่จริงหรือไม่เป็นหน้าที่ของผู้ซ้ือ เพราะทุก
อย่างในจีนของจริงของปลอมเป็นไปได้ทั้งน้ัน) 

ชา “ผูเอ้อ” จากบริเวณที่ดินพิเศษหรือต้นพิเศษหรือเก็บ
ใบชาในฤดูต่างๆกันจากต้นมีอายุเก่าแก่จะยิ่งมีราคาสูง 
เฉพาะผู้เช่ียวชาญในเรื่องใบชาจีนและเช่ียวชาญในการ
โน้มน้าวให้คนเช่ือว่าเป็นความจริงเท่าน้ันท่ีทําให้ราคาชา 
“ผูเอ้อ” มีราคาสูงแตกต่างกัน 

คําปลอบใจผู้ถือชา “ผูเอ้อ” ไว้ในมือโดยไม่มีใครซื้อต่อใน
ราคาสูงก็คือ ยิ่งเก่าแก่เท่าใดก็ยิ่งมีค่าเท่าน้ัน ดังน้ัน จง
ถือไว้เถอะยิ่งนานยิ่งดี ระหว่างน้ีก็อย่าเผลอเอามาชงกิน 
และเมื่อเวลาน้ันมาถึง (แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่) ก็จะรวยอ้ือซ่า
เองแหละ  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

ในเดือนตุลาคม 2008 วารสาร The Annals of 

Behavioral Medicine รายงานการศึกษาผู้ใหญ่ข้ีเกียจ
ออกกําลังกาย 205 คน เพ่ือเข้าใจพฤติกรรมการออก
กําลังกายและจูงใจให้ออกกําลังกายกันมากข้ึน 

การศึกษาพบว่า เมื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เร่ิมออกกําลัง
กาย หลังจากผ่านไป 6 เดือนมีเพียงคร่ึงเดียวเท่าน้ันที่
ทําตามคําแนะนํา และหลังจากครบ 1 ปี 1 ใน 3 ของ
คนประมาณ 102 คนน้ีก็เลิกออกกําลังกาย ผู้ที่มีเคร่ือง
ออกกําลังกายท่ีบ้าน (เคร่ืองเดินบนสายพาน จักรยาน
พายเรือ ฯลฯ) มีทางโน้มสูงกว่ามากท่ีจะเร่ิมออกกําลัง
กาย 

แต่หลังจากผ่านไป 1 ปีคนท่ีเหลือเหล่าน้ีหากมีเคร่ืองมือ
ที่บ้าน มีทางโน้มที่จะเลิกออกกําลังกายมากกว่าพวกท่ีไม่
มี เค ร่ืองมือ ข้อเท็จจริง น้ีมิ ได้หมายความว่าการมี
เคร่ืองมือออกกําลังกายท่ีบ้านทําให้ออกกําลังกายน้อยลง 
มันเพียงบอกว่าการมีเคร่ืองมือที่บ้านมิใช่ปัจจัยสําคัญ
ที่สุดในการออกกําลังกาย 

ปัจจัยท่ีสําคัญที่พบคือสิ่งท่ีเรียกว่า Self-Efficacy หรือ
ความเช่ืออย่างฝังแน่นว่าตนเองมีอํานาจที่จะบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างแน่นอน 

จากการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาวัดหาดีกรีของ Self-
Efficacy จากคนเหล่าน้ีก็พบว่า คนมีแต้ม Self-Efficacy 
สูง มีความเป็นได้ในการออกกําลังกายหลังจากผ่านไป 1 
ปี สูงกว่าคนได้แต้มต่ําถึง 3 เท่า ไม่ว่าจะมีเคร่ืองออก
กําลังกายท่ีบ้านหรือไม่ก็ตาม 

ข้อสรุปก็คือ การมีหรือไม่มีเคร่ืองออกกําลังที่บ้านไม่
สําคัญเท่ากับการมี Self-Efficacy ซ่ึงผูกพันอย่างสูงกับ
ความมีวินัยของตนเอง (Self-Discipline) 

ใครที่เอาเคร่ืองออกกําลังไว้ตากผ้าในปัจจุบันจึงไม่ต้อง
รีบเอามาใช้งาน สิ่ งแรกท่ีต้องทําคือพัฒนา Self-
Efficacy ของตนเองข้ึนมาเสียก่อนแล้วจึงค่อยปัดฝุ่น 
เลิกใช้เป็นเคร่ืองตากผ้าครับ 

นํ้าจิ้มอาหารสมอง  

What do we live for, if it not to make life less 

difficult to each other? 
(George Eliot) 

เราจะมีชีวิตอยู่กันไปเพ่ืออะไร หากไม่เป็นไปเพ่ือให้ชีวิต
ของพวกเราแต่ละคนลําบากยากเข็ญน้อยลง 

 


