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บันทึกผู้เขียน
ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้ จะพูดถึงรัฐบาลและการเมือง  

แต่มันไม่ได้มีความตั้งใจจะโจมตีด้านการเมือง ผู้เขียนไม่ได้เป็น 

ฝ่ายอนุรักษ์นิยม หรือเสรีนิยม หรืออะไรก็ตาม ผู้เขียนเป็นกลุ่มอิสระ

หนังสือเล่มนี้พูดถึงพระเจ้าและจิตวิญญาณ  

แต่ไมใช่หนังสือศาสนา และไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีเรื่องศาสนา  

ผู้เขียนเชื่อในเสรีภาพในการนับถือศาสนา  

เสรีภาพที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อในพระเจ้า

ค�ำอุทิศ

หนังสือเล่มนี้ขออุทิศให้ ดร. ริชาร์ด บัคมินสเตอร์ ฟูลเลอร์ (ค.ศ. 

1895 – 1983) 

ส�าหรับ ดร. ฟูลเลอร์ มันไม่ง่ายเลยที่จะอธิบายหรือจัดประเภทว่า 

ท่านอยู่ในกลุ่มไหน ท่านเป็นนักอนาคตศาสตร์ นักประดิษฐ์ ครู นักปราชญ์ 

และสถาปนิก ท่านได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

สองครั้ง แล้วท่านก็ขอลาออกทั้งสองครั้ง

ท่านได้รบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติมากมาย สทิธบิตัรผลงานในสหรฐัอเมรกิา 

รางวลัเกยีรตยิศมากมาย รวมทัง้รางวลัเหรยีญทองจากสถาบนัสถาปนกิอเมรกินั 

และรางวัลเหรียญแห่งอิสรภาพจาก ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน

บัคกี้ ฟูลเลอร์ เป็นที่รู ้จักมากที่สุดในงานออกแบบ โดมผิวโค้ง  

(geodesic dome) โครงสร้างที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ ท่าน

ถูกเรียกว่าเป็นนักอนาคตศาสตร์คนแรก คนที่เปล่ียนการท�านายอนาคตให้

เป็นวิทยาศาสตร์ ค�าท�านายต่างๆ ของท่าน ได้กลายเป็นจริงไปแล้ว และอีก

หลายๆ อย่างก�าลังจะเกิดขึ้นจริงๆ ในปัจจุบัน
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บันทึกผู้เขียน
ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้ จะพูดถึงรัฐบาลและการเมือง  

แต่มันไม่ได้มีความตั้งใจจะโจมตีด้านการเมือง ผู้เขียนไม่ได้เป็น 

ฝ่ายอนุรักษ์นิยม หรือเสรีนิยม หรืออะไรก็ตาม ผู้เขียนเป็นกลุ่มอิสระ

หนังสือเล่มนี้พูดถึงพระเจ้าและจิตวิญญาณ  

แต่ไมใช่หนังสือศาสนา และไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีเรื่องศาสนา  

ผู้เขียนเชื่อในเสรีภาพในการนับถือศาสนา  

เสรีภาพที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อในพระเจ้า



“เรำคือสถำปนิกของอนำคตของตัวเรำเอง ไม่ ใช่เหยื่อของอนำคต”

                             – อาร์. บัคมินสเตอร์ ฟูลเลอร์

ค�ำน�ำ

ในปี 2007 โรเบิร์ต คิโยซากิ เคยท้าทายระบบการเงินโลก โดยการ

ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งว่า “อีกไม่นาน เศรษฐกิจของ

สหรฐัฯ จะถึงกาลวกิฤต สถาบนัการเงนิยกัษ์ใหญ่ของโลกอาจถงึขัน้ล้มละลาย”

ผมเองได้ดูคลปิวดีิโอสัมภาษณ์นี ้และยังจ�าการแสดงออกของนกัข่าว

ที่คุยกับโรเบิร์ตในวันนั้นได้ดี เธอยิ้ม และหัวเราะนิดๆ ออกมา แสดงท่าทาง

ไม่เชื่อในสิ่งที่โรเบิร์ตพูดออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจน

แล้วสุดท้าย ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่า เกิดอะไรขึ้นกับสหรัฐอเมริกา

ในปี 2008 และเกิดอะไรขึ้นกับสถาบันการเงินเก่าแก่อายุร้อยกว่าปีอย่าง 

เลห์แมนบราเทอร์ และอีกหลายสถาบันการเงิน

การออกมาสื่อสารกับผู้คนในครั้งนั้น ท�าให้โรเบิร์ตยิ่งเป็นที่รู้จัก และ

มีคนฟังเสียงของเขามากขึ้น ใครที่เอะใจกับค�าพูดของเขาในครั้งนั้น รู้จัก 

ระแวดระวงัฟังความเหน็ต่าง และเตรยีมการรบัมอืกบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

กค็งเอาตัวรอดจากวกิฤตแฮมเบอร์เกอร์ได้อย่างปลอดภยั หรอืไม่บางคนอาจ

ก้าวข้ามเส้นความปลอดภยัไปสูค่วามมัง่ค่ังในช่วงเวลาวิกฤตครัง้น้ันได้อีกด้วย

ที่จริงโรเบิร์ตไม่ใช่นักพยากรณ์อะไร เขาท�างานด้วยข้อมูลที่เข้มข้น

เสมอ ซึ่งทั้งหมดมาจากนักการเงินที่แวดล้อมตัวเขา หนึ่งในนั้นคือ ริชาร์ด 

ดันแคน นักวิเคราะห์การเงิน ผู้เขียนหนังสือ The New Depression และ 

The Dollar Crisis นั่นเอง
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มีคนฟังเสียงของเขามากขึ้น ใครท่ีเอะใจกับค�าพูดของเขาในครั้งนั้น รู้จัก 

ระแวดระวงัฟังความเหน็ต่าง และเตรียมการรับมอืกบัความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ 

กค็งเอาตวัรอดจากวกิฤตแฮมเบอร์เกอร์ได้อย่างปลอดภยั หรอืไม่บางคนอาจ

ก้าวข้ามเส้นความปลอดภยัไปสูค่วามมัง่คัง่ในช่วงเวลาวกิฤตครัง้นัน้ได้อกีด้วย

ที่จริงโรเบิร์ตไม่ใช่นักพยากรณ์อะไร เขาท�างานด้วยข้อมูลที่เข้มข้น

เสมอ ซึ่งทั้งหมดมาจากนักการเงินที่แวดล้อมตัวเขา หนึ่งในนั้นคือ ริชาร์ด 

ดันแคน นักวิเคราะห์การเงิน ผู้เขียนหนังสือ The New Depression และ 

The Dollar Crisis นั่นเอง



ผ่านมาร่วม 10 ปี คราวนี้โรเบิร์ตกลับมาทักทายคุณผู้อ่านอีกครั้ง  

ในงานเขยีนเล่มใหม่ Second Chance : โอกาสอกีครัง้ มัง่คัง่อีกหน เหมอืน

จะเป็นการบอกอะไรบางอย่างกับเราว่า เรื่องเดิมๆ ปัญหาที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไข 

ก�าลังจะกลับมาเขย่าเศรษฐกิจโลกอีกครั้ง

และแน่นอน! นัน่หมายถงึ “โอกาส” ครัง้ใหญ่ทีจ่ะวนกลับมาอกีคร้ังด้วย

วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเช่นน้ีอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยความ

เปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะโลกาภิวัตน์หรือยุคอินเทอร์เน็ต มันยิ่งช่วยทวี

ขนาดของปัญหาให้ ใหญ่โตขึ้นตามไปด้วย คนที่ไม่รู้เรื่อง คนที่ช้า จึงจ�าเป็น

ต้องตกอยู่ข้างหลังอยู่เสมอ

เราปรับเปลี่ยนกระแสการเงินโลกไม่ได้ ฝืนสู้ก็คงไม่มีประโยชน์ วิธี

เดียวที่จะเอาตัวรอดได้ ในสภาวะที่ทุกปัญหาถาโถมแบบนี้ ก็คือ เรียนรู้ที่จะ

อยู่กับมันอย่างชาญฉลาด ซึ่งหากเราเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงไป

จนถึงระดับรากเหง้า เราอาจไม่เพียงแค่รักษาตัวให้รอด แต่เราอาจใช้มันพา

เราไปสู่ความมั่งคั่งได้อีกด้วย

วิกฤตอาจมาเยือนอีกครั้ง เช่นเดียวกับโอกาสที่จะกลับมาเคาะประตู

บ้านเราอีกครั้งด้วย ค�าถามคือ คุณเตรียมรับมือกับการกลับมาอีกครั้งของ

มันอย่างไร

SECOND CHANCE : โอกาสอีกครั้ง มั่งคั่งอีกหน... ว่าแต่มันจะ

เป็นโอกาสของคุณด้วยหรือเปล่านะ

                                     THE MONEY COACH

                                  จักรพงษ์ เมษพันธุ์
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บทนำ�

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...
สหรัฐอเมริกาเคยเป็นเจ้าหนี้ที่รวยที่สุดในโลก

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...

เงินดอลลาร์สหรัฐมีทองค�าค�้าประกัน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...

การพิมพ์เงินขึ้นมาใช้ ถือเป็นอาชญากรรม การปลอมแปลง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...
คนเราไปเรียนหนังสือ ได้งานท�า เกษียณตอนยังไม่แก่ และใช้ชีวิต

หลังเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไป

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...
สิง่ทีเ่ราต้องท�ากค็อื ซือ้บ้านไว้สกัหนึง่หลงั แล้วพอราคาอสงัหารมิทรพัย์

ขึ้น เราก็จะรวย

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...
สิ่งที่เราต้องท�าก็คือ ลงทุนในตลาดหุ้น แล้วพอราคาหุ้นขึ้น เราก็จะ

รวยขึ้นอีก

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...

การเรียนจบปริญญา หมายถึงการได้รับค่าแรงที่เพิ่มขึ้น

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...
อายุที่มากขึ้นถือเป็นสินทรัพย์ 

บทน�า    11
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12    โอกาสอีกครั้ง มั่งคั่งอีกหน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...
คนที่เกษียณสามารถวางใจได้ว่า กองทุนประกันสังคมและสวัสดิการ

ทางการแพทย์ของรัฐจะดูแลพวกเขาได้

น่าเสยีดาย กาลครัง้หนึง่นานมาแล้ว...นัน้ได้ จบลงเสยีแล้ว เทพนยิาย

แห่งความฝันได้จบลงแล้ว โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว และจะเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆ 

ไม่มีวันหยุด

ถาม : แล้วทีนี้จะต้องท�ายังไงกันล่ะ

ตอบ : ค�าตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับโอกาส

ที่สองส�าหรับคุณ เงินของคุณ และชีวิตของคุณ หนังสือเล่ม

นี้แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

 อดีต...ส�ารวจ ต้นเหตุที่แท้จริง ของวิกฤตการณ์ทางการเงินที่

เราก�าลังเผชิญกันอยู่ตอนนี้

 ปัจจุบัน... วิเคราะห์ว่าตอนนี้ คุณ อยู่ตรงไหน 

 อนาคต... คุยในรายละเอียดเรื่องโอกาสที่สองของเงินของคุณ

และชวีติของคณุ และวธิทีีค่ณุจะใช้โอกาสทีพ่บในช่วงเวลาแห่งวกิฤต

และเคราะห์ร้ายเพื่อสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการ

 ค�าที่ส�าคัญที่สุดในตอนนี้คือ ค�าว่า วิกฤต จ�าไว้ว่าค�าค�านี้มีสอง

ด้าน วิกฤตเป็นได้ทั้ง อันตราย และ โอกาส

 การล้มพังทางการเงินมี 3 แบบ คือ ตลาดหุ้นล้ม ตลาดอสังหา-

ริมทรัพย์ล้ม และตลาดค่าเงินล้ม 

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของความเป็นไปได้ที่ตลาดค่าเงินจะล้มพัง
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ภาคที่ 1

ยุคเก่า

อดีต

เรียนหนังสือ หางานท�า ขยันท�างาน เก็บออม

ซื้อบ้าน ปลดหนี้ และลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น



ภำคที่ 1 : อดีต
บทน�ำ

วนัหนึง่ผมนัง่อยู่ในร้านสตาร์บคัส์ แล้วบงัเอญิเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอ

กันนานหลายปี แม้ว่าผมจะดีใจที่ได้เจอเขา แต่ผมก็ประหลาดใจที่เห็นเขาที่

ท�างานอยู่หลังเคาน์เตอร์กาแฟ

“คุณท�างานที่นี่นานเท่าไหร่แล้ว” ผมถาม

“ประมาณห้าเดือน” เขาตอบในระหว่างที่รับออเดอร์กาแฟจากผม

“เกิดอะไรขึ้น” ผมถามต่อ

“ก็หลังจากที่ตลาดหุ้นตกในปี 2007 ผมก็ตกงาน แล้วผมก็หางาน 

ใหม่ได้ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ต�าแหน่งนั้นก็ถูกยุบไปด้วย แล้วหลังจากที่

ผมดึงเงินเก็บและเงินเกษียณมาใช้จนหมด ผมก็เสียบ้านไป พวกเราทนต่อ

ไม่ไหว” เขาเล่าต่อ “ไม่ต้องห่วงหรอก พวกเรายังท�างานอยู่ ไม่ได้ตกงาน 

เราทั้งสองคนมีงานท�า แต่แค่ว่าเราสองคนท�าเงินไม่ได้มาก ผมก็เลยมา

ท�างานทีร้่านกาแฟสตาร์บคัส์เพื่อหาเงนิเพิม่อกีนดิหน่อย นกึออกไหม หาเงนิ

ค่ากาแฟเพิ่มอีกนิดหน่อยจากร้านสตาร์บัคส์” เขาพูดติดตลก แล้วก็ระเบิด

เสียงหัวเราะออกมาดังๆ 

ผมเดินเลี่ยงมาข้างๆ เพื่อให้ลูกค้าที่ต่อแถวจากผมได้สั่งกาแฟ แล้ว

ผมก็ถามต่อ “แล้วคุณจะท�าอย่างไรต่อไปในอนาคต” 

“ผมกลับไปโรงเรียน เรียนต่อปริญญาโทอีกใบ สนุกดีนะที่ได้กลับไป

เป็นนักเรียนอีกครั้ง บางครั้งผมไปเรียนกับลูกชายผมด้วย เขาก�าลังเรียน

ปริญญาโทใบแรก”
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