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พ่อรวยมักพูดเสมอว่า

                                                            

                                                ...อ้ำงอิงจำกสุภำษิตจีน

“คนเราจับปลาในน�้านิ่งไม่ได้หรอก”  



ควำมโปร่งใส (ค�ำนำม)

นิยำมของ ความโปร่งใส

1. สภำวะที่โปร่งใส

2.  สิ่งที่โปร่งใส

3. จุดทีน่กัลงทนุมช่ีองทำงเข้ำถงึข้อมลูทำง การเงนิ 
ที่จ�ำเป็นของบริษัท เช่น ระดับรำคำ สภำพคล่อง
ที่มีอยู่ใน แต่ละระดับรำคำ และรำยงำนแสดง 
ฐานะทางการเงิน ที่ผำ่นกำรตรวจสอบ



ค�ำอุทิศ
แด่คนที่เฝ้าค้นหาความจริง



ค�ำขอบคุณ
นักเรียน เกรด C ขอบคุณนักเรียน เกรด A

ผมต้องเรียนซ�้ำชั้นมัธยมปลำย 2 ครั้งเพรำะผมเขียนไม่ได้ 
ผมสอบตกวิชำภำษำอังกฤษตอน ม.4 ไม่ใช่ว่ำเพรำะผมเขียนไม่ได้ 
ผมเขียนได้ แต่ผมแค่สะกดหรือเว้นวรรคตอนได้ไม่ดี และผมมักจะ
เขียนผิดหลัก “ไวยำกรณ์” อยู่เสมอ

ถึงอย่ำงนั้น ผมเชื่อว่ำเหตุผลหลักที่ผมสอบตกนั้นเป็นเพรำะ
ครูวิชำภำษำอังกฤษไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมเขียน ผมเขียนสิ่งที่ผมคิด
เกี่ยวกับเขำ ผมอยำกรู้ว่ำท�ำไมเขำถึงบังคับให้เรำอ่ำนหนังสือที่เรำ
ไม่ได้สนใจ และอีกอย่ำง ผมคิดว่ำเขำไม่ได้ท�ำงำนที่เขำถูกจำ้งมำให้
ท�ำ ในเมื่อเขำท�ำให้ทั้งชั้นเรียนสอบตกมำกกว่ำ 75%

หลังจำกที่สอบตกตอน ม.4 ผมก็แทบจะพักกำรเรียนไปเลย 
ผมเป๋ เละเทะ ไม่มีใครอยำกถูกเรียกว่ำ “เจำ้โง่” ผมเรียนรู้ที่จะเกลียด
โรงเรียน ผมอยำกเรียน แต่ไม่ใช่วิชำที่เรำถูกบังคับให้เรียน โชคด ี
ที่พ่อจนของผมเกลี้ยกล่อมให้ล้มเลิกควำมคิดท่ีจะลำออก แต่ 
ควำมเสยีหำยก็เกิดขึ้นไปแล้ว ลูกชำยของพ่อรวยก็สอบตกภำษำ
อังกฤษของครูคนนี้เหมือนกัน 

ผมสอบผ่ำนมำได้ด้วยกำรนั่งติดกับเด็กนักเรียนหญิง 
หัวกะทิที่ฉลำดที่สุดในชั้นเรียนของผม ระบบโรงเรียนเรียกกำรขอ 
ควำมช่วยเหลือว่ำ...“กำรโกง” โลกธุรกิจเรียกมันว่ำ “ควำมร่วมมือ 
ถ้ำไม่ใช่เป็นเพรำะ ความร่วมมอื กบันกัเรยีนเกรด A ผมไม่มวีนัเรยีนจบ 
ชั้นมัธยมแน่นอน



ทกุวนันี ้ ผมเป็นทีรู่จ้กัในฐำนะ “นกัเขยีนหนงัสอืขำยด”ี  นกัเขียน
หนงัสอืกำรเงนิส่วนบคุคลขำยดอีนัดบั 1 ตลอดกำล  ผมได้สถำนะน้ัน
มำจำกควำมร่วมมือ

นี่เป็นกำรเกริ่นอย่ำงยืดยำวเพื่อแสดงควำมขอบคุณต่อโมนำ 
แกมเบตตำ (Mona Gambetta) เจ้ำของกจิกำรในโลกของส�ำนกัพิมพ์ 
โมนำคือนักเรียนเกรด A ของผม เธอเป็นบรรณำธิกำร ผู้ตีพิมพ์ โค้ช 
เชยีร์ลีดเดอร์ และเพื่อนของผม เรำร่วมงำนกันมำหลำยปี และตีพิมพ์
หนังสือหลำยเล่มด้วยกัน  การเงินลวงโลก (FAKE) อำจไม่ได้รับกำร 
ตพีมิพ์ถ้ำโมนำไม่ได้อยูใ่นทมี...และไม่ได้เป็นนกัเรยีนเกรด A ของผม

การเงินลวงโลก (FAKE) ควรจะได้รับกำรตีพิมพ์ตั้งแต่ปีก่อน 
หนังสือถูกเขียน แล้วก็ถูกแก้ไขใหม่ เพรำะโลกเปลี่ยนแปลงไป 
เร็วมำก และเรำต้องท�ำเรื่อง กำรเงินจอมปลอม (fake money) 
อนัซบัซ้อนให้เป็นเรือ่งง่ำย  โมนำยงัคงให้ก�ำลงัใจผมต่อไป แม้จะต้อง
เริม่ต้น การเงนิลวงโลก (FAKE) ครัง้แล้วครัง้เล่ำกต็ำม เธอไม่เคยยอม
แพ้ในตัวผมเลย

ผมอุทิศหนังสือเล่มนี้แด่โมนำ เพื่อกล่ำวค�ำว่ำ “ขอบคุณ” 
ถ้ำไม่ใช่เพรำะโมนำ แกมเบตตำ รวมถึงก�ำลังใจ ควำมอดทน และ
ควำมเต็มใจของเธอที่จะให้เสียงตอบรับและควำมคิดเห็นกับผมแม้
ในเวลำท่ียำกล�ำบำก ผมอำจจะไม่ได้มำเป็นนักเขียน นักเขียนจริงๆ 
อยำ่งที่ผมเป็นในทุกวันนี้
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บทน�ำ
อนำคตนั้นจอมปลอม

การเงนิลวงโลก เขยีนเสรจ็ในเดอืนเมษำยน 2018 และถกูปรบั
แก้ส�ำหรับวำงขำยในฤดูใบไม้ร่วงในปีเดียวกัน

วันที่ 28 พฤษภำคม 2018 ผมเดินผ่ำนชั้นขำยหนังสือ มองดู
นิตยสำรบนแถวต่ำงๆ ที่ก�ำลังกรีดร้องมำที่ผม “มองฉันสิ!” “หยิบฉัน
สิ!” “ซื้อฉันไปสิ!” “อ่ำนฉันสิ!” 

แน่นอนว่ำนิตยสำรที่มีผู้หญิงสวยๆ และรถแรงๆ ข้ึนปกน้ัน
พูดกับผมเสียงดังที่สุด แต่ถึงกระนั้นกลับเป็นนิตยสำร Time ปกจืดๆ
ที่ท�ำให้ผมต้องเหลียวหลัง และมันพูดกับผมว่ำ เธอตองอ่านฉัน
ชื่อเรื่องบนปกนั้นก็แสนกระแทกใจ

คนรุ่นผมท�ำให้สหรัฐอเมริกำถังแตกได้อย่ำงไร

 บทควำมดังกล่ำวในนิตยสำรเล่มนั้นและผลกระทบที่มันมี
ต่อผม ท�ำให้กำรตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ยืดเยื้อออกไป
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จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย

คุณเคยต่อจิ๊กซอว์ยักษ์ขนำด 1,000 ชิ้นไหมครับ คุณเคยใช้
เวลำเป็นชั่วโมงๆ บำงทีเป็นวันๆ เป็นสัปดำห์ ค้นหำตัวจิ๊กซอว์จ�ำนวน
เป็นพันๆ ชิ้นอย่ำงช้ำๆ จนในที่สุดก็เจอชิ้นที่คุณตำมหำ ช้ินที่ท�ำให้
จิ๊กซอว์ทั้งภำพสมบูรณ์ไหมล่ะ

บทควำมนั้นในนิตยสำร Time ก็คือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ำยของภำพ
จิ๊กซอว์ขนำด 1,000 ชิ้นของผม 

ชิ้นจิ๊กซอว์ที่จะร้อยเรียงภำพเรื่องรำวของอดีต ปจจุบัน และ
อนำคต การเงินลวงโลก จ�ำเป็นต้องมีบทควำมนั้นของนิตยสำร Time 
และนั่นหมำยควำมว่ำ การเงินลวงโลก ต้องถูกเขียนใหม่

พวกหัวกะทิ

วันที่ 28 พฤษภำคม 2018 บทควำมในนิตยสำร Time
ซึ่งเขียนโดยสตีเวน บริลล์ (Steven Brill) นั้นเป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับ
พวกหัวกะทิ ตัวบริลล์เองเป็นหัวกะทิที่เข้ำรับกำรศึกษำในโรงเรียน
เดียร์ฟลด์ (Deerfiled Academy) ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชั้นสูงในรัฐ
แมสซำชูเซตส์ จำกนั้นก็จบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเยล (Yale 
University) และโรงเรียนด้ำนกฎหมำยเยล (Yale Law School)

ค�ำพูดของสตีเวน บริลล์ในบทควำมกล่ำวว่ำ

ตอนที่เหล่ำผู้ประสบควำมส�ำเร็จในยุค (เบบี้บูม) ของผม
จบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยอันทรงเกียรติและเริ่มเข้ำสู่
โลกแห่งกำรท�ำงำน ควำมส�ำเร็จของพวกเขำมักก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ทำงสังคมที่ตำมมำ
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ค�าแปล : พวกหวักะทนิัน้ละโมบ ห่วงแต่ตวัเอง โดยใช้เงนิคนอืน่ๆ

พวกเขำ...สร้ำงเศรษฐกิจบนข้อเสนอที่โยกย้ำยทรัพย์สิน
ต่ำงๆ ไปมำ แทนที่จะสร้ำงทรัพย์สินชิ้นใหม่ขึ้น

ค�าแปล : พวกหัวกะทิสนใจแต่จะท�ำให้ตัวเองร�่ำรวยมำกกว่ำ
ที่จะสร้ำงธุรกิจ สินค้ำใหม่ๆ หรือเพิ่มงำนมำกขึ้น และต่อยอด
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกำ 

พวกเขำสร้ำงเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีแ่ปลกใหม่และสุ่มเส่ียง 
รวมถงึอนพุนัธ์และอนพุนัธ์ปองกนัควำมเสีย่งจำกกำรผดินัด
ช�ำระหน้ีของลูกหน้ีท่ีสร้ำงผลก�ำไรอนัหอมหวำนในทนัท ีและ
ยงัแบ่งแยกคนทีล่งมอืเสีย่งออกจำกคนทีต้่องรบัผลทีต่ำมมำ

ค�าแปล : พวกหวักะทสิร้ำงทรพัย์สนิจอมปลอมทีท่�ำให้พวกเขำ
และผองเพื่อนร�่ำรวยและขูดรีดคนอื่นๆ เวลำพวกหัวกะทิเจง 
พวกเขำได้เงินโบนัส ในขณะที่ตำสีตำสำทั้งหลำยกลับเป็นคน
ที่ต้องจ่ำยให้กับควำมเจงของพวกชนชั้นสูงผ่ำนเงินเฟอและ
อัตรำภำษีที่สูงขึ้น 

จิ๊กซอว์ชิ้นแรกของภาพปริศนาตัวต่อ

บทควำมของบริลล์นั้นเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ำยของผม จิ๊กซอว์
ชิ้นแรกของภำพต่อปริศนำคือกำรได้อ่ำนหนังสือ Grunch of Giants
ซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี 1983

Grunch ซึ่งย่อมำจำก Gross Universal Cash Heist นั้นเขียน
โดย ดร. อำร์. บักมินสเตอร์ ฟูลเลอร์ (Dr. R. Buckminster Fuller)
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่ำงดีในฐำนะนักอนำคตกำลและผู้ประดิษฐ์
อำคำรโดมทรงกลมผิวโค้ง
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อาคารศาลาของสหรัฐอเมริกาที่งาน Expo 67 

ในปี 1967 ผมโบกรถจำกรัฐนิวยอร์กไปเมืองมอนทรีออล
ประเทศแคนำดำ เพ่ือเยี่ยมชมงำน Expo 67 งำนนี้จัดในธีม
มนุษย์และโลก ซึ่งได้รับกำรกล่ำวถึง (เช่นเดียวกับงำน Expo 
ก่อนหน้ำนี้) ในฐำนะ “งำนแสดงนิทรรศกำรแห่งอนำคตของโลก”
ในประเทศแคนำดำ อำคำรแสดงนิทรรศกำรของสหรัฐอเมริกำ
ในงำนนั้นคือโดมทรงกลมผิวโค้งของฟูลเลอร์ 

แม้ว่ำผมจะไม่ได้เจอกบัฟลูเลอร์
ในเมืองมอนทรีออล ผมก็โชคดีที่ได้
เรียนกับเขำหลำยครั้งในปี 1981, 
1982 และ 1983 รูปที่เห็นนี้คือ
ฟลูเลอร์กับผมท่ีงำนอเีวนต์ช่ือ “อนำคต
แห่งโลกธุรกิจ” ซึ่งเป็นงำนอีเวนต์
ตลอดหนึ่งสัปดำห์ที่เมืองเคิร์กวูด 
รัฐแคลิฟอร์เนีย ใกล้กับทะเลสำบ
ทำโฮในปี 1981 ส�ำหรบัผม แต่ละงำน
ที่มีฟูลเลอร์น้ันถือว่ำพลิกโฉมและ
เปลี่ยนชีวิตเลยทีเดียว
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จอห์น เดนเวอร์ (John Denver) เรียกฟูลเลอร์ว่ำ “คุณปูแห่ง
โลกอนำคต”ในเพลง “What One Man Can Do” ของเขำ เขำแต่ง
เพลงนี้เพื่ออุทิศให้กับชำยผู้ยิ่งใหญ่คนนี้

ฟูลเลอร์จำกไปในวันที่ 1 กรกฎำคม 1983 ประมำณ 3 สัปดำห์
หลังจำกครั้งสุดท้ำยที่ผมได้เรียนกับเขำ ผมจ�ำได้ว่ำผมได้หนังสือ 
Grunch of Giants และอ่ำนมันทันที ฟูลเลอร์พูดหลำยอย่ำงเหมือน
กบัทีพ่่อรวยสอนผมกบัลกูชำยของท่ำน Grunch เป็นเรือ่งรำวเกีย่วกบั
วิธีที่คนรวยล้นฟำ “ขูดรีด” โลก Grunch คือจิ๊กซอว์ชิ้นแรกของภำพ
ปริศนำตัวต่อ 1,000 ชิ้นอันใหม่ของผม

ช่วงระหว่ำงปี 1983 และปี 2018 ผมเข้ำเรียน อ่ำน ร่วมงำน
สมัมนำ ฟงและเรยีนรูจ้ำกใครก็ตำมท่ีผมสงสัยว่ำถอืชิน้ส่วนของภำพ
ปริศนำตัวต่อในหนังสือ Grunch of Giants

ในครูจอมปลอม (Fake Teachers) ภำคที่สองของหนังสือเล่ม
นี ้ผมจะให้ชือ่ครจูรงิๆ ทีผ่มได้พบ อ่ำนงำน และเรยีนด้วย เป็นครจูรงิๆ 
ที่มีชิ้นส่วนของภำพปริศนำตัวต่อ

วันที่ 28 พฤษภำคม 2018 เป็นเวลำ 35 ปีหลังจำกที่อ่ำน 
Grunch of Giants ผมได้เจอกับนิตยสำร Time มีบทควำมของบริลล์ 
ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ำยของภำพปริศนำตัวต่อ 1,000 ชิ้นส�ำหรับผม 
บริลล์ได้ยืนยันควำมกังวลและกำรคำดกำรณ์ส่วนใหญ่ของฟูลเลอร์ 
ใน Grunch of Giants

ฟูลเลอร์เป็นนักอนำคตกำล กำรคำดกำรณ์และควำมกังวล
หลำยๆ อย่ำงของเขำใน Grunch of Giants ก�ำลังเป็นจริงในปจจุบัน 
จึงเป็นเหตุผลว่ำท�ำไมบทควำมของบริลล์ถึง “มำถูกเวลำ” 
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แม้ว่ำบทควำมของบริลล์จะท�ำให้กำรวำงขำยหนังสือเล่มนี้
ยดืเยือ้ออกไป ผมก็รูส้กึขอบคณุเขำท่ีได้เปดเผยข้อมลูเชงิลกึ เป็นเบือ้งลกึ
จำกโลกที่น้อยคนจะรู้ว่ำมีอยู่ ซึ่งเป็นโลกของพวกหัวกะทิที่ฉลำด 
อนำคตไกล และดีที่สุดของอเมริกำ

ถ้ำหำกคุณสงสัยว่ำ “พวกหัวกะทิ” บำงคนเหล่ำมีใครบ้ำง
“พวกหัวกะทิ” เหล่ำนั้นได้แก่

 1. ประธำนำธิบดีบิลล์ คลินตัน (Bill Clinton)

 2. รัฐมนตรีต่ำงประเทศ ฮิลลำรี คลินตัน (Hillary Clinton)

 3. ประธำนำธิบดีบำรัก โอบำมำ (Barack Obama)

 4. ประธำนำธบิดจีอร์จ เอช. ดบัเบลิย.ู บชุ (George H. W. Bush)

 5. ประธำนำธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช (George W. Bush)

 6. ประธำนคณะกรรมกำรธนำคำรกลำง เบน เบอร์นันเก   
               (Ben Bernanke)

 7. ประธำนคณะกรรมกำรธนำคำรกลำง เจเนต เยลเลน
     (Janet Yallen)

 8. วุฒิสมำชิก มิตต์ รอมนีย์ (Mitt Romney)

มีพวกหวักะทอิืน่ ๆ  อกีมำกมำยทัว่โลกทีก่�ำลังขับเคล่ือนโลกใบนี้

ไม่ใช่การสมรู้ร่วมคิดของพวกคนชั่ว

ผมไม่ได้บอกว่ำพวกหัวกะทิเหล่ำนี้เป็นคนชั่ว (แม้ว่ำบำงคน
จะเป็น) หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรสมรู้ร่วมคิด ผมเชื่อว่ำ
คนพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคนดี ท�ำในสิ่งที่พวกเขำเชื่อว่ำ “ถูก” ปญหำ
ก็คือ เพรำะว่ำพวกเขำฉลำดเหลือเกิน บ่อยครั้งที่พวกเขำไม่มีกำร
ใคร่ครวญในตวัเอง ท�ำให้พวกเขำเฝำท�ำสิง่ท่ีพวกเขำคดิว่ำถกู แม้ว่ำสิง่ที่
พวกเขำก�ำลังท�ำจะท�ำลำยชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่นับล้ำน
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จอมโจรปล้นโลกคือใคร

จอมโจรปล้นโลกและพวกหัวกะทินั้น ไม่ จ�ำเป็นต้องเป็นคน
คนเดียวกัน ฟูลเลอร์ไม่ได้บอกว่ำพวกหัวกะทิคือจอมโจรปล้นโลก
จำกกำรบรรยำยและหนงัสอืของฟลูเลอร์  สิง่ทีผ่มจ�ำได้คอื พวกหวักะทิ
คอืหุ่นเชดิ และคนทีป่ล้นโลกคอืคนเชดิหุน่  อย่ำงทีค่ณุรู ้คนเชิดหุน่นัน้
แทบไม่ค่อยมีใครเห็น พวกเขำชอบอยู่หลังฉำกในควำมมืดมำกกว่ำ
ในหนังสือเล่มนี้ ผมจะท�ำให้มองเห็นคนเชิดหุ่นได้อย่ำงดีที่สุด

ถ้ำอย่ำงนั้นมำต่อกันที่เวอร์ชันแก้ไขของ การเงินลวงโลก
เล่มนี้กันต่อครับ...

อะไรที่จริง...และอะไรที่จอมปลอม

ถ้ำคุณไม่ได้อำศัยอยู่ในถ�้ำ ท้ังหมดที่เรำได้ยินกันในทุกวันนี้ก็
คือ “อันนี้ปลอม” และ “อันนั้นลวง” เกือบทุกอย่ำงที่ครั้งหนึ่งเรำเคย
เชื่อนั้น...เป็นเรื่องหลอกลวงในวันนี้

ประธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัปเป็นคนท่ีแพร่ขยำยค�ำว่ำ “ข่ำวปด” 
ให้เป็นที่นิยม ในกำรตะโกนใส่พวกสื่อส�ำหรับประเด็นต่ำงๆ ท่ีเป็น
จริงหรือได้รับรำยงำนมำ  ในโลกโซเชียลมีเดียหลำยๆ คนมีผู้ติดตำม
ปลอมๆ ผูค้นนบัล้ำนใช้จ่ำยเงนิหลำยพันล้ำนซือ้โรเลก็ซ์ หลยุส์ วติตอง 
และเวอร์ซำเซ่ปลอม และมีแม้กระทั่งยำปลอมๆ ทำงเภสัชกรรม

วันที่ 17 มกรำคม 2019 นิตยสำร Time ได้ชี้ให้เห็นถึง
ควำมแตกต่ำงระหว่ำง “ข้อเท็จจริง” และ “ข้อมูลปลอม” (หรือที่รู้จัก
กนัว่ำคือ ข่ำวปด) จำกค�ำพดูของโรเจอร์ แมกนำมใีนหนงัสอื  Zucked
ที่ว ่ำ “บนเฟซบุ กข้อเท็จจริงและข้อมูลปลอมนั้นดูหมือนกัน
ควำมแตกต่ำงเพียงอย่ำงเดียวคือข้อมูลปลอมสร้ำงรำยได้มำกกว่ำ 
จึงได้รับกำรดูแลที่ดีกว่ำ”
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วงจรข้อมลูปลอมแบบนีแ้สดงสิง่ที่ย่ัว่ยผุูค้น และท�ำให้พวกเขำ
มีอำรมณ์ นั่งไม่ติด และของขึ้น

การลวงหลอกอันล�้าลึก

มเีทคโนโลยใีหม่ท่ีเรียกว่ำ “กำรลวงหลอกอนัล�ำ้ลกึ” ทีใ่ห้อ�ำนำจ
กับพวกสำยเทคโนโลยีมือสมัครเล่นในกำรจับภำพและเสียงของคน
ทีมี่ชือ่เสียงเอำไปท�ำวดิโีอปลอม อย่ำงทีค่ดิไว้ กำรใช้เทคโนโลยหีลอก
ลวงอนัล�ำ้ลกึทีเ่ป็นทีน่ยิมมำกทีส่ดุคือกำรถ่ำยวดีิโอจรงิๆ และเปลีย่นให้
เป็นหนงัโปปลอม ๆ  กำรใช้เทคโนโลยีหลอกลวงอันล�ำ้ลกึทีเ่ป็นอนัตรำย
ยิ่งกว่ำ คือกำรให้ผู้น�ำที่ทรงอ�ำนำจประกำศสงครำมกับอีกประเทศ

พูดง่ำยๆ ก็คือ เรำเชื่อสำยตำและโสตประสำทของเรำไม่ได้
อีกต่อไป

ในโลกปจจุบัน กำรพิสูจน์ว่ำอะไรจริงและอะไรเท็จ สำมำรถ
หมำยถงึควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมมัง่คัง่และควำมยำกจน สงครำม
หรือสันติภำพ หรือแม้แต่ควำมเป็นหรือควำมตำยได้

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของเรื่องลวงโลก 3 อย่ำงด้วยกัน

1. เงินจอมปลอม (Fake Money) เงินจอมปลอมมีอ�ำนำจ
ท�ำให้คนรวยรวยยิง่ขึน้ และในขณะเดยีวกนั กท็�ำให้คนจนและชนชัน้
กลำงจนลงไปอีก



21

บทนํา : อนาคตนั้นจอมปลอม

2. ครูจอมปลอม (Fake Teachers) โรงเรียนสอนอะไรให้
คุณบ้ำงเก่ียวกับเรื่องเงิน ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ ค�ำตอบคือ “ไม่มีสัก
อย่ำง” ครูส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่ยอดเย่ียม แต่ระบบกำรศึกษำของ
เรำนั้นล่มสลำย ล้ำหลัง และล้มเหลวที่จะเตรียมนักเรียนให้เข้ำสู่โลก
แห่งควำมเป็นจริง

แทนที่จะแนะน�ำนักเรียนไปสู่ทำงสว่ำง ระบบกำรศึกษำของ
เรำก�ำลังช้ีน�ำคนหนุ่มสำวนับล้ำนไปสู่ควำมมืดมนทำงกำรเงิน และ
หนี้ประเภทที่เลวร้ำยที่สุดก็คือหนี้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ

ช่องว่างระหว่างชนชั้น
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนแบ่งรำยได้เทียบกับปี 1979 หลังหักภำษีและอัตรำเงินเฟอ

คนรวย

คนชั้นกลาง 
คนไม่มีรายได้ 

 คนจน

เศรษฐกิจตกต�่าป 2018
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หนี้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำนั้นมำกกว่ำ 1.2 แสนล้ำนดอลลำร์ และ
เป็นทรัพย์สินอันดับ 1 ของรัฐบำลอเมริกำ ในโลกอันน่ำสะพรึงสิ่งนี้
เรียกว่ำ การขู่เข็ญ

นิยำมของค�ำว่ำกำรขู่เข็ญ

1. กำรข่มขู ่(โดยใช้ก�ำลัง) เพ่ือเอำเงนิหรอืทรพัย์สนิ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรล่วงละเมิดโดยเจ้ำหน้ำที่

รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรประพฤติปฏิบัติดังกล่ำว

2. กำรเรียกเก็บเงินเกินอย่ำงมหำศำล

3. ทรพัย์สนิจอมปลอม (Fake Assets) อนัดบัแรกเรำจ�ำเป็น
ต้องนิยำมและเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงทรัพย์สินและหนี้สินก่อน

หนี้ของผู้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำทั้งหมดซึ่งเป็นของรัฐบำลกลำงและแซลลีแม* (TOTALGOV)
แหล่งที่มา : คณะกรรมกำรธนำคำรกลำงสหรัฐอเมริกำ

นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณอยำกเห็น
ส�ำหรับเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ

พื้นที่ที่แรงเงำระบุถึงช่วงเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกำ
2011 research.stlouisfed.org

พ
ันล

้ำน
ดอ

ลล
ำร

์

*แซลลแีม (Sallie Mae) คอืบรษิทัให้บรกิำรทำงกำรเงนิ เน้นไปทีเ่งนิกูย้มืเพือ่กำรศกึษำ
ของสหรัฐอเมริกำ – ผูเรียบเรียง
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บทเรียนความรู้ทางการเงิน
ทรัพย์สินใส่เงินลงในกระเป๋ำคุณ

หนี้สินเอำเงินออกไปจำกกระเป๋ำคุณ

พ่อจนของผมพดูเสมอว่ำ “บ้ำนคอืทรพัย์สนิทีใ่หญ่ทีส่ดุของเรำ”

พ่อรวยของผมพดูว่ำ “บ้ำนของเธอไม่ใช่ทรพัย์สนิ มนัคอืหนีส้นิ”

ผู้คนนับล้ำนเชื่อว่ำบ้ำนของพวกเขำคือทรัพย์สิน

บ้านของคุณไม่ใช่ทรัพย์สิน
ดัชนีรำคำบ้ำนทั่วโลกนั้นแทบจะลงไปที่จุดเดิมก่อนจะเกิดวิกฤติทำงกำรเงิน

ในปี 2008 ตลำดอสังหำริมทรัพย์เกิดวิกฤติ แล้วรำคำบ้ำน
ในหลำยๆ เมอืงทัว่โลกกย็งัไม่ฟนตวั ดงัทีป่รำกฏในกรำฟพร้อมข้อมลู
จำกไอเอ็มเอฟข้ำงต้น ยกเว้นสองสำมเมือง เช่น ซำนฟรำนซิสโก
นวิยอร์ก และฮอนโนลูลู ที่รำคำบ้ำนพุ่งสูงขึ้น
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ไม่ใช่วิกฤติอสังหาริมทรัพย์

อนัทีจ่รงิ วิกฤตอิสงัหารมิทรพัย นัน้ไม่ใช่วกิฤตอิสงัหำริมทรัพย์
จริงๆ แต่มีสำเหตุมำจำกทรัพย์สินจอมปลอม ซึ่งเป็นอันเดียวกับ
ท่ีบรลิล์บรรยำยไว้ในบทควำมของเขำ  มนัสมควรทีจ่ะตอกย�ำ้สิง่ทีเ่ขำ
พูดไว้อย่ำงไม่มีผิดเพี้ยนตำมนี้ครับ

(พวกหัวกะทิ) สร้ำงเศรษฐกิจบนข้อเสนอที่โยกย้ำยทรัพย์สิน
ต่ำงๆ ไปมำแทนท่ีจะสร้ำงอันใหม่ข้ึน พวกเขำสร้ำงเครื่องมือ
ทำงกำรเงินท่ีแปลกใหม่และสุ่มเส่ียง  รวมถงึอนพัุนธ์และอนพัุนธ์
ปองกันควำมเสีย่งจำกกำรผดินดัช�ำระหนีข้องลูกหนีท้ีส่ร้ำงผล
ก�ำไรอนัหอมหวำนในทนัท ีและยงัแบ่งแยกคนทีล่งมอืเสีย่งออก
จำกคนที่ต้องรับผลที่ตำมมำ

อาวุธสังหารหมู่ทางการเงิน

วอร์เรน บฟัเฟตต์เรยีกอนพุนัธ์ว่ำเป็น “อำวธุสงัหำรหมูท่ำงกำรเงนิ”

เขำควรท่ีจะรู้ว่ำหนึ่งในบริษัทของเขำประเมินรำคำและรับ
ประกันอนุพันธ์เหล่ำนี้

ในปี 2008 ฟองสบู่อนุพันธ์มูลค่ำเกือบ 700 ล้ำนล้ำนดอลลำร์
แตก แทบจะท�ำให้เศรษฐกิจโลกถดถอยเลยทีเดียว

หลำยๆ คนกล่ำวโทษ “กำรกู้ยืมสินเชื่อเกินก�ำลังในกำรลงทุน
อสังหำริมทรัพย์ (ซับไพรม์)” ส�ำหรับวิกฤติอสังหำริมทรัพย์

ควำมเป็นจรงิตำมทีบ่รลิล์ยนืยนักค็อื พวกหัวกะทิผลิตทรพัย์สิน
จอมปลอมที่เรียกว่ำอนุพันธ์ นั่นคือปญหำที่แท้จริง
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ภาพเพียงหนึ่งภาพ สื่อถ้อยค�านับพัน

กรำฟที่คุณเห็นคือ  กรำฟแสดงค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมตลอด
125 ปีของดัชนีดำวโจนส์ในตลำดหุ้น

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดัชนีดาวโจนส์ระหว่างป 1895-2015
พื้นที่ที่แรงเงำระบุถึงช่วงเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกำ

ตลาดหุ้นตกครั้งใหญ่
ในป 1929

บักกี ฟูลเลอร์สอนให้เรำมองภำพใหญ่ก่อน แล้วค่อยมอง
ภำพเล็ก แต่ทว่ำนักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มจำกภำพเล็กแล้วก็เล็กลง
ไปอีก ตัวอย่ำงเช่น นักลงทุนหลำยๆ คนตื่นนอน  แล้วก็เช็กว่ำหุ้นตัว
โปรดนัน้ข้ึนหรอืลง แล้วกไ็ปท�ำงำน สมมตว่ิำพวกเขำอำจเป็นผูเ้ชีย่วชำญ
ในแอมะซอน แต่บ่อยครั้งก็ล้มเหลวที่จะมองภำพที่ใหญ่ขึ้น หุ้นหนึ่ง
ตัวท่ำมกลำงหุน้หลำยพนัตวัในตลำดโลกนัน้ให้ข้อมลูเกีย่วกบัอนำคต
ไม่ได้มำกนัก

วิธีที่จะมองเห็นอนาคต

ดร. ฟูลเลอร์สอนนกัเรยีนของเขำว่ำ “ถ้ำเธอออยำกเหน็อนำคต 
เธอต้องเริ่มจำกภำพใหญ่ที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้”
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กรำฟ 125 ปี ในหน้ำ 24 ชีใ้ห้เห็นถงึคณุค่ำของกำรถอยออกมำ
เพื่อมองภำพที่ใหญ่ขึ้น มุมมองท่ีดีกว่ำท่ีถูกพัฒนำขึ้นผ่ำนกำลเวลำ 
เนื้อหำส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้จะถูกยกระดับไปในทิศทำงเดียวกัน
กับกรำฟ 125 ปีอนันี ้ เพือ่ทีค่ณุจะได้เหน็อนำคตได้ดกีว่ำจำกมมุมอง
ของภำพใหญ่

เงินนั้นไม่สามารถมองเห็นได้

อกีสิง่ทีค่ณุจะได้เรยีนรูใ้นหนงัสอืเล่มนีก็้คอื เงนินัน้ไม่สำมำรถ
มองเห็นได้ แผนภูมิและกรำฟจะมอบควำมสำมำรถในกำรเห็น
“เงนิท่ีมองไม่เห็น” เข้ำออกในหลำยๆ ตลำด ในหนงัสอื พ่อรวยสอนลกู
ผมเขยีนเกีย่วกบัควำมส�ำคญัของกระแสเงนิสด และนัน่เป็นสำเหตวุ่ำ
ท�ำไมคิมภรรยำของผมและตัวผมสร้ำง CASHFLOW Game ขึ้นในปี 
1996 พ่อรวยมักพูดเสมอว่ำ “คนรวยมีกระแสเงินสดไหลเข้ำมำกกว่ำ 
และคนจนกับชนชั้นกลำงมีกระแสเงินสดไหลออกมำกกว่ำ”

และฟลูเลอร์ยงัได้สอนว่ำ “คณุไม่สำมำรถหนีออกจำกส่ิงท่ีคุณ
มองไม่เหน็ว่ำมนัก�ำลงัพุง่มำหำคณุได้” นัน่เป็นสำเหตวุ่ำท�ำไมกำรมอง
เห็นอนำคตจึงส�ำคัญ

ผมใช้หลักกำร งงงง (โง่โง่ง่ายง่าย) ในกำรเขียนหนังสือเล่มนี้ 
ซึ่งเป็นสำเหตุให้ผมใช้สื่อที่ช่วยให้เห็นภำพได้อย่ำงชัดเจน อย่ำงเช่น 
แผนภมูแิละกรำฟ มำกกว่ำข้อเท็จจรงิและตัวเลขกะจิว๋หลวิ ซึง่เป็นสิง่ที่
น่ำเบื่อส�ำหรับคนส่วนใหญ่

วิกฤติตลาดหุ้นครั้งใหญ่

ในแผนภูมิดัชนีดำวโจนส์ วิกฤติตลำดหุ้นครั้งใหญ่ในปี 1929 
นั้นถูกหยิบยกขึ้นมำเพรำะมีเหตุผล ถ้ำคุณถอยออกมำและมองดู
วิกฤติปี 1929 แล้วก็เปรียบเทียบวิกฤติครั้งนั้นกับ “วิกฤติดอตคอม” 
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ในปี 2000 และ “วิกฤติซับไพรม์” ในปี 2008 คุณจะเห็นภำพชัดขึ้น
ว่ำท�ำไมฟลูเลอร์ถงึเขยีนหนงัสอื Grunch of Giants ท�ำไมผมถงึเขยีน
หนังสือ พ่อรวยสอนลูก และท�ำไมสตีเวน บริลล์ถึงเขียนบทควำม
“คนรุ่นผมท�ำให้สหรัฐอเมริกำถังแตกได้อย่ำงไร”

อีกครัง้ทีผ่มจะพดูประโยคของบรลิล์ซ�ำ้อกี เพรำะมนัส�ำคญัครบั

(พวกหัวกะทิ) สรางเศรษฐกิจบนขอเสนอที่โยกยายทรัพยสิน
ต่างๆ ไปมาแทนที่จะสรางทรัพยสินอันใหม่ข้ึน พวกเขาสราง
เครื่องมือทางการเงินที่แปลกใหม่และสุ่มเสี่ยง รวมถึงอนุพันธ
และอนุพันธปองกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของ
ลูกหน้ีท่ีสรางผลกําไรอันหอมหวานในทันที และแบ่งแยกคน
ที่ลงมือเสี่ยงออกจากคนที่ตองรับผลที่ตามมา

ควำมรุ่งเรืองและวิกฤติทำงกำรเงินที่โลกได้เผชิญนั้นมีสำเหตุ
มำจำกเงนิจอมปลอมนบัล้ำนล้ำนดอลลำร์ซึง่ถกูอดัฉดีเข้ำมำในระบบ
โดยพวกหัวกะทิ

แล้วพวกหัวกะทิแก้ปญหำหรือเปล่ำ ไม่อยู่แล้วครับ จะแก้
ไปท�ำไมในเม่ือปญหำท�ำให้พวกเขำร�่ำรวย จะเปลี่ยนเพื่ออะไร?
จะท�ำในสิง่ทีแ่ตกต่ำงไปท�ำไมกนั  ชวีตินัน้ดอียูแ่ล้วส�ำหรบัพวกหวักะทิ

ในปี 2008 มีเงินอยู่เกือบ 700 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ในอนุพันธ์

ในปี 2018 ประมำณกำรสูงสุดของอนุพันธ์อยู่ที่ 1.2 พันล้ำน
ล้ำนล้ำนดอลลำร์

ใช่แล้วครับ พวกหัวกะทิท�ำให้ปญหำใหญ่ขึ้น และใหญ่ขึ้น
จนเกือบเป็นสองเท่ำ ในตอนท่ีผมเขียนนี้คือปี 2019 หำยนะขนำด
เลขศูนย์ 15 ตัวห้อยท้ำยก�ำลังรอกำรอุบัติอยู่
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จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้

จดุประสงค์ของผมในกำรเขยีนหนังสือและสร้ำง CASHFLOW 
Game คือเพื่อสร้ำงควำมเป็นไปได้ให้กับคนธรรมดำ คนเช่นคุณและ
ผมทีไ่ม่ใช่พวกหวักะทใินกำรเอำตวัรอด และอำจจะอูฟู้ หรือแม้กระทัง่
ร�ำ่รวยมหำศำลหลงัวกิฤตทิีก่�ำลงัจะเกดิขึน้ คำดกำรณ์กนัว่ำวกิฤตินัน้
จะเป็นวิกฤติขนำด เลขศูนย 15 ตัวหอยทาย เลยทีเดียว

มานับเลขกัน

เรำก�ำลังพูดถึง เลขศูนยมากมายมหาศาล กันอยู่ครับ

หนึ่งล้านนี่มากเท่าไหร่

คนจ�ำนวนมำกฝนอยำกเป็นมหำเศรษฐี

หนึ่งล้ำนเท่ำกับหนึ่งพันคูณหนึ่งพัน

$1,000 x 1,000 = $1,000,000

หนึ่งพันล้านนี่มากเท่าไหร่

หนึ่งพันล้ำนเท่ำกับหนึ่งล้ำนคูณหนึ่งพัน

$1,000,000 x 1,000 = $1,000,000,000

หนึ่งล้านล้านนี่มากเท่าไหร่

หนึ่งล้ำนล้ำนเท่ำกับหนึ่งพันล้ำนคูณหนึ่งพัน

$1,000,000,000 x 1,000 = $1,000,000,000,000

หนึ่งพันล้านล้านนี่มากเท่าไหร่

 หนึ่งพันล้ำนล้ำนเท่ำกับหนึ่งล้ำนล้ำนคูณหนึ่งพัน

$1,000,000,000,000 x 1,000 = $1,000,000,000,000,000
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