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นปี 1975 บ็อบ ยูแบงก์ส  เป็นพิธีกรรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ที่
ออกอากาศในช่วงสั้น ๆ โดยใช้ชื่อว่า  The Diamond Head Game
รายการนีบ้ นั ทึกเทปในรัฐฮาวาย  และมีรอบโบนัสพิเศษทีม่ ชี อื่ ว่า  “ภูเขาไฟ
โปรยเงิน”  ผู้เข้าแข่งขันจะเข้าไปในตู้กระจกซึ่งกลายสภาพเป็นตู้เก็บ
พายุหมุนที่มีเงินปลิวว่อนอย่างรวดเร็ว  ธนบัตรเหล่านั้นหมุนวนและ
พลิกไปมาขณะที่ผู้เล่นพยายามคว้าเอาไว้ให้ได้มากที่สุดก่อนหมดเวลา  
คนเหล่านีด้ สู ติแตกอย่างสิน้ เชิงเมือ่ อยูใ่ นภูเขาไฟโปรยเงิน  พวกเขาไขว่คว้า  
ตะครุบ  หมุนตัว  และปัดป่ายไปมาอยู่ภายในพายุหมุนแห่งเงิน  เกมนี้
ให้ความบันเทิงอย่างยิ่ง  ภายในเวลา 15 วินาทีน  
ี้ เห็นได้ชัดว่าไม่มีอะไร
ในโลกที่ส�ำคัญมากกว่าเงินอีกแล้ว
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ในแง่หนึ่ง  พวกเราทุกคนก็เหมือนอยู่ในภูเขาไฟโปรยเงินครับ  
ในชีวิตจริงเราเล่นเกมนี้ในแบบที่ดุเดือดและเด่นชัดน้อยกว่า  แต่เราก็เล่น
และเป็นฝ่ายถูกเล่นมานานหลายปีด้วยวิธีการนับไม่ถ้วน  ผู้คนส่วนใหญ่
ใช้ เ วลามากมายไปกั บ การคิ ด เรื่ อ งเงิ น   เช่ น   เรามี เ งิ น มากแค่ ไ หน  
เราต้องการเงินมากแค่ไหน  ท�ำอย่างไรถึงจะหาเงินได้มากขึ้น  ท�ำอย่างไร
ถึงจะเก็บเงินที่เรามีได้   และเพื่อนบ้าน  มิตรสหาย  หรือเพื่อนร่วมงาน
ของเราหาเงิน  ใช้จ่าย  และเก็บออมเงินได้มากแค่ไหน  ไม่ว่าจะเป็น
ความหรูหรา  ใบแจ้งหนี้   โอกาส  อิสรภาพ  หรือความเครียด  เงิน
เกีย่ วข้องกับทุกสิง่ ในชีวติ สมัยใหม่  ไล่ตงั้ แต่งบประมาณครอบครัวไปจนถึง
การเมืองระดับประเทศ  และไล่ตงั้ แต่รายการซือ้ ของไปจนถึงบัญชีเงินฝาก
และมีเรือ่ งให้เราต้องคิดมากขึน้ ทุกวัน  เพราะแวดวงการเงินก้าวหน้า
มากขึน้   เรามีสนิ เชือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย  เงินกู  ้ และกรมธรรม์ประกันภัยทีซ่ บั ซ้อน
มากขึ้ น   เราต้ อ งใช้ ชี วิ ต หลั ง เกษี ย ณอายุ เ ป็ น เวลานานขึ้ น   รวมถึ ง
เผชิญหน้ากับเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ ๆ  ตัวเลือกทางการเงินที่ซับซ้อน
มากขึ้น  และความท้าทายทางการเงินที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น
การใช้ความคิดมากมายเกี่ยวกับเรื่องเงินอาจจะไม่เสียหายอะไร  
หากการคิดเรื่องเงินมากขึ้นท�ำให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น  แต่มันกลับ
ไม่เป็นเช่นนั้น  ความจริงก็คือการตัดสินใจอย่างย�่ำแย่เกี่ยวกับเรื่องเงิน
ถือเป็นลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย์  เราเก่งเหลือเกินในการท�ำให้การเงิน
ของตัวเองยุ่งเหยิง  ยินดีด้วยครับ  มนุษย์ทั้งหลาย  เราเก่งที่สุดแล้ว
ลองพิจารณาค�ำถามเหล่านี้ดูนะครับ
• การที่คุณเลือกใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดเป็นเรื่องส�ำคัญ
หรือไม่   คุณใช้จ่ายเงินจ�ำนวนเท่ากันอยู่แล้วไม่ว่าจะ
เลือกช�ำระเงินด้วยวิธีไหน  จริงไหมครับ  อันที่จริงแล้ว  
ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เรามี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะ
จ่ายเงินมากขึ้นเมื่อเราใช้บัตรเครดิต  เราจับจ่ายใช้สอย
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มากกว่าและให้ทิปมากกว่าเมื่อใช้บัตรเครดิต  และเรา
ยังมีแนวโน้มมากกว่าทีจ่ ะหลงลืมหรือประเมินจ�ำนวนเงิน
ที่เราใช้จ่ายต�่ำเกินจริงเมื่อเลือกจ่ายเงินด้วยวิธีที่เราใช้
มากที่สุด  ซึ่งคุณคงคาดเดาได้ว่าเป็นบัตรเครดิตนั่นเอง
• บริการไหนคุ้มค่ามากกว่ากัน  ระหว่างช่างท�ำกุญแจ
ที่เปิดประตูได้ในสองนาทีและคิดเงิน 100 ดอลลาร์  กับ
ช่างที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงและคิดเงิน 100 ดอลลาร์เท่ากัน  
คนส่วนใหญ่คิดว่าคนที่ใช้เวลานานกว่าเป็นบริการที่
คุ้มค่ามากกว่า  เพราะเขาทุ่มเทความพยายามมากกว่า
และคิดค่าบริการต่อชัว่ โมงน้อยกว่า  แต่ถา้ ช่างท�ำกุญแจ
ทีใ่ ช้เวลานานกว่าต้องพยายามหลายครัง้ และท�ำอุปกรณ์
พังหลายชิน้ กว่าจะท�ำส�ำเร็จ  แถมยังคิดเงิน 120 ดอลลาร์
ล่ะครับ  น่าแปลกที่คนส่วนใหญ่ยังคิดว่าช่างท�ำกุญแจ
คนนี้ ใ ห้ บ ริ ก ารคุ ้ ม ค่ า มากกว่ า ช่ า งที่ ท� ำ งานรวดเร็ ว  
ถึงแม้ว่าทั้งหมดที่เขาท�ำจะเป็นการท�ำให้เราเสียเวลา
หนึ่งชั่วโมงเพราะเขาไร้ความสามารถ
• เราออมเงินมากพอส�ำหรับช่วงเกษียณอายุหรือไม่   เรา
ทุกคนพอจะรูห้ รือไม่วา่ เราจะเลิกท�ำงานตอนไหน  เมือ่ ถึง
ตอนนั้นเราจะหาเงินและออมเงินได้มากเท่าไหร่   การ
ลงทุนของเราจะให้ผลงอกเงยอย่างไร  และค่าใช้จา่ ยของ
เราจะเป็นอย่างไรในช่วงเวลาหลายปีที่ต้องด�ำรงชีวิต
หลังจากนัน้   ไม่รเู้ หรอครับ  เรารูส้ กึ หวาดหวัน่ กับแผนการ
เกษียณอายุมากเสียจนคนส่วนใหญ่ในสังคมออมเงิน
ไม่ถงึ 10 เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนทีจ่ ำ� เป็นต้องออม  เราไม่
มัน่ ใจว่าจะออมเงินได้มากพอและเชือ่ ว่าเราจะต้องท�ำงาน
ไปจนถึงอายุ 80 ปี   ถึงแม้ว่าอายุเฉลี่ยของเราจะอยู่ที่
9

78 ปีก็ตาม  ซึ่งนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายช่วง
เกษียณอายุ  คือไม่ต้องเกษียณอายุไปเลย
• เราใช้เวลาอย่างชาญฉลาดหรือไม่   หรือว่าเราใช้เวลา
ไปกับการขับรถวนหาปั๊มน�้ำมันที่จะช่วยให้เราประหยัด
เงินได้ไม่กี่เซนต์   แทนที่จะใช้เวลาเสาะหาสินเชื่อที่อยู่
อาศัยดอกเบี้ยต�่ำกว่า
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การคิดเรื่องเงินไม่ได้ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องเงินได้ดีขึ้น  และ
บางครั้งแค่คิดเรื่องเงินก็ท�ำให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงด้วยซ�้ำ1
เงินเป็นสาเหตุอนั ดับหนึง่ ของการหย่าร้าง2  และเป็นสาเหตุอนั ดับหนึง่ ของ
ความเครียดในหมู่ชาวอเมริกัน3  คนเราจะแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบได้แย่ลง
อย่างเห็นได้ชดั เมือ่ พวกเขามีปญ
ั หาเรือ่ งเงินอยูใ่ นใจ4  ผลการวิจยั หลายครัง้
แสดงให้เห็นว่า  คนฐานะร�่ำรวยมักจะท�ำสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม
น้อยกว่าคนทั่วไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาได้รับการย�้ำเตือนว่า
ตัวเองมีฐานะร�่ำรวย5  ในขณะที่งานวิจัยอีกครั้งหนึ่งพบว่า  เพียงแค่เห็น
ภาพเงิ น ก็ ท�ำ ให้ ค นเรามี แ นวโน้ ม มากขึ้ น ที่ จ ะขโมยของจากส�ำ นั ก งาน  
จ้างเพื่อนร่วมงานที่ดูน่าสงสัย  หรือโกหกเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น6  การคิด
เรื่องเงินท�ำให้สมองของเราปั่นป่วนอย่างแท้จริง
เมื่อพิจารณาความส�ำคัญของเงินที่มีต่อชีวิตเรา  เศรษฐกิจ  และ
สังคม  และเมื่อพิจารณาความท้าทายที่เราต้องเผชิญในการคิดเรื่องเงิน
ตามหลักเหตุผลแล้ว  เราจะสามารถท�ำอะไรได้บ้างเพื่อขัดเกลาวิธีคิดของ
เราให้เฉียบแหลมมากขึ้น  ค�ำตอบตามมาตรฐานของค�ำถามนี้มักจะเป็น  
“การศึกษาทางการเงิน  (financial education)”  หรือค�ำที่ซับซ้อนมากกว่า
อย่าง  “ความรู้ทางการเงิน  (financial literacy)”  น่าเสียดายที่บทเรียน
ของความรู้ทางการเงิน  (เช่น  วิธีซื้อรถหรือขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย)  มักจะ
มลายหายไปอย่างรวดเร็ว  โดยแทบไม่มผี ลกระทบระยะยาวต่อการกระท�ำ
ของเราเลย
10
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ดังนัน้   หนังสือเล่มนีจ้ ะไม่  “ให้ความรูท้ างการเงิน”  แก่ผอู้ า่ น  หรือ
บอกให้คุณท�ำอะไรกับเงินของตัวเองทุกครั้งที่เปิดกระเป๋าสตางค์   แต่เรา
จะไปส�ำรวจความผิดพลาดอันแพร่หลายมากที่สุดของเราเกี่ยวกับเรื่อง
เงิน  และที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ  ท�ำไมเราถึงท�ำผิดพลาดแบบนั้น  เมื่อต้อง
เผชิญหน้ากับการตัดสินใจทางการเงินครั้งต่อไป  เราอาจเข้าใจสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราได้ดขี นึ้   และตัดสินใจเลือกได้ดขี นึ้ ตามไปด้วย  
หรืออย่างน้อยเราก็จะตัดสินใจอย่างมีความรู้มากขึ้น
เราจะแนะน�ำคนจ�ำนวนมากให้คณ
ุ รูจ้ กั และแบ่งปันเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
เงินของพวกเขา  เราจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาท�ำอะไรในสถานการณ์
ทางการเงินบางอย่าง  จากนั้นเราจะอธิบายว่าวิทยาศาสตร์บอกอะไร
เกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาบ้าง  เรื่องราวบางเรื่องเป็นเรื่องจริง  
ขณะที่บางเรื่อง  “อ้างอิงจากเรื่องจริง”  เหมือนภาพยนตร์   บางคนมี
เหตุผล  บางคนโง่เขลา  พวกเขาอาจมีลกั ษณะตรงกับคุณสมบัตเิ หมารวม
บางอย่าง  เพราะเราจะตอกย�้ำหรือแม้แต่พูดถึงลักษณะบางอย่างของ
พวกเขาแบบเกินจริงเพื่อเน้นถึงพฤติกรรมโดยรวมบางอย่าง  เราหวังว่า
ทุกคนจะเล็งเห็นความเป็นมนุษย์   ความผิดพลาด  และข้อคิดของแต่ละ
เรือ่ ง  ตลอดจนมองเห็นว่าเรือ่ งราวเหล่านัน้ สอดคล้องกับชีวติ ของตัวเราเอง
อย่างไร
หนังสือเล่มนีเ้ ปิดเผยว่าเราคิดเรือ่ งเงินอย่างไร  รวมถึงความผิดพลาด
ที่เราก่อขึ้นเมื่อคิดเรื่องเงิน  เราจะพูดถึงช่องว่างระหว่างความเข้าใจที่เรา
มีต่อวิธีใช้เงิน  วิธีใช้เงินที่แท้จริงของเรา  และสิ่งที่เราควรคิดเกี่ยวกับเรื่อง
เงินและวิธใี ช้เงินตามหลักเหตุผล  หนังสือเล่มนีจ้ ะพูดถึงความท้าทายทีเ่ รา
ต้องเผชิญในการคิดเกีย่ วกับเรือ่ งเงิน  และความผิดพลาดโดยทัว่ ไปของเรา
ในการใช้เงิน
เราจะสามารถใช้เงินอย่างชาญฉลาดมากขึ้นหลังจากอ่านหนังสือ
เล่มนี้หรือไม่  แน่นอนครับ  เราอาจท�ำได้  อย่างน้อยก็ดีขึ้นนิดหน่อย  
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