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วิกฤต "แฮมเบอเกอร์" เปรียบเสมือนแผ่นดินไหวคร้ัง
ใหญ่ในทะเล ยังไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดสึนามิลกูยักษ์แก่
ชาวโลกหรือไม่ วันน้ีขอนําบางเร่ืองท่ีไม่ค่อยมีคนพูดถึง
มาเล่าสู่กันฟัง 

Freddie Mac และ Fannie Mae เป็นช่ือของสอง
องค์กรยักษ์เก่ียวกับการจํานองอสังหาริมทรัพย์ของ
สหรัฐอเมริกา ช่ือน้ันแปลกเพราะเหมือนช่ือคน ความ
จริง Freddie Mac มาจากช่ือเต็มคือ The Federal 
Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC) ช่ือ
มันยาวจึงจัดตัวอักษรให้ออกมาอ่านเป็น Freddie Mac 

ส่วน Fannie Mae น้ันมาจาก The Federal National 
Mortgage Association (FNMA) มีการจัดอักษรให้อ่าน
เป็นช่ือคนเหมือนกัน 

ทั้งสองเป็นองค์กรที่ภาครัฐสนับสนุนให้เป็นผู้ให้เงินกู้และ
ค้ําประกันเงินกู้ที่อยู่อาศัย มีหน้าที่ส่งเสริมสินเช่ือเพ่ือให้
ประชาชนกู้ยืมซ้ือท่ีอยู่อาศัย 

ทั้งสองรวมกันปล่อยสินเช่ือและค้ําประกันหน้ีมูลค่า 12 
ล้านๆ เหรียญหรือคร่ึงหน่ึงของมูลค่าทั้งหมดในสหรัฐ 
(GDP ของไทยมีมูลค่าหน่ึงในสี่ของ 1 ล้านๆ เหรียญ 
คิดดูก็แล้วกันว่ามีขนาดใหญ่โตแค่ไหน) 

ทั้งสองประสบปัญหาการเงินอย่างหนักเมื่อประมาณ
กลางปี 2008 เมื่อฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตก (มัน
เกิดข้ึนเมื่อไม่มี "คนโง่" คนต่อไปท่ีจะมาซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์ในราคาท่ีสูงกว่าที่ได้ซ้ือไว้) มูลค่าบ้าน
ลดลงเป็นอันมาก เมื่อคนที่กู้ยืมไปไม่มีเงินผ่อนบ้าน บ้าน
ถูกยึดจนมีจํานวนบ้านไหลเข้าตลาดมากมาย ราคาบ้าน
ยิ่งทรุดตัวลงไปอีกจนกระทบถึงมูลค่าตราสารหรือท่ี
เรียกว่า securities (ซ่ึงหมายถึงหุ้นและหุ้นกู้) ซ่ึงในที่น้ี
เก่ียวพันกับสังหาริมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

ปัจจุบันเป็นยุคของ "นวัตกรรมกระดาษทางการเงิน" ที่
น่าปวดหัวเพ่ือระดมทุนและลดความเสี่ยง ปัญหาของมัน
ก็คือไม่มีใครเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงผลกระทบของมันท่ีโยง
ใยถึงกันหากตัวใดตัวหน่ึงมีอันเป็นไปดังที่เกิดข้ึนในกรณี
ของวิกฤต "แฮมเบอเกอร์" คร้ังน้ี 

Freddie Mac ทาํงานบางลักษณะเช่นเดียวกับวานิชธน
กิจ (investment banker) ซ่ึงหากินจากการซื้อขายหุ้น 
ดูแลจัดการเงินทองให้คนรวย แนะนําการลงทุน เอาหุ้น
เข้าตลาด กู้เงินมาต่อเงินเพ่ือออกตราสาร ฯลฯ 5 
บริษัทใหญ่ของโลกคือ Bear Sterns/Merrill 
Lynch/Lehman Brothers/Goldman Sachs/Morgan 
Stanley (ภายในเวลาไม่ถึง 3 เดือน 3 บริษัทแรกมี
ปัญหาหนักจึงเหลือเพียง 2 บริษัท ทั้งที่แต่ละบริษัทมี
อายุเหยียบหรือเกินร้อยปี) ไม่ถูกดูแลควบคุมเข้มงวด
เหมือนสถาบันการเงินที่แหล่งของเงินคือเงินฝาก 

Freddie Mac ซ้ือหน้ีที่อยู่อาศัยที่มีการผ่อนส่ง (ได้รับส่ง
ค่าผ่อน ดอกเบี้ย และหลักทรัพย์คือท่ีอยู่อาศัยมา หาก
ผ่อนไม่ได้ก็ได้เป็นทรัพย์สิน) จากผู้ให้กู้รายแรกมาเป็น
จํานวนมากและนํามารวมเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้ําประกัน
การออกหุ้นกู้ต่อไป (ได้กําไรจากค่าธรรมเนียมและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่างกัน) เพ่ือขายให้บริษัทและสถาบันการเงิน
ท้ังหลายท้ังในและต่างประเทศท่ีต้องการซื้อหุ้นกู้ (ลงทุน) 
และได้รับผลตอบแทนสูงกว่าซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 

การกระทําเช่นน้ีเขาเรียกว่าการขายหุ้นกู้แบบ 
mortgage-backed securities (เอามูลค่าสัญญาการ
จํานองท่ีอยู่อาศัยมาเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันการออกหุ้น
กู้) ให้ผู้ลงทุนในตลาด เมื่อได้เงินมาจากการออกหุ้นกู้
เช่นน้ี Freddie Mac ก็เอามาปล่อยให้คนกู้บ้านอีกต่อ
หน่ึง 

ทั้งหมดน้ีไปได้สวยงามเป็นประโยชน์ตราบที่ "ต้นนํ้า" 
คือคนผ่อนบ้านจ่ายเงินเป็นปกติ แต่เมื่อมันสะดุดเพราะ
ซ้ือบ้านหลังใหญ่เกินฐานะ ได้เงินกู้มาแบบไม่มีการ
พิจารณาความเหมาะสมอย่างเข้มข้น (หน้ีห่วยๆ แบบน้ี
เรียกอย่างสวยหรูว่าหน้ี subprime) หรือผู้ผ่อนบ้านใช้
จ่ายเงินเกินตัวจนไม่มีเงินเหลือผ่อนบ้าน ปัญหาก็เกิดข้ึน 



เมื่อ "ต้นนํ้า" มีปัญหาเสียแล้ว securities ที่หนุนหลัง
โดย mortgage (การจํานอง) ก็มีปัญหาตามไปด้วย 
กล่าวคือ securities มีมูลคา่ลดลงหรือไม่ก็เป็นสูญเพราะ
หากใครซ้ือไปก็จะไม่ได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย (อย่าว่าแต่
ต้นและดอกเลย ลําต้นหรือรากก็ไม่ได้ด้วย) 

ถ้าบุคคลซ้ือ securities เหลา่น้ีไปก็ชํ้าใจเพราะอาจสูญ
เงินก้อนท่ีได้สะสมมาตลอดชีวิตและได้นําไปลงทุนในหุ้นกู้
เหล่าน้ี หากเป็นสถาบันการเงินหรือวานิชธนกิจก็
สั่นสะเทือนเพราะต้องตัดเป็นหน้ีสูญ กําไรลดน้อยลง 
ราคาหุ้นลดลง ถูกจัดอันดับหุ้น ต่ําลง คร้ันจะกู้เงินอีก 
ต้นทุนก็สูงกว่าเก่าเพราะมีความเสี่ยงสูงข้ึน 

Famine Mae ก็ประสบปัญหาจาก "ต้นนํ้า" เหมือนกัน 
สูญเสียเงินไปนับล้านๆ เหรียญสหรัฐจนต้องขอร้องให้
รัฐบาลกลางเข้ามาช่วย 

ที่มันยุ่งเหยิงกว่าน้ีก็คือมีการออกตราสารในรูปแบบใหม่
หลายอย่างท่ีผูกไว้กับ mortgage โดยคนซื้อไปอาจไม่รู้
เพราะผ่านกันมาหลายช้ัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มบริษัท
ประกันภัย AIG ออกตราสารที่เรียกว่า CDS (credit-
default swap) เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงและสร้างรายได้ 
สมมุติว่า A ซ้ือหุ้นกู้ของ Freddie Mac มูลค่า 20 ล้าน
เหรียญ AIG ก็เสนอให้ A ซ้ือ CDS มูลค่าเท่ากันและ
จ่ายค่าธรรมเนียมด้วยเพ่ือลดความเสี่ยง กล่าวคือถ้า
เจ้าของหุ้นกู้คือ Freddie Mac มีปัญหาในการจ่ายเงินกู้
คืนให้ A ผู้จะจ่ายเงินแทนก็คือ AIG ทั้งน้ี AIG ก็ต้องมี
หลักทรัพย์ค้ําประกัน 20 ล้านเหรียญน้ีเช่นกัน 

อนาคตของ Freddie Mac และ AIG แขวนอยู่กับ "ต้น
นํ้า" คือผู้กู้ซ้ือบ้านมีปัญญาจ่าย ถ้า "ต้นนํ้า" มีปัญหาก็
ซวยไล่ลงไปตามกัน กล่าวคือเมื่อต้นนํ้า "มีปัญหา" A ได้
กระดาษที่มีมูลค่าลดลงหากเอาไปขาย CDS ของ AIG 
ก็มีคา่ลดลง (ใครจะกล้าซ้ือ CDS ที่ออกมาแล้วน้ีใน
ราคาเดิม เพราะหลักทรัพย์ค้ําประกัน CDS อาจเป็น
มูลค่า mortgage ของบริษัทอ่ืนท่ีประสบปัญหาแบบ
เดียวกัน) AIG ต้องจ่ายเงินค่ายกเลิกสัญญาที่เก่ียวพันกับ
อสังหาริมทรัพย์ และต้องหาเงินมาเสริมหลักทรัพย์ที่
เสื่อมค่าลง (หลักทรัพย์เดิมมีค่าน้อยลงก็ต้องหามาเพ่ิม
ให้มีมูลค่าสูงข้ึน) หากจะกู้ก็ต้องกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่
สูงข้ึน 

มันตีกันยุ่งไปหมด ซํ้าซ้อนกันโดยอาจมีตราสารเงินกู้ที่
ผูกโยงอีกกับดัชนีราคาหุ้น หรือราคาหุ้นของ AIG หรือ
ของวานิชธนกิจ หรือของ Mac และ Mae ฯลฯ เมื่อ 
"ต้นนํ้า" ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเปราะบางมีปัญหา 

มูลค่า "กระดาษ" (หุ้นหรือหุ้นกู้ หรือตราสารแบบใหม่ๆ) 
ก็ถูกกระทบด้วย ความมั่งคั่งของคนอเมริกันหายไป
มากมาย ไม่มีใครรู้ว่ามันจะทําให้คนชาติอ่ืนประสบชะตา
กรรมอย่างไรเมื่อคนอเมริกันซ้ือสินค้าขาเข้าน้อยลงและ
ท่องเท่ียวนอกประเทศน้อยลง 

บัดน้ีแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ในทะเลได้เกิดแลว้ สึนามิลูก
ใหญ่ซ่ึงกระทบโลก จะเกิดข้ึนหรือไม่ไม่มีใครรู้ อยากบอก
เจ้าหน้าที่ดูแลฝั่งของไทยให้เตรียมตัวอย่างเข้มข้นหน่อย 
อย่าให้คนไทยชะล่าใจเล่นนํ้าทะเลกันอยู่เลย 

ถ้าเจ้าหน้าที่ดูแลชายฝั่งขาดความมั่นใจเพราะต้องทํางาน
นอกทําเนียบ ขอเสนอไอเดียสุดบ้าคือพรุ่งน้ีประกาศให้
ทําเนียบรัฐบาลปัจจุบนัเป็นสวนสาธารณะให้รู้แล้ว รู้รอด
ไป และประกาศให้อาคารทํางานท่ีดอนเมืองเป็นทําเนียบ 
การชุมนุมก็จะกลายเป็น ฟังเพลงในสวนสาธารณะไป 

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง 

"คุณเคยอ่านบทละครของเช็คสเปียร์ไหม" "สบายมาก 
ผมอ่าน 2 เร่ือง คือ โรมิโอ เร่ืองหน่ึง กับจูเลียต อีก
เร่ืองหน่ึง" 

"พ่อครับๆ วันน้ีผลสอบออกมาแล้วผมได้ 100 คะแนน" 
"ยอดมากลูก ไหนบอกรายละเอียดหน่อย" "อ๋อ ผมได้
พละศึกษา 50 คะแนน เลข 30 คะแนน และ
วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน" 

ห้องสมุดแห่งหน่ึงต้องย้ายสถานท่ีตั้งเพ่ือประหยัดเงินค่า
ขนย้าย จึงขอร้องให้สมาชิกยืมหนังสือออกไปคนละ 10 
เล่มและส่งคืนใน 1 เดือนหลังจากย้ายไปที่ใหม่แล้ว 

ผมตื่นเต้นกับหนังสือเล่มสุดท้ายของเขามาก เพราะหวัง
ว่ามันจะเป็นเช่นน้ันจริง ๆ 

สิ่งหน่ึงที่ดีมากๆ เก่ียวกับชีวิตก็คือมันเป็นเพียงเร่ือง
ช่ัวคราวเท่าน้ัน 

ภรรยาผมเป็นคนที่มีความจําน่าเป็นห่วงมากๆ เลย เธอ
ไม่เคยลืมอะไรสักอย่าง 

Voltaire นักปราชญ์ชาวฝร่ังเศส (ค.ศ.1694-1778) 
บอกว่าศิลปะของการแพทย์ประกอบด้วยการทําให้คนไข้
สบายใจ ในขณะที่ปล่อยให้ธรรมชาติรักษาโรค 

คนที่สามารถย้ิมได้เมื่อมีความผิดเกิดข้ึนน่าจะเป็น
เพราะว่าเขานึกออกว่าจะโทษใครได้ 



"รถไฟถึงขอนแก่นเมื่อไหร่ครับ" "สองทุ่มคร่ึง" "มี
หนทางใดท่ีผมจะถึงเร็วกว่าน้ันไหม" "มีครับ น่ังคันใกล้
หัวรถจักรซิครับ" 

ลุงผมเช่ือเร่ืองกลับชาติมาเกิดใหม่มาก แกทิ้งมรดก
ทั้งหมดให้ตัวแกเอง 

H.L.Mencken (ค.ศ.1880-1956) นักปราชญ์บอกว่ามี
คนอยู่สองประเภทที่มีความสุขอย่างแท้จริง น่ันก็คือ
ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและชายโสด 

เมืองท่ีผมอยู่มันเล็กเหลือเกิน เมื่อตอนจะตีเส้นกลางแบ่ง
เลนถนนตอ้งเดือดร้อนขยายถนนกัน 

นํ้าจิ้มอาหารสมอง 

Inflation is one form of taxation that can be 
imposed without legislation.Milton Friedman 

{ปรมาจารย์เศรษฐศาสตร์ (ค.ศ.1912-2006) ผู้รับ
รางวัลโนเบิลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจําปี 1976} 

เงินเฟ้อเป็นรูปหน่ึงของภาษีอากร ซ่ึงเรียกเก็บได้โดยไม่
ต้องออกกฎหมาย 

 


