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“ความมั่งคั่ง 

เป็นสิทธิทางการเงิน 

ของคนทุกคน

”



พันธสัญญาในพันธนาการ
“ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือคนไทย 

ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ภายใต้หลักคิดและภูมิปัญญา 

ทางการเงินที่ถูกต้อง

เพื่อให้ทุกครอบครัวด�ารงชีวิต  

โดยปราศจากทุกข์ทางการเงิน

อันจะส่งผลดีต่อสังคม 

และประเทศชาติของข้าพเจ้าต่อไป”



ข้อความข้างต้นเป็นพนัธสญัญากบัตวัเอง ทีผ่มเขยีนไว้ตัง้แต่

วันที่ตัวผมเองยังเป็นหนี้นับสิบล้านบาท ด้วยมีความเชื่อลึกๆ ว่า 

 “ความมั่งคั่งและความสุขเป็น ‹สิทธิ› ของคนทุกคน”

คนทีย่งัไม่มีความสุขทางการเงนิในวนันี ้เพยีงแค่เพราะเขา

ยังขาดแนวคิด และความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง

และนั่นคือ “หน้าที่ของผม”

มาช่วยกันท�าให้พันธสัญญาของผมสัมฤทธิผลกันนะครับ 

    จักรพงษ์ เมษพันธุ์

       THE MONEY COACH

    www.facebook.com/moneycoach4thai

                         www.moneycoach4thai.com



คำ�นำ�

“หนี”้ เป็นหนึง่ในปัญหาทางการเงนิของคนเรา ทีอ่าจถอืได้

ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ทีส่ดุ และมคีนตดิกบัดกัปัญหานีม้ากทีส่ดุในโลกด้วย

ในมุมหนึง่ หนีเ้กดิจากพฤตกิรรมการใช้จ่ายของคนเรา อนัเป็น

ผลมาจากการใช้ชวีติฟุ่มเฟือย แต่หลายคร้ังหนีก้เ็กดิจากปัญหาความ

รับผิดชอบที่คนคนหนึ่งมีต่อครอบครัว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นหนี้

โดยไม่ตั้งใจ หรือเป็นหนี้ที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อ

ผมเองเป็นคนหนึง่ทีเ่คยตกอยู่ในภาวะเป็นหนีส้บิกว่าล้าน และ

ต้องมุง่มัน่หาความรูเ้พื่อแก้ปัญหาหนีด้้วยตวัเอง จงึเข้าใจเป็นอย่างดี

ว่า การเป็นหนี้จนนั้นสร้างความทุกข์ให้กับชีวิตคนเราได้มากแค่ไหน

การแก้ไขปัญหาหนี้โดยการใช้เงินเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ช่วย

แก้ปัญหาเลย หากแต่แค่ผดัผ่อนหรอืยดืเวลาออกไป และในบางคร้ัง 

ท�าให้ปัญหามขีนาดใหญ่ขึน้เสยีด้วยซ�า้ การแก้ไขหนีท้ีถ่กูต้องจงึจ�าเป็น

ต้องเห็นภาพรวมของปัญหา และแก้ไขที่ต้นตอ ด้วย “ความรู้ทาง 

การเงิน” ที่ถูกต้อง ปัญหาถึงจะยุติและหมดไปได้

 “เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน” เขียนขึ้นจาก

ประสบการณ์ตรงของการแก้ไขปัญหาหนี้นับสิบล้านบาท ด้วยความ

รู้ทางการเงินที่ถูกต้อง และความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นของตัวผู้



เขียนเอง ในเล่มบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่วิธีคิด วิธีการ และแนวทาง  

รวมไปถงึเรื่องเล่าของผูท้ีแ่ก้ไขปัญหาหนี้ได้ส�าเรจ็ ด้วยหวงัเป็นก�าลงั

ใจให้กับผู้อ่านทุกคนที่ก�าลังตกอยู่ในสภาวะปัญหานี้

สารส�าคัญท่ีผู้เขียนในฐานะโค้ชการเงินอยากส่ือสารถึงคุณ 

ผู้อ่านก็คือ “หนี้เป็นปัญหาท่ีแก้ไขได้” ขอเพียงมีความรู้ที่ถูกต้อง 

ความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยว และไม่ย่อท้อต่อปัญหา หากคุณเข้าใจหลัก

คิดและหลักการในหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่คุณจะ

ปลดหนี้ได้เท่านั้น คุณจะยังสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินใน

ระหว่างที่เป็นหนี้ได้อีกด้วย

ผมคอืคนหนึง่ท่ีเคยเปล่ียน “หนี”้ เป็น “อิสรภาพทางการเงนิ” 

มาแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนต่อไปจะเป็น “คุณ”

 จักรพงษ์ เมษพันธุ์
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 เฟซบุ๊ค : moneycoach4thai

 ทวิตเตอร์ : @moneycoach4thai

 ไลน์ : @moneycoach



ส�รบัญ

“หนี้”...เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน  11

วงจรแห่งความยากจน  17

“เงินด่วน”... ทางลัดสู่นรกทางการเงิน  21

สัญญาณอันตราย  25

ผู้ป่วยทางการเงิน  29

ปัญหาเรื่องเงิน...ต้องแก้ด้วยความรู้ทางการเงิน  33

จนเงินได้ แต่อย่าจนความคิด  37

ปลดหนี้ 5 ขั้นตอน  41

ปลดหนี้ด้วยยาแรง  49

ตัดบัตรเครดิต ทิ้งเลยดีไหม  55

บ่อน�้าแห่งความหวัง  59

วิธีแก้หนี้ที่ดีที่สุด  63



รวยได้... ไม่ต้องใช้เงิน  69

ความฉลาดทางการเงินคือค�าตอบ  73

พอเพียง... แล้วชีวิตจะเพียงพอ  77

นาโนไฟแนนซ์ (1)  81

นาโนไฟแนนซ์ (2)  85   

บทส่งท้าย โชคร้ายกลายเป็น โชคด ี  89

บทความพิเศษ ใช้บัตรเครดิตให้เป็น  91

เรื่องเล่าความส�าเร็จ  97

  • เมื่อหนูนากลายเป็นหนูทดลอง    98

  • เกิดกับหนี้    105

  • จากหนี้สู่อิสรภาพ    116

ประวัติผู้เขียน  123



“หนี้”
...เรื่องใหญ่ 

ที่โรงเรียนไม่เคยสอน

“ยังมีคนอีกจ�ำนวนมำก 
ท่ีแยกไม่ออกว่ำ

‘หนี้จน’ กับ ‘หนี้รวย’

 นั้นต่ำงกันอย่ำงไร”



14    เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน

สิบกว่าปีก่อน ผมเรียนจบจากรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมของขวัญวันรับ

ปริญญาเป็นหนี้หลักสิบล้านจากธุรกิจของครอบครัว

ก่อนหน้าทีจ่ะเรยีนจบ ผมแทบไม่เคยรูม้าก่อนเลยว่าธุรกจิทีบ้่านมปัีญหา 

เพราะตั้งแต่เล็กจนโต ผมถูกสอนให้มีหน้าที่เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว ตัว

ผมก็เรียนอย่างเดียวจริงๆ ไม่เคยสนใจความเป็นไปใดๆ ในบ้านเลย

จนกระทั่งวันหนึ่ง แม่มาคุยด้วยแล้วบอกว่า ธุรกิจของเราขาดทุนต่อ

เนื่องมานาน และก�าลังขาดสภาพคล่องอย่างหนัก เงินจ่ายออกมากกว่าเงิน

เข้าทุกเดือน ในแต่ละเดือน พ่อต้องหาเงินมาใช้หนี้เดือนละ 250,000 บาท 

ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ

ใครที่เคยผ่านยุคปี 2540 มาคงจ�ากันได้ว่า สมัยนั้นอัตราดอกเบี้ยเงิน

กู้แพงขนาดไหน ยิ่งเป็นดอกเบี้ยนอกระบบ ยิ่งไม่ต้องพูดถึง จ่ายกันไปไม่มีวัน

จบสิ้น ชนิดที่ไม่ต้องลืมตาอ้าปากกันเลยทีเดียว

ทันทีที่เรียนจบ ผมได้งานเป็นวิศวกรบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีรายได้

เดือนละหมื่นกว่าบาท แต่ต้องวิ่งหาเงินเพื่อช่วยส่งหน้ีท่ีบ้าน ผมท�างานวัน

เสาร์และอาทิตย์เสริม ด้วยการรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาให้กับโรงงานขนาด

เล็ก รวมถึงท�าธุรกิจส่วนตัวหลายอย่าง แต่นั่นก็ยังไม่พอที่จะจ่ายหนี้ในแต่ละ

เดือนของที่บ้านได้อยู่ดี

ท�างานไปได้สกัพกั ผมเริม่มรีายได้สงูขึน้ และมกี�าลงัทีจ่ะก่อหนี้ได้ สดุท้าย

ผมพาตวัเองเข้าสูก่บัดักหนี ้ด้วยการกูสิ้นเช่ือส่วนบุคคลเพื่อน�าเงนิมาช่วยผ่อน

ช�าระหนี้ให้กบัทีบ้่าน และนัน่คอืจดุเริม่ต้นของชวีติทางการเงินอันแสนเจบ็ปวด

ในตอนนั้นผมท�าเรื่องโง่ๆ ด้วยความไม่รู้ 2 เรื่องด้วยกันคือ

1. ผมกู้ยมืเงนิโดยใช้เครดติส่วนตวั เพื่อน�าเงนิมาช�าระหน้ีธรุกิจของที่

บ้าน กู้ไปเรื่อยๆ จากสนิเชื่อส่วนบคุคลไปจนถงึบตัรเครดติ กูเ้สยีจน

เครดิตตัวเองพัง สุดท้ายหนี้ที่บ้านลดลงไปได้ไม่เท่าไหร่ ในขณะที่

หนี้สินส่วนตัวเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้าน



“หนี้” เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน    15

 ทั้งหมดเป็นเพราะผมแยกไม่ออกว่า “หนี้ธุรกิจ กับ หนี้ส่วนตัว”  

ต่างกันอย่างไร 

   คิดง่ายๆ แค่อยากหาเงินมาช่วยเหลือท่ีบ้าน โดยการเอา

เครดิตทางการเงินของตัวเองไปผูกกับธุรกิจที่ก�าลังจะล้มละลาย

2. ผมยื่นขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งต้องมีภาระผ่อนยาว 2 – 3 ปี เพื่อ

น�าเงินที่ได้มาผ่อนช�าระหนี้ธุรกิจเพียงเดือนเดียว (งวดเดียว) ซึ่งกู้

แต่ละครั้งท�าให้ต้องเป็นหนี้ไปอีกสองสามปี แล้วเดือนหน้าก็ต้องกู้

อีก

  ที่แย่คือ แทนที่จะท�าผิดครั้งเดียวแล้วคิดได้ ผมกลับท�าผิด

ซ�้าแล้วซ�้าเล่า กว่าจะฉุกคิด กว่าจะรู้สึกตัว ผ่านไป 4 เดือน ผมติด

หนี้สถาบันการเงิน 4 แห่ง รวมๆ กันแล้วเป็นหนี้หลักล้าน

  โง่ !!... ดีไหมครับ

เร่ิมต้นจากการเป็นหนี้ธุรกิจ ผมพาตัวเองเข้าไปสู่วงจรหนี้ หมุนเงิน 

จนตึงไปหมด คิดอะไรไม่ออก โจทย์ในหัวมีเพียงอย่างเดียว นั่นคือ หาเงิน 

ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ท�างานเพื่อเงินให้มากขึ้น แลกเวลาไปกับเงิน และ

ถ้าจนแล้้วยิ่งกู้ ก็เหมือนกับย่ิงออกแรงดึงเชือกท่ีมัดอยู่รอบคอให้แน่นขึ้น 

ไปอีก จนวันหนึ่งก็ไม่สามารถกู้อะไรได้อีก เพราะเครดิตทางการเงินพัง 

ย่อยยับไปหมดแล้ว

นี่คือเรื่องจริง ที่เล่นเอง เจ็บจริง แบบไม่มีสตันต์

วงจรความคิดเดิมๆ ที่เชื่อว่า เงินแก้ปัญหาเร่ืองเงิน ยุติลงเม่ือนาย

ธนาคารคนหนึ่งด่าผมว่า “โง่” (ซึ่งก็จริงของเขา) แต่ด้วยอีโก้ที่ยอมให้ ใครว่า

ไม่ได้ จึงเริ่มต้นค้นหาความรู้ทางการเงิน แล้วก็พบความจริงที่ว่า

“เงินแก้ปัญหาทางการเงนิได้เพยีงแค่ชัว่คราว แต่ ความรูท้างการเงนิ  

จะจัดการปัญหาให้เราได้ตลอดชีวิต”



บริหารธุรกิจ - การลงทุนสวนบุคคล / หนี้สิน

“หนี้จน”
คิือ กับดักทางการเงินขั้นสูงสุด

ที่ไมเพียงแตทำลายสุขภาพการเงิน
แตมันยังทำลายสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของเราดวย

ยังไมสาย... หากจะเริ่มตนเรียนรูวิธี
จัดการกับมันอยางถูกตอง

ถึงเวลาเปลี่ยน “หนี้”
เปน อิสรภาพทางการเงิน

กันแลวครับ

เปลี่ยน หนี เ้ปนอิสรภาพทางการเงิน

เปนอสิรภาพ
ทางการเงิน

THE MONEY COACH

เรียนรู
วิธีการเปลี่ยนโชคราย
ใหกลายเปน

พลังทวีทางการเงิน
ดวยทรัพยสิน
ที่ทรงพลังที่สุดในโลก

จักรพงษ เมษพันธุ

จักรพ
งษ เมษพ

ันธุ

ชีวิตที่ติดลบ ไม ใชจุดจบของความมั่งคั่ง
DEBT FREE TO MONEY FREEDOM
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