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ค�ำน�ำผู้เขียน

ในแต่ละวันจะมีค�ำถำมหลังไมค์มำถึงผม ส่งเข้ำมำจำก 

หลำกหลำยช่องทำง ท้ังทำงอเีมล เฟซบุก๊ ไลน์ รวมถงึส่งค�ำถำม

ไปทำงรำยกำรวิทยุและพอดแคสต์ THE MONEY CASE ที่ผม

ด�ำเนินรำยกำรอยู่ รวมๆ แล้วในแต่ละวันมีค�ำถำมส่งเข้ำมำ

ประมำณ 60-70 ค�ำถำม 

ซึ่งหนึ่งในกลุ่มค�ำถำมที่ผมถูกถำมบ่อยมำกก็คือ “อยาก 

เริ่มต้นศึกษาเรื่องการเงิน ต้องเริ่มต้นยังไง” 

และนั่นคือที่มำของหนังสือเล่มนี้

ผมเริ่มเขียนหนังสือ MONEY101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิต

การเงินอุดมสุข ด้วยมุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นประตูบำนแรก

ส�ำหรับคนที่สนใจเรื่องกำรเงิน และอยำกที่จะเร่ิมต้นควบคุม

อนำคตทำงกำรเงินของตัวเอง
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ด้วยเป็นหนังสือที่เขียนให้กับผู้เริ่มต้น เนื้อหาในหนังสือ

จึงเน้นไปที่การครอบคลุมประเด็นส�าคัญในเรื่อง “การเงิน 

ส่วนบคุคล” และให้หลกัคดิ หลกัปฏบิตัอิย่างง่าย เพื่อให้ผูอ่้าน 

สามารถเริม่ต้นได้ในทนัททีีอ่่านจบแต่ละบท มากกว่าทีจ่ะลงลกึ 

รายละเอียดที่มีความซับซ้อน

ทั้งนี้หากผู้อ่านต้องการต่อยอดความรู้เรื่องการเงินไปใน

ระดับที่สูงขึ้น ผมเองได้ ให้รายการหนังสือและลิงก์คลิปวิดีโอ

ส�าหรับศึกษาเพิ่มเติมไว้ ในท้ายเล่มของหนังสือเล่มนี้แล้ว

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยแง้มประตูสู่โลกแห่งความรู้ 

ทางการเงินให้กับคุณผู้อ่านทุกท่าน และช่วยให้ทุกท่านไปถึง 

เป้าหมายชีวิตการเงินที่อุดมไปด้วยความสุข ในแบบที่หวัง 

และตั้งใจเอาไว้ครับ 

ขอบคุณที่อ่านหนังสือเล่มนี้

THE MONEY COACH 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์
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ปี 2545  เป็นปีที่ผมเริ่มต้นศึกษำหำควำมรู้ทำงกำรเงิน

อย่ำงจริงจัง หลังควำมพยำยำมที่ผ่ำนไปหลำยปีในกำรแก้

ปัญหำหนี้สินกว่ำ 18 ล้ำนของครอบครัว ไม่คืบหน้ำอย่ำงที่

คำดคิดเอำไว้ 

มันเป็นครั้งแรกที่ผมตั้งค�ำถำมกับตัวเองว่ำ วิธีกำรที่

ก�ำลงัท�ำอยูน่ัน้ถกูต้องหรอืเปล่ำ จำกจดุตัง้ต้นทีเ่ป็นหนีธ้รุกจิ

ของครอบครวั นำนวนัเข้ำผมเริม่กู้เงนิส่วนตวั ทัง้บตัรเครดติ 

บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล มำช่วยผ่อนหนี้ของ 

ที่บำ้น จนสุดท้ำยทุกอยำ่งพังตำมกันไปหมด ธุรกิจเจ๊ง ตัว 

ผมเองก็ติดหนี้หัวโต รวมกัน 17 รำยกำร คิดเป็นหนี้อีกกว่ำ 

2 ล้ำนบำท ต้องถูกเจำ้หนี้โทร. ติดตำมทวงถำมอยู่ทุกวัน

ก่อนหน้ำนั้นทำงออกเดียวที่ผมคิดออกและพยำยำม

ลงมือท�ำเพื่อแก้ปัญหำก็คือ ท�ำงำนหนัก ท�ำงำนเสริม หำ 

เงินให้มำกที่สุดเพื่อมำผ่อนหนี้ แต่ด้วยเหตุที่ภำระผ่อนใน

แต่ละเดือน (ทั้งหนี้ตัวเองและหนี้กิจกำร) มันมีมำกเกิน 

กว่ำรำยรับที่หำได้อยู่ค่อนข้ำงมำก จึงท�ำให้ผมต้องผิดนัด

ช�ำระจำ่ยหนี้เป็นประจ�ำทุกเดือน

ดอกเบี้ยปกติก็ถูกเรียกเก็บทุกเดือนอยู่แล้ว ไหนจะ

ดอกเบี้ยปรับอีก ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ ทุกอย่ำง
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มะรุมมะตุ้มรุมเร้ำ จนสุดท้ำยผมต้องตัดสินใจขำยบ้ำนหลัง 

ท่ีผมและครอบครัวอำศัยอยู่ทิ้งไป เหตุเพรำะธนำคำรไม่ 

ยอมที่จะท�ำเรื่องประนอมหนี้ให้เรำเป็นครั้งที่สำม และ 

เตรียมที่จะยึดบ้ำนของเรำแล้ว

ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเศร้ำ! 

แต่ส�ำหรับผม นี่คือ จุดเปลี่ยนส�ำคัญที่พลิกชีวิตผม 

ไปสู่อิสรภำพทำงกำรเงิน!!

คนแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นในกำรก้ำวสู่ประตูควำมรู้ทำง 

กำรเงินที่แตกต่ำงกัน บำงคนอำจเริ่มต้นเข้ำมำศึกษำเรื่อง

เงิน เพรำะประสบปัญหำหนี้เหมือนกันกับผม ในขณะที ่

บำงคนอำจประสบโชคร้ำยครัง้ใหญ่ คนส�ำคญัของครอบครวั

จำกไปก่อนวัยอันควร พร้อมกับทิ้งปัญหำกำรเงินเอำไว้ ให้

สะสำงมำกมำย บำงคนเจอกฎเกณฑ์ทำงภำษีที่ตัวเองไม่รู้

และท�ำไม่ถูกต้อง จนท�ำให้ชีวิตกำรเงินต้องสะดุด และก็

มีอีกหลำยคนที่เข้ำมำศึกษำเรื่องเงินๆ ทองๆ เพรำะอยำก 

มั่งคั่งร�่ำรวย หรือหวำดกังวลต่ออนำคตชีวิตในบั้นปลำย 

กลัวว่ำจะมีเงินไม่พอใช้ไปจนถึงวำระสุดท้ำยของชีวิต

ผมเองถกูหนีช้กัน�ำให้เข้ำมำสูโ่ลกของควำมรูท้ำงกำรเงนิ 

หลังเริ่มรู้สึกตัวว่ำ หำเงินให้ได้มำกเพียงอย่ำงเดียว ไม่น่ำใช่

ค�ำตอบทีช่่วยแก้ปัญหำได้ มนัเหมอืนมอีะไรบำงอย่ำงทีย่งัไม่รู้ 
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หรอืยงัไม่ได้ท�ำ แต่ก็ไม่รู้ว่ำจ๊ิกซอว์ชิน้ทีห่ล่นหำยไปนัน้คอือะไร 

จนกระทัง่เมื่อถกูบงัคบัให้ต้องขำยบ้ำนนัน่แหละ ภำพของสิง่ที่

ขำดหำยไปจึงปรำกฏขึ้นอยำ่งชัดเจน

ณ เวลำนัน้ผมมบ้ีำนสองหลงัทีต่ัง้อยูต่ดิกัน บ้ำนหลงัหน่ึง

เปน็บ้ำนทีผ่มกู้ซือ้เพื่ออยูอ่ำศยักันเองทัง้ครอบครัว เป็นบ้ำนที่

เรำต้องเหนื่อยหนกักบักำรหำเงนิส่งค่ำบ้ำนเป็นประจ�ำทกุเดอืน 

ขำดส่งขำดผ่อนต่อเนื่อง จนถูกธนำคำรเชิญไปปรับโครงสรำ้ง

หนีถ้งึสองครัง้ แต่สดุท้ำยกย็งัไม่รอดและถกูบงัคบัให้ขำยบ้ำน 

เพื่อน�ำเงินมำช�ำระคืนหนี้ธนำคำรในที่สุด

ในขณะทีบ้่ำนอกีหลงัหนึง่ซึง่ผมซือ้มำโดยไม่ตัง้ใจ เป็นบ้ำน

แบบเดยีวกนักบัหลงัทีอ่ยูอ่ำศยัเองแทบทกุอย่ำง ต่ำงเพยีงแค่

เปลีย่นพืน้ทีส่วนหลงับ้ำน ก่อสร้ำงเพิม่ตวัอำคำรขึน้มำอกีส่วน

หนึ่ง แล้วแบ่งกั้นเป็นห้องเล็กๆ เมื่อรวมกับตัวอำคำรเดิมที่มี 

จะแบ่งกั้นได้ทั้งหมด 15 ห้อง ทุกห้องปล่อยเช่ำและเก็บค่ำ

เช่ำได้รวมเดือนละ 22,000 บำท โดยมีภำระส่งธนำคำรเพียง 

12,500 บำท และนัน่ท�ำให้บ้ำนหลงันีส่้งเงนิส่วนต่ำงเข้ำกระเป๋ำ

ผมเป็นประจ�ำ 9,500 บำททุกเดือน*

* ผมเล่ำเรื่องนี้อย่ำงละเอียดไว้ ในบทแรกของหนังสือ “เกมเศรษฐี” ซึ่งพิมพ์และจ�ำหน่ำย
โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน)



12

วันที่ครอบครัวผมเดือดร้อนเป็นหนี้หนัก บ้ำนที่เรำอยู่

อำศัยดูแลตัวเองไม่ได้ ต้องขำยเพื่อแก้ปัญหำหนี้ แต่บ้ำน

หลังนี้กลับอยู่สบำย และท�ำเงินให้เรำมีส่วนต่ำงไว้กินใช้

เป็นประจ�ำทุกเดือน ทั้งที่บ้ำนทั้งสองหลังก็ยังติดจ�ำนองกับ 

ธนำคำรอยู่เหมือนๆ กัน (นี่คือควำมแตกต่ำงของค�ำว่ำ 

“ทรัพย์สิน” และ “หนี้สิน” ที่เรำขอเก็บไว้คุยกันในบทท่ี 5 

ของหนังสือเล่มนี้)

หลังขำยบ้ำนที่อยู่อำศัยเองออกไป ครอบครัวผมได้

เงินส่วนต่ำงมำ 1 ล้ำนบำท* ดอกเบี้ยปรับที่ธนำคำรเคย 

ตั้งพักไว้รอจ่ำย 2 แสนกว่ำบำท ถูกตัดทิ้งได้ทั้งหมดหลัง 

กำรเจรจำ (ทุกอย่ำงเจรจำได้ ไม่เห็นมีใครเคยบอก) เรำ 

เลือกเช่ำบ้ำนอยู่ไปก่อน เพื่อลดภำระและไม่ต้องสร้ำงหนี้

ให้ถูกติดตำม หลังจำกนั้นผมเริ่มเดินเข้ำธนำคำรเป็นว่ำเล่น 

เพื่อเจรจำต่อรองหนี้ทั้งหมดที่มี

ผมลำออกจำกงำนประจ�ำ เอำทักษะที่มีติดตัวทั้งจำก

กำรเรยีนและกำรท�ำงำน มำท�ำอำชพีรบัจ้ำงอสิระ (ฟรแีลนซ์) 

จำกนั้นค่อยๆ ต่อยอดงำนที่ต้องท�ำเองทุกอย่ำง ให้กลำยเป็น

ธุรกิจที่ให้คนอื่นเข้ำมำช่วยท�ำงำนแทนได้ สร้ำงรำยได้ได้

มำกกว่ำท�ำคนเดียว แถมยังท�ำงำนน้อยลงอีกด้วย

* เงินที่ขำยบำ้นได้ - หนี้คงค้ำง - ค่ำธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
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ผมเริ่มลงทุนโดยใช้เงินตัวเองในหุ้นและกองทุนรวม 

ลงทุนโดยใช้เงินคนอื่น* ในธุรกิจและอสังหำริมทรัพย์ให้เช่ำ 

และเร่ิมสร้ำงทรัพย์สินทำงปัญญำในรูปค่ำลิขสิทธิ์งำนเขียน 

จนในที่สุดก็สำมำรถผ่ำนพ้นปัญหำทั้งหมด และมีอิสรภำพ

กำรเงินตอนอำยุ 34 ปี

เรื่องรำวทัง้หมดข้ำงต้น มจีดุเริม่ต้นมำจำกกำรขำยบ้ำน

ของตัวเองในครั้งนั้น (ผมยังจ�ำภำพตัวเองตอนได้รับเช็ค

เงินสด 1 ล้ำนบำท ณ ส�ำนักงำนที่ดิน สำขำบำงกะปิ ได้ไม่มี

วนัลมื) กำรสญูเสยีครัง้ใหญ่กลบัช่วยพำให้ผมค้นพบทำงออก

จำกปัญหำกำรเงินได้เร็วขึ้น มันท�ำให้ผมได้เรียนรู้ว่ำ ปัญหำ

เรื่องเงินไม่ได้แก้ด้วย “เงิน” เพียงอย่ำงเดียว แต่ต้องอำศัย

“ควำมรู้ทำงกำรเงิน (Money Literacy)” ที่ถูกต้องด้วย

หลงัพ้นทกุข์ทำงกำรเงนิ ผมตัง้ค�ำถำมกบัตวัเองว่ำ ท�ำไม

ไม่เคยมีใครสอนหรือบอกเรื่องกำรเงินให้ผมฟัง ตั้งแต่สมัยที่

ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือมหำวิทยำลัย ทั้งที่มันเป็น ทักษะ

ชีวิต (Life Skill) ที่ส�ำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิต

ของคนเรำอย่ำงมำก

* Other People’s Money (OPM) 
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เวลำพดูคยุกบัเดก็ๆ พวกเรำมกัจะสอนและบอกพวกเขำ

ว่ำ “ตัง้ใจเรยีนนะ โตขึน้จะได้ท�ำงำนดีๆ  เงนิเดอืนดีๆ ” แต่กลบั

ไม่เคยบอกหรอืสอนพวกเขำเลยว่ำ “เมื่อได้งำนและเงินเดือน

ที่ดีแล้ว” พวกเขำควรท�ำอะไรกับเงินที่ได้รับมำ

จำกประสบกำรณ์ของผม “งานสร้างง่ายกว่างานซ่อม

เสมอ” ดังนั้น จึงน่ำจะเป็นกำรดีกว่ำ ถ้ำหำกเรำจะสอน

เรื่องกำรเงิน และเตรียมควำมพร้อมให้กับลูกหลำนของเรำ

ก่อนทีพ่วกเขำจะต้องออกมำเผชญิกบัโลกกำรเงนิในชวีติจรงิ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในประเด็นกำรจัดกำรเงินขั้นพื้นฐำน

อันได้แก่

1. หำรำยได้ (Earning) เลี้ยงตัวได้เพียงพอ

2. จัดกำรค่ำใช้จ่ำย (Spending) ได้อย่ำงเหมำะสม 

3. มีเหลือออม (Saving) สะสมไว้เพื่อวัตถุประสงค์
ทำงกำรเงินในวันข้ำงหน้ำ

4. ลงทนุต่อยอด (Investing) สร้ำงทรพัย์สนิให้เพิม่พนู
ขึ้น และกลำยเป็นควำมมั่งคั่งให้กับตัวเองได้

“หาได ใชเหลือ เผื่อออม
  และตอยอดใหงอกเงย”  และตอยอดใหงอกเงย
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ทั้งหมดคือ 4 ทักษะที่ต้องมีให้ครบถ้วน จะขำดทักษะ

ใดทักษะหนึ่งไปไม่ได้ เช่น ถ้ำหำเงินเก่ง แต่ใช้ไม่เป็น แบบนี้ 

มีรำยได้มำกแค่ไหน ก็ไม่มีประโยชน์ ในขณะที่บำงคนหำ 

เงินเก่ง ใช้เงินก็ประหยัด มีเงินเหลือเก็บเหลือออม แต่พอ 

น�ำไปลงทุนทีไร ก็ขำดทุนทุกที แบบนี้ก็เสียของ เสียดำย

ควำมพยำยำมที่อุตสำห์เก็บออมมำ ดังนั้น จึงต้องมีให้ครบ

ทั้ง 4 ด้ำน มันถึงจะสมดุล และมีชีวิตที่เบำสบำย ห่ำงไกล

ปัญหำทำงกำรเงิน

ตวัผมเองพยำยำมผลกัดนัควำมรูเ้รื่องกำรเงนิให้เป็นวชิำ 

หนึ่งในหลักสูตรกำรศึกษำ แต่หลังจำกพยำยำมอยู่หลำยป ี

ก็รู้ตัวว่ำคงไม่มีพลังไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรศึกษำที่ 

มีควำมเชื่อว่ำ “ควำมฉลำดทำงกำรเรียน คือค�ำตอบของ 

ทุกสิ่ง” ได้

และนั่นจึงเป็นที่มำของกำรเขียนหนังสือ MONEY101: 

เร่ิมต้นนับหนึ่งสู ่ชีวิตกำรเงินอุดมสุข ที่ผมตั้งใจให้เป็น 

เหมือนคู่มือส�ำหรับผู้เริ่มต้นชีวิต ให้รู้จักเริ่มต้นบริหำรเงิน

ท่ีได้มำทุกบำททุกสตำงค์ ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมแก่

ชีวิตในแต่ละช่วงเวลำ รวมถึงปลูกฝังหลักคิดทำงกำรเงินท่ี

จะพำไปสู่ควำมมั่งคั่ง ในแนวทำงที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย

ชีวิตของแต่ละคน
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ด้วยหวังว่ำ เมื่อกำรเงินส่วนบุคคลของคนไทยแต่ละ

คนดีขึ้น ควำมสุขทำงกำรเงินของประเทศไทยก็น่ำจะเป็นไป

ในทิศทำงเดียวกัน และนี่น่ำจะเป็นทำงออกที่ใช่ ส�ำหรับกำร

แก้ปัญหำหนี้ครัวเรือน ปัญหำควำมยำกจน และปัญหำควำม

เหลื่อมล�้ำ ที่ได้ผลและทรงประสิทธิภำพ มำกกว่ำกำรรอคอย

อัศวินม้ำขำวให้มำช่วยปัดเปำควำมทุกข์ร้อนให้พ้นไป เพรำะ

มันคือกำรจัดกำรที่แต่ละตัวบุคคล ภำยใต้หลักคิด “ตนเป็น

ที่พึ่งแห่งตน” ซึ่งเป็นหนทำงสู่กำรจัดกำรกับสำรพันปัญหำ

ในโลกใบนี้ได้อย่ำงชะงัดนัก

ขอให้ผู้อ่ำนทุกท่ำนสนุกกับควำมรู้ทำงกำรเงิน และขอ

ให้มีชีวิตกำรเงินอุดมสุขตำมที่ได้ออกแบบเอำไว้ และหวังว่ำ

หนังสือเล่มน้ีจะเป็นแผนท่ีพำคุณไปสู่ปลำยทำงควำมส�ำเร็จ

ในแบบที่คุณและทุกคนในครอบครัวต้องกำร

แด่ชีวิตการเงินอุดมสุข

จักรพงษ์ เมษพันธุ์



บทที่ 1 :
กำรเงินง่ำย เมื่อเข้ำใจชีวิต
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บทที่ 1 :
กำรเงินง่ำย เมื่อเข้ำใจชีวิต

พูดถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ เช่ือว่ำคนทุกคนอยำกที่จะเป็น

คนมั่งคั่งร�่ำรวยด้วยกันทั้งนั้น แต่เชื่อไหมครับวำ่ ถำ้เรำถำม

แต่ละคนที่อยำกรวยว่ำ นิยำมค�ำว่ำ “รวย” ของเขำคืออะไร 

เรำจะได้ค�ำตอบที่แตกต่ำงหลำกหลำย แบบที่หำข้อสรุป 

ตรงกันไม่ได้เลย

บำงคนแค่มเีงนิพอกนิพอใช้ไม่ขำดมอื มเีหลอืเกบ็ สะสม

ต่อยอดได้ตลอด ก็อำจรู้สึกวำ่ตัวเองรวยแล้ว เพียงพอแล้ว 

แต่ส�ำหรับบำงคนอำจต้องมีถึง 100 ลำ้น 1,000 ล้ำน หรือ

มำกกว่ำนั้น ถึงจะเรียกวำ่ “รวย” ในแบบของเขำได้

ตวัผมเองแต่ก่อนกเ็คยบ้ำควำมรวยครบั นยิำมควำมรวย

ของผมคือ มีเงินเยอะๆ มีให้มำกที่สุดเทำ่ที่จะมำกได้ อยำก

มีชื่อติดอันดับมหำเศรษฐีของประเทศ ในสมัยนั้นสัมมนำ

อะไรที่มีค�ำว่ำ “รวย” ก็จะหำโอกำสไปเรียนอยู่เสมอ พอได้

เข้ำสัมมนำ ก็จะบ้ำ ตื่นเต้น ออกไปประกำศเป้ำหมำยควำม

ร�่ำรวยกับเขำอยู่ตลอด
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คร้ังหนึ่งในงำนสัมมนำ ผมเคยโดนไมค์จ่อปำกถำมว่ำ 

“เปาหมายการเงินของคุณคืออะไร” 

“มีทรัพย์สิน 100 ล้าน ภายใน 5 ป” ผมทะลึ่งบอกออก

ไปโดยอัตโนมัติ เหมือนถูกโปรแกรมค�ำตอบเอำไว้ 

หลังจบกำรสัมมนำ ผมเอำข้อควำมดังกล่ำวมำเขียน

ตดิไว้หน้ำประตหู้องนอน ประมำณว่ำอยำกเอำไว้คอยย�ำ้เตอืน

ตัวเองทุกวัน ยิ่งเห็นยิ่งกดดัน จะได้ผลักตัวเองให้ลงมือท�ำ

สุดท้ำยคนที่มำปลุกให้ผมตื่นจำกภวังค์ควำมรวย ก็คือ

คุณแม่ของผมเอง

“จะเอำเงินไปท�ำอะไรเยอะแยะ” แม่ถำมแล้วเดินจำก

ไปโดยไม่รอค�ำตอบ

ค�ำถำมนี้ถ้ำฟังผ่ำนๆ ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไร แต่วันนั้น

จ�ำได้ว่ำผมอยำกที่จะตอบค�ำถำมของแม่ให้ได้ เลยลอง

หยิบกระดำษ A4 มำนั่งเขียนสิ่งที่ผมจะเอำเงิน 100 ล้ำน

ไปซื้อมำครอบครอง เรื่องตลกคือ ผมเขียนได้หลำยรำยกำร

นะ แต่แล้วก็ขีดฆ่ำทิ้งไป เพรำะพอได้นึกทบทวนไปมำ ก็ไม่

ได้อยำกได้มันสักเท่ำไหร่ เหมือนไม่ได้ก็ไม่ตำย หรือถ้ำได้ ก็

ไม่ได้รู้สึกมีควำมสุขอะไรนักหนำ สุดท้ำยสิ่งที่ผมเหลือทิ้งไว้

บนหน้ำกระดำษ จึงมีอยู่ไม่กี่รำยกำรเท่ำนั้น
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มีบ้านสักหลังขนาดพออยู่ทั้งครอบครัว มีรถสักคัน มีเงิน

เก็บสัก 10 ล้าน เอาไว้สะสมและลงทุนต่อยอด มีเงินใช้

จ่ายไม่ขาดมือ (ซึ่งเอาเข้าจริงเราก็ไม่ได้ ใช้เปลืองอะไร) 

มีเวลาอยู่กับครอบครัว และมีเวลาทําในสิ่งที่รัก 



ทั้งหมดที่ว่ำมำ ไม่ได้ ใช้เงินมำกมำยเท่ำไรนัก ค่อยๆ

ท�ำ ค่อยๆ สะสมไป ก็สำมำรถมีได้ ไม่ต้องเอำเวลำทั้งหมด

ไปหมกมุ่นกับกำรหำเงินเยอะๆ แถมยังเหลือเวลำให้กับมิติ

อื่นของชีวิต อย่ำงสุขภำพ ควำมสัมพันธ์ กำรงำน กำรพัฒนำ

ตัวเอง กำรตอบแทนคืนสู่สังคม ฯลฯ อีกด้วย

หลังท�ำเวิร์กช็อปเล็กๆ กับตัวเองเสร็จ ผมเลิกกำรตั้ง

โจทย์กำรเงินจำกอำกำศ แล้วเริ่มตั้งโจทย์กำรเงินจำกโจทย์

ชีวิต ท�ำเรื่องเงินให้สอดคล้องกับชีวิตมำกขึ้น ออกแบบ

เรื่องเงินตำมไลฟสไตล์ของตัวเอง ไม่ใช่ไลฟสไตล์ของคนอื่น 

และไม่ต้องไปดิ้นรนกับสิ่งที่เรำไม่ได้ต้องกำรจริงๆ 

ใช่แล้วครับ! ที่ถูกต้อง คนเรำต้องต้ังเป้ำหมำยชีวิต

เสียก่อน แล้วจึงตั้งเป้ำหมำยกำรเงิน ไม่ใช่เอำเป้ำหมำย

กำรเงินเป็นตัวตั้ง

เริ่มต้นจำกก�ำหนดรูปแบบชีวิตที่ต้องกำรให้ชัดเจน

เสียก่อน ตั้งค�ำถำมกับตัวเองว่ำ “ต้องกำรใช้ชีวิตแบบไหน 

อย่ำงไร” แล้วจงึค่อยมำดวู่ำ “รปูแบบชวีติทีอ่ยำกได้นัน้ จ�ำเป็น

ต้องใช้เงินสนับสนุนมำกน้อยแค่ไหน” 



ไม่ใช่ว่ำอยู่ดีๆ ก็ตั้งเป้ำหมำยขึ้นมำลอยๆ อยำกมีเงิน

ร้อยล้ำน พันล้ำน (อันที่จริงใครจะตั้งเป้ำหมำยแบบนี้ก็ไม่ได้

ผิดอะไรหรอกนะ) แต่หำเหตุผลให้เป้ำหมำยไม่ได้ว่ำ ท�ำไม

ต้องมีร้อยล้ำน พันล้ำน กำรท�ำแบบนี้ท�ำให้เป้ำหมำยไม่มี

พลัง และยำกที่จะท�ำให้มันเป็นจริงขึ้นมำได้ ผิดกับคนที่

เป้ำหมำยไม่ใหญ่มำก แต่มีเหตุผลอันทรงพลังอยู่เบื้องหลัง

ครั้งหนึ่งผมเคยให้ค�ำปรึกษำเด็กที่เพิ่งเรียนจบใหม่

คนหนึ่ง ถำมเขำว่ำ “เป้ำหมำยกำรเงินของเขำคืออะไร” เขำ

ตอบว่ำ “ซ้ือบ้ำนให้แม่อยู่” ฟังดแูล้วเป้ำหมำยไม่ได้ใหญ่โตอะไร

เลยใช่ไหมครับ แต่พอถำมว่ำ “ท�ำไมถึงอยำกซื้อบ้ำนให้แม่” 

เขำตอบเสียงเรียบ แต่ทรงพลังมำกว่ำ “ผมเหลือแม่อยู่

คนเดียว เรำอยู่บ้ำนเช่ำมำตลอดชีวิต จึงฝันว่ำวันหนึ่งเรำจะ

มีบ้ำนเล็กๆ ที่เป็นของเรำเอง” นี่คือกำรเอำเป้ำหมำยชีวิตตั้ง 

แล้วตอบด้วยเป้ำหมำยกำรเงนิ พอตัง้โจทย์แบบนี ้คยุเรื่องวธิี

กำรไปสู่ค�ำตอบก็ง่ำย และอุดมไปด้วยควำมมุ่งมั่น ผิดกับคน

ที่อยำกมีคฤหำสน์ แต่ปรำศจำกพลังใจและไฟที่แรงพอ
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เมื่อเป้ำหมำยชีวิตชัด เป้ำหมำยกำรเงินก็ชัด

กำรเรียนรู้และลงมือท�ำเพื่อก้ำวสู่ชีวิต 

ในแบบที่ต้องกำรก็จะง่ำยตำมไปด้วย

กำรเงิน เรียนรู้
และลงมือท�ำ

  ชีวิต

ล�ำดับของเปำ้หมำย

เรำต้องกำร 
อะไร

สิ่งที่ต้องกำร 
ใช้เงินสนับสนุน

เท่ำไหร่

เรำต้องรู้อะไร 
ต้องท�ำอะไรบ้ำง

เพรำะเมื่อทรำบว่ำอะไรคือสิ่งท่ีชีวิตเรำต้องกำรจริงๆ 

เรำก็จะตีกรอบโจทย์กำรเงินของเรำได้ชัดเจนว่ำ ต้องกำร

เงินมำกแค่ไหนในกำรสนับสนุนเป้ำหมำยชีวิตให้เป็นจริง ที่

เหลือก็แค่เรียนรู้และลงมือท�ำให้เพื่อได้ผลลัพธ์กำรเงินใน

แบบที่ต้องกำร ซ่ึงนั่นก็จะน�ำไปสู่กำรตอบโจทย์เป้ำหมำย

ชีวิตตัวเองในทำ้ยที่สุด 
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แต่ส�ำหรับคนที่เปำ้หมำยชีวิตยังไม่ชัดเจน ก็ใช่วำ่จะมี

เป้ำหมำยกำรเงินไม่ได้นะ เพรำะแม้จะยังไม่ชัดเจนว่ำชีวิต

ของเรำอยำกได้ อยำกม ีหรอือยำกเป็นอะไร แต่เรำกย็งัต้อง

มเีงนิเป็นเครื่องสนบัสนนุชวีติอยูด่ ีภำยใต้เป้ำหมำยกำรเงนิ

พื้นฐำน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. มรีำยได้เพยีงพอกบัปัจจยัพืน้ฐำนในกำรด�ำรงชวิีต 

มีกินมีใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ขัดสนกับปัจจัยสี ่

ที่เป็นองค์ประกอบส�ำคัญกับชีวิต

2. เตมิเตม็ควำมสขุได้ตำมฝัน และควำมต้องกำรของ

ตัวเอง 

3. พร้อมรับมือกับเหตุไม่คำดฝัน ที่อำจส่งผลกระทบ

ทำงลบต่อชีวิต

4. มีควำมมั่งค่ังเพียงพอ ที่จะดูแลตัวเองได้จนถึง 

วำระสุดท้ำย



“ ไม่เอาแล้วเหรอ...เงินร้อยล้านของแกน่ะ!”

เสียงใครคนหนึ่งลอยมำจำกขำ้งหลัง เมื่อเห็นผม

ฉีกกระดำษเป้ำหมำย 100 ลำ้น ทิ้งลงถังขยะ 

ผมหันหลังกลับมำเจอแม่ยืนยิ้ม

“ ไม่มีร้อยล้านก็ไม่เป็นไรหรอก
ขอแค่แวะมากินข้าวกับแม่บ่อยๆ ก็พอ” 

สิ้นเสียงค�ำสอน เรำสองคนแม่ลูกกอดกันแน่น 

อยู่นำนสองนำน

… การเงินง่าย เมื่อเข้าใจชีวิต

                              จริงๆ ครับ





การเงิน การลงทุน - ทั่วไป
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