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คํานําผูเขียน

ในแตละวันจะมีคําถามหลังไมคมาถึงผม สงเขามาจาก 

หลากหลายชองทาง ท้ังทางอเีมล เฟซบุก ไลน รวมถงึสงคาํถาม

ไปทางรายการวิทยุและพอดแคสต THE MONEY CASE ที่ผม

ดําเนินรายการอยู รวมๆ แลวในแตละวันมีคําถามสงเขามา

ประมาณ 60-70 คําถาม 

ซึ่งหนึ่งในกลุมคําถามที่ผมถูกถามบอยมากก็คือ “อยาก 
เริ่มตนศึกษาเรื�องการเงิน ตองเริ่มตนยังไง” 

และนั่นคือที่มาของหนังสือเลมนี้

ผมเริ่มเขียนหนังสือ MONEY101 : เริ่มตนนับหนึ่งสูชีวิต
การเงินอุดมสุข ดวยมุงหวังใหหนังสือเลมนี้เปนประตูบานแรก

สําหรับคนท่ีสนใจเรื8องการเงิน และอยากที่จะเริ่มตนควบคุม

อนาคตทางการเงินของตัวเอง
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ดวยเปนหนังสือที่เขียนใหกับผูเริ่มตน เนื้อหาในหนังสือ

จึงเนนไปที่การครอบคลุมประเด็นสําคัญในเรื8อง “การเงิน 
สวนบคุคล” และใหหลกัคดิ หลกัปฏบิตัอิยางงาย เพื8อใหผูอาน 

สามารถเริม่ตนได ในทนัททีีอ่านจบแตละบท มากกวาทีจ่ะลงลกึ 

รายละเอียดที่มีความซับซอน

ทั้งนี้หากผูอานตองการตอยอดความรูเรื8องการเงินไปใน

ระดับที่สูงขึ้น ผมเองได ใหรายการหนังสือและลิงกคลิปวิดีโอ

สําหรับศึกษาเพิ่มเติมไว ในทายเลมของหนังสือเลมนี้แลว

หวังวาหนังสือเลมนี้จะชวยแงมประตูสูโลกแหงความรู 

ทางการเงินใหกับคุณผูอานทุกทาน และชวยใหทุกทานไปถึง 

เปาหมายชีวิตการเงินที่อุดมไปดวยความสุข ในแบบท่ีหวัง 

และตั้งใจเอาไวครับ 

ขอบคุณที่อานหนังสือเลมนี้

THE MONEY COACH 

จักรพงษ เมษพันธุ
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ป 2545  เปนปที่ผมเริ่มตนศึกษาหาความรูทางการเงิน

อยางจริงจัง หลังความพยายามท่ีผานไปหลายปในการแก

ปญหาหนี้สินกวา 18 ลานของครอบครัว ไมคืบหนาอยางที่

คาดคิดเอาไว 

มันเปนครั้งแรกที่ผมตั้งคําถามกับตัวเองวา วิธีการที่

กาํลงัทาํอยูนัน้ถกูตองหรอืเปลา จากจุดต้ังตนทีเ่ปนหนีธ้รุกจิ

ของครอบครัว นานวันเขาผมเร่ิมกูเงนิสวนตวั ทัง้บตัรเครดติ 

บัตรกดเงินสด และสินเชื8อสวนบุคคล มาชวยผอนหนี้ของ 

ที่บาน จนสุดทายทุกอยางพังตามกันไปหมด ธุรกิจเจง ตัว 

ผมเองก็ติดหนี้หัวโต รวมกัน 17 รายการ คิดเปนหนี้อีกกวา 

2 ลานบาท ตองถูกเจาหนี้โทร. ติดตามทวงถามอยูทุกวัน

กอนหนานั้นทางออกเดียวที่ผมคิดออกและพยายาม

ลงมือทําเพื8อแกปญหาก็คือ ทํางานหนัก ทํางานเสริม หา 

เงินใหมากที่สุดเพื8อมาผอนหนี้ แตดวยเหตุที่ภาระผอนใน

แตละเดือน (ทั้งหน้ีตัวเองและหน้ีกิจการ) มันมีมากเกิน 

กวารายรับที่หาไดอยูคอนขางมาก จึงทําใหผมตองผิดนัด

ชําระจายหนี้เปนประจําทุกเดือน

ดอกเบี้ยปกติก็ถูกเรียกเก็บทุกเดือนอยูแลว ไหนจะ

ดอกเบ้ียปรับอีก ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ ทุกอยาง



10

มะรุมมะตุมรุมเรา จนสุดทายผมตองตัดสินใจขายบานหลัง 

ที่ผมและครอบครัวอาศัยอยูทิ้งไป เหตุเพราะธนาคารไม 

ยอมท่ีจะทําเรื8องประนอมหน้ีใหเราเปนคร้ังที่สาม และ 

เตรียมที่จะยึดบานของเราแลว

ฟงดูเหมือนเปนเรื8องเศรา! 

แตสําหรับผม นี่คือ จุดเปล่ียนสําคัญที่พลิกชีวิตผม 

ไปสูอิสรภาพทางการเงิน!!

คนแตละคนมีจุดเริ่มตนในการกาวสูประตูความรูทาง 

การเงินที่แตกตางกัน บางคนอาจเริ่มตนเขามาศึกษาเรื8อง

เงิน เพราะประสบปญหาหนี้เหมือนกันกับผม ในขณะที ่

บางคนอาจประสบโชครายคร้ังใหญ คนสําคญัของครอบครวั

จากไปกอนวัยอันควร พรอมกับทิ้งปญหาการเงินเอาไว ให

สะสางมากมาย บางคนเจอกฎเกณฑทางภาษีที่ตัวเองไมรู

และทําไมถูกตอง จนทําใหชีวิตการเงินตองสะดุด และก็

มีอีกหลายคนที่เขามาศึกษาเรื8องเงินๆ ทองๆ เพราะอยาก 

มั่งคั่งรํ่ารวย หรือหวาดกังวลตออนาคตชีวิตในบั้นปลาย 

กลัววาจะมีเงินไมพอใชไปจนถึงวาระสุดทายของชีวิต

ผมเองถกูหนีช้กันําใหเขามาสูโลกของความรูทางการเงนิ 

หลังเริ่มรูสึกตัววา หาเงินใหไดมากเพียงอยางเดียว ไมนWาใช

คาํตอบทีช่วยแกปญหาได มนัเหมอืนมอีะไรบางอยางทีย่งัไมรู 
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หรอืยงัไมไดทาํ แตก็ไมรูวาจิก๊ซอวชิน้ทีห่ลนหายไปนัน้คอือะไร 

จนกระท่ังเมื8อถกูบงัคบัใหตองขายบานนัน่แหละ ภาพของส่ิงที่

ขาดหายไปจึงปรากฏขึ้นอยางชัดเจน

ณ เวลานัน้ผมมีบานสองหลงัทีต่ัง้อยูตดิกนั บานหลงัหนึง่

เปนบานทีผ่มกูซือ้เพื8ออยูอาศยักันเองทัง้ครอบครัว เปนบานท่ี

เราตองเหนื8อยหนกักบัการหาเงินสงคาบานเปนประจาํทกุเดอืน 

ขาดสงขาดผอนตอเนื8อง จนถูกธนาคารเชิญไปปรับโครงสราง

หนีถ้งึสองครัง้ แตสดุทายกย็งัไมรอดและถูกบงัคบัใหขายบาน 

เพื8อนําเงินมาชําระคืนหนี้ธนาคารในที่สุด

ในขณะท่ีบานอีกหลงัหน่ึงซึง่ผมซ้ือมาโดยไมตัง้ใจ เปนบาน

แบบเดยีวกนักบัหลังทีอ่ยูอาศยัเองแทบทุกอยาง ตางเพียงแค

เปลีย่นพืน้ทีส่วนหลังบาน กอสรางเพิม่ตัวอาคารขึน้มาอกีสวน

หนึ่ง แลวแบงกั้นเปนหองเล็กๆ เมื8อรวมกับตัวอาคารเดิมที่มี 

จะแบงกั้นไดทั้งหมด 15 หอง ทุกหองปลอยเชาและเก็บคา

เชาไดรวมเดือนละ 22,000 บาท โดยมีภาระสงธนาคารเพียง 

12,500 บาท และน่ันทาํใหบานหลงันีส้งเงนิสวนตางเขากระเปา

ผมเปนประจํา 9,500 บาททุกเดือน*

* ผมเลาเรื8องนี้อยางละเอียดไว ในบทแรกของหนังสือ “เกมเศรษฐี” ซึ่งพิมพและจําหนWาย

โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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วันที่ครอบครัวผมเดือดรอนเปนหนี้หนัก บานที่เราอยู

อาศัยดูแลตัวเองไมได ตองขายเพื8อแกปญหาหนี้ แตบาน

หลังนี้กลับอยูสบาย และทําเงินใหเรามีสวนตางไวกินใช

เปนประจําทุกเดือน ทั้งที่บานทั้งสองหลังก็ยังติดจํานองกับ 

ธนาคารอยูเหมือนๆ กัน (นี่คือความแตกตางของคําวา 

“ทรัพยสิน” และ “หนี้สิน” ที่เราขอเก็บไวคุยกันในบทที่ 5 

ของหนังสือเลมนี้)

หลังขายบานที่อยูอาศัยเองออกไป ครอบครัวผมได

เงินสวนตางมา 1 ลานบาท* ดอกเบี้ยปรับที่ธนาคารเคย 

ตั้งพักไวรอจาย 2 แสนกวาบาท ถูกตัดท้ิงไดทั้งหมดหลัง 

การเจรจา (ทุกอยางเจรจาได ไมเห็นมีใครเคยบอก) เรา 

เลือกเชาบานอยูไปกอน เพื8อลดภาระและไมตองสรางหนี้

ใหถูกติดตาม หลังจากนั้นผมเริ่มเดินเขาธนาคารเปนวาเลน 

เพื8อเจรจาตอรองหนี้ทั้งหมดที่มี

ผมลาออกจากงานประจํา เอาทักษะที่มีติดตัวทั้งจาก

การเรยีนและการทาํงาน มาทาํอาชพีรบัจางอสิระ (ฟรแีลนซ) 

จากนั้นคอยๆ ตอยอดงานที่ตองทําเองทุกอยาง ใหกลายเปน

ธุรกิจที่ใหคนอื8นเขามาชวยทํางานแทนได สรางรายไดได

มากกวาทําคนเดียว แถมยังทํางานนอยลงอีกดวย

* เงินที่ขายบานได - หนี้คงคาง - คาธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวของ
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ผมเริ่มลงทุนโดยใชเงินตัวเองในหุนและกองทุนรวม 

ลงทุนโดยใชเงินคนอื8น* ในธุรกิจและอสังหาริมทรัพยใหเชา 

และเริ่มสรางทรัพยสินทางปญญาในรูปคาลิขสิทธิ์งานเขียน 

จนในท่ีสุดก็สามารถผานพนปญหาทั้งหมด และมีอิสรภาพ

การเงินตอนอายุ 34 ป

เรื8องราวทัง้หมดขางตน มจีดุเริม่ตนมาจากการขายบาน

ของตัวเองในครั้งนั้น (ผมยังจําภาพตัวเองตอนไดรับเช็ค

เงินสด 1 ลานบาท ณ สํานักงานที่ดิน สาขาบางกะป ไดไมมี

วนัลมื) การสญูเสยีครัง้ใหญกลบัชวยพาใหผมคนพบทางออก

จากปญหาการเงินไดเร็วขึ้น มันทําใหผมไดเรียนรูวา ปญหา

เรื8องเงินไมไดแกดวย “เงิน” เพียงอยางเดียว แตตองอาศัย

“ความรูทางการเงิน (Money Literacy)” ที่ถูกตองดวย

หลงัพนทกุขทางการเงิน ผมตัง้คาํถามกับตวัเองวา ทาํไม

ไมเคยมีใครสอนหรือบอกเรื8องการเงินใหผมฟง ตั้งแตสมัยที่

ยังเรียนอยูในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ทั้งที่มันเปน ทักษะ

ชีวิต (Life Skill) ที่สําคัญ ซึ่งสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต

ของคนเราอยางมาก

* Other People’s Money (OPM) 
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เวลาพดูคยุกบัเดก็ๆ พวกเรามักจะสอนและบอกพวกเขา

วา “ตัง้ใจเรยีนนะ โตขึน้จะไดทาํงานดีๆ  เงนิเดอืนดีๆ ” แตกลบั

ไมเคยบอกหรอืสอนพวกเขาเลยวา “เมื8อไดงานและเงินเดอืน

ที่ดีแลว” พวกเขาควรทําอะไรกับเงินที่ไดรับมา

จากประสบการณของผม “งานสรางงายกวางานซอม
เสมอ” ดังนั้น จึงนWาจะเปนการดีกวา ถาหากเราจะสอน

เรื8องการเงิน และเตรียมความพรอมใหกับลูกหลานของเรา

กอนทีพ่วกเขาจะตองออกมาเผชญิกบัโลกการเงนิในชวีติจรงิ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็นการจัดการเงินขั้นพื้นฐาน

อันไดแก

1. หารายได (Earning) เลี้ยงตัวไดเพียงพอ

2. จัดการคาใชจาย (Spending) ไดอยางเหมาะสม 

3. มีเหลือออม (Saving) สะสมไวเพื8อวัตถุประสงค

ทางการเงินในวันขางหนา

4. ลงทนุตอยอด (Investing) สรางทรพัยสนิใหเพิม่พนู

ขึ้น และกลายเปนความมั่งคั่งใหกับตัวเองได

“หาได ใชเหลือ เผื่อออม
  และตอยอดใหงอกเงย”
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ทั้งหมดคือ 4 ทักษะที่ตองมีใหครบถวน จะขาดทักษะ

ใดทักษะหนึ่งไปไมได เชน ถาหาเงินเกง แตใชไมเปน แบบนี้ 

มีรายไดมากแคไหน ก็ไมมีประโยชน ในขณะท่ีบางคนหา 

เงินเกง ใชเงินก็ประหยัด มีเงินเหลือเก็บเหลือออม แตพอ 

นําไปลงทุนทีไร ก็ขาดทุนทุกที แบบน้ีก็เสียของ เสียดาย

ความพยายามท่ีอุตสาหเก็บออมมา ดังนั้น จึงตองมีใหครบ

ทั้ง 4 ดาน มันถึงจะสมดุล และมีชีวิตที่เบาสบาย หางไกล

ปญหาทางการเงิน

ตวัผมเองพยายามผลกัดนัความรูเรื8องการเงนิใหเปนวิชา 

หนึ่งในหลักสูตรการศึกษา แตหลังจากพยายามอยูหลายป 

ก็รูตัววาคงไมมีพลังไปเปลี่ยนแปลงโครงสรางการศึกษาที่ 

มีความเชื8อวา “ความฉลาดทางการเรียน คือคําตอบของ 

ทุกสิ่ง” ได

และนั่นจึงเปนที่มาของการเขียนหนังสือ MONEY101: 

เริ่มตนนับหนึ่งสู ชีวิตการเงินอุดมสุข ที่ผมตั้งใจใหเปน 

เหมือนคูมือสําหรับผูเริ่มตนชีวิต ใหรูจักเริ่มตนบริหารเงิน

ที่ไดมาทุกบาททุกสตางค ไดอยางถูกตองและเหมาะสมแก

ชีวิตในแตละชวงเวลา รวมถึงปลูกฝงหลักคิดทางการเงินที่

จะพาไปสูความมั่งคั่ง ในแนวทางที่สอดคลองกับเปาหมาย

ชีวิตของแตละคน
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ดวยหวังวา เมื8อการเงินสวนบุคคลของคนไทยแตละ

คนดีขึ้น ความสุขทางการเงินของประเทศไทยก็นWาจะเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน และนี่นWาจะเปนทางออกที่ใช สําหรับการ

แกปญหาหนี้ครัวเรือน ปญหาความยากจน และปญหาความ

เหลื8อมลํ้า ที่ไดผลและทรงประสิทธิภาพ มากกวาการรอคอย

อัศวินมาขาวใหมาชวยปดเปาความทุกขรอนใหพนไป เพราะ

มันคือการจัดการที่แตละตัวบุคคล ภายใตหลักคิด “ตนเปน

ที่พึ่งแหงตน” ซึ่งเปนหนทางสูการจัดการกับสารพันปญหา

ในโลกใบนี้ไดอยางชะงัดนัก

ขอใหผูอานทุกทานสนุกกับความรูทางการเงิน และขอ

ใหมีชีวิตการเงินอุดมสุขตามที่ไดออกแบบเอาไว และหวังวา

หนังสือเลมนี้จะเปนแผนท่ีพาคุณไปสูปลายทางความสําเร็จ

ในแบบที่คุณและทุกคนในครอบครัวตองการ

แดชีวิตการเงินอุดมสุข

จักรพงษ เมษพันธุ
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บทที่ 1 :
การเงินงาย เมื"อเขาใจชีวิต
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พูดถึงเรื>องเงินๆ ทองๆ เชื8อวาคนทุกคนอยากที่จะเปน

คนมั่งคั่งรํ่ารวยดวยกันทั้งนั้น แตเชื8อไหมครับวา ถาเราถาม

แตละคนที่อยากรวยวา นิยามคําวา “รวย” ของเขาคืออะไร 

เราจะไดคําตอบท่ีแตกตางหลากหลาย แบบที่หาขอสรุป 

ตรงกันไมไดเลย

บางคนแคมเีงนิพอกินพอใชไมขาดมอื มีเหลอืเกบ็ สะสม

ตอยอดไดตลอด ก็อาจรูสึกวาตัวเองรวยแลว เพียงพอแลว 

แตสําหรับบางคนอาจตองมีถึง 100 ลาน 1,000 ลาน หรือ

มากกวานั้น ถึงจะเรียกวา “รวย” ในแบบของเขาได

ตวัผมเองแตกอนกเ็คยบาความรวยครบั นยิามความรวย

ของผมคือ มีเงินเยอะๆ มีใหมากที่สุดเทาที่จะมากได อยาก

มีชื8อติดอันดับมหาเศรษฐีของประเทศ ในสมัยนั้นสัมมนา

อะไรที่มีคําวา “รวย” ก็จะหาโอกาสไปเรียนอยูเสมอ พอได

เขาสัมมนา ก็จะบา ตื8นเตน ออกไปประกาศเปาหมายความ

รํ่ารวยกับเขาอยูตลอด
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ครั้งหนึ่งในงานสัมมนา ผมเคยโดนไมคจอปากถามวา 

“เปาหมายการเงินของคุณคืออะไร” 

“มีทรัพยสิน 100 ลาน ภายใน 5 ป” ผมทะลึ่งบอกออก

ไปโดยอัตโนมัติ เหมือนถูกโปรแกรมคําตอบเอาไว 

หลังจบการสัมมนา ผมเอาขอความดังกลาวมาเขียน

ตดิไวหนาประตหูองนอน ประมาณวาอยากเอาไวคอยยํา้เตอืน

ตัวเองทุกวัน ยิ่งเห็นย่ิงกดดัน จะไดผลักตัวเองใหลงมือทํา

สุดทายคนที่มาปลุกใหผมตื8นจากภวังคความรวย ก็คือ

คุณแมของผมเอง

“จะเอาเงินไปทําอะไรเยอะแยะ” แมถามแลวเดินจาก

ไปโดยไมรอคําตอบ

คําถามนี้ถาฟงผานๆ ก็ดูเหมือนจะไมมีอะไร แตวันนั้น

จําไดวาผมอยากที่จะตอบคําถามของแมใหได เลยลอง

หยิบกระดาษ A4 มานั่งเขียนสิ่งที่ผมจะเอาเงิน 100 ลาน

ไปซื้อมาครอบครอง เรื8องตลกคือ ผมเขียนไดหลายรายการ

นะ แตแลวก็ขีดฆาทิ้งไป เพราะพอไดนึกทบทวนไปมา ก็ไม

ไดอยากไดมันสักเทาไหร เหมือนไมไดก็ไมตาย หรือถาได ก็

ไมไดรูสึกมีความสุขอะไรนักหนา สุดทายสิ่งที่ผมเหลือทิ้งไว

บนหนากระดาษ จึงมีอยูไมกี่รายการเทานั้น
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มีบานสักหลังขนาดพออยูทั้งครอบครัว มีรถสักคัน มีเงิน

เก็บสัก 10 ลาน เอาไวสะสมและลงทุนตอยอด มีเงินใช

จายไมขาดมือ (ซึ่งเอาเขาจริงเราก็ไมได ใชเปลืองอะไร) 

มีเวลาอยูกับครอบครัว และมีเวลาทําในสิ่งที่รัก 



ทั้งหมดที่วามา ไมได ใชเงินมากมายเทาไรนัก คอยๆ

ทํา คอยๆ สะสมไป ก็สามารถมีได ไมตองเอาเวลาทั้งหมด

ไปหมกมุนกับการหาเงินเยอะๆ แถมยังเหลือเวลาใหกับมิติ

อื8นของชีวิต อยางสุขภาพ ความสัมพันธ การงาน การพัฒนา

ตัวเอง การตอบแทนคืนสูสังคม ฯลฯ อีกดวย

หลังทําเวิรกช็อปเล็กๆ กับตัวเองเสร็จ ผมเลิกการตั้ง

โจทยการเงินจากอากาศ แลวเริ่มต้ังโจทยการเงินจากโจทย

ชีวิต ทําเรื8องเงินใหสอดคลองกับชีวิตมากขึ้น ออกแบบ

เรื8องเงินตามไลฟสไตลของตัวเอง ไมใชไลฟสไตลของคนอื8น 

และไมตองไปดิ้นรนกับสิ่งที่เราไมไดตองการจริงๆ 

ใชแลวครับ! ที่ถูกตอง คนเราตองต้ังเปาหมายชีวิต

เสียกอน แลวจึงตั้งเปาหมายการเงิน ไมใชเอาเปาหมาย

การเงินเปนตัวตั้ง

เริ่มตนจากกําหนดรูปแบบชีวิตที่ตองการใหชัดเจน

เสียกอน ตั้งคําถามกับตัวเองวา “ตองการใชชีวิตแบบไหน 

อยางไร” แลวจงึคอยมาดวูา “รปูแบบชวีติทีอ่ยากไดนัน้ จาํเปน

ตองใชเงินสนับสนุนมากนอยแคไหน” 



ไมใชวาอยูดีๆ ก็ตั้งเปาหมายข้ึนมาลอยๆ อยากมีเงิน

รอยลาน พันลาน (อันที่จริงใครจะตั้งเปาหมายแบบนี้ก็ไมได

ผิดอะไรหรอกนะ) แตหาเหตุผลใหเปาหมายไมไดวา ทําไม

ตองมีรอยลาน พันลาน การทําแบบนี้ทําใหเปาหมายไมมี

พลัง และยากท่ีจะทําใหมันเปนจริงขึ้นมาได ผิดกับคนที่

เปาหมายไมใหญมาก แตมีเหตุผลอันทรงพลังอยูเบื้องหลัง

คร้ังหนึ่งผมเคยใหคําปรึกษาเด็กที่เพิ่งเรียนจบใหม

คนหนึ่ง ถามเขาวา “เปาหมายการเงินของเขาคืออะไร” เขา

ตอบวา “ซือ้บานใหแมอยู” ฟงดแูลวเปาหมายไมได ใหญโตอะไร

เลยใชไหมครับ แตพอถามวา “ทําไมถึงอยากซื้อบานใหแม” 

เขาตอบเสียงเรียบ แตทรงพลังมากวา “ผมเหลือแมอยู

คนเดียว เราอยูบานเชามาตลอดชีวิต จึงฝนวาวันหนึ่งเราจะ

มีบานเล็กๆ ที่เปนของเราเอง” นี่คือการเอาเปาหมายชีวิตตั้ง 

แลวตอบดวยเปาหมายการเงนิ พอตัง้โจทยแบบนี ้คยุเรื8องวธิี

การไปสูคําตอบก็งาย และอุดมไปดวยความมุงมั่น ผิดกับคน

ที่อยากมีคฤหาสน แตปราศจากพลังใจและไฟที่แรงพอ
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เมื8อเปาหมายชีวิตชัด เปาหมายการเงินก็ชัด

การเรียนรูและลงมือทําเพื8อกาวสูชีวิต 

ในแบบที่ตองการก็จะงายตามไปดวย

การเงิน
เรียนรู

และลงมือทํา

  ชีวิต

ลําดับของเปาหมาย

เราตองการ 

อะไร

สิ่งที่ตองการ 

ใชเงินสนับสนุน

เทาไหร

เราตองรูอะไร 

ตองทําอะไรบาง

เพราะเมื8อทราบวาอะไรคือส่ิงที่ชีวิตเราตองการจริงๆ 

เราก็จะตีกรอบโจทยการเงินของเราไดชัดเจนวา ตองการ

เงินมากแคไหนในการสนับสนุนเปาหมายชีวิตใหเปนจริง ที่

เหลือก็แคเรียนรูและลงมือทําใหเพื8อไดผลลัพธการเงินใน

แบบที่ตองการ ซึ่งนั่นก็จะนําไปสูการตอบโจทยเปาหมาย

ชีวิตตัวเองในทายที่สุด 
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แตสําหรับคนที่เปาหมายชีวิตยังไมชัดเจน ก็ใชวาจะมี

เปาหมายการเงินไมไดนะ เพราะแมจะยังไมชัดเจนวาชีวิต

ของเราอยากได อยากม ีหรอือยากเปนอะไร แตเราก็ยงัตอง

มเีงนิเปนเครื8องสนับสนนุชวีติอยูด ีภายใตเปาหมายการเงนิ

พื้นฐาน 4 ขอ ดังตอไปนี้

1. มรีายไดเพยีงพอกบัปจจยัพืน้ฐานในการดาํรงชวีติ 

มีกินมีใช ในชีวิตประจําวัน ไมขัดสนกับปจจัยสี ่

ที่เปนองคประกอบสําคัญกับชีวิต

2. เตมิเตม็ความสขุไดตามฝน และความตองการของ

ตัวเอง 

3. พรอมรับมือกับเหตุไมคาดฝน ที่อาจสงผลกระทบ

ทางลบตอชีวิต

4. มีความมั่งคั่งเพียงพอ ที่จะดูแลตัวเองไดจนถึง 

วาระสุดทาย



“ ไมเอาแลวเหรอ...เงินรอยลานของแกนะ!”

เสียงใครคนหนึ่งลอยมาจากขางหลัง เมื8อเห็นผม

ฉีกกระดาษเปาหมาย 100 ลาน ทิ้งลงถังขยะ 

ผมหันหลังกลับมาเจอแมยืนยิ้ม

“ ไมมีรอยลานก็ไมเปนไรหรอก
ขอแคแวะมากินขาวกับแมบอยๆ ก็พอ” 

สิ้นเสียงคําสอน เราสองคนแมลูกกอดกันแนWน 

อยูนานสองนาน

… การเงินงาย เมื/อเขาใจชีวิต

                              จริงๆ ครับ





บทที่ 2 :
สองคําศัพทสําคัญในโลกการเงิน



ประวัติผู เขียน

  จักรพงษ เมษพันธุ

การศึกษา

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การทํางาน

 โคชการเงิน (Money Coach)

 กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะมันนีโคช 

และ ลีฟริช ฟอรเอฟเวอร จํากัด

 นักธุรกิจสิ่งพิมพ การศึกษา 

อสังหาริมทรัพย การเกษตร และ

ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม

 ผูจัดการรายการพอดแคสตการเงิน

THE MONEY CASE

by THE MONEY COACH

 นักเขียนและนักแปลหนังสือดานการเงิน

และการลงทุน

 อาจารยสอนปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

(การจัดการอุตสาหกรรม) และสาขาการ

เงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 ผูกอตั้ง มูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน




