
e-book (PDF)
e-book (EPUB)
audio CD / MP3
audiobooks

ปกออน
LARGE PRINT
(ตัวอักษรขนาดใหญ)

พรอมจำหนายในรูปแบบ

ส่ิงท่ีคุณจะไดรับจากการอานหนังสือเลมน้ี
ความรูพ้ืนฐานทางการเงินท่ีถูกตอง สําหรับผูเร่ิมตนศึกษา

แนวคิดและวิธีการในการจัดการเงินสวนบุคคล พรอมแนวทางปฏิบัติ

การจัดทํางบการเงิน และการวางแผนเพ่ือบริหารสภาพคลอง

หลักคิดและแนวทางในการวางแผนการเงินกอนกอหน้ี

วิธีการคนหาไอเดียสําหรับงานท่ี 2 อาชีพท่ี 3 และธุรกิจท่ี 4 ของคุณ

การวางแผนเพ่ือจัดการความเส่ียงและภาษี

การจัดการเงินออม และแผน ABC สูอิสรภาพการเงิน

การใชพลังทวี เพ่ือสรางแผนเกษียณเร็ว

หลักคิดสุขภาพการเงินท่ีดี เพ่ือตอยอดสูอิสรภาพการเงิน

หนังสืออานเสริม เพ่ือเรียนรูในระดับกาวหนา

ฯลฯ

แนวคิดและวิธีการในการจัดการเงินสวนบุคคล พรอมแนวทางปฏิบัติ

การจัดทํางบการเงิน และการวางแผนเพ่ือบริหารสภาพคลอง

วิธีการคนหาไอเดียสําหรับงานท่ี 2 อาชีพท่ี 3 และธุรกิจท่ี 4 ของคุณ

การเงิน การลงทุน-ทั่วไป

Large print หมายถึง รูปแบบของหนังสือ
ท่ีมีขนาดตัวอักษรและสวนประกอบอื่นใหญกวาปกติ
เพ่ือใหอานไดชัดเจนและสบายตาข้ึน



Large print หมายถึง รูปแบบของหนังสือ
ท่ีมีขนาดตัวอักษรและสวนประกอบอื่นใหญกวาปกติ

เพ่ือใหอานไดชัดเจนและสบายตาข้ึน



 • ในกรณีที่ตองการซื้อเปนจ�านวนมาก เพื่อใชในการสอน การฝกอบรม การสงเสริมการขาย หรือเปนของขวัญ 

พิเศษ เปนตน กรณุาตดิตอสอบถามราคาพเิศษไดที ่ฝายขาย บรษิทั ซเีอด็ยูเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 1858/87-90 

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8222 โทรสาร 0-2826-8356-9

 • หากมีค�าแนะน�าหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com

Money101: เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข (LARGE PRINT) 

โดย จักรพงษ  เมษพันธุ 
 

ราคา 200 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย จักรพงษ  เมษพันธุ © พ.ศ. 2563
หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�้า จัดพิมพเนื้อหาและภาพประกอบ หรือกระท�าอื่นใด 

โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื่อเผยแพรในสื่อทุกประเภท 

หรือเพื่อวัตถุประสงคใดๆ นอกจากไดรับอนุญาต

4  1 0 - 4 7 6 - 2 0 8

ขอมูล ทาง บรรณานุกรม ของหอสมุด แหง ชาติ 

จักรพงษ เมษพันธุ.

 Money101 : เริ่มตนนับหนึ่งสูชีวิตการเงินอุดมสุข.-- (LARGE PRINT).-- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563.

 208 หนา.  

1. การเงินสวนบุคคล. 

 I. ชื่อเรื่อง.    

 332.024

ISBN : 978-616-08-3783-0

จัดพิมพ และ จัดจ�าหนาย โดย

เลข ที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวง บางนาใต เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8000

พิมพ ที่ บริษัท วี.พริ้นท (1991) จ�ากัด เลข ที ่23/71-72  หมู 1 ซอยเทยีนทะเล 10 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล 
แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทยีน กรงุเทพฯ 10150 โทรศัพท 0-2451-3010

นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผูพิมพ ผูโฆษณา พ.ศ. 2563



ความรุงเรืองแหงประชาชาติ
ขึ้นอยูกับความมั่งคั่งทางการเงิน

ของประชาชนทุกคน

The Richest Man in Babylon

จอร์ส เอส. คลาสัน



5

ในแต่ละวันจะมีค�ำถำมหลังไมค์มำถึงผม ส่งเข้ำมำ 
จำกหลำกหลำยช่องทำง ทั้งทำงอีเมล เฟซบุ๊ก ไลน์ รวม 
ถึงส่งค�ำถำมไปทำงรำยกำรวิทยุและพอดแคสต์ THE 

MONEY CASE ที่ผมด�ำเนินรำยกำรอยู่ รวมๆ แล้วในแต่ละ 
วันมีค�ำถำมส่งเขำ้มำประมำณ 60-70 ค�ำถำม 

ซึง่หนึง่ในกลุ่มค�ำถำมทีผ่มถกูถำมบ่อยมำกกค็อื “อยาก 
เริ่มต้นศึกษาเรื่องการเงิน ต้องเริ่มต้นยังไง” 

และนั่นคือที่มำของหนังสือเล่มนี้

ผมเริ่มเขียนหนังสือ MONEY 101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่
ชีวิตการเงินอุดมสุข ด้วยมุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นประตู
บำนแรกส�ำหรับคนที่สนใจเรื่องกำรเงิน และอยำกที่จะ 
เริ่มต้นควบคุมอนำคตทำงกำรเงินของตัวเอง

ค�ำน�ำผู้เขียน
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ด้วยเป็นหนงัสอืทีเ่ขียนให้กบัผูเ้ริม่ต้น เนือ้หำในหนงัสอื
จึงเน้นไปที่กำรครอบคลุมประเด็นส�ำคัญในเรื่อง “การเงิน 
ส่วนบคุคล” และให้หลกัคดิ หลกัปฏบิตัอิย่ำงง่ำย เพื่อให้ผูอ่้ำน 
สำมำรถเริ่มต้นได้ในทันทีที่อ่ำนจบแต่ละบท มำกกว่ำที่จะ 
ลงลึกรำยละเอียดที่มีควำมซับซ้อน

ทั้งน้ี หำกผู้อ่ำนต้องกำรต่อยอดควำมรู้เรื่องกำรเงิน 
ไปในระดับที่สูงขึ้น ผมเองได้ ให้รำยกำรหนังสือและลิงก์ 
คลิปวิดีโอส�ำหรับศึกษำเพิ่มเติมไว้ ในท้ำยเล่มของหนังสือ 
เล่มนี้แล้ว

หวงัว่ำหนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยแง้มประตสููโ่ลกแห่งควำมรู้ 
ทำงกำรเงินให้กับคุณผู้อ่ำนทุกท่ำน และช่วยให้ทุกท่ำนไป 
ถึงเป้ำหมำยชีวิตกำรเงินที่อุดมไปด้วยควำมสุข ในแบบที่ 
หวังและตั้งใจเอำไว้ครับ 

ขอบคุณที่อ่านหนังสือเล่มนี้

  THE MONEY COACH 

 จักรพงษ์ เมษพันธุ์
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ปี 2545  เป็นปีที่ผมเริ่มต้นศึกษำหำควำมรู้ทำงกำรเงิน
อย่ำงจริงจัง หลังควำมพยำยำมที่ผ่ำนไปหลำยปีในกำรแก้
ปัญหำหนี้สินกว่ำ 18 ล้ำนของครอบครัว ไม่คืบหน้ำอย่ำง
ที่คำดคิดเอำไว้ 

มันเป็นคร้ังแรกท่ีผมตั้งค�ำถำมกับตัวเองว่ำ วิธีกำรที ่
ก�ำลงัท�ำอยูน้ั่นถกูต้องหรอืเปล่ำ จำกจดุตัง้ต้นทีเ่ป็นหนีธ้รุกจิ 
ของครอบครวั นำนวนัเข้ำผมเริม่กูเ้งนิส่วนตวั ทัง้บตัรเครดติ 
บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล มำช่วยผ่อนหนี ้
ของที่บ้ำน จนสุดท้ำยทุกอย่ำงพังตำมกันไปหมด ธุรกิจเจ๊ง 
ตัวเองก็ติดหนี้หัวโต รวมกัน 17 รำยกำร คิดเป็นหนี้อีกกว่ำ 
2 ลำ้นบำท ต้องถูกเจ้ำหนี้โทร. ติดตำมทวงถำมอยู่ทุกวัน

ก่อนหน้ำนั้นทำงออกเดียวที่ผมคิดออกและพยำยำม
ลงมือท�ำเพ่ือแก้ปัญหำก็คือ ท�ำงำนหนัก ท�ำงำนเสริม หำ 
เงินให้มำกที่สุดเพื่อมำผ่อนหนี้ แต่ด้วยเหตุที่ภำระผ่อนใน
แต่ละเดือน (ทั้งหนี้ตัวเองและหนี้กิจกำร) มันมีมำกเกิน 
กว่ำรำยรับท่ีหำได้อยู่ค่อนข้ำงมำก จึงท�ำให้ผมต้องผิดนัด
ช�ำระจำ่ยหนี้เป็นประจ�ำทุกเดือน

ดอกเบี้ยปกติก็ถูกเรียกเก็บทุกเดือนอยู่แล้ว ไหนจะ
ดอกเบี้ยปรับอีก ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ ทุกอย่ำง
มะรุมมะตุ้มรุมเร้ำ จนสุดท้ำยผมต้องตัดสินใจขำยบ้ำนหลัง 
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ที่ผมและครอบครัวอำศัยอยู่ทิ้งไป เหตุเพรำะธนำคำร 
ไม่ยอมท่ีจะท�ำเรื่องประนอมหนี้ให้เรำเป็นครั้งที่สำม และ 
เตรียมที่จะยึดบ้ำนของเรำแล้ว

ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเศร้ำ! 

แต่ส�ำหรับผม นี่คือ จุดเปลี่ยนส�ำคัญที่พลิกชีวิตผม 
ไปสู่อิสรภำพทำงกำรเงิน!!

คนแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นในกำรก้ำวสู่ประตูควำมรู้ทำง 
กำรเงินที่แตกต่ำงกัน บำงคนอำจเริ่มต้นเข้ำมำศึกษำเรื่อง
เงิน เพรำะประสบปัญหำหนี้เหมือนกันกับผม ในขณะที ่
บำงคนอำจประสบโชคร้ำยครัง้ใหญ่ คนส�ำคญัของครอบครวั
จำกไปก่อนวัยอันควร พร้อมกับทิ้งปัญหำกำรเงินเอำไว้ให้
สะสำงมำกมำย บำงคนเจอกฎเกณฑ์ทำงภำษีที่ตัวเองไม่รู้
และท�ำไม่ถูกต้อง จนท�ำให้ชีวิตกำรเงินต้องสะดุด และก็
มีอีกหลำยคนที่เข้ำมำศึกษำเรื่องเงินๆ ทองๆ เพรำะอยำก 
มั่งคั่งร�่ำรวย หรือหวำดกังวลต่ออนำคตชีวิตในบ้ันปลำย 
กลัววำ่จะมีเงินไม่พอใช้ไปจนถึงวำระสุดท้ำยของชีวิต

ผมเองถูกหนี้ชักน�ำให้เข้ำมำสู่โลกของควำมรู้ทำง 
กำรเงินหลังเริ่มรู้สึกตัวว่ำ หำเงินให้ได้มำกเพียงอย่ำงเดียว 
ไม่น่ำใช่ค�ำตอบที่ช่วยแก้ปัญหำได้ มันเหมือนมีอะไรบำง 



อย่ำงท่ียังไม่รู ้ หรือยังไม่ได้ท�ำ แต่ก็ไม่รู ้ว่ำจิ๊กซอว์ชิ้นท่ี 
หล่นหำยไปนั้นคืออะไร จนกระทั่งเมื่อถูกบังคับให้ต้องขำย
บ้ำนนั่นแหละ ภำพของสิ่งที่ขำดหำยไปจึงปรำกฏขึ้นอย่ำง
ชัดเจน

ณ เวลำนั้นผมมีบ้ำนสองหลังที่ตั้งอยู่ติดกัน บ้ำนหลัง
หนึง่เป็นบ้ำนทีผ่มกูซ้ือ้เพื่ออยูอ่ำศยักนัเองทัง้ครอบครวั เป็น
บ้ำนทีเ่รำต้องเหน่ือยหนกักบักำรหำเงนิส่งค่ำบ้ำนเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน ขำดส่งขำดผ่อนต่อเนื่อง จนถูกธนำคำรเชิญไป
ปรบัโครงสร้ำงหนีถ้งึสองครัง้ แต่สดุท้ำยกย็งัไม่รอดและถกู
บังคับให้ขำยบ้ำน เพื่อน�ำเงินมำช�ำระคืนหนี้ธนำคำรในที่สุด

ในขณะทีบ้่ำนอีกหลงัหน่ึงซึง่ผมซือ้มำโดยไม่ตัง้ใจ เป็น
บ้ำนแบบเดียวกันกับหลังที่อยู่อำศัยเองแทบทุกอย่ำง ต่ำง
เพียงแค่เปลี่ยนพื้นที่สวนหลังบ้ำน ก่อสร้ำงเพิ่มตัวอำคำร
ขึน้มำอกีส่วนหนึง่ แล้วแบ่งก้ันเป็นห้องเลก็ๆ เมื่อรวมกบัตวั
อำคำรเดิมที่มี จะแบ่งกั้นได้ทั้งหมด 15 ห้อง ทุกห้องปล่อย
เชำ่และเก็บค่ำเชำ่ได้รวมเดือนละ 22,000 บำท โดยมีภำระ
ส่งธนำคำรเพียง 12,500 บำท และนั่นท�ำให้บำ้นหลังนี้ส่ง
เงนิส่วนต่ำงเข้ำกระเป๋ำผมเป็นประจ�ำ 9,500 บำททุกเดอืน*

*ผมเล่าเรื่องนี้อย่างละเอียดไว้ ในบทแรกของหนังสือ “เกมเศรษฐี” ซึ่งพิมพ์
และจ�าหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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วันที่ครอบครัวผมเดือดร้อนเป็นหนี้หนัก บ้ำนที่เรำอยู่
อำศัยดูแลตัวเองไม่ได้ ต้องขำยเพื่อแก้ปัญหำหนี้ แต่บ้ำน
หลังนี้กลับอยู่สบำย และท�ำเงินให้เรำมีส่วนต่ำงไว้กินใช้
เป็นประจ�ำทกุเดอืน ทัง้ทีบ้่ำนทัง้สองหลงักย็งัตดิจ�ำนองกบั 
ธนำคำรอยู่เหมือนๆ กัน (นี่คือควำมแตกต่ำงของค�ำว่ำ 
“ทรัพย์สิน” และ “หนี้สิน” ที่เรำขอเก็บไว้คุยกันในบทที่ 5 
ของหนังสือเล่มนี้)

หลังขำยบ้ำนที่อยู่อำศัยเองออกไป ครอบครัวผมได้
เงินส่วนต่ำงมำ 1 ล้ำนบำท* ดอกเบี้ยปรับที่ธนำคำรเคย 
ตั้งพักไว้รอจ่ำย 2 แสนกว่ำบำท ถูกตัดท้ิงได้ท้ังหมด 
หลงักำรเจรจำ (ทกุอย่ำงเจรจำได้ ไม่เห็นมใีครเคยบอก) เรำ 
เลือกเช่ำบ้ำนอยู่ไปก่อน เพื่อลดภำระและไม่ต้องสร้ำงหนี้
ให้ถกูตดิตำม หลงัจำกนัน้ผมเริม่เดนิเข้ำธนำคำรเป็นว่ำเล่น 
เพื่อเจรจำต่อรองหนี้ทั้งหมดที่มี

ผมลำออกจำกงำนประจ�ำ เอำทักษะที่มีติดตัวทั้งจำก
กำรเรยีนและกำรท�ำงำน มำท�ำอำชพีรบัจ้ำงอสิระ (ฟรแีลนซ์) 
จำกน้ันค่อยๆ ต่อยอดงำนที่ต้องท�ำเองทุกอย่ำง ให้กลำย
เป็นธุรกิจที่ให้คนอื่นเข้ำมำช่วยท�ำงำนแทนได้ สร้ำงรำยได้
ได้มำกกว่ำท�ำคนเดียว แถมยังท�ำงำนน้อยลงอีกด้วย

* เงินที่ขายบ้านได้ - หนี้คงค้าง - ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง



ผมเร่ิมลงทุนโดยใช้เงินตัวเองในหุ้นและกองทุนรวม 
ลงทนุโดยใช้เงนิคนอื่น* ในธรุกจิและอสงัหำรมิทรพัย์ให้เช่ำ 
และเริม่สร้ำงทรัพย์สนิทำงปัญญำในรปูค่ำลิขสิทธิง์ำนเขยีน 
จนในที่สุดก็สำมำรถผ่ำนพ้นปัญหำทั้งหมด และมีอิสรภำพ
กำรเงินตอนอำยุ 34 ปี

เรื่องรำวทั้งหมดข้ำงต้น มีจุดเร่ิมต้นมำจำกกำรขำย
บ้ำนของตัวเองในครั้งนั้น (ผมยังจ�ำภำพตัวเองตอนได้รับ
เช็คเงินสด 1 ลำ้นบำท ณ ส�ำนักงำนที่ดิน สำขำบำงกะปิ 
ได้ไม่มวีนัลมื) กำรสญูเสยีครัง้ใหญ่กลบัช่วยพำให้ผมค้นพบ 
ทำงออกจำกปัญหำกำรเงินได้เร็วขึ้น มันท�ำให้ผมได้เรียน
รู้ว่ำ ปัญหำเร่ืองเงินไม่ได้แก้ด้วย “เงิน” เพียงอย่ำงเดียว 
แต่ต้องอำศัย “ควำมรู้ทำงกำรเงิน (Money Literacy)” ที่
ถูกต้องด้วย

หลังพ้นทุกข์ทำงกำรเงิน ผมตั้งค�ำถำมกับตัวเองว่ำ 
ท�ำไมไม่เคยมใีครสอนหรอืบอกเรื่องกำรเงนิให้ผมฟัง ตัง้แต่
สมัยที่ยังเรียนอยูใ่นโรงเรียนหรือมหำวทิยำลัย ทั้งที่มนัเปน็ 
ทักษะชีวิต (Life Skill) ท่ีส�ำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำร
ด�ำรงชีวิตของคนเรำอย่ำงมำก

* Other People’s Money (OPM) 
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เวลำพูดคุยกับเด็กๆ พวกเรำมักจะสอนและบอก 
พวกเขำวำ่ “ตั้งใจเรียนนะ โตขึ้นจะได้ท�ำงำนดีๆ เงินเดือนดีๆ” 
แต่กลับไม่เคยบอกหรือสอนพวกเขำเลยว่ำ “เมื่อได้งำน 
และเงนิเดอืนทีด่แีล้ว” พวกเขำควรท�ำอะไรกบัเงนิที่ได้รบัมำ

จำกประสบกำรณ์ของผม “งานสร้างง่ายกว่างานซ่อม
เสมอ” ดังนั้น จึงน่ำจะเป็นกำรดีกว่ำ ถ้ำหำกเรำจะสอน 
เรื่องกำรเงิน และเตรียมควำมพร้อมให้กับลูกหลำนของเรำ 
ก่อนทีพ่วกเขำจะต้องออกมำเผชญิกบัโลกกำรเงนิในชวีติจรงิ  
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง ในประเด็นกำรจัดกำรเงินขั้นพื้นฐำน 
อันได้แก่

1. หำรำยได้ (Earning) เลี้ยงตัวได้เพียงพอ

2. จัดกำรค่ำใช้จำ่ย (Spending) ได้อย่ำงเหมำะสม 

3. มีเหลือออม (Saving) สะสมไว้เพ่ือวัตถุประสงค์
ทำงกำรเงินในวันข้ำงหน้ำ

4. ลงทุนต่อยอด (Investing) สร้ำงทรัพย์สินให้เพ่ิมพูน
ขึ้น และกลำยเป็นควำมมั่งคั่งให้กับตัวเองได้

หาได้ ใช้เหลือ เผื่อออม
และต่อยอดให้งอกเงย“ “
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ทั้งหมดคือ 4 ทักษะที่ต้องมีให้ครบถ้วน จะขำดทักษะ
ใดทกัษะหน่ึงไปไม่ได้ เช่น ถ้ำหำเงนิเก่ง แต่ใช้ไม่เป็น แบบนี ้
มีรำยได้มำกแค่ไหน ก็ไม่มีประโยชน์ ในขณะที่บำงคนหำ 
เงินเก่ง ใช้เงินก็ประหยัด มีเงินเหลือเก็บเหลือออม แต่พอ 
น�ำไปลงทุนทีไร ก็ขำดทุนทุกที แบบนี้ก็เสียของ เสียดำย
ควำมพยำยำมที่อุตสำห์เก็บออมมำ ดังนั้น จึงต้องมีให้ครบ
ทั้ง 4 ดำ้น มันถึงจะสมดุล และมีชีวิตที่เบำสบำย หำ่งไกล
ปัญหำทำงกำรเงิน

ตัวผมเองพยำยำมผลักดันควำมรู้เรื่องกำรเงินให้เป็น 
วิชำหนึ่งในหลักสูตรกำรศึกษำ แต่หลังจำกพยำยำมอยู่ 
หลำยปีก็รู ้ตัวว่ำคงไม่มีพลังไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง 
กำรศึกษำที่มีควำมเช่ือว่ำ “ควำมฉลำดทำงกำรเรียน คือ 
ค�ำตอบของทุกสิ่ง” ได้

และน่ันจึงเป็นที่มำของกำรเขียนหนังสือ MONEY 
101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตกำรเงินอุดมสุข ที่ผมตั้งใจ 
ให้เป็นเหมือนคูมื่อส�ำหรบัผูเ้ริม่ต้นชวีติ ให้รูจ้กัเริม่ต้นบรหิำร
เงนิที่ได้มำทกุบำททกุสตำงค์ ได้อย่ำงถกูต้องและเหมำะสม
แก่ชีวิตในแต่ละช่วงเวลำ รวมถึงปลูกฝังหลักคิดทำงกำร
เงินที่จะพำไปสู่ควำมมั่งคั่ง ในแนวทำงที่สอดคล้องกับ 
เป้ำหมำยชีวิตของแต่ละคน



16

ด้วยหวังว่ำ เมื่อกำรเงินส่วนบุคคลของคนไทยแต่ละ
คนดีข้ึน ควำมสุขทำงกำรเงินของประเทศไทยก็น่ำจะเป็น
ไปในทิศทำงเดียวกัน และนี่น่ำจะเป็นทำงออกที่ใช่ ส�ำหรับ
กำรแก้ปัญหำหนี้ครัวเรือน ปัญหำควำมยำกจน และปัญหำ
ควำมเหลื่อมล�้ำ ที่ได้ผลและทรงประสิทธิภำพ มำกกว่ำ
กำรรอคอยอัศวินม้ำขำวให้มำช่วยปัดเป่ำควำมทุกข์ร้อน
ให้พ้นไป เพรำะมันคือกำรจัดกำรที่แต่ละตัวบุคคล ภำยใต้
หลักคิด “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ซึ่งเป็นหนทำงสู่กำรจัดกำร
กับสำรพันปัญหำในโลกใบนี้ได้อย่ำงชะงัดนัก

ขอให้ผู้อ่ำนทุกท่ำนสนุกกับควำมรู้ทำงกำรเงิน และ
ขอให้มีชีวิตกำรเงินอุดมสุขตำมที่ได้ออกแบบเอำไว้ และ
หวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นแผนที่พำคุณไปสู่ปลำยทำง
ควำมส�ำเร็จในแบบที่คุณและทุกคนในครอบครัวต้องกำร

แด่ชีวิตการเงินอุดมสุข

จักรพงษ์ เมษพันธุ์





บทที่ 1 :
กำรเงินง่ำย เมื�อเข้ำใจชีวิต
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พูดถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ  เช่ือว่ำคนทุกคนอยำกท่ีจะเป็น 
คนมัง่คัง่ร�ำ่รวยด้วยกนัทัง้นัน้ แต่เชื่อไหมครบัว่ำ ถ้ำเรำถำม
แตล่ะคนที่อยำกรวยว่ำ นิยำมค�ำว่ำ “รวย” ของเขำคืออะไร 
เรำจะได้ค�ำตอบที่แตกต่ำงหลำกหลำย แบบที่หำข้อสรุป 
ตรงกันไม่ได้เลย

บำงคนแค่มีเงินพอกินพอใช้ไม่ขำดมือ มีเหลือเก็บ 
สะสมต่อยอดได้ตลอด ก็อำจรู้สึกว่ำตัวเองรวยแล้ว เพียง
พอแล้ว แต่ส�ำหรับบำงคนอำจต้องมีถึง 100 ล้ำน, 1,000 
ล้ำน หรือมำกกว่ำนัน้ ถงึจะเรยีกว่ำ “รวย” ในแบบของเขำได้

ตัวผมเองแต่ก่อนก็เคยบ้ำควำมรวยครับ นิยำมควำม 
รวยของผมคือ มีเงินเยอะๆ มีให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะมำกได้ 
อยำกมีช่ือติดอันดับมหำเศรษฐีของประเทศ ในสมัยนั้น 
สัมมนำอะไรที่มีค�ำว่ำ “รวย” ก็จะหำโอกำสไปเรียนอยู่
เสมอ พอได้เข้ำสัมมนำ ก็จะบ้ำ ตื่นเต้น ออกไปประกำศ
เป้ำหมำยควำมร�่ำรวยกับเขำอยู่ตลอด

ครั้งหนึ่งในงำนสัมมนำ ผมเคยโดนไมค์จ่อปำกถำม 
ว่ำ “เป้าหมายการเงินของคุณคืออะไร” 
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“มีทรัพย์สิน 100 ล้าน ภายใน 5 ป” ผมทะลึ่งบอก
ออกไปโดยอัตโนมัติ เหมือนถูกโปรแกรมค�ำตอบเอำไว้ 

หลังจบกำรสัมมนำ ผมเอำข้อควำมดังกล่ำวมำเขียน
ติดไว้หน้ำประตูห้องนอน ประมำณว่ำอยำกเอำไว้คอยย�้ำ
เตือนตัวเองทุกวัน ยิ่งเห็นยิ่งกดดัน จะได้ผลักตัวเองให้
ลงมือท�ำ สุดท้ำยคนที่มำปลุกให้ผมตื่นจำกภวังค์ควำมรวย
ก็คือคุณแม่ของผมเอง

“จะเอำเงินไปท�ำอะไรเยอะแยะ” แม่ถำมแล้วเดิน
จำกไปโดยไม่รอค�ำตอบ

ค�ำถำมนีถ้้ำฟังผ่ำนๆ กด็เูหมอืนจะไม่มอีะไร แต่วันน้ัน
จ�ำได้ว่ำผมอยำกท่ีจะตอบค�ำถำมของแม่ให้ได้ เลยลอง
หยิบกระดำษ A4 มำนั่งเขียนสิ่งที่ผมจะเอำเงิน 100 ล้ำน
ไปซือ้มำครอบครอง เรื่องตลกคอื ผมเขียนได้หลำยรำยกำร
แต่แล้วก็ขีดฆ่ำทิ้งไป เพรำะพอได้นึกทบทวนไปมำ ก็ไม่ได้
อยำกได้มันสักเท่ำไหร่ เหมือนไม่ได้ก็ไม่ตำย หรือถ้ำได้
ก็ไม่ได้รู้สึกมีควำมสุขอะไรนักหนำ สุดท้ำยสิ่งที่ผมเหลือ
ทิ้งไว้บนหน้ำกระดำษ จึงมีอยู่ไม่กี่รำยกำรเท่ำนั้น
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มีบ้านสักหลังขนาดพออยู่ทั้งครอบครัว

มีรถสักคัน มีเงินเก็บสัก 10 ล้าน เอาไว้

สะสมและลงทุนต่อยอด มีเงินใช้จ่ายไม่

ขาดมือ (ซึ่งเอาเข้าจริงเราก็ไม่ได้ ใช้เปลือง

อะไร) มีเวลาอยู่กับครอบครัว และมีเวลา

ทําในสิ่งที่รัก 

ทั้งหมดที่ว่ำมำ ไม่ได้ใช้เงินมำกมำยเท่ำไรนัก ค่อยๆ
ท�ำ ค่อยๆ สะสมไป ก็สำมำรถมีได้ ไม่ต้องเอำเวลำทั้งหมด
ไปหมกมุ่นกับกำรหำเงินเยอะๆ แถมยังเหลือเวลำให้กับมิติ
อ่ืนของชวีติ อย่ำงสขุภำพ ควำมสมัพนัธ์ กำรงำน กำรพฒันำ
ตัวเอง กำรตอบแทนคืนสู่สังคม ฯลฯ อีกด้วย

หลังท�ำเวิร์กช็อปเล็กๆ กับตัวเองเสร็จ ผมเลิกกำรตั้ง
โจทย์กำรเงินจำกอำกำศ แล้วเริ่มตั้งโจทย์กำรเงินจำกโจทย์
ชีวิต ท�ำเรื่องเงินให้สอดคล้องกับชีวิตมำกขึ้น ออกแบบ
เรื่องเงนิตำมไลฟสไตล์ของตวัเอง ไม่ใช่ไลฟสไตล์ของคนอื่น 
และไม่ต้องไปดิ้นรนกับสิ่งที่เรำไม่ได้ต้องกำรจริงๆ 
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ใช่แล้วครับ! ที่ถูกต้อง คนเรำต้องตั้งเป้ำหมำยชีวิต 
เสียก่อน แล้วจึงตั้งเป้ำหมำยกำรเงิน ไม่ใช่เอำเป้ำหมำย 
กำรเงินเป็นตัวตั้ง

เริ่มต้นจำกก�ำหนดรูปแบบชีวิตที่ต้องกำรให้ชัดเจน 
เสียก่อน ตั้งค�ำถำมกับตัวเองว่ำ “ต้องกำรใช้ชีวิตแบบไหน 
อย่ำงไร” แล้วจึงค่อยมำดูว่ำ “รูปแบบชีวิตที่อยำกได้นั้น 
จ�ำเป็นต้องใช้เงินสนับสนุนมำกน้อยแค่ไหน” 

ไม่ใช่ว่ำอยู่ดีๆ ก็ต้ังเป้ำหมำยขึ้นมำลอยๆ อยำกมีเงิน
ร้อยล้ำน พนัล้ำน (อนัทีจ่รงิใครจะตัง้เป้ำหมำยแบบนีก้็ไม่ได้
ผิดอะไรหรอกนะ) แต่หำเหตุผลให้เป้ำหมำยไม่ได้ว่ำ ท�ำไม
ต้องมีร้อยล้ำน พันล้ำน กำรท�ำแบบนี้ท�ำให้เป้ำหมำยไม่มี 
พลัง และยำกท่ีจะท�ำให้มันเป็นจริงขึ้นมำได้ ผิดกับคนที ่
เป้ำหมำยไม่ใหญ่มำก แต่มีเหตุผลอันทรงพลังอยู่เบื้องหลัง

ครั้งหนึ่งผมเคยให้ค�ำปรึกษำเด็กที่เพิ่งเรียนจบใหม่ 
คนหน่ึง ถำมเขำว่ำ “เป้ำหมำยกำรเงนิของเขำคอือะไร” เขำ 
ตอบว่ำ “ซื้อบ้ำนให้แม่อยู่” ฟังดูแล้วเปำ้หมำยไม่ได้ใหญ่โต
อะไรเลยใช่ไหมครับ แต่พอถำมว่ำ “ท�ำไมถึงอยำกซื้อบ้ำน
ให้แม่” 

เขำตอบเสียงเรียบ แต่ทรงพลังมำกว่ำ “ผมเหลือแม่ 
อยู่คนเดียว เรำอยู่บ้ำนเช่ำมำตลอดชีวิต จึงฝันว่ำวันหน่ึง 
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เรำจะมีบ้ำนเล็กๆ ที่เป็นของเรำเอง” นี่คือกำรเอำเป้ำหมำย 
ชีวิตตั้ง แล้วตอบด้วยเป้ำหมำยกำรเงิน พอตั้งโจทย์แบบนี้ 
คยุเรื่องวธิกีำรไปสูค่�ำตอบกง่็ำย และอดุมไปด้วยควำมมุง่มัน่ 
ผิดกับคนท่ีอยำกมีคฤหำสน์ แต่ปรำศจำกพลังใจและไฟที่
แรงพอ

เมื่อเปำ้หมำยชีวิตชัด เป้ำหมำยกำรเงินก็ชัด
กำรเรียนรู้และลงมือท�ำเพื่อก้ำวสู่ชีวิต 
ในแบบที่ต้องกำรก็จะงำ่ยตำมไปด้วย

เรียนรู้
และลงมือท�ำ

  ชีวิต

ล�ำดับของเปำ้หมำย

กำรเงิน

เราต้องการ 
อะไร

สิ่งที่ต้องการใช้เงิน
สนับสนุนเท่าไหร่

เราต้องรู้อะไร 
ต้องท�าอะไรบ้าง

เพรำะเมื่อทรำบว่ำอะไรคือสิ่งที่ชีวิตเรำต้องกำรจริงๆ 
เรำก็จะตีกรอบโจทย์กำรเงินของเรำได้ชัดเจนว่ำ ต้องกำร
เงินมำกแค่ไหนในกำรสนับสนุนเป้ำหมำยชีวิตให้เป็นจริง ที่
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เหลือก็แค่เรียนรู้และลงมือท�ำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์กำรเงินใน
แบบที่ต้องกำร ซึ่งนั่นก็จะน�ำไปสู่กำรตอบโจทย์เป้ำหมำย
ชีวิตตัวเองในทำ้ยที่สุด 

แต่ส�ำหรับคนที่เป้ำหมำยชีวิตยังไม่ชัดเจน ก็ใช่วำ่จะมี
เป้ำหมำยกำรเงินไม่ได้นะ เพรำะแม้จะยังไม่ชัดเจนว่ำชีวิต
ของเรำอยำกได้ อยำกม ีหรอือยำกเป็นอะไร แต่เรำกย็งัต้อง
มเีงนิเป็นเครื่องสนบัสนนุชวีติอยูด่ ีภำยใต้เป้ำหมำยกำรเงนิ
พื้นฐำน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. มีรำยได้เพยีงพอกบัปัจจยัพืน้ฐำนในกำรด�ำรงชวีติ 
มีกินมีใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ขัดสนกับปัจจัยสี ่
ที่เป็นองค์ประกอบส�ำคัญกับชีวิต

2. เตมิเตม็ควำมสขุได้ตำมฝัน และควำมต้องกำรของ
ตัวเอง 

3. พร้อมรับมือกับเหตุไม่คำดฝัน ที่อำจส่งผลกระทบ
ทำงลบต่อชีวิต

4. มีควำมมั่งคั่งเพียงพอ ที่จะดูแลตัวเองได้จนถึง 
วำระสุดท้ำย
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“ ไมเอาแลวเหรอ...เงินรอยลานของแกนะ!”

เสียงใครคนหนึ่งลอยมำจำกข้ำงหลัง เมื่อเห็นผมฉีก
กระดำษเป้ำหมำย 100 ล้ำน ทิ้งลงถังขยะ 

ผมหันหลังกลับมำเจอแม่ยืนยิ้ม

“ ไมมีรอยลานก็ไมเปนไรหรอก
  ขอแคแวะมากินขาวกับแมบอยๆ ก็พอ” 

สิ้นเสียงค�ำสอน เรำสองคนแม่ลูกกอดกันแน่นอยู่
นำนสองนำน

… การเงินง่าย เมื�อเข้าใจชีวิต

                                     จริงๆ ครับ





บทท่ี 4 :
เปำหมำยแรกของกำรออม
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“มีเงินอยู่หนึ่งก้อน … ลงทุนอะไรดี” 

น่ีคือหนึ่งในค�ำถำมยอดฮิตที่ผมถูกถำมทุกวัน (ทุกวัน
จรงิๆ นะ) และทกุครัง้ทีถ่กูถำม ผมกจ็ะไม่ตอบกลบัว่ำ “ควร” 
ลงทุนอะไร เพรำะแค่ฟังค�ำถำม ก็รู้แล้วว่ำเจ้ำของค�ำถำม 
น่ำจะยงัไม่ได้ศกึษำเครื่องมอืลงทนุชนดิใดจริงจงัเลยสกัอย่ำง 
ก็เลยไม่รู้ว่ำจะลงทุนอะไรดี

นอกจำกจะไม่ให้ค�ำตอบแล้ว แทบทุกครั้งผมจะย้อน
ถำมกลบัไปเสมอว่ำ “ก่อนจะลงทนุ มเีงนิส�ำรองเผื่อฉกุเฉนิ 
แล้วหรือยัง”

ท�าไมต้องสนใจ “เงนิส�ารองเผื่อฉกุเฉนิ” มันส�าคัญยงัไง

ค�ำตอบคือ “ส�ำคัญมำก” และส�ำคัญถึงระดับที่เป็น 
“เป้ำหมำยแรกของกำรออม” ส�ำหรับคนทุกคนเลยทีเดียว

เร่ืองกำรออมหลำยคนอำจคิดว่ำเป็นเรื่องง่ำยๆ แค่ 
เหลอืใช้แล้วกองรวมกนัไว้ กเ็รยีกว่ำเป็น “เงนิออม” ได้ แต่ที่
ถกูต้องคนเรำควรจัดแบ่งเงนิออมแยกไว้ในแต่ละวตัถปุระสงค์ 
เพื่อสะดวกต่อกำรบริหำรจัดกำร



โดยส่วนตวั ผมแบ่งเงินออมตวัเองออกเป็น 3 ตะกร้ำ* 
ดังนี้

1. ตะกร้ำเงนิส�ำรองเผื่อฉุกเฉิน (Emergency Basket) 
ตะกร้ำน้ีเป็นแหล่งเก็บเงินส�ำรองเผื่อไว้ส�ำหรับ
เหตุกำรณ์ไม่คำดฝัน ที่อำจส่งผลกระทบกับกำร
เงินของเรำ อำทิ ตกงำน ได้รับคำ่จ้ำงช้ำ เจ็บป่วย 
หรือมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้เงินกะทันหัน ฯลฯ

2. ตะกร้ำเงินเกษียณรวย (Retirement Basket) 
ตะกร้ำนี้เป็นแหล่งสะสมเงินส�ำหรับไว้ ใช้ยำม 
เกษยีณจำกกำรท�ำงำน เน้นทยอยสะสมและลงทนุ
ในเครื่องมือกลุ่มตรำสำรกำรเงิน ใช้วิธีกำรลงทุน
เรียบง่ำยและไม่ซับซ้อน

3. ตะกร้ำเงนิเกษยีณเรว็ (Money Freedom Basket) 
ตะกร้ำนีเ้ป็นแหล่งเงนิทีจ่ะน�ำไปลงทนุในทรพัย์สนิ 
ท่ีสร้ำงกระแสเงินสดเพื่อสร้ำงควำมมั่งคั่งอย่ำง
รวดเรว็ ท�ำให้หมดกงัวลเรื่องกำรเงนิได้ก่อนเกษียณ
อำยุจำกกำรท�ำงำน

* เงินออม 3 ตะกร้า เป็นแนวทางส่วนตัวที่ผมใช้ และแนะน�าให้ลูกศิษย์ใช้จน 
มีอิสรภาพการเงินมาแล้วมากมาย
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เมื่อรู้ว่าตัวเองจ�าเป็นต้องซื้อประกันชีวิต ถัดมาก็ต้อง
มาดูกันว่า แล้วทุนประกันชีวิตสักเท่าไหร่ที่จะตอบโจทย์
ความเสี่ยงและภาระทางการเงินของตัวเอง

หลกัการค�านวณทนุประกนั โดยพจิารณาความจ�าเป็น 
(Basic Needs) เป็นเกณฑ์ตดัสนิใจสามารถเขยีนเป็นสมการ
เพื่อการค�านวณอย่างง่ายๆ ได้ดังนี้

ทุนประกันที่จ�าเป็น = ความจ�าเป็น - ทรัพย์สินและ
   ทุนประกันที่มี

   = (ภาระหนี้สิน + มรดก) -
    (ทรัพย์สินที่มี + ทุนประกันที่มี)



 ประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง
        (Health Insurance)

เร่ืองของสุขภาพเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายเข้ามา
เกีย่วข้องอยู่ไม่น้อยเลย ไม่ว่าจะเจบ็ป่วยนดิหน่อย ไปจนถงึ
โรคร้ายแรง ซ่ึงในมุมนี้ประกันก็เป็นตัวช่วยในการจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าวได้เป็นอย่างดีครับ 

แต่ก่อนที่เราจะพิจารณาการท�าประกันสุขภาพและ
ประกนัโรคร้ายแรง ซึง่มต้ีนทนุอยูพ่อสมควร เราอาจพิจารณา
สิทธิหรือสวัสดิการพื้นฐานที่มีอยู่เป็นตัวช่วยในล�าดับแรก
ก่อนได้ ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานที่ว่า มีดังต่อไปนี้



e-book (PDF)
e-book (EPUB)
audio CD / MP3
audiobooks

ปกออน
LARGE PRINT
(ตัวอักษรขนาดใหญ)

พรอมจำหนายในรูปแบบ

ส่ิงท่ีคุณจะไดรับจากการอานหนังสือเลมน้ี
ความรูพ้ืนฐานทางการเงินท่ีถูกตอง สําหรับผูเร่ิมตนศึกษา

แนวคิดและวิธีการในการจัดการเงินสวนบุคคล พรอมแนวทางปฏิบัติ

การจัดทํางบการเงิน และการวางแผนเพ่ือบริหารสภาพคลอง

หลักคิดและแนวทางในการวางแผนการเงินกอนกอหน้ี

วิธีการคนหาไอเดียสําหรับงานท่ี 2 อาชีพท่ี 3 และธุรกิจท่ี 4 ของคุณ

การวางแผนเพ่ือจัดการความเส่ียงและภาษี

การจัดการเงินออม และแผน ABC สูอิสรภาพการเงิน

การใชพลังทวี เพ่ือสรางแผนเกษียณเร็ว

หลักคิดสุขภาพการเงินท่ีดี เพ่ือตอยอดสูอิสรภาพการเงิน

หนังสืออานเสริม เพ่ือเรียนรูในระดับกาวหนา

ฯลฯ

แนวคิดและวิธีการในการจัดการเงินสวนบุคคล พรอมแนวทางปฏิบัติ

การจัดทํางบการเงิน และการวางแผนเพ่ือบริหารสภาพคลอง

วิธีการคนหาไอเดียสําหรับงานท่ี 2 อาชีพท่ี 3 และธุรกิจท่ี 4 ของคุณ

การเงิน การลงทุน-ทั่วไป

Large print หมายถึง รูปแบบของหนังสือ
ท่ีมีขนาดตัวอักษรและสวนประกอบอื่นใหญกวาปกติ
เพ่ือใหอานไดชัดเจนและสบายตาข้ึน
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