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เวลามีใครมาขอคําปรึกษาเรื1องการเริม่ ตนลงทุน ผมมักจะ
แนะนําใหลงทุนในกองทุนรวมเปนอันดับแรก เหตุผลก็เพราะวา
เริ่มตนลงทุนไดงาย ใชเงินไมมาก และที่สําคัญ เราจะไดเรียนรู
เกีย่ วกับทรัพยสนิ ทีเ่ ราลงทุนไปไดดว ย เชน ถาเราลงทุนในกองทุน
ตราสารหนี้ เราก็จะไดเรียนรูเ รื1องตราสารหนี้ไปในตัว กับกองทุนหุน
กองทุนอสังหาริมทรัพย กองทุนทองคํา และอื1นๆ ก็เชนกัน
แลวถาถามตอวา จะเริ่มศึกษาเรื1องกองทุนไดจากที่ไหน
คําแนะนําของผมก็จะเหมือนเปนอัตโนมัตทิ กุ ครัง้ นัน่ คือ เรียนรูก บั
หมอนัท คลินิกกองทุน ครับ
ตลอดระยะเวลาที่ไดทํางานดวยกัน ผมจะเชียรหมอนัท
เสมอวา ใหออกหนังสือเกีย่ วกับการลงทุนในกองทุนสําหรับมือใหม
ใหคนเริ่มตนแบบไมรูอะไรเลย สอนกันตั้งแตพื้นฐาน ไปทีละขั้น
1-2-3-4 พูดเชียรกแ็ ลว ทวงก็แลว เหน็บก็แลว หมอนัทก็ยงั ไมวา ง
เขียนหนังสือเลมนีเ้ สียที (ฮา) แตในทีส่ ดุ กองทุนรวม 101 ก็แลวเสร็จ
และกลายเปนหนังสือในมือคุณจนได

จากประสบการณหลายปทที่ าํ งานการเงิน และเห็นคนสอน
เรื1องกองทุนมาเยอะ ผมวาหมอนัท คือคนที่สอนเรื1องกองทุน
เขาใจงาย เอาไปใชไดจริง และเริ่มตนไดเลย
ถาคุณเปนคนหนึ่งที่สนใจการลงทุนในกองทุนรวม อยาก
จะเรียนรูตั้งแตระดับ 1-10 ผมแนะนําใหคุณอานหนังสือเลมนี้
ถาคุณเคยลงทุนในกองทุนรวม แตยงั ไมเขาใจในสิง่ ทีค่ ณ
ุ
ใสเงินลงทุนไปดีสกั เทาไหร ผมก็แนะนําใหคณ
ุ อานหนังสือเลมนี้
และถาคุณฝนวาวันหนึ่งจะเปนคนเกงและประสบความ
สําเร็จในการลงทุนกองทุนรวม หนังสือเลมนี้ คือพื้นฐานสําคัญ
ที่คุณจะพลาดหรือขามไปไมได
ถาคุณอยากเริม่ ตนลงทุนดวยความรูแ ละเขาใจ ผมแนะนํา
ใหคุณเริ่มตนดวยหนังสือเลมนี้ครับ
High Understanding, High Return หนังสือเลมนี้จะ
ชวยใหคุณเขาใจกองทุนรวมไดอยางแทจริง ผมคอนเฟรมครับ
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ในยุคทีผ่ คู นหันมาใสใจเรื1องการบริหารจัดการทางการเงิน
กันเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในเรื1องการออมทีส่ รางความมัน่ คงใหแกชวี ติ รวม
ถึงเรื1องการลงทุนทีช่ ว ยตอยอดความมัง่ คัง่ อันจะนําไปสูช วี ติ ทีด่ ขี นึ้
อยางไรก็ดี ดวยทางเลือกในการลงทุนทีห่ ลากหลายประเภทและ
ซับซอนมากขึ้น การลงทุนที่ชวยลดขอจํากัดทั้งในเรื1องทุนทรัพย
เวลาในการลงทุน รวมถึงประสบการณการลงทุนอยาง “กองทุน
รวม” จึงไดถอื กําเนิดขึน้ มา และเปนหนึง่ ในทางเลือกในการลงทุน
ที่ไดรับความสนใจอยางแพรหลายจากผูคนเปนจํานวนมาก
ผมโชคดีมากๆ ที่มีโอกาสไดอานตนฉบับหนังสือ กองทุน
รวม 101 กอนใครๆ ซึง่ เขียนโดย นองหมอนัท จากเพจเฟซบุก
คลินิกกองทุน หรือ ธนัฐ ศิริวรางกูร บอกตรงๆ เลยครับวา
รูสึกดี ใจเปนอยางยิ่งในฐานะคนที่อยู ในแวดวงทางการเงิน
การลงทุนในประเทศไทยคนหนึง่ ทีม่ โี อกาสไดอา น และมาแนะนํา
หนังสือการเงินการลงทุนทีเ่ จงมากๆ เลมนี้ใหผอู า นทีส่ นใจจะลงทุน
ในกองทุนรวมไดรูจักกัน

เนื้อหาของหนังสือเลมนี้ครอบคลุมเรื1องสําคัญๆ ที่ควรรู
เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมไวอยางละเอียดครบถวน เปน
ลําดับขั้นตอน ไมเพียงแตจะนําพาผูอานใหรูจักวา กองทุนรวม
คืออะไร มีกี่ประเภท หากยังบอกแนวคิดดีๆ ในการเตรียมความ
พรอมกอนเริ่มตนลงทุน วิธีคัดเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมดวย
ตนเอง ตลอดจนเทคนิคการลงทุนซือ้ กองทุนรวมทีถ่ กู ตองใหอกี ดวย
ทายนี้ ผมขอชื1นชมกับความสําเร็จในการพัฒนาหนังสือเลมนี้
ของนองหมอนัท ที่ถายทอดความรูดีๆ ใหผูอานไดเขาใจและ
เพลิดเพลินไปกับเรื1องราวการลงทุนในกองทุนรวม ดวยภาษาที่
อานเขาใจงาย อธิบายเนื้อหาวิชาการที่ปวดหัวยุงยากซับซอน
ใหกลายเปนเรื1องราวที่สนุก ชวนติดตามอาน และสามารถนําไป
ใชไดจริง ถือเปนหนังสือการเงินการลงทุนอีกเลมหนึ่งที่ผูอาน
ไมควรพลาดดวยประการทั้งปวงครับ

Ĭ¼¦¾®

¾ĥĥ¾ª»Ħ¦þ Çµ¦¤³¿µÂ

·¼Ĩ¼¯®þű¯ºĨĬ¼¬¼³¾¼ÆŰ¯´¡Ű¼µĥ¯þ
£º§¯¾ĭ¼¯¥Â¯¾ĨÆŰ¯´¡Ű¼µĥ¯þÇ±º¼¯µÁÎ·µ¼¯
Ç±º¨Ãû·Ĭ¼¦³®¼¯ŰÃ¦®þÆ¯¿®¦¯Ãû¼¯±¤Â¦
ĭ¼³¾¤®¼±»®¦Æ¯Ű³¯

การลงทุนดวยกองทุนรวม อาจจะดูเหมือนไมยาก แตกม็ เี รื1อง
ทีต่ อ งทําความเขาใจกันเปนอยางมาก ทัง้ สวนของการเรียนรูป ระเภท
ของกองทุนรวม ผลตอบแทนทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ จากการลงทุน ความ
เสีย่ งทีม่ ผี ลตอประโยชนทจี่ ะไดรบั ลดลงไป รวมทัง้ กฎระเบียบในดาน
ภาษีที่ออกมาใหมตอเนื1อง
หมอนัท เปนกูรูอันดับตนๆ ของวงการ ในการวิเคราะห
กองทุนรวม ไดเขียนหนังสือเลมนี้เพื1อใหทานนักลงทุนที่สนใจ
การลงทุนดวยกองทุนรวมอานทําความเขาใจ ดวยภาษาทีอ่ า นงาย
เลาเปนเรื1องราวไดอยางสนุกและตอเนื1อง ทําใหผมอานรวดเดียว
จนจบ และเพลินไปกับวิธีการอธิบายของหมอนัทเปนอยางยิ่ง
ในหนังสือเลมนี้ เริม่ ดวยการอธิบายแนวคิดของการลงทุน
ดวยกองทุนรวม เพื1อเปนการปูพนื้ ฐานความเขาใจใหกบั ทานผูอ า น
ถึงเหตุผลหลัก วาทําไมการลงทุนจึงเปนสวนสําคัญและตอยอด
การออมของทุกคน รวมถึงความน\ากังวลของอัตราเงินเฟอทีม่ ผี ล
ตอเงินออมของเรา จากนัน้ หมอนัทไดอธิบายถึงกองทุนรวมแตละ
ประเภท แยกใหเห็นความเหมือนและความตางของแตละกองทุน

จนสิน้ สงสัย พรอมทัง้ การอธิบายวิธกี ารบริหารกองทุนของบริษทั
หลักทรัพยจดั การกองทุน การเขาใจเรื1องผลตอบแทนและความ
เสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมแตละประเภท
ในสวนของการอธิบายศัพทแสงของการลงทุนในกองทุนรวม
ซึง่ คนปกติโดยทัว่ ไปจะเขาใจยาก หมอนัทไดทาํ การแยกประเภทและ
อธิบายใหเห็นถึงความสําคัญในการนํามาวิเคราะหกองทุนรวม
มีการยกตัวอยางประกอบไดอยางน\าสนใจ การใหรายละเอียดกับผูอ า น
ถึงความสําคัญของ Fund Fact Sheet เปนสวนทีช่ ว ยใหผอู า นไมงง
กับการติดตามขอมูลผลการดําเนินงานของกองทุนทีเ่ ราลงทุนกันไป
สวนสําคัญทีข่ าดไปไมไดคอื เรื1องราวของกองทุนคูแ ฝดใหม
SSF และ RMF ที่มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑการลงทุนเพื1อ
ลดหยอนภาษี หมอนัทไดชี้ ใหเห็นถึงประโยชนและขอจํากัด
ทีจ่ ะเกิดขึน้ เมื1อลงทุนในกองทุนเหลานี้ และหนังสือไดจบลงดวย
เทคนิคการเลือกกองทุนและแหลงขอมูลเว็บไซตทจี่ ะชวยใหผอู า น
สามารถเลือกดูและวิเคราะห
หนังสือ กองทุนรวม 101 เลมนี้ จัดวาเปนผลงานที่ครบ
เครื1องเรื1องของกองทุนรวมใหกับผูอานมือใหมที่ยังไมเคยมี
ประสบการณ ในการลงทุนมากอน ไปจนกระทัง่ มือเกาทีเ่ คยลงทุน
ในกองทุนรวมมาแลวหลายป ไดอปั เดตขอมูลและการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น เชื1อมั่นวาเมื1อทานไดอานหนังสือเลมนี้จนจบ ทานจะ
คลายขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม และมีความมั่นใจ
ในการลงทุนมากยิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงคของหนังสือเลมนี้ครับ
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กอนอื1นผมตองขอขอบคุณทุกทาน ที่ติดตามผลงานของ
นักเขียนดานการเงินตัวเล็กๆ คนนี้ แน\นอนวาถาหากไมมที กุ ทาน
ที่ติดตามผลงานของผม หนังสือกองทุนรวมเลมนี้คงจะกลับมา
ตีพิมพอีกครั้งไมได ตองขอขอบคุณจริงๆ ครับ
นอกจากนี้ยังขอขอบคุณ TaxBugnoms เพื1อนซี้ของผม
คนเดิมทีม่ าชวยเติมเต็มความรู ในเรื1องภาษีอกี ครัง้ และยังใหเกียรติ
มาเปนบรรณาธิการใหกบั หนังสือเลมนีด้ ว ย ซึง่ ชวยใหเนือ้ หาของ
หนังสือเลมนี้ลื1นไหลมากขึ้นไปอีก
ในชวงเวลา 3-4 ป ทีผ่ า นมา การลงทุนผานกองทุนรวมนัน้
ไดรบั ความนิยมมากขึน้ เรื1อยๆ ผมคิดวาเปนแนวโนมทีด่ มี ากทีค่ นไทย
สนใจเรื1องการเงินและการลงทุนมากขึ้น แตบางทานก็อาจจะยัง
ไมเขาใจในรายละเอียดบางอยางของกองทุน หรือวิธีการมอง
การเลือกกองทุน รวมไปถึงการจัดพอรตการลงทุน

ผมจึงคิดวาหนังสือเลมนี้น\าจะชวยเพิ่มเติมความรู ความ
เขาใจใหกับหลายๆ ทานไดไมมากก็นอย โดยในการตีพิมพครั้ง
ใหมนี้ผมไดเพิ่มเติมรายละเอียดและปรับปรุงเนื้อหาใหมากขึ้น
กวาที่ผานมา จึงทําใหหนังสือเลมนี้ทันสมัยมากขึ้น และเสริม
แนวคิดบางอยางเพื1อใหเหมาะกับการลงทุนในยุคนี้
ดวยการปรับปรุงครัง้ ใหญของเนือ้ หา ก็นา\ จะทําใหหนังสือ
เลมนีส้ มบูรณยงิ่ ขึน้ ทัง้ นีก้ เ็ พื1อใหทา นผูอ า นที่ไมวา จะเปนมือใหม
ขนาดไหน หรือจะเคยลงทุนมาบางแลว สามารถเริ่มตนลงทุน
กับกองทุนรวมไดอยางอุน ใจ สบายใจ และมีโอกาสไดเห็นเงินลงทุน
ของตนเองสามารถงอกเงยได สอดคลองกับแนวคิดของการเขียน
หนังสือเลมนี้ตั้งแตในอดีตก็คือ พยายามอธิบายเรื1องการลงทุน
ผานกองทุนรวมดวยภาษาที่เขาใจงาย พรอมมีภาพประกอบ
ที่สวยงาม ก็เพื1อใหทุกคนสามารถเขาถึง เขาใจ และเริ่มลงทุน
ผานกองทุนเปน ลงทุนไดดี เหมือนกับชื1อดัง้ เดิมของหนังสือเลมนี้
ในอดีตก็คือ
“รวยดวยกองทุน ใครๆ ก็ทําได” นั่นเองครับ
ขอใหอา นหนังสือเลมนีอ้ ยางมีความสุข และโชคดีกบั การ
ลงทุนในกองทุนรวมนะครับ

ธนัฐ ศิริวรางกูร

(หมอนัท คลินิกกองทุน)
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เรื่องเล่าจากกองทุน
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จากคําสอนของคุณพอของผมที่วา คนเราควรเก็บเงิน
ไวบา งเพื1อจะไดมีใช ในยามแกและหลังเกษียณ ทําใหผมตัดสินใจ
เริ่มลงทุนเปนครั้งแรก แมวาความจริงแลวผมก็ ไมไดคิดอะไร
ไปไกลขนาดนัน้ เพียงแคผมคิดวาถามีเงินเก็บบางก็นา\ จะดี ตอไปนี้
คือบทสนทนาของผมกับพนักงานธนาคารแหงหนึ่งที่อยูใกล
ที่ทํางานครับ
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ผม : เออ ผมพอจะมีเงินเก็บอยูค รับ จะทําอะไรได
บางครับ
พนักงาน : ลองซื้อกองทุนไหมคะ ตอนนี้มีกองทุน ABC
และก็มีกองทุนแบบ XYZ บลา บลา บลา...
(จากนั้นผมก็ ไมรูอะไรอีกเลย)
พนักงาน : ดีนะคะ! ขนาดของกองทุนใหญเปนอันดับตนๆ
ของประเทศเลย นักลงทุนซือ้ เยอะมากเลยคะ
มั่นคงแน\นอน!
ผม : ออ (ตื1นจากภวังค) งั้นผมเลือกกองทุนนี้แลว
กันครับ เอาก็เอา! (อยางนอยก็มคี นสวนใหญ
ของประเทศซือ้ กองทุนนีเ้ ปนเพื1อนผมแลวละ)
หลังจากนั้นประมาณหนึ่งปถัดมา ผมก็ ไดติดตามผลของ
การลงทุน ปรากฏวากองทุนนีท้ าํ ใหผมมัน่ คงจริงๆ ครับ นอกจาก
ผลตอบแทนจะไมมีใหเห็นแลว ยังมีติดลบแถมใหอีกตางหาก
(ติดลบมั่นคงจริงๆ) และยังมีผลงานที่แพกองทุนอื1นๆ อีกดวย
สุดทายผมจึงเริม่ ถามไปยังเพื1อนๆ และเพื1อนผูห วังดีกบ็ อก
ผมวา การซื้อกองทุนเปนเรื1องของดวง! คือถาคุณดวงดีลงทุน
ถูกธนาคาร และซื้อถูกกองทุน คุณก็จะไดกําไร อาว! สรุปวาผม
ลงทุนผิดธนาคารงั้นเหรอ!
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จากเหตุการณ์ครัง้ นัน้ ทําให้ผมไม่ค่อยเชื่ อมั่น
ในการลงทุนสักเท่าไรเสียแล้วสิ
แตฟาก็ยังมีตาครับ สงยมทูต เฮย! เทวทูตมาใหผม คือ
เพื1อนรุนพี่ในที่ทํางานของผมเอง (แตวาหนาเขาเหมือนยมทูต
จริงๆ นะครับ) เมื1อเขาเห็นกองทุนของผมที่กําลังขาดทุนอยูนั้น
เขาก็บอกผมวา “ลองฟงเสียงจากกองทุนดูส”ิ ผมฟงแลวก็อดขํา
ไมได แหม! มุกนี้ฟงแลวเทใชไหมเนี่ย แตหลังจากที่ไดนั่งคุย
กัน 3-4 ชั่วโมง (แน\นอนครับวางานการก็ ไมตองทํา อาว!) เขาก็
เริ่มสอนใหผมฟงเสียงจากกองทุน เริ่มตนดวยการใหผมศึกษา
ขอมูลจากบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนทีอ่ อกกองทุน ศึกษาถึง
แนวคิดของผูจ ดั การกองทุน ศึกษาหุน หรือผลิตภัณฑทางการเงิน
ที่อยูในกองทุน และลองถามผูที่ลงทุนในกองทุนนั้นๆ อยูกอน
เพื1อใหมีความเขาใจชัดเจนมากขึ้น
ไมนานนักผมก็เริ่มจะเขาใจการลงทุนในกองทุนมากขึ้น
เอาละ! ถึงเวลาที่ผมตองลงจากเขา (ตึกสํานักงาน) เพื1อไป
ทดสอบวิชาที่ไดราํ่ เรียนมากับธนาคารแหงเดิม เรียกวาไดลองของ
กันเลยทีเดียว
ผม : เออ...ผมอยากซื้อกองทุนรวมครับ มีกองทุน
ไหนแนะนําบางครับ (ดวยทาทีที่มั่นใจสุดๆ)
พนักงาน : กองทุนนี้เลยคะ บลา บลา บลา…
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แลวผมก็นั่งหลับตา และก็เริ่มจะฟงเสียงของกองทุน
มากกวาเสียงของพนักงาน ผานไปสักครูใหญๆ ไมน\าเชื1อครับ
วาผมไดยินเสียงกระซิบออกมาเบาๆ ซึ่งไมไดมาจากกองทุน
นะครับ แตมาจากคนสองคนดานหลังของผมวา “เธอๆ ดูคน
นั้นสิ ไมรูวาจะนั่งอยูอีกนานไหมเนี่ย ธนาคารจะปดแลวนะ เรา
มารอคิวตัง้ นานแลวดวยสิ!” (ผมเลยตองรีบเลือกกองทุน จายเงิน
แลวรีบออกมาอยางรวดเร็ว)
สุดทายผมเลือกกองทุนรวมทีค่ ดิ วาดีทสี่ ดุ จากธนาคารนัน้
เวลาผานไปไมถงึ 6 เดือนกองทุนทีผ่ มเลือกไวกเ็ ริม่ ทํากําไรใหเห็น
ครับ แลวผมก็ไดยนิ เสียงกระซิบเบาๆ จากกองทุนนัน้ “สักวันเราจะ
ดูแลนายเอง” สวนผมก็กระซิบกลับไปเบาๆ เชนกันวา “อืม! แตเรา
จะขายนายวันนี้” (ฮา)
เรื1องทีผ่ มเลาใหฟง นี้ ไมไดหวังเพียงแคจะใหคณ
ุ รูส กึ ตลก
หรือขําขันเทานัน้ นะครับ แตเปนเรื1องจริงทีเ่ กิดขึน้ ไมเพียงเฉพาะ
กับผมหรือคุณทีก่ าํ ลังอานหนังสือเลมนีอ้ ยู ยังรวมถึงเพื1อน พอแม
พี่นอง ญาติ หรือคนที่อยูขางๆ คุณในขณะนี้ ผมเชื1อวามีคนอีก
จํานวนมากไมรวู า ตนเองกําลังซือ้ กองทุนอะไร (สังเกตจากกองทุน
ที่ผมซื้อเปนกองทุนขนาดใหญมาก) หรือซื้ออะไรจากธนาคาร
ที่คุณไดฝากเงินไว ผมไมไดบอกวาพนักงานธนาคารไมดีนะครับ
เพราะพนักงานธนาคารพยายามทีจ่ ะเสนอสินคาทีด่ ีใหกบั ผูฝ ากเงิน
อยูแ ลว เพียงแตขอ จํากัดคือ พนักงานธนาคารมีโอกาสไดพดู คุย
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กับลูกคานอยครับ จึงไมทันไดอธิบายความเสี่ยงของการลงทุน
(หรืออาจจะไมมีความรูดานกองทุนจริงๆ ก็ ได)
และทีส่ าํ คัญ คนสวนใหญมกั คิดเสมอวาพนักงานธนาคาร
จองจะขายสินคาหรือกองทุนตางๆ ใหกบั ผูฝ ากเงิน จึงทําใหลกู คา
จํานวนมากนั้นรีบๆ ซื้อและรีบๆ ไปเพื1อตัดความรําคาญ และ
ดวยความขี้เกียจเลือกกองทุนดวยตนเองอีกดวย อยางไรก็ตาม
ผมบอกไดเลยวา ในบางครัง้ ทีพ่ นักงานธนาคารไดเสนอสินคาหรือ
กองทุนของธนาคารใหนั้น สินคาทางการเงินเหลานั้นอาจเปน
สิง่ ทีด่ มี ากนะครับ เพียงแตอาจจะไมเหมาะกับบางคนหรือยังไมถงึ
เวลาเทานั้นเอง
ดังนัน้ เราควรตองมีความรูพ นื้ ฐานในการตัดสินใจเลือกซือ้
สินคาทีเ่ หมาะสมกับคุณเอง เพื1อชวยใหการเลือกสินคาทางการเงิน
ที่พนักงานธนาคารไดเสนอมานั้นไดประโยชนเต็มที่ ไมเสียเงิน
ไมเสียเวลา และคุณจะสามารถสังเกตไดอกี อยางหนึง่ จากเรื1องนี้
คือการปรึกษาคนที่ไมมคี วามรูแ ละความเขาใจเหมือนเรา (เหมือน
เพื1อนผูห วังดีของผม) ก็เหมือนจะพาเราไปในทางที่ไมถกู ตองเสมอ
ครับ ทําใหเราพลาดโอกาสดีในอนาคตก็ ได ดังนั้น เราควรไดรับ
ขอมูลทีม่ ากพอกอนจะตัดสินใจอะไรลงไป ผมรับรองวาถาไดอา น
หนังสือเลมนีจ้ บ คุณจะมีขอ มูลมากพอทีจ่ ะสามารถเลือกกองทุน
ตางๆ ไดดวยตัวคุณเองอยางแน\นอนครับ
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“เงินเฟ้อ”

ยายตัวร้ายกับนายเงินเดือน
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ยกตัวอยาง เมื1อสมัยตอนทีผ่ มยังเด็ก ซึง่ เวลาเพิง่ จะผาน
ไปไมนานมานี่เอง (ฮา) ผมเคยกินกวยเตี๋ยวชามละ 5 บาท พอ
โตขึ้นมาก็พบกับกวยเตี๋ยวชามละ 10 บาท และคอยๆ ขึ้นเปน
ชามละ 30 บาทเมื1อผมทํางานในปแรก ปจจุบันหลายรานขาย
กวยเตี๋ยวชามละ 40-50 บาทแลวนะครับ แน\นอนวาบางคนพอ
เงินเดือนออกก็อยากกินอาหารอยางดีใหสมกับที่ทํางานหนักมา
ผมเชื1อวาบางมื้อน\าจะมีคาเสียหายไมตํ่ากวา 300 บาท
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ในทางตรงกันขาม อัตราเงินเดือนของเรากลับไมคอยมี
การเปลีย่ นแปลงมากนัก บางปเงินเดือนขึน้ ไมกเี่ ปอรเซ็นต หรือ
บางคนก็ ไมไดปรับเงินเดือนขึน้ เสียดวยซํ้า บางคนโชคดีมกี จิ การ
เปนของตนเองก็สามารถหาเงินไดมากขึน้ และซือ้ สินคาตางๆ ได
อยางไมขดั สน แตผมเชื1อวารายไดทเี่ ขามานัน้ อาจจะไมเพียงพอ
ตอการปรับขึน้ ของอัตราเงินเฟอ นัน่ ก็เพราะผูผ ลิตสินคาบางคน
ไมไดเพิ่มราคาสินคาใหสูงขึ้น (ถาไมใชสินคาที่ผูกขาดนะ) ทั้งนี้
ก็เพราะวาอยากดึงดูดใหลูกคาอยูกับเขาไปนานๆ บางครั้งกวา
จะปรับขึ้นราคาสินคาไดก็ใชเวลานานหลายป หรือพบวาตนทุน
สินคาเพิ่มสูงขึ้นจนกําไรที่ไดรับลดลง หรือมีการขาดทุนเพิ่มขึ้น
จนรับมือไมไหวนั่นเอง
คราวนี้มาดูการคํานวณมูลคาเงินจากอัตราเงินเฟอแบบ
งายๆ ซึง่ ก็จะเหมือนกับการคิดอัตราดอกเบีย้ ทบตนของธนาคาร
ครับ เพียงแตเปนการคํานวณในทางกลับกัน คือเราเสียมูลคาเงิน
ไปแทน เชน ถาอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้นปละ 3 เปอรเซ็นต ภายใน
ระยะเวลา 10 ป จากเงิน 100 บาทของคุณ จะมีมูลคาเทียบกับ
ในปจจุบันแลวเหลือเพียง 74 บาท หากระยะเวลาเปน 20 ป
มูลคาเงินจะเหลือเพียง 54 บาท และถาระยะเวลา 30 ป จะ
เหลือเพียง 40 บาทครับ แน\นอนวาบางปอัตราเงินเฟอไมได
เพิม่ แค 3 เปอรเซ็นต อาจจะมากหรือนอยกวาก็ ได ตัวอยางแคนี้
ก็น\าจะเพียงพอทําใหคุณทราบวา เงินของคุณนั้นลดมูลคาลง
ทุกๆ วินาทีอยูแลวนะครับ
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เงินเฟ้อก็เหมือนการคิดดอกเบี้ยทบต้นของธนาคาร
แต่กลับด้าน คือเราเสียมู ลค่าไปแทน
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พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2557

ราคาก๋วยเตี๋ยว

1 ชาม

5 บาท

10 บาท

30 บาท

40 บาท

เปลี่ยนแปลง

2 เท่า

6 เท่า

8 เท่า

7 บาท/ลิตร 12 บาท/ลิตร 26 บาท/ลิตร 40 บาท/ลิตร

ราคานํ้ามัน

เงินเดือนขัน้ ตํ่า

3.7 เท่า 5.7 เท่า

เปลี่ยนแปลง

1.7 เท่า

5,000 บาท

9,000 บาท

12,000 บาท

เปลี่ยนแปลง

1.8 เท่า

2.4 เท่า 3 เท่า
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15,000 บาท

เพื1อเพิม่ ความน\ากลัวของยายเงินเฟอ ผมอยากใหดตู าราง
ดานซายที่ทําใหเห็นความจริงของเงินเฟออีกมุมมองหนึ่งครับ
วาขาวของหรือสินคานัน้ แพงขึน้ แตเงินเดือนหรือรายรับของเรา
ไมไดเปลี่ยนแปลงไปเทาใดนัก อยางไรก็ตาม คุณอยาเพิ่งกลัว
เงินเฟอไปเสียกอน เพราะความจริงแลวเรามีวิธีจัดการกับเจา
เงินเฟอนีแ้ น\นอน โดยผานวิธกี ารออมและการลงทุน เพื1อรักษามูลคา
ของเงินและอํานาจการซือ้ ของคุณใหเหมือนเดิม และถาเราสามารถ
หากองทุนรวมที่ทําผลตอบแทนไดดี มันก็จะสามารถทําใหมูลคา
ของเงินในอนาคตเพิ่มขึ้นไดมากกวาเดิมอีกดวยครับ
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