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THE MONEY COACH

เวลามีใครมาขอคาํปรกึษาเรื�องการเริม่ตนลงทนุ ผมมกัจะ

แนะนําใหลงทุนในกองทุนรวมเปนอันดับแรก เหตุผลก็เพราะวา 

เริ่มตนลงทุนไดงาย ใชเงินไมมาก และที่สําคัญ เราจะไดเรียนรู

เกีย่วกับทรพัยสนิทีเ่ราลงทนุไปไดดวย เชน ถาเราลงทุนในกองทนุ

ตราสารหนี ้เรากจ็ะไดเรยีนรูเรื�องตราสารหนี้ไปในตวั กบักองทุนหุน  

กองทุนอสังหาริมทรัพย กองทุนทองคํา และอื�นๆ ก็เชนกัน

แลวถาถามตอวา จะเริ่มศึกษาเรื�องกองทุนไดจากที่ไหน  

คาํแนะนาํของผมกจ็ะเหมอืนเปนอตัโนมตัทิกุครัง้ นัน่คอื เรียนรูกบั  

หมอนัท คลินิกกองทุน ครับ

ตลอดระยะเวลาที่ไดทํางานดวยกัน ผมจะเชียรหมอนัท

เสมอวา ใหออกหนงัสอืเกีย่วกบัการลงทนุในกองทุนสาํหรบัมอืใหม  

ใหคนเริ่มตนแบบไมรูอะไรเลย สอนกันตั้งแตพื้นฐาน ไปทีละขั้น 

1-2-3-4 พดูเชียรกแ็ลว ทวงก็แลว เหนบ็ก็แลว หมอนทักย็งัไมวาง 

เขยีนหนงัสอืเลมนีเ้สยีท ี(ฮา) แตในทีส่ดุ กองทนุรวม 101 ก็แลวเสรจ็  

และกลายเปนหนังสือในมือคุณจนได



จากประสบการณหลายปทีท่าํงานการเงิน และเหน็คนสอน

เรื�องกองทุนมาเยอะ ผมวาหมอนัท คือคนที่สอนเรื�องกองทุน

เขาใจงาย เอาไปใชไดจริง และเริ่มตนไดเลย 

ถาคุณเปนคนหนึ่งที่สนใจการลงทุนในกองทุนรวม อยาก

จะเรียนรูตั้งแตระดับ 1-10 ผมแนะนําใหคุณอานหนังสือเลมนี้

ถาคุณเคยลงทนุในกองทุนรวม แตยงัไมเขาใจในส่ิงทีค่ณุ

ใสเงนิลงทนุไปดีสกัเทาไหร ผมกแ็นะนาํใหคณุอานหนงัสอืเลมนี้

และถาคุณฝนวาวันหนึ่งจะเปนคนเกงและประสบความ

สําเร็จในการลงทุนกองทุนรวม หนังสือเลมนี้ คือพื้นฐานสําคัญ

ที่คุณจะพลาดหรือขามไปไมได

ถาคณุอยากเริม่ตนลงทนุดวยความรูและเขาใจ ผมแนะนํา

ใหคุณเริ่มตนดวยหนังสือเลมนี้ครับ

High Understanding, High Return หนังสือเลมนี้จะ

ชวยใหคุณเขาใจกองทุนรวมไดอยางแทจริง ผมคอนเฟรมครับ



ในยคุทีผู่คนหนัมาใสใจเรื�องการบริหารจดัการทางการเงิน

กนัเพิม่ขึน้ ท้ังในเรื�องการออมทีส่รางความมัน่คงใหแกชวีติ รวม

ถงึเรื�องการลงทนุทีช่วยตอยอดความม่ังค่ังอันจะนาํไปสูชวีติทีด่ขีึน้ 

อยางไรกด็ ีดวยทางเลอืกในการลงทนุทีห่ลากหลายประเภทและ

ซับซอนมากขึ้น การลงทุนที่ชวยลดขอจํากัดทั้งในเรื�องทุนทรัพย 

เวลาในการลงทุน รวมถึงประสบการณการลงทุนอยาง “กองทุน

รวม” จงึไดถอืกาํเนดิข้ึนมา และเปนหน่ึงในทางเลือกในการลงทนุ

ที่ไดรับความสนใจอยางแพรหลายจากผูคนเปนจํานวนมาก  

ผมโชคดีมากๆ ที่มีโอกาสไดอานตนฉบับหนังสือ กองทุน
รวม 101 กอนใครๆ ซ่ึงเขยีนโดย นองหมอนทั จากเพจเฟซบุก
คลินิกกองทุน หรือ ธนัฐ ศิริวรางกูร บอกตรงๆ เลยครับวา  

รู สึกดีใจเปนอยางยิ่งในฐานะคนท่ีอยูในแวดวงทางการเงิน 

การลงทุนในประเทศไทยคนหนึง่ทีม่โีอกาสไดอาน และมาแนะนาํ

หนงัสอืการเงนิการลงทนุทีเ่จงมากๆ เลมน้ีใหผูอานทีส่นใจจะลงทนุ 

ในกองทุนรวมไดรูจักกัน



เนื้อหาของหนังสือเลมนี้ครอบคลุมเรื�องสําคัญๆ ที่ควรรู

เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมไวอยางละเอียดครบถวน เปน

ลําดับขั้นตอน ไมเพียงแตจะนําพาผูอานใหรูจักวา กองทุนรวม

คืออะไร มีกี่ประเภท หากยังบอกแนวคิดดีๆ ในการเตรียมความ

พรอมกอนเริ่มตนลงทุน วิธีคัดเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมดวย

ตนเอง ตลอดจนเทคนคิการลงทนุซ้ือกองทนุรวมทีถ่กูตองใหอกีดวย

ทายนี ้ผมขอชื�นชมกบัความสาํเรจ็ในการพฒันาหนงัสอืเลมนี ้

ของนองหมอนัท ท่ีถายทอดความรูดีๆ ใหผูอานไดเขาใจและ

เพลิดเพลินไปกับเรื�องราวการลงทุนในกองทุนรวม ดวยภาษาที่

อานเขาใจงาย อธิบายเน้ือหาวิชาการท่ีปวดหัวยุงยากซับซอน

ใหกลายเปนเรื�องราวที่สนุก ชวนติดตามอาน และสามารถนําไป 

ใชไดจริง ถือเปนหนังสือการเงินการลงทุนอีกเลมหนึ่งที่ผูอาน 

ไมควรพลาดดวยประการทั้งปวงครับ



การลงทุนดวยกองทุนรวม อาจจะดเูหมอืนไมยาก แตกม็เีรื�อง 

ทีต่องทาํความเขาใจกนัเปนอยางมาก ทัง้สวนของการเรยีนรูประเภท

ของกองทุนรวม ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะเกดิขึน้จากการลงทุน ความ

เสีย่งทีม่ผีลตอประโยชนทีจ่ะไดรบัลดลงไป รวมทัง้กฎระเบยีบในดาน 

ภาษีที่ออกมาใหมตอเนื�อง

หมอนัท เปนกูรูอันดับตนๆ ของวงการ ในการวิเคราะห

กองทุนรวม ไดเขียนหนังสือเลมนี้เพื�อใหทานนักลงทุนที่สนใจ 

การลงทนุดวยกองทุนรวมอานทาํความเขาใจ ดวยภาษาทีอ่านงาย 

เลาเปนเรื�องราวไดอยางสนุกและตอเนื�อง ทาํใหผมอานรวดเดยีว

จนจบ และเพลินไปกับวิธีการอธิบายของหมอนัทเปนอยางยิ่ง 

ในหนงัสอืเลมนี ้เริม่ดวยการอธบิายแนวคดิของการลงทนุ

ดวยกองทนุรวม เพื�อเปนการปพูืน้ฐานความเขาใจใหกบัทานผูอาน 

ถึงเหตุผลหลัก วาทําไมการลงทุนจึงเปนสวนสําคัญและตอยอด

การออมของทกุคน รวมถึงความน\ากงัวลของอตัราเงนิเฟอทีม่ผีล

ตอเงนิออมของเรา จากน้ันหมอนัทไดอธบิายถงึกองทุนรวมแตละ

ประเภท แยกใหเหน็ความเหมอืนและความตางของแตละกองทนุ

 
 
 



จนสิน้สงสยั พรอมทัง้การอธบิายวธิกีารบรหิารกองทุนของบรษิทั

หลกัทรพัยจดัการกองทนุ การเขาใจเรื�องผลตอบแทนและความ

เสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมแตละประเภท

ในสวนของการอธิบายศพัทแสงของการลงทนุในกองทุนรวม

ซึง่คนปกตโิดยทัว่ไปจะเขาใจยาก หมอนทัไดทาํการแยกประเภทและ 

อธิบายใหเห็นถึงความสําคัญในการนํามาวิเคราะหกองทุนรวม 

มกีารยกตวัอยางประกอบไดอยางน\าสนใจ การใหรายละเอยีดกบัผูอาน 

ถงึความสําคญัของ Fund Fact Sheet เปนสวนท่ีชวยใหผูอานไมงง 

กบัการตดิตามขอมลูผลการดาํเนนิงานของกองทนุทีเ่ราลงทนุกนัไป

สวนสาํคญัทีข่าดไปไมไดคอืเรื�องราวของกองทุนคูแฝดใหม  

SSF และ RMF ที่มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑการลงทุนเพื�อ 

ลดหยอนภาษี หมอนัทไดชี้ใหเห็นถึงประโยชนและขอจํากัด 

ทีจ่ะเกดิข้ึนเมื�อลงทนุในกองทนุเหลานี ้และหนงัสอืไดจบลงดวย

เทคนคิการเลอืกกองทนุและแหลงขอมลูเวบ็ไซตทีจ่ะชวยใหผูอาน 

สามารถเลือกดูและวิเคราะห

หนังสือ กองทุนรวม 101 เลมนี้ จัดวาเปนผลงานที่ครบ

เครื�องเรื�องของกองทุนรวมใหกับผูอานมือใหมที่ยังไมเคยมี

ประสบการณในการลงทนุมากอน ไปจนกระทัง่มอืเกาทีเ่คยลงทนุ 

ในกองทนุรวมมาแลวหลายป ไดอปัเดตขอมลูและการเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้น เชื�อมั่นวาเมื�อทานไดอานหนังสือเลมนี้จนจบ ทานจะ

คลายขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับกองทุนรวม และมีความม่ันใจ 

ในการลงทุนมากยิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงคของหนังสือเลมนี้ครับ



กอนอื�นผมตองขอขอบคุณทุกทาน ท่ีติดตามผลงานของ 

นกัเขียนดานการเงนิตวัเลก็ๆ คนนี ้แน\นอนวาถาหากไมมทีกุทาน 

ที่ติดตามผลงานของผม หนังสือกองทุนรวมเลมนี้คงจะกลับมา 

ตีพิมพอีกครั้งไมได ตองขอขอบคุณจริงๆ ครับ

นอกจากนี้ยังขอขอบคุณ TaxBugnoms เพื�อนซี้ของผม 

คนเดมิทีม่าชวยเติมเต็มความรู ในเรื�องภาษอีกีคร้ัง และยงัใหเกยีรติ 

มาเปนบรรณาธกิารใหกบัหนงัสอืเลมนีด้วย ซึง่ชวยใหเนือ้หาของ

หนังสือเลมนี้ลื�นไหลมากขึ้นไปอีก

ในชวงเวลา 3-4 ป ทีผ่านมา การลงทุนผานกองทนุรวมน้ัน 

ไดรบัความนยิมมากขึน้เรื�อยๆ ผมคดิวาเปนแนวโนมทีด่มีากท่ีคนไทย 

สนใจเรื�องการเงินและการลงทนุมากขึ้น แตบางทานก็อาจจะยัง 

ไมเขาใจในรายละเอียดบางอยางของกองทุน หรือวิธีการมอง 

การเลือกกองทุน รวมไปถึงการจัดพอรตการลงทุน



ผมจึงคิดวาหนังสือเลมนี้น\าจะชวยเพิ่มเติมความรู ความ

เขาใจใหกับหลายๆ ทานไดไมมากก็นอย โดยในการตีพิมพครั้ง

ใหมนี้ผมไดเพิ่มเติมรายละเอียดและปรับปรุงเน้ือหาใหมากขึ้น

กวาที่ผานมา จึงทําใหหนังสือเลมน้ีทันสมัยมากขึ้น และเสริม

แนวคิดบางอยางเพื�อใหเหมาะกับการลงทุนในยุคนี้

ดวยการปรบัปรงุคร้ังใหญของเนือ้หา กน็\าจะทาํใหหนงัสือ

เลมนีส้มบรูณยิง่ขึน้ ทัง้นีก้เ็พื�อใหทานผูอานที่ไมวาจะเปนมอืใหม 

ขนาดไหน หรือจะเคยลงทุนมาบางแลว สามารถเริ่มตนลงทุน 

กบักองทนุรวมไดอยางอุนใจ สบายใจ และมโีอกาสไดเหน็เงินลงทนุ 

ของตนเองสามารถงอกเงยได สอดคลองกบัแนวคดิของการเขยีน 

หนังสือเลมนี้ตั้งแตในอดีตก็คือ พยายามอธิบายเรื�องการลงทุน

ผานกองทุนรวมดวยภาษาที่เขาใจงาย พรอมมีภาพประกอบ 

ที่สวยงาม ก็เพื�อใหทุกคนสามารถเขาถึง เขาใจ และเริ่มลงทุน

ผานกองทนุเปน ลงทนุไดด ีเหมอืนกับชื�อดัง้เดมิของหนังสอืเลมนี้ 

ในอดีตก็คือ

“รวยดวยกองทุน ใครๆ ก็ทําได” นั่นเองครับ

ขอใหอานหนังสอืเลมนีอ้ยางมคีวามสขุ และโชคดกีบัการ

ลงทุนในกองทุนรวมนะครับ

ธนัฐ ศิริวรางกูร
(หมอนัท คลินิกกองทุน)
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เรื่องเล่าจากกองทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

จากคําสอนของคุณพอของผมที่วา คนเราควรเก็บเงิน 

ไวบางเพื�อจะไดมีใช ในยามแกและหลงัเกษยีณ ทาํใหผมตดัสนิใจ 

เริ่มลงทุนเปนครั้งแรก แมวาความจริงแลวผมก็ไมไดคิดอะไร 

ไปไกลขนาดนัน้ เพยีงแคผมคิดวาถามเีงนิเกบ็บางกน็\าจะด ีตอไปน้ี 

คือบทสนทนาของผมกับพนักงานธนาคารแหงหน่ึงท่ีอยูใกล 

ที่ทํางานครับ
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 ผม : เออ ผมพอจะมเีงนิเกบ็อยูครบั จะทําอะไรได

บางครับ

 พนักงาน : ลองซื้อกองทุนไหมคะ ตอนนี้มีกองทุน ABC 

และก็มีกองทุนแบบ XYZ บลา บลา บลา...

(จากนั้นผมก็ไมรูอะไรอีกเลย)

 พนักงาน : ดนีะคะ! ขนาดของกองทุนใหญเปนอนัดบัตนๆ 

ของประเทศเลย นกัลงทนุซือ้เยอะมากเลยคะ 

มั่นคงแน\นอน!

 ผม : ออ (ตื�นจากภวังค) งั้นผมเลือกกองทุนนี้แลว

กนัครับ เอากเ็อา! (อยางนอยกม็คีนสวนใหญ

ของประเทศซือ้กองทนุนีเ้ปนเพื�อนผมแลวละ)

หลังจากนั้นประมาณหนึ่งปถัดมา ผมก็ไดติดตามผลของ

การลงทุน ปรากฏวากองทนุนีท้าํใหผมมัน่คงจรงิๆ ครบั นอกจาก

ผลตอบแทนจะไมมีใหเห็นแลว ยังมีติดลบแถมใหอีกตางหาก 

(ติดลบมั่นคงจริงๆ) และยังมีผลงานที่แพกองทุนอื�นๆ อีกดวย

สดุทายผมจงึเริม่ถามไปยงัเพื�อนๆ และเพื�อนผูหวงัดกีบ็อก

ผมวา การซื้อกองทุนเปนเรื�องของดวง! คือถาคุณดวงดีลงทุน

ถูกธนาคาร และซื้อถูกกองทุน คุณก็จะไดกําไร อาว! สรุปวาผม

ลงทุนผิดธนาคารงั้นเหรอ! 
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จากเหตุการณ์ครัง้นัน้ทําให้ผมไม่ค่อยเช่ือมั่น
ในการลงทุนสักเท่าไรเสียแล้วสิ

แตฟาก็ยังมีตาครับ สงยมทูต เฮย! เทวทูตมาใหผม คือ 

เพื�อนรุนพี่ในท่ีทํางานของผมเอง (แตวาหนาเขาเหมือนยมทูต

จริงๆ นะครับ) เมื�อเขาเห็นกองทุนของผมที่กําลังขาดทุนอยูนั้น  

เขากบ็อกผมวา “ลองฟงเสยีงจากกองทุนดสู”ิ ผมฟงแลวกอ็ดขาํ 

ไมได แหม! มุกนี้ฟงแลวเทใชไหมเน่ีย แตหลังจากท่ีไดนั่งคุย

กัน 3-4 ชั่วโมง (แน\นอนครับวางานการก็ไมตองทํา อาว!) เขาก็ 

เริ่มสอนใหผมฟงเสียงจากกองทุน เริ่มตนดวยการใหผมศึกษา

ขอมลูจากบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุทีอ่อกกองทุน ศกึษาถงึ 

แนวคิดของผูจดัการกองทนุ ศึกษาหุนหรือผลิตภณัฑทางการเงนิ

ที่อยูในกองทุน และลองถามผูที่ลงทุนในกองทุนนั้นๆ อยูกอน 

เพื�อใหมีความเขาใจชัดเจนมากขึ้น 

ไมนานนักผมก็เริ่มจะเขาใจการลงทุนในกองทุนมากขึ้น  

เอาละ! ถึงเวลาที่ผมตองลงจากเขา (ตึกสํานักงาน) เพื�อไป

ทดสอบวชิาท่ีไดรํา่เรยีนมากับธนาคารแหงเดิม เรยีกวาไดลองของ 

กันเลยทีเดียว

 ผม : เออ...ผมอยากซื้อกองทุนรวมครับ มีกองทุน

ไหนแนะนําบางครับ (ดวยทาทีที่มั่นใจสุดๆ)

 พนักงาน : กองทุนนี้เลยคะ บลา บลา บลา…
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แลวผมก็นั่งหลับตา และก็เริ่มจะฟงเสียงของกองทุน

มากกวาเสียงของพนักงาน ผานไปสักครูใหญๆ ไมน\าเชื�อครับ

วาผมไดยินเสียงกระซิบออกมาเบาๆ ซ่ึงไมไดมาจากกองทุน 

นะครับ แตมาจากคนสองคนดานหลังของผมวา “เธอๆ ดูคน 

นั้นสิ ไมรูวาจะนั่งอยูอีกนานไหมเนี่ย ธนาคารจะปดแลวนะ เรา 

มารอควิตัง้นานแลวดวยส!ิ” (ผมเลยตองรบีเลอืกกองทุน จายเงนิ  

แลวรีบออกมาอยางรวดเร็ว)

สดุทายผมเลอืกกองทนุรวมทีค่ดิวาดทีีส่ดุจากธนาคารนัน้  

เวลาผานไปไมถงึ 6 เดอืนกองทุนทีผ่มเลอืกไวกเ็ริม่ทาํกาํไรใหเหน็ 

ครบั แลวผมก็ไดยนิเสยีงกระซบิเบาๆ จากกองทุนนัน้ “สกัวันเราจะ 

ดแูลนายเอง” สวนผมกก็ระซบิกลบัไปเบาๆ เชนกันวา “อมื! แตเรา 

จะขายนายวันนี้” (ฮา)

เรื�องทีผ่มเลาใหฟงน้ีไมไดหวงัเพียงแคจะใหคณุรูสกึตลก 

หรอืขาํขนัเทานัน้นะครบั แตเปนเรื�องจรงิทีเ่กิดขึน้ไมเพยีงเฉพาะ

กบัผมหรือคณุทีก่าํลังอานหนงัสอืเลมนีอ้ยู ยงัรวมถงึเพื�อน พอแม  

พี่นอง ญาติ หรือคนที่อยูขางๆ คุณในขณะนี้ ผมเชื�อวามีคนอีก

จาํนวนมากไมรูวาตนเองกาํลงัซือ้กองทนุอะไร (สงัเกตจากกองทนุ

ที่ผมซื้อเปนกองทุนขนาดใหญมาก) หรือซ้ืออะไรจากธนาคาร 

ที่คุณไดฝากเงินไว ผมไมไดบอกวาพนักงานธนาคารไมดีนะครับ 

เพราะพนกังานธนาคารพยายามทีจ่ะเสนอสนิคาทีด่ีใหกบัผูฝากเงนิ

อยูแลว เพยีงแตขอจาํกดัคอื พนกังานธนาคารมโีอกาสไดพดูคุย 
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กับลูกคานอยครับ จึงไมทันไดอธิบายความเสี่ยงของการลงทุน 

(หรืออาจจะไมมีความรูดานกองทุนจริงๆ ก็ได) 

และทีส่าํคญั คนสวนใหญมกัคดิเสมอวาพนกังานธนาคาร

จองจะขายสนิคาหรอืกองทุนตางๆ ใหกบัผูฝากเงนิ จงึทําใหลกูคา

จํานวนมากน้ันรีบๆ ซ้ือและรีบๆ ไปเพื�อตัดความรําคาญ และ 

ดวยความขี้เกียจเลือกกองทุนดวยตนเองอีกดวย อยางไรก็ตาม 

ผมบอกไดเลยวา ในบางคร้ังทีพ่นกังานธนาคารไดเสนอสินคาหรอื 

กองทุนของธนาคารใหนั้น สินคาทางการเงินเหลานั้นอาจเปน 

สิง่ทีด่มีากนะครบั เพยีงแตอาจจะไมเหมาะกบับางคนหรือยงัไมถงึ 

เวลาเทานั้นเอง

ดงันัน้เราควรตองมคีวามรูพืน้ฐานในการตดัสนิใจเลอืกซ้ือ 

สนิคาทีเ่หมาะสมกับคณุเอง เพื�อชวยใหการเลอืกสนิคาทางการเงิน 

ที่พนักงานธนาคารไดเสนอมานั้นไดประโยชนเต็มที่ ไมเสียเงิน 

ไมเสยีเวลา และคุณจะสามารถสงัเกตไดอกีอยางหนึง่จากเรื�องนี้  

คอืการปรกึษาคนที่ไมมคีวามรูและความเขาใจเหมือนเรา (เหมือน

เพื�อนผูหวงัดขีองผม) กเ็หมอืนจะพาเราไปในทางที่ไมถกูตองเสมอ

ครับ ทําใหเราพลาดโอกาสดีในอนาคตก็ได ดังนั้น เราควรไดรับ

ขอมลูทีม่ากพอกอนจะตดัสนิใจอะไรลงไป ผมรบัรองวาถาไดอาน

หนงัสอืเลมนีจ้บ คณุจะมีขอมูลมากพอทีจ่ะสามารถเลอืกกองทุน

ตางๆ ไดดวยตัวคุณเองอยางแน\นอนครับ
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“เงินเฟ้อ”  
ยายตัวร้ายกับนายเงินเดือน

 

 

 

 

ยกตวัอยาง เมื�อสมยัตอนทีผ่มยงัเดก็ ซึง่เวลาเพิง่จะผาน

ไปไมนานมานี่เอง (ฮา) ผมเคยกินกวยเตี๋ยวชามละ 5 บาท พอ

โตขึ้นมาก็พบกับกวยเตี๋ยวชามละ 10 บาท และคอยๆ ขึ้นเปน

ชามละ 30 บาทเมื�อผมทํางานในปแรก ปจจุบันหลายรานขาย

กวยเตี๋ยวชามละ 40-50 บาทแลวนะครับ แน\นอนวาบางคนพอ

เงินเดือนออกก็อยากกินอาหารอยางดีใหสมกับที่ทํางานหนักมา 

ผมเชื�อวาบางมื้อน\าจะมีคาเสียหายไมตํ่ากวา 300 บาท
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ในทางตรงกันขาม อัตราเงินเดือนของเรากลับไมคอยมี

การเปลีย่นแปลงมากนกั บางปเงนิเดอืนขึน้ไมกีเ่ปอรเซน็ต หรอื

บางคนก็ไมไดปรบัเงนิเดอืนข้ึนเสยีดวยซํ้า บางคนโชคดีมกีจิการ

เปนของตนเองกส็ามารถหาเงินไดมากขึน้และซือ้สนิคาตางๆ ได

อยางไมขดัสน แตผมเชื�อวารายไดทีเ่ขามานัน้อาจจะไมเพยีงพอ

ตอการปรบัขึน้ของอตัราเงนิเฟอ นัน่กเ็พราะผูผลติสนิคาบางคน

ไมไดเพิ่มราคาสินคาใหสูงขึ้น (ถาไมใชสินคาที่ผูกขาดนะ) ทั้งนี้

ก็เพราะวาอยากดึงดูดใหลูกคาอยูกับเขาไปนานๆ บางครั้งกวา

จะปรับขึ้นราคาสินคาไดก็ใชเวลานานหลายป หรือพบวาตนทุน

สินคาเพิ่มสูงขึ้นจนกําไรที่ไดรับลดลง หรือมีการขาดทุนเพิ่มขึ้น

จนรับมือไมไหวนั่นเอง

คราวนี้มาดูการคํานวณมูลคาเงินจากอัตราเงินเฟอแบบ

งายๆ ซึง่กจ็ะเหมอืนกับการคดิอตัราดอกเบ้ียทบตนของธนาคาร

ครบั เพยีงแตเปนการคํานวณในทางกลบักนั คอืเราเสยีมลูคาเงนิ 

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 

เพ่ิมแค 3 เปอรเซน็ต อาจจะมากหรอืนอยกวาก็ได ตวัอยางแคนี้ 

ก็น\าจะเพียงพอทําใหคุณทราบวา เงินของคุณนั้นลดมูลคาลง

ทุกๆ วินาทีอยูแลวนะครับ
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g’เงินเฟ้อก็เหมือนการคิดดอกเบี้ยทบต้นของธนาคาร
แต่กลับด้าน คือเราเสียมูลค่าไปแทน

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ราคาก๋วยเตี๋ยว
1 ชาม

พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2540

10 บาท

12 บาท/ลิตร

9,000 บาท

5 บาท

7 บาท/ลิตร

5,000 บาท

2 เท่า

1.7 เท่า

1.8 เท่า

พ.ศ. 2550

30 บาท

26 บาท/ลิตร

12,000 บาท

6 เท่า

3.7 เท่า

2.4 เท่า

พ.ศ. 2557

40 บาท

40 บาท/ลิตร

15,000 บาท

8 เท่า

5.7 เท่า

3 เท่า

ราคานํ้ามัน

เงินเดือนขัน้ตํ่า
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เพื�อเพิม่ความน\ากลวัของยายเงนิเฟอ ผมอยากใหดตูาราง

ดานซายที่ทําใหเห็นความจริงของเงินเฟออีกมุมมองหนึ่งครับ  

วาขาวของหรือสนิคานัน้แพงขึน้ แตเงินเดอืนหรือรายรับของเรา 

ไมไดเปลี่ยนแปลงไปเทาใดนัก อยางไรก็ตาม คุณอยาเพิ่งกลัว

เงินเฟอไปเสียกอน เพราะความจริงแลวเรามีวิธีจัดการกับเจา

เงนิเฟอนีแ้น\นอน โดยผานวธิกีารออมและการลงทนุ เพื�อรกัษามูลคา

ของเงินและอาํนาจการซือ้ของคณุใหเหมือนเดมิ และถาเราสามารถ 

หากองทุนรวมที่ทําผลตอบแทนไดดี มันก็จะสามารถทําใหมูลคา

ของเงินในอนาคตเพิ่มขึ้นไดมากกวาเดิมอีกดวยครับ
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