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ย้อนกลับไปเมื่อราว 4-5 ปีก่อน สมัยท่ีผม หนอม (TAXBugnoms) 

และเอ (A-Academy) ยังเดินสายบรรยายให้ความรู้ทางการเงินกับคนไทย 

ในชื่อหลักสูตร “คนไทยฉลาดการเงิน” ตอนนั้นเราเดินทางไปหลายจังหวัด 

จัดคอร์สกันไป 20 กว่ารุ่น จนถึงจุดหนึ่งเราเริ่มสงสัยกันว่าจะเดินทางไปสอน

ได้ทุกจังหวัดหรือเปล่า เพราะดูท่าแล้วไม่น่าจะไหว

และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเขียนหนังสือเล่มนี้ ด้วยหวังว่าจะเป็นตัว 

ช่วยเผยแพร่ความรูท้างการเงนิให้กบัคนไทยในอกีช่องทางหนึง่ ในทีท่ีเ่รายงัไม่

ได้เดินทางไป (หรือในอนาคตอาจเริ่มไปไม่ไหว) ที่ดีใจมากๆ คือ หนังสือได้รับ 

การตอบรบัทีด่ ีแสดงให้เหน็ถงึความสนใจของคนส่วนใหญ่ทีม่ต่ีอเรื่องเงนิๆ ทองๆ 

มาถงึปีนีท่ี้เข้าสูปี่ท่ีสามของการเดนิทางไปบรรยายไม่ได้ เนื่องจากสภาวะ

โรคระบาด แต่อย่างน้อยเราก็แอบดีใจที่เคยได้ท�างานนี้เอาไว้ และมีความสุข 

ทุกครั้งที่หลายคนอ่านแล้วชอบ อ่านแล้วได้ประโยชน์ แถมยังส่งข้อความมา 

บอกมาให้ก�าลังใจกัน

จากจุดเริ่มต้นของการเขียนครั้งแรก วันนี้เรื่องราวทางการเงินหลาย

อย่างเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องของภาษีและเงินเกษียณ 

พวกเราเลยอยากปรับปรุงเน้ือหาใหม่ให้เข้ากับยุคทันกับสมัย เพื่อจะได้เป็น

ประโยชน์กับทุกๆ คน

ค�ำน�ำฉบับอัปเดต



แม้จะพยายามมาหลายปี ถึงวันนี้ “ความรู้ทางการเงิน” ก็ยังไม่มีสอน

กนัจรงิจงัในห้องเรยีน ก็ได้แต่หวงัว่าหนงัสอื “คนไทยฉลาดการเงนิ– MONEY 

LITERACY (ฉบับอัปเดต)” เล่มนี้ จะช่วยเติมสิ่งที่ขาดให้กับทุกคนที่ต้องการ

ความรู้มาจัดการเรื่องเงินในชีวิต

ขอให้ทีมผู้เขียนสมหวังทุกประการด้วยเทอญ

                                       สาธุ!!

 จักรพงษ์ เมษพันธุ์
ถนอม เกตุเอม

ศักดา สรรพปัญญาวงศ์

MONEY LITERACY THAILAND
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I HAVE A DREAM

20 ปีก่อน ผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยพร้อมกับหนี้กว่า 20 ล้านบาท 

ผมเริ่มต้นหาทางแก้ไขปัญหาของตัวเอง ด้วยภูมิปัญญาเดิมท่ีได้มาจากสิ่ง 

ที่เรียน โดยมีหลักคิดง่ายๆ ในหัวว่า ถ้าหาเงินได้มากขึ้น เราก็จะมีเงินใช้หนี้ 

ปลดหนี้ และมั่งคั่งร�่ารวยขึ้นได้ ในที่สุด

ด้วยแนวคิดดังกล่าว ผมจึงทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการหาเงิน หาเงิน 

แล้วก็หาเงิน เงินทั้งหมดที่ได้มา สุดท้ายก็หมดไปกับการผ่อนช�าระหนี้ แต่นาน

วันเข้าก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น

หนี้ก้อนแรกท่ีท�าให้ผมฉลาดเรื่องเงินมากขึ้นก็คือ หนี้บ้านของตัวเอง 

มลูค่า 1.2 ล้านบาท (บวกดอกเบีย้ตัง้พกัอกี 2 แสนบาท) หลงัจากอดทนหาเงนิ 

แก้ปัญหาอยู่นานร่วม 2 ปี สุดท้ายด้วยความรู้เรื่องเงินเพียงเล็กน้อย ผม 

สามารถปลดหนี้ก้อนนี้ได้ แถมได้เงินมาอีก 1 ล้านบาท 

ค�ำน�ำ
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หลังจากนั้นผมเริ่มต้นศึกษาหาความรู้ทางการเงินอย่างจริงจังมากขึ้น 

เริ่มปลดหน้ีได้ไวขึ้น สร้างรายได้ได้มากข้ึน แถมยังสร้างทรัพย์สินไปพร้อมๆ 

กันกับการแก้หนี้ได้อีกด้วย 

สุดท้ายผมมีอิสรภาพทางการเงินได้ตั้งแต่อายุ 34 ปี มีรายได้ 

จากทรัพย์สิน และมีภูมิปัญญาเพียงพอที่จะดูแลชีวิตการเงินของตัวเองไปได้

ตลอดชีวิต

ทั้งหมดเป็นเพราะ “ความรู้ทางการเงิน” ที่ผมเชื่อเสมอว่า เป็นหนึ่ง

ในความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม เพราะคนท่ีรู้ ก็จะมีโอกาสในชีวิตที่ดีกว่า 

ในขณะที่คนไม่่รู้ก็ต้องช้าและล้าหลัง ที่แย่ก็คือ คนเราไม่ได้มีโอกาสเข้าถึง

ความรู้นี้กันได้ทุกคน

มาถึงวันนี้ผมมีความฝันที่จะท�าให้ความรู้ทางการเงินเป็นความรู้ที่ 

ทุกคนเข้าถึงได้ เป็นความได้เปรียบที่เป็นธรรม ที่จะช่วยให้ทุกคนมีโอกาส 

เข้าถึงความมั่งคั่งที่ผมเชื่อเสมอว่า มันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของคนทุกคน

และนั่นคือที่มาของการเริ่มต้นคอร์สสัมมนา MONEY LITERACY 

หลักสูตรการเงินพื้นฐานที่มีคนสนใจลงทะเบียนมากที่สุดของประเทศ และน�า

มาสู่หนังสือ “คนไทยฉลำดกำรเงิน” ที่อยู่ในมือคุณผู้อ่านทุกคนเล่มนี้ในที่สุด
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เรามุ่งม่ันจะเผยแพร่ความรูก้ารเงนิขัน้พืน้ฐานน้ีให้กบัคนไทยทัง้ประเทศ 

เพราะเราเชื่อว่า ความรู้ทางการเงินที่มากขึ้น จะท�าให้คนไทยมีชีวิตความเป็น

อยู่ที่ดีขึ้น หมดกังวลเรื่องการเงิน ใช้ชีวิตแบบรู้เท่าทันความคิดและใจตัวเอง 

เบาบางปัญหาทางสังคมอันเป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาและความเหลื่อมล�้า 

ทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบทางบวกต่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของ

พวกเราทีมงานทุกคนสืบไป

ขอควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนสถิตอยู่กับคนไทยทุกคน

 จักรพงษ์ เมษพันธุ์
ถนอม เกตุเอม

ศักดา สรรพปัญญาวงศ์

MONEY LITERACY THAILAND
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บทที่ 1 “เงิน” ไม่ท�ำให้คุณรวย  15

บทที่ 1
“เงิน” ไม่ท�าให้คุณรวย

ความเข้าใจผิดทางการเงินอันดับหนึ่งของคนส่วนใหญ่ 

ก็คือ หาเงินได้มากขึ้น แล้วจะรวยขึ้น

- THE MONEY COACH -

ตลอดระยะเวลาการเป็นโค้ชการเงินมาร่วม 10 ปี ผมพบความจริง

ข้อหนึ่งที่ถือเป็นความเข้าใจผิดทางการเงินตลอดกาล นั่นก็คือความเชื่อที่ว่า 

หาเงินได้มากขึ้น แล้วจะรวยขึ้น 

จากสามล้อถูกหวยถึงฮีโร่โอลิมปิก
หลายท่านคงเคยได้ยินข่าวผู้ โชคดีถูกลอตเตอรีรางวัลที่หนึ่ง ที่กลับ

กลายมาเป็นคนหมดตัวในอีกไม่ก่ีปีถัดมากันใช่ไหมครับ เรื่องแบบนี้ไม่ได้เป็น

เพียงโชคร้ายหรือทุกขลาภท่ีเกิดขึ้นกับผู้ โชคดีเพียงบางคนเท่านั้น แต่มัน 

เป็นเรื่องที่เกิดซ�า้แล้วซ�า้เล่าอยู่ตลอดเวลา
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สองปีก่อนลูกศิษย์ผมคนหนึ่งถูกลอตเตอรีรางวัลที่หนึ่ง ได้เงินไปหลาย

สิบล้าน เขาหลังไมค์มาเล่าให้ผมฟังว่า เขาคงไม่ต้องศึกษาเร่ืองเงินๆ ทองๆ 

แล้ว และก็คงไม่ต้องท�างานอีกต่อไปแล้วด้วย เพราะรางวัลที่หนึ่งมีมูลค่า 

หลายสิบล้าน น่าจะเพียงพอให้เขาใช้จ่ายได้ทั้งชีวิต

วันน้ันผมยืนยันกับเขาว่า อย่าลืมหาความรู้ทางการเงิน และบริหาร 

เงินให้ดี เขาตอบผมกลับทางเฟซบุ๊กว่า... โอเค

สองปีผ่านไปไวเหมือนโกหก เงินหลายสิบล้านก็หมดไปไวเหมือนโกหก

ด้วยเช่นกัน เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้รับข้อความทางเฟซบุ๊กจากเขาอีกครั้ง ที่แย่

คือ ข้อความดังกล่าวเป็นข่าวร้าย

เพื่อนของเขาที่มาเรียนคอร์สการเงินของผมด้วยกัน ยังแทบไม่เชื่อใน

สิ่งที่เกิดขึ้น แถมยังพูดแซวผมด้วยว่า “ตอนเรียนเห็นอาจารย์ยกตัวอย่างคน

ถกูหวยแล้วกลับไปจนเหมอืนเดมิ ผมยงัคดิว่าอาจารย์ขู ่เพราะอยากให้พวกผม 

ตั้งใจเรียน”

ข้อมลูจากกองสลากเคยระบไุว้ว่า คนถกูลอตเตอรีรางวลัทีห่น่ึงกว่า 90% 

สุดท้ายแล้วต้องกลับกลายเป็นคนจนเหมือนเดิม

ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ถ้าเงินท�าให้คนเรารวย แล้วท�าไมผู้ โชคดีท่ีได้เงินตั้งมากมายเหล่านี ้

ถึงต้องพบกับบทสรุปทางการเงินที่แสนเจ็บปวด

ไม่เพยีงเฉพาะเหล่าผู้ โชคดดีวงเฮงทีถ่กูหวยรวยเบอร์ นกักฬีาทีมี่ช่ือเสยีง 

ดารา นักแสดง หรือนักร้องหลายๆ คน ก็ประสบปัญหาชีวิตในแบบเดียวกัน

พวกเขามั่งคั่งและท�าเงินได้มากในวันที่ยังมีแรงท�างาน แค่ออกโชว์ตัว

ตามงานต่างๆ ก็ท�าเงนิได้เป็นกอบเป็นก�า นักกฬีาหลายคนพลกิชวีติทางการเงนิ

ในชั่วข้ามคืน ทันทีที่เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ แต่สุดท้ายก็อย่าง



บทที่ 1 “เงิน” ไม่ท�ำให้คุณรวย  17

ที่เห็น มีพวกเขาบางคนที่ต้องตกอับ และต้องออกมาประกาศขอรับความช่วย

เหลือจากเพื่อนร่วมอาชีพและสาธารณะในช่วงบั้นปลายชีวิต พวกเขาไม่มีเงิน

ที่จะใช้รักษาตัวในยามเจ็บป่วย บางคนไม่มีแม้แต่เงินใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน

เศรษฐีชั่วคราวเหล่านี้ หมดเงินส่วนใหญ่ไปกับการใช้จ่าย บริโภค และ

สร้างหนีส้นิ หรือบางคนกอ็าจหมดไปกบัการลงทนุทีพ่วกเขาไม่มคีวามรูเ้พยีงพอ 

จนสดุท้ายต้องกลบัมาเริม่ต้นใหม่ และในบางครัง้มนัเป็นช่วงเวลาทีส่ายเกนิไป 

เสียแล้ว

ใครไม่เจอกับตวัคงไม่รูห้รอกครบัว่า วนัท่ีเงนิทองจ�านวนมากมนัวิง่มาหานัน้ 

เราจะเป็นเหมือนเศรษฐีชั่วคราวเหล่านี้หรือไม่ ได้ยินได้ฟังก็วิพากษ์วิจารณ์กัน

ไปต่างๆ นานา โง่บ้าง ไม่ฉลาดบ้าง คิดไม่ได้บ้าง 

ท้ายท่ีสุดก็วกกลับมาที่ค�าถามเดิมที่ว่า เงินท�ำให้คนเรำรวยได้จริงหรือ 

ถ้าจริง ท�าไมเงินถึงแกล้งคนกลุ่มนี้หนักหนาสาหัสเหลือเกิน ให้เงินพวกเขา

ตั้งมากมาย แล้วก็ปล่อยให้ ใช้จ่ายจนหมด แถมบางคนยังจนกว่าเดิมเสียอีก

รายได้ที่มากขึ้น ใช่ว่าจะรวยขึ้น
ไม่ต้องมองไปไกลถงึคนถกูหวย นกักฬีามชีื่อเสยีง หรอืนกัแสดง พวกเราๆ 

ท่านๆ ที่ได้เงินเดือนเพ่ิมขึ้นทุกปี กระชากเงินเดือนทุกครั้งที่เลื่อนต�าแหน่ง

หรือย้ายงาน สุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ต่างกัน นั่นคือ ต่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

มากแค่ไหน หลายคนก็ยังมีเงินไม่พอใช้ ในแต่ละเดือนอยู่ดี

ตอนได้เงินเดือน 15,000 บาท ก็บ่นว่าถ้าได้สัก 20,000 บาทต่อเดือน 

ชีวิตน่าจะดีขึ้น พอใช้มากข้ึน สุดท้ายพอเงินเดือนขึ้นมาแตะ 20,000 บาท 

ได้จริง ก็ได้บ่นกันอีก ไม่พอใช้กันอีก
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“มนษุย์มคีวำมสำมำรถพเิศษในกำรขยับรำยจ่ำยไปเทยีบเท่ำรำยได้ใหม่

ได้เสมอ”* ดูเหมือนจะเป็นค�าพูดที่กล่าวได้ไม่ผิดนัก

ยิ่งบางคนเปลี่ยนงาน เลื่อนต�าแหน่ง เงินเดือนเพิ่มทีละ 20-30% แต่

สุดท้ายก็ไม่มีอะไรแตกต่าง ได้เงินเพิ่มมาก หลายคนก็สร้างภาระเพิ่มตามไป

ด้วย หนักกว่านั้นบางคนแยกไม่ออกระหว่างรายได้ถาวรกับรายได้ชั่วคราว 

อย่างเช่น ค่าล่วงเวลา (Over Time : OT) หรือคอมมิชชั่น แล้วก็บริหารจัดการ 

ยงักบัเงนิพเิศษเป็นเงนิทีจ่ะได้ไปตลอด รบีสร้างภาระเกนิรายได้ สร้างรายจ่าย

ไปเทียบเท่าค่าจ้างรวมเงินพิเศษเหล่านี้ 

สดุท้าย พอค่าล่วงเวลาปรบัลด ยอดคอมมชิชัน่ตก ก็อยูกั่นไม่ได้ เพราะ

สร้างรายจ่ายจากหนี้ไว้ท่วมเงนิเดอืนแล้ว ร้อนถงึบรษิทัต้องเข้ามาช่วย บางราย 

หนักกว่านั้น ถึงขั้นต้องหนี ต้องออกจากงาน เพราะหลีกเลี่ยงการติดตามจาก

เจ้าหนี้

เงินท�ำให้เรำรวยจริงหรือ มีเงินมำกขึ้นแล้วจะรวยขึ้นสบำยขึ้นจริงหรือ 

ถ้าจรงิ ท�าไมทกุครัง้ทีเ่รามรีายได้เพิม่ ได้เงนิเข้ากระเป๋าเพิม่ หลายคนกย็งัไม่มี

เงินเหลือออมอยู่ดี

มีเงิน แต่ไม่มีความรู้ ก็มีแต่ร้อนใจ
คร้ังหน่ึงในรายการวิทยุด้านเศรษฐกิจและการเงินของคล่ืนแห่งหนึ่ง 

คุณผู้หญิงวัยประมาณ 40 ปี โทร. เข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลการลงทุนกับ 

ผู้ด�าเนินรายการ ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมที่เธอลงทุนอยู่

* ดัดแปลงจากกฎของพาร์กินสัน (Parkinson's Law, or The Rising Pyramid) ที่ว่า 
“เพื่อให้งานเสร็จสิ้น งานจะขยายออกไปจนเต็มเวลาที่มีอยู่เสมอ” – ผู้เขียน
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เธอเล่าว่า ตัวเธอมีเงินกว่าสิบล้านบาท เป็นมรดกที่เธอได้รับจาก

ครอบครัว ทั้งหมดถูกเก็บไว้ ในรูปหน่วยลงทุนกองทุนรวม เธอกระวนกระวาย

ใจมาก และถามผู้ด�าเนินรายการว่า เธอควรท�าอย่างไรกับกองทุนเหล่านี้ดี จะ

ขายหน่วยลงทนุแล้วเกบ็ไว้ ในรูปเงนิสดดีหรือไม่ เพราะได้ข่าวว่าเศรษฐกจิโลก

ก�าลังจะประสบปัญหาในไม่ช้า

ผู้ด�าเนินรายการคุยสอบถามรายละเอียดกองทุนของเธอ พบว่ามัน 

เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีผล

ตอบแทนแทบจะเทียบเท่ากับเงินฝาก ความเสี่ยงต�่า เพราะลงทุนในตราสาร

หนี้ระยะสั้นที่อายุตราสารเหลือไม่เกิน 1 ปี

การสนทนาเดินทางมาได้ร่วม 5 นาที ผู้ด�าเนินรายการถามเธอกลับไป

ว่า รู้หรือไม่ว่าเงินของเธออยู่ในทรัพย์สินอะไร แล้วรู้หรือไม่ว่าความเสี่ยงมัน

มากน้อยแค่ไหน เธอเงียบไม่ตอบอะไรกลับมา และที่ออกจะเป็นตลกร้ายอยู่

สักหน่อยก็คือ พอถามกันไปมา สุดท้ายได้ความว่า แม้แต่มูลค่าหน่วยลงทุน 

(Net Asset Value - NAV) คืออะไร เธอยังไม่รู้เลย

หลงัพยายามให้ความรูก้นัอยูน่าน ก่อนหมดเวลารายการ เธอยงิค�าถาม

เด็ดใส่ผู้ด�าเนินรายการว่า “ฉันไม่ได้สนใจว่าตอนนี้เงินฉันอยู่ในอะไร สิ่งที่ฉัน

อยากรู้ตอนนี้คือ เงินสิบล้านของฉันจะหายไปหรือเปล่า”

ในฐานะผู้ฟัง ผมแอบคิดไปว่า นี่ถ้าเธอน�าเงินไปลงทุนในกองทุนหุ้น 

ซึ่งมีความเสี่ยงและผันผวนมากกว่านี้ ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะเป็นอย่างไร แต่

รับประกันได้ว่า ประสาทกินมากกว่านี้แน่นอน

“เงิน” ท�ำให้คนเรำรวยจริงหรือ ถ้ำรวย ท�ำไมมีเงินเยอะแล้วยังต้อง

ปวดหัว และเป็นทุกข์กับเรื่องเงินมำกขนำดนี้ 
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“เงิน” มองไม่เห็นด้วยตา
ชาวนาคนหน่ึงดีใจเนื้อเต้นเมื่อได้รับข้อเสนอขอซื้อท่ี 10 ไร่ของตน 

ด้วยเงินจ�านวน 10 ล้านบาท เพราะเงินจ�านวนมากมายขนาดนั้นไม่ได้หา

กันง่ายๆ และถ้ารอเพียงแค่ปลูกข้าวขายเหมือนเช่นในปัจจุบันก็คงอีกนาน

กว่าจะได้เงินมากมายขนาดนี้ เงินสด 10 ล้านบาท แลกกับความสบายและ 

ความเสี่ยงจากล้มฟ้าอากาศนานัปการ ช่างคุ้มค่าเสียเหลือเกิน

ในอีกฝั่งหนึ่ง นายทุนผู้เสนอซื้อที่เล็งเห็นประโยชน์จากที่ผืนนั้นว่า 

สามารถเนรมิตเป็นสนามกอล์ฟและรีสอร์ตสุดหรูในพื้นที่ที่ไม่ห่างจากตัวเมือง

มากนัก แถมยังอยู่ใกล้กันกับสนามบินอีกด้วย เงิน 10 ล้านบาทที่จ่ายไป เทียบ

อะไรไม่ได้กับการท�าให้ภาพจิ๊กซอว์ของโครงการพันล้านเสร็จสมบูรณ์

ทีดิ่นผนืเดียวกนัแต่ท�าเงินได้แตกต่างกัน เป็นเพราะคนสองคนเหน็ภาพ

และประโยชน์ของมันแตกต่างกัน ดังที่ค�าเขาว่า “เงิน” มองไม่เห็นด้วยตา 

แต่มองเห็นด้วยความคิด คนที่ฉลาดเรื่องการเงินมากกว่า ก็จะมองเห็นและ

สร้างประโยชน์จากทรัพย์สินที่ตนมีได้มากกว่า ในกรณีดังกล่าวนี้ ต่อให้ชาวนา

รู้ว่านายทุนจะน�าที่ของตนไปสร้างเป็นสนามกอล์ฟ และอาจขอต่อรองราคา 

ทีด่นิของตวัเองให้สงูข้ึน แต่เชื่อเถอะว่า ด้วยความฉลาดทางการเงนิท่ีแตกต่าง

กัน ย่อมท�าให้แผนส�ารองของคนทั้งสองคนนี้ต่างกันไปด้วย

ผมยกตัวอย่างนี้ ไม่ใช่เพ่ือสนับสนุนแนวคิดนายทุน หรือปลาใหญ่กิน

ปลาเลก็ แต่ผมอยากน�าเสนอสองประเดน็จากเรื่องดงักล่าวคือ หนึง่ เรื่องของ 

เงินที่มองเห็นด้วยความคิด และ สอง เรื่องของความฉลาดทางการเงิน

ในกรณดีงักล่าว ผมไม่ได้ห่วงว่าชาวนาคนนีจ้ะขายที่ได้ถกูหรอืแพง แต่

ผมก�าลังสงสัยว่า เขามีแผนจัดการกับเงิน 10 ล้านของเขาอย่างไร เพื่อให้เงิน

ก้อนนี้เป็นทรัพย์สินที่จะสร้างผลตอบแทนเพียงพอที่จะดูแลชีวิตของชาวนา 

คนนี้และครอบครัว แทนผืนดินที่ก�าลังจะหายไป
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น่าเสยีดายทีต่อนจบของกรณศีกึษานีเ้ป็นเร่ืองเศร้าเหมอืนเศรษฐีข้ามคืน
ท่ัวไป แต่ก็ยังไม่ถงึกบัเป็นโศกนาฏกรรม เพราะสดุท้ายชาวนาคนนีย้งัเหลอืเงนิ
เล็กน้อยพอที่จะซื้อที่แปลงเล็กๆ แปลงใหม่ในต่างจังหวัด และอยู่กินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้อยู่รอดได้

เงินท�ำให้คนเรำรวยข้ึนจริงหรือ ถ้ำจริง ท�ำไมคนสองคนถึงมองเห็น 
ควำมร�่ำรวยในมุมมองที่่ต่ำงกัน และสร้ำงเงินได้แตกต่ำงกันจำกทรัพย์สิน 
ชิ้นเดียวกัน

ความฉลาดทางการเงิน
กฎแห่งเงินกล่าวไว้ว่า “เงิน” จะวิ่งสู่ระดับ “ความฉลาดทางการเงิน” 

ของคนคนนั้น พูดให้เข้าใจได้ง่ายๆ ก็คือ “เงิน” จะอยู่กับคนที่มีความฉลาด
ทางการเงินสูงๆ และหลีกหนีจากคนที่ขาดความฉลาดทางการเงินนั่นเอง

มีบางคนกล่าวว่า “เงิน” เหมือนของไหล ที่วิ่งย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่งได้เสมอ ดังนั้น ในเวลาที่เงินไหลมาอยู่กับเรา หลายคนก็อาจคิดเอาว่าตัว
เองร�า่รวย ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่เลย เงินมันแค่เปลี่ยนที่อยู่เท่านั้น เพราะถ้าหาก
เจ้าของมนัไม่ฉลาดพอ (แสดงออกได้ด้วยการจับจ่ายโดยไม่ย้ังคดิ ชีวิตไม่มเีงิน
ส�ารอง เก็บออมแบบไม่เคยชนะเงินเฟ้อ หรือลงทุนแบบเสียค่าโง่ ฯลฯ) เงิน
ก็พร้อมที่จะย้ายที่อยู่ไปยังที่ใหม่ อยู่กับเจ้าของใหม่ ที่มีความฉลาดทางเงินสูง
กว่าเจ้าของเดิมของมัน (เช่น คนที่รู้จักวางแผนการใช้จ่าย วางแผนการออม 
และลงทุนในสิ่งที่รู้จักและเข้าใจเป็นอย่างดี ฯลฯ)

ดงันัน้ ค�าตอบสดุท้ายของความมัง่คัง่ร�า่รวยคอื ความฉลาดทางการเงนิ  
เท่านั้น (ย�า้ว่าเท่านั้น) ยิ่งในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่มีความผันผวนทางการเงิน
สูง ปรากฏการณ์เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเกิดขึ้นระลอกแล้วระลอกเล่า 
จากวิกฤติการณ์การเงินในเอเชีย ปี 2540 วิกฤติภาคการเงินสหรัฐอเมริกา 
และอกีหลายต่อหลายครัง้ทีจ่ะตามมาในอนาคต ล้วนแล้วแต่ส่งผลถงึเศรษฐกจิ
ประเทศของเรา และกระเป๋าสตางค์ของพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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ไม่ใช่ทรพัย์สนิ หรอืเครื่องมอืทางการเงนิใดๆ ทีจ่ะท�าให้คณุมัง่คัง่ร�า่รวย 

แต่มันคือ ความฉลาดทางการเงินเท่านั้น ที่จะช่วยคุณบริหารจัดการรายได ้

รายจ่าย เงินออม และเงินลงทุนของคุณเองได้อย่างเหมาะสม และพร้อม 

จะรับมือกับทุกสถานการณ์ในอนาคต

การมีเงินมากมายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถท�าให้คุณร�่ารวยได ้

เพราะสุดท้ายเงินจะวิ่งตามระดับความฉลาดทางการเงินของเจ้าของมันอยู่ดี 

ถ้าคุณมีความฉลาดทางการเงินน้อย มีเงินมากแค่ไหนก็หมดได้ ตรงกันข้าม 

หากคุณมีความฉลาดทางการเงินสูง เงินที่คุณมีก็จะค่อยๆ เพิ่มพูนตามระดับ

ความฉลาดทางการเงินที่สูงขึ้น

ในบทต่อไปจากนี้ เราจะพูดคุยกันถึงความฉลาดทางการเงินที่จะช่วย

สร้างและสะสมความมั่งคั่งให้กับพวกเราทุกคน ถ้าคุณพร้อมแล้ว เรามาเริ่ม

ต้นเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับ
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บทที่ 2
ความฉลาดทางการเงิน

“หากคุณไม่จัดการเงินของตัวเองให้ดี วันหนึ่งเงินจะจัดการชีวิตคุณ”

- THE MONEY COACH -  

จากเนือ้หาในบทก่อนหน้านี ้เราได้พดูถงึเงนิและความฉลาดทางการเงนิ 

กันไปแล้ว และคุณก็ได้เรียนรู้แล้วด้วยว่า 

 • “เงิน” ไม่ได้ท�ำให้คุณรวย และ

 • “ควำมฉลำดทำงกำรเงิน” เท่านั้นที่จะท�าให้คุณรวยได้

ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า เจ้าความฉลาดทางการเงินที่ว่านี้ มันประกอบ 

ไปด้วยอะไรบ้าง เผื่อว่ารู้แล้วจะได้มั่งคั่งร�่ารวยกับเขาเสียที
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ความฉลาดทางการเงิน
ความฉลาดทางการเงินประกอบด้วยทักษะที่ส�าคัญ 4 ด้าน ได้แก่

1. การหารายได้

2. การใช้จ่าย

3. การออม

4. การลงทุน

การหารายได้ (Earning)

การสร้างหรือหารายได้ ถือเป็นทักษะแรกที่ส�าคัญที่คนเราทุกคนต้อง

มี เพราะก่อนที่เราจะบริหารจัดการเงินกันได้นั้น เราก็ต้องมีเงินรายได้กันเสีย

ก่อน ซึ่งโดยปกติแล้วรายได้ก็จะมาจากความรู้ความสามารถของเรานี่แหละ 

Learning (การเรียนรู้) มาก่อน Earning (การหารายได้)

ทักษะในกำรสร้ำงหรือหำรำยได้ วัดกันที่ควำมสำมำรถในกำรหำเงิน

ให้เพียงพอใช้จำ่ยตำมรูปแบบชีวิต (ไลฟ์สไตล์) ของแต่ละบุคคล ดังนั้น จึง

เป็นการยากทีจ่ะเปรยีบเทยีบว่า ใครมทีกัษะน้ีมากกว่ากันโดยการวดัจากจ�านวน

เงนิทีห่าได้ เพราะตอ้งพจิารณาด้วยว่า วถิชีีวติทีค่นคนนัน้ตอ้งการเปน็อย่างไร 

วิถีชีวิตที่หรูหรา ฟูฟ่า ก็ต้องการทักษะในการสร้างรายได้แบบหนึ่ง ใน

ขณะที่ชีวิตเรียบง่าย ก็อาจต้องการทักษะในการสร้างรายได้ที่ไม่ต้องมาก แค่

มีกิน มีใช้ มีเหลือเก็บ ก็อาจเพียงพอแล้ว

ลูกศิษย์ผมคนหนึ่งรับราชการ เงินรายได้ต่อเดือนไม่กี่หมื่นบาท แต ่

พอกิน มีเหลือเก็บ และเหลือลงทุนต่อได้ทุกเดือน แบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มี

ทักษะในการหารายได้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ 
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ในทางตรงกันข้าม มีอีกหลายคนที่หาเงินได้มากกว่า แต่กลับไม่ค่อยจะ

พอใช้ และแทบไม่มีเงินเหลือเก็บเลย ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะพวกเขามีค่าใช้จ่ายที่

มากเกินไป และมีความสามารถในการหารายได้ไม่สอดคล้องกับรูปแบบชีวิต 

ที่ต้องการ เพราะฉะนั้น หาได้มาก ใช่ว่าจะมีทักษะในการหารายได้ได้ดี มัน 

ต้องมีตัววัดเปรียบเทียบด้วย 

อีกตัวชี้วัดหนึ่งที่ใช้วัดความสามารถในการหารายได้ก็คือ แหล่งที่มา 

ของรายได้ ซึ่งหากพิจารณาจากวิธีสร้างรายได้ เราสามารถแบ่งแหล่งของ 

รายได้ออกเป็น 2 แหล่งส�าคัญคือ

1. รายได้จากการท�างาน (Active Income) คือ รายได้ที่เราต้อง

อุทิศเวลาของเราท�างานเพื่อแลกผลตอบแทน เช่น เงินเดือน คอมมิชชั่น 

โบนัส ค่าจ้าง ฯลฯ

2. รายได้จากทรัพย์สิน (Passive Income) คือ รายได้ที่เกิด

จากการท�างานเพื่อครอบครองทรัพย์สิน แล้วให้ทรัพย์สินสร้างรายได้ ให้กับ 

เราอีกต่อหนึ่ง ถือเป็นรายได้ที่ช่วยผ่อนแรงให้กับเราได้เป็นอย่างดี โดย 

เฉพาะอย่างย่ิงในวันที่ต้องหยุดท�างาน ตัวอย่างรายได้จากทรัพย์สินแสดง 

ดังตาราง 

ทรัพย์สิน รายได้จากทรัพย์สิน

เงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ ดอกเบี้ย

กองทุนรวม หุ้น เงินปันผล

อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่า

ธุรกิจ ก�าไร/เงินปันผล

ทรัพย์สินทางปัญญา ค่าลิขสิทธิ์
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เพ่ือสร้างอตัราเร่งสูค่วามมัง่คัง่และเป็นการป้องกนัความเสีย่งทางการเงนิ 

ไปพร้อมๆ กัน คนเราควรมีรายได้จากทั้งสองแหล่ง ทั้งจากการท�างานและ

จากทรัพย์สิน เพราะยิ่งเรามีรายได้จากหลายทางมากเท่าไหร่ (Multi-income 

Stream) เราก็จะมั่งคั่งได้เร็วขึ้น และยังเป็นการป้องกันความเสี่ยง หาก 

รายได้ทางใดทางหนึ่งหายไปอีกด้วย

เช่น หากเราเป็นพนักงานประจ�า แต่รู้จักแบ่งเวลาและจัดสรรทุน ไป 

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ให้เช่าและลงทนุหุน้ ควบคูก่นัไปกบัการท�างานประจ�า 

แบบนี้นอกจากเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนแล้ว เราก็จะได้ค่าเช่าและ 

เงินปันผล เป็นรายได้ประจ�าต่อเนื่องด้วยอีกทางหนึ่ง

เหตุผลหนึ่งที่ผมมองว่า การหาเงินได้เยอะไม่ถือว่ามีทักษะในการสร้าง

รายได้สูงกว่า ก็เพราะไม่อยากให้เด็กรุ่นใหม่หลงทางกับการเปรียบเทียบแต่

จ�านวนเงิน มองหาแต่งานเงินเดือนสูงๆ โดยไม่มองถึงโอกาสในการสร้าง 

รายได้ในอนาคต ไม่เลอืกงานหรอืท�างานเพื่อเรยีนรู ้และหาหนทางเพ่ือสร้างงาน

หรอืธรุกจิของตวัเองในอนาคต ซึง่มโีอกาสทีจ่ะท�ารายได้ได้สูงกว่าในวันข้างหน้า

ส�าหรับคนในช่วงอายุ 20-30 ปี ผมมักใช้ตัววัดอีกตัวหนึ่งพิจารณา

ประกอบด้วย นั่นคือ การใช้เวลา ให้เป็นประโยชน์ โดยคนที่แบ่งจ่ายเวลาไป

กับสิง่ทีม่คีณุค่า มกัจะได้รบัผลตอบแทนทีม่ค่ีาสูงกลบัมาในอนาคตเสมอ เพียง

แต่มันอาจจะยังไม่ตอบแทนกลับมาในรูปตัวเงินในทันที

 สมัยท�างานประจ�า ผมเองแบ่งเวลาในช่วงหลังเลิกงานค่อยๆ สร้าง

ธุรกิจส่วนตัว นอกจากนั้นในวันเสาร์ยังรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโรงงานต่างๆ โดย

อาศัยความรู้จากการท�างานและการศึกษาต�าราต่างประเทศเพิ่มเติม จนใน

วันนี้ผมมีธุรกิจเป็นของตัวเองสามกิจการ จากประสบการณ์การใช้เวลาว่างใน 

ช่วงสมัยที่อายุยังน้อยนั่นเอง
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โดยสรุป ทักษะในการหารายได้ วัดกันท่ีปริมาณเงินท่ีหาได้เทียบกับ 

รูปแบบชีวิตที่ต้องการ และช่องทางสร้างรายได้ประกอบกัน โดยคนที่มีทักษะ

ในการหารายได้ที่สูง ก็จะหาเงินได้เพียงพอกับความต้องการ และหาเงินได้

หลายช่องทาง โดยมีส่วนหนึ่งเป็นรายได้ที่มาจากทรัพย์สินด้วย ส�าหรับน้องๆ 

ทีอ่ายใุนช่วง 20-30 ปี การใช้จ่ายเวลากส็ามารถเป็นตวัวดัแนวโน้มความส�าเรจ็

ทางการเงินของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

การใช้จ่าย
ทักษะข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆ ส�าหรับใครหลายๆ คน บ้างก็ว่า

ไม่เห็นต้องสอนต้องเรียน ก็ใช้เงินจ่ายเงินกันเป็นทุกคน ในความเป็นจริงแล้ว

ไม่ใช่เลยครับ ตัวเลขดัชนีส�าคัญๆ ในประเทศน่าจะเป็นตัวชี้วัดในเรื่องนี้ได ้

เป็นอย่างดี ทั้งระดับหน้ีครัวเรือน อัตราการออม เลยไปถึงเปอร์เซ็นต์ของ 

คนไทยที่มีเงินสะสมพอใช้หลังเกษียณ

เพราะตราบใดที่ยังมีชีวิต ก็ยังมีความจ�าเป็นต้องใช้จ่ายและใช้เงิน 

รายจ่ายบางอย่างเป็นรายจ่ายทีต้่องจ่ายทกุวนั (อาท ิค่าอาหาร ค่าเดนิทาง ฯลฯ) 

รายจ่ายบางอย่างอาจต้องมกีารเตรยีมการและวางแผนกนัล่วงหน้าเป็นปี (อาทิ 

จ่ายเรื่องการแต่งงาน ไปเรยีนต่อ ฯลฯ) รายจ่ายบางอย่างเป็นรายจ่ายท่ีเกดิข้ึน

เพยีงครัง้เดยีว (อาท ิค่าใช้จ่ายท่องเทีย่ว และสงัสรรค์ ฯลฯ) ในขณะทีร่ายจ่าย

บางอย่างเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน (เช่น รายจ่ายจากหนี้สินต่างๆ) คนที่ไม่รู้ 

ไม่เข้าใจ สุดท้ายก็มักจะประสบปัญหาทางการเงินจากการใช้จ่ายของตัวเอง

“การใช้จ่ายของคุณในวันนี้ คือเครื่องก�าหนดอนาคตทางการเงิน 

ของคุณในอีก 15-20 ปีข้างหน้า”

- THE MONEY COACH -
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ทั้งนี้หัวใจส�าคัญของการบริหารการใช้จ่ายก็คือ การบริหารสิ่งที่เรียกว่า 

“สภาพคล่อง” หรือพูดให้ง่ายก็คือ บริหารเงินให้เพียงพอในแต่ละเดือน และ

มีเหลือสะสมไว้ต่อส�ารองใช้จ่าย รวมถึงต่อยอดในอนาคต ซึ่งเครื่องมือส�าคัญ

ในการช่วยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายก็คือ การจัดท�างบการเงิน ทั้งในส่วนของ

ประมาณการและการจดบนัทกึ ซึง่เราจะเรยีนได้รู้ ในบทต่อๆ ไปของหนงัสอืเล่มนี้

ในส่วนของตัวชี้วัดทักษะในการใช้จ่ายก็คือ เงินคงเหลือต่อเดือน 

(Bottom Line) โดยถ้าเป็นบวก แสดงว่ามีเงินเหลือจากการใช้จ่าย ก็ถือเป็น 

เรื่องดี แต่ถ้าติดลบหรือไม่มีเหลือเลย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุง

การออม
การออมเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่ในความเป็นจริง

แล้วไม่ใช่เลย เหตุผลที่การออมเป็นหนึ่งในทักษะที่ส�าคัญทางการเงิน ก็เพราะ

ความร�่ารวยหรือความมั่งคั่งนั้น เป็นเรื่องของการสะสม (หรือสั่งสม) มิใช่เรื่อง

ทีเ่กดิขึน้เพยีงชัว่ข้ามคนื ดังนัน้ คนทีอ่ยากรวย ต้องรูจ้กัวธิกีารสะสมเงินให้เป็น 

สังเกตได้จากมหาเศรษฐีทกุคนบนโลกทีล้่วนแล้วแต่มนีสิยัการออมเป็นพืน้ฐาน

ทั้งสิ้น คนที่หาเงินได้เท่าไหร่ก็ใช้หมด ต่อให้หาได้มากขึ้น ก็จะยังใช้หมดอยู่ดี

ไม่ต่างอะไรกับคนที่พยายามตักน�้าด้วยถังที่มีรูรั่ว ต่อให้ถังใหญ่แค่ไหน 

แต่หากมีรูมีช่องโหว่อยู่เต็มไปหมด ยังไงก็ต้องรั่วไหลระหว่างทางอยู่ดี และ

ยากที่จะสะสมน�้าให้เต็มเพื่อไว้ ใช้วันข้างหน้าได้

ดงันัน้ หากมุง่หวงัความมัง่คัง่ ต้องเริม่ทีจ่ะรูจ้กัออม โดยสร้างนสิยั ออม

ก่อนใช้จ่าย แทนจะใช้จ่ายให้เหลือแล้วค่อยออม และออมให้ได้ขั้นต�า่ อย่าง

น้อย 10% ของรายรบัก่อนหกัค่าใช้จ่าย และถ้าจะให้ดคีวรท�าให้เป็นอตัโนมตัิ 

ด้วยวิธีการผูกบัญชีรายได้กับบัญชีเงินออม และตัดเข้าบัญชีทันทีในวันที่ได้รับ

เงินเข้ามา แล้วค่อยใช้จ่ายในส่วนที่เหลือ
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ทั้งนี้โดยเบื้องต้น ผมแนะน�าให้คนเรามีตะกร้าเงินออมอย่างน้อย 3 

ตะกร้า ดังนี้

1. ตะกร้าเงินส�ารองเผ่ือฉุกเฉิน ใช้ส�าหรับสะสมเงินไว้ ใช้จ่ายยาม 

ฉุกเฉิน มีขนาดตะกร้าอย่างน้อยเท่ากับ 6 เท่าของรายจ่ายรวมต่อเดือน

2. ตะกร้าเงินเกษียณรวย ใช้ส�าหรับสะสมเงินทีละน้อยๆ เริ่มสะสม

ต้ังแต่วันท่ีมีรายได้ไปจนถึงวันที่หยุดท�างาน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่ให้

ผลตอบแทนสูง เพื่อเตรียมเงินไว้ ใช้จ่ายยามเกษียณ

3. ตะกร้าเงินลงทุน ใช้ส�าหรับสะสมเงินเพื่อลงทุนสร้างอัตราเร่งสู่

ความมั่งคั่ง

ส่วนอัตราการออมในแต่ละตะกร้าจะจัดสรรให้เป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่

กับการบริหารจัดการของแต่ละบุคคล โดยเรียงล�าดับความส�าคัญจากตะกร้า 

เงินส�ารองเผื่อฉุกเฉินก่อนเป็นล�าดับแรก

ส�าหรับตัวชี้วัดในเรื่องทักษะการออมนั้น คืออัตราส่วนเงินออมต่อ 

รายได้ ซึ่งคนทั่วไปควรมีสัดส่วนนี้ไม่น้อยกว่า 10% ซึ่งก็หมายความว่า คนเรา

ไม่ควรออมเงินในแต่ละเดือนได้ต�่ากว่า 1 ใน 10 ส่วนของเงินที่หาได้นั่นเอง

การลงทุน

การลงทุนถือเป็นทักษะที่ส�าคัญไม่แพ้ทักษะทางการเงินอื่นๆ เพราะ

เป็นการสร้างพลังทวี (Leverage) ให้เงินออมของเรางอกเงยพอกพูนเพื่อ

อนาคตในวันข้างหน้า

เหตุผลที่คนในยุคปัจจุบันหลีกหนีการลงทุนไม่ได้ เป็นเพราะอัตรา 

ดอกเบี้ยตอบแทนเงินฝากที่ลดลงอย่างน่าเกลียด จากดอกเบี้ยเงินฝาก 
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ออมทรัพย์ที่ระดับ 5% และฝากประจ�าที่ระดับ 10-13% ในยุคปี พ.ศ. 2536-

2540* ซึ่งสามารถท�าให้คนประสบความส�าเร็จทางการเงินได้อย่างง่ายๆ เพียง

แค่ฝากเงินเพียงอย่างเดียว ลดระดับลงเหลือประมาณ 0.25-0.5% อย่างเช่น

ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565)

และนั่นท�าให้คาถาการเงินแบบเดิมๆ ที่ว่า ท�างานหนัก เก็บออมเงิน 

กลายเป็นคาถาทางการเงินตกยุคไปเสียแล้ว ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในยุค

ปัจจุบัน คนเราไม่สามารถพึ่งพามันเพื่อไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้อีกต่อไป 

และนั่นคือเหตุผลที่คนยุคใหม่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนไม่ได้

จากเดมิทีก่ารลงทนุมคีวามเสีย่ง ในปัจจบุนัการไม่รูจ้กัลงทนุบ้างเลยนัน้ 

น่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าเสียแล้ว

อย่างไรก็ดี หัวใจส�าคัญของการลงทุนให้ประสบความส�าเร็จ ไม่ใช่ว่า

จะหยิบจับเครื่องมือการลงทุนใดก็ได้ แต่เราต้องมีความรู้และความเข้าใจใน 

แต่ละเครื่องมือการลงทุนเป็นอย่างดีด้วย 

และที่ส�าคัญไม่แพ้กันก็คือ การรู้จักตัวเอง รู้จักเป้าหมายทางการเงิน

ของตัวเอง เข้าใจระดับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ และที่อาจฟังดูตลก แต่ 

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในความส�าเร็จก็คือ การรู ้จริตของตัวเองต่อเครื่องมือ 

การลงทุนประเภทต่างๆ 

โลกยุคใหม่ไม่ใช่ยคุของ High Risk High Return แต่เป็นยคุของ High 

Understanding High Return หรือ ยิ่งคุณรู้จักและเข้าใจสิ่งที่คุณลงทุน

มากเท่าไหร่ คณุยิง่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุของคณุได้มาก

เท่านัน้ ดงันัน้ ก่อนทีจ่ะเริม่ลงทนุในเครื่องมอืหรอืทรพัย์สนิใด สิง่แรกทีผู่ล้งทนุ

ทุกคนควรท�าก็คือ ศึกษาหาความรู้ ในเครื่องมือนั้นเป็นอันดับแรก

* ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย – ผู้เขียน
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โดยตัวชี้วัดทักษะด้านการลงทุนก็คือ การบริหารอัตราผลตอบแทน

ให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่วางไว้ ซึ่งแน่นอนว่า มีทั้งในเร่ืองการจัดสรร

เงินลงทุน จัดสรรผลตอบแทน และที่ส�าคัญไม่แพ้กันก็คือ การบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงจากการลงทุนของตัวเอง

ความสมดุล คือ ความมั่งคั่ง 
ทักษะทางการเงินทั้ง 4 ด้านข้างต้น เป็นทักษะที่ต้องมีให้ครบถ้วน 

ทุกด้าน จะขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เพราะจะท�าให้เกิดความไม่สมดุล 

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นคนที่หารายได้ได้มาก แต่ไม่รู้จักวิธีการใช้

จ่ายและเก็บออม มีเท่าไหร่ก็ใช้จนหมด อย่างน้ีสุดท้ายก็คงไม่มีทางมั่งคั่งได้ 

เพราะหาได้เท่าไหร่ ก็จ่ายให้คนอื่นจนไม่เหลือให้ตัวเองเลย 

หรือคุณอาจเป็นคนหารายได้ได้มาก บริหารค่าใช้จ่ายได้ดี เก็บออมได้ 

เยอะ แต่ไม่รู ้จักลงทุนเลย อย่างนี้ก็อาจท�าให้เสียโอกาสในการเพิ่มพูน 

ความมั่งคั่ง หรือในอีกด้านหนึ่ง หากมีการน�าเงินไปลงทุนในทรัพย์สินที่ตัวเอง

ไม่รูจ้กัและไม่เข้าใจ เงนิทีเ่กบ็ออมมากมี็สทิธิหมดไปหรอืกลายเป็นศนูย์ได้เช่นกนั

ด้วยเหตุนี้ ผู ้ที่มุ ่งหมายความมั่งคั่งทุกคนจึงจ�าเป็นต้องมีทักษะ 

ทางการเงินให้ครบทั้ง 4 ด้าน จะขาดด้านใดด้านหนึ่งไปไม่ได้เป็นอันขาด

ทดสอบทักษะทางการเงินของตัวคุณเอง 
ปิดท้ายบทนี้ เรามีแบบทดสอบความฉลาดทางการเงิน หรือ Money 

Literacy Test มาฝากกัน คุณผู้อ่านลองพิจารณาโจทย์ค�าถามแต่ละข้อ แล้ว

เลอืกตอบสิง่ทีต่รงกับลกัษณะของตัวเองมากทีส่ดุลงในโจทย์แต่ละข้อ จากนัน้

ลองรวมคะแนนและตรวจสอบทักษะทางการเงินของคุณดูครับ
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ข้อใดตอบว่า “ใช่” กข็อแสดงความยนิดด้ีวยนะครบั และขอให้คงรกัษา

ไว้ แต่ถ้าข้อใดตอบว่า “ไม่ใช่” แนะน�าให้รีบปรับปรุงครับ

Money Literacy Test ใช่ ไม่ใช่

1. ฉันมีแหล่งท่ีมาของรายได้มากกว่า 1 ทาง ในระดับที่
ทดแทนกันได้

2. ฉันมีรายได้จากทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า, 
เงินปันผลจากหุ้นและกองทุนรวม และธุรกิจ ฯลฯ) 
ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า

3. รายได้จากทรัพย์สินของฉัน (Passive Income) เพิ่มขึ้น
ทุกๆ ปี

4. ฉันรู้อัตราภาษีเงินได้ของตัวเอง และยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีเงินได้ได้เอง

5. ฉันรู้วิธีการประหยัดภาษีด้วยสิทธิลดหย่อน มากกว่า 
3 ช่องทาง

6. ฉันก�าหนดงบรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือน และท�าได้ตาม
งบท่ีต้ังไว้

7. แผนการใช้จ่ายของฉันดีมาก เพราะไม่ค่อยมีรายจ่าย
เซอร์ไพรส์ในแต่ละเดือน

8. ทุกครั้งท่ีใช้จ่าย “ความจ�าเป็น” คือเกณฑ์ส�าคัญที่สุดใน
การตัดสินใจซื้อ

9. ฉันจ่ายบิลค่าน�้า ไฟ โทรศัพท์ บัตรเครดิต และเงินกู ้
ทุกประเภทตรงเวลาทุกครั้ง

10. ฉันตรวจสอบรายการใช้จ่ายบัตรเครดิตกับใบเสร็จที่เก็บไว้ 
ทุกครั้งท่ีได้รับใบแจ้งหนี้

11. ฉันจ่ายหนี้บัตรเครดิตเต็มจ�านวนทุกเดือน
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Money Literacy Test ใช่ ไม่ใช่

12. ฉันมีหนี้บริโภค (หนี้บัตรเครดิต/ผ่อนสินค้า/สินเช่ือส่วน
บุคคล ฯลฯ) ไม่เกิน 20% ของรายรับในแต่ละเดือน

13. ฉันรู้วิธีคิดดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ทุกประเภท (บ้าน/ 
รถ/บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล)

14. ฉันป้องกันความเสี่ยงทุกประเภทไว้พร้อมแล้ว (ชีวิต/
สุขภาพ/รายได้/ทรัพย์สิน/รถยนต์ ฯลฯ)

15. ฉันรู้วงเงินประกันทั้งหมดทุกรายการ และมันครอบคลุม
ทุกความเสี่ยงที่ฉันมี

16. ฉันเก็บเงินอย่างน้อย 10% ของรายรับทั้งหมดที่หาได้

17. ฉันมีเงินส�ารองพอใช้จ่ายได้เกิน 6 เดือน

18. ฉันวางแผนส�าหรับการเกษียณอายุไว้เรียบร้อยแล้ว

19. ฉันแยกเงินออมส�ารองฉุกเฉิน และเงินออมเพื่อการลงทุน
ออกจากกัน

20. ฉันรู้ตัวเองว่าสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้มาก
แค่ไหน

21. ฉันรู้จักทรัพย์สินเพื่อการลงทุน และสามารถเปรียบเทียบ
ระดับความเสี่ยงของทรัพย์สินแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี

22. ฉันไม่ลงทุนในทรัพย์สินที่ฉันไม่รู้จัก ฉันเลือกลงทุนเฉพาะ
ในสิ่งท่ีฉันมีความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริง

23. ฉันสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตัวเอง

24. ผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยของฉันเป็นไปตามแผนที่
วางไว้ และท�าให้พอร์ตการลงทุนของฉันเติบโตขึ้นทุกปี

25. ฉันมีอิสรภาพทางการเงิน (รายได้จากทรัพย์สินของฉัน 
มากกว่ารายจ่ายรวม)
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บทที่ 3
“ความมั่งคั่ง” 
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน

ครั้งหนึ่งผมได้รับอีเมลเขียนมาสอบถามเรื่องการวางแผนการเงิน 
กับผม เธอเล่าว่าปัจจุบันเธอมีรายได้จากการท�างานเดือนละ 25,000 บาท 
ใช้จ่ายเดือนละ 15,000 บาท ที่เหลืออีก 10,000 บาท เธอเก็บออมทั้งหมด 
รวมถึงโบนัสในแต่ละปีด้วย โดยเธอไม่มีหนี้บริโภคเลย

เธอเริ่มเก็บเงินส�ารองเผื่อฉุกเฉินเป็นอันดับแรก และแค่ปีเดียวเธอก็
มีเงินส�ารองครบ 6 เดือนสบายๆ จากนั้นก็เริ่มแบ่งเงินไปสะสมในกองทุนหุ้น
เดือนละ 5,000 บาท อีก 5,000 บาทก็เก็บสะสมไว้รอลงทุน

ล่าสุดเธอเพิ่งจะลงทุนบ้านเช่าราคา 1.2 ล้านบาทในต่างจังหวัด เก็บ 
ค่าเช่าหักค่าใช้จ่ายและเงินผ่อนแล้ว เหลือเงินสดเข้ากระเป๋า 2,000 บาท
ต่อเดือน หลังอ่านเรื่องราวทั้งหมด ผมตอบอีเมลกลับไปด้วยความชื่นชมว่า 
บริหารเงินได้ดีมาก และขอให้รักษาวินัยแบบนี้ต่อไป

หลังจากนัน้ไม่นานเธออเีมลกลบัมาอกีครัง้ ขอบคณุผมทีอ่่านอเีมลและ
ตอบกลับเธอ พร้อมเล่าว่าเธอเป็นแฟนพันธุ์แท้ของผม และชอบผลงานเขียน
ของผมมาก อ่านแล้วเอาไปใช้ได้จริงกับชีวิต เสียดายที่เธอไม่กล้ามาเรียนกับ
ผม เธอบอกว่าคดิแล้วคดิอกี คดิอยูน่านว่าอยากเรยีนแต่ก็ไม่กล้ามาเรยีนเสยีที






