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ค�านิยม
THE MONEY COACH

จักรพงษ์  เมษพันธุ์

เวลามีใครมาขอค�าปรกึษาเรื่องการเริม่ต้นลงทุน ผมมกัจะ

แนะน�าให้ลงทุนในกองทุนรวมเป็นอันดับแรก เหตุผลก็เพราะว่า 

เริ่มต้นลงทุนได้ง่าย ใช้เงินไม่มาก และที่ส�าคัญ เราจะได้เรียนรู้

เกีย่วกบัทรพัย์สินทีเ่ราลงทนุไปได้ด้วย เช่น ถ้าเราลงทุนในกองทุน

ตราสารหนี ้เราก็จะได้เรียนรู้เร่ืองตราสารหนี้ไปในตวั กบักองทนุหุน้ 

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนทองค�า และอื่นๆ ก็เช่นกัน

แล้วถ้าถามต่อว่า จะเริ่มศึกษาเรื่องกองทุนได้จากที่ไหน 

ค�าแนะน�าของผมก็จะเหมือนเป็นอตัโนมัตทิกุครัง้ นัน่คอื เรียนรู้กบั 

หมอนัท คลินิกกองทุน ครับ

ตลอดระยะเวลาที่ได้ท�างานด้วยกัน ผมจะเชียร์หมอนัท

เสมอว่า ให้ออกหนงัสอืเกีย่วกบัการลงทนุในกองทนุส�าหรบัมอืใหม่ 

ให้คนเริ่มต้นแบบไม่รู้อะไรเลย สอนกันตั้งแต่พื้นฐาน ไปทีละขั้น 

1-2-3-4 พดูเชยีร์กแ็ล้ว ทวงกแ็ล้ว เหนบ็กแ็ล้ว หมอนทักย็งัไม่ว่าง

เขยีนหนงัสอืเล่มนีเ้สยีท ี(ฮา) แต่ในทีส่ดุ กองทนุรวม 101 กแ็ล้วเสรจ็ 

และกลายเป็นหนังสือในมือคุณจนได้



จากประสบการณ์หลายปีทีท่�างานการเงนิ และเหน็คนสอน

เรื่องกองทุนมาเยอะ ผมว่าหมอนัท คือคนที่สอนเรื่องกองทุน

เข้าใจง่าย เอาไปใช้ได้จริง และเริ่มต้นได้เลย 

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจการลงทุนในกองทุนรวม อยาก

จะเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ 1-10 ผมแนะน�าให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้

ถ้าคณุเคยลงทนุในกองทนุรวม แต่ยงัไม่เข้าใจในสิง่ทีค่ณุ

ใส่เงนิลงทนุไปดีสกัเท่าไหร่ ผมกแ็นะน�าให้คณุอ่านหนงัสอืเล่มนี้

และถ้าคุณฝันว่าวันหนึ่งจะเป็นคนเก่งและประสบความ

ส�าเร็จในการลงทุนกองทุนรวม หนังสือเล่มนี้ คือพื้นฐานส�าคัญ

ที่คุณจะพลาดหรือข้ามไปไม่ได้

ถ้าคณุอยากเริม่ต้นลงทนุด้วยความรูแ้ละเข้าใจ ผมแนะน�า

ให้คุณเริ่มต้นด้วยหนังสือเล่มนี้ครับ

High Understanding, High Return หนังสือเล่มนี้จะ

ช่วยให้คุณเข้าใจกองทุนรวมได้อย่างแท้จริง ผมคอนเฟิร์มครับ



ในยุคทีผู่ค้นหนัมาใส่ใจเรื่องการบรหิารจดัการทางการเงนิ

กนัเพิม่ขึน้ ท้ังในเรื่องการออมทีส่ร้างความม่ันคงให้แก่ชวีติ รวม

ถงึเรื่องการลงทนุทีช่่วยต่อยอดความมัง่คัง่อนัจะน�าไปสูช่วิีตทีดี่ข้ึน 

อย่างไรกด็ ีด้วยทางเลอืกในการลงทนุทีห่ลากหลายประเภทและ

ซับซ้อนมากขึ้น การลงทุนที่ช่วยลดข้อจ�ากัดทั้งในเรื่องทุนทรัพย์ 

เวลาในการลงทุน รวมถงึประสบการณ์การลงทุนอย่าง “กองทุน

รวม” จงึได้ถอืก�าเนดิข้ึนมา และเป็นหนึง่ในทางเลือกในการลงทนุ

ที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายจากผู้คนเป็นจ�านวนมาก   

ผมโชคดีมากๆ ที่มีโอกาสได้อ่านต้นฉบับหนังสือ กองทุน

รวม 101 ก่อนใครๆ ซึง่เขยีนโดย น้องหมอนทั จากเพจเฟซบุก

คลินิกกองทุน หรือ ธนัฐ ศิริวรางกูร บอกตรงๆ เลยครับว่า 

รู ้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงทางการเงิน

การลงทุนในประเทศไทยคนหนึง่ทีม่โีอกาสได้อ่าน และมาแนะน�า

หนงัสอืการเงนิการลงทนุทีเ่จ๋งมากๆ เล่มนี้ให้ผูอ่้านทีส่นใจจะลงทนุ

ในกองทุนรวมได้รู้จักกัน

ค�านิยม
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เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเรื่องส�าคัญๆ ที่ควรรู้

เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมไว้อย่างละเอียดครบถ้วน เป็น

ล�าดับขั้นตอน ไม่เพียงแต่จะน�าพาผู้อ่านให้รู้จักว่า กองทุนรวม

คืออะไร มีกี่ประเภท หากยังบอกแนวคิดดีๆ ในการเตรียมความ

พร้อมก่อนเริ่มต้นลงทุน วิธีคัดเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมด้วย

ตนเอง ตลอดจนเทคนคิการลงทนุซือ้กองทนุรวมทีถ่กูต้องให้อกีด้วย

ท้ายน้ี ผมขอชื่นชมกบัความส�าเรจ็ในการพฒันาหนงัสอืเล่มนี ้

ของน้องหมอนัท ที่ถ่ายทอดความรู้ดีๆ ให้ผู้อ่านได้เข้าใจและ

เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวการลงทุนในกองทุนรวม ด้วยภาษาที่

อ่านเข้าใจง่าย อธิบายเนื้อหาวิชาการที่ปวดหัวยุ่งยากซับซ้อน

ให้กลายเป็นเรื่องราวที่สนุก ชวนติดตามอ่าน และสามารถน�าไป 

ใช้ได้จริง ถือเป็นหนังสือการเงินการลงทุนอีกเล่มหนึ่งที่ผู้อ่าน 

ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ



การลงทนุด้วยกองทนุรวม อาจจะดเูหมอืนไม่ยาก แต่กม็เีรื่อง

ทีต้่องท�าความเข้าใจกนัเป็นอย่างมาก ทัง้ส่วนของการเรยีนรูป้ระเภท

ของกองทนุรวม ผลตอบแทนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการลงทนุ ความ

เสีย่งทีม่ผีลต่อประโยชน์ท่ีจะได้รบัลดลงไป รวมท้ังกฎระเบยีบในด้าน

ภาษีที่ออกมาใหม่ต่อเนื่อง

หมอนัท เป็นกูรูอันดับต้นๆ ของวงการ ในการวิเคราะห์

กองทุนรวม ได้เขียนหนังสือเล่มน้ีเพื่อให้ท่านนักลงทุนที่สนใจ

การลงทนุด้วยกองทนุรวมอ่านท�าความเข้าใจ ด้วยภาษาทีอ่่านง่าย 

เล่าเป็นเร่ืองราวได้อย่างสนกุและต่อเนื่อง ท�าให้ผมอ่านรวดเดยีว

จนจบ และเพลินไปกับวิธีการอธิบายของหมอนัทเป็นอย่างยิ่ง 

ในหนงัสอืเล่มนี ้เริม่ด้วยการอธบิายแนวคดิของการลงทนุ

ด้วยกองทนุรวม เพื่อเป็นการปพูืน้ฐานความเข้าใจให้กบัท่านผูอ่้าน 

ถึงเหตุผลหลัก ว่าท�าไมการลงทุนจึงเป็นส่วนส�าคัญและต่อยอด

การออมของทกุคน รวมถงึความน่ากงัวลของอตัราเงินเฟ้อทีมี่ผล

ต่อเงินออมของเรา จากนัน้หมอนทัได้อธิบายถงึกองทนุรวมแต่ละ

ประเภท แยกให้เหน็ความเหมือนและความต่างของแต่ละกองทนุ
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จนสิน้สงสยั พร้อมทัง้การอธบิายวธิกีารบรหิารกองทนุของบรษิทั

หลักทรพัย์จดัการกองทนุ การเข้าใจเรื่องผลตอบแทนและความ

เสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภท

ในส่วนของการอธิบายศพัท์แสงของการลงทนุในกองทนุรวม

ซึง่คนปกตโิดยทัว่ไปจะเข้าใจยาก หมอนทัได้ท�าการแยกประเภทและ 

อธิบายให้เห็นถึงความส�าคัญในการน�ามาวิเคราะห์กองทุนรวม 

มกีารยกตวัอย่างประกอบได้อย่างน่าสนใจ การให้รายละเอยีดกบัผูอ่้าน 

ถงึความส�าคญัของ Fund Fact Sheet เป็นส่วนทีช่่วยให้ผูอ่้านไม่งง 

กบัการตดิตามข้อมลูผลการด�าเนนิงานของกองทนุทีเ่ราลงทนุกนัไป

ส่วนส�าคญัทีข่าดไปไม่ได้คอืเรื่องราวของกองทนุคูแ่ฝดใหม่  

SSF และ RMF ท่ีมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การลงทุนเพื่อ 

ลดหย่อนภาษี หมอนัทได้ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์และข้อจ�ากัด 

ท่ีจะเกดิขึน้เมื่อลงทนุในกองทนุเหล่านี ้และหนงัสือได้จบลงด้วย

เทคนคิการเลอืกกองทนุและแหล่งข้อมลูเวบ็ไซต์ท่ีจะช่วยให้ผูอ่้าน 

สามารถเลือกดูและวิเคราะห์

หนังสือ กองทุนรวม 101 เล่มนี้ จัดว่าเป็นผลงานที่ครบ

เครื่องเรื่องของกองทุนรวมให้กับผู้อ่านมือใหม่ที่ยังไม่เคยมี

ประสบการณ์ในการลงทนุมาก่อน ไปจนกระทัง่มอืเก๋าทีเ่คยลงทนุ 

ในกองทนุรวมมาแล้วหลายปี ได้อปัเดตข้อมลูและการเปลีย่นแปลง

ท่ีเกิดข้ึน เช่ือมั่นว่าเมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ ท่านจะ

คลายข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม และมีความมั่นใจ 

ในการลงทุนมากยิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ครับ



ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามผลงานของ

นกัเขยีนด้านการเงนิตวัเลก็ๆ คนนี ้แน่นอนว่าถ้าหากไม่มทุีกท่าน

ที่ติดตามผลงานของผม หนังสือกองทุนรวมเล่มนี้คงจะกลับมา

ตีพิมพ์อีกครั้งไม่ได้ ต้องขอขอบคุณจริงๆ ครับ

นอกจากนี้ยังขอขอบคุณ TaxBugnoms เพื่อนซี้ของผม

คนเดมิทีม่าช่วยเติมเต็มความรู้ ในเรื่องภาษีอีกครัง้ และยงัให้เกยีรติ

มาเป็นบรรณาธกิารให้กบัหนงัสอืเล่มนีด้้วย ซึง่ช่วยให้เนือ้หาของ

หนังสือเล่มนี้ลื่นไหลมากขึ้นไปอีก

ในช่วงเวลา 3-4 ปี ทีผ่่านมา การลงทนุผ่านกองทนุรวมน้ัน

ได้รบัความนยิมมากขึน้เรื่อยๆ ผมคดิว่าเป็นแนวโน้มทีด่มีากทีค่นไทย

สนใจเรื่องการเงินและการลงทนุมากขึ้น แต่บางท่านก็อาจจะยัง

ไม่เข้าใจในรายละเอียดบางอย่างของกองทุน หรือวิธีการมอง 

การเลือกกองทุน รวมไปถึงการจัดพอร์ตการลงทุน

ค�าน�า



ผมจึงคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะช่วยเพิ่มเติมความรู้ ความ

เข้าใจให้กับหลายๆ ท่านได้ไม่มากก็น้อย โดยในการตีพิมพ์ครั้ง

ใหม่นี้ผมได้เพ่ิมเติมรายละเอียดและปรับปรุงเนื้อหาให้มากข้ึน

กว่าที่ผ่านมา จึงท�าให้หนังสือเล่มน้ีทันสมัยมากขึ้น และเสริม

แนวคิดบางอย่างเพื่อให้เหมาะกับการลงทุนในยุคนี้

ด้วยการปรบัปรงุครัง้ใหญ่ของเนือ้หา กน่็าจะท�าให้หนงัสอื

เล่มนีส้มบรูณ์ย่ิงข้ึน ท้ังนีก็้เพื่อให้ท่านผูอ่้านที่ไม่ว่าจะเป็นมอืใหม่ 

ขนาดไหน หรือจะเคยลงทุนมาบ้างแล้ว สามารถเริ่มต้นลงทุน 

กบักองทุนรวมได้อย่างอุน่ใจ สบายใจ และมโีอกาสได้เหน็เงินลงทนุ 

ของตนเองสามารถงอกเงยได้ สอดคล้องกบัแนวคดิของการเขยีน 

หนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ในอดีตก็คือ พยายามอธิบายเรื่องการลงทุน

ผ่านกองทุนรวมด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมมีภาพประกอบ 

ที่สวยงาม ก็เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง เข้าใจ และเริ่มลงทุน

ผ่านกองทุนเป็น ลงทุนได้ด ีเหมอืนกบัชื่อดัง้เดมิของหนังสอืเล่มน้ี 

ในอดีตก็คือ

“รวยด้วยกองทุน ใครๆ ก็ท�ำได้” นั่นเองครับ

ขอให้อ่านหนงัสอืเล่มนีอ้ย่างมคีวามสขุ และโชคดกีบัการ

ลงทุนในกองทุนรวมนะครับ

ธนัฐ ศิริวรางกูร

(หมอนัท คลินิกกองทุน)
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เรื่องเล่าจากกองทุน

เรื่องราวต่อไปนี้คือเรื่องที่ผม
ได้ประสบกับตนเองเมื่อตอนที่ผม
ยังเป็นพนักงานบริษัทครับ 
เมื่อครั้งที่ผมเพิ่งเริ่มท�างานใหม่ๆ 
และก�าลังเข้าสู่ปที่สาม ของการท�างาน 
เป็นช่วงเวลาที่ผมเริ่มจะมีเงินเก็บ
อยู่บ้าง จากการท�างานอันหนักหน่วง
มาโดยตลอด เรียกได้ว่าท�าแบบ
เช้าชามเย็นชามเลยทีเดียว (เอะ!)

จากค�าสอนของคุณพ่อของผมที่ว่า คนเราควรเก็บเงิน

ไว้บ้างเพื่อจะได้มีใช้ในยามแก่และหลงัเกษยีณ ท�าให้ผมตดัสนิใจ

เริ่มลงทุนเป็นครั้งแรก แม้ว่าความจริงแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไร

ไปไกลขนาดนัน้ เพยีงแค่ผมคดิว่าถ้ามเีงนิเกบ็บ้างกน่็าจะด ีต่อไปนี้

คือบทสนทนาของผมกับพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงที่อยู่ใกล้

ที่ท�างานครับ
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 ผม : เอ่อ ผมพอจะมเีงนิเกบ็อยูค่รบั จะท�าอะไรได้

บ้างครับ

 พนักงาน : ลองซื้อกองทุนไหมคะ ตอนนี้มีกองทุน ABC 

และก็มีกองทุนแบบ XYZ บลา บลา บลา...

(จากนั้นผมก็ไม่รู้อะไรอีกเลย)

 พนักงาน : ดีนะคะ! ขนาดของกองทุนใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆ 

ของประเทศเลย นกัลงทนุซือ้เยอะมากเลยค่ะ 

มั่นคงแน่นอน!

 ผม : อ๋อ (ตื่นจากภวังค์) งั้นผมเลือกกองทุนนี้แล้ว

กนัครบั เอากเ็อา! (อย่างน้อยกม็คีนส่วนใหญ่

ของประเทศซือ้กองทนุนีเ้ป็นเพื่อนผมแล้วล่ะ)

หลังจากนั้นประมาณหนึ่งปีถัดมา ผมก็ได้ติดตามผลของ

การลงทนุ ปรากฏว่ากองทนุนีท้�าให้ผมมัน่คงจรงิๆ ครบั นอกจาก

ผลตอบแทนจะไม่มีให้เห็นแล้ว ยังมีติดลบแถมให้อีกต่างหาก 

(ติดลบมั่นคงจริงๆ) และยังมีผลงานที่แพ้กองทุนอื่นๆ อีกด้วย

สุดท้ายผมจงึเริม่ถามไปยงัเพื่อนๆ และเพื่อนผูห้วงัดกีบ็อก

ผมว่า การซื้อกองทุนเป็นเรื่องของดวง! คือถ้าคุณดวงดีลงทุน

ถูกธนาคาร และซื้อถูกกองทุน คุณก็จะได้ก�าไร อ้าว! สรุปว่าผม

ลงทุนผิดธนาคารงั้นเหรอ! 
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จากเหตุการณ์ครัง้นัน้ท�าให้ผมไม่ค่อยเช่ือมั่น
ในการลงทุนสักเท่าไรเสียแล้วสิ

แต่ฟ้าก็ยังมีตาครับ ส่งยมทูต เฮ้ย! เทวทูตมาให้ผม คือ 

เพื่อนรุ่นพี่ในท่ีท�างานของผมเอง (แต่ว่าหน้าเขาเหมือนยมทูต

จริงๆ นะครับ) เมื่อเขาเห็นกองทุนของผมที่ก�าลังขาดทุนอยู่นั้น  

เขาก็บอกผมว่า “ลองฟังเสยีงจากกองทนุดสู”ิ ผมฟังแล้วกอ็ดข�า 

ไม่ได้ แหม่! มุกนี้ฟังแล้วเท่ใช่ไหมเนี่ย แต่หลังจากที่ได้นั่งคุย

กัน 3-4 ชั่วโมง (แน่นอนครับว่างานการก็ไม่ต้องท�า อ้าว!) เขาก็ 

เริ่มสอนให้ผมฟังเสียงจากกองทุน เริ่มต้นด้วยการให้ผมศึกษา

ข้อมลูจากบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุทีอ่อกกองทนุ ศกึษาถงึ 

แนวคดิของผูจ้ดัการกองทนุ ศกึษาหุน้หรอืผลติภณัฑ์ทางการเงนิ

ที่อยู่ในกองทุน และลองถามผู้ที่ลงทุนในกองทุนนั้นๆ อยู่ก่อน 

เพื่อให้มีความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น 

ไม่นานนักผมก็เริ่มจะเข้าใจการลงทุนในกองทุนมากขึ้น  

เอาล่ะ! ถึงเวลาที่ผมต้องลงจากเขา (ตึกส�านักงาน) เพ่ือไป

ทดสอบวชิาที่ได้ร�า่เรยีนมากบัธนาคารแห่งเดมิ เรยีกว่าได้ลองของ 

กันเลยทีเดียว

 ผม : เอ่อ...ผมอยากซื้อกองทุนรวมครับ มีกองทุน

ไหนแนะน�าบ้างครับ (ด้วยท่าทีที่มั่นใจสุดๆ)

 พนักงาน : กองทุนนี้เลยค่ะ บลา บลา บลา…
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แล้วผมก็นั่งหลับตา และก็เริ่มจะฟังเสียงของกองทุน

มากกว่าเสียงของพนักงาน ผ่านไปสักครู่ใหญ่ๆ ไม่น่าเชื่อครับ

ว่าผมได้ยินเสียงกระซิบออกมาเบาๆ ซึ่งไม่ได้มาจากกองทุน 

นะครับ แต่มาจากคนสองคนด้านหลังของผมว่า “เธอๆ ดูคน 

นั้นสิ ไม่รู้ว่าจะนั่งอยู่อีกนานไหมเนี่ย ธนาคารจะปิดแล้วนะ เรา 

มารอคิวตัง้นานแล้วด้วยสิ!” (ผมเลยต้องรบีเลอืกกองทนุ จ่ายเงนิ  

แล้วรีบออกมาอย่างรวดเร็ว)

สดุท้ายผมเลอืกกองทนุรวมทีค่ดิว่าดทีีส่ดุจากธนาคารนัน้  

เวลาผ่านไปไม่ถงึ 6 เดอืนกองทนุทีผ่มเลอืกไว้กเ็ริม่ท�าก�าไรให้เหน็ 

ครบั แล้วผมก็ได้ยนิเสยีงกระซบิเบาๆ จากกองทนุนัน้ “สกัวนัเราจะ 

ดแูลนายเอง” ส่วนผมกก็ระซบิกลบัไปเบาๆ เช่นกนัว่า “อมื! แต่เรา 

จะขายนายวันนี้” (ฮา)

เร่ืองทีผ่มเล่าให้ฟังนี้ไม่ได้หวังเพียงแค่จะให้คณุรูส้กึตลก 

หรอืข�าขันเท่านัน้นะครบั แต่เป็นเรื่องจรงิท่ีเกิดข้ึนไม่เพยีงเฉพาะ

กบัผมหรอืคณุท่ีก�าลังอ่านหนงัสือเล่มนีอ้ยู ่ยงัรวมถงึเพื่อน พ่อแม่  

พี่น้อง ญาติ หรือคนที่อยู่ข้างๆ คุณในขณะนี้ ผมเชื่อว่ามีคนอีก

จ�านวนมากไม่รูว่้าตนเองก�าลงัซือ้กองทนุอะไร (สงัเกตจากกองทนุ

ที่ผมซื้อเป็นกองทุนขนาดใหญ่มาก) หรือซื้ออะไรจากธนาคาร 

ที่คุณได้ฝากเงินไว้ ผมไม่ได้บอกว่าพนักงานธนาคารไม่ดีนะครับ 

เพราะพนักงานธนาคารพยายามทีจ่ะเสนอสนิค้าทีด่ีให้กบัผูฝ้ากเงนิ

อยูแ่ล้ว เพยีงแต่ข้อจ�ากดัคอื พนกังานธนาคารมโีอกาสได้พดูคยุ 
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กับลูกค้าน้อยครับ จึงไม่ทันได้อธิบายความเส่ียงของการลงทุน 

(หรืออาจจะไม่มีความรู้ด้านกองทุนจริงๆ ก็ได้) 

และทีส่�าคญั คนส่วนใหญ่มกัคดิเสมอว่าพนกังานธนาคาร

จ้องจะขายสนิค้าหรือกองทุนต่างๆ ให้กับผูฝ้ากเงนิ จงึท�าให้ลกูค้า

จ�านวนมากนั้นรีบๆ ซ้ือและรีบๆ ไปเพ่ือตัดความร�าคาญ และ 

ด้วยความขี้เกียจเลือกกองทุนด้วยตนเองอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 

ผมบอกได้เลยว่า ในบางครัง้ทีพ่นกังานธนาคารได้เสนอสนิค้าหรอื 

กองทุนของธนาคารให้นั้น สินค้าทางการเงินเหล่านั้นอาจเป็น 

สิง่ทีด่มีากนะครับ เพยีงแต่อาจจะไม่เหมาะกบับางคนหรอืยงัไม่ถงึ 

เวลาเท่านั้นเอง

ดงันัน้เราควรต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐานในการตดัสนิใจเลือกซ้ือ 

สนิค้าทีเ่หมาะสมกบัคณุเอง เพื่อช่วยให้การเลอืกสนิค้าทางการเงนิ 

ที่พนักงานธนาคารได้เสนอมานั้นได้ประโยชน์เต็มที่ ไม่เสียเงิน 

ไม่เสยีเวลา และคณุจะสามารถสงัเกตได้อกีอย่างหนึง่จากเรื่องนี้  

คือการปรกึษาคนที่ไม่มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเหมอืนเรา (เหมอืน

เพื่อนผูห้วงัดขีองผม) กเ็หมอืนจะพาเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องเสมอ

ครับ ท�าให้เราพลาดโอกาสดีในอนาคตก็ได้ ดังนั้น เราควรได้รับ

ข้อมลูทีม่ากพอก่อนจะตดัสนิใจอะไรลงไป ผมรบัรองว่าถ้าได้อ่าน

หนงัสอืเล่มนีจ้บ คณุจะมข้ีอมลูมากพอทีจ่ะสามารถเลอืกกองทนุ

ต่างๆ ได้ด้วยตัวคุณเองอย่างแน่นอนครับ
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“เงินเฟ้อ”  
ยายตัวร้ายกับนายเงินเดือน

คุณไม่ได้อ่านนิยายเกาหลีอยู่แน่นอนครับ ถึงชื่อเรื่อง 
จะคล้ายกันก็เถอะ แต่ผมก�าลังจะบอกคุณว่า  
“เงินเฟ้อ” กับ “เงินเดือน” หรือรายรับของเรานั้นเป็นคู่หู 
คู่รัก คู่แค้น และคู่กรรม กันมานาน และคงจะรู้จัก 
อยู่แล้วละครับว่า เงินเฟ้อนี้จะท�าให้มูลค่าของเงินที่เราถือ
ลดลง ผมไม่ได้หมายความว่า ตัวเลขบนธนบัตรของคุณ
จะเปลี่ยนแปลงลดลงนะครับ เพียงแต่ว่าเจ้าเงินเฟ้อ 
นี่แหล่ะ! ที่จะท�าให้เราซื้อของได้น้อยลง

ยกตวัอย่าง เมื่อสมยัตอนทีผ่มยงัเดก็ ซึง่เวลาเพิง่จะผ่าน

ไปไม่นานมานี่เอง (ฮา) ผมเคยกินก๋วยเตี๋ยวชามละ 5 บาท พอ

โตขึ้นมาก็พบกับก๋วยเตี๋ยวชามละ 10 บาท และค่อยๆ ขึ้นเป็น

ชามละ 30 บาทเมื่อผมท�างานในปีแรก ปัจจุบันหลายร้านขาย

ก๋วยเตี๋ยวชามละ 40-50 บาทแล้วนะครับ แน่นอนว่าบางคนพอ

เงินเดือนออกก็อยากกินอาหารอย่างดีให้สมกับที่ท�างานหนักมา 

ผมเชื่อว่าบางมื้อน่าจะมีค่าเสียหายไม่ต�า่กว่า 300 บาท
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ในทางตรงกันข้าม อัตราเงินเดือนของเรากลับไม่ค่อยมี

การเปลีย่นแปลงมากนกั บางปีเงนิเดอืนขึน้ไม่กีเ่ปอร์เซน็ต์ หรอื

บางคนก็ไม่ได้ปรบัเงนิเดอืนข้ึนเสยีด้วยซ�้า บางคนโชคดมีกีจิการ

เป็นของตนเองกส็ามารถหาเงนิได้มากขึน้และซือ้สนิค้าต่างๆ ได้

อย่างไม่ขดัสน แต่ผมเชื่อว่ารายได้ทีเ่ข้ามานัน้อาจจะไม่เพยีงพอ

ต่อการปรับขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อ นัน่กเ็พราะผูผ้ลติสนิค้าบางคน

ไม่ได้เพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้น (ถ้าไม่ใช่สินค้าที่ผูกขาดนะ) ทั้งนี้

ก็เพราะว่าอยากดึงดูดให้ลูกค้าอยู่กับเขาไปนานๆ บางครั้งกว่า

จะปรับข้ึนราคาสินค้าได้ก็ใช้เวลานานหลายปี หรือพบว่าต้นทุน

สินค้าเพิ่มสูงขึ้นจนก�าไรที่ได้รับลดลง หรือมีการขาดทุนเพิ่มขึ้น

จนรับมือไม่ไหวนั่นเอง

คราวนี้มาดูการค�านวณมูลค่าเงินจากอัตราเงินเฟ้อแบบ

ง่ายๆ ซึง่กจ็ะเหมอืนกบัการคดิอตัราดอกเบีย้ทบต้นของธนาคาร

ครบั เพยีงแต่เป็นการค�านวณในทางกลบักนั คอืเราเสยีมลูค่าเงนิ 

ไปแทน เช่น ถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นปีละ 3 เปอร์เซ็นต์ ภายใน

ระยะเวลา 10 ปี จากเงิน 100 บาทของคุณ จะมีมูลค่าเทียบกับ 

ในปัจจุบันแล้วเหลือเพียง 74 บาท หากระยะเวลาเป็น 20 ปี 

มูลค่าเงินจะเหลือเพียง 54 บาท และถ้าระยะเวลา 30 ปี จะ

เหลือเพียง 40 บาทครับ แน่นอนว่าบางปีอัตราเงินเฟ้อไม่ได ้

เพิม่แค่ 3 เปอร์เซน็ต์ อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ ตวัอย่างแค่นี้ 

ก็น่าจะเพียงพอท�าให้คุณทราบว่า เงินของคุณนั้นลดมูลค่าลง

ทุกๆ วินาทีอยู่แล้วนะครับ
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g’
เรื่องของเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อก็เหมือนการคิดดอกเบี้ยทบต้นของธนาคาร

แต่กลับด้าน คือเราเสียมูลค่าไปแทน

ความจริงอีกมุมของเงินเฟ้อ คิดโดยใช้ ปี พ.ศ. 2530 เปนปีฐาน

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

เงินเดือนขัน้ต�่า
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เพื่อเพิม่ความน่ากลวัของยายเงินเฟ้อ ผมอยากให้ดตูาราง

ด้านซ้ายที่ท�าให้เห็นความจริงของเงินเฟ้ออีกมุมมองหนึ่งครับ 

ว่าข้าวของหรอืสนิค้านัน้แพงข้ึน แต่เงนิเดอืนหรอืรายรบัของเรา

ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม คุณอย่าเพิ่งกลัว

เงินเฟ้อไปเสียก่อน เพราะความจริงแล้วเรามีวิธีจัดการกับเจ้า

เงนิเฟ้อนีแ้น่นอน โดยผ่านวธิกีารออมและการลงทุน เพื่อรักษามูลค่า

ของเงนิและอ�านาจการซือ้ของคุณให้เหมอืนเดมิ และถ้าเราสามารถ

หากองทุนรวมที่ท�าผลตอบแทนได้ดี มันก็จะสามารถท�าให้มูลค่า

ของเงินในอนาคตเพิ่มขึ้นได้มากกว่าเดิมอีกด้วยครับ
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ออมอย่างเดียวไม่พอ 
ต้องลงทุนเพิ่มด้วย

การลงทุนแตกต่างจากการออมค่อนข้างมากครับ 
ถึงแม้ว่าจะมีส่วนคล้ายกันอยู่ก็ตาม โดยจุดประสงค์ของ
การออมกับการลงทุนนั้น จะท�าให้เราบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ การลงทุนนั้นจะเน้นไป
ที่เรื่องของการแสวงหาผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นกว่า
การเก็บออมเงิน เป็นการท�าให้เงินที่ออมอยู่งอกเงย
มากขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ต้องพึ่งพาการท�างาน หรือ
การหามาเพิ่มครับ และข้อได้เปรียบของการลงทุนก็คือ 
การใช้เวลาในการถึงเป้าหมายน้อยกว่าการออม 
ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อเราได้ผลตอบแทน
ที่มากขึ้นจากการลงทุนนั้น เราก็มี
โอกาสเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินออม
นั้นมากขึ้นไปด้วยเช่นกันครับ

ท้ังนีค้วามเสีย่งกข็ึน้อยูก่บัทรพัย์สนิทีเ่ราเข้าไปลงทนุด้วย 

เช่น หุ้น ทองค�า หรืออสังหาริมทรัพย์ครับ แม้ว่าการลงทุนโดย

ทั่วไปนั้นจะใช้เงินเก็บออมที่ค่อนข้างมาก แล้วถ้าเป็นเช่นนี้เรา

จะลงทุนในอะไรดีล่ะ เงินฝาก สลากออมสิน หรือหุ้นที่ไม่ต้อง

ใช้เงินลงทุนมาก
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เนื่องจากหนงัสอืเล่มนีเ้ป็นเรื่องเกีย่วกบักองทนุรวม ผมคงจะ

ต้องตอบว่าให้ลงทุนกับกองทุนสิ (ฮา) ล้อเล่นนะครับ ความจริง

แล้วการลงทนุไม่ได้จ�ากดัว่าต้องเป็นกองทนุเพยีงอย่างเดยีว แต่

เผอิญว่าด้วยข้อได้เปรยีบและข้อดขีองกองทนุนัน้ ท�าให้พนกังาน

บริษัท หรือแม้แต่เจ้าของกิจการ นิสิต นักศึกษา สามารถลงทุน

ได้มากกว่าเท่านั้นเองครับ ซึ่งผมขออุบไว้ก่อนว่าเพราะอะไรเรา

จึงควรเลือกลงทุนกับกองทุน

สมการเงนิออม

รายได้ – เงินออม = รายจ่าย

เก็บไว้ใช้
ยามฉุกเฉิน

ตราสารหนี้ หุ้น และอื่นๆกองทุนรวม

ลงทุน

ฯลฯ






