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“อิสรภาพ”

แบบนี้ดีกว่� ไหมครับ
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“อิสรภาพทางการเงิน”

คำ�นี้มันเพร�ะจริง ๆ ว่�ไหมครับ

หล�ย ๆ คนถวิลห�

ตั้งเป้�หม�ยชีวิตว่�ต้องมีให้ได้

ถ�มเด็กที่เพิ่งจบ ที่เพิ่งทำ�ง�นใหม่ ๆ ว่�

ตั้งเป้�หม�ยชีวิตไว้ยังไง

หลายคนบอกผมว่าอยากมี

“อิสรภาพทางการเงิน”

โดยไม่ต้องทำางานก่อนอายุ 30

ก็ ไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับ

แล้วรู้ไหมว่�จะต้องมีเงินเท่�ไร

ถึงจะมีอิสรภ�พท�งก�รเงินได้

บ�งคนบอกต้องมี ร้อยล้�น พันล้�น

ถ�มต่อว่�ตอนนี้มีเท่�ไร แล้วจะมีได้ยังไง

คำาตอบที่ ได้บ่อยคือ “ ............ ”
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ว่�แต่ว่�คุณตีคว�มหม�ยของคำ�ว่� 

“อิสรภาพทางการเงิน” ไว้อย่�งไรละครับ

ไม่ต้องทำ�ง�นแต่ก็ยังมีเงินออกม�ทุก ๆ วัน

อย�กไปเที่ยวไหนก็ไป อย�กกินอะไรก็กิน 

โดยไม่ต้องทำ�อะไรอย่�งนั้นหรือครับ
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ในทางการเงินคนที่เรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงิน 

คือคนที่มีรายได้จากทรัพย์สิน เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าเช่า 

ลิขสิทธิ์ ผลกำาไรจากสินทรัพย์

มากกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ละปี

แต่คุณคิดว่�คนที่มี

“อิสรภาพทางการเงิน” แล้ว

เข�ไม่ต้องทำ�อะไรแล้วจริง ๆ เหรอ

ในคว�มเห็นของผม

คว�มหม�ยของคำ�ว่�อิสรภ�พ

โดยไม่ต้องทำ�อะไร มันไม่มีอยู่จริงครับ
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พูดอย่างนี้เหมือนเป็นการทำาลายฝันกันชัด ๆ

เปล่านะครับผมแค่อยากให้อยู่กับความเป็นจริงเท่านั้น

คนที่เราเรียกว่าเขามี “อิสรภาพทางการเงิน” นั้นจริง ๆ แล้ว

เขาก็ต้องดูแลทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ของเขานะครับ

ดูว่าในแต่ละช่วงเวลา ทรัพย์สินของเขายังคงผลิตรายได้ให้เขา

ดีอยู่หรือเปล่า

เห็นไหมครับอิสรภาพแบบไม่ต้องทำาอะไร

มันไม่มีอยู่จริง

ยกเว้นคนที่มีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้�น ฝ�กไว้ที่

ธน�ค�รหรือซื้อพันธบัตรไว้กินดอก แค่ดอกเบี้ย

ธน�ค�รหรือพันธบัตรก็กินไม่หมดแล้ว แบบนี้

ค่อยเรียกว่� มีอิสรภ�พโดยไม่ต้องทำ�อะไรจริง
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ถ้าต้องมีเงินฝากกับธนาคารเยอะขนาดนี้แล้วอย่างนี้ จะมี

อิสรภาพทางการเงินจริง ๆ ได้อย่างไรใช่ไหมครับ

มีได้สิครับ แค่เปลี่ยนมุมคิด เปลี่ยนนิยามของการมีอิสรภาพ

ทางการเงินใหม่ครับ

สำาหรับผมการที่คน ๆ หนึ่งจะมี

“อิสรภาพทางการเงิน”

หม�ยถึง ก�รที่คน ๆ นั้นไม่ต้องกังวล

ต่อก�รห�เงินให้เพียงพอกับค่�ใช้จ่�ย 

ไม่ว่�คุณจะทำ�ง�นอะไร

แค่คุณมีรายได้เพียงพอที่คุณ

ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

และอนาคต ไม่มีภาระหนี้สินให้คอยกังวล
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“ได้ตื่นเช้าขึ้นมาได้ทำาในสิ่งที่ตัวเองรัก

ได้อยู่กับคนที่ตัวเองรัก

มีอิสระในการเลือกใช้ชีวิต ทุก ๆ วัน

แค่นี้ก็น่าจะเป็นอิสรภาพทางการเงิน 

อิสรภาพของชีวิตแล้วนะครับ”

คนธรรมดา ๆ ที่มีความสุขต่องานที่ทำา

ได้รายได้จากสิ่งที่รัก ไม่เป็นหนี้ใคร

แล้วมีเงินแบ่งไปออม ไปลงทุน ได้รายได้จากการออม

จากการลงทุนอีกทาง

มีเงินเหลือที่จะแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น

ถ้าคุณตีความหมายของอิสรภาพทางการเงินเป็นแบบนี้

ชีวิตง่ายขึ้นไหมครับ เมื่อคุณได้ทำางานในสิ่งที่คุณรัก ทุก ๆ วัน

คุณก็มีความสุขในสิ่งที่ทำา

เมื่อคุณมีความสุข มันก็

เหมือนกับคุณไม่ได้ทำางานอะไร
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