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จากอิสรภาพทางการเงินออกไปทุกที
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หลากหลายแลวแตใครจะเลอืก “ยดึ” หรอื

เลือก “เชื่อ” 

ตีความแบบไหน ชีวิตของเรากับ “เงิน” 

ก็เปนไปแบบนั้น

โดยสวนตัวผมมันคือ การมีชีวิตที่ไมติด

พันธนาการของเงิน

ไมไดมนีอยเกนิไป จนท�าใหชวีติขาดแคลน

แตไมถึงกับตองมีมาก ขนาดที่ใชไมหมด

ในชาตินี้



แลวก็อาจไมจ�าเปนตองขวนขวายหามันไป 

ตลอดชนิดที่ไมยอมใหพรองหรือลดลง

บอกเปนจ�านวนเงินชัด ๆ  ไมไดวาตองมีเทาไหร

แตสุดทาย วัดกันที่ “ความรูสึก”

เมื่อใดที่จิตใจเติมเต็มจนอุดมสมบูรณ 

เงินก็ไมใชปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนชีวิต

ใชชีวิตในแบบที่ “เลือก” เองได

เมื่อนั้น “อิสรภาพการเงินที่แทจริง” จึงบังเกิด...

อิสรภาพการเงิน...

เริ่มตนที่อิสรภาพทางความคิด 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โคชหนุม)
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คำ�นำ�

เสนทางสูอิสรภาพทางการเงินอยางแทจริง ถือไดวา

เปนงานเขียนเลมแรกของผม ที่ถูกจัดพิมพและจัดจ�าหน่ายออก

สูสาธารณะตั้งแตปี 2555 โดยการรวบรวมบทความท่ีผมเขียน 

ในคอลัมนรูอะไรไมสูรูเรื่องเงิน ทางหนังสือพิมพ แนวหน้า

ผานไป 5 ปี หลังหยิบหนังสือขึ้นมาอานอีกครั้ง อาจดวย

ประสบการณชีวิตที่มากขึ้น และการไดพบปะ แนะน�า ใหความรู

ทางการเงนิกบัผูคนมากขึน้ จงึท�าใหผมเกดินกึคนั อยากจะปรบัปรงุ

เนื้อหาในหนังสือเสียใหม

ไดเรื่องเลยทีนี้!… 

หลังจากหยิบบทความเขาออกอยูนาน บวกกับเขียนขึ้น

มาใหม โดยหยิบโครงเรื่องจากบทความสั้นที่ผมโพสตทุกเชาใน 

เฟซบุ๊ก Money Coach* ในท่ีสุดก็ได 46 บทความที่คิดวาน่า

จะมีประโยชนและสอดคลองกับชื่อหนังสือที่ผมคิดและตั้งใจเอา

ไวตั้งแตเม่ือ 5 ปีกอน นั่นคือ เปนหนังสือที่ใหแงคิดส�าหรับคน

ที่ก�าลังมองหาอิสรภาพทางการเงินในแบบของคนธรรมดาท่ัวไป  

ที่ไมตองใชพลังความรูความสามารถพิเศษเหนือมนุษย

 *www.facebook.com/TheMoneyCoachTH



ที่น่าตลกอยูสักหน่อยก็คือ หนังสือเลมนี้เปนฉบับปรับปรุง

ใหมจากเลมเดมิ (ทีห่นาปกมีเกาอ้ีวางทีช่ายหาด) แตเนือ้หาเปลีย่น

ไปจากเดิมกวา 95% จนแทบเรียกไดวาเปนหนังสือคนละเลมกัน 

แตก็นั่นแหละ มันยังมีกลิ่นอายของมันอยู เพราะมาจากจุดเริ่ม

ตนเดียวกัน แตกตางกันที่ประสบการณของผูเขียนเมื่อเวลาผาน

ไปเทานั้น

ส�าหรับคุณผูอานที่เคยอาน เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน

อย่างแท้จรงิ เลมกอน ผมเชื่อวาเลมใหมนีจ้ะชวยใหคณุชดัเจนกบั

แนวทางสูอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นไปอีก 

สวนคุณผูอานที่เพิ่งหยิบหนังสือเลมนี้ขึ้นมาอานครั้งแรก  

ผมรับประกันวามันจะชวยใหคุณมองเห็นและเขาใจวา อิสรภาพ

ทางการเงนิทีค่ณุใฝ่ฝันนัน้ มนัอยูใกลตวัคณุมาก และอาจจะมากกวา

ท่ีคณุเคยนกึเคยฝันเอาไว ท้ังหมดอยูท่ีวา คุณเปิดใจพรอมทีจ่ะมอง

เห็นมันหรือไมเทานั้น

ผมเองได้แต่ภาวนาว่า “ใจ” ของพวกคุณจะมองเห็นมัน

          THE MONEY COACH

    จักรพงษ์ เมษพันธุ์
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ภาพ      แห่งความสุขมากมาย วาดไว้
ทาง   นับหม่ืนท้าทาย ฟันฝ่า
การเงิน จักดีได้ อย่างตั้งใจหวัง

เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน 
อย่างแท้จริง 

เริ่มต้นง่าย แค่ ใจมองเห็น



ชีวิตคน 
เป็นผลของก�ร “เลือก”

หนึ่งในภาพยนตรที่ผมชอบและมักเก็บแงคิดใน

เรื่องมาคอยสอนใจตัวเองอยูเสมอ ก็คือภาพยนตรเรื่อง The 

Butterfly Effects (ขออนญุาตไมอางองิชื่อภาษาไทย เพราะไม

ชอบ) ซึ่งออกฉายในปี 2547 แสดงน�าโดย แอชตัน คุตเชอร 

ในเรื่อง คุตเชอรรับบทเปนอีแวน ชายผูมีพลังพิเศษ 

สามารถนกึยอนพาตวัเองกลบัไปยงัจดุเวลาในอดีต เพ่ือแกไข 

และเปลี่ยนแปลงเรื่องราวตางๆ ได

ครัง้หนึง่สมยัทีย่งัเปนเดก็ เขากบัเพื่อนๆ น�าโดยทอมมี 

หัวโจกจอมเกเร เคยท�าเรื่องรายแรง โดยการตอชนวน 

ระเบิดแลวน�าไปวางไวที่ตูไปรษณียบานคนอื่น เพียงเพราะ

“You are the Result  
of Your Choice.”
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ตองการเห็นฤทธิ์ของมัน โดยมุงหวังเพียงความสนุกสนาน สุดทาย

เรื่องดังกลาวบานปลาย เพราะมันท�าใหแมลูกคูหนึ่งเสียชีวิตจาก

แรงระเบิด

เมื่อโตขึ้น อีแวนเริ่มรับรู ในพลังพิเศษที่มี เขาจึงพยายาม

ยอนเวลากลับไปเพ่ือแกไขเรื่องรายในอดีตที่เปนปมความผิดในใจ

เขาเสมอมา

ที่มันออกจะโกลาหล และท�าใหเรื่องราวด�าเนินไปอยางน่า

ติดตามก็คือ ทุกครั้งที่เขายอนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงเร่ืองใด  

สิ่งที่ตามมาก็คือ ชีวิตในรูปแบบใหม พรอมดวยปัญหาใหมที่ท�าให

เขาตองคอยตามแกไขมันไปไมรูจักจบสิ้น

หรืออีกนัยหนึ่ง เมื่อคนเราเปลี่ยนทางเลือก นั่นก็หมายถึง 

การเปลี่ยนผลลัพธตามไปด้วย และในหลายคร้ัง ผลลัพธของการ

เปลี่ยนแปลงใชวาจะตรงกันกับสิ่งที่เราคาดเดา หรือคาดหวังเอาไว

You are the Result of Your Choice.  

เลือกอยางไร... ชีวิตก็จะเป็นอยางนั้น 

แนวคดิเรยีบงายจากหนงัเรื่องนีส้ามารถเอามาประยกุตใชกบั

ชีวิต ความส�าเร็จ และโลกการเงินไดเปนอยางดีเหมือนกัน

และจะวาไปชีวิตคนเราน้ันกวาจะกอตัวเปนรูปเปนรางได 

ส�าเร็จหรือเปนไปในแบบท่ีตั้งใจ มันไมไดอาศัยการตัดสินใจแค 

ครั้งเดียวแลวได ในทุกสิ่งที่ตองการ แตมันเปนผลลัพธรวมของ 

การตัดสินใจหลายตอหลายครั้ง ที่ปลายอาจกลายเปนอีกอยางหนึ่ง 

ก็ได



เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง    13

เด็กคนหนึ่งที่เคยเปนเด็กดีอยูกับรองกับรอยในสมัยประถม 

(เลือกทางท่ีถูกสมัยเยาววัย) แตพอโตขึ้นมา ตัดสินใจพลาด เขา

รวมกลุมรวมแก๊งกบัเพื่อนท่ีเลนการพนนัหรือใชสารเสพตดิ (เปลีย่น

มาเลือกทางที่ผิดเม่ือตอนโตขึ้น) ปลายทางก็อาจพาชีวิตตัวเอง 

ลงหวยลงเหวได

ที่แยและท�าใหชีวิตดูยากขึ้นสักหน่อยก็คือ โลกใบนี้ไมไดม ี

เพียงสีขาวกับด�า เพราะถาเปนเรื่องผิด/ถูกกฎหมายหรือศีลธรรม

นั้น เรารูวาเราควรเลือกหรือตัดสินใจอยางไร (แตจะวาไปบางทีรูวา 

อะไรผิด ก็ยังเลือกทางที่ผิดก็มีนะ)

แตกับ “ความส�าเรจ็” นัน้ ผมเชื่อวาคนสวนใหญไมรูหรอกวา 

เมื่อเจอทางเลือก เราตองตัดสินใจอยางไรจึงจะประสบความส�าเร็จ 

ยิ่งตองตัดสินใจหลายๆ ครั้ง ชีวิตถึงจะกอรูปกอรางไปบนเสนทาง 

ที่จะท�าใหส�าเร็จไดแลว ยิ่งไปกันใหญ

เชน เลือกท�างานประจ�าตอไป หรือออกมาท�าธุรกิจสวนตัวดี 

หรอืถาจะออกเมื่อไหรด ี(จดุแบบนีต้ดัสนิใจยากมาก) หรอืตัง้ใจจะออก

แน่ๆ แตไมรูจะเลอืกท�าอะไรด ี(พวกมีทางเลอืกเยอะ ยิง่ปวดหวั 555)

หรือตัดสินใจออกมาแลว ลุยมาสักพักแลว ทาทางไมคอยดี 

โอกาสไมรอดมีสูง จะท�ายังไงดี กูเงินมาตู๊สูตอดีมั้ย หรือจะยอม

ขาดทุนแลวจบทุกอยางไป ถาจบแลวจะท�ายังไง เริ่มธุรกิจใหม หรือ

กลับไปท�างานประจ�าดี

หรือบางคนอาจยังรูสึกรักชีวิตงานประจ�าอยูนั่นแหละ แต

ก็เบื่อกับที่ท�างานปัจจุบัน จะยายจะเปลี่ยนงานดีมั้ย ยายเมื่อไหรดี 
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สดุทาย... ไมมีใครรูจรงิหรอกวา ตดัสนิใจแลวจะเปนอยางไร 

หรือเลือกไปแลวจะตองเจอกับอะไรบาง

หลักคิดงายๆ ของผม ที่เลือกใชเสมอเวลาที่ตองตัดสินใจ

เลือก ก็คือ ทางเลือกใหมมันน่าจะดีกวาทางเดิมหรือเปลา หรือ

ถามองไมออกจริงๆ ก็จะกลับมาดูสิ่งที่เปนอยูวา “Happy ดีอยูกับ

ที่เปนหรือเปลา”

ถาไม... และคิดวาไมมีอะไรแยกวาที่เปนอยูแลว หรือถา

ทางใหมมีโอกาสท�าใหชีวิตดีขึ้นได แมไมถึงจุดสูงสุดตามที่หวัง  

แตก็ไมเลวรายกวาทีเ่ปน ผมวาก ็“น่าเสีย่ง” นะ (“น่าเสีย่ง” ตางจาก 

“เสี่ยง” ตรงที่ “น่าเสี่ยง” มีการไตรตรองอยางถี่ถวนในระดับหนึ่ง)

อกีบทเรยีนหนึง่ทีผ่มอนุมานเอาเองวาไดรบัจากหนงัเรื่องนีก้็

คือ “สิ่งใดที่เกิดขึ้นแลว สิ่งนั้นดีและงดงามในตัวมันเองเสมอ”

หรือเมื่อตัดสินใจไปแลว ก็จงเดินบนทางที่เลือกใหถึงที่สุด 

เมื่อเลอืกแลว ตดัสนิใจเดนิไปแลว กจ็งเรยีนรูทีจ่ะใชชวีติอยูบนทาง

ที่เลือกใหได ใหเปน และใหดีที่สุดเทาที่จะท�าได

เพราะสุดทาย... ถาทุกอยางสวนทางกับสิ่งที่คิดไวกอนเลือก 

คุณก็แคเลือกใหมอีกครั้งก็เทานั้น

และเชื่อเถอะวา ยิ่งคุณเลือกและตัดสินใจบอยครั้งเทาไหร 

บทเรียนและประสบการณจะคอยๆ สอนและเกลาใหการตัดสินใจ

ของคุณในครั้งตอๆ ไปแหลมคมขึ้นเอง

ชีวิตคือการผจญภัยรูปแบบหนึ่ง และการตัดสินใจเลือกคือ 

ตวัก�าหนดเรื่องราววาการผจญภยัของคุณ มนัจะสนุกและน่าตดิตาม



แคไหน เราอาจก�าหนดพลอตเบือ้งตนดวยตวัเองได แตรายละเอยีด

เกรด็เลก็เกรด็นอยของเรื่องบางครัง้ตองปลอยใหการตัดสนิใจพาเรา

ไปพบเจอ และเรียนรูกับผลลัพธที่ยากจะคาดเดาบาง

สิง่สดุทายซ่ึงส�าคญัและอยากจะบอกก็คอื... “ถาคณุไมเลอืก 

ไมตัดสนิใจ โลกจะเป็นผูเลอืกและรบัหนาทีต่ดัสนิใจก�าหนดเสน

ทางชีวิตใหกับคุณเอง” 

ซึง่ถ้าเป็นอย่างน้ันจริง รับรองได้เลยว่า... ชวีติของคณุจะเป็น

ภาพยนตรที่ห่วยและไม่สนุกอย่างแนนอนครับ





เชื่อวาผูอานหลายทานน่าจะรูจกัหรอืเคยไดยนิช่ือกฎ

อเนกประสงคแหงจักรวาล ที่ชื่อวา “กฎแรงดึงดูด” 

หลกัการทีส่�าคญัของกฎนีก้ค็อื “พลงัทีเ่หมอืนกนัยอม

ดงึดดูกนัเสมอ” และนัน่เปนทีม่าของแนวคดิทีส่อนใหเรารูจกั

คดิบวก คดิด ีเพราะไมวาสิง่ใดกต็ามทีเ่ราคดิ เรากจ็ะดงึดดูมนั

เขามาในชีวิตไดเสมอ

ในโลกของความมั่งคั่งก็มี “กฎแรงดึงดูด” เหมือนกัน

ครับ แตเปนกฎที่อาจไมไดท�างานจากสิ่งที่เรา “คิด” เพียง

อยางเดียว แตเปนแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรา “สราง” 

และ “ลงมือท�า” ดวย

กฎแรงดึงดูด

“พลังที่เหมือนกัน 
ย่อมดึงดูดกันเสมอ”
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