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คาํนํา 

 

 สูอ่สิรภาพทางการเงนิ เนือ้หาในหนังสอืเลม่นี ้ผูเ้ขยีน และ
เรยีบเรยีง อยากใหผู้อ้า่นมคีวามรู ้มคีวามเขา้ใจ มกีารวางแผน
ในดา้นการเงนิ  

 

 เมือ่ไดป้ฏบิตั ิและทําตามจนประสบความสําเร็จแลว้ ชวีติที่
เหลอืกจ็ะไมต่อ้งเดอืดรอ้นในเรือ่งของการเงนิอกีตอ่ไป อกีทัง้
ยังสามารถแนะนําใหญ้าตพิีน่อ้ง คนทีเ่รารักใหทํ้าตาม ดว้ย
เนือ้หาทีม่เีหต ุและผล   

 

 ผูเ้ขยีน ไดเ้ขยีน และเรยีบเรยีงหนังสอื เรือ่งการลงทนุเลม่
นีข้ ึน้มา ก็เพือ่ทําการวางแผน และแนะนําเทคนคิใหม้เีงนิมาก
พอ เมือ่พอแลว้ ก็ไมเ่ดอืดรอ้นกบัมันอกี เมือ่ไมม่เีรือ่งเงนิมาทํา
ใหส้ะดดุ ชวีติก็เป็นอสิระไมต่อ้งกงัวลวา่ไมม่เีงนิ  

 

 หนังสอืเลม่นี ้ผูเ้ขยีนไดทํ้าการศกึษาหาความรูม้ากกวา่ 3 
ปี ความรูส้ว่นใหญจ่ากประสบการณข์องผูเ้ขยีน ไดเ้รยีนกบัผูรู้ ้
หลาย ๆ ทา่น และเอาขอ้ดมีาใช ้ลองผดิลองถกูจาก
ประสบการณจ์รงิ ทัง้ขาดทนุอยา่งหนัก และไดกํ้าไร ไดทํ้าการ
จดขอ้ผดิพลาดเอาไว ้ แลว้เอาความรูม้าตกผลกึกลัน่กรอง
ออกมาใหอ้า่นงา่ย ๆ  
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 ไดร้วบรวมความรูท้ีค่ดิวา่น่าจะครอบคลมุทีส่ดุ จาก
การศกึษาหาความรู ้และประสบการณก์ารลงทนุทีพ่บเจอดว้ย
ตวัเอง แลว้นํามาปรับใชจ้นประสบความสําเร็จไดร้ะดบัหนึง่ และ
กําลงักา้วไปสูเ่ป้าหมายทีว่างเอาไว ้ 

 

 หนังสอืเรือ่ง สูอ่สิรภาพทางการเงนิ ไดแ้บง่หนังสอื
ออกเป็น 2 เลม่จบ หากเขยีนใหจ้บในเลม่เดยีว เนือ้หาจะมาก
เกนิไป จนคนอา่นอาจเบือ่ได ้และราคาจะสงูขึน้ไปดว้ยครับ  

 

 ในเลม่ 1 นี ้กลา่วถงึแนวทางไปสูอ่สิรภาพทางการเงนิ, 
จติวทิยาการลงทนุ, เทคนคิการทําใจ และสรา้งกําลงัใจในวนัที่
ขาดทนุ, รูจั้กกบัภาษีในการลงทนุ, การจัดการดา้นการเงนิ, 
สนิทรัพยป์ระเภทตา่ง ๆ   

 

 เลม่ 2 จะมาดเูรือ่งเทคนคิการอา่นกราฟของสนิทรัพยท์ีม่ี
ราคาขึน้/ลง เชน่ หุน้, กองทนุ, ทเีฟ็ก, ฟอเร็กซ ์ฯลฯ เรยีนรูก้าร
ตแีนวรับ / แนวตา้น, อนิดเิคเตอรต์า่ง ๆ, การอา่นงบการเงนิ, 
เทคนคิการลงทนุ ฯลฯ นอกจากนี ้จะเสรมิเทคนคิ ลกูลอ่ ลกูชน 
การวางแผนเขา้ซือ้ ขายออกทํากําไร หากทําถกูวธิจีะประสบ
ความสําเร็จไวยิง่ขึน้  
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 การอา่น หากผูอ้า่นมคีวามรูม้าบา้งแลว้ ไมต่อ้งอา่นเรยีง
บทก็ไดค้รับ สนใจบทไหนก็อา่นบทนัน้กอ่นไดเ้ลย 

 

 ผูอ้า่นไดศ้กึษาแนวทาง และสามารถนําไปปรับแกไ้ข จน
เป็นรปูแบบทีถ่นัดของตวัเอง หรอืไมต่อ้งปรับก็ได ้เพราะผูเ้ขยีน
ไดล้องผดิลองถกูมาแลว้เป็นเวลาหลายปี จนตกผลกึ และยน่
เวลาใหผู้อ้า่นใหป้ระสบความสําเร็จเร็วยิง่ขึน้ ดงัทีเ่ขยีนใหอ้า่น
ในเลม่นีค้รับ   

 

 เลม่นี ้เป็นจดุเริม่ตน้สําหรับมอืใหม ่หรอืไมใ่หม ่หรอื
ผูส้นใจดา้นการลงทนุ ควรลงทนุในความรูเ้สยีกอ่น เพราะเป็น
สิง่สําคญัทีส่ดุ  

 

 การลงทนุ ควรทีจ่ะลงทนุดว้ยตวัเองนะครับ อยา่เชือ่ใคร 
หรอือยา่ฝากใครลงทนุ เพราะอาจจะถกูหลอกเหมอืนทีเ่ป็นขา่ว 
ลงทนุเอง ไดกํ้าไรเอง หรอืขาดทนุเจ็บตวัเองจะดกีวา่ ไมรู่ก้็ควร
ศกึษาหาความรูก้อ่นทีจ่ะทําการลงทนุครับ 

 

 เฉพาะหนังสอืเลม่นี ้ผูเ้ขยีนมคีวามคดิ คนืกําไรใหก้บัผูอ้า่น 
มโีปรโมทชนั ถา้มยีอดขายทกุ ๆ 5,000 เลม่ ในแตล่ะ
สํานักพมิพ ์ผูเ้ขยีนมเีงนิใหล้งทนุอยา่งนอ้ย 10 ทนุ (ถา้มผีูอ้า่น
สนใจซือ้กนัมากจะพจิารณาเพิม่จํานวนทนุใหค้รับ) โดยใหท้นุ
ละ 10,000 บาท  



หน้า 6 จาก 52 

 

 

 เอาจรงิ ๆ ทนุ 10,000 บาทนี ่ถา้ทําอยา่งมคีวามรู ้จะ
สามารถ ทํากําไรได ้300-500 บาทตอ่วนัไดเ้ลย (ลงทนุระยะ
สัน้) อยูท่ีก่ารเลอืกสนิทรัพย ์จังหวะจดุเขา้ซือ้ หรอืถา้เลน่เป็น
รอบ (ลงทนุระยะกลาง) สามารถทํากําไรไดแ้ตล่ะรอบ 30 – 
100% เลยทเีดยีว  

 

 หลงัซือ้แลว้ ใหค้อมเมน้ตห์ลกัฐานการซือ้ทีด่า้นลา่ง หรอื
สง่ทางอเีมล,์ ไลนก์ลุม่ ไวเ้ป็นหลกัฐานครับ ผูเ้ขยีนจะบนัทกึ
เอาไว ้หากครบเมือ่ไหรจ่ะเริม่สุม่จับฉลาก เพือ่คนืกําไรใหผู้อ้า่น 
อาจให ้สนพ เป็นผูแ้รนดอ้มให ้ผูท้ีย่ังไมไ่ดจ้ะคงอยูไ่วต้ลอด
ครับ ใครจับไดร้างวลัแลว้ ก็จะคดัชือ่ออกครับ 

 

 ผูเ้ขยีนสรา้งไลนโอเพน่แชทไว ้วตัถปุระสงคก์เ็พือ่เอาไว ้
แนะนําสนิทรัพยท์ีน่่าสนใจในการลงทนุ, จังหวะเขา้ซือ้ ขาย
ออก, เอาไวพ้ดูคยุกนั และความรูต้า่ง ๆ ในอนาคต อยูห่ลงับท
สดุทา้ย 

 

 ผูเ้ขยีน และเรยีบเรยีง พยายามจะเขยีนใหเ้ขา้ใจงา่ย ๆ ไม่
ซบัซอ้น อาศยัภาพชว่ยในการอธบิาย ลองตดิตามอา่นดนูะครับ     

 

 เทคนคิการอา่นหนังสอืของผูเ้ขยีน กค็อื การอา่นออกเสยีง 
(การอา่นแบบนีจ้ะทําใหไ้มเ่ครยีด และอยากตดิตามอกี) อา่นเป็นวรรค ๆ 
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แลว้หยดุนกึ และก็อา่นตอ่ไป ถา้เริม่ไมม่สีมาธแิลว้ก็ไปพัก แลว้
คอ่ยกลบัมาอา่นใหม ่ไมต่อ้งรบี แตทํ่าสมํา่เสมอ ถงึจะไดค้วามรู ้
แบบเขา้ใจ และซมึซาบเป็นความทรงจํา จนสามารถนําความรู ้
จากการอา่นมาประยกุตใ์ชง้านในชวีติจรงิได ้ 

 

 หรอือกีวธิ ีก็อา่นเป็นวรรค ๆ เหมอืนกนั แลว้นําสมดุกบั
ปากกามาเขยีนทําความเขา้ใจเป็นคําพดูของตวัเอง นีเ่ป็นวธิกีาร
ทีส่ามารถนํามาเขยีนเป็นหนังสอืของตวัเองได ้  

 

 

I have a dream. 

ผูเ้ขยีน และเรยีบเรยีง 

ชลากร 
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เกร ิน่นํา 
 

กอ่นทีจ่ะเขา้ไปอา่นความรูใ้นเรือ่ง สูอ่สิรภาพทางการเงนิ เลม่ 1 
นี ้เรามาดภูาพรวมในหนังสอืเลม่นีก้นักอ่นนะครับ  
 

หนังสอืเลม่นี ้จะประกอบไปดว้ย 

 

บทที ่1 เตรยีมตวักอ่นเขา้สูอ่สิรภาพทางการเงนิ  

 

 บทนีผู้เ้ขยีน และเรยีบเรยีง ไดป้พูืน้ความรูใ้นเรือ่งการ
ลงทนุ เตรยีมตวัทีจ่ะลงทนุ วา่ตอ้งทําอยา่งไร เพือ่ไปสูค่วาม
เป็นอสิระในทางการเงนิ 
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บทที ่2 จติวทิยาการลงทนุ 

 

 มารูจั้กกบัจติวทิยาในการลงทนุ, แนวคดิในการลงทนุ, การ
ฝึกลงทนุในเชงิจติวทิยา ฯลฯ  

 



หน้า 16 จาก 52 

 

 
6รปูตดัสนิใจในการซือ้ / ขายสนิทรัพย์6 

ทีม่า: https://m.economictimes.com 

 

 

 

บทที ่3 สมาธ ิทาํใหจ้ติใจไมห่ว ัน่ไหว 

 

 ฝึกจติใจไมใ่หห้วัน่ไหว ในวนัทีข่าดทนุ, ตดิดอย ฝึกให ้
อดทน ไมใ่หร้อ้นไปกบัการลงทนุ เวลาราคาสนิทรัพยม์ันลงจน
น่าตกใจ และฝึกใหใ้จเย็นไมใ่หข้ายเมือ่ยังไมถ่งึเวลา 

https://m.economictimes.com/thumb/height-450,width-600,imgsize-218187,msid-74979974/buy-sell-getty.jpg
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6รปูการฝึกสมาธกิอ่นทําการเทรด6 

ทีม่า: https://www.valueresearchonline.com 

 

 

 

บทที ่4 ภาษจีากการลงทนุ 

 

 มาเรยีนรูภ้าษีของนักลงทนุ, รูจั้กกบัโครงสรา้งภาษี, 
วธิกีารเสยีภาษีออนไลน ์ฯลฯ 

 

https://www.valueresearchonline.com/content-assets/images/48767_20210503-mainstreet__w1200__.jpg
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6รปูภาษี6 

ทีม่า: https://m.economictimes.com 

 

 

 

 

บทที ่5 การจดัการดา้นการเงนิ 

 

 เรยีนรูใ้นการจัดการดา้นการเงนิ เพือ่นําไปสูค่วามมี
อสิรภาพทางการเงนิ เพือ่การมใีชใ้นวนัขา้งหนา้ เตรยีมพรอ้ม
วนัทีเ่กษียณ หรอืสามารถเกษียณกอ่นกําหนด 
 

https://m.economictimes.com/thumb/msid-81150877,width-1200,height-900,resizemode-4,imgsize-185528/tax23-getty.jpg
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6รปูเงนิ 3 ถัง6 

ทีม่า: https://mediacloud.kiplinger.com 

 

 

บทที ่6 ระดบัความเสีย่งของการลงทนุ 

 

 มาดคูวามเสีย่งทีนั่กลงทนุตอ้งเจอในการลงทนุ ไมว่า่จะ
เป็นการลงทนุในระดบัทีม่คีวามเสีย่งตํา่, ระดบัความเสีย่งปาน
กลาง และระดบัความเสีย่งสงู 

 

บทที ่7 เงนิฝากธนาคาร 
 

 มาดกูารฝากเงนิในธนาคาร ทีม่สีภาพคลอ่งสงู ทัง้ออก
ทรัพย ์และประจํา มาดอูตัราดอกเบีย้ทีไ่ดใ้นการฝากธนาคาร 
 

https://mediacloud.kiplinger.com/image/private/s--X-WVjvBW--/f_auto,t_content-image-full-desktop@1/v1580376685/kipimages/pages/19279.jpg
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6รปูการฝากเงนิกบัธนาคาร6 

ทีม่า: https://www.interest.co.nz 

 

บทที ่8 สลากธนาคาร 

 มาดกูารลงทนุในรปูแบบสลากธนาคาร ทีล่งทนุแบบไมเ่สยี
เงนิตน้ แถมไดด้อกเบีย้เมือ่ฝากครบกําหนด 
 

 
6รปูธนาคารทีม่สีลากธนาคาร6 

ทีม่า: https://image.bestreview.asia 

บทที ่10 อสงัหารมิทรพัย ์  
 

 การลงทนุในอสงัหาฯ เป็นรปูแบบหนึง่ทีน่่าสนใจ  บทนีม้า
ดวูา่อสงัหารมิทรัพยค์อือะไร, ประเภทของมัน และแนวทางใน
การลงทนุ 

https://www.interest.co.nz/sites/default/files/feature_images/Deposits_2.jpg
https://image.bestreview.asia/wp-content/uploads/2020/09/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg
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6รปูการลงทนุในอสงัหารมิทรัพย์6 

ทีม่า: https://profit.pakistantoday.com.pk 

 

 

บทที ่11 กองทนุรวม  

 

 รูจั้กกบักองทนุรวม, ประเภทตา่ง ๆ ของกองทนุรวม, ระดบั
ความเสีย่งของกองทนุรวม ฯลฯ 

 
6รปูกองทนุรวม6 

https://profit.pakistantoday.com.pk/wp-content/uploads/2020/07/iStock-912235266-696x356.jpg
https://www.theindianwire.com/wp-content/uploads/2020/06/Mutual-Funds.jpeg
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ทีม่า: https://www.theindianwire.com 

 

บทที ่12 หุน้  
 

 หุน้คอือะไร, รูจั้กกบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย, 
ก.ล.ต, ประเภทบญัชใีนการซือ้ขายหุน้, เซก็เตอรข์องหุน้ ฯลฯ  
 

 
6รปูตลาดหุน้6 

ทีม่า: https://images.moneycontrol.com 

 

บทที ่13 ดดีบัเบลิย ู  
 

 มาดหูุน้ขนาดเล็ก ทีเ่ป็นหุน้ลกู ทํากําไรไดท้ัง้ขาขึน้ และ
ขาลง โดยมกีารลงทนุทีถ่กูกวา่หุน้แม ่ใชเ้งนินอ้ยก็ลงทนุ หาก

https://images.moneycontrol.com/static-mcnews/2022/05/stocks_sensex_nifty_stockmarket-4.jpg?impolicy=website&width=1600&height=900
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ยอมรับความเสีย่งทีส่งูกวา่ได ้และมักมรีาคาขึน้ลงไปพรอ้มกบั
หุน้แม ่ 

 

บทที ่14 อทีเีอฟ  
 

 มารูจั้กกบัอทีเีอฟ ดชันใีนการลงทนุประเภทตา่ง ๆ ทีอ่ยูใ่น
ตลาดหลกัทรัพย ์

 

บทที ่15 ทเีฟ็ก  

 

 การลงทนุในระดบัความเสีย่งทีส่งู บทนีเ้รามาดกูารลงทนุ
ในทเีฟ็ก วา่คอือะไร, ลงทนุอยา่งไร, ทํากําไรไดท้ัง้ขาขึน้ และ
ขาลงอยา่งไร  

 

 

 

 

บทที ่16 ฟอเร็กซ ์ 
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 การลงทนุในการจับคูค่า่เงนิสกลุตา่ง ๆ ทีน่ยิม เป็นตลาดที่
เรยีกไดว้า่ใหญท่ีส่ดุ มกีารลงทนุทั่วโลก ความเสีย่งสงูมาก
เชน่กนั   

 

 
6รปูการลงทนุในตลาดฟอเร็กซ์

6 

ทีม่า: https://wallpaperaccess.com 

 

บทที ่17 ครปิโตเคอรเ์รนซ ี  

 

 บทนีจ้ะกลา่วถงึ สนิทรัพยท์ีม่คีวามเสีย่งสงู ครปิโตเคอร์
เรนซคีอือะไร, จะกลา่วถงึเทคโนโลยบีล็อกเชน, กลุม่เหรยีญ
ตา่ง ๆ ในครปิโตฯ, การลงทนุในเหรยีญครปิโตฯ 

https://wallpaperaccess.com/full/3576474.png
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รปูเหรยีญดจิติอล 

 

บทที ่18 ลงทนุในทองคาํ  
 

 บทนีก้ลา่วถงึ การลงทนุในทองคําในรปูแบบตา่ง ๆ วา่มี
อะไรบา้ง ทีน่่าสนใจ 
 

 
6รปูทองคํา6 

ทีม่า: https://swall.teahub.io 

https://swall.teahub.io/photos/small/122-1220736_photo-wallpaper-gold-bars-finance-fundo-barra-de.jpg
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บทที ่19 การลงทนุในนํา้มนั  
 

 มาดรูปูแบการลงทนุในการขึน้ลงของราคาน้ํามัน ตาม
ตลาดน้ํามันทั่วโลก  

 

 
6รปูแทน่ขดุน้ํามัน6 

ทีม่า: https://wallpaperaccess.com 

 

 

 

https://wallpaperaccess.com/full/4232371.jpg
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 “การลงทนุในสนิทรัพยท์ีด่ ีและมั่นคง ถา้เปรยีบใหเ้ห็น
ภาพ ก็เหมอืนกบัการปลกูตน้ไม ้ 

 

 กอ่นทีจ่ะปลกูตน้ไม ้ตอ้งเลอืกเมล็ดพันธุท์ีด่ ีฤดกูารลง
ปลกูทีเ่หมาะสม หมั่นคอยใหปุ้๋ ย, รดน้ํา, พรวนดนิ และใหเ้วลา
ตน้ไมเ้ตบิใหญ ่แผร่ากฐานทีม่ั่นคง แผก่ ิง่กา้นสาขาใหร้ม่เงา 
เมือ่ถงึเวลาก็ใหด้อก ใหผ้ลแกค่นทีป่ลกู ลกูหลาน หรอืคนทีรั่ก
ก็ยงัสามารถมาอาศยัรม่เงา และดอกผลไดด้ว้ย 

 

 การลงทนุในสนิทรัพย ์กเ็ชน่เดยีวกนั ตอ้งมคีวามรู ้หมั่น
คอยศกึษา เพือ่สามารถเลอืกสนิทรัพยท์ีจ่ะลงทนุทีด่ ีทีถ่กู หา
จังหวะการซือ้ทีเ่หมาะสม  

 

 เมือ่ซือ้แลว้ ตอ้งคอยดแูล และหมั่นลงทนุเพิม่ เมือ่มี
จังหวะ ก็ตอ้งใหเ้วลาใหม้ันไดเ้ตบิโต ซึง่แทบจะเป็นไปไมไ่ด ้
เลย ทีจ่ะลงทนุแลว้จะไดท้ันท ีถา้ไมใ่ชเ่ลน่เพือ่การเสีย่งโชค 

 

 เมือ่มนัเตบิโตแลว้ มั่นคงแลว้ ดอกผลกจ็ะมาเอง ไดก้นิได ้
ใชต้ลอด วนัไหนทีเ่ราไมอ่ยูแ่ลว้ ลกูหลาน หรอืคนทีเ่รารัก ก็
สามารถนําไปตอ่ยอดได ้”  

ชลากร 
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6รปูการลงทนุก็เหมอืนกบัการปลกูตน้ไม ้6 

ทีม่า: https://crowdink.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://crowdink.com/wp-content/uploads/2016/01/Investing-Image-Source-CardHub.png
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บทที ่1 เตรยีมตวักอ่นเขา้สูอ่สิรภาพทาง
การเงนิ 
 

 กอ่นทีจ่ะเขา้เนือ้หา เรามารูจั้กกบัคําวา่ เงนิ (Money) กอ่น
ครับ  

 

 
6รปูที ่1.1 รปูเงนิ6 

ทีม่า: https://c1.wallpaperflare.com 

 

“เงนิไมใ่ชท่กุอยา่งของชวีติ  

แตใ่นการดํารงชวีติเกอืบทกุอยา่ง ตอ้งใชเ้งนิ” 

 

https://c1.wallpaperflare.com/preview/478/817/173/money-banknotes-currency-forex.jpg
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 จากคํากลา่วดา้นบน มทีัง้จรงิบางสว่น และไมจ่รงิบางสว่น 
เงนิเป็นสิง่ทีม่นุษยอ์ปุโลกนข์ึน้มา จนทําใหช้วีติของเรา
เกีย่วขอ้งกบัเงนิในทกุ ๆ วนั ทําใหบ้างครัง้เราอาจหลงอยูใ่น
ความสําคญัของเงนิมากไป  

  

 แมว้า่เงนิจะบรรลไุปถงึความฝันไดก้็ตาม หากเรา
เปรยีบเทยีบตวัอยา่ง กบัคนสองคน คนแรกเขามเีงนิมากมาย 
และบอกวา่เขามคีวามสขุกบัเงนินัน้  

 

 อกีคนมเีงนิไมม่ากเทา่ไหร ่แตบ่อกวา่ชวีติมคีวามสขุด ีสอง
คนนีม้คีวามสขุเทา่กนั เพราะความสขุทีแ่ทจ้รงิมนัอยูท่ีใ่จ ทีม่ี
ความพอด ีพอเพยีง ไมใ่ชจํ่านวนเงนิทีม่มีากมายกา่ยกอง 

  

 
6รปูที ่1.2 คนรวย กบัคนจน6 

ทีม่า: https://vir.com.vn  

https://vir.com.vn/stores/news_dataimages/nguyenhuong/012021/26/14/in_article/rich-poor-gaps-increase-after-the-covid-19.jpg
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 เงนิเป็นแคปั่จจัยสําคญั ทําใหม้นุษยท์ีอ่ยูใ่นสงัคม สามารถ
ดํารงอยูไ่ดใ้นแตล่ะวนั แตเ่มือ่ไหรท่ีเ่ราตอ้งดิน้รนหาเงนิตอ่ไป
เรือ่ย ๆ อยา่งไมม่จีดุหมาย หรอืไมม่ทีีส่ ิน้สดุ ตอ่ใหร้วยลน้ฟ้า ก็
หาความสขุทางใจไมไ่ดเ้ลย  

 

 แตไ่มว่า่จะอยา่งไร ก็ปฏเิสธไมไ่ดว้า่ เงนิไมม่คีวามสําคญั 
แตก่ารมชีวีติอยูจ่ะใชเ้งนิอยา่งเดยีวก็คงไมพ่อ จําเป็นทีจ่ะตอ้ง
รูจั้กคณุคา่ของเงนิ และเรยีนรูว้ธิแีบง่สนัปันสว่น ใหเ้หมาะสม 
เพือ่นํามาใชใ้นยามทีจํ่าเป็น และสามารถดํารงชวีติอยูต่อ่ไปได ้
โดยทีเ่ราจะไดไ้มต่อ้งดิน้รนหาเงนิตอ่ไปเรือ่ย ๆ อยา่งไร ้
จดุหมาย และสามารถดํารงชวีติแตล่ะวนั กอ่นถงึเวลาไปจาก
โลกนีอ้ยา่งมคีวามสขุ  

 

 เงนิ หมายถงึ สิง่ทีผู่ค้นในสงัคมไดส้มมตุขิ ึน้ เพือ่ใชเ้ป็น
สือ่กลางในการแลกเปลีย่น ดงันัน้เงนิจงึเป็นสิง่กระตุน้ใหเ้กดิ
การผลติ และชว่ยขบัเคลือ่นสนิคา้จากแหลง่ผลติ ไปยัง
ผูบ้รโิภค  

 

และเงนิยังสามารถทําหนา้ที ่ซึง่มคีวามสําคญัทางเศรษฐกจิ 4 
ประการ ไดแ้ก ่  
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1. ทําหนา้ทีเ่ป็นสือ่กลางในการซือ้ขาย แลกเปลีย่นสนิคา้ และ
บรกิารในสงัคมมนุษย ์และทําใหม้กีารขยายตวัในการซือ้ขาย 
แลกเปลีย่นนัน้ ซึง่เป็นการเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิ 

 

 
6รปูที ่1.3 การใชเ้งนิซือ้บา้นทีอ่ยูอ่าศยั6 

ทีม่า: https://www.mashvisor.com 

 

2. เป็นฐานในการใชว้ดัมลูคา่ของสิง่ของ หรอืบรกิาร โดยเทยีบ
คา่กบัหน่วยเงนิตรา เชน่ คา่แรงวนัละ 350 บาท, ไก ่กโิลกรัม
ละ 120 บาท, สม้ราคากโิลกรัมละ 40 บาท ฯลฯ  

https://www.mashvisor.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/bigstock-Agent-Handing-Over-Keys-as-Buy-65618320-1.jpg
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6รปูที ่1.4 เงนิใชบ้อกราคาสนิคา้6 

ทีม่า: https://www.gsb.stanford.edu  

 

3. เป็นมาตรฐานในการใชช้าํระหนีท้ีม่ตีอ่กนั ซึง่เป็นความ
สะดวกแกเ่จา้หนี ้และลกูหนี ้
 

 
6รปูที ่1.5 การนําเงนิมาใชช้าํระหนี6้ 

ทีม่า: https://img.money.com 

https://www.gsb.stanford.edu/sites/default/files/styles/1630x_variable/public/photo-walmart-juice-shelf-price-sign.jpg?itok=r68GvdNo
https://img.money.com/2015/01/150108_ff_paydowndebt11.jpg?quality=60&w=1600
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4. เป็นตวัรักษามลูคา่ เนือ่งจากเงนิ เป็นสนิทรัพยร์ปูแบบหนึง่ที่
มสีภาพคลอ่ง และคนสว่นใหญ ่นยิมสะสมไวเ้ป็นสมบตั ิที่
สามารถนํามาซือ้ขายกนัได ้แลกเปลีย่นสนิคา้ และบรกิารกนัได ้
ตามทีส่งัคมมนุษยไ์ดต้กลงกนั  

 

 แตถ่า้ถอืไวเ้ฉย ๆ เงนินัน้จะไมม่กีารออกดอกออกผล 
นอกจากจะไปทําการลงทนุในสนิทรัพยอ์ืน่ ๆ เชน่ ฝากธนาคาร
กนิดอกเบีย้, พันธบตัร, กองทนุ, หุน้ ฯลฯ   

  

 

 

 อสิรภาพทางการเงนิ (Financial Freedom) หมายถงึ การ
ทีบ่คุคล หรอืครอบครัวใด ทีม่เีงนิ หรอืทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่ของ
ทรัพยส์นิมากพอทีจ่ะดํารงชวีติ จับจา่ยใชส้อย โดยไมต่อ้งหา
รายไดจ้ากการทํางาน ไปจนวนัสดุทา้ยของชวีติ และสามารถ
ถา่ยโอนไปสูล่กูหลาน หรอืคนอืน่ไดต้ามตอ้งการ 
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6รปูที ่1.6 อสิรภาพทางการเงนิ6 

ทีม่า : http://ocdn.eu 

 

 จะทํางานก็ได ้เพือ่ไมใ่หรู้ส้กึเหงา หรอืรูส้กึตวัเองไมม่ี
คณุคา่ หรอืรูส้กึไมม่ปีระโยชนเ์มือ่เกดิวา่งงานนาน ๆ  แตจ่ะทํา
แบบไมเ่ครยีดอะไร หรอืกลายมาเป็นผูใ้หแ้กส่งัคม ในการทํา
สงัคมสงเคราะหช์ว่ยเหลอืสงัคมได ้ 

 

เมือ่มผีูใ้หม้ากขึน้ และจากผูเ้คยรับไดก้ลายเป็นผูใ้ห ้สงัคม หรอื
ประเทศของเราจะน่าอยู ่

 

http://ocdn.eu/images/pulscms/ZTY7MDA_/9d4f7b5251f2d8b53bdddc3090699191.jpeg
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6รปูที ่1.7 การยืน่มอืชว่ยเหลอืคนอืน่ในยามทีเ่รามพีอกนิ-พอใชแ้ลว้6 

ทีม่า: https://assets.change.org 

 

 คนทีม่อีสิรภาพทางการเงนิ จะมสีนิทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิ
รายได ้(กระแสเงนิสด) ทีอ่ยา่งนอ้ยก็เทา่กบัคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งจา่ย
ไปในแตล่ะวนั  

 

 รายไดท้ีม่อีสิระของงานนัน้ โดยทัว่ไปจะเป็น รายได ้
ทางออ้ม หรอืรายไดแ้ฝง (Passive income: รายไดท้ีไ่หลเขา้มา

ตอ่เนือ่ง โดยไมต่อ้งใชท้ัง้แรง และเวลา หรอืใชใ้หน้อ้ยทีส่ดุ) และเป็นฐาน
รากตอ่การบรรลสุูอ่สิรภาพทางการเงนิ 

 

https://assets.change.org/photos/3/hq/zc/MLHQZcfFfUrzEeO-1600x900-noPad.jpg?1555658938
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6รปูที ่1.8 รายไดเ้ขา้มาโดยไมต่อ้งออกแรงทํางาน6 

ทีม่า: https://www.bajajfinservmarkets.in 

 

 

ขออธบิายเรือ่งรายไดส้กัเล็กนอ้ย  

 

 โดยทั่วไปแลว้ เงนิทีห่ามาจนเป็นรายได ้สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ ่ๆ น่ันก็คอื รายไดจ้ากการทํางาน และรายไดแ้ฝง 

 

1. รายไดจ้ากการทํางาน (Active income) คอื รายไดท้ีเ่กดิขึน้จากการทํางาน ที่
ใชแ้รงเขา้แลก, ใชค้วามคดิ แลว้ถา้วันไหนไมไ่ดทํ้า รายไดส้ว่นนีก้็จะไมไ่ด ้เชน่ 
การเปิดรา้นขายของในตลาด, การเป็นลกูจา้งในสถานประกอบการ, การเป็น
พนักงานเงนิเดอืน, เป็นเจา้ของกจิการ, เป็นขา้ราชการ ฯลฯ 

 

ขอ้ด:ี หากตอ้งการรายไดเ้พิม่มากขึน้ ก็เพิม่เวลาทํางานใหม้าก หรอืใสท่ักษะ
ความสามารถของตนเองลงไปใหค้นเห็นจนผลงานออกมาด ีทําใหอ้งคก์รที่

https://www.bajajfinservmarkets.in/discover/wp-content/uploads/2021/11/Ways-to-Set-Up-Passive-Income_Blog-banner-31-min.png
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ทํางานเห็นความสามารถ ก็จะเพิม่รายไดม้ากขึน้ ผลตอบแทนจะมากจะนอ้ยก็
ขึน้อยูก่บัทักษะความเชีย่วชาญของตนเอง 

 

ขอ้เสยี: เมือ่รายไดม้าจากการทํางาน จําเป็นตอ้งใชเ้วลามาแลก ตอ้งลงแรงกาย 
และแรงใจ เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีต่อ้งการ และบางครัง้เมือ่ทําไปนาน ๆ อายยุิง่
มากจะเป็นขอ้จํากดัตอ่การทํางาน จะเห็นไดว้า่เมือ่อายมุากขึน้ จําเป็นตอ้งมกีาร
เกษียณตวัเอง  

 

 

6รปูที ่1.9 รายไดจ้ากการทํางาน และรายไดแ้ฝง 6 

ทีม่า: https://i.ytimg.com 

 

2. รายไดแ้ฝง (Passive income) คอื รายไดท้ีไ่มต่อ้งใชแ้รง หรอืใชเ้วลาในการ
ทํางานเพือ่แลกเงนิ แตจ่ะไดรั้บผลตอบแทนจากการเป็นเจา้ของสนิทรัพยใ์ด
สนิทรัพยห์นึง่ ยกตวัอยา่งเชน่ เป็นเจา้ของบา้นเชา่ทีรั่บผลตอบแทนจากคา่เชา่, 
การฝากประจําในธนาคารทีใ่หด้อกเบีย้สงู, การลงทนุในหุน้, กองทนุ, พันธบตัร, 
ฯลฯ  

 

https://i.ytimg.com/vi/znCf0_TkW20/maxresdefault.jpg
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ขอ้ด:ี มคีวามเป็นอสิระในชวีติทีไ่มต่อ้งแลกมาดว้ยการทํางาน หรอือาจจะทํา
เล็กนอ้ย ถอืไดว้า่เป็นความฝันของใครหลาย ๆ คน หรอืคนสว่นใหญเ่ลยทีเ่ดยีว   

 

ขอ้เสยี: ตอ้งมสีถานะเป็นเจา้ของในสนิทรัพยนั์น้ ๆ เสยีกอ่นทีจ่ะทําใหม้ันสามารถ
สรา้งรายไดอ้อกมา ตอ้งใชเ้วลาในการทีจ่ะเก็บสะสมไปเรือ่ย ๆ เพราะเริม่แรก
ผลตอบแทนอาจไมส่งู ตอ้งใชเ้วลา และการเลอืกสนิทรัพยท์ีด่ ีจะทําใหเ้กดิการ
เตบิโตจนเกดิรายได ้เหมอืนกบัการปลกูตน้ไม ้ทีต่อ้งอดทนใชเ้วลาหมั่นรดน้ํา, 
พรวนดนิ, ใสปุ่๋ ย กวา่ทีจ่ะไดก้นิดอกกนิผล ก็ตอ้งใชเ้วลาหลายปี    

 

 

 

 

 

 ตอนนีค้งมคํีาถาม แลว้จะตอ้งมเีงนิ หรอืสนิทรัพยเ์ทา่ไร
ละ่? เพือ่ใหเ้พยีงพอไปถงึขัน้ เกดิอสิรภาพทางการเงนิได ้
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6รปูที ่1.10 อสิรภาพ6 

ทีม่า : https://tiercode.com 

 

 มอียู ่3 สิง่ ทีต่อ้งพจิารณาในการดวูา่ เราควรมเีงนิเทา่ไร  
หากตอ้งการใหช้วีติมอีสิรภาพทางการเงนิ อนัไดแ้ก ่

 

• อาย ุ

• คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชต้อ่เดอืน 

• ความยนืยาวของชวีติ  

https://tiercode.com/wp-content/uploads/2020/09/Freedom-image-rz.jpg
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1. อาย ุ(Age) คนทีต่อ้งการอสิรภาพทางการเงนิ มเีงนิใชไ้ม่
ขาดมอื แลว้ยิง่มอีายนุอ้ย ก็หมายความวา่ เขา หรอืเธอยอ่มมี
เวลาเก็บเงนิไดม้ากกวา่ คนทีม่อีายเุยอะทีพ่ึง่คดิในเรือ่งของ
อสิรภาพทางการเงนิ 

 
6รปูที ่1.11 การรูจั้กออมแตเ่ด็ก6 

ทีม่า: https://encrypted-tbn0.gstatic.com  

 

2. ภาระคา่ใชจ้า่ยตอ่เดอืน (Monthly expenses) แยกเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็น เชน่ คา่บา้น, คา่น้ํา, คา่ไฟ, คา่กนิ ฯลฯ  

และคา่ใชจ้า่ยทีฟุ่่ มเฟือย เชน่ ไปเทีย่ว, ซือ้ของแบรนดด์งั, มอื
ถอืเครือ่งใหม ่ฯลฯ   

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMCWtA8vYMaHNT_KWPaxg-2FP0o1r10qHg8A&usqp=CAU
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6รปูที ่1.12 ตวัอยา่งภาระคา่ใชจ้า่ยรายเดอืน6 

ทีม่า: https://img.freepik.com 

 

 ตวัอยา่งทีก่ลา่วมาเหลา่นี ้มันเป็นสิง่ทีจํ่าเป็นทีจ่ะตอ้งรู ้
เพือ่ทีส่ามารถวางแผนเรือ่งรายรับ – รายจา่ย และสามารถทํา
การคํานวณวา่ จะตอ้งมเีงนิเทา่ไหรใ่หพ้อทีจ่ะใชจ้า่ยในแตล่ะ
เดอืน  

   

https://img.freepik.com/free-vector/monthly-expenses-conceptual-flat-style_41793-601.jpg?w=2000
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3. ความยนืยาวของชวีติ (Longevity) ทีน่่าจะไปถงึ  แน่นอน 
คนเราเกดิมาก็ตอ้งตาย ซึง่เป็นสจัธรรมของชวีติ เราคงไมรู่ห้รอ
กวา่จะมอีายอุกีนานแคไ่หน โดยเฉลีย่ของคนไทยทั่วไปก็ 80 – 
85  ปี โดยประมาณ   

 

 
6รปูที ่1.13 ความยนืยาวของชวีติ6 

ทีม่า: https://creazilla-store.fra1.digitaloceanspaces.com 

https://creazilla-store.fra1.digitaloceanspaces.com/cliparts/37789/old-couple-grandfather-grandmother-clipart-xl.png
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 แลว้มเีงนิเทา่ไหรถ่งึจะเพยีงพอ มาดวูธิคํีานวณกนั เราจะ
เริม่ตน้จาก เรามคีา่ใชจ้า่ยตอ่เดอืนเทา่ไหร ่จะใชส้ตูรนีใ้นการ
คํานวณ 

 

เงนิทีต่อ้งใช ้= คา่ใชจ้า่ยตอ่เดอืน (บาทตอ่เดอืน) × 12 เดอืน × ชวีติทีเ่หลอือยู่
หลังเกษียณ (ปี) 

 

ยกตวัอยา่งเชน่ หากตอ้งการเงนิทีจ่ะใชต้อ่เดอืน 30,000 บาท 
สมมตติอนนีอ้าย ุ40 ปี และคาดวา่จะมชีวีติอยูถ่งึอาย ุ90 ปี 
ระยะเวลาจะเหลอือกี 50 ปี ตอ้งใชเ้งนิเทา่กบั 

 

 

เงนิทีต่อ้งใช ้= 30,000 บาทตอ่เดอืน x 12 เดอืน x 50 ปี 

 

= 18 ลา้นบาท  

 

 

หมายเหต:ุ เงนิทีคํ่านวณออกมา ยังไมร่วมอตัราเงนิเฟ้อ ทีเ่พิม่ขึน้ในแตล่ะปี
จํานวนเงนิอาจมมีากกวา่นี ้ 
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 ถา้หากตอ้งการใชม้าก-ใชน้อ้ยกวา่นัน้ ก็ใหทํ้าการลด หรอื
เพิม่เงนิ และระยะเวลาเอาครับ ดา้นลา่งนี ้เป็นตารางสําเร็จทีทํ่า
มาใหเ้ป็นแนวทางตามชว่งอายทุีเ่หลอือยู ่วา่จะตอ้งใชเ้งนิ
เทา่ไหร ่จนกวา่จะตายจากโลกนีไ้ป โดยไมต่อ้งเป็นภาระแก่
ลกูหลาน 

 

 

 

ชีวติที่

เหลอือยู่หลงั

เกษยีณ (ปี) 

ค่าใช้จ่ายทีต้่องใช้ต่อเดอืน (บาท) 

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 

เงนิทีต้่องมีโดยรวม 

40 4,800,000 9,600,000 14,400,000 19,200,000 24,000,000 

50 6,000,000 12,000,000 18,000,000 24,000,000 30,000,000 

60 7,200,000 14,400,000 21,600,000 28,800,000 36,000,000 

70 8,400,000 16,800,000 25,200,000 36,600,000 42,000,000 

 

ตาราง แสดงใหเ้ห็นถงึ จะตอ้งมเีงนิเทา่ไหร ่นับจากชวีติหลงัเกษียณ เพือ่ใหไ้ดม้อีสิรภาพทาง
การเงนิ 
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 เมือ่เรารูแ้ลว้วา่ตอ้งการเงนิเทา่ไร เพือ่ใหม้อีสิรภาพทาง
การเงนิ คําถามตอ่มา และสิง่ทีย่ากกวา่ก็คอื เราจะไปถงึตรงจดุ
นัน้ไดอ้ยา่งไร  

 

 มาดตูวัอยา่งกนั สมมตวิา่เราทํางานจนมเีงนิเหลอืเกบ็เดอืน
ละ 5,000 บาท และหากเก็บทกุบาททกุสตางคจ์รงิ ๆ ตัง้แต่
ทํางานวนัแรก ตัง้แตต่อนอาย ุ22 ปี  

 

ทํางานจนถงึอาย ุ40 ปี เราจะมเีงนิเก็บทัง้ส ิน้ 1.08 ลา้นบาท  

 

ทํางานจนถงึอาย ุ50 ปี เราจะมเีงนิเก็บทัง้ส ิน้ 1.68 ลา้นบาท  

 

และทํางานจนถงึอาย ุ60 ปี เราจะมเีงนิเกบ็ทัง้ส ิน้ 2.28 ลา้น
บาท 

 

 

 และหากเก็บไดเ้ดอืนละ 1 หมืน่บาทละ่ เงนิเก็บจะเพิม่ขึน้ 
ตอนทีอ่าย ุ40 ปี (มเีงนิเก็บ 2.16 ลา้นบาท), 50 ปี (มเีงนิเก็บ 3.36 ลา้น

บาท) และ 60 ปี (มเีงนิเก็บ 4.56 ลา้นบาท)  
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 จากเงนิทีห่าได ้มันไมไ่ดใ้กลเ้คยีงกบัเงนิทีเ่ราตอ้งการเพือ่
มอีสิรภาพทางการเงนิ ตามตารางดา้นบนเลยแมแ้ตน่อ้ย 

 

 หากไดเ้ห็นตวัเลขแลว้จะน่าตกใจ และไมแ่ปลกใจเลยวา่ 
ขอ้มลูจากตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ระบวุา่ คนไทยมี
อสิรภาพทางการเงนิหลงัเกษียณเพยีง 5% เทา่นัน้  

 

 สว่นใหญต่อ้งทํางานตอ่ไปไมห่ยดุ หรอืตอ้งเป็นภาระของ
ลกูหลาน หรอืภาระของภาครัฐ 

 

 
รปูที ่1.14 ตอ้งคอยวิง่ตามลา่หาเงนิกนัจนเหนือ่ย 
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 อา่นถงึตรงนีม้หีลายคนอาจทอ้ นีข่นาดเก็บเงนิเดอืนละ 
5,000 บาท หรอื 10,000 บาทตอ่เดอืนแลว้นะ ก็ยังไมม่ี
อสิรภาพทางการเงนิเลย  

 

 และมันก็ไมง่า่ยนัก ทีจ่ะเก็บเงนิใหไ้ดเ้ดอืน5,000 บาท 
หรอื 10,000 บาทตลอดเวลา เพราะอาจมเีหตกุารณท์ีไ่มค่าด
ฝันเกดิขึน้ เชน่ อบุตัเิหตจุนตอ้งเขา้โรงพยาบาล, การมี
ครอบครัว, การมลีกู ฯลฯ  

 

 นีแ่หละคอือกีหนึง่เหตผุลทีว่า่ ทําไมคนไทยสว่นใหญถ่งึ
ไมม่อีสิรภาพทางการเงนิ และน่ากงัวลมากกวา่นัน้ คอืคนไทย
ไมรู่ว้า่ตวัเองจะไมม่วีนัมอีสิรภาพทางการเงนิ หากยังไมเ่ริม่ทํา
อะไร   

 

 ดงันัน้ สิง่ทีเ่ราตอ้งทํามากกวา่การเก็บเงนิ กค็อื เราตอ้งทํา
ใหเ้งนิเก็บเตบิโต ดว้ยการนําเงนิไปลงทนุในสนิทรัพยต์า่ง ๆ 
เพือ่ใหไ้ด ้ดอกเบีย้ (Interest) หรอืเงนิปันผล (Dividends)  
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รปูที ่1.15 เปรยีบเทยีบการงอกเงยของดอก และผลในสนิทรัพยต์า่ง ๆ  

 

 แน่นอนในหนังสอืเลม่นี ้จะบอกวธิกีารหา, วธิกีารวางแผน 
วธิกีารคดัเลอืก เพือ่ใหไ้ดผ้ลดทีีส่ดุ มั่นคงทีส่ดุ จนสามารถพา
ไปสูเ่ป้าหมายทีส่ามารถใชช้วีติแบบมอีสิรภาพทางการเงนิ ซึง่
จะไดก้ลา่วถงึรายละเอยีดในบทตอ่ ๆ ไป 

 

 เคยไดย้นิคําถามวา่ หากเกดิสงครามโลก สงคราม
นวิเคลยีร ์แลว้เงนิทีล่งทนุละ่ จะเป็นอยา่งไร? เมือ่ถงึเวลานัน้ 
เงนิก็จะไมม่คีวามหมายแลว้ครับ ก็จะโดนกนัถว้นหนา้ หมดตวั, 
จนกนัถว้นหนา้, อดอยากกนัถว้นหนา้  

 

 อาวธุ, อาหาร, ทีอ่ยู ่เพือ่ใหต้วัเองรอดสําคญัสําคญัทีส่ดุ 
ผูเ้ขยีนบอกวา่ เมือ่มเีงนิกต็อ้งสรา้งไวก้อ่น และตอ้งรูจั้กแบง่ปัน 
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หากเมือ่วนันัน้มาถงึ เราไมม่เีงนิ แตเ่รายังมคีนคอยชว่ยเหลอืเรา
อยู ่ถา้คนทีเ่ราเคยชว่ยคดิได ้ 

 

“สิง่ทีเ่สยีดายทีส่ดุคอื กอ่นตายยังใชเ้งนิไมห่มด แตส่ ิง่ทีส่ลด
มากกวา่ คอื ใชเ้งนิหมดแลว้ยังไมต่าย” 

 

 

จบบทที ่1 
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