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	 แม้แต่คนที่ไม่เคยสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเงินเลย หนังสือเล่มนี้จะทำให้ 
คุณกลายเป็นคนที่วางแผนและบริหารเงินเก่งขั้นเทพ โดยสายธารแห่งการเงิน 
ในเล่มนี้เริ่มตั้งแต่ตั้งตัวจนถึงการวางแผนเกษียณเลย

ลงทุนศาสตร์ กูรูด้านการเงินอันดับต้น  ๆ  ของประเทศไทยที่มีผู้ติดตาม 
มากกว่า 1 ล้านคน จะเลกเชอร์คอร์สการเรียนให้คุณแบบตัวต่อตัว เริ่มตั้งแต่ 
ชวนคำนวณว่า สินทรัพย์ที่มีอยู่ปัจจุบันจะมีใช้พอจนเกษียณหรือไม่  ซึ่ง 
นอกจากจะใช้สูตรคำนวณง่าย  ๆ  แล้ว ยังคำนึงถึงปัจจัยต่าง  ๆ  ที่จะเป็นค่า 
ใช้จ่ายระหว่างทาง ทำให้แม่นยำขึ้น 

เมื่อคุณรู้แล้วว่าตัวเองมีรายรับ  -  จ่ายอะไรบ้าง คราวนี้ก็ถึงเวลาวาง 
เปา้หมายทางการเงนิ ตรงนีส้ำคญัมาก เพราะคณุตอ้งวางเปา้หมายทัง้ระยะสัน้ 
กลาง และยาว เพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินอยู่ตลอด ทั้งยังต้องวาง 
ให้เฉพาะเจาะจงและวัดค่าได้ แต่ไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าใจยาก เพราะในเล่ม 
มีตารางการวางเป้าหมายทางการเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงกรอกตัวเลข 
และข้อมูลส่วนตัวก็ใช้ได้แล้ว

หลังจากวางแผนการเงินเป็นแล้ว  คุณก็คงอยากหารายได้เพิ่มเติม 
หนังสือเล่มนี้จะรวบรวมสินทรัพย์ 6 ประเภทในจักรวาลแห่งการลงทุน พร้อม 
วิธีศึกษาอย่างคร่าว  ๆ และข้อดี  -  เสียของแต่ละประเภท ให้คุณเลือกตาม 
กำลังทรัพย์และความสนใจ

และเมื่อชีวิตคุณมีความมั่นคงระดับหนึ่ง  การทำประกันเพื่อแบกรับ 
ความเสี่ยงก็เป็นเรื่องจำเป็น โดยจะแนะนำให้คุณรู้จักกับประกันทุกรูปแบบ 
ที่สำคัญ แจกแจงรายละเอียดเลยว่าแต่ละประเภทมีข้อดี  -  ข้อเสียอย่างไร 
ถ้ามีไลฟ์สไตล์ลักษณะนี้ ควรทำประกันแบบไหนบ้าง

คำนำสำนักพิมพ์
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ด้วยสำนวนการเขียนที่สนุก เข้าใจง่าย มีตาราง - แผนผังอธิบายประกอบ 
หนังสือเล่มนี้จึงตอบโจทย์ทั้งคนที่อยากศึกษาเรื่องการเงิน  101 แต่ไม่รู้จะ 
เริ่มต้นอย่างไร ไปจนถึงคนที่ศึกษามาจนเชี่ยวชาญแล้วแต่ต้องการทบทวน 
พื้นฐานให้แน่นปึ้กขึ้น ยิ่งถ้าคุณได้ลองทำแบบฝึกหัดท้ายบท ตลอดจนข้อสอบ 
กลางภาค - ปลายภาคในเล่มอย่างครบถ้วนแล้ว ก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้น 

แค่ศึกษาจากหนังสือเล่มนี้ครั้งเดียว คุณก็จะมีความรู้ด้านการเงินที่นำ 
ไปใช้ได้ตลอดชีวิต

สิงหาคม 2563
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เราต้องรอจนถึงตอนน้ำลงเท่านั้น

ถึงจะรู้ได้ว่าใครกำลังแก้ผ้าว่ายน้ำอยู่

– วอร์เรน บัฟเฟตต์
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บทที ่ 1

เงินคือสิ่งสำคัญของชีวิต
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4   Money Lecture เรียนหนึ่งครั้ง ใช้ ได้ทั้งชีวิต

ปฐมนิเทศ

	 เราใช้เวลาประมาณหนึ่งส่วนสี่ของชีวิตกับการเรียนหลายสิบปี ตั้งแต่ 
ปฐมวัย ถึงมัธยม จรดอุดมศึกษา แทบจะกินตำราต่างข้าว แต่เมื่อ 
นึกย้อนกลับไป ผมคิดว่า  วิชาบริหารการเงิน  เป็นสิ่งที่ตกตะกอนได้จาก 
วิชาเรียนน้อยมาก หรืออาจเรียกได้ว่าน้อยมากที่สุด (ยกเว้นคุณจะจบมา 
ทางด้านการเงิน การบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะ)

	 คุณครูมักหลงลืมวิชาเกี่ยวกับเงินจนหมดสิ้น  อย่างน้อยก็ในห้อง 
ประชุมวางแผนหลักสูตรเพื่อนักเรียนนักศึกษา  เมื่อเคาะออกมาเป็น 
วิชาต่าง  ๆ  ให้เรียนเก็บหน่วยกิตแล้ว เรากลับได้เรียนรู้บางวิชาที่แทบไม่มี 
โอกาสได้ใช้เลย (ขอโทษหากผมพูดตรงเกินไป) แต่พอเป็นเรื่องเงินง่าย  ๆ 
พวกเรากลับตกม้าตาย ราวกับเงินเป็นสิ่งต้องห้าม ไม่มีใครใส่ใจจะพูดถึง 
เรื่องนี้อย่างจริงจัง

	 ทุกครั้งที่ผมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเงิน โดยเฉพาะในวันปัจฉิมนิเทศ 
ของนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ผมมักย้ำว่าเราหนีเรื่องเงินไม่ได้ 
ตราบใดที่เรายังต้องอยู่ในโลกทุนนิยมอันมีระบบตลาดแลกเปลี่ยนเป็น 
ศูนย์กลางเช่นนี้  ขนาดประเทศที่ เป็นคอมมิวนิสต์ เกือบเต็มใบอย่าง 
เกาหลีเหนือ ยังต้องมีเงินวอนไว้ใช้จ่าย การเรียนรู้เรื่องเงินจึงเป็นเรื่อง 
สำคัญอย่างยิ่ง และเป็นความรู้ที่เรียนเพียงครั้งเดียว แต่ใช้ได้ตลอดไป
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5   
 

ลงทุนศาสตร์

	 วันนี้ผมจึงเอ่ยถึงวิชาว่าด้วยเงิน ตั้งชื่อหลักสูตรว่า Money Lecture 
เรียนหนึ่งครั้ง ใช้ได้ทั้งชีวิต (แน่นอนว่าควรศึกษาเพิ่มเติมด้วย แม้แก่นของ 
เนื้อหาจะปรับใช้ได้ตลอด แต่เรื่องราวยิบย่อยที่เกี่ยวข้องก็มีการเปลี่ยน 
แปลง) เมื่อเรื่องเงินเป็นหัวใจในห้องเรียนนี้ ผมจึงไม่ต้องเก็บไปพูดใน 
ตอนท้ายของการปัจฉิมนิเทศอีกแล้ว แต่จะยกขึ้นมาเป็นปฐมนิเทศตั้งแต่ 
บทแรก หน้าแรก นาทีแรกที่เราพบกัน คุณจะได้เริ่มต้นศึกษาเรื่องเงิน 
ตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไป
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ทำไมเราต้องรู้เรื่องเงิน

	 ทุกครั้งเมื่อถึงช่วงปฐมนิเทศ อาจารย์จะหาเหตุผลมาหว่านล้อมให้ 
เชื่อว่าวิชานี้สำคัญอย่างยิ่งจนเราต้องพยายามจดจำ หลายคนประสบ 
ความล้มเหลวในแง่นี้ แต่โชคดีที่เป็นวิชาบังคับ จึงต้องเรียนกันทุกคน ผม 
รู้สึกกดดันเล็กน้อย เพราะแปะคำว่า  “บังคับ”  ลงในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ 
จึงต้องพยายามหว่านล้อมคุณแทน

	 ในวิชาบริหารธุรกิจ  หรือการลงทุนในตราสารทุน  ผมมักเริ่มต้น 
บทเรียนด้วยต้นสายปลายเหตุในการก่อตั้งธุรกิจ หัวใจสำคัญของบริษัท 
และพันธกิจของหุ้น หากเราเข้าใจเหตุผลอย่างชัดเจนก็จะตัดสินได้ว่า 
สิ่งไหนจำเป็น สิ่งไหนไม่จำเป็น ก็เหมือนกับวิชาบริหารการเงินส่วนบุคคล 
เราต้องเริ่มต้นที่จุดประสงค์ก่อนว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไร

	 หัวใจหลักของการทำธุรกิจมี  3 ข้อ ได้แก่ 1. สร้างกำไร  (Make 
Prof it) 2. สร้างกระแสเงินสด (Generate Cash Flow) และ 3. อยู่รอดได ้
(Stay Solvency) ผมรู้สึกว่าหลักตั้งต้นของการสร้างบริษัท 3 ข้อนี้มีเสน่ห์ 
มาก และเมื่อนำมาร้อยเรียงให้เข้ากับวิชาว่าด้วยการบริหารเงินส่วนบุคคล 
ผมคิดว่าประเด็นที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องก็ให้ภาพถึงเป้าหมายของการบริหารเงิน 
ได้เช่นกัน
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 1) สร้างกำไร (Make Profit) 

	 ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัท  เป้าหมายพื้นฐานระดับแรกที่ เรา 
คำนึงถึงย่อมเป็นเรื่องกำไร หากไม่มีกำไรจะทำมาหากินเพื่ออะไร ถูกไหม 
สุดท้ายแล้วการกระทำของเราควรเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ แน่นอนว่า 
บางช่วงอาจขาดทุน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่โดยภาพรวมแล้วกำไรเป็นสิ่ง 
สำคัญ นี่เป็นสมการพื้นฐานที่ช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องกำไรได้ง่าย ๆ 

กำไรสุทธ ิ = รายได้ - ค่าใช้จ่าย
 
	 หากเราหารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเรื่อย  ๆ เงินเก็บหรือกำไรสะสม 
ของเราก็พอกพูน และเพิ่มมูลค่ามากขึ้นในระยะยาว แต่ในทางตรงกันข้าม 
หากเราหารายได้ได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเรื่อย  ๆ ทุนรอนของเราก็ร่อยหรอ 
จนหมดตัว การสร้างกำไรจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะนั่นหมายถึงการ 
นำไปสู่ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว

	 สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือ เรามีกำไรหรือเปล่า นี่คือเหตุผลสำคัญที่เรา 
ต้องจดบันทึกรายรับ  - รายจ่าย เพราะตัวเลขในอดีตจะเป็นพื้นฐานสำคัญ 
ที่ช่วยคำนวณว่าเรากำลังได้กำไรหรือขาดทุน ได้หรือขาดปริมาณเท่าไหร่ 
และต้องใช้เวลาแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนจากขาดทุนมาเป็นกำไร

	 การหากำไรนำไปสู่เป้าหมายในระยะยาว นั่นคือการเกษียณ เมื่อ 
ดำเนินชีวิตถึงจุดหนึ่ง เราทุกคนย่อมอยากหยุดพักและหันมาให้ความ 
สำคัญกับชีวิตด้านอื่นนอกจากทำงานบ้าง หรือถึงแม้ว่าอยากจะทำงานมาก 
สังขารก็อาจไม่เอื้ออำนวย หรือไม่มีบริษัทแห่งไหนยอมรับเราเข้าทำงานอีก 
ต่อไป
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	 การสร้างกำไรหรือ Make Prof it	 จึงเป็นการมุ่งหมายส่วนต่าง	 สะสม 
เงินเก็บที่มาจากการมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย	 เพื่อเป้าหมายในชีวิต 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 การเรียนรู้วิธีบริหารเงินจึงเป็นการวางเป้าหมาย 
ให้ชัดเจน	 จับต้องได้	 และหาทางวางแผนจะไปให้ถึง	 และนี่จะเป็นเรื่อง 
ที่ผมพูดถึงตลอดในหลักสูตรของเรา

 2) สร้างกระแสเงินสด (Generate Cash Flow) 

	 ธุรกิจที่ขาดทุนมหาศาลอาจอยู่รอดได้เป็นสิบปี (ตัวอย่างมีให้เห็น 
มากมายในตลาดหุ้นไทย) แต่ธุรกิจที่ขาดกระแสเงินสดอย่างหนักหน่วงอาจ 
ล่มสลายได้เพียงไม่กี่เดือน ฟังแล้วอาจรู้สึกว่าขัดแย้ง แต่ลองจินตนาการ 
ถึงตัวเอง หากคุณเป็นมหาเศรษฐีที่เครื่องบินตกจนไปโผล่ที่ประเทศใด 
สักแห่งในแถบแอนตาร์กติก เงินทองหล่นหายไปในทะเลแล้ว ถึงแม้ว่า 
คุณจะมีทรัพย์สมบัติจากเจ้าคุณปู่มากมายอยู่ในบัญชีธนาคารที่บ้านเกิด 
แต่เมื่อไม่มีกระแสเงินสดให้ใช้ตอนนี้ คุณก็อาจอยู่ได้อีกไม่กี่วัน

	 กระแสเงินสดจึงเป็นตัวแทนของสภาพคล่อง เป็นตัวแทนของความ 
ลื่นไหลสำคัญในชีวิต เราจะมุ่งหมายหาผลกำไรอย่างเดียวไม่ได้ เพราะ 
อาจตกม้าตายโดยไม่รู้ตัว สิ่งสำคัญคือ เราต้องบริหารกระแสเงินสดด้วย 
เช่นกัน เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปอย่างไม่ติดขัด

กระแสเงินสดคงเหลือ =
กระแสเงินสดเข้า - กระแสเงินสดออก

	 กระแสเงินสดคงเหลือในแต่ละเดือนไม่จำเป็นต้องเป็นบวกเสมอไป 
แต่โดยภาพรวมแล้ว กระแสเงินสดคงเหลือสะสมควรเป็นบวกเสมอ และ 
ควรเป็นบวกในระดับที่มากพอจะกินข้าวได้ด้วย หากกดเครื่องคิดเลขแล้ว 
ปรากฏว่ากระแสเงินสดคงเหลือในแต่ละเดือนปริ่มน้ำเสียเหลือเกิน แม้จะ 
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พอหมุนได้ แต่ก็หายใจหายคอลำบาก ก็อาจหมายถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน 
โดยเฉพาะสำหรับอาชีพที่กระแสเงินสดมีลักษณะไม่แน่นอน

	 จริง  ๆ  แล้วการมีกำไรกับการสร้างกระแสเงินสดนั้นแตกต่างกัน 
อย่างมากสำหรับองค์กรธุรกิจ แต่เมื่อย้อนกลับมามองกรณีเป็นบุคคล 
ธรรมดาแล้วจะพบว่า เส้นแบ่งอาจดูบางเฉียบจนเกือบมองไม่เห็น แต่สิ่ง 
ที่อยากเน้นย้ำคือ เราสามารถกู้หนี้เพื่อเสริมกระแสเงินสดได้ในยามฉุกเฉิน 
ยามวิกฤต หรือยามที่ต้องการขยายผลกำไรด้วยอัตราทด เราก็กู้ยืมได้ 
แต่ไม่อาจเรียกการได้รับเงินกู้ว่าเป็นรายได้

	 เราจึงควรแยกกำไรออกจากกระแสเงินสดเสมอ เพื่อเข้าใจการสร้าง 
มูลค่าเพิ่มในระยะยาว และเข้าใจสภาพคล่องที่เพียงพอในแต่ละช่วงเวลา 
แต่โดยพื้นฐานแล้ว หากเราบริหารกำไรให้สูงมาก  ๆ กระแสเงินสดก็มักดี 
ไปด้วย ข้อเท็จจริงนี้ถูกต้องในแง่ของการบริหารเงินของบุคคลธรรมดา

 3) อยู่รอดได้ (Stay Solvency) 

	 วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนอันดับหนึ่งของโลกเคยกล่าวว่า เราต้อง 
รอจนถึงตอนน้ำลงเท่านั้นถึงจะรู้ได้ว่าใครกำลังแก้ผ้าว่ายน้ำอยู่ หลายคน 
อาจคิดว่า ช่างเป็นคำพูดเปรียบเปรยที่เข้าใจได้ยากเสียจริง แต่ผมกลับ 
ชอบคำพูดนี้มาก เพราะปู่บัฟเฟตต์กำลังอุปมาอุปไมยถึงความเสี่ยงอย่าง 
แยบคาย

	 ในยามที่น้ำขึ้น หากเปรียบเทียบในกรณีนี้ก็คือ เศรษฐกิจดี สภาพ 
การเงินปกติ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครกำลังใช้ชีวิตอย่างประมาทเลินเล่อ 
อยู่หรือเปล่า เศรษฐกิจอันดีงามก็เหมือนน้ำที่ท่วมอยู่ บดบังความจริง 
ที่แอบซ่อนจนมิด แต่เมื่อน้ำลง เศรษฐกิจย่ำแย่ ชีวิตพลิกผัน เราจะรู้ได้ 
เลยว่าใครกำลังแบกความเสี่ยงมหาศาลอยู่บ้าง เหมือนคนแก้ผ้าเล่นน้ำ 
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กับคนที่สวมชุดว่ายน้ำอย่างดี เมื่อมีน้ำเรี่ยคออยู่ ภาพที่เห็นก็คงไม่ต่างกัน

ความมั่งคั่งสุทธิ = สินทรัพย ์ - หนี้สิน

	 โดยพื้นฐานแล้วเราควรมีความมั่งคั่งสุทธิเป็นบวกเสมอ เพราะสภาพ 
โครงสร้างการเงินที่ดีจะช่วยให้เราผ่านวิกฤตได้ ลองนึกถึงวิกฤตต้มยำกุ้ง 
วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ หรือวิกฤตโควิดสิบเก้าครั้งนี้ จินตนาการว่าเรามีหนี้ 
จำนวนมากที่ต้องจ่ายทุกเดือน  และดอกเบี้ยวิ่งทบแบบไม่มีวันหยุด 
ช่วงเวลาแบบนั้นก็ยากที่จะผ่านพ้นไป

	 การคำนวณหาความมั่งคั่งสุทธิจะช่วยให้เรามองตัวเองอย่างเป็นธรรม 
เสมอว่า เรามีความมั่นคงด้านสถานะทางการเงินมากแค่ไหน จริง ๆ แล้วแค ่
กู้ซื้อสินทรัพย์ก้อนใหญ่อย่างบ้านหรือรถยนต์  ความมั่งคั่งของเราก็มัก 
ติดลบแล้ว เพราะอย่าลืมว่าหนี้สินก็คือมูลค่าสินทรัพย์ที่กู้บวกด้วยดอกเบี้ย 
เข้าไป การเลือกกู้เลือกผ่อนให้ถูกที่ถูกเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก และ 
จะช่วยย้ำเตือนให้มีสติและภูมิคุ้มกันด้านการเงินตลอดเวลา
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เพื่อสำเร็จการศึกษา

	 วิชาว่าด้วยการบริหารการเงินส่วนบุคคลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลเป็น 
มหาสมุทรแอตแลนติก (ยกเรื่องการลงทุนไว้ให้เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกแทน) 
หากจะอ่านกันแบบจริงจังก็มีหนังสือหนาหนักร่วม 500 หน้ากระดาษเอสี่ 
ใหอ้า่นจนสะใจ หนงัสอืเลม่นีจ้งึเปน็การสรปุเฉพาะแกน่สำคญัทีส่ดุ กะเพยีง 
ความยาวไว้แต่พอดีความสนใจของผู้อ่าน ไม่มาก ไม่น้อยไป เพื่อให้ได้ 
ประโยชน์อย่างเต็มที่

	 ทุกแนวคิด ทุกเนื้อหา จะถูกหล่อหลอมเป็นหลักเรื่องเพียงอย่างเดียว 
แน่นอน หากเรียนรู้ตามหลักสูตรที่วางไว้แต่ละบท ผู้เรียนย่อมได้ประเด็น 
ทั้งการสร้างกำไร สร้างกระแสเงินสด และอยู่รอดได้แบบครบถ้วน ไม่ 
จำเป็นต้องแยกออกมาพูดแต่ละด้านโดยละเอียด เน้นการสร้างแผนการเงิน 
เฉพาะตัวที่นำไปใช้ได้จริง ไล่เรียงเนื้อหาไปจนถึงปัจฉิมนิเทศในบทสุดท้าย

	 ตอนท้ายของทุกบทจะมีการบ้านและแบบฝึกหัดให้ลองทำ เหมือน 
การสอบย่อยหรือการทำการบ้านส่งในวิชาเรียน หลายคนอาจเปิดผ่านไป  
แต่คุณจะพลาดเป็นอย่างมาก เพราะต่อให้เรียนวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
มากี่ร้อยกี่พันชั่วโมง แต่ถ้าไม่ลองวางแผนการเงินอย่างจริงจังดูสักครั้ง 
คุณก็ไม่อาจวางแผนการเงินได้ดี
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12   Money Lecture เรียนหนึ่งครั้ง ใช้ ได้ทั้งชีวิต

สำหรับคนที่อยากได้
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

	 หากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วถูกใจ หรือหลงใหลไปกับความมหัศจรรย์ 
ของตัวเลข สินทรัพย์ต่าง  ๆ หรือเงินที่เคลื่อนไหวในบัญชี คุณก็สามารถ 
ศึกษาต่อไปได้ไม่จบสิ้น หากชอบเฉพาะการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
อาจลองหาหนังสือวิชาการด้านนี้มาอ่านเพิ่ม ถ้ารักมากก็ผันตัวไปเป็น 
นักวางแผนการเงินมืออาชีพเลย แต่อย่าลืมสอบใบรับรองก่อนให้เรียบร้อย

	 ถ้าคุณสนใจเรื่องของการสร้างมูลค่าและการนำเงินมาต่อยอดเป็นเงิน 
ก็ยังศึกษาต่อด้านการลงทุนได้ (มหาสมุทรแปซิฟิกดังเช่นที่ว่าไว้นั่นแหละ) 
ศาสตร์นั่นก็กว้างเกินคณานับ แต่ก็สนุกสนานและกระตุ้นอะดรีนาลิน 
ให้หลั่งไหลเป็นอย่างดี นี่ก็เหมือนหลักสูตรปริญญาอย่างย่อยใบหนึ่งเท่านั้น 
ซึ่งคุณสามารถหาจุดเชื่อมต่อได้อีกมากมาย

	 จุดสำคัญที่สุดในวิชานี้จึงเป็นการปลุกไฟแห่งความชอบที่จะศึกษา 
ด้านการเงินให้ตื่นขึ้น หากทำสำเร็จ ถือว่าหลักสูตรนี้บรรลุวัตถุประสงค์ 
สูงสุดแล้ว ผมผู้รับหน้าที่บรรยายและให้คะแนนแบบเขี้ยวลากดินก็คง 
ภูมิใจอย่างยิ่ง คงต้องรอดูว่าผมจะทำได้สำเร็จหรือไม่ แต่ก่อนอื่น ผมจะ 
ตะล่อมคุณให้เปลี่ยนทัศนคติทางการเงินทั้งหมดด้วยสมการเดียว
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ลงทุนศาสตร์

	 แบบฝึกหัดท้ายบท

1. คุณคิดว่าจะเรียนหลักสูตร Money Lecture วันละกี่นาที
 
2. คุณคิดว่าจะเรียนจบหลักสูตร Money Lecture ภายในเวลา 
กี่วัน

 
3. คุณคิดว่าตัวเองจะทำตามเป้าหมายในคำตอบข้างต้นได้หรือไม่ 
เพราะอะไร
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เราทุกคนควรมีเงินออม

ประมาณ 6 - 12 เท่าของค่าใช้จ่ายจำเป็น
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บทที ่ 2

สมการที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง
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16   Money Lecture เรียนหนึ่งครั้ง ใช้ ได้ทั้งชีวิต

	 สิ่งที่ผมเกลียดที่สุดคือ การเรียนรู้แบบลอย  ๆ หาหลักยึดไม่ได้ นั่น 
ไม่ใช่เพราะวิชาผิด ผมนี่แหละประหลาด ผมเป็นเด็กที่หลงรักวิทยาศาสตร ์
กับคณิตศาสตร์ตั้งแต่จำความได้ อะไรที่มาเป็นข้อ เป็นหลัก เป็นกฎ เป็น 
ทฤษฎี เป็นสมการ เหล่านี้ทำให้ผมสบายใจเสมอ เหมือนเวลาทำข้อสอบ 
คิดอะไรไม่ออก เขียนสมการถูกก็ได้ 1 คะแนนแล้ว นั่นแหละคือผมเลย

รายได้ = ค่าใช้จ่ายจำเป็น + เงินออม เงินลงทุน 
 + ค่าใช้จ่ายตามต้องการ

	 หลักการตีความสมการที่เรียบง่ายคือ เมื่อมีรายได้เข้ามา เราก็เลือก 
ใช้จ่ายไปตามลำดับ เริ่มจากค่าใช้จ่ายจำเป็น เงินออม เงินลงทุน แล้ว 
สิน้สดุทีค่า่ใชจ้า่ยตามตอ้งการ นีเ่ปน็สมการตัง้ตน้สำหรบัวางแผนการบรหิาร 
เงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะเป็นหลักยึดที่ใช้ตลอดในหนังสือเล่มนี้

	 ผมเป็นมนุษย์จำพวกสุขนิยม ชอบใช้เงิน และไม่ได้ต้องการเก็บเงินให ้
ได้มากที่สุด เรียกว่าเดินทางสายกลางก็ได้ ผมจึงต้องวางแผนการเงิน 
เพื่อจะได้รู้ว่าใช้ได้เท่าไหร่ เก็บได้เท่าไหร่จึงจะพอ โดยจะตัดเงินออมกับ 
เงินลงทุนก่อน แล้วค่อยนำไปใช้จ่ายตามชอบ หากยังใช้เหลืออีกก็ค่อยนำ 
มาเก็บเพื่อลงทุนต่อ

สมการเปลี่ยนชีวิต
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ลงทุนศาสตร์

	 รายได้ หมายถึง ผลประโยชน์ที่ตีค่าออกมาเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได ้
ก่อนจะวางแผนการเงิน เราต้องแจกแจงรายได้ของตัวเองเสียก่อน นับ 
ตั้งแต่รายได้ต่อเดือน รายได้ต่อปี หรือรายได้ที่ได้เป็นครั้งคราว หลัง 
จากนัน้จึงมาเฉลี่ยเปน็รายเดอืน เพราะการทำสมการรายรบัรายจา่ยตอ่เดอืน 
จะช่วยให้เห็นภาพได้ดีที่สุด

	 ตัวอย่างรายได้ เช่น เงินเดือน ค่าแรงรายวัน ค่าคอมมิชชั่น ค่า 
โบนัสประจำปี ค่าประจำตำแหน่ง ค่าสนับสนุนสาธารณูปโภคจากบริษัท 
ค่าล่วงเวลา ค่ารายได้จากงานพิเศษ ค่าทำงานนอกเวลา ค่าทำงานอิสระ 
รายได้อื่นจากช่องทางต่าง  ๆ เช่น ค่าลิขสิทธิ์จากงานเขียน ค่าเช่าจาก 
อสังหาริมทรัพย์ ค่าดอกเบี้ย ค่าเงินปันผลจากหุ้น และกองทุนรวม 
เป็นต้น

	 รายได้ที่เขียนลงมาควรเป็นรายได้ที่แน่นอนประมาณหนึ่ง หรือหาก 
เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนก็อาจเขียนให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด แต่หาก 
เป็นรายได้ที่คาดการณ์ยาก เช่น ค่าโบนัสประจำปี อาจเลือกใส่ตัวเลข 
น้อย  ๆ  ที่มั่นใจไว้ก่อน แต่หากตัวเลขที่ประมาณการไว้ผิดพลาดก็ให้ปรับ 
แผนใหม่ หรือไม่ก็ปรับตัวเลขให้สมจริงทุก 3 เดือน

รายได้
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18   Money Lecture เรียนหนึ่งครั้ง ใช้ ได้ทั้งชีวิต

	 ค่าใช้จ่ายจำเป็น หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เราจำเป็นต้องจ่าย อาจเรียก 
ว่าเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Expense) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานขั้นต่ำ 
ในแต่ละเดือน แน่นอน คำว่าจำเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากัน เราควรหา 
คำตอบให้ได้ว่าจำเป็นของเราประกอบด้วยอะไรบ้าง ยกตัวอย่างให้ชัดเจน 
ที่สุด ค่าใช้อินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์สำหรับบางคนถือเป็นเรื่องจำเป็นมาก 
แต่สำหรับคนบางกลุ่มนั่นไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลย

	 ตัวอย่างค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่า 
สาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์) ค่าอินเทอร์เน็ต 
ค่าเลี้ยงดูบุพการี ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าส่งประกันสังคม ค่าส่งกองทุน 
สำรองเลี้ยงชีพ ค่าส่งกองทุนสนับสนุนการออมต่าง  ๆ ค่าประกันชีวิต 
ค่าประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมันรถ ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ 
ค่าภาษี และค่าต้นทุนในการทำธุรกิจ เป็นต้น

	 ถึงแม้ว่าจะใช้คำว่าค่าใช้จ่ายจำเป็น แต่คำว่าจำเป็นของแต่ละคนก็ไม่ 
เท่ากัน เช่น ค่าอาหารแบบจำเป็นสำหรับคนหนึ่งอาจจะ 100 บาทต่อวัน 
แต่สำหรับบางคนต้อง 30 บาทต่อวัน สำหรับบางคน ค่าซื้อหนังสือจำเป็น 
แต่บางคนไม่จำเป็น คุณต้องวางแผนการเงินให้เป็นตัวเองมากที่สุด ไม่ 

ค่าใช้จ่ายจำเป็น
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ต้องห่วงว่าใครจะค่อนแคะว่าคุณสุรุ่ยสุร่าย จินตนาการว่าหากตกงาน 
กะทันหัน เรายังต้องใช้เงินไปกับอะไร นั่นแหละคือค่าใช้จ่ายจำเป็น

	 หากเขียนจนถึงบรรทัดนี้แล้วพบว่า ค่าใช้จ่ายจำเป็นมีมากจนแซง 
รายได้ไปแล้ว คุณต้องกลับไปตั้งคำถามว่า ค่าใช้จ่ายที่เขียนเป็นค่าใช้จ่าย 
ที่จำเป็นจริงหรือไม่ ปรับลดได้อีกหรือเปล่า ผมถึงบอกตั้งแต่แรกว่า อยาก 
เขียนอะไรก็เขียนไปเถอะ สุดท้ายแล้วตัวเลขจะบอกเราเองว่าทำได้หรือไม่ 
หากลดได้ก็พยายามลด แต่ถ้าลดไม่ได้แล้ว เราต้องกลับไปแก้ปัญหาใหม่ 
ด้วยการหารายได้เพิ่ม สมการนี้จะได้มีเงินเหลือ ทำให้เรานำส่วนต่างไป 
ทำอย่างอื่นได้ต่อไป
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20   Money Lecture เรียนหนึ่งครั้ง ใช้ ได้ทั้งชีวิต

	 เงินออม หมายถึง เงินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องเงินต้นเป็นหลัก 
โดยเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือจำเป็น เงินออมควรมีขอบเขตที่จำกัด 
ไม่น้อยไป ไม่มากไป เพราะหากมีน้อยไป เมื่อเหตุการณ์วิกฤตหรือฉุกเฉิน 
ก็จะมีไม่พอใช้ ชักหน้าไม่ถึงหลัง แต่หากมีมากไปก็จะกลายเป็นว่าเงิน 
มาจมอยู่มากเกินไป แทนที่จะนำไปลงทุนให้ได้เงินเพิ่ม กลายเป็นว่าได้ 
ดอกผลลดน้อยลง

	 เราทุกคนควรมีเงินออมประมาณ  6 -  12 เท่าของค่าใช้จ่ายจำเป็น 
เหตุผลก็คือ หากมีวิกฤตกะทันหัน เช่น ตกงาน ธุรกิจไปไม่รอด หรือ 
โรคระบาดจนปิดเมือง เราจะต้องยังพอมีชีวิตรอดต่อไปอีก 6 - 12 เดือน 
ให้พอขยับขยายหาลู่ทางได้ ยิ่งถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นกระเป๋า 
เงินของครอบครัว เราต้องมีเงินออมเผื่อสำหรับคนในครอบครัวด้วย นั่น 
หมายถึงอาจต้องทวีคูณไปด้วยตามจำนวนคน  (หากไม่ได้ใส่ค่าเลี้ยงดู 
ครอบครัวลงในค่าใช้จ่ายจำเป็นในหัวข้อก่อนแล้ว)

	 ตัวเลข 6 - 12 เดือนดูจะกว้างมาก เพราะขอบบนกับขอบล่างห่างกัน 
ถึง  2 เท่า  ตกลงควรใช้เท่าไหร่ดี  ผมสนับสนุนให้ตัดสินใจเองโดยดู 
ความมั่นคงของหน้าที่การงานเป็นหลัก หากทำอาชีพที่มีความมั่นคงสูงมาก 

เงินออม
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เช่น  รับราชการ  ตำแหน่ งงานที่มีสัญญาระยะยาว  หรืออาชีพที่  
ขาดแคลน กรณีนี้อาจสะสมไว้สัก 6 เดือนได้ แต่หากทำอาชีพที่ไม่ค่อย 
มั่นคงนัก เช่น ธุรกิจขนาดเล็ก หรืออาชีพอิสระ เราอาจต้องมีเงินสะสม 
มากถึง 12 เดือนเพื่อความปลอดภัย หรือหากไม่มั่นใจก็เพิ่มจำนวนเงิน 
สะสมได้ 

	 ส่วนตัวแล้วผมแนะนำไม่ให้มากเกิน 12 เดือน เพราะเราควรแบ่งเงิน 
ส่วนหนึ่งไปลงทุนด้วยเพื่อเป้าหมายในอนาคต เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ 
แต่งงาน และเกษียณอายุ อย่างไรก็ตาม เกินย่อมดีกว่าขาดเสมอ การมี 
เงินออมสะสมไว้ต่ำกว่า 6 เดือนถือว่าอันตรายมาก คนที่เคยผ่านวิกฤต 
เศรษฐกิจครั้งใหญ่จะเข้าใจดี อย่ารอให้รู้ตอนที่เงินในกระเป๋าเกลี้ยงแล้ว 
เตรียมแผนไว้สำหรับสถานการณ์ที่แย่ที่สุดย่อมดีกว่า

	 จากที่บอกไปข้างต้นแล้วว่า ฝั่งขวาของสมการไล่เรียงความสำคัญจาก 
มากไปหาน้อย ดังนั้นในช่วงแรกที่ยังมีเงินออมไม่ถึงเป้าหมาย เราต้อง 
นำรายได้ที่หักด้วยค่าใช้จ่ายจำเป็นมาใส่ในกระปุกเงินออม จนเมื่อถึงระดับ 
ที่มีเงินออมตามเป้าหมายแล้ว เราถึงจะเปลี่ยนไปเป็นเงินลงทุนและ 
ค่าใช้จ่ายตามต้องการในลำดับต่อไป เงินออมจึงเป็นการเก็บเงินเพียง 
ครั้งเดียวในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว เมื่อออมถึงเป้าแล้วก็ไม่ต้องออมสะสม 
เรื่อย ๆ ยกเว้นว่าเป้าหมายการออมของเราจะต่างไปจากเดิม
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	 เงินลงทุน หมายถึง เงินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนภายใต้ 
ความเสี่ยงที่เหมาะสม เงินก้อนนี้อาจนำไปใช้ซื้อสินทรัพย์ต่าง  ๆ เช่น 
ตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ กองทุนรวม และคาดหวังผล 
ตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ  เช่น  ส่วนต่างราคาสินทรัพย์  ดอกเบี้ย 
เงินปันผล และค่าเช่า เป็นต้น

	 เวลาวางแผนการลงทุน คุณต้องมีความรู้พื้นฐานประมาณหนึ่ง ดังนั้น 
ผมจะยกไปเล่าโดยละเอียดในบทที่ว่าด้วยการวางแผนการลงทุนเลย 
ส่วนบทนี้จะเริ่มต้นด้วยการให้เห็นภาพคร่าว ๆ ของสมการก่อน 

เงินลงทุน
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ลงทุนศาสตร์

	 ค่าใช้จ่ายตามต้องการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากความจำเป็น 
พื้นฐานของชีวิต เรียกว่าใช้ก็ได้ ไม่ใช้ก็ได้ แต่การใช้อาจให้ความสุข 
มากกว่า ค่าใช้จ่ายตามต้องการจึงเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเสริม ซึ่งควรเกิดขึ้น 
เมื่อเราหักจ่ายค่าใช้จ่ายจำเป็นและเงินออม เงินลงทุน เรียบร้อยแล้ว 

	 ตัวอย่างค่าใช้จ่ายตามต้องการ เช่น ค่าท่องเที่ยวต่างประเทศ ค่ากิน 
บุฟเฟต์มื้อหรู ค่าของใช้ฟุ่มเฟือย ค่าซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ และ 
ค่าใช้จ่ายในการทำงานอดิเรก พูดง่าย  ๆ  คือ ค่าใช้จ่ายสารพัดค่าที่เรา 
จะตัดออกหากตกงานในวันนี้หรือพรุ่งนี้

	 ไม่ได้แปลว่าเหลือเท่าไหร่ให้ใช้จนหมด สุดท้ายแล้วเราก็ควรใช้จ่าย 
ตามความเหมาะสม โดยการตัดสินใจซื้อเมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้นคุ้มค่าต่อความสุข 
ที่ได้รับ ส่วนที่เหลือก็เอาเก็บไปใส่ในกองเงินลงทุน ลงทุนต่อเนื่องใน 
อนาคตให้งอกเงย อาจจะเพื่อให้เราสะสมเงินได้มากขึ้น เกษียณได้เร็วขึ้น 
หรือเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน

ค่าใช้จ่ายตามต้องการ
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ชีวิตนายปุณช่างวุ่นวาย 
ไปด้วยตัวเลข

	 หากให้พูดถึงสมการเฉย  ๆ หลายคนก็คงงงว่าใช้อย่างไร ผมจึงยก 
ตัวอย่างกรณีศึกษาและลองคำนวณไปด้วยกัน ย้ำอีกครั้งว่า ตัวเลขเงิน 
ลงทุนนั้นจะต้องผ่านการเรียนสูตรคำนวณก่อนถึงจะคิดได้ แต่ผมใส่ตัวเลข 
มาให้เผื่อใครที่จะกลับมาย้อนอ่านจะได้ลองคำนวณว่าได้คำตอบใกล้เคียง 
กันหรือเปล่า (ตัวเลขมีการปรับเล็กน้อยให้ลงตัวจากคำตอบจริง)

	 ตัวอย่าง นายปุณมีอาชีพเภสัชกร เงินเดือน 35,000 บาท และค่าใบ 
ประกอบวิชาชีพเดือนละ 5,000 บาท มีค่าใช้จ่ายจำเป็นต่อเดือน ได้แก่ 
ค่าอาหาร  7 ,500  บาท  ค่า เดินทาง  3 ,000  บาท  ค่าที่พักรวมค่า 
สาธารณูปโภค 5,000 บาท ค่าประกันสังคม 750 บาท ค่ากองทุนสำรอง 
เลี้ยงชีพ 1,250 บาท และค่าประกันเฉลี่ย 2,500 บาท 

	 นายปุณมีเป้าหมายทางการเงิน ได้แก่ เงินไปเที่ยวต่างประเทศ 
18,000 บาท ใน 1 ปีข้างหน้า ค่าโทรศัพท์ใหม่ 24,000 บาท ใน 2 ปี 
ข้างหน้า เงินดาวน์บ้าน 1 ล้านบาท ใน 10 ปีข้างหน้า เงินค่าการศึกษา 
บุตร 1 ล้านบาท ใน 15 ปีข้างหน้า และเงินเกษียณ 17 ล้านบาท ใน 
35 ปีข้างหน้า จากข้อมูลพื้นฐานข้างต้น นายปุณจะสามารถวางแผน 
การเงินได้ดังนี้
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	 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจำเป็นของนายปุณเท่ากับ  20,000 บาท 
ต่อเดือน นายปุณจึงต้องสะสมเงินให้ได้ 200,000 บาทก่อน เพื่อเป็นเงิน 
สำรองยามฉุกเฉิน (10 เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็น) หลังจากนั้นจึงนำมา 
วางแผนการลงทุนต่อ โดยคำนวณจากเป้าหมายทางการเงินที่วางแผนไว้ 
ผลการคิดย้อนกลับมาเป็นเงินเก็บต่อเดือนเป็นไปตามตารางด้านล่าง

เป้าหมายทางการเงิน จำนวนเงิน
(บาท)

ระยะเวลา
จากปัจจุบัน 

(ปี)

เงินสะสม
ต่อเดือน 
(บาท)

ผลตอบแทน
คาดหวัง 
(%)

เป้าหมายระยะสั้น

ค่าเที่ยวต่างประเทศ 18,000   1 1,500   0

ค่าซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ 24,000   2 1,000   0
เป้าหมายระยะกลาง

เงินดาวน์บ้าน 1,000,000 10 5,000 10

เงินค่าการศึกษาบุตร 1,000,000 15 2,500 10

เป้าหมายระยะยาว
เงินเกษียณสุข 17,000,000 35 5,000 10

15,000

	 รายได้รวม  = 40,000 บาท/เดือน
	 ค่าใช้จ่ายจำเป็นรวม  = 20,000 บาท/เดือน
	 เงินลงทุนรวม	 =	 15,000 บาท/เดือน

 รายได้ = ค่าใช้จ่ายจำเป็น + เงินออม 
    เงินลงทุน + ค่าใช้จ่ายตามต้องการ
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	 ค่าใช้จ่ายตามต้องการ = รายได้ - ค่าใช้จ่ายจำเป็น - เงินออม
	 	 เงินลงทุน
	 ค่าใช้จ่ายตามต้องการ = 40,000 - 20,000 - 15,000 บาท/เดือน 
	 ค่าใช้จ่ายตามต้องการ = 5,000 บาท/เดือน

	 นายปุณจะเหลือค่าใช้จ่ายตามต้องการเดือนละ 5,000 บาท หาก 
เหลือก็นำไปทบในก้อนของเงินลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงินต่อ แต่ถ้า 
คำตอบเป็นไปในทางตรงกันข้าม หากใช้จ่ายไม่พอล่ะ นายปุณจะต้องทำ 
อย่างไร คำตอบนั้นแสนเรียบง่าย นายปุณก็ต้องหาทางสร้างความมั่งคั่ง 
เพิ่มขึ้น

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



27   
 

ลงทุนศาสตร์

 1) ลดรายจ่าย 
	 การลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น หรือการปรับเป้าหมายทางการเงินให้สมเหต ุ
สมผลเป็นการขยายความมั่งคั่งที่ดีในระยะต้น เนื่องจากการลดรายจ่าย 
จะเพิ่มความมั่งคั่งได้ทันที แต่ก็มีข้อจำกัด เนื่องจากถึงจุดหนึ่งเราจะไม่ 
สามารถลดระดับคุณภาพชีวิตได้อีกแล้ว ผมจึงแนะนำว่า หากเงินไม่พอใช ้
ก่อนอื่นต้องหาให้เจอว่าเรามีรายจ่ายใดมากเกินไปที่ลดได้หรือเปล่า หาก 
ลดเต็มที่แล้วจึงค่อยหาวิธีต่อไป

 2) เพิ่มรายได ้
	 การเพิ่มรายได้มีทั้งเพิ่มจากงานที่ทำอยู่และหารายได้เพิ่มเติมจากทาง 
ใหม่ ซึ่งเป็นการขยายความมั่งคั่งในระยะกลาง เช่น ทำโอทีเพิ่ม สอบ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อเพิ่มเงินเดือน รับจ้างทำงานพิเศษ และทำงาน 
พาร์ตไทม์ การเพิ่มรายได้มีข้อจำกัดที่น้อยกว่าการลดรายจ่าย เราทุกคน 
ควรเพิ่มศักยภาพของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อสร้างรายได้ให้สูงและคุ้มค่า 
การเพิ่มรายได้เหมาะกับช่วงเวลาที่ยังไม่มั่งคั่งมากนัก เพราะมักต้องลงทุน 
ลงแรงเยอะ

 

ความมั่งคั่งและส่วนต่อขยาย
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 3) ลงทุนต่อ  
	 การลงทุนต่อถือเป็นการขยายความมั่งคั่งที่ดีในระยะยาว เนื่องจาก
การเพิ่มรายได้จะมีข้อจำกัดเมื่อฐานความมั่งคั่งสูงแล้ว แต่การลงทุนมักไม่
ค่อยมีข้อจำกัดด้านขนาดของเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนจะให้ผล
ตอบแทนที่ยอดเยี่ยมในระยะยาว เนื่องจากได้รับผลตอบแทนทบต้นเพิ่มขึ้น
ตามระยะเวลา เราจึงควรศึกษาเรื่องการลงทุนเพราะเป็นวิธีเพิ่มความมั่งคั่ง
ที่ทุกคนทำได้ และช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วมากขึ้น	
 
	 ตอนนี้เครื่องคุณคงร้อนเต็มที อยากจะทะยานรถยนต์ไปบนถนนแห่ง
การลงทุนให้มิดคันเร่ง ผมตกใจมากจนต้องดึงกุญแจรถออกมาก่อน กลัว
คุณจะรีบผลีผลามออกไป คุณยังไม่รู้ว่าจะขับไปไหน แถมยังไม่รู้ว่าจะขับ
ไปด้วยความเร็วเท่าไหร่ด้วย การขับรถมั่วซั่วนั้นอันตรายมาก ผมข่มขู่คุณ
เรื่องตำนานโค้งหักศอกที่ชื่อล้มละลาย คุณจะแขยงจนขนลุก ผมจึงถือ
โอกาสหยิบแผนที่ที่ว่างเปล่าขึ้นมา และชักชวนให้คุณเริ่มต้นออกแบบ	 
เส้นทางไปด้วยกันก่อน	
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	 แบบฝึกหัดท้ายบท

1. คุณมีรายได้โดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ มาจากทางไหนบ้าง

2. คุณมีค่าใช้จ่ายจำเป็นโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ อะไรบ้าง

3. คุณมีรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายจำเป็น ถ้าน้อยกว่า 
วางแผนจะทำอย่างไร

4. คุณจำเป็นต้องมีเงินออมสะสมไว้สำหรับกี่เดือน เพราะอะไร

5. คุณจำเป็นต้องมีเงินออมเป็นจำนวนเท่าไหร่

6. คุณมีเงินออมครบตามเป้าแล้วหรือยัง หากยัง คิดว่าจะเก็บ 
สะสมได้ภายในกี่เดือน

7. หากคุณจำเป็นต้องลงทุนเพื่ออนาคตเป็นจำนวน  25% ของ 
รายได้รวม คุณจะมีค่าใช้จ่ายตามต้องการหรือไม่ หากมี 
คุณเหลือค่าใช้จ่ายตามต้องการเท่าไหร่

8. คุณคิดว่าค่าใช้จ่ายตามต้องการเพียงพอต่อการใช้ต่อเดือน 
หรือไม่ หากไม่พอ วางแผนจะทำอย่างไรต่อไป
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