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ชวนรวยแบบอัตโนมัติ 
“พลังแหงดอกเบี้ย 
“พลังแหงการลงทุน... 
“พลังที่นำสูอิสรภาพทางการเงิน” 
ทกุทานไมวาจะมีรายไดตอเดือนเทาไร หากเร่ิมลงมือจายสวนหน่ึง

ออมเพื่อตนเองกอนเสมอ และให “เงินออมทำงานแบบอัตโนมัติ” 
เชนที่กลาวไวในหนังสือเลมนี้ เชื่อวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย
อิสรภาพทางการเงินไดอยางแนนอน 

หนังสือ “จัดทัพลงทุน ตอน รวยแบบอัตโนมัติ” นี้ ไดรับ 
การตอบรับจากผูอานเปนอยางดี ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จึงจัดพิมพเปนครั้งที่ 2 ซึ่งบอกเลาถึงหลักการของการลงทุนที่เรียบงาย 
ตรงไปตรงมา แตทรงพลัง สามารถสรางความแตกตางใหกับความ
มั่นคงทางการเงินดวยเทคนิคการลงทุนแบบอัตโนมัติ ซึ่งไมจำเปนตอง
เริ่มตนดวยเงินจำนวนมากอยางที่คิด ไมจำเปนตองมีระเบียบวินัยสูง 
ที่สำคัญคือ สามารถขจัดการใชอารมณในการตัดสินใจลงทุน พรอมท้ัง
ชวยใหผูที่ตองการสรางความมั่งคั่งที่มั่นคงสามารถบริหารความเสี่ยง
และผลตอบแทนสูความสำเร็จในการลงทุนแบบอัตโนมัติอยางมั่นใจ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขอขอบคุณ ดร .สมจินต 
ศรไพศาล และคุณศักดา สรรพปญญาวงศ ที่ไดกรุณาถายทอดเนื้อหา 
สรางแรงบันดาลใจใหผูที่ตองการอิสรภาพทางการเงินมีความมั่นใจ 
และมีความสุขไปกับทุกๆ วันของการลงทุน 

 
 
 (จรัมพร  โชติกเสถียร) 
 กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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จากผูเขียน 
เมื่อหกปที่แลว ผม (สมจินต) มีความภาคภูมิใจมากท่ีหนังสือ 

จัดทัพลงทุนไดรับการตอนรับอยางดีและไดรับคำช่ืนชมวานำเร่ือง 
การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของการลงทุนตามตำราฝรั่ง คือ การจัดแบง
เงินลงทุนในทรัพยสินหลากหลายประเภท (Asset Allocation) มา 
พากยไทยดวยภาษาที่เขาใจงาย พรอมทั้งยังใหขอมูลของตลาดทุนไทย
ประกอบอยางชัดเจน ทำใหผูอานจำนวนหนึ่งไดกาวเขามาลงทุน 
ในตลาดทุนไทยและรับผลดีจากการลงทุนอยางเปนรูปธรรม แตก็ยังมี 
ผูอานอีกจำนวนหนึ่งไมประสบความสำเร็จตามศักยภาพของตน… 
อะไรนะที่ขาดหายไป 

ผมมีความเช่ือวาหากผูอานเขาใจในหลักการของการจัดทัพลงทุน 
และลงมือปฏิบัติอยางตอเนื่อง จะสามารถบรรลุเปาหมายของความ
รำ่รวยหรืออสิรภาพทางการเงินในท่ีสดุ อยางไรก็ตาม คงตองยอมรับวา 
การที่จะมีวินัยในการลงมือปฎิบัติอยางตอเนื่องนั้น พูดงายกวาทำ 
และการที่ผูคนมากมายไมประสบผลสำเร็จทางการเงินนั้น ไมใชเพราะ
ขาดความรู แตเพราะขาดวินัยในการลงทุนตอเนื่องตางหาก 

คำถามในฐานะของคนเขียนหนังสือที่รักคนอานหนังสือ ก็คือ 
ทำอยางไรจึงจะสรางสะพานแหงวินัยที่จะเช่ือมแมน้ำใหญที่คั่นระหวาง
ความรูกับความร่ำรวยจากการลงทุนไดจริงๆ ... 

ในที่สุดผมก็พบคำตอบน้ีจากหนังสือขายดีอันดับหน่ึงของ
นิวยอรคไทมสชื่อ Automatic Millionaire ของเดวิด บาค ซึ่งไดกลาวถึง
แผนการขั้นตอนเดียวที่สามารถนำคุณสูความเปนเศรษฐีเงินลานได 
ซึ่งคือสะพานเชื่อมที่ขาดหายไป ที่สำคัญคือ เปนแนวทางงายๆ ที่ใครๆ 
ก็สามารถทำได และนั่นก็หมายความวา ใครๆ ก็รวยไดอยางอัตโนมัติ
นั่นเอง 
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นัน่คอืทีม่าของหนงัสอื “จดัทพัลงทนุ ตอน รวยแบบอตัโนมตั”ิ 
ที่ทานถืออยูนี้ซึ่งรวมหัวใจของแผนสำเร็จของการลงทุนไวสองประการ
ดวยกัน คือ การมีแผนกลยุทธที่ดี จากหลักการของการจัดกองทัพของ
การลงทุน และการมีแนวปฏิบัติการท่ีทรงประสิทธิผลจากขอคิดเรื่อง
รวยแบบอัตโนมัติ เราสองคนพยายามทำใหหนังสือเลมน้ีสั้นกระชับ 
แตเชื่อวาไดจับหัวใจที่สำคัญของหลักการตางๆ ไวไดอยางพอเพียง 
ที่จะทำใหทานเกิดความเขาใจที่ดีในเรื่องการจัดทัพลงทุน เกิดกำลังใจ 
ในการลงทุน และที่สำคัญคือเกิดการไดลงมือปฏิบัติ 

พวกเราขอตั้งจิตอธิษฐานขอใหผูอานทุกทาน ไดเพลิดเพลินกับ
การอานหนังสือเลมนี้ และไดนำความรูความเขาใจน้ีไปลงมือปฏิบัติ 
จนประสบผลสำเร็จทางการเงิน และชวยกันเปนพยานบอกตอถึง 
ความสำเร็จของทานออกไปดวย เพื่อวาพวกเราจะไดรวมกันฝนและ
สรางความเปนไปไดที่คนไทยเปนแสนเปนลานคน จะมีความเชื่อ 
พื้นฐานวา ทุกคนรวยได มีความหวังใจท่ีดีและลงมือทำตามหลักการ
งายๆ ในหนังสือเลมนี้ และเดินทางสูความร่ำรวยไดอยางอัตโนมัติ 
รวมกัน 

 
 รักและปรารถนาดี 
 
 

 (ดร. สมจินต ศรไพศาล) (ศักดา สรรพปญญาวงศ) 
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ทานผูอานตั้งความปรารถนาอะไรไวในชีวิตครับ 

ถาถามคำถามนี้กับหลายๆ คน แลวใหตอบแบบเร็วๆ เราก็จะ 

ไดคำตอบที่คลายกันบาง ตางกันบาง บางคนอยากมีบานหลังใหญ 

อยากมีฐานะท่ีร่ำรวย คนที่ฐานะดีอยูแลวก็อาจจะอยากมีชื่อเสียง 

อยากทำประโยชนใหสังคม คนมีลูกคงอยากใหลูกไดเรียนโรงเรียนดีๆ 

คนทำงานก็อาจจะอยากออกมาลุยเปนเถาแกบริหารกิจการของตัวเอง

เสียที ถาเปนคำตอบที่มีสีสันกวานั้น ก็เชน อยากเท่ียวรอบโลก 

อยากเปนเจาของรถรุนใหม กระเปาแบรนดดัง ชุดโฮมเธียเตอรอลังการ 

และอื่นๆ อีกสารพัด เทาที่จะจินตนาการถึงได 

แตถาใหเวลาคิดนานกวานั้น และใหเขียนความฝนออกมาเปน 

ลายลักษณอักษร หรือเลาออกมาเปนคำพูด เราก็จะเริ่มเห็นฝนที่ชัด 

และเปนฝนที่มีพลังมากขึ้น จนบางคนอาจจะเผลอยิ้มออกมา หรือ

หัวใจเตนแรงในขณะที่กำลังนึกหรือเลาถึงฝนเหลานั้น 

ฝนเหลาน้ีหากทะนุถนอมใหดี จะมีพลานุภาพ ใหความหวัง 

ใหพลังชีวิตที่ทำใหเราอยากจะแสวงหาหนทางและเพียรพยายามเพื่อ

จะบรรลุฝนนั้นใหไดในที่สุด 

เติมเต็มความฝน… 
ดวยพลังแหงการลงทุน 
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จัดทัพลงทุน ตอน รวยแบบอัตโนมัติ 

คนไทยเราชอบดูดวงนะครับ เราอยากรูวาอนาคตของเราจะเปน

ยังไง จะรวยไหม จะทำฝนใหเปนจริงไดหรือไม แต “ปเตอร ดรักเกอร” 

ปรมาจารยดานการบริหารของโลก เขาบอกวา “วิธีการท่ีดีที่สุด 

ที่จะทำนายอนาคต คือการสรางอนาคตน้ันขึ้นมาเสียเอง” ซึ่งเปน

แนวคิดที่มีพลังมาก ดังน้ัน ผมจึงอยากจะเชิญชวนทานผูอานทุกทาน 

มาเริ่มสรางฝนใหเปนจริงนับตั้งแตวินาทีนี้กันนะครับ 

ในหนังสือ Seven Habits of Highly Effective People ซึ่งเปน

หนังสือที่ติดอันดับขายดี จนมียอดขายทะลุ 15 ลานเลมและถูกตีพิมพ

เปนภาษาตางๆ ถึง 38 ภาษานั้น “ดร.สติเฟน โคเวย” บอกไววา บุคคล 

ที่มีประสิทธิผลสูงจะมีอุปนิสัย “Start with the end in mind” คือจะ

ริเริ่มทำทุกอยาง โดยมองเห็นเปาหมายที่ชัดเจนไวลวงหนาเสมอ 

การมองเห็นเปาหมายท่ีชัดเจนไวลวงหนา จึงมีความสำคัญ 

อยางยิ่ง เพราะเปาหมายที่ชัดเจน จะทำหนาที่เปน “เข็มทิศ” ชี้ใหเรา 

เดินไปในทิศทางที่ถูกตองเสมอ และคงไมมีอะไรจะเหมาะสมเปน 

“the end in mind” หรือเปาหมายในชีวิตไดเทากับ “ความฝน” อีกแลว 

กระบวนการ “ตั้งเปาหมาย” นั้นคือกระบวนการเนนย้ำใหเรา

ตระหนักถึงสิ่งที่ตองการ ซึ่งอาจจะเปนความฝน หรือเหตุการณที่ 

อยากจะใหเกิดขึ้น อันที่จริง เราสามารถตั้งเปาหมายไดงายๆ เพียงแค

คิดถึงสิ่งนั้น แตหากจะใหเปาหมายนั้นมีพลัง และเกิดการ “ประทับ” 

เขาไปในใจของเรา การเขียนเปาหมายออกมาเปนลายลักษณอักษรหรือ

เปลงเสียงพูดออกมาดังๆ จึงเปนสิ่งที่ควรทำอยางย่ิง และถาจะใหดี

ตองทำใหเปนประจำดวยครับ 

เมื่อทานผูอานหยิบหนังสือเลมนี้มาอาน เชื่อแนวาทานคงเปน 

ผูหนึ่งที่มีความฝนอยากจะมีฐานะท่ีมั่นคงร่ำรวย ดังน้ัน ผมอยากจะ

ชกัชวนใหลองกำหนดเปาหมายท่ีทาทาย ดวยการเขยีนลงบนกระดาษ
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ตวัโตๆ หรอืเปลงเสียงออกมาดงัๆ เลยครบัวา ทานอยากจะมฐีานะ

ยังไง มีเงินเทาไร มีบานแบบไหน มีรถแบบไหน มีสังคมแบบไหน 

มีวิถีชีวิตแบบไหน… เพราะนั่นเปนสิ่งที่ผมและหนังสือเลมนี้ไมอาจจะ

ทำแทนไดครับ มีเพียงตัวทานเองเทานั้น ที่เปนผูตั้งเข็มทิศวาทาน 

อยากจะเดินไปทางไหน 

สิ่งที่หนังสือเลมนี้จะชวยทานได คือทำใหทานผูอานเกิดความ

มั่นใจวา เปาหมายท่ีไดตั้งเอาไวนั้น สามารถท่ีจะบรรลุไดจริง เพราะ

พลังแหงการลงทุนนั้นมีความอัศจรรยอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องของ

การเติบโตของเงินแบบทบตนหรือ Compound Interest นั้น แมแต

อัลเบิรต ไอนสไตน ยังถึงกับเอยปากวา “The most powerful force in 

the universe is compound interest” 

ÍÔÊÃÀÒ¾·Ò§¡ÒÃà§Ô¹… à»‡ÒËÁÒÂ·Õè¹‹Ò»ÃÒÃ¶¹Ò 
ความสำเร็จทางการเงินนั้นมีอยู 2 ระดับดวยกัน ระดับแรกคือ

ความสามารถท่ีจะอยูรอดไดโดยยังตองพ่ึงพิงรายไดจากการทำงานอยู 

ซึ่งสามารถวัดไดดวยอัตราสวนทางการเงินที่ชื่อวาอัตราสวนความ 

อยูรอด (Survival Ratio) 

 

 อัตราสวนความอยูรอด 
=
 รายไดจากการทำงาน + รายไดจากสินทรัพย

 (Survival Ratio)  รายจาย

 

เราจะประสบความสำเร็จทางการเงินในระดับแรก ก็ตอเมื่อ

อัตราสวนความอยูรอดมีคามากกวา 1 ซึ่งจะเกิดไดเมื่อ “รายไดจาก 

การทำงาน” และ “รายไดจากสินทรัพย” รวมกันแลวมีคามากกวา 

“รายจาย” 
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จัดทัพลงทุน ตอน รวยแบบอัตโนมัติ 

แมความสำเร็จทางการเงินขั้นแรกนี ้ จะยังไมใชอิสรภาพทาง 

การเงินที่แทจริง แตก็เปน “อิสรภาพทางการเงินขั้นตน” ที่ทำใหเรา 

ไมตองพึง่พงิคนอื่น และมีอิสระในการใชชีวิตไดในระดับหนึ่ง 

อิสรภาพทางการเงินที่แทจริง คือการท่ีเราจะสามารถ “เลือก 

ใชชีวิต” ในแบบท่ีปรารถนา เชน ทำในส่ิงที่รัก ใชเวลากับครอบครัว 

มีอิสระจากงานประจำ โดยท่ียังคงมีรายไดที่สม่ำเสมอเพียงพอ 

ใชจายไดสบาย ซึ่งเราสามารถวัดไดโดยอัตราสวนทางการเงินที่ชื่อวา 

อัตราสวนความมั่งคั่ง (Wealth Ratio) 

 

 อัตราสวนความมั่งคั่ง 
=
 รายไดจากสินทรัพย

 (Wealth Ratio)  รายจาย

 

เราจะมีอิสรภาพทางการเงินที่แทจริงก็ตอเมื่ออัตราสวน

ความมั่งคั่งนี้มีคามากกวา 1 สังเกตวาสูตรคำนวณอัตราสวนความ

มั่งคั่งนั้น คลายกับสูตรคำนวณอัตราสวนความอยูรอด ตางกันเพียง 

จุดเดียวคือ ไมมีการนำรายไดจากการทำงานมาคิดคำนวณดวย 

ดังนั้น การจะบรรลุอิสรภาพทางการเงิน ดวยการมีอัตราสวน 

ความม่ังคัง่ทีม่ากกวา 1 นัน้ เราจะตองมี “รายไดจากสนิทรพัย” มากกวา 

“รายจาย” ซึ่งยิ่งมากก็ยิ่งดีครับ รายไดเหลานี้ ไดแก ดอกเบี้ยรับ 

เงินปนผล คาเชา คาลิขสิทธิ์ เงินสวนแบงผลประโยชน และรายไดที่ 

ไมไดมาจากงานประจำอื่นๆ ซึ่งเปนรายไดที่เราไมตองลงแรง หรือ 

แบงเวลาไปดูแลมากนัก 

และเพราะการวดัอสิรภาพทางการเงนิ เปนการวดัเชงิเปรยีบเทยีบ

รายไดกับรายจาย ดังน้ัน อิสรภาพทางการเงินของแตละคนจึงแตกตาง

กันออกไป 
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ยกตัวอยางนะครับ ถาครอบครัว A จะอยูไดอยางสบายตองมี 

คาใชจายประจำเดือนละ 1 แสนบาท หรือ ปละ 1.2 ลานบาท 

แลวครอบครัวน้ีมีเงินลงทุนที่ไดรับผลตอบแทนหรือดอกเบ้ีย 5% อยู 

24 ลานบาท ครอบครัว A ก็จะมีกระแสเงินสดเพียงพอตอคาใชจาย

ทั้งหมดพอดี (5% × 24 ลานบาท = 1.2 ลานบาท) โดยที่สมาชิก 

ในครอบครัวไมตองหารายไดอื่นๆ เพิ่มเลยก็ได 

ในขณะท่ีครอบครัว B อาจจะตองการคาใชจายประจำเพียง 

เดอืนละ 5 หมืน่บาท หรอื ปละ 6 แสนบาท กอ็ยูไดอยางมคีวามสุขแลว 

ถาครอบครัว B ลงทุนไดผลตอบแทน 5% ตอปเทากับครอบครัว A 

ครอบครัว B ก็จะตองการเงินเพียง 12 ลานบาท เพื่อบรรลุอิสรภาพ

ทางการเงิน 

จากตัวอยางของครอบครัว A และ B ขางตน จะเห็นไดชัดเลย 

นะครับวา ดวยความตองการที่ตางกัน ครอบครัวแตละครอบครัว หรือ 

คนแตละคนก็จะสามารถบรรลุอิสรภาพทางการเงินไดดวยความยาก 

งาย ชา เร็ว ที่แตกตางกันไปดวย 
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จัดทัพลงทุน ตอน รวยแบบอัตโนมัติ 

แตไมวาความตองการจะเล็กหรือใหญแคไหน การจะหาสินทรัพย

กอนใหญสักกอน เพื่อใหสินทรัพยนั้นสรางรายไดประจำให ก็ยังคงเปน

เรื่องที่ทาทายหากปราศจากการ “ลงทุน” 

àÃÔèÁÅ§·Ø¹ÂÔè§àÃçÇ… ÂÔè§ Ṍ 
ลำพังการทำงานมีรายไดแลวเก็บออมเงินเพียงอยางเดียว เพื่อ 

ใหมีอิสรภาพทางการเงิน ถือเปนเร่ืองท่ียากมาก ตรงจุดน้ีละครับที่ 

“การลงทุน” เขามาชวย เพราะอยางที่ไดเกริ่นไปเบื้องตนแลววา 

การลงทนุนัน้มีพลงัทีม่หศัจรรยอยางหนึง่ คอื “พลงัแหงดอกเบ้ียทบตน” 

ทีส่ามารถติดปกใหคนทัว่ไป มคีวามสำเรจ็ทางการเงนิไดอยางกาวกระโดด 

และเราสามารถทำความเขาใจพลังแหงดอกเบี้ยทบตนนี้ได ดวย 

“กฎ 72” เพราะเมื่อเรานำเลข 72 หารดวย “อัตราผลตอบแทนตอป” 

ที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน เราจะไดคำตอบเปน จำนวนปที่ทำให

เงินลงทุนของเราทวีคาขึ้นเปนเทาตัว ยกตัวอยางเชน 
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