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“หนี้” คือปญหาทางการเงินอันดับหนึ่งของคนเรา และ

อาจจะถือไดวาเปนปญหาท่ีใหญที่สุดดวยก็ได เพราะทุกวันนี้มี

คนติดกับดักปญหานี้อยูมากมายทั่วทุกมุมโลก

ในมุมหนึ่ง หนี้เกิดจากพฤติกรรมการใชจายเกินตัวของคน

เราเอง แตก็มีอยูจํานวนหนึ่งที่เกิดจากภาระความรับผิดชอบตอ

ครอบครัวที่ใหญหลวงเกินกําลัง และก็มีอีกไมนอยที่ตองใชชีวิต

แบกรับภาระหนี้ที่ตัวเองไมไดกอ

ผมเองเปนคนหนึ่งที่เคยตกอยูในภาวะเปนหนี้สิบกวาลาน

บาทของครอบครัว ในชวงวิกฤติตมยํากุงป 2540 และตองหา

ทางแกปญหาหนี้ดวยตัวเอง จึงเขาใจเปนอยางดีวา การเปนหนี้

นั้นสรางความทุกขใหกับชีวิตคนเราไดมากแคไหน

ตลอดระยะเวลารวมสิบปที่ตอสูกับหนี้ และผานพนปญหา 

จนมีอิสรภาพทางการเงิน มีชีวิตในแบบที่ตัวเองตองการ ผม

คนพบความจริงวา 

คํานํา
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การแกปญหาโดยมุงใชเงินเพียงอยางเดียว ไมไดชวยแก

ปญหา และหลายครั้งนําไปสูปญหาใหม ๆ ที่ใหญกวาเดิม ทั้งนี้

เพราะการแกปญหาหนีน้ัน้จาํเปนทีจ่ะตองเหน็ภาพรวมของปญหา

และแกไขที่ตนเหตุ ดวย “ความรูทางการเงิน” ที่ถูกตอง ปญหา

ถึงจะยุติและหมดไปได

“เปลีย่นหนีเ้ปนอสิรภาพการเงนิ” เขยีนข้ึนจากประสบการณ

ตรงในการแกปญหาหนีน้บัสบิลานบาท ดวยความรูทางการเงนิท่ี

ถกูตอง และความมุงมัน่ทีจ่ะมชีวีติทีด่ขีึน้ของตวัผูเขยีนเอง ในเลม 

จะบอกเลาเรื;องราวทั้งหมดตั้งแตวิธีคิด วิธีการ และแนวทาง

จัดการ รวมไปถึงเรื;องเลาของผูที่แกไขปญหาหนี้ไดสําเร็จ ดวย 

หวังเปนกําลังใจใหกับคุณผูอานทุกคนที่กําลังตกอยูในขุมนรก 

ทางการเงิน

สาระสําคัญที่ผูเขียนในฐานะที่เปนทั้งผูเคยประสบปญหา

และปจจุบันกลายมาเปนผู ใหคําแนะนํา อยากสื;อสารถึงคุณ 

ผูอานทุกทานก็คือ “หนี้เปนปญหาที่แกไขได” ขอเพียงมีความรู 

ที่ถูกตอง มีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยว และไมยอทอตอปญหา

หากคุณเขาใจหลักการและวิธีการในหนังสือเลมนี้ ผม 

เชื;อวาไมเพียงแตคุณจะปลดหนี้ไดเทานั้น แตคุณยังจะสามารถ

สรางอสิรภาพการเงนิไปพรอม ๆ  กนักบัการแกปญหาหนี้ไดอกีดวย



7

ผมคือคนคนหน่ึงทีเ่คยเปล่ียน “หนี”้ เปน “อสิรภาพการเงนิ” 

มาแลว และหวังเปนอยางยิ่งวาคนตอไปจะเปน “คุณ”

THE MONEY COACH

จักรพงษ เมษพันธุ

อีเมล : moneycoach4thai@gmali.com

Line ID : @moneycoach





9

“หน้ี” เรื่องใหญที่โรงเรียนไมเคยสอน ............................. 12

7 อุปนิสัยสูความยากจน  .............................................. 20 

สัญญาณอันตราย ....................................................... 30

ผูปวยทางการเงิน  ....................................................... 44 

หลักคิดพิชิตหนี้  ........................................................... 50

วิธีการปลดหน้ี สําหรับผูปวยทั่วไป  ............................... 59

แบบทดสอบความเขาใจ 1  ............................................ 76

ปลดหน้ีดวยยาแรง  ...................................................... 88

ถาตองขึ้นโรงขึ้นศาล  ................................................. 100

แบบทดสอบความเขาใจ 2  .......................................... 104

บอนํ้าแหงความหวัง  .................................................. 106

วิธีแกหนี้ที่ดีที่สุด  ....................................................... 116

รวยได…ไมตองใชเงิน  ................................................ 126

เปนหน้ี…ก็มีความสุขได  .............................................. 134

สารบัญ



10

ความฉลาดทางการเงินคือคําตอบ ........................................ 142 

ครูนัทชนะหนี้  ...................................................................... 150

เงินเดือน 17 บาท กับอภินิหารเตาฮวยนมสด ....................... 156

ปาหลง ดีเจวัยใส  ............................................................... 164

สมศักดิ์ นักสูแหงลุมนํ้าดํา  .................................................. 170

“พอเพียง” แลวชีวิตจะเพียงพอ  .......................................... 196

มุงหนาสูอิสรภาพการเงิน  .................................................. 200

บทความพิเศษ  ................................................................... 206

เขาใจเครดิตบูโร  ................................................................ 207

ใชบัตรเครดิตใหเปน  ........................................................... 223

วางแผนการเงินสูภัยโควิด  .................................................. 229

แนวทางจัดการปญหาการเงินอยางยั่งยืน  ........................... 233

เสริมความรูการเงิน  ........................................................... 238

พอดแคสต The Money Case by The Money Coach ......... 239

YouTube : เรียนจัดการเงินกับโคชหนุม (3 ตอน) .................. 240





“หนี้”... เรื	องใหญที่โรงเรียนไมเคยสอน

“
”



13

ป 2541 ผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัย พรอมของขวัญ 

วันรับปริญญาเปนหนี้หลักสิบลานจากธุรกิจของครอบครัว

กอนหนาที่จะเรียนจบ ผมแทบไมเคยรูมากอนเลยวาธุรกิจ

ที่บานมีปญหา เพราะตั้งแตเล็กจนโตผมถูกสอนใหมีหนาที่เรียน

หนังสือเพียงอยางเดียว และตัวผมเองก็เรียนอยางเดียวจริง ๆ 

ไมเคยสนใจความเปนไปใด ๆ ในบานเลย

จนกระทั่งวันหนึ่งแมมาคุยดวย แลวบอกวาธุรกิจของบาน

เราขาดทุนตอเนื;องมานาน และกําลังขาดสภาพคลองอยางหนัก 

เงินจายออกมากกวาเงนิเขารานทกุเดอืน ในแตละเดือนพอตองหา

เงินมาใชหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบเดือนละ 250,000 บาท 

ใครที่เคยผานยุควิกฤติตมยํากุงมา คงจํากันไดวาสมัยนั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินกูแพงขนาดไหน (18-21%) ย่ิงเปนดอกเบี้ย

เงินกูนอกระบบยิ่งไปกันใหญ จายกันไมมีวันจบสิ้น ชนิดที่ไมมี

ทางไดลืมตาอาปากกันเลยทีเดียว
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ทนัททีีเ่รยีนจบ ผมไดงานเปนวิศวกรบริษทัเอกชนแหงหนึง่ 

มรีายไดเดอืนละ 14,000 บาท ตองสงใหทีบ่านเดือนละ 12,000 บาท 

เพื;อใชเปนคาใชจายกินอยูของคนในบาน ที่เหลือตองวิ่งหา

รายไดเพิ่มเอง ทั้งเพื;อกินใชสวนตัวและชวยสงหนี้ใหกับที่บาน 

สปัดาหหนึง่ทาํงานเจด็วนั หาวนัทาํงานบริษทั ตกเยน็ไปสอนพเิศษ 

ขายประกัน ทําธุรกิจเครือขาย วันเสารอาทิตยรับจางเปนวิศวกร

ที่ปรึกษาใหกับโรงงานขนาดเล็ก แตทั้งหมดน้ันก็ยังทํารายได 

ไมพอจายหนี้ของที่บานในแตละเดือนไดอยูดี

ทํางานไปไดสักพัก ตําแหนPงเลื;อน เงินเดือนขึ้น ผมเริ่มมี

รายไดสูงขึ้นและมีกําลังที่พอจะกอหนี้ได สุดทาย ผมพาตัวเอง 

สูกับดักหน้ีดวยการกูสินเชื;อสวนบุคคลและบัตรกดเงินสดเพื;อ

นําเงินมาชวยผอนหนี้ใหที่บาน โดยหารูไมวานั่นคือจุดเริ่มตน 

ของชีวิตการเงินอันแสนเจ็บปวดในเวลาตอมา

สิ่งที่ผมทําพลาดโง ๆ 2 เรื;อง เพราะความไมรูคือ

1. ผมกูเงนิโดยใชเครดติสวนตวัมาใชหน้ีธรุกจิใหกบัทีบ่าน 

กูไปเรื;อย ๆ จากสินเชื;อสวนบุคคล ไปจนถึงบัตรเครดิต 

กูเสียจนเครดิตการเงินตัวเองพังพินาศ สุดทายหนี้ที่

บานลดลงไปไดไมเทาไหร ในขณะท่ีหนี้สินสวนตัวเพิ่ม

ขึ้นเปนหลักลาน ทั้งหมดเปนเพราะผมแยกไมออกวา 

“หนี้ธุรกิจ” กับ “หนี้สวนตัว” ตางกันอยางไร
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 คิดงาย ๆ แคอยากหาเงินมาชวยเหลือที่บาน สุดทาย

กลายเปนผมเอาเครดิตการเงินของตัวเองไปผูกกับ 

ธุรกิจที่กําลังจะลมละลาย แลวก็พากันตายไปดวยกัน

2. ผมกูสินเชื;อบุคคลซึ่งตองมีภาระผอนยาว 2-3 ป เพื;อ

นําเงินมาผอนชําระหน้ีธุรกิจใหพนปญหาในระยะสั้น ๆ 

แคเดือนเดียว แลวเดือนหนาก็ตองกูอีก

 ที่แยคือ แทนที่ทําผิดครั้งเดียวแลวจะคิดออกคิดได 

ผมกลับทําผิดซํ้าแลวซํ้าเลา กวาจะฉุกคิด กวาจะรูสึกตัว เวลาก็ 

ผานไป 4-5 เดือน ผมติดหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื;อ

สวนบคุคลรวมกนั 17 รายการ และมหีน้ีรวมกนัเปนลาน (สมยันัน้ 

ยังไมมีเครดิตบูโร ผมเลยจัดหนักเต็มที่)

ดูโงมากเลย… ใชไหมครับ!

เร่ิมตนจากหนีธ้รุกจิของทีบ่าน จากนัน้กพ็าตวัเองไปสูวงจร

หนี้ หมุนเงินจนตึงไปหมด เวลาถูกทวงเงิน คิดอะไรไมออก ก็คิด

แตวาจะกู ใครดี ยืมใครดี พอยิ่งจน ก็ยิ่งกู ก็เหมือนยิ่งออกแรง

ดงึเชอืกทีม่ดัอยูรอบคอใหแนPนข้ึนไปอกีจนหายใจแทบไมออกเวลา

ถูกติดตามทวงถาม จนสุดทายเครดิตพัง ไมสามารถกูอะไรได

อีก เพราะเครดิตการเงินพังยอยยับไปหมดแลว จึงเริ่มดิ้นรนหา 

รายได ทาํงานเพิม่เพื;อใหไดเงนิมากทีส่ดุเทาทีจ่ะมากได แลกเวลา

ชีวิตไปกับการหาเงินจนลมปวยหนักเกือบไมรอด
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นี่คือเรื;องจริง ที่เลนเอง เจ็บจริง แบบไมมีสตั๊นตแมน

วงจรความคิดเดิม ๆ ที่เชื;อวา เงินแกปญหาเรื;องเงินยุติลง 

เมื;อนายธนาคารคนหนึ่งดาผมวา “โง” (ซ่ึงก็จริงของเขา) แต 

ดวยอีโกทีย่อมให ใครวาไมได จงึเริม่ตนคนหาความรูทางการเงนิ 

แลวก็ไดคนพบความจริงที่วา 

“เงินแกปญหาทางการเงินไดเพียงแคชั่วคราว

 แตความรูทางการเงินจะจัดการปญหาใหเราไดตลอดชีวิต”

ดวยเหตุนี้ คนที่แกปญหาหนี้ดวยการกอหนี้เพิ่ม หรือกูเงิน 

มาใชหนี ้จงึไมมทีางหลดุออกจากวงจรแหงทุกขได ผมรบัประกนั

จากประสบการณของตัวเองและของลูกศิษยนับพันที่ผมให 

คําปรึกษาไดเลย

เอาแคเรื;อง “หนี้” ที่เรากําลังคุยกันในหนังสือเลมนี ้

แคเพียงเรื;องเดียว ก็สรางผลลัพธทางการเงินใหกับชีวิตของคน 

ที่รูและไมรู ใหแตกตางกันไดราวฟากับเหวแลว

คนทั่วไปใช “หนี้” เปนยาพิษทําลายสุขภาพการเงินของ 

ตวัเอง กูเงนิมาใชกบัสิง่ทีท่าํใหพวกเขาจนลง กอหน้ีในสิง่ท่ีทาํให

เงนิไหลออกจากกระเปาสตางคทกุเดอืน ไมวาจะเปนหนีบ้ตัรเครดิต 

บตัรกดเงนิสด สนิเชื;อสวนบคุคล ผอนของ หรอืหนีน้อกระบบ ฯลฯ
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ผมเรียกหนี้กลุมนี้วา “หนี้จน” (หรืออาจเรียกวา “หน้ี

บริโภค) คนสวนใหญคุนเคยกับหนี้ประเภทนี้ ยิ่งมีหนี้จนมาก 

เทาไหร เราก็จะยิ่งจนลงเทานั้น คนท่ีมีหน้ีสินลนพนตัว หนี้ 

ทวมหัว ถังแตก ลมละลาย ก็ลวนแลวแตเกิดจากหนี้ประเภทนี้

ดวยกันทั้งสิ้น

ดวยเหตุที่คนสวนใหญรูจักแต “หนี้จน” และมีภาพจําท่ี

ไมสวยงามกับหนี้ประเภทนี้ เลยมีกลุมคนบางกลุมเลือกที่จะ

หลีกเลี่ยงการใชสินเชื;อทุกประเภททุกกรณี เพราะคิดวา “การ

ไมมีหนี้คือลาภอันประเสริฐ” ทั้งที่จริงแลวการไมใชสินเชื;อเลย 

อาจเปนการปดโอกาสกาวหนาทางการเงินของตัวเองก็เปนได

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชสินเชื;อเพื;อสรางทรัพยสิน หรือ

การกอ “หนีร้วย” หรอืหนีเ้พื;อการลงทนุในทรพัยสนิท่ีเรารูจกัและ

เขาใจมนัเปนอยางด ีซึง่เปนหนีท้ีช่วยทาํใหเงนิเขากระเปาสตางค

เรามากขึน้ และชวยผอนแรงทางการเงนิใหกบัเราได เชน การใช

สนิเชื;อเพื;อลงทุนธรุกจิ หรอืลงทุนอสงัหารมิทรพัยใหเชา เปนตน

การกอหนี้รวยเปนรูปแบบหนึ่งของพลังทวีทางการเงิน 

(Financial Leverage) เพราะเปนการใชเงนิคนอื;น (Other People‘s 

Money : OPM) เพื;อสรางความมั่งคั่งใหกับตัวคุณเองได ชวย

ขยายโอกาส และทําใหคุณไปถึงจุดหมายทางการเงินไดเร็วขึ้น
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เรื;องของหนี้จนและหนี้รวยนี้ คือสิ่งที่ผมไดเรียนรู ในชวง 

แกปญหาหนี้ครอบครัวและหนี้ตัวเอง ทําใหผมผานพนปญหา

ทางการเงินและกาวสูการมีอิสรภาพการเงินในแบบที่ตัวเอง

ตองการได ซึ่งผมจะไดเลาถึงเรื;องนี้ในบทตอ ๆ ไป

สุดทายไมวาคุณจะเปนใคร เจ็บปวดทุกขทนจากหน้ีมาก

แคไหนก็ตาม สิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณไว ในปฐมบทของหนังสือ

เลมนี้ก็คือ 

“หนี้” ไมเคยเปนตัวปญหา

ตัวปญหาที่แทจริงก็คือ “ตัวเราเอง” นี่แหละ

ดังนั้น เมื;อเปนหนี้ จงเรียนรู จากหนี้ จงเรียนรู จาก 

ความผิดพลาด พลิกสรางโอกาสจากวิกฤติที่เจอ อยาโทษหน้ี 

เพราะหนี้เองก็ยังมีทั้งหน้ีจนและหนี้รวย เราจนลงเพราะเลือก

กอหนี้จน คนที่ผิดพลาดแลวโทษคนอื;นจะไมมีวันเติบโต เพราะ

ไมไดเรียนรูอะไรจากความผิดพลาดเลย

“ความผิดพลาดคือจุดเริ่มตนแหงการเรียนรู”

เรามาเริ่มตนเรียนรูเรื;องหนี้ และการจัดการหนี้ไปพรอม ๆ 

กันตั้งแตวินาทีนี้เลยนะครับ





7 อุปนิสัยสูความยากจน

“
”
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จากประสบการณที่ไดพบเจอคนลมเหลวทางการเงนิจํานวน

มาก ผมรวบรวมนิสัยการเงินที่พาชีวิตของพวกเขาไปสูปญหา 

รวมเรียกมันวา “7 อุปนิสัยสูความยากจน” ซึ่งผมอยากเลาให 

ทุกคนฟงกันในบทนี้ครับ

1. ใชจายไมยั้งคิด
หลายคนชอบเรียกนิสยันีว้าใชจายฟุมเฟอย แตผมวาไมใชนะ 

เอาเขาจริงคนเราสามารถใชจายฟุมเฟอยกันไดบาง จริงอยูที ่

ตองหดัแยกวาอะไรคอื “ความจาํเปน (Need)” และอะไรคือ “ความ

ตองการ (Want)” แตจะใหเราใชเงนิเฉพาะกบัในสิง่ทีจ่าํเปนอยาง

เดียวก็คงไมใช ใครจะกินขาวแกงไดทุกมื้อ บางมื้อเราก็อยาก 

กินชาบู กินสเต็ก กินพิซซากันบางแหละ

ดังนั้น คนเราฟุมเฟอยกันไดบาง แตสิ่งสําคัญคือ ตอง ไม 

เกินตัว ครับ
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ไมเกนิตวัคอื รูกาํลงัตวัเองวาจายไดแคไหน ดงันัน้ แตละคน 

จะมีระดับความเกินตัวที่ไมเทากัน คนท่ีหารายไดไดมาก เขาก็

ฟุมเฟอยไดมากกวา ตราบใดที่ยังไมเกินตัว ตัวเลขการเงินแต 

ละเดอืนไมตดิลบ จบเดือนยงัมเีงนิออม แบบน้ีกถ็อืวายงัไมเกนิตวั 

เกินความสามารถในการใชจายของเขา

แตถาเรารายไดนอย แลวยงัใชแบบจดัหนกัจดัเตม็ สปัดาห

สดุทายกอนรบัเงนิเดือนมหียิบยืมเพื;อนหรือคนใกลตวัเปนประจาํ 

สวนเงินออมคือจินตนาการ (ฝนวาจะออม แตไมไดออมสักที) 

แบบนี้กี่ปก็ไมมีทางดีขึ้น เพราะใชจายเกินกําลังตลอดเวลา

เรื;องใชจายไมยั้งคิดหรือใชจายเกินตัวนี้ พอจะจัดการให

เขาที่เขาทางไดดวยการจัดทํางบการเงินเพื;อชวยวางแผนการ

ใชจาย และอีกเรื;องคือ การต้ังเปาหมายทางการเงินใหชัดเจน 

ที่เหลือก็คงเปนเรื;อง “วินัย” ที่อันนี้ใครทําใครไดจริง ๆ ครับ

2. พาชีวิตจมกองหนี้
การใชจายเกินตัวถาไมรีบปรับรีบแก มันจะพาชีวิตเรา

เขาสูภาวะ “หนี้ทวมหัว” เพราะเมื;อหาไมพอใช ก็ตองหยิบตอง

ยืม และถาหยิบยืมหนี้ที่เปนหนี้บริโภค อันไดแก หนี้บัตรเครดิต 

บัตรกดเงินสด สินเชื;อสวนบุคคล ผอนของ แชร กูเงินสหกรณ 

มากินใช ไปยันหนี้นอกระบบ แบบนี้ชีวิตยิ่งจะออกจากปญหาได

ยากขึ้น
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ดยูงัไงวาชวีติคณุกาํลงัจะจมกองหนี ้สงัเกตจากพฤตกิรรม

การใชเงินของตัวเองทุก ๆ 30 วันก็ได วาแตละเดือนคุณมีหยิบ

ยืมเงินมากินใชอยูหรือเปลา ถาใช ยังไงก็รอดยาก ถาไมรีบแก

การเปนหนีก้เ็หมอืนตกลงไปในหลุมขนาดใหญ และมนัจะบา

มากถาตวัคณุเองอยูในหลมุแลวยงัทะลึง่กมหนากมตาขดุหลุมให

ลึกอยูทุกวัน หยุดขุดหลุมเสีย แลวมาหาทางออกไปดวยกันครับ

3. ไมมีระเบียบทางการเงิน
คนที่การเงินแย มักปรากฏพฤติกรรมการเงินที่ไรระเบียบ

ดังตัวอยางตอไปนี้

 ไมทํางบการเงิน (ไมเห็นปญหาการเงินของตัวเอง)

 ไมติดตามการใชจาย ไมจดบัญชี

 ผิดนัดจายบิล จายหนี้ ถูกทวงถามอยูบอย ๆ 

 ไมเก็บใบเสร็จหรือสลิปบัตรเครดิตไวตรวจสอบ

 หาเอกสารสําคัญทางการเงินไมคอยเจอ (เชน สัญญา

กูเงิน กรมธรรมประกันชีวิต ฯลฯ)

 เงินหายเปนประจํา จําไมไดดวยวาเผลอใชไปหรือเปลา

 เก็บออมเงินสะเปะสะปะ ไมมีเปาหมาย 

 ฯลฯ
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เงินจะอยูกับคนที่ใสใจมัน และรั่วไหลจากคนที่ละเลย ถา

อยากจดัการเงนิใหได เริม่ตนงาย ๆ  จากระเบยีบวนิยัเลก็ ๆ  เหลานี้

4. ขาดเกินไมเคยวางแผน
บริษัทที่มั่งคั่งและมั่นคง ประกอบกิจการไดยาวนานนับ 

สิบปยังตองวางแผนการเงินเปนประจําทุกปและทุกไตรมาส 

แลวกับคนที่มีเรื;องเงินมาเกี่ยวของกับชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย จะ

ไมวางแผนการเงินไดอยางไรกัน

การใหเงินมาควบคุมชีวิต กับการทําใหชีวิตเราควบคุมเงิน

ใหไดนั้นตางกันนะครับ คนที่ถูกเงินควบคุมชีวิตคือ คนที่ปลอย

ใหเรื;องเงินเปนไปตามยถากรรม ไมจัดสรร ไมวางแผน กมหนา 

กมตาหาทางแกปญหากันแบบเดือนตอเดือน

แตสําหรับคนที่ “วางแผน” เขาจะเห็นลวงหนาวาจะเกิด

อะไรขึ้นกับเรื;องเงิน ๆ ทอง ๆ ของเขา อาจจะ 3 เดือน 6 เดือน 

หรอื 1 ป แลวมากาํหนดเปนสิง่ท่ีเขาตองจัดการในวันนีเ้พื;อรับมอื

กับสถานการณในวันขางหนา 

การมแีผนจัดการกบัเงนิ จะทาํใหเงนิอยูภายใตการควบคมุ

ของคุณ การทําตัวเลขรายรับรายจายลวงหนา จะทําใหเรารูกอน

แลววาในเดือนหนาและเดือนถัด ๆ ไปเงินจะพอใชหรือไม ขาด 

หรือเกิน ถาขาด ก็ตองวางแผนลดรายจายและหารายไดเพิ่ม 
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แตถาเกนิ (หรอืเหลอื) กจ็ะไดวางแผนลงทุนเพื;อทาํเงนิใหงอกเงย

ตอไป

คุณคุมเงิน หรือเงินคุมชีวิตคุณ รูไดงาย ๆ ดวยคําถาม 

ทีว่า จากนีล้วงหนาไป 6 เดอืน คุณรูหรือไมวาเงนิทีเ่ขากระเปามา 

จะถูกจัดสรรไปใชกับอะไรบาง แลวมันพอใชหรือไม

5. ดูแคลนเงินออม
คนที่มีปญหาเงินไมคอยพอใชมักคิดวา รอแกหนี้ใหหมด

กอน แลวคอยออมเงิน ซึ่งตองบอกวาวิธีคิดแบบนี้เปนความคิด 

ที่ผิดมาก เพราะการเลื;อนการเริ่มตนออมเงินออกไปเรื;อย ๆ มัน 

คือการเลื;อนโอกาสความมั่งคั่งของคุณออกไปดวยเชนกัน 

เมื;อคนเราเริ่มมีเงินเหลือก็เริ่มรวย วันที่ยังมีเงินนอยก็เริ่ม 

ออมจากนอยได หรือตอใหเปนหนี้จนไมพอจายเจาหนี้ทุกคน 

ยังไงก็ยังตองออมอยูดี เพราะในอีกมุมหนึ่ง การออมคือการจาย

ใหตัวเอง หรือจัดการเงินเพื;อใหเหลืออะไรไว ใหตัวเองบาง 

คนท่ีทํามาหากินไดเงินมา แลวไมเหลือไว ใหตัวเองเลย 

สุดทาย คนกลุมนี้ก็จะหมดความเชื;อมั่นในตัวเอง และมอง 

ไมเห็นหนทางที่จะรอดหรือทําใหชีวิตการเงินตัวเองดีขึ้น ผิดกับ 

คนที่แมจะจน แมจะเปนหนี้ แตก็เริ่มสะสมทีละนอย 200 หรือ 

300 บาทตอเดือน (เรื;องหนี้ก็แกไขกันไป) 
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คนเราพอเกบ็ออมหลักพนัได สมองมนักจ็ะเชื;อวาหลกัหมื;น

ก็เปนไปได พอเก็บออมหลักหมื;นได ก็เชื;อวาเงินแสนเปนไปได 

ทัง้หมดเริม่ตนทีบ่าทแรกทีค่ณุออม บวกดวยวนิยัและความต้ังใจ

ที่จะพาชีวิตไปใหพนปญหา

“เริ่มเหลือ ก็เริ่มรวย”

วันนี้ถายังดูแคลนเงินออม

ชาติหนาก็คงไมมีทางรวยหรอกครับ

6. ยอมใหชีวิตขาดเปาหมาย
พูดกันตรง ๆ คนที่มีชีวิตการเงินสะเปะสะปะ ก็เพราะไมมี 

“เปาหมาย” นี่แหละครับ

เปาหมายการเงินเปนสิ่งผูกพันกับเปาหมายชีวิตอยาง 

หลีกเลี่ยงไมได เพราะแทบทุกอยางในชีวิตคนเรานั้นใชเงิน

สนับสนุนแทบทั้งนั้น ลองตั้งโจทยถามตัวเองดูสิวา ในอีก 3 ป 

5 ป หรือ 10 ปจากวันนี้ คุณตองการมีชีวิตอยางไร แลวลองคิด

ตอดูวาเปาหมายที่อยากได ใชเงินแคไหน

บางคนอาจมเีปาหมายเปนการครอบครอง เชน อยากมบีาน 

มีรถ เรียนตอ เก็บเงินเที่ยวตางประเทศ ฯลฯ ในขณะที่บางคน 

เปาหมายอาจหมายถงึการทําชวีติการเงินใหดขีึน้ เชน ปดหนีบ้ตัร

เครดิตสองใบ หรือเก็บออมเงิน 100,000 บาทแรกใหได ฯลฯ 
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ไมวาเปาหมายจะเปนอะไร หากเราจริงจงัอยากไดมนัจริง ๆ  

เปาหมายจะนําไปสูแผนการหรือวิธีการที่จะทํามันใหสําเร็จ และ

ยิ่งหากเปาหมายนั้นคือสิ่งที่เราตองการไดมันมากจริง ๆ มันจะ 

คอยควบคุม “วินัย” ของเรา เหมือนเปนเข็มทิศพาเราไป 

สูผลสําเร็จไดงายขึ้น

เรือที่ถูกปลอยลอยอยูกลางทะเล ไรทิศทางที่จะไป ไรการ

ควบคุม ไมสามารถเคลื;อนไปสูจุดหมายไดฉันใด ชีวิตคนเราที่ไร

จุดหมายก็มีผลลัพธไมตางกัน เริ่มตนตั้งเปาหมาย และอยาไป

กลวัวามนัจะไมประสบความสาํเรจ็หรือลมเหลว ชีวติเราพอมีเวลา

อยู วันนี้ทําไมได แตถายังทําตอไป ยังไงก็ถึงเปาหมายไดอยูดี

7. ไมใสใจความรูการเงิน
คนท่ีมปีญหาทางการเงนิหลายคน มกัมคีวามเชื;อวา หาเงิน

ใหไดเยอะ ๆ เถอะนPาเดี๋ยวอะไรก็จะดีเอง ซึ่งในความจริงไมเปน

เชนนั้นเลย

“เงิน” มีเรื;องใหเราจัดการกับมันอยู 4 เรื;องใหญ ๆ นั่นคือ 

 หา ใช ออม และ ลงทุน 

จากประสบการณทํางานเรื;องเงินมานาน ผมพบวาไมจริง

เลยที่คนหารายไดไดนอยจะตองมีปญหาการเงิน และก็ไมจริง

อีกเชนกันที่คนหาเงินไดเยอะแลวจะไมมีปญหา และถาถามวา 

การหารายได การใชจาย การออม และการลงทุน เรื;องไหน 
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สําคัญที่สุด แนPนอนวาทุกเรื;องสําคัญ แตเรื;องที่หากจัดการไดดี 

แลวจะสงผลกระทบทางบวกตอชวีติไดเรว็กวาเรื;องอื;น กค็อื “การ

ควบคุมการใชจาย” ครับ

เพราะหากรายไดพอไหวพอเลีย้งตวัได การจดัการคาใชจาย 

ที่ดีจะเปนประตูสูการมีเงินออม และเมื;อมีเงินออม คนเราก็จะ

เปลี่ยนรูปแบบปญหาจากเงินไมพอ มาเปนมีเงินเหลือทํายังไง

ใหงอกเงยโดยอัตโนมัติ

อยางไรก็ดี ก็ยังมีหลายคนที่จัดการคาใชจายไดดี ออมเกง 

แตพอเอาเงินออมไปลงทุนทีไรก็เจงหรือขาดทุนทุกที เพราะคิด

วาการลงทนุนัน้งาย แคเอาเงินไปวางไว ในทีท่ีเ่ราคิดวาจะทําเงนิ 

ไดแคนี้ก็เรียกวาลงทุนแลว สุดทายก็เสียหาย และนPาเสียดาย

เงินที่สะสมมา

บางคนหนกักวา ออมมาตัง้นาน กะวาจะลงทุนสรางความมัง่ค่ัง 

ใหตัวเองเพิ่ม สุดทายไปโดนแชรลูกโซหลอกหมดเนื้อหมดตัว 

เสียเงินเก็บ บางครั้งติดหน้ีเพิ่มดวยเพราะกูเงินมาลงทุน ชีวิต

พังพินาศทั้ง ๆ ที่เริ่มมาดี 

ดังนั้น ถาอยากเกงการเงิน อยากประสบความสําเร็จทาง 

การเงิน คนเราควรเรียนรูทั้ง 4 มิติของความรูทางการเงิน และ

ปฏบิตัใิหเกง ใหเชีย่วชาญ เพื;อใชมันเปนเครื;องมอืสูความสําเร็จ 

ทางการเงินในแบบที่คุณมุงหวังและตั้งใจ



กอนจบบทน้ี เรามาทดสอบอุปนิสัยการเงินของคุณกันหนPอย 

ดีไหมครับ

อุปนิสัยการเงินของคุณ
คําตอบ

ใช ไมใช

มีบางเดือนที่ฉันเงินไมพอใช และตองหยิบยืมคนอื;น

มีของบางอยางที่ฉันซื้อมา แตไมเคยใชมันเลย

ฉันจายขั้นตํ่าบัตรเครดิตทุกเดือน

เพราะฉันจายเต็มจํานวนไมไหว

บัตรเครดิตของฉันเริ่มเต็มวงเงินบางแลว

เคยมีบางเดือนที่ฉันจายหนี้ไมตรงเวลา

และถูกติดตามทวงถาม

สารภาพตามตรง ฉันไมเคยเช็กสลิปบัตรเดรดิต

หรือใบเสร็จเลย

ฉันรูวาเงินไมพอใช แตไมรูจริง ๆ วาในแตละเดือน

เงินขาดไปเทาไหร

ฉันมีเงินออมนอยกวาเงินเดือนตัวเองเสียอีก

ถาพรุงนี้ตกงาน ฉันคงอยูไดไมเกิน 3 เดือน

เพราะเงินเก็บฉันมีแคนั้น

ฉันสงสัยอยูตลอดวา ในแตละเดือนเงินของฉัน

มันหายไปไหนหมด

ฉันตั้งใจมาหลายหนแลววา ตองแกปญหาเรื;องเงิน

อยางจริงจังสักที แตก็ไมเคยทําได

ฉันเคยเสียเงินไปกับการหลอกลวงเรื;องการลงทุนดวย 

เจ็บใจชะมัด!
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