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“หนี้” คือปัญหาทางการเงินอันดับหน่ึงของคนเรา และ 

อาจจะถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดด้วยก็ได้ เพราะทุกวันนี้ม ี

คนติดกับดักปัญหานี้อยู่มากมายทั่วทุกมุมโลก

ในมุมหนึ่ง หนี้เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัวของคน

เราเอง แต่ก็มีอยู่จ�านวนหนึ่งที่เกิดจากภาระความรับผิดชอบต่อ

ครอบครัวที่ใหญ่หลวงเกินก�าลัง และก็มีอีกไม่น้อยที่ต้องใช้ชีวิต

แบกรับภาระหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อ

ผมเองเป็นคนหนึ่งท่ีเคยตกอยู่ในภาวะเป็นหนี้สิบกว่าล้าน

บาทของครอบครัว ในช่วงวิกฤติต้มย�ากุ้งปี 2540 และต้องหา

ทางแก้ปัญหาหนี้ด้วยตัวเอง จึงเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การเป็นหนี้

นั้นสร้างความทุกข์ให้กับชีวิตคนเราได้มากแค่ไหน

ตลอดระยะเวลาร่วมสิบปีที่ต่อสู้กับหนี้ และผ่านพ้นปัญหา 

จนมีอิสรภาพทางการเงิน มีชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ ผม 

ค้นพบความจริงว่า 

คำานำา
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การแก้ปัญหาโดยมุ่งใช้เงินเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ช่วยแก้

ปัญหา และหลายครั้งน�าไปสู่ปัญหาใหม ่ๆ ที่ใหญ่กว่าเดิม ท้ังนี้

เพราะการแก้ปัญหาหนีน้ัน้จ�าเป็นทีจ่ะต้องเหน็ภาพรวมของปัญหา

และแก้ไขที่ต้นเหตุ ด้วย “ความรู้ทางการเงิน” ที่ถูกต้อง ปัญหา

ถึงจะยุติและหมดไปได้

“เปลีย่นหนีเ้ป็นอิสรภาพการเงิน” เขยีนขึน้จากประสบการณ์

ตรงในการแก้ปัญหาหนีน้บัสบิล้านบาท ด้วยความรูท้างการเงนิที่

ถูกต้อง และความมุง่มัน่ทีจ่ะมชีีวิตทีด่ขีึน้ของตวัผู้เขยีนเอง ในเล่ม 

จะบอกเล่าเรื่องราวท้ังหมดตั้งแต่วิธีคิด วิธีการ และแนวทาง

จัดการ รวมไปถึงเรื่องเล่าของผู้ที่แก้ไขปัญหาหนี้ได้ส�าเร็จ ด้วย 

หวังเป็นก�าลังใจให้กับคุณผู้อ่านทุกคนที่ก�าลังตกอยู่ในขุมนรก 

ทางการเงิน

สาระส�าคัญที่ผู้เขียนในฐานะท่ีเป็นท้ังผู้เคยประสบปัญหา

และปัจจุบันกลายมาเป็นผู้ ให้ค�าแนะน�า อยากสื่อสารถึงคุณ 

ผู้อ่านทุกท่านก็คือ “หนี้เป็นปัญหาที่แก้ไขได้” ขอเพียงมีความรู้ 

ที่ถูกต้อง มีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยว และไม่ย่อท้อต่อปัญหา

หากคุณเข้าใจหลักการและวิธีการในหนังสือเล่มนี้ ผม 

เชื่อว่าไม่เพียงแต่คุณจะปลดหนี้ได้เท่านั้น แต่คุณยังจะสามารถ

สร้างอสิรภาพการเงนิไปพร้อม ๆ  กนักบัการแก้ปัญหาหน้ีได้อกีด้วย
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ผมคอืคนคนหนึง่ทีเ่คยเปลีย่น “หนี”้ เป็น “อิสรภาพการเงิน” 

มาแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนต่อไปจะเป็น “คุณ”

THE MONEY COACH

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

อีเมล : moneycoach4thai@gmali.com
Line ID : @moneycoach
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ปี 2541 ผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัย พร้อมของขวัญ 

วันรับปริญญาเป็นหนี้หลักสิบล้านจากธุรกิจของครอบครัว

ก่อนหน้าที่จะเรียนจบ ผมแทบไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าธุรกิจ

ที่บ้านมีปัญหา เพราะตั้งแต่เล็กจนโตผมถูกสอนให้มีหน้าที่เรียน

หนังสือเพียงอย่างเดียว และตัวผมเองก็เรียนอย่างเดียวจริง ๆ 

ไม่เคยสนใจความเป็นไปใด ๆ ในบ้านเลย

จนกระทั่งวันหนึ่งแม่มาคุยด้วย แล้วบอกว่าธุรกิจของบ้าน

เราขาดทุนต่อเนื่องมานาน และก�าลังขาดสภาพคล่องอย่างหนัก 

เงนิจ่ายออกมากกว่าเงนิเข้าร้านทกุเดอืน ในแต่ละเดือนพ่อต้องหา

เงินมาใช้หนี้ทั้งในระบบและนอกระบบเดือนละ 250,000 บาท 

ใครที่เคยผ่านยุควิกฤติต้มย�ากุ้งมา คงจ�ากันได้ว่าสมัยนั้น

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้แพงขนาดไหน (18-21%) ยิ่งเป็นดอกเบี้ย

เงินกู้นอกระบบยิ่งไปกันใหญ่ จ่ายกันไม่มีวันจบสิ้น ชนิดที่ไม่มี

ทางได้ลืมตาอ้าปากกันเลยทีเดียว
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ทนัททีีเ่รยีนจบ ผมได้งานเป็นวศิวกรบรษิทัเอกชนแห่งหนึง่ 

มรีายได้เดอืนละ 14,000 บาท ต้องส่งให้ทีบ้่านเดอืนละ 12,000 บาท 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายกินอยู่ของคนในบ้าน ที่เหลือต้องวิ่งหา

รายได้เพิ่มเอง ทั้งเพื่อกินใช้ส่วนตัวและช่วยส่งหนี้ให้กับที่บ้าน 

สปัดาห์หนึง่ท�างานเจด็วนั ห้าวนัท�างานบรษิทั ตกเยน็ไปสอนพเิศษ 

ขายประกัน ท�าธุรกิจเครือข่าย วันเสาร์อาทิตย์รับจ้างเป็นวิศวกร

ที่ปรึกษาให้กับโรงงานขนาดเล็ก แต่ทั้งหมดนั้นก็ยังท�ารายได ้

ไม่พอจ่ายหนี้ของที่บ้านในแต่ละเดือนได้อยู่ดี

ท�างานไปได้สักพัก ต�าแหน่งเลื่อน เงินเดือนขึ้น ผมเริ่มมี

รายได้สูงขึ้นและมีก�าลังที่พอจะก่อหนี้ได้ สุดท้าย ผมพาตัวเอง 

สู่กับดักหนี้ด้วยการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรกดเงินสดเพื่อ

น�าเงินมาช่วยผ่อนหนี้ให้ท่ีบ้าน โดยหารู้ไม่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้น 

ของชีวิตการเงินอันแสนเจ็บปวดในเวลาต่อมา

สิ่งที่ผมท�าพลาดโง ่ๆ 2 เรื่อง เพราะความไม่รู้คือ

1. ผมกูเ้งนิโดยใช้เครดติส่วนตวัมาใช้หนีธ้รุกจิให้กับทีบ้่าน 

กู้ไปเรื่อย ๆ จากสินเชื่อส่วนบุคคล ไปจนถึงบัตรเครดิต 

กู้เสียจนเครดิตการเงินตัวเองพังพินาศ สุดท้ายหนี้ที่

บ้านลดลงไปได้ไม่เท่าไหร่ ในขณะท่ีหนี้สินส่วนตัวเพิ่ม

ขึ้นเป็นหลักล้าน ทั้งหมดเป็นเพราะผมแยกไม่ออกว่า 

“หนี้ธุรกิจ” กับ “หนี้ส่วนตัว” ต่างกันอย่างไร
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 คิดง่าย ๆ แค่อยากหาเงินมาช่วยเหลือที่บ้าน สุดท้าย

กลายเป็นผมเอาเครดิตการเงินของตัวเองไปผูกกับ 

ธุรกิจที่ก�าลังจะล้มละลาย แล้วก็พากันตายไปด้วยกัน

2. ผมกู้สินเชื่อบุคคลซึ่งต้องมีภาระผ่อนยาว 2-3 ปี เพื่อ

น�าเงินมาผ่อนช�าระหนี้ธุรกิจให้พ้นปัญหาในระยะสั้น ๆ 

แค่เดือนเดียว แล้วเดือนหน้าก็ต้องกู้อีก

 ที่แย่คือ แทนท่ีท�าผิดครั้งเดียวแล้วจะคิดออกคิดได้ 

ผมกลับท�าผิดซ�า้แล้วซ�า้เล่า กว่าจะฉุกคิด กว่าจะรู้สึกตัว เวลาก็ 

ผ่านไป 4-5 เดือน ผมติดหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อ

ส่วนบคุคลรวมกนั 17 รายการ และมหีนีร้วมกนัเป็นล้าน (สมยันัน้ 

ยังไม่มีเครดิตบูโร ผมเลยจัดหนักเต็มที่)

ดูโง่มากเลย… ใช่ไหมครับ!

เริม่ต้นจากหนีธ้รุกจิของทีบ้่าน จากนัน้กพ็าตวัเองไปสูว่งจร

หนี้ หมุนเงินจนตึงไปหมด เวลาถูกทวงเงิน คิดอะไรไม่ออก ก็คิด

แต่ว่าจะกู้ ใครดี ยืมใครดี พอยิ่งจน ก็ยิ่งกู้ ก็เหมือนยิ่งออกแรง

ดงึเชอืกทีม่ดัอยูร่อบคอให้แน่นขึน้ไปอกีจนหายใจแทบไม่ออกเวลา

ถูกติดตามทวงถาม จนสุดท้ายเครดิตพัง ไม่สามารถกู้อะไรได้

อีก เพราะเครดิตการเงินพังย่อยยับไปหมดแล้ว จึงเริ่มดิ้นรนหา 

รายได้ ท�างานเพิม่เพื่อให้ได้เงนิมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้ แลกเวลา

ชีวิตไปกับการหาเงินจนล้มป่วยหนักเกือบไม่รอด
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นี่คือเรื่องจริง ที่เล่นเอง เจ็บจริง แบบไม่มีสตั๊นต์แมน

วงจรความคิดเดิม ๆ ที่เชื่อว่า เงินแก้ปัญหาเรื่องเงินยุติลง 

เมื่อนายธนาคารคนหนึ่งด่าผมว่า “โง่” (ซึ่งก็จริงของเขา) แต่ 

ด้วยอีโก้ทีย่อมให้ใครว่าไม่ได้ จงึเริม่ต้นค้นหาความรูท้างการเงนิ 

แล้วก็ได้ค้นพบความจริงที่ว่า 

“เงินแก้ปัญหาทางการเงินได้เพียงแค่ชั่วคราว

 แต่ความรู้ทางการเงินจะจัดการปัญหาให้เราได้ตลอดชีวิต”

ด้วยเหตุนี้ คนที่แก้ปัญหาหนี้ด้วยการก่อหนี้เพิ่ม หรือกู้เงิน 

มาใช้หนี ้จงึไม่มทีางหลดุออกจากวงจรแห่งทกุข์ได้ ผมรบัประกนั

จากประสบการณ์ของตัวเองและของลูกศิษย์นับพันที่ผมให้ 

ค�าปรึกษาได้เลย

เอาแค่เรื่อง “หนี้” ที่เราก�าลังคุยกันในหนังสือเล่มน้ี 

แค่เพียงเรื่องเดียว ก็สร้างผลลัพธ์ทางการเงินให้กับชีวิตของคน 

ที่รู้และไม่รู้ ให้แตกต่างกันได้ราวฟ้ากับเหวแล้ว

คนทั่วไปใช้ “หนี้” เป็นยาพิษท�าลายสุขภาพการเงินของ 

ตวัเอง กูเ้งนิมาใช้กบัส่ิงทีท่�าให้พวกเขาจนลง ก่อหน้ีในสิง่ท่ีท�าให้

เงนิไหลออกจากกระเป๋าสตางค์ทกุเดอืน ไม่ว่าจะเป็นหนีบ้ตัรเครดติ 

บตัรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล ผ่อนของ หรอืหนีน้อกระบบ ฯลฯ
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ผมเรียกหนี้กลุ่มนี้ว่า “หนี้จน” (หรืออาจเรียกว่า “หนี้

บริโภค) คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับหน้ีประเภทนี้ ยิ่งมีหนี้จนมาก 

เท่าไหร่ เราก็จะยิ่งจนลงเท่านั้น คนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หนี้ 

ท่วมหัว ถังแตก ล้มละลาย ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากหนี้ประเภทนี้

ด้วยกันทั้งสิ้น

ด้วยเหตุที่คนส่วนใหญ่รู้จักแต่ “หนี้จน” และมีภาพจ�าที่

ไม่สวยงามกับหนี้ประเภทนี้ เลยมีกลุ่มคนบางกลุ่มเลือกที่จะ

หลีกเลี่ยงการใช้สินเช่ือทุกประเภททุกกรณี เพราะคิดว่า “การ

ไม่มีหนี้คือลาภอันประเสริฐ” ทั้งที่จริงแล้วการไม่ใช้สินเชื่อเลย 

อาจเป็นการปิดโอกาสก้าวหน้าทางการเงินของตัวเองก็เป็นได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้สินเชื่อเพื่อสร้างทรัพย์สิน หรือ

การก่อ “หน้ีรวย” หรอืหนีเ้พื่อการลงทนุในทรพัย์สนิทีเ่รารูจ้กัและ

เข้าใจมนัเป็นอย่างด ีซึง่เป็นหนีท้ีช่่วยท�าให้เงนิเข้ากระเป๋าสตางค์

เรามากข้ึน และช่วยผ่อนแรงทางการเงนิให้กบัเราได้ เช่น การใช้

สนิเชื่อเพื่อลงทนุธรุกจิ หรอืลงทนุอสงัหารมิทรัพย์ให้เช่า เป็นต้น

การก่อหนี้รวยเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังทวีทางการเงิน 

(Financial Leverage) เพราะเป็นการใช้เงนิคนอื่น (Other People‘s 

Money : OPM) เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวคุณเองได้ ช่วย

ขยายโอกาส และท�าให้คุณไปถึงจุดหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น
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เรื่องของหนี้จนและหนี้รวยนี้ คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ ในช่วง 

แก้ปัญหาหนี้ครอบครัวและหนี้ตัวเอง ท�าให้ผมผ่านพ้นปัญหา

ทางการเงินและก้าวสู่การมีอิสรภาพการเงินในแบบที่ตัวเอง

ต้องการได้ ซึ่งผมจะได้เล่าถึงเรื่องนี้ในบทต่อ ๆ ไป

สุดท้ายไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เจ็บปวดทุกข์ทนจากหนี้มาก

แค่ไหนก็ตาม สิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณไว้ ในปฐมบทของหนังสือ

เล่มนี้ก็คือ 

“หนี้” ไม่เคยเป็นตัวปัญหา

ตัวปัญหาที่แท้จริงก็คือ “ตัวเราเอง” นี่แหละ

ดังนั้น เมื่อเป็นหนี้ จงเรียนรู ้จากหนี้ จงเรียนรู้จาก 

ความผิดพลาด พลิกสร้างโอกาสจากวิกฤติที่เจอ อย่าโทษหน้ี 

เพราะหนี้เองก็ยังมีทั้งหนี้จนและหนี้รวย เราจนลงเพราะเลือก

ก่อหนี้จน คนที่ผิดพลาดแล้วโทษคนอื่นจะไม่มีวันเติบโต เพราะ

ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดเลย

“ความผิดพลาดคือจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้”

เรามาเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องหนี้ และการจัดการหนี้ไปพร้อม ๆ 

กันตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะครับ





7 อุปนิสัยสู่ความยากจน

“หำเงินได้มำกแค่ไหน 
  ก็แก้นิสัยใช้จ่ำยเกินตัวไม่ได”้
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จากประสบการณ์ท่ีได้พบเจอคนล้มเหลวทางการเงนิจ�านวน

มาก ผมรวบรวมนิสัยการเงินที่พาชีวิตของพวกเขาไปสู่ปัญหา 

รวมเรียกมันว่า “7 อุปนิสัยสู่ความยากจน” ซึ่งผมอยากเล่าให้ 

ทุกคนฟังกันในบทนี้ครับ

1. ใช้จ่ายไม่ยั้งคิด

หลายคนชอบเรยีกนิสยัน้ีว่าใช้จ่ายฟุม่เฟือย แต่ผมว่าไม่ใช่นะ 

เอาเข้าจริงคนเราสามารถใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกันได้บ้าง จริงอยู่ที ่

ต้องหดัแยกว่าอะไรคอื “ความจ�าเป็น (Need)” และอะไรคอื “ความ

ต้องการ (Want)” แต่จะให้เราใช้เงนิเฉพาะกบัในสิง่ทีจ่�าเป็นอย่าง

เดียวก็คงไม่ใช่ ใครจะกินข้าวแกงได้ทุกมื้อ บางมื้อเราก็อยาก 

กินชาบู กินสเต็ก กินพิซซ่ากันบ้างแหละ

ดังนั้น คนเราฟุ่มเฟือยกันได้บ้าง แต่สิ่งส�าคัญคือ ต้อง ไม่ 

เกินตัว ครับ
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ไม่เกนิตวัคอื รูก้�าลงัตวัเองว่าจ่ายได้แค่ไหน ดงันัน้ แต่ละคน 

จะมีระดับความเกินตัวที่ไม่เท่ากัน คนที่หารายได้ได้มาก เขาก็

ฟุ่มเฟือยได้มากกว่า ตราบใดที่ยังไม่เกินตัว ตัวเลขการเงินแต ่

ละเดอืนไม่ตดิลบ จบเดอืนยงัมเีงนิออม แบบนีก้ถ็อืว่ายังไม่เกนิตัว 

เกินความสามารถในการใช้จ่ายของเขา

แต่ถ้าเรารายได้น้อย แล้วยังใช้แบบจดัหนกัจดัเตม็ สปัดาห์

สดุท้ายก่อนรบัเงินเดอืนมหียบิยมืเพื่อนหรอืคนใกล้ตวัเป็นประจ�า 

ส่วนเงินออมคือจินตนาการ (ฝันว่าจะออม แต่ไม่ได้ออมสักที) 

แบบนี้กี่ปีก็ไม่มีทางดีขึ้น เพราะใช้จ่ายเกินก�าลังตลอดเวลา

เรื่องใช้จ่ายไม่ยั้งคิดหรือใช้จ่ายเกินตัวนี้ พอจะจัดการให้

เข้าที่เข้าทางได้ด้วยการจัดท�างบการเงินเพ่ือช่วยวางแผนการ

ใช้จ่าย และอีกเรื่องคือ การตั้งเป้าหมายทางการเงินให้ชัดเจน 

ที่เหลือก็คงเป็นเรื่อง “วินัย” ที่อันนี้ใครท�าใครได้จริง ๆ ครับ

2. พาชีวิตจมกองหนี้

การใช้จ่ายเกินตัวถ้าไม่รีบปรับรีบแก้ มันจะพาชีวิตเรา

เข้าสู่ภาวะ “หนี้ท่วมหัว” เพราะเมื่อหาไม่พอใช้ ก็ต้องหยิบต้อง

ยืม และถ้าหยิบยืมหนี้ที่เป็นหนี้บริโภค อันได้แก่ หนี้บัตรเครดิต 

บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล ผ่อนของ แชร์ กู้เงินสหกรณ์ 

มากินใช้ ไปยันหนี้นอกระบบ แบบนี้ชีวิตยิ่งจะออกจากปัญหาได้

ยากขึ้น
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ดยูงัไงว่าชวีติคณุก�าลงัจะจมกองหนี ้สงัเกตจากพฤตกิรรม

การใช้เงินของตัวเองทุก ๆ 30 วันก็ได้ ว่าแต่ละเดือนคุณมีหยิบ

ยืมเงินมากินใช้อยู่หรือเปล่า ถ้าใช่ ยังไงก็รอดยาก ถ้าไม่รีบแก้

การเป็นหนีก้เ็หมอืนตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่ และมนัจะบ้า

มากถ้าตัวคุณเองอยู่ในหลมุแล้วยงัทะลึง่ก้มหน้าก้มตาขดุหลมุให้

ลึกอยู่ทุกวัน หยุดขุดหลุมเสีย แล้วมาหาทางออกไปด้วยกันครับ

3. ไม่มีระเบียบทางการเงิน

คนที่การเงินแย่ มักปรากฏพฤติกรรมการเงินที่ไร้ระเบียบ 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

• ไม่ท�างบการเงิน (ไม่เห็นปัญหาการเงินของตัวเอง)

• ไม่ติดตามการใช้จ่าย ไม่จดบัญชี

• ผิดนัดจ่ายบิล จ่ายหนี้ ถูกทวงถามอยู่บ่อย ๆ 

• ไม่เก็บใบเสร็จหรือสลิปบัตรเครดิตไว้ตรวจสอบ

• หาเอกสารส�าคัญทางการเงินไม่ค่อยเจอ (เช่น สัญญา

กู้เงิน กรมธรรม์ประกันชีวิต ฯลฯ)

• เงินหายเป็นประจ�า จ�าไม่ได้ด้วยว่าเผลอใช้ไปหรือเปล่า

• เก็บออมเงินสะเปะสะปะ ไม่มีเป้าหมาย 

• ฯลฯ
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เงินจะอยู่กับคนที่ใส่ใจมัน และรั่วไหลจากคนที่ละเลย ถ้า

อยากจดัการเงนิให้ได้ เริม่ต้นง่าย ๆ  จากระเบยีบวนิยัเลก็ ๆ  เหล่าน้ี

4. ขาดเกินไม่เคยวางแผน

บริษัทท่ีม่ังค่ังและมั่นคง ประกอบกิจการได้ยาวนานนับ 

สิบปียังต้องวางแผนการเงินเป็นประจ�าทุกปีและทุกไตรมาส 

แล้วกับคนที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย จะ

ไม่วางแผนการเงินได้อย่างไรกัน

การให้เงินมาควบคุมชีวิต กับการท�าให้ชีวิตเราควบคุมเงิน

ให้ได้นั้นต่างกันนะครับ คนที่ถูกเงินควบคุมชีวิตคือ คนที่ปล่อย

ให้เรื่องเงินเป็นไปตามยถากรรม ไม่จัดสรร ไม่วางแผน ก้มหน้า 

ก้มตาหาทางแก้ปัญหากันแบบเดือนต่อเดือน

แต่ส�าหรับคนที่ “วางแผน” เขาจะเห็นล่วงหน้าว่าจะเกิด

อะไรขึ้นกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของเขา อาจจะ 3 เดือน 6 เดือน 

หรือ 1 ปี แล้วมาก�าหนดเป็นสิง่ทีเ่ขาต้องจดัการในวนันีเ้พื่อรบัมอื

กับสถานการณ์ในวันข้างหน้า 

การมแีผนจดัการกบัเงนิ จะท�าให้เงนิอยู่ภายใต้การควบคมุ

ของคุณ การท�าตัวเลขรายรับรายจ่ายล่วงหน้า จะท�าให้เรารู้ก่อน

แล้วว่าในเดือนหน้าและเดือนถัด ๆ ไปเงินจะพอใช้หรือไม่ ขาด 

หรือเกิน ถ้าขาด ก็ต้องวางแผนลดรายจ่ายและหารายได้เพิ่ม 
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แต่ถ้าเกนิ (หรอืเหลอื) กจ็ะได้วางแผนลงทนุเพื่อท�าเงนิให้งอกเงย

ต่อไป

คุณคุมเงิน หรือเงินคุมชีวิตคุณ รู้ได้ง่าย ๆ ด้วยค�าถาม 

ทีว่่า จากนีล่้วงหน้าไป 6 เดอืน คณุรูห้รอืไม่ว่าเงนิทีเ่ข้ากระเป๋ามา 

จะถูกจัดสรรไปใช้กับอะไรบ้าง แล้วมันพอใช้หรือไม่

5. ดูแคลนเงินออม

คนที่มีปัญหาเงินไม่ค่อยพอใช้มักคิดว่า รอแก้หนี้ให้หมด

ก่อน แล้วค่อยออมเงิน ซึ่งต้องบอกว่าวิธีคิดแบบนี้เป็นความคิด 

ที่ผิดมาก เพราะการเลื่อนการเริ่มต้นออมเงินออกไปเรื่อย ๆ มัน 

คือการเลื่อนโอกาสความมั่งคั่งของคุณออกไปด้วยเช่นกัน 

เมื่อคนเราเริ่มมีเงินเหลือก็เริ่มรวย วันที่ยังมีเงินน้อยก็เริ่ม 

ออมจากน้อยได้ หรือต่อให้เป็นหนี้จนไม่พอจ่ายเจ้าหนี้ทุกคน 

ยังไงก็ยังต้องออมอยู่ดี เพราะในอีกมุมหนึ่ง การออมคือการจ่าย

ให้ตัวเอง หรือจัดการเงินเพื่อให้เหลืออะไรไว้ ให้ตัวเองบ้าง 

คนที่ท�ามาหากินได้เงินมา แล้วไม่เหลือไว้ ให้ตัวเองเลย 

สุดท้าย คนกลุ่มนี้ก็จะหมดความเชื่อมั่นในตัวเอง และมอง 

ไม่เห็นหนทางที่จะรอดหรือท�าให้ชีวิตการเงินตัวเองดีข้ึน ผิดกับ 

คนที่แม้จะจน แม้จะเป็นหนี้ แต่ก็เริ่มสะสมทีละน้อย 200 หรือ 

300 บาทต่อเดือน (เรื่องหนี้ก็แก้ไขกันไป) 
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คนเราพอเกบ็ออมหลักพนัได้ สมองมนักจ็ะเชื่อว่าหลกัหมื่น
ก็เป็นไปได้ พอเก็บออมหลักหมื่นได้ ก็เชื่อว่าเงินแสนเป็นไปได้ 
ทัง้หมดเริม่ต้นทีบ่าทแรกทีคุ่ณออม บวกด้วยวินัยและความตัง้ใจ
ที่จะพาชีวิตไปให้พ้นปัญหา

“เริ่มเหลือ ก็เริ่มรวย”
วันนี้ถ้ายังดูแคลนเงินออม

ชาติหน้าก็คงไม่มีทางรวยหรอกครับ

6. ยอมให้ชีวิตขาดเป้าหมาย

พูดกันตรง ๆ คนที่มีชีวิตการเงินสะเปะสะปะ ก็เพราะไม่มี 

“เป้าหมาย” นี่แหละครับ

เป้าหมายการเงินเป็นสิ่งผูกพันกับเป้าหมายชีวิตอย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะแทบทุกอย่างในชีวิตคนเราน้ันใช้เงิน

สนับสนุนแทบทั้งนั้น ลองตั้งโจทย์ถามตัวเองดูสิว่า ในอีก 3 ปี 

5 ปี หรือ 10 ปีจากวันนี้ คุณต้องการมีชีวิตอย่างไร แล้วลองคิด

ต่อดูว่าเป้าหมายที่อยากได้ ใช้เงินแค่ไหน

บางคนอาจมเีป้าหมายเป็นการครอบครอง เช่น อยากมีบ้าน 

มีรถ เรียนต่อ เก็บเงินเที่ยวต่างประเทศ ฯลฯ ในขณะที่บางคน 

เป้าหมายอาจหมายถงึการท�าชวีติการเงนิให้ดขีึน้ เช่น ปิดหนีบ้ตัร

เครดิตสองใบ หรือเก็บออมเงิน 100,000 บาทแรกให้ได้ ฯลฯ 



27

ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นอะไร หากเราจรงิจงัอยากได้มนัจริง ๆ  
เป้าหมายจะน�าไปสู่แผนการหรือวิธีการที่จะท�ามันให้ส�าเร็จ และ
ยิ่งหากเป้าหมายนั้นคือสิ่งที่เราต้องการได้มันมากจริง ๆ มันจะ 
คอยควบคุม “วินัย” ของเรา เหมือนเป็นเข็มทิศพาเราไป 
สู่ผลส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

เรือที่ถูกปล่อยลอยอยู่กลางทะเล ไร้ทิศทางที่จะไป ไร้การ
ควบคุม ไม่สามารถเคลื่อนไปสู่จุดหมายได้ฉันใด ชีวิตคนเราที่ไร้
จุดหมายก็มีผลลัพธ์ไม่ต่างกัน เริ่มต้นตั้งเป้าหมาย และอย่าไป
กลวัว่ามนัจะไม่ประสบความส�าเรจ็หรอืล้มเหลว ชวีติเราพอมีเวลา

อยู่ วันนี้ท�าไม่ได้ แต่ถ้ายังท�าต่อไป ยังไงก็ถึงเป้าหมายได้อยู่ดี

7. ไม่ใส่ใจความรู้การเงิน

คนท่ีมปัีญหาทางการเงินหลายคน มกัมคีวามเชื่อว่า หาเงนิ

ให้ได้เยอะ ๆ เถอะน่าเดี๋ยวอะไรก็จะดีเอง ซึ่งในความจริงไม่เป็น

เช่นนั้นเลย

“เงิน” มีเรื่องให้เราจัดการกับมันอยู่ 4 เรื่องใหญ ่ๆ นั่นคือ 

 หา ใช้ ออม และ ลงทุน 

จากประสบการณ์ท�างานเรื่องเงินมานาน ผมพบว่าไม่จริง

เลยที่คนหารายได้ได้น้อยจะต้องมีปัญหาการเงิน และก็ไม่จริง

อีกเช่นกันที่คนหาเงินได้เยอะแล้วจะไม่มีปัญหา และถ้าถามว่า 

การหารายได้ การใช้จ่าย การออม และการลงทุน เร่ืองไหน 
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ส�าคัญที่สุด แน่นอนว่าทุกเรื่องส�าคัญ แต่เรื่องที่หากจัดการได้ดี 

แล้วจะส่งผลกระทบทางบวกต่อชวีติได้เรว็กว่าเรื่องอื่น กค็อื “การ

ควบคุมการใช้จ่าย” ครับ

เพราะหากรายได้พอไหวพอเลีย้งตวัได้ การจดัการค่าใช้จ่าย 

ที่ดีจะเป็นประตูสู่การมีเงินออม และเมื่อมีเงินออม คนเราก็จะ

เปลี่ยนรูปแบบปัญหาจากเงินไม่พอ มาเป็นมีเงินเหลือท�ายังไง

ให้งอกเงยโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ดี ก็ยังมีหลายคนที่จัดการค่าใช้จ่ายได้ดี ออมเก่ง 

แต่พอเอาเงินออมไปลงทุนทีไรก็เจ๊งหรือขาดทุนทุกที เพราะคิด

ว่าการลงทนุน้ันง่าย แค่เอาเงนิไปวางไว้ในทีท่ีเ่ราคดิว่าจะท�าเงนิ 

ได้แค่นี้ก็เรียกว่าลงทุนแล้ว สุดท้ายก็เสียหาย และน่าเสียดาย

เงินที่สะสมมา

บางคนหนกักว่า ออมมาต้ังนาน กะว่าจะลงทนุสร้างความม่ังค่ัง 

ให้ตัวเองเพิ่ม สุดท้ายไปโดนแชร์ลูกโซ่หลอกหมดเนื้อหมดตัว 

เสียเงินเก็บ บางครั้งติดหนี้เพิ่มด้วยเพราะกู้เงินมาลงทุน ชีวิต

พังพินาศทั้ง ๆ ที่เริ่มมาดี 

ดังนั้น ถ้าอยากเก่งการเงิน อยากประสบความส�าเร็จทาง 

การเงิน คนเราควรเรียนรู้ทั้ง 4 มิติของความรู้ทางการเงิน และ

ปฏบิตัใิห้เกง่ ให้เชีย่วชาญ เพื่อใช้มันเป็นเครื่องมอืสู่ความส�าเรจ็ 

ทางการเงินในแบบที่คุณมุ่งหวังและตั้งใจ



    สัญญาณอันตราย

“โลกส่งสัญญำณเตือนเสมอ
  คนเรำเองนัน่แหละ
  ทีไ่ม่เคยเงีย่หูฟงั“
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ก่อนที่จะเกิดเรื่องไม่ดีกับชีวิต โลกมักจะส่งสัญญาณเตือน

เราอยู่เสมอ อยู่ที่ว่าเราจะใส่ใจหรือเพิกเฉยต่อค�าเตือนนั้น

• น�้าหนักที่เริ่มมากขึ้น คือสัญญาณเตือนถึงการกินอยู่ที่

ไม่เหมาะสม

• ความหมางเมินกัน คือสัญญาณเตือนถึงความสัมพันธ์

ที่เริ่มจืดจาง 

• การเจบ็ป่วยกระเสาะกระแสะ คอืสญัญาณเตอืนถงึสขุภาพ 

ที่ก�าลังถดถอยทรุดโทรม 

และต่อไปนี้คือสัญญาณอันตรายว่าหน้ีก�าลังจะกลืนกิน

ชีวิตของคุณ

1. เริ่มช�าระหนี้ขั้นต�่าทุกรายการ

ที่จริงสัญญาณอันตรายนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากแล้ว 

แต่คนส่วนใหญ่มักท�าเป็นมองข้ามไม่เห็นอันตรายของการจ่าย

ขั้นต�า่ ทั้งที่การจ่ายหนี้ที่หยิบยืมมาไม่ได้ทั้งก้อน (โดยเฉพาะหนี้

บริโภค) นั่นก็บอกอยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณก�าลังผ่อนอยู่อาจเป็นหนี้ที่

เกินตัวเกินก�าลังของคุณเอง
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หนีบ้ตัรเครดติ บตัรกดเงนิสด สนิเชื่อส่วนบคุคล ผ่อนแชร์ 

ผ่อนของ รวมไปถึงหนี้นอกระบบ หนี้กลุ่มนี้เป็นหนี้ท่ีมีดอกเบ้ีย 

18-28% ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมาก

ลองเปรียบเทียบดูก็ได้ครับ สมมติว่าคุณมีหน้ีสินเช่ือ 

ส่วนบคุคล 100 บาท คณุจะต้องจ่ายดอกเบีย้ 24-28% ต่อปี หรอื

ประมาณ 24-28 บาท ในขณะที่หากน�าเงินไปออมหรือลงทุนใน

ทรัพย์สินที่เป็นตราสารการเงิน เราจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยดังนี้ 

ทรัพย์สิน อัตราผลตอบแทน 
(ต่อปี) 

ฝากธนาคาร 0.5-1.5%

พันธบัตรหรือหุ้นกู้        2-5%

ลงทุนหุ้น        7-10%
(ในระยะยาว)
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จ�าไว้เลยว่า

ทันทีที่เริ่มจ่ายขั้นต�่า มีหนี้คงค้าง นั่นเป็นสัญญาณเริ่มต้น
ของภาวะหนี้สินที่อาจท่วมตัวคุณได้ ในไม่ช้า ดังน้ัน ถ้า 
หยุดได้ หยุดก่อหนี้เพิ่มตั้งแต่ตรงนี้จะดีที่สุดเลยครับ

2. อัตราส่วนเงินช�าระหนี้ต่อรายได้
 เกินกว่า 40%

อัตราส่วนเงินผ่อนช�าระหนี้ต่อรายได้ หรือ DSR (Debt 
Service Ratio) คืออัตราส่วนที่บอกระดับถึงความเสี่ยงของ
การสร้างภาระหนี้ว่าเกินตัวหรือไม่ ยิ่งมีอัตราส่วนนี้มาก ก็ยิ่งมี 
ความเสี่ยงมาก เพราะมันหมายถึงเงินเหลือใช้ที่น้อยลง

หากอยากรู้ว่าตัวคุณเองมีอัตราส่วนเงินช�าระหนี้ต่อรายได้ 
เป็นเท่าไหร่ ก็ให้เอารายการผ่อนทั้งหมดที่มีในแต่ละเดือนตั้ง 
หารด้วยรายได้เฉลี่ยที่หาได้ ในแต่ละเดือน ลองมาดูตัวอย่างกัน 
ครับ
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