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 พันธสัญญาในพันธนาการ

 ขอ้ความขา้งตน้เปน็พนัธสญัญากบัตวัเองทีผ่มเขยีนไวต้ัง้แตว่นั
ที่ตัวเองยังเป็นหนี้นับสิบล้านบาท ด้วยมีความเชื่อลึกๆว่า 

 “ความมั่งคั่งและความสุขเป็น ‘สิทธิ’ ของคนทุกคน”

 คนที่ยังไม่มีความสุขทางการเงินในวันนี้ เพียงแค่เพราะเขายัง
ขาดแนวคิด และความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง

 และนั่นคือ “หน้าที่ของผม”

 มาช่วยกันทำาให้พันธสัญญาของผมสัมฤทธิ์ผลกันนะครับ 

“ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือคนไทย
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ภายใต้หลักคิดและภูมิปัญญา
ทางการเงินที่ถูกต้อง

เพื่อให้ทุกครอบครัวดำารงชีวิต 
โดยปราศจากทุกข์ทางการเงิน
อันจะส่งผลดีต่อสังคมและ

ประเทศชาติของข้าพเจ้าต่อไป”

จักรพงษ์ เมษพันธุ์
THE MONEY COACH

www.facebook.com/moneycoach4thai



“ยังมีคนอีกมากที่แยกไม่ออกว่า
“หนี้จน” กับ “หนี้รวย” นั้นต่างกันอย่างไร”

“หนี้”...เรื่องใหญ่

ที่โรงเรียนไม่เคยสอน

 สิบกว่าปีก่อน ผมเรียนจบจากรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมของขวัญวันรับปริญญาเป็น
หนี้หลักสิบล้านจากธุรกิจครอบครัว
 
 ก่อนหน้าที่จะเรียนจบ ผมแทบไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าธุรกิจที่บ้านมีปัญหา เพราะ
ตั้งแต่เล็กจนโต ผมถูกสอนให้มีหน้าที่เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว ตัวผมก็เรียนอย่าง
เดียวจริงๆ ไม่เคยสนใจความเป็นไปใดๆในบ้านเลย

 จนกระทั่งวันหนึ่ง แม่มาคุยด้วยแล้วบอกว่า ธุรกิจของเราขาดทุนต่อเนื่องมานาน 
และกำาลังขาดสภาพคล่องอย่างหนัก เงินจ่ายออกมากกว่าเงินเข้าทุกเดือน ในแต่ละ
เดือน พ่อต้องหาเงินมาใช้หนี้เดือนละ 250,000 บาท ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ
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 ใครทีเ่คยผา่นยคุป ี2540 มาคงจำากนัไดว้า่ สมยันัน้อตัราดอกเบีย้เงนิกูแ้พงขนาด
ไหน ยิง่เปน็ดอกเบีย้นอกระบบ ยิง่ไมต่อ้งพดูถงึ จา่ยกนัไปไมม่วีนัจบสิน้ ชนดิทีไ่มต่อ้ง
ลืมตาอ้าปากกันเลยทีเดียว

 ทันทีที่เรียนจบ ผมได้งานเป็นวิศวกรบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง มีรายได้เดือนละหมื่น
กว่าบาท แต่ต้องวิ่งหาเงินเพื่อช่วยส่งหนี้ที่บ้าน ผมทำางานเสาร์และอาทิตย์เสริม ด้วย
การรับจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาให้กับโรงงานขนาดเล็ก รวมถึงทำาธุรกิจส่วนตัวหลาย
อย่าง แต่นั่นก็ยังไม่พอที่จะจ่ายหนี้ในแต่ละเดือนของที่บ้านได้อยู่ดี

 5 ปีผ่านไป ผมเริ่มมีรายได้สูงขึ้น และมีกำาลังจะที่ก่อหนี้ได้ สุดท้ายผมพาตัวเอง
เขา้สูก่บัดักหนี ้ด้วยการกูส้นิเชือ่สว่นบคุคลเพือ่นำาเงนิมาช่วยผอ่นชำาระหนีใ้หก้บัท่ีบา้น 
และนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตทางการเงินอันแสนเจ็บปวด
 
 ในตอนนั้นผมทำาเรื่องโง่ๆ ด้วยความไม่รู้ 2 เรื่องด้วยกัน คือ

 1) ผมกู้ยืมเงินโดยใช้เครดิตส่วนตัว เพื่อนำาเงินมาชำาระหนี้ธุรกิจ กู้ไปเรื่อยๆ จาก
สินเชื่อส่วนบุคคลไปจนถึงบัตรเครดิต กู้เสียจนเครดิตตัวเองพัง สุดท้ายหนี้ท่ีบ้านลด
ลงไปไม่เท่าไหร่ ในขณะที่หนี้สินส่วนตัวเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้าน

 ผมแยกไม่ออกว่า “หนี้ธุรกิจ กับ หนี้ส่วนตัว” ต่างกันอย่างไร?

 2) ผมยื่นขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งต้องมีภาระผ่อนยาว 2-3 ปี เพื่อนำาเงินที่ได้มา
ผ่อนชำาระค่างวดธุรกิจเพียงเดือนเดียว กู้แต่ละครั้งทำาให้ต้องเป็นหนี้ไปอีกสองสามปี 
แล้วเดือนหน้าก็ต้องกู้อีก

 ที่แย่คือ แทนที่จะทำาผิดครั้งเดียวแล้วคิดได้ ผมกลับทำาผิดซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า กว่าจะ
ฉุกคิด กว่าจะรู้สึกตัว ผ่านไป 4 เดือน ผมติดหนี้สถาบันการเงิน 4 แห่ง รวมๆกัน
แล้วเป็นหนี้หลักล้าน

 โง่ ... ดีไหมครับ
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 เริ่มต้นจากการเป็นหนี้ธุรกิจ ผมพาตัวเองเข้าไปสู่วงจรหนี้ หมุนเงินจนตึงไปหมด 
คิดอะไรไม่ออก โจทย์เดียวในหัวมีเพียงอย่างเดียว นั่นคือหาเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ ทำางานเพื่อเงินให้มากขึ้น แลกเวลาไปกับเงิน และถ้าจนปัญญาหาจริงๆ ก็กู้
เพิ่มเข้าไปอีก 

 แตย่ิง่กู ้กเ็หมอืนกบัยิง่ออกแรงดงึเชอืกทีม่ดัอยูร่อบคอใหแ้นน่ขึน้ไปอกี จนวนัหนึง่
ก็ไม่สามารถกู้อะไรได้อีก เพราะเครดิตทางการเงินพังย่อยยับไปหมดแล้ว

 นี่คือเรื่องจริง ที่เล่นเอง เจ็บจริง แบบไม่มีสตันท์ 

 วงจรความคิดเดิมๆทีเ่ชือ่วา่ เงินแกป้ัญหาเรือ่งเงนิ ยตุลิงเมือ่นายธนาคารคนหนึง่
ด่าผมว่า “โง่” (ซึ่งก็จริงของเขา ) ด้วยอีโก้ที่ยอมให้ใครว่าไม่ได้จึงเริ่มต้นค้นหาความรู้
ทางการเงิน แล้วก็พบความจริงที่ว่า

 “เงนิแกป้ญัหาทางการเงนิไดเ้พยีงชัว่คราว แตค่วามรูท้างการเงนิจะจดัการปญัหา
ให้เราได้ตลอดชีวิต”

 ดว้ยเหตนุี ้คนทีแ่กป้ญัหาหนีด้ว้ยการกอ่หนีเ้พิม่ จงึไมม่ทีางหลดุออกจากวงจรแหง่
ทุกข์ได้ 

 เอาแค่เรื่อง “หนี้” ที่เรากำาลังคุยกันในหนังสือเล่มนี้ แค่เพียงเรื่องเดียว ก็สร้าง
ผลลัพธ์ทางการเงินที่แตกต่างให้กับคนที่รู้และไม่รู้ได้ราวฟ้ากับเหวแล้ว

 คนทั่วไปใช้ “หนี้” เป็นยาพิษทำาลายสุขภาพทางการเงินของตัวเอง ด้วยการใช้มัน
ไปกบัสิง่ทีท่ำาใหพ้วกเขาจนลง กอ่หนีใ้นสิง่ทีท่ำาใหเ้งนิไหลออกจากกระเปา๋ของพวกเขา
ทุกเดือน อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เงินผ่อนสินค้าอุปโภคบริโภค กู้ซื้อ
รถยนต์ เป็นต้น

 คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับหนี้ประเภทนี้ ซึ่งผมเรียกมันว่า “หนี้จน” ยิ่งคนเรามีหนี้จน
มากเทา่ไหร ่เรากย็ิง่จนลงมากเทา่นัน้ คนทีม่ภีาวะหนีส้นิลน้พน้ตวั ถงัแตก ลม้ละลาย 
ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากหนี้ประเภทนี้ด้วยกันทั้งสิ้น
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 ด้วยเหตุที่คนส่วนใหญ่รู้จักแต่ “หนี้จน” และมีภาพจำาที่ไม่สวยงามกับหนี้ประเภทนี้ 
เลยมีกลุ่มคนบางกลุ่มปฏิเสธการเป็นหนี้ในทุกกรณี เพราะคิดว่า “การไม่มีหนี้ คือ 
ลาภอันประเสริฐ” ทั้งที่จริงแล้ว การไม่ก่อหนี้เลย อาจเป็นการปิดโอกาสทางการเงิน
ของตัวเองก็เป็นได้

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อหนี้ที่เป็น “หนี้รวย” หรือหนี้เพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน 
ซึ่งทำาให้เงินไหลเข้ากระเป๋าของพวกเขาเป็นประจำาทุกเดือน อาทิ กู้เงินมาลงทุนทำา
ธุรกิจ หรือบ้านเช่า เป็นต้น

 การก่อหนี้รวย เป็นรูปแบบหนึ่งของพลังทวีขั้นสูงสุด เพราะเป็นการใช้เงินคนอื่น 
(Other People’s Money: OPM ) เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวคุณเองได้ เป็นการ
ขยายโอกาส และทำาให้คุณไปถึงจุดหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น

 นี่คือตัวอย่างของความแตกต่างทางความรู้ที่ผมอยากเล่าให้คุณฟัง

 ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เจ็บปวดจากหนี้มากสักแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับ
คุณ ก็คือ “หนี้” ไม่เคยเป็นตัวปัญหา ตัวปัญหาที่แท้จริง คือ ตัวเราเองนั่นแหละ

 เมื่อเป็นหนี้ จงเรียนรู้จากหนี้ พลิกโอกาสจากวิกฤติ อย่าโทษหนี้ เพราะหนี้ยังมี
หนีจ้นและหนีร้วย เราจนเพราะเราเลอืกกอ่หนีจ้น คนท่ีพลาดแลว้โทษแตค่นอืน่จะไมม่ี
วันเติบโต เพราะพวกเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดเลย

 “ความผิดพลาด” คือ จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้

 เรามาเริ่มต้นเรียนรู้ในสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนกันตั้งแต่วินาทีนี้ด้วยกันนะครับ



“โลกส่งสัญญาณเตือนเราเสมอ เราเองนั่นแหละที่ไม่เคยเงี่ยหูฟัง” 

สัญญาณ

อันตราย

 ก่อนที่จะเกิดเรื่องไม่ดีกับชีวิต โลกมักจะส่งสัญญาณเตือนเราอยู่เสมอ อยู่ที่ว่าเรา
จะสนใจหรือเพิกเฉยต่อคำาเตือนนั้น

 นำ้าหนักที่เริ่มมากขึ้น เป็นสัญญาณเตือนถึงการกินอยู่ที่ไม่เหมาะสม

 ความหมางเมินกัน เป็นสัญญาณเตือนถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มจืดจาง

 สัญญาณต่อไปนี้ คือ สัญญาณอันตรายของหนี้ที่กำาลังจะกัดกินชีวิตคุณ

 1. เริ่มชำาระขั้นตำ่า (มีหนี้คงค้าง )
 ที่จริงสัญญาณอันตรายนี้เป็นสัญญาณชัดเจนมากแล้ว แต่คนส่วนใหญ่มักทำาเป็น
มองข้าม ไม่เห็นความอันตรายของการจ่ายขั้นตำ่า ทั้งที่การจ่ายหนี้ทั้งก้อนไม่ได้ นั่น
ก็บอกอยู่แล้วว่า คุณเริ่มแบกภาระหนี้ของตัวเองไม่ไหว
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 ปัญหาของคนที่เริ่มจ่ายขั้นตำ่าก็คือ ภาระดอกเบี้ยที่สูงมาก อย่างกรณีบัตรเครดิต 
ปัจจุบันคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี คิดง่ายๆว่าเป็นหนี้ 100 บาท ต้องจ่าย
ดอกเบี้ยปีละ 20 บาท 

 ทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับการหาเงินดูบ้าง ถ้าเรานำาเงิน 100 บาทไปออม
หรือลงทุน เราจะได้ผลตอบแทนดังนี้

 ฝากธนาคาร 1-3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
 พันธบัตรหรือหุ้นกู้ 3-5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
 ลงทุนหุ้น 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

 เห็นแล้วเหนื่อยไหมครับ กว่าจะหาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นสักเปอร์เซ็นต์ ต้องแลกมา
ด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้น แต่กับดอกเบี้ย 20 เปอร์เซ็นต์ เรากับเฉยๆ ก้มหน้าก้มตาจ่าย
ได้โดยไม่รู้ร้อนรู้หนาว

 ที่แย่ก็คือ แม้จะมีหนี้คงค้าง แต่คนบางคนก็ยังใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างต่อเนื่อง (คน
ที่มีนิสัย Shopalholic มักหยุดใช้จ่ายไม่ได้จริงๆ ) จนวันหนึ่งวงเงินเครดิตเต็มทั้งหมด 
และไม่มีปัญญาจ่าย

 จำาไว้เลยว่า... MINIMUM PAYMENT = MAXIMUM PAIN หรือ การจ่ายขั้นตำ่า 
คือ จุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดขั้นสูงสุด 

 ทันทีที่เริ่มจ่ายขั้นตำ่า มีหนี้คงค้าง นั่นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของภาวะหนี้สินที่อาจ
ท่วมตัวคุณได้ในไม่ช้า ถ้าหยุดได้ หยุดก่อหนี้ตั้งแต่ตรงนี้ดีที่สุดเลยครับ

 2. อัตราส่วนเงินชำาระหนี้ต่อรายได้ เกินกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ 
 อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่บอกถึงระดับความเส่ียงของหนี้ท่ีอาจส่งผลต่อสภาพ
คล่องทางการเงิน

 วิธีคิดก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับ สมมตินายจักรพงษ์ มีรายได้เดือนละ 30,000 บาท 
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มหีนีผ้อ่นคอนโดมเินยีมทีต่อ้งสง่เดอืนละ 10,000 บาท มหีนีส้นิเชือ่สว่นบคุคลทีต่อ้ง
ส่งเดือนละ 2,500 บาท  

 ในกรณีนี้ นายจักรพงษ์จะมีอัตราส่วนเงินชำาระหนี้ต่อรายได้ เท่ากับ (10,000 + 
2,500 ) x 100 / 30,000 หรือคิดเป็น 41.67 เปอร์เซ็นต์

 คนเราถ้ามีอัตราส่วนเงินชำาระหนี้ต่อรายได้สูง ก็มักจะสะท้อนออกมาในรูปความ
ขดัสนของการใชจ้า่ยในชวีติประจำาวนั กจ็ะไมใ่หข้ดัสนไดย้งัไง ในเมือ่เงนิชำาระหนีก้ป็า
ไป 40 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว ไหนจะภาษี (10 เปอร์เซ็นต์ ) ประกันสังคม (5 เปอร์เซ็นต์ ) 
กองทนุสำารองเลีย้งชพีของบรษิทั (5 เปอรเ์ซน็ต ์) ฯลฯ แบบนีก้จ็ะเหลอืใชจ้า่ยทัง้เดอืน
ไม่ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ได้รับมาด้วยซำ้า

 ทันทีที่อัตราส่วนเงินชำาระหนี้ต่อรายได้เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ คุณควรเร่ิมหยุดพัก
การสร้างหนี้ได้แล้วครับ เพราะถ้าเกินกว่านี้ รับรองได้เลยว่าไม่มีกินแน่

 3. กู้ยืมเงินมาส่งค่างวด
 กรณีนี้เข้าข่ายหนักหนาสาหัสมากแล้วจริงๆ อาการประมาณว่ามีหนี้มากจนเงิน
รายได้ไม่พอจ่ายหนี้ แล้วก็เลือกใช้วิธีการกู้เงินจากแหล่งใหม่มาผ่อนส่งหนี้เดิม ส่งผล
ให้หนี้เก่ารอดตายไปอีกหนึ่งงวด แต่ก็มีหนี้ใหม่เพิ่มมาอีก

 ถ้ามาถึงขั้นนี้ แล้วยังไม่หยุดสร้างหนี้ ก็เตรียมเจ็บปวดยาวๆ กันได้เลยครับ

 ทั้งสามสัญญาณที่เล่าให้ฟัง คือ อาการเบื้องต้นตามลำาดับความเสี่ยงของการมี 
“หนี้ท่วมหัว” ในอนาคต จงอย่ารอให้ปัญหาร้ายแรงถึงระดับ 3 (กู้มาจ่ายหนี้ ) แล้ว
ค่อยคิดหาทางแก้ 

 แค่เริ่มจ่ายขั้นตำ่า ก็ควรพึงตระหนักและเริ่มต้นลงมือจัดการกับหนี้อย่างจริงจังได้
แล้ว เพราะถ้าขืนปล่อยไว้ถึงขั้นต้องกู้มาส่งค่างวด งานนี้หนังชีวิตแน่นอนครับ

 “สิ่งแรกที่คุณควรทำาเมื่อรู้ว่าตัวเองอยู่ในหลุม ก็คือ จงหยุดขุดหลุมเดี๋ยวนี้”
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 ถ้าเปรียบหนี้เป็นความเจ็บป่วยทางการเงิน เราสามารถแบ่งผู้ป่วยได้เป็น 2 

ประเภท นั่นคือ ผู้ป่วยทั่วไป กับผู้ป่วยอาการโคม่า

 1) ผูป้ว่ยทัว่ไป หมายถงึ คนทีเ่ปน็หนี ้แตย่งัสามารถผอ่นชำาระหนีท้กุกอ้นได ้และ

ยังมีเงินเหลือพอกินพอใช้

 ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถือว่ายังรักษาให้หายได้ง่าย เพราะหัวใจสำาคัญของการชำาระหนี้ได้ ก็

คือ เงินคงเหลือ เมื่อยังบริหารจัดการให้มีเงินคงเหลือทุกเดือนได้ ก็ยังพอไหวที่จะพา

ตัวเองหลุดออกจากกับดักหนี้ ใช้ยาขนานธรรมดาได้ ไม่ต้องใช้ยาแรง

 ลองดูตัวอย่างงบการเงินนายจักรพงษ์ ผู้ป่วยทั่วไปกันครับ

ผู้ป่วย
ทางการเงิน
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 รายการ จำานวนเงนิ (บาท)

 เงินเดือน 30,000

 เงินออม 3,000

 ภาษี และประกันสังคม 1,750

 ค่าเช่าบ้าน 5,000

 ค่านำ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 1,500

 เงินชำาระหนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อ (ขั้นตำ่า) 6,000

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 12,000

 คงเหลือ 750

 จากตัวอย่าง นายจักรพงษ์มีหนี้ต้องชำาระ 6,000 บาท คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งอยู่ได้เกณฑ์พอไหว (ตำ่ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์แบบนี้จะเลือกกัดฟันส่งหนี้ไปเรื่อยๆ จน
หมด หรือจะเริ่มนำาเงินที่เหลืออันน้อยนิด 750 บาท (รวมถึงลดเงินออมลงหน่อย) 
ไปโปะชำาระหนี้ก็ได้ ... แต่ต้องไม่ลืม “หยุด” ก่อหนี้เพิ่มด้วยนะครับ

 2) ผู้ป่วยอาการโคม่า หมายถึง ผู้ป่วยที่มีภาระหนี้มาก จนทำาให้เงินไม่พอใช้จ่าย 
สภาพทางการเงนิติดลบ รายรบันอ้ยกวา่รายจา่ยโดยรวม และมกัขดุหลมุสรา้งปญัหา
ให้ตัวเองด้วยการสร้างหนี้เพิ่ม กู้หนี้ใหม่ไปใช้หนี้เก่า 

 ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะสุขภาพทางการเงินเท่านั้น แต่ปัญหาได้ลุกลามไป
ถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตเข้าให้แล้ว แบบนี้ยาขนานสามัญใช้ไม่ได้ครับ ต้องใช้ยา
แรงสถานเดียว

 ลองมาดูตัวอย่างงบการเงินนายสมชาย ผู้ป่วยอาการโคม่ากัน
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 รายการ จำานวนเงิน (บาท)

 เงินเดือน 30,000

 เงินออม 0

 ภาษี และประกันสังคม 1,750

 ค่าผ่อนบ้าน 12,000

 ค่านำ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 2,500

 เงินชำาระหนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อ (ขั้นตำ่า) 10,000

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 8,000

 คงเหลือ -4,250

 คำาถามมอียูว่า่ สถานการณท์ีเ่งนิไมพ่อใชด้งังบการเงนิขา้งตน้ นายสมชายจะหาเงนิ
อีก 4,250 บาทมาจากไหน ถ้าไม่มีเงินเก็บอยู่เลย ก็แน่นอนว่าต้อง “กู้” 

 คำาถามคือ เมื่อกู้แล้วจะเป็นอย่างไร?

 แนน่อนวา่วงจรมนักซ็ำา้เดมิ เมือ่กูก้ต็อ้งจา่ยคนื ชอ่งเงนิผอ่นหนีบ้ตัรเครดติและสนิ
เชื่อก็ต้องใหญ่ขึ้น และเดือนหน้าก็ต้องติดลบหนักขึ้นไปอีก แล้วทีนี้แก้ยังไง

 การเลือกวิธีกู้เงินมาชำาระหนี้ ไม่ต่างอะไรกับการขุดหลุมฝังตัวเองให้ใหญ่ขึ้น และ
ทำาให้ปีนขึ้นมาจากหลุมได้ยากขึ้นเรื่อยๆ

 แต่อย่าเพิ่งวิตกจนเกินไป ในโลกทางการเงินนั้น คนไข้อาการโคม่าสามารถรักษา
ให้หายขาดได้ หากได้รับการเยียวยาด้วยความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง ในทางกลับกัน 
คนไขท้ัว่ไปทีดู่แลตัวเองไมด่ ีปลอ่ยใหต้วัเองเจบ็ปว่ยเรือ้รงั วนัหนึง่คณุกม็สีทิธแิวะเวยีน
เข้าไปนอนในห้องไอซียูได้เหมือนกัน

 คำาถามท้ายบท: ตอนนี้คุณเป็นคนไข้ประเภทไหนครับ?





 ก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องวิธีการแก้ปัญหาหนี้ หรือ ปลดหนี้ ผมอยากพูดถึงประเด็น
หนึ่งสักหน่อย นั่นคือ “วิธีคิด” ที่ถูกต้อง

 วิธีคิดที่ว่านี้มีอยู่ด้วยกัน 2 เรื่องด้วยกัน คือ 1) ความคิดที่จะเอาชนะเจ้าหนี้ด้วย
ข้อกฎหมาย และ 2) ความคิดจนจนของคนที่เป็นหนี้

 ในตอนนี้ขอคุยเรื่องแรกกันก่อน ...

 ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรบางแห่ง รวมไปถึงวิทยากร
ทางการเงินบางคน พยายามสอนและแนะนำาคนที่เป็นหนี้ ให้ใช้ข้อกฎหมายเล่นงาน
และต่อสู้กับเจ้าหนี้ 

 เรื่องอายุความของหนี้บ้างหละ เรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมบ้างหละ บางท่ีถึงกับ

สอนให้เล่นงานเจ้าหนี้เลยก็มี

ปัญหาเรื่องเงิน... 

ต้องแก้ด้วย

ความรู้ทางการเงิน
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 ที่จริงจะว่าไป การใช้วิธีการข้างต้นนั้นสามารถทำาได้และไม่มีอะไรผิด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการจัดการกับการติดตามทวงถามที่ระรานชีวิตประจำาวันของเราอย่างน่า

เกลียด รวมไปถึงการคิดดอกเบี้ยหนี้นอกระบบที่เอาเปรียบกันอย่างแสนสาหัส

 แตส่ิง่ทีผ่มพบเหน็จากการเปน็โคช้การเงนิมา 8 ปกีค็อื คนท่ีเลอืกใช้กฎหมายเพยีง

อย่างเดียวจัดการกับหนี้นั้น มักไม่ฉลาดเรื่องเงินขึ้นเลย

 บางคนปลดหนี้ได้แล้วก็กลับไปเป็นหนี้อีก แถมคราวนี้ทำาเป็นเก่งเสียด้วย เพราะ

คิดว่ารู้กฎหมาย 

 ที่แย่คือ บางคนถึงขั้นแหยงกับ “หนี้” ไปเลย ไม่กล้าเป็นหนี้อีก 

 ที่เป็นเช่นนี้เพราะการเป็นหนี้ที่ผ่านมานั้น ไม่ได้ทำาให้เขาเข้าใจเลยว่า “หนี้” มันมี

ทั้งหนี้รวยและหนี้จน และสิ่งที่ทำาร้ายเขานั้น มีแต่หนี้จนเท่านั้น 

 หนี้จนคือตัวการที่ทำาให้เขาจนลง ส่วนหนี้รวย คือ เครื่องมือที่จะทำาให้เขารวยขึ้น

 นี่คือ ความโชคร้ายของคนพยายามใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวในการจัดการกับ

ปัญหาหนี้สิน

 สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือ องค์กรและวิทยากรเหล่านี้มักชี้นำาให้คนรู้สึกว่าสถาบัน

การเงิน รวมไปถึงเครดิตบูโรเป็นผู้ร้าย ลูกหนี้เป็นฝ่ายถูกเอาเปรียบและจำาเป็นต้อง

ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง 

 ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากให้เรานึกถึงวันที่เข้าไปติดต่อขอกู้เงินจากสถาบันการเงินดู

อีกสักที วันนั้นไม่มีใครบังคับให้เราไปกู้เงินเขานะครับ แล้วก็ใช่ว่าสถาบันการเงินไม่

แจ้งเงื่อนไข สัญญาเขาก็มีให้อ่าน เราก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้าง แล้วทำาไมพอ

จ่ายไม่ได้ จ่ายไม่ไหว เรากลับเห็นแก่ตัว โทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นไปเสียหมด
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 ต้องบอกเลยว่า สมัยที่เป็นหนี้ผมเองก็เคยคิดแบบนั้น ธนาคารมันเลว คิดดอกเบี้ย

แพง เอาเปรียบ ครั้งหนึ่งผมเคยคิดจะหนีจนหมดอายุความ แต่ก็มานั่งถามตัวเองว่า 

หนีแล้วยังไง ขาดอายุความแล้ว แต่ก็ยังมีบาปกรรมติดตัว ทำากับใครไว้อย่างไร วัน

หนึ่งเราก็ต้องถูกกรรมตามทันในแบบเดียวกัน

 โชคดีที่ผมเลือกไม่หนี แล้วหันหน้าสู้กับปัญหา ... (ถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองโชคดี)

 ความรับผิดชอบทางการเงิน (Money Responsibility) คือ เสาหลักสำาคัญในการ

ประสบความสำาเร็จทางการเงิน ทุกครั้งที่เกิดปัญหาทางการเงิน จงรับผิดชอบต่อ

ปัญหานั้นด้วยความภาคภูมิใจ ปัญหามันเกิดขึ้น เพราะความไม่รู้ ไม่เข้าใจ และอาจ

รวมไปถึงความไม่ใส่ใจในอดีต

 อย่าโทษคนอื่น เพราะการโทษคนอื่น คือ การปิดโอกาสเรียนรู้ที่จะทำาสิ่งต่างๆ ให้

ดีขึ้น 

 กฎหมายอาจชว่ยทำาใหค้วามยตุธิรรมเกดิขึน้ได ้แตก่ารใชก้ฎหมายเพยีงอยา่งเดยีว

แกไ้ขปญัหาทางการเงนิ อาจไมท่ำาใหค้ณุเกง่และฉลาดเรือ่งเงนิมากขึน้ และนัน่อาจสง่

ผลต่อความสำาเร็จทางการเงินของคุณในระยะยาว ปัญหาการเงิน ก็ต้องแก้ด้วยความ

รู้ทางการเงินครับ





 วิธีคิดผิดๆ เร่ืองท่ีสองท่ีต้องคุยกันก่อนเข้าสู่วิธีการ ก็คือ ความคิดจนๆ ของคนเป็น
หน้ี

 ความคิดจนๆ หน้าตาเป็นยังไง ... 

 ความคิดจนๆ ก็คือ ความคิดท่ีอุดมไปด้วยข้ออ้างต่างๆนานา ท่ีจะทำาให้ชีวิตของคุณ
ไม่ดีข้ึน

 ผมเช่ือเสมอว่า “คนจนเงิน จนไม่นาน แต่คนท่ีจนความคิด รวยไม่เป็นอย่างแน่นอน” 

 ผมเคยลงพ้ืนท่ีช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหน่ึง ไปให้ความรู้เก่ียวกับหน้ีและ
วิธีการปลดหน้ีให้กับหมู่บ้านหน่ึง ในโครงการ “คนไทยชนะหน้ี” 

จนเงินได้ 

แต่

อย่าจนความคิด
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 เร่ิมต้นการพูดคุยมีผู้เข้าฟังเป็นร้อย น่ังฟังไปฟังมา ชาวบ้านกลุ่มหน่ึงอดรนทนไม่
ได้ ยกมือข้ึนแล้วโพล่งออกมากลางวงสนทนาว่า ...

 “ไม่ต้องมาสอนหรอกเร่ืองวิธีปลดหน้ีหนะ เอาเงินมาให้ก็พอ แต่ละบ้านก็เป็นหน้ีกัน
คนละ 6-7 แสน มีเงินให้เราทุกคน เราก็หายเป็นหน้ีกันหมดแล้ว” 

 คำาถาม คือ คนร้อยคน เป็นหน้ีกันคนละ 7 แสน คิดเป็นมูลหน้ีรวมก็ 70 ล้าน 
(อ่านอีกคร้ังครับ “เจ็ดสิบล้าน”) และน่ีแค่หมู่บ้านเดียว ถ้าคนคิดอย่างน้ีกันหมด จะแก้
ปัญหาหน้ีสินให้คนไทยท้ังประเทศ เราต้องใช้เงินเท่าไหร่กันครับ

 หรือไม่ต้องให้ก็ได้ แค่เป็น Soft Loan หรือเงินกู้ดอกเบ้ียตำา่ ก็ไม่รู้จะไปหามาจาก
ไหนได้มากขนาดน้ัน

 ปัญหาของตัวเอง คิดง่ายๆให้ใครก็ได้เข้ามาช่วย ท่ีแย่และดูจะเป็นปัญหาท่ีส่ังสม
หมักหมมอยู่ในบ้านเราก็คือ ไม่ใช่แค่หมู่บ้านเดียวท่ีผมเจอคนแนวคิดแบบน้ี 

 ส่ิงท่ีผมพยายามทำาในวันน้ันก็คือ พยายามเล่าให้ฟังว่า “วินัยและความรู้ทางการ
เงิน” จะช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากปัญหาได้อย่างไร

 ได้ผลครับ ...

 ตอนเร่ิมต้นสัมมนามีชาวบ้านนับร้อยคน คุยไปสักพักเหลือคนน่ังฟังผมอยู่แค่ 4 คน

 ท่ีประทับใจมากก็คือ 4 คนท่ีอดทนฟังจนจบ ผ่านไป 1 ปี พวกเขามีหน้ีลดลง มี
สภาพคล่องทางการเงินดีข้ึน มีเงินเหลือเก็บ มีอาชีพท่ีม่ันคง

 น่ีคือ พลังของความรู้ทางการเงิน หน่ึงในทักษะสำาคัญของชีวิตท่ีคนไทยขาด และ
เป็นต้นเหตุนำาไปสู่ปัญหาทางการเงินต่างๆมากมาย
 
 (เร่ืองราวของท้ัง 4 ครอบครัว เราจะคุยกันในตอนท้ายของหนังสือเล่มน้ี)
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 ความคิดจนๆเป็นต้นเหตุของการงอมืองอเท้ารอคอยความช่วยเหลือ ใครจะไปช่วย
คุณได้ ถ้าคุณไม่ช่วยเหลือตัวคุณเอง

 จำาเอาไว้ “ความคิดจนๆ ไม่เคยสร้างคนให้รวย”

 YOU ARE WHAT YOU THINK – คุณคิดอะไร คุณก็จะเป็นได้แค่น้ัน





 อารัมภบทกันอยู่นาน ถึงตอนนี้ได้เวลาที่ทุกท่านรอคอย ถ้าพร้อมแล้วมาปลดหนี้
กันครับ

 แนวทางการปลดหนี้เบื้องต้นนั้นมีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. หยุดก่อหนี้จน !

 ทันทีที่รู้ตัวว่า กำาลังตกอยู่ในหลุม สิ่งแรกที่คุณควรทำา คือ อะไร?

 .... แน่นอน ก็ต้อง “หยุด” ทำาให้หลุมมันลึกลงอีกไป จริงมั๊ย

 “จ่ายขั้นตำ่า - เงินชำาระหนี้ต่อรายได้เกิน 40% - เริ่มกู้ชำาระเงินกู้” ทั้งหมดนี้
ลว้นแลว้แต่เปน็สญัญาณทีบ่ง่บอกวา่ คณุกำาลงัขดุหลมุฝงัตวัเองอยูท่ัง้สิน้ และคณุไมม่ี
ทางชำาระหนี้ได้หมด หากยังคงขยันก่อหนี้เพิ่มอยู่ตลอดเวลา 

ปลดหนี้ 
5 ขั้นตอน
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 ขั้นตอนนี้อาจฟังดูเหมือนไม่ยาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว การตัดสินใจ “หยุด” ที่
ว่านี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย สำาหรับคนที่เสพติดการเป็นหนี้ไปแล้ว

 อย่างไรที่เรียกว่า “เสพติด” การเป็นหนี้ ดูง่ายๆ ครับ ลองสังเกตเวลาท่ีเงินไม่
พอใช้ดูสิว่า สมองคุณคิดอะไร? 

 ถ้าทุกครั้งที่เงินไม่พอใช้ แล้วคุณตั้งคำาถามกับตัวเองว่า “จะกู้ใครดี” หรือ “จะยืม
ใครดี”

 นั่นแหละ คือ การเสพติดหนี้ 

 ถ้าอยากจะแก้ปัญหาหนี้เพ่ือมุ่งหน้าสู่อิสรภาพทางการเงิน จงหยุดก่อหนี้จน แม้
เงินจะมีไม่พอใช้ เราก็จะคิดหาวิธีอื่น ที่ไม่ใช่การก่อหนี้

 เปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม่ ถ้าหยุดก่อได้ ... ก็ชนะหนี้ได้ครับ

 2. ตรวจสอบหนี้คงค้างทั้งหมด

 การแก้ปัญหาทุกอย่างในโลก เริ่มต้นที่การยอมรับความจริง

 หลายคนเวลามหีนีเ้ยอะ มกัทิง้ปญัหาซกุไวใ้ตพ้รม ทำาเปน็ลมื ทำาเปน็ไมส่นใจ บาง
คนหนักถึงขั้นไม่ยอมเปิดซองจดหมายจากสถาบันการเงินเลยทีเดียว 

 เราไม่มีทางแก้ปัญหาใดในโลกได้ ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไร คือ “ข้อเท็จจริง”

 เริ่มต้นตรวจสอบรายการหนี้ที่มีทั้งหมด กรอกมันลงไปในตาราง ดังรูปเลยครับ
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 รายการหนี้ หนี้คงเหลือ อัตราดอกเบี้ย ยอดชำาระขั้นตำ่า
 (Debt Items) (Outstanding (Interest Rate) (Minimum  
  Balance)  Payment)

 บัตรเครดิต A 30,000 20% 3,000

 บัตรเครดิต B 50,000 20% 5,000

 สินเชื่อส่วนบุคคล C 75,000 24% 3,000

 สินเชื่อส่วนบุคคล D 45,000 24% 1,800

 3. หาทางนำาเงินก้อนมาโปะหนี้

 เมื่อรู้แล้วว่าตัวเองเป็นหนี้เท่าไหร่ และเป็นหนี้ที่ไหนบ้างแล้ว เรามาเริ่มต้นมองหา
หนทางชำาระหนี้กันครับ

 แนวทางแรก คือ มองหาเงนิกอ้นเพือ่มาโปะ หรอืปดิหนีใ้หห้มดไป โดยลองสำารวจ
ดสูวิา่ ตัวคุณมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัเงนิกอ้นเขา้มาในชว่งอนาคตอนัใกลน้ีห้รือไม ่อาทิ เงนิ
ค่าจ้างพิเศษ คอมมิชชั่น โบนัส ฯลฯ ถ้ามีให้วางแผนกันเงินก้อนนี้บางส่วนเผื่อไว้
สำาหรับชำาระหนี้

 หรือคุณอาจมีข้าวของเครื่องใช้ รวมไปถึงทรัพย์สินบางอย่างที่แปลงเป็นเงินได้ ก็
อาจนำาไปขายบางส่วน เพื่อนำาเงินมาชำาระหนี้ด้วยก็เป็นได้

 คุณจะใช้วิธีการใดก็สุดแท้แต่ เมื่อได้เงินก้อนมาแล้ว ก็ให้เลือกชำาระหรือปิดกับหนี้
ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดก่อนเป็นลำาดับแรก ถ้ามีดอกเบี้ยสูงสุดเท่ากันสองรายการ ให้เลือก
นำาเงินไปปิดหนี้ที่มีวงเงินเหลือน้อยกว่าก่อน

 เช่น สมมติคุณได้รับโบนัส 60,000 บาท ก็อาจตัดเงินไว้ 45,000 บาท เพื่อปิด
ชำาระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล D ออกไป

 [สินเชื่อส่วนบุคคล C และ D อัตราดอกเบี้ย 24 เปอร์เซ็นต์เท่ากัน แต่ D มีหนี้
คงเหลือน้อยกว่า]
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 หลักการสำาคัญในการนำาเงินก้อนมาโปะหนี้ ก็คือ

3.1 ต้องปิดหนี้ทีละรายการ อย่ากระจายเงินใส่หนี้หลายๆก้อน เพราะนั่นจะ
ทำาให้จำานวนรายการหนี้ไม่ได้ลดลง และเป็นภาระกับเราอยู่ดี

3.2 นำาเงินก้อนไปจ่ายเฉพาะหนี้ที่ลดต้นลดดอกก่อน หนี้ท่ีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 
อย่างเช่น หนี้กู้ซื้อรถยนต์ มีการคิดดอกเบี้ยล่วงหน้าไปในยอดผ่อนอยู่แล้ว 
ดังนั้นถ้ายังมีหนี้อื่นๆ ให้จ่ายหนี้อื่นที่ลดต้นลดดอกก่อน

3.3 มีบางคนเลือกปิดหนี้บัตรเครดิต A ก่อน เพราะจำานวนเงินที่เป็นหนี้เหลือ
นอ้ยทีส่ดุ เพราะตอ้งการลดจำานวนเจา้หนีล้ง เพือ่ลดปญัหา ลดการตดิตาม 
ถ้ามองในมุมนี้ ก็ไม่ได้ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใดครับ

 4. รวมหนี้เพื่อผ่อนชำาระเป็นก้อนเดียว 
 
 วิธีการนี้ใช้หลักการรีไฟแนนซ์ หรือทำาสัญญากู้ใหม่ โดยการนำาหนี้หลายก้อนที่ยัง
ค้างชำาระมารวมเป็นก้อนเดียว (Debt Consolidation) 
 
 หลักการสำาคัญของวิธีการนี้ก็คือ 

 1) อัตราดอกเบี้ยที่รีไฟแนนซ์ใหม่จะต้องตำ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยเดิม

 2) จำานวนเงินที่ต้องผ่อนชำาระต่อเดือนจะต้องตำ่าลง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัว
เราเอง

 ลูกหนี้จำานวนไม่น้อยมองข้ามเรื่องสำาคัญนี้ เวลาถูกติดตามทวงถามมากๆ ก็คิดแต่
ว่าหาเงินมาให้ได้ก่อน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ค่อยว่ากัน ขอให้มันผ่านไปอีกเดือนก็พอ 

 ย่ิงมักง่าย ย่ิงซวยง่าย บางคนจากท่ีเดิมเป็นหน้ีบัตรเครดิต ดอกเบ้ีย 20 เปอร์เซ็นต์
ต่อปี รนหาท่ีไปกู้เงินนอกระบบ ดอกเบ้ียร้อยละ 10-20 ต่อเดือน (ประมาณ 120-
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240% ต่อปี) ซ่ึงจะว่าไปมันก็เรียกว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ได้เหมือนกัน แต่มันเป็นการรี
ไฟแนนซ์ท่ีทำาให้เชือกท่ีรัดคอเราอยู่แล้ว ย่ิงมัดแน่นเข้าไปอีก หมดลมหายใจได้เร็วข้ึนอีก

 ก่อนรีไฟแนนซ์ หาเงินกู้มาใช้หนี้ ตั้งสติให้ดี จำาหลัก 2 ข้อข้างต้นไว้นะครับ
 
 จากตัวอย่างเดิมที่คุยกันก่อนหน้านี้ สมมติว่าจะเราทำาเรื่องรวมหนี้บัตรเครดิต A 
(30,000 บาท) และหนี้บัตรเครดิต B (50,000) โดยการรีไฟแนซ์ใหม่เป็นหนี้สินเชื่อ
ส่วนบุคคล X เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 80,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ระยะ
เวลาผ่อนชำาระ 2 ปี (หรือ 24 เดือน)

 ลักษณะดังกล่าว ก็คือ การกู้เงินจากสถาบันการเงิน X ไปปิดหนี้บัตรเครดิต A 
และ B ให้หมด แล้วเหลือหนี้เฉพาะกับสถาบันการเงิน X เพียงแห่งเดียว 

 โดยหนี้ 80,000 บาท กับสถาบันการเงิน X นั้น ทำาให้เราเหลือภาระในการผ่อน
ต่อเดือนเพียง 3,765 บาท จากเดิมที่ต้องส่งหนี้บัตรเครดิตสองใบรวมกัน 8,000 
บาทต่อเดือน ช่วยให้มีสภาพคล่องเหลือกับอีกเกือบๆห้าพันบาทเลยทีเดียว

 รายการหนี้ หนี้ อัตรา ยอดชำาระ หนี้เป็นก้อนเดียว
  คงเหลือ ดอกเบี้ย ขั้นตำ่า ที่ 12% ต่อปี
 บัตรเครดิต A 30,000 20% 3,000 3,765 บาท
 บัตรเครดิต B 50,000 20% 5,000 
 สินเชื่อ C 75,000 24% 3,000 
 สินเชื่อ D 45,000 24% 1,800 
 

 ขอ้ควรระวงัของการใชว้ธิรีวมหนีเ้ปน็กอ้นเดยีวกค็อื หลายครัง้ทีป่ลดหนีบ้ตัรเครดติ 
หรือสินเชื่อเดิมไปได้ จะกลับไปสู่การใช้จ่ายตามนิสัยเดิมอีก และนั่นทำาให้ปัญหาหนี้
ย้อนกลับมาอีกครั้ง ไม่ต่างอะไรกับคนที่พยายามลดความอ้วน ที่พอลดได้นิดได้หน่อย 
ก็กลับมากินจุ แล้วก็อ้วนเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิม
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 5. วางแผนชำาระหนี้คืนด้วยเงินคงเหลือ

 ถา้เงนิกอ้นกไ็มม่ ีแถมรไีฟแนนซก์ไ็มไ่ด ้กต็อ้งมาวางแผนชำาระหนีด้ว้ยเงนิคงเหลอื
ของตัวเองกันครับ 
  
 หลักคิดของวิธีการนี้ คือ ทยอยปิดหนี้ทีละรายการด้วยเงินคงเหลือในแต่ละเดือน 

 ด้วยวิธีการนี้จะทำาให้หนี้หมดเร็วขึ้น เพราะเงินส่วนเพิ่มที่เรานำาไปชำาระหนี้ (ส่วน
ที่เกินจากขั้นตำ่า) จะถูกนำาไปตัดเงินต้น และทำาให้หมดหนี้เร็วขึ้น

 วธิกีารกไ็มม่อีะไรยุง่ยาก เริม่ตน้จากการจดัลำาดบัหนีท่ี้ตอ้งชำาระใหห้มด ดว้ยการนำา
ยอดหนี้คงค้างตั้ง หารด้วยยอดเรียกชำาระขั้นตำ่า ผลลัพธ์ของหนี้รายการใดตำ่ากว่า ก็
ให้ปิดหนี้รายการนั้นๆ ก่อน

 ถา้อตัราสว่นทีค่ำานวณไดเ้ทา่กนั ใหเ้ลอืกปดิหนีร้ายการท่ีวงเงนิคงเหลอืตำา่สดุกอ่น 
ลองดูตัวอย่างกันครับ

 รายการหนี้ หนี้ อัตรา ยอดชำาระ อัตราส่วน ลำาดับการ
  คงเหลือ ดอกเบี้ย ขั้นตำ่า  ปลดหนี้
 บัตรเครดิต A 30,000 20% 3,000 10 1*
 บัตรเครดิต B 50,000 20% 5,000 10 2
 สินเชื่อC 75,000 24% 3,000 25 4
 สินเชื่อ D 45,000 24% 1,800 25 3

 จากตารางจะเห็นว่า หนี้บัตรเครดิต A และ B คำานวณได้อัตราส่วนเท่ากัน คือ 
10 แต่บัตรเครดิต A มีหนี้คงเหลือน้อยกว่า B ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะวางแผนปิดหนี้
บัตรเครดิต A เป็นลำาดับแรก

 เมื่อจัดลำาดับเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็มาถึงแผนการชำาระเงิน 
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 สำาหรับหนี้ลำาดับที่ 1 หรือบัตรเครดิต A นั้น ให้เราจ่ายขั้นตำ่า 3,000 บาท บวก
ด้วยเงินคงเหลือที่เราพอจะจ่ายเพิ่มได้เข้าไป เช่น หากเรามีเงินเหลือทุกเดือนๆละ 
1,000 บาท ก็ให้จ่ายบัตรเครดิต A เพิ่มเข้าไปอีก 1,000 บาทจากขั้นตำ่าทุกๆเดือน

 สว่นหนีล้ำาดบัที ่2-4 ใหเ้ราจา่ยเฉพาะขัน้ตำา่ตามทีส่ถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็มากพ็อ

 ทำาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนหนี้บัตรเครดิต A ในลำาดับที่ 1 ปิดหนี้ได้หมด ก็ให้นำาเงิน
ส่วนเพิ่ม 1,000 บาท มาเติมในหนี้บัตรเครดิต B ซึ่งเป็นลำาดับที่ 2 ต่อไป หรืออาจ
เพิ่มจำานวนเงินก็ได้ (หนี้บัตรเครดิต A ปิดไปแล้วน่าจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น) ก็จะยิ่ง
ทำาให้หนี้หมดไวขึ้น

 แล้วถ้าแต่ละเดือน ฉันไม่มีเงินคงเหลือเลยหละ แค่จ่ายขั้นตำ่าอย่างเดียวยังแทบจะ
ไม่ไหว ฉันจะทำาอย่างไร?

 ถ้าไม่มีเงินคงเหลือ หรือจ่ายขั้นตำ่าก็ยังไม่ไหว แสดงว่าคุณเป็นคนไข้อาการโคม่า
ครับ

 ต้องยาแรงเท่านั้น ถึงจะเอาอยู่ ...





 ตอนที่แล้วเราพูดกันถึงวิธีการปลดหนี้เบื้องต้น สำาหรับคนไข้ทั่วไปที่ยังพอมีสภาพ
คล่อง จ่ายขั้นตำ่าแล้วยังพอมีเงินเหลือ

 ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงคนที่แม้แต่ขั้นตำ่าก็ยังจ่ายไม่ไหวกันครับ

 สิ่งแรกที่ต้องบอกก่อนก็คือ ทำาใจไว้บ้างก็ดีครับ เพราะสถานะทางการเงินของคุณ
ถือได้ว่าหนักหนาเอาการ เรื่องปลดหนี้ให้หมดนั้นทำาได้ แต่อาจต้องใช้เวลานานพอ
สมควร และอาจต้องเลยเถิดไปถึงขั้นเสียเครดิตทางการเงินไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเลยที
เดียว

 ท่ีจรงิแลว้สำาหรบัคนทีแ่มแ้ตจ่า่ยขัน้ตำา่กย็งัไมไ่หว ทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุในการแกป้ญัหา
หนี้ ก็คือ การหารายได้เพิ่ม เพื่อนำาเงินมาชำาระหนี้

 อ่านให้ดีนะครับ ผมเขียนว่า “หารายได้เพิ่ม” ไม่ใช่หาเงินมาเพิ่ม เพราะฉะนั้นการ
กู้เพื่อให้ได้เงินมาจ่ายหนี้ ไม่ใช่ทางออกที่ผมแนะนำา

ปลดหนี้

ด้วยยาแรง
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 เพิ่มเงินได้ แต่ต้องไม่เพิ่มหนี้ ...

 แต่ถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะหารายได้เพิ่มยังไง เพราะติดขัดและจนหนทางไปเสียหมด 
ต่อไปนี้ คือ วิธีการปลดหนี้ด้วยยาแรงครับ

 1) พูดคุยประนอมหนี้กับสถาบันการเงิน
 2) ถอนเงินสะสมหรือเงินเกษียณออกมาชำาระหนี้ (อาทิ กองทุนสำารองเล้ียงชีพ 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ)
 3) ขายหนี้รายการใหญ่ เช่น บ้าน หรือรถยนต์ ออกไป
 4) เอาบ้านกลับไปจำานองเพื่อชำาระหนี้
 5) หยุดชำาระหนี้ชั่วคราว และทยอยจ่ายหนี้คืน

 อ่านทีละข้อแล้วรู้สึกหนักหนาสาหัสไหมครับ 

 ทางเลือกแรกเป็นทางเลือกที่ง่ายและตรงไปตรงมา เพราะมันก็คือการเดินตรง
เข้าไปคุยกับเจ้าหนี้ เพื่อขอลดดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาจ่าย ปรับสัญญาใหม่ หรืออะไร
ก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน

 แมจ้ะเปน็ทางเลอืกทีง่า่ยและตรงไปตรงมา แตค่นสว่นใหญก่บัไมเ่ลอืกวธิกีารนี ้ดว้ย
เหตกุลวัวา่จะเสยีเครดติ (และเสยีหนา้) แลว้กค็ดิหาวธิกีนัเอง ดว้ยการปิดบงัความจริง 
ซุกปัญหาไว้ใต้พรม และกู้มาจ่ายหนี้

 จากปัญหาเล็กๆที่พอแก้ไขได้ ก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่โต

 คุยได้คุยก่อนเลยครับ ลองปรึกษาสถาบันการเงินดูว่ามีทางช่วยเหลือเราอย่างไร
บ้าง อย่าปล่อยให้นานจนแก้ยาก แล้วค่อยเข้าไปคุย ในมุมมองของผม ทางตรงคือ
ทางแก้ปัญหาที่ลัดที่สุดแล้วครับ

 ถา้คยุกบัสถาบนัการเงนิแลว้ไมไ่ดผ้ล กค็งตอ้งหนัมามองทรพัยส์นิทีม่อียู ่อยา่งเชน่ 
การนำาเงินสะสมมาใช้หนี้ ซึ่งอาจเป็นวิธีการที่ค่อนข้างเจ็บปวด ย่ิงเป็นเงินเก็บไว้กิน
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ยามเกษียณ ยิ่งทำาให้สะเทือนต่อความรู้สึกพอสมควร แต่อย่างน้อยมันก็เป็นการเพิ่ม
เงิน โดยไม่เพิ่มหนี้ และช่วยบรรเทาปัญหาหนี้ให้เบาบางลงได้ คิดเสียว่าแก้ปัญหาให้
จบก่อน แล้วค่อยหากันใหม่ครับ

 กรณีของการนำาบ้านปลอดภาระกลับเข้าไปจดจำานอง ก็เสมือนกับการรีไฟแนนซ์
รวมหนี้เป็นก้อนเดียวนั่นแหละ ประเด็นที่ต้องระวังก็ไม่ต่างกัน

 น้องคนหนึ่งเคยมาขอคำาปรึกษาผม เธอเป็นหนี้จำานวนมาก จนต้องขอความช่วย
เหลือจากครอบครัว คุณพ่อเธอตัดสินใจเอาบ้านกลับเจ้าไปจำานองกับธนาคาร เพื่อนำา
เงินมาช่วยปลดหนี้ให้ลูก

 โชครา้ยทีพ่อปลดหนีไ้ด ้เธอกลบัไปมนีสิยัเสพตดิการใช้จา่ยเหมอืนเดมิ สดุท้ายคณุ
พ่อที่เป็นข้าราชการบำานาญต้องมานั่งส่งหนี้บ้านที่เอาไปจดจำานองให้ลูกสาว นี่คือ
ตัวอย่างของคนที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เธอจึงไม่มีความฉลาดทางการเงินใดๆ
เพิ่มขึ้นมาเลย และทำาเรื่องผิดพลาดในครั้งที่สอง

 ส่วนหนี้รายการใหญ่อย่างบ้านหรือรถยนต์ ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็ขายเพื่อลดหนี้ และ
นำาเงินส่วนต่าง (ถ้ามี) มาใช้ประโยชน์ดีกว่าครับ

 ผมเองตอนประสบปัญหาหนัก ก็ขายบ้านหลังใหญ่ มาซื้อบ้านหลังเล็กลง ช่วยลด
ภาระได้เยอะ แถมยังมีเงินเหลือตั้งหลักอีกเป็นแสน 

 ประเด็นสำาคัญเพียงประเด็นเดียวสำาหรับวิธีการนี้ ก็คือ ต้องจมให้เป็น ครับ เรือ
จะล่มทิ้งของหนักๆออกไป เรือก็ยังแล่นไปต่อได้ แต่ถ้าขืนแบกของหนักต่อไปอีก เรือ
เรานั้นแหละจะจมไปด้วย

 สุดท้ายท้ายสุด ถ้าหากคุยกับเจ้าหนี้แล้วไม่ได้ผล ทรัพย์สินตัวเองก็ไม่มี ขายหนี้
รายการใหญ่ไปแล้วก็ไม่ดีขึ้น พ่อแม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้

 ก็ต้องกลับมาที่สัจธรรมที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ครับ
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 คุณอาจต้องยอมเสียเครดิตทางการเงิน ด้วยการผิดนัดชำาระช่ัวคราว เดี๋ยวก่อน! 
ผมไม่ได้บอกให้หนีหนี้นะ เพียงแต่หยุดชำาระเพื่อสะสมเงินทยอยคืนเจ้าหนี้ไปทีละราย
ต่างหาก

 
 จากรายการหนี้ข้างต้น นายจักรพงษ์มีภาระขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายเดือนละ 12,800 
บาท คำาถามคือ ถ้าหักกินอยู่แล้วเดือนๆหนึ่ง นายจักรพงษ์มีเงินเหลืออยู่แค่ 6,000 
บาท นายจักรพงษ์จะชำาระคืนหนี้ยังไง

 ถ้าเอาเงิน 6,000 บาท ไปกระจายจ่ายบัตรโน้นทีบัตรนี้ที เดือนนี้ชำาระรายการ
นี้ เดือนหน้าชำาระรายการนั้น อย่างนี้ไม่จบนะครับ

 วธิกีารทีแ่สนปวดใจ แตแ่กป้ญัหาไดจ้รงิ กค็อื หยดุชำาระหนีช้ัว่คราว เกบ็สะสมเงนิ
เดือนละ 6,000 บาทไว้ แล้วค่อยทยอยใช้คืนทั้งหมดทีละรายการ หรือจังหวะที่มีเงิน
ก้อนเข้ามา ก็รีบดำาเนินการปิดหนี้ให้หมดไปเสีย

 ในหลายกรณผีมพบวา่ เมือ่เราแสดงเจตจำานงทีจ่ะชำาระหนีค้นื (ในขัน้ตอนนีไ้มต่อ้ง
หนีนะครับ รับสายและเจรจาทุกครั้งที่สถาบันการเงินติดต่อมา) ท้ายที่สุดทางสถาบัน
การเงิน ก็มักจะมีส่วนลดดอกเบี้ยให้ และเปิดโอกาสให้มีการเจรจากัน

 ทำาอย่างนี้ ฉันก็ต้องเสียเครดิตนะสิ

 รายการหนี้ หนี้คงเหลือ อัตราดอกเบี้ย ยอดชำาระขั้นตำ่า
  (Debt Items) (Outstanding  (Interest Rate) (Minimum 
  Balance)  Payment)
 บัตรเครดิต A 30,000 20% 3,000
 บัตรเครดิต B 50,000 20% 5,000
 สินเชื่อ C 75,000 24% 3,000
 สินเชื่อ D 45,000 24% 1,800
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 โถ ... ที่ตอนกู้ไม่คิด ตอนนี้จะมากังวล เครดิตเสียไป ก็เรียกกลับคืนมาได้ครับ ถ้า
เราเคลียร์หนี้ทั้งหมดได้ แต่การยื้อจ่ายแบบเบี้ยหัวแตก นอกจากหนี้จะไม่ลดแล้ว ยัง
เพิ่มปมปัญหาให้แก้ไขยากยิ่งขึ้นไปอีก

 ผมเองกเ็คยเสยีเครดติทางการเงนิ แตพ่อจา่ยหมด ทกุอยา่งกก็ลบัคนืสูส่ภาวะปกต ิ
กู้สินเชื่อสถาบันการเงินได้เหมือนเดิม

 ขอให้หนี้หมดเถอะ เรื่องอื่นไม่มีอะไรยากแล้ว





 ช่วงเวลาเจ็ดปีแรกที่อดทนกัดฟันแก้ไขปัญหาหนี้ ผมพบว่าสิ่งท่ีสำาคัญท่ีสุดในการ
เอาชนะหนี้ ไม่ใช่เรื่องของเงิน แต่เป็นเรื่องของ “ความหวัง” และ “กำาลังใจ” 

 ช่วงเวลาอันแสนเจ็บปวดนั้น ผมทำางานหนักหาเงินต่อเดือนได้หลักแสนบาท แต่
กลับไม่ได้ใช้มันเลย ทั้งหมดจมลงไปกับหนี้ สิ่งเดียวที่คิดในตอนนั้นก็คือ ทำาอย่างไร
ก็ได้ ให้หนี้หมดเร็วที่สุด

 ที่น่าแปลกก็คือ หนี้ลด แต่เหมือนเราหมดพลังชีวิตไปด้วย 

 จะไมห่มดไดอ้ยา่งไร ทำางานหนกัอาทติยล์ะ 7 วนั แตช่วีติทางการเงนิไมไ่ดก้า้วหนา้
ไปไหน เงินเก็บสักพันยังแทบไม่มี

 เหมือนพยายามตักนำ้าด้วยกะลาที่รั่ว ยิ่งวิด ยิ่งตัก ก็ยิ่งเหนื่อย

เป็นหนี้ก็

รวยได้ 
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 สุดท้ายผมจึงเข้าใจสัจธรรมที่ว่า “คนเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวัง” แม้มันจะเป็น
เพียงความหวังเล็กๆ ก็ตาม

 ทันทีที่คิดได้ ผมเริ่มสะสมเงินเดือนละ 3,000 บาท ฝากใส่บัญชีเงินฝากประจำา
ทุกเดอืน ผมเลอืกบญัชฝีากประจำาแบบ 3 เดอืน เพราะคดิแบบตืน้ๆ วา่ เมือ่ฝากสะสม
ไปเรื่อยๆ ในเดือนที่ 4 เงินก้อนแรกก็จะได้ดอกเบี้ย ในเดือนที่ 5 เงินก้อนที่ 2 ก็จะ
ได้ดอกเบี้ย สะสมต่อกันไปเรื่อยๆ แบบนี้สมุดเงินฝากก็จะเต็มเร็ว

 ใครไม่เคยไม่รู้ ใครไม่ลองไม่เข้าใจครับ เวลาคนเราเห็นสมุดบัญชีมีแต่เงินฝากเข้า 
ไม่มีถอนเลย แถมยังมีดอกเบี้ยให้ทุกๆ 3 เดือน มันสร้างความสุข ความหวัง และ
พลังให้กับชีวิตเราได้มากแค่ไหน 

 แม้ดอกเบี้ยที่ได้รับจะไม่ได้มากอะไร แต่อย่างน้อยมันก็ทำาให้เรามีสิ่งเล็กๆ ที่เรียก
ว่า “ทรัพย์สิน” เหมือนกับคนอื่นเหมือนกัน

 7 ปีที่ผมฝากเงินต่อเนื่อง เดือนละ 3,000 บาท ทำาเป็นอัตโนมัติ แบบไม่ต้องคิด
อะไร ผมเก็บเงินได้เงินสองแสนกว่าบาทจากกิจกรรมเล็กๆนี้ ซึ่งในท้ายที่สุดกลายเป็น
เงินดาวน์บ้านหลังปัจจุบันของผม

 คนเราขาดอะไรก็ขาดได้ แต่อย่าขาด “ความหวัง” และ “กำาลังใจ” 

 ไม่ต้องรอให้หนี้หมด ก็เริ่มออมเริ่มลงทุนได้ทันที เริ่มเท่าไหร่ก็ได้ ขออย่างเดียว 
คือ ความสมำ่าเสมอ 

 ข้อดีที่ได้จากการแบ่งเงินมาออมแม้เป็นหนี้ที่ผมได้รับ นอกเหนือไปจากความหวัง
เล็กๆก็คือ นิสัยการออม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญของคนรวย (ซ้อมเป็นคนรวยซะเลย)

 หลายคนอาจเห็นต่างว่า ทำาไมถึงเอาเงินไปออม แทนที่จะเอาไปชำาระหนี้ การนำา
เงนิไปออมอยา่งมากกไ็ดด้อกเบีย้แค ่2-3 เปอรเ์ซน็ต ์สูน้ำาเงนิไปชำาระหนีด้อกเบีย้ 20 
กว่าเปอร์เซ็นต์ดีกว่า
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 อยา่งทีบ่อกครบั ใครไมเ่คยจมกองหนีห้นกัๆ ไมรู่ห้รอกวา่ความรูส้กึมนัเปน็อยา่งไร 
เราตัดเงินเล็กน้อยมาออมเพื่อความหวัง เพื่อกำาลังใจ และที่สำาคัญ เพื่อเรียก ความ
มั่นใจในชีวิตกลับคืนมาครับ ไม่ใช่เพื่ออัตราผลตอบแทน

 ทำาไมคนที่ผิดพลาดต้องมองแต่อดีตละครับ เราแก้ปัญหาในอดีต ไปพร้อมๆกับ
สร้างอนาคตไม่ได้หรือ

 ถงึวนันีย้อ้นกลบัไปมองกจิกรรมการออมของตวัเอง หากในวนันัน้ผมมคีวามรูท้าง
เงินมากขึ้นอีกสักนิดก็คงจะดี

 เพราะถ้าวันนั้นผมรู้เรื่องการเงินเท่าวันนี้ ผมจะไม่เอาเงิน 3,000 ไปไว้ในเงินฝาก
ประจำา แต่จะเอาไปซื้อกองทุนรวมหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยรวมเงินปันผล 12 
เปอร์เซ็นต์ต่อปี 

 เจด็ปทีีผ่า่นมาแทนทีผ่มจะมเีงนิแคส่องแสนกวา่บาท เงนิออมกอ้นเดยีวกนัจะกลาย
เป็นร่วม 400,000 บาทเลยทีเดียว (เพิ่มขึ้นเกือบ 1.5 เท่า) เพียงแค่เปลี่ยนที่อยู่ให้
มันเท่านั้นเอง

 นี่คือ พลังของความรู้ทางการเงิน ...

 วนันีใ้ครเจบ็ ใครจนอยู ่อยา่ลมืสรา้งอนาคตไปพรอ้มๆกนักบัการแกไ้ขอดตี ... ชวีติ
คนเราอยู่ได้ด้วยความหวัง เป็นหนี้มากแค่ไหน ก็เริ่มต้นสร้างความรำ่ารวยได้ครับ





 แม้ว่าการเป็นหนี้จะทำาให้เราไม่มีเงิน แต่การไม่มีเงิน ไม่ใช่ข้อจำากัดของการลงทุน 

 นี่คือความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ ...

 ผมเริ่มต้นลงทุนสร้างธุรกิจแรกด้วยเงินลงทุนเพียง 2,500 บาท หุ้นกันกับเพื่อน
อีก 2 คน ทำาธุรกิจฝึกอบรม เงินลงทุนเริ่มต้น 7,500 บาทของพวกเรา ถูกนำาไป
ลงทุนซื้อเครื่องแฟกซ์ 1 เครื่อง ราคา 3,600 บาท ซื้อชื่อโดเมนและเช่าโฮสต์สำาหรับ
ทำาเว็บไซต์ 800 บาท

 หนึง่ในหุน้สว่นของผมเขยีนเวบ็ไซตไ์ด ้เราจงึทำาเวบ็มรีายละเอยีดแค ่2 หนา้ หนา้
ขอ้มลูสมัมนาหนึง่หนา้ หนา้รบัสมคัรอกีหนึง่หนา้ เราตดิตอ่วทิยาการเกง่ๆ มาบรรยาย
ให้ (ยังไม่ต้องจ่ายเงิน) เราติดต่อจองสถานที่สัมมนา (ยังไม่ต้องจ่ายเงิน) เราติดต่อ
ลงโฆษณากับหนังสือพิมพ์ธุรกิจ (ยังไม่ต้องจ่ายเงิน)

 ธุรกิจของเรารับเงินสด จ่ายเงินให้กับคู่ค้าหลังจบบริการ จากวันนั้นถึงวันนี้ 8 ปี
เต็มของการทำาธุรกิจ เรายังคงมีรายได้หลักล้านจากธุรกิจนี้ทุกปี

รวยได้...

ไม่ต้องใช้เงิน
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 นี่คือ การลงทุนโดยไม่ต้องใช้เงิน หรือใช้เงินให้น้อยที่สุด

 ลูกศิษย์ผมคนหนึ่ง ทำาธุรกิจสั่งซื้อของจากต่างประเทศมาขาย เขานำาภาพถ่าย
สินค้าจากบริษัทเจ้าของสินค้า มาลงโฆษณาบนเฟสบุ๊ค จากนั้นก็เปิดให้ลูกค้า Pre-
order โดยโอนเงินมาก่อนครึ่งหนึ่ง เมื่อได้คำาสั่งซื้อจำานวนหนึ่ง ก็ให้แฟนที่อยู่ต่าง
ประเทศสั่งซื้อของโดยใช้บัตรเครดิต แล้วส่งของกลับมา เมื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าได้ ก็
นำาเงินไปชำาระบัตรเครดิตเต็มจำานวน ไม่มีหนี้คงค้าง 

 เปน็อกีธรุกจิทีแ่ทบไมต่อ้งลงทนุอะไรไปกอ่นเลย แตส่ามารถสร้างกำาไรไดเ้ป็นกอบ
เป็นกำา 

 ในปัจจุบันธุรกิจประเภทนี้ ใช้ระบบให้ลูกค้าโอนเงินเต็มจำานวนเลยด้วยซำ้า นั่น
หมายความว่า เจ้าของธุรกิจรับหน้าที่เป็นผู้จัดหาสินค้า โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆเลย

 ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งไม่ค่อยมีสตางค์ เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งไม่กี่พัน ก็นำาไปสมัครเรียน
คอร์สการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

 หลังเลิกงาน เขาแบ่งเวลาไปหาทรัพย์สินดีดีมาเก็บไว้ในพอร์ต แล้วช่วยลูกค้า
โฆษณา ทุกครั้งที่ขายบ้านได้ เขาได้ส่วนแบ่ง 3 เปอร์เซ็นต์

 นี่ก็เป็นการเริ่มต้นสร้างธุรกิจโดยไม่ต้องใช้เงิน
 ในโลกของการลงทุน การไม่มีเงินไม่เคยเป็นข้อจำากัด จริงอยู่ที่การลงทุนจำาเป็น
ต้องใช้เงิน แต่ก็ไม่มีกติกาใดในโลกที่บอกว่า เราต้องใช้เงินของเราเอง

 คนทีเ่ปน็หนี ้หากรูจ้กับรหิารความคดิของตวัเอง ไมเ่อาใจไปจดจอ่กบัทกุขม์ากจน
เกินพอดี ก็มีโอกาสที่จะมองเห็นช่องทางการลงทุนได้

 หลักคิดง่ายๆ ก็ในเมื่อไม่มีเงินแล้ว ก็จงลืมเรื่องเงินไป มองหาช่องทางการลงทุน
ให้เจอเสียก่อน แล้วถ้าต้องใช้เงินในการเริ่มต้นโอกาสนั้น ก็ค่อยมาคิดกันอีกทีว่าเรา
จะหาเงินมาจากไหน



45เปลี่ยน “หนี้” เป็นอิสรภาพทางการเงิน

 ปิดท้ายกันอีกสักเคส ...

 ผมมีบ้านเช่าอยู่หลังหนึ่ง เป็นบ้านเช่าย่านลาซาล 2 ชั้น เจ้าของเดิมสร้างเป็น
บ้านเช่า ขนาด 5ห้องนอน 3 ห้องนำ้า เก็บค่าเช่าได้เดือนละ 12,000 บาท 

 ตอนนั้นเจ้าของประกาศขาย 1,600,000 บาท เพราะต้องการนำาเงินไปลงทุน  
อพาร์ทเม้นต์ ถ้ากู้ 100 เปอร์เซ็นต์ก็จะผ่อนธนาคารตกเดือนละ 10,000 บาท มี
ส่วนต่างเล็กๆ 2,000บาท

 ผมเปน็เจา้ของบา้นหลงันีไ้ดต้อนทีข่อ้มลูเครดติของผมยงัมรีายการผดินดัชำาระหนี้
เต็มไปหมด (ที่พวกเราชอบเรียกกันว่า “แบล็คลิสต์” นั่นแหละ) แถมยังตกงานอีกต่าง
หาก

 คำาถาม คือ ผมซื้อบ้านหลังนี้ได้อย่างไร?

 จะใช้เงินคนอื่น (Other People’s Money: OPM) โดยการกู้เงินธนาคารมาซื้อก็
ไม่ได้ เพราะสลิปเงินเดือนไม่มี แถมคดีอีกเพียบ

 คิด คิด คิด ...

 อย่างที่บอกครับ ออกไปหาโอกาสให้เจอก่อน เมื่อเจอโอกาสแล้ว สมองคุณจะคิด
ออกเองว่าต้องทำาอย่างไร อย่าใช้เงินเป็นข้อจำากัด แต่จงใช้โอกาสเป็นแรงผลักในการ
หาคำาตอบ

 สดุทา้ยเคสนี ้ผมใหแ้ฟนกูค้รบั ตอนนัน้แฟนทำางานประจำา มสีลปิเงนิเดอืน เครดติ
ก็ดี ไม่มีปัญหา 

 ใช้เงินคนอื่นไม่ได้ ก็ใช้สลิปคนอื่นแทน 555

 แก้ปัญหาง่ายๆ ได้บ้านมา 1 หลัง มีคนผ่อนให้ แถมได้ค่าขนมอีกเดือนละ 2,000 
บาท ครบ 3 ปี รีไฟแนนซ์เอาเงินส่วนต่างไปลงทุนต่อ 

 อยา่ใหก้ารเปน็หนีแ้ละการไมม่เีงนิเปน็ขอ้จำากดัสูก่ารมอีสิรภาพทางการเงนินะครับ





 หลังจากคนร่วมร้อยคนเดินออกจากห้องสัมมนา “คนไทยชนะหนี้” ไป ผมก็ได้มี

โอกาสนั่งคุยกับสุภาพสตรี 4 ท่านที่ยังคงอดทนนั่งฟังผมจนจบ

 ทั้งสี่ท่านมีหนี้ตกเฉลี่ยครอบครัวละ 4-5 แสนบาท สิ่งที่ทำาให้พวกเธอยังคงนั่งฟัง

จนจบ ไม่ใช่เพราะการบรรยายที่น่าฟังของผม (ไม่งั้นจะเหลือ 4 คนเหรอ) แต่เป็น

เพราะเธออดทนกับชีวิตหนี้แบบนี้อีกต่อไปไม่ไหวแล้วต่างหาก

 ทางเลือกของคนเราเวลาเจอปัญหา มีอยู่แค่ 2 ทางเท่านั้น หนึ่งคือ ยอมแพ้ และ

สอง คือ ฮึดสู้

 “เอาไงเอากนัอาจารย ์บอกมาเลยวา่พวกพีต่อ้งทำาอะไรบา้ง” หนึง่ในสีโ่พร่งคำาถาม

แบบตรงไปตรงมา

 “พวกพี่ทำาอะไรขายได้บ้าง” ผมถาม

ความฉลาด
ทางการเงิน คือ คำาตอบ
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 “ทำาหนะมันทำาได้ แต่ติดตรงไม่มีทุนนะสิ จะทำายังไง” พี่คนที่ดูอาวุโสสุดในกลุ่มบ่น

แบบตัดพ้อ

 “อยา่เพิง่สนใจเรือ่งทนุส ิสนใจกอ่นวา่จะทำาอะไร แลว้คอ่ยมาดวูา่ใชเ้งนิเทา่ไหร ่ผม

ไม่มีเงินให้หรอกนะ ผมมีแต่วิธีคิด” โค้ชพูดด้วยนำ้าเสียงดุ

 ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ คนเราพอสมองไม่ยึดติดกับเงินมากเกินไป ไอเดียทางธุรกิจก็พรั่ง

พรูออกมาเต็มไปหมด

 4 คน 3 ธุรกิจ ... คนหนึ่งตำานำ้าพริก คนหนึ่งขายไส้กรอกอีสาน อีกสองคนตัด

เย็บผ้าส่ง

 คนที่ตำานำ้าพริกขายมีฝีมือถึงขนาดเคยชนะเลิศประกวดงานโอทอป เธอบอกว่าถ้า

จะตำานำ้าพริกขายต้องใช้เงินหมุนเวียนต่อสัปดาห์ 5,000 บาท ตำานำ้าพริกไปส่งขายที่

เชียงใหม่ได้เงินครั้งละ 10,000 บาท (กำาไรเท่าตัว) สิ่งที่เธอต้องการสำาหรับเริ่มต้น

ธุรกิจ ก็คือ เครื่องบดปั่นพริก ราคาประมาณ 15,000-20,000 บาท และเงินหมุน 

เวียนธุรกิจแค่อีก 10,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาท ไม่ใช่ 4-5 แสน

อย่างที่คนอื่นขอ

 ผมติดต่อขอสปอนเซอร์เคร่ืองบดป่ันไฟฟ้ามาให้ แล้วก็จัดหาทุนให้กู้ยืม 10,000 บาท 

เราวางโครงสร้างการบริหารเงินไว้ว่า ทุกคร้ังท่ีขายได้ให้หักทุนเก็บใส่กระป๋องไว้เพ่ือ

หมุนเวียน เงินทุนทำาธุรกิจก็ต้องใช้เพ่ือทำาทุน อย่านำาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันเด็ดขาด 

 ผ่านไปได้สองเดือน พี่คนนี้มีกำาไรตกเฉลี่ยต่อเดือน 20,000 กว่าบาท แกบริหาร

เงินง่ายๆ โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านเดือนละ 10,000 บาท ชำาระหนี้ 8,000 บาท 

และเก็บสะสมเดือนละ 2,000 บาท 

 ถึงวันนี้กิจการของพี่ท่านนี้ กำาลังขยับขยาย ไม่ได้ส่งจำาหน่ายแค่ตัวเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเดียวแล้ว
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 พี่สองคนที่ตัดผ้าส่ง ได้กำาไรต่อตัวตัวละ 60 บาท วันหนึ่งตัดได้ 20 ตัว อยาก

ได้จักรเย็บผ้าเพิ่มอีกตัว เพราะปัจจุบัน สองคนใช้จักรเย็บตัวเดียวทำาให้ช้า สุดท้ายผม

ช่วยหาจักรเย็บผ้าเพิ่มให้ 1 ตัว ราคา 15,000 บาท

 ปัจจุบัน พี่คู่นี้มีจักรเย็บผ้า 4 ตัว พร้อมกับเริ่มจ้างคนมาช่วยเย็บ รับงานจากร้าน

ใหญ่ประจำาจังหวัดได้วันละ 100 ตัวได้สบายๆ

 คนสุดท้าย อยากได้แค่เครื่องทำาไส้กรอก เครื่องละ 20,000 บาท ก็สามารถเริ่ม

ต้นธุรกิจของเธอได้แล้ว

 ท้ังหมดไมใ่ชค่วามเกง่กาจอะไรของผมเลย มนัเปน็ความพยายามและความสามารถ

ของพวกเขาเอง เพียงแต่ในวันที่เจ็บป่วยเพราะเป็นหน้ี มันยากเหมือนกันท่ีคนเราจะ

คิดอะไรหรอก

 แทนที่จะรอเงินช่วยเหลือหลายแสนบาทที่ไม่มีทางเป็นไปได้ ด้วยเงินไม่กี่หมื่น กับ

ความต้ังใจทีจ่ะพน้ทกุข ์ถงึวนันีท้ัง้สีค่นกส็ามารถทยอยปลดหนี ้มสีภาพคลอ่งทางการ

เงินที่เพิ่มขึ้น และมีชีวิตที่มีความสุขขึ้น

 ที่สำาคัญ คนที่พาตัวเองผ่านพ้นวิกฤตการเงินได้ จะมี “ความฉลาดทางการเงิน” 

เป็นภูมิคุ้มกันติดตัวไปด้วยเสมอ พวกเขาจะระมัดระวังกับชีวิตมากขึ้น และเรียนรู้แล้ว

ว่าจะมีชีวิตที่ปลอดภัยจาก “หนี้จน” ได้อย่างไร

 แม้จะช่วยคนเป็นร้อยไม่ได้ แต่สี่คนที่ประสบความสำาเร็จ ก็ทำาให้ผมเช่ือมั่นได้ว่า 

ความฉลาดทางการเงิน คือ คำาตอบที่แท้จริง ไม่ใช่ “เงิน” ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แต่

ไม่ได้ประทับความฉลาดใดๆ ไว้ในความคิดเราเลย

 ถ้าจะช่วยใคร จงยื่นมือ อย่ายื่นเงิน





 หลงัจากปลดหนีส้นิในชวีติไดห้มด ผมพบความจรงิทีว่า่ คนเราหากรูจ้กั “พอเพยีง” 

นอกจากจะไม่มีความทุกข์จากหนี้แล้ว ความพอเพียงยังช่วยให้เรามีอิสรภาพทางการ

เงินได้เร็วขึ้นอีกด้วย

 แนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของในหลวงทรงคณุคา่กบัชวีติอยา่งมาก หากคน

ไทยนำาไปปรับใช้เป็น

 พอประมาณ คือ การรู้จักว่าอะไรเหมาะควรแก่ชีวิต รู้จังหวะ รู้เวลา ไม่เร่งร้อน

ใช้จ่าย รู้กำาลังความสามารถตน เป็นสิ่งสำาคัญที่ช่วยให้เราไม่เดินไปติดกับดักหนี้จนได้

เป็นอย่างดี

 มีเหตุผล คือ การรู้ว่าอะไรจำาเป็น (Needs) และอะไรแค่อยาก (Wants) เป็นหนึ่ง

ในกติกาสำาคัญที่ทำาให้ชีวิตไม่หมุนไปตามกระแสโลกทุนนิยม ใช้ชีวิตอย่างมี “สติ” ไม่

สร้างทุกข์ให้กับชีวิตโดยไม่จำาเป็น

พอเพียง... 

แล้วชีวิตจะเพียงพอ
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 มีภูมิคุ้มกัน คือ การคิดแบบมีวิสัยทัศน์ มองไปข้างหน้าว่า หากทำาสิ่งใดในวันนี้ 

วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร รวมไปถึงรู้จักประเมินประมาณความเป็นไปต่างๆ ที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อตัวเองในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ

 น่าเสยีดายทีค่นไทยจำานวนไมน่อ้ยมองขา้มหลกัคดิหลกัปฏบิตัอินัทรงคณุคา่นี ้และ

หลงไปกับกลการตลาดที่มุ่งสร้างความอยากประเดี๋ยวประด๋าว ในส่ิงท่ีเป็นแค่เปลือก

แห่งความสุข แล้วผูกชีวิตไว้กับภาระหนี้ ซึ่งรังแต่จะสร้างความทุกข์ให้

 

 ทนุนยิมกบัสงัคมบรโิภค ดเูหมอืนจะเปน็อะไรทีแ่ยกกนัออกไดย้าก ผมเองกเ็ป็นคน

หนึ่งที่เคยติดกับดักนี้ เพราะคิดว่า ความสุข คือการได้มีชีวิตเหมือนคนอื่น

 ในอดีตเคยเชื่อว่า ต้องมีรายได้หลักหลายแสน ชีวิตถึงจะสุขสบาย จับจ่ายใช้สอย

ได้ไม่ขาดมือ

 แต่พอเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถึงตั้งหลักได้ว่า การจะมีอิสรภาพ

ทางการเงินได้นั้น เราต้องรู้จักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก

 ถ้าไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้จักพอ ไม่เข้าใจว่าอะไรคือความสุขในแบบของตัวเอง เราก็จะ

มีชีวิตตามคนอื่นไปเรื่อยไม่รู้จบ

 ตอนเริม่มอีสิรภาพทางการเงนิ ผมมรีายไดจ้ากทรพัยส์นิ (Passive Income) เพยีง

เดือนละ 30,000 บาท แต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว เพราะในตอนนั้นผมมีค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตแค่เดือนละ 25,000 บาทเท่านั้นเอง 

 ไม่ได้รำ่ารวยอะไรมาก แต่ก็ไม่ต้องทำางานทุกวัน มีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีเงิน

เหลอืเกบ็ ทีส่ำาคัญมนัเปน็รายไดจ้ากทรพัยส์นิ ซึง่จะยงัคงทำาเงนิใหเ้ราตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ 

ชีวิตเบาสบาย อุดมสุขจริงๆ ครับ
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 ในมุมมองของผม การสร้างรายได้จากทรัพย์สิน ไม่ต่างอะไรกับการฝึกขี่จักรยาน 

หรือหัดขับรถ ที่จะยากในตอนเริ่ม แต่เมื่อขี่เป็นหรือขับเป็นแล้ว ก็จะทำาไปได้ตลอด 

ไม่มีวันลืม

 หลังจากมีอิสรภาพทางการเงินตอนอายุ 34 ปี ผมมีรายได้จากทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

เรือ่ยๆ แตแ่มจ้ะหาเงนิไดม้ากขึน้ ผมกไ็มเ่คยลมืบทเรยีนทีไ่ดร้บัจากการเปน็หนีใ้นอดตี 

ที่มันคอยเตือนให้ผมจำาว่า อย่าผิดพลาดในแบบเดิมๆ อีก

 

 บริหารชีวิตให้เรียบง่าย พอเพียง สร้างแต่หนี้รวย แล้วชีวิตจะพบกับความมั่งคั่ง

ได้ในที่สุด

 ความมั่งค่ังที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายใน ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่าน “รวยทรัพย์ รวย

สุข” กันทุกคนนะครับ

 





 ตอนเรียนจบใหม่ๆ ผมรู้สึกผิดหวังเมื่อรู้ว่าธุรกิจครอบครัวกำาลังจะล่มสลาย และ
กำาลังจะเป็นหนี้นับสิบล้าน

 เราใช้เวลากันนานนับ 10 ปี กว่าหนี้ที่มีอยู่จะหมด เสียทั้งแรงกาย แรงใจ เสีย
ทั้งนำ้าตา และในบางจังหวะเวลา เราถึงขั้นสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง

 แต่มาถึงวันนี้ วันที่โชคร้ายผ่านพ้นไป ผมจึงมาคิดได้ว่า ถ้าผมไม่โชคร้ายแบบนี้
เมื่อสิบกว่าปีก่อน ผมคง ..

 ... ไม่เข้าใจเรื่องเงินๆทองๆ เหมือนในวันนี้

 ... ไม่มีทางมีอิสรภาพได้เร็วดังที่ฝันไว้

 ... ไม่เข้าใจว่า “มิตรแท้” คือ อะไร และใครบ้างที่เป็นมิตรแท้

บทส่งท้าย

โชคร้าย

กลายเป็นโชคดี
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 ... ไมพ่บคนทีร่กัและคอยอยูเ่คยีงขา้งเราเสมอ แมเ้วลาทีเ่ราอยูใ่นจดุตำา่สดุของชวีติ

 ... และที่สำาคัญ ไม่มีทางเข้าใจสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า “ชีวิต” และรู้ว่าควรใช้มันอย่างไร 
ก่อนสิ้นลมหายใจไป

 ถงึวนันี ้เรือ่งโชครา้ยแสนสาหสัเมือ่สบิกวา่ปทีีแ่ลว้ กลบักลายเปน็สิง่ทีด่ทีีส่ดุทีเ่คย
เกิดขึ้นในชีวิตของผม

 Sometimes, Life makes you go through extreme adversity to show you 
a better way.

 บางครั้งการที่เราประสบกับโชคร้ายขั้นสูงสุด อาจเป็นกุศโลบายของโลกที่จะพา
คุณไปสู่เส้นทางชีวิตใหม่ที่ดีกว่าก็เป็นได้ ...

 เป็นกำาลังใจให้ทุกคนที่กำาลังตกอยู่ในภาวะหนี้นะครับ ... 
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ประวัติผู้เขียน

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

การศึกษา:

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรมพิเศษ:

• การวางแผนการเงิน การวางแผนการลงทุน การวางแผนเกษียณ และ

ประกันภัย

งานปัจจุบัน:

• โค้ชการเงิน (Money Coach)

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอเวอร์ จำากัด

• ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท บิสคอนส์ เอ็ดดูเคชั่น 

จำากัด

• นักธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์และอสังหาริมทรัพย์

• นักธุรกิจด้านการศึกษา

• นักเขียนและนักแปลหนังสือการเงินและการลงทุน

• อาจารย์พิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.รามคำาแหง

• ผู้ก่อตั้งชมรมพ่อรวยสอนลูกแห่งประเทศไทย (www.richdadthai.com)








