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การบรรยายพเิศษเรื่อง “ความพอเพียงของเยาวชนวิถีเมือง” 
โดย ดร.อจัฉรา โยมสนิธุ์ อาจารยภ์าควชิาการเงนิ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  

ภายในค่ายเยาวชน Pladao Fill Up Your Life Summer Camp ครัง้ที ่7 วนัที ่23 – 27 เมษายน 2557 

ณ พพิธิภณัฑธ์นาคารไทย ธ.ไทยพาณิชย ์สาํนกัรชัโยธนิ และ ศูนยฝึ์กอบรม พรีะยา นาวนิ จ .ระยอง 

 

 
 

วทิยากร : สวสัดคี่ะ เมือ่สกัครูม่น้ีองถามว่าทาํไมตอ้งมเีศรษฐกจิพอเพยีง เดีย๋วสไลดแ์ผ่นแรกจะเป็นตวั

ตอบคาํถามนะคะ มใีครอยากรูอ้ะไรเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงบา้ง 

เยาวชน : ความพอเพียงของแต่ละคนเหมือนกนัไหม 

วทิยากร : ตอบงา่ยมากเลย ไมเ่หมอืนอยูแ่ลว้ แลว้วนัน้ีไมส่ามารถฟนัธงใหใ้ครไดเ้ลยว่ามนัจะตอ้ง

พอเพยีงอยา่งไร อนัทีจ่รงิกว็ถิใีครวถิมีนันะคะ อาจจะไดแ้ค่หลกัการ - แนวคดิ แลว้น้องๆ ก็

ไปประยกุตใ์หเ้ป็นวถิขีองน้องๆ เองใช่ไหมคะ บางคนอาจจะอยูใ่จกลางเมอืง บางคนอาจจะ

อยูช่านๆ เมอืงใช่ไหมคะ บางคนมคีุณปู่คุณยา่อยูต่่างจงัหวดั เราถกูหล่อหลอมมาไม่

เหมือนกนั การประยกุตใ์ช้ของแต่ละคนกจ็ะไม่เหมือนกนั 

เยาวชน : พีม่คีวามพอเพยีงในตวัเองในเรือ่งอะไรบา้งคะ 
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วทิยากร : นัน่นะสคิะ เดีย๋วหน่ึงชัว่โมงต่อจากน้ี เมือ่ไดฟ้งัไปแลว้น้องก็หาคาํตอบเอาเอง ส่วนตวัพีก่ม็อง

ว่าพีม่คีวามพอเพยีงมากกว่าคนปกตทิัว่ไปในเกอืบทุกเรือ่งทีใ่ชช้วีตินะคะ จะมปีญัหาหลกั

เรือ่งทีย่งัพยายาม ยงัสะกด เขาเรยีกว่าอะไรคะ ยงักลัน้อกกลัน้ใจไมไ่ดม้ากคอืเรือ่งกนิ กค็อื

คุณพ่อสามารถจดัการไดใ้นระดบัทีด่มีาก แลว้เทยีบกบัค่าเฉลีย่คอืเทยีบกบัคนทัว่ไป เราจะ

ถูกมองว่าเป็นคนทีค่่อนขา้งมธัยสัถ ์ประหยดัพอสมควร แต่กไ็มไ่ดล้าํบากอะไรนะ กส็บายๆ 

ทาํไมเราตอ้งพอเพยีงคะ ใครตอบได ้

เยาวชน : เราจาํเป็นตอ้งมคีวามพอเพยีงเพื่อทีเ่ราจะมชีวีติอยูไ่ด้โดยทีไ่มต่อ้งพึง่คนอื่นแลว้กไ็มล่าํบาก 

เยาวชน : ความพอเพยีงคอืความพอดสีาํหรบัชวีติคนเรา แบบโดยทีเ่ราไมต่อ้งไปพึง่พาใคร แต่มนัก็

พอดกีบัตวัเรา 

วทิยากร : ทาํไมคะ ทาํไมเราตอ้งพอเพยีง 

เยาวชน : จะไดไ้มต่อ้งเดอืดรอ้น 

วทิยากร : น้องๆ เรยีนเรือ่งเกีย่วกบัพอเพยีงมาเยอะไหม โรงเรยีนสอนมาเยอะ ท่องจาํไดห้มดเลย จาํได้

ไหมคะ จาํอะไรไดบ้า้งคะ  

เยาวชน : ทางสายกลาง มภีมูคิุม้กนั 

วทิยากร : ทางสายกลาง จาํอะไรไดอ้กีคะ มภีมูคิุม้กนั 

เยาวชน : 3 ห่วง 2 เงือ่นไข  

วทิยากร : 3 ห่วง 2 เงือ่นไข ไมม่ใีครจาํไมไ่ดห้รอกคะ แลว้รูส้กึว่าตวัเองพอเพยีงไหมคะ 

เยาวชน : ไมค่รบั/ไมค่่ะ 

วทิยากร : ไม ่พรอ้มใจกนัตอบทัง้หอ้ง ใครรูส้กึว่าตวัเองพอเพยีงบา้ง แต่ดจูากหน้าตาดอูอรา่แลว้กด็ู

พอเพยีงดนีะคะ รูห้น้าไมรู่ใ้จใช่ไหมคะ พีอ่ยา่เพิง่ตดัสนิกนัทีใ่บหน้า ใครเคยเจอพีแ่ลว้บา้ง รุน่

พีใ่ช่ไหมคะ รุน่พีใ่ช่ไหมคะทีเ่คยเจอกนัแลว้ พอใส่ชุดนกัเรยีนลงไปแลว้แยกไมอ่อกไมรู่้รุน่ไหน 

จรงิๆ กไ็มม่อีะไรยากนะคะสาํหรบัการประยกุตใ์ชว้ถิขีองเศรษฐกจิพอเพยีงเขา้มาใน

ชวีติประจาํวนั เขา้มาในชวีติเรา มนังา่ยมากจรงิๆ มนัพลกิแค่นิดเดยีวเอง เรากจ็ะสามารถใช้

ชวีติอยา่งพอพยีงได ้ทาํไมตอ้งพอเพยีงถา้ใหต้อบแค่คาํเดยีว น้องจะใชค้าํว่าอะไรคะ เพื่อทีจ่ะ

ตอบคาํถามทาํไม คาํถามคอืทาํไมตอ้งพอเพยีง เราจะพอเพยีงเพื่ออะไร ถา้วยัรุน่ยคุนี้ก็ เพื่อ 

เพื่ออะไรคะ คาํเดยีว ถา้ใหพ้ดูแค่คาํเดยีว คาํตอบคอืคาํเดยีว 

เยาวชน : จะไดไ้มเ่บื่อ 

วทิยากร : ยาวไปค่ะ 

เยาวชน : ความสุข 

วทิยากร : ความสุข คาํอื่นล่ะคะ  
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เยาวชน : อนาคต 

วทิยากร : อนาคต คนอื่นล่ะคะ 

เยาวชน : เพื่อตวัเราเอง 

วทิยากร : เพื่อตวัเราเองยาวไปนิดหนึ่ง แต่โอเคคะ คาํเดยีวคะ ถา้ขอคาํเดยีว เพื่อความสุข เพื่ออนาคต 

เพื่อตวัเอง เพื่อ เรามคีวามสุขไดโ้ดยไมต่อ้งพอเพยีงกไ็ดน้ะ ใช่ไหมคะ จรงิๆ พอเพยีงมนัจะ

ตอบคาํถามไดง้า่ยมากเลย มนัตอบอะไรไมย่าก ถา้เราตอ้งการไปถงึจดุนัน้ กจ็ะมแีค่หนทาง

เดยีวเท่านัน้ทีจ่ะทาํใหเ้ราไปถงึ พีม่คีาํถาม คาํถามกค็อืขอ้เทจ็จรงิ มเียอะแยะมากมาย เรา

อยูใ่นโลกปจัจบุนัเรากจ็ะรูน้ะคะ คนเป็นสารพดัโรคเลย ขอ้มลูเขา้ไปดขูองกระทรวง

สาธารณสุข คนเป็นเบาหวาน เป็นคอเลสเตอรอลสงู แลว้กม็โีรคแปลกประหลาดเพิม่ขึน้ทุก

วนั นี่ขอ้มลูของคนไทยชดัมากนะคะ กท็ีน่่าสนใจกค็อือายนุ้อยลง เมือ่ก่อนคนจะเป็นโรค

อยา่งนี้ค่ะ ความดนัสงู เป็นเบาหวาน เป็นคอเลสเตอรอล จะเป็นคนมอีายุ แต่ปจัจบุนัไมใ่ช่ 

อายนุ้อยลงทุกปีนะคะ  

อนัทีส่องทีน่่าสนใจกค็อืมนัมรีายงานของ Beauty Planet ว่า ดชันีความสมบรูณ์ของโรค

ลดลง ถา้พวกเราทุกคนบรโิภคเหมอืนทีค่นอเมรกินับรโิภค เราตอ้งการโลกประมาณ 5 ใบ 

เพื่อใหม้ทีรพัยากรเพยีงพอทีจ่ะบรโิภค คอืทรพัยากรทีม่อียูบ่นโลกใบน้ีไมพ่อให้ทุกคนบน

โลกบรโิภคไดพ้รอ้มๆ กนั คอืคนอเมรกินัถอืว่าเป็นบรโิภคนิยม นึกออกไหมคะ บรโิภคทุก

อยา่งเยอะมาก ในขณะทีอ่กีครึง่หนึ่งของโลกเขากไ็มม่อีะไรกนิ ไมม่ขีา้วกนิสามมือ้ ไมม่น้ํีาจะ

ดื่ม ไมม่ไีฟฟ้านะคะ คอืถา้ทุกคนบรโิภคแบบคนอเมรกินั เราตอ้งการโลกถงึ 5 ใบ ถงึจะมี

ทรพัยากรเพยีงพอทีจ่ะบรโิภค เอาใกลต้วัเขา้มาอกี วนัน้ีคุยเรือ่งเงนิเรื่องเดยีว มงีานสาํรวจ 

มผีลสาํรวจเยอะแยะมากมาย เรากค็งทราบ ตวัเลขคนเป็นหน้ีเยอะมากใช่ไหมคะ ระดบั

หนี้สนิ GDP ต่อภาคครวัเรอืนไทย กําลงัจะแตะเสน้วกิฤตแลว้นะคะ เพดานควรจะไมเ่กนิ 

85% ต่อปี แต่ปจัจบุนักค็อื 82.5 แลว้ น่ากลวัมาก จรงิๆ การคาดการณ์มนัยงัไมค่วรถงึระดบั

นี้ ควรจะตอ้งใชเ้วลาอกีสกั 4 - 5 ปี ถงึจะ 81 – 82% แต่ปรากฏว่าไมใ่ช่ ตวัเลขล่าสุดสิน้ปีที่

แลว้มนัทะลุ 82 ไปแลว้ แปลว่ามนัมคีวามน่ากงัวลเกดิขึน้ คาํถามกค็อืขอ้เทจ็จรงิทีน้่องเหน็

เหล่านี้มนัสะทอ้นอะไรคะ คาํเดยีวสัน้ๆ ยากไปเหรอคะ ปญัหา มคีวามตอ้งการมากกว่า

ทรพัยากรทีม่อียู่ 

เยาวชน : ความเป็นอยู ่ 

วทิยากร : ความเป็นอยูอ่ยา่งไรคะ 

เยาวชน : คนกนิมาก กนิมากขึน้กต็อ้งการมากขึน้ 
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วทิยากร : ความตอ้งการทีม่นัมาก มคีวามกนิมาก บรโิภคมาก ไมพ่อเพยีง มนัสะทอ้นความไมพ่อเพยีง 

มนัสะทอ้นความไมส่มดุลใช่ไหมคะ ความเกนิพอด ีอนัน้ีอะไรกต็ามทีม่นัเกนิพอด ีมนัจะทาํ

ใหอ้นาคตมนัสัน้ น้องมทีรพัยากรอยูร่อ้ยหนึ่งนะคะ รอ้ยชิน้ รอ้ยตน้ รอ้ยกิง่ รอ้ยกล่อง รอ้ย

บาท รอ้ยอะไรกไ็ด ้ตอนน้ีถ้าเราบริโภคมากในช่วงแรก เรากจ็ะไม่เหลือส าหรบับริโภค

ใช่ไหมคะ ถ้าคนรุ่นของพ่ีบริโภคเกินพอดี คนรุ่นน้องกจ็ะไม่มีอะไรให้บริโภคถกูไหม

คะ อนัท่ีจริงพอเพียงมนัตอบโจทยง่์ายมากเลยคะ คือกลบัมาสร้างสมดลุ พอสมดลุปุ๊ บ

ส่ิงท่ีจะตามมาสัน้ๆ เลยค่ะคือยัง่ยืน อนัวิถีพอเพียงมนัจะตอบโจทยแ์ค่ว่าจะท าให้เรา

ยัง่ยืนได้อย่างไร มองไปทัว่ทัง้โลกมนัยัง่ยืนได้ค่ะ ถ้าเราบริหารจดัการทรพัยากรได้

อย่างพอดี ถกูไหมคะ ทุกคนบริโภคอย่างพอดี อนาคตกจ็ะยาวข้ึน  

มองมาใกล้ๆ  ตวัเราวนัน้ีเราไมคุ่ยกนัเรือ่งโลก เรือ่งทีม่นัไกลตวั เราคุยเรือ่งตวัเราค่ะ คุย

กนัใกล้ๆ  ตวั เรือ่งเงนิ ถา้เราไมบ่รหิารจดัการเงนิใหส้มดุล อนาคตทางการเงนิมนักจ็ะไม่

ยัง่ยนืแค่นัน้เองนะคะ มนังา่ยมาก พี่ไมอ่ยากเหน็ปญัหาหน้ีสนิยงัคงเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง พี่

ไมอ่ยากเหน็คนรุน่ใหม่ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้มา รุ่นน้องๆ ซ่ึงเป็นรุ่นท่ีอยู่กบัสภาพแวดล้อมท่ีน่า

กลวันะคะ สงัคมท าร้ายน้องตลอดเวลาใช่ไหมคะ มีใครต่อใครมาล้วงกระเป๋าเรา

ตลอดเวลาเลย รุน่พีไ่มม่นีี้เล่นเกมบนสมารท์โฟนกต็อ้งเสยีตงัค ์เสยีไหมคะ ใช่ไหมคะ ถา้

เล่นไปถงึระดบัทีต่้องเสยีเงนิกเ็สยีเงนิคอืทุกอยา่งมนัพยายามลว้งตงัคอ์อกจากกระเป๋าเรา 

แลว้ทาํอยา่งไรเราจะบรหิารจดัการเงนิได้ จรงิๆ ตอบโจทยง์า่ยๆ ของการบรหิารจดัการเงนิก็

คอืการบรหิารจดัการตวัเอง จดัการตวัเองไดก้จ็ะจดัการเงนิไดน้ะคะ ไมย่าก อนาคตเราจะ

เป็นอยา่งไรคะ ถา้ยงัเป็นปญัหานี้เกดิขึน้ กอ็ยูย่าก อยูล่าํบาก ค าว่าอนาคตน้องคิดถึง

ตรงไหนคะ อนาคตเราอยู่ไหน แล้วเราจะจดัการกบัปัญหาเหล่าน้ีได้อย่างไร ค าตอบก็

ง่ายมากเลย คือ “พอเพียง” แต่เม่ือก้ีถามทุกคนกบ็อกเรียนแล้ว  แต่ถามแล้วพอเพียง

ไหม “ไม่” ท าไมเรียนแล้วถึงไม่รู้สึกว่าตวัเองพอเพียง  

เยาวชน : ไม่ได้ท า 

วทิยากร : ไมไ่ดท้าํ ทาํไมไมไ่ดท้าํล่ะคะ 

เยาวชน : เพราะยงัมคีวามตอ้งการมากขึน้เรือ่ยๆ  

วทิยากร : เพราะยงัมคีวามตอ้งการมากขึน้เรือ่ยๆ แลว้คดิว่าเราจะหยดุความตอ้งการนี้ไดไ้หมคะ หนึ่ง.

เราจาํเป็นตอ้งหยดุมนัไหม ไมจ่าํเป็น ใชพ้อดกีพ็อ เรากย็งัคงมคีวามตอ้งการไดน้ะคะ แต่ว่า

ความตอ้งการของเราจรงิๆ มคียีเ์วริด์งา่ยๆ 2 คาํ “ต้องพอดี” มนัยากเหรอคะพอด ี“ต้อง

รู้จกัพอ” จรงิๆ มนังา่ยนะคะคอื?  
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เยาวชน : ตอ้งหาใหพ้อใช ้

วทิยากร : ต้องหาให้พอใช้ยากมาก เพราะไม่มีอะไรจะหยดุความพอของเรา เขาเรียกอะไร ความ

ต้องการใช้ หยดุยากมากนะคะ เราหยดุมนัไม่ได้ ใช่ค่ะ อาจจะต้องเร่ิมด้วยการลด แต่

ดีท่ีสดุให้ถามตวัเองบ่อยๆ หน่ึง.เบียดเบียนตวัเองหรือเปล่า ท่ีท าอยู่ วิถีท่ีเราเป็นอยู่ 

สอง.เบียดเบียนคนอ่ืนหรือเปล่า แค่นี้คะ ถา้ตอบไดว้่าไมเ่บยีดเบยีนตวัเอง ไมเ่บยีดเบยีน

ใครเลย กเ็ป็นอยา่งทีเ่ป็นอยูต่่อไป แค่นัน้เองงา่ยไหม ลองทาํไหมคะ ลองไดน้ะคะ จากสไลด์

บนจอ ลองตอบสคิะ ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสอนว่าหา้มใช้ สมารท์โฟน ถูกหรอืผดิ 

เยาวชน : ผดิ 

วทิยากร : ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงบอกว่าหา้มใช้สนิคา้ต่างประเทศ 

เยาวชน : ผดิ 

วทิยากร : หา้มใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นม 

เยาวชน : ผดิ 

วทิยากร : หา้มใส่นาฬกิาแพงๆ  

เยาวชน : ผดิ 

วทิยากร : ตอ้งปลกูผกัสวนครวักนิ ขา้ว น้ําพรกิ ปลาท ูผกัตม้เท่านัน้ 

เยาวชน : ผดิ 

วทิยากร : กร็ูน้ี่คะ เราใชไ้ดไ้หมคะ สมารท์โฟน 

เยาวชน :  ได ้

วทิยากร : ได ้ถา้ ถา้มตีงัคซ์ือ้ เราใชก้ระเป๋าแบรนดเ์นมไดไ้หม 

เยาวชน : ได ้

วทิยากร : ไดถ้า้ 

เยาวชน : ถา้มตีงัค ์

วทิยากร : มนัไมใ่ช่แค่มตีงัค ์ถา้ตอบว่ามตีงัคก์ย็งัไมถู่ก 

เยาวชน : ตอ้งโงด่ว้ย  

วทิยากร : ตอ้งโงด่ว้ย พรอ้มใจกนัเลยสองฝ ัง่ รวยอยา่งเดยีวไมไ่ดด้ว้ยตอ้งทาํไมดว้ย ตอ้งฉลาดน้อยๆ 

ดว้ย ไมใ่ช่คะ เพิง่พดูจบไปเมือ่กีไ้ง ตอ้งสองอยา่ง ทัง้หมดน่ีทาํไดห้มดเลยถา้ไมเ่บยีดเบยีน

ตวัเองและไมเ่บยีดเบยีนคนอื่น ถูกไหมคะ พีไ่ปเวริค์ชอ็ปกบัคุณลุง คุณป้าทีก่ารไฟฟ้านคร

หลวงมา กเ็ป็นเขาเรยีกว่าอะไรคะ พนกังานรฐัวสิาหกจิระดบัสงู กเ็งนิเดอืนเยอะนะคะ กเ็ขา

บอกว่าจะจดัการเงนิอยา่งไรด ีในเมือ่เงนิเดอืนทีเ่ขาไดใ้นแต่ละเดอืนน่ีเยอะแลว้นะคะ ไมเ่คย

พอทีล่กูขอเลย ยงัไมไ่ดพ้ดูเรือ่งอื่นเลยนะคะ ยงัไมไ่ดพ้ดูเรือ่งผ่อนบา้น ผ่อนรถเลยนะ ยงั
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ไมไ่ดพ้ดูเรือ่งพ่อกนิอะไร แมก่นิอะไรเลยนะ แต่ว่าทีต่อ้งใหล้กูในแต่ละเดอืนเกนิกว่าเงนิเดอืน

พ่อไปแลว้ อยา่งนี้คอื แต่กค็อื เขากบ็อกว่าเขาประหยดัมากแลว้นะคะ เงนิทีใ่ชช้่วงนี้มนัใช้

เยอะเพราะว่าลกูกําลงัจะเขา้มหาวทิยาลยั มเีรยีนพเิศษ มีโน้นน่ีนัน่ อยา่งนี้มนักเ็ยอะ อยา่งนี้

จรงิๆ ตอ้งทบทวนว่าสิง่ทีเ่ราทาํอยูบ่างทมีนักเ็บยีดเบยีนคนอื่นหรอืเปล่า เราจะลดลงตรงนัน้

ไดห้รอืไมอ่ยา่งไรนะคะ โครงงา่ยๆ เองไมเ่บยีดเบยีนตนเองไมเ่บยีดเบยีนคนอื่น ทาํอยา่งไร

กไ็ด ้ 

เศรษฐกจิพอเพยีง คอืทางสายกลาง โดยปรชัญากป็ระกอบไปดว้ย 3 ห่วงหลกั แลว้ก ็2 

เงือ่นไข 3 ห่วง หนึ่ง.มภีมูคิุม้กนั self immunity ใช่ไหมคะ จาํไดเ้ลย มภีมูคิุม้กนั มอีะไรอกี

คะ สอง.มคีวามพอประมาณ moderation สาม.มเีหตุมผีล reasonableness 3 ห่วงแลว้ 2 

เงือ่นไขละคะ 1.เงือ่นไขความรู ้แลว้ก็ 2.เงือ่นไขคุณธรรม จ าได้โรงเรียนสอนจนเบื่อแล้ว

ไมท าไม่ได้ แปลกไหม “ธรรมใดกไ็ร้ค่าถ้าไม่ท า” จะรู้ไปท าไมเยอะแยะ รู้แล้วไม่ท า 

แล้วมนัง่ายมากกคื็อแค่ท า กคื็อแค่ท า  

พีเ่อาเรือ่งนี้เชื่อหรอืไมไ่ปสอนทีเ่กาหลใีตม้าฤดรูอ้นทีแ่ลว้ หนึ่งเดอืนเตม็ๆ นะคะ ไปอยู่

เกาหลใีต ้แลว้คนทีม่าลงเรยีนมเีดก็ไทยลงคนเดยีว แลว้กเ็ป็นเดก็ต่างชาต ิ7 ประเทศ เขา

สนใจมากเลยนะคะ ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง แต่นัน้เป็นเชงิประยกุตส์าํหรบัธุรกจิ

เพื่อใหธุ้รกจิอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื มนัน่าสนใจทีอ่ยากจะเล่าใหฟ้งักค็อื มเีดก็ฟิลปิปินสม์าเรยีน  มี

ฟิลปิปินสป์ระมาณ 7 คน มอีนิโดนีเซยี มเีกาหลใีต ้มจีนี 2 คน มมีาเลเซยี แลว้กบ็งัคลาเทศ 

รวมแลว้ในชัน้เรยีนมปีระมาณ 25 คนนะคะ 7 ประเทศ น่าสนใจคอือะไรรูไ้หมคะ เดก็

ฟิลปิปินส ์7 คนทีม่าเรยีน เสือ้ยดืตวัหนึ่ง กางเกงยนีสต์วัหนึ่งแลว้กร็องเทา้ผา้ใบ กเ็รยีน

ทัง้หมด 30 ชม.นะคะ เจอกนัคุยเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง 30 ชม. คดิดเูองแลว้กนันะคะ ว่ามี

เรือ่งคุยเยอะขนาดนัน้ ฟิลปิปินส ์อนิโดฯ มาเลย ์3 ชาตเิขาจะมานัง่รอ ชัน้เรยีนเริม่บ่ายโมง 

เทีย่งหา้สบิหา้มาแลว้นะคะ กจ็ะมานัง่รอ ไทยกม็าชา้นิดหน่อย บงัคลาเทศกช็า้มากหน่อย ก็

แลว้แต่มนัเป็นชาตเิลยนะ มองกนัเหน็เป็นชาตเิลย ฟิลปิปินสน์ี่นะคะไมว่่าคุณครูจะเดนิไป

ทางไหน ไมว่่าพีจ่ะเดนิไปทางไหน ฟิลปิปินสก์จ็ะนัง่เรยีนอยา่งนี้  (มองตาม) คอืส่งกําลงัใจให้

เราตลอดเวลา เราจะไมข่าดความอบอุ่นเลย ไปกบัเราตลอดเวลา นกัเรยีนไทยเรยีนอยา่งไร

คะ กม้หน้าแอบเรยีนพรอ้มแอพพลเิคชัน่ไลน์และอพัหรอืเชค็อนิเป็นระยะๆ นะคะแลว้แต่  

เรือ่งทีน่่ารกัอยากเล่ามากเลยคอืภาษาอังกฤษของเดก็ฟิลปิปินส ์เดก็อนิโดนีเซยี 

แลว้กเ็ดก็มาเลเซยีดมีาก ดมีากในทีน่ี้หมายถงึคอืเขาเรยีนเป็นภาษาองักฤษ เขาแทบจะพดู

เป็นภาษาองักฤษอยูแ่ลว้นะคะ ศพัทท์ีใ่ชก้จ็ะเป็นศพัทช์ัน้สงู เป็นศพัทส์วยไมใ่ช่ศพัทธ์รรมดา

นะคะแลว้กเ็วลาถามคาํถาม เขาจะยกมอื ประมาณ 4-5 คน แลว้พอเราเชญิเขาตอบเขากจ็ะ
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ลุกขึน้ยนืแลว้ตอบ เป็นฉาก เป็นฉาก เป็นฉาก ถา้มโีจทย ์วนัไหนใหท้าํ Assignment เป็น

โจทยข์ึน้กระดานนะคะ เขาจะเขยีนตอบภาษาองักฤษไดใ้น 30 นาทนีะคะ ฟิลปิปินสจ์ะเขยีน

ตอบมาได ้5 หน้ากระดาษ A4 คอืว่าเราเขยีนภาษาไทยยงัไมไ่ดเ้ลยนะ ครึง่ชัว่โมงใหเ้ขยีน 5 

หน้า ไมไ่ดน้ะไมง่า่ย เขยีนมาได ้5 หน้า เดก็ไทยกน่็ารกัค่ะ กไ็ดป้ระมาณครึง่หน้าใช่ไหมคะ 

บงัคลาเทศน่ารกักว่า เขยีนตอบมา 3 บรรทดัแลว้ส่งแลว้ไปละนะ เขาไมค่่อยสนใจ จะบอกว่า

น้องๆ จะเป็นกลุ่มคนทีต่อ้งต่อสูก้บัคนพวกนี้ค่ะ เดีย๋วเราเรยีนจบออกไปใช่ไหมคะ เป็นช่วง 

AEC กค็งจะเปิดไปไดส้กัพกัแลว้นะคะ แลว้ตรงนัน้ ทาํอยา่งไรเราจะสูก้บัเขาได ้ถา้เชื่อพีน่ะ

คะ  

พ่ีรู้สึกว่าเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเราได้ทุกเร่ือง มนัเป็นปรชัญาท่ีมนัมีความ

ย่ิงใหญ่มากในนัน้ แปลว่ามนัจะตอบค าถามได้หลายอย่างในชีวิต แทบทุกเร่ืองใน

ชีวิต ไม่ใช่แค่เร่ืองเลก็ๆ อย่างการจดัการเงินในกระเป๋าแต่มนัตอบได้หมดนะคะ มนั

มีเง่ือนไขส าคญัสองข้อน้ีท่ีจะท าให้เราอยู่รอดได้อย่างยัง่ยืน อยูร่อดไดอ้ยา่งยัง่ยนืเลย

นะคะกต็อ้งมคีวามรูแ้ลว้กม็คีุณธรรม คณุธรรมง่ายๆ ท่ีควรต้องมีเลยกคื็อขยนั 

คณุธรรมท่ีจะท าให้คนประสบความส าเรจ็ก็คือต้องมีวินัย ตอ้งมวีนิยันะคะ ซึง่เราจะเจอ

เราสามารถมนัเป็นคุณธรรมทีเ่ราจะพฒันาขึน้มาได ้คนจะรวยไดก้ต็อ้งมวีนิยัทางการเงนิใช่

ไหมคะ ประสบความสาํเรจ็ทางการเงนิไดก้ต็อ้งมวีนิยัทางการเงนิ  ไมม่ไีรยากเลยนะ เดีย๋วจะ

ไล่ใหเ้หน็ภาพงา่ยๆ นะคะ ในทางการเงนิว่าถา้เราจะเอาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ชก้บั

ตวัเรา เราเป็นเดก็เมอืงใช่ไหมคะ เรามโีรงเรยีนอยูใ่นเมอืง มนักไ็มม่อีะไรซบัซอ้น  งา่ยมาก

เลย เริม่ทีค่วามพอประมาณ เราจะพอประมาณไดอ้ยา่งไรคะ เราจะพอประมาณไดไ้งคะ 

เยาวชน : รูจ้กัพอ 

วทิยากร : รูจ้กัพอกน็ัน่ล่ะคะ อยา่งไรดคีะ มนัมธีง มนัมธีงสาํคญัมาก เราจะพอประมาณได้กต่็อเม่ือ

เรารู้จกัตวัเอง ค าถามคือน้องรู้จกัตวัเองแล้วหรือยงั  ค าตอบกคื็อต้องตรวจสอบ เรา

ตอ้งเชค็ ทาํอยา่งไรเราจะรูจ้กัตวัเอง งา่ยมากนะคะถา้เป็นการเงนิ ใชเ้ครือ่งมอื  อยากรูจ้กั

ตวัเองทางการเงนิมเีครือ่งมอืงา่ยมาก ทีเ่ราใชไ้ด้เลย ใชไ้ดจ้รงิ ใชไ้ดท้นัท ีใหด้เูครือ่งมอื

งา่ยๆ คะ (ใชส้ไลดป์ระกอบ) น้องๆรูจ้กัคุณประจกัษ์ไหมคะ คุณประจกัษ์มเีงนิสดลา้นหนึ่ง มี

รถเบนซค์นัหนึ่งมลูค่า 5 ลา้น บา้นของเขามมีลูค่า 15 ลา้น แลว้กม็เีครือ่งเพชรอยูอ่กี 2 ลา้น 

รูจ้กัคุณประจกัษ์ไหมคะ เหน็ขอ้มลูแค่นี้เหน็อะไรคะ ขบัรถเบนซน์ะคนัใหญ่เลยแหละ บา้น

หลงัใหญ่เลย มเีงนิสดเตม็กระเป๋าเลย มเีครือ่งเพชร นาฬกิาฝงัเพชร อะไรเตม็ตวัไปหมด 

เหน็อยา่งไรคะ 

เยาวชน : เหน็ความฟุ่มเฟือย 
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วทิยากร : เหน็ความฟุ่มเฟือย น่ีมองขาดมาก มองทะลุไปโน้นเลย เหน็ความฟุ่มเฟือย เหน็อะไรอกีคะ 

เยาวชน : ความเป็นอยู่   

วทิยากร : เหน็ความเป็นอยู ่เหน็อะไรอกี แค่ไมก่ีบ่รรทดัในทางการเงนิเราสามารถประเมนิคุณประจกัษ์

ไดใ้นเบือ้งตน้ และสิง่ทีเ่ราประเมนิแวบเลยกค็อื คุณประจกัษ์ดรูวยดนีะ ดรูวยดนีะ ใช่ไหมคะ 

แลว้คดิว่าเขารวยไหมคะ เขาอาจจะไมร่วยกไ็ด ้ตรงน้ีบอกเขารวย น้องฝ ัง่น้ีบอกเขาอาจจะไม่

รวยกไ็ด ้แลว้เราจะรูไ้ด้อยา่งไรล่ะคะ ตรงน้ีเราแอบดนูิดหนึ่ง ใหข้อ้มลูต่อไป เรากจ็ะได้เขา้ใจ

เพิม่ว่า คุณประจกัษ์มหีนี้เงนิกูอ้ยู ่หา้ลา้นเจด็ รถเบนซค์นันี้นะคะตดิไฟแนนซอ์ยูส่ ีล่า้นแปด 

เพิง่จะผ่อนลอ้แมก็ซไ์ปไดล้อ้เดยีวใช่ไหมคะ ส่วนบา้นกต็ดิหนี้จาํนองอยูส่บิสีล่า้น เหน็ไรคะ 

เยาวชน : หนี้ 

วทิยากร : คุณประจกัษ์รวยไหมคะ 

เยาวชน : ไมร่วย 

วทิยากร : เปลีย่นใจแลว้เหรอ รวยนะคะ รวยหนี้ คุณประจกัษ์ looking - rich คอืดรูวย but not be rich 

แต่จรงิๆ ไมร่วยนะคะ นี่แค่ขอ้มลูการเงนินิดเดยีวนะคะ ตวัเลขแค่ไมก่ีต่วั เรารูจ้กัคุณ

ประจกัษ์มากขึน้เลยในทางการเงนิ เรารูอ้ะไรคะ รูส้ถานะทางการเงนิของเขา แลว้เหน็อะไร

อกีคะ เหน็ว่าเขาเป็นคนมหีนี้สนิลน้พน้ตวั ใหรู้จ้กัอกีคนหนึ่งคอืคุณวนิดา มาดคูุณวนิดาเป็น

อยา่งไร ขา้งหน้าแอบยิม้ประจกัษ์กบัวนิดามาคู่กนัเลยใช่ไหมคะ มเีงนิฝากธนาคารอยูน่ิด

เดยีวนะคะ มมีอเตอรไ์ซตเ์ก่าๆ  มเีครือ่งประดบั มบีา้นหลงัเลก็ๆ  มาดหูนี้สนิคุณวนิดาบา้ง 

มหีนี้บา้นอยูน่ิดหนึ่ง มหีนี้บตัรเครดติ มยีมืเงนิเถา้แก่ดว้ย รวมแลว้มหีนี้สนิอยูส่ามแสนสอง  

มสีนิทรพัยอ์ยูส่ามแสนเกา้ ความมัง่คัง่ของเขาอยูท่ีห่กหมืน่หา้ คุณประจกัษ์กบัคุณวนิดาใคร

รวยกว่ากนั  

เยาวชน : คุณวนิดา 

วทิยากร : วนิดานะคะ บา้นใครหลงัใหญ่กว่ากนัคะ คุณประจกัษ์ บา้นหลงันัน้ตัง้ 15 ลา้น แต่ไมผ่่อนสาม

เดอืน เจา้ของเขาจะมาชวนคุยเลย แบงคจ์ะมาเยีย่ม รถกเ็หมอืนกนัไมผ่่อนสกัสามเดอืน

กุญแจจะหายไปเลยนะคะ ส่วนคุณวนิดารวยกว่า เราเหน็จากอะไรคะ จากขอ้มลูทางการเงนิ 

อยา่งนี้เราเรยีก งบทางการเงนิ ขอ้มลูแค่ไมก่ีต่วั บางทมีนัจะทาํใหเ้รารูจ้กัตวัเองมากขึน้ อนั

นี้อาจจะดซูบัซอ้นไปนิดหนึ่ง ถามว่าแลว้อะไรทีจ่าํเป็นสาํหรบัเรา ในวยัน้องนะคะ สิง่ทีต่อ้ง

ทาํคอืงบนี้ คาดว่าหลายโรงเรยีนจะบงัคบัใหท้าํ เคยทาํไหมคะ จดบนัทึกรายรบั - รายจ่าย 

ยงัทาํอยูไ่หมคะ เรามคีนเคยทาํนัง่อยูข่า้งหน้านะคะ มใีครเคยทาํอกีคะ เคยทาํเลกิทาํไปแลว้ 

ทาํไมคะ  

เยาวชน : ขีเ้กยีจ 



9 
 

วทิยากร : ขีเ้กยีจ ขา้งหน้าบอกทาํวนัเดยีวเลกิ ทาํไมเลกิคะ 

เยาวชน : ขีเ้กยีจ 

วทิยากร : ขา้งหลงัทาํไมแค่เคยทาํ 

เยาวชน : ขีเ้กยีจ 

วทิยากร : อ๋อเพราะครใูหท้าํแค่ไหนหนูกท็าํแค่นัน้ จะบอกว่างบนี้นะคะ ถา้ตัง้ใจทาํดีๆ  ตัง้ใจทาํจรงิๆ 

สิง่ทีน้่องจะไดเ้หน็คอือะไรรูไ้หมคะ พฤตกิรรมทางการเงนิ พฤตกิรรมการใชช้วีติแทบทุก

กจิกรรมในชวีติเราใชเ้งนิถูกไหม มนัใชเ้งนิ ถา้เราจดทุกอยา่งแปลว่าเราจะรูทุ้กเรือ่งเกีย่วกบั

ตวัเรา เกีย่วกบัการเงนิของเรา เราจะรู้จกัตวัเองไดม้ากขึน้จากการแค่จด จา่ยกจ็ดจา่ยกจ็ด   

คอืคนจะมาเริม่ทาํงบนี้ตอนตวัเองมปีญัหาทางการเงนิ แต่น้ีมนัสายเกนิไปหรอืเปล่า เราไม่

ตอ้งรอใหม้ปีญัหาแลว้ค่อยทาํ มนีกัศกึษาของพีค่นหนึ่งนะคะ กใ็หเ้ขาจดแบบน้ีสีเ่ดอืนหน่ึง

เทอม จดไปไดเ้ทอมหนึ่งวิง่มาเลย อาจารยข์าหนูยา้ยหอแลว้คะ งงไหมคะอยูด่ีๆ มนีกัศกึษา

มาบอกว่าหนูยา้ยหอแลว้คะ ครกูง็งจะใหค้รไูปขนของหรอือยา่งไร แอบงงเลก็น้อย เขาบอก

ว่าคร ูหนูยา้ยแลว้คะ กอ็าจารยบ์อกใหห้นูจดๆ ๆ หนูยา้ยหอเลย หนูยา้ยจากหอถูกไปอยูห่อ

แพง เกดิอะไรขึน้คะ ทาํไมเขาถงึยา้ยจากหอถูกไปอยูห่อแพง 

เยาวชน : ใชจ้า่ยน้อยลง  

วทิยากร : ใชจ้า่ยน้อยลง เหน็การใชจ้า่ย เหน็อะไรคะ เดาว่าเขาเหน็อะไรคะ 

เยาวชน : ค่ารถ 

วทิยากร : คนเดนิทางจะรูเ้หน็ค่ารถ นกัศกึษาคนนี้บอกว่าหนูอยูห่อถูกแลว้มนัไกล กต็อ้งขึน้รถเมล ์มา

ต่อรถไฟฟ้า มาต่อมอเตอรไ์ซตเ์สรจ็ ตอ้งนัง่เรอื นัง่รถกระป๊อ กว่าจะถงึมหาวทิยาลยั ไมไ่ด้

ลาํบากขนาดนัน้นะคะ สมมตุใิหเ้หน็ภาพเฉยๆ วนัไหนตื่นสายกเ็รยีกแทก็ซีอ่กี จากหนึ่ง.สิง่ที่

เขาจดสิง่ทีเ่ขาเหน็คอื ค่าเดนิทางเยอะจงัเลย ยา้ยไปอยูห่น้ามหาวทิยาลยัเลยคะ ไมม่คี่า

เดนิทางวนัไหนตื่นเชา้เดนิมาเรยีน วนัไหนตื่นสายวิง่ไปเรียน ไมม่คี่าเดนิทางใช่ไหมคะ อยา่ง

นัน้มนัมเีงนิเกบ็เหลอืเยอะขึน้ทัง้ๆ ทีย่า้ยไปอยูห่อทีแ่พงขึน้ นี่คะงบนี้ช่วยไดจ้รงิๆ  อยา่งนัน้

จดุเริม่ตน้ของความพอประมาณคอืตอ้ง รู้จกัตวัเอง น้องๆ จดแลว้อยา่เลกิ จดแลว้อยา่เลกิ 

จดแลว้ตอ้งใชป้ระโยชน์  

มคีุณครทู่านหน่ึงคนเดอืนน้อย เป็นครบูาอาจารยน์ี่เงนิเดอืนน้อยจรงิๆ ทาํอยา่งไร

เราจะอยูไ่ดด้ว้ยเงนิเดอืนน้อยๆ คุณครทู่านน้ีกไ็ปซือ้สมดุบญัชเีล่มใหญ่ๆ มานัง่จดๆ แลว้

เครยีดค่ะ เพราะอะไรคะ รายไดม้อียูส่องบรรทดัเงนิเดอืนดฉินักบัเงนิเดอืนสาม ีคุณครกูเ็ล่า

ใหฟ้งันะคะ รายจา่ยสีห่น้ากระดาษยงัไมเ่สรจ็เลย ห้าหน้ากระดาษกแ็ลว้ยาวมาก รายจา่ย

เยอะมากมลีกูดว้ยคะ แลว้ครกูบ็อกว่าจดจนขีเ้กยีจ รายจา่ยเยอะมากคุณครทูาํอยา่งไรคะ ขี้
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เกยีจแบบเราเลยเลกิจด ไมค่ะ คุณครทู่านน้ีบอกว่าพีก่เ็ลยตดัสนิใจเลกิจา่ยจะไดจ้ดน้อยๆ 

เป็นอยา่งไรคะ เดด็ขาดกว่าเราเยอะเลย เรานี่ขีเ้กยีจเราเลกิจด คุณครทู่านน้ีบอกพี่ ขีเ้กยีจ

จดเลยเลกิจา่ย จา่ยใหม้นัน้อยๆ หน่อยเวลารายจา่ยมนัจะไดส้ัน้ๆ ในทีสุ่ดคุณครทู่านน้ีก็

เกษยีณดว้ยอพารท์เมน้ท ์40 หอ้ง เกบ็เงนิจากการเกบ็หอมรอมรบิ จากการสารพดั ประหยดั 

จดุเริม่ตน้สาํคญัจากการทาํงบอยา่งนี้นะคะ  รายรบัรายจา่ย อยา่งนัน้อยา่เลกิ ถา้อยากรูจ้กั

ตวัเองจรงิๆ คอืไมใ่ช่แค่จดเพื่อส่งคร ูอาจารยอ์ยา่งนี้นะคะ จดแล้วเรามานัง่วิเคราะหท์ า

ความรู้จกัตวัเองนะคะจะใช้ประโยชน์ได้ งบนี้มนัจะทาํใหเ้รารวยขึน้ดว้ย  

ถ้าเงินใช้ไม่หมดมนัจะไปไหนอยใูนกระเป๋านะคะ มนัจะไปได้ 2 ทางนะคะ คือ

มนัจะไปเพ่ิมสินทรพัยใ์ห้เรา เรากจ็ะซ้ือทองได้ ไปลงทุนซ้ือกองทุนรวมได้ใช่ไหมคะ 

ฝากธนาคารได้ หรือถ้ามีหน้ีสินอยู่กจ็ะช่วยลดหน้ีให้เรา ท่ีสดุแล้วถ้าใช้จ่ายเงินเหลือ

ใช้มนัจะกลายเป็นความมัง่คัง่ เราจะรวยขึ้นได้ง่ายๆ เลยนะคะ จดุเร่ิมต้นส าคญัคือ

ต้องจด จ่ายปุ๊ บจด จ่ายปุ๊ บจด จ่ายปุ๊ บจด ง่ายๆ แต่ถ้าใช้เงินเกินตวัเราจะยากจนลงได้

อย่างไร กแ็น่นอนมีทองกต้็องเอาไปขายใช่ไหมคะ ตงัคไ์ม่พอกต้็องไปกดบญัชีเงิน

ฝากประจ าเราบ้าง ขายสารพดัสินทรัพยท่ี์เรามีหรือไม่กต้็องมีหน้ีสินเพ่ิมนะคะ แล้ว

เรากจ็ะจนลงจนลง ส าคญันะคะถ้าอยากรู้จกัตวัเองต้องจด ตวัน้ีบอกได้ทุกอย่าง

จริงๆ  ยากไหมคะ จะรู้จกัตวัเองน่ียากไหมคะ  

เยาวชน : ไมย่าก 

วทิยากร : หนูบอกไมย่ากพีบ่อกยากตกใจเลย อยา่คดิว่ายากไมม่อีะไรยากคะ noting is impossible , 

impossible is nothing , impossible is selfless , I am possible ใช่ไหมคะ impossible มี

ดาราคนหนึ่งเขา บอกว่าจรงิๆ คาํว่า impossible หมายถงึว่า I’m possible ไมม่อีะไรเป็นไป

ไมไ่ดน้ะคะ เราจดัการตวัเองไดเ้สมอ แต่มนัดจีรงิๆ กจ็ดใหข้าํๆ จดใหส้นุกค่ะ ใหม้นัเป็นตวั

ของเรา จะวาดรปูจะอะไรกแ็ลว้แต่นะคะ เอาใหส้นุก ทาํการบา้นเสรจ็กร็บีไปจดไดไ้หมคะ 

ทีน่ี่ไมม่คีนบงัคบัน่ีมนัยากตรงน้ี ไมรู่จ้ะจดไปเพื่ออะไร จะไดค้าํตอบไหม  อยา่งนัน้ทาํอยา่งไร

ใหง้า่ย ทาํอยา่งไรใหส้นุก ทาํอยา่งไรใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติของเรา เราอยูใ่นวถิชีวีติแบบน้ีใช่ไหม

คะ วนัๆ กจ็ะยุง่วุ่นวายอยูก่บัสมารท์โฟน ประมาณอยา่งนี้ถา้ใครจะใชส้มารท์โฟนนี่งา่ยใหญ่

เลยคะ มนัทาํไมคะ มนัมแีอพลเิคชัน่เยอะแยะ มนัไมใ่ช่แค่ไลน์กบัเฟซบุ๊ค แลว้กค็ุกกีร้นันะคะ 

ใชอ้ยูแ่ค่สามอยา่งใช่ไหมคะ มนัไมไ่ดม้แีค่นัน้นะคะ มนัมเียอะกว่านัน้นะคะ มี เยอะมาก มี

แอพฯ เยอะแยะมากมายเลยทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารจดัการเงนินะคะ รุน่พีป่ลาดาวกท็าํ

โครงการไวด้กีม็แีอพฯ แนะนํา อยา่งเช่น money lover จาํไมไ่ดว้่าของปลาดาวหรอืเปล่า 

ส่วนตวัพีจ่ะใชแ้อพฯ ทีช่ื่อว่า I Expense It Write  หกโมงเยน็เขาจะเตอืนเรานะคะเรากจ็ด
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เลย วนัน้ีใชค้่าอะไรไปบา้งแลว้ ขบัรถกีก่โิลฯ คดิค่าน้ํามนัมาสเิท่าไร จดทุกวนัเลยค่ะ แลว้พอ

เรารูปุ้๊บเราจะจดัการตวัเราไดด้ขีึน้ เอาใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติเรา ใครใช้สมารท์โฟนหาแอพฯ ที่

เป็นประโยชน์กบัตวัเองมาใชน้ะคะ คุกกีร้นัตอ้งเลกิไหม ไมต่อ้งเลกิ แต่ตอ้งลดลง ใหเ้ลกิเลกิ

ไมไ่ดห้รอกเดีย๋วลงแดง เราไมต่อ้งเลกิแต่เราตอ้งลดลง วธิกีารกค็อืใหก้ําหนด กําหนดอะไร 

เยาวชน : เวลา 

วทิยากร : ใช่ถูกตอ้ง รูทุ้กอยา่งเลย ทาํไดห้มดเลยใช่ไหมคะ มนัขาดอะไรเองรูไ้หมคะ คอืเรารู ้พีเ่ขา้ใจ

นะคอืทุกคนรูน้ะคะว่าอนัน้ีด ีอนัน้ีไมด่ ีอนัน้ีเกอืบจะไมด่ ีอันน้ีเกอืบจะด ีรูห้มดแหละค่ะ 

เพยีงแต่ว่า “พลงัใจท่ีเข้มแขง็ท่ีจะบงัคบัตวัเองให้ท าในส่ิงท่ีควรท า” ใช่ไหมคะ กะว่า 5 

นาทใีช่ไหมคะ คุกกีร้นัเน่ีย เฟซบุ๊ค ขอสกั 5 นาท ีเงยหน้าขึน้มาอกีท ี5 ทุ่มแลว้ ตอ้งนอน

แลว้อะไรแบบน้ีใช่ไหมคะ ครึง่ชัว่โมงอยา่งนี้มนัไมไ่ดน้ะคะ ส่ิงท่ีเราต้องการคือพลงัใจท่ี

เข้มแขง็ เราต้องบงัคบัตวัเองให้ได้ มนัไม่ยากนะคะ ฝืนใจตวัเองบ้าง ถ้าอยากประสบ

ความส าเรจ็ต้องมีวินัย คนมีวินัยคือคนท่ีสามารถบงัคบัตวัเองได้แค่นัน้เอง  ใหฝึ้กนะ

คะ ฝึกฝืนวนัละนิดแลว้เราจะพชิติวนิยั แลว้เราจะจดัการไดโ้ดยเฉพาะเรือ่งเงินสาํคญัคอืมนั

ใช ้วนิยัทางการเงนิ ซึง่คนรุน่เราโชคด ีมนัมตีวัช่วยเยอะ อยา่งนี้กถ็อืว่าเป็นตวัช่วยถูกไหม

คะ มอืถอื สมารท์โฟน เราควรจะใชเ้ป็นทุนเป็นเครือ่งมอืนะคะ ไมใ่ช่เป็นของเล่น เรายิง่

เสยีเวลาเขา้ไปอกี ใชเ้ครือ่งมอืพวกนี้ใหเ้ป็นประโยชน์ 6 โมงเยน็ เตอืนล่ะ เตอืนเรากจ็ด

อยา่งนี้เป็นตน้นะคะ อนัหนึ่งนะคะ “พอประมาณ” เราจะพอประมาณไดก้ต่็อเมือ่เรารูจ้กั

ตวัเอง รูจ้กัตวัเองไดด้ว้ยการจดนะคะ นี่คุยเรือ่งเดยีวนะคะในทางการเงนิ  มาห่วงทีส่องเราจะ

มภีมูคิุม้กนัทางการเงนิไดอ้ยา่งไรคะ อยา่งรวดเรว็เรือ่งนี้งา่ย งา่ยมาก งา่ยมาก ๆ  ทาํอยา่งไร

จะมภีมูคิุม้กนัทางการเงนิคะ ไมใ่ชเ้งนิเกนิตวั แลว้อะไรอกีคะ 

เยาวชน : เกบ็ออม  

วทิยากร : ออมไดบ้า้งไหมคะ ออมเงนิเก่งไหม ไมเ่ก่ง อยากออมเงนิไหม มคีวามพยายามทีจ่ะออมไหม

คะ มแีลว้สาํเรจ็ไหมคะ นี่เหน็ไหมคะเรามอีะไรทีด่คีะเรามเีจตนาทีด่แีต่เราขาดพลงัทีจ่ะทาํให้

เราสาํเรจ็ถูกไหมคะ อยา่งนัน้มนัตอ้งมเีทคนิค เทคนิคกค็อืใชต้วัช่วยใช่ไหมคะ ใชเ้ครือ่งมอื 

ใชส้มารท์โฟนเป็นตวัเตอืนเราอนัน้ีหลกังา่ยๆ เลยในการออมเงนิทาํอยา่งไรคะ ตอ้งเรยีน

มาแลว้ล่ะ ทาํอยา่งไรใหม้เีงนิออมคะ ใชเ้งนิอยา่ใหห้มด เหลอืๆ ไวบ้า้ง แลว้เหลอืไหมคะ ก็

แปลว่าเทคนิคนี้ยงัใชไ้มไ่ด ้ใครมเีทคนิคดีๆ  แบ่งปนัเพื่อนหน่อยค่ะในการออมเงนิ ทาํ

อยา่งไรใหม้เีงนิออม 

เยาวชน : กเ็อาเงนิทีเ่ราจะเกบ็ใส่ลิน้ชกัไปเลย แลว้เรากใ็ชเ้งนิทีเ่หลอื 

วทิยากร : ไดเ้งนิมาปุ๊บใส่ลิน้ชกัก่อนเลย อนัไหนจะเกบ็ แลว้ทีเ่หลอืกเ็อาไปใช ้



12 
 

เยาวชน : แยกตามกองค่ะ ว่าจะใชเ้ท่าน้ี อนัน้ีเป็นค่ากนิ อนัน้ีจะเกบ็ 

วทิยากร : เริม่มากแ็ยกซองเลย อนัน้ีเป็นวธิกีารทีค่ลาสสคิมากนะคะ คลาสสคิสุดๆ พอตงัคม์าใหเ้อาใส่

ซองเลย จรงิๆ มนัเป็นวธิกีารจดัการเงนิแบบเป็นซองๆ ว่าซองนี้ทาํอะไร ซองนี้ทาํอะไร ซอง

นี้ทาํอะไร แต่ส าคญัมนัจะต้องมีซองหน่ึงท่ีเป็นซองเพ่ืออนาคต ซองเพื่ออนาคตแต่

เทคนิคของพีง่า่ยกว่านัน้อกี คอื “เกบ็เงินก่อนใช้เงิน” เกบ็เงนิก่อนใชเ้งนิ พีใ่ชเ้งนิเก่งมาก 

เพราะฉะนัน้ถา้บอกใชป้ระหยดัๆ  แลว้ไปออม อจัฉราจะไมม่เีงนิออม อจัฉราตอ้งทาํอยา่งไรรู้

ไหมคะ ไดเ้งนิปุ๊บ ออมใหพ้อทีเ่หลอืใชใ้หเ้รยีบ น่ีสตูรของอจัฉราเอง ของพีน่ะคะ ไดเ้งนิปุ๊บ 

ออมใหพ้อทีเ่หลอืใชใ้หเ้รยีบ ถามว่าหนึ่ง.มเีงนิออมไหมคะ มแีน่นอน สอง .ตอนใชเ้งนิเครยีด

ไหมคะ ไมเ่ครยีด ใชป้ระหยดัๆ เหลอืไปออม ตอนใชเ้ครยีดไหมคะ  

เยาวชน : เครยีด 

วทิยากร : เครยีดเพราะตอ้งพยายามประหยดั ทีสุ่ดเหลอืไปออมไหมคะ 

เยาวชน : ไม ่

วทิยากร : ไมเ่หลอืแปลว่าเทคนิคนัน้ใชไ้มไ่ด ้เทคนิคทีจ่ะใชไ้ดค้อื “ออมให้พอท่ีเหลือใช้ให้เรียบ” 

อาจารยเ์งนิเดอืนน้อยนะคะ เป็นอาจารยเ์งนิเดอืนน้อย แต่ใชไ้มเ่คยหมด กไ็มรู่จ้ะมเีงนิเยอะ

ไปทาํไม นึกออกไหม เงนิเดอืนเขา้มาในแต่ละเดอืน มนัถูกตดัไปเขา้สารพดัการลงทุน 

ประกนั กองทุน อะไรเยอะแยะไปหมด 8 ทีล่่ะ หกัออกไปหมดเลย 8 แห่ง เงนิทีเ่หลอือยู ่พีใ่ช้

ไมต่อ้งคดิเลย อยากใชท้าํอะไรกใ็ช ้อยากใชซ้ือ้อะไรกซ็ือ้ ใชห้มดกไ็มเ่ดอืดรอ้น เพราะเรา

ทาํไมแลว้คะ ออมเงนิ คดิว่าชวีติจะดขีึน้ไหมคะ ถา้เทคนิคนี้เอาไปใช ้เดีย๋วปีหน้า ปีไหนมา

เจอกนัจะถามอกีนะคะ อยากมเีงนิออมตอ้งเกบ็เงนิก่อนใชเ้งนิเสมอ ไมย่ากเลย ทีจ่รงิพอ

เวลาทีเ่ราเรยีน พอไดเ้งนิปุ๊บ ใชป้ระหยดัๆ เหลอืไปออม ไมเ่อานะคะ ใชไ้มไ่ด ้pay yourself 

first ได้เงินปุ๊ บออมก่อน เงนิทีเ่หลอืคอืเงนิสาํหรบัการใชจ้า่ย รบัรองทุกคนจะมเีงนิออม มา

ดตูวัอยา่งนี้ดกีว่าคะ เพื่อจะสรา้งพลงัใจใหห้ลายคนอยากออมเงนิ  

ตวัอยา่งเรือ่งนี้ของ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ท่านเป็นอธกิารบดอียูม่หาวทิยาลยั

ธุรกจิบณัฑติยน์ะคะ ท่านยกตวัอยา่ง ตวัอยา่งนี้นานมาล่ะ ตวัอยา่งนี้นานมากแลว้ค่ะ ท่าน

อายเุยอะแลว้นะคะ มคีนสองคนนาย ก กบันาย ข อายไุล่ๆ กบัหลายคนในน้ีล่ะคะ อายุ 18 ก็

แปลว่ากําลงัจะเขา้มหาวทิยาลยัใช่ไหมคะ อยากจะซือ้รถ สมมตวิ่าเป็นมอเตอรไ์ซตก์ไ็ด ้นาย  

ก บอก ขอซือ้รถมอเตอรไ์ซตเ์ก่าๆ คนัหนึ่ง ราคาสามหมืน่ นาย ข บอกไมไ่ดห้รอก ตอ้งดคูา

ตคินัใหญ่ๆ  สองแสนหา้ ดาวน์สามหมืน่ แลว้กผ็่อนเอานะคะ กูส้องแสนสอง แลว้กผ็่อนๆ 

เดอืนละสีพ่นักว่าบาท อตัราดอกเบีย้ 10% นาย ก บอกไมเ่อา ฉนัไมผ่่อน กอ็อมเงนิ เงนิ

จาํนวนเท่ากนันะคะ นาย ข ผ่อนรถ นาย ก ออม 5 ปีต่อมาคะ อาย ุ23 เรยีนจบมหาวทิยาลยั
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แลว้ รถคนัน้ีกผ็่อนหมดเรยีบรอ้ยแลว้ มรีถเท่ๆ เป็นของตวัเองขบั หลงัจากพยายามผ่อนมา

ตลอด 5 ปี นะคะ นาย ก ไมไ่ดผ้่อนใช่ไหมคะ กใ็ชร้ถเก่าๆ แต่กเ็กบ็เงนิไดก้อ้นหนึ่ง สองคน

นี้กเ็ป็นเพื่อนกนัไป นาย ก ลมืไปเลยค่ะ เงนิกอ้นน้ีทิง้ไวใ้นธนาคาร สมมตนิะคะ กอ็ยูไ่ดโ้ดย

ไมโ่ดนหกัไมโ่ดนอะไรเลย ไดผ้ลตอบแทนเฉลีย่ทีปี่ละ 10% ไมไ่ดอ้อมเพิม่นะคะไมม่กีารออม

เพิม่ 35 ปีต่อมาค่ะ ในวยัใกลเ้กษยีณ นาย ก นึกได ้มเีงนิฝากอยูก่อ้นหนึ่ง ลมืไปเลย ไปดสูกั

หน่อยสมินัจะเป็นเงนิเท่าไร 35 ปีต่อมา รถคนัน้ีของนาย ข เป็นอยา่งไรคะ สิน้สภาพ เก่า ก็

ไมม่ปีระโยชน์อะไรขายกไ็มไ่ด ้ในขณะทีเ่งนิกอ้นน้ีของนาย ก จะกลายเป็นเท่าไรคะ ใหเ้ดา 

เยาวชน : ลา้นกว่า 

วทิยากร : ลา้นกว่า น้อยไปค่ะ 

เยาวชน : สบิลา้น  

วทิยากร : สบิลา้น น้อยไปค่ะ มนัจะอยูท่ีป่ระมาณสบิเอด็ลา้นเจด็ ไมไ่ดท้าํอะไรเลยนะคะทิง้ไวแ้ลว้ให้

เงนิมนัโตไปเอง ทีเ่ฉลีย่นะคะ แต่อนัน้ีเฉลีย่กค็่อนขา้งสงูสาํหรบัยคุนี้นะคะ ที ่10% ต่อปีเงนิ

มนัโตไปเรือ่ยๆ  โดยทีเ่ราไมต่อ้งทาํอะไรเลย โตเพราะอะไรคะ เพราะเวลาใช่ไหมคะ เวลาทาํ

ใหด้อกเบีย้มนัทบตน้ไปเรือ่ยๆ เอาใหมค่ะ พีบ่อกตดัศูนยอ์อกตวัหนึ่ง นาย ก ซือ้ของอยา่ง

หนึ่งมลูค่า สามพนับาท นาย ข บอกไมไ่ดห้รอกอยา่งฉนัตอ้ง สองหมืน่หา้ มนัน่าจะเป็นไรดี

คะ คนหนึ่งซือ้สองหมืน่หา้ คนหนึ่งซือ้สามพนั นึกถงึอะไรคะ นาฬกิา นึกถงึอะไรอกีคะ 

รองเทา้ โทรศพัท ์สมารท์โฟน รุน่ high end สองหมืน่หา้ กบั สมารท์โฟน รุน่ Baby นิดหนึ่ง 

แต่กไ็ลน์ได ้เฟซบุ๊คได ้คุกกีร้นัได ้ไดเ้ท่ากนั คนหนึ่งซือ้สามพนั คนหนึ่งซือ้สองหมืน่หา้ คน

ทีซ่ือ้สามพนัถา้รูจ้กับรหิารจดัการเงนิดีๆ โดยไมต่อ้งผ่อนนะคะ ทีสุ่ดแล้วในอนาคตเขาจะมี

เงนิลา้นสอง ไอโฟนเครือ่งหนึ่งวนัน้ีนะคะ trade off มลูค่ามนัไดเ้ป็นลา้นในอนาคตนะคะ ถา้

เราบรหิารจดัการเงนิเป็นแทนทีจ่ะเอาเงนิไปซือ้สมารท์โฟน เครือ่งนี้ เราเอาเงนิไปทาํ

ประโยชน์ หาทีล่งทุน อกีหน่อยน้องมเีงนิกอ้นเป็นกอบเป็นกํา ไมต่อ้งเดอืดรอ้นใคร พึง่พา

ตวัเองไดเ้ลย  

จากภมูคิุม้กนัทีเ่รามแีต่มนัไมใ่ช่แค่มเีงนิอยา่งเดยีวแลว้จะทาํไดน้ะคะ ตอ้งมอีะไร

ดว้ย ตอ้งมอีะไรดว้ยคะ “ความรู”้ ตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งการบรหิารเงนิถูกไหมคะ ในเรือ่งการ

ลงทุน แลว้ทีส่าํคญัตอ้งมวีนิยัถูกไหม ตรงน้ีเขาออมเงนิมาตลอดทุกเดอืนนะคะ เป็นเวลา 5 

ปีถูกไหม เขาลงมอืทาํนะคะ ทาํอะไรออมอยา่งมวีนิยัทุกเดอืน เป็นเวลา 5 ปี เสรจ็แลว้เงนิ

กอ้นน้ีมนัทาํไมเอง มนัทาํงานต่อเอง อกี 35 ปีต่อมา ไมใ่ช่รวยอยา่งเดยีวตอ้งทาํไมดว้ยคะ มี

ความรูแ้ละมวีนิยั งา่ยไหมคะจะรวย ไมง่า่ย แต่ไมย่ากเลย กอ็ยา่ซือ้สมารท์โฟนบ่อยๆ  

“อะไรอ่ะพีก่ย็งัใชเ้ลยสมารท์โฟนอ่ะ แลว้มาบอกใหห้นูไมซ่ือ้ กไ็มเ่บยีดเบยีนตวัเอง ไม่



14 
 

เบยีดเบยีนคนอื่น” แลว้พีซ่ือ้อยา่งมเีป้าหมายดว้ยนะคะ ตอนซือ้คดิอะไรคะ เครือ่งตัง้สอง

หมืน่หา้ คดิแลว้คดิอกี คดิอะไรคะ ตัง้เป้าหมายการใชง้าน คดิอะไรนะ ทาํบัญชรีายรบั

รายจา่ย อนัน้ีไมต่อ้งสมารท์โฟนกไ็ดน้ะ ตอนซือ้คดิว่าสองหมืน่หา้เครือ่งนี้เราจะใชก้ีปี่ นี่คอื

เป้าหมายในการซือ้นะคะ กต็ัง้เป้าว่าจะใช ้5 ปี ไมถ่งึ 5 ปี จะไมเ่ปลีย่น ไมว่่ารุน่ไหนออกมา

อจัฉรากไ็มห่วัน่ไหว เพราะยงัไมบ่รรลุเป้า นึกออกไหมคะใช ้5 ปี กปี็หนึ่งเฉลีย่ประมาณ 5 

พนั เกลีย่ออกมาเป็นรายวนักค็ุม้ดนีะ นึกออกไหม แต่ถา้น้องใชแ้บบเจด็เดอืนเปลีย่น ปีครึง่

เปลีย่นอยา่งนี้มนัไม่ไหว 5 ปีนี่อาจจะหมดกบัค่าโทรศพัท์ไปเป็นแสนนะ แลว้มนัเบยีดเบยีน

ตวัเองไหม เบยีดเบยีนคนอื่นไหม ตอ้งถามบ่อยๆ นะคะ ถามตวัเองอยูบ่่อยๆ  พอจะมแีรง

บนัดาลใจในการซือ้ สมารท์โฟน รุน่เลก็หรอืยงัคะ หรอืกย็งัอยากได้สมารท์โฟน อยูด่ ีเชื่อ

หรอืไมค่ะ ไอน์สไตน์บอกว่าส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบัแปดของโลกคือดอกเบีย้ทบต้น จาก

ตวัอยา่งเมือ่กีท้ีเ่หน็นะคะ เงนิมนัโตขึน้ไดจ้รงิๆ มนัโตขึน้ไดอ้ยา่งน่ามหศัจรรยจ์รงิๆ กระทัง่

อลัเบริต์ ไอน์สไตน์ บุคคลของโลกในศตวรรษยงับอกเลยว่าน่ีคอืสิง่มหศัจรรยข์องโลกอนัดบั

ทีแ่ปดนะคะ ดอกเบีย้ทบตน้ แลว้เรากป็ล่อยใหเ้งนิมนัโตไป ภาพบนสไลดภ์าพนี้มเีรอืสามลาํ 

อยากลงเรอืลาํไหนคะ ฟ้า สม้ เขยีว ใครเลอืกลงเรอื ทาํไมพวกเราเลอืกสเีขยีวคะ มนัดสูมดุล

กนัด ีสมดุลระหว่างอะไรกบัอะไรคะ 

เยาวชน : ใบเรอืกบัตวัเรอื 

วทิยากร : แต่มนัจะไปชา้กว่าสสีม้นะ 

เยาวชน : ชา้แต่ชวัร ์มัน่คง 

วทิยากร : ชา้แต่ชวัร ์มัน่คงกว่า แลว้ทาํไมไมเ่ลอืกสฟ้ีาล่ะคะ มัน่คงมากเลย มนัชา้ไปดมูนัไมพ่อด ี

สรปุว่ามองแลว้อนัน้ีมคีวามพอดมีากทีสุ่ด กเ็ลยตดัสนิใจเลอืกอนัน้ี สเีขยีวเป็นส่วนใหญ่ 

แปลกนะคะ ปกตเิดก็ๆ กจ็ะชอบเลอืกลาํนี้กนั (สม้) อนัน้ีกจ็ะเป็นในวยัใกลเ้กษยีณจะเลอืกลาํ

นี้ (ฟ้า) หอ้งนี้ในนี้ส่วนใหญ่กจ็ะมาเลอืกลาํนี้กนัไมเ่ป็นไรค่ะ (สเีขยีว) คดิว่าเรอืสามลาํบอก

อะไรคะ การใชอ้ยา่งไรคะ  

เยาวชน : กถ็า้เกดิเรอืลาํสสีม้กห็มายความว่า มรีายไดพ้ืน้ฐานน้อยแต่ว่าใชจ้า่ยออกไปมาก เรอืมนักจ็ะ

ล่มได ้แต่เรอืสฟ้ีากด็ ีมรีายไดเ้ขา้มามากแต่กใ็ชจ้า่ยน้อย แลว้จะทาํใหต้วัเองลาํบาก เหมอืนมี

เงนิแต่ไมย่อมใช ้

วทิยากร : ลํ้าลกึไปอกีขัน้ เงนิเยอะแต่ไมย่อมใชก้ค็อืเบยีดเบยีนตวัเองถูกไหมคะ เจบ็ปว่ยกก็นิแค่พารา

เซตามอลไมย่อมไปหาหมอเพราะว่ากลวัจะเปลอืงตงัคอ์ยา่งนี้เป็นตน้ กไ็มด่ ีคนอื่นล่ะคะ คดิว่า

พีก่ําลงัจะสื่ออะไร ความสมดุลของอะไรคะ  

เยาวชน : มนัโคลงเคลง 
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วทิยากร : มนัโคลงเคลงไปมาได ้เรอืมนัแสดงถงึการเดนิทางถูกไหมคะ เรากําลงัจะเดนิทาง เดนิทางไป

ไหนคะ ชวีติเราทุกวนัๆ เราพยายามที่จะเดนิทาง เราเดนิทางอยูทุ่กวนัเป็นเสน้ทางชวีติ เรา

จะไปไหนคะ  

เยาวชน : จดุหมายของชวีติ 

วทิยากร : ไปยงัจดุหมายของชวีติ เป้าหมายหนึ่งของชวีติ ใช่เลย เรอืแสดงถงึการเดนิทางนะคะ ไปสู่

จดุหมายปลายทาง ไปสู่เป้าหมาย ตอนน้ีในทางการเงนิ น้องตอ้งสรา้งสมดุลใหไ้ด ้จรงิๆ คยี์

เวริด์สาํคญัทีจ่ะทาํใหค้นประสบความสาํเรจ็ทางดา้นการเงนิกค็อืตอ้งสรา้งสมดุลใหไ้ด ้ทีน่ี้

ถามว่ามนัเป็นสมดุลระหว่างอะไรกบัอะไร กใ็ครอยากจะตคีวามอะไรกต็คีวามเลยค่ะ 

อยา่งเช่น น้องขา้งหน้าบอกว่าหนูตคีวามเป็นรายรบักบัรายจา่ยตอ้งสมดุลระหว่างรายรบักบั

รายจา่ยใช่ไหมคะ หรอืบางคนอาจจะตคีวามเป็นว่าจรงิๆ  รปูน้ีอยากสื่อในเรือ่งของการลงทุน

ต่อการออม ในวยัน้อง เดก็รุน่น้ี เดก็รุน่นี้สนใจเรือ่งการลงทุนเดีย๋วอกีหน่อยโตไป เพราะว่า

มนัน่าเหนื่อย  เราทาํงานเหนื่อย เราเอาเงนิไปฝากธนาคารผลตอบแทนมนัน้อยมาก 

ดอกเบีย้มนัตํ่ามากนะคะ จริงๆ เคยเจอน้องๆ นกัเรยีนนะคะ อยู ่ม.1 ม.2 ม.3 เล่นหุน้แลว้นะ

คะ แลว้กค็าดว่าคนกลุ่มนี้กจ็ะอยูใ่นปลาดาวอกีเยอะเลยใช่ไหมคะ น้องๆ หลายคนมคีวาม

สนใจทีจ่ะเล่นหุน้กจ็ะบอกว่า ถา้เราจะสรา้งความมัง่คัง่มนักจ็ะใชเ้รือ่งการลงทุนเขา้มาช่วย 

คอืการออมมนัสรา้งความมัน่คง อยา่งนัน้โดยตวัเรอืเราจะเหน็ว่าเราตอ้งมกีารเงนิทีม่ ัน่คง

แลว้จะต่อยอดไปเป็นความมัง่คัง่มนัตอ้งใชก้ารลงทุนมาช่วย แต่นี้กด็จูะเสีย่งไปสาํหรบัเรอืที่

มใีบใหญ่ ดเูขา้ถงึฝ ัง่น่าจะเรว็ทีสุ่ด เพราะใบมนัใหญ่ลงทุนเยอะคาดว่าน่าจะมัง่คัง่เยอะ แต่

เอาเขา้จรงิๆ ถา้มอุีบตัเิหตุ มลีมพาย ุมกีปัตนัไปแอบนอนอยูใ่นหอ้ง เรอืลาํนี้จะควํ่าก่อนเลย

ใช่ไหมคะ จะไปก่อนเลยกจ็ะไมถ่งึเสน้ชยั ในขณะทีล่าํทีม่ใีบเลก็นี้คอืคนส่วนใหญ่ในประเทศ

ไทย คอืมคีวามมัน่คงทางการเงนิเพราะเอาเงนิไปใส่ธนาคารไวห้มดเลยนะคะ ไมถู่กต่อยอด

เอาออกมาสรา้งความมัน่คัง่ เรอืจะไปชา้ ไปชา้ไมม่ปีญัหาถา้มนัไปทนันะคะ แต่ไปชา้มนั

อาจจะสรา้งปญัหาได ้ถา้มนัไปไมท่นัใช่ไหมคะ เช่นนัน้ดทีีสุ่ดคอืตอ้งสรา้งสมดุลใหไ้ด้ ในการ

สรา้งความมัง่คัง่ของเรา สมดุลระหว่างการออมและการลงทุน สมดุลระหว่างการเงนิทีม่ ัน่คง

กบัความมัง่คัง่ในอนาคต แต่ไมใ่ช่บอกว่าทุกคนตอ้งอยากรวยจากการลงทุนไมใ่ช่นะคะ ตอ้ง

สมดุลใหไ้ด ้สาํคญักย็ํา้เรือ่งเดมิ ตอ้งมคีวามรู ้ทาํอยา่งไรถงึจะมคีวามรูท้ีจ่ะต่อยอดได ้เป็น

ภมูคิุม้กนัในทางการเงนิน้องเกบ็เงนิไวท้ัง้หมดในธนาคารดอกผลมนัโตไมท่นัเงนิเฟ้อที่

เกดิขึน้ ทีสุ่ดตอนเกษยีณเรากจ็ะอยูอ่ยา่งลาํบาก แลว้เราทาํงานหนกัตลอดชวีติเพื่ออะไรใช่

ไหมคะ ทีสุ่ดเกษยีณกอ็ยูไ่มไ่ด้ มนัตอ้งมคีวามรูส้าํคญันะคะ ว่างๆ กแ็อบดเูรือ่งการลงทุน

บา้ง  
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สุดทา้ยค่ะห่วงทีส่าม “ความมเีหตุมผีล” ทาํอยา่งไรชวีติจะมเีหตุมผีลไดค้ะ เมือ่กีเ้รา

เหน็แลว้ว่าเราจะประสบความสาํเรจ็ไดต้วัเราตอ้งมวีนิยันะคะ แต่วนิยัมนัยงัมพีลงัขบัเคลื่อน

ไมพ่อ มพีลงัขบัเคลื่อนทีแ่รงขึน้ทีเ่ขม้ขน้ขึน้ ถา้ชวีติเรามีวนิยัมนัเหมอืนแบบเราตอ้งพายไป

เรือ่ยๆ หยดุพายกไ็มถ่งึ อะไรจะทาํใหเ้รามเีหตุมผีล อะไรจะเป็นพลงัสาํคญัทีจ่ะทาํใหเ้รา

ประสบความสาํเรจ็ไมว่่าจะเรือ่งอะไรกต็าม ถูกค่ะ เราต้องมเีป้าหมาย เราตอ้งมเีป้าหมายใน

ชวีติ เป้าหมายตอ้งชดั คนน้ีชื่อ อดมั ค ู(Adam Khoo) นะคะ เป็นอภมิหาเศรษฐอีายนุ้อย

ของสงิคโปร ์อดมั ค ูบอกว่าเขาคดิไวต้อนอาย ุ15 ไล่ๆ กบัเราถูกไหมคะ พออาย ุ15 เขาคดิ

เลย เขาทาํอะไร เขานัง่วางแผนการเงนิ ยาวไปเลยอกี 15 ปี นบัทีว่นัทีอ่าย ุ15 เขาเขยีน

แผนการเงนิของเขาจนอาย ุ30 และหน่ึงในแผนของเขากค็อืเขาจะตอ้งมเีงนิหน่ึงลา้นแรกให้

ไดก่้อนอาย ุ26 แลว้เขากท็าํมนัไดส้าํเรจ็ ในวนัน้ีอาย ุ31 เขาเกษยีณไดแ้ลว้ เขามอีสิรภาพ

ทางการเงนิแลว้ น่ีคอืเขามเีป้าหมายทีช่ดัเจนตัง้แต่เดก็ แลว้เขากล็งมอืทาํมันอยา่งมวีนิยั 

แลว้วนัหนึ่งเขากป็ระสบความสาํเรจ็เป็นอภมิหาเศรษฐนีะคะ ไมใ่ช่เศรษฐธีรรมดา  คอืตดิ

อนัดบัเศรษฐสีงิคโปรท์ีอ่ายนุ้อยทีสุ่ด อายนุ้อยมาก เขาขึน้เครือ่งบนิแลว้มคีนจาํเขาได ้คนที่

นัง่ขา้งเขาบอกว่า อดมั ค ูหรอืเปล่า ใช่ๆ  ฉนัน่ีล่ะ แลว้ทาํไมยไูมไ่ปนัง่ First Class ไมน่ัง่ 

Business Class ทาํไมมานัง่อยูต่รง Economy ถูกๆ กบัเรา “กผ็มถงึไดเ้ป็นเศรษฐไีง” นึก

ออกไหมคะ เหน็ไหมคะ กใ็ชช้วีติปกตนิะ มลีกูแลว้นะคะเขา้ใจว่า แลว้กท็าํพวกโคช้ชิง่อ่ะค่ะ 

เป็นพวกวทิยากรอะไรอยา่งนี้ มเีป้าหมายชดัเจนมาก ถา้ใครอยากจะประสบความสาํเร็จไม่

ว่าเรือ่งอะไรกต็าม เรือ่งเรยีน เรือ่งการเงนิ เรือ่งการใชช้วีติ ตอ้งมเีป้าหมายเพราะเป้าหมาย

จะทาํใหเ้กดิพลงั ขอสองอยา่งนะคะ เป็นการบา้น หนึ่ง.ตัง้เป้าหมายในชวีติใหช้ดั สอง.

ตัง้เป้าหมายการเงนิมารองรบั กแ็ลว้แต่เป้าหมายในชวีติน้องมองอยา่งไร มองใกล ้มองไกลก็

แลว้แต่ แต่ตอ้งมมีนัจะสรา้งพลงั สรา้งพลงัอยา่งไร ดรูปูน้ีนะคะ เหน็อะไรคะ 

เยาวชน : แมลง 

วทิยากร : ช่างเป็นคนทีใ่ส่ใจรายละเอยีด ภาพใหญ่ไมเ่หน็เหรอคะ เหน็แมลงวนัเลย คนอื่นเขาจะตอบว่า 

ผูห้ญงิดว้ยนะคะ ผูช้ายตอบสคิะ เหน็อะไรคะ 

เยาวชน : โถปสัสาวะ 

วทิยากร : นี่คอืโถปสัสาวะนะคะ ทีอ่มัสเตอรด์มั แมบ่า้นบอกว่าผูช้ายทาํเลอะเทอะเปรอะเป้ือนไปหมด

เลย ทาํอยา่งไรถงึจะจดัการปญัหาน้ีได้ กท็าํความสะอาดไปส ิเดีย๋วซือ้น้ํายาขดัสว้มให ้ไมน่ะ

คะ ทีอ่มัสเตอรด์มัเขาแกป้ญัหางา่ยๆ  เขาทาํไรลงไปคะ ตดิสติก๊เกอรห์รอืวาดรปูแมลงวนัลง

ไปเลยค่ะ แลว้เกดิอะไรขึน้คะ เกดิไรขึน้คะ คุณผูช้ายไมเ่ลอะเลยคะ มเีป้าหมายทนัท ีเพราะ

เป้าหมายคอืพยายามจะขบัไล่แมลงวนัตวัน้ีออกไป พยายามจะทาํความสะอาดโถอนัน้ีนะคะ 
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ชวีติมเีป้าหมาย พบว่ามนัสามารถลดการเลอะเทอะเปรอะเป้ือนไปไดถ้งึ แสดงว่าตาดมีาก 

80% ค่ะ เพราะคุณผูช้ายมเีป้าหมาย 

เป้าหมายมนัจะท าให้ทรพัยากรท่ีมีอยู่ถกูใช้อย่างคุ้มค่า อย่างมีประ สิทธิภาพ 

น้องมน้ํีาแกว้หนึ่งมน้ํีาถงัหนึ่ง เรามน้ํีาถงัหนึ่งนะคะ เราสาดน้ําไปกระจายไปอยา่งไรท้ศิทาง 

น้ําถงันี้ไมม่ปีระโยชน์อะไรเลย ลงถงึพืน้กแ็หง้หายไปหมด มไีฟเลก็ๆ ไหมอ้ยูก่องหนึ่ง เรา

สาดไปอยา่งไรท้ศิทางไฟกองนี้ไมด่บันะคะ แต่ถา้น้องใชน้ํ้าถงัเดยีวกนัสาดไปอยา่งมทีศิทาง 

สาดพุ่งตรงลงไปทีไ่ฟกองนี้ ไฟกองนี้ดบัไดเ้ลย มนัต่างกนัคะ มนัต่างกนัตรงทีพ่ลงัของน้ํา น้ํา

เท่าเดมิไหมคะ ถงัเดยีวเท่าเดมิ แต่ทาํไมตวัอยา่งแรกไมม่ปีระโยชน์อะไรเลย ตวัอยา่งทีส่อง

มปีระโยชน์มาก น้ําถงันี้ทรพัยากรตรงนี้ถูกใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมาก  เพยีงแค่ใส่อะไรเขา้

ไป ใส่ “ทศิทาง” ใหเ้ขาถูกไหมคะ เป้าหมายคอืเพื่อดบัไฟ  

ส่ิงท่ีเป้าหมายจะสร้างให้เรากคื็อทิศทางในการใช้ชีวิตนะคะ ถ้าน้องมี

เป้าหมายทางการเงินชดั น้องจะมีการใช้เงินอย่างมีเหตมีุผลมาก เช่น ดใูนกรอบ นะโม

ตอ้งการเกบ็เงนิแสนหา้เพื่อเรยีนต่อปรญิญาโทในอกีสามปีขา้งหน้า เป้าหมายคอืแสนหา้เพื่อ

เรยีนต่อโทในอกีสามปีขา้งหน้า น่ีคอืเป้าหมาย เป้าหมายจะทาํใหเ้กดิอะไรคะ อกีตวัอยา่งอ๋อ

มเีวลาเกบ็เงนิ 36 เดอืน ตอ้งมเีงนิเกบ็เพิม่ขึน้ประมาณเดอืนละสีพ่นั อ๋อทาํอยา่งไรด ี

ประหยดัตรงไหนดลี่ะ ทาํงานพเิศษดไีหม ใช่ไหมคะ หรอืเงนิทีม่อียูเ่อาไปฝากธนาคารดไีหม 

เอาไปลงทุนอะไรไดก่้อนในช่วงน้ี เป้าหมายทาํใหเ้กดิอะไรคะ “แผน” แลว้เป้าหมายจะทาํให้

เรามเีหตุมผีล ทาํไมเราตอ้งประหยดัเดอืนละสีพ่นักจ็ะไดเ้รยีนปรญิญาโท จะไดม้เีงนิ ไปเรยีน

ปรญิญาโทในอกีสามปีขา้งหน้า อยา่งน้ีเรยีกเป้าหมายทางการเงนิ  

เป้าหมายทีด่ตีอ้งเท่าไร เมือ่ไร เพื่ออะไร ตอ้งม ี3 ขอ้นี้ใหค้รบนะคะ “เพ่ืออะไร 

เท่าไร เม่ือไร” เป้าหมายคอืฉนัอยากเป็นเศรษฐ ีอนัน้ีไม่มปีระโยชน์พลงัยงัไมพ่อ เป้าหมาย

ทีด่ตีอ้งเพื่ออะไร เมือ่ไร เท่าไร ตอ้งชดั พอชดัปุ๊บแผนมนัมาเอง แลว้น้องกจ็ะมเีหตุมผีล 

เดอืนน้ีตอ้งประหยดัหน่อยล่ะฉนัจะไดเ้รยีนปรญิญาโทสกัท ียากไหม ทาํไหม ใชจ้า่ยอยา่งมี

เหตุมผีล อยา่งไรถงึจะเรยีกว่ามเีหตุมผีล “ไมค ์ไทสนั” ในช่วงสัน้ๆ เขาหาเงนิไดม้ากกว่า

หมืน่สองพนัลา้น นกัมวยดงัมาก รุน่เฮฟวีเ่วท ตอนน้ีเป็นบุคคลลม้ละลายหน้ีสนิลน้พน้ตวั 

“บรทินีย ์สเปียร”์ หาเงนิไดเ้ดอืนละมากกว่า 22 ลา้น ไมเ่คยพอใชค้ะ ใชเ้ดอืนชนเดอืน 22 

ลา้น ยงัไมพ่อใช ้ตรงน้ีงง เขาทาํอะไรนกัหนา เป็นคนใชเ้งนิเยอะ ใชเ้งนิเยอะ ใชเ้งนิเยอะ อนั

ทีจ่รงินะคะ “เงินไม่ต้องหาให้มาก เงินท่ีหามาได้ไม่มีค่าเท่าเงินท่ีรกัษาไว้ได้” มนัไมต่อ้ง

หาไดม้ากแต่ตอ้งรกัษาไวใ้หไ้ด้ จะหาทาํไมคะเดอืนละ 22 ลา้น แลว้กไ็มเ่หลอือะไรเลย จะหา

มาทาํไมคะตัง้หมืน่สองพนัลา้นแลว้ทีสุ่ดกห็นี้สนิลน้พน้ตวั เป็นอาจารยเ์งนิเดอืนน้อยๆ ดกีว่า
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ไหมคะ ไดน้้อยๆ ใชไ้มเ่คยหมดเลยคะ นึกออกไหม เราตอ้งถามตวัเองบ่อยๆ ว่าเราใชเ้งนิ

อยา่งมเีหตุมผีลแลว้หรอืยงั เราใชเ้งนิวนัน้ีแลว้อนาคตเราจะใชเ้งนิตรงไหนนะคะ เหตุผลมนั

จะมาเอง มนัอาจจะไมใ่ช่เรือ่งของเงนิมากๆ ทีคุ่ณหาได ้แต่ว่าคุณเกบ็ออมมนัไวไ้ดไ้หม เงนิ

ทีห่ามาไดไ้มม่คี่าเท่าเงนิทีร่กัษาไวไ้ด ้ฝากไว ้need กบั want รูใ้ช่ไหมคะ ความจาํเป็น นี่

ถามตวัเองบ่อยๆ ว่าจาํเป็นหรอืตอ้งการ ความจาํเป็นก ็need ส่วนความตอ้งการกจ็ะเป็น

อะไรทีเ่กนิความจาํเป็น  

ความจาํเป็นกบัความตอ้งการของแต่ละคนเหมอืนกนัไหมคะ ไมเ่หมอืน พจิารณา

จากอะไรคะ รูจ้กัตวัเอง ตอ้งรูจ้กัตวัเองนะคะ เราอยา่ไปจาํเป็น ตอ้งการแบบที่เพื่อนเขาม ี

บางทมีนัไมใ่ช่ Quotes ดีๆ  ยกตวัอยา่งของ “วลิ สมธิ” แบบน้ีมเียอะนะคะในอนิเทอรเ์น็ต 

ว่างๆ กใ็ชเ้วลาใหเ้กดิประโยชน์ หาอะไรแบบน้ีอ่านบางทกีส็บายใจ เขา้ใจไหมคะ วลิบอกว่า 

“คนจาํนวนมากใชเ้งนิทีเ่ขาไมไ่ดห้าได ้ซือ้ของทีเ่ขาไม่ไดต้อ้งการ เพื่อทีจ่ะสรา้งความ

ประทบัใจใหก้บัคนทีไ่มรู่จ้กั” เราซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมมาเพื่อเกบ็ใส่ตู้ทีบ่า้นหรอืเปล่าคะ 

ไมใ่ช่ ทาํไมตอ้งแบรนดเ์นมอวดใคร ใครกไ็ดเ้ดนิผ่านเราหน่อย วนัน้ีใชก้ระเป๋าสวย ถา้เรารู้

วธิบีางทเีงนิเลก็ๆ น้อยๆ นะคะ ประหยดัไดว้นัละนิด วนัละหน่อยมนักเ็ป็นเงนิกอ้นโตนะคะ 

วนัหนึ่งประหยดัไดร้อ้ยกว่าบาท ปีหนึ่งกห็กหมื่นแลว้นะคะ ถา้น้องรูว้ธิกีารลงทุนไดส้กั 7% 

ต่อปี 20 ปี ในอนาคตตอนเกษยีณ มเีงนิอยูอ่กีสองลา้นเจด็ เราบอกเงนิวนัละนิดวนัละหน่อย 

หา้บาท สบิบาท ไมต่อ้งสนใจไดไ้หม อกีหน่อยมนักเ็ป็นกอ้นมหาศาลไดน้ะคะ แลว้ถา้บวก

กบัการมคีวามรูใ้นเรือ่งการลงทุนมนักจ็ะไปไดไ้กล  ซือ้หวยกนัไหมคะ ลอตเตอรีว่ยัน้ีอาจจะ

ยงันะคะ ถา้มองเป็นเดอืนกอ็นัน้ีฝากไปเพื่อทีบ่า้น ลอตเตอรีห่รอืว่ามใีครกนิเหลา้ สบูบุหรี ่

ของเรากค็่าโทรศพัท ์ประหยดัไปไดเ้ดอืนละสองพนั ปีหนึ่งกเ็กอืบสามหมืน่ หาทางลงทุนสกั 

7% อนาคตมอีกีลา้นสี ่เงนิหาง่ายคะ ถา้รูว้ธิใีช่ไหมคะ ตอนน้ีเรามองแค่สัน้ๆ เราไมม่อง

ความยัง่ยนืในอนาคตจบเลย จบเลย ถา้เรามองแค่สัน้ๆ จะใชอ้ยา่งไร จะสรา้งความสุข

อยา่งไร สัน้ๆ  มนัจบนะคะ นี่ก็คอืเราแค่ลดความสุขลงไปบา้งใช่ไหมคะ วนัละนิด วนัละ

หน่อย เดอืนละนิด เดอืนละหน่อย อนาคตเรากจ็ะยัง่ยนื ความยัง่ยนืทางการเงนิสรา้งไดไ้ม่

ยาก  

มาทีเ่รือ่ง “กบตม้” ดกีว่าคะ เขาบอกว่ากบมสีญัชาตญาณในการปรบัตวัดเียีย่ม เลศิ

มากเลยนะคะ มนัปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดเ้ก่งมาก ถา้เราจะกนิกบตม้เราตอ้งทาํใจนิด

หนึ่งนะคะ สมมตเิราจะกนิกบตม้ ตัง้น้ําเดอืดๆ เอากบใส่ลงไป ใครจะอยูใ่ช่ค่ะ ไมต่ายมนัจะ

โดดหนีใช่ไหมคะ เป็นใครใครจะอยู ่แลว้ทาํอยา่งไรดคีะ ปิดฝา โหดรา้ยทารณุพอกนั 

ขา้งหน้าบอกฆา่มนัก่อน อะไรนะคะ เอาใส่กระชอนเลยโดดไมไ่ด ้เราใชส้ญัชาตญาณในการ
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ปรบัตวัทีด่เียีย่มของกบมาฆา่กบกนัอยา่งเลอืดเยน็ดกีว่า อยา่งไรคะ ตัง้น้ําเยน็อุณหภมูหิอ้งนี้

ค่ะแลว้เอากบใส่ลงไป ตัง้ไฟอ่อนๆ กบกจ็ะแหวกว่ายอยา่งมคีวามสุขอยูใ่นหมอ้ใบนัน้ ไมรู่ว้่า

กําลงัถูกตม้ถูก ทีน่ี่น้ํามนักอุ่็นขึน้ อุ่นขึน้ อุ่นขึน้ กบมนักท็าํไมคะ ปรบัตวัไปเรือ่ยๆ กว่าจะ

รูต้วักส็ุกไปแลว้ครึง่ตวั ไปไหนไมไ่ดแ้ลว้ ตายอยูใ่นหมอ้นัน้แลว้ ขานี่ละลายตดิกน้หมอ้เลย 

สงสารกบ ทีสุ่ดกบกจ็ะตาย นิทานเรือ่งนี้สอนใหรู้ว้่า การรูจ้กัปรบัตวั ถา้น้ําเดอืดแลว้กบไม่

ตายค่ะ เพราะกบรูว้่าอนัตราย ถา้รูว้่าอนัตรายกบอยูไ่หม ไมอ่ยู ่โดดหนีค่ะ ตอนวกิฤตตม้ยาํ

กุง้ตอนปี 2540 เศรษฐกจิพงัทลาย เงนิหายากมาก ทุกคนประหยดั รดัเขม็ขดักนัสุดฤทธิ ์

เพราะรูว้่าอนัตราย ต่อมาเศรษฐกจิดขีึน้เงนิหางา่ย เงนิหมดเดีย๋วกห็าใหม ่เงนิหมดเดีย๋วกร็ดู

บตัรไปก่อน เราไมม่คีวามกงัวล ถ้าไม่มีความกงัวลอาจจะตายแบบกบต้มกไ็ด้นะคะ คือ

เราไม่รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมท าร้ายเราอยู่นะคะ โดยเฉพาะในรุ่นบริโภคนิยมอย่างเรา  

ของให้ซ้ือเตม็ไปหมดนะคะ มนัอนัตรายมาก  

ถา้เรายงัใชช้วีติสบายๆ  ถา้เรายงัประมาทกบัการใช้เงนิ วนัหนึ่งเราจะกลายเป็นกบ

ตม้ ฝากไวน้ะคะ โปรดระวงั อยา่คดิว่ามนัไมอ่นัตราย ในทางการเงนิ สภาพแวดลอ้มทาง

การเงนิอนัตรายมาก เป็นหน้ีกง็า่ยรดูป้ืดๆ ใช่ไหมคะ สรปุเลยนะคะ “วอรเ์ลน บฟัเฟต” 

(Warren Buffet) เป็นมหาเศรษฐโีลก เป็นนกัลงทุนทีร่วยทีสุ่ดในโลก มหาเศรษฐอีนัดบัสอง

ของโลกต่อเนื่องเป็น 10 ปีนะคะ เคยเป็นอนัดบัหนึ่งอยูด่ว้ยแปปหนึ่ง เขากบั บลิ เกตส ์สอง

คน มหาเศรษฐโีลกอนัดบั 1 อนัดบั 2 มทีรพัยส์นิรวมกนัน่ีมากกว่า GDP ของประเทศเลก็ๆ  

45 ประเทศ รวยแค่ไหนไปคดิเอาเองนะคะ คอืว่าจนิตนาการไมถู่ก รวยมาก ทีสุ่ดตดัสนิใจ

บรจิาคทุกสิง่อยา่งใหก้บัการกุศลนะคะ คนๆ นี้รวยขึน้มาไดอ้ยา่งไร เขารวยขึน้มาไดด้ว้ยน่ี

เลยค่ะ อทิธบิาท 4 ใครอยากจะทาํการงานใดกต็ามใหป้ระสบความสาํเรจ็น้องตอ้งม ี4 อยา่ง

นี้ค่ะ มใีจรกัตอ้งมคีวามอยาก เราจะบอกว่าเรามคีวามอยากไมไ่ดม้นัเป็นกเิล ส ถา้มคีวาม

อยากในทางทีถู่กตอ้ง อยากลงทุนใหป้ระสบความสาํเรจ็ อยากเกบ็เงนิใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

จดุเริม่ตน้ตอ้งมคีวามอยาก แต่นี้คนไทยส่วนมากอยาก อยาก แลว้กจ็ากไป ไมส่าํเรจ็ จะ

สาํเรจ็ไดเ้ราตอ้งมวีริยิะค่ะ มใีจรกั พากเพยีรทาํ เอาจติฝกัใฝ ่ใชป้ญัญาสอบสวน ตรงน้ีมนัใช้

คุณธรรม มนัใชค้วามรูเ้ขา้มาเกีย่วขอ้งนะคะ น้องจะทาํทุกอยา่งบนโลกใหป้ระสบความสาํเรจ็

หมดเลยนะคะ ถา้มอีทิธบิาท 4 เป้าหมายทีเ่รากําหนดไวจ้ะเป็นเป้าหมายทางการเงนิ 

เป้าหมายทางการเรยีน เป้าหมายทางการใชช้วีติอะไรกต็าม น้องตอ้งมตีวัน้ี อนัน้ีจะเป็น

คุณธรรมเป็นหลกัธรรมสาํคญัทีจ่ะทาํใหง้านสาํเรจ็นะคะ เราจะทาํทุกอยา่งใหง้านสาํเรจ็ได้

อยา่งทีบ่อกนะคะ nothing is impossible ไมม่อีะไรเป็นไปไมไ่ด ้แต่ไมใ่ช่ว่าฉนัจะนัง่เล่นคุกกี้

รนัของฉนัไป เดีย๋วมนักค็งสาํเรจ็เองใช่ไหมคะ ไมใช่นะคะ ไมใ่ช่  
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สุดทา้ยขอคาํถามจากน้องๆ บา้งดกีว่าคะ มคีาํถามอะไรไหมคะ สรปุไดไ้หมคะว่าตก

ลง 3 ห่วง 2 เงือ่นไข เราจะประยกุตใ์ชไ้ด้อยา่งไร หนึ่งชัว่โมงทีผ่่านมา ท าอย่างไรให้

พอประมาณนะคะ รู้จกัตวัเอง จดจดจด, ท าอย่างไรให้การใช้เงินมีเหตมีุผล มี

เป้าหมายทางการเงินให้ชดั ท าอย่างไรให้ชีวิตมีเหตมีุผล มีเป้าหมายในชีวิตให้ชดันะ

คะ, ภมิูคุ้มกนัทางการเงินสร้างได้อย่างไรคะ เกบ็เงินก่อนใช้เงิน ยากไหมคะประยกุตใ์ช้

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ตอ้งแบบว่าไปกนิน้ําพรกิผกัตม้อยูต่่างจงัหวดัไหมคะ ไมต่อ้ง

อยูต่รงไหนกท็าํไดเ้ลย อยากมัง่คัง่อย่างยัง่ยืนอย่าลืมเพ่ิมความรู้เราต้องมีความรู้ เราจะ

ลงทุนอะไรเราจะเอาเงนิไปไวต้รงไหนใช่ไหมคะ บรหิารจดัการเงนิคอือะไร คณุธรรมส าคญั

ในการประสบความส าเรจ็ทางการเงิน  คือ มีวินัยต้องขยนัต้องมีวินัยส าคญัมาก  

ฝากไวค้ะอนัน้ีชอบมาก ยงัไมจ่นอยูอ่ยา่งจนจะไมจ่น ยงัไมร่วยอยูอ่ยา่งรวยจะไมร่วย

นะคะ ชวีติปจัจบุนัใชเ้งนิเยอะเกนิไปหรอืเปล่า อนาคตน้องเตรยีมจะจบไปทาํงานหาเงนิให้

เจา้หนี้หรอืเปล่า ใชด้อกเบีย้ นึกออกไหมคะ เราตอ้งทาํงานหนกัเพื่ออะไร อนัทีจ่รงิหลกั

งา่ยๆ ในการบรหิารจดัการเงนิก็คอืสรา้งสมดุล ทาํอยา่งไรใหก้ารเงนิสมดุลนะคะ สมดุลกค็อื

ทางสายกลาง จริงๆ แล้วการประยกุตใ์ช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เร่ืองยาก 

ใครๆ กท็ าได้ มัง่มีไม่ใช่เพราะมีมากมายแต่เพราะมีมากพอนะคะ คาํว่า “พอ” สาํคญั

มาก คาํว่าพอของแต่ละคนเหมอืนกนัไหมคะ ไมเ่หมอืน เท่ากนัไหมคะ ไมเ่ท่า เปรยีบเทยีบ

กนัไดไ้หมคะ ไมไ่ด ้ทาํอยา่งไรเราถงึจะมปีรชัญาเราถงึจะประยกุตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงได ้พีม่องว่าสาํคญัทีสุ่ดกค็อืเริม่ตน้ทีต่วัเรา เป้าหมายเพื่อความยัง่ยนืมองแค่น้ีเองนะ

คะ เริม่ตน้ตรงไหนเริม่ตน้ทีต่วัเรา เป้าหมายอยูไ่หนเพื่อความยัง่ยนื ไมใ่ช่แค่วนัน้ี เดอืนน้ี 

เดอืนหน้า แต่ว่าความยัง่ยนืในอนาคตคอือะไร แลว้ระหว่างทางขอแค่ 2 อยา่ง ไมเ่บยีดเบยีน

ตวัเอง ไมเ่บยีดเบยีนคนอื่นแค่นัน้จรงิๆ พดูงา่ยนะคะ ฟงังา่ยไหมคะ งา่ย ทาํไดไ้หมคะ พลงั

ใจไมเ่ขม้แขง็สกัคนพอถามทาํไดไ้หมคะ ไมก่ลา้ตอบ แลว้ไมส่บตาด้วย ทาํไดไ้หมคะ  

เยาวชน : ทาํได ้ 

วทิยากร : ปลาดาวทาํไดไ้หมคะ 

เยาวชน : ทาํได ้

วทิยากร : ไมม่อีะไรปลาดาวทาํไมไ่ด ้ปลาดาวทาํไดไ้หมคะ 

เยาวชน : ทาํได ้

วทิยากร : สู้ๆ  ขอใหม้คีวามสุข ความเจรญิแลว้กค็วามมัน่คงในชวีติ ทัง้การเงนิและทุกสิง่อยา่งนะคะ 

ขอบคุณคะ.  

 


