การบรรยายพิเศษเรื่อง “ความพอเพียงของเยาวชนวิ ถีเมือง”
โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภายในค่ายเยาวชน Pladao Fill Up Your Life Summer Camp ครัง้ ที่ 7 วันที่ 23 – 27 เมษายน 2557
ณ พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สํานักรัชโยธิน และ ศูนย์ฝึกอบรม พีระยา นาวิน จ.ระยอง

วิทยากร : สวัสดีค่ะ เมือ่ สักครูม่ นี ้องถามว่าทําไมต้องมีเศรษฐกิจพอเพียง เดีย๋ วสไลด์แผ่นแรกจะเป็นตัว
ตอบคําถามนะคะ มีใครอยากรูอ้ ะไรเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงบ้าง
เยาวชน : ความพอเพียงของแต่ละคนเหมือนกันไหม
วิทยากร : ตอบง่ายมากเลย ไม่เหมือนอยูแ่ ล้ว แล้ววันนี้ไม่สามารถฟนั ธงให้ใครได้เลยว่ามันจะต้อง
พอเพียงอย่างไร อันทีจ่ ริงก็วถิ ใี ครวิถมี นั นะคะ อาจจะได้แค่หลักการ - แนวคิด แล้วน้องๆ ก็
ไปประยุกต์ให้เป็นวิถขี องน้องๆ เองใช่ไหมคะ บางคนอาจจะอยูใ่ จกลางเมือง บางคนอาจจะ
อยูช่ านๆ เมืองใช่ไหมคะ บางคนมีคุณปู่คุณย่าอยูต่ ่างจังหวัด เราถูกหล่อหลอมมาไม่
เหมือนกัน การประยุกต์ใช้ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน
เยาวชน : พีม่ คี วามพอเพียงในตัวเองในเรือ่ งอะไรบ้างคะ
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วิทยากร : นันนะสิ
่
คะ เดีย๋ วหนึ่งชัวโมงต่
่
อจากนี้ เมือ่ ได้ฟงั ไปแล้วน้องก็หาคําตอบเอาเอง ส่วนตัวพีก่ ม็ อง
ว่าพีม่ คี วามพอเพียงมากกว่าคนปกติทวไปในเกื
ั่
อบทุกเรือ่ งทีใ่ ช้ชวี ติ นะคะ จะมีปญั หาหลัก
เรือ่ งทีย่ งั พยายาม ยังสะกด เขาเรียกว่าอะไรคะ ยังกลัน้ อกกลัน้ ใจไม่ได้มากคือเรือ่ งกิน ก็คอื
คุณพ่อสามารถจัดการได้ในระดับทีด่ มี าก แล้วเทียบกับ ค่าเฉลีย่ คือเทียบกับคนทัวไป
่ เราจะ
ถูกมองว่าเป็นคนทีค่ ่อนข้างมัธยัสถ์ ประหยัดพอสมควร แต่กไ็ ม่ได้ลาํ บากอะไรนะ ก็สบายๆ
ทําไมเราต้องพอเพียงคะ ใครตอบได้
เยาวชน : เราจําเป็นต้องมีความพอเพียงเพื่อทีเ่ ราจะมีชวี ติ อยูไ่ ด้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ คนอื่นแล้วก็ไม่ลาํ บาก
เยาวชน : ความพอเพียงคือความพอดีสาํ หรับชีวติ คนเรา แบบโดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปพึง่ พาใคร แต่มนั ก็
พอดีกบั ตัวเรา
วิทยากร : ทําไมคะ ทําไมเราต้องพอเพียง
เยาวชน : จะได้ไม่ตอ้ งเดือดร้อน
วิทยากร : น้องๆ เรียนเรือ่ งเกีย่ วกับพอเพียงมาเยอะไหม โรงเรียนสอนมาเยอะ ท่องจําได้หมดเลย จําได้
ไหมคะ จําอะไรได้บา้ งคะ
เยาวชน : ทางสายกลาง มีภมู คิ ุม้ กัน
วิทยากร : ทางสายกลาง จําอะไรได้อกี คะ มีภมู คิ ุม้ กัน
เยาวชน : 3 ห่วง 2 เงือ่ นไข
วิทยากร : 3 ห่วง 2 เงือ่ นไข ไม่มใี ครจําไม่ได้หรอกคะ แล้วรูส้ กึ ว่าตัวเองพอเพียงไหมคะ
เยาวชน : ไม่ครับ/ไม่ค่ะ
วิทยากร : ไม่ พร้อมใจกันตอบทัง้ ห้อง ใครรูส้ กึ ว่าตัวเองพอเพียงบ้าง แต่ดจู ากหน้าตาดูออร่าแล้วก็ดู
พอเพียงดีนะคะ รูห้ น้าไม่รใู้ จใช่ไหมคะ พีอ่ ย่าเพิง่ ตัดสิน กันทีใ่ บหน้า ใครเคยเจอพีแ่ ล้วบ้าง รุน่
พีใ่ ช่ไหมคะ รุน่ พีใ่ ช่ไหมคะทีเ่ คยเจอกันแล้ว พอใส่ชุดนักเรียนลงไปแล้วแยกไม่ออกไม่รู้รนุ่ ไหน
จริงๆ ก็ไม่มอี ะไรยากนะคะสําหรับการประยุกต์ใช้วถิ ขี องเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใน
ชีวติ ประจําวัน เข้ามาในชีวติ เรา มันง่ายมากจริงๆ มันพลิกแค่นิดเดียวเอง เราก็จะสามารถใช้
ชีวติ อย่างพอพียงได้ ทําไมต้องพอเพียงถ้าให้ตอบแค่คาํ เดียว น้องจะใช้คาํ ว่าอะไรคะ เพื่อทีจ่ ะ
ตอบคําถามทําไม คําถามคือทําไมต้องพอเพียง เราจะพอเพียงเพื่ออะไร ถ้าวัยรุน่ ยุคนี้ก็ เพื่อ
เพื่ออะไรคะ คําเดียว ถ้าให้พดู แค่คาํ เดียว คําตอบคือคําเดียว
เยาวชน : จะได้ไม่เบื่อ
วิทยากร : ยาวไปค่ะ
เยาวชน : ความสุข
วิทยากร : ความสุข คําอื่นล่ะคะ
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เยาวชน : อนาคต
วิทยากร : อนาคต คนอื่นล่ะคะ
เยาวชน : เพื่อตัวเราเอง
วิทยากร : เพื่อตัวเราเองยาวไปนิดหนึ่ง แต่โอเคคะ คําเดียวคะ ถ้าขอคําเดียว เพื่อความสุข เพื่ออนาคต
เพื่อตัวเอง เพื่อ เรามีความสุขได้โดยไม่ตอ้ งพอเพียงก็ได้นะ ใช่ไหมคะ จริงๆ พอเพียงมันจะ
ตอบคําถามได้งา่ ยมากเลย มันตอบอะไรไม่ยาก ถ้าเราต้องการไปถึงจุดนัน้ ก็จะมีแค่หนทาง
เดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้เราไปถึง พีม่ คี าํ ถาม คําถามก็คอื ข้อเท็จจริง มีเยอะแยะมากมาย เรา
อยูใ่ นโลกปจั จุบนั เราก็จะรูน้ ะคะ คนเป็นสารพัดโรคเลย ข้อมูลเข้าไปดูของกระทรวง
สาธารณสุข คนเป็นเบาหวาน เป็นคอเลสเตอรอลสูง แล้วก็มโี รคแปลกประหลาดเพิม่ ขึน้ ทุก
วัน นี่ขอ้ มูลของคนไทยชัดมากนะคะ ก็ทน่ี ่าสนใจก็คอื อายุน้อยลง เมือ่ ก่อนคนจะเป็นโรค
อย่างนี้ค่ะ ความดันสูง เป็นเบาหวาน เป็นคอเลสเตอรอล จะเป็นคนมีอายุ แต่ปจั จุบนั ไม่ใช่
อายุน้อยลงทุกปีนะคะ
อันทีส่ องทีน่ ่าสนใจก็คอื มันมีรายงานของ Beauty Planet ว่า ดัชนีความสมบูรณ์ของโรค
ลดลง ถ้าพวกเราทุกคนบริโภคเหมือนทีค่ นอเมริกนั บริโภค เราต้องการโลกประมาณ 5 ใบ
เพื่อให้มที รัพยากรเพียงพอทีจ่ ะบริโภค คือทรัพยากรทีม่ อี ยูบ่ นโลกใบนี้ไม่พอให้ ทุกคนบน
โลกบริโภคได้พร้อมๆ กัน คือคนอเมริกนั ถือว่าเป็นบริโภคนิยม นึกออกไหมคะ บริโภคทุก
อย่างเยอะมาก ในขณะทีอ่ กี ครึง่ หนึ่งของโลกเขาก็ไม่มอี ะไรกิน ไม่มขี า้ วกินสามมือ้ ไม่มนี ้ําจะ
ดื่ม ไม่มไี ฟฟ้านะคะ คือถ้าทุกคนบริโภคแบบคนอเมริกนั เราต้องการโลกถึง 5 ใบ ถึงจะมี
ทรัพยากรเพียงพอทีจ่ ะบริโภค เอาใกล้ตวั เข้ามาอีก วันนี้คุยเรือ่ งเงินเรื่องเดียว มีงานสํารวจ
มีผลสํารวจเยอะแยะมากมาย เราก็คงทราบ ตัวเลขคนเป็นหนี้เยอะมากใช่ไหมคะ ระดับ
หนี้สนิ GDP ต่อภาคครัวเรือนไทย กําลังจะแตะเส้นวิกฤตแล้วนะคะ เพดานควรจะไม่เกิน
85% ต่อปี แต่ปจั จุบนั ก็คอื 82.5 แล้ว น่ากลัวมาก จริงๆ การคาดการณ์มนั ยังไม่ควรถึงระดับ
นี้ ควรจะต้องใช้เวลาอีกสัก 4 - 5 ปี ถึงจะ 81 – 82% แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ ตัวเลขล่าสุดสิน้ ปีท่ี
แล้วมันทะลุ 82 ไปแล้ว แปลว่ามันมีความน่ากังวลเกิดขึน้ คําถามก็คอื ข้อเท็จจริงทีน่ ้องเห็น
เหล่านี้มนั สะท้อนอะไรคะ คําเดียวสัน้ ๆ ยากไปเหรอคะ ปญั หา มีความต้องการมากกว่า
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่
เยาวชน : ความเป็นอยู่
วิทยากร : ความเป็นอยูอ่ ย่างไรคะ
เยาวชน : คนกินมาก กินมากขึน้ ก็ตอ้ งการมากขึน้
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วิทยากร : ความต้องการทีม่ นั มาก มีความกินมาก บริโภคมาก ไม่พอเพียง มันสะท้อนความไม่พอเพียง
มันสะท้อนความไม่สมดุลใช่ ไหมคะ ความเกินพอดี อันนี้อะไรก็ตามทีม่ นั เกินพอดี มันจะทํา
ให้อนาคตมันสัน้ น้องมีทรัพยากรอยูร่ อ้ ยหนึ่งนะคะ ร้อยชิน้ ร้อยต้น ร้อยกิง่ ร้อยกล่อง ร้อย
บาท ร้อยอะไรก็ได้ ตอนนี้ ถ้าเราบริ โภคมากในช่วงแรก เราก็จะไม่เหลือสาหรับ บริ โภค
ใช่ไหมคะ ถ้าคนรุน่ ของพี่บริ โภคเกิ นพอดี คนรุน่ น้ องก็จะไม่มีอะไรให้ บริ โภคถูกไหม
คะ อันที่จริ งพอเพียงมันตอบโจทย์ง่ายมากเลยคะ คือกลับมาสร้างสมดุล พอสมดุลปุ๊ บ
สิ่ งที่จะตามมาสัน้ ๆ เลยค่ะคือยังยื
่ น อันวิ ถีพอเพียงมันจะตอบโจทย์แค่ว่าจะทาให้เรา
ยังยื
่ นได้อย่างไร มองไปทัวทั
่ ง้ โลกมันยังยื
่ นได้ค่ะ ถ้าเราบริ หารจัดการทรัพยากรได้
อย่างพอดี ถูกไหมคะ ทุกคนบริ โภคอย่างพอดี อนาคตก็จะยาวขึ้น
มองมาใกล้ๆ ตัวเราวันนี้เราไม่คุยกันเรือ่ งโลก เรือ่ งทีม่ นั ไกลตัว เราคุยเรือ่ งตัวเราค่ะ คุย
กันใกล้ๆ ตัว เรือ่ งเงิน ถ้าเราไม่บริหารจัดการเงินให้สมดุล อนาคตทางการเงินมันก็จะไม่
ยังยื
่ นแค่นนั ้ เองนะคะ มันง่ายมาก พี่ไม่อยากเห็นปญั หาหนี้สนิ ยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง พี่
ไม่อยากเห็นคนรุน่ ใหม่ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ มา รุ่นน้ องๆ ซึ่งเป็ นรุ่นที่อยู่กบั สภาพแวดล้อมที่น่า
กลัวนะคะ สังคมทาร้ายน้ องตลอดเวลาใช่ไหมคะ มีใครต่อใครมาล้วงกระเป๋าเรา
ตลอดเวลาเลย รุน่ พีไ่ ม่มนี ้เี ล่นเกมบนสมาร์ทโฟนก็ตอ้ งเสียตังค์ เสียไหมคะ ใช่ไหมคะ ถ้า
เล่นไปถึงระดับทีต่ ้องเสียเงินก็เสียเงินคือทุกอย่างมันพยายามล้วงตัง ค์ออกจากกระเป๋าเรา
แล้วทําอย่างไรเราจะบริหารจัดการเงินได้ จริงๆ ตอบโจทย์งา่ ยๆ ของการบริหารจัดการเงินก็
คือการบริหารจัดการตัวเอง จัดการตัวเองได้กจ็ ะจัดการเงินได้นะคะ ไม่ยาก อนาคตเราจะ
เป็นอย่างไรคะ ถ้ายังเป็ นปญั หานี้เกิดขึน้ ก็อยูย่ าก อยูล่ าํ บาก คาว่าอนาคตน้ องคิ ดถึง
ตรงไหนคะ อนาคตเราอยู่ไหน แล้วเราจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ ได้อย่างไร คาตอบก็
ง่ายมากเลย คือ “พอเพียง” แต่เมื่อกี้ถามทุกคนก็บอกเรียนแล้ว แต่ถามแล้วพอเพียง
ไหม “ไม่” ทาไมเรียนแล้วถึงไม่ร้สู ึกว่าตัวเองพอเพียง
เยาวชน : ไม่ได้ทา
วิทยากร : ไม่ได้ทาํ ทําไมไม่ได้ทาํ ล่ะคะ
เยาวชน : เพราะยังมีความต้องการมากขึน้ เรือ่ ยๆ
วิทยากร : เพราะยังมีความต้องการมากขึน้ เรือ่ ยๆ แล้วคิดว่าเราจะหยุดความต้องการนี้ได้ไหมคะ หนึ่ง.
เราจําเป็นต้องหยุดมันไหม ไม่จาํ เป็น ใช้พอดีกพ็ อ เราก็ยงั คงมีความต้องการได้นะคะ แต่ว่า
ความต้องการของเราจริงๆ มีคยี เ์ วิรด์ ง่ายๆ 2 คํา “ต้องพอดี” มันยากเหรอคะพอดี “ต้อง
รู้จกั พอ” จริงๆ มันง่ายนะคะคือ?
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เยาวชน : ต้องหาให้พอใช้
วิทยากร : ต้องหาให้พอใช้ยากมาก เพราะไม่มีอะไรจะหยุดความพอของเรา เขาเรียกอะไร ความ
ต้องการใช้ หยุดยากมากนะคะ เราหยุดมันไม่ได้ ใช่ค่ะ อาจจะต้องเริ่ มด้วยการลด แต่
ดีที่สดุ ให้ถามตัวเองบ่อยๆ หนึ่ ง.เบียดเบียนตัวเองหรือเปล่า ที่ทาอยู่ วิ ถีที่เราเป็ นอยู่
สอง.เบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่า แค่น้คี ะ ถ้าตอบได้ว่าไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียน
ใครเลย ก็เป็นอย่างทีเ่ ป็นอยูต่ ่อไป แค่นนั ้ เองง่ายไหม ลองทําไหมคะ ลองได้นะคะ จากสไลด์
บนจอ ลองตอบสิคะ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอนว่าห้ามใช้ สมาร์ทโฟน ถูกหรือผิด
เยาวชน : ผิด
วิทยากร : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าห้ามใช้ สนิ ค้าต่างประเทศ
เยาวชน : ผิด
วิทยากร : ห้ามใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
เยาวชน : ผิด
วิทยากร : ห้ามใส่นาฬิกาแพงๆ
เยาวชน : ผิด
วิทยากร : ต้องปลูกผักสวนครัวกิน ข้าว นํ้าพริก ปลาทู ผักต้มเท่านัน้
เยาวชน : ผิด
วิทยากร : ก็รนู้ ่คี ะ เราใช้ได้ไหมคะ สมาร์ทโฟน
เยาวชน : ได้
วิทยากร : ได้ ถ้า ถ้ามีตงั ค์ซอ้ื เราใช้กระเป๋าแบรนด์เนมได้ไหม
เยาวชน : ได้
วิทยากร : ได้ถา้
เยาวชน : ถ้ามีตงั ค์
วิทยากร : มันไม่ใช่แค่มตี งั ค์ ถ้าตอบว่ามีตงั ค์กย็ งั ไม่ถูก
เยาวชน : ต้องโง่ดว้ ย
วิทยากร : ต้องโง่ดว้ ย พร้อมใจกันเลยสองฝงั ่ รวยอย่างเดียวไม่ได้ดว้ ยต้องทําไมด้วย ต้องฉลาดน้อยๆ
ด้วย ไม่ใช่คะ เพิง่ พูดจบไปเมือ่ กีไ้ ง ต้องสองอย่าง ทัง้ หมดนี่ทาํ ได้หมดเลยถ้าไม่เบียดเบียน
ตัวเองและไม่เบียดเบียนคนอื่น ถูกไหมคะ พีไ่ ปเวิรค์ ช็อปกับคุณลุง คุณป้าทีก่ ารไฟฟ้านคร
หลวงมา ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะ พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง ก็เงินเดือนเยอะนะคะ ก็เขา
บอกว่าจะจัดการเงินอย่างไรดี ในเมือ่ เงินเดือนทีเ่ ขาได้ในแต่ละเดือนนี่เยอะแล้วนะคะ ไม่เคย
พอทีล่ กู ขอเลย ยังไม่ได้พดู เรือ่ งอื่นเลยนะคะ ยังไม่ได้พดู เรือ่ งผ่อนบ้าน ผ่อนรถเลยนะ ยัง
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ไม่ได้พดู เรือ่ งพ่อกินอะไร แม่กนิ อะไรเลยนะ แต่ว่าทีต่ อ้ งให้ลกู ในแต่ละเดือนเกินกว่าเงินเดือน
พ่อไปแล้ว อย่างนี้คอื แต่กค็ อื เขาก็บอกว่าเขาประหยัดมากแล้วนะคะ เงิน ทีใ่ ช้ช่วงนี้มนั ใช้
เยอะเพราะว่าลูกกําลังจะเข้ามหาวิทยาลัย มีเรียนพิเศษ มีโน้นนี่นนั ่ อย่างนี้มนั ก็เยอะ อย่างนี้
จริงๆ ต้องทบทวนว่าสิง่ ทีเ่ ราทําอยูบ่ างทีมนั ก็เบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่า เราจะลดลงตรงนัน้
ได้หรือไม่อย่างไรนะคะ โครงง่ายๆ เองไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่น ทํา อย่างไร
ก็ได้
เศรษฐกิจพอเพียง คือทางสายกลาง โดยปรัชญาก็ประกอบไปด้วย 3 ห่วงหลัก แล้วก็ 2
เงือ่ นไข 3 ห่วง หนึ่ง.มีภมู คิ ุม้ กัน self immunity ใช่ไหมคะ จําได้เลย มีภมู คิ ุม้ กัน มีอะไรอีก
คะ สอง.มีความพอประมาณ moderation สาม.มีเหตุมผี ล reasonableness 3 ห่วงแล้ว 2
เงือ่ นไขละคะ 1.เงือ่ นไขความรู้ แล้วก็ 2.เงือ่ นไขคุณธรรม จาได้โรงเรียนสอนจนเบื่อแล้ว
ไมทาไม่ได้ แปลกไหม “ธรรมใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ ทา” จะรู้ไปทาไมเยอะแยะ รู้แล้ว ไม่ทา
แล้วมันง่ายมากก็คือแค่ทา ก็คือแค่ทา
พีเ่ อาเรือ่ งนี้เชื่อหรือไม่ไปสอนทีเ่ กาหลีใต้มาฤดูรอ้ นทีแ่ ล้ว หนึ่งเดือนเต็มๆ นะคะ ไปอยู่
เกาหลีใต้ แล้วคนทีม่ าลงเรียนมีเด็กไทยลงคนเดียว แล้วก็เป็นเด็กต่างชาติ 7 ประเทศ เขา
สนใจมากเลยนะคะ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่นนั ้ เป็นเชิงประยุกต์สาํ หรับธุรกิจ
เพื่อให้ธุรกิจอยูไ่ ด้อย่างยังยื
่ น มันน่ าสนใจทีอ่ ยากจะเล่าให้ฟงั ก็คอื มีเด็กฟิลปิ ปินส์มาเรียน มี
ฟิลปิ ปินส์ประมาณ 7 คน มีอนิ โดนีเซีย มีเกาหลีใต้ มีจนี 2 คน มีมาเลเซีย แล้วก็บงั คลาเทศ
รวมแล้วในชัน้ เรียนมีประมาณ 25 คนนะคะ 7 ประเทศ น่าสนใจคืออะไรรูไ้ หมคะ เด็ก
ฟิลปิ ปินส์ 7 คนทีม่ าเรียน เสือ้ ยืดตัวหนึ่ง กางเกงยีนส์ตวั หนึ่งแล้วก็รองเท้าผ้าใบ ก็เรียน
ทัง้ หมด 30 ชม.นะคะ เจอกันคุยเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง 30 ชม. คิดดูเองแล้วกันนะคะ ว่ามี
เรือ่ งคุยเยอะขนาดนัน้ ฟิลปิ ปินส์ อินโดฯ มาเลย์ 3 ชาติเขาจะมานังรอ
่ ชัน้ เรียนเริม่ บ่ายโมง
เทีย่ งห้าสิบห้ามาแล้วนะคะ ก็จะมานังรอ
่ ไทยก็มาช้านิดหน่อย บังคลาเทศก็ชา้ มากหน่อย ก็
แล้วแต่มนั เป็นชาติเลยนะ มองกันเห็นเป็นชาติเลย ฟิลปิ ปินส์น่นี ะคะไม่ว่าคุณครูจะเดินไป
ทางไหน ไม่ว่าพีจ่ ะเดินไปทางไหน ฟิลปิ ปินส์กจ็ ะนังเรี
่ ยนอย่างนี้ (มองตาม) คือส่งกําลังใจให้
เราตลอดเวลา เราจะไม่ขาดความอบอุ่นเลย ไปกับเราตลอดเวลา นักเรียนไทยเรียนอย่างไร
คะ ก้มหน้าแอบเรียนพร้อมแอพพลิเคชันไลน์
่ และอัพหรือเช็คอินเป็นระยะๆ นะคะแล้วแต่
เรือ่ งทีน่ ่ารักอยากเล่ามากเลยคือภาษาอังกฤษของเด็กฟิลปิ ปินส์ เด็กอินโดนีเซีย
แล้วก็เด็กมาเลเซียดีมาก ดีมากในทีน่ ้หี มายถึงคือเขาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เขาแทบจะพูด
เป็นภาษาอังกฤษอยูแ่ ล้วนะคะ ศัพท์ทใ่ี ช้กจ็ ะเป็นศัพท์ชนั ้ สูง เป็นศัพท์สวยไม่ใช่ศพั ท์ธรรมดา
นะคะแล้วก็เวลาถามคําถาม เขาจะยกมือ ประมาณ 4-5 คน แล้วพอเราเชิญเขาตอบเขาก็จะ
6

ลุกขึน้ ยืนแล้วตอบ เป็นฉาก เป็นฉาก เป็นฉาก ถ้ามีโจทย์ วันไหนให้ทาํ Assignment เป็น
โจทย์ขน้ึ กระดานนะคะ เขาจะเขียนตอบภาษาอังกฤษได้ใน 30 นาทีนะคะ ฟิลปิ ปินส์จะเขียน
ตอบมาได้ 5 หน้ากระดาษ A4 คือว่าเราเขียนภาษาไทยยังไม่ได้เลยนะ ครึง่ ชัวโมงให้
่
เขียน 5
หน้า ไม่ได้นะไม่งา่ ย เขียนมาได้ 5 หน้า เด็กไทยก็น่ารัก ค่ะ ก็ได้ประมาณครึง่ หน้าใช่ไหมคะ
บังคลาเทศน่ารักกว่า เขียนตอบมา 3 บรรทัดแล้วส่งแล้วไปละนะ เขาไม่ค่อยสนใจ จะบอกว่า
น้องๆ จะเป็ นกลุ่มคนทีต่ อ้ งต่อสูก้ บั คนพวกนี้ค่ะ เดีย๋ วเราเรียนจบออกไปใช่ไหมคะ เป็นช่วง
AEC ก็คงจะเปิดไปได้สกั พักแล้วนะคะ แล้วตรงนัน้ ทําอย่างไรเราจะสูก้ บั เขาได้ ถ้าเชื่อพีน่ ะ
คะ
พี่ร้สู ึกว่าเศรษฐกิ จพอเพียงช่วยเราได้ทุกเรื่อง มันเป็ นปรัชญาที่ มนั มีความ
ยิ่ งใหญ่มากในนัน้ แปลว่ามันจะตอบคาถามได้หลายอย่างในชีวิต แทบทุกเรื่องใน
ชีวิต ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆ อย่างการจัดการเงิ นในกระเป๋าแต่มนั ตอบได้หมดนะคะ มัน
มีเงื่อนไขสาคัญสองข้อนี้ ที่จะทาให้เราอยู่รอดได้อย่างยังยื
่ น อยูร่ อดได้อย่างยังยื
่ นเลย
นะคะก็ตอ้ งมีความรูแ้ ล้วก็มคี ุณธรรม คุณธรรมง่ายๆ ที่ควรต้องมีเลยก็คือขยัน
คุณธรรมที่จะทาให้คนประสบความสาเร็จก็ คือต้องมีวินัย ต้องมีวนิ ยั นะคะ ซึง่ เราจะเจอ
เราสามารถมันเป็นคุณธรรมทีเ่ ราจะพัฒนาขึน้ มาได้ คนจะรวยได้กต็ อ้ งมีวนิ ยั ทางการเงินใช่
ไหมคะ ประสบความสําเร็จทางการเงินได้กต็ อ้ งมีวนิ ยั ทางการเงิน ไม่มไี รยากเลยนะ เดีย๋ วจะ
ไล่ให้เห็นภาพง่ายๆ นะคะ ในทางการเงินว่าถ้าเราจะเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กบั
ตัวเรา เราเป็นเด็กเมืองใช่ไหมคะ เรามีโรงเรียนอยูใ่ นเมือง มันก็ไม่มอี ะไรซับซ้อน ง่ายมาก
เลย เริม่ ทีค่ วามพอประมาณ เราจะพอประมาณได้อย่างไรคะ เราจะพอประมาณได้ไงคะ
เยาวชน : รูจ้ กั พอ
วิทยากร : รูจ้ กั พอก็นนล่
ั ่ ะคะ อย่างไรดีคะ มันมีธง มันมีธงสําคัญมาก เราจะพอประมาณได้ กต็ ่อเมื่อ
เรารู้จกั ตัวเอง คาถามคือน้ องรู้จกั ตัวเองแล้วหรือยัง คาตอบก็คือต้องตรวจสอบ เรา
ต้องเช็ค ทําอย่างไรเราจะรูจ้ กั ตัวเอง ง่ายมากนะคะถ้าเป็นการเงิน ใช้เครือ่ งมือ อยากรูจ้ กั
ตัวเองทางการเงินมีเครือ่ งมือง่ายมาก ทีเ่ ราใช้ได้ เลย ใช้ได้จริง ใช้ได้ทนั ที ให้ดเู ครือ่ งมือ
ง่ายๆ คะ (ใช้สไลด์ประกอบ) น้องๆรูจ้ กั คุณประจักษ์ไหมคะ คุณประจักษ์มเี งินสดล้านหนึ่ง มี
รถเบนซ์คนั หนึ่งมูลค่า 5 ล้าน บ้านของเขามีมลู ค่า 15 ล้าน แล้วก็มเี ครือ่ งเพชรอยูอ่ กี 2 ล้าน
รูจ้ กั คุณประจักษ์ไหมคะ เห็นข้อมูลแค่น้ีเห็นอะไรคะ ขับรถเบนซ์นะคันใหญ่เลยแหละ บ้าน
หลังใหญ่เลย มีเงินสดเต็มกระเป๋าเลย มีเครือ่ งเพชร นาฬิกาฝงั เพชร อะไรเต็มตัวไปหมด
เห็นอย่างไรคะ
เยาวชน : เห็นความฟุ่มเฟือย
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วิทยากร : เห็นความฟุ่มเฟือย นี่มองขาดมาก มองทะลุไปโน้นเลย เห็นความฟุ่มเฟือย เห็นอะไรอีกคะ
เยาวชน : ความเป็นอยู่
วิทยากร : เห็นความเป็นอยู่ เห็นอะไรอีก แค่ไม่กบ่ี รรทัดในทางการเงินเราสามารถประเมินคุณประจักษ์
ได้ในเบือ้ งต้น และสิง่ ทีเ่ ราประเมินแวบเลยก็คอื คุณประจักษ์ดรู วยดีนะ ดูรวยดีนะ ใช่ไหมคะ
ั ่ ้บอกเขาอาจจะไม่
แล้วคิดว่าเขารวยไหมคะ เขาอาจจะไม่รวยก็ได้ ตรงนี้บอกเขารวย น้องฝงนี
รวยก็ได้ แล้วเราจะรูไ้ ด้อย่างไรล่ะคะ ตรงนี้เราแอบดูนิดหนึ่ง ให้ขอ้ มูลต่อไป เราก็จะได้เข้าใจ
เพิม่ ว่า คุณประจักษ์มหี นี้เงินกูอ้ ยู่ ห้าล้านเจ็ด รถเบนซ์คนั นี้นะคะติดไฟแนนซ์อยูส่ ล่ี า้ นแปด
เพิง่ จะผ่อนล้อแม็กซ์ไปได้ลอ้ เดียวใช่ไหมคะ ส่วนบ้านก็ตดิ หนี้จาํ นองอยูส่ บิ สีล่ า้ น เห็นไรคะ
เยาวชน : หนี้
วิทยากร : คุณประจักษ์รวยไหมคะ
เยาวชน : ไม่รวย
วิทยากร : เปลีย่ นใจแล้วเหรอ รวยนะคะ รวยหนี้ คุณประจักษ์ looking - rich คือดูรวย but not be rich
แต่จริงๆ ไม่รวยนะคะ นี่แค่ขอ้ มูลการเงินนิดเดียวนะคะ ตัวเลขแค่ไม่กต่ี วั เรารูจ้ กั คุณ
ประจักษ์มากขึน้ เลยในทางการเงิน เรารูอ้ ะไรคะ รูส้ ถานะทางการเงินของเขา แล้วเห็นอะไร
อีกคะ เห็นว่าเขาเป็นคนมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว ให้รจู้ กั อีกคนหนึ่งคือคุณวนิดา มาดูคุณวนิดาเป็น
อย่างไร ข้างหน้าแอบยิม้ ประจักษ์กบั วนิดามาคู่กนั เลยใช่ ไหมคะ มีเงินฝากธนาคารอยูน่ ิด
เดียวนะคะ มีมอเตอร์ไซต์เก่าๆ มีเครือ่ งประดับ มีบา้ นหลังเล็ก ๆ มาดูหนี้สนิ คุณวนิดาบ้าง
มีหนี้บา้ นอยูน่ ิดหนึ่ง มีหนี้บตั รเครดิต มียมื เงินเถ้าแก่ดว้ ย รวมแล้วมีหนี้สนิ อยูส่ ามแสนสอง
มีสนิ ทรัพย์อยูส่ ามแสนเก้า ความมังคั
่ งของเขาอยู
่
ท่ ห่ี กหมืน่ ห้า คุณประจักษ์กบั คุณวนิดาใคร
รวยกว่ากัน
เยาวชน : คุณวนิดา
วิทยากร : วนิดานะคะ บ้านใครหลังใหญ่กว่ากันคะ คุณประจักษ์ บ้านหลังนัน้ ตัง้ 15 ล้าน แต่ไม่ผ่อนสาม
เดือน เจ้าของเขาจะมาชวนคุยเลย แบงค์จะมาเยีย่ ม รถก็เหมือนกันไม่ผ่อนสักสามเดือน
กุญแจจะหายไปเลยนะคะ ส่วนคุณวนิดารวยกว่า เราเห็นจากอะไรคะ จากข้อมูลทางการเงิน
อย่างนี้เราเรียก งบทางการเงิน ข้อมูลแค่ไม่กต่ี วั บางทีมนั จะทําให้เรารูจ้ กั ตัวเองมากขึน้ อัน
นี้อาจจะดูซบั ซ้อนไปนิด หนึ่ง ถามว่าแล้วอะไรทีจ่ าํ เป็นสําหรับเรา ในวัยน้องนะคะ สิง่ ทีต่ อ้ ง
ทําคืองบนี้ คาดว่าหลายโรงเรียนจะบังคับให้ทาํ เคยทําไหมคะ จดบันทึกรายรับ - รายจ่าย
ยังทําอยูไ่ หมคะ เรามีคนเคยทํานังอยู
่ ข่ า้ งหน้านะคะ มีใครเคยทําอีกคะ เคยทําเลิกทําไปแล้ว
ทําไมคะ
เยาวชน : ขีเ้ กียจ
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วิทยากร : ขีเ้ กียจ ข้างหน้าบอกทําวันเดียวเลิก ทําไมเลิกคะ
เยาวชน : ขีเ้ กียจ
วิทยากร : ข้างหลังทําไมแค่เคยทํา
เยาวชน : ขีเ้ กียจ
วิทยากร : อ๋อเพราะครูให้ทาํ แค่ไหนหนูกท็ าํ แค่นนั ้ จะบอกว่างบนี้นะคะ ถ้าตัง้ ใจทําดีๆ ตัง้ ใจทําจริงๆ
สิง่ ทีน่ ้องจะได้เห็นคืออะไรรูไ้ หมคะ พฤติกรรมทางการเงิน พฤติกรรมการใช้ชวี ติ แทบทุก
กิจกรรมในชีวติ เราใช้เงินถูกไหม มันใช้เ งิน ถ้าเราจดทุกอย่างแปลว่าเราจะรูท้ ุกเรือ่ งเกีย่ วกับ
ตัวเรา เกีย่ วกับการเงินของเรา เราจะรู้จกั ตัวเองได้มากขึน้ จากการแค่จด จ่ายก็จดจ่ายก็จด
คือคนจะมาเริม่ ทํางบนี้ตอนตัวเองมีปญั หาทางการเงิน แต่น้มี นั สายเกินไปหรือเปล่า เราไม่
ต้องรอให้มปี ญั หาแล้วค่อยทํา มีนกั ศึกษาของพีค่ นหนึ่งนะคะ ก็ให้เขาจดแบบนี้สเ่ี ดือนหนึ่ง
เทอม จดไปได้เทอมหนึ่งวิง่ มาเลย อาจารย์ขาหนูยา้ ยหอแล้วคะ งงไหมคะอยูด่ ี ๆ มีนกั ศึกษา
มาบอกว่าหนูยา้ ยหอแล้วคะ ครูกง็ งจะให้ครูไปขนของหรืออย่างไร แอบงงเล็กน้อย เขาบอก
ว่าครู หนูยา้ ยแล้วคะ ก็อาจารย์บอกให้หนูจดๆ ๆ หนูยา้ ยหอเลย หนูยา้ ยจากหอถูกไปอยูห่ อ
แพง เกิดอะไรขึน้ คะ ทําไมเขาถึงย้ายจากหอถูกไปอยูห่ อแพง
เยาวชน : ใช้จา่ ยน้อยลง
วิทยากร : ใช้จา่ ยน้อยลง เห็นการใช้จา่ ย เห็นอะไรคะ เดาว่าเขาเห็นอะไรคะ
เยาวชน : ค่ารถ
วิทยากร : คนเดินทางจะรูเ้ ห็นค่ารถ นักศึกษาคนนี้บอกว่าหนูอยูห่ อถูกแล้วมันไกล ก็ตอ้ งขึน้ รถเมล์ มา
๊ อ กว่าจะถึงมหาวิทยาลัย ไม่ได้
ต่อรถไฟฟ้า มาต่อมอเตอร์ไซต์เสร็จ ต้องนังเรื
่ อ นังรถกระป
่
ลําบากขนาดนัน้ นะคะ สมมุตใิ ห้เห็นภาพเฉยๆ วันไหนตื่นสายก็เรียกแท็กซีอ่ กี จากหนึ่ง .สิง่ ที่
เขาจดสิง่ ทีเ่ ขาเห็นคือ ค่าเดินทางเยอะจังเลย ย้ายไปอยูห่ น้ามหาวิทยาลัยเลยคะ ไม่มคี ่า
เดินทางวันไหนตื่นเช้าเดินมาเรียน วันไหนตื่นสายวิง่ ไปเรี ยน ไม่มคี ่าเดินทางใช่ไหมคะ อย่าง
นัน้ มันมีเงินเก็บเหลือเยอะขึน้ ทัง้ ๆ ทีย่ า้ ยไปอยูห่ อทีแ่ พงขึน้ นี่คะงบนี้ช่วยได้จริงๆ อย่างนัน้
จุดเริม่ ต้นของความพอประมาณคือต้อง รู้จกั ตัวเอง น้องๆ จดแล้วอย่าเลิก จดแล้วอย่าเลิก
จดแล้วต้องใช้ประโยชน์
มีคุณครูท่านหนึ่งคนเดือนน้อย เป็นครูบาอาจารย์น่เี งินเดือนน้อยจริง ๆ ทําอย่างไร
เราจะอยูไ่ ด้ดว้ ยเงินเดือนน้อยๆ คุณครูท่านนี้กไ็ ปซือ้ สมุดบัญชีเล่มใหญ่ ๆ มานังจดๆ
่
แล้ว
เครียดค่ะ เพราะอะไรคะ รายได้มอี ยูส่ องบรรทัดเงินเดือนดิฉนั กับเงินเดือนสามี คุณครูกเ็ ล่า
ให้ฟงั นะคะ รายจ่ายสีห่ น้ากระดาษยังไม่เสร็จเลย ห้ าหน้ากระดาษก็แล้วยาวมาก รายจ่าย
เยอะมากมีลกู ด้วยคะ แล้วครูกบ็ อกว่าจดจนขีเ้ กียจ รายจ่ายเยอะมากคุณครูทาํ อย่างไรคะ ขี้
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เกียจแบบเราเลยเลิกจด ไม่คะ คุณครูท่ านนี้บอกว่าพีก่ เ็ ลยตัดสินใจเลิกจ่ายจะได้จดน้อยๆ
เป็นอย่างไรคะ เด็ดขาดกว่าเราเยอะเลย เรานี่ขเ้ี กียจเราเลิก จด คุณครูท่านนี้บอกพี่ ขีเ้ กียจ
จดเลยเลิกจ่าย จ่ายให้มนั น้อยๆ หน่อยเวลารายจ่ายมันจะได้สนั ้ ๆ ในทีส่ ุดคุณครูท่านนี้ก็
เกษียณด้วยอพาร์ทเม้นท์ 40 ห้อง เก็บเงินจากการเก็บหอมรอมริบ จากการสารพัด ประหยัด
จุดเริม่ ต้นสําคัญจากการทํางบอย่างนี้นะคะ รายรับรายจ่าย อย่างนัน้ อย่าเลิก ถ้าอยากรูจ้ กั
ตัวเองจริงๆ คือไม่ใช่แค่จดเพื่อส่งครู อาจารย์อย่างนี้นะคะ จดแล้วเรามานัง่ วิ เคราะห์ทา
ความรู้จกั ตัวเองนะคะจะใช้ประโยชน์ได้ งบนี้มนั จะทําให้เรารวยขึน้ ด้วย
ถ้าเงิ นใช้ไม่หมดมันจะไปไหนอยูในกระเป๋านะคะ มันจะไปได้ 2 ทางนะคะ คือ
มันจะไปเพิ่ มสิ นทรัพย์ให้เรา เราก็จะซื้อทองได้ ไปลงทุนซื้อกองทุนรวมได้ใช่ไหมคะ
ฝากธนาคารได้ หรือถ้ามีหนี้ สินอยู่กจ็ ะช่วยลดหนี้ ให้เรา ที่สดุ แล้วถ้าใช้จ่ายเงิ นเหลือ
ใช้มนั จะกลายเป็ นความมังคั
่ ง่ เราจะรวยขึ้นได้ง่ายๆ เลยนะคะ จุดเริ่ มต้นสาคัญคือ
ต้องจด จ่ายปุ๊ บจด จ่ายปุ๊ บจด จ่ายปุ๊ บจด ง่ายๆ แต่ถ้าใช้เงิ นเกิ นตัวเราจะยากจนลงได้
อย่างไร ก็แน่ นอนมีทองก็ต้องเอาไปขายใช่ไหมคะ ตัง ค์ไม่พอก็ต้องไปกดบัญชีเงิ น
ฝากประจาเราบ้าง ขายสารพัดสิ นทรัพย์ที่เรามีหรือไม่กต็ ้องมีหนี้ สินเพิ่ มนะคะ แล้ว
เราก็จะจนลงจนลง สาคัญนะคะถ้าอยากรู้จกั ตัวเองต้องจด ตัวนี้ บอกได้ทุกอย่าง
จริ งๆ ยากไหมคะ จะรู้จกั ตัวเองนี่ ยากไหมคะ
เยาวชน : ไม่ยาก
วิทยากร : หนูบอกไม่ยากพีบ่ อกยากตกใจเลย อย่าคิดว่ายากไม่มอี ะไรยากคะ noting is impossible ,
impossible is nothing , impossible is selfless , I am possible ใช่ไหมคะ impossible มี
ดาราคนหนึ่งเขา บอกว่าจริงๆ คําว่า impossible หมายถึงว่า I’m possible ไม่มอี ะไรเป็นไป
ไม่ได้นะคะ เราจัดการตัวเองได้เสมอ แต่มนั ดีจริง ๆ ก็จดให้ขาํ ๆ จดให้สนุกค่ะ ให้มนั เป็นตัว
ของเรา จะวาดรูปจะอะไรก็แล้วแต่นะคะ เอาให้สนุก ทําการบ้านเสร็จก็รบี ไปจดได้ไหมคะ
ทีน่ ่ไี ม่มคี นบังคับนี่มนั ยากตรงนี้ ไม่รจู้ ะจดไปเพื่ออะไร จะได้คาํ ตอบไหม อย่างนัน้ ทําอย่างไร
ให้งา่ ย ทําอย่างไรให้สนุก ทําอย่างไรให้เข้ากับวิถชี วี ติ ของเรา เราอยูใ่ นวิถชี วี ติ แบบนี้ใช่ไหม
คะ วันๆ ก็จะยุง่ วุ่นวายอยูก่ บั สมาร์ทโฟน ประมาณอย่างนี้ถา้ ใครจะใช้สมาร์ทโฟนนี่งา่ ยใหญ่
เลยคะ มันทําไมคะ มันมีแอพลิเคชันเยอะแยะ
่
มันไม่ใช่แค่ไลน์กบั เฟซบุ๊ค แล้วก็คุกกีร้ นั นะคะ
ใช้อยูแ่ ค่สามอย่างใช่ไหมคะ มันไม่ได้มแี ค่นนั ้ นะคะ มันมีเยอะกว่านัน้ นะคะ มี เยอะมาก มี
แอพฯ เยอะแยะมากมายเลยทีเ่ กี่ยวกับการบริหารจัดการเงินนะคะ รุน่ พีป่ ลาดาวก็ทาํ
โครงการไว้ดกี ม็ แี อพฯ แนะนํา อย่างเช่น money lover จําไม่ได้ว่าของปลาดาวหรือเปล่า
ส่วนตัวพีจ่ ะใช้แอพฯ ทีช่ ่อื ว่า I Expense It Write หกโมงเย็นเขาจะเตือนเรานะคะเราก็จด
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เลย วันนี้ใช้ค่าอะไรไปบ้างแล้ว ขับรถกีก่ โิ ลฯ คิดค่านํ้ามันมาสิเท่าไร จดทุกวันเลยค่ะ แล้วพอ
เรารูป้ ๊ บุ เราจะจัดการตัวเราได้ดขี น้ึ เอาให้เข้ากับวิถชี วี ติ เรา ใครใช้สมาร์ทโฟนหาแอพฯ ที่
เป็นประโยชน์กบั ตัวเองมาใช้นะคะ คุกกีร้ นั ต้องเลิกไหม ไม่ตอ้ งเลิก แต่ตอ้ งลดลง ให้เลิกเลิก
ไม่ได้หรอกเดีย๋ วลงแดง เราไม่ตอ้ งเลิกแต่เราต้องลดลง วิธกี ารก็คอื ให้กําหนด กําหนดอะไร
เยาวชน : เวลา
วิทยากร : ใช่ถูกต้อง รูท้ ุกอย่างเลย ทําได้หมดเลยใช่ไหมคะ มันขาดอะไรเองรูไ้ หมคะ คือเรารู้ พีเ่ ข้าใจ
นะคือทุกคนรูน้ ะคะว่าอันนี้ดี อันนี้ไม่ดี อันนี้เกือบจะไม่ดี อั นนี้เกือบจะดี รูห้ มดแหละค่ะ
เพียงแต่ว่า “พลังใจที่เข้มแข็ง ที่จะบังคับตัวเองให้ทาในสิ่ งที่ควรทา” ใช่ไหมคะ กะว่า 5
นาทีใช่ไหมคะ คุกกีร้ นั เนี่ย เฟซบุ๊ค ขอสัก 5 นาที เงยหน้าขึน้ มาอีกที 5 ทุ่มแล้ว ต้องนอน
แล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ ครึง่ ชัวโมงอย่
่
างนี้มนั ไม่ได้นะคะ สิ่ งที่เราต้องการคือพลังใจที่
เข้มแข็ง เราต้องบังคับตัวเองให้ได้ มันไม่ยากนะคะ ฝื นใจตัวเองบ้าง ถ้าอยากประสบ
ความสาเร็จต้องมีวินัย คนมีวินัยคือคนที่สามารถบังคับตัวเองได้แค่นัน้ เอง ให้ฝึกนะ
คะ ฝึกฝืนวันละนิดแล้วเราจะพิชติ วินยั แล้วเราจะจัดการได้โดยเฉพาะเรือ่ งเงิ นสําคัญคือมัน
ใช้ วินยั ทางการเงิน ซึง่ คนรุน่ เราโชคดี มันมีตวั ช่วยเยอะ อย่างนี้กถ็ อื ว่าเป็นตัวช่วยถูกไหม
คะ มือถือ สมาร์ทโฟน เราควรจะใช้เป็นทุนเป็ นเครือ่ งมือนะคะ ไม่ใช่เป็นของเล่น เรายิง่
เสียเวลาเข้าไปอีก ใช้เครือ่ งมือพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ 6 โมงเย็น เตือนล่ะ เตือนเราก็จด
อย่างนี้เป็นต้นนะคะ อันหนึ่งนะคะ “พอประมาณ” เราจะพอประมาณได้กต็ ่อเมือ่ เรารูจ้ กั
ตัวเอง รูจ้ กั ตัวเองได้ดว้ ยการจดนะคะ นี่คุยเรือ่ งเดียวนะคะในทางการเงิน มาห่วงทีส่ องเราจะ
มีภมู คิ ุม้ กันทางการเงินได้อย่างไรคะ อย่างรวดเร็วเรือ่ งนี้งา่ ย ง่ายมาก ง่ายมาก ๆ ทําอย่างไร
จะมีภมู คิ ุม้ กันทางการเงินคะ ไม่ใช้เงินเกินตัว แล้วอะไรอีกคะ
เยาวชน : เก็บออม
วิทยากร : ออมได้บา้ งไหมคะ ออมเงินเก่งไหม ไม่เก่ง อยากออมเงินไหม มีความพยายามทีจ่ ะออมไหม
คะ มีแล้วสําเร็จไหมคะ นี่เห็นไหมคะเรามีอะไรทีด่ คี ะเรามีเจตนาทีด่ แี ต่เราขาดพลังทีจ่ ะทําให้
เราสําเร็จถูกไหมคะ อย่างนัน้ มันต้องมีเทคนิค เทคนิคก็คอื ใช้ต วั ช่วยใช่ไหมคะ ใช้เครือ่ งมือ
ใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวเตือนเราอันนี้หลักง่ายๆ เลยในการออมเงินทําอย่างไรคะ ต้องเรียน
มาแล้วล่ะ ทําอย่างไรให้มเี งินออมคะ ใช้เงินอย่าให้หมด เหลือ ๆ ไว้บา้ ง แล้วเหลือไหมคะ ก็
แปลว่าเทคนิคนี้ยงั ใช้ไม่ได้ ใครมีเทคนิคดีๆ แบ่งปนั เพื่อนหน่ อยค่ะในการออมเงิน ทํา
อย่างไรให้มเี งินออม
เยาวชน : ก็เอาเงินทีเ่ ราจะเก็บใส่ลน้ิ ชักไปเลย แล้วเราก็ใช้เงินทีเ่ หลือ
วิทยากร : ได้เงินมาปุ๊บใส่ลน้ิ ชักก่อนเลย อันไหนจะเก็บ แล้วทีเ่ หลือก็เอาไปใช้
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เยาวชน : แยกตามกองค่ะ ว่าจะใช้เท่านี้ อันนี้เป็นค่ากิน อันนี้จะเก็บ
วิทยากร : เริม่ มาก็แยกซองเลย อันนี้เป็นวิธกี ารทีค่ ลาสสิคมากนะคะ คลาสสิคสุดๆ พอตังค์มาให้เอาใส่
ซองเลย จริงๆ มันเป็นวิธกี ารจัดการเงินแบบเป็นซองๆ ว่าซองนี้ทาํ อะไร ซองนี้ทาํ อะไร ซอง
นี้ทาํ อะไร แต่สาคัญมันจะต้องมีซองหนึ่ งที่เป็ นซองเพื่ออนาคต ซองเพื่ออนาคตแต่
เทคนิคของพีง่ า่ ยกว่านัน้ อีก คือ “เก็บเงิ นก่อนใช้เงิ น” เก็บเงินก่อนใช้เงิน พีใ่ ช้เงินเก่งมาก
เพราะฉะนัน้ ถ้าบอกใช้ประหยัด ๆ แล้วไปออม อัจฉราจะไม่มเี งินออม อัจฉราต้องทํา อย่างไรรู้
ไหมคะ ได้เงินปุ๊บ ออมให้พอทีเ่ หลือใช้ให้เรียบ นี่สตู รของอัจฉราเอง ของพีน่ ะคะ ได้เงินปุ๊บ
ออมให้พอทีเ่ หลือใช้ให้เรียบ ถามว่าหนึ่ง.มีเงินออมไหมคะ มีแน่นอน สอง .ตอนใช้เงินเครียด
ไหมคะ ไม่เครียด ใช้ประหยัด ๆ เหลือไปออม ตอนใช้เครียดไหมคะ
เยาวชน : เครียด
วิทยากร : เครียดเพราะต้องพยายามประหยัด ทีส่ ุดเหลือไปออมไหมคะ
เยาวชน : ไม่
วิทยากร : ไม่เหลือแปลว่าเทคนิคนัน้ ใช้ไม่ได้ เทคนิคทีจ่ ะใช้ได้คอื “ออมให้พอที่เหลือใช้ให้เรียบ”
อาจารย์เงินเดือนน้อยนะคะ เป็นอาจารย์เงินเดือนน้อย แต่ใช้ไม่เคยหมด ก็ไม่รจู้ ะมีเงินเยอะ
ไปทําไม นึกออกไหม เงินเดือนเข้ามาในแต่ละเดือน มันถูกตัดไปเข้าสารพัดการลงทุน
ประกัน กองทุน อะไรเยอะแยะไปหมด 8 ทีล่ ่ะ หักออกไปหมดเลย 8 แห่ง เงินทีเ่ หลืออยู่ พีใ่ ช้
ไม่ตอ้ งคิดเลย อยากใช้ทาํ อะไรก็ใช้ อยากใช้ซอ้ื อะไรก็ซอ้ื ใช้หมดก็ไม่เดือดร้อน เพราะเรา
ทําไมแล้วคะ ออมเงิน คิดว่าชีวติ จะดีขน้ึ ไหมคะ ถ้าเทคนิคนี้เอาไปใช้ เดีย๋ วปีหน้า ปีไหนมา
เจอกันจะถามอีกนะคะ อยากมีเงินออมต้องเก็บเงินก่อนใช้เงินเสมอ ไม่ยากเลย ทีจ่ ริง พอ
เวลาทีเ่ ราเรียน พอได้เงินปุ๊บ ใช้ประหยัด ๆ เหลือไปออม ไม่เอานะคะ ใช้ไม่ได้ pay yourself
first ได้เงิ นปุ๊ บออมก่อน เงินทีเ่ หลือคือเงินสําหรับการใช้จา่ ย รับรองทุกคนจะมีเงินออม มา
ดูตวั อย่างนี้ดกี ว่าคะ เพื่อจะสร้างพลังใจให้หลายคนอยากออมเงิน
ตัวอย่างเรือ่ งนี้ของ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ท่านเป็นอธิการบดีอยูม่ หาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์นะคะ ท่านยกตัวอย่าง ตัวอย่างนี้นานมาล่ะ ตัวอย่างนี้นานมากแล้วค่ะ ท่าน
อายุเยอะแล้วนะคะ มีคนสองคนนาย ก กับนาย ข อายุไล่ ๆ กับหลายคนในนี้ล่ะคะ อายุ 18 ก็
แปลว่ากําลังจะเข้ามหาวิทยาลัย ใช่ไหมคะ อยากจะซือ้ รถ สมมติว่าเป็นมอเตอร์ไซต์กไ็ ด้ นาย
ก บอก ขอซือ้ รถมอเตอร์ไซต์เก่าๆ คันหนึ่ง ราคาสามหมืน่ นาย ข บอกไม่ได้หรอก ต้องดูคา
ติคนั ใหญ่ๆ สองแสนห้า ดาวน์สามหมืน่ แล้วก็ผ่อนเอานะคะ กูส้ องแสนสอง แล้วก็ผ่อนๆ
เดือนละสีพ่ นั กว่าบาท อัตราดอกเบีย้ 10% นาย ก บอกไม่เอา ฉันไม่ผ่อน ก็ออมเงิน เงิน
จํานวนเท่ากันนะคะ นาย ข ผ่อนรถ นาย ก ออม 5 ปีต่อมาคะ อายุ 23 เรียนจบมหาวิทยาลัย
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แล้ว รถคันนี้กผ็ ่อนหมดเรียบร้อยแล้ว มีรถเท่ ๆ เป็นของตัวเองขับ หลังจากพยายามผ่อนมา
ตลอด 5 ปี นะคะ นาย ก ไม่ได้ผ่อนใช่ไหมคะ ก็ใช้รถเก่า ๆ แต่กเ็ ก็บเงินได้กอ้ นหนึ่ง สองคน
นี้กเ็ ป็นเพื่อนกันไป นาย ก ลืมไปเลยค่ะ เงินก้อนนี้ทง้ิ ไว้ในธนาคาร สมมตินะคะ ก็อยูไ่ ด้โดย
ไม่โดนหักไม่โดนอะไรเลย ได้ผลตอบแทนเฉลีย่ ทีป่ ีละ 10% ไม่ได้ออมเพิม่ นะคะไม่มกี ารออม
เพิม่ 35 ปีต่อมาค่ะ ในวัยใกล้เกษียณ นาย ก นึกได้ มีเงินฝากอยูก่ อ้ นหนึ่ง ลืมไปเลย ไปดูสกั
หน่อยสิมนั จะเป็นเงินเท่าไร 35 ปีต่อมา รถคันนี้ของนาย ข เป็นอย่างไรคะ สิน้ สภาพ เก่า ก็
ไม่มปี ระโยชน์อะไรขายก็ไม่ได้ ในขณะทีเ่ งินก้อนนี้ของนาย ก จะกลายเป็นเท่าไรคะ ให้เดา
เยาวชน : ล้านกว่า
วิทยากร : ล้านกว่า น้อยไปค่ะ
เยาวชน : สิบล้าน
วิทยากร : สิบล้าน น้อยไปค่ะ มันจะอยูท่ ป่ี ระมาณสิบเอ็ดล้านเจ็ด ไม่ได้ทาํ อะไรเลยนะคะทิง้ ไว้แล้วให้
เงินมันโตไปเอง ทีเ่ ฉลีย่ นะคะ แต่อนั นี้เฉลีย่ ก็ค่อนข้างสูงสําหรับยุคนี้นะคะ ที่ 10% ต่อปีเงิน
มันโตไปเรือ่ ยๆ โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งทําอะไรเลย โตเพราะอะไรคะ เพราะเวลาใช่ไหมคะ เวลาทํา
ให้ดอกเบีย้ มันทบต้นไปเรือ่ ยๆ เอาใหม่คะ พีบ่ อกตัดศูนย์ออกตัวหนึ่ง นาย ก ซือ้ ของอย่าง
หนึ่งมูลค่า สามพันบาท นาย ข บอกไม่ได้หรอกอย่างฉันต้อง สองหมืน่ ห้า มันน่าจะเป็นไรดี
คะ คนหนึ่งซือ้ สองหมืน่ ห้า คนหนึ่งซือ้ สามพัน นึกถึงอะไรคะ นาฬิกา นึกถึงอะไรอีกคะ
รองเท้า โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน รุน่ high end สองหมืน่ ห้า กับ สมาร์ทโฟน รุน่ Baby นิดหนึ่ง
แต่กไ็ ลน์ได้ เฟซบุ๊คได้ คุกกีร้ นั ได้ ได้เท่ากัน คนหนึ่งซือ้ สามพัน คนหนึ่งซือ้ สองหมืน่ ห้า คน
ทีซ่ อ้ื สามพันถ้ารูจ้ กั บริหารจัดการเงินดี ๆ โดยไม่ตอ้ งผ่อนนะคะ ทีส่ ุดแล้วในอนาคตเขาจะมี
เงินล้านสอง ไอโฟนเครือ่ งหนึ่งวันนี้นะคะ trade off มูลค่ามันได้เป็นล้านในอนาคตนะคะ ถ้า
เราบริหารจัดการเงินเป็นแทนทีจ่ ะเอาเงินไปซือ้ สมาร์ทโฟน เครือ่ งนี้ เราเอาเงินไปทํา
ประโยชน์ หาทีล่ งทุน อีกหน่อยน้องมีเงินก้อนเป็นกอบเป็นกํา ไม่ตอ้ งเดือดร้อนใคร พึง่ พา
ตัวเองได้เลย
จากภูมคิ ุม้ กันทีเ่ รามีแต่มนั ไม่ใช่แค่มเี งินอย่างเดียวแล้วจะทําได้นะคะ ต้องมีอะไร
ด้วย ต้องมีอะไรด้วยคะ “ความรู”้ ต้องมีความรูใ้ นเรือ่ งการบริหารเงินถูกไหมคะ ในเรือ่ งการ
ลงทุน แล้วทีส่ าํ คัญต้องมีวนิ ยั ถูกไหม ตรงนี้เขาออมเงินมาตลอดทุกเดือนนะคะ เป็นเวลา 5
ปีถูกไหม เขาลงมือทํานะคะ ทําอะไรออมอย่างมีวนิ ยั ทุก เดือน เป็นเวลา 5 ปี เสร็จแล้วเงิน
ก้อนนี้มนั ทําไมเอง มันทํางานต่อเอง อีก 35 ปีต่อมา ไม่ใช่รวยอย่างเดียวต้องทําไมด้วยคะ มี
ความรูแ้ ละมีวนิ ยั ง่ายไหมคะจะรวย ไม่งา่ ย แต่ไม่ยากเลย ก็อย่าซือ้ สมาร์ทโฟนบ่อยๆ
“อะไรอ่ะพีก่ ย็ งั ใช้เลยสมาร์ทโฟนอ่ะ แล้วมาบอกให้หนูไม่ซอ้ื ก็ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่
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เบียดเบียนคนอื่น” แล้วพีซ่ อ้ื อย่างมีเป้าหมายด้วยนะคะ ตอนซือ้ คิดอะไรคะ เครือ่ งตัง้ สอง
หมืน่ ห้า คิดแล้วคิดอีก คิดอะไรคะ ตัง้ เป้าหมายการใช้งาน คิดอะไรนะ ทําบัญชีรายรับ
รายจ่าย อันนี้ไม่ตอ้ งสมาร์ทโฟนก็ได้นะ ตอนซือ้ คิดว่าสองหมืน่ ห้าเครือ่ งนี้เราจะใช้กป่ี ี นี่คอื
เป้าหมายในการซือ้ นะคะ ก็ตงั ้ เป้าว่าจะใช้ 5 ปี ไม่ถงึ 5 ปี จะไม่เปลีย่ น ไม่ว่ารุน่ ไหนออกมา
อัจฉราก็ไม่หวันไหว
่
เพราะยังไม่บรรลุเป้า นึกออกไหมคะใช้ 5 ปี ก็ปีหนึ่งเฉลีย่ ประมาณ 5
พัน เกลีย่ ออกมาเป็นรายวันก็คุม้ ดีนะ นึกออกไหม แต่ถา้ น้องใช้แบบเจ็ดเดือนเปลีย่ น ปีครึง่
เปลีย่ นอย่างนี้มนั ไม่ไหว 5 ปีน่อี าจจะหมดกับค่าโทรศัพท์ไปเป็นแสนนะ แล้วมันเบียดเบียน
ตัวเองไหม เบียดเบียนคนอื่นไหม ต้องถามบ่อยๆ นะคะ ถามตัวเองอยูบ่ ่อยๆ พอจะมีแรง
บันดาลใจในการซือ้ สมาร์ทโฟน รุน่ เล็กหรือยังคะ หรือก็ยงั อยากได้สมาร์ทโฟน อยูด่ ี เชื่อ
หรือไม่คะ ไอน์ สไตน์ บอกว่าสิ่ งมหัศจรรย์อนั ดับแปดของโลกคือดอกเบีย้ ทบต้น จาก
ตัวอย่างเมือ่ กีท้ เ่ี ห็นนะคะ เงินมันโตขึน้ ได้จริง ๆ มันโตขึน้ ได้อย่างน่ามหัศจรรย์จริง ๆ กระทัง่
อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ บุคคลของโลกในศตวรรษยังบอกเลยว่านี่คอื สิง่ มหัศจรรย์ของโลกอันดับ
ทีแ่ ปดนะคะ ดอกเบีย้ ทบต้น แล้วเราก็ปล่อยให้เงินมันโตไป ภาพบนสไลด์ภาพนี้มเี รือสามลํา
อยากลงเรือลําไหนคะ ฟ้า ส้ม เขียว ใครเลือกลงเรือ ทําไมพวกเราเลือกสีเขียวคะ มันดูสมดุล
กันดี สมดุลระหว่างอะไรกับอะไรคะ
เยาวชน : ใบเรือกับตัวเรือ
วิทยากร : แต่มนั จะไปช้ากว่าสีสม้ นะ
เยาวชน : ช้าแต่ชวั ร์ มันคง
่
วิทยากร : ช้าแต่ชวั ร์ มันคงกว่
่
า แล้วทําไมไม่เลือกสีฟ้าล่ะคะ มันคงมากเลย
่
มันช้าไปดูมนั ไม่พอดี
สรุปว่ามองแล้วอันนี้มคี วามพอดีมากทีส่ ุด ก็เลยตัดสินใจเลือกอันนี้ สีเขียวเป็นส่วนใหญ่
แปลกนะคะ ปกติเด็กๆ ก็จะชอบเลือกลํานี้กนั (ส้ม) อันนี้กจ็ ะเป็นในวัยใกล้เกษียณจะเลือกลํา
นี้ (ฟ้า) ห้องนี้ในนี้ส่วนใหญ่กจ็ ะมาเลือกลํานี้กนั ไม่เป็นไรค่ะ (สีเขียว) คิดว่าเรือสามลําบอก
อะไรคะ การใช้อย่างไรคะ
เยาวชน : ก็ถา้ เกิดเรือลําสีสม้ ก็หมายความว่า มีรายได้พน้ื ฐานน้อยแต่ว่าใช้จา่ ยออกไปมาก เรือมันก็จะ
ล่มได้ แต่เรือสีฟ้าก็ด ี มีรายได้เข้ามามากแต่กใ็ ช้จา่ ยน้อย แล้วจะทําให้ตวั เองลําบาก เหมือนมี
เงินแต่ไม่ยอมใช้
วิทยากร : ลํ้าลึกไปอีกขัน้ เงินเยอะแต่ไม่ยอมใช้กค็ อื เบียดเบียนตัวเองถูกไหมคะ เจ็บปว่ ยก็กนิ แค่พารา
เซตามอลไม่ยอมไปหาหมอเพราะว่ากลัวจะเปลืองตังค์อย่างนี้เป็นต้น ก็ไม่ดี คนอื่นล่ะคะ คิดว่า
พีก่ ําลังจะสื่ออะไร ความสมดุลของอะไรคะ
เยาวชน : มันโคลงเคลง
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วิทยากร : มันโคลงเคลงไปมาได้ เรือมันแสดงถึงการเดินทางถูกไหมคะ เรากําลังจะเดินทาง เดินทางไป
ไหนคะ ชีวติ เราทุกวันๆ เราพยายามที่จะเดินทาง เราเดินทางอยูท่ ุกวันเป็นเส้นทางชีวติ เรา
จะไปไหนคะ
เยาวชน : จุดหมายของชีวติ
วิทยากร : ไปยังจุดหมายของชีวติ เป้าหมายหนึ่งของชีวติ ใช่เลย เรือแสดงถึงการเดินทางนะคะ ไปสู่
จุดหมายปลายทาง ไปสู่เป้าหมาย ตอนนี้ในทางการเงิน น้องต้องสร้างสมดุลให้ได้ จริงๆ คีย์
เวิรด์ สําคัญทีจ่ ะทําให้คนประสบความสําเร็จทางด้านการเงิน ก็คอื ต้องสร้างสมดุลให้ได้ ทีน่ ้ี
ถามว่ามันเป็ นสมดุลระหว่างอะไรกับอะไร ก็ใครอยากจะตีความอะไรก็ตคี วามเลยค่ะ
อย่างเช่น น้องข้างหน้าบอกว่าหนูตคี วามเป็นรายรับ กับรายจ่ายต้องสมดุลระหว่างรายรับกับ
รายจ่ายใช่ไหมคะ หรือบางคนอาจจะตีความเป็นว่าจริง ๆ รูปนี้อยากสื่อในเรือ่ งของการลงทุน
ต่อการออม ในวัยน้อง เด็กรุน่ นี้ เด็กรุน่ นี้สนใจเรือ่ งการลงทุนเดีย๋ วอีกหน่อยโตไป เพราะว่า
มันน่าเหนื่อย เราทํางานเหนื่อย เราเอาเงินไปฝากธนาคารผลตอบแทนมันน้อยมาก
ดอกเบีย้ มันตํ่ามากนะคะ จริงๆ เคยเจอน้องๆ นักเรียนนะคะ อยู่ ม.1 ม.2 ม.3 เล่นหุน้ แล้วนะ
คะ แล้วก็คาดว่าคนกลุ่มนี้กจ็ ะอยูใ่ นปลาดาวอีกเยอะเลยใช่ไหมคะ น้องๆ หลายคนมีความ
สนใจทีจ่ ะเล่นหุน้ ก็จะบอกว่ า ถ้าเราจะสร้างความมังคั
่ งมั
่ นก็จะใช้เรือ่ งการลงทุนเข้ามาช่วย
คือการออมมันสร้างความมันคง
่ อย่างนัน้ โดยตัวเรือเราจะเห็นว่าเราต้องมีการเงินทีม่ นคง
ั่
แล้วจะต่อยอดไปเป็นความมังคั
่ งมั
่ นต้องใช้การลงทุนมาช่วย แต่น้กี ด็ จู ะเสีย่ งไปสําหรับเรือที่
ั ่ าจะเร็วทีส่ ุด เพราะใบมันใหญ่ลงทุนเยอะคาดว่าน่าจะมังคั
มีใบใหญ่ ดูเข้าถึงฝงน่
่ งเยอะ
่
แต่
เอาเข้าจริงๆ ถ้ามีอุบตั เิ หตุ มีลมพายุ มีกปั ตันไปแอบนอนอยูใ่ นห้อง เรือลํานี้จะควํ่าก่อนเลย
ใช่ไหมคะ จะไปก่อนเลยก็จะไม่ถงึ เส้นชัย ในขณะทีล่ าํ ทีม่ ใี บเล็กนี้คอื คนส่วนใหญ่ในประเทศ
ไทย คือมีความมันคงทางการเงิ
่
นเพราะเอาเงินไปใส่ธนาคารไว้หมดเลยนะคะ ไม่ถูกต่อยอด
เอาออกมาสร้างความมันคั
่ ง่ เรือจะไปช้า ไปช้าไม่มปี ญั หาถ้ามันไปทันนะคะ แต่ไปช้ามัน
อาจจะสร้างปญั หาได้ ถ้ามันไปไม่ทนั ใช่ไหมคะ เช่นนัน้ ดีทส่ี ุดคือต้องสร้างสมดุลให้ได้ ในการ
สร้างความมังคั
่ งของเรา
่
สมดุลระหว่างการออมและการลงทุน สมดุลระหว่างการเงินทีม่ นคง
ั่
กับความมังคั
่ งในอนาคต
่
แต่ไม่ใช่บอกว่าทุกคนต้องอยากรวยจากการลงทุน ไม่ใช่นะคะ ต้อง
สมดุลให้ได้ สําคัญก็ยา้ํ เรือ่ งเดิม ต้องมีความรู้ ทํา อย่างไรถึงจะมีความรูท้ จ่ี ะต่อยอดได้ เป็น
ภูมคิ มุ้ กันในทางการเงินน้องเก็บเงินไว้ทงั ้ หมดในธนาคารดอกผลมันโตไม่ทนั เงินเฟ้อที่
เกิดขึน้ ทีส่ ุดตอนเกษียณเราก็จะอยูอ่ ย่างลําบาก แล้วเราทํางานหนักตลอดชีวติ เพื่ออะไรใช่
ไหมคะ ทีส่ ุดเกษียณก็อยูไ่ ม่ได้ มันต้องมีความรูส้ าํ คัญนะคะ ว่างๆ ก็แอบดูเรือ่ งการลงทุน
บ้าง
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สุดท้ายค่ะห่วงทีส่ าม “ความมีเหตุมผี ล” ทําอย่างไรชีวติ จะมีเหตุมผี ลได้คะ เมือ่ กีเ้ รา
เห็นแล้วว่าเราจะประสบความสําเร็จได้ตวั เราต้องมีวนิ ยั นะคะ แต่วนิ ยั มันยังมีพลังขับเคลื่อน
ไม่พอ มีพลังขับเคลื่อนทีแ่ รงขึน้ ทีเ่ ข้มข้นขึน้ ถ้าชีวติ เรามี วนิ ยั มันเหมือนแบบเราต้องพายไป
เรือ่ ยๆ หยุดพายก็ไม่ถงึ อะไรจะทําให้เรามีเหตุมผี ล อะไรจะเป็นพลังสําคัญทีจ่ ะทําให้เรา
ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเรือ่ งอะไรก็ตาม ถูกค่ะ เราต้องมีเป้าหมาย เราต้องมีเป้าหมายใน
ชีวติ เป้าหมายต้องชัด คนนี้ช่อื อดัม คู (Adam Khoo) นะคะ เป็นอภิมหาเศรษฐีอายุน้อย
ของสิงคโปร์ อดัม คู บอกว่าเขาคิดไว้ตอนอายุ 15 ไล่ๆ กับเราถูกไหมคะ พออายุ 15 เขาคิด
เลย เขาทําอะไร เขานังวางแผนการเงิ
่
น ยาวไปเลยอีก 15 ปี นับทีว่ นั ทีอ่ ายุ 15 เขาเขียน
แผนการเงินของเขาจนอายุ 30 และหนึ่งในแผนของเขาก็คอื เขาจะต้องมีเงินหนึ่งล้านแรกให้
ได้ก่อนอายุ 26 แล้วเขาก็ทาํ มันได้สาํ เร็จ ในวันนี้อายุ 31 เขาเกษียณได้แล้ว เขามีอสิ รภาพ
ทางการเงินแล้ว นี่คอื เขามีเป้าหมายทีช่ ดั เจนตัง้ แต่เด็ก แล้วเขาก็ลงมือทํามันอย่างมีวนิ ยั
แล้ววันหนึ่งเขาก็ประสบความสําเร็จเป็นอภิมหาเศรษฐีนะคะ ไม่ใช่เศรษฐีธรรมดา คือติด
อันดับเศรษฐีสงิ คโปร์ทอ่ี ายุน้อยทีส่ ุด อายุน้อยมาก เขาขึน้ เครือ่ งบินแล้วมีคนจําเขาได้ คนที่
นังข้
่ างเขาบอกว่า อดัม คู หรือเปล่า ใช่ ๆ ฉันนี่ล่ะ แล้วทําไมยูไม่ไปนัง่ First Class ไม่นงั ่
Business Class ทําไมมานังอยู
่ ต่ รง Economy ถูกๆ กับเรา “ก็ผมถึงได้เป็นเศรษฐีไง” นึก
ออกไหมคะ เห็นไหมคะ ก็ใช้ชวี ติ ปกตินะ มีลกู แล้วนะคะเข้าใจว่า แล้วก็ทาํ พวกโค้ชชิง่ อ่ะค่ะ
เป็นพวกวิทยากรอะไรอย่างนี้ มีเป้าหมายชัดเจนมาก ถ้าใครอยากจะประสบความสําเร็จไม่
ว่าเรือ่ งอะไรก็ตาม เรือ่ งเรียน เรือ่ งการเงิน เรือ่ งการใช้ชวี ติ ต้องมีเป้าหมายเพราะเป้าหมาย
จะทําให้เกิดพลัง ขอสองอย่างนะคะ เป็นการบ้าน หนึ่ง.ตัง้ เป้าหมายในชีวติ ให้ชดั สอง.
ตัง้ เป้าหมายการเงินมารองรับ ก็แล้วแต่เป้าหมายในชีวติ น้องมองอย่างไร มองใกล้ มองไกลก็
แล้วแต่ แต่ตอ้ งมีมนั จะสร้างพลัง สร้างพลัง อย่างไร ดูรปู นี้นะคะ เห็นอะไรคะ
เยาวชน : แมลง
วิทยากร : ช่างเป็นคนทีใ่ ส่ใจรายละเอียด ภาพใหญ่ไม่เห็นเหรอคะ เห็นแมลงวันเลย คนอื่นเขาจะตอบว่า
ผูห้ ญิงด้วยนะคะ ผูช้ ายตอบสิคะ เห็นอะไรคะ
เยาวชน : โถปสั สาวะ
วิทยากร : นี่คอื โถปสั สาวะนะคะ ทีอ่ มั สเตอร์ดมั แม่บา้ นบอกว่า ผูช้ ายทําเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมด
เลย ทําอย่างไรถึงจะจัดการปญั หานี้ได้ ก็ทาํ ความสะอาดไปสิ เดีย๋ วซือ้ นํ้ายาขัดส้วมให้ ไม่นะ
คะ ทีอ่ มั สเตอร์ดมั เขาแก้ปญั หาง่ายๆ เขาทําไรลงไปคะ ติดสติก๊ เกอร์หรือวาดรูปแมลงวันลง
ไปเลยค่ะ แล้วเกิดอะไรขึน้ คะ เกิดไรขึน้ คะ คุณผูช้ ายไม่เลอะเลยคะ มีเป้าหมายทันที เพราะ
เป้าหมายคือพยายามจะขับไล่แมลงวันตัวนี้ออกไป พยายามจะทําความสะอาดโถอันนี้นะคะ
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ชีวติ มีเป้าหมาย พบว่ามันสามารถลดการเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปได้ถงึ แสดงว่าตาดีมาก
80% ค่ะ เพราะคุณผูช้ ายมีเป้าหมาย
เป้ าหมายมันจะทาให้ทรัพยากรที่มีอยู่ถกู ใช้อย่างคุ้มค่า อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
น้องมีน้ําแก้วหนึ่งมีน้ําถังหนึ่ง เรามีน้ําถังหนึ่งนะคะ เราสาดนํ้าไปกระจายไปอย่างไร้ทศิ ทาง
นํ้าถังนี้ไม่มปี ระโยชน์อะไรเลย ลงถึงพืน้ ก็แห้งหายไปหมด มีไฟเล็กๆ ไหม้อยูก่ องหนึ่ง เรา
สาดไปอย่างไร้ทศิ ทางไฟกองนี้ไม่ดบั นะคะ แต่ถา้ น้องใช้น้ําถังเดียวกันสาดไปอย่างมีทศิ ทาง
สาดพุ่งตรงลงไปทีไ่ ฟกองนี้ ไฟกองนี้ดบั ได้เลย มันต่างกันคะ มันต่างกันตรงทีพ่ ลังของนํ้า นํ้า
เท่าเดิมไหมคะ ถังเดียวเท่าเดิม แต่ทาํ ไมตัวอย่างแรกไม่มปี ระโยชน์อะไรเลย ตัวอย่างทีส่ อง
มีประโยชน์มาก นํ้าถังนี้ทรัพยากรตรงนี้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมาก เพียงแค่ใส่อะไรเข้า
ไป ใส่ “ทิศทาง” ให้เขาถูกไหมคะ เป้าหมายคือเพื่อดับไฟ
สิ่ งที่เป้ าหมายจะสร้างให้เราก็คือทิ ศทางในการใช้ชีวิตนะคะ ถ้าน้ องมี
เป้ าหมายทางการเงิ นชัด น้ องจะมีการใช้เงิ นอย่างมีเหตุมีผลมาก เช่น ดูในกรอบ นะโม
ต้องการเก็บเงินแสนห้าเพื่อเรียนต่อปริญญาโทในอีกสามปีขา้ งหน้า เป้าหมายคือแสนห้าเพื่อ
เรียนต่อโทในอีกสามปีขา้ งหน้า นี่คอื เป้าหมาย เป้าหมายจะทําให้เกิดอะไรคะ อีกตัวอย่างอ๋อ
มีเวลาเก็บเงิน 36 เดือน ต้องมีเงินเก็บเพิม่ ขึน้ ประมาณเดือนละสีพ่ นั อ๋อทําอย่างไรดี
ประหยัดตรงไหนดีล่ะ ทํางานพิเศษดีไหม ใช่ไหมคะ หรือเงินทีม่ อี ยูเ่ อาไปฝากธนาคารดีไหม
เอาไปลงทุนอะไรได้ก่อนในช่วงนี้ เป้าหมายทําให้เกิดอะไรคะ “แผน” แล้วเป้าหมายจะทําให้
เรามีเหตุมผี ล ทําไมเราต้องประหยัดเดือนละสีพ่ นั ก็จะได้เรียนปริญญาโท จะได้มเี งิน ไปเรียน
ปริญญาโทในอีกสามปีขา้ งหน้า อย่า งนี้เรียกเป้าหมายทางการเงิน
เป้าหมายทีด่ ตี อ้ งเท่าไร เมือ่ ไร เพื่ออะไร ต้องมี 3 ข้อนี้ให้ครบนะคะ “เพื่ออะไร
เท่าไร เมื่อไร” เป้าหมายคือฉันอยากเป็ นเศรษฐี อันนี้ไม่ มปี ระโยชน์พลังยังไม่พอ เป้าหมาย
ทีด่ ตี อ้ งเพื่ออะไร เมือ่ ไร เท่าไร ต้องชัด พอชัดปุ๊บแผนมันมาเอง แล้วน้องก็จะมีเหตุมผี ล
เดือนนี้ตอ้ งประหยัดหน่อยล่ะฉันจะได้เรียนปริญญาโทสักที ยากไหม ทําไหม ใช้จา่ ยอย่างมี
เหตุมผี ล อย่างไรถึงจะเรียกว่ามีเหตุมผี ล “ไมค์ ไทสัน” ในช่วงสัน้ ๆ เขาหาเงินได้มากกว่า
หมืน่ สองพันล้าน นักมวยดังมาก รุน่ เฮฟวีเ่ วท ตอนนี้เป็นบุคคลล้มละลายหนี้สนิ ล้นพ้นตัว
“บริทนีย์ สเปียร์” หาเงินได้เดือนละมากกว่า 22 ล้าน ไม่เคยพอใช้คะ ใช้เดือนชนเดือน 22
ล้าน ยังไม่พอใช้ ตรงนี้งง เขาทําอะไรนักหนา เป็นคนใช้เงินเยอะ ใช้เงินเยอะ ใช้เงินเยอะ อัน
ทีจ่ ริงนะคะ “เงิ นไม่ต้องหาให้มาก เงิ นที่ หามาได้ไม่มีค่าเท่าเงิ นที่รกั ษาไว้ได้ ” มันไม่ตอ้ ง
หาได้มากแต่ตอ้ งรักษาไว้ให้ได้ จะหาทําไมคะเดือนละ 22 ล้าน แล้วก็ไม่เหลืออะไรเลย จะหา
มาทําไมคะตัง้ หมืน่ สองพันล้านแล้วทีส่ ุดก็หนี้สนิ ล้นพ้นตัว เป็นอาจารย์เงินเดือนน้อยๆ ดีกว่า
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ไหมคะ ได้น้อยๆ ใช้ไม่เคยหมดเลยคะ นึกออกไหม เราต้องถามตัวเองบ่อยๆ ว่าเราใช้เงิน
อย่างมีเหตุมผี ลแล้วหรือยัง เราใช้เงินวันนี้แล้วอนาคตเราจะใช้เงินตรงไหนนะคะ เหตุผลมัน
จะมาเอง มันอาจจะไม่ใช่เรือ่ งของเงินมากๆ ทีค่ ุณหาได้ แต่ว่าคุณเก็บออมมันไว้ได้ไหม เงิน
ทีห่ ามาได้ไม่มคี ่าเท่าเงินทีร่ กั ษาไว้ได้ ฝากไว้ need กับ want รูใ้ ช่ไหมคะ ความจําเป็น นี่
ถามตัวเองบ่อยๆ ว่าจําเป็นหรือต้องการ ความจําเป็นก็ need ส่วนความต้องการก็จะเป็น
อะไรทีเ่ กินความจําเป็น
ความจําเป็นกับความต้องการของแต่ละคนเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือน พิจารณา
จากอะไรคะ รูจ้ กั ตัวเอง ต้องรูจ้ กั ตัวเองนะคะ เราอย่าไปจําเป็น ต้องการแบบที่เพื่อนเขามี
บางทีมนั ไม่ใช่ Quotes ดีๆ ยกตัวอย่างของ “วิล สมิธ” แบบนี้มเี ยอะนะคะในอินเทอร์เน็ต
ว่างๆ ก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ หาอะไรแบบนี้อ่านบางทีกส็ บายใจ เข้าใจไหมคะ วิลบอกว่า
“คนจํานวนมากใช้เงินทีเ่ ขาไม่ได้หาได้ ซือ้ ของทีเ่ ขาไม่ ได้ตอ้ งการ เพื่อทีจ่ ะสร้างความ
ประทับใจให้กบั คนทีไ่ ม่รจู้ กั ” เราซือ้ กระเป๋าแบรนด์เนมมาเพื่อเก็บใส่ตู้ ทบ่ี า้ นหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ ทําไมต้องแบรนด์เนมอวดใคร ใครก็ได้เดินผ่านเราหน่ อย วันนี้ใช้กระเป๋าสวย ถ้าเรารู้
วิธบี างทีเงินเล็กๆ น้อยๆ นะคะ ประหยัดได้วนั ละนิด วันละหน่อยมันก็เป็นเงินก้อนโตนะคะ
วันหนึ่งประหยัดได้รอ้ ยกว่าบาท ปี หนึ่งก็หกหมื่นแล้วนะคะ ถ้าน้องรูว้ ธิ กี ารลงทุนได้สกั 7%
ต่อปี 20 ปี ในอนาคตตอนเกษียณ มีเงินอยูอ่ กี สองล้านเจ็ด เราบอกเงินวันละนิดวันละหน่อย
ห้าบาท สิบบาท ไม่ตอ้ งสนใจได้ไหม อีกหน่อยมันก็เป็นก้อนมหาศาลได้นะคะ แล้วถ้าบวก
กับการมีความรูใ้ นเรือ่ งการลงทุนมันก็จะไปได้ไกล ซือ้ หวยกันไหมคะ ลอตเตอรีว่ ยั นี้อาจจะ
ยังนะคะ ถ้ามองเป็นเดือนก็อนั นี้ฝากไปเพื่อทีบ่ า้ น ลอตเตอรีห่ รือว่ามีใครกินเหล้า สูบบุหรี่
ของเราก็ค่าโทรศัพท์ ประหยัดไปได้เดือนละสองพัน ปี หนึ่งก็เกือบสามหมืน่ หาทางลงทุนสัก
7% อนาคตมีอกี ล้านสี่ เงินหาง่ายคะ ถ้ารูว้ ธิ ใี ช่ไหมคะ ตอนนี้เรามองแค่สนั ้ ๆ เราไม่มอง
ความยังยื
่ นในอนาคตจบเลย จบเลย ถ้าเรามองแค่สนั ้ ๆ จะใช้อย่างไร จะสร้างความสุข
อย่างไร สัน้ ๆ มันจบนะคะ นี่ก็คอื เราแค่ลดความสุขลงไปบ้างใช่ไหมคะ วันละนิด วัน ละ
หน่อย เดือนละนิด เดือนละหน่อย อนาคตเราก็จะยังยื
่ น ความยังยื
่ นทางการเงินสร้างได้ไม่
ยาก
มาทีเ่ รือ่ ง “กบต้ม” ดีกว่าคะ เขาบอกว่ากบมีสญ
ั ชาตญาณในการปรับตัว ดีเยีย่ ม เลิศ
มากเลยนะคะ มันปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมได้เก่งมาก ถ้าเราจะกินกบต้มเราต้องทําใจนิด
หนึ่งนะคะ สมมติเราจะกินกบต้ม ตัง้ นํ้าเดือดๆ เอากบใส่ลงไป ใครจะอยูใ่ ช่ค่ะ ไม่ตายมันจะ
โดดหนีใช่ไหมคะ เป็นใครใครจะอยู่ แล้วทํา อย่างไรดีคะ ปิดฝา โหดร้ายทารุณพอกัน
ข้างหน้าบอกฆ่ามันก่อน อะไรนะคะ เอาใส่กระชอนเลยโดดไม่ได้ เราใช้สญ
ั ชาตญาณในการ
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ปรับตัวทีด่ เี ยีย่ มของกบมาฆ่ากบกันอย่างเลือดเย็นดีกว่า อย่างไรคะ ตัง้ นํ้าเย็นอุณหภูมหิ อ้ งนี้
ค่ะแล้วเอากบใส่ลงไป ตัง้ ไฟอ่อนๆ กบก็จะแหวกว่ายอย่างมีความสุขอยูใ่ นหม้อใบนัน้ ไม่รวู้ ่า
กําลังถูกต้มถูก ทีน่ ่นี ้ํามันก็อุ่นขึน้ อุ่นขึน้ อุ่นขึน้ กบมันก็ทาํ ไมคะ ปรับตัวไปเรือ่ ยๆ กว่าจะ
รูต้ วั ก็สุกไปแล้วครึง่ ตัว ไปไหนไม่ได้แล้ว ตายอยูใ่ นหม้อนัน้ แล้ว ขานี่ละลายติดก้นหม้อเลย
สงสารกบ ทีส่ ุดกบก็จะตาย นิทานเรือ่ งนี้สอนให้รวู้ ่า การรูจ้ กั ปรับตัว ถ้านํ้าเดือดแล้วกบไม่
ตายค่ะ เพราะกบรูว้ ่าอันตราย ถ้ารูว้ ่าอันตรายกบอยูไ่ หม ไม่อยู่ โดดหนีค่ะ ตอนวิกฤตต้มยํา
กุง้ ตอนปี 2540 เศรษฐกิจพังทลาย เงินหายากมาก ทุกคนประหยัด รัดเข็มขัดกันสุดฤทธิ ์
เพราะรูว้ ่าอันตราย ต่อมาเศรษฐกิจดีขน้ึ เงินหาง่าย เงินหมดเดีย๋ วก็หาใหม่ เงินหมดเดีย๋ วก็รดู
บัตรไปก่อน เราไม่มคี วามกังวล ถ้าไม่มีความกังวลอาจจะตายแบบกบต้มก็ได้นะคะ คื อ
เราไม่ร้สู ึกว่าสภาพแวดล้อมทาร้ ายเราอยู่นะคะ โดยเฉพาะในรุน่ บริ โภคนิ ยมอย่างเรา
ของให้ซื้อเต็มไปหมดนะคะ มันอันตรายมาก
ถ้าเรายังใช้ชวี ติ สบายๆ ถ้าเรายังประมาทกับการใช้เงิน วันหนึ่งเราจะกลายเป็นกบ
ต้ม ฝากไว้นะคะ โปรดระวัง อย่าคิดว่ามันไม่อนั ตราย ในทางการเงิน สภาพแวดล้อมทาง
การเงินอันตรายมาก เป็นหนี้กง็ า่ ยรูดปื้ ดๆ ใช่ไหมคะ สรุปเลยนะคะ “วอร์เลน บัฟเฟต”
(Warren Buffet) เป็นมหาเศรษฐีโลก เป็นนักลงทุนทีร่ วยทีส่ ุดในโลก มหาเศรษฐีอนั ดับสอง
ของโลกต่อเนื่องเป็น 10 ปีนะคะ เคยเป็นอันดับหนึ่งอยูด่ ว้ ยแปปหนึ่ง เขากับ บิล เกตส์ สอง
คน มหาเศรษฐีโลกอันดับ 1 อันดับ 2 มีทรัพย์สนิ รวมกันนี่มากกว่า GDP ของประเทศเล็กๆ
45 ประเทศ รวยแค่ไหนไปคิดเอาเองนะคะ คือว่าจินตนาการไม่ถูก รวยมาก ทีส่ ุดตัดสินใจ
บริจาคทุกสิง่ อย่างให้กบั การกุศลนะคะ คนๆ นี้รวยขึน้ มาได้อย่างไร เขารวยขึน้ มาได้ดว้ ยนี่
เลยค่ะ อิทธิบาท 4 ใครอยากจะทําการงานใดก็ต ามให้ประสบความสําเร็จน้องต้องมี 4 อย่าง
นี้ค่ะ มีใจรักต้องมีความอยาก เราจะบอกว่าเรามีความอยากไม่ได้มนั เป็นกิเล ส ถ้ามีความ
อยากในทางทีถ่ ูกต้อง อยากลงทุนให้ประสบความสําเร็จ อยากเก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมาย
จุดเริม่ ต้นต้องมีความอยาก แต่น้คี นไทยส่วนมากอยาก อยาก แล้วก็จากไป ไม่สาํ เร็จ จะ
สําเร็จได้เราต้องมีวริ ยิ ะค่ะ มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝกั ใฝ่ ใช้ปญั ญาสอบสวน ตรงนี้มนั ใช้
คุณธรรม มันใช้ความรูเ้ ข้ามาเกีย่ วข้องนะคะ น้องจะทําทุกอย่างบนโลกให้ประสบความสําเร็จ
หมดเลยนะคะ ถ้ามีอทิ ธิบาท 4 เป้าหมายทีเ่ รากําหนดไว้จะเป็ นเป้าหมายทางการเงิน
เป้าหมายทางการเรียน เป้าหมายทางการใช้ชวี ติ อะไรก็ตาม น้องต้องมีตวั นี้ อันนี้จะเป็ น
คุณธรรมเป็นหลักธรรมสําคัญทีจ่ ะทําให้งานสําเร็จ นะคะ เราจะทําทุกอย่างให้งานสําเร็จได้
อย่างทีบ่ อกนะคะ nothing is impossible ไม่มอี ะไรเป็นไปไม่ได้ แต่ไม่ใช่ว่าฉันจะนังเล่
่ นคุกกี้
รันของฉันไป เดีย๋ วมันก็คงสําเร็จเองใช่ไหมคะ ไมใช่นะคะ ไม่ใช่
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สุดท้ายขอคําถามจากน้องๆ บ้างดีกว่าคะ มีคาํ ถามอะไรไหมคะ สรุปได้ไหมคะว่าตก
ลง 3 ห่วง 2 เงือ่ นไข เราจะประยุกต์ใช้ได้อย่างไร หนึ่งชัวโมงที
่
ผ่ ่านมา ทาอย่างไรให้
พอประมาณนะคะ รู้จกั ตัวเอง จดจดจด, ทาอย่างไรให้การใช้เงิ นมีเหตุมีผล มี
เป้ าหมายทางการเงิ นให้ชดั ทาอย่างไรให้ชีวิตมีเหตุมีผล มีเป้ าหมายในชีวิตให้ชดั นะ
คะ, ภูมิค้มุ กันทางการเงิ นสร้างได้ อย่างไรคะ เก็บเงิ นก่อนใช้เงิ น ยากไหมคะประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องแบบว่าไปกินนํ้าพริกผักต้มอยูต่ ่างจังหวัดไหมคะ ไม่ตอ้ ง
อยูต่ รงไหนก็ทาํ ได้เลย อยากมังคั
่ งอย่
่ างยังยื
่ นอย่าลืมเพิ่ มความรู้เราต้องมีความรู้ เราจะ
ลงทุนอะไรเราจะเอาเงินไปไว้ตรงไหนใช่ไหมคะ บริหารจัดการเงินคืออะไร คุณธรรมสาคัญ
ในการประสบความสาเร็จทางการเงิ น คือ มีวินัยต้องขยันต้องมีวินัยสาคัญมาก
ฝากไว้คะอันนี้ชอบมาก ยังไม่จนอยูอ่ ย่างจนจะไม่จน ยังไม่รวยอยูอ่ ย่างรวยจะไม่รวย
นะคะ ชีวติ ปจั จุบนั ใช้เงินเยอะเกินไปหรือเปล่า อนาคตน้องเตรียมจะจบไปทํางานหาเงินให้
เจ้าหนี้หรือเปล่า ใช้ดอกเบีย้ นึกออกไหมคะ เราต้องทํางานหนักเพื่ออะไร อันทีจ่ ริงหลัก
ง่ายๆ ในการบริหารจัดการเงินก็คอื สร้างสมดุล ทําอย่างไรให้การเงินสมดุ ลนะคะ สมดุลก็คอื
ทางสายกลาง จริ งๆ แล้วการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไม่ใช่เรื่องยาก
ใครๆ ก็ทาได้ มังมี
่ ไม่ใช่เพราะมีมากมายแต่เพราะมีมากพอนะคะ คําว่า “พอ” สําคัญ
มาก คําว่าพอของแต่ละคนเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือน เท่ากันไหมคะ ไม่เท่า เปรียบเทียบ
กันได้ไหมคะ ไม่ได้ ทําอย่างไรเราถึงจะมีปรัชญาเราถึงจะประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ พีม่ องว่าสําคัญทีส่ ุดก็คอื เริม่ ต้นทีต่ วั เรา เป้าหมายเพื่อความยังยื
่ นมองแค่น้เี องนะ
คะ เริม่ ต้นตรงไหนเริม่ ต้นทีต่ วั เรา เป้าหมายอยูไ่ หนเพื่อความยังยื
่ น ไม่ใช่แค่วนั นี้ เดือนนี้
เดือนหน้า แต่ว่าความยังยื
่ นในอนาคตคืออะไร แล้วระหว่างทางขอแค่ 2 อย่าง ไม่เบียดเบียน
ตัวเอง ไม่เบียดเบียนคนอื่นแค่นนั ้ จริงๆ พูดง่ายนะคะ ฟงั ง่ายไหมคะ ง่าย ทําได้ไหมคะ พลัง
ใจไม่เข้มแข็งสักคนพอถามทําได้ไหมคะ ไม่กล้าตอบ แล้วไม่สบตาด้ วย ทําได้ไหมคะ
เยาวชน : ทําได้
วิทยากร : ปลาดาวทําได้ไหมคะ
เยาวชน : ทําได้
วิทยากร : ไม่มอี ะไรปลาดาวทําไม่ได้ ปลาดาวทําได้ไหมคะ
เยาวชน : ทําได้
วิทยากร : สูๆ้ ขอให้มคี วามสุข ความเจริญแล้วก็ความมันคงในชี
่
วติ ทัง้ การเงินและทุกสิง่ อย่างนะคะ
ขอบคุณคะ.
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