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หากพบว่าหนังสือมีข้อผิดพลาดหรือไม่ได้มาตรฐาน

โปรดส่งหนังสือกลับมาที่สำานักพิมพ์ (ทางไปรษณีย์)

ทางเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ท่านทันที

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยหมึก Soy Ink ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจากไม้ปลูก ลดการบุกรุกพื้นที่ป่าของโลก

ชื่อหนังสือ : How to be เศรษฐีพอเพียง

ผู้เขียน : ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
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สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดย บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำากัด

ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้

นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์

บรรณาธิการที่ปรึกษา กฤษฎาพร ชุมสาย ณ อยุธยา

บรรณาธิการบริหาร สานุพันธ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

บรรณาธิการ อิศวเรศ ตโมนุท

พิสูจน์อักษร จิระพรรณ คณาสวัสดิ์, ศศรัณย์ พิพัฒน์นรพงศ์

ศิลปกรรม/ออกแบบปก พรชนก สุขศานต์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาติ

อัจฉรา โยมสินธุ์.  

    How to be เศรษฐีพอเพียง.--  กรุงเทพฯ :  ฟรีมายด์, 2559. 

    200 หน้า.  

 

    1. เศรษฐกิจพอเพียง.   I. ชื่อเรื่อง.
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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

	 ส�ำนวนอมตะอยำ่ง	 “เงนิทองเป็นของนอกกำย	ตำยไปกเ็อำ

ไปไมไ่ด”้	 แต่ถำ้เลอืกไดแ้ละใหเ้ลอืกกนัจรงิๆ	 เชือ่ขนมกนิไดเ้ลยวำ่

คนส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะ	 “มัง่ม”ี	 มำกกว่ำ	 “ขดัสน”	 (หรอืทีเ่ขำ้ใจกนั

งำ่ยๆ	คอืเลอืกทีจ่ะ	“ม”ี	มำกกวำ่เลอืกทีจ่ะ	“ขำด”	นัน่แหละ)	และถงึจะ

ประจกัษแ์กใ่จดวีำ่	“เงนิไมส่ำมำรถซือ้ทกุสิง่ได”้	แต่อกีหน่ึงควำมจรงิ 

ทีท่ิม่แทงใจเสมอมำคอื	 “เงนิช่วยใหเ้รำใชช้วีติไดส้ะดวกสบำยขึน้”	

เพรำะฉะนัน้กค็งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรทีค่นเรำจะอยำกร�่ำรวย	 และ

ไมใ่ช่เรื่องผดิอะไรหำกเป้ำหมำยในชวีติของใครหลำยๆ	 คนคอืกำร

เป็นหน่ึงในเศรษฐรีะดบัประเทศหรอืมหำเศรษฐรีะดบัโลก	แต่จะเป็น

เรือ่งแปลกมำก	ถำ้คนเหลำ่นัน้เอำแต่	“เฝ้าฝัน” แต่	“ไม่ลงมือท�า”

	 แมใ้ครหลำยคนจะยดึมัน่คต	ิ“ขยนั	+	ฉลำด”	=	รวย	แต่กม็ี

คนอกีไม่น้อยทีเ่ชื่อมัน่ว่ำ	 “คนเก่งหรอืจะสูค้นเฮง”	 ขอลุน้เสีย่งโชค	

(หวย	พนนั	หุน้	ฯลฯ)	น่ำจะรบัทรพัยไ์ดง้ำ่ยกวำ่	แมท้ัง้สองแนวคดิจะม ี

เป้ำหมำยเหมอืนกนั	 (คอืมุง่สูค่วำมร�่ำรวย)	 แต่กไ็มรู่ว้่ำตอ้งใชเ้วลำ

นำนเท่ำไรในกำรพสิูจน์ผลลพัธ์	 ทีส่�ำคญั	 ไม่มอีะไรกำรนัตดีว้ยว่ำ

หำกเกดิรวยขึน้มำจรงิ	 เรำจะ	 “รวยไปเรือ่ยๆ”	 ไดน้ำนแคไ่หน	หรอื

จะ	“รวยเพยีงแป๊บๆ”	แบบแวบ้เขำ้มำใหช้ืน่ใจแลว้หำยไปในสำยลม	

เพรำะวำ่กนัตำมควำมเป็นจรงิแลว้	คนเรำนัน้ร�่ำรวยไดเ้พรำะ	“จดักำร

เป็น”	ไมใ่ชเ่พรำะ	“หำไดเ้ยอะ”	ซึง่ควำมจรงิขอ้น้ีแหละทีท่�ำให	้“ใครๆ

กร็วยได้ ใครๆ กเ็ป็นเศรษฐีได้”	

	 “How to be เศรษฐีพอเพียง”	 เล่มน้ี	 รวบรวมสำรพนั

เกรด็ควำมรู้เรื่องเงนิๆ	 ทองๆ	 จำก	 พ่ีรกั-ดร.อจัฉรา โยมสินธุ ์ 

ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรเงนิและคร�่ำหวอดในวงกำรมำยำวนำน	 ทัง้ใน

บทบำทอำจำรยภ์ำควชิำกำรเงนิ	ทีป่รกึษำดำ้นกำรเงนิและกำรลงทนุ	

วทิยำกร	 ฯลฯ	 โดยมแีนวคดิทีน่่ำสนใจและรว่มสมยัจำกกำรน้อมน�ำ

แนวคดิเรือ่ง“เศรษฐกจิพอเพยีง”	 ของพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วั

มำประยกุตผ์สมผสำนกบัศำสตรด์ำ้นกำรเงนิ	เกดิเป็นหลกักำรบรหิำร

จดักำรกำรเงนิทีใ่หผ้ลลพัธอ์ยำ่งยัง่ยนื	เกดิเป็นศพัทใ์หมค่อื	“เศรษฐี

พอเพยีง”	 ซึง่หนงัสอืเลม่น้ีจะท�ำใหค้ณุเขำ้ใจวำ่ควำมร�่ำรวยทีแ่ทจ้รงิ	

คอือะไร	 กำรไปสู่จุดหมำยนัน้ท�ำได้อย่ำงไร	 พฤติกรรม/ทศันคต ิ

แบบใดคอืศตัรตูวัรำ้ยทีค่อยขดัขวำง	และแน่นอนวำ่ยงัมวีธิปีฏบิตัใิห้

ทกุคนสำมำรถท�ำตำมไดแ้บบไมม่กีัก๊	

	 ทำงส�ำนกัพมิพฟ์รมีำยด	์ขอขอบพระคณุ	ดร.อจัฉรำ	โยมสนิธุ	์

ทีใ่หค้วำมไวว้ำงใจในกำรจดัท�ำและเผยแพร่ควำมรูด้้ำนกำรบรหิำร

จดักำรกำรเงนิทีเ่ขำ้ใจงำ่ยและน�ำไปใชไ้ดใ้นชวีติจรงิ	เป็นองคค์วำมรู ้

ทีส่ำมำรถน�ำไปใชไ้ดก้บัทุกคน	 ทุกช่วงวยั	 เพื่อควำมร�่ำรวยอย่ำง

ยัง่ยนืในแบบของคณุเอง	

     

    ส�านักพิมพฟ์รีมายด์

SAMPLE 

 
 
SAMPLE



คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

	 ส�ำนวนอมตะอยำ่ง	 “เงนิทองเป็นของนอกกำย	ตำยไปกเ็อำ

ไปไมไ่ด”้	 แต่ถำ้เลอืกไดแ้ละใหเ้ลอืกกนัจรงิๆ	 เชือ่ขนมกนิไดเ้ลยวำ่

คนส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะ	 “มัง่ม”ี	 มำกกว่ำ	 “ขดัสน”	 (หรอืทีเ่ขำ้ใจกนั

งำ่ยๆ	คอืเลอืกทีจ่ะ	“ม”ี	มำกกวำ่เลอืกทีจ่ะ	“ขำด”	นัน่แหละ)	และถงึจะ

ประจกัษแ์กใ่จดวีำ่	“เงนิไมส่ำมำรถซือ้ทกุสิง่ได”้	แต่อกีหน่ึงควำมจรงิ 

ทีท่ิม่แทงใจเสมอมำคอื	 “เงนิช่วยใหเ้รำใชช้วีติไดส้ะดวกสบำยขึน้”	

เพรำะฉะนัน้กค็งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรทีค่นเรำจะอยำกร�่ำรวย	 และ

ไมใ่ช่เรื่องผดิอะไรหำกเป้ำหมำยในชวีติของใครหลำยๆ	 คนคอืกำร

เป็นหน่ึงในเศรษฐรีะดบัประเทศหรอืมหำเศรษฐรีะดบัโลก	แต่จะเป็น

เรือ่งแปลกมำก	ถำ้คนเหลำ่นัน้เอำแต่	“เฝ้าฝัน” แต่	“ไม่ลงมือท�า”

	 แมใ้ครหลำยคนจะยดึมัน่คต	ิ“ขยนั	+	ฉลำด”	=	รวย	แต่กม็ี

คนอกีไม่น้อยทีเ่ชื่อมัน่ว่ำ	 “คนเก่งหรอืจะสูค้นเฮง”	 ขอลุน้เสีย่งโชค	

(หวย	พนนั	หุน้	ฯลฯ)	น่ำจะรบัทรพัยไ์ดง้ำ่ยกวำ่	แมท้ัง้สองแนวคดิจะม ี

เป้ำหมำยเหมอืนกนั	 (คอืมุง่สูค่วำมร�่ำรวย)	 แต่กไ็มรู่ว้่ำตอ้งใชเ้วลำ

นำนเท่ำไรในกำรพสิูจน์ผลลพัธ์	 ทีส่�ำคญั	 ไม่มอีะไรกำรนัตดีว้ยว่ำ

หำกเกดิรวยขึน้มำจรงิ	 เรำจะ	 “รวยไปเรือ่ยๆ”	 ไดน้ำนแคไ่หน	หรอื

จะ	“รวยเพยีงแป๊บๆ”	แบบแวบ้เขำ้มำใหช้ืน่ใจแลว้หำยไปในสำยลม	

เพรำะวำ่กนัตำมควำมเป็นจรงิแลว้	คนเรำนัน้ร�่ำรวยไดเ้พรำะ	“จดักำร

เป็น”	ไมใ่ชเ่พรำะ	“หำไดเ้ยอะ”	ซึง่ควำมจรงิขอ้น้ีแหละทีท่�ำให	้“ใครๆ

กร็วยได้ ใครๆ กเ็ป็นเศรษฐีได้”	

	 “How to be เศรษฐีพอเพียง”	 เล่มน้ี	 รวบรวมสำรพนั

เกรด็ควำมรู้เรื่องเงนิๆ	 ทองๆ	 จำก	 พ่ีรกั-ดร.อจัฉรา โยมสินธุ ์ 

ผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกำรเงนิและคร�่ำหวอดในวงกำรมำยำวนำน	 ทัง้ใน

บทบำทอำจำรยภ์ำควชิำกำรเงนิ	ทีป่รกึษำดำ้นกำรเงนิและกำรลงทนุ	

วทิยำกร	 ฯลฯ	 โดยมแีนวคดิทีน่่ำสนใจและรว่มสมยัจำกกำรน้อมน�ำ

แนวคดิเรือ่ง“เศรษฐกจิพอเพยีง”	 ของพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วั

มำประยกุตผ์สมผสำนกบัศำสตรด์ำ้นกำรเงนิ	เกดิเป็นหลกักำรบรหิำร

จดักำรกำรเงนิทีใ่หผ้ลลพัธอ์ยำ่งยัง่ยนื	เกดิเป็นศพัทใ์หมค่อื	“เศรษฐี

พอเพยีง”	 ซึง่หนงัสอืเลม่น้ีจะท�ำใหค้ณุเขำ้ใจวำ่ควำมร�่ำรวยทีแ่ทจ้รงิ	

คอือะไร	 กำรไปสู่จุดหมำยนัน้ท�ำได้อย่ำงไร	 พฤติกรรม/ทศันคต ิ

แบบใดคอืศตัรตูวัรำ้ยทีค่อยขดัขวำง	และแน่นอนวำ่ยงัมวีธิปีฏบิตัใิห้

ทกุคนสำมำรถท�ำตำมไดแ้บบไมม่กีัก๊	

	 ทำงส�ำนกัพมิพฟ์รมีำยด	์ขอขอบพระคณุ	ดร.อจัฉรำ	โยมสนิธุ	์

ทีใ่หค้วำมไวว้ำงใจในกำรจดัท�ำและเผยแพร่ควำมรูด้ำ้นกำรบรหิำร

จดักำรกำรเงนิทีเ่ขำ้ใจงำ่ยและน�ำไปใชไ้ดใ้นชวีติจรงิ	เป็นองคค์วำมรู ้

ทีส่ำมำรถน�ำไปใชไ้ดก้บัทุกคน	 ทุกช่วงวยั	 เพื่อควำมร�่ำรวยอย่ำง

ยัง่ยนืในแบบของคณุเอง	
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  เชือ่ไหมคะวำ่	“ใครๆ	กเ็ป็นเศรษฐไีด”้		 	 	

								 เป็นที่ทรำบกนัทัว่ไปว่ำ	 เศรษฐีจ�ำนวนมำกไม่ได้เกิดมำ

มีทรพัย์สินเงนิทองมำกมำย	 เศรษฐีจ�ำนวนไม่น้อยเลยที่เกิดใน

ครอบครวัทีอ่ตัคดัขดัสน!	 เคยคดิไหมคะว่ำ...เศรษฐเีหล่ำน้ีมอีะไร 

ทีเ่รำไมม่	ี เขำท�ำอะไรทีเ่รำไมไ่ดท้�ำ	 เขำคดิอะไรทีเ่รำไมไ่ดค้ดิ	 ใคร

อยำกเป็นเศรษฐ	ี คงต้องเริม่ต้น	 คดิ-พจิำรณำ-ทบทวน-ไตร่ตรอง	

ใหด้วี่ำท�ำไมเรำจงึอยำกเป็นเศรษฐ	ี เรำจะเป็นเศรษฐไีปเพื่ออะไร	

เป็นเศรษฐแีลว้เรำจะมคีวำมสุขอย่ำงทีต่้องกำรจรงิหรอื	 เรำจะท�ำ

ประโยชน์แก่ตนเองและสว่นรวมไดม้ำกขึน้จรงิหรอื	

	 เรำไดเ้หน็เศรษฐผีูม้ ัง่คัง่ร�่ำรวยมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัมำกมำย 

กใ็ชว่ำ่เศรษฐเีหลำ่นัน้จะมคีวำมสขุทกุคน	เพรำะ	“มมีำก”	ไมไ่ดแ้ปล

ว่ำ	 “มสีุข”	 เพรำะกำรมทีรพัย์สนิเงนิทองมำกมำยไม่ได้เป็นกำร 

กำรนัตวี่ำจะท�ำใหเ้รำมคีวำมสขุอย่ำงแทจ้รงิได	้ เรำจงึเหน็	 “เศรษฐี

อนำถำ”	ไดท้ัว่ไป	อยำกเป็นเศรษฐทีีม่คีวำมสขุอยำ่งแทจ้รงิ	มอีนำคต

ทำงกำรเงนิทีม่ ัน่คงอยำ่งยัง่ยนื	 จงึตอ้งเป็นเศรษฐทีีไ่มธ่รรมดำ	 ซึง่	

“เศรษฐพีอเพยีง”	คอื	ทำงเลอืกหน่ึงทีท่กุคนเป็นได้

	 จำกประสบกำรณ์ทีผู่เ้ขยีนไดพ้บเจอผูค้นมำกมำย	 หลำก

หลำยอำชีพ	ทุกเพศ	ทุกวยั	ในเกือบ	60	จงัหวดัทัว่ประเทศไทย 

ผูเ้ขยีนขอฟันธงวำ่	คนไทยสว่นใหญ่ท�ำงำนเกง่	หำเงนิได	้และหำเงนิ

คำ�นำ�ผู้เขียน เก่ง	 แต่คนไทยสว่นใหญ่คงตอ้งท�ำงำนหนกัเพือ่หำเงนิไปตลอดชวีติ	

เพรำะรกัษำเงนิทีห่ำมำไดไ้วแ้ทบไมไ่ด	้ใครทีข่ยนัแต่ประมำทในกำร

ใชจ้ำ่ยและไมฉ่ลำดในวธิจีดักำร...ไมม่ทีำงรวย	ไมม่ทีำงไดเ้ป็นเศรษฐี

	 ใครอยำกรวย	 อยำกเป็นเศรษฐ	ี จงึตอ้งไมป่ระมำทและตอ้ง

ฉลำดในวธิจีดักำร	 “How to be เศรษฐีพอเพียง”	 เล่มน้ี	 น�ำเสนอ

แนวคดิและวธิกีำรงำ่ยๆ	ฉลำดๆ	เพือ่ชว่ยใหท้กุทำ่นไดเ้ป็น	“เศรษฐี

พอเพยีง”	 ซึ่งเป็นเศรษฐทีีม่คีวำมสุขทุกวนั	 มอีนำคตทำงกำรเงนิ

ที่ม ัน่คง	 เพรำะจดักำรเงนิได้อย่ำงอยู่หมดัตำมหลกัปรชัญำของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

	 หลกัคดิเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นศำสตรแ์หง่กำรบรหิำรทีฉ่ลำด

ปรำดเปรือ่ง	ผูค้นทัว่โลก	รวมถงึองคก์ำรสหประชำชำต	ิต่ำงยอมรบั

ว่ำกำรจดักำรปัญหำ	 กำรบรหิำรงำน	 บรหิำรตนเอง	 กำรพฒันำ

ตนเอง	พฒันำงำน	และพฒันำประเทศตำมศำสตรแ์หง่พระรำชำของ 

พวกเรำชำวไทยน้ี	จะสรำ้งควำมสมดลุ	ควำมมัน่คงอยำ่งยัง่ยนืไดจ้รงิๆ	 

คนไทยคนใดยงัไมเ่ขำ้ใจหลกัคดิเศรษฐกจิพอพยีง	ตอ้งลองเปิดใจอ่ำน		 

“How	 to	 be	 เศรษฐพีอเพยีง”	 เล่มน้ีค่ะ	 รบัรองว่ำจะเขำ้ใจทัง้เรื่อง

กำรเงนิ	และเรือ่งหลกัคดิเศรษฐกจิพอเพยีงทีแ่สนจะงำ่ย	ท�ำได	้และ

ไดผ้ลจรงิ	

	 ไมต่อ้งเชือ่นะคะ...	ทำ้ใหล้องอ่ำน	

    ดร.อจัฉรา โยมสินธุ ์

         Atchara	Yomsin
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ภาค 1 อยากเป็นเศรษฐี ต้องพอเพียง 13
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194   เศรษฐีพอเพียงHow to be

สภำพสงัคมทีนิ่ยมกำรบรโิภคมำกขึน้และนิสยัรกัสบำย	ขำดระเบยีบ

วนิัยของคนไทย	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำเป็นเรื่องทีน่่ำกงัวลอยู่ไม่น้อย	 โดย

สำเหตุส�ำคญัทีค่นไทยมปัีญหำทำงกำรเงนิ	ผูเ้ขยีนคดิวำ่เป็นเพรำะ

1.	 คนไทยส่วนใหญ่	 “ไม่รู้”	 สถำนะทำงกำรเงนิที่แท้จริง

ของตวัเอง	 หรอือำจจะ	 “ไม่อยำกรู”้	 “ไม่อยำกรบัรู”้	 หรอื																									

“ไมย่อมรบั”	กเ็ป็นได้

2.	 คนไทยสว่นใหญ่	 “ไม่มี”	 เป้ำหมำยทำงกำรเงนิทีช่ดัเจน		

จงึใชจ้ำ่ยเงนิอยำ่งไมม่เีหตุผล

3.	 คนไทยสว่นใหญ่	“ไม่สร้าง”	ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิใหต้วัเอง

อยำ่งจรงิจงั

	 ยิง่ไดเ้หน็	 ไดรู้จ้กันักศกึษำจำกประเทศบำ้นใกลเ้รอืนเคยีง

กนั	ยิง่น่ำกงัวล	 เพรำะยิง่ประจกัษช์ดัถงึควำมแตกต่ำงในหลำยดำ้น

ของนกัศกึษำซึง่เป็นผลผลติของระบบกำรศกึษำในแตล่ะประเทศ	ใน

ฐำนะทีอ่ยูใ่นแวดวงกำรศกึษำมำตลอดชวีติ	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำระบบกำร

ศกึษำไทยมปัีญหำอย่ำงมำก	 เพรำะคนไทยส่วนใหญ่ยงัขำดทกัษะ

ชวีติ	 (Life	 skill)	 หลำยดำ้น	 โดยเฉพำะดำ้นกำรจดักำรทำงกำรเงนิ	

เดก็ๆ	 โดยเฉพำะนักศกึษำขำดเป้ำหมำยในกำรใชช้วีติ	 ขำดควำม		

มุง่มัน่	ขำดระเบยีบวนิยั	แถมยงัใชเ้งนิเกง่	ไมเ่คยวำงแผนกำรเงนิ	แต่

อยำกรวย	อยำกมเีงนิทองเยอะๆ	อยำกมอีำชพีอสิระ	ไมอ่ยำกท�ำงำน

หนกั	อยำกใชช้วีติสบำยๆ

	 ตวัเลขหน้ีสนิภำคครวัเรอืนคงจะลดลงไดย้ำกและจะกลำย

เป็นปัญหำทีน่่ำหนกัใจมำกขึน้เรือ่ยๆ	เพรำะตวัเลขหน้ีสนิจะเพิม่ขึน้

จำกลกูหน้ีทีอ่ำยนุ้อยลงเรือ่ยๆ	

195ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

	 น่ำเสยีดำยทีห่ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่พระบำท-

สมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัทรงสอน	ทรงปฏบิตัเิป็นแบบอยำ่งใหค้นไทยได้

เหน็มำโดยตลอด	กลบัไมไ่ดร้บัควำมสนใจจำกหลำยฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง

ทีจ่ะสนบัสนุน	 สง่เสรมิใหเ้กดิกำรน้อมน�ำไปปฏบิตัอิยำ่งจรงิจงั	 เพือ่

กำรเตบิโตของประเทศอยำ่งมัน่คง	 เพือ่กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์

อยำ่งยัง่ยนื	

MILLIONAIRE WISDOM TIPS

    ไม่รอดเพราะไม่รู้ อยากรอดจึงต้อง “รู้”

1. รู้สถานะทางการเงินท่ีแท้จริงของตนเอง

2. รู้เป้าหมายทางการเงินท่ีชดัเจน

3. รู้จกัสร้างภมิูคุ้มกนัทางการเงิน

14   เศรษฐีพอเพียงHow to be

	 คนส่วนใหญ่อำจจะเขำ้ใจว่ำปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง

เป็นเรือ่งของชำวไร	่ชำวนำ	เกษตรกร	หรอือำจจะคดิวำ่เป็นเรือ่งไกลตวั	

ทีป่ฏบิตัไิดย้ำก	ทัง้ทีจ่รงิๆ	 แลว้	 ในหลวงทำ่นพระรำชทำนแนวทำง

งำ่ยๆ	ใหพ้วกเรำน้อมน�ำมำปฏบิตัไิดจ้รงิๆ	เพือ่สรำ้งควำมสขุทีม่ ัน่คง

ยัง่ยนืในชวีติ	ซึง่เรำเริม่ตน้ใชช้วีติพอเพยีงไดไ้มย่ำก...	เพยีงแค	่2	ก	+	2	ร	

	 เริม่ตน้ที	่ก	ตวัแรกกนัเลยดกีวำ่

 “ก : เกบ็เงินก่อนใช้เงิน”	เคลด็ลบัขอ้น้ี	พดูถงึกนับอ่ยๆ	ขอ

ย�้ำอกีสกัครัง้ส�ำหรบัคนทีไ่มม่เีงนิเกบ็	 ไมม่เีงนิออม	 คนสว่นใหญ่รอ

มเีงนิเหลอืจำกกำรใชจ้ำ่ยจงึคอ่ยเกบ็ออม	ท�ำใหไ้มม่เีงนิออม	เพรำะ

เงนิไมเ่คยเหลอืส�ำหรบักำรออม	 หลำยคนกงัวลใจกบัพฤตกิรรมกำร 

ใชจ้่ำยของตนเอง	 เพรำะพยำยำมทีจ่ะใชจ้่ำยใหน้้อยกว่ำรำยไดจ้ะ

ไดม้เีงนิเหลอืไปเกบ็ออม	แต่สดุทำ้ยกใ็ชจ้ำ่ยเพลดิเพลนิจนเงนิหมด	

	 กำรเกบ็ออมเงนิทนัททีีม่รีำยได	้ จงึเป็นทำงออกทีจ่ะชว่ยให้

มเีงนิออมอย่ำงแน่นอน	 เพรำะเงนิออมเป็นรำกฐำน	 เป็นจุดเริม่ตน้

ส�ำคญัในกำรสรำ้งควำมมัน่คง	ควำมยัง่ยนืทำงกำรเงนิ	รวมทัง้เงนิออม

ยงัเป็นภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิทีส่�ำคญัทีจ่ะชว่ยใหเ้รำอยูร่อดและรบัมอื

กบัอุบตัเิหตุทำงกำรเงนิทีนึ่กไมถ่งึได้

฿

฿

฿

เริ่มต้นพอเพียง

ด้วย 2 ก + 2 ร

15ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

	 ส�ำหรบั	ก	ตวัทีส่อง	กค็อื	“ก : แก้มลิง”	อยำ่งทีท่รำบกนัดวีำ่

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัทรงเมตตำอธิบำยพฤติกรรมกำร 

กนิกลว้ยของลงิไวว้ำ่	 เมือ่ไดก้ลว้ย	ลงิจะกดัและเกบ็กลว้ยไวจ้นเตม็

กระพุ้งแก้มก่อนที่จะค่อยๆ	 น�ำกล้วยออกมำเคี้ยวและกลนืกนิใน 

ภำยหลงั	 พฤตกิรรมอนัชำญฉลำดในกำรสะสมกลว้ยของลงิเช่นน้ี																																																																																																

นอกจำกจะเป็นตัวอย่ำงที่ชดัเจนในกำรพกัน�้ ำเพื่อแก้ไขปัญหำ																						

น�้ำทว่มแลว้	 ยงัประยุกต์เพื่อใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรทำงกำรเงนิได้

อยำ่งดยีิง่อกีดว้ย	

	 หำกเรำเปรยีบเทยีบกลว้ยในแกม้ลงิเป็นเงนิออมทีเ่รำควรมี

สะสมไวเ้พื่ออนำคต	 ใครมกีลว้ยเกบ็ไวใ้นกระพุง้แก้มเยอะกอุ็่นใจ	

สบำยใจได	้ไมต่อ้งกงัวลใจหำกมเีหตุฉุกเฉนิ	มคีวำมจ�ำเป็นตอ้งใชเ้งนิ

	 นอกจำกน้ี	เรำยงัน่ำจะเปรยีบเทยีบการชะลอการกินกล้วย 

เป็นการชะลอการใช้จ่าย การชะลอการไหลออกของน�้า หรือ

การลดความแรงของน�้าหรือเงินในกระเป๋าท่ีก�าลงัจะไหลออก

ไปอย่างรวดเรว็ได้ด้วย	 ใครมปัีญหำกำรใชจ้ำ่ยเงนิเกนิตวั	คงตอ้ง

ลองท�ำ “บญัชีแก้มลิง”	 เพื่อจดบนัทึกรำยได้รำยจ่ำยส่วนตวัด ู

สกัหน่อยวำ่น�้ำไหลออกไปไหนบำ้ง	กำรใชจ้ำ่ยมเีหตุมผีลหรอืไม ่โดย

บญัชีแก้มลิงท�าได้ง่ายๆ คล้ายกบับญัชีครวัเรือน หรือบญัชี

รายรบัรายจ่าย แต่ให้เพ่ิมช่องพิเศษ “แก้มลิง” เพ่ือหมายเหตไุว้

ส�าหรบัค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่จ�าเป็นหรือค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ 

ท่ีก�าลงัจะซ้ือเพ่ือทบทวนอีกครัง้ว่าจะสามารถชะลอไว้ก่อนได้

หรอืไม่ จะชะลอออกไปได้ก่ีวนั ก่ีสปัดาห ์หรือก่ีเดือน	เพือ่เตอืน

สตตินเองอกีครัง้ว่ำจะต้องซื้อจรงิๆ	 หรอืไม่	 ถ้ำยงัไม่ซื้อของชิ้นน้ี	

SAMPLE 
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สภำพสงัคมทีนิ่ยมกำรบรโิภคมำกขึน้และนิสยัรกัสบำย	ขำดระเบยีบ

วนิัยของคนไทย	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำเป็นเรื่องทีน่่ำกงัวลอยู่ไม่น้อย	 โดย

สำเหตุส�ำคญัทีค่นไทยมปัีญหำทำงกำรเงนิ	ผูเ้ขยีนคดิวำ่เป็นเพรำะ

1.	 คนไทยส่วนใหญ่	 “ไม่รู้”	 สถำนะทำงกำรเงนิที่แท้จริง

ของตวัเอง	 หรอือำจจะ	 “ไม่อยำกรู”้	 “ไม่อยำกรบัรู”้	 หรอื																									

“ไมย่อมรบั”	กเ็ป็นได้

2.	 คนไทยสว่นใหญ่	 “ไม่มี”	 เป้ำหมำยทำงกำรเงนิทีช่ดัเจน		

จงึใชจ้ำ่ยเงนิอยำ่งไมม่เีหตุผล

3.	 คนไทยสว่นใหญ่	“ไม่สร้าง”	ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิใหต้วัเอง

อยำ่งจรงิจงั

	 ยิง่ไดเ้หน็	 ไดรู้จ้กันักศกึษำจำกประเทศบำ้นใกลเ้รอืนเคยีง

กนั	ยิง่น่ำกงัวล	 เพรำะยิง่ประจกัษช์ดัถงึควำมแตกต่ำงในหลำยดำ้น

ของนกัศกึษำซึง่เป็นผลผลติของระบบกำรศกึษำในแต่ละประเทศ	ใน

ฐำนะทีอ่ยูใ่นแวดวงกำรศกึษำมำตลอดชวีติ	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำระบบกำร

ศกึษำไทยมปัีญหำอย่ำงมำก	 เพรำะคนไทยส่วนใหญ่ยงัขำดทกัษะ

ชวีติ	 (Life	 skill)	 หลำยดำ้น	 โดยเฉพำะดำ้นกำรจดักำรทำงกำรเงนิ	

เดก็ๆ	 โดยเฉพำะนักศกึษำขำดเป้ำหมำยในกำรใชช้วีติ	 ขำดควำม		

มุง่มัน่	ขำดระเบยีบวนิยั	แถมยงัใชเ้งนิเกง่	ไมเ่คยวำงแผนกำรเงนิ	แต่

อยำกรวย	อยำกมเีงนิทองเยอะๆ	อยำกมอีำชพีอสิระ	ไมอ่ยำกท�ำงำน

หนกั	อยำกใชช้วีติสบำยๆ

	 ตวัเลขหน้ีสนิภำคครวัเรอืนคงจะลดลงไดย้ำกและจะกลำย

เป็นปัญหำทีน่่ำหนกัใจมำกขึน้เรือ่ยๆ	เพรำะตวัเลขหน้ีสนิจะเพิม่ขึน้

จำกลกูหน้ีทีอ่ำยนุ้อยลงเรือ่ยๆ	

195ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

	 น่ำเสยีดำยทีห่ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่พระบำท-

สมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัทรงสอน	ทรงปฏบิตัเิป็นแบบอยำ่งใหค้นไทยได้

เหน็มำโดยตลอด	กลบัไมไ่ดร้บัควำมสนใจจำกหลำยฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง

ทีจ่ะสนบัสนุน	 สง่เสรมิใหเ้กดิกำรน้อมน�ำไปปฏบิตัอิยำ่งจรงิจงั	 เพือ่

กำรเตบิโตของประเทศอยำ่งมัน่คง	 เพือ่กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์

อยำ่งยัง่ยนื	

MILLIONAIRE WISDOM TIPS

    ไม่รอดเพราะไม่รู้ อยากรอดจึงต้อง “รู้”

1. รู้สถานะทางการเงินท่ีแท้จริงของตนเอง

2. รู้เป้าหมายทางการเงินท่ีชดัเจน

3. รู้จกัสร้างภมิูคุ้มกนัทางการเงิน
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	 คนส่วนใหญ่อำจจะเขำ้ใจว่ำปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง

เป็นเรือ่งของชำวไร	่ชำวนำ	เกษตรกร	หรอือำจจะคดิวำ่เป็นเรือ่งไกลตวั	

ทีป่ฏบิตัไิดย้ำก	ทัง้ทีจ่รงิๆ	 แลว้	 ในหลวงทำ่นพระรำชทำนแนวทำง

งำ่ยๆ	ใหพ้วกเรำน้อมน�ำมำปฏบิตัไิดจ้รงิๆ	เพือ่สรำ้งควำมสขุทีม่ ัน่คง

ยัง่ยนืในชวีติ	ซึง่เรำเริม่ตน้ใชช้วีติพอเพยีงไดไ้มย่ำก...	เพยีงแค	่2	ก	+	2	ร	

	 เริม่ตน้ที	่ก	ตวัแรกกนัเลยดกีวำ่

 “ก : เกบ็เงินก่อนใช้เงิน”	เคลด็ลบัขอ้น้ี	พดูถงึกนับอ่ยๆ	ขอ

ย�้ำอกีสกัครัง้ส�ำหรบัคนทีไ่มม่เีงนิเกบ็	 ไมม่เีงนิออม	 คนสว่นใหญ่รอ

มเีงนิเหลอืจำกกำรใชจ้ำ่ยจงึคอ่ยเกบ็ออม	ท�ำใหไ้มม่เีงนิออม	เพรำะ

เงนิไมเ่คยเหลอืส�ำหรบักำรออม	 หลำยคนกงัวลใจกบัพฤตกิรรมกำร 

ใชจ้่ำยของตนเอง	 เพรำะพยำยำมทีจ่ะใชจ้่ำยใหน้้อยกว่ำรำยไดจ้ะ

ไดม้เีงนิเหลอืไปเกบ็ออม	แต่สดุทำ้ยกใ็ชจ้ำ่ยเพลดิเพลนิจนเงนิหมด	

	 กำรเกบ็ออมเงนิทนัททีีม่รีำยได	้ จงึเป็นทำงออกทีจ่ะชว่ยให้

มเีงนิออมอย่ำงแน่นอน	 เพรำะเงนิออมเป็นรำกฐำน	 เป็นจุดเริม่ตน้

ส�ำคญัในกำรสรำ้งควำมมัน่คง	ควำมยัง่ยนืทำงกำรเงนิ	รวมทัง้เงนิออม

ยงัเป็นภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิทีส่�ำคญัทีจ่ะชว่ยใหเ้รำอยูร่อดและรบัมอื

กบัอุบตัเิหตุทำงกำรเงนิทีนึ่กไมถ่งึได้

฿

฿

฿

เริ่มต้นพอเพียง

ด้วย 2 ก + 2 ร

15ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

	 ส�ำหรบั	ก	ตวัทีส่อง	กค็อื	“ก : แก้มลิง”	อยำ่งทีท่รำบกนัดวีำ่

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัทรงเมตตำอธิบำยพฤติกรรมกำร 

กนิกลว้ยของลงิไวว้ำ่	 เมือ่ไดก้ลว้ย	ลงิจะกดัและเกบ็กลว้ยไวจ้นเตม็

กระพุ้งแก้มก่อนที่จะค่อยๆ	 น�ำกล้วยออกมำเคี้ยวและกลนืกนิใน 

ภำยหลงั	 พฤตกิรรมอนัชำญฉลำดในกำรสะสมกลว้ยของลงิเช่นน้ี																																																																																																

นอกจำกจะเป็นตัวอย่ำงที่ชดัเจนในกำรพกัน�้ ำเพื่อแก้ไขปัญหำ																						

น�้ำทว่มแลว้	 ยงัประยุกต์เพื่อใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรทำงกำรเงนิได้

อยำ่งดยีิง่อกีดว้ย	

	 หำกเรำเปรยีบเทยีบกลว้ยในแกม้ลงิเป็นเงนิออมทีเ่รำควรมี

สะสมไวเ้พื่ออนำคต	 ใครมกีลว้ยเกบ็ไวใ้นกระพุง้แก้มเยอะกอุ่็นใจ	

สบำยใจได	้ไมต่อ้งกงัวลใจหำกมเีหตุฉุกเฉนิ	มคีวำมจ�ำเป็นตอ้งใชเ้งนิ

	 นอกจำกน้ี	เรำยงัน่ำจะเปรยีบเทยีบการชะลอการกินกล้วย 

เป็นการชะลอการใช้จ่าย การชะลอการไหลออกของน�้า หรือ

การลดความแรงของน�้าหรือเงินในกระเป๋าท่ีก�าลงัจะไหลออก

ไปอย่างรวดเรว็ได้ด้วย	 ใครมปัีญหำกำรใชจ้ำ่ยเงนิเกนิตวั	คงตอ้ง

ลองท�ำ “บญัชีแก้มลิง”	 เพื่อจดบนัทึกรำยได้รำยจ่ำยส่วนตวัด ู

สกัหน่อยวำ่น�้ำไหลออกไปไหนบำ้ง	กำรใชจ้ำ่ยมเีหตุมผีลหรอืไม ่โดย

บญัชีแก้มลิงท�าได้ง่ายๆ คล้ายกบับญัชีครวัเรือน หรือบญัชี

รายรบัรายจ่าย แต่ให้เพ่ิมช่องพิเศษ “แก้มลิง” เพ่ือหมายเหตไุว้

ส�าหรบัค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่จ�าเป็นหรือค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ 

ท่ีก�าลงัจะซ้ือเพ่ือทบทวนอีกครัง้ว่าจะสามารถชะลอไว้ก่อนได้

หรอืไม ่จะชะลอออกไปได้ก่ีวนั ก่ีสปัดาห ์หรือก่ีเดือน	เพือ่เตอืน

สตตินเองอกีครัง้ว่ำจะต้องซื้อจรงิๆ	 หรอืไม่	 ถ้ำยงัไม่ซื้อของชิ้นน้ี	

SAMPLE 

 
 
SAMPLE
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สภำพสงัคมทีนิ่ยมกำรบรโิภคมำกขึน้และนิสยัรกัสบำย	ขำดระเบยีบ

วนิัยของคนไทย	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำเป็นเรื่องทีน่่ำกงัวลอยู่ไม่น้อย	 โดย

สำเหตุส�ำคญัทีค่นไทยมปัีญหำทำงกำรเงนิ	ผูเ้ขยีนคดิวำ่เป็นเพรำะ

1.	 คนไทยส่วนใหญ่	 “ไม่รู้”	 สถำนะทำงกำรเงนิที่แท้จริง

ของตวัเอง	 หรอือำจจะ	 “ไม่อยำกรู”้	 “ไม่อยำกรบัรู”้	 หรอื																									

“ไมย่อมรบั”	กเ็ป็นได้

2.	 คนไทยสว่นใหญ่	 “ไม่มี”	 เป้ำหมำยทำงกำรเงนิทีช่ดัเจน		

จงึใชจ้ำ่ยเงนิอยำ่งไมม่เีหตุผล

3.	 คนไทยสว่นใหญ่	“ไม่สร้าง”	ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิใหต้วัเอง

อยำ่งจรงิจงั

	 ยิง่ไดเ้หน็	 ไดรู้จ้กันักศกึษำจำกประเทศบำ้นใกลเ้รอืนเคยีง

กนั	ยิง่น่ำกงัวล	 เพรำะยิง่ประจกัษช์ดัถงึควำมแตกต่ำงในหลำยดำ้น

ของนกัศกึษำซึง่เป็นผลผลติของระบบกำรศกึษำในแตล่ะประเทศ	ใน

ฐำนะทีอ่ยูใ่นแวดวงกำรศกึษำมำตลอดชวีติ	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำระบบกำร

ศกึษำไทยมปัีญหำอย่ำงมำก	 เพรำะคนไทยส่วนใหญ่ยงัขำดทกัษะ

ชวีติ	 (Life	 skill)	 หลำยดำ้น	 โดยเฉพำะดำ้นกำรจดักำรทำงกำรเงนิ	

เดก็ๆ	 โดยเฉพำะนักศกึษำขำดเป้ำหมำยในกำรใชช้วีติ	 ขำดควำม		

มุง่มัน่	ขำดระเบยีบวนิยั	แถมยงัใชเ้งนิเกง่	ไมเ่คยวำงแผนกำรเงนิ	แต่

อยำกรวย	อยำกมเีงนิทองเยอะๆ	อยำกมอีำชพีอสิระ	ไมอ่ยำกท�ำงำน

หนกั	อยำกใชช้วีติสบำยๆ

	 ตวัเลขหน้ีสนิภำคครวัเรอืนคงจะลดลงไดย้ำกและจะกลำย

เป็นปัญหำทีน่่ำหนกัใจมำกขึน้เรือ่ยๆ	เพรำะตวัเลขหน้ีสนิจะเพิม่ขึน้

จำกลกูหน้ีทีอ่ำยนุ้อยลงเรือ่ยๆ	

195ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

	 น่ำเสยีดำยทีห่ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่พระบำท-

สมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัทรงสอน	ทรงปฏบิตัเิป็นแบบอยำ่งใหค้นไทยได้

เหน็มำโดยตลอด	กลบัไมไ่ดร้บัควำมสนใจจำกหลำยฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง

ทีจ่ะสนบัสนุน	 สง่เสรมิใหเ้กดิกำรน้อมน�ำไปปฏบิตัอิยำ่งจรงิจงั	 เพือ่

กำรเตบิโตของประเทศอยำ่งมัน่คง	 เพือ่กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์

อยำ่งยัง่ยนื	

MILLIONAIRE WISDOM TIPS

    ไม่รอดเพราะไม่รู้ อยากรอดจึงต้อง “รู้”

1. รู้สถานะทางการเงินท่ีแท้จริงของตนเอง

2. รู้เป้าหมายทางการเงินท่ีชดัเจน

3. รู้จกัสร้างภมิูคุ้มกนัทางการเงิน
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สปัดำหห์น้ำจะเดอืดรอ้นไหม	เดอืนหน้ำจะยงัตอ้งใชอ้กีหรอืไม	่

	 กำรจดบญัชแีบบแก้มลงิน้ีจะช่วยใหเ้รำได้คดิ	 ได้ทบทวน

อยำ่งรอบคอบกอ่นตดัสนิใจ	และเมือ่กำรชะลอกำรใชจ้ำ่ยแบบไรส้ำระ

เกดิขึน้บอ่ยๆ	กเิลสหนำๆ	ทีเ่กำะกุมจติใจ	คอยชวนใหซ้ือ้	ชวนใหช้อ้ป													

กจ็ะค่อยๆ	 หลุดลอกร่อนออกไป	พอกเิลสเบำบำงลงเรื่อยๆ	 ควำม

อยำกซือ้อยำกชอ้ปกจ็ะลดลง	 แถมกลว้ยในกระพุง้แกม้หรอืเงนิเกบ็

เงนิออมกจ็ะเพิม่ขึน้อยำ่งน่ำอศัจรรย	์

	 กำรสรำ้งแกม้ลงิเป็นบอ่พกัน�้ำเป็นกำรบรหิำรจดักำรน�้ำอยำ่ง

งำ่ยๆ	ทีม่ปีระสทิธภิำพสงูมำก	เพรำะชว่ยบรรเทำไดท้ัง้ปัญหำน�้ำทว่ม

และน�้ำแลง้

	 กำรท�ำบญัชแีก้มลงิกเ็ป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยลดกำรใชจ้่ำย

ฟุ่มเฟือยและเพิม่เงนิออมไวย้ำมฉุกเฉนิไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพเชน่กนั	

	 ส�ำหรบั	2	ร	กค็อื 2 รู้	ซึง่ส�ำคญัเป็นอยำ่งยิง่เพรำะ	

	 ร		รู	้ตวัแรกกค็อื	“ร : รูอ้ะไรกไ็มสู่ ้รูจ้กัตวัเอง”	เรำจะจดักำร

ปัญหำทำงกำรเงินได้ยำกหำกเรำไม่รู้สถำนกำรณ์ทำงกำรเงิน																

ทีแ่ทจ้รงิของตวัเอง	เพรำะกำรรูส้ถำนะทำงกำรเงนิจะท�ำใหเ้รำเขำ้ใจ

ตวัเอง	กำรใชช้วีติจะมเีหตุมผีลมำกขึน้	ควำมประมำทในกำรใชจ้ำ่ยจะ

ลดลง	ควำมพอประมำณกจ็ะเกดิขึน้ไดไ้มย่ำกเลย	คนสว่นใหญ่ไมเ่คย

ประเมนิสถำนะทำงกำรเงนิของตนเองอยำ่งจรงิจงั	จงึมกัใชช้วีติและ

จบัจำ่ยใชส้อยไปตำมกระแสสงัคม	ตำมเพือ่นฝงู	ตำมเทรนด	์เพรำะ

ไมรู่จ้กัตวัเองดพีอ	จงึขำดควำมมุง่มัน่ในกำรจดักำรตวัเอง	ใครอยำก

มคีวำมสขุควำมมัน่คงในระยะยำวจ�ำเป็นทีจ่ะตอ้งรูจ้กัตวัเองใหม้ำก

	 และ	ร	รู	้ทีส่�ำคญัไมแ่พก้นักค็อื	“ร : รู้อะไรกไ็ม่สู้ รู้จกัพอ” 

เพรำะแมน่�้ำเสมอดว้ยตณัหำไมม่	ีควำมสขุ	ควำมสงบใจจะเกดิขึน้ได้

ยำก	หำกเรำไมรู่จ้กัพอ	เพรำะควำมพอด	ีควำมพอใจในทรพัยส์นิเงนิทอง

ขำ้วของทีเ่รำม	ีจะท�ำใหค้วำมวุน่วำยในชวีติลดน้อยถอยลงได	้เมือ่เรำ

สนัโดษในวตัถุสิง่ของได	้ เวลำและทรพัยำกรทีม่กีจ็ะไดถ้กูใชไ้ปเพือ่

กำรพฒันำทำงจติใจซึง่เป็นบอ่เกดิส�ำคญัของควำมสขุทีแ่ทจ้รงิ

	 คนจ�ำนวนมำกเขำ้ใจว่ำเศรษฐกจิพอเพยีงสอนให้ใช้ชวีติ

อย่ำงล�ำบำกล�ำบน	 ซ่ึงแท้จริงแล้วหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ            

พอเพียงสอนให้เรามีความสขุในแบบเฉพาะของเรา สอนให้ใช้

ทรพัยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยไมเ่บยีดเบยีนตนเอง

และไม่เบยีดเบียนผูอ่ื้น 

	 กำรลงมอืปฏบิตัติำมแนวทำง	 ตำมวถิพีอเพยีงจงึไมใ่ชเ่รือ่ง

ยำกและเป็นเรือ่งทีท่กุคนท�ำไดจ้รงิ	ขอเพยีงมใีจทีมุ่ง่มัน่	คน้หำตวัเอง																																																																																										

ใหพ้บ	แลว้ลงมอืปฏบิตัอิยำ่งจรงิจงั	

	 คดิไปคดิมำกค็ลำ้ยๆ	กบักำรปฏบิตัธิรรม	ทีค่นสว่นใหญ่เชือ่

วำ่เป็นสิง่ดีๆ 	ทีค่วรท�ำ	แตก่ลบัมคีนจ�ำนวนไมม่ำกทีล่งมอืปฏบิตัอิยำ่ง

จรงิจงั	รูท้ ัง้รูว้ำ่ของดมีอียูจ่รงิ	ชวีติของเรำ	เรำเลอืกไดว้ำ่จะมคีวำมสขุ																																																																																							

ชัว่ครัง้ชัว่ครำวหรอืจะมคีวำมสขุอยำ่งยัง่ยนืในระยะยำว

MILLIONAIRE WISDOM TIPS

1. เกบ็เงินก่อนใช้เงิน

2. บญัชีแก้มลิงต้องท�าอย่างสม�า่เสมอ

3. รู้จกัตวัเองให้มาก จดัการตวัเองให้ได้

4. พอใจกบัส่ิงท่ีมี แฮปป้ีกบัส่ิงท่ีท�า

SAMPLE 

 
 
SAMPLE
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สภำพสงัคมทีนิ่ยมกำรบรโิภคมำกขึน้และนิสยัรกัสบำย	ขำดระเบยีบ

วนิัยของคนไทย	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำเป็นเรื่องทีน่่ำกงัวลอยู่ไม่น้อย	 โดย

สำเหตุส�ำคญัทีค่นไทยมปัีญหำทำงกำรเงนิ	ผูเ้ขยีนคดิวำ่เป็นเพรำะ

1.	 คนไทยส่วนใหญ่	 “ไม่รู้”	 สถำนะทำงกำรเงนิที่แท้จริง

ของตวัเอง	 หรอือำจจะ	 “ไม่อยำกรู”้	 “ไม่อยำกรบัรู”้	 หรอื																									

“ไมย่อมรบั”	กเ็ป็นได้

2.	 คนไทยสว่นใหญ่	 “ไม่มี”	 เป้ำหมำยทำงกำรเงนิทีช่ดัเจน		

จงึใชจ้ำ่ยเงนิอยำ่งไมม่เีหตุผล

3.	 คนไทยสว่นใหญ่	“ไม่สร้าง”	ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิใหต้วัเอง

อยำ่งจรงิจงั

	 ยิง่ไดเ้หน็	 ไดรู้จ้กันักศกึษำจำกประเทศบำ้นใกลเ้รอืนเคยีง

กนั	ยิง่น่ำกงัวล	 เพรำะยิง่ประจกัษช์ดัถงึควำมแตกต่ำงในหลำยดำ้น

ของนกัศกึษำซึง่เป็นผลผลติของระบบกำรศกึษำในแต่ละประเทศ	ใน

ฐำนะทีอ่ยูใ่นแวดวงกำรศกึษำมำตลอดชวีติ	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำระบบกำร

ศกึษำไทยมปัีญหำอย่ำงมำก	 เพรำะคนไทยส่วนใหญ่ยงัขำดทกัษะ

ชวีติ	 (Life	 skill)	 หลำยดำ้น	 โดยเฉพำะดำ้นกำรจดักำรทำงกำรเงนิ	

เดก็ๆ	 โดยเฉพำะนักศกึษำขำดเป้ำหมำยในกำรใชช้วีติ	 ขำดควำม		

มุง่มัน่	ขำดระเบยีบวนิยั	แถมยงัใชเ้งนิเกง่	ไมเ่คยวำงแผนกำรเงนิ	แต่

อยำกรวย	อยำกมเีงนิทองเยอะๆ	อยำกมอีำชพีอสิระ	ไมอ่ยำกท�ำงำน

หนกั	อยำกใชช้วีติสบำยๆ

	 ตวัเลขหน้ีสนิภำคครวัเรอืนคงจะลดลงไดย้ำกและจะกลำย

เป็นปัญหำทีน่่ำหนกัใจมำกขึน้เรือ่ยๆ	เพรำะตวัเลขหน้ีสนิจะเพิม่ขึน้

จำกลกูหน้ีทีอ่ำยนุ้อยลงเรือ่ยๆ	

195ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

	 น่ำเสยีดำยทีห่ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่พระบำท-

สมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัทรงสอน	ทรงปฏบิตัเิป็นแบบอยำ่งใหค้นไทยได้

เหน็มำโดยตลอด	กลบัไมไ่ดร้บัควำมสนใจจำกหลำยฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง

ทีจ่ะสนบัสนุน	 สง่เสรมิใหเ้กดิกำรน้อมน�ำไปปฏบิตัอิยำ่งจรงิจงั	 เพือ่

กำรเตบิโตของประเทศอยำ่งมัน่คง	 เพือ่กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์

อยำ่งยัง่ยนื	

MILLIONAIRE WISDOM TIPS

    ไม่รอดเพราะไม่รู้ อยากรอดจึงต้อง “รู้”

1. รู้สถานะทางการเงินท่ีแท้จริงของตนเอง

2. รู้เป้าหมายทางการเงินท่ีชดัเจน

3. รู้จกัสร้างภมิูคุ้มกนัทางการเงิน
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สปัดำหห์น้ำจะเดอืดรอ้นไหม	เดอืนหน้ำจะยงัตอ้งใชอ้กีหรอืไม	่

	 กำรจดบญัชแีบบแก้มลงิน้ีจะช่วยใหเ้รำได้คดิ	 ได้ทบทวน

อยำ่งรอบคอบกอ่นตดัสนิใจ	และเมือ่กำรชะลอกำรใชจ้ำ่ยแบบไรส้ำระ

เกดิขึน้บอ่ยๆ	กเิลสหนำๆ	ทีเ่กำะกุมจติใจ	คอยชวนใหซ้ือ้	ชวนใหช้อ้ป													

กจ็ะค่อยๆ	 หลุดลอกร่อนออกไป	พอกเิลสเบำบำงลงเรื่อยๆ	 ควำม

อยำกซือ้อยำกชอ้ปกจ็ะลดลง	 แถมกลว้ยในกระพุง้แกม้หรอืเงนิเกบ็

เงนิออมกจ็ะเพิม่ขึน้อยำ่งน่ำอศัจรรย	์

	 กำรสรำ้งแกม้ลงิเป็นบอ่พกัน�้ำเป็นกำรบรหิำรจดักำรน�้ำอยำ่ง

งำ่ยๆ	ทีม่ปีระสทิธภิำพสงูมำก	เพรำะชว่ยบรรเทำไดท้ัง้ปัญหำน�้ำทว่ม

และน�้ำแลง้

	 กำรท�ำบญัชแีก้มลงิกเ็ป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยลดกำรใชจ้่ำย

ฟุ่มเฟือยและเพิม่เงนิออมไวย้ำมฉุกเฉนิไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพเชน่กนั	

	 ส�ำหรบั	2	ร	กค็อื 2 รู้	ซึง่ส�ำคญัเป็นอยำ่งยิง่เพรำะ	

	 ร		รู	้ตวัแรกกค็อื	“ร : รูอ้ะไรกไ็มสู่ ้รูจ้กัตวัเอง”	เรำจะจดักำร

ปัญหำทำงกำรเงินได้ยำกหำกเรำไม่รู้สถำนกำรณ์ทำงกำรเงิน																

ทีแ่ทจ้รงิของตวัเอง	เพรำะกำรรูส้ถำนะทำงกำรเงนิจะท�ำใหเ้รำเขำ้ใจ

ตวัเอง	กำรใชช้วีติจะมเีหตุมผีลมำกขึน้	ควำมประมำทในกำรใชจ้ำ่ยจะ

ลดลง	ควำมพอประมำณกจ็ะเกดิขึน้ไดไ้มย่ำกเลย	คนสว่นใหญ่ไมเ่คย

ประเมนิสถำนะทำงกำรเงนิของตนเองอยำ่งจรงิจงั	จงึมกัใชช้วีติและ

จบัจำ่ยใชส้อยไปตำมกระแสสงัคม	ตำมเพือ่นฝงู	ตำมเทรนด	์เพรำะ

ไมรู่จ้กัตวัเองดพีอ	จงึขำดควำมมุง่มัน่ในกำรจดักำรตวัเอง	ใครอยำก

มคีวำมสขุควำมมัน่คงในระยะยำวจ�ำเป็นทีจ่ะตอ้งรูจ้กัตวัเองใหม้ำก

	 และ	ร	รู	้ทีส่�ำคญัไมแ่พก้นักค็อื	“ร : รู้อะไรกไ็ม่สู้ รู้จกัพอ” 

เพรำะแมน่�้ำเสมอดว้ยตณัหำไมม่	ีควำมสขุ	ควำมสงบใจจะเกดิขึน้ได้

ยำก	หำกเรำไมรู่จ้กัพอ	เพรำะควำมพอด	ีควำมพอใจในทรพัยส์นิเงนิทอง

ขำ้วของทีเ่รำม	ีจะท�ำใหค้วำมวุน่วำยในชวีติลดน้อยถอยลงได	้เมือ่เรำ

สนัโดษในวตัถุสิง่ของได	้ เวลำและทรพัยำกรทีม่กีจ็ะไดถ้กูใชไ้ปเพือ่

กำรพฒันำทำงจติใจซึง่เป็นบอ่เกดิส�ำคญัของควำมสขุทีแ่ทจ้รงิ

	 คนจ�ำนวนมำกเข้ำใจว่ำเศรษฐกจิพอเพยีงสอนให้ใช้ชวีติ

อย่ำงล�ำบำกล�ำบน	 ซ่ึงแท้จริงแล้วหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ            

พอเพียงสอนให้เรามีความสขุในแบบเฉพาะของเรา สอนให้ใช้

ทรพัยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยไมเ่บยีดเบยีนตนเอง

และไม่เบยีดเบียนผูอ่ื้น 

	 กำรลงมอืปฏบิตัติำมแนวทำง	 ตำมวถิพีอเพยีงจงึไมใ่ชเ่รือ่ง

ยำกและเป็นเรือ่งทีท่กุคนท�ำไดจ้รงิ	ขอเพยีงมใีจทีมุ่ง่มัน่	คน้หำตวัเอง																																																																																										

ใหพ้บ	แลว้ลงมอืปฏบิตัอิยำ่งจรงิจงั	

	 คดิไปคดิมำกค็ลำ้ยๆ	กบักำรปฏบิตัธิรรม	ทีค่นสว่นใหญ่เชือ่

วำ่เป็นสิง่ดีๆ 	ทีค่วรท�ำ	แตก่ลบัมคีนจ�ำนวนไมม่ำกทีล่งมอืปฏบิตัอิยำ่ง

จรงิจงั	รูท้ ัง้รูว้ำ่ของดมีอียูจ่รงิ	ชวีติของเรำ	เรำเลอืกไดว้ำ่จะมคีวำมสขุ																																																																																							

ชัว่ครัง้ชัว่ครำวหรอืจะมคีวำมสขุอยำ่งยัง่ยนืในระยะยำว

MILLIONAIRE WISDOM TIPS

1. เกบ็เงินก่อนใช้เงิน

2. บญัชีแก้มลิงต้องท�าอย่างสม�า่เสมอ

3. รู้จกัตวัเองให้มาก จดัการตวัเองให้ได้

4. พอใจกบัส่ิงท่ีมี แฮปป้ีกบัส่ิงท่ีท�า

SAMPLE 

 
 
SAMPLE
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สภำพสงัคมทีนิ่ยมกำรบรโิภคมำกขึน้และนิสยัรกัสบำย	ขำดระเบยีบ

วนิัยของคนไทย	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำเป็นเรื่องทีน่่ำกงัวลอยู่ไม่น้อย	 โดย

สำเหตุส�ำคญัทีค่นไทยมปัีญหำทำงกำรเงนิ	ผูเ้ขยีนคดิวำ่เป็นเพรำะ

1.	 คนไทยส่วนใหญ่	 “ไม่รู้”	 สถำนะทำงกำรเงนิที่แท้จริง

ของตวัเอง	 หรอือำจจะ	 “ไม่อยำกรู”้	 “ไม่อยำกรบัรู”้	 หรอื																									

“ไมย่อมรบั”	กเ็ป็นได้

2.	 คนไทยสว่นใหญ่	 “ไม่มี”	 เป้ำหมำยทำงกำรเงนิทีช่ดัเจน		

จงึใชจ้ำ่ยเงนิอยำ่งไมม่เีหตุผล

3.	 คนไทยสว่นใหญ่	“ไม่สร้าง”	ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิใหต้วัเอง

อยำ่งจรงิจงั

	 ยิง่ไดเ้หน็	 ไดรู้จ้กันักศกึษำจำกประเทศบำ้นใกลเ้รอืนเคยีง

กนั	ยิง่น่ำกงัวล	 เพรำะยิง่ประจกัษช์ดัถงึควำมแตกต่ำงในหลำยดำ้น

ของนกัศกึษำซึง่เป็นผลผลติของระบบกำรศกึษำในแตล่ะประเทศ	ใน

ฐำนะทีอ่ยูใ่นแวดวงกำรศกึษำมำตลอดชวีติ	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำระบบกำร

ศกึษำไทยมปัีญหำอย่ำงมำก	 เพรำะคนไทยส่วนใหญ่ยงัขำดทกัษะ

ชวีติ	 (Life	 skill)	 หลำยดำ้น	 โดยเฉพำะดำ้นกำรจดักำรทำงกำรเงนิ	

เดก็ๆ	 โดยเฉพำะนักศกึษำขำดเป้ำหมำยในกำรใชช้วีติ	 ขำดควำม		

มุง่มัน่	ขำดระเบยีบวนิยั	แถมยงัใชเ้งนิเกง่	ไมเ่คยวำงแผนกำรเงนิ	แต่

อยำกรวย	อยำกมเีงนิทองเยอะๆ	อยำกมอีำชพีอสิระ	ไมอ่ยำกท�ำงำน

หนกั	อยำกใชช้วีติสบำยๆ

	 ตวัเลขหน้ีสนิภำคครวัเรอืนคงจะลดลงไดย้ำกและจะกลำย

เป็นปัญหำทีน่่ำหนกัใจมำกขึน้เรือ่ยๆ	เพรำะตวัเลขหน้ีสนิจะเพิม่ขึน้

จำกลกูหน้ีทีอ่ำยนุ้อยลงเรือ่ยๆ	

195ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

	 น่ำเสยีดำยทีห่ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่พระบำท-

สมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัทรงสอน	ทรงปฏบิตัเิป็นแบบอยำ่งใหค้นไทยได้

เหน็มำโดยตลอด	กลบัไมไ่ดร้บัควำมสนใจจำกหลำยฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง

ทีจ่ะสนบัสนุน	 สง่เสรมิใหเ้กดิกำรน้อมน�ำไปปฏบิตัอิยำ่งจรงิจงั	 เพือ่

กำรเตบิโตของประเทศอยำ่งมัน่คง	 เพือ่กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์

อยำ่งยัง่ยนื	

MILLIONAIRE WISDOM TIPS

    ไม่รอดเพราะไม่รู้ อยากรอดจึงต้อง “รู้”

1. รู้สถานะทางการเงินท่ีแท้จริงของตนเอง

2. รู้เป้าหมายทางการเงินท่ีชดัเจน

3. รู้จกัสร้างภมิูคุ้มกนัทางการเงิน
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	 จำกกำรจดัอนัดบัมหำเศรษฐีใจบุญในสหรฐัอเมรกิำโดย

หนงัสอืพมิพ	์The	Chronicle	of	Philanthropy	ประจ�ำปี	2013	ปรำกฏ

วำ่	มำรก์	ซคัเคอรเ์บริก์	ผูก้อ่ตัง้	Facebook	ผูใ้หบ้รกิำรเครอืขำ่ยสงัคม

ออนไลน์ไดร้บักำรยกยอ่งใหเ้ป็นมหำเศรษฐใีจบญุทีส่ดุ	จำกกำรทีเ่ขำ

กบัภรรยำไดร้ว่มกนับรจิำคหุน้	Facebook	จ�ำนวน	18	ลำ้นหุน้	ซึง่มี

มลูคำ่กวำ่	990	ลำ้นเหรยีญสหรฐั	หรอืเกอืบ	30,000	ลำ้นบำท	ใหแ้ก่

มลูนิธ	ิSilicon	Valley	Community	สว่นมหำเศรษฐใีจบุญอนัดบัสอง	

คอื	ฟิลปิ	ไนท	์ผูร้ว่มก่อตัง้ไนกี	้และภรรยำทีร่ว่มกนับรจิำคเงนิ	500	

ลำ้นเหรยีญสหรฐั	หรอืประมำณ	15,000	ลำ้นบำท	ใหแ้ก่มลูนิธเิพือ่			

กำรวจิยัโรคมะเรง็	แหง่	Oregon	Health	and	Science	University																																																																																									

และไมเคลิ	 บลูมเบิร์ก	 มหำเศรษฐีที่เพิง่พ้นจำกต�ำแหน่งนำยก-

เทศมนตรขีองรฐันิวยอรก์	มำเป็นอนัดบั	3	ดว้ยกำรบรจิำคเงนิจ�ำนวน	

350	ลำ้นเหรยีญสหรฐั	หรอืกวำ่	10,000	ลำ้นบำท	เพือ่เป็นกองทนุ

ชว่ยเหลอืนกัศกึษำในมหำวทิยำลยัจอนสฮ์อปกนิส์

	 นอกจำกน้ี	 ยังมีเศรษฐีและมหำเศรษฐีอีกหลำยท่ำน																							

ในสหรัฐอเมริกำที่บริจำคเงินให้แก่องค์กรกำรกุศลมำกมำย																													

ทีเ่รำไดย้นิไดเ้หน็เป็นข่ำวบ่อยๆ	 อย่ำงเช่น	 บลิ	 เกตส	์ ทีปั่จจุบนั														

มห�เศรษฐีไทย 

มห�เศรษฐีโลก

19ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

ผนัตวัเองไปดูแลมูลนิธ	ิ Bill	 and	 Melinda	 Gates	 Foundation																					

อย่ำงจรงิจงั	 หรอืวอร์เรน	 บฟัเฟตต์	 ทีน่อกจำกจะบรจิำคเงนิของ																

ตวัเองแล้ว	 คุณปู่ วอร์เรน	 บฟัเฟตต์ยงัให้มรดกแก่ลูกทัง้สำมคน															

โดยกำรบรจิำคเงนิตัง้มลูนิธใิหแ้ก่ลูกทุกคน	 มลูนิธลิะ	 1,000	 ลำ้น

เหรยีญสหรฐั	เพือ่ใหล้กูๆ	ไดม้สีว่นชว่ยเหลอืสงัคม

	 สว่นกำรบรจิำคเงนิเพือ่กำรกุศลจ�ำนวนมำกทีส่ดุในประเทศ

อนิเดยีในปี	2556	ไดแ้ก่	กำรบรจิำคเงนิประมำณ	68,000	ลำ้นบำท																																																																														

ของ	 อำซิม	 เปรมจี	 ให้แก่มูลนิธิเพื่อพฒันำด้ำนกำรศึกษำที่เขำ																								

กอ่ตัง้ขึน้	ซึง่เมือ่ปี	2553	เขำกไ็ดบ้รจิำคเงนิใหแ้กม่ลูนิธแิหง่น้ีไปแลว้

ประมำณ	60,000	ลำ้นบำท	อำซมิ	เปรมจ	ียงัเขำ้เป็นสมำชกิสมำคม	

The	Giving	Pledge	ทีก่่อตัง้โดยบลิ	เกตส	์และวอรเ์รน	บฟัเฟตต	์ซึง่

เป็นสมำคมส�ำหรบัมหำเศรษฐพีนัล้ำนทีส่ญัญำว่ำจะบรจิำคทรพัย์

สมบตัสิ่วนใหญ่หรอืเกนิกว่ำครึง่หน่ึงทีม่อียู่ในองค์กรกำรกุศล	 ซึ่ง

ปัจจบุนั	สมำคมน้ีมมีหำเศรษฐรีว่มเป็นสมำชกิแลว้มำกกวำ่	120	คน

	 ขอ้มูลกำรบรจิำคเงนิมำกมำยของมหำเศรษฐโีลกเหล่ำน้ี	

สะทอ้นอะไรบำ้ง	ควำมมัง่คัง่มัง่ม	ีควำมใจบุญ	ควำมเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ	่

ควำมเมตตำกรณุำของมหำเศรษฐ	ีอภมิหำเศรษฐ	ีควำมไมย่ดึตดิใน

ทรพัยส์นิเงนิทอง	ควำมไมเ่ทำ่เทยีม	ควำมไมพ่อด	ีกำรกระจกุตวัของ

ทรพัยำกรทำงกำรเงนิ	และอกีมำกมำย	

	 ทรพัยส์นิเงนิทองจ�ำนวนมหำศำลทีถ่กูบรจิำคใหอ้งคก์รกำร

กุศล	 สำมำรถท�ำประโยชน์ให้แก่ผู้ด้อยโอกำสในสงัคมได้จ�ำนวน

มำกมำยทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม	 หำกเทยีบกบักำรเกบ็เงนิเหล่ำน้ี

ไวเ้องเพือ่สรำ้งประโยชน์	สรำ้งผลตอบแทนใหแ้กต่วัเองและผูใ้กลช้ดิ																																																																																	

SAMPLE 

 
 
SAMPLE
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สภำพสงัคมทีนิ่ยมกำรบรโิภคมำกขึน้และนิสยัรกัสบำย	ขำดระเบยีบ

วนิัยของคนไทย	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำเป็นเรื่องทีน่่ำกงัวลอยู่ไม่น้อย	 โดย

สำเหตุส�ำคญัทีค่นไทยมปัีญหำทำงกำรเงนิ	ผูเ้ขยีนคดิวำ่เป็นเพรำะ

1.	 คนไทยส่วนใหญ่	 “ไม่รู้”	 สถำนะทำงกำรเงนิที่แท้จริง

ของตวัเอง	 หรอือำจจะ	 “ไม่อยำกรู”้	 “ไม่อยำกรบัรู”้	 หรอื																									

“ไมย่อมรบั”	กเ็ป็นได้

2.	 คนไทยสว่นใหญ่	 “ไม่มี”	 เป้ำหมำยทำงกำรเงนิทีช่ดัเจน		

จงึใชจ้ำ่ยเงนิอยำ่งไมม่เีหตุผล

3.	 คนไทยสว่นใหญ่	“ไม่สร้าง”	ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิใหต้วัเอง

อยำ่งจรงิจงั

	 ยิง่ไดเ้หน็	 ไดรู้จ้กันักศกึษำจำกประเทศบำ้นใกลเ้รอืนเคยีง

กนั	ยิง่น่ำกงัวล	 เพรำะยิง่ประจกัษช์ดัถงึควำมแตกต่ำงในหลำยดำ้น

ของนกัศกึษำซึง่เป็นผลผลติของระบบกำรศกึษำในแต่ละประเทศ	ใน

ฐำนะทีอ่ยูใ่นแวดวงกำรศกึษำมำตลอดชวีติ	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำระบบกำร

ศกึษำไทยมปัีญหำอย่ำงมำก	 เพรำะคนไทยส่วนใหญ่ยงัขำดทกัษะ

ชวีติ	 (Life	 skill)	 หลำยดำ้น	 โดยเฉพำะดำ้นกำรจดักำรทำงกำรเงนิ	

เดก็ๆ	 โดยเฉพำะนักศกึษำขำดเป้ำหมำยในกำรใชช้วีติ	 ขำดควำม		

มุง่มัน่	ขำดระเบยีบวนิยั	แถมยงัใชเ้งนิเกง่	ไมเ่คยวำงแผนกำรเงนิ	แต่

อยำกรวย	อยำกมเีงนิทองเยอะๆ	อยำกมอีำชพีอสิระ	ไมอ่ยำกท�ำงำน

หนกั	อยำกใชช้วีติสบำยๆ

	 ตวัเลขหน้ีสนิภำคครวัเรอืนคงจะลดลงไดย้ำกและจะกลำย

เป็นปัญหำทีน่่ำหนกัใจมำกขึน้เรือ่ยๆ	เพรำะตวัเลขหน้ีสนิจะเพิม่ขึน้

จำกลกูหน้ีทีอ่ำยนุ้อยลงเรือ่ยๆ	

195ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

	 น่ำเสยีดำยทีห่ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่พระบำท-

สมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัทรงสอน	ทรงปฏบิตัเิป็นแบบอยำ่งใหค้นไทยได้

เหน็มำโดยตลอด	กลบัไมไ่ดร้บัควำมสนใจจำกหลำยฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง

ทีจ่ะสนบัสนุน	 สง่เสรมิใหเ้กดิกำรน้อมน�ำไปปฏบิตัอิยำ่งจรงิจงั	 เพือ่

กำรเตบิโตของประเทศอยำ่งมัน่คง	 เพือ่กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์

อยำ่งยัง่ยนื	

MILLIONAIRE WISDOM TIPS

    ไม่รอดเพราะไม่รู้ อยากรอดจึงต้อง “รู้”

1. รู้สถานะทางการเงินท่ีแท้จริงของตนเอง

2. รู้เป้าหมายทางการเงินท่ีชดัเจน

3. รู้จกัสร้างภมิูคุ้มกนัทางการเงิน

18   เศรษฐีพอเพียงHow to be

	 จำกกำรจดัอนัดบัมหำเศรษฐีใจบุญในสหรฐัอเมรกิำโดย

หนงัสอืพมิพ	์The	Chronicle	of	Philanthropy	ประจ�ำปี	2013	ปรำกฏ

วำ่	มำรก์	ซคัเคอรเ์บริก์	ผูก้อ่ตัง้	Facebook	ผูใ้หบ้รกิำรเครอืขำ่ยสงัคม

ออนไลน์ไดร้บักำรยกยอ่งใหเ้ป็นมหำเศรษฐใีจบญุทีส่ดุ	จำกกำรทีเ่ขำ

กบัภรรยำไดร้ว่มกนับรจิำคหุน้	Facebook	จ�ำนวน	18	ลำ้นหุน้	ซึง่มี

มลูคำ่กวำ่	990	ลำ้นเหรยีญสหรฐั	หรอืเกอืบ	30,000	ลำ้นบำท	ใหแ้ก่

มลูนิธ	ิSilicon	Valley	Community	สว่นมหำเศรษฐใีจบุญอนัดบัสอง	

คอื	ฟิลปิ	ไนท	์ผูร้ว่มก่อตัง้ไนกี	้และภรรยำทีร่ว่มกนับรจิำคเงนิ	500	

ลำ้นเหรยีญสหรฐั	หรอืประมำณ	15,000	ลำ้นบำท	ใหแ้ก่มลูนิธเิพือ่			

กำรวจิยัโรคมะเรง็	แหง่	Oregon	Health	and	Science	University																																																																																									

และไมเคลิ	 บลูมเบิร์ก	 มหำเศรษฐีที่เพิง่พ้นจำกต�ำแหน่งนำยก-

เทศมนตรขีองรฐันิวยอรก์	มำเป็นอนัดบั	3	ดว้ยกำรบรจิำคเงนิจ�ำนวน	

350	ลำ้นเหรยีญสหรฐั	หรอืกวำ่	10,000	ลำ้นบำท	เพือ่เป็นกองทนุ

ชว่ยเหลอืนกัศกึษำในมหำวทิยำลยัจอนสฮ์อปกนิส์

	 นอกจำกน้ี	 ยังมีเศรษฐีและมหำเศรษฐีอีกหลำยท่ำน																							

ในสหรัฐอเมริกำที่บริจำคเงินให้แก่องค์กรกำรกุศลมำกมำย																													

ทีเ่รำไดย้นิไดเ้หน็เป็นข่ำวบ่อยๆ	 อย่ำงเช่น	 บลิ	 เกตส	์ ทีปั่จจุบนั														

มห�เศรษฐีไทย 

มห�เศรษฐีโลก

19ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

ผนัตวัเองไปดูแลมูลนิธ	ิ Bill	 and	 Melinda	 Gates	 Foundation																					

อย่ำงจรงิจงั	 หรอืวอร์เรน	 บฟัเฟตต์	 ทีน่อกจำกจะบรจิำคเงนิของ																

ตวัเองแล้ว	 คุณปู่ วอร์เรน	 บฟัเฟตต์ยงัให้มรดกแก่ลูกทัง้สำมคน															

โดยกำรบรจิำคเงนิตัง้มลูนิธใิหแ้ก่ลูกทุกคน	 มลูนิธลิะ	 1,000	 ลำ้น

เหรยีญสหรฐั	เพือ่ใหล้กูๆ	ไดม้สีว่นชว่ยเหลอืสงัคม

	 สว่นกำรบรจิำคเงนิเพือ่กำรกุศลจ�ำนวนมำกทีส่ดุในประเทศ

อนิเดยีในปี	2556	ไดแ้ก่	กำรบรจิำคเงนิประมำณ	68,000	ลำ้นบำท																																																																														

ของ	 อำซิม	 เปรมจี	 ให้แก่มูลนิธิเพื่อพฒันำด้ำนกำรศึกษำที่เขำ																								

กอ่ตัง้ขึน้	ซึง่เมือ่ปี	2553	เขำกไ็ดบ้รจิำคเงนิใหแ้กม่ลูนิธแิหง่น้ีไปแลว้

ประมำณ	60,000	ลำ้นบำท	อำซมิ	เปรมจ	ียงัเขำ้เป็นสมำชกิสมำคม	

The	Giving	Pledge	ทีก่่อตัง้โดยบลิ	เกตส	์และวอรเ์รน	บฟัเฟตต	์ซึง่

เป็นสมำคมส�ำหรบัมหำเศรษฐพีนัล้ำนทีส่ญัญำว่ำจะบรจิำคทรพัย์

สมบตัสิ่วนใหญ่หรอืเกนิกว่ำครึง่หน่ึงทีม่อียู่ในองค์กรกำรกุศล	 ซึ่ง

ปัจจบุนั	สมำคมน้ีมมีหำเศรษฐรีว่มเป็นสมำชกิแลว้มำกกวำ่	120	คน

	 ขอ้มูลกำรบรจิำคเงนิมำกมำยของมหำเศรษฐโีลกเหล่ำน้ี	

สะทอ้นอะไรบำ้ง	ควำมมัง่คัง่มัง่ม	ีควำมใจบุญ	ควำมเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ	่

ควำมเมตตำกรณุำของมหำเศรษฐ	ีอภมิหำเศรษฐ	ีควำมไมย่ดึตดิใน

ทรพัยส์นิเงนิทอง	ควำมไมเ่ทำ่เทยีม	ควำมไมพ่อด	ีกำรกระจกุตวัของ

ทรพัยำกรทำงกำรเงนิ	และอกีมำกมำย	

	 ทรพัยส์นิเงนิทองจ�ำนวนมหำศำลทีถ่กูบรจิำคใหอ้งคก์รกำร

กุศล	 สำมำรถท�ำประโยชน์ให้แก่ผู้ด้อยโอกำสในสงัคมได้จ�ำนวน

มำกมำยทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม	 หำกเทยีบกบักำรเกบ็เงนิเหล่ำน้ี

ไวเ้องเพือ่สรำ้งประโยชน์	สรำ้งผลตอบแทนใหแ้กต่วัเองและผูใ้กลช้ดิ																																																																																	

SAMPLE 

 
 
SAMPLE



194   เศรษฐีพอเพียงHow to be

สภำพสงัคมทีนิ่ยมกำรบรโิภคมำกขึน้และนิสยัรกัสบำย	ขำดระเบยีบ

วนิัยของคนไทย	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำเป็นเรื่องทีน่่ำกงัวลอยู่ไม่น้อย	 โดย

สำเหตุส�ำคญัทีค่นไทยมปัีญหำทำงกำรเงนิ	ผูเ้ขยีนคดิวำ่เป็นเพรำะ

1.	 คนไทยส่วนใหญ่	 “ไม่รู้”	 สถำนะทำงกำรเงนิที่แท้จริง

ของตวัเอง	 หรอือำจจะ	 “ไม่อยำกรู”้	 “ไม่อยำกรบัรู”้	 หรอื																									

“ไมย่อมรบั”	กเ็ป็นได้

2.	 คนไทยสว่นใหญ่	 “ไม่มี”	 เป้ำหมำยทำงกำรเงนิทีช่ดัเจน		

จงึใชจ้ำ่ยเงนิอยำ่งไมม่เีหตุผล

3.	 คนไทยสว่นใหญ่	“ไม่สร้าง”	ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิใหต้วัเอง

อยำ่งจรงิจงั

	 ยิง่ไดเ้หน็	 ไดรู้จ้กันักศกึษำจำกประเทศบำ้นใกลเ้รอืนเคยีง

กนั	ยิง่น่ำกงัวล	 เพรำะยิง่ประจกัษช์ดัถงึควำมแตกต่ำงในหลำยดำ้น

ของนกัศกึษำซึง่เป็นผลผลติของระบบกำรศกึษำในแตล่ะประเทศ	ใน

ฐำนะทีอ่ยูใ่นแวดวงกำรศกึษำมำตลอดชวีติ	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำระบบกำร

ศกึษำไทยมปัีญหำอย่ำงมำก	 เพรำะคนไทยส่วนใหญ่ยงัขำดทกัษะ

ชวีติ	 (Life	 skill)	 หลำยดำ้น	 โดยเฉพำะดำ้นกำรจดักำรทำงกำรเงนิ	

เดก็ๆ	 โดยเฉพำะนักศกึษำขำดเป้ำหมำยในกำรใชช้วีติ	 ขำดควำม		

มุง่มัน่	ขำดระเบยีบวนิยั	แถมยงัใชเ้งนิเกง่	ไมเ่คยวำงแผนกำรเงนิ	แต่

อยำกรวย	อยำกมเีงนิทองเยอะๆ	อยำกมอีำชพีอสิระ	ไมอ่ยำกท�ำงำน

หนกั	อยำกใชช้วีติสบำยๆ

	 ตวัเลขหน้ีสนิภำคครวัเรอืนคงจะลดลงไดย้ำกและจะกลำย

เป็นปัญหำทีน่่ำหนกัใจมำกขึน้เรือ่ยๆ	เพรำะตวัเลขหน้ีสนิจะเพิม่ขึน้

จำกลกูหน้ีทีอ่ำยนุ้อยลงเรือ่ยๆ	

195ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

	 น่ำเสยีดำยทีห่ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่พระบำท-

สมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัทรงสอน	ทรงปฏบิตัเิป็นแบบอยำ่งใหค้นไทยได้

เหน็มำโดยตลอด	กลบัไมไ่ดร้บัควำมสนใจจำกหลำยฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง

ทีจ่ะสนบัสนุน	 สง่เสรมิใหเ้กดิกำรน้อมน�ำไปปฏบิตัอิยำ่งจรงิจงั	 เพือ่

กำรเตบิโตของประเทศอยำ่งมัน่คง	 เพือ่กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์

อยำ่งยัง่ยนื	

MILLIONAIRE WISDOM TIPS

    ไม่รอดเพราะไม่รู้ อยากรอดจึงต้อง “รู้”

1. รู้สถานะทางการเงินท่ีแท้จริงของตนเอง

2. รู้เป้าหมายทางการเงินท่ีชดัเจน

3. รู้จกัสร้างภมิูคุ้มกนัทางการเงิน

20   เศรษฐีพอเพียงHow to be

พระพทุธองคท์รงสอนไว้ว่า “สตับรุษุผูค้รอบครองทรพัย ์ย่อม

เป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่ชนเป็นอันมาก” และทรงสอนให้                       

ใช้ทรพัยเ์ป็นเพียงอุปกรณ์สนับสนุนการด�ารงชีวิตให้มีความ

สะดวกสบายตามสมควร ใช้เพ่ือสร้างบารมีและท�าประโยชน์

แก่ส่วนรวม

	 ในทำงตรงขำ้ม ทรพัยสิ์นเงินทองท่ีมีมากมายเกินความ

ต้องการ อาจจะท�าสมดลุชีวิตเสียไปได้เช่นกนั ดัง่ทีเ่รำไดเ้หน็

ตวัอย่ำงมำกมำย	 เรำเหน็กำรแก่งแย่งแข่งขนักนัเพื่อใหม้เีงนิทอง

มำกมำย	 กำรใชเ้งนิซื้อต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรงำน	 ใชเ้งนิสรำ้งอ�ำนำจ	

สรำ้งอำณำจกัร	 สรำ้งควำมยิง่ใหญ่ของตนเองและพวกพอ้ง	 ซึง่กำร

ใชเ้งนิไปสรำ้งพลงัลบ	 พลงัในทำงมชิอบเช่นน้ี	 นอกจำกจะท�ำลำย

ควำมสมดุลสว่นบุคคลแลว้ยงัท�ำลำยสมดุลของสว่นรวมดว้ย	 ซึง่จะ

สง่ผลใหส้งัคมบดิเบีย้วเพรำะควำมยดึตดิ	 ควำมโลภ	ควำมอยำกได	้

อยำกมชีกัน�ำไป	

 โดยเฉพาะในสงัคมท่ีมีคนรวยกระจุก คนจนกระจาย 

โอกาส “คนท่ีมีมาก” จะใช้พลงัเงินชกัจงู “คนท่ีมีน้อย” ไปใน

ทางท่ีไม่เหมาะไม่ควรจึงเกิดขึน้เสมอๆ  

	 กำรบรจิำคทรพัย์ด้วยเจตนำที่บรสิุทธิน์อกจำกจะช่วยลด

ควำมยดึตดิยดึมัน่ในโภคทรพัยซ์ึง่ถอืเป็นกำรฝึกตนอยำ่งหน่ึงแลว้	ยงั

เป็นกำรชว่ยกระจำยควำมเทำ่เทยีม	กระจำยโอกำส	ชว่ยสรำ้งสมดลุ

ใหแ้ก่สงัคมไดด้ว้ย

	 หลวงปู่ บุญฤทธิ	์ ปัณฑโิต	 ไดเ้มตตำสอนไวว้่ำ	 “มสีต	ิ ฝึก

ภำวนำ	เป็นอรยิทรพัย	์ตดิตวัไปไดห้ลำยหมืน่ชำต	ิสว่นทรพัยส์มบตัิ

21ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

ทำงโลก	ชำตเิดยีวยงัเอำไปไมไ่ด”้	

	 ชำตหิน้ำจะมจีรงิหรอืไม	่ชำตหิน้ำจะมอีกีชำตเิดยีวหรอืหลำย

หมืน่ชำต	ิ แมผู้เ้ขยีนยงัไมอ่ำจจะรูไ้ด	้ แต่เชือ่วำ่เรำทกุคนต่ำงรูไ้ดว้ำ่

ทรพัยส์นิเงนิทองทีม่	ี ตำยแลว้เรำเอำตดิตวัไปดว้ยไมไ่ดจ้รงิๆ	 แมรู้้

แบบน้ี	 หลำยคนกย็งัท�ำใจรบัไมไ่ด	้ หำกจะตอ้งสละทรพัยส์มบตัไิป

บำ้ง	สละสิง่ทีม่เีกนิควำมจ�ำเป็น	เกนิควำมตอ้งกำรไปบำ้ง	คงไมต่อ้ง

รอใหม้เีงนิมำกมำยมหำศำล	เรำกส็ละได	้ลดควำมยดึมัน่	ยดึตดิได้

 เพราะความสมดลุทางการเงินเป็นมิติส�าคญัด้านหน่ึง                             

ท่ีจะช่วยสรา้งสมดลุในชีวิตได้ เราจึงควรหมัน่ทบทวนตวัเอง บอ่ยๆ                                                                                                                                            

ว่าฐานะทางการเงินยงัสมดลุอยู่หรือไม่ เรามี  “มากเกินไป”                                                                                                                                              

หรือ “น้อยเกินไป” หรือไม่ 

	 หำกมมีำกเกนิไปเรำควรท�ำอยำ่งไร	หำกมน้ีอยเกนิไปเรำควร

ท�ำอยำ่งไร	

	 กำรเงนิของเรำ	ชวีติของเรำยงัมคีวำมสมดลุอยูห่รอืไม	่

MILLIONAIRE WISDOM TIPS

ย่ิงให้ ย่ิงได้

อยากเป็นเศรษฐีต้องแบง่บนั

เพราะ “เศรษฐี” หมายถึง ผูมี้โรงทาน

SAMPLE 

 
 
SAMPLE
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สภำพสงัคมทีนิ่ยมกำรบรโิภคมำกขึน้และนิสยัรกัสบำย	ขำดระเบยีบ

วนิัยของคนไทย	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำเป็นเรื่องทีน่่ำกงัวลอยู่ไม่น้อย	 โดย

สำเหตุส�ำคญัทีค่นไทยมปัีญหำทำงกำรเงนิ	ผูเ้ขยีนคดิวำ่เป็นเพรำะ

1.	 คนไทยส่วนใหญ่	 “ไม่รู้”	 สถำนะทำงกำรเงนิที่แท้จริง

ของตวัเอง	 หรอือำจจะ	 “ไม่อยำกรู”้	 “ไม่อยำกรบัรู”้	 หรอื																									

“ไมย่อมรบั”	กเ็ป็นได้

2.	 คนไทยสว่นใหญ่	 “ไม่มี”	 เป้ำหมำยทำงกำรเงนิทีช่ดัเจน		

จงึใชจ้ำ่ยเงนิอยำ่งไมม่เีหตุผล

3.	 คนไทยสว่นใหญ่	“ไม่สร้าง”	ภมูคิุม้กนัทำงกำรเงนิใหต้วัเอง

อยำ่งจรงิจงั

	 ยิง่ไดเ้หน็	 ไดรู้จ้กันักศกึษำจำกประเทศบำ้นใกลเ้รอืนเคยีง

กนั	ยิง่น่ำกงัวล	 เพรำะยิง่ประจกัษช์ดัถงึควำมแตกต่ำงในหลำยดำ้น

ของนกัศกึษำซึง่เป็นผลผลติของระบบกำรศกึษำในแต่ละประเทศ	ใน

ฐำนะทีอ่ยูใ่นแวดวงกำรศกึษำมำตลอดชวีติ	 ผูเ้ขยีนคดิว่ำระบบกำร

ศกึษำไทยมปัีญหำอย่ำงมำก	 เพรำะคนไทยส่วนใหญ่ยงัขำดทกัษะ

ชวีติ	 (Life	 skill)	 หลำยดำ้น	 โดยเฉพำะดำ้นกำรจดักำรทำงกำรเงนิ	

เดก็ๆ	 โดยเฉพำะนักศกึษำขำดเป้ำหมำยในกำรใชช้วีติ	 ขำดควำม		

มุง่มัน่	ขำดระเบยีบวนิยั	แถมยงัใชเ้งนิเกง่	ไมเ่คยวำงแผนกำรเงนิ	แต่

อยำกรวย	อยำกมเีงนิทองเยอะๆ	อยำกมอีำชพีอสิระ	ไมอ่ยำกท�ำงำน

หนกั	อยำกใชช้วีติสบำยๆ

	 ตวัเลขหน้ีสนิภำคครวัเรอืนคงจะลดลงไดย้ำกและจะกลำย

เป็นปัญหำทีน่่ำหนกัใจมำกขึน้เรือ่ยๆ	เพรำะตวัเลขหน้ีสนิจะเพิม่ขึน้

จำกลกูหน้ีทีอ่ำยนุ้อยลงเรือ่ยๆ	

195ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

	 น่ำเสยีดำยทีห่ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่พระบำท-

สมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัทรงสอน	ทรงปฏบิตัเิป็นแบบอยำ่งใหค้นไทยได้

เหน็มำโดยตลอด	กลบัไมไ่ดร้บัควำมสนใจจำกหลำยฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง

ทีจ่ะสนบัสนุน	 สง่เสรมิใหเ้กดิกำรน้อมน�ำไปปฏบิตัอิยำ่งจรงิจงั	 เพือ่

กำรเตบิโตของประเทศอยำ่งมัน่คง	 เพือ่กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์

อยำ่งยัง่ยนื	

MILLIONAIRE WISDOM TIPS

    ไม่รอดเพราะไม่รู้ อยากรอดจึงต้อง “รู้”

1. รู้สถานะทางการเงินท่ีแท้จริงของตนเอง

2. รู้เป้าหมายทางการเงินท่ีชดัเจน

3. รู้จกัสร้างภมิูคุ้มกนัทางการเงิน

20   เศรษฐีพอเพียงHow to be

พระพทุธองคท์รงสอนไว้ว่า “สตับรุษุผูค้รอบครองทรพัย ์ย่อม

เป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่ชนเป็นอันมาก” และทรงสอนให้                       

ใช้ทรพัยเ์ป็นเพียงอุปกรณ์สนับสนุนการด�ารงชีวิตให้มีความ

สะดวกสบายตามสมควร ใช้เพ่ือสร้างบารมีและท�าประโยชน์

แก่ส่วนรวม

	 ในทำงตรงขำ้ม ทรพัยสิ์นเงินทองท่ีมีมากมายเกินความ

ต้องการ อาจจะท�าสมดลุชีวิตเสียไปได้เช่นกนั ดัง่ทีเ่รำไดเ้หน็

ตวัอย่ำงมำกมำย	 เรำเหน็กำรแก่งแย่งแข่งขนักนัเพื่อใหม้เีงนิทอง

มำกมำย	 กำรใชเ้งนิซื้อต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรงำน	 ใชเ้งนิสรำ้งอ�ำนำจ	

สรำ้งอำณำจกัร	 สรำ้งควำมยิง่ใหญ่ของตนเองและพวกพอ้ง	 ซึง่กำร

ใชเ้งนิไปสรำ้งพลงัลบ	 พลงัในทำงมชิอบเช่นน้ี	 นอกจำกจะท�ำลำย

ควำมสมดุลสว่นบุคคลแลว้ยงัท�ำลำยสมดุลของสว่นรวมดว้ย	 ซึง่จะ

สง่ผลใหส้งัคมบดิเบีย้วเพรำะควำมยดึตดิ	 ควำมโลภ	ควำมอยำกได	้

อยำกมชีกัน�ำไป	

 โดยเฉพาะในสงัคมท่ีมีคนรวยกระจุก คนจนกระจาย 

โอกาส “คนท่ีมีมาก” จะใช้พลงัเงินชกัจงู “คนท่ีมีน้อย” ไปใน

ทางท่ีไม่เหมาะไม่ควรจึงเกิดขึน้เสมอๆ  

	 กำรบรจิำคทรพัย์ด้วยเจตนำที่บรสิุทธิน์อกจำกจะช่วยลด

ควำมยดึตดิยดึมัน่ในโภคทรพัยซ์ึง่ถอืเป็นกำรฝึกตนอยำ่งหน่ึงแลว้	ยงั

เป็นกำรชว่ยกระจำยควำมเทำ่เทยีม	กระจำยโอกำส	ชว่ยสรำ้งสมดลุ

ใหแ้ก่สงัคมไดด้ว้ย

	 หลวงปู่ บุญฤทธิ	์ ปัณฑโิต	 ไดเ้มตตำสอนไวว้่ำ	 “มสีต	ิ ฝึก

ภำวนำ	เป็นอรยิทรพัย	์ตดิตวัไปไดห้ลำยหมืน่ชำต	ิสว่นทรพัยส์มบตัิ

21ดร. อจัฉรา โยมสินธุ์

ทำงโลก	ชำตเิดยีวยงัเอำไปไมไ่ด”้	

	 ชำตหิน้ำจะมจีรงิหรอืไม	่ชำตหิน้ำจะมอีกีชำตเิดยีวหรอืหลำย

หมืน่ชำต	ิ แมผู้เ้ขยีนยงัไมอ่ำจจะรูไ้ด	้ แต่เชือ่วำ่เรำทกุคนต่ำงรูไ้ดว้ำ่

ทรพัยส์นิเงนิทองทีม่	ี ตำยแลว้เรำเอำตดิตวัไปดว้ยไมไ่ดจ้รงิๆ	 แมรู้้

แบบน้ี	 หลำยคนกย็งัท�ำใจรบัไมไ่ด	้ หำกจะตอ้งสละทรพัยส์มบตัไิป

บำ้ง	สละสิง่ทีม่เีกนิควำมจ�ำเป็น	เกนิควำมตอ้งกำรไปบำ้ง	คงไมต่อ้ง

รอใหม้เีงนิมำกมำยมหำศำล	เรำกส็ละได	้ลดควำมยดึมัน่	ยดึตดิได้

 เพราะความสมดลุทางการเงินเป็นมิติส�าคญัด้านหน่ึง                             

ท่ีจะช่วยสรา้งสมดลุในชีวิตได้ เราจึงควรหมัน่ทบทวนตวัเอง บอ่ยๆ                                                                                                                                            

ว่าฐานะทางการเงินยงัสมดลุอยู่หรือไม่ เรามี  “มากเกินไป”                                                                                                                                              

หรือ “น้อยเกินไป” หรือไม่ 

	 หำกมมีำกเกนิไปเรำควรท�ำอยำ่งไร	หำกมน้ีอยเกนิไปเรำควร

ท�ำอยำ่งไร	

	 กำรเงนิของเรำ	ชวีติของเรำยงัมคีวำมสมดลุอยูห่รอืไม	่
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ย่ิงให้ ย่ิงได้

อยากเป็นเศรษฐีต้องแบง่บนั

เพราะ “เศรษฐี” หมายถึง ผูมี้โรงทาน
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