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สารบัญเงินจะกลำยมำเป็นบ่ำวที่ดีของเรำได้ ต่อเมื่อเรำ 

รู้เทำ่ทันมัน เห็นคุณและโทษของมันอย่ำงรอบด้ำน อีกทั้ง

ยังรู้เท่ำทันกิเลสของตนเองด้วย เรำจะบริหำรเงินไม่ได้เลย 

หำกไม่รู้จักบริหำรจิตใจของตนเอง รวมทั้งสำมำรถเข้ำถึง

ควำมสุขที่ไม่อิงวัตถุสิ่งเสพ เมื่อใดที่เรำมีควำมสุขดังกล่ำว

หล่อเลี้ยงจิตใจ เงินก็จะมีอ�ำนำจบงกำรจิตใจเรำน้อยลง 

และเรำจะเป็นอิสระจำกเงินได้มำกขึ้น  

หนังสือเล่มนี้มีที่มำจำกค�ำบรรยำยของข้ำพเจ้ำใน

หัวข้อเดียวกัน โดยได้รับนิมนต์จำกธนำคำรเกียรตินำคิน 

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อำคำรเคพีพี ทำวเวอร์   

ต่อมำผู้จัดเห็นว่ำค�ำบรรยำยดังกล่ำวมีประโยชน์ ควร 

เผยแพร่ให้กวำ้งขึ้น จึงสนับสนุนให้มูลนิธิเครือขำ่ยพุทธิกำ

จัดพิมพ์เป็นหนังสือ ในกำรพิมพ์ครั้งนี้มีกำรปรับปรุงแก้ไข

หลำยจุด แม้ข้ำพเจ้ำจะมีประสบกำรณ์ท่ีจ�ำกัดในเรื่อง 

กำรบริหำรเงินอย่ำงฉลำด แต่ก็หวังวำ่หนังสือเล่มนี้จะเป็น

ประโยชน์แก่ผู้อ่ำนในกำรบริหำรเงินให้เกิดคุณประโยชน ์

แก่ชีวิตอยำ่งแท้จริง

พระไพศำล วิสำโล

๑ สิงหำคม ๒๕๖๑

บ่ำวที่ดี นำยที่เลว ๙

แบ่งทรัพย์แบบพุทธ ๑๗

บริหำรใจควบคู่กับบริหำรเงิน ๒๙

รู้ทันสิ่งล่อเร้ำเย้ำยวน ๓๗

ปิดจุดอ่อนของตัว ๔๕

เพิ่มพลังจิต ๕๑

เขำ้ถึงควำมสุขที่ประณีต ๕๗

เมื่อพบสุขที่ประเสริฐ ก็เมินเฉยสุขที่ด้อยกวำ่ ๖๗

ช่วงคำาถามจากผู้ฟัง	 ๗๓
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ตำมปกติ กำรนิมนต์พระมำบรรยำยเรื่องกำร

บริหำรเงินอย่ำงฉลำด เป็นเร่ืองท่ีออกจะผิดฝำผิดตัว

สกัหน่อย เพรำะพระวนิยัและวถิชีวีติแบบนกับวชท�ำให้

พระค่อนข้ำงจะห่ำงไกลจำกเงนิและกำรบรหิำรเงนิ อกี

ทัง้โดยส่วนตวัอำตมำกไ็ม่ได้เป็นผู้ท่ีประสบควำมส�ำเรจ็

ในด้ำนกำรเงิน พอที่จะมีอะไรมำแนะน�ำทุกทำ่นในที่นี้ 

ซึง่เป็นผูม้ปีระสบกำรณ์และควำมรูใ้นเรือ่งกำรเงนิดีอยู่

แล้ว 

อย่ำงไรกต็ำม อำตมำเชือ่ว่ำค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำ

น่ำจะเป็นประโยชน์กับทุกท่ำนได้ โดยเฉพำะเรื่องกำร

วำงท่ำทีที่ถูกต้องเหมำะสมเกี่ยวกับเงิน
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คนทั่วไปมักมองว่ำพุทธศำสนำมีท่ำทีที่เป็นลบ 

ต่อเงินหรือต่อควำมสุขที่เกิดจำกกำรใช้จ่ำยเงินทอง   

แม้พระพุทธเจ้ำเคยตรัสกับพระอำนนท์ว่ำ เงินคือ 

อสรพิษ แต่ส�ำหรับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนแล้ว เงิน

เป็นส่ิงจ�ำเป็น ไม่ใช่แค่ส�ำคัญเท่ำนั้น แต่ยังเป็นสิ่ง 

จ�ำเป็นส�ำหรับชีวิต เมื่อมีเงินแล้วก็ควรรู้จักใช้เงินให ้

เกิดประโยชน์ ซ่ึงประโยชน์เบื้องต้นก็คือ กำรท�ำให ้

ตัวเองมีควำมสุข

บ่าวที่ดี	
นายที่เลว
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มีครำวหนึ่ง พระพุทธเจ้ำทรงทรำบว่ำ มีเศรษฐี

คนหนึ่งในเมืองสำวัตถีเสียชีวิตลง และเนื่องจำก 

เศรษฐีคนนั้นไม่มีทำยำท ทรัพย์สมบัติทั้งหมดซึ่งม ี

จ�ำนวนมหำศำล จึงตกเป็นของหลวง เศรษฐีคนนี้ 

มีพฤติกรรมบำงอย่ำงที่น่ำจะน�ำมำกล่ำวถึงคือเป็น 

คนตระหนี่ แม้มั่งมีร�่ำรวย แต่ใช้ชีวิตแบบอัตคัดขัดสน 

กินปลำยข้ำวกับน�้ำส้ม ใส่เสื้อผ้ำปุปะ ใช้รถเก่ำๆ เป็น

พำหนะ ร่มท�ำด้วยใบไม้ อีกทั้งไม่รู้จักบริจำคเงินเพื่อ

ช่วยเหลือผู้อื่น พระองค์ตรัสถึงเศรษฐีคนนี้ว่ำ เป็นคน

ที่น่ำต�ำหนิ เป็นอสัตบุรุษ เพรำะไม่รู้จักใช้ทรัพย์เพ่ือ

เลี้ยงตนและผู้อื่นให้เป็นสุข 

พระพุทธเจ้ำไม่ได้มองว่ำควำมยำกจนหรือควำม

อัตคัดขัดสนเป็นของดี จริงอยู่วิถีชีวิตของพระ ถ้ำ 

เทียบกับฆรำวำสก็ถือว่ำเป็นผู ้ที่อยู ่อย่ำงเรียบง่ำย  

และอำจถือว่ำยำกจนด้วยซ�้ำ แต่นั่นก็เพรำะพระมีชีวิต

ที่ต้องพึ่งพำผู้อื่นด้ำนปัจจัยสี่ จึงควรอยู่อย่ำงเรียบง่ำย 

แต่ในส่วนของฆรำวำสหรือผู้ครองเรือน เมื่อหำเงิน 

มำได้ ก็ต้องรู้จักใช้ทรัพย์เลี้ยงให้ตนมีควำมสุข ถ้ำ 

ไม่ใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงตนให้มีควำมสุข ถือว่ำเป็นคนโง่ 

ไม่น่ำสรรเสริญ นี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ชี้วำ่ พุทธศำสนำ

ไม่ได้มองหรือมีท่ำทีลบต่อเงินทอง 

พระพุทธเจ้ำได้ตรสัถึงกำรใช้เงนิ หรอืกำรเกีย่วข้อง

กับเงินไว้หลำยตอน มีธรรมะหมวดหนึ่งชื่อว่ำ กำมโภคี 

แปลวำ่ผู้บริโภคกำม หรือผู้ครองเรือน พระองค์ตรัสวำ่ 

ฆรำวำสต้องรู้จักหำทรัพย์โดยชอบธรรม คือ ไม่คดโกง  

ไม่ลักขโมย ไม่กดข่ีขูดรีด ไม่ประกอบมิจฉำอำชีวะ  

เมื่อได้ทรัพย์มำแล้ว ต้องรู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็น  

ใช้ทรัพย์ให้เป็น ได้แก่  

๑) เลี้ยงตนและครอบครัวให้มีควำมสุข 

๒) รู้จักแบ่งปันและใช้ท�ำควำมดี เช่น บริจำค  

ช่วยเหลือส่วนรวม อุปถัมภ์ศำสนำหรือพระสงฆ์ คนที่

หำเงินมำโดยชอบธรรมแต่ไม่รู้จักเล้ียงตนให้มีควำมสุข 

อย่ำงนี้ไม่ถูก หรือเลี้ยงตนให้มีควำมสุข แต่ไม่รู ้จัก 

แบ่งปันหรือใช้ท�ำควำมดี 

ช่วยเหลือผู้อื่น อย่ำงนี้

ก็ไม่ถูกเช่นกัน
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เวลำเงินหำย ของหำย ถ้ำเรำเสียอกเสียใจจน 

กินไม่ได้ นอนไม่หลับ นั่นแปลว่ำเรำก�ำลังปล่อยให ้

ทรัพย์เป็นนำยเรำ เวลำเรำท�ำงำนแล้วได้เงินน้อย  

เกิดควำมไม่พอใจ เป็นทุกข์ นั่นแปลว่ำเรำก�ำลัง 

ปล่อยให้เงินมำเป็นนำยเรำ ใครที่ยอมให้เงินเป็นนำย

ตน ในที่สุดก็อำจจะท�ำช่ัว คอร์รัปชั่นเพื่อเงิน บำงที 

ถึงกับไปปล้นหรือฆ่ำเพ่ือแย่งชิงทรัพย์มำ นี้ก็เพรำะ 

ตกเป็นทำสของเงิน บำงทีถึงกับฆ่ำพี่ฆ่ำน้อง หรือฆ่ำ

พ่อฆ่ำแม่เพื่อเอำมรดก ดังที่เป็นข่ำว นี่เป็นตัวอย่ำง 

ของคนที่ตกเป็นทำสของเงิน จึงยอมท�ำชั่วเพรำะเงิน

จริงอยู่หลำยคนไม่ถึงกับยอมท�ำช่ัวเพื่อเงิน แต่

อำจยอมตำยเพื่อเงินก็ได้ ด้วยกำรทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิต 

เพื่อเงิน ไม่ได้หลับไม่ได้นอน ไม่ได้พักผ่อน ท้ังท่ีมี 

เงินเยอะแล้วก็ยังหำเงินไม่หยุด จนเครียดหนัก เป็น 

โรคควำมดัน โรคหัวใจ หรือโรคประสำท บำงคนอำยุ 

๗๐-๘๐ ปี แล้วก็ยังไม่หยุดหำเงิน แทนที่จะใช้เงินให้

มีควำมสุข กลับยอมทุกข์เพื่อมีเงินเข้ำมำมำกๆ นี้คือ

อำกำรของคนที่ตกเป็นทำสของเงิน เพรำะยอมตำย 

เพื่อเงินได้ 

๓) ไม่สยบ ไม่มัวเมำหมกมุ่นในกำมหรือควำมสุข

จำกทรัพย์ ใช้เงินหรือหำควำมสุขจำกทรัพย์อย่ำงรู้ 

เท่ำทัน มีอิสระ เป็นนำยเหนือทรัพย์ ประกำรหลัง 

เป็นสิ่งส�ำคัญมำก พูดอย่ำงง่ำยๆ คือ เรำต้องรู้จักใช้

ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์  

พุทธศำสนำมองว่ำ ทรัพย์หรือเงินทองเป็นบ่ำว 

ที่ดี แต่เป็นนำยที่เลว หำกเรำเป็นนำยของเงิน เรำก็

สำมำรถสร้ำงสรรค์ประโยชน์มำกมำยจำกเงนิท่ีหำมำได้ 

ทั้งเลี้ยงตัวให้มีควำมสุข แบ่งปันเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นได้รับ

ควำมสุข ท�ำบุญ หรือช่วยเหลือส่วนรวม อย่ำงนี ้

เรียกว่ำรู้จักใช้เงิน เป็นนำยของเงิน แต่คนส่วนใหญ ่

ไม่ได้เป็นนำยของเงิน กลับปล่อยให้เงินและทรัพย์ 

ทั้งหลำยกลำยเป็นนำยตน น้ีคือสำเหตุส�ำคัญท่ีท�ำให้

ผู้คนมีควำมทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ 

บร
ิษัท

 ริน
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บำงคนพกเงินสวมแหวนเพชรสร้อยทอง เดินไป

ในซอยเปลี่ยว จู่ๆ มีโจรมำจี้เอำเงิน หลำยคนเลือกที่

จะต่อสู ้ขัดขืน จนถูกท�ำร้ำยบำดเจ็บหรือล้มตำย  

อย่ำงนี้เรียกว่ำเจ็บหรือตำยเพื่อเงิน คนท่ียอมตำย 

เพื่อเงิน เรำจะเรียกเขำว่ำเป็นนำยของเงินได้อย่ำงไร 

เขำคิดว่ำเงินเป็นของเขำ แต่ที่จริงเขำเป็นของเงิน 

มำกกว่ำ

เดี๋ยวนี้เรำพบว่ำคนที่ปล่อยให้เงินเป็นนำยมีอยู่

เยอะมำก ผู้คนทะเลำะเบำะแว้งกันในหมู่เพื่อน ใน 

หมู่พี่น้อง ก็เพรำะเงิน ควำมสัมพันธ์สูญเสียไปก็เพรำะ

เงิน บำงคนตั้งเป้ำหมำยในชีวิตหลังจำกเรียนจบว่ำ  

เมื่ออำยุถึง ๓๐ ปีจะต้องมีเงินให้ได้ ๒๐ ล้ำนบำท  

เขำจึงทุ่มเททุกอย่ำง แม้จะขัดแย้งกับพ่อแม่ เพื่อนฝูง 

แม้จะทะเลำะกับเพื่อนร่วมงำน เขำก็ไม่สนใจ ม ี

ครอบครัวก็ไม่สนใจลูกและภรรยำ สุขภำพก็ไม่ดูแล

รักษำ สนใจเพียงเพื่อมีเงินให้ได้ตำมเป้ำ ครั้นอำย ุ

ครบ ๓๐ ปี เขำมีเงินถึง ๑๐๐ ล้ำนบำท เกินเป้ำ 

ด้วยซ�้ำ แต่ครอบครัวแตกแยก ร่ำงกำยเจ็บป่วย เป็น

โรคหัวใจ ควำมดันสูง นอนไม่หลับ ที่เป็นเช่นนี้ก็ 

เพรำะยอมตนเป็นทำสของเงิน

คนท่ีฉลำด จะท�ำตนให้เป็นนำยของเงิน ไม่ใช่ 

เป็นทำสของเงิน 

ธรรมะเรื่องกำมโภคีหรือผู้ครองเรือน ให้ข้อคิด 

ที่ดีมำก นั่นคืออยำ่สยบ อยำ่มัวเมำ หมกมุ่นในทรัพย์  

ใช้ทรัพย์อย่ำงมีปัญญำ คือเห็นประโยชน์ของมัน  

ขณะเดียวกันก็รู้เท่ำทันโทษของมัน รู้จักท�ำตนให้เป็น

อิสระเหนือทรัพย์ คือเป็นนำยของทรัพย์ เพรำะชีวิต

คนเรำมีค่ำมำกกว่ำกำรหำเงินหำทองให้ได้มำกๆ โดย

ต้องสูญเสียหลำยส่ิงหลำยอย่ำงท่ีมีควำมหมำยต่อชีวิต 

บร
ิษัท
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ค�ำสอนอกีประกำรหนึง่ของพระพทุธเจ้ำเกีย่วกบั

เรื่องเงินก็คือ โภควิภำค คือหลักกำรแบ่งทรัพย์ ลอง

มำพิจำรณำดูว่ำมีประโยชน์กับเรำแค่ไหน 

พระองค์แนะน�ำว่ำเมื่อได้เงินมำ ควรแบ่งเงิน 

ออกเป็นสี่ส่วน ส่วนที่หนึ่งใช้เลี้ยงตนและคนที่ควร 

บ�ำรุงให้มีควำมสุข รวมทั้งท�ำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น อีก

สองส่วน ใช้ลงทุนประกอบกำรงำน อีกหนึ่งส่วนให้ 

เก็บไว้ใช้ยำมจ�ำเป็น 

แบ่งทรัพย์
แบบพุทธ

บร
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สังเกตว่ำพระพุทธองค์ทรงแนะน�ำ ให้ใช้ทรัพย์

เพื่อเลี้ยงตนและครอบครัว รวมทั้งท�ำประโยชน์แก ่

ผู้อื่น รวมแล้ว ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดที่หำมำ

ได้ อีก ๒๕ เปอร์เซ็นต์ให้เก็บออมไว้ใช้ในยำมจ�ำเป็น 

ส่วนอีก ๕๐ เปอร์เซ็นต์เอำไว้ใช้ลงทุน หลำยคนอำจ

สงสัยว่ำท�ำไมลงทุนและเก็บออมเยอะ เพรำะรวม 

ทั้งหมดมำกถึง ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ให้ใช้แค่ ๒๕ 

เปอร์เซ็นต์ นั่นเป็นเพรำะคนสมัยก่อนเวลำอยำกได ้

อะไร เขำก็ท�ำขึ้นหรือหำมำเอง เช่น ปลูกขำ้ว เก็บผัก 

จับปลำ ทอผ้ำ ควำมจ�ำเป็นที่ต้องใช้เงินมีน้อย มำถึง

สมัยนี้ กำรที่คนเรำจะใช้เงินเพียงแค่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์

เพื่อเลี้ยงตนและครอบครัวให้มีควำมสุขนั้น เป็นไปได้

ยำก เพรำะอะไรๆ ก็ต้องใช้เงิน จะซ้ือหรือท�ำเอง 

น้อยมำก

แต่ถึงอย่ำงไรค�ำสอนเร่ืองนี้ก็มีประโยชน์มำก  

เพรำะชี้ให้เห็นว่ำคนเรำนั้น ทรัพย์ท่ีหำมำได้นั้น ควร

แบ่งเป็นสำมส่วนคือ ๑) กำรใช้จ่ำย ๒) กำรเก็บออม 

๓) กำรลงทุน 

เวลำเรำพูดถึงเรื่องกำรบริหำรเงิน ชำวพุทธมี 

หลักอยู่ว่ำ ท�ำอย่ำงไรจะให้เงินมำเป็นบ่ำวที่ดี ไม่ใช ่

มำเป็นนำยของเรำ จะท�ำอย่ำงนั้นได้ ก็ต้องมีหลักใน

กำรใช้เงิน กล่ำวคือ ต้องรู้จักจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ  

กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญนั้นเป็นส่ิงจ�ำเป็นส�ำหรับ 

ทุกเรื่อง เช่นเวลำ เรำแต่ละคนมีเวลำในโลกนี้อย่ำง

จ�ำกัด วันหนึ่งเรำมีแค่ ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้นจะท�ำอะไร 

ก็ต้องจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ อันไหนที่ส�ำคัญก็ควร 

ท�ำก่อน อันไหนส�ำคัญรองลงมำก็เอำไว้ทีหลัง เร่ือง 

เงินก็เหมือนกัน ในแต่ละขณะเรำมีเงินอยู่จ�ำกัด เรำ 

จึงจ�ำเป็นต้องจัดล�ำดับควำมส�ำคัญก่อน 

กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของเงิน อำตมำจ�ำแนก

แบบกว้ำงๆ ว่ำเงนิท่ีเรำจะใช้จ่ำยหรือสิง่ท่ีเรำต้องใช้จ่ำย

ด้วยเงิน มีอยู่สี่ประเภท คือ
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๑. สิ่งจ�ำเป็นระยะสั้น

๒. สิ่งจ�ำเป็นระยะยำว

๓. สิ่งที่ให้ควำมสุขระยะสั้น

๔. สิ่งที่ให้ควำมสุขระยะยำว

สิ่งจ�ำเป็นระยะสั้น เช่น อำหำร เสื้อผ้ำ ค่ำ 

เชำ่บ้ำน คำ่น�้ำไฟ คำ่โทรศัพท์ คำ่พำหนะ น�้ำมันรถ 

ค่ำเสื้อผ้ำ ภำษีสังคม (เช่น งำนศพ งำนแต่งงำน)  

ผ่อนบ้ำน ผ่อนรถ อันนี้หมำยถึงสิ่งที่จ�ำเป็นต้องใช ้

เพื่อกำรด�ำเนินชีวิต เพื่อกำรท�ำงำน ซึ่งใช้แบบวัน 

ต่อวันหรือไม่เกินหนึ่งเดือน 

สิ่งท่ีให้ควำมสุขระยะสั้น เช่น ดูหนัง กินข้ำว 

นอกบำ้น น�้ำชำกำแฟ ชอปปิง ท�ำบุญ คนเรำหำกจะ

ใช้จำ่ยเงินเฉพำะสิ่งที่จ�ำเป็น ก็ดูแห้งแล้งจืดชืดไปหน่อย  

เรำทุกคนล้วนต้องกำรควำมสุขเพื่อช่วยให้มีชีวิตชีวำ 

ขึ้นมำ เป็นกำรเติมสีสันให้กับชีวิต ฉะนั้นส�ำหรับ 

ปุถุชนหรือฆรำวำสผู้ครองเรือน กำรมีค่ำใช้จ่ำยเพื่อ 

เติมควำมสุขให้กับชีวิต เป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยำก

ส่ิงจ�ำเป็นระยะยำว เช่น เงินประกันชีวิต เงิน

ประกันสุขภำพ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำผ่อนรถ ผ่อน 

บ้ำนหรือที่ดิน นี้เป็นค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นในวันข้ำงหน้ำ 

อำจจะเป็นปีหนำ้ หรืออีก ๑๐ ปี หรือ ๓๐ ปีข้ำงหนำ้ 

ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องอดออมเสียแต่วันนี้ เพรำะล�ำพัง 

เงินเดือนแต่ละเดือน คงไม่พอกับค่ำรักษำพยำบำลซ่ึง

อำจเป็นจ�ำนวนหลำยหมื่นบำทหรือเป็นแสน นอกจำก

นั้นก็ต้องคิดถึงเรื่องกำรซื้อที่ดิน หรือซื้อบ้ำน ส�ำหรับ

คนท่ีเช่ำบ้ำนหรือเช่ำหออยู่ ในระยะยำวก็ควรมีบ้ำน

หรือที่พักของตนเอง รวมทั้งค่ำประกันรถที่ต้องจ่ำย 

ปีละนับหมื่นบำท 

สิ่งที่ให้ควำมสุขกับเรำระยะยำว ซึ่งหมำยถึงสิ่งที่

อยำกท�ำตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป เช่น กำรเที่ยวต่ำงประเทศ 

ซ้ือกล้องถ่ำยรูป เครื่องเสียงซึ่งส�ำหรับบำงคนรำคำ 

นับแสน 
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อำตมำคิดว่ำกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของกำร

บริหำรเงิน มีวิธีกำรจัดได้หลำยแบบ อันนี้เป็นตัวอย่ำง

หนึ่ง โดยจัดล�ำดับควำมส�ำคัญเป็นสี่ประเภท คือ  

จ�ำเป็นระยะสั้น จ�ำเป็นระยะยำว ควำมสุขระยะสั้น 

ควำมสุขระยะยำว 

ส�ำหรับสิ่งที่เป็นควำมจ�ำเป็นระยะสั้น หรือ 

ควำมสุขระยะสั้น จัดอยู ่ในรำยจ่ำย เป็นรำยจ่ำย 

เดือนต่อเดือน ส่วนควำมจ�ำเป็นระยะยำว หรือควำมสุข

ระยะยำว ควรมำจำกกำรออม ดังนั้นเมื่อเรำมีรำยรับ

เข้ำมำ สิ่งที่ควรท�ำ คือกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออม 

อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุน แล้วที่เหลือจึงค่อยเป็น 

รำยจ่ำย 

บำงคนมีรำยได  ้

เข้ำมำ จ่ำยก่อน เหลอื

เท่ำไรจึงค่อยออม 

หลำยคนทีใ่ช้วิธีกำร

แบบนี้พบว่ำตนจ่ำย 

จนไม่เหลือให ้ออม 

หรือลงทุนเลย

มันจะดีกว่ำหรือเปล่ำ เมื่อเรำมีรำยได้เข้ำมำ  

ก่อนท่ีจะใช้จ่ำยอะไรก็กันส่วนหนึ่งเป็นเงินออมไว้ก่อน 

รวมท้ังเป็นเงินลงทุน เช่น ซ้ือพันธบัตร กองทุนรวม 

หรือซื้อกองทุนอะไรต่ำงๆ ก็ได้

ถ้ำเรำไม่ท�ำเช่นนั้น แต่ใช้จ่ำยก่อน เหลือเท่ำไร

ค่อยออม ในที่สุดอำจจะไม่เหลือเลยก็ได้ มันเหมือน

กำรใช้เวลำ เรำมีเวลำวันหนึ่ง ๒๔ ชั่วโมง เรำนอน 

ไป ๘ ชั่วโมง ก็เหลืออยู ่ ๑๖ ชั่วโมง เรำตั้งใจ 

ว่ำจะแบ่งเวลำส่วนหนึ่งเอำไว้ส�ำหรับท�ำสิ่งที่ส�ำคัญ  

เช่น ออกก�ำลังกำย นั่งสมำธิ แต่แล้วเรำบอกว่ำ  

ออกก�ำลังกำย นั่งสมำธิ มีเวลำกับครอบครัวเป็นสิ่ง 

ท่ีดี แต่ว่ำงเมื่อไรค่อยท�ำ คนที่คิดแบบนี้จะพบว่ำ 

สุดท้ำยก็ไม่มีเวลำว่ำงเหลือท�ำสิ่งเหล่ำนั้นเลย เพรำะ

อะไรต่ออะไรแย่งเวลำเรำไปหมด ซ่ึงมักจะเป็นส่ิงที่ 

ไม่ส�ำคัญ แต่ดึงดูดใจ เช่น เล่นไลน์หรือเฟชบุ๊ก ดูหนัง 

ซีรีส์เกำหลี ไปสังสรรค์กับเพื่อน แต่ถ้ำคิดว่ำอะไรที่

ส�ำคัญ ให้ลงมือท�ำเลย เหลือเวลำอีกเท่ำไรค่อยเอำ 

ไปใช้อย่ำงอื่น อย่ำงนี้รับรองว่ำส่ิงส�ำคัญในชีวิตจะได้

ท�ำแน่นอนบร
ิษัท
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อุปมำเหมือนกับว่ำคุณมีขวดโหลอยู่หนึ่งใบ แล้ว

คุณใส่ก้อนหินลงไปจนเต็ม คุณยังสำมำรถใส่กรวดและ

ทรำยลงไปได้อีก จำกนั้นยังสำมำรถเติมน�้ำได้อีก แต่ถำ้

คุณเริ่มต้นจำกกำรใส่กรวดหรือทรำยให้เต็มขวดก่อน 

คุณจะไม่สำมำรถใส่ก้อนหินได้อีก เพรำะไม่มีที่ว่ำงเหลือ

สิ่งส�ำคัญอยู่ที่ว่ำคุณใส่อะไรลงไปก่อน ถ้ำคุณใส่

ก้อนหินลงไปก่อน แม้จะเต็มขวดแล้ว คุณก็ยังใส่กรวด 

ใส่ทรำยลงไปได้อีก แต่ถ้ำคุณเริ่มต้นจำกกำรใส่ทรำย 

หรือใส่กรวดก้อนเล็กๆ เมื่อเต็มแล้วคุณจะไม่สำมำรถ

ใส่ก้อนหินลงไปได้

แม้แต่ก้อนเดียว

เร่ืองกำรบริหำรเงินก็เหมือนกัน เมื่อมีรำยได้มำ 

แล้วคิดว่ำจ่ำยก่อน เหลือเท่ำไรค่อยออม หรือค่อย 

ลงทุน สุดท้ำยคุณก็จะไม่เหลือเงินเลย เพรำะคุณจะ

สนุกกับกำรจ่ำยจนลืม แต่ถ้ำคุณเร่ิมต้นด้วยวิธีนี้คือ  

เมื่อได้เงินมำก็แบ่งเป็นสี่กองทันที กองแรกเป็นเงินออม 

กองที่สองส�ำหรับลงทุน ที่เหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยในแต่ละ

เดือน ส�ำหรับควำมจ�ำเป็นและควำมสุขระยะส้ันใน 

หนึ่งเดือน วิธีนี้จะท�ำให้กำรใช้หรือกำรบริหำรเงินของ

คุณเป็นไปอย่ำงที่ต้องกำร คือ มีเงินทั้งส�ำหรับส่ิงที่

จ�ำเป็นระยะสั้น และสิ่งที่ให้ควำมสุขระยะส้ันคือ 

หนึ่งเดือน แล้วคุณก็ยังมีเงินเหลือส�ำหรับสิ่งจ�ำเป็น 

ระยะยำว และส่ิงท่ีให้ควำมสุขระยะยำวตั้งแต่หนึ่งป ี

ขึ้นไป รวมทั้งเงินลงทุนด้วย

นี้เป็นตัวอย่ำงว่ำ ถ้ำเรำสำมำรถจัดล�ำดับควำม

ส�ำคัญได้ ก็จะช่วยให้กำรบริหำรเงินส่วนบุคคลเป็นไป

ได้ดีขึ้นบร
ิษัท
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นี้เรื่องพื้นฐำนที่ทุกท่ำนรู้กันอยู่แล้ว แต่สิ่งส�ำคัญ

คือ ถ้ำเรำมีกำรวำงแผนแบบน้ีแล้ว เรำจะท�ำตำม 

แผนนี้ได้อย่ำงไร สิ่งที่เกิดขึ้นกับหลำยคนก็คือ ไม่ว่ำ 

จะวำงแผนแบบไหนก็ตำม สวยหรูเพียงใด แต่กลับ 

ท�ำตำมแผนไม่ได้ เพรำะอะไร เพรำะเผลอใจ ไม่ม ี

วินัย คุมตัวเองไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เรำจึงจ�ำเป็นต้องมี 

วิธีกำรเพ่ือช่วยให้กำรบริหำรเงินเป็นไปตำมแผนที่ 

วำงไว้ ผู้รู้ด้ำนนี้ให้ค�ำแนะน�ำงำ่ยๆ ว่ำ ให้เปิดบัญชีใน

ธนำคำรอย่ำงน้อยสี่บัญชี คือบัญชีเงินลงทุน บัญชี

ส�ำหรับควำมจ�ำเป็นระยะส้ัน บัญชีส�ำหรับควำมสุข 

ระยะสั้น และบัญชีส�ำหรับควำมสุขและควำมจ�ำเป็น

ระยะยำว หรือจะแยกเงินก้อนหลังออกเป็นสองบัญชี

ก็ได้ คือบัญชีส�ำหรับควำมสุขระยะยำว และบัญช ี

ส�ำหรับควำมจ�ำเป็นระยะยำว เมื่อได้เงินมำแล้วก็แบ่ง

เงินเป็นสี่กองแล้วเอำเข้ำบัญชีของแต่ละกองเลย วิธีนี้

ช่วยให้กำรบริหำรเงินเป็นไปตำมแผน เพรำะเมื่อเอำ

เงินเข้ำธนำคำรแล้ว ก็เป็นกำรตีกรอบจ�ำกัดในตัวว่ำ 

จะใช้เงินแต่ละประเภทได้เท่ำใด รวมทั้งตรวจสอบได้

ว่ำ เรำได้ใช้จ่ำย ลงทุน และออมตำมแผนที่วำงไว ้

หรือเปล่ำ ดีกว่ำกำรเก็บเงินไว้ในกระเป๋ำกองเดียวกัน

แล้วค�ำนวณอยู่ในหัวว่ำ เดือนนี้เรำจะใช้ท�ำอะไรบ้ำง 

เช่น ใช้ส�ำหรับสิ่งจ�ำเป็น ๒๐,๐๐๐ บำท ใช้ส�ำหรับ

หำควำมสุข ๒,๐๐๐ บำท เอำเข้ำจริงกลับท�ำไม่ได้ 

เพรำะอดใจไม่ได้ ใช้จ่ำยเงินเพื่อหำควำมสุขเพลิน 

ไปหน่อย หมดไป ๕,๐๐๐ บำท สุดท้ำยก็ต้องไปดึง 

เอำจำกเงินออมมำใช้ ซึ่งท�ำได้งำ่ยเพรำะอยู่ในกระเป๋ำ

เดียวกัน ดังนั้นแผนที่วำงเอำไว้จึงไม่ได้ผล
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นอกจำกเรื่องกำรบริหำรเงินแล้ว สิ่งที่จ�ำเป็นอีก

อยำ่งหนึ่งคือ กำรบริหำรใจของเรำ กำรบริหำรใจเป็น

สิ่งส�ำคัญท่ีจะท�ำให้เกิดวินัยในกำรใช้เงิน และช่วยให้ 

กำรบริหำรเงินเป็นจริงได้ 

กำรบริหำรใจ เร่ิมต้นด้วยกำรรู้ทันควำมอยำก 

และรู้จักทักท้วงจิตใจของตน หลำยคนแม้รู้ว่ำอะไร 

ควรซื้อ อะไรไม่ควรซื้อ แต่ท�ำไม่ได้อย่ำงที่ต้องกำร มี

ค�ำพูดว่ำ “ดีชั่วรู้หมด แต่อดใจไม่ได้” เช่น รู้ว่ำกำร

ออกก�ำลังกำยเป็นของดี รู้ว่ำกำรกินน�้ำตำลมำกไม่ดี  

รู้ว่ำกำรกินเนื้อเยอะๆ ในวัยนี้เสี่ยงกับกำรเป็นโรคหัวใจ 

รู้ว่ำสูบบุหรี่ไม่ดี กินเหล้ำไม่ดี แต่อดใจไม่ได้ 

บริหารใจ
ควบคู่กับ
บริหารเงิน
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สิ่งที่เรำรู้นั้นอยู่ในหัว มันบอกเรำว่ำอะไรดี 

อะไรไม่ดี แต่ปรำกฏว่ำใจมักไม่ร่วมมือด้วย ที่ใจ

ไม่ร่วมมือด้วยส่วนหนึ่งก็เพรำะใจไม่ได้รับกำร

ฝึกฝน อีกส่วนหน่ึงเป็นเพรำะไม่มีสติรู้ทันจิตใจ

ของตัว เมื่อควำมอยำกเกิดข้ึนก็ปล่อยให้มัน 

ชักพำจิตใจไปตำมอ�ำนำจของมัน หลำยคนใช้จำ่ย

เงินอย่ำงไม่มีสติ เพรำะถูกสิ่งกระตุ้นเร้ำน�ำพำ

จิตใจไป 

มคีนหนึง่เล่ำว่ำวนัหนึง่จะไปซือ้รองเท้ำแตะ 

กเ็ลยไปห้ำงสรรพสนิค้ำ ปรำกฏว่ำในห้ำงมขีองขำย

ลดรำคำเยอะแยะ สุดท้ำยเขำซื้ออะไรต่ออะไร

มำกมำย อย่ำงเดียวที่ไม่ได้ซื้อคือรองเท้ำแตะ 

พอไปถึงห้ำง เห็นของลดรำคำก็อยำกได้ 

ซ้ือเพลินจนลืมไปเลยว่ำเข้ำห้ำงไปเพ่ืออะไร ไป

ห้ำงเพื่อจะซื้อรองเท้ำ แต่พอเจอสิ่งล่อเรำ้เยำ้ยวน 

ก็ลืมรองเท้ำไปเลย ซื้อสำรพัด สิ่งเดียวท่ีไม่ได้ 

ซื้อคือ สิ่งที่ตั้งใจจะไปซื้อแต่แรก

น่ีเพรำะไม่มีสติ เพรำะลืมตัว แล้วถ้ำคุณปล่อย

ให้ตัวเองลืมตัวบ่อยๆ ในชีวิตประจ�ำวัน วันแล้ววันเล่ำ 

แม้คุณวำงแผนกำรบริหำรเงิน วำงแผนใช้เงินให้สวย

อยำ่งไร คุณก็ท�ำอย่ำงที่ต้องกำรไม่ได้ 

รู้ทันจิตใจของเรำ หมำยควำมว่ำเมื่อมีควำมอยำก

ก็รู้ทัน 
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อำตมำประทับใจแม่คนหน่ึง เธอมีลูกสำวอำยุ  

๙ ขวบ วันหนึ่งลูกสำวกลับจำกโรงเรียนบอกแม่ว่ำ  

หนูอยำกได้ของเล่นชิ้นหนึ่ง อยำกได้มำกเลยแม่  

แม่ถำมว่ำมันคืออะไรเหรอ ลูกสำวตอบว่ำมันเป็น

ไมโครโฟนที่เวลำกดปุ่มแล้วจะมีเสียงเพลงออกมำ  

เหมือนว่ำเธอก�ำลังร้องเพลงออกมำจริงๆ นี่คือเมื่อ 

สิบกว่ำปีก่อน สมัยที่ยังไม่มีสมำร์ทโฟน ของเล่นของ

เด็กอยำ่งดีก็ประมำณนี้แหละ

แม่ถำมลูกว่ำรำคำเท่ำไร เด็กตอบว่ำ ๔๐๐ บำท 

ส�ำหรับครอบครัวนี้เงิน ๔๐๐ บำทถือว่ำเยอะ เมื่อ 

ผู้เป็นแม่เจอแบบนี้ส่วนใหญ่จะท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

ในสองประกำรคือ หนึ่ง ซื้อให้ลูก สอง ไม่ซื้อ 

แต่แม่คนนี้ฉลำด เธอบอกว่ำถ้ำลูกอยำกได้จริงๆ 

ก็ได้ แต่แม่มีเงื่อนไขสองข้อคือ ข้อแรก แม่จะหักเงิน

ค่ำขนมคร่ึงหนึ่งจนครบหนึ่งอำทิตย์ ส่วนท่ีเหลือแม ่

จะออกให้ และข้อสอง ทุกเย็นก่อนกลับบำ้นให้ลูกไป

ที่ร้ำนของเล่นนั้น นอกจำกไปดูของแล้ว ให้สังเกต 

ควำมอยำกในใจของตัวด้วย 

เด็กอยำกได้จึงรับปำก ทุกเย็นเด็กก็ไปที่ร้ำน 

ของเล่น ด้วยควำมอยำกได้ของเล่น เด็กดีใจที่ได้เห็น

ของเล่น แต่ก็ท�ำตำมที่รับปำกแม่ คือสังเกตควำม 

อยำกในใจด้วย ผ่ำนไปสำมวัน เด็กมำบอกกับแม่ว่ำ 

แม่ หนูไม่เอำแล้ว แม่ถำมว่ำท�ำไมล่ะ เด็กบอกว่ำเบื่อ

แล้ว เสียดำยเงิน เอำเงินไปซื้ออย่ำงอื่นดีกว่ำ 

เด็กหมดควำมอยำกแล้ว ควำมอยำกได้ของเล่น

หำยไปไหน มันหำยไปเพรำะเธอสังเกตดูมันทุกวัน  

ธรรมชำติของอำรมณ์ เช่น ควำมอยำก หรือควำม 

โกรธ หำกเรำรู้ทันมัน หรือเห็นมัน มันจะฝ่อหรือ 

หำยไปเลย แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ท�ำอย่ำงนั้น พอมี 

ควำมอยำกปุ๊บ ก็ท�ำตำมควำมอยำกเลย เห็นของ 

ในห้ำง อยำกได้ก็ซ้ือเลย ท้ังท่ีไม่ได้คิดจะซ้ือมำก่อน  

มำรู้ตัวก็เผลอซ้ือของเข้ำบ้ำนไปแล้ว แต่ถ้ำเรำหมั่น
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สังเกตควำมอยำกของตัว แทนที่เรำจะรีบซื้อทันที เรำ

มำดูควำมอยำกของตัว ในที่สุดควำมอยำกมันก็จะ 

หำยไป 

ทอดเวลำไปสักพัก สัก ๒-๓ วัน แล้วมีสติรู้เท่ำทัน

อำรมณ์ ควำมอยำกก็จะหมดหรือเจือจำงลง

หลำยคนพบว่ำพอรีบซื้อแล้ว มักมีควำมทุกข์อีก

ประกำรหนึ่งตำมมำ เช่น หนึ่งอำทิตย์ต่อมำปรำกฏว่ำ

ของนั้นลดรำคำ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ คุณจะรู้สึกเสียดำย

และเสียใจทันที ตอนที่คุณได้มำใหม่ๆ คุณดีใจมำก  

แต่พอคุณรู้ว่ำอีกอำทิตย์หนึ่งหรือหนึ่งเดือนต่อมำมัน 

ลดรำคำ คุณมีควำมสุขไหม ไม่มี บำงคร้ังซ้ือไปแล้ว 

แต่พอเดินไปเจออีกรำ้นหนึ่งพบว่ำขำยถูกกวำ่ อำจจะ

แค่นิดหน่อย คุณจะรู้สึกเสียใจทันที หลำยคนเสียใจ

เพรำะเหตุนี้ ทั้งที่ได้ของมำ แต่ก็ทุกข์ เพรำะอะไร 

เพรำะควำมหุนหันพลันแล่น แต่ถ้ำคุณทิ้งระยะไว้ 

สักหน่อย อย่ำงน้อยๆ คุณจะพบว่ำควำมอยำกมัน 

ลดลง เผลอๆ คุณอำจจะได้ของที่ดีกว่ำหรือรำคำ 

ถูกกว่ำด้วย เพรำะคุณมีข้อมูลมำกขึ้น พบว่ำที่อื่น 

ขำยถูกกว่ำ

ทุกวันนี้เรำถูกกระตุ้นเร้ำให้เกิดควำมอยำก ถ้ำ

เรำไม่มีสติ เรำก็เผลอจ่ำยเงินไปโดยไม่รู้ตัวครั้งแล้ว 

ครั้งเล่ำ แผนกำรใช้เงินที่วำงไว้ไม่เคยท�ำได้ตำมเป้ำเลย 

เพรำะลืมตัว เพรำะไม่มีสติ อันนี้เป็นเพรำะเรำคิดแต่

จะบริหำรเงิน แต่ไม่คิดจะบริหำรใจของเรำ 

กำรมีสติเป็นเรื่องส�ำคัญ สติช่วยให้เรำรู้เท่ำทัน

ควำมอยำก รู้เท่ำทันอำรมณ์ของตัว แค่รู ้ทันเฉยๆ  

โดยไม่ต้องกดข่มมัน คุณเพียงแต่ดูมันเฉยๆ ลองท�ำดู

ก็ได้ เมื่อเรำอยำกได้อะไร อย่ำเพิ่งรีบซื้อ เพียงแค ่
บร

ิษัท
 ริน

ธรร
ม จํ

ากัด




