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กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
“สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
วิชา ศาสตร์พระราชา กองทุนชุมชนกับการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต
สังเขปวิชา
เนื้อหาวิชา
 แผนการสอน
วิชา การเชื่อมโยงและการสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
สังเขปวิชา
เนื้อหาวิชา
 แผนการสอน
วิชา การสร้างวินัยทางการเงิน
สังเขปวิชา
เนื้อหาวิชา
 แผนการสอน
วิชา การปรับพฤติกรรมทางการเงิน
สังเขปวิชา
เนื้อหาวิชา
 แผนการสอน
วิชา การส่งเสริมการออม
สังเขปวิชา
เนื้อหาวิชา
 แผนการสอน
วิชา การวิเคราะห์/วางแผนทางการเงิน
สังเขปวิชา
เนื้อหาวิชา
 แผนการสอน
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วิชา การจัดทาบัญชีครัวเรือน
สังเขปวิชา
เนื้อหาวิชา
 แผนการสอน
วิชา การจัดทาแผนพัฒนาครัวเรือน
สังเขปวิชา
เนื้อหาวิชา
 แผนการสอน
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การบูรณาการกองทุนชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ถือเป็นบทบาทสาคัญ
ของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้
ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา รวมทั้งให้สามารถใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างงาน สร้างรายได้
และต่อยอดอาชีพของครัวเรือน ซึ่งตามแนวทางการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ได้กาหนดกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริห ารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได้ ” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และเสริมสร้างความรู้
ด้านการเงินในการบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสร้างวินัยทางการเงินให้กับครัวเรือน โดยดาเนินการตามกิจกรรม
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินในการบริหารจัดการหนี้สินและ
สร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา









รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
อำเภอกำหนดแผนกำรดำเนินกิจกรรมศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนบริหำรจัดกำรหนี้ “สำนึกดี แผนดี
บริหำรหนี้ได้” และรำยงำนให้จังหวัดทรำบ
จังหวัดรวบรวมและรำยงำนแผนกำรดำเนินกิจกรรมศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนบริหำรจัดกำรหนี้
“สำนึกดี แผนดี บริหำรหนี้ได้” ให้กรมกำรพัฒนำชุมชนทรำบ
อำเภอและคณะกรรมกำรศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนเตรียมควำมพร้อมดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
1) อาเภอประสานและสนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเตรียมความพร้อม
ในการดาเนินการบริหารจัดการหนี้
2) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนและมอบภารกิจงานให้แก่คณะกรรมการฯ
3) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดาเนินการสารวจ/ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดของ
กลุ่ม/กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน พร้อมทั้งจัดทาฐานข้อมูลลูกหนี้
ของคนในชุมชนเป็นรายครัวเรือน
4) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้และจัดประเภทลูกหนี้
5) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่เป็นหนี้ ลงทะเบียน
ครัวเรือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้
อาเภอและคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดาเนินการเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้
โดยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมทั้งจัดเวที “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” เพื่อชี้แจงเกณฑ์การเข้าสู่
กระบวนการบริหารจัดการหนี้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จานวน 4 วัน ดังนี้
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
1) อบรมให้ความรู้การสร้างวินัยทางการเงิน “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ตามหัวข้อดังนี้
ศาสตร์พระราชากับการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต
การเชื่อมโยงและสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
การสร้างวินัยทางการเงิน
การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน
การจัดทาบัญชีครัวเรือน
การปรับพฤติกรรมทางการเงิน
การส่งเสริมการออม
การส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้
2) ประชุมวางแผนการบริหารจัดการหนี้ร่วมกัน
3) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ให้เป็น 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยมีขั้นตอนดังนี้
- เจรจาต่อรองการปรับหนี้ ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (กองทุนชุมชน)
- โอนภาระหนี้สินของลูกหนี้ให้มาอยู่กลุ่ม/กองทุนเพียงกลุ่ม/กองทุนเดียว (ที่เป็นสมาชิกของศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน)
- ปรับสัญญาเงินกู้ทั้งหมดให้เหลือ 1 สัญญา รวมเงินต้นทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยให้เป็น
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
จัดทาแผนการบริหารจัดการหนี้ตามความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย โดยดาเนินการเป็นกลุ่ม
ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และต้องเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
(เงินทุนคืนกลุ่ม)
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเสนอโครงการตามแผนบริหารจัดการหนี้ และอาเภอดาเนินการเสนอ
อาเภอเสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแจ้งจังหวัดเพื่อขออนุมัติดาเนินการจากจังหวัด ในวงเงิน
งบประมาณแห่งละ 40,000 บาท
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดาเนินการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการหนี้
จังหวัดติดตามสนับสนุน/ประเมินผลการดาเนินงาน
การรายงาน
อาเภอสรุปรายงานผลการดาเนินงานและรายงานผลให้จังหวัดทราบ
จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ
- ศูนย์จัดการฯ เดิม (จัดตั้งปี พ.ศ.2551 – 2556) บันทึกในระบบ BPM ภายในเดือนมีนาคม 2561
- ศูนย์จัดการฯ ที่จัดตั้งในปี พ.ศ.2560 บันทึกในระบบ BPM ภายในเดือนมิถุนายน 2561





























ครัวเรือนเป้าหมายที่เป็นหนี้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงทะเบียนครัวเรือนกับ
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จานวน 924 แห่ง ๆ ละ 30 คน
รวมทั้งสิ้น 27,720 คน
ดาเนินการในไตรมาส 2 – 3 จานวน 4 วัน
- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน) ที่จัดตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ.2551 - 2556 จานวน 479 แห่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2561
- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน) ที่จัดตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2560 จานวน 445 แห่ง ให้ดาเนินการในไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561
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สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จานวน 924 แห่ง ๆ ละ 61,000 บาท
โดยมีรายละเอียด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารจัดหนี้ได้”
จานวน 924 แห่ง ๆ ละ 21,000 บาท
2) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน
จานวน 924 แห่ง ๆ ละ 40,000 บาท
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ตั้งของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จานวน 924 แห่ง
1. ครัวเรือนเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้
และการสร้างวินัยทางการเงิน
2. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้
ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
1. จานวนครัวเรือนที่สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ 12,764 ครัวเรือน
2. ร้อยละ 75 ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ได้
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กำรฝึกอบรมตำมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนบริหำรจัดกำรหนี้ “สำนึกดี แผนดี
บริหำรหนี้ได้” สำมำรถเว้นระยะเวลำของแต่ละวันในกำรอบรมได้ โดยไม่จำเป็นต้องอบรมต่อเนื่องติดต่อกัน
จำนวน ๔ วัน แต่ทั้งนี้ ต้องดำเนินกำรให้ครบตำมจำนวนวัน และภำยในไตรมำสที่กำหนดไว้

๗

๘

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ กั บ การน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปเผยแพร่ สร้างความเข้ าใจทุ กพื้นที่ ทั่วทั้ง ประเทศ จนนาไปสู่
การน้อมนาไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงมิได้หมายความเพียงแต่ให้บุคคลพึ่ง พาตนเองได้
(Self-Sufficiency) แต่ยังสามารถใช้ได้กับบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี
ลาดับขั้นการดาเนินการ ๓ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว ยึดถือ
หลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” คือ การที่สมาชิกในครอบครั วพอมี พอกิน สามารถสนองความต้องการ
พื้นฐานหรือปัจจัยสี่ของครองครัว พึ่งตนเองได้
ระดับที่ ๒ เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ ยกระดับความพอเพียงด้วยการรวมกลุ่ม มีการร่วมคิด
ร่วมมือ ร่วมรักษาผลประโยชน์ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่ความเข้มแข็งภายในกลุ่ม
ชาวบ้าน/ชุมชน
ระดับที่ ๓ เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน กลุ่ม องค์กร
ภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน
กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการดาเนินงานตาม
วาระกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Agenda) โดยการกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นบันได ๓ ขั้น ตั้งแต่เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ระดับบุคคลหรือ
ครัวเรือน และระดับเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ ระดับการรวมตัวเป็นกลุ่ม และระดับความร่ว มมือกัน
เป็นเครือข่าย รวมถึงการบูรณาการกองทุนภายในชุมชนเพื่อหนุนเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของศาสตร์พระราชาและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาและเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต
๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มองเห็นถึง ความเชื่อมโยงของการดาเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ที่เน้น
การบูรณาการกองทุนภายในชุมชนเพื่อหนุนเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนกับการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” l

๑. ความหมายของศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตัวอย่างความสาเร็จในการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
๓. ความเชื่อมโยงของการดาเนินงานตามวาระกรมการพัฒนาชุมชน ที่เน้นการบูรณาการกองทุน
ภายในชุมชนเพื่อหนุนเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนกับการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
๑.๓๐ ชั่วโมง (๙๐ นาที)
๑. การบรรยาย
๒. การตั้งคาถามเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
๓. การเสริมความชัดเจนของเนื้อหาด้วยสไลด์ กรณีศึกษา และคลิป
๔. การเติมเต็มให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ
๑. สไลด์ PPT
๒. กรณีศึกษา
๓. คลิป
๑. การสังเกตพฤติกรรม
๒. การประเมินการถ่ายทอด
๓. การประเมินรายวิชา

๙

๑๐
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“คนไทยมีปัญหาพระราชาก็ทรงคิดหาทางแก้ไขโดยศาสตร์พระราชา”
มีคำกล่ำวถึง “ศำสตร์พระรำชำ” มำนำนหลำยปีแล้ว เช่น ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ,
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน , ศำสตร์พระรำชำจำกภูผำสู่มหำนที ซึ่งในต่ำงประเทศต่ำงทรำบว่ำเป็น
แนวคิดตำมแนวพระรำชดำริขององค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙
ในควำมคิดแวบหนึ่ง คนไทยนี่ช่ำงโชคดี ที่เจอปัญ หำอะไร พระรำชำของเรำก็ ห ำทำงแก้ไ ขไว้ ใ ห้
มีคำถำมว่ำ “คนไทยรู้จักศำสตร์ของพระรำชำดีแค่ไหน และเคยนำไปปฏิบัติกันหรือยัง” มำเริ่มต้นที่ตัวเรำ และ
ต่อไปก็คนรอบข้ำง แล้วขยำยออกวงกว้ำง ไปสู่สังคมและประเทศชำติในที่สุด
ตัวอย่ำงปัญหำเช่น ทุกครั้งที่คนไทยมีปัญหำน้ำเสีย น้ำท่วม ดินถล่ม ไฟป่ำ พระองค์ท่ำนก็จะคิดศำสตร์
มำแก้ไข เมื่อประเทศไทยฝนแล้ง พระองค์ท่ำนก็มีศำสตร์ในกำรทำฝนเทียม หรือฝนหลวง ที่เรียกว่ำ “ฟำกฟ้ำ
ลงภูผำ ผ่ำนทุ่งนำสู่มหำนที” เมื่อประชำชนชำว กทม.น้ำท่วม พระองค์ท่ำนก็คิดศำสตร์ที่ชื่อว่ำโครงกำรแก้มลิง
ที่คลองมักกะสัน เพื่อแก้ไขปัญหำ โครงกำรขุดคลองลัดโพธิ์ หรือกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสีย ใช้ผักตบชวำที่เรียกว่ำ
“ใช้อธรรมปรำบอธรรม” (The use of vice to defeat vice) และก็มีกังหันชัยพัฒนำเติมออกซิเจน เป็นต้น

พระรำชำ ทรงห่วงใยประชำชนของพระองค์ และทำเพื่อบำบัดควำมทุกข์ทุกอย่ำงของประชำชน
ตลอดระยะเวลำที่ทรงครองรำชย์ กว่ำ ๗๐ ปี จึงเป็นหน้ำที่ของคนไทยที่ต้องศึกษำศำสตร์แห่งพระรำชำ และ
ช่วยกันดำเนินกำรตำมรอยพระบำท หรือ “กำรเดินตำมรอยเท้ำพ่อ” ที่ต้องศึกษำแนวทำงที่พระองค์ท่ำนได้
ทรงงำนและวำงแนวทำงหำหนทำงแก้ไขปัญหำของประชำชนไว้ที่ทุกคนรู้จักกันในนำม “ศาสตร์พระราชา”
หรือ “ศาสตร์แห่งพระราชา”
ในแง่แนวคิด ปรัชญำ และกำรปฏิบัตินั้น “กำรรักพระรำชำของเรำ” นั้นก็คือกำรปฏิบัติบูชำตำมคำสอน
หำกคนไทยทุกคนช่วยกันทำ ช่วยกันปฏิบัติ และขยำยผลกำรปฏิบัติให้กว้ำงขวำง จะยิ่งเกิดผลดีในกำรปฏิบัติ
“เชิงสัญลักษณ์” มำกขึ้น ที่ปกติเหล่ำบรรดำข้ำรำชกำรและพสกนิกรทั่วไปทุกคนก็ได้ทำกันอยู่แล้ว เช่น คำขวัญ
สโลแกน ที่เขียนขึ้นป้ำย ติดเสื้อ ติดรถ ต่ำง ๆ อำทิ “เราเกิด ในรัชกาลที่ ๙” ซึ่งเรียกรวม ๆ กันว่ำ “ปฏิบัติบูชา”
ช่วยกันทำ สังคมก็จะดียิ่งขึ้น กำรเขียนให้ดูสวย ดูดี ดูเท่ห์ แต่ไ ม่ช่วยกันทำ ช่วยกันปฏิบัติ ก็จะไม่เรียกว่ำ
“รักพระองค์ท่านอย่างแท้จริง”
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สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ มี พ ระราชด ารั ส เมื่ อ ปี ๒๕๕๔ ว่ า “เป้ า หมายในการพั ฒ นาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคานึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลัง
ทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่สาคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย
ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ และเป็นเรื่อง
ของจิตใจ”
เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ” ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ รวมทั้งการพัฒนาประเทศ
เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก เพื่อน้อมนาพระราชดารัสขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชที่ให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ให้มี
ความอยู่ดี กินดี
รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เชื่อมโยง “ศาสตร์พระราชา” ในเรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP - Sufficiency Economy Philosophy) กับเป้าหมายการพั ฒนา
ที่ยั่ง ยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) ประสบความสาเร็จในการสร้างความตระหนักและ
การยอมรับในเวทีระหว่างประเทศในระดับหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น (๑) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพื่อ
แก้ปัญหาการขาดน้ากินและน้าใช้, การขาดที่ดินทากิน ซึ่งมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย (2) ธนาคาร
อาหารเป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ให้เด็กนักเรียนทุกคนนาไปลงทุน เพื่อประกอบอาชีพ
ทาการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก (๓) โรงเรียนพระดาบส จัดให้มีการสอนวิชาชีพ หลักสูตร ๑ ปี มุ่งให้สามารถ
นาไปประกอบอาชีพได้จริง เสริมด้วยทักษะชีวิต ให้สามารถดารงตนได้อย่างเหมาะสม (๔) กังหันชัยพัฒนา เป็น
การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้า ลดกลิ่น น้าไม่เน่าเสีย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าได้ (๕) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จากัด ดาเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” บนกลไก “ประชารัฐ” ที่ไม่มุ่งเน้นผลกาไรจากการประกอบการ
ลองมาดูเนื้อหาโดยสรุปของ “ศาสตร์แห่งพระราชา” ที่สาคัญเหล่านี้กัน
 โครงการฝนหลวง จากฟากฟ้าลงภูผา ผ่านทุ่งนาสู่มหานที
วิธีทาฝนหลวงมีอยู่ ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ก่อกวน คือการดัดแปรสภาพอากาศหรือก้อนเมฆ
ในขณะนั้นเพื่อกระตุ้นให้ม วลอากาศ ชื้นไหลพาขึ้นสู่เ บื้องบนอัน เป็นการชั กนาไอน้าหรื ออากาศชื้น เข้ า สู่
กระบวนการเกิดเมฆ ขั้นตอนที่ ๒ เลี้ยงให้อ้วน คือการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อทาให้เมฆเจริญขึ้นจนมีขนาด
ใหญ่หนาแน่นและพร้อมที่จะตกลงมาเป็นฝน ขั้นตอนที่ ๓ โจมตี คือการดัดแปรสภาพอากาศที่จะกระตุ้นให้เม็ด
ละอองเมฆปะทะชนกันแล้วรวมตัวเข้าด้วยกัน จนมีขนาดใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการลดแรงไหลพาขึ้น
เบื้องบน เพื่อให้เม็ดน้ามีขนาดใหญ่ตกลงสู่เบื้องล่างแล้วเกิดเป็นฝนตกลงมาสู่เป้าหมาย
 ฝายชะลอความชุ่มชื้น(Check Dam) หรือฝายแม้ว
ใช้วัสดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถิ่นเช่นก้อนหินและไม้เพื่อก่อเป็นฝายขวางร่องน้าหรือห้วยเล็ก ๆ ทาหน้าที่
กักกระแสน้าไว้ให้ไหลช้าลงและให้น้าสามารถซึม ลงใต้ผิวดินสร้างความชุ่มชื้นในบริเวณนั้น อีกทั้งยังช่วยดัก
ตะกอนดินและทราย ไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้าเบื้องล่าง
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แฝก
กำรปลูกหญ้ำแฝกตำมแนวระดับเพื่อช่วยชะลอควำมชุ่มชื้นไว้ในดิน โดยรำกของหญ้ำแฝกจะขยำยออก
ด้ำนข้ำงเป็นวงเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร และจะแทงลงไปเป็นแนวลึกใต้ดิน ๑-๓ เมตรแล้วสำน
กันเป็นแนวกำแพงดูดซับควำมชุ่มชื้นให้แก่ผิวดิน
ทฤษฎีใหม่
เป็นกำรสร้ำงแหล่งน้ำขนำดเล็กบนผิวดินในพื้นที่กำรเกษตรของเกษตรกรโดยแบ่งที่ดินสำหรับใช้ขุด
เป็นสระเก็บน้ำให้สำมำรถใช้ทำกำรเกษตรได้ตลอดปี และสำมำรถเลี้ยงปลำไปพร้อม ๆ กันนอกจำกนี้บริเวณ
ขอบสระยังสำมำรถใช้ปลูกพืชผักสวนครัวได้อีกด้วย
โครงการแก้มลิง
หลักกำรของโครงกำร คือเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ขุดคลองชักน้ำให้ไหลมำรวมกันเก็บไว้ ในแหล่งพักน้ำแล้ว
จึงค่อยทำกำรระบำยลงสู่ทะเลผ่ำนทำงประตูระบำยน้ำในช่วงที่ปริมำณน้ำทะเลลดลง ขณะเดียวกันก็สำมำรถ
สูบน้ำออกจำกคลองที่เป็นแก้มลิงลงสู่ทะเลตลอดเวลำ เพื่อที่น้ำจำกตอนบนจะได้ไ หลลงมำได้เ รื่อย ๆ และ
เมื่อใดก็ตำมที่ ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงกว่ำระดับน้ำในคลองที่เป็นแก้มลิง ก็ให้ปิดประตูระบำยน้ำกั้นไม่ให้น้ำทะเล
ไหลย้อนกลับเข้ำมำ
การใช้นาดีไล่นาเสีย
เป็ น กำรน ำน้ำคุ ณ ภำพดี จ ำกแม่น้ ำเจ้ ำ พระยำส่ ง เข้ ำไปไล่ น้ำเสี ยตำมคลองในเขตกรุง เทพฯ และ
ปริมณฑลได้แก่ คลองบำงเขน คลองบำงซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ และคลองบำงลำภู เพื่อช่วยลดปัญหำ
ควำมเน่ำเสียของน้ำในคลองต่ำง ๆ คล้ำยกับกำร “ชักโครก” คือปิดและเปิดน้ำให้ได้จังหวะตำมเวลำน้ำขึ้น-น้ำลง
หำกน้ำขึ้น สูงก็เปิดประตูน้ำให้น้ำดีเข้ำไปไล่น้ำเสีย ครั้นน้ำทะเลลง ก็เปิดประตูถ่ำยน้ำเสียออกจำกคลองไปด้วย
กังหันนาชัยพัฒนา
กังหันชัยพัฒนำ หรือเครื่องกลเติมอำกำศที่ผิวน้ำหมุนช้ำแบบทุ่นลอย เป็นกังหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสีย
ด้วยวิธีกำรเติมอำกำศ ทำงำนโดยกำรหมุนปั่น เพื่อเติมอำกำศให้น้ำเสียกลำยเป็นน้ำดี สำมำรถประยุ ก ต์ใ ช้
บำบัดน้ำเสีย จำกกำรอุป โภคของประชำชน น้ำเสียจำกโรงงำนอุต สำหกรรม รวมทั้ง เพิ่มออกซิเ จนให้ กั บ
บ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำทำงกำรเกษตร ใช้บำบัดน้ำเสียที่เกิดจำกชุมชนและอุตสำหกรรมลักษณะเป็นเครื่องกล
หมุนช้ำแบบทุ่นลอยเพื่อช่วยเติมออกซิเจนที่ผิวน้ำ
การบาบัดนาเสียโดยใช้จุลินทรีย์ ๒ วิธี
วิธีที่ ๑ กำรใช้น้ำหมักชีวภำพ โดยกำรใช้น้ำหมักชีวภำพปริมำณ ๑ ต่อ ๕๐๐ ส่วน รำดลงทั้งในน้ำทิ้ง
จำกครัวเรือน ตลำดสดฟำร์มปศุสัตว์ หรือโรงงำนอุตสำหกรรม เพื่อให้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลำยอินทรีย์สำรใน
แหล่งน้ำ นอกจำกนี้น้ำหมักชีวภำพยังสำมำรถนำไปใช้ได้ดีในกำรปรับสภำพน้ำในบ่อประมงทั้งบ่อเลี้ยงกุ้งและ
ปลำได้เป็นอย่ำงดี
วิธีที่ ๒ ลูกระเบิดจุลินทรีย์ เป็นกำรบำบัดและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ดีขึ้นด้วยจุลินทรีย์ เช่นเดียวกับกำรใช้
น้ำหมัก ประกอบด้วยโคลนจำกท้องน้ำ ๕๐ กิโลกรัม, รำ ๑๐ กิโลกรัม,ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดหรือ ผง ๕๐ กิโลกรัม
และน้ำหมักชีวภำพที่หมักจนได้ที่แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป โดยนำทุกอย่ำงมำผสมเข้ำด้วยกันจนสำมำรถปั้นเป็นก้อน
ขนำดเท่ำลูกเปตอง นำไปผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้ง สำมำรถนำไปบำบัดน้ำได้โดยใช้ในอัตรำส่วน ๕ กิโลกรัมต่อน้ำ ๑
ล้ำนลิตร หรือ ๒๕ กิโลกรัมต่อพื้นที่ไร่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพน้ำที่เน่ำเสีย
จำก...https://www.gotoknow.org/posts/622463: ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทาโครงการ “วิชา ๙ หน้า”
ศาสตร์พระราชาจากต าราของพ่ อ อันเป็นกิจกรรมภายใต้โ ครงการ
“ตามรอยศาสตร์ พ ระราชาสู่ ก ารพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น ” เพื่ อ น้ อ มร าลึ กถึง
พระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช ด้วยการน้อมนาหลักเข้าใจ เข้าถึง
และพั ฒนา อั นเป็ นหลั กการทรงงานของพระองค์ ท่ า น จนเกิ ด เป็ น
โครงการพระราชดาริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ เกิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและการพัฒนา
ประเทศในทุกด้าน
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อานวยการสานักผู้ว่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าโครงการ “วิชา ๙ หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตาราของพ่อ เป็นการนาเสนอ
ศาสตร์พระราชาในรูปแบบใหม่ ให้ประชาชนทั่วไปและคนรุ่นใหม่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผ่านคอนเทนต์
ในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย วีดีโอสารคดีและหนังสือ ชุด “วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตาราของพ่อ
นาเสนอ ๙ วิชา ผ่าน ๙ บุคคล ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในแวดวงต่าง ๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดแต่ละ “วิชา”
ที่ได้ไปสัมผัสจริงในชุมชนต่าง ๆ โดยมีศาสตร์พระราชาเป็นแกนหลักของแต่ละ “บท” ผ่านการ “ท่องเที่ยว
ชุมชน” ที่แต่ละชุมชนได้น้อมนาหลักการและแนวคิดของพระองค์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและพัฒนาชุมชน
ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
โดย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รัชกาลที่ ๙ ทรงมุ่งเน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้
สืบต่อเนื่องยาวนาน “ปรุง” ความรักษ์ไ ทยสู่ใจ
ชาวไทยและอนุชนรุ่นหลัง ด้วยการโปรดเกล้าฯ
ให้ฟื้นฟูประเพณีเสด็จพระราชดาเนินโดยกระบวน
พยุหยาตราทางชลมารคขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติของตน และเผยแพร่ให้ชาวโลกได้ประจักษ์

โดยคุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เขื่อนของพ่อ “ปราการ” ที่ใช้ปกป้องบรรเทาปัญ หา
อุ ท กภั ย ไม่ ใ ห้ เ ข้ า ท่ ว มจั ง หวั ด นครนายก ซึ่ ง เป็ น
ปราการด่านสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
และยังเป็นปราการที่ใช้เก็บกักน้าสาหรับหล่อเลี้ ยง
ชีวิตชาวไทย ขณะเดียวกันในฤดูแล้ง น้าจากเขื่ อ น
ก็จะถูกระบาย เพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอีกด้วย
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โดยคุณวิศุทธิ์ พรนิมิตร
นักวาดภาพประกอบ เจ้าของลายเส้น
น้องมะม่วง, ควันใต้หมวก, hesheit

ด้ วยต้ องการบรรเทาความทุ ก ข์ ข อง
ประชาชน ในหลวง รั ช กาลที่ ๙ จึ ง
โปรดฯ ให้ ส ร้ า งพระต าหนั ก ภู พ านราชนิเวศน์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ทางานของพระองค์ในภาคอีสาน พร้อมโปรดฯ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
เพื่อเป็นสถานที่ทดลองแนวพระราชดาริต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร เช่น การสร้างอ่างเก็บน้า
ไว้ในในฤดูแล้ง การหาข้าวพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และอีกโครงการหนึ่งซึ่งถือเป็นไฮไลต์ของที่นี่
คือ การเลี้ยงสัตว์ โดยในหลวงพระราชทานแนวทางง่าย ๆ ว่า ต้องแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เลี้ยงง่าย
ไม่ต้องลงทุนสูง ไม่เช่นนั้นหากมีอะไรผิดพลาด เกษตรกรจะกลายเป็นหนี้ จนเป็นที่มาของตานาน ๓ ดา แห่งภูพาน
ซึ่งประกอบด้วย ไก่ดาภูพาน สุกรภูพาน โคเนื้อภูพาน

โดยคุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ ผู้ก่อตั้งนิตยสำร a day และ The Standard

ชาวม้งที่ภูหินร่องกล้าส่วนใหญ่ดารงชีพด้วยการปลูกฝิ่นกับกะหล่าปลี จึงมักจะเข้าไปบุกรุก แผ้วถาง
พื้นป่าสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงหยิบยก
แนวทางพระราชดาริมาเป็นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา โดยสนับสนุนให้ชาวบ้านเปลี่ยนมาปลูกพืชที่เป็นมิ ตรกับ
ธรรมชาติ อย่างกาแฟอาราบิก้า และสตรอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80 โดยผลผลิตนาไปจาหน่ายนักท่องเที่ยว
ที่มาชมความงามของทุ่งดอกกระดาษและดอกดงพญาเสือโคร่ง ซึ่งชาวเขาช่วยกันปลูกเพื่อทดแทนผืนป่าเดิม
บนยอดดอยที่ถูกบุกรุกทาลายจนมีสภาพเป็นเขาหัวโล้น พร้อมปลูกฝังแนวคิดเรื่องป่าไม้เป็นเรื่องของทุกคน
“คนอยู่กับป่า ป่าอยู่กับคน” ด้วยการสอนให้ชาวเขา รู้จักวิธีดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น
การทาแนวป้องกันไฟป่า การดูแลพันธุ์พืชสัตว์ป่า การดูแลแหล่ง น้าธรรมชาติ ฯลฯ ส่ง ผลให้ภูหินร่องกล้า
กลับมาอุดมสมบูรณ์ในระยะเวลาไม่นาน
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โดยคุณชุดารี เทพาคา เชฟตาม Top Chef Thailand คนแรกของประเทศไทย

สัตว์น้าตัวเล็ก ๆ ก็เหมือนกับเด็ก หากไม่มีการดูแลที่ดี โอกาสที่จะเจริญเติบโตเป็นแหล่งโปรตีนที่ ดี
ก็คงลาบาก ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงเป็นสาเหตุว่าทาไมถึงโปรดฯ ให้จัดตั้งศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
โดยน้องชื่นใจ และคุณแม่-คุณพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล
อดีตบรรณาธิการและนักเขียน สานักพิมพ์ polka dots และลูกสาวไอดอลวัยจิ๋วขวัญใจชาวเน็ต

ใครจะเชื่อว่ำปัญหำกำรปลูกฝิ่นที่อยู่คู่สังคมไทยมำนำนกว่ำ ๖๐๐ ปีจะหำยไป ด้วย
พระอัจฉริยภำพ ที่เกิดจำกกำรมองปัญหำอย่ำงรอบด้ำนลึกซึ้งของในหลวง รัชกำลที่ ๙ ทำให้สำมำรถเอำชนะ
ปัญหำที่เกำะกินสังคมไทยมำยำวนำนได้ เริ่มจำกกำร “ปลูกป่ำในใจคน” นั่นก็คือควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคน
เสียก่อน แล้วคนเหล่ำนั้นก็พำกันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษำต้นไม้ด้วยตนเอง จำกกำแฟต้นแรกของพ่อ
ที่ให้ชำวเขำปลูกแทนกำรปลูกฝิ่นจนกระทั่งเปลี่ยนจำกฝิ่นกลำยเป็นเมืองกำแฟในปัจจุบัน เช่นเดียวกับบนยอด
ดอยที่หวนคืนสู่ควำมอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
โดยคุณสุชาณัฐ ชิดไทย (คนตัวจิ๋ว) บล็อกเกอร์สุดครีเอทีฟเจ้าของเพจ “คนตัวจิ๋ว”

เพราะความรักที่มีต่อสัตว์เลี้ยงของ
ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระองค์จึงคอย
เฝ้าสัง เกตพฤติกรรมของสัตว์ที่ทรง
เลี้ยงอย่างใกล้ชิด และจากความสน
พระทั ย นี้ จ ะถู ก ต่ อยอดมาเป็นแนว
ทางการบริ ห ารจั ด การน้ าที่ ส าคั ญ
ของประเทศ “แก้มลิงรูปหัวใจ” ระบายน้าจากตอนบนสู่คลองพักน้าขนาดใหญ่ที่ชายทะเล เมื่อระดับน้าใน
ทะเลลดต่ากว่าในคลองก็ระบายน้าออกจากคลองทางประตูระบายน้าด้วยหลักการแรงโน้มถ่วงของโลก

๑๕

๑๖
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โดยคุณบอย โกสิยพงษ์ นักแต่งเพลงชื่อดัง

ปัญหาดินเสื่อมโทรมต้องรักษาด้วยการเพิ่ม “วิตามินของดิน ” เพื่อฟื้นฟูปรับปรุง บารุง ให้สามารถ
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง แก้ปัญหาที่ทากินของตนเองให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ในที่สุด
อาทิ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ป่าเติบโตตามในวิถีธรรมชาติ การปลูกหญ้าแฝก ป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน การรักษาความชุ่มชื้นของดิน
โดยคุณกรรณ สวัสดิ์วัฒน์ ณ อยุธยา นักแสดงหล่อมาดเซอร์

อาจกล่ า วได้ ว่ า ปั ญ หาภั ย
แ ล้ ง เ ป็ น ทุ ก ข์ ข อ ง ร า ษ ฎ ร
พระองค์ จึ ง ได้ ท รงค้ น งานวิ จั ย
จากต่ า งประเทศจ านวนมาก
เพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้ ใ น
ก าร ท าฝน เที ยม โ ดยไ ด้ ใ ช้
ส น า ม บิ น บ่ อ ฝ้ า ย จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ในการทดลอง ฝนที่ในหลวงทรงสร้างจากศาสตร์ของการหลอกฟ้า ที่ทั้งค้นคิด และทดลอง
ซ้าแล้วซ้าเล่ามานานถึง ๑๔ ปี ได้กลายเป็นเครื่องมือสาคัญ ที่ช่วยชาวบ้านนับแสนนับล้านให้รอดพ้นวิกฤติ จน
ผู้คนขนานนามว่า ‘ฝนหลวง’

เวลาพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง หลายคนคิดว่าจะต้องลาออกจากงานไปอยู่นาอยู่สวนเท่านั้น ถึ ง จะ
พอเพียงได้ ที่จริงแล้วเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้จากัดอยู่แค่การทาเกษตรเท่านั้น แต่เป็นแนวคิดที่สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ จะทาให้คุณเข้าใจได้อย่างเห็นภาพมากขึ้น ท่ามกลาง
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ในปี ๒๕๔๐ หรื อ ที่ รู้ จั ก กั น ในชื่ อ วิ ก ฤตการณ์ ต้ ม ย ากุ้ ง เป็ น ครั้ ง แรกที่ ค นไทยได้ ยิ น ค าว่า
“เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในหลวง ร.๙ ตรัสขึ้นเพื่อเตือนสติคนไทยที่กาลังเสียขวัญให้กลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่ง
เศรษฐกิจพอเพียง คือข้อแนะนาวิธีการดาเนินชีวิต โดยมีหัวใจอยู่ที่การจัดลาดับความสาคัญ และ
ทาชีวิตให้สมดุล สิ่งใดจาเป็นต่อชีวิตก็ควรให้ความสาคัญก่อน สิ่งใดเป็นเพียงแค่ความต้องการก็ควรมาทีหลัง
มีหลายเหตุการณ์ที่ในหลวงทรงพบเจอที่แสดงให้เห็นว่าแนวคิด ‘พอเพียง’ เป็นสิ่งจาเป็น
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เมื่อปี ๒๔๙๘ มีข้าราชการชั้นผู้น้อยมาทูลขอเงินพระองค์เล็ก ๆน้อย ๆ แต่ว่าขออยู่เรื่อย ๆ
เท่าไหร่ก็เคยไม่พอ จนพระองค์ทรงให้เขาทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายมาถวาย ก็พบว่ามี “ค่าแชร์” อยู่
ในรายจ่ายด้วย พอพระองค์ตรัสถาม ข้าราชการคนนี้ก็อธิบายว่าเป็นเงินที่จ่ายให้เจ้ามือทุกเดือน
และเมื่อเดือดร้อนก็ขอประมูลแชร์ได้ คล้ายกับการกู้เงินนอกระบบแต่เสียดอกเบี้ยต่ากว่า แต่เขา
หมุนเงินไม่ทัน ทาให้ต้องไปประมูลแชร์รายสัปดาห์ เพื่อมาจ่ายค่าแชร์รายเดือนด้วย เหมือนเป็นหนี้
ซ้อนหนี้ไปเรื่อย ๆ ในหลวงจึงทรงแนะนาให้เขาใช้เงินไม่เกินรายรับต่อเดือน หรือหากจะกู้เงิน ก็ควร
นามาทาให้เกิดรายได้เพิ่มเติมเพื่อใช้หนี้ให้หมด จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนและเสียเครดิตจากการเป็นหนี้

ข้าราชบริพารคนหนึ่งแต่งงานและทูลขอกู้เงินในหลวง จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อปี
๒๕๐๕ ถือเป็นจานวนเงินที่เยอะมากแต่ด้วยความที่ทางานดี พระองค์ก็ทรงให้ยืมถือเป็นรางวัล
หลังแต่งงานไปชายคนนั้นก็ไม่ได้คืนเงิน ในหลวงก็ไม่ทรงทวง เพราะคิดว่าเขามีความสุขดีแล้ว แต่
หารู้ไม่ว่าอีกสองปีต่อมา ชายคนนั้นได้กลับมาทูลขอเงินเพิ่มอีก ๓๐,๐๐๐ บาท พระองค์ก็ทรง
สงสัยว่าจะเอาเงินไปทาอะไร จึงทราบว่าตอนแต่งงานเขามีเงินไม่พอจึงไปกู้เงินที่อื่นมาจนเป็นหนี้
ต้องเสียดอกเบี้ย ทั้งต้นทั้งดอกรวมแล้ว ๓๐,๐๐๐ บาท
ต่างจากชายคนหนึ่งซึ่งมาทูลขอกู้เงินในหลวงไป ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อทรงถามว่าจะเอาไป
ทาอะไร ก็ได้คาตอบว่าจะเอาไปซื้อเครื่องมือสาหรับตัดเย็บผ้าให้ภรรยาทาร้าน พระองค์จึงทรงให้กู้
ไป จะคืนเมื่อใดก็แล้วแต่เขา แต่ชายผู้นั้นถวายเงินคืนทุกเดือนสม่าเสมอ จนกระทั่งครบจานวนเงิน
ที่กู้ไป และด้วยความฉลาดเขาก็สามารถต่อยอดกิจการจนมีกาไรมากมาย แสดงให้เห็นว่าการกู้ไ ม่ใช่
เรื่องผิด แต่สิ่งที่สาคัญกว่าคือการบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่างหาก
ครั้งหนึ่งที่ในหลวงเคยตรัสถึงเรื่องการปลูกข้าวของชาวนาภาคอีสานว่า ชาวนาหันไปปลูก
ข้าวหอมมะลิกันหมด เพราะเชื่อว่าจะได้เงินมาก แล้วพอได้เงินมาก็ไปซื้อข้าวเหนียวไว้กิน แต่ปีใด
ฟ้าฝนไม่ดีหรือข้าวหอมมะลิราคาตก ก็ไ ม่มีเงินพอที่จะไปซื้อข้าวเหนียวกิน ทั้ง ที่ความจริง แล้ว
ถ้าปลูกข้าวเหนียวไว้กินทั้งปีก่อน ส่วนที่เหลือถึงมาปลูกข้าวหอมมะลิไว้ขาย ก็ไม่ต้องขายผลผลิต
เพื่อเอาเงินไปซื้อข้าวเหนียวกินแต่อย่างใด
ศักยภาพก็เป็นเรื่องสาคัญ เพราะถ้าไม่ประเมินศักยภาพของตน แต่เอาความต้องการเป็นที่ตั้งอย่างเดียว
สุดท้ายก็อาจจะพังเหมือนกับเจ้าของโรงงานสับปะรดกระป๋องคนหนึ่ง ซึง่ ในหลวงเคยตรัสเล่าว่า
แต่เดิมชายคนนี้ทากิจการเล็ก ๆ อยู่ในภาคเหนือ ด้วยเงินลงทุนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อมาอยากขยายกิจการจึงมาตั้งโรงงานที่ชลบุรี และรับซื้อสับปะรดมาบรรจุกระป๋อง โดยเพิ่มเงิน
ลงทุนเป็นหลายล้านบาท แต่ด้วยความที่ไม่ได้ศึกษาอย่างรอบคอบ ทาให้วัตถุดิบไม่พอ ต้องสั่ง
สับปะรดมาจากปราณบุรี เสียค่าขนส่งมหาศาลไม่คุ้มกับเงินที่ลงทุน ในที่สุดโรงงานก็ล้มไป

๑๗
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เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการกลับมาทบทวนว่าอะไรคือ สิ่ง จาเป็นในชีวิต ของเรา อะไรเป็นเพียง
ความต้องการ และจัดลาดับความสาคัญอย่างเหมาะสม โดยไม่ทาเกินตัวด้วยความประมาท ใจที่ยึดมั่นแนวคิด
พอเพียง แบบนี้แหละที่จะทาให้เรามีฐานที่แข็งแรงเพียงพอที่ก้าวผ่านวิกฤตใด ๆ ไปได้อย่างราบรื่น
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชน จนถึ ง ระดั บ รั ฐ ทั้ ง ในการพั ฒ นาและบริ ห ารประเทศให้ ด าเนิ น ไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง ความจาเป็น ที่จะต้องมี ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อ
การมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้ง นี้ จะต้องอาศัย ความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดาเนินการ
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิ ต ใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้ าที่ ข องรั ฐ
นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม
ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างดี” (คัดจาก...จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ...กว่า ๑ ทศวรรษ โดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๕, หน้า ๙)

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติตนในการดาเนินชีวิต โดยเน้น
การปฏิบัติตนบนทางสายกลาง เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้และรอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดย
คุณลักษณะที่สาคัญของความพอเพียง มี ๓ ประการ คือ
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๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจาเป็นและเหมาะสมกับฐานะตนเอง ไม่น้อยเกินไป
ไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ซึ่ง เมื่อพิจ ารณาจากสภาพสัง คมและวัฒนธรรมไทย จะพบว่า
ความพอประมาณนั้น นับเป็นแนวปฏิบัติที่มีมายาวนานแล้ว สังเกตได้จากการดาเนินชีวิตของคนไทย “พออยู่
พอกิน” “พึ่งตนเอง” “ประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด ” โดยมุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรที่ตนเอง
มีอยู่หรือที่ชุมชนท้องถิ่นของตนมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนที่จะแสวงหาแหล่งทุน วัตถุดิบ หรือสิ่งของ
จากภายนอก มีการวางแผนการใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้อย่างรู้
คุณค่า ดูแลรักษาสิ่งที่มีและพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง และการดาเนินการอย่าง
พอเพียงนั้นต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักคุณธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดย
คานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ ถ้วนถี่
“รู้จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค” และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จักเลือกนาสิ่งที่ดี
และเหมาะสมมาประยุกต์ใช้” ทั้งนี้ ความมีเหตุผลในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายที่สะท้อนถึง
ความเข้าใจผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทา ณ สถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง โดยความมีเหตุผลจะเกิดขึ้นได้
ต้องอาศัยการสั่งสมความรู้ แ ละประสบการณ์ม าอย่ างต่อ เนื่อง มีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและรู้ วิ ธี
ประมวลปัจจัยที่ซับซ้อนมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้ความคิดและการกระทาอยู่ในกรอบที่ถูกต้องตาม
หลักเหตุผล ดังนั้น ความมีเหตุผลในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการตัดสินใจและการปฏิบัติบนพื้นฐาน
ของความรู้และประสบการณ์
๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การไม่ประมาทในการดาเนินชีวิต มีการเตรียมตัวให้พร้อม
รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรม จากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยง ปรับตัว และรับมือได้อย่างทันท่วงที โดยคานึงถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากความไม่ประมาท ซึ่งต้องดาเนินไปพร้อม ๆ กับความมีเหตุผล และ
ความพอประมาณ หลีกเลี่ยงความต้องการที่เกินพอดีของแต่ละบุคคล เป็นการสร้างวินัยในตัวเองให้เกิดขึ้นใน
ระดับบุคคล เพื่อปกป้องตัวเองจากกระแสบริโภคนิยม หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์
ต่าง ๆ เป็นกลไกการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยดาเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากการ “แก้ไข
ปัญหาที่จุดเล็ก” หรือ คิด Macro ทา Micro
ในการดาเนินชีวิตให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนี้
 ความรู้ คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและ
การดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยจาเป็นต้องมีความรอบคอบในการนาความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน เพื่อการวางแผน และความระมัดระวังในการนาไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติทุกขั้นตอน
โดยนาหลักวิชาและความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ ทั้งในขั้นการวางแผนและปฏิบัติอย่างรอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง กล่าวคือ นาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาอย่างรอบด้าน และมีความรอบคอบที่จะนาความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน ตลอดจนมีความระมัดระวังในขั้นของการปฏิบัติ
 คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญา ในการดาเนินชีวิต
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคคล สังคม และประเทศชาติ

๑๙

๒๐
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เมื่อมีการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน/หมู่บ้าน
องค์กร และสังคมไทย จะนาไปสู่การพัฒนาที่สมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และมีความยั่งยืน ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมสืบไป (ประมวลจาก...ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุ กต์ใช้
โดย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐; เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล
โดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๙, หน้า ๑๐-๑๑; และร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สานักงาน กศน., หน้า ๓-๔)

ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ประเทศไทยและคนไทยอย่ า งมาก รั ฐ บาลโดย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการน้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนาพาประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งปัญหาจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา แม้ว่ารายได้ต่อหัวของประชาชน
จะเพิ่มขึ้นจาก ๓,๔๗๖ บาท/คน/ปี ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ เป็น ๒๓,๖๖๖ บาท/คน/ปี ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ และเพิ่มขึ้นเป็น
๑๘๕,๘๕๘ บาท/คน/ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ทาให้ประเทศไทยขยับฐานะการพัฒนาประเทศจากการเป็นประเทศ
รายได้ขั้นกลาง มาเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบน (Upper Middle Income Country) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓
อย่างไรก็ตาม ผลจากการพัฒนาดังกล่าวกลับพบว่าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ระหว่างคนรวย
กับคนจนกลับเพิ่มสูงขึ้น โดยประชากรกลุ่มที่รวยที่สุดร้อยละ ๑๐ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ ๓๕ ของรายได้รวมปี
พ.ศ.๒๕๕๘ ขณะที่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด กลับมีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ ๑๔.๓ ของ
รายได้รวม นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วและต่อ เนื่อง
พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยประมาณปีละ ๑ ล้านไร่ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ระบบนิเวศชายฝั่ง
ถูกทาลาย ทรัพยากรทางทะเลลดลงจากการทาประมงที่ผิดกฎหมาย และการจับสัตว์น้าเกิดศักยภาพที่ทาลาย
วัฏจักรการฟื้นตัวของธรรมชาติ ปริมาณขยะมู ล ฝอยเฉลี่ย ต่อ คน เพิ่มสูง ขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วั น
ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นปีละ ๒๖.๑๙ ล้านตัน ปริมาณ
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีแนวโน้มลดลง และ
มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคในอนาคต (ประมวลจาก...แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

หากทุกภาคส่วนไม่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพชีวิตของประชากรโดยเฉลี่ยจะต่าลง ปัญหา
ความเหลื่อมล้าจะยิ่งทวีความรุนแรง รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติจะยิ่งร่อยหรอ เสื่อมโทรม ในที่สุดประเทศไทย
จะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่ งยืนในระยะยาว ด้วยเหตุนี้การพัฒนาประเทศจึงต้องมีการน้อมนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง (คัดมาจาก...คากล่าวปาฐกถาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในพิธีเปิดการประชุม G๗๗) โดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ความพอดีและพอประมาณบนพื้นฐานของ
เหตุและผลของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันไปตามสถานะ ต้องรู้เท่าทันและมีคุณธรรมกากับ การกระทาอยู่เสมอ
ไม่ทาให้ตัวเองได้ดี แต่ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ การจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้น
ต้องมาจากรากฐานของความคิด ซึ่งปัจจัย ความสาเร็จที่สาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับบุคคล ชุมชน
และประเทศชาติ คือ การปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมที่เริ่มตั้งแต่ระดับบุคคล ทั้งในเรื่องการบริโภค การผลิต
การดาเนินธุรกิจ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมที่คานึงถึงความยั่งยืน กล่าวได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความเป็นสากล เปรียบเสมือนวัคซีนที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจาก “โรค” ที่เกิดจากความประมาท
ความไม่แน่นอน และความเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม
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“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดารัส
ชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดารงชีวิต
โดยยึดหลักความพอเหมาะพอดี ความมีเหตุผล และความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พล
อดุลยเดช ทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวัง
ในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยการพัฒนา
อย่างเป็น “ลาดับขั้น” โดยได้ทรงมีปฐมพระราชดารัสว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ความว่า
“...การพัฒนาประเทศนั้น จาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกิน มีใช้
ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว
จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลาดับต่อไป...ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...”
(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗)

“...การที่ จ ะท าโครงการอะไร จะต้ อ งท าด้ ว ยความรอบคอบและอย่ า ตาโตเกินไป...แต่ ข้ อสาคัญ
ที่อยากจะพูดถึง คือ ถ้าเราทาโครงการที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหรา แต่จะไม่ล้ม หรือถ้ามี
อันเป็นไป ก็ไม่เสียมาก...มาเร็ว ๆ นี้ โครงการต่าง ๆ โรงงานเกิดขึ้นมามาก จนกระทั่งคนนึกว่าประเทศไทยนี้
จะเป็นเสือตัวเล็ก ๆ แล้ว ก็เป็นเสือตัวโตขึ้น เราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ...การจะเป็นเสือนั้นไม่สาคัญ สาคัญอยู่ที่
เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...”
(พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐)

การตระหนักอย่างจริงจัง ถึงความหมายของปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงได้ เริ่ม ขึ้นภายหลัง วิ ก ฤติ
เศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงย้าให้เห็นความสาคัญ ที่มี
เศรษฐกิจแบบ “พอมี พอกิน ” พัฒนาคนให้สามารถ “อุ้มชูตัวเองได้ ” และได้ทรงอธิบายความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ใน ๒ วาระ ดังนี้
“...พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ...คนเราก็พอในความต้องการ
ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด “อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ”
มีความคิดว่าทาอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้ พอประมาณตาม
อัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทาอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”
(พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมอิ ดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม
ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็น
เสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้าไป”
(พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช จากวารสารชัยพัฒนา ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒)

การน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงมาใช้ จะช่วยแก้ไ ขวิกฤติท างเศรษฐกิ จและปัญ หาของ
สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน เนื่องจาก (๑) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นหลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”
ด้วยการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย และใช้อย่างคุ้มค่า หรือหากมีการปลูกพืชผล ก็ให้
พอเพียงกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อเหลือจากการบริโภคจึงมาเป็นการผลิตเพื่อการค้า

๒๑

๒๒
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(๒) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัด ทั้งในและ
นอกภาคเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การค้าขาย และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อ
เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง (๓) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเมตตา ความเอื้ออาทร และความสามัคคีของคนในชุมชน ในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อ
สร้ า งความมั่ น คงให้ กั บ สถาบั น ครอบครั ว สถาบั น ชุ ม ชน และสั ง คมโดยรวม ตลอดจนการธ ารงรั ก ษาไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
ทฤษฎี ใ หม่ คื อ ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น รู ป ธรรมของ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ เ ด่ น ชั ด ที่ สุ ด ซึ่ ง
พระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดชได้พระราชทานพระราชด ารินี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลื อ
เกษตรกรที่มักประสบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทาการเกษตร ให้สามารถ
ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลาบากนัก ความเสี่ยงที่เกษตรกร
มักพบเป็นประจา ประกอบด้วย
๑. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร
๒. ความเสี่ยงในราคาและการพึ่งพาปัจจัยการผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ
๓. ความเสี่ยงด้านน้า ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง
๔. ภัยธรรมชาติอื่น ๆ และโรคระบาด
๕. ความเสี่ยงด้านแบบแผนการผลิต
๖. ความเสี่ยงด้านโรคและศัตรูพืช
๗ ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน
๘. ความเสี่ยงด้านหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน
ทฤษฎีใหม่ จึงเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้าเพื่อการเกษตรในที่ดิน
ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ความสาคัญของทฤษฎีใหม่
มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็ก
ออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
เกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน
มีการคานวณโดยใช้หลักวิชาการ
เกี่ยวกับปริมาณน้าที่จะกักเก็บให้พอเพียง
ต่อการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี
มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสาหรับ
เกษตรกรรายย่อย โดยมีถึง ๓ ขั้นตอน คือ






ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น
ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตาม
อัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง
พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้าเพื่อใช้เก็บกักน้าฝนในฤดูฝน และใช้เสริม
การปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้าต่าง ๆ
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พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจาวันสาหรับครอบครัว
ให้เพียงพอตลอด ปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้
พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็น
อาหารประจาวัน หากเหลือบริโภคก็นาไปจาหน่าย
พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ ๑๐% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่น ๆ






ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง
เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือ
ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันดาเนินการในด้าน
การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) ซึ่งเกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิต โดยเริ่ม
ตั้งแต่ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การจัดหาน้า และอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูก
การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจาหน่ายผลผลิต) เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการ
ต่าง ๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้ง รวบรวมข้าว
เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดีและลดค่าใช้จ่ายลงด้วย
การเป็นอยู่ (กะปิ น้าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ) ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี
พอสมควร โดยมีปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ น้าปลา เสื้อผ้า ที่พอเพียง
สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้) แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จาเป็น เช่น มีสถานี อนามัย
เมื่อยามป่วยไข้ หรือมีกองทุนไว้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อ
การศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง
สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว โดย
กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กร
เอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสาคัญ












ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม
เมื่อดาเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สาม
ต่อไป คือติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยใน
การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์
ร่วมกัน กล่าวคือ
เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)
ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่า
(ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)
เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่า เพราะรวมกันซื้อเป็นจานวนมาก
(เป็นร้านสหกรณ์ราคาขายส่ง)
ธนาคารหรือบริษัทเอกชนจะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ
ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
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หลักการและแนวทางสาคัญ
๑. เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับ ที่ประหยัดก่อน
ทั้ง นี้ ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทานองเดียวกับการ “ลงแขก”
แบบดั้งเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานด้วย
๒. เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น จึงประมาณว่าครอบครัวหนึ่งทานา
ประมาณ ๕ ไร่ จะทาให้มีข้าวพอกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เพื่อยึดหลักพึ่งตนเองได้อย่างมีอิสรภาพ
๓. ต้องมีน้าเพื่อการเพาะปลูกสารองไว้ใ ช้ในฤดูแ ล้ง หรือระยะฝนทิ้ง ช่วงได้อย่า งพอเพียง ดัง นั้น
จึงจาเป็นต้องกันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระน้า โดยมีหลักว่าต้องมีน้าเพียงพอที่จะเพาะปลูกได้ตลอดปี ทั้งนี้ ได้
พระราชทานพระราชดาริเป็นแนวทางว่า ต้องมีน้า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อการเพาะปลูก ๑ ไร่ โดยประมาณ
ฉะนั้น เมื่อทานา ๕ ไร่ ทาพืชไร่ หรือไม้ผลอีก ๕ ไร่ (รวมเป็น ๑๐ ไร่) จะต้องมีน้า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี
ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่
๑. ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้ตาม
หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
๒. ในหน้าแล้งมีน้าน้อย ก็สามารถเอาน้าที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่าง ๆ ที่ใช้น้าน้อยได้ โดยไม่ต้อง
เบียดเบียนชลประทาน
๓. ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้าดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ โดย
ไม่เดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
๔. ในกรณีที่เกิดอุทกภัย เกษตรกรสามารถที่จะฟื้นตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการ
ไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย

ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น ทั้ ง วิ ธี ก ารประกอบอาชี พ และวิ ถี การด ารงชี วิ ต ที่ นาไปสู่ ชีวิต
ที่มีความทุกข์น้อยลง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ชีวิตที่มีความสุขเพิ่มขึ้น โดยมีจุดเน้นอยู่ที่การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อให้
ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้ หรือหากได้รับผลกระทบก็สามารถฟื้นตัวได้
ในเวลารวดเร็ ว พอสมควร การจะมี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ไ ด้ นั้ น ต้ อ งมาจากการพึ่ ง ตนเองเป็ นส่ ว นใหญ่ หมายถึง
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เองหรือหาได้ง่ายในท้องถิ่นให้มากที่สุด ถ้าสามารถพึ่งตนเองได้มากเท่าไหร่ ภูมิคุ้มกันก็จะมี
สูงมากขึ้น ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากเพียงใด ก็สามารถจัดการได้ แต่การจะพึ่งตนเอง
ได้ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งเป็น ผู้ ที่ มีค วามพอประมาณ คื อ ท าทุ ก อย่ า งเท่ า ที่ จ ะสามารถท าได้ เ อง ไม่ ท าเกิ น กาลัง
ความสามารถหรือโลภมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยืดยาด หรือเฉื่อยเนือย ดังนั้น ความพอประมาณจึงเป็น
วิธีการที่สาคัญที่จะหนุนช่วยความสามารถในการพึ่งตนเองให้มีความชั ดเจนยิ่งขึ้นและสัมฤทธิ์ผลได้จริง และ
เมื่อมีความพอประมาณแล้ว ก็ไม่มีความจาเป็นต้องไปเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น สามารถดาเนินการทุกอย่ างได้
อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร มีความอดทน ตลอดจนมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น นั่นก็คือ ความมีเหตุมีผล
ตามความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชดารัสเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินชีวิต
ด้วยความพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยการรู้จักประมาณตน มีสติ มีความรู้ตัว รอบคอบ รู้จักผิดชอบชั่วดี มีความละอาย
ชั่วกลัวบาป ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
“ทุกคนต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทาของตนให้รอบคอบอยู่เสมอ ระมัดระวังทาการทุกอย่าง
ด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัว”
“...การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถในด้านไหน
เพียงใด และควรจะทางานด้านไหนอย่างไร...จะทาให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน...ส่วนการรู้จักประมาณสถานการณ์นั้น ได้แก่ การรู้จักพิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้
ทราบชัดถึงความเป็นมาและที่เป็นอยู่ รวมทั้ง ที่คาดว่าจะเป็นไปในอนาคต...การรู้จักประมาณตนและรู้จัก
ประมาณสถานการณ์ จึงเป็นอุปการะอย่างสาคัญที่จะเกื้อกูลให้บุคคลดาเนินชีวิตและกิจการงานไปได้อ ย่าง
ราบรื่นและก้าวหน้า...”
“คุณสมบัติที่จาเป็นสาหรับทุกคนนั้น ที่สาคัญได้แก่ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป
ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิดและการกระทา ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่มักง่าย
หยาบคาย กับอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญเป็นพิเศษ คือ ความขยันหมั่นเพียร พยายามฝึกหัดประกอบการงานทุก
อย่างด้วยตนเอง...”
เศรษฐกิจพอเพียงมิได้หมายความเพียงแต่บุคคลพึ่งพาตนเองได้ (self-sufficiency) แต่สามารถใช้ได้
ทั้งกับบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีลาดับขั้นการดาเนินงาน ดังนี้
ระดับที่ ๑ เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน: เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว ยึดถือ
หลักการที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” คือ การที่สมาชิกในครอบครัวพอมี พอกิน สามารถสนองความต้องการ
พื้นฐานหรือปัจจัยสี่ของครอบครัว พึ่งตนเองได้
ระดับที่ ๒ เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า: คือ ยกระดับความพอเพียงด้วยการรวมกลุ่ม มีการร่วมคิด
ร่วมมือ ร่วมรักษาผลประโยชน์ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อมุ่งไปสู่ความเข้มแข็งภายในกลุ่ม
ชาวบ้าน/ชุมชน
ระดับที่ ๓ เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน กลุ่มองค์กร
ภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมร่วมกัน
ดังนั้น การน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกั นให้ชีวิต ครอบครัว
ชุมชน สัง คม และประเทศชาติให้สามารถอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ทั้ง จากภายนอกและภายใน
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และหากได้ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง จะนาไปสู่การดารงชีวิต
อย่างมีความสุขในที่สุด
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อที่จะให้พสกนิกรชาวไทย ได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิต และเพื่อคงไว้ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน จุดเด่นของ
ปรัชญานี้ คือ แนวทางที่สมดุล เราอาจคิดว่าปรัชญานี้เป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องเฉพาะเกษตรกร ชาวนา ชาวสวน
แต่ยังมีบุคคลหลากหลายอาชีพ หลายเพศ หลายวัย องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จนประสบความสาเร็จ สามารถดารงตนอยู่ได้ แม้จะได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ จึงได้นาเรื่องราวความสาเร็จของความพอเพียงมาถ่ายทอด พอสังเขป ดังนี้

ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรคือการมีความคิดที่ว่า “ทามาก ได้มาก” จึงมุ่งเน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีการใช้
สารเคมีและปุ๋ย ปริม าณมาก ซึ่งล้วนต้องซื้อจากนายทุน ทั้ง สิ้น ประกอบกับการประสบปัญ หาการขาดน้ า
ในหน้าแล้ง น้าท่วมในหน้าฝน จึงส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเคมี
ปริมาณมาก และภาวะยากจน
ตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีดิน น้า อุดมสมบูรณ์ เหมาะ
แก่การปลูกผัก ผลไม้อย่างยิ่ง แต่หลายสิ บปีที่ผ่านมา กลับได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี โดยมีการใช้
ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงสูงถึง ๗๐ ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้สุขภาพของคนในชุมชนถดถอย สภาพแวดล้อมย่าแย่
แต่ด้วยความตระหนักรู้ในปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่ สมาชิกใน ๑๐ ครัวเรือน จากจานวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ ครัวเรือน
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ของชุมชนคลองจินดาทั้งหมด จึงได้รวมตัวกันใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ โดย
ทาการเกษตรแบบปลอดสาร มุ่งเน้นการปลูกผักหลากชนิด เพื่อให้เกิดการพึ่งพิงกันตามธรรมชาติ ลด และเลิก
การใช้สารเคมี ซึ่งการปรับตัวเข้าสู่การเกษตรแบบปลอดสารนั้น ต้องใช้เวลา ดังนั้น สวนของสมาชิกจึงมี ๓ รูปแบบ
คือ สวนที่ลดการใช้สารเคมี สวนที่เลิกใช้ส ารเคมี และเมื่อสามารถปรับ ตัวได้ ก็จะนาไปสู่สวนที่ปล่ อ ยให้
ธรรมชาติดูแลกันเอง โดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ย ใส่ยาได้ในที่สุด
นอกจากนี้ แนวคิดหลักของกลุ่ม คือการมุ่งเน้นให้เกิดวิถีการพึ่งพิงกันตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น การปลูกใบพลูกับต้นทองหลาง เมื่อใบทองหลางร่วงลงดินแล้วย่อยสลาย จะทาให้ดินอุดมสมบูรณ์
ใบพลูงามสะพรั่ง หรือการพึ่งพากันของต้นมะนาวกับต้นกระถินณรงค์ มะนาวเป็นพืชที่ไม่ชอบน้าขัง ขณะที่กระถินณรงค์
มีคุณสมบัติดูดซับน้า ทาให้เกิดความพอดี และใบกระถินก็เป็นปุ๋ยให้ต้นมะนาวมีลูกใหญ่ หรือการปลูกต้นพริก
ไว้ใกล้ต้นกล้วย ถือเป็นการสร้างสมดุลกันของพืช เพราะพริกเป็นพืชที่ชอบน้า ส่วนต้นกล้วยมีน้ามาก
ถึงแม้ว่าผักผลไม้ปลอดสารจะเป็นที่ต้องการของตลาดมาก แต่กลุ่มเกษตรคลองจินดา ก็ผลิตตามกาลังที่มี
เท่านั้น และที่สาคัญ คือ ไม่ต้องมีการรับประกันความปลอดภัยจากหน่วยงานใด แต่การันตีด้วยความซื่อสัตย์ของ
ผู้ผลิตเท่านั้น

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จากัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๑๖ ปีที่แล้ว เป็นธุรกิจนาเข้าสินค้าในห้องน้าจาก
ต่างประเทศ แต่เนื่องจากการพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ทาให้เมื่อเกิดวิกฤติต้มยากุ้ง ธุรกิจจึงประสบ
ความเสียหายอย่างหนัก มีปัญหาหนี้สินจานวนมาก ในช่วงนั้นเอง นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธาน
กรรมการ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จากัด ได้มีโอกาสฟังการบรรยายของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เกี่ยวกับการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ซึ่งในตอนแรกเข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ได้เฉพาะผู้ที่ทาการเกษตรเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
กับทุกธุรกิจ ทุกกิจการ ด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลทั้ง ๔ มิติ คือ
มิติที่ ๑ คือ ธุรกิจหรือองค์กรต้องเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างสมดุล มีความพอประมาณ คือ รู้เรา รู้ว่าเราเก่ง
หรือถนัดอะไร จะพัฒนาองค์กรอย่างไร ดังนั้น บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จากัด ซึ่งประสบปัญหาจากการนาเข้าสินค้า
ต่างประเทศ จึงได้มุ่งทาธุรกิจที่ ตนถนัด โดยเริ่มสร้างแบรนด์ของตนเอง มีการออกแบบและผลิตอ่างอาบน้า
ที่มุ่งอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยการนาไอเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นเอง มาใช้ในการสั่งการระบบเปิดปิดน้า
ในอ่างอาบน้าผ่านโทรศัพท์มือถือ มีระบบ Recycle น้าที่ล้นจากอ่างน้าวนเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ และมีการคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทาให้ได้รับรางวัลมากกว่า ๔๐ รางวัล จากทั้งในและต่างประเทศ และ
มีสินค้าส่งออกไปขายมากกว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก
มิติที่ ๒ คือ ความมีเหตุมีผล คือ รู้เขา ด้วยการให้ความรักกับคนอื่นให้เหมือนกับคนในครอบครัว
ซึ่งจะทาให้ธุรกิจพัฒนามาตรฐานสินค้าให้ดีที่สุด เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และรักพนักงานทุกคน
เหมือนเป็นพี่น้องกัน ดังนั้น จึงมีการเลี้ยงอาหารกลางวันฟรีให้กับพนักงานประมาณ ๕๐๐ คน เป็นประจาทุกวัน
เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน จัดพื้นที่บริเวณหลังโรงงานให้พนักงานสลับกันใช้หลังเลิกงาน เพื่อทานา
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพื่อจาหน่ายภายในโรงงานเป็นรายได้เสริม ให้ทุนการศึกษากับบุตร

๒๗

๒๘
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ของพนักงานทุกคนจนจบระดับปริญญาตรี และจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ทุกวันพุธให้พนักงานสลับกันไป
ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่สถานเลี้ยงเด็กกาพร้า สถานเลี้ยงดูคนชรา แล้วให้กลับมาเล่าสู่กันฟังว่าความสุขจาก
การให้นั้นมีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ
มิติที่ ๓ องค์กรต้องมีเป้าหมาย ไม่ใช่เพียงแค่เงินหรือผลกาไรสูงสุด แต่ต้องมุ่งสร้างความสุขจาก
การแบ่งปัน เพื่อให้คนรอบข้างมีความสุข
มิติที่ ๔ การแบ่งปันประโยชน์อย่างสมดุลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งนายวัชรมงคล เบญจนะฉัตร์ ได้เน้นย้าว่า สิ่งที่เรียนรู้จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
การสร้างความสมดุลระหว่างความสุขกับความสาเร็จ และระหว่างความรู้กับคุณธรรม สิ่งที่สาคัญ คือ องค์กร
ต้องมีคนเก่งและคนดี จึงจะสมดุล ดังนั้น จึงได้กาหนดให้การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม การมีน้าใจ และ
การแบ่งปัน เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในการประเมินขึ้นเงินเดือนของพนักงาน
กล่าวได้ว่าเป้าหมายสูงสุดของบริษัท บาธรูม ดีไซน์ จากัด คือ การเป็นองค์กรแห่งความสุข ที่มีความสุข
จากการแบ่งปันประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนและสังคม

คนส่วนมากมักละเลยการจดบันทึ กในชีวิตประจ าวัน เช่น บัญ ชีครัวเรือน บัญ ชีค้าขาย ปฏิทิน
การเกษตร โดยอ้างว่า “ไม่มีเวลา” หรือ “จดแล้วท้อ เมื่อเห็นรายรับน้อยกว่ารายจ่าย” แต่นายประวิทย์ แขนงาม
จากบ้านยอด ตาบลบ้านยอด อาเภอสองแคว จัง หวัดน่าน กลับเห็นความสาคัญ ของการจดบันทึกดังกล่าว
ทาให้สัง เกตเห็นความไม่ สมดุ ลของรายได้กับ ต้นทุน จากการปลูกข้ าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ โดยพบว่าตนเองปลู ก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑๑ ไร่ มีต้นทุนสูงถึง ๑๘,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท/ไร่ แต่ขายได้เพียง ๕๐,๐๐๐ บาท/ไร่
ยัง ไม่ได้รวมค่าแรงตนเองแต่อย่างใด ข้อมูลดัง กล่าว ทาให้นายประวิทย์ แขนงาม ตัดสินใจปรับเปลี่ยนไปสู่
การเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกมะนาว มะแขว่น ข้าว มะม่วงหิมพานต์ เงาะ และพืชผักสวนครัว
ด้วยความอยากเรียนรู้ นายประวิทย์ แขนงาม จึงได้เริ่มจดบันทึกทุกครั้งที่มีการประชุมประชาคม
ร่วมกันระหว่างโครงการปิดทองหลังพระฯ กับชาวบ้าน เพราะมองว่าสาระจากการพูดคุยกันในวงประชุม คือ
โอกาสที่ทาให้รู้ว่า “ปิดทองมีโครงการอะไร จะไปทาฝายตรงไหน ต้องการแรงงานชาวบ้านกี่คน” กล่าวได้ว่า
เป็นการพัฒนาจากการจดบันทึกเพื่อประโยชน์ของตนเอง มาเป็นการจดบันทึกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
หมู่บ้าน และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านยอด ในปี พ.ศ.๒๕๕๗
เทคนิคที่นายประวิทย์ แขนงาม ใช้ในการจดบันทึก คือ (๑) อย่ามองการจดบันทึกเป็นหน้าที่ แต่
เป็นสิ่งที่ทายามว่าง (๒) ใช้การทยอยจด แทนการจดแบบรวดเดียว เพื่อป้องกันความเบื่อหน่ายและการหลงลืม
(๓) ไม่จาเป็นต้องจดลงแบบฟอร์มที่ราชการแจกให้ เพราะสาระของการจดอยู่ที่การเข้าใจในข้อมูลที่ จด เช่น
จดบนสมุด กระดาษ หรือบางรายก็จดที่ข้างฝาบ้าน (๔) หากเป็นการจดเรื่องนัดหมาย ควรจดในปฏิทิน แต่ถ้าจด
รายรับรายจ่ายควรจดบนสมุด
หากเกษตรกรรู้ความแตกต่างระหว่างต้นทุนกับรายรับ ก็จะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
เกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น หากสั ดส่วนระหว่างต้นทุนกับรายได้มีน้อยก็ควรหาพืชทางเลือกอื่น แต่
หากเป็นในทางตรงข้าม สัดส่วนมีมาก ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีแรงกาย แรงใจที่จะทากิจกรรมนั้นให้ดีต่อไป
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ตาบลอุโมงค์ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ากวง มีสภาพดินเป็นดินร่วนซุย เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีจุดเด่นที่คนใน
ชุ ม ชนมี ก ารรวมตั วกั นเพื่ อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกั นอย่ างเข้ มแข็ ง ให้ความส าคัญกั บการอนุ รักษ์ แ ละสื บ สาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกิจกรรมการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. การจัดสวัสดิการชุมชน เป็นการออมในลักษณะการให้สัจจะต่อตนเอง ต่อชุมชน ด้วยการออม
เพียงวันละ ๑ บาท ภายใต้ “กลุ่มออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนตาบลอุโมงค์ ” โดยมีการนาเงินออมมาจั ด
สวัสดิการให้กับสมาชิก ครอบคลุมตั้งแต่การเกิด แก่ เจ็บ และตาย ใน ๘ ลักษณะ คือ การเกิด ทุนการศึกษา
การบวช เกณฑ์ทหาร การทาบุญตามประเพณี บานาญผู้สูงอายุ การเจ็บป่วย และการเสียชีวิต ภายใต้หลักการ
ที่ว่า “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”
๒. การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจัดการขยะที่ถูกวิธี เพื่อดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดย
แกนนาชุมชนร่วมกับเทศบาลตาบลอุโมงค์ ใช้สื่อที่มีในชุมชน คือ วิทยุชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะที่มี
ในชุมชน จนชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยมีการจัดตั้ง
กลุ่มธนาคารขยะ เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้จากการขายขยะที่คัดแยก การอนุรักษ์พันธุ์ปลา การประดิษฐ์เตา
ประหยัดพลังงาน และการทาโครงการหมู่บ้านสีเขียว
๓. การจัดการศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้มีการเรียนรู้การดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และชุมชน
๔. การพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในตาบลอุโมงค์ เนื่องจากผลผลิตลาไยเป็น
ผลผลิตหลักในพื้นที่ ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมีผลผลิตออกมากจนล้นตลาด ดังนั้น แม่บ้านในพื้นที่จึงรวมตัวกัน
จัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลาไยอบแห้งเนื้อ สีทอง
บ้านไร่ เพื่อดาเนินกิจกรรมแปรรูปลาไยสดเป็นลาไยแห้งเนื้อสีทอง นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืช
ไร้ดิน (Hydroponics) โดยเปลี่ยนจากดินมาใช้เปลือกมะพร้าวและปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กัน เพื่อลดการใช้สารเคมี
ให้น้อยที่สุด และการปลูกพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น จากการบริโภค
พืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลผลิตที่รักษาสุขภาพ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลอุโมงค์ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ และส่งเสริมให้กระจายไปเต็ม
พื้นที่ด้วยหลักการพึ่งตนเอง และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยยึดแนวทางการพัฒนาแบบองค์รวม
ด้วยการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ร่วมกันหลักธรรมคาสอนตามวิถีพุทธ เพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงของคนในตาบลในทุกมิติ
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บ้ า นโป่ ง ศรี น คร หมู่ ๑๑ ต าบลโรงช้ า ง อ าเภอป่ า แดด จั ง หวั ด เชี ย งราย จั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ปัจจุบันมี ๑๐๙ ครัวเรือน ประชากร ๓๓๔ คน คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม (ทานา) ซึ่งพึ่งพาน้าฝนเป็นหลัก เนื่องจากต้องการแข่งขันกันให้ได้ผลผลิตในปริมาณมาก จึงมีการ
ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืชในปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพแย่ลง มีหนี้สิน
เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีค่านิยมในการกู้เงินสร้างบ้านเพื่ออวดฐานะ บริโภคสินค้าจากเมือง และก่อให้เกิด
ขยะในปริมาณมากขึ้น
จากปัญหาดังกล่าว พัฒนากรจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอป่าแดด จึงได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อแนะนาให้มีการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาหมู่บ้าน โดยมีผู้นาชุมชนเป็นแกนนาสาคัญ
นับตั้ง แต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ในการดาเนินงานมีการวางแผนชุมชน และประสานความร่วมมือกับโรงเรียน วัด
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในพื้นที่ นาเกณฑ์ ๖ ด้าน ที่ประยุกต์จาก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข มาทากิจกรรมในพื้นที่ร่วมกัน กล่าวคือ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
การประหยัดเพื่อออมทรัพย์เป็นทุนของชุมชน การจัดฐานการเรียนรู้ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า การส่งเสริม
ความเอื้ออารีที่ดีของหมู่บ้าน
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ จึง ก่อให้เกิดกลุ่ ม
สวัสดิการชุมชน ได้แก่ กลุ่มธนาคารข้าว กองทุนสวัสดิการชุมชน และกองทุนแม่ของแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังมี
การรวมกลุ่มอาชีพที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
และสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ผู้สูงอายุ กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มไม้ถูพื้น กลุ่ม
ตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มเครื่องมือดักกุ้ง กลุ่มโฮมสเตย์โป่งศรีนคร กลุ่มเลี้ยงปลา/กบ และกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ
จากความเข้มแข็งของผู้นาและความร่วมมือของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้หมู่บ้านโป่ง ศรีน คร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด และ
มีการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ปี ๒๕๕๘ โดยได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
และงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของจัง หวัดเชียงราย ปี ๒๕๕๙ ในความรับผิดชอบของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ยังมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมส่งเสริม สนับสนุน ได้แก่ ศูนย์
เรียนรู้ของ ธกส. สานักงาน กศน. สานักงานเกษตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้หมู่บ้านปลอดขยะระดับประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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กรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดวาระกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Agenda) ซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อน
๓ ประการ คือ (๑) การพัฒนาอาชีพครัวเรือน (๒) หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และ (๓) เศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ และปัจจัยสนับสนุน ๕ ประการ คือ (๑) ส่งเสริมองค์กรธรรมาภิบาล (๒) พัฒนาบุคลากรและผู้นาชุมชน
(๓) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้ (๔) พัฒนากระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม และ (๕) กองทุน
หนุนเสริมอาชีพครัวเรือน ซึ่งทั้งปัจจัยขับเคลื่อนและปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวมีความเชื่อมโยงที่เป็นเป้าหมาย
การทางานที่ชัดเจน โดยมีการขับเคลื่อนงานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นบันได ๓ ขั้น ตั้งแต่
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ระดับบุคคลหรือครัวเรือน และระดับเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ
ระดับการรวมตัวเป็นกลุ่ม และระดับความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย รวมถึงการบู รณาการกองทุนภายในชุมชน
เพื่อหนุนเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
การหนุนเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน นับตั้งแต่การหนุนเสริมสัมมาชีพ เพื่อให้ก้าวเดิน
ไปจนถึง จุดหมายปลายทาง นั่นคือ การเป็นผู้ประกอบการชุมชน ตามโครงการ OTOP และการประสาน
การเป็นเครือข่ายในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งเน้นไปที่การบูรณาการกองทุนชุมชน
ทั้งของประชาชนและภาครัฐ โดยมีกลไกและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ๔ ประการคือ
๒.๑ กลไกภาครัฐ ที่มีกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานภาคีเป็นหน่วยขับเคลื่อน มีกลยุท ธ์ใน
การขับเคลื่อน ๕ ประการ คือ (๑) พัฒนากลไกการจัดการและธรรมาภิบาล (๒) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองทุนชุมชน (๓) ยกระดับกองทุนชุมชน (๔) สนับสนุนกองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน และ (๕) บริหารจัดการ
หนี้ครัวเรือน
๒.๒ กองทุนชุมชน ซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลายในพื้นที่ ซึ่ ง ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต /
กองทุน กข.คจ./กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/กองทุนแม่ของแผ่นดิน/กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ
กองทุนอื่น ๆ มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ๓ ประการ คือ (๑) สนับสนุนเงินทุน (๒) ส่งเสริมศูนย์สาธิตการตลาด
และ (๓) ส่งเสริมกระดานสินค้า
๒.๓ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ซึ่งมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแกนหลักในการดาเนินงาน
มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ๔ ประการ คือ (๑) บูรณาการจัดการกองทุนชุมชน (๒) บริหารจัดการหนี้ครัวเรือน
(๓) สร้างอาชีพ/รายได้ และ (๔) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
๒.๔ กลไกภาคเอกชน เช่น สถาบันไทยพัฒน์ บริษัทสยามแม็คโครจากัด (มหาชน) มูลนิธิพัฒนา
ชีวิตชนบท ฯลฯ มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน ๓ ประการ คือ (๑) อบรม ให้ความรู้ (๒) ส่ง เสริมการตลาด และ
(๓) Trader สินค้า
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการบูรณาการกองทุนชุมชนเพื่อการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชน และลด ปลดหนี้ ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยผ่าน ๔ กระบวนการ คือ
(๑) ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน และบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทุนชุมชน (๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
และ (๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๓๑

๓๒
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โดยมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ กิ ด กั บ ชุ ม ชน ดั ง นี้ (๑) มี ส ถาบั น การจั ด การเงิ น ทุ น ชุ ม ชน ๙๒๔ แห่ ง
(๒) สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ ๑๒,๗๖๔ ครัวเรือน
(๓) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างได้ ๑,๕๐๐ กลุ่ม (๔) กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อนุมัติเงินทุนหมุนเวียน ๘,๐๒๑ โครงการ ๘๔๓,๘๓๘,๒๔๐ บาท และเงินอุดหนุน ๒๗๑ โครงการ
๒๖,๙๒๒,๘๘๘ บาท (๕) เพิ่มช่องทางการตลาดให้ศูนย์สาธิตการตลาด ๗๙๐ แห่ง และ (๖) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
เป็นสมาชิกกองทุน ๒๑๗,๕๓๓ ครัวเรือนและได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนชุมชน๑๔๐,๖๐๗ ครัวเรือน
๓,๑๔๕,๑๕๔,๐๕๖ บาท
ในส่วนของการส่งเสริมสัมมาชีพนั้น กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งสร้างสัมมาชีพโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครัวเรือน
ตามแนวทางสั มมาชี พชุ มชน โดยการขั บเคลื่ อนภายใต้ กลไกประชารั ฐ โดยมี เป้ าหมายคื อ “ประชาชนได้ รั บ
การพัฒนาอาชีพและมีรายได้ ” ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สร้างและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตามแนวทาง
สั มมาชี พชุ มชน โดยยึ ดหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่ อให้ ประชาชนมี รายได้ และเข้ ามามี ส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ” โดยการให้ผู้นาสัมมาชีพชุมชนซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” และให้การแนะนาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพ
สาหรับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย ได้กาหนดไว้ดังนี้
(๑) ผู้นาสัมมาชีพที่ผ่ านการค้นหาและขึ้นทะเบียนในหมู่ บ้านเศรษฐกิ จพอเพียงในพื้น ที่ ต าม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและ
ชนบท จานวน ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๕ คน รวม ๑๑๗,๙๔๕ คน
(๒) ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐ ครัวเรือน รวม ๔๗๑,๗๘๐ ครัวเรือน
(๓) ตาบลในพื้นที่เป้าหมาย จานวน ๖,๐๙๕ ตาบล จาก ๘๗๘ อาเภอ ใน ๗๖ จังหวัด
มีวิธีการดาเนินงาน ๗ ขั้นตอน คือ
(๑) สารวจและลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม คือ ปราชญ์ชาวบ้านด้านอาชีพ หมู่บ้านละ
๕ คน รวม ๑๑๗,๙๔๕ คน, ครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพ ๔๗๑,๗๘๐ ครัวเรือน และศูนย์/ฐานเรียนรู้อาชีพของ
หน่วยงานราชการและเอกชน
(๒) ฝึกอบรมปราชญ์ชาวบ้านด้านอาชีพ หมู่บ้านละ ๑ คน รวม ๒๓,๕๘๙ คน ให้เป็นวิทยากร
สัมมาชีพ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพได้
(๓) สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพระดั บหมู่บ้ านจากปราชญ์ชาวบ้ านด้ านอาชี พที่ ลงทะเบี ยนไว้ แ ล้ ว
หมู่บ้านละ ๕ คน รวม ๑๑๗,๙๔๕ คน
(๔) ที ม วิ ท ยากรสั ม มาชี พ ไปฝึ ก อบรมอาชี พ ให้ แ ก่ ช าวบ้ า น หมู่ บ้ า นละ ๒๐ ครั ว เรื อ น รวม
๔๗๑,๗๘๐ ครัวเรือน เพื่อให้ชาวบ้านนาไปประกอบอาชีพ
(๕) สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพให้ได้ร้อยละ ๑๐ ของหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน ๒,๓๖๐ กลุ่ม
(๖) บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล เชื่อมแผนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ ของ
ครัวเรือนสัมมาชีพและกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ ๖,๐๙๕ ตาบล
(๗) คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพ/ยกระดั บ ศูนย์
เรียนรู้/ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาปรั บ ใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม
การดาเนินชีวิต ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และหมู่บ้านทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ และสนับสนุนหมู่บ้านที่มี
ความพร้อมพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๗ รวม ๕,๔๒๗ หมู่บ้าน และ
สามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้าน “อยู่เย็นเป็นสุข” ตาม
ยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งยึดหลักตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
๑๑ และเมื่อหมู่บ้านดาเนินการตามแนวทางนี้แล้ว ก็จะเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีคุณลักษณะ ๓ ไม่ ๒ มี กล่าวคือ
ไม่มียาเสพติด ไม่มีคนยากจน ไม่มีหนี้นอกระบบ มีสวัสดิการชุมชน และมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาชุมชนดังกล่าว ยึดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหมู่บ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงาน
ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนด้วยเกณฑ์ประเมิน ๖ ด้าน ๑๒ ตัวชี้วัด
คือ (๑) ด้านการลดรายจ่ าย (ทาสวนครัว ลด ละ เลิกอบายมุข) (๒) ด้านการเพิ่มรายได้ (มีอาชีพสุจริต ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม) (๓) ด้านการประหยัด (มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ) (๔) ด้านการเรียนรู้ (สืบทอดภูมิ
ปัญ ญา มีการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) (๕) ด้านการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม (ใช้วัตถุดิบในชุ ม ชน
ประกอบอาชีพ ปลูกต้นไม้) และ (๖) ด้านการเอื้ออารีต่อกัน (ช่วยเหลือคนจนคนด้อยโอกาส รู้ รัก สามัคคี)
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ได้ขยายผลการทางานสู่ความยั่งยืน โดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มีศักยภาพ ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด คือ (๑) ด้านจิตใจและสังคม มี ๗ ตัวชี้วัด
คือ สามัคคี มีข้อตกลง ข้อมูลหมู่บ้าน มีกองทุน ยึดหลักประชาธิปไตย มีคุณธรรม/จริยธรรม ชุมชนปลอดอบายมุ ข
เชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ด้านเศรษฐกิจ มี ๕ ตัวชี้วัด คือ จัดทาบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่าย
สร้างรายได้ รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ มีการออม มีกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน (๓) ด้านการเรียนรู้ มี ๗ ตัวชี้วัด คือ
มีข้อมูลชุมชน มีและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและแผนชุ มชน ใช้ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นสร้างคุณค่า มีศูนย์เรียนรู้
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างเครือข่ายการพัฒนา ปฏิบัติตามหลักการพึ่งตนเอง (๔) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มี ๔ ตัวชี้วัด คือ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลุ่มองค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานทดแทน มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การขยายผลการพั ฒ นาหมู่ บ้า นเศรษฐกิ จ พอเพี ยงต้ น แบบโดยทุ นชุ ม ชนเป็ นเป้ า หมายสาคัญ
ในการทางานของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทั่วประเทศ ได้น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในการดารงชีวิตตามวิถีพอเพียง สร้างชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยอาศัยกลไกของชุมชน เช่น กพสม., กพสต.,
ศอช.ต., ผู้นา อช., อช., ผู้นาชุมชน, แกนนาหมู่บ้าน, และเจ้าหน้าที่ โดยใช้ทุนชุมชนที่มีอยู่ ทั้งทุนที่ไม่ใช่เงิน
และทุนที่เป็นเงิน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิต กองทุนหมู่บ้าน กองทุนกลุ่มอาชีพ กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ฯลฯ มาสนับสนุนกิจกรรมชุ มชน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง นาเครื่องมือต่าง ๆ มา
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การมีและใช้ระบบข้อมูลทุนชุมชน จัดทาและปรับแผนชุมชนให้มีมาตรฐาน ส่งเสริม
ให้มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน การวัดความสุขมวลรวมชุมชน ตลอดจนให้มีการจัดการความรู้ชุมชน

๓๓

๓๔
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๑. บ้านผาชัน อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ริมน้าโขง แต่ไม่สามารถนาน้ามาใช้ได้ เพราะพื้นที่เป็นหน้าผาหินและชันมาก จึง ไม่
สามารถเอาน้ามาใช้ได้ง่าย ๆ ในช่วงปี ๒๕๓๕-๒๕๔๗ ชาวบ้านต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้าอย่างหนัก
ถึงขั้นวิกฤติที่ต้องซื้อน้าจากที่อื่นมาดื่ม มาใช้สาหรับครัวเรือนที่ไ ม่มีเงิน ก็ต้องให้เด็กหยุดเรียนตอนเช้ า เพื่อ
หาบน้ามาเก็บไว้ใช้ แต่ทุกคนก็ไม่ยอมแพ้ในที่สุดชาวบ้านก็สามารถหาทางนาน้าขึ้นมาจากแม่น้าโขงได้ โดยการค้นพบ
สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่า "แอร์แว" โดยผู้นาชุมชน คือ นายชรินทร์ อินทร์ทอง ได้ค้นพบ
ระบบนี้จากการสังเกตการทางานของกระบอกสูบลมของเครื่องตีเหล็กผสมกับการพับของสายยางโดยอาศัย
หลักการใช้แรงดันอากาศมาช่วยในการสูบน้าโขงขึ้นมาใช้ เขาเรียกสิ่งประดิษฐ์นี้ว่า "แอร์แว" เพราะ "แอร์" (Air)
คือ อากาศ และ "แว" คือ แวะ ซึ่งหมายถึง "อากาศมาแวะ" ในท่อแล้วทาให้เกิดแรงดันน้า ซึ่งผลสาเร็จ นี้ทาให้
"แอร์แว" ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี ๒๕๕๐ ขณะเดียวกันชุมชน
ก็เรียนรู้คุณค่าของการใช้น้าไปในตัวด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูง สุด รวมทั้ง การฟื้นฟูป่าต้นน้า (ป่าชุมชน)
จนได้รับรางวัลชนะเลิศการบริหารจัดการน้าในปี ๒๕๕๑
หลังจากลืมตาอ้าปาก ยิ้มได้ พวกเขาจึงเริ่มหันมามองศักยภาพด้านอื่น ๆ บ้าง และมีการรวมตัวกัน
จัดตั้ง "กองทุนปลา" ขึ้น เพื่อตั้งราคามาตรฐานในการซื้อ – ขาย เพื่อไม่ให้ชาวบ้านถูกเอาเปรียบจากพ่ อค้ า
คนกลาง กองทุนปลาเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ต่อมาได้นาเงินกองทุนที่ได้มาจัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชนต่อไปอีก
และเนื่องจากมีภูมิศาสตร์ที่สวยงามตามธรรมชาติ จึงได้จัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ถึงแม้จะบริหารได้ไม่เท่ามืออาชีพ แต่ก็เป็นไปตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน คือ มีความเป็นกัน เอง
และความจริงใจ ซึ่งเป็นทุนเดิมของชุมชน (http://www.manager.co.th)
๒. บ้านดอกบัวหรือบ้านบัว ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
บ้านดอกบัว จะใช้คณะกรรมการหมู่บ้านมาช่วยดูแลแก้ปัญ หาและประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกหมู่บ้าน มีการแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ คุ้ม ๆ ละประมาณ ๒๐ – ๓๐ ครัวเรือน แต่ละคุ้มจะมี
หัวหน้าคอยดูแลแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับสมาชิก ตลอดจนคอยไกล่เกลี่ยปัญหาเมื่อมีการกระทบกระทั่งหรือความ
ไม่เข้าใจกัน แต่ละคุ้มมีกิจกรรมการพึ่งตนเองหลายอย่าง เช่น ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา หมู ไก่ นอกจาก
จะปลูกไว้กินแล้วยังนาไปขายอีกด้วย และมีการทาแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
ผลผลิตจากอาชีพเสริมที่ขายดี คือ การทาสุ่มไก่ ซึ่งเป็นสินค้า "หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" (OTOP)
มีการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะจาพวกเศษอาหาร ใบไม้ เพื่อนามาทาเป็นปุ๋ยหมัก ส่วนพลาสติกหรือเศษ
แก้ว นาไปขายเป็นของเก่า
นอกจากนี้ ยังมีกองทุนชุมชนที่เกิดจากการให้ครัวเรือนออมเงินเพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
ปัจจุบันมีเงินออมของหมู่บ้านกว่า ๙ แสนบาท สาหรับการพึ่งพาตัวเองด้วยทุนชุมชนที่โดดเด่นก็คือการร่วมแรง
ร่วมใจในการสร้างฝายชะลอน้า เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในหน้าแล้งโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากรัฐบาลแต่อย่างใด
(http://www.npzmoon.com/article/village/)
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย (ศจพ.มท.) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแนวทางการดารงชีพภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี ช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้อานวยการศูนย์ ผู้บริหารหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและ
ที่ปรึกษาด้านการปกครอง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และรัฐมนตรี
ว่ากระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้มีการสร้างความเข้าใจเพื่อน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ ๗๕,๐๓๒ หมู่บ้าน ๕,๗๐๐ ชุมชน
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ
๑. การค้นหาและเตรียมครูฝึกระดับอาเภอ โดยให้อาเภอจัดตั้งทีมครูฝึกระดับตาบล เพื่อเผยแพร่
สร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
ของพื้นที่อาเภอ ซึ่งครูฝึกแต่ละทีม ควรประกอบด้วย (๑) ข้าราชการ เช่น พัฒนาการอาเภอ ปลัดอาเภอ ท้องถิ่น
อาเภอ ข้าราชการครู เกษตร (๒) ผู้นาท้องที่ ท้องถิ่น (๓) ปราชญ์ชาวบ้าน หรือคนต้นแบบ (๔) ผู้นาศาสนา
หรือตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอาเภอ (ศจพ.อ.) เห็นสมควร มีหน้าที่เป็นครูในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนาไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
๒. การฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ ครูฝึกระดับอาเภอและระดับตาบลร่วมกันถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิ ตแก่ ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ภายใต้การกากับ ส่งเสริม และสนับสนุน จากคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
จังหวัด (ศจพ.จ.) และระดับอาเภอ (ศจพ.อ.)
๓. การนาไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ครูฝึกและคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัด
ความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) และระดับอาเภอ
(ศจพ.อ.) รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต หลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ
จากครูฝึก
๔. หมู่บ้าน/ชุมชน ประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านที่ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติ สาหรับหมู่บ้านและชุมชนที่สามารถดาเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรมในช่วงเดือน
สิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จะเป็นการประกาศโดยประชาชนเพื่อสร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ส่วนประชาชนและหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการตั้ง ปณิธานและขับเคลื่อน
กิจกรรม ก็ดาเนินการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เมื่อเกิดผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายและมีความพร้อมก็ให้หมู่บ้าน/ชุมชน ประกาศตนเองต่อเนื่องต่อไป โดยคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์อานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
จังหวัด (ศจพ.จ.) และระดับอาเภอ (ศจพ.อ.) เป็นผู้รวบรวมรายงาน
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๓๖
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รัฐบาลได้กาหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้า สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้เอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่อง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเน้นการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงความต้องการ
ที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้าเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยยึดความต้องการ
ของชุมชนเป็นตัวตั้ง พัฒนาคุณภาพคน เน้นสร้างองค์ความรู้ในระดับชุมชน โดยส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
และมีช่องทาง (Platform) สาหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ที่มุ่ง เน้น
กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
มั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อให้ทันต่อยุคของการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองนโยบายรัฐบาล จึงได้เชื่อมโยงงาน
กรมการพัฒนาชุมชนให้เห็นทิศทางการเริ่มต้นเดินจนถึงจุดหมายปลายทาง โดยกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นบันได ๓ ขั้น ตั้งแต่เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พื้นฐาน คือ ระดับบุคคลหรือครัวเรือน และระดับเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ ระดับการรวมตัวเป็นกลุ่ม
และระดับความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย รวมถึงการบูรณาการทุนภายในชุมชน เพื่อหนุนเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนให้มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
๑. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมได้ ท ราบถึ ง แนวทางการด าเนิน งานของประเทศไทย ๔.๐ และการพั ฒ นา
เศรษฐกิจฐานรากในยุคปัจจุบัน
๒. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มองเห็นถึงความเชื่อมโยงของการดาเนินงานตามวาระกรมการพัฒนาชุมชน
ที่เน้นถึงแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในยุค “ประเทศไทย ๔.๐”
๒. ความเชื่อมโยงของการดาเนินงานตามวาระกรมการพัฒนาชุมชน ที่เน้นถึงแนวทางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาอาชีพครัวเรือน (สัมมาชีพ) การสร้าง
กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน OTOP และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ)
๓. การสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
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๓ ชั่วโมง
๑. การบรรยาย
๒. การตั้งคาถามเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
๓. การเสริมความชัดเจนของเนื้อหาด้วยสไลด์ กรณีศึกษา และคลิป
๔. การเติมเต็มให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ
๑. สไลด์ PPT
๒. กรณีศึกษา
๓. คลิป
๑. การสังเกตพฤติกรรม
๒. การประเมินการถ่ายทอด
๓. การประเมินรายวิชา
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม “ประเทศไทย ๔.๐” เป็นความมุ่ง มั่นของนายกรั ฐ มนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบันเรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทามาก ได้น้อย”
เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทาน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน
๓ มิติสาคัญ คือ
๑. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”
๒. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
๓. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
เป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ

ประเทศไทย ๔.๐ จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่”
(New Engine of Growth) ด้วยการแปลง
ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
(Food, Agriculture & Bio-Tech)

ความหลากหลายเชิงชีวภาพ
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม

 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ (Health, Wellness& Bio-Med)
 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart
ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
Devices, Robotics & Mechatronics)
 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
และบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ (Digital, Artificial
Intelligence & Embedded Technology)

 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม

และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative. Culture.
High Value Services)
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เป้ า หมายของการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ “ประเทศไทย ๔.๐” คื อ การขั บ เคลื่ อ น ๕ กลุ่ ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา ๓-๕ ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยน
“ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส” ในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม หรืออาจกล่าวโดยสรุปว่า กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย ๔.๐”
มีประเด็นสาคัญ คือ
๑. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
๒. เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิบัติโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ
การพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน
๓. เป็นการผนึกกาลัง ของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกกาลังกับ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน”
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รัฐบาลได้กาหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้า สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้เอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่อง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” และเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มี
การแต่งตั้งคณะทางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) จานวน ๑๒ คณะ โดยหนึ่งในนั้น คือ คณะทางาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น หัวหน้าทีมภาครั ฐ
ดาเนินงานในลักษณะหุ้ นส่ วนภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน เน้นการขับเคลื่ อนผ่ านกิ จกรรมที่เ ชื่ อ มโยง
ความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้าเน้นในการสร้างความเข้มแข็ง ให้ ชุม ชน
โดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง พัฒนาคุณภาพคน เน้นสร้างองค์ความรู้ในระดับชุมชน โดยส่งเสริม
องค์ความรู้ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และมีช่องทาง (Platform) สาหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
งานพัฒนาชุมชนถือว่าเป็นจุดเน้นที่สาคัญ มาตลอดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ
๓ แผนที่ผ่านมา ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาชุมชนโดยการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้เป็น
พลังร่วมทางสังคม สามารถดาเนินการได้โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน การสนับสนุน ให้มี
การฝึกอาชีพของคนในชุมชน เพื่อยกระดับทักษะของคนในชุมชน จนสู่ขั้ นตอนการสร้างรายได้ที่มั่นคงและ
การสร้างและพัฒนาผู้นาชุมชนที่เข้มแข็งมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กาหนดวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔” โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาเพิ่มคุณค่ าและมู ลค่ าให้กั บชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิ จฐานรากของประเทศให้ เข้ มแข็งอย่ างยั่งยืน โดยมุ่งเน้ น
การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนภายใต้วาระกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Agenda) โดยกาหนดให้การพั ฒ นา
อาชีพครัวเรือน (สัมมาชีพ) การสร้างกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน OTOP และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ ซึ่งเป็น ๓ ปัจจัยขับเคลื่อน (Drive) และมี ๕ ปัจจัยสนับสนุน (Enable) ได้แก่ ส่งเสริมองค์กรธรรมาภิบาล,
พัฒนาบุคลากรและผู้นา, พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้, พัฒนากระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม,
กองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน เป็นการกาหนดเป้าหมายการทางานที่ชัดเจนอันเป็นปัจจัยหนุนนาให้กรมฯ
ก้าวไปสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์
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กรมฯ ได้สร้างความเชื่อมโยงงานให้เห็นทิศทางการเริ่มต้นเดินจนถึงจุดหมายปลายทาง โดยกาหนด
แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นบันได ๓ ขั้น ตั้งแต่
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ระดับบุคคลหรือครัวเรือน และระดับเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ
ระดับการรวมตัวเป็นกลุ่ม และระดับความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย รวมถึงการบูรณาการทุนภายในชุมชน เพื่อ
หนุนเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
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นั่นคือ ความร่วมมือจาก ๕ ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน ที่ช่วยกันแก้ปัญหาและคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทย ผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้า พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขัน
โดยมียุทธศาสตร์ที่แน่นอน และหนึ่งในนั้น คือ คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมี
เป้าหมาย คือ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนได้ มีอยู่ ๓ กลุ่ม ได้แก่ เกษตร แปรรูป (SME/OTOP)
และท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยที่เราต้องพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพตลอดต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
มีกระบวนการขับเคลื่อนผ่าน ๕ ฟันเฟืองหลัก คือ
(๑) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต ทั้งด้านทรัพยากรและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
(๒) การสร้างองค์ความรู้ ทั้งจากในชุมชนและส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอด
(๓) การตลาด โดยการพัฒนาแบบบูรณาการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงช่องทางการขายใหม่ ๆ
(๔) การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน นั่นคือการช่วยสร้างแบรนด์และหาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ
(๕) การบริหารจัดการ ทั้งด้านต้นทุน บัญชี และการบริหารความเสี่ยง
โดยทั้ง ๕ ฟันเฟืองจะขับเคลื่อนภายใต้รูปแบบ Social Enterprise (SE) หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคม
โดยมีหลักการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคม ไม่ใช่เพื่อกาไรสูงสุด
(๒) เป็นรูปแบบธุรกิจที่รายได้หลักมาจากการขายสินค้าและบริการ ไม่ใช่เงินจากรัฐหรือเงินบริจาค
(๓) กาไรต้องนาไปใช้ขยายผล ไม่ใช่ปันผลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
(๔) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(๕) จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท
การขั บ เคลื่ อ นงานภายใต้ ห ลั ก การ “ประชารั ฐ ” นี้ เป็ น การด าเนิ น งานที่ ส อดรับ กั บ แนวคิดของ
“ประเทศไทย ๔.๐” มากที่สุด เกี่ยวกับการสร้างความเข้ม แข็ง จากภายใน ที่ขับเคลื่อนโดยการยกระดั บ
นวัตกรรมของทุกภาคส่วน การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างความ
เข้มแข็ง ของชุมชนและเครือข่าย ซึ่งเป็นงานที่ถนัดของคนกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีง านที่กรมการพัฒนา
ชุ ม ชนได้ น าไปเชื่ อ มโยงกั บ ระบบของประเทศหลายเรื่ อ ง ได้ แ ก่ การเชื่ อ มโยงกั บ บริ ษั ท Tesco Lotus,
การเชื่อมโยงกับกลุ่ม CP, Central, การเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ได้นาไปเชื่อมโยงกับระบบสากลซึ่งเป็นการเชื่อมกับโลก ได้แก่ OTOP on Flight
(โอทอปขึ้นเครื่อง), หมู่บ้านศึกษาดูงาน SEP นานาชาติ (Sufficiency Economy Philosophy), และสิทธิพิเศษ
ในการยกเว้นภาษีจาก BOI (Board of Investment) เป็นต้น
หากชุมชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนของทุกภาคส่วน สามารถวิเคราะห์ตนเองและความต้องการ
ที่แท้จริงของชุมชน เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน หรือสร้างนวัตกรรมใด ๆ
เพื่อเป็นการผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือชุมชน และเปลี่ยน
จากการเกษตรดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ได้แล้ว นั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่การเป็น “Smart
Enterprise” และ Startups และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชน รายได้ต่อ ครัวเรือน
ต่อปีที่มากขึ้น และชุมชนอยู่ดี กินดี ลูกหลานมีความสุข สมกับคากล่าวที่ว่า “Together for Better Future”

๔๕

๔๖
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รัฐบำลได้มอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทย โดยกรมกำรพัฒนำชุมชน เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือหน่วยงำนภำคีกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงและพัฒนำอำชีพให้ประชำชนตำมแนวทำงสัมมำชีพชุมชน
ใช้ทุนชุมชน และแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ โดยมีผู้นำชุมชน ปรำชญ์ชุมชนด้ำนอำชีพ เป็นกลไกหลักขับเคลื่อน
กำรดำเนินงำนภำยใต้ประชำรัฐ
โดยควำมหมำยแล้ว สัมมำชีพ ก็คือ “กำรประกอบอำชีพที่ไ ม่ เบี ยดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้ อื่ น
ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย” ทั้งนี้ เป็นกำรทำมำหำกินโดยไม่ได้เอำกำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง
หรือเป็นเป้ำหมำยสุดท้ำย และต้องคำนึงถึงควำมเป็นธรรมทำงสังคม กล่ำวคือ ควำมสุขของตนและคนทำงำน
รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริกำรหลัก
ในขณะที่ “สัมมำชีพชุมชน” คือ “ชุมชนที่มีกำรประกอบอำชีพโดยชอบ ซึ่งมีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย
โดยลดกำรเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีควำมสอดคล้องกับวิถีของชุมชน เพื่อควำมมุ่งหมำย
ในกำรสร้ำงระบบเศรษฐกิ จ ชุม ชน” ซึ่งกำรจะดูว่ำรำยได้ม ำกกว่ ำรำยจ่ำยนั้น จะดูไ ด้จำกกำรจั ดท ำบั ญ ชี
ครัวเรือน ซึ่งจะทำให้รู้ว่ำ รำยรับ รำยจ่ำยของครัวเรือนมำจำกแหล่ง ใดบ้ำง จำนวนเท่ำใด แล้วนำมำวำง
แผนกำรรับ กำรจ่ำยเงินของตนเอง ให้มีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย เมื่อแต่ละครัวเรือนในชุมชนมี รำยได้มำกกว่ำ
รำยจ่ำย และไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้อื่น ไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม จะนำไปสู่สัมมำชีพชุมชน
ซึ่งมีเส้นทำงกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน ๔ ขั้นตอน คือ
(๑) คัดเลือกปรำชญ์ชุมชนจำกหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้ำนละ ๑ คน
(๒) ปรำชญ์ชุมชนดังกล่ำวเข้ำอบรมหลักสูตรวิทยำกรผู้นำสัมมำชีพ ณ ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชน
ทุกแห่ง เพื่อสร้ำงให้เป็น “วิทยำกรผู้นำสัมมำชีพ”
(๓) วิ ทยำกรผู้ น ำสั มมำชี พร่ ว มกั บ เจ้ ำหน้ ำที่ พั ฒนำชุ ม ชน สร้ ำงกำรเรี ยนรู้ สั มมำชี พชุ ม ชนแก่
ปรำชญ์ชุมชนอีกหมู่บ้ำนละ ๔ คน
(๔) จัดกำรฝึกอบรมอำชีพให้ประชำชนในหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้ำนละ ๒๐ คน
ตำมวำระกรมกำรพัฒนำชุมชน หรือ CDD Agenda ๒๐๑๗ นั้น ได้กำหนดให้กำรพัฒนำอำชีพ
ครัวเรือนเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนงำนของกรมฯ โดยมีแนวคิดที่ว่ำ กำรพัฒนำอำชีพครอบครัวต้องพึ่ง พำ
อำศัยกันในแนวรำบ ทั้งกำรบริหำรจัดกำร ปัจจัยกำรผลิต กำรรวมกลุ่มอำชีพ ให้ครัวเรือนมีอำชีพและเกิด
รำยได้ที่สำมำรถดำรงชีวิตที่พอเพียงตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรำชญ์ชุมชนที่มีประสบกำรณ์
คอยให้ควำมช่วยเหลือ แนะนำ และมีกระบวนกำรที่จะนำไปสู่เป้ำหมำย “ครอบครัวมีอำชีพที่สร้ำงรำยได้ให้ตนเอง”
๓ กระบวนกำร คือ (๑) พัฒนำกลุ่มอำชีพ/วิสำหกิจชุมชน ให้มีศักยภำพในด้ำนสัมมำชีพชุมชน (๒) สร้ำงกลุ่มอำชีพ/
วิสำหกิจชุมชน ให้พร้อมทำงำนเพื่อสังคม และ (๓) ปรับกำรดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบร่วมในสังคม
ซึ่ ง กำรขั บ เคลื่ อ นงำนตำมแนวทำงสั ม มำชี พ ชุ ม ชนนั้น ก็ มี ทิ ศ ทำงในกำรสร้ ำ งควำมมั่ น คงและ
ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคมของประชำชนในพื้นที่ ซึ่งจะสำมำรถส่งผลให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็ง
ได้อย่ำงยั่งยืน และหำกกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงนี้สำมำรถเปลี่ยนผ่ำนระบบใน ๔ องค์ประกอบสำคัญของชำติ
จำกแบบดั้งเดิมไปสู่ศักยภำพที่สูงขึ้นได้ ไม่ว่ำเปลี่ยนจำกเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ เปลี่ยนจำก
SMEs แบบดั้งเดิมไปสู่ Smart Enterprises และ Startups เปลี่ยนจำกบริกำรแบบดั้งเดิมไปสู่ High-Value
Services และเปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ำไปสู่แรงงำนที่ เชี่ยวชำญ มีควำมรู้และทักษะสูง ก็จะทำให้ผู้ประกอบ
สัมมำชีพร่ำรวยขึ้นและยกระดับขึ้นเป็นผู้ประกอบกำรที่ดีและทันสมัยได้
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หนึ่ ง ต าบล หนึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ (OTOP) เป็ นกลุ่ มธุ รกิ จในชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพในการประกอบการ
มีเครือข่าย OTOP ที่มีประสบการณ์และเข้มแข็ง ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นกาลังในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนจากต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง โดยในวาระกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้กาหนดให้ OTOP เป็นหนึ่ง
ในปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นงานของกรมฯ เช่ น กั น มี ก ารด าเนิ น งาน ๓ กระบวนการ คื อ (๑) การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการ (๒) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ (๓) การแสวงหาช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย นั่นคือ “กลุ่มสัมมาชีพชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP” และ
กลุ่มสัมมาชีพดังกล่าวได้ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในที่สุด
นอกจากการดาเนินงาน OTOP ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนแล้ว ยัง มีทุนทางสังคมที่สาคัญของ
สังคมไทยประการหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ OTOP อย่างแยกไม่ออก นั่นคือ “วัฒนธรรม” และ “วิถีชุมชน”
ซึ่งในปัจจุบันการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสัง คมยุคดิจิทัล อาจมีอิทธิพล
ที่ทาให้คนไทยจานวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม อาจมีค่านิยม
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตที่เบี่ยงเบนได้
“ประเทศไทย ๔.๐” มีความตั้งใจในการนา “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาใช้ให้เกิดความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน โดยการเติมวิทยาการต่าง ๆ เข้าไป เช่น ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อ
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม จึงถือได้ว่า “วัฒนธรรม” เป็นหนึ่งในจุดแข็งของหลายๆ ชุมชน ซึ่งจะสามารถแปลงมาเป็น “จุดขาย
อย่างเหมาะสม” ได้ ก็โดยการผนึกกาลังกันของทุกภาคส่วน หนึ่ง ในจุดที่จะทาให้งานวัฒนธรรมของชุมชน
มีความโดดเด่นขึ้นมาได้ ก็คือการบริหารจัดการหมู่บ้าน OVC หรือหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่สามารถ
ใช้วัฒนธรรมเป็นตัวนา ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยตรง หรือถ่ายทอดผ่านสังคมดิจิทัล หรือถ่ายทอด
ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชน หรืออื่น ๆ โดยอาจมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นภาคบริการที่ สร้างความประทั บใจให้ กั บ
ผู้มาท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การให้ความสาคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวมที่เน้นความยั่งยืนของท้องถิ่น, ชุมชน
เป็นผู้ออกแบบ ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ และบริหารจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน, และการให้ผู้มาเยือนได้
สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ
นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชนยังมีงานที่เป็นปัจจัยสนับสนุนอีกหลายประการที่สอดรับกับแนวคิ ด
“ประเทศไทย ๔.๐” นั่นคือ
(๑) การส่งเสริมองค์กรธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นการนาหลักธรรมาภิ บาลมาใช้เป็นเครื่องมือส่ง เสริม
วัฒนธรรมองค์กร และยกระดับกรมการพัฒนาชุมชนสู่องค์กรธรรมาภิบาล
(๒) การพัฒนาบุคลากรและผู้นาชุมชน ที่มุ่ง เน้นให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทางาน ท่ามกลาง
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน พร้อมกับให้มีการเติมความรู้และทั กษะของผู้นาชุมชนให้ทันยุค
ทันสมัยมากขึ้น
(๓) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
เศรษฐกิจชุมชน เน้นการพัฒนา application สาหรับการติดตามประเมินผล และเน้นการพัฒนาเครื่องมือ
การจัดการความรู้

๔๗

๔๘
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(๔) การพัฒนากระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม ที่มุ่ง เน้นการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนารูปแบบกลไกการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทางานในยุคดิจิทัล
(๕) การส่งเสริมกองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของกองทุน
ชุมชน การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งทุน และการสนับสนุนให้กองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ
ในส่วนของการพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ก็มีส่วนในการจัดระบบบริหารจัดการทุนชุมชนให้
สามารถนามาสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างมั่นคง ในขณะเดียวกัน การใช้ความสามารถ
ในการบริหารหนี้สินของคนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็นการบริหารจัดการอีกประเด็นหนึ่ง ที่จะช่วย
ลดภาระของคนในชุมชนและสามารถเดินหน้าสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตัวเองได้ สิ่งสาคัญที่อยากให้ “ศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน” ได้ดาเนินการนอกเหนือจากนี้ก็ คือการคิดต่อว่า หลังจากที่ช่วยให้คนในชุมชน สามารถ
น าทุ น ชุ ม ชน (ทั้ ง ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และไม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ) มาสร้ า งอาชี พ และรายได้ ห รื อ มี ก ารบริ ห ารหนี้ สิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพได้แล้ว เราจะต้องทาอะไรต่อ ภายใต้บทบาทหน้าที่ของเราและภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่กาหนด
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนในชุมชนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ในที่สุด
จากการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ากรมฯ ได้มุ่งเน้นการยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก โดยมีแนวคิดว่าคนในชุมชนต้องได้รับการพัฒนาอาชีพ โดยเน้นให้ผู้นาสัมมาชีพชุมชน ซึ่ง
เป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ (ชาวบ้านสอนชาวบ้าน) และให้การแนะนาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ โดยเน้นย้าการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสร้างอาชีพชุมชน
เพื่อให้เกิดสัมมาชีพเต็ม พื้นที่ อย่ างยั่งยืน และต่อยอดโดยการสนั บ สนุนให้เ กิด การรวมกลุ่ม อาชีพ เพื่อให้
ครัวเรือนมีอาชีพ มีรายได้ที่สามารถดารงชีวิตที่พอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการส่งเสริม
สัมมาชีพโดยการสร้างอาชีพที่สุจริตให้ประชาชนนี้ เป็นการลดการพึ่งพา ละความฟุ่มเฟือย หนุนให้เลิกอบายมุข
คือ “เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน” ซึ่งดาเนินการในรูปแบบบุคคลหรือครัวเรือน
ส าหรั บ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ก าหนดเป้ า หมายไว้ ว่ า “ประชาชน จ านวน
๓๓๐,๒๔๐ ครัวเรือน มีอาชีพ มีรายได้” โดยยังคงเน้นหลักการ “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” ภายใต้วิธีการดังนี้
(๑) ค้นหาปราชญ์ชุมชนและอบรมเป็นวิทยากรกระบวนการเพิ่มเติม
(๒) เพิ่มผู้ช่วยปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านละ ๔ คน
(๓) ให้ประชาชนสมัครใจเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับปราชญ์ชุมชน
(๔) สนับสนุนปัจจัยการผลิตครัวเรือน
(๕) รวมกลุ่มอาชีพให้ได้ ๒,๓๖๐ กลุ่ม (Cluster)
เมื่อประชาชนได้รับการส่งเสริมสัมมาชีพและสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งแล้ว
ก็สามารถรับการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่ม “OTOP” ได้ เพื่อขับเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก้ า วหน้ า ” โดย OTOP เป็ น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ในชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพในการประกอบการ มี เ ครื อ ข่ า ย OTOP ที่ มี
ประสบการณ์และเข้มแข็ง ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นกาลังในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน จากต้นทาง กลางทาง
จนถึงปลายทาง โดยการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภั ณฑ์ และแสวงหา
ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น นั่นคือ
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(๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ต้องมองคุณภาพควบคู่ปริมาณ/ศักยภาพในการพัฒนา (Quadrant) โดย
เน้นประเภทผลิตภัณฑ์ กลุ่ม D (กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและการขยายตัวของ
กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น
(๒) มีการสนับสนุนช่องทางการจาหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ OTOP สานสัมพันธ์สอง
แผ่นดิน, OTOP ศิลปาชีพฯ, OTOP ภูมิภาค, การจัดตลาดนัดชุมชน และกิจกรรม OTOP อื่น ๆ ในพื้นที่ เป็นต้น
สาหรับปี พ.ศ.๒๕๖๑ กรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดเป้าหมายไว้ว่า “จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ๒๐%
จาก ๑,๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๗๗๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท” ภายใต้วิธีการดังนี้
(๑) จัดกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาได้แม่นยาขึ้ น โดยการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D), พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ
OTOP รุ่นใหม่สู่ตลาด ๔.๐, พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ โดยโรงเรียน OTOP และพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
(๒) เพิ่มช่องทางการตลาด โดยแยกเป็นตลาดระดับจั งหวัด ตลาดระดับภูมิภาค ตลาดระดับประเทศ
และตลาดระหว่างประเทศ พร้อมนี้ยังเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ นั่นคือ จาหน่วยบนเครื่องบิน ตลาดออนไลน์
และ OTOP Trader เป็นต้น
(๓) เชื่ อ มโยงกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน โดยการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ แ ละเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น
เมื่อประชาชนได้รับการส่งเสริมสัมมาชีพ จนสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็ง และ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่ม “OTOP” ได้แล้ว ก็สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็น “วิสาหกิจ
เพื่อสังคม” หรือ “Social Enterprise: SE” ได้ ซึ่ง “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ก็คือ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โดยใช้หลักการ “ประชารัฐ” หรือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และ
ประชาชน) และสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยส่งเสริมการจัดตั้ง “บริษัทจากัด” อันเป็นกลไกการขับเคลื่อน
ภายใต้ชื่อ “บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด ” ในระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด และระดับประเทศ นับได้ว่าเป็น
การสร้างความร่วมมือ การบูรณาการการทางานร่วมกันของกลุ่ม เครือข่าย องค์กรทุกภาคส่วน โดยการร่วมกัน
สร้างเครือข่ายร่วมค้า ร่วมจาหน่าย (ระดั บจังหวัด/ภาค/ประเทศ) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน “เศรษฐกิจพอเพียง
แบบก้าวหน้า” เช่นกัน
ประเด็นสาคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ได้แก่
(๑) การร่วมกันกาหนด Model ธุรกิจที่ชัดเจน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้
(๒) คสป. และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ จะต้องร่วมกันเชื่อมโยงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมือง
ให้สามารถรองรับและสนับสนุนผลผลิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
(๓) พัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของจังหวัด ให้เข้าใจ “วิสาหกิจเพื่อสังคม”
สิ่งที่จะสนับสนุนให้กลไกต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ก็คือการนา “กองทุน
ชุมชน” ที่มีอยู่ในพื้นที่ เข้ามาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ เพื่อนาไปสู่
การรวมกลุ่มกัน การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ OTOP และการต่อยอดไปเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งเป็น
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนให้มีความต่อเนื่องและยั่ง ยืน
ต่อไป

๔๙

๕๐
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เนื้อหำเน้นกำรบรรยำย แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้วยกรณีศึกษำ และกำรตั้ง คำถำมประกอบสื่ อ
กับผู้เข้ำอบรม เรื่องหลักกำรกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน ที่ระบุถึงเหตุผลที่ต้องวำงแผนทำงกำรเงิน, วินัยทำงกำรเงิน,
นิสัยในกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน และแผนพัฒนำระบบกำรเงินภำคประชำชน
เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้ เรียนรู้ ถึงหลักกำรสร้ ำงวินัยทำงกำรเงินและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ทั้ ง กั บ
ผู้เข้ำอบรมด้วยกันเองและกับวิทยำกร ซึ่งสำมำรถนำไปเป็นแนวทำงในกำรประยุกต์ใช้ในในชีวิตประจำวัน
๑. เริ่มต้นสร้ำงวินัยทำงกำรเงินให้กับตัวเอง
๒. กำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน: ภูมิคุ้มกันสำหรับปัญหำหนี้ วินัยทำงกำรเงินสร้ำงได้ (ปัจจัยสำคัญ ๒ ประกำร
ที่ช่วยในกำรส่งเสริมวินัย ปัจจัยสำคัญ ๓ ประกำรที่บั่นทอนวินัย กำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงินทำได้อย่ำงไร?
๓. จะสร้ำงวินัยทำงกำรเงินสำหรับตัวเองได้อย่ำงไร? (วินัยของตัวเรำสร้ำงเองได้ นิสัย ๘ ประกำร
ในกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน)
๔. จะสร้ ำ งวิ นั ยทำงกำรเงิน ส ำหรั บ ชุ มชนได้ อย่ ำ งไร? (แนวทางการจู ง ใจให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ยน
“แนวคิดเชิงพฤติกรรมทางการเงิน” เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน
๕. กำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน: ภูมิคุ้มกันสำหรับปัญหำหนี้ (วินัยในกำรใช้จ่ำยและหำรำยได้, วินัยกำรออม,
วินัยในกำรก่อหนี้, วินัยในกำรปลดหนี้)
๓.๐๐ ชั่วโมง (๑๘๐ นำที)
๑. กำรบรรยำย
๒. กำรตั้งคำถำมเพื่อกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
๓. กำรเสริมควำมชัดเจนของเนื้อหำด้วยสไลด์ กรณีศึกษำ และคลิป
๔. กำรเติมเต็มให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ
๑. สไลด์ PPT
๒. กรณีศึกษำ
๓. กระดำษฟลิปชำร์ทพร้อมปำกกำเคมี
๔. คลิป VDO
๑. กำรสังเกตพฤติกรรม
๒. กำรประเมินกำรถ่ำยทอด
๓. กำรประเมินรำยวิชำ

๕๓

๕๔
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เรำทุกคนสำมำรถที่จะออมเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น ถ้ำหำกคุณเริ่มต้นที่จะสร้ำงวินัยทำง
กำรเงินที่ดีให้กับตัวคุณเอง ซึ่งกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงินที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยำก
ถ้ำหำกคุณเป็นคนที่มีควำมตั้งใจจะเริ่มหรือทำอย่ำงแท้จริง โดยอำจจะเริ่มต้นขึ้นด้วยวิธีกำรง่ำยๆ
อย่ำงเช่นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับตัวเอง หรือกำรตั้งเป้ำหมำยพร้อมทั้งนำเป้ำหมำยเหล่ำนั้นเขียนติดตัว
ของคุณ เพื่อให้คุณสำมำรถนำเอำเป้ำหมำยที่คุณเขียนไว้ขึ้นมำอ่ำนได้บ่อยๆ เพื่อเป็นกำรย้ำเตือนจุดมุ่งหมำย
ของตัวคุณเอง เพื่อให้คุณไม่ลืมควำมต้องกำรของตัวคุณเอง ขอยกตัวอย่ำงข้อควำมสร้ำงแรงบันดำลใจง่ำยๆ
อย่ำงเช่น “ภายในปีนี้หรือภายในเดือนนี้เราจะเก็บเงินไปเที่ยวในที่ที่อยากไป” เป็นต้น
ซึ่งข้อดีของกำรสร้ำงแรงบันดำลใจในลักษณะแบบนี้ จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจจำกภำยในจิตใจของคุณเอง
นอกจำกนี้คุณยังสำมำรถสร้ำงวินัยทำงกำรเงินที่ดีได้อีกหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งทุกรูปแบบล้วนเป็นจุดเริ่มต้น
ที่จะช่วยให้คุณ สำมำรถมีเงินเก็บหรือเงินก้อนได้อย่ำงที่คุณตั้งใจได้ไม่ยำก ดังนั้นวิธีกำรสร้ำงกำรยอมรับ จำก
บุคคลอื่นหรือกำรบอกต่อคนอื่น ว่ำคุณมีวินัยทำงกำรเงินเป็นอย่ำงไร จึงนับเป็นวิธีที่ดีและน่ำสนใจอีกทำงหนึ่ง
เช่นกัน เพรำะข้อดีของกำรที่คุณแชร์หรือกำรที่คุณบอกต่อคนอื่น ๆนั้ น ก็เพื่อที่จะคุณได้รับกำลังใจที่ดี ได้รับ
แรงผลักดัน จำกผู้คนที่คุณบอกต่อ และเพื่อเป็นกำรสร้ำงกำรยอมรับจำกคนอื่นได้ดี แทนที่คุณจะเก็บเทคนิค
ต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงวินัยเหล่ำนั้นเอำไว้เพียงคนเดียว กำรแชร์หรือบอกต่ออำจจะช่วยให้คุณได้พบกับผู้คนที่กำลัง
สร้ำงวินัยทำงกำรเงินที่ดีเหมือนกับคุณได้ ทำให้คุณได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบกำรณ์ต่ำงๆ และรู้สึกดีที่มี
ผู้คนจำนวนมำกเห็นด้วยกับแนวคิดของคุณ
การสร้างวินัยทางการเงินที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งคือ การเพิ่มเงินเก็บในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือการฝากเงิน
เพื่อเป้าหมายบางอย่างผ่านบัญชีที่ไม่สามารถเบิกถอนได้ง่ายๆ ซึ่งกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงินที่ดีให้กับตัว เอง
ด้วยวิธีนี้นั้น แม้จะดูยำกสำหรับใครหลำยๆคนไปสักหน่อย แต่ต้องขอบอกและยอมรับว่ำ วิธีนี้จะให้ผลตอบแทน
ทำงกำรเงินที่น่ำพึงพอใจให้กับคุณได้สูงที่เดียว ซึ่ง ผลตอบแทนนี้จะกลำยเป็นแรงดึงดูดและแรงขับเคลื่อนวินัย
หรือพฤติกรรมทำงกำรเงินที่ดีของคุณ ให้อยู่กับคุณได้ตลอดไป ซึ่งถือเป็นข้อดีอย่ำงมำกในระยะยำว ใครที่เลือก
สร้ำงวินัยทำงกำรเงินให้กับตัวเองด้วยวิธีนี้ ขอให้มีควำมอดทนและมุ่งมั่นแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีทีเดียว
นอกจำกกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงินที่ดีให้กับตนเองด้วยวิธีง่ำยที่เรำแนะนำไปแล้ว ยังมีวิธีกำรสร้ำงวินัย
ทำงกำรเงินที่ดีให้กับตนเองได้อีกมำกมำย เช่น กำรบริหำรเงินเพื่อกำรศึกษำหำควำมรู้ต่ำง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งวิธีนี้
นอกจำกจะช่วยสร้ำงวินัยทำงกำรเงินที่ดีให้กับตนเองในทำงอ้อมได้แล้ว ยังจะเป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและมี ทั กษะในด้ ำนต่ ำง ๆ เพิ่ มยิ่ งขึ้ น แม้ แต่ กำรใช้ จ่ ำยเงิ นของคุ ณไปกั บค่ ำใช้ จ่ ำยต่ ำง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน อย่ำงเช่น ค่ำอำหำร ค่ำยำรักษำโรค หรือค่ำเสื้อผ้ำแต่ถ้ำหำกคุณจัดสรรและปันส่วนต่ำง ๆ ให้ลง
ตัวอย่ำงสม่ำเสมอ เป็นระบบระเบียบ ก็นับว่ำเป็นวินัยทำงกำรเงินที่ดีอย่ำงหนึ่งได้เช่นกัน
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วินัยที่ดีทำงกำรเงินไม่ได้หมำยควำมว่ำคุณจะต้องเก็บหอมรอมริบ ประหยัดอดออมแต่เพียงอย่ำงเดียว
โดยไม่ใช้จ่ำย เพรำะกำรทำอย่ำงนั้นก็ไม่ได้เป็นวินัยทำงกำรเงินที่ดีเช่นกัน ดัง นั้น แค่คุณยอมรับพฤติกรรม
กำรใช้เงิน คิดทบทวนถึงวิธีกำรใช้จ่ำยของคุณทั้งที่ดีและไม่ดีอยู่เสมอ ก็ถือเป็นกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงินที่ ดี
ให้กับตัวคุณเองได้ ดังนั้นกำรที่คุณจะให้รำงวัลสำหรับตัวเองที่สำมำรถมีวินัยทำงกำรเงินที่ดีมำตลอดบ้ำง ก็ไม่ถือว่ำ
เป็นเรื่องที่ผิดเพรำะถือเป็นกำรช่วยให้ตัวคุณเองได้รู้สึกผ่อนคลำยบ้ำงเท่ำนั้นเอง
แม้ว่ำกำรฝึกวินัยทำงกำรเงินอำจจะเป็นเรื่ องยำกในตอนแรก แต่ถ้ำหำกคุณ เริ่ มต้น และท ำอย่ ำ ง
สม่ำเสมอด้วยควำมตั้งใจจริง ก็จะทำให้เกิดเป็นนิสัยที่เคยชิน และกลำยเป็นเรื่องที่ไม่ยำกเกินไปสำหรั บคุ ณ
ได้เช่นกัน แม้ว่ำพฤติกรรมหลำยอย่ำงอำจทำให้คุณรู้สึกฝืนใจตัวเอง แต่ถ้ำคุณทำอย่ำงสม่ำเสมอและลองมอง
วิธีกำรเหล่ำนั้นให้เป็นเรื่องสนุกสำหรับคุณ กำรฝึกวินัยทำงกำรเงินที่ดีให้กับตัวคุณเอง ก็จะกลำยควำมสุขและ
ควำมสนุกให้กับคุณได้ และเมื่อวินัยทำงกำรเงิ นได้กลำยเป็นพฤติกรรมที่ดีและเป็นพฤติกรรมที่คุณทำอย่ำง
สม่ำเสมอจนเคยชินแล้ว ก็จะไม่ใช่เรื่องที่ต้องฝืนใจทำอีกต่อไป ดังนั้นหำกคุณเป็นคนหนึ่งที่อยำกเริ่มฝึกหรือ
สร้ำงวินัยทำงกำรเงินให้กับตัวคุณเอง คุณสำมำรถนำแนวทำงดังกล่ำวเหล่ำนี้ที่เรำแนะนำ ไปปรับใช้กับตัวคุณ
เองได้ เว็บไซต์ของเรำเชื่อว่ำคนเรำทุกคนจะสำมำรถสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน ให้กับตัวคุณเองได้อย่ำงแน่นอน เพื่อ
เป็นบันไดไปสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงแน่นอน ขอเพียงแค่มีควำมตั้งใจจริงที่จะเริ่มต้น และเมื่อคุณได้เริ่มแล้วก็ต้อง
มีควำมสม่ำเสมอในกำรสร้ำงวินัยเหล่ำนั้นให้กับ ตัวเองด้วย เพียงเท่ำนี้คุณก็จะสำมำรถกลำยเป็นคนที่มีวินัย
ทำงกำรเงินที่ดีได้โดยไม่ยำกจนเกินไป
ตรำบใดที่คุณยังไม่เริ่มสร้ำง นิสัย และวินัยทำงกำรเงิน คุณก็ไม่มีวันที่จะได้รู้จักกับคำว่ำ “อิสรภำพ
ทำงกำรเงิน” อย่ำงแท้จริง
๑. มาวางแผนการเงินกันเถอะ
๑.๑ เหตุผลที่ต้องวำงแผนกำรเงิน
(๑) คนอำยุยืนขึ้น คือปัจจุบันมีอำยุเฉลี่ย ๗๑ ปี
(๒) โครงสร้ำงสังคมเปลี่ยนไป
(๓) ค่ำครองชีพในอนำคตสูงขึ้นมำก
(๔) สวัสดิกำรของรัฐไม่เพียงพอ
(๕) ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น
(๖) เกษียณอำยุได้เร็วขึ้น
(๗) รองรับควำมเสี่ยงของชีวิตได้มำกขึ้น
๑.๒ ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรเงิน
(๑) ประเมินฐานะทางการเงินของตนเอง เพื่อให้เห็นภำพรวมทั้ง เรื่องทัศนคติและสถำนะ
ทำงกำรเงินของตนเองได้อย่ำงชัดเจน ซึ่ง วัดได้จำกกำรทำแบบทดสอบสุขภำพทำงกำรเงิน ซึ่ง เป็นกำรวัด
ทัศนคติและพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเงิน และงบกำรเงินส่วนบุคคล ซึ่งมี ๒ ส่วน คือ งบดุลส่วนบุคคลและงบรำยได้
และค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล เป็นกำรวัดสถำนะและควำมมั่งคั่งทำงกำรเงิน นั่นคือ “กำรตรวจสอบสุขภำพทำงกำรเงิน
โดยรวม” ก่อนนำไปสู่กำรวำงแผนกำรเงินในด้ำนอื่นๆ

๕๕

๕๖

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

ตัวอย่างการทางบดุลส่วนบุคคล
สินทรัพย์

หนี้สิน
๒๗๗,๐๘๘ หนี้สินระยะสั้น (ไม่เกิน ๑ ปี)

สินทรัพย์สภำพคล่อง
(เงินสด เงินออมฉุกเฉิน ฯลฯ)
สินทรัพย์กองทุน
(เงินฝำก หุ้น กองทุน ฯลฯ)
สินทรัพย์ส่วนตัว
(บ้ำน ที่ดิน ที่อยู่อำศัย รถยนต์
ฯลฯ)
สินทรัพย์รวม (๑)

๖๔,๐๐๐

๗๕๒,๔๑๐ หนี้สินระยะยำว (เกินกว่ำ ๑ ปีขึ้น
ไป)
๓,๑๙๐,๐๐๐ หนี้สินรวม (๒)

๒,๒๐๖,๑๐๐

๔,๒๑๙,๔๙๘ ควำมมั่งคั่งสุทธิของคุณ (๑) – (๒)

๑,๙๔๙,๓๙๘

๒,๒๗๐,๑๐๐

ตัวอย่างงบรายได้-ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
รำยกำร
รำยได้
รำยได้จำกกำรทำงำน
รำยได้จำกสินทรัพย์ลงทุน (ค่ำเช่ำบ้ำน เล่นหุ้น ฯลฯ)
รำยได้รวม (๑)
รำยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อออมและลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยคงที่ (ผ่อนบ้ำน ผ่อนรถ ผ่อนสหกรณ์ ผ่อนกองทุน
ฯลฯ)
ค่ำใช้จ่ำยผันแปร (ค่ำอำหำร ค่ำเดินทำง ฯลฯ)
รำยจ่ำยรวม (๒)
เงินสดคงเหลือ (ขำด) (๑) – (๒)

ต่อเดือน

ต่อปี

๓๒,๐๐๐
๘๗,๐๐๐
๑๑๙,๐๐๐

๓๘๔,๐๐๐
๑,๐๔๔,๐๐๐
๑,๔๒๘,๐๐๐

๑๔,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๑๖๘,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๔๙,๐๐๐
+๗๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐
๕๘๘,๐๐๐
+๘๔๐,๐๐๐

สำหรับกำรทำบัญชีรับ-จ่ำย อย่ำงง่ำยๆ สำมำรถทำได้ดังนี้
- เก็บใบเสร็จจำกกำรซื้อสินค้ำและบริกำรทุกชนิด
- ทำบัญชีทุกวันที่มีกำรรับ-จ่ำยเงิน
- กรณีที่มีรำยรับระหว่ำงเดือนเพิ่มเติม ให้บันทึกไว้ในรำยกำรรำยรับด้วย
- บันทึกตำมรำยกำรที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
- แบ่งซองเงินตำมประเภทรำยจ่ำย
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(๒) ตั้งเป้าหมายทางการเงิน กำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนมีควำมมั่งคง
ทำงเศรษฐกิจ ซึ่งต้องมีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยเงินให้ชัดเจน มีกำรจัดลำดับควำมสำคัญของเป้ำหมำย
ให้สอดคล้องกับ สภำพทำงกำรเงิน ในช่ วงเวลำนั้น ๆ และปฏิบัติจนเป็นนิ สัย ในกำรวำงแผนกำรใช้ จ่ำ ยเงิ น
ให้ตนเองได้อย่ำงเหมำะสม ในกำรกำหนดเป้ำหมำยทำงกำรเงินนั้น มีวิธีกำรโดยสรุปดังนี้
 แยกระหว่ำง “สิ่งที่อยำกได้” (Want) และ “สิ่งที่จำเป็นต้องมี” (Need) และต้องเข้ำใจ
ไว้เสมอว่ำ “สิ่งที่อยำกได้” กับ “สิ่งที่จำเป็นต้องมี” ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน
 น ำสิ่ ง ที่ “จ ำเป็ น ต้ องมี ” มำก ำหนดเป็ น เป้ ำ หมำยก่ อน เพรำะสิ่ ง ที่ “จ ำเป็ น ต้ อ งมี ”
เป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่วนสิ่งที่ “อยำกได้” เป็นสิ่งที่แม้ว่ำมนุษย์ไม่มี ก็สำมำรถที่จะ
ดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่กำรพิจำรณำว่ำอะไรคือสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยำกได้ของแต่ละคนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลและ
พื้นฐำนในกำรดำเนินชีวิตของแต่ละคน กำรซื้อสิ่งของหรือบริกำรใดๆ ก็ตำมที่ผ่ำนกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ
จะก่อให้เกิดกำรฝึกนิสัยกำรบริหำรจัดกำรเงินหรือทรัพยำกรที่มีอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด
 เป้ำหมำยที่ดีต้องเป็นไปตำมหลัก SMART ดังนี้
S = Specific
ชัดเจน
M = Measurable
วัดผลได้
A = Accountable
ทำสำเร็จได้
R = Realistic
สำมำรถบรรลุผลได้
T = Time Bound
มีกำหนดเวลำ
(๓) จัดทาแผนสู่เป้าหมาย เมื่อกำหนดเป้ำหมำยชีวิตและเป้ำหมำยทำงกำรเงินเรียบร้อยแล้ว
เรำต้องเขียนแผนกำรเงิน พร้อมระบุวิธีที่จะทำให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน ซึ่งมี ๒ วิธีหลักๆ คือ เพิ่มรำยได้
และลดรำยจ่ำย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเลือกที่จะ “ลดรำยจ่ำย” มำกกว่ำ “เพิ่มรำยได้” เพรำะทำได้ง่ำยกว่ำ คือ
แค่เริ่มจำกกำรปรับพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของตนเอง ดังนั้นกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยและกำรบริหำรหนี้สิน จึงเป็น
พื้นฐำนสำคัญในกำรวำงแผนกำรเงิน ตัวอย่ำงเช่น เรำตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ำ “เรำต้องกำรเก็บเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อดำวน์บ้ำนในอีก ๓ ปีข้ำงหน้ำ” นั่นก็แสดงว่ำเรำจะต้องเก็บออมเงินเดือนละประมำณ ๕,๖๐๐ บำท เป็น
เวลำ ๓๖ เดือน ซึ่งหำกเรำจะทำกำรลดรำยจ่ำยและเพิ่มรำยได้ ก็อำจทำได้ดังนี้
- ลดรำยจ่ำย โดยลดรำยจ่ำยที่ไม่จำเป็นลง เช่น ค่ำเสื้อผ้ำที่เกินจำเป็น งำนสังสรรค์ หรือ
ใช้วิธีกำรบริหำรหนี้สิน โดยกำรจ่ำยหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงๆ ออกไปก่อน เพื่อลดภำระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ำยในแต่ละเดือน
- เพิ่มรำยได้ โดยกำรหำรำยได้เสริม เช่น ขำยของตำมตลำดนัด สร้ำงรำยได้จำกสินทรัพย์
ที่มีอยู่ เช่น ให้เช่ำบ้ำน หรือเพิ่มผลตอบแทนจำกเงินออมที่มีอยู่เดิม เช่น ซื้อทอง ลงทุนในหุ้น ลงทุนในพันธบัตร
เป็นต้น
(๔) ปฏิ บั ติ ต ามแผนที่ ว างไว้ สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งค ำนึง ถึง ในกำรปฏิบั ติ ต ำมแผนก็คื อกำรยึดหลัก
SMART นั่นคือยึดเป้าหมายเป็นหลัก แล้วตั้งใจเดินไปสู่เป้ำหมำยนั้นอย่ำงมีวินัย
(๕) ตรวจสอบและปรับปรุงแผน ควรต้องหมั่นทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนกำรเงิน
อย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้อยทุกๆ ๖ เดือน เพื่อให้แผนสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบันและตรงตำมควำมเป็นจริง
มำกที่สุด

๕๗

๕๘
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ปัญหาหนักใจของคนต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน เฉกเช่นคนทั่วไปที่ตั้งใจปรับปรุง ตัวหรือ
พัฒนาศักยภาพบางอย่างให้กับตัวเอง คือ การสร้างวินัยในตัวเอง (Self-Discipline)
ดังนั้น ในวันนี้เราจึงควรทาความรู้จักคาว่า “ วินัย” กันให้ถ่องแท้ และมาร่วมกันค้นหาถึงอุปสรรค
ที่ ท าให้ ใ ครสั ก คนมี ปั ญหากั บการสร้า ง “ วิ นั ย ” ให้ กั บ ตั ว เองในการท าอะไรบางอย่ า ง ไปจนถึ ง แนวทาง
ช่วยเหลือให้ใครก็ตามที่ต้องการ “วินัย” สามารถสร้างและช่วยให้ “วินัย” นาพาไปสู่เป้าหมายได้ตามต้องการ
“วินัย” สาหรับบางคนหมายถึง การสูญ เสียอิสรภาพ หรือสูญ สิ้นความสะดวกสบายในปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น คนที่ต้องการลดความอ้วนจะเสียอิสระในการกินตามพฤติกรรมเดิมๆ ของตนเอง คนที่ต้องการเก็บ
เงินในวัยเกษียณจะต้องสูญเสียอิสระในการช้อปปิ้งในปัจจุบันไปบางส่วน
แต่ความจริงอีกด้านคือ “วินัย” หมายถึง “อิสรภาพ” เพราะเมื่อวันที่เรามีวินัยในเรื่องใดๆ ก็ตาม
จนถึงวันที่เป้าหมายเป็นจริง วันนั้นคือวันแห่งอิสรภาพ จากตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คือ วันแห่งอิสรภาพของคุณ
ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่จะมีรูปร่างดีสมส่วน มีความมั่นใจมากขึ้นตามต้องการ หรือวันแห่งอิสรภาพของคนที่เก็บหอม
รอมริบจนถึงวัยเกษียณที่สามารถมีวิถีชีวิตได้ตามต้องการ
ปัจจัยสาคัญ ๒ ประการที่ช่วยในการส่งเสริมวินัย
(๑) กาลังใจ (Willpower) หรือสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระทา โดยกาลังใจมาจากทั้งแรงดึง
และแรงดัน
 แรงดึงที่มาจากความต้อ งการภายใน เช่น การกระทาใดๆ ที่สร้างให้ชีวิตเราเกิดความมั่น คง
ปลอดภัย และเกิดการยอมรับในสังคม
 แรงดึงที่มาจากความศรัทธา เช่น ความเชื่อมั่นในศาสนา (ความดี ความถูกต้อง) ความเชื่อมั่น
ในตัวบุคคล หรือ ความเชื่อมั่นในหลักการ ทฤษฎี หรือปรัชญาใดๆ
 แรงดัน อัน มาจากเงื่อนไขที่จาเป็น เช่น การถูกผูกมัดด้วยสัญญา ข้อกฎหมาย เช่น การต้อง
รายงานตัวต่อศาล เพื่อแสดงหลักฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดีขึ้น หรือการต้องเก็บเงินผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ทุกเดือนแบบอัตโนมัติ เพราะเป็นข้อบังคับให้ทาและไม่สามารถยกเว้นได้
 แรงดันอันมาจากเงื่อนไขที่ทาให้กลัว เช่น ความกลัวความสูญเสียจากอุบัติเหตุ จึงทาให้ต้อง
ทาประกัน และจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่าเสมอ ความกังวนห่วงบุตรหลานมีอนาคตไม่สดใส จึงตั้งใจเก็บหอม
รอมริบ ส่งเขาเหล่านั้นให้ได้เรียนสูงๆ
(๒) ค่านิยม (Value) หรือเราอาจเรียกว่าเป็นมาตรฐานของสังคม หรือคนส่วนใหญ่ ที่ช่วยให้เรา
คงพฤติกรรมใดๆ ให้เป็นไปตามที่สังคมยอมรับหรือที่สังคมยึดถือปฏิบัติกัน เช่น ในบางสังคมจะมีค่านิยมทางวัตถุ
ต้องมีของใหม่ ทันสมัย ใช้สอย อวดประชันกัน ด้วยค่านิยมเช่นนี้ ก็จะทาให้เราตั้งใจซื้อหาและยอมเสียความสบาย
บางส่วนเพื่อแลกกับวัตถุที่เป็นที่นิยมของสังคม และยอมมีวินัยกับการผ่อนซื้อสินค้าเหล่านั้น หรือในบางสังคมที่
มีค่านิยมในการเก็บหอมรอมริบ กับทุกครั้งที่มีรายได้เข้ามา ก็จะทาให้คนในสังคมนั้น มีวินัยในการเก็บเงิน โดย
อัตโนมัติ
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(๑) การเสียขวัญ และกาลังใจ เช่น การรู้สึกถึงความไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ไม่ไ ด้รับการยอมรับ หรือ การไม่ได้รับผลตอบแทนที่ควรจะได้ (เช่น ในภาวะเศรษฐกิจตก หุ้นตก กองทุน
ผลตอบแทนลด) เหล่านี้จะทาให้เราหยุดการกระทาที่ควรทา อันจะนาไปสู่การไม่สามารถรักษา “วินัย” ที่ดีไว้ได้
(๒) ความจาเป็น อันเกิดมาจากการถูกบังคับข่มขู่ ความขัดสน การต้องตอบแทนพระคุณ หรือการ
ถูกล่อลวง
(๓) กิเลส อันมาจากความอยาก ความประมาท ความเห่อ ความคับข้องใจ ฯลฯ (คุณลองใส่ที่มา
ของกิเลสของคุณดู)
จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือปัจจัยที่บั่นทอน วินัย หากเราทาความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ จะช่วยให้เราสามารถรักษาวินัยทางการเงิน หรือ สร้างวินัยทางการเงินได้ โดยอาจแบ่งได้
เป็น ๖ ข้อ ดังนี้
(๑) สร้างแรงบันดาลใจ: การเขียนข้อความระบุเป้าหมาย ติดตัว หรือติดไว้ในที่ที่จะพบเห็น
ได้บ่อยๆ เช่น ที่หน้าคอมพิวเตอร์ ที่ทางาน หรือที่กระจกแต่งหน้าในห้อง หรือที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ เช่น
“เก็บเงินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ส่งลูกเรียนอเมริกา” หรือ “ มีบ้าน ๑๐ ล้าน ภายในปี ๒๐๒๐” เป็นต้น
ข้อนี้จะเป็นการสร้างกาลังใจอันเกิดจากภายในของเราเอง แต่ทสี่ าคัญกว่าการสร้างคือ การคงความเป็นกาลังใจ
ให้อยู่กับเราโดยไม่ถูกแทรกแซงง่ายๆ ด้วยกิเลสต่างๆ
(๒) สร้ า งการยอมรั บ จากภายนอก: การสื่ อ สารถึ ง พฤติ ก รรมที่ ดี ที่ มี วิ นั ย ของตนเอง
ต่อสมาชิกในครอบครั ว เพื่อน หรือคนรอบข้าง โดยเฉพาะต่อคนที่ มีนิสั ยให้ก าลัง ใจ และมองโลกในแง่ ดี
นอกจากจะได้ รั บ ก าลั งใจที่ ดี ตอบกลั บต่ อพฤติ กรรมที่ ดี ที่ ท าแล้ ว ยั ง เป็ นการสร้ างการยอมรั บ อั น จะเป็ น
ตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมที่จะรักษาวินัยเอาไว้ได้อย่างสม่าเสมอ แทนที่จะทาคนเดียวและเก็บไว้คนเดียว ชื่น ชม
คนเดียว หรือล้มเลิกไปง่ายๆ คนเดียว
(๓) กาหนดการผูกมัดที่ปรับเปลี่ยนยาก: เช่น การเพิ่มเงินเก็บในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือ
การฝากเงินเพื่อเป้าหมายบางอย่าง ผ่านบัญ ชีที่ไ ม่สามารถเบิกถอนได้ ง่าย ๆ การบัง คับตัดบัญชีเงินฝากกับ
รายจ่ายประจาสาคัญเช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าบัตรเครดิต ค่าผ่อนบ้าน เป็นต้น
(๔) ยอมรับพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี: การตระหนักถึงพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรค หรือ สังคมที่มี
ค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างวินัยที่ดี เครื่องเตือนภัยที่ดี สาหรับการหลีกเลี่ยง ถ้าเราตระหนัก (การได้คิด
ก่อนทาพฤติกรรมนั้น ๆ) ถึงการกระทาใด ๆ ว่าไม่ดี จะช่วยให้เราทาการกระทานั้น ๆ ลดลง หรือหยุดทาได้ในที่สุด
(๕) ให้รางวัลสาหรับชีวิตที่มีวินัยบ้าง: ชีวิตที่เข้มงวดเกินไป แข็งตึงเกินไป เกินกว่าภาวะ
ปกติของตัวเอง จะทาให้การสร้างวินัยของเราเป็นงานที่เหนื่อยและยุ่งยาก ดังนั้นสาหรับใครก็ตามที่มีแนวโน้ม
วินัยทางการเงินอ่อนแอ ก็ควรที่จะหมั่นให้รางวัลกับการมีวินัยทางการเงินบ้าง เช่น เมื่อสามารถมีวินัยในการ
เก็บเงิน หรือการใช้เงินมาสัก ๖ เดือน หรือ ๑ ปี ก็ควรที่จะให้รางวัลกับตัวเอง ด้วยการหาความบันเทิง หรือ
ความสุขจากเงินเล็กๆ น้อยๆ ใส่ตัวด้วยการผ่อนการมีวินัยลงบ้าง (แต่ต้องไม่แสวงหาความสุขจนเกินไปแล้วทา
ให้เกิดภาวะการมีวินัยทางการเงินที่หย่อนยานขึ้นเด็ดขาด)
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(๖) ออกห่างจากกิเลสทั้งปวง: การพาตัวเองเข้าใกล้กิเลสแห่งการใช้เงินทั้งหลาย นอกจาก
จะบั่นทอนวินัยทางการเงินของเป้าหมายอื่นๆ ในชีวิตแล้ว ยัง เสี่ ยงต่อความล้มเหลวในการจัดการการเงิน
ในภาวะปกติ ด้ ว ย ดั ง นั้ น ทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การน าตั ว ออกห่ า งจากกิ เ ลสทั้ ง ปวง เช่ น ไม่ ผ่ า นไปยั ง
ห้างสรรพสินค้าในช่วงเทศกาลลดราคา ลดการเข้าร่วมวงสนทนาที่มีแนวโน้มเชิญ ชวนให้ซื้อ ไม่ยุ่ง เกี่ยวกับ
อบายมุข เช่น การพนัน วงสังสรรค์ที่เน้นการดื่มกินที่มีความถี่มาก และใช้ค่าใช้จ่ายสูงเกินจาเป็น
แนวทางทั้ง ๖ คงไม่สามารถนาไปใช้ได้ดีกับทุกคน ในการสร้างวินัยทางการเงิน เพราะความต้องการ
ภายในของแต่ละคนมีที่มาที่ต่างกัน มีแรงขับและแรงผลักที่แตกต่างกัน กิเลสของคนหนึง่ ไม่ใช่กิเลสของอีกคนหนึ่ง
ดังนั้น การทาความเข้าใจถึงที่มาที่ไป และเหตุผลของการนาเสนอทางออกที่บทความนี้ไ ด้พยายามสื่อ ให้ กับ
ทุกคน จะทาให้สุดท้ายแล้ว ผู้อ่านที่มีความตั้งใจจะมีวินัยทางการเงินจริงๆ จะสามารถพาตัวเองไปยังเป้าหมาย
ที่ต้องการได้ง่ายกว่าที่เคย
ที่มา: วีระพล บดีรัฐ รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและให้คาปรึกษาลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วินัยของตัวเราสร้างเองได้
(๑) วินัยในการใช้จ่ายและหารายได้
 ยึดหลักควำมพอเพียง พอประมำณ และรอบคอบ
 สมำชิกครอบครัวร่วมกันทำบัญชีครัวเรือนเป็นกิจวัตร
 ใช้จ่ำยให้น้อยกว่ำรำยได้ ไม่ฟุ่มเฟือย
 เมื่อพบว่ำมีรำยได้ไม่เพียงพอ ให้เร่งหำรำยได้เสริม
 เมื่อกำรประกอบอำชีพ กำรค้ำ กำรลงทุน เริ่มมีปัญหำต้องรีบปรึกษำผู้รู้ อย่ำปล่อยให้
ขำดทุนสะสมหรือหมุนหนี้ไปเรื่อย
(๒) วินัยการออม
 ปรับควำมคิดใหม่ “ต้องออมก่อนใช้”
 เมื่อมีรำยได้ ให้แบ่งเป็นเงินออมก่อนรำว ๑ ใน ๔ ส่วน
 ออมเงินไว้เผื่อใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉิน ให้ได้เป็นจำนวนเท่ำกับ ๓ - ๖ เท่ำของค่ำใช้จ่ำยต่อเดือน
(๓) วินัยในการก่อหนี
 พึงระลึกเสมอว่ำ “เมื่อเป็นหนี้ต้องใช้หนี้”
 คิดก่อนเป็นหนี้ สร้ำงหนี้เมื่อจำเป็นเท่ำนั้น
 กำรกู้ยืมเงินในระบบอำจจะมีขั้นตอนยุ่งยำกกว่ำ อนุมัติช้ำกว่ำ
แต่เป็นธรรมกว่ำกู้ยืมนอกระบบ
 ใช้เงินตำมวัตถุประสงค์ที่กู้ยืมเงินมำเท่ำนั้น และตั้งใจชำระหนี้ให้ตรงตำมเวลำ
เพื่อรักษำประวัติที่ดีทำงกำรเงิน
 หลีกเลี่ยงกำรขำยฝำกที่ดินกับนำยทุน เพรำะสุ่มเสี่ยงต่อกำรสูญเสียที่ดินได้โดยง่ำย
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(๔) วินัยในการปลดหนี
 หยุดสร้ำงหนี้เพิ่ม เร่งสำรวจหนี้ทุกรำยกำร
 เจรจำกับเจ้ำหนี้แต่ละรำยเพื่อลดอัตรำดอกเบี้ย หรือขยำยเวลำกำรผ่อนชำระ
หรือลดเงินงวดที่ต้องชำระ เป็นต้น
 ขอควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จำกภำครัฐ
นิสัยทั้ง ๘ ข้อต่อไปนี้ อยู่ในตัวเรำทุกคน อยู่ที่ว่ำเรำจะปลุกมันขึ้นมำได้หรือไม่ และให้จำและยึดมั่นไว้
เสมอว่ำ “ไม่มีความสาเร็จไหนในชีวิต ที่เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ โดยที่ไม่ต้องพยายาม”
(๑) ออมเงินให้เป็นสันดาน
คำว่ำ "ออมเงินให้เป็นสันดำน" หมำยถึง “ออมเงินอย่างมีวินัยต่อเนื่องกัน อย่างน้อยในสัดส่วน
๑๐% ของรายได้ ” และตั้งเป้ำหมำยเลยว่ำเรำต้องออมให้ไ ด้อย่ำงน้อย ๑๐ ปี เพรำะถ้ำเรำคิดอยำกจะมี
อิสรภำพทำงกำรเงิน เรำต้องเริ่มจำก "วินัย" ที่ดีก่อน
(๒) หยุดล้างผลาญกับการใช้จ่าย
หยุดใช้จ่ายมั่วซั่ว หยุดล้างผลาญในสิ่งที่ไม่ควรใช้ ลด ละ เลิกในสิ่งที่ยั่วยวนจิตใจ เพรำะกิเลส
ในวันนี้อำจจะทำให้เรำไม่มีเงินใช้ในวันหน้ำโดยไม่รู้ตัว
(๓) สร้างรายได้หลายๆทาง
มีเงินออม ลดรำยจ่ำย สุดท้ำยคือเพิ่มรำยได้ ดังนั้น เราต้องพยายามสร้างรายได้ให้มากขึ้นกว่า
รายได้ประจา ลองถำมตัวเองดูครับว่ำ "ถ้ำวันนี้ไ ม่มีง ำนทำ แล้วเรำจะทำยัง ไงเพื่อให้มีรำยได้เลี้ยงตัวเอง"
ถ้ำหำกยังไม่มีคำตอบในใจ ถือว่ำอันตรำย
(๔) หยุดอ้างว่าทาไม่ได้
หลังจำกอ่ำนข้อ ๑-๒-๓ ไปแล้ว หลำยคนอำจจะบอกว่ำ "มันจะยำกไปไหน" เพรำะภำระและ
หน้ำที่แตกต่ำงกัน แต่ที่สำคัญเราต้องไม่ยอมแพ้ หยุดอ้าง หยุดบ่น หยุดท้อแท้ แล้วลุกขึ้นมาแก้ไขกันดีกว่า
(๕) กระจายการลงทุน
เมื่อเงินออมมีมากถึงระดับหนึ่ง ก็ได้เวลาที่เราจะนาเงินออมไปลงทุน แต่กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง
ที่ แ ตกต่ ำ งกั น ดั ง นั้ น กำรพิ จ ำรณำกระจำยกำรลงทุ นให้ เ หมำะสม (Asset Allocation) และเรื่ อ งนี้ถือว่ำ
เรื่องสำคัญที่เรำต้องใส่ใจด้วย
(๖) มุ่งมั่นหาความรู้ในสายอาชีพ
หำกเรำยังไม่เก่งเรื่องลงทุน หรือยังไม่มั่นใจที่จะลงทุน กลัวควำมเสี่ยง อำจจะเมียงมองวิธีกำรอื่น
ในกำรลงทุน เช่น เลือกที่จะลงทุนในตัวเอง เพื่อสร้างความรู้ความสามารถที่จะแข่งขันในสายอาชีพของเราแทน
ก็ถือว่ำเป็นอีก ทำงเลือกหนึ่งที่ไม่เลวนัก แต่ถ้ำทำไปพร้อมๆ กันได้ทั้งสองทำงแล้วล่ะก็ รับประกันว่ำควำมสำเร็ จ
คงไม่ไกลอย่ำงแน่นอน
(๗) เริ่มต้นให้เร็ว
กำร "เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้" ในทุกๆ เรื่อง ทั้งเรื่องกำรออม กำรลงทุน กำรศึกษำหำควำมรู้ แม้จะไม่มี
วันสำย แต่ถ้ำหำกใครเริ่มต้นก่อน รับรองได้ว่ำมีชัยไปกว่ำครึ่ง
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(๘) ไม่เพ้อเจ้อคอยวาสนา
อย่ำลงโทษตัวเองด้วยควำมผิดพลำด หรือด่ำด้วยคำว่ำ เรำไม่ดีพอ เรำไม่เก่ง จริง เรำทำไม่ได้
หรอก เรำไม่โชคดีเหมือนคนอื่นเขำ เพรำะยิ่งบ่นยิ่งว่ำตัวเองมำกแค่ไหน เรำก็ยิ่งพ่ำยแพ้มำกแค่นั้น สิ่งเดียว
ที่ทาได้คือลุกขึ้นสู้ต่อโชคชะตา เพรำะว่ำคนสำเร็จทั้งหลำยนั้น เค้ำไม่บ่นคอยวำสนำกันหรอกครับ
ถ้ำเรำอยำกประสบควำมสำเร็จ สิ่งเดียวที่ทำได้ คือ "หยุดบ่น แล้วลงมือทา"
แนวทางการจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยน “แนวคิดเชิงพฤติกรรมทางการเงิน” เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน
โดยการ “จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม”
การดาเนินการเพื่อที่จะให้แต่ละคนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทางการเงินเพื่อนาไปสู่การสร้างวินัย
ทางการเงินนั้น ต้องเป็นสิ่งที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน จาเป็นที่จะต้องให้แต่ละคนเกิ ด
แนวคิดและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน
ซึ่ง มีหลากหลายวิธีการ เพราะกระบวนการให้ความรู้อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จาเป็นต้องกระตุ้นให้ทุกคน
ร่วมคิด ร่วมกาหนดแนวทาง เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีกว่าเดิมร่วมกัน
วิธีการที่จะทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ นอกจากให้มีความรู้และเข้าใจแล้ว จะต้องมีสิ่งมา
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยน เช่น ให้ทราบถึง โทษที่ร้ายแรงต่อชีวิตและครอบครัว หากไม่เริ่มออมวันนี้วิถีชีวิต
จะอับจนตลอดไป หรือเปลี่ยนได้เพื่อคนที่เรารัก เช่น พ่อ แม่ เก็บออมเพื่อหวังถึงอนาคตของลูก หรือแนวทาง
การบังคับให้เปลี่ยน เช่น ทุกคนต้องมีการออม หากไม่ออมก็ไม่สามารถขอความช่วยเหลือค่าสวัสดิการจาก
ภาครัฐได้ หรือหากไม่มีการออมก็ไม่สามารถเป็นสมาชิกของกลุ่มในชุมชนได้ ฯลฯ แต่สิ่ง สาคัญ ก็คือต้องให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด การสร้า งวินัยทางการเงินด้วยพฤติกรรมการเก็บออม จะต้องให้ทุกคนร่วมกัน
กาหนดเป้าหมายในการออม ให้เห็นประโยชน์ที่หลากหลายของการออม แนะนาวิธีการหาเงินมาออม เช่น ออม
จากการจัดสรรรายได้ของตัวเอง หรือจากการลดค่าใช้จ่าย โดยมีการกาหนดเป้าหมายในการออมที่ชัดเจน
หากบอกให้ออม แต่ไม่มีช่องทางในการหาเงินมาออม ก็ไม่มีประโยชน์
ตัวอย่าง กำรออมที่มำจำกกำรลดรำยจ่ำยที่ไม่จำเป็น เช่น
- งดสูบบุหรี่ ๑ ซอง/วัน
เก็บออมได้
๕๕ บำท
- งดดื่มสุรำ ๑ ขวด/วัน
เก็บออมได้
๑๒๐ บำท
- ใช้โทรศัพท์ให้น้อยลง ๑๐ บำท/วัน
เก็บออมได้
๑๐ บำท
- ลดจำนวนครั้งกำรใช้รถจักรยำนยนต์/รถยนต์
ลดกำรใช้ลงได้ ๓ ครั้ง/วัน ครั้งละ ๒๐ บำท
เก็บออมได้
๖๐ บำท
- ปรับลดกำรบริโภคอำหำรที่ไม่จำเป็น วันละ ๕๐ บำท
เก็บออมได้
๕๐ บำท
- ปรับลดกำรใช้ไฟฟ้ำที่ไม่จำเป็นหรือลดจำนวนครั้ง
หรือเวลำในกำรใช้ให้น้อยลง ประหยัดได้ ๑๕ บำท/วัน เก็บออมได้
๑๕ บำท
ในกรณีเช่นนี้จะสำมำรถประหยัดและเก็บออมได้ ๓๑๐ บำท/วัน เลยทีเดียว
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การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นใช้เป็น “กลไกของชุมชนเองในการถ่ายทอดความรู้
ทางการเงินและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” จะนาไปสู่การเปิดใจ ร่วมคิด ร่วมทา โดย
(1) ใช้ตัวอย่างจากแกนนาของชุ มชนคนสาคัญเป็น ตั วอย่า ง เช่น การยกย่องปราชญ์ชาวบ้ า น
ที่สามารถร่วมก่อตั้งชุมชนต้นแบบจนประสบความสาเร็จ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางการเงินจนเกิด ทั ก ษะ
ในการคานวณดอกเบี้ย การทาบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน การจดรายการต้นทุนและการประกอบอาชีพ เป็นต้น
นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจและสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนได้เป็นอย่างดี
(2) สร้างกระแสในการปรับทัศนคติ โดยมุ่งเน้นประเด็นที่เป็นปัญหา เช่น การสร้างกระแสการออม
การลดภาระหนี้นอกระบบที่เป็นภาระหนัก อาจจะสร้างกระแสจากตัวอย่างนักทวงหนี้ สายโหด เพื่อให้เกิด
กระแสความกลัว เป็นต้น เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงโทษของการเป็นหนี้นอกระบบ และ
กระแสความสาคัญของการออม ให้เห็นถึงประโยชน์ของการออมต่อตนเอง ผลต่อฐานะของครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ ให้เกิดความมั่นคงด้านการเงิน เป็นต้น
(3) การจัดกิจกรรมผ่านเครือข่ายผู้นาชุมชนประเภทองค์กรการเงินชุมชน เพื่อเป็นวิธีการนาไปสู่
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละชุมชน เช่น กลุ่มการเงินขนาดเล็ก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เครือข่ายสถาบันสหกรณ์ ฯลฯ การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นวิธีการที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง เพื่อช่วยเป็นแรงผลักดัน สนับสนุน และให้ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดความรู้
ทางการเงิ น หรื อ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยได้ ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนควรประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ขอ
ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปให้ความรู้ผ่านกลุ่มผู้นาหรือเจ้าหน้าที่ ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้แทน
กลุ่มผู้นาหรือเจ้าหน้าที่นาไปถ่ายทอดและขยายผลต่อ ตัวอย่างเช่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดรณรงค์ส่งเสริม
ให้เกษตรกร ประชาชน และเยาวชนนักเรียน มีภูมิปัญญาทางบัญชี โดยจัดทาโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทาง
บัญชีแก่เกษตรกรไทย และโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ เป็นต้น
(4) เลือกใช้ช่องทางหรือสื่อที่ใ ช้สาหรับการรณรงค์และถ่ายทอดความรู้ทางการเงินที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การให้ความรู้โดยการสอดแทรกไปกับการใช้ชีวิตประจาวัน
ไว้ในให้คู่มือสาหรับเป็นแนวทางการปลดหนี้และอบรมเมื่อขอสินเชื่อ การให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย/วิ ทยุ
ชุมชน แนะนาให้ดลู ะคร หนังสั้น เรียลลิตี้โชว์ ที่สอดแทรกความรู้ทางการเงิน และเป็นช่องทางที่อาจทาให้เกิด
แรงบันดาลใจให้เรียนรู้ได้
ตัวอย่างสื่อภาพยนตร์ เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ แนวคิด
จากภาพยนตร์เรื่อง “Top Secret วัยรุ่นพันล้าน” ซึ่ง เป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าวัยรุ่น
ซึ่ง พาผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวชีวิตเบื้องลึกของต๊อบ อิทธิพัฒน์ (พีช พชร) เจ้าของธุรกิจสาหร่ายเถ้าแก่น้อย
วัยรุ่นพันล้านไทยที่พลิกชีวิตจากเด็กติดเกมส์ออนไลน์ เด็กมัธยมปลายที่เคยถูกครู ฝ่ายปกครองค่อนขอดว่ า
เรียนจบแล้วจะไปทาอะไรกิน จนกลายมาเป็นวัยรุ่นพันล้านในวันนี้ ต๊อบก้าวกระโดดมาถึง จุดนี้ได้อย่างไร
เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของความอดทน อดกลั้น ความผิดหวัง และความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า
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(๕) การรณรงค์โดยผ่านผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเอกชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็น
การให้ความรู้ทางการเงินแก่พนักงานของธุรกิจนั้นๆ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเห็นความสาคัญและจัดทา
โครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเงินให้กับพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการบริหารบุคคลที่มี
ความสาคัญ ตัวอย่างเช่น บริษัท ซีพีแรม จากัด ได้ให้ความสาคัญ กั บพนักงาน โดยการนาหลัก “Happy
Workplace” ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างทางการเงิน (สสส.) ๘ ด้านมาปรับใช้ ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือโครงการ Happy Money ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักบริหารการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว
อย่างถูกวิธี การดาเนินการตามกระบวนการนี้ หากในพื้นที่ของท่านมีบริษัทที่มีพนักงานมากและมีความมั่นคง
อยู่แล้ว ท่านอาจหาช่องทางในการประสานให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทด้วยก็ได้ หรือหาก
ในพื้นที่มีผู้ประกอบการระดับ SMEs และท่านต้องการใช้กระบวนการนี้ในการรณรงค์เกี่ยวกับความรู้ทาง
การเงินและการบริหารจัดการหนี้ให้กับพนักงานของ SMEs ดัง กล่าว ท่านก็อาจสร้างเครือข่ายของ SMEs
ดังกล่าวร่วมกับผู้ประกอบการแล้วใช้ช่องทางนี้ในการรณรงค์ก็ได้
(๖) ค้นหาบุคคลต้นแบบหรือ เชิญศิลปินหรือนักแสดงที่มีชื่อเสีย งและภาพพจน์ดีมาเป็นต้นแบบ
และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างวินัยทางการเงินด้วยการบันทึกบัญ ชี และลดความฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายอย่าง
พอเพียง ทาให้มีเงินออม ส่งผลให้ครอบครัวมีสุขอย่างยั่งยืน เป็นต้น
ที่มา: ดร.กิตติชัย นวลทอง ศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ศวจ.) ธ.ก.ส.
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เนื้อหำเน้นกำรบรรยำย แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อให้เห็นถึงกำรปรับพฤติกรรมทำงกำรเงิน และ
กำรตั้งคำถำมประกอบสื่อกับผู้เข้ำอบรม เรื่องทำไมถึงต้องมีกำรปรับพฤติกรรมทำงกำรเงิน พร้อมทั้งสอดแทรก
เทคนิคกำรปรับพฤติกรรมทำงเงินสู่กำรลดหนี้ และปลดหนี้ ซึ่งสำมำรถนำไปปรับใช้ได้เป็นอย่ำงดี
๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการชาระหนี้
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางการเงินสู่การลดหนี้
และปลดหนี้ให้สาเร็จ
๑. วิธีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
๒. เทคนิคกำรปรับพฤติกรรมทำงกำรเงินสู่กำรลดหนี้ และปลดหนี้ให้สำเร็จ
๑.๓๐ ชั่วโมง (๙๐ นำที)
๑. กำรบรรยำย
๒. กำรตั้งคำถำมเพื่อกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
๓. กำรเสริมควำมชัดเจนของเนื้อหำด้วยสไลด์ กรณีศึกษำ และคลิป
๔. กำรเติมเต็มให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ
๑. สไลด์ PPT
๒. กรณีศึกษำ
๓. กระดำษฟลิปชำร์ทพร้อมปำกกำเคมี
๔. คลิป VDO
๑. กำรสังเกตพฤติกรรม
๒. กำรประเมินกำรถ่ำยทอด
๓. กำรประเมินรำยวิชำ
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ถึ ง ตอนนี้ ค วามทุ ก ข์ ใ จของคุ ณ คงหนี ไ ม่ พ้ น เรื่ อ ง “หนี้ ” ??? งั้ น เราควรต้ อ งท าอะไรสั ก อย่ า ง
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินของเรา ฉะนั้น ควรเริ่มตั้ง แต่วันนี้เลย อย่ารอ คนเรามีโอกาสแล้ว
ต้องทาล้างหนี้ให้ออกจากชีวิต เพื่ออนาคตที่ดีของคุณ
ขั้นแรกของการปรับพฤติกรรมทางการเงิน คงต้องเริ่มจากการมีความรู้ทางการเงิน การมีความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตที่พอเพียงและพอดี การมีความรู้ทางการเงิน
จะท าให้ เ รารู้ จั ก วางแผนการใช้ เ งิน ออมเงิ น เมื่ อ ท าแผนออกมาแล้ วเราจะเห็ นภาพว่า ในอนาคตโอกาส
ในการเงินของเรามีมากน้อยแค่ไหน จะได้วางแผนออมเงินและการบริหารทางการเงินเผื่อไว้ นอกจากนี้
การวางแผนทางการเงินยังช่วยให้เรานาเงินมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์อีกด้วย การมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาในการดารงชีวิต จะช่วยทาให้เราเข้าใจตามความเป็นจริง ว่า ชีวิตส่วนไหน
ที่สาคัญ ส่วนไหนที่ฟุ้งเฟ้อ สอนให้เรารู้จักและเข้าใจธรรมชาติของตนเองและคนอื่น ทาให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของ
กระแสสังคม และตกเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยม การมีความรู้ทั้งสองแขนงนี้จะช่วยให้เราดาเนินชีวิ ตและ
จัดการเรื่องเงินได้อย่างเหมาะสม ทั้งสองสิ่งนี้เกื้อกูลกัน แต่หากไม่สามารถปรับพฤติกรรมทางการเงิน ของ
ตนเองให้สมดุลได้ ก็จะทาให้ต้องพบเจอกับคาว่า “หนี้”
การเป็นหนี้ทาให้ชีวิตเครียดและวิตกกังวล หลายคนไม่รู้ตัวว่าตนเองมีพฤติกรรมการใช้เงินที่รังแต่จะ
สร้างหนี้เมื่อมารู้ตัว หนี้ก้อนนั้นก็กลายหนี้ก้อนใหญ่ เป็นหนี้สินล้นพ้นจนแก้ไ ขได้ยาก แม้ว่าการปรับนิสัย
การใช้จ่ายของตนเองเป็นเรื่องยากอยู่ไม่น้อย แต่ถ้าเรายัง คงมีพฤติกรรมใช้เงินเกิน ฐานะนั้น สร้างหนี้สิน
พะรุงพะรัง นิสัยนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการเงินในระยะยาว ดังนั้น เราควรต้องหาวิธีแก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้เงินและหาทางเอาชนะ นิสัยสร้างหนี้ให้ได้ หนี้สินไม่ได้อยู่ดี ๆ ก็เกิดได้ มันต้องมีคนทาให้
เกิดเสมอ แต่ส่วนใหญ่ที่พบเจอก็คือมักจะเกิดขึ้นเพราะตัวเองเรานี่แหละ นั่นก็คือการสร้างรายจ่ายที่เกินตัว
มี ๑๐,๐๐๐ ใช้ ๑๐๐,๐๐๐ ต้องนาเงินในอนาคตออกมาใช้พร้อม ๆ กับการยอมรับภาระดอกเบี้ยไปโดยปริยาย
แล้วอัตราดอกเบี้ยสมัยก็ไม่ใช่เล่นๆ เอาล่ะ... อย่าท้อใจไปเลย มาดูกันว่าเราจะปรับพฤติกรรมทางการเงินใน
การชาระหนี้อย่างไรกันได้บ้างดีกว่า
ถ้าเรารู้ตัวว่าเรากาลังเป็นหนี้อยู่และรู้ว่ามันมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ต้องอย่าลืมว่าการเก็บหอม
รอมริบและการบริหารจัดการเงินทองของเรามันเป็นเรื่องที่สาคัญมาก ไม่ได้ต่างกับการบริหารรายจ่ายที่ต้องทา
ควบคู่กันไป เป็นการปรับพฤติกรรมของชีวิตในการใช้จ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหนี้ที่มีอยู่

๖๙

๗๐
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หลายครั้งที่เราใช้จ่ายอะไรขึ้นมาโดยไม่ได้ให้ความสาคัญกับเงินเล็กเงินน้อย คิดว่ามันไม่กี่บาท แต่ถ้า
หลาย ๆ ครั้งมันก็เป็นเงินเยอะไม่น้อยเลย การที่เราเก็บเล็กผสมน้อย ๒๐ บาท จานวน ๑๐ ครั้งก็ ๒๐๐ บาท
แล้วหากเราไม่ได้ใส่ใจกับมันก็อาจจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปอย่างไม่รู้ตัวก็ได้ เพราะฉะนั้นลองสารวจเงิน
ที่มันน้อย ๆ ดูว่าเราสามารถเก็บมันมากขึ้นได้ขนาดไหน
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยเดิมของเราได้ในทันที แต่เราควรนึกถึง เสมอว่า
การใช้จ่ายที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต หากวันนึงเงินหมดก็ต้องเป็นหนี้ หรือหากเป็นหนี้เดิมอยู่
แล้วก็จะเป็นหนี้มากขึ้น ทับถมไปเรื่อย ๆ การปรับไลฟ์สไตล์สามารถทาให้คุณมีเงินมากขึ้นได้ ไม่ใช่ว่าเรา
จะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปเลย อย่างเช่นถ้าคุณชอบออกกาลังกาย จากเดิมที่เราเคยจ่ายค่าฟิตเนสรายเดือน
เยอะ ๆ เราก็ ส ามารถตั ด รายจ่ า ยระยะยาว ที่ ท าให้ เ รามี โ อกาสเกิ ด หนี้ ไ ด้ เ ช่ น กั น และเปลี่ ย นมาวิ่ ง ตาม
สวนสาธารณะแทน ซึ่งในแง่ของการได้ออกกาลังกายก็ยังคงทาได้เหมือนเดิม พึงระลึกถึงเสมอว่าควรดารงชีวิต
แบบใช้จ่ายไม่เกินตัว
ในชีวิตประจาวันเราพบผู้คนมากมาย ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางคนที่พบเจอรู้จักจะมาจากครอบครัวที่มีฐานะ
ทาให้เราซึมซับหรือนาตัวเองไปเปรียบเที ยบกั บเขา ทาให้เกิดความอยากมีอยากได้ มีความรู้สึกนึกคิ ด ว่ า
ไม่อยากใช้รูปแบบชีวิตที่มีข้อจากัด ต้องการตอบสนองความต้องการของตนเพื่อให้ทัดเทียมคนอื่น ดังนั้น สิ่งที่ควร
ปฏิบัติคือ ไม่นาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร คานึงถึงรายได้ว่าเพียงพอกับความต้องการหรือไม่
ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีว่าจะใช้จ่ายอย่างไร ทาบัญชีรายรับรายจ่ าย จัดระเบียบการใช้เงิน เพื่อจะได้
ไม่ต้องนาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนทาให้ เสียดอกเบี้ยมาก การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นเรื่องที่มีประโยชน์
และมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคคล สมุดจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ช่วยให้คุณทาให้ทราบพฤติกรรมการใช้เงินไปกับสิ่งต่าง ๆ ช่วยหาจุดด้อยของการใช้เงินและปรับพฤติ กรรม
เหล่านั้นทิ้งเสีย อีกทั้งยังมีประโยชน์อย่างมากสาหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินเสมอ เคล็ดลับง่าย ๆ คือการเก็บ
ใบเสร็จทั้งหมดไว้คานวณรายจ่าย บันทึกทุกรายการในแต่ละวัน จัดทาเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี
การแบ่ ง ซองเงินแยกตามประเภทรายจ่ า ยในแต่ ล ะเดื อ นเพื่อ ก าหนดงบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อไม่ ใ ห้เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ วิธีนี้เหมาะสาหรับผู้ที่ขาดวินัยในการใช้จ่ายอย่างมาก
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เงินเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทาให้เราสามารถลดหนี้สินได้ หลายๆคน
อาจจะชอบจับจ่ายใช้สอย ทานอาหารตามภัตตาคาร ถ้าหากเรากาลังอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่จะก่อหนี้
มากขึ้นเรื่อย ๆ ก็อาจจะต้องลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากขึ้น อาจจะเปลี่ยนเป็น นาน ๆ ครั้ง ลองหาอะไรที่มัน
ทดแทนได้ เช่นปกติเราอาจจะชอบทานกาแฟราคาแพงตอนเช้า ๆ ก็ลองเปลี่ยนเป็นกาแฟชงเองที่มีราคาถูกลง
เป็นต้น
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วางระเบียบการออมเงินด้วยการฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคาร ต้องจัดสรรเงินเพื่อการใช้จ่าย ช่วยให้มี
สภาพคล่องและมีเงินใช้เพียงพอ ส่วนหนึ่ง เป็นเงินออมซึ่งเป็นเงินเก็บไว้ใช้ยามแก่ อีกส่วนเป็นเงินเผื่อเวลา
ฉุกเฉินเมื่อเกิดความต้องการใช้เงินเกินปกติ โดยสารองเงินไว้อย่างน้อย ๓-๖ เดือน และสุดท้ายเป็นเงินออม
เพื่อการลงทุน ซึ่งสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าเงินฝากธนาคาร การจัดความสมดุลของเงินออมอย่างเหมาะสม
ทาให้แผนการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะในกรณีที่มีหนี้ก้อนใหญ่ที่สาคัญ เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ
ถือเป็นการใช้จ่ายเงินที่สาคัญมากในชีวิต จึงต้องเรียนรู้การออมเงินและการบริหารเงินหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงและความมั่งคั่งในอนาคต
เมื่อเรารู้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการชาระหนี้แล้ว เสมือน
เป็นการอุดรูรั่วของช่องทางการไหลออกของเงิน ที่ไ ม่จาเป็น ทราบถึง รายจ่ายที่ออกไปว่ารายจ่ายไหนคื อ
รายจ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์ หรือฟุ่มเฟือย ขั้นต่อไปคือการชาระหนี้ที่มีอยู่ของเรา โดยเริ่มต้นจากการทาให้หนี้
ลดลง ไปจนถึงสามารถชาระหนี้หมดปลดหนี้ไ ด้ในที่สุด ต่อไปนี้คือขั้นตอนไปสู่การปลดหนี้ รับรองว่าหาก
ไม่สามารถปลดหนี้ได้ในระยะเวลาอันสั้น ก็ทาให้ยอดหนี้ลดลงและหมดหนี้ไปในที่สุดได้อย่างแน่นอน

ขั้นตอนที่ ๑ ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ทุกอย่างมันเริ่มจากที่ใจหากใจบอกยอมแพ้ทายังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ ดัง นั้นลุกขึ้นมาบอกตัวเองว่า
“เราทาได้ เราต้องปลดหนี้ได้ ” เมื่อใจมันสู้ มันอยากล้างหนี้ ก็จะมีความมุ่งมั่นไปให้ถึงจุดหมาย และที่สาคัญ
ห้ามเครียด เข้าวัดฟังธรรม ทาจิตใจให้สงบ เพราะความเครียดไม่เคยทาอะไรให้ดีขึ้น เมื่อใจสงบแล้วมุ่งมั่นเชื่อ
เถอะ “คุณทาได้” แล้วดาเนินการข้อต่อไป
ขั้นตอนที่ ๒ รวบรวมหนี้สินที่มีออกมาทั้งหมด
เมื่อเราพร้อมก็จัดการหยิบสมุดปากกาขึ้นมา แล้วเขียนก้อนหนี้ที่มีในขณะนี้ ปัจจุบันมันเป็นเท่าไรแล้ว
ห้ามมั่ว ห้ามบอกว่าหนี้ก้อนนี้ไม่ใช้ก็ได้ หนี้ก้อนนี้เอาไว้ก่อนไม่เอา ถึงแม้ว่าบางคนพยายามจะลืม ไม่อยาก
คิดถึง ไม่อยากทบทวน แต่ต้องทา ยิ่งเป็นคนกันเองคนที่เราไว้ใจ อย่างหนี้ พ่อ แม่ หนี้พี่น้อง หนี้เพื่อนหรือคน
รู้จักยิ่งต้องรีบจดไว้ เพราะเขาคือบุคคลที่สาคัญในชีวิตเรามาก ๆ เพราะถ้าจะตัดวงจรหนี้ออกจากชีวิตให้สิ้นซาก
จึงต้องเช็คและมองเห็นภาพรวมของหนี้ทั้งหมดทั้งในระบบและนอกระบบที่มี จากนั้นนามาเรียงลาดับความจาเป็น
ที่จะต้องใช้หนี้ก่อนหลัง แจงเรียงจากดอกเบี้ยสุดโหดก็ไ ด้ เพราะหนี้พวกนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้เราต่อลมหายใจ
เท่าไร มันคือพลังแห่งความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง รวบรวมความกล้าจัดการทบทวนโดยแยกออกเป็น
๒ ส่วน คือ หนี้สินที่จาเป็น เช่น บ้าน รถ การศึกษา เป็นต้น และ หนี้สินที่ไม่มีความจาเป็น เช่น บัตรเครดิต
ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
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ขั้นตอนที่ ๓ ทาประมาณการรายได้ที่เข้ามา
ใน ๑ เดือน ๓ เดือน และ ๑ ปี สาหรับคนทางานประจาประมาณได้ง่าย และในส่วนของคนทาอาชีพ
อิสระ ให้ลองประมาณจากรายได้เดิม รวมถึงการดูรายได้เสริมทั้งหมดที่มีเข้ามา เพื่อตรวจสอบดูภาวะการเงิน
ของเรา ในส่วนนี้มีความจาเป็นมาก เพราะจะได้ทราบว่าต้องเปิดโอกาส และช่องทางการเงินใหม่ ๆ ให้เข้ามา
ในชีวิตอีกมูลค่าเท่าไร การมองเห็นความไม่ชัดถึงที่มาที่ไปของเงิน มันเป็นจุดอ่อนทาให้เราชะล่าใจ
ขั้นตอนที่ ๔ หารายได้พิเศษ/อาชีพเสริม
ถ้าหากเรารู้แล้วว่าอาชีพที่ทาอยู่ไม่สามารถส่งหนี้ได้แน่นอน จึงจาเป็นต้องหารายได้พิเศษ หรืออาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มขึ้นอีกทางหรือสองทาง
ซึ่งอาชีพที่ว่าก็เช่น ขายของออนไลน์ ขายของตลาดนัด อาชีพที่เราถนัด (หากมีความสามารถในเรื่อง
หัตกรรม ก็สามารถสานตะกร้า ทอผ้า เป็นต้น) ถ้าหาของที่ไหนไม่ได้ก็เก็บของที่ไม่จาเป็นต้องใช้หรือคุณไม่ได้
ใช้ออกมาขายก่อน เดี๋ยวนี้แหล่งขายมีมากมาย อย่าไปเสียดาย เพื่อหนี้เราตัดใจได้ มีเงินใหม่เมื่อไรค่อยว่ากัน
(เริ่มชีวิตจากศูน ย์ ดีกว่ามีชีวิตติด ลบ) นอกจากนี้ก็มีอาชีพอย่ างเช่น รับสอนพิเศษ สารพัดอาชีพ ความรู้
ความสามารถเฉพาะตัวลองดูว่าเราเหมาะกับอะไรแล้วทามัน และระหว่างนี้ “ห้าม” สร้างหนี้ใหม่ที่ “ฟุ่มเฟือย”
เด็ดขาด หน้าที่ของเราคือ ทางาน ประหยัด รัดเข็มขัด แล้วนาเงินมาใช้หนี้
ขั้นตอนที่ ๕ หยุดก่อหนี้เพิ่ม
การก่อหนี้เพิ่มคือสิ่งที่จะทาให้ไม่มีวันหลุดจากวงจรหนี้ เราต้องสู้กับตัวเองด้วยความอดทน ที่จะไม่หา
เหตุผลมารองรับว่าทาไมเราจึงต้องก่อหนี้เพิ่ม เพื่อให้เราสบายใจกับการเป็นหนี้ใหม่เรื่อย ๆ
ขั้นตอนที่ ๖ รัดเข็มขัด ใช้จ่ายเท่าที่จาเป็น
ยิ่งเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเท่าไร เกินเงินที่เราหามาได้เท่าไร หนี้สินก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น และเมื่อมีหนี้
จากชีวิตที่เคยสงบ สบาย ๆ ชิล ๆ มันก็จะยิ่ง เครียดยิ่ง ทุก ข์ ดัง นั้น สิ่ง เดียวที่จะแก้ทุก ข์ที่ ส าเหตุไ ด้ ก็คือ
การรัดเข็มขัดและไม่ใช้เงินเกินตัว ต้องหัดสะกดคาว่า “พอเพียง” ให้ได้
หากยังนึกไม่ออก อาจเริ่มที่การทากับข้าวจากที่บ้านไปกินที่ทางาน อร่อยและไม่เปลืองเงิน งดกินหรู
มื้อละหลายร้อยหรือเป็นพัน งดกินกาแฟแก้วแพง ๆ ถ้าอยากกินหยิบกาแฟที่ออฟฟิศมีบริการไว้มากินแทน
ชงง่าย อร่อยด้วย หากบ้านใกล้ที่ทางานก็ปั่นจักรยานไปทางาน หรือเดินไปทางานก็ได้ ส่วนวันหยุดที่เคยออก
ช้อปปิ้งตอนนี้หันมาทางานพิเศษหรืออ่านหนังสือ ออกกาลังกายอยู่บ้าน อย่าลืมเรียนรู้จากประสบการณ์หนี้
ที่ผ่านมา แล้วสร้างภูมิต้านทานจากประสบการณ์นั้น
ขั้นตอนที่ ๗ เปลี่ยนเป็นคนใหม่ใส่ใจสุขภาพ
คงคิดใช่มั้ยว่ามันเกี่ยวอะไรด้วย กาลังจะบอกว่าเดี๋ยวนี้การเป็นโรคแต่ละโรคล้วนต้องใช้เงิน มาใช้จ่าย
เป็นค่าหมอ ค่ายา ค่านอนโรงพยาบาล ค่าคนเฝ้ามากมาย ยิ่งเป็นโรคร้ายค่าใช้จ่ายยิ่งแพงใหญ่
ดังนั้น สิ่งที่เราทาได้คือการทายังไงก็ได้ไม่ให้ป่วย นั่นคือ การทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกาลังกาย
ครั้งละครึ่งชั่วโมง อาทิตย์ละ ๓-๔ ครั้ง การอยู่ในที่มีอากาศดี ๆ การพักผ่อนนอนหลับให้ได้อย่างน้อยวันละ
๖-๘ ชั่วโมง การดื่มน้าเปล่าให้ได้วันละ ๖-๘ แก้ว ไม่เครียด จิตใจสบาย การรักษาสุขอนามัยเบื้องต้นที่ดี
เชื่อเถอะทาแค่นี้เป็นประจาก็ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นเยอะแล้ว เอาเงินส่วนนี้ไปใช้หนี้ดีกว่าจะได้หมดเร็ว ๆ
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ขั้นตอนที่ ๘ เจรจากับเจ้าหนี้และจัดการหนี้สินที่มีความจาเป็นก่อน
เจรจากับเจ้าหนี้ ถ้าหาเงินก้อนไม่ทันเงินผ่อนได้ไหม เดือนละเท่าไรดี สาหรับหนี้ที่พอจะรีไฟแนนซ์ได้
ให้ทาเลยเพื่อที่ได้มีเวลาต่อลมหายใจใช้หนี้ไ ปอีกเราไม่ไ ด้โกง เราใช้ทุกคน แต่อันไหนมันต่อเวลาได้ให้ทา
(ยิ่ง มีหนี้หลายก้อน จนไม่สามารถหาคืนได้ไ ว ๆ ยิ่ง ต้องทา เชื่อเถอะไม่มีเจ้าหนี้คนไหนไม่ต้องการเงิ น คื น
ยิ่งผ่อนระยะยาวขึ้นก็ได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เขายิ่งชอบ! แล้วยิ่งเราเข้าไปคุยแบบนี้เขายิ่งเอ็นดูและเห็นความตั้งใจ
จริง อาจมีการลดหนี้ให้บ้างก็ได้ใครจะไปรู้ ดูรายได้ที่ไ ด้รับแต่ละเดือน สามารถผ่อนชาระตามงวดกู้ยืมได้
เพียงพอ นี้คือสิ่งที่จาเป็นต้องบริหารจัดการด้วยตัวเราเอง และเราทามันได้ หยุดพูดว่า ฉันทาไม่ได้...... เพราะ
มันจะมีเหตุผลอีกมากมายตามมารองรับสิ่งที่เราทา สุดท้ายเราจะจมอยู่กับกองหนี้ต่อไป คิดใหม่ทาใหม่ เราทาได้
ท่ อ งไว้ ใ นใจ เราท าได้ ๆ ๆๆๆๆ หากเป็ น หนี้ ข องกลุ่ ม /กองทุ น /กองทุ นการเงิ นในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ให้ เ ข้ า สู่
กระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ขั้นตอนที่ ๙ สามารถจัดการหนี้สินส่วนที่จาเป็นได้
เมื่อเราสามารถดูแ ลหนี้สิน ส่วนที่ มีค วามจ าเป็น ในชีวิตได้ เรีย บร้อ ยแล้ว ขั้นตอนต่อมาส่วนที่ ไ ม่ มี
ความจาเป็น ไม่ว่ามันจะมีมูลค่าสูงแค่ไหน เราก็ จะสามารถจัดการมันได้ เราได้เอาชนะพิชิตหนี้ไ ด้อย่างเต็ม
ภาคภูมิ ณ นาทีนั้น มันจะเกิดปีติอย่างที่สุด เหมือนขึ้นสวรรค์ พร้อมกับปฏิญาณกับตัวเองว่า ข้าพเจ้าจะไม่ก่อหนี้
อีกแล้ว! และพูดได้เต็มปากว่า “ขอบคุณนะ ฉันมีอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้ว”
ขั้นตอนที่ ๑๐ เปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นนักออมมืออาชีพ
“การออม” คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทาให้ใช้หนี้ได้สาเร็จ วิธีของเราคือ เงินเดือนออกมากันเป็นเงินออมไว้
เลยก้อนหนึ่งเท่ากันทุกเดือน จากนั้นจึงค่อยนาเงินที่เหลือมาเฉลี่ยใช้จ่าย วางกระปุกหมูออมสินไว้หลาย ๆ ที่มี
โอกาสเมื่อไรก็หย่อน มีเงินเหลือจากซื้ออะไรก็หย่อน ถึงจะวันละ ๑ บาท เดือนหนึ่ง ปีหนึ่งก็ได้หลายบาทพอ
เปิดกระปุกมาอาจร้องว๊าว! เลยก็ได้ แล้วหยุดสักทีกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัว ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จาไว้ว่าเรา
กาลังหาเงินใช้หนี้ อะไรประหยัดได้ อะไรออมได้ให้ทา ไว้หมดหนี้ก่อนค่อยว่ากัน
การเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม แต่ต้องทาด้วยความรู้ความเข้าใจและทาอย่างเป็นประโยชน์ คุ้มค่า ไม่ใช่
เป็นหนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือเห่อตามกระแสสังคม การเป็นหนี้นั้น เดี๋ยวนี้เป็นกันง่าย ๆ แต่
การจะหมดหนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้น ไม่รู้จักพอ หากไม่รู้จักข่มใจ ก็จะมีเรื่องให้เรา
ได้ใช้จ่ายได้อย่างไม่มีวันหมด
หลักการง่าย ๆ จาไว้ให้ขึ้นใจ
หากยังไม่พร้อม ต้องไม่สร้างหนี้
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เนื้อหำเน้นกำรบรรยำย ถ่ำยทอดควำมรู้กำรสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรออม โดยกำรยกเรื่องรำวต่ำง ๆ
เกี่ยวกับกำรออม ของพระมหำกษัตริย์นักออมเงิน กรณีศึกษำ ผู้ที่ออมจนเป็นกระแสโด่งดัง ในโลกโซเชียล
พร้อมทั้งข้อคิดที่ได้จำกเรื่องนั้น ๆ ให้ผู้เข้ำรับอบรมได้รับรู้ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อให้เห็นถึงแนวทำง
กำรออมเงิน และกำรตั้งคำถำมประกอบสื่อ กับผู้เข้ำอบรม พร้อมทั้งสอดแทรกเทคนิคกำรทำยใจกรุ๊ปเลือดกับ
นิสัยกำรออม มำใช้ในกำรอบรม เพื่อสร้ำงบรรยำกำศกำรรับรู้ได้มำกขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักกำรส่งเสริมกำรออมและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทั้งกับผู้เข้ำอบรม
ด้วยกันเองและกับวิทยำกร ซึ่งสำมำรถนำไปเป็นแนวทำงในกำรออมในชีวิตประจำวันได้
๑. พระมหำกษัตริย์นักออมเงิน
๒. กำรส่งเสริมกำรออม
๓. กรุ๊ปเลือดกับนิสัยกำรออม
4. เรียนรู้ผ่ำนกรณีศึกษำ เรื่องใกล้ไม่ไกลตัว “ออมเงิน ใคร ๆ ก็ทำได้”, สุดยอดข่ำวสร้ำงแรงบันดำลใจ
5. 7 ไอเดียใช้เงินให้มีเงินออม , 4 สัญญาณที่บอกว่าเงินออมของเรากาลังวิกฤต,
5 เหตุผลที่คุณควรมีเงินออมฉุกเฉิน
๒ ชั่วโมง (๑๒๐ นำที)
๑. กำรบรรยำย
๒. กำรตั้งคำถำมเพื่อกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
๓. กำรเสริมควำมชัดเจนของเนื้อหำด้วยสไลด์ กรณีศึกษำ และคลิป
๔. กำรเติมเต็มให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ
๑. สไลด์ PPT
๒. กรณีศึกษำ
๓. กระดำษฟลิปชำร์ทพร้อมปำกกำเคมี
๔. คลิป VDO
๑. กำรสังเกตพฤติกรรม
๒. กำรประเมินกำรถ่ำยทอด
๓. กำรประเมินรำยวิชำ
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พระบำทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหำภูมิพ ลอดุ ล ยเดช ทรงเป็นแรงบันดำลใจของพสกนิกรชำวไทย
ในหลำย ๆ เรื่อง และหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนให้กำรยกย่องพระองค์เป็นต้นแบบ ก็คือ กำรเป็น "พระมหำกษัตริย์
นักออมเงิน" ซึ่งเป็นพระรำชจริยวัตรที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่ำงเป็นประจำเสมอมำ ตำมแนว
ที่ ส มเด็ จ ย่ ำ ทรงสั่ ง สอน โดยเป็ น แนวคิ ด ง่ ำ ยๆ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ำรออมและกำรลงทุ น ที่ ทุ ก คนสำมำรถน ำไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ ำ งเหมำะสม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและครอบครั ว ดั ง พระรำชด ำรั ส เมื่ อ วั น ที่
๕ เมษำยน ๒๕๕๙ ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลศิริรำช ดังนี้

๗๗

๗๘

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ทรงสอนพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
ในเรื่องกำรบริหำรเงิน โดยสรุปเป็น ๕ เรื่องของพระมหำกษัตริย์นักออมเงิน ได้ดังนี้
๑. สมเด็จย่าทรงปลูกฝังวิธีการจัดการเงิน
เรื่องเงินเป็นเรื่องที่ต้องสอนและได้รับกำรปลูกฝัง มำตั้ง แต่เด็ก สมเด็จย่ำมีวิธีกำรสอนอย่ำงไร
เพื่ อ ให้ เ ป็ น พระมหำกษั ต ริย์ นัก ออมเงิ น ติ ด ตำมจำกหนั ง สื อ “สมเด็ จ พระศรี น คริ นทราบรมราชชนนีกับ
การพัฒนาคุณภาพประชากร” สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ ทรงมีพระดำรัสดั่ง ข้อควำม
ในหนังสือควำมว่ำ

สรุปแนวคิดด้านการเงินของสมเด็จย่า
วิ ธี กำรสอนของสมเด็ จย่ ำ เพื่ อ สร้ ำ งพระมหำกษั ต ริ ย์ นั ก ออมเงิ นนั้ น เป็ น วิ ธี ที่ แ ต่ ล ะครอบครัว
ควรน้อมนำไปปฏิบัติตำมอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นแนวทำงที่เห็นแล้วว่ำเป็นประโยชน์และทำได้จริง แนวคิดที่ได้จำก
เรื่องนี้ คือ
๑.๑ ให้เงินรายเดือนหรือรายสัปดาห์
“ในหลวงได้เงินค่าขนมสัปดาห์ละครั้ง”
วิธีกำรให้เงินนั้นสำคัญ บำงครอบครัวเด็กโตแล้วยังให้เงินเป็นรำยวัน ทำให้เด็กไม่รู้จักวิธีแบ่งเงิน
ไว้ใช้เพรำะรู้ว่ำพรุ่งก็ได้เงิน ไม่ต้องรอนำน หำกเปลี่ยนวิธีกำรให้เงินเป็นรำยสัปดำห์หรือรำยเดือน เด็กจะรู้ว่ำ
ตนเองควรมีวิธีใช้เงินอย่ำงไร เพื่อให้มีเงินเหลือหรือเพียงพอใช้ก่อนที่จะได้รับเงินรอบใหม่
๑.๒ ให้เก็บเงินสะสมซือของเล่นเอง
“ซื้อหนังสือหรือของเล่น ซึ่งของพวกนี้ต้องซื้อเอง เพราะของเล่นนั้นส่วนมากแล้วแม่จะไม่ได้ซื้อให้”
เด็ ก กั บ ของเล่ น นั้ น เป็ น ของคู่ กั น เวลำเด็ ก อยำกได้ อ ะไรก็ ร้ อ งบอกให้ ผู้ ป กครองซื้ อ ให้
จนบำงครั้งทำให้เด็กเสียนิ สัย ติดวิธีกำรได้ของเล่นมำง่ำย ๆ แล้วก็ทิ้ง ไปง่ำย ๆ เช่นกัน เมื่อสมเด็จย่ำไม่ซื้อ
ของเล่นให้ พระองค์ก็ต้องสะสมเงินซื้อเอง หรือประดิษฐ์ของเล่นเองจำกสิ่งของที่มีอยู่รอบตัว ทำให้มีควำมคิด
ต่อยอดออกไปเรื่อย ๆ จึงกระทั่งกลำยเป็น “กษัตริย์นักประดิษฐ์” อีกด้วย
๑.๓ ให้ของขวัญในวันพิเศษ
“ในวันปีใหม่และวันเกิด จะได้ของเล่นที่สาคัญและใหญ่โต เราอยากได้อะไรก็ขอไป บอกว่า
อยากได้ของเล่นพวกนี้ ท่านก็บอกว่าถึงวันเกิดจะซื้อให้ จะไม่ซื้อพร่าเพรื่อ”
กำรให้ของขวัญพิเศษไม่ควรให้พร่ำเพรื่อ เพื่อฝึกควำมอดทน ให้เด็กเกิดกำรรอคอยและ
เห็นคุณค่ำของขวัญที่ได้รับ ดังนั้น ควรเลือกให้ของขวัญ ในวันพิเศษจริงๆ เท่ำนั้น อำจจะเป็นช่วงปีใหม่แ ละ
วันเกิดก็ได้ ไม่ควรตำมใจเด็กโดยกำรซื้อของขวัญให้บ่อยมำกเกินไป จนเหมือนทุกวันเป็นวันพิเศษ
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๑.๔ สอนให้ฝำกเงินในธนำคำร
“ท่านก็สอนให้เอาเงินไปฝากธนาคาร เมื่อมีจานวนพอแล้ว”

เมื่อเก็บเงินได้ส่วนหนึ่งแล้ว ก็ต้องนำไปหำที่เก็บรักษำเงินเพื่อให้เงินเติบโต เพื่อฝึกให้เด็กทำเป็นนิสัย
ซึ่งสมัยก่อนอำจจะเป็นกำรฝำกเงินในธนำคำร แต่ปัจจุบันแตกต่ำงกับสมัยก่อนมำก เพรำะมีสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เกิดขึ้นมำกมำยให้เลือกลงทุน เมื่อเด็กเติบโตจนกระทั่งเรียนเรื่องกำรคำนวณเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยได้แล้ว
ควรทำให้เด็กรู้ว่ำที่กำลังเรียนอยู่นี้ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ๆ ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบแล้วก็ลืมไปเท่ำนั้น
เรำอำจจะนำตัวเลขในสมุดบัญชีธนำคำรแบบออมทรัพย์หรือฝำกประจำ แล้วก็สอนกำรคำนวณจำก
ตัวอย่ำงจริง เพื่อให้รู้ว่ำกำรเงินเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรำ

๗๙
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๒. ทรงเก็บออม เพื่อซือของใช้ส่วนพระองค์

สรุปแนวคิดด้านการเงิน
ของใช้ส่วนพระองค์หลำยชิ้น เช่น เครื่องดนตรี กล้องถ่ำยรูป จักรยำน ของเล่น ทรงซื้อจำกเงินออม
ที่เหลือจำกเงินค่ำขนม หำกได้รับเงินในโอกำสพิเศษจำกสมเด็จพระพันวัสสำฯ พระองค์ก็ทรงเก็บสะสมไว้
สิ่งของบำงชิ้นสมเด็จย่ำก็ทรงช่วยโดยกำรสมทบเงินออมเพิ่ม เพื่อจะได้ซื้อของที่อยำกได้เร็วขึ้น ซึ่งสำมำรถนำวิธีนี้
มำประยุกต์ใช้กับตัวเรำได้ คือ ซื้อของเมื่อเงินเรำพร้อม เพื่อป้องกันตนเองจำกสิ่ง ของฟุ่มเฟือยและหนี้สิน
พะรุงพะรัง โดยต้องมี “วินัย” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยควำมตั้งใจ มุ่งมั่น เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดควำมภูมิใจ
ในตัวเองที่สุด
กำรเก็บสะสมเงินนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลำยตัว คือ
๑) รู้จักกระเป๋ำตนเองว่ำของสิ่งนี้จำเป็นที่จะต้องซื้อแล้วหรือยัง (กำรเรียงลำดับควำมสำคัญ)
๒) ไม่ต้องมำนั่งเสียดอกเบี้ยจำกกำรกู้ยืม (กรณีผ่อนบัตรเครดิตแล้วไม่มีเงินไปชำระหนี้)
๓) ช่วงเวลำสะสมเงินมีเวลำตัดสินใจว่ำ เรำต้องกำรของสิ่งนั้นจริง ๆ หรือไม่ ไม่ใช่กำรซื้อเพรำะอำรมณ์
๔) เรำอำจจะได้ของชิ้นใหม่ที่ดีและถูกกว่ำเดิม เพรำะแต่ละบริษัทก็ต้องผลิตแข่งกัน ช่วงเวลำสะสมเงิน
เรำจะมีเวลำหำข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจซื้อมำกขึ้น
๓. การสร้างรายได้และปลูกฝังการรู้จักให้

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” l

สรุปแนวคิดด้านการเงิน
เรำสำมำรถนำเรื่องรำวนี้มำประยุกต์ใช้กับตนเองได้ในเรื่องของการสร้างรายได้ โดยเริ่มจาก
สิ่งเล็ก ๆ ก่อน เมื่อทำจนประสบควำมสำเร็จ แล้วมีกำไร ก็ค่อย ๆ ขยำยให้เติบโตมำกขึ้น ขณะนี้โลกออนไลน์
เป็นช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้ที่กวำงมำกและต้นทุนต่ำมำกด้วย
เคล็ดลับส่วนตัวที่เรำสร้ำงรำยได้จำกโลกออนไลน์ คือ สร้ำงงำนจำกสิ่งที่ตัวเองรัก ควำมเชื่อ ควำมศรัทธำ
และที่สำคัญต้องเป็นตัวของตัวเอง ถ้ำเรำมีเป้ำหมำยชัดเจนว่ำจะทำ เดี๋ยววิธีกำรมันก็จะตำมมำเอง “คอร์ส
สัมมนำหรือหนังสือสอนรวย” ช่วยเรำได้เพียงแนวควำมคิ ดเท่ำนั้น สุดท้ำยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเรำว่ำจะนำมำ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไร
กำรบริจำคหรือกำรให้นั้น เป็นกำรช่ว ยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น เพื่อเป็นประโยชน์ให้สังคมและตัวของ
ผู้ให้เองด้วย ทำให้เรำลดควำมเห็นแก่ตัว ลดควำมอยำกได้ ลดควำมโลภ เมื่อเรำบริจำคแล้ว จะทำให้อิ่มใจ เห็นรอยยิ้ม
ของผู้รับแล้วมีควำมสุข ได้รับควำมนับถือและทำให้เรำมีเงิน มีโอกำสดี ๆ เข้ำมำในชีวิต
เรื่องกำรให้นั้น ก็มีควำมสำคัญ ในสังคมจะมีแต่ผู้รับอย่ำงเดียวไม่ได้ จะต้องมีผู้ให้ด้วย เพรำะคนเรำ
ไม่ได้อยู่ตำมลำพับ เรำให้ตำมกำลังทรัพย์ที่มี และไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไป มันเป็นเรื่องง่ำยๆ ที่เริ่มทำได้
เช่น ลุกให้คนแก่ คนท้องนั่ง ชะลอรถให้คนข้ำมถนน อ่ำนหนังสือเสียงให้คนตำบอด ฯลฯ
๔. การประหยัด

เรื่องรำวเหล่ำนี้ที่พระองค์ทรงปฏิบัตินั้น ทำให้เรำรู้ว่ำกำรประหยัดเป็นวิธีกำรที่เรำเริ่มทำได้ทันที
โดยกำรใช้ของที่มีให้หมด ใช้ให้คุ้มค่ำที่สุด ถ้ำเรำจะนำปรับใช้ เช่น
๑) เรำใส่เสื้อผ้ำคุ้มค่ำหรือยัง ลองรื้อตู้เสื้อผ้ำมำดูว่ำมีชิ้นไหนที่ใส่ไ ด้บ้ ำง ก็นำมำดัดแปลงเป็ น
ของใหม่ หำกชุดไหนใส่ไม่ได้ก็บริจำค
๒) เครื่องบำรุงผิว หลำยท่ำนซื้อเพรำะโปรโมชั่น แรงกระแทกใจ ซื้อ ๒ แถม ๑ รีบจัดไปอย่ำให้เสีย
แต่ รู้ ไ หมว่ ำ อำจจะกลำยเป็ น ขยะในบ้ ำ น ใช้ ไ ม่ ทั น เพรำะหมดอำยุ ไ ปก่ อ น ทำงที่ ดี เ รำควรซื้ อ ที ล ะอย่ ำ ง
พอหมดแล้วค่อยซื้อใหม่ โปรโมชั่นนี้ซื้อไม่ทัน ก็รอรอบหน้ำที่อำจจะลดรำคำยิ่งกว่ำเดิมก็ได้
หลำยครั้งที่เรำใช้จ่ำยซื้อสิ่งของบำงอย่ำงที่ไม่จำเป็น แล้วก็อยำกซื้อเพื่อจะได้เหมือนคนอื่น แต่อย่ำ
ลืมว่ำถ้ำเรำเลือกคบเพื่อนจำกสิ่งของ ในวันที่สิ่งของเปลี่ยนไป เพื่อนจะยังอยู่กับเรำหรือไม่ ลองมองอีกด้ำนหนึ่ง
ว่ำถ้ำเรำคบกันเพรำะนิสัยหรือคุณค่ำจำกควำมคิดของเรำ ควำมเป็นเพื่อนจะอยู่ยืนนำนกว่ำ เพรำะ “เปลือกไม่
สำคัญเท่ำกับสิ่งที่อยู่ในเปลือก”

๘๑
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๕. เงินค่าไถ่บ้านเมืองของรัชกาลที่ ๓
๕.๑ เริ่มต้นเงินถุงแดง
ในสมัยรัชกำลที่ ๒ ในขณะที่รัชกำลที่ ๓ ทรงเป็นพระเจ้ำลูกยำเธอกรมหมื่นเจษฎำบดินทร์
ทรงทำกำรค้ำเก่งมำก ๆ ด้วยกำรสร้ำงเรือสำเภำหลวง และเรือสำเภำส่วนพระองค์ส่งของไปค้ำขำยกับเมืองจีน
ร่ำรวยจนถึงขั้นที่พระรำชบิดำทรงเรียกว่ำ “เจ้ำสัว”
รัชกำลที่ ๓ กำไรที่ได้จำกกำรค้ำขำย ก็ไม่ได้ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย หรือยกให้ลูกหลำนตำมใจชอบ
ทั้งที่พระองค์ทรงมีสิทธิ์จะทำได้ แต่ทรงนำผลกำไรที่ได้มำใส่ “ถุงแดง” แยกไว้เป็นถุง ๆ ละ ๑๐ ชั่ง ตีตรำปิด
ปำกถุงเก็บไว้ในหีบกำปั่นข้ำงห้องพระบรรทม ซึ่งมีจำนวนมำกถึงสำมหมื่นชั่ง (๒,๕๐๐,๐๐๐ ฟรังก์) เป็นเหรียญ
ทองรูปนกของเม็กซิกัน (เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่เป็นตัวกลำงซื้อชำยสินค้ำในเมืองไทย)
มีผู้ไปกรำบทูลถำมว่ำจะเก็บไว้ทำไม ใช้ก็ไม่ใช้ ทรงรับสั่งว่ำ
“ส่วนหนึ่งให้เก็บไว้เพื่อเป็นทุนสาหรับสร้างและทานุบารุงวัดวาอารามต่าง ๆ ทั้งในและนอกพระนคร อีกส่วนหนึ่ง
ยกให้แผ่นดินเก็บรักษาไว้ใช้ในยามจาเป็น”
เมื่อประชวรหนักใกล้สวรรคต ก็ยังเป็นห่วงเรื่องควำมสงบสุขของบ้ำนเมือง ถึงกับพระรำชทำน
พระบรมรำโชวำทแก่ขุนนำง ข้ำรำชบริพำรที่เข้ำเฝ้ำเป็นครั้งสุ ดท้ำยว่ำ “...การที่สงครามข้างญวน ข้างพม่า
ก็เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่ง ให้ระวังให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่คิด ควรจะ
เรียนร่าเอาไว้ ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว...”
๕.๒ กำรออกล่ำอำณำนิคม
ในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ ขณะนั้นฝรั่งเศสและอังกฤษ
เป็นมหำอำนำจ กำลังออกล่ำอำณำนิคม อังกฤษได้พม่ำ มลำยู อินเดีย ไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนญวน (เวียดนำม)
ก็ตกเป็นของฝรั่งเศส ประเทศเพื่อนบ้ำนของไทยตกเป็นอำณำนิคมของอังกฤษกับฝรั่งเศสกันหมดแล้ว เหลือแต่
ประเทไทยที่อยู่ในภำวะเสี่ยงที่จะถูกล่ำเป็นอำณำนิคม มีควำมขัดแย้ง เกี่ยวกับดินแดนของไทยกับฝรั่ง เศส
เกิดขึ้น จนบำนปลำยกลำยเป็นวิกฤตกำรณ์ ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) ที่กรุงเทพฯ ถูกยึดครองด้วยกองเรือรบ
ติดอำวุธของฝรั่งเศส
ข้อเรียกร้องของฝรั่งเศส (บางส่วน)
๑) ให้ไทยถอนทหำรจำกฝั่งซ้ำยของแม่น้ำโขง (ลำว เขมร) ภำยใน ๑ เดือน
๒) จำนวนเงินค่ำปรับไหม ๒ ล้ำนฟรังก์ ประมำณ ๑๕,๐๐๐ ชั่ง สำหรับใช้ทำขวัญให้คนฝรั่งเศส
(3) จ่ำยเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ฟรังก์ เพื่อจะเป็นประกันในกำรที่จะใช้ค่ำทำขวัญและปรับไหมนี้
ถ้ำไม่ได้เงินก็จำนำภำษอำกรในหัวเมืองพระตะบองและเสียมรำฐแทน
ไทยยอมรับเงื่อนไข
ประเทศไทยจะต้องให้คำตอบกับฝรั่งเศสภำยใน ๔๘ ชั่วโมง หำกไม่ทำตำมนี้ กระสุนจำกปืนใหญ่
บนเรื อ รบ ๓ ล ำที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด จะบุ ก เข้ ำ มำในแม่ น้ ำเจ้ ำ พระยำ จะสั่ ง ให้ ร ะดมยิ่ ง เข้ ำ ไปในพระที่ นั่ง จักรี
มหำปรำสำท และฝรั่งเศสจะนำเรือมำปิดปำกอ่ำวไทย
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หลังจำกใช้วิธีเจรจำทำงกำรทูต ๒ เดือนกว่ำ ไม่เป็นผล รัชกำลที่ ๕ ทรงเห็นว่ำไม่มีทำงออกแล้ว
เพื่อรักษำอธิปไตยและลดกำรสูญเสียเลือดเนื้อ จึงทำตำมเงื่อนไขของทำงฝรั่งเศส ดังนี้
๑) ถอนทหำรออกจำกดินแดนฝั่งซ้ำยแม่น้ำโขง
๒) จ่ำยเงินมัดจำ ๓ ล้ำนฟรังก์ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ เงินในท้องพระคลัง (เงินถุงแดง)
มูลค่ำ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ฟรังก์ นำไปมอบให้ฝรั่งเศส ณ เรืออำลูเอตต์ และเงินที่เหลืออีก ๕๐๐,๐๐๐ ฟรังก์ จ่ำย
เป็นเช็ค โดยไทยสั่งให้ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้สั่งจ่ำยธนำคำรเมืองไซ่ง่อน
ที่มา: หนังสือวิกฤตการณ์สยาม ร.ศ.๑๑๒

เมื่อไทยทำตำมเงื่อนไขของฝรั่งเศสแล้ว กำรเจรจำทำงกำรทูตก็ดำเนินกำรต่อไปได้ ผลจำก
เหตุกำรณ์นี้ทำให้ไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ำยของแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศส นำเงินถุงแดงรวมกับเงินส่วนพระองค์และ
พระบรมวงศำนุวงศ์ ข้ำรำชบริพำร เพื่อมำไถ่บ้ำนเมือง โดยหม่อมเจ้ำหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล ทรงนิพนธ์ไว้ในเรือ่ ง
“เหตุกำรณ์ ร.ศ.๑๑๒ และเรื่องเสียเขตแดนใน ร.๕” มีว่ำ

สรุปแนวคิดด้านการเงิน
ถ้ำนับตั้งแต่ปีที่รัชกำลที่ ๓ ทรงสวรรคตเมื่อปี ๒๓๙๔ จนถึงปีที่นำเงินถุงแดงออกมำใช้ไถ่บ้ำนเมือง
ในรัชกำลที่ ๕ ในปี ๒๔๓๖ จะเห็นว่ำเงินถุง แดงเก็ บไว้เป็นเวลำกว่ำ ๔๒ ปี จำกเหตุกำรณ์นี้ ทำให้เรำรู้ว่ำ
ช่วงเกิดวิกฤต เรำจะต้องช่วยเหลือตนเอง (ตอนนั้นไม่มีประเทศไหนยื่นมือเข้ำมำช่วยเหลือไทยเลย) และจะต้อง
เก็บเงินฉุกเฉินไว้ด้วย
วิธีกำรกันเงินไว้ใช้ ในยำมจ ำเป็ นของรั ชกำลที่ ๓ โดยแบ่ง เงินแยกไว้ ต่ ำงหำก จะใช้ก็ต่อเมื่ อ เกิ ด
เหตุกำรณ์จำเป็นเท่ำนั้น จึงคล้ำยกับวิธีกำรแบ่งกระปุกเงินออมตำมเป้ำหมำย เพื่อควำมมีระเบียบในกำรใช้เงิน
จำกเรื่องนี้ เรำจะเห็นชัดเจนเลยว่ำ กำรแบ่งรำยได้จำกกำรค้ำขำยหรือแบ่งเงินเดือนมำออมนั้นสำคัญมำก ๆ
เพรำะเรำไม่รู้ว่ำวิกฤตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ กำรมีเงินฉุกเฉินไว้ก็จะทำให้แบ่งเบำควำมรุนแรงของวิกฤตนั้นลงได้บ้ำง

๘๓

๘๔

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

ตัวอย่ำง กำรแบ่งกระปุกเงินออมในชีวิตจริงของเรำ อำจจะแบ่งมำกหรือน้อยกว่ำนี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
เป้ำหมำยที่วำงแผนไว้ เคล็ดลับทำให้สำเร็จ คือ กำรแบ่งสัดส่วนเงินไว้อย่ำงชัดเจน

ที่มำ: ๑) www.dhammathai.org/king-rama9/เรียนรู้หลักกำรบริหำรเงิน-จำกพระมหำกษัตริย์นักออมเงิน
๒) https://aommoney.com/stories/pajaree/พระมหำกษัตริย์นักออมเงินฝ14069#j92e5ori66

๑. ความหมายของการออม
เงินออม หมำยถึง ส่วนของรำยได้ที่เหลืออยู่ หรือที่กันเอำไว้ไ ม่นำมำใช้จ่ำยในกำรบริโภคและ
อุปโภคในปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ำยในอนำคต เช่น ในยำมป่วยไข้ เมื่อแก่ชรำหรือลงทุน เป็นต้น
ถ้ำเก็บไว้กับตัวเองเฉย ๆ เช่น ใส่ตุ่มฝังดินไว้ หรือเก็บใส่ตู้นิรภัยไว้ เงินจำนวนนี้จะไม่หมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจจนกว่ำจะได้มีกำรนำมำใช้จ่ำยเกิดขึ้น เงินออมไม่จำเป็นต้องถูกเก็บไว้เฉย ๆ เสมอไป เพรำะนอกจำก
จะไม่ให้ประโยชน์งอกเงยแล้วยังอำจจะขำดทุนอีกด้วย ในภำวะเงินเฟ้อ เงินที่เก็บอยู่เฉยๆ จะมีค่ำลดน้อยลงไป
ทุกที เมื่อรำคำของสิน ค้ำและบริกำรสูงอยู่ตลอดเวลำ อำนำจของเงินจะลดลงเรื่อย ๆ เป็นอัตรำส่วนกลับกับ
อัตรำเงินเฟ้อ คนในสมัยนี้ เมื่อรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำยและมีเงิน ออม จึงไม่นิยมเก็บใส่ไหฝังดินไว้หรือเก็บใส่ไว้
ใต้หมอนอีกต่อไป แต่หำทำงทำให้เงินออมนั้นเกิดประโยชน์ อำจจะด้วยกำรนำไปฝำกไว้กับสถำบันกำรเงิน
ผู้ฝำกเงินจะได้รับ ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและสถำบันกำรเงินที่รับฝำกเงินจะนำเงินนั้นไปให้ผู้ลงทุนหรือ
ผู้บริโภคกู้ต่อไป บำงครั้งจึงเรียกกำรนำเงินออมไปฝำกสถำบันกำรเงินว่ำ เป็นกำรลงทุนทำงอ้อม ในบำงกรณี
ผู้มีเงินออมอำจจะทำกำรลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจเองก็ได้ ในกรณีนี้ถือเป็นกำรลงทุนทำงตรง
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๒. วัตถุประสงค์ของการออม

๓. หลักการออม
๓.๑ ผู้บริโภคส่วนมำกมีควำมคิดที่จะออมทรัพย์เพื่อไว้ใช้จ่ำยในอนำคตแต่มีเฉพำะบำงคนเท่ำนั้น
ที่ ส ำมำรถจะท ำกำรออมทรั พ ย์ ดั ง ที่ ต นปรำรถนำได้ ฉะนั้ น ผู้ บ ริ โ ภคควรจะต้ อ งรู้ จั ก วิ ธี ก ำรออมทรั พ ย์
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวม ซึ่ง ผู้บริโภคจะต้องปฏิบัติตำมหลักกำร
ออมทรัพย์ ๓ ประกำร ดังนี้
 รู้จักเพิ่มพูนรำยได้ ผู้บริโภคต้องมีควำมกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง มำนะอดทนในกำรประกอบ
อำชีพ รู้จักหำทำงเพิ่มพูนรำยได้ตลอดเวลำ เพรำะโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ผู้ที่มีรำยได้มำกย่อมมีโอกำสออมทรัพย์
ได้มำกกว่ำผู้ที่มีรำยได้น้อย
 รู้จักใช้จ่ำยเงินอย่ำงประหยัดและฉลำด ผู้บริโภคควรจะได้มีกำรวำงแผนกำรใช้เงินและ
ปฏิบัติตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพนอกจำกนี้ยังจะต้องฝึกให้สมำชิกในครอบครัวรู้จักกำรใช้เงินและประหยัด
จนเป็นนิสัยและมีควำมตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำกำรออมทรัพย์ หำกทำได้เช่นนี้แล้วครอบครัวก็จะมีเงินออมไว้ใช้
จ่ำยในอนำคตตำมต้องกำร
 รู้จักสงเครำะห์ผู้อื่นหรือสังคมเท่ำที่จำเป็น ทั้งนี้เพรำะผู้บริโภคทุกคนต่ำงก็เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม ทุกคนก็ควรจะมีรำยได้เพื่อสังคมบ้ำงตำมควำมจำเป็น เช่น เพื่อกำรกุศล ได้แก่ งำนศพ งำนบวชนำค
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น หรือเพื่อสำธำรณประโยชน์ ได้แก่ ออมเงินซ่อมถนนหรือซอยเข้ำหมู่บ้ำน ออกเงิน
ซื้อเครื่องดับเพลิง เป็นต้น
๔. ปัจจัยที่มีผลต่อการออม
๔.๑ รำยได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดขีดควำมสำมำรถในกำรออมทรัพย์ของผู้บริโภคโดยปกติ
ผู้มีรำยได้ย่อมมีเงินเหลือและออมได้มำกกว่ำ ผู้ที่มีรำยได้น้อย
๔.๒ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย เป็ น ปั จ จั ย ส ำคั ญ อี กอั นหนึ่ง ในกำรกำหนดขี ด ควำมสำมำรถในกำรออมทรัพย์
ค่ำใช้จ่ำยของผู้บริโภคแต่ละคน หรือแต่ ละครอบครัวขึ้นอยู่กับนิสัยกำรใช้เงิน จำนวนสมำชิกในครอบครัว
สุขภำพของคนในครอบครัวโดยทั่วไปแล้ว ถ้ำบุคคลหรือครอบครัวใดมีค่ำใช้จ่ำยมำก จะทำให้มีเงินเหลือน้อย
และออมทรัพย์ได้น้อย
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๔.๓ สถำบันกำรลงทุน สถำบันอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ออมทรัพย์มำกน้อยเพียงใด หำกให้บริกำรดี
มีควำมมั่นคงสูง ก็จะเป็นแรงจูงใจให้มีผู้ออมทรัพย์มำกขึ้น
๔.๔ อัตรำดอกเบี้ยถ้ำหำกอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกสูง ก็จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคลดกำรใช้จ่ำยลง
และนำเงินมำออมทรัพย์มำกขึ้น
๔.๕ โอกำสในกำรลงทุน ถ้ำมีโอกำสมำกในกำรลงทุนและมีผลตอบแทนดี ก็จะเป็นกำรจูงใจให้มี
กำรออมมำกขึ้น
๔.๖ ขนบธรรมเนียมประเพณีบำงอย่ำงมีอิทธิพลต่อกำรใช้ จ่ำยและกำรออมทรัพย์ได้มำกเช่นกัน
ขนบธรรมเนียมประเพณี บ ำงอย่ ำง ทำให้มีกำรใช้ จ่ ำยเงินกั นมำ เช่น งำนบวชนำค งำนศพ งำนแต่ง งำน
ในบำงท้องที่มีกำรแข่งขันกันมำก ต้อ งจัดงำนเลี้ยงหลำยวัน มีมหรสพ เลี้ยงกันทั้งหมู่บ้ำนใช้จ่ำยเงินที่เก็บหอม
รอมริบมำหลำยปีจนหมด บำงรำยถึงกับต้องเป็นหนี้เป็นสินไปอีกนำน
๕. ประโยชน์ของการออม
๕.๑ ประโยชน์ต่อตนเอง
 มีควำมอบอุ่นใจและไม่มีควำมกังวลใจเรื่องต่ำง ๆ สำมำรถเตรียมพร้อมมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ทำให้มีสุขภำพจิตดี
 ผู้บริโภคอำจใช้เงินซื้อสิ่งของที่มีมูลค่ำสูง และมีคุณภำพดี มำใช้ตำมควำมพอใจได้
 เป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงในกำรดำเนินชีวิตและครอบครัว
 สำมำรถนำเงินไปลงทุนในกิจกำร เพื่อให้เกิดรำยได้เพิ่มเติมขึ้นได้
๕.๒ ประโยชน์ส่วนรวม
 เพื่อให้เกิดกำรลงทุนเพิ่มขึ้น เพรำะสถำบันกำรเงินที่ผู้บริโภคเอำเงินไปฝำกนั้น จะนำไปให้
พ่อค้ำแม่ค้ำและนักธุรกิจกู้เพื่อเอำไปลงทุนอีกต่อหนึ่ง เมื่อผู้บริโภคออมทรัพย์มำก ปริมำณกำรลงทุนก็มำกด้วย
 เมื่อมีกำรลงทุนเพิ่มขึ้น ประชำชนก็มีงำนทำ มีรำยได้มำกขึ้น มำตรฐำนกำรดำรงชีพของ
ประชำชนจะดีขึ้น
 เมื่อประชำชนมีควำมกินดีอยู่ดีแล้ว เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะดีขึ้น
 ทำให้เกิดควำมสมดุลทำงกำรค้ำ และกำรชำระเงินกับต่ำงประเทศ เพรำะสำมำรถผลิตสินค้ำ
เพื่อส่งไปขำยต่ำงประเทศได้มำกขึ้น และมีควำมจำเป็นต้อง ซื้อจำกต่ำงประเทศน้อยลง
๖. สัดส่วนที่เหมาะสมในการออม
โดยทั่วไปควรออมเงินประมำณ ๑ ใน ๔ ของรำยได้แต่ละเดือน อย่ำงไรก็ตำมอัตรำส่วนนี้สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม ขึ้นอยู่กับรำยได้ปัจจุบันและแผนทำงกำรเงินที่วำงไว้ เช่น หำกเรำมีแผน
ที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ในระยะเวลำอันใกล้ อำจจำเป็นต้องออมเงินมำกกว่ำ ๑ ใน ๔ เพื่อให้เรำถึงเป้ำหมำยทำง
กำรเงินเร็วขึ้น แต่ถ้ำเรำมีรำยได้น้อยและหนี้สินเยอะ ก็อำจลดกำรออมลง เพื่อนำเงินจำนวนนี้ไปทยอยผ่อน
ชำระหนี้สินที่มีให้หมดก่อน แล้วค่อยออมเพิ่มขึ้น เป็นต้น
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ไหนจะค่ำบ้ำน ค่ำรถ ค่ำน้ำ ค่ำไฟ ค่ำโทรศัพท์ แถมบำงคนยังมีค่ำเทอมลูกอีก แล้วจะเอำเงินที่ไหนมำออม
หลำยคนคิดว่ำกำรออมเงินคือกำรเปิดบัญชีและเอำเงินเข้ำไปฝำกกับธนำคำรเท่ำนั้น แต่ที่จริงแล้ว กำรออมเงิน
เกิดได้ตลอดเวลำ เพรำะหัวใจของกำรออมเงินคือ กำรใช้เงินอย่ำง “ชาญฉลาด” หรือพูดง่ำยๆ ก็คือ ถ้ำใช้เงิน
ให้ดีก็ออมเงินได้แล้ว แล้วเรำต้องใช้เงินยังไงล่ะ? มำดูไอเดียใช้เงินเจ๋ง ๆ ที่จะช่วยให้เงินในกระปุกของเรำเต็มเร็วขึ้น
ไอเดียที่ ๑ รู้ว่าตัวเองจ่ายอะไรไปบ้าง
สิ่งแรกที่เรำต้องรู้เมื่อต้องกำรออมเงินคือ เรำต้องรู้ว่ำเงินของเรำหำยไปไหน เรื่องนี้ทำได้ง่ำยที่สุด
โดยกำรตั้งงบค่ำใช้จ่ำย ไม่ว่ำจะใช้แอพลิเคชั่น , จดรำยรับ-รำยจ่ำย, หรือจะจดลงเศษกระดำษที่อยู่ในกระเป๋ำ
สตำงค์ แค่ขอให้เรำรู้ว่ำเรำใช้เงินไปกับอะไรบ้ำงถือเป็นใช้ได้
บำงคนคิดว่ำรำยจ่ำยเล็กๆ ไม่ต้องจดก็ได้ไม่เป็นไร ขอบอกเลยว่ำถ้ำเป็นเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ แล้วไม่
เป็นไรไม่ได้!!! ยิ่งเรำใส่ใจสถำนะทำงกำรเงินของตัวเองมำกเท่ำไหร่ เรำก็ยิ่งใช้เงินน้อยลงเท่ำนั้น
ไอเดียที่ ๒ อย่ารู้สึกว่าเราต้องโอเคกับเรื่องเงิน
'ปลอดภัยไว้ก่อน' คำนี้ใช้ได้กับทุกเรื่อง แต่บำงเรื่องของกำรเงินกลับเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ก็อย่ำคิด
มำกไป ถ้ำเรำไปแฮงเอำท์กับเพื่อนบ่อย ๆ เรำคิดว่ำนิดหน่อยเอง แต่พอเอำรำยจ่ำยทั้งหมดมำรวมกันกลับเป็น
รำยจ่ำยก้อนโตไปซะได้ ดังนั้น บำงครั้งเรำก็ต้องปฏิเสธบ้ำง หรือเรำอำจจะพำเพื่อ นมำเที่ยวบ้ำนเรำแทนไป
เที่ยวที่อื่นก็เป็นอีกไอเดียที่จะช่วยเรำประหยัดเงินแถมยังเพิ่มควำมสนิทในกลุ่มเพื่อนอีกด้วย
ไอเดียที่ ๓ ดูให้ดีว่าอะไรคือกับดักทางการเงิน
บำงครั้งแค่ 'ปลอดภัยไว้ก่อน' อำจไม่เพียงพอ แต่เรำต้องรู้ด้วยว่ำอะไรคือกับ ดักทำงกำรเงินของเรำ
เรำเป็นนักช้อปเพื่อระบำยอำรมณ์รึเปล่ำ? รึต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลำ? ไม่ว่ำจุดอ่อนของเรำคืออะไรก็ตำม
ให้วำงแผนเตรียมรับมือกับจุดอ่อนนั้นให้ดี บำงทีเรำอำจลองวำงแผนหำสิ่งทดแทนเพื่อลดรำยจ่ำย เช่น ถ้ำคุณ
ทำงำนไม่ได้ถ้ำไม่ดื่มลำเต้อุ่นๆ สักแก้วในตอนเช้ำ ก็ลองหำทำงทำลำเต้ด้วยตัวเองที่บ้ำนแทนที่จะซื้อมำดื่ม
แบบนี้ก็ช่วยลดรำยจ่ำยแถมเพิ่มทักษะกำรชงกำแฟให้ตัวเองเก๋ ๆ อีกด้วย
ไอเดียที่ ๔ สร้างบัญชีต้องห้าม
คนรวยเริ่มต้นกำรเก็บออมเงินแล้วก็ใช้จ่ำยเล็กน้อยไปกับสิ่งจำเป็น ทำให้พวกเขำมุ่งมั่นเก็บออมต่อไปได้
แต่กำรออมแบบนี้อำจจะยำกไปหน่อยสำหรับมือใหม่หัดออม ลองเริ่มต้นด้วยกำรโอนเงินส่วนที่ต้องกำรออม
จำกบัญ ชีเงินเดือนของเรำไปยังบัญชีที่เรำถอนออกได้ยำกแทน แต่เรำก็มี อีกวิธีที่น่ำสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือ
กำรลงทุน เพรำะกำรลงทุนจะทำให้เงินของเรำงอกเงยขึ้นมำในเวลำเดียวกันกับที่เรำออมเงิน ยิ่งเรำออมมำก
เงินที่เรำใช้ลงทุนก็จะมำกขึ้นตำมไปด้วย แบบนี้สิมีแต่ได้กับได้
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ไอเดียที่ ๕ จัดระเบียบซะ
ไม่ว่ำจะเป็นค่ำเช่ำเคเบิลทีวีหรืออินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์, รถยนต์ หรือทุก ๆ บิลที่เรำต้องจ่ำย เรำเข้ำใจ
ว่ำกำรจดจำรำยกำรและวันที่ต้องจ่ำยนั้นเป็นเรื่องยุ่งยำก แต่ถ้ำเรำลืมจ่ำยสักบิล ค่ำปรับที่ต้องจ่ำยก็ไม่ใช่เรื่อง
เล่น ๆ หำกปัญหำของคุณคือ ทำยังไงก็จำไม่ได้ว่ำต้องจ่ำยบิลวันไหน ลองใช้วิธีหักบัญชีจ่ำยอัตโนมัติดู แค่นี้เรำ
ก็จ่ำยค่ำบิลได้ตรงเวลำแถมก็ไม่ต้องเสียค่ำปรับอีกต่ำงหำก
ไอเดียที่ ๖ อย่าลืมสร้างเป้าหมายทางการเงิน
กำรสร้ำงเป้ำหมำยคือวิธีที่ได้ผลที่สุดในกำรเก็บออมเงิน เพรำะนั่นจะช่วยให้คุณหักใจไม่ซื้อกำงเกงยีนส์
ที่เรำเล็งเอำไว้ หรือไม่ไปแฮงเอำท์กับเพื่อน ๆ ๓ วันรวด ควรเริ่มต้นด้วยกำรสร้ำงเป้ำหมำยเล็ก ๆ และใช้เวลำสั้น ๆ
ในกำรบรรลุผลสำหรับตัวเรำ (เช่นภำยใน ๖ เดือนต้องเก็บเงินให้ได้ ๓-๖ เท่ำของเงินเดือนเป็นเงินฉุกเฉิน)
ไอเดียที่ ๗ ไม่มีคาว่าอายุน้อยเกินไปสาหรับการเกษียณ
หลำยคนคิดว่ำกำรเกษียณเป็นเรื่องไกลตัว แต่ก็ไ ม่เร็วเกินไปที่จะลงทุนในกองทุนเพื่อกำรเกษียณ
ลองคิดดูให้ดี หำกเรำเริ่มลงทุนตอนอำยุ ๓๕ ไม่ลงทุนตอนอำยุ ๒๕ ถือว่ำเรำเสียเวลำ ๑๐ ปีที่จะรวบรวมเงิน
เพื่ อ กำรลงทุ น นั่ น มั น มำกกว่ ำ พั น (และหลำยพั น ) บำทซะอี ก ลองหำข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น รวม RMF
ที่นอกจำกจะใช้เงินจำนวนไม่มำกในกำรลงทุนแล้วยังสำมำรถนำไปใช้ลดหย่อนภำษีได้อีกด้วย
กำรออมเงินไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำต้องใช้คูปองลดรำคำเพื่อซื้อของทุกอย่ำง หรือใช้ชีวิตโดยปรำศจำก
สิ่งที่เรำชอบ แค่ใช้จ่ำยอย่ำงมีเหตุผลและดูแลรำยได้ให้ดี เพียงแค่นี้คุณจะสำมำรถมีเงินเก็บได้แบบชิล ๆ แล้ว
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๑. ใช้เงินเดือนชนเดือน
ผ่ำนต้นเดือนมำไม่กี่วัน ไม่รู้ว่ำเงินเดือนของเรำสูญ สลำยหำยไปไหนหมด จำกใบแบงค์ พันที่จ่ ำย
สนุกมือช่วงก่อนหน้ำนี้ มันเหลือแค่เศษเหรียญกลิ้งไปมำที่ก้นกระเป๋ำ รู้ชะตำกรรมเลยว่ำอีกครึ่งเดือนที่เหลือ
จะต้องอำศัยมำม่ำกับน้ำเปล่ำประทังชีวิตแน่ๆ
วิธีแก้อาการ : มี ๒ วิธี คือ
๑) จดรำยจ่ำยจะได้รู้ว่ำเงินหำยไปไหนบ้ำง รู้ว่ำอะไรควรซื้อ ไม่ควรซื้อหรือว่ำรออีกแป๊บนึงค่อยซื้อ
๒) แบ่งเงินออกเป็น ๓ ส่วน ตั้งแต่วันเงินเดือนออกเลยก็ได้ว่ำก้อนไหนทำอะไรบ้ำง คือ เงินออม
หนี้สินและรำยจ่ำยส่วนตัว เมื่อได้รับเงินเดือนมำแล้วก็นำไปออมก่อนเลย ๑๐% ของรำยได้ แต่ถ้ำไม่ไหวจริง ๆ
ก็ออม ๒-๓% ของรำยได้ หลังจำกนั้นก็จ่ำยหนี้สินที่ติดค้ำงไว้ สุดท้ำยเหลือเงินเท่ำไหร่ก็ใช้เท่ำนั้น แล้วก็ใช้ชีวิต
ตำมขนำดกระเป๋ำของเรำ
สมการอภินิหารเงินออม ⇒ รายได้ - เงินออม - หนี้สิน = รายจ่ายส่วนตัว
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๒. ไม่มีเงินสารอง
หำกเรำใช้เงินจนหมด ไม่เคยแบ่งเงินบำงส่วนเก็ บออมไว้เลย ถ้ำวันหนึ่งเรำจำเป็นจะต้องใช้เงิน
เร่งด่วน เช่น บริษัทเลิกกิจกำรทำให้เรำตกงำน รถเสียต้องซ่อม ลูกป่วยต้องจ่ำยเงินค่ำรักษำ ฯลฯ ถ้ำไม่มีเงินออม
ก็ไม่พ้นกำรกู้ยืมเงินอย่ำงแน่นอน อย่ำโทษเวรกรรมที่ทำให้เรื่องเลวร้ำยเกิดขึ้นพร้อมกัน แต่ควรโทษตัว เอง
ที่ไม่เคยเตรียมควำมพร้อมมำกกว่ำ
วิธีแก้อาการ : สร้ำงกองทุน “เงินฉุกเฉิน ” เพรำะเงินส่วนนี้จะเข้ำมำช่วยให้เรำผ่ำนพ้นวิกฤต
เลวร้ำยออกมำได้ เรำควรเก็บเงินฉุกเฉินไว้ ๓-๖ เท่ำของค่ำใช้จ่ำย แต่ถ้ำใครกังวลว่ำน้อยเกินไปก็อำจจะเก็บ
เกินไป ๑๒ เท่ำของค่ำใช้จ่ำยก็ได้ แล้วควรเก็บไว้ที่ที่มีควำมเสี่ยงต่ำเพื่อรักษำเงินต้น เช่น ออมทรัพย์ กองทุน
รวมตลำดเงิน กองทุนรวมตรำสำรหนี้
๓. เริ่มหยิบยืมคนใกล้
เมื่อไม่มีเงินออมแต่จำเป็นจะต้องใช้เงินเร่งด่วน หนทำงแรก ๆ ที่หลำยคนเลือกใช้ คือ ยืมเงินจำก
คนใกล้ตัว (เหยื่อของเรำ คือ ญำติ เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงำน) มันเป็นวิธีที่ต้องใช้เครดิตควำมเชื่อมั่นส่วนตัว
และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันเป็นเดิมพัน ถ้ำยืมแล้วคืนครบทุกบำททุกสตำงค์ มันก็จบแบบแฮปปี้ แต่มันจะ
กลำยเป็นโศกนำฏกรรมไปทันที ถ้ำยืมแล้วหำยเข้ำกลีบเมฆ ไม่คืนเลย แบบนี้มีเคืองจนถึงขั้นเลิกคบกันได้ทันที
วิธีแก้อาการ : ถ้ำต้องยืมเงินคนอื่นจริง ๆ ควรสร้ำงเครดิตให้ตัวเองด้วยกำร “ยืมแล้วต้องคืน ”
ควรยืมเฉพำะช่วงที่จำเป็นจริงๆ เท่ำนั้น แล้วอย่ำขอยืมบ่อยจนทำให้คนรอบข้ำงลำบำกใจ
๔. ใช้บัตรกดเงินสด
บำงครั้งเรำมืดแปดด้ำนหันไปทำงไหนก็ไม่มีใครให้ยืมเงินเลย โอ้ชีวิต!! ทำไมถึงได้โหดร้ำยกับเรำ
แบบนี้ ระหว่ำงที่เดินคิดวิธีหำทำงออกอยู่พักใหญ่ ก็ได้ยินเสียงโฆษณำบัตรกดเงินสดดังแว่วเข้ำมำ คิดว่ำนี่แหละ
ทำงออกของเรำ
แต่ว่ำ!! ถ้ำเรำจัดกำรหนี้ไม่ได้ ทำงออกด้วยกำรใช้บัตรกดเงินสดนี้ก็อำจจะพำเรำไปสู่เส้นทำงใหม่
ที่หำยนะกว่ำเดิมกับวงจรหนี้สินก้อนโตก็ได้ เพรำะบัตรกดเงินสดจะคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เรำกดเงินสดออกมำใช้
(คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๒๘ ต่อปี) ดังนั้น กดเงินสดออกมำแล้วจะต้องรีบคืน หนี้ให้เร็วที่สุด ไม่งั้นดอกเบี้ยจ่ำยเบ่ง
บำนกลำยเป็นภำระหนักขึ้นไปอีก
วิธีแก้อาการ : ต้องเปรียบเทียบที่มำของเงินสดที่นำมำใช้จ่ำย ว่ำแต่ละช่องทำงนั้นเรำเสียค่ำใช้จ่ำย
อะไรบ้ำง ตัวอย่ำง เรำต้องกำรเงินสด ๕,๐๐๐ บำท มำใช้จ่ำย ๑ เดือน จำกภำพเรำจะเห็นว่ำมี ๕ ช่องทำงที่เรำจะ
มีเงินสดมำใช้จ่ำย คือ เงินออมของเรำ ยืมเงินคนอื่น โรงรับจำนำ ใช้บัตรกดเงินสดและกำรใช้บัตรเครดิตมำกดเงินสด
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๑. เพราะชีวิตคนเราล้วนไม่แน่นอน
ชีวิตเราทุกคนนั้นเกิดมาล้วนต้องตาย แต่ควำมทุกข์
ไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อเรำตำยไปเท่ำนั้น แต่มันจะทุกข์สุด ๆ
ถ้ำใช้เงินหมดแล้วดันไม่ตำย
“ชีวิตคนเรานั้นล้วนไม่แน่นอน”
บำงครั้งเรำอำจจะมีช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งที่ต้องใช้เงิน
อย่ำงเร่งด่วน ซึ่งถ้ำหำกไม่เตรียมตัวเผื่อไว้ก่อน เมื่อถึง
ตอนนั้นก็คงไม่ทันแล้ว
๒. ตอนช่วงเวลาสาคัญนันต้องใช้เงินเสมอ
แนวคิดที่ว่ำ “ชีวิตคนเรำนั้นเงินไม่ได้สำคัญที่สุด ”
แ“เงินไม่ได้สาคัญที่สุดน่ะ... คิดถูกแล้ว แต่เราต้อง
ไม่ลืมว่าทุกเวลาสาคัญของชี วิ ตนั้น เราต้อ งใช้เงิน
ด้วยนะ”
๓. เราอาจเจอเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ
บำงครั้ ง ประเทศของเรำอำจจะเกิ ด เหตุ ก ำรณ์
ไม่สงบบำงอย่ำงขึ้นมำ เมื่อเกิดเรื่องแล้ว อำจจะมีเหตุจำเป็นทำให้เรำต้องใช้เงินฉุกเฉิน ดังนั้น ควรมีเงินออม
ในส่วนนี้เก็บไว้บ้ำง
๔. ชีวิตอาเพศ ตกงานโดยไม่รู้ตัว
บำงคนโชคดี ตกงำนแล้วได้เงินค่ำตกใจสัก ๑๐ เดือนก็ยังพอไหว แต่ที่เจอมำสำหรับบำงคนนั้น
วิกฤตชีวิตชัด ๆ เพรำะบริษัทปิดหนีลูกน้อง แล้วถ้ำเรำไม่มีเงินออมฉุกเฉินไว้ จะไปหำเงินที่ไหนมำใช้จ่ำย
๕. อาจซวยเจอคนชั่วมาขโมยเงิน
เรำอำจจะโชคร้ำยแบบสุด ๆ เจอคนไม่ดีขโมยเงินไปช่วยใช้ แล้วทีนี้ชีวิตจะดำเนินต่อไป
อย่ำงไรก็ตำม.. ผู้เชี่ยวชำญกำรเงินทั้งหลำยมักจะแนะนำว่ำเงินออมฉุกเฉินควรสำรองไว้ ๓-๖ เท่ำของ
รำยจ่ำยต่อเดือน เช่น ถ้ำหำกเรำใช้จ่ำยเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บำท อย่ำงน้อยเรำควรมีเงินออมฉุกเฉิน ๖๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ บำท เพื่อให้อุ่นใจว่ำสำมำรถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ถ้ำหำกมีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นมำจริง ๆ
ข้อแนะนำเพิ่มเติมว่ำ นอกจำกกำรออมเงินฉุกเฉินแล้ว เรำควรมีเป้ำหมำยเงินออมต่อไปในระยะยำว
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นอกจำกรำศีเกิดที่เป็นตัวบ่งบอกนิสัยหรือทำนำยอนำคตของเรำ ๆ แล้ว รู้หรือเปล่ำว่ำเจ้ำกรุ๊ปเลือด
ของเรำก็สำมำรถเป็นตัวบอกนิสัยใจคอของแต่ละคนได้เหมือนกัน คนกรุ๊ป A B O AB มีนิสัยที่ต่ำงกันแบบ
เรียกได้ว่ำสุด ๆ เลย ไม่ใช่แค่นิสัยในเรื่องทั่วไปอย่ำง ควำมรัก เพื่อนฝูง กำรทำงำน หรือทัศนคติเท่ำนั้น แต่เรื่อง
กำรจัดกำรบริหำรเงิน ๆ ทอง ๆ ก็ยังไม่เหมือนกันอีกด้วย พูดไปก็อยำกรู้แล้วใช่ไ หมล่ะว่ำจะแม่นหรือ เปล่ ำ
ไปดูกันเลยดีกว่ำจ้ำ แอบกระซิบบอกว่ำ แม่นเกิ๊น
กรุ๊ป A
ชอบพัฒนำตนเองอยู่เสมอ เกลียดกำรย่ำอยู่กับที่เป็นที่สุด มีควำมเป็นผู้นำสูง มั่นใจในตัวเอง แอบหลง
ตัวเองนิด ๆ พอน่ำรัก เสียสละ อดทน เป็นผู้ใหญ่ม๊ำกมำก สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ หรือผู้คนใหม่ๆ
ได้อย่ำงง่ำยดำย เพรำะแบบนี้ถึงเป็นผู้นำที่มีแต่คนอยำกตำม
นิสัยของคนกรุ๊ป A เกี่ยวกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เนื่องจำกมีควำมเป็นผู้นำสูง มีระเบียบในชีวิตเป๊ะ
ชำวกรุ๊ป A จึงเก็บเงินเก่งอย่ำบอกใครเลยเชียว มีเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ เหลือจำกอะไรนี่อย่ำหวังว่ำจะรอด เก็บ
หมด เรียกได้ว่ำเป็นบุคคลตัวอย่ ำงเรื่องกำรเก็บ หอมรอมริ บเลย สิ่ง เดียวที่เธอแพ้คือเวลำช้อ ปปิ้ง นี่ แ หละ
เรียกว่ำถึงไหนถึงกัน ที่เก็บ ๆ มำเมื่อกี๊ ไปหมดเลยจ้ำ เพรำะนิสัยชื่นชอบของแบรนด์เนมทำให้ถึงแม้ว่ำพวกเธอ
จะมีเงินเก็บเยอะก็หมดทีละเยอะ ๆ เช่นกัน อีกอย่ำงหนึ่งคือชำวกรุ๊ป A เป็นพวกไม่กล้ำทวงเงิน เพรำะเกรงใจคน
ที่ยืมไปเป็นที่สุด ถึงจะจำได้ก็เถอะว่ำใครยืมไปเท่ำไหร่บ้ำง เกรงใจ๊ เกรงใจ วิธีกำรออมเงินที่ดีที่สุดสำหรับคน
กรุ๊ป A คือแยกบัญชีเงินออกและเงินช้อปปิ้งชัดเจน จะได้ไม่แตะต้องเงินออมของตนอีก เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ รอได้
อย่ำใจร้อน ๆ

๙๑

๙๒

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

กรุ๊ป B
เป็นคนติสท์ ๆ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์แบบบรรเจิดมำก เพรำะเป็นคนไม่สมำธิสูง แต่ด้วยควำมติ ส ท์
ของชำวกรุ๊ป B ก็ทำให้อำรมณ์แปรปรวนง่ำย เดี๋ยวงอน เดี๋ยวหำย ปวดหัวเป็นที่สุด ทั้ง ขี้น้อยใจทั้ง ขี้เหงำ
ต้องกำรคนมำดูแลสุด ๆ แต่ถึงจะเป็นแบบนี้ก็ชอบนิสัยตัวเองนะ ไม่คิดจะเปลี่ยนด้วย
กำรเงินของคนกรุ๊ป B บอกได้คำดียวว่ำขึ้น ๆ ลง ๆ เหมือนนิสัยพวกเธอเลย ชำวกรุ๊ป B ชอบใช้
อำรมณ์ในกำรตัดสินใจใช้เงิน เรียกได้ว่ำถ้ำเห็นแล้วปิ๊ง ถูกใจ เงินก็แทบจะลอยออกจำกกระเป๋ำทันทีเลย จะซื้อ
อะไรต้องคิดให้ดี ๆ ก่อน ไม่งั้นระวังจะแย่เอำ คนกรุ๊ป B เรียกได้ว่ำถ้ำเจอสิ่งที่อยำกได้จริง ๆ แล้วมีเงินอยู่ในมือ
ก็จะซื้อเดี๋ยวนั้น ใครห้ำมก็ไม่ฟังด้วย แต่ถ้ำตอนนั้นไม่มีเงินก็จะประหยัดเก็บ หอมรอมริบจนกว่ำจะมีเงินพอไป
ซื้อก็อยำกได้อ่ะ ทำงที่ดีชำวกรุ๊ป B ควรออมพวกฝำกประจำดีที่สุดจะได้มีอะไรมำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ ไม่เสียเงิน
ไปกับอำรมณ์ชั่ววูบจ้ำ
กรุ๊ป AB
ตัวแสบและแปลกที่สุดประจำกรุ๊ปเลือดทั้ง ๔ คนกรุ๊ป AB ยอมทำทุกอย่ำงเพื่อให้ตนเองสำเร็จ ชอบ
หรือไม่ชอบก็ทำหมด ก็อยำกชนะนี่นำ เป็นคนมีเซนส์แถมยังพูดตรงมำก ๆ จนอำจะทำร้ำยจิตใจคนฟังไปแบบ
ไม่รู้ตัวเลยทีเดียว ไม่ทำตำมกฏเกณฑ์ หัวแข็งแต่โดดเด่นนะ ถึงจะเข้ำถึงยำกไปหน่อยแต่ถ้ำเปิดใจแล้วก็สนิทกัน
แบบตัวติดกันไปเลย
กรุ๊ป AB ด้วยควำมที่เป็นคนแปลกกว่ำคนอื่นทำให้คิดเยอะมำก ๆ ไม่ว่ำจะทำอะไร จะฝำกเงินแบบไหน
ดีนะ ซื้อกองทุนตัวไหน หรือหุน้ ตัวไหนดี คนกรุ๊ป AB จะคิดวนซ้ำไปซ้ำมำอยู่อย่ำงนั้นจนกว่ำจะพอใจจริง ๆ หำ
ข้อมูลแน่นปึ้กแบบนี้ดีแล้ว จะได้มั่นใจว่ำเงินที่ลงทุนไปได้ผลตอบแทนดีคุ้มค่ำจริง ๆ
กรุ๊ป O
เป็นคนเจตนำดีแต่มักถูกเข้ำใจผิดอยู่บ่อย ๆ เนื่องจำกเป็นคนไม่ตำมใจคนอื่น ให้โอกำสคนอื่นเสมอ
มุ่งมั่นและรักศักดิ์ศรีเป็นที่สุด คำไหนคำนั้น เวลำทำอะไรก็จะพยำยำมทำให้มันออกมำดีที่สุด แต่ขี้ลืมมำก บำงที
ขนำดเพิ่งลุกขึ้นมำจะหยิบของ พอเดินเข้ำห้องปุ๊บก็ลืมว่ำจะมำหยิบอะไร พอจะขี้อำยก็ขี้อำยสุด ๆ แต่พอจะ
กล้ำก็แทบจะพุ่งเข้ำไปเลย เดำใจยำกจริง ๆ
ชำวกรุ๊ป O เป็นคนมีวินัยเรื่องกำรใช้เงินอย่ำงหำตัวจับยำก เรียกได้ว่ำคำนวณหมดจดหมดว่ำตัวเอง
จ่ำยอะไรไปบ้ำง แต่พอถึงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ชำวบ้ำนเขำไม่เสียกัน คนกรุ๊ป O ก็จะจ่ำยออกไปแบบงง มักเสีย
เงินไปกับพวกของกระจุ๊กกระจิ๊กทั้งหลำยมำกที่สุด แต่ด้วยควำมที่ชำวกรุ๊ป O เป็นคนมีวินัยมำก เรื่องแค่นี้
ไม่สะท้ำนจ้ำ เป็นคนมีเงินก้อนเก็บในธนำคำรมำกที่สุด ก็เล่นเป๊ะซะขนำดนั้นนี่เนอะ แต่ถ้ำสะสมเงินก้อนได้
เยอะพอสมควรแล้ว ควรเอำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมำกกว่ำนะจ๊ะ จะได้งอกเงยมำกขึ้น
แต่ไม่ว่ำจะเป็นชำวกรุ๊ปไหนกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่ดีก็เป็นทำงเลือกที่ดีที่สุดจ้ำ ดังนั้นก่อนจะใช้เงิน
ทำอะไร คิดให้ดีก่อนเสมอและหมั่นทำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยเพื่อดูว่ำกำรใช้เงินของเรำสมเหตุสมผลไหม จะได้
ควบคุมได้ง่ำย ๆ ถ้ำทำแบบนี้รับรองว่ำมีกินมีใช้ ไม่มีวันขำดมือแน่นอน
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ผลของกำรออมเงินที่ทำให้ใครหลำย ๆ คนเห็นแล้วรับรองว่ำต้องมีแรงฮึดที่อยำกจะออมเงินมำกขึ้น!!
คนแรก: นักเรียน นักออม สะสมเงินค่ำขนมมำจ่ำยค่ำเทอมเพื่อแบ่งเบำภำระของพ่อแม่
คนที่สอง: พ่อค้ำนักออม หยอดกระปุกออมสิน ๑ ปี ได้เงินเกือบ ๔ แสนบำท เป็นของขวัญปีใหม่ให้พ่อแม่
คนที่สำม: หมูปิ้งร้อยล้ำน ขำยและสะสมเงินจนกระทั่งมีเงินสร้ำงโรงงำนหมูปิ้งที่ได้มำตรฐำน
ถ้ำใครที่คิดว่ำชำตินี้เรำออมเงินไม่ได้หรือออมเงินไปแป๊บนึงแล้วมักพ่ำยแพ้ต่อสิ่งรอบตัว จนต้องหยิบ
เงินออมออกมำใช้จนหมดเกลี้ยง อยำกให้ลองดูวิธีกำรออมเงินของ ๓ บุคคลตัวอย่ำง

คนแรก: นักเรียน นักออม

ข้อมูลจำก FB (https://goo.gl/kEwozj)

ในช่วงเดือนเมษำยน ๒๕๖๐ เชื่อว่ำหลำยคนน่ำจะเคยเห็นกำรแชร์เรื่องรำวบน FB และสื่อโทรทัศน์
ของนักเรียนคนหนึ่งที่ออมเงินจำกค่ำขนมมำจ่ำยค่ำเทอมจำนวน ๖,๓๘๐ บำท เรำมำดูกันว่ำเขำเป็นใครมำจำก
ไหนและมีวิธีกำรออมเงินอย่ำงไร
น้องคนนี้ ชื่อ นำยกำนต์ พำนิช หรือ ป๊อป อำยุ ๑๘ ปี อยู่ที่ จ.ฉะเชิงเทรำ เรียนที่วิทยำลัยกำรอำชีพ
พนมสำรคำม สำขำช่ำงกลโรงงำน ตั้งใจว่ำจะนำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำกำรทำเกษตรของที่บ้ำน
ครอบครัวทำอำชีพเกษตรกรรม ปลูกผักไว้ขำย เช่น มันสำปะหลัง ถั่ว และแตง ไม่ค่อยจะมีเงินมำกนัก
เพรำะบ้ำนกับโรงเรียนอยู่ห่ำงกันประมำณ ๗๐ กิโลเมตร ทำให้ต้องจ่ำยค่ำรถรับส่งเดือนละ ๑,๗๐๐ บำท และ
ต้องตื่นไปโรงเรียนตั้งแต่ตีสี่ทุกวัน
การออมเงิน: ต้องกำรเก็บเงินเพื่อแบ่งเบำภำระของพ่อแม่และเก็บเอำไว้ใช้จ่ำยในยำมจำเป็น จึงเริ่ม
ออมเงินใส่กระปุกออมสินที่ทำจำก กระบอกไม้ไผ่ (ตัดมำจำกข้ำงบ้ำน) และขวดน้ำพลำสติก เงินที่นำมำหยอด
นั้นเป็นเงินค่ำขนมที่แม่ให้วันละ ๑๐๐ บำท พอเหลือกลับมำก็จะหยอดทุกวัน ๆ ละ ๕-๑๐ บำท

๙๓
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ข้อคิดที่เราได้จากเรื่องราวของน้องป๊อบ…
 กำรตั้งใจเรียนเพื่อนำควำมรู้ที่ได้รับมำสร้ำงรำยได้ให้ตนเองและดูแลครอบครัว
 กำรปลูกฝังนิสัยออมเงินต้องเริ่มต้นจำกครอบครัว เช่น ได้รับเงินค่ำขนมแล้วแบ่งไปออมเก็บไว้
 ถ้ำเรำสำมำรถจัดกำรกับเงินก้อนเล็ก ๆ ได้ ควำมรู้ตรงนี้ก็จะทำให้เรำจัดกำรกับเงินก้อนโตที่เรำจะ
ได้รับในอนำคตได้เช่นกัน
 สำหรับคนวัยทำงำนอำจจะนำแนวคิดนี้มำปรับใช้ได้ คือ “ออมก่อนใช้” เมื่อได้รับเงินเดือนมำแล้ว
ควรไปเก็บออมไว้ก่อน เหลือจำกนั้นค่อยนำมำใช้จ่ำย

คนที่สอง: พ่อค้านักออม
ที่มำ FB ประทีป ประทีป อะวะรัมย์
(https://goo.gl/WiLc3K)

ช่วงวันปีใหม่ปี ๒๕๖๐ มีกำรแชร์ ค ลิ ป
ทำงสื่ อ ออนไลน์ ข องพ่ อ ค้ ำ หนุ่ ม คนหนึ่ ง
แบ่งเงินที่ขำยของได้มำหยอดกระปุกออมสิน
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้พ่อกับแม่ สะสมเงิน
๑ ปี มีเงินออมกว่ำ ๓๘๐,๐๐๐ บำท เรำมำดู
กันว่ำกว่ำจะมีวันนี้เขำต้องผ่ำนอะไรมำบ้ ำ ง
และมีวิธีกำรออมเงินอย่ำงไร
หนุ่ ม คนนี้ ชื่ อ คุ ณ ประที ป อะวะรั ม ย์
อำยุ ๓๑ ปี เป็นหนุ่มบุรีรัมย์ อดีตเคยถูกหลอกไปลงทุนแชร์ลูกโซ่และกู้หนี้ยืมสิน ซึ่ง พ่อช่วยเหลือเขำ โดย
กำรนำที่นำไปจำนอง เพื่อนำเงินไปซื้อรถ แต่งตัว และออกไปหำลูกทีม ใช้เงินกว่ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท เขำเล่ำว่ำ
พอหำลูกทีมได้ ๑-๒ คน ก็รู้สึกว่ำไม่ใช่ ยิ่งทำยิ่งจน ไม่มีเงิน แต่มีหนี้ ถึงขนำดกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ต้องหักครึ่ง
แต่ยังแต่งตัวดีออกไปหำลูกทีม เลยรู้สึกว่ำถูกหลอก เคยร้องเรียนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ แต่ไม่มี
ควำมคืบหน้ำ
การออมเงิน: ต้องกำรหยอดกระปุกออมสินเป็นขวั ญปีใหม่ตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ เงินที่นำมำ
หยอดนี้ไ ด้มำจำกธุรกิจขำยเสื้อผ้ำตำมตลำดนัดและขำยสินค้ำออนไลน์ แบ่ง เงินที่ขำยของได้ร้อยละ ๕-๑๐
ในแต่ละวัน มำยอดกระปุกเป็นระยะเวลำ ๑ ปี
วิธีจัดการรายได้: ตอนนี้มีรำยได้จำกธุรกิจ แต่ก็ต้องประหยัดด้วยกำรแบ่งเงินเดื อน ๑๕,๐๐๐ บำท
ให้ตนเอง ไม่เอำเงินที่ร้ำนมำใช้ ขณะนี้เขำไม่มีหนี้สินแล้วและเตรียมสร้ำงบ้ำนใหม่ให้พ่อแม่
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ข้อคิดที่เราได้จากเรื่องราวของคุณประทีป…
 แม้ว่ำมีเงินมำกแค่ไหน ก็หมดตัวได้เพรำะแชร์ลูกโซ่ ซึ่ง ปัจจุบันใช้วิธีกำรหลอกลวงที่เปลี่ยนไป
เรำควรติดตำมข่ำวสำรตลอดเวลำ ทำงที่ดีอะไรที่บอกว่ำได้ผลตอบแทนสูง ๆ ควำมเสี่ยงต่ำ ลงทุนปุ๊บ ๓-๗ วัน
ได้เงินกลับมำทันทีหรือว่ำได้เงินง่ำย ๆ ก็ควรระมัดระวังไว้
 แม้ว่ำอำชีพค้ำขำยจะต้องมีเงินหมุนตลอดเวลำ แต่ก็ต้องแบ่งเงินออมเก็บไว้ด้วย เผื่อไว้ใช้ในช่วง
ขำยของไม่ดีจะได้นำเงินออมออกมำใช้ได้ โดยไม่ต้องกู้ยืมให้เสียดอกเบี้ย ทำงที่ดีควรแยกบัญชีส่วนตัวและบัญชี
ของร้ำนออกจำกกัน เพื่อจะได้ไม่ใช้เงินปะปนกัน
 เมื่อเรำทำงำนมีรำยได้แล้วควรแบ่งเงินทำบุญกับพระในบ้ำนด้วยกำรให้เงินพ่อแม่ด้วย แต่ควรให้
อย่ำงมีขอบเขตเพรำะบำงครอบครัวพ่อหรือแม่ติดกำรพนัน เอำเงินที่ลูกให้ไปเสียพนันจนหมด แบบนี้ลูกอำจจะ
ไม่ให้ก็ได้ จำกประสบกำรณ์ที่เคยเจอเป็นแม่ของเพื่อนติดหวย ลูกให้เงินล้ำนกว่ำบำทก็หมดเกลี้ยง สุดท้ำย
ลูกจำเป็นต้องเลิกให้เงินช่วยเหลือพ่อแม่

คนที่สาม: หมูปิ้งร้อยล้าน
เฮียนพ หนุ่มนครสวรรค์ ที่ล้มเหลวกับหลำย ๆ อำชีพ
จนกระทั่งได้มำเจอสูตรหมูนุ่มเจ้ำเด็ดขำยดี มียอดขำยกว่ำ
๘๐๐,๐๐๐ ไม้ต่อสัปดำห์ ส่งขำยทั่วประเทศ สร้ำงรำยได้กว่ำ
๒๐๐ ล้ำนบำทต่อปี แต่กว่ำจะมีวันนี้ไ ด้ต้องผ่ำนอุ ป สรรค
มำกมำย
คุณชวพจน์ ชูหิรัญ หรือเฮียนพ ปัจจุบันอำยุ ๔๙ ปี
มีพี่น้อง ๔ คน พอเรียนจบ ม.๓ ก็ไม่ได้เรียนต่อ
ประสบการณ์ในอดีต
เริ่มทำงำนก่อสร้ ำงมำตั้ง แต่ อำยุ ๑๕ ปี พออำยุ ๑๗ ปี
เข้ำ กทม. มำทำงำนเป็นช่ำงทำสี ทำเฟอร์นิเจอร์
ปี ๒๕๓๓ บริษัทเปิดใหม่แถวปทุมฯ เปิดรับพนักงำนวุฒิ
ม.๓ ก็เลยไปสมัครเป็นลูกจ้ำงรำยวัน ๆ ละ ๗๐ บำท ทำงำน
มำเกือบ ๑๐ ปี เห็นว่ำดีเพรำะมีสวัสดิกำรดี เช่น มีรถรับส่ง
มีโรงอำหำร
ปี ๒๕๔๐ เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง ก็ถูกเลิกจ้ำงได้เงินก้อ นมำ
๒ – ๓ หมื่ น บำท ตอนนั้ น อำยุ ๓๐ ปี สมั ค รงำนที่ ไ หน
ไม่ค่อยมีคนรับ ก็เลยหันมำขำยของตำมตลำดนัด ทำน้ำยำล้ำงจำนขำย ขำยไอติมกะทิสด ขำยเสื้อผ้ำเด็ก ขำย
ต้นไม้มงคล ขับแท็กซี่ รปภ. แต่ก็ยังล้มเหลว สุดท้ำยบ้ำนถูกยึดและเลี้ยงชีพด้วยกำรขับวินมอเตอร์ไซค์
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เริ่มทาหมูปิ้ง
กลุ่ ม แม่ บ้ ำ นต ำรวจที่ ท ำหมู ปิ้ ง ขำยว่ ำ จ้ ำ งเฮี ย นพที่ ขั บ วิ น มอเตอร์ ไ ซค์ ใ ห้ ไ ปส่ ง หมู ปิ้ ง หลำย ๆ ที่
จนกระทั่งน้องสำวเริ่มขำยหมูปิ้ง ในขณะที่เฮียนพช่วยผลิตหมูปิ้ง
จุดพลิกอยู่ที่ปี ๒๕๕๔ น้ำท่วมใหญ่ ผู้ผลิตหมูปิ้งคนอื่น ๆ หยุดผลิตกันหมดเพรำะหนีน้ำท่วม แต่เฮีย
นพไม่หยุดเพรำะคิดว่ำมันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว จำกวิกฤตก็กลำยเป็นโอกำส ทำให้เฮียนพได้ทั้งลูกค้ำและ
ลูกน้องของผู้ผลิตรำยอื่น ๆ มำในช่วงน้ำท่วม
การสะสมเงิน
เมื่อขำยได้เงินมำแล้วก็จะหักค่ำใช้จ่ำยต่ำง เช่น เนื้อหมู ค่ำแรง ฯลฯ เหลือเงินเท่ำไหร่ค่อยนำไปหย่อน
ตู้ฝำกธนำคำรเก็บไว้ เก็บไปเรื่อย ๆ ก็ไม่รู้ว่ำตัวเองมีเงินเก็บเท่ำไหร่ จนกระทั่งวันหนึ่งจำเป็นจะต้องซื้อรถเพื่อ
ขับส่งของ เพรำะคันเก่ำมันสภำพไม่ค่อยดี เปิดดูเงินในบัญชีก็ตกใจเพรำะมีเงินเกือบ ๓ ล้ำนบำท!!
แม้ว่ำมีรำยได้เยอะ แต่ก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม ปัจจุบันก็ยังอยู่บ้ำนเอื้ออำทร
ขยายกิจการจากเงินออม
เมื่อพื้นเก่ำที่ใช้ผลิตหมูปิ้งถูกนำไปสร้ำงศูนย์อำหำร จึงต้องย้ำยคนงำนร้อยกว่ำคนไปเช่ำโรงงำนเก่ำ ๆ
เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บำท ส่วนเงินที่สะสมไว้ตั้งใจว่ำจะนำไปซื้อที่ดินเพื่อตั้งโรงงำนจะได้ไม่ต้องจ่ำยค่ำเช่ำโรงงำน
แต่ก็ถูกญำติพี่น้องตำหนิเพรำะลงทุนเป็นล้ำนไม่รู้ว่ ำจะได้คืนตอนไหน และคิดว่ำหมูปิ้งใคร ๆ ก็ทำได้ คนอื่นทำ
อยู่ริมถนนเต็มไปหมด
สำเหตุที่ตัดสินใจทำโรงงำนเพรำะธุรกิจมันดีขึ้นเรื่อย ๆ ลูกค้ำไม่เคยมีปัญหำ ถ้ำเรำมีสัจจะทำตำมที่ให้
สัญญำกับลูกค้ำไว้ รักษำเวลำ รักษำคุณภำพก็จะมีลูกค้ำมำกขึ้น
เคล็ดลับความสาเร็จ
ตั้งแต่ตกงำนปี ๒๕๔๐ ใช้เวลำ ๑๒ ปี กว่ำจะเจอสูตรหมูปิ้งที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ ซึ่งจะต้องใช้
ควำมตั้งใจ มีสติและควำมอดทนเป็นอย่ำงมำกในกำรดิ้นรนเพื่อหนีควำมลำบำก
เน้นทำงด้ำนคุณภำพในกำรสร้ำงจุดแข็งให้ตัวเองและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำ โดยทำให้โรงงำน
ได้รับมำตรฐำน อย. เขำมองว่ำถ้ำของมีคุณภำพ ลูกค้ำก็จะไม่เกี่ยงรำคำ
เฮียนพมองกำรขำยหมูปิ้งออกเป็น ๒ มุม คือ
 ทำเพื่อหำเช้ำกินค่ำ ขำยเองได้เงินวันต่อวันก็พออยู่ได้ แต่มันไม่เติบโต
 ทำเป็นธุรกิจ คือ ทำให้เติบ โตโดยกำรพยำยำมเพิ่ ม สำขำไปเรื่ อย ๆ หำคนมำขำยแทนเรำแล้ ว
ยังช่วยเหลือให้คนอื่นมีงำนทำอีกด้วย
ข้อคิดที่เราได้จากเรื่องราวของเฮียนพหมูนุ่ม…
 ชีวิตของทุกคนล้วนมีปัญหำ ถ้ำเรำมีสติและมีควำมอดทนมำกพอก็จะผ่ำนมันมำได้
 เรื่องกำรออมเงินไม่มีสูตรสำเร็จตำยตัว ควรปรับให้เข้ำกับชีวิตของตัวเรำเอง
 เฮียนพทำอำชีพค้ำขำย รำยได้ไม่แน่นอน จึงใช้วิธีจ่ำยก่อนแล้วค่อยออมเงิน
 ถ้ำเรำมีรำยได้แน่นอนแล้วอยำกปรับวิธีนี้มำใช้กับตัวเองควรจะเป็น “การออมก่อนใช้จ่าย” ก็ได้
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 เมื่อเรำพอมีรำยได้บ้ำงแล้ว ควรช่วยเหลือสังคมด้วย เช่น กำรทำให้คนอื่นมีงำนทำเพื่อเขำจะได้
ช่วยเหลือตัวเองได้
 ธุรกิจที่คนอื่นทำแล้วสำเร็จ เรำทำตำมแล้วอำจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้ ทำงที่ปลอดภัยถ้ำเรำยัง
ไม่แน่ใจว่ำจะสำเร็จเหมือนคนอื่น ๆ หรือไม่ ควรเริ่มทำจำกเล็กแล้วค่อย ๆ เติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ จำกเงินออม
ของตัวเอง ถ้ำทำแล้วเห็นกำไร มันเริ่มเสถียรแล้วก็อำจจะใช้วิธีกำรกู้ยืมเงินเข้ำมำช่วย เพื่อทำให้ธุรกิจของเรำ
เติบโตได้เร็วขึ้น
วิธีออมเงินที่แสนจะธรรมดำ แต่ได้ผลดีเกินคำด ไม่ว่ำจะเป็น การหยอดกระปุกออมสินหรือการฝาก
เงินเข้าธนาคารผ่านตู้รับฝากเงิน ซึ่งสิ่งที่ทั้ง ๓ คนมีเหมือนกัน คือ วินัยในกำรออมเงินที่ทำอย่ำงสม่ำเสมอ
บุคคลตัวอย่ำงทั้ง ๓ คนนี้น่ำจะทำให้หลำยๆ คนมีแรงฮึดและมีกำลังใจที่จะออมเงินมำกขึ้น
ที่มำ: อภินิหารเงินออม Sep 16, 2017

ชื่อข่าว : สุดโรแมนติก อากงนาเงินออมจากอาชีพเก็บขยะมาหลายปี ซือแหวนเพชรให้ภรรยา
เว็บไซต์ข่ำวเซี่ยงไฮ้อิสต์รำยงำนถึงประเด็นที่กำลัง
ได้รับควำมสนใจในเว่ยป๋อเครือข่ำยสัง คมออนไลน์
ยอดฮิตของจีน โดยเรื่องรำวดังกล่ำวโพสต์โดยผู้ ใช้
ชื่อว่ำ @zhelishixinjiang พร้อมกับรำยงำนว่ำ ชำย
คนนี้อำยุเกิน 70 ปีขึ้นมำ พำภรรยำวัยใกล้เคียงกัน
มำที่ห้ำงในเมืองคอร์ลำ เพื่อเลือกซื้อแหวนเพชรที่
ถูกใจ เมื่อสอบถำมชำยชรำคนนี้กล่ำวว่ำ สะสมเงิน
มำนำนหลำยปีแล้ว ชำยชรำกล่ำวว่ำ
"พวกเราผ่านชีวิตยากลาบากมามาก
ฉันก็อยากจะให้อะไรเมียฉันบ้าง"

หลักการออมเงิน เป้ำหมำยกำรออมเงินชัดเจนว่ำ ต้องกำรใช้เงินซื้อควำมสุขให้กับคู่ชีวิต ทำให้มี
ควำมอดทนและมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ สำหรับคนที่มีข้ออ้ำงสำรพัดว่ำออมเงินไม่ได้ อยำกจะให้ดูควำมพยำยำม
ของคุณปู่คนนี้เป็นตัวอย่ำง เงินเพียงน้อยนิด ถ้ำเก็บสะสมกันเรื่อย ๆ ก็จะกลำยเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นมำได้
ดังนั้น อย่ำดูหมิ่นเงินน้อย เพรำะเงินก้อนเล็ก ๆ นี่แหละที่จะทำให้เรำมีชีวิตไม่ลำบำกในอนำคต
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ชื่อข่าว : เศรษฐีนี ๑๐ ล้านหยวน ยึดอาชีพกวาดถนนไว้สอนลูก
พนักงำนเก็บขยะที่เมืองจีน ชื่อว่ำ Yo Youzhen
(หยู โหยวเจิน) อำยุ ๕๓ ปี ตื่นตั้ง แต่เช้ำมื ด ทุ ก วั น
เพื่อขี่จักรยำนฝ่ำอำกำศหนำวมำเข้ำงำนเป็นพนักงำน
กวำดถนนในเขตอู่ชำง นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย โดย
ท ำงำนถึ ง สั ป ดำห์ ล ะ ๖ วั น โดยได้ รั บ เงินเดื อนละ
๑,๔๒๐ หยวน (๑,๔๒๐ x ๕ = ๗,๑๐๐ บำท)
นำงหยู แ ละสำมี จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม คนที่ มี ฐ ำนะ
ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก แต่ด้วยควำมต่อสู้ชีวิตและเก็บออมเงิน
ในช่ วงชี วิ ตที่ ผ่ ำนมำ เธอเก็ บออมเงิ นสร้ ำงบ้ ำนและ
แบ่งปันห้องที่เหลือให้กับ แรงงำนต่ำงถิ่นที่เข้ำมำทำงำน
โดยเก็บค่ำเช่ำห้องละ ๕๐ หยวน (๒๕๐ บำท) และเก็บ
ออมเงิ นจำกกำรท ำงำนมำเรื่อย ๆ จนกระทั่ง มีเงิน
สำมำรถสร้ ำ งบ้ ำ นเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ปล่ อ ยให้ ค นเช่ ำ
ได้เรื่อย ๆ ในยุคที่ค่ำที่ดินนั้นยังไม่แพงมำก
ในปี ๒๐๐๒ ทำงกำรจีนเริ่มมีกำรสำรวจเวนคืนที่ดิน นำงหยู คือหนึ่งในเจ้ำของที่ดิน ที่ได้รับกำรเสนอ
ซื้อที่ดินของเธอบำงส่วน เพื่อคืนให้กับทำงกำรจีน เป็นเงินถึง ๑๐ ล้ำนหยวน (๕๐ ล้ำนบำท) และนั่นคือวันที่
เธอเปลี่ยนสถำนะสภำพจำกชำวบ้ำนธรรมดำกลำยเป็นเศรษฐีนีทันที
ขณะที่คนอื่นๆใช้เงินอย่ำงสนุกสนำนกับกำรไม่เคยมี แต่นำงหยู กลับทำตรงกันข้ำม นั่นคือ เธอยังคง
ทำงำนเป็นคนกวำดถนนต่อไป แล้วนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เรื่องรำวของเธอ กลำยเป็นจุดสนใจไปในทัน ที
เธอเคยให้สัมภำษณ์กับผู้สื่อข่ำวท้องถิ่นว่ำ
เธอต้องการเป็นแบบอย่างให้ลูก ๆ ของเธอได้เห็นคุณค่าของเงิน ลูก ๆ ของเธอต้องทางาน ถึงจะมีเงินใช้จ่าย
ได้อย่างมีความสุข ห้ามขี้เกียจเป็นอันขาด ถึงขนาดที่เธอเคยขู่ลูก ๆ ของเธอว่า ถ้าหากลูกทั้งสองไม่ทามาหากิน
เธอจะนาที่ดินของเธอบริจาคให้ประเทศ
ปัจจุบันลูกทั้งสองคนของเธอทำงำนเป็นพนักงำนกินเงินเดือนทั่วไป ลูกชำยประกอบอำชีพเป็นคนขับรถ
มีรำยได้เดือนละ ๒,๐๐๐ หยวน (๑๐,๐๐๐ บำท) ส่วนลูกสำวก็เป็นพนักงำนบริษัทมีเงินเดือน ๓,๐๐๐ หยวน
(๑๕,๐๐๐ บำท) ถึงแม้จะมีคนหมั่นไส้ในควำมสมถะของเธอ แต่เธอก็ภูมิใจที่ได้ทำเช่นนี้ เพรำะกำรสอนให้ลูก
ของเธอรู้คุณค่ำของกำรทำงำนและเงินนั้น จะส่งผลดีต่อกำรดำรงชีวิตของพวกเขำในอนำคต
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หลักการออมเงิน เรำมองเรื่องนีไ้ ด้ ๓ มุมมอง คือ
 มุมมองที่ ๑ เรื่องกำรลงทุน
กำรลงทุนเป็นสิ่งสำคัญจะเป็นกำรลงทุนอะไรก็ได้ที่ทำให้เงินเติบโตขึ้น สิ่งที่นำงหยูทำ
คือ นำเงินที่เก็บออมไว้มำต่อยอดสร้ำงรำยได้เพิ่มจำกค่ำเช่ำ โดยหำเงินเพื่อสร้ำงสินทรัพย์ให้เติบโตไปเรื่อย ๆ
ส่วนเรื่องกำรถูกเวนคืนนั้นเป็นจังหวะที่ทำงกำรต้องกำรนำที่ดินไปพัฒนำสร้ำงประโยชน์ให้แก่ประเทศต่อไป
ซึ่งกำรเวนคืนที่ดินที่ได้รับเงินมหำศำลแบบนี้ เรำไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้แม่นยำว่ำส่วนไหนจะถูกเวนคืนและ
ได้รับเงินแบบนี้บ้ำง
รับค่ำเช่ำ ==> กำรสร้ำงประโยชน์จำกสินทรัพย์โดยกำรสร้ำงบ้ำนและแบ่งพื้นที่ปล่อยเช่ำได้ห้องละ
๕๐ หยวน (๒๕๐ บำท) เมื่อได้เงินมำกขึ้นก็จะสร้ำงบ้ำนเพื่อปล่อยเช่ำเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
กำไรจำกกำรขำย ==> เมื่อทำงกำรจีนสำรวจเวนคืนที่ดินในปี ๒๐๐๒ ทำให้ที่ดินของนำงหยูได้รับ
กำรเสนอซื้อคืนบำงส่วน ทำให้ได้รับเงินค่ำเวนคืนสูงถึง ๑๐ ล้ำนหยวน (๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท)
 มุมมองที่ ๒ เรื่องกำรใช้ชีวิตสมถะ
หลำยคนที่ได้เงินไปก็จะใช้จ่ำยซื้อสิ่ง ของที่ตนเองไม่มีเพื่อสร้ำงควำมสุขให้ตนเอง
แต่ควำมสุขของคนเรำแตกต่ำงกัน ถึงแม้ว่ำนำงหยูได้รับเงินจนถึงขั้นเป็นเศรษฐีนี แต่ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม
โดยท ำอำชี พ กวำดถนนที่ ไ ด้ รั บ เงิน เดื อ นละ ๑,๔๒๐ หยวน (หรื อ จ ำนวน ๑,๔๒๐ x ๕ = ๗,๑๐๐ บำท)
เหมือนเดิม และประหยัดโดยกำรขี่จักรยำนไปทำงำน โดยควำมสุขของนำงหยูอยู่ที่ ต้องกำรสอนให้ลูกเห็นถึง
คุณค่ำของเงินจำกกำรทำตัวเป็นแบบอย่ำง
 มุมมองที่ ๓ เรื่องกำรเลี้ยงลูก
ถ้ ำ ต้ น ฉบั บ ถู ก ต้ อ ง ส ำเนำก็ จ ะถู ก ต้ อ งด้ ว ย นำงหยู ท ำตั ว ให้ ลู ก ดู เ ป็ น แบบอย่ ำ ง
ว่ำ เงินนั้นมีคุณค่า ถ้าอยากได้เงินก็ต้องทางาน เพื่อเป็นกำรปลูกฝังค่ำนิยมกำรรู้จักหำเงิน รู้จักใช้เงินอย่ำงถูกต้อง
ไม่มีอะไรได้มำอย่ำงง่ำย ๆ และไม่ฟุ้งเฟ้อ ถ้ำให้เงินลูกใช้อย่ำงฟุ่มเฟือยจะทำให้คิดว่ำ ได้เงินมำง่ำย ๆ แล้วใช้
จ่ำยหมดไปอย่ำงรวดเร็วเพรำะรวยแล้วจะขอเงินซื้ออะไรก็ได้

๙๙

๑๐๐
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ชือ่ ข่าว : ผู้สร้างแรงบันดาลใจ นายอภิรักษ์ แซ่ฮ้อ คนจนผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ท้อชีวิต
นำยอภิรักษ์ แซ่ฮ้อ ชำยอำยุ ๓๘ ปี ที่มีควำมผิ ด ปกติ
ทำงสมอง มี อ ำชี พ เก็ บ ของเก่ ำ ขำยแถวพระรำม ๔
โดยเก็ บ เงิ น ฝำกธนำคำรวั น ละ ๒๐ บำทมำ ๑๖ ปี
เขำคิดว่ำจะนำเงินนี้ไปผ่ำตัดหัวใจแม่ ซึ่งควำมคิดเรื่อง
กำรออมเงินนั้นถูกปลูกฝังมำจำก คุณครูสุพร ชูธงชัย
ที่โรงเรียนปลูกจิต สมัยที่นำยอภิรักษ์ เรียนอยู่ชั้น ป.๑
ขณะนั้ นโรงเรี ยนมี นโยบำยให้ เ ด็ ก หั ด ออมเงิ น (เมื่ อ
๒๐ กว่ ำ ปี ที่ แ ล้ ว อภิ รั ก ษ์ ไ ด้ ค่ ำ ขนมมำไม่ เ ยอะมำก)
โดยคุณครูจะสอนว่ำ
“อภิรักษ์ เงินมันมีค่านะ หนูต้องรู้จักเก็บออม หนูมา
ฝากกับคุณครูวันละ ๑ บาท ละกันนะ ครบสัปดาห์ก็จะ
บอกอภิรักษ์ว่าได้เงินมา ๕ บาทแล้วนะ"
พอสิ้นเดือนครูจะพำเด็กไปฝำกเงินที่ธนำคำร
แม้ว่ำจะคิดช้ำ แต่ก็สำมำรถจดจำคำสอนครูได้ จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งรำยได้ที่นำมำออมนี้จะมำจำกกำรเก็บของเก่ำขำย ได้เงินมำเท่ำไหร่ก็จะไปที่ธนำคำรเพื่อฝำกเงิน
๒๐ บำท โดยจะไปที่เคำเตอร์ธนำคำรเพื่อฝำกเงินทุกวันเป็นเวลำ ๑๖ ปี เหลือจำกฝำกเงินเท่ำไหร่ก็จะนำให้แม่
เก็บไว้ทั้งหมด (ช่วงออกรำยกำรตีสิบปี ๒๕๕๒ มีเงินในบัญชีออมทรัพย์ ๕ หมื่นกว่ำ ๆ)
รำยกำรตีสิบได้ติดตำมชีวิตนำยอภิรักษ์ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ทำให้เรำรู้ว่ำตั้ง แต่วันแรกจนถึง
ตอนนี้เขำมีชีวิตที่ดีขึ้นจำกควำมกตัญญูรู้คุณบิดำมำรดำ จึงได้รับรำงวัล ๒ รำงวัล คือ คนพิกำรดีเด่นและลูกที่มี
ควำมกตัญญูกตเวทีสูงต่ อแม่ ประเภทประชำชนทั่วไป ควำมน่ำทึ่ง ของเขำยัง ไม่หมดเพียงเท่ำนี้เมื่อเขำได้
ตัดสินใจบวชเพื่อทดแทนคุณมำรดำที่วัดคลองภูมิ
จำกเรื่องนี้ทำให้เรำรู้ว่ำ แม้ว่ำชีวิตจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่เรำเลือกเส้นทำงชีวิตเองได้ ควำมมีวินัยออมเงิน
ควำมกตัญญูต่อมำรดำ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีที่นำพำชีวิตไปสู่ควำมเจริญ ซึ่งเป็นตัวอย่ำงที่ดีที่เรำควรนำเป็นแบบอย่ำง
หลักการออมเงิน
กำรมีวินัยกำรออมเงินที่ทำสม่ำเสมอทุกวันนั้นเป็นหลักกำรสำคัญของกำรออมเงิน สำหรับคนทั่วไป
ที่ได้รับเงินรำยเดือนอำจจะดัดแปลงวิธีนี้เป็นกำรออมเงินในวันที่เงินเดือนออกทุกเดือนก็ไ ด้ ส่วนผู้ที่ทำงำน
อิสระ เป็นเจ้ำของกิจกำรนั้นจะได้รับเงินเป็นก้อน จำนวนไม่เท่ำกัน ในแต่ละเดือนอำจจะมำกบ้ำงหรือน้อยบ้ำง
ก็อำจจะออมเงินโดยตัดเงินไปบัญชีกำรออมในวันที่ลูกค้ำจ่ ำยเงิน เพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงไม่มีผู้จ้ำงงำนหรือเก็บไว้
ในช่วงที่มีปัญหำทำงธุรกิจ
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เนื้อหำเน้นกำรบรรยำย แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อให้เห็นถึงกำรปรับพฤติกรรมทำงกำรเงิน และ
กำรตั้งคำถำมประกอบสื่อกับผู้เข้ำอบรม เรื่องทำไมถึงต้องมีกำรปรับพฤติกรรมทำงกำรเงิน พร้อมทั้งสอดแทรก
เทคนิคกำรปรับพฤติกรรมทำงเงินสู่กำรลดหนี้ และปลดหนี้ ซึ่งสำมำรถนำไปปรับใช้ได้เป็นอย่ำงดี
๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการชาระหนี้
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการปรับพฤติกรรมทางการเงินสู่การลดหนี้
และปลดหนี้ให้สาเร็จ
๑. วิธีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
๒. เทคนิคกำรปรับพฤติกรรมทำงกำรเงินสู่กำรลดหนี้ และปลดหนี้ให้สำเร็จ
๑.๓๐ ชั่วโมง (๙๐ นำที)
๑. กำรบรรยำย
๒. กำรตั้งคำถำมเพื่อกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
๓. กำรเสริมควำมชัดเจนของเนื้อหำด้วยสไลด์ กรณีศึกษำ และคลิป
๔. กำรเติมเต็มให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ
๑. สไลด์ PPT
๒. กรณีศึกษำ
๓. กระดำษฟลิปชำร์ทพร้อมปำกกำเคมี
๔. คลิป VDO
๑. กำรสังเกตพฤติกรรม
๒. กำรประเมินกำรถ่ำยทอด
๓. กำรประเมินรำยวิชำ
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การวางแผนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนาชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน
ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยทางการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อมบ่มเพาะวินัย
ทางการเงินไว้ก่อน เมื่อเข้าสู่วัยทางานก็จาเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงิน
ตามเป้าหมายและรายจ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เมื่อมีครอบครัวก็จาเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัว
ทาให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่ งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความสาคัญมากขึ้น
แม้กระทั่งเมื่อยามอายุมากขึ้นเข้าสู่วัยชรา ก็ยังต้องวางแผนทางการเงิน เพราเป็นวัยที่รายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิดปัญหาได้
๑. "มีเงินน้อย วางแผนการเงินไม่ได้"
นี่แปลว่ำคุณเข้ำใจไปเองว่ำ "วางแผนการเงิน = จ่ายเงิน" และเมื่อต้องจ่ำยเงินก็แปลว่ำ มีเงิน
เหลือกับตัวน้อยลง สภำพคล่องน้อยลง มีเงินจับจ่ำยใช้สอยน้อยลง แล้วกำรเงินจะฝืดเคือง จึงเกิดควำมกลัว
ที่เงินจะต้องออกจำกกระเป๋ำหรือบัญชีของตัวเอง แล้วจะไม่มีเงินใช้ ถ้ำคิดแบบนี้ แสดงว่ำ เรำกำลัง "ติดกับดัก
ทางสภาพคล่อง" อยู่ครับ เรำต้องกำรมีเงินสดอยู่กับตัวเยอะ ๆ เพรำะมันรู้สึกว่ำเรำรวย ปลอดภัยดี มีเงินใช้
คล่องมือ แต่หำรู้ไม่ว่ำ ถ้ำเรำมีเงินสดเยอะไป ค่ำของเงินของเรำจะค่อย ๆ ลดลงเพรำะถูกเงินเฟ้อกัดกิน แถม
วินัยทำงกำรเงินก็เสีย เพรำะนึกอยำกจะใช้เงินเมื่อไหร่ก็ใช้ไ ด้ ควบคุมตัวเองยำก สุดท้ำยปลำยชีวิตก็แทบ
ไม่เหลือเงินเก็บ เหมือนกบที่อยู่ในหม้อต้มน้ำ กว่ำจะรู้ตัว ก็ถูกต้มจนสุกไปเรียบร้อย ทำไมไม่ลองคิดอีกมุมว่ำ
ก็เพรำะเรำมีเงินน้อยน่ะสิ ถึงต้องรู้วิธีบริหำรจัดกำร ให้เรำมีวินัย มีควำมมั่งคั่งเพิ่มขึ้น โดยที่เรำยังมีสภำพคล่อง
ที่เหมำะสมอยู่ มีน้อย ก็บริหำรน้อย มีมำก ก็บริหำรมำก ไม่ใช่คิดว่ำ มีน้อย ไม่ต้องบริหำร คิดแบบนั้นเมื่อไหร่
จะมีล่ะ?
๒. "รวยอยู่แล้ว ไม่ต้องวางแผน"
ลองคิดดูว่ำบริษัทอย่ำง โค้ก ต้องวำงแผนธุรกิจไหม? กูเกิ้ล ต้องวำงแผนกำรเงินของบริษัทไหม?
เฟสบุ๊ค ต้องจัดกำรเรื่องกำไรของธุรกิจไหม?
โค้ก กูเกิ้ล เฟสบุ๊ค ก็คงมีเงินไม่ใช่น้อย แต่เขำก็ยังต้องวำงแผนเรื่องเงินกันอยู่เลย ฉะนั้นกำรวำงแผน
ไม่ได้เกี่ยวกับปริมำณเงินหรอกครับ มันเกี่ยวกับว่ำเรำจัดกำรทรัพย์สินอย่ำงชำญฉลำดแค่ไหนต่ำงหำก รวยอยู่แล้ว
แต่ถ้ำไม่รู้จักกำรวำงแผน ไม่รู้จักวิธีบริหำรจัดกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ วันหนึ่งเงินก็หมดไปได้ ถ้ำเรำใช้เงิน
ไม่เป็น อีกอย่ำงชีวิตของเรำเต็มไปด้วยควำมไม่แน่นอน ถ้ำเรำไม่รู้จักวำงแผนรับมือล่วงหน้ำไว้ วันหนึ่งเกิดเหตุ
ไม่คำดฝันขึ้นมำ ก็อำจทำให้เรำสูญเสียเงินจำนวนมำก จนควำมมั่งคั่งที่เรำมีหดหำยไปจนหมดก็เป็นไปได้
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๓. การวางแผนการเงิน = การวางแผนลงทุน/การทาประกันชีวิต
คนส่วนใหญ่มักจะเข้ำใจแบบนี้ ทั้งที่จริง ๆ แล้วกำรวำงแผนกำรเงินกว้ำงกว่ำนั้นมำก เพรำะเรื่องเงิน
ไม่ได้มีแค่เรื่องลงทุนหรือประกันเท่ำนั้น หลักกำรทำงกำรเงินบุคคลนั้น ต้องมีลักษณะเหมือนปิระมิด จำกฐำน
ล่ำงขึ้นบน
โดยที่ฐำนล่ำงคือรำกฐำนสำคัญของกำรเงินบุคคล ที่จะต้องมีก่อนเป็นอันดับแรก คือ "เงินเก็บ" จึง
เกี่ยวกับเรื่องของกำรจัดกำรสภำพคล่อง บริหำรรำยรับรำยจ่ำย กำรวำงแผนจัดกำรหนี้สิน และกำรวำงแผนกำรออม
เพื่อสร้ำงวินัยทำงกำรเงินที่ดีเสียก่อน เพรำะถ้ำไม่มีเงินเก็บ ก็ไม่ต้องพูดเรื่องลงทุนเลย
ขันต่อไปที่ควรทำ เมื่อมีเงินเหลือเก็บแล้ว ก็คือกำร "ปกป้อง" เงินของเรำ กำรปกป้อง ก็คือ กำรจำกัด
ควำมเสี่ ย งที่ จ ะสู ญ เสี ย เงินจ ำนวนมำก ให้ เ หลื อ อยู่ ใ นขอบเขตแค่ ที่ เ รำกำหนด ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนก็ คื อเรื่อง
"รักษาพยาบาล" เพรำะเรำไม่สำมำรถรู้ล่วงหน้ำได้เลย ว่ำเรำจะเจ็บป่วย หรือจะเกิดอุ บัติเหตุร้ำยแรงขึ้น
เมื่อไหร่ แล้วถ้ำมันเกิดขึ้น เรำจะทรำบได้ยังไงว่ำต้องเสียค่ำรักษำเท่ำไหร่ ? เกิดต้องเสียเป็นล้ำน จะทำยังไง?
ถ้ำไม่จำกัดควำมเสี่ยงตรงนี้ บำงทีเงินทองที่เรำอุตส่ำห์หำมำทั้ง ชีวิตอำจหำยวับไปกับตำ เรำจึง ต้องจำกัด
ขอบเขตควำมสูญเสียด้วยกำรทำ "ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ" นอกจำกนั้น ถ้ำมีภำระทำงกำรเงินอื่น ๆ
รวมถึงหนี้สิน เรำจึงต้องปกป้องครอบครัว ด้วยกำรทำประกันชีวิตอีกด้วย
เมื่อเรำมีเงินแล้ว และปกป้องเงินที่มีแล้ว ขันต่อไปเรำถึงมำวำงแผนเพิ่มควำมมั่งคั่ง ได้อย่ำงสบำยใจ
ซึ่งกำรวางแผนลงทุน ก็อยู่ในส่วนนี้แหละ นอกจำกลงทุน ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเพิ่มควำมมั่งคั่งอีกหลำยทำง เช่น
การวางแผนภาษี ซึ่งกำรลงทุนนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของกำรวำงแผนกำรเงินต่ำง ๆ เช่น วำงแผนเกษียณ วำงแผน
ซื้อบ้ำน หรือวำงแผนกำรศึกษำบุตร เป็นต้น
สุดท้าย เมื่อเรำแก่ตัวลง มีทรัพย์สินจำกกำรลงทุนเหลือใช้เป็นมรดกให้ลูกหลำน เรำก็วำงแผนถ่ำย
โอนควำมมั่งคั่ง วางแผนมรดก ให้ทำยำทของเรำต่อไป ดังนั้น เห็นแล้วนะครับว่ำ กำรวำงแผนกำรเงิน ไม่ได้มี
แค่วำงแผนกำรลงทุนแต่เพียงอย่ำงเดียว
๔. "การวางแผนการเงิน เป็นเรื่องของคนที่เริ่มมีอายุ คนหนุ่มสาวอย่างเรายังไม่จาเป็น"
ถ้ำเรำจะเกษียณอีก ๕ ปี แต่เพิ่ง คิดจะมำวำงแผนเกษียณ คิดว่ำจะเก็บเงิน จะลงทุน ทันไหม?
ถ้ำเรำคิดจะแต่งงำน จะมีลูก แต่ไม่มีเงินเก็บเลย คิดว่ำครอบครั วจะไปรอดรึ เปล่ ำ ? กำรไปสู่ควำมส ำเร็ จ
ในเป้ำหมำยต่ำง ๆ ของเรำต้องอำศัยเวลำ ดังนั้น ยิ่งเตรียมตัวได้เร็ว เท่ำไหร่ แถมหำกเกิดเหตุไม่คำดฝัน หรือ
ควำมเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมำ เรำยังมีโอกำส มีเวลำปรับเปลี่ยน แก้ตัวทัน แต่ถ้ำไปเริ่มตอนอำยุมำก เหลือเวลำ
น้อยแล้ว จะเอำเวลำที่ไหนไปแก้ไขทันกัน
๕. "ไม่มีพืนความรู้ทางการเงินมาก่อน วางแผนการเงินเป็นเรื่องยาก ฉันทาไม่ได้"
ทุกอย่ำงอยู่ที่ควำมตั้งใจ คนเรำไม่มีใครรู้มำตั้งแต่เกิด ถ้ำขวนขวำยหำควำมรู้ ใส่ควำมพยำยำม
ยังไงก็เกิดผล แถมเดี๋ยวนี้ควำมรู้เรื่องกำรเงินที่ดี ๆ หำได้ฟรีเต็มไปหมด อยู่ที่เรำเองว่ำจะศึกษำรึเปล่ำ
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ประเมินฐานะการเงิน สิ่งที่สะท้อนฐานะ
ทางการเงินที่แท้จริงของบุคคลไม่ใช่ สินทรัพย์
ที่มีอยู่ แต่เป็น “ความมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งสามารถ
ประเมินได้โดยการจัดทาบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน
แล้วนามาคานวณ ดังนี้


นอกจากนี้ ควรจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจาวัน ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมทางการเงินของตนเอง
อย่างชัดเจนขึ้น เพราะทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการจะถูกแจกแจงออกมา ทาให้เราตระหนักได้ว่าค่าใช้จ่าย
ประเภทใดสูงเกินไป หรือไม่มีความจาเป็น หรือสามารถตัดออกได้ รวมทั้งทราบว่ารายได้ทางใดน้อยเกินไป หรือ
สามารถหาทางเพิ่มได้อีก ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ควรมีการตั้งเป้าหมายและกาหนดเวลาที่จะพิชิตเป้าหมายให้ชัดเจน รวมถึง
มีการจัดลาดับความสาคัญของเป้าหมายให้สอดคล้องกับความสามารถทางการเงินในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น
หากในขณะนี้เรามีรายได้น้อยหรือภาระทางการเงินมาก ก็อาจเลื่อนเป้าหมายที่ไม่สาคัญออกไป เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่สาคัญหรือเร่งด่วนก่อน
ควรนา “สิ่งที่จาเป็นต้องมี ” มากาหนดเป็นเป้าหมายก่อน “สิ่ง ที่อยากได้ ” โดยเป้าหมายที่ดี ต้อง
เป็นไปตามหลัก SMART คือ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
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จัดทาแผนทางการเงิน ควรมีการจัดทาแผนการบริหารเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เราจะใช้จ่ายเงิน
อย่างไร หารายได้เพิ่มเติมจากแหล่งไหน หรือนาไปลงทุนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยต้องจัดสรร
ระยะเวลาของแผนให้สัมพันธ์กับรายได้และภาระทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
และไม่กดดันตัวเองจนเกินไป


ด าเนิ น การตามแผนอย่ า งเคร่ ง ครั ด สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ ความมุ่ ง มั่ น และมี วิ นั ย เพราะหากขาด
การปฏิบัติที่จริงจังและต่อเนื่อง ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้


ตรวจสอบและปรั บ แผนตามสถานการณ์ ควรหมั่ น ตรวจสอบอย่ า งสม่าเสมอ อย่ า งน้ อ ยทุ ก ๆ
๖ เดือน ว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่หากไม่ก็ต้องหาสาเหตุว่า เกิดจากตัวเราหรือมีเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิดที่ทาให้ไม่เป็นไปตามแผน แล้วปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากทาเช่นนี้
ไปเรื่อย ๆ ก็จะทาให้เกิดวินัยทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินอย่างแน่นอน
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เรามาลองทาแบบประเมินความรู้รอบตัวทางการเงิน เพื่อทดสอบว่าปัจจุบันคุณมีความมั่นคงทางการเงิน
มากน้อยแค่ไหน มีทักษะการจัดการเงินส่วนบุคคลอย่างไร และความรู้พื้นฐานด้านการเงินเพียงพอหรือไม่ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนทางการเงินต่อไป (ห้ามแอบดูความหมายก่อนนะ)
๑. คุณทราบไหมว่าขณะนี้คุณมีเงินสด ทรัพย์สินอื่น ๆ และหนี้สินอยู่มากเท่าไหร่
 ฉันพอจะทราบคร่าว ๆ ว่ามีทรัพย์สินและหนี้สินอยู่เท่าไหร่ เพราะได้ทาบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน
อย่างสม่าเสมอ
หมายถึง คุณเป็นคนที่เยี่ยมมาก สิ่งนี้สะท้อนว่าคุณมีการจัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบ
และมีข้อมูลเพียงพอสาหรับการวางแผนและการตัดสินใจทางการเงิน อย่างไรก็ดี คุณสามารถเพิ่มเติมทักษะ
การวางแผนการเงินโดยศึกษาได้จากหนังสือรู้รอบเรื่องการเงิน ตอน วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด
 ตอนนี้ตอบไม่ได้ ต้องขอกลับไปสารวจก่อน
หมายถึง การจัดทารายการทรัพย์สิน-หนี้สิน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
นอกจากจะป้องกันการหลงลืมแล้ว ยังทาให้คุณทราบฐานะทางการเงินที่แท้จริงของตนเอง และใช้ประกอบ
การวางแผนและตัดสินใจด้านการเงินด้วย
๒. คุณออมเงินอย่างสม่าเสมอหรือไม่
 ใช่เลย ได้เงินมาเมื่อไหร่ ฉันก็ออมเมื่อนั้น
หมายถึง คุณเป็นคนที่เยี่ยมมาก เพราะเมื่อมีรายได้เข้ามา คุณควรกันเงินส่วนที่ต้องการออมไว้
ก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนที่เหลือจึงค่อยนาไปใช้จ่าย เมื่อทาเช่นนี้ได้อย่างสม่าเสมอ คุณก็จะมีเงินออมก้อนโตได้
ภายในเวลาไม่นาน
 พอทาได้บ้าง เพราะเมื่อไหร่ที่มีเงินเหลือ ฉันก็นามาออม
หมายถึง คุณโชคดีที่พอจะมีเงินออมอยู่บ้าง เพราะโดยทั่วไปคนจะนาเงินไปใช้จ่ายจนหมด
ทาให้ไม่เหลือเงินไว้เก็บออม การออมก่อนจ่ายจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทา ดังนั้น คุณควรตั้งเป้าหมายการออมไว้
และเมื่อมีรายได้เข้ามา ให้คุณกันเงินส่วนที่ต้องการออมไว้ก่อนเลย ที่เหลือจึงค่อยนาไปใช้จ่าย วิธีนี้จะช่วยให้
คุณสามารถเก็บออมได้อย่างสม่าเสมอ
 ไม่เคยออมเงินได้เลย เป็นเรื่องไกลเกินฝันจริง ๆ
หมายถึง ทุกความฝันสามารถเป็นจริงได้ด้วยการลงมือทา เพียงแค่คุณตั้งเป้าหมายในการออม
โดยเริ่มต้นด้วยจานวนเงินน้อย ๆ ก่อนก็ได้ เช่น ออมวันละ 10-20 บาท และกันเงินส่วนที่ต้องการออมไว้ก่อน
เงินส่วนที่เหลือจึงค่อยนาไปใช้จ่ายในเรื่องที่จาเป็น รู้ไหมว่าเมื่อครบปีคุณก็จะมีเงินออมหลายพันบาทแล้วนะ
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๓. คุณทาอย่างไรกับการใช้จ่ายในแต่ละเดือน
 ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละเรื่องไว้ และพยายามใช้จ่ายให้ไม่เกินงบประมาณนั้น
หมายถึง ดีเยี่ยม การตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า และการรักษาวินัยทางการเงิน โดยใช้จ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ จะช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
 ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อจะได้ทราบรายจ่ายอย่างคร่าว ๆ แต่อาจใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
ไปบ้างในบางเดือน
หมายถึง คุณทาดีแล้วที่ตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น ต้องพยายามรักษาวินัย
ทางการเงินและใช้จ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ด้วย จะทาให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ขอให้
ท่องไว้ให้ขึ้นใจ “ไม่ว่าราคาจะถูกแค่ไหน ถ้าไม่ใช้ ก็ไม่ควรซื้อ”
 มีค่าใช้จ่ายอะไรก็จ่าย ๆ ไป ไม่เห็นจาเป็นต้องตั้งงบประมาณอะไรเลย
หมายถึง คุณเชื่อหรือไม่ว่า การตั้งงบประมาณและใช้จ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ จะช่วยให้
คุณสามารถควบคุมรายจ่ายได้เป็นอย่างดี แถมยังช่วยให้คุณมีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้นอีกด้วย และขอให้ท่องไว้ให้
ขึ้นใจว่า “ไม่ว่าราคาจะถูกแค่ไหน ถ้าไม่ใช้ ก็ไม่ควรซื้อ”
๔. คุณมีวิธีเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร
 ฉันคิดถึงความจาเป็น ประโยชน์ใช้สอย คุณภาพ และราคาก่อนซื้อทุกครั้ง
หมายถึง เยี่ยมมาก คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี และยัง ได้ใช้ของที่มีคุณภาพในราคา
ประหยัดอีกด้วย
 บางครั้งที่ฉันเห็นสินค้าแล้วตัดสินใจซื้อทันที โดยที่อาจไม่เคยได้ใช้มันเลย หรือพบในภายหลัง
ว่าสินค้ามีคุณภาพและราคาไม่เหมาะสม
หมายถึง ก่อนซื้อของคุณควรใช้เวลาพิจารณานานขึ้นอีกสักหน่อย โดยอาจเดินไปที่อื่นก่อนก็ได้
แล้วลองถามตัวเองอีกสักรอบว่าจาเป็นต้องซื้อของนั้นหรือไม่ ถ้าจาเป็นจึงค่อยเดินกลับมาซื้อก็ยังทัน
 ทุกครั้งที่ฉันเห็นของที่ชอบก็จะซื้อทันที แล้วก็มาพบว่าฉันมีของที่ไม่ได้ใช้งานอยู่เป็นจานวนมาก
หรือมาพบภายหลังว่าของนั้นมีคุณภาพและราคาไม่เหมาะสม
หมายถึง น่าเสียดายเงินที่ถูกใช้จ่ายโดยไม่ได้ประโยชน์ หากคุณควบคุมตนเองที่จะไม่ซื้อ ของ
ไม่ได้ คุณอาจต้องใช้วิธีลดการไปห้างสรรพสินค้าโดยไม่มีเป้าหมาย ใช้จ่ายด้วยเงินสดแทนบัตรเครดิต หรือใช้
เวลาให้มากขึ้นในการซื้อของแต่ละชิ้น เพื่อทบทวนอีกครั้งว่าคุณมีความจาเป็นต้องซื้อของชิ้นนี้หรือไม่ หาก
จาเป็นต้องซื้อ ก็ลองเดิ นดูจากหลาย ๆ ร้าน เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และข้อเสนออื่น ๆ ก่อนที่จะ
จ่ายเงินออกไป

๑๑๓

๑๑๔
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๕. ลองนึกดูว่า ถ้าอยู่ดี ๆ ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันทาให้คุณขาดรายได้กะทันหัน เช่น ถูกไล่ออกจากงาน
หรือประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถทางานได้ คุณมีเงินสารองเพียงพอที่จะดารงชีพอยู่โดยไม่มีรายได้นานที่สุด
 ไม่เกิน ๓ เดือน
หมายถึง เงินสารองเผื่อฉุกเฉินของคุณยังน้อยเกินไป คุณควรทยอยออมเงินเผื่อฉุกเฉินเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ครอบคลุมรายจ่ ายประจาอย่างน้อย ๖ เดือน เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอนจึง อาจเกิด เรื่องฉุ ก เฉิ น
ที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนได้เสมอ การมีเงินสารองไว้ให้มากพอ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลงได้
 ประมาณ ๓-๖ เดือน
หมายถึง เงินสารองของคุณอยู่ในระดับพอใช้ไ ด้ แต่อย่างไรก็ดี คุณควรออมเงินเผื่อฉุก เฉิน
ให้ครอบคลุมรายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจาอย่างน้อย ๖ เดือน เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอนจึง อาจเกิดเรื่อง
ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดมาก่อนได้เสมอ การมีเงินสารองไว้อย่างเพียงพอ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลงได้
 ประมาณ ๖ เดือน – ๑ ปี
หมายถึง คุณมีเงินสารองอยู่ในระดับที่ดี เงินจานวนนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจาก
ความไม่แน่นอนหรือเรื่องฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดมาก่อนได้เป็นอย่างดี และเมื่อใช้เงินก้อนนี้ไ ปแล้ว ควรสะสม
เงินออมเผื่อฉุกเฉินขึ้นมาใหม่ให้ครอบคลุมรายจ่ายประจาอย่างน้อย ๖ เดือน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเหตุ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอีกในคราวต่อไป
 มากกว่า ๑ ปี
หมายถึง คุณมีเงินสารองอยู่ในระดับที่ดีมาก แต่ก็มีข้อควรคานึงถึงก็คือ การเก็บออมไว้ใน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นจานวนมาก ทาให้คุณเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ถ้ามีเงิน
ออมแบบนี้มาก ๆ คุณควรแบ่งเงินบางส่วนไปไว้ในทางเลือกอื่น ๆ บ้าง เพื่อให้ไ ด้รับผลตอบแทนที่ดีสูงขึ้น
ภายใต้ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ เช่น เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจา กองทุนรวม ทั้งนี้ สิ่งที่คุณควร
ตระหนักไว้ก็คือ เงินจานวนนี้อาจมีสภาพคล่องที่ต่าลง และมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น ดังนั้น คุณจึงควรศึกษาและใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
๖. คุณเตรียมตัวสาหรับการเกษียณอายุ หรือ ยามแก่ชรา ไว้อย่างไรแล้วบ้าง
 ฉันมีเงินเก็บที่เพียงพอกับการใช้จ่ายแล้ว
หมายถึง คุณเป็นผู้ที่มีการเตรียมตัวอย่างยอดเยี่ยม ในยามเกษียณหรือยามแก่ชราคุณสามารถ
พักผ่อน มีเวลาว่างสาหรับทากิจกรรมที่โปรดปราน และดูแลสุขภาพ โดยมีเงินใช้อย่างเพียงพอ จึงไม่จาเป็นต้อง
วิตกกังวลเรื่องการเงิน ถือเป็นรางวัลสาหรับการที่คุณทุ่มเทให้กับการทางาน และบริหารเงินด้วยความรอบคอบ
ตลอดชีวิต
 ฉันวางแผนไว้แล้ว และกาลังทาตามแผน เพื่อให้ฉันมีความพร้อมทางการเงินในวันเกษียณอายุ
หรือยามแก่ชรา
หมายถึง คุณเป็นผู้ที่มีการเตรียมตัวอย่างดี การเกษียณหรือแก่ชราอย่างมีความพร้อมทาง
การเงิน ต้องอาศัยการวางแผน และดาเนินตามแผนตั้งแต่เนิ่น ๆ ขอเป็นกาลังใจสาหรับการทางานอย่างขยัน
ขันแข็ง และการรักษาวินัยทางการเงินอย่างสม่าเสมอ เพื่อการเกษียณอย่างมีความสุขของคุณ
 ฉันยังไม่แน่ใจว่าฉันจะสามารถมีเงินใช้ในยามเกษียณหรือยามแก่ชราได้อย่างเพียงพอ
หมายถึง การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณหรือยามแก่ชราเพื่อลดความกังวลทางการเงิน ต้องอาศัย
การวางแผน และดาเนินตามแผนตั้งแต่เนิ่น ๆ คุณควรเริ่มออมเงินเพื่อการเกษียณหรือยามแก่ชรา และศึกษา
เกี่ยวกับการทาประกันให้ครอบคลุมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไว้เสียตั้งแต่วันนี้เลย
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ไม่ว่าจะอยู่ในยุค ที่ เ ศรษฐกิ จก าลัง รุ่ง เรืองหรื อถดถอยการ วางแผน
ทางการเงิน ส่วนบุคคลก็เป็นเรื่องที่สาคัญเท่ากัน ไม่ว่าจะมีเงินระดับหมื่นบาท
หรือร้อยล้านบาทก็ต้องอาศัยการวางแผนการจัดการที่ ดีเ ท่านั้น จึง จะทาให้
บุ ค คลมี ค วามมั่ ง คั่ ง และยั ง รั บ ประกัน ความเสี่ ย งต่ า ง ๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กับ
เงิ น ออม น้ อ ยคนนั ก ที่ จ ะได้ รั บ การเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ การวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล เมื่อเรียนจบมาทางานมีรายได้แล้ว กลับไม่สามารถจัดการ
ด้านการเงินของตนเองได้ดีนัก จึงเป็นเรื่องที่คนเราควรแสวงหาความรู้ด้านนี้ให้มากขึ้นและมองเห็น ความสาคัญ
ของการวางแผนการเงิน เพราะบุคคลคือหน่วยย่อยที่สุดในระบบการหมุนเวียนของกระแสเงินสดทั้งระบบ
หากทุกคนมีการจัดการด้านการเงินที่ดี ก็จะทาให้เศรษฐกิจของประเทศดาเนินไปได้ดีเช่นเดียวกัน
ประโยชน์สาคัญของการวางแผนทางการเงิน ดังนี้
คนเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตนเองมีสถานะการเงินอย่างไร หากไม่แจกแจงออกมา หลายคนกลัวเสียด้วยซ้า
เพราะไม่อยากรู้สถานะทางการเงินที่แท้จริงของตนเอง ทาให้การจัดการวางแผนการเงินยิ่งยุ่งยากและเป็นไปไม่ได้
หากใครที่ต้องการวางแผนการเงิน การรู้สถานะทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่ต้องทาเป็นอันดับแรก ว่าคุณมีเงินสด หนี้
ทรัพย์สินและรายรับอยู่เป็นจานวนเท่าใด คุณสามารถใช้โปรแกรมคานวณในการช่วยบันทึกข้อมูล ตั้ง แต่
การบันทึกค่าใช้จ่ายประจาวันและสรุปเป็นรายเดือน เพื่อเปรียบเทียบระหว่างเดือน คุณมีรายรับจากด้านใดบ้าง
ในแต่ละช่วงเวลาของปี เช่น เงินเดือน ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผลจากหุ้น และคุณมีรายจ่ายอะไรบ้างนอกจาก
รายจ่ายในชีวิตประจาวัน เช่น ค่าประกันชีวิต ค่าประกันรถยนต์ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าผ่อนส่งบ้านหรือรถยนต์
เงินออมกองต่าง ๆ
เมื่อทารายละเอียดลงตารางไว้แล้วก็ง่ายต่อการบวกลบและคานวณตัวเลข เพื่อจะได้รู้ว่าในแต่ละเดือน
ของคุ ณนั้ นเมื่ อหั กลบรายได้ รายจ่ ายแล้ วมี เงินเหลื อหรือขาดเงินอยู่ เท่ าใด ตารางนี้ จะใช้ เป็ นแม่แบบ เพื่อ
การจัดการด้านการเงินต่าง ๆ และมีประโยชน์เพื่อการตรวจสอบและเห็นแนวโน้มของสถานะทางการเงินของคุณ
จากการทาตารางบันทึกรายการค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ถ้าคุณบันทึกได้ดีลงรายละเอียดว่า มีการใช้จ่าย
ด้านต่าง ๆ ไปอย่างไรบ้างในแต่ละวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าดูหนัง ฟังเพลง อาหารนอกบ้าน ช้ อปปิ้ง
เสื้อผ้าสินค้าอื่น ๆ อย่างไร สิ่งเหล่านี้คุณจะจาไม่ได้เลยถ้าไม่ไ ด้มีการบันทึกเอาไว้ หากใช้บัตรเครดิตก็ จะไม่
สามารถครอบคลุมและเห็นเพียง Statement รายเดือนเท่านั้น หลายรายการไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ เช่น
คุณซื้อน้าดื่มในร้านสะดวกซื้อ ที่แนะนาให้บันทึกอย่างละเอียดเพราะว่าอาจจะมีบางรายการที่คุณเผลอใช้เงิน
เป็นนิสัยและใช้มากกว่าปกติและเกินงบประมาณ เช่น การทานอาหารนอกบ้าน หรือการช้อปปิ้งสินค้าที่มี
ราคาแพง เพราะหลายครั้งคนเราแม้จะทราบว่ามีเงินจากัดในแต่ละเดือน แต่เมื่อเห็นสินค้าลดราคาแล้วอดใจ
ไม่ไหวจึงซื้อก็มี การจดบันทึกจะเป็นเหมือนมิเตอร์ที่เตือนให้คุณรู้ว่าค่าใช้จ่ายในหมวดใดที่คุณใช้เงินเกินจาเป็นแล้ว
ส่วนจะลดรายการใช้จ่ายอย่างไรก็อยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละบุคคล ตารางข้อมูลเป็นเพียงตัวช่วยบ่งบอกเท่านั้น
การจดบันทึกค่าสาธารณูปโภคก็มีประโยชน์เช่นกัน เช่น เห็ นค่าไฟฟ้าหรือค่าน้าขึ้นสูง ผิดปกติจากค่าเฉลี่ย
ก็ต้องมองหาจุดที่มีไฟฟ้ารั่วหรือน้าประปารั่ว หรือปรับลดพฤติกรรมการใช้กระแสไฟฟ้าลง

๑๑๕

๑๑๖
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การทราบที่ ม าที่ ไ ปว่ า มี ร ายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยอย่ า งไร ท าให้ บุ ค คลสามารถจั ด การเรื่ อ งการออมได้
อย่างถูกต้อง ถ้ามีเงินเดือนในบริษัทที่มั่นคงและดาเนินชีวิตตามปกติก็ค่อนข้างจะคานวณได้แม่นยาว่าต้องการ
เก็บออมเงินเป็นจานวนเท่าใด และจะออมอย่างไร ซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เลือกหลายอย่าง เช่น เงินฝาก
ประจา เงินฝากออมทรัพย์ ทองคา อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในธุรกิจด้านต่าง ๆ หรือเป็นการซื้อกองทุนรวม
ที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนกี่เปอร์เซนต์ต่อปี คุณจะมองเห็นภาพรวมของรายได้และการจ่ายภาษี เพื่อที่จะได้
แบ่งสรรปันส่วนเงินไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้ เช่น บริจาคเพื่อการกุศล การซื้อประกันชีวิต หรือการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นส่วนลดหย่อนค่าใช้จ่ายก่อนคานวณภาษีได้
เพราะคนเราไม่ได้มีสถานะอยู่เหมือนเดิมตลอดไป ตามอายุที่เพิ่มขึ้น คุณก็จะต้องเกษียณในอนาคต
และหลังจากเกษียณแล้วคุณจะหารายได้อย่างไรต่อไป จะมีแหล่งรายได้อะไรบ้างที่มาค้าจุนในวันที่ไม่ได้ทางาน
ตามปกติแล้ว หรือคุณกาลังวางแผนที่จะมีครอบครัว แต่ง งานและมีบุตรก็จะมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมอีกทั้งค่าเลี้ยงดูและการศึกษาค่าเล่าเรียนต่าง ๆ การวางแผนทางการเงินจะทาให้รู้ว่าคุณมีเงินเหลือ
พอที่จะหาความสุขในชีวิต เช่น ไปท่องเที่ยวได้อย่างไร มีงบที่จะไปเรียนต่อได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้สามารถทาได้
โดยการวางแผนทางการเงินเพื่อให้คุณจัดการเงินรายได้และรายจ่ายอย่างเหมาะสมโดยยังคงมีความมั่นคง
ทางการเงินรองรับ
เมื่อเห็นประโยชน์ที่สาคัญของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงจะต้องหัน
กลับมาตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องวางแผนทางการเงินอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
และรู้ ว่ า ต้ อ งหารายได้ เ พิ่ ม อย่ า งไรบ้ า งจึ ง จะเพี ย งพอต่ อ รายจ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
โดยการกาหนดเป้าหมายและบันทึกรายการทรัพย์สินในแต่ละเดือนและแต่ละปี จะทาให้รู้ถึง ศักยภาพของ
ตนเองว่ามีมูลค่าทรัพย์ สิน ที่เพิ่ มขึ้นและลดลงอย่างไร ตลอดจนการลงทุน ที่เ ป็นการเพิ่ม แหล่ง รายได้ แ ละ
ทรัพย์สินที่จะช่วยเสริม สร้างความอุ่น ใจว่ าจะมี เงินเพียงพอต่อการด ารงชี วิต เพื่อ ความสุ ขของตนเองและ
ครอบครัวต่อไปในอนาคต

สภาวะสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคที่ต่างก็พากันขึ้นราคา ทาให้
เหล่ามนุษย์เงินเดือนและพ่อค้าแม่ค้า หรือแม้กระทั่งในนักธุรกิจรายใหญ่
ก็ ล้ ว นแล้ ว แต่ จ ะต้ อ งมี ก ารบริ ห ารการเงิ น ที่ เ ป็ น การดู แ ลการเงิ น
ให้มีความเรียบร้อยและรอบคอบเข้าไว้ก่อนในกรณีที่ฉุกเฉินเมื่อต้ อ งมี
การใช้เงินในอนาคต
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การวางแผนทางการเงิน ถือว่าเป็นข้อที่ควรจะปฏิบัติเป็นอย่างแรกที่ทุกคนสมควรที่จะต้องทา ทั้งวิธี
วางแผนการเงินของตัวเองและครอบครัว ให้มีความเหมาะสม ประกอบไปด้วยการสารวจตัวเอง การกาหนด
เป้าหมายการจัดส่วนของการบริหารเงิน โดยจะต้องมีการจัดงบดุลในการคุมเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่จะต้อง
มีการรวบรวมตัวเลขรายได้ที่มีอยู่ทั้งหมด, รวบรวมและจดบันทึกรายจ่ายในแต่ละเดือน ว่าจะต้องมีการใช้จ่าย
ไปกับเรื่องใดบ้าง คาดคะเนรายจ่ายที่มีอยู่ในอนาคต เพื่อทาสรุปงบประมาณ แล้วตั้งเป็นงบดุลเงินสด ติดตาม
การใช้จ่ายและการปรับปรุงงบประมาณ เมื่อเข้าสู่ วิธีวางแผนการเงิน ก็ต้องเริ่มที่จะมีการออม โดยที่การออม
นั้นควรที่จะมีการแยกบัญชีเงินฝากออกมาเป็น 3 บัญชี ได้แก่
บัญชีการใช้จ่ายเผื่อยามฉุกเฉิน
บัญชีเงินออม
ตัวบัญชีเพื่อการลงทุน




เป็ น อี ก ทางหนึ่ ง ที่ จ ะสามารถหนี กั บ ดั ก ทางการเงิ น เป็ น ไปตามสุ ภ าษิ ต ว่ า
“การไม่ มีห นี้ถื อว่ า เป็ นลาภอัน ประเสริฐ ” ซึ่ ง ตั ว หนี้ นั้นก็มี ทั้ ง แบบ หนี้ ดี แ ละหนี้ ฟุ่ม เฟือย ที่ จ ะขึ้ น อยู่กับ
วัตถุประสงค์วิธีการที่ดีที่สุดในการลดหนี้ คือ การที่พยายามใส่เงินในจานวนมากที่สุด โดยที่จะไม่กระทบกับ
รายจ่ายประจาที่จาเป็นเพื่อเป็นการชาระหนี้สินที่ถูกคิดดอกเบี้ยเอาไว้แพงที่สุด
เป็ น วิ ธี ก ารง่ า ย ๆ ที่ ส รรหาค าตอบของการลดหย่ อ นภาษี
ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย ดอกเบี้ ย การกู้ ซื้ อ บ้ า น เงิ น บริ จ าค และการท าประกั นชี วิ ต เป็ น ต้ น และการวางแผน
ทางการเงินของคู่สมรสที่จะต้องมีแผนทางการเงินในอนาคตที่มีระยะยาวถึง 10 ปี และสามารถที่จะจัดแยก
เงินออกมาเป็นหลายบัญชี ตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินในแต่ละประเภท
ถ้าต้องการหรือจาเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้
รถยนต์ ก็ต้องมีแผนในการซื้อรถยนต์ ที่ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถ ไม่ควรที่จะเกินอัตรา ๑๕% ของ
รายได้ของครอบครัว เพื่อที่จะไม่เกิดสภาวะการใช้เงินหรือภาระการผ่อนส่งที่เกินตัว
บ้าน แผนการเงินเพื่อการซื้อบ้านก็ให้เลือกโครงการที่ดีที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่าสุด กู้เงินให้น้อยที่สุ ดและ
มีการผ่อนชาระให้เร็วที่สุดอีกด้วย
ลู ก เมื่ อ ต้ อ งมี ลู ก ก็ ต้ อ งมี แ ผนการเงิ น เพื่อ การมี ลู ก โดยให้ เ ริ่ ม จากการส ารวจค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ใน
การคลอดบุตร และค่าเลี้ยงดูบุตรต่อเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้สามารถที่จะจัดการได้ คือ เมื่อพอเริ่มที่จะ
ตั้งครรภ์ก็ต้องเริ่มที่จะเก็บเงิน และบริหารเงินที่ดี
การศึกษา แผนการเงินเพื่อการศึกษา ต้องคานวณหาค่าเล่าเรียนที่ต้องคิดจากตัวค่าเงินในปัจจุบันและ
อนาคต โดยให้รวมอัตราการเพิ่มของค่าเทอมหรือเงินเฟ้อเฉลี่ยไปต่อปีที่ประมาณ ๕% เข้าไปด้วย
เกษียณ แผนการเงินในการเกษียณ เมื่อตอนเกษียณต้องมีการคานวณด้วยการเอา ๑ หารด้วย ๑๐
แล้วนาเอามาคูณด้วยอายุปัจจุบัน และคูณรายได้ทั้งปี ถ้ามีเงินออมที่น้อยกว่าที่คานวณได้ ก็ต้องมีการเก็บเงิน
ในสัดส่วนที่มากยิ่งขึ้น จึงจะสามารถพอต่อค่าใช้จ่ายในอนาคตได้

๑๑๗

๑๑๘
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นอกจากนี้ยังมีวิธีการคิดในการแบ่งเงินเอาไว้สาหรับการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน และกันเอาไว้สาหรับ
สร้างหลักประกันที่เรียบร้อยแล้ว เงินที่เหลือจะเป็นเงินในส่วนที่นาเอามาลงทุนได้ ซึ่งก็จะเป็นประเภทของ
บริหารเงินการลงทุน ที่มีตั้งแต่ตัวหุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวมและตัวเงินฝาก การลงทุนเหล่านี้ผู้ลงทุนจะต้อง
มีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการลงทุนในทุก ๆ ครั้ง การจัดการเงินออมในแต่ละเดือนให้กลายเป็นเหลือ
เก็บก่อนค่อยเอาไปใช้ หรือเหลือจ่ายก่อนค่อยเอาไปเก็บ จะมีการจัดขึ้นมาเป็นสมการที่น่าสนใจของการออมเงิน
ที่ต้องลองมาดูว่าการออมแบบใดที่จะเหมาะสมกับตัวเอง คือ
รายได้ – เงินออม = รายจ่าย (เหลือเก็บแล้วก็ค่อยเอาไปใช้)
รายได้ – รายจ่าย = เงินออม (เหลือจ่าย ค่อยเอาไปเก็บ)
สมการการออมเงินที่ดีต้องเป็นไปในรูปแบบแรก คือ การหักออมเอาไว้ก่อน ที่เหลือจึงค่อยนาไปใช้จ่าย
ได้ตามที่ต้องการ เพื่อที่จะกันเงินสาหรับการออมที่ทีอยู่อย่างสม่าเสมอในแต่ละเดือน แต่สาหรับคนที่มีการมอง
หาความมั่งคั่ง สมการนี้ก็ถือว่ายังไม่มีความเพียงพอ ต้องเลือกเป็นรูปแบบของสมการเศรษฐีแทนนั่นคือ
รายได้ – เงินออม – เงินลงทุน = รายจ่าย
โดยหลังจากการหักเงินออมแล้ว ยังจะต้องมีการแบ่งเงินในส่วนหนึ่งไว้สาหรับลงทุนด้วย เพื่อให้เงิน
เป็นตัวทางาน เงินที่ทาการลงไปจะได้งอกเงยขึ้นมาเรื่อย ๆ แต่ก่อนที่จะทาการลงทุน ก็ควรที่จะต้องมีการสารวจ
ตนเองเพื่อที่จะดูว่า สามารถที่จะยอมรับต่อความเสี่ยงในการลงทุนนั้นมีมากน้อยแค่ไหน ปัจจุบันเหล่าสถาบัน
ทางการเงิ น ต่ า ง ๆ มี รู ป แบบของการทดสอบในการวั ด ระดั บ ความเสี่ ย งส าหรั บ ลู ก ค้ า ก่ อ นการตั ด สิ น ใจ
ในการลงทุนก่อนทุกครั้ง เพื่อเป็นการเลือกวัดระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าแต่ละรายจะสามารถยอมรับได้ และเลือก
ประเภทของการลงทุนที่มีความเหมาะสมให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ และเป้าหมายในการลงทุน พร้อมความเหมาะสม
ของการลงทุนในแต่ละคน
ดังนั้น สิ่งแรกที่เราควรทาในการวางแผนทางการเงินก็คือ “การกาหนดเป้าหมายหรือกาหนดสิ่งที่เรา
ต้องการก่อน” ซึ่งเป้าหมายนั้นอาจจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
บ้านใหม่ คอนโดฯ ใหม่ หรือรถคันใหม่ การไปท่องเที่ยวทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ หรือการอยากคิด
ที่จะเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่ว่าจะมีค วามต้องการแบบใดก็ตามให้ลองเลือกมาสักข้อ สองข้อแล้ววางแผน
ที่จะไปถึงมันให้ได้ ก็จะช่วยให้เรามีกาลังใจในการดาเนินการตามแผนที่วางไว้มากขึ้น
โดยที่เป้าหมายนี้จะทาให้เราเห็นถึง ความต้องการของตัวเองอย่างชั ดเจน และจะช่วยให้สามารถ
คาดคะเนระยะเวลาที่เราจะต้องเก็บออม หรือลงทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และยังเป็นตัวกาหนดให้เรา
รู้จักคิดคานวณล่วงหน้าว่าเราจะวางแผนใช้เงินอย่างไร จะกระทบกับแผนที่เราวางไว้หรือไม่ โดยการกาหนด
เป้าหมาย ควรแบ่งออกเป็น “เป้าหมายระยะสั้น” และ “เป้าหมายระยะยาว”
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เป้าหมายระยะสั้น คือ การวางแผนสั้น ๆ ไม่เกิน 1 ปี เพราะถ้าเราวางแผนเฉพาะระยะยาวเพียง
อย่างเดียวแล้ว เราอาจจะเกิดอาการท้อขึ้นมาได้ เนื่องจากว่าระยะเวลาที่นานเกินไป และไม่บรรลุเป้าหมายสักที
ดัง นั้น การตั้งเป้าหมายระยะสั้น เป็นเหมือนการให้รางวัลชิ้นเล็ก ๆ แก่ตัวเราเพื่อให้เรามีกาลัง ใจที่ จ ะท า
ตามแผนต่ อ ไป ตั ว อย่ า งเป้ า หมายระยะสั้ น ก็ อ ย่ า งเช่ น การไปท่ อ งเที่ ย วตามสถานที่ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ การเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ แม้กระทั้งการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านใหม่ เป็นต้น
เป้าหมายระยะยาว คือ การวางแผนการเงินสาหรับสิ่ง ที่เราต้องการใน
อนาคตข้างหน้า โดยที่เป้าหมายมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจจะเป็น 2 ปี 5
ปี 10 ปี หรือมากกว่านั้น โดยเป้าหมายระยะยาวถือเป็นเป้าหมายหลักที่ทาให้เรา
ต้องมาลงมือทาเรื่องการวางแผนทางการเงิน เพราะความต้องการเหล่านั้นเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เงินเยอะ ยิ่งถ้าเราต้องการความสุขมากเท่าไหร่เราก็ต้องการเงินเยอะขึ้นเท่านั้น เราจึงต้องมีแผนการออม
การลงทุน ที่รัดกุมและรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยที่เป้าหมายระยะยาว ก็อย่างเช่น การซื้อรถยนต์ บ้าน คอนโดฯ
การส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ รวมถึงการเก็บเงินสาหรับแต่งงาน เป็นต้น
โดยเมื่อเราตั้งเป้าหมายได้ทั้งระยะสั้น และระยะยาวแล้ว เราจะพบว่ารายการไหนที่เราต้องการท า
ก่อนหลัง รายการไหนที่จาเป็นมากหรือน้อยเพียงใด รวมถึงรายการไหนต้องเตรียมวางแผนตั้งแต่เนิ่น ๆ แล้ว
เลือกจัดเรียงแบ่งประเภท แล้วทาการวางแผนทางการเงินได้เลย โดยมีขั้นตอนการวางแผนทางการเงินให้เรา
ประสบความสาเร็จได้อย่างง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนแรก การเข้าใจและสารวจความต้องการของตัวเอง สิ่งที่จะต้องยอมรับให้ได้เป็นอันดับแรก
ก็คือ การยอมรับตัวเอง การรู้จักนิสัยทางการเงินตัวเอง เงื่อนไข ข้อจากัด และความพร้อมที่จะรับความเสี่ยงได้มาก
หรือน้อยเพียงใด เมื่อทราบแล้วจะได้ มาปรั บใช้ ในการวางแผนการเงิน ไม่ว่ าจะเป็นการออม และการลงทุ นที่
เหมาะสม เช่น ถ้าคุณเป็นคนที่พื้นฐานการเงินไม่แน่น แต่เลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ก็ต้องใช้ความระมัดระวัง
เป็นอย่างสูง ประกอบกับความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก ไม่อย่างนั้นก็อาจจะทาให้เรามีโอกาสสูญ เสี ยเงิน
มากกว่าที่จะได้รับเงินก็ได้
ขั้นตอนที่สอง กาหนดระยะเวลาและเป้าหมายที่แน่นอน การกาหนดเป้าหมายนั้น ควรกาหนดสิ่งที่
สามารถเป็นจริงได้ ไม่เพ้อฝัน เช่น “จะเป็นคนรวยที่สุดในประเทศภายใน ๓ ปี” เป็นการกาหนดเป้า หมาย
ที่ไ ม่สามารถเป็นไปได้ และจะทาให้เป้าหมายของเราล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น การกาหนดเป้าหมายและ
ระยะเวลาที่ดีนั้นต้องคานึงถึงว่าเราต้องการอะไร อยากจะเป็นอยู่อย่างไร เราจะต้องใช้เงินเท่าไร และเรามีเวลา
ในการหาเงินนั้นอีกเท่าไร ลองเขียนรายการเหล่านี้ออกมาดู โดยดูเป้าหมายที่เป็นไปได้ ปฏิบัติได้ เช่น อยากจะ
ไปเที่ยวประเทศยุโรป ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เราก็อาจจะตั้งเป้าหมายว่า ใน ๓ ปีนี้เราจะ
บริหารเงินให้ได้มากกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยการเก็บเงินเดือนละประมาณ ๔,๕๐๐ บาท แต่ถ้าต้องการไป
ภายใน ๒ ปี ก็อาจจะหาวิธีลงทุนที่มีผลตอบแทนมากกว่าเพื่อให้สาเร็จตามที่ต้องการ เป็นต้น

๑๑๙

๑๒๐

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

ขั้นตอนที่สาม กาหนดสัดส่วนเพื่อใช้เงินอย่างเหมาะสม เมื่อเรามีเป้าหมาย ก็จะทาให้เรามีตัวเลขเงิน
ที่อยู่ในใจ ต้องหาวิธีที่ให้ได้เงินก้อนนั้นมา โดยพื้นฐานแล้วสิ่ง สาคัญ ที่สุดคือการจัดสัดส่วนรายได้ รายจ่าย
ให้เหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายอาจจะแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจา เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าผ่อนรถ
ผ่อนค่าบ้าน ค่าน้า ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต เป็นต้น ส่วนอีกอย่างหนึ่ง เราจะเรียกว่า ค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น ค่า
เครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัง คม เป็นต้น ซึ่ง ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะจาเป็นน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายส่วนแรก เมื่อมีรายได้เข้ามาเราควรกันเงินไว้ให้ค่าใช้ จ่ายประจาที่ จาเป็นก่อน ส่วนรายจ่ายเพื่ อ
ความสุขเอาไว้ทีหลัง
ขั้นตอนสุดท้าย ลงมือและปรับแผน รวมไปถึงการปรับตัวตามแผน คนเราเมื่ อมีความคิดดี ๆ ก็ต้อง
ลงมือทาด้วยจึงจะประสบความส าเร็ จ ในขั้นตอนนี้ถือว่าสาคัญ ที่สุด เพราะไม่ว่าเราจะวางแผนดีเพีย งใด
ถ้าหากไม่ลงมือทาแล้วก็เหมือนรถที่ไม่ได้วิ่ง ซึ่งในช่วงที่มีการดาเนินตามแผนอาจจะต้องมีการปรับแผน เช่น
การลดค่าใช้จ่ายในบางรายการ หรือการลดเพดานเป้าหมายลง ทั้งนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าจะต้องเป็นไปได้
และมีความสุขทั้งตอนนี้และในอนาคต

การมี ส ภาพคล่ อ งทางการเงิ น ต้ อ งดี นั้ น
หมายความว่า มีรายได้เข้ามาเพียงพอรายจ่ายที่จ่าย
ออกไป โดยที่เราสามารถควบคุมการเงินนี้ได้ ซึ่งสภาพ
คล่องทางการเงินดีนี้ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามีสุขภาพ
การเงินที่ดีอยู่ในปัจจุบัน
สุขภาพทางการเงินที่ดีต้องมีความสามารถใช้จ่ายจ่ายหนี้สินได้ โดยสามารถจ่ายโดยไม่ล่าช้า และ
ไม่ใช่การจ่ายได้แค่ขั้นต่าเท่านั้น ถ้ามีสามารถในการใช้จ่ายหนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีสุขภาพการเงินที่ดีอยู่นั่นเอง
ถ้าเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่น การเจ็บป่วย หรือ ออกจากงานกะทันหันแล้วเรายังสามารถ
มีทุนสารองในการดารงชีพได้ประมาณกี่เดือนเป็นอย่างน้อย ถ้าเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันดั่งกล่าว เราก็ควรมี
เงินสารองไว้ชักประมาณ ๓ เดือนขึ้นไปจะดีมาก
สิ่งที่บ่งบอกว่าเรามีสุขภาพการเงินที่ดีนั้นเราก็ควรมีเงินเก็บไว้ใช้ช่วงหลังเกษียณอายุ เป็นช่วงที่ไม่
สามารถหางานทาได้ง่าย และร่างกาย จะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนั่นเอง

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” l

คุณควรวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ที่เข้ามา
โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่จาเป็นมีอะไรบ้าง แล้วกันรายได้
ส่ ว นหนึ่ ง ไว้ ส าหรั บ เงิ นออม และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ น หากพบว่ า รายได้
ที่เข้ามาไม่เพียงพอ ก็ควรหาทางออก โดยการลดค่าใช้จ่าย หรือเพิ่มรายได้
ช่องทางอื่น ๆ
 ควรเตรี ย มรั บ มื อ กั บ ความไม่ แ น่ น อน มี เ งิ น ออมเผื่ อ ไว้ ใ ช้ ใ นยามฉุ ก เฉิ น
ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจาเป็นอย่างน้อย ๖ เดือน ตรวจสอบสวัสดิการและประกันสุขภาพที่มี
อยูว่ ่าครอบคลุมแค่ไหน หากไม่เพียงพอก็ควรทาประกันสุขภาพเพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจกู้ยืมเงิน
ทุกครั้งควรคานึงถึงรายได้ที่จะเข้ามา เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการชาระหนี้ได้หมด อาจจะหาแหล่งรายได้
เสริม หรือนาสินทรัพย์ที่มีไปลงทุนให้งอกเงยขึ้นก็ได้
 เมื่ อ คุ ณ รู้ ว่ า ในอนาคตต้ อ งการใช้ เ งิ น จ านวนมาก ควรเริ่ ม วางแผนเก็ บ เงิ น เตรี ย มไว้ แ ต่ เ นิ่ น ๆ
บริหารเงินออมให้งอกเงย อย่างเช่น การฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตร ซื้อประกันสะสมทรัพย์ ซื้อกองทุนรวม ฯลฯ
ทั้ ง นี้ ควรศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจรู ป แบบการออม ความเสี่ ย ง รวมถึ ง ต้ อ งติ ด ตามข่ า วภาวะเศรษฐกิ จ
ที่อาจส่งผลกระทบ อย่างเช่น ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย


การใช้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้อย่างมีวินัย จัดเก็บใบเสร็จเพื่อตรวจสอบ และ
จ่ายเงินให้ตรงกาหนด เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยโดยไม่จาเป็น


การก่อหนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว หากมีการบริหารจัดการที่ดี และเลือกก่อหนี้ที่เป็นประโยชน์ในอนาคต
อย่างเช่น การกู้ซื้อบ้าน หรือกู้เพื่อประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม คุณควรประเมินความสามารถในการชาระคืนก่อน
โดยภาระการชาระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยของหนี้ทุกประเภทในแต่ละเดือนรวมกัน ไม่ควรเกิน ๑ ใน ๓ ของ
รายได้ต่อเดือน


หากคุณมีหนี้สินเกินตัว ก็ต้องพยายามปลดหนี้ด้วยการประหยัด ค่อย ๆ ผ่อนชาระ โดยเฉพาะหนี้
นอกระบบ และหนี้ที่มีดอกเบี้ย สูง ที่สาคัญ ไม่ควรก่อ หนี้ เพิ่ม หากไม่สามารถช าระคืนได้ ก็ควรเจรจากั บ
ทางเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกรวมกัน


นอกจากนี้ การวางแผนการเงินที่ดีควรเริ่มทาตั้งแต่ เริ่มมีรายได้เข้ามา ยิ่งมีการวางแผนได้เร็ว
เท่าไหร่ ในอนาคตคุณก็จะมีเงินไว้ใช้มากขึ้นเท่านั้น ขอให้มีความสุขกับการวางแผนการเงินในแบบของคุณ

๑๒๑

๑๒๒

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” l

๑๒๓

๑๒๔

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” l

๑๒๕

๑๒๖

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” l

๑๒๗

๑๒๘

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

เนื้อหำเน้นกำรบรรยำย แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเสริมทักษะให้เกิดวินัยทำง
กำรเงิ น พร้ อมทั้ งสอดแทรกเทคนิ ค และวิ ธี ก ำรจั ด ท ำบั ญ ชี ครั ว เรื อนที่ ง่ ำ ยต่ อกำรปฏิ บั ติ และน ำไปใช้ ใ น
ชีวิตประจำวันได้จริง
๑. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมรู้จักกำรบันทึกรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน
๒. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำใจวิธีกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยรู้จักกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ซึ่งจะช่วยให้
สถำนกำรณ์กำรเงินของครอบครัวดีขึ้น
๓. เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน
๑.
๒.
๓.
๔.

บัญชีครัวเรือนและประโยชน์ของกำรจัดทำบัญชี
หลักกำรทำบัญชีครัวเรือน
ขั้นตอนกำรจัดทำบัญชีรับ – จ่ำย
วิธีกำรบันทึกบัญชีรับ – จ่ำย
๑.๓๐ ชั่วโมง (๑๒๐ นำที)

๑. กำรบรรยำย
๒. กำรตั้งคำถำมเพื่อกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
๓. กำรเสริมควำมชัดเจนของเนื้อหำด้วยสไลด์ และคลิป
๔. ฝึกปฏิบัติ
๕. กำรเติมเต็มให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ
๑. สไลด์ PPT
๒. กระดำษฟลิปชำร์ทพร้อมปำกกำเคมี
๓. คลิป VDO
๑. กำรสังเกตพฤติกรรม
๒. กำรประเมินกำรถ่ำยทอด
๓. กำรประเมินรำยวิชำ

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” l

ควำมรู้สึกของหลำยคน เมื่อต้องทำบัญ ชีรับจ่ำยครัวเรือนนั้นเป็น ภำระที่ (แสน) น่ำเบื่อและจุกจิก
แต่ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรำบรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงินอย่ำงที่ตั้งไว้ โดยจะช่วยให้รู้ว่ำเรำใช้เงินตำมแผน
ที่วำงไว้หรือไม่
กำรทำบัญชีครัวเรือนนั้นจะไม่จำเป็นเลย
๑) หำกมีเงินสดพร้อมจ่ำยอยู่ในมือตลอดเวลำ
๒) มีควำมทรงจำดี จนจำได้ว่ำเงินบำท (ย้ำย) จำกกระเป๋ำของเรำไปอยู่ที่ไหน
แต่เพรำะไม่มีคุณสมบัติทั้งสองประกำร เรำจึง ควรทำบัญ ชีครัวเรือนนี้ให้เป็นเรื่องเป็นรำวเสี ย ที
ถึง กำรทำงบค่ำใช้จ่ำยของครอบครัวจะเป็นเรื่องน่ำเบื่อ แต่ก็มีผลดีในเรื่องกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงิ น ที่ จ ะ
กลำยเป็นนิสัยถำวรที่ดีๆ อีกข้อหนึ่งของเรำ ช่วยให้เรำควบคุมค่ำใช้จ่ำยจนถึงฝั่ง ฝันได้ แต่เรำต้องผ่ำนภำวะ
ที่ (แสนจะ) น่ำเบื่อในช่วงสองสำมเดือนแรกไปให้ได้
 กำรจดบันทึกรำยกำรรับ-จ่ำยเงินในชีวิตประจำวัน เป็นกำรช่วยเตือนควำมจำ
 ทำให้ทรำบรำยรับ รำยจ่ำยของครอบครัว
 ทำให้ทรำบว่ำเงินคงเหลือ ณ วันใดวันหนึ่งของ ครอบครัว และฐำนะกำรเงินของครอบครัว
 ทำให้ครอบครัวมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินอย่ำง เป็นระบบ ช่วยแก้ไขปัญหำหนี้สิน
 รู้จักกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงเหมำะสม รู้จักกำรออมเงิน
 รู้ผลกำไร หรือ ขำดทุนจำกกำรประกอบอำชีพ
 ช่วยในกำรวำงแผนกำรลงทุนในครั้งต่อไป
ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน
๑. ทำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำยปัจจุบัน
๒. ประเมินกำรใช้จ่ำยและตั้งเป้ำหมำยและกำหนดแผนกำรลงทุน เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำที่ตั้งไว้
๓. ทบทวนรำยกำรค่ำใช้จ่ำย เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรใช้กำรจ่ำยเป็นไปตำมแผน
๑. กำรจดบันทึกรำยกำรที่เกิดขึ้นในแต่ละวันว่ำรับ-จ่ำยเป็นเงินเท่ำไร
๒. นำข้อมูลมำจัดรวมกันเป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดรำยได้ หมวดค่ำใช้จ่ำย เพื่อควำมสะดวกในกำรค้นหำ
๓. สรุปผลกำรนำข้อมูลที่บันทึกไว้มำสรุปยอดรวมว่ำในเดือนหนึ่งๆ มีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นเท่ำไร
๔. กำรวิ เ ครำะห์ ตี ค วำม กำรน ำผลสรุ ป มำวิ เ ครำะห์ ค วำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
กำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยที่ฟุ่มเฟือย ถ้ำมีเงินเหลือควรจะออมไว้ยำมจำเป็นเท่ำใด

๑๒๙

๑๓๐

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

กำรละเลยรำยละเอียดรำยจ่ำยเล็ก ๆ น้อย ๆ หลำยรำยกำร โดยมำกเรำจะ กำเงินสดเอำไว้ก้อนหนึ่ง
เพื่อเป็นค่ำสนองควำมต้องกำรในแต่ละวัน ไปเรื่อย ๆ พอถึงเวลำลงบัญชี เรำจะลืมรำยละเอียด เลยเหมำรวม
เป็นค่ำใช้จ่ำย เบ็ดเตล็ด ควรจะนำเงินส่วนนี้มำคำนวณ แล้วเทียบหำค่ำว่ำเงินก้อนนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ถ้ำเกินร้อยละ ๕ น่ำจะกลับไปทำบัญชีอย่ำงละเอียดชนิดวันต่อวัน เรำจะได้ควบคุมค่ำใช้จ่ำย
ได้ดีขึ้นว่ำค่ำใช้จ่ำยในบ้ำนที่ควรจะเป็นนั้น เป็นอย่ำงไร
ให้นำบัญชีครัวเรือนที่ผ่ำนมำในระยะเวลำ ๑ เดือน มำพิจำรณำดูว่ำ รำยรับ-รำยจ่ำย มีควำมสมดุล
กันหรือไม่ รับมำกกว่ำจ่ำย หรือ จ่ำยมำกกว่ำรับ โดยเฉพำะครอบครัวที่มีปัญหำเรื่องหนี้สิน รำยจ่ำยมักจะ
มำกกว่ำรำยรับ จึงต้องให้ควำมสำคัญในกำรพิจำรณำรำยจ่ำยให้ดีว่ำ พอจะมีรำยกำรไหนที่พอจะลดหรือ
ตัดออกได้ (รำยกำรที่ฟุ่มเฟือย) ก็ให้หำทำงปรับลดหรือตัดรำยกำรรำยจ่ำยเหล่ำนี้ออกไป

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” l

๑๓๑

๑๓๒

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

(ข้อมูลจาก www.aommoney.com)

ก่ อ นอื่ น ...เรำจะเริ่ ม ต้ น ง่ ำ ยๆ จำกกำรแบ่ ง ประเภท "รายรั บ " และ "รายจ่ า ย" ของเรำก่ อ น
ว่ำมีอะไรบ้ำง

รายรับ
รายรับ คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงควำมสำมำรถ
ในกำรหำเงินของเรำว่ำมำจำกทำงใดบ้ำง ได้แก่
 รายรับหลัก เช่น เงินเดือน ค่ำแรงที่ได้รับ
ในแต่ละเดือน
 รายรับอื่นๆ หรือ รายรับเสริม เช่น รำยรับ
จำกอำชีพเสริมต่ำงๆ หรือ ผลตอบแทน
จำกกำรลงทุน

รายจ่าย
รายจ่าย คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงกำรใช้จ่ำยของตัวเรำ ว่ำได้
ใช้เงินไปอย่ำงไรบ้ำง โดยจะแบ่งออกเป็น

 รายจ่ายคงที่ คือ รำยจ่ำยที่เกิดขึ้นแน่นอน
และสม่ำเสมอในทุกๆเดือน เช่น ค่ำเช่ำหอพัก
ค่ำเดินทำง ค่ำอำหำร (ตำมควำมจำเป็น) ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดูแลครอบครัว เป็นต้น
 รายจ่ายผันแปร คือ รำยจ่ำยที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ไม่เท่ำกันในแต่ละเดือน เช่น
ค่ำงำนเลี้ยงสังสรรค์ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำท่องเที่ยว
สันทนำกำรต่ำงๆ เป็นต้น

โดยผลต่ ำ งระหว่ ำ งรำยรั บ และรำยจ่ ำ ย จะเป็ น ตั ว สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ ำ ตั ว เรำนั้ น มี ค วำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรเงินดีแค่ไหน ถ้ำเงินเหลือถือว่ำดีมำก แต่ถ้ำเงินขำดถือว่ำ... เอ่อ..
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เพื่อให้เข้ำใจง่ำยขึ้น...เรำลองมำดูวิธีกำรบันทึกรำยกำรรำยรับและรำยจ่ำยพร้อมตัวอย่ำงประกอบกันเลย

๑๓๓

๑๓๔
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สมมติว่า เรำได้รับรำยรับ (เงินเดือน) มำจำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท วิธีกำรบันทึกรำยกำร มีดังนี้
๑. เริ่มต้นออมเงินก่อน ๑๐% ของรำยรับทันที ๑,๐๐๐ บำท
๒. นำเงินส่วนที่เหลือ ๙,๐๐๐ บำท มำลงบันทึกในบัญชี เป็น รายรับ
๓. เมื่อมีรำยกำรใช้จ่ำยต่ำง ๆ ก็นำมำจดบันทึกไว้เป็น รายจ่าย อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น
- ค่ำอำหำร
๒,๕๐๐ บำท
- ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว ๒,๐๐๐ บำท
- ค่ำเดินทำง
๑,๐๐๐ บำท
- ค่ำสังสรรค์ ปำร์ตี้ ๑,๐๐๐ บำท
- ค่ำกำแฟ
๑,๐๐๐ บำท
๔. ตรวจสอบดูสรุปยอดรำยกำรทุกสิ้นเดือน
ข้อแนะนา เรำควรเริ่มต้นบันทึกรำยกำรใช้จ่ำยในแต่ละเดือนไว้ แล้วสำรวจดูว่ำ มีรำยจ่ำยส่วนไหนที่สำมำรถ
ลดลงได้บ้ำง อะไรคือสิ่งไม่จำเป็น แม้ไม่มีครอบครองหรือได้มำชีวิตก็ยังดำรงอยู่ได้ เรำต้องรีบทำกำรตัดรำยจ่ำย
เหล่ำนั้นทิ้งไปให้หมด เพื่อที่เรำจะได้มีเงินเหลือเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนยังไง
หรือไม่ก็ลองดัดนิสัยตัวเอง โดยทุกครั้งที่คิดจะใช้จ่ำยไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ ให้ลองเปลี่ยนมำเป็น
"ออมเงิน" แทนในทุกๆครั้ง เชื่อได้เลยว่ำภำยใน ๒-๓ ปี เรำจะตกใจมำก ๆ ที่เรำมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นได้ขนำดนี้
จะทำยังดีหละ? ไมอยำกจดบั
ญชีรำยรับรำยจำย
่
่
แต่อยำกควบคุมรำยจำยและมี
เงินออม
่
สำหรับผู้ที่ต้องกำรมีเงินออม แต่ไม่อยำกจดบัญชีรำยรับรำยจ่ำยเพรำะรู้สึกหวำดผวำและสะเทือนใจ
ทุกครั้งที่เห็นยอดรำยจ่ำยรวมของตนเองซึ่งบำงครั้งแทบเป็นลม เวลำสรุปยอดจ่ำยรำยเดือน จนทำให้ยกเลิก
จดบัญชีเพรำะทำใจยอมรับไม่ได้ แน่นอนว่ำกำรจดบัญชีเป็นทำงออกที่ดีที่ทำให้รู้จักรูรั่วของรำยจ่ำยที่ดี ที่สุด
แต่ใช่ว่ำทุกคนจะทำได้เพรำะควำมอ่อนไหวและควำมขยันของแต่ละคนนั้นแตกต่ำงกัน
น่ำจะมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องจดบัญชีแล้วสำมำรถจัดระเบียบรำยจ่ำย แถมมีเงินออมอีกด้วย วิธีนี้ประยุกต์
มำจำกวิธีกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยโดยมีแนวคิดว่ำจะใช้จ่ำยอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ภำยใต้ง บประมำณเหล่ำนี้
เท่ำนั้น จึงใช้ชื่อวิธีนี้ว่ำ “ตั้งงบสยบรายจ่าย”
รำยได้ - เงินออม - รำยจ่ำยห้ำมเบี้ยว = รำยจ่ำยลั้นลำ
รายจ่ายจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ==> เงินออม (กระปุกเงินออม) คือ รำยจ่ำยเพื่อเป้ำหมำยของตนเอง
และสร้ำงควำมมั่งคั่งในอนำคต ซึ่งควรออมอย่ำงน้อยที่สุด 10% ของรำยได้ทุกเดือน
==> รายจ่ายคงที่(รายจ่ายห้ามเบียว) คือ รำยจ่ำยแบบมีภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยอย่ำงสม่ำเสมอ ไม่สำมำรถ
ปรับลดรำยจ่ำยส่วนนี้ได้ มิฉะนั้นจะส่งผลเสียหำยร้ำยแรง เช่น ค่ำผ่อนบ้ำน ค่ำผ่อนรถ ถ้ำไม่จ่ำยจะถูกยึดบ้ำน
ยึดรถ
==> รายจ่ายผันแปร(รายจ่ายลันลา) คือ รำยจ่ำยภำยในชีวิตประจำวันทั่วไป มีควำมยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงได้ ถ้ำเรำต้องกำรตัดลดรำยจ่ำยจะเริ่มที่รำยจ่ำยส่วนนี้

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” l

วิธีการตังงบสยบรายจ่ายมี ๓ ขันตอน คือ
ขันตอนที่ ๑
สรุ ป ภำพรวมของรำยจ่ ำ ยตนเองตำม
เป้ำหมำยกำรใช้เงิน ว่ำจะแบ่งรำยจ่ำยแต่ละส่วน
ไว้ ใ ช้ ท ำอะไรบ้ ำ ง โดยเปิ ด บั ญ ชี ต่ ำ ง ๆ แยกไว้
ต่ำงหำก เช่น มีบัญชีเงินเดือนกับธนำคำร B ก็เปิด
บัญชีธนำคำรเพิ่มอีก ๒ บัญชี คือ บัญชีกระปุกเงิน
ออมและบัญ ชีรำยจ่ำยห้ำมเบี้ยว สรุปว่ำเรำจะมี
บัญชีธนำคำร ๓ บัญชี (ถ้ำเป็นนักลงทุนก็อำจจะใช้
บัญ ชีกระปุกเงินออมเป็น พอร์ตหุ้น กองทุนรวม
ออมทอง ให้เช่ำคอนโด ฯลฯ ก็ได้)
ขันตอนที่ ๒
ตั้ง งบประมำณว่ำ “กระปุกเงินออมและ
รายจ่ายห้ามเบี้ยว” นั้นเป็นกี่ % ของรำยได้ ตั้งงบ
ที่ ต้ อ งจ่ ำ ยออกมำก่ อ นเพื่ อ จะได้ รู้ ว่ ำ เหลื อ เงิ น
เท่ ำ ไหร่ ที่ จ ะน ำมำใช้ จ่ ำ ยในชี วิ ต ประ จ ำวั น
(รำยจ่ำยลั้นลำ)

ขันตอนที่ ๓
เปิ ด บั ญ ชี แ ยกตำมเป้ ำ หมำยกำรใช้ เ งิ น
จั ด ให้ แ ต่ ล ะบั ญ ชี พ่ ว งกั บ บั ญ ชี เ งิ น เดื อ น โดยใช้
ระบบตั ด เงิ น อั ต โนมั ติ เมื่ อ ถึ ง วั น ที่ เ งิ น เดื อ น
เข้ำ ระบบจะจัดกำรโอนงินออกจำกบัญชีเงินเดือน
ไปยัง บัญ ชีต่ำงๆที่เปิดเตรีย มไว้ทัน ที เราจะเห็ น
และใช้เฉพาะยอดเงินที่เหลือ ในบัญชีเงินเดือน
เท่านัน
แหล่งข้อมูล : เพจอภินิหำรเงินออม/www.aommoney.com

๑๓๕
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เนื้อหำเน้นกำรบรรยำย ทบทวนกำรจัดทำแผนพัฒนำชีวิต โดยกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เพื่อ ให้
ทรำบถึงปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำชีวิตที่วำงไว้ พร้อมยกตัวอย่ำงกำรประเมินตนเองและ
ให้ครัวเรือนเป้ ำหมำยประเมินตนเอง ลำดับเหตุก ำรณ์ ที่มี ผ ลกระทบต่ อกำรด ำเนิน ชีวิ ต วิเครำะห์ส ำเหตุ
ปัญหำต่ำง ๆ รวมถึงกำรเป็นหนี้สินของครัวเรือน และทักษะในกำรประกอบอำชีพ สำหรับกำรวำงแผนกำรเพิ่ม
รำยได้ ลดรำยจ่ำย กำรลดหนี้ ปลดหนี้ และเติมเต็มควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนพัฒนำชีวิต กำรกำหนด
เป้ำหมำยและแผนชีวิต และให้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เห็นถึงกำรปรับพฤติกรรมทำงกำรเงิน และสำมำรถนำไปใช้ไ ด้
ในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้ผู้เข้ ำ อบรมสำมำรถวิ เ ครำะห์ สำเหตุ ข องปัญ หำต่ำง ๆ ในกำรดำเนิน ชีวิ ต และกำรมี ห นี้ สิ น
ครัวเรือน และสร้ำงควำมตระหนักและกำหนดเป้ำหมำยเพื่อหำทำงออกปัญหำให้สำมำรถจัดทำแผนพัฒนำชีวิต
และสำมำรถปฏิบัติได้จริง
๑. กำรกำหนดเป้ำหมำยและแผนชีวิต
๒. กำรประเมินตนเอง
๓. กำรจัดทำแผนพัฒนำชีวิต
๑.๓๐ ชั่วโมง (๙๐ นำที)
๑. กำรบรรยำย
๒. กำรตั้งคำถำมเพื่อกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
๓. กำรเสริมควำมชัดเจนของเนื้อหำด้วยสไลด์
๔. กำรฝึก/ลงมือปฏิบัติ
๕. กำรเติมเต็มให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ
๑. สไลด์ PPT
๒. กระดำษฟลิปชำร์ทพร้อมปำกกำเคมี
๑. กำรสังเกตพฤติกรรม
๒. กำรประเมินกำรถ่ำยทอด
๓. กำรประเมินรำยวิชำ

๑๓๗

๑๓๘

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

แผนชีวิต คือ กำรกำหนดเป้ำหมำยของชีวิตในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรไว้ล่วงหน้ำว่ำจะทำอะไร ทำอย่ำงไร ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้ำง
งบประมำณเท่ำไหร่ ซึ่งเป็นแนวทำงสำหรับปฏิบัติให้สำเร็จตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ มีแนวทำง
ที่แน่นอนประกอบด้วยหลักกำรและเหตุผลที่มีประสิทธิภำพ ทำให้บุคคลเกิดควำมมั่นใจที่จะทำให้กำรดำเนินชีวิต
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง หำกไม่ได้มีกำรวำงแผนชีวิตไว้เหมือนกับชีวิตขำดเป้ำหมำยและอำจพบปัญหำมำกมำย
หรือบำงครั้งเรำกำหนดเป้ำหมำยและแผนชีวิตไว้เป็นอย่ ำงดีแล้วแต่ก็ไ ม่สำมำรถไปถึงเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้
มีอุปสรรคเกิดขึ้นจนได้ แต่เรำก็สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงรวดเร็วว่ำที่เรำปฏิบัตินั้น มีขั้นตอนไหนผิดไปจำก
แผนที่กำหนดไว้ และสำมำรถหำแนวทำงแก้ไขปัญหำได้ทัน
ควรพิจำรณำจำกช่วงวัยที่เหมำะสม ดังนี้
๑. วัยก่อนทางาน (๐ – ๒๐ ปี) ในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำเล่ำเรียน
ที่มำของรำยได้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะกำรพึ่งพำคุณพ่อคุณแม่ เพรำะยังไม่มีรำยได้เป็น
ของตัวเอง และในขณะเดียวกันคนในวัยนี้ส่วนมำกจะยังไม่มีภำระหนี้สิน โดยเป้ำหมำย
ในกำรใช้ จ่ ำ ยส่ ว นใหญ่ ข องคนในวั ย นี้ ก็ คื อ เพื่ อ ซื้ อ ของใช้ ส่ ว นตั ว เที่ ย วกั บ เพื่ อ น
หรือ ช้อปปิ้ง เป็นต้น ดังนั้นกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่สำคัญของคนในวัยนี้ก็ควรจะต้ อง
เน้นกำรสร้ำงวินัยกำรออมเพื่ออนำคตที่มั่นคง เพรำะหำกคนวัยนี้มีวินัยกำรออมที่ดีแล้ว จะทำให้ในช่วงอำยุ
ต่อ ๆ ไป เค้ำสำมำรถวำงแผนทำงกำรเงินได้ง่ำยและเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งใจไว้ ในส่วนกำรวำงแผนกำรลงทุน
ของคนในช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นกำรฝำกเงินไว้กับธนำคำรทั้งในรูปแบบออมทรัพย์ หรือฝำกประจำเพรำะยังไม่มีเงิน
ลงทุนมำกนัก
๒. ช่ ว งวั ย เริ่ ม ท างาน (๒๑ - ๓๐ ปี ) ส ำหรั บ วั ย เริ่ ม ท ำงำนนี้ เ ป็ น วั ย เริ่ ม ต้ นของ
กำรมีภำระหน้ำที่ และมีรำยได้เป็นของตนเอง ซึ่ง แน่นอนว่ำเมื่อเริ่มต้นกำรทำงำน
ก็จะมีเงินเดือนหรือรำยได้ต่ำง ๆ เข้ำมำ ซึ่งก็อำจจะยังไม่สูงมำกนักแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดีที่จะสำมำรถเก็บออมเพื่อนำเงินไปลงทุนต่อได้ ทั้งนี้ในส่วนของค่ำใช้จ่ำย หรือภำระ
หนี้สินของคนในวัยนี้อำจยังไม่สูงมำกนักเช่นกัน เพรำะเป็นวัยที่เพิ่งเริ่มสร้ำงเนื้อสร้ำงตัว
โดยเป้ำหมำยในกำรใช้จ่ ำยส่ วนใหญ่ของคนในวัยนี้ก็คือ กำรซื้อ สินค้ ำที่ ทัน สมัยตำมกระแส กำรท่องเที่ย ว
เปิดประสบกำรณ์ ซื้อของใช้ส่วนตัว หรือซื้อรถยนต์ที่มีมูลค่ำไม่แพงมำก ดังนั้น กำรวำงแผนกำรเงินของคน
ในวัยนี้จะต้องเน้นกำรให้ควำมสำคัญกับกลยุทธ์กำรบริหำรเงิน โดยจะต้องมีกำรบริหำรค่ ำใช้จ่ำยและรำยได้
ให้เพียงพอ และสำมำรถมีเงินเก็บออมเพื่อนำไปลงทุนเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้ ในส่วนกำรวำงแผนกำรลงทุนของ
คนในช่วงวัยนี้ เนื่องจำกยังมีระยะเวลำในกำรหำรำยได้เพิ่มอีกนำน ดังนั้นกำรวำงแผนกำรลงทุนจึงสำมำรถลงทุนใน
ควำมเสี่ยงที่ค่อนข้ำงสูงได้ เพรำะหำกมีควำมผิดพลำดเกิดขึ้นจำกกำรลงทุน ก็ยังมีระยะเวลำที่จะสำมำรถหำ
เงิ น กลั บ มำเพื่ อ ลงทุ น สร้ ำ งผลตอบแทนอี ก ได้ แต่ อ ย่ ำ งไรก็ ต ำมในกำรลงทุ น แต่ ล ะประเภทก็ ค วรจะต้อง
มีกำรศึกษำและทำควำมเข้ำใจให้ดีก่อนนะครับ นอกจำกนี้ในช่วงอำยุนี้ควรมีกำรเพิ่มควำมรู้ กำรลงทุนเพิ่ม เพื่อ
ประสิทธิภำพในกำรลงทุนของตัวเองอีกด้วย
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๓. วัยเริ่มสร้างครอบครัว (๓๑ – ๔๐ ปี) สำหรับคนที่อยู่ในช่วงอำยุนี้เป็นวัยที่ต้อง
เพิ่มพูนควำมมั่งคั่งให้กับตนเองและเริ่มที่จะสร้ำงครอบครัว โดยมีรำยได้และรำยจ่ำย
อยู่ ใ นระดั บ สู ง แล้ ว หน้ ำ ที่ ก ำรงำนของคนในวั ย นี้ ก ำลั ง ก้ ำ วหน้ ำ โดยเป้ ำ หมำย
ในกำรใช้จ่ำยส่วนใหญ่ของคนในวัยนี้จะมุ่งไปที่กำรสร้ำงครอบครัว และออมเงินไว้
เพื่ออนำคต อีกทั้งกำลังมองหำสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้น อยำกได้รถยนต์หรูหรำขึ้น
ดังนั้นกำรวำงแผนกำรเงินของคนในวัยนี้จะต้องให้ควำมสำคัญกับควำมเสี่ยง
ที่ ก ำลั ง เผชิ ญ เช่ น ภำระหนี้ สิ น ก้อ นโต และที่ ส ำคั ญ คื อ ปั ญ หำเรื่ องสุ ข ภำพและ
อุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้กำรวำงแผนกำรเงินจึงควรต้องกระจำยควำมเสี่ยง เพรำะมีภำระทำงกำรเงินสูงขึ้น และควร
เพิ่มในส่วนของแผนภำษี แผนกำรออมและกำรลงทุนเพื่อวัยเกษียณ
๔.วัยการงานมั่นคง (๔๑ – ๕๕ ปี) ในวัยนี้เป็นวัยที่หน้ำที่กำรงำนและฐำนะทำงกำรเงิน
มีควำมมั่นคงแล้ว และส่วนใหญ่จะมีรำยได้สูง ในขณะที่ภำระทำงกำรเงินเริ่ม ลดลง
ลั ก ษณะส่ ว นใหญ่ ข องคนในวั ย นี้ จ ะหั น มำใส่ ใ จเรื่ อ งสุ ข ภำพมำกขึ้ น โดยเป้ ำ หมำย
ในกำรใช้จ่ำยส่วนใหญ่ของคนในวัยนี้จะเป็นเรื่องของกำรวำงแผนกำรศึกษำให้กับบุตร
ซึ่งต้องรักษำควำมมั่นคงทำงกำรเงินและยัง จะต้องระวังเรื่องกำรก่อ หนี้ รวมถึงปัญ หำ
สุขภำพและอุบัติเหตุอีกด้วย ที่สำคัญคนในวัยนี้จะต้องให้ควำมจริงจัง กับกำรวำงแผนเกษียณ เพรำะเหลือ
ระยะเวลำในกำรหำรำยได้อีกไม่นำน ดังนั้นกำรวำงแผนกำรเงินสำหรับคนในวัยนี้นั้น จะเน้นเรื่องกำรวำงแผน
ภำษีและกำรวำงแผนเกษียณอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งจะต้องมีกำรกระจำยกำรลงทุน และเริ่มลดสัดส่วนในสินทรัพย์
ที่มีควำมเสี่ยงสูงลง
๕. วัยเกษียณอายุ (๕๕ ปีขึนไป) สำหรับคนที่อยู่ในช่วงอำยุนี้เป็นวัยของผู้ที่ กำลัง
จะก้ำวสู่สังคมผู้สูง อำยุ ซึ่ง จะไม่มีรำยได้ประจำ ในขณะที่ภำระทำงกำรเงินก็ลดลง
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นใหญ่จ ะเป็ นเรื่ องค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยประจ ำวัน และค่ ำ รัก ษำสุ ขภำพ
โดยเป้ำหมำยทำงกำรเงินส่วนใหญ่นั้น จะเป็นเรื่องของกำรมองหำรำยรับ เพื่อนำมำใช้
จ่ำยประจำวัน กำรท่องเที่ยวพักผ่อนและเก็บออมไว้ให้ลูกหลำน และให้ควำมสำคัญ
ในกำรวำงแผนเพื่อส่งมอบทรัพย์สินไปให้ลูกหลำนด้วย ดังนั้นสำหรับรำยรับจำกกำรวำงแผนกำรเงินในวัยนี้
จะมำจำกเงินบำเหน็จ -บำนำญ เงินออม และผลตอบแทนจำกกำรออมและกำรลงทุนตั้ง แต่วัยทำงำนอยู่
ด้ ว ยเหตุ นี้ หำกต้ อ งกำรลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม รำยได้ กำรวำงแผนทำงกำรเงิ น จึ ง ต้ อ งเน้ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ำรเงินที่มี
ควำมเสี่ยงต่ำเพื่อรักษำเงินต้น แต่ยังสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสม่ำเสมอ
แผนชีวิตตามโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน “บริหารจัดการหนี สานึกดี แผนดีบริหารหนีได้”
จัดทาขึนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี
๑. เพื่ อ ให้ ค รั ว เรื อ นเป้ ำ หมำยสำมำรถวิ เครำะห์ ส ำเหตุ ข องปั ญ หำต่ ำ ง ๆ ในกำรด ำเนิ น ชี วิตและ
กำรมีหนี้สินครัวเรือน
๒. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและกำหนดเป้ำหมำยเพื่อหำทำงออกปัญหำ
๓. ครัวเรือนเป้ำหมำยมีแผนชีวิต

๑๓๙

๑๔๐
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๑. จำแนกครัวเรือนเป้ำหมำยตำมศักยภำพ และช่วงอำยุ
๒. ครั ว เรื อ นเป้ ำ หมำยประเมิ นตนเอง ล ำดั บ เหตุ ก ำรณ์ ส ำคั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น ชีวิต
วิเครำะห์สำเหตุปัญหำต่ำง ๆ รวมถึงกำรเป็นหนี้สิน ของครัวเรือน และทักษะในกำรประกอบอำชีพ สำหรั บ
กำรวำงแผนกำรเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย กำรลดหนี้ ปลดหนี้
๓. ครัวเรือนกำหนดเป้ำหมำย
๔. จัดทำแผนชีวิต
ให้ครัวเรือนเป้ำหมำยนึกถึงลำดับเหตุกำรณ์ที่สำคัญ ๆ ลำดับเหตุกำรณ์สำคัญต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงในชีวิต ทั้งกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดี และกำรเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุกข์กำย
ทุกข์ใจ สำเหตุของควำมสุข สำเหตุของควำมทุกข์ และกำรที่ได้เรียนรู้จำกเหตุกำรณ์นั้น
ปี พ.ศ.

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิต

๑) อะไรที่ทำให้เรำมีควำมสุขจำกเหตุกำรณ์นั้น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒) อะไรที่ทำให้เรำมีควำมทุกข์จำกเหตุกำรณ์นั้น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓) เรำได้เรียนรู้อะไรจำกเหตุกำรณ์นั้น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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กำรตั้งเป้ำหมำยก็ไม่ใช่เรื่องกำรและกำรไปให้ถึงเป้ำหมำยก็ไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่ทั้งสองอย่ำงนั้นสำมำรถ
ทำไปพร้อม ๆ กันได้ สิ่งแรกคือกำรตัดสินใจอย่ำงแน่นอนว่ำคุณต้องกำรอะไรจริง ๆ ถ้ำเป็นเป้ำหมำยใหญ่
ต้องแยกย่อยเป็นเป้ำหมำยขนำดเล็กลง แบ่ง ย่อยออก จำกนั้นต้องกำหนดขอบเขตของเวลำ ควรกำหนด
เป้ำหมำยออกเป็นด้ำนกำรงำน ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนสังคม

หลำยคนเคยตั้งเป้ำหมำยในชีวิตไว้หลำยเรื่อง และหลำยครั้งแล้วแต่เป็นหำที่เกิดขึ้น คือ
ท ำให้ ห มดก ำลั ง ใจ ไม่ อ ยำกท ำตำมเป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดไว้ เพรำะท ำ
เท่ำไหร่ก็คงไม่บรรลุเป้ำหมำย
ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ตำมเป้ำหมำยอยู่แล้ว
หลำยเรื่อง ไม่รู้จะทำเรื่องอะไรก่อน สุดท้ำยไม่ทำสักเรื่อง
ยังไม่ทันทำอะไรก็มีเป้ำหมำยใหม่มำอีก เหมือนชีวิต
มีเป้ำหมำยเยอะแยะสุดท้ำยก็ไม่ต่ำงอะไรกับคนที่ไม่มีเป้ำหมำย
ดังนั้นจึงใช้ชีวิตแต่ละเดือนแต่ละวัน ผ่ำนเลย
ไปโดยไม่ทำอะไร เพรำะมัวมองแต่เป้ำหมำยระยะยำวเพียงอย่ำงเดียว
ประเภทได้ อ ย่ ำ งเสี ย อย่ ำ ง หรื อ อยำกได้ แ ต่ ไ ม่ ก ล้ ำ เสี่ ย ง เทคนิ ค
กำรตั้งเป้ำหมำยที่กำหนดง่ำยและสำมำรถทำได้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่ควำมสำเร็จในชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่ อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น สู่ ค วามส าเร็ จ ในชี วิ ต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดเป้ำหมำยง่ำย ๆ
ในชีวิตประจำวัน

หำคนรอบข้ำง
มำเป็นพยำนและ
กองเชียร์

เลือกทำทีละเรื่องก่อน
เพื่อให้เกิดควำมเคยชิน

เปลี่ยนจำกเป้ำหมำย
ที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ำย
มำตั้งเป้ำหมำย
ที่กิจกรรม

เลือกเป้ำหมำยที่มีโอกำส
ประสบควำมสำเร็จ

แตกเป้ำหมำยใหญ่
ออกมำเป็นเป้ำหมำยย่อย

๑๔๑

๑๔๒

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

เป้ำหมำยที่ต้องกำร
ระยะเวลำ
(สำมำรถวัดควำมสำเร็จได้)
(ภำยในกี่ปี)
กำรงำน
- อำชีพเสริมเพื่อเพิ่มรำยได้
๑ ปี
- มีตำแหน่งงำนที่สูงขึ้น
๓ ปี
กำรเงิน/
- เงินออม ๕๐๐,๐๐๐บำท
๑๐ ปี
ทรัพย์สิน
- ชำระหนี้สิน ๓๐,๐๐๐ บำท ให้หมดภำยใน ๓ ปี
๓ ปี
- ซื้อที่นำ
๕ ปี
- ทำประกันชีวิต
๑๕ ปี
- ออกกำลังกำย สัปดำห์ละ ๓ วัน
๑ ปี
สุขภำพ
- ทำนอำหำรสุขภำพ
๑ ปี
- สวดมนต์ นั่งสมำธิ
๑ ปี
ครอบครัว
- ส่งลูกเรียนถึงปริญญำตรี
๑๐ ปี
- พำครอบครัวไปพักผ่อน
๑ ปี
สังคม
- บริจำคสิ่งของ
๑ ปี
- ทำบุญ
๑ ปี
- มีส่วนร่วมกิจกรรมในหมู่บ้ำน
๑ ปี
เมื่อเรำกำหนดเป้ำหมำยได้แ ล้ว จะต้องจั ด ลำดับ ควำมสำคัญ และใส่รำยละเอียดว่ ำเรำจะต้ อ งท ำ
อะไรบ้ำง เช่น ถ้ำเรำต้องกำรเลือกซื้อที่นำเป็นอันดับแรก ต้องกำหนดเวลำที่ต้องทำ ถึงแม้ว่ำเรำจะรู้แล้วว่ำ
เรำจะต้องทำอะไรบ้ำงเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยแต่จะไม่สำมำรถลงมือทำอะไรได้เลยถ้ำเรำไม่รู้ว่ำจะต้องทำอะไร
ก่อนหลังหรือต้องทำอะไรเมื่อไหร่ ดังนั้น ให้เอำกิจกรรมทั้งหมดมำจัดทำลำดับควำมสำคัญ ประเมินควำมเป็นไป
ได้และกำหนดระยะเวลำว่ำจะดำเนินกำรให้สำเร็จภำยในกี่ปี
ตัวอย่างที่ ๑
กิจกรรม : ซื้อที่ดิน (ที่นำ)
ปีที่ ๑
ปีที่ ๒
ปีที่ ๓
ปีที่ ๔
ปีที่ ๕
๑. หำทำเลซื้อที่ดิน /ประมำณกำรรำคำ
๒. เก็บเงินซื้อที่ดิน
๓. ศึกษำข้อมูลกำรซื้อที่ดิน
๔. ดำเนินกำรซื้อที่ดิน
๕. ดำเนินกำรซื้อที่ดิน
๖. ฟื้นฟูบำรุงดิน สร้ำงระบบน้ำในกำรเกษตร
ชีวิตด้ำน

กำรประเมินควำมเป็นไปได้ เมื่อมองเห็นแผนชีวิตในภำพรวมแล้ว ให้ลองประเมินดูว่ำมีเรื่องไหนบ้ำง
ที่เป็นไปได้ยำก เช่น กำรที่เรำจะเก็บเงินออมเพื่ออนำคต ๕๐๐,๐๐๐ บำท ชำระหนี้สิน ๓๐,๐๐๐ บำท
ให้หมดภำยใน ๓ ปี เก็บเงินที่ดิน และกำรทำประกันชีวิตเรำต้องคำนวณว่ำแต่ละเดือนเรำต้องเก็บเงินทั้งหมด
เท่ำไหร่ และจะทำได้หรือไม่ หำกไม่สำมำรถทำได้ให้ปรับแต่งกิจกรรมให้เหมำะสมและมีโอกำสเป็นไปได้

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” l

เป้าหมาย

สิ่งที่ต้องทา/แนวทางบรรลุเป้าหมาย

ด้านการงาน
- มีอำชีพเสริม
ภำยใน ๑ ปี

 ศึกษำข้อมูลอำชีพเสริมที่สนใจ โดยคำนึงถึงทักษะ และควำมชอบ
 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ /ทดลองเพื่อทดสอบควำมเป็นไปได้
 ลงมือทำโดยเริ่มจำกเล็ก ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์
 สำรวจหนี้สินภำยในครัวเรือน

๑

ปีที่
๒

๓

ด้านการเงิน
ชำระหนี้สินให้  ศึกษำข้อมูลของกำรกำรบริหำรจัดกำรหนี้ฯ
หมดภำยใน ๓ ปี
 สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ และทำตำมขั้นตอนของศูนย์จัดกำร
กองทุนชุมชน
 พัฒนำรำยได้หลัก และทำอำชีพเสริม
สุขภาพ
ครอบครัว
สังคม

 จัดทำบัญชีครัวเรือน /แผนชีวิต
 ออกกำลังกำย สัปดำห์ละ ๓ วัน
 พำครอบครัวไปพักผ่อน ปีละ ๒ ครั้ง
 ให้ควำมร่วมมือกิจกรรมส่วนรวมในหมู่บ้ำน/ชุมชน

กำรเขียนแผนชีวิตดูเหมือนจะยุ่งยำก แต่ถ้ำเรำให้เวลำและควำมสำคัญกับแผนชีวิตให้มำก นอกจำก
จะช่วยให้เวลำที่อำจจะสูญเสียไปในระหว่ำงเส้นทำงของชีวิตแล้ว ยังจะช่วยรับประกันควำมสำเร็จให้เรำได้
อีกทำงหนึ่งด้วย แต่ถ้ำใครคิดว่ำกำรวำงแผนชีวิตเป็นภำระและเป็นเรื่องที่ยุ่งยำกมำก ก็ขอแนะนำให้เริ่มเขียน
แผนชีวิตแล้วค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปก็ได้

๑๔๓

๑๔๔

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l
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นำยธงชัย
นำยสุสังข์

บุตรนุชิต
ชุ่มมะโน

นำงสำววรวลัญช์
นำงสำวจุฑำมำศ
นำงสำวธัญญ์นภัส
นำงสำวกำญจนำ

ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมองค์กรกำรเงินชุมชน
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน

จันทร์สงเครำะห์
ปลำดศรี
รวิหิรัณยกรณ์
สิมพันธ์

นำงสำวจุฑำมำศ ปลำดศรี

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
กลุ่มงำนส่งเสริมองค์กรกำรเงินชุมชน
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
กรมกำรพัฒนำชุมชน

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

๑๔๕

๑๔๖

หลักสูตร : l ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ l

