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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส ารวจปรากฏการณ์ตื่นตัวทางการเงินผ่านการให้ความรู้ทางการ
เงินของ “กลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน” และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาซึ่งผู้เขียนนิยามว่า “ผู้แสวงหาความรู้
ทางการเงิน” ผ่านกรอบแนวคิดทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาสองสาขา ได้แก่ สาขาเรื่องการเงิน
ซึ่งเสนอว่าเงินเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางสังคม มีบริบทเฉพาะกลุ่ม และสาขาจริยศาสตร์ซึ่ง
เสนอแนวคิดเรื่องชีวิตที่ดีเพื่อพยายามเข้าใจผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินผ่านศีลธรรมของบุรุษที่หนึ่ง 
การใคร่ครวญถึงอนาคต และความสามารถที่จะทะยานอยาก ในเชิงวิธีวิทยาผู้เขียนสน ใจเนื้อหาที่
เผยแพร่โดยวิทยากรการเงินของกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินและวิธีการประยุกต์เนื้อหารวมทั้งวิถีปฏิบัติ
ของผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน โดยเก็บข้อมูลผ่านการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยวิทยากรกลุ่มคนไทย
ฉลาดการเงินทั้งหมดแปดครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 นอกจากนี้ผู้เขียนยัง
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเฟสบุ๊คลับส าหรับผู้ร่วมหลักสูตรสัมมนา รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ร่วมงาน
สัมมนาทั้งในพื้นที่จัดงานสัมมนาและนัดพบนอกสถานที่ภายหลัง 

ผู้เขียนพบว่าปรากฏการณ์ตื่นเงินเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมไทย มี
ปัจจัยเชิงนโยบายหลายข้อที่ท าให้คนไทยจ านวนมากรู้สึกไม่มั่นคงทางการเงินจนกลายเป็นผู้แสวงหา
ความรู้ทางการเงิน เนื้อหาที่เผยแพร่โดยวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินซึ่งประกอบด้วยทัศนคติ 
ความรู้และเครื่องมือทางการเงินตั้งอยู่บนฐานคิดส าคัญว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนผ่านการฝึกปฏิบัติ” 
ไม่ควรหวังพึ่งบุคคลอื่นหรือรัฐเรื่องการเงิน เงินเป็นสิ่งที่ต้องจัดการ ผู้ที่มีแนวทางจัดการเงินเท่ากับมี
แนวทางจัดการชีวิต ซึ่งแนวคิดจัดการเงินที่วิทยากรเสนอคือความฉลาดทางการเงิน เครื่องมือทาง
การเงินเป็นเครื่องมือส าหรับฝึกฝนให้ผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินออกจากประสบการณ์จัดการเงนิที่
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คุ้นเคย แล้วทดลองวิธีใหม่เพ่ือค้นหาผลลัพธ์ทางการเงินที่ต่างจากอดีต สาเหตุที่ท าให้บุคคลกลายเป็น
ผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินมีหลากหลาย โดยมีจุดร่วมผ่านความกังวลต่อภาวะต่างๆ ได้แก่ ภาวะ
เรื่องเงินไม่พอใช้ การมีหนี้สิน ความต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณ และการอยากประสบความส าเร็จ
โดยเร็ว ซึ่งเป็นมากกว่าภาวะระดับปัจเจกเพราะเกิดจากการกระตุ้นขององค์ประกอบในสังคมและ
ความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินน าไปสู่
ผลลัพธ์ที่หลากหลาย มีทั้งผู้ที่ทดลองใช้ความรู้และเครื่องมือจนได้ผลลัพธ์ทางการเงินใกล้เคียงกับที่
ตนเองปรารถนา มีทั้งผู้ที่น าไปลองปฏิบัติแต่หยุดกลางคัน และผู้ที่มองว่าชุดความรู้และเครื่องมือไม่
เหมาะประยุกต์กับชีวิต ประเด็นหนึ่งที่ปรากฏชัดได้แก่ ไม่มีผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินคนใดน า
ทัศนคติ ความรู้และเครื่องมือไปใช้อย่างเถรตรง ทุกคนล้วนประยุกต์ ปรับ และเลือกรับให้เข้าบริบท
ของตน ผู้เขียนพบว่าการตัดสินใจทางการเงินของผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินมีการใคร่ครวญถึง
อนาคตและความสัมพันธ์ทางสังคม หากผู ้แสวงหาทางการเงินรู ้ส ึกจัดการอนาคตผ่านความ
ยากล าบากท่ีจัดการได้ก็จะมีชีวิตที่ดีได้ 

 
ค าส าคัญ: ปรากฏการณ์ตื่นเงิน, ผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน, ความฉลาดทางการเงิน, การจัดการเงิน, 

ชีว ิตที ่ดี, ความสัมพันธ์ทางสังคม, อนาคต, ตนเป็นที ่พึ ่งแห่งตนผ่านการฝึกฝน , ความ
ยากล าบากที่จัดการได้ 
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 ABSTRACT 
 
    This thesis explores the ‘money rush phenomenon’ through financial 

education from a group called “ Kon Thai Chalard Karn Ngern”  ( Financial Literacy 
Group)  and those who participate in the seminars, hereby called, “money literacy 
seekers,”  through two sociological and anthropological frameworks.  The first one, 
regarding the study of money, presents that money is part of social relationships and 
contextually specific. The second one, regarding the concepts of the good life, tries to 
understand subjects’  moral through first person point of view, future and capacity to 
aspire.  The methodology focuses on exploring the knowledge from the Financial 
Literacy Group coaches and its application and practice by the financial literacy 
seekers.  The information is collected through participation in eight seminars from 
March 2018 to August 2019, closed Facebook group, in-depth interviews on site and 
in-depth interviews through later appointments.   

 The researcher found that the money rush phenomenon is part of the 
dynamic of the socio- economic context of Thailand.  Many economic policies 
contribute to majority of Thai people feeling financial insecurities which urge them to 
become financial literacy seekers.  What they learn consists of mindset, body of 
financial knowledge and financial tools –all of which are based on the belief of “self-
reliance from practice.” That is, individuals must rely on themselves through practice 
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without expecting the state or other individuals to help.  For them, money is to be 
managed.  Those who can manage their money will have a sense of direction.  Such 
management can be done through a concept of financial literacy.  The financial tools 
are for practicing to expand their money management experience and to yield novel 
financial results.  People become financial literacy seekers due to shared common 
anxieties which are insufficient personal spending, debt, need for retirement fund, and 
aspiration for early success. Though seemingly an anxiety on a personal level, they are 
socially shared because they are nudged by conditions in society and social 
relationships.  The experience of financial literacy seekers leads to varieties of 
outcomes: those who applied knowledge and tools and achieved their aspiring results, 
those who halted mid- way while attempting, and those who do not deem these 
knowledge and tools fit to their context.  What’ s obvious is that not a single person 
bluntly applies the knowledge and tools without adapting to the context of their lives. 
Their financial decisions are made with contemplations for future and social 
relationships.  The good life for them, the researcher found, is to be able to manage 
future through manageable difficulties.          
 
Keywords:  money rush phenomenon, financial literacy seekers, financial literacy, 

money management, the good life, social relationships, future, trained 
self-reliance, manageable difficulties. 
 

 

 

 

 

 

 

Ref. code: 25635908030595XPC



(5) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถือเป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งจะส าเร็จลุล่วงไม่ได้เลย
หากไม่มีอาจารย์ประเสริฐ แรงกล้า ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้คอยอ่าน ให้ค าวิจารณ์ ชวนถกเถียงและ
พัฒนาประเด็นตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ลงมือเขียน นอกจากแบ่งปันทางวิชาการ อาจารย์ยังให้
ก าลังใจอยู่เสมอซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู ้เขียนผ่านเวลาอันยากล าบากซึ่งผู ้เขียนวิทยานิพนธ์
ทั้งหลายบนโลกมีร่วมกันได้ ผู้เขียนขอขอบคุณคณะกรรมการทั้งสองท่าน อาจารย์ยุกติ มุกดาวิจิตร
และอาจารย์นิติ ภวัครพันธุ์ที่ให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ท าให้ผู้เขียนได้ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ให้ดียิ่งขึ้น  

ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งใจกับทุกสิ่งที่ได้รับจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตลอด
ระยะเวลาการศึกษาปริญญาโทหลายปีที่ผ่านมา ทั้งความรู้และไมตรีจิตจากคณาจารย์ รวมทั้งการ
ช่วยเหลือและมิตรภาพจากพี่วิชัยและหนึ่ง สองบุคคลส าคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ รวมทั้งน้องๆ ในรุ่น 
อ้อม ก้าว ตี่ ฮอล รุ่นก่อนหน้า ส้มโอ เต่า อาร์ม ชัช ลูกปัด รวมทั้งรุ่นอื่นๆ ที่มีมากมายเกินกว่าจะเอ่ย
ชื่อหมด 

สนามการวิจัยนี ้ลุล่วงได้ก็เพราะผู ้ให้ข้อมูลทุกคนยอมแบ่งปันเรื ่องราวชีวิตและ
ประสบการณ์ให้เป็นวิทยาทานในการประกอบสร้างความรู้ เรื่องราวของผู้ให้ข้อมูลและความรู้ที่ได้
จากสนามเปิดโลกผู้เขียนให้กว้างข้ึน ซึ่งผู้เขียนหวังว่าผู้อ่านจะรู้สึกเช่นเดียวกันเมื่อได้อ่าน  

ขอขอบคุณครอบครัวซึ่งเป็นส่วนส าคัญในทุกเรื่องของชีวิตรวมทั้งเรื่องนี้ มิตรสหาย
มากมายเช่น แมน น้องแคร์ ซีซี กุ๋ย กร จี๊ฟ เอ็ม ปืน พิณ น้องอ้อม พี่อ๊ิ ฯลฯ ที่ทนฟังผู้เขียนพูดเรื่อง
วิทยานิพนธ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งให้ก าลังใจและปลอบประโลม ซึ่งหากขาดเสียแล้ว ผู้เขียนย่อม
ไม่มีวันเรียนจบได้ น้องมิ้น นักจิตบ าบัดของผู้เขียนในช่วงเวลาที่ความเครียดโหมกระหน ่า ปอย         
ผู้ให้ยืมสถานที่เขียนงานในราคาย่อมเยาที่สุดเท่าที่ผู้เขียนจะจินตนาการออก      

สุดท้ายแล้ว ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ หากไม่ได้เอ่ยชื่อใครถือ
เป็นความหลงลืมของผู้เขียนเพียงคนเดียว แต่ขอให้รู้ว่าผู้เขียนซาบซึ้งใจอย่างแท้จริง   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์ตื่นตัวเรื่องการจัดการเงินอย่างแพร่หลาย ผู้คน
จ านวนมากสนใจเรียนรู้ทางการเงินผ่านหลักสูตรสัมมนาทางการเงินหรือติดตามรายการให้ความรู้
เรื่องการเงินจนหลายรายการติดอันดับ มีตัวอย่างมากมายที่แสดงถึงการเชิญชวนบุคคลไม่จ ากัดช่วง
วัยให้เข้ามาเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนทั้งจากภาครัฐฯ สถาบันการเงินและบุคคลธรรมดา ธนาคาร
พาณิชย์ที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุดสามแห่งในประเทศไทย1ต่างก็เปิดสถานที่ที่นิยามได้ว่าเป็น “ศูนย์
การเรียนรู ้เรื ่องการเงินการลงทุนส าหรับบุคคลทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” พร้ อมทั ้งให้บริการ
ค าปรึกษาเรื่องความมั่งคั่งส่วนบุคคล ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีไว้ส าหรับลูกค้าที่มีสินทรัพย์มากเท่านั้น 
ธนาคารกสิกรไทยเปิดให้บริการ “K-expert Center” ที่อาคารจามจุรี สแควร์ เมื่อเดือนมีนาคม 
2558 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จ ากัด ของธนาคารกรุงเทพเปิดให้บริการ “Investment Space by 
Bualuang Securities” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ส่วน
ธนาคารไทยพาณิชย์ปัจจุบันเปิด “SCB Investment Center” ทั้งหมด 13 สาขาทั้งในกรุงเทพและ
ต่างจังหวัด2 ภาคเอกชนทั่วไปก็ยังมีการจัดงานมหกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น “มหกรรมการเงิน 
Money Expo” ซึ่งเป็นงานนิทรรศการการเงินขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างสถาบันการเงินกับบุคคล
ทั่วไปที่จัดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด มีการอบรมสัมมนาการเงินเพ่ือบุคคลทั่วไปจัดขึ้นมากมาย นิ้ว
กลม นักเขียนชื่อดังของไทยยังเคยรับงานเขียนโฆษณาลงบนพ้ืนที่เฟสบุ๊คตนเองเมื่อวันที่ 20 เมษายน 
พ.ศ. 2561 พาดหัวว่า “การไม่ลงทุนมีความเสี่ยง” 

 
1 ข้อมูลสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สามล าดับแรกได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย 

มีสินทรัพย์รวม 3,240,134.17 ล้านบาท ธนาคารกรุงเทพ มีขนาดสินทรัพย์รวม 3,228,091.79 ล้าน
บาท และ ธนาคารไทยพาณิชย์มีทรัพย์สินรวม 2,981,218.24 ล้านบาท. จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพาณิช. 
13 ธันวาคม 2562. ส่อง 5 แบงค์ไทย มีสาขาในและต่างประเทศมากที่สุด. น าข้อมูลออกจาก 
https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?release=y&ref=M&i
d=alpmY1NLZ05jNk09 ณ วันที่ 9 เมษายน 2563  

2  ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 
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ปรากฏการณ์ข้างต้นชวนให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเงินและคนในสังคมที่เปลี่ยนไป การ
ลงทุนและการเรียนรู้การลงทุนซึ่งครั้งหนึ่งจ ากัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีทรัพย์สินมากได้เคลื่อนเข้าหาคนทั่วไป 
ถ้าจากตัวอย่างด้านบนแม้แต่นิสิตนักศึกษาก็ควรเริ่มเรียนรู้การลงทุน บรรทัดฐานเรื่องความจ าเป็นใน
การลงทุนก าลังก่อตัวขึ้น ผู้คนจ านวนไม่น้อยตื่นตัวที่จะแสวงหาความรู้ทางการเงิน  

ผู ้เขียนได้เข้าร่วมงานสัมมนาทางการเงินซึ ่งจัดโดยกลุ ่มคนที่สนใจเผยแพร่ความรู้
ทางการเงิน ชื่อ กลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 งานสัมมนามีชื ่อว่า 
“Money Makeover ปฏิวัติชีวิตพิชิตอิสรภาพทางการเงินครั้งที่ 4” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
กรุงเทพฯ ในงานมีผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คน ในตอนต้นมีการท าแบบส ารวจแบ่งผู้ที่มาเข้าร่วมตาม
ประเภทของเงินเก็บ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 1) ไม่มีเงินเก็บเลยและเป็นหนี้ (60-70 คน) 2) ไม่มีเงิน
เก็บเลย (110 – 120 คน) 3) มีเงินเก็บ 10% ของทุกเดือน (100-110 คน) และ 4) มีเงินเก็บ 20% 
ขึ้นไปทุกเดือน (110 – 120 คน) ระหว่างงาน “มันนี่โค้ช” วิทยากรประจ างานสัมมนาสั่งให้คนที่เข้า
ร่วมจับคู่กับคนที่นั ่งตรงข้างหลัง แล้วหันไปสลับกันบอกเป้าหมายชีวิตตัวเองกับคนที่นั ่งอยู่ ตอน
นั้นเองที่ผู้เขียนได้เจอกับน ้าหนึ่ง (นามสมมุติ) เป็นครั้งแรก น ้าหนึ่งเป็นหญิงสาวอายุดูเด็กกว่าผู้เขยีน
เล็กน้อย เรายิ้มให้กันและผลัดกันบอกเป้าหมายชีวิต น ้าหนึ่งบอกว่าเป้าหมายเธอคือมีเงินเก็บและแบ่ง
เงินให้กับพ่อแม่ได้ ระหว่างพักเราสานสัมพันธ์กันต่อเนื่อง ผู้เขียนสักถามไปเรื่อยจนทราบว่าน ้าหนึ่ง
อายุ 27 ปี ท างานเป็นพนักงานต้อนรับบนสายการบินเอกชนแห่งหนึ่ง เธอเริ่มกังวลเพราะรู้สึกว่า
ตัวเองอายุจะ 30 แล้วแต่ยังเก็บเงินไม่ได้เลย เธอเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเคยได้เงินเดือนบวกค่าบินเดือนละ 
70,000 บาท แต่สิ้นเดือนก็มักใช้จนหมด นี่เป็นงานสัมมนาครั้งแรกของกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินที่เธอ
เข้าร่วม แต่เคยฟังโค้ชบรรยายเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเว็บไซต์ยูทูบ (youtube) มาแล้ว 
ครั้งนี้เธอจึงตัดสินใจมาฟังในงานจริง เพราะชอบที่มันนี่โค้ช “เขาไม่ได้ขายของ เน้นรวยอย่างเดียว” 
ตั้งแต่ฟังโค้ชในคราวนั้นเธอเริ่มตัดเงินเก็บในกองทุนออมหุ้นทุกเดือนและเริ่มซื้อคอนโด 

ผู้เขียนเจอน ้าหนึ่งอีกครั้งในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เมื่อเรานัดดูมันนี่โค้ชพูดเดี่ยวบน
เวทีที่งาน “SCB Presents MONEY COACH ON STAGE 4.0 เรโวลูชั ่น” ณ โรงละครอักษรา คิง 
พาวเวอร์ ระหว่างทางกลับบ้านผู้เขียนอาสาไปส่งน ้าหนึ่งและเพื่อนที่สถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียง น ้าหนึ่ง
บ่นให้ผู้เขียนฟังว่าสุดท้ายเธอก็ยังไม่สามารถเก็บเงินส ารองฉุกเฉิน (การถือเงินสดในบัญชีเงินฝากเท่า
ค่าใช้จ่าย 6 เดือนของตัวเอง) อย่างที่โค้ชแนะน าได้ บางเดือนเธอก็เผลอเอาเงินออกจากกองทุนหุ้นที่
เคยฝากไว้ ส่วนคอนโดยังผ่อนต่อเนื่อง ตอนนั้นเองที่ผู้เขียนสะดุดใจ น ้าหนึ่งเลือกที่จะท าบางอย่างที่
โค้ชสอนในขณะที่บางอย่างก็ไม่ท า ปฏิสัมพันธ์ของเธอและเงินไม่ได้เป็นไปตามที่โค้ชสอนหรือเป็นไป
ตามท่ีเธอตั้งใจไว้ แต่กลับมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาและบริบทที่เปลี่ยนไป  
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ปรากฏการณ์เผยแพร่ความรู้และแสวงหาความรู้ทางการเงินสามารถใช้ความรู้ทาง
มานุษยวิทยา 2 สาขาช่วยอภิปราย สาขาแรกคือการศึกษาเรื่องการเงิน ค าอธิบายเกี่ยวกับการเงินที่
ยังทรงอิทธิพลจนถึงปัจจุบันแบ่งออกได้เป็นสองสาย สายแรกอิงตามวิชาเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่
แยกเงินออกจากบริบททางสังคม เชื่อว่าเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสากลโดยปราศจากอคติ 
(Bandeji, Wherry and Zelizer, 2017) และสายที่สองอิงตามความรู้ทางสังคมศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่เชื่อ
ว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายและเป็นวัตถุบูชา (ซิงเกอร์, 2558) มิหน าซ ้ายังท าลายความสัมพันธ์ในสังคม 
(Simmel as cited in Bloch and Parry, 1989) ค าอธิบายทั้งสองสายนี้เป็นสิ่งที่วิทยานิพนธ์ฉบบันี้
ต้องการท้าทาย เพราะมองข้ามความเชื่อมโยงระหว่างเงิน มนุษย์และความสัมพันธ์ในสังคม โดยจะ
อาศัยกรอบมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาทั้งหมดสามกลุ่มที่ศึกษาเรื่องการเงินเพื่อเข้าใจการแสวงหา
ความรู้ทางการเงินในมิติที่กว้างขึ้น หนึ่ง กลุ่มที่ชวนให้เห็นภาพว่าเงินเป็นส่วนหนึ่งของบริบททาง
สังคม (Maurer, 2006; Hart, 2007, 2012; Zelizer, 2012) สอง กลุ่มที่สะท้อนบริบทความคิดทาง
การเงินหรือการจัดการเงินเฉพาะกลุ่ม (Ho, 2009, 2012; รัทเทอร์ฟอร์ด และ อาโรรา, 2563) และ 
สาม กลุ่มที่เชื่อมโยงความเข้าใจเรื่องอนาคตกับเงิน (Beckert and Bronk, 2018)  

สาขาที่สองได้แก่มานุษยวิทยาที่ศึกษาเรื่องแนวคิดเรื ่องชีวิตที่ดี  ซึ ่งมีประเด็นเรื ่อง
ศีลธรรมและการคิดถึงอนาคตเป็นองค์ประกอบ การศึกษาความรู้ในสาขานี้ช่วยท้าทายปรากฏการณ์ที่
ผู ้คนตื ่นตัวที ่จะหาความรู ้ทางการเงินว่ามีมิติอื ่นนอกจากความโลภและการเป็นส่วนหนึ ่งของ
กระบวนการสะสมทุนในระบบทุนนิยมร่วมสมัยผ่านแนวคิดเชิงมานุษยวิทยาจริยศาสตร์สองสาย สาย
แรกได้แก่แนวคิดท่ีอาศัยมุมมองแบบบุรุษที่หนึ่งหรือค าอธิบายทางศีลธรรมเฉพาะบุคคล ได้แก่ การท า
ความเข้าใจวิธีการที่คนในบริบทต่างๆ พยายามจะสร้างชีวิตที่ดี (Robbins, 2013)  ซึ่งไม่มองว่าชีวิตที่
ดีที ่พยายามสร้างเป็นอุดมคติหรือศรัทธาแบบผิดๆ แต่เข้าใจว่ามันช่วยให้ บุคคลรับมือกับโลกที่
เปลี่ยนไปอย่างไร รวมทั้งมองว่าคนพยายามจะท าสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีหรือถูกต้องอยู่เสมอตามความคิด
ความเชื ่อเรื ่องศีลธรรมและจริยธรรมของตนเอง ซึ ่งน าเสนอผ่านการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
(Lambek, 2010) การดิ้นรนทางศีลธรรม (moral striving) ซึ่งท าให้เห็นศักยภาพและความเป็นไปได้
ของมนุษย์ที่จะกลายเป็นสิ่งอื่นๆ (becoming) อยู่เสมอ แทนที่จะเป็นตัวตน (being) ที่มีคุณสมบัติ
ตายตัวมาตัง้แต่ต้น (Mattingly, 2014) และการศึกษาพ้ืนที่ที่ยังคลุมเครือทางศีลธรรมซึ่งเป็นบริเวณที่
ค าอธิบายทางศีลธรรมของบุคคลที่หนึ่งแตกต่างจากการตีความทางศีลธรรมของบุคคลที่สาม คนทั่วไป
มักจะมีค าอธิบายทางศีลธรรมให้แก่การกระท าของตัวเองเสมอ ต่อให้บุคคลภายนอกมองว่าเป็นกา ร
กระท าที่ผิด (Fassin, 2013) สายที่สองได้แก่ กรอบแนวคิดเรื่องมานุษยวิทยาอนาคตที่ช่วยแสดงให้
เห็นว่าการแสวงหาความรู้ทางการเงินมีการใคร่ครวญถึงอนาคตเป็นองค์ประกอบหลัก เพราะปัจจบุัน
เป็น “ปัจจุบัน” ที่มาจากอนาคต หากไม่มีแนวคิดเรื่องอนาคตก็คงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปั จจุบัน (Bryant 
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and Knight, 2019, อ้างถึงใน ประเสริฐ แรงกล้า, 2564) โดยอาศัยแนวคิดเรื่องจริยศาสตร์ความ
น่าจะเป็น (ethics of possibility) และความสามารถในความทะยานอยาก (capacity to aspire) 
(Appadurai, 2004) เพื่อเผยให้เห็นว่าอนาคตมีรูปแบบใหม่ของความเป็นไปได้ ผู ้แสวงหาความรู้
ทางการเงินไม่จ าเป็นต้องมีชีวิตตามรูปแบบทางการเงินที่เป็นมาในอดีต ดังนั้น แทนการตีความว่าผู้
แสวงหาความรู้ทางการเงินมีคุณลักษณะบางประการตั้งแต่ต้น กรอบเหล่านี้จะช่วยท้าทายความเข้าใจ
ดังกล่าวแล้วเผยวิธีคิดผ่านมุมมองบุรุษที่หนึ่งโดยไม่ละทิ้งบริบทและเงื่อนไขทางสังคม  

 
1.2 ค าถามการวิจัย 
 

1. ผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินเป็นใครและท าไมพวกเขาจึงเข้าร่วมกิจกรรมความรู้ทาง
การเงิน  

2. ความรู้ทางการเงินคืออะไร ความรู้เหล่านี้มีความหมายต่อการคิดเรื่องชีวิตที่ดีและ
อนาคตอย่างไร  
 
1.3 แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1.3.1 การศึกษาการเงินในสังคมศาสตร์ 
วิวัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันที่งานวิจัยฉบับนี้

ต้องการถกเถียงมีสองประเด็นหลัก ได้แก่ หนึ่ง การแยกเงินออกจากบริบททางสังคม ซึ่งปรากฏใน
กระแสความคิดของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักช่วงหนึ่ง และ สอง ความเชื่อว่าเงินเป็นรากเหง้าแห่งสิ่ง
ชั่วร้ายทั้งปวง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของศาสนาคริสต์และมาร์กซิสต์ มรดกทางความคิดของ
สองข้อนี้ยังคงชัดเจนในบางส่วนของสังคม อย่างไรก็ตามในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา มีงาน
ศึกษาที่พยายามลบล้างความเชื่อทั้งสองข้อนี้และขยายปริมณฑลความเข้าใจเรื่องเงิน ไม่แยกเงินและ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเงินออกจากบริบทของสังคม ไม่ท าให้เงินเป็นเพียงเรื่องของปัจเจก รวมทั้ง
คิดถึงแนวคิดเรื่องอนาคตที่สัมพันธ์กับเงินด้วย 

แนวคิดเรื่องการแยกเงินออกจากบริบททางสังคมได้รับอิทธิพลมาจากสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ หนึ่งในความคิดเรื่องเงินที่แพร่หลายที่สุดคือการมองเงินเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนโดยปราศจากอคติ (money as a universal exchange) ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดปรากฎใน
หนังสือชื่อ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งผลิตโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2548 ข้อความตอน
หนึ่งปรากฎดังนี้  
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เงิน คือ สิ่งที่เราใช้ในการช าระค่าสินค้า บริการ หลักทรัพย์ และหนี้... หน้าที่ของ
เงินแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ได้แก่ 1) สื ่อกลางในการแลกเปลี่ยน...การใช้เงินเป็น
สื่อกลางการแลกเปลี่ยนจึงท าให้ประหยัดเวลาในการซื้อขาย และทุกคนสามารถ
ท างานที่ตนถนัดได้ เช่นถ้าชาวนาอยากจะไปหาหมอ ก็ขายข้าวและน าเงินที่ได้ไป
ช าระค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลได้ โดยไม่ต้องท างานที่ตนไม่ถนัด...  
(สถาบันพัฒนาความรู ้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2548,  
น. 365 - 367) 
 
ตัวอย่างเรื ่องชาวนาและหมอข้างต้นที ่ใช้อธิบายคุณสมบัติของเงินในฐานะ

สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสะท้อนมิติที่คับแคบต่อสถานะ “ความเป็นสากล” ของเงินได้เป็นอย่างดี 
จริงอยู่ที่ชาวนาสามารถน าเงินจากการขายข้าวไปแลกบริการรักษาพยาบาลจากแพทย์ แต่สิ่งที่ถูก
ละเลยอย่างโจ่งแจ้งในข้อความนี้คือความยากล าบากในการได้มาของเงินซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่าง
แพทย์และชาวนานั้นไม่เท่าเทียม บริบทด้านปัจเจกและสังคมไม่ได้รับการพิจารณา 

ไม่เพียงแต่เงินจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เงินยังมีหน้าที่อื่นๆ ที่แนวคิด
สายเศรษฐศาสตร์มีความเข้าใจร่วมกันดังนี้  ในหนังสือ Money Talks: Explaining How Money 
Really Works ผู้เขียนสรุปค าอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับเงินในโลกสมัยใหม่ไว้ 4 ประการ หนึ่ง เงินเป็น
สื่อแลกเปลี่ยนที่เป็นกลางและแยกจากสังคม สอง เงินคือตั๋วที่ออกโดยรัฐซึ่งใช้หนี้ได้ตามกฎหมาย 
สาม เงินสามารถแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะในบริบทใด และ สี่ เงินมีอ านาจพิเศษที่ก าหนดรูปแบบชีวิต
ทางสังคมให้อยู ่ในรูปแบบของการแลกเปลี ่ยนทางเศรษฐกิจ (Bandeji et. al, 2017) ในบริบท
ประเทศไทยเอง บรรยง พงษ์พานิช วาณิชธนกิจชื่อดังคนหนึ่งเคยอภิปรายหน้าที่ของเงินในลักษณะ
ใกล้เคียงกันว่าเงินท าให้มนุษย์สร้างผลิตภาพต่อระบบเศรษฐกิจร่วมกันได้เพราะในทางทฤษฏีเงิน  
“1) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 2) เป็นมาตรฐานการวัดค่า 3) เป็นมาตรฐานการช าระหนี้ในภาย
หน้า และ 4) เป็นเครื่องสะสมมูลค่า” (บรรยง พงษ์พานิช , 2561, อ้างถึงใน ไทยพับลิก้า, 2561)  
จะเห็นได้ว่าเงินมีคุณสมบัติพ้ืนฐานที่ยอมรับร่วมกันอยู่  

ค าอธิบายข้างต้นครอบง าแนวคิดที่มีต่อเงินในเศรษฐศาสตร์กระแสหลักช่วงหนึ่ง 
แม้ว่าปัจจุบันมีความพยายามที่จะมองเงินในกรอบที่กว้างขึ้น โดยท าเรื่องเงินให้สัมพันธ์กับจิตวิทยา
ของมนุษย์ผ่านแนวคิดเรื ่องเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Ariely, 2010; Kahneman, 2013; Thaler, 
2016) แต่แนวคิดดังกล่าวก็ยังไม่พ้นความเป็นปัจเจกมากนัก เพราะเน้นไปที่การทะลายกรอบเรื่อง
การเป็นมนุษย์ทางเศรษฐกิจ (economic man) ของปัจเจกที ่ม ี เหต ุผล (rationality) ตามที่
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เศรษฐศาสตร์กระแสหลักคาดหวัง แต่ยังไม่ได้เน้นอิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทาง
การเงินของปัจเจกหนึ่งคน 

ในส่วนที่สอง สังคมศาสตร์ยุคหนึ่งมองเงินเป็นสิ่งชั่วร้าย เงินที่ถูกแลกเปลี่ยนอยู่
ในระบบตลาดถูกเชื่อมโยงกับความโลภและความเห็นแก่ตัวอยู่เสมอ ดั่งประโยคดังของอดัม สมิธ 
“ไม่ใช่เพราะเมตตาของพ่อค้าเนื้อ คนต้มเบียร์หรือคนท าขนมปังที่ท าให้เรามีอาหารค ่า แต่เป็นเพราะ
พวกเขาเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองต่างหาก” (1904, p. 16 as cited in Bloch and Parry, 1989, 
p. 17) ความหลงใหลในเงินซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดถูกมองเป็น “รากเหง้าแห่งความชั่วร้ายทั้งปวง” 
(St. Paul as cited in Bloch and Parry, 1989, p. 17) 

ความคิดเรื ่องเงินในฐานะตัวการแห่งความชั่วร้ายแพร่หลายส่วนหนึ่งเพราะ
อิทธิพลทางความคิดของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ในงานเขียน On the Jewish Question มาร์กซ์
บอกว่า “เงินลดความเป็นพระเจ้าในตัวมนุษย์แล้วเปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นสินค้า เงินตั้งตนเป็นตัว
วัดมูลค่าสากล ท าให้ปล้นมูลค่าที่แท้จริงของโลกทั้งใบไป...สิ่งแปลกประหลาด (เงิน) นี้ครอบง ามนุษย์
แต่พวกเขากลับบูชามัน” (Marx, 1844, p. 19) ในแง่นี้ มาร์กซ์อธิบายเงินไม่ต่างจากเศรษฐศาสตร์
ส านักคลาสสิก เพราะอธิบายเงินในลักษณะสากล ผลักให้เงินอยู่ฝั่งตรงข้ามกับความเป็นมนุษย์ เงินท า
ให้คนแปลกแยกจากตัวเอง เพราะเงินท าให้คนเป็นสินค้าและสินค้ามีล ักษณะเป็นวัตถุบ ูชา 
(fetishism) ส าหรับมาร์กซ์แล้วทั้งเงินและเศรษฐศาสตร์ “เป็นรูปแบบเอกแห่งความแปลกแยกของ
มนุษย์” (ซิงเกอร์, 2558)  

มีผู้พยายามขยายนิยามของเงินเช่น จอร์จ ซิมเมล (Georg Simmel) ที่มองว่า
เงินเป็นเครื่องมือแห่งอิสรภาพ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขที่ช่วยในการขยับขยายตัวตนและวงวารแห่งความ
เชื่อใจ แต่ก็ยังไม่หลุดพ้นกรอบคิดว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายและเป็นภัยคุกคามต่อศีลธรรมเหมือนมาร์กซ์  
ซิมเมลเสนอว่าแม้ลักษณะนามธรรมของเงินจะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากสถานะทางสังคมแบบเก่า
ไปสู่สังคมแบบใหม่ที่เสมอภาคมากขึ้น แต่เงินเป็นดาบสองคม เพราะขณะที่เงินช่วยปลดพันธนาการ
มนุษย์จากสภาวะครอบง าในอดีต มนุษย์ก็ไม่เหลืออะไรนอกจากเงินที่จะใช้ตัดสินและประเมินสังคม
รอบตัว (Simmel, 1987 as cited in Bloch and Parry, 1989) เงินเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ทาง
สังคมแบบสัมพันธ์กันโดยบุคคล (gemeinschaft) ไปสู่ความสัมพันธ์ที่สัมพันธ์กันจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่
บุคคลหรือหน้าที่ต่อสังคม (gesellschaft) (Maurer, 2006, p. 19) 

ค าถามที่ส าคัญก็คือ เงินมีลักษณะสากลและทรงพลังขนาดนั้นจริงหรือ นี่เป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนและเงินเพียงรูปแบบเดียวที่เป็นไปได้หรือไม่ มอริส บล๊อช และ  
โจนาธาน แพร์รี่ (Maurice Bloch and Jonathan Parry) ตั้งค าถามเหล่านี้อย่างหนักหน่วงโดยแสดง
ความกังวลใจว่าแนวคิดของมาร์กซ์และซิมเมลท าให้เงินกลายเป็นวัตถุบูชาต่อนักสังคมศาสตร์พอๆ กับ
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ที่เป็นต่อเจ้าของทุน เงินกลายมามีอ านาจเกินตัวมันเอง มีลักษณะสากลและไม่ต้องพึ่งพาบริบทอนัใด 
ทั้งคู่ชวนให้คิดเกี่ยวกับเงินเสียใหม่ แทนที่จะคิดว่า “เงินเป็นตัวก าหนดมุมมองต่อโลก ท าไมไม่ให้
มุมมองต่อโลกในแต่ละบริบทเป็นตัวก าหนดมุมมองของเงิน” เพราะความหมายของเงินสามารถ
เปลี่ยนไปได้ตามวัฒนธรรม หรือแม้แต่ตามบริบทที่ต่างกันออกไปในวัฒนธรรมเดียวกันเสียด้วยซ ้า 
(Bloch and Parry, 1989) 

งานเขียนของบล๊อชและแพร์รี ่ท าให้นักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาคนอื่นๆ 
ขยายปริมณฑลในการศึกษาเงิน เช่น บิล เมาเรอร์ (Bill Maurer) เสนอให้เลิกหมกมุ่นกับเนื้อเรื่อง
เก่าๆ เกี่ยวกับเงินตามที่มาร์กซ์ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) และซิมเมลเคยอธิบายว่าเป็นไม้วัดเพ่ือ
ประเมินมูลค่าสากลของสิ่งของ ความสัมพันธ์ บริการและคน ให้เลิกเข้าใจว่าเงินท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคนในสังคมกลายเป็นระนาบเดียวและคิดถึงเงินผ่านความเข้าใจเพียงด้านเดียว แม้ว่า
เงินจะมีคุณสมบัติที่ท าให้สามารถค านวณทุกอย่างออกมาเป็นตัวเลข แต่ก็ไม่ควรพาลคิดว่าเรารู้จัก
ตัวเลขดีเสียจนคิดว่าตัวเลขท าสิ่งเดียวกันในทุกที่ทุกโอกาส อย่าให้ความกระวนกระวายเกี่ ยวกับเงิน
มาท าให้เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นตัวเลข เราเห็นแต่บางอย่างที่นับได้ ค านวณได้ แทนค่าสิ่งอื่นได้ด้วย
ตรรกะเท่านั้น เขายกตัวอย่างงานของมิยาซากิ (Miyazaki) (2003) เพ่ือชี้ให้เห็นว่าแม้ในสถานการณ์ที่
มีการคิดค านวณเงิน เงินก็ยังสามารถสร้างผลลัพธ์แบบใหม่ได้ คนใช้เงินเพื่อที่จะท าความเข้าใจกับ
ชีวิต ความรักและความปรารถนาต่างๆ โดยสรุปแล้ว Maurer เสนอให้เราเลิกยึดโยงเงินกับนิยามเชิง
สัญลักษณ์ แล้วศึกษาการใช้เงินที่เกิดขึ้นในบริบทต่างๆ (Maurer, 2006)  

ตัวอย่างงานที่ศึกษาเงินในบริบทของสังคมที่ส่งอิทธิพลต่องานวิจัยฉบับนี้แยก
ออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ กลุ่มที่ชวนให้เห็นภาพว่าเงินเป็นส่วนหนึ่งของบริบททางสังคม 
กลุ่มที่สอง ได้แก่ งานที่สะท้อนบริบทความคิดทางการเงินหรือการจัดการเงินเฉพาะกลุ่ม และ กลุ่มที่
สาม ได้แก่ งานที่เชื่อมโยงความเข้าใจเรื่องอนาคตกับเงิน งานในกลุ่ มแรกได้แก่งานของคีธ ฮาร์ท 
(Keith Hart) และ วิเวียน่า เอ เซลิเซอร์ (Viviana A. Zelizer) ฮาร์ท (2007, 2012) เสนอว่าทุกคนมี
ปฏิสัมพันธ์กับเงินในรูปแบบเฉพาะที่พร้อมจะปรับให้เหมาะสมกับชีวิตตนเองผ่านเครื่องมือทางสังคม
ที่มีอยู่ ดังนั้นการแยกเงินออกจากสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ท าไม่ได้ แม้เศรษฐศาสตร์ส านักนีโอคลาสสิก
พยายามจะท าให้เงินเป็นสื่อกลางที่เชื่อมชีวิตประจ าวันของคนเข้ากับสังคมขนาดใหญ่ที่ตัวเองไม่
โอกาสเกี่ยวข้อง แต่สุดท้ายแล้วคนต่างก็ท าให้ทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับตัวเองทั้งนั้น (Hart, 
2012) เขามองว่าการเชื่อมตรงนี้เองที่ท าให้เงินไม่ใช่แค่สื่อกลางไร้ความหมาย แต่เป็น “หน่วยเก็บ
ความทรงจ า” เพราะเงินช่วยให้คนประเมินสถานะของตัวเองในสังคมผ่านการบันทึกการแลกเปลี่ยน
ทางเศรษฐกิจ ช่วยให้คนรักษาอัตลักษณ์ด้วยการครอบครองบางอย่างที่คงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง และ
บางอย่างนั้นก็เป็นตัวแทนของความปรารถนาและความร ่ารวยของสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสังคม แทนที่จะ
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ตอกย ้าภาพเหมารวมว่าเงินมีชีวิตเป็นของตัวเอง ฮาร์ทอยากให้เรามีพลังสร้างสรรค์ในการควบคุมเงิน
มากกว่าที่จะคิดว่าเงินควบคุมเรา (Hart, 2007)  

วิเวียน่า เอ เซลิเซอร์ (Viviana A. Zelizer) นีน่า บานเดลจ์ (Nina Bandelj) 
และเฟเดอริก เอฟ เวอร์รี่ (Frederick F. Wherry) ชวนให้คิดถึงเงินในลักษณะที่สัมพันธ์กับสังคม
ตลอดเวลา โดยเสนอให้ท าความเข้าใจเงินผ่าน 5 มิติใหม่ ได้แก่ หนึ่ง ท้าทายความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนของเงิน รวมถึงการศึกษาว่าความสัมพันธ์ทางสังคม อารมณ์ รวมทั้งความเชื่อทางศีลธรรม
ก่อให้เกิดการแบ่งประเภทของเงินอย่างไร สอง ท้าทายความเชื่อว่าเงินบางประเภทเท่านั้นที่เป็นเงิน
พิเศษ เช่น ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพราะเงินทุกประเภทล้วนแล้วแต่มีความพิเศษเพราะมันน าเสนอ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เฉพาะ สาม ท้าทายเงินในฐานะหน่วยในการนับ (unit of account) โดย
น าเสนอประวัติศาสตร์ทางเลือกผ่านการตีความเชิงวัฒนธรรมและการเมืองที่ต่างออกไป สี่ ศึกษา
สภาพสังคมหรือเง่ือนไขในบริบทเฉพาะที่ท าให้เงินมีความไม่ชัดเจนทางศีลธรรม และ ห้า มองอนาคต
ของเงินว่านวัตกรรมและการจัดรูปแบบทางสังคมแบบใหม่จะส่งผลกระทบต่อเงินอย่างไร (Bandeji 
et. al, 2017)  

เซลิเซอร์อธิบายเพิ ่มเติมว่าเราควรเข้าใจกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่าน “งาน
ความสัมพันธ์” เพราะว่า ทุกครั้งที่คนท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (โดย
ส่วนใหญ่คือเงิน แต่อาจจะหมายถึงสื่ออื่นที่ไม่ใช่เงิน) คนมีการจัดการกับความสัมพันธ์ของตนเองกับ
บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นการพยายามสร้าง รักษา ต่อรอง เปลี่ยนแปลง หรือยุติความสัมพันธ์ (Zelizer, 
2012, p. 151) หนึ่งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือธุรกรรมที่ช่วยให้เข้าใจงานความสัมพันธ์ได้คือ การ
แบ่งประเภทเงินโดยอิงกับความสัมพันธ์ทางสังคม ( relational earmarking) เพราะว่าการแบ่ง
ประเภทเงินไม่ใช่เรื่องการจัดหมวดหมู่ของปัจเจกเพียงคนเดียว แต่เกี่ยวพันกับคนอื่นๆ ในสังคมที่
ปัจเจกสัมพันธ์ด้วย เซลิเซอร์ยกตัวอย่างเรื่องราววัยเด็กของนักเขียนเชื้อสายโดมินิกัน-อเมริกันคนหนึ่ง
ที่แม้ว่าครอบครัวจนในระดับที่ไม่มีกิน แต่แม่ของนักเขียนคนนี้จะต้องเจียดเงินเก็บไว้ในกล่องเพ่ือ
ส่งกลับบ้านให้ตาและยาย เงินก้อนนี้กลายเป็นเงินศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครในบ้านกล้าแตะแม้จะรู้ว่าเก็บไว้
ตรงไหน ถึงแม้ว่าการเก็บเงินเช่นนี้จะส่งผลกระทบทางลบกับชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัว
ตนเอง แต่การเก็บเงินเช่นนี ้ก็สะท้อนความสัมพันธ์ทางสังคมและกรอบศีลธรรมที่ผู ้เก็บยึดถือ 
(Bandelj et al, 2017, pp. 6-9)  

กลุ่มท่ีสองเป็นงานที่สะท้อนบริบทความคิดทางการเงินหรือการจัดการเงินเฉพาะ
กลุ่ม งานของคาเรน โฮ (Karen Ho) ท้าทายไม่ให้เราคิดถึงทุนนิยมในลักษณะตายตัว (take for 
granted) ในหนังสือ Liquidated: An Ethnography of Wall Street เธอกล่าวว่าสังคมศาสตร์มัก
สนใจระบบทุนนิยมโลกในลักษณะแนวคิดขนาดใหญ่ แต่ไม่ได้ลงมาศึกษาว่าจริงๆ แล้วในเชิงปฏิบัติ
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เป็นอย่างไร โฮกล่าวว่าหากเรายังปล่อยให้โลกของการเงินซึ่งในบริบทของหนังสือคือวอลล์ สตรีทเป็น
เรื่องนามธรรมและแยกออกจากชีวิตจริงก็เท่าปล่อยให้ผู้เล่นที่เป็นชนชั้นน าในเศรษฐกิจโลกก าหนด
ชีวิตเชิงสังคมเศรษฐกิจของเรา (Gregory, 1998; Tsing 2000a as cited in Ho, 2009) 

ในบทความเรื ่อง Finance โฮเสนอว่าระบบการไต่เต ้าขึ ้นสู ่ต  าแหน่งตาม
ความสามารถ (meritocracy) หรือการคิดว่าตัวเองได้อภิสิทธิ์มาอย่างยากล าบากของกลุ่มนักค้าเงินนี้
ท าให้พวกเขามีค าอธิบายที่บุคคลภายนอกยากจะเข้าใจ แม้กลุ่มนักค้าเงินจะรู้ตัวว่าพวกเขาเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในอเมริกาปี 2008 แต่พวกเขาคิดว่าสิ่งที่ท าเป็นเรื ่องที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามศีลธรรมแล้ว เพราะต่อให้พวกเขาเห็นแก่ตัวดึงเอาทรัพยากรมาเพ่ือสนองความต้องการ
ตนเอง แต่การกระท าเช่นนี้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจซึ่งก่อให้เกิดระบบตลาดที่มีประสิทธิภาพและ
จ้างงานตามความสามารถซึ่งเป็นภาวะที่เป็นกลางทางศีลธรรม มิหน าซ ้าระบบดังกล่าวกลับพาไปสู่
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของคนทั่วไป ซึ่งพวกเขามองว่าเป็นการท าเพ่ือสังคม ถือเป็นการมีศีลธรรมอย่างถึง
ที่สุด (Ho, 2012)  

ขณะที่โฮศึกษากลุ่มนักค้าเงินผู้มั่งคั่ง สจ๊วต รัตเตอร์ฟอร์ดและสุขวินทร์ อโรร่า 
(Stuart Rutherford และ Sukhiwnder Arora) ศึกษากลุ่มคนที่อยู่อีกด้านของสเปคตรัม ได้แก่กลุ่มผู้
ยากจนในสลัมของอินเดียและบังกลาเทศ รัตเตอร์ฟอร์ดและอโรร่าลบมายาคติท่ีแพร่หลายว่าคนจนไม่
จัดการเงิน โดยชี้ให้เห็นว่าคนจนมีการจัดการเงินในบริบทเฉพาะของตนเอง ผ่านเครื่องมือที่เหมาะสม 
แทบจะเรียกได้ว่าเป็นระบบแบบหนึ่ง ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นภาพชัดเจน คือวิธีการออมเงินในเมือง
วิชัยวาทะของอินเดีย ในสลัมแห่งนี้มีบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เดินสายรวบรวมเงินฝากซ่ึงจะแจกบัตรออม
เงินที่ตีเป็นตารางแบ่ง 220 ช่องให้แก่ผู ้ที ่ต้องการออม โดยแต่ละครั้งจะเรียกเก็บเงินออม 5 รูปี 
(ประมาณ 2 บาทสิบสตางค์, พฤษภาคม ปี 2564) ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยเกินกว่าธนาคารทั่วไปจะ
ยอมรับ เมื่อครบ 220 ช่องผู้ออมจะได้รับเงินคืน 1,000 รูปีหลังหักค่าบริการออก 100 รูปี วิธีการออม
เงินเช่นนี้แม้จะเสียดอกเบี้ยแพงกว่าธนาคารแต่เหมาะสมกับบริบทของผู้คนในสลัมมากกว่าเพราะพวก
เขาออมได้เพียงทีละนิด การเก็บเงินไว้ที่บ้านก็ไม่ปลอดภัยและพวกเขามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงิน
ก้อนเมื่อถึงวาระจ าเป็น (รัทเทอร์ฟอร์ดและอาโรร่า, 2563)   

ส่วนกลุ่มสุดท้ายศึกษาแนวคิดเรื่องเงินที่สัมพันธ์กับการมองอนาคต เจนส์ เบ็ก
เคิร์ทและริชาร์ด บร๊องค์ (Jens Beckert และ Richard Bronk) พยายามอธิบายวิธีการรับมืออนาคต
ของมนุษย์ทางเศรษฐกิจต่อโลกทุนนิยมสมัยใหม่ที่อิงอยู่กับความสร้างสรรค์ ในหนังสือ Uncertain 
Futures: Imaginaries, Narratives, and Calculation in the Economy (2018) เบ ็กเค ิร ์ทและ  
บร๊องค์ตั ้งข้อถกเถียงต่อมุมมองเรื่องความไม่แน่นอนในอนาคตสองแบบ แบบแรกคือแนวคิดว่า
ผู้กระท าการทางเศรษฐกิจ (economic actor) ไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้เลย เพราะมองว่าเศรษฐกิจ
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หรือตลาดเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่ยังไม่ถูกสรรสร้างเพราะตัวเลือกและนวัตกรรมที่จะสร้าง
อนาคตดังกล่าวยังไม่ถือก าเนิด ในแนวคิดเช่นนี้ อนาคตของผู้กระท าการจะอยู่ในความมืดแปดด้าน
เพราะไม่รู้ว่าโลกที่ตัวเองและผู้อื่นจะร่วมกันสร้างในอนาคตจะเป็นเช่นไร (Buchanan and Vanberg, 
1991 as cited in Beckert and Bronk, 2018) ส่วนแบบที่สองนั้นอนาคตรู้ได้อย่างแน่นอนเพราะ
สามารถผันแปรความไม่แน่นอนที่สามารถค านวณความน่าจะเป็นได้เป็นความเสี่ยง (risk) เมื่อสามารถ
ค านวณความเสี่ยงได้จึงสามารถใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่า “การคาดการณ์ตามเหตุผล” 
(rational expectations) ซึ่งตั้งสมมุติฐานว่าผู้กระท าการสามารถค านวณข้อมูลทั้งหมดทั้งในปัจจุบัน
และอดีตอย่างถี่ถ้วนเพื่อคาดการณ์อนาคต โดยคิดว่าสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจหรือตลาดในอนาคตจะ
กลับคืนสู่สภาพที่คล้ายเดิมหรือใกล้เคียงสถิติเดิม (ergodic) ท าให้อนาคตเป็นสิ่งที่รู้ได้ล่วงหน้ามีข้อมูล
ในอดีตเป็นแนวทาง (Davidson, 2010 as cited in Beckert and Bronk, 2018) ถ้าให้สรุปอย่าง
หยาบคือ รูปแบบแรกอนาคตนั้นมืดแปดด้าน ส่วนรูปแบบที่สองอนาคตนั้นรู้ล่วงหน้าได้แม่นย า 

อย่างไรก็ดี เบ็กเคิร์ทและบร๊องค์มองว่าอนาคตอยู่ในสภาวะกึ่งกลางคือคาดเดาได้
บ้าง แต่ไม่ใช่ทั ้งหมดด้วยเหตุผลสองข้อ หนึ่ง ไม่ว่าจะอย่างไรอนาคตก็ยังเป็นส่วนผสมที่ยุ่งเหยิง
ระหว่างพฤติกรรม/ข้อจ ากัดทางกายภาพหรือทางสถาบันดังที่เป็นมาในอดีตและนวัตกรรมหรือความ
แปลกใหม่ท่ีเกิดข้ึน และสอง อย่างไรปัจจุบันก็จะเป็นตัวช่วยชี้รูปแบบลางๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ท า
ให้เราสามารถคาดเดาอนาคตในระบบที่ซับซ้อนแต่สร้างสรรค์โดยอาศัยข้อจ ากัดและแรงจูงใจใน
ปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้กระท าการทางเศรษฐกิจแทบจะไม่เคยต้องเผชิญกับอนาคตสุดโต่งสองขั้วที่
คาดเดาอะไรไม่ได้เลยหรือคาดเดาได้อย่างแม่นย า (Beckert and Bronk, 2018)   ซึ่งอนาคตที่อยู่ใน
สภาวะรู้ลางๆ นี้เองที่สามารถใช้กรอบแนวคิดเรื่อง “การคาดการณ์โดยอาศัยจินตนาการ” (fictional 
expectation) มาช่วยท าความเข้าใจ 

เมื่ออนาคตไม่ได้สามารถค านวณได้อย่างแน่นอน ผู้กระท าการทางเศรษฐกิจจึง
ต้องใช้จินตนาการเพื่อคาดการณ์อนาคต ซึ่งเบ็กเคิร์ตสรุปว่าเหมือนกับการประพันธ์งานวรรณกรรม 1  
เพราะมีลักษณะร่วมกันอยู่สี่ข้อ ได้แก่ หนึ่ง การคาดการณ์ต้องอาศัยจินตภาพที่อยู่เหนือข้อเท็จจริงที่
สังเกตได้ สอง ก่อนจะตัดสินใจผู้กระท าการสามารถลองทดสอบหลากหลายวิธีเพื่อมองหาความ
เป็นไปได้หลายรูปแบบ สาม การคาดการณ์อนาคตต้องอาศัยเรื ่องเล่าเป็นเหตุผลเป็นผลที่เชื ่อม

 
1 เบ็กเคิร์ตเลือกใช้ค าว่า “fictional” ในภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเป็น

เรื่องแต่งหรือบันเทิงคดี แต่อย่างไรก็ดีเบ็กเคิร์ทและบร๊องค์ได้ย ้าความส าคัญของ “จินตนาการ” ใน
การแต่งเร ื ่อง ผ ู ้ เข ียนบทความจึงแปลแนวคิดนี ้ เป ็นภาษาไทยว่า “การคาดการณ์โดยอาศัย
จินตนาการ” ซึ่งอ่านได้เข้าใจความหมายมากกว่า    
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ปัจจุบันกับอนาคตได้โดยตัวละครน าแต่ละคนได้บทบาทที่ต่างกัน และ สี่ การคาดการณ์ต้องอาศัย
วาทศิลป์รวมทั้งอุปมาอุปมัยในการสร้างอนาคต อย่างไรก็ดีการคาดการณ์โดยอาศัยจินตนาการนั้น
ต่างจากวรรณกรรมตรงที่การละความไม่เชื่อ (suspension of disbelief) จะใช้การได้ก็ต่อเมื่อสิ่งที่
คาดการณ์ดูมีความเป็นไปได้ในชีวิตจริงเท่านั้น (Beckert and Bronk, 2018, p. 10) 

การคาดการณ์โดยอาศัยจินตนาการเพื่อท าความเข้าใจกับอนาคตนี้จะต้องอาศัย 
“เครื่องมือคิดค านวณ” (calculative devices) ที่มีอยู่ ในสภาวะที่ไม่แน่นอนเครื่องมือคิดค านวณจะ
ช่วยให้ผู้กระท าการทางเศรษฐกิจสามารถวินิจฉัยรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใหม่จากความรู้ในอดีตเพราะต่อ
ให้อนาคตไม่แน่นอนและต้องมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น มันก็ยังได้รับอิทธิพลจากกลไกและแนวโน้มของตัวเลข 
เช่น สถิติในอดีต ท าให้คาดเดาว่าบางส่วนในอนาคตได้ และ สอง ต่อให้มีช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนสูง 
คาดเดาได้ยาก แต่ก็ยังอาจจะเห็นรูปแบบพฤติกรรมบางอย่างเหมือนอดีตที่สามารถใช้เครื่องมือการ
คิดค านวณเปรียบเทียบเพื่อท าความเข้าใจได้ (Beckert and Bronk, 2018, p. 14) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการเงินในสังคมศาสตร์ท าให้เห็นถึงแนวคิดสอง
ประการที่งานวิจัยฉบับนี้ต้องการท้าทายได้แก่ การแยกเงินออกจากบริบทของสังคม และ การมองว่า
เงินเป็นสิ่งชั่วร้ายที่อยู่เป็นขั้วตรงข้ามกับมนุษย์และสังคม มีงานศึกษาจ านวนมากที่ท้าทายแนวคิดสอง
ประการนี้ซึ่งน ามาใช้เป็นกรอบการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์
ที่แนบแน่นระหว่างเงินและบริบททางสังคมของผู้ที่ใช้เงินหรือกระท าการทางเศรษฐกิจ กลุ่มท่ีสอง คือ 
กลุ่มท่ีศึกษาเรื่องการจัดการเงินในบริบทเฉพาะกลุ่มท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับกลุ่มบุคคล
ที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบท และสาม กลุ่มที่ศึกษาเรื่องการจัดการเงินและความเข้าใจต่ออนาคตท าให้
เห็นว่าการตัดสินใจทางเศรษฐกิจไม่ได้แยกออกจากอดีตและอนาคต แต่ส่งอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
 

1.3.2 การศึกษาสิ่งท่ีดีและจริยศาสตร์ในมานุษยวิทยา 
การทบทวนวรรณกรรมมานุษยวิทยาสิ่งที่ดีส ารวจพัฒนาการของหน่วยศึกษา

ทางมานุษยวิทยาจาก “คนอื่น” (the other) มาสู่ “คนทุกข์ (suffering subject) และมาสู่ “สิ่งที่ดี” 
(the good)  รวมทั้งอธิบายนิยามของมานุษยวิทยาสิ่งที่ดีว่าเป็นการท าความเข้าใจกับสิ่งที่บุคคลเชื่อ
ว่าดีและหนทางสู่สิ่งที่เชื่อว่าดี ซึ่งสัมพันธ์กับการคิดถึงอนาคตเพราะอนาคตมีส่วนก าหนดชีวิตปัจจุบัน 
การศึกษาสิ่งที่ดีในวิจัยฉบับนี้ไม่ใช่การศึกษาศีลธรรมหรือจริยธรรมทางศาสนาหรือความดีตามแนวคิด
ปรัชญาของคานท์และมิลล์ แต่เสนอฐานคิดทางปรัชญาของอริสโตเติลที่เกื้อหนุนให้เกิดการศึกษา
มานุษยวิทยาสิ ่งที ่ด ีและให้ตัวอย่างงานที ่น ามาประยุกต์ใช ้กับงานวิจ ัยหน่วยการศึกษาของ
มานุษยวิทยามีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื ่อเริ ่มตั้งสาขาวิชาจนถึงปัจจุบัน แต่เดิม
มานุษยวิทยามุ่งศึกษาคนที่ผู้ศึกษาก าหนดว่าเป็น “คนอื่น” (the other) เช่น คนป่าในดินแดนที่
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ห่างไกลหรือชนพื้นเมือง อย่างไรก็ดีเมื่อเวลาผ่าน หน่วยการศึกษาเคลื่อนจากคนอื่นสู่ “คนทุกข์” 
(suffering subject) ซึ่งคาดว่าเริ่มตั้งแต่ในช่วงต้นทศวรรษ 1990s  โจเอล รอบบินส์ (Joel Robbins) 
อ้างงานของ ฟาแซงและเรชท์แมน (Fassin and Retchman) ชื ่อ The Empire of Trauma เพ่ือ
ชี้ให้เห็นว่าคนทั้งโลกรู้สึกร่วมกันว่ามนุษย์ต่างเผชิญความทุกข์หรือความชอกช ้า ( trauma) จาก
ประสบการณ์เลวร้ายในโลกหรือในชีวิตท าให้ความทุกข์มีลักษณะเป็นสากลที่ทุกคนสัมผัสและเข้าถึง 
จนกลายเป็นประเด็นศึกษาหลักของมานุษยวิทยา (Robbins, 2013)   

เชอร์รี่ ออร์ทเนอร์ (Sherry Ortner) ยืนยันในลักษณะเดียวกันเมื่อเธออ้าง
ว่าในยุคศตวรรษที่ 1980 – 1990 หน่วยการศึกษาของมานุษยวิทยากลายเป็นการศึกษาผู้ที่อยู่ใต้การ
กดขี่ทางสังคม ซึ่งเป็นยุคที่ออร์ทเนอร์เรียกว่า “มานุษยวิทยายุคมืด” ที่มองมนุษย์ผ่านกรอบของ
อ านาจ การเอารัดเอาเปรียบและความไม่เท่าเทียมของโลกเสรีนิยมใหม่ ถึงกระนั้น ออร์ทเนอร์ก็อ้าง
ว่าความทุกข์ไม่อาจเป็นภาพแทนทั้งหมดของมนุษย์ มีงานศึกษาอีกเป็นจ านวนมากที่ไม่เลือกอธิบาย
มนุษย์ด้วยความทุกข์เพียงอย่างเดียวแต่เลือกศึกษาชีวิตที่ดี (good life) ซึ่งเป็นการศึกษาดูทางเลือก
ทางศีลธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ในการที่จะรับมือกับโลกเสรีนิยมใหม่หรือข้อจ ากัดจากผู้มีอ านาจ 
(Ortner, 2016) 

อย่างไรก็ตาม ออร์ทเนอร์มีแนวโน้มที่จะวางการศึกษาชีวิตที่ดีหรือสิ่งที่ดีไว้
เป็นคู่ตรงข้ามของความทุกข์ซึ่งรอบบินส์อธิบายต่างออกไป รอบบินส์เห็นว่าการศึกษาสิ่งที่ดี ( the 
good) จะช่วยให้เข้าใจกลุ่มคนที่มานุษยวิทยาจัดว่าเป็นคนทุกข์ได้ดีมากยิ่งขึ้น  เพราะสนใจศึกษาว่า
คนในสังคมต่างๆ พยายามสร้างชีวิตที่ดีของตัวเองขึ้นมาอย่างไร (strive to create the good in 
their life) ซึ่งสิ่งที่ดีนี้ไม่ใช่ความดีที่เป็นสากล แต่เป็นวิธีการจัดวางตัวเองกับสังคมเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่
ตัวเองเชื่อว่าดีขึ้นมา (what they think of as good) และพยายามใช้ชีวิตตามความเชื่อนั้น (Ortner, 
2013, p. 457)  

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ในภาษาอังกฤษมีค าหลากหลายที่อยู่ในกรอบ
การศึกษา “สิ่งที่ดี” ได้แก่ จริยศาสตร์ (ethics) ศีลธรรม (morals) จริยศาสตร์คุณธรรม (virtue 
ethics) ชีวิตที่ดี (good life) และ สิ่งที่ดี (the good) แต่ในงานศึกษาชิ้นนี้จะเรียกโดยรวมว่าเป็น
การศึกษา “มานุษยวิทยาสิ่งที่ดี” ซึ่งไม่ใช่การศึกษาสิ่งที่ดีที่เป็นความดีสากล (universal goodness) 
ไม่ใช่ศีลธรรม (moral) ตามค าสอนของหลักศาสนา รวมทั้งไม่ใช่ความดีตามแนวคิดเรื่องการท าตาม
หน้าที่แบบ อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) หรือความดีเชิงศีลธรรมที่สังคมก าหนดตามเอมิล      
เดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) (Laidlaw, 2002) แต่เป็นการท าความเข้าใจความพยายามของคนใน
การไปสู่สิ่งที่ตนเองเชื่อว่าดี ผ่านการศึกษาความคิดและการลงมือปฏิบัติเพ่ือจะสร้างโลกที่เขาสามารถ
อยู่ได้อย่างสบายใจหรือสร้างชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบันของตนเอง สิ่งที่ดีจึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถไปคว้าหรือ
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หยิบฉวยมาใช้จากสิ ่งที ่ส ังคมก าหนดไว้ แต่เกิดขึ ้นผ่านการไตร่ตรองของแต่ละบุคคล ซึ ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงนิยามหรือเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาตามการกระท าและวิธีคิดท่ีเปลี่ยนไป 

การกระท า (act) นี้เองที่มิเชล ลามเบ็ค (Michael Lambek) กล่าวว่าเป็น
หัวใจส าคัญของมานุษยวิทยาสิ่งที่ดี เพราะการจะเข้าใจสิ่งที่ดีจะต้องดูในการปฏิบัติที ่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน หรือ ในสิ่งที่เรียกว่า “จริยศาสตร์สามัญ” (ordinary ethics) เขาเชื่อว่าคนพยายามท า
สิ่งที่ตนเองคิดว่าดีหรือถูกต้องอยู่เสมอตามความคิดความเชื่อเรื ่องศีลธรรมและจริยธรรมซึ ่งมัก
น าเสนอออกมาในรูปแบบค าพูดและการกระท า มนุษย์คิดถึงผลลัพธ์ทางจริยศาสตร์อยู่ตลอดเวลาใน
ทุกการกระท า การกระท าจึงไม่ใช่เครื่องมือไปสู่เป้าหมายแต่เป็นเป้าหมายในตัวมันเอง (Lambek, 
2010) กล่าวคือ หากเราจะท าความเข้าใจกับสิ่งที่บุคคลหนึ่งเชื่อว่าดีแล้ว ควรยึดประสบการณ์และ
การกระท าเป็นพื้นที่ส าคัญในการศึกษา 

อีกหนึ่งประเด็นส าคัญที่ต้องเน้นย ้าคือ ความพยายามเพ่ือมี “ชีวิตที่ดี” ไม่ได้
เกิดขึ้นในบริบทที่หลุดออกจากเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสั งคมหรือความสัมพันธ์เชิงอ านาจ แต่
ศึกษาว่าปัจเจกหรือกลุ่มคนสร้างตัวตนขึ้นมาอย่างไรในความสัมพันธ์ดังกล่าว แนวคิดเรื่องการสร้าง
ตัวตนสามารถเข้าใจได้ชัดขึ้นผ่าน เจมส์ เลดลอว์ (James Laidlaw) ซึ่งเสนอให้เข้าใจการสร้างตัวตน
ผ่านกระบวนการสร้างตัวตน (technique of the self) ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ (Michel 
Foucault) จากการใคร่ครวญค าถาม 4 ข้อ ได้แก่ หนึ ่ง หลักจริยธรรมของปัจเจก (ethical 
substance) หรือสิ่งที่สร้างความคิดหรืองานของปัจเจกคืออะไร สอง ปัจเจกวางตนเองตรงไหนใน
ความสัมพันธ์ต่ออุดมการณ์หรือกฎระเบียบที่ยึดถือ สาม รูปแบบกิจกรรมในการสร้างตัวตนคืออะไร 
และสุดท้าย ตัวตนทางจริยธรรมแบบไหนหรือรูปแบบการมีชีวิตแบบไหนที ่ปัจเจกต้องการมี 
(Laidlaw, 2014) เห็นได้ว่าคนมีการไตร่ตรองอย่างต่อเนื่องเพ่ือมีตัวตนที่น าไปสู่ชีวิตที่ดี  

งานศึกษาที ่ผ ่านมาที ่จ ัดว่าอยู ่ในหมวดของมานุษยวิทยาสิ่ งที ่ดี ได้แก่ 
การศึกษาเรื่องคุณค่า (value) ศีลธรรม (morality) จินตนาการ (imagination) ความเป็นอยู่ที ่ดี 
(well-being) ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) การดูแล (care) ของขวัญ (the gift) ความหวัง 
(hope) เวลา (time) การเปลี่ยนแปลง (change) (Robbins, 2013, p. 457) เสรีภาพ (freedom) 
การตัดสิน (judgment) ความมีเกียรติ (dignity) ความยุติธรรม (justice) และชีวิตที่ดีของมนุษยชาติ 
(the good life of humanity) (Lambek, 2010, p. 6) ซึ่งไม่ได้ศึกษาปัจเจกแบบแยกออกมาจาก
ความสัมพันธ์ทางสังคม 
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การท าความเข้าใจกับการศึกษาสิ่งที่ดีในมานุษยวิทยาจะต้องอาศัยความรู้ในสาขา
ปรัชญาเพราะสิ่งที่ดี (ซึ่งรวมถึงจริยศาสตร์และศีลธรรม) เป็นแนวคิดที่อิงมาจากฐานคิดทางปรัชญา 
โดยเฉพาะปรัชญาสาขาจริยศาสตร์ (moral philosophy) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ตั้งค าถามกับการกระท า
ของมนุษย์ เช่น การกระท าแบบใดที่เรียกว่าดีหรือไม่ดี ใครเป็นผู้ตัดสิน คุณค่าของความดีอยู่ตรงไหน 
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (2561) อธิบายทฤษฎีหลักที่ส าคัญทางจริยศาสตร์ 3 ข้อไว้ว่าคือ ทฤษฎีหน้าที่
ของ (deontological theory) ของคานท์ ทฤษฎีประโยชน์นิยม (utilitarianism) ของสจ๊วต มิลล์ 
(Stuart Mill) และ ทฤษฎีจริยศาสตร์คุณธรรม (virtue ethics) จากอริสโตเติล (Aristotle) โดย
มานุษยวิทยาสิ่งที่ดีนั้นอาศัยแนวคิดทฤษฎีจริยศาสตร์คุณธรรมของอริสโตเติลในการช่วยท าความ
เข้าใจ 

โดยสรุปทฤษฎีหน้าที่ของคานท์มองว่าความดีขึ้นอยู่กับเจตนาดี (good will) และ
การท าตามหน้าที่ การตัดสินว่าการกระท าใดดีไม่ดีเกิดขึ้นจากภายในของผู้กระท าไม่ใช่ปัจจัยภายนอก 
รวมทั้งการท าตามหน้าที่ก็เป็นความดีเพราะเป็นการท าตามกฎทางจริยธรรมที่เป็นกฎสากล ส่วน
ทฤษฎีประโยชน์นิยมนั้นเชื่อว่า การกระท าที่ถูกต้องคือการกระท าใดก็ตามที่ท าให้คนจ านวนมากที่สุด
ได้ประโยชน์สุขมากที่สุด ต่อให้คนกลุ่มน้อยเสียประโยชน์ถือว่าไม่มีผลเพราะคนกลุ่มใหญ่ได้รับ
ประโยชน์ (โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, 2561)  

ปัญหาในการอภิปรายความดีของสองแนวคิดแรก คือ การรู้แน่ชัดว่าอะไรคือความ
ดีและไม่ดี ความดีมีลักษณะเป็นสากลที่ไม่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ซึ่งต่างจากแนวคิดทฤษฎีจริย
ศาสตร์คุณธรรมอย่างมาก แนวคิดจริยศาสตร์คุณธรรมเชื่อว่าการตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับ
คุณธรรมของผู้ที่ตัดสินใจในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ สมมุติว่าเกิดค าถามว่า  การโกหกเป็นการ
กระท าที่ถูกต้องหรือไม่ แนวคิดของคานท์จะตัดสินทันทีว่าผิด ในขณะที่แนวคิดของมิลล์จะบอกว่า
ต้องอิงตามคนส่วนใหญ่ แต่ส าหรับจริยศาสตร์คุณธรรม การโกหกถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับคุณธรรมของ
ผู้กระท า ถ้าเกิดผู้กระท าไตร่ตรองตามสถานการณ์แล้วว่าการโกหกอาจก่อให้เ กิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง
มากกว่าการพูดความจริง การโกหกนั ้นย่อมเป็นการกระท าที ่ถ ูก แนวคิดนี ้จ ึงให้น  ้าหนักที่
ความสามารถที่จะรู้ว่าควรจะตัดสินอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์แตกต่างกัน 
หรือเรียกว่าปัญญาเชิงปฏิบัติ (practical wisdom) ซึ่งไม่สามารถอ้างอิงกฎสากลใดๆ ได้ และบอก
ล่วงหน้าไม่ได้ว่าถ้าสถานการณ์ต่างออกไปการกระท าเดียวกันจะยังมีคุณค่าทางจริยะเดียวกันหรือ
เปล่า (โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, 2561) ศาสตร์นี้จึงให้ความส าคัญกับบุคคลที่หนึ ่งในฐานะผู ้ตัดสิน
ต าแหน่งแห่งที่ของความถูกต้องและความคิดด้วยตนเอง รวมทั้งไม่ เชื่อความถูกต้องหรือความผิดที่
สถาปนามาก่อนล่วงหน้าแต่ต้องดูตามสถานการณ์  
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งานที่น าแนวคิดจริยศาสตร์คุณธรรมมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาภาคสนามได้อย่าง
น่าสนใจคือ งานศึกษาของเชอรีล แมทติงลี่ (Cheryl Mattingly) เธอท าให้มองเห็นว่าการดิ้นรนทาง
ศีลธรรม (moral striving) ของแม่ผิวด าที่ต้องการสร้างชีวิตที่ดีให้ลูกเผยศักยภาพและความเป็นไปได้
ของมนุษย์ที่จะกลายเป็นสิ่งอื่นๆ (becoming) อยู่เสมอ แทนที่จะเป็นตัวตน (being) ที่มีคุณสมบัติ
ตายตัวมาตั้งแต่ต้น แมทติงลี่ศึกษาแม่ผิวด าชาวอเมริกันที่มีลูกชายป่วยเป็นโรคสมองพิการต้องนั่ง
รถเข็น เธอเคยนิยามความเป็นแม่ที่ดีของตัวเองว่าเท่ากับการปกป้องให้ลูกชายปลอดภัยทางร่างกาย 
เธอจึงห้ามไม่ให้เขาท ากิจกรรมเช่นการเล่นฟุตบอล แต่สามีไม่เห็นด้วยและปล่อยให้ลูกชายเล่น
ฟุตบอล เมื่อนั้น เธอจึงค้นพบว่าสิ่งกลัวไม่สมเหตุสมผล เธอควรจะปล่อยให้ลูกชายได้ใช้ชีวิตอย่างเด็ก
ทั่วไป ซึ่งเหตุการณ์นี้เองที่ท าให้เธอต้องพิจารณาถึงความหมายของสิ่งที่ดีส าหรับทั้งตัวเธอและลูกชาย
ใหม่ (Mattingly, 2014)  

ตัวอย่างงานศึกษาที่น าแนวคิดชีวิตที่ดีไปวิเคราะห์และก่อประโยชน์แก่งานวิจัยนี้
อีกชิ้นคือ งานศึกษาชาวอูราปมิน (Urapmin) ของรอบบินซ์ ชาวอูราปมินเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองใน
ประเทศปาปัวนิวกินีที่รับเอาศาสนาคริสต์มาก าหนดชีวิตเชิงศีลธรรมหรือชีวิตที่ดีจนกระทั่งกลายเป็น
แนวทางปฏิบัติ กลัวว่าการปฏิบัติที ่ขัดกับศาสนาจะท าให้ไม่ได้รับการไถ่บาปและต้องแยกจาก
ครอบครัวในสวรรค์ แทนการวิเคราะห์ว่าศาสนาคริสต์เป็นเครื่องมือของอ านาจ รอบบินส์มองต่าง
ออกไป เขามองเห็นว่าการรับเอาคริสต์ศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีปฏิบัติถือเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดใน
การสร้างโลกใหม่ที่ท าให้พวกเขาสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะห์เช่นนี้
ของรอบบินส์ช่วยให้เข้าใจแนวคิดที่เขาย ้าไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราต้องไม่มองว่าสิ่งที่เชื่อว่าดีที่คนสร้างขึ้น
เป็นอุดมคติหรือศรัทธาแบบผิดๆ (bad-faith) (Robbins, 2013, p. 457) แต่จะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ดีนั้น
ช่วยให้เขารับมือกับโลกท่ีเปลี่ยนไปอย่างไร  

งานชิ ้นที ่สามคือ บทความ Troubled water: at the confluence of ethics 
and politics ของดิดิเย่ ฟาแซง (Didier Fassin) เขาศึกษาต ารวจในชานเมืองปารีสที่หากมองผ่าน
ทัศนะของบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สามมักถูกกล่าวหาว่ากระท าเกินกว่าเหตุและไม่ให้ความ
ยุติธรรมแก่เด็กวัยรุ่นต่างสีผิว แต่สิ่งที่เขาเรียนรู้คือ ต ารวจเหล่านี้มีค าอธิบายอีกชุดหนึ่งให้แก่การ 
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กระท าของตนเองว่าเป็นเพราะระบบยุติธรรมไม่ศักดิ์สิทธิ์ สังคมไม่ลงโทษเด็กผิวสีที่สร้างปัญหาเหล่านี้
เพียงพอ ดังนั้นการกระท าของตัวเองจึงเป็นการกระท าที่เหมาะสมแล้ว ฟาแซงชวนให้เราเข้าใจว่า
บุคคลมักจะมีค าอธิบายทางศีลธรรมให้แก่การกระท าของตัวเองเสมอว่าท าไมสิ่งที่ท าจึงถูกต้องดีแล้ว 
ถึงแม้ว่าจะเป็นการกระท าที่ทั่วไปมองว่าไม่มีศีลธรรมก็ตาม พื้นที่ตรงนี้เองที่เป็นพื้นที่ คลุมเครือทาง
ศีลธรรมที่เขาเรียกร้องให้มานุษยวิทยาชีวิตที่ดีมาอธิบาย โดยไม่ดูแต่ด้านสว่างของศีลธรรม แต่ให้ดู
ด้านมืดหรือด้านที่ไม่ชัดเจนด้วย พื้นที่สีเทานี้คือบริเวณส าคัญในการอภิปรายความแตกต่างระหว่าง
ค าอธิบายทางศีลธรรมของบุคคลที่หนึ่งกับการตีความทางศีลธรรมของบุคคลที่สาม (Fassin, 2015)  

ท่ามกลางกระแสมานุษยว ิทยาจร ิยศาสตร ์ย ังเก ิดการศึกษาส ิ ่งท ี ่ เร ียกว่า
มานุษยวิทยาอนาคต เพราะหน่วยย่อยของสิ่งที่เรียกรวมๆ ว่าชีวิตที่ดีที่กล่าวไปข้างต้น เช่น คุณค่า 
จินตนาการ เวลา ความหวัง ความเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ล้วนสัมพันธ์กับการมองไปในอนาคต ปีเตอร์ 
เพลส์ (Peter Pels) เรียกร้องให้นักมานุษยวิทยาหันมาสนใจ “ความหลากหลายของอนาคตที่มี
บทบาทในปัจจุบัน” ที่ไม่ติดกรอบการแบ่งเวลาออกเป็นอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต เพื่อส ารวจว่าผู้คน
คิดถึงอนาคตและอยู่กับอนาคตในชีวิตประจ าวันอย่างไร (Pels, 2015, อ้างถึงใน ประเสริฐ แรงกล้า, 
2564) หากอิงตามลามเบคว่า วิธีคิดเชิงจริยศาสตร์ของคนต้องให้ความส าคัญกับการกระท าที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวัน (Lambeck, 2011) การคิดถึงอนาคตมีบทบาทอย่างมากเพราะผู้คนอยู่กับอนาคตใน
ปัจจุบันด้วย รีเบกคา ไบรอันท์ และ แดเนียล ไนท์ (Rebecca Bryant และ Daniel Knight) สรุปตรง
นี้ไว้อย่างชัดเจนผ่านแนวคิดที่เรียกว่า “ความโน้มเอียงสู่อนาคต” (futural orientations) ซึ่งอธิบาย
ว่า “เพราะการกระท าของคนในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากการคิดหรือจินตนาการถึงอนาคต...ปัจจุบัน
เป็น “ปัจจุบัน” ที่มาจากอนาคต หากไม่มีแนวคิดเรื่องอนาคต ก็คงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบัน” (Bryant 
and Knight, 2019, p. 16, อ้างถึงใน ประเสริฐ แรงกล้า, 2564)  

อมาตยา เซน (Amartya Sen) และ อรชุน อัพพาดูไร (Arjun Appadurai) ผนวก
แนวคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงิน ชีวิตที่ดีและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันเพื่อขยายขอบเขตความรู้เรื่อง
สวัสดิการในวิชาเศรษฐศาสตร์ ขณะที่งานของเซน (1998) เน้น“คุณค่าเรื่องศักดิ์ศรี เสรีภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการสร้างสวัสดิการให้กับคนยากจน” งานของ
อัพพาดูไรเรียกร้องให้คนจนช่วงชิงอนาคตให้กลับมาอยู่ในมือตนเองด้วยการแทนที่ “จริยศาสตร์ความ
น่าจะเป็น” (ethics of probability) ซึ่งมองว่าอนาคตของคนจนติดกรอบความรู้ การวางแผนและ
การคิดค านวนโดยกลุ่มเทคโนแครต ด้วย “จริยศาสตร์ความเป็นไปได้” (ethics of possibility) 
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อัพพาดูไรมองว่านอกจากเครื่องมือและความรู้ คนจนจะต้องมีจริยศาสตร์ข้อหนึ่งที่ส าคัญได้แก่ 
“ความทะยานอยาก” (capacity to aspire) ถึงจะเกิดความเป็นไปได้ใหม่ในอนาคตและหลุดพ้นจาก
สภาพที่ทรัพยากรจ ากัดมากได้ (Appadurai, 2013, อ้างถึงใน ประเสริฐ แรงกล้า, 2564) งานสองชิ้น
นี้ช่วยให้เห็นวิธีเชื่อมระหว่างแนวคิดเรื่องชีวิตที่ดีและการเงินไว้ในการศึกษาเดียวกัน   

ทั้งนี้ โลกทางการเงินซึ่งจัดได้ว่าเป็นพ้ืนที่สีเทาของสังคมศาสตร์ต้องการค าอธิบาย
แบบบุรุษที่หนึ่งมากกว่าการตีความทางศีลธรรมของบุคคลที่สาม เพ่ือไม่ลดทอนความเข้าใจโลกของผู้
แสวงหาความรู้ทางการเงินว่าเป็นความโลภหรือศรัทธาแบบผิดๆ (bad-faith) ตามที่รอบบินส์ระบุ 
งานวิจัยฉบับนี้จึงพยายามท าความเข้าใจกลุ่มผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินผ่านแนวคิดจริยศาสตร์
คุณธรรมจากบุคคลที่หนึ่งแบบที่แมทติงลี่ รอบบินส์ และฟาแซงศึกษา และเข้าใจวิธีคิดต่ออนาคตและ
ความเป็นไปได้ในอนาคตตามที่อัพพาดูไรเสนอ โดยพิจารณาผ่านความคิดและการปฏิบัติในชีวิตจริง
ตามท่ีลามเบ็คแนะน า ซึ่งยังคงพัวพันกับข่ายใยของอ านาจและสังคมตามท่ีเลดลอว์กล่าว   
 
1.4 ประสบการณ์เข้าสู่สนาม  
 

ฉันรู้จัก “กลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน” ครั้งแรกผ่านเพ่ือนสมัยมหาวิทยาลัยคนหนึ่งใน
ปีพ.ศ. 2560 เราทั้งคู่ไม่ได้สนิทกันมาก บังเอิญว่าหลังเรียนจบเราสองคนท างานในบริษัทรถยนต์
สัญชาติญี่ปุ่นแห่งเดียวกันท าให้เราได้เจอกันบ้าง แต่เมื่อฉันลาออกจากบริษัท เราก็ไม่ได้มีโอกาสอันใด
ที่ท าให้พานพบกันอีก จนกระทั่งเมื่อเพื่อนสนิทคนหนึ่งของฉันทักมาว่าฉันสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องการ
ลงทุนเพิ่มขึ้นไหม 

 ทั้งเพื่อนสนิทและฉันเพิ่งเริ่มลงทุนในเงินสกุลดิจิตัล (cryptocurrency) เหมือนกัน 
เราทั้งคู่ไม่ใช่คนที่สนใจการลงทุนมาก่อน (อันที่จริงฉันเคยซื้อกองทุนเพ่ือหักภาษีและกองทุนหุ้นไว้บ้าง 
แต่นั่นก็ซื้อตามคนอื่น ไม่ได้จัดตัวเองว่ามีความรู้ตอนตัดสินใจ) จนกระทั่งเมื่ อฉันได้บังเอิญดูสารคดี
เกี่ยวกับบิทคอยน์จึงลองหาข้อมูลเพ่ิมจนพบเว็บไซต์ของไทยที่สามารถให้ซื้อขายเงินสกุลดิจิตัลได้ การ
ซื้อขายสกุลเงินดิจิตัลนั้นง่ายกว่าการซื้อหุ้นหรือกองทุนมากนักในเวลานั้น ทุกอย่างสามารถท าผ่าน
ธุรกรรมออนไลน์ ท าให้ฉันลองตัดสินใจซื้อเป็นครั้งแรก ไม่ถึงเดือนต่อมาฉันก็ขาดทุนเงินหลักหมื่นเป็น
ครั้งแรกในชีวิต ฉันซื้อแพงและขายถูก ซึ่งเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็รู้ดีว่าไม่ควรท า แต่เมื่อนักลงทุนมือใหม่
แบบฉันอยู่ในสถานการณ์ที่เห็นราคาสกุลเงินที่ตัวเองซื้อดิ่งลงเรื่อยๆ เช่นวันนั้น เรื่องท่ีไม่ควรท าก็เป็น
เรื่องที่ท าได้ง่ายดายยิ่ง เหตุการณ์และความหดหู่ในวันนั้นท าให้ฉันอดตั้งค าถามกับตัวเองไม่ได้ โลก
ของการลงทุนที่เงินหลายหมื่นหายวับในพริบตาคือโลกแบบไหนกัน   
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 เพียงไม่กี่เดือนต่อมาฉันได้เงินหลายหมื่นที่เสียไปคืนจนหมด แถมยังท าก าไรได้หลัก
แสน ช่วงนั้นฉันเฝ้าดูเว็บไซต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิตัลเกือบทุกวัน หลายครั้งที่ไม่เป็นอันท า
อะไรเพราะเฝ้าดูตัวเลขที่ขึ้นลง ฉันซึ่งเคยกระอักกระอ่วนกับการหาเงินผ่านการเก็งก าไร ด้วยความ
เชื่อว่าเราควรจะเอาแรงงานไปแลกเงินเพื่อไม่เอาเปรียบคนอื่นๆ บัดนี้กลายเป็นคนที่ต้องเปิดหน้า
เว็บไซต์ซื้อขายวันหนึ่งหลายครั้ง ในช่วงนั้นเองที่เพื่อนสนิทของฉันชักชวนฉันให้ไปเจอเพื่อนสมัย
มหาวิทยาลัยเพื่อท าความเข้าใจเรื่องการเงินเพ่ิม  

ฉันมาถึงร้านชาบูแห่งหนึ่งในสยามสแควร์ประมาณเวลาทุ่มเศษในคืนกลางสัปดาห์คืน
หนึ่ง เพื่อนสนิทของฉันและเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยนั่งอยู่ท่ามกลางไอสีขาวจากหม้อเดือด เราทาน
อาหารกันอยู่สักพักโดยไม่มีใครยอมพูดถึงเรื่องที่ท าให้เรานัดมากันในวันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเงินยัง
เป็นหัวข้อที่ชวนให้กระอักกระอ่วนใจไม่น้อย อันที่จริง ณ วันนั้นฉันไปอย่างตั้งแง่เล็กน้อย กลัวจะโดน
เพ่ือนหลอกให้ไปลงทุน จะโดนขายประกัน จะชวนไปสู่หนทางรวยทางลัด ทะนงตนว่าฉันรู้จักเงินดีอยู่
แล้ว คิดว่าตัวเองเป็นคนขยันท างานหาเงินและมีเงินเก็บก็น่าจะเพียงพอแล้ว  

ในที่สุดเพื่อนสนิทของฉันก็เปิดประเด็น พูดจาเป็นทางการขึ้นมาเล็กน้อยว่าวันนี้นัดกัน
มาท าอะไรโดยเล่าว่าเราสองคนก าลังลองซื้อสกุลเงินดิจิตัลและเราทั้งคู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาฟังเรื่องอะไร 
แต่ก็อยากจะขอให้เพ่ือนสมัยมหาวิทยาลัยของฉันได้แบ่งปันสิ่งที่ตัวเองรู้เกี่ยวกับการเงิน เขาพยักหน้า
ตอบรับแสดงท่าทีว่ารู้จุดประสงค์ของการนัดครั้งนี้ เพื่อนของฉันเตรียมมามากกว่าเรื่องเล่า เขาหยิบ
เอกสารขึ้นมา ซึ่งเป็นส าเนาเอกสารที่เขาได้จากการไปเข้าร่วมสัมมนาคนไทยฉลาดการเงินของจักร
พงษ์ เมษพันธุ์ ถนอม เกตุเอม และศักดา สรรพปัญญาวงศ์ เขาบอกให้ฉันลองเอาเอกสารนี้กลับไป
อ่านแล้วเปิดวิดีโอที่คนกลุ่มนี้อัพโหลดไว้ในยูทูบดู ส่วนตัวเขาก็เริ่มเล่าถึงสิ่งที่เรียนรู้ จากงานสัมมนา 
ในระหว่างบทสนทนามีประโยคที่เขาพูดแล้วฉันยังจ าได้แม่นก็คือ ปกติเขาจะไม่เที่ยวไปสอนเรื่องเงิน
กับใครที่ไหน ถ้าไม่มีคนมาขอเขาก็ไม่กล้าพูด ประโยคของเขาช่วยตอกย ้าว่าเงินยังเป็นหัวข้อต้องห้าม
ที่คนจ านวนไม่น้อยไม่เต็มใจจะพูดถึง   

 เพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยถามฉันว่าฉันอยากมีเงินเท่าไหร่ ฉันจ าจ านวนที่ตอบไม่ได้ 
แต่เขาเล่าให้ฉันฟังว่ามีคนตอบว่า “100 ล้าน” เพื่อนฉันจึงเริ่มไล่เรียงให้ฟังว่าจะเอาไปท าไม 100 
ล้าน มี 10 หรือ 5 ล้านไม่พอใช้หรือ ถ้าทุกเดือนใช้เงินอยู่แค่เดือนละ 20,000 บาท การมี 100 ล้าน
บาทเท่ากับจะมีเงินใช้เดือนละ 20,000 บาทไปอีก 5,000 เดือน หรืออีก 416 ปี แล้วใครจะมีชีวิตอยู่
ไปอีก 416 ปี การคิดถึงเงินเป็นก้อนโดยไม่ดูวิถีการใช้เงินของตัวเองเป็นเรื่องที่วิทยากรกลุ่มคนไทย
ฉลาดการเงินเหยียดหยัน เพื่อนฉันบอกว่าเป้าหมายของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ความรวย สัมมนาที่สอนคน
เพ่ือหาทางมีเงิน 100 ล้านนั้นมีอยู่มาก แต่สัมมนาที่สอนให้ใช้เงินตามโจทย์ชีวิตนั้นมีน้อย   
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วันนั้นฉันกลับบ้านพร้อมกับความคิดที่พรั่งพรูออกมาในหัว โลกที่คุ้นเคยถูกสั่นคลอนไป
ไม่น้อยกับวิธีคิดเรื่องเงินที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อน แน่นอนว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่คิดถึงความร ่ารวย แต่ฉัน
ไม่เคยคิดถึงความร ่ารวยในลักษณะที่ละเอียดขนาดนี้ ฉันก็คงเป็นเหมือนอีกหลายคนที่ฝันอยากถูก
หวยหรืออยู่ๆ ก็ได้รับเงินจ านวนมหาศาลเพื่อให้ชีวิตนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปจะได้ใช้ชีวิตได้
สะดวกสบายขึ้น แต่ตามค าบอกเล่าของเพ่ือนคนกลุ่มนี้ไม่ได้คิดถึงถึงเงินในลักษณะเป็นล าดับขั้นตอน 
ไม่ต้องมีเงินจ านวนมากก่อนชีวิตถึงจะสบาย ฉันเกิดข้อถกเถียงในใจว่าสุดท้ายแล้วการที่เราอยากมีเงิน
พอใช้กับชีวิตมันก็เป็นแค่ความลุ่มหลงตามโลกทุนนิยมหรือเปล่า เราจ าเป็นต้องคิดถึงเงินหรือไม่ แล้ว
คิดขนาดไหนถึงจะพอดี แล้วฉันหรือคนกลุ่มนี้สุดท้ายก็แค่เป็นผลผลิตความโลภของทุนนิยมที่ไม่ต้อง
หาค าอธิบายแล้วหรือเปล่า  

ผ่านไปไม่ถึงเดือนหลังจากเจอเพื่อนในสมัยมหาวิทยาลัยวันนั้น ฉันนั่งฟังคลิปยูทูบ
สัมมนาคนไทยฉลาดการเงินซึ่งกินความยาวประมาณ 12 ชั่วโมงจนครบ เนื้อหาในคลิปท าให้ฉันทึ่ง 
ประหลาดใจ สับสนและต่อต้านในเวลาเดียวกัน จักรพงษ์ เมษพันธุ์ หรือ “โค้ชหนุ่ม” หนึ่งในวิทยากร
ของงานสัมมนาฯ แสดงทัศนะของตัวเองที่สะท้อนความเชื่อและมุมมองของเขาต่อเรื ่องเงินและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับชีวิต 

 
ท าไมคนส่วนใหญ่มีปัญหาทางการเงิน...ความคิดมันผิด ผมเองเคยเป็นคนหนึ่งที่คิดอย่าง
นี้เลย หาเงินได้มากขึ้นแล้วจะรวยขึ้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เราขัดสนล าบากเรื่องเงิน เราจะ
คิดถึงเงิน คิดถึงเงิน คิดถึงเงิน ท ายังไงถึงจะท าเงินได้มากข้ึน นี่คือวิธีคิดของคนส่วนใหญ่
จริงๆ มีคนถามว่าคนจนกับคนรวยใครคิดถึงเงินมากกว่ากัน กรุณานะครับ รับความจริง
ด้วยนะครับ คนจนคิดถึงเงินมากกว่าคนรวย  
 

(จักรพงษ์ เมษพันธุ์, 29 ธันวาคม 2559) 
 

หลังจากนั้นอีกเพียง 2-3 เดือนตลาดสกุลเงินดิจิตัลดิ่งลงอย่างหนัก ช่วงเวลานั้นคือต้นปี 
2561 ก าไรหลักแสนที่บอกว่าท าได้ก่อนหน้า บัดนี้กลายเป็นขาดทุนหลักแสนแทน ฉันต้องรับมือกับ
อารมณ์สับสนปนเปหลายอย่างของตนเอง ฉันหดหู่และเสียใจ เพื่อนของฉันก็ประสบชะตากรรมไม่
ต่างกัน ส าหรับเราทั ้งคู ่เง ินหกหลักเป็นจ านวนที ่มากเอาการ ถือเป็นจ านวนที ่เราสะสมจาก
น ้าพักน ้าแรงของเราเองหลายปี ส าหรับฉันโลกการเงินยิ่งซับซ้อนมากขึ้นไปอีก ในช่วงเวลาสั้นๆ เพียง
ครึ่งปีฉันเสียเงิน ได้เงิน แล้วก็เสียเงินครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต ฉันตระหนักได้ว่ายังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
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เงินอีกมากที่ยังไม่เข้าใจ ในขณะที่เพ่ือนฉันด าเนินชีวิตของเขาต่อไป ฉันได้ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะรู้เรื่อง
เงนิให้มากขึ้นโดยการเปลี่ยนมันเป็นสนามวิจัย 

ในที่สุดวันที่ 17 มีนาคม 2561 ฉันก็ไปอยู่ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ตรงถนนวิภาวดีซึ่ง
เป็นสถานที่จัดงานสัมมนาของหนึ่งในวิทยากรหลักของกลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน หนุ่ม จักรพงษ์   
เมษพันธุ์ ในงานที่ชื่อว่า “Money Makeover รุ่น 4”  ฉันไปถึงงานตอนช่วงเวลา 8.50 น. ประมาณ 
10 นาทีก่อนงานเริ่ม หลังจากลงทะเบียนโดยการยิง QR Code ฉันก็เดินเข้าไปในห้องจัดงานแล้วก็
ต้องพบว่าตัวเองประหลาดใจกับขนาดของห้องและจ านวนผู้คนที่อยู่ในงาน ห้องที่ว่าคือห้องบอลรูม
ขนาดใหญ่เหมือนเวลาคนจัดงานแต่งงานเชิญแขกหลายร้อย ฉันรู้ในอีกไม่ก่ีนาทีให้หลังว่าผู้ไปร่วมงาน
ในวันนั้นมีถึงประมาณ 400 กว่าคนจากแบบสอบถามผ่านเกม Kahoot (แบบสอบถามที่ตอบได้แบบ 
real-time ผ่านแอพพลิเคชั่น) คนในงานมีช่วงอายุที่หลากหลาย ฉันเห็นคุณลุงผมสีดอกเลา ฉันเห็น
เด็กอายุ 20 ต้นๆ ฉันเห็นคุณป้าอายุ 40-50 ฉันเห็นคนถือกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงและฉันเห็นคน
ที่แต่งตัวด้วยเสื ้อผ้าที ่ดูธรรมดา ฉันเกิดค าถามในใจว่าอะไรท าให้คนที่พื ้นเพและอายุแตกต่าง
หลากหลายมารวมกันได้อยู่ที่นี่  

ภาพที่ 1.1 งานสัมมนา Total Money Makeover ครั้งที่ 4 
จักรพงษ์ เมษพันธุ์ เป็นวิทยากรบรรยาย (ภาพโดยผู้วิจัย) 

 
เข็มนาฬิกาเคลื่อนผ่านเวลา 9 นาฬิกาเล็กน้อย ชายหนุ่มวัยกลางคนดูทะมัดทะแมงสวม

เสื้อยืดสีเทาก้าวขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ เขาดูมีร่างกายที่คุมอาหารและออกก าลังกายอยู่เสมอ ทั้งยังดูมี
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ความเป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่าย เขาคือ หนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ วิทยากรของงานในวันนี้ มาถึงเขาก็
ปล่อยมุกตลกเพื่อสร้างบรรยากาศ พร้อมกล่าวขอโทษว่าผู้จัดงานในตอนแรกลงโรงแรมผิดว่าเป็นที่
อารีย์ ท าให้อาจจะต้องเริ่มงานสายหน่อย เผื่อมีผู้หลงไปผิดสถานที่   

เขาเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองไปพลางว่าเริ่มสอนความรู้ทางการเงินตั้งแต่ปี 2548 แล้วเริ่ม
จัดเป็นหลักสูตรจริงจังในปี 2554 โดยเริ่มจากนักเรียนเพียงแค่ 15 คน ก่อนที่จะเริ่มเขาสู่เนื้อหาอย่าง
จริงจังเขาขอให้ทุกคนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั ่น Kahoot เพื ่อท าแบบสอบถาม โดยถามค าถาม
เกี่ยวกับการเงินหลายข้อบนหน้าจอขนาดใหญ่เพื่อจะส ารวจพื้นฐานทางการเงินของคนฟัง ตัวอย่าง
ค าถามเช่น ถ้าส่งเงินเข้าประกันสังคม 20 ปี จะได้เงินบ านาญชราภาพหลังเกษียณเดือนละเท่าไหร่ 
ตัวเลือกค าตอบได้แก่ 1) 3,500 บาท 2) 4,125 บาท 3) 4,570 บาท และ 4) 5,250 บาท (ค า ตอบที่
ถูกต้องคือข้อ 4 ซึ่งคนส่วนใหญ่ในห้องตอบไม่ถูก) แต่หนึ่งในค าถามที่ฉันค้นพบว่าน่าสนใจที่สุดคือ 
ค าถามที่แบ่งคนฟังตามประเภทของเงินเก็บ ค าถามมีอยู่ว่า ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับการเก็บเงินของคุณ
ที่สุด ตัวเลือกค าตอบพร้อมจ านวนผู้เลือกได้แก่ 1) ไม่มีเงินเก็บเลยและเป็นหนี้ (60-70 คน) 2) ไม่มี
เงินเก็บเลย (110 – 120 คน) 3) มีเงินเก็บ 10% ของทุกเดือน (100-110 คน) และ 4) มีเงินเก็บ 20% 
ขึ้นไปทุกเดือน (110 – 120 คน) (ที่ตัวเลขไม่นิ่งเพราะมีคนส่งค าตอบเพ่ิมเรื่อยๆ)  

ค าตอบที่ปรากฏท าให้ฉันตระหนักว่าคนที่มาร่วมงานสัมมนามาด้วยจุดประสงค์ท่ีต่างกัน 
คนที่เป็นหนี้และไม่มีเงินเก็บเลยอาจจะมาเพื่อหาทางปลดหนี้ คนที่ไม่ได้เป็นหนี้แต่ไม่มีเงินเก็บก็
อาจจะอยากเรียนรู้วิธีที่จะเก็บเงินให้ตนเอง ส่วนที่มีเงินเก็บอยู่ 10% ก็อาจจะอยากเรียนรู้วิธีเก็บเงิน
เพิ่มขึ้น ในขณะที่คนมีเงินเก็บมากอยู่แล้วอาจจะมองหาความร ่ารวยหรือสิ่งอื่นๆ ฉันใคร่ครวญว่าคน 
เหล่านี้น่าจะมีเงื่อนไขชีวิตที่ต่างกัน พวกเขาย่อมคาดหวังสิ่งที่แตกต่างกันออกไปจากงานสัมมนา  

 

 
ภาพที่ 1.2 และ ภาพที่ 1.3 แบบส ารวจความรู้ทางการเงินก่อนเริ่มงานสัมมนาและบรรยากาศ 

ระหว่างการพักงานสัมมนา Total Money Makeover ครัง้ที่ 4 (ภาพโดยผู้วิจัย) 
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ประสบการณ์ด้านบนของผู้วิจัยนี้น ามาซึ่งค าถามและความต้องการหาค าตอบจนพาไปสู่
การเลือกสนามและวิธีการเก็บข้อมูลในหัวข้อต่อไป 
 
1.5 สนามและการเก็บข้อมูล 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สนใจศึกษาเก็บข้อมูลจากสองส่วน ส่วนที่หนึ่งได้แก่เนื้อหาและ
ลักษณะของการอบรมทางการเงินผ่านงานสัมมนาของกลุ่มวิทยากรที่นิยามตนเองว่า “กลุ่มคนไทย
ฉลาดการเงิน” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ท างานเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินสามคนที่มีเป้าหมาย
อยากเผยแพร่ความรู้ทางการเงินแก่บุคคลทั่วไป และส่วนที่สองสนใจศึกษากลุ่มผู้เรียนรู้เรื่องการเงิน
ผ่านงานสัมมนาและเนื้อหาที่ผลิตโดยกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินซึ่งผู้วิจัยเรียกว่า “ผู้แสวงหาความรู้
ทางการเงิน” 

วิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินประกอบด้วย จักรพงษ์ เมษพันธุ์ หรือ “เดอะ 
มันนี่โค้ช/โค้ชหนุ่ม” กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอเวอร์ จ ากัด วิทยากรเรื่องการเงิน 
ผู้ออกแบบหลักสูตรความรู้พื้นฐานทางการและพิธีกรรายการพอดแคสต์ชื่อ The Money Case by 
The Money Coach โดยส านักข่าว The Standard ซึ่งเริ่มจัดเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน คนที่สอง ได้แก่ ถนอม เกตุเอม หรือ “บักหนอม” อดีตเจ้าหน้าที่
กรมสรรพากร เจ้าของเพจเฟสบุ๊คให้ความรู ้เกี ่ยวกับภาษีชื ่อ Taxbugnoms มีติดตามในเฟสบุ๊ค 
481,900 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) คนที่สาม คือ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ หรือ 
“เอ อะเคเดมี่” เป็นนักวางแผนการเงินที่มีใบรับรอง Certified Financial Planner (CFP) เจ้าของ
เว็บไซต์ www.a-academy.net และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Avenger Planner ทั้งสามคนจดทะเบียน
“มูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน” อย่างเป็นทางการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 
มกราคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน 
(Money Literacy) ให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่มุ่งเน้นการแสวงหาผลก าไร” (ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน
จัดตั้งมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน, 2560) ต่อมามีสมาชิกเพิ่มอีกสองคน ได้แก่ น.สพ.ธนัฐ ศิริวรางกูร 
หรือ “หมอนัท คลินิกกองทุน” สัตวแพทย์ผู้ผันตัวเองมาเป็นนักวิเคราะห์กองทุน และ นายศิวัตม์  
สิงหสุตกร หรือ “insuranger” เป็นที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงินอิสระ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านประกันภัย  

กลุ่มคนไทยฉลาดการเงินไม่ใช่กลุ่มที่รวมตัวกันเหนียวแน่น แต่เป็นกลุ่มที่รวมกัน
เฉพาะกิจ แต่เดิมกลุ่มฯ มีการจัดสัมมนาคนไทยฉลาดการเงินอยู่บ่อยครั้ง หากเมื่อเวลาผ่านไปปรากฏ
ว่างานสัมมนาดังกล่าวขาดช่วง ครั้งสุดท้ายที่จัดสัมมนารวมกลุ่มวิทยากรทั้งห้าคน คือ งานสัมมนาคน
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ไทยฉลาดการเงิน รุ ่น 24 เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม
อมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีสัญญาว่าจะจัดครั้งต่อไปในวันที่ 7 -8 กรกฎาคม 2561 ที่
กรุงเทพมหานคร ทว่าสุดท้ายไม่มีการจัดสัมมนาขึ้นจริง แม้ว่าการจัดสัมมนาคนไทยฉลาดการเงินจะ
ไม่ได้ด าเนินต่อเนื่อง แต่วิทยากรในกลุ่มก็ยังด าเนินกิจกรรมเดี่ยวหรือกิจกรรมที่ร่วมกับคนอื่นในกลุ่ม
อยู่เสมอซึ่งไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เพียงงานสัมมนา แต่รวมถึงการออกหนังสือ ท ากิจกรรมบนโซเชี่ยลมเีดีย 
การให้ความรู้ทางเพจเฟสบุ๊ค การออกรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ การจัดพอดแคสต์ (podcast) 
การเป็นวิทยากรให้กับงานต่างๆ การให้สัมภาษณ์ ฯลฯ ดังนั้นการลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลในครั้งนี้จึง
อาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ตามกิจกรรมที่วิทยากรแต่ละคนมีส่วนร่วมด้วย งานสัมมนาทางการเงิน
หนึ่งครั้งประกอบด้วยกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้  

 
1) วิทยากรจากกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินอย่างน้อยหนึ่งคนหรือมากกว่า   
2) พนักงานของบริษัททางการเงินที่วิทยากรเหล่านี้เป็นเจ้าของหรือสังกัด  
3) กลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้ทางการเงินกับวิทยากร ซึ่งเรียนกันว่า       
“กลุ่มอาสาสมัคร”   
4) กลุ่มผู้เรียนสัมมนาทางการเงิน หรือ “กลุ่มผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน” 

 
ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ง

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้วิจัยได้เข้าร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้งเรียงตามล าดับเวลา
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1.1  
รายการสัมมนาที่ผู้วิจัยเข้าร่วมตั้งแต่เดือนมีนาม 2561 - สิงหาคม 2562 

 
ล าดับการเข้าร่วม วัน ชื่องานและรายละเอียด 

ครั้งที่ 1 17-18 มีนาคม 
2561 

Total Money Makeover #4 ปฏิวัติชีวิต พิชิต
อิสรภาพทางการเงิน 
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
กรุงเทพฯ 
เวลา 09.00 – 17.00 น. ค่าเข้าร่วม 3,250 บาท  
วิทยากร: จักรพงษ์ เมษพันธุ์  
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ล าดับการเข้าร่วม วัน ชื่องานและรายละเอียด 

ครั้งที่ 2 13 พฤษภาคม 
2561 

หมอนัทคลินิกกองทุน จัดพอร์ตลงทุนด้วยกองทุน
รวม 
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามค าแหง กรุงเทพฯ  
เวลา 19.00 – 17.00 น. ค่าเข้าร่วม 900 บาท  
วิทยากร: น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร 

ครั้งที่ 3 17 มิถุนายน 2561 Money Coach on Stage 4.0 เรโวลชูั่น  
โรงละคร อักษรา เธียเตอร์ โรงแรมคิง พาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ  
เวลา 19.00 น. บัตรเข้าชมราคม 900 บาท 
วิทยากร: จักรพงษ์ เมษพันธุ์ 

ครั้งที่ 4 31 มีนาคม 2562 Workshop CASHFLOW Game  
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  
เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าเข้าร่วม 750 บาท  
วิทยากร: จักรพงษ์ เมษพันธุ์ 

ครั้งที่ 5 20 เมษายน 2562 กิจกรรมท าบุญร่วมกัน 
เวลา 09.00 น. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 
บ้านพักฉุกเฉิน1 

ครั้งที่ 6 28 เมษายน 2562  The Mutual Fund จัดพอร์ตลงทุนด้วยกองทุน
รวม  
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
กรุงเทพฯ 
เวลา 09.00 – 17.00 น. ค่าเข้าร่วม 1,000 บาท 
วิทยากร: น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร 

 
1 แต่เดิมกิจกรรมนี้โพสต์ไว้ในกลุ่มเฟสบุ๊คลับของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา Money 

Makeover ทุกรุ่น อย่างไรก็ดีเมื่อถึงวันและสถานที่นัดหมายกลับพบว่าไม่มีทีมงานของผู้จัดมา ตัวจักร
พงษ์เองก็ไม่ได้มา มีเพียงสมาชิกในกลุ่ม 4 คนเท่านั้นที่หลงไปรวมผู้วิจัย สุดท้ายผู้วิจัยและอีก 3 คนก็
ได้มอบสิ่งของบริจาคแก่ศูนย์ฯ ด้วยตัวเองและได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน ซึ่งทั้ง 3 คนกลายมาเป็นผู้ให้
ข้อมูลในงานของผู้วิจัยในที่สุด  
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ล าดับการเข้าร่วม วัน ชื่องานและรายละเอียด 

ครั้งที่ 7 27-28 กรกฎาคม 
2562 

Total Money Makeover #7 ปฏิวัติชีวิต พิชิต
อิสรภาพทางการเงิน 
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
กรุงเทพฯ 
เวลา 09.00 – 17.00 น. ค่าเข้าร่วม 3,500 บาท  
วิทยากร: จักรพงษ์ เมษพันธุ์ 
 

ครั้งที่ 8 18 สิงหาคม2562 A-Academy Financial Foundation รุ่นที่ 10  
ณ โรงแรม ฮิป โฮเทล ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  
เวลา 08.00 – 18.00 น. ไม่เสียค่าเข้าร่วม เป็น
ระบบบริจาคเพื่อให้จัดงานส าหรับรุ่นต่อไปตาม
ความสมัครใจ 
วิทยากร: ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ 

 
 
 วิธีการเก็บข้อมูลส าหรับวิจัยฉบับนี้มีทั้งหมดสี่รูปแบบ ได้แก่ หนึ่ง สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม
ผู้สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาทางการเงินและกลุ่มอาสาสมัคร มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 13 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
หลายคนให้สัมภาษณ์มากกว่าหนึ่งครั้ง สอง สังเกตอย่างมีส่วนร่วม (participant observation) โดย
การเข้าร่วมงานสัมมนาที่ระบุด้านบน รวมทั้งเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊คลับ Total Money Makeover by 
the Money Coach สาม เก็บข้อมูลจากหนังสือ เอกสารและสื่อต่างๆ ที่ผลิตโดยวิทยากร และ สี่ 
เก็บข้อมูลจากแบบส ารวจออนไลน์ส าหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาผ่านการโพสต์บนกรุ๊ปเฟสบุ๊คลับใน  
ข้อสาม โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 76 คน 
 
1.6 เนื้อหาของวิทยานิพนธ์โดยสังเขป  
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 บทโดยแต่ละบทมีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้ 
บทที่ 1 - บทน า อธิบายที่มาและความส าคัญของปัญหา ก าหนดค าถามวิจัย ทบทวน

งานวิจัยด้านมานุษยวิทยาการเงินเพื่ออภิปรายเหตุผลของการจัดท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ น าเสนอ
แนวคิดเรื ่องชีวิตที ่ด ีและจริยศาสตร์เพื ่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ปูพื ้นฐานบริบทเกี ่ยวกับ
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ประวัติศาสตร์การเงินในประเทศไทยที่เกี ่ยวข้องกับเนื้อหา ระบุกลุ่มที่ต้องการวิจัยและน าเสนอ
วิธีด าเนินการวิจัย  

บทที่ 2 – บริบทความไม่มั่นคงทางการเงินของคนไทย บทนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า
บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองส่งผลต่อความไม่ม่ันคงทางการเงินของคนไทยจ านวนมากโดย
น าเสนอเนื้อหาแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ การเล่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองไทย
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2501 – 2564 โดยสังเขปเพ่ือฉายภาพในเห็นในระดับประเทศว่านโยบายทางเศรษฐกิจที่
ส าคัญและบรรยากาศการเมืองในแต่ละยุคส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร รวมทั้งน าเสนอวิกฤตเศรษฐกิจปี 
2540 ซึ่งเป็นจุดตัดส าคัญของเศรษฐกิจการเมืองไทยร่วมสมัย ส่วนที่สองน าเสนอปัจจัยด้านต่างๆ 
ได้แก่ ความเหลื่อมล ้าด้านการกระจายรายได้และทรัพย์สิน การขาดการพัฒนาผลิตภาพ ค่าครองชีพที่
สูงและหนี้สิน และการก้าวสู่สังคมสูงวัยซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้คนไทยไม่ม่ันคงทางการเงิน 

บทที่ 3 – ทัศนคติและความรู้ทางการเงิน บทนี้น าเสนอทัศนคติและความรู้ทางการ
เงินที่วิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินยึดถือและเผยแพร่ ฐานความคิดว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนผ่าน
การฝึกปฏิบัติ” หรือความเชื่อว่าปัจเจกต้องพึ่งพาตนเองประกอบกับภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนไป
ท าให้เกิดการจัดการเงินในรูปแบบเฉพาะบางอย่าง เช่น การอยากมีอิสรภาพทางการเงิน ความฉลาด
ทางการเงิน การออมในตะกร้าสามใบ การจัดการหนี้ ซึ ่งทัศนคติและความรู ้ชุดนี ้ท าหน้าที ่เป็น
แนวทางในการจัดการชีวิตให้แก่ผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน  

บทที ่ 4 – เคร ื ่องมือจัดการเง ิน  บทนี ้น  าเสนอเคร ื ่องมือทางการเง ินอันเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของชุดความรู้ทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในบทนี้ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน เช่น กองทุนรวม วิธีการท าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่า ประกันชีวิต การจัดพอร์ต และเกม
การเงิน เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ขยายพรมแดนของผู้ที่เพ่ิงเริ่มศึกษาเรื่องการเงินให้จินตนาการถึง
วิธีการจัดการเงินรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะเกมทางการเงินที่บังคับให้ผู้เรียนต้องทดลองจัดการเงินใน
บริบทที่ทับซ้อนชีวิตจริงเพื่อให้ผู้ เรียนสัมผัสถึงความเป็นไปได้ทางการเงินใหม่ๆ ที่ในชีวิตไม่เคยได้
สัมผัสมาก่อน  

บทที่ 5 – เส้นทางสู่นักเรียนการเงิน บทนี้บอกเล่าเส้นทางชีวิตของผู้ที ่สมัครเข้า
ร่วมงานสัมมนาทางการเงินของกลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน นอกจากบริบทเฉพาะบุคคล ผู้ให้ข้อมูลมี
ความกังวลที่ทับซ้อนจนจัดประเภทของสภาวะที่ต้องเผชิญได้ดังนี้ สภาวะเงินไม่พอใช้ สภาวะมีหนี้สิน 
สภาวะต้องการเงินใช้หลังเกษียณ สภาวะอยากประสบความส าเร็จโดยเร็ว ซึ่งสภาวะเหล่านี้เป็นตัว
ผลักให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน เรื่องราวชีวิตในบทนี้เชื่อมโยงกับบริบท
ทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศในบทที่สองเพื่อเสนอความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนโยงใยระหว่าง
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การเงินในระดับประเทศและกลุ่มบุคคล ในท้ายที่สุดยังน าเสนอว่าความกังวลเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมี
การใคร่ครวญถึงชีวิตในอนาคตเป็นองค์ประกอบ 

บทที่ 6 – ความเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้ทางการเงิน บทนี้น าเสนอความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นหลังเรียนรู้ทางการเงินของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งครอบคลุมความหมายกว้างเพราะความรู้เป็นสิ่ง
สะสมต่อเนื่อง แต่เน้นความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินโดยไม่จ ากัดช่องทาง จาก
การส ารวจพบว่าผู้ให้ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และทัศนคติทางการเงิน 
เช่น การน าแนวคิดของวิทยากรไปใช้เป็นแนวทางด าเนินชีวิต มีการน าเครื่องมือทางการเงินไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสบกับบริบทของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งด้านการออมเงินเป็นหลายตะกร้าและการท า
บ้านเช่าหลังแรก การประกอบอาชีพทางการเงิน รวมทั้งมีผู้ที่ไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลังเรียนรู้
ทางการเงินกับวิทยากรกลุ่มนี้ ปรากฎชัดเจนว่ามีการน าความรู้ ทัศนคติและเครื่องมือของวิทยากร
ปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทชีวิตของแต่ละคน   

บทที่ 7 - สรุป: ชีวิตที่ดีของผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน บทนี้สรุปเนื้อหาทั้งหมด
โดยสังเขปและย้อนกลับมาตอบค าถามว่าปรากฏการณ์ตื่นเงินอยู่ตรงไหนในบริบทสังคมเศรษฐกิจไทย
ผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินเป็นใครและพวกเขาใคร่ครวญถึงชีวิตที่ดีและอนาคตอย่างไร รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
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บทที่ 2 
บริบทความไม่มั่นคงทางการเงินของคนไทย 

 
 ปรากฏการณ์ตื่นตัวทางการเงินและงานสัมมนาให้ความรู้ทางการเงินที่จัดขึ้นอย่าง
แพร่หลายไม่ได้เกิดขึ้นโดยแยกจากบริบททางเศรษฐกิจการเมืองระดับมหภาค หากแต่เป็นส่วนหนึ่ง
ของพลวัตรทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาของไทย มองย้อนตั้งแต่เศรษฐกิจไทยเปิด
เสรีในปลายยุคจอมพล ป. พิบูลสงครามจนถึงการบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(นายกรัฐมนตรีประจ าปีพ.ศ. 2564, ปีที ่ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์) จะพบว่านโยบายและพลวัตรทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองส่งผลกระทบต่อการจัดการเงินระดับปัจเจกในหลากหลายมิติ 
โดยเฉพาะการท าให้คนไทยจ านวนไม่น้อยขาดความมั่นคงทางการเงิน บทนี้ต้องการแสดงบริบททาง
เศรษฐกิจการเมืองระดับมหภาคโดยสังเขป รวมทั้งอภิปรายปัจจัยที่ส่งเสริมให้คนไทยกลุ่มใหญ่ไม่
มั่นคงทางการเงินจนส่งผลให้คนจ านวนหนึ่งรู้สึกต้องหาความมั่นคงทางการเงินผ่านการศึกษาความรู้
ทางการเงิน   
 
2.1. ประวัติเศรษฐกิจการเมืองไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2501 – 2564 โดยสังเขป 
 

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยร่วมสมัยแบ่งได้เป็นสองยุค ได้แก่ ยุคก่อนวิกฤตและหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 (Krislert Samphantharak, 2019) ยุคก่อนวิกฤตเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนระบบ
เศรษฐกิจเป็นเสรีนิยมในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2501 เมื่อรัฐบาลประกาศ
ยกเลิกนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมแล้วให้สัญญากับเอกชนว่าจะไม่จัดตั้งวิสาหกิจใหม่แข่งกับเอกชน
และจะไม่โอนกิจการของเอกชนเป็นของรัฐและสร้างกลไกระดมเงินออมผ่านการพัฒนาสถาบัน
การเงิน (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2556) นโยบายดังกล่าวส่งผลให้กิจการของเอกชนและเศรษฐกิจใน
ภาพรวมเติบโตเรื่อยมาในอีกหลายทศวรรษจนกระทั่งวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ในช่วงสี่ทศวรรษ
ดังกล่าว ไทยได้รับการขนานนามว่าเป็น “สิ่งมหัศจรรย์ของเอเชีย” (Miracle of Asia) (บรรยง พงษ์
พานิช , 2561) โดยมีผลิตภ ัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เต ิบโตเฉลี ่ยป ีละประมาณ 7% 
(Samphantharak, 2019) เทียบเคียงได้กับประเทศอื ่นๆ ที ่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าว
กระโดด เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง (เสือสี่ตัวแห่งเอเชีย) โดยหนึ่งทศวรรษก่อนวิกฤต
ระหว่าง พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2539 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (GDP) เติบโตถึง 9.2% 
(Thanasak Jenmana, 2018)  
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 ในช่วงเวลาการเติบโตดังกล่าวมีประเด็นส าคัญ แม้ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2501 – 2539 
จะเกิดการรัฐประหารถึง 5 ครั้งซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางการเมือง แต่ภาพรวมเศรษฐกิจสะท้อน
ผ่านผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (GDP) เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะนโยบายเศรษฐกิจให้
ความส าคัญกับการเติบโตของตลาด (Krislert Samphantharak, 2019) อย่างไรก็ตาม การเติบโต
ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมแก่คนทุกกลุ ่มในประเทศ แต่กระจุกอยู ่ที่
นักการเมืองจากรัฐบาลทหาร เทคโนแครต และเจ้าของทุนในภาคการผลิตและการธนาคารที่อาศัยอยู่
ในกรุงเทพซึ่งเป็นคนส่วนน้อยไม่ถึงร้อยละ 5 ของประชากร ขณะที่คนส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50 - 
80 ระหว่างปีพ.ศ. 2503 – 2539 ซึ่งท างานในภาคการเกษตรไม่ได้ส่วนแบ่งจากความร ่ารวยที่เกิดขึ้น
มากนัก (Thanasak Jenmana, 2018)  
 หลายทศวรรษแห่งความไม่เท่าเทียมทางรายได้ทิ้งร่องรอยความเหลื่อมล ้าและบาดแผล
ทางเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่จนกระทั่งปัจจุบัน เช่น การผูกขาดทางธุรกิจในอุตสาหกรรมบาง
ประเภทท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าไม่ถึงส่วนแบ่งของตลาด จ ากัดช่องทาง
ท ามาหากินของคนทั่วไปไม่ให้ได้รับส่วนแบ่งจากความร ่ารวยที่สร้างขึ้นในประเทศ ตัวอย่างหนึ่งที่
ชัดเจนได้แก่ การใช้อ านาจรัฐของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2531) เพ่ือ
ช่วยกลุ่มบริษัทสุราทิพย์ (เบียร์ช้าง) ปลดภาระทางการเงินในปี 2529 และจ ากัดการแข่งขันจนบริษัท
สุราทิพย์กลายเป็นเจ้าตลาดในที่สุด (Veerayooth Kanchoochat, 2014) จนกระทั่งปัจจุบันกลุ่ม
ธุรกิจผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังผูกขาดโดยเจ้าของทุนไม่กี่แห่ง1 นอกจากปัญหาความเหลื่อมล ้า
และการผูกขาดทางธุรกิจ การบริหารเศรษฐกิจในช่วงสี่ทศวรรษยังมีปัญหาด้านอื่นๆ เช่น การพึ่งพา
การส่งออกโดยไม่ลงทุนกับนวัตกรรม (R&D) ท าให้เศรษฐกิจไทยไม่ได้ขับเคลื ่อนด้วยผลิตภาพ 
(productivity) แต่ร ่ารวยจากการสะสมทุนและแรงงานซึ่งไม่อาจท าให้ เศรษฐกิจโตได้อย่างยั่งยืน 
(Krislert Samphantharak, 2019)  

 
1 ณ ปี พ.ศ. 2564 ที่ตีพิมพ์วิทยาพนธ์ ประเทศไทยยังคงใช้ พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 ซึ่ง

ผูกขาดสุราเสรีที่ใช้มาตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื้อหาของกฎหมายเช่น การก าหนดให้
ผู้ประกอบการต้องมีก าลังการผลิตเบียร์ 10 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งกีดกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีสิทธิ์
แข่งขันในธุรกิจสุรา มีความพยายามจากกลุ่มการเมืองและประชาชนที่จะเพิกถอนกฏหมายดังกล่าว
ด้วยกฎหมายที่ก้าวหน้าขึ้นให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแข่งขันได้ (กรุงเทพธุรกิจ, 2563)    
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 ปัญหาที่สะสมเลวร้ายลงเมื่อเกิดวิกฤตทางการเงินปี 2540 หรือ “วิกฤตต้มย ากุ้ง” 
ประเทศไทยโดนโจมตีค่าเงินบาทจนเงินทุนส ารองระหว่างประเทศเกือบหมด รัฐบาลต้องประกาศ
ลอยตัวค่าเงินบาทท าให้ธุรกิจที่กู้หนี้ต่างประเทศมีภาระหนี้เพ่ิมเป็นเท่าตัวในช่วงเวลาอันสั้น เกิดภาวะ
ล้มละลายทั้งภาคธุรกิจและธนาคาร ก่อนปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่เปราะบางทาง
เศรษฐกิจอยู่แล้ว ทั้งฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์และปัญหาทุจริตในระบบสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร
กรุงเทพฯ พาณิชยการ (BBC) ที่เกิดปรากฏการณ์ประชาชนหมดความเชื่อมั่นพากันไปถอนเงินฝาก
เนื่องจากกลัวธนาคารล้มละลาย (bank run) รวมทั้งรัฐด าเนินนโยบายทางการเงินสามด้านที่ไม่อาจ
ด าเนินพร้อมกัน (impossible trinity) ได้แก่ หนึ่ง การเปิดเสรีการเงินท าให้ทุนเคลื่อนย้ายเข้าออก
ประเทศไม่จ ากัด สอง การใช้ดอกเบี้ยนโยบาย และ สาม การใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ การท าเช่นนี้ท า
ให้เงินบาทไม่แข็งหรืออ่อนค่าตามตลาดจนตกเป็นเป้าโจมตีจากการแสวงหาก าไรของส่วนต่างเงินบาท
จนเกิดเป็นวิกฤตในที่สุด (ศรันย์ กิจวศิน, 2564)  
 ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 40 ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจที ่เติบโตอย่าง
อัศจรรย์ (miracle years) ของประเทศไทยจบลง ประเทศไทยจ าต้องกู ้เงินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) รวมกว่า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ (หอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย 
อ้างใน ศรัณย์ กิจวศิน, 2564) อัตราการเติบโตระหว่างปี 2539 – 2540 ติดลบถึงร้อยละ 10.5 (-
10.5%) อัตราความยากจนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10 (Thanasak Jenmana, 2018) แม้เศรษฐกิจจะ
ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงปีถัดมา แต่เศรษฐกิจก็ไม่เคยกลับไปเติบโตเท่าช่วงสี่ทศวรรษก่อนปี 2540 
อีกเลย ระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2553 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) โตเพียงร้อยละ 4.4 และ
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2559 โตเพียงร้อยละ 3.2 น้อยกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ในช่วงปีเดียวกันที่การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.2 (ข้อมูลจาก 8 ประเทศยกเว้นไทยและบรูไน) และ
น้อยกว่าการเติบโตของไทยช่วงก่อนวิกฤต การเติบโตที่เชื ่องช้าเช่นนี ้ผลักประเทศไทยให้เข้าสู่
ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “กับดักรายได้ปานกลาง” (middle-income trap) ไม่สามารถก้าวสู่ประเทศ
ที่มีรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวสูงกว่านี้ได้ (Krislert Samphantharak, 2019)  
 นอกจากตัวเลขทางเศรษฐกิจ วิกฤตต้มย ากุ้งส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยอย่างชัดเจน
อัตราการฆ่าตัวตายในปี 2541 – 2542 ทะยานขึ้นถึงร้อยละ 30-40 จากเฉลี่ย 6.5 – 7.0 คนต่อ
ประชากรหนึ่งแสนคนในทศวรรษก่อนหน้ารวมถึงปีที่เกิดวิกฤตเป็น 8.59 คนต่อหนึ่งแสนคน ก่อนที่
จะลดลงหลังปี 2548 เป็นต้นไป (กรมสุขภาพจิต, 2563) ผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันกับคนที่อยู่
ภาคเอกชนในสมัยปี 2540 ยังเป็นเรื่องเล่าที่หาอ่านได้จนถึงทุกวันนี้ เช่น บทความในเว็บไซต์เดอะวัน
โอวันดอทเวิร์ลด์ (the101.world) ชิ้นหนึ่งเล่าว่าบิดาของผู้เขียนซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่ง 
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หนึ่งถูกปลดออกจนต้องวิ่งหางานใหม่ มารดาของผู้เขียนต้องหยิบยืมเงินหลักหมื่นจากคนรู้จักเพ่ือจ่าย
ค่าเทอม บิดามารดาทะเลาะกันเรื่องเงินและครอบครัวจ าต้องขายรถยนต์เพ่ือใช้หนี้โดยไม่เคยได้ซื้อรถ
คันใหม่อีกเลย (พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล , 2560) เรื่องราวนี้ถือเป็นตัวอย่างของภาพแทนว่าเศรษฐกิจ
ระดับมหภาคส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มหนึ่งที่เริ่มเข้าถึงทรัพยากรก่อนปี 2540 อย่างไร   
 หลังวิกฤตปี 2540 ตามมาด้วยยุคของทักษิณ ชินวัตรภายใต้พรรคไทยรักไทยซึ่ง
ถกเถียงได้ว่าเกิดการปรับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจการเมืองไทยอย่างมีนัยส าคัญ ก่อนยุคของทักษิณ ผู้
ออกนโยบายหลักทางเศรษฐกิจได้แก่ข้าราชการและเทคโนแครตซึ่งบ่อยครั้งต้องท างานภายใต้รัฐบาล
ทหารไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ (Krislert Samphantharak, 2019) ท าให้วาระการบริหารเศรษฐกิจ
เป็นไปเพื่อสนองกลุ่มชนชั้นน าดังกล่าว หากแต่ยุคของรัฐบาลไทยรักไทยมาพร้อมเสถียรภาพทาง
การเมืองจากการชนะเลือกตั้งพรรคเดี่ยว รัฐบาลจึงมีอ านาจมากในการออกนโยบาย (Veerayooth 
Kanchoochat, 2014) ท าให้สามารถด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็นของตนเองได้และยาวนานพอจน
เกิดเป็นระบบที่เรียกว่า ทักษิโนมิกส์ (Thaksinomics) (Krislert Samphantharak, 2019) ซึ ่งมี
นโยบายที่เน้นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจรากหญ้า (Veerayooth Kanchoochat, 2014) และปรับการ
บริหารราชการในระดับที่ไม่เคยเกิดข้ึนในรัฐบาลอื่น  
 อย่างไรก็ตาม ผาสุก พงษ์ไพจิตรและคริส เบเกอร์ ถกเถียงไว้ว่าแต่เดิมนั้นรัฐบาลของ
ทักษิณ ชิณวัตรไม่ได้คิดจะด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อรากหญ้าหรือคนในวงกว้าง 
(“ประชานิยม”) ตั้งแต่ต้น เดิมรัฐบาลของทักษิณ ชินวัตรต้องการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมและธุรกิจไทยให้รุ่งเรืองเหมือนก่อนปี 2540 (Pasuk Phongpaichit and 
Chris Baker, 2008, as cited in Thanasak Jenmana, 2018) โดยอาศัยกลุ่มเจ้าของทุนใหญ่ (วีระ
ยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, 2561) แต่เพื่อเบี่ยงเบนค าครหาทางการเมืองจึงปรับนโยบายทางเศรษฐกิจให้
ประชาชนจ านวนมากได้รับประโยชน์แทน (Thanasak Jenmana, 2018) หลายนโยบายประสบ
ความส าเร็จและส่งผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมากดังเป้า บางนโยบายก็ยังด าเนินมาจนถึงทุกวันนี้ 
เช่น แผนประกันสุขภาพถ้วนหน้า (“30 บาทรักษาทุกโรค”) โครงการบ้านเอ้ืออาทร โครงการกองทุน
หมู่บ้าน โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร ฯลฯ ในเชิงผลกระทบ ธน
ศักดิ์ เจนมานะถกเถียงว่า “นโยบายอย่างแผนประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยลดอัตราความยากจน
ตั้งแต่โครงการริเริ่มในปี 2544” (Thanasak Jenmana,  2018, p. 11) นอกจากนี้ ผลกระทบเชิง
โครงสร้างที่ส าคัญและถือเป็นมรดกเชิงนโยบายแม้ว่ารัฐบาลไทยรักไทยสมัยที่สองจะถูกรัฐประหารใน
ปีพ.ศ. 2549 ได้แก่ หนึ่ง การสร้างประชาชนให้คุ้นเคยกับนโยบายที่ รักษาประโยชน์ของประชาชน 
และ สอง พรรคการเมืองหลังรัฐบาลไทยรักไทยสมัยที่สองถูกบังคับให้คิดนโยบายที่กระจายความมั่ง
คั่งและลดความเหลื่อมล ้ามากขึ้น (Thanasak Jenmana, 2018)   
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 ตลอดเวลาเกือบทศวรรษหลังการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ในเดือนกันยายนพ.ศ. 2549 ประเทศไทย
ด ารงอยู ่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองทั ้งจากการชุมนุมบนท้องถนนและการเปลี ่ยน
นายกรัฐมนตรีถึง 7 คนในช่วง 8 ปี เฉพาะพ.ศ. 2549 – 2551 ประเทศไทยเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีถึง 
5 คน ผลกระทบจากการขาดเสถียรภาพทางการเมืองท าให้นโยบายทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อประชาชน
มีไม่มากนัก ปีพ.ศ. 2551 ซึ่งเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
และออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านการกู้ยืม เช่น การแจกเงินหนึ่งครั้งผ่านเช็ค การ
ประกันราคาสินค้าเกษตร นโยบายไทยเข้มแข็ง ฯลฯ หลังการล้อมปราบกลุ ่มผู ้ชุมนุมแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (“คนเสื้อแดง”) จนมีผู้เสียชีวิตเกือบ 100 คนในปี 2553 และเกิดการ
เลือกตั้งทั่วไปในปีพ.ศ. 2554 พรรคเพื่อไทย (แทนอดีตพรรคไทยรักไทยที่โดนยุบ) น าโดยยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร (น้องสาวของทักษิณ ชินวัตร) ชนะเลือกตั้งและก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี นโยบายที่โดดเด่น
ในสมัยของยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้แก่ โครงการบริหารจัดการน ้าขนาดใหญ่ (ผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์น ้า
ท่วมใหญ่ในปี 2554) โครงการคืนภาษีรถคันแรก และโครงการจ าน าข้าว ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นนโยบาย
ประชานิยมแบบเดียวกับของพรรคไทยรักไทย (Krislert Samphantharak, 2019) หลังสภาผ่าน
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระท าความผิดทางการเมืองในปีพ.ศ. 2556 ประเทศไทยกลับเข้าสู่
สภาวะไม่แน่นอนทางการเมืองอีกครั้งจากการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มประชาชนเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ (“กลุ่มเสื้อหลากสี”) เพ่ือต่อต้านการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม การยุบสภา จนถึงการ
เลือกตั้ง โดยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจนน าไปสู่การรัฐประหารของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติในปีพ.ศ. 2557 ในที่สุด  
    การรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติน ามาซึ่งสมัยของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) ซึ่งหวนกลับมาประสานประโยชน์
ระหว่างนักการเมืองที่มาจากรัฐบาลทหารและกลุ่มชนชั้นน า การข้ึนสู่อ านาจจากการรัฐประหารส่งผล
เลวร้ายต่อเศรษฐกิจหลายประการ เช่น นโยบายที่จ ากัดเพราะเลี่ยงการทับรอยนโยบายจากพรรคเพ่ือ
ไทยเดิม ความยากล าบากในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับชาติตะวันตก ฯลฯ รัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์พยายามออกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อแก้ปัญหาการขาด
นวัตกรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านความรู้เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง  
แต่ในท้ายที่สุดก็ล้มเหลวเพราะแผนการจับต้องไม่ได้ทั้งยังมีค าครหาเรื่องการเอ้ือประโยชน์เฉพาะกลุ่ม 
(Krislert Samphantharak, 2019) ประจักษ์ ก้องกีรติ นิยามการปกครองสมัยของพลเอกประยุทธ ์
จันทร์โอชาว่า “ระบอบประยุทธ์” ซึ่ งอธิบายได้ว่าเป็นรัฐทหารผสมทุนนิยมแบบช่วงชั้ น 
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(hierarchical capitalism) ซึ่งหมายถึงการสมประโยชน์ระหว่างรัฐทหารและทุนผูกขาดขนาดใหญ่
ผ่านนโยบายของรัฐ ตัวอย่างที ่เด่นชัดคือการจัดตั ้ง บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด ทั ้งใน
ระดับประเทศและระดับจังหวัดซึ่งเปิดช่องให้ใช้ทรัพยากรและข้อมูลรัฐอย่างเป็นทางการเพื่อเอื้อให้
ทุนขนาดใหญ่ควบคุมทุนขนาดเล็ก (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2564) ซึ่งตอกย ้าปัญหาทุนผูกขาด ความ
เหลื่อมล ้า และการเข้าไม่ถึงทรัพยากรของคนทั่วไปให้หนักยิ่งขึ้นจากอดีต  
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองโดยสังเขปข้างต้นสรุปได้ว่าประเทศไทยมีการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) เกือบต่อเนื่องเว้นปีวิกฤตต้มย ากุ้ง โดยยุคก่อนวิกฤตการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมพุ่งสูง แต่การกระจายความร ่ารวยจ ากัดในวงแคบเพียงนักการเมือง
จากรัฐทหาร เทคโนแครต กลุ่มทุนอุตสาหกรรมและนายธนาคาร รวมทั้งผู้ที่อาศัยในเมืองใหญ่เช่น
กรุงเทพฯ หลังวิกฤตปี 2540 ประเทศไทยยังสามารถฟื้นเศรษฐกิจกลับมาให้เติบโตได้ แต่ไม่อาจ
กลับไปเติบโตเท่าก่อนเกิดวิกฤต เสถียรภาพทางการเมืองที่ไม่นิ่งในช่วงสองทศวรรษหลังปี 2540 ท า
ให้หลายนโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งด าเนินเพื่อประโยชน์คนจ านวนมากในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
หยุดชะงัก รวมทั้งการเอ้ือประโยชน์เพ่ือพวกพ้องทางการเมืองจากรัฐบาลสมัยต่างๆ ได้สร้างบาดแผล
ทางเศรษฐกิจแก่ผู้คนในชีวิตประจ าวัน จนสะท้อนกลายเป็นความไม่มั่นคงทางการเงินในที่สุด ซึ่ง
หัวข้อถดัไปจะแจกแจงปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้ละเอียดยิ่งขึ้น   
 
 2.2 ปัจจัยความไม่ม่ันคงทางการเงินของคนไทย  
 
  2.2.1 ความเหลื่อมล ้าด้านการกระจายรายได้และทรัพย์สิน  

จากประวัติศาสตร์โดยสังเขปด้านบน ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล ้าฝังรากหลาย
ทศวรรษและถูกท าให้แย่ลงจากนโยบายรัฐบาลหลายสมัย เมื่อเหลื่อมล ้ามากย่อมหมายถึงคนกลุ่มน้อย
ครอบครองทรัพยากรส่วนใหญ่ ส่วนคนที่เหลือเข้าถึงทรัพยากรได้น้อย โอกาสที่จะรู้สึกมั่นคงทาง
การเงินจึงตกเป็นของคนกลุ่มแรกมากกว่าที่จะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล ้า
ของประเทศไทยจัดว่ารุนแรงที ่สุดแห่งหนึ ่งในโลก รายงาน Global Wealth Report 2018 ของ
เครดิต สวิส (Credit Suisse) บริษัทให้บริการหลักทรัพย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ระบุว่าประเทศ
ไทยเหลื่อมล ้าที่สุดในโลกเมื่อเทียบอัตราส่วนการครอบครองความมั่งคั่งของชาติ กลุ่มคนระดับบนสุด
ร้อยละ 1 (“กลุ่ม 1%”) ครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดร้อยละ 66.9 ของประเทศ (ASEAN Today, 
2019) และเม่ืออาศัยวิธีส ารวจค่าสัมประสิทธิ์จีนี (gini) (เครื่องมือวัดการกระจายของข้อมูลทางสถิติที่
นิยมใช้วัดความเหลื่อมล ้า) ประเทศไทยได้คะแนนอยู่ที่ 90.2 เหลื่อมล ้าสูงที่สุดในอาเซียนและสูงเป็น
อันดับที่สี่ของโลก (The ASEAN Post, 2020)  
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หากส ารวจเรื่องความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2559 โดยใช้
ส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มประชากร กลุ่มคนที่รวยที่สุด 10% มีส่วนแบ่งรายได้ประชาชาติเกินร้อยละ 
50 (ยกเว้นปีพ.ศ. 2558) ถ้าดูเฉพาะตัวเลขปีพ.ศ. 2559 ค านวณจากประชากรวัยท างาน 52 ล้านคน
ด้วยรายได้ประชาชาติเฉลี ่ยต่อหัว 18,660 บาท/เดือน กลุ ่มรวยที ่ส ุด 10% มีส่วนแบ่งรายได้
ประชาชาติร้อยละ 53 หรือเฉลี่ย 99,072 บาทต่อเดือน ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดครึ่งประเทศมีส่วนแบ่ง
ร้อยละ 13 หรือเฉลี่ย 4,941 บาทต่อเดือนหรือต่างกัน 20 เท่า กลุ่มชนชั้นกลาง 40% (กลุ่มระหว่าง
กลุ ่มรวยที่สุด 10% และกลุ ่มจนที่สุด 50%) มีส่วนแบ่งรายได้ประชาชาติร้อยละ 34 หรือเฉลี่ย 
15,707 บาทต่อเดือนต่างกับกลุ่มบนสุดร้อยละ 10 ประมาณ 6.3 เท่า อย่างไรก็ดีหากแยกกลุ่มรวย
ที่สุด 1% ออกจากกลุ่มรวยสุด 10% จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยคนกลุ่มนี้ครอบครอง
รายได้ร้อยละ 20.23 หรือเฉลี่ยเดือนละ 377,426 บาท คิดเป็น 3.8, 24 และ 76 เท่าของกลุ่มรวย
ที่สุด 10% กลุ่มชนชั้นกลาง 40% และกลุ่มจนที่สุด 50% ตามล าดับ ดังตารางด้านล่าง (ธนสักก์ เจน
มานะ, 2561) 

 
ตารางที่ 2.1 
ความเหลื ่อมล ้าด้านรายได้ปี 2559 ของประชากรวัยท างาน 52 ล้านคนโดยใช้ส่วนแบ่งรายได้
ประชาชาติ  

หมายเหตุ: จาก ‘รวยกระจุก จนกระจาย’ ระดับสาหัส: ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจไทยในศตวรรษ
ที่ 21, โดย ธนศักดิ์ เจนมานะ, 2561, the101.world.   
 
 
 

กลุ่มฐานะ ส่วนแบ่งรายได้ประชาชาติ  
(รายได้ประชาชาตเิฉลี่ยต่อหัวปี 

2559 เท่ากับ 18,660 บาท/เดือน) 

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อ
เดือน 

จ านวนเท่าเมื่อเทียบกับ
กลุ่มรวยทีสุ่ด 1% (น้อย

กว่า) 
รวยที่สุด 1% 20.23% 377,426 บาท - 

รวยที่สุด 10% 53% 99,072 บาท 3.8 เท่า 
ชนช้ันกลาง 

40% 
34% 15,707 บาท 24 เท่า 

กลุ่มจนท่ีสดุ 
50% 

13% 4,941 บาท 76 เท่า 
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 แม้สถานการณ์ความเหลื ่อมล ้าระหว่างปีพ.ศ. 2544 – 2559 จะดีขึ ้น แต่ก็
เล็กน้อยจนแทบสัมผัสไม่ได้ ส่วนแบ่งรายได้ประชาชาติส าหรับกลุ่มคนจนที่สุด 50% ขึ้นจากประมาณ
ร้อยละ 9 ในปี 2544 มาอยู่ที่ร้อยละ 13 ในปี 2559 ขณะที่กลุ่มรวยที่สุด 10% ได้ส่วนแบ่งน้อยลง
จากร้อยละ 56 ในปี 2544 มาอยู่ที่ร้อยละ 53 ในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบเป็นอัตราการเติบโต กลุ่ม
ที่มีรายได้เติบโตเกินค่าเฉลี่ยมีเพียงกลุ่มรวยที่สุด 0.001% และกลุ่มจนที่สุด 50% ขณะที่กลุ่มอื่นๆ 
ระหว่างสองกลุ่มนี้รายได้เติบโตช้า สื่อว่าโดยเฉลี่ยชนชั้นกลางเกิดการขยับฐานะทางเศรษฐกิจน้อย
มาก (Thanasak Jenmana, 2018) เมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนระหว่างปีพ.ศ. 2544 – 2559 หากมีเงิน
เข้าสู่ระบบเพิ่ม 100 บาท 36 บาทจะตกเป็นของกลุ่มคนรวยที่สุด 10% 38 บาทเป็นของชนชั้นกลาง 
40% และ 26 บาทเป็นของคนจนที่สุด 50% (ธนสักก์ เจนมานะ, 2561) ค านวณเพื่อให้เห็นภาพ 36 
บาทแรกแบ่งระหว่างคนประมาณ 5 ล้านคน ขณะที่ 26 บาทหลังแบ่งกันระหว่างคน 26 ล้านคน  
 หากมองภาพเสริมเรื ่องความเหลื ่อมล ้าระดับหน่วยย่อยของบุคคลที่ได้รับ
เงินเดือน (ลูกจ้าง) ในปี 2560 ผู้ที่ได้เงินเดือนเกิน 100,000 บาท (ระดับคนรวยที่สุด 10%) คิดเป็น
เพียงร้อยละ 2.3 จากลูกจ้างทั้งหมดเท่านั้นหรือประมาณ 414,000 คนจาก 18 ล้านคน (กิตติพงษ์ 
เรือนทิพย์, 2562)  
 เมื่อรายได้น้อยย่อมหมายถึงทรัพย์สินที่น้อยตามส าหรับคนส่วนมาก ในแง่ของ
การครอบครองที่ดิน คนระดับบนสุด 10% ของประเทศเป็นเจ้าของที่ดินร้อยละ 90 ที่เอกชนสามารถ
เป็นเจ้าของได้ (Krislert Samphantharak, 2019) ในแง่ของบัญชีเงินฝากก็เช่นกัน จากข้อมูลวันที่ 
10 มิถุนายน 2563 จ านวนบัญชีเงินฝากที่มีไม่เกิน 50,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 86.6 ของบัญชีเงิน
ฝากทั้งประเทศ ขณะที่บัญชีเงินฝากที่มีเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 2.45 ของทั้งหมด 
รายละเอียดตามตารางด้านล่างดังนี้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 
 
ตารางที่ 2.2  
ตารางแสดงจ านวนบัญชีเงินฝากของประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563  
จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563  
 

จ านวนเงินฝาก (ออมทรัพย์และประจ า) จ านวนบัญช ี จ านวนเงินรวม (ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละของบัญชีเงินฝาก
ทั้งหมด  

ไม่เกิน 5 หมื่นบาท 88,362,604 437,917 86.6 

5 หมื่น – ไม่เกิน 1 แสนบาท  4,221,780 297,833 4.1 

1 แสน - ไม่เกิน 2 แสนบาท 3,333,899 461,882 3.3 

2 แสนบาท - ไม่เกิน 5 แสนบาท 3,011,200 946,360 3.0 

5 แสน – ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 1,436,970 1,016,870 1.4 
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จ านวนเงินฝาก (ออมทรัพย์และประจ า) จ านวนบัญช ี จ านวนเงินรวม (ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละของบัญชีเงินฝาก
ทั้งหมด  

1 ล้านบาท - ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 1,510,564 3,799,332 1.5 

10 ล้าน - ไม่เกิน 25 ล้านบาท 90,002 1,388,050 0.9 

25 ล้าน – ไม่เกิน 50 ล้านบาท 26,847 944,764 0.026 

50 ล้าน - ไม่เกิน 100 ล้านบาท 12,248 865,379 0.012 

100 ล้าน – 200 ล้านบาท 5,553 764,978 0.005 

200 ล้าน – ไม่เกิน 500 ล้านบาท 3,104 953,412 0.003 

ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป 1,542 2,532,942 0.0015 

รวม 102,016,313 14,359,720 - 

หมายเหตุ: จาก รายการแสดงแสดงจ านวนบัญชีเงินฝากของประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2563, โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563 

 
โดยสรุป ปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมซึ่งสืบเนื ่องจากพลวัตรของ

เศรษฐกิจการเมืองไทยที่อภิปรายไปในหัวข้อย่อยที่แล้ว เมื่อส ารวจรายละเอียดท าให้เห็นว่าคนส่วน
ใหญ่ของประเทศไม่ได้มีรายได้สูงนักและไม่ได้ส่วนแบ่งจากความเติบโตทางเศรษฐกิจมากเท่าที่ควร
เป็น เมื่อรายได้ไม่สูง โอกาสในการครอบครองทรัพย์สินจึงต ่า รวมทั้งพลังในการซื้อย่อมมีอย่างจ ากัด 
ที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ ชนชั้นกลาง (คนที่มีส่วนแบ่งรายได้ประชาชาติเฉลี่ย 15,707 บาท) เติบโต
ทางรายได้น้อยมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ถ้ายึดตามนิยามนี้ผู้ให้ข้อมูล 12 จาก 13 คนใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดได้ว่าอยู่ในระดับกลุ่มคนรวยสุด 10% และชนชั้นกลาง 40% ซึ่งอาจเป็นส่วน
หนึ่งที่สะท้อนสาเหตุของการแสวงหาความรู้ทางการเงินซึ่งจะอภิปรายต่อไป 

2.2.2 การขาดการพัฒนาผลิตภาพและกับดักรายได้ปานกลาง 
 ดังที่เล่าในส่วนของประวัติศาสตร์ว่าประเทศไทยติดอยู่กับปัญหากับดัก

รายได้ปานกลางมาราวๆ สองทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ปัจจัยส าคัญซึ่งก่อให้เกิดปัญหานี้
ตั ้งแต่ก่อนวิกฤตคือ การขาดการพัฒนาผลิตภาพ (productivity) หรือการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
ตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ. 2540 นโยบายของรัฐบาลไทยให้ความส าคัญการให้ประเทศไทยเป็นประเทศรับจ้าง
ผลิตด้วยแรงงานราคาถูกทักษะต ่า กล่าวคือมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการเกษตร
มาพึ่งพาอุตสาหกรรม แต่กลับไม่พัฒนาเทคโนโลยีหรือเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ( technology-less 
industrialization) ในปีพ.ศ. 2539 ประเทศไทยใช้จ่ายงบการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพียงร้อยละ 
0.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) (Krislert Samphantharak, 2019)  
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 แม้งบการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของประเทศไทยจะสูงขึ้นทุกปีระหว่างปีพ.ศ. 
2539 - 2557 แต่ก็ยังถือว่าต ่ามากเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบน 
(upper middle income country) ซึ่งในพ.ศ. 2540 อยู่ที่ร้อยละ 0.6 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ 
(GDP) และปีพ.ศ. 2557 อยู่ที่ร้อยละ 1.6 ขณะที่ตัวเลขงบการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของไทยในปี
พ.ศ. 2557 อยู่ที่เพียงร้อยละ 0.5 น้อยกว่าประเทศในภูมิภาคเดียวกันอย่างมาเลเซียที่อยู่ที่ร้อยละ 
1.25 เช่นกัน นอกจากนี้ ล าดับในดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) ก็ตกลงจากล าดับ
ที่ 48 ในปี 2557 เป็นล าดับที่ 51 ในปี 2560 (Pacharasut Sujarittanonta and Chatra Kamsaeng, 
2017) สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางการวิจัยและพัฒนาของไทยไม่ได้ดีขึ้นเท่าใดนัก 
 สาเหตุหลักของการขาดการวิจัยและพัฒนา (R&D) มาจาก “การขาดการแข่งขัน” 
ในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ (Pacharasut Sujarittanonta and Chatra Kamsaeng, 2017) ประเด็นนี้
ส าคัญเพราะการขาดการแข่งขันท าให้บริษัทที่อยู่ภายใต้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ผูกขาดตลาด ในช่วงเวลา 
20 ปีหลังวิกฤต อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันในการอุปโภคบริโภคมีการแข่งขันระดับต ่า
มาก ได้แก่ เครื่องดื่ม การขุดเจาะปิโตรเลียม น ้า การคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ การธนาคาร การ
รักษาสุขภาพ และการคมนาคม มีบางอุตสาหกรรมที่เพ่ิงเปิดเสรีขึ้นหลังจากผูกขาดยาวนาน เช่น การ
ออกอากาศและการเดินทางทางอากาศ เมื่อแข่งขันไม่เท่าเทียม ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางย่อม
ไม่ได้รับการส่งเสริม (วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร , 2561) ซึ่งกลับไปสะท้อนในตัวเลขส าหรับพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนา (R&D) ของเอกชนในปีพ.ศ. 2557 – 2558 เมื่อเจ้าของธุรกิจใหญ่ร้อยละ 30 เป็น
เจ้าของการพัฒนาร้อยละ 70 ของการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดของเอกชน (Pacharasut 
Sujarittanonta and Chatra Kamsaeng, 2017)  
 เมื่อบริษัทจ านวนมาก โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางไม่ได้เป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีหรือไร้นวัตกรรม การจะสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัทแบบก้าวกระโดดย่อมเป็นเรื่องยาก ซึ่ง
ส่งผลให้ประเทศพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางยากตามไปด้วย ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนได้แก่ ประเทศไทย
ยังคงเป็นผู้ผลิตและส่งออกฮาร์ดดิสก์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งๆ ที่ตลาดของอุตสาหกรรมนี้ในโลก
เติบโตช้าเพราะเกิดนวัตกรรมที่ใหม่กว่า เช่น อุปกรณ์แท็บเล็ตและทัมป์ไดรฟ์ กล่าวโดยสรุปคือประเทศ
ไทยไม่ยอมปรับตามโครงสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไป (สฤณี อาชวานันทกุล อ้างถึงใน วงศ์พันธ์ 
อมรินทร์เทวา, 2564)  
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 สุดท้ายแล้ว การขาดพัฒนาผลิตภาพเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความไม่มั ่นคง
ทางการเงินของคนไทยในภาพรวม เพราะเม่ือระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภาพรวมยังคงอยู่กับ
วิธีการเก่าที่เน้นให้ประเทศไทยเป็นแหล่งของแรงงานราคาถูกในอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีที่
สามารถไปช่วงชิงพ้ืนที่ในตลาดโลก เราจึงติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางมาถึงสองทศวรรษ คิดอย่าง
เรียบง่ายที่สุดคือ ถ้าประชากรวัยท างานจ านวนมากไม่ถูกจ้างด้วยราคาแรงงานที่สูงขึ ้น คนจะ
ครอบครองเงินหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นได้อย่างไร เมื่อประกอบปัจจัยนี้เข้ากับประเด็นเรื่อ งค่าครองชีพ 
ย่อมก่อให้เกิดปัญหาการจัดการค่าครองชีพที่หลีกเลี่ยงได้ยากตามมา  
 2.2.3 ค่าครองชีพสูงและหนี้สิน  
 ในบทความ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” : จากความหวังถึงความจริงแห่งยุค
สมัย วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สะท้อนภาระค่าครองชีพของมนุษย์หนึ่งคนที่เกิดในประเทศไทยร่วมสมัยได้
เป็นอย่างดี ภาระค่าใช้จ่ายนั้นเริ่มตั้งแต่ก่อนที่เด็กคนหนึ่งจะเกิดตั้งแต่การฝากครรภ์ หากต้องการราคา
ประหยัดจ าต้องรอคิวยาวของโรงพยาบาลรัฐ หากต้องการความสบายต้องยอมจ่ายหลักหมื ่นที่
โรงพยาบาลเอกชน เมื่อเติบโตขึ้นมาค่าการศึกษาก็ไม่ถูก ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศไทยอยู่ที่
ราวสองแสนบาทต่อปี ราคาเพื่อเข้าโรงเรียนเอกชนที่รู้กันว่าคุณภาพดีกว่ารัฐบาลนั้นมีตั้งแต่หลักหมื่น
จนถึงล้านต่อปี เมื่อจบออกมาเงินเดือนของอาชีพข้าราชการเริ่มต้นเพียงแค่หมื่นกว่าบาทหรือหากเลือก
รับเงินเดือนมากกว่าที่บริษัทเอกชนก็ต้องยอมแลกสวัสดิการบางส่วน จะเริ่มกิจการขนาดเล็กหรือกลาง
เป็นของตัวเองก็มีความล าบากทั้งการกู้เงินที่ยากแถมยังมีการผูกขาดในหลายธุรกิจ แม้จะมีระบบสุขภาพ
ถ้วนหน้างบประมาณก็ไม่ได้ถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรม มิหน าซ ้าเมื่อสิ้นชีวิตลง หากครอบครัวน าอัฐิไป
ลอยอังคารก็ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายถึงเจ็ดพันบาท (วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, 2560)  
 รายจ่ายในการด ารงชีวิตในย่อหน้าที่แล้วจะไม่ใช่ปัญหาหากสอดคล้องกับรายรับ 
แต่ทว่าดั่งประเด็นเรื่องความเหลื่อมล ้าและการติดกับดักรายได้ปานกลางที่น าเสนอด้านบน เห็นได้ชัด
ว่ารายรับของคนจ านวนมากในประเทศไทยไม่อาจสอดคล้องกับค่าครองชีพ เมื ่อส ารวจตัวเลข 
“สัดส่วนรายได้ครัวเรือนต่อรายจ่าย (ทั้งประเทศ) 2552 – 2562” ของส านักงานสถิติแห่งชาติเป็น
เวลาหนึ่งทศวรรษ จะพบว่าในปีที่มีการเก็บข้อมูลรายได้ต่อรายจ่ายนั้น รายได้ต่อครัวเรือนที่เหลือใน
แต่ละเดือนเฉลี่ยอยู่ที่หลักพันตลอดสิบปีที่ผ่านมา ไม่นับว่ายังมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่สูงกว่ารายได้ 
6-8 เท่า หากยึดตามตารางด้านล่างที่อาศัยข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติจะเห็นว่ารายได้เหลือใช้
ต่อเดือนตลอดสิบปีที่ผ่านมาอยู่ท่ีระหว่าง 4,698 – 6,133 บาทเท่านั้น 
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ตารางที่ 2.3 
สัดส่วนรายได้ครัวเรือนต่อรายจ่าย (ท้ังประเทศ) 2552 – 2562 
 

หมายเหตุ: จาก สัดส่วนรายได้ครัวเรือนต่อรายจ่าย (ท้ังประเทศ) 2552 – 2562, โดย ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2562ก   

*หน่วยเป็นบาท **สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่มีหนี้ 
 

แม้เงินส่วนเหลือเฉลี่ยต่อเดือนจะไม่สูงมาก ยังมีหลายครัวเรือนที่สามารถออมได้
โดยอัตราครัวเรือนที่ออมอยู่สูงถึงละ 72.9 อย่างไรก็ตาม หากส ารวจระยะเวลาที่ครัวเรือนสามารถใช้
เงินออมเพื่อใช้จ่ายหากไม่มีรายได้ มีครัวเรือนสูงถึงร้อยละ 87.2 ที่ตอบว่าอยู่ได้น้อยกว่า 1 ปี ส่วน
ตัวเลขผู้ที่มีเงินออมพอใช้ตลอดชีวิตนั้นมีเพียงร้อยละ 0.2 เท่านั้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) 

เมื่อรายได้น้อย เงินออมมีไม่มาก ค่าใช้จ่ายสูง หนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาคือ
การกู้ยืม แม้หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนจะลดลงในตารางด้านบน แต่หากเทียบสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 – 2562 มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอย่าง
ต่อเนื่อง มีช่วงที่ตกลงในปีพ.ศ. 2558 – 2560 แต่หลังจากนั้นก็กลับขึ้นสูงอีกครั้ง โดยในปีพ.ศ. 2550 
อัตราอยู่ที่ร้อยละ 51.7 ก่อนจะขึ้นสูงสุดในปีพ.ศ. 2558 ที่ร้อยละ 81.2 (ธนาคารแห่งประเทศไทย
และศูนย์วิจัยกสิกรไทย อ้างถึงใน ประชาชาติธุรกิจ, 2562) และอยู่ที่ร้อยละ 78.7 ในปีพ.ศ. 2562 คิด
เป็นมูลค่ารวม 13 ล้านล้านบาท ถือว่าสูงสุดเป็นอันดับสองของเอเชียในปีนั้น หนี้กลุ่มที่ขยายตัวที่สุด
คือ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิตและรถยนต์ (ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์, 2562) ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการ
ก่อหนี้เพื่อสนองค่าครองชีพ  
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ธนาคารแห่งประเทศไทยวิเคราะห์ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยผ่านสี่มิติ หนึ่ง 
สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กู้ง่ายเนื่องจากการแข่งขันสูง สอง ครัวเรือนไทยเปราะบางทางการเงิน
เพราะ “ออมน้อยลง เป็นหนี้สูง เป็นหนี้เร็ว และเป็นหนี้นาน” สาม สัดส่วนผิดนัดช าระยังอยู่ในระดับ
ที่ไม่สูง (ข้อมูลปีพ.ศ. 2562) และ สี่ แม้สัดส่วนผิดนัดช าระหนี้ในข้อสามจะไม่สูง แต่เมื่อค านวนความ
เสี่ยงผิดนัดช าระหนี้โดยจ าลองตัวอย่างให้ครัวเรือนทั่วประเทศมีรายได้ลดลงร้อยละ 20 จะพบว่า
ครัวเรือนเกินครึ่งจะมีปัญหาเรื่องเงินทันที (สรา ชื่นโชคสันต์ , 2561 อ้างถึงใน ภาวรรณ ธนาเลิศ
สมบูรณ์, 2561) แสดงถึงความเปราะบางทางการเงินของคนจ านวนมากอย่างมาก  

อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ออกนโยบายมีแนวโน้มอภิปราย
สาเหตุของหนี้ว่าเกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวในระดับครัวเรือนหรือบุคคลมากจนน่าเป็นกังวล โดยมอง
ว่าครัวเรือนเมื่อมีรายได้มากขึ้นก็จะใช้จ่ายมากขึ้นและออมน้อยลง ยกเว้นจะเป็นกลุ่มที่มีวินัยทาง
การเงิน สรา ชื่นโชคสันต์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยถึงขนาด
พูดว่า “การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนคือการท าอย่างไรให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม” และ  

 
การออมน้อยจะท าให้เราไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ จากข้อมูลแสดง
การกระจายได้ (GINI coefficient) ของส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพบว่า 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศมีการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น แต่ท าไมการ
เป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงินสูงสุดกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มคนแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ 
นั ่นเป็นเพราะขึ ้นอยู ่กับการบริหาร flow ของรายได้ให้กลายเป็นสินทรัพย์ 
(stock of asset) และการออมเป็นเรื่องส าคัญ  

(สรา ชื่นโชคสันต์, 2561 อ้างถึงใน ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์, 2561) 
 
จริงอยู่ว่าวินัยการเงินและพฤติกรรมการเงินเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักต่อการออม 

แต่ค าพูดนี้มองข้ามความไม่เพียงพอของรายได้ กลุ่มชนชั้นกลาง 40% และกลุ่มคนจนที่สุด 50%  
ไม่สามารถบริหารรายได้ให้กลายเป็นสินทรัพย์ในระดับความง่ายเดียวกับกลุ่ มคนรวยสุด 10% ของ
ประเทศดังที่ผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าว หากรายได้ส่วนใหญ่ของคนจ านวนมากหมด
ไปกับไล่กวดค่าครองชีพ การเหลือเงินพอแปลงเป็นสินทรัพย์ย่อมท าได้ยาก การกู้ยืมเพื่อใช้เป็น  
ค่าครองชีพจึงกลายเป็นทางที่ถูกบังคับให้เลือกส าหรับหลายครัวเรือน      
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 2.2.4 การก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย  
 การก้าวสู่สังคมสูงวัยจะยิ่งเร่งเร้าปัญหาทางการเงินที่ประเทศไทยสะสม แม้ว่า
โลกในภาพรวมก าลังก้าวสู่สังคมสูงวัย (aging society)1 และจะเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ (aged 
society)2 ในอีกประมาณสามสิบกว่าปี แต่ประเทศไทยถือว่ามีลักษณะเฉพาะในประเด็นนี้พอสมควร 
กล่าวคือ ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากสังคมสู่วัยสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ในอัตราที่เร็วมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศที่ก าลังพัฒนาอื่นๆ โดยใช้เวลาเพียง 20 ปีโดยประมาณจากพ.ศ. 2545 – 2565 มิหน าซ ้า 
ไทยจะเป็นประเทศก าลังพัฒนาประเทศแห่งแรกของโลกที่เข้าสู่งสังคมสูงวัยสุดขั้ว (hyper-aged 
society)3 ในปีพ.ศ. 2578 จากการคาดการณ์ของสหประชาชาติไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่เกิน 65 ปี
ถึงร้อยละ 30 ของประชากร ในปีพ.ศ. 2593 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลก ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศ
ที่ก าลังพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 16, 27 และ 14 ตามล าดับ (จารีย์ ปิ่นทอง, ธนภรณ์ จิตตินันท์, ปภัสสร 
แสวงสุขสันต์และณัคนางค์ กุลนาถศิริ, 2561)  
 ปรากฏการณ์นี้สร้างปัญหามากส าหรับประเทศไทยในสองระดับ ระดับที่หนึ่ง 
สังคมไทยจะมีประชากรวัยแรงงานลดลง ปัจจัยหนึ่งที่เคยท าให้เศรษฐกิจระดับประเทศเติบโตมาก
ก่อนวิกฤต 2540 คือสัดส่วนประชากรวัยท างานที่สูงมากเพราะอัตราการเกิดในยุคหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง (baby boomer) สูง ในปีพ.ศ. 2503 อัตราการเกิดอยู่ที่ 6.1 ขณะที่ปีพ.ศ. 2528 ตกลงมา
เหลือเพียง 2.6 (Krislert Samphantharak, 2019) ก่อนที่จะตกลงมาอยู่ที่ 1.5 ในปีพ.ศ. 2562 ทั้งที่
ระดับการเกิดที ่ท าให้อัตราประชากรคงที ่อยู ่ที ่บุตร 2.1 คนต่อมารดา (Towie, Clenfield and 
Dormido, 2019) ระดับที ่สอง ว ัยแรงงานที ่ม ีจ  านวนไม่มากต้องร ับภาระเล ี ้ยงด ูผ ู ้ส ูงอายุ 
(dependency rate) ค่อนข้างหนักเพราะผู้สูงอายุในไทยมีรายได้ต่อหัวน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่
พัฒนาแล้ว ประเทศที่มีอัตราการเกิดต ่าระดับเดียวกันมักเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีรายได้
ประชากรสูง เช่น สวิสเซอร์แลนด์และฟินแลนด์ซึ ่งมีอัตราการเกิดเท่าประเทศไทย แต่มีรายได้
ประชากรอยู่ที่ 78,816 และ 48,580 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ขณะที่ไทยมีรายได้อยู่ที ่ 6,362 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อปี (Towie et al, , 2019) รายได้ที่น้อยเช่นนี้ท าให้การเลี้ยงดูตัวเองของผู้สูงอายุในไทย
เป็นไปได้ยาก    

 
1 สังคมท่ีมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด  
2 สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด  
3 สังคมท่ีมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด  
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 การก้าวสู่สังคมสูงวัยในขณะที่รายได้ประชาชาติยังคงอยู่ที่ประมาณ 200,000 
บาทต่อคนต่อปีน ามาซึ่งปัญหาความมั่นคงต่อการมีเงินพอใช้หลังเกษียณของคนไทยจ านวนมาก ยิ่ง
เมื่อประเมินรวมกับปัญหาเรื่องเงินออมน้อยและหนี้สินในหัวข้อก่อนหน้าจึงไม่แปลกที่นิยามค าว่า 
“แก่ก่อนรวย” จะถูกใช้เพ่ือแทนภาพคนจ านวนมากของประเทศไทย (จารีย์ ปิ่นทองและคณะ, 2561) 
ค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นรายจ่ายที่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นของผู้สูงอายุในประเทศไทยยิ่งตอกย ้าปัญหานี้
เมื่อค่ารักษาพยาบาลในระบบสุขภาพของไทยสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปีในช่วง 12 ปีก่อนปีพ.ศ. 
2561 (TDRI 2018, as cited in Towie et al, 2019) แม้จะมีระบบบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(บัตรทอง) (ร้อยละ 75.7) สิทธิ์ประกันสังคม (ร้อยละ 17.2) และสิทธิ์รักษาของข้าราชการ (ร้อยละ
7.1) ครอบคลุมประชาชนรวมร้อยละ 99.2 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562ข) แต่อัตราใช้สิทธิบัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าจริงค่อนข้างต ่า เนื่องจากต้องรอคิวนานเพื่อพบแพทย์และการรักษาไม่
ครอบคลุม  
 แม้จะมีสวัสดิการสังคมส าหรับผู ้เกษียณอายุที ่ไม่ได้รับราชการจากรัฐ เช่น 
กองทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกองทุนการออมแห่งชาติ แต่อัต ราเงินได้จากแต่ละ
โครงการมีไม่มากนัก ตัวอย่างเช่น ต่อให้ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเต็มอัตรา (ครบ 15 ปี) เงิน
บ านาญชราภาพที่ได้สูงสุดต่อเดือนจะเท่ากับ 5,250 บาท (สมพจน์ พัดสุวรรณ, 2564) ซึ่งน้อยกว่า
ตัวเลขค่าครองชีพเฉลี่ยของครัวเรือนในตาราง 2.3 ส่วนอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีพ.ศ. 2564 จ่าย
อยู่ที ่ตั ้งแต่เดือนละ 600 บาทถึง 1,000 บาทตามขั้นบันไดอายุ (ประชาชาติธุรกิจ , 2564) หากส่ง
กองทุนการออมแห่งชาติด้วยเงินจ านวนสูงสุดตั้งแต่อายุ 15 ปี จะมีสิทธิได้รับเงินบ านาญเดือนละ 
7,177.78 บาทตลอดชีพหลังเกษียณ ซึ่งไม่สามารถส่งซ ้ากับกองทุนประกันสังคมได้ ยิ่งถ้าอ่านเงื่อนไข
กองทุนการออมแห่งชาติจะเห็นว่าตัวเลขเงินบ านาญที่แสดงเป็นเพียงการประมาณการโดยไม่ประกัน
ผล ซึ่งหมายถึงว่าในอนาคตตัวเลขอาจจะต ่าหรือสูงกว่านี้ก็ได้ (กองทุนการออมแห่งชาติ , 2564) 
สะท้อนความไม่แน่นอนเรื่องการมีเงินพอใช้หลังเกษียณเป็นอย่างดี  
 หากดูอัตราการออมด้วยตนเองของผู้สูงอายุโดยไม่พึ่งพาเครื่องมือรัฐก็จะพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีเงินออมเป็นก้อนที่จะใช้จ่ายเป็นค่าครองชีพที่ยาวนานพอส าหรับอายุขัยที่
ยืนยาวขึ้น ซึ่งอายุไขเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 73 ปี (องค์การสหประชาชาติ 2015, อ้างถึงใน จารีย์  
ปิ่นทองและคณะ, 2561) รายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติที่ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่จะมีการออมถึงร้อยละ 74.6 แต่หาก
เมื่อพิจารณามูลค่าการออมตามตารางด้านล่าง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2561) จะพบว่าคนจ านวน
มากไม่ได้มีเงินออมเพียงพอต่อค่าครองชีพของชีวิตหลังเกษียณ (ค านวนจากฐานรายจ่ายครัวเรือนคูณ
อายุไขเฉลี่ยลบจ านวนปีหลังเกษียณ 20,742 x 12 x 13 = 3,235,752 บาทโดยไม่ค านวนอัตราเงิน 
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เฟ้อ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนจ านวนมากแม้จะท างานทั้งชีวิตก็ไม่มีเงินออมเพียงพอต่อการด ารงชีวิตโดย
ไม่ต้องท างานหลังเกษียณ     
 
ตารางที่ 2.4 
รายงานเงินออมในผู้สูงอายุไทยปีพ.ศ. 2560 
  

จ านวนผู้สูงอายุ เงินออม 
18% น้อยกว่า 50,000 บาท 

15% 50,000 – 99,999 บาท 
31% 100,000 – 399,999 บาท 

21.3% 400,000 – 999,999 บาท 
10.4% 1,000,000 – 2,999,999 บาท 
4.3% 3 ล้านบาทขึ้นไป 

  
หมายเหตุ: จาก รายงานเงินออมในผู้สูงอายุไทยปีพ.ศ. 2560, โดย ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561   
 
 แม้รัฐจะออกกฎหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีรายได้ปานกลางออมระยะยาว
หรือเพ่ือชีวิตหลังเกษียณผ่านผลิตภัณฑ์การเงินโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น กองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ (RMF) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยมีเงื่อนไขว่าต้องซื้อทุกปีเว้นได้เพียงหนึ่งปี
จนกว่าจะเกษียณอายุ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2547 (สมคิด จา
ตุศรีพิทักษ์, 2550) ซึ่งแต่เดิมบังคับให้ถือครอง 5 ปี ก่อนจะปรับให้เป็น 7 ปีเมื่อพ.ศ. 2561 และ
ยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีในปีพ.ศ. 2563 ในที่สุด และกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว 
(SSF) โดยบังคับให้ถือครอง 10 ปี มีผลให้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 – 
2567 (Finnomena, 2563) แต่ในความเป็นจริง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
คนรวยสุดของประเทศมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้ที่ลดหลั่นลงมา  
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 ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แม้มูลค่าการซื้อจะเท่ากัน 
ผู้ที่มีรายได้สูงและฐานภาษีที่สูงกว่าจะได้ส่วนลดที่มากกว่าผู้ที่มีรายได้ต ่ากว่าและฐานภาษีอยู่ต ่ากว่า 
สมมุติว่าทั้งคู่ซื้อที่ราคา 10,000 บาท ผู้ที่มีฐานภาษีร้อยละ 35 จะได้รับการลดหย่อนที่ 3,500 บาท 
ขณะที่ผู้ที่มีฐานภาษีร้อยละ 10 จะได้รับการลดหย่อนที่ 1,000 บาทเท่านั้น (อธิภัทร มุทิตาเจริญ, 
2561) เมื่อเป็นเช่นนี้การถกเถียงว่านโยบายนี้มุ่งสร้างนิสัยการออมให้แก่คนรายได้ปานกลางและน้อย
อาจไม่ถูกต้องนัก ยิ่งเมื่อพิจารณาว่าต้นทุนการอุดหนุนมาตรการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใดมากท่ีสุดพบว่าร้อยละ 54 ของการอุดหนุนดังกล่าวตกเป็นของคนรวยที่สุดร้อยละ 5 
(อธิภัทร มุทิตาเจริญ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2560 อ้างถึงใน อธิภัทร มุทิตาเจริญ, 2561) กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพและประกันชีวิตก็มีโครงสร้างที่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มคนรวยระดับบนเช่นเดียวกัน (อธิ
ภัทร มุทิตาเจริญ, 2561) 
 การก้าวสู่สังคมสูงวัยและสังคมสูงวัยสุดขั้วของไทยเต็มไปด้วยความท้าทายต่อ
ความมั่นคงทางการเงินของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ อัตราการเกิดที่ต ่ามากท าให้คนวัยท างาน
ต้องแบกภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ซึ่งไม่สามารถท าได้โดยง่ายเพราะรายได้ประชากรต่อหัวของไทยยังอยู่
ในระดับท่ีไม่สูงพอ ค่ารักษาพยาบาลที่เฟ้อขึ้นทุกปี สวัสดิการที่ครอบคลุมเพียงบางส่วน เงินออมที่ไม่
เพียงพอของตัวผู้สูงอายุ ซ ้ายังมีปัญหาเรื่องมาตรการส่งเสริมการออมที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้มี
รายได้สูงมากกว่าก็ยิ่งตอกย ้าให้ความท้าทายทางการเงินของคนส่วนใหญ่รุนแรงขึ้น  
 
2.3 ปรากฏการณ์ตื่นเงิน 
 

ค าอธิบายทั้งทางประวัติศาสตร์และปัจจัยแต่ละด้านเชื่อมโยง ต่อเนื่องและส่งผลซึ่งกัน
และกัน หากแก้ปัญหาข้อใดข้อหนึ่งโดยไม่สนใจข้ออื่นๆ ความเปราะบางทางการเงินของคนไทยก็จะ
ยังคงด าเนินไป ข้อมูลที่ปรากฎชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องแบกรับความเสี่ยงทางการเงิน
จากเกือบทุกด้าน ทั้งรายได้ที่ต ่า โอกาสที่จะได้รายได้สูงขึ้นก็ไม่ได้มีมากนักเพราะนโยบายเศรษฐกิจ
เชิงโครงสร้างยังไม่เน้นการเป็นเจ้าของเทคโนโลยี การได้รับการแบ่งปันทรัพยากรอย่างไม่เท่าเทียม 
ค่าครองชีพสูง ภาระหนี้สิน และการเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ งานศึกษาของธนศั กดิ์ เจนมานะช่วย
แสดงภาพให้เห็นว่าเวลาเรียกคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นควรหมายถึงใครและกลุ่มนี้ใหญ่แค่ไหน  
กลุ ่มชนชั ้นกลาง 40% และกลุ ่มที ่จนที ่ส ุด 50% ของประเทศคิดเป็นประชากรถึงประมาณ 
46,800,000 คน  

ราคาที่คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศต้องจ่ายกับปัญหาเชิงนโยบายหลายประการของ
ประเทศสามารถค านวนเป็นตัวเลขคร่าวๆ เพื่อให้เห็นภาพได้ ระหว่างปีพ.ศ. 2549 – 2558 หาก
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (GDP) เติบโตเท่าประเทศที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศเติบโตน้อย
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน (โดยยกเว้นไทยและบรูไน) เช่นมาเลเซียที่ร้อยละ 53 ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อ
หัวของคนไทยจะได้เพิ่มคนละ 23,307 บาทในปี 2558 จาก 203,356 บาท (ส านักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) เป็น 226,663 บาทต่อปี ซึ่งหมายความว่าโดยเฉลี่ยคนไทยรายได้
หายไปเกือบร้อยละ 12 ในปีดังกล่าว (Krislert Samphantharak, 2019) หากรายได้เพิ่มขึ้นโอกาสที่
คนไทยจ านวนมากขึ้นจะขยับเข้าสู่ความมั่งคงทางการเงินก็สูงขึ้นไปด้วย 

ความไม่มั่นคงทางการเงินตามบริบทที่กล่าวมาช่วยกระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์ตื่นตัว
ทางการเงิน ซึ่งผู้วิจัยเรียกว่า “ปรากฏการณ์ตื่นเงิน” หมายถึงภาวะที่คนจ านวนมากรู้สึกตื่นตัวเรื่อง
การเงิน มีความรู้สึกเร่งรัด (sense of urgency) ต้องการแสวงหาความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมเพ่ือ
แก้ปัญหาทางการเงินที่ประสบหรือเพิ่มความมั่งคั่ง จากแบบส ารวจออนไลน์ในกลุ่มเฟสบุ๊คลับของ
ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา Total Money Makeover ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีผู้ร่วม
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 76 คน ช่วยให้เข้าใจภาพรวมของผู้เข้าร่วมสัมมนาและเผยให้เห็นว่าผู้ที่
เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ตื่นเงินเป็นใคร ในด้านของอายุและเพศพบว่า มีสัดส่วนผู้หญิงและ
ผู้ชายที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ผู้เข้าร่วมผู้หญิงมี 42 คน (55.3%) และผู้เข้าร่วมชาย 33 คน (43.4%) 
มีเพศทางเลือก 1 คน (1.3%)  
 
ตารางที่ 2.5 
อายุของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา (สิงหาคม 2562)  
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 ช่วงอายุของผู้เข้าร่วมงานสัมมนามีความน่าสนใจ จะเห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาทาง
การเงินกลุ่มใหญ่ที่สุดจัดได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ตอนต้น ช่วงอายุ  26 – 40 ปีรวมกันคิดเป็น 52 คนเท่ากับ
ร้อยละ 68 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด ข้อมูลนี้สะท้อนว่าคนไทยจ านวนไม่น้อยต้องคิดเรื่องความมั่นคง
ทางการเงินเร็ว ซึ่งสะท้อนภาวะความไม่มั่นคงทางการเงินระดับประเทศที่บรรยายไปก่อนหน้า หาก
เตรียมตัวช้าอาจจะไม่ทันรับมือปัญหาต่างๆ เช่น ความไม่พร้อมต่อชีวิตหลังเกษียณในสังคมสูงวัย ฯลฯ  
   
ตารางที่ 2.6 
รายได้ต่อเดือนของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา (สิงหาคม 2562) 
 

  
  
 รายได้ต่อเดือนของผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาก็แสดงข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กัน แม้แต่คนกลุ่ม
รวยที่สุด 10% ตามนิยามของธนะศักดิ์ เจนมานะ (รายได้เฉลี่ย 99,072 บาท) ก็เกิดความตื่นตัวทาง
การเงินและลงเรียนสัมมนาทางการเงิน จากการส ารวจพบว่าผู้เข้าร่วมงานสัมมนาประกอบไปด้วยทุก
ช่วงรายได้ แต่สัดส่วนที่เยอะที่สุดจะเป็นผู้ที่มีรายได้ปานกลางตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยมีผู้ที่มี
รายได้มากกว่า 100,001 บาทถึง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 รายละเอียดเป็นดังนี้ ผู้รายได้ต ่ากว่า 
15,000 บาทเพียง 2 คน (3%) ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท 22 คน (28.9%) 30,001 – 45,000 
บาท 15 คน (19.7%) 45,001 – 60,000 บาท 14 คน (18.4%) 60,001 – 75,000 บาท 3 คน 
(3.9%) 75,001 – 100,000 บาท 10 คน (13.2%) และมากกว่า 100 ,001 บาท 11 คน (14.5%) 
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ข้อมูลนี้ชวนอนุมานได้สองรูปแบบ กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้สูงระดับบนสุด 10% ของประเทศก็ไม่หลุด
พ้นจากความกังวลทางการเงินหรืออาจต้องการเพิ่มความมั่งคั่ง หรืออาจจะมาด้วยเหตุผลทั้งสอง
ประการ   
 
ตารางที่ 2.7 
สถานะทางการเงินของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา (สิงหาคม 2562) 
 

 
 

 สถานะทางการเงินของผู้เข้าร่วมสอดคล้องกับข้อมูลมหภาคท่ีน าเสนอด้านบน กลุ่มผู้เป็น
หนี้มีถึงร้อยละ 39.4 ของผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดโดยแบ่งเป็นผู้ที ่เป็นหนี้แต่ยังมีเงินเก็บ 21 คน 
(27.6%) และ เป็นหนี้และไม่มีเงินเก็บ 9 คน (11.8%) กลุ่มผู้มีเงินออมเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของ
ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาที่ร้อยละ 63.1 โดยแบ่งเป็น ผู้มีเงินเก็บเกิน 20% ของรายได้ 28 คน (36.8%) มี
เงินเก็บเกิน 10% ของรายได้ 18 คน (23.7%) มีเงินเก็บแต่ไม่ถึง 10% ของรายได้ 2 คน (2.6%) โดย
มีผู้ที่ไม่มีเงินเก็บแต่ไม่เป็นหนี้ 1 คน (1.3%) ข้อมูลนี้สะท้อนได้ว่าแม้คนจ านวนไม่น้อยจะมีเงินออม 
แต่ก็ยังรู้สึกกังวลต่อปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น เช่น การด ารงชีวิตหลังเกษียณ เงินออมที่ต ่าไม่
เพียงต่อค่าครองชีพ ฯลฯ 
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 ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่ ด้านการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเกินร้อยละ 95 จบปริญญาตรี
หรือสูงกว่า โดยแบ่งออกเป็น จบชั้นมัธยม/ปวศ./กนศ. 3 คน (3.9%) จบปริญญาตรี 51 คน (67.1%) 
จบปริญญาโท 21 คน (27.6%) และสูงกว่าปริญญาโท 1 คน (1.3%) ด้านสถานะคู่ครอง พบว่าผู้ให้
ข้อมูลมีหลากหลายโดยสถานภาพโสดมีทั้งหมด 24 คน (31.6%) มีคนรักแต่ยังไม่แต่งงาน 18 คน 
(23.7%) แต่งงานแล้ว 27 คน (35%) มีบุตร 20 คน (26.3%) และมีครอบครัวแต่ยังไม่แต่งงาน 1 คน 
(1.3%) 
 ข้อมูลจากการส ารวจเชิงปริมาณสรุปได้ว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้
ปานกลาง มีทั้งผู้ที่มีเงินออมและไม่มีเงินออม บางคนมีปัญหาทางการเงินเช่นเรื่องหนี้ มีการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีเป็นอย่างต ่า ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตได้ว่างานสัมมนาความรู้ทางการเงินมีแนวโน้มที่จะดึงดูด
คนกลุ่มนี้ สาเหตุหนึ่งเพราะกลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่ใช่กลุ่มคนจนที่สุดที่ต้องการแก้ปัญหาแบบวันต่อวัน 
ยังพอมีเวลาที่จะอาศัยความรู้ เครื่องมือ และการทดลองปฏิบัติเพื่อรับมือกับปัญหาทางการเงิน 
 ข้อมูลจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยโดยสังเขปและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคง
ทางการเงินเมื่อน ามาประกอบกับข้อมูลเชิงสถิติของผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาทางการเงินแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยง เมื่อรู้สึกไม่มั่นคง คนจ านวนหนึ่งจึงหาวิธีเอาตัวรอดจากโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมที่ไม่
สามารถมอบความแน่นอนได้ วิธีการดังกล่าวคือการหาความรู้ทางการเงินเพิ่มจากความรู้เดิมที่มี
เพื่อที่จะแก้ปัญหาทางการเงินที่ตนเองประสบหรือเพิ่มความมั่งคั่ง ซึ่งงานสัมมนาทางการเงินเป็น
แหล่งให้ความรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย คนกลุ่มรายได้ปานกลางมีก าลังทรัพย์พอที่ จะจ่ายได้ เมื่อเรียนแล้ว
สามารถน าความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวมาฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัยและหนทางไปสู่การพึ่งพาตนเอง ถือ
เป็นช่องทางและโอกาสที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตโดยไม่จ าเป็นต้องรื้อสร้างโครงสร้างที่เป็นอยู่ 
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บทที่ 3 
ทัศนคติและความรู้ทางการเงิน 

 
3.1 อัตตาหิ อัตตโนนาโถ 
 

ข้อความ “อัตตาหิ อัตตโนนาโถ – ตนเป็นที่พึ ่งแห่งตน” ขนาดใหญ่ปรากฏขึ ้นบน
หน้าจองานทอล์คโชว์ Money Coach on Stage 4.0 เรโวลูชั ่นของจักรพงษ์ เมษพันธุ์  หนึ ่งใน
วิทยากร ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ข้อความนี้ส าคัญอย่างยิ่งเพราะสะท้อนและสรุปความเชื ่อที่
ผู้เข้าร่วมสัมมนาการเงินควรยึดถือ วิทยากรยืมข้อความนี้มาจากค าในพระไตรปิฎก โดยข้อความเต็ม
แปลงเป็นภาษาไทยมีใจความว่า "ตนแลเปนที่พ่ึงของตน บุคคลอื่นใครเลา พึงเปนที่พ่ึงไดเพราะบุคคล 
มีตนฝกฝนดีแลว ยอมไดพึ่ง ที่บุคคลไดโดยยาก” (พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม 
๑ ภาค ๒ ตอน ๓, ม.ป.ป.) ซึ่งเป็นค าที่สอนว่าบุคคลต้องพึ่งพาตนเองผ่านการฝึกฝน เมื่อฝึกตนไว้ดี
แล้วย่อมเป็นที่พ่ึงที่หาได้ยากให้แก่ตนเอง  

ข้อความนี้เมื่อประยุกต์ใช้กับเรื่องการจัดการทางเงินในบริบทของกลุ่มคนไทยฉลาด
การเงินสะท้อนการให้น ้าหนักว่าการจัดการเงินเป็นเรื่องการฝึกตนของปัจเจก ปัจเจกจะต้องฝึกฝน
เรื่องการเงินซึ่งได้แก่การปรับทัศนคติทางการเงิน การเรียนรู้ชุดความรู้และเครื่องมือทางการเงิน 
รวมทั้งมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ เพื่อให้บุคคลสามารถดูแลความเป็นอยู่ทางการเงินของ
ตนเองได้จนกว่าจะสิ้นอายุขัย โดยไม่ต้องรอคอยให้คนอื่นหรือรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในเรื ่องนี้ 
แนวคิดนี้ถือเป็นการปรับทัศนคติทางการเงินที่ส าคัญที่สุดเพราะส่งผลกระทบต่อวิธีคิด ความรู้และ
เครื่องมืออ่ืนๆ ที่วิทยากรเผยแพร่   

วิทยากรและผู้เรียนอภิปรายสาเหตุที่การจัดการเงินต้องเริ่มที่ตัวบุคคลจากสองประเด็น
ใหญ่ สาเหตุประการแรก วิทยากรและผู้เรียนเต็มไปด้วยความคับข้องใจที่หลักสูตรเรื่องการจัดการเงิน
ไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาพ้ืนฐาน ฮอลล์ (นามสมมุติ) วัย 35 ปีหนึ่งในอดีตผู้เรียนรู้ทางการ
เงินที่ผันตัวมาเป็นผู้ช่วยวิทยากรแสดงความเห็นว่า “เราควรจะคุยกันเรื่องเงิน เงินเป็นเรื่องที่ทุกคน
ควรรู้ ระบบการศึกษาควรจะสอน ควรมีการให้ความรู้ด้วยลอจิค (ตรรกะ) ที่ถูก” (ฮอลล์, สัมภาษณ์, 
28 กรกฎาคม 2562) ไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่าฮอลล์ผุดแนวคิดนี้มาด้วยตนเองตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นสว่น
หนึ่งของเครือข่ายวิทยากรหรือแนวคิดนี้ถูกหล่อหลอมมาพร้อมกับการเป็นอาสาสมัครของวิทยากร 
เพราะวิทยากรหลายคนทั้ง จักรพงษ์ ศักดา และ ถนอมต่างมีประเด็นติดใจร่วมกันแล้วพูดย ้าหลาย
ครั้งว่า “เงินเป็นเรื่องใหญ่ที่การศึกษาไทยไม่สอน”  
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ผู้เรียนจะได้ฟังวิทยากรตั้งค าถามด้วยความประหลาดใจหลายต่อหลายครั้งว่าความรู้
ทางการเงิน ซึ่งจักรพงษ์นิยามว่า “เป็นความรู้ที่ได้เปรียบ” ไม่แพร่หลายถึงเพียงนี้ได้อย่างไร ระบบ
การศึกษาอาจจะให้ความรู้เพื่อน าไปประกอบอาชีพเพ่ือใช้หาเงินได้ หรือ อาจจะมีการสอนเก็บออม
พื้นฐาน แต่ระบบการศึกษาของไทยในช่วงที่วิทยากรเหล่านี้เติบโตยังไม่เท่าทันภูมิทัศน์การเงินที่
เปลี่ยนไปในอีกหลายประเด็น  ได้แก่ ความรู้เรื่องการลงทุน ทางเลือกการออมเงินนอกจากบัญชีออม
ทรัพย์ ความรู้เรื่องการใช้จ่ายและบัตรเครดิต ความรู้เรื่องการจัดการภาษี การจัดการหนี้ ฯลฯ เหตุผล
เหล่านี้เองที่วิทยากรอ้างว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินและงานสัมมนาเพื่อให้
ความรู้ทางการเงินต่างๆ เพราะมีความทะยานอยากให้ “คนไทยทุกคนในประเทศมีความรู ้ทาง
การเงิน” เมื่อไม่สามารถหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินในระบบการศึกษาภาคบังคับ การขวนขวาย
หาความรู้เรื่องการเงินด้วยตนเองเป็นแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมส าหรับคนไทยในสภาพสังคมปัจจุบัน 

สาเหตุประการที่สองได้แก่ การขาดความเชื่อมั่นในรัฐเรื่องการเงิน ผู้เรียนจะได้รับการ
ตอกย ้าอยู่หลายต่อหลายครั้งถึงความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐผ่านทั้งการพูดอย่างจริงจังและค าถาม
เสียดสีเพื่อความตลกขบขันจากวิทยากร “อย่าไปหวังพึ่งรัฐบาล พรรค...ที่บอกว่าจะมาเปลี่ยนแปลง
การเมือง พอได้นั่งกรรมาธิการก็จะอยากอยู่ยาว เพราะกรรมาธิการต าแหน่งใหญ่มาก...ต้องดูว่าพรรค
ที่บอกจะมาเปลี่ยนแปลงจะถูกระบบกลืนมั้ย...สุดท้ายเราก็ยังต้องพ่ึงตัวเองอยู่ดี” (จักรพงษ์ เมษพันธุ์, 
2562ข) จักรพงษ์เปรยขึ้นมาในงาน Total Money Makeover ครั้งที่ 7 ไม่ทราบว่าเป็นเพราะจักร
พงษ์ชี้น าหรือผู้เรียนรู้สึกเป็นทุนเดิมแต่เมื่อจักรพงษ์ถามว่า “ระหว่างหุ้นกู้ปตท. กับ พันธบัตรรัฐบาล
อันไหนน่าเชื่อถือกว่ากัน” ผู้มาเรียนหัวเราะแล้วตอบแทบจะเป็นเสียงเดียวกันว่า “หุ้นกู้ปตท.”  
จักรพงษ์จึงถามก่ึงเล่นว่า “ท าไมเราไม่ม่ันใจในรัฐบาลอันมั่นคงของเรา1”  

ความไม่ม่ันใจในรัฐบาลสะท้อนผ่านมุมมองที่คิดว่ารัฐไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
ทางการเงินหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือปัญหาหนี้ครัวเรือน ในงาน Money Coach on Stage 4.0 เร
โวลูชั่น จักรพงษ์เริ่มงานด้วยการให้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
ร้อยละ 49.1 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 51 ในปี 2560 ของ GDP ในเมื่อรัฐไม่มีความสามารถท่ีจะแก้หนี้
ครัวเรือนได้ ชื่องานทอล์คโชว์จึงมีค าว่าเรโวลูชั่นก็เพราะว่าต้องการ “ปฏิวัติโครงสร้างหนี้ส่วนบุคคล
โดยรวม” ตลอดการบรรยายพอจะสรุปได้ว่าวิธีการแก้หนี้ครัวเรือนคือการท าให้คนไทยมีความรู้เรื่อง

 
1 ตัวเลือกระหว่าง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กับ พันธบัตรรัฐบาลน่าสนใจ 

เพราะบริษัท ปตท. จ ากัดมีสถานะเป็นรัฐวิสหากิจหมายความว่ารัฐเป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ โดย
กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดที่ 51.11% (เว็บไซต์บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), 2564) 
ตัวเลือกนี้จึงดูเป็นการหนีเสือปะจระเข้เพราะในแง่หนึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างก็เป็นของรัฐ  
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การเงิน ซึ่งเงื่อนไขก็คือทุกคนควรจะรู้สึกว่าปัญหาเรื่องเงินเป็นเรื่องของตัวเองที่จะต้องแก้ไข ไม่
สามารถรอ หรือหวังพ่ึงความช่วยเหลือจากรัฐ หรือรอให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้นได้ “พวกคุณที่คิดหวังว่า
รัฐจะมาช่วย ชีวิตต้องไม่ดีข้ึน”  

 
ถ้าคนไทยทั้งประเทศอยู่ได้ด้วยตัวเองมีเงินพอใช้การเมืองจะเข้มแข็งกว่านี้ เราจะ
ตรวจสอบรัฐได้ง่ายกว่านี้...ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าจะปฏิรูปประเทศมันต้องมาทาง
นี้ ต้องแก้ที่ปากท้องก่อน...ผมเคยคิดว่าการสอนการเงินส่วนบุคคลมันเป็นเรื่องเล็กๆ 
ตั้งแต่เริ่มสอน...จนเมื่อสอนมาถึงวันนี้ 13 ปี...ผมถึงได้เริ่มเห็นอะไรบางอย่าง การเงิน
ส่วนบุคคลที่มันเป็นเรื่องส่วนบุคคล มันก าลังเป็นปัญหาส่วนบุคคลที่มีกันในทุกบุคคล 
แล้วมันก าลังเป็นปัญหาของประเทศ ผมก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเห็นปัญหานี้หรือ
เปล่า...การเงินส่วนบุคคลก าลังจะเป็นปัญหาระดับชาติ...วันนี้เราสามารถช่วยประเทศ
ของเราได้...โดยการท าการเงินส่วนตัวให้ดี...ดูแลตัวเองด้วยความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง 
ส่งต่อมันออกไปเรื่อยๆ ท าให้ประเทศชาติดีขึ้นแต่พื้นฐาน ไม่ใช่รอข้างบนลงมาช่วยซึ่ง
เขาจะช่วยไม่ไหว แต่เราจะปูพรมช่วยกันจากข้างล่างแล้วดันขึ้นไปให้ประเทศไทยมีคน
อยู่ดีกินดีมากขึ้น ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนประเทศด้วยความรู้ทางการเงิน   

(จักรพงษ์ เมษพันธุ์, 2561ข) 
  

วิเคราะห์ตามเนื้อหาด้านบนสรุปได้ว่าวิทยากรมองเห็นปัญหาโครงสร้างที่ส่งผลต่อการ
จัดการเงินเป็นสองประเด็นใหญ่ หนึ่ง คือ การศึกษาเรื่องการเงินที่ล้าหลัง และ สอง ความไร้ศักยภาพ
ของรัฐในการช่วยเหลือเรื่องการเงิน ด้วยสาเหตุสองประการนี้วิทยากรจึงตกผลึกว่าผู้เรียนควรจัดวาง
ความช่วยเหลือเชิงโครงสร้างจากรัฐเป็นปัจจัยภายนอกที่ผู้เรียนไม่สามารถควบคุมได้ หากต้องการ
แก้ปัญหาทางการเงิน เช่น หนี้ครัวเรือน ตามที่กล่าวอ้างด้านบนควรจะเน้นไปที่ความรู้ทางการเงิน
ส่วนบุคคลและฝึกปฏิบัติความรู้ทางการเงินนั้นจนสัมฤทธิ์ผล  

เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับบริบทเรื่องความไม่มั่นคงทางการเงินของสังคมไทย ความคิดว่า
บุคคลต้องขวนขวายหาความรู้ทางการเงินเป็นทั้งผลผลิตและเป็นการตอบโต้สภาพเศรษฐกิจสังคมของ
ไทยที่เป็นอยู่ เนื้อหาในบทที่สองแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่หยั่งรากลึกมาหลายทศวรรษ แถมยังขยาย
เป็นวงกว้างและครอบคลุมมิติต่างๆ ของสังคมท าให้การแก้ทั้งระบบเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก หากแต่จะไม่
ลงมือท าอะไรเลย การเงินก็จะมีปัญหาและไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังนั้น วิทยากรจึงต้องเน้นที่
ปัจเจก เพราะการเริ่มต้นแก้ปัญหาระดับบุคคลนั้นเป็นไปได้มากกว่าการพยายามแก้ไขปัญหาทั้งระบบ 
แถมวิทยากรยังมีมุมมองว่าหากแก้รายบุคคลได้เป็นจ านวนมากแล้วอาจจะส่งแรงกระเพื ่อมต่อ
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โครงสร้างไปโดยปริยาย อันที่จริงค าพูดของจักรพงษ์คล้ายคลึงกับผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยใน
บทที่สองว่าการแก้ปัญหาควรอยู่ที่การให้ความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมองว่ า
ทั้งสองคนอยู่ในบทบาทที่ต่างกัน ขณะที่จักรพงษ์รับบทโค้ชการเงิน ผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย
นั้นอยู่ในต าแหน่งผู้ก าหนดนโยบายซึ่งควรใส่ใจกับปัญหาเชิงโครงสร้าง การที่คนซึ่งด ารงสองบทบาท
มองวิธีแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกันตีความได้สองรูปแบบ หนึ่ง ความรู้ทางการเงินนั้ นส าคัญอย่าง
แท้จริง หรือ สอง ปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นใหญ่เสียจนแม้แต่ผู้ออกนโยบายก็ยังมีจุดบอด (blind spot) 
ในลักษณะเดียวกันต่อโครงสร้างเฉกเช่นเดียวกับผู้ให้ความรู้ทางการเงินอิสระ หรืออาจเป็นทั้งสองข้อ   

โดยสรุป หากผู้เรียนยึดตามแนวทางที่วิทยากรน าเสนอ ได้แก่ แนวคิดว่าปัญหาทางการ
เงินต้องแก้ที่ปัจเจกบุคคล ทัศนคติ ความรู้และเครื่องมือที่จะบรรยายต่อในบทนี้เป็นหัวใจส าคัญ 
ผู้เรียนสามารถฝึกฝนตนเองให้พรั่งพร้อมด้วยทัศนคติ ความรู้และเครื่องมือโดยไม่ต้องพึ่งพาความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น โดยเฉพาะจากโครงสร้างรัฐไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 
3.2 อิสรภาพทางการเงิน 
 

เมื่อท าความเข้าใจแล้วว่าบุคคลมีอ านาจก าหนดการเงินของตนเอง โดยให้ค านึงถึงความ
ช่วยเหลือจากรัฐและผู้อ่ืนให้น้อยที่สุด ความคิดหรือทัศนคติถัดไปที่ต้องท าความเข้าใจคือแนวคิดเรื่อง 
“อิสรภาพทางการเงิน” ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นวิถีคิดถึงความร ่ารวย แต่ผู้ให้ความรู้ทาง
การเงินอธิบายถึงอิสรภาพทางการเงินด้วยรายละเอียดที่เปิดกว้างมากกว่าความหมายตามค าและ
ตัวอักษร  

ค าว่า “อิสรภาพทางการเงิน” เป็นศัพท์ที่ส าคัญมากค าหนึ่งและถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างถึง
บ่อยครั้งในงานสัมมนาทั้งจากผู้เรียนและวิทยากร จักรพงษ์หนึ่งในวิทยากรหยิบยืมค านี้มาจากแนวคิด
ของหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก” (Rich Dad, Poor Dad) โดย โรเบิร ์ต ที. คิโยซากิ (Robert T. 
Kiyosaki) ที่เขาเป็นผู้แปล ซึ่งกล่าวว่า “คนเราจะมีอิสรภาพทางการเงินได้ก็ต่อเมื่อเรามีรายได้จาก
ทรัพย์สิน (Passive Income) มากกว่าหรืออย่างน้อยเท่ากับรายจ่ายรวม” (จักรพงษ์ เมษพันธุ์, ศักดา 
สรรพปัญญาวงศ์, ถนอม เกตุเอม, 2559, น. 38) เพื่อให้เห็นภาพ สมมุติผู้เรียนคนหนึ่งมีรายจ่ายสอง
หมื่นบาทต่อเดือนแล้วสามารถหาเงินจ านวนสองหมื่นบาทจากสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดเช่นการ
ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยลงแรงท างานแค่บางวัน ดังนี้จะถือว่าเป็นคนมีอิสรภาพทางการเงิน  
อย่างไรก็ตาม นิยามนี ้ไม่ได้ถูกน ามาใช้แบบเถรตรงในงานสัมมนา แต่ได้ร ับการขยายออกให้
หมายความถึงการหมดกังวลเรื่องเงิน กล่าวคือ “หมดกังวลเรื่องปัญหาการเงินพื้นฐาน มีกิน มีใช้ มี
เหลือเก็บตามสมควรให้ได้” การ “มีชีวิตที่ออกแบบได้เอง โดยไม่มีเงินเป็นเครื่องพันธนาการ” และ
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การคิดว่า “หมดกังวลเรื่องเงินเจ๋งกว่ารวยเยอะ มีเงินเป็นพันล้านแต่ยังกังวลถือว่าไม่มีอิสรภาพทาง
การเงิน” (จักรพงษ์ เมษพันธุ์และคณะ, 2559, น. 40-41) นิยามเช่นนี้ถือเป็นการช่วงชิงความหมาย
อย่างมีนัยส าคัญจากภาพจ าที่แพร่หลายในงานสัมมนาธุรกิจขายตรงต่างๆ ซึ่งมักทดแทนนิยามของค า
ว่าอิสรภาพทางการเงินด้วยวลี “เหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วโคตร” หมายถึงการลงแรงท างานหนักแล้ว
สร้างรายได้จากทรัพย์สินจนมีเงินมากเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองไปตลอดชีวิตจนไม่ต้องท างานอีก ซึ่งใน
เชิงปฏิบัติท าได้ยากกว่าอิสรภาพทางการเงินของกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินมาก การ “มีกิน มีใช้ มี
เหลือเก็บ” นั้นปฏิบัติได้ง่ายกว่ามาก มีโอกาสที่จะท าได้ส าเร็จได้สูงกว่า การสร้างนิยามใหม่ให้แก่วลีนี้
สร้างความแตกต่างให้กับวิธีคิดทางการเงินของงานสัมมนากลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน  

มีเรื ่องเล่าของ “น้องนักข่าวสายกีฬา” คนหนึ่งที่จักรพงษ์นิยมหยิบยกขึ้นมาเล่าใน
หลากหลายงานสัมมนาเมื่อต้องการจะสะท้อนความยืดหยุ่นของวลีอิสรภาพทางการเงิน นักข่าวสาย
กีฬาคนนี้เคยถามจักรพงษ์ว่า “แบบนี้ถือว่ามีอิสรภาพทางการเงินไหม” นักข่าวสายกีฬาคนนี้บอกว่า
เขาท างานที่รัก ชอบงานนี้เพราะได้ไปดูบอลฟรีทุกปี เขาลงทุนแค่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ส าหรับลดหย่อนภาษีและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อเกษียณส่วนอย่างอื่นเขาลงทุนไม่
เป็น ตอนนี้เขาอายุ 30 เศษๆ รวมทั้งหมดมีเงินเก็บล้านกว่าบาท แต่ชีวิตนี้หยุดท างานไม่ได้ เพราะ
หยุดแล้วจะไม่มีเงินใช้จ่าย จักรพงศ์เล่าว่าเขาถามนักข่าวคนนั้นว่า “ทั้งหมดนี้เลือกด้วยตนเอง
หรือไม่” เมื่อนักข่าวสายกีฬาตอบว่าใช่ ค าตอบที่จักรพงษ์ให้ก็คือ “มีอิสรภาพทางการเงิน” เพราะ
นักข่าวสายกีฬาผู้นี้เป็นผู้ “เลือก” หรือ “ออกแบบ” ชีวิตได้ด้วยตนเอง ไม่จ าเป็นต้องยึดตามนิยาม
เดิมของอิสรภาพทางการเงินในหนังสือ  

เรื่องเล่าที่แสดงความยืดหยุ่นเช่นนี้ที่โอบรับคนจ านวนมากให้เข้ามาเรียนรู้กับคนกลุ่มนี้ 
รวมทั้งเพ่ือนสมัยมหาวิทยาลัยของผู้วิจัยในบทเกริ่นน าที่คล้อยตามความเชื่อของวิทยากรกลุ่มนี้เพราะ
เห็นว่าไม่ได้เน้นแต่ “รวย รวย รวย” เขาไม่ได้รู้สึกอยากไปงานสัมมนาแล้วต้องถูกกดดันให้มีเงิน
จ านวนมากๆ ที่ตนเองไม่ได้ปรารถนา ความยืดหยุ่นนี้เองที่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตัวเองยังมีทางเลือก แม้
จะเป็นทางเลือกภายใต้ข้อจ ากัดและการโน้มน้าวทางความคิด แต่สุดท้ายก็ยังเลือกที่จะปรับให้
เหมาะสมกับบริบทในชีวิตของตนเองได้ สามารถเลือกท าตามในบางเรื่องและไม่ท าตามในบางเรื่องได้  

แนวคิดอิสรภาพทางการเงินสัมพันธ์กับวิธีคิดถึงความรวยอย่างชัดเจน ดังประโยค
ข้างต้นว่า “หมดกังวลเจ๋งกว่ารวยเยอะ มีเงินเป็นพันล้านแต่ยังกังวลถือว่าไม่มีอิสรภาพทางการเงิน” 
(จักรพงษ์ เมษพันธุ์, 2561ข) ประโยคดังกล่าวสะท้อนการปรับนิยามความรวยใหม่ แม้ความร ่ารวย
ของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน แต่เงินจ านวนพันล้านแทนภาพเหมารวมความรวยของชนชั้นกลางได้ดี
ประมาณหนึ่ง จากความคิดเรียงล าดับว่าเงินจ านวนมหาศาลน ามาซึ่งอิสรภาพ วิทยากรเรียงล าดับใหม่
ให้แก่ผู้เรียนว่าสามารถมีอิสรภาพก่อนจะร ่ารวยตามนิยามเหมารวมได้ ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ 
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จ ากัดความของอิสรภาพนี้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่คงทนถาวร แต่มีระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น สามเดือน หกเดือน 
หรือหนึ่งปี ฯลฯ โดยวัดจากเงินเก็บที่เพียงพอต่อการใช้รายเดือน ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ
แนวคิดเรื่องเงินออม  

การลบภาพเหมารวมของความร ่ารวยเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างทัศนคติทางการเงิน การ
คิดว่านิยามความรวยของทุกคนเหมือนกันหมด แล้วเอาตัวเลขดังกล่าวเป็นจุดหมายและทางออกของ
ชีวิตย่อมไม่สามารถท าให้ผู้เรียนจัดการเงินได้จริง ผู้เรียนจะต้องมี “เป้าหมายทางการเงิน” เป็นของ
ตนเอง ซึ่งเป็นค าที่ถูกใช้แทนความร ่ารวย เป้าหมายที่ว่าเป็นตัวเลขที่ผู้เรียนแต่ละคนต้องก าหนดเองโดย
อาศัยการตระหนักรู้ถึงนิสัยการใช้เงินของตนและวิธีการค านวณที่สอนโดยวิทยากร แนวคิดนี้ถูกตอกย ้า
หลายครั้งผ่านค าพูดของวิทยากร “คนเราไปงงกับความรวยความจนมากเกินไป เราวางแผนการเงินโดย
เอาเงินเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง” (จักรพงษ์ เมษพันธุ์, 2561ข) “ให้ก าหนดเป้าหมายชีวิตก่อน
ก าหนดเป้าหมายทางการเงิน” (ธนัฐ ศิริวรางกูร, 2561ข) และ “ผมพยายามไม่ใส่ค าว่ารวยลงไป เพราะ
แต่ละคนคิดถึงความร ่ารวยไม่เหมือนกัน” (ศักดา สรรพปัญญาวงศ์, 2562ข) มีเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารวย
นั้นควรจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายชีวิตของแต่ละคน เป้าหมายควรมาก่อนความร ่ารวย ไม่ใช่มีความร ่ารวย
เป็นเป้าหมาย 

สาระส าคัญของการมีอิสรภาพทางการเงินจึงสรุปได้ว่าเป็นการมีเงินจ านวนหนึ่งซึ่งมาก
พอต่อการกิน ใช้และเก็บตามนิยามของแต่ละบุคคล อิสรภาพทางการเงินนี้ไม่เท่ากับความร ่ารวยตาม
จ านวนตัวเลขแบบเหมารวม หากแต่เป็นตัวเลขที่ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องนิยามจากชีวิตของตนเอง เงิน
ที่ใช้เพียงพอต่อเดือนของแต่ละบุคคลนี้จะมาจากรายได้รูปแบบใดก็ได้ ผู้แสวงหาอิสรภาพทางการเงิน
ไม่จ าเป็นต้องสร้างสินทรัพย์หรือธุรกิจดังที่มักเข้าใจกัน เพื่อมุ่งไปสู่อิสรภาพทางการเงินดังนิยามนี้ผู้
แสวงหาความรู้ทางการเงินควรรู้จักชุดความรู้ในการจัดการเงินที่วิทยากรนิยามว่า “ความฉลาดทาง
การเงิน”  
 
3.3 ความฉลาดทางการเงิน 
 

“เงินไม่ได้ท าให้คุณรวยขึ้น ความฉลาดทางการเงินต่างหากที่จะท าให้คุณรวยขึ้นได้” 
(จักรพงษ์ เมษพันธุ์และคณะ, 2559, น. 23)  ความฉลาดทางการเงินในค ากล่าวนี้หมายถึงชุดความรู้
ในการจัดการเงินสี่ด้าน ได้แก่ การหารายได้ การใช้จ่าย การออม และการลงทุน ซึ่งน าไปสู่แนวปฏิบัติ
ด้านการเงิน ในภาษาอังกฤษจักรพงษ์เลือกใช้ค าว่า “money literacy” อย่างจงใจ เพราะต้องการ
เปรียบเทียบกับความสามารถในการรู้หนังสือหรืออ่านออกเขียนได้ที่คนส่วนใหญ่พึงมี ความฉลาดทาง
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การเงินจึงเป็นชุดความรู้ทางการเงินที่ต้องการเผยแพร่แก่ผู้คนจ านวนมากโดยเชื่อว่าเป็นชุดความรู้
พ้ืนฐานที่ทุกคนควรมีสิทธิเข้าถึง  

ความฉลาดทางการเงินให้ความส าคัญกับวิธีการรักษาเงินและการเพ่ิมจ านวนเงินที่รักษา
ไว้ได้ ค ากล่าวที่ว่าเงินโดยตัวมันเองไม่สามารถท าให้บุคคลร ่ารวยขึ้นได้ก็เพราะว่าต่อให้มีรายรับเพ่ิม 
แต่ไม่สามารถจัดการรายจ่าย เก็บเงิน หรือรู้จักน าเงินไปลงทุน เงินที่ได้เพิ่มมานั้นก็อาจหมดไปได้งา่ย 
ความฉลาดทางการเงินตามนิยามของกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินเข้าใจได้ผ่านโมเดลสู่อิสรภาพทาง
การเงินตามแผนภาพด้านล่างนี้  

ภาพที่ 3.1 โมเดลอิสรภาพทางการเงิน (จักรพงษ์ เมษพันธุ์, 2562ข, น. 8) 
 

เมื่อปัจเจกจ าเป็นต้องรับผิดชอบการเงินตนเอง โมเดลด้านบนเทียบได้กับหลักสูตรฝึก
ตนที่จะน าไปสู่การเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ประสบความส าเร็จด้านการเงิน” ซึ่งต้องมีพื้นฐานส าคัญ
ที่สุดสามข้อได้แก่ “ความรับผิดชอบทางการเงิน” “ความรู้ทางการเงิน” และ “วินัยทางการเงิน ” 
อธิบายโดยสังเขป ความรับผิดชอบทางการเงินหมายถึงการเชื่อว่าผลลัพธ์ทางการเงินที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันเป็นผลมาจากการกระท าของตัวเอง หากบุคคลอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงก็ต้องเริ่มจาก
การลงมือปฏิบัติที่ระดับบุคคล ความรู้ทางการเงิน คือ ทัศนคติทางการเงินที่ถูกต้องร่วมกับความรู้ใน
การหารายได้ ใช้จ่าย ออม และลงทุน ส่วนวินัยทางการเงิน คือ ความเคร่งครัดและความสม ่าเสมอใน
การปฏิบัติทางการเงิน เช่นการเก็บออมอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 

ฐานรากสามข้อต่อยอดไปยังสิ่งที่เรียกว่าสุขภาพการเงินที่ดี ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยทาง
การเงินทั้งหมด 6 ข้อ ดังนี้ 1) สภาพคล่องดี หมายถึง “การมีกิน มีใช้ มีเหลือเก็บ” มีเงินจับจ่าย
เพียงพอโดยไม่ต้องหยิบยืมผู้อ่ืน ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุด 2) ปลอดหนี้จน หนี้จนในที่นี้หมายถึง
หนี้บริโภค เช่น หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้นอกระบบ ฯลฯ ส่วนหนี้อ่ืนๆ เช่น หนี้บ้าน หรือ 
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หนี้รถยนต์ หากอยู่ในระดับที่จัดการได้ มีเงินพอจ่ายทุกเดือนก็สามารถเป็นหนี้ได้ ส่วนหลังนี้จะ
เรียกว่าหนี้ที่จ าเป็น 3) พร้อมชนความเสี่ยง คือ การรู้จักความเสี่ยงทางการเงินของตัวเอง กล่าวคือ รู้
ว่าอาจจะต้องเสียเงินไปกับอะไรได้บ้างเช่น ค่ารักษาพยาบาลฉับพลัน ฯลฯ แล้ววางแผนบริหารจัดการ
ด้วยเครื่องมือทางการเงิน 4) มีเสบียงส ารอง หมายถึง การมีเงินส ารองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ซึ่งจ านวน
ที่แนะน าคือหกเท่าของเงินที่ใช้ต่อเดือน 5) สอดคล้องเกณฑ์ภาษี คือ การวางแผนภาษีได้ถูกต้อง รู้จัก
วิธีลดหย่อน และจ่ายภาษีตามรัฐก าหนดโดยไม่กระทบต่อการเงินของตัวเอง และ 6) บั้นปลายมีทุน
เกษียณ หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่หลังเกษียณแล้วด าเนินการเพ่ือให้มีเงิน
เพียงพอตามที่คาดไว้ได้ (จักรพงษ์ เมษพันธุ์และคณะ, 2559, นน. 41-49) หากท าได้ตามนี้ก็จะเป็น
บันไดไปสู่อิสรภาพทางการเงิน  

 

ภาพที ่3.2 โมเดลอิสรภาพทางการเงินบนจอขนาดใหญ่ระหว่างงาน Money Coach 
on Stage 4.0 เรโวลชูั่น วันที ่17 มิถุนายน 2561 (ภาพโดยผู้วิจัย) 

 
การปฏิบัติตามแนวคิดแต่ละข้อในโมเดลด้านบนเรียกร้องให้ปัจเจกต้องพึ่งพาและฝึก

ตนเองในเรื่องการเงินอย่างยิ่ง อาศัยว่าผู้เรียนจะต้องเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
อาจเกิดโดยไม่ได้อยู่แผนชีวิตได้รับการตีความให้เป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น  การต้อง
จ่ายเงินไปกับกับค่าเล่าเรียนลูก ค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ การได้เงินเดือนน้อย การลงทุนแล้วขาดทุน 
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ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จักรพงษ์อธิบายประกอบโมเดลว่าคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เมื่อมีลูกก็รู้ว่าลูกต้อง
เรียนหนังสือ พ่อแม่ที่แก่เฒ่าวันหนึ่งจะต้องป่วย เงินเดือนน้อยก็สามารถเลือกเปลี่ยนงาน ลงทุนแล้ว
ขาดทุนต่อเนื่องก็เพราะว่าศึกษาไม่รอบคอบ ฯลฯ ชีวิตที่รอบคอบและเคร่งครัดอยู่ในความรับผิดชอบ
และวินัยทางการเงินเช่นนี้จะท าให้ไม่เกิด “อุบัติเหตุทางการเงิน” หรือเกิดน้อย ท าให้ทางเดินสู่
อิสรภาพทางการเงินไม่สะดุด  

ในแง่หนึ่ง ชุดความรู้นี้ให้ทิศทางแก่ปัจเจก ท าให้ตระหนักรู้ว่าชีวิตที่เตรียมพร้อมทาง
การเงินจะท าให้ไม่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินตลอดเวลา มีการเตรียมอนาคตที่พอรู้ลางๆ แม้จะไม่รู้อย่าง  
แน่ชัด อย่างไรก็ดี การเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ทางการเงินไม่ใช่เรื่องที่ท าได้ง่ายหรืออาจจะท า
ไม่ได้เลยส าหรับบริบทของปัจเจกบางคน วิทยากรไม่ถึงขั้นกับละเลยความเป็นจริงในข้อนี้ แต่ก็คงยืน
กรานว่าการเตรียมพร้อมดีกว่าการไม่เตรียม สุดท้ายแล้วถ้าปัจเจกแน่วแน่ก็อาจจะมีผลลัพธ์ทาง
การเงินที่มีประโยชน์อยู่บ้าง  

ความฉลาดทางการเงินที่ถูกน าเสนอให้กับผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน คือการเสนอให้
คนมีความรู้ความเข้าใจกับการจัดการเงินทั้งในด้านการหารายได้ การใช้จ่าย การออมและการลงทุน 
ความรู้ว่าด้วยการจัดการเงินทั้งสี่มุ่งให้บุคคลมีความรู้ในวิธีการรักษาเงินและเพ่ิมจ านวนเงินที่รักษาไว้
ได้ ความฉลาดทางการเงินนี้เรียกร้องให้ผู ้แสวงหาความรู้ทางการเงินลงมือมีความรับผิดชอบกับ
การเงินของตน แสวงหาความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และมีวินัยและความสม ่าเสมอกับแนวทาง
จัดการเงินของตัวเอง หัวข้อต่อไปน าเสนอให้เห็นว่าความฉลาดทางการเงินในด้านการออมนั้นเป็นสิ่งที่
ท าผ่านแนวคิดและเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมและเข้าใจได้ง่ายที่เรียกว่า การออมในตะกร้าสามใบ  
 
3.4 การออมในตะกร้าสามใบ 
 

การออมในสิ่งที่เรียกว่าตะกร้าสามใบสะท้อนวิธีคิดเรื่องการออมเงินที่เปลี่ยนไปตามยุค
สมัย จักรพงษ์กล่าวว่าการ “ท างานหนัก เก็บออม อาศัยอัตราดอกเบี้ยพาไปถึงเป้าหมาย” (จักรพงษ์ 
เมษพันธุ์, 2561ข) เป็นทัศนคติที่โบราณ นอกจากประเด็นเรื่องรายได้ของคนส่วนใหญ่เหลือเพียงพอ
ต่อการออมไม่มากตามที่กล่าวในบทที่สอง อีกสาเหตุหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยแสดงหลักฐาน
สนับสนุนบริบทที่เอื ้อให้เกิดแนวคิดนี้ พบว่าภาพรวมของอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ของธนาคาร
พาณิชย์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา (เทียบเฉพาะเดือนมกราคม
ของทุกปี) ในขณะที่ช่วงปีพ.ศ. 2520 – 2542 อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.9 โดย
อัตราต ่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 4.5 และสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 10.0 ในปีพ.ศ. 2543 อัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่
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ร้อยละ 2.75 และลดลงอย่างต่อเนื่องจนมาถึงร้อยละ 0.5 ในปี 2563 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2564) ดังนั้นการคาดหวังแค่ฝากเงินในธนาคารออมทรัพย์แล้วมีเงินพอใช้จนสิ้นอายุขัยนั้นเป็นไป
ไม่ได้ จักรพงษ์จึงมีความเห็นว่าการออมในโลกปัจจุบันต้องเป็นระบบ มีเป้าหมายและมีกลยุทธ์ชัดเจน 
ทัศนคติที่เหมาะสมต้องเปลี่ยนเป็น “ท างานหนัก เก็บออม และน าเงินไปลงทุน”  โดยระบุชัดเจนว่า 
“คนไม่ลงทุนเป็นคนล้าหลังทางการเงิน”   

ระบบ เป้าหมายและกลยุทธ์น ามาซึ่งแนวคิดแบ่งเงินออมออกเป็นตะกร้าสามใบ ตะกร้า
ในที่นี ่คือ ค าที่ใช้เรียกประเภทของเงินออมตามวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็นสามหมวดหลัก ได้แก่ 
ตะกร้า A ตะกร้า B และตะกร้า C อย่างไรก็ตาม ค าว่าตะกร้าไม่เป็นที่นิยมนัก ค าศัพท์ในกลุ่มที่นิยม
เรียกกันอย่างแพร่หลายคือ พอร์ต A พอร์ต B และ พอร์ต C ค าว่าพอร์ตเป็นค าที ่ย ่อมาจาก     
พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ในภาษาอังกฤษ โดยมีหนึ่งในความหมายตามพจนานุกรมว่า มูลค่าทั้งหมด
ของทร ัพย ์ส ินหร ือตราสารทางการเง ินของสถาบ ันทางการเง ินหร ือน ักลงท ุนรายบ ุคค ล 
(dictionary.com, n.d., แปลโดยผู้วิจัย) ค าว่าพอร์ตเป็นศัพท์สามัญในวงการการเงินและหมู่นักลงทุน 
เช่น พอร์ตหุ้น หมายถึงมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่นักลงทุนคนหนึ่งหรือสถาบันทางการเงินแห่งหนึ่งมี การ
อธิบายนิยามจะเริ่มจากพอร์ต C ซึ่งเป็นพอร์ตแรกที่วิทยากรแนะน าให้มีก่อนตามด้วยพอร์ต B และ
พอร์ต A  

นิยามของพอร์ต C คือ เงินออมที่เก็บไว้เพื ่อใช้จ่ายส ารองฉุกเฉิน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดหลายข้อในโมเดลอิสรภาพทางการเงิน ได้แก่ เรื่องสภาพคล่องดี เรื่องพร้อมชนความเสี่ยง และ
เรื่องเสบียงส ารอง ฐานคิดท่ีส าคัญของพอร์ตนี้มาจากความเชื่อว่าชีวิตมีโอกาสเกิดเรื่องไม่คาดคิดได้อยู่
เสมอ เช่น การโดนไล่ออกจากงาน การเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ ดังนั้น การมีเงินส ารองไว้หนึ่งก้อนเพื่อตั้ง
สติกับชีวิตและหาหนทางเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝันจึงจ าเป็น สูตรการค านวณพอร์ต C เท่ากับ ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน x 6 เดือน จ านวนเดือนนั้นยืดหยุ่นตามความมั่นคงของงานที่ท า ถ้าหากผู้ เรียนรู้สึกว่างาน
มั่นคงมากก็อาจจะคูณเพียง 3 เดือน หรือ ถ้าหากรู้สึกมั่นคงน้อยอาจจะคูณ 12 เดือน ตัวอย่างเช่น 
สมมุติว่าผู้วิจัยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนรวมทั้งหมด 20,000 บาท ก็ควรจะมีเงินส ารองในพอร์ต C อยู่ที่ 
120,000 บาท โดยเงินก้อนนี้ควรเก็บอยู่ในแหล่งพักเงินที่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย มีสภาพคล่องสูง เช่น 
บัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร ฯลฯ อนึ่ง วิธีการนี้ไม่ต่างจากการตั้งกระแสเงินสดในการท าธุรกิจ ซึ่ง
เท่ากับการประมาณรายจ่ายต่อเดือนเทียบกับกระแสเงินสดที่บริษัทหนึ่งๆ มี เพื่อให้รู้ว่าหากเกิดเรื่อง
ฉุกเฉินหรือวิกฤติ บริษัทจะด าเนินกิจการไปได้ต่ออีกกี่เดือน วิทยากรน าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับ
บุคคล ท าให้บุคคลมองเห็นแผนการเงินตัวเองได้เป็นรูปธรรมมากข้ึน  

พอร์ต B มีชื่อเรียกว่า ตะกร้า “เกษียณรวย” ซึ่งหมายถึงพอร์ตส าหรับเตรียมเงินออมไว้
ใช้ยามหลังเกษียณจนถึงเสียชีวิต สูตรค านวณเงินพอร์ต B คือ น าค่าใช้จ่ายรายเดือนในปัจจุบันหรือ
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ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่คาดว่าจะใช้หลังเกษียณ x 12 เดือน x จ านวนปีที่คาดเดาว่าจะมีชีวิตอยู่หลัง
เกษียณ ซึ่งจ านวนปีนี้ น. สพ. ธนัฐแนะให้ลองประเมินคร่าวๆ จากอายุไขเฉลี่ยของคนในครอบครัว 
เช่น สมมุติว่าใช้เดือนละ 20,000 บาทแล้วคาดคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ไปอีก 20 ปีหลังเกษียณ การค านวณ
ก็จะเป็น 20,000 x 12 x 20 = 4,800,000 เท่ากับว่าควรจะมีเงินอย่างน้อย 4 ,800,000 บาทไว้ใช้
หลังเกษียณโดยไม่รวมอัตราเงินเฟ้อ  

สมมุติว่ารวมอัตราเงินเฟ้อแล้ว จ านวนเงินที่ต้องมีคือ 7,000,000 บาท ผู้เรียนที่ต้องการ
จะเก็บเงินตามตัวเลขดังกล่าวอาจเริ่มส ารวจแหล่งเงินเก็บที่ตัวเองมีเบื้องต้น ส าหรับบางอาชีพ เช่น 
พนักงานบริษัทท่ีมีการหักรายได้เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพอยู่เสมอ เมื่อเกษียณอายุอาจได้เงินก้อนคืน
จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจ านวนหนึ่งอยู่แล้ว สมมุติว่าได้ทั ้งหมด 4,000,000 บาท ผู้เรียนก็จะ
ค านวณได้ว่าจ านวนเงินที่จะต้องเก็บเพิ่มก่อนเกษียณอายุเท่ากับ 3,000,000 บาท หลังจากนั้นให้
ผู้เรียนพิจารณาจ านวนปีในการท างานที่เหลืออยู่ เช่น ผู้เรียนอายุ 40 เหลือเวลาท างานอีก 20 ปี หาก
ใช้เครื่องมือคิดค านวณและผลิตภัณฑ์ทางการเงินลงทุน สมมุติว่า เลือกซื้อกองทุนหุ้นในประเทศซึ่ง
คาดหวังผลตอบแทนจากเงินต้นเฉลี่ยเพิ่มปีละ 8% เป็นเวลา 20 ปี เมื่อค านวณออกมาจ านวนที่ต้อง
เก็บต่อเดือนอยู่ที่เดือนละ 5,463.05 บาท   

ในขณะที่พอร์ต C ท าให้ผู้เรียนจินตนาการถึงอนาคตอันใกล้ พอร์ต B นั้นทอดยาวไปถึง
อนาคตอันไกล ผู้เรียนหลายคนโดยเฉพาะผู้เรียนอายุน้อยหรือผู้เรียนที่ไม่นิยมวางแผนชีวิตจะถูกผลัก
ให้จินตนาการถึงเวลาห่างออกไปที่อาจไม่ทันนึกมาก่อน ประการแรก ผู้เรียนต้องใคร่ครวญถึงวัน
เกษียณอายุหรือวันที่เลิกท างาน ซึ่งส าหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในช่วงอายุ 20 – 40 ปี เป็นอนาคตที่
อยู่ถัดไปถึงสองสามทศวรรษ ทั้งนี้ เงื่อนไขนี้แท้ที่จริงอาจไม่เกิดกับผู้เรียนทุกคน อย่างไรก็ตาม การ
เกษียณในงานสัมมนานี้ได้รับการขยายนิยาม มิใช่เพียงการหยุดท างาน แต่เป็นการหยุดท า งานที่ไม่
อยากท า เลือกท าเฉพาะงานที่อยากท าเท่านั้น ประการที่สอง ผู้เรียนต้องจินตนาการถึงความตายซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ของโลกสมัยใหม่เป็นเวลาที่ถัดไปจากการเกษียณ แม้การใคร่ครวญถึงความตายจะไม่ใช่
เรื่องใหม่ แต่การคิดถึงเงินเก็บในพอร์ต B ท าให้ความตายชัดเจนมากขึ้น เพราะจุดสิ้นสุดของเงิน
เท่ากับจุดสิ้นสุดของอายุขัย ผู้เรียนถูกบังคับให้ประเมินช่วงเวลาตายของตนเอง โดยอาศัยพื้นฐานเรื่อง
ความหวาดกลัวเงินหมดก่อนเสียชีวิต ดังที่จักรพงษ์เคยกล่าว “ตายก่อนไม่เป็นไร แต่ถ้าเงินหมดแล้ว
ยังไม่ตายล่ะ” (จักรพงษ์ เมษพันธุ์, 2561ข) อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่แนวคิดทื่อๆ ที่ไม่ยืดหยุ่น เป็นเพียง
ตัวเลขคร่าวๆ หากเก็บเงินไม่ได้ตามเป้าหมายวิทยากรก็ย ้าเสมอว่าชีวิตยังมีทางไป มีสิ่งอ่ืนในชีวิตที่ยัง
ลองปรับได้   

วิทยากรทั้งสามให้ความส าคัญกับพอร์ต B หรือ เงินส าหรับชีวิตหลังเกษียณเป็นพิเศษ 
น.สพ. ธนัฐและศักดาถือว่าพอร์ตนี้ส าคัญที่สุด ส่วนจักรพงษ์มีประเด็นน่าสนใจ ครั้งแรกที่ผู้วิจัยไป
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ร่วมงาน Total Money Makeover ครั้งที่ 4 จักรพงษ์ให้ความส าคัญกับเงินส าหรับชีวิตหลังเกษียณ
มาก เป็นสิ่งแรกที่พูดถึงและใช้เวลานานในการพยายามปรับความคิดผู้อื่นให้คล้อยตาม แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปปีกว่า เมื่อผู้วิจัยไปเข้าร่วมงานสัมมนาชื่อเดียวกันครั้งที่ 7 จักรพงษ์กลับไม่ได้เน้นที่เงินกองนี้
มากเท่าที่เคย แล้วให้ความส าคัญกับพอร์ต A แทน ถึงขนาดพูดว่า “แผน B ก็ท าขนานกันไปเผื่อซวย
ไม่รวยเร็ว” เหตุการณ์นี้ท าให้ผู้วิจัยตระหนักว่าค่านิยมของวิทยากรที่มีต่อการจัดการเงินเองก็ไม่ได้นิ่ง 
มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้ที่มาเรียนหากเรียนเพียงครั้งเดียวมีโอกาสได้รับทัศนคติทาง
การเงินที่ต่างออกไปจากผู้ที่เรียนคนอ่ืนที่ลงเรียนในช่วงเวลาที่ต่างกัน  

นิยามของพอร์ต A คือ ตะกร้าเงินออมเพ่ือ “เกษียณเร็ว” การเกษียณเร็วในที่นี้หมายถึง
การมีรายได้ต่อเดือนจากทรัพย์สินที่สร้างรายได้ (passive income) ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเท่าที่
พอกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน เหมือนกับนิยามอิสรภาพทางการเงินดั้งเดิมในหนังสือพ่อรวยสอนลูก วิธีการ
น ามาซึ่งการเกษียณเร็วที่แนะน า คือ การมีทรัพย์สินหรือธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้หรือกระแสเงิน
สดได้อย่างรวดเร็ว เช่น อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขายของออนไลน์ สินทรัพย์ที่ได้ค่าลิขสิทธิ์ หุ้น ฯลฯ 
ค่านิยมที่มาพร้อมกับการเกษียณเร็วคือการท างานอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งหักล้างกับแนวคิด “เหนื่อย
ชั่วคราวสบายชั่วโคตร” ที่กล่าวไปก่อนหน้า โดยใช้แนวคิดว่า “รวยเร็วเป็นไปได้ รวยสบายไม่มี”  
(จักรพงษ์ เมษพันธุ์ และคณะ, 2559) ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะเด่นของกลุ่มฯ ที่ไม่มีลักษณะ “ขายฝัน
จนเกินจริง” เหมือนกับธุรกิจขายตรง แต่เชื่อในการลงทุนและลงแรง เชื่อว่าทุกงานล้วนต้องเหนื่อย
และอาศัยการติดตามอย่างต่อเนื่อง  เช่น ถ้าท าบ้านเช่าเป็นรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ แล้วผู้เช่าออก
หรือเกิดปัญหาก็ยังต้องรับมือ ซื้อหุ้นแล้วก็ยังต้องคอยติดตามอาศัยความรู้ในการซื้อเข้าขายออก หาก
มีธุรกิจก็ต้องดูแล เพียงแต่มองว่าเมื่อลงแรงไปแล้วสิ่งที่ลงแรงกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสด 
(cashflow) ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งเมื่อได้มาก็สามารถน าไปลงทุนซ ้าได้ หรือน าไปซื้อตราสารทาง
การเงินได้  

ในแง่นี้แหล่งที่มาของเงินในพอร์ต A จึงคล้ายกับเป็นอาชีพที่สองหรือสามส าหรับผู้เรียน 
ซึ่งสะท้อนแนวคิดที่แพร่หลายในกลุ่ม ได้แก่ “แหล่งเงินได้หลายทาง” (multi-income stream) 
แนวคิดนี้เชื่อว่าเพื่อให้ได้ “เงิน” ซึ่งนอกจากเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีพ ยังต้องมีเพื่อออมและ
ลงทุน การมีแหล่งรายได้ทางเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป แนวคิดนี้ตอกย ้าความคิดให้ปัจเจกพึ่งพา
ตนเองให้มากและพึ่งพาโครงสร้างเศรษฐกิจระดับประเทศให้น้อย ในงาน Money Coach on Stage 
4.0 เรโวลูชั่น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 จักรพงษ์พูดถึงปัญหากับดักรายได้ปานกลางของประเทศ
ไทยว่าตัวเขาเองก็ยอมรับว่าไม่รู้จะแก้เชิงโครงสร้างอย่างไรประเทศไทยถึงจะหลุดพ้น แต่ถ้าเป็น
รายบุคคลเขาย ้าว่าแก้ได้ “มันหมดเวลาแล้วจริงๆ ที่คนเราจะมีรายได้ เพียงทางเดียว มันไม่พอจริงๆ 
เราต้องไม่หลอกตัวเอง” (จักรพงษ์ เมษพันธุ์, 2561ค) วิธีคิดเช่นนี้เป็นการตอบสนองต่อปัญหาเชิง
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โครงสร้างผ่านระดับปัจเจกที่ชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นที่ประเทศไทยไม่สามารถเพ่ิมรายได้ประชาชาติ
ต่อหัวให้สูงขึ้นได้ สิ่งนี้กลายมาเป็นปัญหาในระดับบุคคล เมื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเงินยังไม่เพียงพอ
ต่อการออม สภาพเศรษฐกิจสังคมจึงผลักให้คนจ านวนหนึ่งต้องหาอาชีพที่สองหรือสาม ซึ่งวิทยากร
ของกลุ่มก็มองว่าเป็นทางออกที่ควรปฏิบัติ เพื่อขยายภาพการออมให้ชัดขึ้น โดยเฉพาะตัวเลขการ
ค านวณที่ปรากฎในพอร์ต B ผู้เรียนจะถูกสอนให้ใช้เครื่องมือคิดค านวณทางการเงินหรือ Financial 
Calculator  

3.4.1 เครื่องมือคิดค านวณทางการเงิน   
เครื่องมือทางการเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือ เครื่องมือช่วย

ค านวณ เช่น เครื่องคิดเลข ฯลฯ และประเภทที่สองเป็นเครื่องมือในการลงทุน เช่น ผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินต่างๆ ฯลฯ ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือประเภทแรกก่อนเพราะส าคัญต่อการมองเห็น
ภาพการออมเพื่อชีวิตระยะยาว ส่วนประเภทที่สองบรรยายในบทถัดไป เครื่องมือส าคัญที่ส ุดที่
วิทยากรทั้งสามคนขอให้ผู้เรียนดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาในงานสัมมนา
ทุกครั้ง คือ แอพพลิเคชั่นช่วยค านวณที่เรียกว่า Ez Calculators หากผู้เรียนคนใดไม่สะดวกดาวน์
โหลดสามารถค้นค าว่า financial calculator บนอินเตอร์เน็ตจะปรากฎเครื่องมือคิดค านวณลักษณะ
เดียวกัน  

Ez Calculators เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมเครื ่องคิดค านวณทางการเงินที่
สร้างให้คนทั่วไปใช้ได้ไม่ยาก ในตัวแอพพิลเคชั่นจะมีเครื่องมือในการค านวณหลายประเภทตามภาพ
ด้านล่าง เช่น การค านวณเงินกู้ยืม การค านวณแผนเกษียณ การค านวณเงินผ่อนรถ การค านวณการ
ใช้บัตรเครดิต ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนไม่ได้เรียนเครื่องมือทั้งหมด มีเพียงสามรายการที่ได้รับการ
อบรมจากวิทยากร ได้แก่ TVM Calculator (เครื่องค านวณมูลค่าเงินตามเวลา – TVM ย่อมาจาก 
Time Value of Money), Retirement/401K Calculator (เครื่องค านวณเงินเกษียณ) และ Loan 
Calculator (เครื่องค านวณเงินกู้) ซึ่งเครื่องมือสองประเภทแรกใช้เพื่อช่วยค านวณเรื่องการออมเงิน  
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ภาพที ่3.3 และ ภาพที่ 3.4 แอพพลิเคชั่น Ez Calculators และเมนูการใช้งาน  
(บันทึกภาพจากโทรศัพท์มือถือของผู้วิจัยวันที่ 23 พ.ย. 62) 

  
ภาพด้านล่างแสดงวิธีการใช้งานและเชื่อมโยงตัวอย่างในหัวข้อ 4.3 ซึ่งเป็นการ

ออมเงินในพอร์ต B หรือพอร์ตออมเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่มีเงื ่อนไขต้องเก็บเงิน 3,000,000 บาท 
ภายในเวลา 20 ปี มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 8% ซึ่ง
ค านวณเป็นผลลัพท์ว่าต้องเก็บเดือนละ 5,463.05 บาทนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร เครื่องคิดค านวณที่
ผ ู ้เร ียนต้องใช้คือ Retirement/401K Calculator เมื ่อโปรแกรมแล้วเลือกหัวข้อ Retirement 
Savings Analysis จะปรากฎหน้าจอตามภาพ 2.4 หลังจากนั ้นให้กรอกข้อมูลตามรายละเอียด
ด้านข้าง 
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ภาพที ่3.5 หน้าค านวณเงินเกษียณจากแอพพลิเคชั่น Ez Calculators  

(บันทึกภาพจากโทรศัพท์มือถือของผู้วิจัยวันที่ 14 ก.พ. 63) 
 
เมื่อกดปุ่ม Amortization (ค่าตัดจ าหน่าย หมายถึง การจ่ายหรือการท าให้หมด

ไปของค่าจ านอง หนี้ หรือ พันธะผูกพันทางการเงินอื่นๆ โดยเฉพาะการจ่ายเป็นงวดให้แก่ผู้ปล่อยกู้ 
หรือ การทยอยจ่ายค่าสินทรัพย์) (dictionary.com, n.d., แปลโดยผู้วิจัย) ในช่องรอยปะสีเขียวจะ
ปรากฎตารางแสดงการสะสมเงินด้านล่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใส่เงินเก็บในปัจจุบัน 

จ านวนเงินเก็บที่ต้องการมีในวันเกษียณ 

จ านวนเงินต่อเดือนที่ต้องเก็บ (โปรแกรมค านวณให้) 

จ านวนปกี่อนเกษยีณ 

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับต่อปี (เช่น อัตราดอกเบีย้)
ผลก 
เมื่อใส่ข้อมูลครบทั้งสี่ช่อง แล้วกดค านวณ โปรแกรมกจ็ะ
ค านวณเงินที่ต้องเก็บในแต่ละเดือนให้  
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ภาพที ่3.6 และ ภาพที่ 3.7 หน้าจอแสดงรายละเอียดเงินฝากต่อปีจากภาพ 3.5  
(บันทึกภาพจากโทรศัพท์มือถือของผู้วิจัย 14 ก.พ. 63) 

   
แถวแรกแสดงปี แถวที่สองแสดงเงินที่ผู้เรียนเก็บต่อปี อยู่ที่ 65,556.60 บาท 

(5,463.05 x 12) แถวที่สามคืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละปี ซึ่งดอกเบี้ยในช่องนี้คือ ดอกเบี้ยทบ
ต้น หมายถึง การฝากเงินอยู่ในบัญชีโดยได้ดอกเบี้ยและไม่ได้ท าการถอนจนดอกเบี้ยที่ได้รวมเป็นส่วน
หนึ่งของเงินต้น เมื่อคิดดอกเบี้ยรอบใหม่จะคิดจากเงินต้นที่รวมดอกเบี้ยแล้ว ทบเช่นนี้ไปเรื่อยๆ 
จนกว่าจะถอน “พลังของดอกเบี้ยทบต้น” เป็นวาทะศิลป์ที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งเพื่อแสดงการท างาน
ของอัตราเร่งในการสะสมทุน จะเห็นได้ว่าช่วงปีต้นๆ ดอกเบี้ยสะสมยังไม่สูงมากนัก ปีแรกได้ดอกเบี้ย
เพียง 5,244.53 บาท ส่วนปีที่สองได้ 10,909 บาท เมื่อรวมกันจะมีดอกเบี้ยสะสมอยู่ที่ 16,153.15 
บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อเงินต้นเพิ่มพูนขึ้นพร้อมดอกเบี้ยที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเงินต้น หากดูปีที่ 19 
ต่อปีที่ 20 จะได้ดอกเบี้ยสูงถึง 217,366.09 บาท (1,688,866.79 – 1,471,500.70) ซึ่งเมื่อรวมยอด
สะสมดอกเบี้ยทั้งหมด 20 ปีแล้วมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนในช่องเงินต้น (principle) หมายความว่าจาก
ยอดเงิน 3 ล้านบาท ผู้เรียนสะสมเงินส่วนตัวเพียงประมาณร้อยละ 43 ส่วนอีกร้อยละ 57 อาศัยปจัจัย
อ่ืนตามวิทยากรกล่าวอ้างได้แก่ เวลา วินัยในการลงทุนสม ่าเสมอ และการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่ถูกต้อง   

เครื่องมือคิดค านวณแบบ Ez Calculators ทรงพลังด้วยเหตุผลหลายประการ 
หนึ่ง ส าหรับผู้เรียนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ เรียนจบสายบัญชี หรือใช้ชีวิตข้องเกี่ยวกับการค านวณ การ
ค านวณดอกเบี้ยทบต้นไม่ใช่เรื ่องง่าย แม้มีเครื่องคิดเลขทั่วไปก็ไม่สามารถค านวณได้โดยง่าย เมื่อ

ปี      จ านวน    ดอกเบี้ยสะสม   เงินต้น      ยอด
รวม 

ปี     จ านวน  ดอกเบี้ยสะสม   เงินต้น      ยอด
รวม 
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ค านวณไม่ได้การเข้าใจแนวคิดก็เป็นไปได้ยาก การเห็นภาพผลตอบแทนของดอกเบี้ยในระยะ 20 ปียิ่ง
ยากเป็นทวีคูณ การเรียนกรอกข้อมูลเพียงไม่กี ่ช่อง ท าให้แนวคิดทางบัญชีที่ ดูซับซ้อนจับต้องและ
เข้าถึงได้ สอง เงินจ านวน 3,000,000 บาทอาจเป็นยอดที่เยอะส าหรับผู้เรียนบางคน (ซึ่งยอดนี้เพ่ิม
หรือลดตามการค านวณของผู้เรียนแต่ละคน) ท าให้เวลาจินตนาการถึงการเก็บ ไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหน 
จัดการแบ่งการออมอย่างไร เมื่อ Ez Calculators ซอยย่อยกลายเป็นยอดที่เหลือเดือนละ 5,244.53 
บาท เงินจ านวน 3,000,000 บาทที่ดูห่างไกลกลับดูใกล้เข้ามา ยิ่งเมื่อรวมกับการช่วยเหลือของ
ดอกเบี้ยทบต้น นี่อาจเป็นครั้งแรกที่ผู้เรียนจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่จะมีเงินจ านวนที่ปรารถนา 
เหนือไปกว่านั้นคือการเสริมสร้างก าลังใจให้ปัจเจกรู้สึกว่ามีอ านาจในการจัดการอนาคต หากมีความ
พยายามมากพอสิ่งที่อาจเคยเป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้ขึ้นมา   

หลังจบงาน Total Money Makeover ครั้งที่ 7 ผู้วิจัยได้ลองส่งแบบสอบถามที่
สามารถท าได้ทางออนไลน์เข้าสู่กลุ่มลับ Money Makeover ในเฟสบุ๊คเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว
เกี่ยวกับการจัดการเงินและความรู้ทางการเงิน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนได้เคยเข้าร่วมงานสัมมนา 
Total Money Makeover อย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยผู้วิจัยได้ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 76 คน ใน 
76 คนนี้มีตั้งแต่อายุ 19 ถึง 52 ช่วงอายุที่มีผู้มาเข้าร่วมเยอะสุดคือตั้งแต่ 28 – 34 ปี (ท้ังหมด 31 คน) 
มีผู้ชายทั้งหมด 33 คน หญิง 42 คนและเพศทางเลือก 1 คน หนึ่งในค าถามที่ผู้วิจัยถามคือ รู้จัก Ez 
Calculators ก่อนที่จะเข้าฟังงานสัมมนา Total Money Makeover หรือไม่ ซึ่งค าตอบที่ได้คือ 33 
คน (คิดเป็น 43.4%) รู้จักมาก่อนอบรม และทั้งหมด 43 คน (คิดเป็น 56.6%) เพิ่งมารู้จักหลังอบรม 
ดังนั้น พออนุมานได้ว่าคนจ านวนมากเพิ่งเคยเห็นการค านวณเงินเก็บที่เป็นภาพละเอียดขนาดนี้เป็น
ครั้งแรก 

3.4.2 เวลา 
แนวคิดดอกเบี้ยทบต้นในหัวข้อที่แล้วแสดงอิทธิพลของเวลาต่อการเรียนรู้เรื่อง

การลงทุน เวลาได้รับการกล่าวถึงให้เป็นทั ้งมิตรและศัตรูของผู้เรียน ในส่วนของมิตร ผู้เรียนได้
ตระหนักผ่านตัวอย่างการสะสมเงิน 3,000,000 บาทส าหรับพอร์ต B ในหัวข้อที่แล้วว่าระยะเวลา 20 
ปีมีนัยส าคัญต่อการน าไปสู่เป้าหมายทางการเงินของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม อิทธิพลนี้ได้รับการตอกย ้า
ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อวิทยากรลองให้เปลี่ยนจ านวนปีเพื่อค านวณวิธีสะสมเงินจ านวนเดิม สมมุติว่าผู้เรียน
อายุ 20 ปี ก็จะมีเวลา 40 ปีในการออม หากเงื่อนไขคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ดอกเบี้ยทบต้นเฉลี่ย
ปีละ 8% เท่าเดิม เมื่อใช้โปรแกรมเดิมใน Ez Calculators ช่วยค านวณ ผู้เรียนสมมุติที่เหลือเวลาออม
เงิน 40 ปีจะต้องเก็บเงินแค่เพียงเดือนละ 965.04 บาทเท่านั้น ลดลงจากยอด 5,463.05 บาทของ
ผู้เรียนอายุ 40 ปีมาก โดยจ านวนเงินที่เก็บจริงอยู่ที่  463,219.20 บาท ส่วนจ านวนเงินที่เหลืออีก 
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2,536,780.20 บาทมาจากดอกเบี้ยทบต้น เมื่อเห็นภาพดังนี้ การเข้าใจว่ายิ่งมีระยะเวลายาวนานยิ่ง
ได้เปรียบ ภาพเวลาในฐานะมิตรที่ช่วยเหลือให้ไปสู่อิสรภาพทางการเงินจึงชัดเจนมากข้ึน  

เหรียญอีกด้านที่มาพร้อมเวลาคือ “เงินเฟ้อ” โดยสังเขป เงินเฟ้ออธิบายแนวคิด
ที่มูลค่าเงินเปลี่ยนตามกาลเวลา ดังตัวอย่างสไลด์บรรยายหน้า 13 จากเอกสารบริหารความมั่งคั่งด้วย
กองทุนรวมของ น.สพ. ธนัฐที่เปรียบเทียบราคาก๋วยเตี๋ยวต่อเงินเดือนของผู้ที่เพ่ิงจบปริญญาตรีตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2559 ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามในปีพ.ศ. 2530 ใช้เงิน 5 บาท ในปีพ.ศ. 2540 ใช้เงิน 7 
บาท ในปีพ.ศ. 2550 ใช้เงิน 30 บาท ในปีพ.ศ. 2559 ใช้เงิน 50 บาท หากผู้เรียนวางแผนพอร์ต B 
โดยลืมค านวณอัตราเงินเฟ้อ เวลาจะกลายเป็นศัตรูของผู้เรียนได้โดยง่าย สมมุติผู้เรียนค านวณรายจ่าย
ปัจจุบันอยู่ที่เดือนละ 30,000 บาท เหลือเวลาอีก 30 ปีจนกว่าจะเกษียณ เมื่อรวมเงินเฟ้อเฉลี่ยปีละ 
3% เข้าไป รายจ่ายต่อเดือนในปีแรกหลังการเกษียณจะอยู่ที่ 72,000 บาท ซึ่งเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
เกินเท่าตัวจากปัจจุบัน ผู้เรียนจะได้รับการเตือนให้ตระหนักถึงมิตินี้ของเวลาเช่นกัน  

โดยสรุป การคิดค านวณเงินอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการออมแบบอาศัย
ดอกเบี้ยทบต้น หรือ การค านวณเงินเฟ้อท าให้ผู้เรียนตระหนักถึงการมีอยู่ของเวลาที่ชัดเจนจับต้อง
ได้มากขึ้น เวลาซึ่งอาจเคยดูยาวนานเป็นหลายสิบปีหรือตลอดชั่วชีวิตคนและไม่อาจมองเป็นภาพได้
ชัดเจนนั้น บัดนี้ถูกซอยย่อยให้กลายเป็นสิ่งที่ค่อยๆ จัดการได้ปีต่อปีหรือเดือนต่อเดือนผ่านการทยอย
เก็บเงินหรือเงินเฟ้อที่ค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้น หากต้องมีเงินออมหลังเกษียณตามพอร์ต B ส าเร็จตามวิธีการ
ที่เรียนรู้จากในงานสัมมนาผู้เรียนต้องสามารถจินตนาการทั้งในลักษณะซอยย่อยและระยะยาวที่แล
ทอดไปในอนาคต ซึ่งในแง่หนึ่ง ท าให้แผนการเงินไม่ใช่เพียงแค่แผนการเงิน แต่เป็นแผนชีวิต เพราะ
ต้องคิดต้องลงมือว่าจะท าอย่างไรถึงจะได้มาซึ่งเงินจ านวนเท่าท่ีต้องการออมทุกเดือน รวมทั้งต้องเลือก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวไหนถึงจะได้ชีวิตทางการเงินที่ปรารถนา  

3.4.3 วินัย 
จินตนาการต่อเวลาเป้นสิ่งที่มีอานุภาพกับตัวบุคคล และจะมีผลในเชิงปฏิบัติเมื่อ

ผู้เรียนเปิดรับแนวคิดเรื่องวินัยทางการเงิน เพราะการจะบรรลุแผนออมเงินระยะยาวต้องอาศัยการน า
เงินไปลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือนหรือทุกปี ความต่อเนื่องดังกล่าวนี้เองที่เป็นนิยามของค า
ว่า “วินัย” ในกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากร ส าหรับผู้ที ่เพิ่งเรียนรู้ทางการเงินหรือนักลงทุน
มือใหม่ หนึ่งในวิธีการลงทุนเพื่อออมที่ฝึกวินัยอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมเรียกว่า DCA ย่อมาจาก 
Dollar Cost Average หมายถึงการน าเงินไปลงทุนต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกันทุกเดือนโดยไม่สนใจ
ว่ามูลค่าของกองทุนจะขึ้นหรือลงเพ่ือเฉลี่ยต้นทุนการซื้อ  

เรื่องเล่าของความส าเร็จจากวินัยการลงทุนแบบ DCA มีอยู่ไม่น้อยและถูกยกย่อง
ขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้เรียนอยู่เสมอ จักรพงษ์ถึงขนาดเคยกล่าวว่า “ใดๆ ในโลกจบที่วินัย
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การเงิน” (จักรพงษ์ เมษพันธุ์, 2562ก)  และปรามาสว่าที่หลายคนไม่ประสบความส าเร็จทางการเงิน
เพราะขาดวินัย ในรายการพอดแคสต์ The Money Case by The Money Coach ของส านักข่าว 
The Standard ที่จักรพงษ์เป็นผู้จัดหลัก เขาเคยยกย่องเรื่องราวของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
(รปภ.) อายุ 32 คนหนึ่งว่าเป็น “ฮีโร่” และ “สุดยอดของวินัย” ด้วยอาชีพท่ีเงินเดือนน้อยแต่ว่ามีเงิน
ออมถึง 1,400,000 บาทในวันที่เล่าเรื่อง รปภ. คนนี้ปฏิบัติตามที่จักรพงษ์สอนหลายอย่าง ทั้งขายนา
เพ่ือปลดหนี้ หาอาชีพท่ีสองด้วยการรับจ้างซ่อมบ้าน มัธยัสถ์อดออมจนมีเงินเก็บจากทั้งสองงานเดือน
ละ 10,000 บาทแล้วน าเงินก้อนนี้ไปลงทุน DCA ในกองทุนรวมติดต่อกันเป็นระยะเวลาแปดปี จนมี
เงินออมรวมล้านกว่าบาท (ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560) ในแง่หนึ่ง การฟังวิทยากรยกย่อง
บุคคลที่ไม่หมิ่นเงินน้อย รักษาวินัย เก็บเงินไปเรื่อยๆ จนมีเงินก้อนใหญ่ โน้มน้าวผู้เรียนให้เข้าใจว่า
วินัยทางการเงินเป็นเรื่องน่าชื่นชม ควรค่าแก่การปฏิบัติตาม จริงอยู่ว่าการรักษาวินัยอย่างยาวนาน
ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ทุกคนที่ปฏิบัติได้ ไม่น่าประหลาดใจที่มีผู้ชื่นชม แต่ในอีกแง่หนึ่ง วิธี คิดเช่นนี้
ตอกย ้าการยกย่องปัจเจกที่รอดพ้นจากโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งจ่ายค่าแรงงานพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยน้อยจนท าให้ภาพเหมารวมของพนักงานรักษาความปลอดภัยคือผู้มีรายได้ต ่า ไม่น่าจะ
สามารถมีเงินออมเกินหนึ่งล้านบาทหรือมีความรู้พอที่จะซื้อกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม จักรพงษ์เองก็พูด
อย่างตระหนักในรายการว่าเขาเองก็ติดกับภาพเหมารวมเรื่องรายได้และความรู้ของผู้ท าอาชีพรักษา
ความปลอดภัย เรื่องเล่าของพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวถึงจับใจเขาเพียงนี้ 

ส าหรับผู้ที่เพ่ิงเรียนรู้การลงทุน กองทุนที่แนะน าส าหรับการท า DCA เรียกกันว่า 
กองทุน SET50 ซึ่งเป็นกองทุนที่ผู้จัดการกองทุนซื้อหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด 50 ตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การลงทุนเช่นนี้ถือว่าอาศัยความรู้ไม่มากเพราะไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจหรือตลาด
หลักทรัพย์จะเป็นเช่นใด ผู้จัดการกองทุนก็จะซื้อหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด 50 ตัวแรกเสมอ เป็นกองทุนที่เชื่อ
กันว่าหากลงทุนแบบ DCA เกินระยะเวลาที่แนะน า (มากกว่า 10 ปีขึ้นไป) จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
ต้นทุนค่อนข้างแน่นอน แม้ว่าผลตอบแทนดังกล่าวอาจจะต ่ากว่าผลตอบแทนจากกองทุนตัวอื่น รูป 
2.7 เป็นตัวอย่างกราฟแสดงการลงทุนแบบ DCA ของศักดาที่เฉลี่ยซื้อหน่วยลงทุนมูลค่า 5,000 บาท
ทุกปลายเดือน ในกองทุน TMB SET50 เป็นระยะเวลา 15 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2560 รูปนี้ถูก
น าเสนอระหว่างงานสัมมนาเพื่อแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าหากมีเงิน วินัย และเครื่องมือทางการเงินที่
ถูกต้องแล้ว หนทางสู่อิสรภาพทางการเงินตามนิยามของกลุ่มไม่ใช่เรื่องเกินจริง   
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ภาพที ่3.8 ตัวอย่างผลตอบการแทนการลงทุนแบบ DCA ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่าน

กองทุน TMB SET50 (ศักดา สรรพปัญญาวงศ์, 2562ก, น. 161)  
 

 โดยสรุปแล้ว วินัยทางการเงินส าหรับกลุ่มสัมมนาคนไทยฉลาดการเงินคือ 
ความต่อเนื่อง เช่น ความต่อเนื่องในการลงทุนสินทรัพย์หนึ่งเป็นระยะยาวโดยไม่เลิกล้มแม้ในปีที่
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินจะให้ผลตอบแทนต ่าหรือติดลบ อย่างไรก็ตาม วินัยนี้ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว 
แนวคิดเรื ่องวินัยต้องมาพร้อมความเพียรในการหมั่นศึกษาหาความรู้เรื ่องผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ตัวอย่างด้านบนเป็นผลิตภัณฑ์การเงินพ้ืนฐานซึ่งอิงกับการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเป็นหลักท าให้
ผู้ลงทุนวางใจได้ระยะยาว หากทว่าเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวอ่ืน จะต้องอาศัยความรู้ทางการเงิน
ที่สูงขึ้นไปอีก วินัยเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ ส. นพ. ธนัฐสอนให้ผู้เรียนให้เวลาสินทรัพย์ดูว่า
สินทรัพย์สร้างผลตอบแทนได้จริงหรือไม่ หากเวลาผ่านไปก็ยังดูไม่มีวี่แวว จะต้องรู้จักเปลี่ยนสินทรัพย์ 
การดันทุรังมีวินัยกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่ถูกตัวย่อมไม่ใช่เรื่องดี   

จะเห็นได้ว่าวินัยเป็นค่านิยมซึ่งทั้งวิทยากรยกย่องว่าเป็นสิ่งดีงาม ผู้ที่ท าได้คือคน
เก่ง ทว่าปัญหาเวลาที่ยกบางอย่างขึ้นเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่เก่งแล้ว เมื่อตัวผู้เรียนท าไม่ได้มักกล่าวหา 
ต าหนิ และกดดันตัวเอง รู้สึกว่าตัวเองไม่มีวินัย แม้บางครั้งวินัยเป็นสาเหตุแท้จริงของการไม่สามารถ
ออมเงินได้อย่างหวัง แต่หลายครั้งอาจมีปัจจัยอื่นมากน้อยเข้ามาส่งผลกระทบท าให้ปัจเจกคนหนึ่งต้อง
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เสียวินัยก็เป็นได้ หรือในบางครั้งก็เป็นส่วนผสมของทั้งสอง ทั้งพฤติกรรมความเป็นมนุษย์และบริบท
สังคมท่ีแวดล้อม    
 
3.5 การจัดการหนี้ 
 

นอกจากเรื่องการเก็บออมและการสร้างทรัพย์สินแล้ว หนี้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่จูงใจคน
จ านวนมากให้มาร่วมงานสัมมนา ซึ่งเมื่อพิจารณากับตัวเลขผู้เป็นหนี้ในบทที่สองก็ไม่น่าประหลาดใจ
เพราะครัวเรือนไทยมีหนี้ค่อนข้างสูง จากตัวเลขตอบแบบสอบถาม Kahoot ในงาน Total Money 
Makeover ครั้งที่ 4 ที่อ้างถึงในบทเกริ่นน ามีผู้เรียนที่เป็นหนี้และไม่มีเงินเก็บเลยอยู่ที่ประมาณ 60-70 
คนจาก 400 กว่าคน คิดเป็นเกือบ 20% ของทั้งหมด ส่วนในแบบสอบถามที่ผู้วิจัยส่งเข้ากลุ่มที่อ้างถึง
ไปแล้วก่อนหน้า จากผู้ตอบแบบสอบถาม 76 คน มีผู้เรียนที่เป็นหนี้และไม่มีเงินเก็บเลยอยู่ 9 คน 
(11.8%) และมีผู้เรียนที่เป็นหนี้แต่ยังมีเงินเก็บอยู่ 21 คน (27.6%) 

การจัดการหนี้ส าหรับกลุ ่มคนไทยฉลาดการเงินต้องอาศัยทั ้งทัศนคติ ความรู ้และ
จิตวิทยา จักรพงษ์ผู้ผ่านหนี้ก้อนใหญ่มาก่อนมักกล่าวอย่างเห็นใจว่าถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้ ชีวิตการเงิน
จะดียาก คนเป็นหนี้จ านวนไม่น้อยมักจะจมอยู่กับความเครียด คิดแต่เพียงอยากจะใช้หนี้ให้หมด 
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้จัดวางหนี้ใหม่ไม่ให้อยู่ตรงข้ามความมั่งคั่งแต่เป็นสิ่งที่สามารถด าเนินไป
พร้อมกันได้ กล่าวคือ ต่อให้มีหนี้ก็ยังเก็บออมเงินได้ ผู้เรียนจะได้รับการอบรมว่ามีหนี้ก็มีชีวิตการเงินที่
ดีได้ ตราบใดที่จัดการเป็น ผ่อนจ่ายได้ ให้รู้ว่าหนี้ที่ติดมีวันสิ้นสุดลงได้ ชีวิตทางการเงินที่ดีจึงไม่ใช่ชีวิต
ที่ไม่มีหนี้ แต่มีแล้วจัดการผ่อนช าระพร้อมสร้างนิสัยการออมไปพร้อมกับการมีหนี้ได้  

แรกสุดวิทยากรแบ่งหนี้ออกเป็นสองประเภท ได้แก่ “หนี้รวย” และ “หนี้จน” หนี้รวย
ในความหมายนี้ได้แก่ หนี้ที่ก่อเพื่อลงทุนให้มีกระแสเงินสดกลับเข้ามา เช่น หนี้ยืมธนาคารเพื่อซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าแล้วได้กระแสเงินสดกลับมาเป็นบวก ส่วนหนี้จนอยู่ตรงกันข้าม คือ หนี้ที่ก่อ
แล้วท าให้ผู้เป็นหนี้เสียเงินออกเพียงอย่างเดียว เช่น หนี้กู้ซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย หนี้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
หนี้กู้ซื้อรถ และหนี้บริโภค ชื่อเรียกของหนี้ทั้งสองประเภทอาศัยวาทะกรรมรวยจน ท าให้หนี้รวยดูเป็น
สิ่งน่าปรารถนาและหนี้จนเป็นสิ่งเลวร้าย อย่างไรก็ตามนิยามของหนี้รวยและหนี้จนมีความลื่นไหล มี
หนี้จนหลายประเภทที่วิทยากรก็มองว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อชีวิตหากยังไม่มีเงินสดก็กู้เพ่ือซื้อก่อนได้ เช่น 
หนี้บ้าน รถ และการศึกษา แต่ก็เน้นย ้าว่าต้องผู้เรียนจะต้องกู้อย่างมีความรู้และสติ กู้ไม่เกินตัว ไม่ควร
เกิน 35-40% ของรายได้ ส่วนหนี้บริโภคนั้นเพื่อการดื่ม กิน ใช้กระจุกกระจิกส าหรับชนชั้นกลาง
วิทยากรไม่สนับสนุนให้มีเลย หากเผลอมีแล้วควรต้องรีบผ่อนช าระให้เร็วที่สุดแล้วไม่สร้างหนี้เพ่ิมอีก   
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นอกจากประเภทของหนี้แล้ว ก็ยังมีประเภทของผู้เป็นหนี้ ซึ่งผู้เรียนควรจ าแนกได้ว่าตน
เป็นประเภทใด ระหว่าง ผู้ที่ยังพอมีเงินหมุนเวียนจ่ายหนี้บางส่วนได้และผู้ที่ไม่มีเงินสดจ่ายหนี้อีกแล้ว 
ไม่ว่าจะจัดอยู่ในประเภทใด ทัศนคติสามข้อที่ต้องผู้เรียนพึงมีก่อนแก้หนี้คือ 1) สัญญากับตัวเองว่าจะ
จัดการหนี้ที่มีอยู่ให้หมดด้วยความจริงจัง 2) หยุดก่อหนี้เพ่ิมทุกกรณี ห้ามมีข้อแม้ในการสร้างหนี้ใหม่ 
และ 3) ตรวจสอบหนี้คงค้างทั้งหมดแล้วสรุปรายการหนี้ออกมาดังตารางด้านล่าง  
 
ตารางที่ 3.1 
ตารางสรุปรายการหนี ้นายชัดเจน (ตัวอย่างสมมุติ) จ าลองจากเอกสารเรียน Total Money 
Makeover 4  
 

หมายเหตุ: จากเอกสารประกอบการเรียน Total Money Makeover ครั้งที่ 4 (น. 27), โดย  
จักรพงษ์ เมษพันธุ์, 2561ก)   

 

เมื่อแจกแจงรายละเอียดของหนี้แล้ว ส าหรับคนเป็นหนี้ประเภทแรกถ้าเกิดว่ายังหาเงิน
สดจากแหล่งต่างๆ ได้ เช่น โบนัส ค่าแรงรับจ้างพิเศษ เงินขายของเพื่อมาช าระหนี้ ฯลฯ ผู้เป็นหนี้
อาจจะท าการรีไฟแนนซ์รวมช าระหนี้เป็นก้อนเดียว เช่น อาจกู้สินเชื่อกับอีกหนึ่งธนาคารที่ยังมีเครดิต
ดีอยู่ เช่น ธ. ทหารเขมรเป็นจ านวนเงิน 85,000 บาทซึ่งให้ดอกเบี้ยฟรี 6 เดือนแรก แล้วอีก 30 เดือน
คิดดอกเบี้ย 12% ต่อปี แล้วน าไปปิดบัญชีไทยการค้า (50,000) และไทยชาวนา (35,000) ด้านบน ท า
ให้จากที่ต้องผ่อนช าระเดือนละ 8,500 เหลือเพียงเดือนละ 5,000 เพราะได้ดอกเบี้ยที่ถูกลง หลังจาก
นั้นให้วางแผนช าระคืนด้วยเงินคงเหลือ โดยทุ่มเงินจ่ายไปยังหนี้ก้อนที่จะช าระหมดได้ไวที่สุดหรือมีเงิน
ต้นเหลือน้อยที่สุด  ส่วนหนี้ล าดับอื่นๆ ให้จ่ายตามยอดขั้นต ่าที่สถาบันการเงินเรียกเก็บ ที่แนะน าให้
ท าแบบนี้ นอกจากจะเพื่อความเป็นระบบแล้วเชื่อว่าจะส่งผลในเชิงจิตวิทยา เมื่อเห็นว่าหนี้หายไปที
ละก้อนจะท าให้มีก าลังใจในการช าระหนี้มากข้ึน   
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ส าหรับคนประเภทที่สอง แนวทางการปลดหนี้จะต่างออกไปจากกรณีแรก จักรพงษ์
สอนว่าถ้าไม่มีเงินช าระหนี้แล้วให้ยึดคติ “ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย” แล้วให้ไปเจรจากับสถาบันการเงินเพ่ือ
ประนอมหนี้ อาจเพื่อลดดอกเบี้ย ผ่อนเฉพาะดอกเบี้ย หรือหยุดช าระชั่วคราวไปเลย เมื่อเจรจากับ
สถาบันการเงินแล้วอาจจะต้องขายสิ่งที่ท าให้เป็นหนี้ก้อนใหญ่เพื่อหาเงินสดเข้ามาไว้ในมือ เช่น การ
ขายบ้านหรือขายรถ หลังจากนั้นให้หารายได้เพิ่มซึ่งอาจหมายถึงการสร้างทรัพย์สิ นหรือสร้างธุรกิจ
ต้นทุนต ่า เช่น ขายของออนไลน์ รับสอนพิเศษ ธุรกิจนายหน้า ฯลฯ แล้วจึงสะสมเงินเพื่อไปเจรจา
ช าระคืน 

นอกจากกลยุทธ์และวิธีการแบบข้างต้นแล้ว ผู้เรียนจะได้ตระหนักว่าจิตวิทยาในการแก้
หนี้ หรือการรักษาก าลังใจส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จักรพงษ์พูดเสมอว่า “ได้เงินมาอย่าเอาไปใช้หนี้หมดให้
เก็บไว้ก้อนหนึ่งเป็นก าลังใจให้ตัวเอง”ถ้าเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาไปใช้หนี้จนหมด จะรู้สึก
เหมือนท างานเสียเปล่า เนื่องจากไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันของตนเอง ดังนั้น ผู้เรียนควรต้องออมเงิน
แม้เป็นหนี้ สมมุติว่าได้โบนัสมาหนึ่งก้อน ควรแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกคือแบ่งใช้หนี้ ส่วนที่สอง
ให้เก็บไว้ออม แม้จะเป็นหนี้แต่ถ้าเห็นว่ามีเงินเก็บเพ่ิมขึ้นก็จะสร้างความภูมิใจท าให้รู้สึกมีศักดิ์ศรี ส่วน
ที่สามให้น าไปใช้จ่ายซื้อความสุขให้ตัวเองเพ่ือไม่ให้เครียดจนเกินไป  

แนวคิดอีกข้อที่ได้รับการเน้นย ้าเป็นอย่างยิ่งคือ ห้ามคิดว่าเป็นหนี้แล้วจะสร้างทรัพย์สิน
ไม่ได้ เป็นหนี้แล้วต้องยิ่งสร้างทรัพย์สินเพื่อหาวิธีหลุดออกจากหนี้ ส าหรับผู้ที่เป็นหนี้ก้อนใหญ่ที่ไม่อาจ
ช าระได้ด้วยการลดค่าใช้จ่ายต้องสร้างทรัพย์สินหรือหาแหล่งรายได้เพ่ิมเท่านั้น จักรพงษ์แนะน าถึงขั้น
ที่ว่า หากเครดิตผู้ที ่เป็นหนี้เสียไปแล้วให้ไปยืมเครดิตของคนอื่นในครอบครัวมาลองลงทุนสร้าง
สินทรัพย์ที่ท าให้มีเงินเข้าทุกเดือน ความคิดนี้มาจากความเชื่อว่าหากคนเป็นหนี้กล้าคิดถึงการสร้าง
ทรัพย์สินก็มีโอกาสที่จะใช้หนี้หมด เพราะถ้าช าระหนี้ได้หมด ทรัพย์สินก็ยังจะคงอยู่ และจะช่วยสร้าง
กระแสเงินสด ซึ่งสามารถต่อยอดออมและวางแผนสู่อิสรภาพทางการเงินได้  

โดยสรุป จุดเด่นของชุดความรู้ วิธีการและจิตวิทยาการจัดการหนี้ในงานสัมมนานี้คือ 
การสอนให้ไม่หลีกหนีปัญหาทางการเงิน ดังค ากล่าวว่า “ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย” แรกสุดคือสอนให้ผู้เรียน
ยอมรับความเป็นจริงแล้วเผชิญหน้ากับหนี้ทั้งหมดที่ตัวเองสร้างขึ้นโดยการท าออกมาเป็นตารางอย่าง
ละเอียด ซึ่งไม่ได้แนะน าให้แจกแจงเฉพาะเรื่องหนี้แต่แนะให้แจกแจงทุกหัวข้อการเงิน ถือเป็นจุดเด่น
ของกลุ่มฯ เพราะช่วยขยายสามัญส านึกของผู้เรียนให้ตกผลึกกับ “สภาวะทางการเงินขอ งตน” ซึ่ง
ผู้เรียนมักคิดว่าเป็นเรื่องที่รู้ดีอยู่แล้ว ต่อมาจึงสอนวิธีจัดการ พร้อมให้ก าลังใจ แสดงความเห็นอกเห็น
ใจว่าการแก้หนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่มีทางลัด ต้องทยอยแก้ทีละปม แต่มีวันสิ้นสุดได้ มีวันที่หนี้จะจบลงได้  

ในแง่หนึ่ง ตามที่จักรพงษ์พูดเรื่องกับดักรายได้ปานกลางว่าเขาไม่รู้จะแก้เชิงโครงสร้าง
อย่างไร แต่ในเชิงปัจเจกเขาแนะน าได้ แนวคิดและชุดความรู้เรื่องหนี้ที่เขาให้แก่ผู้เรียนก็สนับสนุน
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ค าพูดนี้อยู่ไม่น้อย สิ่งที่วิทยากรสอนอาจเหมาะสมกับปัจเจกบางคนเป็นอย่างยิ่ง เช่น หนึ่งในผู้ให้
ข้อมูลชื่อ เร (นามสมมุติ) อายุ 28 ปีเป็นพนักงานบัญชีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เรเป็นคนหนึ่งที่หันมา
สนใจงานสัมมนาของกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินเพราะปัญหาหนี้ของพ่อและแม่ที่เกิดตั้งแต่วิกฤติ
เศรษฐกิจปี 40 “เมื่อก่อนแม่มีปัญหา อยากจะใช้หนี้อย่างเดียวแล้วเครียดมากรู้สึกเป็นภาระ” เมื่อเร
ร่วมงานสัมมนาแล้วพิจารณาว่าแนวคิดเรื่องการเงินที่ได้ “เป็นทัศนคติการเรียนที่ถูกต้อง” จึงพาแม่มา
ฟังงานสัมมนา “ท าไรไม่ได้ก็พาแม่ไปเป็นดาวน์ไลน์ของโค้ช พอทัศนคติตรงกันปุ๊ปก็ปลดหนี้ไปได้
เกือบจะหมดแล้ว” ประโยคนี้กล่าวอย่างเป็นอุปไมย “ดาวน์ไลน์” เป็นค าศัพท์ที่ใช้กันในวงการธุรกิจ
ขายตรงเรียกบุคคลที่เป็นลูกทีมที่จะต้องเบิกสินค้าจากพ่อทีมหรือแม่ทีมไปขายต่อ เรไม่ได้หมายความ
ว่าแม่เป็นดาวน์ไลน์ในแง่การขาย แต่เป็นดาวน์ไลน์เชิงความคิด แม้ว่าแม่ของเรยังไม่ได้ปลดหนี้จน
หมด แต่พอเรียนแล้วค้นพบวิธีการจัดการเงิน รู้จักที่จะแบ่งเบาความเครียดของตนเอง ไม่ตะบี้ตะบัน
ใช้หนี้เพียงอย่างเดียวจนรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุข ตัวอย่างของเรแสดงให้เห็นว่าวิธีการของกลุ่ม
สามารถใช้แก้ปัญหาปัจเจกบางคนได้จริง อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่กับบางคนใช้ได้  

อนึ่ง หนี้ทั ้งหมดที่วิทยากรกล่าวถึงเป็นหนี้ในระบบ หากผู้เรียนเป็นหนี้นอกระบบ
วิทยากรก็พยายามแนะน าว่าให้พยายามดึงกลับมาอยู่ในระบบให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม วิทยากร
ไม่ได้สอนวิธีแก้หนี้นอกระบบซึ่งเกิดกับคนจ านวนมากที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบ วิธีการการแก้หนี้ของ
วิทยากรจึงมีกรอบจ ากัดอยู่ในระบบการเงิน   
 
3.6 แนวทางจัดการเงิน 
 

บทนี้ต้องการส ารวจว่าว่าวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินเสนอให้ผู้แสวงหาความรู้
ทางการเงินเข้าใจเรื่องเงินอย่างไร เมื่อประมวลชุดความรู้ ทัศนคติและเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดใน
บทนี้ พบว่าเงินเป็นสิ่งที่ต้องจัดการส าหรับผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน การจัดการนี้เริ่มตั้งแต่การฝึก
ความคิดว่าปัจเจกเป็นผู้รับผิดชอบการเงินส่วนบุคคลของตนเอง โดยมองสภาพสังคมและโครงสร้าง
เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม การขจัดวิธีมองความร ่ารวยแบบเหมารวมว่ายิ่งมีเงินมากจะ
เท่ากับร ่ารวย แต่มองว่าความร ่ารวยเป็นตัวเลขที่ผู้เรียนสามารถก าหนดเองได้ การจัดการเงินจะต้อง
อาศัยการฝึกฝนผ่านชุดความรู้และเครื่องมือ ท าอย่างมีเป้าหมาย การบังคับตนเองไม่ให้บิดพลิ้วจาก
เป้าหมายและทัศนวิสัยระยะยาว หากจัดการได้ตามแนวทางนี้ทั้งหมดจะน าไปสู่แนวทางจัดการชีวิต 
(sense of direction) ผู้เรียนสามารถอาศัยการใคร่ครวญและการค านวณเงินที่ละเอียดกว่าที่ตัวเอง
เคยรับรู้เพื่อท าความเข้าใจกับชีวิต (Miyazaki, 2003 as cited in Maurer, 2006) ถ้าจัดการเงินได้ 
ชีวิตก็จะมีความหมาย มีหลักชัยย่อยๆ เป็นทิศทางให้ก้าวเดินจนกระทั่งวันสุดท้ายของลมหายใจ  
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แนวทางการจัดการชีวิตนี้ให้ความส าคัญกับการพ่ึงพาตนเองผ่านการฝึกฝนลงมือปฏิบัติ 
มีการขยายความและให้รายละเอียดว่าปัจเจกจะต้องท าอย่างไร ปัจเจกต้องเรียนวิธีคิด ชุดความรู้และ
เครื่องมือ พร้อมทดลองปฏิบัติและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนแนวคิดเรื่อง
การฝึกปฏิบัติชัดเจนได้แก่  สมุดที่เรียกว่า “โปรแกรม 21 วัน สู่การเปลี่ยนแปลงอนาคตการเงิน” ซึ่ง
แจกให้ผู้เรียนหลักสูตร Total Money Makeover ด้านในจะเป็นการบ้านทางการเงินต่างๆ เช่น วันที่ 
2 ท าการสร้างระบบการออมอัตโนมัติ (พอร์ต C) ผู้เรียนจะต้องเขียนว่าจะออมเงินจ านวนเท่าใดต่อ
เดือน ผ่านช่องทางใด เช่น หักจากบัญชีอัตโนมัติหรือฝากกองทุนตราสารหนี้ ฯลฯ ซึ่งเมื่อผู้เรียนท าแล้ว
วิทยากรจะกระตุ้นให้ส่งหลักฐาน เช่น การโพสต์รูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารเงินฝากผ่านทางกรุ๊ปลับใน
เฟสบุ๊ค เป็นต้น  

หัวใจส าคัญของการจัดการเงินในลักษณะนี ้จ ึงเป็นการให้ผู ้เร ียนฝึกตนเองให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การลงมือปฏิบัติ การมีความรับผิดชอบ และการ
มีวินัยทางการเงิน ซึ่งนิยามโดยรวมได้ว่าเป็นความฉลาดทางการเงิน การฝึกตนเช่นนี้อาศัยว่าปัจเจก
จะต้องมีความเพียรพยายาม ท าอย่างสม ่าเสมอ ไม่ละทิ้งกลางคันแม้มีอุปสรรค รวมทั้งต้องมีความ
ยืดหยุ่น พร้อมรับแนวคิดและแนวปฏิบัติทางการเงินที่อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมและแวดล้อม
ที่แปรผัน  

ในแง่หนึ่ง ปัจเจกบางคนสามารถอาศัยประโยชน์จากแนวคิดนี้ได้อย่างเต็มที่ เพราะรู้สึก
ว่าก าหนดทางของชีวิตได้หากสามารถฝึกตนตามความฉลาดทางการเงิน ยิ ่งหากปฏิบัติแล้วพบ
ความส าเร็จในการขยายอ านาจทางการเงิน เช่น มีรายได้เพ่ิม ออมได้มากขึ้น จัดการภาระหนี้สินได้ ก็
จะยิ่งตอกย ้าว่าปัจเจกสามารถจัดการชีวิตตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งบริบทและเงื่อนไขทางสังคมอื่นๆ 
มากนัก ในขณะที่ปัจเจกอีกจ านวนหนึ่งอาจได้ผลที่ตรงกันข้าม หากลองลงมือ ปรับเปลี่ยน ขยาย 
อิสรภาพทางการเงินของตนเองแล้วไม่ส าเร็จหรือท าได้น้อยกว่าที่ตั้งใจ อาจเกิดความรู้สึกล้มเหลวกับ
ตนเองหรือโดดเดี่ยว เพราะไม่ประสบผลในการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อการไปสู่อิสรภาพทาง
การเงิน การส่งเสริมความคิดเรื่องตนเป็นที่พ่ึงแห่งตนผ่านการฝึกฝนเช่นนี้จึงเป็นเหรียญสองด้าน มีทั้ง
คุณและโทษในเวลาเดียวกัน  

การที ่ปัจเจกต้องฝึกตนเองให้เป็นผู ้มีความรู ้ทางการเงินและปฏิบัติตามวินัยอย่าง
เคร่งครัดอาจถูกตีความว่าเป็นผลจากกรอบแนวคิดของเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) ได้ นิยามโดย
กว้างของเสรีนิยมใหม่คือ “การท าให้การแข่งขันเสรีอยู่ในทุกมิติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมซึ่ง
ท าผ่านกระบวนการปลูกฝังค่านิยมและการปฏิบัติทางสังคมในบุคคล” (Springer, Birch, MacLeavy, 
2016, p. 2) ความรับผิดชอบต่างๆ จึงถูกถ่ายโอนลงไปอยู่บนบ่าของตัวปัจเจกบุคคล อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการเน้นศึกษาวิธีคิดของกลุ่มบุคคลผู้เรียนรู้ทางการเงินผ่านมุมมอง
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ทางศีลธรรมแบบบุรุษท่ีหนึ่ง ผู้เขียนเห็นว่าการใช้แนวคิดเรื่องเสรีนิยมในการสร้างการวิเคราะห์ต้องท า
อย่างระมัดระวัง ไม่สร้างค าอธิบายลดทอนว่าผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินทุกคนเผชิญโครงสร้างใน
แบบเดียวกัน ซึ่งจะท าให้มองข้ามค าอภิปรายผ่านศีลธรรมแบบบุรุษที่หนึ่งและประสบการณ์อารมณ์
ความรู้สึกของผู้มีชีวิตอยู่ร่วมกับสภาพโครงสร้างสังคมนั้น   

การอธิบายเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไม่ส่งผล สิ่ง
หนึ่งที่วิเคราะห์ได้คือ โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ก่อให้เกิดการจัดการเงินดังที่น าเสนอ
ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม่ถูกน ามาเป็นปัจจัยในการไปสู่อิสรภาพทางการเงิน วิทยากรเน้นให้ผู้แสวงหา
ความรู้ทางการเงินรายบุคคลรอดจากสภาวะเศรษฐกิจสังคมไทยมากกว่าที ่จะมุ่งหมายปรับปรุง
โครงสร้างผ่านการแก้นโยบายหรือกฎหมาย หากผู้เรียนพร้อมจะรับผิดชอบชีวิตตนเองและฝึกปฏบิัติ
โดยอาศัยความรู้เรื่องการเงินที่มีอยู่ก็สามารถหาประโยชน์จากระบบทุนนิยมของไทยแล้วหาแนวทาง
จัดการชีวิตให้ตนเองได้  

ภาษาที ่ว ิทยากรใช้ในบทนี ้สะท้อนวิธ ีมองโลก (cognitive) จ ัดเป็นวิธ ีเล ่าเร ื ่อง 
(narrative) แบบหนึ่ง เช่น “อิสรภาพทางการเงิน” “มีชีวิตที่ออกแบบได้เอง โดยไม่มีเงินเป็นเครื่อง
พันธนาการ ” “หมดกังวลเรื่องเงินเจ๋งกว่ารวยเยอะ” “คนไม่ลงทุนเป็นคนล้าหลังทางการเงิน” “ใดๆ 
ในโลกจบที่วิจัยการเงิน” ฯลฯ การใช้ค าว่า “อิสรภาพ” กับการจัดการเงินสะท้อนว่าหากก้าวพ้น
ปัญหาทางการเงินได้ก็เสมือนได้หลุดออกจากการคุมขัง การใช้ค าว่า “ล้าหลังทางการเงิน” ก็เป็นการ
พูดเพื่อสะท้อนว่าคนที่ไม่ลงทุนตามนิยามนั้นตกยุคสมัย การใช้ค าเหล่านี้นอกจากเป็นการเล่นกับ
ภาษาเพ่ือดึงความสนใจ ยังเป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวผู้เรียนให้คล้อยตามวิธีที่วิทยากรมองโลก หาก
ไม่อยากถูกขัง หากไม่อยากตกยุค การปฏิบัติตามสิ่งที่วิทยากรสอนก็เท่ากับเป็นทางออกหนึ่ง    

โดยสรุป บทนี้แสดงให้เห็นว่าทัศนคติ ชุดความรู้ และเครื่องมือทางการเงินเป็นกรอบให้
ผู้เรียนมีแนวทางจัดการเงินซึ่งเทียบเท่ากับการมีแนวทางจัดการชีวิต ความคิดนี้ผู กพันแนบแน่นกับ
กรอบคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองผ่านการฝึกฝน นอกจากนี้ยังมีประเด็นย่อยเรื่องการใช้ภาษาเพื่อเล่า
เรื่องซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการดึงผู้เรียนให้มีส่วนร่วมและคล้อยตาม   
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บทที่ 4 
เครื่องมือจัดการเงิน 

 
ส าหรับกลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน เครื่องมือทางการเงินที่ท าให้แนวคิดการจัดการเงิน

แบบพึ่งพาตนเองผ่านการฝึกฝนเป็นไปได้ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ ธุรกิจและสินทรัพย์ทางการ
เงิน ส่วนของธุรกิจค่อนข้างตรงไปตรงมา เพราะเป็นการขายสินค้าหรือบริการแล้วเก็บส่วนต่างจาก
ค่าใช้จ่ายเป็นก าไร ซึ่งก าไรที่ได้นั้นสามารถน าไปจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินได้ 
ส่วนของธุรกิจนี้ วิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินรวมเอาการบริหารสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ( real 
asset) เช่น อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งในนิยามของการท าธุรกิจด้วย   

ส่วนสินทรัพย์ทางการเงิน (financial assets) นั ้นเป็นเครื ่องมือทางการเงินตาม
โครงสร้างการเงินการธนาคารที่เกิดขึ้นไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมา บริษัทเพื่อการลงทุนแห่งแรกในโลกที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือ “หุ้น” เกิดข้ึนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
ในค.ศ. 1602 (พ.ศ. 2145) (Goldstein, 2020) บริบทของไทยนั้นย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่ห้าในปี
พ.ศ. 2448 รัฐบาลไทยออกพันธบัตรรัฐบาลเป็นครั้งแรกเรียกว่า “พันธบัตรเงินกู้ยุโรป ค.ศ. 1905” 
ซึ่งเป็นการกู ้เงินจากต่างประเทศโดยออกพันธบัตรจ าหน่ายในตลาดการเงินลอนดอนและปารีส 
จ านวน 1 ล้านปอนด์ เพื ่อใช้ก่อสร้างทางรถไฟ ต่อมาในปีพ.ศ. 2476 รัฐออกพันธบัตรรัฐบาล
ภายในประเทศใบแรกภายใต้รัฐบาลของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา “พันธบัตรเงินกู้ พ.ศ. 2476” จัด
จ าหน่ายโดยกระทรวงการคลัง ได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ( เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
ม.ป.ป.) หลังประเทศไทยเปิดเสรีการเงินในสมัยจอมพลสฤษดิ์ดังที่เล่าในบทที่สองก็เกิดแหล่งระดมทุน
และผลิตทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ (อภิชาต สถิตนิรามัย, 2556) “บริษัทตลาดหุ้น
กรุงเทพ จ ากัด” เกิดข้ึนในปีพ.ศ. 2505 ก่อนจะปิดตัวลงในอีกทศวรรษเพราะไม่สามารถระดมทุนจาก
ประชาชนได้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2518 โดยภาคเอกชน 
ซึ่งยังด าเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) กองทุนรวมตัวแรก 
“กองทุนสินภิญโญ” เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2520 โดยบริษัท เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด (Money Channel, 2559) 

สินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดตามสภาพโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนท าให้
แนวคิดเรื่องอิสรภาพทางการเงินได้รับความนิยม เพราะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเพ่ิมเงินในอัตราเร่ง 
ก่อนที่เครื่องมือเหล่านี้จะถือก าเนิด ชีวิตของคนส่วนมากหากไม่ท าธุรกิจก็มีโอกาสจัดการเงินได้เพียง
สามขาแรกที่จักรพงษ์กล่าวเท่านั้น คือ หารายได้ ใช้จ่าย และออม แต่เมื่อมีสินทรัพย์ทางการเงิน ยิ่ง
ในโลกร่วมสมัยที่การซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินท าได้ง่ายผ่านระบบดิจิตัลและมีต้นทุนไม่สูง บุคคล
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ทั่วไปสามารถกระท าสิ่งที่เรียกว่า “การลงทุน” ได้ โดยไม่ต้องท ากิจการด้วยตนเอง การมีอยู่ของ
สินทรัพย์ทางการเงินจึงส่งผลต่อมุมมองวิธีจัดการเงิน  

เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบ่งสินทรัพย์ทางการเงินออกเป็นสอง
ประเภท ได้แก่ สินทรัพย์ทางการเงินในตลาดเงิน อายุสินทรัพย์จะน้อยกว่าหนึ่งปี เช่น เงินฝาก
ธนาคาร ตั๋วเงินคลัง ฯลฯ และ สินทรัพย์ทางการเงินในตลาดทุน อายุสินทรัพย์จะมากกว่า 1 ปี เช่น 
พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้บริษัทเอกชน หุ้นสามัญ ฯลฯ (กฤษฎา เสกตระกูล, 2552)  

อนึ่ง แม้ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในหนังสือคนไทยฉลาดการเงินจะ
ใช้ค าว่า สินทรัพย์ทางการเงิน แต่ค าที่ถูกใช้บ่อยครั้งกว่าในงานสัมมนาคือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
(financial products) ซึ่งทับซ้อนทางความหมายกับสินทรัพย์ทางการเงิน ตามนิยามในพจนานุกรมระบุ
ว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน คือ “ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่คุณจัดการเงินหรือใช้เงิน เช่น บัญชี
ธนาคาร บัตรเครดิต ประกันภัย เป็นต้น” (Cambridge.com, n.d., แปลโดยผู้วิจัย) อย่างไรก็ตาม นิยาม
ของค านี้ในวงการการเงินดูจะตรงกับนิยามนี้ที่ปรากฎในเว็บไซต์ให้ความรู้พ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์แห่ง
หนึ่งมากกว่า “ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน คือ การลงทุนหรือสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายมี
โอกาสได้ผลตอบแทนทางการเงินในระยะสั้นหรือระยะยาว” (economicsonline.co.uk, 2020, แปล
โดยผู้วิจัย) ฉะนั้น เพื่อแทนสายตาของผู้เรียน บทนี้จะใช้ค าว่า “ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน” แทนสินทรัพย์
ทางการเงินโดยครอบคลุมนิยามเดียวกัน 

ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือทางการเงินเพราะส าคัญยิ่งต่อการจัด
การเงิน งานสัมมนาของกลุ่มวิทยากรมีหลักสูตรที่จัดแยกเพ่ือสอนผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบเจาะจงที
ละผลิตภัณฑ์ เช่น บริหารความมั่งคั่งด้วยกองทุนรวมของน. สพ. ธนัฐ หรือ หลักสูตรหุ้นของศักดา 
รวมทั้งหลักสูตรธุรกิจอย่างหลักสูตรบ้านเช่าหลังแรกของจักรพงษ์ ฯลฯ บทนี้ไม่ได้มุ ่งจะอธิบาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและธุรกิจทุกประเภท แต่เลือกเฉพาะที่มีนัยส าคัญต่อผู้เรียนซี่งโดยมากเป็น
ผู้เรียนเบื้องต้นเนื่องจากงานสัมมนาส่วนใหญ่เป็นการจัดการเงินพื้นฐาน เพื่อมุ่งสู่ความร ่ารวยแบบ
อิสรภาพทางการเงินหรือการออมตามตะกร้าสามใบ โดยเฉพาะพอร์ตเกษียณรวยและเกษียณเร็ว
ตามท่ีอธิบายในบทก่อนหน้า เครื่องมือทางการเงินคือสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ 
 
4.1 กองทุนรวม 
 

กองทุนรวมเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ผู้เรียนรู้ทางการเงินมือใหม่มักรู้จักเป็นล าดับ
แรก ผู้เรียนที่ไม่เคยออมเงินในแหล่งอื่นเลยนอกจากบัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝากประจ าของธนาคาร
พาณิชย์หรือสหกรณ์จะได้รับการแนะน าให้ศึกษากองทุนรวมซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นิยม
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ลงทุนเพื่อการ “เกษียณรวย” กองทุนรวมมีอยู่นับไม่ถ้วน แต่แบ่งออกเป็นกลุ่มคร่าวๆ ได้ ผู้เรี ยนต้อง
ท าความเข้าใจรายละเอียดส่วนนี้เพื่อศึกษาต่อด้วยตนเองว่าควรเลือกกองทุนใดให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายทางการเงินที่มี ดังเช่นในบทที่สองผู้เขียนกล่าวถึง “ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทน
เฉลี่ย 8%” โดยยังมิได้อภิปรายที่มาที่ไปมากนัก ให้รายละเอียดเพียงให้เลือกกองทุนที่เรียกว่า SET 
50 แต่เมื่อศึกษาเรื่องกองทุนรวมต่อไปนี้จะเข้าใจได้กระจ่างขึ้น   

อิงตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกองทุนรวม (mutual fund)  คือ 
“การน าเอาเงินของผู้ลงทุนรายย่อยทั้งหลาย มากองรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ แล้วน าไปจดทะเบียนให้
มีฐานะเป็นนิติบุคคล จากนั้นก็จะน าเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภท
ต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่ผู้ลงทุน” (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2558) น.สพ. ธนัฐ สรุปนิยามกองทุนรวม สั้นๆ ว่าเป็น “เงินหรือทรัพย์สินที่เอามารวม
เป็นก้อนเดียวกันเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง” (ธนัฐ ศิริวรางกูร, 2562ก) วัตถุประสงค์ที่ว่าคือ
การเอาเงินที่รวมมาจากหลายคนไปซื้อหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ต่างกันออกไปตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือความเสี่ยง กองทุนรวมออกเป็นทั้งหมด 9 ประเภท ดังนี้  

 
ตารางที่ 4.1  
ประเภทของกองทุนรวม 

หมายเหตุ: จากเอกสารประกอบงานสัมมนา The Mutual Fund บริหารความมั่งค่ังด้วยกองทุนรวม 
(น. 19), โดย ธนัฐ ศิริวรางกูร, 2562ก 

 

จากตารางนี้ ในเบื้องต้นผู้เรียนต้องท าเข้าใจว่ากองทุนรวมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่
ตามผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยประเภทที่หนึ่งสามารถเข้าใจแบบเหมารวมว่าเป็นประเภทเสี่ยง
น้อยและผลตอบแทนไม่สูงมาก ซึ่งได้แก่ 1-4  1) กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ 2) กองทุนรวม
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ตลาดเงิน 3) กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล และ 4) กองทุนรวมตราสารหนี้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสอง
ชนิดที่กองทุนนี้ลงทุนได้แก่ เงินฝากและตราสารหนี้ เงินฝากคือเงินฝากตามธนาคารพาณิชย์หรือ
แหล่งอื่นๆ ที่ให้ดอกเบี้ย ส่วน “ตราสารหนี้” คือ ตราสารทางการเงินที่ออกให้แก่ผู้ซื้อเมื่ อผู้ซื้อให้
ผู ้ขายกู้ยืมเงิน โดยเมื่อครบก าหนดผู้ขายสัญญาที่จะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งตราสารแต่ละ
ประเภทจะมีอายุไม่เท่ากัน หากเป็นระยะไม่เกินหนึ่งปี จะเรียกว่าตราสารหนี้ระยะสั้น แต่ถ้าหากเกิน
กว่าหนึ่งปีจะถือเป็นตราสารหนี้ระยะยาว หากเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลออกโดยกระทรวงการคลัง
จะเรียกว่า “พันธบัตรรัฐบาล” และหากเป็นของบริษัทเอกชนบางทีจะเรียกว่า “หุ ้นกู ้” โดย
ผลตอบแทนที่คาดหวังอิงตามตารางด้านบนอยู่ที่ 1-4% ต่อปี  

 ส่วนประเภทที่สอง คือ ประเภทที่เสี่ยงค่อนข้างมากแต่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง ได้แก่ 
กองทุนที่น าเงินทุนไปซื้อ “ตราสารทุน” หรือ “หุ้น” ซึ่งได้แก่ 5) กองทุนรวมผสม 6) กองทุนรวมหุ้น 
และ 7) กองทุนรวมอุตสาหกรรม ในขณะที่ตราสารหนี้คือการให้กู้ยืมเงิน แต่ตราสารทุนหรือหุ้นคือ
การน าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนเพื่อร่วมเป็นเจ้าของกิจการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ส าหรับกองทุนรวม
ผสมนั้นคือมีสัดส่วนของทั้งตราสารหนี้และหุ้นในกองทุน กองทุนรวมหุ้นคือกองทุนที่มีหุ้นมากกว่า 
65% ขึ้นไป และกองทุนรวมอุตสาหกรรมคือกองทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันเกิน 65% ขึ้นไป ผลตอบแทนที่คาดหวังอิงตามตารางด้านบนอยู่ที่ 5-12% ต่อปี 

 ประเภทสุดท้าย คือ กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากและมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง ได้แก่ 
8) กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก และ 9) กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ  สินทรัพย์ทางเลือกใน
ที่นี้ คือ สินทรัพย์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ตราสารหนี้และหุ้น เช่น ทองค า อสังหาริมทรัพย์ สินค้าเกษตร ฯลฯ ส่วน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนั้นสามารถลงทุนกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทใดก็ได้ไม่ว่าจะ
เป็น เงินฝาก ตราสารหนี้หรือตราสารทุนของต่างประเทศ แต่ว่าอาจจะต้องแบกรับความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกท าให้จัดอยู่ในประเภทเสี่ยงสูงมาก 

มีเหตุผลส าคัญสองข้อที่ช่วยผู้เรียนเข้าใจว่ากองทุนรวมเป็นเครื่องมือทางการเงินที่จะ
ช่วยให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ข้อที่หนึ่ง กองทุนรวมถูกท าให้เข้าถึงได้ง่าย ใช้ทุนน้อย เมื่อ
เปรียบเทียบหุ้นซึ่งต้องซื้อขั้นต ่าที่ 100 หน่วย เช่น หากหุ้น ก. ราคาหน่วยละ 50 บาทต้องใช้เงินถึง 
5,000 บาทต่อการซื้อหนึ่งครั้ง แต่กองทุนรวมมีขั้นต ่าหลายราคา เช่น 100 บาท หรือ 1000 บาท 
ฯลฯ เรื่องเล่าของวิทยากรตอกย ้าประเด็นนี้ น. สพ. ธนัฐเล่าในงาน “หมอนัทคลินิกกองทุน จัดพอร์ต
ลงทุนด้วยกองทุนรวม” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ว่าเพียงหนึ่งบาทก็ซื้อกองทุนรวมได้ วัน
หนึ่งธนาคารโทรมาต่อว่าวิทยากรเพราะมีคนน าเงิน 8 บาทไปสั่งซื้อกองทุนทั้งหมด 8 กองทุน เมื่อ
ธนาคารสอบถามว่าท าไมถึงท าเช่นนั้นก็ได้ความว่าเพราะเขาเรียนหลักสูตรลงทุนกับ น.สพ. ธนัฐ ซึ่ง
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สอนว่าหนึ่งบาทก็ซื้อได้ คนผู้นั้นก็เลยลองซื้อ1 ไม่ว่าเรื่องที่ น. สพ. ธนัฐเล่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็น
เพียงเรื่องแต่งเพ่ือสร้างอารมณ์ขันก็สะท้อนให้เห็นว่าต้นทุนในการเข้าถึงกองทุนรวมนั้นต ่ามาก ส่งผล
ทางจิตวิทยาต่อผู้เรียนว่าการเริ ่มลงทุนในกองทุนรวมง่ายมาก แทบจะไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์เลยก็
สามารถเริ่มซื้อได้   

 ประการที่สอง กองทุนรวมถูกท าให้เข้าใจได้ง่าย วิทยากรแนะน าว่าแม้จะไม่มีความรู้
เรื่องกิจการของบริษัทหรือเศรษฐกิจภาพรวมในเชิงลึกก็สามารถ “ลอง” ลงทุนไปก่อนได้ เนื่องด้วย
กองทุนรวมมีผู้จัดการกองทุน แม้ผู้เรียนอาจจะยังไม่เข้าใจเต็มท่ีในทีแรกแต่อาศัยความรู้ความสามารถ
ของผู้จัดการกองทุนช่วยได้ อย่างไรก็ดีวิทยากรก าชับเสมอว่า ผู้เรียนต้องอ่าน เอกสารสรุปที่เรียกว่า 
“หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ” (Fund Fact Sheet)2 เป็นเพื่อให้รู้ว่ากองทุนก าลังลงทุนกับ
อะไร ผลด าเนินการที่ผ่านเป็นเช่นไร เสี่ยงแค่ไหน ซึ่งมีการสอนวิธีอ่านในงานสัมมนา และต้องศึกษา
ว่าผู้จัดการกองทุนเป็นใครและติดตามผลการท างานอย่างใกล้ชิด หากผ่านระยะเวลาไปพอสมควร
แล้วยังท าผลงานได้ไม่ดี ผู้เรียนก็ควรที่จะพิจารณาสับเปลี่ยนกอง ซึ่งหมายถึงการย้ายเงินลงทุนจาก
กองทุนรวมหนึ่งไปยังอีกกองทุนรวมหนึ่ง ซึ่งท าได้ทันทีโดยไม่ต้องน าเงินออก   

อนึ่ง เวลาที ่กล่าวว่ากองทุนรวมให้ผลตอบแทนเฉลี ่ยร้อยละ (จ านวน) ต่อปี ไม่ได้
หมายความว่ากองทุนให้ผลตอบแทนเท่ากันทุกปี แต่เป็นการเฉลี่ยภาพรวมของตลาดช่วงระยะเวลา
หนึ่งรวมกันในอดีต ดังตารางตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ผู้วิจัยเกิดความแคลงใจว่าสามารถซื้อกองทุนด้วยเงิน 1 บาทได้จริงหรือไม่ ผู้วิจัยจึง

ลองซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBLT2) ที่ก าหนดขายขั้นต ่าที่ 1 บาท เมื่อ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ก็ปรากฏว่าซื้อได้จริง 

2 วิธีการอ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญสามารถดูได้ที่ภาคผนวกหน้า 154 
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ตารางที่ 4.2 
จ าลองตารางผลตอบแทนย้อนหลังของสินทรัพย์แต่ละประเภท  

 
หมายเหตุ: จาก เอกสารประกอบงานสัมมนา The Mutual Fund บริหารความมั่งค่ังด้วยกองทุนรวม 
(น. 47), โดย ธนัฐ ศิริวรางกูร, 2562ก 

 
 โดยสรุป ผู้เรียนเข้าใจกองทุนรวมในสองสถานะ ได้แก่ หนึ่ง เครื่องมือทางการเงินที่พา

ผู้เรียนออกจากสิ่งที่จักรพงษ์เรียกว่า “พื้นที่ปลอดภัยทางการเงิน” เพราะคุณสมบัติตามที่ระบุไป
ข้างต้น ได้แก่ ใช้ทุนน้อย หาซื้อได้ง่าย มีหลักฐานประกอบว่าหากถือยาวนานพอโอกาสขาดทุนเป็นไป
ได้ต ่า กองทุนรวมท าให้การลงทุนซึ่งครั้งหนึ่งอาจดูซับซ้อนส าหรับผู้เรียนมือใหม่กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจ
และลองปฏิบัติได้ง่าย สอง กองทุนรวมแสดงให้เห็นว่าการทยอยออมเงินเพิ่มพูนในอัตราเร่งเพื่อรอใช้
หลังเกษียณ หรือ “เกษียณรวย” เป็นไปได้ จากโจทย์ของการออมเพ่ือการเกษียณในบทที่สอง จ านวน
เงินที่ต้องออมอยู่ที่ 3,000,000 บาทภายในเวลา 20 ปี หากต้องทยอยเก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์อาจ
ท าให้ตัวเลขนี้ดูเป็นไปได้ยากส าหรับผู้เรียนบางคน แต่เพื่อให้ได้จ านวนดังกล่าวผู้เรียนสามารถลองใช้ 
Ez Calculator ปรับอัตราดอกเบี้ยทบต้นที่เหมาะสมว่าควรอยู่ที ่กี ่เปอร์เซ็นต์ต่อปี หลังจากนั้นก็
สามารถศึกษาได้ว่าควรเลือกกองทุนรวมตัวใดให้เหมาะสมกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ แล้ว
เลือกใช้กองทุนรวมแทน  
 

ผลตอบแทนย้อนหลังของแต่ละสินทรัพย์  
 ประเภทของสินทรัพย์ 

ป ี ตลาดเงิน พันธบัตร ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

กองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ & กองทุน

อสังหาริมทรัพย ์

ทองค า  

2549 3.16% 4.34% -0.26% 8.71% 6.85% 

2550 3.23% 5.08% 31.37% 9.52% 25.02% 
2551 2.42% 4.97% -45.10% 9.09% 7.57% 

2552 1.00% 1.91% 71.35% 23.09% 19.96% 

2553 0.70% 0.94% 47.80% 6.43% 16.80% 

2554 1.39% 2.42% 3.69% 5.02% 21.91% 
2555 1.96% 3.38% 40.53% 6.43% 5.04% 

2556 1.71% 3.01% -3.63% -0.86% -21.39% 

2557 1.31% 2.48% 19.12% 3.02% -2.24% 
2558 1.03% 2.20% -11.24% 5.38% -2.27% 

ผลตอบแทนเฉลี่ย 1.79% 3.06% 10.46% 7.43% 6.38% 
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4.2 บ้านเช่าหลังแรก 
 

ในบทน าเกริ่นว่าเครื่องมือทางการเงินแบ่งออกเป็นสองส่วน ขณะที่กองทุนรวมเป็น
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพ่ือตอบสนองแนวคิดเกษียณรวย “บ้านเช่าหลังแรก” หรือการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือปล่อยเช่าถือเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ตอบสนองแนวคิด “เกษียณเร็ว” หรือ “การ
มีรายได้ต่อเดือนจากทรัพย์สินที่สร้างรายได้ (passive income) ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเท่าที่พอกับ
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน” ตามที่กล่าวในบทที่สอง อันที่จริงมีธุรกิจหลายประเภทที่ถูกหยิบยกมาเป็น
ตัวอย่าง เช ่น การขายของออนไลน์ การสร้างสินทรัพย์ที ่ได ้ค ่าล ิขสิทธิ ์ ฯลฯ แต่ก ารสร้าง
อสังหาริมทรัพย์เป็นความเชี่ยวชาญของจักรพงษ์ซึ่งผู้เรียนหลายคนก็มาด้วยความคาดหวังว่าจะได้
เรียนรู้ธุรกิจแขนงนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตรชื่อ “คอร์สบ้านเช่าหลังแรก” แยกสอนเฉพาะด้วย   

มีค าศัพท์สองค าที ่ผ ู ้เร ียนจ าเป็นต้องรู ้ ได้แก่ OPM ย่อมาจาก Other People’s 
Money (เงินของผู้อื่น) และ OPR ย่อมาจาก Other People’s Resource (ทรัพยากรของผู้อื่น) ใน
การใช้เครื่องมือสู่การเกษียณเร็ว แนวคิดเรื่องการใช้เงินและทรัพยากรของผู้อ่ืนส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
สอดคล้องกับการสร้างรายได้จากทรัพย์สิน โดยเชื่อว่าผู้ลงทุนสามารถอาศัย เงินและทรัพยากรของ
ผู้อื่นมาสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้ จักรพงษ์เคยให้นิยามว่า “ถ้าจะพูดให้น่าเกลียดเลยก็คือ การ
ใช้ทรัพยากรของคนอื่นท าให้เรารวยขึ้น” กล่าวคือ ผู้ลงทุนอาศัยเงินทุนของตนเองเพียงส่วนหนึ่ง ใช้
เวลา แรงงานและความรู้จัดการทรัพย์สินเพียงแค่เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องท าทุกวัน แล้วอาศัยเงินและ
ทรัพยากรของผู้อื่นสร้างรายได้ประจ าแทน  ซึ่งการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้อื่นเช่าก็อาศัยแนวคิด
เช่นเดียวกันนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.1 ภาพอธิบายแนวคิดการลงทุนบ้านปล่อยเช่า (จักรพงษ์ เมษพันธุ์, 2561ก, น. 35)  
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 ผู้เรียนสามารถลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้อื่นเช่าตามรายละเอียดดังนี้ สมมุติว่าบ้าน
ราคา 1,000,000 บาท เงินทุนที่ผู้เรียนควรจะมีตั้งแต่ต้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หนึ่ง เงินดาวน์ 
อย่างกรณีตัวอย่างในภาพคือ 10% เท่ากับ 100,000 บาท และ สอง เงินส ารองส าหรับผ่อนค่างวด
ธนาคารในกรณีที่ไม่มีผู้เช่าหรือผู้เช่าออกกะทันหันประมาณ 3-6 เดือน ส่วนเงินค่าผ่อนบ้านอีก 90% 
ที่เหลือให้ใช้หลักการ OPM กู้จากธนาคาร ตามตัวอย่างคือ 900,000 บาท หลักจากที่ศึกษาตลาดที่จะ
ปล่อยเช่าเรียบร้อยแล้วให้ก าหนดราคาเช่าโดยเทียบกับเงินที่ต้องผ่อนธนาคารต่องวดและราคาปล่อย
เช่าในตลาด ตามตัวอย่างเงินผ่อนช าระธนาคารอยู่ที่เดือนละ 7,000 บาท ราคาค่าเช่าอยู่ที่เดือนละ 
8,500 บาท กระแสเงินสดที่เหลือต่อเดือนหลังจากผ่อนช าระธนาคารแล้วจะอยู่ที่ 1,500 บาท ตัวเลข
กระแสเงินสดซึ่งเป็นก าไรอาจจะดูไม่สูง การใช้ตัวเลขที่ไม่สูงได้ประโยชน์สองข้อ หนึ่งคือท าให้ผู้เรยีน
รู้สึกว่าไม่จ าเป็นจะต้องเริ่มจากบ้านเช่าที่ได้ก าไรเยอะ และสองสะท้อนค่านิยมไม่หมิ่นเงินน้อยของ
วิทยากร   

ก่อนจะตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์จะต้องท าการประเมินราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้
เช่า เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน โดยมีสูตรค านวณดังนี้  

ราคาซื้อ = 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อปี (Net Operating Income – NOI) = 
(รายรับ – รายจ่าย) 

อัตราผลดอกเบี้ยเงินกู้ (โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซ้ือบ้านโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.5%) 

จากตัวอย่างด้านบน ก าไรจากการด าเนินงานต่อปี (NOI) อยู่ที่ 8,500 x 12 = 102,000 
บาท สมมุติว่าไม่ได้มีรายจ่ายอื่นเพิ่มเติม ก็ให้น าตัวเลขนั้นไปหารกับ 0.075 ซึ่งเป็นอัตราผลดอกเบี้ย
เงินกู้ จะได้เท่ากับ 1,360,000 บาท ซึ่งถือว่ามีมูลค่าสูงกว่าราคาซื้อจริงที่ 1,000,000 บาท เช่นนี้ถือ
ว่าคุ้มค่าสามารถลงทุนเพื่อปล่อยเช่าได้ โดยวิทยากรแสดงสูตรค านวณทางคณิตศาสตร์อันเป็นที่มา
ของสูตรค านวณให้แก่ผู้เรียนทราบในงานสัมมนาด้วย  

นอกจากสูตรค านวณแล้ว ผู ้เรียนยังได้รับการสอนให้ศึกษาตลาดแบบลงพื้นที่จริง 
การศึกษาดังกล่าวไม่ใช่แค่ไปดูห้องพักหรือตัวบ้าน แต่ให้ใช้เวลาไปเฝ้าอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจเพื่อดู
ความพลุกพล่านของผู้คน เช่น ถ้าผู้คนพลุกพล่านโดยเฉพาะตอนเช้าถือว่าเป็นแหล่งอยู่อาศัยที่อาจมี
ศักยภาพพอในการท าอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า สังเกตจ านวนร้านสะดวกซื้อบริเวณใกล้เคียงว่ามีมาก
หรือมีน้อยอย่างไร รวมทั้งสัมภาษณ์คนที่อยู่ในบริเวณนั้นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจมีชื่อเสียงดีหรือไม่ 
มีคนเข้าออกเยอะหรือไม่  

มีบทเรียนเชิงจิตวิทยาสองข้อก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ได้แก่ หนึ่ง อย่าเผลอหลงรักการ
ลงทุนของตัวเอง และ สอง ลงพื้นที่ศึกษาอสังหาริมทรัพย์มากกว่าหนึ่งรอบ ให้ไปอย่างน้อยสัก 2 -3 
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รอบเพื่อส ารวจว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ตรงจริตการลงทุนของตนเองหรือไม่ หากไม่คิดว่าการ
ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เข้ากับจริตของตนเอง ในที่นี่หมายถึงการต้องคอยหาผู้เช่า การต้องจัดการหาก
ผู้เช่ามีปัญหา ฯลฯ ก็สมควรที่จะลองหาธุรกิจอ่ืนเพื่อสร้างรายได้สู่การเกษียณรวยแทน  

โดยสรุป “บ้านเช่าหลังแรก” เป็นตัวอย่างของธุรกิจหรือแหล่งรายได้ที่สอง ซึ่งจัดเป็น
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงให้ผู้เรียนเห็นทางเลือกอื่นในการสร้างรายได้ เป็นได้ทั้งส่วนเสริมของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและทางเลือกหากผู้เรียนคนใดไม่ต้องทยอยซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็น
ระยะเวลาหลายสิบปี โดยอาศัยว่าผู้เรียนจะต้องเข้าใจเงื่ อนไขส าคัญสามข้อ ประการแรกคือ ต้อง
ศึกษาจนละเอียดถึงความเป็นไปได้ของอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งเพื่อปล่อยเช่า ประการที่สอง คือ 
ต้องพึงระลึกถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ ต้องมีการตระเตรียมการเผื่ออุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผู้
เช่าออกกะทันหันท าให้ขาดรายได้ชั่วคราว ฯลฯ และ ประการสุดท้าย คือ รู้จักจริตตนเองว่าสนใจใน
การลงทุนอสังหาริมทรัพย์จริงหรือไม่ ถ้าผู้เรียนยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งสามข้อนี้ ความรู้สึก
ว่าสามารถปล่อยอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าจนสามารถสร้างรายได้นั้นก็ดูจะมีความเป็นไปได้อย่างมาก  

ทั้งนี้ แนวคิด “บ้านเช่าหลังแรก” เป็นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าที่จะเป็นเป้าหมาย ที่
เน้นค าว่า “หลังแรก” เพราะไม่ได้คาดหวังว่าให้สามารถหาอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้แล้วจะ
สามารถท าก าไรจนมีอิสรภาพทางการเงินได้ในทันที แต่หากเป็นเสมือนค าที่อธิบายการน าเงินไปฝาก
ในกองทุนรวมแทนเงินฝากธนาคารพาณิชย์ว่าเป็น “การออกจากพื้นที่ปลอดภัย” กล่าวคือให้ทดลอง
ท า เน้นที่ความเป็นไปได้ โดยใช้ต้นทุนที่ผู้มีรายได้ระดับพนักงานบริษัทเอกชนหรือพนักงานราชการ
สามารถเก็บออมจนมีได้ แล้วอาศัยเงื่อนไขที่มีอยู่ในระบบทุนเช่น การใช้เงินและทรัพยากรของผู้อ่ืน 
(OPM และ OPR) ในการผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ  
 
4.3 ประกันชีวิต 
 

กองทุนรวมและบ้านเช่าหลังแรกเป็นตัวอย่างของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้สร้างความ
มั่งค่ัง แต่การไปสู่เป้าหมายทางการเงินนั้นต้องอาศัยเครื่องมืออีกประเภทที่ใช้ป้องกันไม่ให้ความมั่งคั่ง
สูญหาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ไว้จัดการความเสี่ยง หรือ ประกันชีวิต วิทยากรบอกว่า
เครื่องมือประเภทนี้สร้าง “ภูมิคุ้มกันทางการเงิน” โดยมีความเชื่อพื้นฐานที่ส าคัญว่า ผู้เรียนสามารถ
แปลงความไม่แน่นอนในอนาคตเป็นความเสี่ยง ความเสี่ยงส่วนใดที่เตรียมพร้อมได้ตั้งแต่ปัจจุบันถือ
เป็นภาระของผู้เรียนที่ควรจะต้องเตรียมพร้อม  

ตามเนื้อหาของหนังสือคนไทยฉลาดการเงิน ความเสี่ยงสามารถค านวณและแจกแจง
รายละเอียดได้เป็นข้อๆ วิเคราะห์ผ่านสูตรที่คล้ายคณิตศาสตร์ว่า “ความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดภัย 
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x ความรุนแรงของภัยนั้น” อธิบายโดยคร่าวก็คือ ให้พิจารณาบริบทชีวิตว่ามีโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่
คาดฝันหรือเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องสูญเสียทรัพย์มากน้อยเพียงใด แล้วให้ประเมินว่าหากเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นจริงจะมีความรุนแรงมากเพียงใด ยกตัวอย่าง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของนายจักรพงษ์ อายุ  
30 ปี โสด สุขภาพแข็งแรง ด้วยหน้าที่การงานท าให้ต้องขับรถออกต่างจังหวัดเป็นประจ า (จักรพงษ์ 
เมษพันธุ์และคณะ, 2559) จากเงื่อนไขนี้ วิทยากรสามารถแปลงความเสี่ยงออกมาเป็นข้อๆ ได้ตาม
ตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.3 
จ าลองตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของนายจักรพงษ์  

หมายเหตุ: จาก คนไทยฉลาดการเงิน (น. 109), โดย จักรพงษ์ เมษพันธุ์และคณะ, 2559  
 

เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเสร็จขั้นตอนต่อไปให้พิจารณาวิธีจัดการความเสี่ยง โดยแบ่ง
ออกเป็นทั้งหมด 4 แนวทาง ได้แก่ 1) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง กล่าวคือ ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหลบเลี่ยงความ
เสี่ยงด้วยตัวเอง เช่น ไม่ไปในที่เสี่ยง หรือ ย้ายงาน 2) ลดความเสี่ยง ได้แก่ การท ากิจกรรมต่างๆ ที่
ช่วยให้มีโอกาสเสี่ยงน้อยลง อย่างเช่น การออกก าลังกายเป็นประจ าเพื่อลดปัญหาความเสี่ยงเรื ่อง
สุขภาพ 3) โอนความเสี่ยง หมายถึงการโอนความเสี่ยงไปให้บุคคลที่สามเพื่อให้ตัวเองมีภาระทาง
การเงินน้อยลงซึ่งหมายถึงการท าประกันภัยต่างๆ  และ 4) การรับความเสี่ยงไว้เอง เช่น เตรียมเงิน
ส ารองไว้เพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการเงินในอนาคตหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น พอร์ต C โดยทั้งหมด
ทั้งมวลมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ไม่คาดฝันในชีวิตส่งผลกระทบต่อการเงิน โดยเฉพาะการ
เจ็บป่วยรุนแรงหรือทุพพลภาพที่อาจจะต้องบีบให้ใช้เงินที่เก็บไว้จนหมด หากพิจารณาตามแนวทางนี้ 
ข้อที่หนึ่ง สอง และสี่ให้ความส าคัญกับตัวผู้เรียนในการพิจารณาและตัดสินใจ ส่วนข้อที่สามนั้นอาศัย
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ได้แก่ “ประกันภัย” เป็นตัวช่วย  
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หลักคิดในการท าประกันภัยที่วิทยากรสอนมีสามข้อที่ส าคัญ ได้แก่ หนึ่ง “ไม่ใช่ทุกคนที่
ต้องท าประกัน” สอง “เวลาซื้อให้ดูจากความจ าเป็นพื้นฐาน” และ สาม “คุณไม่สามารถซื้อประกัน
วันที่คุณต้องใช้” หลักคิดสามข้อนี้มาจากความเชื่อว่าประกันภัยเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เอาไว้ 
“ป้องกัน” ความเสี่ยง ไม่ใช่เป็นที่ลงทุนหรือสะสมเงิน ดังนั้น ประกันภัยที่มี ประโยชน์จริงๆ ตาม
ความคิดของวิทยากรกลุ่มนี้จะมีเพียงแค่ไม่กี่ประเภท เช่น ประกันชีวิตตลอดชีพ ซึ่งเป็นประกันที่จะได้
เงินคืนต่อเมื ่อผู ้ท าเสียชีวิตแล้วเท่านั้น ประกันประเภทนี้เหมาะส าหรับคนที่ถ้าเสียชีวิตไปแล้ว 
ครอบครัวหรือผู้อื่นจะต้องรับภาระทางการเงินต่อจากตน เช่น คนที่เคยเป็นแหล่งรายได้เพียงคนเดียว
ของครอบครัว เป็นต้น และ ประกันสุขภาพ โดยพิจารณาซื้อจากสองกรณี คือ หนึ่ง ไว้ป้องกันโรค
ร้ายแรง เพราะโรคร้ายมักตามมาด้วยค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งอาจท าให้ต้องสูญเสียเงินเก็บทั้งหมดที่มีเพ่ือ
รักษาตัว และ สอง ในกรณีที่ผู้อยากซื้อประกันต้องการยกระดับสิทธิ์จากสวัสดิการ หรือการรักษา
พ้ืนฐานจากที่รัฐให้อยู่แล้ว  

ทั้งนี้ การจ่ายเงินซื้อประกันสุขภาพเป็นการจ่ายเบี้ยประจ าปีที่ไม่ได้คืนไม่ว่าในระหว่าง
ช่วงที่มีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิต ท าให้ผู้เรียนหลายคนเข้าใจว่าเป็นการ “ซื้อทิ้ง” แต่วิทยากรสอนให้มอง
ว่าเบี้ยที่จ่ายเป็นการ “ซื้อความเสี่ยง” เนื่องจากไม่รู้ว่าจะป่วยเป็นโรคที่จะต้องพึ่งพาค่ารักษาจ านวน
มากหรือไม่ เมื่อไหร่ ถ้าหากวันหนึ่งป่วยแล้วมีประกันก็ถือว่าได้ซื้อความเสี่ยงเอาไว้แล้ว แต่ถ้าไม่ป่วยก็
ถือว่าเป็นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้ตามหลักคิดด้านบนเพราะ “คุณไม่สามารถซื้อประกันวันที่คุณต้องใช้
มันได้” 

ส าหรับประกันภัยประเภทอื่นๆ มีการให้ความรู้ในเบื้องต้น เช่น ประกันสะสมทรัพย์ 
ประกันแบบชั่วระยะเวลา ประกันทรัพย์สิน ฯลฯ ประกันเหล่านี้ผู้เรียนสามารถลองพิจารณาเลือกเอง
ได้ว่าเห็นควรที่จะซื้อหรือไม่ เพราะวิทยากรมองว่าประกันเครื่องมือป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน ไม่ใช่
แหล่งเก็บทรัพย์สิน การออมเงินในประกันสะสมทรัพย์ไม่ได้สร้างผลตอบแทนเท่ากับการออมเงินเอง
ในพอร์ต A, B และ C และ ผู้เรียนมีรายได้หลากหลาย วิทยากรประเมินแล้วว่าผู้เรียนที่มีรายได้น้อย
ถึงปานกลางซึ่งมีอยู่จ านวนไม่น้อย ไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันหลายประเภทพร้อมกัน ควรเลือก
เฉพาะตามจ าเป็น การต้องมีภาระทางการเงินจากการซื้อประกันเป็นสิ่งที่วิทยากรย ้าว่าไม่ควรท า 
อย่างเช่นประกันสุขภาพถ้ายังจ่ายไม่ไหวก็ให้ใช้ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐหรือประกันสังคมไป
ก่อน   

หากลองวิเคราะห์จากข้อมูลทั้งหมดในส่วนนี้ สะท้อนให้เห็นมุมมองเฉพาะต่อความเสี่ยง
หลายประการ ความเสี่ยงกลายเป็นสิ่งที่ค านวณได้ (calculable) บรรยายออกมาเป็นออกมาเป็นข้อๆ 
ได้ (translatable) และ ซื้อได้ (purchasable) การแจกแจงออกความเสี่ยงเป็นรายละเอียดทีละข้อ
ช่วยให้ผู้เรียนจินตนาการได้ว่าในแต่ละความเสี่ยงหนึ่งๆ ต้องเลือกจัดการอย่างไร เช่น ความเสี่ยงเกิด
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อุบัติเหตุจากหน้าที่การงานเพราะต้องขับรถออกต่างจังหวัดบ่อยแบบตัวอย่าง วิธีเลือกอาจจะมี
หลากหลาย เช่นใช้เครื่องมือด้วยการซื้อประกันชีวิตหรือประกันรถยนต์ หรือย้ายงาน ซึ่งแม้จะดูเป็น
วิธีแก้ปัญหาที่สุดโต่งไปสักนิดแต่ก็ให้รู้ว่าเป็นตัวเลือกหนึ่ง  

ในที่สุดแล้วการคิดถึงความเสี่ยงในลักษณะนี้ ในแง่หนึ่ง อาจท าให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย
ทางการเงินมากข้ึนเพราะคิดว่าโอกาสที่เงินที่เก็บสะสมมาจะสูญหายนั้นยากยิ่งขึ้น และยังท าให้ผู้เรียน
รู้สึกมีตัวเลือกในการรับมือกับความเสี่ยง ท าให้ปัจเจกตระหนักถึงอ านาจในการตัดสินใจชีวิตของ
ตนเอง (autonomy) แทนที่จะรู้สึกว่าชีวิตต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่อาจล่วงรู้ได้ ปัจเจกได้รับการ
ชวนให้คิดใหม่ว่าท าไมไม่ลองทบทวนความเสี่ยงเท่าที่จะจินตนาการออกได้ แล้วลองไล่เรียงเป็นล าดับ
ตามขอบเขตความรู้ที่มีแล้วใช้วิธีการและเครื่องมือทางการเงินช่วยรับมือความเสี่ยงเท่าที่ระบุ การคิด
เช่นนี้เท่ากับให้ปัจเจกเตรียมใจได้ว่า ชีวิตมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ยังพอมี วิธีการ
หรือเครื่องมือในการบรรเทาหรือจัดการได้   

ในอีกแง่หนึ่ง ประกันชีวิตนั้นสะท้อนเรื่องความไม่มั่นคงทางการเงินของคนไทยในบทที่
สองและตอกย ้าการพึ่งพาตนเองของปัจเจกผ่านการฝึกฝนในบทที่สามอย่างยิ่ง ฐานคิดหลักของการ
ซื้อประกันส าหรับกลุ่มนี้มีเพียงแค่สองข้อ ได้แก่ เรื่องค่ารักษาพยาบาล และ การเตรียมเงินให้ทายาท
หลังเสียชีวิต ประกันสุขภาพที่วิทยากรแนะน ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินส าหรับผู้มีรายได้ปาน
กลางท่ามกลางบริบทว่าผู้ป่วยอาจต้องสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดกับค่ารักษาพยาบาลหากป่วยเป็นโรคที่
ต้องใช้ค่ารักษาเยอะหากไม่มีประกัน โดยเฉพาะเมื่อค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12 
ต่อปี แม้จะมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคม แตด่้วยความยากล าบากในการเข้าถึงการ
บริการหรือความไม่ครอบคลุม ผู้คนจ านวนไม่น้อยจึงเลือกรับภาระค่าประกันสุขภาพแทน ส่วน
ประกันชีวิตนั้นก็สะท้อนสวัสดิการที่ไม่เพียงพอและเงินออมอันขาดแคลนของคนจ านวนมาก ผู้คนจึง
เห็นความจ าเป็นที่ต้องแบ่งเบาภาระให้ทายาทด้วยการจ่ายเงินล่วงหน้าในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่ 
 
4.4 การจัดพอร์ต 
 

การจัดพอร์ตลงทุนเป็นแนวคิดว่าเมื่อผู้เรียนมีสินทรัพย์หลายประเภท จะต้องมีวิธี
จัดการและกระจายความเสี่ยง เพื่อให้เห็นภาพ พอร์ตสมมุติของผู้วิจัยอาจจัดดังนี้ จากสินทรัพย์เพ่ือ
การลงทุนทั้งหมด 100% แบ่งออกเป็นเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 25% กองทุนรวมตราสารทุน 50% 
กองทุนรวมตราสารหนี้ 25% เป็นต้น พอร์ตของผู้เรียนแต่ละคนจะมีหน้าตาแตกต่างกันออกไปตาม
บริบทของผู้เรียน  
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พอร์ตของผู้เรียนจะออกมาเป็นลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยง ผู้เรียน
จ าต้องค านึงถึงค าสอนที่จักรพงษ์เคยกล่าวไว้ว่า “ต้องเล่นเกมปิดประตูเจ๊ง” หมายถึงการใคร่ค านึงถึง
สถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นได้ (ความเสี่ยง) แล้วหาวิธีรับมือเพ่ือบรรเทาสถานการณ์นั้นล่วงหน้า 
ความเชื่อที่ว่ายิ่งเสี่ยงมากยิ่งได้รับผลตอบแทนมาก หรือ “High Risk, High Return” นั้นเป็นความ
เชื่อที่ไม่ถูกต้อง ผู้เรียนจะต้องเปลี่ยนความเสี่ยงเป็นความรู้ ยิ่งรู้มากยิ่งเข้าใจมากถึงจะได้ผลตอบแทน
มาก หรือ “High Understanding, High Return” ต่างหากท่ีเป็นค่านิยมที่กลุ่มนี้ยึดถือ 

 ในงานสัมมนา “บริหารความมั่งคั่งด้วยกองทุนรวม” น. สพ. ธนัฐน าเสนอพอร์ต
หลายประเภทแบ่งตามความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พอร์ตความเสี่ยงต ่ามาก พอร์ตความ
เสี่ยงต ่า พอร์ตความเสี่ยงกลาง และพอร์ตความเสี่ยงสูง ดังนี้   
 

 
ภาพที ่4.2  ภาพจ าลองพอร์ตรูปแบบต่างๆ (ธนัฐ ศิริวรางกูร, 2562ก, นน. 51 – 53)   

 
หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์ ผู้เรียนจะจัดพอร์ตให้อยู่ระดับความเสี่ยงใดขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยสามข้อ ได้แก่ ระยะเวลาที่มีในการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และเป้าหมายทางการ
เงิน พอร์ตความเสี่ยงต ่ามีโอกาสขาดทุนน้อยแต่ก็มีโอกาสสร้างก าไรน้อย พอร์ตความเสี่ยงสูงมีโอกาส
สร้างก าไรมากกว่าแต่ว่าต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน  
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สาเหตุที่ต้องกระจายเงินทุนไปตามแหล่งลงทุนต่างๆ ในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากัน มีเหตุผล
หลักอยู่ 2 ข้อ หนึ่ง คือ การสร้างผลตอบแทนจากแหล่งลงทุนต่างๆ ไม่เท่ากัน บางปีแหล่งหนึ่งอาจจะ
ให้ผลก าไรสูงกว่าอีกแหล่งหนึ่ง การน าเงินทุนบางส่วนไปใส่อยู ่ในแหล่งดังกล่าวก็จะช่วยให้ได้
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น สอง คือ การป้องกันทรัพย์สินไม่ให้สูญหาย ในบางปี แหล่งลงทุนบางแห่งอาจจะ
ประสบกับภาวะวิกฤติ เช่น การตกของตลาดหุ้น หรือ วิกฤติอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาในปี 
2008 สมมุติว่าผู้เรียนน าเงินทั้งหมดไปไว้ในตลาดหุ้น โดยไม่ได้กระจายไว้ในแหล่งอ่ืนที่ให้ผลตอบแทน
น้อยกว่าแต่เงินต้นไม่สูญหาย เช่น เงินฝาก ฯลฯ อาจท าให้ผู้เรียนต้องถอนเงินออกจากตลาดหุ้นทั้งๆ 
ที่ขาดทุน เพราะไม่มีเงินเพียงพอต่อการใช้ ท าให้เงินต้นสูญหาย ดังนั้น การมีเงินทุนอยู่ในหลายแหล่ง
นอกจากท าเพ่ือแสวงหาผลตอบแทนแล้ว ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน  

แนวคิดเรื่องการจัดการความเสี่ยงก่อนจัดพอร์ตไม่จ ากัดอยู่เพียงค าสอนของวิทยากรใน
สนามนี้เท่านั้น หากผู้เรียนเปิดพอร์ตลงทุนกับสถาบันให้บริการการลงทุนใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องท า 
“แบบทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้” (Risk Profile) เสียก่อน ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่มีผล
บังคับใช้ทางกฎหมายของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน1 โดยค าถามในแบบทดสอบมีเพ่ือให้ผู้ที่ก าลัง
จะลงทุนประเมินตัวเองว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหน เช่น คิดว่าสไตล์การลงทุนของตัวเองเป็นอย่างไร 
(ตัวเลือก ได้แก่ 1) กล้าได้กล้าเสีย 2) ช้าแต่ชัวร์ และ 3) แล้วแต่จังหวะ)2 เมื่อท าแบบสอบถามเสร็จ 
สถาบันที่ให้บริการลงทุนก็จะแนะน าตัวอย่างพอร์ตที่เห็นว่าเหมาะสมกับผู้ลงทุนคล้ายพอร์ตด้านบน 
โดยระบุว่าผู้ลงทุนรับความเสี่ยงได้แค่ไหน ควรมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรในพอร์ตบ้าง  

อย่างไรก็ตาม จุดแตกต่างที่วิทยากรกลุ่มนี้เน้นแต่สถาบันการเงินไม่เน้นคือ สภาพจิตใจ
ของผู้ลงทุน หรือ จิตวิทยาการจัดพอร์ต ทั้งจักรพงษ์และ น.สพ. ธนัฐ ให้ความส าคัญกับสภาพจิตใจ
ของผู้เรียน/ผู้ลงทุน โดยค าถามส าคัญที่สอนให้ผู้เรียนถามตัวเองคือ “ขาดทุนได้มากเท่าไหร่ แล้วยัง
สามารถนอนหลับได้” ค่านิยมของวิทยากรในกลุ่มคือ ต่อให้ได้ผลตอบแทนน้อยเช่นลงทุนในตราสาร
หนี้แล้วได้ผลตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 2% แต่ยังสามารถกินอิ่ม นอนหลับเพราะไม่มีโอกาสขาดทุน ถือ
ว่าดีกว่าลงทุนในหุ้นซึ่งอาจได้ผลตอบสูงถึง 50% แต่ผู้ลงทุนไม่สามารถกินอ่ิมนอนหลับได้เพราะกังวล 

 
1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 “ก าหนดให้บริษัทจัดการต้องท าความรู้จัก 

และจัดท าข้อมูลผู้ลงทุน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน และให้บริการ
สอดคล้องกับความต้องการและผลประโยชน์สูงสุดที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุน” (ยูโอบีเอเอ็ม, 
ม.ป.ป)  

2 แบบทดสอบระดับความเสี่ยงของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป)  
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การลงทุนแล้วกังวลไม่ใช่วิถีการลงทุนที่ควรเป็น แต่ถึงกระนั้นวิทยากรก็โน้มน้าวว่าต้องดูเป้าหมาย
และบริบทชีวิต สมมุติผู้เรียนต้องการจะมีเงินเพื่อเกษียณจ านวนหลายล้านแต่มีรายได้จ ากัด อัตรา
ดอกเบี้ยเพียงปีละ 2% ย่อมไม่พอ ต้องรับแนวคิด “ออกจากพื้นที่ปลอดภัย” ที่กล่าวไปในหัวข้อก่อน
หน้าแทน      

เมื่อลองจัดพอร์ต ผู้เรียนจะถูกบังคับให้คิดถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นนามธรรมในลักษณะที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้นเหมือนกับการเรียนรู้เรื ่องประกันชีวิต นอกจากจะค านวณได้ (calculable) 
บรรยายออกมาเป็นออกมาเป็นข้อๆ ได้ (translatable) และ ซื้อได้ (purchasable) แล้ว ความเสี่ยง
ยังแบ่งออกได้เป็นหลายระดับ (scalable) ตั้งแต่ต ่าถึงสูง การจัดพอร์ตเช่นนี้เสมือนเครื่องมือหรือ
กลวิธีชั ้นเลิศที่ส่งผลต่อความคิดเรื ่องการจัดการอนาคตที่ไม่แน่นอนให้แน่นอนยิ่งขึ ้น เพราะการ
กระจายทรัพย์สินท าให้เชื่อได้ว่าทรัพย์สินจะไม่สูญหาย แม้จะไม่รู้ตัวเลขที่แม่นย า แต่การมีพอร์ตก็
ช่วยเป็นหลักประกันได้ว่าช่วยรับมือได้อยู่บ้าง การกระจายเงินไปตามแหล่งต่างๆ กลายเป็นตัวเลือก
ในการรับมือกับความไม่แน่นอนท าให้ผู้เรียนจินตนาการถึงชีวิตการเงินที่ปลอดภัยขึ้น   
 
4.5 เกมการเงิน 
 

กล่าวได้ว่าเกมการเงิน เป็นเครื่องมือที่มีเพ่ือฝึกใช้เครื่องมือทางการเงินที่อธิบายไปก่อน
หน้านี้ทั้งหมดอีกซ้อนหนึ่ง เกมการเงินท าหน้าที่สองระดับ ฝึกผู้เรียนทั้งเชิงจิตวิทยาเพ่ือทดสอบจิตใจ
ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งฝึกให้ลองใช้ทฤษฎีทั ้งหมดที่เรียนกับเหตุการณ์จ าลองทางการเงิน 
โดยเฉพาะการลงทุนจ าลอง ถือเป็น “การออกจากพื้นที่ปลอดภัย” ซึ่งเป็นแนวคิดที่เวียนวนอยู่ในบท
นี้  

จากการลงสนาม ผู้วิจัยมีโอกาสเล่นทั้งหมด 2 เกม ได้แก่ เกมจัดพอร์ตการลงทุนในงาน 
“The Mutual Fund จ ัดพอร ์ตลงทุนด ้วยกองท ุนรวม” ของน. สพ. ธน ัฐ ศ ิร ิวรางก ูร และ 
“Workshop CASHFLOW® Game” ของ จักรพงษ์ เมษพันธุ์ เกมแรกเน้นให้ผู ้เล่นลองลงทุนใน
กองทุนเพียงประเภทเดียว ขณะที่เกม CASHFLOW® เป็นเกมการเงินที่ครอบคลุมกว่ามาก เพราะ
เปิดโอกาสให้ผู้เล่นลองการลงทุนหลากหลายรูปแบบ ทั้งหุ้น อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ต่างๆ โดย
มีอุปสรรคทางการเงินแทรกอยู่ตลอดการเล่น  
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ภาพที ่4.3 น.สพ. ธนัฐขณะก าลังน าเล่นเกมจัดพอร์ตการลงทุน วันที่ 13 พฤษภาคม 2561  
(ภาพโดยผู้วิจัย) 

 

เป้าหมายเกมจัดพอร์ตการลงทุนนั้นง่ายมาก คือ กระจายการลงทุนอย่างไรก็ได้ให้ได้
ก าไรเยอะที่สุดหลังจบเกม ทีมที่มีเงินมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ผู้ที่มาร่วมสัมมนาทั้งหมดจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 10 กลุ่ม โดยอาศัยว่านั่งอยู่ในโต๊ะแนวยาวแถวเดียวกัน หนึ่งกลุ่มจะประกอบด้วยคนจาก  
1-2 แถวยาว เฉลี่ยสมาชิกกลุ่มละประมาณ 10 – 20 คน โดยแต่ละกลุ่มได้รับเงินสมมุติ 1,000,000 
บาทตอนต้นเกม โดยให้ลองลงทุนเป็นเวลา 10 ปี ทุกปีจะต้องมีการจัดพอร์ตการลงทุนใหม่ตามข่าวที่
ขึ้นบนหน้าจอ กลุ่มที่รั้งท้าย คือ กลุ่มที่ขาดทุนเยอะที่สุดจะต้องจับฉลาดวัดดวงโดยจะรับฉลากไว้เอง
ก็ได้หรือจะส่งต่อฉลากก็ได้  

ตัวอย่างข่าวที่จะได้รับ เช่น “ปีที่ 2 เศรษฐกิจทั่วโลกก าลังวิกฤติ ข่าวต่างประเทศ – 
GDP และ PMI ของสหรัฐฯ ปรับตัวลงต ่าสุดในรอบ 10 ปี ข่าวในประเทศ – ไทยส่งออกลดลง ต ่าสุด
ในรอบ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มติดลบ” เมื่อได้รับข่าว
แต่ละกลุ่มจะต้องประเมิน ปรึกษาหารือกัน และกระจายการลงทุนลงในตารางด้านล่างนี้ แล้วน าไปส่ง
ให้แก่ น.สพ. ธนัฐ 
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สมมุติว่าจากปีแรกมีเงินเหลืออยู่ 1,000,000 บาท ก็จะต้องกระจายเงินที่เหลือทั้งหมด
ไปตามกองทุนต่างๆ เช่น 

เมื่อทุกกลุ่มส่งการจัดสรรลงทุนเสร็จ น. สพ. ธนัฐก็จะเฉลยว่าแต่ละตลาดการเงินมีผล
การด าเนินงานเช่นไรบ้าง เช่น ในปีที่ 2 กองทุนตลาดเงิน +10% กองทุนตราสารหนี้ +20% กองทุน
หุ ้น -15% และกองทุนหุ ้นต่างประเทศ -30% ถ้าเป็นดังนี ้ ตัวเลขเงินที่เหลือของกลุ ่มนี ้เท่ากับ 
980,000 บาทตามตารางด้านล่าง แสดงว่าขาดทุนไป 20,000 บาท  

เมื่อเฉลยวิทยากรก็จะค านวณว่าแต่ละกลุ่มเหลือเงินเท่าไหร่ กลุ่มไหนมีเงินเยอะที่สุด
และเหลือเงินน้อยที่สุด โดยกลุ่มที่เหลือเงินน้อยที่สุดก็จะต้องจับฉลากตามที่บอกด้านบน ซึ่งฉลาก
ด้านบนจะเป็นสถานการณ์ต่างๆ เช่น น าเงินไปเล่นหวยแล้วไม่ถูกรางวัลเสียไปอีก 20,000 บาท เป็น
ต้น ท าเช่นนี้จนครบสิบรอบเพ่ือหาทีมผู้ชนะท่ีมีเงินมากที่สุดหลังจากครบทั้งหมดสิบรอบ  

เกมจัดพอร์ตลงทุนอยู่ช่วงท้ายสุดของวันหลังจากท่ีเรียนเรื่องกองทุนรวมเสร็จ ส าหรับผู้
ที่ไม่เคยลงทุนหรือเคยลงทุนแต่ไม่เคยกระจายการลงทุนนี่เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ท าการทดลองทาง
ความคิดด้วยเงินในจินตนาการ หลังจบเกม น. สพ. ธนัฐเฉลยว่าตัวเลขบวกลบของแต่ละตลาดการเงิน
ที่น ามาอิงตามตัวเลขตลาดการเงินจริงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นหากลงทุนตามที่เล่นไปในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมาก็จะได้ผลก าไรหรือขาดทุนใกล้เคียงกับผลของเกมจ าลอง การเล่นเกมท าให้เกิดข้อ
ค้นพบสองข้อ หนึ่ง ต่อให้เข้าใจทฤษฎี การลองเอาเงินไปลงทุนในสถานการณ์จ าลองนั้นไม่ง่าย โอกาส
ขาดทุนเกิดได้ตลอดเวลา บางกลุ่มเมื่อจบเกมเงินเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวของที่ได้รับไปตอนต้น สอง 
การกระจายการลงทุนมีผลจริงในระยะยาวดังที่วิทยากรว่า กลุ่มที่ลงทุนแบบบ้าระห ่า คือ ลงเงินไปที่
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สินทรัพย์ประเภทเดียวมีโอกาสขาดทุนสูงกว่ากลุ่มที่กระจายสินทรัพย์มาก กลุ่มที่มีจัดพอร์ ตแบบ
กระจายการลงทุนมีโอกาสจะได้ก าไรมากกว่า เมื่อจบเกมกลุ่มที่ได้ก าไรและกลุ่มที่ขาดทุนแทบจะแบ่ง
ออกได้เป็นครึ่ง-ครึ่ง  

อีกหนึ่งเกมได้แก่ CASHFLOW® ซึ่งเป็นเกมกระดานโดย โรเบิร์ต ที คิโยซากิ ผู้แต่ง
หนังสือพ่อรวยสอนลูก ซึ่งจักรพงษ์เป็นผู้แปลทั้งตัวหนังสือและตัวเกม วัตถุประสงค์ของเกมเพื่อให้ผู้
เล่นออกจากสิ่งที่เรียกว่า “สนามแข่งหนู” (rat race) ความหมายของสนามแข่งหนูคือ ผู้เล่นเปรียบ
เหมือนหนูที่ต้องวิ่งวนบนวงล้อเพ่ือหาเงินมาให้พอค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนโดยไม่สามารถหยุดวิ่งได้ จะ
ออกจากสนามแข่งหนูได้ ผู้เล่นจะต้องสร้างทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสด (passive income) จน
เพียงพอค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน จนได้ออกไปเล่นบน “ลู่ทางด่วน” ซึ่งเรียกกันว่าสนามคนรวย โดยมี
โอกาสลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างผลก าไรได้เยอะกว่า   

 
ภาพที ่4.4 และ ภาพที่ 4.5 เกม CASHFLOW® และบรรยากาศการเล่นเกม วันที่ 31 มีนาคม 2562 

(ภาพโดยผู้วิจัย) 
 

หนึ่งกระดานมีผู้เล่นสูงสุดหกคน โดยแต่ละคนจะได้รับอาชีพที่แตกต่างกัน เช่น แพทย์ 
เลขานุการ คนขับรถบรรทุก ฯลฯ อาชีพเหล่านี้รับเงินเดือนและมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนคงที่ไม่เท่าเทียม 
แพทย์จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าเลขานุการ แต่เลขานุการมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนคงที่ต ่ากว่าแพทย์ เช่น 
เลขานุการมีรายรับอยู่ที่เดือนละ 25,000 บาท ค่าใช้จ่ายต่อเดือนอาจประกอบด้วยภาษี 3,000 บาท 
ค่าผ่อนบ้าน 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000 บาท ค่าเลี้ยงลูกหนึ่งคน 1,000 บาท ท าให้เลขานุการ

Ref. code: 25635908030595XPC



93 
 

มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 14,000 บาท จะเหลือกระแสเงินสดต่อเดือนที่ 11,000 บาท ถ้าเมื่อไหร่
สามารถหารายได้จากทรัพย์สินเป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนหรือ 22,000 บาท เมื่อนั้นผู้เล่นที่
เป็นเลขานุการจะหลุดออกจากสนามแข่งหนู  

ผู ้เล ่นทุกคนจะเริ ่มในช่องสนามแข่งหนูเหมือนกัน โดยตาเดินในสนามแข่งหนู
ประกอบด้วยช่องรับเงินเดือน ช่องโอกาสลงทุน ช่องตลาดซื้อขาย ช่องจับจ่ายใช้สอย ช่องมีลูก ช่อง
ตกงาน และช่องบริจาค เมื่อผู้เล่นทอยลูกเต๋าตกที่ช่องใดต้องท าตามค าสั่งช่องดังกล่าว เช่นถ้าเดินไป
ช่องรับเงินเดือนก็จะได้เงินเดือน ตกที่ช่องมีลูกก็จะต้องมีลูกเพิ่มอีกหนึ่งคนซึ่งหมายถึงมีค่าใช้จ่ายต่อ
เดือนที่สูงขึ้น วิธีการออกจากสนามแข่งหนูคือ การลงทุนในสินทรัพย์และซื้อขายสินทรัพย์ ไม่ใช่ว่าเดิน
ไปอยู่ในช่องโอกาสลงทุนแล้วจะซื้อขายได้เลย แต่ว่าจะต้องอ่านการ์ดค าสั่งก่อนจะตัดสินใจซื้อขาย 
ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างการ์ดค าสั่ง  
 

 ภาพที ่4.6 จ าลองการ์ดค าสั่งเกม CASHFLOW® 
 

เมื่อเห็นการ์ดโอกาสให้ลงทุน ผู้เล่นต้องตัดสินใจว่าจะลงทุนตามเงื่อนไขของการ์ดค าสั่ง
หรือไม่ โดยผู้เล่นแต่ละคนสามารถกู้เงินได้ไม่จ ากัดจากนายธนาคาร (ผู้น าการเล่น – พ่ีเลี้ยง) โดยจ่าย
ดอกเบี้ยเดือนละ 10% ทรัพย์สินที่ผู้เล่นสามารถลงทุนในเกมนี้มีทั้งหมดห้าประเภท ได้แก่ เงินออม 
โลหะมีค่า (เช่น ทองค า) หุ้น/กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ ดังที่กล่าวไปแล้วว่าเป้าหมายคือ 
การมีกระแสเงินสดเพียงพอกับรายจ่ายสองเท่าในแต่ละเดือนเพ่ือออกจากสนามแข่งหนู ผู้เล่นสามารถ
ใช้เงื่อนไขพิจารณาได้ว่าควรจะเลือกโอกาสลงทุนที่ปรากฏบนการ์ดในแต่ละครั้งหรือไม่  

อย่างไรก็ตาม การจะออกจากสนามแข่งหนูนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะระหว่างการเล่นจะมี
อุปสรรคที่แทรกเข้ามาให้ต้องเสียเงินอยู่เสมอ เช่น การตกช่องจับจ่ายใช้สอย ซึ่งเมื่อเปิ ดการ์ดค าสั่ง
แล้วจะต้องจ่ายเงินตามจ านวนที่การ์ดบอกเท่านั้น ไม่สามารถไม่จ่ายได้ หรือ ถ้าตกที่ช่องมีลูกก็จะต้อง
มีลูกเพิ่ม (มีได้สูงสุดสามคน) ท าให้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยทันที เมื่อผู้วิจัยไปเล่นรวมกลุ่มวันที่ 
31 มีนาคม 2562 จักรพงษ์ท าให้การออกจากสนามแข่งหนูยากขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณ เพราะระหว่าง

Ref. code: 25635908030595XPC



94 
 

เล่นจักรพงษ์ซึ่งเป็นผู้น าเกมหลักจะมีค าสั่งที่บังคับให้ผู้เล่นบางคนต้องท าทุกหนึ่งชั่วโมง เช่น ผู้ที่ทอย
ลูกเต๋าได้เบอร์ 5 และ 6 ต้องเข้าร่วมโครงการบ้านประชารื่นรมย์ (ล้อกับโครงการบ้านประชารัฐของ
รัฐบาลปี 2562) ซึ่งเป็นการซื้อบ้านราคา 1.2 ล้าน เก็บค่าเช่าได้เดือนละ 9,500 บาท กู้ได้ 100% 
ผ่อนได้เดือนละ 5,500 บาท หรือ ผู้ที ่ทอยลูกเต๋าได้เบอร์ 1 และ 2 บังคับให้ซื ้อรถคันใหม่ราคา 
500,000 บาท ผ่อนเดือนละ 9,000 บาท เป็นต้น  

นอกจากเกม CASHFLOW® จะฝึกให้ใช้เครื่องมือทางการเงินทุกประเภทที่เรียน ในแง่
หนึ่ง เกม CASHFLOW® บังคับผู้เล่นให้ลองรับเอาทัศนคติเกษียณเร็ว (Port A) เข้ามาชั่วคราว
ระหว่างเล่นเกม เพราะผู้เล่นต้องพินิจพิจารณาหาทางว่าจะต้องลงทุนแบบไหน ใช้เครื่องมืออะไร ถึง
จะหารายรับต่อเดือนที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสองเท่าเพ่ือออกจากสนามแข่งหนู ผู้เล่นได้ลองใช้เวลา
หลายชั่วโมงระหว่างเล่นทดลองและฝึกฝนทางความคิดแล้วลงมือปฏิบัติในสนามทดลองโดยอาศัยเงิน
ในจินตนาการ ทั้งยังถูกกระตุ้นให้ลองออกจากพื้นที่ปลอดภัยหลายครั้งระหว่างเล่นเกม จักรพงษ์เอ่ย
ระหว่างน าเกมว่า “ส าหรับใครที่ยังไม่เคยกู้เงินไปลงทุนก็ขอให้ลองกู้ดู” ถือเป็นการขยายจินตนาการ
ทางการเงินให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ ส าหรับผู้เล่นที่พอจะเชี่ยวชาญอยู่บ้าง เกม CASHFLOW® มีลักษณะ
เป็นสนามทดสอบความรู้ให้ทดลองดูว่าความรู้ที่มีนั้นใช้ได้จริงหรือไม่ อย่างไร  

กล ุ ่มเกม CASHFLOW® ของผ ู ้ว ิจ ัยม ีท ั ้ งหมด 7 คน แต ่ เล ่นเพ ียง 6 ต ัวละคร 
ประกอบด้วย ผู้วิจัย ด้านซ้ายของผู้วิจัยเป็นชายวัยกลางคนอายุ 46 ปี ชื่อ ต๊ะ (นามสมมุติ) ท างานอยู่
ส านักพิมพ์เอกชนแห่งหนึ่ง ข้างต๊ะเป็นคู่สามีภรรยาที่มาด้วยกันอายุราวๆ 40 (เล่นเป็นตัวละคร
เดียวกัน) ตรงข้ามผู้วิจัยที่หัวโต๊ะอีกฝั่งคือ เพ็ญ (นามสมมุติ) อายุ 25 ทางด้านขวาของผู้วิจัยคือ ไฟ 
(นามสมมุติ) นายต ารวจอายุ 31 และด้านขวาของไฟคือ พละ (นามสมมุติ) อายุ 26 ส่วนนายธนาคาร
หรือพี่เลี ้ยงประจ าโต๊ะคือ นรี (นามสมมุติ) อดีตผู้เรียนสัมมนางานการเงินที่ปัจจุบันผันตัวเป็น
อาสาสมัครมาช่วยจักรพงษ์ตามโอกาสที่ว่าง วิธีการเล่นที่แตกต่างกันไปของคนแต่ละคนในโต๊ะท าให้
เกม CASHFLOW® น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนได้อาชีพที่เริ ่มด้วยเงินเดือนหลักหมื่นเท่ากัน แต่
ท้ายที่สุด ตัวละครเดียวที่ออกจากสนามแข่งหนูได้คือ คู่สามีภรรยาซึ่งระหว่างเล่นเกมมีการขาย
อสังหาริมทรัพย์เข้าออกอย่างต่อเนื่องและเชี่ยวชาญ อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจคือ ต๊ะ แม้ต๊ะจะออกจาก
สนามแข่งหนูไม่ได้ แต่เมื่อจบเกมต๊ะถือเงินสดอยู่สองล้านกว่าบาทซึ่งส่วนใหญ่ได้จากการซื้อขายหุ้น
เข้าออก ส่วนผู้วิจัย ไฟ และเพ็ญ มีเงินบวกลบใกล้เคียงกับเงินทุนหลักหมื่นในตอนต้นมาก สะท้อน
ความเป็นมือใหม่ในการลงทุน  

พละเป็นคนเดียวที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้ว ครั้งนี้กลับมาเล่นเป็นครั้งที่สาม พละเล่าให้ฟัง
ว่าที่กลับมาอย่างต่อเนื่องเพราะยังออกจากสนามแข่งหนูไม่ได้เสียที อยากจะออกให้ได้สักครั้ง รวมทั้ง
ไม่มีคนเล่นด้วย พอมาเล่นรวมกับคนอื่นก็อยากศึกษาว่าคนอื่นๆ เล่นเกมนี้อย่างไร พละบอกว่าหลาย
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ครั้งพละเห็นคนยอมกู้ธนาคารเพ่ือเก็บเงินเอามาลงทุน มีครั้งหนึ่งที่พละเล่นแบบไม่กู้ธนาคารสุดท้ายก็
อยู่แค่เกือบหลุดจากสนามแข่งหนูได้ ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่ลองกู้เงิน แต่จนแล้วจนรอดพละก็ยังไม่
หลุดจากสนามแข่งหนู จากบุคคลที่เล่นเกมด้วยกันทั้งหมด ต๊ะ ไฟ และ พละ กลายมาเป็นผู้ให้ข้อมูล
คนส าคัญที่ผู้วิจัยจะกล่าวถึงในบทต่อไป  

ในแง่หนึ่ง เกมการเงินท าหน้าที่สองประการ ประการแรกเป็นการทดลองทางความคิด 
(thought experiment) ของการจัดการเงิน ผู้เรียนได้สัมผัสมิติการใช้เงินที่ชีวิตปกติไม่เคยสัมผัส ได้
ลองจัดการเงินในมิติที่ชีวิตจริงอาจยังไม่มีโอกาสได้ลอง ซึ่งทั้งขยายพรมแดนและจินตนาการการรบัรู้
ทางการเงินและเตือนผู้เรียนว่ามีช่องว่างระหว่างความเข้าใจทฤษฎีและการน าไปปฏิบัติ และประการ
ที่สองเป็นแบบฝึกหัด (training exercise) ซึ่งล้อกับข้อเสนอของบทที่สาม ผู้เรียนได้ชิมลางปฏิบัติการ
จัดการเงินในบริบทสมมุติที่ถอดแบบมาจากข้อมูลหรือประสบการณ์ในชีวิตจริง เกมจัดพอร์ตกองทุน
รวมของ น. สพ. ธนัฐ เมื่อจัดอยู่ท้ายวันก็ท าหน้าที่เป็นปราการด่านสุดท้ายในการประมวลความรู้และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนจ านวนมากได้ทดลองลงทุน การผสมผสานข้อมูลทางเศรษฐกิจจากชีวิตจริงลงไปใน
เกมช่วยดึงอารมณ์ร่วมของผู้เล่นได้มาก ผู้เล่นมีปฏิกิริยาไม่น้อยหลังรับรู้ว ่าโจทย์ทั้งสิบข้อเป็น
ข้อเท็จจริง แต่อย่างไรก็ตามเกมจัดพอร์ตกองทุนรวมยังขาดมิติความสัมพันธ์ทางสังคมต่างจากเกม 
CASHFLOW® ที่มิติทางสังคมถูกใช้อย่างแยบยล เกมแรกผู้เล่นเพียงจัดสรรเงินให้ครบสิบปี โดยไม่มี
เงื่อนไขชีวิตอื่นมาแทรก ในขณะที่เกมที่สองเต็มไปด้วยเหตุไม่คาดหมายของชีวิตจากการทอยลูกเต๋า 
เช่น โดนไล่ออกจากงาน บังเอิญมีลูก ฯลฯ เกม CASHFLOW® ยกระดับความซับซ้อนที่สะท้อนการ
เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดในชีวิตได้ดีกว่า มิหน าซ ้าตัววิทยากรยังเพิ่มเติมเงื่อนไขที่ใกล้เคียงบริบทสังคมจริง 
เช่น การซื้อบ้านโครงการของรัฐบาล การถูกแชร์ลูกโซ่หลอกโกงเงิน ฯลฯ ท าให้ผู้เล่นได้ฝึกตัดสินใจ
และทบทวนการตัดสินใจที่ท าลงไปในเกม ได้ทดสอบใช้ เครื่องมือหลากหลายพร้อมกัน ชวนฝึกให้
มองเห็นความเป็นไปได้ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้หากลองน าไปใช้กับชีวิตจริง  

ในอีกแง่หนึ่ง เกมการเงินโดยเฉพาะเกม CASHFLOW® ตอกย ้าการเน้นให้ปัจเจกราย
คนเอาตัวรอดจากสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เป็นอยู่ ชื่อที่เรียกว่า “สนามแข่งหนู” สะท้อนการแข่งขัน
อย่างเอาเป็นเอาตายที่จะเอาชีวิตรอดจากความไม่ม่ันคงทางการเงิน คนเล่นเปรียบเสมือนหนูที่วิ่งบน
ล้อหมุนวนตลอดเวลา วิธีจะหลุดจากสภาพการวิ่งวนคือการท าให้หนูเป็นตัวๆ หรือ ผู้เล่นเกมเป็นราย
คนกระโดดออกจากวงล้อ ไม่ใช่การเปลี่ยนวงล้อให้ที่ระนาบขึ้นซึ่งจะท าให้ทุกคนวิ่งน้อยลงหรือมี
โอกาสหยุดพักได้มากขึ้น  
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4.6 ความเป็นไปได้จากเครื่องมือทางการเงิน   
 

บทนี้ศึกษาเครื่องมือทางการเงินหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบค าถามที่ต่อเนื่องจากบทที่
สาม เมื่อเงินคือสิ่งที่ต้องจัดการ สิ่งที่ช่วยจัดการคือเครื่องมือทางการเงิน ขณะที่บทที่สามน าเสนอว่า
ทัศนคติและชุดความรู้ทางการเงินท าให้เกิดการจัดการตัวตนเพื่อใช้ชีวิตในสภาพเศรษฐกิจสังคมที่
เรียกร้องการพึ่งพาตนเองผ่านการฝึกฝน เครื่องมือทางการเงินในบทนี้น าเสนอวิธีการและหนทางการ
จัดการตัวตนที่แสดงให้เห็นความเป็นไปได้หลากหลายในจัดการชีวิตซึ่งผูกติดอยู่กับการใคร่ครวญถึง
อนาคตและความไม่แน่นอน 

วิธีการใช้เครื่องมือทางการเงินในบทนี้ท าให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการจัดการชีวิตผ่านการเงิน
เป็น “ความยากล าบากที่จัดการได้” (manageable difficulties) การใช้เครื่องมือจัดการเงินไม่ใช่
เรื่องที่นึกท าก็ท าได้โดยไม่ต้องอาศัยความพยายาม ทว่าถ้าหากเรียนรู้การใช้เครื่องมือ ลองลงมือท า
และฝึกอย่างต่อเนื่อง ผลลัพท์ท่ีดูยากล าบากหรือดูเป็นไปไม่ได้ก็มีความเป็นไปได้ หัวใจของการเปลี่ยน 
“ความยากล าบาก” ให้กลายเป็น “ความยากล าบากที่จัดการได้” คือ การซอยย่อยสิ่งที่ต้องท า (task) 
ให้เป็นหน่วยเล็กๆ ที่สามารถจัดการจบเป็นครั้งๆ เช่น ตัวอย่างการแนะน าให้ซื้อกองทุนรวมด้วย
จ านวนเงินที่ผู้เรียนสามารถจ่ายได้ แต่ให้ซื้อเป็นระยะเวลายาวนาน หรือ การท าบ้านเช่าก็คือให้เริ่มแค่
ทีละหนึ่งหลัง จัดการทีละขั้นจากการสะสมจ านวนเงินดาวน์ที่พนักงานเงินเดือนจ านวนมากสามารถ
เก็บได้ ท าเรื ่องเจรจากู้ ไปดูสถานที่ หาผู้เช่า ฯลฯ การกระท าทีละเล็กละน้อยช่วยให้ผู ้เรียนเห็น
ทิศทาง รู้ว่าก้าวต่อไปต้องก้าวไปทางไหน ปลายทางอยู่ที่ใด      

ในแง ่น ี ้  เคร ื ่องม ือทางการเง ินจ ึงช ่วยต่อรอง (negotiate) ก ับความไม่แน ่นอน 
(uncertainty) เหมือนกับที่เบ็กเกิร์ตและบร๊องค์อธิบายไว้ว่าสามารถใช้ “เครื่องมือคิดค านวณ” 
(calculative devices) มาท าความเข้าใจกับอนาคตที่อยู่ในสภาวะกึ่งคาดเดาได้บ้าง เพราะอย่างไร
อนาคตก็ได้รับอิทธิพลจากตัวเลขหรือแนวโน้มในอดีตและแม้แต่องค์ประกอบทางเศรษฐกิจที่ผันผวน
ในอนาคตก็ยังมีรูปแบบพฤติกรรมที่เคยเห็นมาก่อน เครื่องมือทางการเงินจึงช่วยให้ผู้กระท าการทาง
เศรษฐกิจมองเห็นรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอิงบางส่วนที่เคยเป็นมาในอดีต (Beckert and 
Bronk, 2018)  

เครื่องมือทางการเงินจึงเปรียบได้เป็นเครื่องมือคิดค านวณ (calculative device) ที่
ผู้เรียนน ามาใช้เพื่อท าความเข้าใจ จัดการ และต่อรองกับอนาคตที่ไม่ได้มืดบอดหรือคาดเดาล่วงหน้า
ได้ทั้งหมด เช่น ในหัวข้อเรื่องกองทุนรวมจะเห็นว่ามีการอิงตัวเลขผลตอบแทนจากในอดีตย้อนหลัง
เป็นระยะเวลาสิบปีในตาราง 3.2 การที่วิทยากรยกตัวอย่างนี้ประกอบการสอนไม่ได้ท าเพื่อยืนยัน
ผลลัพท์ทางตัวเลขในอนาคต แต่เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้เรียน “วินิจฉัย” อนาคตโดยอิงจากสิ่งที่
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เคยเป็นมาในอดีต หรือ แนวคือเรื่องการซื้อประกันชีวิตเรื่องสุขภาพกับการเสียชีวิตก็เป็นการต่อรอง
กับความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง โดยประมวลจากข้อมูลต่างๆ ในการใช้ชีวิต วิทยากรไม่เคยระบุชัดเจนว่า
การเจ็บป่วยใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรืออาจจะไม่เกิดเลยก็เป็นได้ แต่การมีประกันช่วยต่อรองกับ
อนาคตที่ยังมาไม่ถึง  

ในแง่หนึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสภาวะ “ความไม่มั ่นคงทางการเงิน” (insecurity) 
ระดับประเทศในบทที่สองถูกเปลี่ยนให้กลายเป็น “ความไม่แน่นอน” (uncertainty) ในบทนี้ เมื่อ
โจทย์เปลี่ยนจากความไม่มั่นคงมาเป็นความไม่แน่นอน วิธีการจัดการจึงต้องเป็นการสิ่งที่มาท าให้
สถานการณ์แน่นอนขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินกลายเป็นเครื่องมือ (tools) เพื่อตอบโต้และจัดการ 
(coping mechanism) ความไม่แน่นอนดังกล่าว ซึ่งการจัดการนี้เกิดในระดับปัจเจก เกมการเงินก็
สะท้อนการต่อรองกับความไม่แน่นอนเช่นกัน ประการแรก เกมการเงินบังคับให้ผู้เรียนต้องเผชิญกับ
บริบท กล่าวคือน าผู้เรียนไปอยู่ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ประการที่สอง เมื่อผู้เรียนต้องพบกับ
บริบทหลายรูปแบบ เกมจึงร่างให้ผู้เรียนเห็นว่ามีภาพ (delineated vision) แบบใดบ้างที่เป็นไปได้ 
ผู ้เรียนมีตัวเลือกภายใต้ข้อจ ากัด (limited options) ที ่สามารถลงมือท าเพื ่อหาทางออกให้กับ
สถานการณ์ ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดพลังอยากเอาชนะ “ความยากล าบากที่จัดการได้” และประการ
ที่สาม ดังที่เบ็กเกิร์ตและบร็องค์บอกว่าอนาคตเป็นส่วนผสมของความยุ่งเหยิงระหว่างสิ่งในอดีตกับสิ่ง
ที่จะเกิดข้ึนใหม่ ชีวิตจริงในภายภาคหน้าก็จะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นให้ผู้เล่นเกมต้องจัดการเหมือนกับ
โจทย์ไม่คาดฝันที่เกิดระหว่างเกม ผู้ใดที่พลาดในเกมหรือพ่ายแพ้จากเกมก็ได้ลิ้มลองความเป็นไปได้
หนึ่งที่อาจเกิดข้ึนได้ในชีวิตจริง ท าให้เมื่อพอเจอเหตุการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันหรือเชื่อมโยงเป็นบทเรียนได้
ก็จะรับมืออนาคตได้ดีขึ้น  

ฉะนั้นแล้ว เครื่องมือทางการเงินจึงมอบ “ความเป็นไปได้” (sense of possibilities) ที่
อาจไม่เคยเกิดขึ้นในบริบทชีวิตจริง (unprecedented) ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งส าคัญอย่างยิ่งเพราะหากใน
อนาคตไม่มีช่องว่างส าหรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ เลย ย่อมไม่เกิดการกระท าที่ต่างออกไปในปัจจุบัน 
ภายใต้บริบทสังคมและเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ผู ้เรียนสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ผ่านเครื่องมือ
การเงิน แล้วอาศัยความเป็นไปได้นี้ท าให้ชีวิตมุ่งไปสู่การสร้างชีวิตที่ตนเองเชื่อว่าดีได้  
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บทที่ 5 
เส้นทางสู่นักเรียนการเงิน 

 
ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ผู้วิจัยเกาะหน้าจอคอมพิวเตอร์ใจจดใจจ่อ

เพื่อรอนาฬิกาแสดงเวลา 13.30 น. เมื่อเลขตัวสุดท้ายกลายเป็นศูนย์ ผู้วิจัยรีบกดปุ่มรีเฟรชเว็บไซต์
เพจเฟสบุ๊ค A-Academy Financial Foundation จนกระทั่งเห็นสเตตัสที ่ประกาศเปิดรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมอบรม A-Academy Financial Foundation รุ่นที่ 10 โดยศักดา สรรพปัญญาวงศ์โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายขึ้นบนหน้าจอ ผู้วิจัยรีบกระวีกระวาดท าตามขั้นตอนแล้วส่งใบสมัคร ในที่สุดผู้วิจัยก็ได้
เป็นหนึ่งใน 220 ผู้เข้าอบรมที่เต็มจ านวนอย่างรวดเร็วภายในสองชั่วโมง ไม่เพียงเท่านั้น ผู้วิจัยยังต้อง
เขียนเรียงความที่มีหัวข้อให้เลือกระหว่าง “ชีวิตของฉันเมื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงิน” หรือ “ปัญหา
การเงินที่ฉันก าลังเผชิญในปัจจุบัน” และจัดท าประมาณการกระแสเงินสดหรืองบประมาณรายเดือน
ล่วงหน้าหนึ่งปีส่งเสมือนข้อสอบก่อนที่จะได้เข้าร่วมงานที่จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2562  

ในเวลาสองชั่วโมงมีผู ้เข้าร่วม 220 คนเท่ากับมีผู ้สมัครนาทีละเกือบสองคน ความ
กระตือรือร้นนี้สะท้อนว่ามีผู้คนจ านวนไม่น้อยรู้สึกว่าสัมมนาทางการเงินเป็นความหวังบางอย่างใน
ชีวิต ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนมีรายละเอียดชีวิตที่แตกต่างกันแต่มีจุดร่วมคือการมาเป็นนักเรียนการเงินใน
ช่วงเวลาหนึ่ง เรื่องราวที่มาที่ไปของแต่ละคนน่าสนใจและฉายภาพให้เห็นว่าแต่ละคนรับมือกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พวกเขารู้สึกนึกคิดต่อตัวเองและคนรอบข้างเช่นไรจึงน ามาสู่
การลงเรียนสัมมนาทางการเงิน บทนี้ต้องการน าเสนอให้เห็นถึงเส้นทางของผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้ ผ่านการ
บรรยายเส้นทางชีวิตของผู้ให้ข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตอย่างมีส่วนร่วมตามสภาวะทางการ
เงินรูปแบบต่างๆ 
 
5.1 ภาวะเงินไม่พอใช้ 
 

มีผู้ให้ข้อมูล 3 คนที่กล่าวอย่างชัดเจนว่าปัจจัยที่พามาสู่การเป็นนักเรียนการเงินคือ
ภาวะเงินไม่พอใช้ ผู้ให้ข้อมูลสองคนแรกเป็นสามีภรรยาซึ่งมีสภาวะขัดสนทางการเงินที่เชื่อมโยงกับ
บริบทเศรษฐกิจมหภาคในบทที่สองเป็นอย่างดี หนึ่งในนั้นคือการที่ครอบครัวเผชิญวิกฤตปี 2540 จน
ยังเหลือร่องรอยปัญหาทางเศรษฐกิจและความเจ็บปวดในการด าเนินชีวิต ส่วนผู้ให้ข้อมูลคนที่สามถือ
ว่าต่างจากสองคนแรกเพราะกล่าวได้ว่าในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลผู้ให้ข้อมูลคนนี้อยู่มีร ายได้อยู่ใน
ระดับบนซึ่งเป็นฐานเงินเดือนที่แตกต่างกับคู่สามีภรรยา แต่ประสบปัญหาเงินไม่พอใช้เนื่องจากวิถีการ
ใช้ชีวิตและการบริโภค ซึ่งน าเสนอภาพที่แตกต่างหลากหลายของผู้ที่มาเข้าร่วมงานสัมมนา  
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“หลังชนฝาทางการเงิน” เป็นค าที่ญี่ปุ่น (นามสมมุติ) วัย 31 ปีบรรยายเมื่อกล่าวถึงชีวิต
การเงินของตนเอง หลังจากสะสมความเหนื่อยทั้งแรงกายและแรงใจมานานจากงานประจ าล่าสุดที่ให้
เงินเดือนน้อยลงกว่าครึ่งจากงานเดิม ญี่ปุ่นเริ่มรู้สึกว่าชีวิต “ต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆ” ถึงท าให้เธอ
ชักหน้าไม่ถึงหลังต้องดึงเงินเก็บออกมาใช้บ่อยครั้งตั้งแต่ย้ายมาท า งานเป็นนักวิชาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจนสุดท้ายก่อนที่ผู ้วิจัยจะเจอญี่ปุ ่นไม่นาน เธอตัดสินใจลาออก แล้วหันมา
ท างานเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทประกันชื่อดังแห่งหนึ่งเต็มตัว  

ผู้วิจัยพบญี่ปุ่นครั้งแรกในวันบริจาคสิ่งของที่ศูนย์สตรี ถนนวิภาวดีรังสิต  ตอนนั้นญี่ปุ่น
เพิ่งเริ่มอาชีพตัวแทนประกันชีวิต โดยมีลูกค้าเพียงคนเดียวที่เจอระหว่างอบรมหลักสูตรพัฒนาตนเอง
ของไลฟ์โค้ชคนหนี่ง เส้นทางการเป็นนักขายประกันของญี่ปุ่นไม่ง่าย ญี่ปุ่นเคยนั่งในศูนย์อาหารของ
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเช้าจรดเย็นเพ่ือหาคนเสนอสินค้าอย่างน้อย 10 คน แต่สรุปทั้งวันมีโอกาสคุย
กับคนเพียงคนเดียว ความกดดันเรื่องรายได้ส่งผลอย่างมาก เพราะว่าบริษัทประกันจ่ายเงินเดือน
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งตั้งแต่ญี่ปุ่นตัดสินใจเป็นตัวแทนแล้วเข้าร่วมอบรม เมื่ออบรมครบหลักสูตร 
ต้องอาศัยยอดกรมธรรม์ที่ขายน ามาคิดเปอร์เซ็นต์หักลบกับเงินเดือนที่จ่ายไปล่วงหน้า ดังนั้นการมี
ลูกค้าเพียงคนเดียวอาจท าให้ญี่ปุ่นต้องมีปัญหาเรื่องรายได้ภายหลัง แต่ญี่ปุ่นเชื่อมั่นในอาชีพตัวแทน
ประกันชีวิตมาก พูดย ้าบ่อยครั้งว่า “อาชีพนี้ไม่ได้มาหาเรามั่วๆ” เธอมองว่าประกันชีวิตเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่จะขาดไม่ได้ของชีวิต ค าพูดที่ฟังดูเหมือนการโฆษณาสินค้านี้สื่อนัยที่ต่างออกไปเมื่อเรียนรู้ประวัติ
ชีวิตญี่ปุ่นลึกซ้ึงขึ้น  

วัยเด็กที่เคยสุขสบายทางการเงินจบลงเมื่อธุรกิจของครอบครัวได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออกที่พ่อของญี่ปุ ่นเป็นเจ้าของล้มละลายเมื่อส่ง
สินค้าออกไปต่างประเทศแต่เช็คกลับขึ้นเงินไม่ได้ แม้ความทรงจ าในวัยเด็กจะไม่ชัดเจนปะติดปะต่อ
ร้อยเรียงนัก แต่มีเหตุการณ์เป็นห้วงๆ ที่ยังฝังใจ เช่น กลางดึกคืนหนึ่งที่ญี่ปุ่นนอนอยู่บ้านแล้วมีคนมา
เคาะประตูทวงหนี้ ท าให้ทั้งครอบครัวต้องย้ายบ้านหนีหนี้มากกว่าหนึ่งครั้ง จนถึงทุกวันนี้ญี่ปุ่นไม่รู้
ด้วยซ ้าว่ายังมีเจ้าหนี้เหลืออยู่หรือไม่เพราะพ่อเสียไปนานแล้ว ก่อนจะเสียชีวิตญี่ปุ่นเห็นพ่อเปลี่ยนไป
เป็นคนละคน การล้มละลายทางธุรกิจท าให้พ่อของญี่ปุ่นเสมือน “เป็นคนสูญเสียความภาคภูมิใจ” 
หลังวิกฤติปี 40 พ่อของญี่ปุ่นไม่สามารถกลับมาเป็นคนหารายได้จุนเจือครอบครัวได้อีกเลย ครั้นเมื่อ
โตขึ้นแล้วพิเคราะห์อดีต ญี่ปุ่นสะท้อนว่า “เราเข้าใจ ผู้ชายที่เขาลงมา ณ จุดหนึ่งแล้วกลับที่เดิมไม่ได้” 
(ญี่ปุ่น, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2562) ปัญหาเรื่องเงินยังน ามาซึ่งปากเสียงระหว่างพ่อและแม่บ่อยครั้ง 
“ถ้าแม่จะบ่นหรือทะเลาะกับพ่อก็คือทะเลาะแค่เรื่องเงิน” (ญี่ปุ่น, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2562) 
สุดท้าย พ่อเสียชีวิตตอนญี่ปุ่นอยู่มัธยม 4 ด้วยโรคมะเร็ง 
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อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังมีความทรงจ าที่ดีกับพ่อเหลืออยู่หลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือเรื่องที่
พ่อสอนให้เก็บเงิน ‘เงินที่มีห้ามให้พ่อหมด ให้เก็บเอาไว้บ้าง’ คือค าพูดของพ่อ ญี่ปุ่นจ าได้ว่าพ่อเคย
เอาเหรียญบาทมากองรวมกันในวัยเด็ก แล้วบอกว่าถ้าพ่อเอาไปบาทหนึ่ง แม่เอาไปบาทหนึ่ง แล้ว
พี่ชายเอาไปอีกบาทหนึ่ง พ่อถามญี่ปุ่นว่าเงินในกองนี้จะหมดหรือไม่ ญี่ปุ่นตอบว่า ‘มันก็หมดดิ่พ่อ’ 
พ่อยิ้มตอบว่าถูกแล้วแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามทุกคนหยิบเงินเติมลงไปคนละบาท เงินในกองก็จะมาก
ขึ้น ญี่ปุ่นก็จะสามารถเก็บเงินได้มากขึ้น เหตุการณ์นี้ยังคงประทับอยู่ในใจญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน เธอเล่า
ว่าความสนใจเรื่องเงินและการออมเงินถือก าเนิดมาจากเหตุการณ์นี้   

หลังจากสูญเสียพ่อไปชีวิตครอบครัวของญี่ปุ่นก็ต้องเป็นหนี้อีกหลายรอบด้วยสาเหตุ
เรื่องขาดค่ารักษาพยาบาล ความเจ็บป่วยแวะเวียนมาเยือนคนในครอบครัวราวกับเป็นเงาตามติด 
พี่ชายที่อายุมากกว่าหนึ่งปีป่วยด้วยโรคร้ายแรง (เนื้อเยื่อเกี่ยวพันก าเริบที่หัวเข่า) อาการนี้ในแสนคน
จะมีแค่คนเดียวที่เป็น การรักษาต้องอาศัยฉีดยาที่สั่งมาจากเมืองนอกราคาเข็มละ 8,000 บาท ซึ่ง
สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ไม่ครอบคลุม ในช่วงที่อาการหนักต้องฉีดถึงอาทิตย์ละ
เข็ม ค่ารักษาพยาบาลที่สูงท าให้แม่ของญี่ปุ่นต้องหยิบยืมเงินญาติแล้วค่อยหาคืนบ่อยครั้งในช่วงที่
อาการพ่ีชายก าเริบ 

ต่อมาไม่นานแม่ของญี่ปุ่นก็ป่วยเป็นมดลูกโตจ าเป็นต้องผ่าตัด แม่ญี่ปุ่นเลือกจะหาค่า
รักษาผ่านการท างานเก็บเงินให้ได้ครบทั้งก้อนแล้วค่อยไปผ่าตัด ญี่ปุ่นเล่าว่าแม่เป็นแรงบันดาลใจ ที่
ส าคัญในชีวิต เพราะแม่ขยันและขายของเก่งมาก หลังจากวิกฤติปี 40 แม่ไปขายเสื้อผ้าผู้ใหญ่ที่ตลาด
จตุจักร มีครั้งหนึ่งเคยถูกงัดของหายจนหมด แต่แม่ก็ยังไม่เลิกขาย ช่วงที่แม่ผ่าตัดคือช่วงประมาณ ม. 
5 ซึ่งญี่ปุ่นบอกว่าโชคดีมีพระรูปหนึ่งที่รู้จกักับแม่มาตั้งแต่เด็กย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือให้การสนับสนุน
เรื่องการศึกษาของเธอ ช่วยออกค่าเล่าเรียนให้เธอ ส่วนพี่ชายมีการกู้กยศ. เป็นบางส่วน ท าให้ชีวิต
ด าเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ความเครียดจากอาการเจ็บป่วยและภาระเรื่องเงินอันยาวนานที่แม่ของ
ญี่ปุ่นสะสมไว้มาปะทุภายหลังในชีวิตเมื่อญี่ปุ่นเรียนมหาวิทยาลัยปี 2 แม่เริ่มป่วยมีอาการทางจิต ณ 
ปัจจุบันญี่ปุ่นบอกแม่อาการดีขึ้นมาก เธอขอไม่ให้แม่ท างาน โดยเธอให้เงินแม่ใช้บางส่วน กิจวัตร
ปัจจุบันของแม่ญี่ปุ่นคือการไปวัดและใส่บาตรตอนเช้าและไปตลาดในวันเสาร์หรืออาทิตย์   

เรื่องราวที่แม่ต้องกู้ยืมเงินคนอื่นเพื่อหาค่ารักษาพยาบาลให้แก่พี่ในวัยเด็กนี้เองที่ท าให้
ญี ่ปุ ่นมีมุมมองที ่เป็นมิตรต่อประกันชีว ิต เธอเริ ่มสนใจและซื ้อประกันชีว ิตตั ้งแต่เรียนระดับ
มหาวิทยาลัย ด้วยความเป็นห่วงแม่ที่ป่วย คิดเผื่อว่าวันหนึ่งถ้าตัวเองไม่อยู่ อย่างน้อยแม่จะได้มีเงินใช้ 
ช่วงปลายปี 2561 เมื่อญี่ปุ่นรับรู้ว่าพี่สาวของรุ่นพี่ที่ท างานที่สนิทคนหนึ่งเป็นตัวแทนประกัน เธอจึง
เข้าไปขอความรู้ว่าเขาท างานกันอย่างไร เมื่อทราบข่าวว่าจะมีเปิดหลักสูตรอบรมโครงการที่ปรึกษา
การเงินเธอก็สนใจ แต่ถ้าจะเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวจะต้องลาออกจากงาน ญี่ปุ่นลังเลอยู่หลายเดือน
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จนในที่สุดก็ตัดสินใจลาออกจากงานประจ าที่มหาวิทยาลัยช่วงเดือนมกราคม 2562 ญี่ปุ่นบอกว่า 
“ถึงแม้จะกลัวก็จะลองดูสักตั้ง เราเชื่อว่าอาชีพนี้ไม่ได้มาหาเรามั่วๆ” ส าหรับญี่ปุ่นแล้วประกันเป็น
มากกว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การมีประกันโดยเฉพาะประกันสุขภาพช่วยบรรเทาปมในใจที่มีมา
ตั้งแต่เด็ก  

 
ใช้บัตร 30 บาทหรือบัตรทองมันรอนาน อย่างแม่เป็นโรคทางจิตได้บัตรผู้พิการทางจิต 
รัฐจ่ายให้เดือนละ 500 บาท รักษาโรงพยาบาลรัฐได้ทุกแห่งก็จริง ไม่เสียตังค์ แต่ต้อง
ออกจากบ้านตั้งแต่ 6 โมงเช้า ไปนั่งรอ รอไปหลับไป อยากท าประกันให้แม่แต่แม่หาย
จากอาการทางจิตไม่นาน ท าประกันสุขภาพไม่ได้ ให้แค่ประกันชีวิต ถ้ามีเหตุการณ์
ฉุกเฉิน เราอยากได้อะไรก็ได้ที่ช่วยเราได้ก่อน เราไม่อยากมีโมเมนต์เหมือนตอนเด็กๆ ที่
แม่ต้องไปหยิบยืมเงินคนอ่ืนเพ่ือมารักษาพ่ีเรา เราบอกกับตัวเองตลอดว่า “ไม่ ฉันจะไม่
เป็นแบบนั้น” เป็นสาเหตุว่าท าไมเราท าประกัน เอาความเสี่ยงให้ประกัน เราไม่อยากให้
คนที่รักแบกหน้าไปยืมเงินคนอ่ืน  

ญี่ปุ่น (สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2562) 
 
ตัวญี่ปุ่นเองถือประกันถึงห้าฉบับ ได้แก่ ประกันออมทรัพย์เงินทุน 50,000 ซึ่งส่งหมดไป

นานแล้วก าลังจะได้เงินคืนในอีกสองปี ประกันผู้ป่วยนอกจ่ายเบี้ยประกัน 12,000 บาทต่อปี ประกัน
สุขภาพเบี้ยประกัน 19,000 บาทต่อปี ประกันโรคร้ายแรงจ่ายเบี้ยเพ่ิงจ่ายเบี้ยประกันครบเมื่ออายุ 31 
ปี และประกันชีวิตเบี้ยประกัน 22,000 บาทต่อปี 

ก่อนที่จะมาเป็นตัวแทนขายประกัน ญี่ปุ่นเปลี่ยนงานมาแล้วหลายครั้ง ตอนเรียนจบเธอ
เริ่มงานที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษชื่อดังแห่งหนึ่งในต าแหน่งบริการลูกค้าด้วยเงินเดือน 20,000 บาท 
ต่อมาเธอย้ายไปท างานให้กงสีของแฟนเก่าซึ่งเป็นบริษัทบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วยเงินเดือน 22,000 
บาท ระหว่างที่ท างานนี้เธอก็เรียนปริญญาโทบริหารที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญไปพร้อมกัน สุดท้ายเมื่อ
ญี่ปุ่นเลิกกับแฟนและเรียนจบจึงลาออกจากงานนี้ แล้วได้งานใหม่ที่บริษัทท าเครื่องผลิตขวดน ้าแห่ง
หนึ่งเป็นเลขาด้วยเงินเดือนประมาณ 30,000 บาท ก่อนที่จะลาออกอีกครั้งแล้วย้ายมาท างานเป็น
เซลล์ที่บริษัทขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และตัวต่อเลโก้เพ่ือการศึกษาด้วยเงินเดือน 35,000 บาท ญี่ปุ่น
รู้สึกว่างานเซลล์ไม่ใช่งานที่เธอถนัด เมื่อญี่ปุ่นแต่งงานกับแฟนใหม่ซึ่งเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยม 
ญี่ปุ่นจึงย้ายมาท างานที่เดียวกับสามีเป็นนักวิชาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้บ้าน
มากกว่า  
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อย่างไรก็ตาม งานต าแหน่งนักวิชาการศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ยังไม่ใช่งานที่ญี่ปุ่นท า
อย่างสบายใจ เธอรู้สึกว่าหัวหน้ามีปัญหากับการเฉลี่ยงาน “เรากล้าบอกว่าเรารับงานมากกว่าคนอ่ืน 
2-3 เท่า พี่ที่เป็นหัวหน้าไม่กล้าเกลี่ยงานให้คนที่ท างานไม่ค่อยเก่ง เราว่าผู้น าที่ดีจะต้องกล้าที่จะถูก
เกลียด ตอนงานโหลดมากๆ เราเข้าไปคุยกับ ผอ. แต่ ผอ. กลับถามเรากลับว่าจะให้เขาท ายังไง เรา
เลยให้เวลาตัวเองอยู่ปีหนึ่ง แต่ความเปลี่ยนแปลงคืองานเยอะขึ้น” (ญี่ปุ่น, สัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม
2562) มิหน าซ ้า ตามท่ีกล่าวไปตอนแรกว่าแม้ที่ท างานจะใกล้บ้าน แต่ก็แลกมาด้วยเงินเดือนที่น้อยลง
เกือบครึ่ง (ประมาณ 18,000 บาท) จนญี่ปุ่นบอกว่าตัวเองอยู่ในสภาวะ “หลังชนฝา” และ “ถังแตก” 
เพ่ือให้หลุดจากสภาวะเดือดร้อนทางการเงินและจิตใจเธอจึงเริ่มคิดถึงวิธีการที่จะหาเงินได้มากขึ้น จน
วันหนึ่งเปิดยูทูบ (YouTube) เจอวิดีโอสั้นสอนเรื่องความรู้ทางการเงินของจักรพงษ์ เมษพันธุ์ที่มีค าว่า 
“อิสรภาพทางการเงิน” “ปลดหนี้” และ “สิทธิในการอยู่ดีกินดีเป็นของเรา” วลีเหล่านี้สร้างความ
ประทับใจ โดยเฉพาะประโยคสุดท้าย เพราะญี่ปุ ่นเชื่อว่าชีวิตจะดีกว่านี้ เธอมีสิทธิหลุดพ้นจาก
สภาวะการณ์นี้ได้ หลังจากนั้นญี่ปุ่นศึกษาวิดีโอของจักรพงษ์ติดต่อกันหลายวันจนเกิดเป็นความรู้สึกว่า 
“ต้องมีสักครั้งที่ได้เจอ” กับจักรพงษ์ตัวจริง ท าให้เธอเป็นตัวตั้งตัวตีชวนสามี มาลงเรียนหลักสูตร 
Total Money Makeover ปฏิวัติชีวิต พิชิตอิสรภาพทางการเงินครั้งที่ 6 

สามีที่ญี่ปุ่นชวนมาเรียนมีเชื่อว่า คิว (นามสมมุติ) ผู้วิจัยเจอคิวเป็นครั้งแรกวันเดียวกับที่
เจอญี่ปุ่นที่งานบริจาคสิ่งของแก่ศูนย์สตรีที่ผู้จัดงานยกเลิกโดยไม่ได้บอก คิวไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงิน
หนักหน่วงเท่าญี่ปุ่น เจ้าตัวบรรยายสภาพการเงิน ณ ช่วงที่พูดคุยว่าไม่ถึงกับติดลบแต่ก็ “อึดอัดทาง
การเงิน” เป็นการใช้ “เดือนชนเดือน แต่ไม่ถึงกับหาเช้ากินค ่า” คิวไม่เคยถึงจุดขาดเงินกินใช้หรือไมรู่้
จะหาเงินจากไหน สถานการณ์ท่ีแย่ที่สุดเป็นเพียงแค่ดึงเงินที่แยกไว้เป็น “ฐานส ารอง” มาใช้ ทั้งนี้เมื่อ
คิวดึงกลับมาใช้แล้วก็จะเติมกลับไป แต่ระยะเวลาในการเติมกลับอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างต่างกันไปในแต่
ละครั้ง อย่างไรก็ตาม ความอึดอัดทางการเงินนี้ไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้คิวมาเรียนหลักสูตรของจักรพงษ์ 
แต่เป็นภรรยา คิวพูดชัดถ้อยค าว่าไปเพราะ “โดนญี่ปุ่นลากไป” ส่วนตัวคิวเองไม่เคยคิดว่าตัวเอง
จะต้องเรียนเรื่องการเงินเลยด้วยความที่ส่วนใหญ่ศึกษาด้วยตนเอง “ไม่เคยคิดว่าจะต้องมีคนโค้ชให้...
พอดีญี่ปุ่นชวนก็เลยไป ตอนญี่ปุ่นชวนคือเฉยๆ จริงๆ มันก็เป็นเรื่องน่าสนใจ แต่บอกตรงๆ ว่ามีอีกด้าน 
คือ ขี้เกียจตื่น อยู่ตั้งหลักสี่ ไปตั้งสามวัน ก็ไปให้มันครบๆ” 

ความอึดอัดทางการเงินหรือการใช้เดือนชนเดือนมาจากอัตรารายรับต่อค่าครองชีพที่ไม่
สมดุลย์ ทุกวันนี้คิวได้เงินเดือนราวๆ 30,000 บาท แต่พอหักทุกอย่างแล้วเหลือเงินใช้เพียงหลักพัน 
“เวลาดูสลิปเงินเดือนคือดูแต่เงินเหลือ ไม่อยากดูเพราะดูแล้วห่อเหี่ยว เราโฟกัสที่เงินที่ใช้ได้ดีกว่า 
เพราะถ้าไปดูเงินต้นเราจะอยากตัดเงินที่เก็บไว้ส าหรับอนาคตออก จะได้ใช้เงินต่อเดือนเพิ่ม” (คิว, 
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2562) ที่เป็นเช่นนี้เพราะต่อเดือนคิวมีค่าบ้านที่ใช้สิทธิ์พนักงานมหาวิทยาลัย
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กู้ท่ีต้องจ่ายเดือนละ 13,000 บาท โดยกู้ร่วมกับญี่ปุ่น แต่คิวรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เต็มจ านวน แต่
บอกว่าก็มีบ้างที่ขอเงินญี่ปุ่นใช้ นอกจากนี้ยังมีเงินที่ตัดเข้าสหกรณ์อัตโนมัติเดือนละ 3,000 บาทและ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพประมาณเดือนละ 2,000 บาท  

จากข้อมูลตรงนี้จะเห็นได้ว่าไม่ใช่ว่าคิวไม่มีเงินเก็บ เพราะมีเงินที่หักเข้าสหกรณ์และ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพอัตโนมัติจ านวนไม่น้อยเมื่อเทียบกับเงินเดือนทุกเดือน เพียงแต่เงินก้อนนี้เป็น
เงินก้อนที่แบ่งไว้ส าหรับอนาคตอันไกลมากกว่าอนาคตอันใกล้ การเก็บเงินออมส าหรับอนาคตอันไกล
ไม่ใช่เรื ่องง่าย ในเชิงจิตใจคิวก็ยังต้องต่อสู้กับตนเองในบางเดือน อยากน าเงินไปซื้อของที่ตัวเอง
ต้องการมากกว่าที่จะออมเงิน  

ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนเรียนจบปริญญาโทในวัย 26 ปี คิวไม่ได้มีปัญหาทางการเงินอันใด
เพราะพ่อแม่ช่วยสนับสนุน คิวโตมาในครอบครัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อคิวท างานการประปานคร
หลวงและแม่อยู่การไฟฟ้านครหลวง คิวเพิ่งเรียนรู้ว่าที่บ้านเคยมีปัญหาการเงินในช่วงสามปีที่ผ่านมา
เท่านั้น เรื่องเกิดสมัยที่คิวเรียนอยู่ชั้นประถมแล้วครอบครัวต้องเอาที่ดินที่เป็นสวนทุเรียนเข้าจ านอง
สหกรณ์เพ่ือยืมเงินออกเป็นค่าเล่าเรียน แต่นอกจากครั้งนั้นชีวิตทางการเงินของครอบครัวคิวค่อนข้าง
ราบเรียบ สวนทุเรียนในปัจจุบันก็ไม่ได้ท าแล้ว พ่อกับแม่คิวเกษียณแล้วแต่ได้ค่ารั กษาพยาบาลเต็ม
จ านวนจนกว่าจะเสียชีวิตเป็นสวัสดิการ พ่อคิวเลือกเอาบ าเหน็จเพื่อเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อที่ที่จังหวัด
ล าพูด ซึ่งคิวแซวว่า “เอาไว้ปลูกล าไยอยู่แค่สามต้นแต่ว่าไปๆ กลับๆ ไปอยู่ทีก็ครึ่งเดือน” ด้วยฐานะ
ทางการเงินของพ่อแม่ท าให้คิวไม่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูพ่อแม่ ซึ่งหากต้องเลี้ยงดูด้วยสถานการณ์
การเงินของคิวในปัจจุบันอาจจะท าให้คิวประสบปัญหามากกว่าแค่การมีเงินใช้เดือนชนเดือนได้ 

ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้คือ น ้าหนึ่ง (นามสมมุติ) อายุ 27 ปี ซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลที่มีปัญหาเรื่องการใช้เงินเดือนชนเดือนเช่นกัน ความกังวลที่เห็นได้ชัดคือน ้าหนึ่งรู้สึกว่าตัวเอง
อายุจะ 30 ปีแล้วแต่ยังไม่มีเงินเก็บ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีกระตุ้นให้เธอสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา Total 
Money Makeover ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ของจักรพงษ์ เมื่อจักรพงษ์บอกให้ทุกคน
หันหลังเพือ่สลับกันบอกเป้าหมายชีวิตในวันแรกของงาน ผู้วิจัยก็หันไปพบน ้าหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ที่เก้าอ้ีแถว
หลังแล้วผลัดกันแบ่งปันเป้าหมายพร้อมเรื่องราวชีวิต หลังจากรู้ว่าเราทั้งคู่จบมหาวิทยาลัยเดียวกัน
การพูดคุยยิ่งเป็นไปอย่างลื่นไหลท าให้บทสนทนาต่อเนื่องไปถึงช่วงพักทานอาหารว่างและอาหาร
กลางวันจนน ้าหนึ่งกลายมาเป็นผู้ให้ข้อมูลคนแรกของผู้วิจัยในที่สุด  

อย่างไรก็ตาม แม้จะนิยามการใช้เงินของน ้าหนึ่งว่าเป็นการใช้แบบ “เดือนชนเดือน” แต่
ก็เป็นเดือนชนเดือนที่ต่างจากคิวและญี่ปุ ่นในรายละเอียดพอสมควร น ้าหนึ่งประกอบอาชีพเป็น
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สายการบินเอกชนแห่งหนึ่งโดยเธอได้เงินรวมเบ็ดเสร็จต่อเดือน
ประมาณ 50,000 – 70,000 บาท ซึ่งสูงกว่าคิวและญี่ปุ่นเกินเท่าตัว ตัวน ้าหนึ่งเองครอบครัวไม่ได้มี
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ปัญหาด้านการเงินแถมยังมีธุรกิจที่ท าก าไรได้และมีเงินกงสีที่หากเธอกลับไปช่วยธุรกิจครอบครัวตามที่
พ่อร้องขอก็สามารถรับเงินเดือนได้ ตัวเธอเองมีหนี้ก้อนเดียวจากการซื้อคอนโดซึ่งผ่อนเป็นประจ าทุก
เดือน แต่ถึงกระนั้นน ้าหนึ่งก็บอกว่าตัวเองไม่สามารถเก็บเงินได้  น ้าหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเธอหมดเงินไปกับ
การจับจ่ายซื้อของหรือการรักษาความสวยความงาม เช่นการท าทรีตเมนต์ผิว “ใช้เงินไปกับเลเซอร์ 
ครั้งหนึ่งก็หลายพันต่อครั้ง เดือนละครั้ง สองเดือนครั้ง แต่เราก็แอบท าเงียบๆ ไม่บอกใคร เรากลัวโดน
ด่าว่ามันเปลือง” (น ้าหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2562) 

ค าอธิบายที่น ้าหนึ่งมีให้กับตัวเองเรื่องเธอเก็บเงินไม่ได้ คือ การไม่มี “วินัย” พอ ซึ่งไม่
ปรากฎชัดว่าเป็นแนวคิดที่เธอรับเอามาจากจักรพงษ์หรือเธอคิดอยู่ตั้งแต่ก่อนที่จะรู้จักกับจักรพงษ์ 
“มันอยู่ที่เราล้วนๆ วินัยเรา” เธอขยายความเพิ่มเติมว่า “เวลาไปบินก็ เหนื่อย กลับมาก็อยากจะซื้อ
ของ...บางทีเราบินอย่างเดียว ก็อยากจะหาเวลามาห้างมาก ก็เป็นแบบไอ้นู้นมาใหม่ ไอ้นี ่มาใหม่ 
สุดท้ายเราก็แบบไม่ได้เก็บตังค์อะไรทั้งนั้น...น ้าหนึ่งเป็นคนเก็บตังค์ไม่ค่อยอยู่อยู่แล้ว ชอบใช้ เรารู้สึก
ว่าหาเงินมา เราก็อยากใช้ ชอบใช้ ได้ตังค์ ไปเที่ยวดีกว่า” (น ้าหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2562) 
การเก็บเงินไม่อยู่ของน ้าหนึ่งนอกจากเรื่องวินัยแล้วส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความรู้สึกเป็นอิสระที่
สามารถใช้ชีวิตของตัวเองได้เต็มที่เป็นครั้งแรกในชีวิต แม้ว่าครอบครัวที่โตมาจะไม่เคยมีปัญหาเรื่อง
เงิน แต่ครอบครัวโดยเฉพาะพ่อจะไม่ยอมปล่อยให้ไปไหนจนท าให้น ้าหนึ่งเกิดเป็นความรู้สึกในใจว่าโต
มาไม่ได้เห็นโลก การท าอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงเคยเป็นความฝันและความท้าทาย
ต่อครอบครัว ณ ช่วงเวลาหนึ่ง  

 
ป๊ามีธุรกิจหนึ่ง แม่มีอีกธุรกิจหนึ่ง ป๊าเปิดอู่ แต่งเบรกโดยเฉพาะ แม่ขายผลไม้น าเข้า ที่
บ้านค่อนข้างอยากจะให้อยู่บ้าน ไม่อยากให้ไปท างานที่อ่ืน พ่ีชายท าอยู่กับที่บ้าน พ่ีสาว
ก็ท ากับแม่ก่อนจะแต่งงาน เราพยายามหาลู่ทางตลอด อยากออกไปดูโลก ไม่ได้เห็นโลก 
ป๊าไม่ให้ไปไหนเลย เทศกาลอะไรอย่าคิดว่าได้ไปไหน สงกรานต์ ปีใหม่ อะไรที่กลับดึก
หรือกลับช้าป๊าไม่ให้ท า ป๊าไม่ให้ท ากิจกรรม ทั้งๆ ที่จริงๆ เราอยากท า แต่ก็กลัวป๊า
เสียใจ ถ้าสงกรานต์ ป๊าจะล็อกกุญแจเลย แล้วเขาก็จะพาขับรถไปแถวพระประแดงแล้ว
พูดว่า “ออกไปให้ผู้ชายจับแก้ม จับตัวนะ เอาเหรอ”   

น ้าหนึ่ง (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2562) 
 
แม้ว่าตอนเด็กจะรู้สึกว่าการจ ากัดบริเวณของพ่อรบกวนจิตใจ แต่เมื่อโตขึ้นมาเธอบอก

ว่า “แต่พอโตมาก็ไม่รู้สึกอยากไปขนาดนั้นแล้ว” ก่อนที่จะมาท างานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
น ้าหนึ่งเคยท างานเป็นผู้ช่วยครูต่างชาติที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติมาก่อน ซึ่งพ่อเธอภูมิใจมาก แถม
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ยังเป็นงานใกล้บ้าน ส าหรับน ้าหนึ่งไม่ใช่ว่างานผู้ช่วยครูต่างชาติไม่ดี เธอชอบที่ได้ฝึกภาษาและได้รู้สึก
พัฒนาตนเอง แต่ติดตรงที่เงินเดือนนั้นน้อยกว่างานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเกือบสองถึงสามเท่า 
สมัยที่เธอท าต าแหน่งผู้ช่วยครูเธอยังต้องรบกวนเงินจากที่บ้าน เป็นบางครั้ง แต่เมื ่อเป็นพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินแล้วเธอสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตัวเองได้ทั้งหมด ท าให้เธอภูมิใจเป็นอย่าง
มาก แต่เมื่อผ่านไปถึงจุดหนึ่งน ้าหนึ่งก็เริ่มสงสัยว่าแม้จะเปลี่ยนงานใหม่แล้วได้เงินเดือนสูงขึ้น เธอก็ยัง
ไม่สามารถเก็บเงินได้จนเธอเลือกหลักสูตรของจักรพงศ์ซึ่งเธอคุ้นเคยว่าเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับ
การเงินเป็นตัวช่วยในที่สุด 

เรื่องเล่าของทั้งสามคนสะท้อนปัญหาของเศรษฐกิจมหภาคที่กลายเป็นปัญหาการเงิน
ส่วนบุคคลหลายข้อ ญี่ปุ่นผ่านทั้งประสบการณ์เลวร้ายของวิกฤตปี 40 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจครอบครัวที่
ก าลังรุ่งเรืองขึ้นพังไม่มีชิ้นดี ครอบครัวต้องหนีหนี้ พ่อของญี่ปุ่นไม่สามารถกลับมาเป็นคนที่ภาคภูมใิจ
ในตัวเองได้จนเสียชีวิต มีทั้งปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ครอบคลุม 
ปัญหาเรื่องสุขภาพกายและจิตของแม่ ครั้นจะสร้างชีวิตของตนเอง งานที่เข้าเง่ือนไขกับบริบทชีวิตก็ให้
เงินเดือนน้อยไม่พอต่อค่าครองชีพเกิดเป็นภาวะเงินไม่พอใช้ พอได้ยินประโยค “สิทธิในการกินดีอยู่ดี
เป็นของเรา” จากจักรพงษ์จึงเสมือนเห็นทางแก้ปัญหาที่จะหลุดพ้นจากภาวะนี้ ส่วนคิวแม้จะไม่ได้
เผชิญปัญหาครอบครัวหนักเท่าญี่ปุ่น แต่เงินเดือนที่คิวได้หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็ไม่สอดคล้องกับค่า
ครองชีพเท่าใดหนัก จากเงินเดือนสามหมื่นคิวเหลือใช้เพียงประมาณหนึ่งหมื่นบาท คิวยังเคยพูดเล่น
ว่า “เดือนไหนไม่พอใช้ก็ขอญี่ปุ่นเอา” ส่วนน ้าหนึ่งนั้นประสบปัญหาเงินไม่พอใช้ด้วยปัจจัยที่แตกต่าง
ออกไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิถีการบริโภค แต่ถ้ากล่าวอย่างเห็นใจ น ้าหนึ่งเองก็เพิ่งได้เงินเดือนที่สูง
ขนาดนี้เพียงแค่ 1-2 ปี ก่อนหน้านั้นก็ท างานที่ไม่ได้ได้เงินเดือนมากนัก ยังต้องพ่ึงเงินจากที่บ้าน แถม
ตัวเองก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ใช้ชีวิต ช่วงเวลานี้จึงอาจรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยจนกระทั่งรู้สึกตัวที
หลังว่าหากยังมีวิถีการใช้เงินและชีวิตแบบนี้ในอนาคตจะยังเป็นปัญหา สัมมนาการเงินจึงกลายเป็น
ค าตอบที่อาจจะท าให้ชีวิตเปลี่ยนไป    
 
5.2 การมีหนี้สิน 
 

มีผู้ให้ข้อมูล 2 คนที่มีความกังวลเรื่องหนี้สินจากครอบครัวจนต้องหาความรู้ทางการเงิน 
คนแรกเป็นข้าราชการซึ่งต้องรับภาระหนี้จากธุรกิจขนาดเล็กของครอบครัวในต่างจังหวัดที่ล้มเหลว
จนกระท่ังต้องกู้หนี้ใหม่เพ่ือแก้หนี้เก่า คนที่สองเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้ให้ข้อมูลที่
ธุรกิจครอบครัวล้มจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 40 จนพ่อแม่ของผู้ให้ข้อมูลยังต้องใช้หนี้จนถึงทุกวันนี้   
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ธันว์ (นามสมมุติ) รับราชการเป็นทหารอากาศ อายุ 26 ปี ธันว์มีหนี้ของครอบครัวที่
ส่งผลโดยตรงต่อชีวิต ท าให้เขาต้องสร้างหนี้ของตัวเองผ่านการกู้เงินโดยใช้สิทธิ์ราชการ เงินที่กู้ยืมมา
นอกจากจะใช้แบ่งเบาภาระหนี้ครอบครัว ธันว์ยังอาศัยเงินก้อนนี้ เกินกว่าครึ่งลงทุนกับหลากหลาย
สินทรัพย์โดยหวังว่าผลตอบแทนจะงอกเงยเพ่ือช่วยครอบครัวแก้หนี้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ธันว์นับว่า
มีชีวิตทางการเงินซับซ้อนที่สุดคนหนึ่งเพราะมีทั้งเรื่องปัญหาการเงินของที่บ้าน เรื่องการกู้ยืมเงินของ
ตัวเอง การลงทุนธุรกิจ การลงทุนในระบบ การลงทุนในฟอเรกซ์ (ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา) ซึ่งกฎหมายไทยยังไม่ได้คุ้มครอง การลงทุนแชร์ลูกโซ่ในอดีต รวมทั้งมีเงินก้อนใหญ่ที่ได้มา
จากการชนะรายการเกมโชว์ในโทรทัศน์ 

ผู้วิจัยพบกับธันว์ครั้งแรกในลานจอดรถโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน 
“The Mutual Fund จัดพอร์ตลงทุนด้วยกองทุนรวม” ของ น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร ในวันที่ 28 
เมษายน 2562 เราทั้งคู่บังเอิญจอดรถข้างกัน แล้วมาพบกันอีกครั้งในห้องบรรยายตรงที่นั่งเกือบแถว
หลังสุดเพราะต่างก็มาสายหลังเวลาเริ่มบรรยายเล็กน้อย ผู้วิจัยขอนั่งข้างธันว์ตามเก้าอ้ีที่ว่างอยู่เพราะ
เห็นธันว์ตั้งแต่ในลานจอดรถ เมื่อได้นั่งข้างกันจึงได้มีโอกาสพูดคุยท าให้รู้ว่าธันว์เคยเรียนหลักสูตร 
Total Money Makeover ครั้งที่ 6 มาแล้วและงานสัมมนานี้เป็นครั้งที่สองของวิทยากรกลุ่มคนไทย
ฉลาดการเงินที่ธันว์เข้าร่วม   

ในปี 2557 ธันว์เข้าร่วมแข่งขันรายการเกมโชว์รายการหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ซึ่ง
เป็นรายการแนวแข่งฝ่าด่านที่มีเงินรางวัลสะสมสูงถึง 700,000 บาท ธันว์ชนะรางวัลพิชิตเงินแจ็กพอต
หลังหักภาษีแล้วเหลืออยู่ที่ประมาณ 665,000 บาท แต่เงินก้อนนี้กลับหมดอย่างรวดเร็ว ธันว์แบ่งให้ที่
บ้าน 350,000 บาท พ่อมาขอว่าธันว์ควรจะแบ่งเงินให้ป้าบ้าง ธันว์จึงซื้อทองคนละบาทให้ป้าอีก 3 คน 
หมดไปเกือบ 7 หมื่นกว่าบาท ธันว์แบ่งเงินบางส่วนให้เพื่อนยืมไปออกรถแล้วบอกกับเพื่อนว่ามีตอน
ไหนก็ค่อยใช้คืน ส่วนที่ยังเหลือธันว์เอาไปซื้อรถมือสองและแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายให้กับตัวเองสมัยเรียน
หลักสูตรฝึกพิเศษในกรุงเทพ ซึ่งภายในเวลาไม่กี่ปีเงินนี้ก็หมด ธันว์บอกว่าสุดท้ายเงินไม่พอค่าผ่อนรถ
ด้วยซ ้าจะต้องขอให้แม่ช่วยผ่อนให้เดือนละ 9,000 บาท   

ครอบครัวธันว์ท าธุรกิจร้านค้าของช าขนาดใหญ่ที่อ าเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งใน
อดีตเคยเป็นร้านใหญ่ที่สุดในอ าเภอ ความผิดพลาดทางการเงินที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงเวลาที่ยังรุ่งเรือง
คือการไม่แยกบัญชีร้านกับบัญชีใช้ส่วนตัว เมื่อวันหนึ่งเริ ่มมีร้านคู่แข่งเปิดเพิ่มมากขึ้น แต่ความ
ต้องการบริโภคสินค้าไม่ต่างจากเดิมมากนัก ร้านที่เคยค้าขายได้ก าไรดีก็ขายไม่ดีเท่าเก่า ร้านเกิดวิกฤติ
มาพักใหญ่ก่อนที่แม่จะบอกความจริงให้ธันว์รู้ กว่าธันว์จะรู้ก็ล่วงมาถึงปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่แม่ของธนัว์
ไปกู้เงินนอกระบบมาเพ่ือจัดการปัญหาทางการเงินเรียบร้อยแล้ว 
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ในปีเดียวกันพ่อของธันว์ตัดสินใจมองหาช่องทางใหม่ในการช่วยหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครัว เลยลงทุนท าธุรกิจวิ่งรถตู้เหมาให้กับบริษัทปูนซีเมนต์แห่งหนึ่ง แต่การวิ่งรถตู้ต้องอาศัยเงิน
หมุน รายได้มาจากการเก็บค่างวด ท าให้ระหว่างที่รถวิ่งเงินยังไม่ออกพอค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไป ธันว์
ยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมุติว่ายื่นใบเสนอราคา 4 ใบ เงินจะออกเพียง 2 ใบ อีก 2 ใบยังต้องรอจ่ายงวด
ต่อไป พ่อเลยต้องกลับไปเอาเงินที่ร้านค้ามาสนับสนุนค่าด าเนินงานไปก่อนท าให้ร้านค้าขาดสภาพ
คล่องหนักกว่าเดิม เหตุการณ์ด าเนินมาเรื ่อยจนธันว์ตัดสินใจว่าตัวเองจะต้องเริ ่มลงทุนเพื ่อให้
ครอบครัวหลุดพ้นจากปัญหาทางการเงิน ซึ่งเงินก้อนแรกที่ธันว์น ามาลงทุนคือเงินที่อาศัยสิทธิ์ราชการ
กู้ดอกเบี้ยต ่าจากธนาคารทหารไทยเป็นจ านวนเงิน 240,000 บาท 

ธันว์แบ่งเงิน 60,000 บาทจากเงินก้อนที่กู้มาไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ หรือ ที่เรียกกันในวงการการเงินว่า “การเทรดฟอเร็กซ์” ( forex trade) โดยตอนแรกธันว์  
เทรด (ซื้อขาย) ด้วยตนเอง เหตุเกิดในวันหนึ่งที่ธันว์ก าลังซ้อมรบในป่าแล้วมีข่าวว่าประธานาธิบดี
สหรัฐออกค าสั่งจะยิงขีปนาวุธโทมาฮอคโจมตีซีเรีย ท าให้ตลาดฟอเร็กซ์ผันผวน วันนั้นโทรศัพท์มือถือ
ธันว์ดังไม่หยุดจากเพื่อนที่ท าการเทรดด้วยกัน แต่กว่าธันว์จะรู้ตัวอีกทีเงินที ่ลงไปกับฟอเร็กซ์ก็
กลายเป็นศูนย์แล้ว  

ระบบการซื้อขายฟอเร็กซ์จะไม่เหมือนกับตลาดหุ้น ซึ่งผู้ซื้อขายจะต้องท าการซื้อขาย
ผ่านนายหน้าและระบบอัตโนมัติ โดยผู้ซื ้อจะต้องวางเงินประกันก้อนหนึ่งในพอร์ต เวลาซื้อขาย
นายหน้าจะอนุมัติเลเวอเรจ (leverage) ให้กับจ านวนเงินประกัน อธิบายให้เข้าใจโดยง่ายคือ สมมุติ
ว่าธันว์ลงเงินประกันไว้ที่จ านวน 10,000 บาท แต่เวลาซื้อขายจริง ธันว์จะซื้อขายได้ในอัตรา 10:1 
หรืออยู ่ที ่ 100,000 บาท สิบเท่าที ่ได้มาคือการเลเวอเรจ ถ้าสมมุติว ่าในระหว่างซื ้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงิน เงินที่ซื้อขายติดลบลงมาเท่าจ านวนเงินประกันที่มีในพอร์ต อย่างในกรณีสมมุติคือ 
10,000 บาท ระบบจะท าการปิดออเดอร์ (ค าสั่งซื้อหรือขาย) อัตโนมัติ เงินประกันทั้งหมดก็จะสูญไป
ด้วย  

ตอนที่สูญเงินจากการเทรดฟอเร็กซ์ครั้งแรก ธันว์เล่าให้ฟังว่าธันว์โทรหาพ่อน ้าตาตก 
บอกกับพ่อว่า “ชีวิตนี้ไม่เอาแล้วการลงทุน” แต่พ่อกลับบอกธันว์ว่า “ถ้าแค่นี้เลิกชีวิตก็ไม่ต้องท าอะไร
แล้ว...ถ้าป๊าคิดมากแบบนี้ ป๊าฆ่าตัวตายไปนานแล้ว” (ธันว์, สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2562) ค าพูดใน
ครั้งนั้นเป็นจุดพลิกผันชีวิตที่ส าคัญของธันว์ ท าให้ธันว์รู้สึกว่าชีวิตนี้จะยอมแพ้ง่ายๆ ไม่ได้   

ธันว์ตัดสินใจลงทุนในฟอเร็กซ์อีกครั้งโดยไปกู้เงินมาจากเพื่อน แต่รอบนี้ธันว์ลองฝาก
นายหน้าที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซื้อขายแลกเปลี่ยนชื่อ พี่บุญช่วย (นามสมมุติ) ซึ่งคน
รู้จักแนะน ามา ธันว์กับเพื่อนลงเงินก้อนแรกไปคนละ 1,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 45,000 บาท) 
แล้วเคยไปนั่งดูพี่บุญช่วยท าการซื้อขายเพราะอยากพิสูจน์ว่าเขาเก่งจริงหรือไม่ โดยหากได้ก าไรจะแบ่ง
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กันที่ 60:40 ทางเจ้าของเงินได้ 60 และโบรกเกอร์ที่ซื้อขายให้ได้ 40 ปรากฏว่าเขาสามารถซื้อขาย
แลกเปลี่ยนจนได้ก าไรจริง ท าให้ธันว์คิดว่าเงินก้อนนี้ไม่น่าจะเกิดการ “ล้างพอร์ต” (ยอดเงินประกัน
กลายเป็นศูนย์) แบบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า  

ทว่าเรื่องคล้ายกันก็เกิดซ ้ารอย เมื่อธันว์ลงทุนฝากซื้อขายเพิ่มในเดือนเกิดของพี่บุญชว่ย 
ซึ่งธันว์สัญญาจะปรับส่วนแบ่งให้เป็น 50:50 เพ่ือเป็นของขวัญวันเกิด ระหว่างฝากซื้อขายมีช่วงที่ธันว์
ต้องเข้าป่ากว่า 10 วันอีกครั้ง เมื่อกลับออกมาท าการเช็คหน้าจอการลงทุนของตัวเองแล้วเริ่มเห็น
ตัวเลขติดลบก็เริ่มสงสัยว่าท าไม่พ่ีบุญช่วยถึงยังไม่ปิดออเดอร์ (ขายออก) ธันว์เห็นจ านวนเงินลงทุนของ
ตัวเองลดลงต่อหน้าต่อตาพยายามโทรหาพี่บุญช่วยหลายครั้งแต่ก็ไม่รับ จนกระทั่งแตะจุดที่ระบบ
บังคับให้ปิดออเดอร์อัตโนมัติอีกครั้ง ท าให้เงินเป็นสูญ เมื่อให้สัมภาษณ์ธันว์พูดอย่างปลงว่า “เขาแ พ้
ภัยตัวเองอ่ะพี่” เมื่อขอให้ขยายความจึงได้ทราบว่าสาเหตุทั้งหมดเป็นเพราะพี่บุญช่วยหลับระหว่าง
เกิดเรื่อง ท าให้ขายออกไม่ทัน สรุปรวมแล้วธันว์เสียเงินในรอบนี้ไปแสนกว่าบาท ธันว์เล่าให้ฟังว่า
ในช่วง 2-3 เดือนหลังจากสูญเงินไปกับฟอเร็กซ์ ธันว์ต้องรับเวรเพื่อหาเงินพิเศษ รวมทั้งไปเป็นการ์ด
เพ่ือหาเงินพิเศษบ่อยครั้งมาก เพ่ือหาเงินมาโอนคืนเพ่ือนกลับไป  

ถึงกระนั้นธันว์ก็คงยังไม่ยอมถอดใจกับการเทรดฟอเร็กซ์ ธันว์ไปกู้เงินสหกรณ์ของทหาร
มาก้อนใหญ่จ านวน 800,000 บาท ซึ่งสหกรณ์บังคับให้แบ่งเงินกู้เป็นเงินฝาก 100,000 บาท ท าให้
เงินที่ถอนใช้ได้จริงมีทั้งหมด 700,000 บาท ซึ่งธันว์แบ่งออกเป็นสองก้อน ก้อนแรกเป็นเงินจ านวน 
200,000 บาทยกให้ร้านค้าของที่บ้านน าไปหมุน และก้อนที่สองอีก 500,000 บาทเอาไปลงกับบริษัท
ที่รับเทรดฟอเร็กซ์แห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Forex 3D ซึ่งในวันที่ผู้วิจัยพบธันว์ ธันว์เอาหน้าจอการเทรดให้ดู
ว่ามีมูลค่ารวมพอร์ตอยู่ที่ 1,700,000 บาท วันนั้นผู้วิจัยถามธันว์ว่าเป็นไปได้เหรอที่จะได้เงินเยอะ
ขนาดนั้นจากการจ้างผู้อื่นเทรด ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่หรือ ธันว์เองยังตอบว่า “ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ 
แต่ดูจากกราฟการวิเคราะห์ตลาดคิดว่าไม่น่าใช่” ธันว์เคยถอนเงินออกมาหลายครั้งก็ยังถอนได้ 
แต่ธันว์ก็บอกตัวเองไม่ได้แน่ใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เพียงไม่กี่เดือนหลังจากเราได้พูดคุยกันก็มีข่าวว่ามี
ผู้เสียหายจากการฝากเงินเพื่อเทรดกับ Forex 3D รวมตัวกันฟ้องบริษัท โดยมีมูลค่าความเสียหายรวม
กว่า 2,000 ล้านบาท (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) เมื่อผู้วิจัยสอบถามธันว์จึงได้รู้ว่าเงินของธันว์ที่อยู่ใน 
Forex 3D สูญไปเช่นกัน แต่ธันว์อ้างว่ารวมเงินที่ถอนออกมาบ่อยครั้งนั้นเกินมูลค่า 500,000 บาทที่
ฝากเป็นเงินต้นไว้แล้ว อย่างไรก็ตามใช่ว่าธันว์จะมีเงินก้อนเหลือในมือ เพราะทุกครั้งธันว์จะถอน
ออกมาทีละส่วนแล้วน าไปใช้โดยส่วนใหญ่เอาไปช่วยที่บ้านช าระหนี้ ท าให้ธันว์ไม่ได้มีเงินทั้ งก้อน 
500,000 บาทอยู่กับตัว 

ฟอเร็กซ์ไม่ใช่การลงทุนเพียงหนึ่งเดียวของธันว์ ช่วงประมาณ 2 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ธันว์
ลองท าธุรกิจฟาร์มเลี้ยงแพะสวยงามกับเพ่ือนราชการโดยลงทุนไปประมาณ 120,000 บาท แต่สุดท้าย
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ก็ไปไม่รอดด้วยเหตุผล 2-3 ข้อ ข้อแรกคือ ทุกคนที่ร่วมลงทุนท าด้วยกันต่างก็ออกปฏิบัติงานราชการ
หมดไม่มีคนที่มาดูแลอย่างจริงจัง ระหว่างนั้นมีสุนัขมากัดแพะจนแพะติดเชื้อ เมื่อพาไปหาหมอเสียค่า
ล้างแผลไปกว่า 30,000 บาทจึงได้เรียนรู้ว่าแพะที่ซื้อมาจากรุ่นน้องที่รู้จักไม่ใช่สายพันธุ์แท้ สุดท้ายเลิก
ท ากิจการขายแพะทั้งหมดได้ราคา 90,000 บาท ส่วนต่างที่เหลือขาดทุน  

หลังจากท่ีไม่ประสบความส าเร็จกับแพะ ธันว์เลยจับธุรกิจใหม่คือการเพาะพันธ์ปลาขาย 
ตอนแรกธันว์จะขายปลาหมอสี แต่ว่าไปเจอเถ้าแก่คนหนึ่งซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของเพื่อนท าบ่อปลาทอง
จนมีเงินซื้อบ้านซื้อรถ ธันว์เลยเบนเข็มมาท าบ่อปลาทองแทน แต่ว่าบ่อแรกไปไม่รอดเพราะปลาป่วย 
ธันว์ค านวณปริมาณยาที่จะต้องใส่ผิดท าให้ปลาตาย ธันว์เล่าว่าวันที่ฝังปลาเขาพูดกับตัวเองว่าจะไม่
ยอมเลิกจนกว่าจะเพาะพันธ์ปลาส าเร็จ ณ วันที่สัมภาษณ์เขาก าลังเลี้ยงปลาทองบ่อใหม่ ซึ่งเขาเองก็
รออย่างใจจดใจจ่อว่าจะส าเร็จหรือไม่ ธันว์กล่าวว่า “อยากประสบความส าเร็จกับธุรกิจอะไรสักอย่าง” 
ซึ่งความฝันของเขาคือการขยายเป็นแหล่งฟาร์มขนาดใหญ่ที่จะท าให้เกิดการต่อยอดในชุมชน ช่วยให้
ชุมชนของอ าเภอที่เขาอยู่มีรายได้ เขาพูดออกมาอย่างเต็มปากเต็มค าว่าเขาอยากจับเงินล้าน แล้วไม่ใช่
แค่เงินล้านเจ็ดหลัก ถ้าธุรกิจที่เขาท าพาไปได้ถึงเงินหลักพันล้านเขาก็พร้อม 

โดยสรุปรวมธันว์มีหนี้ที่กู้โดยอาศัยสิทธิ์ราชการรวมอยู่ล้านกว่าบาทไม่รวมดอกเบี้ย ธันว์
เล่าให้ฟังว่าทยอยจ่ายเงินคืนโดยหักจากเงินเดือนทุกเดือน แต่ผู้วิจัยไม่มีข้อมูลว่าธันว์ใช้หนี้ไปถึงเท่าใด
แล้ว ปัญหาทางการเงินที่พัวพันยุ่งเหยิงเป็นแรงผลักที่ส าคัญที่ดันให้ธันว์ตัดสินใจลงเรียนหลักสูตร
การเงินของวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน อีกประการหนึ่งคือความอยากประสบความส าเร็จทาง
การเงิน นอกจากแก้หนี้ ธันว์วาดฝันอยากท่ีจะได้เงินจ านวนมากจากการท าธุรกิจ   

แม้ว่าจะประกอบอาชีพราชการซึ่งมีรายได้แต่ธันว์เลือกกระตือรือร้นเรียนรู้การลงทุน
เป็นเพราะรายได้จากอาชีพราชการเพียงอย่างเดียวไม่อาจท าให้เขาแก้หนี้ของครอบครัวได้ ยิ่งกว่านั้น
ในเชิงจิตใจเขายังพบว่าอาชีพรับข้าราชการไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดฝันไว้ ธันว์ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าอยาก
เป็นทหาร โดยมีอาเป็นผู้จุดประกายเพราะชอบเปิดหนังสงครามให้ดู ตอนแรกธันว์อยู่แผนกจ่ายวสัดุ 
แต่ต่อมาพอเข้าเรียนหลักสูตรรบก็ย้ายไปอยู่กองก าลังพิเศษแทน แต่เมื่อได้เข้ามาอยู่จริงๆ ธันว์กลับ
พบว่าโลกทหารที่เขาเคยชื่นชมต่างไปจากที่คิด “เมื่อก่อนรู้สึกว่างานนี้เหมือนบอดีการ์ด เราปกป้อง
รักษาคนดีๆ ที่เขาสมควรจะอยู่ แต่พอรู้ตื้นลึกหนาบางแล้วมันไม่ใช่อ่ะพ่ี เขามองชีวิตเราเป็นผักปลา...
ผมรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมของระบบ” (ธันว์, สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2562) ธันว์พูดว่า เขา “หันหลัง
ให้กับชีวิตราชการแล้วมาอินกับการลงทุนเพราะการลงทุนเป็นเครื่องมือที่จะท าให้ผมไปถึงเป้าหมาย
ชีวิตจริงๆ...ใจผมก็อยากอยู่ราชการ เพราะแม่อยากให้อยู่ แต่ผมค้นพบเป้าหมายใหม่...ผมไม่ได้ชอบ
การเป็นนักธุรกิจ แต่การเป็นนักธุรกิจจะท าให้ชีวิตดีขึ้น” (ธันว์, สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2562) 
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ธันว์ไม่ใช่ข้าราชการเพียงคนเดียวที่อาศัยสวัสดิการกู้ดอกเบี้ยต ่าของราชการเพ่ือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายของชีวิต มีสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติปรากฎในเอกสารวิจัยชื่อ ส ารวจภาวะการ
ครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2547-2553 ซึ่งแสดงสัดส่วนรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน
เฉลี่ยของครัวเรือน และร้อยละของข้าราชการที่มีหนี้ระหว่างปี 2547 – 2553 ข้อมูลของปี 2553 ซึ่ง
เป็นปีล่าสุดที่ส านักงานสถิติแห่งชาติส ารวจภาวะหนี้ของราชการแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 84.1 ของ
ข้าราชการทั้งหมดเป็นหนี้ โดยมีจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 872,388 บาท คิดเป็น 20 เท่า
ของรายได้ต่อเดือน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553)  

เป็นที่น่าสังเกตว่าจากที่ฟังเรื่องเล่าของธันว์ การกู้เงินในระบบราชการนั้นกู้ได้ง่ายและ
สามารถจะน าออกมาท าอะไรก็ได้โดยไม่ถูกติดตาม ธันว์สามารถกู้เงินสองก้อนเพื่อน าไปลงทุนกับ
หน่วยงานที่ยังไม่ได้รับรองทางกฎหมายทั้งสองก้อน แม้ว่าประวัติเรื่องการเป็นหนี้ของครอบครัวจะ
ช่วยให้เข้าใจที่มาที่ไปได้ว่าท าไมธันว์ถึงอยากจะลงทุนอะไรก็ได้ที่หวังได้เงินก้อนโตเร็วๆ มาเพ่ือปิดหนี้
ของครอบครัว แต่การปล่อยกู้ที่ง่ายของราชการก็ท าให้ธันว์ซึ่งเป็นข้าราชการกลายเป็นหนี้ซ ้าหนี้ซ้อน 
โดยมีช่องว่างของความรู้ที่เกิดขึ้น ผู้กู้ไม่ต้องแจกแจงแผนชัดเจนว่ากู้ไปเพื่อจุดประสงค์อะไร ปล่อยกู้
โดยที่ไม่สนใจความรู ้ทางการเงินของผู ้กู ้ ท าให้เกิดการกู้ยืมเงินมหาศาลที่ทิ ้งละลายแม่น ้า รอง
นายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเคยกล่าวว่า “หนี้สินข้าราชการสั่งสมมานาน และมีจ านวนมาก แทบจะไม่มี
ทางช าระคืนได้หมด” (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 2563 อ้างถึงใน กรุงเทพธุรกิจ, 2563)    

ถึงกระนั้น ผู้วิจัยไม่คิดว่าควรจะกล่าวโทษว่าเป็นเพราะตัวธันว์หรือข้าราชการเพียงล าพัง
ว่าไม่มีความรับผิดชอบในการกู้เงิน ย่อหน้าที่แล้วต้องการแสดงให้เห็นว่าระบบราชการนั้นเอื้อให้เกิด
การกู้ยืมได้ง่าย แต่ระบบสังคมที่ครอบระบบราชการอยู่อีกทีตามที่ธันว์เล่าก็เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้
ราชการคนหนึ่งต้องเป็นหนี้ ทั้งเงินเดือนข้าราชการที่ไม่สูง ปัญหาเรื่องความรู้ทางการเงินที ่ไ ม่
แพร่หลาย ความยากล าบากของการท าธุรกิจในต่างจังหวัดซึ่งก่อให้เกิดภาวะบิดามารดาเป็นหนี้แล้ว
รุ่นลูกต้องรับช่วงต่อ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ท าให้ธันว์ต้องหันมากู้เงินก่อหนี้เพิ่มจากหนี้เดิมของ
ครอบครัวที่มีอยู่ก่อนแล้ว   

 เร (นามสมมุติ) เป็นนักวางระบบบัญชีประจ าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง อายุ 28 ปี ที่
ผู้วิจัยยกเป็นกรณีตัวอย่างในบทที่สาม เรลงเรียนหลักสูตรการจัดการเงินเพราะปัญหาเรื่องหนี้ของคน
ในครอบครัวและคนใกล้ชิด แม้ตัวเองจะไม่ได้เป็นหนี้ แต่มีหนี้สองก้อนใหญ่ที่ก่อความกังวลให้ชีวิต 
ก้อนแรกคือหนี้ของพ่อแม่ซึ่งเรไม่ต้องรับภาระช าระหนี้ต่อ แต่ว่าส่งผลต่อจิตใจเพราะโตมาในสภาพ
ครอบครัวที่เป็นหนี้ อีกท้ังพ่อแม่ลงแรงและเวลาเพ่ือปลดหนี้ท าให้ไม่ได้เตรียมเงินหลังเกษียนเรจึงรู้สึก
เป็นภาระว่าควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลังเกษียณให้พ่อแม่ ก้อนที่สองคือหนี้ซึ่งเกิดจากการท ากิจการ
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ปั๊มน ้ามันของครอบครัวแฟนที่เรก าลังวางแผนจะแต่งงานด้วย เรคาดว่าอีกไม่นานครอบครัวของแฟน
จะขอให้แฟนมาช่วยจัดการหนี้ก้อนนี้ 

เรรับรู้ว่าครอบครัวเป็นหนี้ตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อก่อนครอบครัวเรขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ครั้นเมื่อ
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ธุรกิจที่บ้านก็เริ่มมีปัญหา หลังจากนั้นเรก็เห็นที่บ้านเปลี่ยนธุรกิจไป
เรื่อยๆ เช่น ขายก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ แม้ว่าครอบครัวจะเป็นหนี้แต่ก็ยังมีทรัพย์สินเป็นตึกแถวสามตึกซึ่งกู้
เงินซื้อมา อย่างไรก็ดีเรเล่าให้ฟังว่ารู ้สึกน้อยใจเพราะช่วงมัธยมต้องขายตึกแถวใช้หนี้ไปหลังหนึ่ง 
ปัญหาทางการเงินท าให้เรรู้สึกมีปมในใจว่าอยากท าอะไรสักอย่างเพ่ือให้ที่บ้านสบายมากกว่านี้ เพราะ
โตมาท่ามกลางคนรอบข้างที่เป็นหนี้แล้วรู้สึกเครียด “เมื่อก่อนแม่มีปัญหา อยากจะใช้หนี้อย่างเดียว
แล้วเครียดมากรู้สึกเป็นภาระ” (เร, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2562) ถึงกระนั้นเรก็พูดอย่างชัดเจนว่า 
“ส่วนตัวไม่ได้เป็นหนี้ หนี้เป็นภาระพ่อแม่” (เร, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2562) แม่ของเรซึ่งตอนนี้
อายุ 60 กว่าแล้วทยอยปลดหนี้ด้วยการไปท างานที่สหรัฐอเมริกา  

แม้จะเรียนจบปริญญาตรีการบริหารธุรกิจ เอกบัญชี เรกลับบอกว่าไม่เคยเรียนเรื่องการ
จัดการเงินแบบตรงๆ แม้ว่าอาจจะมีหมวดหมู่เรื ่องธรรมชาติของการเงิน แต่ก็ไม่ได้สอนว่าควรจะ
บริหารจัดการเงินอย่างไร ถึงกระนั้นเรก็สนใจเรื่องการจัดการเงินมาตลอด สาเหตุหลักก็เพราะหนี้ของ
ครอบครัวที่เล่าไปด้านบน ท าให้เรศึกษาเรื่องเงินเรื่อยๆ จนกระท่ังวันหนึ่งเจอจักรพงษ์ผ่านทอล์คโชว์
มันนี่ โค้ช ช่องโมเดิร์น ไนน์ ทีวี ประโยคส าคัญที่ท าให้สะดุดใจจนมาลงเรียนสัมมนาการเงินของกลุ่ม
คนไทยฉลาดการเงิน คือ “ปลดหนี้ 18 ล้านสู่อิสรภาพทางการเงิน” ตอนแรกที่ได้ยินเรยังเล่าติดตลก
ว่า “ในใจทัศนคติตอนแรกทีได้ยินก็คิดว่ามันขายของเปล่าวะ” แต่เห็นว่าจ านวนหนี้ใกล้เคียงกับตัว
เลขที่ครอบครัวแฟนแบกอยู่จึงตัดสินใจไปลองเรียน 

 
ครั้งแรกที่ไปฟังไม่อะไรเลย เป็นการพิจารณาว่าคนนี้ (จักรพงษ์) ดีจริงมั้ย พูดถูกต้อง
หรือเปล่า มันขัดอะไรกับสิ่งที่เราเชื่อถือมั้ย เราก็พิจารณาเป็น 10 ข้อ...แนวคิด ทิศทาง 
สไตล์มันใช่ เราก็เลยเริ่มศึกษา...ส่วนตัวเรไม่ได้เป็นหนี้ หนี้เป็นภาระของพ่อแม่ ส าหรับ
เราคือจะท ายังไงให้ (เงิน) มันเติบโต...เมื่อก่อนแม่มีปัญหา อยากจะใช้หนี้อย่างเดียวแล้ว
เครียดมากรู้สึกเป็นภาระ...โค้ชเป็นทัศนคติการเรียนที่ถูกต้อง...ทีนี่พอมาได้ทัศนคติ
การเงินทีถู่กต้อง เรารู้ว่าเก็บ (เงิน) ไปเพื่ออะไร...ท าไรไม่ได้ก็พาแม่ไปเป็นดาวน์ไลน์ของ
โค้ช พอทัศนคติตรงกันปุ๊ปก็ปลดหนี้ไปได้เกือบจะหมดแล้ว แต่แม่หารายได้เก่ง แม่เป็น
คนขยัน อยู่ที ่พื ้นฐานของคน...แม่เรไปหางานท าที่เมืองนอก ได้เจ้านายที่ดีไปท าที่
อเมริกา ไปคนเดียว แม่อายุ 60 กว่า แต่ก็ปลดหนี้ใกล้หมดแล้ว...โชคดีที่แม่เรจูนตรง ก็
เลยพามาเป็นดาวไลน์ส าเร็จ 
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เร (สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2562) 
 
เมื่อเรียนแล้ว เรมองเห็นว่าทัศนคติวิทยากรตรงกับตัวเองจึงลงเรียนมาเรื่อย จนถึง ณ 

วันที่สัมภาษณ์ เรเข้าร่วมงานสัมมนาของกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินถึงสี่ครั้งแล้ว ได้แก่ หลักสูตร Total 
Money Makeover ครั้งที่ 6 และหลักสูตรบ้านเช่าหลังแรก โดยจักรพงศ์ หลักสูตร The Mutual 
Fund จัดพอร์ตกองทุนรวม ของ น. สพ. ธนัฐ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ผู้วิจัยได้เจอ
กับเรที่มากับแฟน และหลักสูตร A-Academy Financial Foundation (ไม่ทราบรุ่น) ของ ศักดา 
สรรพปัญญาวงศ์  

สิ่งที่น่าสนใจจากเรื่องเล่าของเรคือ นอกจากชวนแฟนมาเรียนด้วยกันแล้ว เรยังพาแม่มา
เรียนด้วยจนแม่ก็เชื่อในวิธีคิดเรื่องการจัดการเงินแบบเดียวกัน หรือที่เรหยอกว่าเป็นดาวน์ไลน์ ซึ่งเร
บอกว่าช่วยให้แม่ลดความเครียดลงได้ จัดการหนี้ได้เป็นระบบมากขึ้น แม้เรจะไม่ต้องรับภาระเรื่องหนี้
แทนแม่ แต่เรกังวลถึงภาระการต้องให้ค่าใช้จ่ายพ่อแม่ในอนาคต “พ่อแม่ใช้เดือนละ 2-3 หมื่น แต่
เดี๋ยวนี้แค่ให้ 3 พัน 5 พัน ก็ไม่ไหวแล้ว” (เร, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2562) เพราะตัวเรเองก็เงินเดือน
หลักหมื่น แถมยังวางแผนแต่งงานกันแฟนในอีก 2-3 ปี มีภาระค่าใช้จ่ายของตัวเองเช่นเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม น่าสนใจว่าสุดท้ายเรมาค้นพบแนวทางหาค่าใช ้จ่ายเลี ้ยงดูพ่อแม่จากสัมมนา
อสังหาริมทรัพย์ของจักรพงษ์ซ่ึงจะบรรยายรายละเอียดเพิ่มเติมในบทถัดไป   

มีเกร็ดเล็กน้อยว่า หลังเลิกงานสัมมนาจัดพอร์ตลงทุนด้วยกองทุนรวมของ น.สพ. ธนัฐ 
ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ผู้วิจัยมองเห็นเรและแฟนเข้าไปปรึกษาจักรพงษ์ซึ่งมาร่วมงานสัมมนาด้วย
แม้จะไม่ได้เป็นผู้สอนหลังเลิกเรียน เรเล่าให้ฟังภายหลังว่าทั้งคู่น าเรื่องหนี้ของแฟนเข้าไปปรึกษา ซึ่ง
จักรพงษ์แนะว่าให้แฟนเรสร้างทรัพย์สิน เพราะหนี้ขนาดนี้ไม่มีทางที่จะประหยัดรายจ่ายแล้วจะแก้ได้ 
เรเองก็รับมาพิจารณาว่าจะจัดการอย่างไรต่อไป  

เร ื ่องราวของธันว์และเรเสนอให้เห็นว ่าปัญหาเร ื ่องหนี ้คร ัวเร ือนซึ ่งเป็นปัญหา
ระดับประเทศส่งผลต่อชีวิตในระดับบุคคลอย่างไร หากมองเสริมจากเรื่องความสามารถในการ
บริหารธุรกิจ ร้านค้าของช าของครอบครัวธันว์เป็นสภาพสะท้อนของธุรกิจขนาดกลางและย่อม 
(SMEs) ที่เติบโตได้ยากในสังคมไทยเพราะรัฐไม่ได้มีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจน แถมยังมีภัยจากทุน
ขนาดใหญ่ที่พร้อมจะกลืนพ้ืนที่ธุรกิจได้ทุกเมื่อ เมื่อธุรกิจไปไม่ได้จึงเริ่มกู้ยืม ธันว์เองก็มีความพยายาม
จะเริ่มธุรกิจหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ โครงสร้างที่ไม่ได้ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและย่อม
ท าให้ธันว์ต้องเหนื่อยเป็นเท่าตัวเพราะต้องท าทั้งงานประจ า ต้องท าทั้งธุรกิจ จะออกมาทุ่มเวลาให้
ธุรกิจเพียงอย่างเดียวก็ท าได้ยากเพราะยังต้องการเงินจากงานราชการ ธุรกิจและการลงทุนที่ผิดพลาด
ซ ้าหลายรอบก็ยิ่งท าให้หนี้สินพอกพูน ต้องกู้จากแหล่งหนึ่งเพื่อไปใช้อีกแหล่งหนึ่ง ส่วนตัวเรเองก็ต้อง
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ใช้ชีวิตโดยมีเรื่องหนี้วนเวียนอยู่ในระบบความคิดเสมอ ท าอย่างไรจะให้พ่อแม่ซึ่งใช้หนี้จนไม่มีเงินออม
เหลือมีชีวิตหลังเกษียณได้ ซึ่งสะท้อนเรื่องปัญหาสังคมสูงวัยอันเป็นภาพใหญ่ของประเทศไทยอีก
ปัญหาหนึ่ง  

หากพิจารณาให้ละเอียด การกล่าวว่าความกังวลเรื่องหนี้ส่งผลให้ทั้งธันว์และเรมาร่วม
สัมมนาทางการเงินอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด จริงอยู่ที่ทั้งคู่ต่างเกี่ยวพันกับหนี้ คนหนึ่งแบกทั้งหนี้
ของครอบครัวและตนเอง อีกคนแบกความกังวลเรื่องหนี้ของครอบครัวและคนรัก แต่สิ่งที่ผลักดันจน
ท าให้ทั้งคู่มาลงเรียนสัมมนาการเงินที่แท้จริงกลับเป็นความอยากจัดการหนี้ ทั้งคู่มองหนี้เป็นปัญหา
และภาระของชีวิต เมื่อวันหนึ่งเรียนรู้ว่ามีงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเงินซึ่งมีการสอนเรื่อง
การจัดการหนี้ด้วย ทั้งคู่จึงมาลงเรียนด้วยความหวัง ด้วยความใคร่รู้ว่าวิทยากรเหล่านี้จะมีวิธีการ
จัดการหนี้ต่างจากที่ตนเคยรู้เคยเข้าใจอย่างไร ธันว์นั้นลองผิดลองถูกมามากมายแต่ยังก็ไม่พบทางออก 
เรเองก็ศึกษาเรื่องเงินมาเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่เห็นวิธีแก้ปัญหา จนมาเจอหลักสูตรที่ สอนจัดการหนี้อย่าง
เป็นระบบและสอนให้ปรับวิธีคิดซึ่งอาจช่วยให้ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองคนหลุดพ้นจากสภาวะการณ์ที่เป็นอยู่
ได ้
 
5.3 ความต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณ 
 

ดังที่ประเทศไทยก าลังก้าวสู่ภาวะสังคมสูงวัยซึ่งเป็นภาวะสังคมสูงวัยที่คนไทยส่วนใหญ่
ยังรายได้ไม่สูงและไม่ได้มีเงินออมมากนัก จึงไม่น่าประหลาดที่มีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ต้องการวางแผน
ทางการเงินเพื่อชีวิตหลังวัยเกษียณ มีผู้ให้ข้อมูลสามคนที่อธิบายว่ามาเข้าร่วมงานสัมมนาด้วยเหตุผลนี้ 
“รู้สึกเวลาใกล้เข้ามาแล้ว” คือค าพูดของปิ๊ก หนึ่งในผู้ให้ข้อมูลที่ตัดสินใจเข้าร่วมสัมมนาการเงินเพราะ
รู้สึกว่าเวลาจัดการเงินเหลือน้อย อีกเพียงไม่กี่ปีจะครบอายุเกษียณตามตัวเลขที่นิยมในสังคม ความ
กังวลเรื่องมีเงินใช้เพียงพอหลังออกจากงานประจ าเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเด่นชัดในกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่มีอายุสองคนได้แก่ปิ๊ก 51 ปีและต๊ะ อายุ 46 ปี ทั้งคู่มีเงื่อนไขชีวิตการงานที่คล้ายกัน คือ
ท างานในบริษัทเอกชนที่ต้องเกษียณอายุเมื่อครบวัยที่ก าหนด ไม่มีเงินบ านาญเหมือนรับราชการ 
อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มนี้ยังมี ไฟ ข้าราชการต ารวจอายุ 31 ปีที่เล่นเกม CASHFLOW® ร่วมกันกับต๊ะ
ในบทที่สาม ที่กลายมาเป็นนักเรียนการเงินด้วยความกังวลเรื่องเงินใช้หลังเกษียณเพราต้องการออก
จากอาชีพราชการให้ไวกว่าก าหนด   

ปิ๊กมีเวลา 9 ปี ส่วนต๊ะมีเวลา 14 ปี ก่อนถึงวันที่จะต้องลาจากงานที่ท ามาเกินสอง
ทศวรรษ ปิ๊กท างานเป็นพนักงานบัญชีที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ท ารับเหมาและออกแบบภายในขนาด
เล็กมีพนักงานไม่ถึง 10 คนมากว่า 20 ปี แม้ปิ๊กจะรู้จักจักรพงษ์มาหลายปีผ่านรายการ “รู้ใช้เข้าใจ
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เงิน” ทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 แต่ก็เพิ่งมาลงเรียนสัมมนาหลักสูตร Total Money Makeover ครั้งที่ 
6 เป็นครั้งแรกเพราะเริ่มอยากจัดการเงินให้รอบด้าน ตัวปิ๊กเองเริ่มซื้อขายหุ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เกิน
กว่าทศวรรษก่อนวันสัมภาษณ์ แต่ยังไม่เคยได้คิดเรื่องจัดการชีวิตและจัดการเงินจริงจังจนกระทั่งปี
สองสามปีที่ผ่านมา  

ในช่วงประมาณ 20 ปีแรกของการท างานปิ๊กเล่าว่าไม่ค่อยมีเงินเก็บ “พี่ไม่เคยคิดเรื่อง
วางแผนการเงิน แต่ถูกบีบให้ต้องรู้จักใช้เงิน ล าบากมาตั้งแต่เด็กเพราะบ้านจน สมมุติได้มา 10 บาท
จะต้องแบ่งไปใช้หลายส่วนทั้งค่ารถค่าอะไร” (ปิ๊ก, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2562) ด้วยการเดิน
ทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะไม่อ านวยความสะดวกนัก ปิ๊กจึงตัดสินใจซื้อรถตั้งแต่เริ่มท างานได้ไม่
นาน ท าให้เงินเดือนในช่วงหลายปีแรกของชีวิตแทบจะไม่เคยพอใช้ต่อค่าครองชีพ “เงินเดือนสองหมื่น
ผ่อนรถก็แปดพัน ให้แม่อีกเดือนเท่าไหร่” (ปิ๊ก, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2562) ปิ๊กโสด ไม่ได้แต่งงาน
และมีลูก แต่มีแม่ที่ต้องมอบเงินรายเดือนให้ ยิ่งท าให้แต่ละเดือนมีเงินเหลือใช้ไม่มาก  

ต๊ะเองก็รู้จักวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินมาหลายปีเหมือนกับปิ๊กแต่เพ่ิงมาเข้าร่วม
สัมมนาการเงินกับจักรพงษ์ครั้งแรกในวัย 46 ในงานเล่นเกม CASHFLOW® ทัง้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องเงิน
มาเกือบ 20 ปีแล้วตั้งแต่ได้อ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกซึ่งแปลโดยจักรพงษ์สมัยที่หนังสือออกวางแผง
ใหม่ๆ ต๊ะเรียนจบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เคยท างานอยู ่โรงงานแต่ว ่าไม่ชอบเลยลาออกมาเป็น
บรรณาธิการหนังสือเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าให้ส านักพิมพ์ชื่อดังแห่งหนึ่งแทน ต๊ะมีหน้าที่ตรวจทาน
หนังสือของนักเขียน แล้วแก้ไขเพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องแม่นย า คอยดูแลกระบวนการผลิตทั้งเล่ม งานนี้ต๊ะ
ท ามากว่า 20 ปีแล้ว ด้านชีวิตครอบครัวนั้น ต๊ะแต่งงานมาเกือบ 20 ปีแล้วเช่นกัน ภรรยาเป็นแม่บ้าน 
มีลูกสองคนอายุ 14 และ 16 ปี  

ชีวิตการแต่งงาน บ้าน รถและค่าเลี้ยงดูลูกท าให้ชีวิตมีเงินเก็บไม่มากนักในช่วงวัย 30 
และ 40 แม้ว่าครอบครัวจะไม่ได้มีหนี้สิน แต่ต๊ะก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรติดตัวมาให้ พ่อแม่อาจจะมีบ้าน 
แต่บ้านก็ถือเป็นสมบัติของพ่อแม่ ก่อนที่จะอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูก ต๊ะไม่รู้จักแนวคิด “เก็บก่อน
ใช้” กล่าวคือ แบ่งเงินไว้เพ่ือเป็นเงินเก็บก่อนส่วนหนึ่ง แล้วที่เหลือจึงค่อยใช้ ท าให้ต๊ะเป็นคนมีเท่าไหร่
ก็ใช้หมด “เคยมีเงินหมื่นห้าก็หมดหมื่นห้า มีสามหมื่นก็หมดสามหมื่น” ด้วยนิสัยนี้ท าให้ต๊ะบอกว่า
ตัวเองสร้างหนี้รถหนี้บ้านตั้งแต่ยังไม่พร้อม พร้อมทั้งยั งใช้ซื้อของจับจ่ายใช้สอยจนไม่เหลือ “พอมา
อ่าน “พ่อรวยสอนลูก” แล้วรู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ สุดท้ายจะไม่เหลืออะไร ก่อนอ่านพ่อรวย
สอนลูก พอเงินเดือนออกก็ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เหลือถึงค่อยเก็บ แต่พออ่านพ่อรวยสอนลูกและหนังสือ
ทางการเงินอื่นๆ เมื่อเงินเดือนออกก็จะเก็บก่อน เหลือแล้วค่อยใช้ ไม่ใช้ก่อน” (ต๊ะ, สัมภาษณ์, 4 
เมษายน 2562) 
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กว่าจะได้ผ่อนคลายความกังวลทางการเงินก็ต้องรอจนปิ๊กและต๊ะอายุราว 40 เมื่อเริ่มมี
เงินออม ทั้งคู่ก็หันมาสนใจทรัพย์สินประเภทเดียวกันคือหุ้น ปิ๊กเริ่มปันเงินส่วนหนึ่งไปซื้อหุ้นครั้งแรก
ในปีพ.ศ. 2551 หรือประมาณเม่ือ 11 ปีก่อนวันสัมภาษณ์ คาดได้ว่าเป็นช่วงอายุวัย 39 – 40 ปิ๊กไม่ได้
ซื้อแบบ DCA แต่ซื้อแบบที่นักลงทุนนิยมเรียกว่า “จับจังหวะ” คือ อาศัยซื้อเป็นช่วงๆ เพื่อเก็งก าไร
ระยะสั้น ปิ๊กบอกว่าตอนเล่นแรกๆ รู้สึกกลัวขาดทุน เลยหาความรู้เช่นการฟังรายการหุ้น หรือ ไปฟัง
สัมมนาที่ห้องสมุดของตลาดหลักทรัพย์ แต่ถึงกระนั้นปิ๊กก็บอกว่าช่วงแรกก็ขาดทุนพอสมควร 

“มันมาเละตอนวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์” ปิ๊กเล่าถึงพอร์ตหุ้นตัวเอง “พี่เคยซื้อหุ้นปตท. ที่ 
330 บาทแล้วมันลงมาที่ 150 บาท หายไปครึ่งหนึ่ง คือมันก็ไม่ใช่เงินทั้งหมด แต่มันช ้าใจ” (ปิ๊ก, 
สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2562) ปิ๊กวิเคราะห์ตัวเองเมื่อมองย้อนกลับไปว่า แม้ปิ๊กจะดูงบการเงินเป็น
เพราะเรียนบัญชีมา แต่ว่าดูปัจจัยอื่นไม่เป็น ปัจจัยอื่นที่ว่าได้แก่ มูลค่าหุ้น การตลาด ข่าวสาร ฯลฯ ปิ๊
กบอกว่าจะดูแค่งบไม่ได้ มันต้องดูอย่างอ่ืนไปพร้อมๆ กันทั้งหมด  

ปิ๊กดูชอบการซื้อหายหุ้นมาก เพราะไม่ว่าจะคุยกันเรื่องอะไรก็มักจะวกกลับไปเรื่องหุ้น
เสมอ โดยพูดเป็นเชิงให้บทเรียน มีทั้งเรื่องโบรกเกอร์ “อย่าไปเชื่อโบรกเกอร์มาก อย่าไปเชื่อมาร์เกตติ้
งมาก” ปิ๊กเล่าประสบการณ์จัดการกับตัวเองที่เคยขาดทุน “ตอนนี้มันชาชินแล้ว แต่ว่าบางทีก็มีนะ 
รู้สึกว่าท าไมซื้อหุ้นแล้วตก...ลงไปสุ่มสี่สุ่มห้า...พอขาดทุนก็ฟังเทศน์ให้ปล่อยวาง หรือ บางทีก็ยอมตัด
ขาดทุน...ฟังพระเทศน์มา 5-7 ปีแล้ว ฟังพระที่ถูกกับอัตตาเรา เอาหลักพระพุทธศาสนาลงทุนได้หนัก
แน่นมากขึ้น” (ปิ๊ก, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2562) 

หลังจากอายุ 40 ปี ต๊ะยอมรับว่าชีวิตทางการเงินสบายขึ้นมาก “ผ่านหนี้มโหฬารมาแล้ว 
ตอนไม่มีหนี้คือชีวิตโคตรดี ไม่มีอะไรให้หักแล้วเสียภาษีอย่างเดียว เงินในกระเป๋าตุง พอรู้เรื่องการเงิน
เท่ากับโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ ้น มีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ตอนอายุ 40 เงินเดือนอยู ่ที่
ประมาณ 50,000 – 60,000 บาท” (ต๊ะ, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) ณ วันที่สัมภาษณ์ สถานภาพ
การเงินยิ่งมั่นคงกว่าเดิม “จนมาถึงตอนนี้ก็ดีขึ้น ลูกโตแล้ว รถก็ไม่ต้องผ่อนแล้ว บ้านก็ผ่อนหมดแล้ว 
ลูกโตแล้วรายจ่ายเลยลดลง เด็กเล็กค่าใช้จ่ายเยอะกว่า ตอนนี้สภาพคล่องดีขึ้น แบ่งรายได้มาลงทุน
มากขึ้น” (ต๊ะ, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) เป้าหมายอิสรภาพทางการเงินของต๊ะตอนนี้จึงมีนิยามว่า
เป็นการ “ไม่ต้องพึ่งลูก ไม่หวังให้ลูกเลี้ยง จนถึงวันตายต้องอยู่ได้ด้วยตนเอง” (ต๊ะ, สัมภาษณ์, 4 
เมษายน 2562) กับภรรยาสองคนหลังจากเกษียณจากงานประจ า 

ปัจจุบันต๊ะแบ่งเงินเก็บออกเป็นสองก้อนซึ่งต๊ะนิยามว่าเป็น “ก้อนที่เก็บปลอดภัย” กับ 
“ก้อนที่เก็บเสี่ยง” ก้อนที่เก็บปลอดภัยนั้นต๊ะเก็บในพันธบัตรรัฐบาล บัญชีเงินฝากประจ า ฯลฯ 
หลังจากที่ศึกษาเรื่องเงินมาพอสมควร เงินก้อนนี้ต๊ะก็ไม่ได้ทิ ้งเปล่าแต่จะศึกษาว่าธนาคารใดให้
ดอกเบี้ยสูงสุด ต๊ะ “รู้จักที่จะย้ายธนาคาร โปรโมชั่นดีเราก็ย้าย ไม่ใช่อยู่ท่ีไหนก็อยู่ที่นั้น” เงินเก็บก้อน
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นี้เป็นเงินที่ท าให้ต๊ะพูดว่า “หลังจากมีเงินเก็บชีวิตดีขึ้นแน่นอน เมื่อก่อนไม่มีเงินเก็บเราก็บังคับตัวเอง
ค่อยๆ สะสม จนวันหนึ่งมา เอ้ย เราเหลือเงินเป็นแสนรู้สึกมั่นคง ต่อให้ป่วยไป เป็นอะไรไปก็ยังมี
กระแสเงินสดในมือ ชีวิตดีขึ้น รู้จักแบ่งสันปันส่วนมากขึ้น” (ต๊ะ, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) ส่วน
ก้อนที่เก็บเสี่ยง ต๊ะเลือกเอาไปลงทุนกับหุ้นซึ่งผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกอยู่หลายปี “(พี่)ไป
ศึกษาก่อนว่ากระบวนการลงทุนในหุ้นเป็นอย่างไร รู้ว่าต้องเปิดพอร์ตก่อน จะเปิดพอร์ตกับใครก็ต้อง
ศึกษา พร้อมค่อยเริ่มลงทุน ค่อยๆ แบ่งมาไม่ได้เอาเงินออมทั้งหมดไปลง ตอนแรกก็เจ๊งเป็นส่วนใหญ่ 
แรกๆ ขาดทุน แต่เดี๋ยวนี้เก่งข้ึน พอเราอยู่ในต าแหน่งที่สูงขึ้นเริ่มอ่านงบดุลเป็น เริ่มมองการเปลี่ยนไป
ของธุรกิจออกท าให้โอกาสพลาดลดลง” (ต๊ะ, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) ต๊ะไม่ลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทอสังหาริมทรัพย์เลย บอกว่าตัวเอง “ไม่สนใจ รู้ไม่เยอะ”   

มีอีกหนึ่งประเด็นที่ทั้งคู่มีคล้ายคลึงกัน ปิ๊กและต๊ะต่างตระหนักถึงช่วงวัยที่ห่างกับผู้วิจัย
อย่างชัดเจน ปิ๊กใช้ค าเรียกว่า “คนรุ่นหนู” ส่วนต๊ะพูดแทนตัวว่า “คนยุคพี่” ซึ่งทั้งคู่ใช้ในบริบทการ
พูดคุยที่เก่ียวกับการท างาน ทั้งคู่ต่างท างานที่บริษัทแห่งเดิมมากว่า 20 ปี แม้ว่าจะมีความปรารถนาว่า
อยากจะได้เงินที่สูงกว่าเงินเดือนที่เป็นอยู่ แต่เมื่อถามหาสาเหตุที่ไม่ยอมเปลี่ยนงาน ค าตอบที่ได้นั้น
แตกต่างกัน ต๊ะกล่าวว่าตนเองพอใจกับสภาพงานปัจจุบันจนยอมผ่อนปรนต่อจุดหมายเรื่องอิสรภาพ
ทางการเงินของตนเอง 

 
อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้ ที่บอกว่าเป็นข้อเสียคือไม่เข้ากับยุคสมัย คนยุคพี่เขามีลอยัลตี 
(loyalty) กับองค์กรเยอะ ท าตามวัฒนธรรมองค์กร ไม่ย้ายงาน...พี่มีความสุขกับงาน
ตอนนี้ เคยลองงานเป็นเซลโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ขายอุปกรณ์วิศวกรรม แต่ว่าดูแล้วก็
ไม่ใช่เรา พ่ีชอบงานที่ท าอยู่ตรงนี้เพราะมันได้ความรู้ งานโรงงานมันเป็นรูทีน (routine) 
เดิมๆ ส่วนเซลก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปเลย แต่พอมาตรงนี้พี่โอเค เคยคิดอยากเปลี่ยนงาน 
อยากลองเปลี่ยนวิถีชีวิตจะได้มีอิสรภาพเร็วๆ ต่อพอชั่งน ้าหนักไปมาต้องแลกกับชีวติที่
เ ปล ี ่ ยน ไป  กล ับ ไปอย ู ่ ว ั ง วนของ โ ร งง าน  ว ั นว งของ  R&D (Research and 
Development) มานั่งถามใจตัวเองแล้วรู้สึกไม่โอเค  

ต๊ะ (สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) 
 
ต๊ะยังเสริมว่า เขารักงานที่ท า แม้จะรู้ว่าเงินเดือนไม่ได้สูงมากแต่ว่ารักบริษัท โดยเฉพาะ

ตอนที่เกิดวิกฤติต้มย ากุ้งปี 2540 “บริษัทกระทบ แต่บริษัทดี พยายามให้ไม่กระทบคนงาน ไม่ปลด 
อาจจะมีไม่ได้โบนัสบ้าง แต่ไม่ปลดคนงานเลย ก็เลยผูกพันกับผู้บริหาร” (ต๊ะ, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 
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2562) จะให้เปลี่ยนไปท างานที่อื่นที่ได้เงินเดือนสูงขึ้นอาจจะไม่ได้ให้ความสุขทางใจเท่า “มันต้อง
สมดุลระหว่างงานกับอิสรภาพทางการเงิน”  

ขณะที่ปิ๊กนั้นไม่คิดจะเปลี่ยนงานเช่นกันแต่ด้วยสาเหตุที่ต่างกันคนละข้ัว ปิ๊กกล่าวว่าเธอ
รู้สึกไม่มีที่ไป ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร    

 
ชีวิตการท างานไม่โอเค เพราะถูกบีบเรื่องงานกับเวลา และเวลาที่ใช้กับที่บ้าน ต้องดูว่า
จะปรับยังไงให้อยู่กับครอบครัวโดยไม่เครียด...ตอนนี้ที่ต้องการมากที่สุดคือการพักผ่อน 
เพราะรู้สึกว่าชีวิตได้พักน้อย ชีวิตไม่ค่อยสมดุล ต้องดูแลที่บ้านด้วย ที่ร้าน (ขายของช า
ของแม่) ด้วย ท างานบริษัทเครียดนะ 

ปิ๊ก (สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2562)  
 

ปิ๊กรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง อยากลองท าอย่างอ่ืนในชีวิตดูบ้าง แต่ปิ๊กเองก็
ยังไม่รู้ว่าอยากท าอะไร “บัญชีเป็นสกิลที่พ่ีท าได้ แต่ไม่ได้รัก แต่พ่ีก็ยังไม่รู้ว่ารักอะไร ที่บ้านท าค้าขาย
มาตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่ได้ชอบ อาหารก็ท าได้แต่ไม่ชอบ” (ปิ๊ก, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2562) ปิ๊กเปรย
เบาๆ ในระหว่างที่ผู้วิจัยขับรถไปส่งปิ๊กท่ีบริเวณปั๊มน ้ามันที่ปิ๊กจะเรียกรถสาธารณะได้สะดวก “คนรุ่น
หนูนี่ก็ดีนะ รู้ตัวเร็ว ว่าไม่ชอบอะไร” (ปิ๊ก, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2562) 

ผู้วิจัยมีโอกาสเจอปิ๊กพร้อมญี่ปุ่นในงานบริจาคสิ่งของที่ศูนย์สตรีฯ ตรงถนนวิภาวดีรังสิต
ที่เกิดความผิดพลาดเลยท าให้มีโอกาสได้พูดคุยกันในวันนั้น อย่างไรก็ดีเมื่อจะขอนัดสัมภาษณ์เพ่ิมเติม
หลังจากวันนั้น ปิ๊กไม่สะดวกใจ จึงท าให้มีโอกาสได้พบเจอและสัมภาษณ์เชิงลึกเพียงวันเดียว ผู้วิจัย
สัมผัสได้ว่ามีบางส่วนของชีวิตที่ปิ๊กไม่ได้เต็มใจจะเปิดเผยทั้งหมด ซึ่งสามารถเข้าใจได้ เพราะผู้วิจัยเป็น
เพียงผู้ที่เจอกันเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้ ผู้วิจัยไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลคน
อื่นมากนัก ระหว่างทางที่ผู้วิจัยไปส่งปิ๊ก ปิ๊กพูดบางประโยคกับผู้วิจัยที่ท าให้ผู้วิจัยต้องกลับมาคิดต่อ 
“อย่างนี้ชีวิตหนูก็ดีแล้วไหมนะ ดูมีความสุขไปหมด” (ปิ๊ก, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2562) เมื่อมอง
ย้อนกลับไป นี่อาจจะเป็นประโยคที่สะท้อนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่ปิ๊กยังไม่พึงพอใจ   

ปิ๊กและต๊ะจะเป็นผู้สูงอายุในสังคมสูงวัยสุดขั้วกลุ่มแรกของประเทศไทยซึ่งตลอดชีวิต
ก่อนเกษียณท างานในบริษัทเอกชนภายใต้บริบทเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยที่เรียกร้องให้ต้อง
ออมเงินให้พอก่อนจะเกษียณอายุ สวัสดิการที่พนักงานเอกชนได้รับมีเพียงกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและ
กองทุนประกันสังคม (หากส่ง) ซึ่งก็อาจยังไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอีกหลายทศวรรษ การดิ้นรนอยาก
หมดกังวลกับชีวิตในอนาคตหลังหยุดท างานของปิ๊กและต๊ะผ่านการลงทุนจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้อย่างยิ่ง 
ทั้งคู่มีเงื่อนไขที่คล้ายกันคือ การไม่เปลี่ยนงานประจ าเพ่ือไปสู่เงินเดือนที่สูงกว่า ดังนั้น การจัดการเงิน
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ให้รอบด้าน การลงทุนในหุ้น หรือการเก็บสะสมทรัพย์สินในรูปแบบอื่นๆ จึงเป็นตัวเลือกเท่าที่มี 
(available option) ที่ทั้งคู่จะสามารถท าได้ภายใต้เงื่อนไขชีวิตและบริบทที่แวดล้อมอยู่ 

แม้จะอายุน้อยกว่าปิ๊กและต๊ะมาก แต่ไฟ ข้าราชการต ารวจอายุ 31 ปีก็เป็นอีกหนึ่งคน
ที่มาด้วยเหตุผลเรื่องเงินในวัยเกษียณ ในครั้งแรกที่มีโอกาสพูดคุย ไฟพูดตรงไปตรงมาว่าเขาสมัครเข้า
ร่วมงานสัมมนาเพราะอยากรวย แต่เมื่อถามรายละเอียดแล้ว ไฟจินตนาการถึงความรวยที่ชัดเจนมาก 
ความรวยของไฟคือการมีรายได้จากทรัพย์สินอื่นมากพอที่จะเกษียณราชการเร็วกว่าที่ก าหนดในวัย 
50 ปี เพราะเขาไม่อยากรับราชการไปตลอดชีวิต ไฟเล่าให้ฟังว่าความฝันที่แท้จริงคือการท าธุรกิจ โดย
มีพ่อซึ่งท าธุรกิจเป็นตัวอย่าง แต่แม่อยากให้รับราชการ แม่ของไฟมีปมในชีวิตเพราะตลอดชีวิตเป็นครู
จ้าง ไม่ได้เป็นครูบรรจุ จึงอยากให้ลูกได้บรรจุเป็นราชการตามที่ตัวเองเคยปรารถนามาตลอด สุดท้าย
ปฏิเสธแม่ไม่ได้ ไฟเลยต้องเปลี่ยนจากโปรแกรมเมอร์งานประจ าที่เคยให้เงินเดือนละ 30,000 บาทมา
เป็นราชการเงินเดือนละ 15,000 บาท แต่ไฟไม่ได้พอใจสภาพของงานราชการมากนักเพราะเขาบอก
ว่าอยู่ในราชการต้อง “คิดถึงยศ” ตลอดเวลาแต่เขาไม่ได้ “อิน” กับตรงนี้ เขาอยากท าธุรกิจมากกว่า 
แต่ชีวิตเดินมาเส้นทางนี้แล้ว    

ชีวิตราชการที่ขัดกับความปรารถนาที่แท้จริงของชีวิตท าให้ไฟไขว้เขวกับชีวิตไปช่วงหนึ่ง 
ปล่อยชีวิตไปวันๆ โดยไม่ได้มีจุดหมายอะไร หากไม่ท างานก็จะนั่งเล่นเกม เปิดวิดีโอบนยูทูบดูไปเรื่อย 
จนวันหนึ่งเปิดไปเจอยูทูบแนะน ารายการสอนอสังหาริมทรัพย์ เขาจึงเปิดดูต่อเนื่องจนเจอกับวิดีโอ
ของจักรพงษ์ซ่ึงอธิบายง่าย สนุก แตกต่างจากคนอื่นๆ ท าให้ไฟเริ่มติดใจ ระลึกถึงตัวตนเก่าท่ีเคยสนใจ
เรื่องอสังหาริมทรัพย์ เริ่มหาหนังสืออ่าน เริ่มดูรายการไลฟ์สด “มันนี่โค้ชพบประชาชน” อยู่ทุกวัน
ช่วงหนึ่ง เมื่อเจอออนไลน์จนอ่ิมตัว ไฟก็ตัดสินใจมาลองเจอจักรพงษ์ตัวจริงสักครั้งด้วยการมาร่วมงาน 
Workshop CASHFLOW® Game ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 

ตัวไฟเองไม่เคยติดลบด้านการเงิน ไม่เคยเป็นหนี้ แต่เขาก็ไม่ได้จัดการเงินอย่างเป็นระบบ 
ถึงกระนั้น ไฟมีเงินออมพอสมควร ทั้งออมเงินเพื่อเตรียมแต่งงานกับภรรยาที่เป็นต ารวจเช่นเดียวกัน
ตอนอายุ 30 ปี และออมเงินเผื่ออนาคต ไฟแบ่งส่วนหนึ่งของเงินเดือนออมทุกเดือนก่อนที่จะน า
ออกมาใช้ ประมาณ 3-5% เก็บในกองทุนข้าราชการบ านาญและ 5-10% เก็บในสหกรณ์ ถ้าหากว่ายัง
มีเงินเหลือก็จะเก็บเงินเพิ่มอีก ประโยคหนึ่งที่สะท้อนความสามารถในการออมเงินของไฟคือ “ไม่รู้เก็บ
ตังค์อะไรละ ตังค์มันเหลือ จะต้องเอาไปลงทุนอะไรสักอย่าง” (ไฟ, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) ที่
พูดเช่นนี้ไม่ใช่ว่าไฟมีเงินมากมายขนาดที่ชีวิตไม่ต้องท างานอีกแล้ว แต่เมื่อจ านวนเงินออมแตะหลัก
แสน ไฟก็เริ่มคิดว่าน่าจะมีช่องทางที่ต่อยอดทางการเงินได้มากกว่าการออมในบัญชีเงินฝาก   

เป้าหมายตอนนี้ของไฟคือพยายามจะเก็บเงินหนึ่งล้านบาทแรกให้ได้ ไฟมองเห็นช่องทาง
ท าก าไรจากการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพราะสวัสดิการจากอาชีพราชการที่ให้สิทธิพิเศษดอกเบี้ย
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ราคาถูกส าหรับบ้านหลังแรกจากธนาคารกรุงไทย ไฟวางแผนว่าถ้าปล่อยบ้านให้เช่ามีรายได้เข้ามาได้
ส าเร็จเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 8-9 ปีก็อาจจะท าให้ไฟได้เงินล้านแรกจากส่วนนี้ แล้วค่อยเอาหนึ่งล้านนั้น
ไปขยายผล แผนการที่เล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่าลอยๆ แต่เริ่มลงมือท าบางส่วนแล้ว  

ตอนผู้วิจัยเจอไฟในเกม CASHFLOW® วันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นครั้งแรก ไฟเข้าไป
เล่ารายละเอียดแผนการท าบ้านเช่าของตัวเองให้กับพี่นรี (นามสมมุติ) ฟัง พี่นรีเป็นผู้ ช่วยจักรพงษ์
ส าหรับการเล่นเกม CASHFLOW® ซึ่งวันนั้นมีอยู่ประมาณ 20 คน โดยพี่นรีเป็นพี่เลี้ยงประจ าโต๊ะเล่น
เกมของผู้วิจัย พ่ีนรีเป็นคนหนึ่งที่สร้างรายได้จากบ้านเช่าโดยเล่าให้ฟังว่าตัวเองมีห้องคอนโดปล่อยเช่า
อยู่ประมาณ 3 ห้อง มีกระแสเงินสดต่อห้องอยู่ที่เดือนละ 8,000 บาท ไฟจึงเข้าไปปรึกษาว่าตัวเองคิด
ก าลังจะท าห้องคอนโดปล่อยเช่าที่นครปฐมซึ่งเป็นจังหวัดที่ไฟอาศัยอยู่ แต่เมื่อน าค่าเช่ารายเดือนซึ่ง
ปล่อยได้ท่ีประมาณเดือนละ 6,000 บาทไปปรึกษาพ่ีนรี พ่ีนรีแนะน าว่ายังแพง ซึ่งไฟก็เห็นด้วย ราคาที่
ไฟหาได้อยู่ที่ประมาณ 1,100,000 บาทส าหรับห้องคอนโดในตัวเมือง แต่พี่นรีแนะน าว่าถ้าเป็นค่าเช่า
ประมาณนี้ค านวณแล้วจะซื้อที่ไม่เกิน 900,000 หรือ 1,000,000 บาท เพราะก าชับว่าซื้อบ้านต้องมีค่า
โอนเข้าและออก ยังไม่รวมถึงค่าส่วนกลาง ระวังจะไม่คุ้ม  

แม้ว่าจะศึกษาเรื่องการท าบ้านเช่าและดูวิดิโอยูทูบมาพอสมควร แต่ไฟก็สารภาพว่า
เวลาจะท า “อสังหาฯ มันไม่ได้ท ากันง่ายๆ มันต้องมีการเข้า มีการออก ดูว่ามันคุ้มมั้ย ต้องมีเกณฑ์
อะไรในใจมั้ย สมมุติท าท้ังปีได้เงิน 12,000 แต่เป็นหนี้ประมาณล้านกว่า ถ้าผู้เช่าไม่ต่อสัญญาแค่เดือน
เดียว ท าแล้วมันคุ้มเหรอวะ ตอนหลังก็เลยมีเกณฑ์ว่าถ้าเก็บเงินมาหนึ่งปีแล้วผู้เช่าออก ก าไรหนึ่งปี
ต้องอยู่ได้สามเดือน หรืออย่างน้อยสองเดือน ไม่งั้นท าแล้วไม่ได้อะไรเลย” (ไฟ, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 
2562) ไฟไปตระเวนดูคอนโดในนครปฐมตามที่จักรพงษ์แนะน า “ลงมาหมดแล้ว อ าเภอเมือง ลงมา
หมดแล้ว แต่ผลตอบแทนไม่ค่อยดี...ตอนแรกจะตัดสินใจซื้อแล้ว ไปคุยกับแบงค์เรียบร้อย แต่สุดท้าย
เจ้าของห้องไม่ลดราคา ไม่ลดก็ไม่ซื้อ” (ไฟ, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) นอกจากพี่นรีแล้ว ไฟก็เข้า
หาจักรพงษ์แล้วเล่ารายละเอียดเรื่องการท าบ้านเช่าให้ฟัง ไฟเล่าให้ฟังว่า “โค้ชบอกว่าก็โอเค แต่ระวัง
ตอนออก จะออกไม่ได้ ถ้าเราได้มาแพง เราจะขายล าบาก ก าไรจากหักค่าผ่อนแล้วจะยังได้ก าไรอยู่มั้ย 
หรือแค่ท าฟรี” (ไฟ, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) เมื่อไฟประมวลค าแนะน าทั้งหมดแล้ว ไฟบอกกับ
ผู้วิจัยเมื่อนัดคุยสัมภาษณ์กันภายหลังจากเล่นเกม CASHFLOW® ว่าไฟจะลงหลักสูตรบ้านเช่าหลัง
แรกของจักรพงษ์ซึ่งจะจัดขึ้นอีกประมาณเกือบสองเดือนให้หลังจากงาน CASHFLOW® ไฟได้ชวน
ผู้วิจัยลงเรียนด้วยกัน แต่ท้ายที่สุดผู้วิจัยไม่ได้เรียน แต่ขอตามไปสัมภาษณ์ไฟอีกหนึ่งครั้งหลังเรียนจบ
แทน 

ไฟใคร่ครวญถึงการเกษียณในมิติที่ต่างออกไปจากปิ๊กและต๊ะ ทั้งที่ไฟเป็นข้าราชการ
สามารถมีสวัสดิการที่รองรับชีวิตหลังเกษียณผ่านเงินบ านาญได้ แต่ดังที่ไฟเล่าว่าไฟไม่ได้ชอบการ
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ท างานเป็นข้าราชการ แต่ท าเพ่ือต้องรักษาความสัมพันธ์กับแม่ ชีวิตแบบข้าราชการนั้นไม่เติมเต็มสิ่งที่
ไฟต้องการ แต่แม้จะไม่ชอบอาชีพราชการแต่ไฟก็อาศัยประโยชน์จากระบบ ได้แก่ สิทธิข้าราชการที่
ปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต ่า น ามาประกอบกับความรู้ที่เรียนเพิ่มจากงานสัมมนาทางการเงินและ
หนังสือแนะน าทางการเงิน แล้วหาช่องทางที่จะท าให้ตัวเองมีสินทรัพย์ในจ านวนที่คิดว่ามากพอเพ่ือ
จะได้เกษียณได้โดยเร็ว 
 
5.4 การอยากประสบความส าเร็จโดยเร็ว 
 

ในบริบทประเทศที่เหลื่อมล ้าสูง รายได้ส าหรับผู้มีรายได้ปานกลางเติบโตช้า การประสบ
ความส าเร็จโดยเร็วตั้งแต่อายุยังไม่มากโดยเฉพาะความส าเร็จทางเศรษฐกิจดูจะเป็นหนึ่ง ในความ
ปรารถนาของคนหลายคน แน่นอนว่าหากประสบความส าเร็จได้เร็ว คนที่ส าเร็จก็สามารถรอดพ้นจาก
ความกังวลต่างๆ ทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วตามไปด้วย มีผู้ให้ข้อมูลสามคนที่แสดงความกระวน
กระวายอยากส าเร็จโดยเร็ว ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้อยู่ในช่วงอายุราว 20 – 30 ต้นๆ ทุกคนมาลงเรียน
สัมมนาการเงินด้วยเหตุผลที่แตกต่าง พละ มาเพราะอยากจะชนะเกม CASHFLOW® สักครั้ง ต้อง 
(นามสมมุติ) มาเพราะชอบลงเรียนงานสัมมนาเป็นชีวิตจิตใจ และ ญี่ปุ่นที่มาเพราะภาวะชักหน้าไม่ถึง
หลังทางการเงินตามที่กล่าวไปด้านบน แต่เมื่อพูดคุยกลับพบจุดร่วมที่ส าคัญ กล่าวคื อ ทุกคนต่าง
กดดันตัวเองเพ่ือไปสู่นิยามความส าเร็จที่ตนตั้งไว้ 

ถ้าจะมีใครในบรรดาผู้ให้ข้อมูลที่แผ่ซ่านความอยากประสบความส าเร็จจนผู้วิจัยสัมผัส
ได้มากที่สุด คนนั้นคือ พละ ที่มาร่วมเล่นเกม CASHFLOW® ถึงสามครั้ง ความปรารถนานี้ของพละ
เอ่อล้นจนปรากฎอยู่ในแทบเกือบทุกมิติของการใช้ชีวิต ทั้งหนังสือที่พก บทสนทนาที่พูดคุย สเตตัส
เฟสบุ๊กท่ีเขียน ในช่วงพักระหว่างรับประทานอาหารด้วยกันจากการเล่นเกม CASHFLOW® แม้ผู้วิจัย
จะยังไม่ได้เล่าเรื่องงานวิจัยและขออนุญาตสัมภาษณ์ แต่พละมีความกระตือรือร้นอันท่วมท้นที่จะเล่า
เป้าหมายชีวิต 7 ด้านของตนเอง ได้แก่ การเงิน การงาน สุขภาพ ครอบครัว การท่องเที่ยว ตัวเอง 
และการท าความดีอย่างละเอียด ต่อมาเม่ือนัดสัมภาษณ์พูดคุย พละเอาโพสต์เฟสบุ๊คของตนที่ประกาศ
เป้าหมายให้อ่าน “…เมื่อน า 7 ข้อ (ดา้นบน) นี้มาตีเป็นเป้าหมายเราก็จะพบว่าอยากให้ตนเองนั้นเป็น
อย่างไร เช่น – ฉันเลือกที่จะมีเงินเดือนเดือนละ 50,000 บาท – ฉันเลือกที่จะมีเงินก่อนเกษียณตอน
อายุ 40 ปีที ่ 18 ล้านบาท – ฉันเลือกที ่จะมีเงินสร้างบ้านหลังใหม่ - ฉันเลือกที ่จะท าอาชีพนัก 
Animator…” (พละ, สัมภาษณ์, 31 มีนาคม 2562) โดยมีการพูดคุยกับตัวเองทิ้งทายว่า “พละ แล้ว
เรามาดูกันว่านายสามารถท าได้ถึงไหนแล้ว อีก 3 เดือนเรามาคุยกันใหม่นะ...” (พละ, สัมภาษณ์, 31 
มีนาคม 2562)  
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แนวทางการด าเนินชีวิต 7 ข้อนี้พละได้มาจากวิทยากรคนหนึ่งที่ชื ่อ “ชาญ ตระกาล
ศิลป์” ซึ่งพละเคยจ่ายเงิน 60,000 บาทเพื่อไปร่วมเข้าค่ายที่ปราจีนบุรี ในปีถัดมาพละกลายเป็น
อาสาสมัครช่วยท าค่ายวิทยากรคนเดียวกันนี้ ในวันที่นัดเจอกันเพื่อสัมภาษณ์พละมอบหนังสือที่ชื่อ 
Rich MBA ใครอยากรวย? ยกมือขึ้น! ที่แต่งโดยชาญ ตระกาลศิลป์ให้แก่ผู้วิจัยโดยระบุว่าตัวเองอยู่ใน
ฐานะ “ผู้มอบทุนการศึกษา” พละหลงไหลวิทยากรคนนี้มากเพราะถือว่าวิทยากรคนนี้ท าให้พละรู้จัก
แนวคิดการพัฒนาตนเองเป็นครั้งแรก “ตั้งแต่เรียนมา ไม่เคยเจอความรู้ตัวนี้ เป็นครั้งแรกที่ท าให้เรา
รู้จักค าว่า self-development จนมาเจออาจารย์ชาญที่ประสบความส าเร็จจากการเป็นวิทยากร เคย
มีบัญชีติดลบ 8 หลัก แต่ก็กู้วิกฤติได้ส าเร็จ อาจารย์มีเป้าหมายที่จะช่วยคนสองล้านคนทั่วไทยให้คนมี
ความรู้เรื่อง self-development จนตัวเองประสบความส าเร็จได้” (พละ, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 
2562) 

พละอายุ 26 ปี ท างานสายวิศวกรรม ต าแหน่งฝ่ายสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารที่บริษัทแห่ง
หนึ่งในย่านสีลม พละโสดและยังไม่มีแฟน ครอบครัวมีเพียงแม่และพี่ชาย พละนิยามครอบครัวตัวเอง
ว่าเป็นครอบครัวชนชั้นกลาง พ่อเสียชีวิตหลังจากท่ีเกิดไม่นาน แม่จึงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตลอด พ่ีชาย
ของพละแต่เดิมเคยรับราชการแต่ปัจจุบันลาออกมาท างานขายตรงกับให้กับบริษัทแอมเวย์ อาจจะ
ด้วยเสียงถากถางจากพี่ชายที่มีอยู่บ่อยครั้งช่วยส่งเป็นแรงฮึดให้พละยิ่งผลักดันตัวเอง กระเสือก
กระสนหาหลักสูตรเรียนเสริม “ตอนผมจ่ายอาจารย์ชาญไปหกหมื่น เงินผมไม่เหลือเ ลย” ค่าเรียน
หลักสูตรที่พละประทับใจที่สุดในชีวิตสูงมากเมื่อเทียบกันเงินเดือน 26,000 บาท เมื่อพี่ชายได้รู้จึง
ประนามว่า “ท าไมเอ็งโง่ขนาดนี้ ท าไมเอ็งต้องไปจ่ายตังค์ให้เขา ของฟรีมีเยอะแยะ แล้วเมื่อไหร่จะ
ประสบความส าเร็จล่ะ” (พละ, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2562) แต่พละเชื่อว่าการเรียนนี้คุ้มค่าแล้วสัก
วันหนึ่งเขาจะพิสูจน์ให้พี่ชายเห็น   

ครอบครัวพละมีปัญหาการเงิน แต่ระหว่างที่เติบโตมาพละไม่เคยรับรู้ถึงปัญหาทาง
การเงินที่แม่แบกไว้ มารับรู้อีกทีคือตอนโตหลังจากแม่แก้ปัญหาเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว  

 
แต่เดิมแม่เป็นทนายความ หลังจากแต่งงานเป็นแม่บ้าน พ่อซื้อบ้านเช่าไว้ ได้เงินจาก
บ้านเช่า หลังจากพ่อตายทิ้งหนี้ไว้ประมาณ 10 ล้าน หลักๆ ก็มาจากบ้านเช่านั้นแหล่ะ 
แต่ก็ยังเก็บเงินค่าเช่าบ้าน แต่ตอนนี้ไม่มีหนี้แล้ว...แม่จะปิดบัง เราไม่รู้ว่ามีปัญหาการเงิน 
รู้ตอนโต ตอนมัธยม รู้ว่าแม่เคลียร์หนี้เสร็จแล้ว แต่ไม่รู้เคลียร์เสร็จเมื่อไหร่ เพื่อนแม่จะ
มาขอลายเซ็นต์ทนาย ลายเซ็นต์ละหมื่น สิบลายเซ็นต์ก็แสนนึง ยังพอไหว...ตอนนั้นยัง
ไม่เข้าใจเรื่องเงิน แม่ไม่เคยแสดงออกเลยว่ามีวิกฤติ เราก็รู้สึกว่ามันสมูธ ( smooth) 
เพราะแม่ไม่เคยแสดงออก ตอนเด็กก็เคยสงสัยว่าท าไมเราไม่เปิดแอร์ ท าไมเราไม่นู้นไม่
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นี่ แต่เราก็ชินไปเลย...ก็คือมีกินตลอดและที่บ้านแม่ก็ชอบท ากับข้าว...แต่เวลาอยากได้
อะไรแม่จะห้าม จะบอกว่าให้ออมเงิน  

พละ (สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2562) 
 

อาจเป็นเพราะค าสอนของแม่ที่ท าให้พละและพี่ชายสนใจเรื่องเงินตั้งแต่เด็ก พละเล่น
เกม CASHFLOW® กับพี่ชายและเพื่อนของพี่ชายตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย ตอนเล่นครั้งแรกพละบอก
ว่า “ขาดทุนย่อยยับจนไม่เข้าใจ ติดลบจนไม่เข้าใจ ทั้งๆ ที่เราคิดว่าเราต้องบวกแน่ๆ ตอนนั้นมีชมรม 
CASHFLOW® ประเทศไทยแล้วมันโดนยุบไป มาเจออีกครั้งเมื่อปี 2015 เจอคนชื่อจักรพงษ์มาเปิด 
CASHFLOW® ก็เลยรู้จักโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์” (พละ, 2562ก) จุดพลิกผันทางการเงินที่ส าคัญคือตอน
ที่มีเงินเก็บแสนกว่าบาท ท าให้พละเริ่มคิดว่าเงินเท่านี้จะเอาไปท าอะไรดี พละเลยไปร่วมงาน Money 
Expo เมื่อปี 2558 แล้วเริ่มซื้อกองทุนเป็นครั้งแรก แต่ครั้งนั้นเป็นการซื้อทิ้งไว้โดยไม่ได้มีการสะสม
เพิ่ม พละเรียนรู้การแบ่งเก็บเงินตามจุดประสงค์ครั้งแรกที่งาน Money Expo “มาเริ่มจริงๆ ตอน 
Money Expo คุณควรจะเก็บเงินเป็นสามถังนะ เงินส าหรับเจ็บป่วย เขาบอกว่าคูณสามแต่คูณสาม
น้อยไปผมเลยคูณไปเลยหก” (พละ, 2562ข) ถัดมาอีกสองปีเขารู้จักวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน
ผ่านก็หนังสือเสียง คนไทยฉลาดการเงิน ในปี 2560  

พละมองเพียงสามปัจจัยเท่านั ้นในการที ่บุคคลหนึ่งจะประสบความส าเร็จ ได้แก่ 
“เป้าหมาย” “การพัฒนาตนเอง” และ “วินัย” ซึ่งก ากับวิธีปฎิบัติและความคิดความเชื่อพละอย่างยิ่ง 
เมื่อใดก็ตามท่ีชีวิตผิดไปจากเป้าหมายที่วางไว้ เขาจะโทษว่าเป็นที่วินัยของตัวเองเท่านั้น โดยที่ไม่ได้คิด
ว่าปัจจัยภายนอกมีส่วน “วินัยคือความตื่นเต้น พอท าไปได้เรื่อยๆ เราจะเบื่อ แม้ว่าความรู้สึกตื่นเต้น
จะหายไป เราก็ยังต้องท า ท ายังไงไม่ให้เรารู้สึกเบื่อ...ชีวิตตอนนี้คือ การพยายามท าให้ได้ตามเป้าหมาย
...พ่ี (หมายถึงผู้วิจัย) คิดว่าพี่อาจจะท าไม่ได้ แต่ถ้าพ่ีมี self-development ต่อให้ยากแค่ไหนฉันก็จะ
ท า พี่จะไม่คิดว่าไม่ได้หรอก ไม่มีใครท ามาก่อนเลย” (พละ, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2562) ช่วงปีที่
แล้วพละมีค่าใช้จ่ายใหญ่ที่เกิดขึ้น ได้แก่ ค่าเรียนหลักสูตรของชาญ ตระการศิลป์หกหมื่นบาท ค่า
คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แทนเครื่องเก่าที่เสีย ค่าใช้จ่ายจากการมีบัตรเครดิตเป็นครั้งแรกท าให้พละเงิน
ขาดมืดและต้องดึงเงินส ารองที่เก็บไว้แต่เด็กมาใช้ ถึงกระนั้นเขาก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผิดที่วินัยของเขา
เอง “อย่างเรื่องการเก็บเงิน เรื่องฐานเงินเดือน ผมไม่โทษสังคมเลย ถ้าบอกว่าท าไมเงินเดือนน้อยเป็น
เพราะผมประสบการณ์น้อย ผมไม่เคยโทษว่าท าไมสังคมหรือบริษัทให้เงินแค่นี้ ไม่ว่าคุณจะมีเงินแค่
ไหน ถ้าเก็บไม่เป็นก็เท่ากับศูนย์ เราเห็นหัวหน้าได้เงินเยอะ แต่มีเงินเก็บแค่สองพันก็มี สุดท้ายมันอยู่ที่
คุณออมเป็นหรือเปล่า” (พละ, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2562) 
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การเงินเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ เป้าหมายที่พละอยากจะส าเร็จ มีเป้าหมายอีกหลายข้อ
ที่เขาพูดถึงบ่อยครั้งทั้งที่ท าได้และท าไม่ได้ เรื่องที่ท าส า เร็จไปบ้างแล้วคือเรื่องการรักษาสุขภาพ 
“ตอนนี้ยังไม่มีซิกส์แพ็คก็จริงแต่เราดีใจมากกับห้ากิโลที่ลดไป แต่เดิมอายุร่างกายผมอยู่ที่ 34 ตอนนี้
อยู่ที่ 25 รู้สึกหนุ่มขึ้น กางเกงตัวนี้อยากใส่มานานแล้วมาใส่ได้อีกครั้งภูมิใจมาก” (พละ, สัมภาษณ์, 
10 เมษายน 2562) เรื่องที่ยังไม่ส าเร็จได้แก่ การท าการ์ตูนแอนิเมชั่นซึ่งพละบอกว่ายังไม่ได้ก้าวเข้าไป
เพราะกลัวไม่มีงาน ยังไม่กล้าออกจากงานปัจจุบัน ไม่ว่าเป้าหมายจะส าเร็จหรือไม่ ส าหรับพละแล้วสิ่ง
ที่ส าคัญที่สุดคือการ “มี” เป้าหมายแล้วพัฒนาตนเองให้ไปถึงจุดนั้น “เราเชื่อใน self-development 
ขนาดนั้น การมีเป้าหมายและวิ่งไปสู่เป้าหมายคือที่สุดแล้ว ถ้าทุกคนรู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายประเทศจะ
เจริญมาก ผมจะไม่ถามว่าชีวิตดีแล้วหรือยังแต่จะถามว่าจะท ายังไงให้ชีวิตดี”  (พละ, สัมภาษณ์, 10 
เมษายน 2562)  

อาจจะพอกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความกระตือรือร้นอยากให้ชีวิตประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายหลายข้อน าพาให้พละมาสู่วงการสัมมนาการเงินและหลักสูตรสัมมนาอ่ืนๆ อย่างเป้าหมายที่
จะวิ่งออกจากสนามแข่งหนูก็พาพละมาเล่นเกม CASHFLOW® ถึงสามครั้ง พละมีแนวโน้มที ่จะ
เข้มงวดกับตัวเองคอ่นข้างมาก มองว่าวินัยเป็นทางออกหนึ่งเดียวของชีวิตโดยมองข้ามมิติทั้งทางสังคม
และจิตใจ เมื่อใดก็ตามที่ไขว้เขวจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ก็พร้อมจะกล่าวโทษตนเอง แล้วเชื่อมั่นว่ามี
แต่ตนเองที่จะพาตนเองกลับมาสู่เส้นทางที่ควรเป็น  

“ยังรู้สึกไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง” (ญี่ปุ่น, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2562) เป็น
วลีของญี่ปุ่นเมื่อพิจารณาถึงชีวิตของตัวเองในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ญีปุ่นอยู่ในภาวะที่ความเป็น
จริงของชีวิตไม่ลงรอยกับสิ่งที่จินตนาการให้กับชีวิตตนเอง เงินออมที่ลดลงทุกวัน งานตัวแทนขาย
ประกันหรือนักวางแผนทางการเงินที่ลุ่มๆ ดอนๆ ตรงข้ามกับภาพท่ีเธอมองอนาคตตัวเองว่าอยากเป็น
ผู้ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพวางแผนการเงิน ความมั่นใจนี้ส่วนหนึ่งได้รับมาจากหลักสูตร NLP 
(Neuro-Linguistic Programing)  ช ื ่ อ  Finding Life Purpose & Obsession ของไลฟ ์ โค ้ชชาว
สิงคโปร์คนหนึ่งที่ชื่อ “โค้ชวาส” ซึ่งมีค่าหลักสูตรถึง 80,000 บาท ญี่ปุ่นมักอ้างถึงการอบรมนี้บ่อยครั้ง
ในฐานะเหตุการณ์ที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่เธอ     

ประสบการณ์โดดเด่นและตราตรึงจนกลายเป็นจุดหักเหของชีวิตที่ส าคัญที่ญีปุ่นได้จาก
งานสัมมนาของวาสคือ “การเดินลุยไฟ” การเดินลุยไฟนี้ไม่ใช่การลุยไฟจริงๆ แต่เป็นการเดินเท้าเปล่า
บนหินร้อนที่มีไฟจุดอยู่ข้างๆ ซึ่งจะท าในวันสุดท้ายของหลักสูตร ระหว่างเดินจะมีคนที่ร่วมเรียน
ด้วยกันมาให้ก าลังใจอยู่นอกทางเดิน ซึ่งเมื่อท าส าเร็จคนก็จะตะโกนโห่ร้องด้วยความยินดี ญี่ปุ่นใช้การ
เดินลุยไฟเป็นมาตรวัดกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิต เธอกล่าวว่าการลุยไฟท าให้กลัวสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในชีวิต
น้อยลง ท าให้รู้สึกตัวเองมีคุณค่า โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ช่วยผลักดันให้คนอื่นในงานสัมมนาเดียวกัน
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ลุยไฟได้ส าเร็จจนคนคนนั้นวิ่งมากอดแสดงอาการขอบคุณ ตรงนี้เองท่ีท าให้เวลาเจออุปสรรคหรือเรื่อง
ยากล าบาก เช่น ไม่สามารถหาลูกค้าประกันได้ เธอจะบอกกับตัวเองว่า “ลุยไฟยังเดินมาแล้ว จะอะไร
กับแค่นี้” 

นอกจากการลุยไฟ อีกหนึ่งกิจกรรมที่งานสัมมนาของวาสให้ท าคือ การเขียนค าตอบลง
สมุดคู่มือเป้าหมายชีวิตแปดด้าน ประกอบด้วย อาชีพ สุขภาพ ครอบครัว ความสัมพันธ์ การพัฒนา
ตนเอง การพักผ่อน จิตวิญญาน และการช่วยเหลือสังคม ญี่ปุ่นเขียนค าตอบลงครบทุกด้านยกเว้นด้าน
การช่วยเหลือสังคมในวันที่ยื่นสมุดให้ดู ข้อสังเกตที่ส าคัญ คือ ค าถามของเป้าหมายชีวิตด้านต่างๆ นั้น
กว้างมาก เช่น คนอ่ืนคิดอย่างไรกับคุณ ท าไมสิ่งเหล่านั้นถึงส าคัญกับคุณ เหตุผลสูงสุดของคุณคืออะไร 
คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว ฯลฯ หากแต่ไร้ขั้นตอนหรือแผนการทีละเล็กละน้อยเพ่ือ
ไปสู่สิ่งที่วางเป้าหมายไว้ บนกระดาษญี่ปุ่นเขียนเกี่ยวกับอาชีพนักวางแผนทางการเงินของเธอไว้ว่า 
“พวกเขาเห็นฉันเป็นเพื่อนสนิทที่แสนพิเศษ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพที่วางแผนประกัน
ชีวิตและให้ค าแนะน าแก่พวกเขาได้ตรงประเด็นและเกิดประโยชน์สูงสุด...พวกเขาให้ความเคารพฉัน
และค าแนะน าของฉันอย่างดียิ่ง” อย่างไรก็ตามในส่วนอื่นๆ ไม่ปรากฎแผนการหรือวิธีการที่จะไปให้ถึง
สิ่งที่ญี่ปุ่นฝันไว้  

ประสบการณ์นี้ของญี่ปุ่นวิเคราะห์ได้สองด้าน การเดินลุยไฟและการจินตนาการถึ ง
ความส าเร็จที่ตนเองหวังเป็นการเสริมสร้างก าลังใจและส่งเสริมความกล้าโดยเฉพาะกับคนที่ขาดความ
มั่นใจในตนเอง (ญี่ปุ ่นสะท้อนความไม่มั ่นใจในตัวเองหลายครั้ง เช่น การรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็ก
ต่างจังหวัดไม่รู้จักร้านอาหารดีๆ ในกรุงเทพฯ แล้วรู้สึกอับอายต่อเพื่อนร่วมงาน หรือ การไม่กล้าใส่
เสื้อผ้าที่ปกคลุมร่างกายน้อยกว่าเสื้อยืดคอกลมเพราะกลัวถูกมองไม่ดี) ให้มีประสบการณ์ ลิ้มรสชาติ
ความส าเร็จในสิ่งที่ไม่เคยท ามาก่อน หากทว่า ความส าเร็จอย่างเช่นการลุยไฟก็เป็นความส าเร็จที่เกิด
ในสภาวะซึ่งถูกตระเตรียมมาเป็นอย่างดี มีตัวแปรน้อยอย่าง ที่พูดเช่นนี้ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะลดทอน
ประสบการณ์ที่เกิดกับผู้ให้ข้อมูล แต่ต้องการชี้ว่างานอื่นๆ เช่น การหาลูกค้าประกัน หรือ การเป็นนัก
วางแผนการเงินที่ลูกค้าเคารพและให้ความไว้วางใจนั้นประกอบด้วยปัจจัยมากมายที่ความกล้าซึ่ง
ได้รับมาจากงานสัมมนาเพียงหนึ่งครั้งในชีวิตอาจไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม การจะกล่าวได้ว่าเพียงพอ
หรือไม่นั้น ต้องอาศัยเก็บข้อมูลระยะยาวหลายปีซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการวิจัยนี้ที่มีเวลาศึกษาจ ากัด ใน
อนาคตการอบรมนี้อาจจะส่งผลแท้จริงต่อชีวิตญี่ปุ่นก็เป็นได้ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่อาจเห็นผล จนท าให้
เกิดช่องว่างระหว่างชีวิตจริงที่เป็นกับสิ่งที่ตัวเองวาดไว้ในจินตนาการ เกิดเป็นความกระวนกระวายเมื่อ
ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างท่ีตัวเองคาดหวัง 

คนสุดท้ายในหัวข้อนี ้คือ ต้อง อายุ 23 ปี เพิ ่งจบการศึกษาชั ้นปริญญาตรีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ท างานเป็นครูสอนพิเศษวิชาเลข ผู้วิจัยเจอต้องในงาน
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สัมมนา Total Money Makeover ครั้งที่ 7 แม้ว่าจะเพิ่งเรียนจบและอายุไม่มาก แต่ต้องหาเงินด้วย
การเป็นติวเตอร์ตั้งแต่เข้าเรียนปีหนึ่ง เขารู้ตัวตั้งแต่เรียนมัธยมชั้นปีที่ 3 – 4 ว่าอยากเป็นครูสอนพิเศษ
เพราะเขาเคยอธิบายเนื้อหาในชั้นเรียนให้เพื่อนเข้าใจ แล้วเพื่อนอุทานว่า “มันแค่นี้เองเหรอ” ท าให้
ต้องรู้สึกว่าตัวเองเก่งในการอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 

ต้องมาร่วมงานสัมมนาด้วยเหตุผลที่ต่างจากคนอื่นค่อนข้างมาก หากกล่าวว่าต้องเข้า
ร่วมงานสัมมนาเป็นงานอดิเรกหรือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็คงไม่เกินความจริงนัก จุดที่ท าให้สนใจ
หลักสูตรการสัมมนาต่างๆ เริ่มมาจากหนังสือพัฒนาตนเองของนักเขียนชื่อ บอย วิสูตร ท าให้เริ่มลง
หลักสูตรออนไลน์ก่อนจะขยับขยายสมัครหลักสูตรในสถานที่จริง หนึ่งในหลักสูตรที่แพงที่สุดที่เขาขอ
เงินพ่อแม่ลงเรียนเป็นงานสัมมนาสอนเล่นหุ้นจันทร์  – ศุกร์ติดกันสองสัปดาห์ตอนเรียนอยู่ปีหนึ่ง 
ราคา 15,000 บาท ซึ่งต้องโดดกิจกรรมรับน้องไป ตอนแรกพ่อแม่คัดค้านด้วยราคาที่แพง แต่เมื่อเห็น
ว่าต้องสนใจจริงๆ และห้องเต็มไปด้วยหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนจึงอนุญาติให้ไป แต่เมื่อขึ้นปีสอง ต้อง
หันมายึดการสอนพิเศษเป็นอาชีพจริงจัง มีรายได้มากพอสมควรท าให้หลังจากนั้นต้องออกเงินไปเรียน
งานสัมมนาต่างๆ ด้วยตนเอง  

จนถึงปัจจุบันต้องลงเรียนหลักสูตรระยะสั้นทั้งออนไลน์และในสถานที่จริงตั้งแต่ราคา
หลักร้อยยันหลักหมื่น “ถ้าสดบวกออนไลน์น่าจะเกือบถึง 100 (หลักสูตร) ละ รวมพวกคอร์สฟรีและ
คอร์สละ 500 บาทด้วย” (ต้อง, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) ตัวต้องเองอยู่วงการสอนพิเศษท าให้
ต้องเปรียบเทียบและมองภาพรวมเปรียบเทียบสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ด้วยสายตาที่ต่างไปจาก
ผู้เข้าร่วมคนอื่น ต้องบอกในวงการนี้จะมีคนทั้งที่เป็นตัวจริงและตัวปลอม ต้องขยายความเพิ่มเติมว่า
คือมีทั้งคนเก่งที่สอนแล้วน าความรู้ไปใช้ได้จริงๆ กับคนที่ “ฮาฉิบหายแต่เนื้อหาห่วย” ผ่านไปหนึ่ง
อาทิตย์จ าได้เพียงแค่มุขตลก “แรกๆ ไม่รู้ว่าคนไหนของจริง ของปลอม หลังๆ แยกได้ ถ้าสไลด์แต่ละ
หน้าที่เขาพูดมีเรื่องราว ต่อให้ก๊อปปี้สไลด์ไปก็สอนไม่ได้ แต่ก็ต้องเป็นหมวดที่เราเข้าบ่อยๆ นะ แต่ถ้า
เป็นแวดวงคอร์สออนไลน์จะเข้าบ่อยจนดูออก แบบดูสารบัญก็ออกแล้ว” (ต้อง, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 
2562) 

ในบรรดางานสัมมนาที่ต้องไปเข้าร่วม ต้องมีวิทยากรที่สร้างความประทับใจแบบที่ญี่ปุ่น
มีต่อวาสและพละมีต่อชาญ อย่างไรก็ตาม ความรู ้สึกที ่ต้องเล่าให้ฟังนั ้นต่างกับญี่ปุ ่นและพละ
ค่อนข้างมาก ขณะที่ญี่ปุ่นและพละมีความเชิดชูตัวบุคคลอยู่มาก ต้องกล่าวถึงวิทยากรที่เขาประทับใจ
ในลักษณะว่าความรู้ที่ได้คุ้มค่าเงินที่จ่าย ไม่เน้นว่าเป็นตัวบุคคลเองที่สร้างแรงบันดาลใจ แต่ทว่าเป็น
ความรู้ที่ได้จากในห้องมากกว่าที่ต้องยังคงอาศัยประโยชน์จนถึงทุกวันนี้ บุคคลนั้นส าหรับต้ องคือ
วิทยากรที่มี่ชื่อว่า “ครูชัย M.I.B (Marketing in Black)” หรือ ชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย  
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หลักสูตรแรกที่ต้องไปเรียนกับชัยพนธ์เป็นหลักสูตรฟรีชื่อ “Train the Trainer” ซึ่ง
ต้องบอกว่าสอนตั้งแต่ “9 โมงเช้าถึงห้าโมงเย็น ไม่มีกั๊ก สอนเรื่องสร้างแบรนด์ท ายังไงให้แตกต่ าง 
เนื้อหาที่เหลือลืมแล้ว ส่วนใหญ่เขาจะเล่าประวัติเขา ตอนหมดวันเขาขายคอร์ส 5 วันแถมออนไลน์ ตั้ง
ราคา 200,000 บาท เรารู้ว่าเขาตั้งเยอะไปงั้น ไม่ใช่ราคานี้หรอก สุดท้ายเขาก็บอกว่าใครสมัครวันนี้ 
60,000 บาท” (ต้อง, 2562) ตอนนั้นต้องอยู่ปีสาม หลังจากต้องกลับไปปรึกษาพ่อสุดท้ายก็ลงเรียน
ด้วยเงินตัวเองเมื่อเขาเปิดหลักสูตรดังกล่าวที่กรุงเทพ “เขาไม่ได้ฮาแบบมันนี่โค้ช แต่ไม่ได้ง่วง เนื้อหา
มันน่าตื่นเต้น เขาสอนเทคนิคการเป็นวิทยากร สอนการไลฟ์ หาเอนเกจเมนต์กับคนดู การยิงโฆษณา
เฟสบุ๊ค การคิดเนื้อหา เทคนิคตั้งราคา โปรโมชั่น...” (ต้อง, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) 

ถ้าญี่ปุ่นมีการลุยไฟ ต้องก็มีกิจกรรมที่ถือเป็นจุดพลิกความรู้สึกหรือเป็นมาตรวัดของ
ความส าเร็จอื่นๆ ในชีวิตเช่นกันซึ่งเกิดจากระหว่างเรียนหลักสูตร 5 วันกับครูชัย กิจกรรมนี้เกิดในวันที่ 
3 ของการเรียน ได้แก่ การให้ออกมาลองเสนอขายหลักสูตรของตนเองภายในสามนาที แล้ว ให้
ผู ้เข้าร่วมสัมมนาคนอื่นซึ่งมีทั ้งหมดรวม 60 คนยกป้ายว่าสนใจซื้อหรือไม่ ถ้าเกิดว่ามีคนซื้อเกิน
ครึ่งหนึ่งจะได้รับอนุญาติให้เสนอขายอีกครั้งโดยใช้เวลา 4 นาทีแล้วให้ผู้เข้าร่วมยกป้ายอีกรอบ จาก
ผู้เข้าร่วม 60 คนมีเพียง 3 คนที่ได้รับการยกป้ายครบทุกคน ซึ่งทุกคนท าอาชีพเป็นครูสอนพิเศษ ต้อง
ก็เป็นหนึ่งในนั้น “อันนี้แอบรู้ลึกๆ ว่าเราท าได้ ตอนอยู่หน้าเวทีเหมือนไม่ใช่ตัวเรา ตอนนั่งอยู่เฉยๆ เรา
เป็นคนธรรมดามาก แต่พอจับไมค์แล้วมีออร่า” (ต้อง, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562)ความรู้สึกครั้งนั้น
ยังเหลืออยู่ในใจค่อนข้างมาก “เนื้อหาจ าไม่ได้ เราจ าได้แค่เหตุการณ์นี้เป็นอารมณ์ความรู้สึก” ต้อง
สรุปสุดท้ายว่า “ท่ีเรียนมาของครูชัยคุ้มสุด” (ต้อง, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) 

ต้องรู้จักจักรพงษ์ครั้งแรกเมื่อตอนปี 3 เพราะมีวิชาเรียนที่เชิญจักรพงษ์ซึ่งเป็นศิษย์เก่า
มาพูด ก่อนหน้านั้นต้องเคยเห็นจักรพงษ์ทางหน้าฟีดเฟสบุ๊คหรือเห็นรายการมันนี่โค้ชพบประชาชนใน
ยูทูบอยู่บ้างแต่ไม่เคยฟัง แต่พอจะรู้ว่าจักรพงษ์มีชื่อเสียง ตอนแรกต้องยังไม่ได้สนใจจะลงเรียนเพราะ
คิดว่าตัวเองยังไม่ได้มีรายได้จริงจัง แต่ว่ามีเพื่อนที่ลงเรียนหลักสูตร Total Money Makeover รุ่นที่ 
5 แล้วพูดว่า “คุ้มที่สุดตั้งแต่เรียนมา” ท าให้ต้องรู้สึกว่าจะต้องลงเรียนให้ได้  

สถานะทางการเงินในปัจจุบันของต้องคือ มีเงินเหลือพอใช้ทุกเดือน แต่ยังไม่ค่อยมีเงิน
เก็บ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการลงเรียนหลักสูตรสัมมนาต่างๆ เป็นจ านวนมาก แต่ต้องก็บอกว่าถ้าเทียบ
เพื่อนในวัยเดียวกันถือว่าตัวเองมีอิสระทางการเงินกว่ามาก พื้นเพครอบครัวเป็นชนชั้นกลางที่ไมม่ีหนี้ 
แม่ต้องเป็นแม่บ้าน ส่วนพ่อท างานติดตั้งระบบแก๊ซ ต้องยังไม่มีแฟนและยังไม่มีแผนจะแต่งงานท าให้
ตัวเองไม่ได้มีภาระเป็นพิเศษ 

การเข้าร่วมงานสัมมนากลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของต้อง “พอเข้าสัมมนา
เยอะๆ แล้ววิธีคิดเปลี่ยน รู้สึกจ าตัวเองเมื่อห้าปีที่แล้วไม่ได้” (ต้อง, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562)จาก
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ที่เคยโดนเพื่อนว่าว่า “บ้าเปล่าวะ” ที่จ่ายเงินหกหมื่นไปเข้างานสัมมนาของครูชัย มาวันนี้เพ่ือนให้การ
ยอมรับเมื่อเห็นว่าต้องเข้าร่วมงานสัมมนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปี เวลาที่มีประเด็นอะไรเพื่อน
จะมาปรึกษาต้อง ต้องเคยเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่า “แชมป์เมนเทอร์” โดยจะมีคนที่เป็นเมนเทอร์ 
(mentor) หรือ ผู้สอนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงสองคนนัดกินข้าวเพ่ือให้ค าปรึกษากับเด็กในสังกัดสี่คนทุก
เดือน ต้องยืมลักษณะโครงการนี้มาแล้วปรับให้เป็นของตนเอง เขานัดเพื่อนทุกเดือนเพื่อแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนพูดคุยความรู้ที ่เขาได้จากการไปสัมมนางานต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ท าเพื่อเติมเต็มชีวิต 
“อยากให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีจากสิ่งที่เราถนัด ได้เติมเต็มชีวิตเราอีกขั้นหนึ่ง” (ต้อง, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 
2562) 

เนื่องจากต้องผ่านงานสัมมนาจ านวนมากท าให้ต้องมีมุมมองที่น่าสนใจ ต้องกล่าวว่าเมื่อ
เทียบกับงานสัมมนาอื่นๆ งานสัมมนาแบบกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินถือว่าโฆษณางานสัมมนาครั้ง
ต่อไปน้อยมาก ปกติแล้วตอนจบงานสัมมนา วิทยากรมักจะประชาสัมพันธ์หรือขายคอร์สต่อแบบเชิง
รุกว่ามีวิชาอะไรให้ศึกษาต่อบ้าง แต่ของวิทยากรกลุ่มนี้จบแล้วก็จบไป 

ต้องต่างจากพละและญี่ปุ่นตรงที่ยังไม่ได้แจกแจงเป้าหมายที่อยากพิชิตอย่างชัดเจน ไม่
สามารถแจกแจงรายการออกมาเป็นข้อๆ แบบที่พละและญี่ปุ่นท า แต่ต้องรู้ ว่าตัวเองไม่ชอบอะไร แม้
จะรักการเป็นติวเตอร์ แต่ก็รู้ตัวว่าติวเตอร์อาจเป็นงานที่ท าไปตลอดชีวิตไม่ได้ ต้องปฏิเสธค่อนข้าง
รุนแรงหากจะต้องหางานประจ า เพราะต้องใช้ค าว่า “ไม่อยากมีชีวิตแบบนั้น” ต้องจึงนิยมหาความรู้
จากงานสัมมนาต่างๆ เพ่ือหารูปแบบการเลี้ยงชีพใหม่ๆ ที่ไม่ใช่งานประจ า ช่วงที่สัมภาษณ์ต้องมีแผนที่
จะขยับจากการสอนพิเศษตัวต่อตัวไปสู่การสอนพิเศษออนไลน์เพื่อขยายฐานผู้เรียน การเข้าร่วมงาน
สัมมนาจ านวนมากที่ผ่านมาจึงเหมือนเป็นการศึกษาเส้นทางอาชีพของต้องในวงการสัมมนาทั้งที่จัด
ตามสถานที่และออนไลน์ไปโดยปริยายเพื่อหาทางให้ตัวเองได้เติบโตในเส้นทางสายนี้  

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จากการสังเกตุของผู้วิจัยแม้ต้องจะไม่ได้แสดงท่าทีกระวนกระวาย
หรือมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตชัดเจนเข้มงวดแบบพละหรือกังวลชีวิตที่ยังไม่เป็นตาม
คาดหวังเหมือนญี่ปุ่น แต่ต้องก็มีการด าเนินชีวิตเป็นเดิมพัน หากต้องประสบความส าเร็จจากการท า
หลักสูตรออนไลน์หรือหาอาชีพอื่นที่เป็นธุรกิจส่วนตัวได้ ต้องก็จะหลีกเลี่ยงชีวิตที่ต้องท างานประจ าที่
ตัวเองไม่ชอบได้ ซึ่งความปรารถนานี้ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาเช่นกัน    

ลักษณะร่วมกันที่เด่นชัดมากประการหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลทั้งสามคน คือ การค้นพบ “จุด
ก าหนดตัวตน” (defining moments) ซึ่งเป็นเงื่อนไข “ถ้าหากว่าท า...ได้ในอดีต ก็ย่อมท า...ได้ใน
อนาคต” ที่กลายเป็นมาตรวัดเหตุการณ์ท่ีตามมาในชีวิตจากหลักสูตรพัฒนาตนเอง พละอาจจะไม่ได้มี
เหตุการณ์ที่เด่นชัดแบบญี่ปุ่นและต้อง แต่วิธีคิดเรื่องการพัฒนาตนเองที่เขาได้จากชาญ ตระกาลศิลป์ก็
ทรงอิทธิพลทางความคิดและเปลี่ยนวิถีด าเนินชีวิตอย่างมาก อีกประการหนึ่งที่น่าสังเกตคือ พละ 
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ญี่ปุ่น และต้องต่างทุ่มเงินเก็บจ านวนมากไปกับการลงเรียนหลักสูตรดังกล่าว กรณีของพละและญี่ปุ่น
ชัดเจนว่ายอมแลกเงินออมจ านวนมากเพื่อเรียนหลักสูตรพัฒนาตนเอง ทั้งที่ทั้งคู่ก็มีความปรารถนาที่
จะออมเงิน  

มีข้อสังเกตอีกประการว่าอาจจะด้วยช่วงวัย แต่ปิ๊กและต๊ะไม่พูดเรื่อง “ความส าเร็จ” 
แม้แต่น้อย ไม่มีค าว่า “อยากมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน” หรือ “เป็นของตนเอง” เป็นไปได้ว่าทั้งคู่อาจเลย
วัยที่จะคิดถึงความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าการด าเนินชีวิตปกติไปแล้วหรืออาจจะไม่มีโลกทัศน์ว่ามีสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่นิยามได้ว่าเป็น “การประสบความส าเร็จ” เหมือนกับผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้ ไม่
เพียงแต่สามคนนี้ ธันว์ที่กล่าวถึงไปในหัวข้อก่อนหน้าก็พูดว่า “อยากประสบความส าเร็จอะไรสัก
อย่าง” น ้าหนึ่งเองก็เปรยประโยคที่คล้ายญี่ปุ่นเช่นกันว่า “อยากมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันของตัวเอง” 
การท าภารกิจหรือความท้าทายบางประการให้ส าเร็จอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ความกระวนกระวายอยาก
ประสบความส าเร็จด้วยความสามารถของตนเองจนผลักดันพฤติกรรมให้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเช่น 
หลักสูตรพัฒนาตนเองต่างๆ กลายเป็นลักษณะที่พบซ ้าๆ (repeated pattern) ในกลุ่มคนอายุ 20 – 
30 ต้นๆ  

ในบทความ “อุดมการณ์ของทุน อุดมการณ์ของคุณ สัจนิยมของทุน” ภาคิณ    
นิมมานนรวงศ์ (2561) กล่าวถึงภาวะของเสรีนิยมใหม่ที่กลายเป็นสัจจนิยมของชีวิต กล่าวคือ ปัจเจก
ไม่รู้สึกว่ามีการด าเนินชีวิตรูปแบบอื่นที่เป็นไปได้นอกจากวิถีชีวิตแบบเสรีนิยมใหม่โดยอิงหนังสือของ
มาร์ค ฟิชเชอร์ชื่อ Capitalist Realism: Is There No Alternative? (2009) ในบทความ มีข้อความ
ตรงหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับไลฟ์โค้ชและคุณสมบัติในการด าเนินชีวิตซึ่งช่วยเสริมมุมมองของผู้ให้ข้อมูล
ในกลุ่มนี้ได้  

 
ปรากฏการณ์นี้เห็นได้ชัดเจนจากการที่หนังสือพัฒนาตนเองกลายเป็นหมวดหนังสือที่
โดดเด่นในร้านหนังสือทั่วไป  ไลฟ์โค้ชกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ท าเงินหลักพันล้าน
ดอลลาร์ต่อปี ขณะที่คุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น ความพยายาม ขยันขันแข็ง อดทน มุ
มานะ และความรู้จักพอ ได้รับการเชิดชูราวกับเป็นเงื ่อนไขเพียงอย่างเดียวในการ
ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวของคนในยุคปัจจุบัน โดยจงใจมองข้ามปัจจัยอื่น เช่น 
ภูมิหลังหรือความได้เปรียบ-เสียเปรียบทางการศึกษา ชนชั้น และเศรษฐกิจไปอย่ าง
สิ้นเชิง  

(ภาคิน นิมมานนรวงศ์, 2561)  
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ในแง่หนึ่ง ข้อความด้านบนมีร่องรอยความจริงซึ่งสะท้อนผ่านเรื่องเล่าของผู้ให้ข้อมูล
กลุ ่มนี ้ คนเหล่านี ้ล ้วนอยากประสบความส าเร็จและมองเห็นว่าตนเองเป็นปัจจัยที ่จะพาไปสู่
ความส าเร็จได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องเล่าในบทนี้ท าให้เห็นเฉดของการคิดถึงคุณสมบัติส่วนบุคคลในฐานะ
เงื่อนไข มีผู้ให้ข้อมูลอย่างพละซึ่งมองว่าลักษณะนิสัย เช่น “วินัย” เป็นเพียงเงื่อนไขเดียว (condition) 
ในการออมเงิน พละนั้นมีจุดบอดต่อโครงสร้างอย่างชัดเจน “ผมไม่เคยโทษว่าท าไมสังคมหรือบริษัทให้
เงินแค่นี้” แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ให้ข้อมูลเช่นต้องที่มองว่าคุณสมบัติที่ได้จากการอบรมไลฟ์โค้ชเป็น
เพียงเครื่องมือ (tool) ที่จะน าไปใช้กับสิ่งอ่ืนๆ ในชีวิตได้ สิ่งนี้ไม่ใช้เงื่อนไขที่จะต้องเอาเป็นเอาตายเพ่ือ
ประสบความส าเร็จในชีวิต การเห็นว่าคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือนั้นต่างกันมาก หาก
มองว่าเป็นเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวแบบที่เสรีนิยมใหม่อธิบายก็มักจะบรรยายในลักษณะที่สุดโต่งว่า  
เสรีนิยมใหม่ครอบคลุมทุกอย่าง ทุกคนอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทั้งหมด ทั้งที่ในความเป็นจริงแต่ละ
คนมีวิธีรับมือที่แตกต่างกัน วิธีคิดและรู้สึกต่อโลกที่เป็นก็แตกต่างกันไปด้วย     
 
5.5 เส้นทางสู่นักเรียนการเงิน 
 

บทนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาของเศรษฐกิจระดับมหภาคส่งผลและกลายเป็นปัญหา
เศรษฐกิจระดับบุคคลในรูปแบบของความกังวล (anxiety) แม้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่าความกระวนกระวาย
เป็นประสบการณ์ที่เกิดในระดับอารมณ์และประสบการณ์ของปัจเจก แต่เมื่อประกอบเรื่องราวของ
ผู้ให้ข้อมูลเข้าด้วยกันจะเห็นว่าแท้จริงความกังวลนี้เป็นความกังวลร่วม (shared anxiety) ที่ได้รับการ
กระตุ้นจากองค์ประกอบต่างๆ ในสังคมเศรษฐกิจ เช่น งานที่จ่ายเงินเดือนไม่สมกับค่าครองชีพ อาชีพ
ราชการที่ไม่เติมเต็มกลุ่มคนจ านวนหนึ่ง ภาระหลังวัยเกษียณที่ตกเป็นของปัจเจกโดยไม่ได้มีสวัสดิการ
จากรัฐเกื้อหนุนอย่างเพียงพอ การล้มละลายของธุรกิจครอบครัวหลั งวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ความ
ปรารถนาที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี ฯลฯ รวมทั้งยังเกิดจากความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว 
เช่น ความรู้สึกรับผิดชอบต่อหนี้ที่บุพการีก่อ ความปรารถนาของบุพการีในการเลือกวิชาชีพ การคิดถึง
อนาคตของภรรยาและลูก ฯลฯ 

ความกังวลร่วมนี้มีอนาคตเป็นองค์ประกอบส าคัญ ทุกคนที่มาเข้าร่วมล้วนแต่ใคร่ครวญ
ถึงอนาคตของตัวเอง เช่น การมีเงินออมสิ้นเดือนหรือ การมีเงินพอใช้หลังเกษียณ โดยมีจุดร่วมว่า
ต้องการให้อนาคตเปลี่ยนไปจากสภาวะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน แม้เนื้อหาในบทนี้เน้นร่ายเรียงประวัติ
ของแต่ละคนจนถึงจุดสมัครเป็นนักเรียนการเงิน แต่เรื่องราวของทุกคนล้วนแฝงความคาดหมายต่อ
อนาคต เมื่อตระหนักว่าสิ่งที่ท ามาในอดีตอาจไม่ตอบสนองอนาคตที่คาดหวัง การลงเรียนหลักสูตร
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ทางการเงินจึงเป็นการทดลองหาอนาคตรูปแบบใหม่ ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นตามคาดหรือไม่ก็มีความเป็นไป
ได้ทั้งสองแบบ  

นอกจากจะเข้าใจอนาคตแบบเบ็กเกิร์ตและบรองค์ตามสรุปในบทที่สามว่าอยู่ในสภาวะ
ที่คาดเดาได้บางส่วนเพราะเป็นส่วนผสมระหว่างรูปแบบที่เป็นมาในอดีตและสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น ยัง
สามารถเข้าใจได้ว่าอนาคตส่งผลต่อปัจจุบันอย่างแนบสนิทจนเราไม่ควรมองเวลาเป็นเส้นตรง ‘อดีต -
ปัจจุบัน-อนาคต’ ที่แยกขาดชัดเจน “ปัจจุบันเป็น “ปัจจุบัน” ที่มาจากอนาคต หากไม่มีแนวคิดเรื่อง
อนาคต ก็คงไม่มีสิ ่งที ่เรียกว่าปัจจุบัน” (Bryant and Knight, 2019, p.16, อ้างถึงใน ประเสริฐ     
แรงกล้า, 2564) และ “อนาคตไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้น หากแต่อนาคตคือสิ่งที่ก าหนดปัจจุบันกาล
ของเรา” (จักรกริช สังขมณี, 2563) ดังนั้น “ความกังวลหรือความหวังต่างๆ เป็นสภาพทางจิตวิทยาที่
มุ ่งสู ่อนาคต เรากังวลหรือคาดหวังอะไรในอนาคต ย่อมกลับมามีอิทธิพลต่อความคิดของเราใน
ปัจจุบัน” (ประเสริฐ แรงกล้า, 2564) การมองความสัมพันธ์ระหว่างอนาคตและปัจจุบันในลักษณะนี้
ช่วยเพิ่มมิติในการท าความเข้าใจคนกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในบทนี้  

ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มล้วนมาด้วยความคาดหมายต่ออนาคต กลุ่มที่มีภาวะเงินไม่พอใช้
คาดหวังจะหลุดจากภาวะเดือนชนเดือน แสดงความคาดหมายต่ออนาคตที่จะได้สุขสบายมากขึ้นซึ่งมี
ชีวิตในอดีตเป็นตัวเปรียบเทียบ กลุ่มที่มีหนี้สินคาดหวังว่ามีวิธีการอื่นที่สามารถจัดการหนี้ได้นอกจาก
วิธีเดิมที่คุ้นเคย และสามารถปลดหนี้ทั้งหมดของครอบครัวและตนเองได้  กลุ่มผู้คาดหวังเงินเพียงพอ
ใช้หลังเกษียณ ต้องการหาวิถีปฏิบัติที่ต่างออกไปในปัจจุบันเพื่อให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ในอนาคต เช่นไฟที่
แม้ยังเหลือเวลาอีกถึง 20 ปีกว่าจะต้องการเกษียณราชการ แต่เพ่ือให้ 20 ปีข้างหน้าเป็นดังคาดหมาย 
ไฟจึงต้องเริ่มลงมือท าบ้านเช่าหลังแรกเสียตั้งแต่วันนี้ และกลุ่มสุดท้ายที่อยากประสบความส าเร็จใน
ชีวิตโดยเร็ว ความกระวนกระวายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาพอนาคตยังไม่ตรงกับความปรารถนาหรือยัง
ไม่รู้จะต้องลงมือปฏิบัติเช่นไรถึงจะใกล้เคียงความคาดหมาย การมองหาวิธีปฏิบัติที่ต่างออกไปใน
ปัจจุบันจึงเป็นหนทางท่ีจะท าให้เกิดอนาคตที่เปลี่ยนไปได้  

มีหลายพฤติกรรมจากเรื่องเล่าในบทนี้ที่โดนตั้งค าถามจากบุคคลที่สาม เช่น การลงเรียน
หลักสูตรพัฒนาตัวเองราคา 6 หมื่นบาทของพละที่พี่ชายกังขาหรือการลงทุนในฟอเร็กซ์ 3D ของธันว์
ที่ผู้วิจัยเผลอหลุดตั้งค าถามระหว่างสนทนา ฟาแซงเคยชวนให้เข้าใจว่าบุคคลมักจะมีค าอธิบายทาง
ศีลธรรมให้แก่การกระท าของตัวเองเสมอแม้ว่าบุคคลที่สามจะไม่เข้าใจ (Fassin, 2015) หากน า
มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจุบันกับอนาคตมาวิเคราะห์ก็จะเข้าใจการกระท าได้ชัดแจ้งขึ้น โดย
ปกติแล้วเวลาบุคคลที่สามไม่ว่าจะเป็นพี ่ชายพละหรือผู้วิจัยก็ดีตั ้งค าถามกับพฤติกรรมซึ ่งดูไม่
สมเหตุสมผลเป็นการมองแบบย้อนกลับ (retrospect) อาศัยผลลัพธ์ในปัจจุบัน ซึ่งแท้จริงเป็นอนาคต
ของ ณ ช่วงเวลาที่ตัดสินใจท าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นตัวตัดสิน เช่นที่พี่ชายพละถามพละว่าจ่ายเงิน
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เรียนไปมากมายแล้ว “เมื่อไหร่จะประสบความส าเร็จล่ะ” ค าถามนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปัจจุบันของ
พละเปลี่ยนไป เช่น หากพละกลายเป็นคนประสบความส าเร็จตามนิยามของพี่ชายแล้วก่ อนถาม 
อย่างไรก็ตามหากพลิกมุมมองใหม่ โดยให้ลองคิดจากจุดที่พละตัดสินใจเรียนหรือธันว์ตัดสินใจลงทุน
ฟอเร็กซ์ ทั้งคู่มองไปข้างหน้า (looking forward) ไม่ได้มองย้อนกลับ อนาคตของทั้งคู่จึงเต็มไปด้วย 
“ความเป็นไปได้” (possibilities) ไม่ว่าจะให้เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจว่าอย่างไร หากผู้ตั้งค าถาม
อยู่ในเงื่อนไขและบริบทแบบเดียวกัน พฤติกรรมที่ดูไม่สมเหตุสมผลก็อาจจะสมเหตุสมผลขึ้นมาเพราะ
ตราบใดที่อนาคตยังมีความเป็นไปได้และยังมาไม่ถึง การตัดสินใจใดๆ ก็อาจดูสมเหตุสมผลส าหรับผู้
ตัดสินใจ   

นอกจากจะเข้าใจว่าผู้เข้าร่วมกลุ่มสุดท้ายที่อยากประสบความส าเร็จในชีวิตโดยเร็ว
จ่ายเงินราคาหลายหมื่นบาทเพื่อลงหลักสูตรพัฒนาตนเองเพราะมองเห็นความเป็นไปได้ในอนาคต 
งานศึกษานี้ยังท าให้เรียนรู้ว่าคนเหล่านี้ค้นพบ “จุดก าหนดตัวตน” ซึ่งหมายถึงความมั่นใจและความ
กล้าที่หาไม่ได้จากเหตุการณ์อื่นๆ ในชีวิตที่กลายเป็นมาตรวัดกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าคนเหล่านี้โตมาในบริบทครอบครัว สภาพแวดล้อมและสังคมรูปแบบหนึ่งที ่ไม่
สามารถหาความมั่นใจรูปแบบเดียวกันจากการใช้ชีวิตในอดีตหรือจากคนใกล้ชิด เช่น ครอบครัว มิตร 
หรือกลุ่มสังคมที่มีกิจกรรมหลากหลาย จนต้องสละค่าครองชีพจ านวนหลายเดือนไปร่วมหลักสูตร
พัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นใจดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่ามีสิ่งที่ขาดหายจากสภาพแวดล้อมการใช้
ชีวิตปกติแต่กลับไปปรากฎที่หลักสูตรเหล่านี้  

โดยสรุป การมองอดีต ปัจจุบัน อนาคตไม่เป็นเส้นตรงแต่พัวพันและย้อนกลับไปมา โดย
อนาคตมีส่วนก าหนดปัจจุบันช่วยให้เข้าใจชีวิตและการตัดสินใจของผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินได้
ลึกซึ้งขึ้น พฤติกรรมทางเศรษฐกิจล้วนแล้วเต็มไปด้วยการใคร่ครวญถึงอนาคตตามที่ไบรอันและไนท์
เรียกว่า “ความโน้มเอียงสู่อนาคต” (futural orientations) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเป็นปัจจุบันได้
เพราะการคิดหรือจินตนาการถึงอนาคต (Bryant and Knight, 2019, p.16, อ้างถึงใน ประเสริฐ   
แรงกล้า, 2564) ความรู้ที่วิทยากรสอนในบทที่สองและสาม เช่น การออมเงินในตะกร้าสามใบ การ
ทยอยปิดหนี้ทีละก้อน การ DCA ในกองทุนรวม หรือการเล่นเกมเพ่ือออกจากสนามแข่งหนู ฯลฯ ล้วน
แต่กระตุ้นให้คนน าอนาคตกลับมาก าหนดปัจจุบันผ่านความยากล าบากที่จัดการได้ แนวคิดส าคัญที่
โอบอุ้มอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังนี้ไว้คือ “ความเป็นไปได้”  

อรชุน อัพพาดูไร (Arjun Appadurai) เคยเสนอให้แทนที่ “จริยศาสตร์ความน่าจะเป็น” 
(ethics of probability) ด้วย “จริยศาสตร์ความเป็นไปได้” (ethics of possibility) เพื่อเปลี ่ยน
มุมมองว่าคนจนไม่จ าเป็นต้องมีอนาคตอันเจ็บปวดตามความน่าจะเป็นที่ก าหนดโดยผู้ช านาญการ 
(technocrat) เสมอไป (Appadurai, 2013, อ้างถึงใน ประเสริฐ แรงกล้า, 2564) แนวคิดนี้สามารถ
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ประยุกต์มองผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินในบริบทของการศึกษานี้ได้เช่นกัน การได้รับความรู้ทาง
การเงินเปลี่ยนความน่าจะเป็นในรูปแบบเก่าๆ ให้กลายเป็นความเป็นไปได้ในรูปแบบใหม่ๆ เพียง
เพราะในอดีตมีสภาวะทางการเงินแบบหนึ่งย่อมไม่ใช่ตัวก าหนดที่ตายตัวว่าอนาคตจะด าเนินไปใน
รปูแบบเดียวกัน ยังมีโอกาสเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในอนาคต 
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บทที่ 6 
ประสบการณ์หลังเรียนรู้ทางการเงิน 

 
บทที่ห้าบอกเล่าเส้นทางก่อนการเป็นนักเรียนการเงินในงานสัมมนาของผู้ให้ข้อมูลเพ่ือ

ท าความเข้าใจภูมิหลังชีวิตและบริบทสังคมที่ท าให้คนหนึ่งคนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน 
รวมทั้งความคาดหมายต่ออนาคตที่ย้อนกลับมาก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ทาง
การเงิน บทนี้ส ารวจต่อเนื่องจากบทที่แล้วเพื่อท าความเข้าใจว่าหลังเรียนรู้ทางการเงินผู้ให้ข้อมูลรับ
เอาแนวคิดท่ีสอนโดยวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินในบทที่สามและเครื่องมือทางการเงินในบทที่สี่
ไปฝึกปฏิบัติหรือไม่อย่างไร เกิดประสบการณ์ชีวิตอย่างไรบ้าง โดยสนใจศึกษาว่าผู้ให้ข้ อมูลแต่ละคน
ประยุกต์หรือตีความชุดความรู้และข้อมูลเพื่อจัดการเงินและชีวิตให้เข้ากับบริบทชีวิตตนเองอย่างไร  

ค าว่า “หลังเรียนรู้ทางการเงิน” กินความหมายกว้าง เพราะความรู้เป็นสิ่งสะสมต่อเนื่อง 
ท าให้อาจไม่ได้มีจุดหนึ่งของเวลาแน่นอนที่วัดได้ ส าหรับผู้เรียนบางกลุ่ม “หลังเรียนรู้ทางการเงิน” 
หมายถึงการเรียนรู้ทางการเงินอย่างเป็นระบบครั้งแรกในงานสัมมนา ส าหรับผู้เรียนอีกกลุ่ม ความรู้
ทางการเงินเป็นความรู้ที ่เก็บสะสมมาต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆ ทั้งของวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาด
การเงินและผู้ให้ความรู้ทางการเงินอื่นๆ ส่วนความรู้ที่ ได้จากงานสัมมนาเป็นความรู้เพิ่มเติมหรือ
ความรู้ที่ท าให้สิ่งที่รู้มาก่อนหน้าเด่นชัดขึ้น ฉะนั้น การส ารวจประสบการณ์ของผู้เรียนหลังเรียนรู้
ทางการเงินในบทนี้รวมคนทั้งสองกลุ่ม ไม่ได้ยึดเอาเฉพาะการเรียนรู้ที่เกิดในห้องสัมมนาเท่านั้น  

ในภาพรวม แม้ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ต่างกันออกไปหลังเรียนรู้ทางการ
เงินแต่ก็สังเกตเห็นจุดร่วม ในระดับแรกสุดผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งมีวิธีคิดที่แตกต่างจากก่อนศึกษาเรื่อง
การเงินกับกลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน หลายคนเมื่อวิธีคิดเปลี่ยนก็เริ่มน าความคิดนั้นไปประยุกต์กับ
บริบทชีวิตแล้วทดลองจัดการเงินด้วยวิธีการที่ไม่เคยใช้ ผู้ให้ข้อมูลบางคนน าชุดความรู้และวิธีคิดไป
ประกอบอาชีพทางการเงิน อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ข้อมูลอีกจ านวนหนึ่งที่ค้นพบว่าตนเองมีวิธีคิดและการ
ปฏิบัติที่ไม่แตกต่างจากเก่าเพราะสิ่งที่ได้รับจากกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินไม่ส่งอิทธิพลต่อชีวิต 

 
6.1 ความรู้และทัศนคติทางการเงิน 
 

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่กล่าวว่ามีมุมมองต่อการจัดการเงินที่เปลี่ยนไปหลังเรียนรู้เรื่อง
การเงินจากวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน มุมมองเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบเรื่องการเงิน
ส าหรับหลายคน แต่ปรับเปลี่ยนทัศนคติการด ารงชีวิต แบ่งประสบการณ์ด้านความรู้และทัศนคติที่เกิด
กับผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินได้สองด้าน   
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6.1.1 การปรับตามวิธีคิดของวิทยากร  

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้ให้ข้อมูลคือการปรับวิธีคิดและวิธีมองโลกตาม
สิ่งที่วิทยากรน าเสนอ หลายแนวคิดของวิทยากรน ามาซึ่งวิธีเข้าใจโลกและการปฏิบัติที่เปลี่ยนไป เช่น 
แนวคิดเรื่อง “อิสรภาพทางการเงิน” ซึ่งหลายคนยึดเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต น่าสนใจว่าแม้ผู้ให้
ข้อมูลหลายคนจะยึดแนวคิดที่หลากหลายของวิทยากรไว้ด าเนินชีวิต แต่ผลที่เกิดไม่เท่ากัน บางคนยึด
ตามแนวคิดเหล่านี้จนเกิดการปฏิบัติด้านการเงินที่ต่างออกไป แต่ส าหรับบางคนแม้จะจดจ าแนวทาง
เหล่านี้เป็นค าคม แต่เมื่อลงมือท าหากพบเงื่อนไขหรืออุปสรรคก็ล้มเลิก  

อิสรภาพทางการเงินเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ส าคัญที่สุดในบทที่สาม เป็นทั้งหลักชัย
และเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูลหลายคน วิทยากรให้นิยามค าว่าอิสรภาพทางการเงินไว้หลากหลาย (ดู
บทที่ 3.2) อย่างไรก็ตามเมื่อลงรายละเอียด (ไฟ, ต๊ะ, ปิ๊ก, ญี่ปุ่น, น ้าหนึ่ง, เร, และ ธันว์) แนวคิด
อิสรภาพทางการเงินที่ผู้ให้ข้อมูลรับมาจากวิทยากรนั้นถูกนิยามแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล เช่น ต๊ะ
คิดว่าอิสรภาพทางการเงินคือการมีเงินเก็บมากพอเพื่อเลี้ยงตัวเองและภรรยาในวัยเกษียณโดยไม่ต้อง
พ่ึงพาลูก ไฟให้นิยามว่าเป็นการมีรายได้จากสินทรัพย์ทางอ่ืนมากเพียงพอที่จะท าให้เกษียณราชการได้
เร็วกว่าก าหนด เร คือ การให้พ่อแม่ช าระหนี้ได้จนหมดแล้วตนเองสามารถหาเงินเดือนจ่ายพ่อแม่ได้ 
ส่วนธันว์นั ้นคิดถึงอิสรภาพทางการเงินเป็นขั้นสุดท้ายของชีวิตซึ่งจะเกิดได้ต่อเมื่ อมีขั ้นตอนอื่นๆ 
เกิดขึ้น ได้แก่ ขั้นที่หนึ่ง ปลดหนี้ของที่บ้าน ขั้นที่สอง ท าธุรกิจประสบความส าเร็จจนสร้างรายได้ให้
ตนเองและผู้อ่ืน ขั้นที่สาม มีเงินเก็บเงินพอหลังเกษียณ เงินที่เหลือหลังจากทุกขั้นตอนถึงจะถือว่าเป็น
อิสรภาพทางการเงิน ญี่ปุ่นไม่มีนิยามที่ชัดเจนแต่คิดเชิงความเป็นไปได้ว่าชีวิตสามารถไปถึงจุดที่มีเงิน
มากพอจนไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้เงินอีก ส่วนน ้าหนึ่งคิดถึงอิสรภาพทางการเงินว่าเป็นการสามารถซื้อ
ทุกอย่างที่ตัวเองอยากได้ ไม่ต้องมีความทุกข์เรื่องเงิน ฯลฯ 

การใคร่ครวญถึง “อิสรภาพทางการเงิน” ของคนกลุ่มนี้ได้อิทธิพลจากวิทยากร
กลุ่มคนไทยฉลาดการเงินเพราะมีลักษณะร่วมของนิยาม โดยมีค าท่ีกล่าวถึงบ่อยที่สุด คือ “เงินจ านวน
มากพอ” ซึ่งสื่อถึงเงินจ านวนหนึ่งที่ประมาณไว้ในใจที่จะท าให้ปัญหาหรือความกังวลทางการเงินหมด
ไป โดยรายละเอียดปัญหาและความกังวลแตกต่างกันไป น่าสังเกตว่า “อิสรภาพทางการเงิน” เป็น
แนวคิดที่ไม่มีผู้ให้ข้อมูลคนใดกล่าวว่าตนเองท าได้ส าเร็จเลย แม้แต่ผู้ที่เรียนเรื่องการจัดการเงินกับ
วิทยากรมา 7-8 ปีแล้วอย่าง “บุ๊ค” (นามสมมุติ) ซึ่งผันตัวมาเป็นอาสาสมัครให้แก่จักรพงษ์ที่ผู้วิจัยพบ
ในงาน Total Money Makeover ครั้งที่เจ็ด บุ๊คมีรายได้หลายทางทั้งจากงานประจ าและธุรกิจอีก
สามแห่งแต่ก็ยังไม่คิดว่าตัวเองมีอิสรภาพทางการเงิน แม้จักรพงษ์จะเคยให้นิยามหนึ่งของอิสรภาพ
ทางการเงินว่าเท่ากับการ “หมดกังวลเรื่องการเงินพ้ืนฐาน มีกิน มีใช้ มีเหลือเก็บ” แต่การมีกิน มีใช้ มี
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เหลือเก็บ ก็ยังต่างจากอิสรภาพทางการเงินมากในความรู้สึกของหลายคน ผู้ให้ข้อมูลหลายคน (ไฟ , 
ต๊ะ, ปิ๊ก, เร, ต้อง, พละ, คิว และบุ๊ค) ต่างก็มีเงินพ้ืนฐาน พอกิน ใช้ และเหลือเก็บ แต่ก็ไม่มีใครบอกว่า
ตัวเองมีอิสรภาพทางการเงิน ดังนั้นจึงชวนให้ตั้งค าถามว่า อิสรภาพทางการเงินแท้จริงแล้วเป็นแนวคิด
ที่จะมีสักกี่คนรู้สึกว่าท าได้จริงตามนิยาม กล่าวคือ รู้สึกมีอิสระจากความกังวลเรื่องเงิน จะมีสักกี่คนที่
หมดกังวลเรื่องเงินได้ตลอดเวลา หรือ อันที่จริงแทนที่จะยึดเรื่องการหมดกังวลเรื่องเงิน บุคคลสามารถ
กังวลเรื่องเงินในบางเวลาแต่หาวิธีจัดการความกังวลนั้นตามวาระและโอกาส เพราะผู้ให้ข้อมูลหลาย
คนก็ไม่ได้กังวลเรื่องเงินตลอดเวลา ยังมีด้านอ่ืนๆ ของชีวิตที่ด าเนินไป 

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างแนวคิดอื่นๆ ที่ผู ้ให้ข้อมูลประทับใจและยึดเอาเป็น
แนวทางด าเนินชีวิต เช่น “ทางจะมาระหว่างทาง” (ต้อง, สัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2562) เป็น
ประโยคที่ต้องจ าขึ้นใจจากการเข้าร่วม Total Money Makeover ครั้งที่เจ็ด ส่วนหนึ่งเพราะวิธีคิด
ดังกล่าวตรงกับสถานการณ์เรื ่องงานของต้อง ต้องก าลังพยายามจะสร้างหลักสูตรออนไลน์สอน
คณิตศาสตร์เป็นของตนเองแต่ไม่แน่ใจต้องเริ่มตรงไหน ประโยคนี้ท าให้ต้องฉุกคิดได้ว่าควรลองลงมือ
ท าไปก่อนแล้วค่อยหาทางพัฒนาไปเรื่อยๆ ต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปปรึกษาจักรพงษ์ตอนท้ายว่าอยากท า
หลักสูตรออนไลน์ แต่ท าสื่อการสอนไม่เป็น จะจ้างก็ลังเลเพราะเป็นคนชอบท างานคนเดียว ซึ่งจักร
พงษ์แนะให้จ้าง เพราะถ้าท าคนเดียวจะพัฒนาไปได้ช้า ค าพูดนี้ท าให้ต้องเริ่มคิดจริงจังว่าควรจะลอง
จ้างคนอ่ืนท าเพ่ือที่จะได้เริ่มท าสิ่งที่คิดเสียที 

น ้าหนึ ่งมีลักษณะที่จะยึดแนวคิดของวิทยากรเป็นค าคมในการด าเนินชีวิต 
ระหว่างการพูดคุยเธอมีการกล่าวอ้างค าคมเหล่านี้หลายครั้ง เช่น “คนเราถ้าเห็นโอกาสในการลงทุน 
ถ้าความคิดรวย มันก็รวยอยู่ดี” หรือ “การที่เราจะสร้างเงินล้าน ต้องสร้างผลกระทบต่อคนเป็นล้าน”  
(น ้าหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2562) เธอรับเอาความคิดเหล่านี้มาแล้วพยายามหาช่องทางสร้าง
ธุรกิจให้ตัวเองตลอดเวลา บางอย่างก็ลงมือท า เช่น ช่วงหนึ่งเธอรับข้าวมันไก่มาวางขายที่ออฟฟิศห่อ
ละ 60 จากต้นทุนห่อละ 30 แต่พอราคาต้นทุนขึ้นเป็นห่อละ 40 บาท เธอก็เลิกราไปด้วยรู้สึกว่าเงินที่
ได้ไม่เยอะพอไม่คุ้มค่าเหนื่อย นอกจากนี้ยังคิดถึงธุรกิจอื่นๆ แต่สุดท้ายก็เลิกล้มไปทั้งหมด โดยให้
เหตุผลว่าท าไม่ได้เพราะไม่มีวินัยมากพอ น ้าหนึ่งนิยามตัวเองว่าเป็นพวก “ทฤษฎีแน่น แต่ท าไม่ได้” 
สะท้อนความตระหนักรู้ว่าชีวิตไม่เป็นไปตามค าคมที่เธอยึดถือ มีความไม่ลงรอยระหว่างชีวิตที่อยาก
เป็นกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริง  

โดยสร ุป แม้จะอบรมเนื ้อหาทางการเง ินที ่คล ้ายกัน แต่ผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลเกิด
ประสบการณ์ที่ต่างกันออกไปตามแนวคิดที่เลือกรับมาใช้เป็นแนวปฏิบัติของชีวิต ต่อให้เป็นแนวคิด
เดียวกันอย่างอิสรภาพทางการเงิน การน าไปใช้ก็ปรับเปลี่ยนตามบริบทของชีวิตซึ่งอาจจะมีส่วน
คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างของต้องและน ้าหนึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่า แนวคิดไหนจะติดตรึงใจหรือส่ง
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อิทธิพลขึ้นอยู่กับบริบทชีวิตของผู้รับ ต้องอยู่ในสภาวะไม่ตัดสินใจ ไม่รู้จะต้องเริ่มขยายสิ่งที่ตัวเองท า
อยู่จากจุดไหน ดังนั้นค าแนะน าประเภทให้ลงมือท าไปก่อนแล้วค่อยค้นหาหนทาง เช่น “ทางจะมา
ระหว่างทาง” จึงทรงอิทธิพลต่อชีวิต ส่วนน ้าหนึ่งอยู่ในสภาวะอยากมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน อยากมี
ธุรกิจเป็นของตนเอง อยากเพิ่มทรัพย์สินแบบก้าวกระโดด แนวคิดปลุกใจให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติเพ่ือ
สร้างเงินล้านจึงส่งอิทธิพลต่อชีวิต 

6.1.2 การตระหนักรู้ว่ายังไม่รู้   
การตระหนักรู้ว่ายังไม่รู้เรื่องการเงินในอีกหลายแง่มุมเกิดขึ้นกับผู้ให้ข้อมูลหลาย

คน ตัวอย่างที่เด่นชัดได้แก่บุ๊คและธันว์ การอบรมจากวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินท าให้ทั้งคู่
ตระหนักว่าที่ผ่านมาส าคัญตัวเองผิด คิดว่ารู้ในเรื่องที่ไม่รู้หรือไม่ได้รู้ละเอียดพอ ซึ่ งเมื่อเกิดความ
ตระหนักรู้ก็ส่งผลต่อทั้งการเงินและการใช้ชีวิต  

บุ๊ควัย 40 ปี ท างานประจ าเป็นพนักงานที่บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางแห่ง
หนึ่งมา 18 ปี เป็นอาสาสมัครของจักรพงษ์ในงาน Total Money Makeover ครั้งที่ 7 อาสาสมัครคือ 
คนที่เคยเป็นนักเรียนการเงินกับจักรพงษ์มาตั้งแต่จักรพงษ์ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักวงกว้าง ส าหรับบุ๊คคือ
ราวๆ ปี 2554 ระบบอาสาสมัครเป็นแหล่งเชื่อมสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายส าหรับผู้ที่สนใจเรื่องการ
จัดการเงิน ช่วงที่บุ๊คเข้ามาใหม่ๆ กลุ่มนักเรียนการเงินจะออกค่ายบ่อยครั้ง ปีละ 3-4 รอบ จนทุกคน
สนิทกัน   “สนิทกันมาก มีกิจกรรมให้ท า มีไปวอล์ค แรลลี่ กลางคืนก็ไปเล่นเกม มีหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่ม
คุยธุรกิจ กลุ่มคนไม่คุยกับใคร กลุ่มคนนอนดึก...” (บุ๊ค, สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 2562) อย่างไรก็
ตาม บุ๊คกล่าวว่าปัจจุบันสนิทกันน้อยลง ตอนนี้ “เจอกันน่าจะแค่ปีละครั้ง” 

การประสานงานหาอาสาสมัครของงานสัมมนาแต่ละครั้งอาศัยกลุ่มไลน์หรือกลุ่ม
เมสเซนเจอร์ในเฟสบุ ๊ค โดยแบ่งออกเป็น “สต๊าฟ” ตามหลักสูตรต่างๆ เช่น สต๊าฟบ้านเช่า 
สต๊าฟอสังหาฯ สต๊าฟเกม CASHFLOW®   และสต๊าฟรวม บุ๊คประเมินตัวเลขคร่าวๆ ว่าแต่ละกลุ่มมี
ประมาณ 40 – 50 คน คนหนึ่งอาจจะอยู่หลายกลุ่ม บุ๊คบอกว่างานใหญ่แบบเกม CASHFLOW® อาจ
ใช้สต๊าฟถึง 40 คนต่อครั้ง “เวลามีงานอะไรโค้ชก็จะแจ้งเข้ากลุ่มก่อน พี่บี (ภรรยาจักรพงษ์) เป็นคน
ติดต่อ เช่น งานนี้ขอ 6 คน อาศัยว่าใครลงชื่อจะมา เรื่องตังค์ไม่ต้องพูดถึง (ไม่ได้รับค่าตอบแทน) จะมี
เป็นกินข้าวตอนเย็นแทน ได้คุยอัพเดทข่าวคราวและอนาคต” (บุ๊ค, สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 2562)  

ก่อนเจอกับจักรพงษ์ใช่ว่าบุ๊คความรู้ทางการเงินเป็นสูญ บุ๊คซื้อหุ้นและพยายาม
ท าธุรกิจด้วยตัวเอง แต่เมื่อเรียนแล้วบุ๊คจึงได้ตระหนักรู้ว่าการจะท าธุรกิจหรือลงทุนหุ้นต้องอาศัย
ความรู้ ส าหรับธุรกิจ บุ๊คกล่าวว่าเขา “คิดรอบคอบขึ้น ไม่ได้คิดเองมั่วซั่ว ไปดูให้แน่ว่ามัน (ธุรกิจ) ต้อง
ใช้อะไร หาข้อมูลจริง ก่อนหน้านั้นไปมั่วซั่ว” ส่วนหุ้นก็ “ขาดทุนน้อยลง ท าก าไรมากกว่า อันไหนดีก็
เก็บไว้ ไม่ดีก็ขาย” อย่างไรก็ตามกระบวนการหลังจากเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัตินั้นอาศัยเวลาประมาณ
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หนึ่งปี ก่อนที่จะน าความรู้ไปทดลองใช้บุ๊คต้องอาศัยทั้งแรงใจและการติเตียนตัวเอง “ทุกอย่างรู้หมด
แต่ก็ไม่ท า ด่าตัวเองว่าถ้างั้นเรียนไปท าไม” (บุ๊ค, สัมภาษณ์, 27 กรกฎาคม 2562) 

ธันว์เป็นอีกคนหนึ่งที่พูดในลักษณะเดียวกัน ธันว์มีจุดตระหนักรู้ที่ชัดเจนมากเมื่อ
จักรพงษ์กล่าวว่า “ไม่ควรลงทุนบนข้อคิดเห็น” วลีนี้ท าให้เขาทบทวนการลงทุนทั้งหมดที่ผ่านมา ไม่ว่า
จะเป็นฟอเร็กซ์ ธุรกิจ หรือความพยายามช่วยที่บ้านแก้หนี้ว ่าทั้งหมดเขาท าบนข้อคิดเห็นไม่ใช่
ข้อเท็จจริง เขาเริ่มฉุกคิดว่าที่ผ่านมาที่ยังไม่ประสบความส าเร็จดังหมาย อาจจะเป็นเพราะเขายังศึกษา
ไม่มากพอ ธันว์ถึงกับพูดกับตัวเองว่า “ใช่เลย ลงทุนบนข้อคิดเห็น กูทั้งนั้น” (ธันว์, สัมภาษณ์, 28 
เมษายน 2562) 

การตระหนักว่าตัวเองไม่รู้เรื่องการเงินละเอียดพอส่งผลอย่างมาก ธันว์ฉุกคิดเป็น
ครั้งแรกจากงานสัมมนาว่า Forex 3D ที่เขาลงเงินไปห้าแสนบาทอาจเป็นแชร์ลูกโซ่ เขาตระหนักเป็น
ครั้งแรกว่าเขาขาดความรู้ทางการเงิน ซึ่งสามารถศึกษาหาความรู้เพ่ิมได้ ท าให้ยังมีโอกาสหรือช่องทาง
อื่นในการลงทุนหรือสร้างรายได้ท าให้ชีวิตไม่หมดหวัง ความรู้ทางการเงินที่เรียนมาท าให้ธันว์รู้สึกว่า
ต่อให้เงินห้าแสนบาทที่อยู่ใน Forex 3D หายไปเขาก็จะไม่รู้สึกว่าโลกล่มสลาย ยังรู้สึกว่า “ชีวิตมีทาง
ไป” 

ธันว์เริ ่มนึกออกว่าควรจะจัดการชีว ิตการเงินแต่ละด้านของตัว เองอย่างไร 
ตัวอย่างเช่น ปัญหาเรื่องหนี้ ร้านค้าของช าของครอบครัวธันว์มีบัตรเครดิตสองใบวงเงินใบละหกหมื่น
บาท ธันว์เล่าว่าตั้งแต่เปิดร้านมากว่าสิบปี สองใบนี้ช าระเพียงขั้นต ่ามาตลอดท าให้หนี้ไม่เคยหมด นี่
เป็นครั้งแรกท่ีเขาเริ่มตระหนักว่าควรต้องแบ่งจ่ายอย่างไรถึงมีโอกาสปิดหนี้ รวมทั้งเรียนรู้ว่าควรจะไป
เจรจาหนี้เช่นไร หรือ เรื่องธุรกิจในอดีตที่ยังท าไม่ส าเร็จ แนวคิดรายได้หลายทางจากวิทยากรช่วย
ยืนยันให้ธันว์คิดว่าเส้นทางที่ตนเองเลือกนั้นถูกแล้ว ธันว์เชื่อว่าเขาสามารถหาความรู้เพื่อท าธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จในวันข้างหน้าได ้

 
ชีวิตเรามาคิดถึงสิ่งที่โค้ชบอก ต้องมีงานที่สอง ธุรกิจที่สามที่สี่ นิติบุคคลมีไว้เพ่ือ
เจ้าของธุรกิจ เรามีความรู้แล้ว นิติบุคคลมันช่วยเจ้าของธุรกิจ เอื้อเฟื้อเจ้าของ
ธุรกิจ...ช่องทางมันเยอะมาก ชีว ิตคนเรามันไม่จนง่ายๆ นะ ถ้าเราไม่ยอม 
ความคิดนี้มันฟอร์ม (ก่อตัว) มาเรื่อยๆ แต่มาวุ๊บ (กระจ่าง) ตอนฟังโค้ช ที่ส าคัญ
ถ้าเราท าส าเร็จตามเป้าหมายเราจะช่วยได้หลายคน...คนเราจะรวยไม่ได้ถ้าให้ไม่
เป็น...ตอนนี้รู้สึกสนุกกับชีวิต รู้สึกมีก าลังใจ 

ธันว์ (สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2562) 
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ส าหรับธันว์แล้ว จักรพงษ์ทรงอิทธิพลระดับเดียวไลฟ์โค้ชของญี่ปุ่น พละ และ
ต้อง เห็นได้จากท่ีเวลาพูดคุยธันว์จะยกค าพูดของจักรพงษ์มาอ้างอยู่เสมอ การตระหนักว่าตัวเองไม่รู้ก็
เทียบเคียงได้ว่าเป็นจุดก าหนดตัวตน (defining moments) แบบเดียวกับที่ญี่ปุ่น พละ และต้องเคย
ผ่านมาจากงานอบรมของวิทยากรคนอื่น สาเหตุที่ธันว์เชื่ อตามจักรพงษ์มากถึงเพียงนี้อาจอยู่ในวลี
สุดท้ายของประโยคข้างต้นคือ “รู้สึกมีก าลังใจ” ธันว์อยู่ในช่วงเวลาของชีวิตที่ไม่ได้ต้องการเพียง
ความรู้ทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการก าลังใจ ความรู้ทางการเงินที่มีรายละเอียดเพิ่มจากที่
เคยรู้จึงเหมือนประตูเปิดออกจากวังวนแห่งความกังวลเรื่องการใช้หนี้ ท าให้ธันว์รู้สึกมีหวังว่าปัญหา
ทางการเงินต่างๆ ที่รุมเร้าสามารถมีทางออกหรือมีทางแก้ไขได้  

ประสบการณ์ที่เกิดแก่ผู ้เรียนซึ่งเด่นชัดในหัวข้อย่อยนี้คือ การได้รับขวัญและ
ก าลังใจ กรณีของต้องและธันว์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเพราะรู้สึกว่าชีวิตมีทางไป มีก าลังใจในการสู้กับ
อุปสรรคในชีวิตที่ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องการเงินแต่เป็นความกังวลโดยรวม ก าลังใจเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้าง
อย่างหลักลอยแต่มาพร้อมรายละเอียดหรือข้อมูล อย่างกรณีต้องเป็นแนวคิดที่มาพร้อมค าแนะน าเรื่อง
การให้หาคนช่วยจะได้ท าคอร์สออนไลน์ตามที่อยากท า ส่วนกรณีธันว์เป็นความรู้ในการแก้หนี้ทั ้งชุด 
ก าลังใจนี้พึ่งพาข้อมูลและเรียกร้องให้น าไปลองปฏิบัติอย่างรอบคอบ ซึ่งขวัญและก าลังใจจะสัมฤทธิ์
ผลตามที่ปรารถนาหรือไม่ยังต้องอาศัยบริบทอื ่นประกอบ เห็นได้จากกรณีน ้าหนึ่งที่วาทะศิลป์
กลายเป็นก าลังใจที่ส่งผลเพียงชั่วคราวก่อนเลือนหายไปในที่สุด  

 
6.2 การใช้เครื่องมือทางการเงิน 
 

การใช้เครื่องมือทางการเงินสะท้อนแนวคิดเรื่องการฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติที ่พึง
ประสงค์แก่การเป็นผู้มีความฉลาดทางการเงิน ผู้เรียนได้โอกาสทดลองประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการ
เงินที่หลากหลาย เช่น การออมในตะกร้าสามใบ การจัดพอร์ต การท าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่า การ
หารายได้จากธุรกิจเสริม ฯลฯ ตามท่ีบรรยายในบทที่สองและสามในชีวิตนอกห้องสัมมนาแล้วได้สัมผัส
ผลลัพท์ที่ตามมา ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามบริบทผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน บางคนพึงพอใจกับการใช้
เครื่องมือทางการเงินเพราะรู้สึกว่าแก้ปัญหาได้ตามที่ตนต้องการ ขณะที่บางคนล้มเลิกกลางคันหรื อ
หยุดชั่วคราวจากแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ มีผู้ให้ข้อมูลหลายคนที่ทดลองใช้เครื่องมือทางการเงินมากกว่าหนึ่ง
ประเภท    
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6.2.1 การออมในตะกร้าสามใบและการจัดพอร์ต 
  แนวทางการออมเงินในตะกร้าสามใบที่วิทยากรแนะน าได้แก่ การแบ่งเงิน

ออกเป็นสามตะกร้าหรือพอร์ต พอร์ต C คือ เงินส ารองฉุกเฉิน (แนะน า 3 – 12 เดือน) พอร์ต B คือ 
เงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณ และพอร์ต A คือ รายได้จากสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลแล้วเส้นแบ่งระหว่างพอร์ต B และ พอร์ต A นั้นเลือนลางมาก มีหลายคนที่สร้างรายได้
จากสินทรัพย์ แต่ก็ไม่ได้แยกเก็บออกไปเป็นพอร์ต A ตามท่ีวิทยากรแนะน า โดยมักเรียกเหมารวมเป็น
พอร์ต B หรือบางคนก็คิดค้นชื่อข้ึนใหม่เพ่ือเรียกกองท่ีเก็บเงินรวมระหว่างพอร์ต B และ A  

แม้แท้ที่จริงแล้วการแยกบัญชีหรือการแบ่งเงินเก็บออกเป็นหลายกองจะไม่ใช่
แนวคิดใหม่ แต่ด้วยวิธีอธิบายที่เข้าใจง่าย ผู้ฟังสามารถเห็นภาพได้ชัดเจน ท าให้ผู้เรียนบางคนที่ไม่เคย
คิดเรื่องนี้อย่างเป็นระบบมาก่อนเกิดความประทับใจ “คนเราควรจะแยกบัญชี แค่ประโยคนี้ก็คุ้มแล้ว” 
(ต้อง, สัมภาษณ์, 28 กรกฏาคม 2562) เป็นค าให้สัมภาษณ์ของต้องหลังจากเรียนหลักสูตร Total 
Money Makeover ครั้งที่เจ็ด แนวคิดการแยกเงินเป็นส่วนๆ เพื่อให้มีส่วนใช้ ส่วนเก็บเพื่อเหตุการณ์
ฉุกเฉิน และเก็บเพื่ออนาคตท าให้นี้ต้องฉุกคิดเป็นครั้งแรกว่าแม้จะท าอาชีพอิสระ (ติวเตอร์) ก็ควรจะ
จ่ายเงินเดือนตัวเองเพ่ือให้เงินแยกเป็นสัดส่วนต่างๆ ชัดเจน “ไม่งั้นบัญชีมันเละเกินไป” หัวข้อนี้ท าให้
ต้องพาลฉุกคิดถึงเรื่องราวของลุงตัวเองที่เป็นหนี้ แต่ต้องไม่เคยเข้าใจว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะลุงมี
เงินเดือนหลักแสน “ลุงได้เงินเดือนละแสนแต่เป็นหนี้สองแสน” ต้องเพิ่งตระหนักตอนเรียนนี้เองว่า
อาจเป็นเพราะลุงไม่เคยแยกบัญชี ไม่รู้ว่าต้องเก็บเป็นสัดเป็นส่วนอย่างไรท าให้แม้จะได้เงินเดือนเยอะ
แต่ก็ไม่สามารถจัดการเงินได้  

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่มีการจัดการเงินใกล้เคียงเงินสามกองที่สุดคือพละ ส าหรับ
พละแนวคิดเรื่องการแยกเงินออกเป็นสามกองไม่ใช่เรื่องใหม่ ครั้งแรกที่เขาได้ยินแนวคิดนี้จากงาน 
Money Expo ปี 2558 ว่าควรแยกเงินเป็นสามถัง ได้แก่ ถังชีวิตประจ าวัน ถังลงทุน และถังเจ็บป่วย 
ต่อมาเม่ือฟังหนังสือเสียงของวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินเพ่ิม พละก็เริ่มประยุกต์เอาวิธีการเก็บ
เงินแบบพอร์ต A, B และ C เข้าไปผสม พละแบ่งเงินออกเป็นสามกอง ได้แก่ หนึ่ง กองส ารองฉุกเฉิน
คิดจากฐานเงินใช้หกเดือน สอง กองรายได้จากสินทรัพย์ และ สาม กองส าหรับจ่ายค่าประกันสุขภาพ 
กองแรกพละเลือกปฏิบัติตามค าแนะน าของวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน โดยเตรียมเงินไว้ 
36,000 บาท จากการประมาณรายจ่ายตัวเองที่เดือนละ 6,000 บาท ซึ่งถ้าบัญชีนี้มีเกิน 36,000 บาท
เมื่อไหร่พละก็จะตัดส่วนเกินออกลงทุนทันที ส่วนกองที่สองพละลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายได้แก่ 
หุ้น กองทุนรวม กองทุนออมทอง และสกุลเงินดิจิตัล รวมมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาท (มูลค่า 
ณ วันที่สัมภาษณ์ 10 เมษายน 2562) ส่วนกองสุดท้ายพละเก็บในรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกัน
สุขภาพอยู่ที่ประมาณ 27,000 บาทต่อปี  
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ภาพที ่6.1, ภาพที่ 6.2 และ ภาพที่ 6.3 ตัวอย่างหน้าจอการลงทุนของพละ ภาพ 6.1 

(ซ้ายมือ) เป็นหน้าจอแสดงการลงทุนในหุ้นผ่านบริษัทนายหน้าแห่งหนึ่งมูลค่ารวม 65,430.60 บาท 
ภาพ 6.2 (กลาง) เป็นบัตรประกันสุขภาพ และภาพ 6.3 (ขวามือ) เป็นภาพหน้าจอการลงทุนใน

กองทุนรวมผ่านบริษัท โนมูระ มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,507.29 บาท ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 
 

แม้เป้าหมายของการแบ่งเงินออมออกเป็นตะกร้าสามใบจะมีเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึก
จัดการเงินได้และลดความกังวลเรื่องเงิน แต่ส าหรับพละให้ผลตรงกันข้าม แม้จะมีการออมแยกสาม
กองในรูปแบบของตนเอง มีเงินลงทุนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเงินเดือนที่ได้รับ พละกลับมีทัศนคติ
กดดันตัวเอง พร้อมกล่าวโทษตนเองหากการออมเงินไม่เป็นไปตามแผน  “ตั้งใจจะออมเงินให้ได้ แต่
เจอสิ่งล่อลวง วินัยการเงินไม่มีอีกแล้ว” (พละ, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2562) ค าว่า “วินัย” ที่รับเอา
มาจากผู้สอนหลักสูตรพัฒนาตนเองทั้งหลายท าให้พละไม่ผ่อนปรนกับความเป็นมนุษย์ที่ไม่อาจใช้ชีวิต
ตามความตั้งใจในทุกครั้ง เข้มงวดไปเสียทุกเรื่องเวลาที่ท าไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่ทั้งเรื่องการคุม
อาหารและเรื่องการรักษาเวลา “โมโหตัวเองหลายรอบ เราจะมองว่าท าไมเราไม่ออกมาให้เร็วกว่านี้ 
มันผิดที่เราเองแหล่ะ...โมโหตัวเองบ่อย โกรธบ่อย แต่ก็ท าอะไรไม่ได้” (พละ, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 
2562) 

มีผู้ให้ข้อมูลหลายคนที่แยกเงินออกเป็นพอร์ตส ารองฉุกเฉิน (C) และ พอร์ตเพ่ือ
การลงทุน (B และ A) ได้แก่ บุ๊ค ต๊ะ ไฟ และ น ้าหนึ่ง บุ๊คเรียกสองกองนี้ว่า พอร์ตส ารองกับพอร์ตบู๊
ล้างผลาญ “พอร์ตก็เกือบๆ ท าตามที่โค้ชแนะน า มีพอร์ตส ารองกับพอร์ตบู๊ล้างผลาญ แต่พ่ีเน้นอสังหา
ฯ กองทุนกับหุ้นก็ซื้อไปอย่างนั้น” (บุ๊ค, สัมภาษณ์, 27 กรกฏาคม 2562) ส่วนต๊ะเรียก “ก้อนที่เก็บ
ปลอดภัย” กับ “ก้อนที่เก็บเสี่ยง” ไฟซึ่งตอนแรกเก็บเงินแต่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เริ่มแยกเงินไว้ส่วน
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หนึ่งเพื่อซื้อกองทุนรวมหุ้น ซึ่งตอนแรกไฟซื้อกองทุนของไทยแต่ต่อมาขายออกจนหมดด้วยความไม่
เชื่อมั่นในเศรษฐกิจประเทศแล้วย้ายไปซื้อกองทุนหุ้นของสหรัฐอเมริกาและจีนแทน ส่วนน ้าหนึ่งเรียก
เงินออมสองกองของเธอว่า พอร์ต C กับ พอรต์ออมหุ้น แต่ของน ้าหนึ่งมีเกร็ดที่น่าสนใจเพราะแม้เธอ
จะพยายามท าตามสิ่งที่วิทยากรแนะน าแต่ท าได้ไม่นานก็เลิกล้ม 

น ้าหนึ่งเป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาเรื่องเก็บเงินไม่ได้เลย เมื่อได้ยินแนวเรื่องแนวทาง
ออมเงินของจักรพงษ์ น ้าหนึ่งจึงเร่งไปเปิดบัญชีออมหุ้นที่ธนาคารเพื่อให้ธนาคารตัดเงินจากเงินเดือน
อัตโนมัติตามที่จักรพงษ์สอน อย่างไรก็ตามความฮึกเหิมจากเนื้อหาของงานสัมมนามีอายุไม่ยาวและ
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์ เมื่อท าไปสักพักก็ยกเลิก “ตอนแรกท า Port C กับ Port ออมหุ้น ก็
ท าในช่วงแรก สักเดือน สองเดือน เก็บไว้อย่างนั้น ไม่ได้ถอนไม่ได้ฝาก ช่วงที่ตามโค้ชก็อิน แต่พอไม่
ตามก็ไม่ได้อิน ก็อินเป็นช่วงๆ” (น ้าหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2562) ท้ายที่สุดการทดลองใช้
วิธีการออมเงินในลักษณะนี้จึงสั้นมาก ไม่ได้ท าต่อเนื่อง ซึ่งน ้าหนึ่งอธิบายด้วยค าว่า “วินัย” เช่นเดิม 
“ท าไม่ได้อ่ะพ่ี ไม่มีวินัยพอ” 

วิธีการแบ่งเงินหรือการจัดพอร์ตของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนสะท้อนประเด็นหนึ่งที่
ส าคัญ ได้แก่ ไม่มีผู้ใดรับค าสอนของวิทยากรแบบเถรตรงโดยไม่ปรับใหม่ให้เข้ากับบริบทชีวิตของ
ตนเอง ไม่ใช่ว่าวิทยากรสอนให้แบ่งสามกองก็แบ่งสามกองไม่บิดพลิ้ว ในบรรดาผู้ให้ข้อมูลไม่มีใครพูด
ว่าตนเองมีพอร์ต A อย่างไรก็ตาม นิยามของพอร์ต A บางครั้งก็ชวนให้สงสัยว่าทับซ้อนกับแนวคิด
อิสรภาพทางการเงินท าให้ไม่มีผู้ใดบอกว่ามีพอร์ต A ซึ่งนิยามที่จักรพงษ์บอกคือ “ตะกร้าเงินออมเพ่ือ
เกษียณเร็ว” แต่ผู้ให้ข้อมูลที่มีเงินได้จากแหล่งอื่นเช่น บุ๊ค หรือ ต๊ะก็น าเงินในกองนี้ไปรวมกับพอร์ต
ออมเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณอยู่ดีแล้วเรียกรวมๆ ว่าเป็นกองเพื่อการลงทุน อาจกล่าวได้ว่าโดยรวม
แล้ว ผู้ให้ข้อมูลรับเอาแนวคิดตะกร้าเงินออมสามใบไปประยุกต์เป็นการแยกเงินออกเป็นกอง ได้แก่ 
กองเงินใช้ กองเงินส ารองฉุกเฉิน และกองเงินออมเพ่ือการลงทุน/ชีวิตหลังเกษียณ  

พละและน ้าหนึ่งรับเอาแนวคิดเรื่อง “วินัย” เข้ามาอธิบายบริบทในการจัดพอร์ต
ของตัวเองอย่างเต็มที่ อย่างกรณีพละหากมีการน าเงินออกจากพอร์ตกองเงินออมไปซื้อของก็พร้อมจะ
กล่าวโทษว่าเป็นเพราะวินัยตนเองโดยยินดีมองข้ามปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น ฐานเงินเดือนของตนเอง 
หรือ ค่าครองชีพที่สูงของกรุงเทพ ส่วนน ้าหนึ่งเองก็อธิบายการที่เธอไม่สามารถตัดเงินเพื่อออมได้
ต่อเนื่องเป็นเพราะวินัย ทั้งสองคนเลือกที่จะปรามาสตัวเองเหมือนที่จักรพงษ์ปรามาสผู้ไม่ประสบ
ความส าเร็จทางการเงินว่าเป็นเพราะขาดวินัย ยิ่งตอกย ้าภาระของปัจเจกที่ต้องรับผิดชอบการจัดเงิน
ของตนเอง  
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6.2.2 อสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าและธุรกิจอ่ืนๆ 
ตามที ่กล ่าวไปในบทที ่สองและสามว ่าจ ักรพงษ์ม ีช ื ่อเส ียงเร ื ่องการท า

อสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าและเปิดหลักสูตรที่ชื ่อว่า “บ้านเช่าหลังแรก” ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้
แสวงหาความรู้ทางการเงินหลายคน ในบรรดาผู้ให้ข้อมูลเองก็มีจ านวนหนึ่งที่มองเห็นว่าการท า
อสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่จะช่วยเพิ่มความมั่งค่ังหรือแก้ปัญหาทางการเงิน
ที่ตนเองประสบอยู่ ในบรรดาผู้ให้ข้อมูลที่สนใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าสามารถแบ่งออกเป็น
สองกลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่ท าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าจนกลายเป็นแหล่งรายได้อีกทาง และ กลุ่ม
ที่พยายามหาลู่ทางแต่ว่าพบอุปสรรคเลยหยุดแผนการไว้ชั่วคราวหรือเลิกล้ม  

กลุ่มท่ีท าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าจนกลายเป็นแหล่งรายได้อีกทางประกอบด้วย 
บุ ๊ค และ เร บุ ๊คท าห้องคอนโดปล่อยเช่ามา 4 – 5 ปีแล้ว โดยค้นพบตัวเองว่าธุรกิจเกี ่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่เขาชื่นชอบที่สุด “พี่เน้นอสังหาฯ กองทุนกับหุ้นก็ซื้อไปอย่างนั้น...อสังหา
ง่ายที่สุด ถูกจริตที่จะไปลง ไม่ต้องใช้เวลาทุกวัน มันควบคุมได้ ก็มีนะเคยปล่อยเช่า คนเช่าหนี แต่ก็ท า
ใจ ทุเลาส่วนนี้ด้วยการเก็บค่าประกัน” (บุ๊ค, สัมภาษณ์, 27 กรกฏาคม 2562) อย่างไรก็ตามแม้จะมี
รายได้จากห้องคอนโดปล่อยเช่ารายเดือนแต่ยังถือว่าไม่คืนทุนเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะบุ๊คยัง
ผ่อนค่าห้องหักจากค่าเช่า ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 10 ปีถึงจะผ่อนครบจ านวน นอกจากการปล่อย
อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแล้ว บุ๊คยังขยับขยายเป็นนายหน้าหาที่ดินเพ่ือปรับปรุงขายโดยร่วมหุ้นกับคนที่
รู ้จักจากหลักสูตร Money Fitness (หลักสูตรของจักรพงษ์ก่อนที่จะปรับปรุงเป็นหลักสูตร Total 
Money Makeover เมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้ว) ซึ่งเริ่มด าเนินธุรกิจมาประมาณหนึ่งปีก่อนวันสัมภาษณ์ 
นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแถวเมืองทองธานีซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเองคนเดียว แต่
ก าไรไม่ได้ดีมาก ซึ่งท ามาแล้ว 4-5 ปีเช่นกัน  

การท าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่ากลายเป็นเป้าหมายใหญ่ในชีวิต บุ๊คปรารถนาจะ
เป็นเหมือนคุณลุงคนหนึ่งที่ตนเองชื่นชมอย่างมาก “มีคุณลุงเจ้าของห้องคนหนึ่งอายุ 70 – 80 แล้วก็
ยังท าอยู่ มีคอนโด 50 กว่าห้อง ในเมืองทองมีอยู่เป็น 5 – 10 ตึก ต่อตึกมี 5 – 10 ห้อง” (บุ๊ค, 
สัมภาษณ์, 27 กรกฏาคม 2562) บุ๊คตั้งเป้าในอนาคตว่าจะทยอยเก็บสะสมห้องคอยโดปล่อยเช่าไป
เรื่อยๆ จนวันหนึ่งอาจจะได้เป็นเหมือนลุงคนนี้ ชีวิตไม่ต้องมีวันเกษียณ “พ่ีก็อยากค่อยๆ เก็บสะสมไป 
คอนโดปล่อยเช่าไม่เหนื่อยเท่าธุรกิจ ธุรกิจเหนื่อยกว่า...คอนโดดีกว่า สนุกสนานกว่า” (บุ๊ค, สัมภาษณ์, 
27 กรกฏาคม 2562) 

ความจ าเป็นของเรในการท าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าแตกต่างจากบุ๊ค ขณะที่บุ๊ค
ท าเพื่อเพ่ิมทรัพย์สินให้กับตนเอง เรท าเพื่อกันเงินรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าให้กลายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของพ่อแม่ซึ่งมีภาระใช้หนี้เก่าที่ตกค้างมาตั้งแต่วิกฤติปี 40 แนวคิดที่ว่าเมื่อมีหนี้ไม่
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ควรจะคิดเรื่องใช้หนี้เพียงอย่างเดียวท าให้เรหันมาสนใจว่าการท าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าอาจเป็น
ทางออกให้แก่สถานการณ์ของครอบครัว  เรเริ่มตระหนักว่าระหว่างเป็นหนี้ควรสร้างทรัพย์สินไปด้วย
เพ่ือปลดหนี้ให้เร็วขึ้นเพ่ือให้ในวันที่ใช้หนี้หมดยังมีทรัพย์สินเป็นของตนเองอยู่   

หลังจากเรียนหลักสูตรบ้านเช่าหลังแรกของจักรพงษ์ เรทดลองท าบ้านเช่ าหลัง
แรกตามที่เรียน หลังแรกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย “ไปเดินมา 20 กว่าที่ ไปเดินแถวบ้านที่อยู่แถวสะพานใหม่ 
ความรู้สึกแรกที่ไปรู้สึกร้อนฉิบหาย เดินเข้าไปขอดูบ้าน แต่ว่าราคาไม่ได้ ดูแล้วตอนแรกยังไม่ได้ซื้อ ก็ดู
ไปดูมาต่อรองจนราคาได้” (เร, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2562) ตอนแรกเรกลัวว่าจะไม่มีคนเช่า แต่พอ
มีคนเช่าก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้น เมื่อเกิดความมั่นใจเรก็อาศัยโอกาสที่ครอบครัวยังเหลือตึกแถวสองตึกซ่ึง
เคยกู้เงินซื้อมาปรับให้เป็นตึกแถวเช่าอีกสองแห่ง รวมเป็นรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดสามแห่ง
พอเป็นเงินเดือนให้กับพ่อและแม่หลังช าระหนี้หมดและเกษียณอายุ เพราะล าพังเงินเดือนเรคนเดียว
ไม่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้  

กลุ่มที่สองคือกลุ่มคนที่พยายามจะท าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าให้เป็นรายได้อีก
หนึ่งทางแต่ว่าติดเงื่อนไขบางอย่างท าให้เลิกล้มไปกลางคันหรือหยุดชะงักชั่วคราว กลุ่มนี้ประกอบด้วย
น ้าหนึ่งและไฟ ในช่วงที่น ้าหนึ่ง “อิน” กับค าแนะน าของกลุ่มวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน 
นอกจากจะไปเปิดบัญช ีธนาคารเพื ่อออมหุ ้นรายเดือนแล้ว น ้าหนึ ่งย ังคิดและลงมือค้นหา
อสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่า  

น ้าหนึ่งเจอคอนโดมือสองไม่ไกลจากท่ีท างานแห่งหนึ่งที่มีแววเป็นไปได้ ราคาขาย
อยู่ที่ 580,000 บาท เจ้าของจะย้ายไปอยู่โคราชจึงขายพร้อมผู้เช่า ตอนแรกการเจรจาเป็นไปด้วยดี 
น ้าหนึ่งไปคุยกับผู้เช่า ลงพื้นที่ดูท าเล เตรียมเอกสารท าเรื่องกู้ธนาคารเสร็จทั้งหมดแล้ว แต่เมื่อเจ้าของ
ห้องส่งสัญญามา ในสัญญามีการระบุว่าต้องมัดจ า 10,000 บาท น ้าหนึ่งแจ้งเจ้าของไปว่าไม่สะดวกจะ
ใช้เงินเกินตัวเลขตั้งไว้ (ซึ่งเป็นตัวเลขตามทฤษฎีที่เรียนจากวิทยากร) เลยอยากให้เจ้าของระบุใน
สัญญาว่าถ้าน ้าหนึ่งกู้เงินจากธนาคารไม่ผ่านให้เจ้าของโอนเงิน 10 ,000 บาทคืน แต่เมื่อเรียกร้องไป
เจ้าของห้องกลับไม่ตอบข้อความ น ้าหนึ่งจึงไม่สนใจที่จะเจรจาต่อ ล้มเลิกโครงการนี้ไป โดยหลังจาก
นั้นก็ไม่ได้หาแห่งใหม่อีก 

เมื่ออสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าไม่เป็นไปตามแผน น ้าหนึ่งจึงเบนเข็มอยากมาท า
ธุรกิจเพ่ือเป็นรายได้แหล่งที่สอง “ตอนนี้ก าลังสนใจธุรกิจแต่ว่าหาไม่เจอ” น ้าหนึ่งเล่าว่าในหัวคิดแผน
ท าธุรกิจตลอดเวลา “ตอนนี้อยากจะเปิดร้านขายน ้าแข็ง พูดกับแฟนว่าเปิดร้านขายน ้าแข็งกันมั้ย ทุก
วันคิดว่าท าอะไรดี เริ่มจากเล็กๆ ก็ได้ มีไอเดียว่าจะมองหาโอกาส” (น ้าหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 
2562) น ้าหนึ่งคิดว่า “ถ้าสมมุติเราลดรายจ่ายไม่ได้ เราก็ควรจะเพ่ิมรายได้ หาช่องทางที่จะเพ่ิมรายได้ 
ฝึกให้ตัวเองเป็นคนเห็นช่องทางในการลงทุนอยู่เสมอ ถึงตอนนี้ก็ยังหาช่องทางในการธุรกิจอยู่เสมอ” 
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(น ้าหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 เมษายน 2562) ตลอดเวลาที่พูดคุยน ้าหนึ่งมีไอเดียธุรกิจหลายอย่าง ทั้งร้าย
ขายน ้าแข็งที่พูดไปแล้ว การส่งผงปรุงอาหารขายคนจีน อยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว อยากท านายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งทั้งหมดมีลักษณะร่วมกันคือน ้าหนึ่งจะแหย่ขาลองเข้าไปดูและส ารวจตลาด หรือลง
เรียนหลักสูตร แต่สุดท้ายก็จะเจอเงื่อนไขบางอย่างที่รู้สึกเป็นอุปสรรคแล้วเลิกล้มในที่สุด 

ต่อเนื่องจากที่เล่าในบทที่สี่ว่าไฟสนใจท าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่ามาก ลงมือ
ส ารวจตลาดและน าข้อมูลที ่ได้มาปรึกษาทั ้งอาสาสมัครและผู ้ช่วยของจักรพงษ์ในงานเล่นเกม 
CASHFLOW® ซึ่งทั้งสองคนแนะน าว่าดูไม่คุ้มค่าเหนื่อยแม้ไฟจะมีช่องทางพิเศษในการกู้ดอกเบี้ยต ่า
จากการรับราชการต ารวจ ไฟตัดสินใจลงเรียนหลักสูตรบ้านเช่าหลังแรกหลังจากวันที่เล่นเกมในวันที่ 
10-11 พฤษภาคม 2562 ถึงกระนั้นหลังจากเรียนแล้วไฟก็พบว่าการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ใน
ต่างจังหวัดให้ได้ก าไรไม่ใช่เรื่องง่าย “สรุปก็คือ อสังหาฯ ที่ไปดูเขาไม่ลดให้ เขามีผู้เช่ารายใหม่มาเสนอ
ให้ 7000 บาทจาก 6000 บาทที่เขาเช่ากัน เขาก็เลยไม่ขาย...คนต่างจังหวัดไม่เหมือนกรุงเทพ เขาเน้น
เช่าถูก ถูกถึงถูกมาก ที่นครปฐมคือซื้อหนึ่งล้าน ปล่อยกันห้องละ 4 พัน คิดในเชิงลงทุนไม่ได้เลย...
ตอนนี้เลยคิดจะมาซื้อในกรุงเทพแทน ก็มีไปดูแถวอ้อมน้อยเป็นอาคารพาณิชย์”  (ไฟ, สัมภาษณ์, 11 
พฤษภาคม 2562) ถัดมาหลายเดือนผู้วิจัยได้มีโอกาสพูดคุยกับไฟอีกครั้งจึงได้พบว่าไฟกับภรรยาย้าย
มาท างานเอกสารที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติในกรุงเทพฯ ไฟจึงเล่าให้ฟังว่า ท้ายที่สุดก็ยังไม่ได้ท า
อสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าเพราะเพ่ิงย้ายเข้ากรุงเทพฯ ได้เพียงเดือนเดียว แต่ก็เริ่มออกตระเวนหาที่ใน
กรุงเทพฯ แล้ว ไฟกล่าวว่าตัวเองยังไม่เลิกล้มโครงการนี้ คิดว่าถ้าลงตัวกับชีวิตใหม่ในกรุงเทพแล้วก็จะ
มุ่งทางนี้ต่อ  

 

ภาพที ่6.4 ไฟหลังเรียนหลักสูตรบ้านเช่าหลังแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ภาพโดยผู้วิจัย 
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การลงเรียนหลักสูตรบ้านเช่าหลังแรกและการลงมือส ารวจตลาดบ้านเช่าท าให้ไฟ
เกิดค าอธิบายใหม่แก่ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับแม่ ไฟได้เข้ากลุ่มเฟสบุ๊คลับของหลักสูตร
บ้านเช่าหลังแรกซึ่งจะมีการอัพเดทความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น ดอกเบี้ยธนาคารอะไรถูก ธนาคารไหนมี
โปรโมชั่นพิเศษ สามารถเอาดอกเบี้ยธนาคารที่ถูกกว่าไปต่อรองกับธนาคารที่ต้องการกู้ได้ ธนาคารไหน
กู้ผ่าน ฯลฯ ซึ่งกลุ่มคนชื่นชอบการท าอสังหาริมทรัพย์ที่ไฟพบท าให้ไฟเกิดการเปรียบเทียบอย่าง
รุนแรงกับกลุ่มคนซื้อหวยที่แม่ประจ าอยู่  

ไฟมองว่าวิธีคิดที่จะหวังรวยจากการเล่นหวยแบบเก่าอย่างที่แม่เป็นนั้นล้าสมัย 
รวมทั้งกลุ่มสังคมหวยที่แม่อยู่ก็ไม่ใช่กลุ่มที่น่าชื่นชม ไฟเล่ากึ่งข าขันกึ่งประชดประชันว่าแม่ซื้อหวย
เหมือนท า DCA ก็คือซื้อเป็นประจ าทุกเดือน ช่วงไหนแม่ได้เลขเด็ดมาจะซื้อถึงเดือนละ 5000 บาท 
ส่วนช่วงที่ไม่มีเลขจะซื้อเดือนละ 500-1000 บาท ไฟบอกว่ากับแม่  

 
พูดไปก็เท่านั้น ท าจนเหมือนเป็นวินัยการเงินไปแล้ว...พูดไปก็เถียงกันบ้านแตก 
เขากับเราเกิดมาในสภาวะสังคมท่ีไม่เหมือนกัน รับรู้และเปิดรับมันคนละอย่างกัน 
เขาท ามาขนาดนี้ เขาก็ไม่เปิดรับอะไรแล้ว พอเราโตเราอยากสอนเขา เขาก็จะ
แบบมึงเถียง (แม่) เหรอ ก็ถือว่าเป็นความสุขเขา ก็ถือว่าเขาเจอสิ่งที่เขาตามหา
ละ เขาก็ใช้เงินบ านาญของพ่อ เดือนละ 30,000 บาท พ่อเป็นข้าราชการ แต่เขา
อยู่ต่างจังหวัด ปลูกผัก เดือนหนึ่งใช้ไม่ถึง 5,000 แม่บอกเขาเล่นเพ่ือสนุก...ถ้าเรา
มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นอสังหาฯ...ก็คล้ายๆ กับกลุ่มหวยแม่นั่นแหล่ะ เลขเด็ดลงยันต์
เป็นตารางมาเลย รอบนี้วัดไหนเด็ด ความสุขเขา คือใช้แนวคิดเดียวกัน เราก็
เอามั้ง แม่มีกลุ่มหวย เราก็มีกลุ่มอสังหาฯ เป็นโมเดลพฤติกรรมของเรา...เราเอา
ตัวไปอยู่กับกลุ่มไหน เราก็เป็นคนกลุ่มนั้น ก็เลยมาลงสัมมนา มาอ่านการเงิน คบ
คนกลุ่มไหน เราก็เป็นคนกลุ่มนั้น 

ไฟ (สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2562) 
 
ไฟมีเป้าหมายว่าอยากให้อสังหาริมทรัพย์ช่วยสร้างรายได้ให้ไปสู่อิสรภาพการเงิน

ได้เร็วขึ้น โดยหวังสร้างก าไรประมาณ 1 ล้านบาทจากอสังหาริมทรัพย์เมื่อตัวเองอายุประมาณ 40 ถึง
ตอนนี้ไฟยังไม่มีลูก แต่ไฟวางแผนว่าวันข้างหน้าจะมี ซึ่งเมื่อไหร่ที่มีลูกไฟก็อยากที่จะมี “เครดิต” กับ
ลูก ค าว่าเครดิตของไฟในที่นี่คือ “ความน่าเชื่อถือ” ไฟปรารถนาจะสอนให้ลูกมีอิสรภาพทางการเงิน
หรือแนวคิดทางการเงินที่เหมาะสม ซึ่งไฟอยากจะพูดได้ว่า “ที่พ่อสอน พ่อส าเร็จแล้วนะ สิ่งที่พ่อพูด
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คือสิ่งที่พ่อท ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว นี่คือคนที่ท าได้จริงๆ อย่างที่เขาสอน” (ไฟ, สัมภาษณ์, 11 
พฤษภาคม 2562) ซึ่งค าพูดนี้มาจากปมในใจที่รู้สึกว่าแม่ของตัวเองไม่มีเครดิต “เป็นปมตั้งแต่เด็กว่า
แม่อยากเป็นราชการแต่เป็นไม่ได้ ก็เลยโยนมาให้ไฟ ไฟถามในใจมาตลอด แล้วท าไมแม่ไม่เป็น มันไม่มี
เครดิตอ่ะ เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมีเครดิตให้ลูก” ดังนั้น การมีอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าที่สร้างรายได้
จนส าเร็จจึงส าคัญส าหรับไฟเพราะเท่ากับเป็นการพิสูจน์ตัวเองส าหรับไฟว่าสามารถท าได้ในสิ ่งที่
ตัวเองต้องการ ไม่ต้องส่งต่อให้ลูกมาสานต่อความฝันที่ตัวเองปรารถนาแต่ท าไม่ส าเร็จ 

สุดท้ายแล้ว ชุดความรู ้เรื ่องการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ไปสร้างเรื ่องเล่า 
(narrative) ใหม่ให้แก่ชีวิตที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ท าให้ไฟมองและเข้าใจชีวิตต่ างออกไปจากเดิม 
โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับแม่ ในชุดเรื่องเล่าของไฟมีแม่เป็นตัวละครคู่ขนานที่ส าคัญ แม่ของไฟมีปม
จากระบบราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครูบรรจุท าให้ไฟต้องเปลี่ยนทางเดินชีวิตมารับราชการ
เพื่อสนองความต้องการแม่ ถึงกระนั้นไฟก็พยายามดิ้นรนหาทางเพื่อสนองชีวิตที่ตัวเองคิดว่าดี ได้แก่ 
การเป็นนักลงทุน ซึ่งเมื่อพบทางแล้วก็น ากลับไปบอกแม่ แต่แม่ก็ยังคงยึดทางเดิมไม่เปลี่ยนแปลง การ
กระท าและการตัดสินใจของแม่ส่งผลต่อวิธีการคิดถึงอนาคตและการกระท าของไฟในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะเรื่องการพยายามสร้าง “เครดิต” ให้กับตนเองผ่านเครื่องมือเช่นการท าอสังหาริมทรัพย์
ปล่อยเช่า เพื ่อที ่ว ันหนึ ่งข้างหน้าหากมีลูกจะได้ชื ่อว่าเป็นคนที่สามารถท าได้อย่างที่พูดไม่เป็น
เหมือนกับแม่ที่โยนภาระมาให้ตนเอง  

โดยพื้นฐานที่สุด เรื่องราวของผู้ให้ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือทางการเงินที่
วิทยากรสอน เช่น การท าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าเป็นเครื่องมือที่สามารถน าไปปฏิบัติและกลายเป็น
แหล่งรายได้แก่ผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินได้จริง อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะบรรลุผล
ตามปรารถนา กรณีน่าสนใจน ามาเปรียบเทียบคือ เรกับไฟ เรกับไฟรู้จักวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาด
การเงินไล่เลี่ยกัน หลักสูตรบ้านเช่าหลังแรกก็เรียนไม่ห่างกันไม่กี่เดือน แต่เรมี “แต้มต่อ” ที่ส าคัญท า
ให้ท าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้เร็วกว่าไฟ หนึ่ง เรนั้นใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ อยู่แล้ว ซึ่งตลาด
อสังหาริมทรัพย์ใหญ่กว่านครปฐม ค่าเช่าห้องก็ราคาสูงกว่า ส าหรับผู้มีทุนน้อยที่สามารถกู้ปล่อยเช่าได้
เพียงหนึ่งห้อง ราคาเช่าของต่างจังหวัดไม่คุ้มค่าที่จะท าตามไฟเล่า เรจึงมีโอกาสลงมือได้ทันที สอง เร
ยังมีห้องแถวของที่บ้านซึ่งแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้บ้านเรเป็นหนี้ ก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ
น ามาแปลงให้เป็นธุรกิจได้ เมื่อเรท าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าแห่งแรกได้ การปล่อยเช่าตึกแถวของที่
บ้านจึงใช้ความอุตสาหะน้อยลง ซึ่งตรงนี้ท าให้ทีได้เปรียบกว่าไฟมากแม้จะเริ่มลงมือท าในเวลาไล่เลี่ย
กัน  

เนื้อหาในหัวข้อย่อยนี้สะท้อนแนวคิดเรื่องจริยศาสตร์หรือการดิ้นรนเพื่อสนอง
ชีวิตที่ตนคิดว่าดี มีตัวอย่างของผู้ให้ข้อมูลถึงสามคนที่สะท้อนความพยายามในการใช้ชีวิตตามศีลธรรม

Ref. code: 25635908030595XPC



147 
 

ที่ตนเองยึดถือ ได้แก่ พละ บุ๊ค และ ไฟ พละยึดมั่นในเรื่องวินัยและการรับผิดชอบชีวิตตนเองเป็นคติ
น าชีว ิต ดังนั ้นพละจึงใช้ชีวิตที ่รู ้ส ึกว่าต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาและไม่โทษปัจจัยอื ่นใดที่
นอกเหนือจากตัวเอง ซึ่งสะท้อนภาระที่ตกอยู่กับปัจเจกดังที่วิพากษ์ในบทก่อนหน้า บุ๊คมีภาพชีวิตที่ดี
อันเป็นหมุดหมายผ่านชีวิตของคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของคอนโดห้าสิบห้อง สะท้อนความคิดว่าชวีิต
ที่ดีคือชีวิตที่หาเงินได้จนวันสุดท้ายของชีวิต ท าให้บุ๊คพยายามใช้ชีวิตตามแนวทางนั้น ไฟพยายาม
รักษาศีลธรรมสองข้อที่ยึดถือไปพร้อมกัน ข้อที่หนึ่งได้แก่การรักษาความสัมพันธ์กับแม่แม้จะต้องแลก
มาด้วยการท าอาชีพที่ตนเองไม่ชอบ และ ข้อที่สองได้แก่การเป็นได้อย่างที่พูดหรือในภาษาของไฟว่า 
“มีเครดิต” การท าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่ากลายเป็นสิ่งที่ลงมือท าเพ่ือทั้งรักษาความสัมพันธ์และท า
เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองไม่ใช่คนพูดพล่อย สามารถท าได้อย่างที่พูด ผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้ต่าง
พยายามใช้ชีวิตตามศีลธรรมที่ตนเองยึดถือผ่านการจัดการเงิน  
 
6.3 อาชีพทางการเงิน 
 

ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนไม่เพียงปรับทัศนคติหรือใช้เครื่องมือทางการเงินเท่านั้น แต่น าความรู้
และเครื่องมือที่เรียนต่อยอดประกอบอาชีพทางการเงินและเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน คนแรกได้แก่ 
ฮอลล์ (นามสมมุติ) ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางการเงินที่ผันตัวเป็นอาสาสมัครให้แก่จักรพงษ์ และคนที่สอง 
คือ ญี่ปุ่น 

ฮอลล์เป็นอาสาสมัครที่นั่งอยู่ติดกับบุ๊คหลังห้องสัมมนางาน Total Money Makeover 
ครั้งที่ 7 ซึ่งบุ๊คแนะน าให้รู้จัก ฮอลล์อายุ 35 ปี ยังไม่แต่งงานแต่มีคนรัก ท างานอยู่ที่ฝ่ายพัฒนาองค์กร
ธุรกิจของบริษัทการท่าแห่งหนึ่ง ฮอลล์เข้าสู่แวดวงจัดการเงินตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2553  เริ่มจาก
การเป็นสมาชิกเว็บบอร์ดพูดคุยเนื ้อหาหนังสือพ่อรวยสอนลูก ซึ ่งในกลุ ่มมักมีการนัดเล่นเกม 
CASHFLOW® ท าให้ได้เจอกับจักรพงษ์ เพราะหลังจบเกมจะมีการล้อมวงคุยซึ่งจักรพงษ์เข้ารว่มด้วย 
ต่อมาจักรพงษ์ท าโครงการ Financial Freedom ซึ่งฮอลล์เข้าร่วมในรุ่นที่สองโดยมีสมาชิกประมาณ
สิบคน ตั้งแต่นั้นมาฮอลล์ก็ช่วยเหลืองานที่จักรพงษ์จัดมาเรื่อยๆ รวมทั้งลงเรียนหลักสูตรอ่ืนๆ ของจักร
พงษ์  

ก่อนเรียนรู้ทางการเงินฮอลล์สนใจธุรกิจและการเงินเป็นทุนเดิม เขานิยามพื้นฐาน
ครอบครัวว่าเป็นชนชั้นกลางทั่วไปที่ไม่ได้ล าบาก ครอบครัวสอนให้ออมเงินแต่ไม่ได้เป็นระบบ พ่อและ
แม่ของฮอลล์เคยลงทุนแต่มีประสบการณ์ขาดทุนค่อนข้างมากเกือบ 80% ของมูลค่าที่ซื้อ ท าให้ฝังใจ
เป็นความทรงจ าเชิงลบต่อการลงทุนแล้วไม่ถ่ายทอดเรื่องการลงทุนต่อให้ฮอลล์ซึ ่งเป็นลูก แต่เมื่อ
เติบโตฮอลล์ได้อิทธิพลทั้งจากต าแหน่งงานเก่าในบริษัทที่อยู่ฝ่ายจัดซื้อซึ่งเนื้องานเรียกร้องให้สนใจ
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เรื ่องการจัดการเงินและได้ยินแนวคิดเรื่องสร้างรายได้จากทรัพย์สิน (passive income) จนเข้าสู่
วงการธุรกิจเครือข่ายอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะค้นพบว่าไม่ใช่แนวที่ตนถนัด  

ฮอลล์หลงใหลและจริงจังกับการเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน จึงเริ่มประกอบอาชีพนัก
วางแผนการเงินเป็นอาชีพที่สองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 โดยเข้าร่วมกับกลุ่ม Avengers Planner ของ เอ 
ศักดา ปัญญาวงศ์ หนึ่งในวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน และสอบผ่านคุณวุฒินักวางแผนทาง
การเงิน CFP (Certified Financial Planner) ฉบับที่หนึ่งแล้ว (จากทั้งหมดสี่ฉบับ) ซึ่งเป็นคุณวุฒิของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่นักวางแผนทางการเงินนิยมสอบเพื่อรับรองความรู้ทางการเงิน ในเชิงวิชาชีพ
นักวางแผนการเงิน ฮอลล์บอกว่าตัวเองค่อนข้างใหม่และมีจุดเสียเปรียบชัดเจนเพราะไม่ได้มาจาก
ธุรกิจประกันชีวิต ท าให้แนะน าผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับประกันชีวิตไม่ได้ แนะน าได้เพียงสินทรัพย์   

นอกจากเป็นแหล่งรายได้ที่สอง ฮอลล์กลายมาเป็นนักวางแผนการเงินด้วยเหตุผลสอง
ข้อ หนึ่ง คือ ความขับข้องใจที่ความรู้ทางการเงินไม่แพร่หลายเท่าที่ควรในสังคม “เรื่องเงินส าคัญที่สุด
จนเป็นเรื่องที่เราควรจะทักกันได้แล้ว การที่เราเอาตัวเราไปอยู่แบบนี้ เราก็จะช่วยเขาได้  ท าไมเราคุย
เรื่องรถได้ แต่คุยเรื่องผ่อนรถไม่ได้ เราควรจะคุยกันเรื่องเงิน เป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้ ระบบการศึกษา
ควรจะสอน” (ฮอลล์, 2562)  และ สอง คือ ความสนุกที่ได้พูดคุยเรื่องเงินและเผยแพร่ความรู้ทาง
การเงิน ฮอลล์คิดว่าการท าให้คนคนหนึ่งสนใจวางแผนการเงินได้เปรียบเสมือนการได้ช่วยเหลือคน ได้
เปลี่ยนคนไม่รู้ให้รู้ “สนุกที่เราได้คุยกับเขา ได้ให้ tips and trick บางส่วน เอ๊ะ พอเขาไม่รู้ เขาก็ได้รู้” 
ทุกวันนี้ความสุขคือการ “ได้เล่าได้คุยเรื่องการเงิน” (ฮอลล์, สัมภาษณ์, 28 กรกฏาคม 2562)  

ประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยต่อเหตุผลข้อที่สองของฮอลล์เกิดโดยบังเอิญเมื่อท าการ
สัมภาษณ์กึ่งทางการเสร็จ เมื่อผู้วิจัยแลกเปลี่ยนกับฮอลล์ว่าสนใจหุ้นของบริษัทท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย (AOT) ฮอลล์ก็ทดสอบผู้วัจิยทันทีว่ารู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ตนเองสนใจจริงหรือไม่ ฮอลล์
ตั้งค าถามว่าบริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของท่าอากาศยานกี่แห่งและมีที่ใดบ้าง 
ผู้วิจัยตอบได้เพียงสี่ในหกแห่ง  ฮอลล์จึงบอกว่าพอใช้ได้ แต่ไม่วายย ้าว่าจะซื้อหุ้นของบริษัทอะไรก็ควร
รู้ว่าลงทุนอะไรบ้างจนครบถ้วน ถือว่าเป็นจุดสังเกตที่น่าสนใจส าหรับผู้ วิจัยเพราะแม้จะมีบทสนทนา
เรื่องสินทรัพย์ทางการเงินกับผู้ให้ข้อมูลหลายคน แต่ฮอลล์เป็นคนเดียวที่ซักถามผู้วิจัยในลักษณะนี้ 

อีกคนหนึ่งที่อาศัยความรู้จากหลักสูตรการเงินของวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินมา
ประกอบอาชีพคือ ญี่ปุ่น หลักสูตรการเงินของจักรพงษ์ท าให้ญี่ปุ่นอยากต่อยอดอาชีพตัวแทนจ าหน่าย
ประกันชีวิตให้กลายเป็นนักวางแผนทางการเงิน “พอมาเจอ money coach ท าให้รู้สึกไม่ได้อยาก
ขายประกันอย่างเดียว แต่อยากวางแผนการเงินรอบด้าน” (ญี่ปุ่น, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2562) 
เนื้อหาจากงานสัมมนาการเงินจุดไฟให้ญี่ปุ่นขยายความฝันทางอาชีพตัวเองออกไป “อีก 5 ปีข้างหน้า 
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เราอยากเป็นนักวางแผนการเงินที่เก่งมากๆ ได้รับเชิญไปบรรยายต่างประเทศ ได้เจอคนเยอะๆ ได้เจอ
การเงินหลายๆ แบบ” (ญี่ปุน่, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2562) 

 

 
ภาพที ่6.5 ญี่ปุ่นระหว่างวางแผนการเงินให้ผู้วิจัย วันที่ 6 เมษายน 2562 ภาพโดยผู้วิจัย 

 
แต่ทว่า ความส าเร็จในอาชีพที่ญี่ปุ่นคาดหวังไม่กลายเป็นจริง ช่วงปลายปี 2562 ญี่ปุ่นไม่

สามารถหาลูกค้าประกันเพ่ิมได้จึงเริ่มเอาใจออกห่างจากอาชีพตัวแทนประกันแล้วเข้าไปลองพูดคุยกับ
พี่ที่เป็นหัวหน้าตัวแทนว่าอยากเป็นตัวแทนประกันแบบล่วงเวลา แต่พี่หัวหน้าก็ยังรั้งไว้  สุดท้ายก็ไม่
เป็นผลเมื่อต้นปี 2563 ญี่ปุ ่นลาออกจากการเป็นตัวแทนจ าหน่ายประกันพร้อมกับละทิ้งความฝัน
อาชีพนักวางแผนทางการเงิน หลังจากลาออกญี่ปุ่นค่อนข้างเคว้งคว้าง เธอเปลี่ยนอาชีพหลากหลาย 
ทั้งสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ขายหินออนไลน์ ฯลฯ ญี่ปุ่นลังเลกับอนาคตค่อนข้างมาก ไม่รู้ว่าควรจะ
กลับไปท างานประจ าหรือไม่และไม่รู้ว่าชีวิตควรจะด าเนินต่อไปทางไหน 

สิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยสังเกตได้จากเรื่องราวของชีวิตญี่ปุ่น ญี่ปุ่นไม่เคยใช้ค าว่า “วินัย” อธิบาย
ที่ชีวิตไม่ได้ด าเนินไปอย่างที่คิด ญี่ปุ่นไม่ได้มีค าที่กล่าวอ้างจริงจัง แต่จะอธิบายตามแต่ละสถานการณ์
ว่าแต่ละงานที่เธอเลือกท ายากอย่างไร เช่น อาชีพตัวแทนประกัน ญี่ปุ่นมีปัญหากับการต้องพบคน
ใหม่ๆ ทุกวันเพื่ออธิบายสินค้าแล้วโดนปฏิเสธมากกว่ายอมรับ สิ่งนี้บั่นทอนจิตใจมากเกินไปจนสร้าง
ความผิดหวัง ท่าทีของเพื่อนที่แปลกไปและหนีหน้าหลังจากญี่ปุ่นพยายามแนะน าผลิตภัณฑ์ประกัน
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ชีวิตก็ท าให้ญี่ปุ่นวิตก รู้สึกราวกับว่าตัวเองท าอะไรผิดทั้งๆ ที่ก็ไม่ได้คิดว่าท าอะไรผิด เธอเพียงแค่เสนอ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเท่านั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าแต่เดิมญี่ปุ่นไม่ได้เป็นคนมั่นใจในตัวเองอยู่แล้ว 
ยิ่งเลือกสายอาชีพที่มีโอกาสโดนปฏิเสธสูงก็ยิ่งตอกย ้าความไม่มั่นใจ แม้ญี่ปุ่นจะเคยพูดว่า “เราเชื่อว่า
เรานิสัยดีพอ ที่จะท าให้ลูกค้าเลือก” (ญี่ปุ่น, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2562) แต่ในทางปฏิบัติกว่าจะมี
ลูกค้าท่ีรู้สึกแบบนี้ ญี่ปุ่นต้องโดนปฏิเสธมากมายก่อนหน้า แรงฮึดหรือไฟจากการสัมมนาต่างๆ ที่ท าให้
รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้อาจมีอายุเพียงชั่วคราวและไม่เพียงพอที่จะเป็นแรงใจส าหรับการถูกปฏิเสธ
ซ ้าแล้วซ ้าเล่า อาชีพนักวางแผนการเงินที่ญี่ปุ่นปรารถนาในช่วงหลังเรียนหลักสูตรทางการเงินใหม่ๆ 
ยังต้องอาศัยองค์ประกอบอ่ืนนอกจากแรงใจถึงจะบรรลุผล   

ข้อมูลของฮอลล์และญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างผู้เรียนและผู้ให้ความรู้ทาง
การเงินไม่ได้เป็นเส้นที่ชัดเจนมากนัก ในหลักสูตรของวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินคนเหล่านี้อาจ
เป็นนักเรียน แต่ในบริบทอื่นอาจกลายเป็นผู้ให้ความรู้  นอกจากนั้น กรณีของญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นว่า
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น อาชีพตัวแทนประกันชีวิตหรืออาชีพนักวางแผนการเงินมีความไม่
แน่นอนและไม่ใช่อาชีพที่ท าได้ง่าย แม้จะมีความรู้ มีเครื่องมือ มีความมุ่งมั่น (ในตอนต้น) แต่เมื่อลงมือ
ปฏิบัติจริงก็พบรายละเอียดเฉพาะอาชีพที่คนภายนอกมักไม่ได้ค านึงถึง เช่น การโดนปฏิเสธและการ
ถูกมองไม่ดีนั้นอาจรบกวนจิตใจจนท าให้เลิกอาชีพนี้เลยก็เป็นได้ ยิ่งญี่ปุ่นมุ่งมั่นทางนี้ทางเดียวใน
ช่วงเวลาหนึ่งก็ยิ่งต้องแบกรับความรู้สึกอยากส าเร็จซึ่งพอท าไม่ได้ก็ยิ่งก่อให้เกิดความเคว้งคว้าง     
 
6.4 วิธีคิดและการปฏิบัติทางการเงินคงเดิม 
 

แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตนเองน าความรู้หรือวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้กับ
บริบทชีวิตได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ยังมีผู้ให้ข้อมูลอีกกลุ่มที่คิดว่าความรู้ที ่ได้จากการเรียนรู ้ทาง
การเงินกับวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินไม่ได้มีอิทธิพลหรือส่งผลกับชีวิตอย่างมีนัยยะส าคัญ 
ลักษณะร่วมของผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้มีสองประการ หนึ่ง ไม่ได้ขวนขวายที่จะเข้าร่วมงานสัมมนาด้วย
ตนเองแต่ต้น แต่มาเพราะค าชักจูงของผู้อื่น และ สอง ชุดความรู้ที่ได้จากงานสัมมนาในครั้งนี้เป็น
ความรู้ที่ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกว่าตนเองมีความรู้อยู่แล้ว ท าให้ชุดความรู้ที่ได้จากงานสัมมนาไม่จุดประกายวิธี
คิดหรือวิถีปฏิบัติที่ต่างออกไป คนในกลุ่มนี้ประกอบด้วย นัท (นามสมมุติ) และ คิว  

นัทอายุ 21 ปี ก าลังศึกษาปริญญาตรีชั ้นปีสุดท้าย สาขาการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  ( International Business Administration)  ท ี ่มหาว ิทยาล ัย Erasmus ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เมื่อถามนัทว่าท าไมถึงลงเรียนหลักสูตร Total Money Makeover ครั้งที่เจ็ดของ   
จักรพงษ์ทั้งๆ ที่เรียนสาขาธุรกิจอยู่แล้ว นัทก็หัวเราะก่อนตอบตรงไปตรงมาว่า  “เพราะแม่ให้มา แม่
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สมัครให้ แม่ผมเขาเคยมาแล้วบอกว่าดี เขาบอกว่าผมมาเรียนอันนี้ก็ยังดีกว่านอนดู Money Heist (ซี
รี่ย์ในเน็ตฟลิกซ์) ตลอดทั้งวันอยู่บ้าน” (นัท, สัมภาษณ์, 28 กรกฏาคม 2562) 

พื้นเพครอบครัวนัทท าธุรกิจ ที่บ้านเปิดบริษัทที่ปรึกษาให้บริษัทท ามาตรฐานธุรกิจ ISO 
(ISO Standard) มีพนักงานประจ าประมาณ 5-10 คน รวมทั้งพนักงานจ้างชั ่วคราวที่หมุนเวียน
เปลี่ยนตามโครงการ เนื่องด้วยที่บ้านเป็นออฟฟิศท าให้นัทคุ้นเคยกับธุรกิจมาตั้งแต่เด็ก เวลาที่พ่อไป
เจรจาธุรกิจก็จะติดสอยห้อยตามไปด้วย ความรู้ทางการเงิน เช่น การท าบัญชี ส าหรับนัทเป็นเรื่องที่
เรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก “ตั้งแต่มัธยมผมได้เดือนละ 4000 บาท แม่ให้ท าสมุดบัญชีตลอด ทุกอย่างลงสมุด
บัญชีหมด” (นัท, สัมภาษณ์, 28 กรกฏาคม 2562)ไม่เพียงแต่เฉพาะตัวนัทเท่านั้น แต่สังคมรอบข้าง
และเพื่อนที่โตมาด้วยกันก็คุ้นเคยกับความรู้ทางการเงินเหล่านี้ ถือว่าความรู้เรื่องจัดการเงินที่ได้จาก
งานสัมมนาถือ “เป็นเรื ่องเบสิคมาก เพราะเรียนจากพ่อแม่กันหมดแล้ว”  (นัท, สัมภาษณ์, 28 
กรกฏาคม 2562)เขาพูดรวมถึงเพื่อนๆ ที่เขารู้จักตั้งแต่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ตั้งแต่สมัยมัธยมและ
ประถมค่าเทอมเฉลี่ยเทอมละ 500,000 บาท “เพื่อนทุกคนก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองหมด หรือไม่มีก็
ท างานบริษัทใหญ่ สัก 80% เป็นเจ้าของธุรกิจ สัก 20% พ่อแม่ท างานบริษัทใหญ่” (นัท, สัมภาษณ์, 
28 กรกฏาคม 2562) 

ทั้งความรู้เรื่องธุรกิจจากครอบครัวและความรู้จากสาขาธุรกิจในระดับปริญญาตรีท า
ให้นัทบอกว่าไม่ได้มีความคาดหวังตั้งแต่ต้น “เห็นคอร์สเอาท์ไลน์ก็ดูว่างๆ ไม่ได้หวังอะไรมาก” สิ่งที่
เรียนรู้จากวิทยากรไม่ต่างจากวิชาจัดการธุรกิจที่เรียนในมหาวิทยาลัยเท่าใดนัก ความรู้ที่ได้รับเพ่ิมคือ
เรื ่องของกรณีศึกษา “ผมว่ามันเหมือนสมัยเรียนที ่มหาวิทยาลัย เป็นวิชา corporate finance 
(การเงินบริษัท) ที่ตัดบางส่วนออก สอนเรื่อง equity (หุ้น) ส าหรับคนธรรมดา...ฟังสนุกดี เหมือนได้
ฟัง case study (กรณีศึกษา) มากกว่า ไม่ได้ได้ไอเดียอะไรใหม่ เพราะมีอยู่แล้ว เข้าใจบริบทไทยมาก
ขึ้นโดยเฉพาะเรื่องหนี้” (นัท, สัมภาษณ์, 28 กรกฏาคม 2562)นัทสรุปท้ายวันว่า “เหมือนมาฟังทอล์ค
โชว์” 

ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลคนอื่นมาด้วยความคาดหวังในรูปแบบอื่นๆ เช่น การมีเงินพอใช้หลัง
เกษียณ การช าระหนี้ การไม่มีเงินออม ฯลฯ นัทมีความคาดหวังที่ต่างออกไป คือ การอยากต่อยอด
ธุรกิจที่บ้านให้ลุล่วงไปด้วยดี “กลัวจะไม่ live up to expectation (ไม่ได้ตามหวัง) จะท าธุรกิจได้ดีไม่
เท่าพ่อแม่...ผมรู้ว่าผมต้องบริหารธุรกิจที่บ้านอยู่แล้ว ยังไงก็ต้องกลับมาท าบริษัท Consult ของพ่อ 
พ่อแม่ก็คาดหวังอยากให้กลับมาท าธุรกิจ” (นัท, สัมภาษณ์, 28 กรกฏาคม 2562) 

ด้วยสายตาของคนมีพื้นทางธุรกิจ นัทมองหลายสิ่งแตกต่างออกไปจากผู้ เข้าร่วมสัมมนา
คนอื่น สิ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื ่นกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสายตานัท เช่น วิธีการสร้าง
รายได้จากสินทรัพย์ท่ีผู้ฟังหลายคนตื่นตาตื่นใจ นัทฟังแล้วมีปฏิกิริยาที่แตกต่างสิ้นเชิง นัทบอกว่า “ไม่
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อิน...ไม่ได้สนใจ passive มาก เอาเวลาไปท าธุรกิจดีกว่าเพราะได้ผลตอบแทนสูงกว่า” (นัท, 
สัมภาษณ์, 28 กรกฏาคม 2562)หรือ แม้แต่งานสัมมนาของวิทยากรเอง ในขณะที่หลายคนมองว่า
วิทยากรคิดราคาไม่แพงและมีจิตใจของการเป็นผู้ให้ถึงจัดงานสัมมนาเหล่านี้ เช่น บุ๊คเคยกล่าวถึงจักร
พงษ์ในลักษณะที่ว่า “พี่ชื่นชมโค้ชว่าเป็นคนดี เป็นตัวอย่างทั้งเรื่องการเงิน การใช้ชีวิต ครอบครัว” 
(นัท, สัมภาษณ์, 28 กรกฏาคม 2562) นัทชวนให้ค านวณความคุ้มค่าเชิงก าไรของงานสัมมนาที่จัด 
โดยบอกว่าเป็นรายได้ต่อวันที่ไม่เลว ค่าใช้จ่ายต่อคนตกอยู่ที่คนละ 3,500 บาท สมมุติคนเข้าร่วมอยู่ที่ 
300 คน จะได้ 1,050,000 บาท โดยค านวณหักค่าสถานที่ อาหารกลางวัน เอกสาร และค่าใช้จ่าย
จิปาถะอื่นๆ แล้ว รวมทั้งไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครตามที่บุ๊คเล่า รายรับยังเหลือหลาย
แสน  

นัทชี้ให้เห็นมิติธุรกิจของงานสัมมนาทางการเงินที่ผู้เข้าร่วมคนอื่นที่รู้สึกชื่นชมมากอาจ
มองไม่เห็น อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยอยากเสนอว่าการที่งานสัมมนาทางการเงินเหล่านี้มีมิติธุรกิจสร้าง
รายได้ก็ไม่ได้ลดทอนความรู้ที่วิทยากรเผยแพร่ ราคาเข้าร่วมงานสัมมนาของวิทยากรกลุ่มนี้ถือว่าถูก
กว่าสัมมนารูปแบบคล้ายกันในท้องตลาด รวมทั้งมีการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายบ่อยครั้ง ค าชื่นชมที่ผู้ให้
ข้อมูลคนอ่ืนๆ เช่น บุ๊คมีให้วิทยากรก็ยังคงเป็นสิ่งที่เข้าใจที่มาที่ไปได้ ไม่ได้เกิดจากศรัทธางมงายในตัว
บุคคลอย่างไม่ลืมหูลืมตา แต่ในขณะเดียวกันก็ผู ้เข้าร่วมที ่มีศรัทธาก็ควรต้องเข้าใจข้อมูลด้านนี้
ประกอบว่านี่คือ “อาชีพ” และ “แหล่งรายได้” ของวิทยากร ไม่ใช่การกุศล ไม่ใช่เพียงเพราะว่า
วิทยากรเป็น “คนดี” วิทยากรจึงจัดอบรมเช่นนี้  

คิว ผู้ให้ข้อมูลที่บอกว่าโดนภรรยาหรือญี่ปุ่นลากไปเรียนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดว่า
หลักสูตรการเงินที่เรียนส่งผลกระทบต่อชีวิตมากนัก เหตุผลที่ส าคัญเป็นเพราะว่าคิวคิดว่าตัวเองมี
ความรู้ทางการเงินพอสมควรอยู่แล้ว “จุดเปลี่ยนทางการเงินมันเกิดขึ้นตั้งแต่ ป. โท” ช่วงนั้นคิวอายุ
ราวๆ 26-27 ปี เริ่มซื้อขายหุ้นและเริ่มค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต แต่คิวรู้สึกว่ายิ่งอ่านไปก็ยิ่งซ ้าไม่
น่าจะสู้ลงมือจริง คิวจึงลองซื้อขายหุ้นโดยตั้งวงเงินที่สามารถ “เจ๊ง” ได้อยู่ในใจ สุดท้ายคิวซื้อขายได้
อยู่หนึ่งถึงสองปีแล้วเลิกเพราะรู้สึกว่าเสียมากกว่าได้ ปัจจุบันถอนเงินที่กันไว้ส าหรับซื้อขายหุ้นออกมา
เกือบหมด ส่วนบางตัวที่ยังเหลือก็คงมูลค่าไว้เท่าเดิมแล้วหันมาให้ความสนใจกับกองทุนและสหกรณ์
มากกว่า ช่วงเวลาเดียวกันคิวเริ ่มออมเงินโดยการฝากประจ าและซื้อสลากออมสิน ฝากมาเรื่อยๆ 
จนกระท่ังท างานมีสหกรณ์ก็ย้ายมาฝากที่สหกรณ์ของมหาวิทยาลัยที่ตนท างานแทน อย่างไรก็ตาม แม้
คิวจะบอกว่าความรู้ทางการเงินจากงานสัมมนาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตมาก แต่คิวซื้อกองทุน 
SET50 ทุกเดือนเดือนละ 1,000 บาทเพ่ิมตามค าแนะน า  

แม้จะซื้อกองทุนเพื่อออมตามค าสอนของวิทยากร แต่น ้าหนักที่คิวให้กับเรื่องนี้นั้นน้อย
มาก ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะคิวรู้สึกว่าตัวเองจัดการเงินได้ตรงกับบริบทชีวิตค่อนข้างมากอยู่
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แล้ว “เริ่มเก็บเงินในกองทุน นอกจากนั้นก็ยังไม่ได้ท าอะไรเพิ่ม เมื่อก่อนที่เราท ามาก็โอเคระดับหนึ่ง
อยู่แล้ว โอเคคือ เราสามารถบริหารจัดการได้ในเงินเดือนของเรา จริงๆ แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะ แต่พอ
เราเริ่มไปเจอคนที่เขาสนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้น เรารู้สึกว่าเราต้องให้ความส าคัญกับการลงทุนเพ่ือที่จะ
หารายได้มากขึ้น” (คิว, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2562) ถึงจะปิดท้ายเช่นนั้น แต่เมื่อเทียบกับผู้ให้
ข้อมูลคนอ่ืนแล้ว คิวไม่กระตือรือร้นหรือตื่นเต้นไปกับวาทะศิลป์ของวิทยากรเท่าใดนัก คิวแค่อยากจัด
การเงินในบริบทรายรับเดิมของตนเองมากกว่า อย่างเช่นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่า “คิวก็ไม่ค่อย
เห็นด้วยกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ฯ เพราะทุนไปจมตรงนั้นเยอะ กว่าจะหาคนเช่าที่ดีได้ คิดว่า
น่าจะยากส าหรับตัวเอง” (คิว, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2562) 

คิวค้นพบว่าช่วงแรกหลังงานสัมมนารู้สึกสนใจเรื่องเงินมากขึ้น แต่พอนานเข้าความรู้สึก
ดังกล่าวก็เลือนลาง “เราก็รู้สึกว่าได้ความรู้เพ่ิมมากข้ึน ได้ความรู้สึกท่ีท าให้เราหันมาสนใจเรื่องการเงิน
มากขึ้น เหมือนพอเราเข้าไปเราได้เจอทุกๆ คนที่สนใจแต่เรื่องการเงิน แล้วเขาก็จะหาทุกวิถีทางเพ่ือให้
ตัวเองมีเงินเยอะมากขึ้น ทั้งคนมีหนี้หรือคนที่รายได้ดีอยู่แล้ว ถามว่าได้อะไรไหม ก็คือไปแล้วได้
อารมณ์นี้มา” (คิว, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2562) แต่ในท้ายที่สุดคิวกลับสรุปว่า “จริงๆ แล้วการไป
ฟังโค้ชก็ไม่ได้มีอิทธิพลกับชีวิตคิวมากขนาดนั้น เราเองก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์ที่จะลองไปลงทุนในหลายๆ 
อย่าง...หลังจากโค้ชก็ไม่ได้ไปฟังการเงินอ่ืนๆ ก็ดูวิดีโอเอา แต่ไม่ได้หาความรู้ทางการเงินอะไรเพ่ิมเติม 
เราก็หาแค่เล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่ได้ถึงขนาดไปฟังอะไรเยอะ” (คิว, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2562) 

แม้ทั้งนัทและคิวจะไม่ได้ประทับใจเนื้อหาความรู้จากงานสัมมนาเป็นพิเศษ แต่ทั้งคู่มี
เหตุผลที่ต่างกัน นัทซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลที่มีฐานะที่สุด มองว่าความรู้จา กงานสัมมนานั้น
ธรรมดาหรือพื้นฐานเกินไป ความรู้ชุดนี้เป็นสิ่งที่นัทได้จากครอบครัวและสถานศึกษาอยู่แล้ว หากละ
ข้อจ ากัดว่านัทเป็นผู้ให้ข้อมูลเพียงคนเดียวที่มีฐานะค่อนข้างมากท าให้เปรียบเทียบกับผู้อื่นในระดับ
ฐานะเดียวกันไม่ได้แล้วยึดตามที่จักรพงษ์เคยพูดว่า “ความรู้ทางการเงินเป็นความรู้ที่ได้เปรียบ” เมื่อ
เปรียบเรื่องราวของนัทกับผู้ให้ข้อมูลคนอ่ืนเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่มีฐานะอย่างนัทมีโอกาสเข้าถึงความรู้ชุด
นี้สูงกว่าผู้ให้ข้อมูลคนอื่นมาก ความได้เปรียบทางการเงินจึงตกอยู่กับผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงความรู้ชุดนี้
จากสภาพแวดล้อมทางสังคม  

เรื่องเล่าของนัทท าให้ผู้วิจัยฉุกถึงคิดค าพูดที่ได้ยินดาษดื่นว่า “คนรวยมักน าเงินไปต่อ
เงิน” มองผิวเผินการน า “เงินต่อเงิน” คือ การน าเงินจ านวนที่มีอยู่ลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนแล้วได้
เงินมาเพ่ิม ทว่า แท้ท่ีจริงการที่คนมีฐานะสามารถน าเงินต่อเงินได้ไม่ใช่เพียงแค่การน าเงินไปลงทุน แต่
เป็นการเข้าใจชุดความรู้ทางการเงินที่มาพร้อมกับการลงทุนทั้งหมด เช่น อัตราดอกเบี้ยทบต้น การ
สร้างผลก าไรหลายเท่าทวีจากธุรกิจที่ให้มากกว่ารายได้จากสินทรัพย์ ฯลฯ รวมทั้งเข้าใจเรื่องทัศนคติ
และอุปนิสัยที่จะท าให้เงินงอกเงยพร้อมได้รับการฝึกฝน เช่น วินัยการออมเงินดังที่นัทถูกครอบครัวฝึก
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มาตั้งแต่เล็กให้ท าบัญชี การแบ่งรายได้ออมอยู่เสมอทุกเดือน ฯลฯ ฉะนั้น การรักษาความมั่งคั่งจึง
ไม่ใช่แค่การน า “เงินต่อเงิน” แต่เป็นการน า “ความรู้ทางการเงินต่อความรู้ทางการเงิน” ด้วย ในแง่นี้ 
การที่วิทยากรน าชุดความรู้ทางการเงินซึ่งครั้งหนึ่งเคยผูกติดอยู่กับกลุ่มผู้มีฐานะมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่มี
ฐานะน้อยกว่าเข้าถึงถือว่าช่วยลดการผูกขาดความรู้ทางหนึ่ง   

คิวคล้ายนัทตรงที่มองว่าความรู้ชุดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นความรู้ที ่คิวศึกษามาด้วย
ตนเองประมาณหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตามแม้คิวจะไม่ได้อยู่ในฐานะระดับเดียวกับนัทและยังคงมีปัญหา
อึดอัดเรื่องการใช้เงินเดือนชนเดือน แต่คิวไม่รู้สึกกระวนกระวายอยากจะขวนขวายให้ชีวิตต่างออกไป
จากจุดที่เป็น คิวเลือกแล้วว่าสิ่งใดเหมาะหรือไม่เหมาะกับพ้ืนนิสัยและบริบทชีวิต เลยไม่รู้สึกหวั่นไหว
กับวาทะศิลป์ของวิทยากร ไม่ได้รับวาทะศิลป์ของวิทยากรกลายเป็นค าคมน าทางชีวิต ไม่ได้คิดว่าเป็น
เรื่องท่ีต้องให้น ้าหนักมาก    

ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นความต่างที่ชัดเจนกับข้อมูลในหัวข้ออื ่นๆ 
ชี้ให้เห็นความหลากหลายของผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน เป็นประสบการณ์จากความรู้และเครื่องมือ
ที่ต่างไปจากผู้เรียนคนอื่น ฉะนั้นจึงไม่สามารถเข้าใจผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินที่อยู่ในงานสัมมนา
เดียวกันหรือติดตามวิทยากรทางการเงินกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มก้อนของผู้คนที่มีความรู้สึกนึกคิด 
จิตส านึก หรือวิถีปฏิบัติที่เหมือนกันหมด ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสื่อให้เห็นถึงเฉดที่หลากหลายของผู้
แสวงหาความรู้ทางการเงินตั้งแต่ผู้ที่ยึดในค าสอนของวิทยากรแบบสนิทใจจนกระทั่งผู้ที่มองว่าความรู้
ที่วิทยากรให้เป็นเพียงเรื่องธรรมดาทั่วไปไม่พิเศษ  
 
6.5 ประสบการณ์หลังเรียนรู้ทางการเงิน 
 

บทนี้ส ารวจประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเรียนรู้ทางการเงินของผู้แสวงหาความรู้ทาง
การเงิน ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ คือ ผู้ที่เรียนแล้วน าทัศนคติ ความรู้หรือเครื่องมือทาง
การเงินไปประยุกต์ใช้กับบริบทชีวิตและผู้ที่เรียนแล้วรู้สึกไม่ยึดโยงกับทัศนคติ ความรู้หรือเครื่ องมือ
ทางการเงินที่เรียน ไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องน าไปปรับใช้ หากน าแนวคิดเรื่องการจัดวางตัวตนใน
อนาคต (future orientation) มาท าความเข้าใจเพิ่มเติมว่าเหตุใดผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินจึงเกิด
การปฏิบัติที่หลากหลาย แนวคิดหนึ่งที่ช่วยอธิบายให้กระจ่างขึ้นคือ “จริยศาสตร์ของความเป็นไปได้” 
ตามท่ีอธิบายในสรุปบทที่ห้า  

กลุ่มที่น าความรู้ทางการเงินไปปรับใช้ พบว่าทัศนคติ ชุดความรู้และเครื่องมือทางการ
เงินท าให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของชีวิตในอนาคต จึงน าไปสู่การปฏิบัติหรือลงมือท าตามค าสอน
หรือค าแนะน าของวิทยากรเพื่อเปลี่ยนปัจจุบันให้สอดรับกับอนาคตที่คาดหมาย ตัวอย่างที่ชัดเจน
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ปรากฎในผู้เรียนหลายคน เช่น พละที่แบ่งเงินออมออกเป็นสามตะกร้าอย่างเคร่งครัด บุ๊คที่ท าห้องเช่า
คอนโดและธุรกิจหลากหลาย เรที่ท าบ้านเช่าหลังแรกและเปลี่ยนห้องแถวซึ่งเป็นสมบัติครอบครัวให้
กลายเป็นแหล่งรายได้ หรือฮอลล์ที่ท าอาชีพนักวางแผนการเงินเสริมเป็นอาชีพที่สอง ฯลฯ คนเหล่านี้
คาดหมายอนาคตที่ดีกว่าปัจจุบันตามนิยามของแต่ละคน ดังนั้นจึงลงมือปฏิบัติในหนทางที่ต่างกันเพ่ือ
ไปสู่สิ่งที่คาดหมาย  

การลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการเงินไม่ได้จ ากัดเพียงแค่การมีเงินใน
รูปแบบของ ‘จ านวนเงิน’ เท่านั ้น แต่สะท้อนความเป็นไปได้และอนาคตทางการเงินในมิติที่
หลากหลาย ได้แก่ หนึ่ง การมีทางเลือก ไฟและธันว์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ทั้งคู่ต่างไม่พอใจต่อ
อาชีพราชการของตนเอง ไฟจากการรู้สึกว่าถูกบังคับให้เลือกอาชีพนี ้เพราะความสัมพันธ์กับแม่
และธันว์ที่มองเห็นว่าระบบกองทัพไม่ให้ความส าคัญกับข้าราชการคนเล็กคนน้อย ในอนาคตข้างหน้าที่
รู้สึกไม่อยากอดทนกับสภาวะที่เป็น การเตรียมพร้อมอนาคตทางการเงินจะสร้างทางเลือกให้ทั้ งคู่
สามารถเปลี่ยนอาชีพได้โดยไม่จ าเป็นต้องติดอยู่ในข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ สอง การเติมเต็มตัวเอง ต้อง
น าความรู้ที ่เรียนจากงานสัมมนาจ านวนมากไปจัดกลุ่มวงเสวนาย่อยเป็นของตนเองเพื่อเผยแพร่
ความรู้โดยไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายจากมิตรสหายที่เข้าร่วม การปฏิบัตินี้ไม่ได้ค านึงถึงผลลัพท์ทางเศรษฐกิจ
แต่เป็นผลลัพท์เชิงจิตวิทยาที่ช่วยสร้างความมั่นใจ (self-esteem) และตอบสนองต่อคุณค่าที่ต้อง
ยึดถือในชีวิต และสาม การแสดงความห่วงใย (care) เรื่องของเรสะท้อนมิตินี้ค่อนข้างมาก เรมาด้วย
ความห่วงใยต่อพ่อแม่และแฟนที่ต้องรับผิดชอบหนี้ของครอบครัว แม้ตัวเองจะไม่ได้เป็นหนี้ แต่การลง
มือปฏิบัติเพื่ออนาคตทางการเงินที่เปลี่ยนไปจะช่วยบรรเทาปัญหาของคนที่ตนเองห่วงใยได้  

อย่างไรก็ตาม การมองเห็นความเป็นไปได้ในอนาคตเลยลงมือปฏิบัติบางอย่างในปัจจุบัน
มีรายละเอียดที่ซับซ้อน การลงมือปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายที่นึกจะท าก็ท าได้ ในบางช่วงเวลาสร้างความ
ทุกข์หรือความไม่สงบในจิตใจ เช่น พละที่ต้องทุกข์ทรมานกับการต้องออมเงินในได้ตามเป้าเสมอ ซึ่ง
หากท าไม่ได้ก็พร้อมต าหนิติเตียนว่าตนเองไม่มีวินัย ฯลฯ ดังนั้น เวลาที่กล่าวถึงความเป็นไปได้ใน
อนาคตจึงไม่ใช่การมองเพียงแต่ด้านความหวังของชีวิต แต่ยังมองเห็นภาระที่ปัจเจกจะต้องแบกรับ 
รวมทั้งความยากล าบากหรือบางสิ่งบางอย่างท่ีต้องแลกหรือสูญเสียระหว่างทาง 

ส าหรับกลุ่มคนที่คงวิธีคิดและแนวปฏิบัติทางการเงินของตนที่มีมาแต่เดิม ในแง่หนึ่ง
เพราะคนกลุ ่มนี้เห็นว่าทัศนคติ ชุดความรู้หรือเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้สร้างความเป็นไปได้ใหม่ที่
เหมาะสมแก่ชีวิตในอนาคต ตัวอย่างเช่น นัทที่พูดชัดเจนว่าการมีรายได้จากทรัพย์สินไม่ใช่ทางที่เขา
อยากเลือก ความรู้ทางธุรกิจที่เขามีติดตัวจากครอบครัวและมหาวิทยาลัยนั้นสร้างทางเลือกในอนาคต
ที่เขาคิดว่าดีกว่าการสร้างรายได้จากทรัพย์สินอยู่แล้ว ความรู้ชุดนี้จึงไม่ได้เป็นตัวแทนของภาพอนาคต
ที่ดีกว่า ส่วนคิวก็มีค าพูดที่สะท้อนชัดเจนเช่นกัน เช่น การที่เขามองภาพอนาคตว่าต้องหาคนเช่า
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อสังหาริมทรัพย์ที ่ดีในอนาคตเป็นเรื ่องที ่ยากส าหรับตนเอง แม้เขาจะมองเห็นว่าการปล่อยเช่า
อสังหาริมทรัพย์คือความเป็นไปได้รูปแบบหนึ่งในอนาคต แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเงื่อนไข  

อัพพาดูไรเสนออีกแนวคิดที่ส าคัญในการใคร่ครวญถึงอนาคตได้แก่ “aspiration” ซึ่ง
แปลเป็นภาษาไทยได้หลายความหมาย เช่น “ความทะยานอยาก” (ประเสริฐ แรงกล้า, 2563) “ความ
ทะเยอทะยาน” (จักรกริช สังขมณี, 2563) หรือ “ปณิธาน” พจนานุกรมของออกซ์ฟอร์ดให้ค าจ ากัด
ความ “aspiration” ว่าเป็น “ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีหรือท าบางสิ่ง” (Oxford Learners 
Dictionaries, n.d. แปลโดยผู้วิจัย) พจนานุกรมแคมบริดจ์ให้นิยามว่าเป็น “บางอย่างที่คุณคาดหวัง
จะท าให้ส าเร็จ” (Cambridge Dictionary, n.d., แปลโดยผู้วิจัย) ซึ่งในงานเขียนนี้จะแปลว่า “ความ
ทะยานอยาก”  

ในบทความ“The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition” 
อัพพาดูไรกล่าวถึง“ความทะยานอยากมีชีวิตที่ดี” (aspirations about the good life) ว่าไม่ใช่เรื่อง
ของปัจเจก แต่เป็นระบบความคิด จ าเป็นอย่างมากที่คนจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “ความสามารถที่จะ
ทะยานอยาก” (capacity to aspire) อัพพาดูไรชี้ให้เห็นว่า “ความสามารถท่ีจะทะยานอยาก” ซึ่งทับ
ซ้อนกับความฝันที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนในสังคมมีเท่ากัน ความรวยและความจนเป็น
ปัจจัยที ่จะท าให้บุคคลหนึ่งมีสิ ่งนี ้มากหรือน้อย คนรวยหรือคนที่เข้าถึงทรัพยากรได้มากกว่ามี
ความสามารถที่จะทะยานอยากสูงกว่า เพราะมีทั้งทรัพยากร อ านาจ และตัวอย่างท่ีช่วยให้ประจักษ์ว่า
การทะยานอยากส่งผลส าเร็จอย่างไร ขณะที่คนจนมีโอกาสน้อยกว่า มีหนทางที่แคบกว่า เห็นตัวอย่าง
ว่าความทะยานอยากสามารถกลายเป็นความจริงได้น้อยกว่า เพราะไม่เคยมีโอกาสได้ฝึก ได้ลอง ได้
ทดสอบหลายรอบผ่านทรัพยากรและอ านาจแบบที่คนรวยมี (Appadurai, 2004)  

แนวคิด “ความสามารถที่จะทะยานอยาก” เกี่ยวข้องกับบริบทงานวิจัยนี้ เพราะในแง่
หนึ ่ง ทัศนคติ ชุดความรู ้หรือเครื ่องมือที ่ว ิทยากรกลุ ่มนี ้ เผยแพร่เป็นการสอนให้ผู ้ เร ียนเกิด
ความสามารถที่จะทะยานอยาก ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนได้แก่ค าพูดของธันว์ในบทนี้ ไม่เพียงแต่ธันว์จะ
ตระหนักในความรู้น้อยของตนเอง เรียนรู้ว่าความรู้ทางการเงินที่ตนเองเคยมีคับแคบ แต่ธันว์กล่าวถึง
ความฝันในอนาคตที่ไม่ยอมจ านนต่อความจนว่ามาเด่นชัดจากค าสอนของวิทยากร “ชีวิตคนเรามันไม่
จนง่ายๆ นะ ถ้าเราไม่ยอม ความคิดนี้มันฟอร์ม (ก่อตัว) มาเรื่อยๆ แต่มาวุ๊บ (กระจ่าง) ตอนฟังโค้ช” 
(ธันว์, สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2562) ค าพูดเช่นนี้ท าให้ถกเถียงได้ว่าชุดความรู้และเครื่องมือของ
วิทยากรช่วยขยายให้ผู้เรียนตระหนักได้ว่าตนเองมีความสามารถที่จะฝันถึงอนาคตที่มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรมากกว่าที่เป็นมาในอดีต 

นอกจากความจนหรือการเข้าถึงทรัพยากรได้น้อยจะท าให้ความสามารถที่จะทะยาน
อยากเป็นเรื่องยากดังที่อัพพาดูไรอธิบายแล้ว ในบริบทสังคมไทยมีกรอบค่านิยมทางสังคมและจารีตที่
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กดทับความทะยานอยากของคนอีกหนึ่งระดับ ความทะยานอยากซ้อนทับกับความทะเยอทะยาน ซึ่ง
มักมาพร้อมกับค าที ่มีความหมายลบเช่น “มักใหญ่ใฝ่สูง” “พวกอยากมีอยากได้” การอยากมี
ทรัพยากรถูกท าให้เป็นเรื่องของความโลภตามจารีตของสังคมไทย แม้แต่ตัววิทยากรเองยังเคยแสดง
ความกระอักกระอ่วนใจต่อการมีทรัพยากรเพิ่ม ซึ่งในบริบทนี้คือเงิน “ตัวผมเองก็ยังท าใจไม่ค่อยได้ที่
จะเป็นมิตรกับเงินหรือรักมัน ตัวผมเองก็ถูกปลูกฝังมาว่าคนรวยเอารัดเอาเปรียบ...ทีนี้ท ายังไงไม่ให้เรา
มีอคติแบบนั้น เพราะเป็นอย่างนี้เท่ากับเราเกลียดความร ่ารวย ผมว่าจริงๆ แล้วความรวยขยายตัวตน
เราด้วยซ ้า ถ้าเราดีความรวยก็จะท าให้เรายิ่งดียิ่งขึ้น แต่ถ้าเราไม่ดี ความรวยมันก็เสริมความไม่ดีได้” 
(ศักดา ปัญญาวงศ์, 2562ข) ส่วนแรกของข้อความแสดงการยึดโยงความดีเลวกับการมีทรัพยากร คน
ที่มีทรัพยากรเยอะต้องเป็นคนไม่ดี ต้องมีนิสัยเอารัดเอาเปรียบ ส่วนที่สองน าเสนอการตกผลึกทาง
ความคิดของวิทยากรเองว่าความร ่ารวยไม่ได้เท่ากับความชั่วร้ายเสมอไป การเข้าถึงทรัพยากรที่มาก
ขึ้นสามารถส่งผลได้ทั้งสองแง่ในกรอบความดีเลวที่วิทยากรเชื่อ  

ในแง่นี้ ทัศนคติ ชุดความรู้และเครื่องมือทางการเงินส าหรับผู้เรียนบางคนจึงไม่ใช่เพียง
แค่ชุดข้อมูล แต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนความเชื่อและยกระดับความทะยานอยากของชีวิต หนึ่งในวิธีสร้าง
ความสามารถที่จะทะยานอยากท าผ่านค าพูดเช่น “ชีวิตคนเรามันไม่จนง่ายๆ ถ้าเราไม่ยอม” ค าพูดนี้
สามารถตีความได้หลายความหมาย ส าหรับบางคนอาจเป็นค าพูดสร้างก าลังใจหลักลอย แต่ส าหรับ
บางคน (เช่น ธันว์) ค าพูดนี ้คือการต่อสู ้กับกรอบความคิดว่าชีวิตไม่จ าเป็นต้องอยู ่ในฐานะทาง
เศรษฐกิจแบบที่เคยเป็นมา ความสามารถท่ีจะทะยานอยากจึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่ควรเกิดแก่ผู้มีทรัพยากร
น้อยตามนิยามของอัพพาดูไร แต่กลุ่มคนซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมีเงื่อนไขอันยากล าบาก
เป็นของตนเอง เช่นผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินในบริบทงานวิจัยนี้หลายคน ความทะยานอยากควร
ช่วงชิงพื้นที่และความหมายจากความโลภ ความสามารถที่จะทะยานอยากหรือทะเยอทะยานไม่ควร
เชื่อมโยงถึงความโลภโดยอัตโนมัติ แต่ควรมีความหมายที่ลื ่นไหลตามบริบทที่เปลี่ยนไป เพราะ
ความสามารถที่จะทะยานอยากสามารถน าบุคคลไปสู่ความเป็นไปได้รูปแบบใหม่หรือบริบทใหม่ใน
อนาคตได้    

ความทะยานอยากควรเป็นดังที่อัพพาดูไรเสนอว่าไม่ควรจ ากัดอยู่ที่ปัจเจก แต่เป็นระบบ
ความคิดที่จะต้องผลักเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ในประเทศไทยซึ่งมีประชากรจ านวนมากที่อยู่
ในสภาพรายได้ต ่าแต่ค่าครองชีพสูงดังที่เสนอในบทที่สอง จ าเป็นอย่างยิ่งที่คนกลุ่มนี้จะต้องรู้สึกว่า
ตัวเองสามารถทะยานอยากไปให้ไกลกว่าจุดที่เป็นได้เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายทาง
เศรษฐกิจ การอยากมีอยากได้เพื่อให้ชีวิตมีรายได้เพียงพอต่อค่าครองชีพ เพียงพอต่อการออมและต่อ
การเติมเต็มชีวิตในมิติต่างๆ เป็นสิ่งจ าเป็น มิใช่เพียงความโลภดังค่านิยมเดิมที่เป็นมา   
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บทที่ 7 
สรุป: ชีวิตที่ดีของผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เริ่มด้วยความ “ไม่รู้” ของตัวผู้วิจัย ข้อสงสัยแรกสุดที่จุดประกาย

ได้แก่ “ผู้วิจัยยังขาดความรู้อะไรเรื่องการเงินถึงขาดทุน” (ตามเรื่องเกริ่นน าในบทแรก) แม้ว่าประเด็น
จะเริ่มที่ตัวผู้วิจัย แต่ความสงสัยขยายออกเป็นประเด็นทางสังคมเมื่อได้รู้จักสัมมนาทางการเงินของ
กลุ่มคนไทยฉลาดการเงิน ค าถามเชิงปรากฏการณ์เกิดตามมาว่าท าไมคนจ านวนมากจึงตื่นตัวทาง
การเงิน กลุ่มผู้คนที่ขวนขวายเรียนหลักสูตรงานสัมมนาทางการเงินซึ่งผู้วิจัยเรียกว่า “ผู้แสวงหาความรู้
ทางการเงิน” เป็นใครและบริบททางสังคมแบบใดที่เอื ้อให้เกิดการเรียนรู้เรื ่องการจัดการเงินใน
ลักษณะนี้  

ก่อนที่จะเริ่มการวิจัยเพื่อตอบข้อสงสัย มีค าอธิบายที่ผุดขึ้นตามกรอบความคิดเ รื ่อง
การเงินที่ยังไม่เปิดกว้างของผู้วิจัยในตอนต้นซึ่งสะท้อนภาพเหมารวมที่คนกลุ่มนี้มักถูกวิจารณ์ว่า 
ความโลภและการติดหล่มในโลกของทุนนิยมเป็นแรงผลักดันให้คนเหล่านี้เสาะแสวงหาความรู้ทางการ
เงินและการลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยตั้งค าถามกับตนเองอีกรอบว่าการมองเช่นนี้เป็นวิธีเดียวที่จะ
เข้าใจคนกลุ่มนี้อย่างนั้นหรือ หากค าอธิบายสิ้นสุดที่ตรงนี้เราสามารถเข้าใจคนกลุ่มนี้และบริบทสังคม
ที่เอ้ือให้เกิดหลักสูตรสัมมนาการเงินได้ลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมาหรือไม่ แรกสุดผู้วิจัยทะเยอทะยานที่จะ
ก้าวพ้นกรอบของทุนนิยมและเสาะแสวงหาค าอธิบายรูปแบบใหม่ แต่เมื่อเดินทางมาถึงบทที่หกผู้วิจัย
ค้นพบแล้วว่าแม้จะก้าวพ้นกรอบโลกแห่งการสะสมทุนไม่ได้ แต่กิจกรรมทางการเงินมี เฉด มิติ
หลากหลายและซับซ้อนมากกว่าเพียงแค่การสะสมทุน การจัดการเงินในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะออม 
ลงทุน แก้หนี้ เล่นเกมทางการเงินล้วนสอดแทรกมิติทั้งด้านที่จรรโลงและมืดมนของชีวิต เช่น ความ
ปรารถนาที ่จะมีชีว ิตที ่ด ีข ึ ้น ความกังวลว่าช ีว ิตไร้ทางออกเพราะขาดทรัพยากร การจัดการ
ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง วิธีมองปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องการเงิน การต้องการหลักประกัน ฯลฯ  

เพ่ือท าความเข้าใจมิติที่หลากหลายดังกล่าว บทที่หนึ่งของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเริ่มด้วย
การทบทวนวรรณกรรมทางการเงิน แนวคิดทฤษฎีเรื่องจริยศาสตร์ในมานุษยวิทยาเพื่อเป็นกรอบ
วิเคราะห์และตั้งค าถามที่ส าคัญของงานวิจัย รวมทั้งน าเสนอสนามวิจัยและวิธีการวิจัย  บทที่สอง
น าเสนอประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยโดยสังเขปตั้งแต่ยุคเปิดเสรีจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเพื่อแสดง
สภาพสังคมการเมืองที่แปรเปลี่ยนและส่งผลต่อนโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งก่อให้เกิดปัจจัยหลายประการ
ที่ท าให้คนไทยจ านวนมากตกอยู่ในสภาวะไม่ม่ันคงทางการเงิน  ได้แก่ ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ การ
ขาดผลิตภาพ กับดักรายได้ปานกลาง ค่าครองชีพสูง หนี้สินและการก้าวสู่สังคมสูงวัย บททีส่ามส ารวจ
ทัศนคติและชุดความรู้ส าคัญซึ่งอยู่เบื้องหลังการก าเนิดงานสัมมนาทางการเงินของกลุ่มคนไทยฉลาด
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การเงิน ได้แก่ ความเชื่อเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทางการเงินผ่านการฝึกฝน รัฐและโครงสร้างการ
บริหารประเทศเรียกร้องให้การบริหารเงินส่วนบุคคลเป็นภาระของปัจเจกที่ต้องอาศัยความเพียรเพ่ือ
เรียนรู้และความอุตสาหะเพื่อฝึกปฏิบัติ รวมทั้งความเชื ่อว่าความรู้ทางการเงินเป็นความรู้ที ่ไม่
แพร่หลาย ในบทเดียวกันนี้ ผู้เรียนได้รับการแนะน าให้ใคร่ครวญถึงความร ่ารวยส่วนบุคคลให้ละเอยีด
ขึ้นผ่านการใช้เครื่องมือค านวณและท าความเข้าใจว่าการเงินเป็นเรื่องที่ต้องจัดการ บทที่สี่ต่อเนื่องจาก
บทที่สามเนื่องจากทัศนคติและชุดความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถน าผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน
ไปสู่ชีวิตที่ปรารถนา จ าเป็นต้องมีเครื่องมือหรือวิธีการทางการเงินต่างๆ รวมทั้งมีการทดลองและฝึกใช้
เครื่องมือเหล่านั้นผ่านการเล่นเกมเพื่อมองเห็นความเป็นไปได้ภายใต้ข้อจ ากัดที่มีอยู่ บทที่ห้าแนะน า
ให้ผู้อ่านรู้จักภาพรวมของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน ก่อนที่จะ
พาไปรู้จักเส้นทางชีวิตและความปรารถนาของผู้ให้ข้อมูล ภาวะเงินไม่พอใช้ การมีหนี้สิ้น ความอยากมี
เงินพอใช้หลังเกษียณ และความต้องการประสบความส าเร็จโดยเร็วผลักให้ผู ้คนจ านวนหนึ่งเลือก
เรียนรู้ทางการเงิน บทที่หกส ารวจประสบการณ์หลังเรียนรู้ทางการเงิน ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ที่
หลากหลาย เช่น การน าวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติของวิทยากรไปใช้ด าเนินชีวิต ซึ่งเกิดผลลัพธ์แตกต่าง
กันออกไปตามบริบทของบุคคล  ไม่มีผู้เรียนคนใดที่น าความรู้ไปใช้แบบเถรตรงโดยไม่ปรับตามความ
เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าความรู้ทางการเงินนั้นแปรเปลี่ยนได้ตามบริบท ผู้ศึกษาชุดความรู้ทาง
การเงินมีวุฒิภาวะมากพอที่จะพิจารณาว่าสิ่งใดเหมาะหรือไม่เหมาะสม ผู้เรียนบางคนลองจัดการเงิน
ตามค าแนะน าของวิทยากรเพียงไม่นานก่อนจะกลับไปสู่วิถีเดิมของตน ผู้เรียนบางคนก็ค้นพบว่า
วิธีการของวิทยากรไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตมากนัก ไม่ได้มีความจ าเป็นจะต้องน ามาประยุกต์ใ ช้ จาก
เนื้อหาทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สรุปแนวคิดได้สองประการ   
 
7.1 การแสวงหาความรู้ทางการเงินในบริบทเศรษฐกิจสังคมไทย 
 

เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้คนจ านวนมากของประเทศไทยมีความไม่มั่นคงทางการ
เงินอันได้แก่ ความเหลื่อมล ้าด้านการกระจายรายได้และสินทรัพย์ ผลิตภาพต ่า กับดักรายได้ปานกลาง 
ค่าครองชีพที่สูง ปัญหาหนี้สิน และการก้าวสู่สังคมสูงวัย ผลอย่างหนึ่งที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้คือ
บรรยากาศตัวใครตัวมัน (every man for himself) ทุกคนควรต้องหาวิธีเอาตัวรอดด้วยตัวเองซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นแนวคิดตนเป็นที่พึ ่งแห่งตนที่จักรพงษ์ซึ ่งเป็นวิทยากรของกลุ่มคนไทยฉลาด
การเงินน าเสนอ บรรยากาศทางสังคมเช่นนี้ท าให้ “ความรู้ทางการเงิน” ในระดับปัจเจกถูกให้น ้าหนัก
มากกว่าที่ควรเป็น การที่คนหนึ่งคนจะมั่นคงทางการเงินได้อันที่จริงมีองค์ประกอบหลายด้าน เช่น 
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ การเมืองมั่นคง รายได้ต่อหัวของประชากรสูงสอดคล้องกับค่าครอง
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ชีพ คนมีความสามารถในการใช้หนี้และมีความรู้ทางการเงินที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
ทว่าเมื่อปัจจัยด้านอื่นที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจระดับประเทศจัดการได้ยาก 
ความรู้ทางการเงินซึ่งเป็นเพียงหนึ่งปัจจัยถูกผลักให้มีความส าคัญ จนในบางกรณีเช่นในงานสัมมนา
ทางการเงินถูกมองว่าเป็นเพียงวิธีการเดียวที่จะเอาตัวรอดจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เป็นอยู่ได้        

ในแง่นี้ งานสัมมนาที่จัดโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญทางการเงินสะท้อนการถอด
ใจกับการแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมทั้งระบบ จักรพงษ์พูดชัดเจนมากว่าไม่รู้จะแก้ปัญหากับ
ดักรายได้ปานกลางเชิงโครงสร้างหรือการมีรายได้ต ่าอย่างไร แต่เมื่อทัศนคติ ชุดความรู้ การใช้
เครื่องมือทางการเงินและการฝึกปฏิบัติที่ผ่านมาของตนท าให้ตนเองหลุดพ้นจากปัญหาทางการเงินได้ 
จึงผันแปรสิ่งเหล่านี้เป็นธุรกิจและถ่ายทอดสู่คนอื่น เพื่อให้ปัจเจกรายคนที่เลือกรับแนวคิดและการ
ปฏิบัตินี้รอดพ้นได้เช่นกัน การจัดการเงินในระดับปัจเจกนั้นง่ายกว่าการแก้ทั้งโครงสร้างเป็นอย่างมาก
เพราะมีผลลัพท์ท่ีจับต้องได้หากปัจเจกยึดตามแนวคิดและฝึกปฏิบัติตามที่วิทยากรเสนอ   

อย่างไรก็ตาม ผลลัพท์ของงานสัมมนาทางการเงินมีทั ้งส่วนที ่ท้าทายและส่งเสริม
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น ในแง่การท้าทาย ชุดความรู้และทัศนคติสร้างวิธีคิดใหม่แก่ผู้เรียน
ดังแนวคิดเรื่องความสามารถในการทะยานอยากของอัพพาดูไร จินตนาการด้านเศรษฐกิจของผู้เรี ยน
ถูกผลักออก ผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินสามารถมีชีวิตทางเศรษฐกิจที่ ดีกว่าสภาพที่เป็นมาได้ 
โดยเฉพาะถ้ายึดตามความทะเยอทะยานของวิทยากรที่อยากจะเผยแพร่ความรู้ทางการเงินให้แก่คน
ไทยทั้งประเทศ ส่วนด้านส่งเสริมโครงสร้าง ชุดความรู ้และวิธีปฏิบัติที ่ได้จากการเรียนส่งเ สริม
บรรยากาศตัวใครตัวมันเป็นอย่างยิ่ง เน้นให้เฉพาะผู้ที่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้รอดพ้นใน
ระดับปัจเจก ท าให้หัวใจของการแก้ปัญหาความมั่นคงทางการเงินอยู่ที่ความรู้ทางการเงิน โดยไม่ได้มี
ความพยายามที่จะเปลี่ยนปัจจัยอ่ืนไปพร้อมๆ กัน สุดท้ายภาระจึงตกอยู่กับปัจเจกมหาศาล เพราะต่อ
ให้มีความรู้ทางการเงินแต่หารายได้ไม่พอออมหรือลงทุน สุดท้ายต้องล าบากเพิ่มขึ้นด้วยการท างานที่
สองหรือสาม ซึ่งในอุดมคติไม่ควรเป็นเช่นนั้น  

เมื ่อพิจารณาในส่วนของผู ้เร ียนจะเห็นว่า ผู ้ที ่มาเรียนมีอาชีพที ่หลากหลายมีทั้ง
ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ที่ท างานอิสระ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ทุกอาชีพล้วนหาความ
มั่นคงทางการเงิน แม้แต่ข้าราชการซี่งคนภายนอกมักคิดว่ามีความม่ันคงจากสวัสดิการก็ไม่ได้มั่นคงทั้ง
ทางเศรษฐกิจและทางจิตใจ สุดท้ายแล้ว ผู้ที่มาแสวงหาความรู้ทางการเงินมีความพยายามที่จะพา
ตนเองและคนใกล้ชิดให้รอดพ้นจากความยากล าบากทางเศรษฐกิจในบรรยากาศที่กระตุ้นให้รู้สึกว่า
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หลายคนเลือกที่จะมองข้ามโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิงอย่างเช่น
พละเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาก ถึงขนาดไม่ตั้งค าถามว่าท าไมตนเองถึงได้เงินเดือนน้อยแต่เน้นว่าตัวเอง
จะออมเงินเดือนเพียงมิติเดียว หรือบางคนก็เลือกเอาปัญหาที่มีโครงสร้างมากระตุ้นให้คนอื่นหันมา
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สนใจที่จะเรียนรู้ทางการเงินแบบเดียวกับตนเช่นฮอลล์ที่ประกอบอาชีพนักวางแผนการเงินเป็นอาชีพ
เสริม เพราะมองว่าหนทางที่จะรอดจากสภาพสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันคือความรู้ทางการเงิน  

โดยสร ุป การแสวงหาความร ู ้ทางการเง ินได ้ร ับความน ิยมข ึ ้นมาจากสายธาร
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสังคมท่ีปรับเปลี่ยนมาถึงจุดที่ปัจจัยต่างๆ เรียกร้องให้ปัจเจกพิจารณาเรื่องการ
จัดการเงินในวงแคบ กล่าวคือในระดับตัวบุคคลและคนใกล้ชิด โดยเน้นเรื่องความรู้ทางการเงินเป็น
ทางออกของปัญหามากกว่าที่จะเรียกร้องปัจจัยด้านอ่ืนที่ระบุด้านบนไปพร้อมกัน   
 
7.2 ชีวิตที่ดีของผู้แสวงหาความรู้ทางการเงิน 
 

มีสองแนวคิดที่เนื้อหาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ท้าทาย ประการแรกคือการคิดว่าเงินเป็นสิ่ง
ชั่วร้าย (ซิงเกอร์, 2558) มองว่าผู้ที่สัมพันธ์กับเงินเป็นเรื่องของความโลภ และประการที่สองคือการ
มองว่าเงินท าลายความสัมพันธ์ในสังคม (Simmel, as cited in Bloch and Parry, 1989) ส าหรับ
ประการแรกนั้น การมองว่าผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินใฝ่รู้ทางการเงินเพียงเพราะความโลภ หวัง
เพียงความร ่ารวยเป็นมุมมองที่คับแคบและไม่เพียงพอต่อการท าความเข้าใจกับคนกลุ่มนี้อย่างยิ่ง 
นอกจากบริบทเชิงเศรษฐกิจสังคมที่อภิปรายไปข้างต้นแล้ว ลักษณะประการหนึ่งของความเป็นมนุษย์
ที่กลุ่มแนวคิดสิ่งที่ดีและจริยศาสตร์เสนอคือการปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตตามศีลธรรมที่
ตนยึดถือ การเรียนรู้เรื่องการจัดการเงินสะท้อนความปรารถนาที่จะท าให้ชีวิตของผู้เรียนดีขึ้นผ่านการ
หาหนทางและวิธีจัดการเงินในรูปแบบที่ต่างไปจากความเข้าใจในอดีต  

การลองหาหนทางจัดการเงินรูปแบบใหม่น าพามาสู่งานสัมมนาทางการเงิน ซึ่งมอบ
มุมมองใหม่ต่อการสร้างชีวิตดี ได้แก่ การเข้าใจว่า “ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่รู ้สึกจัดการอนาคตได้” 
ท่ามกลางบริบทความไม่มั่นคงทางการเงินซึ่งถูกแปรเปลี่ยนความหมายให้กลายเป็นความไม่แน่นอน 
“ความรู้สึก” เป็นสิ่งส าคัญ จัดการได้จริงหรือไม่จริงไม่ส าคัญเท่าความรู้ สึกว่าจัดการหรือรับมือได้ 
เพราะผลสัมฤทธิ์ของชุดความรู้และเครื่องมือที่จะเกิดแก่ปัจเจกต้องต้องอาศัยเวลาที่ยาวนาน ไม่ได้รู้
ได้โดยทันที “การจัดการอนาคต” ในบริบทนี้ไม่ใช่การรู้อนาคตล่วงหน้าทั้งหมด แต่เพียงคาดเดาได้
บางส่วนให้เพียงพอที่จะรู้สึกว่าอนาคตเป็นความยากล าบากที่จัดการได้ (manageable difficulties) 
ผ่านแนวคิด ชุดความรู ้ และเครื ่องมือ ไม่ใช่ความยากล าบากที่ยากเกินรับมือ (overwhelming 
difficulties) รูปแบบในอดีตต้องเผยให้เห็นว่าอนาคตจะมีบางส่วนที่ทับซ้อนกับอดีตท าให้ชุดความรู้
และเครื่องมือที่มีอยู่แล้วจัดการบางส่วนที่ว่าได้ (เหมือนที่เบ็กเกิร์ตและบร็องค์กล่าว) ขณะเดียวกัน
อนาคตก็ต้องมีความเป็นไปได้รูปแบบใหม่ (เหมือนที่อัพพาดูไรกล่าว) มิเช่นนั้นการลงมือปฏิบัติใน
ปัจจุบันเพื่อให้อนาคตต่างออกไปจะไม่มีความหมาย  
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ชุดความรู้และเครื ่องมือทางการเงินสะท้อนความปรารถนาที่ช่วยให้ผู ้เรียนจัดการ
อนาคตได้ในหลากหลายหัวข้อ เช่น ความมั่นคงปลอดภัย (การท าประกันชีวิต การไม่เป็นหนี้) ความ
เป็นอยู่ที่ดี (การมีเงินส ารองฉุกเฉิน การท าประกันสุขภาพ) ความหวัง (เงินออมระยะยาวเพื่อการ
เกษียณ พอร์ต B) ฯลฯ หนึ่งในตัวอย่างของชุดความรู้และเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดคือการเห็นภาพการ
ซื้อกองทุนรวมผ่าน Dollar Cost Average (DCA) เป็นระยะเวลา 15 ปีดังที่ปรากฎในตาราง 3.7 ใน
บทที่สาม หากการมีเงินหมายถึงโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่มากขึ้น การเห็นเงินเพิ่มขึ้นตามจ านวนปีที่
เปลี่ยนไปเสมือนเป็นการการันตีอนาคตรูปแบบหนึ่งว่าหากท าเช่นนี้อนาคตในการเข้าถึงทรัพยากรก็
จะมากข้ึนตาม ท าให้รู้สึกว่าอนาคตมีความหวัง เพ่ิมความม่ันคงและปลอดภัย คาดหมายความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึนกว่าเดิมตามทรัพยากรที่เพ่ิมพูนได้ 

ส าหรับประเด็นเรื่องเงินท าลายความสัมพันธ์ทางสังคม แม้เรื่องเล่าของผู้ให้ข้อมูลใน
วิทยานิพนธ์หลายคนจะสื่อให้เห็นว่าปัญหาทางการเงินส่งผลกระทบเชิงลบต่อครอบครัว แต่นั่นไม่ใช่
ค าอธิบายที่ครอบคลุม หากอาศัยแนวคิดเรื่อง “งานความสัมพันธ์” ของเซลิเซอร์ในบทที่หนึ่งมาชว่ย
อภิปรายจะเห็นว่าในแต่ละการตัดสินใจทางการเงินแต่ละครั้งมีความ “พยายามสร้าง รักษา ต่อรอง 
เปลี่ยนแปลง หรือยุติความสัมพันธ์” (Zelizer, 2012) กับบุคคลอื่นทางสังคม เช่น ประกันจ านวน
หลายฉบับที่ญี่ปุ่นท าไม่ใช่เพียงเพื่อตนเองคนเดียวแต่ค านึงถึงแม่ที่มีอาการป่วยทางกายและจิต หาก
วันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน แม่ยังพอมีเงินทุนเพื่อด าเนินชีวิตต่อไป หรือความต้องการมีเงินหลัง
เกษียณของต๊ะที่มีทั้งลูกและภรรยาเป็นหัวใจส าคัญ ต๊ะไม่ต้องการเป็นภาระของลูก ส่วนภรรยาเป็น
บุคคลที่ต๊ะปรารถนาจะอยู่กินด้วยกันจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต งานความสัมพันธ์นี้แสดงให้เห็นว่า
การตัดสินใจทางการเงินไม่ได้ค านึงเพียงประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจหรือท าลายความสัมพันธ์ทาง
สังคม แต่ยังมีอารมณ์และศีลธรรมที่บุคคลยึดถือ มีทั้งความรู้สึกสึกและความผูกพันระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์อยู่ในการกระท า   

อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไปก่อนหน้า การสร้างความรู้สึกจัดการอนาคตได้หรือการสร้าง
ความหวังเช่นนี้ไม่ได้มีเฉพาะด้านสวยงาม แต่มีราคาที่ต้องจ่าย ที่ปรากฎชัดคือการแบกรับภาระของ
ปัจเจก ความรู้สึกจัดการอนาคตได้แลกมากับภาระอันหนักอึ้งของปัจเจกว่าจะต้องน าความรู้และชุด
เครื่องมือไปควบคุมรายละเอียดในชีวิตจะประกอบสร้างเป็นอนาคตที่ปรารถนา หากผิดแผกจาก
แผนการหรือรู้สึกว่ายากล าบากยากเกินจัดการ ผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินบางคนก็พร้อมกดดันและ
กล่าวโทษตนเอง มองเห็นว่าความผิดตกอยู่กับปัจเจกบุคคลอยู่ร ่าไป  

โดยสรุป ชีวิตที่ดีในลักษณะนี้จึงเรียกร้องทั้งแรงกายและแรงใจจากปัจเจกค่อนข้างมาก 
ความรู้สึกจัดการอนาคตได้ถูกท าให้เป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่น่าประหลาดใจที่เมื่อผู้แสวงหาความรู้
ทางการเงินเข้าถึงชุดวิธีคิด ความรู้และเครื่องมือทางการเงินจะรู้สึกว่าชีวิตมีทิศทางหรือหนทาง
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มากกว่าตอนที่ยังเข้าไม่ถึงเพราะได้สัมผัสความรู้สึกว่าอนาคตอยู่ในมือตน ซึ่งมาพร้อมวิธีการและ
เครื่องมือเพ่ือใช้บริหารความเป็นไปไปได้ในอนาคตของตนเอง  

 
7.3 ข้อเสนอแนะ 
 

7.3.1 การเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน  
ผู้วิจัยเห็นด้วยกับวิทยากรกลุ่มคนไทยฉลาดการเงินว่าความรู้ทางการเงินใน

ประเทศไทยยังไม่แพร่หลาย การศึกษาไทยยังไม่ให้ความรู้ทางการเงินเท่าทันยุคสมัยที่ปรับเปลี่ยน 
สภาพสังคมเศรษฐกิจที่มีพลวัตรย่อมเรียกร้องความเข้าใจเรื่องการจัดการเงินที่มีพลวัตร อย่างไรก็ตาม 
ในประเด็นนี้มีสามประเด็นย่อยเพิ่มเติม ประเด็นแรกคือความรู้ทางการเงินมีหลากหลาย ก่อนจะ
เผยแพร่ชุดความรู้ทางการเงินหนึ่งย่อมควรพิจารณาว่าชุดความรู้ทางการเงินหนึ่งๆ เหมาะกับคนกลุ่ม
ใด ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชุดความรู้ทางการเงินที่เป็นสากลที่เหมาะกับทุกบริบทและทุกกลุ่ม
สังคมโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยน ดังนั้น หัวใจส าคัญของการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินจึ งอยู่ที ่การ
พิจารณากลุ่มผู้รับความรู้  ประเด็นที่สอง การให้ความรู้ทางการเงินเป็นวงกว้างที่สุดจะช่วยในหลาย
ประเด็น เช่น ลดความเข้าใจผิดทางการเงิน เท่าทันการชวนเชื่อให้ลงทุนหรือการหลอกให้ลงทุน 
กระจายความเหลื่อมล ้าทางความรู้ว่าเรื่องของการเงินไม่จ าเป็นต้องอยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญเพียงอย่าง
เดียว ฯลฯ การเงินพื้นฐานที่ปรับตามพลวัตรของการเงินโลกควรบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษา 
ผู้เรียนจะรับเอาแนวทางไปปฏิบัติหรือไม่หรือรับมากแค่ไหนควรให้เป็นทางเลือกของผู้เรียน และ
ประเด็นที่สาม ความรู้ทางการเงินไม่ควรถูกยกมาให้ความส าคัญกว่ าการแก้ปัญหาเชิงนโยบายอื่นๆ 
แม้การให้ความรู้ทางการเงินจะจ าเป็น แต่การแก้ปัญหาเชิงนโยบายมีความส าคัญ ไม่เช่นนั้นการให้
ความรู้ทางการเงินจะเท่ากับการผลักภาระให้ปัจเจกแต่เพียงผู้เดียว ดังที่ผู้วิจัยเสนอไปก่อนหน้าว่า
ความรู้ทางการเงินเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ท าให้คนไทยจ านวนมากไม่มั่นคงทางการเงิน หาก
ต้องการแก้ปัญหานี้ในระยะยาวจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายไปพร้อมๆ กัน  

7.3.2 การศึกษาเพิ่มเติม  
มีหัวข้อการศึกษาอื่นที่ท าได้เพื่อพยายามเข้าใจผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินให้ดี

ยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินในเชิงปริมาณ ข้อดีของการศึกษาเชิงคุณภาพดังที่
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ท าคือเผยให้เห็นเรื่องราวและบริบทเฉพาะของบุคคลที่งานเชิงปริมาณไม่อาจลงลึก 
แต่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก็มีข้อจ ากัดเพราะไม่อาจมีตัวอย่างขนาดใหญ่ว่ากลุ่มผู้แสวงหาความรู้ทางการ
เงินนี้เป็นใคร พวกเขามีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรจึงเรียนรู้ทางการเงิน หากมีการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณก็จะช่วยฉายภาพชัดเจนขึ้น   
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ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือเวลา ความรู้ทางการเงินจะ
ประสบผลส าเร็จแก่ชีวิตของผู้ให้ข้อมูลจริงตามกล่าวอ้างหรือไม่ต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการพิสูจน์ ซึ่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม่สามารถส ารวจได้ อาจมีงานศึกษาอ่ืนๆ ที่มีทุนทรัพย์และเวลามากกว่างานฉบับนี้
ที่ศึกษาติดตามชีวิตของผู้เรียนรู้ทางการเงิน (ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นเฉพาะคนกลุ่มนี้) ในเชิงมานุษยวิทยา
ระยะยาว ผลการศึกษาน่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการท าความเข้าใจบริบทและปัจจัยแวดล้อมที่ท า
ให้ผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามแนวคิด ความรู้และเครื่องมือทางการเงิน
ที่ร ่าเรียน นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สิ้นสุดการส ารวจภาคสนามเดือนสิงหาคม ปี 2562 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาประมาณครึ่งปีก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลกระทบจากโรคระบาดส่งผลและ
สั่นคลอนการจัดการเงิน หากมีการศึกษาต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลาโรคระบาด เนื้อหาและบทวิเคราะห์
ของงานวิจัยฉบับนี้อาจปรับเปลี่ยนเพราะผู้แสวงหาความรู้ทางการเงินหลายคนต้องเจอกับโจทย์ทาง
การเงินใหม่ท่ีอาจไม่เคยประสบมาก่อน   

ประการสุดท้าย กลุ่มคนไทยฉลาดการเงินเป็นกลุ่มจัดสัมมนาการเงินประเภท
หนึ่งซึ่งมีลักษณะจ าเพาะ ได้แก่ การเน้นให้ความรู้ทางการเงินพ้ืนฐาน ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางงานสัมมนา
ทางการเงินจ านวนมากที่เน้นการลงทุนและการท าก าไรโดยเฉพาะ หากศึกษาผู ้แสวงหาความรู้
ทางการเงินในกลุ่มงานสัมมนาการเงินเหล่านั้น ค าอธิบายเพื่อท าความเข้าใจอาจแตกต่างออกไปซึ่งก็มี
ความน่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม “ผู้สนใจความรู้ทางการเงิน” (ผู้เข้าร่วม) 1 

 
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “ตื่นเงิน: ชีวิตที่ดีและความสัมพันธ์

ทางสังคมของผู ้แสวงหาความรู ้ทางการเงิน” ปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

1) ชื่อเล่น / นามแฝง 

2) อายุ 

3) เพศ 

O ชาย  O หญิง  O เพศทางเลือก 
4) ท่านอบรม Money Makeover รอบใด 

O 1     O 2  O 3        O 4    O 5  O 6        O 7 
5) งาน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

O พนักงานบริษัทเอกชน 
O พนักงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ 
O ธุรกิจส่วนตัว 
O อาชีพอิสระ 
O อ่ืนๆ… 

6) รายได้ต่อเดือน 

O ต ่ากว่า 15,000 บาท 
O 15,001 - 30,000 
O 30,001 - 45,000 
O 45,001 - 60,000 
O 60,001 - 75,000 
O 75,001 - 100,000 

 
1 แบบสอบถามท าผ่านช่องทางออนไลน์ Google Document  
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O มากกว่า 100,000 
O การศึกษา 

7) มัธยม/ปวศ./กนศ. 

O ปริญญาตรี 
O ปริญญาโท 
O สูงกว่าปริญญาโท 
O อ่ืนๆ… 

8) สถานภาพ 

O โสด 
O มีแฟน/คนรัก แต่ยังไม่แต่งงาน 
O แต่งงาน 
O มีบุตร 

 O อ่ืนๆ  
9) ท่านเริ่มสนใจความรู้ทางการเงินตั้งแต่ช่วงอายุใด 

O ก่อนอายุ 20 
O 20-25 
O 26-30 
O 31-35 
O 36-40 
O 41-45 
O 46-50 
O 51-60 
O มากกว่า 60 

10) สถานะทางการเงิน 

O มีเงินเก็บเกิน 20% ของรายได้ 
O มีเงินเก็บเกิน 10% ของรายได้ 
O มีเงินเก็บแต่ไม่ถึง 10% ของรายได้ 
O ไม่มีเงินเก็บ แต่ไม่เป็นหนี้ 
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O เป็นหนี้ แต่ยังมีเงินเก็บ 
O เป็นหนี้ และไม่มีเงินเก็บ 
O อ่ืนๆ… 

11) สาเหตุที่มาลงเรียนคอร์สความรู้ทางการเงินคืออะไร (เช่น อยากมีรายได้เพ่ิม อยากเก็บเงิน

เพ่ิม อยากได้เครื่องมือ อยากปลดหนี้ อยากมีธุรกิจ อ่ืนๆ) 

_________________________________ 

12) ท่านสนใจความรู้ทางการเงิน “ก่อน” หรือ “หลัง” รู้จักกับ The Money Coach 

O ก่อนรู้จัก 
O หลังรู้จัก 

13) ท่านรู้จัก The Money Coach มาก่ีปีแล้ว 

14) ก่อนอบรม Money Makeover ท่านรู้จักเครื่องมือทางการเงิน EZ Calculator หรือไม ่

O รู้จัก 
O ไม่รู้จัก 

15) ก่อนอบรม Money Makeover ท่านรู้จักการ DCA หรือไม่ 

O รู้จัก 
O ไม่รู้จัก 

16) ท่านเคยวางแผนเกษียณก่อนอบรม Money Makeover หรือไม่ 

O วางแผน 
O ไม่ได้วางแผน 
O วางแผนบ้าง แต่ไม่ละเอียดเท่านี้ 
O อ่ืนๆ… 

17) หลังจากเข้าอบรม Money Makeover แล้ว มุมมองต่อการจัดการเงินท่านเปลี่ยนแปลง

หรือไม่ 

O เปลี่ยน 
O ไม่เปลี่ยน 
ถ้าเปลี่ยน เปลี่ยนอย่างไร______________________________________________ 

18) ความรู้ทางการเงินส่งผลต่อชีวิตท่านอย่างไร_________________________________ 

19) ท่านมเีป้าหมายทางการเงินอย่างไร_______________________________________ 
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20) ท่านมีเป้าหมายทางชีวิตอย่างไร (หากเป็นเป้าหมายเดียวกับเป้าหมายทางการเงิน สามารถ

ระบุว่าเป็นเป้าหมาย

เดียวกัน)___________________________________________________  

21) ท่านสะดวกให้สัมภาษณ์ในรายละเอียดเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 

O สะดวก 
O ไม่สะดวก 
ถ้าสะดวก ขอรบกวนช่องทางติดต่อค่ะ (เช่น เบอร์ ไลน์) 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวสุดคนึง บูรณรัชดา 
วันเดือนปีเกิด 8 สิงหาคม 2530 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2551: ศิลปศาสตรบัณฑิต             

(ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษวิชาภาษาเกาหลี 

โรงเรียนก าเนิดวิทย์  
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