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มนุษย์เงินเดือนคนไหนไม่ร้ ูจกั "เงินผ่อน" ถือว่าเชยมาก บางคนผ่อนบ้ าน บางคนผ่อนรถ บางคนผ่อนที่(ดิน) บาง
คนผ่อนบัตรเครดิต และสุภาพบุรุษหลายท่านก็ยงั คงผ่อนภรรยา (กู้เงินมาแต่งงาน) และมีอีกสารพัดผ่อน ถ้ าอยากรู้ จริ งๆ
ว่ามีอะไรอีกหรื อไม่ที่ได้ มาจากนโยบายเงินผ่อน ลองเดินเข้ าไปในบ้ านของใครซักคน และลองชี ไ้ ปที่อุปกรณ์ เครื่ องใช้
ภายในบ้ านอย่างหนึ่ง และถามว่าซื ้อสดหรื อผ่อน ผมคิดว่าเกิน 50% ของเครื่ องใช้ ภายในบ้ านได้ มาจากนโยบายเงินผ่อน
ไม่วา่ จะเป็ นตู้เย็น ทีวี เครื่ องซักผ้ า เตาแก็ส ฯลฯ
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ ค่านิยม "ใช้ ก่อนผ่อนทีหลัง" เกิดขึ ้นมากในสังคมไทยเรา ผมคิดว่ามีสาเหตุหลักๆ อยู่สอง
ประการคือ ประการแรกคนไทยชอบเห่อโดยเฉพาะคนที่ไม่คอ่ ยมีกะตังค์มกั จะอยากได้ โน่นอยากได้ นี่(รวมถึงหนี ้) เห็นใครมี
อะไรไม่ได้ เราต้ องมีด้วย โดยไม่ประเมินตัวเองก่อน มักจะใช้ ความรู้ สึก "อยากได้ " ตัดสินการกระทา ไม่ได้ ดูเหตุผลหรื อ
อรรถประโยชน์ของสิง่ ที่ต้องการได้ ก่อน เช่น บางคนผ่อนเครื่ องออกกาลังกายมาเพราะเห็นโฆษณาในทีวี แต่พอซื ้อมาจริ งๆ
แล้ ว กลับกลายเป็ นราวตากผ้ าไป
ประการที่สอง ผู้ทาธุรกิจปล่อยเงินกู้หรื อขายสินค้ าก็ออกโฆษณาล่อใจเหลือเกิน เช่น ไม่มีเงินดาวน์ก็ผ่อนรถได้
ไม่มีเงินก็สามารถซื ้อเครื่ องใช้ กลับบ้ านได้ ด้ วยบัตรต่างๆ คุณมาเพียงตัวกับหัวใจแล้ วคุณจะได้ ทกุ อย่างที่คณ
ุ ต้ อ งการ เจอ
โฆษณาแบบนี ้เข้ าไปร้ อยทังร้้ อยไปไม่รอด จอดป้ายเงินผ่อนทุกราย
ไม่ใช่วา่ ผมจะต่อต้ านนโยบายเงินผ่อนนะครับ แต่ผมอยากจะชี ้ให้ เห็นประเด็นบางอย่างที่มนุษย์เงินเดือนพึงระวัง
มิฉะนัน้ เราจะทางานใช้ หนี ้ไปตลอดชีวิตของการเป็ นลูกจ้ าง โอกาสที่จะออกมาทาธุรกิจส่วนตัว โอกาสที่จะมีทรัพย์สนิ เงิน
ทองไว้ กินตอนแก่จะมีน้อยลง
สมมติว่าเราอยากได้ รถยนต์สกั คันหนึ่ง ถ้ าเรายังไม่ซื ้อ ผมถือว่ารถยนต์คือปั จจัยจูงใจ (Motivation Factor) ใน
การทางานเพื่อเก็บเงินซื ้อรถยนต์ เราอาจจะหางานพิเศษทาเพื่อให้ ได้ เงินมากขึ ้น แต่ ….ถ้ าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ นโยบาย
เงินผ่อน รถยนต์จะเป็ นสิง่ จูงใจเราสักเดือนสองเดือน (ตอนที่ปา้ ยแดงอยู)่ แต่หลังจากนันอี
้ กสามสีป่ ี รถยนต์จะเปลีย่ นจาก
แรงจูงใจเป็ น "ภาระ" ทันที ภาระที่วา่ นี ้คือ ความทุกข์ที่ต้องนัง่ ผ่อนรถทุกเดือน ความเครี ยดจะเริ่ มมาเยือนเรามากขึ ้นเรื่ อยๆ
เราจะหมดทุกข์อีกครัง้ เมื่อภาระเงินผ่อนหมดลง หลายคนพอผ่อนอะไรหมดใหม่ๆ รู้ สึกเข็ดไม่อยากผ่อนอะไรอีก แต่อีก
หลายคน "เข็ดแล้ วไม่จา" พอผ่อนอะไรหมดไปอย่างหนึง่ แล้ ว รี บหา

ถ้ าเราสังเกตดีๆว่าสิ่งที่เราผ่อนนันส่
้ วนมาก ช่วงเวลาที่เรามีความสุขนันมี
้ เพียงนิดเดียวคือตอนที่เราได้ มั นมา
ใหม่ๆ หรื อตอนที่เพื่อนๆหรื อคนรอบข้ างเราชม เช่น โอโห้ รถสวยจังเลย ดีนะมีรถเป็ นของตัวเองไม่ต้องนัง่ รถเมล์ไปทางาน
ฯลฯ นี่คือช่วงเวลาที่เรามีความสุขซึง่ มีเพียงสองสามนาที แต่อีก 23 ชัว่ โมงกับอีก 57-58 นาทีตอ่ วันในทุกๆเดือนนัน้ เราจะ
มีความทุกข์อยู่กบั ภาระเงิ นผ่อน ลองเลือกเอาเองก็แล้ วกันครับว่าเราอยากจะมีความสุขน้ อย แต่ทกุ ข์มากหรื ออยากจะ
ทุกข์น้อย (ที่ไม่มีรถ) แต่มีความสุขมากตลอดเวลา (เพราะเรามีเงินเก็บ แต่ไม่มีรถ)
มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ถ้ าจะผ่อนอะไรขอให้ พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี ้
 สิ่งที่ผ่อนเป็ นภาระหรื อการลงทุน ให้ วิเคราะห์ ดูว่าสิ่งที่เราจะผ่อนนัน้ สามารถสร้ างผลตอบแทนให้ กับเราได้
หรื อไม่ เช่น ถ้ าผ่อนรถแล้ วเราจะเอารถไปสร้ างรายได้ หรื อไม่ หรื อไว้ สาหรับขับไปทางานให้ ดเู ท่ห์เพียงอย่างเดียว
หรื อวันหยุดเราจะเอารถไปบริ การรับจ้ าง ถ้ าจะซือ้ บ้ านเราจะซื ้อเพื่ออยู่อย่างเดียว เพื่อประหยัดค่าเช่า ลอง
พิจารณาดูว่าคุ้มกับค่าเช่าหรื อไม่ หรื อเราจะซื ้อบ้ านเพื่อให้ ภรรยาเปิ ดร้ านขายของเพื่อหารายได้ มาผ่อนบ้ าน
สรุปง่ายๆคือ การผ่อนสิง่ ที่มีผลตอบแทนไม่วา่ จะระยะสันหรื
้ อระยะยาวนันผ่
้ อนได้
 จาเป็ นต่อชีวิตหรื อไม่ เราควรจะวิเคราะห์ดวู ่าสิ่งที่เรากาลังจะผ่อนนัน้ เป็ นสิ่งที่จาเป็ นและสาคัญต่อชีวิตเราเป็ น
อันดับต้ นๆหรื อไม่ เช่น ถ้ าเราพิการและถ้ าเราไม่ผอ่ นรถเข็นสักคันเราคงไปทางานไม่ได้ ถ้ าเราไม่ผ่อนเครื่ องออก
กาลังกาย เราอาจจะมีชีวิตอยูไ่ ม่เกินหนึ่งปี เพราะแพทย์สงั่ ให้ ออกกาลังกายทุกวัน ฯลฯ อย่างนี ้ผ่อนไปเถอะครับ
แต่ถ้าเราไม่ผ่อนบ้ านสักหลังเราจะดูด้อยกว่าเพื่อนๆ ถ้ าเราไม่ผ่อนมือถือสักเครื่ องเราจะไม่สะดวกในการนัด
เพื่อนทานข้ าว ถ้ าเราไม่ผ่อนรถสักคัน สาวๆจะไม่มองเรา ฯลฯ อย่างนี ้ขอให้ คิดเสียใหม่นะครับว่าเรากาลังจะ
เปลีย่ น "แรงจูงใจ" เป็ น "ภาระ" แก่ชีวิตนะครับ
 มีเงินพอหรื อไม่ สาหรับคน "รวย" จริ งๆ อยากจะผ่อนอะไรก็ผอ่ นไปเถอะครับไม่วา่ กัน เพราะคนบางคนมีเงินก็จริง
แต่ไม่อยากจ่ายออกไปเป็ นก้ อน คนบางคนมีเงินก็ จริ ง แต่จะนาเงินไปใช้ ในการลงทุนมากกว่าเอาไปซื ้อของ
เพราะในขณะที่ ก าลัง ผ่อ นอยู่นัน้ เงิ น สดที่ มี อ ยู่อ าจจะน าไปลงทุน สร้ างผลตอบแทนได้ ดี แล้ วค่ อ ยน าเอา
ผลตอบแทนนันกลั
้ บมาใช้ หนี ้เงินผ่อนในภายหลังก็ได้
ผมอยากจะแนะมนุษย์เงินเดือนทุกคนว่า ถ้ าอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสาเร็ จในอนาคตจงอย่าริ เข้ าเป็ น
สมาชิกสมาคม"ราชาหรื อราชินีเงินผ่อน" เลย จงถือนโยบาย "อดเปรี ย้ วไว้ กินหวาน" จะดีกว่า เพราะถ้ าเราอยากได้ รถสักคัน
หรื อบ้ านสักหลัง แล้ วเราเก็บเงินทุกๆเดือน บางทีพอถึงเวลาเรามีเงินพอที่จะซื ้อรถหรื อบ้ านแล้ ว เราอาจจะเปลีย่ นใจไม่ซื ้อก็
ได้ เพราะเราอาจจะเห็นช่องทางการลงทุนอย่างอื่นที่ดีกว่า หรื อถึงตอนนันเราไม่
้
จาเป็ นต้ องซื ้อรถหรื อบ้ านเองแล้ ว เพราะ
เราอาจจะได้ รถประจาตาแหน่ง หรื อเราอาจจะได้ ทงบ้
ั ้ านและรถเป็ นของแถมจากการแต่งงาน (คูส่ มรสรวย) ก็ได้ นะครับ
"จงเลือกผ่อนอนาคต(การลงทุน) อย่าผ่อนอดีต(ภาระหนีส้ ิ น)"

