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หนังสือเล่มนี้ของ ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ์ นับว่ามีคุณค่าอย่างมากทั้ง

ในด้านวิชาการและในทางปฏิบัติ เพราะเขียนด้วยเนื้อหาที่มีสารประโยชน์ที่

สามารถนำไปใช้ในด้านการเรียนการสอนสำหรับครู อาจารย์ และนักศึกษา 

ตลอดจนสามารถนำไปใช้เป็นการทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรมและด้วยภาษาที่

เข้าใจง่าย จึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มองค์ความรู้ที่มีคุณค่า 

รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ 
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เงิน เรื่องใหญ่ที่ใครๆ ก็อยากได้ ใครๆ ก็อยากมี แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรา

ส่วนใหญ่นั้นไม่มีก็คือ วินัยในการใช้ จ่าย และออมเงิน สิ่งสำคัญอีกอย่าง

หนึ่งที่พวกเราขาดก็คือ ความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินของ

ตัวเอง หรือ Personal Finance นั่นเอง 

 หนังสือเล่มนี้จะทำให้เรื่องของการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายที่

จะเข้าใจ โดยจะอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบว่า เราในฐานะบุคคลควรจะต้องทำ

อย่างไรกับเงินของเราที่มีอยู่ เริ่มตั้งแต่ การออม การทำงบประมาณส่วนตัว 

เรื่องการเป็นหนี้และการแก้ไขหนี้ การใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด การซื้อ

รถซื้อบ้าน การลงทุน ไปจนถึงเรื่องของการเกษียณอายุและการวางแผน

ภาษี 

 เงินนั้นเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญของชีวิต ชีวิตของคุณจะเป็น

อย่างไรถ้าคุณไม่รู้จักวิธีจัดการกับมันและไม่เข้าใจถึงวิธีที่จะอยู่กับมันอย่าง

ฉลาดและมีความสุขโดยไม่ตกเป็นทาสของเงิน หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณมี

ความสุขและร่ำรวยได้โดยเริ่มต้นจากตัวคุณเอง 

 สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้มีความสุขและความยินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งใน

การให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนกับท่านและนี่ก็คือเป้าหมายที่

สำคัญที่สุดของเรานั่นคือ ให้ผู้อ่านของเรามีความสุขกับการออมและการ

ลงทุนอย่างชาญฉลาด 

ด้วยความนับถือ 

สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้ 
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ในปี 2540 เป็นปีที่เกิดวิกฤติทางการเงินที่รู้จักดีในนาม “ต้มยำกุ้ง” 

เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วกระจายไปทั่วภูมิภาค ซ้ำร้ายยังลุกลามไปยัง

ภูมิภาคอื่นๆ จนเกิดผลกระทบไปเกือบทุกหย่อมหญ้า สถาบันการเงินใน

ประเทศไทยทั้งที่เป็นบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ถูกปิดกิจการ

ไปถึง 56 แห่งไม่นับรวมธนาคารพาณิชย์อีกหลายแห่งและบริษัทน้อยใหญ่ที่

ต้องปิดกิจการ คนจำนวนมากตกงาน ซึ่งไม่เพียงแต่มีผลกระทบทาง

เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ปัญหาครอบครัวและ

ปัญหาด้านจิตใจ โดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่มีแผนสำรองหรือแผนระยะยาว

จนบางครอบครัวที่ส่งลูกไปศึกษายังต่างประเทศต้องเรียกตัวลูกๆ 

กลับเนื่องจากสู้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว บ้างก็ต้องเปลี่ยนอาชีพจากผู้

บริหารมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนขับแท็กซี่ ที่ปรับตัวปรับใจไม่ได้ก็หนี

ปัญหาโดยตัดช่องน้อยแต่พอตัว แต่ที่ทนไหวก็ต้องปรับตัวปรับใจอย่าง

มหาศาล กระทั่งปัจจุบันเวลาผ่านพ้นไป 10 กว่าปีซึ่งมีทีท่าว่าจะมีความหวัง 

แต่แล้วเราก็ฝันสลายเพราะดูเหมือนอะไรหลายๆ อย่างที่กำลังส่งสัญญาณ

ไม่เป็นดังหวัง 

ท่ามกลางสถานการณ์วุ่นวายทางการเมือง อากาศที่แปรปรวนไปทั่ว

โลก (ฝน พายุ หิมะ ว่ากันว่าเกิดจากภาวะโลกร้อน หรือธรรมชาติลงโทษ) 

และที่ยากลำบากยิ่งกว่าก็คือเศรษฐกิจที่มีแต่ทรงกับทรุดแต่ส่วนใหญ่ไปใน

ทางทรุดมากกว่า ทั้งเศรษฐกิจระดับโลก ระดับประเทศ กระทั่งระดับชาว

บ้านอย่างเราๆ ท่านๆ (อาจยกเว้นบางท่าน) ทำให้ประชาชนอย่างเราต้อง

ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นยิ่งกว่าน๊อต เพื่อหารายได้ให้พอกับรายจ่ายและ

ค่าครองชีพที่ เพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งราคาน้ำมัน ราคาแก๊ส ค่าไฟฟ้า ค่ารถ 
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ค่าอาหารเกือบทุกประเภท โดยที่ค่าแรงและเงินเดือนยังเท่าเดิมและมี

แนวโน้มไม่แน่นอนมากขึ้น 

เริ่มตั้งแต่ปัญหาซับไพร์ม (Sub prime) ในสหรัฐอเมริกาซึ่งกลายเป็น

ปัญหาระดับโลกไปแล้ว เนื่องจากสถาบันการเงินและนักลงทุนเกือบทั่วโลก

ได้นำเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินและกองทุนที่ลงทุนในสินเชื่อประเภทนี้

ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ

ในระดับรองหรือต่ำกว่าลูกค้าชั้นดี โดยในช่วงที่ผ่านมามีการขยายสินเชื่อ

ประเภทนี้ค่อนข้างมาก ประกอบกับการกระตุ้นให้ชาวอเมริกันใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่เมื่อรายได้ไม่เป็นอย่างที่วางแผน 

การผิดนัดชำระหนี้จึงเกิดขึ้นและก่อให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

(Non performing loan –NPL) และหนี้สูญ (Bad Debt) ซึ่งความเสียหายที่

เกิดขึ้นนี้ว่ากันว่าสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญ และลุกลามไปถึงสถาบันการเงิน

และนักลงทุนอื่นๆ เกือบทั่วโลกที่นำเงินมาลงทุน ส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลก

ขาดความมั่นใจเนื่องจากยังไม่แน่ใจว่าปัญหานี้จะยุติลงเมื่อไหร่ และเงิน

ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงนำไปสู่การเก็งกำไรในโลหะมีค่าอื่นๆ และน้ำมัน 

ตลอดจนสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้สินค้าทางการเกษตรก็เกิดการ

ขาดแคลนเนื่องจากภาวะโลกร้อนและอากาศแปรปรวน ทำให้ราคาปรับตัว

เพิ่มเติมขึ้นมาก 

นอกจากนี้ปัญหาทางการเมืองและการกระทบกระทั่งของประเทศ

ต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่ เป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบทำให้ราคาน้ำมันมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการขาดแคลนประกอบกับการเก็ง

กำไร น้ำมันสำเร็จรูปจึงมีราคาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยมีการปรับ
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ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ (แม้จะมีการหาพลังงานทดแทนเพิ่ม

ขึ้นก็ตาม) อันเป็นต้นเหตุ (ตามที่กล่าวอ้างกัน) ของการปรับขึ้นราคาของ

สินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภททั้งที่รัฐบาลก็พยายามหามาตรการต่างๆ 

มาช่วยสกัดกั้นแต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้ผล จึงมีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตรา

เงินเดือนข้าราชการอีกร้อยละ 5 ซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่ทันกับอัตราเงินเฟ้อและ

ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นมากกว่า ในขณะที่แรงงานและพนักงานบริษัทเอกชน

ส่วนใหญ่ก็ได้แต่หวังเนื่องจากการปรับเงินเดือนมักขึ้นกับผลการดำเนินงาน

ของกิจการนั้นๆ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการทยอยปิดกิจการเพิ่มมากขึ้น จนรัฐบาล

ต้องออกมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งกระตุ้น

การลงทุนด้วยการลดภาษีนิติบุคคล โดยให้ผลประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่

จดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด MAI นอกจาก

นี้ยังช่วยประชาชนทั่วไปด้วยการเพิ่มอัตราการลดหย่อนต่างๆ และเพิ่มราย

ได้ขั้นต่ำที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากรายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาท เป็น 

150,000 บาท 

แต่สิ่งเหล่านี้จะเพียงพอที่จะแก้ปัญหาของเราหรือ? โดยเฉพาะ

ปัญหาในระยะยาว อนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและนับวันจะยิ่งมีความไม่

แน่นอนสูงขึ้น ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีความฝันและความต้องการที่มาก  

กว่าความต้องการขั้นพื้นฐาน แล้วจะทำอย่าไร? เพื่อเตรียมพร้อมกับปัญหา

ที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ช่วยตอบโจทย์

ต่างๆ รวมทั้งปัญหาการเงินซึ่งมักนำมาซึ่งปัญหาชีวิต แต่ถ้าเรารู้จักวางแผน 

รู้จักบริหารจัดการ และรู้จักประมาณตน ปัญหาเหล่านี้ก็คงไม่เกิดหรือเกิด

ขึ้นน้อยที่สุด 
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หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนตั้งใจให้รูปแบบหนังสือเป็นเชิงวิชาการที่อ่านง่าย

ด้วยประสงค์ให้บุคคลทั่วไปในสังคมปัจจุบันได้รู้เรื่องการเงิน การวางแผน

การใช้จ่าย รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการเงินให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องเรียน

วิชาการเงินหรือรู้เรื่องบัญชีมากนัก (คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นศัพท์ทาง

เทคนิคที่เป็นประโยชน์) เรื่องเงินๆ ทองๆ เป็นสิ่งที่เราพบเจอกันมาตั้งแต่เกิด 

เราเริ่มใช้เงินตั้งแต่ยังไม่รู้จักว่าเงินคืออะไร? และหามาได้อย่างไร? จึงไม่เป็น

เรื่องแปลกที่เมื่อหาเงินมาได้แต่ไม่รู้จักเก็บรักษาหรือใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าหรือ

ทำให้งอกเงยขึ้นยิ่งกว่านั้นเมื่อตอนแก่ก็ยังหวังจะพึ่งลูกหลาน แต่สังคม

เปลี่ยนไป! ซึ่งใช่ว่าลูกหลานจะไม่อยากเลี้ยงดูแต่ตัวเองก็ไม่รู้จะเอาตัวรอด

ได้หรือเปล่า? หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเหมือนอาหารมื้อสำคัญที่มีเคล็ดลับ

หลากหลาย ซึ่งจะประกอบด้วย อาหารเรียกน้ำย่อย (Appetizer) อาหาร

จานหลัก (Main Course) และของหวาน (Dessert) ที่ท่านสามารถเลือกได้

แต่ถ้าจะให้ครบสูตรก็ต้องมีครบทุกจาน ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงประกอบด้วย

บทตา่งๆ ซึง่แบง่เปน็สีต่อน ตอนทีห่นึง่ (อาหารจานแรก : การวางแผนการเงนิ) 

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรเงินและวางแผนการใช้จ่าย ตอนที่สอง (อาหาร

จานทีส่อง : ใชจ้า่ยใหเ้เปน็) จะบรรยายถงึการใชจ้า่ยแตล่ะวธิรีวมทัง้การซือ้รถ

และสิ่งอำนวยความสะดวก ตอนที่สาม (อาหารจานที่สาม : เงินต่อเงิน) 

จะเกี่ยวกับการทำให้เงินงอกเงยโดยการออมและการลงทุน และตอนที่สี ่

(อาหารจานทีส่ี ่: วางแผนการเงนิเพือ่อนาคต) เปน็การวางแผนสำหรบัการใช้

ชีวิตหลังเกษียณอายุ การซื้อบ้าน และการวางแผนภาษี การเขียนทั้งหมดนี้

ดว้ยหวงัวา่ ตอ่ไปจะมกีารใชจ้า่ยและลงทนุดว้ยสตแิละรอบคอบมากขึน้ไมว่า่

คณุจะวางอนาคตไวอ้ยา่งไรกต็ามทกุอยา่งคณุเปน็ผูก้ำหนด 

ดร. กุศยา ลีฬหาวงศ์ 



ออร์เดิร์ฟ(Hors-d’oeuver:คำนำ) 





1stDish(การวางแผนการเงิน)

Appetizer(บทนำ)

MainCourse(งบประมาณส่วนบุคคล/PersonalBudget)

Ingredients:

จุดเริ่มต้น...การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล

องค์ประกอบ...งบประมาณ(BudgetCategories)

เงินออม...กับงบประมาณ

จัดทำ...งบประมาณส่วนบุคคลและของครอบครัว





2ndDish(ใช้จ่ายให้เป็น)

Ingredients:

การใช้จ่าย

การก่อหนี้และการบริหารหนี้

การซื้อรถและสินเชื่อรถยนต์
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16
21









35





Menu 
สารบัญ



3rdDish(เงินต่อเงิน)

MainCourse1(เงินออมและการธนาคาร/Saving&Basicbanking)

MainCourse2(การลงทุน/Investments)

Ingredients:

ลงทุนในหุ้นสามัญ(CommonStocks)

ลงทุนในกองทุนรวม(Mutualfunds)

ลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้(GovernmentBondandCorporateBond) 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(InvestmentinRealEstate)





4thDish(วางแผนการเงินเพื่ออนาคต/Long-termPlanning)

Ingredients:

การซื้อบ้าน(HomeBuying)

การวางแผนเพื่อการศึกษา(CollegePlanning)

การวางแผนเกษียณอายุ(RetirementPlanning)

การวางแผนภาษี(TaxPlanning)





Dessert(บทส่งท้าย)

เงินและชีวิต

73
74
91









127








149
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75 

80 

40 40 

65 

90 

75
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60 

50
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9
การวางแผนการเงิน



1st dish 



เรื่องเงินเรื่องทองมักเป็นปัญหาเสมอ  บ้างก็ไม่มีเงิน  บ้างก็มีไม่

พอใช้  บางคนก็มีเงินมากแต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร?  อันที่จริงทุกคนล้วนมีจุด

ประสงค์ในการต้องการเงินไม่แตกต่างกันมากนัก  ต่างกันก็เพียงปริมาณมาก

น้อยเท่านั้น  ซึ่งโดยรวมล้วนมีความต้องการหลักๆ  ในการใช้เงินเพื่อการณ์นี้

ทั้งสิ้น  เช่น 

การครองชีพ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น   

การทำความฝันให้เป็นจริง  และ 

เพื่อความสำเร็จ  (สูงสุด)  ในชีวิต 

 “เงิน”  จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญ  และเป็นทั้งแรงขับเคลื่อนที่ดีหรือนำ

ไปสู่การตัดสินใจในทางที่ผิดเพราะความโลภหรือหลงผิดหรืออารมณ์ชั่ววูบ  

และปล่อยให้  “เงิน”  มีอิทธิพลเหนือชีวิตและนำไปสู่ความทุกข์  การรู้จัก

บริหารและจัดการ “เงิน” จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการมีเงิน 

 

การบริหารและจัดการเงิน  คือ  การจัดสรรเงินที่มีอยู่หรือที่ได้มาให้เป็น

สัดส่วนและกำหนดวัตถุประสงค์ของ  “เงิน”  แต่ละส่วนให้ชัดเจนเพื่อให้บรรลุ

สิ่งที่ต้องการและไม่เกิดปัญหาทรัพย์จาง  โดยทั่วไปสามารถแบ่งเงินที่ได้มา

เป็น  สองส่วนใหญ่ๆ   

Appetizer
บทนำ
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ส่วนแรก ใช้จ่ายเพื่อการครองชีพ  และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งเป็น      

ความสุขทางกายภาพ 

ส่วนที่สอง  เพื่อการทำความฝันให้เป็นจริงและเพื่อความสำเร็จในชีวิต

ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  (ระยะยาว)  ดังนั้นการออมเงินเพื่อการณ์นี้จึง

เป็นเรื่องสำคัญพอๆ  กับการหาเงิน  ซึ่งการออมเงินมีวัตถุประสงค์หลักสอง

ประการ  คือ 

ออมเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตทั้งของตนเองและ

ครอบครัว 

ออมเพื่อลงทุนหรือให้เพิ่มมากฃึ้น  ซึ่งเป็นความหวังของทุกคน  

แต่ขึ้นชื่อว่าการลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงแน่นอน  เสี่ยงมากเสี่ยง

น้อยแตกต่างกันไปตามประเภทการลงทุน 

สัดส่วนของเงินในแต่ละส่วนจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุหรือวัย

ของแต่ละคน  เช่นวัยเริ่มทำงานเงินร้อยละ  90  หรืออาจจะร้อยทั้งร้อยที่หาได้

จะนำไปใช้เพื่อการยังชีพหรือกินและใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งบางครั้งอาจไม่พอด้วย

ซ้ำ  แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะเริ่มมีการจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

ต้องมีรถมีบ้านเป็นของตัวเอง  จนเข้าวัยกลางคนจึงเริ่มมีการออม  แต่จะออม

เพื่อความมั่นคงหรือออมเพื่อการลงทุนก็ขึ้นกับปัจจัยที่แตกต่างกัน  เช่น  

วัยวุฒิ  คุณวุฒิ  ประสบการณ์  การชอบเสี่ยงหรือไม่  เป็นต้น   

เงินเพื่อการครองชีพ
เงินออมเพื่อเป็นหลักประกัน

เงินออมเพื่อการลงทุน

การจัดสรรเงิน

1st dish การวางแผนการเงิน
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เมื่อจัดสรรเงินเรียบร้อยแล้ว  ก็ต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ  “เงิน”  แต่ละส่วน  และให้ชีวิตมีความสุขไม่ใช่สุกๆ  

ดิบๆ  ดังนั้นจึงต้องหาคำตอบสำหรับตัวเองก่อนว่าเป้าหมายของตัวเองคือ

อะไร?  แต่เชื่อแน่ว่าเมื่อเริ่มทำงานก็ต้องหาวิธีให้เงินที่หามาได้ใช้ให้เพียงพอ

ตลอดเดือน  ไม่ใช่ชักหน้าไม่ถึงหลังหรือต้องนั่งรอหน้าตู้   ATM  ในวันที่

เงินเดือนออก  เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องรู้จักวิธี “การวางแผนทางการเงิน” 

(Personal Financial Planning)  

 “การวางแผนทางการเงิน” (Personal Financial Planning) เป็น         

กระบวนการประเมินและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  โดยพิจารณาถึงปัจจัย

ทางเศรษฐกิจและการตัดสินใจของแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับ

เงิน  ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำงบประมาณ  การวางแผนใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าเงิน  

หรือตัดสินใจซื้อรถหรือระหว่างรถกับบ้านจะซื้ออะไรก่อนอะไรหลัง  ชีวิต

อนาคตจะเป็นอย่างไร  ทำอย่างไรให้มีเงินมากพอสำหรับอนาคต  และเมื่อเริ่ม

มีเงินมากพอที่จะเป็นเงินเก็บหรือเงินออมแล้ว  ปัญหาที่ตามมาก็คือ  ถ้าฝาก

ธนาคาร  ดอกเบี้ยก็น้อยนิด  จะลงทุนก็ไม่รู้จะทำอย่างไร  ดังนั้น  “หลักการ

ลงทุน”  จึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้...  ต่อไป… 
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Money Recipe 
เคล็ดลับการเงิน



เงิน

เป็นหลักประกัน ลงทุน ครองชีพ ความสะดวกสบาย ความสุข

เงินออมต่างๆ

กรมธรรม์

ลงทุนทางตรง

ลงทุนทางอ้อม

ตราสารทุน
ตราสารหนี้
ตราสารอื่นๆ

ซื้อรถ

ซื้อบ้าน

อื่นๆ

ช้อปปิ้ง

ท่องเที่ยว

อื่นๆ

เงินออม ใช้จ่าย

1st dish การวางแผนการเงิน
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Money Recipe 



เคล็ดลับ
ก่อนวางแผนการเงิน

1 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการวางแผนให้ชัดเจน

2 มุ่งเน้นเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรก

3 เตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งของเป้าหมายหรือความต้องการ

4 ช่วงอายุมีความสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์

5 เลือกและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย/วัตถุประสงค์

6 คำนึงถึงความต้องการของสมาชิกอื่นๆในครอบครัวด้วย

7 เริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง

8 มุ่งมั่นและแน่วแน่ในเป้าหมายหลักระยะยาว

9 ไม่ละเลยความต้องการหรือเป้าหมายระยะสั้น

10เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
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Money Recipe 
เคล็ดลับการเงิน



ในยุคที่ทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศกำลังผันผวนและประสบ

ปัญหาชลอตัว  รายได้ไม่แน่นอนแต่รายจ่ายค่อนข้างมั่นคง  ประกอบกับบัตร

เครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลหาได้ทุกหนทุกแห่งกระทั่งข้างสะพานลอย  

เสาไฟฟ้า  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของหนี้ไม่ก่อให้เกิดราย

ได้และหนี้เสีย  ดังนั้นคำถามยอดนิยมสำหรับคนในยุคโลกไร้พรมแดนที่สับสน

วุ่นวายและเงินสามารถบรรดาลได้เกือบทุกอย่างก็คือ  “ทำอย่างไรจึงจะมีเงิน

ใช้ตามต้องการและไม่อยู่ในสภาพที่มีหนี้สินล้นพ้น?”  ซึ่งสิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็

คือการไม่เป็นหนี้  มีเงินพอใช้  หรือมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  (ยิ่งมากยิ่งดี)  

หมายถึงรวยจริงๆ  ไม่ใช่รวยหนี้ 

ในขณะที่การก่อหนี้ทำได้ง่ายภายใน  24  ชั่วโมงและตลอด  24  ชั่วโมง  

นั่นหมายถึงการใช้จ่ายก็ทำได้ง่ายไม่แพ้กัน  ฉะนั้นหากไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจและ

ควบคุมการใช้จ่ายให้ดีก็จะนำไปสู่ความยากลำบากในอนาคตได้โดยง่าย  

การติดตามและควบคุมที่มาที่ไปของเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นภูมิต้านทาน

โรคชักหน้าไม่ถึงหลัง  (ขาดสภาพคล่องหรือเงินขาดมือ)  ยิ่งถ้าไม่อยากตกอยู่

ในสภาพหนี้สินล้นพ้นตัว  การวางแผนทางการเงินก็ยิ่งมีความสำคัญโดย 

 “งบประมาณส่วนบุคคล” (Personal Budget) เป็นเครื่องมือในการวางแผน

ทั้งด้านรายได้และรายจ่ายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ  ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการ

การเงินรวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี  และยังสามารถบ่งบอกฐานะ

งบประมาณส่วนบุคคล


การวางแผนการเงิน
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ทางการเงินที่แท้จริงในขณะนั้นๆ  ของแต่ละคน 

ประโยชน์ของ “งบประมาณ” (Budget) มีมากมายซึ่งรวมถึง 

 ช่วยประสานเป้าหมายและเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกใน

ครอบครัว 

 แสดงถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน 

 ทำให้ตระหนักถึงเป้าหมายของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมากขึ้น 

 สามารถตรวจสอบได้ 

 กระตุ้นให้บุคคลใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 แสดงถึงความสำคัญและความเป็นไปได้ของกิจกรรมต่างๆ  ได้    

ชัดเจนขึ้น 

  

การมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินจะบ่งบอกถึงฐานะหรือที่เรียกว่าความ

มั่งคั่ง  ซึ่งทรัพย์สินที่กล่าวถึง  ณ  ที่นี้  ก็คือเงินที่มีติดตัวติดบ้าน  เงินใน

ธนาคารทุกบัญชี  ตราสารทางการเงินในรูปแบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นบัตรเงิน

ฝาก  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  พันธบัตร  หน่วยลงทุน  หุ้นกู้  หุ้นสามัญ  ตราสาร

ทางการเงินประเภทอื่นๆ  รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆ  เช่น  บ้าน  ที่ดิน  

รถยนต์  เครื่องเพชร  เครื่องทอง  ของมีค่าต่างๆ  เป็นต้น   

สำหรับอีกด้านหนึ่งก็คือหนี้สิน  ซึ่งอาจเกิดจากการกู้เงินเพื่อซื้อรถ  

ซื้อบ้าน  หรือยอดค้างชำระบัตรเครดิต  (ที่ชอบมีกันหลายๆ  ใบ  บางคนมีถึง  

21  ใบ  แต่ตอนนี้คงจะยากแล้ว)  รวมทั้งภาระค้างชำระหนี้ทุกประเภท  ดังนั้น

จะเห็นว่าทรัพย์สินที่มีอยู่จะไม่ใช่สิทธิของเราทั้งหมดเพราะหากวันใดที่ไม่

สามารถชำระหนี้ได้วันนั้นทรัพย์สินอาจจะต้องมีการเปลี่ยนมือ  ดังนั้นส่วนต่าง

ระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินหรือทรัพย์สินคงเหลือเท่านั้นที่จะเป็นส่วนของเรา

ซึ่งแสดงฐานะและความมั่งคั่งที่แท้จริงของเรา 
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การจัดทำงบประมาณที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้เรารอดพ้นจากภาระหนี้

และภาวะจำยอมต่างๆ  เช่น  ต้องขายทรัพย์สินทั้งที่ไม่อยากขาย  หรือยอมให้

คิดดอกเบี้ยแพงลิ่ว  เป็นต้น  หรืออีกนัยหนึ่ง  “งบประมาณส่วนบุคคล”  

(Personal  Budget)  จะเป็นเครื่องมือในการควบคุมและติดตามการได้มาและ

การใช้ไปของเงินและทรัพย์สิน  หรือเป็นการควบคุมพฤติกรรมทางการเงิน  

ทำให้การจัดสรรรายได้และการใช้จ่ายในแต่และช่วงเวลามีระบบระเบียบและ

บริหารจัดการทั้งเรื่องเงินและชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับ “งบประมาณส่วนบุคคล” เป็นงบประมาณของแต่ละคน

เฉพาะตัว  จึงอาจแตกต่างกันแม้จะเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันก็ตาม  

เนื่องจากแหล่งที่มาและระดับของรายได้แตกต่างกัน  ยิ่งกว่านั้นความต้องการ

ของแต่ละคนก็ต่างกัน  ฉะนั้นคนหนึ่งจะเอางบประมาณของอีกคนมาใช้ก็คงไม่

ได้  แต่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ

อีกคนหนึ่งได้  อย่างไรก็ตามงบประมาณของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน        

อาจจะถูกกระทบด้วยงบประมาณรวมของครอบครัวหรือของสมาชิกอื่นใน

ครอบครัวก็เป็นได้  เนื่องจากงบประมาณของครอบครัวหรืองบประมาณของ

บ้าน  นอกจากจะประกอบด้วยงบประมาณของสมาชิกทุกคนแล้วยังประกอบ         

ด้วยงบประมาณส่วนกลางอีกด้วย 

      

ทรัพย์สิน

เงินสดเงินฝาก

พันธบัตร

หุ้นกู้หุ้นสามัญ

บ้านที่ดินรถ

เครื่องเพชรฯลฯ

•
•
•
•
•

หนี้สิน

เงินกู้ประเภทต่างๆ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เช่นบัตรเครดิต

ฯลฯ

•
•

ความมั่นคง

1st dish การวางแผนการเงิน
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การจัดทำงบประมาณหากจัดทำอย่างถูกต้องไม่บิดเบือนและตั้งบน

สมมุติฐานความเป็นจริง  งบประมาณนั้นก็จะเป็นเสมือนแผนผังหรือพิมพ์เขียว

หรือแผนที่ทางการเงินที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล  ประเทศหรือบริษัท

ที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะมีการจัดทำงบประมาณกันทุกปี  ซึ่งประโยชน์ของ

งบประมาณมีมากมายเหมือนยาสามัญประจำตัวและประจำบ้าน  สามารถ

ป้องกันได้สารพัดโรคไม่ว่าจะเป็นโรคจน  โรคชักหน้าไม่ถึงหลัง  โรคลมหน้ามืด

เพราะไม่รู้จะเอาเงินส่วนไหนไปใช้จ่ายหรือใช้คืนหนี้   แม้กระทั่งป้องกัน     

โรคตาลายที่ถูกเย้ายวนด้วยการลดแหลกแจกระเบิด  เพราะโรคเหล่านี้จะ

ค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะรู้ตัวบางทีก็สายเกินแก้  งบประมาณจะช่วยให้เรามีสติ

และมีวินัยทางการเงิน  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจ

เป็นที่ตั้ง


 

การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล
 

สิ่งสำคัญในการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตและการจัดทำงบ      

ประมาณ  ก็คือ  การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน และกำหนดกลยุทธ์

หรือวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ  โดยอาจกำหนดจากสมมติฐานเหล่านี้  

เช่น 

 ปัจจัย/สมมติฐานของแต่ละบุคคล  เช่น  ความคาดหวังในชีวิต  

รายได้ที่ต้องการ  การเกษียณอายุ  ปัจจัยเสี่ยง  กำหนดระยะเวลา  

และความต้องการพิเศษอื่นๆ   

 ปัจจัย/สมมติฐานทางเศรษฐกิจ  เช่น  อัตราเงินเฟ้อ  อัตราภาษี  

อัตราดอกเบี้ย  และผลตอบแทนจากการลงทุน  เป็นต้น 

 

งบประมาณครอบครัว

งบประมาณของพ่อ งบประมาณของแม่ งบประมาณของลูกๆ งบประมาณส่วนกลาง
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รายเดือนรายสัปดาห์รายวัน

เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วก็ต้องจัดสรรเงินหรือแบ่งเงินเป็นส่วนๆ  

โดยทั่วไปจะแบ่งเงินรายได้เป็นสองส่วนหลักก่อน  นั่นคือ  เงินสำหรับการ

ครองชีพและเงินสำหรับการออม  จากนั้นจึงแบ่งเงินแต่ละส่วนย่อยลง 

การกำหนดสัดส่วนของเงินในแต่ละส่วนก็คือการกำหนดเป้าหมาย

ทางการเงิน  ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและแต่ละช่วงอายุซึ่งไม่มีสูตร

แน่นอนตายตัว  สูตรใครก็สูตรใคร  ดังนั้นการจัดทำงบประมาณ  (Personal  

Budget)  ที่เหมาะสม  นอกจากจะทำให้สามารถติดตามและควบคุมการใช้

จ่ายประจำวัน  ประจำสัปดาห์  หรือประจำเดือนได้อย่างดีแล้ว  ยังทำให้ทราบ

ว่าจะมีเงินเหลือเพื่อการออมระยะสั้นหรือระยะยาวหรือเพื่อการลงทุนมากน้อย

เพียงใด  รวมถึงกำหนดเวลาของการใช้จ่ายอีกด้วย 

การจดัทำงบประมาณอาจจดัทำไดท้ัง้งบประมาณระยะสัน้และระยะยาว  

โดยอาจจะเริม่จากงบประมาณรายวนั  รายสปัดาห ์ หรอืรายเดอืน  และรวบรวม

เปน็งบประมาณรายป ี หรอือาจจะเริม่จากงบประมาณรายป ี แลว้แตกยอ่ยเปน็

รายเดอืน  รายสปัดาห ์ และรายวนักแ็ลว้แตค่วามชอบและตวามถนดั   

 

งบประมาณรายปี

งบประมาณส่วนบุคคล

ข้อสังเกตหรือสิ่งที่ควรค
ำนึงในการจัดทำงบประม

าณ

จัดทำอย่างรอบคอบ

เก็บรวบรวมตัวเลขข้อมูลให้ค
รบถ้วนและถูกต้อง(ตามคว

ามเป็นจริง)

พึงระลึกเสมอว่าสิ่งที่คาดไม
่ถึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ

จุดเริ่มต้นที่ดีคือเริ่มต้นจา
กงบประมาณรายสัปดาห์เนื่องจากค่าใช

้

จ่ายบางประเภทจะไม่เกิดขึ้นท
ุกวันเช่นท่านคงไม่แวะซื้อข

องที่ซูเปอร์

มาร์เก็ตทุกวันแต่อย่างน้อย
ก็ทุกสัปดาห์

ควรปรึกษาหารือรายการต
่างๆในงบประมาณกับสมาชิกใน

ครอบครัว

จัดทำงบประมาณตามความเป็นจริงไม่ใช่จัดท
ำงบประมาณในฝัน

ซึ่งรู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีทางเป็นจ
ริง

1st dish การวางแผนการเงิน
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สิ่งสำคัญอีกประการที่จะต้องให้ความสำคัญ  ก็คือการใช้จ่ายที่ไม่ได้

จ่ายเป็นเงินสด  เช่น  ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต  หรือแม้แต่ความ

สะดวกในการเบิกเงินสดด้วยบัตรATM  การใช้จ่ายทั้งสองวิธีนี้ทำให้ใช้จ่ายได้

ง่าย  สะดวกรวดเร็วจึงควบคุมยากแต่ตัดสินใจได้ง่าย  ซึ่งจะเป็นอุปสรรค

สำคัญที่ทำให้งบประมาณไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจและวางแผนไว้  ดังนั้นการใช้จ่าย

ทั้งสองวิธีนี้ควรจะต้องติดตาม  จดบันทึกอย่างละเอียดใกล้ชิดและเก็บ

หลักฐานการใช้จ่ายทุกครั้งเพื่อตรวจสอบและเตือนให้คำนึงถึงงบประมาณที่

วางไว้เพื่ออนาคต 

 
งบประมาณที่ดี

ควรมีลักษณะดังนี้

ทำง่ายอ่านง่ายและเข้าใจ
ง่าย

เหมาะสมกับวิถีชีวิตหรือlife
styleของตัวเอง

ครอบคลุมทุกรายการทั้งค
่าใช้จ่ายและรายได้

มีความยืดหยุ่นสามารถเปล
ี่ยนแปลงได้ตามสมควร

ตรงตามความต้องการของ
ท่าน

ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางก
ารเงิน

องค์ประกอบ...งบประมาณ(BudgetCategories)
 

การจัดทำงบประมาณจะต้องทำทั้งงบประมาณรายได้  (Income  

Budget)  และงบประมาณรายจ่าย  (Expense  Budget)  ซึ่งงบประมาณใน

อุดมคติหรือยอดปรารถนาของคนส่วนใหญห่รือทุกคนกว็า่ได้  คือ งบประมาณ    

เกินดุล (Surplus Budget) ซึ่งรายได้มีมากกว่ารายจ่ายและเหลือเป็นเงินออม

ต่อไป  หรืออย่างน้อยก็เป็นงบประมาณสมดุล (Balance Budget)   ที่รายได้

เท่ากับรายจ่ายในงวดนั้นๆ  พอดี  แต่ในความเป็นจริงมักจะเป็นงบประมาณ

ขาดดุล (Deficit Budget) คือรายจ่ายมากกว่ารายได้และมักจะนำความ

เดือดร้อนมาสู่ตน  วิธีแก้ไขงบประมาณขาดดุลก็คือการตัดงบประมาณรายจ่าย  

หากตัดรายจ่ายไม่ได้แล้วก็ต้องหาเงินมาปิดงบเพื่อให้งบประมาณสมดุล  (หรือ
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รายได้

รายได้

รายได้

รายจ่าย

รายจ่าย

รายจ่าย

งบเกินดุล

งบสมดุล

งบขาดดุล

แปลงสินทรัพย์เป็นเงินหนี้สินเงินเก็บ

ที่ได้ยินกันบ่อยๆ  ว่าปิดหีบให้ลง)  ซึ่งเงินที่นำมาปิดงบอาจมาจากเงินเก็บหรือ

เงินออม  (หากเป็นงบประมาณของประเทศก็คือเงินสำรองของประเทศ)  แต่     

หากไม่มีเงินเก็บออมก็ต้องขอหยิบขอยืมแล้วแต่ว่าจะมาจากแหล่งใด  เช่น  

ขอยืมจากญาติพี่น้องหรือขอกู้จากสถาบันการเงินหรือนอกระบบ  (ซึ่งไม่

แนะนำให้ทำ)  (ในแง่ของรัฐบาลก็อาจจะกู้เงินโดยการออกพันธบัตรขายใน

ประเทศหรือต่างประเทศ  หรือกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ)  หรือแม้แต่การแปลง

สินทรัพย์ให้เป็นเงินก็สุดแล้วแต่จะจำนำ  จำนอง  หรือขาย  จะเห็นว่าหลักใน

การจัดการการเงิน  ก็คือการวางแผนและบริหารงบประมาณไม่ว่าจะเป็นของ

บุคคล  ธุรกิจ  แม้กระทั่งงบของประเทศ  ต่างมีหลักการที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 

   

  

แหล่งที่มาของรายได้  รายได้ของแต่ละคนอาจจะมาจากหลายๆ  

แหล่ง  ประกอบด้วย  รายได้หลักหรือรายได้ประจำ  บางท่านอาจจะมีรายได้

หลักแต่ไม่ใช่รายได้ประจำก็ได้  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่จะนับเป็นรายได้  ก็คือ  

รายได้สุทธิหลังจากหักภาษีแล้ว เช่น  เงินเดือนสุทธิคือเงินเดือนหักภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาและเงินประกันสังคมแล้ว  หากเป็นรายได้จากการประกอบ

อาชีพอิสระก็จะต้องสุทธิจากภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายแล้ว 

 นอกจากนี้ยังมีแหล่งรายได้อื่นๆ  อีก  เช่น  รายได้พิเศษ  โบนัส  

ดอกเบี้ยรับ  เงินปันผล  เงินบำเหน็จบำนาญ  หรือผลประโยชน์อื่นๆ  ที่จะได้รับ
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เป็นตัวเงินภายในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณหรือระยะเวลาของงบประมาณ

นั้น  ซึ่งอาจเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้  ซึ่งทั้งหมดจะต้องเป็นรายได้สุทธิ

ทั้งสิ้น  สำหรับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนหรือรายได้

อื่นที่คาดว่า/หวังว่าจะได้รับ จะยังไม่ถือเป็นรายได้ เช่น  ท่านมีเงินลงทุน

ในหุ้น  และคาดว่าเมื่อถึงสิ้นปี  ราคาหุ้นนั้นจะเพิ่มสูงขึ้น  และทำให้มีกำไรจาก

การลงทุน  (Capital  Gain)  กำไรส่วนนี้จะยังไม่นับรวมเป็นรายได้  เพราะเป็น

สิ่งที่ยังไม่แน่นอนเนื่องจากยังไม่มีการขายหุ้นจริงจึงยังไม่รับรู้เป็นรายได้  

จากนั้นก็รวบรวมรายได้ทั้งหมดเข้าด้วยกันจัดทำเป็นงบประมาณรายได้  

(Income  Budget) 

 

 
ตัวอย่างงบประมาณรายได้

(IncomeBudget)

แหล่งที่มาของรายได้

รายได้ประจำ

เงินเดือนสุทธิ

ค่าจ้างสุทธิ

รายได้สุทธิอื่นๆ

ดอกเบี้ยรับสุทธิ,เงินปันผล
,โบนัส

รายได้พิเศษอื่นๆ

ฯลฯ

คราวนี้มาดูด้านรายจ่ายกันบ้างซึ่งรู้สึกชักจะไม่ค่อยสนุก  ไม่เหมือน

ตอนที่กำลังรวบรวมรายได้  (ต่อมงกเริ่มทำงาน)  อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ต่อม

ใต้สมองแตกในภายหลัง  ก็คงต้องมารวบรวมด้านรายจ่ายเพื่อให้รู้ฐานะ

ทางการเงินที่แท้จริงและปรับปรุงให้ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่แย่ลง 

 ด้านรายจ่าย สามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆ  คือ  รายจ่ายประจำ  

(Fixed  expenses)  และรายจ่ายผันแปรหรือเป็นครั้งคราว  (Variable  

expenses)  รายจ่ายประจำก็คือรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นทุกๆ  เดือนหรือรายจ่ายที่
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จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในเวลานั้นๆ  ซึ่งปริมาณใกล้เคียงกัน  เช่น  ค่าเช่าบ้าน  

ภาระการผ่อนชำระรายงวด  และค่าใช้จ่ายแน่นอนที่รู้ล่วงหน้า  เป็นต้น 

 ส่วนค่าใช้จ่ายผันแปรหรือเป็นครั้งคราว  จะเปลี่ยนแปลงไปเดือนต่อ

เดือน  แต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วมักจะใกล้เคียงกันทุกๆ  เดือน  เพราะเป็นค่า

ใช้จ่ายที่จำเป็น  เช่น  ค่าเดินทางหรือบัตรทางด่วน  ค่าใช้จ่ายสำหรับอาหาร  

ของใช้ในครัวเรือน  ของใช้ส่วนตัว  ค่าน้ำ  ค่าไฟ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซ่อมบำรุง

รถยนต์  ตลอดจนภาษีสังคมต่างๆ  หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการไปพักผ่อน

เหล่านี้เป็นต้น  ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น 

 

ตัวอย่างงบประมาณรายจ่าย

(ExpenseBudget)

ค่าใช้จ่ายประจำ(Fixed
Expenses)

ค่าเช่า
ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ลูก

ผ่อนชำระเงินกู้ประจำงวด

เงินผ่อนรถประจำงวด

เบี้ยประกันชีวิตประจำงวด

ฯลฯ


ค่าใช้จ่ายผันแปร(VariableExpenses)ค่าใช้จ่ายในบ้านและค่าอาหารค่าเสื้อผ้า
ของขวัญ/ภาษีสังคมค่าใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ฯลฯ


เงินออม…กับงบประมาณ
 

การวางแผนและจัดทำงบประมาณที่ดีก็คือการจัดทำงบประมาณแบบ

อนุรักษ์นิยม  เพื่อความปลอดภัยและเป็นการสร้างหลักประกันสำหรับอนาคต  

แม้เงินออม  (Savings)  จะเป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นเงินของเราก็ตามแต่สำหรับ

การจัดทำงบประมาณแล้ว  เงินออมจะถือเป็นรายจ่ายประเภทหนึ่ง 

คือจ่ายออกจากกระเปาเราหรือส่วนที่เราสามารถนำมาจ่ายเพื่อไปเก็บ

ไว้ในตู้เซฟหรือฝากธนาคาร จึงต้องกันและหักออกจากรายได้หรือเงินเพื่อ

จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย  เพราะเป็นเงินต้องห้ามหรือยังไม่ถึงเวลาที่จะนำไปใช้
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อย่างน้อยก็ในช่วงเวลานั้น 

 ดังนั้นรายได้สุทธิที่จะนำมาจัดสรรในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  

นอกจากจะเป็นรายได้สุทธิจากภาษีและเงินหัก  ณ  ที่จ่ายประเภทต่างๆ  

แล้วยังจะต้องสุทธิจากเงินออมอีกด้วย 

เงินออมอาจถูกจัดสรรและเก็บออมด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน  

เช่น  เงินออมเพื่อการศึกษา  เงินออมเพื่อซื้อรถ  (เงินดาวน์)  ซื้อบ้าน  

(เงินดาวน์)  เงินออมเพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย  เงินออมระยะยาวเพื่อเป็น

หลักประกันยามแก่เฒ่า  หรือเงินออมเพื่อการลงทุน  เป็นต้น  ซึ่งเงินออมบาง

ประเภทอาจจะถูกนำไปใช้เมื่อถึงกำหนดเวลาหรือถึงเวลาอันควร  แต่เงินออม

บางประเภทก็อาจจะไม่ถูกนำมาใช้เลย  โดยเฉพาะเงินออมเพื่อหลักประกัน

ความมั่นคงในชีวิตของตนเองและครอบครัว 

   

 
ภาษี/

เงินหักณที่จ่าย รายได้สุทธิ

จัดสรรเป็น

รายจ่ายประจำ

รายจ่ายผันแปร

งบประมาณคงเหลือ(+,0,-)

เงินออมรายได้

 อย่างที่เคยกล่าวแล้ว  สัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบในงบประมาณจะ

แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ  และความต้องการและความใฝ่ฝัน  (เป้าหมาย)  

ของแต่ละบุคคล  แม้จะเป็นของตัวเราเองก็ตามงบประมาณก็อาจจะแตกต่าง

กันในแต่ละปีเนื่องจากเวลาเปลี่ยนปัจจัยภายนอกและภายในตัวเราก็

เปลี่ยนแปลง  และยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปงบประมาณก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามวิถี

ชีวิตในแต่ละช่วงอายุ  เนื่องจากแหล่งรายได้  ระดับรายได้  ความรับผิดชอบ  

จุดประสงค์ของการใช้จ่าย  และวิถีชีวิตจะแตกต่างกัน  งบประมาณของคน

อายุ  24  ปี  และ  64  ปี  แม้จะมีรายการหลักๆ  ที่เหมือนกันแต่สัดส่วนและ

ลำดับความสำคัญของแต่ละรายการจะแตกต่างกันไป  ตัวอย่างเช่น  ในช่วง

อายุ  24  ปี  อาจจะอยากได้เพียงพาหนะเพื่อการเดินทาง  รถที่ใช้จึงเป็นเพียง

รถมือสองหรือรถเล็กๆ  แต่เมื่ออายุ  34  ปี  แต่งงานมีครอบครัวมีลูกต้องการ
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รถขนาดใหญ่ขึ้น  คำนึงถึงความปลอดภัยและทนทานมากขึ้นและอาจจะต้องมี

รถมากกว่าหนึ่งคัน  เพื่อความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน  แต่เมื่ออายุ  

55-60  ปี  อาจต้องการรถที่หรูหราสะดวกสบายเพื่อแสดงฐานะทางสังคม  

หรือในทางตรงกันข้ามอาจจะเลิกขับรถไปแล้วก็ได้  ซึ่งจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวกับรถยนต์เพียงรายการเดียวจะแตกต่างกันไป  แม้จะเป็นคนเดียวกัน

ก็ตาม 

 
 

ลงมือจัดทำ…งบประมาณส่วนบุคคลและของครอบครัว
 

เมื่อข้อมูลทุกอย่างพร้อมแล้วคราวนี้ลองมาทำงบประมาณกันบ้าง  

สมมุติครอบครัวหนึ่งมีแหล่งรายได้จาก  4  แหล่ง  คือรายได้ของพ่อและแม่  

รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผล  รวมทั้งรายได้พิเศษจากการขายเงิน

ลงทุน  (ขายแล้ว)  โดยจะมีการกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมเพื่อการศึกษา

ของลูก  หากครอบครัวนี้สามารถควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

ในงบประมาณและหวังว่าพวกเขาจะทำได้  เมื่อถึงปลายปีครอบครัวจะมีเงิน

เหลือ  270,000  บาท  ซึ่งอาจจะเก็บเป็นเงินออมระยะยาว  หรือสำหรับ

รายการพิเศษอื่นๆ  เช่น  ท่องเที่ยว  หรือซื้อเครื่องเรือนใหม่  คอมพิวเตอร์ใหม่  

เป็นต้น 

แต่งบประมาณคือสิ่งที่จัดทำขึ้นล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูลที่เก็บ

รวบรวมจากอดีตและที่คาดการณ์  เมื่อเวลาผ่านไปรายได้และค่าใช้จ่ายเหล่า

นัน้เกดิขึน้จรงิ  ซึง่อาจมคีวามแตกตา่งจากสิง่ทีก่ำหนดไวล้ว่งหนา้  (งบประมาณ)  

แต่จะมากน้อยแตกต่างกัน  และเมื่อสิ่งที่คาดหวังไว้แตกต่างจากความเป็นจริง

แล้วจะจัดการอย่างไร  เมื่องบที่เกิดขึ้นจริงไม่เหมือนงบประมาณที่วางแผนและ

จัดทำล่วงหน้า  ลองมาดูวิธีแก้ไขหรือปรับปรุงงบประมาณ  เช่น 

ค่าใช้จ่ายในหมวดการเดินทาง  รวมค่ารถ  ค่าทางด่วนทั้งหลาย  

ประมาณเดือนละ  3,600  บาท  หรือ  ปีละ  43,200  บาท  เพื่อความไม่

ประมาทอาจจะบวกเพิ่มอีกประมาณ  10%  ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่

กำหนดไว้ในงบประมาณรายปี  จึงเท่ากับ  48,000  บาท 

เมื่อเวลาผ่านไป  3  เดือน  ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เกิดขึ้น
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จริงทั้งหมด  15,000  บาท  หรือเฉลี่ยเดือนละ  5,000  บาท  เมื่อคำนวณค่า

เดินทางทั้งปีน่าจะประมาณปีละ  60,000  บาท  ซึ่งเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ใน

ตอนแรกถึง  12,000  บาท  การแก้ไขจะมีทางเลือก  2  ทาง  วิธีแรก  คือลดค่า

ใช้จ่ายในหมวดเดินทางให้ลงมาอยู่ในงบประมาณ  แต่หากเป็นไปไม่ได้ก็มีอีก

วิธี  คือ  ต้องลดค่าใช้จ่ายหมวดอื่นหรือเอาค่าใช้จ่ายหมวดอื่นที่ยังต่ำกว่างบ

ประมาณมาชดเชยในหมวดเดินทาง  มิฉะนั้นงบประมาณโดยรวมก็จะเกินดุล

น้อยลงหรืออาจจะกลายเป็นขาดดุล  ซึ่งเมื่องบประมาณขาดดุลแสดงว่าเงินที่

จัดสรรไว้เพื่อใช้จ่ายไม่เพียงพอก็ต้องหาเงินเพิ่มเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดดุล  

โดยอาจต้องทำงานพิเศษหารายได้เพิ่ม  หรือเอามาจากส่วนที่กันไว้เป็นเงิน

ออมหรือมาจากเงินเก็บ  เงินยืม  เงินกู้  หากเป็นเช่นนี้บ่อยๆ  เงินก็จะติดลบ

หรือจนลงเรื่อยๆ  จนถึงขั้นหนี้สินเพิ่มพูนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดี  ที่ดีที่สุดคืออยู่อย่าง

พอเพียงไม่เกินฐานะที่แท้จริง 

การตัด/ลดทอนค่าใช้จ่ายอาจทำได้โดย 

ตัดค่าใช้จ่ายปลีกย่อยที่ไม่จำเป็น 

ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่สำคัญเช่น  ลดค่าบุหรี่  ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  

หรือสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

หาวิธีประหยัดภาษี (วางแผนภาษี) 

หาวิธีลดดอกเบี้ยจ่ายเช่น ชำระเงินตรงตามกำหนดเวลา  หรือ     

ทำการ refinance (ปรับโครงสร้างหนี้โดยการหาสินเชื่อที่จ่าย

ดอกเบี้ยต่ำกว่ามาแทน) ฯลฯ  
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เคล็ดลับการเงิน



ดังนั้น  การติดตามและบันทึกการใช้จ่ายทุกรายการอย่างละเอียด  

จะทำให้การปรับปรุงงบประมาณทำได้ไม่ยากและใกล้เคียงความเป็นจริงมาก

ขึ้น  แต่ทั้งนี้อย่ารีบด่วนสรุปจากข้อมูลเพียงเดือนเดียวหรือเมื่อปรับปรุง

งบประมาณไปแล้วก็ละเลยไม่มีการติดตามอีก  ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น  การจะ

ควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ก็คงเป็นไปได้ยาก  และสุดท้าย

ความหวังและความฝันก็ต้องสลาย 

 

งบประมาณด้านรายได้

 รายได้สุทธิรายปี(พ่อ) 

 รายได้สุทธิรายปี(แม่) 

 ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล

 กำไรจากการขายเงินลงทุน


 รวม


งบประมาณด้านรายจ่าย 

 เงินกู้ผ่อนชำระ

 เบี้ยประกัน

 ค่าเดินทาง

 อาหาร&ค่าใช้จ่ายประจำ
วัน

 เสื้อผ้า

 พักผ่อน 

 ค่าน้ำไฟฟ้าโทรศัพท์

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์

 ภาษีสังคม

 ค่าเล่าเรียน

 เงินออมเพื่อการศึกษา

 รวม

 งบประมาณเกินดุลคงเหลือ




600,000
480,000

8,000
100,000

1,188,000


รายปี
240,000
30,000
48,000

240,000
48,000
12,000
96,000
24,000
60,000
60,000
60,000

918,000

270,000










รายเดือน
20,000
2,500
4,000
20,000
4,000
1,000
8,000
2,000
5,000
5,000
5,000
76,500



งบประมาณของครอบครัว

1st dish การวางแผนการเงิน
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เคล็ดลับ
ในการจัดทำงบประมาณ

1 งบประมาณ(Budgets)เป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่ายและการใช้เงิน.

2 สามขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ.

 รวมรวมการใช้จ่ายเงินในปัจจุบัน

 ประเมินค่าใช้จ่ายปัจจุบันและกำหนดเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว

 ติดตามควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในงบประมาณ.

3 อาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดทำงบประมาณและติดตามการใช้จ่าย

อย่างใกล้ชิด

4 อย่าก่อปัญหาที่ยากจะแก้ไขโดยไม่ก่อหนี้เกินตัวควบคุมการใช้จ่ายอย่างเข้มงวด

และไม่ทำตัวงี่เง่า

5 ระมัดระวังการรั่วไหลของเงินสดโดยเฉพาะการเบิกเงินผ่านATMบ่อยๆ

6 อย่าใช้จ่ายเกินขอบเขต

7 อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือหรูหราเกินจำเป็นแม้คุณจะคิดว่าจำเป็นก็ตาม

8 กันเงินสำรองไว้ส่วนหนึ่งเช่น10%ของรายได้

9 อย่านำรายได้ที่ไม่แน่นอนมารวมในการทำงบประมาณเช่นโบนัสภาษีขอคืน

หรือกำไรที่คาดว่าจะได้รับ.

10 ในขณะที่รายได้เพิ่มค่าครองชีพก็เพิ่มเช่นกันเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจึงควรจัดสรรเป็นเงินเก็บหรือเงินออมเพิ่มขึ้นจะดีกว่า
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9
ใช้จ่ายให้เป็น



2nd dish 





เงินทองเป็นของหายาก  แต่การใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ง่าย  จะหาเงินให้

ได้วันละแสนช่างยากเย็นจนแทบจะเป็นไปไม่ได้  แต่ถ้าให้ใช้เงินวันละล้านนั้น

ง่ายแค่พลิกฝ่ามือ  การใช้จ่ายเพื่อการครองชีพเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน  

แต่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้ว  เรายังมีความทะยานอยาก  อยากมี  

อยากได้  อยากเป็น  เพื่อความสะดวกสบายและเพื่อความมีหน้ามีตา  (ทั้งที่

ปกติก็มีอยู่แล้ว)  อันความอยากของคนเรานั้นท่านว่าไม่มีที่สิ้นสุด  ยิ่งมีมาก

และยิ่งไม่ยับยั้งชั่งใจ  ความยุ่งยากก็ยิ่งมาเยือนเร็วเท่านั้น  เข้าตำรารักสนุก  

ก็ทุกข์ถนัด 

โดยทั่วไปการใช้จ่ายเพื่อการยังชีพไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะก็แค่ปัจจัยสี่

ในชีวิต  แต่การใช้จ่ายเพื่อความอยากมี  อยากได้  อยากเป็น  มักก่อให้เกิด

ปัญหาและความยุ่งยากเพราะเกินความจำเป็นในการยังชีพ  แต่เพื่อเหตุผล

ทางจิตวิทยาและทางสังคมอื่นๆ มากกว่า  ดังนั้นเพื่อควบคุมความอยากและ

ไม่อยากตกอยู่ในความยุ่งยากทางการเงินจึงควรจะมีเครื่องมือหรือตัวช่วยใน

การตัดสินใจใช้จ่าย  ควรซื้ออะไร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  และราคาเท่าไหร่  ซึ่ง  

 “งบประมาณ”  (Budget)  จะเป็นเครื่องมือที่ดีในการประกอบการตัดสินใจ

และจะเป็นตัวบอกว่านอกเหนือจากการใช้จ่ายเพื่อการยังชีพแล้ว  จะมีเงิน

เหลือมากน้อยเพียงใดเพื่อตอบสนองความอยากมีอยากได้อยากเป็นของแต่ละ

คน  แต่หากท่านมีเงินล้นเหลือหรือบังเอิญเกิดมารวยก็อาจจะไม่จำเป็นเพราะ

การใช้จ่าย(Spending)
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2nd dish ใช้จ่ายให้เป็น

สามารถใช้จ่ายได้ทุกสถานการณ์  ชอบก็ซื้อ  อยากมีอยากได้อยากเป็นก็ซื้อ

ทันทีอันนี้เป็นข้อยกเว้น  แต่ถ้าไม่รู้จักหามาเพิ่มใช้จ่ายอย่างเดียว  สิ่งที่มีอยู่ก็

ร่อยหรอลงในที่สุดก็คงอยู่ในสภาพเดียวกัน   

 

ปัจจุบันการใช้จ่ายทำได้หลายวิธี  สะดวก  รวดเร็ว  ทั้งจ่ายด้วยเงินสด  

บัตรเครดิต  หรือการผ่อนชำระ  ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน  ข้อดี

ของการใช้จ่ายด้วยเงินสดคือ  เงินออกจากกระเป๋าและหายไปในพริบตาซึ่ง

อาจช่วยให้ฉุกคิดหรือยับยั้งชั่งใจได้บ้าง  แต่หากใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือ

ระบบผ่อนชำระซึ่งมักจะมีลูกล่อลูกชนให้เราใช้จ่ายทั้งสิ้น  (อย่างที่เห็นๆ 

และรู้ๆ กันอยู่)  ดังนั้นคนที่ฉลาดและรู้เท่าทันตนเองและผู้อื่นควรใช้จ่ายบน

พื้นฐานความเป็นจริงหรือที่มีอยู่จริงมากกว่าที่จะใช้จ่ายด้วยเงินอนาคต  

การใช้จ่ายจนเพลินและเกินตัวโดยเฉพาะจากบัตรเครดิตอาจใช้จ่ายจนเกิน

วงเงินหรือเมื่อครบกำหนดชำระอาจจะต้องหมุนเงินกันจนตาลาย  (และลมจับ)   

การเลือกซื้อสินค้าก็เช่นเดียวกับการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ  คือต้องมี

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  ซึ่งแหล่งข้อมูลสำหรับการใช้จ่ายมีมากมาย

ตั้งแต่ช้อปปิ้งไกด์  แคทตาล็อกสินค้า  แผ่นพับ  ใบปลิว  ที่อาจส่งถึงบ้านหรือที่

ทำงานหรือแม้แต่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยอำนวยความ

สะดวกต่างๆ  เช่น  เปรียบเทียบทั้งรายการสินค้า  คุณสมบัติ  ราคา  และแหล่ง

จำหน่าย  เป็นต้น  แต่อย่าลืมว่ายิ่งสะดวกยิ่งง่ายและพร้อมสำหรับการ

ตัดสินใจ  เงินก็ยิ่งพร้อมจะออกจากกระเป๋าหรือหนี้ก็เกิดขึ้นได้ง่ายเช่นกัน   

ในตำราจิตวิทยาท่านกล่าวไว้ว่า  ความอยากของมนุษย์นั้นเมื่อเกิดขึ้น

แล้วต้องตอบสนอง  ถ้าไม่มีการตอบสนองภายในเวลาความอยากนั้นจะค่อยๆ 

ลดลงจนจางหายไป  ดังนั้นเมื่อเกิดไปถูกตาต้องใจของอะไรสักชิ้นหนึ่ง  

ลองแวะเวียนไปดูแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อหรือรูดบัตร  ให้ลองเดินดูไปเรื่อยๆ 

ก่อนและทิ้งช่วงเวลาระยะหนึ่งสัก  2-3  วันเพื่อถามตัวเองว่าซื้อทำไม?  ทำไม           

ต้องซื้อ?  ของที่อยากได้มีประโยชน์และความจำเป็นแค่ไหน?  และต้องการ

จริงๆ หรือเปล่า?  ซึ่งเมื่อทิ้งช่วงเวลาไปแล้วท่านอาจได้คำตอบหรือตัดสินใจบน

พื้นฐานของเหตุผลมากกว่าอารมณ์เพียงชั่ววูบแบบ  “มีสติก็มีสตางค์  สติไป

สตางค์หมด”  สติเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตในทุกๆ 
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เคล็ดลับการเงิน

ด้าน  งบประมาณจึงเป็นส่วนหนึ่งที่คอยเตือนให้มีสติ  อะไรควรจ่ายและ

อะไรที่สามารถจ่ายได้หรือจ่ายไม่ได้  และสามารถตอบคำถาม  เงินไป      

ไหนหมด?  ได้อย่างไม่มีข้อกังขา  แต่หากทำงบประมาณแล้วไม่นำมา

ปฏิบัติหรือซุกไว้ในลิ้นชักก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ  เช่นกัน 

 

ข้อสังเกตบางประการสำ
หรับการใช้จ่าย

สินค้าแบรนด์เนมหรือยี่ห้อดัง
มักมีราคาสูงแต่คุณภาพก็สูงเช่นกันดังนั้น

อย่าซื้อสินค้าเพียงเพราะราค
าต่ำ(ไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อสิน

ค้าแบรนด์เนมนะ)

อย่าตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะม
ีระยะเวลาการรับประกันที่ยา

วนานกว่าเพราะ

นั่นอาจจะเป็นการบ่งบอกถึง
คุณภาพสินค้า

ควรซื้อสินค้าจากตัวแทนที่ถ
ูกต้องมากกว่าจะซื้อจากใคร

ก็ได้เพราะสามารถ

หาผู้รับผิดชอบโดยตรงได้

การซื้อสินค้าไม่จำเป็นต้องซ
ื้อจากร้านใหญ่ๆเท่านั้นบางครั้งซื้อจากร

้าน

เล็กที่ให้บริการและข้อมูลที่คร
บถ้วนอาจจะดีกว่า

สิ่งที่ควรทำหลังจากการใช้จ
่ายแต่ละครั้งคือการเก็บร

วบรวมข้อมูลเช่น

ใบเสร็จหรือหลักฐานการช
ำระเงินเพื่อทำงบประมาณ

ต่อไป

ข้อควรระวังในการตัดสินใจจ่าย
พึงระวังข้อเสนอที่ดีเกินกว่าจะเป็นจริงพึงระวังข้อเสนอแปลกๆเช่น

	 ทดลองใช้ฟรี
	 ไม่พอใจยินดีคืนเงิน
	 รับประกันความพอใจ
	 ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง
	 บินก่อนผ่อนทีหลัง ฯลฯ
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2nd dish ใช้จ่ายให้เป็น



อย่างที่กล่าวแล้วการใช้จ่ายด้วยเงินสด  (Cash  Payment)  ไม่ค่อย

เป็นปัญหาเท่าไหร่  เนื่องจากเมื่อไม่มีเงินหรือมีเงินไม่พอก็ไม่สามารถจะใช้จ่าย

ได้  ปัญหาที่ตามมาก็น้อยด้วย  แต่ปัจจุบันเราสามารถนำเงินอนาคตซึ่งยังไม่มี

อยู่จริงหรือยังไม่ เกิดขึ้นมาใช้ก่อน  ด้วยการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ 

จากหลากหลายสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคารรวมทั้ง

สถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  ทำให้การแข่งขันยิ่งทวีรุนแรงขึ้น  การขอสินเชื่อ

ทั้งในรูปเงินกู้ส่วนบุคคล  (Personal  Loan  -  มักไม่ต้องมีหลักทรัพย์

ค้ำประกันและข้อจำกัดการเบิกจ่ายมีน้อย)  และเงินกู้ในรูปของวงเงินบัตร

เครดิตและบัตรเงินสด  จึงขอได้ง่ายและมีข้อเสนอมากมายเพื่อจูงใจให้ใช้จ่าย

ผ่านบัตรนั้นๆ   

 


การใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต(CreditCard)

 

สิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์เย้ายวนของบัตรก็คือ  สิ่งจูงใจทุกประเภทไม่ว่าจะ

เป็นของสมนาคุณ  โบนัส  การสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล  หรือผล

ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ชวนให้ต้องถามหาบัตรเครดิตมาเป็นของตนเองหรือ

แม้ไม่ถามหาก็มาถึงตัวเราเอง  และเชื่อแน่ว่า  9  ใน  10  คนที่มีและหลายคนก็

มีมากกว่าหนึ่งใบ  สิ่งที่กำลังพูดถึงมิไช่อื่นใดนั่นคือ  บัตรเครดิต  ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่มาพร้อมกับคำว่า  ภาระหนี้ 

 บัตรเครดิตถือเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่ใช้เพื่ออำนวยความ

สะดวกในการใช้จ่ายและสามารถเพิ่มอำนาจในการใช้จ่ายหรือการซื้อ  

(Purchasing  Power)  ได้อีกด้วย  การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสามารถใช้จ่าย

ได้ตั้งแต่ในห้างสรรพสินค้า  ปั๊มน้ำมัน  ร้านอาหาร  ไปรษณีย์  ทางโทรศัพท์

หรือแม้กระทั่งทางคอมพิวเตอร์  และสามารถใช้จ่ายได้ไม่ว่าตัวท่านจะอยู่แห่ง

หนใดแม้จะอยู่ในห้องนอนภายในบ้านก็ตาม  โดยการใช้จ่ายผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตหรือนั่งดูทีวีแล้วสั่งซื้อทางโทรศัพท์และชำระด้วยบัตรเครดิต  

จะเห็นว่าบัตรเครดิตเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกและเพิ่มอำนาจการซื้อได้

มากมายมหาศาล  แต่ในทางตรงข้ามหากใช้อย่างไม่ฉลาดก็อาจจะตกอยู่ใน

39



Money Recipe 
เคล็ดลับการเงิน



ห้วงทุกข์  (คราวนี้หล่ะสุกแน่ๆ )   

 แต่คนบางประเภทก็มีความสุขกับการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตอย่าง

ฉลาด  โดยไม่ต้องพกพาเงินสดจำนวนมากๆ ให้เป็นอันตราย  เพราะเขาเหล่า

นั้นใช้บัตรเครดิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายแทนเงินสด  และชำระ

หนี้บัตรเครดิตเต็มจำนวน  (Full  payment)  และตรงเวลา  จึงไม่เป็นทุกข์และ

ไม่ตกเป็นทาสบัตรเครดิต 

 แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้บัตรเครดิตเพื่อเพิ่มอำนาจการใช้จ่ายของตน

หรือใช้จ่ายด้วยเงินอนาคต  เช่น  มีเงิน  1,000  บาทแต่ใช้จ่าย  10,000  บาท          

ด้วยหวังว่าเมื่อได้เงินมาหรือเมื่อเงินเดือนออกแล้วค่อยนำเงินมาชำระคืน  

ซึ่งเมื่อถึงกำหนดชำระมักจะชำระคืนไม่ได้หรือชำระคืนได้เพียงบางส่วน  ส่วนที่

คา้งชำระจงึสะสมเปน็ดนิพอกหางหมมูากขึน้ๆ  และแกะออกยากมากเนือ่งจาก     

ดอกเบี้ยเพิ่มเร็วมาก 

 ธรรมชาติของบัตรเครดิตคือ  ใช้ก่อนผ่อนทีหลังหรือการนำเงินใน

อนาคตมาใช้ในปัจจุบัน  ซึ่งจะสามารถเพิ่มอำนาจการซื้อได้มากขึ้น  ดังนั้น

ปัญหาจะเกิดเมื่อท่านบริหารตนเองไม่ดีและไม่เข้าใจธรรมชาติของบัตรเครดิต  

ดังนั้นจึงควรสร้างกฎเกณฑ์ในการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตและปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด  เช่น   

ใช้เฉพาะรายการที่สำคัญจริงๆ  

กำหนดวงเงินในการใช้จ่ายบัตรต่อครั้ง 

ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 

เก็บรวบรวมสลิปการใช้จ่ายไว้ตรวจสอบและควบคุม  เป็นต้น 

 

กลไกบัตรเครดิต...
 

การเข้าใจการทำงานหรือกลไกของบัตรเครดิตจะทำให้รู้ถึงความสำคัญ

และสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายบัตรเครดิต  โดยทั่วไปผู้ออกบัตรเครดิต

อาจเป็นธนาคาร  ห้างสรรพสินค้า  หรือสถาบันอื่นๆ  หรือเป็นบัตรร่วมระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ กับสถาบันการเงิน  ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ล้วนต้องการขยายฐาน

ลูกค้าและเพิ่มอำนาจในการซื้อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าของตน  โดย             
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อาจมีการกำหนดวงเงินสูงสุดที่สามารถใช้จ่ายหรือเบิกเงินสดได้ในช่วงระยะ

เวลาหนึ่งๆ ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นเวลาหนึ่งเดือน  และเมื่อถึงกำหนดชำระ  (ระยะ

เวลาให้เครดิตหรือปลอดดอกเบี้ยประมาณ  45  วัน)  หากผู้ใช้บัตรชำระหนี้

เต็มจำนวนและตรงเวลาก็จะไม่ต้องชำระดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  (ยกเว้น

กรณีการเบิกเงินสดที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเบิกเงินในแต่ละครั้ง)  และ           

หากเป็นลูกค้าที่ดีก็อาจจะได้รับการเพิ่มวงเงินสูงสุดในการใช้จ่าย  ในทางตรง

ข้ามหากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดหรือผิดนัดชำระก็จะต้องชำระ

ดอกเบี้ยในอัตราที่ผู้ออกบัตรกำหนดซึ่งมักจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดเท่าที่

จะกำหนดได้  ซึ่งการคิดดอกเบี้ยก็จะเริ่มคิดตั้งแต่วันแรกที่ใช้จ่าย  (แตกต่าง

จากการเลือกชำระเงินขั้นต่ำ  ประมาณ  10%)  ไม่ใช่เริ่มคิดหลังจากวันที่ครบ

กำหนดจนถึงวันที่ท่านไปชำระ  

ปัจจุบันการมีบัตรเครดิตเป็นเรื่องที่ง่ายแสนง่ายและเกือบจะไม่ต้อง

แสวงหา  เพยีงแคส่ำเนาบตัรประชาชนและใบรบัรองเงนิเดอืน  (ตามขอ้กำหนด    

เงินเดือนขั้นต่ำ  15,000  บาทต่อเดือน  แต่ในความเป็นจริงอาจน้อยกว่านี้)  

ก็สามารถมีบัตรเครดิตได้แล้ว  บางสถาบันยกเว้นทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ

ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก  พร้อมของสมนาคุณเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรครั้ง

แรก  บางคนจึงมีบัตรเครดิตมากกว่า  1  ใบ  ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าคนที่มีบัตร

มากนั้นมีเครดิตดีหรือมีความน่าเชื่อถือ  (ทางการเงิน)  ในระดับดี  ยิ่งมีบัตร

ทองหรือบัตรแพลตตินั่มยิ่งเครดิตดีมาก  (อาจไม่จริงเสมอไปก็ได้) 

 ในความเป็นจริงหรือมุมมองของสถาบันการเงินผู้ออกบัตร  ลูกค้าหรือ

ผู้ถือบัตรที่สถาบันการเงินอยากได้ก็คือลูกค้าที่มีงานทำเป็นหลักแหล่งมั่นคง

ยาวนาน  กล่าวคือต้องทำงานกับหน่วยงานนั้นๆ มาแล้วช่วงเวลาหนึ่งส่วนมาก

จะดูที่หนึ่งปี  และไม่มีประวัติการเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาของสถาบันการเงิน  

(ตรวจสอบได้จากเครดิตบูโร)  ตลอดจนมีทรัพย์สินต่างๆ เป็นของตนเอง  ทั้งนี้

เพราะบัตรเครดิตเปรียบเสมือนการให้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน  กอร์ปกับ           

สถาบันผู้ออกบัตรอยากได้รับการชำระหนี้มากกว่าจะต้องฟ้องร้องหรือยึด

ทรัพย์  ซึ่งทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้  แต่เป็นเพราะ

สภาพการแข่งขันในปัจจุบันรุนแรงมากทั้งจากสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร  

(Bank)  และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร  (Non-bank)  ทำให้การอนุมัติ
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ปัจจัยในการเลือกใช้บัตรเครดิต

ความน่าเชื่อถิอของสถาบันผู้ออกบัตรและความสะดวกใ
นการใช้บัตร(ร้านค้ายอมรับมากน้อย

เพียงใด)
ระยะเวลาปลอดหนี้(graceperiod)หรือระยะเวลาที่ไม

่ต้องเสียดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียมรายปีค่าธรรมเนียมอื่นๆอัตราเบี้ยปรับ
สำหรับการชำระช้ากว่ากำหนด

วงเงินสูงสุด
อัตราดอกเบี้ยและวิธีการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ต่างๆ

ความคุ้มครองหรือภาระความรับผิดชอบของผู้ถือบัตร
กรณีบัตรเกิดสูญหายหรือถูกขโมย

เงื่อนไขและผลประโยชน์ต่างๆจากการใช้บัตรเช่นส่ว
นลดจากการใช้บัตรตามร้านค้าชั้นนำ

หรือมีโปรแกรมสะสมคะแนนจากการใช้บัตรเพื่อแลกรับข
องรางวัลแต่อย่าลืมความจริงข้อ

หนึ่งว่า“ของฟรีไม่มีในโลก”
	“ที่สำคัญที่สุด...	ต้องรู้จักตัวเอง”



ประเภทของบัตรเครดิต

บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคาร(Creditcard)

	 บัตรเงิน/บัตรคลาสสิค
	 บัตรทอง
	 บัตรไททาเนี่ยม
	 บัตรแพลตตินั่ม/บัตรบียอนด์

	 บัตรเฉพาะเจาะจงเช่นLadyCardetc.

	 บัตรเครดิตธนาคารที่ออกร่วมกับห้างสรรพสินค้าหรือส
ินค้าบางประเภท

บัตรเครดิตของสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารเช่นบัตรเงินสด
บัตรซื้อสินค้าเงินผ่อนเป็นต้น

บัตรเดบิด(DebitCard)ผู้ถือบัตรนี้จะต้องมีเงินฝาก
กับสถาบันของผู้ออกบัตรและการใช้

จ่ายจะหักจากบัญชีเงินฝากของท่านโดยตรงซึ่งบัตรATMของธนาคารบางแห่งอาจจะใช้

เป็นบัตรเดบิตได้(เป็นบัตรใช้แทนเงินสดแต่ไม่ใช่บัตรเค
รดิต)

บัตรเครดิตแต่ละใบนั้นแม้ว่ามองดูผิวเผินจะเหมือนกันแ
ต่ก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว

เพราะบัตรแต่ละใบถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แตกต่า
งกันบ้างก็เพื่อสะสมไมล์บ้างก็เพื่อ

สะสมแต้มแลกของหรือรับเงินสดหรือรับส่วนลดคร
าวนี้ก็ลองดูซิว่า“แบบไหน”หรือ

“เงื่อนไขใด”ที่เหมาะกับคุณ



บัตรและวงเงินของบัตรเครดิตไม่เข้มงวดเท่าที่ควร 

 การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและการชำระคืนหนี้ของท่านทั้งหลาย  จะถูก

เก็บบันทึกเป็นรายงานและติดตามโดยผู้ออกบัตรซึ่งจะส่งรายงานการใช้จ่าย
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และการชำระหนี้ให้แก่  เครดิตบูโร  (Credit  Bureau)  ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่

คอยเกบ็รวบรวมขอ้มลูของลกูคา้บตัรเครดติและลกูคา้สนิเชือ่ตา่งๆ ของธนาคาร  

ซึ่งธนาคารที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรนอกจากจะส่งข้อมูลของลูกค้าตัวเองไปยัง         

เครดิตบูโรแล้วยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระหนี้หรือสถานะภาพของ

ลูกค้าหรือคนที่กำลังจะมาเป็นลูกค้า  (Potential  Customers)  หรือมาขอ

สินเชื่อได้อีกด้วย  ดังนั้นหากท่านเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาหรือมีประวัติการชำระ

หนี้ไม่ดีนักหรือเป็นหนี้เสีย  ธนาคารทุกแห่งก็สามารถตรวจสอบได้เพราะข้อมูล

ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่เครดิตบูโรเป็นเวลาอย่างน้อย  3  ปี  ซึ่งต่อไปการเป็นหนี้

เสียของธนาคารแห่งหนึ่งแล้วจะไปเปิดบัญชีหรือเป็นลูกค้าของธนาคารอีกแห่ง

หนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป  สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกอันดับความน่า

เชื่อถือของลูกหนี้แต่ละราย   

 การจะมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ดี  อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นสมาชิก

บัตรเครดิตที่มีวงเงินสำหรับการใช้จ่ายต่ำๆ ก่อน  และเมื่อประวัติการชำระหนี้

ตรงเวลาดี  เครดิตจะค่อยๆ ดีขึ้นเป็นลำดับ  จากนั้นค่อยเพิ่มวงเงินสูงขึ้น  

ซึ่งในประเทศเราการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับบุคคลยังไม่มีอย่างเป็น

ทางการแต่จะพิจารณาจากสินทรัพย์และรายได้ประจำรวมทั้งอาชีพเป็นหลัก  

โดยการกำหนดวงเงินบัตรเครดิตจะพิจารณาจากเงินเดือนประจำหรือรายได้

ประจำหรือการหมุนเวียนของเงินในบัญชีซึ่งส่วนมากดูที่บัญชีออมทรัพย์ย้อน

หลังประมาณ  6  เดือน  แล้วกำหนดเป็นจำนวนเท่าของเงินเดือนแทนการ

พิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือ   

 

ปจัจยัทีเ่จา้หนีห้รอืผูอ้อกบตัรเครดติ  (Credit  Card  Issuer)  จะให ้    

ความสำคัญเป็นพิเศษ  คือ 

 การผิดนัดชำระหนี้  หมายถึง  ระยะเวลาการผิดนัดชำระแต่ละครั้ง   

นานแค่ไหน  จำนวนครั้งหรือความถี่ในการผิดนัดชำระ  และจำนวน

หรือยอดเงินที่ค้างชำระ 

 ระยะเวลาในการถือบัตรเครดิต  เช่น  หากถือบัตรของธนาคารแห่ง

หนึ่งมา  20  ปี  และในช่วงเวลานี้ผิดนัดชำระเพียง  5  ครั้ง  ก็คงไม่

เป็นปัญหา 
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Money Recipe 
เคล็ดลับการเงิน

 ภาระหนี้สินทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย  นั่นคือ  สถาบันการเงินจะ

ตรวจสอบภาระหนี้สินทั้งหมดของลูกค้า  ซึ่งไม่ได้ดูเฉพาะภาระหน้ี   

ของบัตรเครดิตเท่านั้น  แต่จะดูภาระหนี้ทั้งหมดซึ่งรวมถึงการตรวจ

สอบข้อมูลจากเครดิตบูโรด้วย  (เท่าที่จะทำได้)  เพื่อประกอบการ

พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้  และโอกาสในการผิดนัด

ชำระหนี้ 

ซึ่งทั้งหมดนี้  ธนาคารหรือผู้ออกบัตรจะใช้เป็นปัจจัยประกอบการ

พิจารณาเพิ่มวงเงินของบัตรในอนาคต  หรือในกรณีขอขยายวงเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใช้บัตรเครดิตอย่างไร?ไม่ให้เป็นหนี้
 

ธุรกิจและธุรกรรมบัตรเครดิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจำนวนบัตร

และปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตร  จะเรียกว่าเป็นธุรกิจที่กำลังบูมและมีการ

แข่งขันรุนแรงมากก็คงไม่ผิดนัก  เพราะคนในหลายๆ วัย  ตั้งแต่แรกรุ่นเพิ่งจะ

เรียนจบและเริ่มทำงาน  ไปจนถึงวัยเกษียณหลายคนล้วนแต่มีบัตรเหล่านี้ติด

กระเป๋ากันคนละใบสองใบ  ยิ่งกว่านั้นความสะดวกสบายในการใช้จ่าย

กอร์ปกับการลดแลกแจกแถมต่างๆ ยิ่งทำให้ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรยิ่งสูง

ขึ้น  แต่อย่าลืมว่าการผิดนัดชำระหรือจ่ายล่าช้ากว่ากำหนดนั้นดอกเบี้ยก็แพง

เข้าขั้นโหดกันเลย  (แต่ก็ดีกว่าเงินนอกระบบ)  แถมด้วยวิธีการทวงหนี้ที่แปลกๆ 

เคล็ดลับในการบริหารจัด
การบัตรเครดิต

กำหนดเกณฑ์การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ของตนเอง

และปฏิบัติตามอย่างเคร่งคร
ัด

ชำระหนี้บัตรเครดิตเต็มจำน
วนทุกครั้ง

ใช้จ่ายเฉพาะในกรณีที่จำเป็น

อย่ามีบัตรจำนวนมากเกินจำ
เป็น

ยกเลิกบัตรที่เกินความจำเป็น


ตรวจสอบรายการที่ใช้จ่ายผ
่านบัตรทุกรายการ

จัดทำรายงานแบบง่ายๆเพ
ื่อควบคุมงบประมาณ
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2nd dish ใช้จ่ายให้เป็น

สร้างสรร  (แต่ในทางไม่ดี)  ดังนั้นหากไม่อยากเป็นหนี้บัตรเครดิตก็ควรใช้จ่าย

ให้เป็นและตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงจะดีกว่า   

 “หน้าที่หรือวัตถุประสงค์หลักของบัตรเครดิต  คือ  ใช้บัตรแทนเงินสด  

เพื่อความสะดวกในการใช้จ่าย  และชำระหนี้  เมื่อครบเวลาที่กำหนด” 

แต่เท่าที่ผ่านมาการใช้บัตรซื้อสินค้าส่วนใหญ่จะเน้นไปที่สินค้าฟุ่มเฟือย      

หรือการท่องเที่ยว  แถมเวลาชำระเงินคืนก็ไม่ชำระเต็มทั้งจำนวน  โดยส่วน

ใหญ่มักคุ้นเคยกับการผ่อนชำระและต้องเสียดอกเบี้ยรายเดือน  บ้างก็นำบัตร

ไปเบิกถอนเงินสดเพราะต้องการนำเงินจากวงเงินบัตรเครดิตไปใช้หมุนเวียนใน

กิจกรรมอื่นๆ  เช่น  เอาไปเล่นหุ้น  เก็งกำไร  ซื้อขายที่ดิน  หรือทำธุรกิจ  เรียก

ว่าใช้เงินจากบัตรเครดิตเหมือนเงินของตัวเองทั้งที่มันคือเงินยืมและมีกำหนด

การชำระคืนในเวลาอันสั้น  ซึ่งเป็นการใช้บัตรเครดิตผิดหน้าที่และเป็นการ

บริหารเงินที่ไม่ถูกต้องเพราะนำเงินกู้ระยะสั้นไปใช้ในธุรกรรมระยะปานกลาง

และระยะยาว 

ดังนั้นวิธีที่จะไม่ให้เป็นหนี้บัตรเครดิตที่ดีที่สุดก็คือ  การวางกฎเหล็กกับ

ตวัเองวา่  “ตอ้งจา่ย”  เมือ่ถงึวนั  ครบกำหนดชำระหนีแ้ละตอ้งจา่ยเตม็ทัง้จำนวน  

แคน่ีก้จ็ะปลอดหนีไ้ดโ้ดยงา่ย  (หากชำระคนืทัง้จำนวนไมไ่ดก้ไ็มต่อ้งใช)้  แตบ่าง

ครั้งก็อาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถชำระเงินได้ทันเวลา  หรือบาง

คนอาจจะต้องอาศัยเงินจากบัตรไปปะโน่นโปะนี่  วิธีลดภาระหนี้จากบัตร  ก็คือ  

ดูจาก  “ค่าธรรมเนียม”  ต่างๆ ของบัตรให้ละเอียดเลือกชำระหนี้ที่มี

คา่ธรรมเนยีมและดอกเบีย้แพงทีส่ดุกอ่น  (แตเ่ปน็วธิทีีไ่มแ่นะนำใหท้ำเลย) 

สำหรับการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่

แนะนำให้ทำเช่นกัน  เพราะแม้ค่าธรรมเนียมรายปีจะล่อตาล่อใจมากเพียงใด  

แต่ถ้าต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกดเงินต่อครั้งสูงมากก็เท่ากับเสียเงินให้กับ

ธนาคารโดยใช่เหตุ  และคิดแล้วเป็นอัตราที่น่าใจหายเช่นกัน  เพราะแพงมากๆ   

 ในต่างประเทศจะมีที่ปรึกษาทางการเงินคอยให้คำปรึกษาเรื่องการ

บริหารเงิน  การใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต  การจัดทำงบประมาณ  หรือแม้กระทั่ง

การบรหิารหนีข้องแตล่ะบคุคลหรอืแตล่ะครอบครวั  เชน่  National  Foundation  

for  Consumer  Credit  (NFCC)  ในสหรัฐอเมริกาที่จะให้ความรู้และคำ

ปรึกษาเกี่ยวกับการก่อหนี้  การจัดการหนี้  ในบ้านเราแม้จะยังไม่มีหน่วยงาน
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Money Recipe 
เคล็ดลับการเงิน

ให้บริการประเภทนี้ที่เป็นทางการ  แต่ก็สามารถหาความรู้และข้อมูลต่างๆ 

เหล่านี้ได้จากหลายแห่ง  แต่ที่ดีที่สุดคือขอข้อมูลจากผู้ออกบัตรให้มากที่สุด

และศึกษาให้เข้าใจกระจ่างแจ้ง  และคาถาที่ช่วยได้ทุกสถานการณ์  คือ  ควร               

ใช้จ่ายบนพื้นฐานความเป็นจริง  มีอยู่จริงในปัจจุบัน  อย่าใช้จ่ายบน

ความคาดหวังหรือใช้จ่ายด้วยเงินอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บัตรหาย!...........ถูกขโมย?
 

การตรวจสอบรายการในใบเรียกเก็บเงินทุกครั้งและทุกรายการเป็นสิ่งที่

ควรทำเป็นที่สุด  ด้วยเหตุผลอย่างน้อยสองประการ  ประการแรก  เพื่อตรวจ

สอบการใช้จ่ายของตนเองและควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณ  ประการที่

สอง  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  มีรายการแปลกปลอมหรือเปล่า  หากมี

รายการแปลกปลอมหรือแน่ใจว่ามิใช่รายการที่ท่านใช้จ่ายแน่นอน  สิ่งแรกที่

ควรทำ  คือ  ตรวจสอบรายการที่สงสัยไปยังธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตรให้

เร็วที่สุด  (ภายใน  7  วันนับจากรับใบแจ้งหนี้)  ฉะนั้นหมายเลขโทรศัพท์

สำหรับติดต่อกรณีบัตรหายหรือมีปัญหา  จะต้องเก็บหรือจดบันทึกไว้ในที่ที่

สามารถใช้ได้ทันที  เพราะยิ่งช้าความเสียหายก็ยิ่งมาก 

ข้อสังเกตการมีบัตรเคร
ดิตมากกว่า1ใบ

การมีบัตรมากกว่า1ใบห
รือมีมากบัตรอาจจะทำให้อ

ันดับ

ความน่าเชื่อถือลดต่ำลง

ก่อให้เกิดหนี้สินล้นพ้นตัวได้ง
่าย(เพราะใช้เพลินและหมุนไม

่ทัน)

ต้องให้เวลาในการบริหารจัด
การเงินซึ่งอาจทำให้หลงล

ืมได้

(โรคหน้ามืดอาจกำเริบ)

เจ้าหนี้หรือผู้ออกบัตรอาจไ
ม่อนุมัติบัตรหากท่านมีบัตรม

ากอยู่

แล้ว
หลงระเริงคิดว่าวงเงินบัตรเ

ครดิตนั้นเป็นเงินจริง(แท้จ
ริงเป็น

เงินอนาคตที่ไม่รู้จะมีเมื่อไหร
่หรืออาจไม่มีวันมีก็ได้)
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2nd dish ใช้จ่ายให้เป็น

 การมีรายการผิดปกติแสดงในใบแจ้งหนี้  (หากรายการนั้นไม่ได้เกิด

จากการหลงลืมของท่านเอง)  สิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงความผิดปกติ  บัตรของ

ท่านอาจสูญหายหรือถูกขโมย  แต่หากบัตรยังอยู่ครบถ้วน  ก็แสดงว่าข้อมูลใน

บัตรซึ่งอาจจะเป็นรหัส  หมายเลขบัตร  หรือข้อมูลอื่นๆ ถูกขโมยและนำไปใช้

โดยการปลอมแปลงบัตรแล้วนำไปใช้จ่ายหรือใช้จ่ายผ่านอินเตอร์เน็ต  แต่การ

เรียกเก็บเงินจะยังคงเรียกเก็บจากบัญชีของเจ้าของบัตรโดยเจ้าของบัตรไม่ได้

เป็นผู้ใช้  ซึ่งวิธีการขโมยหรือเอาข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตมีอยู่มากมาย  

ตั้งแต่วิธีที่ง่ายที่สุด  คือ  เอาหมายเลขบัตรจากสลิปการใช้จ่ายที่เจ้าของบัตร

คิดว่าไม่สำคัญและไม่ใส่ใจทิ้งสลิปโดยไม่เฉลียวใจ  หรือได้ข้อมูลในบัตรจาก

เครื่องรูดบัตรด้วยการรู้เห็นเป็นใจของสถานที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำการรูดบัตร  

โดยนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำบัตรใบใหม่แล้วปลอมลายเซ็น  หรือใช้ข้อมูลซื้อ

สินค้าทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต  ซึ่งไม่ต้องใช้ลายเซ็นต์  เข้าตำรามี

คุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์เหมือนกัน  ดังนั้นจึงต้องรู้จักใช้และรู้จักเก็บรักษา 

 หากพบรายการแปลกปลอมหรือผิดปกติ  สิ่งที่ควรทำคือยกเลิกบัตร

เก่าแล้วขอให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรให้ออกบัตรใบใหม่  บาง               

ธนาคารจะมีการคอยสอดส่องดูแล  (เพราะความเสียหายจะเกิดกับธนาคาร

เช่นกัน)  หากพบว่าเจ้าของบัตรได้นำบัตรไปใช้จ่ายในพื้นที่เสี่ยงก็จะติดต่อขอ

ให้เจ้าของบัตรนำบัตรใบเดิมไปทำลายและธนาคารจะออกบัตรใบใหม่ให้โดย

ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน  หรืออาจจะมีการโทรศัพท์

สอบถามว่าท่านได้นำบัตรเครดิตไปใช้จ่ายในเขตเสี่ยงนั้นๆ ในช่วงเวลาดัง

กล่าวหรือไม่  ถ้าหากเคยไปก็ขอให้นำบัตรใบเดิมไปเปลี่ยนใหม่  แต่ธนาคาร

หรือผู้ออกบัตรทุกรายจะไม่มีความละเอียดรอบคอบเช่นนี้  ดังนั้นผู้ถือบัตรจึง

ต้องดูแลตัวเอง  (ปลอดภัยไว้ก่อน) 

 ผู้ออกบัตรจะพยายามหากลเม็ดและกลยุทธ์ทุกรูปแบบเพื่อให้ท่าน  

มีบัตร  (สมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิต)  และใช้จ่ายผ่านบัตร  เพราะหากผู้ถือ

บัตรไม่ใช้จ่ายผ่านบัตรธนาคารก็ไม่มีรายได้  (ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากร้าน

ค้า)  ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัตรที่จะต้องจัดสรรและยับยั้งชั่งใจ

ในการใช้จ่าย  มิฉะนั้นท่านอาจจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากและจมอยู่ในกองหนี้

หรือหนี้ท่วมหัวท่วมหู 
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