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สารบัญเงินจะกลำยมำเป็นบ่ำวที่ดีของเรำได้ ต่อเมื่อเรำ 

รู้เทำ่ทันมัน เห็นคุณและโทษของมันอย่ำงรอบด้ำน อีกทั้ง

ยังรู้เท่ำทันกิเลสของตนเองด้วย เรำจะบริหำรเงินไม่ได้เลย 

หำกไม่รู้จักบริหำรจิตใจของตนเอง รวมทั้งสำมำรถเข้ำถึง

ควำมสุขที่ไม่อิงวัตถุสิ่งเสพ เมื่อใดที่เรำมีควำมสุขดังกล่ำว

หล่อเลี้ยงจิตใจ เงินก็จะมีอ�ำนำจบงกำรจิตใจเรำน้อยลง 

และเรำจะเป็นอิสระจำกเงินได้มำกขึ้น  

หนังสือเล่มนี้มีที่มำจำกค�ำบรรยำยของข้ำพเจ้ำใน

หัวข้อเดียวกัน โดยได้รับนิมนต์จำกธนำคำรเกียรตินำคิน 

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อำคำรเคพีพี ทำวเวอร์   

ต่อมำผู้จัดเห็นว่ำค�ำบรรยำยดังกล่ำวมีประโยชน์ ควร 

เผยแพร่ให้กวำ้งขึ้น จึงสนับสนุนให้มูลนิธิเครือขำ่ยพุทธิกำ

จัดพิมพ์เป็นหนังสือ ในกำรพิมพ์ครั้งนี้มีกำรปรับปรุงแก้ไข

หลำยจุด แม้ข้ำพเจ้ำจะมีประสบกำรณ์ท่ีจ�ำกัดในเรื่อง 

กำรบริหำรเงินอย่ำงฉลำด แต่ก็หวังวำ่หนังสือเล่มนี้จะเป็น

ประโยชน์แก่ผู้อ่ำนในกำรบริหำรเงินให้เกิดคุณประโยชน ์

แก่ชีวิตอยำ่งแท้จริง

พระไพศำล วิสำโล

๑ สิงหำคม ๒๕๖๑

บ่ำวที่ดี นำยที่เลว ๙

แบ่งทรัพย์แบบพุทธ ๑๗

บริหำรใจควบคู่กับบริหำรเงิน ๒๙

รู้ทันสิ่งล่อเร้ำเย้ำยวน ๓๗

ปิดจุดอ่อนของตัว ๔๕

เพิ่มพลังจิต ๕๑

เขำ้ถึงควำมสุขที่ประณีต ๕๗

เมื่อพบสุขที่ประเสริฐ ก็เมินเฉยสุขที่ด้อยกว่ำ ๖๗

ช่วงคำาถามจากผู้ฟัง	 ๗๓
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ตำมปกติ กำรนิมนต์พระมำบรรยำยเรื่องกำร

บริหำรเงินอย่ำงฉลำด เป็นเร่ืองท่ีออกจะผิดฝำผิดตัว

สกัหน่อย เพรำะพระวนิยัและวถิชีวีติแบบนกับวชท�ำให้

พระค่อนข้ำงจะห่ำงไกลจำกเงนิและกำรบรหิำรเงนิ อกี

ทัง้โดยส่วนตวัอำตมำกไ็ม่ได้เป็นผู้ท่ีประสบควำมส�ำเร็จ

ในดำ้นกำรเงิน พอที่จะมีอะไรมำแนะน�ำทุกทำ่นในที่นี้ 

ซึง่เป็นผูม้ปีระสบกำรณ์และควำมรูใ้นเรือ่งกำรเงนิดอียู่

แล้ว 

อย่ำงไรกต็ำม อำตมำเชือ่ว่ำค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำ

น่ำจะเป็นประโยชน์กับทุกท่ำนได้ โดยเฉพำะเรื่องกำร

วำงทำ่ทีที่ถูกต้องเหมำะสมเกี่ยวกับเงิน
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คนทั่วไปมักมองว่ำพุทธศำสนำมีท่ำทีที่เป็นลบ 

ต่อเงินหรือต่อควำมสุขที่เกิดจำกกำรใช้จ่ำยเงินทอง   

แม้พระพุทธเจ้ำเคยตรัสกับพระอำนนท์ว่ำ เงินคือ 

อสรพิษ แต่ส�ำหรับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนแล้ว เงิน

เป็นส่ิงจ�ำเป็น ไม่ใช่แค่ส�ำคัญเท่ำนั้น แต่ยังเป็นสิ่ง 

จ�ำเป็นส�ำหรับชีวิต เมื่อมีเงินแล้วก็ควรรู้จักใช้เงินให ้

เกิดประโยชน์ ซ่ึงประโยชน์เบื้องต้นก็คือ กำรท�ำให ้

ตัวเองมีควำมสุข

บ่าวที่ดี	
นายที่เลว
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มีครำวหนึ่ง พระพุทธเจ้ำทรงทรำบว่ำ มีเศรษฐี

คนหน่ึงในเมืองสำวัตถีเสียชีวิตลง และเนื่องจำก 

เศรษฐีคนนั้นไม่มีทำยำท ทรัพย์สมบัติทั้งหมดซึ่งม ี

จ�ำนวนมหำศำล จึงตกเป็นของหลวง เศรษฐีคนนี้ 

มีพฤติกรรมบำงอย่ำงที่น่ำจะน�ำมำกล่ำวถึงคือเป็น 

คนตระหนี่ แม้มั่งมีร�่ำรวย แต่ใช้ชีวิตแบบอัตคัดขัดสน 

กินปลำยข้ำวกับน�้ำส้ม ใส่เสื้อผ้ำปุปะ ใช้รถเก่ำๆ เป็น

พำหนะ ร่มท�ำด้วยใบไม้ อีกทั้งไม่รู้จักบริจำคเงินเพื่อ

ช่วยเหลือผู้อื่น พระองค์ตรัสถึงเศรษฐีคนนี้ว่ำ เป็นคน

ที่น่ำต�ำหนิ เป็นอสัตบุรุษ เพรำะไม่รู้จักใช้ทรัพย์เพ่ือ

เลี้ยงตนและผู้อื่นให้เป็นสุข 

พระพุทธเจ้ำไม่ได้มองว่ำควำมยำกจนหรือควำม

อัตคัดขัดสนเป็นของดี จริงอยู่วิถีชีวิตของพระ ถ้ำ 

เทียบกับฆรำวำสก็ถือว่ำเป็นผู ้ที่อยู ่อย่ำงเรียบง่ำย  

และอำจถือว่ำยำกจนด้วยซ�้ำ แต่นั่นก็เพรำะพระมีชีวิต

ที่ต้องพึ่งพำผู้อื่นด้ำนปัจจัยสี่ จึงควรอยู่อย่ำงเรียบงำ่ย 

แต่ในส่วนของฆรำวำสหรือผู้ครองเรือน เมื่อหำเงิน 

มำได้ ก็ต้องรู้จักใช้ทรัพย์เลี้ยงให้ตนมีควำมสุข ถ้ำ 

ไม่ใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงตนให้มีควำมสุข ถือว่ำเป็นคนโง่ 

ไม่น่ำสรรเสริญ นี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ชี้ว่ำ พุทธศำสนำ

ไม่ได้มองหรือมีท่ำทีลบต่อเงินทอง 

พระพุทธเจ้ำได้ตรสัถึงกำรใช้เงนิ หรอืกำรเกีย่วข้อง

กับเงินไว้หลำยตอน มีธรรมะหมวดหนึ่งชื่อว่ำ กำมโภคี 

แปลวำ่ผู้บริโภคกำม หรือผู้ครองเรือน พระองค์ตรัสวำ่ 

ฆรำวำสต้องรู้จักหำทรัพย์โดยชอบธรรม คือ ไม่คดโกง  

ไม่ลักขโมย ไม่กดข่ีขูดรีด ไม่ประกอบมิจฉำอำชีวะ  

เมื่อได้ทรัพย์มำแล้ว ต้องรู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็น  

ใช้ทรัพย์ให้เป็น ได้แก่  

๑) เลี้ยงตนและครอบครัวให้มีควำมสุข 

๒) รู้จักแบ่งปันและใช้ท�ำควำมดี เช่น บริจำค  

ช่วยเหลือส่วนรวม อุปถัมภ์ศำสนำหรือพระสงฆ์ คนที่

หำเงินมำโดยชอบธรรมแต่ไม่รู้จักเล้ียงตนให้มีควำมสุข 

อย่ำงนี้ไม่ถูก หรือเลี้ยงตนให้มีควำมสุข แต่ไม่รู ้จัก 

แบ่งปันหรือใช้ท�ำควำมดี 

ช่วยเหลือผู้อื่น อย่ำงนี้

ก็ไม่ถูกเช่นกัน
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เวลำเงินหำย ของหำย ถ้ำเรำเสียอกเสียใจจน 

กินไม่ได้ นอนไม่หลับ นั่นแปลว่ำเรำก�ำลังปล่อยให ้

ทรัพย์เป็นนำยเรำ เวลำเรำท�ำงำนแล้วได้เงินน้อย  

เกิดควำมไม่พอใจ เป็นทุกข์ นั่นแปลว่ำเรำก�ำลัง 

ปล่อยให้เงินมำเป็นนำยเรำ ใครที่ยอมให้เงินเป็นนำย

ตน ในที่สุดก็อำจจะท�ำชั่ว คอร์รัปชั่นเพื่อเงิน บำงที 

ถึงกับไปปล้นหรือฆ่ำเพ่ือแย่งชิงทรัพย์มำ นี้ก็เพรำะ 

ตกเป็นทำสของเงิน บำงทีถึงกับฆ่ำพี่ฆ่ำน้อง หรือฆ่ำ

พ่อฆ่ำแม่เพื่อเอำมรดก ดังที่เป็นข่ำว นี่เป็นตัวอย่ำง 

ของคนที่ตกเป็นทำสของเงิน จึงยอมท�ำชั่วเพรำะเงิน

จริงอยู่หลำยคนไม่ถึงกับยอมท�ำช่ัวเพื่อเงิน แต่

อำจยอมตำยเพื่อเงินก็ได้ ด้วยกำรทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิต 

เพื่อเงิน ไม่ได้หลับไม่ได้นอน ไม่ได้พักผ่อน ท้ังท่ีมี 

เงินเยอะแล้วก็ยังหำเงินไม่หยุด จนเครียดหนัก เป็น 

โรคควำมดัน โรคหัวใจ หรือโรคประสำท บำงคนอำยุ 

๗๐-๘๐ ปี แล้วก็ยังไม่หยุดหำเงิน แทนที่จะใช้เงินให้

มีควำมสุข กลับยอมทุกข์เพื่อมีเงินเข้ำมำมำกๆ นี้คือ

อำกำรของคนที่ตกเป็นทำสของเงิน เพรำะยอมตำย 

เพื่อเงินได้ 

๓) ไม่สยบ ไม่มัวเมำหมกมุ่นในกำมหรือควำมสุข

จำกทรัพย์ ใช้เงินหรือหำควำมสุขจำกทรัพย์อย่ำงรู้ 

เท่ำทัน มีอิสระ เป็นนำยเหนือทรัพย์ ประกำรหลัง 

เป็นสิ่งส�ำคัญมำก พูดอย่ำงง่ำยๆ คือ เรำต้องรู้จักใช้

ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์  

พุทธศำสนำมองว่ำ ทรัพย์หรือเงินทองเป็นบ่ำว 

ที่ดี แต่เป็นนำยที่เลว หำกเรำเป็นนำยของเงิน เรำก็

สำมำรถสร้ำงสรรค์ประโยชน์มำกมำยจำกเงนิทีห่ำมำได้ 

ทั้งเลี้ยงตัวให้มีควำมสุข แบ่งปันเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นได้รับ

ควำมสุข ท�ำบุญ หรือช่วยเหลือส่วนรวม อย่ำงนี ้

เรียกว่ำรู้จักใช้เงิน เป็นนำยของเงิน แต่คนส่วนใหญ ่

ไม่ได้เป็นนำยของเงิน กลับปล่อยให้เงินและทรัพย์ 

ทั้งหลำยกลำยเป็นนำยตน น้ีคือสำเหตุส�ำคัญท่ีท�ำให้

ผู้คนมีควำมทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ 

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ
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บำงคนพกเงินสวมแหวนเพชรสร้อยทอง เดินไป

ในซอยเปลี่ยว จู่ๆ มีโจรมำจี้เอำเงิน หลำยคนเลือกที่

จะต่อสู ้ขัดขืน จนถูกท�ำร้ำยบำดเจ็บหรือล้มตำย  

อย่ำงนี้เรียกว่ำเจ็บหรือตำยเพื่อเงิน คนท่ียอมตำย 

เพื่อเงิน เรำจะเรียกเขำว่ำเป็นนำยของเงินได้อย่ำงไร 

เขำคิดว่ำเงินเป็นของเขำ แต่ที่จริงเขำเป็นของเงิน 

มำกกว่ำ

เดี๋ยวนี้เรำพบว่ำคนที่ปล่อยให้เงินเป็นนำยมีอยู่

เยอะมำก ผู้คนทะเลำะเบำะแว้งกันในหมู่เพื่อน ใน 

หมู่พี่น้อง ก็เพรำะเงิน ควำมสัมพันธ์สูญเสียไปก็เพรำะ

เงิน บำงคนตั้งเป้ำหมำยในชีวิตหลังจำกเรียนจบว่ำ  

เมื่ออำยุถึง ๓๐ ปีจะต้องมีเงินให้ได้ ๒๐ ล้ำนบำท  

เขำจึงทุ่มเททุกอย่ำง แม้จะขัดแย้งกับพ่อแม่ เพื่อนฝูง 

แม้จะทะเลำะกับเพื่อนร่วมงำน เขำก็ไม่สนใจ ม ี

ครอบครัวก็ไม่สนใจลูกและภรรยำ สุขภำพก็ไม่ดูแล

รักษำ สนใจเพียงเพื่อมีเงินให้ได้ตำมเป้ำ ครั้นอำย ุ

ครบ ๓๐ ปี เขำมีเงินถึง ๑๐๐ ล้ำนบำท เกินเป้ำ 

ด้วยซ�้ำ แต่ครอบครัวแตกแยก ร่ำงกำยเจ็บป่วย เป็น

โรคหัวใจ ควำมดันสูง นอนไม่หลับ ที่เป็นเช่นนี้ก็ 

เพรำะยอมตนเป็นทำสของเงิน

คนท่ีฉลำด จะท�ำตนให้เป็นนำยของเงิน ไม่ใช่ 

เป็นทำสของเงิน 

ธรรมะเรื่องกำมโภคีหรือผู้ครองเรือน ให้ข้อคิด 

ที่ดีมำก นั่นคืออยำ่สยบ อยำ่มัวเมำ หมกมุ่นในทรัพย์  

ใช้ทรัพย์อย่ำงมีปัญญำ คือเห็นประโยชน์ของมัน  

ขณะเดียวกันก็รู้เท่ำทันโทษของมัน รู้จักท�ำตนให้เป็น

อิสระเหนือทรัพย์ คือเป็นนำยของทรัพย์ เพรำะชีวิต

คนเรำมีค่ำมำกกว่ำกำรหำเงินหำทองให้ได้มำกๆ โดย

ต้องสูญเสียหลำยส่ิงหลำยอย่ำงท่ีมีควำมหมำยต่อชีวิต 

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



ค�ำสอนอกีประกำรหนึง่ของพระพทุธเจ้ำเกีย่วกบั

เรื่องเงินก็คือ โภควิภำค คือหลักกำรแบ่งทรัพย์ ลอง

มำพิจำรณำดูว่ำมีประโยชน์กับเรำแค่ไหน 

พระองค์แนะน�ำว่ำเมื่อได้เงินมำ ควรแบ่งเงิน 

ออกเป็นสี่ส่วน ส่วนที่หนึ่งใช้เลี้ยงตนและคนที่ควร 

บ�ำรุงให้มีควำมสุข รวมทั้งท�ำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น อีก

สองส่วน ใช้ลงทุนประกอบกำรงำน อีกหนึ่งส่วนให้ 

เก็บไว้ใช้ยำมจ�ำเป็น 

แบ่งทรัพย์
แบบพุทธ

เคร
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สังเกตว่ำพระพุทธองค์ทรงแนะน�ำ ให้ใช้ทรัพย์

เพ่ือเลี้ยงตนและครอบครัว รวมทั้งท�ำประโยชน์แก ่

ผู้อื่น รวมแล้ว ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดที่หำมำ

ได้ อีก ๒๕ เปอร์เซ็นต์ให้เก็บออมไว้ใช้ในยำมจ�ำเป็น 

ส่วนอีก ๕๐ เปอร์เซ็นต์เอำไว้ใช้ลงทุน หลำยคนอำจ

สงสัยว่ำท�ำไมลงทุนและเก็บออมเยอะ เพรำะรวม 

ทั้งหมดมำกถึง ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ให้ใช้แค่ ๒๕ 

เปอร์เซ็นต์ นั่นเป็นเพรำะคนสมัยก่อนเวลำอยำกได ้

อะไร เขำก็ท�ำขึ้นหรือหำมำเอง เช่น ปลูกขำ้ว เก็บผัก 

จับปลำ ทอผ้ำ ควำมจ�ำเป็นที่ต้องใช้เงินมีน้อย มำถึง

สมัยนี้ กำรที่คนเรำจะใช้เงินเพียงแค่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์

เพื่อเลี้ยงตนและครอบครัวให้มีควำมสุขนั้น เป็นไปได้

ยำก เพรำะอะไรๆ ก็ต้องใช้เงิน จะซ้ือหรือท�ำเอง 

น้อยมำก

แต่ถึงอย่ำงไรค�ำสอนเรื่องนี้ก็มีประโยชน์มำก  

เพรำะชี้ให้เห็นว่ำคนเรำนั้น ทรัพย์ท่ีหำมำได้นั้น ควร

แบ่งเป็นสำมส่วนคือ ๑) กำรใช้จ่ำย ๒) กำรเก็บออม 

๓) กำรลงทุน 

เวลำเรำพูดถึงเรื่องกำรบริหำรเงิน ชำวพุทธมี 

หลักอยู่ว่ำ ท�ำอย่ำงไรจะให้เงินมำเป็นบ่ำวที่ดี ไม่ใช ่

มำเป็นนำยของเรำ จะท�ำอย่ำงนั้นได้ ก็ต้องมีหลักใน

กำรใช้เงิน กล่ำวคือ ต้องรู้จักจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ  

กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญนั้นเป็นส่ิงจ�ำเป็นส�ำหรับ 

ทุกเรื่อง เช่นเวลำ เรำแต่ละคนมีเวลำในโลกนี้อย่ำง

จ�ำกัด วันหนึ่งเรำมีแค่ ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้นจะท�ำอะไร 

ก็ต้องจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ อันไหนที่ส�ำคัญก็ควร 

ท�ำก่อน อันไหนส�ำคัญรองลงมำก็เอำไว้ทีหลัง เร่ือง 

เงินก็เหมือนกัน ในแต่ละขณะเรำมีเงินอยู่จ�ำกัด เรำ 

จึงจ�ำเป็นต้องจัดล�ำดับควำมส�ำคัญก่อน 

กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของเงิน อำตมำจ�ำแนก

แบบกว้ำงๆ ว่ำเงนิท่ีเรำจะใช้จ่ำยหรือสิง่ท่ีเรำต้องใช้จ่ำย

ด้วยเงิน มีอยู่สี่ประเภท คือ

เคร
ือข
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๑. สิ่งจ�ำเป็นระยะสั้น

๒. สิ่งจ�ำเป็นระยะยำว

๓. สิ่งที่ให้ควำมสุขระยะสั้น

๔. สิ่งที่ให้ควำมสุขระยะยำว

สิ่งจ�ำเป็นระยะสั้น เช่น อำหำร เสื้อผ้ำ ค่ำ 

เชำ่บ้ำน คำ่น�้ำไฟ คำ่โทรศัพท์ คำ่พำหนะ น�้ำมันรถ 

ค่ำเสื้อผ้ำ ภำษีสังคม (เช่น งำนศพ งำนแต่งงำน)  

ผ่อนบ้ำน ผ่อนรถ อันนี้หมำยถึงสิ่งที่จ�ำเป็นต้องใช ้

เพื่อกำรด�ำเนินชีวิต เพื่อกำรท�ำงำน ซึ่งใช้แบบวัน 

ต่อวันหรือไม่เกินหนึ่งเดือน 

ส่ิงที่ให้ควำมสุขระยะสั้น เช่น ดูหนัง กินข้ำว 

นอกบ้ำน น�้ำชำกำแฟ ชอปปิง ท�ำบุญ คนเรำหำกจะ

ใช้จำ่ยเงินเฉพำะสิ่งที่จ�ำเป็น ก็ดูแห้งแล้งจืดชืดไปหน่อย  

เรำทุกคนล้วนต้องกำรควำมสุขเพื่อช่วยให้มีชีวิตชีวำ 

ขึ้นมำ เป็นกำรเติมสีสันให้กับชีวิต ฉะนั้นส�ำหรับ 

ปุถุชนหรือฆรำวำสผู้ครองเรือน กำรมีค่ำใช้จ่ำยเพื่อ 

เติมควำมสุขให้กับชีวิต เป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยำก

สิ่งจ�ำเป็นระยะยำว เช่น เงินประกันชีวิต เงิน

ประกันสุขภำพ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำผ่อนรถ ผ่อน 

บ้ำนหรือที่ดิน นี้เป็นค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นในวันข้ำงหน้ำ 

อำจจะเป็นปีหนำ้ หรืออีก ๑๐ ปี หรือ ๓๐ ปีข้ำงหนำ้ 

ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องอดออมเสียแต่วันนี้ เพรำะล�ำพัง 

เงินเดือนแต่ละเดือน คงไม่พอกับค่ำรักษำพยำบำลซ่ึง

อำจเป็นจ�ำนวนหลำยหมื่นบำทหรือเป็นแสน นอกจำก

นั้นก็ต้องคิดถึงเรื่องกำรซื้อที่ดิน หรือซื้อบ้ำน ส�ำหรับ

คนท่ีเช่ำบ้ำนหรือเช่ำหออยู่ ในระยะยำวก็ควรมีบ้ำน

หรือที่พักของตนเอง รวมทั้งค่ำประกันรถที่ต้องจ่ำย 

ปีละนับหมื่นบำท 

สิ่งที่ให้ควำมสุขกับเรำระยะยำว ซึ่งหมำยถึงสิ่งที่

อยำกท�ำตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป เช่น กำรเที่ยวต่ำงประเทศ 

ซ้ือกล้องถ่ำยรูป เครื่องเสียงซึ่งส�ำหรับบำงคนรำคำ 

นับแสน 
เคร
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อำตมำคิดว่ำกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของกำร

บริหำรเงิน มีวิธีกำรจัดได้หลำยแบบ อันนี้เป็นตัวอย่ำง

หนึ่ง โดยจัดล�ำดับควำมส�ำคัญเป็นสี่ประเภท คือ  

จ�ำเป็นระยะสั้น จ�ำเป็นระยะยำว ควำมสุขระยะสั้น 

ควำมสุขระยะยำว 

ส�ำหรับสิ่งที่เป็นควำมจ�ำเป็นระยะสั้น หรือ 

ควำมสุขระยะสั้น จัดอยู ่ในรำยจ่ำย เป็นรำยจ่ำย 

เดือนต่อเดือน ส่วนควำมจ�ำเป็นระยะยำว หรือควำมสุข

ระยะยำว ควรมำจำกกำรออม ดังนั้นเมื่อเรำมีรำยรับ

เข้ำมำ สิ่งที่ควรท�ำ คือกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออม 

อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุน แล้วที่เหลือจึงค่อยเป็น 

รำยจ่ำย 

บำงคนมีรำยได  ้

เข้ำมำ จ่ำยก่อน เหลอื

เท่ำไรจึงค่อยออม 

หลำยคนท่ีใช้วิธีกำร

แบบนี้พบว่ำตนจ่ำย 

จนไม่เหลือให ้ออม 

หรือลงทุนเลย

มันจะดีกว่ำหรือเปล่ำ เมื่อเรำมีรำยได้เข้ำมำ  

ก่อนท่ีจะใช้จ่ำยอะไรก็กันส่วนหนึ่งเป็นเงินออมไว้ก่อน 

รวมท้ังเป็นเงินลงทุน เช่น ซ้ือพันธบัตร กองทุนรวม 

หรือซื้อกองทุนอะไรต่ำงๆ ก็ได้

ถ้ำเรำไม่ท�ำเช่นนั้น แต่ใช้จ่ำยก่อน เหลือเท่ำไร

ค่อยออม ในที่สุดอำจจะไม่เหลือเลยก็ได้ มันเหมือน

กำรใช้เวลำ เรำมีเวลำวันหนึ่ง ๒๔ ชั่วโมง เรำนอน 

ไป ๘ ชั่วโมง ก็เหลืออยู ่ ๑๖ ชั่วโมง เรำตั้งใจ 

ว่ำจะแบ่งเวลำส่วนหนึ่งเอำไว้ส�ำหรับท�ำสิ่งที่ส�ำคัญ  

เช่น ออกก�ำลังกำย นั่งสมำธิ แต่แล้วเรำบอกว่ำ  

ออกก�ำลังกำย นั่งสมำธิ มีเวลำกับครอบครัวเป็นสิ่ง 

ท่ีดี แต่ว่ำงเมื่อไรค่อยท�ำ คนที่คิดแบบนี้จะพบว่ำ 

สุดท้ำยก็ไม่มีเวลำว่ำงเหลือท�ำสิ่งเหล่ำนั้นเลย เพรำะ

อะไรต่ออะไรแย่งเวลำเรำไปหมด ซ่ึงมักจะเป็นส่ิงที่ 

ไม่ส�ำคัญ แต่ดึงดูดใจ เช่น เล่นไลน์หรือเฟชบุ๊ก ดูหนัง 

ซีรีส์เกำหลี ไปสังสรรค์กับเพื่อน แต่ถ้ำคิดว่ำอะไรที่

ส�ำคัญ ให้ลงมือท�ำเลย เหลือเวลำอีกเท่ำไรค่อยเอำ 

ไปใช้อย่ำงอื่น อย่ำงนี้รับรองว่ำส่ิงส�ำคัญในชีวิตจะได้

ท�ำแน่นอนเคร
ือข

่ายพ
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อุปมำเหมือนกับว่ำคุณมีขวดโหลอยู่หนึ่งใบ แล้ว

คุณใส่ก้อนหินลงไปจนเต็ม คุณยังสำมำรถใส่กรวดและ

ทรำยลงไปได้อีก จำกนั้นยังสำมำรถเติมน�้ำได้อีก แต่ถำ้

คุณเริ่มต้นจำกกำรใส่กรวดหรือทรำยให้เต็มขวดก่อน 

คุณจะไม่สำมำรถใส่ก้อนหินได้อีก เพรำะไม่มีที่ว่ำงเหลือ

สิ่งส�ำคัญอยู่ที่ว่ำคุณใส่อะไรลงไปก่อน ถ้ำคุณใส่

ก้อนหินลงไปก่อน แม้จะเต็มขวดแล้ว คุณก็ยังใส่กรวด 

ใส่ทรำยลงไปได้อีก แต่ถ้ำคุณเริ่มต้นจำกกำรใส่ทรำย 

หรือใส่กรวดก้อนเล็กๆ เมื่อเต็มแล้วคุณจะไม่สำมำรถ

ใส่ก้อนหินลงไปได้

แม้แต่ก้อนเดียว

เร่ืองกำรบริหำรเงินก็เหมือนกัน เมื่อมีรำยได้มำ 

แล้วคิดว่ำจ่ำยก่อน เหลือเท่ำไรค่อยออม หรือค่อย 

ลงทุน สุดท้ำยคุณก็จะไม่เหลือเงินเลย เพรำะคุณจะ

สนุกกับกำรจ่ำยจนลืม แต่ถ้ำคุณเร่ิมต้นด้วยวิธีนี้คือ  

เมื่อได้เงินมำก็แบ่งเป็นสี่กองทันที กองแรกเป็นเงินออม 

กองที่สองส�ำหรับลงทุน ที่เหลือเป็นค่ำใช้จ่ำยในแต่ละ

เดือน ส�ำหรับควำมจ�ำเป็นและควำมสุขระยะสั้นใน 

หนึ่งเดือน วิธีนี้จะท�ำให้กำรใช้หรือกำรบริหำรเงินของ

คุณเป็นไปอย่ำงที่ต้องกำร คือ มีเงินทั้งส�ำหรับส่ิงที่

จ�ำเป็นระยะสั้น และสิ่งที่ให้ควำมสุขระยะสั้นคือ 

หนึ่งเดือน แล้วคุณก็ยังมีเงินเหลือส�ำหรับสิ่งจ�ำเป็น 

ระยะยำว และส่ิงท่ีให้ควำมสุขระยะยำวตั้งแต่หนึ่งป ี

ขึ้นไป รวมทั้งเงินลงทุนด้วย

น้ีเป็นตัวอย่ำงว่ำ ถ้ำเรำสำมำรถจัดล�ำดับควำม

ส�ำคัญได้ ก็จะช่วยให้กำรบริหำรเงินส่วนบุคคลเป็นไป

ได้ดีขึ้นเคร
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นี้เรื่องพื้นฐำนที่ทุกท่ำนรู้กันอยู่แล้ว แต่สิ่งส�ำคัญ

คือ ถ้ำเรำมีกำรวำงแผนแบบน้ีแล้ว เรำจะท�ำตำม 

แผนนี้ได้อย่ำงไร สิ่งที่เกิดขึ้นกับหลำยคนก็คือ ไม่ว่ำ 

จะวำงแผนแบบไหนก็ตำม สวยหรูเพียงใด แต่กลับ 

ท�ำตำมแผนไม่ได้ เพรำะอะไร เพรำะเผลอใจ ไม่ม ี

วินัย คุมตัวเองไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เรำจึงจ�ำเป็นต้องมี 

วิธีกำรเพ่ือช่วยให้กำรบริหำรเงินเป็นไปตำมแผนที่ 

วำงไว้ ผู้รู้ด้ำนนี้ให้ค�ำแนะน�ำงำ่ยๆ ว่ำ ให้เปิดบัญชีใน

ธนำคำรอย่ำงน้อยสี่บัญชี คือบัญชีเงินลงทุน บัญชี

ส�ำหรับควำมจ�ำเป็นระยะสั้น บัญชีส�ำหรับควำมสุข 

ระยะสั้น และบัญชีส�ำหรับควำมสุขและควำมจ�ำเป็น

ระยะยำว หรือจะแยกเงินก้อนหลังออกเป็นสองบัญชี

ก็ได้ คือบัญชีส�ำหรับควำมสุขระยะยำว และบัญช ี

ส�ำหรับควำมจ�ำเป็นระยะยำว เมื่อได้เงินมำแล้วก็แบ่ง

เงินเป็นสี่กองแล้วเอำเข้ำบัญชีของแต่ละกองเลย วิธีนี้

ช่วยให้กำรบริหำรเงินเป็นไปตำมแผน เพรำะเมื่อเอำ

เงินเข้ำธนำคำรแล้ว ก็เป็นกำรตีกรอบจ�ำกัดในตัวว่ำ 

จะใช้เงินแต่ละประเภทได้เท่ำใด รวมทั้งตรวจสอบได้

ว่ำ เรำได้ใช้จ่ำย ลงทุน และออมตำมแผนที่วำงไว ้

หรือเปล่ำ ดีกว่ำกำรเก็บเงินไว้ในกระเป๋ำกองเดียวกัน

แล้วค�ำนวณอยู่ในหัวว่ำ เดือนนี้เรำจะใช้ท�ำอะไรบ้ำง 

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

หำควำมสุข ๒,๐๐๐ บำท เอำเข้ำจริงกลับท�ำไม่ได้ 

เพรำะอดใจไม่ได้ ใช้จ่ำยเงินเพื่อหำควำมสุขเพลิน 

ไปหน่อย หมดไป ๕,๐๐๐ บำท สุดท้ำยก็ต้องไปดึง 

เอำจำกเงินออมมำใช้ ซึ่งท�ำได้งำ่ยเพรำะอยู่ในกระเป๋ำ

เดียวกัน ดังนั้นแผนที่วำงเอำไว้จึงไม่ได้ผล
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นอกจำกเรื่องกำรบริหำรเงินแล้ว สิ่งที่จ�ำเป็นอีก

อยำ่งหนึ่งคือ กำรบริหำรใจของเรำ กำรบริหำรใจเป็น

สิ่งส�ำคัญท่ีจะท�ำให้เกิดวินัยในกำรใช้เงิน และช่วยให้ 

กำรบริหำรเงินเป็นจริงได้ 

กำรบริหำรใจ เริ่มต้นด้วยกำรรู้ทันควำมอยำก 

และรู้จักทักท้วงจิตใจของตน หลำยคนแม้รู้ว่ำอะไร 

ควรซื้อ อะไรไม่ควรซื้อ แต่ท�ำไม่ได้อย่ำงที่ต้องกำร มี

ค�ำพูดว่ำ “ดีชั่วรู้หมด แต่อดใจไม่ได้” เช่น รู้ว่ำกำร

ออกก�ำลังกำยเป็นของดี รู้ว่ำกำรกินน�้ำตำลมำกไม่ดี  

รู้ว่ำกำรกินเนื้อเยอะๆ ในวัยนี้เสี่ยงกับกำรเป็นโรคหัวใจ 

รู้ว่ำสูบบุหรี่ไม่ดี กินเหล้ำไม่ดี แต่อดใจไม่ได้ 

บริหารใจ
ควบคู่กับ
บริหารเงิน
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สิ่งที่เรำรู้นั้นอยู่ในหัว มันบอกเรำว่ำอะไรดี 

อะไรไม่ดี แต่ปรำกฏว่ำใจมักไม่ร่วมมือด้วย ที่ใจ

ไม่ร่วมมือด้วยส่วนหนึ่งก็เพรำะใจไม่ได้รับกำร

ฝึกฝน อีกส่วนหนึ่งเป็นเพรำะไม่มีสติรู้ทันจิตใจ

ของตัว เมื่อควำมอยำกเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มัน 

ชักพำจิตใจไปตำมอ�ำนำจของมัน หลำยคนใช้จำ่ย

เงินอย่ำงไม่มีสติ เพรำะถูกสิ่งกระตุ้นเร้ำน�ำพำ

จิตใจไป 

มคีนหน่ึงเล่ำว่ำวนัหน่ึงจะไปซือ้รองเท้ำแตะ 

กเ็ลยไปห้ำงสรรพสนิค้ำ ปรำกฏว่ำในห้ำงมขีองขำย

ลดรำคำเยอะแยะ สุดท้ำยเขำซื้ออะไรต่ออะไร

มำกมำย อย่ำงเดียวที่ไม่ได้ซื้อคือรองเท้ำแตะ 

พอไปถึงห้ำง เห็นของลดรำคำก็อยำกได้ 

ซื้อเพลินจนลืมไปเลยว่ำเข้ำห้ำงไปเพื่ออะไร ไป

ห้ำงเพื่อจะซื้อรองเท้ำ แต่พอเจอสิ่งล่อเรำ้เยำ้ยวน 

ก็ลืมรองเท้ำไปเลย ซื้อสำรพัด สิ่งเดียวท่ีไม่ได้ 

ซื้อคือ สิ่งที่ตั้งใจจะไปซื้อแต่แรก

น่ีเพรำะไม่มีสติ เพรำะลืมตัว แล้วถ้ำคุณปล่อย

ให้ตัวเองลืมตัวบ่อยๆ ในชีวิตประจ�ำวัน วันแล้ววันเล่ำ 

แม้คุณวำงแผนกำรบริหำรเงิน วำงแผนใช้เงินให้สวย

อยำ่งไร คุณก็ท�ำอย่ำงที่ต้องกำรไม่ได้ 

รู้ทันจิตใจของเรำ หมำยควำมว่ำเมื่อมีควำมอยำก

ก็รู้ทัน 
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อำตมำประทับใจแม่คนหน่ึง เธอมีลูกสำวอำยุ  

๙ ขวบ วันหนึ่งลูกสำวกลับจำกโรงเรียนบอกแม่ว่ำ  

หนูอยำกได้ของเล่นชิ้นหนึ่ง อยำกได้มำกเลยแม่  

แม่ถำมว่ำมันคืออะไรเหรอ ลูกสำวตอบว่ำมันเป็น

ไมโครโฟนที่เวลำกดปุ่มแล้วจะมีเสียงเพลงออกมำ  

เหมือนว่ำเธอก�ำลังร้องเพลงออกมำจริงๆ นี่คือเมื่อ 

สิบกว่ำปีก่อน สมัยที่ยังไม่มีสมำร์ทโฟน ของเล่นของ

เด็กอยำ่งดีก็ประมำณนี้แหละ

แม่ถำมลูกว่ำรำคำเท่ำไร เด็กตอบว่ำ ๔๐๐ บำท 

ส�ำหรับครอบครัวนี้เงิน ๔๐๐ บำทถือว่ำเยอะ เมื่อ 

ผู้เป็นแม่เจอแบบนี้ส่วนใหญ่จะท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

ในสองประกำรคือ หนึ่ง ซื้อให้ลูก สอง ไม่ซื้อ 

แต่แม่คนนี้ฉลำด เธอบอกว่ำถ้ำลูกอยำกได้จริงๆ 

ก็ได้ แต่แม่มีเงื่อนไขสองข้อคือ ข้อแรก แม่จะหักเงิน

ค่ำขนมคร่ึงหนึ่งจนครบหนึ่งอำทิตย์ ส่วนท่ีเหลือแม ่

จะออกให้ และข้อสอง ทุกเย็นก่อนกลับบำ้นให้ลูกไป

ที่ร้ำนของเล่นนั้น นอกจำกไปดูของแล้ว ให้สังเกต 

ควำมอยำกในใจของตัวด้วย 

เด็กอยำกได้จึงรับปำก ทุกเย็นเด็กก็ไปที่ร้ำน 

ของเล่น ด้วยควำมอยำกได้ของเล่น เด็กดีใจที่ได้เห็น

ของเล่น แต่ก็ท�ำตำมที่รับปำกแม่ คือสังเกตควำม 

อยำกในใจด้วย ผ่ำนไปสำมวัน เด็กมำบอกกับแม่ว่ำ 

แม่ หนูไม่เอำแล้ว แม่ถำมว่ำท�ำไมล่ะ เด็กบอกว่ำเบื่อ

แล้ว เสียดำยเงิน เอำเงินไปซื้ออย่ำงอื่นดีกว่ำ 

เด็กหมดควำมอยำกแล้ว ควำมอยำกได้ของเล่น

หำยไปไหน มันหำยไปเพรำะเธอสังเกตดูมันทุกวัน  

ธรรมชำติของอำรมณ์ เช่น ควำมอยำก หรือควำม 

โกรธ หำกเรำรู้ทันมัน หรือเห็นมัน มันจะฝ่อหรือ 

หำยไปเลย แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ท�ำอย่ำงนั้น พอมี 

ควำมอยำกปุ๊บ ก็ท�ำตำมควำมอยำกเลย เห็นของ 

ในห้ำง อยำกได้ก็ซ้ือเลย ท้ังท่ีไม่ได้คิดจะซ้ือมำก่อน  

มำรู้ตัวก็เผลอซ้ือของเข้ำบ้ำนไปแล้ว แต่ถ้ำเรำหมั่น
เคร
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สังเกตควำมอยำกของตัว แทนที่เรำจะรีบซื้อทันที เรำ

มำดูควำมอยำกของตัว ในที่สุดควำมอยำกมันก็จะ 

หำยไป 

ทอดเวลำไปสักพัก สัก ๒-๓ วัน แล้วมีสติรู้เท่ำทัน

อำรมณ์ ควำมอยำกก็จะหมดหรือเจือจำงลง

หลำยคนพบว่ำพอรีบซื้อแล้ว มักมีควำมทุกข์อีก

ประกำรหนึ่งตำมมำ เช่น หนึ่งอำทิตย์ต่อมำปรำกฏว่ำ

ของนั้นลดรำคำ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ คุณจะรู้สึกเสียดำย

และเสียใจทันที ตอนที่คุณได้มำใหม่ๆ คุณดีใจมำก  

แต่พอคุณรู้ว่ำอีกอำทิตย์หนึ่งหรือหนึ่งเดือนต่อมำมัน 

ลดรำคำ คุณมีควำมสุขไหม ไม่มี บำงคร้ังซ้ือไปแล้ว 

แต่พอเดินไปเจออีกรำ้นหนึ่งพบว่ำขำยถูกกวำ่ อำจจะ

แค่นิดหน่อย คุณจะรู้สึกเสียใจทันที หลำยคนเสียใจ

เพรำะเหตุนี้ ทั้งที่ได้ของมำ แต่ก็ทุกข์ เพรำะอะไร 

เพรำะควำมหุนหันพลันแล่น แต่ถ้ำคุณทิ้งระยะไว้ 

สักหน่อย อย่ำงน้อยๆ คุณจะพบว่ำควำมอยำกมัน 

ลดลง เผลอๆ คุณอำจจะได้ของที่ดีกว่ำหรือรำคำ 

ถูกกว่ำด้วย เพรำะคุณมีข้อมูลมำกขึ้น พบว่ำที่อื่น 

ขำยถูกกว่ำ

ทุกวันนี้เรำถูกกระตุ้นเร้ำให้เกิดควำมอยำก ถ้ำ

เรำไม่มีสติ เรำก็เผลอจ่ำยเงินไปโดยไม่รู้ตัวครั้งแล้ว 

ครั้งเล่ำ แผนกำรใช้เงินที่วำงไว้ไม่เคยท�ำได้ตำมเป้ำเลย 

เพรำะลืมตัว เพรำะไม่มีสติ อันนี้เป็นเพรำะเรำคิดแต่

จะบริหำรเงิน แต่ไม่คิดจะบริหำรใจของเรำ 

กำรมีสติเป็นเรื่องส�ำคัญ สติช่วยให้เรำรู้เท่ำทัน

ควำมอยำก รู้เท่ำทันอำรมณ์ของตัว แค่รู ้ทันเฉยๆ  

โดยไม่ต้องกดข่มมัน คุณเพียงแต่ดูมันเฉยๆ ลองท�ำดู

ก็ได้ เมื่อเรำอยำกได้อะไร อย่ำเพิ่งรีบซื้อ เพียงแค ่
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กำรรู้ทันจิตใจ รู้ทันควำมอยำกของตัวเป็นเรื่อง

ส�ำคัญ สมัยนี้นอกจำกรู้ทันจิตใจของตัวแล้ว ต้องรู้ทัน

สิ่งล่อเร้ำเย้ำยวนด้วย เพรำะสมัยนี้มีส่ิงเย้ำยวนเยอะ

มำกอยู่ทุกหนทุกแห่ง แถมยังติดตัวเรำไปด้วยทุกที่ 

เพรำะมันมำทำงโทรศัพท์มือถือ เพียงแค่คุณเปิดหรือ

เล่นเฟชบุ๊กก็เจอแล้ว เพรำะนอกจำกโฆษณำต่ำงๆ จะ

โผล่มำให้เห็นแล้ว ยังมีคนโน้นคนนี้โพสต์ว่ำเขำเพิ่ง 

ซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ คุณก็อยำกมีอย่ำงเขำบ้ำง เขำไปกิน 

ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น ร้ำนอำหำรอิตำเลียน คุณก็อยำกไป

กินอย่ำงนั้นบ้ำง อยำกมีควำมสุขแบบเขำบ้ำง 

รู้ทัน
สิ่งล่อเร้า
เย้ายวน
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นอกจำกมีสิ่งล่อเร้ำเย้ำยวนมำกมำยแล้ว ยังมี 

สิง่ต่ำงๆ มำกมำยทีด่งึจติของเรำให้จดจ่ออยูก่บัสำรพดั

อย่ำงจนเกิดควำมอยำกในที่สุด เช่น แอปต่ำงๆ ทำง

โทรศัพท์มือถือ หรือกระบวนกำรหลอกล่อให้คุณ 

ควักเงินในกระเป๋ำไม่หยุดหย่อน  

สิ่งเหล่ำนี้ไม่เพียงท�ำให้คุณเสียเงินมำกขึ้น แต่ยัง

เสียเวลำมำกขึ้น สิ่งหนึ่งที่คนสมัยนี้บ่นกันมำกคือไม่มี

เวลำๆ เป็นเสียงบ่นที่เรำได้ยินบ่อยๆ พอกับที่บ่นว่ำ 

รถติด สำเหตุที่คนสมัยน้ีไม่ค่อยมีเวลำก็เพรำะถูกสิ่ง

เหล่ำน้ีดึงดูดเวลำไปหมด สมัยนี้มีเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง 

ที่ใหญ่โตมำก เรียกว่ำ attention economy คือ 

เศรษฐกิจหรือธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยกำรชักชวนให้คน

จดจ่อใส่ใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนำนๆ 

เฟชบุ๊กรวยมหำศำลก็เพรำะเขำสำมำรถตรึงเรำ

ให้ใช้เวลำกับเขำนำนเท่ำที่จะนำนได้ วันละสองสำม

ชั่วโมงเป็นอย่ำงน้อย เพรำะถ้ำเรำให้เวลำกับเขำนำนๆ 

เขำก็จะได้ค่ำโฆษณำ แถมยังได้ข้อมูลจำกเรำเอำไป 

ขำยได้อีก เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งต่ำงๆ มำกมำยที่พยำยำม 

หลอกล่อ ชักจูงให้เรำสนใจ เพื่อเรำจะได้ควักเงินให้ 

เขำ หรือให้สิ่งที่มีค่ำแก่เขำ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรำ

เคยมีคนถำมซีอีโอของ Netflix (บริษัทจัดหำ

ภำพยนตร์ทำงโทรศัพท์มือถือในรำคำไม่แพง) ว่ำ 

อะไรคือคู่แข่งส�ำคัญที่สุดของคุณ แทนที่เขำจะตอบว่ำ 

Amazon, HBO หรือบริกำรอื่นๆ เขำกลับตอบว่ำ 

คู่แข่งที่ส�ำคัญที่สุดของเขำคือ เวลำที่เรำนอนหลับ ที่

เขำตอบเช่นนี้เพรำะถ้ำเรำหลับ เรำก็ดูหนังของเขำ 

ไม่ได้ แต่เมื่อเรำตื่น เขำมั่นใจว่ำเขำจะชักชวนให้เรำ 

มำดูหนังของเขำและควักเงินจ่ำยเขำได้ อำจจะเริ่มต้น

ด้วยกำรคิดค่ำบริกำรถูกๆ เช่นเดือนละสองสำมร้อย

หรือดูฟรี เมื่อเรำคิดว่ำเป็นของฟรี เรำก็เข้ำไปดู พอดู

แล้วก็ติด จำกนั้นก็ต้องจำ่ยเงินให้เขำ นี่คือกระบวนกำร

ซึ่งท�ำให้เงินในกระเป๋ำของเรำ

หำยไปเรื่อยๆ ด้วยควำม

ไม่รู้ตัว และด้วยควำม

ไม่รู้เท่ำทันเทคโนโลยี

หรือกำรตลำด 
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เมื่อหลำยปีก่อนในอเมริกำมีบริษัทหนึ่งผลิต 

เครื่องท�ำขนมปังในบ้ำน (แบบ do it yourself)  

ตอนแรกบริษัทนี้คิดว่ำจะขำยได้ดี เพรำะคนเดี๋ยวนี้

ห่วงใยเร่ืองสุขภำพมำก น่ำจะสนใจท�ำขนมปังกินเอง

ในบ้ำน เครื่องนี้รำคำ ๒๗๕ ดอลลำร์ หรือ ๘,๐๐๐ 

กว่ำบำท ปรำกฏว่ำผิดคำด ขำยไม่ออก เขำจึงจ้ำง

บริษัทที่ปรึกษำมำช่วยแก้ปัญหำนี้ 

เครื่องละ ๒๗๕ ดอลลำร์ ยังขำยไม่ออกเลย แล้ว  

๔๐๐ ดอลลำร์ จะขำยออกได้ยังไง แต่ผู ้บริหำร 

บริษัทนี้เชื่อและท�ำตำมค�ำแนะน�ำของบริษัทที่ปรึกษำ 

ผลิตเครื่องท�ำขนมปังรุ่นใหม่ออกมำขำย ปรำกฏว่ำ 

ขำยดี แต่ที่ขำยดีไม่ใช่เครื่องรุ่นใหม่ กลับเป็นเครื่อง 

รุ ่นเก่ำ เพรำะคนรู ้สึกว่ำ ๒๗๕ ดอลลำร์ มันถูก  

เนื่องจำกมีเคร่ืองรุ่นใหม่เป็นตัวเทียบ คนเลยเลือกซ้ือ

เคร่ืองรุ่นเก่ำ จำกเดิมขำยไม่ออกกลำยเป็นขำยดีเลย 

เพรำะคนรู้สึกว่ำ ๒๗๕ ดอลลำร์นี่มันถูก ท�ำไมรู้สึก

อย่ำงนั้น ก็เพรำะมีรุ่น ๔๐๐ ดอลลำร์ เป็นตัวล่อ  

อำตมำไปภูเก็ตเมื่อสองเดือนก่อน นักธุรกิจที ่

ภูเก็ตคนหนึ่งเล่ำว่ำ เดี๋ยวนี้คนจีนมำเที่ยวที่ภูเก็ต 

เยอะมำก สินค้ำยอดนิยมอย่ำงหนึ่งที่คนจีนนิยมซ้ือ 

มำก คือ หมอนยำงพำรำ มีโชว์รูมขำยเต็มไปหมด  

รถทัวร์พำคนจีนมำลงเยอะมำก หมอนรำคำใบละ 

๘,๐๐๐ บำท คนจีนซ้ือเยอะเลย หำรู้ไม่ว่ำคนไทย 

ซื้อ ๘๐๐ บำท แต่ท�ำไมคนจีนยอมซื้อรำคำนี้ ก็เพรำะ

ที่เมืองจีน โชว์รูมของบริษัทผลิตหมอนยำงพำรำ  

ติดรำคำขำยอันละ ๒๐,๐๐๐ บำท คนจีนพอมำเห็น

หมอนยำงพำรำที่ภูเก็ตขำยอันละ ๘,๐๐๐ บำท รำคำ

บริษัทที่ปรึกษำแนะน�ำว่ำ ให้ผลิตเครื่องท�ำ 

ขนมปังรุ ่นใหม่ที่ใหญ่กว่ำเดิม และแพงกว่ำเดิมคือ  

๔๐๐ ดอลลำร์ ถ้ำคุณเป็นผู ้บริหำรบริษัท ได้ยิน 

ค�ำแนะน�ำแบบนี้คุณคิดว่ำไง สติดีหรือเปล่ำ ขนำด เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



42

ฉลาด
บริหารเงิน
สไตล์
ชาวพุทธ

43ไม่ถึงครึ่งของที่ขำยในจีน เห็นอย่ำงนี้แล้วจะไม่ซื้อเหรอ 

ก็ต้องซื้อสิ เพรำะมันถูกกว่ำมำก ถำมว่ำหมอนท่ีขำย

ในเมืองจีนรำคำ ๒๐,๐๐๐ บำทขำยออกไหม เขำ 

ไม่สนใจหรอก เพรำะเขำไม่ได้มุ่งวำงขำย เขำต้องกำร

แค่เอำมำเป็นตัวล่อ เพื่อให้คนเข้ำใจว่ำหมอนที่ภูเก็ต

ขำยถูกกว่ำ น่ีเป็นเทคนิคกำรตลำดที่ท�ำให้คนจ�ำนวน

ไม่น้อยยอมควักเงิน ใครที่เจอแบบนี้ หำกไม่มีสติ ก็

ต้องควักเงิน ๘,๐๐๐ บำทซื้อทันที นี่เป็นอุบำยที่เรำ

ต้องรู้ทัน ถ้ำไม่รู้ทัน คุณวำงแผนกำรเงินเท่ำไร ก็ท�ำ 

ไม่ได้ เพรำะถูกล่อให้ซื้อให้จ่ำยไม่หยุดหย่อน

ฉะนั้น กำรรู้ทันใจของตัว รวมทั้งรู้ทันโซเชียล 

มีเดีย เทคโนโลยี หรือกำรตลำด จะช่วยให้คุณไม่ตก

เป็นเหยื่อของเขำ คุณสำมำรถใช้วิจำรณญำณได้เต็มที่

ว่ำควรซื้อหรือไม่ซื้อ ไม่ใช่เพรำะถูกหลอกให้ซื้อเนื่องจำก

มันถูก หรือเพรำะถูกกระตุ้นให้เกิดควำมอยำก
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กลับมำที่กำรรู้ทันจิตใจของตนเอง ข้อนี้รวมถึง

กำรรู้ว่ำเรำมีจุดอ่อนตรงไหนด้วย เมื่อรู้แล้วก็พยำยำม

ปิดกั้นจุดอ่อนนั้น เช่นเมื่อเรำพบวำ่อยำกซื้อรองเท้ำแตะ 

แต่พอเข้ำห้ำงกลับเผลอซ้ือทุกอย่ำงเลยยกเว้นรองเท้ำ

แตะ คุณจะแก้ปัญหำนี้อย่ำงไร วิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือ 

คิดก่อนเข้ำห้ำงว่ำจะไปซือ้อะไร จำกนัน้กจ็ดเป็นรำยกำร

เอำไว้ เมื่อไปถึงก็เอำรำยกำรมำดูเลยว่ำจะซื้ออะไร โดย

สัญญำกับตัวเองว่ำ จะไม่ซื้อของที่ไม่ได้อยู่ในรำยกำร 

ปิดจุดอ่อน
ของตัว
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วิธีนี้ช่วยให้ไม่หลง ไม่เผลอ ไม่ตกเป็นเหยื่อของ

ส่ิงล่อเร้ำเย้ำยวนง่ำยๆ หรอืจ่ำยเงนิโดยไม่มกีำรวำงแผน 

บำงคนมีเงื่อนไขกับตัวเองว่ำ จะไม่พกบัตรเครดิตเข้ำ

ห้ำง จะพกแต่เงินสด เพรำะบัตรเครดิตนั้นท�ำให้เรำ

จ่ำยเงินคล่องมือ จนสร้ำงปัญหำในระยะยำว เพรำะ

เป็นกำรยืมเงินจำกอนำคต แต่ถ้ำคุณมีเงินสดอยู่กับ 

ตัวเองจ�ำนวนหนึ่ง พอใช้หมดก็คือหมด แต่วิธีนี้สมัยนี้

อำจท�ำได้ยำกสักหน่อย เพรำะเดี๋ยวนี้เรำใช้เงินสดกัน

น้อยลง เรำใช้เงินพลำสติกกันมำกขึ้น แถมยังมีวิธี 

ใหม่ๆ อีกมำกมำยช่วยให้ซื้อของสะดวกขึ้น แต่ก็ท�ำให้

เรำเผลอง่ำยขึ้นด้วย เช่น จำ่ยเงินโดยใช้โทรศัพท์มือถือ 

นี้เป็นเรื่องที่เรำต้องคิดวำ่ถ้ำเป็นคนควักเงินง่ำย เข้ำห้ำง

ทีไร จ่ำยไม่รู ้ตัวทุกที ก็ต้องหำตัวช่วยเพื่อควบคุม 

ไม่ให้เผลองำ่ย 

ถ้ำควบคุมใจได้ ปัญหำเหล่ำนี้ก็หมดไป แต่คน

ส่วนใหญ่คุมใจตนเองได้ล�ำบำก จึงจ�ำเป็นต้องควบคุม

พฤติกรรม หำกเป็นคนจ่ำยง่ำยมือเติบ ก็ต้องหำทำง

ท�ำให้จ่ำยเงินได้ยำกข้ึน มีชำวอเมริกันคนหนึ่ง เป็น 

คนที่ห้ำมใจไม่อยู่ ชอบชอปปิงมำก จนเป็นหนี้มำกมำย 

สำเหตุที่จ่ำยเงินเกินตัวก็เพรำะจ่ำยด้วยบัตรเครดิต 

ตลอด พอครบวงเงินก็ไปเปิดบัตรเครดิตใหม่จำกที่อื่น 

จนมีบัตรเครดิตถึง ๒๐ ใบ เขำรู้ตัวดีว่ำขืนท�ำแบบนี้ 

ไปเรื่อยๆ เป็นหนี้ท่วมหัวแน่ แต่ห้ำมใจไม่อยู่สักที  

เลยต้องหำวิธีควบคุมตัวเองไม่ให้ใช้จ่ำยพร�่ำเพรื่อ วิธีกำร

ของเขำก็คือเอำบัตรเครดิตที่ยังใช้ได้อยู่ ไปใส่ไว้ใน 

แก้วท่ีมีน�้ำเต็ม แล้วเอำไปแช่ในตู้เย็นจนกระทั่งกลำย

เป็นน�้ำแข็ง เวลำเห็นสินค้ำแล้วอยำกได้ขึ้นมำ ก็ไม่

สำมำรถไปซื้อได้ทันที เพรำะบัตรเครดิตติดอยู่ในน�้ำแข็ง 

ต้องรอให้น�้ำแข็งละลำยก่อน ซึ่งใช้เวลำประมำณ  

๑๐-๑๕ นำท ีครัน้จะใช้วธิลีดัโดยเอำไปอบในตูไ้มโครเวฟเคร
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ก็ไม่ได้ เดี๋ยวบัตรเสีย ต้องรอให้น�้ำแข็งค่อยๆ ละลำย 

ถึงตอนนั้นก็อำจจะได้คิดว่ำอย่ำซื้อเลย ช่วงเวลำ  

๑๐-๑๕ นำทีที่รอน้ัน อำจช่วยให้ควำมอยำกลดลง 

จนเปลี่ยนใจไม่ซื้อได้

กำรควบคุมจิตใจให้ได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยให้

บริหำรเงินได้ตำมแผน แต่ถ้ำคุมใจไม่ได้เรำก็ต้องหำ 

วิธีกำรควบคุมพฤติกรรมไม่ให้ท�ำตำมใจอยำก พวกเรำ

อำจจะไม่ถึงขนำดนี้ แต่ลองคิดว่ำถ้ำเป็นคนท่ีเผลอใจ 

ง่ำย เรำจะมีวิธีกำรควบคุมตนเองไม่ให้ท�ำตำมควำม

อยำกได้อยำ่งไร สิ่งที่ควบคุมนี้เรียกว่ำวินัย หรือเรียก

ว่ำศีล ศีลเป็นเรื่องของกำรควบคุมพฤติกรรม คือกำย

และวำจำ

กำรไม่ฆ่ำ กำรไม่ลักขโมย เป็นกำรควบคุม 

พฤติกรรม แม้ใจมันโกรธ แต่เรำไม่ท�ำร้ำยใครเพรำะ 

ศีลค�้ำเอำไว้ อยำกได้เงินมำกๆ แต่ไม่ยอมขโมย  

เพรำะมีศีลเป็นเครื่องก�ำกับพฤติกรรม เหมือนรั้วที่กั้น

ไม่ให้เรำท�ำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

แต่สมัยนี้ศีล ๕ ไม่พอแล้ว ต้องมีเงื่อนไขหรือ 

สิ่งควบคุมพฤติกรรมไม่ให้จ่ำยเงินง่ำย อันนี้เป็นสิ่งที่

แต่ละคนต้องคิดเอำเอง แต่ถ้ำจะให้ดี ต้องรู้จักควบคุม

ใจให้มีสติ หรืออย่ำงน้อยรู้จักข่มอำรมณ์ เดี๋ยวนี้กำร

รู้จักข่มอำรมณ์หรือกำรมีก�ำลังจิตที่เข้มแข็งเป็นเรื่อง

ส�ำคัญมำก เพรำะปัจจุบันที่ไหนๆ ก็เน้นเรื่องควำมคิด

สร้ำงสรรค์ กำรคิดไว คิดเร็ว แต่ละเลยกำรฝึกใจให ้

เข้มแข็ง ดังนั้นผู้คนมำกมำยจึงห้ำมใจตัวเองไม่ได้ ถ้ำ

เรำสำมำรถฝึกจิตให้มีพลัง รู้จักหักห้ำมอำรมณ์ หรือ

ควบคุมจิตใจของตัวเอง อำตมำเชื่อว่ำเรำจะอยู่ในยุคนี้

ได้อย่ำงมีควำมสุขมำกขึ้นเคร
ือข
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เมื่อหลำยปีก่อนมีกำรน�ำอำสำสมัครอำยุระหวำ่ง 

๑๘-๕๐ ปี จ�ำนวน ๒๔ คน มำออกก�ำลังกำยเป็น 

เวลำสองเดือน กิจกรรมมีทั้งยกน�้ำหนักและเต้น 

แอโรบิก คนเหล่ำนี้ส่วนใหญ่ไม่เคยออกก�ำลังกำย 

แบบนี้มำก่อน จึงต้องเคี่ยวเข็ญผลักดันตนเองอย่ำง 

มำกทุกครั้งที่เข้ำโรงยิม

เพิ่มพลังจิต
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ผ่ำนไปสองเดือน เขำพบว่ำคนเหล่ำนี้ไม่เพียง 

มีสุขภำพดีขึ้นเท่ำนั้น แต่ยังมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 

ในทำงที่ดีขึ้นหลำยอย่ำงด้วย เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้ำ  

ดื่มกำแฟ และกินอำหำรขยะน้อยลง ใช้เวลำกับกำร

ท�ำกำรบำ้นมำกขึ้น ดูโทรทัศน์น้อยลง รวมทั้งซึมเศร้ำ

น้อยลงด้วย ควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นสิ่งท่ีทีม 

วิจัยไม่ได้คำดคิด

เท่ำใด และขอให้งดส่ิงฟุ่มเฟือย เช่น กินอำหำรใน

ภัตตำคำรหรือดูหนัง รวมทั้งท�ำบัญชีกำรใช้จ่ำยอย่ำง

ละเอียด

เมื่อสิ้นสุดโครงกำร สถำนะกำรเงินของทุกคน 

ดีขึ้น ข้อนี้ไม่แปลก แต่ท่ีน่ำแปลกใจก็คือ นอกจำก 

พวกเขำจะดื่มเหล้ำ ดื่มกำแฟ กินอำหำรขยะ และ 

สูบบุหรี่น้อยลงแล้ว กำรท�ำงำนหรือกำรเรียนก็ดีขึ้นด้วย

ทีมวิจัยสงสัยว่ำมันเกิดขึ้นได้อย่ำงไร จึงท�ำกำร

ทดลองอีกครั้ง แต่แทนที่จะให้ออกก�ำลังกำย ก็ให้ 

อำสำสมัคร ๒๙ คน เข้ำโครงกำรบริหำรเงินเป็นเวลำ

สี่เดือน โดยให้ทุกคนตั้งเป้ำว่ำจะเก็บเงินเป็นจ�ำนวน

กำรที่อำสำสมัครทั้งสองโครงกำรมีพฤติกรรม

เปลี่ยนไปในทำงเดียวกัน ทั้งๆ ที่ท�ำกิจกรรมคนละอย่ำง 

ท�ำให้ทีมวิจัยทดลองครั้งที่สำม ครำวนี้ให้นักศึกษำ  

๔๕ คนเข้ำโครงกำรปรับปรุงกำรศึกษำ โดยเน้นกำร
เคร
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สรำ้งนิสัยใหม่เกี่ยวกับกำรเรียน ปรำกฏว่ำผลกำรเรียน

ของทุกคนดีขึ้นตำมคำด และพฤติกรรมดำ้นอื่นๆ ก็ดี

ขึ้นด้วย เช่น สูบบุหรี่และดื่มเหล้ำน้อยลง ดูโทรทัศน์

น้อยลง ออกก�ำลังกำยมำกขึ้น และกินอำหำรท่ีถูก

สุขลักษณะมำกขึ้น เป็นควำมเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้อง

กับกำรทดลองสองครั้งก่อน 

ควำมเปลี่ยนแปลงน้ันเกิดขึ้นจำกอะไร มันเกิด 

ได้ก็เพรำะ เมื่อคนเหลำ่นี้ผ่ำนกำรควบคุมตนเองอย่ำง

ต่อเนื่อง ไม่ว่ำด้วยกำรออกก�ำลังกำย กำรบริหำรเงิน 

และกำรปรับปรุงกำรเรียน สิ่งที่เกิดขึ้นตำมมำคือ 

ก�ำลังจิตที่เข้มแข็ง สำมำรถเอำชนะ

ควำมอยำกและควำมขี้เกียจได้ 

ควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 

ท�ำให้เขำสำมำรถควบคุม

พฤติกรรมดำ้นอื่นได้ เช่น 

กำรดูโทรทัศน์ กำรกิน

อำหำร กำรใช้จ ่ำยเงิน  

อะไรที่ เ ห็นว ่ำไม ่ถูก ไม  ่

เหมำะสม เป็นโทษ ก็ข่มใจ 

ให้เลิกได้ หรือท�ำน้อยลง

อำตมำคิดว่ำเรื่องนี้เป็นสิ่งส�ำคัญมำกส�ำหรับคน

ยุคปัจจุบัน คนท่ีออกก�ำลังกำยเป็นประจ�ำ จะมีวินัย 

ในกำรใช้เงิน และมีควำมส�ำเร็จในกำรบริหำรกำรเงิน 

มำกกว่ำคนที่ใช้ชีวิตไปแบบสบำยๆ ปล่อยใจไปตำม

อำรมณ์ อยำกกินอะไรก็กิน อยำกท�ำอะไรก็ท�ำ  

ออกก�ำลังกำยก็ไม่สน 

คนเรำถ้ำหำกรู้จักฝึกจิตให้มีสติ ควบคุมตนเอง 

ได้ ไม่ปล่อยใจตำมอำรมณ์ สำมำรถท�ำส่ิงท่ียำกให้ 

ส�ำเร็จได้ เขำจะมีพลังในกำรท�ำส่ิงที ่

ถูกต้อง มีประโยชน์ ตั้งใจท�ำอะไร 

ก็สำมำรถท�ำตำมที่ตั้ งใจได ้   

นี้เป็นคุณสมบัติที่จ�ำเป็น

ส�ำหรับกำรบริหำรเงิน

ให้เกดิประโยชน์อย่ำง

แท้จรงิทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยำว
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สิ่งส�ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งท่ีจะท�ำให้กำรบริหำรเงิน

เป็นไปได้ด้วยดี และช่วยให้เรำไม่เป็นทำสของเงิน 

สำมำรถท�ำให้เงินกลำยเป็นบ่ำวของเรำได้ นั่นคือ  

กำรเข้ำถึงควำมสุขที่ประณีต 

ท�ำไมคนเรำจึงใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรบริโภคมำก  

จนกระทั่งเป็นหนี้เป็นสิน นั่นก็เพรำะเขำปรำรถนำ 

ควำมสุข และคิดว่ำควำมสุข จะเกิดขึ้นได้ก็จำกกำร

บริโภคเท่ำนั้น นี้เป็นควำมสุขชนิดเดียวที่เขำรู้จัก 

เข้าถึง
ความสุข
ที่ประณีต

เคร
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59ร่ำงกำยของคนเรำน้ันต้องกำรอำหำร น�้ำ และ

อำกำศ ส่วนจิตใจต้องกำรควำมสุข คนเรำขำด 

ควำมสุขไม่ได้ แต่ควำมสุขที่คนส่วนใหญ่รู ้จัก คือ 

ควำมสุขที่เกิดจำกกำรเสพ จำกกำรกินอำหำรอร่อย  

ดูหนังสนุก ฟังเพลงไพเรำะ รวมท้ังกำรไปเท่ียว  

จับจ่ำยใช้สอย กำรมีรถยนต์ มีบ้ำน กำรเสพและ 

กำรได้สิ่งเหล่ำนี้มำท�ำให้มีควำมสุข ควำมสุขที่เกิดจำก

วัตถุเหล่ำนี้พุทธศำสนำเรียกว่ำ กำมสุข 

ถ้ำควำมสุขของคุณผูกติดอยู่กับสิ่งเหล่ำนี้ กำร

บริหำรเงินจะเป็นเรื่องยำก เพรำะคุณจะต้องใช้เงิน 

เพื่อซื้อควำมสุขตลอดเวลำ แต่ไม่ว่ำจะได้มำมำก 

เพียงใดควำมสุขชนิดนี้ก็ไม่เคยท�ำให้คุณมีควำมพอใจ

อย่ำงแท้จริง คุณได้แล้วคุณก็อยำกได้อีก เมื่อคุณได้

รองเทำ้คู่ใหม่ ทีแรกคุณดีใจ คุณมีควำมสุข แต่ไม่นำน

คุณก็อยำกได้คู่ใหม่ ท�ำไมหลำยคนทั้งๆ ที่มีรองเท้ำถึง 

๒๐๐ คู่แล้วแต่ก็ยังซื้ออีก เขำจะต้องมีรองเท้ำคู่ใหม่  

มีรถคันใหม่ มีโทรศัพท์เครื่องใหม่ มีเสื้อผำ้ตัวใหม่อยู่

ตลอดเวลำ นั่นเป็นเพรำะของที่มีอยู่นั้นไม่ท�ำให้เขำมี

ควำมสุขแล้ว ได้มำไม่นำนก็เบื่อ จึงอยำกได้ของใหม่ 

พอได้ของใหม่มำก็มีควำมสุข แต่พอผ่ำนไปสองสำม

เดือนก็เบื่อ อยำกได้ของชิ้นใหม่อีก 

คนท่ีมีเงินร้อยล้ำนพันล้ำน ท�ำไมเขำไม่เคยหยุด

หำเงนิเสยีท ี นัน่กเ็พรำะควำมสขุจำกเงนิเหล่ำนัน้จดืจำง

ลง เขำคิดว่ำถำ้มีอีกสักสิบล้ำนเขำจะมีควำมสุข ดังนั้น

จึงพยำยำมหำมำใหม่ ครั้นได้มำก็สุขชั่วครำว แล้วก็

ต้องหำใหม่ ไม่เคยรู้สึกพอใจเสียที ควำมสุขชนิดนี้จึง

มิใช่ควำมสุขท่ีประเสริฐ จริงอยู่ควำมสุขชนิดนี้เกิดข้ึน

เร็ว แค่ได้กินอำหำรอร่อย ได้ดูหนังสนุกๆ หรือได้เงิน

ก้อนใหม่มำ ก็มีควำมสุขแล้ว แต่มันก็จำงหำยไปเร็ว 

ถ้ำควำมสุขของเรำผูกติดอยู่กับวัตถุส่ิงเสพ เรำจะเป็น

ทำสของส่ิงเหล่ำนี้ นอกจำกจะพยำยำมรักษำของเดิม

เอำไว้ไม่ให้ใครมำเอำไปแล้ว ยังจะต้องไปหำของใหม่ๆ 

มำหล่อเลี้ยงใจให้มีควำมสุขเรื่อยๆ ไม่หยุดหย่อน  
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ด้วยเหตุนี้เรำจึงกลำยเป็นทำสของเงิน เป็นเพรำะต้อง

มีเงินจึงจะได้วัตถุสิ่งเสพเหล่ำนี้ เรำจึงต้องหำเงินไม่ 

หยุดหย่อน จนหลำยคนเป็นโรคเครียด เส้นเลือดใน

สมองแตก เรียกว่ำหำเงินจนตำย หรือตำยเพื่อเงิน 

ควำมสุขจำกกำรเสพ ไม่ใช่ควำมสุขที่ประณีต มี

ควำมสุขที่ประณีต ที่ประเสริฐกว่ำคือ ควำมสุขที่เกิด

จำกกำรท�ำ เช่น ท�ำงำน ท�ำควำมดี ช่วยเหลือเกื้อกูล

ผู้อื่น เป็นจิตอำสำ หรือท�ำสมำธิ กิจกรรมเหล่ำนี้ 

ท�ำให้เกิดควำมสุขทำงใจ ควำมสุขแบบนี้แม้จะเกิดขึ้น

ช้ำ ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเหมือนกำรเสพ แต่มันมีรสชำต ิ

ที่ดีกว่ำ และอยู่ได้นำนกว่ำ

คนที่พบควำมสุขจำกงำน เขำจะไม่สนใจกำร

คอร์รัปชั่นแม้มีโอกำส แต่คนที่ไม่มีควำมสุขจำกงำน 

หวังควำมสุขจำกวัตถุ คนเหล่ำนี้มีโอกำสจะคอร์รัปชั่น

สูง เพรำะควำมสุขของเขำอยู่ที่กำรมีเงินเยอะๆ อยู่ที่

กำรได้เสพและครอบครองวตัถมุำกๆ ดงันัน้ถ้ำมโีอกำส

ที่จะได้เงินมำกๆ หรือได้เงินง่ำยๆ เช่น โกงหรือยักยอก 

เขำก็อยำกจะท�ำ หรือเผลอท�ำได้ง่ำย 

คนที่พบควำมสุขจำกกำรท�ำงำน จิตใจเขำมี 

ควำมสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่แล้ว ควำมจ�ำเป็นที่จะ

ต้องไปหำควำมสุขจำกวัตถุมำสนองจิตใจจึงมีไม่มำก 

คือมีบ้ำงตำมวิสัยปุถุชน แต่ก็ไม่ถึงกับเสพติดหรือ 

เป็นทำสมัน ขณะเดียวกันเมื่อเห็นคนอื่นรวยกว่ำ 

มีเงินมำกกว่ำ มีบำ้นหลังใหญ่กว่ำ มีรถแพงกวำ่ เขำ 

ก็ไม่อิจฉำ คนที่อิจฉำคนอื่นก็เพรำะว่ำเขำยังไม่มี 

ควำมสุข เมื่อเห็นคนอื่นรวยกว่ำจึงเป็นทุกข์ รู ้สึก 

อิจฉำเขำ คิดว่ำเขำมีควำมสุขมำกกว่ำฉัน นั่นเป็น 

เพรำะไปคิดว่ำควำมสุขเกิดจำกวัตถุ ใครมีวัตถุมำก 

มีทรัพย์มำกแสดงว่ำมีควำมสุขมำก ท่ีจริงคนท่ีมีเงิน

มำกกว่ำเรำ อำจมีควำมสุขน้อยกว่ำเรำก็ได้ หำกว่ำ 

เรำเข้ำถึงควำมสุข

โดยไม่พึ่งวัตถุ
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ถ้ำคุณมีควำมสุขจำกสมำธิ คุณก็ไม่จ�ำเป็นต้อง 

ไปหำเงินหำทองมำปรนเปรอหล่อเลีย้งจติใจ แค่ต้องกำร

เงินเพื่อช่วยให้มีชีวิตแบบพออยู่พอกิน ก็พอแล้ว นั่น

เป็นเพรำะคุณมีควำมสุขที่ดีประเสริฐกว่ำหล่อเลี้ยงใจ 

นี่คือเหตุผลวำ่ท�ำไมพระที่ปฏิบัติธรรม มีภูมิธรรมขั้นสูง 

ทำ่นจึงอยู่แบบง่ำยๆ มีแค่อัฐบริขำรหรือบริขำรแปดชิ้น

เท่ำนั้นก็พอแล้ว เพรำะควำมสุขของท่ำนไม่ได้ผูกติด 

อยู่กับวัตถุหรือกำรเสพ แต่เป็นควำมสุขที่เกิดจำกกำร

ท�ำสมำธิ หรือเป็นควำมสุขที่ยิ่งกว่ำนั้นคือ ควำมสุข 

จำกกำรละ ยิ่งละ ยิ่งสละ ก็ยิ่งมีควำมสุข 

เคยมีกำรวิจัย แบ่งนักศึกษำออกเป็นสองกลุ่ม 

กลุ่มหนึ่งได้รับเงินประมำณ ๕๐ ดอลลำร์ (ตัวเลข

อำตมำจ�ำไม่ได้แน่) นักศึกษำจะเอำเงินไปซื้ออะไร 

ก็ได้ ดูหนัง กินขนม เที่ยวหำ้งก็ได้ อีกกลุ่มหนึ่งได้เงิน

จ�ำนวนเท่ำกัน แต่ขอให้ใช้เงินนี้ท�ำประโยชน์แก่ผู้อื่น  

เช่น ซื้อสีหรือกระดำษ เพื่อสอนเด็กวำดภำพ หรือ 

เอำเงินไปท�ำกิจกรรมช่วยเหลือคนป่วยในโรงพยำบำล 

หรือคนแก่ในบ้ำนพักคนชรำ เสร็จแล้วก็ให้จดบันทึก

ควำมรู้สึกหลังจำกใช้เงินดังกล่ำว ผู้วิจัยพบว่ำนักศึกษำ

กลุ ่มที่สองมีควำมสุขและรู ้สึกดีกับตัวเองมำกกว่ำ 

กลุ่มแรก นี้เป็นตัวอย่ำงที่ชี้ว่ำควำมสุขจำกกำรเสพนั้น 

สู ้ควำมสุขจำกกำรท�ำดี หรือท�ำสิ่งที่มีคุณค่ำไม่ได้  

ฉะนั้น ควำมสุขจำกกำรท�ำจึงประเสริฐกว่ำควำมสุข 

จำกกำรเสพ ควำมสุขจำกกำรละก็เหนือกว่ำควำมสุข

จำกกำรเสพมำกเคร
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65ถำ้เงินเป็นบ่ำวมันจะเป็นบ่ำวที่ดี แต่ถำ้ปล่อยให้

เงินเป็นนำย มันจะเป็นนำยที่เลว 

แต่ที่เรำปล่อยให้เงินเป็นนำยเรำได้ ก็เพรำะ 

เรำรู ้จักแต่ควำมสุขชนิดเดียว คือควำมสุขจำกเงิน  

ควำมสุขจำกวัตถุที่ต้องซื้อด้วยเงิน

อำตมำคิดว่ำเรื่องของกำรบริหำรเงิน ถึงที่สุด 

แล้ว นอกจำกอยู่ท่ีท่ำทีและกำรวำงใจเกี่ยวกับเงินแล้ว 

ยังขึ้นกับทำ่ทีหรือทัศนะเกี่ยวกับควำมสุขด้วย ตรำบใด

ที่คุณยังเห็นว่ำควำมสุขเกิดจำกเงิน เกิดจำกวัตถุสิ่ง 

เสพ กำรบริหำรเงินจะเป็นเรื่องยำก คุณจะรู้สึกเสมอ

ว่ำเงินไม่พอใช้  ไม่ว่ำมีเท่ำไร ก็ยังอยำกได้เพิ่ม ถึงแม้

คุณจะบริหำรได้ ไม่เป็นหนี้สินคุณก็ยังมีควำมทุกข์  

เพรำะมีควำมอยำกมำกมำยท่ีไม่ได้รับกำรตอบสนอง 

คุณจะไม่รู้จักค�ำว่ำพอ ไม่รู้จักค�ำว่ำสันโดษ และจะ 

ไม่รู้จักค�ำว่ำสงบ เพรำะกลำยเป็นทำสของวัตถุหรือ 

เงินไปแล้ว 

เฉพำะคนที่มีเงินเป็นบ่ำวเท่ำนั้นจึงจะรู้จักควำม

สงบ เพรำะเขำจะรู้จักพอ เขำจะมีควำมสันโดษ พอใจ

ในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้

ถ้ำเรำสำมำรถเข้ำถึงควำมสุขจำกกำรกระท�ำ  

หรือควำมสุขจำกกำรละ จิตใจจะได้รับกำรเติมเต็ม  

รู้สึกพร่องน้อยลง ท�ำให้เรำเป็นทำสของวัตถุสิ่งเสพ 

และเงินทองน้อยลง พูดอย่ำงน้ีไม่ใช่ว่ำวัตถุสิ่งเสพ 

หรือเงินไม่ส�ำคัญ แต่มันจะกลำยเป็นบ่ำวของคุณ 

แทนที่จะเป็นนำย
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กำรหันมำรู้จักกับควำมสุขที่เกิดจำกกำรท�ำ ท�ำ

ในที่นี้ คือ ท�ำดี ท�ำประโยชน์ ท�ำสมำธิ รวมทั้งกำร 

ได้อยู่ท่ำมกลำงลูกหลำนญำติมิตร พี่น้อง แล้วได้ท�ำ

อะไรร่วมกัน เช่น ปลูกต้นไม้ร่วมกัน หรือท�ำอำหำร 

กินกันในหมู่พ่อแม่ลูก ก็ให้ควำมสุขหล่อเลี้ยงใจได้ 

ดีกว่ำกำรไปเท่ียวห้ำงเสียอีก อีกท้ังยังมีประโยชน์ต่อ

สุขภำพ ไม่สิ้นเปลืองเงินทอง แถมยังกระชับควำม

สัมพันธ์ได้ดีกว่ำ ย่ิงคุณรู้จักกำรละ เช่น บริจำคเงิน 

หรือสละแรงกำยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งรู้จักกำร

ปล่อยวำงอำรมณ์ต่ำงๆ ที่เศร้ำหมอง คุณจะมีควำมสุข

มำกขึ้น 

เมื่อพบสุข
ที่ประเสริฐ	
ก็เมินเฉย

สุขที่ด้อยกว่า
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พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำผู ้ให ้ควำมสุขย่อมได้รับ 

ควำมสุข ทีแรกเรำให้ควำมสุขด้วยกำรสละเงินก่อน  

ต่อไปก็สละเวลำ ด้วยกำรเป็นจิตอำสำ คุณก็จะมี 

ควำมสุขมำกขึ้น ยิ่งสละควำมเห็นแก่ตัวควำมอยำก  

ก็ยิ่งสุขมำกขึ้นอีก

มีกำรทดลองหนึ่งที่น่ำสนใจ ดูเหมือนไม่เกี่ยวกับ

เร่ืองเงิน มีหนู ๑๐ ตัวอยู่ในกรง กรงนั้นมีน�้ำอยู ่ 

สองขวด ขวดหนึ่งเป็นน�้ำเปล่ำ อีกขวดเป็นน�้ำผสม 

ยำเสพติดเช่นโคเคนหรือเฮโรอีน คงนึกภำพออกว่ำ  

หนูเก้ำตัวเลือกน�้ำขวดที่สอง เพรำะมันมีสำรเสพติด  

มันกินน�้ำจำกขวดนั้นจนตำยในที่สุด 

จำกนั้นเขำทดลองใหม่ ครำวนี้เพิ่มเป็นสองกรง 

ทุกกรงมีหนู ๑๐ ตัว กรงแรกมีน�้ำสองขวดเหมือน 

กำรทดลองคร้ังแรก คือมีน�้ำธรรมดำหนึ่งขวด กับน�้ำ

ผสมยำเสพติดอีกหนึ่งขวด ส่วนกรงท่ีสอง มีน�้ำ 

สองขวดเหมือนกรงแรก แต่ในกรงนั้นยังมีของหลำยสิ่ง

หลำยอย่ำงที่หนูชอบ เช่น อำหำรโปรด ของเล่น สิ่งที่

เขำพบก็คือหนูในกรงแรกกินน�้ำผสมยำเสพติดจนตำย 

ส่วนหนูในกรงที่สอง กินน�้ำผสมยำเสพติดน้อยมำก จึง

ไม่มีตัวไหนที่ตำยเพรำะยำเสพติด ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น 

ค�ำตอบก็คือ ในกรงนั้นมีส่ิงอื่นที่ดีกว่ำยำเสพติด ให้

ควำมสุขท่ีดีกว่ำยำเสพติด เมื่อมันพบส่ิงท่ีให้ควำมสุข

มำกกวำ่ มันจึงไม่สนใจยำเสพติด พฤติกรรมดังกล่ำว

ยังเกิดกับหนูท่ีติดยำเสพติด พอเขำเอำไปใส่ไว้ในกรง 

ท่ีสองซ่ึงมีหลำยส่ิงหลำยอย่ำงที่หนูชอบ ปรำกฏว่ำ 

หนูตัวนั้นสำมำรถเลิกยำเสพติดได้ในที่สุดเคร
ือข
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คนเรำก็เหมือนกัน ถ้ำเรำพบควำมสุขท่ีประณีต 

ควำมสุขจำกกำรท�ำสิ่งที่มีค่ำ ควำมสุขท่ีเป็นควำม 

สงบใจ เงินจะดึงดูดใจหรือเย้ำยวนใจเรำน้อยลง แม้ 

จะยังมีค่ำอยู่ เป็นสิ่งจ�ำเป็นอยู่ เพรำะมีบ้ำนต้องเช่ำ  

มีอำหำรต้องซื้อ มีรถที่ต้องผ่อน แต่มันจะไม่สำมำรถ

บงกำรจิตใจของเขำ จนต้องท�ำทุกอย่ำงเพื่อเงิน จน 

ไม่มีเวลำให้แก่ครอบครัว ไม่มีเวลำพักผ่อน หรือ 

ผลักดันให้ท�ำแม้กระทั่งฉ้อโกง หรือคอร์รัปชั่น เงินจะ

มีฐำนะเป็นแค่บำ่วหรือเครื่องมืออย่ำงหนึ่งของชีวิต

แต่ถ้ำเรำไม่รู ้จักควำมสุขชนิดอื่นเลย เงินจะ 

กลำยเป็นนำยเรำ เพรำะมันคือควำมสุขหรือให้ควำมสุข

ชนิดเดียวที่เรำรู้จัก และเนื่องจำกคนเรำขำดควำมสุข

ไม่ได้ ฉะนั้นจึงต้องยอมเป็นทำสของเงิน 

ถึงท่ีสุดอำตมำจึงอยำกย�้ำว่ำในเร่ืองกำรบริหำร

เงินนั้น เทคนิคและทักษะกำรบริหำรเงินมีประโยชน์

มำก วินัยก็จ�ำเป็น แต่ที่ส�ำคัญไม่น้อยกว่ำกันคือกำร

บริหำรใจ กำรฝึกใจ และกำรเข้ำถึงควำมสุขที่ประณีต
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อำตมำคดิว่ำ สิง่ส�ำคญัคอื ถ้ำจะเป็นหนีก้ค็วรเป็น

หน้ีเพือ่ใช้จ่ำยในสิง่ทีจ่�ำเป็นระยะสัน้และระยะยำว  แต่

หำกก่อหนี้เพ่ือควำมสุขระยะส้ัน จะเป็นปัญหำมำก 

เพรำะเป็นกำรก่อหนี้ที่ไม่จ�ำเป็น ควำมสุขระยะส้ัน 

เป็นสิ่งที่ผัดผ่อนได้ หำกค�ำนึงถึงประโยชน์ระยะยำว 

อย่ำงท่ีเขำเรียกว่ำ อดเปร้ียวไว้กินหวำน แม้แต่กำร 

ก่อหนี้เพื่อควำมสุขระยะยำวแบบปีต่อปี อำตมำคิดว่ำ

ก็ยังไม่ใช่ส่ิงที่จ�ำเป็น ถ้ำเป็นหนี้ก็ควรเป็นหนี้เพรำะ 

ใช้จ่ำยในสิ่งที่จ�ำเป็น และเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องรู้จักวำงใจ

ให้ถูก ให้รู้ว่ำหนี้มีไว้ชดใช้ ไม่ใช่มีไว้แบก คุณมีหนี้แล้ว

ก็รู้จักวำงมันลงบ้ำง อย่ำไปแบกมำกนัก แต่ว่ำต้อง 

รับผิดชอบ 

เคยมีคนถำมหลวงพ่อพยอม กัลยำโณ ว่ำวัด 

สวนแก้วกู้เงินธนำคำรมำหลำยสิบล้ำน ซ่ึงท่ำนเอำมำ

ใช้เพื่อช่วยเหลือชำวบ้ำน เขำสงสัยว่ำท่ำนเครียดไหม 

ที่เป็นหนี้มำกมำยอย่ำงนั้น ท่ำนตอบว่ำจะเครียดไป

ท�ำไม คนที่ควรจะเครียดมำกกว่ำคือเจ้ำของเงินต่ำงหำก 

ว่ำอำตมำจะมีปัญญำจ่ำยคืนหรือเปล่ำ นี้เป็นมุมมอง

ของท่ำนซ่ึงน่ำสนใจมำก ท่ำนพูดอย่ำงนี้ไม่ได้แปลว่ำ

ท่ำนคิดจะเบี้ยว ท่ำนตั้งใจจะจ่ำยหนี้ เพียงแต่ท่ำน 

พุทธภาษิตบอกว่า	
“การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก”	
แต่การก่อหนี้บางครั้ง
ก็ช่วยสร้างโอกาสในอนาคตได้	
การไม่ก่อหนี้เสียอีก		ที่จะทำาให้เสียโอกาส		
ขอคำาแนะนำาข้อธรรมจากพระคุณเจ้าว่า	
หลักในการก่อหนี้ควรเป็นอย่างไร

พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ “กำรเป็น

หนีเ้ป็นทกุข์ในโลก” ข้อนีอ้ำตมำคดิว่ำ 

ยังเป็นควำมจริงอยู่ ใครๆ ก็ไม่อยำก

มีหนี้สิน ดังนั้นหำกจะต้องมีหนี้ ก็

ควรมีหนี้เพรำะควำมจ�ำเป็นจริงๆ  

และเมื่อมีหนี้แล ้วก็ควรพยำยำม 

ปลดหน้ีให้เร็วที่สุด อันนี้ไม่ได้แย้ง 

กบักำรเป็นหน้ีเพ่ือกำรลงทุน  เพรำะ

หนี้ชนิดนี้ย ่อมท�ำให ้มีรำยได ้มำ

ปลดเปลื้องหนี้สินในเร็ววัน
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ไม่แบกมันเอำไว้เท่ำนั้นเอง ท่ำนวำงแผนกำรช�ำระหนี้ 

แต่หำมำได้เท่ำไรก็เท่ำน้ัน หำมำได้เท่ำไรก็จ่ำยเขำไป 

เรียกว่ำรับผิดชอบต่อหนี้ที่ได้ก่อเอำไว้ แต่ไม่แบกให้ 

เป็นทุกข์ อันนี้เรียกว่ำท�ำกิจด้วย และท�ำจิตด้วย 

ท�ำจิตคือปล่อยวำง ส่วนท�ำกิจคือรับผิดชอบต่อ

หนี้ที่ได้ก่อเอำไว้ ไม่ว่ำจะท�ำอะไรก็ตำม เรำควรท�ำ 

สองอย่ำงควบคู่กัน คือ ท�ำกิจและท�ำจิต คุณท�ำงำน

ขยันขันแข็งดีแล้ว แต่ให้ท�ำจิตด้วย คืออย่ำไปเครียด

กับมัน อำตมำแนะน�ำเพื่อนหรือลูกศิษย์อยู่เสมอว่ำ  

“ท�ำเต็มที่แต่อย่ำซีเรียส” ท�ำได้นะ แต่ส่วนใหญ่ท�ำ 

ไม่เต็มที่ แต่กลับซีเรียส เครียดเยอะเลย 

ท�ำเต็มที่คือท�ำกิจ และถ้ำเรำท�ำจิตเป็นเรำจะไม่

ซีเรียส และเผลอๆ กลับท�ำกิจได้ดีขึ้นด้วย

อำตมำมีเพื่อนเป็นพระเซนชำวอเมริกัน ท่ำน 

พูดถึงอำจำรย์ของอำจำรย์ท่ำนซึ่งเป็นพระเซนที่มีชื่อ

มำกในอเมริกำ ช่ือ ชุนริว ซูซูกิ เป็นผู้สร้ำงวัดเซน 

แห่งแรกในอเมริกำ ที่ซำนฟรำนซิสโก เมื่อประมำณ 

ปี ค.ศ.๑๙๖๐ ตอนที่ท่ำนเริ่มสร้ำงวัด ท่ำนต้องลงมือ

แบกเสำแบกอิฐเอง เพรำะค่ำจ้ำงคนงำนก่อสร้ำง 

แพงมำก แต่โชคดีที่ท่ำนมีลูกศิษย์เป็นชำวอเมริกัน 

หนุ่มสำวอำยุ ๑๙-๒๐ ปี มำช่วยทำ่นหลำยคน หนุ่ม

สำวเหล่ำนี้เป็นอเมริกันกลุ่มแรกๆ ที่หันมำสนใจกำร 

ท�ำสมำธิ

ท่ำนกับลูกศิษย์ช่วยกันแบกอิฐแบกหิน แต่ผ่ำน

ไปได้ครึ่งวันลูกศิษย์ก็เหนื่อย ส่วนอำจำรย์กลับท�ำได้ 

ท้ังวัน อำจำรย์ชุนริวนั้นอำยุมำกแล้ว เกือบ ๖๐ ปี  

ตัวก็เล็ก คนญี่ปุ่นแต่ก่อนตัวเล็ก ขณะที่ลูกศิษย์รูปรำ่ง

ใหญ่โตแถมอำยุน้อยกว่ำมำก ลูกศิษย์ทึ่งมำกถำมว่ำ

อำจำรย์ท�ำได้ยังไง ทำ่นตอบว่ำ “ก็ผมพักตลอดเวลำ”  

ฟังแล้วงงไหม ลูกศิษย์งงมำกเพรำะเห็นอยู่ว่ำท่ำน 

ท�ำงำนทั้งวัน แต่ท่ำนกลับบอกว่ำ ท่ำนพักทั้งวัน  

อันที่จริงกำยท่ำนท�ำ แต่ใจท่ำนพัก กำยแบกหิน แต ่

ใจท่ำนไม่ได้แบกหินด้วย ใจท่ำนไม่แบกทุกข์ แม้กำย

จะเหนื่อย แม้กำยจะเมื่อย 

แต่ใจก็ไม่แบกควำมเหนื่อย

ควำมเมื่อย อันนี้เรียกว่ำ

ท่ำนท�ำกิจและท�ำจิต

ไปด้วยกันเคร
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ส่วนกำรท�ำทำนไม่ขัดกับกำรออม ที่จริงกำร 

ท�ำทำนก็เป็นกำรออมชนิดหนึ่ง คือเป็นกำรสะสม 

อริยทรัพย์  จะเรียกวำ่เป็นกำรลงทุนก็ได้เพรำะช่วยให้

จิตใจมีควำมสงบเย็น บำงคนอำจนึกไปถึงอนำคตว่ำ  

ถ้ำเรำให้ทำนวันนี้ ชำติหน้ำเรำจะสบำย ไม่อัตคัด 

ขัดสน กำรคิดว่ำบริจำควันนี้ชำติหน้ำรวย ก็ถือว่ำ

เป็นกำรลงทุนอย่ำงหนึ่ง แต่พุทธศำสนำไม่ได้สอนให้

มองแบบนี้ แต่ให้มองว่ำเรำให้ทำนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 

เป็นกำรลดละควำมเห็นแก่ตัว ท�ำให้เกิดคุณภำพจิตที่ 

ดีงำมหรือเกิดธรรมะในจิตใจ จึงเรียกวำ่เป็นกำรสะสม

อริยทรัพย์ พูดง่ำยๆ ว่ำสะสมบุญ ถือเป็นกำรออม 

ชนิดหนึ่ง แต่ไม่ใช่กำรออม

ที่ให้ผลเป็นเม็ดเงิน

๒ การปล่อยกู้เป็นบาปหรือไม	่
และการทำาทานขัดกับการออมหรือไม่

ในทำงพุทธศำสนำ กำรปล่อยกู ้ไม่บำปใน 

ตัวมันเอง แต่อยู่ที่ว่ำปล่อยกู้อย่ำงไร หรือให้ยืม

อย่ำงไร ถ้ำมุ่งเอำเปรียบ เห็นว่ำเขำไม่มีเงิน เขำ 

ขำดโอกำสก็คิดดอกเบี้ยแพงๆ เพรำะรู้ว่ำเขำไม่ม ี

ที่ไป แบบนี้อำตมำว่ำบำป คือเอำเปรียบเขำ ไม่ม ี

เมตตำกรุณำ ถึงแม้จะบำปน้อยกว่ำกำรไปโกงเขำ 

ก็ตำม
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กำรท�ำทำน อำตมำจัดอยู่ในประเภทควำม

จ�ำเป็นทั้งระยะสั้นและยำว เพรำะช่วยให้เรำม ี

ควำมสุข เป็นกำรเติมเต็มควำมสุขให้แก่จิตใจ เป็น

ควำมสุขจำกกำรสละเพื่อช่วยผู ้อื่น คนเรำไม่ได้ 

ต้องกำรแค่อำหำร ที่อยู ่ อันนั้นเป็นเรื่องของกำย  

จิตใจเรำต้องกำรควำมสุข และควำมสุขชนิดหนึ่งเกิด

จำกกำรให้ทำน ฉะนั้นกำรให้ทำนเป็นส่ิงท่ีหล่อเล้ียง

จิตใจให้มีควำมสุข ไม่ใช่สุขแบบสนุกสนำน มันจึง 

เป็นควำมจ�ำเป็น

อุบำสกบำงท่ำนสมัยพุทธกำล ถึงกับตั้งปณิธำน

ว่ำ จะไม่กินอำหำรจนกว่ำจะให้ทำนแล้ว เพรำะ 

ท่ำนถือว่ำกำรให้ทำนเป็นสิ่งจ�ำเป็นของชีวิต ที่ควรท�ำ 

เป็นนิจ และเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ในหลักธรรม

เรื่องกำมโภคีว่ำ ควรรู้จักใช้ทรัพย์อย่ำงถูกต้อง คือ 

เพื่อเล้ียงตัวเองให้มีควำมสุข และเพื่อท�ำควำมดี เช่น

ช่วยเหลือผู้อื่นหรือท�ำประโยชน์แก่ส่วนรวม 

กำรท�ำควำมดี ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้ทำนหรือ 

ช่วยเหลือผู้อื่น ถือว่ำเป็นควำมจ�ำเป็นของชีวิต ไม่ใช่

เป็นสิ่งฟุ่มเฟือย 

๓
เราจะผนวกการทำาทาน
เข้ามาในแผนการเงิน
ของเราได้อย่างไร 81
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มันขึ้นอยู่กับแต่ละคน คนที่ยังมีพัฒนำกำรทำง

จิตไม่สูง ยังต้องพึ่งพิงควำมสุขจำกวัตถุ เขำจะต้อง 

ใช้เงินเยอะ ส่วนคนที่มีพัฒนำกำรทำงจิตสูง เข้ำถึง 

ควำมสุขที่ประณีต เขำจะพึ่งพิงควำมสุขจำกวัตถ ุ

น้อยลง ดังนั้นจึงมีควำมต้องกำรน้อย และใช้เงิน 

น้อยลง 

ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัด คือ พระอริยเจ้ำ ท่ำนมี 

ควำมสุข ท่ำนพบสุขที่ใจแล้ว ดังนั้นมีแค่บริขำร 

แปดชิ้นก็พอแล้ว ท่ำนไม่ต ้องกำรมำกกว่ำนี้  ม ี

มำกกว่ำนี้กลับจะกลำยเป็นภำระด้วยซ�้ำ แต่เรำจะ 

เอำมำตรฐำนแบบนี้มำใช้กับคนทั่วไปไม่ได้ เพรำะ 

คนทั่วไปยังไม่มีพัฒนำกำรทำงปัญญำ หรือทำงจิต 

ขนำดนั้น ยังต้องกำรควำมสุขทำงวัตถุอยู่มำก ดังนั้น

จึงมีค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับควำมสุขทำงวัตถุมำก แต่ถ้ำเขำ 

มีพัฒนำทำงจิตมำกขึ้น ก็จะใช้เงินซื้อควำมสุขน้อยลง 

มีเงินเหลือมำกขึ้น จึงเอำไปท�ำประโยชน์ หรือ 

ช่วยเหลือส่วนรวมได้มำกขึ้น 

๔

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการสะสม
หรือการทำามาหากินของเรา
เกินจุดที่สมควร	และควรเผื่อแผ่
หรือปล่อยวางได้แล้ว
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แม้กระทั่งเศรษฐีหลำยคน เขำหำเงินได้เยอะ 

มำก แต่ใช้น้อย แล้วเขำก็มีควำมสุข มหำเศรษฐ ี

หลำยคนมีเงินมหำศำลก็จริง แต่ใช้ชีวิตอย่ำงสมถะ 

มำก ใช้นำฬิกำเรือนละไม่กี่ร้อยบำท ไม่ต้องใช้นำฬิกำ

เรือนเพชร เขำก็มีควำมสุขได้ คือเรำจะดูว่ำใครม ี

ควำมสุขที่ประเสริฐ หรือจำกชีวิตท่ีประณีต ดูจำก

นำฬิกำก็ได้ ถ้ำยังต้องใช้นำฬิกำเรือนล้ำน แสดงว่ำ

พฒันำกำรทำงจติยงัอยูใ่นระดบัต�ำ่ ส่วนคนท่ีมพีฒันำกำร

ทำงจิตสูง นำฬิกำไม่แพงเขำก็พอใจแล้ว แม้วำ่เขำจะ

ร�่ำรวยก็ตำม

อย่ำงเศรษฐีอเมริกันคนหน่ึง ชื่อชัค ฟีเนย์ ทั้ง

ชีวิตหำเงินได้เกือบ ๒ แสนล้ำนบำท แต่เกือบทั้งหมด

หรือ ๙๙ เปอร์เซ็นต์ เขำบริจำคเพื่อสำธำรณประโยชน์ 

เขำท�ำธุรกิจรำ้นค้ำปลอดภำษีในอเมริกำ เขำใช้นำฬิกำ

คำสิโอเรือนละ ๕๐๐ บำท หรือ ๑๕ ดอลลำร์ ไม่มี

รถยนต์ส่วนตัว ชอบเดินทำงด้วยรถไฟหรือขนส่งมวลชน 

ใส่เสื้อผ้ำเชยๆ และให้ลูกท�ำงำนระหว่ำงเรียนไปด้วย  

เขำอยู ่ง ่ำยๆ เพรำะเขำมีควำมสุขจำกกำรท�ำงำน  

และจำกกำรบริจำค เงินที่ได้มำเยอะ เขำก็ไม่ได้เก็บ 

เอำไว้ แต่เอำไปท�ำประโยชน์แก่สังคม เพื่อกำรศึกษำ  

สำธำรณสุข สิ่งแวดล้อม และสิทธิพลเรือน คนอยำ่ง

เขำนับว่ำเป็นคนน่ำทึ่ง เขำเป็นมหำเศรษฐี แต่ใช้เงิน

น้อยมำก เพรำะเขำพบควำมสุขจำกสิ่งที่ประเสริฐ 

ประณีตมำกกว่ำ

สรุปคือ ทุกคนจะต้องบอกกับตัวเองให้ได้ว่ำ 

เทำ่ไรจึงจะพอ

พุทธศำสนำไม่เหมือนสังคมนิยมที่บอกว่ำทุกคน

ต้องมีมำตรฐำนเดียวกัน บริโภคแบบเดียวกัน หรือมี

รำยได้เท่ำกัน พุทธศำสนำมองว่ำกำรใช้ชีวิตของ 

แต่ละคนขึ้นอยู่กับระดับขั้นของปัญญำว่ำมีแค่ไหน ถ้ำ

คุณมีปัญญำสูงคุณก็ใช้น้อย ถ้ำคุณมีปัญญำน้อยคุณ 

ก็ใช้มำก และส่ิงที่ควรท�ำก็คือ ลดกำรใช้ให้น้อยลง  

และหำควำมสุขจำกส่ิงอื่นที่ประณีตมำกข้ึน นี้เป็น 

บททดสอบของพัฒนำกำรทำงจิตในทัศนะชำวพุทธ 

คือ ใช้ให้น้อยลง แต่มีควำมสุขมำกขึ้น มีคุณภำพชีวิต 

มำกขึ้น
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ตลอดเวลำว่ำ เขำมีมำกกว่ำ ได้มำกกว่ำคุณ และถ้ำ 

คุณคิดแบบนี้คุณจะมีควำมสุขได้อย่ำงไร เพรำะเอำแต่

รู้สึกว่ำ ฉันได้น้อยกวำ่คนอื่นอยู่เสมอ

คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้แค่อยำกรวย แต่อยำก

รวยกว่ำ รวยอย่ำงเดียวไม่พอต้องรวยกว่ำด้วย คนที่

ท�ำงำนเพ่ือเงินก็จะเป็นแบบนี้คือ ไม่ได้ต้องกำรรวย  

แต่ต้องกำรรวยกว่ำ แล้วคุณจะมีควำมสุขได้อย่ำงไร 

เพรำะจะมีคนที่รวยกว่ำคุณอย่ำงแน่นอน 

อำตมำจึงบอกว่ำไม่ผิด แต่ไม่ฉลำด ถ้ำคุณฉลำด 

คุณควรมีควำมสุขจำกงำน ส่วนเงินเป็นผลพลอยได้

ที่พูดนี้รวมถึงควำมส�ำเร็จด้วย ส�ำเร็จหรือไม ่

ส�ำเร็จไม่เป็นไร ขอให้ท�ำงำนแล้วมีควำมสุข แล้วคุณ 

ก็จะมีควำมสุขตลอดเวลำที่ท�ำงำน ส่วนส�ำเร็จหรือ 

ล้มเหลวเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อำตมำคิดว่ำในกำรท�ำงำน 

เรำควรวำงใจให้ถูก ถ้ำวำงใจถูก แค่ท�ำก็มีควำมสุข 

แล้ว ส�ำเร็จไม่ส�ำเร็จเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

อำตมำชอบใจค�ำสัมภำษณ์ของธีรศิลป์ แดงดำ 

เขำเป็นนกัฟตุบอลทีเ่พิง่ถกูซือ้ตวัไปเล่นทีส่โมสรในญีปุ่น่ 

ก่อนหน้ำนี้เขำไปเล่นที่สเปน ตอนอยู่สเปนได้ลงสนำม

ไม่กี่ครั้ง หลังจำกนั้นก็ต ้องนั่งข ้ำงสนำมในฐำนะ 

๕

การทำางานหวังเงิน
หรือผลตอบแทน	
ผิดหรือไม่

มันไม่ผิด แต่มันไม่ฉลำด เพรำะมันจะท�ำให้คุณ

มีควำมทุกข์ได้ง่ำย คุณจะท�ำงำนด้วยควำมเครียด  

คุณจะท�ำงำนด้วยควำมทุกข์ตลอดทั้งเดือน คุณจะมี

ควำมสุขแค่วันเดียวคือวันที่เงินเดือนออก ระหว่ำงที่

ท�ำงำนคุณจะรอว่ำเมื่อไรจะถึงเวลำเลิกงำนเสียที คุณ

จะคอยดูนำฬิกำว่ำเมื่อไรจะถึงห้ำโมงเย็น ถึงวันศุกร์ 

คุณมีควำมสุข แต่เชำ้วันจันทร์คุณมีควำมทุกข์ เพรำะ

คุณไม่อยำกท�ำงำน คุณแค่อยำกได้เงิน แล้วเมื่อคุณได้

เงินมำ สมมุติคุณได้เงินเดือนหนึ่งแสน คุณมีควำมสุข

ไหมถ้ำเพื่อนคุณได้แสนห้ำ คุณได้โบนัสหนึ่งล้ำน แต่

เพื่อนคุณได้ล้ำนสอง คุณมีควำมสุขไหม คุณจะไม่มี 

ควำมรู้สึกพอใจเลย ค�ำว่ำพอใจสิ่งท่ีมี ยินดีสิ่งท่ีได้  

คุณจะไม่รู้จัก เพรำะคุณจะคอยเปรียบเทียบกับคนอื่น
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ฉลาด
บริหารเงิน
สไตล์
ชาวพุทธ

ตัวส�ำรอง เมื่อธีรศิลป์กลับมำจำกสเปนก็มีคนถำมว่ำ 
ไปสเปนครำวนั้นรู้สึกล้มเหลวไหม เขำตอบดีมำกว่ำ 

“ไม่มีใครอยำกล้มเหลวหรือผิดหวัง ทุกคนอยำก
ประสบควำมส�ำเร็จ แต่ถ้ำมองแค่ว่ำควำมล้มเหลวหรือ
ประสบควำมส�ำเร็จ มันก็ดูไม่โอเคเทำ่ไร ในเมื่อระหวำ่ง
ทำงมันสนุกมำก” เขำให้เหตุผลว่ำ “ตอนเดินทำงไป
แข่ง ตอนซ้อม ตอนเจอบรรยำกำศใหม่ๆ ได้เจอโรนัลโด 
แมสซิ เนย์มำร์ ตำยแล้วเกิดใหม่ยังไม่รู้จะมีโอกำส 
แบบนี้หรือเปล่ำ เพรำะฉะนั้นเรำไม่สนใจหรอกว่ำมัน
จะล้มเหลว ถ้ำจะล้มเหลวอีกสักสองสำมทีก็พร้อมไป”

นี่คือคนที่สนุกกับกำรได้ท�ำ ส่วนส�ำเร็จหรือ 
ล้มเหลวเป็นอีกเรื่องหน่ึง อำตมำคิดว่ำถ้ำเรำท�ำงำน 
แล้วเอำแต่ควำมส�ำเร็จ จะเป็นทุกข์นะ ยิ่งท�ำงำนแล้ว
หวังแต่เงินเดือนยิ่งทุกข์ใหญ่ เพรำะคุณจะไม่มีควำมสุข
กับงำนเลย คุณจะได้รับควำมสุขต่อเมื่อได้เงินเดือน  
ถ้ำยังไม่ได้หรือได้น้อยคุณก็ทุกข์ ในเมื่อเหนื่อยมำ 
ตลอดเดือนแล้วท�ำไมไม่คิดท�ำให้ตัวเองมีควำมสุขจำก
งำน ไม่ใช่ไปรอควำมสุขเอำตอนวันท่ีเงินเดือนออก 
อย่ำงนี้อำตมำเรียกว่ำไม่ฉลำด เพรำะทุกข์ท้ังกำย 
ทุกข์ทั้งใจ
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