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ทำ�ไมหนี้สิน

จึงเป็นเรื่องปกติ

ของชีวิตมนุษย์เงินเดือน
คนกลุ่มใหญ่ที่สุดในสังคมกลุ่มหนึ่งคง
หนีไม่พ้น “มนุษย์เงินเดือน” การเป็นมนุษย์
เงินเดือนก็มีข้อดีเยอะเหมือนกัน อาชีพนี้
สามารถท�ำ ให้ เ ริ่ ม ต้ น หาเงิ น ได้ เ ร็ ว ไม่ ต ้ อ ง
ลงทุ น เพื่ อ สร้ า งธุ ร กิ จ เพิ่ ม เติ ม แต่ อ ย่ า งใด
เป็นอาชีพที่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเงินเพราะ
มนุษย์เงินเดือนเป็นลูกจ้าง ไม่ได้มกี ารลงทุน
ท�ำธุรกิจเอง อย่างมากที่สุดก็คือโดนไล่ออก
เท่านั้น เราก็เก็บข้าวของไปหางานใหม่ได้
สบายๆ ถ้ามาดูเรื่องรายได้เราก็รู้ล่วงหน้าว่า
จะได้รับเท่าไร โอนเงินเข้าบัญชีวันไหน แต่
ที่น่าแปลกใจ ทั้งๆ ที่มีข้อดีมากมายขนาดนี้
ท�ำไมมนุษย์เงินเดือนจึงมีปญ
ั หาเรือ่ งการเงิน
มากที่สุดเช่นกัน
ปัญหาใหญ่ที่สุดส�ำหรับมนุษย์เงินเดือน
คงไม่ใช่เรื่องที่ว่าท�ำไมรัฐบาลขึ้นภาษีมาก
จะวางแผนลดหย่อนภาษีได้อย่างไร หรือว่า
ท�ำงานมาสักระยะแล้วไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บ
ไว้ที่ไหน เงินล้นบัญชีเงินฝากไปหมดแล้ว
ปัญหาที่พบเจอกลับไม่ใช่ปัญหาเหล่านี้เลย
หลังจากที่มีโอกาสได้พูดคุยกับมุษย์เงิน
เดือนหลายคน พบว่าปัญหาหลักคือ เรื่อง
“หนี้สิน” นี่คือปัญหาของมนุษย์เงินเดือน
ตัวจริง ทุกวันนี้การเป็นหนี้ดูเหมือนจะกลาย
เป็นเรือ่ งปกติของสังคมไปเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ด้วยเหตุผลทีว่ า่ ใครๆ เขาก็มใี ครๆ เขาก็ทำ� กัน
การที่ ม นุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ นมี ร ายรั บ และ
สามารถคาดการณ์ ล ่ ว งหน้ า ได้ ค ่ อ นข้ า ง
แน่นอนก็มที งั้ ข้อดีและข้อเสียเหมือนกัน ข้อดี
ก็คอื ความเสีย่ งเรือ่ งรายได้นอ้ ยกว่าอาชีพอืน่
เพราะเรารู้ล่วงหน้าเลยว่าเราจะได้เท่าไหร่
แน่นอน แต่ถา้ เป็นอาชีพอืน่ ๆ บางครัง้ งานไม่
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เข้าไม่มรี ายได้ก็มีให้เห็นอยู่เหมือนกัน ท�ำให้
อาชีพอื่นๆ ต้องมีการบริหารความเสี่ยงเรื่อง
รายได้หยุดชะงักมากกว่ามนุษย์เงินเดือน
แต่ข้อเสียก็คือ มนุษย์เงินเดือนกล้าเป็น
หนี้มากขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพราะธรรมชาติของ
หนี้ คือ เราจะค่อยๆ ทยอยจ่ายคืนให้กบั เจ้า
หนี้ เช่น ผ่อน 0% 10 เดือนกับสินค้าต่างๆ
หรือถ้าเป็นสินทรัพย์ทมี่ ภี าระยาวหน่อยอย่าง
ที่อยู่อาศัยก็ทยอยผ่อนคืนกันไปยาวๆ 20-30
ปี การเป็นมนุษย์เงินเดือนทีร่ ู้รายรับล่วงหน้า
เราจะกล้าเป็นหนีพ้ วกนีม้ ากขึน้ แบบอัตโนมัติ
เราจะรู้สึกว่าพอถึงสิ้นเดือน เราก็มีเงินเพื่อ
จ่ายหนี้สินเหล่านี้เองแหละ
ประกอบกับเจ้าหนีท้ งั้ ธนาคารและทีไ่ ม่ใช่
ธนาคารก็ชอบหาลูกหนีท้ เี่ ป็นกลุ่มมนุษย์เงิน
เดือนไม่นอ้ ยเหมือนกัน รายรับแน่นอน มัน่ คง
ไม่ขึ้นๆ ลงๆ เหมือนอาชีพอื่นๆ เลยท�ำให้
ตัวเลข ณ ปัจจุบัน มากกว่า 90% ของคนที่
ถือบัตรเครดิตมีอาชีพเป็น “มนุษย์เงินเดือน”
บางทีนั่งท�ำงานอยู่ดๆี ก็มีวงเงินกู้พิเศษโทรฯ
มาให้เรากูห้ น้าตาเฉย แล้วถ้าโทรฯ มาโดนคน
ที่มีของอยากได้พอดี มีหรือจะไม่กู้
อีกเหตุผลหนึ่งที่มนุษย์เงินเดือนเป็นหนี้
กันง่ายก็เพราะว่าสังคมที่ท�ำงาน เวลาเห็น
ใครถอยของอะไรมาใหม่ บางครั้งอารมณ์
อยากได้ก็มีเหมือนกัน เพื่อนคนนั้นออกรถ
ใหม่รุ่นรถในฝันเลย วู้ววว คนนี้ซื้อบ้านหลัง
ใหม่สวยมากๆ เลย แล้วถ้าเป็นของที่เรา
ตั้งใจจะซื้ออยู่แล้ว การที่คนอื่นซื้อก่อนก็เป็น
เหมือนอัตราเร่งทีท่ ำ� ให้เราต้องอยากมีเหมือน
กับคนอื่นๆ
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นี่ ยั ง ไม่ นั บ สั ง คมออนไลน์ ที่ เ ดี๋ ย วนี้
สามารถถ่ายรูปโพสต์ลง Facebook แชร์ได้
แบบทันใจ เราก็จะมีโอกาสเห็นแต่ด้านชีวิต
ดี๊ดีของคนอื่น มีน้อยคนที่จะโชว์ว่าชีวิตตัว
เองรันทดขนาดไหน สังคมออนไลน์จะยิ่ง
เป็นตัวกระตุ้นท�ำให้ความอยากเรามากขึ้น
สูงขึ้นกว่าปกติ การต่อสู้กับความอยากได้
อยากมีของเราก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลว่า
จะตอบโต้อย่างไร บางคนเลือกทีจ่ ะขยันมาก
ขึน้ อดออมมากขึน้ เพือ่ ให้ได้โทรศัพท์ใหม่ รถ
คันใหม่แบบคนอืน่ .. แต่ส่วนใหญ่กเ็ ลือกทีจ่ ะ
ก่อหนี้ เพราะหนี้เป็นกันได้ง่ายและท�ำให้เรา
ได้สิ่งที่อยากได้แทบจะทันที
สิง่ ทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ และท�ำให้เราเป็นหนีไ้ ด้
ง่ายก็คอื การไม่รวู้ า่ การเป็นหนีร้ า้ ยแรงขนาด
ไหน โดยเฉพาะหนีด้ อกเบีย้ สูงๆ อย่างบัตรกด
เงินสดหรือบัตรเครดิต ซึ่งถ้าเรามีความรู้การ
เงินทีถ่ กู ต้องเชือ่ ว่าเราจะระวังในการสร้างหนี้
แน่ๆ เหมือนที่เรารู้ว่าถูกมีดบาด เจ็บขนาด
ไหน เวลาทีจ่ บั มีดท�ำครัวเราก็จะระวังมากขึน้
ส่วนตัวเมื่อก่อนก็เคยเป็นหนี้เช่นกัน ซึ่ง
ลองมาตรวจสอบความคิดของตัวเองดูแล้วก็
มีแนวคิดดังที่เขียนมาเล่าสู่กันฟังนี้ ไม่แตก
ต่างกัน ครั้นมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้น รู้
แผนการเงินตัวเอง ก็ทำ� ให้เราปรับตัว แก้ไข
ปัญหาหนีส้ นิ ของตัวเอง และสามารถอดออม
เก็บเงินได้ดขี ึ้น ถ้าใครยังไม่มีแผนการเงินตัว
เอง การมีเป้าหมายการเงินจะเป็นตัวช่วย
ที่ท�ำให้ตัวเรารู้ว่าเวลาที่ได้รายได้มาเราควร
จัดสรรอย่างไรกับเงินของเราเอง

