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“หนี...หน้ี” 
 

ศริถัยา อศิรภกัด ี(เฟิรน์)   

ผูด้าํเนินรายการดา้น Personal Finance 
www.facebook.com/WealthMeUp 

  

   

 “ไม่มีหน้ี คือลาภอนัประเสริฐ”  

ประโยคสดุคลาสสกิ ทีด่เูหมอืนจะกลายเป็นสจัธรรมของคนไทยในยุคปจัจุบนัไปซะแลว้...เพราะไมว่า่จะพดูถงึ
เศรษฐกจิในแงม่มุไหน คาํวา่ “หน้ีท่วม” กจ็ะกลายมาเป็นหน่ึงในปจัจยัทีทุ่กคนต่างพดู (หรอืบ่น) ถงึ ตัง้แต่ผูนํ้ารฐับาล 
กระทัง่คนนัง่รถเมล ์ 

ตน้เดอืนเมษายนทีผ่่านมา McKinsey บรษิทัทีป่รกึษาสญัชาตอิเมรกินั กเ็พิง่ออกรายงานแสดงความเป็นห่วง
เป็นใย แกมตําหนิตเิตยีน วา่สดัสว่น “หน้ีครวัเรอืนต่อรายได”้ (household debt to income) ของบา้นเรานัน้สอ่เคา้น่า
เป็นห่วง เพราะในปี 2007 มสีดัส่วนอยู่ที่ 93% แต่ขอ้มลูกลางปี 2014 กลบัพบว่าตวัเลขดงักล่าวพุ่งไปอยู่ที ่121%  
ซึง่เป็นสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกบัสหรฐัฯ และองักฤษ แต่ทีน่่าสนใจคอืระดบัรายไดข้องคนไทยนัน้ น้อยกว่าชาตมิหาอํานาจ
ขัว้ตะวนัตกมากนกั! นอกจากนัน้สดัสว่น “หน้ีครวัเรอืน ต่อ GDP” ของเราในวนัน้ีกอ็ยูท่ีป่ระมาณ 86%! 

ดูเหมอืนจะไม่ใช่เรื่องเขา้ใจง่ายนักกบัตวัเลข “หน้ีครวัเรือนต่อรายได้” หรอื “หน้ีครวัเรือน ต่อ GDP”  
ทีห่ลายหน่วยงานหยบิยกขึน้มาพดูถงึวา่น่ีคอืหน่ึงในปจัจยัทีฉุ่ดรัง้เศรษฐกจิไทย ณ ปจัจุบนั  

ดงันัน้ เพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ใจเฟิร์นอยากให้ “คนไทยหวัใจการเงิน” ลองมาสํารวจ “สุขภาพหน้ี” ของ
ตวัเองกนัสกัหน่อยวา่เป็นอยา่งไร...แขง็แรงหรอือ่อนแอ แคไ่หนกนั?? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ทีม่า: www.facebook.com/WealthMeUp 

รวบรวมจาก: TSI ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

ตารางน้ีเป็นสดัส่วน “หน้ีสนิต่อรายได้” ที่เหมาะสมซึ่งแยกตามประเภทของหน้ี แต่หากใครมหีน้ีน้อยหรอื
มากกวา่น้ี นอกจากจะลองคํานวณสดัสว่นหน้ีทีแ่ยกตามประเภทแลว้ (หน้ีบตัรเครดติ หน้ีบา้น หน้ีรถ) กอ็ยา่ลมืเอาหน้ี
ทีม่ที ัง้หมดมาคํานวณรวมกนัดว้ยว่าน้อยกว่า 50% รเึปล่า?? และคําตอบทีไ่ดก้ค็งพบว่าน่าจะมคีนอยู่ 2 ประเภท
ดว้ยกนัคอื “สขุภาพหน้ีดี” หรอื “สขุภาพหน้ียํา่แย่” 
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สาํหรบัผูท้ีม่ ี“สุขภาพหน้ียํา่แย่” และอยากไปใหไ้กลจากสถานภาพทีเ่ป็นอยู่ หรอื ทีเ่ฟิรน์เรยีกเหตุการณ์น้ี
วา่คอืการ “หนี...หน้ี” อยากใหล้องทาํ 3 สิง่น้ี  

1. จดบนัทึก 

เราจะไมส่ามารถจดัการกบัอะไรไดเ้ลย หากวา่ทุกอยา่งยงัวนเวยีนอยูแ่ค่ในความคดิของเราเอง (โห! หน้ีท่วม
เลย, จะใชห้น้ีหมดมัย้เน่ีย?, โอ๊ย...บลิมาอกีแลว้!!) เพราะสิง่สําคญัที่สุดของทุกแผนการเงนิกค็อืการ “จดบนัทึก” 
ดงันัน้ ลองหยบิสมุดขึน้มาสกัเล่ม แลว้เขยีนหน้ีทัง้หมดทีม่ ีทัง้ประเภท, จํานวนหน้ี, ดอกเบีย้, ระยะเวลาการชําระคนื 
แลว้ทาํไฮไลทห์น้ีทีเ่กินสดัส่วนท่ีเหมาะสม (มากกวา่ตารางขา้งตน้) และไลล่าํดบัหน้ีท่ีมีดอกเบีย้สงูท่ีสดุไปน้อยทีส่ดุ 

2. เร่ิมปฏิบติัการ “หนี” 

อ๊ะๆ...อย่าเพิง่เขา้ใจผดิกนันะคะ เฟิร์นไม่ได้หมายความว่าให้ “ชิง่” แต่อย่างใด หากแต่หมายถงึการ “หนี” 
สองสิง่น้ี...นัน่คอื  

 “หนี...หน้ีท่ีดอกเบีย้สงู และ เกินสดัส่วนท่ีเหมาะสม”  

หลงัจากจดบนัทกึ (ตามขอ้ 1) เรยีบร้อยแล้ว เราก็จะรูไ้ด้ทนัทวี่าหน้ีก้อนไหนที่มที ัง้ไฮไลท์ (เกิน
สดัส่วนที่เหมาะสม) และอยู่ในลําดบัต้นๆ (ดอกเบี้ยสูง) ดงันัน้จงเริม่กระบวนการ “หนี” ด้วยการ
จดัการหน้ีกอ้นดงักลา่วอยา่งเร่งด่วนท่ีสดุ มรีายไดปุ้๊บโปะป ับ๊ เงนิเดอืนออกปุ๊บ จดัการทนัท ีเพราะ
ไมเ่ชน่นัน้แลว้การหลุดจากวงโคจรแหง่ “หน้ี” จะเป็นไปไมไ่ดเ้ลย กท็ัง้ดอกเบีย้สงู ทัง้ยงัไมค่วรค่าแก่
การมอียูแ่หง่หน้ีอกี  

 “หนี...หน้ีก้อนใหม่”  

ชา้ก่อนพีน้่อง! คนจํานวนไม่น้อยทีเ่ลอืกวธิกีารสรา้งหน้ีกอ้นใหม ่เพื่อมาใชค้นืหน้ีกอ้นเก่า อย่าทํา
แบบนัน้เดด็ขาด! เพราะนัน่สะทอ้นถงึพฤตกิรรม “ติด(การเป็นลกู)หน้ี” โดยไมรู่ต้วั และจะทาํใหเ้รา
ไมม่ทีาง “หนี...หน้ี” ไดเ้ลย เปรยีบเสมอืนกบัในวนัทีเ่ราไมส่บาย อยากใหร้า่งกายอบอุ่น แต่เลอืกที่
จะเปิดแอรใ์หเ้ยน็ฉ่ํา แลว้ใสเ่สือ้ 3 ชัน้ พรอ้มดว้ยผา้ห่มหนาเตอะ...แทนทีจ่ะปรบัอุณหภูมแิอรใ์ห้
เหมาะสม ถามวา่แบบไหนจะทาํใหอ้าการหวดัหายไดม้ากกวา่กนั?  

แน่นอนวา่การปรบัพฤตกิรรมไมใ่ช่เรื่องงา่ย แต่อยากใหล้องคดิแบบน้ี...หมดหน้ี = เป็นไท, ถ้าก่อ
หน้ีก้อนใหม่ กเ็ป็นเหมือนเดิมคือ “ลกูหน้ี”  

ถ้าคณุซ้ือส่ิงของท่ี “ไม่จาํเป็น” 
สกัวนัคณุจะต้องขายของท่ีจาํเป็น 

-Warren Buffett- 
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3. “หาตวัช่วย” 

หลงัจากลงมอื “จดบนัทึก” และ เร่ิมปฏิบติัการ “หนี” ไปสกัระยะหน่ึงแลว้ แต่ถา้รูส้กึว่ายงัม.ี..อาการน่า
เป็นหว่ง! อยูล่ะ่ก ็ลองมอง “หาตวัชว่ย” 3 ตวัน้ีด ู

 “พดูคยุกบัเจ้าหน้ี” 

หากคุณเป็นคนหน่ึงที่ชอบตดิตามข่าวเศรษฐกจิ “กรซี” ถอืเป็นลูกหน้ีรายใหญ่ที่คนทัว่โลกต่างเฝ้า
ตดิตามการหารอืกบันานาเจ้าหน้ีทัง้ EU, IMF แมว้่ากรซีอาจจะไม่ใช่ต้นแบบที่ดนีัก (หน้ีท่วม, 
ต่อรองเยอะ, เงื่อนไขแยะ) แต่บทเรยีนนึงที่เราได้จากเรื่องน้ีกค็อื “การพูดคุยกบัเจา้หน้ีคอืสิง่ที่พงึ
กระทาํ”  

ลองพูดคุยกบัเจา้หน้ีรายใหญ่ทีม่ดีอกเบีย้สงู เจรจาต่อรอง เพื่อผ่อนปรน รายจ่ายรายเดอืน, ขอยดื
อายหุน้ี, ลดดอกเบีย้, งดคา่ปรบั, หยวนคา่ธรรมเนียม ฯลฯ เพราะนัน่แสดงถงึความจรงิใจของตวัเรา
ต่อเจา้หน้ีทีพ่รอ้มจะคนืเงนิใหแ้ต่เพยีงแค่ขอความเหน็ใจสกัเลก็น้อย และแน่นอนว่าไม่มเีจา้หน้ีราย
ไหนอยากใหห้น้ีทีม่อียูก่ลายเป็น “หน้ีเสยี” การยดืหยุน่กบับางเงือ่นไขทีดู่สมเหตุสมผลกเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่
น่าจะเหนือบา่กวา่แรงจนเกนิไป 

 “ลดรายจ่าย” 

ก่อนทีจ่ะขอความชว่ยเหลอืจากใคร...สิง่สาํคญัทีส่ดุกค็อื “ตอ้งชว่ยตวัเองก่อน” เฉกเช่นกรณีของกรซี 
ในวนัที่เขาร้องขอเงินก้อนใหม่ หรือขอยืดเวลาชําระหน้ีออกไป เจ้าหน้ีต่างจับตาดูการปฎิรูป
เศรษฐกจิในประเทศวา่เขาเอาจรงิแคไ่หน  

หน้ีสว่นบุคคล กเ็ช่นกนัหากเรามคีวามตัง้ใจทีจ่ะ “หนี...หน้ี” แลว้ ไฉนเลยจะไมป่รบัพฤตกิรรมการ
ใชจ้่ายของตวัเองลงสกัหน่อย ลองลด ละ เลกิ การจ่ายเงนิใหค้นอื่น (ใหพ้่อคา้-แม่ขาย) มาใชจ้่าย
เพือ่ตวัเองสกันิด (ใชห้น้ี) เป้าหมายเพือ่พชิติ “ความเป็นไท” กอ็ยูไ่มไ่กลเกนิเอือ้ม 

 “เพ่ิมรายได้” 

ความจรงิแล้วการ “ลดรายจ่าย” ง่ายกว่าการ “เพิม่รายได้” เป็นไหนๆ แต่หากเราได้ทําทุกวถิทีาง
อย่างตัง้ใจแล้ว ผลลพัธ์ที่ได้ยงัไม่สามารถทําให้เรา “หนี...หน้ี” ได้ เห็นทีตวัช่วยสุดท้ายที่เราพงึ
กระทํากค็อืหาอาชพีเสรมิ ไม่ว่าจะเป็นไกด์ในวนัหยุด, ทํางานล่วงเวลา, ขายของออนไลน์ เราเคย
เป็นเหยือ่ใหก้บัสนิคา้ประเภทไหน ผา่นช่องทางอะไร ลองกลบัไปเป็นผูล้่าเหยื่อดบูา้ง นอกจากจะได้
เรยีนรูก้ารทาํธุรกจิแลว้ ยงัมรีายไดเ้สรมิอกีดว้ย แต่อยา่ลมืวา่...ทัง้หมดน้ีเพื่อ “หนี...หน้ี” ไมใ่ช่เพื่อ 
“ติด (การเป็นลกู) หน้ี” 

และน่ีก็คือปฏิบัตการ “หนี...หน้ี” ที่เฟิร์นอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยน “มนั(เป็น)หน้ี” ให้เป็น Money  
มามะ๊...มาหนีหน้ีกนัดกีวา่ ^___* 

****************************************************************** 

ตดิตามบทความเกีย่วกบัการเงนิและการลงทุนทีน่่าสนใจอืน่ๆ ไดท้ี ่www.tsi-thailand.org 


