


1   

เมื่อไม่กี่ปีก่อนฉันตระหนักว่า ตัวเองจมปลักอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิต 

ที่เลวร้าย บ่อยครั้งที่ฉันเล่าให้ทุกคนฟังว่า ฉันติดหนี้ถึงขนาดหลังจาก 

จา่ยหนีไ้ปแลว้กไ็มม่เีงนิเหลอื แมว้า่จะมเีสือ้ผา้สวยเกแ๋ละอปุกรณเ์ครือ่งใช ้

รุ่นใหม่ล่าสุดเสมอ แต่ฉันใช้ชีวิตแบบไม่มีเงินเก็บ ทั้ง ๆ ที่ทำงานมากกว่า  

40 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์ ฉนักลบัไมม่เีงนิเหลอืสำหรบัจา่ยหนีท้ีท่ว่มหวัอยูเ่สมอ  

แม้ว่าลึก  ๆ  แล้วจะรู้ดีว่า ขณะที่ฉันต้องดิ้นรนหาทางใช้หนี้ผู้อื่นอยู่นั้น  

เม่ือถึงเวลาท่ีอยากได้อะไร ก็หาเงินได้ เสมอ ฉันบอกกับตัวเองว่าไม่ต้องการ 

ใช้จ่ายอย่างที่เป็นอยู่ แต่จริงหรือ นี่ฉันกำลังล้อใครเล่น จริง  ๆ  แล้ว 

ฉันชอบใช้เงิน ชอบสิ่งใหม่  ๆ รักสิ่งที่ทั้งพิเศษทั้งแปลกไม่มีใครเหมือน  

ชอบมากที่จะหาเสื้อเชิ้ตสุดเท่ตัวนั้นให้เจอ หรือไม่ก็แต่งบ้านของตัวเอง  

เห็นไหมว่าฉันเป็นพวกบ้าจับจ่าย รักการค้นหา รักความรู้สึกตื่นเต้น 

เมื่อได้พบของที่ค้นหามาทุกหนแห่ง ฉันรู้สึกถึงการหลั่งสารอะดรีนาลิน 

ไปทั่วร่างกาย และยื่นเงินให้อย่างมีความสุข คนอย่างฉันที่เรียกตัวเองว่า  

“คนสุรุ่ยสุร่ายโดยธรรมชาติ” ผู้เกิดมาพร้อมอาการกระเป๋ารั่วจะอยู่โดย 

ปลอดหนีไ้ดจ้รงิหรอื ไมน่า่นะ ทีรู่เ้พราะฉนัทำงบประมาณไมเ่ปน็ จงึไมน่า่ 

บทนำ

คนใช้จ่ายมือเติบอยู่โดยปลอดหนี้ได้จริงหรือ



2   บริหารเงินดี  ชาตินี้ไม่มีวันจน

เปน็ไปไดท้ีจ่ะมชีวีติโดยปลอดหนี ้ ฉนัรูว้า่ถา้การทำงบประมาณเกีย่วขอ้งกบั 

การอยู่โดยปราศจากหนี้ ฉันก็พลาดอย่างแรงแล้ว นอกจากนี้ ฉันเคยใช้ 

ความพยายามอย่างไม่จริงจังนับสิบวิธีเพื่อควบคุมพฤติกรรมตัวเองให้ได้  

หลังจากที่ล้มเหลวแต่ละครั้ง ฉันบอกกับตัวเองว่าเดือนหน้าต้องเป็นเดือน 

ที่ควบคุม  “การใช้จ่ายเกินตัว”  นี้ได้อย่างเด็ดขาดเสียที และใน  ท้ายที่สุด  

ฉันก็ควบคุมภาวะหนี้ได้ แต่เดือนหน้าพวกนั้นอยู่เหนือการควบคุมเสมอ  

“การทำให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ใต้การควบคุม”  เป็นเรื่องลวงหลอก ฉันอยากหา 

วิธีควบคุมการเงินของตัวเองให้ได้ แต่ทางออกนั้นต้องมีประสิทธิภาพสูง 

อย่างมากและทำให้ฉันมีแรงผลักดันตลอดเวลา ทั้งยังต้องง่ายและ 

ตรงไปตรงมา ซึ่งก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยค้นพบสูตรในการหลุดพ้นจากหนี้ 

มาก่อน แต่แล้วก็ได้พบ

จนกระทั่ ง เมื่อฉันโพสต์ เรื่องลงบล็อกเป็นครั้ งแรกบนเว็บไซต์   

AndThenWeSaved.com ของตัวเอง โดยโพสต์เกี่ยวกับความคิดกึ่งบ้า 

โดยไม่ตั้งใจว่า ฉันจะใช้เวลาตลอดทั้งปีใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น  

เพราะอยากรูว้า่จะเกดิอะไรขึน้บา้ง ฉนัอยากรูว้า่จะรบัมอืกบัความทา้ทายนี ้

ได้ไหม แน่นอนว่าฉันอยากเชื่อว่าตนเองอยู่ได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ใช้จ่าย 

อะไรนอกจากสิ่งจำเป็น แต่ก็สงสัยตัวเองมากที่สุด เพราะรู้ตัวดีว่า 

รักการใช้เงินมากแค่ไหน ฉันจึงคิดว่า ถ้าให้สาธารณชนรับรู้เกี่ยวกับหนี้ 

และภาระทีต่อ้งแบกรบั อาจทำใหฉ้นัตอ้งทำตามแผนอยา่งเครง่ครดั และ 

ไม่ละทิ้งความคิดนี้หากเผชิญกับความยากลำบาก เมื่อฉันโพสต์เรื่องราว 

ของตนเอง เมื่อฉันทำให้ตนเองอยู่ในภาวะเสี่ยง และเมื่อฉันเริ่มเล่า 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหนีข้องฉนัอยา่งตรงไปตรงมาลงบนเวบ็ไซต ์ ปรากฏวา่ 

มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น ขณะที่ความรู้สึกละอายใจเรื่องการติดกับดัก 

ความยุ่งเหยิงทางการเงินครั้งสำคัญยังไม่ทันจางหาย ฉันกลับได้เรียนรู้ว่า  

ตวัเองไมไ่ดเ้ปน็คนเดยีวทีก่ำลงัดิน้รนหาทางปลดหนี้ มคีนอืน่ ๆ ทีเ่ดอืดรอ้น 

จากปัญหาการใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณเช่นกัน บางคนก็ทุ่มเงินซื้อของ 
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บ้า ๆ บอ ๆ เหมือนที่ฉันเคยทำ ผู้อ่านบล็อกของฉันมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน  

และเผชิญกับสถานการณ์ต่างกันก็จริง แต่สาระสำคัญคือ เราทุกคน 

ล้วนรู้สึกสิ้นหวังและละอายใจที่ต้องอยู่ในปมปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่าย 

ของตัวเอง พวกเราต่างต้องการและจำเป็นอย่างมากที่ต้องหาทางออก 

ที่ได้ผลอย่างรวดเร็วที่สุด ฉันรู้สึกขอบคุณเสมอสำหรับผู้ที่ร่วมแลกเปลี่ยน 

เรื่องราวกับฉัน 

“รายจา่ยทีไ่มค่าดคดิผดุขึน้เรือ่ย ๆ ทัง้คา่ยา คา่ซอ่มรถ งานแตง่งาน 

ของเพื่อน งานเลี้ยงที่จัดให้ว่าที่คุณแม ่ เป็นต้น”

“ฉันหาเงินได้ไม่พอใช้”

“ฉันต้องนั่งติดโต๊ะทำงานที่เครียดมาก การได้ซื้อของทางออนไลน์ 

ทำให้รู้สึกดีขึ้น ฉันจึงเอาแต่ใช้เงินแทนการออมเงิน และต้องหาทาง 

ปลดหนี้”

การได้รู้ว่าฉันไม่ใช่คนเดียวที่ควบคุมการเงินของตัวเองไม่ได้ถือว่าเป็น 

ประโยชน์ทีเดียว แต่ความเหมือนอีกอย่างหนึ่งที่ฉันได้รับจากอีเมลของ 

ผู้อ่านคือ พวกเขาต่างมีแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของฉัน และเริ่ม 

ขอให้ฉันช่วยหาทางจำกัดการใช้จ่ายของพวกเขาเป็นระยะเวลาหนึ่งปี  

ดว้ยการใชเ้งนิเฉพาะกบัสิง่ทีจ่ำเปน็เทา่นัน้ จดุนัน้ทำใหฉ้นัตระหนกัวา่ผูค้น 

หวังพึ่งฉัน จริง  ๆ  แล้วพวกเขาเข้าหาฉันเพราะต้องการทางแก้ปัญหา  

กลายเป็นว่าพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัว 

ตลอดเวลาเช่นกัน อาทิ แต่ฉันอยากได้ ฉันสมควรจะได้ ราคาดีมาก 

เลย! มันน่ารักจังเลย! ช่างเหมาะเหม็ง! มันไม่แพงอย่างที่คิด มีผู้อ่าน 

จำนวนมากเช่นกันที่รู้สึกท้อแท้จากภาระหนี้ที่พวกเขาหาทางออกไม่ได้  

หนี้จึงกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต บางคนถึงขนาดคิดว่าพวกเขา 

ต้องตายในกองหนี้ อาจเรียกได้ว่านี่คือความรู้สึกร่วมของคนยุคปัจจุบัน  
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ผลสำรวจของ creditcards.com ระบุว่า เกือบหนึ่งในห้าของผู้บริโภคที่ม ี

ภาระเงินกู ้ กล่าวว่า พวกเขาคิดว่าไม่มีวันใช้หนี้ได้หมด

นั่นเป็นความรู้สึกที่น่าหดหู่ และฉันเคยผ่านช่วงเวลาที่ไม่คิดว่าการ 

หลดุพน้จากภาระหนีจ้ะเปน็จรงิไดเ้ชน่กนั นัน่เปน็เหตผุลวา่ทำไมจงึมบีลอ็ก 

ของฉันและหนังสือเล่มนี ้ เพราะการปลดหนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได ้ และทำได้ 

อย่างรวดเร็วมากด้วย ฉันอยากช่วยให้คุณเห็นภาพชีวิตที่ปราศจากทั้งหนี้  

ความละอาย ความกังวล และความหวาดวิตก เราสามารถหยุดวงจร 

ความรู้สึกย่ำแย่ได้ตรงนี้และเดี๋ยวนี้ มันเป็นงานหนัก และง่ายที่จะคิดว่า 

การหลุดพ้นจากหนี้และการใช้จ่าย  “ปกติ”  จะไม่มีวันเกิดขึ้น แต่มัน 

เป็นไปได้! คุณจะได้เห็นต่อไปว่าฉันพบจุดลงตัวระหว่าง  “การใช้เงิน 

จนหมด!” กับ “การไม่ใช้เงินเลย!”

สำหรับฉันแล้ว การหลุดพ้นจากหนี้เป็นเรื่องของทางเลือก ระหว่าง 

ไม่ฝืนใจทำงานที่ไม่ชอบเพียงเพราะต้องการรายได้ กับสามารถใช้เงินซื้อ 

สิง่ทีจ่ำเปน็สำหรบัฉนั ฉนัปรารถนาจะมสีถานะการเงนิทีด่กีวา่เพยีงแคม่เีงนิ 

รองรับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของแต่ละเดือน หรือไม่ก็จ่ายเช็คเด้งอีก มีเหตุผล 

มากมายเหลือเกินที่ว่า การยอมสละสิ่งต่าง  ๆ  เพื่อให้หลุดพ้นจากหนี้นั้น 

คุ้มค่า ฉันขอบคุณผู้อ่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อนี้ พวกเขา 

ต่างบอกว่ามันคุ้มค่าเพราะว่า 

“ฉันอยากทำงานน้อยลงและได้ท่องเที่ยว!”

“มันมีผลต่อการตัดสินใจต่าง ๆ ของฉัน”

“หนี้เป็นภาระที่ถ่วงชีวิตฉัน”

“ฉันอยากใช้เงินไปกับสิ่งที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายและความฝันได้”

“ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัวสักวันหนึ่ง”

“ฉันรู้สึกแย่กับชีวิตที่ต้องใช้เงินอย่างจำกัดจำเขี่ย เพราะต้องจ่ายหนี้ 

บัตรเครดิตเดือนละ 600 เหรียญ”
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“ฉันอยากปลดเกษียณ”

“ฉันไม่อยากกังวลถึงอนาคต”

อะไรก็ตามที่ทำให้คุณหลุดพ้นจากหนี้ย่อมคุ้มที่จะทำและฉันรู้ว่าคุณ 

ไปถึงจุดนั้นได้ ที่เขียนหนังสือเล่มนี้เพราะฉันเป็นคนธรรมดาเหมือน  ๆ  

กับคุณ ไม่ใช่บุคคลที่เป็นตำนานด้านการเงินอย่าง โรเบิร์ต คิโยซากิ,  

ซซูี ่ ออรแ์มน หรอืเดฟ แรมเซย ์ ฉนัไมเ่คยเรยีนการเงนิหรอืเศรษฐศาสตร ์

และไม่ได้จบเอ็มบีเอ แต่เป็นผู้หญิงที่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายและมีหนี้ท่วมหัว 

จนต้องเป็นทุกข์อย่างสาหัส สำหรับฉันแล้ว คำตอบคือแผนงดจ่าย การ 

ตัดสินใจครั้งสำคัญกว่าที่จะเริ่มแผนงดจ่ายนั้น ฉันต้องตัดสินใจครั้งย่อย ๆ  

มามากมายเช่นกัน แม้ว่าการตัดสินใจย่อมต้องสละสิ่งต่าง ๆ  และทำงาน 

หนัก แต่ก็ช่วยให้ฉันใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเช่นกัน หลังจากเสียเวลาอยู่หลายปี 

คิดว่าการปลดหนี้ไม่มีวันเป็นไปได้ แต่แผนงดจ่ายทำให้ฉันปลอดหนี้ 

ได้เร็วมาก  ๆ หนังสือเล่มนี้จึงเกี่ยวกับวิธีที่ทำให้ฉันสำเร็จ และสิ่งที่ได้ 

เรียนรู้ระหว่างทาง ความเปลี่ยนแปลงที่ฉันสร้างขึ้น ความตระหนักรู้ 

ที่เกิดขึ้น และการทำให้ความตระหนักรู้เหล่านั้นกลายเป็นความสัมพันธ์ 

รูปแบบใหม่ที่มั่นคงกับเงิน

ในตอนท้ายของแต่ละบท คุณจะพบรายการคำแนะนำให้ปฏิบัติไป 

พร้อมกับการอ่านเล่มนี้ เพื่อช่วยให้กระบวนการปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่น  

หัวข้อ  “สิ่งที่ต้องทำ!”  จะบอกสิ่งที่ฉันทำในแต่ละขั้นตอนของแผนงดจ่าย  

เป็นขั้นตอนง่าย ๆ ที่คุณสามารถทำตามเพื่อปลดหนี้เหมือนที่ฉันเคยทำได ้

ฉันไม่สนว่าคุณมีหนี้เท่าไร  หรือหาเงินได้เท่าไร

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่คุณเป็นหนี้ประเภทใด คุณอาจไม่เคยใช้บัตรเครดิต 

มาก่อน (ฉันขอโค้งคำนับให้) แต่กำลังดิ้นรนหาทางชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อ 
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การศึกษา  ส่วนหนี้ของฉันผสมปนเปกันอย่างเลวร้าย  ระหว่างหนี้ 

บัตรเครดิตกับหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขณะที่บางคนมีชนักติดหลัง 

กับหนี้ค่ารักษาพยาบาลก้อนโต หรือคุณอาจโน้มน้าวใจตัวเองว่าสมควร 

ได้ไปเที่ยวยุโรปทุกปี ทั้ง  ๆ  ที่ค่าใช้จ่ายเกินงบไปมากมาย คุณอาจกำลัง 

ตกงานและไม่มีเงินสำรองไว้ใช้ จึงต้องหันไปพึ่งบัตรเครดิตและใช้จน 

เต็มวงเงิน คุณอาจมีหนี้ที่ดูเหมือนไม่มากมายนักเมื่อเทียบกับของเพื่อน  ๆ  

จึงไม่เคยใส่ใจจะจัดการกับมัน แต่ตอนนี้คุณอยากปลดหนี้ก้อนนี้แล้ว  

คุณอาจมีอายุมากขึ้นและไม่เคยมีเงินเก็บ สำหรับฉันแล้ว ประเด็นไม่ได้ 

อยู่ที่คุณตัดสินใจผิดพลาดหรือไม่  (ใครไม่เคยบ้างล่ะ) หรือคุณกำลัง 

แบกภาระหนี้ก้อนโตจากเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือไม ่ เพราะกระบวนการ 

ที่ฉันทำนั้นได้ผลไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใด คุณสามารถใช้แผน 

งดจ่ายปลดหนี้ได้อย่างรวดเร็ว หรือเพื่อออมเงินได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่คุณหาเงินได้มากเท่าไรเช่นกัน การเป็นหนี้แท้จริง 

แล้วไม่ได้มาจากการมีรายได้น้อย มีผู้คนรายได้สูงนับไม่ถ้วนที่เข้าไป 

พัวพันกับหนี้มหาศาล เพราะใช้จ่ายเกินตัวหรือสูญเสียรายได้ที่เคยมี การ 

ปลดหนี้ในความหมายของฉันคือการเผชิญหน้ากับทางเลือกที่คุณเลือก  

และการใช้มันสมองพลิกสถานการณ์ของตัวเองให้ดีขึ้น ใช่ว่าจู่  ๆ  ภาวะ 

ปลอดหนี้ก็เกิดขึ้นกับฉัน ไม่ใช่โชคที่ทำให้ฉันปลอดหนี้ และไม่ใช่โอกาส 

ดว้ย ฉนัปลดหนีไ้ดเ้พราะฉนัเลอืกเชน่นัน้และคณุกท็ำไดเ้ชน่กนั อยากบอก 

ด้วยว่าคุณไม่ต้องทำโดยลำพัง ขณะที่เขียนต้นฉบับอยู่นี้ ผู้อ่านของ  

AndThenWeSaved.com สามารถออมเงินได้กว่าหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ด้วยวิธีงดจ่ายและควบคุมการจ่าย และจำนวนเงินนั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลา!  

เว็บไซต์ของฉันมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์มากมายเอาไว้ 

ชว่ยเหลอืคณุ สามารถตดิตอ่สมาชกิแผนงดจา่ยคนอืน่  ๆไดบ้นโซเชยีลมเีดยี  

And Then We Saved ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook.com/AndThen 

WeSaved) พินเทอเรสต์ อินสตาแกรม สแนปแชต และทวิตเตอร์  
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(@annanewelljones)

โปรดอย่าล้มเลิกความตั้งใจก่อนเริ่มลงมือทำ โดยบอกตัวเองว่า 

มนัไมม่วีนัเกดิขึน้กบัคณุซึง่มรีายไดป้ลีะ 20,000 หรอื 30,000 หรอื 150,000  

ดอลลาร์สหรัฐ การเดินทางสู่ภาวะปลอดหนี้ของคุณไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลข 

รายไดเ้ลย แตเ่ปน็เรือ่งของความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาความสมัพนัธร์ปูแบบใหม ่

ทีม่ัน่คงกบัเงนิของคณุ คณุทำไดอ้ยา่งแนน่อน! เหนอืสิง่อืน่ใด อยา่ปลอ่ย 

ให้หนี้เป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตั้งใจ



It was on that crowded plane  

that my financial life finally became real.  

There was no way out. No way out of  

my debt, no way out of this plane.

บนเครื่องบินที่มีผู้โดยสารแน่นลำนั้นนั่นเอง 

ที่ในที่สุดชีวิตการเงินของฉันก็ประจักษ์ชัดตรงหน้า  

ฉันหาทางออกไม่ได้ ทั้งจากความเป็นหนี ้

และจากเครื่องบินลำนี้



9   

บทที ่ 1

ฉันยังตั้งหน้าตั้งตาซื้อแม้เมื่อเงินหมดแล้ว

29 ธันวาคม...

ฉันเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวในแถบมิดเวสต์ช่วงคริสต์มาส  

ฉันสวมลองจอห์นไว้ข้างในทับด้วยเสื้อกันหนาวหลายชั้นและกางเกงยีน  

ฉันเดินทางคนเดียว กระวนกระวายและสูดน้ำมูกฟืดฟาดบนเที่ยวบินที่มี 

ผู้โดยสารเต็มลำ โดยนั่งตรงกลางและถูกบีบอัดอยู่ระหว่างคนแปลกหน้า 

สองคน ฉันว้าวุ่นใจเพราะฐานะการเงินตกต่ำถึงขีดสุด เดือนธันวาคมนั้น 

นับได้ 8.8 ปีแล้วที่ฉันเป็นหนี้ และนับเป็นเดือนที่สิบสามแล้วที่ฉันต้อง 

โยกเงินจากบัญชีที่เบิกเงินเกิน (โอดี) ไปใส่ในบัญชีกระแสรายวัน เพื่อ 

รองรับนิสัยการใช้เงินเกินตัวของฉัน

ขณะที่อยู่บนเครื่องบินนั้น ฉันเป็นหนี ้ 23,605.10 ดอลลาร์สหรัฐ

ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าหนี้ 23,605.10 ดอลลาร์สหรัฐไม่ถือว่ามากเมื่อเทียบ 

กับมูลหนี้ของบางคน แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า มันเลวร้ายพอแล้ว สำหรับฉัน 

การเปน็หนีห้มายถงึการตอ้งแบกรบัภาระ และทำใหฉ้นัหายใจไมอ่อกแมจ้ะ 

ไม่ได้ตั้งใจคิดถึงมัน บางวันฉันก็วางเฉยได้กับการมีหนี้ก้อนนี้คอยถ่วงและ 

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ บางวันฉันก็หาข้อแก้ตัวให้ตัวเองว่า มูลหน้ีส่วนใหญ่ 
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เปน็เพยีงหนีเ้กา่ทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษา ซึง่สงัคมถอืวา่เปน็หนี้ “ด”ี  

(นิตยสาร ฟอร์บส์ ระบุว่า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2014 มูลหนี้ของนักศึกษา 

ทั่วประเทศคิดเป็น 1.08 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) หนี้อีกส่วนหนึ่งประกอบ 

ด้วยหนี้บริโภค ประมาณ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่างบดุลเฉลี่ยของ 

บตัรเครดติ 7,327 ดอลลารส์หรฐัเพยีงเลก็นอ้ย) และเงนิกูย้มื (ทีฉ่นัสาบาน 

เปน็มัน่เปน็เหมาะวา่จะคนืให)้ ทีพ่อ่แมอ่อกหนา้กูม้าใหฉ้นัเรยีนมหาวทิยาลยั

บนเครือ่งบนิทีม่ผีูโ้ดยสารแนน่ลำนัน้นัน่เองทีใ่นทีส่ดุชวีติการเงนิของฉนั 

กป็ระจกัษช์ดัตรงหนา้ เทีย่วบนินัน้ วนันัน้ และชว่งเวลานัน้มอีะไรถงึทำให ้

เกิดความหยั่งรู้ขึ้นมากลางอากาศน่ะหรือ จริง ๆ แล้วฉันไม่รู้คำตอบด้วยซ้ำ  

อาจเป็นเพราะการมีวันหยุดท่ีทำให้ฉันมีโอกาสบินในระยะส้ัน ๆ อาจเป็นเพราะ 

นีเ่ปน็ครัง้แรกทีฉ่นัมโีอกาสครุน่คดิเพยีงลำพงั หรอือาจเพราะความรูส้กึทีม่ ี

ต่อเพ่ือนเดินทาง ผู้น่ังขนาบจนฉันเหมือนถูกกักขังจากทุกด้านและหาทางออก 

ไม่ได้ ทั้งทางออกจากความเป็นหนี้และทางออกจากเครื่องบินลำนี้

ระหว่างเที่ยวบินนั้นเองที่ฉันตระหนักอย่างแจ่มแจ้งว่าตนเองมีชีวิต 

ที่ยุ่งเหยิง ฉันประจักษ์แก่ใจว่าไม่สามารถควบคุมอะไรได้อีก

หากมองจากภายนอก ฉันมั่นใจว่าฉันดูสงบนิ่ง นั่งอย่างเรียบร้อย 

และจดจ่อกับเรื่องของตัวเอง ฟังเพลง กินถั่วมันเยิ้มกับน้ำอัดลมที่เพลิน 

แต่ก็รู้สึกผิด ฉันยังคงถูกบีบอยู่ระหว่างคนแปลกหน้าและเกลียดที่นั่ง 

ตรงกลาง แถมนึกเสียใจที่สวมลองจอห์นไว้ข้างในทับด้วยกางเกงยีน แต่ 

ภายในฉันกำลังเปลี่ยนแปลงไป ฉันพร้อมจะลงมือ จะตัดสินใจในเรื่อง 

ที่ยากและไม่สะดวกสบาย วินาทีนั้นฉันพร้อม มีแรงผลักดัน และมีพลัง  

ฉนัสญัญากบัตวัเองวา่ ตอ้งปลดหนีใ้หไ้ดเ้สยีท!ี ตามดว้ยความคดิทีผ่ดุขึน้ 

ในสมองว่า อย่างน้อยที่สุดก็หนี้บัตรเครดิต – อย่างน้อยนั่นก็ดูน่าจะทำได้!

ตอนนี้ฉันเชื่อแล้วว่า ฉันต้องทำผิดพลาดมากจนมาถึงจุดที่เป็นอยู่ 

บนเที่ยวบินนั้น ฉันต้องเอาชนะความตกต่ำทางการเงินให้ได้ และคิดว่า 

คงจะทำในส่ิงท่ีจำเป็นต้องทำเพ่ือปลดหน้ีไม่ได้ถ้าไม่อยู่ในสภาพหมดกำลังใจ 
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และหมดหวังมากขนาดนั้น ตอนนี้ฉันรู้สึกขอบคุณสถานการณ์นั้นก็จริง  

แต่ในเวลานั้นฉันไม่คิดอย่างนี้ ตอนนั้นฉันไม่ตระหนักเลยว่าจะหวนคิดถึง 

ชว่งเวลาบนเครือ่งบนิบอ่ยถงึเพยีงนี ้ และจำความรูส้กึของการถกูกลนืกลาย 

ทำให้หายไปโดยสิ้นเชิงในวังวนอันยุ่งเหยิงของหนี้

มันคือสัญชาตญาณที่บอกกับตัวเองว่า พระเจ้า เรื่องนี้ต้องจบเสียที  

นั่นเองที่เป็นแรงผลักดันให้ฉันใช้แผนงดจ่ายอย่างต่อเนื่องเมื่อฉันอยากจบ 

กับหนี้จริง ๆ  

แต่งงานกับความตื่นเต้นที่ได้จ่าย

ฉนัเปน็คนประเภทไมเ่หน็นำ้ตดักระบอก ไมเ่หน็กระรอกโกง่หนา้ไม ้ กอ่นอืน่ 

ต้องเล่าก่อนว่าฉันเข้าไปติดกับดักหนี้ได้อย่างไร ธันวาคมปีนั้นครบรอบ 

เดือนที่เจ็ดของชีวิตสมรสของฉันกับแอรอน งานแต่งของเราจัดอย่าง 

เรียบง่ายตามมาตรฐานทั่วไป เราพบกันเมื่อสองปีก่อนหน้านี้หลังจาก 

เห็นรูปของฉันทางออนไลน์ แอรอนส่งข้อความหาฉันทาง My Space  

(ปัจจุบัน My Space เป็น  “สื่อสังคมแนววินเทจ” ฉันรู้สึกอายเมื่อต้อง 

ยอมรับว่าเราเจอกันอย่างไร) ว่าเขาชอบรูปของฉัน ฉันคิดว่า อืม...ดีจัง  

และเขาก็น่ารักอยู่นะ ต่อมาเขาส่งข้อความมาถามว่า “ช่วงนี้คุณได้ไป 

ท่องเที่ยวถ่ายรูปมาบ้างไหม” ฉันทึ่งมาก เพราะไม่เคยได้ยินใครใช้คำว่า 

ท่องเที่ยวในชีวิตจริง (เคยเห็นแต่ในหนังสือ)

ตอนนั้นฉันเพิ่งเลิกกับคนรักที่คบกันมาหกปีครึ่ง และพร้อมจะมีรัก 

ครั้งใหม่ ในระยะหลังชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงในหลาย  ๆ  ด้าน และแม้จะ 

ยงัไมรู่จ้กัแอรอนดนีกั ฉนัประเมนิเอาวา่ คนทีใ่ชค้ำวา่ “ทอ่งเทีย่ว” ไมน่า่จะ 

ทำร้ายฉันได้ แต่เพื่อความไม่ประมาท ก่อนถึงวันนัดไปเที่ยวด้วยกัน  

ฉนัโทรศพัทห์าเพือ่นแลว้เลา่รายละเอยีดทกุอยา่งเกีย่วกบัเขาและการนดัเดต 

ของเราให้เธอรับรู ้ เผื่อว่าฉันหายตัวไป
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ปรากฏวา่ฉนัคดิถกู เขาไมใ่ชห่มรีา้ยทีแ่ปลงตวัเปน็กระตา่ยหนุม่แสนดี  

เขาเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัย แอรอนเป็นคนดีและหนักแน่น เหมาะกับการ 

ไว้เคราดกครึ้ม ที่สำคัญกว่านั้นคือ เขาเป็นคนพูดอย่างไรทำอย่างนั้น  

เมื่อคุยเรื่องการไปออกแคมป์ เราก็ไปออกแคมป์กันจริง  ๆ ทำให้ฉัน 

ประทับใจจนบรรยายไม่ถูก ผู้ชายที่พูดจริงทำจริง! ใครจะคิดว่ามีจริง  

อีกสามปีต่อมาเราเข้าพิธีแต่งงานในวันที่มีลมโบกเย็นสบายของเดือน 

พฤษภาคม เราเลือกสถานที่เป็นโรงสอนหนังสือห้องเดียวภายใน  “สวน 

พฤกษศาสตร์” ที่ไม่ได้ดูเป็นสวนพฤกษศาสตร์เลย แต่งานก็ลุล่วงไปด้วยดี  

ตามด้วยงานเลี้ยงรับรองที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่ง เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายรวม 

ปรากฏว่าเกินงบไปราว ๆ ร้อยละ 90 ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับฉัน เพราะ 

มันเป็นวิถีชีวิตของฉันช่วงนั้น

พ่อแม่ของฉันให้เงินช่วยเรา 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงถือว่าน้อยเม่ือเทียบ 

กบัคา่ใชจ้า่ยงานแตง่ และฉนัชอบอยูใ่นฐานะทีส่ามารถซือ้ของทีต่อ้งการได ้ 

ที่สำคัญกว่านั้นคือของพื้น  ๆ  ที่จำเป็นต้องใช้ในงาน เช่น ตอนอยู่ในช่วง 

วางแผนงาน ฉนัตอ้งซือ้เครือ่งประดบัศรีษะแบบตา่ง  ๆถงึ 6 ชิน้ เพราะเปน็ 

คนเลอืกชิน้เดยีวไมเ่ปน็ เมือ่ไมอ่ยากเลอืกผดิ จงึตดัสนิใจซือ้ทกุชิน้ทีค่ดิวา่ด ี 

จนท้ายสุดฉันซื้อทั้งเครื่องประดับศีรษะที่ทำจากผ้าซาตินเนื้อหนา ทำจาก 

ผ้าสีงาช้างบางเบา ทำด้วยดอกไม้ผ้าสีชมพูหวาน ทำด้วยดอกไม้เปเปอร์ 

มาเช ่ และ “มงกฎุ” กิง่ไม ้ กิบ๊ขนนกออ่นนุม่ยคุทศวรรษ 1920 และผา้คลมุ 

ยาวขนาดกลางตดัเยบ็ดว้ยผา้ลกูไมส้งีาชา้งทีฟ่ฟูอ่งกำลงัดี ซึง่ถกูใจฉนัทีส่ดุ

การตัดสินใจไม่ได้สำหรับฉันหมายถึงการตัดสินใจซื้อมากขึ้น เมื่อ 

แอรอนไม่ต้องการควักเงินจ่ายบางส่ิงบางอย่างในพิธี เช่น ตัวอย่างบัตรเชิญ  

8 แบบ หรือเทียนขนาดจิ๋ว 275 เล่ม ฉันก็ตัดสินใจจ่ายด้วยเงินตัวเอง  

ปีนั้นเงินคืนภาษีของฉันกับเงินในบัตรเครดิตถูกควักจ่ายเพื่อให้พอดีกัน 

ระหว่างเงินช่วยจากพ่อแม่กับสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันระมัดระวังเต็มที่ไม่ให้ 

แอรอนรู้ความจริงเกี่ยวกับนิสัยการใช้จ่ายที่ฉันปิดเป็นความลับ ฉันคิดว่า  



แอนนา  นีเวลล ์ โจนส์  13

ถ้าไม่รู้ว่าฉันจ่ายไปเท่าไร เขาย่อมค้านเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ได้ และฉันก็จะ 

เนรมิตงานแต่งงานได้ตามใจชอบ

เว็บไซต์ CNN Money รายงานว่า ปี 2014 การจัดงานแต่งงานใน 

สหรัฐอเมริกามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเราไม่มีวันใช้เงิน 

มากขนาดนั้น ฉันจึงรู้สึกดีมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถึงขนาดคิดว่า ดูสิว่าฉัน 

หัวโบราณแค่ไหน! ให้ตายเหอะ! โดยพ้ืนฐานแล้วฉันเป็นคนข้ีเหนียวนะเน่ีย!  

แต่ลองเดาซิว่า เมื่อวางแผนงานแต่งจบแล้ว สิ่งที่ไม่เคยหยุดคืออะไร

การใช้จ่ายของฉันน่ะสิ

การวางแผนงานแต่งงานกลายเป็นเครื่องมือที่ฉันใช้เปลี่ยนนิสัยการ 

ใช้จ่ายที่ออกจะเลวร้ายให้กลายเป็นเลวร้ายอย่างหนัก ฉันยังใช้เงินเกินตัว 

ต่อไป และยิ่งหนักข้อขึ้นหลังจากฉันกับแอรอนแต่งงานกันแล้ว

การใช้จ่ายที่บ้าคลั่งเลยเถิด

โดยธรรมชาติแล้วฉันเป็นคนชอบใช้เงิน ไม่เคยเป็นคนที่ตื่นเต้นกับการ 

เก็บเงิน (ไม่เคยเลยแม้จนทุกวันนี้) การออมเงินช่างน่าเบื่อและโง่เขลา  

และบัญชีออมทรัพย์ก็แสนวิเศษ  – สำหรับคนอื่นนะ แน่นอน ฉันเคยลอง 

พยายามดูเหมือนกัน โดยนำเงินไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ไว้สองสัปดาห์ แต่ 

ฉันจะยอมทิ้งเงินไว้ในบัญชีจริงหรือ...โอ...ไม่มีทาง

ปกติแล้วฉันใช้เงินก่อนท่ีเงินจะมาถึงมือด้วยซ้ำ มีอยู่ปีหน่ึงหลังเจ้าหน้าท่ี 

ฝ่ายการจ่ายภาษีเกินแจ้งว่า “คุณจะได้เงินคืนภาษี 525 เหรียญ” ทันทีที่ 

คำพูดเหล่าน้ันหลุดออกจากปากของเธอ เงินจำนวนน้ัน (รวมกับอีกส่วนหน่ึง)  

จะถูกใช้ไปเรียบร้อยเพียงไม่กี่นาที หลังก้าวพ้นจากสำนักงานสรรพากร 

แสงไฟสลวัและปพูรมสเีขยีวออ่น ฉนัจะไปรา้นคา้ทีใ่กลท้ีส่ดุ และสาละวน 

หยิบของลงรถเข็นตั้งแต่ปลอกหมอนสีฟ้าอ่อน มาสคารารุ่นใหม่ล่าสุด 

ทีด่รวู ์ แบร์รมีอร,์ เอลเลน ดเีจเนอเรส และควนี ลาตฟิาห ์ รบัประกนัวา่ 
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ใช้แล้วจะเจิดจรัส (เฮ้...ฉันอยากเจิดจรัสนะ) ฐานโคมไฟสีเงินเข้าชุดกับ 

โป๊ะไฟผ้าลินินสีขาวนวลที่ฉันคิดว่าดูมีระดับ (ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริง  ๆ)  

ผงซักฟอกกลิ่นหอมเหมือนสายลมเย็นกลางแสงจันทร์ เสื้อชั้นในสำหรับ 

ใสเ่ลน่กฬีา 2 ตวั กางเกงทำงาน รองเทา้ทำงาน หมอ้กรอง มดีตดัพซิซา่  

(เพราะอยากได้มานานแล้ว) น้ำยาย้อมผม เครื่องปิ้งขนมปัง ที่ปัดแก้ม 

สชีมพ ู (ทีไ่มช่มพจูดัเกนิไป) ทีเ่ขยีนขอบตา ซเีรยีล ชัน้วางเคก้ทำจากแกว้ 

ครอบด้วยฝาโค้ง และข้าวของอีกมากมายที่แม้แต่ตัวเองยังจำไม่ได้ ฉัน 

คิดว่าของทุกอย่างท่ีอยู่ในรถเข็นเป็นของจำเป็น จึงไม่เสียหายท่ีจะซ้ือพวกมัน

และในที่สุดวิกฤตการเงินที่รุมเร้าฉันมาตั้งแต่หลายเดือนก่อนหน้า  

ก็กลายเป็นหนี้ก้อนโตที่ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นทุกที

เดือนธันวาคมจึงไม่ช่วยอะไร เพราะมันมีความหมายอีกอย่างว่าการ 

จับจ่าย จ่ายหนักมาก และจ่ายเกินตัว สหพันธ์การค้าปลีกแห่งชาติ 

แถลงว่า ช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี 2014 ยอดจับจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 

คิดเป็นมูลค่ามหาศาลถึง 6.161 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าสูงที่สุด 

นับจากปี 2011 ฉันอยากให้ครอบครัวรู้ว่าฉันรักพวกเขา ซึ่งในเวลานั้น 

หมายถึงการซื้อของให้พวกเขา ในความคิดของฉัน วัตถุสิ่งของมีค่าเท่า 

ความรัก ดังนั้น ตลอดทั้งสิบเอ็ดเดือนก่อนถึงเทศกาลวันหยุดคริสต์มาส  

ฉันแอบจดสิ่งที่ครอบครัวและเพื่อน  ๆ เอ่ยปากว่าชอบเอาไว้ กระดาษโน้ต 

แบบมีแถบกาวสีเหลืองอ่อนจึงเต็มไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับของขวัญ  

ฉันอยากจะเชื่อว่าการซื้อสวนขวดหญ้ามอสให้น้องสาวนั้นบ่งบอกว่า 

ฉันใส่ใจเธอเพียงใด เมื่อคุณแม่ชมว่า “แอนนา ลูกช่างคิดเหลือเกิน”  

ฉันไม่อยากให้ท่านเปลี่ยนความคิดนี้อีกเลย ฉันอยากให้ครอบครัวและ 

เพื่อน  ๆ  คิดว่าฉันยังมีฐานะการเงินมั่นคงดี ไม่จนกรอบและมีหนี้ท่วม 

อย่างที่เป็นจริง  ๆ และไม่ต้องการให้รู้ว่าฉันชักหน้าไม่ถึงหลัง หรือรู้ว่า 

ฉันจะไม่มีวันทำได้อีกแล้ว ฉันชอบให้ดูเหมือนเป็นคนประสบความสำเร็จ  

ชอบครอบครองสิ่งที่ดีที่สุดและใหม่ล่าสุด เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันคิดว่า 
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ความทะนงตนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องเป็นหนี้ไม่หยุดหย่อน การซื้อ 

ทำให้วันที่ดียิ่งดีขึ้นอีก ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในวันที่แย ่ ทำให้ฉัน 

มีอะไรทำเวลาที่เบื่อหรืออยากคลายเครียด การใช้เงินทำให้ฉันมีอะไร 

ให้มองไปข้างหน้า ให้ได้คิดและวางแผน

ฉันยังตั้งหน้าตั้งตาซื้อแม้เงินหมดแล้วหรือใกล้หมด ฉันรู้ว่ามีตัวช่วย 

เสมอ นั่นคือบัญชีที่เบิกเกินได้  (โอดี) หรือบัตรเครดิต แต่ละเดือน 

มีหลายคืนทีเดียวที่ฉันเปิดคอมพิวเตอร์แล้วโอนเงินจากบัตรเครดิตไปเข้า 

บัญชีกระแสรายวันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวิธีจัดการกับนิสัยการ 

ใช้เงินที่ไม่มีวินัย และทำให้ฉันยังติดอยู่กับฐานะการเงินที่ถดถอย และ 

การไม่ยอมรับความจริง ฉันจะทำอย่างเร็วที่สุดและปิดบราวเซอร์อย่าง 

รวดเร็ว เพราะไม่อยากทนเห็นความยุ่งเหยิงที่ฉันก่อขึ้นเอง

ผลคือยอดค่าธรรมเนียมจากการตัดบัญชีบ่อยเกินไปได้เพิ่มพูนขึ้น 

รวมกับหนี้ก้อนโตที่มีอยู่ก่อน แต่เมื่อคิดถึงจำนวนเงินที่ เป็นหนี้แล้ว  

คา่ธรรมเนยีมเหลา่นัน้กแ็ทบไมม่ผีลอะไรใหต้อ้งกงัวลเลย บางครัง้ฉนักเ็กดิ 

แรงบันดาลใจในการเปลี่ยนวิถีปฏิบัติบ้าง ซึ่งทำให้ประหลาดใจเล็กน้อย 

ที่ฉันสามารถชำระหนี้ได้บ้างบางส่วน แต่แล้วฉันก็เริ่มท้อกับกระบวนการ 

ชำระหนี้ที่เป็นไปอย่างเชื่องช้าและ  ทุกข์ทรมาน จึงหันกลับมาใช้เงิน 

เกินตัวอีก ฉันลองพยายามดูหลายวิธี เช่น จัดทำงบประมาณ ทำงาน 

นอกเวลาเพื่อใช้หนี้โดยเฉพาะ และตัดค่าใช้จ่ายแบบเดิม ๆ (รายละเอียด 

อยูใ่นบทที ่ 2) แตก่ไ็มไ่ดผ้ลเลย ไมม่อีะไรใชไ้ดน้าน จนฉนัจำตอ้งยอมรบั 

ว่าคงต้องตายเพราะหนี้เป็นแน ่ๆ 

นำตัวเองไปสู่ปาฏิหาริย์

เมื่อตัดสินใจหยุดใช้เงิน ฉันไม่มีรายละเอียดมากมายนักและไม่รู้ด้วยว่า 

จะได้ผลจริงไหม รู้เพียงว่ามันฟังดูทั้งน่ากลัวและน่าตื่นเต้นสุดในขณะ 
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เดียวกัน ขณะอยู่บนเครื่องบิน ฉันคิดออกสองเรื่อง เรื่องแรกคือ ฉันจะ 

หยุดใช้เงินซึ่งเรียกว่า แผนงดจ่าย และจะใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก 

เท่านั้น เรื่องต่อมาคือ ฉันจะสร้างบล็อกเพื่อบังคับให้ตัวเองมีความ 

รับผิดชอบ และจะทำเป็นเวลาหนึ่งปี ตอนนั้นฉันไม่รู้ เลยว่าชีวิตจะ 

เปลี่ยนไปมากแค่ไหน และไม่รู้เลยว่ากำลังนำตัวเองไปสู่ปาฏิหาริย์

ถอยหลังก่อนก้าวไปข้างหน้า

สองสามวันก่อนเริ่มแผนงดจ่าย ฉันวางแผนซื้อของในนาทีสุดท้าย โดย 

พยายามคดิถงึสิง่ทีอ่าจจำเปน็ตอ้งใชใ้นหนึง่ปถีดัจากนี ้ สิง่ทีซ่ือ้ประกอบดว้ย 

ดรายแชมพูสองกระป๋องที่สั่งซื้อจากรายการแนะนำสินค้าทางโทรทัศน์  

หนังยางรัดผม ปฏิทินผ้าลินินสกรีนลายม้าน้ำที่ดูแล้วมีความสุข และ 

ตรายางลวดลายต่างกันหนึ่งชุด 3 อัน สำหรับดรายแชมพูนั้น ฉันไม่มี 

เหตุผลในการซื้อนอกจากชายหนุ่มในทีวีเหมือนมีพลังสะกดจิตให้อดใจ 

ไม่ไหว และเพื่อนร่วมงานของฉันมีหนังยางรัดผมที่ฉันว่าน่ารักดี จึงอยาก 

มีบ้าง ฉันคิดว่าการซื้อตรายางเป็นความคิดที่วิเศษมาก เพราะนำไป 

ประดิษฐ์บัตรอวยพรได้ตลอดทั้งปี และฉันจะได้ไม่กลายเป็นเพื่อนหรือ 

สมาชิกครอบครัวที่สิ้นคิดอย่างแน่นอน อย่างน้อยที่สุดฉันจะได้เขียนใน 

บัตรอวยพรว่า “เธอจะไม่ได้อะไรนอกจากการ์ดที่ฉันทำเองใบนี้ สุขสันต์ 

วันเกิด! เพื่อนรัก!”

ปรากฏว่าการซื้อของเพื่อเตรียมการในนาทีสุดท้ายก่อนดำเนินการ 

ปลดหนี้ นอกจากจะกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังเป็น 

ข้อพิสูจน์อีกข้อด้วยว่า ทำไมฉันจึงต้องใช้แผนงดจ่ายอย่างด่วนที่สุด  

ฉันไม่มีเหตุผลอะไรในการตัดสินใจซื้อ นอกจากว่าของชิ้นนั้น  ๆ  น่าสนใจ  

ฉันเหมือนแมวที่ถูกดึงดูดด้วยลำแสงเลเซอร์หรือแสงจากดวงอาทิตย์ 

ที่ทาบทับลงบนพื้น ฉันซื้อของง่ายเหลือเกิน
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เริ่มงดจ่ายได้

ช่วงเริ่มแผนงดจ่าย ฉันมีความรู้สึกแรงกล้าว่าต้องได้ชัยชนะทางการเงิน 

อย่างแน่นอน การมุ่งไปสู่เหตุผลว่าทำไมต้องทำอย่างนี้จึงเป็นเรื่องง่าย  

เปา้หมายของฉนัคอืพยายามลดหนีบ้ตัรเครดติใหไ้ด ้ จงึไมย่ากทีจ่ะตะลยุทำ 

ในช่วงแรก แต่หลังจากสองสัปดาห์แรกผ่านไป เริ่มรู้สึกว่ามันยากขึ้น  

เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันสรุปได้ว่า ระยะเวลาตั้งแต่สัปดาห์ที่สองไปจนถึง 

เดือนที่สามถือเป็นช่วงเวลายากลำบากที่สุดของการงดจ่าย

เมือ่เริม่ลงมอืทำ ฉนับอกทกุคนทีรู่จ้กัวา่จะเริม่แผนงดจา่ย ซึง่หมายถงึ 

การไม่ออกไปสังสรรค์ ดูหนัง หรือไปเที่ยวกับพวกเขาอีกแล้ว บางคน 

ไม่เห็นด้วยและแย้งว่าฉันไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่  “สุดโต่ง” ขนาดนี้ แต่ฉัน 

รู้ดีว่าอะไรที่ต้องทำให้ลุล่วง และถ้าสิ่งนั้นคือการไม่ออกไปกินอาหารเย็น 

ตลอดทั้งปี นั่นก็เป็นความจริงที่ฉันยอมรับได้

ฉนัจดรายละเอยีดของหนีแ้ละดอกเบีย้ทัง้หมด จากนัน้ตรวจดรูายการ 

เงนิฝากถอนในบญัชเีงนิฝากยอ้นหลงัสามเดอืน เพือ่ใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนวา่ 

ฉันใช้เงินไปกับอะไรบ้าง เมื่อมีความจริงเกี่ยวกับวิธีใช้เงินเป็นคู่มืออ้างอิง 

แล้ว ฉันจึงทำรายการสิ่งที่อยากได้และสิ่งที่จำเป็นขึ้นมา (วิธีทำอยู่ใน 

บทที่ 5) และเอาจริงเอาจังมาก ฉันพร้อมจะตัดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและ 

ไมจ่ำเปน็ออกทัง้หมด และใชจ้า่ยเฉพาะสิง่ทีจ่ำเปน็เพือ่ความอยูร่อดเทา่นัน้

มองชีวิตด้วยมุมมองใหม่

ตลอดทั้งปีของแผนงดจ่าย ฉันคิดหาวิธีรับมือกับสถานการณ์ทางสังคม 

ทกุชนดิ วธิแีตง่ตวัอยา่งสรา้งสรรคจ์ากเสือ้ผา้เดมิ ๆ วธิซีือ้ของชำใหน้อ้ยลง  

วธิอีธบิายอยา่งงา่ย  ๆวา่แผนงดจา่ยคอือะไร วธิใีชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน ์ 

วิธีอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น วิธีหลีกเลี่ยงสิ่งล่อใจ วิธีแก้ปัญหาเมื่อ 
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ไม่สามารถจำกัดการใช้จ่ายได้อย่างสมบูรณ์ และวิธีขอความช่วยเหลือ  

จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สรุปได้ว่าแผนงดจ่ายสอนให้รู้วิธีใช้ชีวิตอย่าง 

เรียบง่ายและมีสติมากขึ้น

ชีวิตของฉันไม่ถูกวัตถุครอบงำอีกต่อไปแล้ว

 

  “ประหยัด”  หมายถึงอะไรตามจุดมุ่งหมายของแผน 
งดจ่าย

	 คุณจะเห็นฉันใช้คำว่า  ประหยัด  มากมายในหนังสือเล่มนี้  

เช่น “เดือนที่สองของแผนงดจ่าย  ฉันประหยัดไปได้กว่า  

900 เหรียญ” ฉันต้องการชี้ว่า ตามความมุ่งหมายของแผน 

งดจ่าย “ประหยัด” เงินไปได้ หมายถึง เงินที่ฉันมีเหลือหลังหัก 

ค่าใช้จ่ายประจำเดือนแล้ว (“รายจ่ายจำเป็น”) เช่น ค่าเช่า  

และรายการของชำต่าง ๆ  

 

ทุกสิ้นเดือนฉันจะตรวจสอบยอดเงินที่สามารถใช้คืนเจ้าหนี้ จากนั้น 

กเ็ริม่แขง่กบัตวัเองวา่ในแตล่ะเดอืนจะทำยอดเงนิไดส้งูกวา่เดอืนกอ่นหรอืไม่  

หลงัจากเดอืนแรกทีจ่า่ยหนีไ้ปแลว้ มเีงนิเหลอื 505 ดอลลารส์หรฐั ถา้เปน็ 

เมื่อก่อนฉันจะนำเงินนี้ไปใช้จ่ายตามอำเภอใจ หลังเดือนที่สองยอดเพิ่มขึ้น 

เป็นกว่า 900 ดอลลาร์สหรัฐ! เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีเต็ม กลับกลาย 

เป็นว่าการประหยัดเป็นสิ่งที่น่าสนุกพอ ๆ กับการใช้เงิน และฉันตกใจสุด ๆ  

ที่แผนงดจ่ายนั้นได้ผลจริง หลังทำตามแผนงดจ่ายไปหนึ่งปี ฉันใช้หนี้ 

ได้ถึง 18,175.45 ดอลลาร์! และเพราะยังมีหนี้เหลืออีกก้อนหนึ่ง ฉันจึง 

เริ่มแผนควบคุมการจ่าย (จะขยายความภายหลัง) หลังจัดทำรายการหนี้  
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(รายละเอียดในบทที่ 6) ขึ้นมาเป็นคู่มือแล้ว ฉันชำระหนี้ก้อนสุดท้าย 

ให้เจ้าหนี้ได้เมื่อสิ้นเดือนที่สิบห้า!

ในที่สุด ในที่สุด ฉันก็ปลดหนี้ได้!

หนี้จำนวน 23,605.10 ดอลลาร์สหรัฐที่ฉันเชื่อว่าจะต้องตายไปกับมัน 

น่ะหรือ ไม่มีอีกแล้ว

ดียิ่งกว่านั้นอีก ฉันปลดหนี้ได้ด้วยเงินเดือน 33,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

จากตำแหนง่เสมยีนรฐั โดยทีไ่มต่อ้งใชเ้งนิรายไดข้องสามแีมแ้ตเ่พนนเีดยีว  

ถ้าใครคิดว่าสามีได้ช่วยระหว่างที่ฉันใช้แผนงดจ่ายละก ็ เขาจะเป็นคนแรก 

ที่บอกว่าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้น ฉันจะเล่าให้ฟังตอนหลังว่าแผนงดจ่าย 

ทำไดอ้ยา่งไรสำหรบัคูส่ามภีรรยา แตฉ่นักย็อมรบัตามตรงดว้ยวา่ ฉนัโชคด ี

เหลือเกินที่พ่อแม่ช่างเมตตาช่วยชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของฉันด้วย  

(การช่วยจ่ายส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ  9 โดยประมาณของยอดชำระหนี้ 

ทั้งหมดที่ทำได้ด้วยแผนงดจ่าย) ฉันรู้ว่าช่างโชคดีที่พวกท่านทำเช่นนั้น  

เพราะเงินทุกเซ็นต์ต่างก็มีส่วนช่วย

ปีที่แล้วฉันใช้เวลาไปกับการอ่านวิธีทำให้ชีวิตเรียบง่ายและ 

ใช้เงินน้อยลง ฉันถึงขั้นย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์ที่ใกล้ที่ทำงาน 

มากขึ้นเพื่อประหยัดเงินด้วยการขี่จักรยานไปทำงาน ดูเหมือน 

ต้องมีอะไรให้จ่ายเสมอ อย่างเบเกอรีลดราคา มื้อกลางวัน  

ดื่มสังสรรค์กับเพื่อน เป็นต้น ฉันไม่เคยปฏิเสธและตัดสินใจ 

ไมซ่ือ้ของไดส้ำเรจ็เลย แตท่า้ยทีส่ดุแลว้ AndThenWeSaved. 

com ทำให้รู้ว่าคนอื่นก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน ทำให้ฉัน 

มีกำลังใจมากขึ้น

       

  – มอลลี่
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อยู่ด้วยเงินน้อยลงเพื่อมีชีวิตที่แท้จริงยิ่งขึ้น

การอยูอ่ยา่งปลอดหนี ้ หมายถงึ เดีย๋วนีฉ้นัอยูไ่ดด้ว้ยเงนิทีน่อ้ยกวา่เมือ่กอ่น 

มาก เพียงสองปีหลังปลดหนี้จนหมด ฉันทำงานหลักด้วยเงื่อนไขไม่เต็ม 

เวลาเพื่อให้มีเวลาจดจ่อกับการถ่ายรูปที่ฉันรัก และเมื่อลูกชายคลอด  

เรามคีวามคดิใหค้นใดคนหนึง่ทำงานทีบ่า้นเพือ่เลีย้งลกูไปดว้ย จะไดไ้มต่อ้ง 

ฝากลกูไวก้บัศนูยร์บัเลีย้งเดก็ตลอดวนั ชวีติของฉนัเปน็ไปตามใจคดิมากขึน้  

ทัง้หมดนีเ้ปน็เพราะฉนัไมม่ภีาระใหญห่ลวงอยา่งการตอ้งจา่ยหนีม้าคอยถว่ง  

ครอบครัว ฉันสามารถตัดสินใจในสิ่งที่บ่งบอกตัวตนที่เป็นเราใน ปัจจุบัน  

และวาดภาพชวีติในอนาคตไดอ้ยา่งทีใ่จอยากใหเ้ปน็ การปลอดหนีท้ำใหเ้รา 

มีชีวิตและเสรีภาพในรูปแบบใหม่

หนังสือเล่มนี้ช่วยได้

ถ้าคุณอยากมีในสิ่งที่ฉันมี คือชีวิตที่ปลอดหนี้และเป็นอิสระในการทำ 

สิ่งต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีแก่คุณ ต่อไปนี้จะเป็นภาพรวมของแผน 

งดจ่าย ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดไปทีละบทจนจบเล่ม 

นิยามชีวิตในอุดมคติของคุณ

ขัน้ตอนแรกของแผนงดจา่ย คอื จดัลำดบัความสำคญัโดยจดลงในกระดาษ  

นยิามวา่ชวีติในอดุมคตขิองคณุเปน็อยา่งไร คณุตอ้งกำหนดเพือ่เดนิไปใหถ้งึ 

จุดนั้น ฉันอยากให้คุณให้ความสำคัญกับรายละเอียดภายนอกน้อยลง  

เนน้ทีค่วามรูส้กึทีค่ณุอยากจะมใีนทกุ  ๆวนั เมือ่ระบไุดแ้ลว้ เราจะทำใหค้ณุ 

ได้ประจักษ์ว่า การจะบรรลุความรู้สึกดังกล่าวได้แทบไม่ต้องพึ่งเงินเลย  

เพียงแต่ต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้น



แอนนา  นีเวลล ์ โจนส์  21

ตัดสินใจสะสางหนี้ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย

เทคนิคของแผนงดจ่ายนั้นต้องการความมุ่งมั่นและการอุทิศตนอย่างมาก  

แม้เป็นวิธีที่ให้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ในเวลาค่อนข้างสั้นก็จริง แต่คุณต้อง 

พร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ ทุ่มทั้งใจ ถ้าคุณเคย 

พยายามปลดหนี้มาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผล คุณพร้อมสำหรับแผน 

งดจ่ายนี้แล้ว

 

คิดจะทำ...แต ่ :  ข้ออ้างที่พบบ่อยเมื่อไม่อยากงดจ่าย

“ฉันหาเงินได้ไม่พอ”

“ฉันจ่ายหนี้มากเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว”

“ฉันมีลูกหลายคน”

“คู่สมรสไม่อยากร่วมมือกับฉัน”

“ฉันไม่ใช่คนมุ่งมั่นขนาดนั้น”

“มันยากเกินไป”

“มันเข้มงวดเกินไป”

“ฉันมีหนี ้มากกว่า คุณมาก”

“ฉนัมเีรือ่งตอ้งใชเ้งนิอยูเ่สมอ ไหนจะชว่งวนัหยดุและงานสงัคมตา่ง ๆ”

“ชีวิตคงแย่มากขณะใช้แผนงดจ่าย”

“ฉันมีคนดูใจอยู ่ มันคงอึดอัดนะ”

“ฉันวางแผนงานแต่งอยู่”

“นี่ใกล้จะวันหยุดเทศกาลแล้ว”

“เพื่อน ๆ คงไม่ชอบแน่ถ้าฉันปฏิเสธคำเชิญของพวกเขา”
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กำหนดกรอบเวลาแผนงดจ่ายของคุณ

เราจะพูดถึงวิธีเลือกระยะเวลาที่เหมาะกับคุณและแผนงดจ่ายของคุณ ฉัน 

แนะนำว่าควรใช้เวลาหนึ่งปี เพื่อคุณจะได้ผ่านพ้นความยากลำบากในช่วง 

เริ่มแรก  (ตอนเริ่มเปลี่ยนนิสัยทั้งหมด) และได้พบช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 

ผลประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิ (เมือ่หลดุพน้หนีไ้ด)้ ถา้นบัไปทลีะวนั เวลาหนึง่ป ี

ดูจะยาวนานมาก แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะประหลาดใจที่เวลาผ่านไปอย่าง 

รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกงดจ่ายเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ หรือ 

หนึ่งสัปดาห์ หรือสองเดือน หรือหนึ่งปี คุณจะยังคงได้รับผลในเชิงบวก 

ต่อฐานะการเงินของคุณอยู่ดี ฉันสนับสนุนเสมอไม่ว่าคุณจะตัดสินใจ 

อย่างไร และแม้จะแนะนำให้คุณเลือกกรอบเวลาหนึ่งปี แต่ขอยืนยันว่า 

แผนงดจ่ายฉบับย่นย่อก็ได้ผลดีเช่นกัน แน่ละว่าแผนงดจ่ายเฉพาะช่วง 

สดุสปัดาหอ์าจปลดหนีส้ว่นใหญไ่มไ่ด ้ แตม่นัจะทำใหค้ณุไดเ้รยีนรูห้ลายสิง่ 

หลายอยา่งเกีย่วกบัตวัเอง การระวงัการใชเ้งนิชว่งสดุสปัดาหจ์ะชว่ยเผยนสิยั 

ใชจ้า่ยแบบไรส้ตสิดุขัว้ไดอ้ยา่งด ี (คณุจา่ยคา่นำ้ผกัผลไมส้กดัเยน็ไปเทา่ไร)  

คุณจะเห็นว่าได้ควักเงินสดไปกับการสังสรรค์กับเพื่อน  ๆ  มากเท่าไร และ 

จะประหยดัไดอ้กีเทา่ไรถา้หยบิถัว่เลนทลิในตูม้ากนิเลน่แทนการซือ้เบอร์รโิต 

กลบัมากนิทีบ่า้น ถา้แผนงดจา่ยฉบบัยน่ยอ่ชว่ยกระตุน้ใหค้ณุยอ้นวเิคราะห ์

วิธีใช้เงินในหลากหลายสถานการณ์ในชีวิตได ้ นั่นถือว่าคุ้มค่า

ป่าวประกาศให้รู้ทั่วกัน

ฉันแนะนำให้คุณบอกเพื่อน  ๆ  และคนในครอบครัวว่า คุณตัดสินใจจะใช้ 

แผนงดจ่าย จากนั้นคุณจะได้รู้จักกับคำปฏิญาณเพื่อปลดหนี้ รวมทั้ง 

ได้อ่านคำการันตีผลจากคนอื่น  ๆ  ที่มุ่งมั่นปลดหนี้เหมือนกัน การอ่าน 

คำปฏิญาณบนเว็บไซต์ AndThenWeSaved.com เป็นแรงบันดาลใจ 
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ชั้นเยี่ยม ฉันเข้าไปอ่านเสมอเวลาที่ต้องการแรงจูงใจอย่างมาก

ค้นหาคนที่เหมือนคุณ

แผนงดจ่ายของคุณจะประสบความสำเร็จมากที่สุดถ้าคุณสามารถค้นหา 

คนท่ีอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน เพ่ือพูดคุยแบ่งปันเร่ืองเป้าหมาย เฟซบุ๊กเพจ  

And Then We Saved คือแหล่งหนึ่งที่ผู้คนใช้พูดคุย ถามปัญหา เล่าถึง 

การต่อสู้ ความสำเร็จ ความล้มเหลว เคล็ดลับ เทคนิค และที่สำคัญ 

ที่สุดคือ ความสำเร็จในการปลดหนี้ของพวกเขา ในสังคมที่ยึดถือบ้าน 

ขนาดห้าห้องนอนและรถนั่งอเนกประสงค์คันมหึมาเจ็ดที่นั่งเป็นบรรทัดฐาน  

สิ่งสำคัญที่ต้องเตือนตนเองคือ เราไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกที่ใฝ่ฝันจะมี 

ชีวิตอยู่โดยปราศจากหนี้

จัดทำแผน

ฉันจะอธิบายวิธีทำรายการหน้ี ซ่ึงจะเป็นการเรียงลำดับการชำระหน้ีแต่ละก้อน

ลดอัตราดอกเบี้ยลง

บางครั้งการโทรศัพท์เพียงสองนาทีก็ทำให้บริษัทยอมลดดอกเบี้ยให้คุณได ้ 

ฉันจะแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคเด็ด  ๆมากมายในการเจรจาต่อรองให้สำเร็จ

วางแกนหลักของแผนงดจ่าย

แกนหลักของแผนงดจ่าย คือ รายการสิ่งที่อยากได้และสิ่งที่จำเป็น  

ภาพรวมคร่าว ๆ คือ ฝั่งของรายการสิ่งที่จำเป็น หมายถึง สิ่งที่จำเป็นต่อ 
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การดำรงชีวิตของคุณ และฝั่งของรายการสิ่งที่อยากได้ หมายถึง ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างที่เป็น  “ส่วนเกิน”  ในการดำรงชีวิต รายการสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ 

อยากได้ของคุณอาจ (และจะ) แตกต่างจากของฉัน เพราะจัดทำขึ้นตาม 

ลำดบัความสำคญัในชวีติ ของคณุ ซึง่ยอ่มตา่งจากลำดบัความสำคญัในชวีติ 

ของฉัน

ใช้เงินเฉพาะกับสิ่งที่จำเป็น

แผนงดจ่ายขั้นตอนนี้ไม่ซับซ้อนแต่ไม่ง่าย เราจะพูดถึงวิถีทางที่ดีที่สุด 

ในการใช้เงินเท่าที่จำเป็น

เปลี่ยนความคิดของคุณ

เราจะมาดกูนัวา่ ตอ้งทำอยา่งไรถา้คณุเริม่รูส้กึไมด่ใีนระหวา่งใชแ้ผนงดจา่ย  

ฉันจะบอกวิธีปรับเปลี่ยนมุมมองและทำให้ตัวเองสนุกสนานอยู่เสมอ  

(แบบไม่ต้องใช้เงินเท่านั้นนะ)

มุ่งมั่นทำต่อไป

การคดิวา่จะไมเ่กดิขอ้ผดิพลาดนบัวา่เพอ้ฝนัไป ฉนัจะบอกวธิปีรบัเปา้หมาย 

และกลับมายังแผนของเรา

จู่โจมหนี้!

ฉันจะแสดงให้คุณเห็นวิธีคำนวณว่าจะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แต่ละรายเท่าไร  

วธิแีขง่กบัตวัเอง และวธิตีรวจสอบเงนิออมของคณุในแตล่ะเดอืน จากจดุนี ้
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คุณจะเริ่มมองเห็นว่าความยากลำบากที่อดทนทำมาเริ่มสัมฤทธิผลแล้ว  

เพราะจำนวนเงินที่คุณประหยัดได้ในแต่ละเดือนเพิ่มพูนขึ้น และมูลหนี้ 

ก็เริ่มลดลง คุณจะมีแรงบันดาลใจมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในการทำ 

ทุกอย่างเพื่อให้อยู่โดยปราศจากหนี้


