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สิทธิในการจัดพิมพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทัศนะและขอคิดเห็นตางๆ ที่ปรากฏในหนังสือ เปนความเห็นสวนตัวของผูเขียน
ซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป

“...มีหนังสือบางเลมที่อยากเขียนถึง เลมแรก “ออมกอน รวยกวา”
เปนชื่อหนังสือ ทานผูเขียนคือ คุณนวพร เรืองสกุล
เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
คุณนวพรเคยสอบ ม.8 ไดที่ 1 ของประเทศ เปนนักเรียนทุนเศรษฐศาสตร
เคยอยูแบงกชาติ
เคยอยูธ นาคารพาณิชย แตไมเคยมัวหมองและไมเคยติดคุก ประการสําคัญ
เขียนหนังสืออานงาย เขาใจงาย เสนหอยูตรงความงาย
ผูทําเรื่องยากใหงายชนิดเชนนี้
เห็นมีคุณนวพร เรืองสกุล คุณวีรพงษ รามางกูร คุณโฆษิต ปนเปยมรัษฏ
ยืนอยูแถวหนา คนอื่นทําเรื่องงายใหเปนยากเกือบทั้งนั้น โดยเฉพาะ
นักเศรษฐศาสตร
สูตรสําเร็จผูลมเหลวและนาสงสารทั้งหลาย หาอานกันใหไดนะครับ”
มติชนสุดสัปดาห ฉบับประจําวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2542 หนา 98
คอลัมน ของดีมีอยู โดย ขรรคชัย บุนปาน
““ออมกอน รวยกวา” คูมือสงเสริมการออมของ นวพร เรืองสกุล
สอนวิธีการออมอยางงายๆ นาอานจริงๆ”
หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับประจําวันที่ 15 มกราคม 2543 หนา 5
คอลัมน ซูม เหะหะ พาที

คํานิยม
ผมไดมีโอกาสเห็นหนังสือ “ออมกอน รวยกวา” มานานพอ
สมควรตั้งแตสมัยที่พิมพครั้งที่ 1 เมื่อป พ.ศ. 2546
เห็นแลวรูสึกดีใจที่มีหนังสือแบบนี้ออกมาใหคนไทยสวนใหญ
ไดมีโอกาสอาน
ทําไมผมจึงรูสึกดีใจ ??
ผมดีใจ ก็เพราะปญหาหนึง่ ของสังคมไทยสวนใหญ คือ ยังขาด
การตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของ การบริหารเงินสวนบุคคล ทําให
สังคมไทยสวนใหญนั้น มีปญหาเรื่องภาระหนี้สิน ที่เกาะติดจนกลายเปน
ปญหาสังคมตามมาอีกหลายเรื่อง อานขาวหนังสือพิมพรายวันก็คงเห็น
ยิ่งในหลายอาชีพ ปญหาภาระหนี้สินแทบจะเปนปญหาแรกๆ
ของการที่จะตองเขาไปชวยแกปญหากอนจะแกปญหาในเรื่องอื่นๆ ดวย
ซํ้าไป
ดังนัน้ การจะชวยใหสงั คมไทยมีความยัง่ ยืนระยะยาวทางหนึง่
คือ ตองชวยกันรณรงคใหคนไทยตระหนัก และใหความสําคัญเรื่องการ
บริหารเงินสวนบุคคล และการออมเงินกับคนไทยทุกคน
ยิ่งปลูกฝงไดตั้งแตเด็กยิ่งดี
ในหลายประเทศ เขาถึงกับสอนเรื่องเงิน การทําประมาณ
การรายรับรายจาย และการวางแผนการเงินเบื้องตน ในหนังสือเรียน
คณิตศาสตร ระดับมัธยมตนกันเลย เพื่อใหแนใจวาเยาวชนของเขาจะ
เติบใหญมาพรอมกับความรูเ รือ่ งการบริหารการเงินสวนบุคคลในระดับหนึง่
การบริหารการเงินทีส่ าํ คัญอันดับแรก คือ ความมีวนิ ยั ทีจ่ ะตอง
ใชจา ยเงินไมเกินกวาเงินทีห่ ามาไดประจําในแตละเดือน โดยตองพยายาม
หักเงินออมสวนหนึง่ ไวกอ น ใหมปี ริมาณสะสมมากพอทีจ่ ะไวใชจา ยในยาม
จําเปนหรือยามแกเฒา
แคนี้ดูเหมือนวาจะพอ แตเอาเขาจริง แคนี้ก็ไมพออีก เพราะ
ยั ง ต อ งเรี ย นรู  วิ ธี ก ารบริ ห ารเงิ น ออม ให เ ติ บ โตหนี เ งิ น เฟ อ ให ไ ด เ ป น
อยางนอย มิฉะนั้น เงินที่ออมก็จะดูเล็กลงไปเรื่อยๆ จนอาจไมพออยางที่
คาดไวในตอนแรก

จะให ดี ขึ้ น ไปอี ก หากจะสามารถทํ า ให เ งิ น ออมนี้ ไ ปช ว ย
“ทํางาน” ใหเรามีเงินใชไดระยะยาว ดวยการทําใหมันเติบโตอยาง
เหมาะสมได ซึ่งตรงนี้คนที่จะทําไดสําเร็จ จะตองมีความมุงมั่นตามสมควร
และตองขวนขวายหาความรูมาเพิ่มเติมวามีอะไรที่พอจะทําใหมันเติบโต
ไดบาง ตัดสินใจเลือกแนวทาง แลวลงมือทําอยางตอเนื่องใหได
พูดไปก็เหมือนงาย แตเอาเขาจริงก็ไมงา ยนัก เพราะการทําให
คนทั่วไปไดเขาใจวิธีการบริหารเงินออมใหทํางานใหเราไดจริง ไมเสี่ยงจน
เกินไปไมใชเรื่องงาย
ผมจึงยิ่งดีใจอีกครั้งหนึ่ง ตรงที่เมื่อไดลองอานแลวพบวา
คุณนวพร ซึ่งเปนผูรูคนหนึ่งในแวดวงการเงิน สามารถใชความสามารถ
สวนตัว ทําเรื่องที่นาจะเขาใจไดยาก ใหกลายเปนเรื่องที่อานแลวเขาใจ
ไดงายและนาติดตามไดเปนอยางดี
ผมมั่นใจวา หากใครไดมีโอกาสอานหลายๆ รอบใหเขาใจทาง
เลือกตางๆ แลวลองทําตาม ก็คงจะประสบความสําเร็จในการทําให “รวยกวา”
ไดตามชื่อหนังสือ
มาถึงตอนนี้ ผมยิ่งดีใจเพิ่มขึ้นอีก เมื่อไดทราบขาววาหนังสือ
เลมนี้ ประสบความสําเร็จในการเผยแพร โดยพิมพจําหนายมาแลว
แสนกว า เล ม จนต อ งมาพิ ม พ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก แสดงว า หนั ง สื อ เล ม นี้
ไดทําประโยชนในการชวยสรางความเขมแข็งใหกับสังคมไทยไดมาก
พอสมควร และสมควรที่ พ วกเราจะต อ งช ว ยกั น สนั บ สนุ น ให ค นไทย
ที่ ข าดโอกาสอื่ น ๆ ได มี โ อกาสเห็ น และมี โ อกาสได อ  า นหนั ง สื อ เล ม นี้
และหนังสืออื่นๆ ในแนวนี้ ไดมากขึ้นไปอีก
ผมตองขอขอบคุณ คุณนวพร เรืองสกุล ในฐานะผูเขียน และ
ขอขอบพระคุณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในฐานะผูจ ดั พิมพ และ
ผูส นับสนุนทีเ่ อาจริงเอาจังกับเรือ่ งนี้ ทีไ่ ดมสี ว นทําใหสงิ่ ดีๆ เหลานีไ้ ดเกิดขึน้
ซึ่งจะไดเปนตัวอยางที่ดี ใหผูที่มีความรูความสามารถ ไดเขามาชวยกัน
สรางสังคมไทยใหเขมแข็งขึ้นคนละไมคนละมือเชนนี้
ทนง โชติสรยุทธ
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ชวนอาน ชวนออม
รูห า รูเ ก็บ รูใ ช และรูข ยายดอกผลเพือ่ ใหเงินออมทํางานแทนเรา
เรือ่ งเงินๆ ทองๆ แมเปนเรือ่ งทีใ่ กลตวั แตคนสวนใหญมกั ไมคอ ยนึกถึงและ
สรางสมไวตั้งแตยังหนุมสาว เพื่อความสุขตามที่หวังในวัยเกษียณ ซึ่งเปน
ชวงเวลาที่อาจจําเปนตองใชเงินแตไมมีรายไดจากงานประจํา ที่ผานมา
เราอาจไมไดตระหนักวา แทจริงแลวเราสามารถใชเงินออมทํางานเพิ่ม
คาในตัวเองแทนเราได
เปนที่นายินดีที่หนังสือ “ออมกอน รวยกวา” เลมนี้ ไดรับการ
ตอบรับเปนอยางดี โดยมีเสียงสะทอนจากผูอานที่ไดประโยชนจากการนํา
ขอมูลไปปรับใชในการวางแผนการเงินของตนเองและสามารถเพิ่มพูน
เงินออมไดมากขึ้น ดังนั้น เพื่อใหการจัดพิมพหนังสือ “ออมกอน รวยกวา”
ครั้งที่ 8 นี้ เปนประโยชนยิ่งขึ้น ผูเขียนคือ คุณนวพร เรืองสกุล ไดกรุณา
ปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับทางเลือกการออมและการลงทุนใหเปนปจจุบัน
ยิ่งขึ้น ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเชื่อมั่นวาเนื้อหาและแนวคิด
ดานการออมและการลงทุนที่ถายทอดดวยภาษาที่เขาใจงาย พรอมทั้ง
แผนภูมิและภาพประกอบคําอธิบายในหนังสือเลมนี้จะชวยสรางความรู
ความเขาใจ และแรงบันดาลใจใหผูอานไดนําไปปรับใชเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการเงินออมในการสรางหลักประกันใหกับชีวิตของตน
และครอบครัว เพื่อชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต
จรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

คุยกันครั้งที่ 13
หนังสือ “ออมกอน รวยกวา” พิมพครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2542
หลังจากนั้นเรื่องเงินออมก็เปนที่กลาวถึงมากยิ่งขึ้นและหนังสือที่มีชื่อ
วา รวย รวย ก็ทยอยออกมาเต็มตลาดนับวาเปนที่นายินดีเปนอยางยิ่งที่
หนังสือมีสว นชวยใหเกิดความสนใจในเรือ่ งการออมและการลงทุน อันเปน
เรือ่ งสําคัญทีจ่ ะสรางความมัน่ คงทางการเงินใหกบั บุคคล ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติเปนสวนรวมดวย
หลังจากหนังสือเลมนี้ไดเผยแพรไปแลวก็ไดปรับปรุงเนื้อหา
เพิ่มเติมเรื่อยมาตามขอสอบถามของผูสนใจและตามพัฒนาการใหมๆ ใน
ตลาดทุน นับตั้งแตการจัดพิมพโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 1 เรื่อยมา
หวังวาหนังสือจะมีสวนชวยใหทานผูอานเริ่มสนใจเดินทาง
ไปบนเสนทางของผูลงทุน และมีเงินออมของทานเองเปนผูชวยทํางาน
หาเงินมาใหทานใช เพื่อความสบายและความเปนอิสระทางการเงินของ
ตัวทานเองในอนาคต ดังที่ผูอานทานอื่นๆ เคยไดประโยชนมาแลว
ขอขอบคุณ ผูรวมงานทุกทาน ผูเอื้อเฟอขอมูลและความเห็น
และพนักงานฝายศูนยการเรียนรู ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทีร่ ว ม
กันจัดการจนหนังสือสําเร็จ
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บทที่ 1
ออมไวไมขัดสน
ในสมัยกอนหรือสังคมที่เปนสังคมเกษตร วิถีชีวิตแบบไทยๆ
จะอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ มีปู ยา พอ แม พี่ ปา นา อาพรอมหนา
แมในบางครัง้ มิไดอยูใ นบานเดียวกันเปนเรือนใหญกป็ ลูกเรือนอยูใ นละแวก
เดียวกัน คนในชุมชน หรือในหมูบานเดียวกัน มักมีความสัมพันธเปน
เครือญาติกันเปนสวนมาก
ในวิถีชีวิตเชนนั้น การดูแลทุกขสุข ดูแลเด็ก ดูแลคนชรา เปน
เรื่องที่ครอบครัวใหญทั้งหมดสามารถชวยกันดูแลได ผูใหญเลี้ยงดูลูก
หลานมา เมื่อเติบใหญขึ้น ตางก็ใชแรงงานในการรวมกันผลิตรวมกันหา
รายไดสาํ หรับครอบครัว ครัง้ เมือ่ ผูใ หญลว งวัยชราทําการงานไมได ลูกหลาน
กตัญูรูคุณ และตอบแทนพระคุณดวยการเลี้ยงดูผูใหญในวัยชราตาม
กําลังความสามารถ
มาในสมัยปจจุบนั แนวโนมของวิถชี วี ติ ไทยคอยๆ เปลีย่ นแปลง
ไปตามการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ กลาวคือ ประเทศและสังคมคอยๆ
เปลีย่ นจากสังคมเกษตร เปนสังคมอุตสาหกรรม จากการผลิตทีร่ ว มกันทํา
แบงกันกินแบงกันใช มาเปนการผลิตที่เจาของทุน เจาของกิจการ แยก
ตางหากออกจากเจาของแรงงาน โดยที่เจาของทุนและเจาของกิจการได
ดอกเบี้ยและกําไรเปนผลตอบแทน
การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธดานการผลิตเชนนี้ กอให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาดวย ในสมัยนี้ครอบครัวสวนใหญ
ไมไดอยูร ว มกันเปนครอบครัวใหญอกี ตอไป แตแยกออกเปนครอบครัวเดีย่ ว
2

ที่ มี แ ต พอ แม และลูก เป นส วนมาก หรือ ในบางครั้ ง สํา หรั บ สัง คม
ชนบท คอบครัวไมมี มีแตปูยาตายายเลี้ยงหลาน สวนพอแมแยกยาย
กันมาทํางานในเมืองหรือในแหลงจางงานในเขตอุตสาหกรรม
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงเชนนี้ เปนเรื่องที่ผูที่มองเห็น
การณไกล และดํารงชีวติ อยูด ว ยความไมประมาทตออนาคตทุกคน ตองคิด
หาทางพึ่งตนเองใหไดมากขึ้นและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคิดเสียตั้งแต
ระหวางทํางานวา เราคงตองพึง่ ตนเองในวัยชรา ไมสามารถรอใหลูกหลาน
มาเลี้ยงดูได
ในสั ง คมที่ พั ฒ นาเป น สั ง คมอุ ต สาหกรรมมานานก อ น
ประเทศไทย และผูคนผานความทุกขยากในการดูแลตนเองไมไดมากอน
รัฐบาลไดสรางระบบของรัฐขึ้นมารองรับ เพื่อทดแทนบางสวนของสังคม
ครอบครัวใหญที่สลายไป เชน มีระบบรัฐสวัสดิการหรือประกันสังคมเพื่อ
ใหผูที่อยูในวัยชรา หรือผูที่ไมสามารถหารายไดเลี้ยงตนเองไดดวยเหตุ
ตางๆ ไดรับการดูแลขั้นตํ่าจากรัฐ โดยในระหวางที่ยังทํางานอยูผูที่มี
รายไดตองจายเงินสวนหนึ่งใหกับรัฐ เพื่อเปนเงินสําหรับประกันตนวา
ในยามที่ตองการความชวยเหลือรัฐจะชวย
สําหรับคนไทยเรานั้น ระหวางนี้ยังพึ่งรัฐไมไดหรือหากจะคิด
ในฐานะที่เปนผูเสียภาษีใหรัฐ ก็ควรคิดพึ่งเปนแหลงสุดทายสําหรับการ
ไดบริการขั้นพื้นฐานบางประการ เชน การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ของรัฐ เปนตน
ในแนวคิดทัว่ โลก ทุกคนหันมาเนนการพึง่ ตนเอง ดวยการ
ออมเงินตัง้ แตในวัยทํางาน การออมไดประโยชนหลายประการ คือ
- สรางหลักประกันใหกบั ชีวติ ของตนในระหวางทีย่ งั ทํางานอยู
- สรางอนาคตที่มั่นคงทางดานการเงินใหกับครอบครัว
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ออมไวไมขัดสน

- เพื่อใหมีเงินใชสบายๆ ในวัยชรา ไมเปนภาระดานการเงิน
ตอลูกหลานและสังคม
- เหลือเปนมรดกใหลูกหลานและสังคม
จากการสอบถามสํารวจของธนาคารแหงประเทศไทย เกีย่ วกับ
วัตถุประสงคในการออมเงินของแตละบุคคล พอจะสรุปไดวาเปาหมายที่
สําคัญที่สุดของการออม เรียงตามลําดับความสําคัญคือ
- เพื่อไวใชในยามเจ็บปวยและฉุกเฉิน
- เพื่อไวใชในยามชรา
- เพื่อการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพ เพื่อไวใชกูเงินและเพื่อ
ไวซื้อของอื่นๆ
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การเก็บเงินไวเผื่อการจายยามปวยไข เปนการออมไวใช
ในยามฉุกเฉินและจําเปน เปนเงินรายจายที่คาดจํานวนลวงหนาไมได
อาจจะเปนเงินจํานวนนอย หรือเปนเงินกอนใหญที่ตองจาย ที่สําคัญคือ
เปนรายจายที่ไมคาดคิด ไมสามารถวางแผนลวงหนาได
การเก็บเงินไวใชในวัยชรานัน้ เปนการออมเพือ่ ไวใชในอนาคต
ในวัยที่หารายไดไมไดแลว ซึ่งคาดคะเนไดพอสมควรวา วัยทํางานจะนาน
เพียงใด เงินที่จะตองใชตอเดือนจะเปนเทาใด ฯลฯ
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สองเรือ่ งนี้ อาจจะแยกวิธเี ก็บออมและวิธปี อ งกันไดตา งจากกัน
ซึ่งจะไดกลาวถึงในตอนตอๆ ไป
รองลงไปจากการออมเพื่อปองกันตนเองทั้งในยามฉุกเฉิน
และในวัยชราก็คือการออมเพื่อใหเงินนั้นไปสรางเงิน หรือสรางความ
สามารถในการหาเงินมาเพิ่ม อันไดแก การออมเพื่อใหมีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ ไมวาจะเปนการนําเงินที่ออมไดไปลงทุนโดยตรง หรือวา
ใชเงินไปซื้อหาสินทรัพยอื่น เชน อสังหาริมทรัพยที่สามารถนํามาจํานอง
เปนประกันเงินกูได หรือวาเพื่อนําเงินที่ออมไดไปเปนหลักประกันที่
สถาบันการเงิน เพื่อใหเงินมาหมุนเวียนในการประกอบอาชีพก็ตาม
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โดยนัยนี้ การออมเพื่อการศึกษาถือไดวาเปนสวนหนึ่งของ
การออมเพื่อใหสามารถหาเงินเพิ่มไดในอนาคต เพราะวิชาความรูเปน
เครือ่ งมือทีจ่ ะทําใหผเู ปนเจาของความรูส ามารถนําไปใชสรางความกาวหนา
ในหนาที่การงานและสรางเงินใหมากขึ้นดวย
ดังนัน้ ไมวา จะเปนการนําเงินไปใชเพือ่ วัตถุประสงคใด เราตอง
เริ่มตนดวยการออม

฿
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บทที่ 2
วงจรชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
สําหรับคนเราทุกคน วงจรชีวิตสําคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
พึ่งพาตนและผูอื่นทางดานเงิน มักเปนดังนี้
ระยะที่ 1 ตั้งแตเกิดจนถึงเวลาที่เริ่มหารายได
เมื่อเกิดมา จะมีพอแมหรือญาติผูใหญเปนผูเลี้ยงดู นั่นเปน
ระยะที่เราไมมีรายไดเปนของตัวเอง มีแตรายจาย เราตองพึ่งเงินของ
ผูอื่นที่จะทําใหเรามีชีวิตรอดมาได ระยะนี้กินเวลาตั้งแตเกิดจนกระทั่ง
เรียนหนังสือจบแลว เริ่มหางานทํามีรายไดเปนของตนเอง
ระยะที่ 2 วัยทํางาน
วัยทํางานเปนวัยที่หาเลี้ยงตนเอง หาเลี้ยงครอบครัว วัยนี้
บางคนสรางรากฐานที่มั่นคงสําหรับระยะที่ 3 ของชีวิตได แตบางคนก็
ทําไมได
ระยะที่ 3 วัยชรา หรือวัยทอง
ในวัยนี้ ผูที่สรางหลักฐานใหตนเองได ทั้งทางดานสมอง จิตใจ
และทรัพย เปนที่พึ่งของตนเองและเปนที่พึ่งของลูกหลานได ทั้งในดาน
กําลังเงิน และการใหขอคิดใหความรูใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ
บุ ต รหลานและผูที่ด อ ยอาวุ โ สกวา เป น ผู  ช ราที่ มี ค  า แม ว  า จะไม อ ยู  ใ น
วั ย ทํ า งานเต็ ม เวลาแล ว ก็ ต าม ส ว นผู  ที่ ส ร า งหลั ก ฐานให ต นเองไม ไ ด
กลายเปนภาระของลูกหลานหรือสังคมตอไป
ในสามชวงเวลาแหงชีวิตนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลาย
ประการ ทั้งในสังคมไทยและในสังคมโลก แยกดูแตละชวงของอายุไดดังนี้
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วัยเยาว
คนในสมัยกอน ไมตองเรียนหนังสือสูงนักก็เริ่มทํางานแลว
เด็กๆ สามารถชวยทํางานในไรนา ในรานคา หรือชวยงานงายๆ ในกิจการ
ของครอบครัวได แตวาเมื่อการผลิตสลับซับซอนขึ้น และการทํางาน
ตองการความรูอยางเปนทางการที่สูงขึ้น แตละคนใชเวลาในวัยเรียน
นานขึ้นกวาแตกอน จากจบประถมศึกษาปที่ 4 แลวทํางานได เปนตอง
จบระดับประถมศึกษาปที่ 6 และตอไปก็ตองจบมัธยมศึกษาเปนอยางตํ่า
ในประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาสู ง กวา เรา ระดั บ การศึ ก ษาของ
คนงานนับเปนหนึ่งในปจจัยทีท่ ําใหคนงานมีรายไดสงู ขึน้ เพราะทํางานได
ผลผลิตมาก และการศึกษายังเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาการผลิต
เพื่อการแขงขันในโลกยุคปจจุบัน
เมื่อตองการการศึกษาสูง การใชเงินออมของผูอื่นเพื่อมาชวย
ในชวงแรกของชีวติ ก็สงู ขึน้ ดังนัน้ เด็กสมัยนีจ้ งึ ใชเงินออมของบิดามารดา
ผูป กครองสูงกวาเด็กสมัยกอน และใชนานกวาเด็กสมัยกอน ในขณะเดียวกัน
ก็ทําใหวัยที่เริ่มทํางานชาลง
วัยทํางาน
หากว า เราจะออมเงิ น ในช ว งวั ย ทํ า งานไว ใ ช ใ นวั ย ชราให
พอเพียงแลว เราตองคิดถึงการออมและตองออมใหมากกวาคนรุนกอน
หนาเรา ดวยเหตุผลหลายประการดวยกัน คือ
1. เรามีวัยทํางานที่สั้นกวา
ถาเราเลิกทํางานอยางเดิมคือเมื่ออายุ 60 ป และถาคนสมัย
กอนกับคนสมัยนี้ มีชีวิตอยูทํางานจนถึงเวลาเกษียณอายุเหมือนๆ กัน
คนสมั ย ใหม จะทํ า งานด วยจํา นวนปที่ น อยกว า เดิ ม เพราะใช เวลาใน
การศึกษานานกวาคนสมัยกอน
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2. เรามีลูกนอยลง
คนสมัยใหมมีลูกชากวาเดิม เพราะเรียนหนังสือนานและ
แตงงานชาลง รวมทั้งใหเวลาในการสรางหลักฐานใหชีวิตนานกวาเดิม
กอนที่จะคิดมีลูก และมีลูกนอยคน
ถาคิดวาลูกเปนภาระ คนสมัยนี้อาจจะมีภาระเลี้ยงลูกนอย
คนลง แตมีภาระในการศึกษาของลูกตอคนมากกวาเดิม ความตองการ
ใชเงินเพื่อลูกอาจจะไมไดลดลงเลย
ถาคิดวาลูกเปนทรัพยสนิ ทีช่ วยหารายไดและเปนหลักประกัน
ในวัยชราของตนเอง คือชวยเลีย้ งดูทงั้ ดวยการใหเวลาและชวยดานการเงิน
การมีลูกนอยคน ทําใหหลักประกันดานนี้ลดลงจนไมควรคิดที่จะพึ่งพา
ลูกในดานนี้
3. เราอาจจะออกจากงานเร็วขึ้น
คนบางคนอาจจะอยากมี เ วลาใช ชี วิ ต ในด า นอื่ น มากกว า
การทํางานเต็มเวลาไปจนอายุ 60 ป
คนบางคนอาจจะประสบกับสถานการณใหตองเลิกทํางาน
กอนอายุ 60 ป ดวยนโยบายของบริษัท ดวยการเปลี่ยนแปลงในสภาพ
แวดลอมในการทํางาน ฯลฯ ไมวาจะเปนดวยเหตุใด การเลิกทํางาน
เร็วขึ้นทําใหชวงเวลาการหารายไดสั้นลง
วัยชรา
เปนขอเท็จจริงที่สําคัญยิ่งวา คนเราอายุยืนขึ้น
ข อ มู ล เพี ย งแค นี้ ก็ เ พี ย งพอที่ จ ะทํ า ให ผู  ที่ อ ยู  ใ นวั ย ทํ า งาน
ทุกคนตองออมใหมากขึ้นกวาเดิม เพื่อใหมีเงินพอใชในวัยชราที่ไมไดมี
รายไดจากการทํางานประจําแลว และจําเปนตองคิดวิธีทําใหเงินออม
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