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ออมกอน รวยกวา
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ในนามคณะบุคคล
พิมพครั้งแรก – ครั้งที่ 5 ป 2542 – 2545
พิมพฉบับพิเศษสําหรับตลาดหลักทรัพย
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พิมพครั้งที่ 8 มีนาคม 2556 จํานวน 5,000 เลม
ราคา 120 บาท

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสํานักหอสมุดแหงชาติ

พิมพที่ บริษัท บุญศิริการพิมพ จํากัด โทร. 0 2579 2957

จัดจําหนายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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สิทธิในการจัดพิมพของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทัศนะและขอคิดเห็นตางๆ ที่ปรากฏในหนังสือ เปนความเห็นสวนตัวของผูเขียน
ซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป

นวพร เรืองสกุล
ออมกอน รวยกวา. --พิมพครั้งที่ 8 -- กรุงเทพฯ:
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยม 2556.
174 หนา.
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“...มีหนังสือบางเลมที่อยากเขียนถึง เลมแรก “ออมกอน รวยกวา”

เปนชื่อหนังสือ ทานผูเขียนคือ คุณนวพร เรืองสกุล

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

คุณนวพรเคยสอบ ม.8 ไดที่ 1 ของประเทศ เปนนักเรียนทุนเศรษฐศาสตร

เคยอยูแบงกชาติ

เคยอยูธนาคารพาณิชย 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 ??
ผมดใีจ กเ็พราะปญหาหน่ึงของสังคมไทยสวนใหญ คอื ยงัขาด

การตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของ การบริหารเงินสวนบุคคล ทําให
สังคมไทยสวนใหญนั้น มีปญหาเรื่องภาระหนี้สิน ที่เกาะติดจนกลายเปน
ปญหาสังคมตามมาอีกหลายเรื่อง อานขาวหนังสือพิมพรายวันก็คงเห็น

ยิ่งในหลายอาชีพ ปญหาภาระหนี้สินแทบจะเปนปญหาแรกๆ 
ของการที่จะตองเขาไปชวยแกปญหากอนจะแกปญหาในเร่ืองอื่นๆ ดวย
ซํ้าไป

ดงันัน้ การจะชวยใหสงัคมไทยมคีวามยัง่ยนืระยะยาวทางหนึง่ 
คือ ตองชวยกันรณรงคใหคนไทยตระหนัก และใหความสําคัญเร่ืองการ
บริหารเงินสวนบุคคล และการออมเงินกับคนไทยทุกคน

ยิ่งปลูกฝงไดตั้งแตเด็กยิ่งดี
ในหลายประเทศ เขาถึงกับสอนเรื่องเงิน การทําประมาณ

การรายรับรายจาย และการวางแผนการเงินเบื้องตน ในหนังสือเรียน
คณิตศาสตร ระดับมัธยมตนกันเลย เพ่ือใหแนใจวาเยาวชนของเขาจะ
เติบใหญมาพรอมกบัความรูเร่ืองการบรหิารการเงนิสวนบคุคลในระดบัหนึง่

การบริหารการเงินท่ีสาํคัญอันดับแรก คอื ความมีวนิยัท่ีจะตอง
ใชจายเงนิไมเกนิกวาเงนิทีห่ามาไดประจาํในแตละเดอืน โดยตองพยายาม
หกัเงนิออมสวนหนึง่ไวกอน ใหมปีรมิาณสะสมมากพอทีจ่ะไวใชจายในยาม
จําเปนหรือยามแกเฒา

แคนี้ดูเหมือนวาจะพอ แตเอาเขาจริง แคนี้ก็ไมพออีก เพราะ
ยังตองเรียนรู วิธีการบริหารเงินออม ใหเติบโตหนีเงินเฟอใหไดเปน
อยางนอย มิฉะนั้น เงินที่ออมก็จะดูเล็กลงไปเรื่อยๆ จนอาจไมพออยางที่
คาดไวในตอนแรก



จะใหดีขึ้นไปอีก หากจะสามารถทําใหเงินออมนี้ไปชวย
 “ทํางาน” ใหเรามีเงินใชไดระยะยาว ดวยการทําใหมันเติบโตอยาง
เหมาะสมได ซึ่งตรงน้ีคนท่ีจะทําไดสําเร็จ จะตองมีความมุงม่ันตามสมควร 
และตองขวนขวายหาความรูมาเพิ่มเติมวามีอะไรท่ีพอจะทําใหมันเติบโต
ไดบาง ตัดสินใจเลือกแนวทาง แลวลงมือทําอยางตอเนื่องใหได

พดูไปกเ็หมือนงาย แตเอาเขาจรงิกไ็มงายนกั เพราะการทําให
คนทั่วไปไดเขาใจวิธีการบริหารเงินออมใหทํางานใหเราไดจริง ไมเสี่ยงจน
เกินไปไมใชเรื่องงาย

ผมจึงย่ิงดีใจอีกครั้งหนึ่ง  ตรงท่ีเม่ือไดลองอานแลวพบวา
คุณนวพร ซึ่งเปนผูรูคนหน่ึงในแวดวงการเงิน สามารถใชความสามารถ
สวนตัว ทําเร่ืองท่ีนาจะเขาใจไดยาก ใหกลายเปนเร่ืองท่ีอานแลวเขาใจ
ไดงายและนาติดตามไดเปนอยางดี

ผมมั่นใจวา หากใครไดมีโอกาสอานหลายๆ รอบใหเขาใจทาง
เลือกตางๆ แลวลองทําตาม กค็งจะประสบความสาํเร็จในการทาํให “รวยกวา” 
ไดตามชื่อหนังสือ

มาถึงตอนนี้ ผมยิ่งดีใจเพิ่มขึ้นอีก เมื่อไดทราบขาววาหนังสือ
เลมน้ี ประสบความสําเร็จในการเผยแพร โดยพิมพจําหนายมาแลว
แสนกว าเล ม จนตองมาพิมพเ พ่ิมข้ึนอีก แสดงว าหนังสือเล มน้ี
ไดทําประโยชนในการชวยสรางความเขมแข็งใหกับสังคมไทยไดมาก
พอสมควร และสมควรที่พวกเราจะตองชวยกันสนับสนุนใหคนไทย
ที่ขาดโอกาสอ่ืนๆ ไดมีโอกาสเห็นและมีโอกาสไดอานหนังสือเลมนี้ 
และหนังสืออื่นๆ ในแนวนี้ ไดมากขึ้นไปอีก

ผมตองขอขอบคุณ คุณนวพร  เรืองสกุล ในฐานะผูเขียน และ
ขอขอบพระคุณ ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ในฐานะผูจดัพิมพ  และ
ผูสนบัสนนุทีเ่อาจริงเอาจังกบัเรือ่งนี ้ทีไ่ดมสีวนทาํใหสิง่ดีๆ  เหลานีไ้ดเกดิขึน้ 
ซึ่งจะไดเปนตัวอยางท่ีดี ใหผูที่มีความรูความสามารถ ไดเขามาชวยกัน
สรางสังคมไทยใหเขมแข็งขึ้นคนละไมคนละมือเชนนี้ 

ทนง โชติสรยุทธ
กรรมการผูจัดการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)





ชวนอาน ชวนออม
รูหา รูเก็บ รูใช และรูขยายดอกผลเพือ่ใหเงินออมทํางานแทนเรา 

เรือ่งเงินๆ ทองๆ แมเปนเร่ืองท่ีใกลตวั แตคนสวนใหญมกัไมคอยนึกถงึและ
สรางสมไวตั้งแตยังหนุมสาว เพื่อความสุขตามท่ีหวังในวัยเกษียณ 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
ยิ่งข้ึน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเช่ือม่ันวาเน้ือหาและแนวคิด
ดานการออมและการลงทุนที่ถายทอดดวยภาษาที่เขาใจงาย พรอมทั้ง
แผนภูมิและภาพประกอบคําอธิบายในหนังสือเลมน้ีจะชวยสรางความรู
ความเขาใจ และแรงบันดาลใจใหผู อานไดนําไปปรับใชเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการเงินออมในการสรางหลักประกันใหกับชีวิตของตน
และครอบครัว เพื่อชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

จรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการและผูจัดการ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย



คุยกันครั้งที่ 13

หนังสือ “ออมกอน รวยกวา” พิมพครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2542 
หลังจากน้ันเรื่องเงินออมก็เปนที่กลาวถึงมากย่ิงขึ้นและหนังสือที่มีชื่อ
วา รวย รวย ก็ทยอยออกมาเต็มตลาดนับวาเปนที่นายินดีเปนอยางยิ่งที่
หนังสือมีสวนชวยใหเกิดความสนใจในเร่ืองการออมและการลงทนุ อนัเปน
เรือ่งสําคญัทีจ่ะสรางความม่ันคงทางการเงนิใหกบับคุคล ครอบครัว สงัคม 
และประเทศชาติเปนสวนรวมดวย

หลังจากหนังสือเลมน้ีไดเผยแพรไปแลวก็ไดปรับปรุงเนื้อหา
เพิ่มเติมเรื่อยมาตามขอสอบถามของผูสนใจและตามพัฒนาการใหมๆ ใน
ตลาดทุน นับตั้งแตการจัดพิมพโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 1 เรื่อยมา

หวังวาหนังสือจะมีสวนชวยใหทานผูอานเร่ิมสนใจเดินทาง
ไปบนเสนทางของผูลงทุน และมีเงินออมของทานเองเปนผูชวยทํางาน
หาเงินมาใหทานใช เพื่อความสบายและความเปนอิสระทางการเงินของ
ตัวทานเองในอนาคต ดังที่ผูอานทานอื่นๆ เคยไดประโยชนมาแลว

ขอขอบคุณ ผูรวมงานทุกทาน ผูเอื้อเฟอขอมูลและความเห็น
และพนกังานฝายศนูยการเรียนรู ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ทีร่วม
กันจัดการจนหนังสือสําเร็จ

ขอขอบคุณทานผูอานทุกทานท่ีสนใจหนังสือเลมนี้ หากมีขอ
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คํานํา

ทันทีที่รับงานเปนเลขาธิการของกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ ก็มีสมาชิกระดมกันบนเขามารับแทบไมทัน สมาชิกมีตั้ง
ลานกวาคนนี่คะ

เรื่องที่บนๆ กันจะเปนทํานองนี้

“ไมอยากสะสมเงิน ขอเงินคืน และขอลาออกจากการเปน
สมาชิกไดไหม”

“เงนิเดอืนทีม่ยีงัไมคอยจะพอใชเลยยงัจะมาหกัเงนิไปอกี 3%”

พนักงานคนหนึ่งพบขาราชการคนหนึ่ง คําทักทายก็คือ 
“คุณนี่เอง ที่หักเงินเดือนผมไปทุกเดือน”

“อยากกูเงิน เมื่อใด กบข. จะใหกูไดสักที”

“มีเงินตั้งหาหมื่นลาน เอามาปลดหนี้ขาราชการไมดีหรือ”

ทางออกท่ีทาํได คอื ทาํความเขาใจกบัสมาชิก ดวยการอธิบาย
ใหเห็นถึงความสาํคัญของเงนิออมท่ีทกุคนจาํเปนตองมไีว โดยออมเงินจาก
เงินเดือน ชวงทีย่งัมงีานทาํ เพ่ือเอาไวใชในวยัทีไ่มมงีาน ไมมเีงนิเดอืนแลว

วิธีทําความเขาใจกับสมาชิก บางครั้งสื่อสารโดยตรง เปนราย
บุคคล หรือในการบรรยายในที่ตางๆ รวมทั้งทํารายการวิทยุและโทรทัศน 
วิธีนําเสนอมีทั้งสื่อภาพทั้งตัวอยางประกอบ เพื่อใหเขาใจงาย

อยากใหมีกองทุนสักแหง ที่ไมไดมีไวใหกูหรือนําไปใชหนี้ แต
อยากใหมีไวสําหรับนําไปใชเพื่อความสบายในวัยเกษียณ



การเปนเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการหรือเรียกยอๆ วา กบข. นี้ ฟงดูเปนราชการมากทีเดียว แต
หันมานิยามตามภาษาของนักการเงิน บอกไดวา งานนี้คือเปนผูจัดการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

นายจางของกองทุนน้ีตางจากกองทุนสํารองเลีย้งชพีอ่ืนๆ ตรง
ทีเ่ปนรฐับาล และสมาชิกกองทนุทัง้หมดแทนทีจ่ะปนพนักงานบริษทั กค็อื
ขาราชการทุกประเภท ที่รับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดิน กองทุนนี้
เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกองทุนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย

กองทุนประเภทนี้จัดตามท่ีมาของเงิน เปนเงินออมระยะยาว 
และในดานการลงทุนถือวาเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน

เรื่องเงินออมระยะยาวมีคนเอาใจใสนอยมากแมคนใกลตัวยัง
บอกวา “เก็บเงินไปทําไม เดี๋ยวเงินเฟอก็กินหมด”

บอกเขาวา นี่ไมใชขอโตแยงที่จะไมออมเงินหรือทําใหทอถอย
จนไมอยากออม คนที่ทํางานดานการลงทุนตองต้ังเปาหมายการหาเงิน
ผลประโยชนจากการลงทุนเอาไววา อยางนอยๆ ตองไดดอกผลงอกเงย 
กลับมาใหชนะเงินเฟอใหไดตางหาก

การศึกษาเร่ืองการบริหารเงินออมระยะยาวของกองทุน
ประเภทเดียวกัน ในตางประเทศที่เขามีกองทุนประเภทน้ีมากอนเรา 
นาํไปสูขอสรุปวา นโยบายการจดัสรรสินทรพัยทางการเงนิเพือ่ลงทนุทีด่นีัน้
ตองกระจายความเส่ียงโดยลงทุนใหหลากหลายทั้งในแงตราสาร อายุ 
และประเภท

นอกจากน้ียงัเปนภาระหนาท่ีของกองทุนเพือ่การเกษียณอายุ
อีกอยางหนึ่งคือ กระตุนใหสมาชิกเห็นคุณคาของการออมและออมเพิ่ม
เพื่อเพิ่มรายไดในวัยชรา



สวนการจายเงินคืนที่ดีนั้น ไมสนับสนุนใหคืนเปนเงินกอน 
เพราะบางคนอาจนึกวาไดลาภลอย แลวใชหมดไปในเร็ววนัแทนท่ีจะคอยๆ 
ทยอยใช เมื่อใชหมดไปเร็วก็ตกเปนภาระของรัฐที่จะตองชวยเลี้ยงดูตอไป
ดวยเงินจากภาษีอากร ไมสามารถพึ่งตนเองไดเหมือนเจตนาแรกเร่ิมท่ี
ใหการสนับสนุนใหเปนสมาชิก

นี่คือที่มาของหนังสือเลมนี้ ออมกอน รวยกวา

ขอขอบคุณ Georgina Carnegie จากธนาคารโลก และ
ผูบริหารจากบริษัท Daiwa Securities ที่เปนเข็มทิศ ในเรื่องกองทุน
เงินบําเหน็จบํานาญในตางประเทศ ในชวงแรกของการเดินทางบนถนน
ของการบริหาร กบข.

ขอบคุณสมาชิกที่ตั้งคําถาม กระตุนความคิด ทาทายใหหาวิธี
อธบิาย และขอบคุณพนกังาน กบข. มากมายหลายคนรวมๆ กนัไปพรอมนี้
ดวย ที่มีความเชื่อม่ันแนวแนกับการสงเสริมใหทุกคนเห็นประโยชนของ
เงินออมระยะยาว จึงชวยกันคิด ชวยกันหาวิธีนําเสนอคําตอบใหนาสนใจ 
จนกระทั่งไดแนวคิดเปนหนังสือเลมนี้

หากมีขอติชมประการใด ยินดีนอมรับเสมอคะ

นวพร เรืองสกุล
ตุลาคม 2542
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บทที่ 1
ออมไวไมขัดสน

ในสมัยกอนหรือสังคมท่ีเปนสังคมเกษตร วิถีชีวิตแบบไทยๆ 
จะอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ มีปู ยา พอ แม พี่ ปา นา อาพรอมหนา
แมในบางครัง้มไิดอยูในบานเดียวกนัเปนเรอืนใหญกป็ลกูเรอืนอยูในละแวก
เดียวกัน คนในชุมชน หรือในหมูบานเดียวกัน มักมีความสัมพันธเปน
เครือญาติกันเปนสวนมาก

ในวิถีชีวิตเชนนั้น การดูแลทุกขสุข ดูแลเด็ก ดูแลคนชรา เปน
เร่ืองท่ีครอบครัวใหญทั้งหมดสามารถชวยกันดูแลได ผูใหญเล้ียงดูลูก
หลานมา เม่ือเติบใหญขึ้น ตางก็ใชแรงงานในการรวมกันผลิตรวมกันหา
รายไดสาํหรบัครอบครวั ครัง้เมือ่ผูใหญลวงวยัชราทําการงานไมได ลกูหลาน
กตัญูรูคุณ และตอบแทนพระคุณดวยการเลี้ยงดูผูใหญในวัยชราตาม
กําลังความสามารถ

มาในสมัยปจจุบนัแนวโนมของวิถชีวีติไทยคอยๆ เปล่ียนแปลง
ไปตามการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ กลาวคือ ประเทศและสังคมคอยๆ 
เปลีย่นจากสังคมเกษตร เปนสงัคมอุตสาหกรรม จากการผลติทีร่วมกนัทาํ
แบงกันกินแบงกันใช มาเปนการผลิตที่เจาของทุน เจาของกิจการ แยก
ตางหากออกจากเจาของแรงงาน โดยที่เจาของทุนและเจาของกิจการได
ดอกเบี้ยและกําไรเปนผลตอบแทน

การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธดานการผลิตเชนนี้ กอให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาดวย ในสมัยนี้ครอบครัวสวนใหญ
ไมไดอยูรวมกันเปนครอบครวัใหญอกีตอไป แตแยกออกเปนครอบครวัเด่ียว
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ที่มีแต พอ แม และลูก เปนสวนมาก หรือในบางครั้งสําหรับสังคม
ชนบท คอบครัวไมมี มีแตปูยาตายายเลี้ยงหลาน สวนพอแมแยกยาย
กันมาทํางานในเมืองหรือในแหลงจางงานในเขตอุตสาหกรรม

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงเชนนี้ เปนเรื่องที่ผูที่มองเห็น
การณไกล และดาํรงชวีติอยูดวยความไมประมาทตออนาคตทุกคน ตองคดิ
หาทางพ่ึงตนเองใหไดมากข้ึนและจําเปนอยางย่ิงที่จะตองคิดเสียตั้งแต
ระหวางทาํงานวา เราคงตองพึง่ตนเองในวยัชรา ไมสามารถรอใหลูกหลาน
มาเลี้ยงดูได

ในสังคมที่พัฒนาเป นสังคมอุตสาหกรรมมานานก อน
ประเทศไทย และผูคนผานความทุกขยากในการดูแลตนเองไมไดมากอน
รัฐบาลไดสรางระบบของรัฐขึ้นมารองรับ เพื่อทดแทนบางสวนของสังคม
ครอบครัวใหญที่สลายไป เชน มีระบบรัฐสวัสดิการหรือประกันสังคมเพ่ือ
ใหผูที่อยูในวัยชรา หรือผูที่ไมสามารถหารายไดเลี้ยงตนเองไดดวยเหตุ
ตางๆ ไดรับการดูแลขั้นตํ่าจากรัฐ โดยในระหวางที่ยังทํางานอยูผู ที่มี
รายไดตองจายเงินสวนหนึ่งใหกับรัฐ เพื่อเปนเงินสําหรับประกันตนวา
ในยามที่ตองการความชวยเหลือรัฐจะชวย

สําหรับคนไทยเรานั้น ระหวางนี้ยังพึ่งรัฐไมไดหรือหากจะคิด
ในฐานะที่เปนผูเสียภาษีใหรัฐ ก็ควรคิดพึ่งเปนแหลงสุดทายสําหรับการ
ไดบริการขั้นพื้นฐานบางประการ เชน การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ของรัฐ เปนตน

ในแนวคิดทัว่โลก ทกุคนหันมาเนนการพ่ึงตนเอง ดวยการ
ออมเงินตัง้แตในวยัทาํงาน การออมไดประโยชนหลายประการ คอื

- สรางหลักประกนัใหกบัชวีติของตนในระหวางทีย่งัทาํงานอยู
- สรางอนาคตที่มั่นคงทางดานการเงินใหกับครอบครัว



ออมไวไมขัดสน
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- เพื่อใหมีเงินใชสบายๆ ในวัยชรา ไมเปนภาระดานการเงิน
ตอลูกหลานและสังคม

- เหลือเปนมรดกใหลูกหลานและสังคม

จากการสอบถามสาํรวจของธนาคารแหงประเทศไทย เกีย่วกบั
วัตถุประสงคในการออมเงินของแตละบุคคล พอจะสรุปไดวาเปาหมายที่
สําคัญที่สุดของการออม เรียงตามลําดับความสําคัญคือ

- เพื่อไวใชในยามเจ็บปวยและฉุกเฉิน
- เพื่อไวใชในยามชรา
- เพื่อการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพ เพื่อไวใชกูเงินและเพื่อ

ไวซื้อของอื่นๆ

การเก็บเงินไวเผื่อการจายยามปวยไข เปนการออมไวใช
ในยามฉุกเฉินและจําเปน เปนเงินรายจายท่ีคาดจํานวนลวงหนาไมได
อาจจะเปนเงินจํานวนนอย หรือเปนเงินกอนใหญที่ตองจาย ที่สําคัญคือ 
เปนรายจายที่ไมคาดคิด ไมสามารถวางแผนลวงหนาได

การเกบ็เงินไวใชในวัยชรานัน้ เปนการออมเพือ่ไวใชในอนาคต
ในวัยที่หารายไดไมไดแลว ซึ่งคาดคะเนไดพอสมควรวา วัยทํางานจะนาน
เพียงใด เงินที่จะตองใชตอเดือนจะเปนเทาใด ฯลฯ

9% 3% 2%
25%

3%

36%

19%
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สองเรือ่งนี ้อาจจะแยกวธิเีกบ็ออมและวธิปีองกนัไดตางจากกนั 
ซึ่งจะไดกลาวถึงในตอนตอๆ ไป

รองลงไปจากการออมเพื่อปองกันตนเองทั้งในยามฉุกเฉิน
และในวัยชราก็คือการออมเพื่อใหเงินนั้นไปสรางเงิน หรือสรางความ
สามารถในการหาเงินมาเพ่ิม อันไดแก การออมเพ่ือใหมีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ ไมวาจะเปนการนําเงินที่ออมไดไปลงทุนโดยตรง หรือวา
ใชเงินไปซื้อหาสินทรัพยอื่น เชน อสังหาริมทรัพยที่สามารถนํามาจํานอง
เปนประกันเงินกูได หรือวาเพื่อนําเงินที่ออมไดไปเปนหลักประกันที่
สถาบันการเงิน เพื่อใหเงินมาหมุนเวียนในการประกอบอาชีพก็ตาม

โดยนัยน้ี การออมเพื่อการศึกษาถือไดวาเปนสวนหนึ่งของ
การออมเพื่อใหสามารถหาเงินเพิ่มไดในอนาคต เพราะวิชาความรูเปน
เคร่ืองมือท่ีจะทําใหผูเปนเจาของความรูสามารถนําไปใชสรางความกาวหนา
ในหนาที่การงานและสรางเงินใหมากขึ้นดวย

ดงันัน้ ไมวาจะเปนการนาํเงนิไปใชเพือ่วตัถปุระสงคใด เราตอง
เริ่มตนดวยการออม ฿
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วงจรชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

สําหรับคนเราทุกคน วงจรชีวิตสําคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
พึ่งพาตนและผูอื่นทางดานเงิน มักเปนดังนี้

ระยะที่ 1 ตั้งแตเกิดจนถึงเวลาที่เริ่มหารายได
เม่ือเกิดมา จะมีพอแมหรือญาติผูใหญเปนผูเล้ียงดู นั่นเปน

ระยะท่ีเราไมมีรายไดเปนของตัวเอง มีแตรายจาย เราตองพึ่งเงินของ
ผูอื่นที่จะทําใหเรามีชีวิตรอดมาได ระยะน้ีกินเวลาต้ังแตเกิดจนกระท่ัง
เรียนหนังสือจบแลว เริ่มหางานทํามีรายไดเปนของตนเอง

ระยะที่ 2 วัยทํางาน
วัยทํางานเปนวัยที่หาเล้ียงตนเอง หาเล้ียงครอบครัว วัยนี้

บางคนสรางรากฐานที่มั่นคงสําหรับระยะที่ 3 ของชีวิตได แตบางคนก็
ทําไมได

ระยะที่ 3 วัยชรา หรือวัยทอง
ในวัยนี้ ผูที่สรางหลักฐานใหตนเองได ทั้งทางดานสมอง จิตใจ 

และทรัพย เปนท่ีพึ่งของตนเองและเปนท่ีพึ่งของลูกหลานได ทั้งในดาน
กําลังเงิน และการใหขอคิดใหความรูใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ
บุตรหลานและผูที่ดอยอาวุโสกวา เปนผูชราท่ีมีคาแมวาจะไมอยูใน
วัยทํางานเต็มเวลาแลวก็ตาม สวนผูที่สรางหลักฐานใหตนเองไมได 
กลายเปนภาระของลูกหลานหรือสังคมตอไป

ในสามชวงเวลาแหงชีวิตน้ี มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนหลาย
ประการ ทั้งในสังคมไทยและในสังคมโลก แยกดูแตละชวงของอายุไดดังนี้
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คนในสมัยกอน ไมตองเรียนหนังสือสูงนักก็เริ่มทํางานแลว
เดก็ๆ สามารถชวยทํางานในไรนา ในรานคา หรอืชวยงานงายๆ ในกิจการ
ของครอบครัวได แตวาเม่ือการผลิตสลับซับซอนข้ึน และการทํางาน
ตองการความรูอยางเปนทางการที่สูงขึ้น แตละคนใชเวลาในวัยเรียน
นานขึ้นกวาแตกอน จากจบประถมศึกษาปที่ 4 แลวทํางานได เปนตอง
จบระดับประถมศึกษาปที่ 6 และตอไปก็ตองจบมัธยมศึกษาเปนอยางตํ่า

ในประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงกวาเรา ระดับการศึกษาของ
คนงานนับเปนหนึ่งในปจจัยทีท่ําใหคนงานมีรายไดสงูขึน้ เพราะทํางานได
ผลผลิตมาก และการศึกษายังเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาการผลิต
เพื่อการแขงขันในโลกยุคปจจุบัน

เมื่อตองการการศึกษาสูง การใชเงินออมของผูอื่นเพื่อมาชวย
ในชวงแรกของชวีติกส็งูขึน้ ดงันัน้ เดก็สมยันีจ้งึใชเงนิออมของบดิามารดา 
ผูปกครองสูงกวาเดก็สมยักอน และใชนานกวาเด็กสมยักอน ในขณะเดียวกนั
ก็ทําใหวัยที่เริ่มทํางานชาลง

วัยทํางาน

หากวาเราจะออมเงินในชวงวัยทํางานไวใชในวัยชราให
พอเพียงแลว เราตองคิดถึงการออมและตองออมใหมากกวาคนรุนกอน
หนาเรา ดวยเหตุผลหลายประการดวยกัน คือ

1. เรามีวัยทํางานที่สั้นกวา
ถาเราเลิกทํางานอยางเดิมคือเมื่ออายุ 60 ป และถาคนสมัย

กอนกับคนสมัยนี้ มีชีวิตอยูทํางานจนถึงเวลาเกษียณอายุเหมือนๆ กัน
คนสมัยใหมจะทํางานดวยจํานวนปที่นอยกวาเดิม เพราะใชเวลาใน
การศึกษานานกวาคนสมัยกอน



วงจรชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

8

2. เรามีลูกนอยลง
คนสมัยใหมมีลูกชากวาเดิม เพราะเรียนหนังสือนานและ

แตงงานชาลง รวมท้ังใหเวลาในการสรางหลักฐานใหชีวิตนานกวาเดิม
กอนที่จะคิดมีลูก และมีลูกนอยคน

ถาคิดวาลูกเปนภาระ คนสมัยน้ีอาจจะมีภาระเล้ียงลูกนอย
คนลง แตมีภาระในการศึกษาของลูกตอคนมากกวาเดิม ความตองการ
ใชเงินเพื่อลูกอาจจะไมไดลดลงเลย

ถาคิดวาลูกเปนทรพัยสนิท่ีชวยหารายไดและเปนหลักประกัน
ในวยัชราของตนเอง คอืชวยเลีย้งดทูัง้ดวยการใหเวลาและชวยดานการเงิน 
การมีลูกนอยคน ทําใหหลักประกันดานนี้ลดลงจนไมควรคิดท่ีจะพึ่งพา
ลูกในดานนี้

3. เราอาจจะออกจากงานเร็วขึ้น
คนบางคนอาจจะอยากมีเวลาใชชีวิตในดานอ่ืนมากกวา

การทํางานเต็มเวลาไปจนอายุ 60 ป

คนบางคนอาจจะประสบกับสถานการณใหตองเลิกทํางาน
กอนอายุ 60 ป ดวยนโยบายของบริษัท ดวยการเปลี่ยนแปลงในสภาพ
แวดลอมในการทํางาน ฯลฯ ไมวาจะเปนดวยเหตุใด การเลิกทํางาน
เร็วขึ้นทําใหชวงเวลาการหารายไดสั้นลง

วัยชรา

เปนขอเท็จจริงที่สําคัญยิ่งวา คนเราอายุยืนขึ้น

ขอมูลเพียงแคนี้ก็เพียงพอท่ีจะทําใหผู ที่อยู ในวัยทํางาน
ทุกคนตองออมใหมากข้ึนกวาเดิม เพ่ือใหมีเงินพอใชในวัยชราท่ีไมไดมี
รายไดจากการทํางานประจําแลว และจําเปนตองคิดวิธีทําใหเงินออม


