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 ประเทศไทยมกีารเพิม่ข้ึนของประชากรวยัสูงอายทุัง้สดัสวนและจำนวนอยางตอเนือ่ง 
และมีแนวโนมเพิ่มจำนวนขึ้นอยางรวดเร็วตอไปอีกใน 20 ปขางหนา อันเปนผลมาจาก         
อัตราการเกิดลดลงและอายุขัยเฉล่ียของประชากรวัยสูงอายุยืนยาวขึ้น โดยในป พ.ศ. 2573 
ประเทศไทยจะมีประชากรประมาณ 64.5 ลานคน ในจำนวนนี้ เปนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป 
จำนวน 14.6 ลานคน หรือเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรท้ังหมด การเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากร     
วัยสูงอายุโดยเฉพาะผูสูงอายุชวงวัยปลาย สงผลกระทบท้ังตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ       
ที่ลดลง ภาระดานงบประมาณและการคลังที่ตองมีรายจายดานสวัสดิการและสุขภาพ         
เพ่ือผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ปญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงผลกระทบตอตัวผูสูงอายุและครอบครัว 
เชน ปญหาสุขภาพจากโรคเร้ือรัง ปญหาดานสุขภาพจิต ขาดผูดูแล ขาดรายไดหรือรายได        
ไมเพียงพอแกการดำรงชีพ ภาระรายจายท่ีเพิ่มข้ึนของครอบครัว ภาระในการดูแลผูสูงอายุ        
ที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได เปนตน 
 จากปญหาและผลกระทบของสถานการณดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงความจำเปน       
ที่จะตองเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ลวงหนาตั้งแตชวงวัยตนและวัยทำงาน อาทิ การสราง
หลักประกันดานรายไดที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีพในวัยสูงอายุ การมีพฤติกรรมสุขภาพ       
ท่ีเหมาะสม การวางแผนการใชชีวิตในวัยสูงอายุ เพ่ือท่ีจะสามารถปรับตัวเตรียมรับการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น ลดระยะเวลาการพึ่งพาผูอื่น และดำเนินชีวิตในชวงวัยสูงอายุอยางมีคุณคาและ        
มี ความสุข 
 สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ          
ไดดำเนินการรวบรวมองคความรู และจัดทำ “ชุดความรูเพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสู       
วยัสงูอายุทีม่คีณุภาพ” สำหรบัเปนเอกสารประกอบคูมอืการจดัอบรมหลักสตูรเตรียมความพรอม 

¤Ó¹Ó 



บุคลากรเขาสูวัยสูงอายุของหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย สุขภาพแบบองครวม การวางแผน
ทางการเงิน สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปลอดภัยในวัยสูงอายุ กฎหมายท่ีผูสูงอายุควรรู การใช
ชีวิตหลังเกษียณ และการเตรียมตัวรับความตาย โดยหวังเปนอยางยิ่งวา “ชุดความรูเพื่อ    
การเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ” จะใหขอมูลท่ีเปนประโยชนและสราง 
ความตระหนักรูแกบุคลากรทุกชวงวัยถึงความสำคัญของการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุและ           
มีการเตรียมการในทุกเรื่องที่จำเปนเพื่อการเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ 

สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ 
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 

2556 
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 การวางแผนทางการเงิน ( Financial Planning) คือ กระบวนการวางแผนเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายทางการเงินของแตละบุคคล โดยพิจารณาปรามิดแหงการวางแผนทางการเงิน 

¡ÒÃÇÒ§á¼¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÁÕËÅÑ¡¡ÒÃÁÑ¡ÍÂÙ‹ã¹ÃÙ»¢Í§»�ÃÒÁỐ  «Öè§ÁÕÍÂÙ‹ 3 °Ò¹ Ñ́§¹Õé 

 เริ่มจากการสรางฐานใหแข็งแกรง โดยการบริหารรายไดใหมากกวารายจาย หรือ
บริหารรายไดกับรายจายใหเพียงพอ การบริหารจัดการในสวนนี้มีหลายวิธี อาทิ การเพิ่ม
รายได การลดรายจาย การบริหารหน้ีสิน โดยมีกลไกการทำบัญชีรายรับรายจายเปน
กลไกชวยคำนวณ เพื่อควบคุมคาใชจายใหเปนไปตามงบประมาณของเราหรือการปกปอง
ความเสี่ยง เปนการวางแผนเพื่อตระเตรียมความพรอมสำหรับความตองการพื้นฐาน    
ในการดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องของการเก็บเงินไวใชในบั้นปลายเมื่อตอนเกษียณอายุ รวมถึง
การจัดการความเสี่ยงภัยตางๆ ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานของตัวบานที่ตองเนนสราง     
ใหแข็งแรงเพ่ือความมั่นคงตอไป 

 ผูที่ประสงคจะวางแผนทางการเงินใหเปนระบบสามารถเร่ิมในลำดับตอไปน่ันคือ 
สะสมทรัพยหรือการสะสมความม่ันคั่ง เปนเร่ืองของการลงทุนและประหยัดภาษี       
เพือ่สะสมเงนิไวใชจายในเปาหมายตางๆ เชน การศกึษาของบุตร เปนตน การวางแผนภาษี 
ถือเปนตัวชวยหนึ่งท่ีทำใหคุณลดภาระคาใชจายดานภาษีลง และมีเงินออมลงทุนมากขึ้น 
ในขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนตัวบานท่ีสรางขึ้นภายหลังจากที่มีรากฐานมั่นคงแลว รูปแบบ
การสะสมทรัพยทำไดหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแตการออมในบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้น การลงทุน
ในผลิตภัณฑทางการเงินในรูปแบบตางๆ ที่มีความซับซอนและมีความผันผวนมากขึ้น 
รวมถึงการใชสิทธิลดหยอนภาษีใหครบถวนและการลงทุนประหยัดภาษี การบริหาร 
ความเสี่ยงจากการลงทุน และการวางแผนเพ่ือวัยเกษียณ 

°Ò¹·Õè 1 (Wealth Protection) 

°Ò¹·Õè 2 (Wealth Accumulation) 

¡ÒÃÇÒ§á¼¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 

¤ÇÒÁËÁÒÂ¡ÒÃÇÒ§á¼¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 
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 คือ ขั้นตอนกระจายทรัพยหรือการสงตอความมั่งคั่ง นั่นก็คือการนำเงินไปลงทุน
และการวางแผนมรดก เมื่อเรามีฐานที่มั่นคงดวยการเตรียมพรอมความตองการพื้นฐาน
ของชีวิตและมีการจัดการความเสี่ยงภัย เสริมความแข็งแรงดวยการสะสมความมั่งคั่ง    
ไวแลว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไมไดคือการลงทุนและการสงตอความมั่งคั่งไปยังคนที่เรารัก       
ซึ่งหมายถึง การแบงมรดกใหลูกหลาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับแตละบุคคล ไมวา
จะเปนชวงอายุ รูปแบบการดำเนินชีวิต รวมถึงความสามารถในการยอมรับผลกำไรหรือ
ขาดทุน และยังสามารถบริจาคหรือชวยเหลือแกผูที่เดือดรอนไดอีกดวย 

°Ò¹·Õè 3 ÊØ´·ŒÒÂ (Wealth Distribution) 

»�ÃÒÁÔ´¡ÒÃÇÒ§á¼¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 

ที่มา : กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ 

Wealth Protection Wealth Protection 

Wealth Accumulation Wealth Accumulation 

Wealth Wealth 
Distribution Distribution 

สรางรากฐานใหแข็งแกรง 
(รายได > รายจาย) 

สะสมทรัพย 

กระจายทรัพย 

มรดก 
ลงทุนเส่ียงสูง 

ลงทุนเส่ียงต่ำ 

ออมเพ่ิม 
ลงทุน 
บริหารความเส่ียง 
วางแผนเพ่ือการเกษียณ 

ทำบัญชี 
รายรับ-รายจาย 
บริหารหนี้ 
ลดรายจาย 
เพิ่มรายได 
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 คือ ในการวางแผนการเงิน ควรจะเร่ิมจากการมีเปาหมายคราวๆ วาเราอยากบรรลุ
เปาหมายทางการเงินในเรื่องอะไร และตองใชเวลาเทาไร เชน 
  อยากเกษียณการทำงานตอนอายุเทาไร ตอนนั้นอยากมีเงินใชเดือนละเทาไร 
  อยากเตรียมทุนการศึกษาใหลูกเรียนถึงระดับไหน คาใชจายเทาไร  
  อยากวางแผนจัดสรรมรดกใหลูกหลาน ตองทำอยางไร 
 เปาหมายที่กำหนดข้ึน อาจเปนเปาหมายเด่ียว หรือเปาหมายผสมผสานเต็มรูปแบบ 
ก็ได  
 เปาหมายทางการเงินที่ดี  (Financial Goal) จะตองมีลักษณะสำคัญ 3 ขอคือ 
 1. ตองมีความเปนไปไดที่จะทำใหสำเร็จ (Achievable) 
 2. ตองวัดคาเปนจำนวนเงินไดชัดเจน (Measurable) 
 3. ตองมีกรอบเวลาท่ีแนนอน (Timeframe) ซึ่งอาจแบงเปน 3 ระยะ 
   เปาหมายระยะส้ัน เปนการวางแผนการเงินในระยะเวลาไมเกิน 1 ป คือ 
ตองการทำใหสำเร็จภายใน 1 ปสวนมากจะเก่ียวของกับเร่ืองคาใชจายในชีวิตประจำวัน 
และความตองการในระยะสั้นๆ เชน ออมเงินเพื่อเอาไวเปนเงินสำรองฉุกเฉิน เงินดาวน
รถยนต การซื้ออุปกรณอำนวยความสะดวกตางๆ การเรียนคอรสสั้นๆเพิ่มพูนความรู และ
การทองเที่ยวตางๆ เปนตน 
   เปาหมายระยะกลาง เปนการวางแผนการเงินในระยะเวลา 2 – 10 คือ 
ตองการทำใหสำเร็จภายเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 10 ป มักจะเปนการวางแผนสำหรับการ
สรางความมั่นคงใหชีวิต เชน เงินสำหรับดาวนบาน ซื้อประกันชีวิต การลงทุนเพื่อทำธุรกิจ 
เปนตน 
   เปาหมายระยะยาว เปนการวางแผนการเงินเกินกวา 10 ป มักจะ 
เกี่ยวของกับบุคคลในครอบครัว เชน วางแผนเพื่อการศึกษาของบุตร และการวางแผน   
เพื่อการเกษียณ เปนตน 

1. ¡ÓË¹´à»‡ÒËÁÒÂáÅÐÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ (Identify Goals & Objectives)  

มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ มี¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 
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 เริ่มจากรวบรวมขอมูลและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเงินของตัวเองทั้งหมด 
โดยแบงขอมูลออกเปน 4 ประเภท คือ 
  รายรับ คือ รายไดประจำ รายไดพิเศษ ดอกเบี้ย เงินปนผลตางๆ 
  รายจาย คือ คาใชจายของครอบครัว สวนตัว เงินเลี้ยงดูบุตร บิดามารดา 
  สินทรัพย คือ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หุน พันธบัตร กองทุนรวม  
  กรมธรรมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย 
  หนี้สินตางๆ คือ เงินกูซื้อบาน เงินกูซื้อรถยนต หนี้บัตรเครดิต และหน้ีสินอื่นๆ 
 

2. à¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ (Collect Data) 

3. ÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ (Analyse Information) 

 นำขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาสถานะทางการเงินปจจุบัน วาตอนนี้มีเงิน
เก็บสุทธิเทาไรแลว ยังขาดอีกเทาไรเพ่ือที่จะทำใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว และมีทางเลือก
อะไรบางที่จะบรรลุเปาหมายน้ัน เราจะใชอัตราสวนทางการเงินวิเคราะหและประเมิน
สถานะทางการเงินของบุคคลน้ันๆ 3 อยางคือ การวิเคราะหสภาพคลอง การวิเคราะห
หนี้สิน และ การวิเคราะหการออมและการลงทุน เพราะจะชวยใหสามารถประเมิน      
รายรับ-รายจายของตนเองในชวงเวลาหนึ่งๆได เชน รายรับ-รายจายในหนึ่งวัน หนึ่งเดือน 
หรือหนึ่งป เปนตนไป นอกจากนี้แลวเราตองประเมินสินทรัพยที่มีอยูดวยไมวาจะเปน
สินทรัพยที่อยูในรูปของเงินสด รถ บาน หรือที่ดิน ฯลฯ รวมถึงภาระหน้ีสิน ทั้งระยะส้ัน 
และระยะยาว เพื่อนำไปประมาณการและวางแผนทางการเงินในข้ันตอไป 
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4. ÇÒ§á¼¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ (Produce Plan) 

5. ¹Óá¼¹ä»» Ô̄ºÑμ Ô (Implement Plan) 

 การวางแผนทางการเงินนั้นควรจัดทำแผนดวยความรอบคอบและระมัดระวัง และ
จัดลำดับความสำคัญวาอะไรควรทำกอนหรือหลังเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและ
บรรลุตามแผนท่ีวางไว ซึ่งหลังจากวิเคราะหเง่ือนไขและขอจำกัดตางๆแลว ใหประเมินทาง
เลือกท่ีดีที่สุด แลวเขียนแผนการเงินที่สอดคลองกับเปาหมายของเรา ภายใตแผนการเงิน     
ที่คุณจัดทำข้ึน จะเปนตัวกำหนดทิศทางเพ่ือที่จะใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว บางแผนอาจจะ
ครอบคลุมถึงการบริหารเงิน เชนการจัดทำบัญชีรายรับ รายจายเพ่ือควบคุมการใชจายเงิน 
บางแผนก็อาจจะเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพย เชนการซ้ือรถหรือบาน แผนเก่ียวกับ       
การออมและการลงทุน ก็จะชวยใหคุณมีเงินใชในยามฉุกเฉินและชวยเพ่ิมความม่ังคั่ง      
ในอนาคตได แผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุดวยเพื่อที่จะใหแนใจวาจะมีเงินพอเพียง      
ในยามที่คุณไมมีรายไดจากการทำงานแลว 

 ทำตามแผนท่ีวางไวอยางเครงครดั โดยหลกัสำคญัคือ ตองมวีนิยัไมผดัวนัประกนัพรุง 
หรือสุรุยสุรายมากไปกวาสิ่งที่กำหนดไว เพราะถึงแมจะมีแผนท่ีดีเพียงใด หากไมนำแผนน้ัน
มาปฏิบัติแลว ก็ไมสามารถจะบรรลุเปาหมายได การที่จะปฏิบัติตามแผนท่ีไดวางไว จะตอง
ลงมือทำอะไรบางในกรอบเวลาเทาไร เชน ตองออมใหไดเดือนละเทาไร ตองนำเงินไปลงทุน
อะไรบาง หรือ ตองทำประกันภัยเพิ่มในเรื่องอะไรบาง โดยตองมีการตรวจทานดวยวา ไดทำ
ครบพอที่จะบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวแลวหรือไม 
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6. »ÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹áÅÐà»‡ÒËÁÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ (Review Plan & Objective) 

 การวัดผลและปรับปรุงเปนสิ่งท่ีสำคัญอยางหน่ึงท่ีจะทำใหทราบวา สามารถปฏิบัติ
ไดตรงตามเปาหมายหรือไม ทั้งนี้ยังสามารถนำผลท่ีไดไปพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติ
ในอนาคตไดดวย ฉะนั้นหลังจากการปฏิบัติไปไดระยะหน่ึง จึงตองหมั่นตรวจสอบและ
ประเมินผลท่ีเกิดข้ึนวา ไดผลตามท่ีคาดหวังหรือไม สมมติฐานท่ีวางไวมีการเปล่ียนไปหรือ
ไมอยางไร และควรจะมีการปรับเปล่ียนแผนใหสอดคลองกับภาวะการท่ีเปล่ียนไปหรือไม 
ซึ่งโดยท่ัวไปเราจะมีการทบทวนแผนการเงินปละ 1 คร้ัง ถาตรวจสอบและประเมินผล      
แลวไมสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวได ก็ตองมีการปรับเปลี่ยนแผนใหเหมาะสม หรือ
ขยายระยะเวลาในการปฏบิตัเิพือ่บรรลเุปาหมาย หรอือาจจะตองปรบัเปลีย่นเปาหมายลงมา 
ซึ่งจากการตรวจสอบและประเมินผลแลว พบวาสวนใหญการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว    
แลวไมสามารถบรรลุเปาหมายทางการเงินได มักเกิดจากการไมมีวินัยในตนเองหรือ        
ไมสามารถปฏิบัติตามแผนการเงินที่วางไวได ในขณะเดียวกันการปฏิบัติตามแผน         
การทีว่างแผนไวอยางเครงครดั ไมมคีวามยดืหยุนกอ็าจทำใหไมประสบความสำเรจ็ไดเชนกนั 
เพราะแผนการเงินท่ีจัดทำไวมักถูกกระทบโดยปจจัยหลายดาน เชน ความม่ันคงในอาชีพ 
ภาวะเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม อัตราผลตอบแทน นโยบายของรัฐบาล ความม่ันคง
ทางการเมือง เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้มีความไมแนนอน มีการเปลี่ยนแปลงอยางตลอดเวลา 
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 การวางแผนการเงินที่ดีจึงควรมีการทบทวน (Review) และปรับปรุง (Revise)       
แผนใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหการเดินทางไปยังเปาหมาย
เปนการเดินทางท่ีอยูบนเสนทางแหงความเปนจริง และการวางแผนทางการเงินนั้นเปนขั้นตอน
ที่ไมมีการหยุดนิ่ง เนื่องจากแตละชวงเวลาของชีวิตนั้นความตองการและเปาหมายของคุณนั้น 
จะเปลี่ยนแปลงไปได เชน การเปลี่ยนงาน การแตงงาน การมีบุตร ซึ่งคุณไมอาจจะคาดไวและ 
ใสไวในแผนทางการเงินตั้งแตแรกเลยก็ได เปาหมายทางการเงินบางอยางก็มีความสำคัญ      
อยูเสมอโดยไมขึ้นอยูกับชวงอายุ เชน การมีเงินสำรองไวใชยามฉุกเฉิน ไมวาคุณจะอายุเทาไร 
เงินสำรองเพ่ือใชยามฉุกเฉินนั้นสำคัญเสมอ 
 การวางแผนทางการเงินเปนทักษะชีวิตที่จำเปนสำหรับทุกวัยและทุกคน จึงตองมีความรู 
ความเขาใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินของตนเองอยางรอบดาน ทั้งในการหาเงิน การใชเงิน 
การเก็บรักษา และการเพิ่มมูลคาเงินอยางชาญฉลาด ที่สำคัญตองลงมือปฏิบัติเพื่อสรางนิสัย
ทางการเงินท่ีดี อยางที่คนโบราณกลาวไววา “ถาเราไมเตรียมพรอม เราก็ควรจะเตรียมตัว        
ที่จะลม” เพราะ “เงิน” มีบทบาทสำคัญไมเฉพาะการเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน หรือ       
เปนเครื่องวัดคาสิ่งของตางๆ แตเงินยังสามารถสะสมเพื่อเพิ่มคาไดในอนาคต การวางแผน
ทางการเงินอยางเหมาะสมจะชวยใหสามารถจัดการกับเรื่องเงินๆทองๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเปนสิ่งสำคัญในการบรรลุเปาหมายชีวิต เพื่อใหมีชีวิตที่ดีและมีความสุขในบ้ันปลายชีวิต       
ใครอยากสบายท้ังในวันนี้และวันขางหนาคงตองเริ่มวางแผนทางการเงินตั้งแตเดี๋ยวนี้ 
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¡ÒÃÍÍÁ 
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 พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ใหนิยามไววา การออม คือ       
การประหยัด การเก็บหอมรอมริบ การถนอม และการสงวนส่ิงทีจ่ะประหยัด หรอืเก็บหอมรอมริบ 
ไดแก ทรัพยสินเงินทอง  
 วันรักษ มิ่งมณีนาคิน ใหความหมาย การออม (Savings) หมายถึง การนําเงินออม      
ไปลงทุนเพ่ือหาผลประโยชนตอบแทน ในขณะท่ีใหความหมาย เงินออม (Saving) หมายถึง 
สวนหน่ึงของรายไดปจจุบันที่ไมไดใชจายไปเพ่ือการบริโภคหากแตเก็บไวโดยมีวัตถุประสงค      
เพื่อการใชจายตางๆในอนาคต  
 ภราดร ปรีดาศักดิ์ ใหความหมายการออม (Savings) หมายถึง การกันเงินรายได      
สวนหนึ่งเอาไว โดยมิไดนําเงินรายไดสวนน้ีออกไปใชจายซ้ือสินคาหรือบริการในชวงเวลาหนึ่ง 
รายไดสวนน้ีจึงเรียกวา เงินออม (Savings) 
 จากความหมายดงักลาวการออมจงึมคีวามหมายกวาง คอืหมายถงึ การใชสิง่มคีามีคณุ 
ทั้งหลายอยางระมัดระวัง อยางไมประมาท อยางมีเหตุมีผล ทั้งในตนและนอกตน คือ ตนเอง 
ชีวิตของตนเอง ซึ่งแตละคนจะตองถือวามีความหมายสูงสุด สำคัญสูงสุด จึงตองรูจักตระหนักถึง
คุณคาของชีวิต ไมปลอยปละละเลยใหตกต่ำไรคา พยายามรักษาและพัฒนาใหเจริญใหได       
ในขณะเดียวกันทรัพยสินเงินทอง ขาวของตางๆ ที่เปนปจจัยในการดำรงชีพก็ตองใหความสำคัญ 
ตองรูจักเก็บรูจักใชไมปลอยปละละเลย ไมตำน้ำพริกละลายแมน้ำ ไมโคนปาเพ่ือหานก เปนตน 
จะเห็นไดวาการออมมิไดมุงที่ออมเงินอยางเดียว แตหมายถึงการออมชีวิตตนเอง และปจจัย       
ในการดำรงชีพทุกอยาง 
 สรุปวา การออม คือ รายไดเมื่อหักรายจายแลวจะมีสวนซ่ึงเหลืออยู สวนของรายได      
ที่เหลืออยูซึ่งไมไดถูกใชสอยออกไปน้ีเรียกวา เงินออม  Incomes – Expenses = Savings  
 เงินออม (Saving) ก็คือการกันเงินสวนหนึ่งของรายไดที่เราไมใชใหหมดไปกับ        
การบริโภคปจจุบันโดยเลือกที่จะนำเงินเก็บไวใชในอนาคตแทน 

¡ÒÃÍÍÁ 

¤ÇÒÁËÁÒÂ¡ÒÃÍÍÁ 
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 โดยทั่วไปการออมจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีรายไดมากกวาการจายของเขา ทางท่ีจะ
เพิ่มเงินออมใหแกบุคคล อาจทำไดโดยการพยายามหาทางเพ่ิมรายไดใหมากขึ้นดวยการทำงาน
มากขึ้น ใชเวลาวางในการหารายไดพิเศษ หรือการปรับปรุงงานที่ทำอยูใหมีประสิทธิภาพ       
มีรายไดสูงข้ึน เปนตน นอกจากน้ันการลดรายจายลงดวยการรูจักใชจายเทาท่ีจำเปนและเหมาะสม       
ก็จะทำใหมีการออมเกิดขึ้นไดเหมือนกัน การออมเงินเปนการยอมเสียสละเงินที่ตองใชจาย      
ในปจจุบัน เพื่อจะนำเงินจำนวนน้ีไปใชในอนาคตแทนโดยแบงเงินบางสวนจากรายได เพื่อเก็บ
สะสมไวใชจายเมื่อยามเกษียณอายุ หรือเมื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉิน เพราะการดำเนินชีวิตประจำวัน
อาจมีความไมแนนอนเกิดขึ้นไดตลอดเวลา คือ การตกงาน เจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุ หรือ
ภัยพิบัติตามธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึนได ถาหากไมมีเงินออมยอมเกิดปญหาในการใชชีวิตประจำ
วันอยางแนนอน หรือหลังจากอายุเกษียณ 60 ปแลว เราจะมีรายไดจากที่ใดมาเปนคาใชจาย      
ในการดำรงชีวิตตอไป 

 เงินออมเปนปจจัยท่ีจะทำใหเปาหมายซึ่งบุคคลกำหนดไวในอนาคตบรรลุจุดประสงค 
เชน กำหนดเปาหมายไววาจะตองมีบานเปนของตนเองในอนาคตใหได เงินออมจะเปนปจจัย
สำคัญที่กำหนดเปาหมายที่วางไวเปนจริงข้ึนมาได นอกจากน้ีเงินออมยังใชสำหรับแกไขปญหา
ความเดือดรอนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นอยางคาดไมถึงของบุคคลไดดวย ดังนั้นบุคคลจึงควรมี
การออมอยางสม่ำเสมอในชีวิต  
 สิ่งจูงใจในการออม  
 การที่คนเรามี “เปาหมาย” อยางหนึ่งอยางใดในอนาคตกำหนดไวอยางชัดเจนแนนอน
ก็จะทำใหเกิดความกระตือรือรนที่จะเก็บออมมากข้ึน เปาหมายของแตละบุคคลอาจแตกตางกัน 
แลวแตความจำเปนและความตองการของเขาและยังข้ึนอยูกับความหวังและความทะเยอทะยาน    
ในชวีติของเขาดวย ตวัอยางเชน บางคนอยากมบีานและทีด่นิเปนของตงัเอง อยากจะมกีารศกึษา 
สูงอยากมีชีวิตที่สุขสบายในยามปลดเกษียณ หรือหวังที่จะใหลูกหลานมีหลักฐานมั่นคง ดังนั้น
เปาหมายในการออมแตกตางกนันีจ้ะเปนสิง่ทีก่ำหนดใหจำนวนเงนิออมและระยะเวลาในการออม 
แตกตางกันไป  
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 1. การออมแบบเกา เปนการออมท่ีเก็บเงินไวทีบ่านในครัวเรือนของตน เชน เก็บซอนเงิน 
ไวที่ใดที่หนึ่งของบาน หรือซื้อทองรูปพรรณเก็บไว เปนตน การออมแบบนี้ไมเปนผลดีตอระบบ
เศรษฐกิจเพราะทำใหปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจขาดแคลนเงินทุนนอกจากน้ียับเปนการออม
ที่เสี่ยงตอการสูญหายหรือถูกจี้ปลน และไมไดรับผลประโยชนตอบแทนกลับคืนมา 
 2. การออมแบบใหม เปนการออมเงินที่นำเงินไปผากไวที่สถาบันการเงินจะมี    
ความปลอดภัยกวานอกจากน้ี ยังไดรับผลประโยชนกลับคืนมาในรูปเงินปนผลดอกเบ้ียหรือกำไร
จากการซื้อขายหลักทรัพย การออมเงินแบบนี้จะกอใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจที่ชวยระดมเงินทุน
เขาสูระบบเศรษฐกิจกอใหเกิดการลงทุนการผลิต การจางงานเพ่ิมขึ้นในระบบเศรษฐกิจดวย 

 การเก็บออมเงินเพื่อใหบรรลุเปาหมายชีวิตบุคคลควรเก็บออมเงินไวในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารแตละธนาคารหรือบัญชีเงินฝาก ตามเปาหมายชีวิตหรือตามประเภทของเงินออมเพื่อจะ
ไดเห็นยอดเงินออมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชน บัญชีเงินฝากเพื่อสรางบาน บัญชีเงินฝากเพื่อการศึกษา 
เปนตน ซึ่งเปนการสรางกำลังใจและความภาคภูมิใจในตนเอง เงินออม แบงเปน 3 ประเภท 
 1. เงนิออมเพ่ือความม่ันคง คอืการออมเงนิเพ่ือใชจายกรณฉีกุเฉินเปนเงินออมท่ีเกบ็ไวใช 
เมื่อมีเหตุการณ ไมคาดคิดวาจะเกิดขึ้น เชน การเจ็บปวย อุบัติเหตุ การตกงาน การซอมแซม
รถยนต ฯลฯ เงินออมประเภทน้ี จะทำหนาท่ีชวยใหบุคคลดำรงชีวิตไดตามปกติไดไมเดือดรอน
เมื่อมีเหตุการณไมคาดคิดเกิดขึ้น 
 2. เงินออมเพ่ือเกษียณ คือการเก็บสะสมเงินไวเพื่อใชจายในยามเกษียณซ่ึงผูที่เกษียณ
อายุจะมีรายไดลดลง ถามีเงินออมประเภทน้ีจะทำใหการใชชีวิตยามเกษียณอายุมีอิสรภาพ
ทางการเงิน เพราะชีวิตท่ีตองพึ่งพาคนอื่น นอกจากขาดอิสรภาพแลวยังขาดความภาคภูมิใจ     
ในตนเองดวย 
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 3. เงินออมเพื่อการลงทุน เปนการสะสมเงินออมเพื่อนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจหรือลงทุน
ในหลักทรัพย เชน ลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุนหรือซื้ออสังหาริมทรัพย เพื่อขายตอโดยมี
เปาหมายเพ่ือใหมีผลตอบแทนเพ่ิมมากกวาดอกเบ้ียเงินฝากท่ีไดรับจากการออมเงินไวที่ธนาคาร 
ซึ่งเงินออมประเภทน้ีจะทำใหบุคคลมีอิสรภาพทางการเงินมากข้ึนโดยไมตองรอรายไดจากการ
ทำงานอยางเดียว วิธีนี้เรียกงายๆ วา “จงใหเงินทำงานใหเรา ใหมีเงินงอกเงยเพ่ิมขึ้น” 

 1. ผลตอบแทนท่ีผูออมไดรบัจากการออม หมายความวา ถายิง่ผลตอบแทนในการออม 
เพิ่มมากข้ึนเทาใด ก็จะเปนสิ่งดึงดูดใจ ใหบุคคลมีการออมเพ่ิมมากข้ึนเทานั้น เชน ในภาวะท่ี
รัฐบาลกำหนดใหธนาคารพาณิชยทุกแหงลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภทลง ทั้งยัง
เก็บดอกเบ้ียภาษีเงินฝากอีก จึงทำใหระดับเงินออมของธนาคารพาณิชยมีแนวโนมลดลง      
เปนอยางมาก  
 2. มูลคาของอำนาจซ้ือของเงินในปจจุบัน ผูออมจะตัดสินใจทำการออมมากข้ึน
ภายหลังจากการพิจารณาถึงอำนาจซ้ือของเงินที่มีอยูในปจจุบันวาจะมีความแตกตางจากมูลคา
ของเงินในอนาคตมักหมายความวาจำนวนเงิน 1 บาท ซ้ือสินคาและบริการไดในจำนวนใกลเคียง
หรือเทากับการใชเงิน 1 บาทซ้ือสินคาหรือบริการในอีก 2-3 ปขางหนาหรือมากกวานั้น ในทาง
ตรงกันขามถาทานวาการเก็บเงินออมไว โดยไมยอมซื้อสินคาขณะนี้ ทานอาจจะสูญเสียความ
พอใจที่ควรไดรับจากการซื้อสินคา ในปจจุบันมากกวาผลตอบแทนที่ไดรับจากการออม ทั้งยัง
เสียเวลาคอยที่จะซื้อสินคาในอนาคตที่อาจมีราคาสูงมากกวาอัตราผลตอบแทนที่ไดรับอีกดวย 
ดังนั้นถาทานพอใจท่ีจะซ้ือสินคาในวันนี้ มากกวาการหวังผลตอบแทนท่ีจะไดรับเพ่ิมข้ึน        
ในอนาคต ทานก็จะมีการออมลดลง  
 3. รายไดสวนบคุคลสทุธ ิผูทีม่รีายไดคงท่ีแนนอนเปนประจำทกุเดือนในจำนวนทีไ่มสงู 
มากนักเชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชนระดับต่ำ จำนวนเงินออม     
ที่กันไวอาจเปนเพียงจำนวนนอยตามอัตราสวนของรายไดที่มีอยู ซึ่งตางจากจำนวนเงินออม  
ของผูบริหารระดับสูง หรือนักการเมืองท่ีจะมีเงินเหลือออมไดมากกวา นอกจากน้ันการเปล่ียนแปลง
รายไดเนื่องจากการเล่ือนตำแหนง การโยกยายงานการถูกปลดออกจากตำแหนงหนาท่ีการงาน
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ที่มีผลตอระดับการออมเชนกัน คืออาจทำใหมีการออมเพ่ิมมากขึ้นหรือลดลงไปจากระดับเดิมได
ดังนั้น ในระหวางท่ีทานมีรายไดมากกวาปกติ หรือในขณะที่ทานมีความสามารถหารายไดไดอยู
จึงควรจะมีการออมไวเพื่อปองกันปญหาทางการเงินอันอาจเกิดข้ึนไดดังกลาวแลว 
 4. ความแนนอนของจำนวนรายไดในอนาคตหลังการเกษียณอายุ ถาผูมีรายได     
ทกุคนทราบไดแนนอนวาเมือ่ใดกต็ามทีท่านไมมคีวามสามารถหารายได ไดอกีตอไป ทานก็จะไมม ี
ปญหาทางการเงินเกิดขึ้น หรือถามีก็ไมใชปญหาท่ีรุนแรงมากนัก เนื่องจากหนวยงานที่ทานเคย
ทำงานอยูมีนโยบายชวยเหลือทานในวัยชราหลังเกษียณอายุ หรือภายหลังออกจากงานกอน
กำหนด เชน นโยบายการใหบำนาญ บำเหน็จ เงินชดเชย เปนตน ดังนั้นผูออมอาจมีการออม 
ลดลงเพ่ือกันเงินไวใชจายมากข้ึนโดยไมทำใหจำนวนเงินรวมในอนาคต กระทบกระเทือน       
แตประการใด เงินออมควรเก็บรักษาอยางไรจึงจะปลอดภัย การเก็บเงินไวกับตนเองยอมไมปลอดภัย
และเปนการสูญเสียรายไดทีค่วรจะไดรบั ดงันัน้เงินออมควรเก็บรกัษาไวในท่ีปลอดภัยและมีรายไดดวย 
โดยการฝากสถาบันการเงนิบางแหงไว เชน ธนาคารพาณชิย ธนาคารออมสนิ สหกรณออมทรัพย 
หรืออาจเก็บออมในรูปของการซ้ือหลักทรัพยหรือตราสารฯ ที่มีความมั่นคง กอใหเกิดรายไดและ
สามารถเปล่ียนมาเปนเงินสดไดงายมาถือไว เชน การซ้ือพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน พันธบัตร
ออมทรัพยตาง ๆ ตั๋วสัญญาของบริษัทเงินทุนที่มั่นคง การซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวม หรือ
ซื้อหุนบริษัทที่มั่นคงถือไว ฯลฯ  

 การกำหนดเปาหมายทางการเงินเปนสิ่งสำคัญ เพ่ือใหรูวาจะเก็บออมเงินเพื่ออะไร 
จำนวนเทาไร ใชเวลาแคไหน ซึ่งเปาหมายออมเงินของผูบริโภคแตกตางกัน เชน 
  ออมเงินไวเพื่อการศึกษาใหสูงขึ้น 
  ออมเงินไวเพื่อการจัดงานแตงงาน 
  ออมเงินไวเพื่อสรางบานและตกแตงบาน 
  ออมเงินไวเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในครอบครัวหรือตนเอง เชน ซื้อรถยนต  
  คอมพิวเตอร เปนตน 

à»‡ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃÍÍÁà§Ô¹ 



15

¡ÒÃÇÒ§á¼¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 

  ออมเงนิไวเพือ่ใชจายยามฉกุเฉนิ เชน ยามวางงาน คารกัษาพยาบาล คาซอมแซมบาน 
  คาซอมแซมรถยนต เปนตน 
  ออมเงินเพื่อซื้อประกันชีวิตและประกันภัย 
  ออมเงินเพื่อลงทุนในหลักทรัพย เพื่อหาประโยชนจากเงินออมใหงอกเงย เชน  
  ซื้อตั๋วเงินคลังรัฐบาล การซื้อสลากออมสิน การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อหุน 
  สามัญในบริษัทตางๆ เปนตน 
  ออมเงินไวใชจายในวัยหลังเกษียณอายุงาน 
 เมือ่บคุคลกำหนดเปาหมายทางการเงนิไวแลว ยอมเปนส่ิงจูงใจใหเขามคีวามมานะพยายาม 
ที่จะเริ่มเก็บออมเงินเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว หลังจากนั้นใหวางแผนการออมวาจะออมเงิน
ที่ไหนดีที่มีความมั่นคงและมีผลตอบแทนที่ดี มีความเสี่ยงนอยและเมื่อมีขอมูลจากแหลงออมเงิน
พอสมควรก็เริ่มตัดสินใจออมโดยเร่ิมจากการสรางวินัยในการออมใหเกิดข้ึนกับตนเองกอน 

 การออมเงินเปนเร่ืองท่ีทำไดยากมาก เพราะการใชจายเงินตามความพอใจของตน     
เพื่อหาความสุขในปจจุบันใหแกตนเองงายกวาการประหยัดเงิน เพื่อใหเหลือเงินเก็บออมนั่นเปน
เพราะการไมมี “วินัยในการออม” ซึ่งการไมมีวินัยในการออมถือวาเปนอุปสรรคสำคัญในการ
ออมเงินอยางยิ่ง 
 “วินัย” (Discipline) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเราซึ่งถูกปลูกฝงมาเรื่อยๆ จนเกิดเปนนิสัย 
และไมไดเก่ียวของกับคนอื่นเลย การออมเงินควรเริ่มตนตั้งแตเดี๋ยวน้ี เพราะถาไมเร่ิมตน     
การออมเงินจะมีความยุงยากและลำบากเม่ือถึงวัยชรา หรือเม่ือไดรับความเจ็บปวยหรือตกงาน      
สิ่งสำคัญในการออมเงิน คือตองตระหนักวา การออมเงินไมใชสิ่งที่จะกระทำไดเมื่อเงินเหลือใช
หากแตเปนการกันเงินสวนหนึ่งเปนเงินออมมาจากรายไดกอนแลวนำเงินสวนท่ีเหลือไปใชจาย
ในชีวิตประจำวัน ออมเงินใหเปนนิสัยคือตองทำทุกๆ วัน ใหเปนกิจวัตรประจำวันไดเทาไรยิ่งดี
กับตัวเราเทานั้น 
 การออมเงินจะประสบความสำเร็จไดนั้นจะตองอาศัยการมีวินัยในตนเองมากที่สุด วินัย
ในตัวเอง คอื ความสามารถท่ีจะทำใหเราทำในส่ิงตองทำ ณ เวลาท่ีควรทำไมวาสิง่นัน้เราอยากทำ 
หรือไมอยากทำก็ตาม 

่ ่
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 ชวงอายุ (Life Cycle) ของคนเรามีบทบาทหนาท่ีที่แตกตางกันไปในแตละชวงวัย            
เหมือนวฐัจกัรชีวติ เริม่จากวัยเด็กทีต่องพึง่พาอาศัยผูใหญ พอเร่ิมโตก็ตองศกึษาเลาเรยีนเพ่ือหางาน 
สรางเงนิและสรางตวัซึง่เลีย่งไมไดเลยท่ีจะไมมคีวามเกีย่วของกบัการเงนิ และปญหาของคนสวนใหญ 
ที่พบคือ รายไดไมเพียงพอตอคารายจาย จึงไมสามารถเก็บออมเงินเพื่ออนาคตได  
 การออมเงินถือเปนเร่ืองสำคัญท่ีหลายคนมองขาม และบอยคร้ังที่หาโอกาสออมแตยัง 
ไมพรอมดวยสาเหตุหลายประการ บางคนทำงานมาท้ังปแตยังไมมีเงินเก็บ ในขณะท่ีเด็กบางคน
ยังไมมีงานทำหรือเพิ่งเริ่มทำงานแตมีเงินเก็บหลายหมื่นบาท เพียงเพราะการไดรับการฝกใหมี
ความพรอมท่ีจะเก็บออมเงินมาต้ังแตเด็กจนเปนนิสัย นาดีใจท่ีเด็กไทยบางคนออมเงินเปนงาน
อดิเรก ดังนั้นเทคนิคการออมจึงมีความสำคัญและจำเปนอยางมากกับบุคคลในแตละชวงวัย 
เพราะถาเราวางแผนดีมาตั้งแตตนบ้ันปลายชีวิตก็จะไมมีอุปสรรคตอการดำเนินชีวิตได 
 1. เทคนิคการออมวัยกอนทำงาน (อายุ 0 - 21 ป)  
  โดยวัยนี้เปนวัยที่กำลังศึกษาตองพึ่งพาพอแม ไมมีรายไดเปนของตัวเอง ไมมีหนี้สิน 
และเปนวัยที่มีสุขภาพแข็งแรง และเปาหมายการใชเงินนั้นสวนใหญจะเปนการซ้ือของใชสวนตัว 
หรือซื้อของขวัญพิเศษ ฉะน้ันเทคนิคการออมในวัยนี้จึงตองปลูกฝงวินัยการออม เพราะการ
ปลูกฝงใหเด็กรูจักการออมต้ังแตเด็กๆจะทำใหเด็กเหลานั้นไดรูจักคุณคาของเงินมากข้ึน     
พรอมกับรูจักประมาณตนเองไปพรอมกัน และยังมีความสามารถในการจัดการดานการเงิน      
ไดเปนอยางดีและการรูจักใช และรูจักเก็บในเวลาที่จะใชจายในแตละคร้ังอีกดวย  
  วิธีการออม ในชวงวัยนี้อาจออมไดจาก เชน ออมเงินจากคาขนมที่เหลือจาย หรือ
รายไดจากการทำงานเวลาวาง เปนตน 
 2. เทคนิคการออมชวงวัยเร่ิมทำงาน (อายุ 21 - 30 ป)  
  เปนวัยเริ่มตนการทำงาน ชีวิตชวงน้ีจะเปนชวงท่ีเริ่มมีรายไดที่สม่ำเสมอแตยัง       
ไมสูงมากนัก เนื่องจากยังไมมีประสบการณการทำงานหรือมีนอย คนสวนใหญในชวงวัยนี้     
มกัเปนคนโสด และยงัไมมภีาระทางการเงินอะไรมากนกั ยงัอาศยัอยูภายใตชายคาบานคณุพอคณุแม  
แตรายจายในชวงน้ีจะเร่ิมมีคอนขางสูง สวนใหญแลวเงินทองท่ีหามาไดนั้นมักจะหมดไปกับ  

¡ÒÃÍÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁã¹áμ ‹ÅÐª‹Ç§ÇÑÂ 
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การไปงานเล้ียง เพื่อนฝูง เขาสังคม หรือรายจายจิปาถะ เชน พวกคามือถือ คาเสื้อผา คาเที่ยว        
จะมีเหลือเก็บก็ไมมากนัก และยังติดกระแสฮิตทางสังคมดวยสินคาแบรนดเนม เปนตน แตชวง
วัยนี้ จะเปนชวงเริ่มสรางเนื้อสรางตัว มีโอกาสในการเก็บออมสูง มีรายไดเขามาพอสมควร       
จึงควร เก็บออมใหไดมากๆ เพราะวัยนี้ควรเริ่มที่จะออมเงินแลวถึงแมวาเงินเหลือเก็บจะยังนอย
แตก็ควรนึกถึงอนาคตดวย  
  วธิกีารออม เร่ิมจากการสะสมทรัพยในการกันเงนิบางสวนเพ่ือฝากแบงกเปนประจำ 
ทกุเดอืน เผือ่ฉกุเฉนิเจบ็ไขไดปวย หรอืตองการเรยีนตอปรญิญาโท จะไดไมตองกวนคณุพอคณุแม 
นอกจาก จะฝากเงนิสวนหนึง่แลว ยงัสามารถกนัเงนิอกีสวนหนึง่จากการเหลือเกบ็ไปลงทนุตางๆ 
เพราะอยางไรก็ดีการลงทุนถึงจะมีความเสี่ยงแตก็มีโอกาสจะไดผลตอบแทนสูงเหมือนกัน      
ดวยเหตุผลท่ีวา ชวงอายุน้ียังสามารถรับความเส่ียงในเร่ืองการลงทุนไดมาก เพราะถาเกิดเหตุการณ 
ไมคาดฝนขึ้น เชน เกิดลมเหลวจากการลงทุนตางๆ ยังมีชวงเวลาที่เหลืออยูในการสรางเนื้อ 
สรางตัวไดใหมได 
 3. เทคนิคการออมวัยเร่ิมสรางครอบครัว (อายุ 31 - 40 ป)  
  ถึงแมวาวัยเด็กจะเปนวัยที่สนุกสนานและมีความสุขที่สุด แตเมื่อผานชวงนั้นมาแลว      
ทุกคนจะเร่ิมทุมเทกับการทำงานในหนาท่ี และใฝหาความม่ันคงในการทำงานมากข้ึน ความรับผิดชอบ
ก็จะเพ่ิมขึ้นเปนเงาตามตัว ในชวงวัยนี้เปนชวงท่ีคนสวนใหญเริ่มสรางครอบครัว แตงงาน     
ผอนบาน ผอนรถ ผอนแอร เครื่องซักผา เปนตน ถึงแมรายจายจะเยอะบางอยางก็ตองตัดใจบาง 
เชน ของ brand name รานอาหารหรูๆแพงๆ ตองพยายามคำนึงถึงแตรายจายที่จำเปนเทานั้น 
และอยาลมืเกบ็ออมเงินและลงทุนเผือ่อนาคต โดยเฉพาะอยางยิง่เจาตัวนอยท่ีเปนโซทองคลองใจ
ใหกับทุกๆชีวิตคู เพราะชวงวัยนี้จะเปนชวงที่เริ่มสรางครอบครัวไมไดอยูตัวคนเดียว แลวอาจจะ
ตองเร่ิมดูแลพอแมอีกดวย  
  วธิกีารออม ในชวงนีซ้ึง่แตละคนไมใชตวัคนเดียวการออมจึงเปนการลงทนุ แตตางจาก 
การลงทุนในชวงชีวิตที่เปนโสด คือ นอกจากเงินบางสวนที่นำไปออมไวเพื่อความปลอดภัย     
ของเงินตนแลว ควรจะนำเงินไปลงทุนในตราสารท่ีใหความปลอดภัยกับเงินตนมากขึ้น โดยเลือก
ลงทุนสวนใหญในพวกตราสารหน้ี พันธบัตร หุนกูเอกชน และการทำประกันภัยก็จะเปนตัวชวย
ลดความเส่ียงไดเชนกัน นอกจากนี้ควรลงทุนในหุนอยูดวย โดยลดสัดสวนการลงทุนในหุน       
ใหนอยลงไป เพราะชวงอายุนี้ เริ่มรับความเส่ียงไดนอยลง สาเหตุมาจากมีภาระผูกพัน         
และมีครอบครัวที่ตองดูแล 
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 4. เทคนิคการออมวัยการงานมั่นคง (อายุ 41 - 55 ป)  
  วัยในชวง 41 ปขึ้นไปน้ี ถือเปนชวงท่ีมีความม่ันคงสูงทางดานหนาที่การงานและ
รายได เพราะการทำงานท่ีลวงมากวา 20 ปนี้ สรางรากฐานรายไดใหเขมแข็งพอควร หนี้สิน 
บางอยางในชวงชีวิตนี้ก็ผอนลงบางแลว เชน ภาระผอนบานท่ีสิ้นสุดลง อยางไรก็ตามรายจาย      
ก็ยังคงไมผอนคลาย เพราะลูกยังคงเปนภาระทางการเงินสวนใหญอยู ยิ่งสมัยนี้การแขงขัน     
ทางดานการศึกษาสงู ตองเรยีนพเิศษ ตองแขงกนักวดวชิา อกีทัง้ผูทีอ่ยูในชวงอายนุีจ้ะตองดูแลตัวเอง 
ในเร่ืองของสุขภาพมากข้ึน    
  พอชวงวยัใกล 50 ปขึน้ไป กต็องเริม่ตน count down สำหรบัวนัทีต่องเกษียณตวัเอง 
ออกจากการทำงาน เวลาในการหารายไดเริ่มหดส้ันลง ทุกคนก็ตองเร่ิมเตรียมการณสำหรับ     
ตัวเองในเรื่องน้ี ฉะนั้นการออมในชวงนี้นอกจากจะคำนึงถึงลูกเปนสำคัญแลว ยังตองเตรียม
พรอมสำหรับชีวติหลังเกษียณที่ตองวางแผนท้ังทางดานการเงิน รางกาย และจิตใจใหพรอมดวย 
  วิธีการการออม ในชวงน้ีจึงตองเต็มไปดวยความระมัดระวัง เนนความปลอดภัย        
คอยประคับประคองเงินออมท่ีตองเก็บไวใชเมื่อไมมีรายได และการท่ีจะลงทุนในชวงนี้จึงตอง
เนนที่ “ชาแตชัวร” ตองเนนความสมดุลระหวางการใชจายเงินในระยะส้ัน และเปาหมาย     
วัยเกษียณซ่ึงเปนเร่ืองระยะยาว สวนความเส่ียงก็เปนสิ่งท่ีรับไดนอยลงทุกที ดังนั้นสัดสวน    
การลงทุนจึงควรรัดกุมมากขึ้น อาจเลือกลงทุนในตราสารที่ปลอดภัยเปนสัดสวนที่สูงขึ้นไปอีก 
ประเภทฝากแบงกกินดอกเบี้ย และตราสารหน้ี ในขณะเดียวกันก็ลดสัดสวนเงินที่ลงทุนในหุนลง
อีกสรุปวามั่นคงไวกอนปลอดภัยที่สุด 
 5. เทคนิคการออมวัยเกษียณอายุ (อายุ 55 ปขึ้นไป)  
  วัยในชวงอายุ 55 ปขึ้นไป บางคนก็ไมมีรายไดแลว บางคนโชคดีหนอยยังมีเวลา     
หารายได อกี 5 ปกอนเกษยีณ ในชวงนีบ้ทบาทเริม่เปลีย่นแปลงไปมากข้ึน ลกูเร่ิมโตเปนฝงเปนฝา       
แยกครอบครัวออกไป ในขณะที่ทรัพยสินเงินทองที่หามาไดก็มั่นคงมากแลว (ถามีการวางแผน
การเงินที่ดีตั้งแตแรก) ภาระหน้ีสินท่ีเคยมีก็เคลียรหมดไปแลว แตเวลาในการหารายได          
ก็เหลือนอยเต็มทีหรืออาจจะไมมีเวลาหารายไดอีก สวนคาใชจายนั้นจะเนนหนักในเรื่องของ       
เงินสำรองสำหรับใชจายในชีวิตประจำวัน (หลังเกษียณ) และการรักษาพยาบาลเปนสำคัญ      
ซึ่งเงินที่สะสมมาสามารถใชจายไดสบาย และถามีการทำประกันชีวิตไวดวยละก็อยูอยางสบายๆ 
โดยไมตองพ่ึงใครเพราะไดมีการบริหารเงินที่ดีมาโดยตลอด  
  วิธีการออม ในชวงน้ีจึงเปนไปโดยเนนความปลอดภัยของเงินตนที่สุด ไมมีเวลาพอ
สำหรับออมระยะยาวใหตัวเองอีกตอไป และเปนชวงท่ียอมรับความเส่ียงไดนอยท่ีสุด สวนใหญ
แลวเงินออมจะเนนในสวนของเงินฝากธนาคารไวกินดอกเบี้ย หรือซ้ือพันธบัตรของรัฐ ก็จะได
ดอกเบี้ยมากกวาเงินฝาก 
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 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหความหมายการลงทุน คือ การท่ีเราใชจายเงินสด
รูปแบบหนึ่งในปจจุบัน โดยมุงหวังจะไดรับผลตอบแทนจากการใชจายนั้นในอนาคต  ซึ่งผูลงทุน
เชื่อวาเงินสดหรือผลตอบแทนสวนเพิ่มที่จะไดรับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตรา
เงินเฟอ และความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางคุมคา หรืออาจกลาวไดวา 
 ในทางเศรษฐศาสตรใหความหมายการลงทุน หมายถึง การที่เราใชสอยทรัพยากร
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อทำใหเกิดสินคา หรือบริการขึ้นใหม ซึ่งถือไดวาเปนการลงทุนท่ีแทจริง  
โดยคำนึงถงึผลประโยชนทีค่าดวาจะไดรบัจากการผลติสนิคา หรอืบริการวาคุมกบัตนทนุทีเ่กดิขึน้ 
จากการใชสอยทรัพยากรน้ันๆหรือไม ทั้งนี้หากผลประโยชนที่ไดรับมากกวาตนทุนที่เกิดขึ้น      
ก็ถือวาดี แตหากผลประโยชนที่ไดกลับนอยกวาตนทุนที่เกิดข้ึน เชนนี้ก็คงไมดีเปนแน 
 ในทางการเงินใหความหมายการลงทุน หมายถึง การท่ีเรายอมเลือ่นการบรโิภคในปจจบุนั 
บางสวนออกไปเพ่ือรอบริโภคในอนาคตแทน ถือไดวาเปนการลงทุนที่ไมมีการทำใหเกิดสินคา 
หรือบริการใหมเกิดขึ้นแตอยางใด แตจะคำนึงถึงผลตอบแทนในรูปของตัวเงินท่ีคาดวาจะไดรับ
ในอนาคตวาคุมกับการที่เรายอมเลื่อนการบริโภคในปจจุบันออกไปหรือไม โดยหากผลตอบแทน
ที่คาดวาจะไดรับนั้นมากพอ ยอมเปนสิ่งที่ดี แตหากนอยเกินไป ก็ไมนาที่จะลงทุนแตอยางใด 
 จึงสรุปความหมายการลงทุน หมายถึง การออมเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนท่ีมากขึ้น      
ซึ่งเราจะตองยอมรับความเส่ียงท่ีเพิ่มขึ้นเชนกัน การตัดสินใจนำเงินออมมาลงทุน เราจึงตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ และศึกษาหาขอมูลที่เก่ียวของเปนอยางดี เพ่ือใหไดรับผลตอบแทน 
ตามท่ีคาดหวังไวและเพื่อลดความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน หรอื 
 การลงทุน ยังหมายถึง การนำเงินออมมาลงทุนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปอีก 
แตก็ตองยอมรับใหไดกับความเส่ียง อัตราเงินเฟอที่มีมาเชนกัน การออมในรูปแบบการลงทุนนั้น
ยกตัวอยางเชน หุนกู สินทรัพยทางการเงิน (Financial Assets) การซ้ือพันธบัตร การซ้ือหุน 
ทุนกองทุนรวมประเภทตางๆ หรือสินทรัพยที่จับตองได (Tangible Assets) เชน ซื้อทองคำ      
ซื้อที่ดิน ซื้ออาคาร ซื้อเพชรนิลจินดา ซื้อเครื่องประดับ เปนตน  

¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

¤ÇÒÁËÁÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
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 ในตลาดการเงินปจจุบันมีทางเลือกสำหรับการลงทุนใหเราเลือกมากมาย ทั้งสินทรัพย
ทางการเงิน (Financial Assets) ประเภทพันธบัตร หุนกู หุนทุนกองทุนรวมประเภทตางๆ หรือ
สินทรัพยท่ีจับตองได (Tangible Assets) เชน ทองคำ ท่ีดิน อาคาร เพชรนิลจินดา เคร่ืองประดับ 
การมีความรูความเขาใจในสินทรัพยที่จะลงทุนจึงมีความสำคัญมาก การลงทุนโดยไมมีความรู
หรือไมเขาใจในเร่ืองความเส่ียงและทางเลือกในการลงทุนดีพอ ถือเปนการลงทุนที่มีความเส่ียง
สูงที่สุด 
 นอกจากน้ีเงินลงทุนยังมีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดวย เพราะ
เงินสวนน้ีจะหมุนเวียนไปยังผูขาดแคลนเงินทุน หรือผูที่ตองการเงินทุนผานตัวกลางทางการเงิน
หลากหลายรูปแบบ ในระบบการเงิน ไดนำไปใชในการพัฒนาหรือขยายธุรกิจ ทั้งในรูปของเงิน
ใหกูหรือเงินลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ ธุรกิจตองการเงินทุนเพ่ือการเร่ิมธุรกิจ การสราง
โรงงาน การซื้อเครื่องจักร การจางแรงงาน การซ้ือวัตถุดิบ การขยายการผลิต รวมทั้งการลงทุน
ในโครงการของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งการผลิตและการลงทุนเหลานี้จะกอใหเกิดการจางแรงงาน 
และสงผลตอเนื่องไปสูธุรกิจภาคสวนอื่นๆ การลงทุนจึงเปนตัวสะทอนความมั่นคงของประเทศ 
ที่สำคัญอีกดวย ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมในลักษณะน้ีจะทำใหเรามีสถานะ       
ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นไปดวย 
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 ตองมีความรูความเขาใจอยางถูกตอง จะชวยใหเรามีโอกาสสรางผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
และสรางความมั่นคงไดรวดเร็วขึ้น ดังนั้นกอนที่จะลงทุนจึงควรมีการวางแผนกอนการลงทุน 
เพราะจะชวยลดความเส่ียงจากความผันผวนของผลตอบแทนท่ีจะไดรับ และมีสวนชวยสนับสนุน  
ใหเราบรรลุเปาหมายทางการเงินไดเร็วขึ้น ดังนี้ 
 1. จุดมุงหมายในการลงทุน  
  จุดมุงหมายในการลงทุนของผูลงทุนแตกตางกันไประหวางผูลงทุนแตละทาน       
ผูลงทุนบางทานลงทุนเพื่อหวังรายได บางทานหวังไดกำไรจากการขายหลักทรัพย และบางทาน
อาจตองการไดทั้งสองอยาง ดังนั้นผูลงทุนแตละทานตองมีวัตถุประสงคในการลงทุนของตนเอง
ตามความตองการและภาวะแวดลอมของผูลงทุน ซึ่งพอจะแบงจุดมุงหมายดังกลาวในลักษณะ
ตางๆ ไดดังน้ี  
 2. ความปลอดภัยของเงินลงทุน  
  ความปลอดภัยของเงินลงทุนนอกจากจะหมายความถึงการรักษาเงินลงทุนเร่ิมแรก
ใหคงไวแลว ถามองใหไกลอีกนิดยังหมายรวมถึงปองกันความเสี่ยงซ่ึงเกิดจากอำนาจซื้อลดลง
อันเปนผลจากภาวะเงินเฟออีกดวย จากความหมายดังกลาวการลงทุนในหลักทรัพยมีเวลา
กำหนดคืนเงินตนจำนวนแนนอน ซึ่งไดแก พันธบัตรรัฐบาล หุนกู และหุนบุริมสิทธิที่มีกำหนด
เวลาไถถอนของบริษัทท่ีมั่นคงก็อยูในความหมายนี้ นอกจากนี้การลงทุนในหุนสามัญของบริษัท
ที่มีฐานะมั่นคงและกำลังขยายตัวก็อยูในความหมายน้ีเชนกัน  
 3.  เสถียรภาพของรายได  
  ผูลงทุนมักจะลงในหลักทรัพยที่ใหรายไดสม่ำเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากรายไดที่สม่ำเสมอ 
เชน ดอกเบีย้ หรอืเงนิปนผลหุน ผูลงทุนสามารถทำแผนการใชเงินทนุไดวา จะนำรายไดทีไ่ดนีไ้ปใช 
เพ่ือการบริโภคหรือเพ่ือลงทุนใหมตอไป นอกจากน้ีดอกเบ้ียหรือเงินปนผลท่ีไดรับเปนประจำ
ยอมมีคามากกวาดอกเบ้ียหรือเงินปนผลท่ีสัญญาวาจะใหในอนาคต ซึ่งยังไมแนวาจะได         
ตามท่ีสัญญาหรือไม 

¡ÒÃÅ§·Ø¹ÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸Õ 
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 4.  ความงอกเงยของเงินลงทุน  
  ตามกฎทั่วไปแลวผูลงทุนมักจะตั้งจุดมุงหมายไว คือการพยายามจัดการใหเงินทุน
เพ่ิมพูนขึ้น ทั้งนี้ไมไดหมายความวา ความงอกเงยของเงินทุนจะเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในหุน
ของบริษัทที่กำลังขยายตัวเทานั้น การนำรายไดที่ไดรับไปลงทุนใหม ก็จะกอใหเกิดการงอกเงย
ของเงินทุนไดดีพอๆ กับการลงทุนในหุนของบริษัทที่กำลังขยายตัว ผูลงทุนสวนมากเพ่ิมมูลคา
ของเงินลงทุนโดยการนำดอกเบี้ยและเงินปนผลที่ไดรับไปลงทุนใหม ความงอกเงยของเงินทุนนี้
ใหประโยชนแกผูลงทุนในแงที่วา  
   เพื่อปรับฐานะของผูลงทุนในระยะยาวใหดีขึ้น  
   เพื่อรักษาอำนาจซ้ือใหคงไว  
   เพื่อใหการจัดการคลองตัวขึ้น  
 5.  ความคลองตัวในการซื้อขาย  
  ความคลองตัวในการซื้อขาย หมายถึง หลักทรัพยที่สามารถซื้อหรือขายไดงายและ
รวดเร็ว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับราคา ขนาดของตลาดหลักทรัพยที่หุนนั้นจดทะเบียน ขนาดของบริษัท     
ผูออกหลกัทรพัย จำนวนผูถอืหุนและความสนใจทีป่ระชาชนทัว่ๆ ไปมตีอหุนตัวนี ้หุนทีม่รีาคาสงู 
มักจะขายไดยากกวาหุนท่ีมีราคาต่ำกวา ยกตัวอยางงายๆ หุนราคา 500 บาท ยอมขายไดยาก
กวาหุนราคา 50 บาท เปนตน  
 6.  ความสามารถในการเปล่ียนเปนเงินสดไดทันที  
  เมื่อหลักทรัพยที่ลงทุนมี Liquidity สูง ความสามารถในการหากำไรยอมลดลง     
ผูลงทุนตองการลงทุนในหลักทรัพยที่มี Liquidity หรือหลักทรัพยที่ใกลเคียงกับเงินสด ก็เพราะ
หวังไววาหากโอกาสลงทุนที่นาดึงดูดใจมาถึงก็จะไดมีเงินพรอมที่จะลงทุนไดทันที การจัดการ
สำหรับเงินทุนสวนนี้ผูลงทุนอาจแบงสันปนสวนจากเงินลงทุนเพื่อการนี้โดยเฉพาะ หรืออาจใช
เงินปนผลหรือดอกเบ้ียที่ไดรับมาเพื่อซื้อหุนใหมดังกลาวก็ได  
 7.  การกระจายเงินลงทุน  
  วัตถุประสงคก็คือตองการกระจายความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงลงทุน      
ในหลักทรัพยกระทำได 4 วิธี คือ  
  วิธีที่ 1 ลงทุนผสมระหวางหลักทรัพยที่มีหลักประกันในเงินลงทุนและมีรายได
จากการลงทุน กับหลักทรัพยที่มีรายไดและราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามภาวะธุรกิจ  
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  วิธีที่ 2  ลงทุนในหลักทรัพยหลายๆ อยางปนกันไป  
  วิธีที่ 3  ลงทุนในหลักทรัพยของธุรกิจที่มีความแตกตางทางภูมิศาสตร เพื่อลด
ความเส่ียงเรื่องน้ำทวมหรือภัยธรรมชาติ เปนตน  
  วิธีที่ 4  ลงทุนในหลักทรัพยของธุรกิจที่มีลักษณะการผลิตที่ตางกันแบบ Vertical 
หรอื Horizontal ถาเปนแบบ Vertical หมายถงึ การลงทนุในธรุกจิตางๆ ตัง้แตวตัถดุบิไปจนสนิคา 
สำเร็จรูป ถาเปนแบบ Horizontal เปนการลงทุนในกิจการท่ีประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน  
 8.  ความพอใจในดานภาษี  
  ฐานะการจายภาษีของผูลงทุนเปนปจจัยสำคัญอยางหนึ่งที่ผูบริหารเงินลงทุน      
ตองใหความสนใจ ปญหาก็คือวาจะทำอยางจึงจะรักษารายไดและกำไรจากการขายหลักทรัพย
ใหไดมากทีส่ดุทีจ่ะมากได การจายภาษใีนอัตรากาวหนาจากเงินไดพงึประเมนิทำใหยากแกการรักษา 
จำนวนรายไดนั้นผูลงทุนอาจเล่ียงการเสียภาษีเงินไดจากเงินไดพึงประเมินดังกลาว โดยลงทุน 
ในพันธบัตรที่ไดรับการยกเวนภาษี หรือซื้อหลักทรัพยที่ไมมีการจายเงินปนผลในเวลานี้ แตจะได
ในรูปกำไรจากการขายหลักทรัพยในอนาคต สำหรับในตางประเทศอัตราภาษีที่เก็บจากกำไร
จากการขายหลักทรัพยน้ันตางกัน กำไรจากการขายหลักทรัพยท่ีไดจากการขายสินทรัพยประเภททุน 
ผูที่ลงทุนครอบครองไวเปนเวลา 6 เดือนหรือนานกวานี้ จะเสียภาษีในอัตราสูงสุด 25% ในการ
บริหารเงินลงทุน ผูจัดการเงินลงทุนตองดูวาผูลงทุนทานนี้ตองเสียภาษีเงินไดในอัตราสูงสุด
เทาไร ถาเสียภาษีในอัตรา 50% หรือสูงกวา 50% แลว เขาควรลงทุนในหลักทรัพยที่ใหกำไร 
จากการขายหลักทรัพยหรือพันธบัตรที่ไดรับยกเวนภาษี  
 
การลงทุนแบงเปนประเภทใหญได 3 ประเภท คือ 
 1. การลงทุนเพื่อการบริโภค 
  การลงทุนของผูบริโภคเปนเรื่องเก่ียวกับการซ้ือขายสินคาประเภทถาวร เชน 
รถยนต เคร่ืองดูดฝุน เครื่องซักผา ตูเย็น โทรทัศน เปนตน การลงทุนในลักษณะนี้ไมไดหวังกำไร
เปนรูปตัวเงิน แตผูลงทุนหวังความพอใจในการใชทรัพยสินเหลานั้น การซื้อบานเปนที่อยูอาศัย
ถอืไดวาเปนการลงทุนอยางหน่ึงของผูบริโภคหรอืท่ีเรียกวา การลงทุนอสังหาริมทรัพย เงินทีจ่ายซ้ือ 
เปนเงนิทีไ่ดจากการออม การซือ้บานเปนทีอ่ยูอาศยันอกจากจะใหความพอใจแกเจาของบานแลว 
มูลคาบานที่ซื้อไวอาจสูงขึ้นหากขายจะไดกำไรซึ่งถือวาเปนเพียงผลตอบแทน  
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 2.  การลงทุนในธุรกิจ  
  การลงทุนในความหมายเชิงธุรกิจ หมายถึง การซื้อสินทรัพยเพื่อประกอบธุรกิจ    
หารายได โดยหวังวาอยางนอยที่สุดรายไดที่ไดนี้เพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุน 
แตมขีอสงัเกตวาเปาหมายในการลงทุนของธรุกจิคอื กำไร ซึง่กำไรจะเปนตวัดึงดูดใหผูลงทนุนำเงนิ 
มาลงทุน การลงทุนตามความหมายน้ีกลาวโดยสรุปไดวา เปนการนำเงินออมหรือเงินที่สะสมไว 
หรือเงินกูยืมจากธนาคารมาลงทุนเพื่อสรางหรือจัดหาสินคาประเภททุน ซึ่งประกอบไปดวย
เครื่องจักร อุปกรณและสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย ไดแก ลงทุนในท่ีดิน โรงงาน อาคาร
สิ่งปลูกสราง เพื่อนำไปใชประโยชนผลิตสินคาและบริการเพ่ือสนองความตองการของผูบริโภค 
ธุรกิจที่ลงทุนในสินทรัพยเหลานี้มุงหวังกำไรจาการลงทุนเปนผลตอบแทน  
 3.  การลงทุนในหลักทรัพย  
  การลงทุนตามความหมายของการเงิน หรือการลงเงินในหลักทรัพยเปนการซื้อ
สินทรัพยในรูปของหลักทรัพย เชน พันธบัตร หุนกูหรือหุนทุน การลงทุนลักษณะน้ีเปนการ
ลงทุนทางออมซึ่งแตกตาง จากการลงทุนของธุรกิจ ผูมีเงินออมเมื่อไมตองการที่จะประกอบ
ธุรกิจเอง เนื่องจากความเส่ียงหรือผูออมเองมีเงินยังไมเพียงพอ ผูลงทุนอาจนำเงินที่ออมได    
จะมากหรือนอยก็ตองไปซื้อหลักทรัพยที่เขาพอใจที่จะลงทุน โดยมีผลตอบแทนทุนในรูปของ
ดอกเบี้ยหรือเงินปนผลแลวแตประเภทของหลักทรัพยที่จะลงทุน นอกจากนี้ผูลงทุนอาจไดผล
ตอบแทนอกีลักษณะหนึ่ง คือกำไรจากการขายหลักทรัพย หรือขาดทุนจากหลักทรัพย อัตราผล
ตอบแทนท่ีผลลงทุนไดจากการลงทุนเรียกวา Yield ซ่ึงไมไดหมายถึงอัตราดอกเบ้ียหรือเงินปนผล      
ที่ไดรับเพียงอยางเดียว แตไดคำนึกถึงกำไรจากการขายหลักทรัพย หรือขาดทุนจากการขาย
หลักทรัพยที่เกิดจากการคาดวาจะเกิดขึ้น Yield ที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนมากหรือนอย 
ยอมข้ึนกับความเส่ียงของหลักทรัพยลงทุนนั้นๆ โดยปกติแลวผูลงทุนพยายามเลือกการลงทุน      
ที่ใหผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเส่ียงหนึ่ง  
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 1. เพราะผลตอบแทนท่ีมากข้ึนจากการลงทุน จะมาพรอมกบัความเสีย่งทีม่ากขึน้ดวยเสมอ 
นักลงทุนจะประสบความสำเร็จไดจึงตองมีความรูและมีวินัยในการลงทุน โดยเฉพาะความรู 
ความเขาใจในเร่ืองสินทรัพยหรือหลักทรัพยที่จะลงทุน ความเส่ียง สภาวะเศรษฐกิจ และปจจัย 
ที่เก่ียวของซ่ึงจะชวยขจัดอุปสรรคสำคัญในการลงทุนได เพราะความรูและวินัยเปนภูมิคุมกัน     
ที่ดีที่สุด ที่คอยปกปองเราจากความโลภและความกลัว และจะตองระลึกอยูเสมอวา การลงทุน 
มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลใหดีกอนตัดสินใจลงทุน 
 2. การกระจายการลงทุนโดยการสรางกลุมสินทรัพยลงทุน จะชวยลดความเสี่ยง     
ในการลงทุนไดเปนอยางดี เชน หากมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอการทำกำไรของบริษัท         
ทีเ่ราลงทนุไว ทำใหบรษิทัดงักลาวไมสามารถจายเงนิปนผลได รวมทัง้ทำใหราคาหลกัทรพัยผนัผวน 
อาจสงผลใหผลตอบแทนจากหลักทรัพยที่ลงทุนไวไมเปนไปตามที่คาดหวัง 
 3.  ผูลงทุนจะตองตระหนักอยูเสมอวาผลตอบแทน และราคาของสินทรัพยที่ลงทุน     
มีความออนไหวตอภาวะแวดลอมคอนขางมากและรวดเร็ว การติดตามและทบทวนการลงทุน
อยางสม่ำเสมอ จึงเปนส่ิงจำเปนในการลงทุนเพ่ือใหไดรับผลตอบแทนท่ีนาพึงพอใจอยางสม่ำเสมอ 
เราอาจจะตองแบงเวลาสวนตัวในแตละวันเพื่อติดตามขอมูล ขาวสาร รายงานการวิเคราะห 
หรือบทสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดรับขอมูลขาวสารท่ีจะเปนประโยชนไมเสียโอกาส
ในการลงทุน และเพื่อใหทันตอการรับมือกับสถานการณที่จะสงผลกระทบตอการลงทุน 

 รูปแบบการลงทุนที่คุนเคยกันมานาน ทั้งในสวนของหุน ตราสารหนี้ ทองคำ และ
อสังหาริมทรัพยนั้น ในชวงไมกี่ปที่ผานมาผลิตภัณฑทางการเงินรูปแบบตางๆ ถูกแนะนำใหกับ
นักลงทุนเพ่ือเปนทางเลือกใหมสำหรับการลงทุน จึงจำเปนตองทำความเขาใจทางเลือกตางๆ  
ในการลงทนุ ทัง้ในลกัษณะทัว่ไปของสนิทรพัยนัน้ๆ ความเสีย่ง และผลตอบแทนทีค่าดวาจะไดรบั 
เพื่อวางแผนการออมและการลงทุนดวยหลักการจัดสรรเงินลงทุนท่ีเหมาะสม ในสินทรัพย 
แตละประเภท เพ่ือสรางผลตอบแทนท่ีดีและลดความผันผวนจากการลงทุน โดยปจจุบันสามารถ     
จัดรูปแบบการลงทุนในสินทรัพยประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

ี่ 
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 1. การฝากเงินธนาคาร การฝากเงินเปนการลงทุนอยางหน่ึง และการฝากเงิน
เปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมาก เพราะมีรัฐบาลคอยรับประกันเงินฝาก แตหากรัฐบาล      
ไมรบัประกันเงนิฝากความเส่ียงกจ็ะมากข้ึน แตจะขึน้อยูกบัวาการฝากเงินนัน้ฝากอยูกบัธนาคารใด 
  การฝากเงินธนาคาร มีขอดี คือ 
  1.1 มีความเสี่ยงต่ำและเขาใจงาย คือ คนหลายๆคนพอใจกับการที่ในแตละป        
เงินที่เขาเก็บจะไมสูญหายไปไหน และไดดอกผลบาง และดวยความที่มันงายๆไมมีอะไรซับซอน
อยางการลงทุนอยางอื่น คนสวนใหญจึงเลือกการฝากเงินเปนการลงทุนอันดับแรก ดอกเบี้ย
เทาไรก็คือผลตอบแทนเทานั้น เงินฝากมีแตเพิ่มไมมีลด 
  1.2 มีสภาพคลองสูง คือ การฝากเงินจะมีอยูดวยกันหลายประเภท และในทุกๆ
ประเภทจะสามารถถอนออกไดทันท่ีที่เราตองการเงิน บางอยางอาจจะมีการสูญเสียดอกเบี้ย     
ไปบาง แตผูฝากก็รูสึกวาเงินฝากนั้นอยูใกลๆตัว ถอนเมื่อใดก็ได ไมเหมือนการลงทุนอยางอื่น          
ที่เราอาจจะรูสึกวาเงินของเรากำลังถูกนำไปหมุนอยูที่ใดสักแหง 
  1.3 มีความสะดวกในการฝาก - ถอน และดำเนินการตางๆ คือ เพราะวาสาขาของ
สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชยจะมีสาขาอยูทั่วประเทศ จึงทำให       
ผูลงทุนในรูปเงินฝากมีความสะดวกมากในการดำเนินรายการใดๆ การฝากเงินนัน้มอียูหลายแบบ 
ซึ่งแตละธนาคารอาจจะคิดคนรูปแบบใหมๆ มีชื่อเรียกแปลกๆ แตถาแบงออกเปนแบบกวางๆ 
จะมีอยู 3 แบบ คือ 
   1.) การฝากออมทรัพย คือ การฝากแบบน้ีเปนที่รูจักที่สุด นั่นคือการฝาก 
    ที่เราสามารถถอนออกไดทุกวัน โดยไมตองหวงเร่ืองการสูญเสียดอกเบ้ีย  
    เพราะการฝากแบบน้ีจะคิดดอกเบ้ียเปนรายวัน 
   2.) การฝากประจำ คือ คือการฝากที่ผูฝากจะสามารถถอนไดก็ตอเมื่อครบ 
    อายุสัญญาแลว เชน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน หรือ 2 ป หากผูฝากเงิน 
    มกีารถอนเงนิออกมากอนกำหนด ชวงระยะเวลาทีฝ่ากเงนิมากอนหนานัน้ 
    จะไมไดดอกเบี้ย 
   3.) การฝากกระแสรายวัน คือ การฝากเงินเขาบัญชีที่จะมีการใชรวมกับเช็ค  
    ซึง่เงนิฝากประเภทนีจ้ะไมไดดอกเบีย้ แตจะมขีอดีคอื จะสามารถถอนออก 
    ไดดวยการสัง่จายเชค็ ผูทีฝ่ากเงินประเภทน้ี มกัจะมจีดุประสงคเพ่ือการคา  
    เพราะจะใชเช็คในการจายสินคาไดสะดวกและปลอดภัยกวาการจาย 
    เปนเงินสด 
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 2.  ตราสารหน้ี ไดแก การลงทุนในพันธบัตร ตั๋วแลกเงิน หุนกู กองทุนตราสารหนี้  
โดยการลงทุนนี้จะมีความเสี่ยงต่ำกวาการลงทุนประเภทอื่นๆ โดยจะไดรับผลตอบแทน       
เปนเงินตนและดอกเบ้ียรับประกัน โดยผูออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จาย 15% อยางไรก็ตาม       
นักลงทุนจำเปนตองเขาใจถึงความเส่ียงตางๆอาทิเชน ความเส่ียงเก่ียวกับความสามารถในการ
ชำระหน้ีของผูออกตราสาร ความเส่ียงดานสภาพคลองในการซ้ือขาย และความเส่ียงดานอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาด ซึ่งอาจปรับสูงข้ึนจนทำใหเราเสียโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ีดีกวา        
โดยความเส่ียงทั้งหมดนี้ ก็จะแปรเปล่ียนมาเปนสวนตางของดอกเบ้ียที่สูงขึ้น 

 การซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรรัฐบาล คือ ตราสารท่ีรัฐบาล
โดยกระทรวงการคลังเปนผูออก ซึ่งสัญญาวาจะจายดอกเบี้ยพรอมเงินตนใหแกผูถือเมื่อครบ
กำหนดหรือจายดอกเบ้ียเปนงวดๆ แลวแตจะตกลงกัน รฐับาลจะออกพันธบตัรรัฐบาลเพือ่กูยมืเงนิ 
จากประชาชนและผูซื้อพันธบัตรจะมีฐานะเปนเจาหน้ีรัฐบาลตามกฎหมาย  
 ประเภทของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ออกจำหนาย แบงเปนพันธบัตรตามลักษณะรายได 
มี 2 ชนิด คือ  
 1. พันธบัตรชนิดจายดอกเบี้ยประจำ เหมาะสำหรับผูซื้อที่ตองการรายไดประจำ     
จากดอกเบ้ียพันธบัตร ซึ่งจายเปนงวดประจำทุก 6 เดือน จนครบอายุของพันธบัตร 
 2.  พันธบัตรชนิดดอกเบ้ียทบตน เหมาะแกผูลงทุนที่ไมตองการดอกเบี้ยไวใชจาย
ประจำงวดแตตองการสะสม เงินใหเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพันธบัตรครบกำหนดไถถอนจะมีราคา
เพิ่มขึ้นจากราคาท่ีซื้อไว  
  พันธบัตรจะใหผลตอบแทนในรูปของ “อัตราดอกเบ้ีย” ซึ่งกำหนดจายเปนรายงวด 
(อาจเปนรายเดือน รายคร่ึงปหรือรายปก็ได แตสวนใหญเปนรายคร่ึงป) นอกจากนี้ พันธบัตร    
ยังระบุระยะเวลาหรืออายุเอาไวแนนอน ผลตอบแทนจากการถือพันธบัตร ผลตอบแทนท่ีผูถือ
ตราสารไดรับนับจากวันซ้ือจนถึงวันครบกำหนดไถถอน ซ่ึงประกอบดวยดอกเบ้ีย และผลตอบแทน
จากสวนตางระหวางราคาซ้ือและราคาขาย  

μ ÑÇÍÂ‹Ò§ ¡ÒÃÅ§·Ø¹â´ÂμÃÒÊÒÃË¹Õé ¤×Í 
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  ผลตอบแทนของพันธบัตรเปนสิ่งจูงใจใหคนถือพันธบัตร ผลตอบแทนอาจแบงเปน       
3 ลักษณะดังนี้  
  1. ผลตอบแทนคิดเปนตวัเงนิ ไดแก จำนวนเงินจากดอกเบ้ียและผลตอบแทนอ่ืนๆ  
  2.  ผลตอบแทนในปจจุบัน คือ ดอกเบี้ยรับเทียบกับราคาพันธบัตรที่ซื้อมา        
ผลตอบแทน ปจจุบันอาจไมสามารถสะทอนถึงผลตอบแทนของพันธบัตรท่ีแทจริง เพราะไมได
คำนึงถึงราคาซ้ือ และราคาขาย 
  3.  ผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด คือ เปนผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียและราคา
พันธบัตร เทียบกับราคาท่ีซ้ือมา ภาระภาษีของผูซ้ือพันธบัตรรัฐบาลบุคคลธรรมดา ผูถือพันธบัตร      
จะตองเสยีภาษีหกั ณ ทีจ่าย 15% ของดอกเบ้ียท่ีไดรบัในแตละงวด โดยสวนเงินฝากและพนัธบตัร 
ของ ธปท. มีหนาที่หักภาษี ณ ที่จายอัตราภาษีตามประเภทผูถือพันธบัตรมีรายละเอียด คือ 
บุคคลธรรมดาที่อยูในไทย หักภาษี ณ ที่จาย 15% บุคคลธรรมดาที่มิไดอยูในไทย หักภาษี       
ณ ที่จาย 15% (ที่มา : กระทรวงการคลัง) 
 3. อสังหาริมทรัพย ไดแก การลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพยโดยตรง หรือลงทุน     
ผานทางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทั้งในแบบกองทุนซื้อกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และ
กองทุนซื้อสิทธิในการเชา โดยการลงทุนนี้จะไมมีการรับประกันเงินตนและผลตอบแทน แตจะมี
สินทรัพยเปนหลักประกันการลงทุน และไดรับผลตอบแทนเปนรายไดจากคาเชาในอนาคต      
โดยมีความเส่ียงจากการลงทุน ไดแก สภาพคลองในการขายตอ และคุณภาพของอสังหาริมทรัพย  
ซึ่งจะสงผลถึงอัตราการเชาและอัตราคาเชา รวมท้ังโอกาสท่ีราคาอสังหาริมทรัพยจะปรับเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงในอนาคต 
 4.  สินคาโภคภัณฑ ไดแก การลงทุนในสินคา อาทิเชน น้ำมัน โลหะมีคาเชนทองคำ 
หรือสินคาเกษตรตางๆ ซึ่งโดยท่ัวไปแลว การลงทุนในสินคาเหลานี้ มักจะใหผลตอบแทนท่ีดีใน
ชวงที่เกิดความไมแนนอนทางเศรษฐกิจอยางเชนในภาวะปจจุบัน การลงทุนในสินคาโภคภัณฑ
จะมีความเส่ียงของราคาสินคาที่ขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของตลาดโลก รวมท้ังการเก็งกำไร
ของนักลงทุนทั่วโลก และความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ซึ่งมีผลโดยตรงตอราคาสินคา 
ซึ่งมีการนำเขามาจากตางประเทศ 
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 5. หุน นอกจากการลงทุนโดยตรงในหุนหรือลงทุนผานกองทุนรวมแลว หุนสามารถ
แบงแยกตามลักษณะไดหลากหลายประการ อาทิเชน หุนขนาดใหญหรือขนาดเล็ก หุนปนผล
หรือหุนท่ีราคาผันผวนสูง หุนพ้ืนฐานดีหรือหุนตามกระแสนักลงทุน หุนท่ีราคาเคลื่อนไหว    
ตามปจจัยภายในประเทศหรือตางประเทศ โดยผลตอบแทนท่ีไดจะอยูในรูปของสวนตางราคา
และเงินปนผล โดยที่ราคาของหุนมักจะสะทอนถึงความคาดหวังถึงผลประกอบการในอนาคต
ของบริษัทนั้นๆ 
  อยางไรก็ตามการลงทุนในหุนเปนการลงทุนที่มีความเส่ียงสูงที่สุด นักลงทุน       
จำเปนตองเขาใจในอุตสาหกรรมและหุนที่จะลงทุน รวมทั้งเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสม และ
สามารถยอมรับความผันผวนที่สูงของราคาหุน  
 6. ตราสารอนุพันธ เปนทางเลือกสำหรับนักลงทุน ซึ่งตองการความยืดหยุน       
ของนโยบายการลงทุน โดยลบขอจำกัดของการลงทุนในอดีต ซึ่งจะสรางผลตอบแทนไดเฉพาะ
ในชวงตลาดขาข้ึน เพื่อแสวงหาผลตอบแทน จากในทุกสภาวะของตลาดการลงทุน นอกจากน้ัน 
ยังสามารถใชเปนการลงทุนเพื่อปองกันความเสี่ยง หรือใชในการเก็งกำไรดวยความเสี่ยงที่สูงขึ้น
ไดดวยหลักการกูยืม โดยราคาของตราสารอนุพันธจะขึ้นลงตามราคาสินทรัพยที่อางอิง และ
สามารถออกแบบใหมีความหลากหลายไดมากมาย 
  นอกจากนั้นยังสามารถนำตราสารอนุพันธเหลานี้มาสรางเปนตราสารจัดโครงสราง 
(Structured products) ซึ่งชวยใหนักลงทุนบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางอิสระ อาทิเชน 
การค้ำประกันเงินตนจากการลงทุน โดยมีผลตอบแทนอางอิงกับดัชนทีี่กำหนด 

 การลงทุนที่เหมาะสมสำหรับแตละบุคคลนั้นมีความแตกตางกัน อาจเนื่องจากพื้นฐาน
ทางครอบครัวท่ีแตกตางกัน ไมวาจะเปนฐานะการเงิน การศึกษา การใชชีวิต ความตองการ 
ภาระหนี้สิน ภาระการเลี้ยงดู และการยอมรับความเสี่ยงของแตละบุคคลไมเทากัน เปนตน    
แตเมื่อพิจารณาองคประกอบรวมตางๆแลว และใหงายสำหรับการเลือกชองทางการลงทุน   
ของแตละบคุคลนัน้ และรปูแบบการลงทุนทีเ่หมาะสมใกลเคยีงกนั ซึง่พอท่ีจะใชเปนแนวทางต้ังตน 
การวางแผนจัดสรรการลงทุน จึงขอแบงชวงวัยการลงทุนออกเปน 3 ชวงวัย ดังนี้ 

่ ้
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 1.  ชวงวัยเร่ิมทำงานถึง 35 ป 
  คือ กลุมวัยนี้เพ่ิงเร่ิมทำงาน อาจะจะเพ่ิงเรียนจบ เริ่มตนมีรายไดเปนของตัวเอง 
แมวารายไดจะไมมากนักแตก็เพียงพอตอรายจายซึ่งยังไมมีมากเชนกัน อาจจะมีคาใชจาย    
เพื่อสันทนาการและการทองเที่ยวกับกลุมเพื่อน และเร่ิมมีภาระหนี้สิน เชน ผอนรถ ผอนจำพวก
เทคโนโลยีตางๆ หากบริหารจัดการไดดีก็พอจะมีเงินเหลือเก็บออมได 
  พื้นฐานการลงทุน การลงทุนสำหรับชวงวัยน้ี สามารถลงทุนในตราสารท่ีมี      
ความเส่ียงได หรือกองทุนรวมท่ีเนนการลงทุนในหุนเปนหลัก และฝากเงินกับธนาคาร เพราะ
การลงทุนในชวงวัยนี้มีอายุยังนอยมีความสามารถเก็บสะสมเงินออมไดอีกนาน และสามารถรับ
ความเส่ียงจากการลงทุนคอนขางสูงและใหผลตอบแทนท่ีสูงเชนกัน ที่สำคัญชวงวัยนี้ยังมีเวลา
ปรับการลงทุนไดทันหากขาดทุน เพราะเปนชวงวัยที่สามารถรองรับความเสี่ยงไดดีกวา       
ชวงวัยอื่น 
 2.  ชวงวัย อายุ 35 – 59 ป 
  คือ กลุมวัยท่ีเริ่มแตงงาน เริ่มสรางครอบครัว เร่ิมมีบุตร มีฐานะการงานที่มั่นคง 
การเติบโตของรายไดเพิ่มขึ้นมากกวาคาใชจาย เพราะคาใชจายเพ่ือการดำรงชีพบางอยางลดลง
ได เนื่องจากมีการใชรวมกัน เชน คาอาหาร คาเดินทาง แตก็มีคาใชจายทางสังคมสูงข้ึน และ
หากมีบุตรก็จะมีภาระคาใชจายของบุตร หรือภาระคาใชจายในการเล้ียงดูบิดา มารดาเพ่ิมสูงขึ้น 
และก็เริ่มมีปญหาเกี่ยวสุขภาพอีกดวย 
  พื้นฐานการลงทุน การลงทุนสำหรับชวงวัยนี้ สามารถลงทุนในการฝากเงินกับ
ธนาคาร หรือการลงทุนในกองทุนรวมที่เนนการลงทุนกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพยหลายๆ
รูปแบบ เพราะสามารถลงทุนไดในจำนวนเงินที่สูงขึ้น ตองการผลตอบแทนท่ีมากกวาเงินเฟอ 
แตตองการความปลอดภัยของการลงทุนที่มากขึ้นดวย ยอมรับความเสี่ยงไดนอยลง เพราะตอง
ใหความสำคัญตอการลงทุนเพื่อเตรียมพรอมเกษียณอายุงาน 
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 3. ชวงวัยเกษียณอายุ 
  คือ กลุมวัยท่ีเกษียณอายุงานไปแลว เริ่มมีเวลามากข้ึน มีรายไดจากเงินบำเหน็จ
บำนาญ ไมมีรายไดประจำ คาใชจายดานสุขภาพและสันทนาการตางๆเริ่มสูงขึ้น 
  พื้นฐานการลงทุน การลงทุนสำหรับชวงวัยนี้ สามารถลงทุนในสินทรัพยที่ให    
ผลตอบแทนต่ำกวาโดยเฉลี่ย เชน ตราสารหน้ีพวกพันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารหน้ีระยะส้ันที่มี
ความเส่ียงต่ำ หรือลงทุนในกองทุนรวมที่เนนการลงทุนในตราสารหน้ี เปนตน เพราะเปนชวงวัย
ที่เงินตนเปนสิ่งสำคัญท่ีสุด เนื่องจากมีระยะเวลาการออมสั้นลง ตองการความปลอดภัยของ      
เงินลงทุนมากกวาชวงวัยอื่น ตองบริหารจัดการเงินออมใหเพียงพอตอการใชชีวิตหลัง       
เกษียณอายุงาน 
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 ในชวงท่ีเรี่ยวแรงยังมีงานการยังมีใหทำ เรามีทั้งรายไดที่มาจากการทำงานเพ่ือนำมา
ใชจายในชีวิตประจำวันสวนท่ีเหลือก็จะนำไปออมหรือลงทุนตอไป แตลองจินตนาการถึงชีวิต
หลังเกษียณที่จะเดินทางมาถึงทุกคนไมชาก็เร็ว เมื่อรายไดจากการทำงานหยุดไปแตรายจาย    
ในชีวิตประจำวันยังคงมีอยู ประกอบกับวงจรชีวิตของมนุษยเราท่ียืนยาวข้ึนจากพัฒนาการ
ทางการแพทยที่กาวหนาไปไกล ทำใหเราจำเปนตองคิดวางแผนเพ่ือชีวิตหลังเกษียณของตัวเอง         
ใหมากขึ้น เมื่อรายไดจากการทำงานหมดไปแตคาใชจายมิไดหยุดไปดวย เราจำเปนตองมี      
แหลงเงินกอนเอาไวใชหลังเกษียณ แลวเราจะสามารถหาแหลงเงินกอนเอาไวใชในยามเกษียณ 
ไดจากแหลงใดบาง  
 แผนเกษียณนับเปนแผนการเงินที่สำคัญของทุกคน ทั้งนี้ประเด็นสำคัญของการวางแผน
เกษียณอยูที่วา ทำอยางไรผูที่อยูในวัยเกษียณสามารถมีชีวิตความเปนอยูที่สุขสบาย มีเงินออม
เพียงพอตอการดำรงชีวิตโดยไมตองพึ่งพาลูกหลานมากเกินไป ซึ่งแนวทางหนึ่ง ก็คือ การออม
เงินตั้งแตอยูในวัยทำงาน หลายคนอาจสงสัยวา เพิ่งเรียนจบเริ่มทำงาน ยิ่งเปนพนักงานบริษัท
หรือมนุษยเงินเดือน โดยไดรับเงินเดือนนอยนิดจะวางแผนเก็บออมเงินไดอยางไร อันที่จริงแลว
มีแหลงเงินออมสำหรับคนในวัยทำงานหลายแหลง ซ่ึงหลายคนไมรูหรือมองขามไป โดยบทความ
ฉบับน้ีจะขอกลาวถึงแหลงเงินออมท่ีชวยใหทุกคนสามารถเก็บออมเงิน ตั้งแตเริ่มทำงานเพ่ือเปน
แหลงเงินไดในวัยเกษียณคะ  

áËÅ‹§à§Ô¹ä Œ́ËÅÑ§à¡ÉÕÂ³ 
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 สำหรับบุคคลที่รับราชการที่เปนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เมื่อเกษียณ
อายุราชการแลวก็จะไดรับสิทธิประโยชนจากเงินสมทบที่สะสมมาตามอายุการทำงาน โดยจะได
รับเงินบำนาญ = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย x อายุราชการ) / 50 แตตองไมเกิน 70% 
ของเงินเดือนเฉลี่ย หรืออาจเปนเงินบำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x อายุราชการ        
ตามเงื่อนไขทางราชการ 

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไดเปดโอกาสใหประชาชนกลุมท่ีไมไดรับ
ราชการ ก็จะเปนกลุมลูกจางหรือกลุมแรงงานนอกระบบหรือแมแตผูที่ไมไดทำงาน ไดมีโอกาส
สรางหลักประกันเศรษฐกิจยามชราภาพอยางเปนทางการ โดยผูที่ไดรับสิทธิประโยชนในฐานะ  
ผูประกันตนตองมีสวนรวมจายเงินเขากองทุนประกันสังคมในรูปแบบของเงินสมทบผูประกันตน
ภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งมี 3 ประเภทคือ 1) ผูประกันตนตามมาตรา 
33 2) ผูประกันตนตามมาตรา 39 และ 3) ผูประกันตนมาตรา 40 การไดรับสิทธิประโยชนจาก
กองทุนประกันสังคม เชน หากเราจายเงินสมทบเขากองทุนมา 15 ป พออายุ 55 ป ก็จะไดรับ
เงินบำนาญชราภาพ ประมาณ 3,000 บาทตอเดือน คิดจากเพดานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท 
ตามขอกำหนดของกองทุน และถาจายสมทบเกินกวา 15 ป ก็จะไดโบนัสอีกปละ 1.5% สมมติ
เราจายสมทบมา 30 ปกอนเกษียณ จะไดโบนัส 15 ปหรืออีก 3,375 บาท รวมเปน 6,375 บาท
ตอเดือน ซึ่งยังไมไดปรับดวยเงินเฟอ 

¡Í§·Ø¹ºÓàË¹ç¨ºÓ¹ÒÞ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ 
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 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปนกองทุนที่ลูกจางและนายจางตกลงกันจัดตั้งขึ้นและ         
ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเล้ียงชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนหลักประกัน       
แกลูกจางในกรณีที่ลูกจางตาย ออกจากงานหรือลาออกจากกองทุน โดยลูกจางจายเงินสะสม
และนายจางจายเงินสมทบตามเกณฑที่กำหนดไวในขอบังคับของกองทุนสำรองเล้ียงชีพที่จัดตั้ง
ขึ้นนั้น โดยจะจัดตั้งเปนกองทุนนายจางเดียวหรือกองทุนหลายนายจาง อีกทั้งอาจมีนโยบาย  
การลงทุนนโยบายเดียวหรือหลายนโยบายก็ได ทกุคร้ังท่ีมกีารจายคาจาง ลกูจางจะจายเงินสะสม 
เขากองทุน โดยนายจางจะหักจากคาจางและนายจางจะจายเงินสมทบเขากองทุนดวยเชนกัน  
อัตราการจายเงินสะสมเขากองทุนจะตองไมต่ำกวารอยละ 2 แตไมเกินรอยละ 15 ของคาจาง 
โดยนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนไมต่ำกวาเงินสะสมของลูกจาง กลาวอีกนัยหนึ่งกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพเปนสวัสดิการในรูปแบบของกองทุนท่ีเกิดจากการรวมกันออมระหวางลูกจาง  
กบัลกูจางน่ันเอง หากลกูจางมกีารออมอยางตอเนือ่งนายจางรวมสมทบในการออมนัน้และมีการนำ 
เงินออมของลูกจางไปบริหารจัดการอยางมืออาชีพใหเกิดดอกออกผล เมื่อสมาชิกส้ินสุด        
สมาชิกภาพ สมาชิกจะไดรับสิทธิในสวนของเงินสะสมเต็มจำนวนทุกกรณี พรอมทั้งประโยชน        
ที่เกิดข้ึนจากเงินสะสม สำหรับในสวนของเงินสมทบและผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากเงินสมทบ
สมาชิก จะไดรับตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไวในขอบังคับกองทุน เชน ถาเราเริ่มทำงานและสะสมเงิน
เขากองทุนนี้ ตั้งแตอายุ 25 ป โดยสะสม 3% ของเงินเดือน เดือนละ 20,000 บาท ถาเงนิเดือน
เพิ่มขึ้นปละ 5% นายจางสมทบให 3% และกองทุนไดผลตอบแทนเฉลี่ย 4% เมื่ออายุ 60 ป 
เราจะมีเงินประมาณ 1.2 ลานบาทจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนมาตรการท่ีรัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนรายเดือนใหกับผูที่มีอายุ  
60 ปบริบูรณ เพ่ือใชในการดำรงชีพในชวงเร่ิมตนในป พ.ศ. 2536 รัฐบาลโดยกรมประชาสงเคราะห
ไดเริ่มจัดสรรเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหกับผูสูงอายุที่ยากไรที่อาศัยอยูในหมูบานท่ีมีการจัดตั้ง     
ศูนยสงเคราะหราษฎรประจำหมูบานเทานั้น เปนจำนวนเงิน 200 บาทตอคนตอเดือน        
ผานระบบการสรรหาโดยคณะกรรมการศูนยสงเคราะหฯ ในป พ.ศ. 2543 ไดมีการออกระเบียบ        
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพสำหรับผูสูงอายุ โดยมี      
การเปลีย่นแปลงทีส่ำคญั ไดแก การเพิม่คณุสมบัตขิองผูสงูอายทุีม่สีทิธไิดรบัเบีย้ยงัชพี การสงเสริม 
บทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสรรหาผูสูงอายุที่เหมาะสม การเพ่ิมจำนวนเงิน    
เปน 300 บาทตอคนตอเดอืน เปนตน ในป พ.ศ. 2546 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดรบั 
การจายโอนภารกิจนี้จากการกรมประชาสงเคราะห จึงทำองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ 
ในการคัดเลือกผูสูงอายุที่ควรจะไดรับเบี้ยยังชีพ โดยมีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน       
เปนผูจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในป พ.ศ. 2550 
รัฐบาลไดปรับเพิ่มเงินเบ้ียยังชีพขึ้นเปน 500 บาทตอคนตอเดือน 
 จนกระท่ังในป พ.ศ. 2552 รัฐบาลไดปรับเปล่ียนแนวคิดการจัดสรรเบ้ียยังชีพสำหรับ       
ผูสูงอายุจากระบบการคัดเลือกเปนระบบถวนหนา โดยคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติไดจัดทำ
ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ              
พ.ศ. 2552 และกระทรวงมหาดไทยไดประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 โดยกำหนด         
ใหผูสูงอายุทุกคนมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพ 500 บาทตอคนตอเดือน ยกเวนผูที่ไดรับเงินบำนาญ
จากระบบบำนาญภาครัฐอื่นๆหรือผูสูงอายุที่กำลังปฏิบัติหนาที่และไดรับเงินเดือนจากรัฐบาล 
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 ลาสุดคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 อนุมัติใหกำหนดอัตราเบี้ยยังชีพ
รายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผูสูงอายุ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยผูสูงอายุจะไดรับ
เบี้ยยังชีพตั้งแตงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2555 เปนตนไป ดังนี้ 
 1.  ผูสูงอายุ 60 – 69 ป จะไดรับเบ้ียยังชีพ 600 บาท 
 2.  ผูสูงอายุ 70 – 79 ป จะไดรับเบ้ียยงัชีพ 700 บาท 
 3.  ผูสูงอายุ 80 – 89 ป จะไดรับเบ้ียยังชีพ 800 บาท 
 4.  ผูสูงอายุ 90 ป จะไดรับเบ้ียยังชีพ 1,000 บาท 
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 การเกษียณอายุจากการทำงาน ไมวาจะครบตามอายุที่หนวยงานกำหนด หรือ
เกษียณกรณี early retire เปนเร่ืองสำคัญสำหรับชีวิต เพราะเม่ือเราเกษียณอายุแลว น้ันหมายความ
วา รายไดประจำของเราจะหายไป ขณะท่ีรายจายยังคงมีอยู ประเด็นสำคัญจึงอยูที่วาทำอยางไร
จึงจะมีเงินออมเพียงพอไวใชจายยามเกษียณ 
 หลายคนเกิดคำถามวาจะตองเก็บเงินออมเทาไรเพ่ือใหเพียงพอตอการใชจายตลอดชวง
ชีวิตวัยเกษียณ มีวิธีคำนวณอยางไรบางมาลองดูขอมูลท่ีตองใชในการคำนวณจำนวนเงินออม
เพื่อการเกษียณ 
 1. คาใชจายตอเดือนท่ีตองการใชหลังเกษียณ หากไมแนใจวาเมื่อเกษียณอายุแลว 
คาใชจายจะเปนเทาไร อาจคำนวณงายๆ โดยประมาณคาใชจายในชวงวยัเกษยีณเทากบัรอยละ 70 
ของคาใชจายปจจุบันเนื่องจากคาใชจายบางอยางลดลง เชน คาเดินทาง เสื้อผาหนาผม แตจะมี
คาใชจายบางอยางที่เพิ่มขึ้น เชน คารักษาพยาบาล เปนตน 
 2. ชวงระยะเวลาใชชวีติหลังเกษียณ คอื จำนวนปทีค่าดวาจะใชชวีติอยูภายหลงัเกษยีณ 
สามารถใชอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยปจจุบัน อายุขัยเฉลี่ยของผูชายไทยประมาณ 70 – 75 ป 
สวนผูหญิงไทยประมาณ 75 – 80 ป หรือประมาณจากอายุขัยของคนในครอบครัว 
 3. ระยะเวลาเก็บออมเงิน คือ จำนวนปตั้งแตปจจุบันจนถึงวัยเกษียณ ชวงเวลาน้ี      
จะเปนชวงเวลาในการออมเงินและสะสมทรัพยสินเพื่อใชภายหลังเกษียณ 
 4. อัตราเงินเฟอ เงินเฟอเปนภาวะท่ีราคาสินคาและบริการปรับตัวเพ่ิมข้ึน สงผลให
คาครองชีพของคนเราสูงขึ้น และภาวะเงินเฟอนี่เองที่ทำใหคาเงินของเราดอยคาลง หากคา
เงินเฟอโดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้นปละ 3% ตอป หมายความวา เงิน 100 บาทท่ีอยูในกระเปาของคุณ       
วันนี้ ปหนาจะมีมูลคาเหลือเพียง 97 บาท และจะลดลงเร่ือยๆในปตอๆไป ดังนั้นในการคำนวณ
เงินออมท่ีตองมีเพื่อใชจายยามเกษียณในอนาคต จะตองนำปจจัยดานเงินเฟอเขามา       
พิจารณาดวย 
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 5. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน คือ อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุน เชน 
ดอกเบ้ียเงินฝาก กำไรจากการขายหุน เปนตน โดยอัตราผลตอบแทนท่ีนำมาใชในการคำนวณ 
จะใชทั้งอัตราตอบแทนที่คาดวาจะไดรับในชวงเก็บเงินกอนเกษียณอายุ และอัตราตอบแทนที่
คาดวาจะไดรับในชวงหลังเกษียณอายุ 
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