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ผู้
เขยีนขอเล่ำประสบกำรณ์กำรลงทนุทีไ่ด้เรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์

จริง โดยเริ่มจำกกำรที่เข้ำใจกำรลงทุน ซึ่งเป็นส่วนต่อยอดจำก

กำรออม ในแนววชิำกำรท่ีได้เรยีนรูท้ำงทฤษฎีในต�ำรำ ทีม่ใีนชัน้เรยีน

ระดับอุดมศึกษำ ทั้งในปริญญำตรี และปริญญำโท จำกกำรที่ผู้เขียน

เลือกเรียนสำขำกำรเงินเป็นสำขำหลักในกำรศึกษำ ที่สอนในเชิง

ทฤษฎ ีว่ำด้วยกำรน�ำเงนิออมหรอืเงนิเกบ็ทีเ่รำสำมำรถหำได้ ไปลงทนุ

เพือ่ผลตอบแทนทีด่ ีทีม่หีลำกหลำยในแนวคดิ ผลตอบแทนสงู มคีวำม

เสี่ยงสูง “High risk want high return” ได้ โดยเริ่มตั้งเป้ำหมำยจำก

กำรออมในระยะแรกในรปูแบบของกำรออมในแต่ละเดอืนสะสม จำก

กำรหำรำยได้ในขั้นต้นหลังจบกำรศึกษำ ท่ีมีรำยได้หลักของคนโดย

ทั่วไป คือ เงินเดือน Salary ซึ่งเป็นพื้นฐำนรำยได้ของคนทั่วไปที่จบ

กำรศึกษำตำมระบบต่อไป แต่เรำสำมำรถมีรำยได้เสริมเพื่อเพิ่ม

รำยรับ Income ในอนำคตได้ กำรเริ่มต้นกำรลงทุนจำกกำรออมนั้น 

ผู้เขียนได้วำงแผน ตั้งแต่เริ่มท�ำงำนในเดือนแรก โดยมองกำรสร้ำง 

ผลตอบแทนที่สูงกว่ำกำรออม หรือกำรเก็บเงินไว้โดยทั่วไปที่เรำมัก

นยิมฝำกในสถำบนักำรเงนิทีคุ่น้เคย คอื ธนำคำร ซึง่ช่วยอ�ำนวยควำม

สะดวกด้ำนกำรรบัเงนิเดอืน ซึง่ถ้ำเรำรบัเงนิเดอืนทีผ่่ำนระบบธนำคำร 

และใช้เงินผ่ำน ระบบกำรกดเงนิสด ATM เรำก็จะใช้เงนิโดยทีข่ำดกำร

ออมได้โดยง่ำย และไม่สำมำรถน�ำไปลงทุนในทำงเลือกต่ำงๆ ใน

อนำคตได้ ซึ่งถ้ำเรำเข้ำใจที่มำของเงินออมถึงที่มำที่ไป คือ กำร

วำงแผนจดักำรเร่ืองกำรเงนิของเรำให้มปีระสทิธภิำพเรำก็จะสำมำรถ

มเีงนิก้อนในอนำคต เพือ่กำรลงทนุได้ โดยทัว่ไปบคุคลมโีอกำสได้เงิน

ออมมำจำก

1. การจัดท�างบประมาณ (Using budgets) ในวิชำพื้นฐำน

บัญชี ที่เรำได้เคยเรียนรู้มำเรำก็สำมำรถน�ำมำจัดท�ำเป็นกำรจัดกำร

เงินส่วนบุคลล แบบง่ำยๆ คือ ค�ำนวณที่มำของรำยรับ และรำยจ่ำย

ต่ำงๆ ถ้ำเรำสำมำรถควบคุมกำรใช้จ่ำยให้อยู่ในขอบเขตของเงิน 

งบประมำณที่ก�ำหนด คิดก่อนจ่ำยถึงควำมจ�ำเป็นที่จะได้สิ่งเหล่ำนั้น

มำ เรำก็จะสำมำรถมีเงินออมเหลืออยู่จริงตำมที่คำดคะเนไว้ ซึ่ง 

เงินออมส่วนนี้สำมำรถน�ำไปลงทุนหำผลประโยชน์ได้ในอนำคต

2. เงินส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงานหรือการออมโดยวิธี

บังคับ (Forced saving) ตำมหลักของกำรจ่ำยเงินเดือน ซึ่งธุรกิจได้มี

กำรหกัเงนิสะสมหรอืเงนิส�ำรองเลีย้งชพีของพนกังำนไว้ เงนิออมส่วน

นี้เป็นของลูกจ้ำงพนักงำน แต่ยังถอนไม่ได้จนกว่ำจะท�ำตำมเงื่อนไข

ที่ก�ำหนด ธุรกิจจะน�ำเงินสดดังกล่ำวไปให้สถำบันกำรเงินหรือบุคคล

ที่สำมเป็นผู้ดูแลหำผลประโยชน์ให้งอกเงยตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 

และจะจ่ำยคืนแก่เจ้ำของผู้มีสิทธิได้รับเมื่อถึงเวลำ เงินออมโดยวิธี

บังคับจึงเป็นเงินลงทุนทำงหนึ่งของบุคคล เพียงแต่เขำไม่ได้เป็นผู้

ลงทุนเองโดยตรง สถำบันที่เรำท�ำงำนนั้น นำยจ้ำงก็จะพิจำรณำเป็น

ผู้เลือกเงินส�ำรองเลี้ยงชีพของพนักงำนมำลงทุนแทนให้ และมีกำร

สมทบตำมสดัส่วนจำกนำยจ้ำงเพิม่เตมิในระยะเวลำกำรท�ำงำน โดย

ปรกติยิ่งท�ำงำนยำวสัดส่วนกำรได้เพิ่มจำกนำยจ้ำงก็จะสูงขึ้น

3. การลด ละ เลิก รายจ่ายไม่จ�าเป็น (Skip an expendi-

ture) เป็นธรรมชำติของบุคคลที่มีเงินเดือนหรือรำยได้ประจ�ำ ทีจะมี

ค่ำใช้จ่ำยในสิ่งที่เคยเป็นมำโดยไม่รู้ตัว เช่น กำรที่ในวันหยุดออกไป

ทำนข้ำวนอกบ้ำน ดภูำพยนตร์ เล่นกฬีำบำงประเภททีร่ำยจ่ำยสงู เช่น

โบว์ลิ่ง เล่นกอล์ฟ หรือซื้อของตำมห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ ดังนั้น ถ้ำจะ

มีกำร ลด ละ เลิก หรือยกเลิกได้ในบำงงำน ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นก็จะ

กลับกลำยมำเป็นเงินออม เงินลงทุนได้ในอนำคต ตำมสุภำษิต 

อดเปรี้ยวไว้กินหวำน 

 สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

แนวคิดด้านการออม 
การลงทุน (ตอนที่ 1)
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4. การหารายได้เสริมหรือรายได้พิเศษ (Save the non 

routine incomes) ซึง่เรำสำมำรถทีจ่ะหำรำยได้เสรมิ หรอืรำยได้พเิศษ 

ได้โดยเริม่จำกกำรหำควำมถนดั ควำมสำมำรถหรอืควำมชอบส่วนตวั

เข้ำมำสร้ำงโอกำส เช่น กำรไปท�ำงำนพิเศษมีรำยได้จำกกำรสอน

หนังสือ สอนกีฬำหรือขำยของเก่ำ ท่ีไม่ใช้แล้วหรือรำยได้พิเศษที ่

ได้รบัตำมเทศกำล รำยได้หรอืของขวญัรำงวลั แปรเปลีย่นมำเป็นเงนิ 

ซึง่สิง่เหล่ำน้ีเมือ่ได้มำกพ็ยำยำมทีจ่ะไม่น�ำไปใช้ กจ็ะสำมำรถเป็นเงนิ

เก็บออมไว้ก็จะน�ำไปลงทุนได้มำกขึ้น

จำกกำรวำงแผนจัดกำรเรื่องกำรเงินข้ำงต้น ผู้เขียนมอง 

กำรออม เพื่อกำรลงทุนในระดับแรก คือ ฝึกวินัยที่มีแนวคิดของ 

นกักำรเงนิ ทีเ่รยีกว่ำ DCA: Dollar Cost Average คอื กำรลงทนุระยะ

ยำว โดยที่เรำอยำกออมเงินเดือนทุกงวดที่เท่ำๆ กัน และน�ำไปลงทุน

ในหลกัทรพัย์ (หุน้) ทีน่ยิมกนัมำก ในยคุสมยันัน้ แต่กำรลงทนุในหลกั

ทรพัย์น้ัน คงยำกส�ำหรับผูท้ีไ่ม่มเีงนิทนุหรอืเงนิออมเลย ซึง่กำรเริม่ต้น

กำรท�ำงำนเงินรำยได้ที่มำจำกเงินเดือนที่น้อยอยู่นั้น แต่ถ้ำเรำเข้ำใจ

ในสมัยที่เรำเรียนหนังสือ เรำก็มีรำยได้น้อยกว่ำมำก (เพรำะผู้เขียน 

ได้เงินจำกผู้ปกครองเป็นรำยอำทิตย์ อำทิตย์ละห้ำร้อยบำทรวมกำร

บริหำรเงินทุกอย่ำง ทั้งต้องเตรียมจ่ำยค่ำเทอมเองด้วย) ในระยะเริ่ม

ต้นผู้เขียนจึงขอเร่ิมกำรออม เพื่อกำรลงทุนโดยเริ่มจำกจัดสรรเงิน

เดือนออกไปเป็น 2 ด้ำนใหญ่ๆ คือ ส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ำยในชีวิตประจ�ำ

วันเท่ำที่จ�ำเป็น และอีกส่วนหน่ึงมองกำรออมไว้ส�ำหรับใช้จ่ำยในวัน

ข้ำงหน้ำ และมองหำผลตอบแทนเพิ่มจำกกำรลงทุนในอนำคต ถ้ำ 

 เรำคิดได้ดังนั้น กำรออมเพื่อกำรลงทุนจึงเริ่มพิจำรณำเตรียมกำร

ลงทุนในอนำคต 2 ประเภทหลัก คือ กำรลงทุนในสินทรัพย์ทีมีตัวตน

เห็นประโยชน์จำกกำรใช้ได้อย่ำงชัดเจน คือ 

1. การลงทุนในสินทรัพย์ท่ีไม่เห็นประโยชน์การใช้ได้โดย

ชัดเจน (Tangible and intangible investment) กำรลงทุนซื้อบ้ำน ซื้อ

รถยนต์ ซื้อเพชรพลอยของมีค่ำ พระเครื่อง ฯลฯ ซึ่งจ�ำต้องใช้ศำสตร์

กำรเรยีนรูก้ำรประเมนิรำคำเพิม่เตมิอกีด้วย (ซึง่ผูเ้ขยีนจะขอเล่ำให้ฟัง

ในครัง้หน้ำ) โดยเรำสำมำรถใช้ประโยชน์จำกทรพัย์สนิทีเ่รำลงทนุเป็น

เจ้ำของไว้โดยตรงได้อย่ำงเต็มที่ที่เรียกว่ำ Tangible investment  

2. การลงทนุในหุน้พนัธบตัร ตราสารการเงนิอืน่ๆ ซึง่ผูซ้ือ้

มีสิทธิเรียกร้อง และมีโอกำสได้รับผลตอบแทนจำกกำรถือกรรมสิทธิ์

ในตรำสำรเหล่ำนี้ไว้ เรียกว่ำเป็นกำรลงทุนแบบ Intangible invest-

ments ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีอยู่ไปซื้อหลักทรัพย์ต่ำงๆ ซึ่งหลักทรัพย์ 

ดังกล่ำวก่อให้เกิดรำยได้กับผู้ลงทนุ ซึง่กำรลงทนุทำงกำรเงนิโดยทัว่ไป

มักจะท�ำผ่ำนกลไกของตลำดกำรเงิน  เพื่อจะได้รับผลตอบแทนจำก

กำรลงทุนในรูปแบบของดอกเบี้ย (Interest) เงินปันผล (Dividend) 

ก�ำไรจำกกำรซือ้ขำยรำคำหลกัทรพัย์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป (Capital gain) 

เป็นที่นิยมในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ คือ มุ่งผล

ตอบแทนจำกกำรลงทนุในรปูแบบของผลตอบแทนทำงกำรเงนิ (Mon-

etary return) นั่นเอง ซึ่งผู้เขียนก็มีกำรลงทุนเมื่อมีโอกำสในเวลำ 

ต่อมำ เช่นกัน 

ผู้เขียนจึงเริ่มศึกษำเรื่องกรมธรรม์ แบบสะสมทรัพย์ในระยะ

ยำว รวมถึงกำรลดหย่อนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำจำกเงินที่เรำต้อง

เสียไปในรูปภำษีให้กลับมำในรูปของเงินออมเพื่อกำรลงทุน โดย 

ผู้เขียนเริ่มปูพื้นฐำน วินัยกำรออมเพื่อกำรลงทุน แบบสะสมทรัพย์ใน

ระยะยำวจำกรำยเดือน ไปสู่รำยปี และเป็นเงินลงทุนต่อไป

“ การออมเงินไม่ยากอย่างที่คิด”


