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ดาราดีกว่า
เป็นหมอค่ะ อยากทำาธุรกิจ

เป็นหมอค่ะ จะได้คอยดูแลคุณแม่

เป็นดาราดีกว่า รายได้ดี   

อยากทำาธุรกิจ อยากเป็นเจ้าของกิจการ

ไม่รู้สิ...ยังไม่ได้คิด 

เป็นอะไรก็ได้ แต่ขอให้มีชีวิตสบายไม่ลำาบากตอนแก่

โตขึ้น
อยากเป็นอะไร ?

เชื่อว่าหลายคนคงเคยถูกผู้ใหญ่ตั้งคำาถามแบบนี้กันมาบ้างแล้ว	

และคงไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับคำาถามทำานองนี้

รู้หา...ตัวตน ค้นหาความฝัน
01

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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		 ก็เข้าใจนะ...ว่ากว่าจะถึงวันที่เราได้

ทำางานกันจริงๆ	มันก็อีกตั้งหลายปี	กว่าจะ

เรียนจบมัธยมก็ปาเข้าไป	6	ปี	ถ้าจะเรียนต่อ 

มหาวิทยาลัยก็อีก	4	 ปี	 รวมๆ	 แล้วก็เป็น	

10	 ปี	 ยังมีเวลาให้คิดอีกนานว่าอยากจะ 

ทำาอะไร

 เอ...แต่เคยคิดบ้างไหม	ว่าถ้าเราปล่อย

เวลาให้ผ่านไปเรื่อยๆ	โดยไม่คิดจะกลับมา

ตัง้คำาถามกบัตวัเองเลยวา่	อนาคตอยากเปน็

อะไร	มันก็จะยิ่งทำาให้ช่วงเวลาที่เราจะเดิน

ไปตามเส้นทางฝันส้ันลงไปไหม	เม่ือเทียบกับ

การที่เรามาเริ่มตั้งคำาถามกับตัวเองเสียแต่

วันนี้ว่า	“อยากจะเป็นอะไรในอนาคต”  

 เพราะฉะนั้น 

กุญแจดอกแรกที่

จะต้องค้นให้ เจอ 

คือ ตัวตนของเรา 

	 แล้วใช้ เวลาที่มีค่อยๆ	 หาความรู้ 

ประสบการณ์ต่างๆ	 เพ่ือดูว่าตัวเราเหมาะ 

ที่จะทำาอาชีพน้ันๆ	 หรือไม่	 และมีความ

เป็นไปได้แค่ไหนท่ีจะเดินไปสู่อาชีพท่ีฝันไว้	 

เช่น		ถ้าเราฝันอยากเป็นหมอ	เพราะมันดู

เท่ดี	แต่พอมาคิดกันแบบจริงๆ	จังๆ	อีกที 

อาชีพน้ีมันต้องเก่ียวข้องกับความเจ็บป่วย

ของคน	 ต้องรู้จักสรีระร่างกายคนทุก

กระเบียดนิ้ว	กว่าจะเป็นหมอได้ต้องเรียนรู้

เกีย่วกบัวชิากายวภิาคศาสตร์	ผา่ศพ	ตา่งๆ	

นานาแบบนี้	 เรารับได้ไหม	 แต่ถ้าแค่เห็น

เลือดก็จะเป็นลมแล้ว	แบบน้ีเห็นทีต้องมองหา 

อาชีพสำารองซะแล้ว	เพราะฉะนั้น	ยิ่งถ้าเรา

รู้เร็วเท่าไร	 ว่าเราเหมาะ	 หรือไม่เหมาะกับ 

อาชีพอะไร	โอกาสท่ีเราจะประสบความสำาเร็จ

ในหน้าที่การงานย่อมมีมากกว่าเห็นๆ	
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เราเป็นคนแบบไหน 

เช่น	 รักสนุก	 หรือรักสันโดษ	 

มีมนุษยสัมพันธ์	 จริงจัง	 แน่วแน่	 

มคีวามรบัผดิชอบ	ขีอ้าย	กลา้หาญ	

รักความยุติธรรม	ฯลฯ

เรามีความสามารถอะไร 

เ ช่ น 	 เ ล่ น ดนต รี 	 เ ล่ น กี ฬ า	 

ชอบทำางานศิลปะ	 คิดเลขเก่ง	

ปราดเปรื่องเรื่องภาษา	ฯลฯ

เราชอบ หรือไม่ชอบอะไร

เชน่	ชอบเกบ็ตวั	หรอืชอบเขา้สงัคม

ชอบอ่านหนังสือ	 หรือชอบเรียนรู้ 

สิง่ใหม่ๆ 	นอกบา้น	ชอบเทคโนโลยี

และการเปล่ียนแปลง	ชอบแก้ปัญหา	

หรือไม่ชอบแสดงออก	ฯลฯ	

เรามีข้อดี ข้อด้อยอะไรบ้าง 

เช่น	 รอบคอบ	 หรือไม่รอบคอบ		

ใจเยน็	หรอืใจรอ้น	มนี้ำาใจ	เอือ้เฟือ้

เผื่อแผ่	หรือไม่ค่อยสนใจ	มีความ

รับผิดชอบ	 มีวินัย	 ตรงต่อเวลา	 

มีความซื่อสัตย์	ฯลฯ

...เม่ือรู้แล้วว่า	 ตัวเราเป็นเช่นไร	 

ลองนำา “สิง่ทีต่วัเราม”ี	มาจบัคู่

กับ	“อาชีพท่ีฝัน”	ดูซิว่าไปด้วย

กันได้ไหม	MYSELF

ค้นหา...ตัวตน
	 ท่ีผ่านมา	เราอาจจะมองออกนอกตัวตลอดๆ	แต่วันน้ีลองหันกลับมามอง

ตัวเราดูบ้างก็ดีนะว่า	

1

3 4

2

STEP 1    

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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  สิ่งที่ชอบ 1 2 3 4 5 6

ทำาในสิ่งที่ตื่นเต้น 0   

เล่นกีฬาเป็นทีม    0  

วาดรูป, เขียนรูป   0 

เก็บรายละเอียดที่ถูกต้อง      0

คิดอย่างสรุป  0    

เขียนรายงานในสิ่งที่เป็นความจริงเสมอ      0

คิดอย่างก้าวหน้า     0 

เล่นเครื่องดนตรี   0   

ติดตั้งเต็นท์ 0     

ทำาตามวิธีการที่โปร่งใส      0

วางแผนและควบคุมในกิจกรรมต่างๆ    0 

เลือกสถานที่ทำางาน     0 

แก้ปัญหาคณิตศาสตร์  0  

	 ลองมาทำาแบบทดสอบค้นหาตัวตนของเรากันดีกว่า	 ว่าเป็นอย่างไร	 เพียง

กาเคร่ืองหมาย				ลงในช่องท่ีมีวงกลมไว้ในแต่ละแถว	หากคำาอธิบายในแถวใด 

ไม่ตรงกับสิ่งที่เราชอบให้ละแถวนั้นไว้	โดยไม่ต้องทำาเครื่องหมาย	

ค้นหาตัวตน...เราเป็นคนแบบไหน
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ลอง-ทำา-ดู



   

  สิ่งที่ชอบ 1 2 3 4 5 6

ทำางานกับตัวเลขและข้อมูล      0

ช่วยผู้อื่นในการแก้ปัญหา    0  

เขียนเรื่องราวและบทกลอน   0   

ชมดนตรีหรือชมนิทรรศการ   0   

ทำางานนอกสถานที่ 0     

ใช้คอมพิวเตอร์  0    

ตัดสินใจในรายละเอียดของงานต่างๆ      0

ตัดสินใจที่มีผลต่อผู้อื่น     0 

ร้องเพลง เล่นละคร และเต้นรำา   0   

พบปะบุคคลสำาคัญ     0 

สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 0     

เป็นผู้นำาในการแสดงความคิดเห็น    0  

ทำางานกับเอกสาร      0

ทำางานที่เกี่ยวกับการทดลองในห้องแลป  0    

ใช้กล้องจุลทรรศน์  0    

อ่านนวนิยาย บทกลอน   0   

พูดคุยหรือกล่าวสุนทรพจน์     0 

จัดกิจกรรมในงานต่างๆ      0 

มีความกระตือรือร้นเสมอ 0      

เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง    0  

สอนหรือฝึกฝนผู้อื่น    0  

ทำางานอิสระ  0    

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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	 เมื่อกาเครื่องหมายครบแล้ว	 ให้นับจำานวนเครื่องหมายที่มีในแต่ละหลักตามแนวตั้ง	

แลว้ดวูา่ชอ่งไหนทีเ่ราไดค้ะแนนมากทีส่ดุ	จากนัน้อา่นคำาอธบิายตามตารางดา้นลา่งน้ีเลย

1	 	 	 เรามักสนใจกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

	 	 	 การใช้ร่างกาย	 ชอบที่จะจัดการกับสิ่งที่จับต้องได้จริงมากกว่าสิ่งที่ 

	 	 	 มองไม่เห็น	มีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์หรือกลไกต่างๆ

2	 	 	 เราชอบท่ีจะจัดการและสร้างความเข้าใจในส่ิงต่างๆ	 ด้วยตนเอง

	 	 	 แต่ไม่ค่อยสนใจท่ีจะโน้มน้าวให้คนอ่ืนเข้าใจตัวเองนักและชอบท่ีจะทำางาน 

	 	 	 คนเดียว	และมีแนวโน้มชอบงานเก่ียวกับตัวเลขและข้อมูล	มากกว่าทำางาน 

	 	 	 กับคนอ่ืน

3	 	 	 เราให้ความสำาคัญกับการแสดงความรู้สึกของตัวเอง	 ไม่ชอบข้อจำากัด

	 	 	 และกฎเกณฑ	์เปน็คนออ่นไหวและสรา้งสรรค	์และมศีลิปะ	มคีวามสนใจ	

	 	 	 ในเรื่องของดนตรี	ศิลปะและงานประดิษฐ์

4	 	 	 เราชอบช่วยเหลือผู้อื่นให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 ชอบใช้เวลาพูดคุยกับคนอื่น

	 	 	 มากกวา่จะมานัง่ดหูรอืเลน่กฬีา	เปน็ผูฟ้งัทีด่แีละมคีวามสนใจเกีย่วกบัคน	 

	 	 	 เพื่อนๆ	จึงมักจะมาขอคำาปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ	จากเราเสมอ

5	 	 	 เราเป็นคนมีทักษะทางภาษาดี	 และรู้จักใช้คำาพูดในการโน้มน้าวผู้อื่น

	 		 	 อาชีพที่เหมาะน่าจะเกี่ยวกับงานขาย	งานโฆษณาและนักการเมือง

6	 	 	 เราเปน็คนทีย่อมรบักฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัตา่งๆ	ไดด้	ีโดยเฉพาะเมือ่อยู่

	 	 	 ภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อบังคับ	 ซึ่งน้องก็สามารถทำาตามคำาสั่งได้ 

	 	 	 อย่างดี	มักทนไม่ได้กับความไม่เป็นระเบียบ		น้องสามารถทำางานที่ต้อง 

	 	 	 อาศัยความถูกต้องแม่นยำาได้ดี

คะแนนมากสุดในช่องที่  แสดงว่า
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 คุณพ่อคุณแม่	 ซึ่ ง เป็นคนที่ รู้ จักเราดี

มาตั้งแต่เกิด	 และเห็นโลกมามากกว่าเรา	 

ท่านน่าจะให้คำาแนะนำา ท่ีดีและช้ีช่องทาง 

ให้เราไปค้นต่อได้ว่า	 อาชีพที่เราสนใจ	 ต้องมี 

คุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษหรือไม่	 หรือมีญาติ 

พีน่อ้ง	หรอืเพือ่นๆ	ทีป่ระกอบอาชพีนีอ้ยู	่จะได ้

พาเราไปสัมผัสสัมพันธ์ถามไถ่ข้อมูลจาก 

คนที่ทำาอาชีพนี้ได้โดยตรง

	 ...บางทีสิ่งที่คิดว่า	 “ใช่”	 เมื่อได้ไปคุยกับ 

คนทีอ่ยู่ในอาชพีนัน้ๆ	แลว้	อาจ	“ไม่ใช”่	สำาหรบั

เราก็ได้เพราะในแต่ละอาชีพล้วนมีรายละเอียด

ปลีกย่อยมากมายแบบที่เราคาดเดาได้ยาก	

 คุณครูแนะแนว	 ชื่อก็บอกแล้วว่า	 เป็น	

ครูแนะแนว	 ท่านย่อมให้คำาแนะนำาดีๆ	 กับเรา

ได้ไม่ยาก	 โดยเฉพาะเส้นทางการเรียนรู้เพื่อ 

ไปสู่อาชีพต่างๆ	เช่น	การเลือกแผนการเรียนต่อ

หรือคณะที่จะพาเราไปสู่อาชีพที่ฝัน	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	 ก็ยังมีแหล่งข้อมูลต่างๆ	อาทิ	

ห้องสมุด	 สื่อต่างๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	 นิตยสาร	

รายการวิทยุ-โทรทัศน์	 ที่มีบทสัมภาษณ์คนใน

อาชีพต่างๆ	เป็นต้น

ค้นข้อมูล...ถอดรหัส “อาชีพในฝัน” 

•	อาชีพนั้น	ยังใช่อาชีพที่เราอยากจะเป็นอยู่ไหม	
•	เรามีคุณสมบัติ	ที่อาชีพนั้นต้องการมากน้อยแค่ไหน

•	มีอาชีพสำารองอ่ืนๆ	ท่ีน่าสนใจกว่าอีกไหม 

 ที่สำาคัญคือ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ต้องไม่ลืม
ถามตัวเองอีกครั้งด้วยว่า

		 เมื่อผ่าน	Step	1	มาแล้ว	ก็จะทำาให้เราพอมองเห็นภาพของตัวเองชัดขึ้น	ว่าชอบอะไรหรือถนัด 

อะไร		และเป็นคุณสมบัติที่จำาเป็นต่อ	“อาชีพในฝัน” ของเราหรือไม่	เมื่อจับคู่	“สิ่งที่ตัวเรามี”	และ	

STEP 2    

		 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ	“อาชีพ”	ที่ง่ายและใกล้ตัวเรามากที่สุด	ก็คือ	
 จากนั้นเราก็เข้าสู่ Step ถัดไป คือการหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เราสนใจ

อาชีพในฝันของฉันคือ

..........................

“อาชีพที่ฝัน” ได้แล้ว	ก่อนไปสู่	Step	

ตอ่ไป	เรามาเขยีนเปา้หมายอาชพีของ

เราไว้ชัดๆ	กันดีกว่า

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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	 การเลือกสายการเรียนเป็นจุดเปลี่ยน

สำาคญัทีจ่ะนำาพาเราไปสูอ่าชพีทีฝ่นัไดเ้รว็หรอืชา้ 

ด้วยเช่นกัน	เช่น	ถ้าเราอยากจะเป็นวิศวกร	แต่

เราดันไปเลือกเรียนสายศิลป์	 โอกาสที่จะเป็น

วิศวกรอย่างที่ฝันก็ดูจะเลือนราง	 เพราะคนที่จะ 

เป็นวิศวกรได้ต้องเรียนสายวิทย์-คณิตมาถึงจะ

สามารถเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้	

เป็นต้น

	 นั่น เพราะแต่ละอาชีพต้องใช้พื้ นฐาน 

ความรู้ที่แตกต่างกัน	 อย่างอาชีพวิศวกรจำาเป็น

ต้องมีพื้ นฐานความรู้ ในวิชาคณิตศาสตร์ 	

วิทยาศาสตร์	 ฟิสิกส์	 ซึ่งถ้าเราเรียนสายภาษา	

หรือศิลป์คำ านวณมาก็จะมีความรู้พื้นฐาน 

วาดแผนที่เดินทาง...สู่อาชีพที่ฝัน     

ไม่เพียงพอที่จะไปต่อยอดความรู้ในระดับต่อไป 

	 โดยปกติแล้ว	 โรงเรียนจะมีการแนะแนว 

การศึกษาต่อให้เราตั้งแต่ประมาณ	 ม.2-ม.3	

เพื่อให้เราเลือกเรียนต่อได้ถูก	 หลังเรียนจบ

มัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว	 ว่าจะไปต่อสายการเรียน

ไหนดี

เริ่มต้นจากสายการเรียนที่ใช่

map

	 เมื่อชัดเจนใน

อาชีพที่อยากจะ

ทำาแล้ว	 จากนั้นก็

มาลงมอืวาดแผนที่

ทาง เดินสู่ อ าชีพ 

ในฝันกันเล้ย!	

สายการเรียน อาชีพในฝัน

เลือกคณะ
ที่เรียนต่อ

STEP 3    
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	 เพ่ือช่วยให้เราวาดแผนท่ีเดินทางสู่อาชีพท่ีฝันได้ง่ายข้ึน	เราต้องรู้ก่อนว่า	สายการเรียนไหน

เน้นเรียนวิชาอะไรเป็นพิเศษบ้าง	เช่น

	 เมื่อเรียนจบสายสามัญแล้ว	 ต้องไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยอีก 

ประมาณ	4-6	ปี	ขึ้นอยู่กับคณะที่เรียน		

	 ไปดูกันว่า	 สายการเรียนไหน	 ต้องไปต่อคณะอะไร	 เพื่อประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง 

 สายสามัญ	 คื อ

การเรยีนตอ่ชัน้	ม.4	-	ม.6 

โดยแบ่งการเรียนเป็น 

กลุม่สาระวชิาตา่งๆ	ตาม 

ความถนัดและความสนใจ

ของผู้เรียน	ได้แก่

เรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพดีนะ

วิทย์-คณิต

ศิลป์-สังคมศิลป์-ภาษา

ศลิป-์คำานวณ

เน้นเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เน้นเรียนด้าน
ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์

เน้นเรียนด้าน
ศิลปศาสตร์-สังคม

เน้นเรียนด้าน
ศิลปศาสตร์-ภาษา

เงินทองต้องว�งแผน 
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 อาชีพ

วิชาชีพแพทย์,	พยาบาล,	เภสัชกร,	
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,	นักกายภาพ	
บำาบัด,	นักรังสีวิทยา,	เจ้าหน้าท่ีเทคนิค
การแพทย์,	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,	
วิศวกร,	นักวิทยาศาสตร์,	นักเคมี,
นักคณิตศาสตร์,	นักสถิติ,	วิชาชีพ
เกษตร-ประมง-ป่าไม้,	สถาปนิก,	 
นักธุรกิจ,	นักเศรษฐศาสตร์และการเงิน, 
นักวิเคราะห์การลงทุน,	ผู้แนะนำา
การลงทุน,	นักวางแผนการเงิน,	
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ,	นักกฎหมาย,	
นักปกครอง,	นักเดินเรือพาณิชย์,	
เจ้าหน้าที่ศุลกากร,	นักอุตุนิยมวิทยา,	
ฯลฯ

นักบัญชี,	นักบริหาร,	เลขานุการ,
นักสถิติ,	นักคณิตศาสตร์,
นักเศรษฐศาสตร์และการเงิน,
นักวิเคราะห์การลงทุน,	ผู้แนะนำา
การลงทุน,	นักวางแผนการเงิน,	
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ,	นักการ
ตลาด,	นักกฎหมาย,	นักปกครอง,	
นักเดินเรือพาณิชย์,	เจ้าหน้าที่
ศุลกากร,	นักอุตุนิยมวิทยา	ฯลฯ

นักอักษรศาสตร์,	ล่าม-แปล	มัคคุเทศก์,
นักสังคมสงเคราะห์,	นักจิตวิทยา,	
บรรณารักษ์,	นักประชาสัมพันธ์,	
นักหนังสือพิมพ์	นักโฆษณา,	
นักประพันธ์,	นักแสดง,	จิตรกร,	
มัณฑนากร,	นักโบราณคดี	ฯลฯ

ล่าม-แปล	มัคคุเทศก์,	นักสังคม 
สงเคราะห์,	นักจิตวิทยา,	บรรณารักษ์,	
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการกีฬา	ฯลฯ

คณะ 

แพทยศาสตร์,	ทันตแพทยศาสตร์,	
สัตวแพทยศาสตร์,	เภสัชศาสตร์,	
พยาบาลศาสตร์,	สาธารณสุข-
ศาสตร์,	กายภาพบำาบัด,	รังสีวิทยา,	
รังสีเทคนิค,	วิทยาศาสตร์การแพทย์, 
วิศวกรรมศาสตร์,	วิทยาศาสตร์์,	
คณิตศาสตร์,	สถิติศาสตร์,
เกษตรศาสตร์,	วนศาสตร์,	
การประมง,	สถาปัตยกรรมศาสตร์,	
เคมีปฏิบัติ,	พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี,	บริหารธุรกิจ,
นิติศาสตร์,	รัฐศาสตร์,	ศึกษาศาสตร์,	
ครุศาสตร์,์	พลศึกษา,	การเดินเรือ
พาณิชย์,	ศุลการักษ์,	อุตุนิยมวิทยา 
ฯลฯ
 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี,	
บริหารธุรกิจ,	เศรษฐศาสตร์,
สถิติศาสตร์,	คณิตศาสตร์,
รัฐศาสตร์,	นิติศาสตร์,	
มนุษยศาสตร์,	ครุศาสตร์,
ศึกษาศาสตร์	ฯลฯ

อักษรศาสตร์,	ศิลปศาสตร์,
มนุษยศาสตร์,	ครุศาสตร์,	
ศึกษาศาสตร์,	นิเทศศาสตร์,	
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, 
จิตรกรรม,	ภาพพิมพ์,	
ประติมากรรม,	มัณฑนศิลป์,	
โบราณคดี	ฯลฯ

ศิลปศาสตร์,	มนุษยศาสตร์,	
ศึกษาศาสตร,์	ครุศาสตร์,	
สังคมศาสตร์,	บรรณารักษ์ศาสตร์,	
จิตวิทยา,	พลศึกษา,	ฯลฯ

วิท
ย์-

คณ
ิต

ศิล
ป์-

คำา
นว

ณ
ศิล

ป์-
ภา

ษา
  

ศิล
ป์-

สัง
คม
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 สายอาชีพ	 เป็นการเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา

ต่างๆ	ประมาณ	3	 ปี	 เน้นเรียนรู้ในพ้ืนฐานวิชาชีพ

ตา่งๆ	เพือ่พฒันากำาลงัคนระดบัฝมีอืและผูช้ำานาญ 

งานเฉพาะสาขาวชิาชพีนัน้ๆ	เมือ่เรยีนจบจะไดร้บั 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	ถ้าเรียนต่ออีก	2	ปี	

ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	เทียบเท่า 

อนุปริญญา	 ซึ่งสามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรี	

โดยใช้เวลา	2	ปี

เปิดสอนสาขาวิชาชีพต่างๆ		เช่น	...

•	สายพยาบาลและสาธา
รณสุข	ที่เปิดสอน

	 ตามวิทยาลัยพยาบาล
ต่างๆ	

•	สายทหาร	โรงเรียนเตร
ียมทหารต่างๆ	

•	สายนาฏศิลป์	ดนตรี	-
	ขับร้อง	เช่น	

	 วิทยาลัยช่างศิลป์	วิท
ยาลัยในวัง

•	โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส
่วนภูมิภาค		

	 โรงเรียนวิศวกรรมรถ
ไฟ	เป็นต้น

 อุตสาหกรรม

 พาณิชยกรรม

 ศิลปกรรม

 การโรงแรมและการท่องเที่ยว

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 เกษตรกรรม

 คหกรรม

นอกจากนี ้ยงัมกีารศกึษาตอ่ในวชิาชพี

เฉพาะทางอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

สายอาชีพ
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ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่

18



	 เราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา

ของสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ได้จากเว็บไซต์

ของสถาบนัการศกึษา	ซึ่งจะมีลิงค์เว็บไซต์ของ

แต่ละคณะหรือสาขาวิชาต่างๆ	 ให้เราเข้าไป

ดูรายละเอียดได้ไม่ยาก	 โดยค้นหาข้อมูลใน

อินเทอร์เน็ต	พิมพ์คำาว่า	“คณะ”	หรือ	“สาขาวิชา”	

ของสถาบันนั้นๆ	 ก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว	

และถ้าอยากรู้ว่าบรรยากาศในการเรียนเป็น

อย่างไรก็ลองเข้าไปอ่านใน	facebook	 ของ

คณะหรือสาขาวิชานั้นๆ	 ได้	 เพราะจะมีรุ่นพี่

มาคอยโพสต์ข้อความตอบข้อสงสัยให้ด้วย

	 ปัจจุบันยังมีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

จัดงาน	“เปิดบ้าน”	หรือ	“open house”	เพื่อ

ให้เราได้เข้าไปคลุกวงใน	 สัมผัสบรรยากาศ

การเรียนรู้ภายในคณะต่างๆ	 ได้ด้วย	 โดยจะ

มีรุ่นพี่ในคณะคอยให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด	 

ซ่ึงไม่เฉพาะแต่ในระดับมหาวิทยาลัยเท่าน้ันนะ 

เพราะมีโรงเรียนในระดับมัธยมหลายแห่ง

เหมือนกันที่จัดงานทำานองนี้	 เพื่อให้น้องๆ	

ม.ตน้	และผูป้กครองไดรู้ว้า่	สายการเรยีนนัน้ๆ	

เขาเรียนหรือทำากิจกรรมอะไรกันบ้าง		

	 นอกจากจะเลือกสายการเรียนแล้ว	

สถาบันการศึกษา	 เป็นอีกเรื่องที่ต้องเลือกให้

เหมาะเหมือนกัน	 เพื่อดูว่ามีคณะที่เราสนใจ

และต้องการเรียนหรือไม่	 เดินทางสะดวกไหม	 

ค่าใช้จ่ายเป็นเช่นไร	 ชื่อเสียงของสถาบันมี

ความน่าเชื่อถือแค่ไหน	 และโอกาสที่เรียนจบ

มาแล้วจะได้ทำางานเลยมีมากน้อยแค่ไหนด้วย

	 ขอ้มลูตา่งๆ	เหลา่นีจ้ะชว่ยใหเ้ราตดัสนิใจ

ได้ง่ายขึ้นว่าจะเลือกเรียนอะไร	 ที่ไหนอย่างไร	

แต่ถึงที่สุดแล้ว	 ไม่ว่าจะเป็น	สายสามัญ หรือ	

สายอาชีพ	 นับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำาคัญ	

ที่เราต้องตัดสินใจเลือกให้เหมาะกับตัวตน

ของเรา	 น่ันคือ	ความชอบและความถนัดท่ีเรามี 

รวมถึงฐานะทางการเงินของครอบครัวเราด้วย	

นัน่เพราะการเรยีนในสายสามญัและสายอาชพี

มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน	 และโอกาสในการ

ทำางาน	 รวมทั้งค่าตอบแทนในสาขาวิชาชีพ

ต่างๆ	ก็แตกต่างกัน

open house
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	ส	า	ข	า	วิ	ช	า



งานพิเศษ...ยิ่งทำายิ่งได้
	 ในระหวา่งทีเ่รายงัเปน็เดก็และเรยีนหนงัสอือยูน้ั่น	ถา้เราจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งด	ีกจ็ะทำาให้

เราสามารถเอาเวลาที่มีอยู่นี้ไปทำาประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมาย	และสิ่งหนึ่งที่สำาคัญคือ	

เราสามารถทีจ่ะทำางานพเิศษระหวา่งเรยีน	ซึง่นอกจากจะทำาใหเ้รามรีายไดจ้ากน้ำาพกัน้ำาแรง

ของเราเอง		มีเงินเก็บออมเอาไว้ใช้จ่ายในยามจำาเป็นได้แล้ว	ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ

พ่อแม่ได้อีกด้วย	

	 การทำางานพิเศษ	 จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราก้าวไปถึงฝันได้เร็วขึ้น	 เพราะ

ใช่เพียงแต่ค่าตอบแทนที่เราจะได้รับจากการทำางานเท่านั้น	แต่มันยังหมายถึง

•	ประสบการณ	์ที่เราจะได้จากการทำางานจริงๆ
	

•	รู้จักตัวเองมากขึ้น	ว่ามีความอดทนหรือ

	 มีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไ
หน

•	รู้จักคุณค่าของเงิน	ท่ีหามาด้วยน้ำาพักน้ำาแรงของตัวเอง	

•	มีอิสระทางการเงิน	นั่นคือ	สามารถตัดสินใจได้ด้วย

		ตัวเองว่าจะเอาเงินที่ได้ไปใช้ก
ับเรื่องอะไร	ซึ่งเป็น	

		สิทธิโดยชอบธรรมของเรา

•	เพิ่มโอกาสการ “ออม” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการ

		มีชีวิตที่ดี	มีฐานะมั่นคงในอน
าคตได้ด้วย

 แต่... ไม่ว่าจะเรียนหรือเลือก

ทำาอาชพีอะไร  อยา่ลมืวา่ สิง่สำาคญั

ที่สุดคือ การเป็นคนที่มีคุณภาพ 

มีทักษะ มีน้ำาใจ มีมนุษยสัมพันธ์ 

เพียงพอที่จะทำางานร่วมกับคนอื่น

ในสังคมได้อย่างไม่เป็นปัญหา

เงินทองต้องว�งแผน 
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รู้ ไหม...วอร์เรน บัฟเฟตต์  มหาเศรษฐีระดับโลกสามารถซื้อที่ดิน

เป็นของตัวเองได้ตั้งแต่อายุ 14 ปี ด้วยเงินเก็บจากการทำางานพิเศษ

มีงานพิเศษอะไร... ให้เราทำาได้บ้าง

	 ปจัจบุนั	มบีรษิทัและหา้งรา้นหลายแหง่เปดิโอกาสใหเ้ดก็วยัมธัยมอยา่งเราสามารถเขา้ไป

ทำางานในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์	หรือช่วงปิดเทอมได้มากขึ้น	

งานรับจ้างทั่วไป...เช่น

	 งานเสิร์ฟอาหาร	 งานห่อของขวัญ	 งาน 

ขายของ	งานรับจ้างใส่ชุด	mascot,	cosplay	

ให้กับสินค้าต่างๆ	 งานแจกสินค้าตัวอย่าง	 

โบรชัวร์	 ใบปลิวต่างๆ	 งานรับจ้างคีย์ข้อมูล

และงานตอบแบบสอบถามออนไลน์	ซ่ึงปัจจุบัน

มีบริษัทวิจัยสินค้ามากมายที่ต้องการสำารวจ

ความคิดเห็นผู้บริโภค	อันนี้ก็เป็นงานพิเศษที่

สามารถทำาอยูก่บับา้นได	้เพยีงมอีปุกรณ	์เชน่	

คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	เท่านั้น

งานจากความสามารถพเิศษของเรา...เชน่

	 งานรับจ้างสอนพิเศษให้น้องๆ	วัยประถม, 

รับจ้างพิมพ์งาน	 ทำางานศิลปะขาย	 เช่น	

ถา่ยภาพสวยๆ	มาทำาโปสการด์ขาย	เปน็ตน้

	 นอกจากการทำางานพิเศษที่ว่าแล้ว	

เรายังสามารถสร้างรายได้จาก	การรับจ้าง

ทำางานบ้านเล็กๆ	 น้อยๆ	 ให้กับคุณพ่อ 

คุณแม่	หรือขายสินค้ามือสอง	ซึ่งเป็นของ

เหลือใช้ของเรา	 เช่น	 ของเล่น	 รองเท้า	

เสือ้ผา้	กระเปา๋	ตุก๊ตา	หนงัสอืการต์นู	ฯลฯ	

ที่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้			
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รู้เก็บ...รู้ออม
02

ทุกวันนี้ 
เพื่อนๆ ใช้จ่ายเงินกันอย่างไรบ้าง?

	 ไม่ว่าใครจะมีวิธีใช้จ่ายแบบไหนก็ตาม	 เชื่อว่า	 หลังจากอ่านบทนี้จบ	 คนที่ใช้จ่ายแบบ	 ข.	

และ	ค.	คงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันใหม่แน่ๆ	

	 นั่นเพราะว่า	 การออมมีความสำาคัญกับเรามากกว่าเป็นแค่เงินเหลือจากการใช้จ่าย	 แต่เป็น

เหมือนจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดี	มีฐานะที่มั่นคงในอนาคตของเราเลยทีเดียว

ข. 
เหลือจ่าย...
ค่อยเอาไปเก็บ

ค. 
จ่ายออกอย่างเดียว ...
ไม่มีเหลือเก็บก. 

เหลือเก็บ...
ค่อยเอาไปใช้

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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	 บางคนอาจคดิวา่	“ไมเ่หน็จะจำาเปน็”	ตอ้งออมเงนิเลย	ในเมือ่คณุพอ่คณุแมก่ค็อยดแูลเรือ่ง

ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ให้เราอยู่แล้ว	ท้ังค่าขนม	ค่าเส้ือผ้า	ค่าเล่าเรียน	ค่าหยูกยา	ไปหาหมอ	ต่างๆ	นานา 

แต่เคยคิดไหมว่า	 ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกับครอบครัวของเรา	 เช่น	 คุณพ่อซึ่ง

เป็นเสาหลักของบ้านเจ็บป่วย	 ทำางานไม่ได้	 ธุรกิจที่คุณพ่อคุณแม่ดูแลอยู่มีปัญหาทางการเงิน	 

รวมทั้งภัยธรรมชาติต่างๆ	 อย่างตอนเหตุการณ์น้ำาท่วมเมื่อปี	2554	 นั่นไง	 ใครจะไปคิดว่า 

เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้	 หากเราเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ	 แล้วเกิดไม่มีเงินออมสำารองไว้	

เราจะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหาย	 เอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวของเครื่องใช้

เข้าบ้าน	ดีไม่ดีอาจต้องไปกู้ยืมเขาอีก	

 เพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนและเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้เสมอๆ	 เพราะอย่างนี้	 เราถึง

ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม	 เมื่อจะต้องเจอกับเหตุการณ์ทำานองนี้	 อย่างน้อยๆ	 การมีเงินออม

สำารองไว้ก็ยังพอช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้าง	

	 แ ต่ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง 

เงินออมไม่ได้มีแค่เฉพาะ

ยามฉกุเฉนิเทา่นัน้หรอกนะ	

ในช่วงเวลาปกติเงินออม

ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้เรามี	

“อิสระทางการเงิน”	ได้มากข้ึน

อีกด้วย
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ออมก่อน...ใช้ทีหลัง

	 หลายคนมักคิดว่า	 ได้เงินค่าขนม 

มาแล้ว	 เอาไปใช้ก่อน	 เหลือเท่าไรก็ค่อย

เอามาหยอดกระปุก	 แต่รู้ไหมว่า	 การทำา 

แบบนั้นจะทำาให้เรามีเงินเหลือเก็บแค่ 

บางวันเท่านั้น	 นั่นเพราะโอกาสที่เราจะ 

ใช้จ่ายเพลินจนเกินห้ามใจไปกับสิ่งต่างๆ	

รอบตวัมมีากมาย	เพราะคดิอยา่งนี	้กระปกุ

ของเราถึงได้เบาโหวงตลอด	 ไม่เคยเต็ม

เหมือนกับคนอื่นเขาสักที

	 เพราะอย่างนี้	เราถึงต้อง	ออมก่อน... 
ใช้ทีหลัง  

	 โดย เ ร าต้ อ งกั น เ งิ นส่ วนหนึ่ ง ไ ว้ 	 

เพื่ อหยอดกระปุก เป็น เ งิ นออมก่ อน	 

แล้วค่อยนำาเงินส่วนที่ เหลือไปใช้จ่าย	 

ไม่ใช่  “เหลือจ่าย...แล้วค่อยเอาไปเก็บ” อย่างท่ี

ทำาๆ	กันอยู่	

 อสิระทางการเงนิ	ทีว่า่น้ีกห็มายถงึ	การทีเ่ราสามารถตดัสนิใจใชจ้า่ยเงนิทีห่ามาไดด้ว้ยตวัเอง	

โดยไม่ต้องแบมือขอจากคุณพ่อคุณแม่	เป็นความรู้สึกอิสระที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจยังไงล่ะ	

	 ยิ่งถ้าเราเริ่มออมอย่างมีวินัยไปเรื่อยๆ	 นับแต่	 วัยเรียน	 สู่วัยทำางาน	 วัยสร้างครอบครัว	 

อย่าว่าแต่	 รถยนต์	 หรือบ้านในฝันเลย	 แต่เราจะยังมีเงินไว้ใช้จ่ายตอนอายุมากๆ	 ได้สบายๆ	 

ขอเพียงแค่เริ่มต้นออมเงินตั้งแต่วันนี้

...จำาไว้ให้ขึ้นใจเลย 

รายได้ - เงินออม = รายจ่าย  
เพื่อให้การออมเงินของเราสม่ำาเสมอและเป็นจริงมากที่สุด

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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เตรียมกระปุก 4 ใบไว้ใส่เงินออมกันเถอะ

 กระปุกใบที ่3 ไว้ใช้จ่ายสำาหรับ

เป้าหมายระยะยาว	 เช่น	 เรียนต่อ

ปริญญาโท	 ซื้อบ้าน	 ซื้อรถ	 หรือเงิน

ใช้จ่ายยามว่างงาน	เป็นต้น		

	 อย่างที่บอกไปแล้วว่า	เงินออมมีประโยชน์หลายอย่าง	ยิ่งเรามีเงินออมมากๆ	ยิ่งต้องจัดการ

ให้ดี	 เพื่อให้เงินออมของเราเกิดประโยชน์สูงสุด	 และเท่าที่รู้มาพวกผู้ใหญ่เขาจะมีวิธีจัดสรร 

เงินออมเป็น	4	กระปุกด้วยกัน	คือ

 กระปุกใบที่ 1 ไว้ใช้จ่ายในยาม

ฉุกเฉิน	เช่น	เจ็บป่วย	ประสบอุบัติเหตุ	

หรือมีเหตุจำาเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน		 

ซ่ึงกระปุกใบน้ีควรมีเงินประมาณ	3-6	เท่า 

ของค่าใช้จ่ ายในแต่ละเดือน	 เช่น	 

สมมติเรามีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 

เท่ากับ	3,000	 บาท	 เราควรมีเงินใส่ไว้ 

กระปุกใบน้ี	ประมาณ	9,000	-	18,000	บาท	

 

 กระปุกใบที่ 2 ไว้ใช้จ่ายสำาหรับ

เป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง	เช่น	

เก็บเงินซื้อคอมพิวเตอร์	 เก็บเงินไว้

เรยีนพเิศษ	เกบ็เงนิไวไ้ปเทีย่วกบัเพือ่น	 

เก็บเงินไว้เป็นค่าเทอมเมื่อเรียนต่อ

ระดับมหาวิทยาลัย	ฯลฯ	

 กระปุกใบที่ 4 ไว้ใช้สำาหรับ

การลงทุนให้เงินออมงอกเงย

	 ...มีหลากหลายวิธีที่จะช่วยให้เงินออมก้อนนี้ของเราออกดอกออกผลงอกเงยได้	 ไม่ว่าจะ

เป็นการฝากเงินกินดอกเบี้ย	หรือการลงทุนเพื่อสร้างผลกำาไรตอบแทน	เป็นต้น		

...เมื่อเราหยอดกระปุกใบท่ีหน่ึงเต็มแล้ว	 

จึงค่อยเร่ิมหยอดเงินใส่กระปุกใบอ่ืนๆ	ต่อไป

	 อ๊ะ	...อย่าเพ่ิงคิดว่าเด็กอย่างเราจะฝันถึง 

รถสกัคนั	หรอืบา้นสกัหลงั	ไมไ่ดเ้ชยีว	เพราะ 

หลายคนทีส่ามารถซือ้บา้น	ซือ้รถได	้กม็าจาก 

“เงินออม”	นี่ล่ะ		

25
เงิน

ทอ
งต

้อง
ว�

งแ
ผน

 
ตอ

น 
วัย

รุ่น
อย

่าง
เร

า 
เร

ื่อง
เงิน

เอ
าอ

ยู่



เริ่มต้นออมเงินเท่าไรดี

	 ตัวเลขที่เหมาะสมสำาหรับการเริ่มต้นออมเงินสำาหรับมือใหม่หัด	 “ออม”	 อย่างเรา	 อยู่ที่

ประมาณร้อยละ	10	ของรายรับ	หรือค่าขนม	ค่าจ้างจากการทำางานพิเศษ	เช่น	

	 ถา้ไดค้า่ขนมเปน็รายวนั	วนัละ	100	บาท	เงนิออมจะเทา่กบั	10	บาท	เดอืนหนึง่กป็ระมาณ	

300	บาท	และถ้าเรามีรายได้พิเศษจากการทำางานเพิ่มอีก	เฉลี่ยเดือนละ	500	บาท	เงินที่เรา

ควรเก็บออมก็จะเท่ากับ	350	บาทต่อเดือน		

	 ลองจินตนาการดูสิ	ว่าถ้ามีเงินออมเดือนละ	350	บาท	ปีหนึ่งเราจะมีเงินออม	4,200	บาท 

ถ้าเราเริ่มออมเงินตั้งแต่	 ม.1	 จบ	 ม.3	 เราจะมีเงินออมถึง	12,600	 บาท	 เป็นอย่างน้อย	 

และยิ่งถ้าเราเริ่มออมเงินอย่างมีวินัยต่อไปเรื่อยๆ	จนจบ	ม.6	เราก็จะมีเงินออม	25,200	บาท	

เป็นอย่างน้อยเลยทีเดียว		

  

 ... นี่ขนาดยังไม่รวมโอกาสที่เราจะได้ค่าขนมเพิ่มขึ้น (สัดส่วนเงินออมที่เพิ่มขึ้น) ดอกเบี้ย
จากเงินออมที่ควรได้หากเรานำาเงินไปฝากธนาคาร และรายได้พิเศษอื่นๆ อีกนะ

อ อ ม 
ประมาณ
ร้อยละ 10
ของรายรับ

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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     รู้ ไหม... เหตุผลสำาคัญที่เราต้องยอม “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” หรือ

ห้ามใจไม่ใช้จ่ายไปกับเรื่องไม่จำาเป็น ก็เพื่อให้เรา “มีเงินก้อน” ไว้ใช้จ่ายใน

เรือ่งใหญ่ๆ  ทีส่ำาคญักวา่ในอนาคตยงัไงละ่ และเทคนคิงา่ยๆ ทีจ่ะชว่ยใหเ้รา

มีเงินออมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้คือ  ออมเงินแบบ -10 +10 

  คอื เมือ่หาเงนิมาไดเ้ทา่ไร

ให้หักไว้เป็นเงินออมก่อนที่จะนำาไป

ใช้จ่ายทันที 10% เช่น หากเรามีเงิน

ค่าขนมเดือนละ 3,000 บาท ให้หัก 

ไว้ก่อน 300 บาท ซึ่งการออม

ลักษณะนี้เหมาะสำาหรับคนที่มีวินัย

การออมค่อนข้างดี

  คือ ใช้เงินไปเท่าไรต้องเก็บ

เงนิเพิม่ให้ได ้10% ของเงนิทีใ่ช้ ไป เชน่ 

ซื้อของไป 2,000 บาท ก็ต้องออมเงิน

เพิ่มขึ้นอีก 200 บาทไปพร้อมๆ กัน 

วิธีนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบช้อปปิ้ง 

เ พ ร า ะ จ ะ ช่ ว ย เ ตื อ น ค ว า ม จำ า ใ ห้  

เราต้องเก็บเงินเพิ่มทุกครั้งที่ใช้จ่าย

      ส่ิงสำาคัญคือ ถ้าเราคิดจะออมเงินกันอย่างจริงจัง

แล้ว ต้องลงมือทำาอย่างไม่มีเง่ือนไข ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 

แต่ต้องมุ่งมั่นวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างสม่ำาเสมอ  

โดยการจดบันทึกหรือทำาบัญชีรายรับรายจ่าย 

เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วย
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ยิ่งออมเร็ว...ยิ่งได้เปรียบ 

	 เคล็ดลับสำาคัญของการออมเงิน	 อยู่ที่ “ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งได้เปรียบ” นั่นเป็นเพราะ	 “พลังของ

ดอกเบี้ยทบต้น” ที่ช่วยให้เงินออมงอกเงยขึ้นได้ยังไงล่ะ		

 ดอกเบี้ยทบต้น	 ที่ ว่ านี้ ก็ หมายถึ ง	

การที่เรานำาเงินออมของเราไปฝากไว้กับ

ธนาคารโดยไม่ถอนเงินมาใช้เลยอย่างน้อย	

1	ปี	ธนาคารก็จะจ่ายดอกเบี้ยให้เรา	ทำาให้

เงินออมของเรางอกเงย	(เงินต้น + ดอกเบี้ย

= เงินฝากทบต้น)	และแม้ว่าเราจะหยุดฝาก

เงินต้นไปแล้วก็ตาม	 แต่เงินของเราก็จะยัง

งอกงามต่อไป	 ด้วยพลังของดอกเบี้ยที่ทบ

เข้ามาให้ในแต่ละปีนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น 

	 ถา้เราเริม่ออมเงนิตัง้แต	่ม.1	โดยออมเดอืนละ	350	บาท	อยา่งมวีนิยัทกุๆ	เดอืน	โดยการ

ฝากเงินกับธนาคารในอัตราดอกเบี้ยทบต้น	2%	ต่อปี	เมื่อครบ	1	ปี	เราจะมีเงินออมเท่ากับ

วิธีคิด อัตราดอกเบี้ย =  เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลา (ปี)

	 	 													4,200	(350x12)	x	2%	x	1	=	84

เพราะฉะนั้น	

เงินออมสิ้นปีที่ 1	=	4,200	(350	x	12)	+	84	(4,200	x	2%)	=	4,284 บาท 

และถ้าฝากเงินอย่างสม่ำาเสมอแบบนี้ไปจนจบ	ม.3	เราก็จะมีเงิน	

เงินออมสิ้นปีที่ 2	8,484	(4,284	+	4,200)	+	169.68	(8,484	x	2%)	=	8,653.68 บาท 

เงินออมส้ินปีท่ี 3	12,853.68	(8,653.68	+	4,200)	+	257.07	(12,853.68	x	2%)	=	13,110.75 บาท 

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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 ...ลองจนิตนาการดสู ิวา่ถา้เราไมเ่ริม่ออมเงนิตัง้แตว่นันี ้เราจะเสยีโอกาสทีค่วรจะไดจ้ากดอกเบีย้
ทบต้นสักเท่าไร เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ  และในทางกลับกัน ถ้าเราเริ่มออมเร็ว ดอกเบี้ยที่เราจะได้จาก

การออมเมื่ออายุมากขึ้นจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นๆ  ทุกๆ วัน

	 สรุป	ในระยะเวลาออมเงิน	3	ปี	ออมเงิน	350	บาทโดยไม่ถอนออกมา	เรามีเงินออม 

ทั้งสิ้น	(เงินต้น+ดอกเบี้ย)	=	13,110.75	บาท

	 จากตัวเลขเงินออม	ณ	สิ้นปีที่	3	เรามีทางเลือก	2	ทางคือ

	 1.	ถ้าเราฝากต่อไปจนจบ	ม.6	ด้วยวิธีคำานวณแบบเดียวกันน้ี	เราก็จะมีเงินออมเท่ากับ	

	 สรุป	ในระยะเวลา	6	ปี	ออมเงิน	350	บาททุกเดือน	โดยไม่ถอนออกมา	เรามีเงินออม 

ทั้งสิ้น	(เงินต้น+ดอกเบี้ย)	= 27,023.97 บาท
	 2.	แต่ถ้าเราหยุดพักการออมโดยไม่ถอนเงินออกมา	 ตั้งแต่สิ้นปีที่	3	 เงินออมของเรา

ก็จะยังทำางานได้	 ดอกเบี้ยทบต้นปีละ	2%	 ต่อไป	 ทำาให้เงินของเราสามารถงอกเงยต่อไป 

ได้เรื่อยๆ	

	 สรุป	ในระยะเวลาออมเงิน	6	ปี	ออมเงินเดือนละ	350	บาท	แค่	3	ปีโดยไม่ถอนออกมา 

เรามีเงินออมทั้งสิ้น	(เงินต้น+ดอกเบี้ย) = 13,912.21 บาท
	 แตถ่า้เราเริม่ตน้ออมตอน	ม.4	โดยออมเงนิในจำานวนเงนิเทา่กนั	ระยะเวลาการออมเทา่กนั 

และได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากัน	เราจะมีเงินออมเมื่อจบ	ม.6	เท่ากับ	13,110.75	บาท	

เงินออมส้ินปีท่ี 4 17,310.75	(13,110.75	+	4,200)	+	346.21	(17,310.75	x	2%)	=	17,656.96	บาท

เงินออมส้ินปีท่ี 5 21,856.96	(17,656.96	+	4,200)	+	437.13	(21,856.96	x	2%)	=	22,294.09	บาท

เงินออมส้ินปีท่ี 6 26,494.09	(22,294.09	+	4,200)	+	529.88	(26,494.09	x	2%)	= 27,023.97 บาท

เงินออมเมื่อจบ	ม.4			4,200	(350	x	12)	+	84	(4,200	x	2%)	=	4,284	บาท

เงินออมเมื่อจบ	ม.5			8,484	(4,284	+	4,200)	+	169.68	(8,484	x	2%)	=	8,653.68	บาท

เงินออมเมื่อจบ	ม.6		12,853.68	(8,653.68	+	4,200)	+	257.07	(12,853.68	x	2%)	

                     = 13,110.75 บาท

เงินออมสิ้นปีที่ 4   13,110.75	+	(13,110.75	x	2%	=	262.21)	=	13,372.96	บาท	

เงินออมสิ้นปีที่ 5   13,372.96	+	(13,372.96	x	2%	=	267.45)	=	13,640.41	บาท

เงินออมสิ้นปีที่ 6   13,640.41	+	(13,640.41	x	2%	=	272.80)	= 13,912.21 บาท

เพราะฉะนั้น	

เงินออมสิ้นปีที่ 1	=	4,200	(350	x	12)	+	84	(4,200	x	2%)	=	4,284 บาท 

และถ้าฝากเงินอย่างสม่ำาเสมอแบบนี้ไปจนจบ	ม.3	เราก็จะมีเงิน	

เงินออมสิ้นปีที่ 2	8,484	(4,284	+	4,200)	+	169.68	(8,484	x	2%)	=	8,653.68 บาท 

เงินออมส้ินปีท่ี 3	12,853.68	(8,653.68	+	4,200)	+	257.07	(12,853.68	x	2%)	=	13,110.75 บาท 
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 รู้ ไหม...วิธีที่จะช่วยให้เราสามารถคำานวณได้ว่าเงินของเรา

จะเพิ่มขึ้นเป็น	2	 เท่า	 ได้ภายในระยะเวลาเท่าใด	 หากไม่มี
การนำาเงินนั้นออกมาใช้เลยและมีการคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้น 

อยา่งสม่ำาเสมอ	กค็อื	ใหเ้ราเอา	72	ตัง้	แลว้หารดว้ยอตัราดอกเบีย้

กจ็ะไดผ้ลลพัธอ์อกมาเปน็จำานวนป	ีทีต่อ้งใชเ้วลาในการออมเงนิ

ให้ได้เพิ่ม	1	เท่าตัว	

ออมเงิน...ไว้ ไหนดี

	 ตั้งแต่เล็ก	 พ่อแม่มักจะบอกกับเราเสมอว่า	 ให้เหลือเงิน

กลับมาหยอดกระปุกนะลูก	 แม้ทุกวันนี้เราจะโตขึ้นจนพ่อแม่ 

วางใจให้เงินใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์	 รายเดือนกันบ้างแล้ว	 

แต่วิธีออมเงินที่ดูเป็นพื้นฐานที่สุดสำาหรับเราก็คือ การหยอด

หยอดกระปุก

กระปุก	ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย	สะดวก	แต่ว่าการหยอดกระปุกก็มีข้อเสียตรงที่ไม่สามารถทำาให้เงินออม

ของเรางอกเงยได้	 และสำาหรับบางคน	นอกจากเงินจะไม่งอกแล้ว	 เงินยังอาจ	หดหาย	 ได้ด้วย	

นั่นเพราะถ้ากระปุกใบนั้นของเรามีช่องเปิดให้เอาเงินออกมาใช้ได้ง่ายๆ	 และเราใจไม่แข็งพอ 

ที่จะไม่นำาเงินไปใช้	โอกาสที่เงินออมจะหดหายก็มีมากตามไปด้วย	

	 เพราะฉะนั้น	 ถ้าอยากมีเงินออมก้อนโตไวๆ	 โดยที่กระปุกไม่ถูกงัดบ่อยๆ	 นอกจากจะ	 

มีวินัยในการออม หยอดเงินใส่กระปุกอย่างสม่ำาเสมอ	 แล้วก็	 ต้องใจแข็งให้เป็นด้วย	 แต่ถ้าใคร

คิดว่าตัวเองใจไม่แข็งพอ	ที่จะเผลอเอาเงินในกระปุกไปใช้ละก็	แนะนำาให้หา	กระปุก	แบบที่แคะ

ไม่ได้	เว้นแต่จะทุบให้แตกมาใช้จะดีกว่านะ

มหัศจรรย์เลข 72

	 เช่น	ถ้าดอกเบี้ย	2%	เงินต้นของเราจะเพิ่มเป็น	2	เท่าในอีก	72/2	=	36	ปี	

	 ถ้าดอกเบี้ย	5%	เงินต้นของเราจะเพิ่มเป็น	2	เท่าในอีก	72/5	=	14.4	ปี	

 ... และนี่คือพลังของดอกเบี้ยทบต้นที่แม้เราจะไม่ได้ฝากเงินเพิ่ม แต่เงินก็ยังทำางาน
ให้เราอยู่

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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	 โดยส่วนใหญ่	เมื่อเราหยอดเงินใส่กระปุกจนเต็ม	หรือได้เงินจำานวนมากพอแล้ว	ผู้ใหญ่

มักจะแนะนำาให้เรานำาเงินน้ันไปฝากไว้กับธนาคาร	 เพื่อจะได้ดอกเบี้ยมาทำาให้เงินต้นของ

เรางอกเงย	 ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งก็มีทางเลือกให้ลูกค้าที่ต้องการนำาเงินไปฝากมากมาย	 

มีบัญชีเงินฝากหลากหลายประเภทให้เลือกใช้บริการ	ทั้ง	เงินฝากออมทรัพย์	เงินฝากประจำา	 

เงินฝากเผื่อเรียก	ฯลฯ	และอัตราดอกเบี้ยที่ให้ก็ไม่เท่ากัน	เราถึงต้องเลือกให้ดี	เปรียบเทียบ

ให้ได้ว่า	จะฝากกับธนาคารไหน	ถึงจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่า	

ฝากธนาคาร...กินดอกเบี้ย 

	 อ้อ...	อย่าลืมด้วยล่ะ	ว่าถ้าเงินออมของเรายัง

มีจำานวนไม่มาก	การฝากเงินไว้กับธนาคารก็น่าจะ

เหมาะสมอยู่	 เพราะสามารถทำาให้เงินออมของเรา

งอกเงยได้มากกว่าการหยอดกระปุก	

บัญชีเงินฝาก

ข้อดี     คือ วงเงินขั้นต่ำาในการเปิด
            บัญชีครั้งแรกไม่มาก 
            สามารถฝากถอนเมือ่ไรก็ได้

ข้อเสีย  คือ อัตราดอกเบี้ยน้อย

ข้อดี     คือ อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
            เงินฝากแบบออมทรัพย์ 

ข้อเสีย  คือ มีการกำาหนดวงเงินขั้นต่ำา 
  ในการฝาก และหากถอนเงิน
            ก่อนกำาหนดจะไม่ได้ดอกเบี้ย

ฝากออมทรัพย์ ฝากประจำ� 31
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	 แต่ถ้าเงินออมของเรามีจำานวนมากขึ้นๆ	 เมื่อเราย่างเข้าสู่วัยทำางาน	 และเริ่ม 

มรีายไดม้ากขึน้	การฝากเงนิจำานวนมากไวก้บัธนาคารเพยีงอยา่งเดยีวอาจไมเ่หมาะ	

มีไว้เบิกใช้ยามฉุกเฉินก็พอ		 	

	 เพราะให้ดอกเบี้ยน้อย	 แล้วยิ่งถ้ามีภาวะ	 “เงินเฟ้อ” เข้ามาด้วย	 เงินเรายิ่งมี

ค่าน้อยลงไปอีก	

 เงินเฟ้อ	ที่ว่าก็หมายถึง	เรามีเงินเท่าเดิม	แต่ซื้อของได้น้อยลง	เช่น	เมื่อก่อน

มีเงิน	30	บาท	กินก๋วยเตี๋ยวได้ถึง	2	ชาม	แต่เดี๋ยวนี้	 ก๋วยเตี๋ยวชามละ	30	บาท	 

ก็กินได้แค่ชามเดียว	ทำานองนั้น	

	 เพราะฉะนั้น	เราจึงจำาเป็นต้องมองหาทางเลือกอื่นๆ	ในการออมเผื่อไว้ด้วย	เพื่อให้

เงินออมของเรางอกเงยมากยิ่งขึ้น	เช่น	

LIKE  

     

 ดอกเบี้ยทบต้นทำาให้

เงินเรางอกเงยขึ้น เงินเฟ้อ

ทำาให้ เงิน เราด้อยค่าลง 

เพราะอย่างนั้น  เราจึงต้อง

ออมตั้งแต่อายุยังน้อย

ซื้อสลากออมสิน หรือสลาก ธ.ก.ส. 

ที่มีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยคล้าย

เงินฝากประจำา	 แต่จะมีโอกาสได้ลุ้น

รางวัลเพิ่มเติมเข้ามา

ทำาประกันแบบออมทรัพย์ 

ที่ช่วยประกันความเสี่ยงไป

พร้อมๆ	 กับการออมเงิน	

เป็นต้น

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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	 เงนิตน้	5,000	บาท	ปแีรกไดด้อกเบีย้		250	บาท		(5,000		x		5%		x		1	ป)ี 

เมื่อสิ้นสุดปีแรกจะมีเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น	5,250	บาท	

	 ปีที่สอง	ได้ดอกเบี้ยร้อยละ	5	จากเงินฝากก้อนใหม่	5,250	บาท 

=	 ได้ดอกเบี้ย	262.50	 บาท	 สิ้นสุดปีที่สองจะมีเงินฝากเท่ากับ	 

5,250	+	262.5	=	5,512.50	บาท

	 ปทีีส่าม	ไดด้อกเบีย้รอ้ยละ	5	จากเงนิฝากกอ้นใหม	่	5,512.50	บาท 

=	 ได้ดอกเบี้ย	275.62	 บาท	 สิ้นสุดปีที่สามจะมีเงินฝากเท่ากับ	

5,512.50	+	275.62	=	5,788.12	บาท

ลองมาคิดกันเล่นๆ ดูไหมว่า

	 ถา้สมมตเิรามเีงนิ	5,000	บาท	ฝากธนาคารไดด้อกเบีย้

ร้อยละ	5	 ต่อปี	 โดยไม่ได้ฝากเงินเพิ่มเลยนับจากปีแรก	 

เราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรหลังจากฝากเงินครบ	3	ปี

ลอง-ทำา-ดู
กิจกรรมท้ายบท

เฉลย 5,788.12 บาท
วิธีคำ�นวณ คือ... 
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รู้ใช้...จ่ายเป็น
03

เงินทองนั้นหายาก 

...หากไม่รู้จักวางแผนใช้จ่ายเงินให้ดีละก็ 
อย่าว่าแต่ “เงินออม” ที่จะไม่มีเลย 

แค่เงินใช้จ่ายในแต่ละวันก็อาจไม่พอได้เหมือนกันนะ  

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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	 คนอยากขาย	 เขาก็ต้องบอกว่า	

ของเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้	 ซื้อของ

เขาแล้วคุ้มจริงๆ	 ถ้าไม่ซื้อวันนี้จะมา

เสียดายทีหลัง	 และอีกสารพัดวิธีที่

พยายามโน้มน้าวเร่งเร้าให้เรารีบๆ	ซื้อ	

	 ถ้าลองสังเกตตัวเองดีๆ	 จะเห็นว่า	 การตัดสินใจซื้อของในหลายๆ	 ครั้ง	 

มักเกิดจากความรู้สึก “อยากได้” มากกว่าจะคิดถึงเรื่องความ “จำาเป็น”	 ก็เดี๋ยวนี้

มองไปทางไหนก็มีแต่แผงขายของ	 ร้านสะดวกซื้อก็มีอยู่ทุกซอกมุมถนน	 ให้เรา 

ซื้อได้ตลอดเวลา	ยิ่งบางร้านติดป้ายลดราคา	ซื้อ	1	แถม	1	ด้วยแล้ว	เป็นต้องขอ 

ชะแวบไปดูหน่อยซิว่า	 เขาขายอะไรกัน	 พร้อมกับได้ของติดไม้ติดมือกันมา 

คนละชิ้นสองชิ้นอย่างไม่ตั้งใจ

คิด ก่อน ควัก

	 ส่วนเราก็กลัวจะเสียโอกาส	 ที่จะได้

ของลดราคา	โดยลืมนึกไปว่าเราจะมีโอกาส 

ได้ใช้ของชิ้นนั้นมากน้อยแค่ไหน	 หรือ

มีของแบบนี้อยู่ เยอะแล้ว	 ก็ยังซื้อมา 

เพิม่อกี	ของทีซ่ือ้มาถา้ไมไ่ดล้องกอ็าจจะ

ใช้ไม่ได้	 แล้วจะเปลี่ยนคืนได้หรือเปล่าก็

ไม่รู้	เพราะมัวแต่รีบซื้อ	ไม่ทันได้คิด	
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	 การซื้อของโดยไม่ทันได้	 “คิดหน้า

คิดหลัง” ให้ดีเสียก่อน	 อาจทำาให้เราต้อง

เสี่ยงที่จะต้องเสียเงินไปกับของที่มีอยู่แล้ว	

ของที่ไม่มีคุณภาพ	ของที่ใช้ไม่ได้	

	 ...แบบนี้เขาเรียกว่า	“ไม่รู้จักซื้อ” 

	 เพราะคนท่ี	“ซ้ือของเป็น”	หรือ	“ใช้เงินเป็น”

เขาตอ้งคดิกอ่นซือ้ทกุครัง้วา่สิง่นัน้	“จำาเปน็” 

หรอืไม	่ไมใ่ชเ่หน็แลว้	“ชอบ”	“อยากได”้	“ถกู” 

กค็วกัเงนิจา่ย	เพราะถา้ใชจ้า่ยแบบนีบ้อ่ยๆ	

ต่อให้มีเงินมากแค่ไหน	 เดี๋ยวเดียวก็หมด	

แถม	“ข้าวของ”	ที่ซื้อมา	อาจจะกลายเป็น	

“ขยะ”	รกห้องอีกด้วย

LIKE  

 ลองหาเวลาสำารวจขา้วของเครือ่งใชท้ีม่ี

อยู่บ้างก็ดีนะ เพราะนอกจากจะช่วยให้เรา 

ไม่ต้องเสียเงินเพื่อซื้อของที่มีอยู่แล้ว ยังช่วย

ให้เรามีเงินเหลือเก็บ และห้องก็ ไม่รกไปกับ 

ข้าวของเหล่านั้นด้วย

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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NEED

	 สิ่งแรกที่ต้องคิดก่อนซื้อ	คือ	ดูว่าสิ่งของชิ้นนั้น	“จำาเป็น”	สำาหรับเราหรือไม่	และ

วิธีที่จะช่วยให้เราฉุกคิดได้ว่า	สิ่งนั้น	“จำาเป็น”	หรือ	“ไม่จำาเป็น” คือ	ดูว่า	

 

 ความจำาเป็น สำาหรับแต่ละคนไม่เหมือนกัน	 ของบางอย่างอาจจำาเป็นสำาหรับคนหนึ่ง	

แตอ่าจกลายเปน็ของฟุม่เฟอืยสำาหรบัอกีคนกไ็ด	้อนันีก้ข็ึน้อยูก่บั “วตัถปุระสงค์ในการซือ้” “โอกาสใน

การใช”้	และ	“ความพรอ้มทางการเงนิของแตล่ะคน”	เชน่	รองเทา้	เสือ้ผา้	กระเปา๋	ฯลฯ	หากของเหลา่น้ี

ที่เรามีอยู่เกิดชำารุดและไม่มีสำารอง	การจะซื้อของชิ้นใหม่มาใส่หรือใช้แทน	ถือเป็นเรื่องจำาเป็น	 

แต่ถ้ารองเท้าคู่เก่าของเราก็ยังอยู่ในสภาพดี	 เสื้อผ้าก็ยังมีใช้เต็มตู้	 กระเป๋าก็เยอะจนไม่มีที่ 

จะเก็บ	แบบนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยเกินความจำาเป็นไปหน่อย	

 

ถ้าไม่มี...ย่อมส่งผลกระทบต่อ
การดำาเนินชีวิตเราได้ เช่น

ถ้าไม่มี...ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการ 
ดำาเนินชีวิตเราได้ แต่อาจทำาให้ 

รู้สึกเสียดายท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของ เช่น

จำาเป็นจริงๆ ...ถึงซื้อ 

ถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วจะกระทบ
ต่อการใช้ชีวิตของเรามาก
น้อยแค่ไหน

 ถ้าไม่กินข้าวก็ต้องหิว

ถ้าไม่มีร่มก็อาจทำา

ให้เปียกฝนและ

ไม่สบายตามมาได้

ถ้าไม่มีนาฬิกาปลุก	

ก็อาจทำาให้เราตื่นสาย	

ไปโรงเรียนไม่ทัน	ฯลฯ

นาฬิกา	รุ่นล่าสุด

โทรศัพท์มือถือ	

ตุ๊กตาเฟอร์บี้	ฯลฯ

WANT
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	 หลังจากแบ่ง	 รายรับ-รายจ่าย	 ออกเป็นหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว	 คราวนี้ก็จะได้รู้กันสักทีว่า	 

เดือนที่ผ่านมาเรามี	 รายได้ หรือว่า	 รายจ่าย มากกว่ากัน	 และเงินที่จ่ายไป	 หมดไปกับเรื่องใด

มากที่สุด

	 นอกจากจะดูเรื่องของ	 “ความจำาเป็น”	 แล้ว	 เรายัง

ต้องจัดลำาดับความจำาเป็นด้วยว่า	 อันไหนจำาเป็นมากที่สุด	

หรืออันไหนยังรอได้	 บางครั้งการชะลอเวลาออกไปอีกนิด 

อาจช่วยให้เราคิดได้ว่า	 จริงๆ	 แล้วสิ่งน้ันอาจยังไม่ใช่ 

สิ่งจำาเป็นสำาหรับเราก็ได้	เพราะถ้าสิ่งนั้นยังรอได้ก็แสดงว่า

ยังไม่จำาเป็นถึงที่สุด	ที่เราจะต้องควักเงินซื้อในตอนนี้	

จัดลำาดับความ “จำาเป็น”

หาเครื่องมือช่วยคุมรายจ่าย 

	 เครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็น	 และเพิ่มโอกาสในการออม 

ให้เราได้	คือ	การทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย	และการทำางบประมาณรายจ่าย

รายได้ : 

เงินค่าขนม 

เงินที่ได้จากการ
ทำางานพิเศษ	
ดอกเบีย้เงนิฝาก	ฯลฯ

รายจ่าย  : 

รายจ่ายประจำา	หรือรายจ่ายคงที่	
เช่น	ค่าอาหาร	ค่าเดินทาง	ฯลฯ

รายจ่ายไม่ประจำา	หรือรายจ่ายผันแปร	
เช่น	ค่าดูหนัง	ค่าซื้อหนังสือการ์ตูน	
นิยาย	เล่นเกม	ฯลฯ	

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

	 จะช่วยให้เราบริหารจัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ	 

ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น	ซึ่งก็ทำาได้ง่ายๆ	เพียงแค่มี	สมุดโน้ตเล่มเล็กๆ	

กับปากกา	ติดตัวไว้	เวลาใช้จ่ายอะไรไปก็ จด..จด...จด  

	 ที่สำาคัญคือ	ต้องจดทุกวัน ห้ามลืมเด็ดขาด  

	 แล้วพอครบเดือน	คราวนี้ก็เอารายการต่างๆ	ที่เราจดไว้มาจัดแบ่งเป็น	 รายรับ-รายจ่าย	

โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ	เช่น
เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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วันท ่ี รายการ รายรับ เงินออม รายจ่าย หมายเหตุ

ตัวอย่าง  บันทึกรายรับ-รายจ่าย

  รวม (1) (2) (3) 

•	รายรับ > รายจ่าย = เงินเหลือ (เอาไปฝากธนาคาร)•	รายจ่าย > รายรับ = เงินไม่พอ (ต้องลดรายจ่าย /เพิ่มรายได้)

เหลือเงินอีก    (1) – (3)  ____________ บาท (4)

รวมเงินออม   (2) + (4)  ____________ บาท

สรุปเดือนนี้
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	 การทำางบประมาณ

รายจ่ายแต่ละประเภท

เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วย

ให้ เ ราต้องคิดก่อนซื้ อ 

ทุกคร้ัง	โดยเฉพาะรายจ่าย 

ที่ไม่ประจำา	เพียงแค่เราเขียนไว้ชัดๆ	ว่า	เดือนนี ้

เราจะใช้เงินสำาหรับรายจ่ายประเภทนี้ไม่เกิน 

กี่บาท	เช่น	จากที่เคยกินน้ำาอัดลมทุกวันอาจจะ 

เหลือสัปดาห์ละครั้ง	 จากที่เคยเข้าร้านเกม

สัปดาห์ละครั้งอาจจะลดเหลือเดือนละครั้ง	

เป็นต้น	

LIKE  

จดแล้วดีอย่างไร

	 ถ้าสรุปรายการออกมาแล้ว	ได้ผลเป็นบวก	รายรับมากกว่ารายจ่ายก็ไม่น่าห่วง	และจะ 

ดีมากด้วย	 ถ้าเอาเงินส่วนที่เหลือใส่เพิ่มในกระปุกเงินออมของเรา	 แต่ถ้าผลออกมาเป็นลบ 

ละก็	 งานนี้แย่แน่ๆ	 เพราะนี่เป็นสัญญาณเตือนว่า	 ขืนเป็นแบบนี้บ่อยๆ	 โดยไม่ปรับเปลี่ยน

นิสัยการใช้จ่ายเสียใหม่ละก็	มีหวัง	เงินไม่พอใช้แหงๆ	

 

	 นอกจากการจดบันทึกจะช่วยให้เรารู้ที่มาที่ไปของเงินแล้ว	 

ยงัทำาใหเ้ราเหน็นสิยัการใชจ้า่ยของตวัเองดว้ยวา่	ใชเ้งนิไปกบัเรือ่ง

อะไรบ้าง	 “จำาเป็น” หรือไม่อย่างไร	 ถ้าพบว่าเงินหายไปกับเรื่อง

ไม่จำาเป็นมากกว่าเร่ืองท่ีจำาเป็น	 เดือนต่อไปคงต้องปรับลดรายจ่าย

ที่ไม่จำาเป็นลงบ้างเพื่อช่วยให้การเงินเราไม่ติดลบ	 หรืออาจจะ 

ต้องหาวิธีเพิ่มรายได้เข้ามาแทน	 เช่น	 ทำางานพิเศษในวันหยุด	 

เพื่อให้รายรับ-รายจ่ายของเราสมดุลขึ้น

 เราจะเลือกใช้จ่ายตอนนี้  

หรือออมไว้ก่อนเพื่อวันข้างหน้า  

การวางแผนล่วงหน้าจะช่วยให้

เราเลือกทำาในสิ่งที่ดีที่สุด และ 

“งบประม�ณ” เป็นเครื่องมือ

สำาคัญเพื่อการนี้

งบประมาณรายจ่าย 

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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 เคยไหม... ที่เพิ่งจ่ายเงินซื้อของจากร้านหนึ่ง แล้วไปพบของแบบเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกัน ในราคา 

ที่ถูกกว่า

	 ขา้วของทกุวนันีม้ขีายกนัทัว่บา้นทัว่เมอืง	ถา้ไม	่“เลอืก”	ใหด้ีๆ 	มหีวงัตอ้งเกดิอาการ	“เซง็” 

กันเป็นแถวๆ	แน่	เพราะอย่างนี้	เราถึงต้อง เปรียบเทียบสินค้าก่อนซื้อทุกครั้ง	โดย

ฉลาดเลือก...ฉลาดซื้อ

•	เปรียบเทียบราคากับปริมาณ	 (คุณภาพ)	

ในของประเภทเดียวกันแต่คนละยี่ห้อ	 เช่น	

ถ้าซื้อกระดาษ	A4	มาทำารายงาน	ถ้าซื้อปลีก	 

50	 แผ่น	 ราคา	25	 บาท	 แต่ถ้าแชร์กันซื้อ 

แบบยกรีม	500	แผ่น	ราคา	120	บาท	ก็จะได้

ของในราคาถูกลงกว่าครึ่ง	เป็นต้น

             ยี่ห้อ/ร้านที่ 1           ยี่ห้อ/ร้านที่ 2         ยี่ห้อ/ร้านที่ 3

ราคา   

ปริมาณ   

งบประมาณที่มี   

(คุณภาพ) การใช้งาน   

การรับประกัน   

นโยบายในการรับคืนสินค้า

 • คืนเป็นเงิน

 • คืนเป็นของยี่ห้อเดียวกัน

 • คืนเป็นยี่ห้ออื่นได้แต่ราคาต้องไม่ต่ำากว่าเดิม   

อื่นๆ    

•		 เปรียบเทียบราคาจากหลายๆ	 แหล่ง		

เพราะบางรา้นอาจกำาลงัมกีารสง่เสรมิการขาย	 

มีโปรโมชั่นลดราคา	 ทำาให้ของยี่ห้อเดียวกัน	

แบบเดียวกัน	แต่ราคาแตกต่างกันได้

 ตัวอย่าง ต�ร�งเปรียบเทียบข้อมูลสินค้�และบริก�ร ก่อนตัดสินใจซื้อ
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	 เคยไหมที.่..ตัง้ใจไปซือ้ของอยา่งหนึง่	แตด่นัไดข้อง

อีกอย่างหนึ่งมาแทน	เพียงเพราะมันลดราคา

	 แม้จะซื้อของตอนช่วงลดราคาก็ตาม	 แต่ถ้าของ 

ชิน้นัน้เรามอียูแ่ลว้	หรอืซือ้มาแลว้รอ้ยวนัพนัปไีมม่โีอกาส

ได้เอามาใช้	บอกได้คำาเดียวว่า	อย่าดีกว่า		 

ไม่หลงคำาโฆษณา ลด แลก แจก แถม

 

	 เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะมีโทรศัพท์

มือถือไว้เป็นสมบัติส่วนตัว	 แต่ไม่รู้ว่าจะ

	 เพราะมนัก็ไมต่า่งอะไรจากการ

ซื้อของราคาแพงอยู่ดี	 เพราะฉะน้ัน	

เพือ่ไม่ให	้“จติหลดุ”	ไปกบัโปรโมชัน่

ต่างๆ	ก็ต้องมี	“สติ” ไว้มากๆ	ก่อน

เลือกซื้อด้วยนะจ๊ะ

จำาเปน็แคไ่หนทีต่อ้งใชส้มารท์โฟน

คิด
ก่อน
“ซื้อ”

ให้ลองได้หรือเปล่า

แพงอีกนิดแต่ได้ของมี
คุณภาพดีกว่าไหม?

มีการรับประกันไหม

เรามีโอกาสใช้มากน้อยแค่ไหน

ซื้อแล้วเปลี่ยนคืนได้ไหม

เลือกแบบไหนเพราะมีให้เลือกมากมาย	 หลากหลายราคา	 ยิ่งถ้ามีฟังก์ชั่นการใช้งานมากๆ	

ราคาก็ยิ่งแพง	 วิธีง่ายๆ	 ที่จะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกได้อย่างเหมาะสม	 คือ	 ดูว่าโอกาส 

ในการใชง้านของเรามมีากนอ้ยแคไ่หน	เชน่	ถา้สว่นใหญเ่ราใชโ้ทรคยุเปน็หลกักเ็ลอืกโทรศพัท์

มือถือธรรมดาๆ	 ที่ราคาไม่แพงเพราะถ้าไปซื้อสมาร์ทโฟน	 ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานเยอะแยะ

มากมายก็ดูจะไม่คุ้มเพราะไม่ได้ใช้	 แต่ถ้าคิดว่าเราได้ใช้แน่ๆ	 เช่น	 ใช้เข้าเน็ต	 หาข้อมูล	 

ก็เปรียบเทียบราคาสินค้ากับคุณสมบัติการใช้งานว่าแบบไหน	 รุ่นไหนจะคุ้มกว่ากัน	 โดยราคา 

ต้องไม่เกินงบประมาณที่เราตั้งไว้	และคำานึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะตามมาในอนาคตด้วยล่ะ	

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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ทำาบัตรสมาชิกดีไหม

		 ปัจจุบันไม่ว่าจะเดินเข้าร้านไหน	 พนักงานเป็นต้องมาล้อมหน้าล้อมหลังนำาเสนอ 

สิทธิพิเศษผ่านการเป็นสมาชิกของทางร้านเสมอๆ	 ซึ่งถ้าสมัครฟรี	 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ	 

ก็น่าสนใจ	แต่ถ้าต้องเสียสตางค์นี่คงต้องคิดให้รอบคอบหน่อยแล้วล่ะ		

	 สิ่งที่เราควรต้องคำานึงถึงก่อนตัดสินใจทำาบัตรสมาชิก	คือ

•  ค่าใช้จ่ายที่สมาชิกต้องเสีย	เช่น	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	

ค่าธรรมเนียมรายปี	ฯลฯ

• ปรมิาณสว่นลดตอ่ป ี...ลองประมาณความน่าจะเปน็ทีเ่ราจะมี

โอกาสใชบ้รกิารในรอบ	1	ป	ีดวูา่บอ่ยแคไ่หน	ตอ้งใชเ้งนิเทา่ไร

จึงจะได้ส่วนลด	 ส่วนลดที่จะได้ทั้งหมดเป็นเงินเท่าไร	 คุ้มค่า

กับการจ่ายค่าสมัครสมาชิกหรือไม่

• ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ	 เช่น	 ได้รับ

ส่วนลดก่ีเปอร์เซ็นต์	 ใช้ได้ทุกคร้ังของ 

การซือ้หรอืไม	่นัน่เพราะรา้นคา้สว่นใหญ่ 

มักจะจำากัดการใชบ้ตัรสมาชกิให้เฉพาะ

สินค้าบางรายการ	 ซึ่งอาจไม่ใช่สินค้า

ที่ เราใช้บ่อยๆ	 บัตรส่วนลดสำาหรับ 

โรงภาพยนตร์ก็มักยกเว้นไม่ให้ใช้ในวัน

เปิดตัวภาพยนตร์	หรือห้ามใช้ในวันศุกร์	

เสาร์	อาทิตย์	หรือวันหยุดราชการ	หรือ

ใชไ้มไ่ดก้บัภาพยนตรด์งัๆ...อนันีจ้งึตอ้ง

คิดดีๆ	ว่าทำาแล้วคุ้มจริงหรือไม่

• ไม่ลืมท่ีจะเปรียบเทียบ
ราคาและคุณภาพจาก
หลายๆ แหล่ง

ไม่ควรสมัครสมาชิกกับร้านค้าที่ใช้เทคนิคการขาย
แบบเร่งเร้า ไม่ให้เวลาเราคิดอย่างเพียงพอ

อย่าลืมว่า...
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	 เคยไหม	 ที่ซื้อสินค้ามาอย่างหนึ่ง	 แล้วมีปัญหา	 เช่น	

หนังสือที่พิมพ์หน้าไม่ครบ	 เสื้อผ้าที่ตัดเย็บไม่ได้มาตรฐาน	

รองเท้าข้างละ	size	หรือแม้แต่สินค้าหมดอายุ	ฯลฯ	

	 ถ้าต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้	 ในฐานะผู้บริโภค 

คนหนึ่ง	 เรามี	 “สิทธิ”	 ขอเปลี่ยนสินค้าที่ไม่มีคุณภาพได้		

และสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้เราใช้สิทธิได้อย่างชอบธรรม	 คือ	

เอกสารการซื้อขายต่างๆ	 เช่น	 ใบเสร็จรับเงิน	 ใบสั่งซ่อม

สินค้า	หนังสือรับประกันสินค้า	 ฯลฯ	ที่สามารถยืนยันการ 

ซือ้ขายสนิคา้ไดว้า่	“ฉนัซือ้มาจากรา้นเธอจรงิๆ	นะ”	จากนัน้ 

ก็นำาสินค้าที่ต้องการคืนไปเจรจากับพนักงานขายที่ร้านว่า	

เราต้องการคืนสินค้าด้วยเหตุผลอะไร	 สาธยายกันไปตาม

เหตุผลของแต่ละคน	 หากไม่มีปัญหาอะไรทางร้านก็จะ 

เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้แทน	 แต่ถ้าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่อง 

คงต้องขอคุยกับผู้จัดการร้านหรือผู้มีอำานาจตัดสินใจ 

ในเรื่องนี้ดีกว่า	 ซึ่งหากยังไม่ได้รับการตอบสนองอีกละก็	

คงต้องใช้ไม้เด็ดสุดท้าย	คือทำาจดหมายร้องเรียน	ส่งไปยัง

บริษัท	 อธิบายเหตุผลและกระบวนการขอคืนสินค้าของเรา 

โดยไม่ลืมเขียนไปด้วยว่า	 หากบริษัทไม่ดำาเนินการใดๆ	 

เราคงตอ้งสง่จดหมายรอ้งเรยีนไปยงัคณะกรรมการคุม้ครอง

ผู้บริโภคแล้วล่ะ		

 อย่าลืมนะว่า ถ้า “ไม่ใช้ก็ไม่ซ้ือ” อย่าหลวมตัว

หลงซื้อ เพราะโปรโมชั่นดี หรือมีของแถมเด็ดขาด 

และ “ต้องใช้น้อยกว่�ที่ห�ได้” เพื่อไม่ให้การเงิน

ของเราติดลบด้วยล่ะ

LIKE  

ทำาไงดี...เมื่อสินค้ามีปัญหา

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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 “ถ้าซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท จะได้รับคูปอง ลุ้นโชคใหญ่ และได้สิทธิแลกซื้อ 

โทรศัพท์มือถือ รุ่น A ในราคา 1,500 บาท จากราคาเดิม 2,200 บาท ตอนนี้ 

ได้ซื้อสินค้าไปแล้ว 800 บาท”

ลอง-ทำา-ดู
กิจกรรมท้ายบท

รู้ ไหม... วิธีการโฆษณาชวนซื้อแบบนี้	

มกัลวงใหเ้รารูส้กึวา่	มแีตไ่ดก้บัได้	โดย

หลงลืมไปว่า	จริงๆ	แล้ว	จำาเป็นหรือไม่	

ท่ีเราต้องเสียเงินเพ่ิม	เพ่ือได้สิทธิแลกซ้ือ 

ของที่เราอาจไม่ได้ใช้	หรือมีอยู่แล้ว

	 เมื่อเจอกับสถานการณ์ชวนซื้อแบบนี้	เพื่อนๆ	คิดว่า	

ซื้อเพิ่มอีกนิดก็ได้สิทธิ

ลุ้นโชคใหญ่แล้ว		

ได้สิทธิซ้ือโทรศัพท์มือถือด้วย 

ดีจัง	 แต่ว่าราคาก็ไม่ได้ถูก 

กว่ากันสักเท่าไรเลย

ต้องซ้ือของเพ่ิม	โดยท่ีไม่รู้ 

ว่าจะได้รางวัลหรือเปล่า 

ไม่เอาดีกว่า
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รู้ขยายดอกผล...ให้เงินออมงอกเงย
04

	 โอกาสที่ เงินออมของเราจะงอกเงยได้ 

มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปริมาณเงินออมที่เรา

มีด้วย	 ซึ่งถ้าเราออมเงินอย่างเป็นนิสัย	 มีวินัย

ในการใช้จ่ายอย่างไม่เกินตัว	 เชื่อว่าไม่นาน	 

เงนิออมกอ้นเลก็ๆ	ของเรากจ็ะสะสมเปน็เงนิออม 

ก้อนโตๆ	และเมื่อนั้น	โอกาสที่เราจะนำาเงินออม 

ก้อนโตๆ	 ของเราไปต่อยอด	 ขยายดอกผล

ให้มากขึ้นๆ	 กว่าที่เคยได้จากการฝากเงินใน

ธนาคารก็ย่อมมีมากขึ้นด้วย	

	 ที่สำาคัญ	 การเก็บเงินไว้ในธนาคาร

อย่างเดียว	 ผลตอบแทนที่ ได้รับคง

ไม่สามารถสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

อย่างต่อเนื่องได้	 ดังนั้นการต่อยอด 

เงินออมโดยใช้วิธีการนำาเงินมา	 ลงทุน 

จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำาให้ได้รับ 

ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าอัตราดอกเบ้ีย 

เงินฝาก

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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 ความเส่ียง	 คือ	 โอกาสที่ เราจะไม่ได้

ผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คิดไว้	 ซึ่ง

ความเสี่ยงนี้จะสัมพันธ์กับผลตอบแทนที่ 

คาดหวงั	เชน่	ถา้เราอยากไดผ้ลตอบแทนมาก	

ก็ต้องทำาใจไว้ด้วยว่า	 การลงทุนนั้นมีโอกาส

ขาดทุนสูงเช่นกัน

	 เราจึงต้องรู้จักความเสี่ยงของการลงทุน

นั้นๆ	 ด้วยว่าเราสามารถยอมรับความเสี่ยง

จากการลงทนุไดม้ากนอ้ยแค่ไหน	เชน่	ลงทุน	

100	บาท	เราพร้อมจะยอมขาดทุนได้สักก่ีบาท	

	 อย่างไรก็ดี	การลงทุนแต่ละประเภทย่อมได้รับ	 “ผลตอบแทน”	และ “มีความเส่ียง”	แตกต่าง

กันไป	การที่ใครจะเลือกลงทุนแบบไหน	ก็ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้		

	 เพราะฉะนั้น	 ก่อนการลงทุน	 เราควรหาความรู้และทำาความเข้าใจในรูปแบบการลงทุน

แต่ละประเภทก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง	เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน

คิดให้คลิก...ก่อนตัดสินใจลงทุน

	 ก่อนตัดสินใจลงทุนไปกับเรื่องใดๆ	

ก็ตาม	 จำาเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องหันกลับมา

ถามใจตัวเองก่อนว่า	

 •	เราต้องการลงทุนไปเพื่ออะไร	
 •	เรามีเป้าหมายอย่างไรสำาหรับ
	 		การลงทุนในครั้งนี ้

	 นั่นเพราะว่า	 เป้าหมายที่แตกต่างย่อม 

นำามาซึ่งการลงทุนในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ดว้ย	เชน่	ลงทนุเพือ่อนาคตทางการศกึษา	รปู

แบบการลงทนุกจ็ะเนน้ไปทีก่ารประกนัความ

เสี่ยงเรื่องการศึกษาของเราเป็นหลัก	 หรือ

ลงทุนเพื่อวัยเกษียณ	 จะมีรูปแบบการลงทุน

เพื่อหวังผลกำาไรในระยะยาว		

2. รู้จักคว�มเสี่ยงของก�รลงทุน

1. รู้จักตนเอง
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	 แม้ว่าการลงทุนในตลาดหุ้น	อาจจะดูเหมือน

ไกลตวั	แตเ่ชือ่ไหม	วา่มหาเศรษฐ	ีอยา่งวอรเ์รน	

บัฟเฟตต์	 ก็รวยจากการลงทุนในตลาดหุ้น

ตั้งแต่อายุ	11	ปีโน่นแล้ว

 อ๊ะ... ชักอยากจะรู้ต่อแล้วใช่ไหมละว่า เขาลงทุน

ในตลาดหุ้นกันอย่างไร 

3. เข้�ใจในสิ่งที่จะลงทุน

	 อย่างที่บอกไปแล้วว่า	การลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ	แต่ละแบบมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน	เช่น

	 กอ่นอืน่เราตอ้งเขา้ใจกอ่นวา่	ผลตอบแทน

ที่เราจะได้รับจากการลงทุนในตลาดหุ้น	 มีอยู่	 

2	ทาง	คอื	เงนิปนัผล	และกำาไรจากการซือ้ขาย	

 เงินปันผล	 คือ	 ผลตอบแทนที่จะได้รับ

จากการถอืหุน้	เชน่	สมมต	ิเราสนใจซือ้หุน้ของ 

บริษัทๆ	หน่ึง	 เราก็จะกลายเป็นหน่ึงในผู้ถือหุ้น

ของบริษัท	 และเมื่อบริษัทนั้นๆ	 มีกำาไรจาก

การทำาธุรกิจ	 ก็จะแบ่งเงินส่วนหน่ึงมาจ่าย 

ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น	เรียกว่า	เงินปันผล	 

ในอัตราหุ้นละเท่าๆ	 กัน	 เพราะฉะน้ัน	 ยิ่งมี 

หุ้นจำานวนมากๆ	 ก็จะมีผลตอบแทนมาก 

ตามไปด้วย	

• ก�รลงทุนในหุ้น 
(Stock)

วอร์เรน บัฟเฟตต์ 
ลงทุนตั้งแต่อายุ 11 ปี

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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 ข้อดีของการลงทุนประเภทน้ี คือ	 แม้ว่าเรา

จะมีเงินลงทุนอยู่เพียงน้อยนิดก็สามารถลอง

ลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองได้	 เพียงแค่ติดต่อไป

ที่บริษัทหลักทรัพย์	(โบรกเกอร์)	 ขอเปิดบัญชี

ซื้อขายหุ้นประเภทเงินสดแบบเงินฝาก	(Cash	

Balance	Account	หรือ	Pre-Paid)	ซึ่งเป็น

บญัชทีีเ่ราตอ้งนำาเงนิไปฝากไวท้ีโ่บรกเกอร	์และ

สามารถซือ้หุน้ไดต้ามจำานวนเงนิทีเ่ราไปฝากไว้

เท่านั้น	 ซึ่งปัจจุบัน	 สามารถใช้บริการซื้อขาย

ผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้ว

 กำาไรจากการซ้ือขายหุ้น	หรือเรียกอีกอย่างว่า

ส่วนต่างของราคา	 ที่เกิดขึ้นจากการที่เรา

ซื้อหุ้นราคาถูก	 แล้วขายได้ในราคาแพง	 

แต่ก็มีนักลงทุนไม่น้อยเหมือนกันที่	“ซื้อแพง	

ขายได้ถูก”	 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะราคาหุ้นมี

การเคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา	 ไม่มีใคร

คาดเดาได้แม่นยำา	100	 เปอร์เซ็นต์	 ว่าวันนี้ 

หุ้นจะขึ้นหรือลง	 เนื่องจากปัจจัยที่ทำาให้ 

หุ้นขึ้นลงมีมากมาย

	 ดังนั้น	 กุญแจสำาคัญ
ของการลงทุนในตลาดหุ้น	 จึงอยู่ที่เราตอ้งทำาการบา้นใหด้	ีเลอืกซือ้หุน้ทีด่มีูอนาคต	ราคาเหมาะสม	ไม่แพงเกินไป และลงทุนในระยะเวลาที่ยาวนาน พอสมควร	กม็โีอกาสทีร่าคาหุน้นัน้จะปรับเพิ่มขึ้นได้

โบรกเกอร์
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	 อย่าเพิ่งงง...	 ตราสารหนี้ 

ที่ ว่ านี้คือ	 เวลาที่ รั ฐบาลหรือ

บ ริ ษัท เอกชนอยากจะ กู้ เ งิน

ประชาชน	 เขาก็จะออกตราสารหน้ี 

มาให้คนท่ีสนใจลงทุนได้ซ้ือเก็บไว้ 

ซ่ึงถ้ารัฐบาลเป็นคนออก	 จะเรียก

ตราสารหนี้นี้ว่า	‘พันธบัตร’	แต่ถ้า

เป็นบริษัทเป็นคนออก	 จะเรียกว่า 

‘หุ้นกู้’

• ก�รลงทุนในตร�ส�รหนี้ (Bond)

	 คนที่ซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้จะมีสถานะเป็น	 ‘เจ้าหน้ี’ ซึ่งจะได้รับ	 ‘ดอกเบ้ีย’ 

เปน็การตอบแทน	อธบิายใหเ้ขา้ใจงา่ยๆ	คอื	เหมอืนรฐับาลกบับรษิทัมาขอยมืเงนิ 

เราไปลงทุนแล้วให้ดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน	 ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้จะค่อนข้าง

แน่นอนและสม่ำาเสมอ	 ตามอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาที่กำาหนด	 จึงเหมาะ 

อย่างยิ่งสำาหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเสี่ยง

	 ถ้าลงทุนในพันธบัตร	ซึ่งมีรัฐบาลเป็นประกัน	ก็ดูจะชิลล์ๆ	ได้	แต่ถ้าลงทุน

ใน	“หุ้นกู้”	อันนี้อาจต้องเลือกลงทุนในบริษัทที่น่าเชื่อถือสักหน่อย	ว่ามีเงินพอจะ

จ่ายคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ให้เราหรอืไม่	โดยดจูากอนัดบัความนา่เชือ่ถือ	ซึง่จะมี

บรษิทัจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืคอยประเมนิความเสีย่งใหอ้ยูว่า่	บรษิทัไหนมคีวาม

น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน

 

รัฐบาลหรือบริษัทเอกชน ประชาชน

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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 ตราสารอนุพันธ์ เป็นเหมือนสัญญาทางการเงิน

อย่างหนึ่ง	ที่มีมูลค่าอ้างอิงตามมูลค่า	สินทรัพย์อ้างอิง 

เช่น	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ราคา

ทองคำา	 น้ำามัน	 ข้าว	 ตราสารทุน	 หรือตราสารหนี้	

เป็นต้น

	 ตัวอย่างของตราสารอนุพันธ์	ได้แก่	สัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (Futures) ตราสารสิทธิ (Options) ตราสาร

แลกเปล่ียน (Swap)

• ก�รลงทุนในตร�ส�รอนุพันธ์ (Derivatives)

ทองคำา ข้าว

นำ้ามัน
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	 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับมือใหม่หัด

ลงทนุ	เพราะกองทนุรวม	คอืการระดมเงนิลงทนุ

จำานวนน้อยๆ	จากคนจำานวนมากๆ	มาตั้งเป็น 

กองทุน	 เพื่อนำาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ	

ตามนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน	ซึ่งจะ

มชีือ่เรยีกตา่งกนัไปตามนโยบายการลงทนุ	เชน่	

กองทุนหุ้น	เป็นการนำาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้น

กองทุนตราสารหน้ี เป็นการนำาเงินไปลงทุนใน

ตราสารหนี้	

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นการนำาเงินไปลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์	ฯลฯ	

 

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวม คือ	

	 •บริหารกองทุนโดยมืออาชีพ	 เพราะ
จะมีผู้จัดการกองทุน	ซึ่งเป็น	 “มืออาชีพ”	

ด้านการลงทุน	คอยเป็นหูเป็นตาให้เรา	ดู

ว่าหุ้นตัวไหนอนาคตดี	 ตราสารตัวไหน 

น่าสนใจ	และเกาะติดสถานการณ์การลงทุน

ท้ังในและต่างประเทศ	และคอยซ้ือขายเพื่อ

ทำากำาไรเมื่อมีจังหวะที่ดี	

	 •	กระจายความเสี่ยง	เพราะเป็นการ
ระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนรายย่อย

จำานวนมาก

	 •	มีกองทุนให้เลือกหลายประเภท
	 •	 มีสภาพคล่อง	 และมีรูปแบบการ
ซื้อขายไถ่ถอนได้หลากหลาย

	 •	ใช้เงินลงทุนไม่มาก	เสียค่าใช้จ่ายน้อย
ได้ประโยชน์ทางภาษี	

• ก�รลงทุนในกองทุนรวม 
(Mutual Fund)

	 ปัจจุบัน	 กองทุนรวม	 มีให้เลือกทั้งแบบที่ 

เป็นกองทุนเปิด	 คือกองทุนที่บริษัทจัดการ

เปิดขายและรับซื้อคืนตามระยะเวลาที่กำาหนด

ตลอดอายุการลงทุน	และกองทุนปิด คือกองทุน

ที่บริษัทจัดการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนกว่า 

จะครบอายขุองการลงทนุ	เวน้แตจ่ะซือ้ขายผา่น

ตลาดหลักทรัพย์	หากเป็นกองทุนที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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	 เมื่อเรารู้จักตัวเอง	 รวมทั้งเข้าใจถึงตราสารต่างๆ	

ที่จะลงทุนแล้ว	 ขั้นต่อไปก็ต้องมีการ “จัดสรรสินทรัพย์” 

(Asset	Allocation)	 อย่างเหมาะสมโดยการแบ่งเงิน

ไปลงทุนในสินทรัพย์หลายๆ	 ประเภท	 เช่น	 เงินฝาก	

พันธบัตร	หุ้นกู้	กองทุนรวม	หุ้น	เป็นต้น

	 นั่นเพราะสินทรัพย์แต่ละประเภทจะมีทิศทางการ 

ขึ้นลงของราคาแตกต่างกัน	 การมีสินทรัพย์หลายๆ	

ประเภททีเ่ราไดรู้จ้กัไปแลว้	ไว้ในพอรต์การลงทนุจะชว่ย	

“ลดความเส่ียง”	จากการขาดทนุทัง้พอรต์ในคราวเดยีวได้	

แถมยังทำาให้	 “ผลตอบแทนโดยเฉล่ีย”	 ของพอร์ตลงทุน

อยู่ในกรอบที่เราต้องการได้อีกด้วย

  สร้างพอร์ตเป็นระบบ พบทางรวย 

 ข้อจำากัดของการลงทุนใน

กองทุนรวมคือ	คอื	ไมเ่หมาะกบั

การลงทุนในระยะสั้น	

 

 อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ 
เลือกลงทุนในกองทุนใดก็ต้อง
ถามตัวเราเองก่อนว่า เรายอมรับ
ความเส่ียงได้แค่ไหนและต้องศึกษา
ผลการดำาเนินงานของบริษัท
จัดการกองทุนน้ันด้วย
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ตัวอย่างก�รจัดสรรเงินลงทุน

LIKE  

 ถ้าอยากเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำาเร็จ ต้องรู้จัก

ตัวเองและมีวินัยในการรักษาเป้าหมายที่ตั้งไว้  เพราะฉะนั้น

	 • อย่�เสี่ยง...ลงทุนในหุ้นตัวเดียว 

	 • อย่�ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินที่มีทั้งหมด

	 • ควรลงทุนในสิ่งที่สามารถขายหรือแปลงสภาพ

  เป็นเงินสดได้ง่าย เผื่อกรณีฉุกเฉินต้องใช้เงิน

เงินฝ�ก ตร�ส�รหน้ี หุ้น

หุ้น AA หุ้น BA

หุ้น AB หุ้น BB

พันธบัตร อุตสาหกรรม A อุตสาหกรรม B

พันธบัตร X

พันธบัตร Y

หุุ้นกู้

อื่นๆ เช่น 
กองทุนรวม 
ETF อนุพันธ์

เงินลงทุน

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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โจทย์ :	ให้น้องๆ	ช่วยคิดว่า	พ่ีท้ัง	3	คนท่ีมีลักษณะและความต้องการแตกต่างกันน้ี	

ควรที่จะนำาเงินออมไปไว้	ณ	ที่ใด	ระหว่าง	หุ้น	/	กองทุนรวมหุ้น	/	ตราสารหนี้

1. พี่ซู่ซ่า 
คนไฟแรง	 ทำางานประจำา 

ไมค่อ่ยมเีวลา	และยงัไมค่อ่ย

มีความรู้ด้านการลงทุน	 จึง 

อยากได้มืออาชีพมาคอย

ดแูลเงนิใหอ้ยา่งใกลช้ดิ	และ 

ไม่สนใจรายได้ในรูปแบบของ 

ดอกเบีย้สกัเทา่ไหร	่แตส่นใจ 

ท่ีจะได้รับผลตอบแทนสูง

มากกว่า

2. พี่พอเพียง  
ไมช่อบความวุน่วายหวอืหวา 

ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย	ท้ังชีวิต 

ที่ผ่านมาคุ้นเคยแต่กับการ

ฝากเงิน	นอนไม่หลับถ้าเงินต้น 

ตอ้งกระเทอืน	ถอืคตชิา้ๆ	แต่

มั่นคง	 เน้นรับผลตอบแทน

สม่ำาเสมอเป็นประจำาทุกปี

3. พี่ตะลุย  
คนรุ่นใหม่หัวใจติดเน็ต	ชอบ

หาความรู้ใหม่ๆ	 เป็นตัวของ

ตัวเองสูง	 ยอมรับผลของ 

การตดัสนิใจ	ไมห่วัน่ไหวงา่ย 

กับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน	

ฝันอยากจะ เป็น เจ้ าของ

กจิการสกัอยา่ง	แตย่งัไมม่เีงนิ 

ลงทุนมากพอ	 จึ งหันมา 

ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีได้รับ 

ผลตอบแทนสูง

ลอง-ทำา-ดู
กิจกรรมท้ายบท
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แค่รู้ ไม่พอ...ต้องลงมือทำา
05

เพราะเวลาไมเ่คยคอยใคร ถา้ปลอ่ยใหม้นัผา่นไปอยา่งไรจ้ดุหมาย 

จะทำาให้เรายิ่งสูญเสีย  “โอกาส”  ไปอย่างน่าเสียดาย ไม่ว่าจะเป็น 

โอกาส...ทีเ่ร�จะรูจ้กัตวัเอง
ได้เร็วขึ้น 

โอกาส...ที่เร�จะได้ 
ตั้งเป้�หม�ยให้กับชีวิต 
ได้อย่�งถูกต้อง 

โอกาส...ที่เร�จะได้พัฒน�
ศักยภ�พที่มีอยู่ในตัวเองและ
เดินไปสู่อ�ชีพฝันได้อย่�ง
แน่วแน่

โอกาส...ที่เร�จะได้เริ่ม
ว�งแผนก�รเงินเพื่ออน�คต
ที่มั่นคง

	 แม้ว่าเราจะเป็นเด็ก	 ที่มีหน้าที่เรียนเป็นหลักและ 

ยงัตอ้งแบมอืของเงนิพอ่แมอ่ยู	่แตข่อ้ดขีองการเปน็เดก็	

คือเราสามารถเริ่มต้นทำาสิ่งต่างๆ	ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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	 ยิ่งเริ่มต้นออมเงินเร็วเท่าไร	 โอกาสที่เราจะ

ได้ดอกเบี้ยทบต้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้น	 ยิ่งรู้จักใช้จ่ายใน

สิ่งที่จำาเป็น	โอกาสที่เราจะมีเงินก้อนโต	โอกาสที่

เราจะได้นำาเงินไปต่อยอดขยายผลย่อมมีมากขึ้น

เช่นกัน	

	 ...น่ีคือข้อได้เปรียบท่ีเราสามารถสร้างได้ง่ายๆ	

เพียงแค่เรา

 เร่ิมต้นลงมือทำ�เสียแต่วันน้ี
โดยเริ่ม

 •	ตั้งคำาถามกับตัวเอง	

 •	ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิต	

 •	เก็บออมและวางแผนการเงินอย่างรัดกุม

ยิ่งรู้จักตัวเองเร็ว...ย่อมได้เปรียบ  

ยิ่งออมเร็ว...ยิ่งได้เปรียบ    

	 ถา้ใน	1	ชว่งชวีติของคนเรา	จากวยัเดก็	สูว่ยัเรยีน	วยัทำางาน	

วัยสร้างครอบครัว	และวัยชรา	ประมาณ	65-70	ปี	หากเรารู้ว่า	

ตัวเราเองต้องการอะไร	 มีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร	 ตั้งแต่อายุ	

13	ปี	เราจะมีเวลาถึง	50	ปี	ในการที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมาย	

แต่ถ้าเราปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยที่ไม่รู้เลยว่า	

เราต้องการอะไรในชีวิต	 ชอบไม่ชอบอะไร	 อยากมี 

อาชีพอะไร	อยากมีบ้ันปลายชีวิตอย่างไร	รอจนกระท่ัง	

เรยีนจบ	แลว้ออกมาทำางาน	ถงึเพิง่รูว้า่งานทีท่ำาไม่ใช่

ตัวเรา	ครั้นจะกลับไปเลือกสายการเรียนใหม่ก็ไม่ทัน

ซะแล้ว	 บางคนต้องทนทำางานที่ไม่ใช่ตัวตนของเรา	

ทนไมม่คีวามสขุกบัการทำางาน	และแนน่อนวา่	โอกาส

ก้าวหน้าในงานก็คงเป็นไปได้ยาก

 ...หากจะเร่ิมต้นใหม่ก็เหลือเวลาให้เดินไปสู่เป้าหมายน้อยเต็มที
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	 เพราะเรารูแ้ลว้วา่	เราจะสามารถออมเงนิไดอ้ยา่งไร	

เราจะใช้จ่ายเงินอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดในท่ามกลาง

สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย การโฆษณาชวนซ้ือ  และ

ค่านิยมตามกระแสแฟช่ันต่างๆ  นานา	เรารูแ้ลว้วา่จะสามารถ

นำาเงินออมก้อนเล็กๆ	ของเรา	ไปต่อยอดขยายดอกผล

ได้ด้วยวิธีใดบ้าง	

 แต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำา... ยังคงปล่อยให้กระปุกออมสิน

ตัวเก่าว่างเปล่าและสงบน่ิงอยู่บนชั้น	 สมุดบัญชีไม่มี

การเคลื่อนไหวมาเป็นแรมปี	 เสื้อผ้า	 รองเท้า	 กระเป๋า	 

แน่นเอี้ยดอยู่ในตู้	

	 ...โอกาสท่ีเราจะเดินไปสู่การมีชีวิตท่ีม่ังค่ังอย่างม่ันคง 

ได้ในเร็ววันก็ดูจะรางเลือนเต็มที	 เพราะคนที่จะประสบ

ความสำาเร็จและสามารถทำาฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้ 

จะต้องรู้จักนำาความรู้ในตำารามาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์	

และไม่หยุดที่จะเรียนรู้		

 เพราะฉะน้ัน แค่รู้ ไม่พอ  

แต่ต้องลงมือทำา และเร่ิมทำาให้เร็ว

ท่ีสุด เร่ิมเสียแต่วันน้ีเพ่ืออนาคต

ท่ีดีในวันหน้า 

 อย่�ลืมนะ คาถาความสำาเร็จ

ของเรามีว่า ททท. หมายถึง 
ทำาทันที

LIKE  

เงินทองต้องว�งแผน 
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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ความสุขจะเกิด เมื่อเรา “รู้จักพอ”

	 แม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่สิ่งสำาคัญที่สุดในชีวิต	

แต่ก็เป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วยให้ชีวิตเราดำาเนิน

ไปได้อย่างไม่ขัดสน	 ด้วยการ	 รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และ

รู้ขยายดอกผล	 เพื่อนำาพาเราไปสู่การมี “ความสุข” 

ในชีวิตน่ันเอง	 เพราะต่อให้มีเงินมากมายล้นฟ้า 

แต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้มันอย่าง	 “คุ้มค่า”	 ก็ไม่ได้ช่วย

ให้ชีวิตของเรามีความสุขขึ้นได้

	 เปรียบเทียบง่ายๆ	ระหว่าง	นาย	ก.	ที่หาเงินได้

มากมาย	แต่ไม่รู้จักใช้จ่าย	ได้เงินมาก็ซื้อๆ	ไม่เคย

เก็บออม	 กับนาย	 ข.	 ที่แม้จะหาเงินได้ไม่มากเท่า 

แต่รู้จักเก็บออม	 รู้จักใช้	 คิดทุกคร้ังก่อนควักเงินจ่าย	

ว่าสิ่งไหนจำาเป็นไม่จำาเป็น	 รู้จักแสวงหาความรู้	 

หาช่องทางนำาเงินออมที่เก็บไว้ไปต่อยอดขยาย 

ดอกผลให้งอกเงย		

     ค้นหาอาชีพท่ีเหมาะสมกับเรา วางแผน

การเก็บออมและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า และไม่ลืม

ท่ีจะนำาเงินออมไปขยายดอกผลด้วยการลงทุน

อย่างรอบคอบ 

     เม่ือปฏิบัติได้ครบท้ัง 4 รู้ : รู้ห� รู้เก็บ รู้ใช้ 

รู้ขย�ยดอกผล : ความม่ันคงและความสุข

ในชีวิตย่อมเป็นรางวัลแห่งความสำาเร็จของ 

ผู้ท่ีมีความเพียรพยายามเสมอ

	 เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้มาถึงบรรทัดนี้แล้ว	 เพื่อนๆ	ย่อมรู้คำาตอบดีว่าระหว่างนาย	ก.	และ	

นาย	ข.	ใครคือคนที่จะประสบความสำาเร็จและสามารถทำาฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้

    

LIKE  

อยู่อย่างพอเพียง   

... และถ้าให้เลือก เราอยากจะมีชีวิตแบบใครกัน
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คู่มือ เงินทองต้องวางแผน
ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่
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