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บทนํา

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื�อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีรวมกบัมลูนธิซิติี ้(Citi Foundation) ไดจดัโครงการสงเสริม
ทกัษะการเงินและอาชพีสาํหรบัเยาวชนรุนที ่1 เพื�อเปนการสรางทางเลือกในการประกอบ
อาชีพใหเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายใหไดรับ
ความรูเรื�องการเปนผูประกอบการในศตวรรษที ่21 ตลอดจนมทีกัษะการออมและบริหารเงนิ 

ทัง้นี ้โครงการดงักลาวไดรบัความรวมมอืจากโรงเรียนนาํรอง 5 แหง ประกอบดวย 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม โรงเรียนนวลนรดิศ- 
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม  และโรงเรียนวัดไตรสามัคคี 
โดยนักเรียนที่เขารวมและผานการฝกอบรมในหัวขอ  “ทักษะทางการเงิน” และ “การเปน
ผู ประกอบการ” จากคณาจารยและทีมงานของวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ 
การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงโรงเรียนจะไดรับการสนับสนุนในการสรางและ
ประกอบอาชีพที่ี่นักเรียนถนัดและสนใจจากมูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) 

นอกจากนี้ทางมูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) ไดจัดสรรเงินสนับสนุนใหแกวิทยาลัย
บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพื�อจัดทําหนังสือ 
เรื�องสั้น ในรูปแบบ E-Book จํานวน 2 เลม ไดแก “ทักษะทางการเงิน” และ “การเปน 
ผูประกอบการ” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื�อใหนักเรียนที่เขารวมโครงการไดใชในการ
ทบทวนความรู เรยีนรูเนือ้หาเพ่ิมเตมิหลงัจากสิน้สดุโครงการแลว ตลอดจนคณาจารยและ
ผูสนใจทั่วไปสามารถจะใชประโยชนจากหนังสือชุดนี้อีกดวย

โดยหนงัสอื “น.ส.ออมเงินกับนายลงทนุ” เปนหนงัสือทีช่วยสรางความรูความเขาใจ 
เกี่ยวกับการออมเงิน มีวัตถุประสงคเพื�อใหนักเรียนไดรับความรูและเขาใจความหมาย 
วิธีการออม รวมทั้งความสําคัญในการออม การวางแผนการออมเงินอยางชาญฉลาด 
รวมถึงการใชเทคโนโลยีในการออมและการลงทุน ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา
หนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนตอคณาจารย นักเรียน และผูที่สนใจ เพื�อใชเปนแนวทาง 
ในการบริหารการเงิน โดยเฉพาะการออมและการลงทุนเพื�อความมั่งคั่งในอนาคต

 

         
       คณะผูจัดทํา



 

เซฟและแบงค สองเพื�อนสนิท
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ซ่ึงคบหากันมา
ตัง้แตจาํความได ถงึแมวาจะโตมาดวยกนั
เรียนโรงเรียนเดียวกันมาตลอด แตทวา
นิสัยใจ คอความคิด และพฤติกรรมใน
เรื�องตาง ๆ  กลับแตกตางกัน

เซฟเปนผู หญิงที่เรียบรอย ทําอะไรมักจะวางแผนกอนเสมอ ไมชอบ
ความเส่ียงและการลองอะไรแปลกใหม ผิดกับแบงคที่เปนผูชายขาลุย ชอบทํา
อะไรสนุก ๆ แผลง ๆ วันไหนไมมีแผลกลับบานคือวันท่ีแปลกท่ีสุดของแบงค
เขาชอบทําอะไรเสี่ยง ๆ เพราะคิดวามันคุมคาที่จะลอง

ถงึจะแตกตางกนัมาก แตมอียางหน่ึงท่ีสองคนน้ีเหมอืนกนั นัน่คือความคิด
ในเรื�องของการวางแผนการเงินเพื�ออนาคตของตนเอง โดยเซฟวางแผนออมเพื�อ
เก็บเงินไปเรียนตอตางประเทศ ในขณะท่ีแบงคเลือกท่ีจะลงทุนผานกองทุนและ
ทําธุรกิจเพื�อเก็บเงินสรางบานใหมใหครอบครัว



3 น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน

 



4 น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน

 ใตตนมะมวงตนใหญ มบีานสองชัน้ขนาดกะทัดรัดหลังหนึง่ต้ังอยู เมื�อมอง
ไปรอบ ๆ บานก็เหน็ตนไมและดอกไมมากมายโอบลอม บานหลงันีบ้งบอกไดเลยวา
ครอบครัวพัฒนกุลทั้งอบอุนและรมรื�นขนาดไหน

ครอบครัวนี้มีกันอยู 3 คน คือ เซฟ พี่สาวคนโต ซี นองชายคนเล็ก และ 
แมทราย หญิงแกรงเพียงคนเดียวของบาน สวนพอศักด์ิเสียชีวิตตั้งแตเซฟและซี 
ยังเด็ก



5 น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน

“แม ๆ   ๆ   ๆ   ๆ   ๆ   ๆ ...ดูนี่ ๆ  ซีสอบติดแลวแม!”
“ไหน ๆ ขอพี่ดูดวยดิ”

“ไมเอา ใหแมดูกอน”

เสียงเด็กวัยรุนสองคนเถียงกันดังลั่นบาน ทําแมทรายที่กําลังทํากับขาวอยู
เผลอสะดุงอยางไมทนัต้ังตวั ซี เด็กชายตวัแสบยื�นมอืถือใหแมดปูระกาศผลการสอบ
เขาเรียนตอชั้น ม.1 ของเขาอยางตื�นเตน รอลุนวาแมจะพูดวาอยางไร

“โอโห ลูกแมเกงมากเลย ไดอยูโรงเรียนเดียวกับพี่เซฟแลว อยางนี้ตอง
ฉลอง อยากไดอะไรละลูก”

“ผมอยากไปเที่ยว”

“ไดเลย แมจัดให”

แมทรายชูตะหลวิขึน้ฟาทาํทาเหมอืนซปุเปอรแมน ซแีละเซฟรบีกอดเอวแม
อยางดีใจ  เพราะพวกเขาทั้งสามคนไมไดไปเที่ยวดวยกันมานานแลว

????



6 น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน

“เย  งั้นไปเที่ยวญี่ปุนกันนะแม ซีอยากไปดิสนียแลนด”

“แมวาไปสวนสยามแทนดีกวา ใกล ๆ ดี  ไมไดไปนานแลว” 

แมทรายพูด พลางหันกลับไปทํากับขาวตอ

“โหแม มันไมเหมือนกันสักหนอย”

“ญี่ปุนแพงจะตาย พี่วาเราเที่ยวในไทยก็พอนะ”  

เซฟพูดสนับสนุนแมทราย เพราะรูดีวาถาจะไปญี่ปุนพรอมกันทั้งครอบครัว
ตองใชเงินจํานวนมากและแมก็ตองทํางานหนักมากขึ้น

“พูดอยางเงี้ยทุกที เมื�อไหรบานเราจะไปเมืองนอกกับเขาบางอะ ซีอยาก 
ถายรูปอวดเพื�อน”

 ซีพูดพลางเดินไปนั่งเลนมือถือที่โซฟาอยางไมสบอารมณ เซฟเดินไปชวย
แมทรายทํากับขาวโดยไมมีคําพูดใดออกมา ทั้งสามคนตกอยูในหวงความคิดของ
ตนเอง มีเพียงเสียงกระทะกระทบกับตะหลิวที่ดังอยูเทานั้น

????



7 น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน

วันเปดเทอมวันแรก เซฟและซีนั่งกินขาวเชา โดยมีแมทรายกําลังงวน 
กับการเตรียมกับขาวเย็น  เพื�อเก็บใสตูเย็นไวใหลูก ๆ ทั้งสองคน

“เดีย๋วกลับจากโรงเรยีนแลว  เอาออกมาอุนกนิกนัเอาเองเหมอืนเดมินะจะ”

“ไดคะแม”

เซฟลุกข้ึนหยบิจานขาวไปลาง ในขณะทีซ่มีวัแตกนิไปเลนเกมไป จนเซฟตอง
สะกิดเพื�อใหรีบกินขาวใหหมด จะไดรีบไปโรงเรียน 

“พี่เซฟอะ บนจัง เหมือนคนแกเลย”

“วาพี่เหรอ เดี๋ยวเถอะ”

“อยาทะเลาะกันนาทั้งสองคน...ไปหยิบกระเปาแลวไปรอแมในรถนะ”

แมทรายเขามาหามทัพ กอนที่เด็กทั้งสองจะเถียงกันมากกวานี้  ซีแลบลิ้น
ใสเซฟอยางผูชนะ แลวหยิบกระเปานักเรียนวิ่งหนีออกจากบานไปอยางรวดเร็ว 
จนเซฟไมทันจะตอบโต ไดแตจิ๊ปากอยางอารมณเสีย



8 น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน

“แลวครูเขาก็ชมซีใหญเลย วาซีหัวไว ถามไรก็ตอบได บอกวาจะใหซีเปน
หัวหนาหองดวยละ”

เปดเทอมมาไดเกือบสองสัปดาหแลว ทุกวันซีจะกลับบานมาเลาเรื�อง 
ที่โรงเรียนใหพี่สาวฟงอยางตื�นเตนเพราะเจอแตเรื�องใหม ๆ  ที่เขาไมเคยเจอมากอน 
ทั้งเพื�อน ทั้งโรงเรียน และการเรียนที่สนุกสนาน

แตทวาวันนี้กลับตางออกไป เซฟไมไดฟงสิ่งที่ซีพูดสักประโยคเดียว เพราะ
ใจมัวแตคิดเรื�องอื�นอยู

“พี่เซฟ...พี่เซฟ ฟงซีอยูปะเนี่ย”  

เมื�อเห็นวาเซฟไมฟง นองชายตัวแสบเลยเขาไปตะโกนใกล ๆ  หู จนพ่ีสาว
สะดุง

“อะ! ออ  ฟงสิ...ฟงอยู”

“เปนไรของพี่เนี่ย ใจลอยอยูได”

“ไมมีอะไร แคคิดโนนนี่ งั้นพี่ไปนอนกอนนะ” 

เซฟพูดตอบเนือย ๆ  เพื�อตัดบทสนทนา กอนที่จะลุกเดินขึ้นหองนอนไป 
ทิ้งใหนองชายยืนบนคนเดียว



9 น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน

เมื�อเดินถึงหองนอน เซฟก็ทิ้งตัวลงบนเตียงอยางเหนื�อยและออนแรง 
เธอจองเพดานอยูนาน ใชสมองครุนคิดในสิ่งที่วนเวียนอยูในหัวมาตั้งแตเชา

“แพงขนาดนี้ไปดีไหมนะ”

เซฟพึมพาํกบัตวัเองกอนทีจ่ะพลกิตวัไปหยบิโทรศพัทมอืถอืและสงสต๊ิกเกอร
ไปทักเพื�อนสนิทที่สุดของเธอ

“แบงค”

“วาไง”

“เปลา”

“อะไรของเธอ มีไรก็บอกมา”

เซฟจองโทรศัพทอยูสักพัก กอนจะถอนหายใจออกมา และตัดสินใจพิมพ
อยางชา ๆ  แตยังไมทันที่จะกดสงขอความก็มีสายเขาจากเบอรที่เธอไมคุนเคย

“ฮัลโหล สวัสดีคะ”

“นองเซฟใชไหม นี่นาเปลนะจะ เปนเพื�อนกับแมของหนู ตอนนี้นาอยู 
หนาบาน ยังไงเดี๋ยวหนูกับนองแตงตัวเลยนะจะ นาจะพาไปโรงพยาบาล”

“ไปโรงพยาบาลทําไมคะ”

“แมของหนูตกบันไดจะ อยู ICU”

เซฟมือสั่นดวยความตกใจจนไมทันระวัง มือถือหลุดมือหลนลงพื้นเสยีงดัง
จนหนาจอเกิดรอยราวเลก็ ๆ  แตบาดลกึเหมอืนกบัรอยราวในใจของเธอตอนนี้



10 น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน

เซฟและซีอยูในหองพักผูปวย ทามกลางแสงไฟสลัวที่มาจากเครื�องแสดง
อตัราการเตนของหวัใจ เซฟน่ังจองแมทรายท่ีกาํลงัหลับสนทิอยูไมวางตา ในขณะท่ี 
ซีผล็อยหลับไปขาง ๆ อยางเหนื�อยออน    

อาการของแมทรายตอนนี้พนขีดอันตรายแลว มีเพียงแคอาการฟกชํ้า 
ที่ศีรษะและแขนขวาท่ีหักจนตองเขาเฝอกเทาน้ัน เชฟคอย ๆ  ลูบมือแมเบา ๆ  
แมจะไมเปนอันตรายแลว แตเธอก็อดไมไดที่จะกังวล

“แมจา หายไว ๆ นะ พวกหนูเปนหวง”

มีเสียงเคาะประตูดังข้ึน นาเปล เพื�อนสนิทของแมทรายก็เขามาพรอม 
คุณหมอและพยาบาล เซฟจึงลุกขึ้นเพื�อหลีกทางให กอนไปน่ังที่เกาอ้ีเดียวกับซี 
ที่หลับอยู

คุณหมอตรวจอาการของแมเสร็จก็เดินออกจากหองไป เหลือแคพยาบาล 
ที่คุยกับนาเปลตอ พรอมยื�นเอกสารในมือใหนาเปลอาน



11 น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน

“คุณทรายเปนนักธุรกิจใชไหมคะ ดังนั้นก็คงไมมีเบิกประกันสังคมหรือ 
ตนสังกัดสินะคะ”

“ใชคะ แตไมมปีญหาหรอกคะ คนอยางทรายวางแผนเรื�องพวกน้ีไวลวงหนา
แลว”

“ถาอยางนั้นเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะเอาเอกสารใหเซ็นอีกที ตอนท่ีคุณ 
ทรายฟนละกันนะคะ”

หลังจากพยาบาลพูดจบก็เดินออกจากหองไป นาเปลจึงเดินไปขางเตียง 
ลูบหัวแมทรายเบา ๆ ดวยความเปนหวงกอนจะหันมาคุยกับเซฟ พรอมยิ้มนอย ๆ  

“ดนีะทีท่รายเปนคนรอบคอบ  พวกหนสูองคนก็ไมตองกังวลนะจะ  แมของ
พวกหนูเปนคนที่วางแผนการเงินไดดีที่สุดคนนึงเทาที่นารูจักเลยละจะ”



12 น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน

เสียงตะหลิวกับกระทะกลับมาสงเสียงดังยามเชาอีกครั้ง แมทรายกําลัง 
ทําผัดผักรวมมิตรกับไขพะโลของโปรดของลูก ๆ  ท้ังสอง ในขณะท่ีเซฟและซีกําลัง 
นั่งกินขาวเชาไปทะเลาะกันไปเหมือนอยางเคย

“บอกกี่ครั้งแลววาอยาเลนเกมตอนกินขาว วันนี้พี่ไปคายนะ หามสาย”

“เอาแตบน ๆ ๆ  ๆ  กินชา สายแน แบร...”  

พดูจบ ซกีล็กุข้ึนหยบิจานไปลางทันท ีทิง้ใหเซฟตองรีบตกัขาวเขาปากเค้ียว
อยางเรว็จนหมดจานกอนท่ีจะรบีลกุตามนองชายตัวแสบไป  แมทรายหันไปมองลูก
ทั้งสองอยางขํา ๆ

“แมดูดิ ซีแกลงหนูอีกแลวอะ”

“แมวาเซฟเริ่มกอนนะ”

“ใชเลย ดังนั้นซีไมผิด”  

ซแีลบลิน้ลอเลียนพ่ีสาว พลางลางจานไปดวยความสบายใจ  ในขณะท่ีเซฟ
เห็นวาแมทรายเขาขางนองก็เลยยอมจํานนยืนลางจานไปเงียบ ๆ

ตึ๊ง....

เสียงเตือนจากแอปพลิเคชั่นแชทดังมาจากมือถือเซฟ เปนแบงคสงมา
นั่นเอง เซฟรีบลางจานจนเสร็จเพื�อเดินมาอานขอความของแบงค
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“ออกจากบานยัง เอาเสื้อหนาวมาดวย บนดอยอากาศหนาวแลว”

แบงคสงขอความมาพรอมสต๊ิกเกอรการตูน ทําทาหนาวส่ัน นํ้ามูกไหล 
เซฟอานแลวเผลอขําออกมาคนเดียว กอนจะกดสงตอบไปสั้น ๆ

“รูแลวนา”

เซฟเดินขึ้นหองนอนไปหยิบเสื้อหนาวตัวเกง พลางมองรอบ ๆ  หองตัวเอง
กอนที่จะหยิบตุกตาหมาสีนํ้าตาลที่อยูบนเตียงมาอุม  

“เราไปเชยีงใหมกอนนะบบูู เดีย๋วอกีอาทิตยนงึก็กลับมาละ ฝากดูแลแมและ
นองแทนเราดวยนา”

เสยีงประตหูองนอนปดลง กอนลมจะพดัเบา ๆ  จนผามานสีขาวสะอาดปลิว
ไปโดนกรอบรูปที่ตั้งอยูบนโตะหนังสือ โดยมีบูบูตั้งอยูขาง ๆ ประหนึ่งสุนัขเฝายาม 
ใหกับครอบครัวที่แสนจะอบอุนและแข็งแกรงครอบครัวนี้
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สวัสดีคะ เซฟเองคะ รู จักครอบครัวเซฟ
กนัไปแลวนะคะ จะเหน็วาเกิดเหตุการณไมคาดฝนข้ึน
กับแมทราย แตทวาครอบครัวของเซฟกลับ
ผานพนมันมาได ก็เพราะแมทรายเปนคน
มีวินัยในการออมเงินนั่นเองคะ ถึงแมวา
จะไมสามารถเบิกคารกัษาพยาบาลได แต
แมทรายก็สามารถท่ีจะมีเงินมาจายคา
รกัษาพยาบาล แถมยงัจายคาไปออกคาย
ตางจังหวัดของเซฟไดดวย ดังนั้นบอก
ไดเลยวาการออมเงินเปนเรื�องสําคัญ
มากจริง ๆ

แตกอนท่ีทุกคนจะเริ่มออมเงินกัน ควรจะ
รูจักกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการออมเงิน
กนักอนคะวาเราจะออมไปเพื�ออะไรกนัไดบาง ลองมา
ดูกัน

1. ออมเพื(อสรางวินัย ควรมีเปาหมายที่
ชดัเจนและวางแผนการออม ปกติเริม่ตนการออมเงิน 
10% และเพิ่มการออมเงินเรื�อย ๆ  เมื�อมีความพรอม
และมีวินัยมากขึ้น
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2. ออมเผื(อมีเหตุฉุกเฉิน ควรสํารองเงินไวใชเผื�อมีเหตุจําเปนตองใชเงิน 
หรือเกิดเหตุที่ไมคาดคิด ปกติควรเก็บเงินอยางนอย 6 เดือนของคาใชจายประจํา
ของเรา ซึ่งจะชวยใหเราสามารถอยูไดในชวงปรับตัว เชน ใชจายเงินในแตละ 
เดือน เดือนละ 20,000 บาท เราก็ควรออมเงินเผื�อฉุกเฉินประมาณ 120,000 บาท 
เผื�อตกงานกะทันหัน จะไดมีเงินสํารองไวใชจายระหวางหางานใหมอีก 3-6 เดือน

3. ออมเพื(อเติมความฝนของตัวเอง เชน เพื�อซ้ือเส้ือผาใหม ไปเที่ยวที ่
ตางจังหวัด  หรือซื้อของที่อยากไดหรือที่ตองการ

4. ออมเพื(อวยัเกษยีณ เปนการออมในระยะยาว เชน ออมเพื�อดูแลสขุภาพ  
จะอาศัยเงินเลี้ยงดูของรัฐบาลคงไมเพียงพอ หรือรอบุตรหลานเขามาดูแลคงไมได

5. ออมเพื(อสรางความมั่งคั่ง นําเงินออมไปตอยอดทําธุรกิจ เมื�อเราเขาใจ
วัตถุประสงคแลววา การออมเงินสามารถทําเพื�อเปาหมายอะไรไดบาง หลังจากนี้ 
ขอใหทกุคนคอย ๆ  เริม่ต้ังเปาหมายดคูะ แมจะเปนแคเพียงเรื�องเล็ก ๆ  แตกม็ปีระโยชน
เชื�อเซฟเถอะคะวามันคุมคาแนนอน  เหมือนที่แมทรายทํามาแลว 
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คืนหนึ่งขณะที่เซฟน่ังอานหนังสืออยูในหองนอน ซีนองชายของเธอก็
เปดประตูเขามาโดยไมบอกกลาว กอนจะรีบมาน่ังคกุเขาขาง ๆ  เธอ จนเซฟตกใจวา
เกิดอะไรขึ้น 

“ทําอะไรอะซี  คุกเขาทําไม”

“พ่ีเซฟ ชวยซีดวย” ซีพูดพลางยื�นมือถือใหเซฟ  โชวหนาจอวาตอนน้ีเขา
กําลังเลนเกมเกมหนึ่งอยู เซฟมองซีงง ๆ

“จะใหพี่ทําอะไร”

“ซีไมมีตังคเติมเหรียญแลวอะ พี่เซฟเติมใหหนอย เอาไปซื้อไอเท็มสองอัน
ก็จะชนะแลว”

ซีเอาหัวมาซุกแขนเซฟพรอมทําทาออดออนจนนาหมั่นไสทั้ง ๆ  ท่ีปกติ
ไมเคยทํา  แตทวาเซฟไมหลงกล  ถอนใจอยางเอือม ๆ

“แลวคาขนมไปไหนหมด”

“ก็มันไมพอซื้อไอเท็มอันนี้อา”

“ไมเอาอะ  อยากไดอะไรก็เก็บเงินสิ”

“เงินเก็บซีก็หมดแลวอา หมดตั้งแตเดือนที่แลวโนน  แหม...นิดเดียวเองนา
พี่เซฟ เดี๋ยวซีใชคืนใหทีหลัง  ตอนนี้เติมเงินใหกอนเถอะนา”

“ใชเงินแบบนี้พี่ไมชวยดวยหรอก” 



18 น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน

เซฟพูดกอนจะลุกเดินไปเขาหองนํ้า ซีมองตามกอนจะวิ่งพรวดพราดไปยืน
ขวางประตูหองนํ้าและยิ้มกวางกอดแขนพี่สาวพรอมสงสายตาเหมือนสุนัขพันธุปก
ทีห่วิขาว แตกเ็หมอืนจะไมไดผล  เซฟสายหนากอนแกลงดีดหซูจีนเขารองเสียงหลง 
กระโดดไปมาดวยความเจ็บ

“โอยยยยย พี่เซฟ ทําไรเนี่ย เจ็บบบ”

“โทษฐานใชเงินไมรูจักคิดไง”

พูดจบ เซฟก็เดินเขาหองนํ้า พรอมปดประตูทันที

“แคนี้ทําเปนงก เออ...ไมขอก็ได!”

ซีตะโกนตามหลังพี่สาวดวยความโกรธ กอนจะเดินออกจากหองไป
เซฟที่ยืนอยูในหองนํ้าไดแตถอนใจเบา ๆ กับตัวเองในกระจก  

“โดนโกรธซะแลวสิ”

ตึ๊ง........เสียงเตือนจากแอปพลิเคชั่นแชทดังมาจากมือถือดึงใหเซฟที่กําลัง
จะนอนตองหยิบขึ้นมาอานและพบวาเปนแบงคนั่นเองที่สงสต๊ิกเกอรแชทมาหา  

“ทะเลาะกับซีเหรอ”

“ใช ทําไมเหรอ”

“ซีมายืมเงินเราไปสองพัน”

“แลวใหไปปาวเนี่ย!!!”

“ให”

เซฟสะดุงตัวลุกขึ้นนั่งทันที  พรอมกดโทรหาแบงคดวยความโมโห

“ทําอะไรของนาย รูทั้งรูวาซีจะเอาไปเลนเกมแลวใหเงินไปงาย ๆ  แบบน้ัน
ทําไม แลวเดี๋ยวซีก็จะเคยตัว ไดครั้งนึงแลวก็จะขออีก ทําไมทําแบบนี้ละแบงค”

 “ใจเย็นกอนเซฟ ใจเย็น ๆ เรื�องนั้นเรารู  เดี๋ยวเราจัดการเอง”

 “นายจะทําอะไร?”  

 เซฟเลิกคิ้วข้ึนเล็กนอยดวยความสงสัยวาเพื�อนสนิทปลายสายต้ังใจ
จะทํายังไงกับเรื�องนองชายตัวแสบของเธอกันแน
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 วันถัดมา ขณะที่ซีกําลังนั่งเลนเกมมือถืออยู ที่ โตะริมสนามฟุตบอล
หลังโรงเรียนกับโจกเพื�อนสนิท แบงคก็เดินตุปดตุเปมาในสภาพอิดโรย ทุกคน
แถวนั้นมองตามดวยความสงสัย

 “ซี นั่นเพื�อนพี่แกปะ  ทําไมดูเมา ๆ”

 “ไหน....พี่แบงคอะนะ  ไมหรอก พี่เขาไมกินเหลา”  

 ซีมองแบงคที่เดินเซ ๆ  กอนจะรีบกมหนาเลนเกมตอโดยไมคิดอะไร แต
เลนไดพักเดียวโจกก็สะกิดอีก จนซีเริ่มหงุดหงิดและเงยหนาขึ้นดาเสียงดัง

“อะไรของแกเนี่ย คนกําลังมือขึ้นอยู  ไอเท็มใหมเจง ๆ  ทั้งนั้น”

“แกดูโนน ๆ ”  

ซีมองตามมือโจกที่กําลังช้ี ไปยังแบงคที่เดินเซไปเซมาเหมือนซอมบี้
ไมมีวิญญาณ แตไมทันที่ซีจะพูดอะไร อยูดี ๆ  แบงคก็ลมลงกอนจะกลิ้งไถลไปตาม
พื้นสนามหญา ซีและโจกรีบวิ่งเขาไปชวยทันทีดวยความตกใจ

“ไหวปะพี่แบงค ไปหองพยาบาลมั้ย เดี๋ยวพาไป”

แบงคไมไดบาดเจ็บมาก มีเพียงเนื้อตัวและเสื้อผาเต็มไปดวยหญาและดิน 
หวัมรีอยถลอกเล็กนอยเทานัน้  ซรีบีควายาดมมาใหแบงค  พรอมหากระดาษมาพดั
ให ดวยความเปนหวง  ซีและโจกรีบวิ่งเขาไปชวยทันทีดวยความตกใจ
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“ม...ไมเปนไร พี่ไมเปนไรมาก พี่แค...”

“ครืดดดด จอกกกกก” 

ยังไมทันจบประโยค เสียงทองของแบงคก็ดังล่ัน แบงครีบกุมทองพลาง
หัวเราะแกเขิน ซีมองอยางงง ๆ  ทําสีหนาไมถูกวาควรจะยังไงตอดี

“อยาบอกนะวาเปนลมเพราะไมไดกินขาว”

“ถูกตองนะคราบ นี่ตั้งแตเชายังไมไดกินไรเลย  หิวโคตร” 

พูดจบแบงคก็ทําทาจะเปนลมหนาควํ่าพื้นอีกรอบ แตคราวนี้ซีควาไวไดทัน
เสียกอน 

“แลวทําไมไมกินละพี่”

“ก็ไมมีตังค”  

แบงคพูดลอย ๆ  กอนจะหยิบกระเปาเงินออกมาเทโชวทุกคนใหดูวาไมมี
เงินจริง ๆ

“โห พี่ เอาเงินไปจีบสาวหมดละสิ”

“ชาย พอดีสาวติดเกมนะ แถมใชเงินก็ไมเปน ทุมเงินเลนเกม ตองมา
ขอตังคพี่  พี่ก็เลยใหไปหมดเลยสองพัน  ถึงขนาดเอาเงินเก็บใหไปเลยนะ”  

โจกแกลงแซวแบงคเลน  แตปรากฏวาแบงคก็ตอบรับคําซะอยางนั้น

“สุดยอด! พี่กับพี่เซฟเนี่ยรวยจังอะ เมื�อวานพี่เซฟก็ใหตังคไอซีสองพัน
เหมือนกัน ผมละอิจฉาอยากมีพี่แบบนี้บาง” 

โจกพูดดวยความชื�นชม ตางกับซีและแบงคที่นั่งนิ่งเงียบจองตากันและกัน 
ตกอยูในภวังคความคิด

บรรยากาศเงียบอยูนานจนโจกเริม่งง แตไมทนัท่ีเขาจะถามอะไรเพ่ิม แบงค
กล็กุขึน้ปดกางเกง หยิบกระเปานกัเรยีน แลวเดินจากไปซะอยางน้ัน ทิง้ใหซแีละโจก
นั่งอยูที่เดิม

“พวกพ่ีไมไดรวยหรอก แครูคณุคาของเงินและคิดกอนใชเงนิเสมอ...ง้ันพี่ไป
กอนละ”

“หายแลวเหรอพี่”
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โจกถามดวยความงง เพราะสภาพแบงคดูกระฉับกระเฉงแข็งแรงเหมือน
คนละคนกับตอนกอนหนานี้

“สบายมาก เงนิคาขาวทัง้เดอืนของพีแ่ลกกบัการทีน่องคนนึงเหน็คณุคาของ
เงินไดก็คุมแลว”

แบงคโบกมือกอนที่จะเดินจากไป พรอมกับพระอาทิตยสีแดงที่กําลังจะลับ
ขอบฟาในอีกไมกี่นาที

แบงคใสหูฟงเดินฮัมเพลงโปรดอยางอารมณดี สักพักเขาก็เดินผาน
รานขาวแถวบานที่แมคากําลังผัดกะเพราหมูที่สงกลิ่นหอมฟุงไปทั่วซอย

“โห...หิวขาวเลยอะ”

แบงคพึมพํากับตัวเอง พลางยืนลูบทองสีหนาหิวอยางเห็นไดชัด

“เลี้ยงกะเพราเอามั้ย?”

แบงคหันหลังไปทางตนเสียง ก็เจอเซฟที่พูดพรอมตบไหลเพื�อนสนิทอยาง
อารมณดี เธอเดินไปส่ังกะเพราหมู 2 จานและลากแบงคใหเขาไปน่ังในรานขาว
ดวยกัน

“ขอบคุณนะ”

“เรื�องอะไร” แบงคถามเพื�อนสาวขณะที่กําลังเคี้ยวขาวกะเพราอยูเต็มปาก
จนเซฟเผลอหัวเราะเสียงดังในความตะกละของเพื�อน แบงคเลยแลบลิ้นแกลง
ใหเห็นขาวที่เต็มปาก จนเซฟตองตีเพื�อใหเขาเลิกทํา
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“ที่สอนบทเรียนใหนองชายเราไง เมื�อก้ีซีโทรมาหาเราแลว และฝากเรา
ขอโทษนายแทนดวย นองยังไมกลาเจอหนานายนะ กลัวนายโกรธ”

“เหรอ”

แบงคตอบหนาตาย แตมือก็ตักขาวเขาปากไมหยุด จนเซฟหนาเจื�อน
กลัวเพื�อนจะโกรธนองเธอ

“งั้นเอางี้ เดี๋ยวใหซีมาขอโทษเองก็ได แลวก็ผอนใชนายเดือนละ 500
ดวยเลย ดีมั้ย”

“อืม...งั้นขอคิดดอกเบี้ยรอยละ 30 ละกัน แบบนั้นละหายโกรธเลย”  

“หนาเลือดจริง ๆ เลยนายเนี่ย” 

เซฟเถียง แตแบงคยิ้มกวางลอเลียน กอนจะยื�นชอนมาตักหมูจากจานเซฟ
เขาปากตัวเองอยางเอร็ดอรอย

หลังจากอิ่มทอง ท้ังคูก็เดินกลับบานพรอมกัน พลางคุยเรื�องสัพเพเหระ
เหมือนทุกทีจนกระทั่งถึงหนาบานเซฟ หญิงสาวรีบวิ่งกลับเขาไปในบาน กอนจะวิ่ง
ออกมาพรอมถุงพลาสติกใบใหญ

“อะ ให”

“อะไรเนี่ย  หนักมากกกกกกกกก”

“มะมวง มะละกอ แตงโม และก็ไสกรอก ไข นํ้าพริก ปลากระปอง แลวก็
ปลาเค็มมั้ง”  

เซฟสาธยายบรรดาของตาง ๆ ในถุง  

“ของไถโทษที่นองเราทําใหนายไมมีเงินกินขาว”

แบงคยืนอึ้ง กอนจะตั้งสติได แลวก็ขําออกมาเสียงดัง

“นี่กะขุนใหเราอวนเหมือนเธอซินะ”

“ไอบาแบงค เอาคืนมาเลยยยยยยยย”

เซฟวิ่งไลตามแบงคที่วิ่งหนีไปพรอมถุงกับขาวใบใหญ เสียงหัวเราะของ
ทั้งสองดังกองไปทั่วบริเวณพรอมกับเสียงกบที่รองระงมรอรับฝนท่ีกําลังจะตก
ในคํ่าคืนนี้
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สวัสดีคะ เซฟจะมาอธิบายถึงสิ่งที่เรียกวา 
“ศัตรูของการออมเงิน” กันคะ อยางที่เห็นไปแลววา 
นองชายของเซฟก็โดนศัตรูตัวฉกาจที่มาทําใหเงิน
คาขนมหมด แถมยังไมมีเงินเก็บอีก มาดูกันดีกวาคะ
วามีอะไรบาง

1. ภาวะเงินเฟอ เปนตัวบั่นทอนคาของเงิน
ใหลดลง ศัตรูตัวนี้คุณไมสามารถกําจัดได แตคุณ
สามารถเอาชนะไดดวยการออมหรือการลงทุนที่ให
อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกวาอัตราเงินเฟอ

2. ความไมมีวินัยในการออม เปนสิ่งที่เกิดจากตัวเราเอง สามารถกําจัด
ไดยาก เพราะถูกปลูกฝงจนเปนนิสัย คุณจึงตองพยายามออมใหเหมือนเปนหนาที่
ที่ตองอาบนํ้า กินขาว ไปทํางาน ฯลฯ

3.  ความโลภ เปนศัตรูตัวที่รายที่สุด บางคนโลภมาก อยากไดผลตอบแทน
สงู ๆ  จงึนําเงนิทัง้หมดไปลงทนุในสิง่ทีม่คีวามเสีย่งสูงจนตองกลับมาเริม่ตนออมใหม 
ซึ่งทางเดียวที่จะทําใหคุณรักษาเงินออมใหมีความปลอดภัยไดคือ ตองรูจักพอ
รูวาตัวเองตองการอะไรและยอมรับความเสี่ยงไดแคไหน 

4. เหตุการณไมคาดฝนหรือฉุกเฉิน ไมวาจะเปนอุบัติเหตุ เจ็บไขไดปวย
ไฟไหม รถชน หรืออะไรตาง ๆ ที่อยูนอกเหนือแผนการใชเงิน มีหลายคนที่เงินออม
ของตนเองทีอ่อมมาตลอดชีวติหายเกล้ียงเพราะเรื�องเหลานี ้แตคณุสามารถปกปอง
ชีวิตและเงินออมของคุณไดดวยการทําประกัน
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โห...เยอะแยะเลย  แตไมตองกังวลนะคะ เพราะศัตรู
ทุกอยางเราสามารถตอสูไดและที่สําคัญยังกําจัดออกไปไดดวย
เซฟจะอธิบายใหฟงคะวาทําอยางไรไดบาง

1. มีวินัย ออมใหสมํ่าเสมอ สรางใหเปนนิสัย เริ่มออม
แตเนิ่นๆ

2. ตั้งเปาหมายที่ทาทายยิ่งขึ้น ในปแรกที่เริ่มออมอาจจะกันเงินไวประมาณ 
10% ของรายได ปที่ 2 ออมเพิ่มเปน 12% ปที่ 5 เพิ่มเปน 15% ปที่ 10 เพิ่มเปน 
20% เปนตน

3. หักเงินออมอัตโนมัติ เมื�อตั้งเปาหมายแลวตองลงมือปฏิบัติ โดย
หักเงินออมทันทีเมื�อมีรายไดเขามา

4. จัดทํางบการเงินสวนตัว (บัญชีรายรับ-รายจาย)

5. ใหรางวัลกับตัวเอง ตั้งเปาการออมหากออมไดถึงระดับหนึ่ง หรือลงทุน
ไดกําไรระดับหนึ่งจะแบง 5-10% ของกําไรมาซื้อของที่เราอยากได ทําในส่ิงที่
อยากทํา เพื�อเปนกําลังใจในการออม

ลองทําตามดูนะคะ รับรองคะวาศัตรูของการออมเงินจะตองพายแพ
อยางแนนอน เชื�อเซฟนะคะ
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ฝนตกหนักยามคํ่าคืนทําใหอากาศที่รอนอบอาวตอนกลางวันกลับชื้นและ
เย็นฉํ่าขึ้นมา จนเซฟท่ีนั่งอานหนังสือเตรียมสอบอยูหาวออกมาหลายรอบ เธอ
พยายามขยับตัวบิดไปมาเพื�อคลายความงวงหลายคร้ัง แตสุดทายก็ทนไมไหว
ลุกขึ้นจากโตะหนังสือแลวพุงตัวไปท่ีเตียง ซุกตัวเขาไปอยูใตผาหมสีชมพูผืนใหญ
อยางรวดเร็ว

“ไวอานตอพรุงนี้ละกันนา บูบู”

เธอหนัไปพดูกบัตุกตาหมาสนีํา้ตาลตวัโปรดท่ีวางอยูขาง ๆ  หมอน แลวเอือ้ม
มือไปปดไฟ ในขณะท่ีเซฟกําลังจะเคล้ิมหลับก็มีเสียงเคาะประตู ดวยความงวง
เธอเลยตั้งใจทําเปนไมไดยินเพื�อที่จะหลับตอ แตทวาเสียงที่ประตูไมมีทีทาจะหยุด
จนเซฟตองลุกขึ้นมาเปดดวยความหงุดหงิด

“พี่เซฟ  ซีคุยดวยไดมั้ย”

ซี นองชายตัวแสบของเธอน่ันเอง เขากําลังยืนในชุดนักเรียนชุดเดิม
ดวยสีหนาวิตก ในมือถือกระปุกออมสินสีแดงเอาไวแนน เชฟเห็นดังนั้นเลยคลาย
ความโกรธ กอนที่จะปลอยใหนองชายของเธอเขามาในหองไดอยางที่ตองการ

“พี่แบงควาไงอะพี่ เขาโกรธซีปาว”
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“คนทีค่วรโกรธคอืพ่ีมากกวามัง้ซ ียมืเงนิเพื�อนพี่ไมพอ ยงัจะไปโกหกคนอื�น
อีกวาพี่ใหเงินเรานะ”

“ขอโทษ”

ซีขอโทษออกมางาย ๆ  จนเซฟงง แตก็ดีใจท่ีนองชายของเธอเริ่มคิดได
และเปนผูใหญมากขึ้นจากเหตุการณที่เกิดขึ้น

“พี่บอกพี่แบงคไปวา เราจะผอนใชเดือนละ 500”

“หา!!! จะบาเหรอพี่เซฟ คาขนมเดือนนึงซีไดแคพันสอง เองจะไปพอใช
ไดไง ไมไหวหรอก”

“แลวซจีะใหพีแ่บงคเขาไมมตีงัคกนิขาวเหรอ เหน็สภาพพีเ่ขาแลวไมใชเหรอ 
เกือบเปนลมเพราะไอการใชเงินบา ๆ ของเรานั่นแหละ”

ซีนิ่งเงียบไมเถียงพี่สาวเลยสักคํา เพราะรูตัวดีวาสิ่งที่ตัวเองทําลงไปมันผิด
และสรางความเดอืดรอนใหกบัแบงคจรงิ ๆ เขาคดิอยูสกัพกั กอนจะพยกัหนาตอบรับ 
ขอเสนอของพี่สาวอยางชวยไมได

“ก็ได แตพี่เซฟตองชวยซีดวยนะ”

“งั้นเรามาเริ่มออมเงินกัน” 

เซฟย้ิมพลางดงึกระปกุออมสนิสแีดงของซมีาถอืไว นบัวาเปนสญัญาณของ
การเริ่มตนการวางแผนการเงินของนองชายตัวแสบ

หลังจากตกลงกับพี่สาวไดวาจะผอนใชเงินที่ยืมแบงคมาเดือนละ 500 บาท 
ซีก็เร่ิมปรับพฤติกรรมการใชเงินตามตารางที่เซฟไดเขียนให เชน หลังจากไดเงิน
คาขนมจากแมทรายตองหักเงินออกกอนเลย 100 บาทใสกระปุกไว และทุกวัน
หลังจากกลับจากโรงเรียนตองเอาเงินหยอดกระปุก 20 บาท

ทุกอยางเหมือนจะเปนไปดวยดี จนกระทั่งเขาสูสัปดาหสุดทายของเดือน
แรก เซฟจึงนดัแนะกบัซใีหเอาเงินในกระปกุออกมานับเพื�อจะไดเอา  เงนิ 500 บาท
แรกไปใหแบงคตามสัญญา แตซีกลับบายเบี่ยงบอกวาตองทําการบานไมวางมา
นับเงินดวย แตเซฟรูทันนิสัยของนองชาย เลยไมฟง แลวหยิบกระปุกของซีออกมา
เทเพื�อนับเงินทันที
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“หกสิบบาท...!!! หายไปไหนต้ังสี่รอยสี่สิบบาท พี่จําไดวา อาทิตยแรกเรา
ก็เอาเงินหยอดไปรอยนึงแลวนี่ เปนไปไดยังไงที่เหลือหกสิบบาท”

“ก็อาทิตยที่แลวไอโจกชวนซีไปหางอะ ซีเลยตองแคะเอาที่เก็บไวออกมาใช
กอน  แตเดี๋ยวคอยเก็บใหมก็ไดนาพี่ เดี๋ยวเดือนหนาแมก็ใหแลว”

“ถายังทําตัวแบบนี้  เมื�อไหรจะคืนเงินพี่แบงคครบ”

“เดือนหนา ซีสัญญา ซีจะไมแคะเงินออกมาใชแลว”

“พี่จะไปคุยกับแม”  

เซฟวางกระปุกแลวเดินออกจากหองไป แตยังไมทันกาวออกจากหอง
ซีก็เดินมาขวางไวกอน

“ไมเอา พี่เซฟอยาบอกแมนะ ซีสัญญาวาจะไมทําแบบนี้อีก เชื�อซีเถอะนะ”

“ลูกผูชาย สัญญาแลวหามคืนคํานะ รูมั้ยซี”

“ซี ไปหางกัน อยากซื้อการตูน” 

โจกสะกิดซีที่กําลังนั่งเลนเกมอยูระหวางรอรถเมล ซีเงยหนาทําทาจะพยัก
หนาตอบแตก็ชะงักไว เพราะนึกขึ้นไดวาตองเก็บเงินและผิดสัญญากับพี่เซฟอีก
ไมไดแลว
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“ไมอะ ขี้เกียจ”

“โห นาเบื�อ ชวงนี้ชวนไปหางก็ไมคอยไปเลยนะแก”

“ก็ขี้เกียจอะ กลับบานเลนเกมดีกวา”

“ไปเปนเพื�อนหนอยนาแปบเดียว ซื้อการตูนสองเลม แลวกลับเลย”  

โจกเดนิเขามากอดคอลากใหซลีกุข้ึนคะยัน้คะยอ จนสุดทายเขากใ็จออนยอม
เดินตามเพื�อนสนิทสายเผด็จการไป

“ซื้อแลวกลับเลยนะ”

“เออ ๆ กลับเลย สัญญา” 

เมื�อตกลงกันได ทั้งสองเลยรอขึ้นรถเมลสายใหมที่มุงหนาพาพวกเขาไปยัง
หางสรรพสินคาแทน

หลังจากเดินเลือกหาการตูนอยูนาน โจกก็ไดการตูนใหมสมใจ แตวาเมื�อ
ทั้งสองออกจากราน โจกกลับลากซีใหเดินไปโรงหนังซะอยางนั้น โดยที่ซีไมรูเลยวา
โจกแอบนัดเพื�อนคนอื�นไวที่โรงหนังอยูแลว

“ไหนบอกแคมาซื้อการตูน”

“ก็ถาบอกวามาดูหนัง แกไมมาแน เอานาซี ไหน ๆ  ก็มาแลว ดูหนังเหอะ
ไอโตง ไอฟลุค กับฟาก็มา เรื�องนี้แกอยากดูไมใชเหรอ”
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โจกพยายามเกลีย้กลอมซ ีจนเขาก็เกดิความลงัเลเดินตามเพื�อน ๆ  ไปตอคิว
ซื้อตั๋ว แตเมื�อหยิบกระเปาเงินออกมาคําพูดของพี่เซฟก็ดังขึ้นในหัวของเขา

“ลูกผูชาย สัญญาแลวหามคืนคํานะ รูมั้ยซี”

ความรูสกึผดิทวมทนจติใจของซ ีเขาหายใจเขาลึก ๆ  ตดัสินใจปดกระเปาเงนิ 
แลวนํามันใสเขากระเปากางเกงตามเดิม เขาเดินแทรกคิวไปตบบาโจกที่ยืนอยูหัว
แถว 

“แกผิดสัญญาเรา เรากลับละ”

เสียงพัดลมในหองนอนของเด็กหนุมมัธยมสงเสียงดังแกรก ๆ  เปนจังหวะ
เคลาไปกับเสียงเพลงที่เปดคลอเบา ๆ  มาจากเครื�องคอมพิวเตอร กลางหอง
สองพี่นองกําลังนั่งนับเงินที่กระจัดกระจายอยูดวยสายตามุงมั่นและตื�นเตน

“สี่รอยสามสิบ...สี่รอยหาสิบหา...สี่รอยเกาสิบ...และ หารอย”

“เย!!  ซีทําไดแลว”

“พอจะทําก็ทําไดนี่...งั้นรีบเอาไปใหพี่แบงคซะ นาจะอยูบานนะ”
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ซรีบีควาเงินทัง้หมดใสถงุพลาสตกิ  กอนจะวิง่ออกจากหองไปดวยความดใีจ  
ระหวางลงบันไดแมทรายที่กําลังนั่งดูโทรทัศนอยูก็หันมามองดวยความสงสัย แต
กวาท่ีเธอจะทันถาม เด็กชายจอมแสบก็วิ่งออกจากบานไปแลว เธอเลยทําไดแค
ตะโกนไลหลังไปดวยความเปนหวง

“ซี อยากลับดึกนะลูก”

“ไมเปนไรคะแม ซีแคไปหาแบงค เดี๋ยวก็มา”

เซฟตอบแมทรายแทนนองชายที่ตอนน้ีวิ่งไปบานของแบงคที่อยูซอยถัดไป
เรยีบรอยแลว เซฟเดินไปนัง่ขาง ๆ  แม กอนจะคอย ๆ  ไถลตัวลงไปนอนหนนุตกัแทน 
จนแมทรายขําในความขี้ออนของลูกสาว 

“วางแผนทําอะไรกันอยูละเรา”

“หนูกับแบงคแคกําลังสอนใหนองหัดวางแผนการใชเงินอยูคะ”

“แลวอยูดี ๆ ทําไมถึงอยากสอนนองขึ้นมาละ” 

แมทรายพูด พลางลูบหัวเซฟดวยความเอ็นดู เพราะรูวาลูกสาวคนนี้เปน
ผูใหญเกินตัว เวลาจะทําอะไรจะคิดวิเคราะหและมีเหตุผลอยูเสมอ

“ก็เพราะหนูกับนองอยากโตเปนผูใหญแบบแมยังไงละคะ”
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สวัสดีคะ มาถึงครึ่งทางแลวสําหรับครั้งนี้ 
เซฟจะมาอธิบายถึงวิธีการออมเบื้องตนกันนะคะ
จากเมื�อกี้เห็นไปแลววา ซีทําอยางไรบาง ถึงจะ
ไดเงินจํานวน 500 บาทตอเดือน เพื�อเอาเงินไป
ใชคืนแบงค แตจริง ๆ แลววิธีการออมยังมีอีก
หลายวิธีคะ มาดูกันวามีอะไรบาง

1. เก็บเงินออมกอนใชจาย (ทําใหเกิดวินัยในการออม รูจักหักเงินออม
ออกมากอน 10%) คือ รายรับหักเงินออม 10% หรือมากกวานั้นเทากับรายจาย

2. พกเงินใหนอยลง สําหรับคนท่ีใชเงินเกงและเก็บเงินไมเกง ประเภท
มีเทาไหรใชหมดเลยใหใชวิธีนี้คือ พกเงินนอยจะไดใชนอย

3. เก็บแบงค 20 บาทหรือ 50 บาทก็ได (ไดแบงคมาเมื�อไหรใหหยอด
กระปุก หากเต็มกระปุกก็นําเงินไปฝากธนาคาร)

4. หยอดเหรียญ/หยอดเงินลงกระปุกทุกวัน เพื�อสรางวินัยในการออม 
และเอาชนะใจตัวเองใหได เมื�อหยอดเงินลงกระปุกแลวตองเอาอดทน ไมนําเงิน
ออกจากกระปุกเพื�อไปใชจาย บังคับใจตัวเองใหไดเพื�อสรางวินัยในการออม

5. ลดคาใชจายที่ไมจําเปน หมายถึงลดการซื้อหรือปริมาณ เชน เครื�องดื�ม
นํา้อดัลม ชา กาแฟ ขนมขบเค้ียว ไมยดึตดิในการซ้ือสินคาแบรนดเนมทีม่รีาคาแพง 
(เกิดจากความอยากได/ซื้อตามเพื�อน)

6. งดการใชบัตรเครดิต ไมใชบัตรเครดิตในการช็อปปงซื้อสินคาฟุมเฟอย 
ของแบรนดเนม เพราะอาจจายเงินคืนไมไหว

ลองทาํตามดนูะคะ ขนาดนองซยีงัทาํได  รบัรองวาไมยากและทุกคนก็ทาํได
แนนอน ขอแคมีความตั้งใจอยางมุงม่ันคะ ออมแลวชีวิตจะมีแตดีขึ้นแนนอน
เชื�อเซฟนะคะ
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แบงครบีเดงตวัทนัท ีกอนจะวิง่เขาไปลางหนาแปรงฟนอยางรวดเร็ว เพราะ
รูวาถาลงไปสายมหีวังอดไดของดทีีร่อมาท้ังปแนนอน  เนื�องจากวันน้ีเปนวันตรษุจนี
นั่นเอง

ครอบครัวเกรียงไกรวิวัฒน ปกติแลวบานหลังนี้จะอยูกันเพียง 3 คน คือ
พอตอย แมบี๊ และแบงค ลูกชายหัวแกวหัวแหวนเพียงคนเดียวของบาน แตเพราะ
วันนี้เปนวันตรุษจีน ญาติ ๆ  คนอื�นก็เลยมาฉลองกัน ทําใหวันนี้บานอึกทึกและ
เต็มไปดวยทั้งลูกหลานและญาติผูใหญมากมาย

ปง...ปง...ปง!!!

เสียงประทัดดังไม หยุดต้ังแตเช า
ทําเอาแบงคที่ปกตินั้นชอบนอนตื�นสายตอง
ยอมลืมตา เพราะท้ังเสียงจุดประทัดและกลิ่น
ดินประสิวลอยเขามาในหองนอนจนไมเปน
อันนอน

“แบงค ตื�นไดแลว จะนอนกินบานกิน
เมืองไปถึงไหน วันนี้วันดีนะ รีบลงมาไดแลว”

“คราบบบบบบ มา...” 
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“แบงค ตื�นสายขนาดน้ีระวังสันหลังจะยาวนะ ดูอยางแจ็คลูกชายโกวสิ 
หนาตาดี เรียนเกง สาว ๆ  ติดตรึม ไปไหนมาไหนคนรองเรียกพี่แจ็คสุดหลอทั้งนั้น”

“แจคมันหลอ แลวเกี่ยวอะไรกับที่ผมตื�นสายละ โกว”

“หัดยอนผูใหญนะเดี๋ยวนี้” 

โกวบัวที่กําลังกดหารูปแจ็คลูกชายตัวเองมาอวดก็ตองชะงัก หันไปดุแบงค
ทันที เพราะไมคิดวาแบงคจะพูดสวนกลับมาแบบนั้น 

“อยาไปวาแบงคมันเลยเจ เมื�อคืนเขาอานหนังสือเตรียมสอบดึกนะ
ไมเหมือนแจ็คที่มัวแตคุยกับสาว”

แมบี๊รีบเขามาชวยแบงค และการถกเถียงกันระหวางแมบี๊กับโกวบัวก็
เร่ิมตนข้ึน โดยสถานการณเชนน้ีเปนเรื�องปกตทิีเ่กิดข้ึนทุกตรษุจีนและปนีก้็เชนเคย  
เพราะในบรรดาหลานชายของตระกูลแลว มีแคแบงคกับแจ็คเทานั้นที่เรียนอยูป
เดียวกัน แถมแมของทั้งคูก็เปนพี่นองกันอีก เลยมักจะถูกจับมาเปรียบเทียบเสมอ 

“กินขาวดีกวา”

แบงคเดนิหนกีารถกเถียงของผูใหญไปนัง่กินขาวพลางเปดโทรศัพทเพื�อเลน 
facebook เขาเลื�อนดูโนนดูนี่จนสะดุดตากับโพสตโพสตหนึ่ง
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แบงคเลกิคิว้ขึน้ดวยความสงสยักอนจะกดเขาไปอานเนือ้หาเตม็พรอม ๆ กบั
ตกัขาวเขาปาก ทามกลางเสยีงเฮฮาของญาติ ๆ ทีก่าํลังพดูคุยกนั เพื�อใหคลายความ
คิดถึงที่ไมคอยไดเจอกันนาน

“ซนิเจยียูอี ่ซนินีฮ่วดไช อัง่เปาต่ัวตัว่ไก ไดมาแลวแบงใหเพื�อนใชบางก็ดนีะ
แบงคเพื�อนรัก”

คําอวยพรยาวเหยียดของเซฟที่มาพรอมสติ๊กเกอรรูปหัวใจทําใหแบงค
ทีก่าํลงันัง่ทาํการบานอดขําออกมาไมได รูดวีาเซฟมกัจะชอบมาพูดแกลงขอเงินเขา
แบบน้ีทุกป เพราะเพื�อนสนิทคนน้ีเปนคนไทยแท เลยไมเคยไดมีโอกาสไดอั่งเปา
เหมือนเขา 

“ไมให อยากไดก็ขอแมสิ”

“โห งก ๆๆๆๆๆ” 

เซฟตอบกลับมาพรอมสงสติ๊กเกอรหนาโกรธมาเปนสิบ ๆ ตัว มือถือแบงค
สั่นไมหยุดจนเกือบหลนลงจากโตะ แบงคเลยรีบตอบกลับไปทันที

“อยาโมโหนา เดี๋ยวเลี้ยงไอติม พอใจยัง”

“พอใจมากกกกก เอาสามลูกนะ”

“กินมากเดี๋ยวอวนก็บนอีกอะ”

“ใครอวน!”

“ลงทุนในกองทุนสําหรับ
เด็ก ม.ปลาย รวยเร็ว รวยงาย
แคกลาพอ”

“Å§·Ø¹ã¹¡Í§·Ø¹
ÊíÒËÃÑºà ḉ¡ Á.»ÅÒÂ 
ÃÇÂàÃçÇ ÃÇÂ§‹ÒÂ 
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แบงคกย็งัคงแกลงเซฟไมเลกิ เขาสนุกกบัการแกลงเพื�อนคนนีม้าก เพราะ
เซฟเปนคนจริงจัง ทําอะไรก็จะคิดเยอะ เขาเลยชอบแกลงเพื�อใหเธอยิ้มบาง
เพราะเขาเชื�อวาชีวิตมันตองสนุก ไดเจออะไรใหม ๆ ลองทําลองพลาดก็ไมเปนไร 

“แลวเอาไปฝากธนาคารยัง พรุงนี้ไปเปนเพื�อนไหมละ”

“เราวาจะไมฝากธนาคาร เรากะจะเอาไปซื้อกองทุน”

“ซื้อกองทุนเนี่ยนะ เงินแคไมกี่พันจะซื้อไดเหรอ”

“ปนี้เราไดรวมแลวก็หาหมื�นนะ อามาใหรางวัลที่เราสอบไดที่หนึ่งดวยอะ”  

แบงคแชทไป ก็เปดเว็บไซตกองทุนที่เขาอานไปเมื�อเชาดวย

“เรากะวาจะเอาไปซื้อกองทุนหุนสักตัว เก็งกําไรใหไดเยอะ ๆ” 

“แตมันเสี่ยงนะแบงค ไมโอหรอก”

“แตเราอยากลอง”

แบงคเดินถือ notebook ลงบันไดมายังชั้นลางของบาน ในหองรับแขก
แมบี๊กําลังนั่งดูละครอยู ขณะท่ีขาง ๆ  พอตอยก็กําลังนั่งทําบัญชีรายรับรายจาย
ของเดือนนี้ลงในสมุดบัญชีอยู ครอบครัวของแบงคทําธุรกิจขายวัสดุกอสราง
มีพอตอยพวงตําแหนงหลายอยาง ตั้งแตเจาของไปถึงนักบัญชี สวนแมบี๊จะมีหนา
ที่หลักคือคุมพนักงาน

“อาวแบงค ลงมาขางลาง หิวเหรอลูก”
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“ปาวมา พอดีมีเรื�องอยากคุยกับปามาหนอยอะ” 

แบงคไปนั่งขาง ๆ แมบี๊ กอนจะเปดเว็บไซตกองทุนใหแมดู 

“ผมจะเอาเงินอั่งเปาปนี้ ไปซ้ือกองทุน แตวาอายุยังไมถึง เลยตองใหปา
มาซื้อใหหนอย”

“ทําไมไมเอาไปฝากธนาคารเหมือนทุกป เอามาซื้อกองทุนไรนี่ทําไม” 

พอตอยพูดทั้ง ๆ ที่ตายังคงจองสมุดบัญชีไมวางตา สวนมือก็ยังจดตัวเลข
ไปเรื�อย ๆ

“นั่นสิลูก ปนี้แบงคไดจากอามาตั้งเยอะ นาจะเก็บไวใชมากกวานะ”

“ฝากธนาคารมันไดดอกเบี้ยนิดเดียวเอง กองทุนมันไดเร็วกวา จากหาหมื�น
อาจจะเปนลานไดเลยนะมา...นะปา”

แบงคพยายามออนวอนใหพอกับแมเขาใจ วาการลงทุนครั้งนี้มันคุมคา
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“มาวามันเสี่ยงไป เอาไปฝากเถอะลูก”

“ทําตามที่มาบอก ไอเรื�องพวกนี้รอแกโตกอนแลวคอยวากัน ตอนนั้นถาแก
อยากทําไร ปาไมวา”

ถึงแมแบงคจะพยายามอธิบายแคไหน แตดูเหมือนวาพอตอยและแมบี๊
กย็งัคงยนืกรานไมอนญุาต ทาํใหแบงคเสยีใจและไมเขาใจวาทาํไมผูใหญถงึไมอยาก
ใหเขาซื้อกองทุนขนาดนั้น

บรรยากาศในหองเรยีนช้ัน ม. 5/1 เตม็ไปดวยความวุนวายเพราะเชานีเ้ปน
ชั่วโมงโฮมรูม ครูประจําชั้นเลยปลอยใหนักเรียนอานหนังสือกันเองในหอง แตทวา
ไมมีใครอานหนังสือเลย กลับจับกลุมนั่งคุยเลนกันแทน ราวกับเปนชวงพักเที่ยง

“เปนไรอะแบงค หนาหงอยแตเชา” 

“ปามาไมยอมใหเราซื้อกองทุน”

“นั่นไง เราวาแลว” 

เซฟพูดพลางลากเกาอี้มานั่งขาง ๆ  แบงคเอามือเกาหัวกอนฟุบหนา
ลงกับโตะดวยความเหนื�อยหนายกับชีวิต 
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“เราไมเขาใจเลยวาทําไมผู ใหญชอบใชคําวา เด๋ียวคอยทําตอนโตดวย
เราอยากทําตอนนี้เลยไมไดหรือไง?”

“เราวาพอแมแกเขาคงเปนหวงแหละ”

“แตเราโตแลวนะ ไมใชเด็ก ๆ สักหนอย หามกันแบบนี้แลวเมื�อไหรเราจะมี
เงินสรางบานละ”

แบงคโวยวายเสียงดัง ทั้ง ๆ ที่หนายังฟุบอยูกับโตะ

“แบงค เย็นนี้มาบานเราสิ  เราวาแมเรานาจะชวยแนะนําไดนะ”
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เสียงรถวิ่งเขามาจอดหนาบาน ทําใหแบงค เซฟ และซีที่กําลังนั่งเลนเกม
อยูหองรับแขกตองหยุดมือ แลวลุกขึ้นมาเปดประตูบานใหแมทรายท่ีเพิ่งกลับจาก
ทํางาน

“อาว วันนี้ลมอะไรหอบมาบานนี้ละจะแบงค”

“สวัสดีครับแม พอดีวา...” 

แบงคยกมือไหวแมทราย กอนจะอํ้าอึ้งพูดไมออก ไมรูจะเริ่มอธิบายจาก
ตรงไหนกอนดี

“แบงคเขาอยากจะซ้ือกองทุน แตวาปากับมาเขาไมยอม แบงคก็เลย
อยากจะขอคําปรึกษาจากแมอะคะ”

“ออ งั้นเหรอจะ ไดเลย ๆ แตกอนอื�นกินขาวกันกอนมั้ย”

“กินคราบบบ”

ทั้งสี่คนนั่งลอมวงกินขาวกันอยางสนุกสนาน บรรยากาศเปนไปอยาง
เปนกันเอง เพราะแบงคก็มาบานนี้บอยตั้งแตเด็ก ๆ จึงไมไดเปนคนอื�นไกล
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“แลวเราอยากซื้อกองทุนแบบไหนละจะแบงค”

“วันกอนผมเปดเฟซไปเจอเว็บแนะนําการลงทุนครับ ผมเห็นเขาแนะนํา
ใหซื้อกองทุนหุน เพราะไดกําไรดีดวยแลวก็เร็วดวยครับ ผมวามันเจงดี เลยอยาก
ซื้อ...แตวาปากับมาผมไมยอม”

“แลวเราคิดวาปากับมาเขาไมยอมเพราะอะไร”

“เพราะเขาชอบคิดวาผมเปนเด็ก คิดวาผมโตไมพอที่จะทําอะไรแบบนี้”

“แตแมวาไมใชแบบนั้นนะจะ”

หลงัจากทานขาวเย็นเสรจ็ ทุกคนตางกแ็ยกยายกันไปอาบนํา้ เหลือเพยีงแค
แบงคกับแมทรายที่ยังนั่งอยูที่หองรับแขกเทานั้น โดยแมทรายหยิบ notebook
มาใหแบงคเปดเว็บไซตนั้นใหเธอดู

“แบงครูมัย้วาเว็บไซตพวกนีบ้างทเีขาอาจจะไมไดนาํเสนอขอมลูครบท้ังหมด
เขาเลือกทีจ่ะนาํเสนอเฉพาะสิง่ทีเ่ขาอยากนําเสนอ ดงันัน้กอนทีจ่ะลงทุนอะไรจะตอง
ศึกษาขอมูลเรื�องพวกนี้ใหละเอียดถี่ถวนกอน”

“ครับ ผมก็ลองหาขอมูลเพิ่มบางแลว ผมวามันก็โอเคนะครับ”
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“จริง ๆ  แบงคแคอยากจะลงทุนใหเงินที่มีมันงอกเงยใชมั้ยจะ”

“ใชครับ ผมอยากใหเงินของผมมันเพิ่มขึ้นเร็ว ๆ  แคเงินฝากในธนาคาร
ผมวามันเพิ่มชา”

แมทรายพยักหนา กอนจะเดินไปหยิบหนังสือท่ีชั้นหนังสือ ทําใหเห็นวา
แมทรายมีหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนการเงินมากมาย ต้ังแตการออมไปจนถึง
การลงทนุตาง ๆ  แมทรายเลอืกหยิบหนงัสือเลมทีเ่กีย่วกับการลงทุนสาํหรบัผูเร่ิมตน 
มาเปดใหแบงคดู 

“ถึงแมวาการลงทุนมันจะทําใหเงินงอกเงย แตสิ่งที่ลืมไมไดเลยก็คือ
ภาวะเงินเฟอ ตองนึกถึงเรื�องนี้ดวยนะ เพราะมันทําใหมูลคาของเงินลดลงได”

“ผมไมทันคิดถึงเรื�องนี้เลยครับแม  มัวแตคิดวาไดเงินเยอะกวา”  

แบงคอึง้ไป เพราะลมืเรื�องภาวะเงนิเฟอเสยีสนิทเลยวามผีลตอเงนิของเขา
มากแคไหน
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“ใชจะ มนัตองเอามาคํานวณดวย เด๋ียวแมจะสอนเรื�องกฎ 72 ของไอนสไตน
ในการคํานวณใหอีกทีนะ”

แบงครีบจดตามท่ีแมทรายอธิบายลงสมุดอยางต้ังใจ ในขณะที่แมทราย
เดินไปหยิบหนังสือมาเพิ่มอีก พลางเดินไปหยิบขนมมาวางบนโตะ  เพราะคิดวา
คืนนี้คงตองอธิบายเด็กชายคนนี้อีกหลายชั่วโมง

“สําหรับผูเริ่มตนที่จะลงทุนครั้งแรกอยางแบงค แนะนําใหลงทุนไดทั้ง
กองทุนหุนหรือจะเปนกองทุนตราสารหนี้ก็ได แลวแตวาแบงคยอมรับความเสี่ยง
ในการลงทนุไดมากหรอืนอย นอกจากน้ีจะใชวธิอีื�น เชน ทาํธรุกจิเลก็ ๆ หรอืเลอืกซือ้ 
สินทรัพยพวกทองคําก็ได ไมจําเปนตองลงทุนในกองทุนอยางเดียว”

“ใชจะ จริง ๆ  ปาของเรานะรูดีเรื�องการลงทุนที่สุดนะ แตที่เขาไมอยากให
แบงคทําตอนนี้ ไมใชเพราะแบงคยังเด็กนะ แตเปนเพราะแบงคยังอานไมพอ
ศึกษาไมพอ การลงทุนมันมีความเสี่ยง ไมเหมือนฝากธนาคาร จะมีแคความกลา 
ความอยากแลวทําเลยไมได มันตองมีความรูดวย”

แบงคนิ่งไปพลางใชความคิด เพราะเขารูจักพอของเขาดีวาพอตอยเปน
นกัธรุกจิทีเ่กงและรอบคอบ ทุกครัง้ทีจ่ะลงทนุอะไรเพิม่  พอตอยจะตองศึกษาขอมลู
ของเรื�องนั้นใหละเอียดยิบท้ังจากหนังสือ จากอินเทอรเน็ต ไปจนถึงคุยกับคนที่มี
ประสบการณ จนกลายเปนผูรูเรื�องนัน้ ๆ  ไปเลย ดวยนสิยัแบบนีห้ลายคร้ังเพื�อนฝงู
ตองมาขอคําปรึกษาอยูบอย ๆ 

“เขาใจที่แมอธิบายมั้ยจะ แบงค”

“ผมเขาใจแลวครับ”
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เสียงพนักงานกับลูกคาคุยกันเซ็งแซ เนื�องจากเปนชวงตนเดือน ทําใหมี
ลูกคามาซื้อของที่รานมากกวาปกติ สงผลใหพอตอยนั่งนับเงินไมหยุดมือ ในขณะที่
ทีแ่มบีเ๊ดนิไปทัว่ราน ในมอืกถ็อืกระดาษรายชื�อสินคา พลางคุมพนกังานใหจดัสินคา
ใหลูกคาใหถูกตอง

“อาว เจบี๊  วันนี้มีลูกมือใหมมาชวยเหรอ หนาตาไมคุนเลย” 

ลูกคาประจําถามขึ้นมาดวยความสงสัย เพราะวันนี้แมบี๊มีเด็ก

“ออ นี่แบงคลูกชายฉันเอง มาชวยขายของนะ”

“โห ไมเคยเห็นหนาเลย นึกวาเจไมมีลูกซะอีก”

“ปกติลูกฉันชอบอานแตหนังสือนะ แตวันนี้เปนอะไรไมรู อยูดี ๆ มาบอกวา
อยากลองฝกทํางานที่รานซะงั้น”

“ดีแลวนาเจ ฝกเยอะ ๆ จะไดเกง ๆ ตอไปคงเกงกวาเจกับเฮียตอยละมั้ง”

พูดจบ ท้ังแมบี๊และพอตอยก็หัวเราะออกมาอยางพอใจ หันมองลูกชาย
คนเดียวของตัวเองที่พยายามฝกเรียนรูการทําธุรกิจอยางตั้งใจ
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สวัสดีครับ วันน้ีผมนายแบงค จะทําหนาท่ี
มาแบงปนความรูใหกบัเพื�อน ๆ ทกุคนครบั โดยความรู
ในวันนี้ ผมจะมาพูดถึงเรื�องที่แมทรายกลาวถึงเอาไว  
นั่นคือ 

“กฎ 72 ของไอนสไตน” 
ไอนสไตนบอกวา กฎ 72 คือ การคนพบระบบ

คณิตศาสตรที่ยอดเยี่ยมที่สุด เปนหลักการ “คิดอัตรา
ดอกเบี้ยทบตน” เปนการคาดการณโดยประมาณวา
จะใช “ระยะเวลา” หรือ  “อัตราดอกเบี้ย” เทาไหร
จึงจะทําใหเงินลงทุนกอนแรกโตเปน 2 เทาได 

โดยสูตรคือ

 กฎ 72 นํามาประยุกตใชในเรื�อง  “เงินเฟอ” เชน มีเงิน 100,000 บาท
มีอัตราเงินเฟอ 2% ตอป เมื�อเวลาผานไป 36 ปจะทําใหคาของเงินลดลงกึ่งหนึ่ง
=  50,000 บาท (72/2 = 36 ป) เปนตน

ระยะเวลาทีเ่งินลงทนุเพ่ิมเปน 2 เทา =  72

อัตราผลตอบแทน (%)

อัตราผลตอบแทน =  72

ระยะเวลาที่เงินลงทุนเพิ่มเปน 2 เทา
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นอกจากเรื�องกฎ 72 ของไอนสไตนแลว ยังมีเรื�องของการลงทุนใหเงิน
งอกเงยดวย ผมเชื�อวามีเพื�อน ๆ  นอง ๆ  หลายคนเคยคิดเหมือนแบงค แตมันเปน
อยางที ่แมทรายบอกครับ การลงทุนมันมีหลากหลายวธิทีีแ่ตกตางกนัไป โดยเฉพาะ
การลงทุนในกองทุนรวมที่จําเปนตองศึกษาหาขอมูลและความรูเพิ่มเติมมาก วันนี้
แบงคเลยขอสรุปเกี่ยวกับเรื�องนี้มาใหไดอานกันดวย 

การลงทุนผานกองทุนรวม
การลงทุนผานกองทุนรวมนั้นเปนวิธีการลงทุนแบบหนึ่งท่ีมีความสําคัญ 

เพราะกองทุนรวมเปนเครื�องมือท่ีจะชวยใหผูลงทุนสามารถลงทุนได เหมาะสําหรับ

1. นักลงทุนท่ีไมคอยมีเวลาติดตามการลงทุน เนื�องจากมีภารกิจในการ
ทํางาน

2. นักลงทุนท่ีมีเงินลงทุนไมมากนัก ทําใหไมสามารถกระจายเงินลงทุน
ไดหลากหลายการลงทุนเพื�อประโยชน ในการลดความเส่ียงของการลงทุน
โดยผูลงทุนนั้นสามารถเริ่มตนเงินลงทุนไดตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป

3. นักลงทุนทีเ่พ่ิงเริม่การลงทนุมีประสบการณและความเขาใจในการลงทนุ
ไมมากเพียงพอที่จะเขาใจขอจํากัดหรือความเสี่ยงของการลงทุนอยางเหมาะสม
ผูลงทุนตองมีอายุ 20 ปขึ้นไป หากเยาวชนหรือเด็กที่มีอายุไมถึง 20 ปประสงค
ที่จะลงทุนผานกองทุนรวม สามารถลงทุนในนามของบิดามารดาหรือผูปกครองได

สําหรับการลงทุนผานกองทุนรวมในปจจุบันมีการลงทุนในหลักทรัพย
หรือสินทรัพยที่หลากหลาย เชน ตราสารหนี้ หรือที่เรียกวาตราสารแสดงความเปน
เจาหนี้ ซึ่งในฐานะผูลงทุนในตราสารหนี้ก็จะแสดงวาเปนเจาหนี้ของผูออกตราสาร
หนี้ดังกลาว 

ตราสารหนี้จะมีหลายประเภท เชน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารแหงประเทศไทย หรือตราสารที่ออกโดยภาคเอกชนที่เรียกวาตั๋วเงิน
หรือหุนกูตาง ๆ  



48 น.ส.ออมเงินกับนายลงทุน

นอกจากนี้ กองทุนรวมยังสามารถลงทุนในตราสารแหงทุนหรือท่ีเรียกวา
หุนสามัญ ซึ่งโดยสวนใหญแลวหุนสามัญท่ีลงทุนจะเปนหุนสามัญของบริษัทที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยดวย เพราะสามารถโอนเปล่ียนมอืได

ยงัมตีราสารการลงทุนอื�น ๆ  อกีจาํนวนมากทีก่องทนุรวมนัน้สามารถลงทุนได
เชน อสังหาริมทรัพย โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ ทองคํา หรือตราสารท่ี
เกีย่วกบันํ้ามัน เปนตน การลงทุนผานกองทุนรวมตองใชบัตรประจําตัวประชาชน
และสมุดเงินฝากออมทรัพยของธนาคาร เพื�อนํามาเปดบัญชีกองทุนรวมไดทุก
ธนาคาร

สําหรับผูที่จะเริ่มตนการลงทุนผานกองทุนรวมในเบ้ืองตน ขอแนะนํา
การลงทุนผานกองทุนรวมดังนี้

1. กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแหงหน้ี หรือกองทุนเปด
ตราสารหนี้ ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้เปนหลัก ระยะเวลาการลงทุน
มีตั้งแตซื้อหรือขายไดทุกวัน หรือมีระยะเวลาท่ีกําหนด เชน ระยะเวลา 3 เดือน
6 เดือน หรือ 12 เดือน  

ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกลาวก็จะข้ึนอยูกับระยะเวลาท่ีผูลงทุนตองการใชเงิน
ในระยะเวลาใด แตทั้งนี้หากเลือกระยะเวลาแลว ในระหวางนั้นผูลงทุนไมสามารถ
ไถถอนหรือขายคืนกลับมาเปนเงินสด ผูลงทุนควรพิจารณาระยะเวลาการลงทุน
ที่เหมาะสมกับตนเองดวย กองทุนที่มีนโยบายตราสารหนี้จะมีระดับความเสี่ยง
ที่ระดับ 4
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ลักษณะเดนคือมีความเสี่ยงที่ตํ่ากวาตราสารประเภทตราสารทุน สําหรับ
กองทุนที่เปดซื้อขายไดทุกวัน หรือตามที่แตละกองทุนกําหนด

2. กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแหงทุน มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารแหงทุนเปนหลัก โดยเนนการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยฯ มคีวามเสีย่งจากการลงทุนในระดบั 5  ซึง่จะมคีวามเส่ียงในระดับ
ที่สูงกวาการลงทุนในกองทุนตราสารแหงหนี้ ความเสี่ยงจากการลงทุนเกิดจาก
ผลประกอบการของบริษัทตาง ๆ  ที่กองทุนรวมลงทุนอยู อาจจะมีผลประกอบการ
ที่ไดกําไรหรือผลประกอบการท่ีขาดทุน การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแหงทุน
ผูลงทนุจงึตองเปนประเภททีย่อมรบัความเสีย่งในการขาดทุนทีอ่าจทาํใหเงนิลงทุน
ลดลงจากตอนเริ่มลงทุนได

ดงันัน้ นกัลงทนุควรศกึษาขอมลูเพ่ิมเติมในเรื�องการลงทุนผานกองทุนรวม
ใหครบถวนกอน การลงทุนลวนมีความเสี่ยงที่แตกตางกันก็เพราะวามีความเสี่ยง
จากการลงทุนเสมอ

อางอิง (กําพล  อัศวกุลชัย, การสื�อสารระหวางบุคคล, 30 ตุลาคม 2560)

อยาลืมศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมในเรื�องที่อยากลงทุนดูนะครับ เพราะไมวา
จะเปนการลงทนุประเภทใดกล็วนมคีวามเสีย่งอยู แตเราสามารถทําไดดวยการศึกษา
ทําความเขาใจ และปรึกษากับผูรูกอนเสมอ
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ตึ๊ง.......

ตีสองแลว แตยังมีเสียงเตือนจากแอปพลิเคชั่นแชทดังมาจากมือถือแบงค 
เปนขอความจากซี นองชายเซฟเพื�อนสนิทของเขาสงมานั่นเอง

“พี่แบงค เงินหารอยของเดือนนี้ เดี๋ยวพรุงนี้ผมฝากพี่เซฟไปใหนะพี่”

“ไดเลย” 

แบงคสงสต๊ิกเกอรรูปหนายิ้มกวน ๆ  กลับไปหาซี กอนที่จะเหลือบมองดู
นาฬกา แลวสงสัยวาปกติแลวซีเปนคนนอนเร็วเพราะเลนกีฬา แตวันนี้กลับตื�นอยู
ตอนตีสอง  

ดวยนิสัยแบบนี้หลายครั้งเพื�อนฝูงเลยตองมาขอคําปรึกษาอยูบอย ๆ  

“ทําไมยังไมนอน”

“หิวนะพี่ ตื�นมาหาไรกิน”

ซีตอบมาพรอมสงสติ๊กเกอรรูปคนหิวตัวซีด แบงคนั่งขําในความตลกของซี
กอนจะอานหนงัสอืเตรียมสอบตอเหมือนทุก ๆ  วนั ในขณะทีซ่เีดนิไปเปดตูเยน็หยบิ
ขนมออกมาสองสามกลองกอนจะเดินขึ้นหองนอนไป
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ระหวางนัง่รอเขาแถวเคารพธงชาติ  แบงคกาํลังนัง่เลนมอืถอือยูที่โตะ  เซฟ
กเ็ดนิลากเกาอีม้านัง่ลงขาง ๆ  พรอมยื�นซองจดหมายให แบงคยิม้กวางดวยความดีใจ 
รีบควาซองมาทันที

“เย! หารอยเดือนนี้มาแลว มีตังคไปซื้อหนังสือการตูนแลว”

“แหม มันนาใหมั้ยเนี่ย” 

เซฟทําหนาเอือมระอา ในขณะที่แบงคยิ้มแบบยียวน กอนที่จะเอาซองเงิน
ใสกระเปาตังคของตัวเอง  

“วาแตรูไดไงวาในซองเปนเงินหารอยของซี”

“ก็เมื�อวานนองเธอบอกเราแลววาจะฝากเธอมา ทักมาตอนตีสอง เราละ 
งงเลย” 

“ซีเนี่ยนะ  ทักตอนตีสอง”  

เซฟทําตาโตอยางไมเชื�อหูตัวเอง ปกติคนอยางนองชายเธอ แคสี่ทุมก็หลับ
อุตุแลว แถมปลุกก็ไมตื�นอีกตางหาก
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“ชาย เห็นบอกวาหิว เลยตื�นมาหาไรกิน” 

“แปลกนะ ปกติซีนะเปนคนไมกินไรกลางคืนนะ สงสัยกลัวอวน”

“ตางกับเธอสินะ  ไมเห็นเคยกลัวอวนเลย” 

แบงคแลบลิ้นใส กอนจะรีบวิ่งออกไปนอกหองเตรียมตัวเขาแถว สวนเซฟ
กวาจะรูตัววาถูกวาก็ไมทันแลว ไดแตมองตามดวยความหมั่นไสที่โดนเหน็บแนม 
อยูฝายเดียว

หลงัจากกินอาหารเย็นเสรจ็เรยีบรอย เซฟกเ็ดนิไปเปดตูเยน็ เธอยนืควาน 
หาของอยูสักพัก กอนจะหันมาโวยวายใสแมทรายที่กําลังลางจานอยู

“แม  พุดดิ้งหมดอีกแลว”

“อาว...แมวาแมเพ่ิงซือ้ไปเองนะ หมดแลวเหรอลูก กนิเยอะไปหรอืเปลาเซฟ 
หมดเร็วมาก”

“ปาวนา  อาทิตยนี้หนูยังไมไดกินเลย” 

เซฟทําหนางอ กอนจะควาช็อกโกแลตแทงออกมาแทนแลวแกะกินดวย
ความหงุดหงิด
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“ถาหนูไมไดกิน  งั้นนองคงกินไปละมั้งลูก” 

แมทรายวิเคราะหถึงพุดดิ้งที่หายไปจนพาดพิงถึงซีที่กําลังนั่งดูการตูนอยู  
เขารีบโวยวายสวนกลับทันที จนแมทรายตกใจ

“ซีไมเกี่ยวนะแม พี่เซฟนั่นแหละกินคนเดียวหมดเลย”

“แกตัวเร็วแบบนี้พิรุธชัด ๆ เลยซี สารภาพมานะวากินของพี่ไปใชไหม” 

เซฟเดินเขาไปหาซี ทาํทาเหมอืนนกัสบืกําลังจองจบัผดิผูราย แตวานองชาย
ของเธอกลับไมเลนดวยและตะโกนใสดวยความโมโห

“บอกวาไมไดกินก็ไมไดกินซิ  อยามาโทษซีนะ” 

พดูจบ  ซกีร็บีวิง่ขึน้หองไปเลย เซฟมองตามดวยความงุนงง  เพราะไมเขาใจ
วาทําไมนองชายของเธอถึงตองหงุดหงิดขนาดนั้นดวย 

“เปนไรของเขานะ”
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“แบงค เราวาชวงนีซ้ทีาํตวัแปลก ๆ  เหมอืนมพีริธุตลอดเวลา เมื�อคืนกเ็หวีย่ง
ใสเราเรื�องพดุด้ิง เมื�อเชาก็ดลูกุล้ีลกุลนอะไรไมรู แถมยังไมใหเราแตะกระเปานักเรยีน 
อีก นายวาซีจะทําอะไรไมดีอีกไหมอะ”

เซฟน่ังเอามอืเทาคางอยูตรงขามแบงคทีก่าํลังนัง่เลนเกมมอืถือเหมอืนเชน
ทกุเชา สายตาของเธอเหมอลอยออกไปขางนอกหนาตางพลางใชความคิดวาอะไรคือ 
สาเหตุที่ทําใหนองชายของเธอมีอาการแปลก ๆ  

“คิดมากไปหรือเปลา”

“หรือซีจะไปยืมเงินใครอีก เอะ แตก็ไมนานะ เพราะหลัง ๆ  ก็ไมเลนเกม 
นั้นแลว...แตก็ไมแน อาจจะติดเกมใหมอีก แลวจะไปยืมใครละ...แตซีก็ยังมีเงิน 
มาคืนนายนี่ หรือวาจะ...” 

เซฟพูดพมึพาํ ๆ  เหมอืนคนบา จนแบงคตองรีบเบรกเอาไว กอนทีเ่พื�อนสนทิ
คนนี้จะสติแตกไปเสียกอน

“ใจเย็น ๆ นาเซฟ การคิดเองมันไมชวยอะไรเลยนะ เราวาถามเจาตัวเลย
ดีกวา”

“ซีแคหิวขาวอะพี่”

“หา!!”

เซฟและแบงครองเสียงดงัดวยความตกใจกบัคําตอบท่ีไมคาดคิดของนองซี
ที่กําลังนั่งอยูฝงตรงขามพวกเขาสองคนในโรงอาหาร
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“ซีแอบเอาขนมท่ีบานมากินที่โรงเรยีนทกุวนั กระเปาซมีนัเลยตงุ ๆ  ไมอยาก
ใหพี่จับ กลัวพี่รู”

“โธซี บอกกันดี ๆ ก็ไดนี่” 

“ไมเอาอะ  เดี๋ยวพี่หาวาซีผิดสัญญา”

ซีกมหนาเพราะสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็คือการทําผิดสัญญาที่เคยใหไวกับ
พี่สาวของตัวเองเมื�อคราวที่แลว

“ลูกผูชาย สัญญาแลวหามคืนคํานะ รูมั้ยซี”

เมื�อไดยินเหตุผลจากนองชายตัวแสบ เซฟจากตอนแรกที่กําลังหงุดหงิดที่ซี
โกหก สีหนาก็เปลี่ยนเปนออนลงทันที เธอลุกขึ้น ยายไปนั่งขาง ๆ ซี กอนจะลูบหัว
เบา ๆ  ดวยความเปนหวงโดยที่ไมพูดอะไร

“งั้นซีพอจะบอกเหตุผลพวกพี่ไดมั้ย วาทําไมคราวนี้ถึงไมมีเงินอีกแลว”

แบงคถามทําลายความเงียบ จนซีเงยหนาสบตาแบงคที่มองดวยสายตา
แสดงความเขาใจ  ทําใหเด็กชายรวบรวมความกลาและพูดสิ่งที่กังวลออกมา 

“ก็ชวงหลัง ๆ ซีซอมบอลทุกวัน พอกลับบานก็อาบนํ้านอนเลยลืมจดบัญชี
รายรับรายจายวาอะไรใชไปแลวบาง พอเดือนนี้ซีจายหารอยใหพี่แบงคไป  มันเลย
เปนอยางที่เห็น”

“เงินช็อตละ วางั้น”

แบงคพูดติดตลก ทําใหสองพ่ีนองน้ันขําออกมาพรอมกันได แบงคมอง 
อยางยิม้ ๆ  เพราะเขาใจดีวาเดก็ชายตรงหนาเปนเดก็จิตใจดี และรักพ่ีสาวของตัวเอง
มาก 

“แตซีไมไดตั้งใจนะพี่เซฟ  ซีแคลืมอะ”

“พี่เขาใจ บางทีพี่เองยังลืมเลยบางวัน”

“เราวามันตองมีวิธี”

แบงคพูดพลางหยิบมือถือข้ึนมา เปดอินเทอรเน็ตเพื�อเซิรชหาตัวชวยที่จะ
ทําใหการวางแผนการเงินของพวกเขางายขึ้นและสะดวก

“นี่ ไง!!! แอปสําหรับชวยออมเงินบริหารกระเปาตังคแบบไมตองกลัว 
เปนหนี้ ชวยบันทึกรายรับรายจายของเราในแตละวัน ตั้งเงื�อนไขการใชจาย” 
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แบงคอธิบายตออีกวา 

“นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบรายรับรายจายตอวันและตอเดือนได สามารถ
แสดงแบบลสิตและแบบกราฟได และยงัเลอืกภาษาไดตัง้หลายภาษาอีก โห เจงเปง!”

“โหลดเลยพวกเรา!!”

ทั้งสามรีบกดดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นลงในมือถือตัวเองทันที พรอมลอง
เลนอยางสนุกสนาน 

ขณะท่ีเซฟและซีกําลังนั่งทําการบานอยูที่หองรับแขก แมทรายก็เดินถือ 
ถุงช็อปปงเขาบานมาหาหกถุง พะรุงพะรังจนเซฟและซีตองรีบวิ่งเขาไปชวย

“โห แมซื้อไรกลับมาเยอะแยะ จะฉลองในโอกาสไรเนี่ย”

“ขนมของลูก ๆ  ไง เห็นอาทิตยที่แลวบนวาขนมหมดเร็ว  คราวนี้แมเลยซื้อ
มาตุนไวซะเลย จะไดไมตองทะเลาะกัน”

แมทรายพูดพรอมกับรื้อถุงช็อปปง หยิบขนมตาง ๆ  ออกมา กอนจะเปด 
ตูเย็น  แตกต็องประหลาดใจเพราะวาขนมกลับเหลือเตม็ตู ไมไดหมดอยางท่ีเธอคาด

“อาว เซฟไมไดกินขนมแลวเหรอลูก จะลดความอวนหรอ”

“แมก็ วาหนูทําไมคะ”

“ก็เห็นขนมยังเต็มตู แมก็นึกวาหนูไมกิน โธ...แลวของใหมที่แมซื้อมาน่ี 
จะทํายังไงละ”
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แมทรายถือกลองขนมที่เพิ่งซ้ือมาใหมดวยสีหนาซึม เพราะนึกวาลูก ๆ  จะ
ดีใจที่มีขนมกิน

“เดี๋ยวซีชวยกินเองครับแม ซีชอบพุดดิ้ง อรอยดี”

“ตกลงวา ซีแยงขนมพี่เซฟเขาจริง ๆ ละสิเนี่ย”

แมทรายหันไปแกลงแหยลูกชายที่เดินมาหยิบกลองพุดดิ้งไปจากมือเธอ 
แลวไปนั่งตักกินที่โตะกินขาว

“ซีไมไดแยงนะแม  ซีก็แคไมอยากใหพี่เซฟอวนคนเดียว ฮาๆ”

“วาใครอวน ตัวแสบ มานี่เลย”

ซหีวัเราะทีแ่กลงพีส่าวได  กอนจะรบีวิง่ถือพดุด้ิงหนีไปหลบที่ีห่นาบานทนัที   
สวนเซฟไดแตโวยวายตามประสาคนสูไมไดเหมือนเคย แมทรายจัดของเขาตูเย็น
เสร็จ ก็ไปนั่งพักที่โซฟากอนเปดโทรทัศนนั่งดูขาว

“แม ตอไปแมจะมีตัวชวยในการบันทึกรายรับรายจายแลวนา”

เซฟเดินไปนั่งขาง ๆ แมทราย กอนจะเปดโทรศัพทมือถือใหแมดู

“อะไรละลูก”

“แอปพลิเคชั่นมือถือคะ เดี๋ยวหนูสอนแมใชเอง”

เซฟและแมทรายขยับตัวเขามานั่งใกลกันมากขึ้น กอนที่เด็กสาวจะคอย ๆ 
อธิบายวิธีการใชงานแอปพลิเคชั่นใหฟง สวนหนาบานเด็กหนุมก็กําลังนั่งกินพุดดิ้ง
อยางมีความสุข ทามกลางบรรยากาศในสวนท่ีเงียบสงบและรมรื�นของบานที ่
แสนอบอุนหลังนี้
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สวัสดีคะ มาถึงตอนสุดทายแลว คร้ังนี้เซฟและ
แบงคจะมาชวยใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา
เทคโนโลยทีีช่วยใหเรื�องการบรหิารการออมเงินของทุกคน
เปนเรื�องงายและสะดวกสบายมากขึน้ น่ันคอื แอปพลิเคชัน่ 
มือถือนั่นเองคา

ปจจบุนัมแีอปพลิเคช่ันทีถ่กูสรางข้ึนมาชวยในการ
ออมเงิน รวมถึงการบริหารกระเปาเงินของทุกคนใหดีขึ้น 
สะดวกขึ้น ซึ่งในวันนี้พวกเราสองคนขอเลือกมาแนะนํา 
ใหทุกคนรูจักจํานวน 4 แอปพลิเคชั่นคะ  

1. Money Book ชวยจดจํารายละเอียดการเงิน สามารถเลือกภาษาได  
สวนใหญจะเปนบันทึกรายรับรายจายของเราในแตละวัน ต้ังเงื�อนไขการใชจาย  
เปรยีบเทยีบรายรบัรายจายตอวนัและตอเดือนได และสามารถแสดงผลท้ังแบบลสิต
และแบบกราฟได

2.Wally แอปพลิเคชั่นที่เปนที่นิยมอยางมากในตางประเทศ เพราะ 
รปูแบบทีส่วยงาม ใชงาย และทํางานคอนขางครบถวนเรื�องสกุลเงินประเทศตาง ๆ   
โดยถูกพัฒนาใหอยูในโทนสีสดใสแนวพาสเทล สามารถระบุจํานวนเงินที่ใชไปแลว 
เงินคงเหลือ รวมถึงมีตัวอักษรที่ใหญ งายตอการใชงาน

3. Piggipo เปนแอปพลิเคชั่นท่ีโดดเดนในเรื�องของการจัดระเบียบ 
บตัรเครดติ ชวยแกปญหาการใชบตัรเครดติเกนิตวั สามารถเพิม่บตัรเครดิตท่ีเราถอื 
จดบันทึกแยกตามจุดประสงคของการใช เมื�อครบกําหนดแลวจะแจงเตือนบิล 
บัตรเครดิตใหเราไดดวย
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4. Money Lover เหมาะสําหรับคนที่ชอบจดบันทึกรายรับรายจาย 
สามารถดูบญัชกีารเงินของเราแยกแบบรายวัน รายเดือนตามทีเ่ราตองการ  สามารถ
แสดงแบบลิสต แบบกราฟ งายตอการเช็ครายการใชจาย

เปนยังไงครับ แอปพลิเคชั่นทั้ง 4 ตัวที่เซฟอธิบายไป ถาชื�นชอบหรืออยาก
ทดลองใช ก็ลองดาวนโหลดมาใชกันไดเลยนะครับ นอกจากจะเปนเทคโนโลยีที่
ใชงานงายแลว ยงัชวยลดปญหาในการบรหิารการเงนิใหมปีระสิทธภิาพมากขึน้ดวย

ยคุนีเ้ปนยคุ Thailand 4.0  ท่ีเทคโนโลยเีขามามบีทบาทในชวีติของพวกเรา
ทุกคนอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น เริ่มตนจากเรื�องงาย ๆ  ใกลตัวอยางเทคโนโลยี
การออมเงินและบริหารกระเปาเงินกอน ก็จะชวยใหเราเปนพลเมืองไทยท่ีมีความรู
ความเขาใจในโลกดิจิทัลและกาวทันการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว 

ยังไงมาเปนคนไทยยุค 4.0 ไปพรอมกันกับพวกเราแบงคและเซฟนะครับ  
พวกเราเชื�อวาทุกคนทําได 

พวกเราสองคนหวังวาความรูทั้งหมดที่เรามาแบงปนนี้จะชวยใหทุกคนมี
เงินออมกนัมากข้ึน ลงทุนอยางเขาใจ และสามารถจัดการเงินของตวัเองทีม่ีไดดขีึน้ 
เพราะเรื�องการออมเปนเรื�องของทุกคน 

ไวเจอกับพวกเราใหมนา

ดวยรัก 

น.ส.ออมเงินและนายลงทุน
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5 แอพชวยออมเงิน บริหารกระเปาตังค แบบไมตองกลัวเปนหนี้. สืบคนเมื�อ 29  
 กันยายน 2560, จาก http://www.thaismescenter.com/5-แอพ 
ชวยออมเงิน-บริหารกระเปาตังค-แบบไมตองกลัวเปนหนี้

8 เหตุผลที่คนไทยตองวางแผนการเงิน. สืบคนเมื�อ 17 กันยายน 2560, จาก  
 http://kornraweeaia.blogspot.com/2014/06/8.html

9 วิธีการออมเงินงาย ๆ สําหรับคนเก็บเงินไมเกง. สืบคนเมื�อ 17 กันยายน 2560,  
 จาก http://money.sanook.com/421683/

Genius Innovation เทคโนโลยชีวยเกบ็เงนิ.  สบืคนเมื�อ 29 กนัยายน 2560, จาก  
 https://www.krungsri.com/bank/th/krungsri-guru/guru/innovation/ 
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ศัตรูของเงินออม. สืบคนเมื�อ 17 กันยายน 2560, จาก http://www.health2click. 
 com/articles/A1.html

ไอนสไตนบอกวา กฎ 72 คือการคนพบระบบคณิตศาสตรที่ยอดเยี่ยมท่ีสุด 
 ตอนที ่2. สบืคนเมื�อ 29 กันยายน 2560, จาก http://money.sanook.com
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อาจารยศศิภา อธิสินจงกล
 อาจารยประจําสาขาบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

เชี่ยวชาญ: การสรางนวัตกรรมและการประกอบการ 
   ธุรกิจ, การบริหารจัดการธุรกิจขามชาติ,  
   Startup, การสราง Business Model,  
   การบริหารจัดการความยั่งยืนทางธุรกิจ

อาจารยรัตนางศ ตุละวรรณ
 อาจารยประจําสาขาการจัดการและ 
  การเปนผูประกอบการดิจิทัล
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

เชี่ยวชาญ: การบริหารธุรกิจและองคการ, การจัดการเชิงกลยุทธ,  
   การบริหารและจัดการธุรกิจชุมชน, การสื�อสารมวลชน, 
   การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการจัดการทางธุรกิจ, 

อาจารยสุกัญญา สิงหตุย
 อาจารยประจําสาขาการจัดการ
 และการเปนผูประกอบการดิจิทัล 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

เชี่ยวชาญ: การบริหารการเงินและการออม,
   ภาษีธุรกิจ, ภาษีธุรกิจขนาดยอมและ Startup,  
   ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง,
   การจัดการองคการ
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มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนช้ันนําของ
ประเทศ กอตัง้ขึน้เมื�อวันที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ภายใตเจตนารมณของ ดร.ไสว 
สุทธิพิทักษ และอาจารยสนั่น เกตุทัต โดยใชชื�อสถาบันวา “ธุรกิจบัณฑิตย” ซึ่งตั้ง
อยูริมคลองประปา ถนนพระราม 6 ตอมาไดเลื�อนฐานะเปนวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ในป พ.ศ. 2513 และเลื�อนฐานะเปน “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” ในป พ.ศ. 2527 
ดวยพัฒนาการท่ีไมหยุดย้ังผนวกกับการขยายตัวของระบบการศึกษาในประเทศ 
ใน ป พ.ศ. 2532 มหาวทิยาลยัไดยายสถานท่ีตัง้มาอยูทีร่มิคลองประปา ถนนประชาชื�น 
บนเนื้อที่กวา 100 ไร เพื�อกอสรางอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการทางการเรียน
การสอนท่ีทันสมัย รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกในรูปแบบท่ีเอื้อประโยชนตอ
นักศึกษาอยางสมบูรณแบบ ภายใตสภาวะแวดลอมที่สวยงามและรมรื�น

ปจจุบันมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและ
หลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคค่ํา ระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก โดยมี ดร.อรัญ ธรรมโนเปนนายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.ดาริกา 
ลัทธพิพัฒนเปนอธิการบดี และท้ังมีการกอตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC) ในป 
พ.ศ. 2547 และวิทยาลัยนานาชาติจีน (KDCIC) พ.ศ. ในป 2553 เพื�อรองรับผูที่
ตองการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและเพื�อมุงสูความเปนสากล และในป พ.ศ. 2559 
ไดพฒันาครัง้ยิง่ใหญเพื�อตอบรบัความตองการในตลาดแรงงานและอาชีพแหงอนาคต 
กอตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) วิทยาลัยการแพทย
บูรณาการ (CIM) วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน แอนด เอ็นเตอรเทนเมนตเทคโนโลยี 
(ANT) วทิยาลัยนวตักรรมดานเทคโนโลยแีละวศิวกรรมศาสตร (CITE) และวทิยาลัย
การพัฒนาและฝกอบรมดานการบิน (CADT) ตลอด 49 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัย
ไดผลิตบัณฑิตออกไปสูสังคมกวา 80,000 คน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ 
ปริญญาเอก มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,074 คน มีสัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอก 
17% ระดับปริญญาโท 76% นับเปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการยอมรับจากหนวย
งานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยางกวางขวาง

ในปนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยกําลังกาวเขาสูการฉลองครบรอบปที่ 50 
และดวยปณิธานอันแนวแนของผูกอตั้งที่จะสรางเยาวชนไทยใหเปนพลเมืองดี 
ของสังคม เปนนักธุรกิจที่มีทั้งความรู ความสามารถ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เพื�อจะไดเปนกาํลงัสําคญัของชาติ เพราะมีความเชื�อวา “นกัธรุกจิเปนผูสรางชาติ” 
ยงัผลใหสถาบันการศึกษาแหงหนึง่สถาปนาข้ึนโดยเนนการเรียนการสอนดานธรุกิจ
สมเปน “แหลงวิชาการประสานความรูธุรกิจ”
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ในป พ.ศ. 2559 นับเปนศักราชแหงการเร่ิมตนใหมในหลาย ๆ  ดาน ไมวา 
จะเปนดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และความเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน 
ของเทคโนโลยีทั้งในประเทศไทยและท่ัวโลก วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ 
การบัญชี หรือ College of Innovative Business and Accountancy (CIBA) 
ไดกอต้ังขึ้นดวยปณิธานอันแนวแนของมหาวิทยาลัย “มุงนําความรูสูการปฏิบัติ” 
และวิสยัทัศนอนักวางไกล ของ ดร.ดารกิา ลัทธพพิฒัน อธกิารบดีและคณะผูบรหิาร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจะเปนสถาบันหลัก 
ในการขบัเคลื(อนการปรบัเปล่ียน สูธรุกิจยุคใหมและบูรณาการประชาคมอาเซียน
กับสาธารณรัฐประชาชนจีนภายในป พ.ศ. 2563”  

ตามที่รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเศรษฐกิจภายใตโมเดล Thailand 4.0 โดย
ใชนวัตกรรมเปนตวัขบัเคลื�อน ในฐานะสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย 
พรอมขานรับนโยบายรัฐบาล ผลิตคนเพื�อตอบโจทยโมเดล Thailand 4.0 โดยใช
คณะบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติเปนตัวขับเคลื�อน 
โดยการบริหารจัดการจะเปนรูปแบบของ Innovative management ลอกับ 
Thailand 4.0 และการคาระหวาประเทศ ไมวาจะเปนภมูภิาคอาเซียนหรอืระดับโลก 
ซึ่งเปนการทํางานบูรณาการรวมกันของทุกคณะและทุกสาขาวิชา ภายใตการใช
ทรัพยากรรวมกัน 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี หรือ CIBA มี 16 หลักสูตร 
โดยแบงเปนระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปริญญาเอก โดยหลักสตูรปริญญาตรี 
ม ี9 หลกัสตูร ปรญิญาโท ม ี4 หลกัสตูร และปรญิญาเอกอีก 3 หลกัสูตร ในปจจบุนั 
CIBA เปนวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยมีมากกวา 22 สัญชาติทั่ว
โลก จากยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต และเอเชีย โดยเฉพาะ AEC และจีน ทําให
นักศึกษาไดเรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสามารถสรางพันธมิตร 
กับเพื�อนตางชาติซึ่งถือเปนหน่ึงในจุดแข็งของวิทยาลัย และ CIBA ยังมุงเนน 
และสนับสนุนการสรางนวัตกรรมทางธุรกิจ ไมวาจะเปนสินคา บริการ Startup 
และการสรางโมเดลทางธุรกิจใหม 

“เพราะความสาํเรจ็ของเราไมใชเพยีงแคการสรางชาต ิไมใชแคการสราง 
นักธุรกิจ แตจะตองเปนนักธุรกิจและผูประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม เพื(อสรางสังคมที่ดี และเรียนรูที่จะบริหาร
จัดการเพื(อการเจริญเติบโตและยั่งยืนอีกดวย” นี่คือพันธกิจของเรา วิทยาลัย
บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี หรือ CIBA 
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