
ต
ัว
อ
ย
่าง



สารบัญ

  1  ส้มมุดกับบัญชีรายรับรายจ่าย  8
  2  ทำาไมจึงต้องทำาบัญชีรายรับรายจ่าย  12
  3  เงินเป็นสิ่งจำาเป็น แต่ไม่ใช่สิ่งสำาคัญที่สุดในชีวิต  19
  4 หาเงิน เก็บเงิน ต่อเงิน  24
  5  ไปธนาคาร  29
  6 บัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ  36
  7 บัตรเอทีเอ็ม  40
  8 บัตรเดบิต บัตรเครดิต  48
  9 ภัยหนี้บัตรเครดิต  53
 10 ภัยตู้เอทีเอ็ม  57
 11  ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ประหยัดไว้เป็นดี  64ต
ัว
อ
ย
่าง



12   เงินเฟ้อคืออะไร  70
13   สาเหตุของเงินเฟ้อ  75
14  ภาษี 79
15   ออมก่อนใช ้ 85
16   ไม่ซื้อคือลดได้ 100 เปอร์เซ็นต์   91
17   เพื่อนคนใหม ่ 96
18   สินเชื่อชนิดต่างๆ  103
19  ประกันภัยชนิดต่างๆ  110
20   เป็นเด็กก็ทำางานหาเงินได้  118
21   Time Value of Money  126
22  หุ้น  132
23  พันธบัตรและกองทุนรวม  137
  เกี่ยวกับผู้เขียน  143

ต
ัว
อ
ย
่าง



นอกกระปุกออมสิน 9

1
ส้มมุดกับบัญชีรายรับรายจ่าย

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

“สม้มดุ เธอทำาอะไรนะ่ เวลากนิขา้วยงันัง่จดอะไรอยู่ได"้  น้ำาวา้ถาม
“แป๊บหนึ่งนะ ขอฉันจดก่อนว่าเม่ือกี้ซื้อข้าวกลางวันไปกี่บาท เดี๋ยวจะลืม" 

เด็กหญิงส้มมุดก้มหน้าก้มตาจดตัวเลขใส่สมุดเล่มเล็กๆ 

“จดไปทำาไม ไม่เห็นเธอเคยจดอะไรแบบนี้"  น้ำาว้าทำาหน้าสงสัยสุดขีด

“เถอะน่า  เอ้า เสร็จแล้ว จะกินแล้วจ้า"  ส้มมุดปิดสมุด ใช้ช้อนตักไข่พะโล้

พร้อมข้าวเข้าปาก  เหลือบมองจานข้าวของน้ำาว้า มีหมูทอดกระเทียมกับแกงจืดฟัก

ซึง่หมดไปแลว้เกอืบครึง่ เธอนกึขำา  น้ำาวา้เปน็คนกนิขา้วเรว็เสมอ ทกุพกักลางวนั

น้ำาว้าจะกินเสร็จก่อน แต่ยังนั่งคุยเป็นเพื่อนจนส้มมุดกินหมดจาน  เมื่อนำาจานไป

เก็บแล้ว เด็กหญิงทั้งสองจึงไปเล่นกับเพื่อนๆ หรือไม่ก็ไปห้องสมุดด้วยกัน

น้ำาว้าเคี้ยวข้าว กลืน พลางซักต่อว่า  "ถามจริงๆ ตะกี้จดไปทำาไมน่ะ"

ส้มมุดยิ้ม  "เมื่อวานพ่อสอนให้ฉันหัดทำาบัญชีรายรับรายจ่ายน่ะซี ตั้งแต่

วนันีพ้อ่บอกจะไมใ่หค้า่ขนมเปน็รายวนัแลว้ จะจา่ยเปน็รายสปัดาหแ์ทน  ฉันตอ้ง

แบง่เงนิเองใหใ้ชไ้ดจ้นครบอาทติย ์ถา้ใชห้มดกอ่นพอ่จะไมใ่หเ้พิม่  แถมทกุวนัศกุร์

ฉันต้องเอาบัญชีไปให้พ่อดูว่าเหลือเงินกี่บาท จ่ายค่าอะไรไปบ้าง”  ส้มมุดอธิบาย

“พ่อบอกว่านี่เป็นบันไดขั้นแรกที่จะทำาให้ฉันมีเงินเก็บเยอะๆ ฉันเลยยอม
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ทำายังไงล่ะ ฉันอยากมีเงินเยอะๆ"

น้ำาว้าขมวดคิ้ว  "จดค่าใช้จ่ายแล้วทำาให้มีเงินเก็บเยอะๆ ฟังดูไม่เกี่ยวกัน

เลยนี่  พ่อฉันเคยบอกว่าเด็กๆ อย่างเราต้องตั้งใจเรียน โตข้ึนจะได้มีงานดีๆ ทำา 

มีรายได้เยอะๆ จะได้มีเงินเก็บ"

ส้มมุดน่ิงคิด น่ันน่ะซี เธอเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนักว่าจดค่าใช้จ่ายแล้วจะ

ทำาให้มีเงินเก็บได้ยังไง

แต่เรื่องน้ีเธออธิบายเองไม่ได้ จึงตัดบทว่า  "เถอะน่า เมื่อคืนพ่อฉันบอก

ว่าที่มีเงินเก็บอยู่ทุกวันน้ี ส่วนหน่ึงก็เพราะเขากับแม่ทำาบัญชีรายรับรายจ่ายมา

ตลอดชีวิต  เดี๋ยววันนี้น้ำาว้าแวะไปบ้านฉันสิ ไปถามพ่อด้วยกัน  พ่อบอกเย็นนี้จะ

ทำากะเพราหมูกรอบด้วยนะ"

น้ำาว้าตักข้าวคำาสุดท้ายเข้าปาก  "แหม เอาของกินมาล่อ  ง้ันเดี๋ยวฉันโทร

บอกแม่ว่าตอนเย็นขอไปกินข้าวบ้านเธอนะ"

บา้นของสม้มดุกบัน้ำาวา้อยูไ่มห่า่งกนัมาก  ครอบครวัเลก็ๆ ทีป่ระกอบดว้ย

พ่อ แม่ และน้ำาว้าอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ขนาดกลาง  ส่วนบ้านของส้มมุดเป็น

ห้องแถว หน้าบ้านจัดเป็นร้านอาหารเล็กๆ ของแม่ มีโต๊ะและเก้าอี้สำาหรับลูกค้า

นั่ง  ครอบครัวของเด็กทั้งสองสนิทสนมกันดีและไปมาหาสู่กันเสมอ

พ่อของส้มมุดเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย สอนคณะเศรษฐศาสตร์  ก่อน

หนา้นีพ้อ่ไมค่อ่ยคยุกบัเธอเรือ่งเงนิๆ ทองๆ เท่าไรนกั เพราะเหน็วา่ยงัเดก็อยู ่ แต่

ปน้ีีส้มมดุอาย ุ14 ป ีเรยีนชัน้ ม.2 แลว้ พอ่จงึตอ้งการใหเ้ธอเริม่รบัผดิชอบเงนิของ

ตนเอง

เมือ่โรงเรียนเลกิ เดก็หญงิทัง้สองขึน้รถไฟฟา้กลบับา้น  สม้มดุแวะ
ซือ้น้ำาเกก๊ฮวยจากรา้นน้ำาผลไมบ้นสถานแีละจดใสส่มดุบนัทกึ  น้ำาวา้เยา้วา่  "แหม 

เดี๋ยวไปจดที่บ้านก็ได้ แม่คุณ อะไรจะเป๊ะขนาดนั้น"

“ฉันกลัวลืม"  ส้มมุดว่า

"ความจริงพ่อก็บอกนะว่าจดทีเดียวตอนก่อนนอนก็ได้ นั่งนึกเอาว่าทั้งวัน

จ่ายอะไรไปบ้าง  แต่ฉันขี้ลืม ก็เลยจ่ายปุ๊บจดเลย ง่ายกว่า ไม่ลืมด้วย"
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“ไหนขอดูหน่อยสิ"  น้ำาว้ามองสมุดเล่มเล็กๆ ในมือเพื่อน

ส้มมดุตตีารางแบง่ประเภทรายจา่ยตามแนวนอนเปน็ 3 ชอ่ง คอื คา่อาหาร

และเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ส่วนแนวตั้งคือวันที่ในแต่ละเดือน 

เดือนนี้คือเดือนธันวาคม จึงมีเลข 1-31 เรียงกันอยู่

วันน้ีเป็นวันจันทร์ท่ี 1 ส้มมุดบันทึกไว้ว่าค่าอาหาร 30 บาท น้ำาหวาน 5 บาท 

น้ำาเก๊กฮวย 10 บาท และช่องค่าเดินทางบันทึกค่าบัตรรถไฟฟ้า 200 บาท

วันที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1 อาหาร 30, น้ำาหวาน 5, น้ำาเก๊กฮวย 10 บัตรรถไฟฟ้า 200

2

3

4

5

รายจ่ายประจำาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

“ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  นี่อะไรบ้างล่ะ"  น้ำาว้าถาม

"พ่อฉันบอกว่าคือค่าใช้จ่ายทุกอย่าง นอกเหนือจากค่าอาหาร เครื่องดื่ม 

และค่าเดินทาง  ฉันมานั่งคิดๆ ดู บางทีฉันก็ขอตังค์แม่ไปซื้อหนังสือบ้าง ซื้อของ

ขวัญจับฉลากบ้าง หรือบางทีก็ซื้อปากกา ซื้อแฟ้ม คงเป็นค่าใช้จ่ายพวกนี้แหละ 

แต่ต่อไปนี้พ่อบอกว่าถ้าฉันอยากได้อะไรต้องเก็บเงินซื้อเอง จะไม่ให้เงินต่างหาก

แล้ว"  ส้มมุดหยุดดูดน้ำาเก๊กฮวยก่อนพูดต่อ

"แต่ค่าขนมฉันก็ได้เพิ่มขึ้นนะ ตอนอยู่มอหนึ่งแม่ให้ค่าขนมทุกเช้าในวันที่

ไปโรงเรียนวันละ 100 บาท  แต่เมื่อคืนพ่อให้ฉันมาทีเดียว 800 บาท บอกว่า

สำาหรับหน่ึงสัปดาห์  ก็เท่ากับค่าขนมฉันเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 160 บาทแน่ะ นับแค่

จนัทร์ถงึศุกร์นะ"  สม้มดุคดิเลขในหวั เธอชอบเรยีนวชิาเลขจงึคดิเลขไดค้อ่นขา้งเรว็
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เด็กทั้งสองเดินเข้าซอยมาถึงบ้านของส้มมุดเมื่อตอนห้าโมงเศษ แม่กำาลัง

คยุกบัปา้แดงเพือ่นบา้น  แมเ่คยทำางานบรษิทั แตห่า้ปทีีแ่ลว้แมล่าออกมาเปดิรา้น

อาหารตามสั่งและข้าวแกง ขายเฉพาะมื้อเช้ากับกลางวัน ได้กำาไรพอสมควร 

ส้มมุดกับน้ำาว้ายกมือไหว้  แม่ทักน้ำาว้าอย่างสนิทสนม  “แม่ว้า น้ำาหนักข้ึนหรือเปล่า

น่ี ยายส้มช่วงนี้เขาก็กินเอาๆ จนขึ้นมากิโลหนึ่งแล้วเนี่ย"

น้ำาว้ายิ้ม  "ค่ะคุณป้า ช่วงนี้โรงอาหารที่โรงเรียนเขามีร้านข้าวแกงใหม่มา

เปิด อร่อยมากค่ะ หนูเลยกินเยอะ"

ป้าแดงหัวเราะ  "เหมือนลูกสาวป้าเลย รายนั้นก็กินเอ๊ากินเอา ไม่ได้ห่วง

หุ่นตัวเองเหมือนสาวๆ ทั่วไปเล้ย"

ลูกสาวของป้าแดงคือพ่ีเพ็ญ อายุมากกว่าส้มมุดและน้ำาว้าสองปี  ปีการ

ศึกษานี้พี่เพ็ญสอบเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังได้ ทำาให้ป้าแดงภูมิใจมาก

“วันนี้มาเที่ยวเฉยๆ หรือลูก มีขนมชั้นกับทับทิมกรอบในครัว กินได้เลย 

กวา่พอ่ยายสม้เขาจะมากโ็นน่แหละ หกโมงกวา่ วนันีพ้อ่เขาจะทำากะเพราหมกูรอบ

ด้วยนะ"  แม่บอกน้ำาว้า

“หนูบอกแล้วตั้งแต่กลางวัน ว้าเขาต้ังใจจะมากินหมูกรอบนี่แหละแม่" 

ส้มมุดแหย่เพื่อน

น้ำาวา้เบห้นา้  "แลว้กนัซ ีฉนัดตูะกละไปเลย ฉนัตัง้ใจมาถามพอ่เธอเรือ่งทำา

บัญชีรายรับรายจ่ายต่างหากล่ะ"

ส้มมุดหัวเราะชอบใจต
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ส้มมุดอาบน้ำาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนั่งดูรายการค่าใช้จ่ายที่ตัวเองจด
วันนี้

จรงิสนิะ เธอมรีายจา่ยเดมิๆ ทกุวนั คอื ตอนเชา้ขึน้รถไฟฟา้ไปโรงเรยีน ซือ้

บตัรเตมิเงนิสปัดาหล์ะ 200 บาท  ตอนพักสบินาทลีงจากหอ้งเรยีนมาซือ้ขนมบา้ง 

ครัง้ละ 5 บาท 10 บาท แตไ่มไ่ดซ้ือ้ทกุวนั เพราะบางครัง้อาจารยเ์ลกิสอนเลยเวลา

ไปนดิ อกีหา้นาทกีจ็ะถงึเวลาคาบถดัไปแลว้ สม้มดุจงึไมอ่ยากเดนิลงมาซือ้ขนมอกี

พักกลางวันซื้อข้าวกินพร้อมน้ำาหวานหรือน้ำาผลไม้หนึ่งแก้ว บางทีต่อด้วย

ขนมหวาน ลกูชิน้ทอด  เลิกเรยีนใชต้ัว๋รถไฟฟา้กลบับา้น ซือ้ขนมกอ่นเขา้บา้นเปน็

บางวันถ้าหิว วนเวียนไปมาเพียงเท่านี้  นานๆ ครั้งจึงจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น 

ซ้ือหนังสือ ซ้ือเครื่องเขียน  หรืออย่างวันเสาร์ของเทอมที่แล้ว เธอไปเรียนพิเศษ

ที่สยามสแควร์ มีค่ารถไฟฟ้าไปกลับและค่าอาหารกลางวัน รวมแล้วราววันละ 

100 บาท

มีเสียงผัดกับข้าวดังฉ่ามาจากในครัว ส้มมุดรู้ทันทีว่าพ่อมาแล้ว  พ่อเป็น

อาจารย์สอนหนังสือก็จริง แต่ทำากับข้าวเก่งมาก แม่มักพูดบ่อยๆ ว่าพ่อทำาอร่อย

กว่าแม่เสียอีก

2
ทำ�ไมจึงต้องทำ�บัญชีรายรับรายจ่าย

..............................
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ส้มมุดยิ้มแป้น โผล่หน้าเข้าไปในครัว

“พ่อคะ กินข้าวเสร็จหนูอยากคุยกับพ่อ"  เธอบอก

“ได้ซีลูก"  พ่อตอบโดยตายังจ้องอยู่ที่อาหารในกระทะ

หมูกรอบกับผักหลายชนิดเคล้าเคร่ืองปรุงรสส่งกล่ินหอมฟุ้ง พ่อใส่ใบกะเพรา

ลงไปกำามือหนึ่ง ผัดต่อชั่วอึดใจแล้วตักใส่จาน  ผัดกะเพราหมูกรอบของพ่ออร่อย

ที่สุด พ่อทำากับข้าวเพิ่มอีกสองสามอย่างอย่างรวดเร็ว

“เห็นแม่บอกน้ำาว้ามาด้วย ตักข้าวเพิ่มอีกจานนะ  ไปกินข้าวกันลูก พ่อหิว

แล้ว"

พ่อล้างมือแล้วยกจานกับข้าวไปต้ังโต๊ะ บ้านน้ีกินข้าวเย็นพร้อมหน้ากันทุกวัน

สม้มดุมพีีช่ายคนหนึง่ชือ่ไท เรยีนอยูม่หาวทิยาลยัปสีาม  ไทอยูห่อพกัใกล้

มหาวิทยาลัย จะกลับบ้านเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์

หลังกินข้าวเสร็จและล้างจานแล้ว ส้มมุดกับน้ำาว้านั่งข้างๆ พ่อ ใน
มือส้มมุดถือสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายของเธอ

“พ่อคะ"  ส้มมุดเริ่ม  "ทำาไมพ่อบอกว่าการทำาบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นบันได

ขั้นแรกของการมีเงินเก็บเยอะๆ หนูว่ามันดูไม่ค่อยเกี่ยวกันเลย"

พ่อหัวเราะ  "งั้นเหรอ  ลูกเพิ่งจดได้วันเดียว มันดูเสียเวลาและน่าเบื่อ

ใช่ไหม"

ส้มมุดรีบตอบว่า  "ไม่ใช่อย่างนั้นพ่อ หนูแค่ไม่เข้าใจว่าจดอย่างเดียวจะ

ทำาให้หนูมีเงินเยอะได้ยังไง  แต่เวลาหนูช่วยแม่ทำาขนมใส่กล่องไปส่งร้านกาแฟ

วันหยดุ แมใ่ห้หนูกลอ่งละ 10 บาท แบบนั้นหนูเก็บเงินได้เยอะขึน้"  ส้มมดุพูดถึง

วนัหยดุทีเ่ธอชว่ยแมท่ำาขนมไปสง่รา้นกาแฟ แมแ่บง่เงนิคา่จา้งใหเ้ธอสว่นหนึง่ดว้ย

พ่อนิ่งคิด จะอธิบายอย่างไรดีให้เด็ก ม.2 เข้าใจถึงความสำาคัญของการ

ทำาบัญชีรายรับรายจ่ายที่เป็นพื้นฐานของการมีวินัยทางการเงินที่ดี ในที่สุดพ่อจึง

อธิบายว่า

“สม้มดุกบัน้ำาวา้ฟงันะ มคีำากลา่ววา่จดแลว้ไมจ่น ซึง่หมายถงึการจดบนัทกึ

รายรับรายจ่ายนี่เอง

ต
ัว
อ
ย
่าง



นอกกระปุกออมสิน 15

“คนเราทำางานเพื่อให้มีรายได้ เหมือนพ่อไปสอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน  แม่ขายอาหาร ได้เงินจากลูกค้า พอหักต้นทุนแล้ว 

ถ้ารายได้มากกว่าต้นทุน จึงจะเรียกว่ามีกำาไร

“คนทกุคนเมือ่มรีายได ้กย็อ่มมรีายจา่ย เชน่ คา่กบัขา้วทีเ่ราทำากนิตอนเยน็ 

คา่น้ำา คา่ไฟ คา่เทอม คา่ชดุนกัเรยีนของสม้มดุกบัพีไ่ท คา่น้ำามนัรถของพอ่ คา่ตัว๋

รถไฟที่พ่อพาหนูไปเยี่ยมปู่กับย่าตอนสงกรานต์ สิ่งเหล่านี้เรียกว่ารายจ่าย

“การจดบญัชรีายรบัรายจา่ยทำาใหเ้ราเหน็ภาพวา่เงนิของเราไหลเขา้มาจาก

ทางใด (รายรบั) และไหลออกไปไหนบา้ง (รายจา่ย)  เมือ่ดรูายการทีจ่ดจะรูเ้ลยวา่

เดือนน้ีเราซือ้อะไรไปบา้งทีเ่ปน็ของฟุม่เฟอืย เมือ่รูแ้ลว้ เดอืนหนา้เราจะระมดัระวงั

การใช้จ่ายมากขึ้น

“ถา้ไมจ่ด เราจะจำาไม่ไดว้า่จา่ยคา่อะไรไปบา้งในแตล่ะวนั วนัรุง่ขึน้กล็มืแลว้ 

มานั่งนึกใหม่อาจจำาไม่ได้หมดทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไป”  พ่ออธิบาย

“หรอืลกูจำาไดว้า่เดอืนทีแ่ลว้ทัง้เดอืนลกูเสยีเงนิซือ้อาหารกลางวนัไปเทา่ไร" 

พ่อย้อนถามส้มมุด

“จำาไม่ได้หรอกค่ะ หนูซ้ือทุกวัน บางวันข้าว บางวันก๋วยเต๋ียว จานละ 30 บาท 

บางวนั 35 บาท แตห่นไูมเ่คยนบัรวมกนัทัง้เดอืนหรอกคะ่ แคเ่มือ่วานซนื ซือ้อะไร

กินตอนกลางวันหนูยังจำาไม่ได้เลย"

“จรงิคะ่ หนกูไ็มเ่คยจำาเลยวา่ใชเ้งนิไปเทา่ไร"  น้ำาวา้พดู  “แตค่า่ใชจ้า่ยหนกู็

เท่าๆ กันทุกวัน ขึ้นรถไฟฟ้าเช้าเย็น ซื้อขนม ข้าวกลางวัน ก็มีแต่พวกนี้แหละค่ะ 

วนัหน่ึงกป็ระมาณ 100 บาทมัง้คะคณุลงุ ถา้หนไูมจ่ดทกุวนัจะไดไ้หม สิน้เดอืนคอ่ย

จดครั้งหนึ่งก็พอ"

พ่อถามว่า  "น้ำาว้าคำานวณให้ลุงได้ไหม ว่าวันหนึ่งๆ ใช้เงินจริงๆ กี่บาท"

น้ำาว้าหยิบกระดาษกับดินสอขึ้นมาเขียน

"คา่รถไฟฟา้เชา้เยน็ เทีย่วละ 25 บาท เปน็ 50 บาท คา่ขา้วกลางวนั วนัละ

ประมาณ 30 บาท น้ำา 5 บาท ขนม 10 บาท รวมเปน็วนัละ 95 บาท สปัดาหห์นึง่

ก็...”  น้ำาว้าคูณเลขในกระดาษ  "475 บาทค่ะ"
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