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“สะสมทุนด้ วยบ้ านเก่ า”
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คําถามเกี ยวกับการเลื อกใช้ จ่ายเงิ นระหว่างการบริ โภคสิ งต่าง ๆ ในปั จ จุบัน ก็
นับ ว่ า ยากแล้ ว

แต่ ก ารตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ จ่ า ยเงิ น ระหว่ า งปั จ จุ บัน และอนาคตยิ ง ยากกว่ า

คําถามเหล่านี -ไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้ เลย สําหรับผู้เริ มต้ นชีวิตครอบครัวและผู้ทีเริ มจะมีฐานะ
มัน คงขึน- คําตอบมีความสํ าคัญในระดับคอขาดบาดตายที เดียว

ผู้เขี ยนขอนํ าไอเดียที เคย

เขียนถึงมานําเสนออีกครัง“พ่ อครั บทําไมเราไม่ อยู่บ้านใหญ่ สวยเหมื อนในโทรทัศน์ พ่ อแม่ ก็มีเงิน
ไม่ ใช่ หรื อครั บ?” ลูกอาจถามพ่อแม่ทีเริ มมีฐานะดี อยากย้ ายจากบ้ านเก่าหลังแรกทีซื อตอน
พ่อแม่แต่งงาน

คําถามนี พ ่อแม่หลายคู่คงให้ คําตอบไม่เหมื อนกัน อาจมีบางคู่ทีให้ คําตอบที

ถือว่าชาญฉลาดทางการเงิน
เป็ นธรรมชาติข องมนุษย์ ทุกคนเมื อมี เงิ นมากขึน ก็ อยากอยู่อย่างสะดวกสบาย
มากขึ น

ในต่างประเทศทีมีระบบรักษาธรรมาภิบาลเข้ มแข็งเขาใช้ มลู ค่าของบ้ านทีเพิมขึ นอย่าง

ผิดสังเกตเป็ นมูลฐานสงสัยว่าจะเกิดการทุจริ ตคอรัปชัน เมือใดทีผ้ ูทํางานมีทีดินและบ้ านใหญ่โต
ขึ นอย่างผิดปกติ การตรวจสอบเชิงลับก็จะเริ มขึ นและอาจตามมาด้ วยการสอบสวน (ถ้ าโจรเข้ า
ไปปล้ นบ้ านจํานวนถึง 11 คน ก็เป็ นเหตุน่าสงสัยเจ้ าของทรัพย์เหมือนกันว่าทําไมถึงมีทรัพย์มาก
ขนาดให้ ทีมฟุตบอลเข้ าไปขน)

เหตุทีใช้ มูลค่าบ้ านเป็ นเช่นนี ก ็ เพราะเมื อมี เงิ นก็ มกั อดไม่ได้ ที

จะต้ องนํามาใช้ จ่ายเพือความสะดวกสบาย และสิงใดเล่าทีอยู่ใกล้ ตวั มนุษย์เป็ นเวลายาวนานใน
แต่ละวันและมีผลกระทบต่อความสะดวกสบายมากเท่าบ้ าน
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ด้ วยความสะดวกสบายแต่หาความสุขใจจากบ้ านไม่ได้ เพราะขาดครอบครัวทีอบอุ่นหรื อได้ ทําสิง
ชัว ร้ ายไว้ ในอดีตและเกรงว่ามันจะตามมาหลอกหลอน เป็ นคนน่าสงสาร อย่างยิง ดังทํานองทีว่า
เงินซื อเตียงได้ แต่ซื อการนอนหลับไม่ได้ เงินซื ออาหารได้ แต่ซื อความอยากกินไม่ได้ เงินซื อยาและ
วิตามินได้ แต่ซื อความแข็งแรงของร่างกายไม่ได้

เงินซื อเพือนได้ แต่ซื อความจริ งใจไม่ได้ เงินซื อ

ได้ เกือบทุกสิงแต่ซื อความสงบแห่งจิตใจไม่ได้ ฯลฯ
พ่ อ แม่ ที ใ ห้ คํ า ตอบชาญฉลาดทางการเงิ น สํ า หรั บ คํ า ถามข้ า งต้ น อาจเป็ นว่ า
“การทนอยู่บ้านหลังแรกของเราต่ อไปถึงแม้ พอจะมีเงินซือ, บ้ านหลังใหญ่ กว่ าคือการสะสม
ทุนสําหรั บการศึกษาของลูกและการมีฐานะมั0นคงยิ0งขึน, ในอนาคต”
พ่อแม่อาจซื อบ้ านสวยหลังใหม่โดยขายบ้ านเก่าและกู้ยืมเงินก้ อนใหญ่ เพิมเติม
ทุกคนได้ ความสะดวกสบายเพิมขึ น แต่ก็ต้องจ่ายอย่างแพงในรู ปของดอกเบี ย (เงินกู้ 5 ล้ านบาท
อัตราดอกเบี ยร้ อยละ 5 ผ่อนชําระ 20 ปี ต้ องจ่ายเงินรวมทังสิ
 น 7.92 ล้ านบาท ซึงหมายถึงจ่าย
ดอกเบี ยเป็ นเงิน 2.92 ล้ านบาท) และจ่ายในรูปของโอกาสทีเสียไปในการสะสมทุนเพือความมัน คง
ของฐานะการเงินยิงขึ นในอนาคต
สมมุติว่าแทนที จะกู้เงิ นเพื อซื อ บ้ านหลังใหม่แต่ทนอยู่บ้านหลังเก่าโดยกู้เงิ นมา
ปรับปรุงให้ ดีขึ น และเอาเงินทีเหลือไปดาวน์ทีอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็ นคอนโด อพาร์ ตเม้ นต์ และเอา
ค่าเช่ามาผ่อนชําระในแต่ละเดือน หากกระทําอย่างนี ในทีสุดเมือผ่อนครบก็จะมี “เครื องปัA มเงิน”
ไว้ ในครอบครอง อสังหาริ มทรัพย์ชิ นนี จะให้ ผลตอบแทนในรู ปของค่าเช่าไปอีกนานเท่านานบวก
มูลค่าทรั พย์ สินที เพิม ขึน ในอนาคต หากปรารถนาจะขายในอนาคตก็ จะได้ เงิ นก้ อนใหญ่ มาใช้
ทังหมดนี

มาจากเงินดาวน์บ้านเพียงก้ อนเดียวเท่านัน
ถ้ าครอบครัวมีรายได้ มากก็อาจทําแบบนี ได้ หลายหลัง โดยแต่ละหลังต้ องเลือก
ทําเลทีดี มีคนอยู่อาศัยหนาแน่น หาก “อยู่กินตํากว่าฐานะ” จนมีเงินออมและลงทุนเช่นนี อย่าง
ระมัดระวังไม่โลดโผนแล้ ว ในเวลาไม่นานก็จะมี “เครื องปัA มเงิน” อยู่หลายเครื อง เป็ นปัA มทีไม่ต้อง
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มูลค่าสูงขึ น และเมือถึงตอนนันจะมี
 บ้านหลังใหญ่อีก 2 หลังแถมให้ การศึกษาทีดีทีสดุ แก่ลกู ก็ยงั ได้
ถ้ ากู้เงินซื อบ้ านหลังใหญ่ทีต้องผ่อนชําระสูงจนไม่มีเงินเก็บพอทีจะเอาไปลงทุนใน
สิงอืนหรื อสร้ าง “ปัA มเงิน” แล้ ว ถึงจะมีความสุขกับบ้ านหลังใหญ่แต่ก็ต้องจ่ายดอกเบี ยสูงและเสีย
โอกาสทีจะมี “เครื องปัA มเงิน”
การปรั บเปลี ยนบ้ านช่องเมือมี ฐานะดีขึน พึงกระทํ าด้ วยความระมัดระวังอย่าง
สมฐานะและพอเหมาะพอควร “การทนอยู่บ้ า นหลัง เก่ า คื อ การสะสมทุน ” (อย่ า งน้ อ ยก็ ชัว
ระยะเวลาหนึง จนกว่าจะมีรายได้ เพิมขึ นอย่างมากมาย) นีแหละคือความลับหนึงของการสร้ าง
ฐานะทางการเงินทีมนั คงในอนาคตของครอบครัว
ในยุคของการหวัน ไหวกับนํ า ท่วมนี 

การมีบ้านหลายหลังในหลายพื นทีก็คือ

การกระจายความเสียงของมูลค่าทรัพย์สิน แต่ถึงกระนันก็
 ไม่อาจหลีกเลียงความเสียงจากการ
ประสบภัยในภาพรวมไปได้ อยูด่ ี
--------------------------------------------

