บทความพิเศษ
OKMD เร่ งหนุนคนไทย “ออมเงินเพื่ออนาคต”
แนะ!! ควรเริ่มทันทีเมื่อมีรายได้ มีวินัย ไม่ ควรมีบ๊ คุ แบงค์ เล่ มเดียว
สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ ความรู้ (องค์ การมหาชน) หรื อ OKMD เร่งหนุนประชาชนไทยทุกวัย
ออมเงินเพื่ออนาคต มีเงินใช้ จ่ายพอเพียงถึงบันปลายชี
้
วิตวัยหลังเกษี ยณ ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้ านการวางแผนการเงินชี ้
พฤติกรรมคนไทยมักไม่ค่อยบริ หารการใช้ เงินที่ตอบความสุขชีวิตตัวเอง แนะเทคนิคการออม ควรเริ่ มทันทีเมื่อมี
รายได้ ต้ องมี วิ นัยเก็ บ ออมต่อเนื่ อง และให้ แยกสมุดธนาคารตามแผนเป้าหมาย อย่ารวมเล่ม เดียว จะประสบ
ผลสาเร็จในการออมได้ ง่ายขึ ้นและมีความสุข
จากงาน Knowledge in the park : เปิ ดพืน้ ที่เรี ยนรู้ ใจกลางกรุ ง ครัง้ ที่ 2 ซึ่งจัดโดย OKMD Tkpark
และกรุ งเทพมหานคร ในช่วงวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 เพื่ออานวยความสะดวกให้ ประชาชนทุกกลุม่ วัยได้
เข้ าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เรี ยนรู้และพัฒนาทักษะที่จาเป็ นในยุคใหม่ รวมทังร่้ วมกิจกรรมน่าสนใจมากมายที่สามารถ
นาไปใช้ ได้ จริงในชีวิตประจาวัน และต่อยอดทางธุรกิจได้ อย่างสร้ างสรรค์ ยังมีเรื่ องที่นา่ สนใจอีกมากมาย โดยเฉพาะ
ประเด็นสาคัญจากการจัดเสวนาบนเวที “ออมก่ อนไม่ มีอด” เป็ นการกระตุ้นและเชิญชวนให้ คนไทยเริ่มออมเงินเพื่อ
ใช้ ในอนาคต เพื่อให้ มีเงินใช้ จา่ ยหลังวัยเกษียณอย่างเพียงพอไปจนถึงบันปลายชี
้
วิตอย่างมีความสุข ซึง่ ประเทศไทย
ขณะนี ้ได้ ก้าวเข้ าสูก่ ารเป็ นสังคมของผู้สงู วัย สานักสถิติแห่งชาติรายงานข้ อมูลในปี 2560 ว่ามีผ้ สู งู อายุ 60 ปี ขึ ้นไป
จานวน 11.3 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 16.7 ของจานวนประชากรที่มีทงหมด
ั้
67.6 ล้ านคน เพิ่มจากปี 2550 ที่มีจานวน
ผู้สงู อายุร้อยละ 10.7 ของประชากรทังหมด
้
จึงจาเป็ นต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อม โดยประชาชนทุกคนควรต้ องมี
ความเข้ าใจเรื่ องนี ้ พร้ อมเริม้ ต้ นลงมือปฏิบตั ิการออมเงินตังแต่
้ ตอนนี ้
ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อานวยการสานักโครงการและจัดการความรู้ สานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ ความรู้ กล่าวว่า เรื่ องการออมมีความสาคัญมาก เป็ นทังความรู
้
้ และทักษะที่คนสมัยใหม่ต้องเข้ าใจ ปั จจุบนั คน
ไทยอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 80 ปี นัน่ หมายความว่า เมื่อเราเกษียณอายุที่ 60 ปี เราจะมีเวลาอีก 20 ปี ซึง่ บางคนอาจ
ไม่ได้ ทางานต่อ อาจดาเนินชีวิตอยูด่ ้ วยเงินที่สะสมเก็บออมเอาไว้ ในช่วงที่ทางานอยู่ การออมเงินจึงมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง จึงเป็ นที่มาของจัดการเสวนาครัง้ นี ้ เพื่อให้ ความรู้แก่ประชาชนทุกวัย ทังวั
้ ยที่กาลังมีรายได้ วัยใกล้ เกษี ยณ
และวัยที่เกษี ยณแล้ วซึง่ มีเงินจากัด ได้ มีแนวทางบริหารจัดการเงินให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารดาเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวิตดีไปจนถึงบันปลายของชี
้
วิต
ดร.อภิชาติ กล่าวต่อไปว่า การออมเป็ นพฤติกรรม เป็ นระเบียบวินัยของชีวิต อย่างในต่างประเทศก็ ให้
ความสาคัญและมีการฝึ กเด็กให้ ออมเงินตังแต่
้ ยงั เล็ก สาหรับในประเทศไทยนันยิ
้ ่งมีตวั อย่างที่ประชาชนชาวไทยได้
รับทราบกันเป็ นอย่างดีอยู่แล้ ว คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เมื่อครัง้ ทรงพระเยาว์ สมเด็จย่าทรงให้
ออมเงินใส่กระปุกออมสิน เมื่อทรงอยากได้ อะไรที่พิเศษ ก็ต้องมาดูว่าเหลือเงินเท่าใด เหมาะหรื อไม่ ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดที่ต้องพอประมาณ มี เหตุผล และคานึงถึงภายภาคหน้ าของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปั จจุบนั นับว่าเป็ นสิ่งที่ท้า
ทายมาก เนื่องจากมีเครื่ องมือทางการเงิน และการตลาดที่กระตุ้นให้ เราใช้ เงินในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ นเงินผ่อนปลอด
ดอกเบี ้ย หรื การเปลี่ยนสินทรัพย์เป็ นเงิน ดังนัน้ ระเบียบวินยั ทางการเงินจึงเป็ นสิ่งสาคัญมาก

“ในส่วนของ OKMD เรามองเรื่ องการเพิ่มเงินออมออกเป็ น 2 เรื่ อง คือการลดรายจ่าย และการเพิ่มรายได้
พยายามจัดการความรู้เพื่อสนองกับวิถีชีวิต ในปั จจุบนั และในอนาคต โดยส่งเสริ มให้ ประชาชนทุกวัยมีความรู้ และ
ทักษะใหม่ๆ ทังในด้
้ านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพ ให้ สามารถนาไปปรับใช้ เพื่อสร้ างรายได้ และเพิ่มการออม
โดยจะจัดกิจกรรมบริการความรู้สาธารณะ ในรูปแบบของเวิร์คชอปเสริ มให้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายทุกเดือน ณ สวนลุมพินี
เดือนละ 2 ครัง้ ” ดร.อภิชาติ กล่าว
ทางด้ าน นายกริ ช เศรษฐนั นท์ ผู้ เ ชี่ ยวชาญด้ า นการวางแผนการเงิน ให้ คาปรึ ก ษาการวางแผน
การเงิน ส่ ว นบุ ค คล กล่า วว่า การออมเป็ นเรื่ อ งใกล้ ตัว คนเรา ปั จ จัย การออมเงิ น มี 3 ปั จ จัย ได้ แ ก่ 1. เงิ น ต้ น
2. ผลตอบแทน 3. เวลา โดยปั จจัยด้ านเงินต้ น และปั จจัยด้ านผลตอบแทนสามารถหาเพิ่มได้ แต่ปัจจัยด้ านเวลา ไม่
สามารถเพิ่ม ได้ เพราะภายในหนึ่ง วันที่ ผ่านไป คือการใกล้ วันตายไปอี ก 1 วัน เพราะฉะนัน้ การออมเร็ ว คือสิ่ง ที่
ได้ เปรี ยบที่สดุ เราจึงควรเริ่มออมทันทีเมื่อมีรายได้ แม้ วา่ เงินได้ ก้อนแรกจะมีจานวนไม่มากก็ตาม
หลักการคิดในการออมเงินมีความแตกต่างกัน โดยที่ใช้ กนั มาแต่ดงเดิ
ั ้ ม คือการหักเงินรายได้ เพื่อออมไว้ ก่อน
นาไปใช้ จ่ายเรื่ องอื่นๆ ซึ่งถือเป็ นเรื่ องที่ดี ในขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็ นส่วนใหญ่มีความรู้ สึกว่าการมีเงิน
รายได้ เหลื ออยู่ในบัญ ชีธนาคาร ก็ เป็ นการออมในเบื ้องต้ นแล้ ว แปลว่าเริ่ มเงินออมแล้ ว ลักษณะของการออมที่ ดี
จะต้ องมีความสมดุลย์กบั ความสุขทุกช่วงชีวิต โดยใช้ วิธีการวางแผนทางการเงินเข้ ามาช่วย เพราะหากการออมเพื่อ
อนาคต แต่ต้องใช้ ชีวิตอย่างติดขัด ยากลาบาก ไม่มีความสุข จะมีโอกาสท้ อใจ และทาให้ การออมไม่บรรลุผลสาเร็จ
วิธีการวางแผนทางการเงินเพื่อการออมให้ มีความสุขทุกช่วงชีวิต ทาได้ โดยให้ วิเคราะห์รายจ่ายจาเป็ นจริ ง
อันดับแรก เช่น เรื่ องปั จจัย 4 คือ อาหาร การผ่อนที่พกั อาศัย เครื่ องนุ่งห่มเสื ้อผ้ า ยารักษาโรค และปั จจัยที่ 5 ซึ่งเป็ น
ความจาเป็ นที่ขาดไม่ได้ ซึง่ แต่ละคนมีตา่ งกัน เช่น ในกลุม่ ผู้หญิงอาจจะเป็ นเครื่ องสาอาง เพิ่มสร้ างความมัน่ ใจการใช้
ชีวิต หรื อผู้ชายอาจต้ องใช้ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น เมื่อนาเงินรายจ่าย 2 ส่วนนี ้มาหักลบกับรายรับแล้ ว ก็จะเหลือเงินส่วน
หนึง่ ซึง่ เป็ นส่วนที่เราต้ องมาวางแผนเพื่อการออม และออมแบบตอบโจทย์ความสุขชีวิตทุกช่วงด้ วย ซึ่งลักษณะอย่าง
หนึง่ ของประชาชนโดยทัว่ ไปแล้ ว เวลาบริ หารการใช้ เงินจะบริ หารแต่เรื่ องจาเป็ น เช่น เงินผ่อนค่ารถ ค่าบ้ าน แต่จะไม่
ค่อยบริหารเงินตอบโจทย์ชีวิตที่ตนเองต้ องการ ดังนัน้ จึงต้ องมีการวางแผนการใช้ เงินส่วนนี ้
วิธีการวางแผนที่ดีและมีประสิทธิภาพที่ผ้ เู ชี่ยวชาญแนะนาคือ ต้ องมีเป้าหมายการออมอย่างชัดเจนว่า จะ
ออมไว้ ทาอะไรบ้ างในอนาคต และควรแยกบัญชีเงินที่จะออมออกเป็ นเล่มๆ ไม่ควรรวมเงินออมอยู่ในสมุดบัญชีเล่ม
เดียวกับบัญชีรายรับหรื อบัญชีเงินเดือน เพราะเราจะไม่สามารถรู้เป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าใกล้ จะถึง แล้ วหรื อยัง
การแยกบัญชีจะช่วยทาให้ เราสามารถควบคุมและมองเห็นเส้ นทางเงินออมในแต่ละเรื่ องให้ บรรลุผลได้ ตามที่ต้องการ
รูปแบบของการออมเงินในปั จจุบนั นี ้มีหลากหลาย มีทงระยะสิ
ั้
้น ระยะกลาง ระยะยาว เช่น อาจออมในรู ป
ของการฝากธนาคาร การซื ้อหุ้น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน สลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร การซื ้อประกันชีวิต สามารถเลือกได้ ตามความต้ องการและเหมาะกับตนเอง โดยอาจศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมได้ ทางอินเตอร์ เน็ต หรื อในงาน Money Expo ซึง่ มีจดั ทัว่ ประเทศ
เคล็ดลับ สาหรับผู้ที่มีรายได้ แต่ออมเงินไม่อยู่ ออมไม่ได้ หรื อไม่ร้ ูว่าจะออมจานวนเท่าไหร่ จะเริ่ มออมตอน
ไหนดี มีเทคนิค แนะนาแนวทางการเริ่ มต้ นเก็บออม และทาให้ การออมประสบผลสาเร็ จก็คือ การมีวินยั ต้ องมิวินยั
ในการทากิจกรรม อาทิ การมีวินยั กับตัวเองว่า ทุกเที่ยงวัน ให้ หยิบแบงค์ที่ใหญ่ที่สดุ ในกระเป๋ าสตางค์ ออกไปเพื่อเก็บ
ออม หรื ออาจใช้ เทคนิคการจาลองหรื อการสมมุติ เช่น คนโสด ก็จาลองว่ามีลูกแล้ ว หรื อคนที่มีลูกแล้ ว1 คน ก็ให้

เสมือนว่ามีลูก 2 คน ซึ่งการเลี ้ยงเด็กตังแต่
้ แรกเกิดจนกระทัง่ เรี ยนจบและมีงานทา จะใช้ เงินประมาณคนละ 5 ล้ าน
บาท เงินที่จา่ ยในส่วนของการจาลองนี ้ ก็คือเงินออมนัน่ เอง
OKMD จะเดินหน้ าคัดสรรความรู้และวางแผนจัดกิจกรรมเวิร์คชอปสร้ างทักษะเรื่ องใหม่ๆ อาชีพใหม่ๆ มา
ให้ บริ การสาธารณะเพื่อคนทุกวัย หรื อ Knowledge in the park ครัง้ ต่อไป ณ สวนลุมพินีในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์
เดือนละ 2 ครัง้ สาหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรม และสมัครร่วมกิจกรรมในครัง้ ต่อไป โดยไม่
มีคา่ ใช้ จา่ ย ได้ ที่เว็บไซต์ www.okmd.or.th ซึ่งจะได้ พบกับทัง้ Knowledge Box กล่องความรู้ ที่รวบรวมคลิปเกี่ยวกับ
ความรู้ ทักษะ และอาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจและกาลังอยู่ในความต้ องการของตลาด และ Knowledge Link ที่รวบรวม
ข้ อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับความรู้และทักษะที่น่าสนใจด้ านต่างๆ อาทิ การศึกษา การประกอบธุรกิจและการลงทุน
สุขภาพอนามัย ภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
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