
 

 

บทความพเิศษ 
     OKMD เร่งหนุนคนไทย  “ออมเงนิเพื่ออนาคต” 

แนะ!! ควรเร่ิมทนัทเีม่ือมีรายได้ มีวินัย ไม่ควรมีบุ๊คแบงค์เล่มเดียว  

 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD  เร่งหนนุประชาชนไทยทกุวยั
ออมเงินเพ่ืออนาคต มีเงินใช้จ่ายพอเพียงถึงบัน้ปลายชีวิตวยัหลงัเกษียณ ส่วนผู้ เช่ียวชาญด้านการวางแผนการเงินชี ้
พฤติกรรมคนไทยมักไม่ค่อยบริหารการใช้เงินท่ีตอบความสุขชีวิตตวัเอง   แนะเทคนิคการออม ควรเร่ิมทันทีเม่ือมี
รายได้  ต้องมีวินัยเก็บออมต่อเน่ือง และให้แยกสมุดธนาคารตามแผนเป้าหมาย อย่ารวมเล่มเดียว จะประสบ
ผลส าเร็จในการออมได้ง่ายขึน้และมีความสขุ  

จากงาน Knowledge in the park : เปิดพืน้ท่ีเรียนรู้ใจกลางกรุง  ครัง้ท่ี 2 ซึ่งจัดโดย OKMD Tkpark 
และกรุงเทพมหานคร ในชว่งวนัท่ี 10-11 พฤศจิกายน  2561 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนทกุกลุม่วยัได้
เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ  เรียนรู้และพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในยคุใหม่ รวมทัง้ร่วมกิจกรรมนา่สนใจมากมายท่ีสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั และตอ่ยอดทางธุรกิจได้อยา่งสร้างสรรค์ ยงัมีเร่ืองท่ีนา่สนใจอีกมากมาย โดยเฉพาะ
ประเดน็ส าคญัจากการจดัเสวนาบนเวที “ออมก่อนไม่มีอด”  เป็นการกระตุ้นและเชิญชวนให้คนไทยเร่ิมออมเงินเพ่ือ
ใช้ในอนาคต เพ่ือให้มีเงินใช้จา่ยหลงัวยัเกษียณอยา่งเพียงพอไปจนถึงบัน้ปลายชีวิตอยา่งมีความสขุ ซึง่ประเทศไทย
ขณะนีไ้ด้ก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคมของผู้สงูวยั ส านกัสถิติแหง่ชาตริายงานข้อมลูในปี 2560 วา่มีผู้สงูอาย ุ 60 ปีขึน้ไป 
จ านวน 11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของจ านวนประชากรท่ีมีทัง้หมด 67.6 ล้านคน เพิ่มจากปี 2550 ท่ีมีจ านวน
ผู้สงูอายรุ้อยละ 10.7 ของประชากรทัง้หมด จงึจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยประชาชนทกุคนควรต้องมี
ความเข้าใจเร่ืองนี ้พร้อมเริม้ต้นลงมือปฏิบตัิการออมเงินตัง้แตต่อนนี ้  

ดร.อภชิาต ิ ประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักโครงการและจัดการความรู้ ส านักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ กลา่ววา่ เร่ืองการออมมีความส าคญัมาก เป็นทัง้ความรู้และทกัษะท่ีคนสมยัใหมต้่องเข้าใจ ปัจจบุนัคน
ไทยอายโุดยเฉล่ียประมาณ 80 ปี นัน่หมายความวา่ เม่ือเราเกษียณอายท่ีุ 60 ปี เราจะมีเวลาอีก 20 ปี ซึง่บางคนอาจ
ไมไ่ด้ท างานตอ่ อาจด าเนินชีวิตอยูด้่วยเงินท่ีสะสมเก็บออมเอาไว้ในชว่งท่ีท างานอยู่ การออมเงินจงึมีความส าคญั
อยา่งยิ่ง จงึเป็นท่ีมาของจดัการเสวนาครัง้นี ้ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนทกุวยั ทัง้วยัท่ีก าลงัมีรายได้ วยัใกล้เกษียณ 
และวยัท่ีเกษียณแล้วซึง่มีเงินจ ากดั ได้มีแนวทางบริหารจดัการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ สามารด าเนินชีวิตได้
อยา่งมีความสขุ มีคณุภาพชีวิตดีไปจนถึงบัน้ปลายของชีวิต      

ดร.อภิชาติ กล่าวต่อไปว่า การออมเป็นพฤติกรรม เป็นระเบียบวินัยของชีวิต  อย่างในต่างประเทศก็ให้
ความส าคญัและมีการฝึกเด็กให้ออมเงินตัง้แตย่งัเล็ก ส าหรับในประเทศไทยนัน้ยิ่งมีตวัอย่างท่ีประชาชนชาวไทยได้
รับทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 9 เม่ือครัง้ทรงพระเยาว์ สมเด็จย่าทรงให้
ออมเงินใสก่ระปกุออมสิน เม่ือทรงอยากได้อะไรท่ีพิเศษ ก็ต้องมาดวู่าเหลือเงินเท่าใด เหมาะหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิดท่ีต้องพอประมาณ มี เหตผุล และค านึงถึงภายภาคหน้าของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบนันบัว่าเป็นสิ่งท่ีท้า
ทายมาก เน่ืองจากมีเคร่ืองมือทางการเงิน และการตลาดท่ีกระตุ้นให้เราใช้เงินในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเงินผ่อนปลอด
ดอกเบีย้ หรืการเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงิน ดงันัน้ ระเบียบวินยัทางการเงินจงึเป็นสิ่งส าคญัมาก   



 

 

 

“ในส่วนของ OKMD เรามองเร่ืองการเพิ่มเงินออมออกเป็น 2 เร่ือง คือการลดรายจ่าย และการเพิ่มรายได้ 
พยายามจดัการความรู้เพ่ือสนองกับวิถีชีวิตในปัจจุบนัและในอนาคต  โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกวยัมีความรู้และ
ทกัษะใหม่ๆ  ทัง้ในด้านการพฒันาตนเอง และพฒันาอาชีพ ให้สามารถน าไปปรับใช้ เพ่ือสร้างรายได้ และเพิ่มการออม 
โดยจะจดักิจกรรมบริการความรู้สาธารณะ ในรูปแบบของเวิร์คชอปเสริมให้โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายทกุเดือน ณ สวนลมุพินี 
เดือนละ 2 ครัง้”  ดร.อภชิาต ิกลา่ว 

ทางด้าน นายกริช เศรษฐนันท์ ผู้เช่ียวชาญด้านการวางแผนการเงิน ให้ค าปรึกษาการวางแผน
การเงินส่วนบุคคล กล่าวว่า การออมเป็นเร่ืองใกล้ตัวคนเรา ปัจจัยการออมเงินมี 3 ปัจจัย ได้แก่ 1. เงินต้น  
2.  ผลตอบแทน 3. เวลา  โดยปัจจยัด้านเงินต้น และปัจจยัด้านผลตอบแทนสามารถหาเพิ่มได้  แตปั่จจยัด้านเวลา ไม่
สามารถเพิ่มได้ เพราะภายในหนึ่งวันท่ีผ่านไป คือการใกล้วันตายไปอีก 1 วัน เพราะฉะนัน้การออมเร็ว คือสิ่งท่ี
ได้เปรียบท่ีสดุ เราจงึควรเร่ิมออมทนัทีเม่ือมีรายได้ แม้วา่เงินได้ก้อนแรกจะมีจ านวนไมม่ากก็ตาม            

หลกัการคิดในการออมเงินมีความแตกตา่งกนั โดยท่ีใช้กนัมาแตด่ัง้เดิม คือการหกัเงินรายได้เพ่ือออมไว้ก่อน
น าไปใช้จ่ายเร่ืองอ่ืนๆ  ซึ่งถือเป็นเร่ืองท่ีดี  ในขณะท่ีประชาชนอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าการมีเงิน
รายได้เหลืออยู่ในบญัชีธนาคาร ก็เป็นการออมในเบือ้งต้นแล้ว แปลว่าเร่ิมเงินออมแล้ว ลักษณะของการออมท่ีดี
จะต้องมีความสมดลุย์กบัความสขุทุกช่วงชีวิต โดยใช้วิธีการวางแผนทางการเงินเข้ามาช่วย เพราะหากการออมเพ่ือ
อนาคต แตต้่องใช้ชีวิตอยา่งตดิขดั ยากล าบาก ไมมี่ความสขุ จะมีโอกาสท้อใจ และท าให้การออมไมบ่รรลผุลส าเร็จ  

วิธีการวางแผนทางการเงินเพ่ือการออมให้มีความสุขทุกช่วงชีวิต ท าได้โดยให้วิเคราะห์รายจ่ายจ าเป็นจริง 
อนัดบัแรก เชน่ เร่ืองปัจจยั 4  คือ อาหาร  การผอ่นท่ีพกัอาศยั  เคร่ืองนุ่งห่มเสือ้ผ้า ยารักษาโรค และปัจจยัท่ี 5 ซึ่งเป็น
ความจ าเป็นท่ีขาดไมไ่ด้ ซึง่แตล่ะคนมีตา่งกนั เชน่ ในกลุม่ผู้หญิงอาจจะเป็นเคร่ืองส าอาง เพิ่มสร้างความมัน่ใจการใช้
ชีวิต  หรือผู้ชายอาจต้องใช้อินเตอร์เน็ต เป็นต้น เม่ือน าเงินรายจา่ย 2 สว่นนีม้าหกัลบกบัรายรับแล้ว ก็จะเหลือเงินส่วน
หนึง่ ซึง่เป็นสว่นท่ีเราต้องมาวางแผนเพ่ือการออม และออมแบบตอบโจทย์ความสขุชีวิตทกุช่วงด้วย  ซึ่งลกัษณะอย่าง
หนึง่ของประชาชนโดยทัว่ไปแล้ว เวลาบริหารการใช้เงินจะบริหารแตเ่ร่ืองจ าเป็น เช่น เงินผ่อนคา่รถ คา่บ้าน แตจ่ะไม่
คอ่ยบริหารเงินตอบโจทย์ชีวิตท่ีตนเองต้องการ ดงันัน้ จงึต้องมีการวางแผนการใช้เงินสว่นนี ้

 วิธีการวางแผนท่ีดีและมีประสิทธิภาพท่ีผู้ เช่ียวชาญแนะน าคือ ต้องมีเป้าหมายการออมอย่างชดัเจนว่า จะ
ออมไว้ท าอะไรบ้างในอนาคต และควรแยกบญัชีเงินท่ีจะออมออกเป็นเล่มๆ  ไม่ควรรวมเงินออมอยู่ในสมดุบญัชีเล่ม
เดียวกับบญัชีรายรับหรือบญัชีเงินเดือน เพราะเราจะไม่สามารถรู้เป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าใกล้จะถึงแล้วหรือยงั   
การแยกบญัชีจะชว่ยท าให้เราสามารถควบคมุและมองเห็นเส้นทางเงินออมในแตล่ะเร่ืองให้บรรลผุลได้ตามท่ีต้องการ    

รูปแบบของการออมเงินในปัจจุบนันีมี้หลากหลาย มีทัง้ระยะสิน้ ระยะกลาง ระยะยาว  เช่น อาจออมในรูป
ของการฝากธนาคาร การซือ้หุ้น พนัธบตัรรัฐบาล สลากออมสิน สลากออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร การซือ้ประกันชีวิต สามารถเลือกได้ตามความต้องการและเหมาะกับตนเอง โดยอาจศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือในงาน Money Expo ซึง่มีจดัทัว่ประเทศ   

เคล็ดลบั ส าหรับผู้ ท่ีมีรายได้ แตอ่อมเงินไม่อยู่ ออมไม่ได้  หรือไม่รู้ว่าจะออมจ านวนเท่าไหร่  จะเร่ิมออมตอน
ไหนดี  มีเทคนิค  แนะน าแนวทางการเร่ิมต้นเก็บออม และท าให้การออมประสบผลส าเร็จก็คือ การมีวินยั  ต้องมิวินยั
ในการท ากิจกรรม อาท ิการมีวินยักบัตวัเองวา่ ทกุเท่ียงวนั ให้หยิบแบงค์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในกระเป๋าสตางค์ ออกไปเพ่ือเก็บ
ออม หรืออาจใช้เทคนิคการจ าลองหรือการสมมุติ  เช่น คนโสด ก็จ าลองว่ามีลูกแล้ว  หรือคนท่ีมีลูกแล้ว1 คน ก็ให้ 



 

 

 
เสมือนว่ามีลูก 2 คน  ซึ่งการเลีย้งเด็กตัง้แตแ่รกเกิดจนกระทัง่เรียนจบและมีงานท า จะใช้เงินประมาณคนละ 5 ล้าน
บาท  เงินท่ีจา่ยในสว่นของการจ าลองนี ้ก็คือเงินออมนัน่เอง  

OKMD จะเดินหน้าคดัสรรความรู้และวางแผนจดักิจกรรมเวิร์คชอปสร้างทกัษะเร่ืองใหม่ๆ อาชีพใหม่ๆ มา
ให้บริการสาธารณะเพ่ือคนทกุวยั หรือ Knowledge in the park  ครัง้ตอ่ไป ณ สวนลมุพินีในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย์ 
เดือนละ 2 ครัง้ ส าหรับผู้ ท่ีสนใจ สามารถตดิตามรายละเอียดของกิจกรรม และสมคัรร่วมกิจกรรมในครัง้ตอ่ไป โดยไม่
มีคา่ใช้จา่ย ได้ท่ีเว็บไซต ์ www.okmd.or.th  ซึ่งจะได้พบกบัทัง้  Knowledge Box กล่องความรู้ท่ีรวบรวมคลิปเก่ียวกบั
ความรู้ ทกัษะ และอาชีพใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจและก าลงัอยู่ในความต้องการของตลาด และ Knowledge Link ท่ีรวบรวม
ข้อมลูเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้และทกัษะท่ีน่าสนใจด้านตา่งๆ อาทิ การศกึษา การประกอบธุรกิจและการลงทุน 
สขุภาพอนามยั ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแหลง่เรียนรู้ เป็นต้น 
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