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เรื่องเงินทองสมัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร บางครอบครัวถึงกับต้องมีจุดจบแยกทางกันไปก็เพราะเงิน จากมิตรสหายต้อง
กลายเป็นศัตรู เราทุกคนต้องออกไปท างานกันจากเช้าจนเย็นก็เพราะต้องการเงินมาใช้จ่ายแลกเปลี่ยนเป็นอาหาร สิ่งของ เครื่องนุ่งห่มเพื่อ
ด ารงชีพ ปัจจุบันเงินนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญมากต่อการด ารงชีพของเรา ถามว่าทุกวันนี้มีใครบ้างท างานโดยไม่มีค่าเหนื่อยตอบแทน คนเรา
ท างานก็เพื่อเงินกันท้ังนั้น นีค่ือเรื่องจริงของคนส่วนใหญ่ 

ในเมื่อเงินมีความส าคัญต่อการด ารงชีพของเรา จะท าอย่างไรให้เรามีเงินอยู่กับตัวเรา
เองให้มากที่สุด เรื่องจริงที่หนีกันไม่พ้นก็คือเรื่องหนี้สิน พนักงานเงินเดือน 
หรือรายวัน คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นหนี้กันหมดค่ะ อยู่ที่ใครจะเป็นมากหรือ
เป็นน้อย เท่าที่เจอปัญหานี้มาคือไม่มีเงินเก็บเลยตอนท างานพอไม่มีเงินเก็บแล้วมี
เหตุจ าเป็นที่ต้องการใช้จ่ายเงิน พอไม่มีก็ต้องไปกู้หนี้เขามาก่อน ดังนั้นวันน้ีเราจะพา 
ทุกท่านมาเก็บเงิน ออมเงินกันค่ะ 

 

 

 

การออมเงิน เริ่มแรกต้องเริ่มต้นท่ีตัวเราเองก่อนเลย ฝันว่ามีเงินเก็บเยอะๆ แต่ “ผดัวันประกันพรุ่ง” ที่จะลงมือท า อย่างนี้เราก็
ไม่มีเงินเก็บซักบาท เปลี่ยนจากฝันมาเป็นลงมือท าเดียวนี้เลยเพียงเก็บเงินเล็กๆ น้อยๆ สะสมกันวันละ 5 บาท 10 บาทต่อเดือน ท าให้เรา
สามารถมีเงินเก็บเพ่ือใช้จ่ายค่าน้ า ค่าไฟได้แล้ว การเก็บเงินหรือการออมเงินเราต้องรู้ และมีเป้าหมายด้วยว่าเราต้องการออมเงินไปเพื่ออะไร 
สามารถแบ่งประเภทของการออมเงินได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเริ่มต้นของการออมเงิน 

1. ออมเงินเพ่ืออนาคตอันใกล ้
 ออมเพื่อใช้จ่ายหนี้สินท่ีมีของแต่ละเดือน 
 เพื่อน าเงินท่ีออมไปใช่จ่ายในครอบครัว 
 ออมเงินเพื่อต้องการซื้อสิ่งของ 
 ออมเงินส ารองเพื่อจ่ายคา่รักษาตวัยามป่วยไข ้

2. ออมเงินเพ่ืออนาคตระยะยาว 
 ใช้จ่ายในยามเกษียณอาย ุ
 เพื่อความมั่นคงของครอบครัว 
 เป็นมรดกให้ลูกหลาน 
 ใช้ในการลงทุนต่อยอดเงินออมให้เพิ่มขึ้น 
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ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  ไ ม่ ฟุ่ ม เ ฟื อ ย 
ประหยัด รู้จักคิด รู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติ ถ้าหากเราไม่มีความ
พอเพียงอาจก่อเกิดผลเสียตามมาด้วย ตัวอย่างเช่น อยากได้มือ
ถือรุ่นใหม่ๆ ตามเพื่อนๆ แต่ตนเองนั้นท างานเงินเดือนทั้งเดือน
ยังซื้อไม่ได้ ก็เลยหันไปกู้ยืมเงินมาซื้อ สุดท้ายตัวเองเป็นหนี้ต้อง
น าเงินส่วนหนึ่งจากเงินเดือนมาใช้หนี้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
แทนที่จะแบ่งเงินส่วนที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินเก็บกลับใช้จ่าย 
อย่างฟุ่มเฟือย หากมีความจ าเป็นเกิดขึ้น มีความต้องการใช้เงิน
ด่วน พอไม่มีเงินเก็บก็หันไปกู้หนี้มาอีก ชีวิตทั้งชีวิตคงต้องใช้หนี้
อย่างเดียว  
 

สิ่งไหนที่ไม่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันก็
ควรลดไปบ้าง จะได้มีเงินเหลือเก็บออม โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่
รักสวยรักงามทั้งหลาย เรื่องการแต่งตัว รองเท้า ทรงผม กระเป๋า 
มันเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้จริงๆ เพราะเราอยู่ในสังคม มีเพื่อนที่
ท างาน เห็นเพื่อนมีอะไรก็อยากมีตามเพื่อนไปด้วย แต่ส่วนไหนที่
ไม่จ าเป็นจริงๆ ให้ข่มใจเอาไว้บ้าง 

 
รู้จักคิดรู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติ อย่างเช่น เลือก

ซื้อสินค้าลดราคาตามโปรโมช่ันจากทางร้าน ที่เห็นบ่อยๆ ตาม
ศูนย์การค้าต่างๆ ก็มักจัดโปรโมช่ันลด 5 – 70 % กันทุกๆ เดือน
อยู่แล้ว 

 
การสร้างวินัยในการ

ออมควรเริ่มต้นที่ตัวเรา และคนในครอบครัวเราด้วย ส าหรับท่าน
ที่มีลูกหลานควรสร้างวินัยรักการออมให้ลูกหลานท่าน ก่อนอื่น 
ผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองควรท าตัวอย่างให้เห็นเสียก่อน โดย
เริ่มต้นซื้อกระปุกออมสินมา พ่อแม่ 1 กระปุก ลูกๆ อีกคนละ  
1 กระปุก แล้วชักชวนให้หยอดเงินใส่กระปุกทุกๆ วัน 
 
 

 

 
 
 
 
 

หากต้องการเพิ่มจ านวนเงินออม ท าอย่างไรให้เป็นคน
เก็บเงินได้ มีสมการง่ายๆ มาบอก ใครๆ ก็สามารถท าได้ ดังนี้ 
 
 

ตัวอย่าง  หากคุณมีรายได้จากเงินเดือนเป็นเงิน 15,000 บาท/เดือน 
แต่แบ่งไว้เป็นเงินออม 2,000 บาท ท่ีเหลือเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายใน
เดือนท้ังหมด เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าน้ า ค่าไฟ ฯลฯ เป็นเงิน
จ านวน 13,000 บาท/เดือน 

 
 
 
 
หากคุณต้องการเพ่ิมจ านวนเงินออมให้มากขึ้นมีอยู่สองวิธี
ด้วยกันคือ 

1. หารายได้มาเพิ่ม ↑ 

2. ลดค่าใช้จ่าย ↓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : www.thaiarcheep.com 

วิธีออมเงินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

ความพอเพียง 

ไม่ฟุ่มเฟือย 

ประหยัด 

สร้างวินัยรักการออม 

ท่ีส าคัญผู้ปกครองควรสร้างแรงบันดาลใจในการออม 
โดยพาลูกน าเงินไปฝากกับธนาคาร และทุกครั้งท่ีมีการน าเงินไป
ฝากให้ผู้ปกครองเพิ่มเงินฝากจากเงินออมน้ันๆ เป็นสองเท่าเพ่ือ
เป็นขวัญก าลังใจให้ในการเก็บเงินต่อไป 

สมการออมเงิน 

รายรับ – เงินออม  =  รายจ่าย 

15,000 – 2,000  =  13,000 

เหลือเป็นค่าใช้จ่าย 13,000 บ. 

ตามหลักแล้วเงินจะมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆ  
หากมองย้อนกลับไปในอดีตสมัยรุ่น ปู่ ย่า ตา 

ยาย เงินเพียง 1 บาท สามารถซ้ือ สินค้า ขนม อาหารมา
รับประทานได้ แต่ในปัจจุบันข้าวหน่ึงจาน ราคาถูกสุดก็
ประมาณ 25 บาท ไม่รู้ว่ายังมีขายราคาน้ีอยู่หรือป่าว  
ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเงินนับวันมันก็ยิ่งมีมูลค่าลดลงไปเรื่อยๆ 
ก็แสดงว่าเงินท่ีเราออมมาน้ันมีมูลค่าลดลงตามไปด้วย  
อย่างนี้ต้องท าอย่างไรดี 

หนทางที่จะท าให้เงินมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น เราต้อง
เปลี่ยนจากเงินออมเป็นทรัพย์สินท่ีสามารถสร้างรายได้
ให้กับเราได้ หรือน าเงินออมไปลงทุน เช่น ซ้ือกองทุน  
ซ้ือหุ้น ซ้ือประกันแบบออมเงิน หรือจะซ้ือที่ดินเก็บเอาไว้ 
ก็ดี แต่การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อน
เสมอ 


