
5 วธิเีก็บเงนิง่ายๆ แตไ่ดผ้ลจรงิ! 
  

  

 

สนใจสมคัรสนิเช ือ่ 

ออมเงนิไม่อยู่ เก็บเงนิยงัไงก็เก็บไม่ได ้เหมอืนกบักระเป๋ามนัมรีรู ัว่อยู่ขา้งใน 

อาการแบบนีไ้ม่ว่าใครก็เคยเป็นกนัทัง้น้ัน จะใหท้ าอย่างไร คนมนัตอ้งกนิตอ้งใช ้

ไดเ้งินมาจะใชใ้หห้มดไม่เห็นจะแปลกอะไรเลย 

อย่าปลอบใจตวัเองอกีต่อไป มนัมีวธิเีก็บเงนิ!!! แค่เราท าไม่ไดแ้ค่น่ันเอง 

หรอืคณุอาจจะเก็บเงนิไม่ถกูวธิ ีใครๆก็อยากมเีงนิเก็บไวใ้ชใ้นยามจ าเป็น 

แต่เผลอแปปเดยีวรูต้วัอกีทก็ีเผลอใชเ้งนิไปจนเกอืบหมด 

มาดกูนัดกีว่าว่าเราสามารถ เก็บเงินง่ายๆ แต่ไดผ้ลไดอ้ย่างไร 
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1. ไม่ใชแ้บงค ์50 

มาถงึวธิแีรก วธิสุีดฮติทีห่ลายๆ คนเลอืกจะท ากนั ไม่เวน้แมแ้ต่ในเว็บไซตด์งั Pantip.com 

ก็มคีนแชรว์ธินีีม้าแลว้ 

น่ันคอืการเก็บแบงคฟ้์า หรอื แบงค ์50 ทีเ่ราไม่ค่อยพบเจอ ในเมือ่หาเจอยาก 

ก็จดัการเก็บเขา้กระปุกแบบไม่ดงึมาใชเ้ลยดกีวา่ 

เป็นอกีหน่ึงหนทางการออมทีม่กีารการนัตแีลว้วา่ไดผ้ลมานักต่อนัก บางรายเก็บไปปีๆ 

หน่ึงไดเ้ป็นหลกัหมืน่เลยดว้ยซ า้ 

ท าไมวธิกีารนีถ้งึเวริก์? ลองดูตามหลกัเหตุและผลครบั 

โดยปกตแิลว้การจบัจ่ายปกตจิะมกีารใชแ้บงค ์100 กบัแบงค ์20 เป็นหลกั รว่มกบัเหรยีญ นานๆ 

ทีแ่บงค ์50 จะมบีทบาท 

ดงัน้ันการเก็บแบงค ์50 มนัท าใหเ้รารูส้กึว่าการออมมนัไม่ไดล้ าบากอะไรมากขนาดน้ัน 

สามารถท าไดเ้ร ือ่ยๆ แค่แบงค ์50 เอง หยอดๆ กระปุกไปเถอะ แต่ลองดูตวัเลขดีๆ  นะครบั 

สมมตเิราซือ้ของทุกวนัแลว้ไดแ้บงคม์าวนัละ 1 ใบ 

1 เดอืน เราจะได ้50 x 30 = 1,500 บาท 

1 ปี เราจะได ้50 x 365 = 18,250 บาท น่ีขนาดแค่ตวัเลขสมมต ิมนัอาจจะไดม้าก 

หรอืนอ้ยกว่าน้ันก็ได ้เพราะคงไม่มใีครซือ้ของทุกวนัแลว้ไดแ้บงค ์50 ตลอดยกเวน้พ่อคา้แม่คา้ 

แต่คงเห็นแลว้วา่พลงัของแบงค ์50 น้ันจรงิๆ มนัมากมายขนาดไหน 



อยากรวยง่ายๆ เร ิม่ตน้ไดต้อนนีเ้ลย หากไดแ้บงค ์50 มาแลว้เก็บใส่กระเป๋าโลด 

 

2. จ ากดัการถอนเงนิของตวัเอง 

วธิง่ีายๆ วธิทีีส่อง คอืจ ากดัการถอนเงินของตวัเองน่ันเอง 

ใชว้ธิถีอนเงนิมากอ้นเดยีวหรอืสองกอ้นเก็บไวท้ีบ่า้น 

แลว้ดงึมาใชร้ายวนัจะสามารถเก็บเงนิไดง่้ายกวา่ 

แต่ไม่ใชว่า่ถอนมาทเีดยีวหมดบญัชนีะ แค่คดิกอ่นวา่เราใชเ้งนิปกตวินัละไม่เกนิเท่าไหร ่

แลว้จดัแจงคูณตามวนัทีม่าท างานเลย ส่วนการถอนคร ัง้ต่อไปก็เก็บไวใ้หเ้หตุฉุกเฉินทีจ่ าเป็นจรงิๆ 

เท่าน้ัน 

เชน่ สมมตคุิณใชเ้งนิเดอืนละไม่เกนิ 200 รวมค่าเดนิทาง ค่ากนิอยู่ปกต ิคุณท างานเดอืนละ 20 

วนั 

จ านวนเงนิทีถ่อนไดจ้ะเท่ากบั 200 x 20 = 4,000บาท 

เห็นมัย้ว่าแค่นีก็้สามารถประหยดัเงนิไดม้ากมายแลว้ 

อกีทัง้เรายงัเห็นภาพรวมของเงนิไดม้ากขึน้กว่าการถอนรายวนัดว้ย เพราะสมมตวิ่าวนัๆ 

นึงเราถอนเงนิซกัสามคร ัง้ ถา้ไม่ไดม้กีารท าบญัชรีายรบัรายจ่าย 

เราลมืแน่นอนว่าเราจ่ายเงนิค่าอะไรไปบา้ง 



แต่ถา้เราเนน้แค่ถอนเงนิเป็นกอ้น ใชจ้่ายอย่างเป็นระบบ 

หากมกีารถอนเงนิพเิศษขึน้มาคุณจะรูไ้ดท้นัทเีลยว่า 

น่ีมนัการใชจ้่ายแปลกปลอมทีป่กตไิม่น่าเกดิขึน้ในระบบ ท าใหเ้รามวีนัิยในการเงนิมากขึน้ 

 

3. ตัง้เป้าแลว้แปะบนกระปุก 

อยากไปเทีย่ว! 

อยากไดก้ระเป๋าใหม่ !! 

อยากไดม้อืถอืเคร ือ่งใหม่!! 

ทุกอย่างตอ้งใชเ้งนิ แต่เราเก็บเงนิแทบไม่อยู่จะท าอย่างไร…ง่ายๆ 

เลยแค่เขยีนใส่กระดาษแลว้แปะขา้งกระปุก ตัง้เป้าหมายในการเก็บเงนิ 

อยากไปเทีย่วต่างจงัหวดัใชเ้งนิเท่าไหร ่กลบับา้นวนัหยุดยาวเอาเงนิไปฝากพ่อฝากแม่ 

เลีย้งดูลูกหลานใชเ้งนิเท่าไหร ่เขยีนแปะไวเ้ลย นอกจากมนัจะเป็นแรงจูงใจแลว้ 

บางคร ัง้เร ือ่งเหล่านีจ้ะเป็นก าลงัใจใหเ้ราเก็บเงนิดว้ย 

ซึง่วธิแีปะกระปุกนี ้เราไม่จ าเป็นตอ้งใชก้ระปุกเดยีวในการเก็บออม ใชห้ลายกระปุกก็ได ้

แลว้หยอดตามความส าคญัทีเ่ราเห็นควร 



 

4. ใชก้ระตกิน ้า 

คุณอ่านไม่ผดิแน่นอน พกกระตกิน ้าไปท างานเป็นหน่ึงในวธิกีารประหยดัเงนิทีไ่ดผ้ลสุดๆ 

เมือ่เราหวิน ้า ไม่จ าเป็นตอ้งซือ้น ้าขวดใหม่ ควา้กระตกิตวัเองมาไดเ้ลย 

นอกจากจะประหยดัเงนิแลว้ยงัดต่ีอทรพัยากรโลกอกีต่างหาก 

ท าไมเราจงึตอ้งเนน้เร ือ่งนี?้ 

ผลส ารวจการใชเ้งนิของคนไทยในปัจจุบนัระบุไวว้่าพวกเราใชเ้งนิไปกบัอาหารและเคร ือ่งดืม่สูงทีสุ่

ดเลยน่ันเอง และบางคร ัง้ค่าเคร ือ่งดืม่สูงกวา่ค่าอาหารเสยีดว้ยซ า้ 

ยงัไม่นับว่าเมือ่เราอยากกนิน ้าหวานหรอืของฟุ่มเฟือย เราสามารถดืม่น ้าจากกระตกินีแ้กข้ดัได ้

แน่นอนวา่เราไม่ไดห้า้มเร ือ่งการกนิกาแฟ ชานมไข่มุก หรอืเคร ือ่งดืม่อืน่ๆ 

แต่การมกีระตกิน ้าจะลดโอกาสทีเ่ราไดก้นิเคร ือ่งดืม่เหล่านี ้

และเพิม่เงนิในกระเป๋าตวัเองใหม้ากขึน้ ท าใหเ้อาเงินไปใชอ้ย่างอืน่ได ้

ลองดูตวัอย่างง่ายๆ นะครบัวา่ ว่าเราจะประหยดัไดเ้ท่าไหรห่ากมกีระตกิน ้า 

สมมตเิราดืม่น ้าดืม่ขวดละ 7 บาท ทุกๆ วนัทีไ่ปท างาน เราท างานเดอืนละ 20 วนั 

คดิเป็นเงนิ 7 x 20 = 140 บาทต่อเดอืน 

หรอื 7 x 20 x 12 = 1680 บาทต่อปี 



น่ีแค่น ้าดืม่ธรรมดาราคา 7 บาท หากเป็นเคร ือ่งดืม่ทีม่รีาคาสูงกว่านี ้

เราก็สามารถประหยดัไดม้ากกวา่นีอ้กีมากเลยทเีดยีว 

 

5. ใชเ้ทา่ไหร ่เก็บเทา่น้ัน 

วธิเีก็บเงนิง่ายๆ วธิสุีดทา้ย...ใชเ้ท่าไหร ่เก็บเท่าน้ัน 

ท าอย่างไร ? สมมตวิา่เรามค่ีาใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากการกนิอยู่ และการตัง้เป้าหมายไว ้เชน่ อยู่ๆ 

วนันีเ้ราอยากซือ้หนังสอืใหม่ซกัเล่ม เลยซือ้หนังสอืราคา 120 บาทไป 

หยอดกระปุกเพิม่ไปเลย 120 บาท 

เราเห็นของลดราคา เสือ้ยดืตวัละ 199 ขายเหมาสามตวั 500 บาท เลยหยบิมา 

หยอดกระปุกไปอกีคร ัง้ 500 บาท 

วธิเีขีย้วๆ อย่างนีเ้ป็นไปไดเ้หรอ? มนัโหดเกนิไปมัย้? ขอตอบชดัๆวา่ไม่โหดเลย 

น่ีเป็นหน่ึงในวธิบีงัคบัตวัเอง ลดรายจ่าย เพิม่เงนิออมทีเ่ห็นผลชดัเจนอกีเหตุผลหน่ึง 

มนัท าใหเ้ราหลกีเลีย่งการใชเ้งนิอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการใชจ้่ายตามเป้าหมาย 

รวมไปถงึเพิม่เงนิออมโดยรวมไดเ้รว็ขึน้ หากเราซือ้อะไรตามความอยากของตวัเองบ่อยๆ 

แน่นอนวา่ยิง่เพิม่วนัิยทางการเงนิอย่างดเีขา้ไปอกี ซือ้เท่าไร ทบเงนิเก็บไปเท่าน้ัน 

เป็นอย่างไรบา้งกบั 5 วธิเีก็บเงนิง่ายๆ แต่ไดผ้ลจรงิ ถงึคุณจะเก็บเงนิไม่เกง่ 

แต่เช ือ่เถอะวา่มนัง่ายและท าไดจ้รงิ เพือ่อนาคตทีด่ใีนวนัขา้งหนา้ 

เพิม่เตมิเกีย่วกบัการเก็บเงนิหรอืการลงทุน  
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