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ถ้อยแถลง

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
 

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดยุทธศาสตร์การประกันภัยแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ ๑๒มีนาคมพ.ศ.๒๕๔๖ โดยฯพณฯนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติมอบให้

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการประกันชีวิต

เบื้องต้นไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยประสานในรายละเอียดกับกรมการประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยและสมาคมประกันชีวิตไทย

 สมาคมประกันชีวิตไทยได้ประสานและขอความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดหาคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำ

หนังสืออ่านเสริมความรู้สาระเศรษฐศาสตร์ชุด“พอเพียงอย่างเพียงพอ”ซึ่งได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดี จากคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมและมัธยม

พร้อมทั้งคณะทำงานด้านวิชาการจากบริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ในการกำหนดสาระ

การเรียนรู้การประกันชีวิตเบื้องต้นให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละชั้น และสอดคล้องกับ

สาระเศรษฐศาสตร์เพือ่ใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรมและสามารถนำไปเปน็พืน้ฐาน

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารวมทั้งนำไปประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 อย่างไรก็ตามความรู้และความเข้าใจถึงการประกันชีวิตมีความจำเป็นพื้นฐานที่จะต้อง

บรรจไุวใ้นหลกัสตูรการเรยีนการสอนของเยาวชนไทยโดยการปลกูฝงัความรูเ้รือ่งการประกนัชวีติ

ในระยะตน้ขึน้ไปถอืเปน็สว่นหนึง่ของการดำรงชวีติประจำวนั เปน็มาตรการทีส่ำคญัในการปอ้งกนั

การเข้าใจผิดเกิดข้อโต้แย้งกันเพราะความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องนั่นเอง



 ดังนั้นการศึกษาเรื่องการประกันชีวิตจึงมีความจำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีพของ

คนทกุสาขาอาชพีทกุเพศทกุวยั เพราะทกุชวีติในสงัคมตอ้งมกีารเผชญิกบัภยัตา่งๆอยา่งหลกีเลีย่ง

ไม่ได้หากครูนักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันชีวิต

ที่ถูกต้อง จะทำให้มีการวางแผนการออมเงินการใช้จ่ายในแต่ละช่วงอายุของตนได้เป็นอย่างดี

ไมเ่ปน็ภาระของสมาชกิในครอบครวัหรอืภาระสงัคมทีร่ฐับาลจะตอ้งจดัสรรงบประมาณสว่นหนึง่

มาให้ความช่วยเหลือ

 หนังสืออ่านเสริมความรู้สาระเศรษฐศาสตร์ ชุด “พอเพียงอย่างเพียงพอ”นี้ จะมอบ

ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนนำร่องทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ครูอาจารย์และนักเรียน ใช้ประกอบ

การเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยและสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจะร่วมกันพิจารณารายชื่อโรงเรียนต่อไป

 สมาคมประกันชีวิตไทย หวังว่าหนังสืออ่านเสริมชุดนี้ จะมีคุณประโยชน์ต่อครู

อาจารย์และนักเรียนที่ได้นำมาศึกษาพร้อมกับบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ใน “แผน

ยุทธศาสตร์ประกันภัยแห่งชาติ” และบรรลุวัตถุประสงค์ของสาระเศรษฐศาสตร์ในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๔๔เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป







       (นายสาระล่ำซำ)

      นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

      กรกฎาคม๒๕๕๑



คำนิยม

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย


 การส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการประกันชีวิต ถือเป็นพื้นฐาน

สำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการวางแผนด้านการเงิน

ส่วนบุคคลและครอบครัว อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันที่

สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 สมาคมประกันชีวิตไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบุคลากรของบริษัทที่เป็นสมาชิกของ

สมาคมฯที่มีความรู้ด้านการประกันชีวิต ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาช่วยจัดทำหนังสืออ่านเสริม

ความรูส้าระเศรษฐศาสตร์ชดุ“พอเพยีงอยา่งเพยีงพอ”รว่มกบัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

การเงนิ เพือ่ชว่ยใหค้รผููส้อนและนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ

การประกันชีวิตมากขึ้น ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกคน ในการใช้ดุลยพินิจอย่าง

เหมาะสมเพื่อการตัดสินใจวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 จงึนบัเปน็เรือ่งนา่ยนิดทีีส่มาคมประกนัชวีติไทยซึง่มใิชห่นว่ยงานของรฐัทีป่ระกอบดว้ย

ผูท้ีม่คีวามรูด้า้นการประกนัชวีติไดด้ำเนนิการจดัทำหนงัสอือา่นเสรมิความรูส้าระเศรษฐศาสตร์

ชุด “พอเพียงอย่างเพียงพอ”ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๔๔ โดยได้

ประมวลหลักการพื้นฐาน แนวคิด ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต อัน

ประกอบด้วยองค์ความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน ธุรกิจและการลงทุน ที่มีรูปแบบ

สวยงามน่าสนใจ ชวนให้น่าติดตามอ่าน และสะดวกต่อการเรียนการสอนของครู อาจารย์

และนักเรียน



 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอชื่นชม

ในความเพียรพยายามของคณะผู้จัดทำที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการผลิตหนังสือที่มีคุณ

ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้ จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเด็กๆ ให้กว้างขวางมากขึ้นใน

การหา-ใช-้และทำใหท้รพัยส์นิทีม่อียูไ่ดใ้ชเ้ปน็ประโยชนแ์กต่วัเองและสงัคมรวมทัง้ชว่ยสง่เสรมิ

ให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตและธุรกิจในการทำให้ชีวิตมั่นคงยิ่งขึ้น









     (นางจันทราบูรณฤกษ์)

  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

      กรกฎาคม๒๕๕๑



คำนำ

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

และสมาคมประกันชีวิตไทย เห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่องความรู้พื้นฐาน

ด้านการจัดการการเงิน การประกันชีวิตให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของ

ประเทศไทยในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่เป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในการ

ดูแล และจัดการการเงินของตนเอง ตลอดจนการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้

ในระดับหนึ่ง จึงได้ร่วมกันพัฒนาหนังสืออ่านเสริมความรู้ ที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับทักษะ

ชีวิตที่จำเป็น เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของเด็ก โดยนำเสนอในรูปแบบหนังสือนิทานภาพ

“ชุดพอเพียงอย่างเพียงพอ”สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ มีหนังสือรวม๔ เล่ม

กระปุกแสนสวยช่วยออม เป็นหนังสือเล่มที่ ๒ โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการออมเงิน

ตลอดจนที่มาและประเภทของการออม ซึ่งประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของกระปุก

ออมสิน การประดิษฐ์กระปุกออมสิน เหตุผลในการออมเงินและวิธีการในการออมเงิน

ซึ่งเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งของทักษะการใช้ชีวิตในสาระเศรษฐศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ(ระดับประถมศึกษา)





 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)และสมาคมประกันชีวิตไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

หนังสืออ่านเสริมความรู้ชุด “พอเพียงอย่างเพียงพอ”จะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เยาวชนไทย อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพภายใต้การเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาต่อไป









(คุณหญิงกษมาวรวรรณณอยุธยา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สารบัญ

 กระปุกแสนสวยชวยออม   Ò 

กระปองการตูน     Ú 

 หมีนอยนักออม    Ù 

บานขุมทรัพย      ı 

 ไกโตงเฝาทรัพย    ˆ 

สัตวนอยนารักพิทักษเงิน   ˜ 

 กระตายนอยยิ้มยิ้ม    ¯ 



แมวเหมียวเก็บเงิน     ˘ 

 ทำไมเรียกกระปุกออมสิน  Ò 

ประวัติกระปุกออมสิน    ÒÒ 

 ทำไมตองออมเงิน    ÒÙ 

บันทึกรายรับรายจาย    Ò¯ 

 การประกันชีวิตไดอะไร   ÚÒ 

ออมไวชาติไทยเจริญ       ÚÚ 





กระปุกแสนสวยชวยออม

มีสลึงพึงประจบใหครบบาท อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค

จงมักนอยกินนอยคอยบรรจง อยาจายลงใหมากจะยากนาน

(จาก สุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู)

เราลองมาประดิษฐกระปุกใสเงินแบบตางๆดูนะครับ

 น้องๆจะได้สนุกกับการออมทรัพยทุกๆวันโดยไมเบื่อ

กระปุกแสนสวยชวยออม

มีสลึงพึงประจบใหครบบาท อยาใหขาดสิ่งของตองประสงค

Ò 



กระปองการตูน

     กระดาษสี           กระดาษแข็ง      กาว   กรรไกร   ใบมีด 

กระปองนมหรือกระปองเครื่องดื่ม รูปการตูนที่ชอบจากหนังสือ 

    ลางใหสะอาดคว่ำใหแหง        รูปลอก ฯลฯ

     กระดาษสี           กระดาษแข็ง      กาว   กรรไกร   ใบมีด      กระดาษสี           กระดาษแข็ง      กาว   กรรไกร   ใบมีด      กระดาษสี           กระดาษแข็ง      กาว   กรรไกร   ใบมีด      กระดาษสี           กระดาษแข็ง      กาว   กรรไกร   ใบมีด 

กระปองนมหรือกระปองเครื่องดื่ม รูปการตูนที่ชอบจากหนังสือ 

     กระดาษสี           กระดาษแข็ง      กาว   กรรไกร   ใบมีด 

กระปองนมหรือกระปองเครื่องดื่ม รูปการตูนที่ชอบจากหนังสือ 

 ไมมีรูปลอกก็แสดงฝมือวาดเองก็ไดนะครับ

เตรียมอุปกรณกันกอน อุปกรณมีดังนี้

Ú 



 วิธีทํา

๑. ตัดกระดาษสีขนาดเทากับกระปอง

๒. ทากาวติดรอบกระปอง

๔. ติดรูปการตูนตกแตงใหสวยงาม

เทานี้ก็ไดกระปุกที่สวยงามไมเหมือนใคร

๓. ตัดกระดาษแข็งขนาดเทาปากกระปอง

เจาะรูสำหรับหยอดเงินนำมาทากาวติดกับ

ปากกระปอง

มาลองทําอีกแบบดีไหม ใชกระปองเครื่องดื่มเหมือนกัน 

ลองดูหนอยนะครับ

เทานี้ก็ไดกระปุกที่สวยงามไมเหมือนใคร

ปากกระปอง

Û 



หมีน้อยนักออม
อุปกรณ

กระปองนมหรือกระปองเครื่องดื่ม

ผาสักหลาดสีตางๆ   กระดาษแข็ง

กาว   กรรไกร   ใบมีด

วิธีทํา

๑. ใชผาสักหลาดพันรอบกระปอง

๒. ตกแตงทําหูสองขางดวยผาสักหลาด

๓. สวนบนใชผาติดกับกระดาษแข็งเจาะรูตรงกลางสำหรับหยอดเงิน

ทากาวปดดานบน ตกแตง ตา จมูก ปากและอื่นๆ เปนกระปุกหมีนอยนักออม 

เด็กๆอาจทําเปนสัตวอื่นๆ

ไดตามใจชอบ

เด็กๆอาจทําเปนสัตวอื่นๆ

ไดตามใจชอบ

Ù 



บ้านขุมทรัพย

อุปกรณ

  กระดาษสี   สี   กาว   กรรไกร   ใบมีด

 

วิธีทํา

๑. หุมกลองนมดวยกระดาษสี

      

      ๒. ตัดกระดาษแข็งทําเปนหลังคา ตกแตง

          ลวดลายระบายสี ทากาวติดกับกลอง 

          อยาลืมเจาะหลังคาเปนชองสําหรับหยอดเงิน

      ๓. ตกแตงเปนหนาตางและประตู

          ดวยกระดาษสี

           

กลองนมหรือกลองน้ำผลไม

ทำความสะอาดแลวผึ่งใหแหง

บ้านขุมทรัพยบ้านขุมทรัพย

กลองนมหรือกลองน้ำผลไมกลองนมหรือกลองน้ำผลไม

      ๒. ตัดกระดาษแข็งทําเปนหลังคา ตกแตง

          ลวดลายระบายสี ทากาวติดกับกลอง 

          อยาลืมเจาะหลังคาเปนชองสําหรับหยอดเงิน

      ๓. ตกแตงเปนหนาตางและประต

          ดวยกระดาษสี

           
มาหยอดเงินเก็บไวในบานขุมทรัพยกันเถอะ

      

      ๒. ตัดกระดาษแข็งทําเปนหลังคา ตกแตง      ๒. ตัดกระดาษแข็งทําเปนหลังคา ตกแตง

          ลวดลายระบายสี ทากาวติดกับกลอง 
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ไกโต้งเฝาทรัพย

อุปกรณ

           กลองกระดาษ ๑ ใบ

           กระดาษสี กรรไกร ใบมีด กาว

เริ่มทํากันเลย

๑. ออกแบบหัวและหางไก 

ตัดอยางละ ๒ ชิ้นตกแตงใหสวยงาม

      ๒. สวนหัวทากาวติดกันบริเวณหัว

      สวนหางทากาวติดปลายหางเขาดวยกัน

      นำมาทากาวติดกับกลองเปลาที่เตรียมไว

๓. ตกแตงดวยกระดาษเปนปกและขา 

เจาะฝากลองดานบนเปนที่ใสเงิน

ไกโต้งเฝาทรัพย

           กลองกระดาษ ๑ ใบ

           กระดาษสี กรรไกร ใบมีด กาว

เริ่มทํากันเลย

           กลองกระดาษ ๑ ใบ

           กระดาษสี กรรไกร ใบมีด กาว

           กลองกระดาษ ๑ ใบ

           กระดาษสี กรรไกร ใบมีด กาว

           กลองกระดาษ ๑ ใบ

           กระดาษสี กรรไกร ใบมีด กาว           กระดาษสี กรรไกร ใบมีด กาว           กระดาษสี กรรไกร ใบมีด กาว           กระดาษสี กรรไกร ใบมีด กาว           กระดาษสี กรรไกร ใบมีด กาว

      ๒. สวนหัวทากาวติดกันบริเวณหัว

      สวนหางทากาวติดปลายหางเขาดวยกัน

      นำมาทากาวติดกับกลองเปลาที่เตรียมไว
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สัตวน้อยนารัก พิทักษเงิน

๑. ตัดดานบนของกลองตามภาพ

โดยเอียงทำมุมประมาณ ๔๕ องศา

๒. ตัดกระดาษสีทำฝาปดกลอง

ตัดใหใหญกวาฝากลองเล็กนอย

สำหรับทากาวติดกับกลอง

โดยเอียงทำมุมประมาณ ๔๕ องศา

๓. ตกแตงหนาตาดวยกระดาษสี เปนหนาสัตวตามตองการ
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กระตายน้อย ยิ้มยิ้ม
อุปกรณ

กระปองแปงพลาสติกที่ใชหมดแลว

ใบมีด กระดาษทราย พลาสติกแข็ง 

สี กระดาษสี กาว

วิธีทํา

๑. ตัดสวนบนของกระปองแปงออก

ใชปลายใบมีดกรีดและตัดออก ๓ ดาน

ตามแบบ ตกแตงรอยตัดดวยกระดาษทราย

๒. ตกแตงดานหนาใหเปนรูปเทา แผนหลังตัดแตง

ใหเปนสวนหัวและหู ตกแตงตา ปาก และลําตัวดวยสี

      ๓. ตัดพลาสติกแข็งขนาดเทาฝากลอง   

      ทากาวปด  เวนที่สําหรับหยอดเงินบริเวณเทา  

      ตกแตงดวยกระดาษสีใหสวยงาม

 

กระปองแปงพลาสติกที่ใชหมดแลว

ใบมีด กระดาษทราย พลาสติกแข็ง 

 ดาน

ตามแบบ ตกแตงรอยตัดดวยกระดาษทราย

ใหเปนสวนหัวและหู ตกแตงตา ปาก และลําตัวดวยสี

      ๓

      ทากาวปด  เวนที่สําหรับหยอดเงินบริเวณเทา  

      ตกแตงดวยกระดาษสีใหสวยงาม
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          แมวเหมียวเก็บเงิน
อุปกรณ

 กระบอกไมไผ       ฟองน้ำกอน       ดาย   กระดุม  กระดาษแข็ง  เศษผา  กาว

ยาวประมาณ ๔ นิ้ว         สี่เหลี่ยม

วิธีทํา

๑. สวนหัว ใชดายผูกมุมฟองน้ำ

เปนหูสองขาง ติดกระดุมเปนตา จมูก ปาก

       ๒. สวนตัว กระดาษแข็งตัดขนาดเทา

       ปากกระบอก เจาะรูสําหรับหยอดเงิน  

       ทากาวปดปากกระบอกไมไผ 

       ติดหัวบนกระดาษ เวนชองไวหยอดเงิน

๓. ตกแตงดวยเศษผาตัดเปนกระโปรง

จับจีบเปนโบวติดขางหูก็ดูนารัก 

จะไดกระปุกออมสินเปนตุกตาฟองน้ำที่นารัก

อุปกรณ

       ดาย   กระดุม  กระดาษแข็ง  เศษผา  กาว

เปนหูสองขาง ติดกระดุมเปนตา จมูก ปากเปนหูสองขาง ติดกระดุมเปนตา จมูก ปาก

       ๒. สวนตัว กระดาษแข็งตัดขนาดเทา

       ปากกระบอก เจาะรูสําหรับหยอดเงิน  

       ทากาวปดปากกระบอกไมไผ 

       ติดหัวบนกระดาษ เวนชองไวหยอดเงิน       ติดหัวบนกระดาษ เวนชองไวหยอดเงิน

เด็กๆอาจใชเศษวัสดุอื่นๆทําเปนลําตัว

แทนกระบอกไมไผก็ได เชน 

              ขวดพลาสติก กระปอง เปนตน              ขวดพลาสติก กระปอง เปนตน              ขวดพลาสติก กระปอง เปนตน

˘ 



ทำไมเรียก

กระปุกออมสิน

 

 กระปุกหรือกระปองที่ใชสําหรับเก็บออมเงิน ธนาคารออมสิินเปนผูริเริ่ม

จัดทําขึ้นเพื่อฝกนิสัยเด็กใหรูจักออมเงิน  จึงเรียกวากระปุกออมสินหรือกระปอง

ออมสิน เด็กๆจะเก็บเงินที่เหลือจากคาขนมหยอดใสกระปุกไว  เมื่อเต็มจะ

นําไปฝากธนาคาร

เด็กๆรูจักประวัติกระปุกออมสินหรือยัง

Ò 



ประวัติกระปุกออมสิน

      

            ผมไปอานประวัติธนาคารออมสินมา   

       นาสนใจมากขอเลาเรื่องกระปองออมสิน

                       ใหเพื่อนๆรูดวยนะครับ

 ธนาคารออมสินหรือกองคลังออมสินในสมัยกอน ไดจัดทำกลองใสเงิน

เรียกวา คลังออมสินหรือกระปองออมสิน (Home Saving Bank)

ขึ้นเปนครั้งแรก  ในป พ.ศ.๒๔๗๘  มีลักษณะ

เปนกลองสังกะสี จําลองมาจากตูทิ้งจดหมาย

ของกรมไปรษณียโทรเลข ซึ่งตั้งอยูริมบาทวิถี

ในสมัยนั้น จําหนายราคากลองละ ๑๐ สตางค

โดยมีจุดมุงหมายจะฝกหัดอบรมใหเยาวชน

ออมทรัพย 

 กระปองออมสินจําหนายครั้งแรกเมื่อ

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

ณ  สํานักงานใหญคลังออมสิน  เชิงสะพาน

พระพุทธยอดฟา และ ที่ทําการคลังสินคา

บางรัก จังหวัดพระนคร (ปจจุบันคือกรุงเทพมหานคร)
ÒÒ 



       สําหรับกลองออมสินซ่ึงธนาคารไดจัดทําตอมาคือจัดทําเปนรูปเลมหนังสือ 

จําหนายใบละ ๓๕ บาท รูปฟุตบอลมี ๘ สี จําหนายเม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน  

พ.ศ.๒๕๐๔ เปนคร้ังแรกในราคาเพียง ๑ บาท ปรากฏวามีผูสนใจซ้ือเปน

จํานวนมาก ตอมาไดจัดทํากระปุกออมสินเปนรูปแบบตางๆกันออกจําหนาย

 ในปพ.ศ.๒๕๐๔ ธนาคารออมสิน  

ฉลองครบรอบ ๘๔ ป ไดจัดใหมีการประกวด 

กระปุกออมสิน นับเปนการประดิษฐกระปุก

ออมสินจากวัสดุเหลือใชเปนครั้งแรก 

มีผูใหความสนใจสงผลงานเขาประกวด

จํานวนมากจากทั่วประเทศ
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การประกวดแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทสวยงามและ 

ประเภทความคิดสรางสรรคซึ่งผลงานที่ชนะเลิศแตละประเภทได 

สงเขารวมประกวดประดิษฐกระปุกออมสินของสถาบันออมสินโลก 

ที่ประเทศญี่ปุน มีผลงานที่ไดรางวัลถึง ๑๕ รางวัล

ทํากระปุกออมสินเองได

นาภูมิใจ ใครๆชม

ÒÛ 



ตนแลเปนที่พึ่งของตน

บุคคลอื่นไรเลาพึงเปนที่พึ่งได

เพราะวาบุคคลมีตนฝกฝนดีแลว

ยอมไดที่พึ่งอันไดโดยยาก

พุทธวัจนะ

 แตเดิมสังคมไทย เปนสังคมเกษตรกรรมอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ 

มีพอแม ปูยา หรือ ตายาย ลูกหลาน  ชวยกันทํามาหากิน ผูใหญดูแลอบรม

เลี้ยงดูเด็ก เมื่อเด็กเติบโตเปนผูใหญก็มีหนาที่ดูแล ปรนนิบัติเลี้ยงดูพอแม 

ผูชรา เปนการตอบแทนพระคุณ

ยอมไดที่พึ่งอันไดโดยยาก

พุทธวัจนะ

ทำไมต้องออมเงิน

ÒÙ 



 ปจจุบันสังคมเกษตรกรรมเปลี่ยนไป

เปนสังคมอุตสาหกรรม การดําเนินชีวิตตอง

เปลี่ยนไป จากครอบครัวใหญเปน

ครอบครัวเดี่ยว มีแตพอแม และลูก มุงทํางาน

เพื่อความเจริญ ความสุขสบายของครอบครัว 

สงลูกไปเรียนหนังสือ ตองพึ่งตนเอง ดังนั้นจึง

ตองมีการวางแผนการดํารงชีวิต ไมประมาท 

และสามารถพึ่งตนเองได เก็บออมเงินไวใช

ในวัยชรา ในเวลาที่ ไมสามารถทํางานได 

เพราะเมื่อลูกโตเปนผูใหญก็ออกไปตั้งครอบครัวของตนเอง และตองรับผิดชอบ

ครอบครัวใหม มีแนวโนมท่ีจะไมสามารถปรนนิบัติเล้ียงดูพอแมไดเหมือนแตเดิม 
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 การออมเงินเปนเรื่องจําเปนที่ตองฝกฝนตั้งแตเด็ก  การหัดเก็บออมเปนการ

สรางวินัยใหกับตนเอง เมื่อนําเงินออมมาใชซื้อของก็จะทําใหรูคุณคาเงิน

 การออมเงินไวซื้อสิ่งที่จําเปนนอกเหนือจากการดําเนินชีวิตปกติ เชน บาน 

รถ ฯลฯ ทําใหมีความสุขสบายขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รูคุณคาเงิน

สรางคุณภาพชีวิตสรางวินัย สรางคุณภาพชีวิตสรางวินัย

รูคุณคาเงิน
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 มีเงินออมเพื่อไวใชจายยามปวยไขไมสบายหรือไดรับอุบัติเหตุ 

หรือเหตุจําเปนตางๆ

 มีเงินออมไวใชยามแกเฒาชรา ไมสามารถทํางานหาเงินได 

ก็จะไมเปนภาระแกลูกหลานและสังคม

หากมีเงินออมมากก็เปนมรดกใหแกลูกหลานตอไป

 

การออม เปนหลักประกันท่ีดีใหกับชีวิต

 มีเงินออมเพื่อไวใชจายยามปวยไขไมสบายหรือไดรับอุบัติเหตุ 

การออม เปนหลักประกันท่ีดีใหกับชีวิต

ใชเมื่อแกเฒา

เกิดอุบัติเหตุ

เมื่อปวยไข

เหตุจำเปน

การออม เปนหลักประกันท่ีดีใหกับชีวิต
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หมูอยากแนะนําเพื่อนๆใหทําบัญชีสวนตัว

บันทึกรายรับรายจายของด.ช.หมู ออมทรัพย

ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. Úıı  

บันทึกรายรับรายจายของด.ช.หมู ออมทรัพย

วันเดือนป รายการ
รับ จาย เงินคงเหลือ

บาท สต. บาท สต. บาท สต.

Ò ก.ค. คุณพอใหเงินรายสัปดาห 

Û ก.ค. ซื้อขนม 

  ทำบัตรอวยพรขาย๕ใบ ใบละ๕.๕๐ บาท 

˜ ก.ค. ซื้อสีและกระดาษ 

 คุณแมใหเงินวันเกิด 

 ซื้อขนม 

Ò ก.ค. ซื้อขนมใหนอง 

Òı ก.ค. ทำบุญชวยเด็กปวยเปนโรคหัวใจ 

 ซื้อขนม 
  

                 รวม 
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 การทําบัญชีทําใหรูวามีรายไดเทาใด รายจายเทาใด

และจะตัดหรือลดรายจายอะไรไดบาง เพื่อความประหยัดและ

จะไดมีเงินไวเก็บออม

     คาขนมรวมแลว ๑๒๕ บาท 

ถาลดลง ๕๐ บาทก็จะมีเงินเหลือ

เพิ่มอีก ๕๐ บาท

    หมูตองลดคาขนมลงหนอย

เทานี้หมูก็มีเงิินออมมากขึ้น

ออม ๑ สวน ใช ๓ สวน
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                  เงินทองเต็มไปหมด 

                   เอาไปฝงดินดีไหม?

 สถาบันการเงินที่สงเสริมการออมของเด็กๆคือธนาคารออมสิน

และธนาคารพาณิชยอื่นๆ การฝากเงินกับธนาคารเปนการดูแลรักษาเงิน

ใหปลอดภัย และไดรับเงินตอบแทนจากการฝากเงิน เรียกวา ดอกเบี้ย 

ถือเปนรายไดจากการออมทรัพย

 

 สถาบันที่สงเสริมการออมทรัพยอีกแบบไดแกบริษัทประกันชีวิต 

ใหบริการออมเงินที่มีผลตอบแทนพรอมกับใหความคุมครอง เมื่อมีเหตุจาก

ภัยที่คาดไมถึงจนถึงขั้นเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุจนไมสามารถทำงานได พิการ 

บาดเจ็บ จะไดรับเงินชดเชยหรือการบริการอยางอื่นตามแตจะตกลงกัน

                  เงินทองเต็มไปหมด                   เงินทองเต็มไปหมด 

                   เอาไปฝงดินดีไหม?                   เอาไปฝงดินดีไหม?

 สถาบันการเงินที่สงเสริมการออมของเด็กๆคือธนาคารออมสิน

บาดเจ็บ จะไดรับเงินชดเชยหรือการบริการอยางอื่นตามแตจะตกลงกัน

ภัยมีมาขางหนาหารูไม ทำประกันเอาไวอุนใจกวา

Ú 



การประกันชีวิตได้อะไร?

ใหความคุมครอง

   การดํารงชีวิตในสังคมมีความ

ไมแนนอนอาจจะประสบภัยอันตราย

ขึ้นมาได โดยไมสามารถคาดการณ

ลวงหนา หากทำประกันชีวิตจะชวย

บรรเทาความเดือดรอนได เชน

-เสียชีวิตไดเงินประกันภัย 

-ประสบเหตุจนไมสามารถทำงานได 

จะไดรับเงินชดเชย

-บาดเจ็บ ปวยไข  ไดเงินคารักษา

พยาบาล

ใหบริการการออมเงินระยะยาว

 เปนการวางแผนออมเงินไว

ใชในอนาคต เชน ออมเงินไว

ตั้งแตบัดนี้เมื่อพนวัยเรียนภาค

บังคับแลวจะมีเงินกอนหนึ่งเพื่อ

เปนทุนการศึกษาขั ้นสูงขึ ้นหรือ 

เมื่อทํางาน ก็จะเก็บเงินเพื่อมีไว

ใชในยามแกเฒา เปนตน

  ถูกแลว หมูตองออมเงิน วันละเล็กละนอย ใสกระปุกทุกๆวัน 

หมูทำกระปุกไวหลายใบ หมูจะใสใหเต็มทุกกระปุกเลย
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     “ เพียงบาทเดียวหากทุกคนออม      จะหลอหลอมสรางสรรคไทย

             เติบโตเปนสังคมที่ยิ่งใหญ            กาวหนาไปอยางมั่นคง...

...อยากเห็นเราชาวไทยทุกคนรูวา เงินที่ไดมาควรเก็บออมเอาไว

ฝากเงินทีละนอยคอยเพิ่มพูนตอไป ออมเพื่อสรางไทยใหยืนยง... ”

คัดลอกบางสวนจากบทเพลง “ออมเพื่อสรางไทย”

ชนะเลิศการประกวดแตงเพลงวันออมแหงชาติของธนาคารออมสิน ปพ.ศ.ÚıÙÚ ชนะเลิศการประกวดแตงเพลงวันออมแหงชาติของธนาคารออมสิน ปพ.ศ.

ออมไว้ชาติไทยเจริญ
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 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
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