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บทที� 1ปรชัุญ�ของิเศรษฐกิจพอเพยีงิ

กิจกรรมที� 1.1 รหสัู้ลัับแหง่ิคำวิ�มพอเพยีงิ 2 – 3 – 4

ตามีหลักปัรัชัี้ญาของเศูรัษฐกิจพัอเพัย้ง
คนจะมีค้ณุภาพั	ด้ำวยคณุสมีบัติัพัื�นฐาน	2	เงื�อนไข	ได้ำแก่

 1.	...............................	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 2.	...............................

3	หลักการัพัอเพัย้งท้�ใชี้ใ้นการัตัดำสนิใจ	วางแผื่นและปัฏิบัติั	คือ

	 1.	...............................	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 2.	...............................	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 3.	...............................

โดำยคำานงึถึงผื่ลท้�จะเกิดำขึ�น	มีุง่ใหเ้กิดำความีสมีดำลุและพัร้ัอมีรับััการัเปัล้�ยนแปัลงใน	4	มีติิ	คือ 

	 1.	...............................	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 2.	...............................

	 3. ...............................	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 4.	...............................
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กิจกรรมที� 1.2 ร้�หรอ่ไม่ ใคำร ๆ ก็พอเพยีงิได�

บนัิทึกคำะแนินิ ตอบถูก้จำ�นิวินิ ............... ข�อ

กิจกรรมที� 1.3  เร�จะใชุ�หลัักเศรษฐกิจพอเพยีงิในิก�รทำ�อะไรได�บ��งิในิชุวิีิตประจำ�วัินิ                 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ข�อ เร่่องิชุวินิคิำด ถูก้  
(   )

ไม่ถูก้ 
(   )

1. เรัาต้องมี้ท่้ดิำน	เรัาจึงจะใช้ี้หลักเศูรัษฐกิจพัอเพั้ยงได้ำ

2. เศูรัษฐกิจพัอเพั้ยงมี้ปัรัะโยชี้น์สำาหรัับัเกษตรักรัเท่านั้น

3. การัใชี้้จ่ายอยา่งพัอเพั้ยง	คือ	การัไมีใ่ชี้้จ่ายเลย

4. คุณสมีบััติพัื้นฐานท่้จะทำาให้คนมี้คุณภาพั	คือ	ใชี้้คุณธิรัรัมีนำาความีรูั้

5. พัอปัรัะมีาณ	มี้เหตผุื่ล	มี้ภูมีิคุ้มีกันในตัวท่้ด้ำ	คือหลักแหง่ความีพัอเพั้ยง

6. การัใชี้้จ่ายอยา่งพัอเพั้ยง	จะชี้ว่ยให้เรัามี้เงินออมี

7. การันำาหลักเศูรัษฐกิจพัอเพัย้งไปัใชี้ใ้นชุี้มีชี้นจะชี้ว่ยสรัา้งชุี้มีชี้นเขม้ีแข็ง

8. การัใชี้โ้ทรัศัูพัท์มีอืถือรัาคาสงู	ถือว่าไมีพ่ัอเพัย้ง

9. การักู้เงินเพัื่อซึ่ื้อท่้ดิำนทำาการัเกษตรัตามีกำาลัง	ถือว่าไมีพ่ัอเพั้ยง

10. เศูรัษฐกิจพัอเพั้ยงเป็ันหลักคิดำ	ท่้ใครั	ๆ	ก็น้อมีนำาไปัใชี้้ได้ำ
  

ป็ร็ชั่ญาของเศร็ษฐกิัจพอเพย้ง

×
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กิจกรรมที� 1.4 ก�รเงิินิพอเพยีงิ 2 – 3 - 4

	 จงเลือก	1	กิจกรัรัมีทางการัเงินท้�สนใจ	(เชี้น่	การัซึ่ื�อของใชี้บ้ัางอยา่ง	การัซึ่ื�ออาหารั	
การัออมีเงิน	การักูเ้งิน	การัลงทนุเปัดิำรัา้นขายของ	เป็ันต้น)	แล้วใชี้ห้ลักคิดำเศูรัษฐกิจพัอเพัย้ง
เป็ันกรัอบัในการัเรัิ�มีต้น	การัคิดำ	การัวางแผื่นเพัื�อมีุง่เป้ัาหมีายใหเ้กิดำความีสมีดำลุและพัรัอ้มีรับัั
การัเปัล้�ยนแปัลงใน	4	มีติิ

กิจกรรม.............................................................................................

2 เง่่ิอนิไขคำณุภั�พ

คำณุธรรมนิำ�คำวิ�มร้�

3 หลัักก�รพอเพยีงิ

พอประม�ณ
มเีหตผุู้ลั

มภีัม้ิคำุ�มกันิในิตัวิทีด่ี

เป� �หม�ยสู้ร��งิสู้มดุลัในิ 4 มิติ 
วัิตถู ุ(เศรษฐกิจ) สู้งัิคำม สู้ิง่ิแวิดลั�อม วัิฒนิธรรม

สู้มดุลัแลัะพร�อมรบั
ก�รเปลัีย่นิแปลังิ
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บทที� 2 ร้�อะไร ก็ไมสู่้้� ร้�จักตัวิเองิ

อนิ�คำตท�งิก�รเงิินิของิฉัันิ ( ขอคำำ�ที�ม ี3 พย�งิค์ำ )

จาก	10	นสิยัทางการัเงินของฉุนั	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 ฉุนัมีน้สิยัทางการัเงินท้�ด้ำ	_______	ขอ้	และนสิยัทางการัเงินท้�ไมีด้่ำควรัแก้ไข	_______	ขอ้	

กิจกรรมที� 2.1  10 นิิสู้ยัท�งิก�รเงิินิของิฉัันิ              

1.	....................................................................................................................................

2.	....................................................................................................................................

3.	....................................................................................................................................

4.	....................................................................................................................................

5.	....................................................................................................................................

6.	....................................................................................................................................

7.	....................................................................................................................................

8.	....................................................................................................................................

9.	....................................................................................................................................

10.	..................................................................................................................................
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กิจกรรมที� 2.2  บรรลัทุกุฝันัิเม่�อตั�งิเป้�หม�ยท�งิก�รเงิินิ            

 โปัรัดำรัะบุัเป้ัาหมีายทางการัเงินรัะยะสั�น	รัะยะกลาง	และรัะยะยาวท้�ต้องการัจะทำาให้
สำาเรัจ็	โดำยเปัา้หมีายทางการัเงินท้�ด้ำจะต้องรัะบุัใหช้ี้ดัำเจนว่าเปัน็เปัา้หมีายท้�ต้องการัทำาเพัื�อ
อะไรั	ใชี้เ้งินจำานวนเท่าไรั	และจะทำาใหส้ำาเรัจ็เมีื�อไรั	
	 เชี้น่	ฉัุนจะซึ่ื�อคอมีพิัวเตอร์ัเครัื�องใหมี	่เพัื�อใชี้ท้ำาเพัจขายมีะมีว่งออนไลน์	รัาคาไมีเ่กิน
	12,000	บัาท	ภายในสิ�นปันี้�
	 ทั�งน้�	เปัา้หมีายในแต่ละรัะยะเวลาอาจจะม้ีมีากกว่า	1	เป้ัาหมีาย

เป้�หม�ยท�งิก�รเงิินิระยะสู้ั�นิ (ฉัันิจะทำ�ให�สู้ำ�เรจ็ภั�ยในิ 1 ปี)

เป้�หม�ยท�งิก�รเงิินิระยะกลั�งิ (ฉัันิจะทำ�ให�สู้ำ�เรจ็ภั�ยในิ 2 - 5 ปี)

เป้�หม�ยท�งิก�รเงิินิระยะย�วิ (ฉัันิจะทำ�ให�สู้ำ�เรจ็ / ใชุ�เวิลั�ม�กกว่ิ� 5 ปี)

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
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กิจกรรมที� 2.3  ร�ยจ่�ย จ่�ย จ่�ย...           
จงรัะบุัรัายจ่ายของตัวเองในชี้ว่ง	3	วันท้�ผื่า่นมีา	       

วัินิที� ร�ยก�ร
ร�ยจ่�ย (บ�ท)

จำ�เป็นิ ฟุ�มเฟอืย อบ�ยมขุ

ตัวอยา่ง	รัายจ่ายของคณุกะทิ

4	ส.ค. ค่าขา้วสารั 150

ซึ่ื�อกางเกงลดำรัาคา 199

รวิม

ร�ยจ่�ยฟุ�มเฟอืย แลัะร�ยจ่�ยอบ�ยมขุ ม�กเกินิไปหรอ่ไม ่คำวิรทำ�อย�่งิไร                 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

รู็อ้ะไร็ ก็ัไมสู่ ้รู็จั้กัตัวเอง
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กิจกรรมที� 2.4  สู้นิิทรพัย ์หนิี�สู้นิิ ร�ยรบั หรอ่ร�ยจ่�ย      
จงทำาเครัื�องหมีาย								ในชี้อ่งปัรัะเภทรัายการัทางการัเงินใหถ้กูต้อง	

กิจกรรมที� 2.5  บวิกๆ ลับๆ ไมเ่หน็ิจะย�ก        

 1.	คณุกะทิม้ีสนิทรัพััยร์ัวมี	500,000	บัาท	มีห้น้�สนิรัะยะสั�น	50,000	บัาท	และมี	้ 	
หน้�สนิรัะยาว	220,000	บัาท

 คณุกะทิมีค้วามีมีั�งคั�ง	=	..........................................................................................	

 2.	เดืำอนเมีษายน	คุณพัริักหยวกม้ีรัายรับััรัวมี	15,000	บัาท	ม้ีรัายจ่ายรัวมี	9,500	บัาท

  คณุพัรักิหยวก	ม้ีเงินสดำคงเหลือ	=	..........................................................................	
   

ข�อ ร�ยก�ร
ประเภัท

สู้นิิทรพัย์ หนิี�สู้นิิ ร�ยรบั ร�ยจ่�ย

1. บัา้นพัรัอ้มีท้�ดิำน	มีลูค่า	1	ล้านบัาท

2. หน้�รัถยนต์	จำานวน	380,000	บัาท

3. ค่าผื่อ่นรัถ	เดืำอนละ	9,500	บัาท

4. ค่าเบั้�ยเล้�ยง	3,500	บัาท

5. ค่านำา	ค่าไฟ	ค่าโทรัศัูพัท์	1,250	บัาท

6. ซึ่ื�อลอตเตอรั้�	800	บัาท

7. ขายเหด็ำเผื่าะได้ำ	950	บัาท

8. รัถมีอเตอรัไ์ซึ่ค์	มีลูค่า	18,000	บัาท

9. หน้�	ธิกส.	จานวน	185,000	บัาท

10. จ่ายหน้�กองทนุหมีูบ่ัา้นจำานวน	900	บัาท

บนัิทึกคำะแนินิ ตอบถูก้จำ�นิวินิ ............... ข�อ

บนัิทึกคำะแนินิ ตอบถูก้จำ�นิวินิ ............... ข�อ
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กิจกรรมที� 2.6  สู้นิิทรพัย ์หนิี�สู้นิิ อะไรม�กกว่ิ�กันิ       
ลองเติมีขอ้มีลูสนิทรัพััยแ์ละหน้�สนิของตัวเอง	เพัื�อดำวู่าเรัามีั�งคั�งแล้วหรัอืยงั

งิบดลุัสู้ว่ินิบุคำคำลั
ณ วัินิที�...............................................

สู้นิิทรพัย์ หนิี�สู้นิิแลัะคำวิ�มมั�งิคัำ�งิ

สู้นิิทรพัยส์ู้ภั�พคำล่ัองิ: หนิี�สู้นิิระยะสู้ั�นิ: (กำ�หนิดชุำ�ระในิ 1 ปี)
			เงินสดำ 					หน้้โทรัศูัพัท์
			เงินฝัากธินาคารั 					หน้้คอมีพัิวเตอรั์

สู้นิิทรพัยส์ู้ว่ินิตัวิ: หนิี�สู้นิิระยะย�วิ: (ก�หนิดชุำ�ระเกินิกว่ิ� 1 ปี)
					บั้าน 					หน้้บั้าน
					ท่้ดิำน 					หน้้ท่้ดิำน
					รัถยนต์	รัถกรัะบัะ 					หน้้รัถยนต์
					รัถจักรัยานยนต์
					เครัื่องมีือการัเกษตรั

สู้นิิทรพัยล์ังิทนุิ:
					สลากออมีสิน
					หุ้นสหกรัณ์ออมีทรััพัย์

สู้นิิทรพัยร์วิม หนิี�สู้นิิรวิม

คำวิ�มมั�งิคัำ�งิ = สู้นิิทรพัยร์วิม – หนิี�สู้นิิรวิม  = 

รู็อ้ะไร็ ก็ัไมสู่ ้รู็จั้กัตัวเอง
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กิจกรรมที� 2.7  ร�ยรบั ร�ยจ่�ยม�กไปหรอ่ไม ่             
ลองเติมีขอ้มีลูรัายรับััรัายจ่ายของ	1 เด่อนิที�ผู้�่นิม�	เพัื�อดูำว่ามีเ้งินคงเหลือก้�บัาท

ร�ยรบั :              

	 ..........................................................................................................................................................	 	

	 ..........................................................................................................................................................	 	

	 ..........................................................................................................................................................	 	

  ร�ยรบัรวิม	........................................... 

ร�ยจ่�ย :              

 ร�ยจ่�ยจำ�เป็นิ :           

	 ..........................................................................................................................................................	 	

	 ..........................................................................................................................................................	 	

	 ..........................................................................................................................................................	 	

	 .........................................................................................................................................................	 	

 ร�ยจ่�ยฟุ�มเฟอืย :           

	 ..........................................................................................................................................................	 	

	 ..........................................................................................................................................................	 	

	 ..........................................................................................................................................................	 	

	 .........................................................................................................................................................	 	

 ร�ยจ่�ยอบ�ยมขุ :           

	 ..........................................................................................................................................................	 	

	 ..........................................................................................................................................................	 	

	 ..........................................................................................................................................................	 	

	 .........................................................................................................................................................	 	

  ร�ยจ่�ยรวิม	............................................	 	 	

     งิบร�ยรบัร�ยจ่�ย   

สู้ำ�หรบัเด่อนิ........................................

ร�ยรบัรวิม – ร�ยจ่�ยรวิม = เงิินิสู้ดคำงิเหล่ัอ = ................................

	รัายรับััจากการัทำางาน

	รัายรับััจาก

	รัายรับััจาก

	เงินออมี

	ค่าอาหารั
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กิจกรรมที� 2.9  ททท. ทำ�ทันิท ี          
3	สิ�งท้�ฉัุนจะลงมีอื	ททท.	(ทำาทันท้)	เพัื�อใหบ้ัรัรัลเุปัา้หมีายทางการัเงิน	คือ		 	 											
  

กิจกรรมที� 2.8  ตกใจหมดเลัย               
จากงบัรัายรับััรัายจ่ายในกิจกรรมที� 2.7	จงเติมีขอ้มีลู	ดัำงน้�

ในิชุว่ิงิ 1 เด่อนิที�ผู้�่นิม� ฉัันิจ่�ย          

 รัายจ่ายจำาเปัน็	รัวมี	...................................	บัาท	 	 	 	 	 	

	 รัายจ่ายฟุ�มีเฟือย	รัวมี	................................	บัาท	 	 	 	 	 	

	 รัายจ่ายอบัายมุีข	รัวมี	................................	บัาท	 	 	 	 	 	
              
ถ้าลดำรัายจ่ายฟุ�มีเฟอืยและรัายจ่ายอบัายมีขุลงได้ำ	ฉุนัจะนำาเงินไปั     

1.		................................................................................................................................................................................

2.		................................................................................................................................................................................

3.		................................................................................................................................................................................

4.		................................................................................................................................................................................

5.		.................................................................................................................................................................................

2.	.................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

1.		.................................................................................................................................................................................	

......................................................................................................................................................................................

3.	.................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

รู็อ้ะไร็ ก็ัไมสู่ ้รู็จั้กัตัวเอง
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ร้�อะไร ก็ไมสู่้้� ร้�จักพอ บทที� 3

กิจกรรมที� 3.1  เงิินิฉัันิห�ยไปไหนิ               
จงตอบัคำาถามีต่อไปัน้�	           

	 1.	อะไรัท้�ไมีจ่ำาเปัน็	แต่ซึ่ื�อบัอ่ย	ๆ	............................................................................

	 2.	ซึ่ื�อครัั�งละก้�บัาท	.................................................................................................

	 3.	ซึ่ื�อก้�ครัั�งในหนึ�งเดืำอน	.........................................................................................

	 4.	รัวมีเสย้เงินก้�บัาทในหนึ�งเดืำอน	............................................................................	

	 5.	อะไรัท้�ไมีจ่ำาเปัน็	แต่ซึ่ื�อบัอ่ย	ๆ	............................................................................

	 6.	ซึ่ื�อครัั�งละก้�บัาท	.................................................................................................

	 7.	ซึ่ื�อก้�ครัั�งในหนึ�งเดืำอน	.........................................................................................

	 8.	รัวมีเสย้เงินก้�บัาทในหนึ�งเดืำอน	............................................................................	

	 9.	คำาตอบั	ขอ้	4	+		ขอ้	8		=	....................................................................................	

	 10.	ถ้าไมีซ่ึ่ื�อ	เงินก้อนน้�จะใชี้ส้ำาหรับัั	.......................................................................	

	 11.	ยังม้ีอยา่งอื�นอ้กไหมี	ท้�ไมีจ่ำาเปัน็แต่ซึ่ื�อบัอ่ย	ๆ	อะไรับ้ัาง	...................................	

	 							........................................................................................................................	

	 							........................................................................................................................

กิจกรรมที� 3.2  ไมจ่ำ�เป็นิ เร�ไม่ซื้่�อ               
จงเขย้นคาถาปัอ้งกัน	การัใชี้จ่้ายฟุ�มีเฟอืย	มีา	3	ขอ้

1.		...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................			 

2.		...................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3.		...................................................................................................................................

..............................................	..........................................................................................
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กิจกรรมที� 3.3  ร้�หรอ่ไม ่สู้ทิธิใกลั�ๆ ตัวิ

บนัิทึกคำะแนินิ ตอบถูก้จำ�นิวินิ ............... ข�อ

ข�อ เร่่องิชุวินิคิำด ใชุ่ ไม่ใชุ่

1. สิทธิิหลักปัรัะกันสุขภาพัแหง่ชี้าติ	เป็ันท่้รูั้จักในชี้ื่อ	สิทธิิบััตรัทอง	

2. คนไทยท่้มี้บััตรัปัรัะชี้าชี้นใช้ี้สิทธิิบััตรัทองได้ำทุกคน

3. ข้ารัาชี้การัสามีารัถใช้ี้สิทธิิบััตรัทองได้ำ

4. พัอ่ค้า	แมีค้่า	ท่้ไมีม่ี้สิทธิิปัรัะกันสังคมี	สามีารัถใชี้้สิทธิิบััตรัทองได้ำ

5. หมีายเลขสายด่ำวน	สิทธิิบััตรัทอง	คือ	1330

6. การัเสรัิมีจมีูก	เพัื่อเพิัม่ีความีงามี	สามีารัถใชี้้สิทธิิบััตรัทองได้ำ

7. ผืู่้ถือบััตรัทองสามีารัถใชี้้สิทธิิเพัื่ออุดำฟัน	ถอนฟัน	ขูดำหินปูันได้ำ

8. เกษตรักรั	สามีารัถสมีคัรัเปัน็สมีาชี้กิปัรัะกันสงัคมีได้ำ

9. ลูกจ้างในบัรัิษัทเอกชี้น	ถือเป็ันสมีาชี้ิกปัรัะกันสังคมีภาคบัังคับั

10. ผืู่้ทำาอาชี้้พัอิสรัะ	ไมีส่ามีารัถสมีัครัเป็ันสมีาชี้ิกปัรัะกันสังคมีได้ำ
  

รู็อ้ะไร็ ก็ัไมสู่ ้รู็จั้กัพอ
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กิจกรรมที� 4.1  พร�อมหรอ่ไม ่ถู�มอกีท ี

ตอบั	ขอ้	ก.	จำานวน	__________	ขอ้
ตอบั	ขอ้	ข.	จำานวน	__________	ขอ้		

ตรวิจสู้อบคำวิ�มพร�อมในิก�รเป็นิหนิี� ก ข

เรัากำาลังจะเป็ันหน้้เพัรัาะความีจำาเป็ันหรัือความีต้องการั จำาเป็ัน ต้องการั

เรัาจะมี้เงินผื่อ่นชี้ำารัะหน้้ไปัได้ำตลอดำทุกงวดำ	ใชี้ห่รัือไมี่ ใชี้่ ไมีแ่นใจ

ยอดำผื่อ่นหน้้แต่ละงวดำจะมี้ผื่ลกรัะทบัต่อชี้้วิตปัรัะจำาวันของเรัาหรัือไมี่ ไมีม่ี้ ไมีแ่นใจ

ดำอกเบั้้ยท้ังหมีดำท่้ต้องจ่าย	คุ้มีค่ากับัการัเป็ันหน้้หรัือไมี่ คุ้มี ไมีแ่นใจ

ถ้าไมีซ่ึ่ื้อวันน้้...	เดืำอนหน้าหรัือป้ัหน้าเรัาจะเดืำอดำรั้อน	ใชี้ห่รัือไมี่ ใชี้่ ไมี่

มี้ทางเลือกท่้ด้ำกว่าน้้จากเจ้าหน้้รัายอ่ืนหรัือหน้้ปัรัะเภทอ่ืนหรัือไมี่ ไมีม่ี้ ไมีแ่นใจ

มี้ทางเลือกอ่ืนๆ	นอกจากการัเป็ันหน้้หรัือไมี่ ไมี่ ไมีแ่นใจ

กิจกรรมที� 4.2  หนิี�ด ีหรอ่ หนิี�พงึิระวัิงิ

บนัิทึกคำะแนินิ ตอบถูก้จำ�นิวินิ ............... ข�อ

ข�อ หนิี� หนิี�ดี หนิี�พึงิระวัิงิ

1. หน้้กองทุนกู้ยมืีเพัื่อการัศึูกษา	(กยศู.)

2. หน้้ซึ่ื้อโทรัศูัพัท์เครัื่องใหมี	่รุัน่ใหมีล่่าสุดำ

3. กู้เงินมีาลงทุนปัรัับัปัรุังหน้ารั้านค้า

4. กู้เงินมีาลงทุนซึ่ื้อทองคำาเก็งกำาไรั

5. กู้เงินกองทุนหมีูบ่ั้านมีาซึ่ื้อรัถมีอเตอรั์ไซึ่ด์ำ

6. หน้้ซึ่ื้อบั้านเพัื่ออยูอ่าศัูย

7. หน้้ผื่อ่นรัองเท้าก้ฬาย้่ห้อดัำง	0%	10	เดืำอน

8. หน้�ผื่อ่นท้�ดิำนทำาการัเกษตรักับั	ธิกส.

9. กู้เงินมีาซึ่ื้อท่้ดิำนเพัรัาะได้ำขา่วว่าห้างดัำงจะมีาเปิัดำ

10. กู้เงินซึ่ื้อรัถกรัะบัะเพัื่อใชี้้สง่ผื่ลผื่ลิตการัเกษตรั
  

บทที� 4เป็นิหนิี�อย�่งิมสีู้ติ
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กิจกรรมที� 4.3  สู้ร��งิต�ร�งิสู้ะสู้�งิหนิี�               
ใครัอยากหมีดำหน้�	ต้องทำาตารัางสะสางหน้�	โดำยกรัอกขอ้มูีลในตารัางสะสางหน้�

ลัำ�ดับ เจ��หนิี� ดอกเบี�ย
(% ต่อปี)

 ยอดหนิี�คำงิคำ��งิ
(บ�ท)

ยอดผู้อ่นิ       
ต่อเด่อนิ

(บ�ทต่อเด่อนิ)
แผู้นิจ่�ยหนิี�
(บ�ท/เด่อนิ)

1.

2.

3.

4.
5.

รวิม

แบบที� 1 ปิดหนิี�ดอกเบี�ยสู้ง้ิก่อนิ
เรยีงิไปต�มลัำ�ดับอัตร�ดอกเบี�ย ให�หนิี�ที�มอัีตร�ดอกเบี�ยสู้ง้ิสู้ดุไวิ�ลัำ�ดับที� 1

ลัำ�ดับ เจ��หนิี� ดอกเบี�ย
(% ต่อปี)

 ยอดหนิี�คำงิคำ��งิ
(บ�ท)

ยอดผู้อ่นิต่อ
เด่อนิ

(บ�ทต่อเด่อนิ)
แผู้นิจ่�ยหนิี�
(บ�ท/เด่อนิ)

1.

2.

3.

4.
5.

รวิม

แบบที� 2 ปิดหนิี�ก�อนิเล็ักก่อนิ
เรยีงิไปต�มลัำ�ดับยอดหนิี�คำงิคำ��งิ ให�หนิี�ก�อนิเล็ักที�สู้ดุเป็นิลัำ�ดับที� 1

	 เมีื�อทำาตารัางสะสางหน้�แล้ว	ใหว้ิ�งิแผู้นิปิดหนิี�ก�อนิแรกให�เรว็ิที�สู้ดุ โดำยลดำค่าใช้ี้จ่าย
ฟุ�มีเฟอืย	ค่าใชี้จ่้ายอบัายมีขุ	มีาจ่ายหน้�เพัิ�มี	สว่นหน้�ก้อนอื�น	ๆ 	ใหจ่้ายขั�นตำา	เมืี�อปัดิำหน้�ก้อน
แรักได้ำแล้ว	ให้นำาเงินท้�เคยจ่ายหน้�ก้อนแรัก	มีาเรั่งปัิดำหน้�ก้อนท้�สอง อดทนิ อดทนิ อดทนิ 
ไมีก่่อหน้�เพัิ�มี	ทยอยปัดิำหน้�ท้ละก้อน	หากทำาตารัางสะสางหน้�แล้วพับัว่า	ไมีส่ามีารัถจัดำการั
หน้�ได้ำเอง	ควรัติดำต่อเจ้าหน้�เพัื�อขอเจรัจาปัรับััโครังสรัา้งหน้�	หรัอืปัรักึษาท�งิด่วินิแก�หนิี�ของ
แบังค์ชี้าติ	สู้�ยด่วินิ 1213

เป็็น้หน้้อ้ยา่งม้สติ
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ร้�ทันิภััยท�งิก�รเงิินิ

กิจกรรมที� 5.1  ภััยร��ยใกลั�ตัวิ 

เหตกุ�รณ์รอบตัวิ เคำยได�ข่�วิหรอ่ไม่

แชี้รั์ลูกโซึ่่

หลอกขายข้าวสารัเนา่

หลอกให้เปิัดำบััญชี้้	

หลอกขายยาวิเศูษ	ก้อนหินบัำาบััดำมีหศัูจรัรัย์	

โทรัศูัพัท์มีาหลอกให้โอนเงินภาษ้	เพ่ืัอรัับัรัางวัลก้อนใหญ่

หลอกขายสินค้าไมีม่ี้คุณภาพั

ชี้วนลงทุนผื่ลตอบัแทนสูง	ๆ

ชี้วนสมีัครัสมีาชิี้กรั้านค้าออนไลน์

ใชี้้ธินบััตรัปัลอมีมีาซึ่ื้อของ

โทรัศูัพัท์มีาหลอกว่าจะอายัดำบััญชี้้ธินาคารั	ให้โอนค่าปัรัับั

แกงค์ตกทอง

หลอกว่าจะแต่งงานด้ำวย	ให้โอนเงินเตรั้ยมีจัดำงานแต่ง	

หลอกว่าเป็ันนายหน้าจะพัาไปัทำางานต่างปัรัะเทศู	

กิจกรรมที� 5.2  แบง่ิปันิประสู้บก�รณ์ เล่ั�เร่�องิภััยท�งิก�รเงิินิ                  
ใครัม้ีปัรัะสบัการัณ์ตรังเก้�ยวกับัภัยทางการัเงิน	หรืัอม้ีคนรู้ัจัก	คนใกล้บัา้นเคยม้ีปัรัะสบัการัณ์
แบัง่ปันั	เล่าสูกั่นฟงัได้ำเลย		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

บทที� 5



16

กิจกรรมที� 5.3  เทคำนิิคำป้องิกันิตัวิเองิจ�กภััยท�งิก�รเงิินิ      
3	เทคนคิปัอ้งกันตนเองจากภัยทางการัเงิน    

 ร้�อะไร ก็ไมสู่้้�  ร้�จักตัวิเองิ        
 ร้�อะไร ก็ไมสู่้้�  ร้�จักพอ        
 ร้�อะไร ก็ไมสู่้้�  ร้�แลั�วิ ททท.        “ทำ�ทันิท”ี

1.		...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................			 

2.		...................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3.		...................................................................................................................................

..............................................	..........................................................................................

รู็ทั้น้ภัยทางกัาร็เงิน้
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แบบฟอรม์สู้ำ�หรบัจดร�ยรบัร�ยจ่�ย
จด จด จด... รบัก็จด จ่�ยก็จด

วัินิที่ ร�ยก�ร ร�ยรบั       
(บ�ท)

ร�ยจ่�ย (บ�ท)
จำ�เป็นิ ฟุ่ มเฟ่อย อบ�ยมุข

รวิม
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แบบฟอรม์สู้ำ�หรบัจดร�ยรบัร�ยจ่�ย
จด จด จด... รบัก็จด จ่�ยก็จด

วัินิที่ ร�ยก�ร ร�ยรบั       
(บ�ท)

ร�ยจ่�ย (บ�ท)
จำ�เป็นิ ฟุ่ มเฟ่อย อบ�ยมุข

รวิม
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แบบฟอรม์สู้ำ�หรบัจดร�ยรบัร�ยจ่�ย
จด จด จด... รบัก็จด จ่�ยก็จด

วัินิที่ ร�ยก�ร ร�ยรบั       
(บ�ท)

ร�ยจ่�ย (บ�ท)
จำ�เป็นิ ฟุ่ มเฟ่อย อบ�ยมุข

รวิม
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แบบฟอรม์สู้ำ�หรบัจดร�ยรบัร�ยจ่�ย
จด จด จด... รบัก็จด จ่�ยก็จด

วัินิที่ ร�ยก�ร ร�ยรบั       
(บ�ท)

ร�ยจ่�ย (บ�ท)
จำ�เป็นิ ฟุ่ มเฟ่อย อบ�ยมุข

รวิม
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แบบฟอรม์สู้ำ�หรบัจดร�ยรบัร�ยจ่�ย
จด จด จด... รบัก็จด จ่�ยก็จด

วัินิที่ ร�ยก�ร ร�ยรบั       
(บ�ท)

ร�ยจ่�ย (บ�ท)
จำ�เป็นิ ฟุ่ มเฟ่อย อบ�ยมุข

รวิม
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แบบฟอรม์สู้ำ�หรบัจดร�ยรบัร�ยจ่�ย
จด จด จด... รบัก็จด จ่�ยก็จด

วัินิที่ ร�ยก�ร ร�ยรบั       
(บ�ท)

ร�ยจ่�ย (บ�ท)
จำ�เป็นิ ฟุ่ มเฟ่อย อบ�ยมุข

รวิม
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แบบฟอรม์สู้ำ�หรบัจดร�ยรบัร�ยจ่�ย
จด จด จด... รบัก็จด จ่�ยก็จด

วัินิที่ ร�ยก�ร ร�ยรบั       
(บ�ท)

ร�ยจ่�ย (บ�ท)
จำ�เป็นิ ฟุ่ มเฟ่อย อบ�ยมุข

รวิม
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แบบสู้รุปร�ยรบั-ร�ยจ่�ย 
ประจำ�เด่อนิ ........................... ปี ........................

 
 
ร�ยรบัรวิม       .................................. บ�ท 

ร�ยจ่�ยรวิม      .................................. บ�ท

•		จำาเป็ัน												........................	บัาท

•		ฟุ่ มีเฟือย	 					........................	บัาท	

•		อบัายมีุข	 					........................	บัาท 
 
 
เงิินิสู้ดคำงิเหล่ัอ 
(รัายรัับัรัวมี	-	รัายจ่ายรัวมี)	=	…………..………..	บัาท
 
 
อัตร�สู้ว่ินิแสู้ดงิก�รอย้ร่อด	(เกณฑ์ิมีาตรัฐาน	มีากกว่า	1)
(รัายรัับัรัวมี	/	รัายจ่ายรัวมี)	=	……………………
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