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เนื อหาโดยย่อ
เนือหาในส่วนนี เป็ นการให้คาํ แนะนําเพิมเติมถึงความสําคัญของการออมเงิน การจัดการ
บริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงิน เช่น รูจ้ กั และเข้าใจทีมาของเงินและวิธกี ารเก็บ
โดยใช้สตู ร เงินออม = รายได้ – รายจ่าย (สร้างรายได้เพิม บริหารรายจ่าย เรียงลําดับความสําคัญ
ของค่าใช้จ่ายทีจําเป็ น หรือกําหนดสัดส่วนการใช้จ่ายเงิน) การจัดสรรเงินสําหรับบัญชีเงินออม การ
ลงทุนและการบริหารความเสียงของการเงินส่วนบุคคลและเงินลงทุนของตนเองให้ได้สดั ส่วนที
เหมาะสมและความเสียงทีตนเองยอมรับได้ อันจะทําให้ผเู้ รียน รูจ้ กั การวางแผนการใช้เงินทังใน
ปัจจุบนั และอนาคต
ทังนี ในบทเรียนจะแนะนําแนวคิดของการออมเงินในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการฝากเงินกับ
ธนาคาร การทําประกันชีวติ การวางแผนการออมเงินสําหรับค่าใช้จ่าย การศึกษา การทํางานและ
การทดลองแล้ววิเคราะห์การลงทุนในแบบต่างในกิจกรรมเบืองต้น รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์
การเงินบางประเภท โดยความเสียงทียอมรับได้และได้ผลตอบแทนทีเหมาะสมในการประเมินการ
ลงทุนเบีองต้น
ระยะเวลาการอบรม
ประมาณ 2.5 ชัวโมง โดยบทเรียนนีประกอบด้วย 2 กิจ กรรม ซึงแต่ละกิจ กรรมใช้เวลา
ประมาณ 45-60 นาที ผู้ส อนควรดํา เนิ น กิจ กรรมทังหมด ตามความเหมาะสมของเวลาและ
ความสามารถของผูเ้ รียน
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องค์ประกอบของบทเรียน
กิ จกรรม
ลักษณะกิ จกรรม ระยะเวลา
เนื อหาสําคัญ
1.นักลงทุน
กิจกรรมระดม
60 นาที  ผูเ้ รียนตระหนักถึงความสําคัญของการ
สมอง การทํา
ออมเงิน รูจ้ กั ประโยชน์และเข้าใจทีมา
แบบฝึกหัดร่วมกัน
ของเงินออม รวมถึงประเภทของบัญชี
และการร่วมกัน
และวัตถุประสงค์การออม
อภิปรายตอบ
 ผูเ้ รียนรูจ้ กั การวางแผนการใช้เงิน/การ
คําถามใน
ลงทุนทังในปัจจุบนั และอนาคต เพือการ
ห้องเรียน
เตรียมความพร้อมก่อนเริมทํางานจริง

2.Re Re พารวย

เล่มเกมส์ กิจกรรม
ระดมสมอง และ
การร่วมกัน
อภิปรายตอบ
คําถามใน
ห้องเรียน

45 นาที

 ผูเ้ รียนทราบแนวคิดของการออมเงินใน
ด้านต่างๆ เช่น การฝากเงินกับธนาคาร
การทําประกันชีวติ การวางแผนการออม
สํา หรับ การศึก ษารวมถึง การลงทุน ใน
สิ น ทรัพ ย์ ก ารเงิ น โดยความเสี ยงที
ย อ ม รั บ ไ ด้ แ ล ะ ไ ด้ ผ ล ต อ บ แ ท น ที
เหมาะสม
 ผูเ้ รียนเข้าใจการประหยัด การรูจ้ กั ใช้เงิน
ให้เป็ นประโยชน์ คุม้ ค่ากับสิงของทีซือ
มา
 ผูเ้ รียนได้แลกเปลียนทัศนคติและมุมมอง
ของการใช้สนิ ค้าRecycleและReอืนๆอีก
เพือสร้างแนวคิดนีว่าสามารถทําให้เกิด
รายได้ / การหาเงิน และมีเงินเหลือเก็บ
ออมได้จริง
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หนังสือ เอกสาร และแหล่งข้อมูลสําหรับอ่านประกอบเพิ มเติ ม
เว็บไซต์
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th)
- ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เช่น www.krungsri.com
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
- Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand
- Albert Einstein, The Rule of 72
- K-Expert Kasikorn Bank

หนังสือ และ นิตยสาร
- ทุ่งดอกเบีย ผูแ้ ต่ง นวพร เรืองสกุล/ชืนอุษา ชลศึกษ์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-

ออมก่อนรวยกว่า ผูแ้ ต่ง นวพร เรืองสกุล
เงินทองกองอยูท่ วไป
ั ผูแ้ ต่ง นวพร เรืองสกุล
พ่อรวย สอนลูก
เงินทองต้องใส่ใจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การเงินมันคง กับครอบครัวบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ
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กิ จกรรมที 1
นักลงทุน
ระยะเวลา 60 นาที
1. วัตถุประสงค์
1) ผูเ้ รียนสามารถระบุและแยกประเภทต้นทุนของสินค้าหรือบริการได้ คือ ต้นทุนสําหรับ
การเริมกิจการ ซึงเป็ นต้นทุนคงทีเมือตังกิจการ ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ ซึงแปรผัน
ตามปริมาณสินค้าทีผลิตหรือบริการ และต้นทุนอืนๆในการดําเนินงาน
2) ผูเ้ รียนสามารถคํานวณหาต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่อหน่วยได้
3) ผูเ้ รียนสามารถกําหนดราคาขายสินค้าและบริการ ทีสามารถแข่งขันในตลาดได้
4) ผูเ้ รียนรูจ้ กั เทคนิคต่างๆในการลดต้นทุน เพือทําให้ได้กาํ ไรเพิมขึน

2. ใจความสําคัญของกิ จกรรม
1) รูจ้ กั วิธกี ารทําเงินให้งอกเงยในรูปแบบต่างๆกัน
2) รูจ้ กั วิธกี ารหาดอกเบืยให้เหมาะกับตัวเอง
3) รูจ้ กั วิธกี ารวางแผนการลงทุนเบีองต้น
4) รูจ้ กั วิธวี เิ คระห์ทนุ ด้วยตนและแก้ปัญหาในการลงทุนเบืองต้น
5) รูจ้ กั การหาช่องทางการลงทุนในรูปแบบต่างๆ
6) รูจ้ กั การแบ่งเงินเงินเป็ นส่วนในการลงทุนหรือในการใช้ชวี ติ ประจําวัน
3. สิ งทีต้องเตรียมการล่วงหน้ า
_
4. อุปกรณ์การเรียนการสอน
 เครืองคิดเลข
 กระดาษ A4
 เอกสารสําหรับผูเ้ รียนที 1.1
 กระดาษออกรางวัลหวยใต้ดนิ และฉลาก ธ.ก.ส (เลขท้าย 2 ตัวใช้ดว้ ยกัน)
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5. การดําเนิ นกิ จกรรมโดยละเอียด
ระยะเวลาทีใช้ 60 นาที
1. ผูส้ อนสามารถแนะนําผูเ้ รียนเพิมเติมได้วา่ เมือวางแผนทางการเงินแล้ว ควรแปลง
แผนการเงินเป็ นเป้ าหมายการเงิน โดยผูส้ อนแนะนําผูเ้ รียน การกําหนดเป้ าหมายทีดี
ทางการเงิน SMART Goal
2. ผูส้ อนแบ่งกลุม่ เป็ น 5 กลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มตังชือกลุ่มและหาหัวหน้ากลุ่ม
3. ผูส้ อนให้หวั หน้ากลุ่มออกมาจับฉลากเป้ าหมายทีเราตังไว้จากการจับฉลากว่ามี
เป้ าหมายว่าจะได้เงินเท่าไรภายในเวลา 3 ปี
4. ผูส้ อนบอกเงินตังต้นให้ผเู้ รียนรู้ ผูเ้ รียนจะมีเงินตังต้น 30,000 บาท ทุนคน
5. ผูส้ อนบอกกิตกิ าในการเล่นคือ จะมีการลงทุนอยู่ 5 แบบ คือ
5.1 การเล่นแชร์
5.2 การเล่นหวยใต้ดนิ
5.3 การฝากธนาคารแบบออมทรัพย์
5.4 การซือทอง
5.5 การซือสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส."
6. ผูส้ อนบอกให้ผเู้ รียน มีตงต้
ั นคนละ 30,000 บาทเท่ากันแต่จะมีเป้ าหมายของแต่ละคนไม่เท่ากันโดย
การจับฉลาก และ ถ้าใครได้ตามเป้ าทีได้ตามทีจับไว้หรือมากกว่าก็เป็ นผูช้ นะ
7. ผูส้ อนบอกวิธกี ารลงทุนคือผูต้ อ้ งลงทุนโดยมีเงินทีตังต้นมาลงทุนให้ได้ตามทีจับฉลากไว้เช่นให้ลงทุน
แล้วได้เงินสินปี ท ี 3 เท่ากับ 15,000 บาท
8. ผูส้ อนตังสมมติฐานเพิมว่าให้ผเู้ รียนต้องลงทุนอย่าง 2 กิจกรรม การลงทุนเช่นลงทุน
ฝากประจํากับการลงทุนเล่นแชร์ โดยสามารถแบ่งเงินลงทุนเป็ นเท่าไรก็ได้
9. วิธกี ารลงทุนคือ
9.1 การเล่นแชร์ ต้องลงทุนอย่างน้อย 5,000 บาท ต่อ 1 มือ มี 12 มือ เล่นได้มาก
สุด 5 มือ เท่ากับ 25,000 บาท ดอกเบียแล้วแต่จบั ฉลาก
9.2 การเล่นหวยใต้ดนิ ลงทุนเท่าไรก็ได้ รางวัลแล้วแต่จบั เลขท้าย 2 ตัวโดยจะได้
เงินดังนีแทง 1 บาท จะได้เงิน 65 บาท
9.3 การฝากธนาคารแบบออมทรัพย์จะฝากเท่าไรก็ได้
9.4 การซือทองต้องซืออย่างน้อย 1 สลึง ราคาทองจะได้โดยการจับฉลากแต่ละปี
9.5 การซือสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ซือราคาต่อหน่วยซือ 1 หน่วย จะเท่ากับ 1,000 บาท
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ผลรางวัลจะขึนอยูก่ ารจับฉลากรางวัลมีหา้ หลักเช่น 98765 ถูกตรงทัง 5 หลักจะได้
รับเงินดังนี จํานวนทีเงินทีซือคูณ 100 เช่น ซือ 10 หน่วยเท่ากับ 1,000,000 ถูกรางวัลง
5 หลักจะได้เงินเท่ากับ 5,000 x 100 = 500,000 บาท รางวัลเลขท้าย 2 ตัวจะได้
รางวัลละ 500 บาทเช่นออกเลข 22 ถูก 2 หน่วยเท่ากับ 2,000 บาท ถ้าฝากครบ 3 ปี ได้
ดอกเบีย 1.2%ต่อ 3 ปี ตัวอย่างซือ 1 หน่วยครบ 3 ปี ได้ดอกเบีย = 1,000 x 0.012 = 12 บาท
สรุปว่าฝาก 1 หน่วยเท่ากับ 1,000 บาท ได้ดอกเบียฝากครบ 3 ปี 12 บาท แต่ถ้าฝากไม่ครบ
3 ปี กจ็ ะได้เงินคืนเท่ากับเงินต้นทีฝากดังตัวอย่าง ซือ 1 หน่วย ฝาก 1หรือ 2 ปี กจ็ ะได้คนื
เงิน 1,000 บาท
9.6 การลงทุนจะสามารถเปลียนการลงทุนได้ทุกสินปี จะเปลียนได้ 1 ครังมี 3 ปี เปลียน
ได้ 3 ครัง
10. ผูส้ อนบอกผูเ้ รียนว่าเมือครบ 1 ปี จะให้ผเู้ รียนนับเงินทีมีอยูว่ า่ มีเงินอยูเ่ ท่าไรเมือผ่านไป
1 ปี แล้วปรึกษากันว่าจะลงทุนในปี ท ี 2 และปี ท ี 3 ต่อ
11. ผูส้ อนให้ผเู้ รียนลงทุนในปี ท ี 2 สามารถเลือกลงทุนได้อย่างน้อย 2 การลงทุนและสามารถเลือกลงทุน
แบบเดิมก็ได้หรือเปรียบแบบลงทุนก็ได้แล้วแต่ชอบอาจจะลงทุนทุนแบบก็ได้
12. วิธกี ารจับฉลาก
12.1 การเล่นแชร์ จับฉลากดอกเบียปี ละ 1 ครัง ลงทุน 3 ปี จับ 3 ครัง
12.2 การเล่นหวยใต้ดนิ จับฉลากเลขท้ายปี ละ 1 ครัง ลงทุน 3 ปี จับ 3 ครัง
12.3 การฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ จับฉลากดอกเบียปี ละ 1 ครัง ลงทุน 3 ปี
จับฉลากดอกเบียได้ 3 ครัง
12.4 การซือทอง จับฉลากราคาทองปี ละ 1 ครัง ลงทุน 3 ปี จับ 3 ครัง
12.5 การซือสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.
13. เริมเล่นกิจกรรมโดยผูส้ อนอธิบายวิธกี ารเล่นกิจกรรมแล้วให้ผเู้ รียนคิดว่าจะลงทุน
อะไรบ้างให้ผเู้ รียนร่วมกันแสดงความคิดให้เวลา 3 นาที แจกใบเอกสารสําหรับผู้
เรียนที 1.1 โดยให้เลือกการลงทุน ในปี ท ี 1 แล้วผูส้ อนนํามาจดการลงทุนของแต่ละ
กลุ่มลงกระดานเสร็จแล้วก็จบั ฉลากแต่ละกิจกรรม จับเสร็จแล้วก็นํามาสรุปว่ามีเงิน
อยูเ่ ท่าไรในปี ท ี 2 ให้ผเู้ รียนร่วมกันแสดงความคิดให้เวลา 3 นาที ว่าจะลงทุนอะไรดี
เสร็จแล้วให้เขียนการลงทุนต่อลงในใบเอกสารสําหรับผูเ้ รียนที 1.1 ต่อส่วนในปี ท ี 2
แล้วผูส้ อน นํามาจดการลงทุนของแต่ละกลุ่มลงกระดานใน ปี ท ี 2 เสร็จแล้ว ก็จบั ฉลาก
แต่ละกิจกรรมจับเสร็จแล้วก็นํามาสรุปว่ามีเงินอยูเ่ ท่าไรในปีท ี 3 ให้ผเู้ รียนร่วมกันแสดง
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ความคิดให้เวลา 3 นาที ว่าจะลงทุนอะไรดีเสร็จแล้วให้เขียนการลงทุนต่อลงในใบเอก
สารสําหรับผูเ้ รียนที 1.1 ต่อ ส่วนในปี ท ี 3 แล้วผูส้ อนนํามาจดการลงทุนของแต่ละกลุ่ม
ลงกระดานในปี ท ี 3 เสร็จแล้ว ก็จบั ฉลากแต่ละกิจกรรม จับเสร็จแล้วก็นํามาสรุปว่ามีเงิน
อยูเ่ ท่าไร ว่าได้ตามเป้ าทีเราตังไว้หรือเปล่า
14. ผูส้ อนถาว่ากลุ่มไหนได้ตามเป้ าหมายมีวธิ กี ารคิดอย่างไรจึงไปถึงเป้ าหมาย
15. ผูส้ อนถามผูเ้ รียนว่ากลุ่มทีไม่ได้ตามเป้ าหมายเพราะอะไรจึงไม่ได้ตามเป้ าหมายและคิด
ว่ามีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขอย่างไร
16. ผูส้ อนให้ผเู้ รียนแต่ละกลุ่มสรุปว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างกับกิจกรรมนี
 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้สอน
1) ผูส้ อนควรเข้าใจวิธกี ารออกรางวัลและวิธกี ารเล่นก่อนโดยการซ้อมเล่นก่อน 1 ครัง
2. ผูส้ อน ควรจะมีความเข้าใจในความหมายของแต่ละข้อก่อน ในทีนีหมายถึง การออม เงินออม การลงทุน เงิน
ลงทุน ค่าใช้จ่าย รวมถึงผูส้ อนสามารถวิเคราะห์และให้ความเห็นเกียวกับความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากการประกอบ
กิจกรรมตามข้อนันๆ
1.1การออม เงิ นออม ปกติเงินออมมาจาก รายได้ หักลบ รายจ่าย (รายได้ - รายจ่าย) แต่สงที
ิ ผูส้ อนควรแนะนํา
ให้ปฏิบตั ิ คือ ออมก่อน...เหลือเท่าไรค่อยใช้ เงินใช้ = เงินได้ – เงินออม (โดยเงินออม = 10% ของรายได้หรือ
มากกว่า 10%) ซึงขนาดของเงินออมขึนอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ขนาดของรายได้ ถ้าบุคคลมีรายได้
เพิมขึนการออมก็จะเพิมขึนตามไปด้วย และ อัตราดอกเบีย ถ้าอัตราดอกเบียในปัจจุบนั อยูใ่ นระดับสูงจะจูงใจให้
บุคคลเก็บเงินออมมากขึน
อนึง ยังมีอกี คําหนึงทีใกล้เคียงกัน นันคือคําว่า การออม (Savings) ซึงหมายถึง การนําเงินออมไปลงทุนเพือหา
ผลประโยชน์ตอบแทน ดังนัน เงินออมทีเก็บไว้เป็ นเงินสดหรือแปลงสภาพเป็ นสินทรัพย์
ดังนัน ความสามารถในการออมจะมากน้อยเพียงใด ย่อมขึนอยูก่ บั ความสามารถในการเพิมรายได้และลด
รายจ่ายของแต่ละบุคคล หรือขึนอยูก่ บั ความชาญฉลาดในการฉลาดหา ฉลาดซือ ฉลาดใช้
1.2 การลงทุน เงิ นลงทุน คือ การใช้สอยทรัพยากรในลักษณะต่างๆ โดยหวังจะได้รบั ผลตอบแทนกลับมา
มากกว่าทีลงไปในอัตราทีพอใจภายใต้ความเสียงทีเหมาะสม ทังนี อาจจะมีความเสียงทีจะเกิดขึนได้จาก
การลงทุน ซึงโดยปกติ ความเสียงมาก ผลตอบแทนสูง, ความเสียงตํา ผลตอบแทนตํา ทังนี การลงทุน
(Investment)
อาจจะหมายถึงการใช้จ่ายโดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้การผลิตสินค้าและบริการในอนาคต
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เพิมขึน อาจแบ่งการพิจารณาการลงทุนได้เป็ น 2 ส่วน คือ

การลงทุนภาครัฐบาล หมายถึง รายจ่ายเกียวกับการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ การศึกษา และ
สาธารณสุข
 การลงทุนภาคเอกชนแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
o การลงทุนเพือการผลิต (หรือการลงทุนโดยตรง) หมายถึง การซือทรัพย์สนิ และปัจจัยการผลิต
ต่างๆ เพือประกอบกิจการหารายได้และกําไร
o การลงทุนทางการเงิน (หรือการลงทุน โดยอ้อม) คือ การฝ่ ายเงินในสถาบันการเงินเพือรับ
ผลตอบแทนในรูปดอกเบีย และการซือหลักทรัพย์ เช่น พันธบัตร หุน้ หุน้ กู้ และหน่วยลงทุน
เป็ นต้น
เมือมีการนําเงินออมไปลงทุนจะทําให้มกี ารผลิตและการจ้างงานเพิมขึนส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโต เมือมีการลงทุนเพิม คนก็จะมีงานทําเพิมมีรายได้ มีเงินไปจับจ่ายใช้สอย ภาคธุรกิจก็จะขายสินค้าได้ มี
กําไรนําไปลงทุนเพิมขึนได้อกี เศรษฐกิจก็จะเติบโตยิงขึน ซึงจะทําให้รฐั บาลสามารถเก็บภาษีได้เพิมขึน มีเงินไป
ลงทุนสร้างถนน สะพาน โรงพยาบาล โรงเรียน ทําให้เรามีคุณภาพชีวติ ทีดียงๆขึ
ิ น


ถ้าความต้องการลงทุนมากกว่าเงินออมทีมีในประเทศ แล้วจะต้องกูย้ มื จากประเทศอืน ถ้าทุกคนมีเหตุมผี ล
มีความพอประมาณในการใช้จ่ายและไม่ก่อหนีจนเกินตัว ใช้ชวี ติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็อาจจะเป็ นเกราะคุม้ กัน
ตัวเองให้รอดพ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจได้
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เอกสารสําหรับผูเ้ รียนที 1.1
หวยใต ้ ดิ น

เล่นแชร์
แทงเบอร์_____

แชร์ 12 มื อ

เล่นแชร์ _____มื อ

ปี ที 1
จํานวนเงิ น_______บาท

จํานวนเงิ น_______บาท ถูก 65 x ______บาท=______บาท

ซือ______หน่วย

สลึ งละ______บาท

เลขที ซือ

จํานวนเงิ น_______บาท

ซือทอง______สลึ ง

_____

เลขที ซือ

_____

_____

ถูกรางวัลใหญ่________บาท

เป็ นเงิ น_________บาท

_____

_____

_____

เลขที ซือ

_____

_____

_____

_____

ถูกรางเลขท ้ าย________บาท

ขาย_______สลึ ง

รวมทั งหมดได ้

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

เลขที ซือ

_____

_____

_____

_____

_____

ดอกเบี ย_______บาท

_____

_____

_____

_____

_____

บาท

_____

_____

_____

_____

ถ ้ าไม่ถูก= 0 บาท

_____

_____

_____

ได ้ ดอกเบี ย=________บาท

_____

_____

ฝากออมทรัพย์ เงิ นฝาก______บาท ดอกเบี ย____% ต่อปี
ทองคํา

สลาก ธกส.

_____

รวมเงิ นทั งหมด
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เอกสารสําหรับผูเ้ รียนที 1.1
หวยใต ้ ดิ น

เล่นแชร์
แทงเบอร์_____

แชร์ 12 มื อ

เล่นแชร์ _____มื อ

ปี ที 2
จํานวนเงิ น_______บาท

จํานวนเงิ น_______บาท ถูก 65 x ______บาท=______บาท

ซือ______หน่วย

สลึ งละ______บาท

เลขที ซือ

จํานวนเงิ น_______บาท

ซือทอง______สลึ ง

_____

เลขที ซือ

_____

_____

ถูกรางวัลใหญ่________บาท

เป็ นเงิ น_________บาท

_____

_____

_____

เลขที ซือ

_____

_____

_____

_____

ถูกรางเลขท ้ าย________บาท

ขาย_______สลึ ง

รวมทั งหมดได ้

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

เลขที ซือ
_____

_____

_____

_____

_____

ดอกเบี ย_______บาท

_____

_____

_____

_____

_____

บาท

_____

_____

_____

_____

ถ ้ าไม่ถูก= 0 บาท

_____

_____

_____

ได ้ ดอกเบี ย=________บาท

_____

_____

ฝากออมทรัพย์ เงิ นฝาก______บาท ดอกเบี ย____% ต่อปี
ทองคํา

สลาก ธกส.

_____

รวมเงิ นทั งหมด
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เอกสารสําหรับผูเ้ รียนที 1.1
หวยใต ้ ดิ น

เล่นแชร์
แทงเบอร์_____

แชร์ 12 มื อ

เล่นแชร์ _____มื อ

ปี ที 3
จํานวนเงิ น_______บาท

บาท

รวมทั งหมดได้
ดอกเบี ย_______บาท

บาท

_____

_____

_____

บาท

บาท

บาท

บาท

ถ ้ าไม่ถูก= 0 บาท

_____

_____

_____

ขาย_______สลึ ง

เลขที ซือ
_____

_____

_____

_____

เป็ นเงิ น_________บาท

ได ้ ดอกเบี ย=________บาท

จํานวนเงิ น_______บาท ถูก 65 x ______บาท=______บาท

ซือทอง______สลึ ง

เลขที ซือ
_____

_____

_____

_____

_____

ถูกรางเลขท ้ าย________บาท

_____

_____

_____

_____

_____

ถูกรางวัลใหญ่________บาท

_____

_____

_____

_____

เลขที ซือ

_____

_____

_____

เลขที ซือ

_____

_____

ซือ______หน่วย จํานวนเงิ น_______บาท

สลึ งละ______บาท

ฝากออมทรัพย์ เงิ นฝาก______บาท ดอกเบี ย____% ต่อปี
ทองคํา

สลาก ธกส.

_____

รวมเงิ นทั งหมด
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กิ จกรรมที 2
Re Re พารวย

ระยะเวลาทีใช้ 45 นาที
1.วัตถุประสงค์
1.1 ผูเ้ รียนได้ตระหนักความสําคัญของการประหยัด การรูจ้ กั ใช้เงินให้เป็ นประโยชน์ คุม้ ค่ากับสิงของทีซือมา
1.2 ผูเ้ รียนได้แลกเปลียนทัศนคติและมุมมองของการใช้สนิ ค้าRecycle และReอืนๆอีก เช่น Repair, Reuse,
Reduce and Restore เพือสร้างแนวคิดทีว่า สิงทีใช้ไปแล้ว หรือขยะ สามารถทําให้เกิดรายได้ สามารถหา
เงินได้จากสิงที สิงของทีไม่ใช้แล้วเหล่านัน เพือให้เกิดเงินเหลือเก็บออมได้จริง

2.ใจความสําคัญของกิ จกรรม
2.1ผูเ้ รียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารประหยัด และแลกเปลียนทัศนคติและมุมมองของการใช้สนิ ค้าRecycle และReอืนๆอีก
เช่น Repair, Reuse, Reduce and Restore เพือสร้างแนวคิดทีว่า สิงทีใช้ไปแล้ว สามารถทําให้เกิดรายได้
สามารถหาเงินได้จากสิงทีสิงของทีไม่ใช้แล้วเหล่านัน เพือให้เกิดเงินเหลือเก็บออมได้จริง
2.2ผูเ้ รียนสนใจวิธกี ารหาเพิมรายได้ จากการเรียนรูใ้ นเรืองต่างๆ ดังนี


รูจ้ กั ซ่อมแซม (Repair)



บํารุงรักษา (Restore)



นํากลับไปใช้ใหม่ (Reuse)



นํามาปรับปรุงใช้เป็ นอย่างอืน (Recycle)



การลดการใช้ คือ (Reduce)

2.3 ผูเ้ รียนตระหนักถึงแนวคิดทีว่า การคัดแยกขยะ สามารถหารายได้ หาเงินออมได้เช่นกัน

3.สิ งทีต้องเตรียมการล่วงหน้ า
3.1วัสดุหรือสิงของทีไม่ใช้แล้ว นํามารีไซเคิลประดิษฐ์เป็ นสินค้าใหม่ทสวยงาม
ี
สร้างมูลค่า(นําสินค้าจริงมาเป็ น
ตัวอย่างหรือรูปภาพ)
3.2 คลิป VDO ของวัสดุรไี ซเคิล ทีทําเป็ นสินค้าขาย
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3.3 ราคากลางรับซือวัสดุสนิ ค้าจากเศษสิงของเหลือใช้ เช่น กระดาษ กระป๋ อง เศษเหล็ก เป็ นต้น
4.อุปกรณ์การเรียนการสอน
3.4 เครืองคอมพิวเตอร์
3.5 เครืองโปรเจคเตอร์เพือฉายคลิปวีดโี อ
5.การดําเนิ นกิ จกรรมโดยละเอียด
1. ผูส้ อนเกรินนํา เงินเป็ นสิงทีใกล้ตวั อยูก่ บั ตัวคุณ แต่จะมีกคนที
ี รูจ้ กั ใช้เงินให้เป็ นประโยชน์ คุม้ ค่ากับสิงของที
ใช้เงินซือมา คนส่วนใหญ่มกั จะไม่ได้นึกถึงการประหยัด ซึงถือเป็ นหนึงในวิธกี ารสร้างเงินออม แต่เป็ นแต่
ผูบ้ ริโภคและใช้สนิ ค้า ไม่ได้คาํ นึงถึงการใช้อย่างคุม้ ค่า ดังนัน ผูส้ อนอธิบายว่า การประหยัดคือการใช้ของ
อย่างคุม้ ค่า
ไม่ใช่ซอมาเก็
ื
บไว้
เพราะถ้าซือแล้วไม่ได้ใช้ ถือเป็ นการเสียเงินเปล่าอย่างสินเปลือง
นอกจากนัน การประหยัดและใช้อย่างคุม้ ค่า ยังหมายรวมถึงการประหยัดและดูแลทรัพยากรและระบบ
นิเวศน์ก่อนทีไม่มที รัพยากรจะใช้ เพราะสุดท้ายคนทีจะเดือดร้อนคือลูกหลานเราในอนาคต ดังนัน ทุกคน
รู้จกั การใช้เงิ น แต่จะใช้อย่างไรให้ฉลาด ให้มีเหลือเก็บเหลือออม เป็ นเรืองทีทุกคนควรใส่ใจ เช่นกัน
2. ผูส้ อนให้ขอ้ มูลว่า คนทีอายุถงึ 70 ปี จะทิงขยะมากถึง 55 ตัน ถ้าเราใช้แต่สงของที
ิ
ใช้ได้ครังเดียวแล้วทิงเพือ
ความสะดวกสบาย โลกก็จะเต็มไปด้วยขยะมากมาย ดังนัน ผูส้ อนถามผูเ้ รียน เพือแลกเปลียนความคิดเห็น
กันว่า ในชีวติ ประจําวันทีผ่านมา สิงของอะไรบ้างทีเคยใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ หรือสิงของใดบ้างทีควรหมัน
ดูแลรักษาเพือให้ใช้ได้นานๆ หรือสิงของใดบ้างเพียงซ่อมแซมก็ยงั ใช้ได้อยู่ สิงของใดบ้างทีควรลดการใช้ลง
และสิงใดทีใช้ไปแล้วนํามารีไซเคิลใช้เป็ นรูปแบบอืนได้
3. จากนัน ผูส้ อนให้ผเู้ รียนแบ่งกลุ่มละ 5 คน จํานวน 5 กลุ่ม และทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดว่า จากชือกิจกรรม
Re Re (รีร)ี พารวย นัน คิดว่ามี “รี” อะไรบ้าง ทีก่อให้เกิดการประหยัด(รักษ์โลก)และทําให้เรารวยได้ ถ้ากลุ่ม
ใดคิดออกจะได้ ข้อละ 100 คะแนน
4. ถ้าตอบครบทุกกลุ่มแล้ว และผูเ้ รียนในห้องเรียนคิดได้ไม่ครบ 5 ข้อ ให้ผสู้ อนเฉลยได้เลยและอธิบาย
รายละเอียดในแต่ละข้อ
 รูจ้ กั ซ่อมแซม (Repair)
 บํารุงรักษา (Restore)
 นํากลับไปใช้ใหม่ (Reuse)
 นํามาปรับปรุงใช้เป็ นอย่างอืน (Recycle)
 การลดการใช้ คือ (Reduce)
5. ผูส้ อนยกตัวอย่างสิงของรีไซเคิล เช่น
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- กระถางต้นไม้จวแขวนผนั
ิ
ง: หลังจากกินปลากระป๋ องหมดแล้ว อย่าเพิงทิงกระป๋ องไปอย่างไร้ค่า
ลองเอากลับมาใช้ใหม่โดยนํามาทํากระถางต้นไม้จวแขวนผนั
ิ
งโดยติดลวดเป็ นทีแขวน
6. จากนัน ผูส้ อนแจกกระดาษ A4 ให้กลุ่มละ 1 แผ่น กําหนดให้สมาชิกในกลุ่ม ร่วมกันแสดงความเห็นและ
ออกมานําเสนอ กลุ่มละ 4 นาที
- สําหรับ Re Re ทัง 5 ข้อนัน ผูเ้ รียนช่วยกันระดมสมองว่า เป็ นสิงของประเภทใดบ้างและมี
วิธกี ารอย่างไร พาราวยได้อย่างไร (คิดครบทุกข้อ)
7. เมือทุกกลุ่มนําเสนอครบแล้ว ผูส้ อนถามถึงประโยชน์จากการใช้สงของ
ิ
Re Re เหล่านัน ผูเ้ รียนรูจ้ กั ใช้เงินให้
เป็ นประโยชน์ เข้าใจการประหยัด และคือหนึงในวิธกี ารสร้างเงินออม!! และพารวยได้อย่างไร
8. ผูส้ อนถามผูเ้ รียนถึงเรือง การเก็บและคัดแยกขยะ สามารถหารายได้ หาเงินออมได้อย่างไร มีใครทําการคัด
แยกขยะอยูเ่ ป็ นประจําบ้าง สร้างรายได้บา้ งหรือไม่ บางคนทําเป็ นอาชีพเสริมอย่างไร
9. ผูส้ อนแสดง ราคากลางของบริษทั วงษ์พาณิชย์ ทีรับซือของวัสดุเหลือใช้ โดยมีราคากลางในแต่ละประเภท
ของสินค้า ซึงแนะว่าผูเ้ รียนสามารถหารายได้จากการขายวัสดุเหล่านีเป็ นกอบเป็ นกํา เช่นกันถ้าฝึกปฏิบตั ิ
เป็ นประจําและได้จาํ นวนทีมากพอ
10. ผูส้ อนเปิ ดคลิป VDO ของวัสดุรไี ซเคิล ทีทําเป็ นสินค้าขาย หรือรูปภาพวัสดุหรือสิงของทีไม่ใช้แล้ว นํามารี
ไซเคิลประดิษฐ์เป็นสินค้าใหม่ทสวยงาม
ี
สร้างมูลค่า(นําสินค้าจริงมาเป็ นตัวอย่างหรือรูปภาพ)
6.ข้อเสนอแนะสําหรับผู้สอน
6.1การประหยัด คือ การใช้สนิ ค้าอย่างคุม้ ค่าหรือคุม้ ประโยชน์ มิใช่การไม่ใช้สนิ ค้าเลย แนวทางการ
ประหยัดทําได้ 5 แนวทางคือ รูจ้ กั ซ่อมแซม (Repair) บํารุงรักษา (Restore) นํากลับไปใช้ใหม่ (Reuse)
นํามาปรับปรุงใช้เป็ นอย่างอืน (Recycle) และการลดการใช้ (Reduce)
6.2 รู้จกั ซ่อมแซม: Repair ซ่อมแซมสินค้า เมือสินค้าชํารุดเสียหาย อย่าปล่อยทิงไว้ เพราะยิงเสียหายมาก
ยิงซ่อมยาก หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมยิงแพง สินค้าบางอย่างควรเปรียบเทียบราคาค่าซ่อมกับการซือ
ใหม่
6.3รู้จกั ดูแลรักษา: Restore สินค้าหลายอย่างควรดูแลรักษาเป็ นประจําเพือยืดอายุสนิ ค้า ป้ องกันการ
ชํารุดเสียหาย หรือไม่ให้ดเู ก่าเร็ว โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครืองมือหรือเครืองใช้ไฟฟ้ า การใช้สนิ ค้าตาม
วัตถุประสงค์สนิ ค้าและตามคําแนะนํา จะช่วยยืดอายุสนิ ค้าให้ใช้งานได้นานขึน เช่น หมันทําความสะดาด
เพือไม่ให้เกิดฝุ่ นอุดตัน หรือหยอดนํามันหล่อลืนสมําเสมอ
6.4รู้จกั นํากลับมาใช้ใหม่: Reuse
ของทีใช้ให้หมดวัตถุประสงค์หนึงแล้ว อาจจะนําไปใช้ได้ใน
วัตถุประสงค์อนๆ
ื การนํากลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทังสิน เสือผ้าเก่าๆ นํามาทํา
เป็ นพรมเช็ดเท้า นํามาเย็บต่อเป็ นชินส่วนใหม่ หรือนํามาตกแต่งใหม่ ถ้วยชามเก่าๆทีมีรอยร้าวอาจจะนํามา
ทํากระถามต้นไม้ซองจดหมายนํามาทํากระดาษทดหรือกระดาษโน๊ต เป็ นต้น
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6.5 การลดการใช้ลง Reduce: การรูจ้ กั การลดการใช้ เช่น การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก การใช้แก้ว
นําแทนแก้วทีใช้ได้ครังเดียว เป็ นต้น
6.6รู้จกั ใช้สินค้า Recycle: Recycle คือการซือผลิตภัณฑ์ทมีี เครืองหมาย Recycle (ยกตัวอย่าง
เครืองหมายหรือผลิตภัณฑ์ให้ด)ู เป็ นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติโดยรวม เป็ นการจัดการวัสดุเหลือใช้
ทีกําลังจะเป็ นขยะ โดยนําไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพือให้เป็ นวัสดุใหม่แล้วนํา
กลับมาใช้ได้อกี ซึงวัสดุทผ่ี านการแปรสภาพนันอาจจะเป็ นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่กไ็ ด้
ในความเข้าใจของคนบางกลุ่มนัน การรีไซเคิลยัง หมายถึง การนําวัสดุเหลือใช้กลับมาปรับเปลียนรูปแบบ
หรือพัฒนารูปร่างใหม่ ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอืนๆ เช่น ขวดนําพลาสติก ถ้านําเอาขวดนํา
พลาสติกมาตัดให้เป็ นกระป๋ อง แล้วนําไปใช้ตดั ดินบรรจุในถุง หรือนําขวดพลาสติดมาตัดครึง เป็ นแจกันใส่
ดอกไม้ หรือเป็ นทีใส่ปากกา มักถูกเรียกว่าเป็ นการรีไซเคิลขวดนําพลาสติก
สิ งของรีไซเคิ ลทีควรต้องแยกก่อนทิ ง ขยะรีไซเคิลแยกได้เป็ น 6 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี
1. ประเภทกระดาษ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ หนังสือเก่า กล่องกระดาษ เป็ นต้น
2. ประเภทเสือผ้า ได้แก่ เสือผ้า และเครืองนุ่งห่ม เป็ นต้น
3. ประเภทกระป๋ อง ได้แก่ กระป๋ องเครืองดืม กระป๋ องอาหาร เป็ นต้น
4. ประเภทเหล็ก ได้แก่ หม้อ ช้อนส้อม กระทะ เศษเหล็ก ทองแดง อลูมเี นียม สแตนเลส เป็ นต้น
5. ประเภทขวด ได้แก่ ขวดนําอัดลม ขวดนําปลา ขวดแก้ว เป็ นต้น
6. ประเภทพลาสติก ได้แก่ ขวดยาสระผม กล่องอาหาร ถ้วยโยเกิรต์ เป็ นต้น
1 ผูส้ อนควรแนะนําให้ผเู้ รียนได้จดคําตอบอืนๆเพิมเติมทีได้จากเพือนๆ ทีได้ช่วยกันตอบในห้องเรียนเป็ นการแลกเปลียน
ความคิดกัน ในเรืองของการใช้สนิ ค้า Re Re
2 ผูส้ อนควรจะหารูปภาพสิงของวัสดุรไี ซเคิลหรือคลิปวีดโี อ มาเปิ ดให้ผเู้ รียนชมในตอนท้ายกิจกรรม

หรือยกตัวอย่าง เช่น การตกแต่งบ้านด้วยสิ งของรีไซเคิ ล
1. กระถางต้นไม้จากรองเท้าทีไม่ใช้แล้ว : เมือใส่รองเท้าผ้าใบไม่ได้ อย่าเพิงทิงรองเท้า ให้นํารองเท้ากลับมา
ใช้ใหม่ โดยดัดแปลงเป็ นกระถางปลูกต้นไม้สุดเก๋ ซึงมีการดูดซึมนําทีดีจากพืนรองเท้าด้านล่าง
2. ตู้เลียงปลาจากขวดพลาสติ ก: ตัดส่วนบนของขวดพลาสติกออก ใช้ขวดส่วนล่างเป็ นทีเลียงปลาแล้ว
ตกแต่งให้สวยงามด้วยสติกเกอร์หรือสีโปสเตอร์ เทนําลงไป 2 ใน 3 แล้วใส่ปลาหางนกยูงหรือปลากัดลงไป
เพียงเท่านีก็จะได้ตเู้ ลียงปลาขนาดจิวแสนน่ารัก
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3 ผูส้ อนสามารถ ยกตัวอย่างถ้าซือสินค้าทีห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เกต สินค้าจะถูกบรรจุในถุงกระดาษหรือ
ถุงพลาสติก ซึงผูบ้ ริโภคต้องจ่ายค่าถุงดังกล่าวด้วย แม้แต่การซืออาหารหรือเครืองดืมกลับบ้านก็ตอ้ งเสียค่าโฟมหรือค่า
แก้วประมาณ 1 บาท ถ้าเก็บเอาแก้วเครืองดืมหรือถุงกระดาษไปขายก็จะได้เงินจํานวนไม่น้อย แต่ผบู้ ริโภคส่วนใหญ่มกั
ทิงแก้วเครืองดืมหรือถุงกระดาษลงถังขยะเป็ นประจํา เงิน 1 บาทนีสามารถรวบรวมเป็ นเงินก้อนใหญ่ได้ เพราะฉะนันเรา
ควรรวบรวมแก้วเครืองดืมและถุงกระดาษเอาไว้แล้วนําไปขายเป็ นเงิน วิธนี ีแลกเงินคืนกลับมาทีดีทสุี ด อย่าคิดว่านีเป็ น
งานของคนเก็บของเก่าหรือคนเก็บขยะเท่านัน ทุกคนก็สามารถทําได้
4 ผูส้ อนสามารถ ยกตัวอย่าง วิธดี าํ เนินงานจากต่างประเทศหรือประเทศไทย ทีมีการตังกลุ่มหรือองค์กรทีดูแลและรณรงค์
ในเรืองดําเนินการประหยัดโดยวิธี Re Re ดังกล่าว รวมถึงการคัดแยกขยะ เช่น ธนาคารขยะในเมืองไทยมีหลายที และ
การขายสินค้ามือสอง (เช่น ทีตลาดโรงเกลือ) หรือการบริจาคเสือผ้าทีสามารถใช้ได้อกี ที OXFAM, UNIQLO เป็ นต้น

5 ผูส้ อนแนะนําเพิม เพือให้ผเู้ รียนและสมาชิกในครอบครัวมีความสุขใจในการใช้ชวิ ติ อย่างฉลาด ดังนี
ฉลาดหา สมาชิกในครอบครัวช่วยกันหารายได้
ฉลาดใช้ สมาชิกในครอบครัวช่วยกันลดรายจ่าย ช่วยกันรักษาของ ช่วยกันประหยัดแบบต่างๆ
ฉลาดซือ สมาชิกในครอบครัวซือสิงของตามความจําเป็ น และซือของทีมีตน้ ทุนต่อหน่วยถูก
ฉลาดลงทุน เลือกการลงทุนแรงงานและแรงเงินด้วยความรอบคอบ และการลงทุนทางการศึกษา
ฉลาดใช้ชีวิต มีวนิ ยั ทางการเงิน ขยันหา รูจ้ กั เก็บ รูจ้ กั ใช้ รูจ้ กั พอ วางแผนใช้ชวี ติ ด้วยความไม่ประมาท

