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ค าน า 

 
  ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับว่าด้วยเรื่องของเงิน การวางแผนการเงิน 
สินเชื่อ สทิธิและหน้าทีข่องผู้ใช้บริการทางการเงิน และภยัทางการเงิน ซึ่งเนื้อหา
ความรู้ดังกล่าว มวีัตถุประสงค์เพือ่ให้ผู้เรยีน กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
ตระหนักถึงความจ าเป็นของการเงินเพื่อชีวิต 
  ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคณุ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ประกอบการน าเสนอเนื้อหา 
รวมทั้งผู้เกี่ยวขอ้งในการจัดท าชุดวิชา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดวิชานี้จะเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน กศน. และน าไปสู่การเงินเพื่อชีวิตอย่างเห็นคุณคา่ต่อไป 

 
ส านักงาน กศน. 
กรกฎาคม 2559 
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ค าแนะน าการใช้ชุดวิชา 
 

   ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 รหัสวิชา สค22016  ใช้ส าหรับผู้เรียนหลักสูตร
การศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
แบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 โครงสร้างของชุดวิชา แบบทดสอบก่อนเรียน โครงสร้างของหน่วยการ
เรียนรู ้เนื้อหาสาระ กิจกรรมเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน 
  ส่วนท่ี 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบด้วย เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน เฉลยกิจกรรมเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
วิธีการใช้ชุดวิชา 
  ให้ผู้เรียนด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียน
ต้องเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องใดบ้างในรายวิชานี้ 

2. วางแผนเพื่อก าหนดระยะเวลาและจัดเวลาท่ีผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะ
ศึกษาชุดวิชาเพื่อให้สามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาได้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมท า
กิจกรรมตามท่ีก าหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาค 

3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อทราบพื้นฐาน 
ความรู้เดิมของผู้เรียน โดยให้ท าลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และตรวจสอบค าตอบจาก
เฉลยแบบทดสอบเฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเล่ม 

4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ 
ท้ังในชุดวิชาและสื่อประกอบ (ถ้ามี) และท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ให้ครบถ้วน 

5. เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแต่ละกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
ค าตอบได้จากเฉลย/แนวตอบ ท้ายเล่ม หากผู้เรียนยังท ากิจกรรมไม่ถูกต้องให้ผู้เรียนกลับไป
ทบทวนเนื้อหาสาระ   ในเรื่องนั้นซ้ าจนกว่าจะเข้าใจ 

6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียนและตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มว่าผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบได้
ถูกต้องทุกข้อหรือไม่ หากข้อใดยังไม่ถูกต้อง ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น 
ให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง ผู้เรียนควรท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน และควรได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแบบทดสอบท้ังหมด (หรือ 24 ข้อ) 
เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสอบปลายภาคผ่าน  

7. หากนักศึกษาได้ท าการศึกษาเนื้อหาและท ากิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจ 
ผู้เรียนสามารถสอบถามและขอค าแนะน าได้จากครหูรือแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมอื่น ๆ  
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หมายเหตุ : การท าแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และท ากิจกรรมท้ายเรื่อง ให้ท าและ
บันทึก  ลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
 
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
  ผู้เรียนอาจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร.1213, เว็บไซต์ : www.1213.or.th , 
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/hotline1213 การศึกษาจากอินเทอร์เน็ต พิพิธภัณฑ์ 
นิทรรศการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร การศึกษาจากผู้รู้ เป็นต้น 
 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ผู้เรียนต้องวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 

1. ระหว่างภาค วัดผลจากการท ากิจกรรมหรืองานท่ีได้รับมอบหมายระหว่างเรียน 
รายบุคคล 

2. ปลายภาค วัดผลจากการท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 
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โครงสร้างชุดวิชา 
 

 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการพัฒนาสังคม 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนังถึงความส าคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิต 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
การเมือง  การปกครองในท้องถิ่น ประเทศ น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ เพื่อความมั่นคงของชาติ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 - อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้อย่างถูกต้อง 

- วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนบัญชีเงินฝาก
ประเภท 
ต่าง ๆ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 - ค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดอกเบ้ียบัญชีเงินฝากได้ 
- ประยุกต์ใช้และเลือกใช้ความรู้ทางการเงินมาก าหนดเป้าหมายมาออกแบบวางแผน
การเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

- มีความรับผิดชอบต่อการใช้จ่าย จัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ตระหนักถึง
สิทธิและหน้าท่ีทางการเงิน 

 
สาระส าคัญ 
 เงินเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชนทุกคน เนื่องจากเป็นสื่อกลางท่ีใช้
ส าหรับแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนั้น 
“เงิน” ยังเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนรายได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้สภาพ
สังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีวิธีทางการเงินใหม่ ๆ ถูกพัฒนาขึ้นอย่าง
หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม การท าธุรกรรมทางโทรศัพท์ ทาง
อินเทอร์เน็ต การลงทุนทางการเงินประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น และเมื่อมีการพัฒนาทางการเงิน
เพิ่มขึ้น ภัยทางการเงินก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่น เงินกู้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ ภัยการเงิน
ออนไลน์ เป็นต้น จึงต้องพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเงินให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
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สามารถออกแบบวางแผน และตัดสินใจทางการเงิน ตลอดจนหลีกเล่ียง ความเสี่ยงภัยทาง
การเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1. ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

2. การวางแผนการเงิน 
3. สินเชื่อ 
4. สิทธิและหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
5. ภัยทางการเงิน 
 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
1. ชุดวิชา 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุมวิชา 
3. ส่ือเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ 

 
จ านวนหน่วยกิต  

3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) 
 
กิจกรรมเรียนรู้ 
  1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 
  2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย 
  3. ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด และตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 
  4. ท าแบบทดสอบหลังเรียน และตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 
 
การประเมินผล 

1.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
2.  ท ากิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
3.  เข้ารับการทดสอบปลายภาค 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
ค าแนะน าการใช้ชุดวิชา 
โครงสร้างชุดวิชา 
สารบัญ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 1 
 เร่ืองที่ 1 ความหมายและประโยชน์ 4 
 เร่ืองที่ 2  ประเภทของเงิน 6  
 เร่ืองที่ 3  การฝากเงินและการประกันภัย 20 
 เร่ืองที่ 4  การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 42  
 เร่ืองที่ 5  ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 47  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน 52
 เร่ืองที่ 1  การรู้จักฐานะการเงินของตนเอง 54 
 เร่ืองที่ 2  การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 57 
 เร่ืองที่ 3  การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 64 
 เร่ืองที่ 4  การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน 71 
 เร่ืองที่ 5  การออม 78 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 83 
 เร่ืองที่ 1  การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ 85 
 เร่ืองที่ 2  ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการค านวณดอกเบี้ย 87 
 เร่ืองที่ 3  เครดิตบูโร 98 
 เร่ืองที่ 4  วิธีการป้องกันปัญหาหนี ้ 100 
 เร่ืองที่ 5  วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 101 
 เร่ืองที่ 6  หน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 103 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 105 
 เร่ืองที่ 1  สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 106
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

สาระส าคัญ 

เงินเป็นสิ่งส าคัญท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นสิ่งท่ีใช้ในการ
ซื้อหาสิ่งของหรือบริการเพื่อให้สามารถด ารงชีพ หรือเพื่อความสะดวกสบาย เงินท่ีรู้จักกันส่วนใหญ่
มี 2 ชนิด คือ ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ โดยในประเทศไทยใช้สกุลเงินบาท อย่างไรก็ดี หาก
ต้องเดินทางหรือท าการค้าท่ีต่างประเทศ ก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินตราของประเทศอื่น  ๆ 
ด้วย  

เมื่อได้รับเงินจากแหล่งต่าง ๆ เช่น จากการประกอบอาชีพ สิ่งท่ีควรท าคือ แบ่งเงิน
บางส่วนไปเก็บออมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณหรือ
เลิกท างาน แต่บางครั้งการเก็บออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินอาจไม่เพียงพอท่ีจะรองรับเหตุการณ์ 
ไม่คาดฝัน จึงอาจต้องพิจารณาความจ าเป็นในการท าประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงท่ี 
ไม่คาดคิด เช่น ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์นั้นบริษัทประกันภัยจะเป็น 
ผู้จ่ายสินไหมทดแทนให้ตามเงื่อนไขท่ีตกลงไว้ในกรมธรรม์  

ด้วยยุคสมัยปัจจุบันเปลี่ยนไป มีการน าเทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกเพื่อให้
ใช้เงินได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องพกพาเงินสดจ านวนมาก เช่น บัตรเดบิต และบัตรเครดิต ซึ่งแต่ละชนิด
ออกแบบมาเพื่อลักษณะการใช้งานท่ีต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการช าระเงินท่ีรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เช่น internet payment, mobile payment ท่ีท าให้การโอนเงิน ช าระเงินเป็นเรื่องง่าย  
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปท าธุรกรรมท่ีธนาคาร 

นอกจากเงินจะมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของทุกคน ยังเป็นสิ่งส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้ังระบบ ท้ังในด้านการลงทุน การผลิต และการจ้างงาน จึงมี 
ผู้ให้บริการทางการเงินในระบบจ านวนมากซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกันไปในการตอบสนอง
ระบบเศรษฐกิจในแต่ละด้าน โดยสถาบันการเงินมีท้ังท่ีรับฝากเงิน และไม่ได้รับฝากเงิน  ซึ่ง
ผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถวางใจและเชื่อถือได้ เนื่องจากมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแล
อย่างใกล้ชิด  
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ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความหมายและประโยชน์ของเงิน 
2. บอกความหมายและความแตกต่างของการให้เงินและการให้ยืมเงิน 
3. บอกประเภทและลักษณะของเงินตราไทย 
4. อธิบายวิธีการตรวจสอบธนบัตร 
5. บอกเงินสกุลของประเทศในทวีปเอเชีย 
6. ค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
7. บอกช่องทางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
8. บอกลักษณะบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท 
9. บอกประโยชน์และข้อจ ากัดการฝากเงินประเภทต่าง ๆ    
10. บอกความหมายของดอกเบี้ยเงินฝาก 
11. ค านวณดอกเบ้ียเงินฝากอย่างง่าย 
12. บอกความหมายของการคุ้มครองเงินฝาก 
13. บอกประเภทของเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง 
14. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการประกันภัย 
15. บอกประเภทและลักษณะการประกันภัยแต่ละประเภท 
16. บอกความหมายและประโยชน์ของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
17. บอกลักษณะของบัตรเอทีเอม็ บัตรเดบิต บัตรเครดิต             
18. เปรียบเทียบความแตกต่างบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต 
19. บอกผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย  
20. บอกประเภทของสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้การก ากับของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
21. อธิบายบทบาทหน้าท่ีของสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้การ

ก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย   

ขอบข่ายเนื้อหา 

 เรื่องท่ี 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน 

 เรื่องท่ี 2 ประเภทของเงิน 

 เรื่องท่ี 3 การฝากเงิน และการประกันภัย 
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 เรื่องท่ี 4 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

 เรื่องท่ี 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย  

สื่อการเรียนรู้ 

1. เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th 
2. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) www.sec.or.th 
3. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) www.oic.or.th 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  24 ชั่วโมง 
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เร่ืองที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน 

 

ความหมายและประโยชน์ของเงิน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายของ “เงิน” คือ 
วัตถุท่ีก าหนดให้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือช าระหนี้ ปัจจุบันส่วนใหญ่ คือ ธนบัตร
และเหรียญกษาปณ์ อย่างไรก็ดี เงินอาจไม่ได้จ ากัดอยู่ในรูปธนบัตรและเหรียญกษาปณ์เท่านั้น 
แต่อาจอยู่ในรูปแบบอื่น ๆ อีก เช่น เงินอิเล็กทรอนิกส์     

“เงิน” เป็นสิ่งส าคัญท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นสิ่งท่ีใช้ใน
การซื้อหาสิ่งของหรือบริการเพื่อให้สามารถด ารงชีพได้ หรือเพื่อความสะดวกสบาย เช่น การซื้อ
หาอาหาร สิ่งของจ าเป็น การศึกษา การรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายเดินทาง ดังนั้น ทุกคนจึง
จ าเป็นต้องประกอบอาชีพ สร้างอาชีพให้ตนเองเพื่อให้มีเงินหรือมีรายได้เลี้ยงตนเองและคนใน
ครอบครัว  

เมื่อได้เงินมาแล้วก็ควรรู้จักวางแผนการเงินของตนเอง เพื่อให้ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า
และมีเงินเพียงพอต่อการด ารงชีพ เช่น เมื่อมีรายได้ให้น าไปเก็บออมส่วนหนึ่งก่อน โดยล าดับแรก
ควรออมเผื่อฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะได้ดึงเงินท่ีออมมาใช้จ่ายได้ หรือการรู้จัก 
วางแผนการใช้จ่าย โดยใช้จ่ายในสิ่งท่ีจ าเป็นก่อน หรือหากมีเงินออมเพียงพอแล้ว อาจน าเงินออม
บางส่วนไปสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้น เช่น การฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจ าเพื่อรับดอกเบี้ย 
ท่ีสูงขึ้น หรือการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ เพื่อให้เงินท่ีหามาได้สร้างมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้น 

การให้เงินและการให้ยืมเงิน   

การให้เงิน หมายถึง การให้เงินโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน และไม่ได้หวังให้มีการ
น าเงินดังกล่าวมาจ่ายคืนให้ เช่น พ่อแม่ให้ค่าขนมแก่ลูก การบริจาคเงินเพ่ือการกุศล 

การให้ยืมเงิน หมายถึง การให้เงินโดยคาดหวังให้มีการจ่ายคืนภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด และมีการก าหนดอัตราผลตอบแทนของการให้ยืมเงินนั้นด้วย ซึ่งเรียกว่า “ดอกเบี้ย” 
เช่น สมชายให้สมหญิงกู้ยืม 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 2% ต่อปีและให้ใช้คืนเมื่อครบ 1 ปี 
หมายความว่า สมหญิงต้องจ่ายเงินคืนสมชาย 10,200 บาท เมื่อครบ 1 ปี 

จะเห็นว่าการให้เงินเป็นการให้เปล่าไม่ต้องคืน แต่ส าหรับการให้ยืมเงินเป็นการ
คาดหวังให้มีการจ่ายเงินคืน ซึ่งผู้ให้ยืมอาจต้องการดอกเบี้ยหรือไม่ต้องการดอกเบี้ยก็ได้ ดังนั้น 
ก่อนท่ีจะให้เงินหรือให้ยืมเงิน ผู้ให้ยืมควรอธิบายให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกันว่า ต้องการให้เงิน 
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หรือต้องการให้ยืมเงิน ซึ่งหากเป็นการให้ยืมเงิน ผู้ให้ยืมควรแจ้งอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาท่ีต้อง
ช าระคืน และควรท าเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานการให้ยืมเงินไว้ด้วย 

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 2 ประเภทของเงิน  

 

เงินตราไทย  

เงินตราท่ีใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ธนบัตร 

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการธนบัตร
ภายในประเทศทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การผลิต น าธนบัตรใหม่ออกใช้หมุนเวียนและท าลาย
ธนบัตรเก่า รวมท้ังประเมินความต้องการใช้ธนบัตรใหม่ในแต่ละปีว่าควรจะผลิตธนบัตรชนิด
ราคาใดออกมาจ านวนมากน้อยเพียงใด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่ายของประชาชน 
ในประเทศ ซึ่งในแต่ละปีปริมาณการผลิตธนบัตรจะผันแปรไปตามความต้องการใช้ธนบัตร 
ท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีสิทธิ์พิมพ์และออกใช้ธนบัตรในประเทศไทย
แต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามท่ีพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ก าหนดไว้ว่าการน า
ธนบัตรออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสามารถท าได้ 2 กรณี คือ 

1.  แลกเปลี่ยนทันทีกับธนบัตรท่ีออกใช้หมุนเวียนอยู่แล้วในมูลค่าท่ีเท่ากัน เช่น 
ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท 10 ฉบับ มูลค่า 10,000 บาท แลกเปลี่ยนกับธนบัตรใหม่ชนิด
ราคาเดียวกันหรือชนิดราคาอื่นในมูลค่าท่ีเท่ากัน อาทิ ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท จ านวน 20 
ฉบับ 

2.  แลกเปลี่ยนทันทีกับสินทรัพย์ท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นทุนส ารองเงินตรา 
ในมูลค่าท่ีเท่ากัน เช่น น าทองค ามูลค่า 100 ล้านบาทมาเข้าบัญชีทุนส ารองเงินตรา แลกเปลี่ยน
กับธนบัตรเพ่ือน าออกใช้มูลค่า 100 ล้านบาทเท่ากัน  

ท าไมธนบัตรจึงมีค่า  

การท่ีธนบัตรได้รับความเชื่อถือและมีมูลค่าตามราคาท่ีระบุไว้ได้นั้น เนื่องจาก
กฎหมายก าหนดให้ต้องน าสินทรัพย์ เช่น ทองค า เงินตราต่างประเทศ หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
มาแลกเปลี่ยนเท่ากับจ านวนมูลค่าของธนบัตรท่ีจะน าออกใช้ ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจะโอนเข้าไว้
ในบัญชีทุนส ารองเงินตรา โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรักษาบัญชี และมีส านักงาน
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การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าธนบัตรทุกฉบับมีมูลค่าตาม
ราคาท่ีตราไว้อย่างแท้จริง 

ธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน 

นับจากปี พ.ศ. 2445 ท่ีเริ่มน าธนบัตรแบบแรกออกใช้ จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 
2559 ประเทศไทยมีธนบัตรออกใช้หมุนเวียนรวมจ านวน 16 แบบ  โดยธนบัตรแบบปัจจุบัน 
คือ ธนบัตรแบบสิบหก1 มี 5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 
1000 บาท 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหน้า  

ภาพประธาน : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์  

 
ลักษณะธนบัตรด้านหลัง  

ภาพประธาน : ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช  
 
ภาพประกอบ : ภาพการประดิษฐ์อักษรไทย ภาพศิลาจารึก
หลักท่ี 1 จารึกพ่อขุนรามค าแหง ภาพลายสือไทย ภาพทรง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎร ภาพกระดิ่ง และภาพ
เครื่องสังคโลก 

ขนาด 
วันประกาศออกใช้ 
วันออกใช ้

7.20 x 13.80 เซนติเมตร  
ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 
วันท่ี 1 เมษายน 2556 

  

                                         
1 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 
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ลักษณะธนบัตรด้านหน้า  

ภาพประธาน : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหลัง  

ภาพประธาน : ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  
 
ภาพประกอบ : ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทรงพระแสงดาบ 
น าทหารเข้าตีค่ายพม่า พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อนุสรณ์
ดอนเจดีย์  และพระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

ขนาด 
วันประกาศออกใช้ 
วันออกใช ้

7.20 x 14.40 เซนติเมตร  
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2554 
วันท่ี 18 มกราคม 2555 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหน้า  
 

ภาพประธาน : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหลัง  

ภาพประธาน : ภาพพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช  
 
ภาพประกอบ : ภาพทรงเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนรวมก าลัง
กันต่อสู้กู้อิสรภาพ ภาพท้องพระโรงพระราชวังกรุงธนบุรี 
ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ทรงม้าพระที่นั่งออกศึก และภาพป้อมวิไชยประสิทธิ์  

ขนาด 
วันประกาศออกใช้ 
วันออกใช ้

7.20 x 15.00 เซนติเมตร  
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2557 
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558 
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ลักษณะธนบัตรด้านหน้า 

ภาพประธาน : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหลัง  

ภาพประธาน : ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 
ภาพประกอบ : ภาพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
ภาพป้อมพระสุเมรุ 

ขนาด 
วันประกาศออกใช้ 
วันออกใช ้

7.20 x 15.60 เซนติเมตร  
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหน้า 

ภาพประธาน : พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

 
ลักษณะธนบัตรด้านหลัง  

ภาพประธาน : ภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช 
  
ภาพประกอบ : ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงม้าพระที่นั่ง ภาพพระที่นั่ง
อนันตสมาคม และภาพการเลิกทาส  

ขนาด 
วันประกาศออกใช้ 
วันออกใช ้

7.20 x 16.20 เซนติเมตร 
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2558 
วันท่ี 21 สิงหาคม 2558 

 

  



10 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

ขนาดมาตรฐานของธนบัตรแบบปัจจุบัน2 (แบบสิบหก) 

การก าหนดขนาดธนบัตรมุ่งเน้นถึงความสะดวกในการพกพาเป็นหลัก และเพื่อ
ประโยชน์ต่อการสังเกตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ีมีความบกพร่องทางสายตาซึ่ง
สามารถแยกแยะชนิดราคาธนบัตรด้วยการสัมผัสเท่านั้น จึงก าหนดให้ธนบัตรทุกชนิดราคา 
มีความกว้างเท่ากันคือ 72 มิลลิเมตร แต่มีความยาวที่ลดหลั่นกันชนิดราคาละ 6 มิลลิเมตร 

วิธีการตรวจสอบธนบัตรแบบสิบหก 

1. สัมผัส  

1.1  สัมผัสกระดาษธนบัตร 

ธนบัตรท าจากกระดาษชนิดพิเศษท่ีมีใยฝ้ายเป็นส่วนประกอบหลัก จึง
มีความแกร่ง ทนทาน ไม่ยุ่ยง่าย เมื่อจับสัมผัสจะให้ความรู้สึกแตกต่างจากกระดาษท่ัวไป  

1.2 ลายพิมพ์เส้นนูน 

สามารถสัมผัสความนูนตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ ตัวเลขอารบิกแจ้งชนิด
ราคาท่ีมุมขวาบนของธนบัตร ตัวอักษรค าว่า “รัฐบาลไทย” และตัวเลขไทยแจ้งชนิดราคา
ด้านหน้าธนบัตร 

นอกจากนี้ ท่ีบริเวณมุมล่างด้านขวาของธนบัตรทุกชนิดราคาจะมีลายพิมพ์ 
เส้นนูนรูปดอกไม้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาธนบัตรที่ประยุกต์มาจากอักษรเบรลล์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มีความบกพร่องทางสายตา 

 

                                         
2 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 
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2. ยกส่อง 

2.1 ลายน้ า 

ลายน้ าเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตกระดาษท่ีท าให้เนื้อกระดาษมีความหนา
ไม่เท่ากัน เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจึงมองเห็นภาพท่ีมีการไล่ระดับของแสงเงา และ
ตัวเลขไทยตามชนิดราคาธนบัตรท่ีมีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ ประดับควบคู่ลายน้ าพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

2.2 แถบสีและแถบสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวสลับสี  

ธนบัตรทุกชนิดราคามีแถบสีต่าง  ๆ ตามชนิดราคาธนบัตรท่ีฝังไว้ใน 
เนื้อกระดาษตามแนวตั้ง มีบางส่วนของแถบปรากฏให้เห็นเป็นระยะ ๆ ท่ีด้านหลังของธนบัตร 

เมื่อยกส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นเป็นเส้นตรงยาวต่อเนื่อง บนแถบมีตัวเลขและตัวอักษร 
โปร่งแสงแจ้งชนิดราคาธนบัตรที่มองเห็นได้ทั้งสองด้าน  และสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสี
ของแถบนี้เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา  

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 

 

ภาพท่ี 1 - 3 เป็นแถบสี ซึ่งมีอยู่ในธนบัตรชนิดราคา 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท  
ภาพที่ 4 - 5 เป็นแถบสีที่มีสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวสลับสี  ซึ่งมีอยู่ในธนบัตรชนิดราคา 500 บาท 

และ 1000 บาท 
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2.3 ภาพซ้อนทับ 

บริเวณมุมบนด้านซ้ายของธนบัตรมีตัวเลขอารบิกแจ้งชนิดราคาธนบัตร 
ท่ีพิมพ์แยกไว้ในต าแหน่งตรงกันของด้านหน้าและด้านหลังธนบัตร จะมองเห็นเป็นตัวเลข 
ที่สมบูรณ์เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง 

 
3. พลิกเอียง 

3.1 หมึกพิมพ์พิเศษสลับสี 

เป็นจุดสังเกตส าหรับธนบัตรชนิดราคา 500 บาท และ 1000 บาท
เท่านั้น โดยให้สังเกตท่ีมุมล่างด้านซ้ายของธนบัตรเมื่อพลิกขอบล่างธนบัตรขึ้น ลายประดิษฐ์ 
สีทองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 
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3.2 แถบฟอยล์ 3 มิติ 

แถบฟอยล์ 3 มิติท่ีผนึกอยู่บนด้านหน้าธนบัตรชนิดราคา 100 บาท 
500 บาท และ 1000 บาท จะมองเห็นเป็นหลายมิติแตกต่างกันตามชนิดราคาและจะเปลี่ยน
สีสะท้อนแสงวาววับเมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา 

 
3.3 ตัวเลขแฝง 

ในลายประดิษฐ์มุมล่างซ้ายของธนบัตรทุกชนิดราคาเมื่อยกธนบัตรเอียง
เข้าหาแสงสว่างและมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรในมุมท่ีเหมาะสม จะเห็น
ตัวเลขอารบิกแจ้งชนิดราคาธนบัตรฉบับนั้น 

 

เหรียญกษาปณ ์

กรมธนารักษ์ได้ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนออกใช้ในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ 
พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ซึ่งมีหลากรุ่นหลายแบบ โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณะ ลวดลาย และ
กรรมวิธีการผลิตเร่ือยมา เพื่อให้สะดวกต่อการพกพา การใช้สอยและยากต่อการปลอมแปลง 

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เป็นเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้หมุนเวียนกันอยู่ ท่ัวไป 
ในชีวิตประจ าวัน มี 9 ชนิดราคาคือ 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์  
10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ แต่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมี 6 ชนิดราคา คือ  
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10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ ส่วนเหรียญชนิดราคา 10 สตางค์ 5 สตางค์ 
และ 1 สตางค์ มีใช้ในทางบัญชีเท่านั้น 

ในปี พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์ จัดท าเหรียญ
กษาปณ์ออกใช้หมุนเวียนชุดใหม่ในระบบเศรษฐกิจ โดยมีลักษณะและชนิดราคา ดังนี้  

1. เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ชนิดราคา 10 บาท  

2. เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล เคลือบไส้ทองแดง)  
ชนิดราคา 5 บาท  

3. เหรียญกษาปณ์โลหะสีทอง (ทองแดงผสมนิกเกิลและอลูมิเนียม) ชนิดราคา 
2 บาท  

4. เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ไส้เหล็กชุบนิกเกิล) ชนิดราคา 1 บาท  

5. เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ไส้เหล็กชุบทองแดง) ชนิดราคา 50 สตางค์  

6. เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ไส้เหล็กชุบทองแดง) ชนิดราคา 25 สตางค์  

7. เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ชนิดราคา 10 สตางค์ 5 สตางค์  
1 สตางค ์

เหรียญกษาปณ์กับการใช้ช าระหนี้ตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 11 ระบุว่า เหรียญกษาปณ์เป็น
เงินท่ีช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่เกินจ านวนท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง ดังนี้ 

ชนิดราคา จ านวนการช าระหนี้ต่อครั้ง 
เหรียญชนิดราคา 1 สตางค์ ช าระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 5 บาท 
เหรียญชนิดราคา 5, 10, 25 และ 50 สตางค์ ช าระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 10 บาท 
เหรียญชนิดราคา 1, 2 และ 5 บาท  ช าระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 500 บาท 
เหรียญชนิดราคา 10 บาท  ช าระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 

สาเหตุที่กฎหมายต้องก าหนดจ านวนเงินในการช าระหนี้ของเหรียญกษาปณ์ คือ 
เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ในการช าระหนี้ 
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เงินตราต่างประเทศ 

ในการด าเนินชีวิตประจ าวันท่ัว ๆ ไป เราจะใช้เงินสกุลของประเทศไทยคือ 
เงินบาทในการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ แต่หากต้องเดินทางหรือมีการท าธุรกิจระหว่างประเทศ 
เราก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินตราของประเทศอื่น ๆ  

เงินสกุลต่างประเทศในทวีปเอเชีย 

ชื่อประเทศ ชื่อสกุลเงิน อักษรย่อสกุลเงิน 
บังคลาเทศ ตากา (Bangladesh Taka) BDT 
ภูฏาน งุลตรัม (Bhutanese Ngultrum) BTN 
อินเดีย รูปีอินเดีย (Indian Rupee) INR 
มัลดีฟ รูฟียาห์ (Maldivian Rufiyaa) MVR  

เนปาล รูปีเนปาล (Nepalese Rupee) NPR  

ปากีสถาน รูปีปากีสถาน (Pakistani Rupee) PKR 

ศรีลังกา รูปีศรีลังกา (Sri Lankan Rupee) LKR 

บาห์เรน ดีนาร์บาห์เรน (Bahraini Dinar) BHD 
อัฟกานิสถาน อัฟกาน ี(Afghan Afghani) AFN 
อิรัก ดีนาร์อิรัก (Iraqi Dinar)  IQD 
อิหร่าน เรียลอิหร่าน (Iranian Rial) IRR 
อิสราเอล เชคเกล (Israeli Shekel) ILS 
จอร์แดน ดีนารจ์อร์แดน (Jordanian Dinar) JOD 
ตุรกี ลีรา (Turkish Lira) TRY 
คูเวต ดีนารค์ูเวต (Kuwaiti Dinar) KWD 
เลบานอน ปอนด์เลบานอน (Lebanese Pound) LBP 
โอมาน เรียลโอมาน (Omani Rial) OMR 
ปาเลสไตน์ เชคเกล (Israeli Shekel) ILS 
กาตาร์ ริยัลกาตาร์ (Qatari Riyal) QAR 
ซาอุดีอาระเบีย ริยัลซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabian Riyal) SAR 
ซีเรีย ปอนด์ซีเรีย (Syrian Pound) SYP 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

(Emirati Dirham) 
AED 

เยเมน เรียลเยเมน (Yemeni Rial)  YER 
คาซัคสถาน เทงกี้ (Kazakhstani Tenge) KZT 
คีร์กีซสถาน ซอมคีร์กีซสถาน (Kyrgyzstani Som) KGS 

http://usd.fxexchangerate.com/bdt/
http://usd.fxexchangerate.com/btn/
http://inr.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/inr/
http://mvr.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/mvr/
http://npr.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/npr/
http://pkr.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/pkr/
http://lkr.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/lkr/
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ชื่อประเทศ ชื่อสกุลเงิน อักษรย่อสกุลเงิน 
ทาจิกิสถาน โซโมนี (Tajikistani Somoni) TJS 
เติร์กเมนิสถาน มานัตเติร์กเมนิสถาน (Turkmenistani 

Manat) 
TMT 

อุซเบกิสถาน ซอมอุซเบกิสถาน(Uzbekistani Som) UZS 
อาร์เมเนีย ดรัม (Armenian Dram) AMD 
อาเซอร์ไบจาน มานัตอาเซอร์ไบจาน (Azerbaijani Manat) AZN 
จอร์เจีย ลารี (Georgian Lari) GEL 
ไทย บาท (Thai Baht) THB  

กัมพูชา เรียล (Cambodia Riel) KHR 
บรูไน ดอลลาร์บรูไน  (Bruneian Dollar) BND 
อินโดนีเซีย รูเปียห์ (Indonesian Rupiah) IDR 
ลาว กีบ (Laotian Kip) LAK 

เมียนมา จัต (Myanmar Kyat) MMK  

มาเลเซีย ริงกิต (Malaysian Ringgit) MYR 

ฟิลิปปินส์ เปโซ (Philippine Peso) PHP  

ติมอร-์เลสเต ดอลลาร์สหรัฐ (United States Dollar) USD 
สิงคโปร ์ ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar) SGD 

เวียดนาม ดอง (Vietnames Dong) VND 
ไต้หวัน ดอลลาร์ไต้หวัน (Taiwan Dollar) TWD  

จีน หยวน (Chinese Yuan, Renminbi) CNY 
เกาหลีใต้ วอน (South Korean Won) KRW 

เกาหลีเหนือ วอน (North Korean Won) KPW 

มองโกเลีย ทูกรุก (Mongolian Tugrik) MNT 

มาเก๊า ปาตากาส์ (Macau Pataca) MOP 

ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง (Hong Kong Dollar) HKD 
ญี่ปุ่น เยน (Japanese Yen) JPY 

ซึ่งค่าของเงินในแต่ละสกุลจะไม่เท่ากัน จึงต้องมีการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ราคาของเงินตราสกุลหนึ่ง เมื่อเทียบกับเงินตราอีกสกุลหนึ่ง เช่น  

1 USD เท่ากับ 31 บาท หมายถึง เงินบาทจ านวน 31 บาท แลกเป็นเงิน
ดอลลาร์สหรัฐได้ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  

http://thb.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/thb/
http://khr.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/khr/
http://bnd.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/bnd/
http://idr.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/idr/
http://lak.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/lak/
http://mmk.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/mmk/
http://myr.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/myr/
http://php.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/php/
http://sgd.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/sgd/
http://vnd.fxexchangerate.com/
http://twd.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/twd/
http://cny.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/cny/
http://krw.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/krw/
http://kpw.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/kpw/
http://mnt.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/mnt/
http://mop.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/mop/
http://hkd.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/hkd/
http://jpy.fxexchangerate.com/
http://usd.fxexchangerate.com/jpy/


17 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

1 EUR เท่ากับ 42 บาท หมายถึง เงินบาทจ านวน 42 บาท แลกเป็นเงินยูโรได้  
1 ยูโร  

อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้คงท่ีแต่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่เสมอในแต่ละช่วงเวลา
ตามปัจจัยท่ีมีผลกระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจโลก ภาวะตลาดการเงิน  

การดูอัตราแลกเปลี่ยนอย่างง่าย 

ตัวอย่าง ตารางแสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินต่างประเทศและเงินบาท ท่ีผู้ให้บริการ 
ซึ่งประกอบธุรกิจปัจจัยช าระเงินตราต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศไว ้

(เงินบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ) 

ประเทศ สกุลเงิน อัตรารับซื้อ อัตราขาย 
สหรัฐอเมริกา USD 34.89 35.22 
สหราชอาณาจักร GBP 49.84 50.69 
ยูโรโซน EUR 39.25 39.96 
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) JPY 31.68 32.37 
ฮ่องกง HKD 4.47 4.55 
มาเลเซีย MYR 8.85 9.13 

อัตรารับซื้อ คือ อัตราท่ีผู้ให้บริการเสนอซื้อเงินตราต่างประเทศ 
อัตราขาย คือ อัตราท่ีผู้ให้บริการเสนอขายเงินตราต่างประเทศ 
 หากต้องการน าเงินบาทไทยไปแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ ต้องการ

ซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ เราต้องดูราคาท่ีอัตราขาย จากตัวอย่างข้างต้น 1 USD = 35.22 บาท 

 หากต้องการน าเงินดอลลาร์สหรัฐไปแลกเป็นเงินบาท กล่าวคือ ต้องการขาย
เงินดอลลาร์สหรัฐ เราต้องดูราคาท่ีอัตรารับซื้อ จากตัวอย่างข้างต้น 1 USD = 34.89 บาท   

วิธีการค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ในกรณีท่ีต้องเดินทางไปต่างประเทศ เราอาจต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นของ
ประเทศนั้น ๆ ซึ่งสามารถค านวณอัตราแลกเปลี่ยนได้ ดังนี้ 
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ตัวอย่างที่ 1  

หากต้องการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
(USD)  สมมุติว่า อัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้นอยู่ท่ี 1 USD = 30 บาท  หากต้องการแลก 100 USD 
ต้องใช้เงินบาทไทยแลกเป็นจ านวนเท่าไร 

วิธีค านวณ 

1 USD = 30 บาท 

100 USD        = [30 x 100] ÷ 1 

 = 3,000 บาท 

ดังนั้น ต้องใช้เงินบาทไทยจ านวนเงิน 3,000 บาท จึงจะแลกได้ 100 USD 

ตัวอย่างที่ 2  

หากต้องการน าเงินดอลลาร์สหรัฐมาแลกเป็นเงินบาท สมมุติว่า อัตรา
แลกเปลี่ยนขณะนั้นอยู่ท่ี 1 USD = 30 บาท หากต้องการแลก 1,500 บาท จะต้องใช้เงิน
ดอลลาร์สหรัฐจ านวนเงินเท่าไร 

วิธีค านวณ 

30 บาท = 1 USD 

1,500 บาท = [1 x 1,500] ÷ 30 

 =  50 USD 

ดังนั้น ต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐจ านวนเงิน 50 USD จึงจะแลกได้ 1,500 บาท 

ช่องทางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

การติดต่อขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการซึ่ง
ประกอบธุรกิจปัจจัยช าระเงินตราต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เช่น  

- นิติบุคคลรับอนุญาต (authorized financial institution) หมายถึง 
ธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ยืม หรือโอนเงินตรา
ต่างประเทศ 
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- บุคคลรับอนุญาต (authorized money changer) หมายถึง นิติบุคคล 
ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อและขายธนบัตรต่างประเทศ และรับซื้อเช็คเดินทาง  เช่น  
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือบริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ  

 

 

กิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2 ประเภทของเงิน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 3 การฝากเงิน และการประกันภัย 

 

การฝากเงิน 

เมื่อได้รับเงินจากแหล่งต่าง ๆ เช่น รายได้จากการประกอบอาชีพ สิ่งท่ีควรท า 
คือแบ่งเงินบางส่วนไปเก็บออมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เป็นค่าใช้จ่ายหลัง
เกษียณหรือเลิกท างาน การมองหาสถานท่ีเก็บรักษาเงินจึงเป็นเรื่องจ าเป็น โดยแหล่งเก็บเงิน  
ท่ีนิยมกันคือการฝากเงินไว้กับธนาคาร ซึ่งนอกจากมีความปลอดภัยกว่าการเก็บเงินสดไว้กับตัว
หรือไว้ท่ีบ้านแล้ว การฝากเงินไว้กับธนาคารยังท าให้ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย 
เงินฝากด้วย  

อย่างไรก็ดี การจะได้รับดอกเบี้ยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเป็นบัญชีเงินฝาก
ประเภทใด มีเงื่อนไขอย่างไร เราจึงจ าเป็นต้องรู้จักบัญชีเงินฝากแต่ละประเภท เพื่อเลือกบัญช ี
ท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการของเรามากท่ีสุด โดยปัจจุบันบัญชีเงินฝากท่ีรู้จักและ 
ใช้กันมาก เช่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า  

ประเภทของบัญชีเงินฝาก 

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  

ลักษณะ 

 สามารถฝากหรือถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ 

 ก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต่ าไว้ไม่สูงนัก เช่น 100 - 1,000 บาท  

 จ่ายดอกเบ้ียปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี 

ประโยชน์ 

 ถ้าดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ย 
ท่ีได้รับ (รวมรับจากทุกสถาบันการเงินใน 1 ปี) ถ้าเกิน 20,000 บาท ธนาคารจะหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
ไว้เลยจากบัญชีเงินฝาก 

 มีบริการบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต ส าหรับใช้ถอนหรือโอนเงินท่ีเครื่อง
เอทีเอ็มได้สะดวก (บัตรเดบิตยังสามารถใช้ช าระค่าสินค้าและบริการได้ด้วย) แต่หากต้องการเปิด
บัญชีเพียงอย่างเดียวก็สามารถท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องท าบัตรใด ๆ 

ข้อจ ากัด 
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 อัตราดอกเบ้ียค่อนข้างต่ า 

 มีค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝาก
คงเหลือน้อยกว่าท่ีก าหนด 

 กรณีท าบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตมักจะต้องเสียค่าท าบัตรและ
ค่าธรรมเนียมรายปี  

บัญชีนี้เหมาะกับใคร: 

 ผู้ท่ีใช้บริการรับโอนเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือค่าสินค้า 

 ผู้ท่ีเบิกถอนบ่อยคร้ัง หรือใช้บริการหักบัญชีเพื่อช าระค่าใช้จ่ายรายเดือน 
เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

 ผู้ท่ีต้องการออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เนื่องจากถอนได้สะดวก (ถอนได้
หลายช่องทางและถอนเมื่อไหร่ก็ได้) 

นอกจากนี้ บางธนาคารมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งให้อัตราดอกเบี้ย
ท่ีสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แต่จะมีเงื่อนไขท่ีเพิ่มขึ้นด้วย เช่น เงินฝากขั้นต่ า 10,000 บาท 
ถอนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน หากถอนตั้งแต่ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไปในเดือนนั้นจะถูกคิด
ค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท ซึ่งบัญชีในลักษณะนี้เหมาะกับการออมเงินมากกว่าท่ีจะใช้เป็น
บัญชีเพื่อช าระค่าใช้จ่าย 

ค าแนะน า 

1. ควรท ารายการฝาก ถอน หรือโอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยง
การถูกคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีกรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหว และมียอดเงินฝากคงเหลือ
น้อยกว่าท่ีก าหนด 

2. ปรับสมุดบัญชีอย่างสม่ าเสมอเพื่อดูว่ามีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอ
ส าหรับการหักบัญชีหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดหรือไม่ เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีจะถูกตัดออกจากบัญชี 
ยอดเงินขั้นต่ าท่ีธนาคารก าหนด เพื่อไม่ให้พลาดการช าระเงินหรือมีเงินไม่พอท่ีจะช าระซึ่งอาจท าให้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

3. หากไม่มีความจ าเป็นต้องใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตควรแจ้งยกเลิก
บัตร หรือแจ้งเจ้าหน้าท่ีว่าไม่ต้องการท าบัตร จะช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมท่ีไม่จ าเป็นได้ 

2. บัญชีเงินฝากประจ า มีหลายรูปแบบ เช่น 
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2.1 บัญชีเงินฝากประจ าทั่วไป 

ลักษณะ 

 มีระยะเวลาการฝากหลายแบบ เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน  

 ส่วนใหญ่จะก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต่ าไว้ประมาณ 1,000 บาท  

 การจ่ายดอกเบี้ย แล้วแต่เงื่อนไขธนาคาร เช่น บัญชี 3 เดือน 6 เดือน 
และ 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด บัญชี 24 เดือน และ 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก  
3 เดือน โดยอาจจะน าดอกเบี้ยที่ได้มาฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจ า (ทบต้น) หรืออาจจะโอน
ดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบ
ตั้งแต่ตอนเปิดบัญชีกับธนาคาร 

 กรณีถอนก่อนครบก าหนด อาจไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือได้รับใน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เช่น ธนาคารอาจก าหนดว่าหากเลือกฝากประจ า 6 เดือน  
แต่ฝากยังไม่ถึง 3 เดือนแล้วต้องการถอนออกมา จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือถอนหลัง 3 เดือนไปแล้ว 
แต่ยังไม่ครบก าหนด 6 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมท้ัง 
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 

นอกจากนี้ บางธนาคารมีรูปแบบการฝากประจ าแบบพิเศษ เช่น ให้
เลือกระยะเวลาการฝากได้ตามท่ีสะดวก ก าหนดระยะการฝากเป็นจ านวนวัน (เช่น 99 วัน) หรือ
จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันแรกท่ีผู้ฝากเปิดบัญชี โดยอาจมีเงื่อนไขท่ีก าหนดจ านวนเงินฝาก  
ท่ีค่อนข้างสูง เช่น 100,000 บาทขึ้นไป 

บัญชีนี้เหมาะกับใคร 

 ผู้ท่ีต้องการเก็บออมเพื่อเพิ่มรายได้จากดอกเบี้ย 

 ผู้ ท่ีมีเงินก้อนและไม่มีความจ าเป็นท่ีจะใช้เงินท่ีออมไว้ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 
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2.2 บัญชีเงินฝากประจ าแบบปลอดภาษี  

ลักษณะ 

 เป็นบัญชีเงินฝากประจ าท่ีได้รับยกเว้นภาษี แต่เปิดได้เพียงบัญชีเดียว  

 ตามเกณฑ์สรรพากรไม่ได้มีการก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต่ าไว้ แต่มี
เพดานฝากสูงสุดอยู่ท่ี 25,000 บาทต่อเดือน และเมื่อรวมจ านวนเงินท่ีฝากทุกเดือนแล้วต้อง 
ไม่เกิน 600,000 บาท ซึ่งต้องฝากต่อเนื่องในจ านวนท่ีเท่ากันทุก ๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน  

 หากเงินฝากครบก าหนด บางธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ย
เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันตามท่ีลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ตอนเปิดบัญชี หรือ
บางกรณีหากลูกค้าไม่ได้ถอนเงินออก ธนาคารก็อาจเปลี่ยนประเภทเป็นบัญชีเงินฝากประจ าให้
อัตโนมัติโดยมีเง่ือนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบ้ียตามประกาศของธนาคารท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น 

 ในระหว่างระยะเวลาการฝาก ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และยังคง
ต้องฝากให้ครบตามวงเงินท่ีก าหนด  

 กรณีถอนก่อนครบก าหนด ส่วนใหญ่มักก าหนดว่าหากฝากไม่ถึง  
3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หากถอนหลังจาก 3 เดือนไปแล้วจะได้รับในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ พร้อมท้ังถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 

 จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝาก โดยท่ัวไปจะโอน
ดอกเบี้ยไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน 

ประโยชน์ 

 ได้รับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

 ได้ฝึกวินัยการออม (ต้องน าเงินไปฝากทุกเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน) 

 ดอกเบี้ยท่ีได้รับไม่ต้องเสียภาษี 

ข้อจ ากัด มีข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการถอน เช่น หากมีการถอนก่อน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้อาจไม่ได้รับดอกเบี้ย และไม่ได้รับสิทธิยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% 
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บัญชีนี้เหมาะกับใคร 

 ผู้ท่ีต้องการสร้างวินัยการออม และเพิ่มรายได้จากดอกเบี้ย  

 ผู้ ท่ีไม่มีความจ าเป็นท่ีจะใช้เงินท่ีออมไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
(อย่างน้อย 2 ปี) 

ค าแนะน า 

ผู้สนใจจะฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจ าท้ัง 2 ประเภทนี้ ควรศึกษา
เงื่อนไขการฝากและถอนเงินให้เข้าใจ และต้องมั่นใจว่ายังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินในระหว่าง
ท่ีฝากเงินไว้กับธนาคาร เพื่อป้องกันปัญหาการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและท าให้ไม่ได้รับดอกเบี้ย
ตามท่ีก าหนด 

3.  บัญชีเงินฝากแบบขั้นบันได 

ลักษณะ 

 จ านวนเงินฝากขั้นต่ า ส่วนใหญ่มักจะสูงกว่าบัญชีเงินฝากประจ าท่ัวไป 
เช่น ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  

 ก าหนดการจ่ายดอกเบ้ียขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร เช่น จ่ายดอกเบี้ย
ทุกเดือน โดยจะโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ซึ่งธนาคาร
จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่ตอนเปิดบัญชีกับธนาคาร 

 มักจูงใจผู้ฝากด้วยการโฆษณาว่าให้อัตราดอกเบี้ยสูงมาก แต่ในความจริง
แล้วมักเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ (ส่วนใหญ่จะสูงมากเฉพาะเดือนสุดท้าย) และในแต่ละช่วงเวลา
การฝากดอกเบี้ยจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้น อาทิ  

เดือนที่ 1 - 5 อัตราดอกเบ้ีย 1%   เดือนที่ 6 - 7 อัตราดอกเบ้ีย 1.7%   
เดือนที่ 8 - 9 อัตราดอกเบ้ีย 1.9%  เดือนที่ 10 อัตราดอกเบ้ีย 8%  

ดังนั้น ผู้สนใจฝากต้องมองหาอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปีของทั้งโครงการ 
ที่ธนาคารต้องเขียนไว้ในใบโฆษณา หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเพิ่มเติมเพื่อ 
ขอรายละเอียดที่ชัดเจน 

 หากเงินฝากครบก าหนด แล้วไม่ได้ถอนเงินออก ธนาคารมักจะเปลี่ยน
ประเภทเป็นบัญชีเงินฝากประจ าให้อัตโนมัติโดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตาม
ประกาศของธนาคารท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น 
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 ข้อก าหนดในเรื่องถอนก่อนครบก าหนดมีหลายรูปแบบ อาทิ อาจต้อง 
ปิดบัญชีเลย หรือต้องถอนท้ังจ านวนของแต่ละยอดการฝาก เช่น ฝากครั้งแรก 10,000 บาท 
ครั้งท่ี 2 ฝาก 20,000 บาท หากต้องการถอนเงินท่ีฝากไว้จะต้องถอนเงินท่ียอด 10,000 บาท 
หรือ 20,000 บาท เท่านั้น ไม่สามารถถอนบางส่วนได้ 

 ส าหรับเรื่องดอกเบี้ย ผู้ฝากท่ีถอนก่อนครบก าหนดอาจได้ดอกเบี้ยตาม
อัตราท่ีก าหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลาการฝาก  หรืออาจไม่ได้ดอกเบี้ย หรือได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขท่ีธนาคารก าหนด 

ข้อจ ากัด 

 ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ แต่ส่วนใหญ่มักอยู่ 
ในรูปแบบของบัญชีเงินฝากประจ าจึงจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบ้ียท่ีได้รับ 

 มีข้อจ ากัดและเงื่อนไขในการถอน เช่น กรณีการถอนก่อนครบก าหนด 
(อย่างท่ีกล่าวไปแล้ว) 

บัญชีนี้เหมาะกับใคร 

 ผู้ท่ีต้องการเก็บออมเพื่อเพิ่มรายได้จากดอกเบี้ย 

 ผู้ท่ีมีเงินก้อนและไม่มีความจ าเป็นท่ีจะใช้เงินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
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ข้อแนะน าการเลือกประเภทบัญชีเงินฝาก 

เมื่อได้ประเภทบัญชีท่ีต้องการแล้ว ให้หาข้อมูลบัญชีประเภทเดียวกันจากหลาย ๆ 
ธนาคาร เพื่อน ามาเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแต่ละแห่ง หรือ
แผ่นพับหรือโฆษณาท่ีธนาคารเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ควรดูประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
ธนาคารประกอบด้วย เนื่องจากจะมีการระบุรายละเอียดและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ยต่าง ๆ 
ในส่วนท้ายของประกาศ โดยข้อมูลที่ควรน ามาเปรียบเทียบมีดังนี้ 

1. อัตราดอกเบี้ย ไม่ควรดูเฉพาะในใบโฆษณา แต่ควรดูจากประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยในเว็บไซต์ของธนาคารท่ีเราสนใจจะน าเงินไปฝากด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

2. ระยะเวลาการฝาก ต้องมั่นใจว่าสามารถฝากได้ตามระยะเวลาท่ีเป็นเงื่อนไข
ของบัญชีนั้น 

3. เงินฝากขั้นต่ า และเงื่อนไขการฝาก เช่น ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือนหรือไม่ 
และท่ีส าคัญควรดูความสามารถในการฝากของตนเองด้วย เพราะหากเป็นเงินฝากท่ีให้อัตรา
ดอกเบี้ยสูง ก็มักจะก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต่ าไว้สูงเช่นกัน 

4. วิธีการจ่ายดอกเบี้ย หากเป็นบัญชีออมทรัพย์ท่ัวไป ธนาคารจะน าดอกเบี้ย
เข้าบัญชีเงินฝากไปสมทบกับเงินต้นให้ แต่หากเป็นบัญชีเงินฝากประจ าบางประเภท ธนาคาร
อาจจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันตามท่ีได้แจ้งให้ลูกค้าทราบตอน
เปิดบัญชี ซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยจะมีท้ังจ่ายเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝาก หรือจ่ายดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน  

5. เงื่อนไขเกี่ยวกับภาษี ดอกเบี้ยจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% หรือไม่ เพราะ
หากเสียภาษี อัตราดอกเบ้ียท่ีจะได้รับก็จะน้อยกว่าท่ีธนาคารประกาศไว้ 

6. เงื่อนไขการใช้บริการ ฝาก ถอน โอน หรือเงื่อนไขกรณีการถอนก่อนครบ
ระยะเวลา หรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เช่น กรณีบัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหวหรือมียอดเงิน
ในบัญชีต่ ากว่าท่ีก าหนดจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี  หรือกรณีมีเงื่อนไขเรื่องจ านวน
ครั้งการถอน เช่น ถอนได้เพียง 2 ครั้งต่อเดือน หากถอนตั้งแต่ครั้งท่ี 3 เป็นต้นไป จะเสีย
ค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 500 บาท  
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ดอกเบี้ยเงินฝาก 

 ดอกเบี้ยเงินฝาก หมายถึง ผลตอบแทนท่ีผู้ฝากเงินจะได้รับจากการน าเงินไปฝาก
ไว้กับสถาบันการเงิน โดยท่ัวไปแต่ละสถาบันการเงินจะก าหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปี เช่น 3% 
ต่อปี อย่างไรก็ดี แต่ละสถาบันการเงินจะมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยท่ีแตกต่างกันไป จึงควร
ศึกษารายละเอียดอัตราดอกเบี้ยตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูล และเปรียบเทียบ 
เพื่อเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงินท่ีให้อัตราดอกเบี้ยสูงภายใต้เงื่อนไขท่ีผู้ฝากรับได้ เช่น 
ระยะเวลาการฝาก เงื่อนไขการเบิกถอน  โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของสถาบัน
การเงินนั้น ๆ หรือจากประกาศอัตราดอกเบี้ยท่ีจะติดไว้ ณ ท่ีท าการของสถาบันการเงิน 

ตัวอย่างการค านวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 

  ส ารวยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ท่ีธนาคารมุ่งมั่น เมื่อวันท่ี 1 ม.ค. 58 จ านวน 
10,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตรา 3% ต่อปี โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันท่ี  
30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. ของทุกปี ในวันท่ี 30 มิ.ย. ส ารวยจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเป็นจ านวน
เงินเท่าไร และมีเงินฝากในบัญชีรวมดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไร หากส ารวยไม่ถอนเงินออกหรือฝาก
เงินเพิ่ม 

สูตรค านวณดอกเบี้ยเงินฝาก 

 
* จ านวนวันใน 1 ปีขึ้นกับการก าหนดของสถาบันการเงิน ซึ่งอาจเป็น 360 วัน 365 วัน หรือ 366 วันก็ได้ แต่ไม่ว่าจะ
ก าหนดจ านวนวันเป็นเท่าใดก็ตาม สถาบันการเงินจะต้องใช้จ านวนวันเดียวกันส าหรับการค านวณทั้งดอกเบี้ยจ่าย เช่น  
เงินฝาก และดอกเบี้ยรับ เช่น สินเช่ือ 

1. เงินต้น คือ ยอดเงินท่ีน ามาฝาก จากตัวอย่างนี้คือ 10,000 บาท 

2. อัตราดอกเบ้ียต่อปี ในตัวอย่างนี้ธนาคารก าหนดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ซึ่ง
เงินฝากออมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% ดังนั้น จึงน ามาค านวณในสูตรได้เลย (แต่หากเป็น
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องเสียภาษี ณ ท่ีจ่าย เช่น เงินฝากประจ า จะต้องน าดอกเบี้ยเงินฝากท่ีได้รับ
คูณด้วย 0.85 ก่อน (เพราะถูกหักภาษีไป 15%) เช่น 3 x 0.85 ก็จะได้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
หลังหักภาษี) 
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3. จ านวนวันท่ีฝาก จะค านวณถึงวันก่อนวันท่ีจ่ายดอกเบี้ย ดังนั้น หากธนาคาร
จ่ายดอกเบี้ย 30 มิ.ย. 58 ก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค. 58 ถึง 29 มิ.ย. 58 รวม 180 วัน 

 

ค าตอบ ณ 30 มิ.ย. 58 ส ารวยจะได้รับดอกเบี้ย 147.95 บาท และเมื่อรวมกับ 
เงินต้นแล้วจะได้รับเงินท้ังสิ้น 10,147 บาท โดยประมาณ 

สลากออมทรัพย์/สลากออมสิน 

เป็นทางเลือกการออมอย่างหนึ่งของผู้ท่ีชอบลุ้นรางวัล แม้จะให้ผลตอบแทน 
ไม่สูงนัก (หากไม่ถูกรางวัล) แต่จะได้เงินต้นคืนเต็มจ านวนเมื่อครบก าหนด ซึ่งแตกต่างจากการ
ซื้อหวย หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล สถาบันการเงินท่ีออกสลากในปัจจุบัน3เป็นสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ 

ลักษณะของสลากออมทรัพย์/สลากออมสิน คือ ขายเป็นจ านวนหน่วยและมีการ
ก าหนดอายุท่ีแน่นอน (เช่น อายุ 3 ปี หรือ 5 ปี) และมักมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนหาก
ถือจนครบตามเกณฑ์ท่ีผู้ออกสลากก าหนด ผู้ซื้อสลากสามารถลุ้นรางวัลได้ทุกงวดจนกว่าสลาก
จะหมดอายุ แต่ก็อาจมีสลากบางรุ่นซึ่งหากถอนก่อนครบก าหนดอาจได้คืนเงินต้นน้อยกว่าท่ีจ่าย
ไป หรือมีบริการพิเศษที่สามารถใช้สลากค้ าประกันการกู้เงินได้ด้วย  

ท้ังนี้ เมื่อซื้อสลาก สถาบันการเงินท่ีออกสลากมักแนะน าให้เปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์คู่กันเพื่อเป็นบัญชีเงินฝากส าหรับการรับเงินหากถูกรางวัล 

  

                                         
3 ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559 
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ข้อจ ากัด 

1. เงินท่ีน ามาซื้อสลากออมทรัพย์ควรจะเป็นเงินเย็น หรือเป็นเงินท่ีไม่ต้องการ
ใช้ตลอดอายุของสลาก เพราะหากถอนสลากก่อนก าหนด อาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าจ านวนท่ีซื้อ  

2. ควรศึกษาเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนซื้อ  

3. เมื่อได้สลากมาควรตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง เช่น ชื่อ นามสกุล จ านวน
หน่วย จ านวนเงินท่ีซื้อ  

4. ควรเก็บรักษาสลากให้ดี หากท าหายต้องไปแจ้งความ และติดต่อขอท าสลาก
ใหม่ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการออกสลากใหม่ด้วย  

5. ควรพิจารณาและเปรียบเทียบผลตอบแทนของสลากแต่ละประเภท หรือ 
แต่ละรุ่นก่อนตัดสินใจซื้อ  

การคุ้มครองเงินฝาก 

เป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนท่ีฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งเป็น
ระบบสากลท่ีประเทศต่าง ๆ น ามาใช้มากกว่า 100 ประเทศ โดยการก าหนดวงเงินท่ีรับรองว่า  
ผู้ฝากจะได้รับคืนเป็นจ านวนที่แน่นอนภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยเร็วหากสถาบันการเงิน
ถูกปิดกิจการ ส าหรับเงินฝากส่วนท่ีเกินวงเงินดังกล่าว ผู้ฝากมีโอกาสได้รับเพิ่มเติมหลังจากการ
ขายสินทรัพย์และช าระบัญชีสถาบันการเงินนั้นแล้ว  

การคุ้มครองเงินฝากในประเทศไทย 

ในอดีตหากสถาบันการเงินถูกปิดกิจการ ผู้ฝากเงินจะต้องไปด าเนินการฟ้องร้อง
เพื่อให้ได้รับเงินฝากคืนเอง ซึ่งไม่มีความแน่นอนว่าจะได้รับเงินคืนหรือไม่ จะได้รับเงินคืนเมื่อใด
และจ านวนเท่าไร ดังนั้น ภาครัฐจึงได้จัดให้มีระบบคุ้มครองเงินฝากขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ฝากเงินให้ได้รับเงินฝากคืนภายในเวลาท่ีรวดเร็วหากสถาบันการเงินถูกปิดกิจการ ซึ่งการมีระบบ
คุ้มครองเงินฝากจะไม่ก่อให้เกิดภาระกับภาครัฐ เนื่องจากมีการเรียกเก็บเงินน าส่งจากสถาบัน
การเงินต่าง ๆ สะสมไว้ใช้ในการจ่ายคืนเงินให้กับประชาชนผู้ฝากเงิน ซึ่งด าเนินการโดยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency: DPA)  

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2551 
เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ฝากเงิน โดยมีหน้าท่ีหลัก คือ 
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1. จ่ายเงินคืนผู้ฝากภายในวงเงินและระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ในกรณีท่ี
สถาบันการเงินท่ีอยู่ภายใต้การคุ้มครองถูกปิดกิจการ 

2. ช าระบัญชีสถาบันการเงินท่ีถูกปิดกิจการ เพื่อรวบรวมเงินจากการขาย
สินทรัพย์มาช าระคืนให้แก่เจ้าหนี้ของสถาบันการเงินนั้น รวมถึงเงินฝากส่วนท่ีเกินวงเงิน
คุ้มครองด้วย 

คุ้มครองอะไรบ้าง 

เงินบาทท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงินท่ีอยู่ภายใต้การคุ้มครอง (ธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์) แต่ไม่ครอบคลุมถึงเงินท่ีฝากไว้กับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ท้ังนี้ สถาบันการเงินท้ังหมดอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะก ากับดูแลความมั่นคง
อย่างใกล้ชิด และจะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นมิให้ต้องปิดกิจการโดยง่าย 

เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง เงินฝากที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง 

 เงินฝากออมทรัพย์ 
 เงินฝากประจ า 
 เงินฝากกระแสรายวัน 
 บัตรเงินฝาก 
 ใบรับฝากเงิน  
 เงินฝากใน “บัญชีร่วม” หรือ
“บัญชีเพื่อ” 

 เงินฝากท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 เงินฝากท่ีมีอนุพันธ์แฝง  
 เงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน  
 เงินฝากในบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นท่ีอยู่นอกประเทศ 

(เป็นประเภทบัญชีพิเศษท่ีเปิดเพื่อท ารายการเฉพาะ 
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน) 

 เงินฝากในสหกรณ์ (เนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้เป็น 
สถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก) 

 เงินลงทุนอื่น ๆ เช่น กองทุนรวม หุ้นกู้  
ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล สลากออมทรัพย์ (เป็น
ผลิตภัณฑ์อื่นท่ีมิใช่เงินฝากจึงไม่ได้รับการคุ้มครอง) 
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จ านวนเงินที่ได้รับการคุ้มครอง4 

จ านวนเงินฝากรวมดอกเบี้ยท่ีจะได้รับการคุ้มครองตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 
ดังนี้ 

ระยะเวลา 
จ านวนเงินฝากที่คุ้มครอง 

(ต่อรายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน) 
11 ส.ค. 2558 – 10 ส.ค. 2559 ไม่เกิน 25 ล้านบาท 
11 ส.ค. 2559 – 10 ส.ค. 2561 ไม่เกิน 15 ล้านบาท 
11 ส.ค. 2561 – 10 ส.ค. 2562 ไม่เกิน 10 ล้านบาท 
11 ส.ค. 2562 – 10 ส.ค. 2563 ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
11 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

หมายเหตุ: เงินฝากส่วนท่ีเกินความคุ้มครอง จะได้รับคืนเพิ่มเติมหลังจากการช าระบัญชีสถาบัน
การเงินท่ีปิดกิจการ 

การประกันภัย 

ความหมายและประโยชน์ 

การท าประกันภัยเป็นการบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัย
ของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากเหตุการณ์
ไม่คาดฝัน บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามท่ีได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยท่ีผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท
ประกันภัยตามท่ีได้ตกลงกันไว้  

การประกันภัยจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยและ
ครอบครัว กล่าวคือ หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิ่งท่ีเอาประกันจะไม่ส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงินของผู้เอาประกัน นอกจากนี้ การท าประกันภัยยังช่วยให้ผู้เอาประกันภัย
คลายความกังวลกับสิ่งท่ีเหนือการควบคุมหรือคาดเดาได้ยากว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 
เช่น การท าประกันชีวิต โดยหากผู้เอาประกันเกิดเสียชีวิตขึ้นมาในขณะท่ียังมีภาระดูแล
ครอบครัว ผู้ท่ีอยู่ข้างหลังจะได้รับค่าสินไหมทดแทนในฐานะผู้รับประโยชน์ตามท่ีผู้เอาประกันภัย 
ได้ตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย  

                                         
4 ข้อมูลนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต ดังน้ัน ควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันคุม้ครองเงินฝาก โทร. 1158 
เว็บไซต์ www.dpa.or.th 
 

http://www.dpa.or.th/
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หลักการพิจารณาความจ าเป็นในการท าประกันภัย 

อย่างไรก็ตาม ไม่จ าเป็นว่าทุกคนต้องท าประกันภัยเสมอไป หากตัวเราเอง
สามารถรับความเสี่ยงหรือมีแผนการรองรับท่ีดีก็ไม่จ าเป็นต้องท าประกันภัย โดยมีหลักในการ
พิจารณาว่าจ าเป็นต้องท าประกันภัยหรือไม่ดังนี้ 

1. ภาระรับผิดชอบที่มี หากเราเป็นเสาหลักทางการเงินของครอบครัว เช่น 
เป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายของทุกคนในบ้าน หรือมีภาระหนี้ท่ีต้องรับผิดชอบ ถ้าเกิดปัญหากับเรา 
จนไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ เช่น เจ็บป่วยหนัก เกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือเสียชีวิต จะสร้าง
ภาระให้แก่คนท่ีอยู่เบื้องหลังมากน้อยแค่ไหน เรามีแผนการรองรับความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นแล้ว
หรือไม่ (ถ้าเรามีเงินเก็บมากพอ มีทรัพย์สินท่ีปลอดภาระแล้ว การเสียชีวิตของเราไม่ท าให้ผู้ท่ี 
อยู่เบื้องหลังเดือดร้อน ประกันภัยก็อาจไม่จ าเป็นส าหรับเรา) 

2. โอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง 
เช่น ต้องอยู่ในเขตก่อสร้าง ผลิตสารเคมี หรือเดินทางบ่อย ย่อมมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ท่ีท างาน
ในออฟฟิศ ในกรณีนี้ก็ควรท าประกันภัย 

ในการประกันภัยจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ  

 ผู้รับประกันภัย คือ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจประกันภัย  

 ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลท่ีต้องการจะท าประกันภัยและมีหน้าท่ีจ่าย 
เบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย  

 ผู้รับประโยชน์ คือ คนท่ีจะได้รับสินไหมทดแทนตามท่ีผู้เอาประกันภัยระบุไว้ 
โดยผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์อาจเป็นคนคนเดียวกันได้ 
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 รูปแบบประกันภัย 

ก่อนซื้อประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาท าความเข้าใจ เปรียบเทียบ
รูปแบบ ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยของการประกันภัยก่อน เพื่อให้ได้รับแบบประกันภัย
ท่ีมีความเหมาะสม ตรงตามความต้องการมากท่ีสุด ซึ่งสามารถแบ่งประกันภัยออกเป็น  
2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1) ประกันชีวิต 2) ประกันวินาศภัย โดยแต่ละประเภทก็ยังมีรูปแบบการ
ประกันภัยที่จ าแนกย่อยอีก 
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1. ประกันชีวิต เป็นสัญญาระหว่างผู้รับประกันภัย (บริษัทประกันชีวิต) กับ 
ผู้เอาประกันภัย โดยเรียกสัญญาดังกล่าวว่ากรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งก าหนดให้ผู้เอาประกันภัย
ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันชีวิต หากผู้ เอาประกันภัยเกิดเสียชีวิตขณะท่ี
กรมธรรม์มีผลบังคับ (ยังอยู่ในระยะเวลาการคุ้มครอง) ภายใต้เงื่อนไขในกรมธรรม์ เช่น การ
เสียชีวิตท่ีไม่ใช่การฆ่าตัวตาย บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์
เรียกว่าเงินสินไหม   

หากพิจารณาจากลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์ สามารถแบ่ง
แบบการประกันชีวิตได้หลายแบบ โดยหากแบ่งตามแบบการประกันชีวิตพื้นฐานจะมีอยู่ 4 
แบบคือ  

1) ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (term insurance) เป็นการประกัน
ชีวิตท่ีบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัย วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร 
การประกันชีวิตแบบนี้ ไม่มีส่ วนของการออมทรัพย์  เบี้ ยประกันภัย จึงต่ ากว่าแบบ 
อื่น ๆ และไม่มีเงินเหลือคืนให้หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก าหนดสัญญา  

ตัวอย่างการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
คุ้มครองสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย จะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตของผู้กู้ยืมซึ่งได้แก่ผู้เอา
ประกันภัยซึ่งเป็นผู้มีรายได้หลักของครอบครัว หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สมาชิกใน
ครอบครัวซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ จะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินรายงวดเพื่อน าไปผ่อนช าระ
สินเชื่อให้แก่สถาบันการเงิน  

2) ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (whole life) เป็นการประกันชีวิต 
ท่ีบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
ในขณะท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ หรือหากผู้เอาประกันภัยมีอายุยืนยาวจนครบก าหนดสัญญา  
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัย (ระยะเวลาเอาประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 
ก าหนดให้ครบก าหนดสัญญาเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี ถึง 99 ปี) วัตถุประสงค์เพื่อ
คุ้มครองการเสียชีวิต เพื่อให้บุคคลที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัยได้รับเงินทุน
จ านวนหนึ่งไว้ส าหรับจุนเจือ หรือเป็นเงินทุนส าหรับการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายและค่าท าศพ 
เพ่ือไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น  

3) ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (endowment) เป็นการประกันชีวิตท่ี
บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่ครบ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ก าหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตและการออมทรัพย์ 
โดยในส่วนของการออมทรัพย์  ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินคืนในระหว่างสัญญาหรือเมื่อสัญญา
ครบก าหนด 

4) ประกันชีวิตแบบบ านาญ (annuity) เป็นการประกันชีวิตท่ีบริษัท
ประกันชีวิตจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ าเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน นับแต่ 
ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป แล้วแต่เงื่อนไข 
ในกรมธรรม์ท่ีก าหนดไว้ ส าหรับระยะเวลาการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอา
ประกันภัย โดยบริษัทประกันชีวิตจะเก็บเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุหนึ่งซึ่งช่วงระยะเวลาท่ีเก็บ
เบี้ยประกันภัยจะอยู่ในช่วงท่ีท างาน หรือช่วงก่อนเกษียณอายุ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยที่คาดว่ามีอายุยืนยาว และต้องการให้มีเงินได้ประจ าหลังจาก
ที่เกษียณอายุ 

เบี้ยประกันชีวิต  

จะแตกต่างกันไปตามประเภทของประกันท่ีท า  เช่น ถ้าเป็นประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ ค่าเบี้ยประกันภัยจะแพงกว่าแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ ข้อมูลของผู้เอาประกันภัย เช่น 
เพศ อายุ  ก็มีผลต่อการค านวณเบี้ยประกันภัยด้วยเช่นกัน 

2. ประกันวินาศภัย เป็นการท าประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน 
เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ หากทรัพย์สินท่ีได้รับการคุ้มครองเสียหาย บริษัทอาจจะ
จ่ายเป็นตัวเงิน หรือซ่อมแซม หรือหาของมาทดแทน หรือท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขท่ีได้ตกลงหรือก าหนดไว้ ประกันวินาศภัย มี 4 ประเภท ได้แก่ 

1) การประกันอัคคีภัย (fire insurance) คือ การประกันภัยเพื่อคุ้มครอง
ความเสียหายของทรัพย์สินท่ีเกิดจากไฟมาเผาผลาญ ซึ่งเมื่อเกิดภัยขึ้นแล้วบริษัทประกันภัย
ชดใช้ค่าเสียหายให้ ซึ่งภัยท่ีคุ้มครอง ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊สท่ีใช้ในครัวเรือน 
และความสูญเสียหรือเสียหายจากสาเหตุใกล้ชิดของอัคคีภัย เช่น ทรัพย์สินท่ีเสียหายจากน้ า
หรือสารเคมีท่ีใช้ในการดับเพลิง 

2) การประกันภัยรถยนต์ (automobile insurance) คือ การประกัน
เพื่อคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ได้แก่  
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 ความสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดแก่รถยนต์ ได้แก่ ความเสียหาย  
บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ 

 ความสูญเสียหรือเสียหายท่ีรถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย 
และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมท้ังบุคคลท่ีโดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย 

3) การประกันภัยทางทะเล (marine insurance) คือ การประกันภัย
ความเสียหายของตัวเรือ สินค้าและทรัพย์สินท่ีอยู่ระหว่างการขนส่งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รวมท้ังพาหนะและสิ่งอื่น ๆ ท่ีใช้ในการขนส่งด้วย และยังขยายขอบเขตความคุ้มครอง
รวมไปถึงภัยทางบกและความสูญเสียในขณะขนส่ง 

4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (miscellaneous insurance) คือ การ
ประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ ท่ีอยู่
นอกเหนือจากการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเล ประกัน
อัคคีภัย และประกันชีวิต 

 เบี้ยประกันวินาศภัย  

 ค่าเบี้ยประกันภัยก็จะแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงภัย ระยะเวลาท่ีคุ้มครอง 
และจ านวนเงินเอาประกันภัย นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น 

-  เบี้ยประกันอัคคีภัย จะพิจารณาปัจจัยจากสถานท่ีตั้งของสิ่งปลูกสร้าง 
ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง ค านึงถึงความเสี่ยงภัยท่ีจะเกิด เช่น อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีสิ่งปลูกสร้าง
หนาแน่น การเข้าถึงได้ของรถดับเพลิง หรือสิ่งปลูกสร้างเป็นไม้หรือวัสดุติดไฟ 

- เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น 
อายุ รุ่น ประเภทของรถยนต์ ขนาดของเครื่องยนต์ ประเภทกรมธรรม์ รวมถึงอายุ เพศ  
ของผู้เอาประกันภัยด้วย 

แบบประกันภัยใกล้ตัว 

1. สัญญาเพิ่มเติมกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง เวลา
ท่ีเราท าประกันชีวิต เราสามารถเลือกท าสัญญาเพื่อรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก เช่น 

 1) คุ้มครองความทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (สูญเสียสมรรถภาพในการ
ท างานอันเกิดจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยหรือเชื้อโรคท าให้ไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงาน 
ได้แบบถาวร) เช่น สูญเสียสายตา มือหรือเท้าหรือท้ัง 2 ข้างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่



37 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

สองอย่างขึ้นไป สัญญาเพิ่มเติมนี้มักจะเพิ่มไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตให้โดยอัตโนมัติ และ
ก าหนดผลประโยชน์เท่ากับจ านวนเงินเอาประกันภัย 

 2) คุ้มครองโรคร้ายแรงและการเจ็บป่วยขั้นวิกฤต  หากป่วยด้วยโรค
ร้ายแรงหรือขั้นวิกฤต มักจะมีค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนสูง การท าประกันภัยเพื่อความ
คุ้มครองกรณีดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาลงได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคหัวใจขาดเลือด ไตวาย ซึ่งผู้รับประกันภัยอาจท าเพิ่มเป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ได้ 

 3) ประกันอุบัติเหตุ เป็นสัญญาท่ีให้ความคุ้มครองกรณีท่ีผู้เอาประกันภัย
ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ รวมถึงให้ผลประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลจากการ
ได้รับอุบัติเหตุด้วย 

 4) ประกันสุขภาพ เป็นสัญญาเพิ่มเติมท่ีผู้เอาประกันภัยจะได้รับการ
คุ้มครองเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งในสัญญาจะระบุรายการผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับ และจ านวนเงินท่ีผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล 
1,000 บาทต่อวัน ค่าห้องผ่าตัด 4,000 บาทต่อการเข้ารับการรักษา 1 ครั้ง   

2. กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับรายย่อยหรือไมโครอินชัวรันส์  (micro 
insurance) หมายถึง การประกันภัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ซึ่งมีลักษณะท่ีส าคัญ
ดังนี้ 

- เบี้ยประกันภัยราคาไม่แพง 
- ความคุ้มครองไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 
- การขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก 
- ช่องทางการจ าหน่ายหลากหลาย เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม 
- สามารถเป็นเครื่องมือในการรองรับความเสี่ยงของประชาชนได้ 

โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย 

กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย เป็นประกันภัยท่ีถูกออกแบบมาให้
เหมาะกับผู้มีรายได้น้อย มีขั้นตอนการซื้อง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนพร้อมช าระเบี้ยประกันภัย
เพียง 200 บาท  ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับใบรับรองการประกันภัย และได้รับความคุ้มครอง
ทันทีเมื่อซื้อ โดยแบบประกันภัยนี้มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี สามารถต่ออายุปีถัดไปได้  ให้
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก
อุบัติเหตุหรือถูกฆาตกรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย  
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ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อได้ตามช่องทางการจ าหน่ายต่าง ๆ เช่น บริษัทประกันภัยและสาขา 
ตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โบรกเกอร์ประกันภัยในห้างเทสโก้ โลตัส ท่ีท าการไปรษณีย์ โดยซื้อได้  
คนละไม่เกิน 2 กรมธรรม์ 

3. ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ประกันภัย พ.ร.บ.) เป็นประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับท่ีเจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถต้องจัดท าประกันภัยรถยนต์ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยจากรถท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะเหตุประสบภัยจากรถ  โดยจ่ายชดใช้เป็น
ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ หรือเป็นค่าท าศพในกรณีเสียชีวิต   

อย่างไรก็ดี การท าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ. นี้ จะ 
ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ดังนั้น ผู้ใช้รถจึงอาจเลือกท าประกันภัยรถยนต์
เพ่ิมเติมได้ ซึ่งเรียกว่าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ตัวอย่างท่ีพบเห็นบ่อย ดังนี้ 

1) ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (ประกันชั้น 1) ให้ความคุ้มครองชีวิต 
ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหายของตัวรถ การสูญหายและไฟไหม้ 
ตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย 

2) ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 (ประกันชั้น 2) ให้ความคุ้มครองชีวิต 
ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก การสูญหายและไฟไหม้ตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย 

3) ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (ประกันชั้น 3) ให้ความคุ้มครองชีวิต 
ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

4) ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย (2+, 3+) ให้ความคุ้มครองชีวิต 
ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหายของตัวรถจากการชนกับยานพาหนะ
ทางบก การสูญหายและไฟไหม้ตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัย
สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารท่ีอยู่ในรถยนต์คันเอาประกันภัยได้ 
โดยมีความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการประกันตัว  
ผู้ขับขี่ในคดีอาญา 

4. ประกันอัคคีภัยส าหรับที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหาย
ของทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถวส าหรับอยู่อาศัย 
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โรงรถ ก าแพง รั้ว ประตู ห้องชุดส าหรับอยู่อาศัยในแฟลต คอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก) และ
ทรัพย์สนิภายในสิ่งปลูกสร้าง ท่ีเกิดจาก     

1) ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีเกิดจาการ
ลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และ/หรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ 
ภัยจากอากาศยาน และ/หรือวัตถุท่ีตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ าท่ีเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ
จากการปล่อยการรั่วหรือล้นออกมาของน้ าหรือไอน้ า จากท่อน้ า ถังน้ า ฯลฯ ท้ังนี้ บริษัทจะ
ชดใช้ตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย 

2) กลุ่มภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยน้ าท่วม ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขา
ไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ า หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ ท้ังนี้ บริษัทจะชดใช้ตามความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท  

3) การขยายความคุ้มครองค่าเช่าท่ีอยู่อาศัยชั่วคราว กรณีทรัพย์สินท่ี 
เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้างและได้รับความเสียหายอันเนื่องจากภัยตามข้อ 1) 

ท้ังนี้ หากผู้รับประกันภัยพบว่าความเสียหายเกิดจากการทุจริตหรือความ
ประมาทอย่างร้ายแรง หรือการกระท าโดยเจตนา ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ หรือ
แสดงข้อความ เอกสารอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย โดยไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัย 

ข้อแนะน าในการตัดสินใจเลือกประเภทประกันภัย 

เมื่อเรารู้จักผลิตภัณฑ์ประกันภัยแต่ละประเภทแล้ว ก็อาจท าให้เราอยากจะท า
ประกันภัยขึ้นมาบ้าง และเพื่อให้เราได้ประกันภัยตามท่ีต้องการ โดยไม่เกินความสามารถในการ
จ่ายเบี้ยประกันภัย ก่อนตัดสินใจท าประกันภัย เราควรพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการท าประกันภัย  เป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก 
ต้องรู้ก่อนว่า “เราต้องการท าประกันภัยเพื่ออะไร”เพื่อเลือกได้ตรงกับความต้องการ เช่น 

 ต้องการป้องกันความเสี่ยง ควรจะเลือกประกันภัยโดยดูท่ีการคุ้มครอง
เป็นหลัก เช่น ถ้ากังวลว่าครอบครัวจะผ่อนบ้านต่อไม่ไหวหากเราซึ่งเป็นผู้หารายได้หลักของ
ครอบครัวเสียชีวิตไปก่อน ก็ควรเลือกท าประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ถ้ากังวลว่าจะไม่มีเงินซื้อ
รถใหม่ถ้ารถหาย ก็ควรเลือกท าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  
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 ต้องการท าประกันชีวิตและเน้นการออมเงินควบคู่ไปด้วย อาจจะเลือก
ท าประกันภัยแบบสะสมทรัพย์ หรือแบบบ านาญท่ีจะจ่ายคืนเงินก้อนครั้งเดียว หรือทยอยคืน
อย่างสม่ าเสมอหลังเกษียณ   

 ต้องการท าประกันชีวิตเพื่อให้ลูกหลานไม่ล าบากในอนาคตหาก
ตนเองเสียชีวิตกะทันหัน อาจเลือกท าประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (term insurance) ซึ่งจะ
ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงในขณะท่ีจ่ายค่าเบี้ยประกันน้อย (หากเปรียบเทียบกับประกันภัยแบบ
สะสมทรัพย์ในกรณีท่ีจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเท่ากัน) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาท่ีท า
ประกันภัย แบบชั่วระยะเวลาจะให้ผลตอบแทนแก่ผู้รับประโยชน์มากกว่าแบบสะสมทรัพย์  

2. การเลือกระยะเวลาท าประกันภัยให้ครอบคลุม ผู้ท่ีท าประกันภัยโดยเลือก
ระยะเวลาสั้น แต่เพิ่งคิดอยากจะท าต่อเมื่อสิ้นสุดกรมธรรม์ มักต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยแพงกว่า
การเลือกระยะเวลายาวตั้งแต่แรก เพราะความเสี่ยงของตนเองจะสูงขึ้นตามอายุท่ีมากขึ้นใน
กรณีประกันชีวิต หรือในกรณีประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหากประกันท่ีท าไม่ครอบคลุมกับ
ระยะเวลาผ่อนหนี้ และต่อมามีเหตุเกิดขึ้นหลังจากท่ีประกันภัยหมดสัญญา ผู้ขอสินเชื่อหรือ
ลูกหลานก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระหนี้นั้นเอง  

3. ความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัย  ควรพิจารณาด้วยว่ามี
ความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัยหรือไม่ แม้ว่าต้องการท าประกันภัยให้ครอบคลุมความ
เสี่ยง แต่หากเกินก าลังในการจ่ายเบี้ยประกันภัย ก็อาจเลือกเงินเอาประกันภัยท่ีจ านวนไม่สูงนัก 
เพื่อท่ีอย่างน้อยจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระบางส่วนหากเกิดเหตุร้ายขึ้นจริง 

4. การเปรียบเทียบข้อมูล ควรเปรียบเทียบรายละเอียดความคุ้มครอง 
ระยะเวลาการคุ้มครอง เบี้ยประกันภัยของบริษัทหลาย ๆ แห่ง เพื่อเลือกประกันภัยท่ีคุ้มค่า 
ในราคาท่ีเหมาะสม 

เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัย ควรอ่านสาระส าคัญของกรมธรรม์ประกันภัย 
และตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่ 

1. ชื่อ - ท่ีอยู่ของผู้เอาประกันภัย ท่ีตั้งของทรัพย์สิน  

2.  ระยะเวลาประกันภัย ได้แก่ วันท่ีเริ่มต้นจนถึงวันท่ีสิ้นสุด 

3.  ข้อมูลของสิ่งท่ีเอาประกันภัย เช่น กรณีประกันภัยรถยนต์ จะต้องมีข้อมูล
ของชื่อ รุ่น เลขทะเบียนรถยนต์ ข้อมูลเลขตัวถัง เลขเคร่ือง ปี รุ่นที่ผลิต จ านวนท่ีนั่ง  

4.  จ านวนเงินเอาประกันภัย และรายละเอียดความคุ้มครอง 
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5.  เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่าย 

6.  ชื่อผู้รับประโยชน์ 

7.  เงื่อนไขท่ัวไป หรือข้อยกเว้นการคุ้มครอง ในส่วนนี้ควรท าความเข้าใจ
รายละเอียดความคุ้มครองว่าตรงกับท่ีต้องการหรือไม่ 

 

 

 

 

กิจกรรมท้ายเรือ่งที่ 3 การฝากเงิน และการประกันภัย  

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 4 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ความหมายและประโยชน์ของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การช าระเงิน (payment) คือ การส่งมอบเงินหรือโอนเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เพื่อซื้อสินค้าและบริการ หรือใช้ช าระหนี้ โดยสามารถใช้สื่อการช าระเงินท่ีเป็นได้ท้ังเงินสดและ
ไม่ใช่เงินสด ในบางครั้งการช าระเงินอาจท าผ่านคนกลางท่ีเป็นผู้ให้บริการเพื่ออ านวยความ
สะดวกและรักษาความปลอดภัยของการท ารายการ ซึ่งผู้ให้บริการมีท้ังท่ีเป็นสถาบันการเงินและ
มิใชส่ถาบันการเงิน (non-bank)  

เงินสดเป็นสิ่งท่ีเราคุ้นเคยในการใช้จ่ายมากท่ีสุด จนนึกไม่ถึงว่าท่ีจริงแล้วการใช้
เงินสดนั้นไม่สะดวกหลายประการ เช่น ต้องเตรียมเงินสดให้เพียงพอในการซื้อสินค้า และหาก
ยิ่งพกพาจ านวนมากก็เสี่ยงต่อการถูกปล้น ขโมย หรือหากมองในมุมเจ้าของกิจการ การรับช าระ
ด้วยเงินสดอาจถูกยักยอกหรือขโมยได้ง่ายและตรวจสอบได้ยาก รวมถึงเสียโอกาสในการขาย
สินค้าหากมีช่องทางให้ลูกค้าช าระค่าสินค้าเป็นเงินสดเพียงอย่างเดียว ส าหรับมุมของประเทศ
นั้น เงินสดมีค่าใช้จ่ายในการจัดการค่อนข้างสูง เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผลิต การขนส่ง การ
เก็บรักษา การตรวจนับ การคัดแยก และการท าลาย ถ้าเราหันมาช่วยกันใช้การช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการได้ 2-3 เท่าเลยทีเดียว 

ความหมายการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การส่งมอบหรือโอนเงินเพื่อซื้อสินค้า
และบริการ หรือช าระหนี้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาช่วย ทั ้งด้านสื ่อที ่ใช้ช าระเงินแทนเงินสด เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต  
เงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงช่องทางการช าระเงินท่ีใช้งานง่ายและรวดเร็ว เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต 
โดยใชอุ้ปกรณ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ   
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ประโยชน์ของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ต่อประชาชน 
 โอนเงินหรือช าระเงินได้ทุกที่ทุกเวลา 
 ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทาง 
 ปลอดภัย ไม่ต้องกลัวเงินสดหายหรือ 

ถูกขโมย 
 ตรวจสอบได้ มีหลักฐานชัดเจน 
 มีรูปแบบการช าระเงินให้เลือกได ้

หลากหลายตามความสะดวก 
 

ต่อเจ้าของกิจการ 
 ไม่ต้องเก็บเงินสดจ านวนมากไว้ท่ีร้านค้า  

ลดปัญหาพนักงานยักยอกหรือขโมยเงิน 
 จัดท าบัญชีได้รวดเร็ว และมีระบบท่ี 

ตรวจสอบได้ 
 มีทางเลือกให้ลูกค้าในการช าระเงินได้ 

หลายวิธี  
 ไม่จ าเป็นต้องมีสถานท่ีหรือหน้าร้าน 

ก็ขายของได ้
 ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น ไม่จ ากัดแต่ 

พื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง หรือในประเทศเท่านั้น 
ต่อประเทศ 

 ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ธนบัตร  
 ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินสด เช่น การขนส่งธนบัตร 
 การหมุนเวียนของเงินในเศรษฐกิจมีความคล่องตัว  
 การค้าและการช าระเงินระหว่างประเทศท าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ลักษณะของบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต และเงินอิเล็กทรอนิกส์  

บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการช าระเงินท่ีถูกพัฒนาเพื่อน ามาใช้แทนเงินสด 
ปัจจุบันมีด้วยกัน 4 ประเภท คือ บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต และเงินอิเล็กทรอนิกส์  

เทคโนโลยีของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

บัตรอิเล็กทรอนิกส์มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งจะท าให้เราสามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัยและหายกังวล โดยแบบดั้งเดิมเป็นบัตรแถบแม่เหล็ก (magnetic stripe) มี
ลักษณะเป็นแถบสีด าคาดอยู่หลังบัตร กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ซึ่งข้อมูลของผู้ถือบัตรจะ  
ถูกบันทึกอยู่ท่ีแถบแม่เหล็ก อย่างไรก็ดี ยังมีช่องโหว่ของการรักษาความปลอดภัยโดยอาจถูก
มิจฉาชีพคัดลอกข้อมูลในบัตรผ่านเครื่องสกิมเมอร์ (skimmer) ได้ (หากเป็นบัตรเอทีเอ็มหรือ
บัตรเดบิตจะต้องได้รหัสผ่านส่วนตัวของผู้ถือบัตร (PIN: personal identification number)  
4 หรือ 6 หลักด้วยจึงจะใช้ได้) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาบัตรแบบชิป (chip) ซึ่งข้อมูลจะถูกฝัง
อยู่ในชิปด้านหน้าของบัตร โดยบัตรแบบนี้จะป้องกันการขโมยข้อมูลได้ดีกว่า เพราะมีการ
เข้ารหัสข้อมูลท่ีท าให้ยากต่อการคัดลอกหรือขโมยข้อมูลในบัตร 
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1. บัตรเอทีเอ็ม เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนาคารพาณิชย์ออกให้แก่ลูกค้า โดย
ผูกกับบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัตร เพื่อใช้ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องท ารายการ
อัตโนมัติแทนการเดินทางไปท าธุรกรรมท่ีธนาคาร เช่น เครื่องเอทีเอ็ม (ATM : automated 
teller machine)  

ลักษณะเด่น 

 ใช้บัตรเอทีเอ็มท าธุรกรรมการเงิน เช่น ฝาก/ถอน/โอน/ช าระเงิน/ 
สอบถามยอดเงินในบัญชีที่เครื่องท ารายการอัตโนมัติ 

 การท าธุรกรรมจะมีผลกับยอดเงินในบัญชีเงินฝากทันที  

 ใช้บัตรเอทีเอ็มควบคู่กับรหัสผ่านส่วนตัว (PIN) 4 หรือ 6 หลัก เพื่อท า
ธุรกรรมทางการเงินท่ีเครื่องท ารายการอัตโนมัติ ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะให้ผู้ถือบัตรก าหนด
รหัสผ่านส่วนตัวหรือมอบรหัสผ่านส่วนตัวให้แก่ผู้ถือบัตร (ผู้ถือบัตรสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน
ส่วนตัวได้เองในภายหลัง) 

2.  บัตรเดบิต (debit card) เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีธนาคารพาณิชย์ออก
ให้แก่ลูกค้าโดยผูกกับบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัตรและสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับบัตร
เอทีเอ็ม แต่มีคุณสมบัติที่เพ่ิมขึ้นจากบัตรเอทีเอ็มตรงที่สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ 
ณ จุดขายและทางออนไลน์ได้ โดยผู้ถือบัตรสามารถสังเกตจุดท่ีรับบัตรได้จากตราหรือโลโก้ 
ท่ีร้านค้าติดหรือแสดงไว้ เช่น VISA, MasterCard, UnionPay  

ลักษณะเด่น 

 สามารถน าไปท าธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น ฝาก/ถอน/โอน/ 
ช าระเงินท่ีเครื่องท ารายการอัตโนมัติได้เหมือนบัตรเอทีเอ็ม 

 ใช้ซื้อสินค้าและบริการ ณ จุดขายและออนไลน์ได้ โดยเมื่อใช้แล้ว
ยอดเงินท่ีใช้จ่ายจะถูกตัดจากบัญชีเงินฝากทันที 

 การใช้บัตรเดบิต มีท้ังแบบใช้ลายเซ็นและแบบกดรหัสผ่านส่วนตัวของ 
ผู้ถือบัตร (PIN) ขึ้นอยู่กับระบบการให้บริการ  

 การใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตเป็นการใช้เงินของเราท่ีมีอยู่ในบัญชี จึงไม่สร้าง
ภาระหนี้ 
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บัตรเดบิตมีจุดที่แตกต่างจากบัตรเอทีเอ็มอย่างไร 

 

รู้หรือไม่ว่า  

หากคุณต้องการท าบัตรเดบิตที่ธนาคาร คุณมีสิทธิเลือกได้ว่าต้องการประกันพ่วง
หรือไม่ ซึ่งธนาคารสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับผลิตภัณฑ์หลักของธนาคารได้  
แต่จะบังคับขายไม่ได้ ซึ่งหากคุณต้องการบัตรธรรมดาท่ีไม่พ่วงประกันสามารถแจ้งพนักงานได้  

3. บัตรเครดิต (credit card) เป็นบัตรท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัท 
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (ผู้ออกบัตร) เพื่อให้ ผู้ ใช้บริการ (ผู้ถือบัตร) น าไปใช้ช าระ 
ค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดโดยไม่เกินวงเงินท่ีผู้ออกบัตรก าหนดไว้ โดยผู้ออกบัตรจะ
จ่ายเงินให้กับร้านค้าไปก่อน และจะเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรภายหลังตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง สินเชื่อ) 

4. เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เราอาจได้ยิน e-Money ในชื่อเรียกอื่น ๆ 
เช่น บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเติมเงินรถไฟฟ้า e-Wallet, e-Purse, Mobile money,  
e-Cash แม้จะมีชื่อเรียกต่างกันไป แต่ลักษณะท่ีเหมือนกัน คือ มูลค่าเงินจะถูกบันทึกอยู่ในสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์โดยอาจจะอยู่ในรูปของบัตรหรือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ได้ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้อง
เติมเงินก่อนจึงสามารถน าไปซื้อสินค้าและบริการตามร้านค้าท่ีผู้ออก e-Money ก าหนดได้ 

ตัวอย่าง e-Money ท่ีใช้ในปัจจุบัน เช่น บัตรเติมเงินรถไฟฟ้า (บัตร Rabbit, 
บัตร MRT) บัตร smart purse ท่ีใช้ซื้อสินค้าในร้าน 7-eleven อีกท้ังผู้ใช้บริการสามารถ
ตรวจสอบมูลค่าคงเหลือได้ 

ลักษณะเด่น 

 ผู้ใช้บริการเติมเงินได้ตามมูลค่าท่ีต้องการ  

 ให้ความสะดวกรวดเร็วในการใช้จ่าย ไม่ต้องพกเงินสด  

ข้อแนะน าในการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ปลอดภัย 

1. เมื่อได้รับบัตรมาใหม่ให้รีบเซ็นชื่อหลังบัตรทันที เพื่อป้องกันผู้อื่นน าไปแอบอ้าง 

2. เก็บรักษารหัสบัตรไว้เป็นความลับ ไม่ตั้งรหัสท่ีคาดเดาง่าย และควรเปลี่ยน
รหัสอยู่เสมอ 

3. อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือเกี่ยวกับบัตรแก่ผู้ท่ีติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์หรือ
อีเมล โดยที่เราไม่ได้เป็นผู้ติดต่อไปก่อน  

4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมทุกครั้ง เช่น ยอดเงินท่ีต้องช าระ 
รวมถึงตรวจสอบรายการใช้จ่ายเป็นประจ าเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ 

5. สังเกตสิ่งแปลกปลอมท่ีอาจติดตั้งอยู่กับเครื่องเอทีเอ็ม เช่น กล้องขนาดเล็ก 
ท่ีอาจถูกติดอยู่บริเวณเครื่องเอทีเอ็ม หรืออุปกรณ์แปลกปลอมท่ีติดอยู่ตรงช่องสอดบัตร 

6. หากมีรายการธุรกรรมทางการเงินท่ีเราไม่ได้ใช้เกิดขึ้น ให้รีบติดต่อผู้ออกบัตร
เพื่อตรวจสอบทันที 

7. เมื่อท าบัตรหายต้องรีบแจ้งอายัดบัตรทันที อย่างไรก็ดี บัตร e-Money 
โดยทั่วไปที่ไม่มีการลงทะเบียน หากบัตรหายก็เหมือนกับท าเงินหาย 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 

ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 

ระบบการเงินเป็นกลไกส าคัญยิ่งในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างภาคเศรษฐกิจ
จากผู้ท่ีมีเงินออมไปยังผู้ต้องการเงินทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุน การผลิต และการจ้างงาน  
อันเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญท่ีท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ซึ่งสถาบันการเงินมีบทบาท
ส าคัญอย่างมากในการเปน็แรงผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย มีท้ังท่ีเป็นสถาบันการเงินท่ีรับฝากเงิน 
สถาบันการเงินท่ีไม่ได้รับฝากเงิน รวมท้ังผู้ให้บริการท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน สามารถจ าแนก 
ผู้ให้บริการทางการเงินได้ตามหน่วยงานท่ีก ากับดูแล ดังนี้  
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ผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ เป็นธนาคารกลางของ 
ประเทศไทย มีหน้าท่ีหลัก ดังนี้ 

1. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ซึ่งครอบคลุมหน้าท่ีใน
การรักษาค่าเงิน เช่น ดูแลอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และสภาพคล่องของ
เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ 

2. ก ากับดูแลสถาบันการเงินท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้ ให้มีความมั่นคงและ 
มีเสถียรภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ฝากเงิน และสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

3. ดูแลและพัฒนาให้ระบบการช าระเงินของประเทศมีประสิทธิภาพ มั่นคงและ
ปลอดภัย เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการท าธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจการเงิน 

4. หน้าท่ีอื่น ๆ เช่น การออกธนบัตรและบริหารจัดการให้มีธนบัตรหมุนเวียน
อย่างเพียงพอ การบริหารเงินส ารองทางการของประเทศ การเป็นนายธนาคารให้แก่รั ฐบาลใน
การรับฝากเงิน โอนเงิน และเป็นแหล่งกู้ยืมเงินสุดท้ายแก่สถาบันการเงินท่ีขาดเงินทุนหมุนเวียน 
รวมถึงการให้ความรู้และคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้ได้รับความเป็นธรรม 

ธปท. ก ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน แบ่งได้ดังนี้ 

1. สถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 คือ 
สถาบันท่ีท าหน้าท่ีให้บริการด้านการเงิน เช่น การรับฝากเงิน การรับช าระเงิน การให้สินเชื่อ และ
ธุรกรรมทางการเงินอื่นตามท่ีได้รับอนุญาต ได้แก่  

1) ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) คือ บริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ เช่น การรับฝากเงิน การโอนและรับช าระเงิน และการให้สินเชื่อ รวมถึงบริการ
ทางการเงินอื่น ๆ เช่น การค้ าประกัน บริการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจต่างประเทศ 
เช่น สินเชื่อเพื่อการส่งออกน าเข้า ตลอดจนบริการทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยงให้แก่
ลูกค้า เช่น สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และประกันภัยบางประเภทเพิ่มขึ้น เช่น การเป็นนายหน้า
ซื้อขายหน่วยลงทุน นายหน้าประกันภัย การแนะน าบริการของบริษัทประกันภัยให้ลูกค้า  

2) ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ธย.)  คือ บริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการแก่ประชาชนรายย่อยและ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสามารถให้บริการทางการเงินพื้นฐานอื่น เช่น การรับฝากเงิน 
การโอนและรับช าระเงินได้ด้วย แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่มีความซับซ้อนและมี
ความเสี่ยงสูง เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ และตราสารอนุพันธ์  

  3) ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ คือ บริษัท 
ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์  โดยมีธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 95% ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  

4) สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ คือ สาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5) บริษัทเงินทุน (บง.) คือ บริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุน 
โดยรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนท่ีต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลา 
ท่ีก าหนดไว้ และสามารถให้กู้ยืมเงินตามประเภทของธุรกิจเงินทุนท่ีได้รับอนุญาต เช่น การให้
กู้ยืมเงินระยะปานกลางและระยะยาวแก่กิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม 
การให้เช่าซื้อบางประเภท แต่ไม่สามารถประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศได้  

6) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) คือ บริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ โดยสามารถรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนท่ีจะจ่ายคืนเมื่อสิ้น
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ เช่น ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และต้องฝากเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท โดย
สามารถให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก  

2. ส านักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ คือ ส านักงานของธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ด าเนินการในประเทศไทย
แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ส านักงานผู้แทนฯ สามารถด าเนินการเพื่อประโยชน์ของ
ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานอื่น ๆ ของธนาคาร ได้เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการติดต่อ ประสานงาน 
การแนะน าลูกค้า และการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งให้ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานอื่น ๆ 
ของธนาคารเท่านั้น เช่น การรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของลูกค้าและ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน ส านักงานผู้แทนฯ ต้องไม่ประกอบธุรกิจใดอันเข้าข่าย
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจให้เช่าซื้อ ลีสซิ่ง แฟ็กเตอริง รับซื้อ 
รับโอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

3. บริษัทบริหารสินทรัพย์ คือ บริษัทท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้สามารถประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์และหลักประกัน



50 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน 

ของสถาบันการเงิน เช่น ลูกหนี้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans: NPLs)  
สินทรัพย์ของสถาบันการเงินท่ีปิดกิจการไปแล้ว โดยจะน ามาบริหารต่อ เช่น น าไปให้กู้ยืม
เพิ่มเติม ปรับปรุงโครงสร้างหนี้  

4.  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หมายถึง สถาบันการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น เพื่อด าเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ และ
สนับสนุนการลงทุนต่าง ๆ แบ่งเป็น 

1) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป หมายถึง 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีเป็นธนาคารและให้บริการทางการเงินท้ังด้านเงินฝากและการให้
สินเชื่อ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ไม่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป หมายถึง 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ีท าธุรกิจตามขอบเขตท่ีก าหนด เช่น ให้สินเชื่อหรือรับประกันสินเชื่อ
ให้แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่ไม่รับเงินฝากจากประชาชนท่ัวไป เช่น ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย 

5.  ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน แบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้  

1) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต จะด าเนินกิจการเกี่ยวกับบัตรเครดิต 
เพื่อให้ผู้ถือบัตรน าไปใช้ช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการช าระด้วยเงินสด หรือ
เพื่อใช้เบิกถอนเงินสด โดยผู้ประกอบธุรกิจทดรองจ่ายเงินแทนผู้ถือบัตรนั้นก่อน และจะได้รับ
ช าระคืนจากผู้ถือบัตรในภายหลัง  

2) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ จะด าเนินกิจการ
เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลธรรมดาโดยไม่มีหลักประกัน เพื่อน าไปใช้จ่ายส่วนตัว โดยไม่รวม
การเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์  

3) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การ
ก ากับ หรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จะด าเนินกิจการให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 

4) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีอยู่ภายใต้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 
และมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก ากับดูแลเฉพาะส่วนของธุรกิจนี้  
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5) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงินหรือโอนเงินตรา
ต่างประเทศ ปัจจุบันผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงิน (ท่ีไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์) ท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ มี 2 ประเภท ได้แก่ 

  5.1) บุคคลรับอนุญาต สามารถประกอบธุรกิจการซื้อและขายธนบัตร
ต่างประเทศ และรับซื้อเช็คเดินทางจากลูกค้า  

  5.2) ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ สามารถประกอบธุรกิจการโอนเงิน
เข้าออกจากประเทศไทย  

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ธปท. www.bot.or.th  

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 5 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

การวางแผนการเงิน 
สาระส าคัญ 

วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปท าให้คนเราต้องใช้เงินในการด ารงชีพมากขึ้น จนท าให้
หลายครอบครัวเกิดปัญหาเงินไม่พอใช้ เราจึงจ าเป็นต้องวางแผนการเงินเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่ง 
ในท่ีสุดแล้วอาจช่วยสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้เราได้ด้วย โดยเริ่มจากการประเมินตนเอง
เพื่อให้ทราบฐานะการเงินและรู้จักการใช้จ่ายของตนเองผ่านการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย แล้ว
ตั้งเป้าหมายการเงินให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินและความสามารถของตนเอง รวมไปถึง
รู้จักการออมเงินและระบบการออมเงินต่าง ๆ 

ตัวชี้วัด 

1. อธิบายหลักการประเมินฐานะการเงิน 
2. ค านวณฐานะทางการเงินของตนเอง 
3. อธิบายลักษณะของการมีสุขภาพการเงินท่ีดี 
4. ประเมินสุขภาพการเงินของตนเอง 
5. บอกความแตกต่างของ “ความจ าเป็น” และ “ความต้องการ” 
6. จัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย 
7. บอกลักษณะของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
8. บอกประโยชน์ของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
9. จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
10. บอกประโยชน์ของการมีเป้าหมายการเงินในชีวิต 
11. บอกเป้าหมายการเงินท่ีควรมีในชีวิต 
12. อธิบายวิธีการตั้งเป้าหมายการเงินตามหลัก SMART 
13. วางแผนการเงินตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
14. อธิบายความหมาย และประโยชน์ของการออม 
15. ตั้งเป้าหมายการออม 
16. บอกหลักการออมให้ส าเร็จ 
17. อธิบายบทบาทหน้าท่ีและหลักการของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
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ขอบข่ายเนื้อหา 

1. การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 
2. การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
3. การตั้งเป้าหมายการเงิน 
4. การออม 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา 35 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 
2. หนังสือรู้รอบเรื่องการเงิน ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  

ตอน วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด  
3. สมุดเงินออม ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
4. เว็บไซต์ www.1213.or.th เฟซบุ๊ก www.facebook.com/hotline1213 
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เร่ืองที่ 1 การวางแผนการเงิน 

 

การวางแผนการเงินเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้เราสามารถจัดการชีวิตอย่างเป็น
ระบบ ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย มีเงินใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีเงินออมไว้ซื้อสิ่งต่าง ๆ หรือ
ลงทุน รวมไปถึงมีเงินไว้ใช้จ่ายยามแก่ชรา 

การวางแผนการเงินในแต่ละวัย 

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหน อายุเท่าไร ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเงิน ดังนั้น ทุกคน 
จึงควรวางแผนการเงิน แต่อายุท่ีแตกต่างท าให้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตแตกต่างกันไป คนใน
แต่ละวัยจึงอาจมีการวางแผนการเงินท่ีไม่เหมือนกัน 

 
วัยเด็ก 

ลักษณะส าคัญ เป็นวัยท่ียังไม่มีรายได้ แต่อาจมีรายรับเป็นเงิน
ของขวัญที่อาจได้ตามเทศกาลต่าง ๆ ส่วนรายจ่ายโดยมากผู้ปกครอง
จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

การวางแผนการเงิน เหมาะแก่การบ่มเพาะนิสัยการออมอย่าง
สม่ าเสมอ ให้รู้จักค่าของเงินและใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล เช่น ฝึกให้
ออมเงินเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ หรือฝึกจัดสรรเงินโดยให้เงินเมื่อไป
เท่ียว แล้วให้วางแผนใช้จ่ายเอง 

 
วัยท างาน 

ลักษณะส าคัญ เป็นวัยท่ีเริ่มมีรายได้เป็นของตนเอง มีอิสระในการ 
ใช้จ่าย แต่ส่วนมากมักเป็นรายจ่ายท่ีไปตามกระแสสังคม กิน เท่ียว  
ช้อป และเร่ิมเข้าถึงบริการสินเชื่อ 

การวางแผนการเงิน ควรวางแผนการใช้จ่ายไม่ให้เกินรายได้ท่ีมีอยู่ 
ระมัดระวังการก่อหนี้ และควรเริ่มวางแผนการออมโดยก าหนด
เป้าหมายการออมให้ชัดเจน เช่น ออมเพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน 
หรือแม้กระทั่งเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา 
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วัยสร้างครอบครัว 

ลักษณะส าคัญ เป็นวัยท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรายจ่าย 
ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะต้องรับผิดชอบสมาชิกในครอบครัว และมักมี
ภาระหนี้ท่ีต้องจ่าย 

การวางแผนการเงิน ต้องวางแผนการเงินอย่างรัดกุม ตั้งงบประมาณ
ส าหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทและพยายามใช้จ่ายไม่ให้เกินงบ เพื่อ
ป้องกันปัญหาเงินไม่พอใช้ นอกจากนี้ ควรวางแผนการเงินเพื่อ
การศึกษาบุตร และลงมือท าตามแผนการเงินเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา
อย่างจริงจัง 

 
วัยชรา 

ลักษณะส าคัญ เป็นวัยท่ีรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้เลย ภาระหนี้ 
อาจหมดไปแล้วหรือเหลือไม่มากนัก แต่รายจ่ายในชีวิตประจ าวัน 
ยังมีอยู่ และอาจมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 

การวางแผนการเงิน วางแผนใช้จ่ายให้ไม่เกินเงินท่ีมีอยู่ จ ากัดวงเงิน
ในการใช้ จ่ ายแต่ ละประ เภท และกั น เ งิ นส่ วนหนึ่ ง ไ ว้ เป็ น 
ค่ารักษาพยาบาล แต่ทางท่ีดีควรออมเงินเพื่อใช้ในยามชราและควร
เตรียมความพร้อมเรื่องสวัสดิการหรือการประกันสุขภาพตั้งแต่ 
ยังหนุ่มสาวจะได้มีชีวิตในวัยชราอย่างสุขสบาย 

ขั้นตอนการวางแผนการเงิน 

การวางแผนการเงินสามารถท าได้จาก 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ประเมินฐานะการเงินของตนเอง เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินในปัจจุบัน 
แล้วใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อก าหนดเป้าหมายการเงินในขั้นตอนต่อไป ซึ่งรายละเอียดจะกล่าว  
ในเรื่องท่ี 2  

2) ตั้งเป้าหมายการเงิน เพื่อก าหนดแผนปฏิบัติ โดยเป้าหมายท่ีดีจะต้องชัดเจน
และสอดคล้องกับความสามารถทางการเงิน ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในเร่ืองท่ี 4  

3) จัดท าแผนการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายการเงิน
ท่ีตั้งไว้ ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในเร่ืองท่ี 4 
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4) ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ซึ่งเป็นช่วงท่ี
ต้องมีวินัยเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้จะตั้งเป้าหมายไว้ดีอย่างไร แต่หากขาดการปฏิบัติจริงจั ง
และต่อเนื่อง ก็อาจเผลอใจไปกับสิ่งท่ีอยู่นอกแผนได้ 

5) ตรวจสอบและปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บางครั้งสถานการณ์
การเงินของเราอาจแย่ลง ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ ก็ควรทบทวนแล้วปรับแผนเพื่อให้
สามารถปฏิบัติตามแผนและบรรลุเป้าหมายโดยไม่รู้สึกกดดันจนเกินไปได้ แต่ขณะเดียวกัน หาก
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น เช่น สามารถออมเงินได้มากขึ้น ก็ควรปรับแผน  
ให้ออมมากขึ้น 

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1  การวางแผนการเงิน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 2  การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 

 

การประเมินฐานะการเงินเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนการเงิน โดยเริ่มจาก
การพิจารณาว่าเรามีฐานะทางการเงินในปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์
การเงินของตนเอง และสามารถวางแผนการเงินส าหรับอนาคตได้ 

การประเมินฐานะการเงิน 

การประเมินฐานะการเงินสามารถท าได้หลายด้าน ซึ่งแต่ละด้านจะมีเครื่องมือ 
ท่ีช่วยประเมินแตกต่างกันไป การประเมินฐานะทางการเงินท่ีส าคัญมีดังนี้ 

1. การประเมินฐานะการเงิน (ภาพรวม) สามารถประเมินฐานะการเงินโดย
ค านวณหาความมั่งคั่งสุทธ ิซึ่งก็คือ มูลค่าท่ีเหลืออยู่หลังจากท่ีน าทรัพย์สินท้ังหมดลบด้วยหนี้สิน
ท้ังหมด 

 
ความมั่งคั่งสุทธิ จะบอกฐานะท่ีแท้จริงของเราว่ามีสินทรัพย์ท่ีเป็นของเราจริง ๆ 

เท่าไร โดยสามารถค านวณความมั่งคั่งสุทธิได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

1) ค านวณมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดท่ีมีอยู่โดยจดรายการสินทรัพย์แยก
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 สินทรัพย์สภาพคล่อง คือ เงินสด และสินทรัพย์ท่ีเปลี่ยนเป็นเงิน

สดได้ง่าย เช่น เงินฝากธนาคาร 
 สินทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ สินทรัพย์ท่ีถือครองเพื่อมุ่งหวัง

ผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น สลากออมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล 
หุ้นกู้ กองทุนรวม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยบันทึกในราคาตลาด 
(ราคาซื้อขายในปัจจุบัน) 
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 สินทรัพย์ส่วนตัว คือ สินทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันหรือ
เพื่อสะสม เช่น ท่ีอยู่อาศัย รถยนต์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ โดย
บันทึกในราคาตลาดแล้วรวมมูลค่าของสินทรัพย์ท้ัง 3 ประเภท 

2) ค านวณมูลค่าหนี้สินทั้งหมดท่ีมีอยู่ โดยแยกหนี้สินออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 
 หนี้สินระยะสั้น ได้แก่ หนี้ท่ีต้องจ่ายคืนภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นหนี้ท่ีเกิดจากการอุปโภคบริโภค เช่น หนี้บัตรเครดิต 
หรือการซื้อสินค้าเงินผ่อน 

 หนี้สินระยะยาว ได้แก่ หนี้ท่ีมีเวลาผ่อนช าระนานกว่า 1 ปี เช่น 
หนี้ท่ีเกิดจากการซื้อบ้านและรถยนต์ โดยใช้ตัวเลขของจ านวนหนี้
ท่ีเหลืออยู่ แล้วรวมมูลค่าของหนี้สินท้ัง 2 ประเภท 

3) ค านวณความมั่งค่ังสุทธิ เมื่อได้มูลค่าสินทรัพย์ท้ังหมดแล้วให้น าไป 
หักออกด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด ส่วนท่ีเหลืออยู่ก็จะเป็น “ความมั่งคั่ง
สุทธิของเรา” 
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ตัวอย่างการค านวณความมั่งคั่งสุทธิ 

 

 

2. การประเมินด้านหนี้ สามารถประเมินได้จากอัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้
ต่อเดือน ซึ่งเป็นสัดส่วนการช าระหนี้ต่อรายได้ นอกจากจะท าให้ทราบภาระหนี้ท่ีต้องจ่าย 
ต่อเดือนแล้ว ยังสามารถใช้ประเมินความสามารในการช าระหนี้หากต้องการกู้เงินในอนาคต  
อีกด้วย 

อัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ สามารถค านวณได้จากน าจ านวนหนี้ท่ีต้องจ่าย 
ต่อเดือนหารด้วยจ านวนรายได้ท่ีได้รับในแต่ละเดือน ผลลัพธ์ท่ีได้จะบอกว่า เราจ่ายหนี้เป็น
สัดส่วนเท่าไร 
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ตัวอย่าง นาง ก มีรายได้จากการขายของในตลาดเดือนละ 9,000 บาท และมีหนี้ค่าผ่อนทีวี
รุ่นใหม่ล่าสุดอีกเดือนละ 4,950 บาท อัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของนาง ก มีค่าเท่าไร และมี
ความหมายอย่างไร 

อัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้  = 4,950 ÷ 9,000 
     = 0.55 หรือ 55% 
จากการค านวณ อัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของนาง ก มีค่าเท่ากับ 55%  

นั่นหมายความว่า หากมีรายได้ 100 บาท นาง ก ต้องใช้เงินจ่ายหนี้ถึงเดือนละ 55 บาท  
เหลือใช้เพียงแค่เดือนละ 45 บาทเท่านั้น 

3. การประเมินด้านการออม สามารถประเมินได้จากอัตราส่วนเงินออม 
ต่อรายได้ต่อเดือน 

อัตราส่วนนี้ค านวณได้จากน าจ านวนเงินท่ีออมต่อเดือนหารด้วยจ านวนรายได้ 
ท่ีได้รับในแต่ละเดือน ผลลัพธ์ท่ีได้จะบอกว่า เราน ารายได้ท่ีมีไปเป็นเงินออมเป็นสัดส่วนเท่าไร 

 

ตัวอย่าง นาง ก มีรายได้จากการขายของในตลาดเดือนละ 9,000 บาท และออมเงิน 
เดือนละ 450 บาท อัตราส่วนเงินออมต่อรายได้ของนาง ก มีค่าเท่าไรและมีความหมายอย่างไร 

อัตราส่วนเงินออมต่อรายได้  = 450 ÷ 9,000 
     = 0.05 หรือ 5% 
จากการค านวณ อัตราส่วนเงินออมต่อรายได้ของนาง ก มีค่าเท่ากับ  5%  

นั่นหมายความว่า หากมีรายได้ 100 บาท นาง ก น าไปเป็นเงินออมแค่ 5 บาท  

4. การประเมินด้านรายรับ-รายจ่าย สามารถประเมินได้จากการบันทึก
รายรับ-รายจ่าย แล้วสังเกตดูว่าในแต่ละเดือนมีรายรับ-รายจ่ายอะไรบ้าง ซึ่งรายละเอียดจะ
กล่าวในเร่ืองท่ี 3 
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ลักษณะของการมีสุขภาพการเงินที่ดี 

การมีสุขภาพทางการเงินท่ีดี จะท าให้มีความมั่นคงทางการเงิน ลดความเสี่ยง 
ท่ีจะเกิดปัญหาการเงิน หรือปัญหาเงินไม่พอใช้ โดยลักษณะของการมีสุขภาพการเงินท่ีดีมีดังนี้ 

1) มีอัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ไม่เกิน 33% หรือมีภาระหนี้ต่อเดือนไม่เกิน 
1 ใน 3 ของรายได้ ซึ่งเป็นสัดส่วนของหนี้ท่ีคนท่ัวไปพอจะจ่ายไหว แต่หากมีอัตราส่วนหนี้ 
ต่อรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าลักษณะของการมีสุขภาพการเงินท่ีดี อาจมีความหมายดังนี้ 

อัตราเปรียบเทียบ ความหมาย ค าแนะน า 

1. อัตราส่วนภาระหนี้
ต่อรายได้มากกว่ า 
33% 

มีหนี้มากเกินไป จนอาจ 
ท า ใ ห้ เ งิ น ไ ม่ พ อ ใ ช้ จ่ า ย 
ในชีวิตประจ าวัน หรือซื้อ
ของ ท่ีอยากได้  และยังมี
โอกาสท่ีจะเกิดปัญหาทาง
การเงินได้ 

ควรวางแผนการจ่ายหนี้ให้ดี และ
เมื่อมี เงินได้ ควรแบ่งเงินไว้เป็น 
เงินออมเพื่อใช้จ่ายยามเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน โดยไม่ต้องก่อหนี้ เพิ่มจน
กลายเป็นปัญหาทางการเงิน 

2. อัตราส่วนภาระหนี้
ต่อรายได้น้อยกว่ า 
33% 

มีภาระหนี้ไม่มากนัก ท าให้
การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน
ไ ม่ ติ ด ขั ด  และสามารถ 
กั น เ งิ น ส่ วนหนึ่ ง ไ ว้ เ ป็ น 
เงินออมได้  

ควรออมเงินไว้ส าหรับเหตุการณ์
ฉุกเฉิน เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อหนี้เพิ่ม 
และอาจออมเงิน เพื่อเป้าหมาย 
อื่น ๆ เช่น เพื่อใช้จ่ายในยามท่ี 
ไม่สามารถหาเงินได้ 

 

  รู้หรือไม่ว่า 

เราสามารถคิดง่าย ๆ ได้ว่า “เราไม่ควรมีหนี้ที่ต้องจ่ายต่อเดือนเกิน 1 ใน 3 
ของรายได้” เช่น นาง ก มีรายได้เดือนละ 9,000 บาท  

นาง ก ก็ไม่ควรมีหนี้ท่ีต้องจ่ายคืนในแต่ละเดือนเกิน    = รายได้ ÷ 3 
                               = 9,000 ÷ 3  

                               = 3,000 บาท 
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2) มีอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้อย่างน้อย 25% หรือมีเงินออมต่อเดือน
อย่างน้อย 1 ใน 4 ของรายได้ ซึ่งเป็นสัดส่วนของเงินออมท่ีคนท่ัวไปควรมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ แต่หากมีอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่านี้ อาจมีความหมายดังนี้ 

อัตราเปรียบเทียบ ความหมาย ค าแนะน า 

1. อัตราส่วนเงินต่อ
ร า ย ไ ด้ ม าก กว่ า 
25% 

ออมเงินในระดับท่ีดี แต่หาก
มากไปจนต้องใช้จ่ายอย่าง
กระเบียดกระเสียร อาจท าให้
เกิดความรู้สึกกดดันจนท าให้
ชีวิตไม่มีความสุขได้ 

อาจแบ่ งส่ วนเงินออมไว้ เป็น 
ส่วน ๆ เพื่อเป้าหมายต่าง ๆ เช่น 
เพื่อลงทุน หรือออมไว้ใช้จ่ายใน
วัยชรา หากมีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน
แล้ว ก็อาจแบ่งเงินออมส่วนหนึ่ง
ไว้ท าความฝันของตัวเองให้เป็น
ความจริง 

2. อัตราส่วนเงินออม
ต่อรายได้น้อยกว่า 
25% 

ออม เงิ นน้ อย เกิน ไป เมื่ อ
ต้องการซื้ออะไรก็อาจต้อง 
ก่อหนี้  

ควรออมเงินให้มากขึ้น อาจเริ่ม
ออมจ านวนท่ีไม่มาก แล้วค่อย ๆ 
เพิ่มทีละนิด เช่น เริ่ม ท่ี  10% 
ของรายได้ แล้วพยายามเพิ่มให้
ได้จนถึง 25% 

 

  รู้หรือไม่ว่า 

เราสามารถคิดง่าย ๆ ได้ว่า “เราควรออมเงินเดือนละ 1 ใน 4 ของรายได้” 
เช่น นาง ก มีรายได้จากการขายของในตลาดเดือนละ 9,000 บาท  

นาง ก ก็ควรออมเงินเดือนละ  = รายได้ ÷ 4 
   = 9,000 ÷ 4  

   = 2,250 บาท 

3) มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน  
เงินออมเผื่อฉุกเฉินเป็นเงินท่ีเก็บไว้ใช้ยามจ าเป็น เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเหตุการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและต้องใช้เงินจ านวนมาก เช่น เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุท่ีต้องรักษาตัว 
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ในโรงพยาบาล รายได้ลดกะทันหัน หรือตกงาน ซึ่งควรมีอย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็น 
ต่อเดือน  

ตัวอย่าง นาง ก มีรายได้จากการขายของในตลาดเดือนละ 9,000 บาท มีค่าใช้จ่ายจ าเป็น
ต่อเดือนละ 4,000 บาท นาง ก ควรมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อยเท่าไร 

นาง ก ควรมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย   = ค่าใช้จ่ายจ าเป็นต่อเดือน x 6 
       = 4,000 x 6 
       = 24,000 บาท 
เมื่อมีความจ าเป็นต้องน าเงินออมเผื่อฉุกเฉินออกมาใช้ ก็ควรออมเงินคืนให้อยู่ 

ในระดับเดิมโดยเร็ว เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ก็จะสามารถน าเงินออกมาใช้ได้อีก โดยเงินออม
เผื่อฉุกเฉินควรเก็บไว้ในท่ีท่ีสามารถน าออกมาใช้ได้ง่าย เช่น ฝากในบัญชีออมทรัพย์ เพื่อให้
สามารถถอนออกมาใช้ได้สะดวก ทันเวลา และไม่ติดเงื่อนไขการฝากถอน ท้ังนี้ ควรแยกบัญชี
เงินออมเผื่อฉุกเฉินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อป้องกันการน าเงินออมออกมาใช้โดยไม่ตั้งใจหรือเพื่อ
เหตุที่ไม่จ าเป็น 

     

  รู้หรือไม่ว่า 

เราสามารถดูจ านวนค่าใช้จ่ายจ าเป็นของเราจากการบันทึกรายรับ -รายจ่าย 
โดยต้องท าการบันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างน้อย 1 เดือน และแยกรายการรายจ่ายเป็น 
“รายจ่ายจ าเป็น” และ “รายจ่ายไม่จ าเป็น” ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่องท่ี 3 
 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 3 การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

 

การบันทึกรายรับ–รายจ่าย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินตนเองเพื่อวางแผน
การเงิน โดยการบันทึกรายรับ-รายจ่ายจะท าให้ทราบถึงลักษณะของรายได้และนิสัยการใช้จ่าย
ของผู้บันทึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเงิน 

ขั้นตอนการจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

การท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายไม่มีกฎหรือข้อบังคับตายตัว แต่หากจะท าเพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการวางแผนการเงิน การบันทึกรายรับ-จ่ายควรมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดระยะเวลาท่ีจะบันทึก เช่น 1 เดือน 1 ปี หรือตลอดไป โดยจะต้อง
เลือกระยะเวลาท่ีสามารถท าได้จริงและสามารถบันทึกได้ทุกวัน และเพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนการเงินควรบันทึกทุกวันติดต่อกันอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งจะท าให้ทราบพฤติกรรมใช้จ่าย
ท่ีแท้จริง 

2. เลือกสมุดเพื่อใช้บันทึกรายรับ-รายจ่าย โดยควรเลือกสมุดเล่มเล็กท่ีสามารถ
พกพาได้สะดวก หรืออาจใช้วิธีจดลงในสมุดเล่มเล็กระหว่างวัน แล้วกลับมาเขียนลงในสมุด
บันทึกรายรับ-รายจ่ายตัวจริงท่ีบ้าน หรืออาจบันทึกลงในสมาร์ตโฟนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ 

3. จดการรับและจ่ายเงินทุกครั้งลงในบันทึกรายรับ-รายจ่าย ไม่ว่าจะเป็น 
เงินจ านวนมากหรือเงินจ านวนน้อย ก็ไม่ควรละเลย และไม่ควรปรับเปลี่ยนตัวเลขหรือรายการ 
ท้ังนี้ ก็เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีแท้จริง โดยจะต้องแยกรายจ่ายออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ รายจ่ายจ าเป็น และรายจ่ายไม่จ าเป็น 

1) รายจ่ายจ าเป็น หมายถึง รายจ่ายท่ีจะต้องจ่าย ไม่สามารถตัดออกได้ 
เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญส าหรับชีวิต เช่น ค่าอาหาร ค่าผ่อนหรือเช่าท่ีอยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปท างาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเทอม 

2) รายจ่ายไม่จ าเป็น หมายถึง รายจ่ายท่ีไม่มีบทบาทส าคัญต่อชีวิต จะจ่าย
หรือไม่จ่ายก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ เป็นแค่เพียงความต้องการ เช่น ค่าอุปกรณ์แต่งรถ ค่าหวย 
ค่าเสื้อผ้าท่ีซื้อมาเพียงเพราะว่าเห็นว่าสวยดีแต่ไม่ได้ใช้ ค่าเหล้า ค่าบุหรี ่

4. รวมยอดเงินของรายรับ เงินออม รายจ่ายท่ีจ าเป็น และรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น
ท้ังหมดเพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง 
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  รู้หรือไม่ว่า 
การพิจารณาว่ารายจ่ายใดเป็นรายจ่ายจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล เพราะรายจ่ายจ าเป็นของคนหนึ่งอาจเป็นรายจ่าย 
ไม่จ าเป็นของอีกคนหนึ่ง หรือรายจ่ายไม่จ าเป็นของคนหนึ่งอาจมีความจ าเป็นส าหรับอีกคน
หนึ่งก็ได้ เช่น ผู้ท่ีมีอาชีพรับจ้างขนของ รถก็เป็นรายจ่ายท่ีจ าเป็นมาก แต่ส าหรับอาชีพครูท่ี
สอนอยู่โรงเรียนใกล้บ้าน รายจ่ายเกี่ยวกับรถอาจเป็นสิ่งไม่จ าเป็นเลยก็ได้ ดังนั้น การ
พิจารณาว่าส่ิงใดเป็นรายจ่ายจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น จึงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 

ส่วนประกอบที่ส าคัญของบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

การบันทึกรายรับ-รายจ่ายสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ ผู้บันทึกสามารถ
ออกแบบตารางบันทึกได้ตามความถนัดหรือตามท่ีตนเองชื่นชอบ แต่การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ในแต่ละเดือนนั้น ควรมีส่วนประกอบดังนี้ 

1. ส่วนของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ควรเป็นตารางท่ีมีความยาวเพียงพอ
ต่อการบันทึกตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน (อาจใช้กระดาษมากกว่า 1 หน้า) โดยจะต้อง
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

 วันที่ – กรอกวันท่ีท่ีมีรายรับหรือรายจ่ายเกิดขึ้น 
 รายการ – กรอกรายการรายรับหรือรายจ่ายท่ีเกิดขึ้น และหากมี

ค าอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถกรอกลงในช่องนี้ได้ 
 รายรับ – กรอกจ านวนเงินส าหรับรายการท่ีเป็นรายรับ 
 เงินออม – กรอกจ านวนเงินส าหรับรายการท่ีการออมเงิน  
 รายจ่าย – กรอกจ านวนเงินส าหรับรายการท่ีเป็นรายจ่าย ซึ่งผู้บันทึก 

ต้องแยกระหว่างรายจ่ายจ าเป็นและรายจ่ายไม่จ าเป็น โดยพิจารณาถึง
ความจ าเป็นของรายจ่ายนั้นต่อการด ารงชีวิต 
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ตัวอย่างส่วนของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

 
 

2. ส่วนของการสรุปรายรับ-รายจ่าย เป็นสรุปการใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพื่อให้
ทราบว่า ผู้บันทึกใช้จ่ายเกินรายรับท่ีได้รับมาหรือไม่ สามารถค านวณได้จากน ายอดรวมของ
รายรับตลอดทั้งเดือน ลบออกด้วยเงินออมและรายจ่ายทั้ง 2 ประเภทที่เกิดขึ้นตลอด 
ระยะเวลา 1 เดือน  

หากผลลัพธ์ท่ีได้เป็นบวก แสดงว่ามีการใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับท่ีมีอยู่ จึงยังมี
เงินเหลือตามจ านวนท่ีค านวณได้ และเมื่อพบว่าเงินเหลือ ก็ควรวางแผนจัดสรรว่าจะน าเงินนั้น
ไปท าอะไร เช่น น าไปเป็นเงินออมเพิ่มเติมจากท่ีออมไปแล้วเมื่อมีรายได้เข้ามา น าไปบริจาค 
หรือตั้งเป็นเงินออมอีกก้อนหนึ่งเพื่อน าเงินไปลงทุน 

แต่หากผลลัพธ์ติดลบ แสดงว่ามีการใช้เงินเกินรายรับท่ีมีอยู่ตามจ านวน 
ท่ีติดลบ จึงต้องหาสาเหตุของการใช้เงินเกิน เช่น อาจมีค่าใช้จ่ายบางประเภทมากเกินไปหรือ
มากกว่าปกติ ดังนั้น จะต้องวางแผนลดรายจ่าย โดยเริ่มพิจารณาจาก “รายจ่ายไม่จ าเป็น” ว่ามี
รายการใดท่ีสามารถลดได้ หรือพิจารณาจาก “รายจ่ายจ าเป็น” ว่ามีรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น 
แอบแฝงอยู่หรือไม่ 

ตัวอย่างส่วนของการสรุปรายรับ-รายจ่าย 
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3. ส่วนของการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย เป็นการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย 

ท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 1 เดือน โดยผู้บันทึกสามารถวิเคราะห์บันทึกรายรับ -รายจ่าย 
ของตนเองได้ 4 ด้านดังนี้ 

1) รายรับ ให้พิจารณาถึงจ านวนและความถี่ของรายรับ เช่น รายวัน  
รายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนใช้เงินว่า เงินท่ีได้รับนั้นจะต้องใช้  
อีกกี่วัน จึงจะได้รับเงินรอบใหม่ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในวันท่ียังไม่ได้รับเงิน จะน าเงินส่วนไหน
ออกมาใช้จ่าย และหากจ าเป็นต้องหารายได้เพิ่ม จะหารายได้เพิ่มจากแหล่งใด 

2) เงินออม ให้พิจารณาถึงจ านวนและความถี่ของการออม เช่น  
ออมทุกวัน วันละ 20 บาท หรือออมสัปดาห์ละครั้ง ครั้ งละ 500 บาท หรือเดือนละครั้ง  
ครั้งละ 2,500 บาท ซึ่งจะท าให้ทราบความสามารถในการออมว่า สามารถออมได้เท่าไร  
และสามารถออมได้ทุกวัน สัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนการออม 

นอกจากนี้ ยอดรวมของเงินออมสามารถน าไปใช้ค านวณอัตราส่วนเงินออม
ต่อรายได้เพื่อบอกว่า ณ ปัจจุบันผู้บันทึกมีเงินออมเพียงพอแล้วหรือยัง ถ้าหากพบว่ายังมีไม่พอ 
ก็ควรวางแผนออมเพิ่ม โดยการลดรายจ่ายหรือหารายได้เพิ่ม 
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รู้หรือไม่ว่า 

การออมเงินทันทีท่ีได้รับเงิน จะท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายกว่า เพราะ
หากน าเงินไปใช้จ่ายก่อน ก็จะมีความเสี่ยงท่ีจะใช้หมดจนไม่มีเงินออม  

 

3) รายจ่ายไม่จ าเป็น โดยเปรียบเทียบกับรายจ่ายจ าเป็นว่ารายจ่ายไหน 
สูงกว่ากัน หากมี “รายจ่ายไม่จ าเป็น” สูงกว่า “รายจ่ายจ าเป็น” นั่นแสดงว่า ควรลดรายจ่าย 
ไม่จ าเป็นลง ดังนั้น ควรวางแผนลดรายจ่ายไม่จ าเป็น โดยเริ่มดูว่ามีรายจ่ายไหนในกลุ่มรายจ่าย
นี้สามารถลดได้บ้าง เช่น ค่าหวย ค่าเหล้า ค่าบุหรี่ ค่ากาแฟ และลองค านวณดูว่าหากลด
รายจ่ายเหล่านี้แล้ว ใน 1 เดือนจะมีเงินเหลือเท่าไร 

4) รายจ่ายจ าเป็น ให้ทบทวนรายจ่ายจ าเป็นอีกครั้งว่า ทุกรายการ 
เป็นรายจ่ายจ าเป็นท้ังหมดจริงหรือไม่ หากบางรายการสามารถลดหรือซื้อของท่ีถูกกว่า 
มาทดแทนได้ ก็ควรลองลดหรือซื้อของที่ถูกกว่ามาใช้แทน 

ตัวอย่างส่วนของการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย 
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ประโยชน์ของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

บันทึกรายรับ-รายจ่ายท่ีมีข้อมูลครบถ้วน และบันทึกติดต่อกันอย่างน้อย 
1 เดือน จะมีประโยชน์ดังนี้ 

1. ท าให้รู้พฤติกรรมการใช้จ่ายที่อาจท าให้เกิดปัญหาเงินไม่พอใช้ การบันทึก
รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นทุกครั้ง จะท าให้ทราบว่าใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งใดบ้าง เช่น จ่ายค่าสังสรรค์หรือ  
ค่าเหล้าเดือนละ 2,000 บาท (1 ปีก็เป็นเงิน 24,000 บาท) ซื้อหวยงวดละ 1,000 บาท   (แต่ใน
ระยะเวลา 2 ปี ถูกรางวัลแค่ 1 ครั้ง ได้เงินรางวัลน้อยกว่าค่าหวยท่ีเสียไป) เมื่อทราบว่า 
เงินหายไปไหน ก็สามารถวางแผนให้มีเงินพอใช้ได้ เช่น ลดค่าเหล้าเหลือเดือนละ 1,000 บาท 
(ก็จะได้เงินเก็บปีละ 12,000 บาท) หรืองดเหล้าไปเลย เลิกซื้อหวยเดือนละ 1,000 บาทแล้วน า
เงินมาออมแทน (สิ้นปีก็เหมือนถูกรางวัล 24,000 บาท 4 ปีก็มีเงินเก็บเกือบแสน) 

2. ท าให้สามารถวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของตนเองได้ การ
บันทึกจะท าให้ทราบลักษณะของรายรับและรายจ่ายว่ามีความถี่แค่ไหน จ านวนเท่าไร ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจัดสรรเงินท่ีได้รับ ให้มีพร้อมและเพียงพอต่อรายจ่ายท่ี
เกิดขึ้นในแต่ละเดือน และหากพบว่ารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ก็สามารถวางแผนลด
รายจ่ายหรือหารายได้เพิ่มได้ 

3. ท าให้เห็นสัญญาณของปัญหาทางการเงินและสามารถวางแผนแก้ไขได้ 
การบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจ า จะท าให้ทราบทันทีหากมีสัญญาณของปัญหาการเงิน เช่น 
มีรายจ่ายเกินรายรับติดต่อกันหลายเดือนจนต้องก่อหนี้ (เงินไม่พอใช้อยู่แล้ว พอก่อหนี้เพิ่มก็ไม่มี
เงินจ่ายหนี้) ต้องจ่ายหนี้มากกว่า 1 ใน 3 ของรายรับ (อาจท าให้ไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายอื่น ๆ  
จนต้องก่อหนี้เพิ่ม หนี้ก็มีมากอยู่แล้ว ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนเงินไม่พอจ่าย) ไม่มีเงินออมเลย (เมื่อมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินก้อน ก็ต้องก่อหนี้) และเมื่อทราบสัญญาณของปัญหา ก็จะสามารถ
วางแผนแก้ไขก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โต 

หลักการจัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย 

สิ่งส าคัญในการวางแผนการเงินคือ วางแผนการใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้รายได้ท่ีมีอยู่ 
แต่เมื่อบันทึกรายรับ-รายจ่ายแล้ว มักพบว่ารายจ่ายมีมากจนบางครั้งมากกว่ารายรับท่ีมี จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องจัดล าดับความส าคัญของรายจ่าย ซึ่งสามารถท าได้ดังนี้ 

1. ให้จ่าย “รายจ่ายจ าเป็นและไม่สามารถรอได้” ก่อน โดยพิจารณาว่า 
รายจ่ายนั้นเป็นรายจ่ายจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตชีวิตหรือไม่ และต้องจ่ายวันนี้หรือในเร็ววันนี้
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หรือไม่ หากเป็นรายจ่ายจ าเป็นและไม่สามารถรอได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ให้จ่ายรายจ่ายนี้
ก่อน และหากมีเงินไม่พอจ่าย ก็อาจต้องกู้ยืมแต่จะต้องวางแผนจ่ายเงินคืนอย่างรัดกุม เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหาหนี้ตามมาภายหลัง 

2. ให้ออมเงินเพื่อจ่าย “รายจ่ายจ าเป็นแต่สามารถรอได้” เช่น ค่าเรียนภาษา
ท่ีสาม หรือตู้เย็นเครื่องใหม่ท่ีจะต้องซื้อมาแทนของเดิมท่ีก าลังจะเสีย โดยออมเงินให้ครบก่อน 
แล้วจึงจะซื้อ หรืออาจน าเงินออมท่ีมีอยู่แล้วมาจ่ายก่อนได้และจะต้องออมเงินคืนให้เงินออม 
มีจ านวนเท่าเดิมโดยเร็ว แต่ท้ังนี้ ไม่ควรก่อหนี้เพื่อน าเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 

3. ให้พยายามตัดใจจาก “รายจ่ายไม่จ าเป็น” ซึ่งเป็นรายจ่ายท่ีไม่มีผลต่อ 
การด ารงชีวิต ถึงแม้จะไม่จ่าย ก็ยังสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ แต่หากรู้สึกไม่มีความสุขท่ีไม่ได้ซื้อ
หรือจ่ายเงินส าหรับของนั้น ให้ออมเงินให้ครบก่อนแล้วจึงจะซื้อ และท่ีส าคัญ จะต้องไม่ก่อหนี้
เพื่อรายจ่ายประเภทนี้ เพราะเมื่อถึงคราวจ าเป็น อาจกู้เงินได้ยากขึ้นหรือหากกู้ได้ ก็อาจท าให้มี
ภาระหนี้มากเกินไป จนไม่สามารถจ่ายไหวได้ 

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 4 การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน 

 

เมื่อประเมินฐานะการเงินของตนเองแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการค านวณอัตราส่วน 
ต่าง ๆ หรือการจัดท าบันทึกรายจ่าย จะท าให้ทราบถึงจ านวนรายรับ รายจ่าย หนี้ และ
ความสามารถในการออม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงินท่ีเป็น
ส่วนส าคัญในการวางแผนการเงิน 

การตั้งเป้าหมายการเงิน 

การตั้งเป้าหมายการเงินเป็นการก าหนดจุดหมายด้านการเงินท่ีต้องการไปให้ถึง 
ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนการเงิน โดยจะต้องอาศัยข้อมูลจากการประเมินฐานะการเงิน
เพื่อให้ได้เป้าหมายการเงินท่ีสอดคล้องกับความสามารถทางการเงินของผู้วางแผนการเงิน ซึ่ง
การตั้งเป้าหมายการเงินท่ีดีจะมีประโยชน์ดังนี้ 

1. ท าให้จัดท าแผนการเงินได้ง่ายขึ้น เช่น มีเป้าหมายท่ีจะปลดหนี้จ านวน 
12,000 บาทภายใน 1 ปี ก็จะสามารถจัดท าแผนการเงินเพื่อการปลดหนี้ได้ว่า ต้องเก็บเงินเพื่อ
จ่ายหนี้เดือนละ 1,000 บาทนาน 12 เดือน เพื่อให้ครบ 12,000 บาท 

2. ท าให้เกิดความมุ่งมั่นและบรรลุสิ่งที่ต้องการง่ายขึ้น  เป้าหมายและ
แผนการเงินท่ีชัดเจนเปรียบเสมือนแผนทีน่ าทางชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่เสียเวลาไปกับ
สิ่งล่อใจอื่น ๆ เช่น มีเป้าหมายปลดหนี้จ านวน 12,000 บาทภายใน 1 ปี ซึ่งในระหว่างนี้อาจมี  
สิ่งล่อใจให้ซื้อหรือก่อหนี้เพิ่ม เช่น ทีวีใหม่ โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ แต่เมื่อตั้งเป้าหมายว่า 
จะปลดหนี้แล้ว ก็จะเกิดการยับยั้งชั่งใจขึ้น แทนท่ีจะซื้อของเหล่านั้นเลย ก็อาจเลื่อนไปซื้อ
หลังจากปลดหนี้แล้วหรือไม่ซื้อเลย 

3. ท าให้ทราบถึงอุปสรรคที่อาจท าให้ไม่บรรลุ เป้าหมายที่ตั้ งไว้  เช่น  
มีเป้าหมายเก็บเงินเพื่อไปเท่ียวจ านวน 24,000 บาทภายใน 1 ปี จึงจัดท าแผนออมเงินเดือนละ 
2,000 บาท แต่นึกขึ้นได้อีกว่าในอีก 4 เดือนข้างหน้าจะต้องจ่ายค่าชุดนักเรียนใหม่ จึงอาจต้อง
ปรับเป้าหมายการท่องเท่ียวหรือตั้งเป้าหมายออมเงินเพื่อซื้อชุดนักเรียนเพิ่มเติมด้วย 

4. ช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านอื่น ๆ เช่น อยากมีรถไว้ขับรับจ้างเป็นอาชีพ  
ก็สามารถตั้งเป้าหมายทางการเงินว่าจะเก็บเงินเพื่อซื้อรถ หรืออยากไปเท่ียวพักผ่อน ก็อาจ
ตั้งเป้าหมายออมเงินเพื่อพักผ่อนได้ 
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เป้าหมายการเงินที่ควรมีในชีวิต 

การตั้งเป้าหมายการเงินสามารถตั้งได้หลายด้าน ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้ 

เป้าหมายด้านรายรับ เป้าหมายด้านการออม 

 เพิ่มรายได้จากการท าอาชีพเสริม เช่น 
ท าขนมขาย รับจ้างเย็บผ้า  
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 ฯลฯ 

 ออมเผื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ออมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 
 ออมเพื่อแต่งงาน 
 ออมเพื่อซื้อรถ/บ้าน 
 ออมเพื่อลงทุน 
 ออมเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา 
 ออมเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ 
 ฯลฯ 

เป้าหมายด้านรายจ่าย เป้าหมายด้านหนี้สิน 

 ลดรายจ่ายค่าของใช้ไม่จ าเป็น เช่น 
ลดค่าหวย ลดค่าเหล้า ลดค่าบุหรี่ 

 งดรายจ่ายไม่จ าเป็น เช่น งดค่าน้ า
สมุนไพรดับกระหาย งดค่าหวย  

 ลดรายจ่ายจ าเป็นโดยใช้สินค้าท่ีราคา
ถูกกว่าแทน เช่น ใช้สบู่ธรรมดาแทน
สบู่น าเข้าจากต่างประเทศราคาแพง 

 ฯลฯ 

 เพื่อปลดหนี้รถ/บ้าน/อื่น ๆ 
 เพื่อลดหนี้ (จ่ายหนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้

หนี้หมดเร็วขึ้น) 
 งดใช้บัตรผ่อนสินค้าหรือบัตรเครดิต 
 ก่อหนี้เฉพาะรายจ่ายจ าเป็น 
 ฯลฯ 

คนเราสามารถมีเป้าหมายการเงินได้มากกว่าหนึ่งเป้าหมาย เช่น บุคคลหนึ่งอาจ
มีเป้าหมายท่ีจะเก็บเงินเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ เพื่อซื้อตู้เย็น เพื่อซื้อทีวี หรือเพื่อซื้ออะไรหลาย ๆ 
อย่างในเวลาเดียวกัน แต่ความสามารถด้านการเงินของแต่ละคนมีจ ากัด จึงยากท่ีจะบรรลุ 
หลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน ดังนั้น เราจ าเป็นท่ีจะต้องเลือกและจัดล าดับเป้าหมายการเงิน
ในชีวิตที่ควรมี เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินได้ 
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การเลือกและจัดล าดับเป้าหมายการเงินจะพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. ความส าคัญของเป้าหมาย  พิจารณาว่าเป้าหมายนั้นมีผลกระทบต่อ 
การด ารงชีวิตหรือไม่ หากมีผล อาจจะจัดล าดับให้เป็นเป้าหมายท่ีจะต้องบรรลุเป็นอันดับแรก 
เช่น เป้าหมายในการเก็บเงินเพื่อจ่ายหนี้ก็ย่อมมีความส าคัญมากกว่าการออมเงินเพื่อซื้อ
โทรศัพท์มือถือใหม่ เพราะหากไม่จ่ายหนี้ ก็อาจท าให้ยอดหนี้เพิ่มขึ้นเพราะดอกเบี้ย และหาก
เป็นเงินกู้นอกระบบ ก็มีความเสี่ยงท่ีจะถูกทวงถามหนี้อย่างโหดร้าย 

2. ความสามารถด้านการเงิน พิจารณาจากการประเมินฐานะการเงินของ
ตนเองว่า มีความสามารถที่จะออมเงินหรือใช้จ่ายเงินตามเป้าหมายนั้นหรือไม่ เช่น มีเป้าหมายท่ี
จะซื้อโทรศัพท์มือถือ ตู้เย็น ทีวี และรถยนต์ แต่มีรายรับเดือนละ 9,000 บาท ดังนั้น อาจจะ
ต้องเลือกเป้าหมายท่ีมีความส าคัญและอาจจะพอเป็นไปได้ก่อน เช่น เลือกซื้อตู้เย็นใหม่แทน 
เครื่องเดิมที่เสียแล้ว 

ตัวอย่างการเลือกและจัดล าดับเป้าหมายการเงิน 

กรณีที่มีหนี้... กรณีที่ไม่มีหนี้... 

1. ปลดหนี้ไปพร้อม ๆ กับออมเผื่อ
ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่มใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

2. ลดค่าใช้จ่ายเพื่อกันเงินไว้จ่ายหนี้ 
3. ออมเงินเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา 
4. ออมเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ 
5. ออมเพื่อลงทุน 
6. ฯลฯ 

1. ออมเผื่อฉุกเฉิน 
2. ออมเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา 
3. ออมเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ 
4. ออมเพื่อลงทุน 
5. ฯลฯ 

ท้ังนี้ หากมีความสามารถทางการเงินมาก ก็อาจมีหลายเป้าหมายพร้อม ๆ กันได้ 
แต่ควรจัดสรรเงินให้ดี เพื่อไม่ให้การออมท่ีมากเกินไปสร้างความกดดันในการใช้ชีวิตด้านอื่น ๆ 
เช่น ออมเงินจนไม่มีเงินเพื่อซื้ออาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย หรือออมเงินจนต้องไป
เบียดเบียนคนอื่น 
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ประเภทของเป้าหมายการเงิน 

เป้าหมายการเงินสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. เป้าหมายระยะสั้น เป็นเป้าหมายท่ีสามารถบรรลุได้ในเวลา 1 ปี เช่น  
ออมเงินเผื่อฉุกเฉินให้ได้จ านวน 30,000 บาท ออมเงินเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ 

2. เป้าหมายระยะกลาง เป็นเป้าหมายท่ีสามารถบรรลุได้ในระยะเวลา 1 – 3 
ปี เช่น ซื้อมอเตอร์ไซค์ หรือออมเงินเพื่อดาวน์รถยนต์ 

3. เป้าหมายระยะยาว เป็นเป้าหมายท่ีต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 3 ปีเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย เช่น ออมเงินเพื่อดาวน์บ้าน ออมเงินไว้ใช้ในยามสูงวัย 

การตั้งเป้าหมายการเงินที่ดีตามหลัก SMART 

เป้าหมายการเงินจะเป็นตัวก าหนดแผนการเงินเพื่อให้ไปถึงจุดหมายท่ีตั้งไว้ 
ดังนั้น เป้าหมายการเงินจะต้องชัดเจนและสอดคล้องกับความสามารถทางการเงิน  
โดยเป้าหมายการเงินท่ีดีจะต้องมีลักษณะดังนี้ 

S 
Specific 

1. ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะท าอะไร เพื่ออะไร เช่น ต้องการ
เก็บเงินเพื่อซื้อทีวี 

M 
Measurable 

2. ต้องวัดผลได้โดยก าหนดเป็นตัวเลข เช่น ซื้อทีวีราคา 
8,400 บาท 

A 
Achievable 

3. ต้องรู้ว่าควรท าอย่างไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย เช่น ออม
เงินเพิ่มเดือนละ 700 บาท 

R 
Realistic 

4. ต้องมีความเป็นไปได้ ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน เช่น จริง ๆ แล้ว
อยากซื้อทีวีเครื่องละ 100,000 บาท แต่เก็บเงินเพิ่มได้
เพียงเดือนละ 700 บาท จึงเลือกซื้อทีวีราคา 8,400 บาท
แทน 

T 
Time Bound 

5. ต้องก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน เพื่อให้วางแผนได้ตาม
ก าหนด เช่น ต้องการซื้อทีวีราคา 8,400 บาทใน 1 ปี  
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ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายการเงิน 

เป้าหมาย ดี/ไม่ด ี เหตุผล 

ฉันจะเก็บเงินให้ได้ภายในปีนี้  

  ระบุไม่ชัดว่าต้องเก็บเงินเพื่ออะไร 
  ไม่สามารถวัดผลได้ เพราะไม่ได้ระบุจ านวน

เงิน 

ฉันจะซื้อคฤหาสน์ราคา 10 
ล้านภายในปีหน้า  
(รายได้เดือนละ 20,000 บาท) 

   ไม่มีความเป็นไปได้ 

ฉันจะเก็บเงิน 1,000 บาททุก
เดือนเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อ
เป็นเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 

 

  เป้าหมายชัดเจน  
  วัดผลได้ 
  สามารถท าส าเร็จได้ 
  มีความเป็นได้ 
  มีระยะเวลาแน่ชัด 

การวางแผนการเงิน 

การวางแผนการเงิน เป็นการวางแผนเตรียมเงินและ/หรือใช้จ่ายอย่างไร 
ในอนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ โดยจัดท าเป็นแผนการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการเงิน 

แผนการเงินอาจจัดท าได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชอบ
ของผู้วางแผน แต่ควรมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 

1. ระบุเป้าหมายการเงิน เพื่อบอกจุดมุ่งหมายของแผนท้ังหมด โดยจะต้อง
เป็นไปตามหลักเป้าหมายการเงินท่ีดี (SMART)  

2. ระบุจ านวนเงินที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องระบุเป็นจ านวน
เงินหรือตัวเลขให้ชัดเจนว่าต้องใช้เงินเท่าไร 

3. ระบุระยะเวลาท่ีต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเงิน โดยระบุเป็นจ านวน
วัน เดือน หรือปี  
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4. ค านวณจ านวนเงินที่ต้องออมต่อเดือน โดยค านวณว่าต้องออมเงินเดือนละ
เท่าไรเพื่อให้ได้จ านวนตามท่ีต้องการ สามารถค านวณได้จากน าจ านวนเงินท่ีต้องการหารด้วย
ระยะเวลา (เดือน) ก็จะท าให้ทราบว่าควรเก็บเงินเดือนละเท่าไรเพื่อให้ได้เงินตามจ านวนท่ี
ต้องการ  

ตัวอย่าง นาง ก ต้องการซื้อทีวีราคา 8,400 บาทในอีก 12 เดือน  
นาง ก จะต้องออมเงินเดือนละ  = จ านวนเงินท่ีต้องการ ÷ ระยะเวลา (เดือน) 
    = 8,400 ÷ 12 
    = 700 บาท 

ดังนั้น แผนการออมของนาง ก ก็คือ จะต้องออมเงินเดือนละ 700 บาทเพื่อให้
ได้ซื้อทีวีมูลค่า 8,400 บาทในอีก 12 เดือนข้างหน้า 

5. จัดท าแผนการออม โดยก าหนดแหล่งเงินท่ีจะใช้เป็นเงินออมในแต่ละเดือน 
ซึ่งสามารถท าได้ท้ังการเพิ่มรายรับและลดรายจ่าย โดยพิจารณารายจ่ายจากการบันทึก  
รายรับ-รายจ่ายว่ามีรายจ่ายไม่จ าเป็นใดท่ีสามารถลดหรือเลิกแล้วน ามาเป็นเงินออมได้หรือไม่  
เช่น ลดค่ากาแฟจากท่ีดื่มทุกวันเป็นดื่มวันเว้นวัน หากกาแฟราคา 30 บาทต่อแก้ว ลดค่ากาแฟ
จ านวน 15 วัน จะได้เงิน 450 บาท (30x15) 
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ตัวอย่างแผนการเงิน 

แผนการเงินของ................................ 
จัดท า ณ วันที่................................. 

 

เป้าหมายการเงิน: ซื้อทีว ี  

จ านวนเงินที่ต้องการ: 8,400 บาท 

ระยะเวลา: 12 เดือนข้างหน้า 
 

ค านวณจ านวนเงินที่ต้องออมต่อเดือน:  

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

แผนการออม:  

1. ลดค่ากาแฟจากทุกวันเหลือวันเว้นวัน (กาแฟแก้วละ 30 บาท  
ลด 15 วัน) ได้เงิน 

450 บาท 

2. ลดค่าหวยจากงวดละ 300 บาท เหลืองวดละ 200 บาท  
(ลดงวดละ 100 บาท จ านวน 2 งวดต่อเดือน) ได้เงิน 

200 บาท 

3. หารายได้เพ่ิมโดยรับจ้างปักผ้าผืนละ 15 บาท จ านวน 4 ผืน  
ได้เงิน 

60 บาท 

ได้เงินออมรวมต่อเดือนเท่ากับ  710 บาท 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 

นาง ก จะต้องออมเงินเดือนละ  = จ านวนเงินที่ต้องการ ÷ ระยะเวลา (เดือน) 
 = 8,400 ÷ 12 

= 700 บาท 

ดังนั้น นาง ก จะต้องออมเงินเดือนละ 700 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
 

นาง ก 

1 มกราคม 25XX 
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เร่ืองที่ 5 การออม 

 

การออมเป็นสิ่งท่ีทุกคนคุ้นเคยกันดี แต่มักจะละเลยท่ีจะท า เพราะต้องใช้
เวลานานกว่าจะเห็นผล บางคนมองว่าการออมเป็นเรื่องของเด็ก แต่แท้จริงแล้วการออมเป็น
จุดเร่ิมต้นของความมั่นคงทางการเงิน และเป็นเหมือนวีรบุรุษที่ช่วยเหลือเราเมื่อมีปัญหาการเงิน  

ความหมายของการออม 

การออมเป็นการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งในปัจจุบันไปเก็บสะสมไว้ใช้ในอนาคต ซึ่ง
สามารถท าได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การเก็บสะสมด้วยตนเอง เช่น หยอดกระปุกออมสิน  
เก็บสะสมไว้ท่ีบ้าน ไปจนถึงการน าไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบท่ีมีความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นต่ า และได้รับผลตอบแทนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุน เช่น  
การฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า การซื้อสลากออมทรัพย์ 

ประโยชน์ของการออม 

การออมอย่างสม่ าเสมอจะท าให้ผู้ออมมีเงินก้อนสะสมเก็บไว้ ซึ่งมีประโยชน์
หลายประการ เช่น 

1. ช่วยแบ่งเบาภาระเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  โดยไม่ต้องก่อหนี้หรือขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่น 

2. ช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีปัญหาการเงิน เมื่อมีเหตุท าให้เงินท่ีมีไม่พอต่อ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น ก็สามารถน าเงินออมออกมาใช้ก่อนได้ ช่วยลดปัญหาเงินไม่พอใช้ซึ่งเป็น
สาเหตุหนึ่งของปญัหาการเงินได้  

3. ช่วยท าให้ความฝันเป็นความจริง เงินออมท่ีมีอาจน าไปเป็นเงินทุนเพื่อ 
ท ากิจการของตนเอง เรียนเพิ่มทักษะ คอมพิวเตอร์ ภาษา หรือปริญญาโท เป็นเงินดาวน์บ้าน 
ดาวน์รถ หรือเพื่อสร้างครอบครัว เช่น เพื่อจัดงานแต่งงาน เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อท่องเท่ียวกับ
ครอบครัว  

4. ช่วยสร้างโอกาสให้มีรายได้มากขึ้น เช่น น าเงินออมไปซื้อหุ้น พันธบัตร 
กองทุนรวม หรือน าไปลงทุนซื้อห้องแถวให้เช่า ก็มีโอกาสท่ีจะท าให้เงินท่ีมีอยู่งอกเงยมากขึ้น 
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เป้าหมายการออม 

การออมไม่ต่างจากการท าเรื่องอื่นท่ีจะต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน นอกจากจะเป็น
ประโยชน์ในการจัดท าแผนการเงินแล้ว ยังเป็นแรงผลักดันในการท าให้ส าเร็จหรือไม่น าเงินออม
ไปใช้ในเรื่องอื่นก่อนถึงเป้าหมาย  

เป้าหมายการออมสามารถตั้งได้หลายด้านและอาจมีหลาย ๆ เป้าหมายในเวลา
เดียวกันได้ ซึ่งเป้าหมายการออมท่ีส าคัญมีดังนี้  

1. เงินออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน  เป็นเงินท่ีออมไว้ใช้จ่ายหากเกิดเรื่อง 
ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือรายได้ลดกะทันหัน ซึ่งควรมีเงินออมก้อนนี้อย่างน้อย  
6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน  

เงินออมเผื่อฉุกเฉิน = รายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน x 6 

ส าหรับผู้ท่ียังไม่เคยมีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน อาจเริ่มตั้งเป้าหมายท่ี 3 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายจ าเป็นต่อเดือนก่อน เพื่อเป็นก าลังใจในการออม แล้วค่อย ๆ ออมเพิ่มไปให้ถึง 
จ านวน 6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน และหากมีเหตุให้ต้องน าเงินออมเผื่อฉุกเฉินออกไปใช้ 
ควรหาเงินมาออมเพื่อให้เงินก้อนนี้กลับมาอยู่ในระดับเดิมโดยเร็ว 

2. เงินออมเพื่อใช้จ่ายในยามชรา เป็นเงินท่ีออมไว้ใช้จ่ายในยามท่ีไม่มีรายได้
แล้ว หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จ านวนเงินท่ีต้องใช้จ่ายในยามชรานั้นค่อนข้างสูง  
จึงออมเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในยามชราตั้งแต่ตอนท่ียังมีรายรับอยู่ 

จ านวนเงินท่ีจะต้องใช้ในยามชรา สามารถประมาณการอย่างคร่าว ๆ ได้ดังนี้ 

เงินที่ควรมี  
= ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในยามชรา x 12 เดือน x จ านวนปีท่ีคาดว่าจะมีชีวิตหลังจากท่ีไม่มีรายได้ 

เงินออมเพื่อค่าใช้จ่ายจ าเป็นที่เป็นก้อนใหญ่ การวางแผนล่วงหน้าจะท าให้ทราบจ านวนเงินท่ี
ต้องใช้จ่ายและวางแผนออมเงินได้ทันเวลา เช่น ค่าเทอมบุตร ค่าดาวน์บ้าน ค่าซ่อมบ้าน ซึ่งการ
วางแผนออมแต่เนิ่น ๆ จะท าให้เรามีเวลาพอสมควรที่จะทยอยออมและ 
ท าให้ยอดออมต่อครั้ง (เช่น ต่อเดือน) ไม่สูงเกินก าลัง ท าให้ออมเงินได้ง่ายขึ้น และไม่สร้าง
ความรู้สึกกดดันจนเกินไป และเมื่อถึงเวลาท่ีต้องจ่าย ค่าใช้จ่ายนั้นก็จะไม่เป็นภาระและไมต่้องกู้
เงินเพื่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้น  
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 ตัวอย่าง นาง ก ต้องจ่ายค่าเทอมของลูกจ านวน 12,000 บาทในอีก 6 เดือนข้างหน้า  
นาง ก ก็ควรออมเงินเดือนละ = จ านวนเงินท่ีต้องการใช้ ÷ ระยะเวลา 
     = 12,000 ÷ 6 
     = 2,000 บาท 
ดังนั้น นาง ก ควรออมเงินเดือนละ 2,000 บาทเพื่อให้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูก

จ านวน 12,000 บาทในอีก 6 เดือนข้างหน้า 
เปรียบเทียบกับกรณีท่ีนาง ก มีเวลาเหลือเพียงแค่ 2 เดือน นาง ก จะต้องออม

มากถึง 6,000 บาทต่อเดือน 

3. เงินออมเพื่อการลงทุน เป็นออมเงินเพื่อน าไปลงทุนให้เงินงอกเงย ซึ่งท าได้
ตั้งแต่ลงทุนซื้อห้องแถวหรือเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้เช่า หรือลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการ
ลงทุนบางประเภทอาจต้องใช้เงินก้อนในการลงทุน และการลงทุนมีความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น  
การขาดทุน การได้ผลตอบแทนน้อยกว่าท่ีคาดหวัง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อน
ตัดสินใจลงทุน 

4. เงินออมเพื่อของที่อยากได้ เป็นการออมเพื่อน าเงินไปใช้จ่ายในสิ่งท่ีต้องการ 
เช่น ท่องเท่ียว ซื้อเครื่องเสียง เครื่องประดับสวย ๆ ซึ่งส่วนมากมักเป็นรายจ่ายไม่จ าเป็น ดังนั้น 
จึงควรออมเงินก่อนซื้อและไม่ควรก่อหนี้เพื่อซื้อของเหล่านี้ แต่ควรจะต้องตั้งเป้าหมายการออม
เพื่อซื้อของเหล่านี้ให้ชัดเจน และหากออมเงินไม่ครบ ก็ไม่ควรซื้อ  

5. เงินออมเพื่อปลดหนี้ เป็นการออมเพื่อน าเงินท่ีได้ไปจ่ายหนี้เพิ่ม เพื่อลด
จ านวนเงินต้นและดอกเบ้ีย และท าให้จ่ายหนี้หมดได้เร็วขึ้น 

นอกจากนี้ เราควรออมเงินอย่างน้อย 1 ใน 4 ของรายได้หรือ 25% ของรายได้ 
เมื่อมีรายรับ ก็ควรออมทันทีโดยแบ่งไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ว่าเป็นเงินออมเพื่ออะไร แต่ส าหรับ
ผู้ท่ีเริ่มต้นออมท่ีรู้สึกกดดันกับการออมเงิน 25% ของรายได้ อาจเริ่มออมท่ี 10% ของรายได้
ก่อน แล้วค่อย ๆ ออมเพิ่มขึ้น และควรออมอย่างสม่ าเสมอ 

หลักการออมให้ส าเร็จ 

การออมสามารถท าได้หลายวิธี ผู้ออมอาจเลือกใช้วิธีการออมท่ีตนเองถนัดและ
เหมาะสมกับรายรับ-รายจ่ายของตนเอง แต่ท้ังนี้ ควรมีหลักการออมดังนี้  

1. ออมก่อนใช้ เมื่อได้รับเงินมา ควรแบ่งเงินไปออมไว้ทันที เพราะหากใช้ 
ก่อนออม สุดท้ายอาจไม่เหลือเงินออมตามท่ีตั้งใจไว้ 
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2. แบ่งเงินเป็นส่วน ๆ ตามเป้าหมายท่ีต้องการใช้ เช่น เงินออมเผื่อฉุกเฉิน  
เงินออมเพื่อใช้จ่ายในยามชรา เงินออมเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ และใช้เงินตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ 
ไม่ปะปนกัน 

ท้ังนี้ ควรเปิดบัญชีส าหรับออมเงินโดยเฉพาะ เพื่อแยกเงินท่ีต้องการออมและ
เงินส าหรับใช้จ่ายออกจากกัน และอาจเพิ่มความยากในการถอนเงิน เช่น ไม่ท าบัตรเดบิต หรือ
ฝากเงินไว้ในบัญชีท่ีจ ากัดจ านวนครั้งในการถอน (ถ้าถอนเกินจ านวนครั้งท่ีก าหนดจะถูกปรับ) 
ยกเว้นบัญชีเงินออมเผื่อฉุกเฉินที่จะต้องถอนง่าย  

3. มีวินัยในการออม โดยใช้เทคนิคการออมท่ีสนุกสนาน ท าได้ง่าย เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการออมให้ได้ตามท่ีตั้งใจไว้ เช่น  

 หยอดกระปุกก่อนออกจากบ้านวันละ 10 บาท 
 ผูกการออมกับพฤติกรรมท่ีชอบท า เช่น เล่นเกมชั่วโมงละ 10 บาท 
 ไดแ้บงก์ 50 มาเมื่อไหร่ ก็เก็บไว้ไปหยอดกระปุก ไม่น ามาใช้ 
 ไม่ชอบพกเหรียญเพราะมันหนัก พอได้เหรียญทอนมาก็หยอดกระปุก

ให้หมด 
 ซื้อของไม่จ าเป็นไปเท่าไร ก็ให้น าเงินมาออมเท่านั้น เช่น ถ้าซื้อของ 

ไม่จ าเป็น 1,000 บาท ก็ต้องออมเงินให้ได้ 1,000 บาท 
 ออมให้พอ ท่ีเหลือใช้ให้เรียบ คือ การตั้งเป้าหมายว่าจะออมเดือนละ

เท่าไร แล้วน าไปออมหรือลงทุนเท่าท่ีวางแผนไว้ เงินท่ีเหลือก็ใช้ได้ตาม
สบาย 

 ตั้งค าสั่งหักเงินเดือนอัตโนมัติไปฝากเข้าบัญชีเงินออมหรือซื้อหุ้น
สหกรณ์ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนส าหรับประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 
15 – 60 ปี ซึ่งไม่อยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญภาครัฐหรือเอกชนหรือกองทุนตามกฎหมายอื่นท่ี
ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง  
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หลักการออมเงินของ กอช. 

หลักการออมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินท่ีสมาชิกออม และเงินท่ีรัฐจ่ายสมทบ ซึ่ง
สมาชิกทุกคนไม่จ าเป็นต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุนทุกเดือน ในกรณีท่ีส่งเงินสะสมต้องไม่ต่ ากว่า 
ครั้งละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี และรัฐจะจ่ายสมทบให้ตามช่วงอายุ ดังนี้ 

ช่วงอาย ุ 15 – 30 ปี 30 – 50 ปี 50 – 60 ปี 

จ านวนเงิน 
ที่จ่ายสมทบ 

50% ของเงินสะสม  
(ไม่เกิน 600 บาทต่อปี) 

80% ของเงินสะสม  
(ไม่เกิน 960 บาทต่อปี) 

100% ของเงินสะสม  
(ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี) 

ท้ังนี้หากเดือนใดสมาชิกไม่ส่งเงินเข้ากองทุน รัฐก็จะไม่จ่ายสมทบให้เช่นกัน  

การได้รับเงินคืนของ สมาชิก กอช. 

1) กรณีอายุครบ 60 ปีบริบู รณ์  (รวมท้ังสมาชิก ท่ีมีอายุตั้ งแต่  50 ปี 
ขึ้นไป เมื่อครบระยะเวลา 10 ปี หรือลาออกเมื่ออายุครบ 60 ปี) หากค านวณเงินบ านาญได้  
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะได้รับเงินบ านาญตลอดชีวิต หากได้น้อยกว่าเกณฑ์จะได้รับเป็นเงินด ารงชีพ
เดือนละ 600 บาทจนกว่าเงินในบัญชีจะหมด 

2) กรณีทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี  สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงิน 
ท่ีสมาชิกสะสมเองพร้อมดอกผลท้ังจ านวนหรือบางส่วน โดยขอรับได้เพียงครั้งเดียว และเงิน
ส่วนท่ีรัฐจ่ายสมทบพร้อมดอกผลจะจ่ายเป็นเงินบ านาญหลังอายุครบ 60 ปี หากยังมีเงินสะสม
เหลืออยู่ในกองทุน ก็จะน ามาค านวณการจ่ายบ านาญด้วย 

3) ก รณี ล า ออก จ าก ก อ ง ทุ น  จ ะ ไ ด้ รั บ เ งิ น ท่ี ส ม า ชิ ก ส่ ง ส ะ ส ม เ อ ง 
พร้อมดอกผลท้ังจ านวน แต่เงินส่วนท่ีรัฐสมทบจะตกเป็นของกองทุน  

4) กรณี เสี ยชี วิ ต  ผู้ รับผลประโยชน์ ท่ีสมาชิ กแจ้ งชื่ อ ไ ว้ จะ ได้ รั บ เ งิ น 
ในบัญชีทั้งหมด 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 การออม 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 

 



83 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 สินเชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

สินเชื่อ 

สาระส าคัญ 

เมื่อเจอสถานการณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้เงิน แต่เงินท่ีเก็บออมมีไม่เพียงพอ อาจ 
ท าให้ต้องไปใช้ทางเลือกอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักเลือกการก่อหนี้  ท าให้เกิดเป็นภาระหนี้  
ดังนั้น ควรไตร่ตรองถึงความจ าเป็นก่อนก่อหนี้ ซึ่งหนี้ท่ีจะก่อนั้นควรเป็นหนี้ท่ีดี คือเป็นหนี้ 
ท่ีช่วยสร้างรายได้ และประเมินความสามารถในการช าระหนี้ของตนเองด้วยว่าสามารถช าระหนี้
ได้หรือไม่ และเมื่อพร้อมท่ีจะก่อหนี้แล้ว ก็ควรมีความรู้ในเรื่องสินเชื่อ เพื่อให้สามารถเลือก
สินเชื่อท่ีตรงตามความต้องการ  

เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว ก็ควรมีวินัยทางการเงิน เพื่อให้จ่ายคืนได้ตรงเวลา 
เต็มจ านวน และมีประวัติเครดิตดี หรือหากเกิดปัญหาไม่สามารถช าระหนี้ได้ ก็ควรรู้วิธีในการ
แก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง หรือขอค าปรึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การเป็นหนี้ 
ไม่สร้างปัญหาต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

ตัวชี้วัด 

1. บอกความหมายของ “หนี้ดี” และ “หน้ีพึงระวัง” 
2. บอกลักษณะของสินเชื่อรายย่อย 
3. บอกประเภทและวิธีค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ 
4. บอกความหมายและบทบาทหน้าท่ีของเครดิตบูโร และวิธีการตรวจสอบ

ข้อมูลเครดิตของตนเอง 
5. บอกวิธีการป้องกันปัญหาหนี ้
6. บอกวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 
7. บอกหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาเร่ืองวิธีแก้ไขปัญหาหนี้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ 
เรื่องท่ี 2 ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการค านวณดอกเบี้ย  
เรื่องท่ี 3 เครดิตบูโร 
เรื่องท่ี 4 วิธีการป้องกันปัญหาหนี ้
เรื่องท่ี 5 วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 
เรื่องท่ี 6  หน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 
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เวลาที่ใช้ในการศึกษา  36 ชั่วโมง 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 

1.  ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 
2.  หนังสือรู้รอบเรื่องการเงินของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  

ตอน เป็นหนี้อย่างเป็นสุข  
3.  เว็บไซต์ www.1213.or.th  เฟซบุ๊ก www.facebook.com/hotline1213 
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เร่ืองที่ 1 การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ 

 
ความสุขในชีวิตอย่างหนึ่งของคนเราคือการไม่เป็นหนี้ แต่ใช่ว่าเมื่อเป็นหนี้แล้ว

จะมีความสุขไม่ได้ ถ้าหากเรารู้จักก่อหนี้เพื่อสิ่งจ าเป็น และไม่เกินความสามารถในการช าระหนี้คืน 
แต่หากเป็นหนี้เพื่อสิ่งไม่จ าเป็นหรือเกินก าลัง วันหนึ่งอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตได้ 

หนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามประโยชน์ท่ีจะได้รับดังนี้ 

1. หนี้ดี คือ หนี้ท่ีช่วยสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในอนาคต เช่น หนี้เพื่อ
การศึกษา หนี้เพื่อการประกอบอาชีพ หนี้เพื่อท่ีอยู่อาศัย  

2. หนี้พึงระวัง  คือ หนี้ ท่ี เกิดจากการน าเงินไปซื้อของท่ีไม่จ าเป็นหรือ 
ของฟุ่มเฟือย และไม่สร้างรายได้ในอนาคต เช่น หนี้ท่ีเกิดจากการซื้อของใช้ราคาแพงเกินฐานะ 
หนี้ท่ีเกิดจากการพนัน 

ประเมินความเหมาะสมกอ่นตัดสินใจก่อหนี้  

เมื่อพูดถึงหนี้ เชื่อว่าหลายคนคงไม่อยากมี แต่อาจมีความจ าเป็นของชีวิตหรือ 
ถูกกระตุ้นจากสิ่งล่อใจภายนอก  ดังนั้น ก่อนจะคิดเป็นหนี้ควรไตร่ตรองให้ดี  โดยมีหลักในการจัดล าดับ
การตัดสินใจก่อนเป็นหนี้ ดังนี้ 

1. พิจารณาความจ าเป็น 

1.1 สิ่งที่จ าเป็น คือ สิ่งท่ีต้องใช้ในการด ารงชีวิต เช่น ปัจจัยสี่ (ท่ีอยู่อาศัย 
เสื้อผ้า อาหาร และยารักษาโรค) 

1.2  สิ่งที่ไม่จ าเป็น คือ สิ่งท่ีหากไม่มีก็ยังสามารถด ารงชีวิตอยู่ต่อไปได้
หรือมีสิ่งอื่นทดแทนกันได้ เช่น ต้องการมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด ท้ังท่ีเครื่องเดิมยังใช้ได้อยู่  

2.  พิจารณาความเร่งด่วน ไตร่ตรองดูว่าสามารถรอได้หรือไม่ มีความเร่งด่วน
มากน้อยแค่ไหน 

 2.1 หากเป็นสิง่ที่มีความจ าเป็น ให้พิจารณาว่ามีความเร่งด่วนหรือไม่ 
สามารถรอได้หรือไม่ 
  - หากรอได้ ก็ค่อยวางแผนทยอยเก็บเงินจนครบแล้วค่อยซื้อ  
  - หากรอไม่ได้ ก็ควรเลือกน าเงินออมเผื่อฉุกเฉินออกมาใช้ แล้วรีบเก็บ
เงินเติมเข้าไปใหม่ หากไม่เพียงพอจึงค่อยกู้ยืม 
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 2.2 หากเป็นสิ่งไม่จ าเป็น ก็ควรตัดใจไม่ซื้อ หรือหากจะซื้อ ก็ควรเป็น 
การเก็บเงินเพื่อซื้อแทนการก่อหนี้ 

 

3. ประเมินความสามารถในการช าระหนี้ 

นอกจากพิจารณาตามความจ าเป็น และความเร่งด่วนแล้ว ควรต้องประเมิน
ความสามารถในการช าระหนี้ด้วย โดยภาระหนี้ที่ต้องผ่อนต่อเดือน (หนี้เก่าบวกหนี้ใหม่)  
ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 (33%) ของรายได้ต่อเดือน  

 ตัวอย่าง หากได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ภาระหนี้ท่ีต้องจ่ายก็ไม่ควรเกิน 5,000 บาท 
ต่อเดือน (15,000 ÷ 3)  เพื่อให้สามารถช าระหนี้ได้โดยไม่กระทบกับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
และท าให้สุขภาพจิตของตนเองดี ไม่ต้องเครียดว่าจะมีเงินพอใช้ตลอดท้ังเดือนหรือไม่  
นอกจากนี้ หากเรามีหนี้มากในขณะท่ีภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันก็มีมากอยู่แล้ว อาจท าให้
เรามีปัญหาการเงินและต้องไปก่อหนี้เพิ่มขึ้นอีก 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 2 ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการค านวณดอกเบี้ย 

 
สินเชื่อเป็นบริการทางการเงินของสถาบันการเงินท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคัญ ท้ังส าหรับผู้บริโภครายย่อยท่ีต้องการ
เงินเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล หรือ  
ท้ังส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่ีต้องการเงินทุนไปขยายกิจการ ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงสินเชื่อ 
รายย่อย เนื่องจากเป็นสินเชื่อท่ีใกล้ตัวและเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันของประชาชน   

ท าความรู้จักสินเชื่อรายย่อย 

 สินเชื่อรายย่อยเป็นสินเชื่อท่ีให้แก่บุคคลธรรมดา เพื่อน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ เช่น ซื้อบ้าน เช่าซื้อรถ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้น าไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ในท่ีนี้  
ขอกล่าวถึงสินเชื่อรายย่อยและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าและบริการก่อน 
โดยยังไม่ต้องจ่ายเงินท้ังก้อนในทันที ดังนี้ 

1. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  

เป็นสินเชื่อท่ีสถาบันการเงินให้แก่บุคคลธรรมดา
กู้ยืมเพื่อใช้ในการจัดหาท่ีอยู่อาศัย เช่น ซื้อท่ีดินและสร้างท่ีอยู่
อาศัย ซื้อท่ีดินพร้อมท่ีอยู่อาศัย ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย ซื้อห้องชุด 
เป็นสินเชื่อท่ีให้วงเงินกู้สูง ดังนั้น ระยะเวลาผ่อนช าระจึงนานกว่า
สินเชื่อประเภทอื่น 

 

ลักษณะของสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

1) วงเงิน โดยท่ัวไปสถาบันการเงินจะให้สินเชื่อประมาณ 80% ของมูลค่า
หลักประกัน (เช่น ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด) 

2) อัตราดอกเบี้ย สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะก าหนดอัตราดอกเบี้ยแตกต่าง
กันไป แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้อัตราดอกเบี้ยคงท่ี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
  อัตราดอกเบ้ียคงท่ี (fixed rate) คือ อัตราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไว้เป็นตัวเลข
คงท่ีในช่วงเวลาที่ก าหนด เช่น ดอกเบ้ียคงท่ี 5% ต่อปีเป็นระยะเวลา 3 ปี ดอกเบี้ยคงท่ี 5%  
ต่อปีตลอดอายุสัญญา 

 อัตราดอกเบ้ียลอยตัว (floating rate) คือ อัตราดอกเบี้ยท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ตามต้นทุนของสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยลอยตัวท่ีเห็นได้บ่อย คือ อัตราดอกเบ้ียอ้างอิงของ
ธนาคารพาณิชย์ เช่น MLR MOR MRR   
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 ตัวอย่าง ธนาคาร A ก าหนดอัตราดอกเบี้ยส าหรับสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย ดังนี้ 

  - ปีท่ี 1 - 3 คิดอัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ี 2.5% ต่อปี 

 - ปีท่ี 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR - 1% ต่อปี 

 หากในปีท่ี 4 ธนาคาร A ประกาศอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคาร  
โดย MLR เท่ากับ 4% MOR เท่ากับ 5% และ MRR เท่ากับ 6% ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย
เท่ากับ 5% ต่อปี (6% - 1%) 

  ท้ังนี้  ผู้ขอสินเชื่อสามารถดูประกาศอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้  ซึ่ งจะ 
ติดประกาศไว้ ณ ที่ท าการ หรือในเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน 

3) วิธีการคิดดอกเบี้ย คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (effective rate) ซึ่งเป็น
การคิดดอกเบี้ยจากฐานเงินต้นท่ีลดลง กล่าวคือ เมื่อเงินต้นลดดอกเบี้ยก็จะลดลงด้วย ถ้าผู้ให้
สินเชื่อก าหนดให้ต้องผ่อนงวดละเท่า ๆ กัน จะต้องคิดดอกเบี้ยท่ีต้องจ่ายงวดนั้นก่อน จากนั้น  
จึงน าค่างวดที่ผ่อนช าระหักด้วยดอกเบี้ยท่ีต้องจ่าย ก็จะได้จ านวนเงินต้น แล้วน ามาหักออกจาก
เงินต้นท่ียังมีอยู่ท้ังหมด ก็จะได้เงินต้นคงเหลือเพื่อน าไปใช้ค านวณดอกเบี้ยในงวดถัดไป โดยมี
หลักการค านวณดังนี้  

 ขั้นที่ 1 ค านวณดอกเบี้ยท่ีต้องจ่ายในงวดนั้น โดยมีสูตรค านวณ ดังนี้ 

 
* จ านวนวันใน 1 ปี สถาบันการเงินอาจใช้ 360 วัน หรือ 365 วัน หรือ 366 วันก็ได้ แต่ไม่ว่าจะก าหนด
จ านวนวันเป็นเท่าใดก็ตาม สถาบันการเงินจะต้องใช้จ านวนวันเดียวกันส าหรับการค านวณทั้งดอกเบี้ยจ่าย 
เช่น เงินฝาก และดอกเบี้ยรับ เช่น สินเชื่อ  
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 ขั้นที่ 2 ค านวณเงินต้นท่ีลดลงในงวดนั้น ขั้นตอนนี้ให้น าเงินค่างวดท่ีต้อง
จ่ายในงวดนั้น หักออกด้วยดอกเบี้ยจ่ายท่ีค านวณได้จากในขั้นท่ี 1 ยอดที่ได้ก็คือ เงินต้นท่ีได้จ่าย
ไปในงวดนั้น 

 
 ขั้นที่ 3 ค านวณเงินต้นคงเหลือ ขั้นตอนนี้เพื่อหาเงินต้นคงเหลือเพื่อใช้ใน
การค านวณดอกเบี้ยท่ีต้องจ่ายในงวดถัดไป 

 
ท้ังนี้ หากเป็นการผ่อนช าระด้วยจ านวนเงินต้นเท่ากันทุกเดือน หรือมีการ

ก าหนดจ านวนเงินต้นที่ต้องจ่ายไว้แน่นอน ก็สามารถใช้สูตรในขั้นท่ี 1 ค านวณหาดอกเบี้ยท่ีต้อง
จ่ายได้เช่นกัน 

 ตัวอย่าง การค านวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก  

ขอเงินกู้ 12,000 บาท ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 24 % ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) 
ก าหนดให้ช าระหนี้ 6 งวด งวดละ 2,150 บาท ยกเว้นงวดสุดท้ายให้ช าระ 2,093 บาท จงค านวณว่า  
จะเสียดอกเบี้ยเงินกู้เป็นจ านวนเงินเท่าใด 
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ข้างต้นเป็นการค านวณส าหรับงวดท่ี 1 ซึ่งจะต้องค านวณของงวดต่อ ๆ  ไปตามขั้นตอน
ข้างต้น (ขั้นท่ี 1 - 3) จนครบทุกงวด จะได้ผลลัพธ์ตามตาราง  

งวด 
 

จ านวนผ่อนช าระต่องวด 
(1) 

ช าระดอกเบี้ย 
(2) 

ช าระเงินต้น 
(1) - (2) 

เงินต้นคงเหลือ 
 

0    12,000 
1 2,150 245 1,905 10,095 
2 2,150 186 1,964 8,131 
3 2,150 166 1,984 6,147 
4 2,150 121 2,029 4,118 
5 2,150   84 2,066 2,052 
6 2,093   41 2,052 0 

รวม  843 12,000  

สรุปดอกเบ้ียท่ีต้องจ่ายท้ังหมดเท่ากับ 843 บาท  

 ท้ังนี้ หากเป็นการผ่อนช าระด้วยจ านวนเงินต้นเท่ากันทุกเดือน หรือก าหนด
จ านวนเงินต้นท่ีต้องจ่ายไว้แน่นอน ก็สามารถใช้สูตรในขั้นท่ี 1 ค านวณหาดอกเบี้ยท่ีต้องจ่ายได้
เช่นกัน 

 4) การผ่อนช าระ ให้ระยะเวลาผ่อนนาน แต่ไม่เกิน 30 ป ี

 ก่อนตัดสินใจซื้อหรือสร้างบ้านด้วยการขอสินเชื่อ ควรต้องส ารวจ 
ความพร้อมของตัวเอง ดังนี้ 

- เลือกบ้านท่ีไม่เกินความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ และมั่นใจว่า 
จะสามารถผ่อนนานได้ตลอดรอดฝั่ง 

- ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนช าระ ค่าใช้จ่าย 
และเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเลือกธนาคารท่ีให้เงื่อนไขท่ีรับได้  

- ควรมีเงินอย่างน้อย 20% ของราคาท่ีอยู่อาศัยเพื่อเป็น เงินดาวน์  
(เงินดาวน์ คือ เงินส่วนหนึ่งท่ีผู้จะซื้อบ้านจ่ายให้โครงการท่ีอยู่อาศัยก่อนท่ีจะจ่ายเงินก้อนใหญ่
เพื่อช าระค่าบ้านท้ังหมด ซึ่งโครงการท่ีอยู่อาศัยอาจให้ช าระเป็นก้อนเดียว หรือทยอยผ่อนช าระ
เป็นรายงวด โดยมักก าหนดเงินดาวน์ไว้ประมาณ 15 - 20% ของราคาท่ีอยู่อาศัย) 
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- เตรียมเอกสารเพื่อท าเรื่องขอกู้ให้พร้อม  

- ตั้งเป้าหมายเก็บเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต (นอกจาก
เงินดาวน์และค่าผ่อนบ้าน) เช่น 

1) ค่าประเมินหลักประกัน เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการประเมินว่าบ้าน
หรือหลักประกันมีมูลค่าเท่าไร ซึ่งธนาคารจะใช้เป็นตัวก าหนดวงเงินกู้ให้แก่ผู้ขอสินเชื่อ 

2) ค่าจดจ านองและค่าอากรแสตมป์ ซึ่งต้องจ่ายให้แก่ส่วนราชการหรือ
ส านักงานท่ีดิน 

3) ค่าประกันภัย เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ขอสินเชื่อ  
เช่น การท าประกันอัคคีภัย ซึ่งหากเกิดความเสียหายกับท่ีอยู่อาศัยก็ยังมีเงินก้อนหนึ่ง 
จากการประกันภัยมาจ่ายค่าบ้าน ช่วยลดภาระแก่ผู้ขอสินเชื่อ (ศึกษารายละเอียดเรื่อง
ประกันภัย ได้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1) อย่างไรก็ดี ธนาคารไม่สามารถบังคับให้ผู้ขอสินเชื่อ 
ท าประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะผู้ขอสินเชื่อมีสิทธิท่ีจะเลือกท าประกันภัย
ได้อย่างอิสระ 

4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับบ้าน เช่น ค่าตกแต่ง ค่าปั๊มน้ า ค่าน้ า ค่าไฟ 
และค่าส่วนกลาง (ถ้าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม) 

2. การเช่าซื้อ (Hire Purchase)  

มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ โดยผู้เช่าซื้อท าสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อว่าจะช าระ
ค่าสินค้าเป็นงวด ๆ ตามจ านวนเงินและระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งระหว่างนั้นผู้เช่าซื้อสามารถน า
ทรัพย์สินท่ีเช่าซื้อมาใช้งานได้ก่อน โดยท่ีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อจนกว่า
จะจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นมาเป็นของผู้เช่าซื้อ เช่น การเช่า
ซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 

การเช่าซื้อรถ 
ในปัจจุบัน รถถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้

เดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และยังเป็นเครื่องมือในการ   
ประกอบอาชีพของคนบางคนด้วย ซึ่งปัจจุบัน มีบริการให้เช่าซื้อรถ ท้ังรถใหม่ และรถท่ีใช้
แล้วให้เลือกใช้บริการ 
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ลักษณะของการเช่าซื้อรถ 

1) วงเงิน กรณีให้เช่าซื้อรถใหม่ประมาณ 75 - 80% กรณีรถใช้แล้ว 
จะขึ้นอยู่กับสภาพรถและราคาประเมินรถ  

2) ระยะเวลาการผ่อนช าระ ประมาณ 12 - 72 เดือน  

3) อัตราดอกเบี้ย ส่วนใหญ่จะก าหนดอัตราดอกเบี้ยคงท่ี (fixed rate) 
ตลอดอายุสัญญา 

4) วิธีการคิดดอกเบี้ย ส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงท่ี (flat rate)  
คือ คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นท้ังจ านวนและระยะเวลาในการผ่อนช าระท้ังหมด จากนั้นผู้ให้เช่าซื้อ
จะน าดอกเบี้ยท่ีค านวณได้มารวมกับเงินต้น แล้วหารด้วยจ านวนงวดท่ีจะผ่อนช าระ ซึ่งเงิน 
ท่ีผ่อนช าระจะเท่ากันทุกงวด โดยมีหลักการค านวณ ดังนี้ 

 

 ตัวอย่าง นายเชิงชายต้องการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ราคา 40,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 4% ต่อปี (คิดดอกเบ้ียแบบเงินต้นคงที่) โดยให้ระยะเวลาผ่อนช าระ 48 งวด (4 ปี) เชิงชาย
จะต้องจ่ายค่างวดเป็นเงินเท่าใด 
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ก่อนตัดสินใจเช่าซื้อรถสักคัน ควรส ารวจความพร้อมของตนเอง ดังนี้  

- ความสามารถในการผ่อนช าระกับรายได้ตนเอง ภาระผ่อนหนี้เมื่อรวมกับ
หน้ีอ่ืนท่ีมีท้ังหมดแล้วไม่ควรเกิน 1 ใน 3 (33%) ของรายได้ต่อเดือน และมีความสามารถในการ
จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจะตามมาจากการเช่าซื้อรถ 

- มีเงินออมเพื่อจ่ายเงินดาวน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ย 
ท่ีต้องจ่ายลงไปได้อีกมาก 

- ศึกษาและเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนช าระ และเงื่อนไข 
อื่น ๆ ของผู้ให้เช่าซื้อหลาย ๆ แห่ง และต้องดูว่าอัตราดอกเบี้ยท่ีเสนอให้นั้นเป็นอัตราดอกเบี้ย
ต่อเดือนหรือต่อปี  

- เลือกระยะเวลาผ่อนที่สั้นลง จะช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ยลงไปได้ 

3. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ หรือสินเชื่อส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลักประกัน 
เป็นการให้กู้เพื่อน าไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่ไม่รวมถึงการให้เช่าซื้อและลีสซิ่งรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
สินเชื่อเพื่อรักษาพยาบาล สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน  

ในปัจจุบันสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ มี 3 รูปแบบ คือ  

1) เช่าซื้อสินค้ารายชิ้น ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจะออกบัตรสมาชิกให้ 
หรือท่ีมักเรียกกันว่า “บัตรผ่อนสินค้า” เพื่อน าไปใช้เมื่อต้องการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้า
ร่วมรายการ เช่น ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า จากนั้นทยอยช าระคืนเป็นรายเดือน โดยมีระยะเวลาผ่อน
ช าระค่อนข้างหลากหลายแล้วแต่ผู้ให้บริการก าหนด 

2) รับเงินสดทั้งก้อน แล้วทยอยผ่อนช าระคืนเป็นรายเดือน เหมาะกับผู้ ท่ี
ต้องการเงินไปใช้จ่ายเป็นก้อน  

3) วงเงินส ารองพร้อมใช้ผ่านบัตรกดเงินสด หลังจากท่ีได้รับอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อแล้ว ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินออกมาใช้ได้ตลอดเวลา  

นอกจากนี้  ยังมีการพัฒนารูปแบบให้สามารถเช่าซื้อสินค้ารายชิ้นและ 
กดเงินสดจากวงเงินส ารองพร้อมใช้ได้ในบัตรใบเดียว ผู้ ใช้บริการจึงควรศึกษารูปแบบ  
อัตราดอกเบ้ียและเงื่อนไขให้เข้าใจ เพื่อให้สามารถเลือกได้ตรงกับความต้องการ 
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ลักษณะของสินเชื่อบุคคลภายใต้การก ากับ 

1) คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นบุคคลท่ีผู้ให้สินเชื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีฐานะ 
ทางการเงินเพียงพอส าหรับการช าระหนี้ได้ 

2) วงเงิน ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือของกระแสเงินสด
หมุนเวียนในบัญชีเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

3) อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม รวมกันแล้วไม่เกิน 
28% ต่อปี (effective rate) นอกจากนี้ อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีผู้ประกอบธุรกิจได้จ่าย
ให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ค่าใช้จ่ายติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บได้ไม่เกิน
จากที่ได้ประกาศไว ้

4) วิธีการคิดดอกเบี้ยฯ คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (effective rate) 

แม้ว่าสินเชื่อประเภทนี้จะของ่ายได้ไว เมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่น ๆ 
แต่อัตราดอกเบ้ียฯ ก็ค่อนข้างสูงจึงต้องคิดให้ดีว่ารับภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นไหวหรือไม่ 

 ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ควรส ารวจความพร้อม
ของตนเองก่อน ดังนี้  

- เลือกใช้บริการจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาต  เนื่องจาก 
มีข้อดีหลายประการ เช่น ได้รับเงินกู้เต็มจ านวน ดอกเบี้ยถูกกว่าเงินกู้นอกระบบ และมี
หน่วยงานทางการก ากับดูแล 

- ศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูล เรื่องอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ก่อนเลือกใช้บริการ 

- ระมัดระวังโฆษณาท่ีระบุในท านองว่า “ดอกเบี้ยต่อเดือนน้อยนิด” โดยต้อง 
ดูว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้หน่วยอะไร เช่น ถ้าเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน ให้คูณ 12 จึงจะ
ได้อัตราดอกเบ้ียต่อป ี

- อย่าใช้บริการเพียงเพราะต้องการของแถม 
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4. บัตรเครดิต   

เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิต (ผู้ออกบัตร)  เพื่อให้ผู้บริโภค (ผู้ถือบัตร) น าไปใช้ช าระค่าสินค้าและบริการแทน
เงินสด โดยไม่ต้องพกเงินสดจ านวนมาก หรือท ารายการซื้อสินค้าและบริการแบบออนไลน์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งผู้ออกบัตรจะจ่ายเงินให้กับร้านค้าไปก่อน และผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเครดิต
เบิกถอนเงินสดออกมาใช้ในยามฉุกเฉินได้ด้วย โดยไม่เกินวงเงินท่ีผู้ออกบัตรก าหนดไว้ และจะ
ถูกเรียกเก็บเงินพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) จากผู้ออกบัตรตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ลักษณะส าคัญของบัตรเครดิต 

1) คุณสมบัติผู้สมัคร มีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝาก
หรือสินทรัพย์ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

2) วงเงิน ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

3) อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม รวมกันแล้วไม่เกิน 
20% ต่อปี 

- หากช าระหนี้บัตรเครดิตตรงเวลาและเต็มจ านวน (โดยไม่ได้เบิกถอนเงินสด
เลย) จะได้รับระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยประมาณ 45 – 55 วัน  

- หากช าระหนี้บัตรเครดิตล่าช้า ช าระขั้นต่ าหรือช าระบางส่วน หรือมีการ 
เบิกถอนเงินสด จะถูกคิดดอกเบี้ยฯ  

- กรณีเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตจะไม่มีช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ย และ
อาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้อีกไม่เกิน 3% ของจ านวนเงินสดท่ีถอน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
7% ของค่าธรรมเนียมการเบิกถอน 
 4) วิธีการคิดดอกเบี้ยฯ เป็นแบบลดต้นลดดอก (effective rate) โดยจะแยก
การคิดเป็นสองช่วง คือ 
  4.1) ก่อนช าระ  
 4.2) หลังช าระ (บางส่วนหรือท้ังหมด) 
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 ตัวอย่าง นางสาวพลอยรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าเป็นเงิน 10,000 บาท 
ต่อมาผู้ออกบัตรได้ส่งใบเรียกเก็บให้ช าระหนี้ 10,000 บาท ภายในวันท่ี 10 ก.พ. เมื่อถึงวันช าระ 
พลอยได้ไปช าระหนี้แต่เลือกช าระขั้นต่ า (10%) 1,000 บาท  ดังนั้น ในรอบบิลถัดไป พลอยจะ
เสียดอกเบี้ยฯ 20% ต่อปี ซึ่งธนาคารผู้ออกบัตรจะคิดดอกเบี้ย ดังนี้  

1) ก่อนช าระ คิดจากเงินต้นเต็มจ านวน 10,000 บาท โดยผู้ออกบัตรส่วนใหญ่จะ
นับจ านวนวันตั้งแต่วันบันทึกรายการจนถึงวันก่อนหน้าวันท่ีช าระเงิน 

2) หลังจากที่ได้ช าระบางส่วน คิดจากยอดหนี้คงเหลือ 9,000 บาท (10,000 - 
1,000) โดยจะนับจ านวนวันตั้งแต่วันที่ช าระจนถึงวันสรุปยอดรอบต่อไป 

 

 
 

 ข้อคิดก่อนตัดสินใจมีบัตรเครดิต 

1) ท าความเข้าใจเงื่อนไขก่อนสมัคร  

2) ใช้บัตรเครดิตเท่าท่ีจ าเป็นและมั่นใจว่าจะสามารถจ่ายคืนได้ 

3) ช าระเต็มจ านวน ตรงเวลา หรือจ่ายให้ได้มากท่ีสุด เพื่อให้จ่ายดอกเบี้ยฯ  
น้อยท่ีสุด 

4) อย่าท าบัตรเพราะเห็นแก่ของแถม  
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  รู้หรือไม่ว่า  

หากได้รับอนุมัติวงเงินบัตรเครดิต 75,000 บาท แล้วใช้บัตรเครดิตซื้อของ 
ครั้งเดียวเต็มวงเงินและไม่ซื้ออะไรเพิ่มเลย จากนั้นก็ทยอยจ่ายขั้นต่ าทีละ 10% ของยอดคงค้าง
ไปเร่ือย ๆ จะต้องใช้ระยะเวลาถึง 43 เดือนหรือเกือบ 4 ปีกว่าจะช าระหนี้ทั้งหมด  

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการค านวณดอกเบี้ย 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 3 เครดิตบูโร 

 
หน้าที่ของเครดิตบูโร  

1. จัดเก็บ รักษา รวบรวม ข้อมูลของลูกค้าสินเชื่อทุกบัญชีท่ีมีกับสถาบันการเงิน
และบริษัทท่ีเป็นสมาชิกของเครดิตบูโรซึ่งจะเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมีการ
ช าระหนีต้ามปกติหรือการผิดนัดช าระหนี้ โดยเครดิตบูโรจะเก็บข้อมูลไว้ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่
เครดติบูโรได้รับข้อมูลจากสมาชิก 

2. แสดงข้อเท็จจริงการช าระเงินของลูกหนี้ เพื่อท่ีสถาบันการเงินจะน าข้อมูล 
มาวิเคราะห์ในการตัดสินใจในการให้สินเชื่อ 

ประวัติเครดิตมีข้อมูลอะไรบ้าง 

ประวัติเครดิตหรือรายงานข้อมูลเครดิตจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ขอสินเชื่อ รายละเอียดของบัญชีสินเชื่อท่ีใช้บริการ ประวัติการได้รับอนุมัติและช าระ
สินเชื่อ เช่น วันเปิดบัญชี ประเภทบัญชี เลขท่ีบัญชี ยอดหนี้คงเหลือ และจ านวนวันคงค้าง  
ซึ่งสถาบันการเงินและบริษัทท่ีเป็นสมาชิกจะน าส่งข้อมูลดังกล่าวทุกเดือนให้แก่เครดิตบูโร  

ประโยชน์ของเครดิตบูโร 

1. ผู้ขอสินเชื่อรู้จักข้อมูลประวัติสินเชื่อของตนเอง ในฐานะเป็นเจ้าของข้อมูล
ควรรู้ว่าตนเองมีสินเชื่ออะไรบ้าง และมีภาระหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินหรือบริษัทไหนบ้าง ถ้า
พบว่ามีบัญชีสินเชื่อท่ีไม่ได้ขอ ซึ่งอาจเกิดจากการถูกปลอมเอกสารไปสมัคร ต้องรีบแจ้งแก้ไข
ทันที ไม่เช่นนั้นอาจต้องมารับภาระหนี้ท่ีไม่ได้ก่อ 

2. สถาบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกสามารถใช้ข้อมูลนี้ประกอบ 
การพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ เพื่อดูว่าผู้ขอสินเชื่อมีประวัติค้างช าระหรือไม่ หรือมีภาระหนี้สิน
มากน้อยเพียงใด เพื่อพิจารณาความเสี่ยงว่าหากให้กู้ไปแล้วผู้ขอสินเชื่อจะสามารถช าระหนี้ได้
หรือไม่ ถ้าไม่เคยผิดนัด ก็จะเป็นตัวช่วยให้ขอสินเชื่อได้ง่ายย่ิงขึ้น อย่างไรก็ดี สถาบันการเงิน
และบริษัทที่เป็นสมาชิกจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน จึงจะเข้าไปดู
ข้อมูลได้ โดยมักให้ลกูค้าลงนามยินยอมตอนขอสินเช่ือ อย่างไรก็ดี ประวัติข้อมูลเครดิตเป็น
เพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งจริง ๆ แล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกด้วย เช่น รายได้ 
อาชีพ หลักประกัน (ถ้ามี) 
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วิธีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง 

 ติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตได้ท่ี ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร โดยสามารถรอรับได้
ภายในเวลา 15 นาที เสียค่าบริการ 100 บาท เพียงใช้บัตรประชาชนตัวจริงในการขอตรวจสอบ
ข้อมูล (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)  

 หากถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือบริษัทท่ีเป็นสมาชิก และ 
ผู้ขอสินเชื่อได้รับหนังสือแจ้งการปฏิเสธสินเชื่อท่ีมีข้อความว่า “เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูล
เครดิต” ผู้ขอสินเชื่อสามารถขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ โดยน าหนังสือแจ้งปฏิเสธสินเชื่อ
น ามายื่นขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตพร้อมหลักฐานอื่น ๆ ท้ังนี้ บริษัทจะไม่คิดค่าธรรมเนียม 
ในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตหากยื่นค าขอภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ้งปฏิเสธ
ดังกล่าว  

 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลเครดิตได้จาก 
เว็บไซต์ www.ncb.co.th  หรือสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2643 1250 หรืออีเมล : 
consumer@ncb.co.th 

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3  เครดิตบูโร 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 4 วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 

 
เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว เราจะต้องมีวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อ

ป้องกันไม่ให้หนี้สร้างปัญหาให้แก่ตนเอง โดยมีวิธีดังนี้ 

1. ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจขอสินเชื่อจริง ๆ เช่น กู้มาประกอบอาชีพ  
ก็ไม่แบ่งเงินไปท าอย่างอื่น เพราะอาจท าให้เราเหลือเงินไม่พอท่ีจะท าในสิ่งท่ีตั้งใจและมี
ประโยชน์  

2. จ่ายเงินให้ตรงเวลาและตามเงื่อนไข เพื่อจะได้ไม่เสียค่าปรับกรณีช าระ
ล่าช้า หรือถูกคิดค่าติดตามทวงถามหนี้ และสร้างประวัติเครดิตท่ีดี นอกจากนี้ ควรศึกษา
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมของสินเชื่อนั้น ๆ ด้วย 

3. ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน  เช่น 
ยอดเงินถูกต้องหรือไม่  หากพบว่าไม่ถูกต้อง ควรรีบแจ้งเจ้าหนี้โดยเร็ว  

4. ช าระทันทีเมื่อมีเงินก้อน จะช่วยลดภาระหนี้ได้ (แต่ต้องมั่นใจว่าไม่เสีย
ค่าปรับหากช าระหนี้ก่อนก าหนด หรือถ้ามีค่าปรับ ต้องดูก่อนว่าคุ้มกับดอกเบี้ยท่ีประหยัดได้
หรือไม่) 

5. แจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่  เพื่อป้องกัน 
การขาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

6. หากจะก่อหนี้เพิ่มอีก อย่าลืมตรวจสอบภาระหนี้ที่ต้องผ่อนต่อเดือน  
ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 (33%) ของรายได้ต่อเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถช าระหนี้ได้ หาก
เกินแล้วควรชะลอการก่อหนี้ไว้ก่อน 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 5 วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้

 
มีคนจ านวนไม่น้อยท่ีเมื่อเป็นหนี้แล้วขาดวินัยทางการเงิน ท าให้ต้องไปก่อภาระ

หนี้ใหม่เพิ่มขึ้น นานวันเข้าก็กลายเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้น หากพบว่าหนี้เริ่มสร้างปัญหา  
ก็ไม่ควรรอช้าท่ีจะจัดการหนี้ก่อนท่ีจะสายเกินไป 

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ 

1. ยอมรับว่าตนเองเป็นหนี้ และมีความตั้งใจท่ีจะแก้ปัญหา 

2. ส ารวจภาระหนี้ทั้งหมด เพื่อรวบรวมรายละเอียดหนี้ท่ีมี ซึ่งจะท าให้รู้ว่า 
ตนเองมีหนี้อะไรบ้าง จ านวนเท่าไร ซึ่งข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้ สามารถหาได้จาก
สัญญาเงินกู้ ใบแจ้งหนี้ หรือหลักฐานการช าระหนี้  

 ตัวอย่าง ตารางภาระหนี้ 

ล าดับ
ที ่

รายการหนี้ 
 

รายละเอียดเงินกู้ 
เงินต้น
ทั้งหมด 
(บาท) 

เงินต้น
คงเหลือ
(บาท) 

หลัก 
ประกัน 

อัตราดอกเบี้ย
(คิดแบบ 

ลดต้นลดดอก) 

วันครบ
ก าหนด
ช าระ 

เงินผ่อน 
ต่อเดือน 
(บาท) 

1. หนี้นอกระบบ 10,000 10,000 - 252% ทุกวัน 4,500  
(150 บาทต่อ

วัน) 
2. กู้สหกรณ ์ 40,000 14,235 หุ้น

สหกรณ์ 
7.5% ทุกวันที่ 8 3,400 

3. เช่าซื้อรถ 
จักรยานยนต์ 

40,000 40,000 - 7.2%* ทุกวันที่ 25 966.67 

 รวม 90,000 64,235    8,866.67 

* ค านวณจากอัตราดอกเบี้ยคิดแบบเงินต้นคงท่ี 4% คูณด้วย 1.8 

3. จัดล าดับความส าคัญของหนี้ที่ต้องช าระ เมื่อทราบจ านวนหนี้ท้ังหมด 
ท่ีตนเองมีแล้ว การจัดล าดับการปลดหนี้จะท าให้เราจัดการหนี้ให้หมดไปได้ง่ายขึ้น โดยอาจใช้วิธี
จัดล าดับหนี้ท่ีต้องช าระดังนี้ 

- ก าจัดหนี้แพงก่อน ในกรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยของหนี้แต่ละก้อนต่างกัน
มาก ให้เลือกจ่ายหนี้ท่ีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อน เช่น หนี้นอกระบบ เพื่อป้องกันดอกเบี้ยท่ีอาจ 
พอกพูนอย่างรวดเร็ว  
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- จ่ายหนี้ก้อนเล็กก่อน ในกรณี ท่ีหนี้มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากันหรือ 
ไม่แตกต่างกันมาก ให้เลือกจ่ายหนี้ท่ีมีมูลค่าน้อยก่อน เพื่อลดจ านวนรายการหนี้ให้น้อยลง  
เมื่อเห็นจ านวนบัญชีหรือเจ้าหนี้ลดลงเรื่อย ๆ ก็จะมีก าลังใจเพิ่มขึ้นในการปลดหนี้ก้อนท่ีเหลือ
ต่อไป 

4. มองหาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้  ซึ่งหากเป็นปัญหาหนี้ท่ีไม่ถึงขั้นล้นพ้นตัว 
ก็สามารถปลดหนี้ด้วยตนเองได้ (แต่หากมีหนี้มากจนเกินจะจัดการเองก็ควรเจรจากับเจ้าหนี้) 

การแก้ไขปัญหาหนี้ด้วยตนเอง 

ส าหรับผู้ ท่ีรู้ว่าตนเองมีปัญหาหนี้  แต่ยังไม่ถึงขั้นล้นพ้นตัว การปลดหนี้ 
ด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องท่ีไม่ยากเกินไป เริ่มต้นง่าย ๆ ดังนี้ 

1. ลดรายจ่าย โดยการเริ่มต้นจากการดูพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองก่อนว่า 
ตนเองหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นสิ่งจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น ซึ่งอาจเริ่มต้นจากการจด
บันทึกในแต่ละวัน แล้วมาดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรท่ีพอจะงดหรือลดลงได้บ้าง เช่น ค่าหวย ค่าบุหรี่ 
ค่ากินเลี้ยงสังสรรค์ เมื่อลดค่าใช้จ่ายได้ก็จะน าเงินไปจ่ายหนี้ได้มากขึ้น 

2. เพิ่มรายได้ อาจหารายได้เสริม หรือเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นรายได้ 
เช่น ท าขนมขาย รับสอนพิเศษ เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นจะช่วยให้สามารถช าระหนี้ได้เพิ่มขึ้น 

3. ส ารวจสินทรัพย์ที่มี และขายสินทรัพย์ที่ไม่จ าเป็น เพื่อน าเงินไปช าระหนี้ 

4. ตั้งเป้าหมายปลดหนี้ ปลดหนี้ในท่ีนี้หมายถึง มุ่งมั่นตั้งใจและเพิ่มความ
พยายามในการใช้หนี้ให้หมดโดยเร็ว แต่ยังคงช าระหนี้อื่น ๆ ตามก าหนดเพื่อรักษาประวัติเครดิต
ท่ีดีเอาไว้ อย่างไรก็ดี อย่าน าเงินไปใช้หนี้หมดจนไม่มีเงินเก็บออม เพราะหากมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้
เงิน อาจต้องหันกลับไปเป็นหนี้อีก จึงควรใช้หนี้และออมไปพร้อม ๆ กัน  

5. ติดตามอย่างใกล้ชิด ว่าสามารถท าได้ตามเป้าหมายหรือไม่ หากไม่เป็นไป
ตามแผน อาจหาทางปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เมื่อปลดหนี้ได้แล้วก็ไม่ควร
กลับไปก่อหนี้อีก แต่ควรหาทางปลดภาระหนี้ก้อนอื่น ๆ ต่อไป (ถ้ามี) และสะสมเงินออมให้มี
มากขึ้นเพื่อไว้ใช้ในยามจ าเป็น 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 6 หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ 

 
หลายคนท่ีประสบกับปัญหาหนี้ บางครั้งก็หาทางออกให้กับตนเองไม่ได้ หรือ 

บางคนอาจเลือกทางผิดยิ่งท าให้ปัญหาหนักขึ้นจนเกินแก้ไข ดังนั้น หากประสบกับปัญหาหนี้ 
แต่ไม่รู้ว่าจะผ่านปัญหาไปได้อย่างไร สามารถขอค าแนะน าจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  
ได้ ซึ่งพร้อมให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เพื่อชี้แนะแนวทางแก่ผู้มีปัญหาหนี้ โดยมีหน่วยงานหลัก  
ท่ีสามารถติดต่อขอค าแนะน า ค าปรึกษา ดังนี้  

หนี้ในระบบ 
 

- ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
โทร. 1213  

หนี้นอกระบบ  - ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง โทร. 1359 

 นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ อีกท่ีมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือ
ประชาชนพร้อมให้ค าแนะน าหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ อาทิ 

- สายด่วนของรัฐบาล สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี โทร. 1111 
- ศูนย์ด ารงธรรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย โทร. 1567 
- ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สังกัด

ส านักงานอัยการสูงสุด โทร. 0 2142 2034 
- ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม สังกัด

กระทรวงยุติธรรม โทร. 0 2575 3344 
- กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ โทร. 1135 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 6 หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้  

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 6 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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บัญญัติ 8 ประการ เพื่อเป็นหนี้อย่างเป็นสุข 

 1. ก่อหนี้เมื่อจ าเป็น ควรเลือกก่อหนี้ท่ีดี และต้องเป็นหนี้ท่ีเกิดจากความจ าเป็น
มากกว่าความต้องการหรือความอยากได้ 

2. ไม่เน้นตามกระแส ไม่ควรเป็นหนี้เพื่อน าไปซื้อของฟุ่มเฟือยท่ีไม่มีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน เพราะจะยิ่งท าให้สร้างหนี้เกินความจ าเป็น 

3. ไม่ดีแน่ถ้าภาระหนี้เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน เมื่อใดท่ีจะก่อหนี้ควรดู
ความสามารถในการผ่อนช าระของตนเองด้วย โดยภาระผ่อนหนี้ท่ีมีอยู่ (ถ้ามี) บวกกับภาระ  
ผ่อนหนี้ใหม่ เมื่อรวมกันแล้วไม่ควรเกิน 1 ใน 3 (33%) ของรายได้ต่อเดือน  

4. อ่านและถามก่อนเซ็นสัญญา ในการท าสัญญาเงินกู้ ก่อนท่ีจะเซ็นชื่อใน
สัญญา ต้องอ่านสาระส าคัญและท าความเข้าใจเงื่อนไขการให้กู้ยืม เช่น จ านวนเงินท่ีกู้ยืมท้ังท่ี
เป็นตัวเลขและตัวอักษรต้องตรงกัน ระยะเวลาการกู้ อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการผิดนัดช าระหนี้ 
และเงื่อนไขการช าระหนี้  

5. ใช้เงินกู้ที่ได้มาตรงตามวัตถุประสงค์ เมื่อได้สินเชื่อมาก็ควรใช้ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ไม่น าไปใช้นอกลู่นอกทาง  

6. จ่ายตรงตามเวลา การช าระหนี้ล่าช้าอาจสร้างภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป  
เช่น ดอกเบี้ยหรือค่าปรับกรณีช าระล่าช้า ค่าติดตามทวงถามหนี้  

7. รีบเจรจาก่อนหนี้ท่วม ลูกหนี้ท่ีไม่ค่อยมีวินัย เช่น ผ่อนบ้าง ไม่ผ่อนบ้าง 
ผ่อนไม่ตรงก าหนดบ้าง อาจส่งผลให้ภาระหนี้สูงขึ้นเรื่อย ๆ หากมีปัญหาการช าระหนี้ ควรรีบ
เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกแก้ไขปัญหา  

8. ไม่ติดบ่วงหนี้นอกระบบ เพราะนอกจากดอกเบี้ยสูงเกินไปแล้ว หากไม่ช าระ
อาจถูกทวงหนีโ้หดได้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

สาระส าคัญ 

ผู้ใช้บริการทางการเงินมีสิทธิท่ีพึงตระหนัก 4 ประการเพื่อให้สามารถเลือกใช้
บริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเอง และยังมีหน้าท่ีท่ีควร
ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบอีก 5 ประการเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการ
ใช้บริการทางการเงิน รวมถึงรู้จักบทบาทหน้าท่ีของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 
และหน่วยงานท่ีรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ  

ตัวชี้วัด 

1. บอกสิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
2. บอกหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
3. บอกบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และ

หน่วยงานท่ีรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 
4. บอกขั้นตอนการร้องเรียน 
5. บอกหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1  สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
เรื่องท่ี 2  หน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงิน  
เรื่องท่ี 3  บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงานท่ี

รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 
เรื่องท่ี 4  ขั้นตอนการร้องเรียนและการเขียนหนังสือร้องเรียน 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา   10 ชั่วโมง 

สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 
2. หนังสือรู้รอบเรื่องการเงินของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  

ตอน รู้หน้าท่ี รักษาสิทธิ เข้าใจผลิตภัณฑ์การเงิน  
3. เว็บไซต์ www.1213.or.th  เฟซบุ๊ก www.facebook.com/hotline1213  
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เร่ืองที่ 1 สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

 
 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินมีความหลากหลาย ซับซ้อน และ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี ผู้ใช้บริการทางการเงินจึงควรศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่าง ๆ รวมท้ังสิทธิและหน้าท่ีในการเป็น
ผู้ใช้บริการทางการเงินเพื่อให้สามารถเลือกใช้บริการอย่างมั่นใจ ตรงกับความต้องการ ไม่เสียสิทธิ
ท่ีพึงได้ และเป็นผู้ใช้บริการทางการเงินท่ีท าหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมและได้รับประโยชน์สูงสุด 
โดยผู้ใช้บริการทางการเงินมีสิทธิ 4 ประการ ดังนี้ 

1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (right to be informed) ผู้ใช้บริการทาง
การเงินมีสิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบริการท่ีสนใจ โดยเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงินต้อง
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน
เพียงพอต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ เช่น ลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์  ผลประโยชน์ท่ี 
คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยง ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ตลอดจนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเมื่อไม่ท าตาม
เงื่อนไข และการใช้สื่อทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายต้องไม่ชวนเชื่อเกินจริง ไม่ท าให้ผู้ใช้บริการ
เข้าใจผิด 

เมื่อได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการทางการเงินก็ควร
พิจารณา ตรวจสอบ และสอบถามรายละเอียดให้แน่ใจก่อนตัดสินใจใช้บริการ เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเหมาะสมและตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2. สิทธิที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างอิสระ (right to choose) 
เจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงินสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ท่ี
ผู้ใช้บริการทางการเงินต้องการ แต่ผู้ใช้บริการทางการเงินควรเลือกผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินท่ีต้องการจริง ๆ เท่านั้น โดยค านึงถึงความจ าเป็น ประโยชน์ท่ีได้รับ ความคุ้มค่า รวมถึง
ความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีเจ้าหน้าท่ีเสนอขาย ก็สามารถปฏิเสธได้ 

3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม (right to be heard) หาก
ผู้ใช้บริการทางการเงินพบว่าตนเองได้รับการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องหรือถูกเอาเปรียบ เช่น ได้รับ
ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ถูกบังคับให้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีไม่ต้องการ ถูกท าให้  
เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ค านวณดอกเบี้ยผิด ก็สามารถร้องเรียนไปยังสถาบันการเงินท่ีใช้
บริการ และหากยังไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีก ากับดูแลได้ 
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4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย (right to 
redress) ผู้ใช้บริการทางการเงินมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นความผิดพลาดของสถาบันการเงิน เช่น ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
น าเสนอข้อมูลหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการทางการเงินอย่างไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้
ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย เช่น เจ้าหน้าท่ีธนาคารขโมยเงินฝากจากบัญชี ระบบไม่ตัดเงิน
จากบัญชีท าให้มียอดหนี้ค้างช าระ แต่ผู้ใช้บริการทางการเงินจะไม่ได้รับการชดเชยหากความ
ผิดพลาดนั้นเกิดจากผู้ใช้บริการเอง เช่น ฝากสมุดบัญชีไว้กับเจ้าหน้าท่ีธนาคารเพื่อท ารายการแทน 
โอนเงินจากเคร่ืองเอทีเอ็มไปผิดบัญชีหรือใส่ตัวเลขจ านวนเงินผิด 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1  สทิธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 2  หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

 
 

นอกจากสถาบันการเงินต้องให้บริการด้วยความรับผิดชอบแล้ว ผู้ใช้บริการทาง
การเงินยังมี “หน้าท่ี” ท่ีควรปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการทางการเงิน โดยหน้าท่ีของผู้ใช้บริการทางการเงินมีดังนี้ 

1. วางแผนการเงิน เพื่อจัดการรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายรับ ซึ่งจะท าให้ทราบ
ฐานะทางการเงินของตนเอง และหากมีปัญหาทางการเงิน ก็จะสามารถมองเห็นสัญญาณและ
วางแผนรับมือกับปัญหาล่วงหน้าได้ 

2. ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเอง นอกจากข่าวสาร
เกี่ยวกับบริการทางการเงินแล้ว ภัยทางการเงินก็เป็นสิ่งหนึ่ งท่ีผู้ใช้บริการทางการเงินไม่ควร
ละเลยเพราะการติดตามข่าวสารจะท าให้เข้าใจและรู้ทันรูปแบบการหลอกลวงของมิจฉาชีพ 
และสามารถป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพได้ 

3. ศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกใช้  จะท าให้เข้าใจ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ ความเสี่ยง และ
ต้องไม่ลืมท่ีจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ท่ีสนใจจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น สถาบันการเงิน ผู้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) เพื่อเลือกสิ่งท่ีเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของตนเองมากท่ีสุด เช่น สอบถามพนักงาน อ่านและท าความเข้าใจหนังสือชี้ชวนหรือ
เอกสารสรุปข้อมูลส าคัญประกอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ (fact sheet) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ ์

  รู้หรือไม่ว่า  
fact sheet ช่วยคุณได้อย่างไร 

fact sheet หรือเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของผลิตภัณฑ์ คือ ข้อมูลท่ีสถาบัน
การเงินจัดท าขึ้นเพื่อเปิดเผยให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภทท่ีมีความซับซ้อน เช่น สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
บัญชีเงินฝากแบบขั้นบันได 

 

 

มีอะไรอยู่ใน fact sheet 
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1. ลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย 
วิธีคิดดอกเบ้ีย 

2. ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมท่ีสถาบันการเงินอาจเรียกเก็บจากการซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการเหล่านี้ 

3. เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ควรทราบ  

fact sheet จะเป็นตัวช่วยท่ีท าให้คุณรู้จักผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มากขึ้น และยัง
สามารถใช้เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันของสถาบันการเงินอื่น ๆ จึงช่วยให้คุณ
ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และตรงกับความต้องการด้วย 

อ่าน fact sheet ทุกครั้งก่อนตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณเอง 

นอกจากนี้ ก่อนลงนามหรือเซ็นชื่อในสัญญาท าธุรกรรมใด ๆ ผู้ใช้บริการทาง
การเงินควรอ่านรายละเอียดสัญญาให้ถี่ถ้วน และต้องเข้าใจเงื่อนไขของสัญญาก่อนลงนาม หาก
ไม่เข้าใจ ให้สอบถามเจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลัง 

4. ตรวจทานความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง  เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี จ านวนเงิน 
หากพบว่าไม่ถูกต้อง ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีทันที 

5. ช าระหนี้เมื่อเป็นหนี้ ก่อนก่อหนี้ให้ดูความสามารถในการช าระหนี้ของตนเอง 
ซึ่งหากมีความจ าเป็นและสามารถผ่อนช าระไหว ก็สามารถก่อหนี้ได้ และเมื่อเป็นหนี้แล้ว 
ผู้ใช้บริการทางการเงินมีหน้าท่ีท่ีจะต้องช าระหนี้นั้น หากไม่ช าระหนี้ นอกจากจะท าให้หนี้
เพิ่มขึ้นเพราะดอกเบี้ยแล้ว ก็จะท าให้ประวัติเครดิตเสีย และเมื่อต้องการกู้เงินเพื่อสิ่งจ าเป็นใน
อนาคต อาจถูกปฏิเสธการขอกู้ได้ 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2  หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 3  บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงานที่รับ 
เร่ืองร้องเรียนอื่น ๆ 

 
 

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติได้ก าหนดให้การคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงินเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญ โดยจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการ
เงิน (ศคง.) ขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2555 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการด าเนินงานด้าน  
การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบ ผ่านการส่งเสริมความรู้และดูแลเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงิน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ได้ดียิ่งขึ้น และเอื้อต่อการด าเนินการท่ีสอดประสานกับหน่วยงานภายนอกโดยมีหน้าท่ีหลัก  
3 ประการ คือ 

1. ดูแลเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินของผู้ให้บริการ
ทางการเงินที่อยู่ภายใต้การก ากับของ ธปท.  (ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทบัตรเครดิต บริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้  
การก ากับ บริษัทสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ (นาโนไฟแนนซ์)  
ผู้ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยช าระเงินตราต่างประเทศ 
(เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) รวมท้ังบริการทางการเงินอื่นท่ีแบงก์ชาติดูแล เช่น 
ธนบัตร พันธบัตร กฎระเบียบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ 

2. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงิน  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
พื้นฐานทางการเงินเพียงพอท่ีจะดูแลตนเองได้ ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนการเงิน 
การมีวินัยทางการเงิน เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตนเอง สามารถเลือกใช้บริการทางการเงินได้
อย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง 

3. ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของ ธปท. ในการก ากับดูแลให้สถาบันการเงิน
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยการส่งข้อมูลปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะไปยัง
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ธปท.  เพื่อน าไปใช้ในการก ากับดูแลสถาบันการเงินให้
ด าเนินการอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และค านึงถึงสิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
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หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 

ส าหรับผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการทางการเงินท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
ของแบงก์ชาติ ผู้ใช้บริการสามารถขอค าแนะน าหรือร้องเรียนได้ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)   
มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เช่น หุ้นสามัญ กองทุนรวม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  โทร. 1207 

2. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของบริษัทประกันภัย เช่น 
ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย โทร. 1186 

3. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า รับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินนอกระบบ เช่น หนี้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ โทร. 1359 

4. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด (เครดิตบูโร)  มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา 
แนะน า รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลประวัติเครดิต  โทร. 0 2643 1250 

5. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา 
แนะน า ร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการท่ัวไป เช่น การโฆษณาเกินจริง การไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา โทร. 1166 

6. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงหนี้อย่างไม่เหมาะสม 
1) กรมการปกครอง โทร. 0 2356 9660 
2) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 1359 
3) ท่ีท าการปกครองจังหวัด 
4) กองบัญชาการต ารวจนครบาล โทร. 0 2354 5249 
5) สถานีต ารวจ 
6) ท่ีว่าการอ าเภอ 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงานที่

รับเร่ืองร้องเรียนอื่น ๆ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 4  ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

 
ขั้นตอนการร้องเรียน 

หากได้รับการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องหรือถูกเอาเปรียบจากสถาบันการเงินหรือ 
ผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น ได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องท าให้เข้าใจผิดในตัวผลิตภัณฑ์ ค านวณ
ดอกเบี้ยผิด ผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถร้องเรียนได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ร้องเรียนท่ีศูนย์บริการลูกค้า (call center) ของสถาบันการเงินหรือ 
ผู้ให้บริการทางการเงินนั้น ๆ เพื่อแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือปัญหาท่ีพบ 

2. หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน5 
หรือไม่ได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม สามารถขอรับค าปรึกษาหรือร้องเรียนได้ท่ีศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 
น. และ 13.00 - 16.30 น. หรือช่องทางอื่น ๆ ดังนี้ 

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของ ศคง. fcc@bot.or.th โดย
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใน www.1213.or.th6 

2) เว็บไซต์ ศคง. www.1213.or.th 
3) ร้องเรียนด้วยตนเอง เพื่อติดต่อขอพบเจ้าหน้าท่ีตามเวลาราชการ 

โดยการนัดหมายล่วงหน้า 
4) จดหมาย/โทรสาร (fax) ตามท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรสาร ดังนี้ 

ภาคกลาง 

ผู้อ านวยการ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่  
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200 
โทรสาร (fax) 0 2283 6151 

                                         
5 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยศูนยค์ุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสาขา
ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ให้บริการลูกคา้บุคคลธรรมดารายย่อย รวม 18 ธนาคาร ก าหนดมาตรฐานการให้บริการ
ของแต่ละธนาคาร (SLA) โดยจัดท าเป็นตารางแสดงระยะเวลาการให้บริการของธนาคารแต่ละแห่งเผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ 
ศคง. www.1213.or.th โดยเลือก ข้อมูลเปรียบเทียบ เลือก SLA 
6 สามารถพิมพไ์ด้จาก www.1213.or.th โดยเลือก เกี่ยวกับ ศคง. เลอืก ขอรับค าปรึกษาหรือร้องเรียน เลือก 04 อีเมล 

mailto:fcc@bot.or.th
http://www.1213.or.th/
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ภาคเหนือ 

ผู้อ านวยการอาวุโส 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ 
68/3 ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
50300 
หมายเลขโทรสาร (fax) 0 5393 1103  

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ผู้อ านวยการอาวุโส 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
393 ถนนศรีจันทร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40000 
หมายเลขโทรสาร (fax) 0 4324 1045 

ภาคใต้ 

ผู้อ านวยการอาวุโส 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้ 
472 ถนนเพชรเกษม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
หมายเลขโทรสาร (fax) 0 7423 4701 

อย่างไรก็ดี มีเรื่องร้องเรียนท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตการด าเนินการของ ศคง. เช่น 

 เรื่องร้องเรียนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ 
การก ากับดูแลของ ธปท. 

 เรื่องร้องเรียนท่ีศาลมีค าวินิจฉัย ค าสั่ง หรือค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว หรือ
เรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 

 เรื่องท่ีขอให้ ธปท. ฟ้องร้องคดีแทน/ช่วยเหลือเงินในการต่อสู้คดี/ช่วยจัดหาหรือ
ว่าจ้างทนายความให้ผู้ร้องเรียน 

 เรื่องท่ีขอให้ ธปท. เรียกร้อง/สั่งการให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจภายใต้
การก ากับดูแลของ ธปท. ชดใช้ค่าเสียหายตามข้อพิพาทท่ีคู่สัญญาผูกพันกันทางแพ่ง 

 เรื่องท่ีเป็นกรณีพิพาทระหว่างพนักงานของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจ
ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจข้างต้น ท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายท่ี ธปท. ก ากับดูแล 

 เรื่องท่ีร้องเรียนซ้ าเรื่องเดิม ซึ่ง ธปท. ได้เคยด าเนินการจนผู้ร้องเรียนได้รับค าชี้แจงแล้ว 
หรือเรื่องร้องเรียนท่ีขอโต้แย้งผลการพิจารณาโดยผู้ร้องเรียนไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติม/
การด าเนินการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานราชการ/ผู้ก ากับดูแลอื่น 

 เรื่องขอความอนุ เคราะห์ซึ่ งเป็นดุลยพินิจทางธุรกิจของสถาบันการเงินหรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. และไม่มีข้อขัดต่อกฎหมายหรือ
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กฎเกณฑ์หรือแนวนโยบายของ ธปท. เช่น การขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การขอเพิ่ม
วงเงินสินเชื่อ การขอลด/ยกเว้นดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับต่าง ๆ  

 เรื่องท่ีเป็นกรณีสมมติและให้พิจารณาแสดงความเห็นว่าถูกหรือผิด 
 การขอตรวจสอบข้อมูลของบุคคลอื่น 
 การขอข้อมูลท่ี ธปท. ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล 

หลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

ในการร้องเรียน ควรเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น เอกสารแสดง
ตัวตน (ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง) เอกสารประกอบเรื่องร้องเรียน (เช่น 
ส าเนาใบแจ้งหนี้/สัญญา) โดยควรด าเนินการ ดังนี้ 

 เล่าเหตุการณ์ส าคัญโดยมีการเรียงล าดับเหตุการณ์ 
 ให้ข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็นให้ครบถ้วน 
 แจ้งสิ่งท่ีต้องการให้สถาบันการเงินด าเนินการ 
 แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 
 แนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4  ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

ภัยทางการเงิน 

สาระส าคัญ 

รูปแบบการด ารงชีวิตและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้มิจฉาชีพพัฒนา
สารพัดกลโกงเพื่อหลอกขโมยเงินจากเหย่ือ โดยมักจับจุดอ่อนของเหยื่อคือ ความกลัว ความโลภ 
และความไม่รู้มาเป็นตัวช่วย ผู้ใช้บริการทางการเงินจึงจ าเป็นต้องรู้เท่าตามทันกลโกงของ
มิจฉาชีพ ไม่ว่าจะเป็นกลโกงท่ีมาในรูปแบบของการเงินนอกระบบท่ีมีท้ังหนี้นอกระบบและ 
แชร์ลูกโซ่ ภัยใกล้ตัว และภัยออนไลน์ เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจากภัยเหล่านี้ได้ รวมไปถึง
รู้จักหน่วยงานหรือองค์กรท่ีให้ค าปรึกษาหากตกเป็นเหยื่อภัยทางการเงิน 

ตัวชี้วัด 

1. บอกประเภทและลักษณะของภัยทางการเงิน 
2. บอกวิธีการป้องกันตนเองจากภัยทางการเงิน 
3. บอกวิธีแก้ปัญหาท่ีเกิดจากภัยทางการเงิน 

ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 หนี้นอกระบบ 
เรื่องท่ี 2 แชร์ลูกโซ่ 
เรื่องท่ี 3 ภัยใกล้ตัว 
เรื่องท่ี 4 แก๊งคอลเซนเตอร์ 
เรื่องท่ี 5 ภัยออนไลน์ 

เวลาที่ใช้ในการศึกษา  15 ชั่วโมง 

สื่อการเรยีนรู ้

1. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 
2. หนังสือรู้รอบเรื่องการเงินของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

ตอน รู้รอบระวังภัย 
3. เว็บไซต์ www.1213.or.th  เฟซบุ๊ก www.facebook.com/hotline1213 
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เร่ืองที่ 1 หนี้นอกระบบ 

 
เมื่อจ าเป็นต้องใช้เงิน แต่ไม่สามารถขอกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ หลายคนคง

นึกถึงการกู้เงินนอกระบบท่ีได้เงินเร็ว ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีหลักประกันหรือใช้บุคคลค้ าประกัน จน
อาจลืมนึกถึงเล่ห์เหลี่ยมหรือกลโกงท่ีอาจแฝงมากับการกู้เงินนอกระบบ  

ลักษณะกลโกงหนี้นอกระบบ 

1. ใช้ตัวเลขน้อย ๆ เพื่อจูงใจ 

นายทุนเงินกู้นอกระบบมักบอกตัวเลขน้อยเพื่อจูงใจผู้กู้ ไม่ว่าจะเป็นจ านวนเงิน
ผ่อนต่องวดหรือดอกเบี้ย เช่น กู้เงิน 10,000 บาท ให้ผ่อนวันละ 150 บาทเป็นระยะเวลา 90 
วัน แต่เมื่อค านวณแล้วต้องจ่ายหนี้คืน 13,500 บาทภายใน 3 เดือน ดอกเบี้ยสูงถึง 35% ต่อ 
สามเดือน หรือ 140% ต่อปี  

เจ้าหนี้บางรายก็บอกแค่อัตราดอกเบี้ย แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อวัน 
ต่อเดือน หรือต่อปี เช่น เจ้าหนี้รายหนึ่งปล่อยเงินกู้ 3% ลูกหนี้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่า
สถาบันการเงินก็แห่ไปกู้เงิน แต่เมื่อค านวณดอกเบี้ยท้ังปีแล้ว ลูกหนี้ก็ตกใจ เพราะดอกเบี้ย 3% 
นั้นเป็นดอกเบี้ยต่อวัน ถ้าคิดเป็นต่อปี ก็สูงถึง 1,080%  

2. ให้เซ็นเอกสารที่ไม่ได้กรอกตัวเลข 

นอกจากจะใช้ตัวเลขค่างวดหรือดอกเบี้ยน้อย ๆ ดึงดูดลูกหนี้แล้ว เจ้าหนี้ 
บางรายก็ให้ลูกหนี้เซ็นสัญญากู้ยืมโดยท่ียังไม่ได้กรอกตัวเลข ลูกหนี้รายหนึ่งต้องใช้เงินคืนเจ้าหนี้ 
100,000 บาท ท้ัง ๆ ท่ีกู้เงินมาแค่ 20,000 บาท เพียงเพราะไปเซ็นสัญญาในเอกสารท่ียังไม่ได้
กรอกจ านวนเงินกู้ 

3. ไม่ให้ลูกหนี้อ่านเอกสารที่ต้องเซ็น 

เจ้าหนี้บางรายไม่ยอมให้ลูกหนี้อ่านเอกสารท่ีจะต้องเซ็น เช่น เจ้าหนี้หวังจะ 
ยึดเอาท่ีดินของลูกหนี้ท่ีน ามาค้ าประกันเงินกู้ จึงหลอกว่าเป็นการท าสัญญาจ านอง แต่แท้จริง
เป็นสัญญาขายฝาก  

4. บีบให้เซ็นสัญญาเงินกู้เกินจริง 

เจ้าหนี้บางรายบีบบังคับให้ลูกหนี้เซ็นสัญญาเงินกู้เกินจริง เช่น ขอกู้ 10 ,000 
บาท แต่บังคับให้เซ็นในเอกสารท่ีเขียนว่าขอกู้ 30,000 บาท ลูกหนี้บางรายมีความจ าเป็นต้องใช้
เงิน ก็จ าใจเซ็นสัญญานั้น 
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5. ท าสัญญาขายฝากแทนสัญญาจ านอง 

เจ้าหนี้หลายรายหลอกลูกหนี้ให้ท าสัญญาขายฝากแทนสัญญาจ านอง ถึงแม้
เจ้าหนี้จะอ้างว่าเป็นการค้ าประกันเงินกู้เหมือนกัน แต่การบังคับหลักประกันต่างกัน สัญญาขาย
ฝากจะท าให้กรรมสิทธิ์ของบ้านหรือท่ีดินนั้นตกเป็นของเจ้าหนี้ตั้งแต่วันท่ีท าสัญญา ซึ่งลูกหนี้
จะต้องไถ่บ้านหรือท่ีดินคืนภายในเวลาท่ีก าหนด หากช้าเพียงวันเดียว บ้านหรือท่ีดินนั้นก็จะ  
ตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที โดยเจ้าหนี้ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งหรือฟ้องศาลเพื่อบังคับคดี 

ด้วยเหตุนี้เจ้าหนี้นอกระบบบางคนจึงบ่ายเบี่ยง หลบหน้าลูกหนี้เพื่อไม่ให้มี
โอกาสได้ไถ่ถอนบ้านหรือท่ีดินนั้นคืนในเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ยอมขยายเวลาไถ่ให้ (การขยาย
เวลาไถ่ต้องท าหลักฐานเป็นหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อ) โดยเฉพาะบ้านหรือท่ีดินท่ีอยู่ในท าเลดี
และมีมูลค่ามากกว่ายอดหนี้ 

6. หลีกเลี่ยงให้กู้โดยตรง  

หลายครั้งท่ีสัญญาอ าพรางเงินกู้ถูกน ามาใช้เพื่อหลอกล่อผู้ท่ีเดือดร้อนเรื่องเงิน 
เช่น ลูกหนี้รายหนึ่งติดต่อขอกู้เงินกับเจ้าหนี้นอกระบบจ านวน 20 ,000 บาท เจ้าหนี้บังคับให้
ลูกหนี้ใช้บัตรผ่อนสินค้าหรือบัตรเครดิตซื้อสินค้าท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมมูลค่า 23 ,000 บาทเพื่อมา
แลกกับเงินกู้ 20,000 บาท 

ลูกหนี้ได้เงินมาแค่ 20,000 บาท แต่กลับต้องแบกภาระเงินกู้สูงถึง 23,000 บาท
กับบริษัทบัตรผ่อนสินค้าหรือบริษัทบัตรเครดิต และยังมีภาระดอกเบี้ยท่ีต้องจ่ายอีกต่างหาก 
ส่วนเจ้าหนี้แทบจะไม่มีความเสี่ยงใดเลย แถมยังได้สินค้าในราคาถูกอีกด้วย 

7. ทวงหนี้โหด 

นอกจากภาระดอกเบี้ยท่ีแสนแพงแล้ว ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบอาจต้องเจอกับ
การทวงหนี้โหดหากไม่ช าระตรงตามเวลา ซึ่งเจ้าหนี้อาจไม่ได้แค่ขู่หรือประจานให้ได้อาย แต่บาง
รายก็ถึงขั้นท าร้ายร่างกาย  

วิธีป้องกันภัยหนี้นอกระบบ 

1. หยุดใช้เงินเกินตัว – ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองโดยการจด
บันทึกรายรับ-รายจ่าย แล้ววางแผนใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้และความจ าเป็น  

2. วางแผนการเงินล่วงหน้า – ค านึงถึงค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต เช่น ค่าเล่าเรียนลูก แล้ววางแผนทยอยออมล่วงหน้า รวมถึงออมเงินเผื่อเหตุการณ์
ฉุกเฉินด้วย 



118 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 

3. คิดให้ดีก่อนตัดสินใจก่อหนี้ – ทบทวนดูความจ าเป็นว่าต้องใช้เงินจริง ๆ 
หรือไม่ และหากต้องกู้จริง ๆ จะสามารถช าระหนี้ได้หรือไม่ เพราะนอกจากดอกเบี้ยท่ีแสนแพง
แล้ว อาจต้องเจอกับเหตุการณ์ทวงหนี้แบบโหด ๆ อีกด้วย 

4. เลือกกู้ในระบบ – หากจ าเป็นต้องกู้ ควรเลือกกู้ในระบบดีกว่า เพราะ
นอกจากจะมีหน่วยงานภาครัฐคอยดูแลแล้ว ยังระบุดอกเบ้ียในสัญญาชัดเจนและเป็นธรรมกว่า 

5. ศึกษารายละเอียดผู้ให้กู้ – ดูว่าผู้ให้กู้นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ มีเงื่อนไขช าระเงิน
หรืออัตราดอกเบี้ยท่ีเอาเปรียบผู้กู้เกินไปหรือไม่ 

6. ศึกษาวิธีคิดดอกเบี้ย – หนี้นอกระบบมักคิดอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีเงินต้นคงท่ี 
(flat rate) ซึ่งท าให้ลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 
(effective rate) เพราะดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินต้นท้ังก้อนแม้ว่าจะทยอยจ่ายคืนทุกเดือน 
ก็ตาม 

7. หากจ าเป็นต้องกู้เงินนอกระบบต้องใส่ใจ 

 ไม่เซ็นสัญญาในเอกสารท่ียังไม่ได้กรอกข้อความหรือวงเงินกู้ไม่ตรงกับ
ความจริง 

 ตรวจสอบข้อความในสัญญาเงินกู้ รวมถึงดูว่าเป็นเงื่อนไขท่ีเราท าได้จริง ๆ 

 เก็บสัญญาคู่ฉบับไว้กับตัวเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ 

 ท าสัญญาจ านองแทนการท าสัญญาขายฝาก เพราะการขายฝากจะท าให้
กรรมสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าหนี้ทันทีหากผู้กู้ไม่มาไถ่คืนตามก าหนด 

8. ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า 

ท าอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ 

หากเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบแล้ว ผู้กู้ควรหาแหล่งเงินกู้ในระบบท่ีมีดอกเบี้ย 
ถูกกว่ามาช าระคืน แต่หากไม่สามารถกู้ยืมในระบบได้ ผู้กู้อาจต้องยอมขายทรัพย์สินบางส่วน
เพื่อน ามาช าระหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดอกเบี้ยท่ีเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถช าระคืนได้ ท้ังนี้ ลูกหนี้เงินกู้
นอกระบบสามารถขอรับค าปรึกษาได้จากองค์กรดังต่อไปนี้ 

1. ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง โทร. 1359 
2. กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โทร. 1135 
3. สายด่วนรัฐบาล ส านักนายกรัฐมนตรี โทร. 1111 
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4. ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  
ส านักอัยการสูงสุด โทร. 0 2142 2034 

5. ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  กระทรวง
ยุติธรรม โทร. 0 2575 3344 

6. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567 
7. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ไม่เหมาะสม ได้แก่ 

กรมการปกครอง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ท่ีท าการปกครองจังหวัด กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล สถานีต ารวจท้องท่ี และท่ีว่าการอ าเภอทุกแห่ง 

 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 หนี้นอกระบบ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 2  แชร์ลูกโซ่ 

 
แชร์ลูกโซ่เป็นภัยทางการเงินท่ีอาจสร้างความเสียหายได้ตั้งแต่เงินจ านวนน้อย ๆ 

จนไปถึงเงินหลักแสนหลักล้าน มิจฉาชีพมักใช้ “โอกาสรวย” หรือ “สินค้าราคาถูกมาก” มาหลอก
ล่อให้เหยื่อร่วมลงทุนหรือซื้อสินค้าแล้วเชิดเงินหนีไป  

ลักษณะกลโกงแชร์ลูกโซ่ 

1. แชร์ลูกโซ่ในคราบธุรกิจขายตรง 

มิจฉาชีพจะโฆษณาชวนเชื่อให้เหยื่อท าธุรกิจขายตรงท่ีมีผลตอบแทนสูง โดยท่ี
เหยื่อไม่ต้องท าอะไร เพียงแค่ชักชวนเพื่อนหรือญาติพี่น้องให้ร่วมท าธุรกิจ ไม่เน้นการขาย สาธิต 
หรือท าให้สมาชิกเข้าใจในตัวสินค้า เมื่อเหยื่อเริ่มสนใจ จะให้เหยื่อเข้าร่วมฟังสัมมนา และ  
โน้มน้าวหรือหลอกล่อให้เหยื่อจ่ายค่าสมัครสมาชิก หรือซื้อสินค้าแรกเข้าซึ่งมีมูลค่าท่ีค่อนข้างสูง 
(สินค้าส่วนมากมักไม่มีคุณภาพ) หรืออาจให้เหยื่อซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุนโดยไม่ต้องรับสินค้าไป
ขาย แล้วก็รอรับเงินปันผลได้เลย  

ค่าสมัครสมาชิก ค่าซื้อสินค้าแรกเข้า ค่าหุ้นหรือค่าหน่วยลงทุนของสมาชิกใหม่จะ
ถูกน ามาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับสมาชิกเก่า เมื่อไหร่ท่ีไม่สามารถหาสมาชิกใหม่ได้ แชร์ก็จะล้ม
เพราะไม่สามารถหาเงินมาจ่ายผลตอบแทนและเงินท่ีลงทุนคืนสมาชิกได้ 

ปัจจุบันยังมีการโฆษณาชักชวนผู้ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตอีกด้วย โดยมิจฉาชีพจะ
หลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวในอินเทอร์เน็ต แล้วติดต่อเหยื่อเพื่อชักชวนให้เข้าร่วมงาน
สัมมนาโดยอ้างว่ามีบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเข้าร่วมด้วย  

2. แชร์ลูกโซ่หลอกลงทุน 

มิจฉาชีพมักอ้างว่ามีสิทธิพิเศษ หรือได้โควตาซื้อสินค้าราคาถูกเป็นจ านวนมาก 
หรือมีการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงและแน่นอน จึงอยากชักชวนให้เหยื่อลงทุนร่วมกัน เช่น 
โควตาจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (แชร์ลอตเตอรี่) อุตสาหกรรมปลูกป่าเพื่อส่งขายตลาดใน
ต่างประเทศ (แชร์ไม้) เก็งก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (แชร์ FOREX) โดยสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ดู
น่าเชื่อถือ หรือบางรายก็อ้างว่ามีสาขาในต่างประเทศ แต่ความจริงแล้ว ไม่ได้ท าธุรกิจดังกล่าวจริง 

มิจฉาชีพจะใช้วิธีหมุนเงินจากผู้ลงทุนรายใหม่ไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้แก่ 
ผู้ลงทุนรายเก่า จึงต้องพยายามหาผู้ลงทุนรายใหม่อยู่ เรื่อย ๆ เพื่อให้มีเงินไปจ่ายเป็น
ผลตอบแทน แต่หากไม่สามารถหาผู้ลงทุนรายใหม่ได้ ก็จะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนคืนให้แก่
รายเก่าได้ 
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วิธีป้องกันภัยแชร์ลูกโซ่ 

1. ไม่โลภไปกับผลตอบแทนหรือสินค้าราคาถูกที่น ามาหลอกล่อ  เพราะ
ผลตอบแทนย่ิงสูง ยิ่งมีความเสี่ยงมากท่ีจะเป็นแชร์ลูกโซ่ 

2. ไม่กรอกข้อมูล หรือให้ข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ หรือตอบกลับอีเมลที่ 
ไม่น่าเชื่อถือ เพราะอาจกลายเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ 

3. หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มธุรกิจที่ไม่แน่ใจ  เพราะอาจถูก 
หว่านล้อมให้ร่วมลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่ 

4. อย่าเกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธ เมื่อมีคนชักชวนท าธุรกิจท่ีมีลักษณะคล้ายแชร์
ลูกโซ่ เพราะอาจท าให้สูญเสียเงินได้ 

5. ศึกษาที่มาที่ไปของการลงทุนหรือสินค้าให้ดีก่อนการลงทุน  โดยเฉพาะ
ธุรกิจหรือสินค้าท่ีให้ผลตอบแทนสูงมากในเวลาสั้น ๆ หรือมีราคาถูกผิดปกติ 

6. ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า 

ท าอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ 

หากตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ ควรรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด แล้วติดต่อ
ขอรับค าปรึกษาได้ท่ี  

ส่วนป้องปรามการเงินนอกระบบ  
ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน  
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 สามเสนใน  
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 1359 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 แชร์ลูกโซ ่

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 3  ภัยใกล้ตัว 

 
หลายครั้ง ท่ีความโลภกลายเป็นจุดอ่อนท่ีมิจฉาชีพใช้โจมตีเหยื่อ โดยน า

ผลประโยชน์จ านวนมากมาหลอกล่อ ให้เหยื่อยอมจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้ก่อน แล้วน าเงินหนีไป 

ลักษณะกลโกงของภัยใกล้ตัว 

1. เบี้ยประกันงวดสดุท้าย  
มิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นพนักงานบริษัทประกันชีวิตติดต่อญาติของผู้ ตายว่า 

ผู้ตายท าประกันชีวิตไว้กับบริษัท แต่ขาดการช าระเบี้ยประกันงวดสุดท้าย หากญาติจ่ายค่าเบี้ย
ประกันท่ีค้างอยู่ ก็จะได้รับเงินคืนตามกรมธรรม์ซึ่งเป็นจ านวนเงินค่อนข้างมาก เมื่อเหยื่อ
จ่ายเงินให้ ผู้ท่ีอ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทประกันภัยก็จะหายตัวไปพร้อมเงินประกันงวดสุดท้าย 

2. ตกทอง/ลอตเตอร่ีปลอม  
มิจฉาชีพจะอ้างว่ามีทองหรือลอตเตอรี่รางวัลท่ีหนึ่ง แต่ไม่มีเวลาไปขายหรือ 

ขึ้นเงิน จึงเสนอขายให้เหยื่อในราคาถูก กว่าจะรู้ว่าเป็นทองหรือลอตเตอรี่ปลอม มิจฉาชีพก็
หายไปพร้อมกับเงินท่ีได้ไป 

3. นาย (พัน) หน้า...หลอกลวงเงิน  
มิจฉาชีพจะแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีในองค์กรหรือสถาบันการเงินท่ีสามารถ

ช่วยเหยื่อหางาน หรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ แต่เหยื่อต้องจ่ายค่านายหน้าให้ก่อน  
มิจฉาชีพบางรายก็หลอกให้เหยื่อเป็นนายหน้าขายท่ีดิน โดยท างานกันเป็นทีม คนแรกหลอกว่า
อยากขายท่ีดิน คนท่ีสองหลอกว่าอยากซื้อท่ีดิน แล้วขอให้เหยื่อเป็นนายหน้าให้ จากนั้นคนซื้อ
จะอ้างว่าเงินไม่พอจ่ายค่ามัดจ าจึงขอให้เหยื่อช่วยออกเงินค่ามัดจ า สุดท้ายคนซื้อและคนขาย 
หนีหาย เหยื่อไม่ได้ค่านายหน้าแถมยังเสียเงินค่ามัดจ าไปอีกด้วย 
วิธีป้องกันจากภัยใกล้ตัว 

1. ไม่โลภ ไม่อยากได้เงินรางวัลท่ีไม่มีท่ีมา หากมีคนเสนอให้ ควรสงสัยไว้ก่อน
ว่าอาจเป็นภัยทางการเงิน 

2. ไม่รู้จัก...ไม่ให้  ไม่ให้ท้ังข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน 
วัน/เดือน/ปีเกิด และข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขท่ีบัญชี รหัสบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต และ  
ไม่โอนเงิน แม้ผู้ติดต่อจะอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือสถาบันการเงิน 

3. ศึกษาหาข้อมูล ก่อนเซ็นสัญญา ตกลงจ่ายเงิน หรือโอนเงินให้ใคร ควร
ศึกษาข้อมูล เงื่อนไข ข้อตกลง ความน่าเชื่อถือและความน่าจะเป็นไปได้ก่อน 
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4. อ้างใคร ถามคนนั้น อ้างถึงใครให้สอบถามคนนั้น เช่น ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย โทร. 1213  หรือ DSI โทร. 1202 

5. สงสัยให้ปรึกษา ควรหาท่ีปรึกษาท่ีไว้ใจได้ หรือปรึกษาเกี่ยวกับภัยทาง
การเงินได้ท่ี ศคง. โทร. 1213 และศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359 

6. ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า เพื่อรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง 

รู้ไว้...ไม่เสี่ยงเป็นเหยื่อ 
1. อ้างหน่วยงานราชการไม่ได้แปลว่าเชื่อถือได้  มิจฉาชีพมักอ้างถึง

หน่วยงานราชการหรือองค์กรขนาดใหญ่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ หากมีการอ้างถึง ควร
สอบถามหน่วยงานนั้นโดยตรง 

2. ธุรกิจที่จดทะเบียนแล้วไม่ได้แปลว่าไม่โกง บางธุรกิจจดทะเบียนอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายจริง แต่ไม่ได้ประกอบธุรกิจตามท่ีขออนุญาตไว้ 

3. ไม่มี “ทางลัดรวยที่มีน้อยคนรู้” หากทางลัดนี้มีจริง คงไม่มีใครอยากบอก
คนอื่นให้รู้ แอบรวยเงียบ ๆ คนเดียวดีกว่า 

4. หัวขโมยไม่หมิ่นเงินน้อย มิจฉาชีพไม่ได้มุ่งหวังเงินหลักแสนหลักหมื่น
เท่านั้น มิจฉาชีพบางกลุ่มมุ่งเงินจ านวนน้อยแต่หวังหลอกคนจ านวนมาก 

5. อย่าระวังแค่เร่ืองเงิน มิจฉาชีพบางรายก็หลอกขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูล
ท่ีใช้ท าธุรกรรมการเงิน เพื่อน าไปท าธุรกรรมทางการเงินในนามของเหยื่อ 

6. มิจฉาชีพไม่ใช้บัญชีตนเองรับเงินจากเหยื่อ มิจฉาชีพบางรายจ้างคนเปิด
บัญชีเพื่อเป็นท่ีรับเงินโอนจากเหยื่ออีกรายหนึ่ง เพื่อหนีการจับกุมของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

  รู้หรือไม่ว่า 
การรับจ้างเปิดบัญชีหรือการหลอกให้ผู้อื่นโอนเงินให้เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน

ซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 มาตรา 60 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ ดังนั้น การเห็นแก่ค่าจ้างเพียงไม่กี่บาทจึงอาจท าให้ 
คุณต้องตกเป็นผู้ต้องหาและไปใช้ชีวิตในเรือนจ าได้ จึงไม่ควรหลงเชื่อหรือรับจ้างเปิดบัญชีโดย
เด็ดขาด 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ภัยใกล้ตัว 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่ 4  แก๊งคอลเซนเตอร์ 

 
แก๊งคอลเซนเตอร์มักใช้วิธีสุ่มเบอร์โทรศัพท์เพื่อโทรไปหาเหยื่อแล้วใช้ข้อความ

อัตโนมัติสร้างความตื่นเต้นหรือตกใจให้แก่เหยื่อ บางครั้งก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน 
ต่าง ๆ โดยหลอกให้เหยื่อท ารายการท่ีเครื่องเอทีเอ็มเป็นเมนูภาษาอังกฤษ อ้างว่าเป็นการท า
รายการเพื่อล้างหนี้ หรือหลอกให้เหยื่อไปโอนเงินให้หน่วยงานภาครัฐอ้างว่าเพื่อตรวจสอบ 

ลักษณะกลโกงแก๊งคอลเซนเตอร์ 

1. บัญชีเงินฝากถูกอายัดหรือเป็นหนี้บัตรเครดิต 

มิจฉาชีพจะหลอกเหย่ือว่า บัญชีเงินฝากถูกอายัด หรือเป็นหนี้บัตรเครดิตจ านวน
หนึ่ง โดยเริ่มจากการใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติแจ้งเหยื่อว่าจะอายัดบัญชีเงินฝากเนื่องจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือกระท าการผิดกฎหมาย โดยอาจมีเสียงอัตโนมัติ 
เช่น “คุณเป็นหนี้บัตรเครดิตกับทางธนาคาร กด 0 เพื่อติดต่อพนักงาน” ซึ่งเหยื่อส่วนมากมักจะ
ตกใจและรีบกด 0 เพื่อติดต่อพนักงานทันที 

หลังจากนั้นมิจฉาชีพจะหลอกถามฐานะทางการเงินของเหยื่อ หากเหยื่อมี 
เงินฝากจ านวนไม่มากนัก มิจฉาชีพอาจหลอกให้เหยื่อโอนเงินผ่านเครื่ องเอทีเอ็มโดยหลอกว่า
เป็นการท ารายการเพื่อล้างบัญชีหนี ้

2. บัญชีเงินฝากพัวพันกับการค้ายาเสพติดหรือการฟอกเงิน 

แต่หากมิจฉาชีพพบว่า เหยื่อมีเงินฝากค่อนข้างมาก ก็จะหลอกเหยื่อให้ตกใจว่า 
บัญชีเงินฝากนั้นพัวพันกับการค้ายาเสพติดหรือการฟอกเงิน และจะให้เหยื่อโอนเงินท้ังหมดผ่าน
เครื่องเอทีเอ็ม / เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM หรือ ADM) เพื่อท าการตรวจสอบกับหน่วยงาน
ราชการ  ท้ังนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อได้มีโอกาสสอบถามความจริงจากพนักงานธนาคาร 

3. เงินคืนภาษี 

นอกจากจะหลอกให้เหยื่อตกใจแล้ว มิจฉาชีพบางรายก็อ้างว่าตนเป็นเจ้าหน้าท่ี
สรรพากร หลอกให้เหยื่อตื่นเต้นดีใจว่า เหยื่อได้รับเงินคืนค่าภาษี แต่ต้องท ารายการยืนยันการ  
รับเงินท่ีเครื่องเอทีเอ็ม และวันนี้เป็นวันสุดท้ายท่ีจะยืนยันรับเงินคืน หากเลยก าหนดเวลาแล้ว 
เหยื่อจะไม่ได้รับเงินคืนค่าภาษี 

ด้วยความรีบเร่งและกลัวว่าจะไม่ได้เงินคืน เหยื่อก็จะรีบท าตามท่ีมิจฉาชีพบอก 
โดยไม่ได้สังเกตว่ารายการท่ีมิจฉาชีพให้ท าท่ีเครื่องเอทีเอ็มนั้น เป็นการโอนเงินให้แก่มิจฉาชีพ 
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4. โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ 

มิจฉาชีพบางรายก็หลอกให้เหยื่อดีใจว่า เหยื่อได้รับรางวัลใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูงจาก
การจับสลากรางวัล หรือเปิดบริษัทใหม่จึงจับสลากมอบรางวัลแก่ลูกค้า แต่ก่อนท่ีลูกค้าจะรับ
รางวัล ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าภาษีให้กับทางผู้แจกรางวัลก่อน จึงจะสามารถส่งของรางวัลไปให้ 

5. ข้อมูลส่วนตัวหาย 

มิจฉาชีพประเภทนี้จะโทรศัพท์แอบหลอกถามข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อเพื่อใช้
ประกอบการปลอมแปลงเอกสาร หรือใช้บริการทางการเงินในนามของเหยื่อ โดยมิจฉาชีพจะ
อ้างว่าตนเป็นเจ้าหน้าท่ีของสถาบันการเงินท่ีเหยื่อใช้บริการอยู่ แต่เกิดเหตุการณ์ท่ีท าให้ข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้าสูญหาย เช่น น้ าท่วม จึงขอให้เหยื่อแจ้งข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันความถูกต้อง 
เช่น วัน/เดือน/ปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัญชีเงินฝาก 

เมื่อได้ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อแล้ว มิจฉาชีพจะน าข้อมูลเหล่านี้ไปแอบอ้างใช้
บริการทางการเงินในนามของเหย่ือ เช่น ขอสินเชื่อ 

6. โอนเงินผิด 

หากมิจฉาชีพมีข้อมูลหรือเอกสารส่วนตัวของเหยื่อ มิจฉาชีพอาจใช้วิธีหลอก
เหยื่อว่าโอนเงินผิดแล้วขอให้เหยื่อโอนเงินคืน โดยเริ่มจากใช้เอกสารและข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ
ติดต่อขอสินเชื่อ เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ สถาบันการเงินจะโอนเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติเข้าบัญชี 
เงินฝากของเหย่ือ หลังจากนั้นมิจฉาชีพจะโทรศัพท์ไปแจ้งเหยื่อว่า โอนเงินผิดเข้าบัญชีของเหยื่อ
และขอให้เหยื่อโอนเงินคืนให้ 

เมื่อเหยื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝากของตนเองและพบว่ามีเงินโอนเงินเข้ามาใน
บัญชีจริง เหยื่อก็รีบโอนนั้นให้แก่มิจฉาชีพทันที โดยไม่รู้ว่าเงินนั้นเป็นเงินสินเชื่อท่ีมิจฉาชีพขอใน
นามของเหยื่อ 
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วิธีป้องกันภัยแก๊งคอลเซนเตอร์ 

1. คิดทบทวน ว่าเรื่องราวท่ีได้ยินมามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เคยท า
ธุรกรรมกับหน่วยงานท่ีถูกอ้างถึงหรือไม่ หรือเคยเข้าร่วมชิงรางวัลกับองค์กรไหนจริงหรือเปล่า 

2. ไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย ไม่ให้ข้อมูล ท้ังข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขท่ีบัตรประชาชน 
วัน/เดือน/ปีเกิด และข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชี รหัสกดเงิน 

3. ไม่ท ารายการที่เครื่องเอทีเอ็มตามค าบอก แม้คนท่ีโทรมาจะบอกว่าเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือสถาบันการเงิน เพราะหน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินไม่มีนโยบาย
สอบถามข้อมูลส่วนตัวของประชาชนหรือลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ 

4. ไม่โอนเงินคืนเอง หากมีคนโอนเงินผิดเข้าบัญชี ควรสอบถามโดยตรงกับ
สถาบันการเงินถึงท่ีมาของเงินดังกล่าว หากเป็นเงินท่ีโอนผิดจริง จะต้องให้สถาบันการเงินเป็น
ผู้ด าเนินการโอนเงินคืนเท่านั้น 

5. ตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงิน สอบถามสถาบันการเงินหรือหน่วยงานท่ีถูก
อ้างถึงโดยตรง โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (call center) หรือสาขาของสถาบันการเงินนั้น ๆ  

ท าอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อภัยแก๊งคอลเซนเตอร์ 

1. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (call center) ของสถาบันการเงินนั้น ๆ เพื่อระงับ
การโอนและถอนเงิน โดยรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอระงับการ
โอนและถอนเงิน ท้ังนี้ แต่ละสถาบันการเงินมีวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน ควรติดต่อสอบถาม
ขั้นตอนจากสถาบันการเงินโดยตรง 

2. แจ้งเบาะแสไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เลขท่ี 128 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 1202 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 แก๊งคอลเซนเตอร์ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เร่ืองที่  5 ภัยออนไลน์ 

 
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสารท่ีสะดวกและรวดเร็ว ท าให้เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง 

หรือคนท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน สามารถติดต่อหากันได้อย่างง่ายดาย ความสะดวกสบายเหล่านี้นอกจาก
จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการแล้ว ก็เอื้อประโยชน์ต่อมิจฉาชีพเช่นกัน อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นอีก
ช่องทางท่ีมิจฉาชีพจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากเหยื่อ 

ลักษณะกลโกงภัยออนไลน์ 

1. แอบอ้างเป็นบุคคลต่าง ๆ 

มิจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นบุคคลต่าง ๆ และหลอกเหยื่อว่าจะโอนเงินจ านวนมาก
ให้แก่เหยื่อ พร้อมท้ังส่งหลักฐานการโอนเงินปลอมให้ดูว่ามีการโอนเงินจริง แต่แท้จริงไม่มีการ
โอนเงินใด ๆ ท้ังสิ้น หลังจากนั้นจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
ธนาคารกลางของประเทศต้นทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสหประชาชาติ แจ้งเหยื่อว่า 
เงินที่โอนมาถูกระงับและขอตรวจสอบเงิน  

จากนั้นจะขอให้เหยื่อจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อยกเลิกการระงับเงินโอน โดยจะ
เริ่มจากค่าธรรมเนียมท่ีไม่มากนักแล้วค่อย ๆ เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าเหยื่อจะรู้ตัว เหยื่อ
บางรายโอนเงินให้แก่มิจฉาชีพมากกว่าสิบครั้ง มูลค่าความเสียหายรวมกันเป็นหลักล้าน ซึ่ง
มิจฉาชีพเหล่านี้มักใช้มุกอ้างดังนี้ 

 นักธุรกิจต้องการสั่งสินค้าจ านวนมาก – เหยื่อส่วนมากเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต มิจฉาชีพจะส่งอีเมลแอบอ้างเป็นนักธุรกิจต่างชาติท่ีต้องการ
สั่งซื้อสินค้าจ านวนมาก แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินปลอมให้เหยื่อตายใจว่าโอนเงินแล้ว ส่วน
เหยื่อ นอกจากจะไม่ได้เงินค่าสินค้าแล้ว ยังเสียเงินทุนและเวลาในการผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อ
อีกด้วย (บางรายส่งสินค้าไปให้มิจฉาชีพแล้ว)  

 ผู้ใจบุญต้องการบริจาคเงินจ านวนมาก – เหยื่อมักจะเป็นองค์กรการกุศลท่ี
เปิดรับเงินบริจาคอยู่แล้ว โดยมิจฉาชีพจะส่งอีเมลติดต่อเหยื่อว่า ต้องการบริจาคเงินพร้อมท้ังขอ
เลขท่ีบัญชีของเหยื่อ เมื่อได้ข้อมูลทางการเงินของเหยื่อแล้ว มิจฉาชีพจะน าข้อมูลดังกล่าวไป
สร้างหลักฐานการโอนเงินปลอมแล้วส่งมาให้เหยื่อดูเสมือนว่ามีการโอนเงินจริง  

 ทายาทที่ไม่สามารถรับมรดกได้ – มิจฉาชีพมักติดต่อเหยื่อผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดีย (social media) ต่าง ๆ แล้วอ้างว่าตนเองได้รับมรดกเป็นเงินจ านวนมากใน
ประเทศหนึ่ง แต่ไม่สามารถรับมรดกนั้นได้ด้วยติดเหตุผลทางการเมืองหรือเหตุผลอื่น ๆ จึงขอใช้
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ชื่อและเลขท่ีบัญชีเงินฝากของเหยื่อในการรับมรดก แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินปลอมให้เหยื่อดู
เสมือนว่ามีการโอนเงินมรดกไปให้เหยือ่จริง 

 ชายหนุ่มที่ต้องการหารักแท้ – มิจฉาชีพจะเริ่มท าความรู้จักกับเหยื่อผ่าน
ทางโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่าตนเป็นชาวต่างชาติท่ีมีรายได้และหน้าท่ีการงานท่ีดี แล้วใช้เวลา  
ตีสนิทเป็นปีก่อนจะบอกว่าอยากย้ายมาแต่งงานและอยู่เมืองไทยกับเหยื่อ และหลอกว่าได้  
โอนเงินมาใหเ้พื่อเตรียมซื้อบ้านพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินปลอมมาให้แก่เหยื่อ 

นอกจากหลอกว่าจะโอนเงินมาให้เหยื่อแล้ว มิจฉาชีพบางรายก็อ้างว่าส่ง
ของขวัญพร้อมเงินสดมาให้ เหยื่อ แล้วอ้างตัวเป็นกรมศุลกากรเรียกเก็บค่าภาษี หรือ
ค่าธรรมเนียมในการน าเงินสดออกมา 

 องค์กรใจดีแจกเงินทุนหรือรางวัล – เหยื่อจะได้รับอีเมลแจ้งว่าเหยื่อได้รับ
เงินทุนหรือรางวัล แต่เหยื่อจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีแจ้งมาตามอีเมล ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเปิด
บัญชี ค่าธรรมเนียม ค่าเอกสารต่าง ๆ สุดท้ายก็ไม่ได้รับเงินทุนหรือรางวัลใด ๆ  

  รู้หรือไม่ว่า 
ผู้รับสินค้าหรือรับเงินโอนจากต่างประเทศ ไม่จ าเป็นต้องเสียภาษีหรือ

ค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดแก่เจ้าหน้าท่ีในต่างประเทศ ส าหรับการส่งสินค้าเข้ามาให้ผู้รับใน
ประเทศ เจ้าหน้าท่ีจะเรียกเก็บอากรจากผู้รับตามกฎหมายไทยในขั้นตอนการรับสินค้า โดย  
ไม่มีการเปิดตรวจหรือเก็บภาษีท่ีต่างประเทศ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี
สายด่วนศุลกากร โทร. 1164 หรือ www.customs.go.th 

ส าหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ผู้ โอนสามารถเลือกได้ว่าจ่ าย
ค่าธรรมเนียมเอง หรือระบุให้หักค่าธรรมเนียมจากยอดเงินโอนได้โดยผู้รับโอนไม่จ าเป็นต้อง
จ่ายเป็นเงินสด 

 

2. แอบอ้างเป็นคนรู้จัก 

มิจฉาชีพบางรายอาจแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการอีเมลโดยส่งอีเมลแจ้งเหยื่อว่าจะ
ปิดการให้บริการบัญชีอีเมลของเหยื่อ หากเหยื่อไม่ท าการยืนยันการใช้งานโดยการกรอกข้อมูล
ชื่อบัญชีผู้ใช้อีเมล (email address) และรหัสผ่าน (password) ในหน้าจอของอีเมลที่ส่ง
มา หากไม่ยืนยันก็จะปิดบัญชีอีเมลของเหย่ือ 

เหยื่อหลายรายหลงเชื่อและกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้อีเมลและรหัสผ่านไป มิจฉาชีพ
จึงน าข้อมูลดังกล่าวไปเข้าใช้บัญชีอีเมลของเหยื่อ หลังจากนั้นจะส่งอีเมลหาเพื่อนของเหยื่อ
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โดยสร้างเรื่องเพื่อหลอกให้โอนเงิน เช่น เหยื่อไปต่างประเทศและได้ท ากระเป๋าเงินหาย จึงใช้
ความเป็นห่วงเพื่อนในการหลอกให้เพื่อนของเหยื่อโอนเงินให้แก่มิจฉาชีพ 

3. หลอกขายของออนไลน์ 

มิจฉาชีพมักประกาศขายสินค้าดีราคาถูกในเว็บไซต์แล้วหลอกให้เหยื่อโอนเงิน 
ค่าสินค้าหรือเงินมัดจ าให้ เมื่อถึงเวลาส่งของ ผู้ซื้อก็ไม่ได้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อคนขาย
ได้ เงินค่าสินค้าหรือเงินมัดจ าท่ีโอนไปก็ไม่ได้คืน เมื่อตรวจสอบก็พบว่า มิจฉาชีพใช้วิธีจ้าง 
คนอื่นเปิดบัญชีหรือหลอกใช้บัญชีคนอื่นรับเงินโอนเพื่อหลีกหนีการจับกุม 

มิจฉาชีพบางรายก็ประกาศขายสินค้าโดยใช้เลขท่ีบัญชีของผู้ขายรายอื่น เมื่อมี
เหยื่อส่ังซื้อและโอนเงินให้ มิจฉาชีพจะติดต่อเจ้าของบัญชีนั้นแล้วอ้างว่าตนโอนเงินผิดไปและ
ขอรับคืนเป็นเงินสด ขณะเดียวกันเหยื่อท่ีสั่งซื้อสินค้าก็ไม่ได้รับสินค้า เจ้าของบัญชีรายนั้นจึง
กลายเป็นผู้ต้องสงสัยทันที ดังนั้น หากมีผู้อื่นอ้างว่าได้โอนเงินผิดเข้าบัญชี ไม่ควรถอนเงินสด
หรือโอนเงินคืนด้วยตนเอง ควรให้ผู้ท่ีอ้างว่าโอนผิดติดต่อแจ้งยกเลิกการโอนเงินและขอเงินคืน
ผ่านธนาคาร 

4. ขอเลขที่บัญชีเงินฝากเป็นที่พักเงิน 
มิจฉาชีพจะประกาศรับสมัครงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรืออาจติดต่อเหยื่อไป

เองว่าเป็นบริษัทจากต่างประเทศท่ีส่งสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทย ต้องการพนักงานที่คอย
รวบรวมเงินค่าสินค้าในประเทศไทย จึงต้องใช้บัญชีเงินฝากของเหยื่อเป็นที่พักเงิน โดยตก
ลงว่าจะแบ่งส่วนแบ่งจากการขายสินค้าให้ (เช่น ร้อยละ 25 ของเงินค่าสินค้า) 

วันหนึ่งเหยื่อได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพแจ้งว่า มีคนโอนค่าสินค้า ให้เหยื่อ 
หักส่วนแบ่งไว้ตามท่ีตกลงกัน และให้โอนเงินท่ีเหลือให้แก่บริษัทแม่ เมื่อเหยื่อตรวจสอบบัญชี
เงินฝาก ก็พบว่ามีเงินเข้ามาจริง จึงโอนเงินท่ีเหลือหลังหักส่วนแบ่งแล้วให้แก่มิจฉาชีพ 

เวลาผ่านไป เหยื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจว่า เงินท่ีเข้ามาในบัญชี
เงินฝากของเหยื่อนั้นเป็นเงินท่ีมิจฉาชีพไปหลอกเหยื่อรายอื่นมา สุดท้ายเหยื่อกลายเป็นผู้ต้อง
สงสัย ส่วนมิจฉาชีพตัวจริงก็ลอยนวลหายไป 

  



130 
 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 | หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน 

5. เงินกู้ออนไลน์ 

เหยื่อรายหนึ่งต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วนแต่ไม่มีเงินส ารองไว้ จึงคิดหาทางออก
โดยการกู้เงินนอกระบบ พอดีได้อ่านประกาศบริการเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยต่ าในอินเทอร์เน็ต 
จึงรีบติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ท่ีให้ไว้ทันที 

เมื่อเหยื่อติดต่อไป มิจฉาชีพ (ผู้ให้กู้) ก็อ้างว่าจะส่งสัญญามาให้เหยื่อเซ็น โดย
เหยื่อจะต้องช าระค่าท าสัญญา ค่าเอกสาร ค่ามัดจ า หรือดอกเบี้ยล่วงหน้าภายในเวลาที่
ก าหนด เช่น ภายในวันนี้เวลา 18.00 น. (เพื่อเร่งให้เหยื่อตัดสินใจโดยไม่ไตร่ตรอง) แต่เมื่อเหยื่อ
โอนเงินไปแล้ว กลับไม่สามารถติดต่อผู้ให้กู้ได้อีกเลย  

วิธีป้องกันภัยร้ายบนโลกออนไลน์ 

1. คิดทบทวน ว่าเรื่องท่ีเจอหรือได้ยินมามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน หาก
โอนเงินไปแล้วมีปัญหา จะมีโอกาสได้คืนไหม 

2. เปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลมีเดียท่ีมิจฉาชีพอาจ
น าไปแอบอ้างใช้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ได้ 

3. ตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงิน หากอ้างถึงบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ 
ควรติดต่อสอบถามบุคคลนั้น หรือองค์กรนั้น ๆ โดยตรง 

4. ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า เพื่อรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง 

ท าอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อภัยร้ายบนโลกออนไลน์ 

1. หากถูกแอบอ้างใช้บัญชีอีเมล ให้ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลทันที เพื่อเปลี่ยน
รหัสผ่านหรือปิดบัญชี 

2. หากโอนเงินให้มิจฉาชีพแล้ว ให ้
1) ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (call center) ของธนาคารนั้น ๆ เพื่อระงับการ

โอนและถอนเงิน โดยรวบรวมเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอระงับการโอนและถอนเงิน 
ท้ังนี้ แต่ละธนาคารมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน ควรติดต่อสอบถามขั้นตอนจากธนาคารโดยตรง 

2) แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจเพื่อติดตามคนร้าย 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่  5  ภยัออนไลน์ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเร่ืองที่ 5 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้) 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ก 2. ง 3. ง 4. ค 5. ค 

6. ง 7. ก 8. ข 9. ข 10. ง 

11. ง 12. ก 13. ค 14. ก 15. ค 

16. ง 17. ข 18. ง 19. ก 20. ง 

21. ข 22. ค 23. ข 24. ง 25. ก 

26. ค 27. ง 28. ง 29. ข 30. ข 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

1. ก 2. ง 3. ง 4. ค 5. ค 

6. ง 7. ก 8. ข 9. ข 10. ง 

11. ง 12. ก 13. ค 14. ก 15. ค 

16. ง 17. ข 18. ง 19. ก 20. ง 

21. ข 22. ค 23. ข 24. ง 25. ก 

26. ค 27. ง 28. ง 29. ข 30. ข 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เฉยว/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน   

ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงประโยชน์ของเงินได้ถูกต้อง 
ค) ถูกทุกข้อ 

2. ประเภทของเงินออมท่ีควรมีเป็นล าดับแรก คือ 

ก) เงินออมเผื่อฉุกเฉิน 

3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการให้ยืมเงิน 
ข) สีมาให้เงินพี่ชายจ านวน 5,000 บาท โดยบอกว่าอีก 2 เดือนให้น าเงินมาคืน 

4. ส้มให้โอยืมเงิน แต่รอนานแล้วโอก็ไม่คืน พอส้มไปทวง โอบอกว่า “ส้มให้เงินโอ” ถ้าท่าน
เป็นส้ม ก่อนจะให้เงินโอ ส้มควรท าอย่างไร 

ค) ถูกทุกข้อ 

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการวางแผนการเงินท่ีดีที่สุด 
ก) เมื่อได้รับค่าจ้าง ให้น าบางส่วนไปเก็บออม ส่วนที่เหลือจึงน ามาใช้จ่าย 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ประเภทของเงิน 

กิจกรรมที่ 2.1 ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อ หากเห็นว่าถูกต้อง และท าเครื่องหมาย X 
หน้าข้อ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง 

 1. เงินตราไทยท่ีใช้ในปัจจุบันมี  2 ชนิดคือ ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ 

X 2. ธนบัตรไทยแบบสิบหก มี 4 ชนิดราคา 

 3. ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดพิมพ์และน าธนบัตรออกใช้หมุนเวียนใน
ประเทศไทย 

 4. กรมธนารักษ์เป็นผู้ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนออกใช้ในประเทศไทย 

 5. เหรียญกษาปณ์ท่ีใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมี 6 ชนิดราคา 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมที่ 2.2 ให้น าหมายเลขตามจุดที่ก าหนดใหด้้านล่าง มาใส่ให้สัมพันธ์กับจุดสังเกตใน
ตาราง  และเติมค าในช่องว่างให้ครบถ้วน  

หมายเลข จุดสังเกต อธิบาย 
3 หมึกพิมพ์พิเศษสลับสี 

 
เมื่อพลิกขอบล่างธนบัตรขึ้น ลายประดิษฐ์สีทองจะ
เปลี่ยนเป็นสีเขียว 

5 แถบฟอยล์ 3 มิติ 
 

เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา จะเปลี่ยนสีสะท้อนแสง 
และจะมองเห็นเป็นหลายมิติ 

2 ลายน้ า 
 

เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง จะเห็นภาพ  
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และตัวเลขไทยตามชนิดราคา
ธนบัตร 

4 สัญลักษณ์ส าหรับผู้มีความ
บกพร่องทางสายตา  

มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกชนิดราคาธนบัตร 

1 ภาพซ้อนทับ เมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่าง จะมองเห็นตัวเลข
อารบิกแจ้งชนิดราคาธนบัตรท่ีสมบูรณ์ 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมที่ 2.3 ให้น าข้อความในตารางขวามือมาเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กัน 

1. จีน หยวน 

2. เกาหลีใต้ วอน 

3. สิงคโปร ์ ดอลลาร์สิงคโปร ์

4. เมียนมา จัต 

5. คูเวต ดีนาร์คูเวต 

6. ซาอุดีอาระเบีย ริยัล 

7. ภูฏาน งุลตรัม 

8. ญี่ปุ่น เยน 

9. มาเก๊า ปาตากาส์ 

10. ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง 

 

กิจกรรมที่ 2.4 ให้ค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

ตารางแสดงอัตราแลกเปลี่ยน 

(เงินบาทต่อ 1 หน่วยสกุลเงินตราต่างประเทศ) 

ประเทศ สกุลเงิน อัตราขาย 
สหรัฐอเมริกา USD 35 
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) JPY 32 
1. เงินบาทจ านวน 30,000 บาท แลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้เท่าไร  
 35 บาท = 1 USD 
 30,000 บาท  = [30,000 x 1] ÷ 35 
  = 857.14 USD 
ค าตอบ เงินบาทจ านวน 30,000 บาท สามารถแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้ 857.14 USD 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2.  เงินบาทจ านวน 20,000 บาท แลกเป็นเงินเยนได้เท่าไร 

 32 บาท = 100 JPY 

 20,000 บาท = [20,000 x 100] ÷ 32 

  =  62,500 JPY 

ค าตอบ เงินบาทจ านวน 20,000 บาท สามารถแลกเป็นเงินเยนได้ 62,500 JPY 
 

กิจกรรมที่ 2.5 สถานที่ใดต่อไปนี้ที่สามารถไปติดต่อขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ 
โดยให้ท าเครื่องหมาย และ X หน้าข้อความ ดังต่อไปนี้ 

 ธนาคารพาณิชย์ท่ีได้รับอนุญาต  X ธนาคารแห่งประเทศไทย 

X ท่ีท าการไปรษณีย์  X เคาน์เตอร์รับช าระ 
ค่าสาธารณูปโภค 

 โรงแรมท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

  บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ท่ีได้รับอนุญาต 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การฝากเงิน และการประกันภัย  

กิจกรรมที่ 3.1 ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. สมใจต้องการฝากเงินเท่ากันทุกเดือน เป็นระยะเวลา 24 เดือน โดยฝากสูงสุดได้ไม่เกิน  
เดือนละ 25,000 บาทต่อเดือน หากฝากครบก าหนด ดอกเบี้ยของสมใจจะได้รับยกเว้นภาษี 
ท่านคิดว่าสมใจต้องการฝากบัญชีเงินฝากประเภทใด 

ข) เงินฝากประจ าปลอดภาษี  

2. กิตติเปิดบัญชีเพื่อรับเงินเดือนท่ีนายจ้างจะจ่ายให้ทุกเดือน กิตติควรเปิดบัญชีเงินฝาก
ประเภทใด 

ก) เงินฝากออมทรัพย์  

3. ถ้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ยรับเกินกว่า 20,000 บาท จะเสี ยภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ในอัตราใด 

ข) 15%  

4. ธนาคารก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทหนึ่งไว้ดังนี้  

 เดือนที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 0.25% เดือนที่ 3 – 4 อัตราดอกเบี้ย 1.5% 
 เดือนที่ 5 – 7 อัตราดอกเบี้ย 2%  เดือนที่ 8 - 10 อัตราดอกเบี้ย 2.7% 
 เดือนที่ 11 อัตราดอกเบี้ย 4% 

ท่านคิดว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประเภทใด 

ค) เงินฝากขั้นบันได 

5. หากได้รับอัตราดอกเบี้ย 4% แต่ต้องเสียภาษี ณ ท่ีจ่าย 15% ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยท่ีได้รับ
หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเท่ากับอัตราใด 

ก) 3.4% 

6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ค) ถูกทุกข้อ 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

7. เงินฝากใดต่อไปนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

ก) พันธบัตรรัฐบาล  

8. เงินฝากใดต่อไปนี้ได้รับการคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

ค) เงินฝากประจ า 

9. สถาบันการเงินใดต่อไปนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

ข) ธนาคารพาณิชย์ 

10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก 

ก) เงินฝากในสหกรณ์ไม่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้เป็นสถาบันการเงิน
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก 

 

กิจกรรมที่ 3.2  ให้เติมตัวเลขลงในช่องวา่งและค านวณดอกเบี้ยเงินฝากให้ถูกต้อง 
โจทย์ ส าราญเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ท่ีธนาคารมุ่งมั่น เมื่อวันท่ี 1 ม.ค. 58 จ านวน 4,000 
บาท ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในวันท่ี 30 มิ.ย. 58 
และ 31 ธ.ค. 58 หากส าราญไม่ถอนเงินต้นหรือดอกเบี้ยออกมาใช้ในระหว่างปี และไม่ฝากเงินเพิ่ม 
ในวันที่ 30 ม.ิย. 58 ส าราญจะได้รับดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไร และเมื่อรวมกับเงินต้นแล้ว 
ส าราญจะได้รับเงินทั้งสิ้นเป็นเงินเท่าไร  
ตอบ 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมที่ 3.3 ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อ หากเห็นว่าถูกต้อง และท าเครื่องหมาย X 
หน้าข้อ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง 

 1. การประกันภัยเป็นการบริหารความเสี่ยงโดยการโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอา
ประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย 

 2. การพิจารณาว่าควรท าประกันภัยหรือไม่ ควรดูภาระรับผิดชอบท่ีมีและโอกาส
หรือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

X 3. ประกันชีวิตเป็นสัญญาระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ 

X 4. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับจ านวนเงินเอาประกันภัย
เมื่อเสียชีวิตเท่านั้น 

 5. ประกันภัย 200 ส าหรับรายย่อย จ่ายเบี้ยประกันเพียง 200 บาท 

X 6. ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

 7. ประกันอัคคีภัยส าหรับท่ีอยู่อาศัย ให้ความคุ้มครองกรณีบ้านเสียหายจาก 
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติ 

X 8. สิ่งท่ีต้องพิจารณาในการเลือกประเภทประกันภัยคือการลดหย่อนภาษีได้ 

 9. ถ้าต้องการท าประกันชีวิตและเน้นการออมเงินควบคู่ไปด้วย อาจเลือกท า
ประกันภัยแบบสะสมทรัพย์  

 10. เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัย ควรตรวจดูสาระส าคัญของกรมธรรม์และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดต่อไปนี้คือการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ข) สายใจช าระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต 

2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
ค) อารีน าเงินสดไปซื้อสินค้าในร้านขายของช า 

3. “สมชายเป็นเจ้าของร้านอาหาร นอกจากร้านค้าจะรับเงินสดแล้ว ยังรับช าระค่าอาหารด้วย
บัตรเครดิตด้วย” ท่านคิดว่าสมชายได้ประโยชน์อะไรจากการให้บริการดังกล่าว 
ค) ถูกทุกข้อ 

4. “ใช้โอนเงินท่ีเครื่องเอทีเอ็มได้” เป็นคุณสมบัติของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด 
ค) ถูกทุกข้อ 

5. ถ้าต้องการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าแต่ไม่อยากจ่ายเงินสด ควรใช้บัตรชนิดใด 
ก) บัตรเครดิต   

6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของบัตรเดบิต 
ค) ถูกทุกข้อ 

7. สมศรีท าบัตรชนิดหนึ่ง โดยสมศรีต้องจ่ายเงินไปก่อนเพื่อให้เงินเข้าไปอยู่ในบัตร จากนั้น  
จึงน าบัตรไปใช้ซื้อของจากร้านค้าท่ีรับบริการ ท่านคิดว่าสมศรีท าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด 
ก) เงินอิเล็กทรอนิกส์  

8. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 
ค) บัตรเดบิตใช้ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ได้ หากร้านนั้นรับช าระด้วย 
บัตรเดบิต 

9. ข้อใดต่อไปนี้คือลักษณะของบัตร e-Money 
ค) ถูกทุกข้อ 

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ปลอดภัย 
ค) ถูกทุกข้อ   
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 5.1 ให้น าหมายเลขข้อด้านล่างมาใส่ในตาราง โดยให้สัมพันธ์กับหน่วยงานที่เป็น
ผู้ก ากับดูแลในแต่ละช่อง 

ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย (แบ่งตามหน่วยงานที่ก ากับดูแล) 

ธปท. ก.ล.ต. คปภ. 

2, 3, 4, 5, 7, 

 8, 9, 10, 15 

 

 

6, 11, 12 1, 13, 14  

 

1. บริษัทประกันวินาศภัย 9. ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
2. ธนาคารพาณิชย์ 10. บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
3. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 11. ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
4. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
5. สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 13. คนกลางประกันภัย 
6. บริษัทหลักทรัพย์ 14. บริษัทประกันชีวิต 
7. ผู้ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 15. ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการช าระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
8. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อการประกอบ

อาชีพภายใต้การก ากับ 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมที่ 5.2 ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าข้อ หากเห็นว่าถูกต้อง และท าเครื่องหมาย X 
หน้าข้อ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง 
 

 
 

  

 1. ธนาคารพาณิชย์ท าหน้าท่ีให้บริการรับฝากเงินและให้กู้ยืม 

 2. ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าท่ีก ากับดูแลสถาบันการเงินให้มีความ
มั่นคง  

X 3. ธนาคารพาณิชย์มีหน้าท่ีในการรักษาค่าของเงิน เช่น ดูแลอัตราดอกเบี้ย 

 4. บริษัทเงินทุนไม่สามารถประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ 

 5. สถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นสถาบันการเงินของรัฐ ให้บริการรับฝากเงิน
และการให้สินเช่ือ 

X 6. ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ด าเนินกิจการเกี่ยวกับบัตรเครดิต และให้กู้ยืม
เงินแก่บุคคลธรรมดาโดยไม่มีหลักประกัน 

 7. บุคคลรับอนุญาต คือ ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงิน
หรือโอนเงินตราต่างประเทศ 

 8. ส านักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีด าเนินการในประเทศไทย
ไม่สามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

 9. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ 
แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ีมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง 

 10. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับประกอบธุรกิจให้กู้ยืม
เงินแก่บุคคลธรรมดาโดยไม่มีหลักประกัน 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1  การวางแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 1  ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. บุคคลในแต่ละวัยมีลักษณะการเงินอย่างไร และควรวางแผนการเงินอย่างไร 
ตอบ 

 
วัยเด็ก 

ลักษณะส าคัญ เป็นวัยท่ียังไม่มีรายได้ แต่อาจมีรายรับเป็นเงิน
ของขวัญท่ีอาจได้ตามเทศกาลต่าง ๆ ส่วนรายจ่ายโดยมากผู้ปกครอง
จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

การวางแผนการเงิน เหมาะแก่การบ่มเพาะนิสัยการออมอย่าง
สม่ าเสมอ ให้รู้จักค่าของเงินและใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล เช่น ฝึกให้
ออมเงินเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ หรือฝึกจัดสรรเงินโดยให้เงินเมื่อไปเท่ียว 
แล้วให้วางแผนใช้จ่ายเอง 

 
วัยท างาน 

ลักษณะส าคัญ เป็นวัยท่ีเริ่มมีรายได้เป็นของตนเอง มีอิสระในการใช้
จ่าย แต่ส่วนมากมักเป็นรายจ่ายท่ีไปตามกระแสสังคม กิน เท่ียว ช้อป 
และเริ่มเข้าถึงบริการสินเชื่อ 

การวางแผนการเงิน ควรวางแผนการใช้จ่ายไม่ให้เกินรายได้ท่ีมีอยู่ 
ระมัดระวังการก่อหนี้ และควรเริ่มวางแผนการออมโดยก าหนด
เป้าหมายการออมให้ชัดเจน เช่น ออมเพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน หรือ
แม้กระทั่งเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
วัยสร้างครอบครัว 

ลักษณะส าคัญ เป็นวัยท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรายจ่าย 
ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะต้องรับผิดชอบสมาชิกในครอบครัว และมักมี
ภาระหนี้ท่ีต้องจ่าย 

การวางแผนการเงิน ต้องวางแผนการเงินอย่างรัดกุม ตั้งงบประมาณ
ส าหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทและพยายามใช้จ่ายไม่ให้เกินงบ เพื่อ
ป้องกันปัญหาเงินไม่พอใช้ นอกจากนี้  ควรวางแผนการเงินเพื่อ
การศึกษาบุตร และลงมือท าตามแผนการเงินเพื่อใช้จ่ายในวัยชราอย่าง
จริงจัง 

 
วัยชรา 

ลักษณะส าคัญ เป็นวัยท่ีรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้เลย ภาระหนี้ 
อาจหมดไปแล้วหรือเหลือไม่มากนัก แต่รายจ่ายในชีวิตประจ าวัน 
ยังมีอยู่ และอาจมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 

การวางแผนการเงิน วางแผนใช้จ่ายให้ไม่เกินเงินท่ีมีอยู่ จ ากัดวงเงินใน
การใช้จ่ายแต่ละประเภท และกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่ารักษาพยาบาล 
แต่ทางท่ีดีควรออมเงินเพื่อใช้ในยามชราและควรเตรียมความพร้อม
เรื่องสวัสดิการหรือการประกันสุขภาพตั้งแต่ยังหนุ่มสาวจะได้มีชีวิต 
ในวัยชราอย่างสุขสบายไม่เดือดร้อนลูกหลาน 

2. ขั้นตอนวางแผนการเงินมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ การวางแผนการเงินสามารถท าได้จาก 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ประเมินฐานะการเงินของตนเอง เพื่อให้ทราบฐานะทางการเงินในปัจจุบัน 
แล้วใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อก าหนดเป้าหมายการเงินในขั้นตอนต่อไป  

2) ตั้งเป้าหมายการเงิน เพื่อก าหนดแผนปฏิบัติ โดยเป้าหมายท่ีดีจะต้องชัดเจน
และสอดคล้องกับความสามารถทางการเงิน 

3) จัดท าแผนการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายการเงิน
ท่ีตั้งไว้  

4) ปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ซึ่งเป็นช่วงท่ี
ต้องมีวินัยเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้จะตั้งเป้าหมายไว้ดีอย่างไร แต่หากขาด
การปฏิบัติจริงจังและต่อเนื่อง ก็อาจเผลอใจไปกับสิ่งท่ีอยู่นอกแผนได้ 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

5) ตรวจสอบและปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บางครั้งสถานการณ์
การเงินของเราอาจแย่ลง ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้ ก็ควรทบทวน
แล้วปรับแผนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแผนและบรรลุเป้าหมายโดยไม่รู้สึก
กดดันจนเกินไปได้ แต่ขณะเดียวกัน หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ท่ีดีขึ้น เช่น สามารถออมเงินได้มากขึ้น ก็ควรปรับแผนให้ออมมากขึ้น 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2  การประเมินฐานะการเงินของตนเอง 

กิจกรรมที่ 2.1  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. เราสามารถประเมินฐานะการเงินของตนเองในด้านใดได้บ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ  

1) การประเมินฐานะการเงิน (ภาพรวม) สามารถประเมินฐานะการเงินโดย
ค านวณหาความมั่งคั่งสุทธิ ซึ่งก็คือ มูลค่าท่ีเหลืออยู่หลังจากท่ีน าทรัพย์สิน
ท้ังหมดลบด้วยหนี้สินท้ังหมด โดยความมั่งคั่งสุทธิจะบอกฐานะท่ีแท้จริงของ
เราว่ามีสินทรัพย์ท่ีเป็นของเราจริง ๆ เท่าไร  

 
2) การประเมินด้านหนี้ สามารถประเมินได้จากอัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ต่อ

เดือน ซึ่งเป็นสัดส่วนการช าระหนี้ต่อรายได้ นอกจากจะท าให้ทราบภาระหนี้
ท่ีต้องจ่ายต่อเดือนแล้ว ยังสามารถใช้ประเมินความสามารถในการช าระหนี้
หากต้องการกู้เงินในอนาคตอีกด้วย  
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3) การประเมินด้านการออม สามารถประเมินได้จากอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้
ต่อเดือน ผลลัพธ์ท่ีได้จะบอกว่า เราน ารายได้ที่มีไปเป็นเงินเป็นจ านวนเท่าไร 

 
4) การประเมินด้านรายรับ-รายจ่าย สามารถประเมินได้จากการบันทึก 

รายรับ-รายจ่าย แล้วสังเกตดูว่าในแต่ละเดือนมีรายรับ-รายจ่ายอะไรบ้าง 

 

กิจกรรมที่ 2.2 ให้ค านวณความมั่งคั่งสุทธิของตนเอง 

ตอบ ในส่วนของการค านวณจะไม่มีเฉลย เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน ท้ังนี้ 
ความมั่งคั่งสุทธิจะบอกฐานะท่ีแท้จริงของเราว่ามีสินทรัพย์ท่ีเป็นของเราจริง ๆ เท่าไร 

 

กิจกรรมที่ 2.3 ให้ประเมนิฐานะการเงินของตนเอง 

1. ประเมินด้านหนี้ พร้อมอธิบายความหมายอัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของตนเอง 
ตอบ ผลลัพธ์ท่ีได้จะบอกว่า เราจ่ายหนี้เป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้ 

2. ประเมินด้านการออม พร้อมอธิบายความหมายอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้ของ
ตนเอง 
ตอบ ผลลัพธ์ท่ีได้จะบอกว่า เราน ารายได้ท่ีมีไปเป็นเงินออมเป็นสัดส่วนเท่าไร 

 

กิจกรรมที่ 2.4 ให้ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ลักษณะของการมีสุขภาพการเงินท่ีดีมีอะไรบ้าง 
ตอบ  

1) มีอัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ไม่เกิน 33% 
2) มีอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้อย่างน้อย 25% 
3) มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน 
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2. ให้ประเมินสุขภาพการเงินของตนเอง โดยเปรียบเทียบตัวเลขการประเมินฐานะการเงิน
ของตนเองกับลักษณะของการมีสุขภาพการเงินท่ีดี แล้วให้เขียนค าอธิบายและ
ค าแนะน า โดยใช้ตารางต่อไปนี้ 
ตอบ 

1) มีอัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ ไม่ เกิน 33% หรือมีภาระหนี้ต่อ เดื อนไม่ เกิน 
1 ใน 3 ของรายได้ ซึ่งเป็นสัดส่วนของหนี้ท่ีคนท่ัวไปพอจะจ่ายไหว แต่หากมี
อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่าลักษณะของการมีสุขภาพการเงิน 
ท่ีดี อาจมีความหมายดังนี้ 

อัตราเปรียบเทียบ ความหมาย ค าแนะน า 

อัตราส่วนภาระหนี้ต่อ
รายได้มากกว่า 33% 

มีหนี้มากเกินไป จนอาจ 
ท าให้ เงินไม่พอใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน หรือซื้อของ
ท่ีอยากได้ และยังมีโอกาสท่ี
จะเกิดปัญหาทางการเงินได้ 

ควรวางแผนการจ่ายหนี้ให้ดี และ
เมื่อมี เงินได้ ควรแบ่งเงินไว้เป็น 
เงินออมเพื่อใช้จ่ายยามเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน โดยไม่ต้องก่อหนี้ เพิ่มจน
กลายเป็นปญัหาทางการเงิน 

อัตราส่วนภาระหนี้ต่อ
รายได้น้อยกว่า 33% 

มีภาระหนี้ไม่มากนัก ท าให้
การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน
ไม่ติดขัด และสามารถกัน
เงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออม
ได ้

ควรออมเงินไว้ส าหรับเหตุการณ์
ฉุกเฉิน เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อหนี้เพิ่ม 
และอาจออมเงินเพื่อเป้าหมาย 
อื่น ๆ เช่น เพื่อใช้จ่ายในยามท่ี 
ไม่สามารถหาเงินได้ 
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2) มีอัตราส่วนเงินออมต่อรายได้อย่างน้อย 25% หรือมีเงินออมต่อเดือนอย่างน้อย 
1 ใน 4 ของรายได้ ซึ่งเป็นสัดส่วนของเงินออมท่ีคนท่ัวไปควรมี แต่หากมี
อัตราส่วนเงินออมต่อรายได้มากกว่าหรือน้อยกว่านี้ อาจมีความหมายดังนี้ 

อัตราเปรียบเทียบ ความหมาย ค าแนะน า 

อั ต ร า ส่ ว น เ งิ น ต่ อ
รายได้มากกว่า 25% 

ออมเงินในระดับท่ีดี แต่หาก
ม า ก ไ ป  อ า จ ท า ใ ห้ เ กิ ด
ความรู้สึกกดดันจนท าให้ชีวิต
ไม่มีความสุขได้ 

อาจแบ่ งส่ วนเงินออมไว้ เป็น 
ส่วน ๆ เพื่อเป้าหมายต่าง ๆ เช่น 
เพื่อลงทุน หรือออมไว้ใช้จ่ายใน
วัยชรา หากมีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน
แล้ว ก็อาจแบ่งเงินออมส่วนหนึ่ง
ไว้เติมฝันกับตัวเอง 

อัตราส่วนเงินออมต่อ
รายได้น้อยกว่า 25% 

ออม เงิ นน้ อย เกิน ไป เมื่ อ
ต้องการซื้ออะไรก็อาจต้อง 
ก่อหนี้  

ควรออมเงินให้มากขึ้น อาจเริ่ม
ออมจ านวนท่ีไม่มาก แล้วค่อย ๆ 
เพิม่ทีละนิด เช่น เริ่มท่ี 10% ของ
รายได้ แล้วพยายามเพิ่มให้ได้
จนถึง 25% 

 

3) มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน  โดย 
เงินออมเผื่อฉุกเฉินเป็นเงินท่ีเก็บไว้ใช้ยามจ าเป็น เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและต้องใช้เงินจ านวนมาก เช่น 
เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล รายได้ลดกะทันหัน หรือ
แม้กระทั่งตกงาน ซึ่งควรมีอย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายจ าเป็นต่อเดือน  
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

กิจกรรมที่ 3.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. รายจ าเป็น และ รายจ่ายไม่จ าเป็น มีความแตกต่างกันอย่างไร ให้อธิบาย 
ตอบ รายจ่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายจ่ายจ าเป็น และรายจ่ายไม่จ าเป็น 

1) รายจ่ายจ าเป็น หมายถึง รายจ่ายท่ีจะต้องจ่าย ไม่สามารถตัดออกได้ เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญส าหรับชีวิต เช่น ค่าอาหาร ค่าผ่อนหรือเช่าท่ีอยู่อาศัย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างาน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเทอม 

2) รายจ่ายไม่จ าเป็น หมายถึง รายจ่ายท่ีไม่มีบทบาทส าคัญต่อชีวิต จะจ่าย
หรือไม่จ่ายก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ ได้ เป็นแค่เพียงความต้องการ เช่น  
ค่าอุปกรณ์แต่งรถ ค่าหวย ค่าเสื้อผ้าท่ีซื้อมาเพียงเพราะว่าเห็นว่าสวยดี 
แต่ไม่ได้ใช้ ค่าเหล้า ค่าบุหรี ่

2. ขั้นตอนของการจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ  

1) ก าหนดระยะเวลาท่ีจะบันทึก เช่น 1 เดือน 1 ปี หรือตลอดไป โดยจะต้อง
เลือกระยะเวลาท่ีสามารถท าได้จริงและสามารถบันทึกได้ทุกวัน และเพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนการเงินควรบันทึกทุกวันติดต่อกันอย่างน้อย  
1 เดือน ซึ่งจะท าให้ทราบพฤติกรรมใช้จ่ายท่ีแท้จริง 

2) เลือกสมุดเพื่อใช้บันทึกรายรับ-รายจ่าย โดยควรเลือกสมุดเล่มเล็กท่ีสามารถ
พกพาได้สะดวก หรืออาจใช้วิธีจดลงในสมุดเล่มเล็กระหว่างวัน แล้วกลับมา
เขียนลงในสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายตัวจริงท่ีบ้าน หรืออาจบันทึกลงใน
สมาร์ตโฟนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ 

3) จดการรับและจ่ายเงินทุกครั้งลงในบันทึกรายรับ-รายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นเงิน
จ านวนมากหรือเงินจ านวนน้อย ก็ไม่ควรละเลย และไม่ควรปรับเปลี่ยน 
ตัวเลขหรือรายการ ท้ังนี้ ก็เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีแท้จริง โดย
จะต้องแยกรายจ่ายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายจ่ายจ าเป็น และรายจ่าย
ไม่จ าเป็น 

4) รวมยอดเงินของรายรับ เงินออม รายจ่ายจ าเป็น และรายจ่ายไม่จ าเป็น
ท้ังหมดเพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง 
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3. ส่วนประกอบท่ีส าคัญของบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีอะไรบ้าง  
ตอบ การบันทึกรายรับ-รายจ่ายสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ ผู้บันทึกสามารถ
ออกแบบตารางบันทึกได้ตามความถนัดหรือตามท่ีตนเองชื่นชอบ แต่การบันทึก 
รายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือนนั้น ควรมีส่วนประกอบดังนี้ 

1) ส่วนของการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ควรเป็นตารางท่ีมีความยาวเพียงพอ 
ต่อการบันทึกตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน (อาจใช้กระดาษมากกว่า  
1 หน้า) โดยจะต้องประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
 วันท่ี – กรอกวันท่ีท่ีมีรายรับหรือรายจ่ายเกิดขึ้น 
 รายการ – กรอกรายการรายรับหรือรายจ่ายท่ีเกิดขึ้น และหากมี

ค าอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถกรอกลงในช่องนี้ได้ 
 รายรับ – กรอกจ านวนเงินส าหรับรายการท่ีเป็นรายรับ 
 เงินออม – กรอกจ านวนเงินส าหรับรายการท่ีการออมเงิน  
 รายจ่าย – กรอกจ านวนเงินส าหรับรายการท่ีเป็นรายจ่าย ซึ่งผู้บันทึก

ต้องแยกระหว่างรายจ่ายจ าเป็นและรายจ่ายไม่จ าเป็น โดยพิจารณาถึง
ความจ าเป็นของรายจ่ายนั้นต่อการด ารงชีวิต 

2) ส่วนของการสรุปรายรับ-รายจ่าย เป็นสรุปการใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพื่อให้
ทราบว่า ผู้บันทึกใช้จ่ายเกินรายรับท่ีได้รับมาหรือไม่ สามารถค านวณได้จาก
น ายอดรวมของรายรับตลอดทั้งเดือน ลบออกด้วยเงินออมและรายจ่าย
ทั้ง 2 ประเภทที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 1 เดือน  

3) ส่วนของการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย เป็นการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย 
ท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 1 เดือน โดยผู้บันทึกสามารถวิเคราะห์บันทึก
รายรับ-รายจ่ายของตนเองได้ 4 ด้านได้แก่ รายรับ เงินออม รายจ่าย 
ไม่จ าเป็น รายจ่ายจ าเป็น 

4. การจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร ให้อธิบาย 
ตอบ 

1) ท าให้รู้พฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีอาจท าให้เกิดปัญหาเงินไม่พอใช้ การบันทึก
รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นทุกครั้ง จะท าให้ทราบว่าใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งใดบ้าง เช่น 
จ่ายค่าสังสรรค์หรือค่าเหล้าเดือนละ 2,000 บาท (1 ปีก็เป็นเงิน 24,000 
บาท) ซื้อหวยงวดละ 1,000 บาท  (แต่ในระยะเวลา 2 ปี ถูกรางวัลแค่  
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1 ครั้ง ได้เงินรางวัลน้อยกว่าค่าหวยท่ีเสียไป) เมื่อทราบว่าเงินหายไปไหน  
ก็สามารถวางแผนให้มีเงินพอใช้ได้ เช่น ลดค่าเหล้าเหลือเดือนละ 1,000 
บาท (ก็จะได้เงินเก็บปีละ 12,000 บาท) หรืองดเหล้าไปเลย เลิกซื้อหวย
เดือนละ 1,000 บาทแล้วน าเงินมาออมแทน (สิ้นปีก็เหมือนถูกรางวัล 
24,000 บาท 4 ปีก็มีเงินเก็บเกือบแสน) 

2) ท าให้สามารถวางแผนการเงินท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมของตนเองได้ การ
บันทึกจะท าให้ทราบลักษณะของรายรับและรายจ่ายว่ามีความถี่แค่ไหน 
จ านวนเท่าไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนจัดสรรเงิน 
ท่ีได้รับ ให้มีพร้อมและเพียงพอต่อรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละเดือน และหาก
พบว่ารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ก็สามารถวางแผนลดรายจ่ายหรือ 
หารายได้เพิ่มได้ 

3) ท าให้เห็นสัญญาณของปัญหาทางการเงินและสามารถวางแผนแก้ไขได้ การ
บันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจ า จะท าให้ทราบทันทีหากมีสัญญาณของ
ปัญหาการเงิน เช่น มีรายจ่ายเกินรายรับติดต่อกันหลายเดือนจนต้องก่อหนี้ 
(เงินไม่พอใช้อยู่แล้ว พอก่อหนี้เพิ่มก็ไม่มีเงินจ่ายหนี้) ต้องจ่ายหนี้มากกว่า  
1 ใน 3 ของรายรับ (อาจท าให้ไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายอื่น ๆ จนต้องก่อหนี้
เพิ่ม หนี้ก็มีมากอยู่แล้ว ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนเงินไม่พอจ่าย) ไม่มีเงินออมเลย 
(เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้เงินก้อน ก็ต้องก่อหนี้) และเมื่อทราบสัญญาณของ
ปัญหา ก็จะสามารถวางแผนแก้ไขก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โต 

5. หลักการจัดล าดับความส าคัญของรายจ่ายมีอะไรบ้าง 
ตอบ 

1) ให้จ่าย “รายจ่ายจ าเป็นและไม่สามารถรอได้” ก่อน โดยพิจารณาว่า 
รายจ่ายนั้นเป็นรายจ่ายจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตชีวิตหรือไม่ และต้องจ่าย
วันนี้หรือในเร็ววันนี้หรือไม่ หากเป็นรายจ่ายจ าเป็นและไม่สามารถรอได้ เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล ให้จ่ายรายจ่ายนี้ก่อน และหากมีเงินไม่พอจ่าย ก็อาจต้อง
กู้ยืมแต่จะต้องวางแผนจ่ายเงินคืนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ก่อให้เกิด
ปัญหาหนี้ตามมาภายหลัง 

2) ให้ออมเงินเพื่อจ่าย “รายจ่ายจ าเป็นแต่สามารถรอได้” เช่น ค่าเรียนภาษาท่ี
สาม หรือตู้เย็นเคร่ืองใหม่ท่ีจะต้องซื้อมาแทนของเดิมที่ก าลังจะเสีย โดยออม
เงินให้ครบก่อน แล้วจึงจะซื้อ หรืออาจน าเงินออมท่ีมีอยู่แล้วมาจ่ายก่อนได้
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และจะต้องออมเงินคืนให้เงินออมมีจ านวนเท่าเดิมโดยเร็ว แต่ท้ังนี้ ไม่ควร
ก่อหนี้เพื่อน าเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 

3) ให้พยายามตัดใจจาก “รายจ่ายไม่จ าเป็น” ซึ่งเป็นรายจ่ายท่ีไม่มีผลต่อ 
การด ารงชีวิต ถึงแม้จะไม่จ่าย ก็ยังสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ แต่หากรู้สึกไม่มี
ความสุขท่ีไม่ได้ซื้อหรือจ่ายเงินส าหรับของนั้น ให้ออมเงินให้ครบก่อนแล้ว 
จึงจะซื้อ และท่ีส าคัญ จะต้องไม่ก่อหนี้เพื่อรายจ่ายประเภทนี้ เพราะเมื่อถึง
คราวจ าเป็นอาจกู้ เงินได้ยากขึ้น หรือหากกู้ ได้ก็อาจท าให้มีภาระหนี้ 
มากเกินไปจนไม่สามารถจ่ายไหวได้ 

 

กิจกรรมที่ 3.2 ให้จัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่ายตามขั้นตอนการจัดท าบันทึกรายรับ-จ่ายเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน แล้ววิเคราะห์ดังนี้ 

1. สรุปรายรับ-รายจ่าย 
ตอบ หากผลลัพธ์ท่ีได้เป็นบวก แสดงว่ามีการใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับท่ีมีอยู่ จึงยังมีเงิน
เหลือตามจ านวนท่ีค านวณได้ และเมื่อพบว่าเงินเหลือ ก็ควรวางแผนจัดสรรว่าจะน าเงิน
นั้นไปท าอะไร เช่น น าไปเป็นเงินออมเพิ่มเติมจากท่ีออมไปแล้วเมื่อมีรายได้เข้ามา น าไป
บริจาค หรือตั้งเป็นเงินออมอีกก้อนหนึ่งเพื่อน าเงินไปลงทุน 

หากผลลัพธ์ติดลบ แสดงว่ามีการใช้เงินเกินรายรับท่ีมีอยู่ตามจ านวนท่ีติดลบ จึง
ต้องหาสาเหตุของการใช้เงินเกิน เช่น อาจมีค่าใช้จ่ายบางประเภทมากเกินไปหรือ
มากกว่าปกติ ดังนั้น จะต้องวางแผนลดรายจ่าย โดยเริ่มพิจารณาจาก “รายจ่าย 
ไม่จ าเป็น” ว่ามีรายการใดท่ีสามารถลดได้ หรือพิจารณาจาก “รายจ่ายจ าเป็น” ว่ามี
รายจ่ายไม่จ าเป็นแอบแฝงอยู่หรือไม่ 

2. วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย 
ตอบ  

1) รายรับ ให้พิจารณาถึงจ านวนและความถี่ของรายรับ เช่น รายวัน  
รายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนใช้เงินว่า เงินท่ีได้รับ
นั้นจะต้องใช้อีกกี่วัน จึงจะได้รับเงินรอบใหม่ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในวันท่ี
ยังไม่ได้รับเงิน จะน าเงินส่วนไหนออกมาใช้จ่าย และหากจ าเป็นต้องหา
รายได้เพิ่ม จะหารายได้เพิ่มจากแหล่งใด 
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2) เงินออม  ให้พิจารณาถึงจ านวนและความถี่ของการออม เช่น  
ออมทุกวัน วันละ 20 บาท หรือออมสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 500 บาท หรือ
เดือนละครั้ง ครั้งละ 2,500 บาท ซึ่งจะท าให้ทราบความสามารถในการออม
ว่า สามารถออมได้เท่าไร และสามารถออมได้ทุกวัน สัปดาห์ละครั้ง หรือ
เดือนละครั้ง โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการออม 

3) รายจ่ายไม่จ าเป็น โดยเปรียบเทียบกับรายจ่ายจ าเป็นว่ารายจ่ายไหนสูงกว่า
กัน หากมี “รายจ่ายไม่จ าเป็น” สูงกว่า “รายจ่ายจ าเป็น” นั่นแสดงว่า ควร
ลดรายจ่ายไม่จ าเป็นลง ดังนั้น ควรวางแผนลดรายจ่ายไม่จ าเป็น โดยเริ่มดูว่า
มีรายจ่ายไหนในกลุ่มรายจ่ายนี้สามารถลดได้บ้าง เช่น ค่าหวย ค่าเหล้า  
ค่าบุหรี่  ค่ากาแฟ และลองค านวณดูว่ าหากลดรายจ่ายเหล่านี้แล้ว  
ใน 1 เดือนจะมีเงินเหลือเท่าไร 

4) รายจ่ายจ าเป็น ให้ทบทวนรายจ่ายจ าเป็นอีกครั้งว่า ทุกรายการเป็นรายจ่าย
จ าเป็นท้ังหมดจริงหรือไม่ หากบางรายการสามารถลดหรือซื้อของท่ีถูกกว่า
มาทดแทนได้ ก็ควรลองลดหรือซื้อของท่ีถูกกว่ามาใช้แทน 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน 

กิจกรรมที่ 4.1 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ประโยชน์ของการมีเป้าหมายการเงินมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ  

1) ท าให้จัดท าแผนการเงินได้ง่ายขึ้น เช่น มีเป้าหมายท่ีจะปลดหนี้จ านวน 
12,000 บาทภายใน 1 ปี ก็จะสามารถจัดท าแผนการเงินเพื่อการปลดหนี้ได้
ว่า ต้องเก็บเงินเพื่อจ่ายหนี้เดือนละ 1,000 บาทนาน 12 เดือน เพื่อให้ครบ 
12,000 บาท 

2) ท าให้เกิดความมุ่งมั่นและบรรลุสิ่งท่ีต้องการง่ายขึ้น เป้าหมายและแผน 
การเงินท่ีชัดเจนเปรียบเสมือนแผนท่ีน าทางชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยไม่เสียเวลาไปกับสิ่งล่อใจอื่น ๆ เช่น มีเป้าหมายปลดหนี้จ านวน 12,000 
บาทภายใน 1 ปี ซึ่งในระหว่างนี้อาจมีสิ่งล่อใจให้ซื้อหรือก่อหนี้เพิ่ม เช่น  
ทีวีใหม่ โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ แต่เมื่อตั้งเป้าหมายว่าจะปลดหนี้แล้ว  
ก็จะเกิดการยับยั้งชั่งใจขึ้น แทนท่ีจะซื้อของเหล่านั้นเลย ก็อาจเลื่อนไปซื้อ
หลังจากปลดหนี้แล้วหรือไม่ซื้อเลย 

3) ท าให้ทราบถึ งอุปสรรคท่ีอาจท าให้ ไม่บรรลุ เป้ าหมายท่ีตั้ ง ไว้  เช่น  
มีเป้าหมายเก็บเงินเพื่อไปเท่ียวจ านวน 24,000 บาทภายใน 1 ปี จึงจัดท า
แผนออมเงินเดือนละ 2,000 บาท แต่นึกขึ้นได้อีกว่าในอีก 4 เดือนข้างหน้า
จะต้องจ่ายค่าชุดนักเรียนใหม่ จึงอาจต้องปรับเป้าหมายการท่องเท่ียวหรือ
ตั้งเป้าหมายออมเงินเพื่อซื้อชุดนักเรียนเพิ่มเติมด้วย 

4) ช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านอื่น ๆ เช่น อยากมีรถไว้ขับรับจ้างเป็นอาชีพ  
ก็สามารถตั้งเป้าหมายทางการเงินว่าจะเก็บเงินเพื่อซื้อรถ หรืออยากไปเท่ียว
พักผ่อน ก็อาจตั้งเป้าหมายออมเงินเพื่อพักผ่อนได้ 
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2. ให้ยกตัวอย่างเป้าหมายการเงินท่ีควรมีในชีวิตอย่างน้อย 2 เป้าหมายในแต่ละด้าน
ต่อไปนี ้
ตอบ 

เป้าหมายด้านรายรับ เป้าหมายด้านการออม 

 เพิ่มรายได้จากการท าอาชีพเสริม 
เช่น ท าขนมขาย รับจ้างเย็บผ้า  
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 ฯลฯ 

 ออมเผื่อเหตุฉุกเฉิน 
 ออมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 
 ออมเพื่อแต่งงาน 
 ออมเพื่อซื้อรถ/บ้าน 
 ออมเพื่อลงทุน 
 ออมเพื่อใช้จ่ายในวัยชรา 
 ออมเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ 
 ฯลฯ 

เป้าหมายด้านรายจ่าย เป้าหมายด้านหนี้สิน 

 ลดรายจ่ายค่าของใช้ไม่จ าเป็น เช่น 
ลดค่าหวย ลดค่าเหล้า ลดค่าบุหรี่ 

 งดรายจ่ายไม่จ าเป็น เช่น งดค่าน้ า
สมุนไพรดับกระหาย งดค่าหวย  

 ลดรายจ่ายจ าเป็นโดยใช้สินค้าท่ี
ราคาถูกกว่าแทน เช่น ใช้สบู่
ธรรมดาแทนสบู่น าเข้าจาก
ต่างประเทศราคาแพง 

 ฯลฯ 

 เพื่อปลดหนี้รถ/บ้าน/อื่น ๆ 
 เพื่อลดหนี้ (จ่ายหนี้ให้มากขึ้น 

เพื่อให้หนี้หมดเร็วขึ้น) 
 งดใช้บัตรผ่อนสินค้าหรือบัตร

เครดิต 
 ก่อหนี้เฉพาะรายจ่ายจ าเป็น 
 ฯลฯ 
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3. เป้าหมายการเงินต่อไปนี้ เป็นเป้าหมายการเงินท่ีดีหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ตอบ 

เป้าหมายการเงิน 
กวินต้องการซื้อรถราคา 20 ล้านบาท โดยท่ีมีรายได้เดือนละ  
2 หมื่นบาท 

ดีหรือไม่...? ไม่ดี 

เพราะเหตุใด - ไม่มีความเป็นไปได้ 

เป้าหมายการเงิน 
เกวลินอยากไปเท่ียวญี่ปุ่นด้วยงบประมาณ 48,000 บาท จึงฝาก
เงินเข้าบัญชีฝากประจ าทุกเดือนปลอดภาษีเดือนละ 2,000 บาท 
เป็นเวลา 24 เดือน 

ดีหรือไม่...? ด ี

เพราะเหตุใด 

- เป้าหมายชัดเจน  
- วัดผลได ้
- สามารถท าส าเร็จได้ 
- มีความเป็นได้ 
- มีระยะเวลาแน่ชัด 

เป้าหมายการเงิน ก้องภพจะออมเงินเพื่อซื้อเครื่องออกก าลังกาย 

ดีหรือไม่...? ไม่ดี 

เพราะเหตุใด 
- ไม่สามารถวัดผลได้ เพราะไม่ได้ระบุจ านวนเงิน 
- ไม่ระบุระยะเวลาท่ีแน่ชัด 
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กิจกรรมที่ 4.2 ให้วางแผนการเงินของตนเองลงในช่องว่าง 
ตอบ วางแผนการเงินสามารถท าได้ดังนี้ 

1) ระบุเป้าหมายการเงิน เพื่อบอกจุดมุ่งหมายของแผนท้ังหมด โดยจะต้องเป็นไป
ตามหลักเป้าหมายการเงินท่ีดี (SMART)  

2) ระบุจ านวนเงินท่ีต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องระบุเป็นจ านวนเงิน
หรือตัวเลขให้ชัดเจนว่าต้องใช้เงินเท่าไร 

3) ระบุระยะเวลาท่ีต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเงิน โดยระบุเป็นจ านวนวัน 
เดือน หรือปี  

4) ค านวณจ านวนเงินท่ีต้องออมต่อเดือน โดยค านวณว่าต้องออมเงินเดือนละเท่าไร
เพื่อให้ได้จ านวนตามท่ีต้องการ สามารถค านวณได้จากน าจ านวนเงินท่ีต้องการ
หารด้วยระยะเวลา (เดือน) ก็จะท าให้ทราบว่าควรเก็บเงินเดือนละเท่าไรเพื่อให้
ได้เงินตามจ านวนท่ีต้องการ  

5) จัดท าแผนการออม โดยก าหนดแหล่งเงินท่ีจะใช้เป็นเงินออมในแต่ละเดือน  
ซึ่งสามารถท าได้ท้ังการเพิ่มรายรับและลดรายจ่าย โดยพิจารณารายจ่ายจาก 
การบันทึกรายรับ-รายจ่ายว่ามีรายจ่ายไม่จ าเป็นใดท่ีสามารถลดหรือเลิกแล้ว
น ามาเป็นเงินออมได้หรือไม่ เช่น ลดค่ากาแฟจากท่ีดื่มทุกวันเป็นดื่มวันเว้นวัน 
หากกาแฟราคา 30 บาทต่อแก้ว ลดค่ากาแฟจ านวน 15 วัน จะได้เงิน 450 บาท  
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 การออม 

กิจกรรมที่ 5 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ให้บอกความหมายของการออม 
ตอบ การออมเป็นการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งในปัจจุบันไปเก็บสะสมไว้ใช้ในอนาคต  

ซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การเก็บสะสมด้วยตนเอง เช่น หยอดกระปุก
ออมสิน เก็บสะสมไว้ท่ีบ้าน ไปจนถึงการน าไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งมักอยู่
ในรูปแบบท่ีมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นต่ า และได้รับผลตอบแทนไม่สูงนัก
เมื่อเทียบกับการลงทุน เช่น การฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก
ประจ า การซื้อสลากออมทรัพย์ 

2. ประโยชน์ของการออมมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ  

1) ช่วยแบ่งเบาภาระเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยไม่ต้องก่อหนี้หรือขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่น 

2) ช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะมีปัญหาการเงิน เมื่อมีเหตุท าให้เงินท่ีมีไม่พอต่อ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น ก็สามารถน าเงินออมออกมาใช้ก่อนได้ ช่วยลดปัญหาเงิน
ไม่พอใช้ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการเงินได้  

3) ช่วยท าให้ความฝันเป็นความจริง เงินออมท่ีมีอาจน าไปเป็นเงินทุนเพื่อท า
กิจการของตนเอง เรียนเพิ่มทักษะ คอมพิวเตอร์ ภาษา หรือปริญญาโท 
เป็นเงินดาวน์บ้าน ดาวน์รถ หรือเพื่อสร้างครอบครัว เช่น เพื่อจัดงาน
แต่งงาน เพื่อการศึกษาบุตร เพื่อท่องเท่ียวกับครอบครัว  

4) ช่วยสร้างโอกาสให้มีรายได้มากขึ้น เช่น น าเงินออมไปซื้อหุ้น พันธบัตร 
กองทุนรวม หรือน าไปลงทุนซื้อห้องแถวให้เช่า ก็มีโอกาสท่ีจะท าให้เงินท่ีมี
อยู่งอกเงยมากขึ้น 

3. ให้ตั้งเป้าหมายการออมท่ีดีของตนเองลงในตาราง 
ตอบ อาจตั้งเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

1) เงินออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน 
2) เงินออมเพื่อใช้จ่ายในยามชรา 
3) เงินออมเพื่อค่าใช้จ่ายจ าเป็นท่ีเป็นก้อนใหญ่ 
4) เงินออมเพื่อการลงทุน 
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5) เงินออมเพื่อของท่ีอยากได้ 
6) เงินออมเพื่อปลดหนี้ 

4. หลักการออมให้ส าเร็จมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ  

1) ออมก่อนใช้ เมื่อได้รับเงินมา ควรแบ่งเงินไปออมไว้ทันที เพราะหากใช้ 
ก่อนออม สุดท้ายอาจไม่เหลือเงินออมตามท่ีตั้งใจไว้ 

2) แบ่งเงินเป็นส่วน ๆ  ตามเป้าหมายท่ีต้องการใช้ เช่น เงินออมเผื่อฉุกเฉิน  
เงินออมเพื่อใช้จ่ายในยามชรา เงินออมเพื่อซื้อของท่ีอยากได้ และใช้เงินตาม
วัตถุประสงค์นั้น ๆ ไม่ปะปนกัน 

3) มีวินัยในการออม โดยใช้เทคนิคการออมท่ีสนุกสนาน ท าได้ง่าย เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการออมให้ได้ตามท่ีตั้งใจไว้ เช่น  
 หยอดกระปุกก่อนออกจากบ้านวันละ 10 บาท 
 ผูกการออมกับพฤติกรรมท่ีชอบท า เช่น เล่นเกมชั่วโมงละ 10 บาท 
 ได้แบงก์ 50 มาเมื่อไหร่ ก็เก็บไว้ไปหยอดกระปุก ไม่น ามาใช้ 
 ไม่ชอบพกเหรียญเพราะมันหนัก พอได้เหรียญทอนมาก็หยอดกระปุก

ให้หมด 
 ซื้อของไม่จ าเป็นไปเท่าไร ก็ให้น าเงินมาออมเท่านั้น เช่น ถ้าซื้อของ 

ไม่จ าเป็น 1,000 บาท ก็ต้องออมเงินให้ได้ 1,000 บาท 
 ออมให้พอ ท่ีเหลือใช้ให้เรียบ คือ การตั้งเป้าหมายว่าจะออมเดือนละ

เท่าไร แล้วน าไปออมหรือลงทุนเท่าท่ีวางแผนไว้ เงินท่ีเหลือก็ใช้ได้ตาม
สบาย 

 ตั้งค าสั่งหักเงินเดือนอัตโนมัติไปฝากเข้าบัญชีเงินออมหรือซื้อหุ้น
สหกรณ์ 

5. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คืออะไร และมีหลักการอย่างไร 
ตอบ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนส าหรับประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่  

15 – 60 ปี ซึ่งไม่อยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญภาครัฐหรือเอกชนหรือกองทุน 
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง  

หลักการออมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินท่ีสมาชิกออม และเงินท่ีรัฐ 
จ่ายสมทบ ซึ่งสมาชิกทุกคนไม่จ าเป็นต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุนทุกเดือน ในกรณี
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ท่ีส่งเงินสะสมต้องไม่ต่ ากว่าครั้งละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี และ
รัฐจะจ่ายสมทบให้ตามช่วงอายุ ดังนี้ 

ช่วงอาย ุ 15 – 30 ปี 30 – 50 ปี 50 – 60 ปี 

จ านวนเงิน 
ที่จ่ายสมทบ 

50% ของเงินสะสม  
(ไม่เกิน 600 บาทต่อปี) 

80% ของเงินสะสม  
(ไม่เกิน 960 บาทต่อปี) 

100% ของเงินสะสม  
(ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี) 

ท้ังนี้ หากเดือนใดสมาชิกไม่ส่งเงินเข้ากองทุน รัฐก็จะไม่จ่ายสมทบให้เช่นกัน  

เงื่อนไขการได้รับเงินคืนของสมาชิก กอช.  
1) กรณีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (รวมท้ังสมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปี 

ขึ้นไป เมื่อครบระยะเวลา 10 ปี หรือลาออกเมื่ออายุครบ 60 ปี) 
หากค านวณเงินบ านาญได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะได้รับเงินบ านาญ
ตลอดชีวิต หากได้น้อยกว่าเกณฑ์จะได้รับเป็นเงินด ารงชีพเดือนละ 
600 บาทจนกว่าเงินในบัญชีจะหมด 

2) กรณีทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงิน 
ท่ีสมาชิกสะสมเองพร้อมดอกผลท้ังจ านวนหรือบางส่วน โดยขอรับ
ได้เพียงครั้งเดียว และเงินส่วนท่ีรัฐจ่ายสมทบพร้อมดอกผลจะจ่าย 
เป็นเงินบ านาญหลังอายุครบ 60 ปี หากยังมีเงินสะสมเหลืออยู่ใน
กองทุน ก็จะน ามาค านวณการจ่ายบ านาญด้วย 

3) กรณีลาออกจากกองทุน จะได้รับเงินท่ีสมาชิกส่งสะสมเองพร้อม 
ดอกผลทั้งจ านวน แต่เงินส่วนท่ีรัฐสมทบจะตกเป็นของกองทุน  

กรณีเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ท่ีสมาชิกแจ้งชื่อไว้จะได้รับเงิน 
ในบัญชีทั้งหมด 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 การประเมินความเหมาะสมก่อนตัดสินใจก่อหนี้ 

ให้พิจารณาแต่ละสถานการณ์ต่อไปนี้ และวิเคราะห์ว่าเป็นการก่อหนี้ประเภทใด โดยให้ 
ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีเห็นว่าเป็นค าตอบที่ถูกต้อง พร้อมอธิบายเหตุผล 

ข้อมูลบุคคล หนี้ด ี
หนี้พึง
ระวัง 

เหตุผล 

1. สมพรประกอบอาชีพ เสริมสวย
ต้องการขยายกิจการเพราะลูกค้า 
มากขึ้น จึงจะกู้เงินเพื่อต่อเติมร้าน 
และซื้ออุปกรณ์ให้เพียงพอกับจ านวน
ลูกค้า 

  เพราะเป็นหนี้ท่ีสร้าง
รายได้ เนื่องจากเป็น 
การกู้เพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

2. อนงค์ เป็นนักศึกษาต้องการกู้ เงิน 
มาเสริมจมูก เนื่องจากเห็นเพื่อนไป
ท ามาแล้วสวยดี 

  เพราะเป็นการก่อหนี้ 
ในสิ่งท่ีไม่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน  

3. มานะเป็นหัวหน้าอยู่ในโรงงาน ซึ่ง
โรงงานมีบริการรถรับ-ส่งพนักงานโดย 
ไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่มานะต้องการกู้เงิน
เพื่อออกรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เพราะ 
ดูเท่ และเผื่อจะขับไปท างานเองใน
วันท่ีตื่นสาย แถมยังสามารถขับไปซื้อ
กับข้าวได้อีกด้วย (ตลาดกับท่ีพักอยู่
ห่างกัน 200 เมตร) 

  เพราะเป็นการก่อหนี้ใน 
สิ่งท่ีไม่จ าเป็นต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวัน เนื่องจาก
ปัจจุบันมีบริการรถรับ-ส่ง
พนักงานอยู่แล้ว และ
ตลาดก็อยู่ใกล้บ้าน 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ลักษณะของสินเชื่อรายย่อยและการค านวณดอกเบี้ย 

กิจกรรมท่ี 2.1 ท าเครื่องหมาย หน้าค าตอบท่ีถูกต้อง 

ธนาคารมุ่งมั่น จ ากัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนท่ัวไป โดยธนาคารมีประเภท
สินเชื่อและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีหลากหลาย ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องว่า ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ทางขวามือนั้นตรงกับสินเช่ือหรือผลิตภัณฑ์ประเภทใดทางซ้ายมือ  

 

  

ข้อที ่ ผลิตภัณฑ ์ ลักษณะ 
1.  สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 

 เช่าซื้อรถ 
 บัตรเครดิต 
 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

1. ให้วงเงิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน 
2. คิดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และ
ค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกิน 20% ต่อปี 
3. ผู้สมัครต้องมีเงินเดือนขั้นต่ า 15,000 บาท 
4. ได้รับระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 45 วัน 

2.  สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
 เช่าซื้อรถ 
 บัตรเครดิต 
 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

1. ผ่อนช าระได้นานถึง 30 ปี 
2. อัตราดอกเบ้ียมีท้ังแบบคงท่ีและแบบลอยตัว 
3. คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (effective 
rate) 

3.  สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
 เช่าซื้อรถ 
 บัตรเครดิต 
 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

1. คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ (flat rate) 
2. อัตราดอกเบี้ยคงท่ี  
3. ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์จนกว่าจะจ่ายเงินครบ 

4.  สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
 เช่าซื้อรถ 
 บัตรเครดิต 
 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

1. คิดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และ
ค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกิน 28% ต่อปี 
2. ให้วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน 
3. บัตรสมาชิกใช้ส าหรับการเช่าซื้อสินค้ากับ
ร้านค้าท่ีร่วมรายการ 
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กิจกรรมที่ 2.2 ให้ตอบค าถามต่อไปนี้ 

ต้องการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากบริษัทใจดี โดยบริษัทให้กู้จ านวน 30,000 บาท ดอกเบี้ยคงท่ี 
4% ต่อปี (คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงท่ี) ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (48 งวด) ให้หาว่าต้องผ่อนช าระ 
ต่อเดือนเป็นจ านวนเงินเท่าใด พร้อมแสดงวิธีการค านวณ 

ตอบ ผ่อนช าระเดือนละ 725 บาท แสดงวิธีค านวณได้ ดังนี้ 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 เครดิตบูโร 

ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้อง 

1. เครดิตบูโร หมายถึงข้อใด 

ข) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประวัติเครดิตท่ีเครดิตบูโรเป็นผู้จัดเก็บ 

ก) ประวัติเครดิตคือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงรายละเอียดบัญชีสินเชื่อ 
ท่ีใช้บริการทุกบัญชี 

3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใชห่น้าท่ีของเครดิตบโูร 

ข) น าข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ว่าลูกค้าควรได้รับการพิจารณาสินเชื่อหรือไม่ อย่างไร 

4. ผู้ขอสินเชื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองได้อย่างไร 

ข) ติดต่อด้วยตนเองได้ท่ีศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโร 
5. หากสถาบันการเงินต้องการขอดูประวัติเครดิตของผู้ขอสินเชื่อ ต้องท าอย่างไร 

ข) ต้องขอความยินยอมจากผู้ขอสินเชื่อก่อน จึงจะดูประวัติเครดิตได้ 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 วิธีการป้องกันปัญหาหนี้ 
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ให้ขีดเส้นใต้ข้อความท่ีเห็นว่าเป็นพฤติกรรมท่ีควรท า เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้กลายเป็นปัญหาใน
ภายหลัง  

1. กู้เงินมาเพื่อต่อเติมบ้าน โดยแบ่ง
เงินกู้ท่ีได้มาบางส่วนไปซื้อโทรศัพท์
รุ่นล่าสุดด้วย  

2. ช าระหนี้ตามยอดขั้นต่ าจะได้น าเงิน
ไปท าประโยชน์อย่างอื่น  

3. แจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบทุกครั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอยู ่

4. ช าระหนี้ตามจ านวนท่ีก าหนด 

5. ย้ายบ้านท าให้ ไม่ ได้ รับเอกสาร 
ใบแจ้งหนี้อย่างเคย 

6. ช าระหนี้ เมื่ อมี เ จ้ าหน้ า ท่ี โทรมา 
ทวงหนี้เท่านั้น 

7. ช าระทันทีเมื่อมีเงินก้อน จะช่วยลด
ภาระหนี้ได้ 

8. ช าระหนี้ตรงเวลา 

9. ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งเมื่อ
ได้รับใบแจ้งหนี้ 

10. ใช้เงินท่ีกู้มาให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ท่ีตั้งใจ 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้  

กิจกรรมท่ี 5.1 ให้เรียงล าดับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ของอ้อยใจ โดยใส่หมายเลข 1-4 
ตามล าดับลงในกรอบสี่เหลี่ยมให้ถูกต้อง 

2 ส ารวจภาระหนี้ท้ังหมด 

3 จัดล าดับความส าคัญของหนี้ท่ีต้องช าระ 

4 มองหาวิธีแก้ไขปัญหาหนี้ 

1 ยอมรับปัญหาว่าตนเองมีปัญหาหนี้ 
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กิจกรรมที่ 5.2 จากข้อมูลหนี้ด้านล่าง ควรรีบปิดหนี้ใดก่อน เพราะเหตุใด 

ล าดับ
ที ่

รายการหนี้ 
 

รายละเอียดเงินกู้ 
เงินต้น
ทั้งหมด 
(บาท) 

เงินต้น
คงเหลือ
(บาท) 

หลัก 
ประกัน 

อัตราดอกเบี้ย
(คิดแบบ 

ลดต้นลดดอก) 

วันครบ
ก าหนด
ช าระ 

เงินผ่อน 
ต่อเดือน 
(บาท) 

1. หนี้นอกระบบ 10,000 10,000 - 252% ทุกวัน 4,500 
(150 บาทต่อ

วัน) 
2. กู้สหกรณ์ 40,000 14,235 หุ้น

สหกรณ์ 
7.5% ทุกวันที่ 8 3,400 

3. เช่าซื้อรถ 
จักรยานยนต์ 

40,000 40,000 - 7.2%* ทุกวันที่ 25 966.67 

 รวม 90,000 64,235    8,866.67 

* ค านวณจากอัตราดอกเบี้ยคิดแบบเงินต้นคงท่ี 4% คูณด้วย 1.8 

ตอบ ควรรีบปิดหนี้ล าดับที่ 1 ก่อน เพราะเป็นหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุด 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 6 หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้  

ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานในช่องซ้ายมือ 

หน่วยงาน 
ให้ค าปรึกษาเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ 
หนี้ 

ในระบบ 
หนี้ 

นอกระบบ 
1213 1359 

1. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน (ศคง.)  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

    

2. ศูนย์รับแจ้งการเงิน 
นอกระบบ กระทรวงการคลัง 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน 

กิจกรรมที่ 1.1  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงินมีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ 
1) สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (right to be informed) ผู้ใช้บริการทางการเงินมี

สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับบริการท่ีสนใจ โดยเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงิน
ต้องอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ เช่น ลักษณะส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยง ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเมื่อไม่ท าตามเงื่อนไข และการใช้สื่อทางการตลาดเพื่อ
ส่งเสริมการขายต้องไม่ชวนเชื่อเกินจริง ไม่ท าให้ผู้ใช้บริการเข้าใจผิด 

เมื่อได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการทางการเงินก็ควร
พิจารณา ตรวจสอบ และสอบถามรายละเอียดให้แน่ใจก่อนตัดสินใจใช้บริการ 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเหมาะสมและตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2) สิทธิที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างอิสระ (right to choose) 
เจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงินสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ควบคู่กับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ใช้บริการทางการเงินต้องการ แต่ผู้ใช้บริการทางการเงินควรเลือก
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีต้องการจริง ๆ เท่านั้น โดยค านึงถึงความจ าเป็น 
ประโยชน์ท่ีได้รับ ความคุ้มค่า รวมถึงความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเจ้าหน้าท่ีเสนอขาย ก็
สามารถปฏิเสธได้ 

3) สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม (right to be heard) หากผู้ใช้บริการ
ทางการเงินพบว่าตนเองได้รับการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องหรือถูกเอาเปรียบ เช่น ได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ถูกบังคับให้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีไม่ต้องการ ถูก
ท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ค านวณดอกเบี้ยผิด ก็สามารถร้องเรียนไปยัง
สถาบันการเงินท่ีใช้บริการ และหากยังไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถร้องเรียนไป
ยังหน่วยงานท่ีก ากับดูแลได้ 
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4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย (right to redress) 
ผู้ใช้บริการทางการเงินมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่า
เป็นความผิดพลาดของสถาบันการเงิน เช่น ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการน าเสนอข้อมูลหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงินอย่างไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหาย เช่น เจ้าหน้าท่ีธนาคารขโมยเงิน
ฝากจากบัญชี ระบบไม่ตัดเงินจากบัญชีท าให้มียอดหนี้ค้างช าระ แต่ผู้ใช้บริการทาง
การเงินจะไม่ได้รับการชดเชยหากความผิดพลาดนั้นเกิดจากผู้ใช้บริการเอง เช่น ฝาก
สมุดบัญชีไว้กับเจ้าหน้าท่ีธนาคารเพื่อท ารายการแทน โอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มไป
ผิดบัญชีหรือใส่ตัวเลขจ านวนเงินผิด 

กิจกรรมที่ 1.2  ให้ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนด แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. กรณีค่าธรรมเนียมฟรีจริงหรือ: จากกรณีตัวอย่าง การกระท าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสิทธิ

ในข้อใดบ้าง 
ตอบ  สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (right to be informed) ผู้ใช้บริการทาง

การเงินมีสิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง และจะต้องถามหากไม่เข้าใจ โดย
พนักงานจะต้องบอกข้อมูลให้ชัดเจนและครบถ้วน 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
กิจกรรมที่ 2.1  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ผู้ใช้บริการทางการเงินมีหน้าท่ีอะไรบ้าง ให้อธิบาย 
ตอบ  
1) วางแผนการเงิน – เพื่อจัดการรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายรับ ซึ่งจะท าให้ทราบ

ฐานะทางการเงินของตนเอง และหากมีปัญหาทางการเงิน ก็จะสามารถมองเห็น
สัญญาณและวางแผนรับมือกับปัญหาล่วงหน้าได้ 

2) ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ - เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเอง นอกจาก
ข่าวสารเกี่ยวกับบริการทางการเงินแล้ว ภัยทางการเงินก็เป็นสิ่ งหนึ่งท่ีผู้ใช้บริการ
ทางการเงินไม่ควรละเลยเพราะการติดตามข่าวสารจะท าให้เข้าใจและรู้ทันรูปแบบ
การหลอกลวงของมิจฉาชีพ และสามารถป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพได้ 

3) ศึกษารายละเอียดและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนเลือกใช้ - จะท าให้เข้าใจลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์และบริการ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ ความเสี่ยง 
และต้องไม่ลืมท่ีจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ท่ีสนใจจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น สถาบัน
การเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) เพื่อเลือกสิ่งท่ี
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเองมากท่ีสุด เช่น สอบถามพนักงาน อ่าน
และท าความเข้าใจหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญประกอบการเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ (fact sheet) เพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ ์

นอกจากนี้ ก่อนลงนามหรือเซ็นชื่อในสัญญาท าธุรกรรมใด ๆ ผู้ใช้บริการทาง
การเงินควรอ่านรายละเอียดสัญญาให้ถี่ถ้วน และต้องเข้าใจเงื่อนไขของสัญญาก่อน
ลงนาม หากไม่เข้าใจ ให้สอบถามเจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลัง 

4) ตรวจทานความถูกต้องของธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง - เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น ชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชี จ านวนเงิน 
หากพบว่าไม่ถูกต้อง ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีทันที 

5) ช าระหนี้เมื่อเป็นหนี้ – ก่อนก่อหนี้ให้ดูความสามารถในการช าระหนี้ของตนเอง ซึ่ง
หากมีความจ าเป็นและสามารถผ่อนช าระไหว ก็สามารถก่อหนี้ได้ และเมื่อเป็นหนี้
แล้ว ผู้ใช้บริการทางการเงินมีหน้าท่ีท่ีจะต้องช าระหนี้นั้น หากไม่ช าระหนี้ นอกจาก
จะท าให้หนี้เพิ่มขึ้นเพราะดอกเบี้ยแล้ว ก็จะท าให้ประวัติเครดิตเสีย และเมื่อต้องการ
กู้เงินเพ่ือสิ่งจ าเป็นในอนาคต อาจถูกปฏิเสธการขอกู้ได้ 
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กิจกรรมที่ 2.2  ให้ศึกษากรณีตัวอย่างที่ก าหนด แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. กรณีเปิดบัญชีมีโปรโมชั่น: จากกรณีตัวอย่าง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร และ

สามารถป้องกันปัญหาได้อย่างไร 
ตอบ สาเหตุ เกิดจากการไม่ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ก่อนใช้บริการ โดยมีวิธีป้องกันปัญหา ดังนี้  
1) ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บริการ และพิจารณาดูว่าสามารถปฏิบัติ

ตามหรอืยอมรับได้หรือไม่ 
2) เปรียบเทียบหลาย ๆ ทางเลือก เพื่อหาสิ่งท่ีเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด 
3) ก่อนเซ็นสัญญาหรือตกลงท าธุรกรรมใด ๆ ต้องอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อน 

 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงานที่
รับเร่ืองร้องเรียนอื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 3.1  ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) มีหน้าที่อย่างไร 

ตอบ 
1) ดูแลเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงินท่ีอยู่ภายใต้

การก ากับของ ธปท.  
2) ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงิน  
3) ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของแบงก์ชาติในการก ากับดูแลให้สถาบันการเงินให้บริการ

แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม   
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กิจกรรมที่ 3.2  เลือกหน่วยงานจากตัวเลือกที่ก าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

เร่ืองที่ขอค าปรึกษา/ร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.  กองทุนรวม ง. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

2.  ประกันชีวิต จ. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

3.  แชร์ลูกโซ่ ก. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 

4.  ข้อมูลประวัติเครดิต ข. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด
(เครดิตบูโร) 

5.  โฆษณาเกินจริง ค. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) 

 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน 
กิจกรรมที่ 4  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. การร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินมีขั้นตอนอย่างไร 
ตอบ 

1) ร้องเรียนท่ีศูนย์บริการลูกค้า (call center) ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการ
ทางการเงินนั้น ๆ เพื่อแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือปัญหาท่ีพบ 

2) หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในระยะเวลาการให้บริการมาตรฐาน หรือ 
ไม่ได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสม สามารถขอรับค าปรึกษาหรือร้องเรียนได้ท่ีศูนย์
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 (ผู้เรียนอาจกล่าวถึงช่องทาง
อื่น ๆ ด้วยก็ได้ เช่น e-mail เว็บไซต์ การร้องเรียนด้วยตนเอง จดหมาย/
โทรสาร) 
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2. การเขียนหนังสือร้องเรียนมีหลักการเขียนอย่างไร 

ตอบ 
1) เล่าเหตุการณ์ส าคัญโดยมีการเรียงล าดับเหตุการณ์ 
2) ให้ข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็นให้ครบถ้วน 
3) แจ้งสิ่งท่ีต้องการให้สถาบันการเงินด าเนินการ 
4) แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 
5) แนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน (ผู้เรียนอาจยกตัวอย่างเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบแจ้งหนี้) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่  1  หนี้นอกระบบ 

กิจกรรมที่  1.1  ตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. กลโกงหนี้นอกระบบมีลักษณะอย่างไร 
ตอบ 
1) ใช้ตัวเลขน้อย ๆ เพื่อจูงใจ 
2) ให้เซ็นเอกสารท่ีไม่ได้กรอกตัวเลข 
3) ไม่ให้ลูกหนี้อ่านเอกสารท่ีต้องเซ็น 
4) บีบให้เซ็นสัญญาเงินกู้เกินจริง 
5) ท าสัญญาขายฝากแทนสัญญาจ านอง 
6) หลีกเลี่ยงให้กู้โดยตรง 
7) ทวงหนี้โหด 

2. มีวิธีการป้องกันหนี้นอกระบบอย่างไร 
ตอบ 
1) หยุดใช้เงินเกินตัว – ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินของตนเองโดยการจดบันทึก

รายรับ-รายจ่าย แล้ววางแผนใช้เงินอย่างเหมาะสมกับรายได้และความจ าเป็น  
2) วางแผนการเงินล่วงหน้า – ค านึงถึงค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 

ค่าเล่าเรียนลูก แล้ววางแผนทยอยออมล่วงหน้า รวมถึงออมเงินเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ด้วย 

3) คิดให้ดีก่อนตัดสินใจก่อหนี้ – ทบทวนดูความจ าเป็นว่าต้องใช้เงินจริง ๆ หรือไม่ 
และหากต้องกู้จริง ๆ จะสามารถช าระหนี้ได้หรือไม่ เพราะนอกจากดอกเบี้ยท่ีแสน
แพงแล้ว อาจต้องเจอกับเหตุการณ์ทวงหนี้แบบโหด ๆ อีกด้วย 

4) เลือกกู้ในระบบ – หากจ าเป็นต้องกู้ ควรเลือกกู้ในระบบดีกว่า เพราะนอกจากจะมี
หน่วยงานภาครัฐคอยดูแลแล้ว ยังระบุดอกเบ้ียในสัญญาชัดเจนและเป็นธรรมกว่า 

5) ศึกษารายละเอียดผู้ให้กู้ – ดูว่าผู้ให้กู้นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ มีเงื่อนไขช าระเงินหรือ
อัตราดอกเบ้ียท่ีเอาเปรียบผู้กู้เกินไปหรือไม่ 
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6) ศึกษาวิธีคิดดอกเบี้ย – หนี้นอกระบบมักคิดอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธีเงินต้นคงท่ี (flat 
rate) ซึ่งท าให้ลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 
(effective rate) เพราะดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินต้นท้ังก้อนแม้ว่าจะทยอยจ่ายคืน
ทุกเดือนก็ตาม 

7) หากจ าเป็นต้องกู้เงินนอกระบบต้องใส่ใจ 

 ไม่เซ็นสัญญาในเอกสารท่ียังไม่ได้กรอกข้อความหรือวงเงินกู้ไม่ตรงกับความจริง 

 ตรวจสอบข้อความในสัญญาเงินกู้ รวมถึงดูว่าเป็นเงื่อนไขท่ีเราท าได้จริง ๆ 

 เก็บสัญญาคู่ฉบับไว้กับตัวเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ 

 ท าสัญญาจ านองแทนการท าสัญญาขายฝาก เพราะการขายฝากจะท าให้
กรรมสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าหนี้ทันทีหากผู้กู้ไม่มาไถ่คืนตามก าหนด 

8) ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า 

กิจกรรมที่ 1.2  หนี้นอกระบบ 

ศึกษากรณีตัวอย่างต่อไปนี้ แล้วตอบค าถามตามที่ก าหนดให้ 

1. จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น นางมาลีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร 
ตอบ 
1) หาแหล่งเงินกู้ในระบบท่ีมีดอกเบี้ยถูกกว่ามาช าระคืน 
2) หากไม่สามารถกู้ยืมเงินในระบบได้ ผู้กู้อาจต้องยอมขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อน ามา

ช าระหนี้ 
3) ขอรับค าปรึกษาได้จากองค์กร/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2  แชร์ลูกโซ่ 

กิจกรรม 2  ศึกษากรณีตัวอย่างต่อไปนี้แล้วตอบค าถามตามที่ก าหนดให้ 

1. จากกรณีตัวอย่างเป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 
ตอบ แชร์ลูกโซ่หลอกลงทุน 

2. มีวิธีป้องกันกลโกงในข้อ 1 อย่างไร 
ตอบ 

1) ไม่โลภไปกับผลตอบแทนหรือสินค้าราคาถูกท่ีน ามาหลอกล่อ เพราะผลตอบแทนยิ่งสูง     
ยิ่งมีความเสี่ยงมากท่ีจะเป็นแชร์ลูกโซ่ 

2) ไม่กรอกข้อมูลหรือให้ข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ หรือตอบกลับอีเมลท่ีไม่น่าเชื่อถือ เพราะ
อาจกลายเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ 

3) หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มธุรกิจท่ีไม่แน่ใจ เพราะอาจถูกหว่านล้อมให้ร่วม
ลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่ 

4) อย่าเกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธ เมื่อมีคนชักชวนท าธุรกิจท่ีมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ เพราะ
อาจท าให้สูญเสียเงินได้ 

5) ศึกษาท่ีมาท่ีไปของการลงทุนหรือสินค้าให้ดีก่อนการลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจหรือสินค้าท่ี
ให้ผลตอบแทนสูงมากในเวลาอันสั้น หรือมีราคาถูกผิดปกติ 

6) ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า 

3. ผู้เสียหายจากคดีนี้ ควรขอรับค าปรึกษาจากหน่วยงาน/องค์กรใด 
ตอบ ส่วนป้องปรามการเงินนอกระบบ ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6    
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทร. 1359 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3  ภัยใกล้ตัว 

กิจกรรมที่ 3  ศึกษากรณีตัวอย่างต่อไปนี้  แล้วตอบค าถามตามที่ก าหนดให้ 

1. จากกรณีตัวอย่าง เป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 
ตอบ ภัยใกล้ตัว/ลอตเตอรี่ปลอม 

2. มีวิธีป้องกันกลโกงในข้อ 1 อย่างไร 
ตอบ 
1) ไม่โลภ ไม่อยากได้เงินรางวัลท่ีไม่มีท่ีมา หากมีคนเสนอให้ ควรสงสัยไว้ก่อนว่าอาจ

เป็นภัยทางการเงิน 
2) ไม่รู้จัก...ไม่ให้  ไม่ให้ท้ังข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน วัน/เดือน/

ปีเกิด และข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขท่ีบัญชี รหัสบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต และ 
ไม่โอนเงิน แม้ผู้ติดต่อจะอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือสถาบันการเงิน 

3) ศึกษาหาข้อมูล ก่อนเซ็นสัญญา ตกลงจ่ายเงิน หรือโอนเงินให้ใคร ควรศึกษาข้อมูล 
เงื่อนไข ข้อตกลง ความน่าเชื่อถือและความน่าจะเป็นไปได้ก่อน 

4) อ้างใคร ถามคนนั้น อ้างถึงใครให้สอบถามคนนั้น เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
โทร. 1213  หรือ DSI โทร. 1202 

5) สงสัยให้ปรึกษา ควรหาท่ีปรึกษาท่ีไว้ใจได้ หรือปรึกษาเกี่ยวกับภัยทางการเงินได้ท่ี 
ศคง. โทร. 1213  และศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359 

6) ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า เพื่อรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4  แก๊งคอลเซนเตอร ์ 

กิจกรรมที่ 4  ศึกษากรณีตัวอย่างเพ่ือตอบค าถามข้อที่ 1 - 3 

1. จากกรณีตัวอย่าง เป็นลักษณะของกลโกงประเภทใด 
ตอบ แก๊งคอลเซนเตอร์/โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ 

2. หากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อเหมือนสายใจ จะมีวิธีป้องกันอย่างไร 
ตอบ 
1) คิดทบทวน ว่าเรื่องราวท่ีได้ยินมามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เคยท า 

ธุรกรรมกับหน่วยงานท่ีถูกอ้างถึงหรือไม่ หรือเคยเข้าร่วมชิงรางวัลกับองค์กรไหน 
จริงหรือเปล่า 

2) ไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย ไม่ให้ข้อมูล  ท้ังข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขท่ีบัตรประชาชน  
วัน/เดือน/ปีเกิด และข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชี รหัสกดเงิน 

3) ไม่ท ารายการท่ีเครื่องเอทีเอ็มตามค าบอก แม้คนท่ีโทรมาจะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐหรือสถาบันการเงิน เพราะหน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินไม่มีนโยบาย
สอบถามข้อมูลส่วนตัวของประชาชนหรือลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ 

4) ไม่โอนเงินคืนเอง หากมีคนโอนเงินผิดเข้าบัญชี ควรสอบถามโดยตรงกับสถาบัน
การเงินถึงท่ีมาของเงินดังกล่าว หากเป็นเงินท่ีโอนผิดจริง จะต้องให้สถาบันการเงิน
เป็นผู้ด าเนินการโอนเงินคืนเท่านั้น 

5) ตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงิน สอบถามสถาบันการเงินหรือหน่วยงานท่ีถูกอ้างถึง
โดยตรง โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (Call Center) หรือสาขาของสถาบันการเงิน
นั้น ๆ 

3. หากตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซนเตอร์แล้ว ควรท าอย่างไร 
ตอบ 
1) ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของสถาบันการเงินนั้น ๆ เพื่อระงับการโอนและถอนเงิน โดย

รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอระงับการโอนและถอนเงิน 
ท้ังนี้ แต่ละสถาบันการเงินมีวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน ควรติดต่อสอบถามขั้นตอนจาก
สถาบันการเงินโดยตรง 

2) แจ้งเบาะแสไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เลขท่ี 128 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 1202 
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เฉลย/แนวตอบกิจกรรมท้ายเรื่อง ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5  ภัยออนไลน์  

กิจกรรมที่ 5 

1. จากกรณีตัวอย่าง สายรุ้งควรโอนเงินค่าธรรมเนียมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ตอบ  ไม่ควร เพราะเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับสายรุ้งเป็นลักษณะหนึ่งของภัยออนไลน์ 

2. หากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับสายรุ้งเป็นภัยทางการเงิน สายรุ้งจะมีวิธีป้องกันอย่างไร 
ตอบ 
1) คิดทบทวน ว่าเรื่องท่ีเจอหรือได้ยินมามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน หากโอนเงิน

ไปแล้ว มีโอกาสได้คืนไหม 
2) เปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลมีเดียท่ีมิจฉาชีพอาจน าไป

แอบอ้างใช้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ได้ 
3) ตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงิน หากอ้างถึงบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ ควร

ติดต่อสอบถามบุคคลนั้น หรือองค์กรนั้น ๆ โดยตรง 
4) ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจ า เพื่อรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง 

3. สายรุ้งควรท าอย่างไร หากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพคนนี้แล้ว  
ตอบ 
1) ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (call center) ของธนาคารนั้น ๆ เพื่อระงับการโอนและ

ถอนเงิน โดยรวบรวมเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอระงับการโอนและ 
ถอนเงิน ท้ังนี้ แต่ละธนาคารมีวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน ควรติดต่อสอบถามขั้นตอน
จากธนาคารโดยตรง 

2) แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจเพื่อติดตามคนร้าย 
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บรรณานุกรม ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

บรรณานุกรม 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2016). รู้รอบเรื่องการเงิน กรุงเทพฯ: ธนาคารแห่งประเทศไทย. 

Australian Securities and Investment Commission. (2012). Managing Your Money. 
Australia: Australian Securities and Investment Commission. 

Commission for Financial Capability. (2014). Set Your Goals. New Zealand: 
Commission for Financial Capability. 

Securities and Exchange Board of India. (2011). Financial Education for Middle 
Income. Mumbai: Securities and Exchange Board of India. 

The Investor Education Center. (2014). Financial Planning. Hong Kong: The 
Investor Education Center. 

 

 



178 
 

บรรณานุกรม ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 

แหล่งอ้างอิงออนไลน ์

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก:  
http://www.mfa.go.th/asean/th/other/2363 (วันท่ีค้นข้อมูล: 8 มิถุนายน 
2559). 

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:  
http://sameaf.mfa.go.th/th/country/ (วันท่ีค้นข้อมูล: 8 มิถุนายน 2559). 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2558) การวางแผนการเงินคืออะไร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้
จาก: https://www.set.or.th/education/th/start/start_start.pdf. (วันท่ี
ค้นข้อมูล: 22 เมษายน 2559). 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา. ประเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:  
http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/2015/03/419_1494.pdf 
(วันท่ีค้นข้อมูล: 8มิถุนายน 2559). 

Australian Securities & Investment Commission. (2016) Spending. [ออนไลน์]. เข้าถึง
ได้จาก: https://www.moneysmart.gov.au/managing-your-
money/budgeting/spending#create (วันท่ีค้นข้อมูล: 8 มิถุนายน 2559). 
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บรรณานุกรม ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 

ขอขอบคุณ 

กรมธนารักษ์ 

กองทุนการออมแห่งชาติ 

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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คณะผู้จัดท า ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา 

นายสุรพงษ์  จ าจด                              เลขาธิการ กศน. ส านักงาน กศน. 

นายประเสริฐ หอมดี    รองเลขาธิการ กศน. ส านักงาน กศน. 

นางศุทธินี  งามเขตต์    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 

นางชนาธิป  จริยาวิโรจน์ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางตรีนุช  สุขสุเดช     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

นางสาวชญานิน  พนมยงค ์   ผู้บริหารส่วน ส่วนส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

คณะท างาน 

นายพิชญา  สฤษเนตร    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจุฬาลักษณ์  พิบูลชล   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวนิรัชรา  ปัญญาจักร   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจันทร์ธิดา  พัวรัตนอรุณกร  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางอุบลรัตน์  มีโชค    สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

นางวิมลพรรณ  กุลัตถ์นาม   ส านักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ 

นางอนงค์  ฉันทโชติ    ส านักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก 

นางอมรา  เหล่าวิชยา    ส านักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร 

นายบุญชนะ  ล้อมสิริอุดม   กศน.เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

นายธณัลธิวรรธน์  ภคพัฑวัฒนฐากูร  กศน.เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

นางมัณฑนา   กาศสนุก   กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นางสาวอนงค์ ชูชัยมงคล   กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

นางยุพิน  อาษานอก    กศน.อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
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คณะผู้จัดท า ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะท างาน (ต่อ) 

นางพิสมัย  ค าแก้ว    กศน.อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

นางกมลวรรณ  มโนวงศ์   กศน.อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสุพัตรา  ณ วาโย    กศน.อ าเภอสะเดา จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวพจนีย์  สวัสดิรัตน์   กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

นางกัลยา  หอมดี    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

นางสาวมนทา  เกรียงทวีทรัพย์   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 

นางสาวจรรยา  สิงห์ทอง   หน่วยศึกษานิเทศก์ 

นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล   กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 

นายสุรพงษ์  มั่นมะโน    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางญานิศา  สุขอุดม    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาววรรณพร  ปัทมานนท์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวสุลาง  เพ็ชรสว่าง   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางกมลทิพย ์ ช่วยแก้ว   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางวรรณี  ศรีศิริวรรณกุล   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวชาลินี  ธรรมธิษา   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
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คณะผู้จัดท า ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 l ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คณะบรรณาธิการ 

นางชนาธิป  จริยาวิโรจน์ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวชญานิน  พนมยงค ์   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นายพิชญา  สฤษเนตร    ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจุฬาลักษณ์  พิบูลชล   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวนิรัชรา  ปัญญาจักร   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางสาวจันทร์ธิดา  พัวรัตนอรุณกร  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผู้ออกแบบปก 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

 






