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อพาร์ตเมนต์รูหนู

àËÇÍ 

พวกเรา
ต้องย้ายบ้านเหรอ

ทำไมล่ะ
บริษัทที่พ่อทำอยู่
กิจการไม่ค่อยดีน่ะ
ก็เลยถูกลดเงินเดือน

«Ô¡ 
«Ô¡ 

ไมน่ะ
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อะไรนะตอนที่1
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ลดเงินเดือน
คืออะไรน่ะ

เร่ืองแค่น้ียังไม่รู้อีก
ก็หมายความว่า
เงินเดือนของพ่อ
จะน้อยลงไงล่ะ

งัน้เราตอ้งไปอยู่
อพาร์ตเมนต์

เหรอ

ไม่จริงใช่ไหม
ครับแม่

ªçÍ¡ 

»‡Òº 

เอ่อ...อ่า...
จริงจ้ะ

µ¡ã¨¹ÐÂÐ 

ผมไม่ชอบนอน
เบียดกับใคร

แล้วก็ไม่อยาก
ได้ยินเสียงกรน

ของพ่อด้วย

แง...ไม่เอา
ไม่อยาก
ย้ายบ้าน!

µØº 
µØº 
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แม่เข้าใจจ้ะว่า
ลูกๆไม่อยากย้าย

แต่เงินเดือนของพ่อ
ถูกลดลงไปตั้งเยอะ

ถ้าไม่ย้ายบ้าน
ก็อยู่ไม่ได้หรอก

แม่ขา

เพราะฉะนั้น

ÎÖèÁ 

ÎÖèÁ 

¾ÃÖèº 

¾ÃÖèº 

¾ÃÖèº 

อะไรน่ะ

เพื่อให้ครอบครัว
ของเราอยู่รอด

แผนลดค่าใช้จ่าย

เงินค่าขนมของพ่อ0บาท

เงินค่าขนมของฮารุ0บาท

ค่าน้ำ

ค่าไฟ

แม่จึงทำแผน
ลดค่าใช้จ่าย
ฉบับนี้ขึ้นมา

 á»Ð 

á»Ð 
เงินค่าขนมของโทรุ0บาท
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ค่าน้ำค่าไฟ

ต้องลดให้เหลือ
ครึ่งนึง!

ค่าน้ำ300บาท150บาท

ค่าไฟ600บาท

โทรศัพท์รับสายไดอ้ยา่งเดียว

หา้มโทรออก

ตั้งแต่วันนี้ห้ามกิน
อาหารนอกบ้าน

และต้องกินข้าวให้
ตรงเวลาเพื่อ
ประหยัดแก๊ส

และต่อไปพวกเธอ
จะไม่ได้เงินค่าขนม
แม้แต่บาทเดียว ฮือขอโทษ

นะลูกๆ

ªçÍ¡ 
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1 

ไม่ได้นะแม่
ทำอย่างนี้
เกินไปแล้ว

ถ้าไม่มีเงินค่าขนม
พวกเราจะมีชีวิตอยู่

ต่อไปได้ยังไง

โอ๊ย
จะเป็นลม

âÇÂ ÇÒÂ 
แล้วถ้าผมอยาก
กินไก่ทอดโดนัต

ช็อกโกแลต
หรือพิซซ่าล่ะ â»ˆ¡ 

»Ù´ 

áÁ‹ 
à¡ÅÕÂ´ 
¼Á! 

ลูกใครเนี่ย
กล้าพูดออกมาได้
มีข้าวให้กินก็บุญ

นักหนาแล้ว

»Ù´ 

¾Ñèº 
¾Ñèº 

พ่อฮะ
ช่วยผมด้วย

â¼ 
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â»ˆ¡ 

โทรุเอ๊ยพ่อเองก็
ไม่ได้ตังค์สักบาทเดียว
ต่อไปนี้คงต้องเกาะ

เขากินแล้วละ

พ่อก็โดนด้วยเหรอ

ยกโทษให้พ่อด้วย
พ่อมันไม่เอาไหน

เองแหละ

พ่อคร้าบ

เอ้าพอซะที!
เอาเวลาร้องไห้ไป
เก็บข้าวของได้แล้ว

ถ้าช่วยกันประหยัด
ก็ต้องได้ย้ายกลับมา

อยู่ที่นี่อีกครั้ง
ละน่า

15
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หนทางสู่การเ»šนเศรÉ°ี
 คนที่เป็นเ»รษ∞ีได้นั้นไม่ใ™่เพราะเขาหาเงินได้มากแต่เพราะเขารู้คุ≥ค่า
ของเงินและมีการบริหารเงินที่ดีนี่เองคือหนทางสู่การเป็นเ»รษ∞ีรวมทั้งยังเป็น
หัวใจสำคัญของการประหยัดคนประหยัดจะไม่ใ™้จ่ายøุÉมเøóอยและยังรู้จัก
ประหยัดในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้จักประหยัดอีกด้วย
 บนโลกนี้อาจจะมีคนเป็นเ»รษ∞ีได้ในคืนเดียวแต่ไม่มีใครที่จะเป็นคน
ประหยัดได้ในคืนเดียวเพราะต้องใ™้เวลาที่จะฝกการประหยัดให้เป็นนิสัยมาดู
กันดีกว่าว่าทำอย่างไรจ÷งจะกลายเป็นคนประหยัดได้

¡®·Í§¢Í§¨ÍÁ»ÃÐËÂÑ´ 

©ันจะต้องเปîด
บัญ™ีเงินฝาก10บัญ™ี

และใ™้จ่ายอย่าง
ประหยัดให้ได้

ทำไมต้องเปîดตั้ง
10บัญ™ีล่ะ

นั่นสิ!

ตั้งเปÑาหมาย
การประหยัด

เรียนรู้วิธีประหยัดจาก
คนที่อยู่รอบตัว เก็บเงินได้ต้ัง

10บาทแน่ะ

อย่างน้ีน่ีเอง
10บาทก็ต้อง
ไม่ให้หลุดรอด

สายตา

1

2
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ใช้สิ่งของให้ได้ประโยชน์หลายอย่าง
และใช้งานให้ได้มากที่สÿด

ขวดพลาสติก
เอามาทำอะไร

ได้บ้างนะ

ºÕº

เดีÎยว
ก่อน

ใครว่าไม่มี
ประโยชน์

ใชท้ำดมัเบลล์
หรอืใสถ่งัชกัโครก
เพือ่ประหยดันำ้

แถมยงัเอามา
รไีซเคลิกไ็ด้

ยังต้องเรียนรู้
อีกเยอะ

âÍ�Â 

ขวดเปล่า
ขายได้ขวดละ
บาทเ™ียวนะ ถ้าเก็บได้เยอะ

ก็ยิ่งได้เงิน
เยอะเลยละ

ใช้ประโยชน์จากขยะ

ก็เอามาเ™็ด
คราบน้ำมัน
ที่ติดกระทะไง

แล้วเปลือก
ส้มล่ะ

แล้วจะมีขยะ
ให้ทิ้งไหมเนี่ย
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ลดการใช้สิ่งของอย่างสิ้นเปลือง

จะล้างจาน
ให้สะอาดเลย

ºÕº  
ºÕº  

¿„́  ใชค้รึง่
เดยีวพอ

ËÁÑº 

àÍ�Ð 

ทุกอย่างน่ะใ™้คร÷่งเดียว
ก็พอแล้วเข้าใจไหม

...

ใครตดัเสือ้ฉัน
เหลอืครึง่ตวั

ใ™้คร÷ง่
เดียวก็พอ

เก็บสิ่งของที่คนทิ้งแล้ว
มาใช้ประโยชน์อีกครั้ง

อืมต้องดใูห้
ละเอียดอาจมี
เงินอยูก็่ได้

พกเงินเท่าที่จำเปìนต้องใช้

บÐหมี่

พซิซา่ชิน้ละ25
เรเ่ขา้มาเลยจา้

น่ากินจัง

ไม่มีเงิน
เลยแฮะ

ถ้ามีเงิน
©ันต้อง
´้ือแน่ๆ

ค×นน้ัน
ถ้าตอนน้ัน

มีเงินคงต้องเสีย
25บาทเพ่ือ´้ือ
พิ´´่าแหงๆ
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5

7

ตัวอย่าง



2บาทแน่ะ ¿ƒº 

น่ีจะ´้ือหรือเปล่า

ºมกำลัง
ตัดสินใจอยู่

©ันจะปîดร้าน
แล้วนะ

รา้นเคร×อ่งเขียน

รอเดีÎยวฮะºมยัง

ตัดสินใจไม่ได้เลย

ทำอะไร
น่ะ

©ันกำลังหา
ร่องรอยของ
เงิน10บาท
ท่ีหายไป

ดสูมุดบัญ™ี´ะ
ก็ส้ินเร่ือง

จรงิดว้ย

อãอเ∏อยืม©ันไปน่ีเอง
เอาคืนมาด้วย รูง้ี้ไม่บอก

ดีกว่า

ใช้เงินที่ได้มาแค่ครึ่งนึง
อีกครึ่งนึงพยายามเก็บไว้
ห้ามใช้

วันน้ีเป็น
วันดีเงินเดือน

ออกแล้ว

ต้องรีบเอา
เงินท่ีได้มา

ด้วยความยาก
ลำบากไป

ฝาก∏นาคาร

จดบันทึกรายรับและรายจ่าย
ในสมÿดบั≠ชีอย่างละเอียด

9
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8 ก่อนจะซื้ออะไรก็ตาม
ต้องคิดให้รอบคอบ

ตัวอย่าง
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