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มารู้จักหน้าตาของเงิน

หากเพื่อน ๆ ลองหยิบธนบัตร
หรือที่นิยมเรียกจนติดปากว่า แบงก์
ส่องแสงไฟด ู จะเห็นว่าในพื้นที่สีขาว
บนธนบัตรทุกใบ มีพระบรมสาทิสลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซ่อนอยู่ด้วยนะ

ลองทำดู!
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ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันมีทั้งหมด 5 ชนิด

แบงก ์ 1000 บาท (สีเทา) 

แบงก ์ 50 บาท (สีฟ้า)

แบงก ์ 500 บาท (สีม่วง)

แบงก ์ 20 บาท (สีเขียว)

แบงก ์ 100 บาท (สีแดง)
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เพื่อน ๆ สามารถรวมแบงก์ต่างชนิดกันให้มีมูลค่าเท่ากันได้นะ

แบงก ์ 20 ห้าใบ

หรือ

หรือ

มีค่า
เท่ากับ

มีค่า
เท่ากับ

มีค่า
เท่ากับ

แบงก ์ 100 สิบใบ

แบงก ์ 100 ห้าใบ

แบงก ์ 50 สองใบ

แบงก ์ 500 สองใบ

แบงก ์ 500 หนึ่งใบ

แบงก ์ 100 หนึ่งใบ

แบงก ์ 1000 หนึ่งใบ
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เหรียญที่ใช้ในปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ชนิด

เหรียญ 10 บาท (สีทองขอบสีเงิน)

เหรียญ 2 บาท (สีทองหรือสีเงิน)

เหรียญ 50 สตางค์ (สีทองหรือสีทองแดง)

เหรียญ 5 บาท (สีเงิน)

เหรียญ 1 บาท (สีเงิน)

เหรียญ 25 สตางค์ (สีทองหรือสีทองแดง)
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เพื่อน ๆ สามารถรวมเหรียญต่างชนิดกันให้มีมูลค่าเท่ากันได้นะ

เหรียญ 25 สตางค์ สองเหรียญ

เหรียญ 1 บาท ห้าเหรียญ 

เหรียญ 25 สตางค์ สี่เหรียญ 

เหรียญ 50 สตางค์ หนึ่งเหรียญ

เหรียญ 5 บาท หนึ่งเหรียญ

เหรียญ 1 บาท หนึ่งเหรียญเหรียญ 50 สตางค์ สองเหรียญ

หรือ
มีค่า

เท่ากับ

มีค่า
เท่ากับ

มีค่า
เท่ากับ
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รวมเหรียญต่างชนิดกันให้มีมูลค่าเท่ากันได้อีกหลายแบบ

เหรียญ 1 บาท
สิบเหรียญ

เหรียญ 2 บาท
ห้าเหรียญ

เหรียญ 5 บาท
สองเหรียญ

เหรียญ 10 บาท
หนึ่งเหรียญ

หรือ หรือ

มีค่าเท่ากับ
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มาจับคู่เงินกันเถอะ

แบงก์และเหรียญทางด้านซ้ายเท่ากับจำนวนเงินเท่าใดทางด้านขวา

23 บาท 75 สตางค์

44 บาท

12 บาท 50 สตางค์
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แบงก์ทางด้านซ้ายเท่ากับจำนวนเงินเท่าใดทางด้านขวา

220 บาท

110 บาท

640 บาท
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มาดูกันว่าเพื่อน ๆ จับคู่ถูกกี่ข้อ
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การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของวาวา

วันนี้วาวาขึ้นรถเมล์ ค่าโดยสารราคา 7 บาท 50 สตางค์

ให้เหรียญ 10 บาทกับพนักงานเก็บค่าโดยสาร
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วาวาต้องได้รับเงินทอนเท่าไรนะ
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2 บาท 50 สตางค์

ส่วนใหญ่พนักงานจะทอนเงิน 2 แบบ ดังนี้

แบบที ่ 1 เหรียญ 1 บาท สองเหรียญ และเหรียญ 50 สตางค์ หนึ่งเหรียญ

แบบที ่ 2 เหรียญ 2 บาท หนึ่งเหรียญ และเหรียญ 50 สตางค์ หนึ่งเหรียญ
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วาวาซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ร้านเครื่องเขียน

ทั้งหมดราคาเท่าไรกันนะ
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ทั้งหมดราคา 25 บาท
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ในมือมีเงินอยู่ 20 บาท

วาวาต้องหยิบเงินเพิ่มอีกเท่าไรจึงจะพอดี

หยิบเงินเพิ่ม 5 บาท
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วาวามีเหรียญเยอะจนหนักกระเป๋า

ไปแลกเงินกับคุณป้าดีกว่า
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ขอแลกเงินหน่อยค่ะคุณป้า
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วาวาจะได้แบงก์และเหรียญอะไรบ้างนะ
ข้อที่ 1

แบงก ์ 50
หนึ่งใบ

ข้อที่ 2
แบงก ์ 20 สองใบ และ
เหรียญ 5 หนึ่งเหรียญ

ข้อที่ 3
แบงก ์ 20 สองใบ และ
เหรียญ 10 หนึ่งเหรียญ

ข้อที่ 2 เป็นเงิน 45 บาท
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คุณปู่ใจดีให้เงินวาวาไว้เก็บออม
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วาวาเริ่มนับเงิน ทั้งหมดเท่าไรนะ
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ทั้งหมด 140 บาท

วาวาเอาเงินไปหยอด

กระปุกออมสินดีกว่า
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วาวาได้เรียนรู้เรื่องเงิน และได้เก็บออมเงินด้วย ดีจังเลย



ผู้เขียน
นันนัน
จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือเด็ก อ่านโดยใช้จินตนาการ
เคลิบเคลิ้มไปกับสีสันในเล่ม ทำกิจกรรมและออกค่ายอาสาในชมรม
อาสาสมัครเพื่อเด็กแห่งประเทศไทย (Volunteer for Children
of Thailand) ในนามสมัชชาสยามอารยะ

Gifttygirl
สนุกกับการเรียนภาษาต่างประเทศและถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น
ให้กับเด็ก ๆ มีความสุขกับการท่องเที่ยว เดินทาง 
และผจญภัยในต่างแดน หลงรักการสะสมและเขียนโปสต์การ์ด 
ยามว่างชอบใช้เวลาชมชิมหนังสือใหม่ตามร้านหนังสือ

ผู้วาดภาพประกอบ
มนต์ชนก ศาสตร์หนู
จบการศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่นชอบการเปิดดูหนังสือสวย ๆ มีโอกาสได้สอน 
ศิลปะเด็กตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย และหวังไว้ว่าวันหนึ่ง 
จะได้ทำภาพประกอบหนังสือให้เด็ก ๆ ได้อ่าน ปัจจุบันทำงานเป็น 
Freelance Graphic Designer และ Illustrator ตามที่ฝันไว้ 


