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บทความนักศึกษาไม�ออมเงิน ไม�ปรับสมุด ตามกําหนด ของการเซ็นแบบยืนยัน 1/2560 

นักศึกษากู)ยืมแบบ กยศ. และ กรอ. จงเขียนบทความต�อไปนี้ ด)วยปากกาสีน้ําเงิน เป0นลายมือของตัวเอง มี
ท้ังหมด 5 หน)า ให)เขียนลงกระดาษรายงานท่ีมีเส)นบรรทัดตามข)อความดังต�อไปนี้ 

ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................  เลขท่ีสัญญา   .... .... / .... .... .... ....   

เลขประจําตัวประชาชน .... - ..... .... .... .... - .... .... .... .... .... - .... .... - .... 

รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... .... - .... .... .... .... ....  เบอร%โทรศัพท%มือถือ.......................................... 

เนื่องจาก ข�าพเจ�าไม+ได�ออมเงิน หรือไม+ได�ปรับสมุดเงินฝาก ตามกําหนดของโครงการสองบาทเงินเราช+วยน�อง 
กยศ./กรอ. ข�าพเจ�าขอเขียนบทความต+อไปนี้เพ่ือให�ท+านอธิการบดีพิจารณาในการกู�ยืมประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ป8
การศึกษา 2560 ของข�าพเจ�า ท้ังนี้ข�าพเจ�าได�นําเงินฝากในบัญชีเงินออมแล�วจํานวน ................ บาท     ซ่ึงเป?นเงิน
ออมของเดือน .............................. 2560 เรียบร�อยแล�ว ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม+ได�ทําตามโครงการของกองทุนกู�ยืม
กําหนด ซ่ึงบทความมีดังต+อไปนี้ 

ความแตกต+างระหว+างการกู�ยืมแบบ กยศ. และ กรอ. 
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ประเทศไทยเรานั้น เป?นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ%ด�วยทรัพยากรธรรมชาติ คือ มี ทะเล มีภูเขา มีป@า มีพืช มีสัตว%
นานาชนิด เราพูดรวมๆ ว+า ในน้ํามีปลา ในนามีข�าว โดยเฉพาะภาคใต�ของเรามีครบทุกอย+าง เราจึงไม+เดือดร�อนในการ
แสวงหาปCจจัย 4 มาบํารุงชีวิตของเราเลยอยากกินปลาก็หากินได� ใกล�ๆ บ�าน อยากกินผักกินพืชก็มีให�กิน เจ็บป@วยเรา
ก็มียาสมุนไพร ยามไข�ใจเราก็มี พระคอยช+วยเหลือ คอยให�ท้ังสติและปCญญา สอนให�เรามีศีลมีธรรม ไม+เป?นคนประมาท
ขาดสติแต+มาบัดนี้ วันนี้ สิ่งท่ีว+าข�างต�นนั้นได�สูญหายไป เกือบจะหมดสิ้น จะเหลือก็เฉพาะความทรงจําของคนสูงอายุ 
อนุชนคนรุ+นหลังของเราไม+มีโอกาสได�สัมผัสบรรยากาศดังกล+าวอีกต+อไป เราถูกสอนให�เข�าใจว+านี้คือความเจริญ คือ มี
ถนนหนทาง เต็มไปหมด มีรถวิ่งจนคนไม+มีท่ีเดิน มีร�านขายของ 24 ชั่วโมง มีอะไรต+ออะไรเต็มไปหมด แต+ท่ีเราขาด คือ 
ความอยู+ดีมีสุข เราต�องอยู+ร�อน นอนทุกข%กับเรื่องต+าง ๆ มากมาย 
     ท้ังหมดนี้เราได�ข�อสรุปแล�วว+า เพราะเราเสียรู�ลัทธิทุนนิยม ซ่ึงเป?นระบบคิด ระบบรู� ระบบทําของฝรั่งท่ีเราคิด
ว+าเขาเจริญกว+าเรา เราจึงเชื่อเขาเกือบทุกอย+าง เห็นเขาทําอะไรก็คิดว+าดีหมด เช+นฝรั่งนอนแก�ผ�า นุ+งน�อยห+มน�อย เรา
ก็คิดว+าดี ฝรั่งแนะให�ทําโน+นทํานี้ เราก็ทําตามฝรั่งแนะให�เรา ขายดิน ขายน้ํา ถางป@า ขุดภูเขา เราก็ทํา เพ่ือให�ได�สิ่งท่ี
เรียกว+า เงิน ก็เป?นอันพอ...แต+ในท่ีสุดทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทก็ถูกดูด เข�าท�องฝรั่งเกือบหมด แม�แต+ลูกหลาน
ของเราก็ไปเป?นคนรับใช�พวกเขา เด็กสมองดีท้ังหลายถูกดูดเข�าเมือง เข�ากรุงเทพ และเลยไปเมืองนอก ไปทํางานอยู+
กับฝรั่ง กลับบ�านไม+ถูก ผลคือ ชุมชนเราขาดคนดูแล คนท่ีอยู+ในชุมชนก็อ+อนแอช+วยตนเอง ช+วยกันเองได�ยาก หรือ
ไม+ได� จึงเกิดปCญหาสารพัดตามมา 
     ด�วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู+หัว ทรงเห็นภัยคุกคามท่ีว+านี้ จึงได�ทรงคิดค�นหา
วิธีการแก�ไข และในท่ีสุดก็ทรงค�นพบและบอกให�ประชาชนคนไทยได�เรียนรู�และปฏิบัติตาม เพ่ือกู�และแก�ไขปCญหาต+าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึน ในสังคมของเรา ข�อค�นพบท่ีว+านั้น เม่ือนํามาสรุปรวมแล�ว เรียกว+า "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" คือ วิธีรู� วธิี
คิด และวิธีปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนของทุกคน ทุกอาชีพ ทุกชุมชน เพ่ือความอยู+ดีมีสุขร+วมกันของทุกคน เรียกคืนความดี
งามท่ีเราเคยมีอยู+กลับมาและค�นหาทางเดินท่ีถูกต�องกันใหม+ โดยการศึกษาให�มีความรู�จริงในสิ่งท่ีมี สิ่งท่ีทํา ให�มี
คุณธรรม คือ ความขยัน อดทน ซ่ือสัตย% สุจริต มีความรู� ความคิด และการกระทําท่ีพอประมาน พอดี มีเหตุมีผล มี
การระวังตน ไม+ประมาท รู�จักระวังภัยในชีวิต   การรู� การคิด และการกระทําลักษณะนี้แหละเรียกว+า การปฏิบัติตาม
ปรัชญาความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีผู�รู�ท้ังหลายนํามาพูดมาสอนกันขณะนี้มีโดยสรุปดังนี้ 

    1. ให�ทุกคน ทุกชุมชนดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง ซ่ึงเป?นแนวทางท่ีปราชญ%ท้ังปลาย เขาสอนกันมานาน เช+น 
พระพุทธเจ�าก็สอนเรื่องนี้ท่ีเรียกว+า มัชฌิมาปฏิปทาหรือ มัชเฌนธรรม คือ มรรคมีองค% 8 มีสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นถูก
เห็นชอบเป?นต�น 
    2. หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ พอดี ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ�มกัน ผลกระทบ
ท้ังจากภายนอกและภายใน 
    3. เปNาประสงค% คือ ให�เกิดความสมดุล และพร�อมต+อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย+างรวดเร็วและกว�างขวาง ท้ัง
ด�านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล�อม และวัฒนธรรมจากภายนอกได�เป?นอย+างดี 
    4. เง่ือนไข โดย 1) จะต�องเสริมสร�างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนัก
ธุรกิจให�มีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย%สุจริต และให�มีความรอบรู�ท่ีเหมาะสม 2) ดําเนินชีวิตด�วยความอดทนมีความ
เพียร มีสติ และความรอบคอบ 3) จะต�องอาศัยความรู� ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย+างยิ่งในการนําวิชาการ
ต+าง ๆ มาใช�ในการวางแผน และดําเนินการทุกข้ันตอน 

 



3 

 

เรื่องการออม 

การออมคืออะไร คําศัพท% ในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให�นิยามไว�ว+า  ออม ก. 
ประหยัด เก็บหอมรอบริบ, เช+น ออมทรัพย%; ถนอม, สงวน, เช+น ออมแรง จากความหมายนี้ แสดงว+า การออม คือ 
การประหยัด การเก็บหอมรอบริบ การถนอม และการสงวน สิ่งท่ีจะประหยัด หรือเก็บหอมรอบริบ ได�แก+ ทรัพย%สิน
เงินทอง 

     ฉะนั้น การออม จึงมีความหมายกว�าง คือหมายถึง การใช�สิ่งมีค+ามีคุณท้ังหลายอย+างระมัดระวัง อย+างไม+
ประมาท อย+างมีเหตุมีผล ท้ังในตนและนอกตน คือ ตนเอง ชีวิตของตนเองซ่ึง แต+ละคนจะต�องถือว+า มีความหมาย
สูงสุด สําคัญสูงสุด จึงต�องรู�จักตระหนักถึงคุณค+าของชีวิต ไม+ปล+อยปละละเลยให� ตกตํ่าให�ไร�ค+า พยายามรักษาและ
พัฒนาให�เจริญให�ได� ในขณะเดียวกัน ทรัพย%สินเงินทอง ข�าวของต+าง ๆ ท่ีเป?นปCจจัยในการดํารงชีพ ก็ต�องให�
ความสําคัญ ต�องรู�จักเก็บรู�จักใช� ไม+ปล+อยปละละเลย ไม+ตําน้ําพริกละลายแม+น้ํา ไม+โค+นป@าเพ่ือหานก เป?นต�น  จะเห็น
ได�ว+า การออมมิได�มุ+งท่ีออมเงินอย+างเดียว แต+หมายถึง การออมชีวิตตนเอง และปCจจัยในการดํารงชีพทุกอย+าง 
     การออม ในเบ้ืองต�น เป?นเรื่องของคน คือ จุดเริ่มต�นจะเกิดท่ีคน การออมจะเกิดได�ก็เพราะคนได�รับการศึกษา
เรียนรู� มีครู คือ พ+อแม+ เป?นต�น เป?นผู�แนะนําสั่งสอน ให�ความสําคัญ ความจําเป?น และผลหรือคุณประโยชน%ท่ีเกิดจาก
การออม เม่ือโตข้ึนก็คิดได�เอง ทําได�เอง และสอนผู�อ่ืนต+อไป การออมจึงเป?นเรื่องของการศึกษา การพัฒนาชีวิตของคน
ลักษณะหนึ่ง คือ การฝTกให�รู� ให�คิด และให�ทําในสิ่งดีมีประโยชน% 
     การออมชีวิต ออมเงิน ออมทรัพยากรธรรมชาติมีป@าไม� แหล+งน้ํา แหล+งดิน ก็ต�องเริ่มต�นท่ีการเรียนรู� การคิด
และการปฏิบัติเช+นเดียวกัน 

การออมให)คุณประโยชน8แก�เราอย�างไรบ)าง? 

    กล+าวโดยรวมการออมให�ประโยชน%ต+อการดํารงชีวิตและการพัฒนาชีวิตของเรา ไม+ว+าจะเป?นการ ออมเงินและออม
ทรัพยากรอ่ืน รวมท้ังการออมชีวิต  หากจะแยกให�เห็นเป?นเรื่อง ๆ ก็แยกได�ดังนี้  
    1) ด�านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ แปลว+า กิจท่ีประเสริฐ คือ เป?นกิจท่ีช+วยให�ชีวิตดํารงอยู+และเปUดโอกาสให�คนได�พัฒนา
ชีวิตคนให�เจริญ ให�สูงข้ึนได� การประกอบอาชีพ เช+น การปลูกพืชผัก เพ่ือบริโภค เพ่ือแจกจ+ายแก+เพ่ือนบ�าน หรือเพ่ือ
จําหน+ายให�ได�เงินมา เพ่ือนําไปแลกกับปCจจัยด�านอ่ืน เช+น ยารักษาโรค ท่ีอยู+อาศัย เครื่องนุ+งห+ม ยานพาหนะ เป?นต�น 
เรียกกันว+า เป?นเรื่องกิจกรรมด�านเศรษฐกิจ คือ เรื่องการผลิต การแจกจ+าย และการบริโภค เงินเป?นตัวกลางของการ
แลกเปลี่ยน หรือซ้ือขายปCจจัยท้ังหลาย จึงมีความสําคัญต+อการดํารงชีพสูงมาก โดยเฉพาะปCจจุบัน การจะมีเงินได�ก็
เป?นเรื่องยาก ดังนั้น เม่ือได�มาก็ต�องรู�จักประหยัดรู�จักออม เพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งของปCจจัยในการดํารงชีพต+อไป 
     2) ด�านสังคม ในกระบวนการออม ถ�ารวมกลุ+มการออมต้ังแต+ระดับครอบครัว ชุมชน หมู+บ�าน ตําบล ถึงจังหวัด ท่ี
ปฏิบัติกันอยู+ขณะนี้ เห็นได�ชัดว+า มีผลดีด�านสังคม คือ เป?นกิจกรรมส+งเสริมความสัมพันธ%ท่ีดีระหว+างกัน ให�คนคิดถึงกัน 
เอ้ืออาทรต+อกัน หรือรักกันมากข้ึน อย+างกรณีการออมสัจจะลดรายจ+ายวันละ 1 บาท เป?นเครื่องมือให�คนท่ีเป?นสมาชิก
คิด เอ้ืออาทรต+อเพ่ือนสมาชิก ต+อผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการช+วยตัวเองไม+ได� และได�มีส+วนช+วยเพ่ือนต้ังแต+วันลืมตามาดูโลก
จนถึงวันตาย ถ�าได�ปฏิบัติกันอย+างจริงจังก็จะช+วยเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับครอบครัว และชุมชนได�ทางหนึ่ง 
    3) ด�านวัฒนธรรม กิจกรรมท่ีคนส+วนใหญ+ถือปฏิบัติกันอย+างแพร+หลาย มีสาระท้ังท่ีเป?นความรู� ความคิด การปฏิบัติ
ท่ีมีแบบแผนแน+นอน และทําอย+างต+อเนื่อง และให�ผลเป?นความดีแก+ผู�ปฏิบัติ เราจัดว+าเป?นวัฒนธรรม พฤติกรรมการ
ออม กิจกรรมการออม ผลการออมมีลักษณะเช+นว+านี้ จึงจัดว+าเป?นวัฒนธรรมสําคัญของชุมชนได�อย+างหนึ่ง ถ�าได�
ปฏิบัติกันอย+างจริงจังตลอดไป เพราะเนื้อในของการออม นั้นมีองค%ประกอบของความเป?นวัฒนธรรมครบถ�วน คือ มี
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ท้ังองค%ความรู� วิธีปฏิบัติ และผลการปฏิบัติท่ีชัดเจน ให�ประโยชน%แก+ผู�ปฏิบัติดีได�ท้ัง 4 ด�าน คือ ด�านกาย ด�านสังคม 
ด�านใจ และด�านจิตวิญญาณ 
    4) ด�านการศึกษา ภาพรวมทางกระบวนการการออมเป?นเรื่องของการเรียนรู� การฝTกตนเอง ผู�ทําการออม หรือเป?น
สมาชิกกลุ+มเพ่ือออมเพราะต�องรู�หลักคิด หลักการและหลักปฏิบัติ ตลอดถึงผลลัพธ%ท่ีพึงได�พึงมี การท่ีทุกคนเดินเข�าสู+
กระบวนการนี้ได�ชื่อว+า เดินเข�าสู+กระบวนการทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเอง ดังได�กล+าวแล�วในตอนต�น ผู�เข�าร+วม
กิจกรรมนี้ อย+างต้ังใจจะเรียนรู�ก็จะได�รับประโยชน%ส+วนนี้อย+างครบถ�วน โดยไม+รู�ตัว และจะพบว+าตนเองเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีข้ึน ท้ังด�านการรู� การคิด การพูด และการทํา 
    5) ด�านทรัพยากรธรรมชาติแวดล�อม ดิน น้ํา ป@า เขา สัตว% พืชท่ีเราได�เห็น อยู+รอบ ๆ ตัวเรา บ�านเรา ชุมชนเรา คือ 
ชีวิตเรา เพราะว+า เราต�องอาศัยดิน น้ํา ป@า เขา พืช สัตว%เหล+านั้น จึงมีชีวิตอยู+ได� ดินหด น้ําแห�ง ฝนแล�ง ป@าถูกเผา 
ภูเขาพัง สัตว%ล�มตายด�วยโรคบางชนิด ภาวะเช+นนี้ คือ สัญญาณเตือนภัยอันใหญ+หลวง ได�เกิดข้ึนแก+มนุษย%แล�ว เพราะ
เราเป?น อยู+ได� พัฒนาได� ก็โดยอาศัยสิ่งเหล+านี้ การพูดถึงการออมทรัพย%สินหรือทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป?นเรื่องใหญ+ยิ่ง
เท+ากับออมชีวิต เงินทองจะมีความหมายก็เม่ือมีสิ่งนี้ เม่ือไม+มีสิ่งนี้ เงินทองก็หมดความหมาย กลายเป?นเศษกระดาษ 
เศษโลหะท่ีกินไม+ได� ช+วยชีวิตมนุษย%ไม+ได�เลย การใช�เงินเพ่ือจัดการทรัพยากรให�คงอยู+ในภาวะปกติ จึงเป?นเรื่องต�องคิด
ต�องทํา 
    6) ด�านการพัฒนาชีวิต การออมเป?นเรื่องการรู� การคิด และ การทํา การออมท่ีเริ่มด�วยการเรียนรู�เรื่องสัจจะ คือ 
ความจริงท่ีรู� ท่ีคิด ท่ีพูด ท่ีทํา ของตนเอง ว+าจะต�องพูดจริง ทําจริง คิดจริง และรู�จริงนั้น นับเป?นการเรียนรู�เพ่ือรู�จัก
ตนเอง รู�จักความสัมพันธ%ระหว+างคนกับผู�คนในครอบครัว ในชุมชน เป?นต�น โดยเฉพาะคนในครอบครัว มีภรรยา หรือ
สามี และลูก ๆ รวมปู@ยาตายาย ถ�าคนในครอบครัวรู�จักสัจจะ คือ ความซ่ือสัตย% ซ่ือตรง จริงใจ จริงวาจา จริงการทํา
ต+อกัน รู�จักข+มใจในบางโอกาสบางกรณี รู�จักอดทนอดกลั้น รู�จักสละสิ่งของให�แก+กัน และรู�จักสลัดอารมณ%มัวหมอง 
เป?นตน ก็มีคุณต+อชีวิตของคนในครอบครัว อย+างมากมายแล�ว ยิ่งไปกว+านั้น ถ�าได�ศึกษาให�ลึกลงไปในสัจจะของชีวิตท้ัง
ท่ีตนเอง ผู�อ่ืน สิ่งอ่ืน รอบ ๆ ตัวอีกด�วยแล�ว ก็จะยังเพ่ิมคุณประโยชน%ให�อีกมากมาย จนถึงข้ันเข�าใจสัจธรรม ท้ังท่ี
ตนเองผู�อ่ืน และสิ่งอ่ืน ก็ถือว+า ถึงข้ันสุดยอด ของการพัฒนาชีวิตแล�ว 
 

เรื่องการทําบัญชีครัวเรือน 

     การทําบัญชีเป?นกิจกรรมเรียนรู�อย+างหนึ่ง  การทําบัญชี จึงเป?นส+วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู� การศึกษา 
การฝTกตน เพ่ือให�เกิดการปฏิบัติพัฒนาความรู� ความคิด และการปฏิบัติท่ีถูกต�อง ก+อความเจริญท้ังในด�านอาชีพหรือ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป?นต�นได�  การทําบัญชี คือ การจดบันทึก ข�อมูลเก่ียวกับเง่ือนไขปCจจัยในการ
ดํารงชีวิตของเรา ในครอบครัวของเรา ชุมชนของเรา และประเทศของเรา ข�อมูลท่ีได�จากการบันทึกจะเป?นตัวบ+งชี้อดีต
ปCจจุบันและอนาคตของชีวิตเรา เราสามารถนําข�อมูลอดีตมาบอกปCจจุบันและอนาคตของเราได� ข�อมูลท่ีได�ท่ีบันทึกไว� 
จะเป?นประโยชน%ต+อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต+าง ๆ ในชีวิต ในครอบครัว ในชุมชน ในประเทศของเราได� 
     บัญชีครัวเรือน มิได�หมายถึง การทําบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจ+ายประจําวันเท+านั้น แต+อาจหมายถึงการ
บันทึกข�อมูลด�านอ่ืน ๆ ในชีวิต ในครอบครัว เป?นต�น ของเราได�ด�วย เช+น บัญชีทรัพย%สิน พันธุ%พืช พันธุ%ไม� ในบ�านเรา
ในชุมชนเรา บัญชีความรู�ความคิดของเรา บัญชีผู�ทรงคุณ ผู�รู�ในชุมชนเรา บัญชีเด็กและเยาชนของเรา บัญชีภูมิปCญญา
ด�านต+าง ๆ ของเรา เป?นต�น หมายความว+า สิ่งหรือเรื่องราวต+าง ๆ ในชีวิตของเรา เราจดบันทึกได�ทุกเรื่อง ท+านลองคิด
ดูทีว+า ถ�าเราทําได� ผลดีจะเกิดข้ึนกับตัวเรา ครอบครัวเรา ชุมชนเรา ประเทศเราได�มากแค+ไหน  ตัวเรา ครอบครัวเรา 
ชุมชนเรา...ประเทศเรา ก็จะเป?นคนเรียนรู� ครอบครัวเรียนรู� ชุมชนเรียนรู� และประเทศเรียนรู� การเรียนรู�เป?นท่ีมาของ
ปCญญา ปCญญาเป?นท่ีมาของความเจริญท้ังกาย สังคม ใจ และจิตวิญญาณของมนุษย% 
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     จะเห็นว+า การทําบัญชี หรือการจดบันทึกนี้สําคัญยิ่งใหญ+ขนาดไหน  บุคคลสําคัญ? เช+น ท+านพุทธทาส ใน
หลวง สมเด็จพระเทพ เป?นต�น ล�วนเป?นนักบันทึกท้ังสิ้น 
การบันทึก คือ การเขียน เม่ือมีการเขียนก็มีการคิด เม่ือมีการคิดก็ก+อปCญญา เม่ือเกิดปCญญา เราก็มองเห็นเหตุเห็นผล 
เม่ือเห็นเหตุเห็นผล เราก็จะคิดจะทําให�ถูกตามเหตุตามผล เม่ือทํา พูด คิด ได�ถูกเหตุถูกผล นั่นคือ ทางเจริญของเรา 
     การทําบัญชีครัวเรือนในด�านเศรษฐกิจ หรือการบันทึกรายรับรายจ+ายท่ีทางราชการพยายามส+งเสริมให�เราได�
ทํากัน นั่น เป?นเรื่องการบันทึกรายรับรายจ+ายประจําวันประจําเดือนว+า เรามีรายรับจากอะไรบ�าง จํานวนเท+าใด มี
รายจ+ายอะไรบ�าง จํานวนเท+าใด ในแต+ละวัน สัปดาห% เดือน และ ป8 เพ่ือจะได�เห็นภาพรวมว+า เรารับเท+าใด จ+ายเท+าใด 
เหลือเท+าใด หรือเกิน คือ จ+ายเกินรับเท+าใด รายการใดจ+ายน�อยจ+ายมาก จําเป?นน�อยจําเป?นมาก จําเป?นน�อย อาจลดลง 
จ+ายเฉพาะท่ีจําเป?นมาก เช+น ซ้ือกับข�าว ซ้ือยา ซ้ือเสื้อผ�า ซ+อมแซมบ�าน การศึกษา เป?นต�น เท+าใด ซ้ือบุหรี่ ซ้ือเหล�า 
เข�าบาร% บ�าหวย เป?นต�น จํานวนเท+าใด เม่ือนํามาบวกลบคุณหารกันแล�วขาดดุลเกินดุลไปเท+าใด เม่ือเห็นตัวเลข เราก็
อาจคิดได�ว+าไอ�สิ่งไม+จําเป?นนั้นมันก็จ+ายเยอะ ลดมันได�ไหม เลิกมันได�ไหม ถ�าไม+ลดไม+เลิกมันจะเกิดอะไร กับเรากับ
ครอบครัวเรา กับประเทศเรา ถ�าคิดได� ก็เท+ากับว+า รู�จักความเป?นคนได�พัฒนาตนเอง ให�เป?นคนมีเหตุมีผล เป?นคนรู�จัก
พอประมาณ เป?นคนรักตนเอง รักครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติมากข้ึน 
จึงเห็นได�ว+า การทําบัญชีครัวเรือน ในเรื่องรายรับรายจ+ายก็ดี เรื่องอ่ืน ๆ ก็ดี ก็คือวิถีแห+งการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาชีวิต 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง 

ท่ีมา 
คอลัมน% บทความจากเพ่ือน   

เรื่อง การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต : กรณีการออม เศรษฐกิจพอเพียงและการทําบัญชีครัวเรือน 
โดย : สภุาคย% อินทองคง  

เม่ือ : 19/04/2007  
http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=376 

หมายเหตุ : บทความชิ้นนี้ปรับปรุงจากคําบรรยาย เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาชีวิต : กรณีการออม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการทําบัญชีครัวเรีอน ในวันท่ี 8 มีนาคม 2550 ณ ชุมชนบ�านพรุเตาะ ตําบลทุ+งใหญ+ และ
ชุมชนน้ําน�อย ต.น้ําน�อย อําเภอหาดใหญ+ จังหวัดสงขลา โดยศูนย%บริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอหาดใหญ+ เป?น
ผู�เชิญ เพ่ือบรรยายแก+กลุ+มผู�นําชุมชนประมาณ 50 คน 

ข�าพเจ�าขอรับรองว+าเขียนด�วยลายมือตัวเองท้ังฉบับ และได�คัดลอกข�อความตามท่ีกองทุนกู�ยืมกําหนดทุก
ตัวอักษร นับจากวันนี้เป?นต�นไปข�าพเจ�าจะทําการออมเงินตามกําหนดของกองทุนกู�ยืม โดยข�าพเจ�าเลขท่ีสัญญาข้ึนต�น
ด�วย ...../........... ในเดือน ..................... 2560 ข�าพเจ�าทําการออมเงินจํานวน .............บาท พร�อมท้ังในเดือนต+อๆ ไป
ออมเงินเดือนละไม+ตํ่ากว+า 60 บาท จนกว+าจะสําเร็จการศึกษา หากข�าพเจ�าไม+ปฏิบัติตาม ขอให�ทางมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตัดสิทธิ์การกู�ยืมในป8การศึกษาถัดไปได�ทันที  

 
ลงชื่อนักศึกษา ............................................................ 

(......................................................) 

  วันท่ี ...................................... 


