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ส้มมุดกับบัญชีรายรับรายจ่าย
..............................
“ส้มมุด เธอทำ�อะไรน่ะ เวลากินข้าวยังนัง่ จดอะไรอยูไ่ ด้" น้�ำ ว้าถาม

“แป๊บหนึ่งนะ ขอฉันจดก่อนว่าเมื่อกี้ซื้อข้าวกลางวันไปกี่บาท เดี๋ยวจะลืม"
เด็กหญิงส้มมุดก้มหน้าก้มตาจดตัวเลขใส่สมุดเล่มเล็กๆ
“จดไปทำ�ไม ไม่เห็นเธอเคยจดอะไรแบบนี้" น้ำ�ว้าทำ�หน้าสงสัยสุดขีด
“เถอะน่า เอ้า เสร็จแล้ว จะกินแล้วจ้า" ส้มมุดปิดสมุด ใช้ช้อนตักไข่พะโล้
พร้อมข้าวเข้าปาก เหลือบมองจานข้าวของน้�ำ ว้า มีหมูทอดกระเทียมกับแกงจืดฟัก
ซึง่ หมดไปแล้วเกือบครึง่ เธอนึกขำ�  น้�ำ ว้าเป็นคนกินข้าวเร็วเสมอ ทุกพักกลางวัน
น้ำ�ว้าจะกินเสร็จก่อน แต่ยังนั่งคุยเป็นเพื่อนจนส้มมุดกินหมดจาน เมื่อนำ�จานไป
เก็บแล้ว เด็กหญิงทั้งสองจึงไปเล่นกับเพื่อนๆ หรือไม่ก็ไปห้องสมุดด้วยกัน
น้ำ�ว้าเคี้ยวข้าว กลืน พลางซักต่อว่า "ถามจริงๆ ตะกี้จดไปทำ�ไมน่ะ"
ส้มมุดยิ้ม "เมื่อวานพ่อสอนให้ฉันหัดทำ�บัญชีรายรับรายจ่ายน่ะซี ตั้งแต่
วันนีพ
้ อ่ บอกจะไม่ให้คา่ ขนมเป็นรายวันแล้ว จะจ่ายเป็นรายสัปดาห์แทน ฉันต้อง
แบ่งเงินเองให้ใช้ได้จนครบอาทิตย์ ถ้าใช้หมดก่อนพ่อจะไม่ให้เพิม่ แถมทุกวันศุกร์
ฉันต้องเอาบัญชีไปให้พ่อดูว่าเหลือเงินกี่บาท จ่ายค่าอะไรไปบ้าง” ส้มมุดอธิบาย
“พ่อบอกว่านี่เป็นบันไดขั้นแรกที่จะทำ�ให้ฉันมีเงินเก็บเยอะๆ ฉันเลยยอม
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ทำ�ยังไงล่ะ ฉันอยากมีเงินเยอะๆ"
น้ำ�ว้าขมวดคิ้ว "จดค่าใช้จ่ายแล้วทำ�ให้มีเงินเก็บเยอะๆ ฟังดูไม่เกี่ยวกัน
เลยนี่ พ่อฉันเคยบอกว่าเด็กๆ อย่างเราต้องตั้งใจเรียน โตขึ้นจะได้มีงานดีๆ ทำ�
มีรายได้เยอะๆ จะได้มีเงินเก็บ"
ส้มมุดนิ่งคิด นั่นน่ะซี เธอเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนักว่าจดค่าใช้จ่ายแล้วจะ
ทำ�ให้มีเงินเก็บได้ยังไง
แต่เรื่องนี้เธออธิบายเองไม่ได้ จึงตัดบทว่า "เถอะน่า เมื่อคืนพ่อฉันบอก
ว่าที่มีเงินเก็บอยู่ทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เพราะเขากับแม่ทำ�บัญชีรายรับรายจ่ายมา
ตลอดชีวิต เดี๋ยววันนี้น้ำ�ว้าแวะไปบ้านฉันสิ ไปถามพ่อด้วยกัน พ่อบอกเย็นนี้จะ
ทำ�กะเพราหมูกรอบด้วยนะ"
น้ำ�ว้าตักข้าวคำ�สุดท้ายเข้าปาก "แหม เอาของกินมาล่อ งั้นเดี๋ยวฉันโทร
บอกแม่ว่าตอนเย็นขอไปกินข้าวบ้านเธอนะ"
บ้านของส้มมุดกับน้�ำ ว้าอยูไ่ ม่หา่ งกันมาก ครอบครัวเล็กๆ ทีป่ ระกอบด้วย
พ่อ แม่ และน้ำ�ว้าอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ขนาดกลาง ส่วนบ้านของส้มมุดเป็น
ห้องแถว หน้าบ้านจัดเป็นร้านอาหารเล็กๆ ของแม่ มีโต๊ะและเก้าอี้สำ�หรับลูกค้า
นั่ง ครอบครัวของเด็กทั้งสองสนิทสนมกันดีและไปมาหาสู่กันเสมอ
พ่อของส้มมุดเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย สอนคณะเศรษฐศาสตร์ ก่อน
หน้านีพ
้ อ่ ไม่คอ่ ยคุยกับเธอเรือ่ งเงินๆ ทองๆ เท่าไรนัก เพราะเห็นว่ายังเด็กอยู่ แต่
ปีนสี้ ม้ มุดอายุ 14 ปี เรียนชัน้ ม.2 แล้ว พ่อจึงต้องการให้เธอเริม่ รับผิดชอบเงินของ
ตนเอง

เมือ่ โรงเรียนเลิก เด็กหญิงทัง้ สองขึน้ รถไฟฟ้ากลับบ้าน ส้มมุดแวะ
ซือ้ น้�ำ เก๊กฮวยจากร้านน้�ำ ผลไม้บนสถานีและจดใส่สมุดบันทึก น้�ำ ว้าเย้าว่า "แหม
เดี๋ยวไปจดที่บ้านก็ได้ แม่คุณ อะไรจะเป๊ะขนาดนั้น"
“ฉันกลัวลืม" ส้มมุดว่า
"ความจริงพ่อก็บอกนะว่าจดทีเดียวตอนก่อนนอนก็ได้ นั่งนึกเอาว่าทั้งวัน
จ่ายอะไรไปบ้าง แต่ฉันขี้ลืม ก็เลยจ่ายปุ๊บจดเลย ง่ายกว่า ไม่ลืมด้วย"

10 กรณิศ รัตนามหัทธนะ
“ไหนขอดูหน่อยสิ" น้ำ�ว้ามองสมุดเล่มเล็กๆ ในมือเพื่อน
ส้มมุดตีตารางแบ่งประเภทรายจ่ายตามแนวนอนเป็น 3 ช่อง คือ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนแนวตั้งคือวันที่ในแต่ละเดือน
เดือนนี้คือเดือนธันวาคม จึงมีเลข 1-31 เรียงกันอยู่
วันนีเ้ ป็นวันจันทร์ท่ี 1 ส้มมุดบันทึกไว้วา่ ค่าอาหาร 30 บาท น้�ำ หวาน 5 บาท
น้ำ�เก๊กฮวย 10 บาท และช่องค่าเดินทางบันทึกค่าบัตรรถไฟฟ้า 200 บาท
รายจ่ายประจำ�เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
วันที่
1

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าเดินทาง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อาหาร 30, น้�ำ หวาน 5, น้�ำ เก๊กฮวย 10 บัตรรถไฟฟ้า 200

2
3
4
5
“ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นี่อะไรบ้างล่ะ" น้ำ�ว้าถาม
"พ่อฉันบอกว่าคือค่าใช้จ่ายทุกอย่าง นอกเหนือจากค่าอาหาร เครื่องดื่ม
และค่าเดินทาง ฉันมานั่งคิดๆ ดู บางทีฉันก็ขอตังค์แม่ไปซื้อหนังสือบ้าง ซื้อของ
ขวัญจับฉลากบ้าง หรือบางทีก็ซื้อปากกา ซื้อแฟ้ม คงเป็นค่าใช้จ่ายพวกนี้แหละ
แต่ต่อไปนี้พ่อบอกว่าถ้าฉันอยากได้อะไรต้องเก็บเงินซื้อเอง จะไม่ให้เงินต่างหาก
แล้ว" ส้มมุดหยุดดูดน้ำ�เก๊กฮวยก่อนพูดต่อ
"แต่ค่าขนมฉันก็ได้เพิ่มขึ้นนะ ตอนอยู่มอหนึ่งแม่ให้ค่าขนมทุกเช้าในวันที่
ไปโรงเรียนวันละ 100 บาท แต่เมื่อคืนพ่อให้ฉันมาทีเดียว 800 บาท บอกว่า
สำ�หรับหนึ่งสัปดาห์ ก็เท่ากับค่าขนมฉันเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 160 บาทแน่ะ นับแค่
จันทร์ถงึ ศุกร์นะ" ส้มมุดคิดเลขในหัว เธอชอบเรียนวิชาเลขจึงคิดเลขได้คอ่ นข้างเร็ว
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เด็กทั้งสองเดินเข้าซอยมาถึงบ้านของส้มมุดเมื่อตอนห้าโมงเศษ แม่กำ�ลัง
คุยกับป้าแดงเพือ่ นบ้าน แม่เคยทำ�งานบริษทั แต่หา้ ปีทแี่ ล้วแม่ลาออกมาเปิดร้าน
อาหารตามสั่ง และข้าวแกง ขายเฉพาะมื้อเช้ากับกลางวัน ได้กำ�ไรพอสมควร
ส้มมุดกับน้�ำ ว้ายกมือไหว้ แม่ทกั น้�ำ ว้าอย่างสนิทสนม “แม่วา้ น้�ำ หนักขึน้ หรือเปล่า
นี่ ยายส้มช่วงนี้เขาก็กินเอาๆ จนขึ้นมากิโลหนึ่งแล้วเนี่ย"
น้ำ�ว้ายิ้ม "ค่ะคุณป้า ช่วงนี้โรงอาหารที่โรงเรียนเขามีร้านข้าวแกงใหม่มา
เปิด อร่อยมากค่ะ หนูเลยกินเยอะ"
ป้าแดงหัวเราะ "เหมือนลูกสาวป้าเลย รายนั้นก็กินเอ๊ากินเอา ไม่ได้ห่วง
หุ่นตัวเองเหมือนสาวๆ ทั่วไปเล้ย"
ลูกสาวของป้าแดงคือพี่เพ็ญ อายุมากกว่าส้มมุดและน้ำ�ว้าสองปี ปีการ
ศึกษานี้พี่เพ็ญสอบเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังได้ ทำ�ให้ป้าแดงภูมิใจมาก
“วันนี้มาเที่ยวเฉยๆ หรือลูก มีขนมชั้นกับทับทิมกรอบในครัว กินได้เลย
กว่าพ่อยายส้มเขาจะมาก็โน่นแหละ หกโมงกว่า วันนีพ
้ อ่ เขาจะทำ�กะเพราหมูกรอบ
ด้วยนะ" แม่บอกน้ำ�ว้า
“หนูบอกแล้วตั้งแต่กลางวัน ว้าเขาตั้งใจจะมากินหมูกรอบนี่แหละแม่"
ส้มมุดแหย่เพื่อน
น้�ำ ว้าเบ้หน้า "แล้วกันซี ฉันดูตะกละไปเลย ฉันตัง้ ใจมาถามพ่อเธอเรือ่ งทำ�
บัญชีรายรับรายจ่ายต่างหากล่ะ"
ส้มมุดหัวเราะชอบใจ

2
ทำ�ไมจึงต้องทำ�บัญชีรายรับรายจ่าย
..............................
ส้มมุดอาบน้ำ�เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนั่งดูรายการค่าใช้จ่ายที่ตัวเองจด
วันนี้

จริงสินะ เธอมีรายจ่ายเดิมๆ ทุกวัน คือ ตอนเช้าขึน้ รถไฟฟ้าไปโรงเรียน ซือ้
บัตรเติมเงินสัปดาห์ละ 200 บาท ตอนพักสิบนาทีลงจากห้องเรียนมาซือ้ ขนมบ้าง
ครัง้ ละ 5 บาท 10 บาท แต่ไม่ได้ซอื้ ทุกวัน เพราะบางครัง้ อาจารย์เลิกสอนเลยเวลา
ไปนิด อีกห้านาทีกจ็ ะถึงเวลาคาบถัดไปแล้ว ส้มมุดจึงไม่อยากเดินลงมาซือ้ ขนมอีก
พักกลางวันซื้อข้าวกินพร้อมน้ำ�หวานหรือน้ำ�ผลไม้หนึ่งแก้ว บางทีต่อด้วย
ขนมหวาน ลูกชิน้ ทอด เลิกเรียนใช้ตวั๋ รถไฟฟ้ากลับบ้าน ซือ้ ขนมก่อนเข้าบ้านเป็น
บางวันถ้าหิว วนเวียนไปมาเพียงเท่านี้ นานๆ ครั้งจึงจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น
ซื้อหนังสือ ซื้อเครื่องเขียน หรืออย่างวันเสาร์ของเทอมที่แล้ว เธอไปเรียนพิเศษ
ที่สยามสแควร์ มีค่ารถไฟฟ้าไปกลับและค่าอาหารกลางวัน รวมแล้วราววันละ
100 บาท
มีเสียงผัดกับข้าวดังฉ่ามาจากในครัว ส้มมุดรู้ทันทีว่าพ่อมาแล้ว พ่อเป็น
อาจารย์สอนหนังสือก็จริง แต่ทำ�กับข้าวเก่งมาก แม่มักพูดบ่อยๆ ว่าพ่อทำ�อร่อย
กว่าแม่เสียอีก
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ส้มมุดยิ้มแป้น โผล่หน้าเข้าไปในครัว
“พ่อคะ กินข้าวเสร็จหนูอยากคุยกับพ่อ" เธอบอก
“ได้ซีลูก" พ่อตอบโดยตายังจ้องอยู่ที่อาหารในกระทะ
หมูกรอบกับผักหลายชนิดเคล้าเครือ่ งปรุงรสส่งกลิน่ หอมฟุง้ พ่อใส่ใบกะเพรา
ลงไปกำ�มือหนึ่ง ผัดต่อชั่วอึดใจแล้วตักใส่จาน ผัดกะเพราหมูกรอบของพ่ออร่อย
ที่สุด พ่อทำ�กับข้าวเพิ่มอีกสองสามอย่างอย่างรวดเร็ว
“เห็นแม่บอกน้ำ�ว้ามาด้วย ตักข้าวเพิ่มอีกจานนะ ไปกินข้าวกันลูก พ่อหิว
แล้ว"
พ่อล้างมือแล้วยกจานกับข้าวไปตัง้ โต๊ะ บ้านนีก้ นิ ข้าวเย็นพร้อมหน้ากันทุกวัน
ส้มมุดมีพชี่ ายคนหนึง่ ชือ่ ไท เรียนอยูม่ หาวิทยาลัยปีสาม ไทอยูห
่ อพักใกล้
มหาวิทยาลัย จะกลับบ้านเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์

หลังกินข้าวเสร็จและล้างจานแล้ว ส้มมุดกับน้ำ�ว้านั่งข้างๆ พ่อ ใน

มือส้มมุดถือสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายของเธอ
“พ่อคะ" ส้มมุดเริ่ม "ทำ�ไมพ่อบอกว่าการทำ�บัญชีค่าใช้จ่ายเป็นบันได
ขั้นแรกของการมีเงินเก็บเยอะๆ หนูว่ามันดูไม่ค่อยเกี่ยวกันเลย"
พ่อหัวเราะ "งั้นเหรอ ลูกเพิ่งจดได้วันเดียว มันดูเสียเวลาและน่าเบื่อ
ใช่ไหม"
ส้มมุดรีบตอบว่า "ไม่ใช่อย่างนั้นพ่อ หนูแค่ไม่เข้าใจว่าจดอย่างเดียวจะ
ทำ�ให้หนูมีเงินเยอะได้ยังไง แต่เวลาหนูช่วยแม่ทำ�ขนมใส่กล่องไปส่งร้านกาแฟ
วันหยุด แม่ให้หนูกล่องละ 10 บาท แบบนั้นหนูเก็บเงินได้เยอะขึน้ " ส้มมุดพูดถึง
วันหยุดทีเ่ ธอช่วยแม่ท�ำ ขนมไปส่งร้านกาแฟ แม่แบ่งเงินค่าจ้างให้เธอส่วนหนึง่ ด้วย
พ่อนิ่งคิด จะอธิบายอย่างไรดีให้เด็ก ม.2 เข้าใจถึงความสำ�คัญของการ
ทำ�บัญชีรายรับรายจ่ายที่เป็นพื้นฐานของการมีวินัยทางการเงินที่ดี ในที่สุดพ่อจึง
อธิบายว่า
“ส้มมุดกับน้�ำ ว้าฟังนะ มีค�ำ กล่าวว่าจดแล้วไม่จน ซึง่ หมายถึงการจดบันทึก
รายรับรายจ่ายนี่เอง
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“คนเราทำ�งานเพื่อให้มีรายได้ เหมือนพ่อไปสอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน แม่ขายอาหาร ได้เงินจากลูกค้า พอหักต้นทุนแล้ว
ถ้ารายได้มากกว่าต้นทุน จึงจะเรียกว่ามีกำ�ไร
“คนทุกคนเมือ่ มีรายได้ ก็ยอ่ มมีรายจ่าย เช่น ค่ากับข้าวทีเ่ ราทำ�กินตอนเย็น
ค่าน้�ำ ค่าไฟ ค่าเทอม ค่าชุดนักเรียนของส้มมุดกับพีไ่ ท ค่าน้�ำ มันรถของพ่อ ค่าตัว๋
รถไฟที่พ่อพาหนูไปเยี่ยมปู่กับย่าตอนสงกรานต์ สิ่งเหล่านี้เรียกว่ารายจ่าย
“การจดบัญชีรายรับรายจ่ายทำ�ให้เราเห็นภาพว่าเงินของเราไหลเข้ามาจาก
ทางใด (รายรับ) และไหลออกไปไหนบ้าง (รายจ่าย) เมือ่ ดูรายการทีจ่ ดจะรูเ้ ลยว่า
เดือนนีเ้ ราซือ้ อะไรไปบ้างทีเ่ ป็นของฟุม่ เฟือย เมือ่ รูแ้ ล้ว เดือนหน้าเราจะระมัดระวัง

การใช้จ่ายมากขึ้น

“ถ้าไม่จด เราจะจำ�ไม่ได้วา่ จ่ายค่าอะไรไปบ้างในแต่ละวัน วันรุง่ ขึน้ ก็ลมื แล้ว
มานั่งนึกใหม่อาจจำ�ไม่ได้หมดทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไป” พ่ออธิบาย
“หรือลูกจำ�ได้วา่ เดือนทีแ่ ล้วทัง้ เดือนลูกเสียเงินซือ้ อาหารกลางวันไปเท่าไร"
พ่อย้อนถามส้มมุด
“จำ�ไม่ได้หรอกค่ะ หนูซอ้ื ทุกวัน บางวันข้าว บางวันก๋วยเตีย๋ ว จานละ 30 บาท
บางวัน 35 บาท แต่หนูไม่เคยนับรวมกันทัง้ เดือนหรอกค่ะ แค่เมือ่ วานซืน ซือ้ อะไร
กินตอนกลางวันหนูยังจำ�ไม่ได้เลย"
“จริงค่ะ หนูกไ็ ม่เคยจำ�เลยว่าใช้เงินไปเท่าไร" น้�ำ ว้าพูด “แต่คา่ ใช้จา่ ยหนูก็
เท่าๆ กันทุกวัน ขึ้นรถไฟฟ้าเช้าเย็น ซื้อขนม ข้าวกลางวัน ก็มีแต่พวกนี้แหละค่ะ
วันหนึง่ ก็ประมาณ 100 บาทมัง้ คะคุณลุง ถ้าหนูไม่จดทุกวันจะได้ไหม สิน้ เดือนค่อย
จดครั้งหนึ่งก็พอ"
พ่อถามว่า "น้ำ�ว้าคำ�นวณให้ลุงได้ไหม ว่าวันหนึ่งๆ ใช้เงินจริงๆ กี่บาท"
น้ำ�ว้าหยิบกระดาษกับดินสอขึ้นมาเขียน
"ค่ารถไฟฟ้าเช้าเย็น เทีย่ วละ 25 บาท เป็น 50 บาท ค่าข้าวกลางวัน วันละ
ประมาณ 30 บาท น้�ำ 5 บาท ขนม 10 บาท รวมเป็นวันละ 95 บาท สัปดาห์หนึง่
ก็...” น้ำ�ว้าคูณเลขในกระดาษ "475 บาทค่ะ"

16 กรณิศ รัตนามหัทธนะ
"แต่บางวัน ข้าวที่เราซื้อก็ราคา 35 บาท หรือ 40 บาท ถ้าน้ำ�ว้าสั่งไข่ดาว
เพิ่มใช่ไหม บางวันขนมของฉันก็ไม่ใช่ 10 บาท บางวัน 8 บาท 12 บาท หรือ
บางวันไม่ซื้อขนมเลย" ส้มมุดพูด
“นั่นแหละ ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันไม่เท่ากัน แม้เราจะมีวิถีชีวิตเดิม ๆ เช่น
สัปดาห์นี้ซื้อขนมมากหน่อย แทนที่ค่าใช้จ่ายทั้งสัปดาห์จะเป็น 475 บาทอย่างที่
น้ำ�ว้าบอก จริงๆ แล้วเราอาจใช้ไป 500 บาท สัปดาห์หน้าไม่ได้ไปเรียนพิเศษ
วันเสาร์ ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายลดไป 120 บาท สัปดาห์สุดท้ายของเดือนซื้อหนังสือมา
เล่มหนึ่งราคา 150 บาท
“ค่าใช้จา่ ยทีม่ นั ไม่คงทีเ่ หล่านีแ้ หละ พอรวมกันเดือนหนึง่ ๆ มันไม่ใช่ 5 บาท
10 บาท ถ้าเราไม่จด เราจะจำ�ค่าใช้จ่ายพวกนี้ไม่ได้ สุดท้ายยอดค่าใช้จ่ายที่เรา
ลงบัญชี มันก็จะไม่ถูกต้อง ดีที่สุดคือ จดค่าใช้จ่ายทุกวัน
“อย่าลืมว่าในแต่ละวัน เรามีเรือ่ งอืน่ ๆ ต้องจำ� ต้องคิดมากมาย การจดเป็น
ตัวช่วยให้เราไม่ต้องจำ�มาก เหมือนเวลาลูกฟังคุณครูสอนแล้วต้องจดลงสมุด
การจดบ่อยๆ ทำ�ให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำ�และครบถ้วน เพราะเราจดตอนยัง
จำ�ได้อยู่
“เมื่อเราจด และเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวของเงินที่เข้าและออก จะทำ�ให้
เราปรับตัวไปสู่พฤติกรรมการใช้จ่ายที่ดี มีเงินเหลือเก็บ ตรงนี้แหละที่พ่อบอกว่า
การจดบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นบันไดขัน้ แรกทีจ่ ะทำ�ให้ลกู มีเงินเก็บเยอะๆ ถ้าลูก
ไม่จด ลูกจะไม่รู้เลยว่าเงินค่าขนมหายไปไหนบ้าง
“การจดบัญชีทุกวันจะทำ�ให้เราเห็นตัวเลขที่แปลกปลอมได้ชัดเจน เช่น
ค่าน้�ำ เดือนนี้ 800 บาท ทำ�ไมสูงกว่าปกติ เพราะเคยจดค่าน้�ำ อยูท่ กุ เดือน ประมาณ
600 บาท เอ๊ะ! เป็นเพราะท่อน้�ำ รัว่ หรือเปล่า ต้องรีบซ่อม ถ้าไม่จดและสังเกต เรา
ก็จ่ายค่าน้ำ�ที่รั่วจากท่อไปเรื่อยๆ เสียเงินเปล่าๆ" พ่ออธิบาย
ส้มมุดกับน้ำ�ว้าตั้งใจฟัง
“คนเราต้องการข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อตัดสินใจ ส้มมุดกับน้ำ�ว้าต้องการรู้ว่า
เดือนหนึ่งๆ ใช้เงินไปเท่าไร และใช้ไปกับอะไร เมื่อถึงปลายสัปดาห์หรือสิ้นเดือน
มานั่งดูรายการที่จด จะเห็นว่ารายการนี้ไม่จำ�เป็นต้องจ่าย เดือนหน้าฉันจะต้อง

