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This article explains meanings of “Debit” and “Credit” which are used in financial accounting. It also 

explores emergence of Debit and Credit, Ending Balance, the use of “Debit” and “Credit” in documents 

or electronic cards, and accounting manner of Debit and Credit.
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เดบิตและเครดิต: ภาษาบัญชี

คําวาเดบิตและเครดิตเปนคําที่นักบัญชีการเงินหรือ
ผูทําบัญชี และผูสอบบัญชีคุ นเคยและเขาใจกันดีในภาษา
บัญชี แตคํานี้สําหรับผูที่ไมใชนักบัญชีหรือบุคคลทั่วไปอาจ
ไมเขาใจความหมายและอาจเขาใจผิดไดงาย

ความหมายของเดบิตและเครดิต
ความหมายของเดบิตและเครดิต มีผู ใหคํานิยามไว

หลายอยางที่สําคัญ ไดแก
1. ราชบัณฑติยสถาน ในพจนานุกรมศพัทเศรษฐศาสตร 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพคร้ังที่ 2 (พ.ศ. 2555) กําหนด
ไวดังนี้

เดบิต (Debit) หมายถึง รายการทางดานซายของ
บัญชี ซึ่งแสดงถึงการเพ่ิมข้ึนของรายการทรัพยสินของ
กิจการ หรือรายจายของกิจการ

เครดิต (Credit) หมายถึง รายการทางดานขวาของ
บัญชี

สินเชื่อ (Credit) หมายถึง ระบบที่ใหผู ใชสินเช่ือ
สามารถซื้อสินคาหรือบริการโดยชําระเงินในภายหนา (ไมใช
ปจจุบัน) ซึ่งขึ้นอยูกับความเช่ือถือหรือความไววางใจทาง
การเงินของบุคคลหรือหนวยธุรกิจ (ผูใหสินเชื่อ)

2. Federation of Accounting Professions. 
(1995) กําหนดไวดังน้ี

เดบิต (Debit) หมายถึง จํานวนเงินที่แสดงทางดาน
ซายของบัญชี หรือการลงรายการทางดานซายของบัญชี 
หรือการผานบัญชีอันกระทําใหสินทรัพยหรือคาใชจ าย

เพิ่มขึ้น หรือการลงรายการซายของบัญชีหรือการผานบัญชี
อันกระทําใหหนี้สิน บัญชีสํารองรายการเงินทุน (สวนของ
เจาของ) หรือรายไดลดลง

เครดิต (Credit) หมายถึง จํานวนเงินท่ีแสดงทาง
ดานขวาของบัญชีหรือการลงรายการทางดานขวาของบัญชี 
หรือการผานบัญชีอันกระทําใหหนี้สิน รายการเงินทุน
(สวนของเจาของ) หรือรายไดเพิ่มข้ึน (หรือทําใหสินทรัพย
หรือคาใชจายลดลง)

3. Payom Singhasaneh and Nareenuch 
Mekwichai (1992) กําหนดไวดังนี้

เดบิต (Debit) หมายถึง ดานซายของบัญชีแยก
ประเภท ซึ่งใช บันทึกสินทรัพยที่ เ พ่ิมขึ้นและหน้ีสินกับ
สวนของเจาของที่ลดลง รายการที่บันทึกทางดานซาย
ของบัญชีแยกประเภท เรียกวา รายการเดบิต

เครดิต (Credit) หมายถึง ดานขวาของบัญชีแยก
ประเภท ซึ่งใช บันทึกสินทรัพยที่ลดลง และหนี้สินกับ
สวนของเจาของท่ีเพ่ิมขึ้น รายการท่ีบันทึกทางดานขวา
ของบัญชีแยกประเภทเรียกวา รายการเครดิต

ดังนั้น ผูเขียนขอสรุปวาเดบิตและเครดิตมีหมายความ
ได 3 อยาง คือ

1. ดานของบัญชี คือ ซายและขวา
2. การบันทึกรายการบัญชีและจํานวนเงินมี 2 ดาน 

คือ ซายและขวา
3. ผลของรายการบัญชี คือ เพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู

กับประเภทของบัญชี แสดงไดดังสมการบัญชี (ปรับขยาย)

  สินทรัพย = หนี้สิน + สวนของเจาของ (+ รายได – คาใชจาย)
เดบิต ทําให เพิ่มขึ้น  ลดลง  ลดลง  ลดลง  เพิ่มขึ้น
เครดิต ทําให ลดลง  เพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้น  เพิ่มขึ้น  ลดลง

นอกจากน้ี เครดิต หมายถึง สินเช่ือ เชน ซื้อสินคา
หรือบริการเปนเงินเช่ือ เกิดบัญชีเจาหนี้การคา ผูซื้อไดรับ
เครดิตหรือสินเชื่อจากผูขาย หรือขายสินคาหรือบริการเปน

เงินเช่ือ เกิดบัญชีลูกหนี้การคา ผูขายใหเครดิตหรือสินเช่ือ
แกผูซื้อ ดังนั้น เครดิต หมายถึง หนี้ (ทั้งลูกหนี้และเจาหนี้)

Do
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี



92 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 13 ฉบับที่ 39 กันยายน 2560

บทความวิชาการ

ตัวย�อของเดบิตและเครดิต
เดบิต (Debit) ใชตัวยอวา Dr. มาจากคําเต็มวา 

Debitor ใชตัวอักษรตัวแรกและตัวอักษรสุดทายมาเปน
ตัวยอ เชนเดียวกับ Dr. มาจากคําวา Doctor

เครดิต (Credit) ใชตัวยอวา Cr. มาจากคําเต็มวา 
Creditor ใชตัวอักษรตัวแรกและตัวอักษรสุดทายมาเปน
ตัวยอ

ความหมายของบัญชี
บัญชี (Account) หมายถึง แหลงที่รวมรายการ

ทางบัญชีอยางเดียวกันไวในท่ีเดียวกัน ซึ่งมีชองจํานวนเงิน
เดบิตและเครดิต สมุดบัญชีจะมี 2 ประเภท คือ

1. บัญชีรายวันหรือสมุดรายวัน (Journal) ใชบันทึก
รายการทางบัญชีรายวัน (Journal Entry) ประกอบดวย
ขอมูล ดังนี้ วันเดือนปที่เกิดรายการ เลขที่ใบสําคัญ รายการ 
เลขท่ีบัญชี (แยกประเภท) เดบิต และเครดิต แสดงดัง
ภาพที่ 1

2. บัญชีแยกประเภท (Ledger) ใชบันทึกรายการ
ทางบัญชีที่ผ านมาจากบัญชีรายวัน ประกอบดวยขอมูล
ดังนี้ ชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชี วันเดือนปที่เกิดรายการ รายการ 
หนาบัญชี (รายวัน) เดบิต และเครดิต แสดงดังภาพที่ 2 
แบบรูปตัวที และภาพที่ 3 แบบยอดคงเหลือ

ภาพที่ 1 บัญชีรายวัน

ภาพท่ี 2 บัญชีแยกประเภทแบบรูปตัวที

หนา.......

วัน

เดือน ป

เลขที่

ใบสําคัญ
รายการ

เลขที่

บัญชี
เดบิต เครดิต

หนา.......

วัน

เดือน ป
รายการ

หนา

บัญชี
เดบิต

วัน

เดือน ป
รายการ

หนา

บัญชี
เครดิต
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จากบัญชีรายวันและบัญชีแยกประเภทขางตน ทุกบัญชี
จะมีชองเดบิต และชองเครดิตไวบันทึกจํานวนเงิน ตําแหนง
ของชองจํานวนมีชื่อเรียกตางกัน ดังน้ี

1. เดบิต หมายถึง ชองจํานวนเงินทางซายมือ หรือ
ชองแรกของบัญชี

2. เครดิต หมายถึง ชองจํานวนเงินทางขวามือ หรือ
ชองที่สองของบัญชี

การกําเนิดข้ึนของเดบิตและเครดิต
เดบิตและเครดิตกําเนิดขึ้นจากระบบบัญชีคู (Double-

entry Bookkeeping System) หมายถึง ระบบการบันทึก
บัญชีที่กําหนดใหแตละรายการคาตองบันทึกบัญชีตั้งแต
2 บัญชีขึ้นไป และแตละบัญชีบันทึกดานเดบิตบัญชีหนึ่ง
หรือหลายบัญชี และดานเครดิตอีกบัญชีหนึ่งหรืออีกหลาย
บัญชี ดวยจํานวนเงินรวมแตละดานเทากัน ซึ่งมีผลทําให
เกิดยอดดุลขึ้นภายในตัวเอง กลาวคือ ณ ขณะใดขณะหน่ึง
ยอดรวมทางดานเดบิต และยอดรวมทางดานเครดิตจะ
เทากันเสมอ

ลูกา ปาซิโอลิ (Luca Pacioli) ชาวอิตาลี ไดรับ
เกียรติใหเปนบิดาแหงการบัญชีคู เขียนหนังสือ Summa 
de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 
Proportionalita (ค.ศ. 1494) ซึ่งมีตอนหนึ่ง (2 บท)
กลาวถึงการบัญชี แนวคิดของลูกา ปาซิโอลิ พัฒนามาจาก

บทความของ Leonado da Pisa (ค.ศ. 1200) การบัญชี
ของลูกา ปาซิโอลิ เรียกวา วิธีการของเวนิส (Method of 
Venice) เนื่องจากคณิตศาสตรในยุคสมัยนั้นมีระบบเลข
อารบิคมาทดแทนระบบเลขโรมัน รวมท้ังระบบเลขเปน
จํานวนจริงบวกและศูนยเทานั้น ยังไมไดกําหนดระบบ
เลขจํานวนจริงลบ ดังนั้น ตัวเลขจํานวนเงินที่ใชบันทึกบัญชี
จึงแบงเปน 2 ดาน คือ เดบิต (ซาย) และเครดิต (ขวา)

ศาสตราจารยลิตเต้ิลตั้น (A.C. Littleton) เขียน
หนังสือวิวัฒนาการบัญชีที่พิมพเผยแพรเมื่อป ค.ศ. 1933
ไดใหความเห็นวาระบบบัญชีคูไดเกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัย
2 อยาง คือ

1. วัตถุ ไดแก ทรัพยสินสวนบุคคล เงินทุน การคา
พาณิชย และสินเชื่อ วัตถุเปนแรงผลักดันจากจิตวิญญาณ
ของทุนนิยม เหตุการณทางเศรษฐกิจและการเมือง

2. ภาษา ไดแก การเขียน เงินตรา และคณิตศาสตร 
(การคํานวณ) ใชเปนสื่อสําหรับการแสดงวัตถุ ภาษาเปน
แรงผลักดันจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ปจจัย 2 อยางขางตนผลักดันใหเกิดการจัดตั้ง และ
การเติบโตของกิจการธุรกิจ แลวนําไปสูระบบบัญชีคู

รายการคาทุกรายการจะมีผลกระทบ 2 ดาน (Dual 
Impact) ตอบัญชี คือ เดบิตและเครดิต โดยมีแนวคิด
ระบบบัญชีคู และพิจารณาได 2 มุมมองคือ

ภาพท่ี 3 บัญชีแยกประเภทแบบยอดคงเหลือ

หนา.......

วัน

เดือน ป
รายการ

หนา

บัญชี
เดบิต เครดิต ยอดคงเหลือ
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1. ทรัพยากรและสิทธิ เรียกร อง ทรัพยากร คือ
สินทรัพย สวนสิทธิเรียกรองตอสินทรัพย คือหนี้สินและ
สวนของเจาของ เปนมุมมองของนักบัญชี

2. แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน สินทรัพย คือ
แหลงใชไปของเงินทุน สําหรับหน้ีสินและสวนของเจาของ
คือแหลงที่มาของเงินทุน เปนมุมมองของนักการเงิน

มุมมองทั้ งสองข างต นเป นมุมมองดั้ ง เดิม ต อมา
ศาสตราจารยไอจิริ (Ijiri) มีมุมมองเชิงเหตุผลตอระบบ
บัญชีคู กลาวคือ การเพ่ิมข้ึนหรือการลดลงของสินทรัพย
หน้ีสิน และสวนของเจาของเปนผลมาจากรายการ ซึ่งมีความ
สัมพันธเปนเหตุเปนผล (Cause-and-effect relationship) 
ตัวอยางเชน

1. การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยจะเปนเหตุใหเกิดการลดลงในสินทรัพย (ในปจจุบัน หรืออนาคต) เสมอ เชน
1.1 ซื้อสินคาเปนเงินสด 10,000 บาท นักบัญชีบันทึกรายการบัญชี ดังนี้

เดบิต สินคาคงเหลือ (สินทรัพยเพิ่มขึ้น) 10,000
 เครดิต เงินสด (สินทรัพยลดลง)  10,000

1.2 ซื้อสินคาเปนเงินเชื่อ 20,000 นักบัญชีบันทึกรายการบัญชี ดังนี้

เดบิต สินคาคงเหลือ (สินทรัพยเพิ่มขึ้น) 20,000
 เครดิต เจาหนี้การคา (หนี้สินเพิ่มขึ้น)  20,000

1.3 จากขอ 1.2 ตอมาจายชําระหนี้ นักบัญชีบันทึกรายการบัญชี ดังนี้

เดบิต เจาหน้ีการคา (หนี้สินลดลง) 20,000
 เครดิต เงินสด (สินทรัพยลดลง)  20,000

2. การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจะเปนเหตุใหเกิดการลดลง
ในหนี้สิน (ในปจจุบันหรืออนาคต)

3. การเพิ่มขึ้นของสวนของเจาของจะเปนเหตุใหเกิด
การลดลงในสวนของเจาของ (ในปจจุบันหรืออนาคต)

จากมุมมองเชิงเหตุผลของศาสตราจารยไอจิร ิสอดคลอง
กับสามัญลักษณของสรรพสิ่งที่เรียกวา กฎไตรลักษณ ของ
องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาที่ตรัสวา “สรรพส่ิงเกิดข้ึน
ตั้งอยู และดับไป” กลาวคือ

1. การเกิดขึ้น คือการเพ่ิมขึ้นของจํานวนเงินในบัญชี
2. การตั้งอยู คือยอดคงเหลือของจํานวนเงินในบัญชี
3. การดับไป คือการลดลงของจํานวนเงินในบัญชี

ความสัมพันธเปนเหตุเปนผลของศาสตราจารยไอจิริ 
สอดคลองกับกฎอิทัปปจจยฺตา ขององคสมเด็จพระสัมมา-
สัมพุทธเจาที่ตรัสวา “เพราะมีสิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น” 
กลาวคือ

1. สิ่งนี้เปนปจจัย คือเหตุของการเกิด
2. สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน คือผลท่ีตามมาจากเหตุ
โดยเหตุกับผลต องอาศัยกันแล วเกิดข้ึน เรียกว า

ปฏิจจสมุปบาท กฎอิทัปปจจยฺตา เปนกฎธรรมชาติ เปน
ธรรมะ ที่องคสมเด็พระสัมมาสัมพุทธเจาเคารพธรรมที่
พระองคตรัสรูนั้นเอง
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ประเภทของบัญชี
บัญชีแยกประเภทจัดแบงบัญชีออกเปน 5 หมวดใหญ

หรือองคประกอบของงบการเงิน 5 อยาง ไดแก
1. บัญชีหมวดสินทรัพย (Assets: A) (เดิมเรียกวา 

ทรัพยสิน)
2. บัญชีหมวดหน้ีสิน (Liabilities: L)
3. บัญชีหมวดสวนของเจาของ (Owners’ Equity: 

O) (เดิมเรียกวา ทุน (Capital))
4. บัญชีหมวดรายได (Income: I) (เดิมใชคําวา 

Revenue: R)
5. บัญชีหมวดคาใชจาย (Expenses: E)
โดยท่ัวไป A และ E เกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นทางดานเดบิต 

และมียอดคงเหลือทางเดบิต สวน L, O และ I เกิดขึ้น
หรือเพ่ิมข้ึนทางดานเครดิต และมียอดคงเหลือทางเครดิต 
อยางไรก็ตาม บัญชีประเภทปรับมูลค า (Valuation 
Accounts) ที่นําไปหักบัญชีหลักจะมียอดคงเหลือตรงกัน
ขามกับบัญชีหลัก

ยอดคงเหลือในบัญชี
ยอดคงเหลือในบัญชี (Account Balance) หรือยอด

คงเหลือตามบัญชี (Balance Per Book) หมายถึง ยอด
คงเหลือของจํานวนเงินในบัญชีตาง ๆ  ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
การหายอดคงเหลือในบัญชีของแตละบัญชีจะนํายอดรวม
ทางดานเดบิต หักยอดรวมทางดานเครดิต เปนยอดผลตาง 
โดยท่ัวไปยอดคงเหลือในบัญชีของแตละบัญชีจะเปนดานที่
เกิดขึ้นครั้งแรกหรือเพิ่มขึ้น

ถาผลตางเปนบวก แสดงวายอดรวมทางดานเดบิต 
มากกวายอดรวมทางดานเครดิต เรียกวา ยอดคงเหลือ
ทางเดบิต หรือยอดดุลเดบิต (Debit Balance) โดยทั่วไป 
A และ E จะมียอดดุลเดบิต

ถาผลตางเปนลบ แสดงวายอดรวมทางดานเดบิต
นอยกวายอดรวมทางดานเครดิต เรียกวา ยอดคงเหลือทาง
เครดิต หรือยอดดุลเครดิต (Credit Balance) โดยทั่วไป 
L, O และ I จะมียอดดุลเครดิต

ในสมัยกอน คณิตศาสตรมีระบบจํานวนจริงบวกและ
ศูนยเทานั้น ยังไมมีจํานวนจริงลบ ดังนั้น ผลตางของเลข
2 จํานวนอยูทางดานซาย (หรือเดบิต) หรือดานขวา (หรือ
เครดิต) ของบัญชี ตัวเลขผลตางเปนจํานวนจริงบวก แต
อยู คนละดานของบัญชี แมว าในปจจุบันคณิตศาสตรมี
ระบบจํานวนจริงลบแลว แตนักบัญชียังคงใชเดบิตและ
เครดิตตามระบบบัญชีคูตอไป

นักบัญชีนํายอดคงเหลือในบัญชีแตละบัญชีไปจัดทํา
งบทดลอง (Trial Balance) ซึ่งเปนรายงานที่แสดงยอด
คงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีของกิจการ ณ วันใด
วันหนึ่ง งบทดลองน้ีจะนําไปจัดทํางบการเงิน (Financial 
Statements) ตอไป

ขอสังเกต งบทดลองมียอดดุลเดบิตของทุกบัญชีรวมกัน 
ตองเทากับยอดดุลเครดิตของทุกบัญชีรวมกันเสมอ เรียกวา 
งบทดลองลงตัว เพราะวาทุกรายการบัญชีตามระบบบัญชีคู 
นักบัญชีบันทึกบัญชีตาง ๆ  ทั้ง 2 ดาน คือ เดบิต และเครดิต 
พรอมกันดวยยอดจํานวนเงินรวมเทากัน

การนําเดบิตและเครดิตไปใช�กับเอกสาร
การนําเดบิตและเครดิตไปใชกับเอกสาร มี 2 คํา คือ
1. เดบิตโนต (Debt Notes; Debit Memo)

หมายถึง เอกสารที่ผู ขายออกใหลูกคา แสดงหลักฐาน
การเพ่ิมหนี้ในบัญชีลูกหนี้ เรียกวาใบเพิ่มหนี้ หรือเอกสารท่ี
ผูซื้อออกใหผูขาย แสดงหลักฐานการลดหน้ีในบัญชีเจาหน้ี 
เรียกวาใบลดหน้ี

2. เครดิตโนต (Credit Notes; Credit Memo) 
หมายถึง เอกสารที่ผู ขายออกใหลูกคา แสดงหลักฐาน
การลดหนี้ในบัญชีลูกหนี้ เรียกวาใบลดหนี้ หรือเอกสารที่
ผูซื้อออกใหผูขาย แสดงหลักฐานการเพ่ิมหนี้ในบัญชีเจาหนี้ 
เรียกวาใบเพ่ิมหนี้

สรุปเดบิตโนตและเครดิตโนตเปนใบเพิ่มหนี้ และหรือ
ใบลดหน้ีขึ้นอยูกับผูออกเอกสารอยูในสถานภาพผูขายหรือ
ผูซื้อได ดังนี้
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บทความวิชาการ

เอกสาร
ผูออกเอกสาร

ผูขาย ผูซื้อ

เดบิตโนต ใบเพ่ิมหน้ี ใบลดหนี้

เครดิตโนต ใบลดหน้ี ใบเพิ่มหน้ี

จากตารางขางตน จะสังเกตเห็นวาเดบิตโนตเปนได
ทั้งใบเพ่ิมหน้ีและใบลดหน้ี ทํานองเดียวกัน เครดิตโนต
เปนไดทั้งใบลดหน้ีและใบเพ่ิมหนี้ แตโดยทั่วไปผูขายดําเนิน
กิจการในรูปนิติบุคคล ซึ่งมีระบบบัญชีที่ดีและเปนผู ออก
เอกสาร สวนผูซื้อเปนบุคคลธรรมดาและไมไดเปนผู ออก
เอกสาร

ในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ผู ขายที่เปนผู ประกอบการ
จดทะเบียนมีหนาที่จัดทําใบกํากับภาษี (ดานผูขายเรียกวา
ภาษีขาย) ใหแกลูกคาหรือผูซื้อ (ดานผูซื้อเรียกวา ภาษีซื้อ) 
ตอมาพบวา ราคาหรือมูลคาของสินคาหรือบริการเกิด
ขอผิดพลาดหรือแตกตางไปจากเดิมที่ตกลงกัน ผูขายตอง
ออกใบเพ่ิมหน้ี (เดบิตโนต) หรือใบลดหน้ี (เครดิตโนต)

บัตรอิเล็กทรอนิกส�
บัตรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Card) หมายถึง บัตร

ที่มีแถบแมเหล็กหรือมีแผงชิป (Chip) ฝงอยูบนบัตรพลาสติก 
จําแนกเปน 3 ประเภท คือ

1. บัตรเดบิต (Debit Card) หรือบัตรเอทีเอ็ม 
(ATM Card) เปนบัตรท่ีผูกกับบัญชีเงินฝากของธนาคาร
ผูถือบัตรสามารถใชเพื่อฝาก ถอน โอน จาย หรือสอบถาม
ยอดเงินไดที่เครื่อง ATM แตบัตรเดบิตสามารถนําไปใชซื้อ
สินคาหรือบริการที่เคานเตอรรานคา และชองทางออนไลน
ที่รับบัตรได บัตรนี้จายเงินทันที (Pay Now)

2. บัตรเครดิต (Credit Card) เปนบัตรที่กําหนด
วงเงินสินเชื่อและวันหมดอายุของบัตรแกผู ถือบัตรที่เปน
บุคคลธรรมดาท่ีมีเครดิตหรือความนาเช่ือถือวาสามารถ
จายชําระหนี้คืนได เมื่อครบกําหนดเวลาสินเชื่อ ผูถือบัตร

สามารถนําไปใชชําระคาสินคาและบริการไดที่เคานเตอร
รานคา บัตรนี้จายเงินภายหลัง (Pay Later) แตผูออกบัตร
จะจายเงินแทนผูถือบัตรไปกอน และเรียกเก็บหนี้ภายหลัง
จากผูถือบัตร

ผูออกบัตรอิเล็กทรอนิกสเปนหนวยงานท่ีไดรับความ
เช่ือถือทางการเงิน เชน ธนาคาร หางสรรพสินคาขนาดใหญ

3. บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money Card) เปน
บัตรท่ีมีมูลคาเงินบันทึกอยูในบัตร ผู ถือบัตรตองเติมเงิน
กอนท่ีจะนําบัตรไปใชงาน (Pay Before) เชน บัตรโดยสาร
รถไฟฟา บัตรศูนยอาหาร บัตรผานทางดวน เปนตน

บัญชีกรรมท่ีเก่ียวกับเดบิตและเครดิต
กรรม หมายถึง การกระทําท่ีประกอบดวยเจตนาและ

แสดงออกได 3 ทาง คือ
1. ทางกายดวยกิริยาอาการตาง ๆ  เรียกวา กายกรรม
2. ทางวาจาดวยคําพูด เรียกวา วจีกรรม
3. ทางใจดวยความคิด ความรูสึก เรียกวา มโนกรรม
มนุษยประกอบกรรม 2 ประเภท คือ
1. กรรมดี เรียกวา กุศลกรรม เชน การรักษาศีลหา 

กอใหเกิดผลบุญ ถือเปนสินทรัพย บันทึกบัญชีทางดานเดบิต
2. กรรมชั่ว เรียกวา อกุศลกรรม เชน การไมรักษา

ศีลหา กอใหเกิดผลบาป ถือเปนหนี้สิน บันทึกบัญชีทาง
ดานเครดิต

กิจหรือการกระทําท่ีเปนกุศลกรรม เกิดจากการกระทํา
ที่ปราศจากกิเลศ (หมายถึง คราบของสกปรก ชั่วราย)
กลาวคือ ปราศจาก 3 ประการ คือ

1. ไมโลภ เชน การสละเพ่ือผูอื่นใหไดรับประโยชน
2. ไมโกรธ เชน การรูจักขมใจ ไมโกรธผูอื่นท่ีทําให

โกรธ
3. ไมหลง เชน การไมลุมหลงมัวเมาในทางท่ีผิด
หนังสือเลาเรื่องในไตรภูมิ (เสฐียรโกเศศ) เขียนไววา

ผู ใดตายไป ยมบาล (นิริยบาล) จะพาดวงวิญญาณของ
ผูตายไปพบพระยายมราช (บางทีเรียกวา พญามัจจุราช) 
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เพ่ือสอบสวนบุญและบาปของผูนั้น เทวดาผูถือบัญชี 4 องค 
จดบุญในสมุดปกทอง (สุวรรณ) และบาปในสมุดปกหนังสุนัข 
(สุวาณ) ของบุคคลเปนรายคน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบ
การตัดสินใจของพระยายมราช

เทวดาผูถือบัญชีดําเนินการหายอดคงเหลือของบัญชี
บุญและบาป แลวหาผลตางของบัญชีบุญมากกวาบาป
(เปนบุญสุทธิ) ไปขึ้นสวรรค แตถาบัญชีบุญนอยกวาบาป 
(เปนบาปสุทธิ) ไปตกนรก ถือวาเปนการหายอดสินทรัพย
สุทธิ = สินทรัพย – หนี้สิน หรือสวนของเจาของ

องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสวา

“สัตวโลกทั้งหลายมีกรรมเปนของตน
เปนทายาทแหงกรรมของตน
สัตวโลกมีกรรมเปนกําเนิด
มีกรรมเปนเผาพันธุ
สัตวโลกมีกรรมเปนที่พึ่งพาอาศัย
กรรมยอมจําแนกสัตวทั้งหลาย
ใหเลวทรามและประณีต”

กฎแหงกรรม คือ ทุกกรรม (เปนเหตุ) มีวิบากกรรม 
(เปนผล) เสมอ สวนจะเกิดผลเร็วหรือชา ขึ้นอยูกับวงลอ
แหงกรม ไมมีสัตวโลกใดจะหลีกหนีพนกฎแหงกรรมไปได 
สัตวโลกยอมเวียนวายตายเกิดอยู ในสังสารวัฏ ตราบจน
กระท่ังสัตว  โลกบรรลุเป นพระอรหันต  จึงจะดับสนิท
ไมเวียนวายตายเกิดอีกตอไป

นักบัญชี (สุวรรณ หรือสุวาณ) เปนเทวดา แมวาทํางาน
อยูในนรกภูมิ โดยทั่วไป เทวดาอยูบนสวรรค นักบัญชีเปน
เทวดาเพราะประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี อาทิ ความซ่ือสัตยสุจริต ความเปนอิสระ หาก
นักบัญชีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ยอมสิ้นสภาพจากเทวดา
กลายเปนสัตวนรก และตองรับโทษในนรกภูมิ ผู เขียน
ปรารถนาใหนักบัญชีเปนเทวดาท่ีเสียสละทํางานในนรกภูมิ 
แมวาไมทํางานในสวรรคชั้นฟา ขอใหนักบัญชีทําแตกรรมดี 
ละเวนกรรมช่ัว ทําจิตใจใหผองใส ปราศจากกิเลสและเร่ือง

เศราหมองใด ๆ  อยางนอยนักบัญชีจะเปนเทวดาตลอดไป
อยู ในโลกกิยภูมิ จนกวานักบัญชีจะสิ้นกิเลสโดยเฉพาะ
อวิชชาและบรรลุเปนพระอรหันตในท่ีสุดเข าสู นิพพาน
ใจจะวางเปลา อิสระปราศจากเคร่ืองผูกมัด ดับสูญไปในท่ีสุด 
หลดุพนจากโลกกิยภมิูเขาไปอยูในโลกุตตรภูมซิึง่เปนจุดหมาย
ปลายทางของพระพุทธศาสนา

สรุป
เดบิตและเครดิตเปนภาษาบัญชี ซึ่งมีความหมายถึง

ดานของบัญชีทางซายและขวา ใชบันทึกรายการบัญชี และ
สงผลใหจํานวนเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นหรือลดลง เดบิตใช
ตัวยอ Dr. และเครดิตใชตัวยอ Cr. เดบิตและเครดิตเปน
ชองจํานวนเงินในบัญชีรายวันและบัญชีแยกประเภท

เดบิตและเครดิตเกิดข้ึนจากระบบบัญชีคู  การบันทึก
รายการบัญชีตามระบบบัญชีคู เดบิตบัญชีหมวดสินทรัพย
และค าใช จ ายทําให  เพิ่มขึ้น เครดิตบัญชีหมวดหนี้สิน
สวนของเจาของ และรายได ทําใหเพิ่มข้ึน ถาบันทึกบัญชี
ดานตรงขามจะทําใหลดลง

ณ สิ้นเวลาหนึ่ง นักบัญชีคํานวณหายอดคงเหลือ
ในบัญชีแตละบัญชี จากผลตางยอดรวมเดบิตกับยอดรวม
เครดิต เปนยอดดุลเดบิตหรือยอดดุลเครดิต นําไปจัดทํา
งบทดลอง แลวจัดทํางบการเงินตอไป

ผูขายออกเดบิตโนต เปนใบเพิ่มหนี้ หรือออกเครดิต
โนตเปนใบลดหน้ี บัตรอิเล็กทรอนิกสมี 3 ประเภทคือ
บัตรเดบิตหรือบัตรเอทีเอ็มใชจายเงินทันที บัตรเครดิตใช
จายเงินภายหลัง และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสเติมเงินกอน
ใชงาน

บัญชีกรรมท่ีเกี่ยวกับเดบิตและเครดิต กรรมดีเกิด
ผลบุญ บันทึกบัญชีเดบิตสินทรัพย กรรมช่ัวเกิดผลบาป 
บันทึกบัญชีเครดิตหน้ีสิน ดวงวิญญาณของผูตายจะไปสวรรค
หรือนรก ขึ้นอยู กับยอดสินทรัพยสุทธิเปนยอดดุลเดบิต
ไปสวรรค หรือยอดดุลเครดิตไปนรก
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