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บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจั ยนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ๓ ข้ อ คื อ (๑) เพื่ อ ศึ ก ษาอารัก สั มปทา ในการสร้า ง
อุปนิสัยการออมทรัพย์ในพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อศึกษาความเป็นมา ความสาคัญของการออม
ทรั พ ย์ ข องนั ก เรี ย นโนนสู ง ศรี ธ านี อ าเภอโนนสู ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า (๓) เพื่ อ ศึ ก ษาการ
ประยุกต์ใช้หลักอารักขสัมปทา ในการสร้างอุปนิสัยการออมทรัพย์ของนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรี
ธานี อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยนี้ เป็นเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยมี
ความเห็น ว่า อารักขสัม ปทา เป็น การท าให้ นัก เรียนเกิด อุป นิสัย ได้ อีกวิธีห นึ่ ง โดยการคิ ดหา
หนทางได้มาซึ่งทรัพย์จานวนมาก เมื่อได้ทรัพย์มาแล้ว จะทาอย่างไรให้ใช้ประโยชน์และอยู่คู่กับ
เราได้นาน
คาสาคัญ อารักขสัมปทา, ออมทรัพย์

ABSTRACT
This study have objective 3 is (1) To study ARAKKHASAMPADA to habit
saving in Buddhism ( 2) To study background importance of savings
Nakhonratchasima Nonsungsritani’ s students ( 3) To study apply
ARAKKHASAMPADA for create habits saving of Nakhonratchasima Nonsungsritani’s
students. This is research make students birth habits. Analysis is
๑

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา
๒
อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ARAKKHASAMPADA. Make students habits one way finding a way to get a lot.
Wealth and slay with us for a long time.
Keyword : ARAKKHASAMPADA, Habit, Saving.
๑. บทนา
การรู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้อย่างเหมาะสม (อารักขสัมปทา) หรือ “เก็บเป็น” เป็น
พระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีคหบดี ในตอนหนึ่งของปัตตกัมมสูตร๓ ว่า
อริยสาวกย่อมป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟ น้า พระราชา โจร คนที่ไม่ชอบกัน หรือจากทายาท
ด้วยโภคทรัพย์ ทาตนให้ปลอดภัยที่อริยสาวกนั้นถึงแล้ว ถึงโดยสมควรใช้สอยตามเหตุนั้น เพื่อ
เป็นแนวทางรู้จักเก็บรักษาทรัพย์ให้เป็น หากเราให้ความสาคัญเรื่องการออมทรัพย์ออมเงิน ฝึกให้
เกิดเป็นอุปนิสัย ก็ว่าถือเป็นสิ่งที่ดี การดาเนินชีวิตในปัจจุบันก็จะไม่เกิดปัญหา
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาหลักอารักขสัมปทา ในการสร้างอุปนิสัยการออมทรัพย์ในพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อศึกษาความเป็นมา ความสาคัญของการออมทรัพย์ของนักเรียนโรงเรียนโนนสูง
ศรีธานี อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓. เพื่อประยุกต์ใช้หลักอารักขสัมปทา ในการสร้างอุปนิสัยการออมทรัพย์ ของนักเรียน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสารตามลาดับ รวบรวมข้อมูล
แล้วค้นคว้านามาเรียบเรียง สังเกตแนวปฏิบัติ พฤติกรรมในพื้นที่วิจัยนามาวิเคราะห์ สรุปผล และ
ข้อเสนอแนะ
๔. ผลการศึกษา
หากศึกษาในแง่พระพุทธศาสนาพบว่า อารักขสัมปทา๔ หมายถึง การถึงพร้อมด้วยการ
รักษา รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาทรัพย์ให้เป็น โดยศึกษาวิธีการ ๔ วิธี (๑) มีการสะสมหรือออม
(๒) เห็นคุณค่าของทรัพย์ (๓) รักษาทรัพย์ให้พ้นภัยอันตราย (๔) รักษาทรัพย์ให้อยู่ได้นาน ดัง
พระพุทธพจน์ ว่า
๓
๔

อง.จตฺกฺก (ไทย) ๒/๖๑/๓๕๓.
องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๓๙

๕“ดูกรภิกษุทั้งหลาย

ก็อารักขสัมปทาเป็นไฉน กุลบุตรโลกนี้มีโภคะ ที่หามาได้ด้วยความ
เพียร สั่งสมด้วยกาลังแขน มีเหงื่อไหลโทรมตัว ชอบธรรมได้มาโดยธรรม เขารักษาคุ้มครองโภค
ทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูล ทาไว้ในตัวไฉนหนอ พระราชาไม่พึงบริโภคทรัพย์เหล่านั้นของเรา
โจรไม่พึงลัก ไฟไม่พึงไหม้ น้าไม่พงึ พัดไป ทายาทนี้ไม่เป็นที่รักไม่พึงลักไป ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้
เรียกว่า “อารักขสัมปทา” บางครั้งการป้องกันทรัพย์ไม่ให้ไปกับกามคุณ อบายมุข หากไม่
รอบคอบในการวางแผน ความลาบากอาจตามมา ดังเช่นการใช้ชีวิต หากมีการคิดหาวิธีการนามา
ซึ่งรักษาโภคทรัพย์ก็เป็นหนทางหนึ่งแห่งการแก้ปัญหาได้ รักษาทรัพย์ ในสมัยพุทธกาลการเก็บ
รักษาทรัพย์ไว้ใช้จ่ายคราวจาเป็นจะทาด้วยการฝังซ่อนในริมฝั่งแม่น้าบ้าง ซึง่ หวังว่าจะให้พ้นจาก
ภัย คือ ราชภัย โจรภัย ใช้หนี้ยามขาดแคลนอาหาร และเกิดภัยต่าง ๆ แต่การเก็บรักษาด้วยวิธีนี้
ทรัพย์อาจหมดสิ้นได้เพราะฝั่งแม่น้าอาจถูกน้าเซาะพัง สมบัตินั้นก็เคลื่อนที่ไปบ้าง โจรลักไปบ้าง
เป็นต้น ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่สามารถติดตัวไปได้ หากเปรียบเทียบการรักษาทรัพย์ก็เหมือน
การออมเงินในปัจจุบัน เป็นพฤติกรรมในการเก็บเงิน ส่วนหนึง่ หรือส่วนที่เหลือที่ไ ม่ใช้จ่าย เพื่อ
การอุปโภคบริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ใช้จ่ายได้ในอนาคต
จากสภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
อยู่ใกล้สภาพแวดล้อมร้านค้าที่รายล้อมด้วยการขายสินค้าต่าง ๆ มากมาย อันได้แก่ ร้านขนมขบ
เขี้ยว ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกม ศูนย์ติว ร้านขายของกิ๊ฟช็อป ร้านขายของเล่น ร้านแต่งรถ
มอเตอร์ไซค์ ร้านไอศกรีม ร้านขายอาหารตามสั่ง ร้านแผงลอยตามรั้วโรงเรียน เป็นต้น นักเรียน
เกิดความเคยชินกับการใช้จ่ายเงินทุก ๆ วัน บางคนซื้อสิ่งของบริโภคตั้งแต่เช้าจนถึงหลังเลิกเรียน
ก็ไม่เพียงพอ บางคนไม่ค่อยรู้ว่าสิ่งของที่ซื้อมาจาเป็นหรือไม่ เห็นเพื่อนซื้อก็ซื้อตามกระแส แพง
แค่ไหนก็หาซื้อจนได้ จากสภาพการณ์เช่นนี้จึงได้มีการนาหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้า
มาปรับใช้โดยเฉพาะหลักอารักขสัมปทา นอกจากนี้ ยังมีหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องสามารถนามา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ อย่างเช่น หลักโภควิภาค ๔ คือการใช้จ่ายทรัพย์โดยจัดสรรเป็น ๔
ส่วน ได้แก่ ๑ ส่วนใช้จ่ายเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงคนที่ควรบารุงตามหลักทิศ ๖ และทาประโยชน์ ๒
ส่วนใช้ลงทุนประกอบการงาน ส่วนใช้ลงทุนประกอบการงาน อีก ๑ ส่วน เก็บไว้ใช้ในคราว
จาเป็น๖ หลักโภคอาทิยะ มี ๕ ประการ เป็นธรรมที่สอนให้รู้จักใช้ทรัพย์อย่างเป็นประโยชน์และ
สบายใจ๗ และหลักนิธ๘ิ หมายถึง ขุมทรัพย์ ขุม คือ แหล่งที่เกิด ที่เก็บ นอกจากนี้การนาหลัก
พุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ ในรูปแบบโครงการต่าง ๆ ในโรงเรียนเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ ยกตัวอย่าง
โครงการธนาคารโรงเรียนเก็บออมเงิน มียอดเงินสะสม การฝึกเยาวชนให้สานึกการออมให้เกิดจน
๕

องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๕/๒๙๕-๒๙๗.
พุทธิตา รักพงศ์, “การศึกษาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีโภควิภาค ๔”, สาร
นิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๙.
๗
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๔ /๖๔-๖๖.
๘
พจนานุกรรม, ฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทอักษรเจริญทัศน์,๒๕๒๕), หน้า ๔๔๗.
๖

เป็นอุปนิสัย อุปนิสัยลักษณะความหมายจะคล้ายกัน นิสัย๙ คือ ความประพฤติเคยชินอันเกิดจาก
การปฏิบัติซ้า ๆ อาจเป็นการคิด พูด หรือทาซ้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลาย ๆ ครั้ง พร้อมกัน
จนกระทั่งติด จากติดแล้วก็นาไปประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอีกเป็นประจาเหมือนเงาติดตามตัว คือ
การได้ฝึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์๑๐ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ด้วย อันเป็นคุณลักษณะที่สังคม
ต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ ได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ๘ ประการ คือ (๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (๒)
ซื่อสัตย์สุจริต (๓) มีวินัย (๔) ใฝ่เรียนรู้ (๕) อยู่อย่างพอเพียง (๖) มุ่งมั่นในการทางาน (๗) รัก
ความเป็นไทย (๘) มีจิตสาธารณะ นามาฝึกคิดกระบวนการวางแผนงาน โดยเฉพาะออกมาใน
รูปแบบการทาโครงงานคุณธรรม โครงงานอาชีพ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้๑๑ แนวคิด
ของความพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่คานึงถึงหลักการใช้ทรัพยากร อย่างรู้
คุณค่า ของกลยุทธ์ ๕ R คือ
(๑) R.๑ (Reduce) ลดการใช้สิ่งของที่ไม่จาเป็น เป็นการลดปริมาณขยะที่อาจไม่จาเป็น
(๒) R.๒ (Reuse) การนามาใช้ใหม่ เป็นการนาขยะเศษวัสดุมาใช้ใหม่อีก หรือเป็นการใช้
ซ้า ใช้แล้ว ใช้อีก
(๓) R.๓ (Recycke) เวียนกลับมาใช้ใหม่ เป็นการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ นาขยะมา
แปรรูป ตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลง
สภาพจากเดิมแล้วนามาใช้ใหม่
(๔) R.๔ (Repair) นามาซ่อมใหม่ เป็นการซ่อมแซมสิ่งของต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้
(๕) R.๕ (Reject) หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่
ทาลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
ในสังคมไทย การออมทรัพย์อยากให้ส่งเสริมเริ่มต้นที่เด็กก่อน โดยเฉพาะกับเด็กวัยรุ่นที่
หวั่นไหวต่อกระแสการตลาด และสื่อโฆษณาได้ง่าย ๆ ยิ่งในช่วงที่สังคมเต็มไปด้วยความฟุ่งเฟ้อ
ทางวัตถุนิยม ยิ่งทาให้ความอยากได้อยากมี ซื้อก่อนจ่ายทีหลังมาแรง ส่ง เสริมการขาดสภาพ
คล่อ งมากกว่าเดิม ครอบครัวจึ งควรเปลี่ย นบทบาทมาเป็ น จุดเริ่มต้ นในการปลูก ปรัช ญาการ
บริหารเงิน และสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความร่ารวยในรูปแบบของการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง

๙

พระภาวนาวิชัยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), แม่บทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้, พิมพ์ครั้งที่ ๑,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท โอ.เอส.เพริ้นติ้ง เฮาส์ จากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๑๓๖.
๑๐
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการพัฒนา การวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑,
(กรุงเทพมหา นคร : กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๕๑), หน้า ๕๓.
๑๑
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”,
(กระทรวงศึกษาธิการ : สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
๒๕๕๑), หน้า ๒๖-๒๘.

๕. บทสรุป
อารักขสัมปทา การถึงพร้อมด้วยการรักษา รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาทรัพย์ให้เป็น โดยรู้จัก
วิธีการ ๔ วิธีในพระพุทธศาสนา (๑) มีการสะสมหรือออม (๒) เห็นคุณค่าของทรัพย์ (๓) รักษา
ทรัพย์ให้พ้นภัยอันตราย (๔) รักษาทรัพย์ให้อยู่ได้นาน สรุปเป็นประเด็นดังนี้
๑. ประเด็ น เกี่ ย วกั บ หลั ก อารั ก ขสั ม ปทาในการสร้ า งอุ ป นิ สั ย การออมทรั พ ย์ ใ น
พระพุทธศาสนานั้น พบว่า ๔ ขั้นตอน รู้จักการสะสมหรือออมให้เป็นเป็นการเกิดผลดีในการจะ
เก็บสะสมทรัพย์ให้เกิดผลงอกเงย โดยควรปลูกฝัง นักเรียนให้เกิดความเคยชินเห็นความสาคัญ
อาจเป็นวิธีการนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตของนักเรียนได้ในรูปแบบการฝากเงินกับธนาคาร
โรงเรียน แต่บางพื้นที่การปฏิบัติอาจอยู่จากัด เราควรมีการรณรงค์ปลูกฝังการออมทรัพย์ให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
๒. ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นมา ความสาคัญของการออมทรัพย์ของนักเรียน โรงเรียน
โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมานั้น เป็นผลดีที่มีการนารูปแบบการจาลองธนาคารโรงเรียนเข้า
มาตั้งในโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ทาให้นักเรียนบุคลากรในโรงเรียนเกิดแรงจูงใจการอยากออมเงิน
เกิดความคิดนากระบวนการต่าง ๆ มาปรับให้เข้ากับธนาคารโรงเรียนได้
๓. ประเด็นการประยุกต์ใช้หลักอารักขสัมปทาในการสร้างอุปนิสัยการออมทรัพย์ของ
นักเรียน โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ได้นาหลักอารักขสัมปทา ๔ ขั้นตอน มาประยุกต์ใช้กับโครงการ
โครงงานบู รณาการเข้ ากั บ การเรีย นการสอน ให้ นั ก เรีย นเกิ ด ทั ก ษะ กระบวนการวิ เ คราะห์
แก้ปัญหาเป็น ตามข้อหลักอารักขสัมปทา ดังนี้ (๑) การสะสมทรัพย์ ประยุกต์ใช้โครงการธนาคาร
โรงเรียน เกิดผลดีต่อการเก็บเงิน เกิดดอกเบี้ยสะสม (๒) การรู้คุณค่าทรัพย์ ประยุกต์ใช้โครงงาน
คุณธรรม เกิดผลดีต่อนักเรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (การประหยัดอดออม) ตาม
หลักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (๓) การรู้วิธีป้องกันทรัพย์ ประยุกต์ใช้โครงงานอาชีพ
และกิ จ กรรมลดเวลาเรีย นเพิ่ ม เวลารู้ นั ก เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะกระบวนการคิ ด วิเคราะห์ ท าเป็ น
แก้ปัญหาเป็นในกระบวนการเรียนโครงงานตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในโรงเรียน (๔) การรู้จักใช้ทรัพย์ให้คุ้มค่า เป็นการนากลยุทธ์ทั้ง ๕R มาใช้กับการทรัพยากร
ให้คุ้มค่า ตามหลัก reuse,recycke,repair,reject กิจกรรมนามาปรับใช้โครงการพัฒนาโรงเรียน
สู่สถานศึกษาพอเพียง
หากเปรียบเทียบในรูปแบบการออมทรัพย์ ก็คือการเก็บทรัพย์ไว้ใช้ ในอนาคตหรือวัน
ข้างหน้า มีการวางแผนใช้ทรัพย์พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย และคิดแสวงหาให้ทรัพย์งอกเงยได้
๖. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย ในครั้งนี้สามารถศึกษาหลักพุทธธรรมอื่น ๆ มาปรับใช้ในเรื่อง
การออมทรัพย์ได้ นาหลักการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมให้ออกมาเป็นชิ้นงานนวัตกรรมที่สามารถ

แปลงเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ มีการรณรงค์กิจกรรม สนับสนุน ลงพื้นที่จริง ศึกษาการ
ออมทรัพย์ในรูปแบบใหม่ ๆ บ้าง ก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่า อารักขสัมปทา ที่ถึงพร้อม
ด้วยการรักษาโภคทรัพย์ หากวันหนึ่งทรัพย์อาจหมดสิ้นได้ถ้าเราประมาท หรือทรัพย์ โดนทาลาย
ทั้งจากมนุษย์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นการดีที่รู้จักวิธีป้องกัน มีการวางแผนตามขั้นตอน ตาม
ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ ไม่ว่าทรัพย์หรือการงานอย่างอื่นก็จะทาให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุข
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