
                                                                                                         
                                                                                               

การประยุกต์ใช้อารักขสัมปทา เพ่ือสร้างอุปนิสัยการออมทรัพย์ 
ของนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

AN  APPLICATION  OF  ACHIEVEMENT OF PROTECTION  (ARAKKHASAMPADA)                                
FOR SUPPORTING  OF HABIT IN  SAVING MONEY  OF  NAKHONRATCHASIMA                   
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บทคัดย่อ 

         การศึกษาวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ (๑) เพื่อศึกษาอารักสัมปทา ในการสร้าง
อุปนิสัยการออมทรัพย์ในพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อศึกษาความเป็นมา ความส าคัญของการออม
ทรัพย์ของนักเรียนโนนสูงศรีธานี  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  (๓) เพื่อศึกษาการ
ประยุกต์ใช้หลักอารักขสัมปทา ในการสร้างอุปนิสัยการออมทรัพย์ของนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรี
ธานี อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยนี้ เป็นเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า  อารักขสัมปทา เป็นการท าให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยได้อีกวิธีหนึ่ง โดยการคิดหา
หนทางได้มาซึ่งทรัพย์จ านวนมาก เมื่อได้ทรัพย์มาแล้ว จะท าอย่างไรให้ใช้ประโยชน์และอยู่คู่กับ
เราได้นาน  
ค าส าคัญ  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 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 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. บทน า 
 การรู้จักเก็บรักษาทรัพย์ท่ีหามาได้อย่างเหมาะสม (อารักขสัมปทา) หรือ “เก็บเป็น” เป็น
พระสูตรท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีคหบดี ในตอนหนึ่งของปัตตกัมมสูตร๓ ว่า
อริยสาวกย่อมป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากไฟ น้ า พระราชา โจร คนท่ีไม่ชอบกัน หรือจากทายาท
ด้วยโภคทรัพย์ ท าตนให้ปลอดภัยท่ีอริยสาวกนั้นถึงแล้ว ถึงโดยสมควรใช้สอยตามเหตุนั้น เพื่อ
เป็นแนวทางรู้จักเก็บรักษาทรัพย์ให้เป็น หากเราให้ความส าคัญเรื่องการออมทรัพย์ออมเงิน ฝึกให้
เกิดเป็นอุปนิสัย ก็ว่าถือเป็นส่ิงท่ีดี การด าเนินชีวิตในปัจจุบันก็จะไม่เกิดปัญหา  
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษาหลักอารักขสัมปทา ในการสร้างอุปนิสัยการออมทรัพย์ในพระพุทธศาสนา 
 ๒. เพื่อศึกษาความเป็นมา ความส าคัญของการออมทรัพย์ของนักเรียนโรงเรียนโนนสูง  
ศรีธานี อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 ๓. เพื่อประยุกต์ใช้หลักอารักขสัมปทา ในการสร้างอุปนิสัยการออมทรัพย์ของนักเรียน 
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 
๓. วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าทางเอกสารตามล าดับ รวบรวมข้อมูล 
แล้วค้นคว้าน ามาเรียบเรียง สังเกตแนวปฏิบัติ พฤติกรรมในพื้นท่ีวิจัยน ามาวิเคราะห์ 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 อง.จตฺกฺก (ไทย) ๒/๖๑/๓๕๓. 
๔ องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๓๙ 



                                                                                                         
                                                                                               

 ๕“ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อารักขสัมปทาเป็นไฉน กุลบุตรโลกนี้มีโภคะ ท่ีหามาได้ด้วยความ
เพียร ส่ังสมด้วยก าลังแขน มีเหงื่อไหลโทรมตัว ชอบธรรมได้มาโดยธรรม เขารักษาคุ้มครองโภค
ทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูล ท าไว้ในตัวไฉนหนอ พระราชาไม่พึงบริโภคทรัพย์เหล่านั้นของเรา 
โจรไม่พึงลัก ไฟไม่พึงไหม้ น้ าไม่พงึพัดไป ทายาทนี้ไม่เป็นท่ีรักไม่พึงลักไป ดูกรภิกษุท้ังหลายนี ้
เรียกว่า “อารักขสัมปทา” บางครั้งการป้องกันทรัพย์ไม่ให้ไปกับกามคุณ อบายมุข หากไม่
รอบคอบในการวางแผน ความล าบากอาจตามมา ดังเช่นการใช้ชีวิต หากมีการคิดหาวิธีการน ามา
ซึ่งรักษาโภคทรัพย์ก็เป็นหนทางหนึ่งแห่งการแก้ปัญหาได้  รักษาทรัพย์ ในสมัยพุทธกาลการเก็บ
รักษาทรัพย์ไว้ใช้จ่ายคราวจ าเป็นจะท าด้วยการฝังซ่อนในริมฝ่ังแม่น้ าบ้าง ซึง่หวังว่าจะให้พ้นจาก
ภัย คือ ราชภัย โจรภัย ใช้หนี้ยามขาดแคลนอาหาร และเกิดภัยต่าง ๆ แต่การเก็บรักษาด้วยวิธีนี้ 
ทรัพย์อาจหมดส้ินได้เพราะฝ่ังแม่น้ าอาจถูกน้ าเซาะพัง สมบัตินั้นก็เคล่ือนท่ีไปบ้าง โจรลักไปบ้าง 
เป็นต้น ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่สามารถติดตัวไปได้ หากเปรียบเทียบการรักษาทรัพย์ก็เหมือน
การออมเงินในปัจจุบัน เป็นพฤติกรรมในการเก็บเงิน ส่วนหนึง่หรือส่วนท่ีเหลือท่ีไม่ใช้จ่าย เพื่อ
การอุปโภคบริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ใช้จ่ายได้ในอนาคต  

จากสภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
อยู่ใกล้สภาพแวดล้อมร้านค้าท่ีรายล้อมด้วยการขายสินค้าต่าง ๆ มากมาย อันได้แก่ ร้านขนมขบ
เข้ียว ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกม ศูนย์ติว ร้านขายของกิ๊ฟช็อป ร้านขายของเล่น ร้านแต่งรถ
มอเตอร์ไซค์ ร้านไอศกรีม ร้านขายอาหารตามส่ัง  ร้านแผงลอยตามรั้วโรงเรียน เป็นต้น นักเรียน
เกิดความเคยชินกับการใช้จ่ายเงินทุก ๆ วัน บางคนซื้อส่ิงของบริโภคต้ังแต่เช้าจนถึงหลังเลิกเรียน
ก็ไม่เพียงพอ บางคนไม่ค่อยรู้ว่าส่ิงของท่ีซื้อมาจ าเป็นหรือไม่ เห็นเพื่อนซื้อก็ซื้อตามกระแส แพง
แค่ไหนก็หาซื้อจนได้  จากสภาพการณ์เช่นนี้จึงได้มีการน าหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้า
มาปรับใช้โดยเฉพาะหลักอารักขสัมปทา นอกจากนี้ ยังมีหลักพุทธธรรมท่ีสอดคล้องสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ อย่างเช่น หลักโภควิภาค ๔  คือการใช้จ่ายทรัพย์โดยจัดสรรเป็น ๔ 
ส่วน ได้แก่ ๑ ส่วนใช้จ่ายเล้ียงตัวเอง เล้ียงคนท่ีควรบ ารุงตามหลักทิศ ๖ และท าประโยชน์ ๒ 
ส่วนใช้ลงทุนประกอบการงาน ส่วนใช้ลงทุนประกอบการงาน อีก ๑ ส่วน เก็บไว้ใช้ในคราว
จ าเป็น๖  หลักโภคอาทิยะ มี ๕ ประการ เป็นธรรมท่ีสอนให้รู้จักใช้ทรัพย์อย่างเป็นประโยชน์และ
สบายใจ๗  และหลักนิธ๘ิ หมายถึง  ขุมทรัพย์ ขุม คือ แหล่งท่ีเกิด ท่ีเก็บ นอกจากนี้การน าหลัก
พุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ ในรูปแบบโครงการต่าง ๆ ในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ ยกตัวอย่าง
โครงการธนาคารโรงเรียนเก็บออมเงนิ มียอดเงินสะสม การฝึกเยาวชนให้ส านึกการออมให้เกิดจน

                                                             
๕ องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๕/๒๙๕-๒๙๗. 
๖  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. 



                                                                                                         
                                                                                               

เป็นอุปนิสัย อุปนิสัยลักษณะความหมายจะคล้ายกัน นิสัย๙ คือ ความประพฤติเคยชินอันเกิดจาก
การปฏิบัติซ้ า ๆ อาจเป็นการคิด พูด หรือท าซ้ าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลาย ๆ ครั้ง  พร้อมกัน 
จนกระท่ังติด จากติดแล้วก็น าไปประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอีกเป็นประจ าเหมือนเงาติดตามตัว  คือ
การได้ฝึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์๑๐ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ด้วย อันเป็นคุณลักษณะท่ีสังคม
ต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก ใหส้ามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ๘ ประการ คือ (๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (๒) 
ซื่อสัตย์สุจริต (๓) มีวินัย (๔) ใฝ่เรียนรู้ (๕) อยู่อย่างพอเพียง (๖) มุ่งมั่นในการท างาน (๗) รัก
ความเป็นไทย (๘) มีจิตสาธารณะ  น ามาฝึกคิดกระบวนการวางแผนงาน โดยเฉพาะออกมาใน
รูปแบบการท าโครงงานคุณธรรม โครงงานอาชีพ  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้๑๑  แนวคิด
ของความพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีค านึงถึงหลักการใช้ทรัพยากร อย่างรู้
คุณค่า ของกลยุทธ์ ๕ R  คือ 

(๑) R.๑ (Reduce) ลดการใช้ส่ิงของท่ีไม่จ าเป็น เป็นการลดปริมาณขยะท่ีอาจไม่จ าเป็น 
  (๒) R.๒ (Reuse) การน ามาใช้ใหม่ เป็นการน าขยะเศษวัสดุมาใช้ใหม่อีก หรือเป็นการใช้
ซ้ า ใช้แล้ว ใช้อีก  
 (๓) R.๓ (Recycke) เวียนกลับมาใช้ใหม่ เป็นการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ น าขยะมา
แปรรูป ตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเปล่ียนแปลง
สภาพจากเดิมแล้วน ามาใช้ใหม่  
 (๔) R.๔ (Repair) น ามาซ่อมใหม่ เป็นการซ่อมแซมส่ิงของต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้  

(๕) R.๕ (Reject) หลีกเล่ียงการใช้ส่ิงท่ีก่อให้เกิดมลพิษ เป็นการหลีกเล่ียงการใช้วัสดุท่ี
ท าลายยาก หรือวัสดุท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  

ในสังคมไทย การออมทรัพย์อยากให้ส่งเสริมเริ่มต้นท่ีเด็กก่อน โดยเฉพาะกับเด็กวัยรุ่นท่ี
หวั่นไหวต่อกระแสการตลาด และส่ือโฆษณาได้ง่าย ๆ ยิ่งในช่วงท่ีสังคมเต็มไปด้วยความฟุ่งเฟ้อ
ทางวัตถุนิยม ยิ่งท าให้ความอยากได้อยากมี ซื้อก่อนจ่ายทีหลังมาแรง ส่งเสริมการขาดสภาพ
คล่องมากกว่าเดิม ครอบครัวจึงควรเปล่ียนบทบาทมาเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกปรัชญาการ
บริหารเงิน และสร้างความเช่ือมั่นเรื่องความร่ ารวยในรูปแบบของการด าเนินชีวิตท่ีถูกต้อง 

 
                                                             

๙พระภาวนาวิชัยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), แม่บทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้, พิมพ์ครั้งที่ ๑,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท โอ.เอส.เพริ้นต้ิง เฮาส์ จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๑๓๖. 

๑๐ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการพฒันา การวัดและ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, 
(กรุงเทพมหา  นคร : กระทรวงศึกษาธิการ,๒๕๕๑), หน้า ๕๓. 

๑๑ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”, 
(กระทรวงศึกษาธิการ : ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
๒๕๕๑), หน้า ๒๖-๒๘.  

 



                                                                                                         
                                                                                               

๕. บทสรุป  
อารักขสัมปทา การถึงพร้อมด้วยการรักษา รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาทรัพย์ให้เป็น โดยรู้จัก

วิธีการ ๔ วิธีในพระพุทธศาสนา (๑) มีการสะสมหรือออม (๒) เห็นคุณค่าของทรัพย์ (๓) รักษา
ทรัพย์ให้พ้นภัยอันตราย (๔) รักษาทรัพย์ให้อยู่ได้นาน สรุปเป็นประเด็นดังนี้   
 ๑. ประเด็นเกี่ยวกับหลักอารักขสัมปทาในการสร้างอุปนิ สัยการออมทรัพย์ใน
พระพุทธศาสนานั้น พบว่า ๔ ขั้นตอน  รู้จักการสะสมหรือออมให้เป็นเป็นการเกิดผลดีในการจะ
เก็บสะสมทรัพย์ให้เกิดผลงอกเงย โดยควรปลูกฝังนักเรียนให้เกิดความเคยชินเห็นความส าคัญ 
อาจเป็นวิธีการน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของนักเรียนได้ในรูปแบบการฝากเงินกับธนาคาร
โรงเรียน แต่บางพื้นท่ีการปฏิบัติอาจอยู่จ ากัด เราควรมีการรณรงค์ปลูกฝังการออมทรัพย์ให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ       
 ๒. ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นมา ความส าคัญของการออมทรัพย์ของนักเรียน โรงเรียน
โนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมานั้น เป็นผลดีท่ีมีการน ารูปแบบการจ าลองธนาคารโรงเรียนเข้า
มาต้ังในโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ท าให้นักเรียนบุคลากรในโรงเรียนเกิดแรงจูงใจการอยากออมเงิน 
เกิดความคิดน ากระบวนการต่าง ๆ มาปรับให้เข้ากับธนาคารโรงเรียนได้  
 ๓. ประเด็นการประยุกต์ใช้หลักอารักขสัมปทาในการสร้างอุปนิสัยการออมทรัพย์ของ
นักเรียน โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ได้น าหลักอารักขสัมปทา ๔ ขั้นตอน มาประยุกต์ใช้กับโครงการ 
โครงงานบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน ให้นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการวิเ คราะห์
แก้ปัญหาเป็น ตามข้อหลักอารักขสัมปทา ดังนี้ (๑) การสะสมทรัพย์ ประยุกต์ใช้โครงการธนาคาร
โรงเรียน เกิดผลดีต่อการเก็บเงิน เกิดดอกเบ้ียสะสม (๒) การรู้คุณค่าทรัพย์ ประยุกต์ใช้โครงงาน
คุณธรรม เกิดผลดีต่อนักเรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (การประหยัดอดออม) ตาม
หลักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ (๓) การรู้วิธีป้องกันทรัพย์ ประยุกต์ใช้โครงงานอาชีพ
และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็นในกระบวนการเรียนโครงงานตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในโรงเรียน (๔) การรู้จักใช้ทรัพย์ให้คุ้มค่า เป็นการน ากลยุทธ์ทั้ง ๕R มาใช้กับการทรัพยากร
ให้คุ้มค่า ตามหลัก reuse,recycke,repair,reject กิจกรรมน ามาปรับใช้โครงการพัฒนาโรงเรียน
สู่สถานศึกษาพอเพียง         
 หากเปรียบเทียบในรูปแบบการออมทรัพย์ ก็คือการเก็บทรัพย์ไว้ใช้ในอนาคตหรือวัน
ข้างหน้า มีการวางแผนใช้ทรัพย์พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย และคิดแสวงหาให้ทรัพย์งอกเงยได้      

              
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัย ในครั้งนี้สามารถศึกษาหลักพุทธธรรมอื่น ๆ มาปรับใช้ในเรื่อง
การออมทรัพย์ได้ น าหลักการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมให้ออกมาเป็นชิ้นงานนวัตกรรมท่ีสามารถ



                                                                                                         
                                                                                               

แปลงเป็นส่ือในการเรียนการสอนได้  มีการรณรงค์กิจกรรม สนับสนุน ลงพื้นท่ีจริง ศึกษาการ
ออมทรัพย์ในรูปแบบใหม่ ๆ บ้าง ก็จะเป็นหนทางหนึ่งท่ีผู้วิจัยเห็นว่า อารักขสัมปทา  ท่ีถึงพร้อม
ด้วยการรักษาโภคทรัพย์ หากวันหนึ่งทรัพย์อาจหมดส้ินได้ถ้าเราประมาท หรือทรัพย์ โดนท าลาย
ท้ังจากมนุษย์  ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม เป็นการดีท่ีรู้จักวิธีป้องกัน มีการวางแผนตามขั้นตอน ตาม
ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ ไม่ว่าทรัพย์หรือการงานอย่างอื่นก็จะท าให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุข 
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