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บทคดัย่อ 
 

  วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั ๑) เพื่อศึกษาการวางแผนทางดา้น
การเงิน ๒)เพื่อศึกษาการวางแผนทางด้านการเงินแนวพุทธ  ๓) เพื่อบูรณาการการวางแผนทาง
การเงินดว้ยการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ ๔) เพื่อน าเสนอแนวทางการสร้างองค์ความรู้ใหม่
เก่ียวกับรูปแบบ “บูรณาการการวางแผนทางการเงินด้วยการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ ”  
งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ พระไตรปิฎก และอรรถกถา 
รวมทั้งเอกสารวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนั้นไดส้ัมภาษณ์เชิงลึกนกัวิชาการทางการ
เงินและทางพระพุทธศาสนาจ านวน ๑๑ รูป/คน งานวิจยัไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์ความเห็นของ
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ดว้ยเน่ืองจากแนวคิดเร่ืองการเงินโดยตรงไม่มีในพระพุทธศาสนา ผูว้ิจยัไดร้วบรวม
ขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์พรรณนา  และสังเคราะห์จนไดอ้งคค์วามรู้ 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 การเงินทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า โภคะหรือทรัพย ์มีอยู่สองดา้น คือทรัพยภ์ายนอก วตัถุ
ส่ิงของทัว่ไป และทรัพยภ์ายใน ไดแ้ก่ อริยทรัพย ์ การวางแผนทางการเงินตามแนวพระพุทธศาสนา
นั้นเร่ิมตน้ท่ีแสวงหาทรัพย ์จะตอ้งไดม้าอย่างถูกตอ้งตามหลกัสัมมาชีพ จากนั้นให้บริหารจดัการจดั
ทรัพยต์ามหลกัแห่งหลกัโภควภิาค ไดแ้ก่ การวางแผนทรัพยท่ี์ไดม้าโดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ส่วนท่ี ๑ 
ให้น าไปใช้จ่ายส าหรับตนเองและผูอ่ื้น ส่วนท่ี ๒ และ ๓ ใช้ส าหรับลงทุนประกอบการงาน ท าธุรกิจ 
ส่วนท่ี ๔ ให้เก็บออมไวใ้ช้ในคราวจ าเป็น โดยเฉพาะในส่วนท่ี ๑ นั้นให้ใช้ครบทั้ง ๕ ส่วน เรียกว่า 
โภคอาทิยะ ไดแ้ก่ ใชส้ าหรับบ ารุงครอบครัวและผูเ้ก่ียวขอ้งในครอบครัว ใชบ้  ารุงมิตรสหายและผูร่้วม
กิจการงาน ใชป้้องกนัภยัอนัตราย ใชช่้วยเหลือผูอ่ื้น ประเทศ และท าบุญอุทิศให้แก่ผูมี้พระคุณ สุดทา้ย
ใชส้ าหรับอุปถมัภส์มณพราหมณ์ และบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  
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 ในการบูรณาการการวางแผนการเงินแนวพุทธนั้นมีกรอบการวางแผน ๕ ประเด็น ดงัน้ี 
 ๑. การตรวจสถานะทางการเงิน เป็นการเขา้ใจความเป็นจริงตามสถานะของทรัพยท่ี์ตนเป็นอยู ่ 
คือ มีปัญญาตรวจสอบรายรับ รายจ่าย ตน้ทุน ขาดทุน หรือ ก าไร การตรวจสอบสถานะทางการเงิน
หรือทรัพยสิ์นของตนใหช้ดัก็เพื่อท่ีจะไดต้ั้งหลกัถูก มิฉะนั้นจะไม่สามารถหาวธีิการไดช้ดัเจน 
 ๒. การวางแผนการบริหารจดัการชีวิตดา้นการเงิน เป็นการใช้ศาสตร์ของการบริหารจดัการ
เขา้มาบูรณาการ ให้รู้จกัแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ ไดแ้ก่ส่วนเก็บออมเพียงหน่ึงส่วน ส่วนใชจ่้ายก็เพียง
หน่ึงส่วน ส าหรับส่วนลงทุนนั้นมีสองส่วน การลงทุนท าใหท้รัพยสิ์นเพิ่มข้ึนแสดงถึงความมัง่คัง่ 
 ๓. การวางแผนอนาคต เป็นการมองเห็นความจริงท่ีจะปรากฏในกาลขา้งหนา้แลว้วางแผน
การเงินไวส้ าหรับช่วงอายุนั้น ๆ เร่ิมตน้จากเร่ิมตน้ครอบครัว ขยายครอบครัว แยกยา้ยครอบครัวและ
เขา้สู่วยัชรา การวางแผนส าหรับอนาคตน้ีเป็นเร่ืองของการออมและลงทุน เป็นหลกัประกนัวา่สามารถ
มีเงินใชจ่้ายในแต่ละช่วงชีวิต ในการวางแผนอนาคตน้ีตอ้งอาศยักลัยาณมิตรและความรอบคอบให้มาก 
 ๔. การจดัท าแผนติดตามประเมินผล เป็นการตรวจสอบแผนท่ีวางไวท้ั้งในดา้นการใชจ่้าย การ
ลงทุนและการออม เพื่อให้เห็นกระบวนการในการวางแผนการเงินท่ีชดัเจนทั้งท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย
และท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในกรณีน้ีให้ใชห้ลกัสมบติั ๔ และวิบติั ๔ มาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
กระบวนการ 
 ๕. คุณสมบติัผูว้างแผนและผูด้  าเนินตามแผนการเงิน เป็นศกัยภาพของผูท่ี้จะวางแผนทาง
การเงิน ไดแ้ก่ ความเป็นผูฉ้ลาดในธุรกิจทุกดา้น (สัสะเมธะ) ความเป็นผูฉ้ลาดเก่ียวกบัคน (ปุริสเมธะ) 
ความเป็นผูฉ้ลาดในในการใชเ้คร่ืองมือ (สัมมาปาสะ) และความเป็นผูฉ้ลาดในมนุษยส์ัมพนัธ์ (วาชเปยยะ) 
 จากการสังเคราะห์ผลการวิจยัสามารถน าไปสู่การสร้างแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการบูรณาการ
วางแผนทางการเงินแนวพุทธได ้ดงัน้ี ถา้หากใชจ่้าย ลงทุน และเก็บออมตามสัดส่วนของเงินท่ีมีอยา่ง
เหมาะสมโดยมีความพอประมาณเป็นเกณฑ์ตดัสินจะท าให้การวางแผนทางการเงินมีประสิทธิภาพ
สมดุล ท าให้ชีวิตมีความมัง่คัง่และเป็นสุข โดยไดส้ร้างเป็นรูปแบบ “MCIS Model” M คือ ความรู้
ประมาณในการวางแผน C คือ การบริโภค I คือ การลงทุน และ S คือ การเก็บออม  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thesis were as followed; 1) to study the financial planning, 2) to 
study the financial planning according to Buddhist perspectives, 3) to integrate the financial 
planning with Buddhist perspectives of financial planning, and 4) to present new body of 
knowledge about a model of “integration of financial planning with the Buddhist perspectives”. 
The research methodology was the qualitative research in which data were collected from the 
primary sources, Tipitaka and the secondary sources, commentaries, relevant texts and other 
research works. It was also collected from in-depth interview data. There were 11 key informants 
of interviewees divided into two groups; financial scholars and Buddhist scholars. It needed some 
hermeneutics and interviewees’ opinions due to without Buddhist financial planning directly. All 
collected data were descriptively analyzed and synthesized to be as a model. 

The results of thesis were found that :- 
 Money according to Buddhist point of view was called wealth or treasure. It can be 
divided into two kinds, namely external and internal treasures. The external treasure means other 
valuable things, whereas the internal treasure instants for the noble treasure. The financial 
planning in Buddhist perspective basically begins with rightly gaining treasures in proper 
livelihood. Then it must be managed with the principle of wealth division (Bhogavibhaga) as 
follows; the possessed treasures must be divided into four parts, i.e., the first part is divided for 
oneself and other’s spending, the second third part are set for investment and the forth part is for 
saving. Particularly the first part has to be spent in five divisions (Bhoga Adiya). The five 
divisions of treasure must be spent for five groups of people, namely, for family and relatives, for 
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friends and business partner, for assurance of security, helping others, nation and dedication of 
merit to passed ones, finally for monk and public support.  
 In order to integrate the financial planning according to Buddhist perspective, it is 
implementing for five items, namely; 
 1. Financial checking: All possessions must be checked as what really belongs to. It 
means that it should be wisely checked debit and credit, profitable and unprofitable. In this way it 
is properly set for what should be done about it.  

2. Management of financial planning: To integrate the science of management is needed 
in order to suitably use and divide money into four sections, namely one for saving, one for 
paying and other two for investment. More enterprises increase more money and more wealth.  

3. Future planning: To look forward what will surely happen in the future is needed to set 
the financial planning for life duration starting from beginning of family, enlarging family, 
separating family, and at the old age duration. The future planning particularly focuses on the 
section of saving and investment. At the particular duration, those will surely have enough money 
to spend. To fulfill this point, good friends and wisely decision are needed.  

1. Evaluation of planning: All processes of financial planning are needed in order to 
evaluate about what is successful or not successful. For this point, the principle of 
accomplishment (Sombat) and not accomplishment (Vipat) are needed as a measurable indicator.  

2. The qualification of financial planner: Those who plan the financial work must be 
wisely capable on multi-dimension of enterprises (Sussamedha), on people (Purisamedha), on 
instrumental utility implement (Sammapasa), and on cooperation (Vajapayya).  
 As the result of research synthesis, it can be creating a theory of the integration of 
financial planning in Buddhist way as such condition; if one who spends, invents, and saves 
monetary cluster properly with right moderation as a measure, his life is perfect wealth and 
happy. The financial planning will be adjusted with “MCIS Model”. Each alphabet stands for M = 
Moderation, C = Consume, I = Investment and S = Saving. 
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กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จไดเ้น่ืองจากบุคคลหลายฝ่ายท่ีไดช่้วยเหลือในคร้ังน้ี ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั สถาบนัท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้การศึกษาระดบัปริญญาเอก 
สาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา 
 ขอบคุณพระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย ์คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และคณาจารยทุ์กท่านท่ี
อบรมสั่งสอนใหค้วามรู้ระดบัดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทุกท่าน มีพระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย์
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั เป็นประธาน ท่านอาจารย ์ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิญ รักสัตย ์
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ พงศสุ์พฒัน์ ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิในการสอบคุณภาพการวิจยัท่ี
ไดใ้หค้  าแนะน า และช้ีแจงการจดัท าวทิยานิพนธ์ใหก้ระชบัข้ึนในคร้ังน้ี  
 ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย ์ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ประธานกรรมการคณะกรรมการควบคุม
วทิยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ พงศสุ์พฒัน์ กรรมการ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวิญ  รักสัตย ์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีได้ให้ค  าปรึกษาตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั้ งให้
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี จนส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 ขอบคุณเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความสะดวกดว้ยดีเสมอมา ตลอดเพื่อน
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ทุกท่านท่ีคอยเป็นก าลังใจให้เสมอมา                   
และขอขอบคุณความมีน ้ าใจของเพื่อนร่วมห้องทุก ๆ ทุกท่าน ท่ีคอยให้ก าลงัใจและได้ให้ความ
ช่วยเหลือแนะน าในทุก ๆ ดา้นดว้ยดีมาโดยตลอด และขออนุโมทนาบุญต่อทุกท่านทั้งท่ีไดเ้อ่ยนาม 
และไม่ไดเ้อ่ยนาม ท่ีไดมี้ส่วนช่วยเหลือ สนบัสนุน ใหผู้ว้จิยัสามารถศึกษาเล่าเรียนส าเร็จในคร้ังน้ี 
 สุดท้ายน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ บิดามารดา และญาติมิตรทุกท่านท่ีคอยห่วงใยให้การ
สนบัสนุน และเป็นก าลงัใจเสมอมา ครูอาจารยผ์ูท่ี้ไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทั้งหลายแก่ผูว้ิจยั 
และทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 
 
 

พชัรา ตณัฑยรรยง 
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สารบัญค าย่อ 
 

ผูว้ิจยัใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ          
พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีค ายอ่ และค าเตม็ของคมัภีร์เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
  ค าย่อ ค าเต็ม 
 พระวนัิยปิฎก 
  ว.ิมหา. วนิยปิฏก   มหาวภิงฺค 
 พระสุตตันตปิฎก 

 ที.ปา. สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย  ปาฏิกวคฺค 
 ม.มู. สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
 ม.ม. สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 
 ส .ส. สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย สคาถวคฺค 
 ส .นิ. สุตฺตนฺตปิฏก ส ยตฺุตนิกาย นิทานวคฺค 
 องฺ.จตุกฺก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 
 องฺ.ปญฺจก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต 
 องฺ.สตฺตก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 
 องฺ.ทสก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 
 ข.ุธ. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ขทฺุทกปา  
 ข.ุอุ. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย อุทาน 
 ข.ุเปต. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย เปตวตฺถุ 

  ข.ุชา. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ชาตก 
  ข.ุอป. สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย อปทาน 
 พระอรรถกถา 
  องฺ.เอก.อ. องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี เอกนิปาตฏฺ กถา 

 

 ส าหรับตัวเลขทีอ่ยู่หลงัช่ือย่อของคัมภีร์ใช้ ๒ แบบ ดังนี ้
 ๑) แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า ใช้อ้างอิงพระไตรปิฎก เช่น ม.ม. ๑๓/๓๔๗/๔๗๔.
หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก เล่มท่ี ๑๓ ขอ้ท่ี ๓๔๗ หนา้ท่ี ๔๗๔. เป็นตน้ 
 ๒) แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้า ใชอ้า้งอิงพระอรรถกถา และคมัภีร์ หรือปกรณ์วิเสสอ่ืน ๆ 
เช่น กงฺขา.อ. ๖/๗๒. หมายถึง กงฺขาวติรณีอฏฺ กถา เล่มท่ี ๖/หนา้ท่ี ๗๒. เป็นตน้ 



สารบัญ 
 

  หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย  ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ  ค 
กติติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญค าย่อ  ฉ 
สารบัญ  ช 
สารบัญตาราง  ญ 
สารบัญแผนภูมิ  ฎ 

   

บทที ่๑ บทน า  ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ๑ 
 ๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวจัิย  ๓ 
 ๑.๓ ขอบเขตของการวจัิย  ๓ 
 ๑.๔ วธีิด าเนินการวจัิย  ๔ 
 ๑.๕ เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  ๖ 
 ๑.๖ สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย  ๑๐ 
 ๑.๗ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  ๑๑ 
 ๑.๘ ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย  ๑๑ 

   

บทที ่๒ แนวคดิการวางแผนทางการเงิน ๑๒ 
 ๒.๑ ความหมายทางการเงิน ๑๒ 
 ๒.๒ แนวคิดเร่ืองเงิน ๑๔ 
 ๒.๓ ปัจจัยทีส่่งผลกระทบทางการเงิน ๑๕ 
 ๒.๔ การวางแผนทางการเงิน ๑๗ 
 ๒.๕ การวางแผนการออม ๒๑ 
 ๒.๖ การวางแผนการลงทุน ๒๓ 
 ๒.๗ การวางแผนความเส่ียง ๒๗ 



 ซ 

 ๒.๘ การวางแผนเกษียณ  ๓๑ 
 ๒.๙ การวางแผนภาษี  ๓๓ 
 ๒.๑๐ การวางแผนมรดก  ๓๗ 

   

บทที ่๓ แนวคดิทางการเงินในพระพทุธศาสนา  ๓๙ 
 ๓.๑ ความหมายของทรัพย์  ๓๙ 

 ๓.๒ การแสวงหาทรัพย์  ๔๓ 

 ๓.๓ การบริหารทรัพย์  ๔๗ 

 ๓.๔ การจัดสรรบริหารทรัพย์  ๕๓ 

 ๓.๕ การบริโภคทรัพย์  ๖๐ 

 ๓.๖ ปัจจัยทีส่่งผลต่อทรัพย์  ๖๕ 

 ๓.๗ ปัญหาและการแก้ปัญหาด้านทรัพย์  ๖๙ 

 ๓.๘ ลกัษณะการใช้ทรัพย์ของเศรษฐี  ๗๓ 

 ๓.๙ ประโยชน์ของการวางแผนการเงิน  ๗๔ 
   

บทที ่๔ บูรณาการการวางแผนทางการเงินแนวพทุธ  ๗๙ 
 ๔.๑ การตรวจสอบสถานะทางการเงิน  ๘๑ 
  ๔.๑.๑ การตรวจสอบระบบสถานะชีวติทางการเงินแนวพุทธ  ๘๒ 
  ๔.๑.๒ การตรวจสอบสถานะทางการเงินปัจจุบัน  ๘๕ 
  ๔.๑.๓ ยดึแนวคิดของหลกัอธิษฐานธรรม ๔ เพ่ือการวางแผนขั้นต้น  ๙๑ 
  ๔.๑.๔ การสังเคราะห์การบูรณาการทางการเงินในการตรวจสอบ

สถานะทางการเงิน 
  

๙๒ 
 ๔.๒ การบริหารจัดการชีวติด้านการเงิน  ๙๔ 
  ๔.๒.๑   บทบาทของงบประมาณในการวางแผนการเงิน  ๙๕ 
  ๔.๒.๒ การจัดท างบประมาณเงินสด  ๙๖ 
  ๔.๒.๓ การคาดคะเนรายได้หรือเงินสดรับ  ๙๘ 
  ๔.๒.๔ หลกัโภควภิาคในการบริหารจัดการด้านการเงินแนวพุทธ  ๑๐๐ 
  ๔.๒.๕ รูปแบบของการวางแผนการบริหารการเงินบุคคล  ๑๐๔ 
  ๔.๒.๖ การสังเคราะห์การบูรณาการทางการเงินในการบริหารจัดการ

ชีวติด้านการเงิน 
  

๑๐๖ 
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 ๔.๓ การวางแผนอนาคต  ๑๐๘ 
  ๔.๓.๑   การวางแผนการเงินการเงินในแต่ละช่วงชีวติ  ๑๐๙ 
  ๔.๓.๒ การออม  ๑๑๑ 
  ๔.๓.๓ การวางแผนภาษี  ๑๑๒ 
  ๔.๓.๔ การบริหารความเส่ียง  ๑๑๔ 
  ๔.๓.๕ การลงทุน  ๑๑๖ 
  ๔.๓.๖ การวางแผนมรดก  ๑๒๓ 
  ๔.๓.๗ การวางแผนเกษียณ  ๑๒๕ 
  ๔.๓.๘ การสังเคราะห์บูรณาการทางการเงินในการวางแผนอนาคต  ๑๒๙ 
 ๔.๔ การจัดท าแผนติดตามประเมินผล  ๑๓๒ 
 ๔.๕ คุณสมบัติผู้วางแผนและด าเนินตามแผนการเงิน  ๑๓๗ 
 ๔.๖ การสังเคราะห์วางแผนทางการเงินแนวพุทธเชิงบูรณาการ  ๑๔๐ 
      

บทที ่๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ  ๑๔๕ 
 ๕.๑ สรุปผลการวจัิย  ๑๔๕ 
  ๕.๑.๑   การวางแผนการเงิน  ๑๔๖ 
  ๕.๑.๒ การวางแผนการเงินแนวพุทธ  ๑๔๘ 
  ๕.๑.๓ บูรณาการการวางแผนการเงินแนวพุทธ  ๑๕๓ 
  ๕.๑.๔ รูปแบบการวางแผนการเงินแนวพุทธ  ๑๖๓ 
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ  ๑๖๕ 
  ๕.๒.๑   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๑๖๕ 
  ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย  ๑๖๖ 
      

บรรณานุกรม  ๑๖๗ 
   

บุคคลานุกรม  ๑๗๕ 
      

ประวตัิผู้วจิัย   ๑๗๙ 
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สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางที ่๓.๑ เปรียบเทยีบความอยากได้ (โลภะ) และความอยากท า (ฉันทะ) ๗๕ 
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สารบัญแผนภูมิ 
  หน้า 
แผนภูมิที ่๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย ๑๐ 
แผนภูมิที ่๓.๑ หลกัการจัดสรรทรัพย์ ๕๕ 
แผนภูมิที ่๔.๑ แผนทีแ่นวคิดหลกัธรรมการเร่ิมตรวจสอบและวางแผนทางการเงิน ๙๓ 
แผนภูมิที ่๔.๒ ชาร์ตแนวคิดตามหลกัโภควภิาค ๔ ๑๐๘ 
แผนภูมิที ่๔.๓ สรุปแผนทีค่วามคิดบูรณาการการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ ๑๓๐ 
แผนภูมิที ่๔.๔ ผงัแนวคิดบูรณาการด้วยหลกัธรรมสมบัติ ๔ และวบิัติ ๔ ๑๓๔ 
แผนภูมิที ่๔.๕ กระบวนการวางแผนทางการเงิน ๑๓๖ 
แผนภูมิที ่๔.๖ คุณสมบัติผู้เป็นทีป่รึกษาและผู้วางแผนทางการเงิน ๑๓๙ 
แผนภูมิที ่๔.๗ ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน ๑๔๓ 
แผนภูมิที ่๕.๑ แสดงสรุปผงัแนวคิดการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ ๑๕๘ 
แผนภูมิที ่๕.๒ แสดงผงับูรณาการหลกัพุทธธรรมเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนทางการเงิน ๑๖๐ 
แผนภูมิที ่๕.๓ MCIS MODEL ๑๖๓ 
 



 
 

บทที ่๑ 
บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การก าหนดแนวทางการพฒันาประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปีท่ีผ่านมานั้นมี
จุดมุ่งหมาย คือ การมุ่งน าพาประเทศไปสู่ภาวะความมัง่คัง่ และความทนัสมยั แต่หากพิจารณา              
โดยละเอียดพบว่าส่วนหน่ึงยงัพบกับปัญหาด้านสุขภาพอนามยั การศึกษา ปัญหาอาชญากรรม 
อุบติัเหตุ และอุบติัภยัรวมถึงปัญหาสังคมและความแตกร้าวในครอบครัว ตลอดจนปัญหาการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและการน ามาใช้อย่างฟุ่มเฟือยเกินความพอดีโดยขาดการค านึงถึงหลกั
คุณธรรม จริยธรรม ลว้นน ามาซ่ึงความทุกข์๑ 
 หากพิจารณาจากในแง่มุมของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ียึดหลกัทางสายกลาง ท่ีช้ีแนวทางการ
ด ารงอยูแ่ละปฏิบติัของประชาชนในทุกระดบัให้ด าเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมี
ความพร้อมท่ีจะจดัการต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ รอบคอบและ
ระมดัระวงั ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน เพื่อให้การด าเนินชีวิตมีความสมดุลและย ัง่ยืน 
สามารถอยูไ่ดแ้มใ้นโลกโลกาภิวตัน์ท่ีมีการแข่งขนัสูง ดงันั้นการพฒันาประเทศท่ียึดถือการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ และความมัง่คัง่ทางตวัเงินและวตัถุเป็นตวัตั้งนั้น ถือว่าเป็นการพฒันาท่ีต้องการ
แนวทางรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งยทุธวธีิพฒันาไปสู่ความย ัง่ยืนและมัน่คงเพื่อให้มีการขยายตวัในทาง
ท่ีดีข้ึน แต่ดว้ยปัญหาท่ีไม่สามารถกระจายรายได้จากคนร ่ ารวยมาสู่คนยากจนได้ จึงปรากฏผลว่า                
มีความแตกต่างและเหล่ือมล ้าในดา้นรายไดข้องคนในประเทศเพิ่มสูงข้ึนอยา่งชดัเจน พร้อมทั้งเกิด
ปัญหาภาวะหน้ีสินล้นพน้ตวัทั้งในระดบับุคคลและระดบัประเทศ เป็นผลจากความไม่พอเพียง 
หรือไม่พอประมาณในความตอ้งการท่ีมากข้ึนอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดจนเกินความพอดีและขยายวงกวา้ง
มากข้ึนเร่ือย ๆ จนก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม  
 ดงันั้น ภายหลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไดมี้การทบทวนและปรับทิศทาง 
การพฒันาประเทศสู่กระบวนทศัน์แบบใหม่ ซ่ึงได้มีการเร่ิมต้นตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

                                                        
 ๑สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “บทสรุปรายงานการศึกษาฉบบัคดัย่อและ
รายงานวิเคราะห์ดัชนีช้ีวดัและรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมตามผลการศึกษาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”, รายงานการวจัิย, (อุบลราชธานี : มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี), ๒๕๕๐, หนา้ ๒๐. 



 ๒ 

สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ท่ีไดเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงมาให้ความส าคญักบัคนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันา มากกว่ามุ่งเน้นแต่การสร้าง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงท าให้เกิด
การพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีขาดความสมดุล๒ สรุปเป็นบทเรียนไดว้่า เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหาการ
พฒันาไม่ย ัง่ยืน๓ ดว้ยเหตุน้ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๘ จึงถือเป็นจุดเปล่ียน
คร้ังส าคญัท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาประเทศในมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุมรอบดา้นและมีดุลยภาพ 
โดยปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองคร์วม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายในสังคม มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพฒันา ซ่ึงไดส่้งผลให้เกิดกระบวนการเสริมสร้าง
ความเขม้แข็ง ให้กบัชุมชนและเครือข่ายประชาสังคมในระดบัต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะ
การน าทุนทางสังคมมาใช้เป็นพื้นฐานในการพฒันาท าให้สามารถช่วยบรรเทาความรุนแรงจาก
ปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจได ้เป็นเหตุใหห้ลายชุมชนสามารถพน้จากภาวะหน้ีสินและพลิกฟ้ืนจากความ
ทุกขย์ากล าบากใหส้ามารถกลบัมาด ารงชีวติแบบพอเพียงไดอ้ยา่งเขม้แข็ง ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ท่ีไดอ้ญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ประเทศใหต้ั้งอยูบ่นหลกัพื้นฐาน ของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุม้กนัท่ี
ดี โดยมีเง่ือนไขท่ีส าคญั คือ เร่ืองคุณธรรมและความรู้ เพื่อกา้วไปสู่สังคมแห่งฐานความรู้ไดอ้ยา่ง
สมดุลและเกิดสันติสุข  
 จากสภาวะเศรษฐกิจและแนวทางในการแกไ้ขตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี ๑๐ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาคนในดา้นคุณธรรมและความรู้ เพื่อให้การพฒันาเศรษฐกิจ
ของชาติไปในทิศทางของความพอเพียง แต่อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีบุคคลตอ้งเผชิญอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้
ในปัจจุบนั คือ ปัญหาเร่ืองการเงิน๔ ซ่ึงเป็นส่ิงแลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเป็นอยูท่ี่ดี มีความ
มัน่คง มัง่คัง่ ดังนั้นเงินจึงเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินชีวิต ท าให้วิถีชีวิตของมนุษยมี์การด้ินรน
เพื่อใหส้ามารถด าเนินต่อไปในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ดงันั้น การด ารงชีวิตจึงตอ้งเผชิญกบัปัญหา

                                                        
 ๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), เศรษฐศาตร์แนวพุทธ, พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพมู์ลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๘), หนา้ ๖. 
 ๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพค์ร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๒), หนา้ ๑๓. 
 ๔กิตติพฒัน์ แสนทวสุีข, เงินทองต้องใส่ใจ, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั เจเอสที พบัลิชช่ิง จ  ากดั, 
๒๕๕๐), หนา้ ๒. 
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ไม่ราบร่ืน ตั้งแต่เกิดเป็นทารก เด็ก ผูใ้หญ่ จนย่างเขา้วยัชรา บางคร้ังตอ้งทนกบัความเจ็บป่วยทาง
ร่างกายและจิตใจ และถึงแก่ความตายในท่ีสุด ทุกขั้นตอนของการด าเนินชีวิตตอ้งค านึงถึงการเงิน
เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายความตอ้งการของชีวติและพร้อมท่ีจะมีวธีิการบริหารจดัการท า
ใหมี้ปัญหาของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยั จึงสนใจท่ีจะศึกษา เพื่อจะไดน้ าเสนอการอยูร่อด และเพื่อความมี
ฐานะการเงินท่ีดี อนัจะน าไปสู่ความตอ้งการอนัเป็นเป้าหมายของแต่ละชีวิต ในด้านต่าง ๆ เช่น           
การมีครอบครัวท่ีดี การมีสุขภาพท่ีดี การมีสังคมท่ีดี และการมีจิตใจท่ีดีเป็นต้น ในสังคมยุค
เศรษฐกิจท่ีจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนการด าเนินชีวิตตลอดเวลา โดยเฉพาะทางการเงินท่ีเป็นตน้เหตุ
หน่ึงของปัญหา เพื่อน ามาซ่ึงความมัน่คง มัง่คัง่และย ัง่ยืน โดยน าหลกัพุทธเศรษฐศาสตร์ การจดัสรรทรัพย ์
หลกัการใชส้อยซ่ึงกล่าวไวใ้นโภควิภาค๔๕ ในคมัภีร์พระพุทธศาสนามาประยุกตใ์ชใ้นวิถีทางการ
วางแผนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแนวพุทธธรรม๖ เพื่อให้การด าเนินชีวิตของมนุษย์
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและดีงาม และก่อให้เกิดสังคมท่ีสงบร่มเยน็ มวลมนุษยอ์ยูก่นัอยา่งสงบสุขตาม
แนวทางวถีิพุทธ 
 

๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาการวางแผนทางดา้นการเงิน 
 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาการวางแผนทางดา้นการเงินแนวพุทธ 
 ๑.๒.๓ เพื่อบูรณาการการวางแผนทางการเงินดว้ยการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ 
 ๑.๒.๔ เพื่อน าเสนอแนวทางการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบัรูปแบบ “บูรณาการการ
วางแผนทางการเงินดว้ยการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ” 
 

๑.๓ ขอบเขตของการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้ าหลกัธรรมจากพระไตรปิฎกฉบบับาลี-ไทย ฉบบัมหามกุฏราช
วิทยาลยั เป็นทฤษฎีหลกัการวางแผนทางการเงินพร้อมกบัคน้ควา้เอกสารงานวิจยัและหนงัสือทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนทางการเงินมาเป็นหลกัฐานทางวิชาการ เพื่อเป็นการ
ยืนยนัองค์ความรู้แนวพุทธท่ีจะสามารถน ามาเป็นตน้แบบทางวางแผนทางการเงิน คือ “การศึกษา

                                                        
 ๕ที.ปา. ๑๑/๑๙๗/๑๖๙. 
 ๖แกว้ ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส์ านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หนา้ ๙๖ - ๙๗. 
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หลกัพุทธธรรมท่ีน ามาใชใ้นแสวงหาทรัพยสิ์น การบริโภค และการดูแลรักษาท่ีสอดคลอ้งกบัการ
วางแผนทางการเงิน” 
 

๑.๔ วธิีการด าเนินการวจิัย 
 ส าหรับวิธีการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงประกอบ 
ดว้ยหลกัการอยู ่๒ ประเด็นดงัน้ี 
 ๑.๔.๑ การส ารวจเอกสาร (Review Literature) โดยศึกษาหลกัการ ทฤษฎีการวางแผนทาง 
การเงินท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และเอกสารทางพุทธศาสตร์ ซ่ึงใชไ้ตรปิฎกเป็นหลกั และวิชาการทางพุทธศาสนา 
ท่ีสอดคลอ้งกนั  
 ๑.๔.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูท้รงคุณวุฒิแบบเจาะจง รวม ๑๒ รูป/คน 
โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ พระภิกษุสงฆ ์จ านวน ๖ รูป ส่วนท่ี ๒ ฆราวาส จ านวน ๖ คนซ่ึง
การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลตวัอยา่ง จ  านวน ๑๒ ท่านนั้น ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผูมี้คุณวุฒิทางวิชาการดา้น
การวางแผนการเงิน เป็นแบบอยา่งทางการเงินท่ีดีและผูท้รงคุณวุฒิดา้นพุทธศาสนา เพื่อคน้หารูปแบบ 
องคค์วามรู้ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีสมบูรณ์และบกพร่องนอ้ยท่ีสุด 
 จากนั้นน าเสนอทฤษฎีรูปการวางแผนการเงินแนวพุทธ บทสัมภาษณ์พร้อมด้วยการ
วเิคราะห์ สังเคราะห์ แลว้บูรณาการมาเป็นรูปแบบ “การวางแผนทางการเงินแนวพุทธ”  
 ดงันั้น เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงวางล าดบัขั้นตอนการ
ศึกษาวจิยัไวด้งัต่อไปน้ี  
 ๑) การศึกษาวจัิยงานด้านเอกสาร  
 ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
การเงิน และการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงเป็นการรวบรวมข้อมูลทัว่ไปท่ีสอดคล้องกันเพื่อมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ตามกรอบการวิจยั เพื่อให้เหมาะสมกบัยุคปัจจุบนั โดยยึดหลกัธรรมใน
พระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการศึกษา โดยการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   (๑) ส ารวจขอ้มูลจากเอกสารปฐมภูมิ คือคมัภีร์พระไตรปิฎก พร้อมทั้งขอ้มูลจากเอกสาร
ทุติยภูมิ คือ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ เอกสารงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารา หนงัสือ วารสาร บทความ งาน
เขียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้การวิจยัจากหอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ หอสมุดมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
  (๒) น าขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียง อธิบายความ ตามประเด็นการศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบั
การวางแผนทางการเงิน  
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  (๓) ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้น ามาสังเคราะห์ให้เขา้กบัประเด็นของกรอบแนวคิด ใน
การวจิยั 
  (๔) ขอค าแนะน าปรึกษา และความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และจาก
ท่านผูรู้้ท่ีมีความช านาญการและแตกฉานเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีท าการวิจยั 
 ๒) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 การสัมภาษณ์ผูท้รงวุฒิ ซ่ึงคดัเลือกจาก ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถดา้นการเงิน และประสบ
ความส าเร็จในการวางแผนทางการเงิน และผูท่ี้ทรงคุณดา้นพระพุทธศาสนา เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
ผู ้วิจ ัยจึงได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ เป็นส่วนประกอบโดยกลุ่ม 
ผูท้รงคุณวุฒิในการศึกษาคร้ังน้ี มีจ  านวนจ านวน ๑๒ รูป/คน โดยแบ่งกลุ่มประชากรท่ีจะศึกษา
ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
  (๑) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ไดแ้ก่ ทรงคุณวุฒิดา้นการเงิน ผูป้ระสบ
ความส าเร็จดา้นการวางแผนทางการเงินในการด าเนินชีวิต ซ่ึงมีคุณสมบติัในด้านบริหารจดัการ
วางแผนทางการเงินจ านวน ๖ คน 
  (๒) กลุ่มนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความเช่ียวชาญ
ทางดา้นวชิาการทางพระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง ทั้งคฤหสัถแ์ละบรรพชิต จ านวน ๖ รูป/คน 
 ๓) การปรึกษาและน าเสนอผลงานวจัิย 
 ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาคน้ควา้งานวิจยั จนถือว่าไดค้วามสมบูรณ์ ก็ได้น างานวิจยัช้ินน้ีมา
ปรึกษาและน าเสนอผลงาน โดยมีล าดบัข้ึนตอนดงัน้ี 
 ๑. น าเสนอรูปแบบและผลการวจิยัท่ีคน้พบต่อคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ทั้ง ๓ คน 
 ๒. เชิญคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้ง ๓ คนมาประชุมร่วมกนั เพื่อร่วมพิจารณา
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบและผลการวจิยัท่ีไดน้ าเสนอ 
 ๓. น าผลงานเสนอในการสัมมนาวิจยันิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั
ก าหนด เพื่อรับฟังการวจิารณ์ผลงาน และตอบขอ้ซกัถามของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา เพื่อจะเป็นประโยชน์
ในการปรับความสมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์ 
 ๔. เสนองานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เพื่อขอสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยั 
 

๑.๕ เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 พระมหาสมโภช ิิติ าโณ (ศรีพันธ์)  ได้ท าการศึกษาเ ร่ือง “ศึกษาวิ เคราะห์
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก” ผลการศึกษา พบวา่ ปัญหาชีวิตของมนุษยใ์นแง่เศรษฐกิจ มี
สาเหตุมาจากการสร้างระบบโดยความคิดและการกระท าของมนุษยเ์อง เพราะขาดความรู้ความ
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เขา้ใจอตัวิสัย คือ ชีวิต และร่างกายของตน แต่การศึกษาตามแนวพระไตรปิฎกยงัมีมุมมองยอมรับ
ความสามารถของมนุษยท่ี์สามารถพฒันาไปสู่เป้าหมายในการแกปั้ญหาของมนุษย ์และสังคมท่ีมีอยู่
ได ้ดว้ยการศึกษาให้เขา้ใจชีวิตจิตใจตนเองและส่ิงแวดลอ้มอยา่งถ่องแท ้และอยา่งเป็นขั้นตอน ซ่ึง
จะท าใหจ้ดัการกบัปัญหาเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ๗ 
 พระมนตรี ปญฺ าสิริ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “เศรษฐกิจชุมชนกบัการพึ่งพาตนเองของกลุ่ม
ศรัทธาวดับา้นทพั อ าเภอแม่แจ่มจงัหวดัเชียงใหม่” ผลการวิจยั พบว่า เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่ม
ศรัทธาวดับา้นทพัมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัลกัษณะการประกอบอาชีพ ระบบการผลิตการบริโภค
และกระบวนผลิตของชุมชนซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้เกิดการแกปั้ญหาและบริการจดัการ
เก่ียวกบัปัจจยัในการผลิตของชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมระหวา่งวิถีการผลิตแบบดั้งเดิมท่ียงัสามารถ
คงอยูไ่ดก้บักระบวนการผลิตท่ีไดเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงไปซ่ึงให้ความส าคญักบัวิธีการผลิตท่ีมีเร่ืองของ
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิทยาการสมยัใหม่เขา้มาเก่ียวขอ้งมากข้ึน เง่ือนไขท่ีท าให้เศรษฐกิจ
ชุมชนกลุ่มศรัทธาวดับา้นทพัพึ่งตนเองได ้ไดแ้ก่ทุนทางดา้นโครงสร้างกลุ่มศรัทธาวดั ทุนทางสังคม 
ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติ และทุนทางกลุ่ม องคก์รและเครือข่ายเศรษฐกิจ
ชุมชน และพบวา่ เศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมในการพึ่งตนเองของกลุ่มศรัทธาวดับา้นทพัควรมีการ
ประกอบอาชีพท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน การบริโภคควรใหค้วามส าคญักบัแหล่งอาหารท่ีมีอยูใ่น
ชุมชนให้มากท่ีสุด กระบวนการผลิตควรมีการปรับเปล่ียนให้เกิดความเหมาะสมโดยเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมและรูปแบบการผลิตดว้ยองคค์วามรู้ เทคโนโลยีและ
วทิยาการสมยัใหม่ซ่ึงแนวทางดงักล่าวมีเป้าหมายเพื่อสามารถลดตน้ทุนในการผลิต เพิ่มรายไดแ้ละ
ลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน๘ 
 พนัต ารวจโทภาณุวิชญ์ ทองยิม้ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การสร้างตวัแบบเพื่อพฒันาขีดความ 
สามารถของผูน้ าทอ้งถ่ินในการบริหารงานพฒันาชนบทระดบัหมู่บา้นด้านเศรษฐกิจครัวเรือน”    
จากการศึกษา พบว่า การพฒันาขีดความสามารถของผูน้ าทอ้งถ่ินในการบริหารงานพฒันาชนบท
ระดับหมู่บ้านควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อปัจจัย การมีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมของ

                                                        
 ๗พระมหาสมโภช ิิ ติ าโณ (ศรีพันธ์), “ศึกษาวิ เคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนว
พระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั), ๒๕๓๖, ๑๒๐ หนา้. 
 ๘พระมนตรี ปญฺ าสิริ, “เศรษฐกิจชุมชนกบัการพึ่งพาตนเองของกลุ่มศรัทธาวดับา้นทพั 
อ าเภอแม่แจ่มจังหวดัเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๔๙, ๑๓๐ หนา้. 
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ผูป้ฏิบติังาน (M) ขอ้มูลข่าวสาร (l) กลุ่มทางสังคมในชุมชน (S) เทคโนโลย ี(T) และระบบเศรษฐกิจ
ในชุมชน (E) ตามล าดบั และพบว่าผูน้ าทอ้งถ่ินไม่ให้ความส าคญัแก่ปัจจยัทรัพยากรในชุมชน (R) 
ส่วนประชาชนไม่ได้ให้ความส าคญัแก่ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร (I) จากขอ้ค้นพบท าให้ได้ตวัแบบ 
MISTER-C เพื่อพฒันาขีดความสามารถของผูน้ าทอ้งถ่ินในดา้นปัญหาอุปสรรคนั้น ส่วนใหญ่เห็น
ว่าผูน้ าทอ้งถ่ินไม่มีความเสียสละ ขาดความสามคัคีในการท างาน ไม่มีความรู้ ทกัษะ และการ
บริหารจดัการท่ีดี เพื่อพฒันาหมู่บา้นดา้นเศรษฐกิจครัวเรือน 
 ผลการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาขีดความสามารถของผูน้ าทอ้งถ่ินในการบริหารงาน
พฒันาชนบทระดับหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจครัวประกอบด้วย ๒ ช่วงเวลา คือ ช่วงท่ีหน่ึงได้ใช้
แนวทาง MISTER-C มาด าเนินการพฒันาขีดความสามารถ ผลปรากฏวา่ ยงัไม่สามารถพฒันาการ
เสียสละเพื่อส่วนรวมของผูน้ าถึงระดบัท่ีน่าพึงพอใจได ้และยงัมีผลปัจจยัอ่ืน ๆ ตามมา ช่วงท่ีสอง 
ไดใ้ชแ้นวทางส าหรับการพฒันาขีดความสามารถผูน้ าทอ้งถ่ินซ่ึงไดม้าจากการสร้างขอ้สรุปทางสังคม ผล
ปรากฏว่า ผูว้ิจ ัยได้พฒันารูปแบบท่ีมีความสมดุล เป็นระบบและองค์รวม คือ ตัวแบบ BAN-
MISTER-C Model ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันากระบวนการขั้นตอน และวิธีการพฒันาขีด
ความสามารถของผูน้ าทอ้งถ่ินในการบริหารงานพฒันาชนบทระดบัหมู่บา้นดา้นเศรษฐกิจครัวเรือนใหสู้งข้ึนได้๙  
 ศิริ ฮามสุโพธ์ิ ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันาศกัยภาพการพึ่งตนเองในระดบัหมู่บา้น” จากการศึกษา 
พบว่า หมู่บา้นจะพึ่งตนเองไดน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ยตวัช้ีวดั ๕ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลยีหรือ
เคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นทรัพยากร ดา้นจิตใจ และดา้นสังคมวฒันธรรม 
ซ่ึงศักยภาพการพึ่ งตนเองในทั้ ง ๕ ด้านของหมู่บ้านท่ีตกเป็นตัวอย่างในคร้ังน้ีอยู่ระดับต ่ า                      
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นแรงงาน ภาวะผูน้ า การมีจิตส านึกของความเป็นสมาชิกของหมู่บา้นหรือ
ชุมชน การรวมกลุ่ม หรือการสร้างเครือข่ายทุนทางสังคมในหมู่บ้าน การเรียนรู้ร่วมกันของ
ประชาชนในหมู่บา้น ศกัยภาพของหมู่บา้นในการจดัการและพฒันาตนเอง และการมีวิสัยทศัน์
ร่วมกนัของคนในหมู่บา้น๑๐ 
 พระสมร  กุสโล ไดท้  าการวจิยัเร่ือง “ปรัชญาการด ารงชีวิตตามหลกัปัจจยัส่ีในพระพุทธศาสนา” 
ผลการศึกษา พบว่า ปรัชญาการด ารงชีวิตตามหลกัปัจจยัส่ีในพระพุทธศาสนา มีความหมายทัว่ไป

                                                        
 ๙พนัต ารวจโทภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม, “การสร้างตวัแบบเพื่อพฒันาขีดความสามารถของผูน้ า
ท้องถ่ินในการบริหารงานพฒันาชนบทระดับหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจครัวเรือน”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัแม่โจ)้, ๒๕๔๔, ๑๒๐ หนา้. 

๑๐ศิริ ฮามสุโพธ์ิ, “การพฒันาศกัยภาพการพึ่งตนเองในระดบัหมู่บา้น”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), ๒๕๔๖, ๒๒๓ หนา้. 
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และความหมายการบริโภคปัจจยัส่ีส าหรับพระภิกษุสงฆ์ และคฤหสัถ์ ส่วนหลกัการใช้ปัจจยัส่ีใน
พระพุทธศาสนามี ๒ ลกัษณะ คือ หลกัการใชปั้จจยัส่ีส าหรับพระภิกษุสงฆแ์ละหลกัการใชปั้จจยัส่ี
ส าหรับคฤหสัถ์ สรุปไดว้่า ปรัชญาการด ารงชีวิตตามหลกัปัจจยัส่ี ในพระพุทธศาสนา มีผูเ้ก่ียวขอ้ง 
๒ อยู่ประเภท คือ พระภิกษุสงฆแ์ละคฤหัสถ์ และปรัชญาการด ารงชีวิตส าหรับพระภิกษุสงฆต์าม
หลกัปัจจยัส่ีในพระพุทธศาสนา ได้ยึดเอาหลกัของพระธรรมวินัยเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบติัส่วนปรัชญาการด ารงชีวติส าหรับคฤหสัถต์ามหลกัปัจจยัส่ีในพระพุทธศาสนา ไดย้ึดเอาหลกั
ของศีลธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั๑๑ 
 พระอุทิศ อภิวโร ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาหลกัพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและ
เศรษฐกิจ” จากการศึกษาหลกัพุทธธรรมพบวา่ ปัญหาชีวิตของคนเรานั้น มีปัญหาพื้นฐานของชีวิต
อนัเดียวกนั นั้นคือ ความทุกข ์ไม่วา่จะเป็นทุกขก์ายหรือทุกขใ์จ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความโลภ ความ
โกรธ ละความหลง แต่การแกปั้ญหาทางพระพุทธศาสตร์นั้น ให้ความส าคญักบัการแกปั้ญหาชีวิต
จากภายในมาสู่ภายนอก ท่ีมุ่งเอาชนะกิเลสตณัหาท่ีมีอยูใ่นจิตใจ โดยการเนน้ให้มีสติปัญญารู้เท่าทนั
ในปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแกปั้ญหาตามเหตุปัจจยั 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้สนอแนะให้มีนโยบายการพฒันาศกัยภาพการพึ่งตนเองในระดบัหมู่บา้น 
นโยบายน้ีเม่ือน าไปปฏิบติัจะตอ้งผ่านกลยุทธ์ท่ีประกอบดว้ยการปฏิรูประบบบริหารโดยมีการปฏิรูป
ระบบราชการของกระทรวง ทบวง กรม เพื่อให้เอ้ือต่อการพฒันาและบริการประชาชนและการพฒันา
ศกัยภาพของผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี ผูน้  าชุมชนและประชาชน ซ่ึงทั้ง ๒ ดา้น จ าเป็นตอ้งท าควบคู่กนัไป 
 ส่วนการด าเนินชีวิตสังคมนั้นมี ๒ ระดบั คือ ระดบัทัว่ไป เป็นชีวิตของผูค้รองเรือนตอ้งอยู่
ในระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม ยอมรับระบบเศรษฐกิจท่ีสังคมสร้างข้ึนมาดว้ยความเขา้ใจและอีก
ระดบัหน่ึง คือ ผูส้ละออกจากการครองเรือน มาด าเนินชีวิตให้เป็นอิสระ ไม่ตอ้งอาศยัวตัถุมากนกั  
มีความเป็นอยูอ่ยา่งบริสุทธ์ิทางจิตวิญญาณ และมีคุณภาพชีวิตโดยคุณธรรม ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นโดย
การพฒันาตนเองใหไ้ปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวติ ซ่ึงสามารถสรุปการพฒันาตนไดด้งัน้ี คือ 
 ๑. การพฒันากาย คือ เป็นการพฒันาความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
 ๒. การพฒันาศีล คือ การพฒันาความประพฤติใหอ้ยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดด้ว้ยดี 
 ๓. การพฒันาจิต คือ การฝึกฝนอบรมจิตใหเ้ขม้แขง็มัน่คงเจริญงอกงามดว้ยคุณธรรม 

                                                        
๑๑พระสมร กุสโล, “ปรัชญาการด ารงชีวิตตามหลกัปัจจยัส่ีในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘,                 
๑๐๒ หนา้. 



 ๙ 

 ๔. การพฒันาปัญญา คือ การอบรมปัญญาให้รู้และเขา้ใจส่ิงทั้งหลายตามความเป็นจริงท า
จิตใหเ้ป็นอิสระ ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพฒันาตน 
 พระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจไว ้๒ ขั้นคือ 
 ๑. ขั้นภายนอก (วตัถุ) สอนไม่ใหเ้กียจคร้านในการประกอบอาชีพการงาน คือ การพยายาม
สร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้ดีข้ึนด้วยการนรู้จกัขยนัหมัน่เพียรและการเก็บออม นอกจากนั้นก็ให ้         
งดเวน้การเหตุแห่งความเส่ือมฉิบหายของโภคทรัพย ์
 ๒. ขั้นภายใน (จิตใจ) สอนให้มีอริยทรัพย ์คือ การหัดควบคุมความตอ้งการหรือหัดคิด          
หดัใชปั้ญญา สั่งสอนตนเองให้เป็นนายอยูเ่หนือวตัถุ อนัเป็นการสร้างคุณธรรมประจ าใจข้ึนแทนทรัพย ์
ซ่ึงจะช่วยยกระดบัคุณค่าของชีวติใหสู้งยิง่ข้ึนไป๑๒ 
 พระกัณฐพล โอภาโส ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “ศึกษาวิเคราะห์เร่ืองทรัพยใ์นพุทธปรัชญาเถรวาท” 
ผลจากการวจิยัพบวา่ ทรัพยใ์นทศันะพุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัอ านวยประโยชน์
หรือให้ส าเร็จประโยชน์ ปละความสุขแก่ผูค้รอบครอง เพื่อใชใ้นการด ารงชีวิตในปัจจุบนัและชีวิต
ในอนาคต โดยมีลกัษณะ ๒ อย่าง คือ ๑) เป็นโลกิยทรัพยภ์ายนอก ๒) เป็นโลกุตตรทรัพย์ หรือ
ทรัพยภ์ายใน ซ่ึงทรัพยท์ั้ง ๒ อย่างน้ีพุทธปรัชญามีวิธีการปฏิบติัต่อทรัพยท่ี์แตกต่างกนั คือ นบัตั้งแต่ 
ขั้นตอนการแสวงหา การรักษา การใช้ประโยชน์ เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามทรัพยท์ั้ง ๒ อย่างน้ีก็มี
ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกัน อิงอาศัยซ่ึงกันและกัน ในฐานะท่ีเป็นปัจจัยส าคญัในการน าพาผู ้
ครอบครองไปพบกบั “ความสุข” ไดเ้หมือนกนั จะมีความแตกต่างกนัตรงท่ีความสุขท่ีเกิดจากโลกิยทรัพย ์
หรือทรัพย์ภายนอกเป็นเพียงความสุขท่ีต้องอาศยัส่ิงอ่ืนเป็นองค์ประกอบ จึงเป็นเพียงความสุข 
ระยะสั้น ๆ ส่วนโลกุตตรทรัพย ์หรือทรัพยภ์ายในเป็นปัจจยัให้เกิดความสุขท่ีไม่อิงอาศยัส่ิงอ่ืนเป็น
องค์ประกอบ จึงเป็นความสุขท่ีแท้จริงอนัเป็น จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ บรรลุ
ปรมตัถสุข ท่ีเรียกวา่ “นิพพาน”๑๓ 
 
 

                                                        
 ๑๒พระอุทิศ อภิวโร, “การศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและเศรษฐกิจ”. 
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั), 
๒๕๔๗, ๑๕๐ หนา้. 
 ๑๓พระกณัฐพล โอภาโส, “ศึกษาวเิคราะห์เร่ืองทรัพยใ์นพุทธปรัชญาเถรวาท”. วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย),  ๒๕๔๗,                 
๑๑๒ หนา้. 



 ๑๐ 

๑.๖ สรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
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แผนภูมิที ่๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 



 ๑๑ 

๑.๗ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑.๗.๑ สามารถน าหลกัการการวางแผนทางการเงินไปใชใ้นชีวติจริงได ้
 ๑.๗.๒ มีการพฒันาหลกัการวางแผนทางการเงินในพระพุทธศาสนา  
 ๑.๗.๓ มีการประยกุตใ์ชแ้บบบูรณาการการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ 
 ๑.๗.๔ ท าให้สามารถน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบัรูปแบบการวางแผน
ทางการเงินแนวพุทธ 

 

๑.๘ ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การเงิน หมายถึง การจดัระเบียบการเงินของบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการรู้จกั จดัหา
เงินเขา้มา และใช้จ่ายออกไปอย่างถูกตอ้ง บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมี
ความมัน่คงทางการเงินใช้เงินอยา่งฉลาดเลือกการลงทุนอยา่งเหมาะสม มีการออมส าหรับอนาคต
งามปลดเกษียณเป็นการบริหารเงินในส่วนของบุคคลให้บรรลุจดมุ่งหมายส าคญัท่ีจะท าให้บุคคล
ไดรั้บในส่ิงท่ีตนหวงัไว ้
 แนวพุทธ หมายถึง วิถีชีวิตปกติทั่วไปท่ีน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้หรือ
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต เนน้การพฒันาตนเองตามหลกัไตรสิกขา หลกัมตัตญัญุตา หลกัโภควิภาค 
หลกัโภคอาทิยะอยา่งบูรณาการ พฒันาการกิน อยู ่ดู ฟังใหเ้ป็น โดยผา่นกระบวนการทางวฒันธรรม
แสวงปัญญาเป็นฐานการด าเนินชีวติ โดยยดึความสุขทางจิตใจท่ีดีเป็นหลกัส าคญั 
 ทรัพย์ หมายถึง ทรัพยสิ์น เงิน ทอง ขา้วของต่าง ๆ ท่ีเคล่ือนท่ีได ้สังหาริมทรัพย ์และท่ี
เคล่ือนท่ีไม่ได ้อสังหาริมทรัพย ์อุปกรณ์ส่ิงของท่ีเป็นเคร่ืองอุปโภคบริโภคนานาชนิด วตัถุท่ีมนุษย์
ยึดถือว่ามีค่า ซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกนัว่าเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์มมติใช้แลกเปล่ียนกนั รวมอตัราแลก 
เปล่ียนการเงินระหว่างประเทศ และส่ิงท่ีใช้ทดแทนเงิน ส่ิงของต่าง ๆ ซ่ึงมีคุณค่าเท่าเทียมกัน              
โดยยอมรับเซ็นสัญญาตกลงร่วมกนั โดยเป็นท่ียอมรับในสังคมโลกยคุปัจจุบนั  
 การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) คือ กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้
คนเราบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิต โดยวิธีบริหารการเงินอย่างถูกตอ้ง “เป้าหมายชีวิต” อาจหมายถึง 
การรู้จกัก าหนดรายไดร้ายจ่าย สะสมทรัพยเ์พื่อทุนการศึกษาของลูก การประกนัความเส่ียงภยัการ
วางแผนภาษีอากรหรือการวางแผนการเกษียณอายุการวางแผนทางการเงินในช่วงหยุดการท างาน
หลกัของชีวติ การวางแผนมรดกส าหรับผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงั 
 



 
 

บทที ่๒ 
แนวคดิการวางแผนทางการเงนิ 

 

 การศึกษาแนวคิดการวางแผนทางการเงิน เป็นพื้นฐานหลกัการเบ้ืองตน้ เพื่อสร้างความ
เขา้ใจถึงกระบวนการแนวคิดการวางแผนทางการเงินซ่ึงเป็นตวัเช่ือมไปสู่การศึกษาในประเด็น
เน้ือหาการบริหารจดัการดา้นการเงิน ซ่ึงคนส่วนใหญ่ดาํเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายของแต่ละบุคคล           
อนัประกอบไปดว้ย การมีสุขภาพท่ีดี การมีครอบครัวและสังคมท่ีดี รวมไปถึงการมีความมัง่คัง่ใน
ชีวิต ซ่ึงต้องอาศยัแนวคิดการวางแผนทางการเงิน อนัประกอบไปด้วยความหมายทางการเงิน 
แนวคิดเร่ืองเงิน ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบทางการเงิน และการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงประกอบไปดว้ย
การออม การลงทุน ความเส่ียง การเกษียณอายุ ภาษี มรดกซ่ึงจะไดน้าํหลกัการและเหตุผลต่าง ๆ            
มาประสานกนัเพื่อนาํไปสู่ความสําเร็จตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงทุกคนลว้นมีแนวคิด เหตุผล หลกัการท่ีจะ
แสวงหาดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
 ดงันั้น เพื่อท่ีจะศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินในวิถีพุทธอย่างถูกตอ้งชัดเจนเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบติัของคนในสังคมยุคปัจจุบนั ในบทน้ีผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาถึงแนวคิดทางการเงิน 
จากนกัวชิาการทางดา้นการเงินทั้งท่ีเป็นคนไทยและตะวนัตก เพื่อนาํมาเป็นพื้นฐานในการศึกษาถึง
การวางแผนทางการเงินตามลาํดบัต่อไป 
 

๒.๑ ความหมายทางการเงิน 
 การเงิน หมายถึง การจดัระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรู้จัก               
จดัหาเงินเขา้มา และใชจ่้ายออกไปอยา่งถูกตอ้ง บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้เพื่อใหต้นเองและครอบครัว
มีความมัน่คงทางการเงินใชเ้งินอยา่งฉลาดเลือกการลงทุนอยา่งเหมาะสม มีการออมสําหรับอนาคต
ยามปลดเกษียณเป็นการบริหารเงินในส่วนของบุคคลให้บรรลุจดมุ่งหมายสําคญัตามความตอ้งการ
ใชข้องแต่ละบุคคลตลอดช่วงชีวติ 
 สําหรับความหมายของการเงิน ต้องเขา้ใจชัดเจนภาพรวมกวา้ง ๆ เร่ืองเงิน ซ่ึงเป็นองค์
ความรู้เร่ืองการเงิน๑ มีผูรู้้หลายท่านไดใ้หค้าํจาํกดัความไวม้ากมายดงัต่อไปน้ี 

                                                        
 ๑ผูช่้วยศาสตราจารยก์ฤษฎา สังขมณี, การเงินและการธนาคาร, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยห์นงัสือ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา, ๒๕๕๐), หนา้ ๑.  



 ๑๓ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาํว่า “เงิน” ไวว้า่ คือวตัถุท่ีใชว้ดัราคา
ในการซ้ือขายและเปล่ียนกนั วตัถุท่ีมีตราของรัฐ ใชช้าํระหน้ีไดต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่เหรียญกษาปณ์ 
และธนบตัร บางคร้ังเรียกวา่เงินตรา โบราณใชว้า่ งึน หรือ เงือน ก็มี ตามหลกัเศรษฐศาสตร์ คือ วตัถุ
ท่ีกาํหนดใชเ้ป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน หรือชาํระหน้ี๒ 
 เงิน (Money) หมายถึง ส่ิงท่ียอมรับกนัทัว่ไป วา่สามารถใช้เป็นสิทธิเรียกร้องเหนือสินคา้
และบริการต่าง ๆ ไดทุ้กขณะ เงินมีความหมายตามหนา้ท่ีสาํคญั ๓ ประการ คือ  
 ๑) เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน 
 ๒) เป็นส่ิงท่ีเก็บสะสมมูลค่า  
 ๓) เป็นส่ิงท่ีใชว้ดัราคาสินคา้ได ้ 
 ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ เงิน คือ ส่ิงท่ีทุกคนในสังคมยอมรับเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน 
(Medium of exchange) และวดัมูลค่าของสินคา้และบริการทุกชนิด (standard of value)๓  
 จากคาํจาํกัดความของเงินตามท่ีกล่าวมาข้างตน้ เน้นให้เห็นถึงความเช่ือมัน่หรือปัจจยั
ทางด้านจิตวิทยา ในความหมายของเงิน เงินเป็นส่ิงท่ีประชาชนเช่ือว่า ผูอ่ื้นจะยินยอมรับในการ
ชําระค่าสินค้า บริการ และในการชําระหน้ี ความเต็มใจท่ีจะยอมรับส่ิงใดก็ตามเพื่อการชําระ                
ค่าสินคา้หรือชาํระหน้ีนั้น และข้ึนอยู่กบัความเช่ือว่าของส่ิงนั้นจะยงัคงมีมูลค่า หรือมีอาํนาจซ้ือ 
ความเช่ือถือน้ีข้ึนอยูก่บัการท่ีจะตอ้งมีหลกัประกนัวา่ อุปทานของส่ิงท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นเงินนั้นมีปริมาณจาํกดั 
 ส่ิงของท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางเรียกวา่เงินน้ี ในประวติัศาสตร์ ส่ิงท่ีไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นเงิน มีตั้งแต่ 
ววั ควาย ใบชา ลูกปัด หอย ยาสูบ ไปจนกระทัง่ถึงเหรียญเงิน ทั้งน้ี เพราะคนมีความเช่ือถือในมูลค่า
ของส่ิงเหล่าน้ี และเตม็ใจท่ีจะยอมรับส่ิงเหล่าน้ีในการชาํระค่าสินคา้ และชาํระหน้ี 
 ปัจจุบนั นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ ให้คาํจาํกัดความของเงินโดยรวม ทั้งธนบตัรและ
เหรียญกษาปณ์ท่ีอยูใ่นมือประชาชน และเงินฝากท่ีอยูใ่นธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่าง ๆ 
ซ่ึงถูกนาํมาใช้ในรายการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ เน่ืองจากในทางปฏิบติัแลว้ การชาํระค่าสินคา้
และชาํระหน้ีกระทาํกนัโดยการใช้ธนบตัร และเหรียญกษาปณ์ หรือโดยการโอนเงินจากบญัชีเงินฝาก 
คาํจาํกดัความของเงิน จึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีกล่าวขา้งตน้วา่ เงินจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีคนยอมรับกนั
โดยทัว่ไปในการชาํระค่าสินคา้และชาํระหน้ี  

                                                        
 ๒ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่, ๒๕๔๖), หนา้ ๒๘๐. 
 ๓แสงจนัทร์ ศรีประเสริฐ และอภินนัท ์จนัตะนี, เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร, (กรุงเทพมหานคร : 
ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ, ๒๕๔๓), หนา้ ๑ - ๒. 



 ๑๔ 

 สรุปความส าคัญของเงิน มี ๔ ประการ คือ 
 (๑) เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้ มนุษยจึ์งใชเ้งินในการชาํระหน้ีค่าสินคา้และบริการ 
 (๒) หน่วยวดัค่า คือ วดัมูลค่าของสินคา้และบริการในรูปของเงินเช่นเดียวกบัการวดัระยะ 
ทางเป็นกิโลเมตร 
 (๓) รักษาค่า คือ ดาํรงอาํนาจซ้ือเม่ือเวลาผ่านไป แมว้่าสินทรัพยอ่ื์น เช่น ท่ีดินจะรักษา
ความมัง่คัง่ได้ แต่จะมีปัญหาด้านสภาพคล่อง เพราะหากจะใช้เงินก็ต้องจาํหน่ายสินทรัพยเ์พื่อ
เปล่ียนเป็นเงินเสียก่อน 
 (๔ ) เป็นส่ือกลางในการชาํระหน้ี๔ 
 ดังนั้น เงินถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุดในปัจจุบนั ท่ีเป็นยอมรับร่วมในยุคน้ี ถือว่าเป็น
มาตรฐานสากลนิยมครอบคลุมทั้งสังคมโลก ซ่ึงในแต่ละประเทศมีสกุลเงิน และอตัราแลกเปล่ียน
ซ่ึงเป็นไปตามกลไกท่ียอมรับร่วมกนั ซ่ึงความแตกต่างก็ข้ึนกบัปัจจยัอาํนาจทางการเงินของแต่ละ
ประเทศ โดยมีส่วนท่ีจะชาํระหน้ีสิน แลกเปล่ียนกนัดว้ยมูลค่าท่ียอมรับกนั ซ่ึงยอมรับร่วมกนัในยุค
ปัจจุบนัน้ี และเป็นพลงัอาํนาจอยา่งหน่ึงท่ีทุกคนในโลกน้ียอมรับ และให้คุณค่ากบับุคคลท่ีถือเงินท่ี
มีการสมมติค่าในการซ้ือขาย ใช้จ่าย แลกเปล่ียน ตามความตอ้งการ จนกระทั้งใช้เงินทาํงานและ
ธุรกิจทางการเงินได้เกิดข้ึนมากมาย โดยท่ีตอ้งมีเงินตามท่ียอมรับกันได้ให้กบับุคคลท่ีต้องการ
แลกเปล่ียนสินคา้ และดา้นอ่ืน ๆ อนัมากมายมหาศาล เรียกวา่ไดว้า่ เงินเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับชีวิต
ก็วา่ได ้การเงินส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงของชีวติสังคมมนุษยใ์นโลกยคุน้ี 
 

๒.๒ แนวคดิเร่ืองเงิน 
 การดาํเนินชีวิตประจาํวนั และการประกอบธุรกิจตอ้งอาศยัเงินเป็นสําคญั ถึงแมว้่าในสมยั
โบราณมนุษยมี์ความเป็นอยู่แบบพึ่งตนเอง (self- sufficiency) ก็ยงัตอ้งมีการเปล่ียนแปลงส่ิงของ  
ซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละคนไม่สามารถผลิตส่ิงของเคร่ืองใชทุ้กอยา่งได ้การแลกเปล่ียนใน
ระยะแรกอยู่ในรูปของการนาํเอาส่ิงของมาแลกกบัส่ิงของโดยตรง และเม่ือสินคา้เพิ่มข้ึน การนาํ
ส่ิงของมาแลกเปล่ียนกนัโดยตรงเกิดขอ้ยุง่ยากหลายประการ กล่าวคือ  
 ๑. ความไม่สะดวกในเร่ืองของการหาบุคคลท่ีมีความตอ้งการในส่ิงของท่ีแต่ละฝ่ายมีอยู ่
 ๒. ความไม่สะดวกในเร่ืองการกาํหนดราคา 
 ๓. ความไม่สะดวกในการใหกู้ย้มื  

                                                        
 ๔คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน,  เศรษฐศาสตร์การเงิน, 
(นนทบุรี : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หนา้ ๘. 



 ๑๕ 

 ๔. ความไม่สะดวกในการเก็บรักษาสินคา้ 
 ๕. ความไม่สะดวกในการขนส่ง 
 เม่ือเกิดความยุ่งยาก มนุษย์จึงได้หาทางท่ีจะนําเอาวตัถุกลางมาเป็นส่ือกลางในการ
แลกเปล่ียน วตัถุกลางน้ีเรียกว่า เงิน ซ่ึงมีการพฒันาการของใช้ส่ิงของต่าง ๆ มาทาํหน้าท่ีเป็น
ตวักลางเพื่อแลกเปล่ียน  
 คนเราทุกคน ย่อมปรารถนาจะพบกบัความสําเร็จในชีวิตดว้ยกนัทั้งนั้น ซ่ึงความหวงัของ
แต่ละคนยอ่มมีต่าง ๆ กนั บางคนตอ้งการมีการศึกษา มีอาชีพกา้วหนา้สามารถหารายไดไ้ดม้ากจน
สร้างความมัง่คงมัน่คนใหก้บัตนเองและครอบครัว แต่สําหรับบางคนก็ตอ้งการเพียงเพื่อให้ชีวิตพอ
อยูไ่ด ้ใหค้รอบครัวมีกินมีใชไ้ม่ลาํบากและมีความสุขสบายในบั้นปลายของชีวิตก็เพียงแลว้ และไม่
วา่ความปรารถนาของบุคคลจะเป็นอยา่งไรก็ตาม “เงิน” เป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะทาํให้บุคคล
ไดรั้บในส่ิงท่ีตนหวงัไว ้ดงันั้นการเรียนรู้ในการจดัระเบียบการเงินของตนเองและครอบครัวอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
   

๒.๓ ปัจจัยทีส่่งผลกระทบทางการเงิน 
 ในยคุโลกาภิวตัน์การส่ือสารและเทคโนโลยรีวดเร็ว ทาํใหเ้หตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลก
ของการเงิน มีผลกระทบเป็นปัจจยัท่ีส่งใหเ้กิดความเส่ียงทางการเงินอยา่งมาก 
 (๑) ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงจากปัจจยัลบต่าง ๆ ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัญหาความไม่สงบในประเทศ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อบรรยากาศการลงทุนของ นกัธุรกิจ และการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค ซ่ึงอาจจะส่งผล  
 (๒) ความเส่ียงจากนโยบายการเงินการคลงั การเปล่ียนแปลงนโยบายการเงินการคลงัของภาครัฐ 
ไดส่้งผลให้แผนการระดมทุนของบริษทัฯผ่านทางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 
ตอ้งชะลอออกไป อยา่งไรก็ตามบุคคล เอกชน ห้างร้าน มีทางเลือกในการระดมทุนโดยใชเ้คร่ืองมือ
ทางการเงินอ่ืน ๆ ในการระดมทุนแทน เช่น การกูย้ืม หรือการหาผูร่้วมทุน ซ่ึงคาดว่าจะไม่ส่งผล
กระทบกบัความต่อเน่ืองในการพฒันาโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างแต่อยา่งใด และการเลือกใช้
การระดมทุนทุนผา่นช่องทางต่าง  ๆซ่ึงคาดการณ์วา่จะยงัสามารถดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระ ดอกเบ้ีย
ต่อทุนในสัดส่วนประมาณ ๑ เท่าได ้ทั้งน้ีการกาํหนดอตัราส่วนดงักล่าวท่ีเหมาะสมข้ึนอยูก่บัแผน
ในการระดมทุน ตน้ทุน และภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะเดียวกนัตอ้งติดตามสถานการณ์ดงักล่าว
อยา่งใกลชิ้ด พร้อม ๆ กบัการปรับแผนการระดมทุนรวมทั้งแผนการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ดา้นการเงินการคลงั สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนภายในประเทศ  



 ๑๖ 

 (๓) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ในช่วงปีท่ีผา่นมาอตัราดอกเบ้ียในตลาด
ได้มีการปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง แมว้่าจะมีการคาดการณ์ว่าอตัราดอกเบ้ียใน ปีหน้าจะลดลง                     
ก็ตาม แต่การคาดการณ์แนวโน้มอตัราดอกเบ้ียในอนาคตยงัคงมีความไม่แน่นอน อนัเน่ืองมาจาก
ปัจจยัภายนอกหลาย ๆ ปัจจยัท่ีเข้ามามีผลกระทบ ในขณะท่ีการลงทุนยงัคงเดินหน้าลงทุนใน
โครงการใหม่ตามแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งใช้เงินลงทุนเป็นจาํนวนมาก เพื่อลด
ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย บริษทัฯ มีนโยบายการกู้ยืมเงินระยะยาวท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับธรรมชาติการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับการทํา
ประมาณการทางการเงินอยา่งรอบคอบ เพื่อการบริหารจดัการเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพภายใตต้น้ทุน
ทางการเงินท่ีเหมาะสม 
 (๔) ความเส่ียงจากการก่อวินาศกรรม อุบติัภยั และภยัธรรมชาติ สถานการณ์การก่อความ
ไม่สงบภายในประเทศท่ียงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ทาํให้ ยงัคงตอ้งให้ความสําคญักบันโยบายรักษา
ความปลอดภยัอยา่งรัดกุมและเขม้งวด การติดตามข่าวสาร และมาตรการเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ดยงัคง
ถูกนาํมาใช ้เพื่อเป็นการป้องปรามและลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์วุน่วายต่าง ๆ ในสถานท่ีท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบ ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง           
เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง สําหรับการป้องกนัความเสียหาย
ทางการเงินจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดนั้น มีการทาํประกนัภยัท่ีครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดจากภยั
ธรรมชาติ อุบติัภยั และการก่อวนิาศกรรมไว ้ 
 (๕) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้จาํกัดทางกฎหมายหรือ
นโยบายจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองผงัเมือง แนวเวนคืน ระบบขนส่งมวลชน หรือส่ิงแวดล้อม 
ลว้นเป็นปัจจยัท่ีอยูเ่หนือการควบคุม แต่ส่งผลกระทบโดยตรงกบัแผนการพฒันา จึงให้ ความสําคญั
กบัขอ้จาํกดัทางกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างละเอียดก่อนการตดัสินใจลงทุน ตลอดจนติดตาม
สถานการณ์ความเคล่ือนไหวในประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ีอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้สามารถ
กาํหนดแผนการพฒันาโครงการได้อย่างเหมาะสมหากมีการเปล่ียนแปลงในข้อกฎหมายหรือ
นโยบายของรัฐ 
 อาจจะกล่าวภาพรวมไดว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อทางการเงินได ้ท่ีเป็นประเด็นเด่น ๆ คือ
ระบบทางการเมืองท่ีเป็นปัญหาไม่แน่นอน และปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเป็นผลกระทบ
ต่อการลงทุน นกัธุรกิจ และต่อการซ้ือขายสินคา้ การใช้จ่ายเงินของประชาชน ส่วนภยัธรรมชาติ            
ก็เป็นปัจจัยท่ีคาดเดาได้ยาก ก็มีส่วนต่อระบบเฉพาะภูมิภาคและประเทศท่ีได้รับผลเท่านั้ น               
ส่วนระบบภาคเศรษฐกิจระดบัโลก ก็เกิดจากกลไกของระบบสภาวะตลาดเศรษฐกิจ สภาวะตลาด
ทุน สภาวะอตัราดอกเบ้ีย หรือการบริหารจดัการท่ีไม่เหมาะสม สาเหตุต่าง ๆ ก็จะมีผลกระทบเน่ือง             



 ๑๗ 

ถึงกันหมด ทุกอย่างก็ถือว่าเป็นสภาพเส่ียง จึงต้องมีแผนงานเฝ้าระวงั และตลอดสอบข้อมูล
สมํ่าเสมอ เพื่อพร้อมในการท่ีจะวางแผนทางการเงิน 
 

๒.๔ การวางแผนทางการเงิน 
 การบริหารการเงินเป็นเร่ืองท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัในชีวิตประจาํวนัของบุคคลทุกคน และใน
ทุกช่วงชีวิตของเขา ซ่ึงนอกจากจะมีผลต่อความมัน่คงของบุคคลและครอบครัวแล้วยงัส่งผลต่อ
ความมั่นคงของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ประโยชน์ของการบริหารการเงิน                
ส่วนบุคคลมีดงัน้ี 
 ๑. ให้บุคคลไดมี้แนวทางในการวางแผนการเงินของตนเองและครอบครัวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ไม่ว่าเป็นเร่ืองของการจดัหา การใช้จ่าย การเก็บออมไวต้ลอดจนการลงทุน การรู้จกัวางแผนและ
ป้องกนัสาํหรับชีวติ และทรัพยสิ์นของตน อนัจะนาํมาซ่ึงความมัง่คัง่ มัน่คงและความผาสุกสําหรับ
บุคคลและครอบครัวของเขา 
 ๒. ส่งเสริมให้บุคคลไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการใชจ่้ายเงินอย่างถูกตอ้งในทุกแง่ 
ทุกมุมของชีวิต เน่ืองจากมีหลายส่ิงท่ีคนเรามักไม่ค่อยได้คิด และคํานึงถึง เช่น การใช้เงิน                 
เพื่อสุขภาพก็ดี การใชจ่้ายเพื่อพกัผอ่นท่องเท่ียวก็ดี ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้
ไดมี้ความเป็นอยู่ท่ีสุขสบายอย่างสมบูรณ์แบบ และได้มีโอกาสใช้เงินท่ีตนอุตส่าห์ทาํมาหาไดม้า
ตลอดชีวติใหเ้กิดผลจนคุม้ค่าอยา่งแทจ้ริง 
 ๓. การศึกษาวิชาการบริหารการเงินบุคคล จะก่อให้เกิดบุคคลากรท่ีมีความรู้ทางดา้นการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล (personal financial planner) ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูมี้ความรู้ความ 
สามารถในการวางแผนการเงิน และการลงทุนของบุคคลโดยเฉพาะ สามารถให้คาํแนะนาํและช่วย
วางแผนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการลงทุนในสถาบนัการเงินต่าง ๆ เป็นตน้วา่ ธนาคาร บริษทัประกนัชีวิต 
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการลงทุน ตลอดจนกิจการซ่ึงทาํหนา้ท่ีดูแลรักษาผลประโยชน์
ของลูกคา้ (trustee) นอกจากนั้น วชิาการบริหารการเงินบุคคลยงัเป็นประโยชน์แก่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการ
พนกังาน (personnel) ของบริษทัต่าง ๆ ท่ีจะเขา้ใจถึงความตอ้งการของบุคคลซ่ึงจะช่วยให้การให้
คาํปรึกษาและจดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหก้บับุคลากรในหน่วยงานของตนไดอ้ยา่งเหมาะสมอีกดว้ย 
 ๔. การศึกษาทางดา้นการบริหารการเงินบุคคล ยงัเป็นรากฐานความมัน่คงให้กบัเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เพราะเม่ือการบริหารการเงินของครัวเรือนได้ผลดีมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีเงินเหลือกินเหลือใช้ ส่งผลให้เกิดการออมและการลงทุนของประเทศได้มาก 
นอกจากนั้นเม่ือประชาชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ท่ีสุขสบายก็เป็นการช่วยรัฐประหยดัค่าใช้จ่าย
ทางดา้นสวสัดิการสังคมลงไปไดอี้กทางหน่ึง 



 ๑๘ 

 การวางแผนท่ีดี ตอ้งอาศยัระบบต่าง เช่น บุคคลผูมี้ความรู้ สถาบนัท่ีมัน่คงท่ีปรึกษา และยงั
ตอ้งอาศยัการศึกษา มีวิชาการดา้นท่ีตอ้งการอยา่งพอเพียง เพื่อให้เกิดการวางแผนท่ีดีได ้เพราะเม่ือ
ระบบแรก คือ บุคคล ท่ีจะวางแผนไม่มีตั้งใจ หรือไม่คิดจะทาํ ไม่คิดจะวางแผน ถือว่าวิถีชีวิตนั้น
ขาดเป้าหมายท่ีจะเดินทาง เม่ือไม่มีเป้าหมาย ก็ไม่แรงจูงใจท่ีจะดาํเนินชีวิต เป็นหลักการง่าย ๆ 
ดงันั้น การท่ีตอ้งอิงอาศยัส่วนต่าง ประกอบกนั ทาํให้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเร่ิมตน้ไปได้
ดว้ยดี และมีความชดัเจนยิง่ข้ึน 
 การงานแผนท่ีดีตอ้งมีแนวคิดเก่ียวกบัการกาํหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial Goal 
Concepts) ซ่ึงเร่ิมท่ีการกาํหนดเป้าหมายในการบริหารการเงินของบุคคลให้ประสบความสําเร็จนั้น 
โดยทัว่ไปแลว้มกัจะเก่ียวขอ้งกบัแนวความคิดสาํคญั ๆ ๓ ประการดว้ยกนั คือ 
 ๑. การเพิ่มพูน (Accumulation) แนวความคิดน้ีเพื่อเป็นการสะสมหรือทาํให้ทรัพยากร
การเงินท่ีมีอยูน่ั้นยิง่มีเพิ่มพูนข้ึน ดว้ยการให้เงินสดท่ีไดม้า (Cash flow) เปล่ียนสภาพไปเป็นเงินทุน 
(Capital) ให้มากท่ีสุด เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งข้ึน การกําหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนเงินทุน ได้แก่              
การลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์ก็บไวใ้ห้มีค่าเพิ่มพูนข้ึนในวนัขา้งหน้า การสะสมเงินเป็นเงินทุน            
เพื่อใชจ่้ายในยามเกษียณอาย ุเป็นตน้ 
 ๒. การรักษาไว้ (Preservation) แนวความคิดน้ีเพื่อเป็นการคงฐานะและรักษาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลไวใ้หดี้ข้ึนกวา่เดิม หรืออยา่งนอ้ยก็รักษาความเป็นอยูใ่ห้เหมือนเดิม แมว้า่เหตุการณ์ และ
สภาพแวดลอ้มจะเปล่ียนไปอย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีผลบกระทบต่อสถานภาพและการดาํรงชีพของ
บุคคลนั้น เป้าหมายน้ีเพื่อเป็นการรักษาอาํนาจซ้ือ (purchasing power) ของบุคคลไว ้ตวัอยา่งการ
ลงทุนดังกล่าวได้แก่ การซ้ือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ท่ีมีค่าเพิ่มข้ึนตามภาวการณ์
เปล่ียนแปลงของราคาท่ีเพิ่มข้ึนนั้น 
 ๓. การแบ่งสรรออกไป (Distribution) แนวความคิดน้ีเป็นลักษณะของการให้ กล่าวคือ   
เป็นการจดัสรร หรือแบ่งปันทรัพยากรการเงินท่ีมีอยู่ออกไปอย่างเหมาะสมเพื่อความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคลอ่ืนตลอดจนสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง ตวัอย่างเช่น การแบ่งสรรรายไดเ้พื่อเป็น
ค่าใชจ่้ายให้แก่สมาชิกในครอบครัวอยา่งทัว่ถึง การให้รางวลัตอบแทนในบางโอกาส การเสียภาษี
แก่รัฐ ตลอดจนการบริจาคใหก้บัองคก์ร หรือการกุศลต่าง ๆ การกาํหนดเป้าหมายตามแนวความคิด
ในเร่ืองการแบ่งปันน้ีจะก่อให้เกิดความมัน่คงและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันของบุคคลใน



 ๑๙ 

ครอบครัว แสดงออกถึงการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน อันจะมีส่วนสร้างสรรค์ความมั่นคงแก่
ครอบครัวและสังคมโดยส่วนรวม๕ 
 ๒.๔.๑ ขอบเขตและข้อคิดของผู้วางแผนทางการเงิน 
 ขอบเขตของการวางแผนการเงินบุคคลเพื่อการบริหารการเงินบุคคลครอบคลุมถึงการ
จดัการการเงินท่ีสาํคญั ๆ ของบุคคลใน ๖ ลกัษณะดว้ยกนัคือ  
  ๑. การสร้างฐานะความมัน่คงทางการเงินหรือสุขภาพทางการเงิน (financial health) ซ่ึง
ไดแ้ก่ การมีงานทาํท่ีเหมาะสมก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้มัน่คง รู้จกัวางแผนใชจ่้าย ทาํงบประมาณตลอดจน
การรู้จกัเลือกใชเ้ครดิตเพื่อเสริมฐานะความเป็นอยูข่องชีวิตอีกดว้ย 
  ๒. การรู้จกัใชเ้งินอยา่งฉลาด (spending money wisely) โดยใชเ้งินทุกดา้นไม่ว่าเร่ือง
อาหาร สุขภาพ เคร่ืองนุ่งห่ม การคมนาคม และอ่ืน ๆ  
  ๓. การใชเ้งินเพื่อท่ีอยูอ่าศยั (home and other real estate) เพื่อให้มีท่ีพาํนกัอนัสุขสบาย
และปลอดภยั อีกทั้งเป็นการลงทุนท่ีไม่เสียหาย 
  ๔. การสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการทําประกันภัย (insurance 
program)  
  ๕. การลงทุนประเภทต่าง ๆ (diversified investment portfolio) โดยเลือกหลกัทรัพย์
ลงทุนและสถาบนัท่ีจะลงทุนใหเ้หมาะสม 
  ๖. การวางแผนการเงินส าหรับอนาคตยามปลดเกษียณ (retirement) เพื่อความมัน่คงและ  
สุขสบายตลอดชัว่อายขุยัของบุคคล 
 ข้อคิดเกีย่วกบัการวางแผนการเงินบุคคล 
  ๑. เวลาเป็นของมีค่าในการบริหารการเงินบุคคลควรจะใชเ้วลาใหน้อ้ยท่ีสุด 
  ๒. การจดัการเก่ียวกบัการเงินควรจะมีการยดืหยุน่ได ้
  ๓. ควรมีการปรับปรุงแผนการเงินระยะยาว และควรมีการตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้
บรรลุผลสาํเร็จ 
  ๔. ควรมีการวางแผนทางการเงินของครอบครัว ทั้ งสามีและภรรยาควรเข้าใจใน
แผนงานน้ีร่วมกนั 
  ๕. การซ้ือของราคาแพงแลว้ไดสิ้นคา้คุณภาพดี จะทาํให้เสียค่าใช้จ่ายในระยะยาวตํ่า
กวา่ซ้ือของราคาถูกแต่ไดสิ้นคา้คุณภาพตํ่า 

                                                        
 ๕ดร.ระภีพงศ ์จนัทวสีมบูรณ์, พลิกวิกฤตชีวิต-ธุรกิจ ด้วยคู่มือจัดสรร วางแผนชีวิตและเงินทอง, 
อา้งแลว้, หนา้ ๔๒ - ๔๓. 



 ๒๐ 

  ๖. ควรหลีกเล่ียงการเป็นหน้ีโดยไม่จาํเป็น เพราะการเป็นหน้ีจะทาํให้เสียค่าใชจ่้ายและ
อตัราดอกเบ้ียแทจ้ริงค่อนขา้งสูง 
  ๗. พยายามเสียค่าใช้จ่ายนอ้ยท่ีสุด แต่ให้ไดป้ระโยชน์มากท่ีสุด โดยพยายามหลีกเล่ียง
การใชน้ายหนา้หรือคนกลางโดยไม่จาํเป็น 
  ๘. พยายามบริหารเงินท่ีมีอยูใ่หไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 
  ๙. ควรพฒันาปรับปรุงงานอดิเรกท่ีทาํอยูใ่ห้มีผลประโยชน์เกิดข้ึน อนัเป็นการใชเ้วลา
วา่งไดอ้ยา่งมีคุณค่า 
  ๑๐. ใชป้ระสบการณ์และความรู้ท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์เพิ่มพูน โดยการเขียนหนงัสือ
หรือการเป็นท่ีปรึกษา พยายามใชโ้อกาสท่ีมีอยูเ่ท่าท่ีจะทาํได ้
  ๑๑. อย่าลืมว่าระยะเวลาเป็นส่ิงสําคญัควรวางแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับเร่ือง           
ของเวลาเสมอ 

๒.๔.๒ เข้าใจเป้าหมายชีวติทีแ่ท้ของผู้วางแผนทางการเงิน 
 เป้าหมายในชีวิตของบุคคล (Personal Goals in Life) บุคคลแต่ละคนยอ่มมีเป้าหมายใน
ชีวิตท่ีแตกต่างกนัออกไป บางคนก็ตอ้งการให้ตนเองมีเงินให้มากท่ีสุด จึงพยายามเก็บออมทุก
วิถีทาง ส่วนบางคนก็ตอ้งการให้มีชีวิตครอบครัวท่ีดี ลูก ๆ มีการศึกษาอย่างเต็มท่ีก็พอใจแลว้ไม่ว่า
เป้าหมายของแต่ละคนจะกาํหนดไวอ้ยา่งไรก็ตาม เราอาจสรุปไดว้า่เป้าหมายของบุคคลโดยทัว่ไปมี 
๒ ลกัษณะคือ 
 เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงิน (Financial goals) ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเงินของ
บุคคลอนัจะมีผลให้ฐานะทางการเงินของบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลง เช่น มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
เป้าหมายการเงินของบุคคลจะบรรลุผลสําเร็จต่อเม่ือมีการวางแผนการเงิน (Financial Planning) ท่ีดี 
เช่น การรู้จกัทาํงบประมาณ โดยการควบคุมการใช้เงินอย่างถูกตอ้งตามแผนท่ีวางไว ้ตวัอย่าง
เป้าหมายทางการเงินของบุคคลไดแ้ก่ การมีเงินใหเ้พียงพอในการศึกษา มีเงินซ้ือบา้นเป็นของตนเอง 
หรือมีเงินใชอ้ยา่งเพียงพอเม่ืออยูใ่นวยัเกษียณอาย ุเป็นตน้ 
 เป้าหมายท่ีไม่เก่ียวกบัเงิน (Nonfinancial goals) บางคร้ังเงินก็ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีบุคคลมุ่งหวงั
เสมอไป ทศันคติ ความนึกคิดเก่ียวกบัครอบครัว สังคม ศีลธรรมและศาสนา อาจมีค่าสําคญักวา่เงิน
ก็ไดเ้พราะบางคนถือวา่ เงินไม่ใช่เป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดของชีวิต คนท่ีมีเงินหาใช่วา่จะมีความสุขเสมอ
ไปไม่ ดงันั้น เป้าหมายในชีวติของบุคคลบางคนจึงไม่เก่ียวเร่ืองเงินเลยก็มี เช่น เขาตั้งเป้าหมายไวว้า่ 
“ต้องการให้ทุกคนในครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข” หรือบางคนอาจมีเป้าหมายว่า ต้องการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผูอ่ื้นใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้



 ๒๑ 

 อย่างไรก็ตามในวิชาการบริหารการเงินบุคคลจะเป็นการศึกษา เฉพาะในขอบเขตของ
เป้าหมายท่ีเก่ียวกบัเงินเท่านั้น ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่ถา้ปราศจากการวางแผนการเงินท่ีดี เป้าหมายทาง
การเงินท่ีบุคคลวางไวก้็ไม่อาจบรรลุผลสาํเร็จได ้ดงันั้นในการวางแผนการเงินบุคคลจึงควรให้ความ
สนใจเก่ียวกบั รูปแบบของการวางแผนการเงินของบุคคล (Personal financial management model) 
ลกัษณะการไดม้าและการใชเ้งินของบุคคล ลกัษณะความเปล่ียนแปลงทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิต
ของบุคคล ตลอดจนเร่ืองของภาษีและภาวะเงินเฟ้ออนัจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเงินของ
บุคคลดว้ย 
 ๒.๔.๓ ล าดับขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน 
 หลกัการวางแผนทางเงินนั้น๖ เร่ิมตน้ด้วย การออมสะสมเงินเป็นอนัดบัแรก ต่อจากนั้น            
จะเป็นการบริหารจดัการเพื่อนาํไปลงทุน ถือว่าเป็นหลกับริหารจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีทาง
นกัวิชาการตะวนัตกไดน้าํมาเป็นแนวทางบริหารจดัการการเงิน ซ่ึงมีระบบวิธีการต่าง ๆ  กนัไป ตามความ
ประสงคข์องผูท่ี้จะนาํไปใชต้ามท่ีตอ้งการ ซ่ึงผูว้จิยัไดส้รุปประเด็นไว ้๓ ประเด็น คือ 
 ๑. เร่ิมตน้ดว้ยการออม 
 ๒. วางแผนการลงทุน 
 ๓. เพื่อลดความเส่ียง๗ 
 โดยทั้ง ๓ ประเด็นน้ี เป็นยทุธวิธีบริหารจดัการท่ีจะนาํไปเป็นแนวทางการวางแผนทางการ
เงินส่วนบุคคล ซ่ึงไดมี้ประเด็นท่ีตอ้งศึกษาวจิยัดงัจะกล่าวต่อไป  
 

๒.๕ การวางแผนการออม 
 พื้นฐานการวางแผนเร่ิมตน้ด้วยการออม หรือเก็บเงินไวใ้ห้ได้ เก็บอย่างไรนั้น ก็คงตอ้ง
วิธีการสําหรับจดัการวา่จะทาํกนัอยา่งไร จึงตอ้งทาํความเขา้ใจเบ้ืองตน้ก่อนวา่ เก็บออมเงินมีความ
เป็นไปอยา่งไร เพื่อเป็นองคค์วามรู้ท่ีตอ้งหาความเขา้ใจเป็นอนัดบัแรก 
 ๑) เงินออม คืออะไร 
 รายไดเ้ม่ือหักรายจ่ายแลว้จะมีส่วนซ่ึงเหลืออยู่ ส่วนของรายไดท่ี้เหลืออยู่ ซ่ึงไม่ไดถู้กใช้
สอยออกไปน้ีเรียกวา่เงินออม Incomes - Expenses = Savings  

                                                        
 ๖สุพพตา ปิยะเกศิน, การเงินส่วนบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๙), หนา้ ๑๘. 
 ๗ดร. ระภีพงศ ์จนัทวีสมบูรณ์, พลิกวิกฤตชีวิตธุรกิจ ด้วยคู่มือจัดสรร วางแผนชีวิตและเงินทอง, 
อา้งแลว้, หนา้ ๔๔-๔๗. 



 ๒๒ 

 โดยทัว่ไปการออมจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นมีรายไดม้ากกวา่การใชจ่้ายของเขา ทางท่ีจะ
เพิ่มเงินออมใหแ้ก่บุคคล อาจทาํไดโ้ดยการพยายามหาทางเพิ่มรายไดใ้ห้มากข้ึนดว้ยการทาํงานมาก
ข้ึนใชเ้วลาวา่งในการหารายไดพ้ิเศษ หรือการปรับปรุงงานท่ีทาํอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพมีรายไดสู้งข้ึน 
เป็นตน้ นอกจากนั้นการลดรายจ่ายลงดว้ยการรู้จกัใชจ่้ายท่ีจาํเป็นและเหมาะสมก็จะทาํให้มีการออม
เกิดข้ึนไดเ้หมือนกนั สมการเงินออม ไดแ้ก่ เงินออม = รายได ้- รายจ่าย วิธีการเพิ่มรายได ้คู่กบั 
ฉลาดหาทรัพยสิ์น การลงทุน ดว้ยแรงงานและแรงเงินคือรายไดจ้ากการทาํงานหรือจากใชเ้งินท่ีมีอยู ่
ทาํเงินก่อใหเ้กิดรายได ้ 
 การลงทุนทางการศึกษา : เรียนให้สูงไวก่้อนถา้มีโอกาสพฒันาคุณสมบติัเฉพาะตวั (Personal 
assets) อนัจะนาํมาซ่ึงการเพิ่มพูนของรายได ้และดา้นอ่ืนอีกมากมาย เช่น ลดรายจ่าย ดว้ยการฉลาด
ใชฉ้ลาดซ้ือ คือซ้ือตามความจาํเป็น ซ้ือของท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยถูกแต่ยงัมีคุณภาพดี ฉลาดใช ้ถือวา่
รู้จกัรักษาของ รู้จกัใช้จ่ายเงินอย่างประหยดัแบบต่าง ๆ ฉลาดใช้ชีวิต ก็คือการดาํเนินชีวิตอย่างมี
คุณค่า เป็นตวัของตวัเองอย่างเหมาะสม ไม่ต้องตามอย่างคนอ่ืน คุณค่าไม่ได้อยู่ท่ีราคาเท่านั้น              
ซ่ึงตอ้งมีการจดัการท่ีดีอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งแสวงหาตามระบบการวางแผนการเงินท่ีดี ดงัจะกล่าวต่อไปใน
เร่ืองของการออมทรัพย ์เก็บทรัพยเ์พื่อใหเ้กิดผลเพิ่มเติมในอนาคต 
 เงินออมเป็นปัจจยัท่ีจะทาํใหเ้ป้าหมาย ซ่ึงบุคคลกาํหนดไวใ้นอนาคตบรรจุจุดประสงค ์เช่น 
กาํหนดเป้าหมายไวว้่า จะตอ้งมีบา้นเป็นของตนเองในอนาคตให้ได้ เงินออมจะเป็นปัจจยัสําคญัท่ี
กาํหนดให้เป้าหมายท่ีวางไวน้ี้เป็นจริงข้ึนมาได ้นอกจากน้ีเงินออมยงัใช้สําหรับแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างคาดไม่ถึงของบุคคลไดด้ว้ย ดงันั้นบุคคลจึงควรมีการออม
อยา่งสมํ่าเสมอในชีวติ๘ 
 ส่ิงจูงใจต่อการออม การท่ีคนเรามี “เป้าหมาย” อยา่งหน่ึงอยา่งใดในอนาคตกาํหนดไวอ้ยา่ง
ชดัแจง้แน่นอนก็จะทาํให้เกิดความกระตือรือร้นท่ีเก็บออมมากยิ่งข้ึน เป้าหมายของแต่ละบุคคล
อาจจะแตกต่างกนัแลว้แต่ความจาํเป็นและความตอ้งการ (needs) ของเขา และยงัข้ึนอยูก่บัความหวงั
และความทะเยอทะยานในชีวิตของเขาดว้ย ตวัอย่างเช่น บางคนอยากจะมีบา้นและท่ีดินเป็นของ
ตวัเอง อยากจะมีการศึกษาสูง อยากมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายในยามปลดเกษียณ หรือหวงัท่ีจะให้
ลูกหลานมีหลกัฐานมัน่คง ดงันั้นเป้าหมายในการออมท่ีแตกต่างกนัน้ีจะเป็นส่ิงท่ีกาํหนดให้จาํนวน
เงินออมและระยะเวลาในการออมแตกต่างกนัไป 

                                                        
 ๘ธนพล ภราดร, ท าอย่างไรให้เงินทองงอกเงย,  (กรุงเทพมหานคร : วิง มีเดีย, ๒๕๕๒), 
หนา้ ๒๐. 



 ๒๓ 

 การปฏิบัติเก่ียวกับการออมท่ีดี ทางท่ีจะสามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าจะมีการออมได้
หรือไม่นั้นก็โดยการจดัทาํงบประมาณเงินสดส่วนบุคคลข้ึน ซ่ึงจะทาํใหท้ราบวา่แต่ละเดือนจะมีเงิน
คงเหลือเป็นเงินออมเท่าไหร่ ในทางปฏิบติัเพื่อใหก้ารออมไดผ้ลจริง ๆ ควรจดัทาํดงัน้ี 
 ๑. ทาํงบประมาณรายไดร้ายจ่ายเพื่อจะรู้วา่มีเงินเหลือท่ีจะเก็บออมไดเ้ท่าไหร่ 
 ๒. เม่ือทาํงบประมาณและทราบไดว้่าจะสามารถเก็บอมได้เดือนละเท่าไรแลว้ให้กนัเงิน
ออมส่วนนั้น (ก่อนท่ีจะจ่ายเป็นรายจ่ายออกไป) แลว้นาํไปฝากธนาคารทนัที เงินออมควรเปิดบญัชี
แยกต่างหากจากบญัชีท่ีไวส้ําหรับใชจ่้ายทัว่ไป และบญัชีน้ีไม่ควรเบิกถอนไดง่้ายดว้ยการใช ้ATM 
เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ๓. รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากเงินออม เช่น ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ ควรนาํไปลงทุนต่อ (re-investment) 
ทนัที เพื่อใหเ้งินออมงอกเงยข้ึนไปอีก 
 ๔. นาํเงินออมไปลงทุนหาผลประโยชน์อยา่งถูกวธีิ โดยท่ีใหมี้ความปลอดภยัและก่อให้เกิด
ผลประโยชน์มากท่ีสุด 
 ๒) เงินออมควรเกบ็รักษาอย่างไรจึงจะปลอดภัย 
 การเก็บเงินไว้กับตนเองย่อมไม่ปลอดภัยและเป็นการสูญเสียรายได้ท่ีควรจะได้รับ                
ดงันั้นเงินออมควรเก็บรักษาไวใ้นท่ีปลอดภยัและมีรายไดด้ว้ย โดยการฝากสถาบนัการเงินบางแห่งไว ้
เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน สหกรณ์ออมทรัพย ์หรืออาจจะเก็บออมในรูปของการซ้ือ
หลกัทรัพยห์รือตราสารฯ ท่ีมีความมัน่คง ก่อให้เกิดรายไดแ้ละสามารถเปล่ียนมาเป็นเงินสดไดง่้าย
มาถือไว ้เช่น การซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล สลากออมสิน พนัธบตัรออมทรัพยต่์าง ๆ ตัว๋สัญญาใช้เงิน
ของบริษทัเงินทุนท่ีมัน่คง การซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีมัน่คงถือไว ้ฯลฯ 
 บุคคลควรมีเงินออมเท่าไหร่จึงจะเหมาะ มีขอ้แนะนาํการคาํนวณง่าย ๆ ดงัน้ี 
 เงินออมท่ีควรมี   = ๑/๑๐ x อาย ุx เงินไดท้ั้งปี 
 

ตวัอยา่ง  ขณะน้ีท่านมีอาย ุ๒๕ ปี ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ดงันั้นเวลาน้ีท่านควรมีเงินออมประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
  คาํนวณจาก (๑/๑๐ x ๒๕ x ๒๐,๐๐๐ x ๑๒) 
  หรือขณะน้ีท่านมีอาย ุ๕๐ ปี ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ดงันั้น เวลาน้ีท่านควรมีเงินออมประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นตน้ 
 

๒.๖ การวางแผนการลงทุน 
 ขั้นตอนต่อไปท่ีจะสร้างความเจริญกา้วหนา้ในการท่ีแสวงหาเงินทอง ทรัพยสิ์นไดน้ั้น ตอ้ง
ทาํภารกิจหน้าท่ีการงานต่อ เรียกว่าการประกอบอาชีพ ทาํธุรกิจ บริหารจดัการทาํให้ทรัพยสิ์นได้
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งอกเงินข้ึนมา ตอ้งมีวิธีการหลกัทัว่ไป เรียกวา่ การลงทุน เพื่อทาํให้เกิดรายได ้ซ่ึงองคค์วามรู้ตรงน้ี 
ต้องสร้างความเข้าใจว่า ลงทุน คืออะไร มีความสําคญัอย่างไร ซ่ึงเป็นประเด็นหลักท่ีจะสร้าง
พฒันาการบุคคลใหป้ระสบความสาํเร็จในการแสวงหาทรัพยสิ์นเงินทอง  
 ๑) ท าไมบุคคลจึงต้องลงทุน (Why Invest) 
 โดยปกติรายไดท่ี้บุคคลไดรั้บจะถูกจดัสรรออกไปเป็น ๒ ดา้นใหญ่ ๆ คือ ส่วนหน่ึงเพื่อใช้
จ่ายในชีวติประจาํวนั และอีกส่วนหน่ึงเก็บออมไวส้าํหรับใชจ่้ายในวนัขา้งหนา้ 
 การใชจ่้ายเป็นส่ิงจาํเป็นในชีวติประจาํวนัของบุคคลเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่ถา้สามารถ
จดัสรรค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมให้มีเงินเหลือใช้ ก็จะเป็นประโยชน์ท่ีจะมีเงินออมเก็บไวส้ําหรับ
ความจาํเป็นในวนัขา้งหนา้ไดม้ากข้ึน 
 การท่ีคนเราเก็บออมก็เพราะได้เปรียบเทียบแล้วว่า เงินท่ีเก็บออมไวเ้พื่อใช้จ่ายในวนั
ขา้งหนา้จะให้ประโยชน์คุณค่าหรือความพอใจสูงสุด (maximizing satisfaction or welfare) แก่เขา
มากกวา่จะเอามาใชเ้สียในวนัน้ี 
 ทาํอยา่งไรจึงจะให้เงินออมท่ีอุตส่าห์สะสมไวเ้พิ่มพูนค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
เจา้ของได ้ส่ิงสาํคญัก็คือ คนเราตอ้งรู้จกั “การลงทุน” (Investments) การลงทุนเป็นการนาํทรัพยสิ์น
ท่ีบุคคลมีอยู่ไปดาํเนินการในทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงจะให้ผลตอบแทนกลบัคืนมาในช่วง
ระยะเวลานั้น 
 ๒) การลงทุนแบ่งได้เป็น ๒ ลกัษณะคือ 
  (๑) การลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีตวัตนเห็นประโยชน์จากการใช้ไดอ้ย่างชดัเจน กบัการ
ลงทุนในสินทรัพยท่ี์ไม่เห็นประโยชน์การใชไ้ดโ้ดยชดัเจน (tangible and intangible investment) การลงทุน
ซ้ือบา้น ซ้ือรถยนต ์ซ้ือเพชรพลอยของมีค่า ซ่ึงเราสามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีเราลงทุนเป็น
เจา้ของไวโ้ดยตรงไดอ้ยา่งเต็มท่ีเรียกวา่ Tangible investment ส่วนการลงทุนในหุ้นพนัธบตัรตรา
สารการเงินอ่ืน ๆ ซ่ึงผูซ้ื้อมีสิทธิเรียกร้องและมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนจากการถือกรรมสิทธ์ิในตรา
สาร เหล่าน้ีไว ้เรียกวา่เป็นการลงทุนแบบ Intangible investments สําหรับในบทน้ีจะเนน้เฉพาะการ
ลงทุนท่ีเป็น Intangible investment หรือท่ีจดัอยู่ในประเภทของการลงทุนทางการเงิน (Financial 
investment) เป็นส่วนใหญ่ 
  (๒) การลงทุนทางการเงิน (Financial Investment) หมายถึง การท่ีผูล้งทุนนาํเงินท่ีมีอยู่
ไปซ้ือหลกัทรัพยต่์าง ๆ ซ่ึงหลกัทรัพยด์งักล่าวก่อให้เกิดรายได้กบัผูล้งทุนนั้น ซ่ึงการลงทุนทาง
การเงินโดยทัว่ไปมกัจะทาํผ่านกลไกของตลาดการเงิน (financial market) วตัถุประสงค์ของการ
ลงทุนทางการเงิน เพื่อจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของดอกเบ้ีย (interest) เงินปันผล 
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(dividend) กาํไรจากการซ้ือขายหุ้น (capital gain) และสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ กล่าวโดยสรุปก็คือมุ่งผล 
ตอบแทนจากการใชทุ้นในรูปของผลตอบแทนทางการเงิน (monetary return) นัน่เอง๙ 
 เงินเพื่อการลงทุนไดม้าจากไหน (Money for Investing) หลายคนอาจจะกล่าวว่า ฉนัไม่มี
เงินจะลงทุนได้อย่างไร พ่อแม่ไม่ได้ให้เงินสักก้อนหน่ึงแก่ฉันแล้วจะเอาเงินท่ีไหนมาลงทุนได ้           
เงินสําหรับนาํมาลงทุนจะได้มาจากแหล่งใดหรือมีทางท่ีจะได้มาอย่างไรนั้นถ้าบุคคลได้มีการ
วางแผนจดัการเร่ืองการเงินของตนอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ก็จะมีหนทางใหไ้ดเ้งินมากอ้นหน่ึง เพื่อ
การลงทุนไดเ้สมอ บุคคลมีโอกาสท่ีจะไดเ้งินมาจากจากการดาํเนินการ ๔ อยา่งน้ี 
 ๑. การรู้จักท างบประมาณ (Using budgets) การทาํงบประมาณเป็นการวางแผนการใช้
จ่ายเงินไวล่้วงหน้า และเม่ือเราสามารถควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตของเงินงบประมาณท่ี
กาํหนดก็จะทาํใหมี้เงินออมเหลืออยูจ่ริงตามท่ีคาดคะเนไว ้ซ่ึงเงินออมส่วนน้ีสามารถนาํไปลงทุนหา
ผลประโยชน์ได ้
 ๒. การออมโดยวธีิบังคับ (Forced savings) ตามหลกัของการจ่ายเงินเดือนซ่ึงธุรกิจไดมี้การ
หกัเงินสะสม หรือเงินสาํรองเล้ียงชีพของพนกังานไว ้เงินออมส่วนน้ีเป็นของลูกจา้งพนกังาน แต่ยงั
ถอนไม่ได้จนกว่าจะทาํงานตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด ธุรกิจจะนาํเงินสะสมดังกล่าวไปให้สถาบนั
การเงิน หรือบุคคลท่ีสามเป็นผูดู้แลหาผลประโยชน์ใหง้อกเงยตามท่ีกฎหมายกาํหนด และจะจ่ายคืน
แก่เจา้ของผูมี้สิทธ์ิได้รับเม่ือถึงเวลา เงินออมโดยวิธีบงัคบัจึงเป็นเงินลงทุนทางหน่ึงของบุคคล
เพียงแต่เขาไม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนเองโดยตรง แต่สถาบนันายจา้งเป็นผูล้งทุนแทนให ้
 ๓. การยกเว้นรายจ่ายไม่จ าเป็นเสียบ้าง (Skip an expenditure) เป็นธรรมชาติของบุคคลท่ีมี
เงินแลว้ก็จะใช้จ่ายไปตามวิสัยปกติท่ีเคยเป็นมา เช่น ทุกวนัอาทิตยต์อ้งออกไปทานขา้วนอกบา้น           
ดูภาพยนตร์ เล่นโบล่ิง เล่นกอล์ฟ หรือซ้ือของตามห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ ซ่ึงการปฏิบติัดงักล่าวน้ี 
ถา้จะเวน้ไปเสียบา้งก็คงไม่เป็นไร ดงันั้นถา้จะมีการยกเลิกบา้งก็ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย จะมีเงินเหลือ
นาํมาใชล้งทุนได ้
 ๔. การประหยัดรายได้พิเศษ (Save the no routine incomes) บางคร้ังคนเราก็มกัจะไดรั้บ
รายไดพ้ิเศษเขา้มาบา้ง เช่น การไปทาํงานพิเศษมีรายได้หรือขายของเก่าท่ีไม่ใช่แลว้ หรือมีญาติ

                                                        
 ๙เติมบุญ, วางแผนการเงิน และชีวิตให้รวย (อย่างบูรณาการ), (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน่, 
๒๕๔๙), หนา้ ๑๐๒. 
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ผูใ้หญ่ไดใ้หเ้งินเป็นของขวญัรางวลั ซ่ึงเงินเหล่าน้ียงัไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งรีบใชจ่้ายแต่ประการใด 
ดงันั้น ถา้สามารถเก็บออมไวก้็จะนาํไปหาผลประโยชน์ไดม้าก๑๐ 
 เม่ือดาํเนินการตามหลักการท่ีกล่าวมา แม้เพียง ๒ หรือ ๓ อย่าง ก็จะสามารถมีรายได ้               
มีเงินทุนท่ีจะนาํไปใชใ้นการบริโภค นาํไปเก็บออม และไปลงทุนต่อไปได ้เพราะผลตอบแทนจาก
การลงทุน (Returns from Investing) ก็จะสร้างระบบโยงกลบัมาสู่ระบบการงอกเงยของการเงินอีก
เป็นปัจจยัในการเจริญเติบโตในส่วนต่าง ๆ ของระบบการเงิน 
 การลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองผลตอบแทน (returns) และความเส่ียง (risks) การท่ีคนเรา
ลงทุนก็เพราะเราคาดหวงัวา่จะไดรั้บผลตอบแทนเท่านั้นเท่าน้ี แต่บางคร้ังอาจไม่เป็นไปตามท่ีคาด
ไวจึ้งต้องอยู่ภายใต้ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ด้วย ผลตอบแทนจากการลงทุนมีหลายรูปแบบ               
อนัไดแ้ก่ 
 ๑. รายได้ตามปกติ (Current income) รายไดต้ามปกติไดแ้ก่ ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลในกรณี
ท่ีบุคคลซ้ือพนัธบตัรหรือลงทุนในหุ้นต่าง ๆ ซ่ึงเม่ือถึงกาํหนดเวลาก็จะไดรั้บดอกเบ้ีย หรือเงินปันผล 
ตามท่ีบริษทัไดร้ะบุไว ้และรายไดเ้หล่าน้ีเป็นปัจจยัดึงดูดท่ีสําคญัเพราะคนส่วนใหญ่เม่ือลงทุนไป
แลว้ก็ยอ่มตอ้งการผลตอบแทนกลบัคืนมาอยา่งสมํ่าเสมอมากกวา่อยา่งอ่ืน 
 ๒. ก าไรจากการซ้ือขายหุ้น (Capital gains) ในกรณีของหุ้นสามญัท่ีบุคคลลงทุนซ้ือไวมี้
ราคาสูงข้ึน ซ่ึงเม่ือขายออกไปก็จะไดก้าํไร 
 ๓. ค่าเช่า (Rent) ในการลงทุนซ้ือทรัพยสิ์นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอสังหาริมทรัพย ์เช่น 
ท่ีดิน บา้น อพาร์ตเมน้ท์ ท่ีอยูอ่าศยั เม่ือนาํไปให้ผูอ่ื้นเช่าก็จะมีรายได ้ค่าเช่าเป็นรายไดก้ลบัคืนมาสู่
เจา้ของ 
 ๔. ผลตอบแทนอ่ืน ๆ (Others) เช่น การซ้ือหุ้นสามญัก็จะมีสิทธิในการออกเสียงเลือก
คณะกรรมการของบริษทั และถ้าถือหุ้นไวม้ากก็มีโอกาสจะได้รับเลือกเป็นผูบ้ริหารซ่ึงสามารถ
กาํหนดนโยบายของบริษทัได ้หรือสิทธิในการซ้ือหุน้ใหม่ไดใ้นราคาพิเศษ เป็นตน้ 
 ในการคาํนึงถึงผลตอบแทน ผูล้งทุนควรถามตัวเอง ผลตอบแทนท่ีตนต้องการได้รับ 
(required rate of return) สักก่ีเปอร์เซ็นต ์โดยจะตอ้งคาํนึงถึงอตัราเงินเฟ้อไวด้ว้ย เพราะเงินเฟ้อยอ่ม
มีผลกระทบต่อผลตอบแทนในการลงทุน ดงันั้นในการพูดถึงเร่ืองผลตอบแทนผูล้งทุนควรให้ความ
สนใจกบั Real rate of return มากกวา่ Nominal rate of return 

                                                        
 ๑๐ปียจิ์ต โอสถานนท์, รวย, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินต่ิงแอนด์พบัลิซซ่ิง, ๒๕๕๑), 
หนา้ ๔๕ - ๕๐. 



 ๒๗ 

 Real rate of return คือ ผลตอบแทนแทจ้ริงท่ีไดรั้บ โดยไดค้าํนึงถึงเร่ืองเงินเฟ้อดว้ย ส่วน 
Nominal rate of return เป็นผลตอบแทนท่ีเสนอให้ หรือตามท่ีบริษทัประกาศไว ้สมมติว่า การ
ลงทุนคร้ังน้ีเสนอใหผ้ลตอบแทน (nominal rate of return) ๑๐% ถา้มีการคาดคะเนวา่อตัราเงินเฟ้อท่ี
จะเกิดข้ึนปีละ ๖% ดงันั้นผลตอบแทนแทจ้ริงท่ีไดรั้บ (real rate of return) จะเป็น ๔% เท่านั้น 
 นอกจากน้ีในการลงทุน ผูล้งทุนจะตอ้งคาํนึงถึงในเร่ือง “ดอกเบ้ียของดอกเบ้ีย” (interest-
on-interest) ท่ีจะได้รับด้วย โดยคาํนึงถึงเร่ืองดอกเบ้ียทบตน้ ในการลงทุนซ้ือพนัธบตัร ซ่ึงให้
ดอกเบ้ียประจาํทุก ๆ งวด และจะไดรั้บเงินตน้คืนเม่ือครบกาํหนด ถา้ผูล้งทุนนาํดอกเบ้ียท่ีไดรั้บไป
ใชจ่้าย ผลตอบแทนท่ีไดรั้บก็จะเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นพนัธบตัรนั้นแต่ถา้ผูล้งทุนนาํ
ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บในแต่ละงวดไปลงทุนต่อ ดอกเบ้ียดงักล่าวจะกลายเป็นเงินตน้ของงวดถดัไปตาม
หลกัของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บในแต่ละงวดในลงทุนต่อ ดอกเบ้ียดงักล่าวจะกลายเป็นเงินตน้ของงวด
ถดัไปตามหลกัของดอกเบ้ียทบตน้ก่อให้เกิดดอกผลต่อมา ดงันั้นเม่ือส้ินสุดเวลาก็จะไดรั้บเงินตน้
คืนพร้อมผลตอบแทนไดอี้กมาก ซ่ึงสรุปแล้วก็คืออตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริงจะสูงกว่าตามท่ี
ประกาศไวเ้พียงแต่มีขอ้แมว้า่เราจะตอ้งนาํดอกผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ (reinvest) อยา่งสมํ่าเสมอ
เท่านั้น 
 ความเส่ียงจากการลงทุน(Investment Risks) เป็นส่ิงท่ีผูล้งทุนควรจะตอ้งคาํนึงถึงดว้ย ความเส่ียง 
หมายถึง โอกาสท่ีจะสูญเสียของบางอยา่ง (a chance of losing something) เป็นตน้วา่ผูล้งทุนอาจจะ
สูญเสียเงินลงทุน สูญเสียดอกผล หรือสูญเสียอาํนาจในการซ้ือของเงินลงทุนแลว้แต่ประเภทของ
ความเส่ียงทีเกิดข้ึน โดยทัว่ ๆ ไปความปลอดภยัของเงินลงทุนกบัอตัราผลตอบแทนมกัจะดาํเนินไป
ในทิศทางท่ีตรงกันข้าม กล่าวคือ ถ้าผู ้ลงทุนมุ่งรักษาความปลอดภัยของเงินลงทุนไวม้าก ๆ 
ผลตอบแทนท่ีได้รับมักจะตํ่า  เช่น การฝากธนาคารหรือลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลให้ความ
ปลอดภยัสูงแต่ผลตอบแทนมกัจะตํ่า แต่สําหรับความเส่ียงภยักบัอตัราผลตอบแทนของเงินลงทุน
นั้นมกัจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้ตอ้งการผลตอบแทนในอนาคตสูง ความเส่ียงใน 
การลงทุนก็มกัจะสูงดว้ย 
 ดงันั้น ในการพิจารณาการลงทุน ควรจะเปรียบเทียบดูว่าการลงทุนคร้ังน้ีมีโอกาสท่ีจะเกิด
ความสูญเสียสักก่ีเปอร์เซ็นต์ และผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจะมีสักก่ีเปอร์เซ็นต์ ถ้าอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บสูงกวา่อตัราความเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนก็ตดัสินใจลงทุนได ้
 

๒.๗ การวางแผนการประกนัความเส่ียง 
 ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสียอย่างใดอย่างหน่ึงอนัจะนาํความเสียหายมาสู่
บุคคลนั้นได ้(Risk is the possibility of incurring a loss) ความสูญเสียดงักล่าวสามารถวดัไดเ้ป็น



 ๒๘ 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือวดัออกมาเป็นตวัเงิน ตวัอย่างเช่น การมีบา้นอยู ่ถา้บา้นนั้นเกิดไฟไหมไ้ป
เราก็สามารถประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมีค่าเป็นตวัเงินได้แน่นอน แต่ความเสียหายน้ีเราไม่
สามารถคาดคะเนไดแ้น่นอนวา่จะเกิดข้ึนหรือไม่ เพราะทุกวนัน้ีท่ีเรากลบับา้น บา้นก็ยงัตั้งอยู ่แต่เรา
ก็ไม่แน่ใจว่าวนัหน่ึงวนัใดบา้นหลงัน้ีอาจถูกเผามอดไปก็ได ้เราจึงควรหาทางป้องกนัความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนน้ีอย่างไร เช่นเดียวกบัคนเราทาํงานทุกวนัมีเงินเดือนมีรายได ้แต่เกิดวนัหน่ึงวนัใดถูก
ออกจากงานการมีรายไดก้็หมดไปจึงเป็นโอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของบุคคลและ
ครอบครัวนั้น ดงันั้นจึงควรหาทางป้องกนัปัญหาดงักล่าว  
 ส่ิงท่ีตอ้งระวงัและประมาทไม่ได ้ถือว่าเป็นความเส่ียง ท่ีจะสามารถทาํให้ประสบความ
ผดิพลาดลม้เหลว หรือไม่สามารถทาํอะไรได ้ตามท่ีตอ้งการ เม่ือเกิดข้ึนโดยไม่ไดมี้ความพร้อมท่ีจะ
รองรับไวก่้อนล่วงหนา้ ถือวา่เป็นความเส่ียง ดงันั้น การวางแผนการประกนัความเส่ียง เป็นทฤษฎีท่ี
ต้องนํามาใช้ เพื่อเป็นการวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ียึดไวเ้ป็นหลักสําคัญด้วยเช่นเดียวกับ               
การออมและการลงทุน ถือวา่เป็นลาํดบัขั้นตอน ส่วนความเส่ียง ถือวา่เป็นตวัประกนั หรือกั้นความ
ผิดพลาดท่ีไม่สามารถคาดเดาไดล่้วงหน้าว่าจะเกิดอะไรข้ึน กบัตวับุคคล ถึงแมว้่าจะทาํไดต้ามท่ี
ตั้งใจไวแ้ลว้ก็ตาม จึงเป็นสาระสําคญัของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงผูว้ิจยัได้นาํองค์
ความรู้ต่าง ๆ มาประมวลเป็นองคค์วามรู้ในการศึกษาวจิยั ดงัต่อไปน้ี  
 องคป์ระกอบสาํคญัอยา่งหน่ึงของการวางแผนการเงินบุคคลท่ีจะขาดเสียมิไดก้็คือเร่ืองของ
การประกนัชีวิต การวางแผนการเงินบุคคลทุกอย่างท่ีวางไวแ้ลว้เป็นอย่างดีนั้น จะเป็นจริงเป็นจงั
เกิดผลไดอ้ย่างเต็มท่ีต่อเม่ือตอ้งมีแผนการประกนัชีวิตรวมอยู่ดว้ยเสมอ กล่าวไดว้่าการวางแผนทาํ
ประกนัชีวิตของบุคคลเปรียบเหมือนร่มท่ีจะมาคุม้กนัให้แผนการเงินทั้งหมดท่ีบุคคลวางไวน้ั้น
ไดรั้บการคุม้กนัอย่างเต็มท่ีเพราะประโยชน์ของการประกนัชีวิตเองมีอีกมาก นอกจากจะเป็นการ
คุม้ครองการเงินสําหรับชีวิตครอบครัวของบุคคลให้ไดรั้บความมัน่ใจความสบายในการดาํรงชีวิตแลว้ 
ยงัมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการออมทรัพยใ์หก้บัครอบครัวอีกดว้ย 
 ในการศึกษาวางแผนทาํประกนัชีวิต๑๑ ท่ีดีนั้น บุคคลจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงความเส่ียงท่ีเขามี
อยู่หรือท่ีกาํลงัเผชิญ (risk exposure) และวางแผนทาํประกนัชีวิตเพื่อหาทางป้องกนัหรือลดความ
เส่ียงนั้น ดงันั้นก่อนท่ีจะกล่าวถึงเร่ืองของการประกนัชีวิต บุคคลควรทาํความเขา้ใจในเร่ืองของ
ความเส่ียง ประเภทของความเส่ียง และวธีิป้องกนัความเส่ียงดว้ย 

                                                        
 ๑๑รองศาสตราจารย์สุธรรม พงศ์สําราญ, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์พึงใจ พึ่ งพานิช และ
ศาสตราจารยว์ิรัช ณ สงขลา, หลักการประกันชีวิต, พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 
๒๕๔๒), หนา้ ๑๑ - ๑๕. 



 ๒๙ 

 ความเส่ียงมีหลายอย่าง เช่น ความตาย ความพิการ ความสูญเสียทรัพยสิ์นและรายได้ และ
แน่นอนท่ีสุดแมไ้ม่มีใครสามารถขจดัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจะเกิดข้ึนใหห้มดไปจากชีวิตของตน แต่
ก็ยงัมีหนทางป้องกนั 
 ๑) ประเภทของความเส่ียง (Type of Risk) 
 บุคคลเผชิญกบัความเส่ียงไดห้ลายประเภท ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะนาํความสูญเสียมาสู่ชีวิต
มากบา้งนอ้ยบา้งต่าง ๆ กนั ความเส่ียงเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
 ๑. Pure Risk เป็นความเส่ียงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ท่ีเราคาดไม่ถึง ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะนาํแต่
ความสูญเสียมาให้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ความเส่ียงประเภทน้ีอาจจะเกิดข้ึนได้กบับุคคลหรือ
ทรัพยสิ์นก็ได ้เช่น บา้นเกิดไฟไหม ้หรือการท่ีบุคคลประสบอุบติัเหตุพิกลพิการทาํงานไม่ได ้เป็นตน้ 
 ๒. Speculative risk เป็นความเส่ียงในลกัษณะท่ีอาจจะมีโอกาสทั้งไดแ้ละเสีย เช่นซ้ือลอตเตอร่ี          
มีโอกาสจะถูกหรือไม่ถูกก็ได ้หรือลงทุนซ้ือหุน้ไว ้โอกาสท่ีจะไดก้าํไรหรือขาดทุนก็มีเป็นตน้ 
 ๓. Property risk คือ โอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสียทางดา้นทรัพยสิ์น เช่น บา้นถูกไฟไหม้
ส่ิงของสูญหาย การสูญเสียของทรัพยสิ์นทั้งทางตรงและทางออ้ม ทางตรงก็เช่นถา้บา้นถูกไฟไหม ้
ทรัพยสิ์นคือบา้นสูญเสียไป และการสูญเสียไปทางออ้มก็ไดแ้ก่ เม่ือบา้นถูกไฟไหมแ้ล้วเราตอ้ง           
ไปเช่าบ้านใหม่อยู่ซ่ึงต้องเสียค่าเช่า หรือต้องจ่ายค่าซ่อมแซมข้ึนมาใหม่ ดังนั้ น เราจึงต้องเสีย                 
ค่าใชจ่้ายอีก 
 ๔. Liability risk เป็นความสูญเสียในลกัษณะท่ีตอ้งจ่ายค่าชดเชยในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ให้แก่ผูห้น่ึงผูใ้ด เช่น ถา้เราขบัรถยนตมี์โอกาสท่ีจะเกิดอุบติัเหตุขบัไปชนคนอ่ืน หรือรถคนัอ่ืนให้
เสียหายก็มีได ้ซ่ึงจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายให ้ดงันั้นจึงเป็นหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้ 
 ๕. Personal risk เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบับุคคล เช่น 
ความพิการ หรือความตายท่ีเกิดข้ึนก่อนกําหนดก่อให้เกิดความเส่ียงแก่บุคคลนั้ นเพราะเขา                 
ตอ้งสูญเสียรายได ้หรือครอบครัวผูอ้ยูข่า้งหลงัไดรั้บความเดือดร้อน ความเจ็บไขไ้ดป่้วยของบุคคล 
ก็เป็นความเส่ียงอยา่งหน่ึงเพราะบุคคลน้ีตอ้งสูญเสียรายไดไ้ปเน่ืองจากความป่วยไขท่ี้ทาํให้ทาํงาน
ไม่ได ้
 ดงันั้น การบริหารความเส่ียง๑๒ (Risk Management) จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงและป้องกนัไวก่้อน 
เม่ือมีภยัเกิดข้ึนบุคคลจะจดัการป้องกนัหรือแก้ไขความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพนั้นได้อย่างไร 
โดยทัว่ไปพอสรุปไดว้า่การป้องกนัความเส่ียงทาํได ้๔ วธีิดงัน้ี 
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 ๑. การหลกีเลีย่งความเส่ียง (Avoiding risk) เป็นวิธีป้องกนัความเส่ียงท่ีง่ายท่ีสุด คือ การทาํ
ให้ความเส่ียงท่ีจะเกิดนั้นสูญไป คือไม่เกิดข้ึนเลย ซ่ึงวิธีการง่าย ๆ ก็คือการไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งใน
เหตุการณ์หรือส่ิงของดงักล่าวท่ีจะนาํความเสียหายมาสู่เราได ้ยกตวัอยา่งเช่น ถา้เรากลวัอุบติัเหตุท่ี
เกิดจากการขบัรถยนต ์เราก็หลีกเล่ียงเสียโดยการไม่ซ้ือรถมาใช ้ใชว้ิธีเดินหรืออาศยัยานพาหนะอ่ืน
ท่ีคิดวา่ปลอดภยักวา่ ซ่ึงวธีิน้ีแมจ้ะสามารถป้องกนัความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวได ้แต่เราก็ตอ้งสูญเสีย
ความสะดวกสบายไป หรือบางคนก็กลวัวา่จะเกิดอคัคีภยักบับา้นอยูอ่าศยัของตน ซ่ึงจะตอ้งสูญเสีย
เงินท่ีลงทุนซ้ือบา้นไว ้ดงันั้นวิธีหลีกเล่ียงความเสียหายดงักล่าวก็คือ การไม่ซ้ือบา้นเป็นของตนเอง 
แต่อาศยัการเช่าบา้นคนอ่ืนอยูแ่ทนดงัน้ีเป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการหลีกเล่ียงความเส่ียงก็มีขอ้จาํกดัไม่ใช่วา่ 
จะทาํไดใ้นทุกเร่ือง เพราะภยับางอยา่งก็ไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เช่น ในเร่ืองของความตาย๑๓ 
 ๒. การลดความเส่ียง (Reducing risk) เป็นการควบคุมหรือหาทางลดความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนจากหนกัให้เป็นเบาลงได ้โดยเพิ่มระบบป้องกนัความปลอดภยัเขา้ไป เช่น อุบติัเหตุท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการใชร้ถยนต ์เราก็หาทางลดอุบติัเหตุดงักล่าวโดยใส่กนัชนท่ีดีเขา้ไป หรือการใชเ้ข็มขดั
นิรภยัถา้ตอ้งการป้องกนัรถสูญหายก็ให้จอดในท่ีปลอดภยัหรือมีสัญญาณเตือนภยัติดตั้งไว ้ซ่ึงการ
กระทาํดงักล่าวจะทาํให้โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายลดลงจากหนกัเป็นเบาได้ อย่างไรก็ตามการ
หาทางลดภยัดงักล่าวอาจมีตน้ทุนค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนได้ และความสามารถในการหาทางลดภยัของ
บุคคลแต่ละระดบัก็ย่อมมีต่าง ๆกนั เช่น คนมีรายไดสู้งย่อมสามารถลงทุนในระบบป้องกนัภยัได้
ดีกวา่คนมีรายไดต้ ํ่า 
 ๓. การคงไว้ซ่ึงความเส่ียง (Retaining risk) ในกรณีท่ีไม่มีทางหลีกเล่ียง หรือแกไ้ขอยา่งใด 
ก็จาํเป็นตอ้งคงความเส่ียงน้ีไว ้หรือยอมรับความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน เช่น เจา้ของบา้นมีบา้นอยูแ่ละ
ไม่ไดส้นใจท่ีจะทาํประกนัอคัคีภยัไว ้ถา้เกิดไฟไหมเ้ขาก็เป็นผูรั้บความสูญเสียทั้งหมดเองหรือกรณี
เจา้ของรถยนตค์่อนขา้งเก่าเขาก็ไม่ตอ้งการซ้ือประกนัภยัรถยนตน์ั้น เพราะว่าค่าเบ้ียประกนัท่ีตอ้ง
จ่ายบางคร้ังยงัสูงกวา่มูลค่ารถยนตข์องเขาอีก เขาจึงรับความเส่ียงภยัไวเ้อง ถา้ไม่มีอะไรเกิดข้ึนก็ดี
ไป แต่ถ้าหากมีอะไรเกิดข้ึนเขาตอ้งเป็นผูช้ดใช้ค่าเสียหายเอง เพราะไม่ได้ทาํประกนัไวเ้หตุผลท่ี
บางคร้ังคนเราตอ้งยอมรับความเส่ียงไวเ้องก็เพราะเขาคิดวา่ ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการป้องกนัภยั
ดงักล่าวสูงกว่ามูลค่าทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์ท่ีเขาจะไดรั้บชดใช้จึงไม่คุม้ท่ีจะทาํประกนัหรือ
มิฉะนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ากาํลงัความสามารถทางการเงิน (financially capable) ของบุคคลนั้น              

                                                        
 ๑๓สันติ กีระนนัทน์, ความรู้พื้นฐานทางการเงิน : หลักการ เหตุผล แนวคิด และการวิเคราะห์, 
อา้งแลว้, หนา้ ๑๕. 



 ๓๑ 

มีน้อยไม่สามารถโอนภยัให้แก่ผูอ่ื้นได ้จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งเส่ียงยอมรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
นั้นไวเ้อง 
 ๔. การโอนความเส่ียง (Transferring risk) เป็นวธีิการโอนภยันั้นไปให้กบัสถาบนัอ่ืน โดยวิธีต่าง  ๆ
กนัซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มกัจะเป็นการโอนความเส่ียงนั้นไปให้กบับริษทัประกนัภยั (Insurance) เป็นผู ้
รับภาระแทน ซ่ึงบริษทัประกนัภยัจะเป็นผูรั้บภาระความเส่ียงหลาย ๆ ประเภท ทั้งในเร่ืองของ
บุคคล ทรัพยสิ์น และหน้ีสินท่ีจะเกิดข้ึน แน่นอนท่ีสุดการโอนความเส่ียงภยัไปให้ผูอ่ื้นยอ่มมีค่าใช่
จ่ายเกิดข้ึน โดยผูท้าํประกนัตอ้งเสียค่าเบ้ียประกันให้แก่บริษทัผูรั้บประกนั ซ่ึงค่าเบ้ียประกนัน้ี
จะตอ้งคุม้กบัภาระความรับผิดชอบท่ีบริษทัประกนัเขา้มาเป็นผูรั้บความเส่ียงแทนดว้ย สําหรับใน
เร่ืองการโอนความเส่ียงภยันอกจากจะทาํโดยผ่านทางบริษทัประกนัภยัแล้ว อาจจะใช้วิธีอ่ืนก็ได ้
เช่น การเอาทรัพยสิ์นมีค่าไปฝากไวก้บัธนาคาร ไวใ้นตูนิ้รภยัของธนาคาร แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก
การโอนความเส่ียงไปใหก้บับริษทัประกนัภยัเป็นวิธีท่ีนบัวา่เป็นการโอนความเส่ียงภยัให้กบับริษทั
ประกนัภยั 
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ถือวา่เป็นเป้าหมายสําคญัของชีวิตบุคคลท่ียงัตอ้งดาํรงชีวิต
กนัอยูใ่นยุคปัจจุบนั จึงตอ้งมีการศึกษาชีวิตตนเองวา่ตอ้งการอะไรบา้ง มีเป้าหมายอยา่งไรในการท่ี
จะให้ได้มาซ่ึงเงินทอง สําหรับพอใช้จ่ายตามท่ีตอ้งการนั้น ตอ้งมีการวางแผนเป็นเบ้ืองตน้โดยมี
หลกัการดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ซ่ึงเร่ิมดว้ยวธีิการตามหลกัทฤษฎีการวางแผนทางการเงิน เพื่อจะไดบ้รรลุ
เขา้เป้าตามท่ีตอ้งการ ถือว่าบุคคลทัว่ไปนั้น สามารถท่ีจะแสวงหาทรัพยสิ์นเงินทองได ้เม่ือลงมือ
กระทาํ แต่จะตอ้งคิดไวเ้สมอว่า จะเส่ียงหรือประมาทไม่ได้เช่นกนั ถึงแมว้่า บุคคลนั้นจะทาํการ
วางแผนการเงินไวดี้เพียงใดก็ตาม แต่วา่กฎของธรรมชาติ ท่ีไม่สามารถคาดเดาไดน้ั้น ยอ่มจะบงัเกิด
ข้ึนเสมอ การลดความเส่ียง เป็นความไม่ประมาท และเป็นแผนการส่วนหน่ึงของการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลท่ีจะทาํใหแ้ผนการนั้นจะประสบความสาํเร็จตามท่ีตอ้งการได ้
  

๒.๘ การวางแผนเกษยีณอายุ 
 การปลดเกษียณเป็นภาวะท่ีทุกคนจะตอ้งประสบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดงันั้นจึงจาํเป็นท่ี
ตอ้งมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาทางดา้นการเงินหรือปัญหาทางจิตใจซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนไดเ้ม่ือตอนปลดเกษียณ 
 ๑. การเตรียมความพร้อมเพ่ือปลดเกษียณ 
 “ถา้เราออกจากงานวนัน้ี เราจะมีเงินเพียงพอสําหรับเล้ียงตวัเองและครอบครัวหรือไม่”            
ตั้งคาํถามกบัตนเองวา่ เราพร้อมหรือยงัท่ีจะออกจากงาน ครอบครัวจะเอาเงินท่ีไหนมาใชจ่้ายเม่ือเรา
ตอ้งปลดเกษียณ การวางแผนเพื่อเตรียมรับสภาพเกษียณเป็นส่ิงสําคญั ผูท่ี้รู้จกัมองการณ์ไกลและมี



 ๓๒ 

การวางแผนทางการเงินไวล่้วงหนา้สาํหรับวาระแห่งการเกษียณอายุท่ีจะมาถึง เขายอ่มใชชี้วิตในวยั
ชราของเขาไดอ้ย่างมัน่คง ปราศจากความกงัวล แต่สําหรับผูท่ี้ไม่ไดมี้การตระเตรียมวางแผนทาง
การเงินไวเ้ม่ือวยัเกษียณอายมุาถึง จะทาํใหเ้ขาขาดความมัน่คงมีความวา้วุน่ใจและรู้สึกวา่ ชีวิตในวยั
ชรานั้นช่างไม่มีอะไรเหลือจริง ๆ มีแต่ความวุน่วายใจเท่านั้นแลว้คงจะนัง่รําพึงรําพนักบัตวัเองว่า 
“ถา้เพียงแต่เราจะ...เท่านั้น เราคงจะไม่เป็นเช่นน้ี” ๑๔ 
 ๒. ภาวะความเปลีย่นแปลงเม่ือปลดเกษียณ 
 ๑) รายไดแ้ละการใชจ่้าย เม่ือบุคคลตอ้งปลดเกษียณ รายไดห้ลกัท่ีเคยไดรั้บจากการทาํงาน
จะหมดไป รายไดท่ี้มีอยูบ่า้งก็ไดจ้ากเงินออมท่ีสะสมไว ้ ดอกผลอนัเกิดจาหุ้นหรือทรัพยสิ์นต่าง ๆ  
ท่ีมีอยู่ บางคนอาจจะมีเงินบาํเหน็จบาํนาญ เงินประกนัสังคม เงินกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือมี
รายไดจ้ากการทาํงานอดิเรกเล็ก ๆน้อย ๆ อย่างไรก็ตามรายไดท่ี้ไดย้่อมลดลงจากช่วงท่ีเคยทาํงาน
อย่างแน่นอน ซ่ึงในช่วงน้ีถ้าภาระความรับผิดชอบของบุคคลนั้นเสร็จส้ินไปแล้ว กล่าวคือลูก ๆ
สําเร็จการศึกษาและมีงานทาํแล้วก็จะไม่เป็นปัญหาแก่เขา ส่วนด้านการใช้จ่ายนั้น การใช้จ่าย
โดยทัว่ไปจะลดลงเน่ืองจากส่วนใหญ่ใชเ้วลาอยูก่บับา้น จึงไม่มีค่าใชจ่้ายในการแต่งกายหรือการเขา้
สังคมมากนัก การใช้จ่ายในครอบครัวจะลดลงเน่ืองจากลูกเติบโตช่วยตวัเองได้แล้ว แต่อย่างไร              
ก็ตามจะมีรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึนบา้งไดแ้ก่ รายจ่ายค่าหมอค่ายา รายจ่ายเพื่อการท่องเท่ียวพกัผอ่นเป็นตน้ 
 ๒) เวลา เม่ืออกจากงานแล้วจะทาํให้มีเวลาว่างมากข้ึน ดงันั้นจึงอาจจะใช้เวลาท่ีมีอยู่คิด
อ่านทาํหลายส่ิงหลายอยา่งให้เกิดประโยชน์ได ้เช่น ทาํส่ิงท่ีเคยคิดอยากจะทาํ (ขณะทาํงานอยู)่ แต่
ไม่อาจทาํไดเ้น่ืองจากไม่มีเวลา ทาํงานอดิเรกซ่ึงให้ทั้งความเพลิดเพลินและรายได ้การท่องเท่ียว
ทศันาจรตลอดจนการช่วยงานกุศลและสงเคราะห์ต่าง ๆ ดงันั้น ช่วงเวลาน้ีจึงเป็นโอกาสท่ีดี ท่ีจะ
สามารถใชเ้วลาทาํส่ิงท่ีอยากทาํหรือมีความตั้งใจวา่จะทาํไดอ้ยา่งเตม็ท่ีซ่ึงหากใชเ้วลาให้ถูกตอ้งก็จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ ความเพลิดเพลิน และเสริมสร้างสุขภาพได้ แต่ถา้ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดย           
ไร้ประโยชน์ก็อาจก่อให้เกิดความสูญเสีย ทั้งโอกาส รายได้และเป็นผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้
เหมือนกนั ดงันั้น จึงอยูท่ี่วา่เราจะรู้จกัเลือกใชเ้วลาในช่วงน้ีอยา่งไร 
 ๓) ภาวะจิตใจ การปลดเกษียณมักเป็นสาเหตุให้บุคคลหลายคนได้รับความกระทบ 
กระเทือนทางดา้นจิตใจอยา่งรุนแรง สาเหตุเน่ืองจากรายไดท่ี้เคยไดรั้บเปล่ียนแปลงไปอยา่งฉบัพลนั 
บางคนจะรู้สึกวา่ เม่ือเดือนท่ีแลว้เรามีรายไดเ้ดือนละหม่ืนบาท แต่มาเดือนน้ี วนัน้ีเรากลายเป็นคน
ไม่ มีงานทําไม่ มีรายได้ไปเสียแล้วหรือความรู้สึกเช่นน้ีจะทําให้ เขาคิดมากและเกิดผล

                                                        
 ๑๔ปรีชา สวสัด์ิพีระ, เศรษฐีพอเพยีง, (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมยั, ๒๕๕๐), หนา้ ๘. 



 ๓๓ 

กระทบกระเทือนต่อจิตใจได้ อย่างไรก็ตาสําหรับผูท่ี้ทาํงานซ่ึงได้บาํเหน็จบาํนาญ เงินสะสมเงิน
เล้ียงชีพ เงินประกนัสังคม บา้งก็จะช่วยใหภ้าวะท่ีกระทบจิตใจลดนอ้ยลง 
 นอกจากนั้น บางคนอาจเกิดความรู้สึกวา่ตวัเองหมดความสาํคญัหมดความหมายไปเสียแลว้ 
เพราะเม่ือเขาหวนกลบัไปเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูง ณ สถานท่ีเก่าท่ีตนเคยทาํงานอยู ่เขาจะรู้สึกวา่แมไ้ม่มี
ตวัเขา งานทุกอยา่งก็ยงัคงดาํเนินไปไดด้ว้ยดี เม่ือเป็นเช่นน้ีเขาจะรู้สึกวา่ตวัเขายิ่งหมดความสําคญั
ไปแลว้จริง ๆ  
 แต่ในทางกลบักนับางคนกลบัรู้สึกวา่ตนเองยิ่งมีคุณค่าข้ึน เพราะแมว้า่เขาจะมีอายุมากออก
จากงานไปแลว้ก็ตาม สังคมก็ยงัใหค้วามสาํคญัและยอมรับเขาอยู ่เพราะเช่ือในวยัวุฒิ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และฐานะทางการเงินของเขา ดงันั้น บุคคลหลายคนแมว้่าจะเกษียณอายุแลว้ก็ตาม            
ก็ยงัเป็นท่ียอมรับ โดยไดรั้บการเช้ือเชิญให้เป็นท่ีปรึกษาอาวุโส ท่ีปรึกษาพิเศษขององคก์ารรัฐบาล
หน่วยงานธุรกิจ ตลอดจนวดัวาอารามหรือองคก์ารกุศลต่าง ๆ  
 การปลดเกษียณใช่วา่ชีวิตจะไร้ค่า หรือเร่ิมตน้ทาํส่ิงใหม่ ๆ ไม่ได ้มีบุคคลหลายคนท่ีมาทาํ
ธุรกิจหลงัจากเกษียณอายแุลว้ และประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก เช่น ผูพ้นัแซนเดอรส์ (Colonel 
Sanders) มาทาํธุรกิจไก่ทอด Kentucky Fried Chicken เม่ือเขาอายุได ้๖๖ ปี ดงันั้น การปลดเกษียณ
ยงัเป็นโอกาสท่ีดีแก่บุคคลไดเ้สมอ แต่อยา่งไรก็ตามสาํหรับผูสู้งอายนุั้นสุขภาพจิตก็เป็นเร่ืองสาํคญั 
 การมีสุขภาพจิตดีย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพ และสุขภาพท่ีแข็งแรงย่อมเป็นการประหยดั              
ค่าหมอ ค่ายาได ้ดงันั้น ในวยัปลดเกษียณการรู้จกัสร้างภาวะจิตใจท่ีดีจึงเป็นส่ิงสําคญั โดยควรรู้จกั
ตระหนกัถึงคุณค่าของตนเองอยูเ่สมอ ผูท่ี้อยูใ่นวยัสูงอายุนั้นเป็นการแน่นอนวา่สุขภาพร่างกายยอ่ม
ทรุดโทรมลงไปบ้าง เขาไม่สามารถทาํงานท่ีใช้กาํลัง หรือใช้สมองได้มากเหมือนเม่ือตอนยงั                
เป็นหนุ่ม นอกจากนั้นโรคภยัไขเ้จ็บของคนสูงอายุก็จะตามมา ดงันั้นการรู้จกัรักษาสุขภาพท่ีดี เช่น 
การออกกาํลงักาย การลดอาหารประเภทไขมนัลงบา้งยอ่มจะช่วยใหมี้สุขภาพดี และหากไดมี้การทาํ
ประกนัสุขภาพ (health plan) ไวบ้า้งก็ยิง่ดี 
  

๒.๙ การวางแผนภาษ ี
 ภาษีเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งประสบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แมว้า่จะเป็นเด็กเล็กก็ตามหากมีเงินได้
อยู่ในเกณฑ์ท่ีกาํหนดแล้วก็มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีทั้ งส้ิน การใช้เงินเพื่อชําระภาษีน้ีเป็นภาระท่ี
ค่อนขา้งหนกัและจะเพิ่มข้ึนทุกปี ตราบเท่าท่ีบุคคลมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจนมีคาํกล่าวไวว้่า “ส่ิงท่ีมนุษย์
ทุกคนไม่อาจหลีกเล่ียงไดก้็คือ ความตายกบัภาษี” แมบ้างคนจะกล่าววา่เขาไม่เคยเสียภาษีเลยก็ตาม 
แต่ในความเป็นจริงแลว้คนทุกคนไดมี้ส่วนในการเสียภาษีอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปแลว้ ซ่ึงจะเป็นการ
เสียภาษีทางตรงหรือแฝงอยูใ่นรูปภาษีทางออ้มก็ได ้เพราะภาษีท่ีทางการจดัเก็บมีหลายรูปแบบทั้ง
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ภาษีการค้า ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภาษีบาํรุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือน ท่ีดิน ภาษีประกันสังคม            
ภาษีศุลกากร ตลอดจนภาษีสรรพสามิต เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามในบทน้ี จะกล่าวถึงเฉพาะภาษีเงินได้
ของบุคคลธรรมดา (personal income taxes) ซ่ึงเป็นภาระภาษีท่ีบุคคลตอ้งจ่ายเท่านั้น อย่างไรก็ดี 
ภาษีทั้ งหลายทางการจัดเก็บไปน้ีก็เป็นรายได้ไว้สําหรับใช้จ่ายของรัฐบาล อีกทั้ งยงัเป็นเงิน
สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นสวสัดิการทางสังคมใหก้บัประชาชนนัน่เอง 
 ๑) ความส าคัญของภาษีต่อการบริหารการเงินบุคคล  
 เน่ืองจากระบบภาษี๑๕ ท่ีเคยจดัเก็บมาค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ทางการจึงได้มีการแก้ไข 
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมตลอดจนแกไ้ขกฎระเบียบ วิธีการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
แก่ผู ้เสียภาษีและให้สะดวกแก่การจัดเก็บมากข้ึน ดังนั้ นผู ้เสียภาษีจึงควรติดตามการแก้ไข
เปล่ียนแปลงดงักล่าวใหท้นัอยูเ่สมอ เพื่อจะไดเ้สียภาษีอยา่งถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้และจะ
ไดไ้ม่ถูกปรับ 
 นอกจากนั้น เม่ือมองในดา้นการบริหารการเงินบุคคลแลว้เน่ืองจากภาระภาษีเป็นรายจ่าย
อยา่งหน่ึงของบุคคลท่ีเราจาํตอ้งจ่ายอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่อย่างไรก็ตาม ถา้ผูเ้สียภาษีไดท้าํความ
เขา้ใจในเร่ืองการเสียภาษีให้ละเอียดถ่ีถว้น กล่าวคือ สามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีกฎหมาย
ยอมให้นํามาวางแผนเสียภาษีให้ถูกต้อง ก็จะสามารถประหยดัเงินค่าภาษีลงได้มากโดยไม่ผิด
กฎหมายอีกดว้ย 
 เม่ือภาระภาษีของบุคคลเพิ่มข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งมีความรอบคอบในการชาํระภาษี บางคร้ัง
บุคคลอาจจะหลบหลีกภาษี (tax avoidance) ไดเ้ม่ือมีโอกาสโดยไม่ผิดกฎหมายเช่น ถา้รู้จกัจดัหน่วย
ภาษีให้ถูกตอ้งก็จะช่วยให้เสียภาษีน้อยลง (ดูรายละเอียดในหัวขอ้การวางแผนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา) อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีผู ้มีเงินได้ต้องระวงัให้มากและไม่ควรกระทําก็คือการหนีภาษี                   
(tax evasion) เพราะเป็นการผดิกฎหมาย เช่น การไม่นาํเงินรายไดม้ายื่นแบบแสดงรายการและชาํระ
ภาษีให้ถูกตอ้งหรือได้นาํมายื่นแต่ยื่นไม่ครบถ้วนตามจาํนวนเงินท่ีได้รับนั้นหรือบางคร้ังก็มีการ
แสดงรายการขอหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าท่ีเป็นจริง ดว้ยการทาํหลกัฐานเท็จข้ึนเพื่อให้เสียภาษีน้อยลง ฯลฯ          
ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวเหล่าน้ีถือวา่มีความผิดตามกฎหมายและอาจจะตอ้งถูกเสียค่าปรับมากยิ่งกวา่
ภาษีท่ีควรจะจ่าย 
 
 

                                                        
 ๑๕คณิต พูนผล, คู่มือเจ้าของกิจการ, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๗), หน้า 
๑๐๕-๑๐๙. 
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 ๒) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 
 บุคคลท่ีมีเงินไดพ้ึงประเมินและเขา้เกณฑต์ามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้จะตอ้งมีหนา้ท่ีเสียภาษี
เงินได ้การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ไดเ้ร่ิมจดัเก็บมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ ซ่ึงเรียกว่าภาษี
เงินเดือนและในปี พ.ศ.๒๔๗๖ ไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัภาษีเงินได้ โดยจดัเก็บเงินไดป้ระเภท
อ่ืนนอกจากเงินเดือนดว้ย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๑ ไดป้ระกาศใชป้ระมวลรัษฎากร โดยไดป้ระมวล
ภาษีอากรฝ่ายสรรพากรไวท้ั้งหมด และมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบญัญติัรวมไวห้มวดหน่ึงดว้ย 
และไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมเร่ือยมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 

๓) เงินได้ทีต้่องน ามาเสียภาษี 
 เงินไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี ซ่ึงตามกฎหมายเรียกวา่ “เงินไดพ้ึงประเมิน” นั้นหมายถึงเงินไดก่้อน
หกัรายจ่ายใด ๆ ท่ีตอ้งเสียภาษีซ่ึงกาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร เงินไดพ้ึงประเมินน้ีอาจ จะเป็น
เงินตรา ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจคิดคาํนวณเป็นเงินได้ และเครดิตภาษีเงินได ้ 
ในมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร ไดก้าํหนดเงินไดพ้ึงประเมินท่ีตอ้งเสียภาษีไว ้๘ ประเภทดงัน้ี 
 ๑. เงินไดเ้น่ืองจากการจา้งแรงงาน ไม่วา่จะเป็นเงินเดือน ค่าจา้ง เบ้ียเล้ียง โบนสั เบ้ียหวดั 
บาํเหน็จ บาํนาญ เงินค่าเช่าบา้น เงินท่ีคาํนวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้นท่ีนายจา้งให้อยูโ่ดยไม่
เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจา้งออกให้เป็นค่าภาษีเงินไดห้รือภาษีอากรอ่ืน เงินท่ีนายจา้งจ่ายชาํระหน้ีใด ๆ 
ซ่ึงลูกจา้งมีหน้าท่ีตอ้งชาํระ และเงินทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาท่ีได้เน่ืองจากการจา้ง
แรงงาน 
 ๒. เงินได้เน่ืองจากหน้าท่ีหรือตาํแหน่งงานท่ีทาํ หรือจากการรับทาํงานให้ไม่ว่าจะเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานท่ีทาํ เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั เงินค่าเช่า
บา้น เงินท่ีคาํนวณไดจ้ากมูลค่าของการไดอ้ยูบ่า้นท่ีทางผูจ่้ายเงินไดใ้หอ้ยูโ่ดยไม่ตอ้งเสียค่าเช่า เงินท่ี
ผูจ่้ายเงินไดอ้อกให้เป็นค่าภาษีเงินไดห้รือภาษีอากรอ่ืน เงินท่ีผูจ่้ายเงินไดจ่้ายชาํระหน้ีใด ๆ ซ่ึงผูมี้
เงินได้มีหน้าท่ีตอ้งชาํระและเงินทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาท่ีได้เน่ืองจากหน้าท่ีหรือ
ตาํแหน่งงานท่ีทาํ หรือจากการรับทาํงานให้นั้นไม่ว่าหน้าท่ีหรือตาํแหน่งหรืองานท่ีรับทาํให้นั้น           
จะเป็นการประจาํหรือชัว่คราว 
 ๓. ค่าแห่งกู๊ดวลิล ์ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอยา่งอ่ืน เงินปี หรือเงินไดมี้ลกัษณะเป็นเงินราย
ปีอนัไดม้าจากพินยักรรม นิติกรรมอยา่งอ่ืน หรือคาํพิพากษาของศาล 
 ๔. เงินไดท่ี้เป็น 
 ก. ดอกเบ้ียพนัธบตัร ดอกเบ้ียเงินฝาก ดอกเบ้ียหุ้นกู ้ดอกเบ้ียตัว๋เงิน ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมไม่ว่า
จะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม หรือผลต่างระหวา่งราคาไถ่ถอนกบัราคาจาํหน่ายตัว๋เงิน หรือตราสาร
แสดงสิทธ์ิในหน้ีซ่ึงบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อกและจาํหน่ายคร้ังแรกในราคาตํ่ากวา่ราคาไถ่ถอน 
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 ข. เงินปันผลส่วนแบ่งของกาํไรหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้จากบริษทัหรือห้างหุ้นส่วน            
นิติบุคคล หรือกองทุนรวม 
 ค. เงินโบนสัท่ีจาํหน่ายแก่ผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนใหญ่ในบริษทัหรือหา้งส่วนนิติบุคคล 
 ง. เงินลงทุนของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนของนิติบุคคล เฉพาะส่วนท่ีจ่ายไม่เกินกว่ากาํไร
และเงินท่ีกนัไวร้วมกนั 
 จ. เงินเพิ่มทุนของบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงตั้งจากกาํไรท่ีไดม้าหรือเงินท่ีกนัไว้
รวมกนั 
 ฉ. ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท่ีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเขา้กนัหรือรับช่วงกนั
หรือเลิกกนั ซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กินกวา่เกินทุน 
 ช. ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการโอนหุ้น หรือโอนการเป็นหุ้นส่วน ซ่ึงตีราคาเป็นเงินไดเ้กิน
กวา่ท่ีลงทุน 
 ๕. เงินหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีไดเ้น่ืองจาก 
 ก. การใหเ้ช่าทรัพยสิ์น 
 ข. การผดิสัญญาเช่าซ้ือทรัพยสิ์น 
 ค. การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ่อน ซ่ึงผูข้ายไดรั้บคืนทรัพยสิ์นท่ีซ้ือขายนั้น โดยไม่ตอ้งคืน
เงินหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ 
 ๖ . เ งินได้จากวิชาชีพอิสระ  เช่น วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์  วิศวกรรม
สถาปัตยกรรม การบญัชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอ่ืน ซ่ึงจะได้มีพระราชกฤษฎีกา
กาํหนดชนิดไว ้
 ๗. เงินได้จากการรับเหมาท่ีผูรั้บเหมาต้องลงทุนด้วยการจดัหาสัมภาระในส่วนสําคัญ
นอกจากเคร่ืองมือ 
 ๘. เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งหรือการอ่ืน
นอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ ๑-๗ แลว้ 
 ในมาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร ไดร้ะบุถึงเงินไดพ้ึงประเมินบางประเภทท่ีไดรั้บการยกเวน้ 
ไม่ตอ้งรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้ซ่ึงมีอยูห่ลายรายท่ีผูเ้สียภาษีเงินไดค้วรจะไดต้รวจสอบดูดว้ย 
 จะเห็นไดว้่า เม่ือรู้เขา้ใจระบบภาษีท่ีควรจ่ายอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ก็เท่ากบัไดท้าํหน้าท่ี
ของพลเมืองในประเทศชาติได้สมบูรณ์ โดยตอ้งมีความรู้ว่า รายละเอียดกฎระเบียบดา้นภาษีนั้น             
มีวิธีบริหารจดัการอย่างไรบา้ง เพราะเม่ือระบบการเงินในการประกอบกิจการ หน้าท่ีการงานใน
ดา้นต่าง ๆ นั้นมีหลกัการท่ีตอ้งจ่ายภาษีมากนอ้ย หรือบางอยา่งทาํแลว้ไม่ตอ้งนาํมาประมวลผลจ่าย



 ๓๗ 

ภาษี ก็ตอ้งรู้วา่ เงินตรงไหน ตอ้งจ่ายภาษี และในส่วนไหนไม่ตอ้งจ่าย เม่ือความชดัเจนถูกตอ้งตรงน้ี 
แลว้จะทาํใหก้ารบริหารจดัการการเงินนั้นมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในการวางแผนการเงินท่ีดี 
 

๒.๑๐ การวางแผนมรดก 
 การวางแผนมรดก เป็นการคาดการล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัเกิดความสับสนหรือ
ทะเลาะเบาะแวง้กนั ในเม่ือตวัเราเองไดจ้ากโลกน้ีไปแลว้ ซ่ึงปัจจุบนัเรียกว่า การทาํพินัยกรรม๑๖ 
เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการวางแผน ท่ีจะจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่อยา่งไร ให้แก่ใคร ใครเป็นผูรั้บส่ิงใดบา้ง 
พร้อมทั้งปัจจุบนัก็มีกฎหมายด้านน้ีในการจดัการ ตดัสิน ตีความหมาย ตามท่ีเป็นได้มีประมวล
กฎหมายระบุไว ้พร้อมทั้งส่ิงท่ีตดัสินใจวางแผนไว ้ย่อมเป็นตวับอกมอบสิทธ์ิในทรัพยสิ์นต่าง ๆ 
ของตวัเรา ผูว้างแผนให้สามารถจดัการส่ิงต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการได ้ถือวา่เป็นการวางแผน
มรดกเพื่อคนท่ีเราตอ้งการมอบใหต้ามท่ีกาํหนดไว ้
 ๑) ประโยชน์ของพนัิยกรรม 
 ๑. ช่วยให้ผูท้าํพินัยกรรมมีความสบายใจว่าเม่ือตายไปแล้วทรัพยส์มบติัจะตกแก่ผูท่ี้ตน
ประสงค์จะยกให้ เพราะเม่ือเกิดเป็นพินยักรรมข้ึนแลว้สิทธิและหน้าท่ีของบุคคลต่าง ๆ ก็จะถูก
ผกูพนัดว้ยทนัที 
 ๒. ช่วยสร้างความสบายใจใหแ้ก่ทายาทและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย อนัเป็นการหลีกเล่ียงปัญหา
การถกเถียงโตแ้ยง้ในการจดัการทรัพยสิ์นท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ถา้หากไม่มีการทาํพินยักรรมเอาไว ้
 ๓. ทําให้ทายาทผู ้รับมรดกไม่ต้องยุ่งยากในการจัดการทรัพย์สินเอง ถ้าไม่มีการทํา
พินยักรรมไวท้ายาทก็ตอ้งเสียเวลาและเสียค่าใชจ่้ายอีกมาก ในการจดัการทรัพยสิ์น เช่น ค่าทนายความ 
หรือค่าภาษีกอง  
 พินยักรรมนอกจากจะตอ้งมีลายมือช่ือผูเ้ขียนหรือพิมพแ์ลว้ ยงัตอ้งมีพยานลงช่ือรับทราบ
การทาํพินัยกรรมด้วยจาํนวนสองคน การเป็นพยานน้ีหมายถึงเป็นผูรู้้เห็นการลงนามหรือพิมพ์
ลายน้ิวมือของผูท้าํพินยักรรมเท่านั้นไม่จาํเป็นตอ้งรับทราบขอ้ความในพินยักรรม คุณสมบติัของ          
ผูเ้ป็นพยานจะต้องบรรลุนิติภาวะแล้วไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซ่ึงศาลสั่งให้เป็นคน                       
ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือหูหนวก เป็นใบ ้หรือตาบอดทั้งสองขา้ง 
 ขอ้ความในพินยักรรมยงัจะตอ้งมีวนัเดือนปีระบุไวด้ว้ย รวมทั้งจะตอ้งกาํหนดไวใ้ห้แจง้ชดั
วา่ เป็นคาํสั่งคร้ังสุดทา้ยซ่ึงให้มีผลเม่ือผูท้าํไดต้ายไปแลว้ดว้ย มิเช่นนั้นจะเป็นโมฆะไม่มีผลบงัคบั

                                                        
 ๑๖ซูจี ออร์แมน, บันได ๙ ข้ันสู่ความมั่นคงทางการเงิน, แปลโดย นนัธีรา วิทวุฒิศกัด์ิ, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิซซ่ิง, ๒๕๕๒), หนา้ ๕๖ - ๕๘. 



 ๓๘ 

ตามกฎหมาย ส่วนเน้ือหาของพินัยกรรมจะตอ้งมีเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นและการใด ๆ ท่ีจะให้
เป็นไปเม่ือตนเองตายแลว้ หากผูท้าํพินยักรรมประสงคจ์ะใส่เร่ืองท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นและการใด ๆ 
ท่ีจะให้เป็นไปเม่ือตนเองตายไปแลว้ หากผูท้าํพินยักรรมประสงคจ์ะใส่เร่ืองอ่ืนลงไปกฎหมายก็ไม่
ห้ามอะไร เช่น บางคนเขียนพินัยกรรมอย่างกับเขียนนิยายหรือชีวประวติัอนัโชกโชนของตน 
หรือไม่ก็ระบายความแคน้ความโกรธต่าง ๆ ท่ีมีต่อทายาทหรือผูอ่ื้นลงไปอยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง
สักคนก็ทาํได ้
 ทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นพินยักรรมหรือการจดัการใด ๆ อยา่งอ่ืนท่ีมิไดส้ั่งไวก้็ให้เป็นไป
ตามหลกักฎหมายทัว่ไป เช่นใหท่ี้ดินแปแลงน้ีตกไดแ้ก่แม่สามีผูต้าย ท่ีดินแปลงน้ีก็ไม่สามารถนาํมา
แบ่งสันปันส่วนในระหวา่งทายาทได ้คงแบ่งไดเ้ฉพาะทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ถา้มีหรือวา่พินยักรรมสั่งให้
ยกท่ีดินแปลงน้ีให้ลูกชายคนโต ส่วนนอกนั้นไม่ไดก้ล่าวถึง ก็ให้สมบติันอกนั้นตกได้แก่ทายาท
ตามลาํดบั ซ่ึงลูกชายคนโตท่ีไดท่ี้ดินแลว้ตามพินยักรรมก็ยงัมีสิทธิท่ีจะไดส่้วนแบ่งจากทรัพยสิ์นท่ี
เหลือนั้นดว้ยตามกฎหมาย โดยไดรั้บในฐานะผูรั้บพินยักรรมส่วนหน่ึงกบัในฐานะทายาทโดยธรรม
อีกส่วนหน่ึง 
 ในส่วนของผูมี้ช่ือในพินยักรรมในฐานะผูรั้บพินยักรรม กฎหมายไดแ้ยกประเภทไวเ้ป็น
สองแบบ คือ ผูรั้บพินยักรรมลกัษณะเฉพาะกบัผูรั้บพินยักรรมลกัษณะทัว่ไป กล่าวคือพินยักรรมท่ีมี
ขอ้กาํหนดให้บุคคลมีสิทธิในทรัพยสิ์นเฉพาะอย่าง หรือแยกไวเ้ป็นพิเศษต่างหากจากทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ            
ท่ีเป็นกองมรดก เรียกวา่เป็นผูรั้บพินยักรรมลกัษณะเฉพาะ มีสิทธิและหนา้ท่ีรับผิดเฉพาะท่ีเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นเท่านั้น ส่วนถา้กาํหนดให้มีสิทธิไดรั้บทรัพยสิ์นทั้งหมดของเจา้มรดก หรือตามเศษหรือ
ตามส่วนท่ีเหลือแห่งทรัพยม์รดก ซ่ึงมิไดแ้ยกไวเ้ป็นพิเศษจากกองมรดกจึงจะเป็นผูรั้บพินยักรรม
ลกัษณะทัว่ไป ตอ้งถูกผกูพนัตามสิทธิและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัทายาทโดยธรรม 
 ดงันั้น การท่ีได้วางแผนมรดกไวดี้ ทาํให้ผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัในฐานะของผูรั้บพินัยกรรม คือ            
จะไดท้ั้งสิทธิและภาระหน้าท่ีรับผิดชอบดว้ย กฎหมายจะทาํให้ผูรั้บพินยักรรมมีสิทธิเลือกท่ีจะรับ
พินัยกรรมหรือไม่ก็ได้ เช่น พินัยกรรมตั้งให้เราเป็นผูจ้ดัการมรดก เราก็มีสิทธิท่ีจะไม่เป็นก็ได ้
เพราะบางคนเห็นวา่การเป็นผูจ้ดัการมรดกตอ้งเสียสละเวลา ไม่มีค่าตอบแทนและหากจดัการไม่ดี  
ก็ตอ้งผกูพนัรับผดิชอบ ซ่ึงถา้เป็นเช่นน้ีทายาทก็ตอ้งไปจดัการตั้งผูจ้ดัการมรดกกนัใหม่ หรือการยก
ทรัพยสิ์นให้เรามีเง่ือนไข หรือมีภาระติดพนั เช่น ยกคฤหาสน์หลงังามให้เราแต่ตอ้งแต่งงานกบัลูก
ชายเจา้มรดกนั้นไม่ยอมแต่งกบัเรา หรือไดแ้ต่งไปกบัคนอ่ืนแลว้ เรียกวา่การปฏิบติัตามพินยักรรม
ตกเป็นพน้วสิัยท่ีจะบงัคบัได ้สิทธิในคฤหาสน์หลงันั้น ก็หลุดลอยไปจากเรา หรืออาจะเป็นเร่ืองยก
ท่ีดินท่ีติดจาํนองให้เรา เราก็มีสิทธิท่ีจะไม่รับก็ได้ สมบัติทั้ งหลายท่ีกําหนดการจัดการไวใ้น
พินยักรรมแต่ไม่สามารถบงัคบัตามนั้นไดใ้หน้าํมาแบ่งกนัตามกฎหมายทัว่ไปต่อไป 



 
 

บทที ่๓ 
การวางแผนทางการเงินแนวพุทธ 

 

 ในหลกัการทางพระพุทธศาสนาไดมี้หลักทฤษฎีวิชาการท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกถือว่า
เป็นหลกัทฤษฎีท่ีชดัเจนเด่นชดัเก่ียวกบัการวางแผนเช่น โภควิภาค เป็นตน้ ซ่ึงองคค์วามรู้ท่ีปรากฏ
อยูใ่นพระพุทธศาสนานั้นตอ้งมีการวิเคราะห์ และเช่ือมโยงให้เห็นว่า ลกัษณะของการวางแผนนั้น  
มีจุดเด่น หรือจุดดอ้ย เพราะศาสตร์ทุกอยา่งนั้น ตอ้งอาศยัปัจจยัหลกัส าคญั ๆ เก้ือกูล หรือตอ้งมีเหตุ
ปัจจยัหนุนในช่วงจงัหวะเหมาะ ไดต้รงเวลาและโอกาสนั้นพอดี จึงจะประสบความส าเร็จตามท่ี
ตอ้งการได ้ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดท้  าการคน้ควา้ในประเด็นทฤษฎีวิชาการท่ีเก่ียวกบัการวางแผนเก่ียวกบั
การเงิน หรือการใชจ่้ายทรัพย ์ซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกนั อา้งอิงกนัได ้มาเป็นวิธีการวางแผน 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว จึงตอ้งมีการท าความเขา้ใจเร่ืองหลกัส าคญัในท่ีน้ีวา่ หวัใจหลกั
ของเราคือการวางแผน ซ่ึงการวางแผนนั้น ตอ้งมีการศึกษาเขา้ใจก่อน เหมือนตอ้งตรวจสมุฏฐาน
ของเหตุของปัญหาวา่ คืออะไร และเหตุมาจากอะไร ส่ิงท่ีตอ้งการคือบรรลุการแกไ้ขไดโ้ดยมีวิธีการ
แกไ้ขปัญหา๑ คือ การวิธีการดงัน้ี ซ่ึงในพุทธวิธีท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสแสดงไวน้ั้น ปรากฏอยู่ใน
คัมภี ร์พระไตรปิฎก ซ่ึงผู ้วิจ ัยจะได้น ามาประยุกต์ เ ช่ือมโยงให้เ ห็นองค์ความรู้ ท่ี มี คุณค่า                 
และประโยชน์กบัการน ามาใชใ้นการวางแผนจดัการเร่ืองกบัเร่ืองเงินเป็นอย่างดี ถือไดว้่าเป็นการ
วางแผนทางการเงินแนวพุทธตามหลกัทฤษฎีวิชาการ ซ่ึงมีองคป์ระกอบ วิธีการ และปัจจยัส าคญั ๆ 
ท่ีตอ้งศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

๓.๑ ทรัพย์ในพระพทุธศาสนา 
 ในพระพุทธศาสนานั้น ท่านได้จ  าแนกข้อแตกต่างของทรัพย ์๒ ประเภทท่ีได้แสดงไวใ้น
พระไตรปิฎก ในส่วนท่ีเก่ียวกบัทรัพยท์ั้ง ๒ ประเภทน้ีไว ้วา่ โภคะ ๒ อยา่ง คือ (๑) อามิสโภคะ ทรัพย์
คือส่ิงของต่าง ๆ เช่น แกว้ แหวน เงินทอง บา้นเรือน (๒) ธมัมโภคะ ทรัพย ์คือ ธรรม ไดแ้ก่อริยทรัพย์๒  

                                                        
 ๑ถนอมศกัด์ิ จิรายสุวสัด์ิ, กลยุทธ์ เอม็เค สุกี ้ของฤทธ์ิ ธีระโกเมน, (กรุงเทพมหานคร : อนิเมทกรุ๊ป, 
๒๕๕๒), หนา้ ๑๐๖ - ๑๑๑. 
 ๒ข.ุอป. ๓๑/๖๖๙/๔๐๙. 

ทั้ง ๗ ประการ ซ่ึงทรัพยท์ั้ง ๒ อยา่งน้ี ตอ้งเกิดข้ึนดว้ยวิธีการท่ีชอบธรรม และถูกตอ้งดีงาม เท่านั้น 
ถือวา่เป็นหลกัการแสดงท่ีเกิดข้ึนของทรัพย ์ในทางพระพุทธศาสนา แยกไวเ้ป็น ๒ ดา้น 
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 ๑. ดา้นทรัพยสิ์น เงินทอง เป็นทรัพยภ์ายนอกท่ีแสวงหามาดว้ยสัมมาชีพ  เกิดข้ึนดว้ยความ 
ชอบธรรม๓ 
 ๒. ดา้นทรัพยภ์ายใน เรียกวา่อริยทรัพย ์ความดีงามต่าง ๆ เป็นคุณธรรมท่ีเป็นคุณค่าภายใน
ตวับุคคล มีศรัทธา ศีล เป็นตน้ 
 พุทธศาสนามีหลกัเพื่อพุทธบริษทัทั้ง ๔ เพื่อให้ไดม้ีหลกัธรรมในด าเนินตาม ประพฤติ
ปฏิบตัิไดถู้กตอ้ง สร้างผลประโยชน์ไดท้ั้งฝ่ายโลกียธรรม อนัน ามาซ่ึงความสุขที่ชอบธรรม 
เรียกว่า อามิสสุข ซ่ึงตอ้งพึ่งพึงอาศยัวตัถุภายนอก ตอ้งอยู่ร่วมกนั ด ารงชีวิตอยู่ไดไ้ม่ล าบากและ
ยงัเป็นตวัช่วยผยุงค ้ าจุนชีวิตไดด้ ารงอยู ่ได ้เมื่อมีอ านาจ ยศศกัด์ิ ทรัพยสิ์นเงินทองภายนอก             
เร่ิมตั้งแต่มีปัจจยั ๔ คือ เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู ่อาศยั และยารักษาโรคเพียงพอบริบูรณ์แลว้              
ยงัตอ้งมีทรัพยภ์ายในตวับุคคล ตวัมนุษยด์ว้ย เพื่อเป็นเคร่ืองน าทาง และสร้างประโยชน์ให้กบั
สรรพชีวิตที่ตอ้งเกี่ยวขอ้งร่วมกนั โดยเน้นที่เด่น คือ เร่ืองปัญญา ปํฺ า นราน  รตน ๔ ปัญญา
เป็นทรัพยสิ์นของคนทั้งหลายซ่ึงประเด็นตรงน้ี ตอ้งมองให้เห็นเร่ืองปัญญา วิชาความรู้นั้น เร่ืองของ
โลก ๆ มนุษยท์ัว่ไปตอ้งใช้ในการแสวงหา ท ามาหากิน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นเงินทองเพื่อ
น าไปใช้แลกเปลี่ยน ปัจจยั ๔ มาเสพบริโภคตามความตอ้งการของมนุษย ์ ซ่ึงอีกส่วนแมเ้ป็น
ทรัพยภ์ายใน ก็คือปัญญา เหมือนกนั  
 โดยส่วนทรัพยสิ์นเงินทองภายในจะช้ีไปยงัคุณธรรมภายในตวับุคคลที่ตอ้งบ าเพ็ญ 
ฝึกฝนให้เกิดให้มีข้ึน เพื่อควบคุมมิใช่ แสวงหาการเล้ียงชีพ หรือหาทรัพยสิ์นเงินทองมาในทางท่ีผิด 
เพราะคนมีอริยทรัพยภ์ายในแล้วย่อมหาทรัพยสิ์น เงินทองมาแลว้ยงัสร้างสรรค์ส่ิงดีงาม เก้ือกูลกบั 
สรรพสัตว ์ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีมลพิษเป็นโทษภยัในภายหลงั ซ่ึงจุดน้ี จึงน าหลกัทรัพย์
ภายในเป็นตวัตั้ง เพื่อการแสวงหาทรัพยท่ี์แท ้และไดป้ระโยชน์ทรัพยท์ั้งสองอย่างคืออริยทรัพย์๕ 
๗ ประการ  
 ๑. สัทธาธนงั หมายถึง ความศรัทธาท่ีจะใฝ่หาความจริงต่าง ๆ ตามหลกัพระพุทธศาสนา 
เป็นทรัพยสิ์นทางใจ  
 ๒. สีลธนงั หมายถึง การรักษาศีล ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นให้เดือดเน้ือ ร้อนใจเป็นทรัพยสิ์น             
ทางใจ  

                                                        
 ๓อาภร เอกอรรถพร, อ่านงบการเงินให้เป็น, (กรุงเทพมหานคร : เม็ดทรายพร้ินต้ิง, ๒๕๔๖), 
หนา้ ๑๘ - ๒๐. 
 ๔ส .ส. ๑๕/๑๕๙/๕๐. 
 ๕ที.ปา. ๑๑/๒๓๖/๒๕๓. 
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 ๓. หิริธนงั หมายถึง การละอายต่อบาปเป็นทรัพยสิ์นทางใจ  
 ๔. โอตตปัปธนงั หมายถึง ความเกรงกลวัต่อบาปเป็นทรัพยท์างใจ  
 ๕. สุตธนงั หมายถึง การหมัน่ศึกษา คน้ควา้ สดบัตรับฟังในวิชา การต่าง ๆ เป็นทรัพยสิ์น
ทางใจ และปัญญา  
 ๖. จาคธนงั หมายถึง การเสียสละ การบริจาคเพื่อก าจดัความโลภ เป็นทรัพยท์างใจ  
 ๗. ปัญญาธนงั หมายถึง ทรัพยสิ์นทางปัญญา  
 จะเห็นไดว้่า “อริยทรัพย”์ ตามหลกัพระพุทธศาสนาเป็นทรัพยสิ์นทางใจทั้งส้ิน ส่วนใน
เร่ืองโภคทรัพย  ์ นั้น :ซ่ึงจะหมายถึง ทรัพยสิ์นแกว้แหวนเงินทองในรูปธรรม ซ่ึงจะอยูใ่นรูปแบบ
วตัถุส่ิงของในพุทธศาสนา ซ่ึงมีผลท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ ในด ารงของบุคคลทัว่ไปนั้นมีอยู ่
๕ ประการ คือ เพื่อเล้ียงตน บริหารตนเองให้เป็นสุข เอิบอ่ิมโดยชอบ ๑ เล้ียงมารดาบิดา บริหารให้
ท่านเป็นสุข เอิบอ่ิมโดยชอบ ๑ เล้ียงบุตรภรรยา คนใช ้คนงาน และบริวาร บริหารให้เขาเหล่าน้ีเป็น
สุข เอิบอ่ิม เป็นสุขโดยชอบ ๑ เล้ียงมิตรและอ ามาตย ์บริหารใหเ้ขาเหล่าน้ีเป็นสุข เอิบอ่ิมโดยชอบ ๑ 
ยอ่มบ าเพญ็ทกัษิณาทานท่ีมีผลเลิศเป็นทางสวรรค ์มีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรคใ์นสมณพราหมณ์
ทั้งหลาย ๑๖ นอกจากน้ี ยงัไดป้รากฏอยูใ่นสุภากมัมารธีตาเถรีคาถา ไวว้า่  

  ...เงินหรือทองค า ยอ่มไม่มีเพื่อความสงบใจแมแ้ก่บุคคลนั้น เงินและทองค า
นั้น เป็นของไม่สมควรแก่สมณะ ไม่เป็นอริยทรัพย ์แทจ้ริงทองค าและเงินน้ี เป็นเหตุ
ให้เกิดความโลภ น ามาซ่ึงความมวัเมา ให้เกิดความลุ่มหลง เป็นเคร่ืองให้ก าหนดั
พวัพนั มีความระแวง มีความคบัแค้นเป็นอนัมาก  และไม่มีความย ัง่ยืนมัน่คง                 
ก็คนทั้งหลายผูย้ินดีในทรัพยน์ั้น ช่ือวา่เป็นผูป้ระมาท มีใจเศร้าหมอง ต่างผิดใจต่อ
กนัและกนั กระท าความบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกนัเป็นอนัมาก การฆ่ากนั การถูก
จองจ า การถูกลงโทษมีการตดัมือและเทา้เป็นตน้ ความเส่ือมเสีย ความเศร้าโศกร ่ าไร 
ความฉิบหายวอดวายเป็นอนัมาก... ๗ 

  

 จากการศึกษาเร่ืองทรัพย ์ไดพ้บในพระไตรปิฎกท่ีไดแ้สดงเร่ืองเก่ียวกบัทรัพย ์ในวฑัฒิสูตร 
ทสกนิบาต องัคุตตรนิกาย ความวา่  

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเม่ือเจริญดว้ยความเจริญ ๑๐ ประการ ย่อมเจริญ 
ดว้ยความเจริญอนัประเสริฐ และเป็นผูถื้อเอาส่ิงท่ีเป็นสาระ ส่ิงท่ีประเสริฐแห่งกาย 
ความเจริญ ๑๐ ประการเป็นไฉน คือ อริยสาวกย่อมเจริญดว้ยนาและสวน ๑ ย่อมเจริญ 

                                                        
 ๖ที.ปา. ๑๑/๓๙/๕๗. 
 ๗ข.ุเปต. ๒๖/๔๗๑/๔๒๗. 
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ด้วยทรัพย์และขา้วเปลือก ๑ ย่อมเจริญด้วยบุตรและภรรยา ๑ ย่อมเจริญด้วยทาส 
กรรมกร และคนใช ้๑ ยอ่มเจริญ ดว้ยสัตวส่ี์เทา้ ๑ ยอ่มเจริญดว้ยศรัทธา ๑ ยอ่มเจริญ
ด้วยศีล ๑ ย่อมเจริญด้วยสุตะ ๑ ย่อมเจริญด้วยจาคะ ๑ ย่อมเจริญด้วยปัญญา ๑              
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเม่ือเจริญดว้ยความเจริญ ๑๐ ประการน้ี ย่อมเจริญดว้ย
ความเจริญ อนัประเสริฐ และเป็นผูถื้อเอาส่ิงท่ีเป็นสาระ ส่ิงท่ีประเสริฐแห่งกาย ฯ 

  

 พระพุทธองคท์รงแสดงความเจริญในขั้นตอนต่าง ๆ ของชีวิตคฤหสัถ์ และเป็นองคค์วามรู้
ทางวิชาการ ท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาชีวิตบุคคลให้เจริญไปตามล าดบั โดยพระพุทธองคไ์ดว้าง
ล าดบัขั้นตอนตามท่ีตรัสไว ้๑๐ ระดบั คือ 
 ๑. เจริญดว้ยอสังหาริมทรัพย ์มีเร่ืองสวน ไร่นา เป็นตน้ 
 ๒. เจริญดว้ยสังหาริมทรัพย ์มีเงินทอง ขา้วเปลือก เป็นตน้ 
 ๓. เจริญดว้ยบุตรธิดาและภรรยา 
 ๔. เจริญดว้ยขา้ทาสบริวาร ลูกนอ้ง กรรมกร คนใช้ 
 ๕. เจริญดว้ยสัตวเ์ล้ียงต่าง ๆ ในกรณีท่ีมีอาชีพทางเล้ียงสัตว ์
 ๖. เจริญดว้ยศรัทธา คือ ความเช่ืออนัมัน่คง 
 ๗. เจริญดว้ยศีล คือ การควบคุมกายและวาจาตนเองใหป้กติ 
 ๘. เจริญดว้ยสุตะ คือ การศึกษา การสดบัตรับฟัง ความรู้ในวทิยาการต่าง ๆ 
 ๙. เจริญดว้ยจาคะ คือ การเสียสละเพี่อเก้ือกูลแก่คนอ่ืน 
 ๑๐. เจริญดว้ยปัญญา คือ มีความรอบรู้ในเหตุผลต่าง ๆ ทั้งดา้นดี และไม่ดี 
 พระพุทธองคท์รงย  ้าวา่ หากบุคคลเจริญดว้ยความเจริญในระดบัต่าง ๆ ดงักล่าว ช่ือวา่เจริญ
ด้วยความเจริญอนัประเสริฐ เพราะสามารถถือเอาส่ิงท่ีเป็นสาระ คือ ฝ่ังท่ีประเสริฐแห่งชีวิตได ้         
และตรัสสรุปความเป็นพระพุทธคาถาวา่ 

  บุคคลใดในโลกน้ี ยอ่มเจริญดว้ยทรัพย ์ขา้วเปลือก บุตรภรรยา และสัตวส่ี์เทา้ 
บุคคลนั้นย่อมเป็นผูมี้โชค มียศเป็นผูอ้นัญาติมิตร และพระราชาบูชาแลว้ บุคคลใด 
ในโลกน้ียอ่มเจริญดว้ยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา บุคคลเช่นนั้น เป็นสัปบุรุษ 
มีปัญญาเคร่ืองพิจารณา ยอ่มเจริญดว้ยความเจริญทั้งสองประการ ในปัจจุบนั 

  

 จากพระพุทธคาถาสรุปเป็นองคค์วามรู้ไดว้า่ในพระสูตรน้ีเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นไดว้า่ในทาง
พระพุทธศาสนามองปัจจยัแห่งการอยูดี่มีสุขของคนผูค้รองเรือนในส่วนท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจเป็น ๒ 
ขั้นตอน คือ 



 ๔๓ 

 (๑) ขั้นของการสนองตอบความตอ้งการ หรือการบ าบดัทุกข์ของคนทัว่ไป ถือว่ามนุษย ์           
ทุกคน จ าตอ้งอาศยัการเสพบริโภค เป็นส่ิงท่ีตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวติ 
 (๒) ขั้นพฒันาการศกัยภาพมนุษยเ์พื่อการมีสุข อิสระ เสรีภาพจากกระแสของความอยาก
ความตอ้งการท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดั และสร้างขีดความสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีมีสุขอยา่งไม่ข้ึน
ต่อปัจจยัภายนอก ซ่ึงสามารถด ารงชีพไดแ้ละมีสุขในระดบัตนเอง น าพาสังคมร่มเยน็เป็นสุขดว้ย 
 ดงันั้น ทรัพยใ์นพระพุทธศาสนา มีความส าคญั คือ ตอ้งฝึกให้มนุษยไ์ดมี้ความรู้ มีปัญญา 
เขา้ใจว่าตอ้งมีทรัพยคื์อปัญญา เบ้ืองตน้ก่อน เพื่อความรู้ความเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ จากพ่อแม่ จากครู
อาจารย ์หรือจากเพื่อนเพื่อได้มีวิธีการแสวงหาทรัพยภ์ายนอกมาค ้าจุนชีวิต และสร้างอริยทรัพย์
ภายในจึงแยกเป็น ๒ ประการ คือ ๑) ทรัพยภ์ายนอก ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์น เงินทอง ขา้วของเคร่ืองใช ้          
ทั้งท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์และสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงเป็นท่ียอมรรับกนัทุกคน ทราบ รู้ เขา้ใจ ว่าชีวิต
ตอ้งใชส้อย ยงัตอ้งพึ่งอาศยัวตัถุส่ิงของ เงินทอง ยอ่มตอ้งมีการกระท าส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ี
ต้องการ เพื่อตอบสนองภาวะท่ีบีบคั้นการในด ารงชีวิต ต้องด้ินรนแสวงหาทุกวิถีทางแน่นอน                        
ซ่ึงเป็นรู้เขา้ใจกนัดี ตอ้งกิน ตอ้งอยูก่นัก่อนเพื่อใชเ้สพบริโภคตามความตอ้งการพื้นฐานทัว่ไปของ
ชีวติมนุษย ์๒) ทรัพยภ์ายใน ไดแ้ก่คุณธรรม จริยธรรม๘ ความดีงาม ซ่ึงคนทัว่ไปยอมรับวา่ เป็นส่ิงดีงาม 
เป็นคุณธรรม แต่ทางพุทธศาสนากล่าววา่ เป็นอริยทรัพย ์เพื่อมาเป็นเคร่ืองด ารงชีวิตท่ีถูกตอ้งดีงาม 
จนกระทัง่มีความสุขได ้แมไ้ม่มีทรัพยภ์ายนอกมากมาย สามารถมีภาวะท่ีสุขง่าย และทุกข์ไดย้าก 
จนถึงสามารถหลุดพน้จากการบีบคั้น กดดนัจากความตอ้งการอนัไม่มีท่ีส้ินสุด ถือวา่เป็นทรัพยท่ี์
เยีย่มยอดในโลก 
 

๓.๒ การแสวงหาทรัพย์  
 พระพุทธศาสนามีอุดมการณ์อยู่ว่า ควรให้เป็นไปตามความจ าเป็น ถูกตอ้ง และมีเหตุผล 
พุทธเศรษฐศาสตร์มองการบริโภคว่า เป็นมรรคาหนทางท่ีจะน ามาซ่ึงความอยู่ดีกินดี และมองว่า
จุดหมายของการบริโภคอยู่ท่ีการท าให้ชีวิตมีการกินดีอยู่ดีมากท่ีสุด โดยการบริโภคให้น้อยท่ีสุด  
อนัต่างจากอุดมการณ์ของวตัถุนิยมหรือบริโภคนิยม ท่ีถือว่าการบริโภคมากจะท าให้อยู่ดีกินดี
มากกวา่การบริโภคนอ้ย โดยเศรษฐกิจท่ีเป็นวตัถุนิยมนั้น มุ่งให้มนุษยมี์การบริโภคสูงสุดดว้ยการมี
รูปแบบของการใช้พลงังานการผลิตท่ีมีพลงัอ านาจ และรวดเร็วมากท่ีสุด อนัน าไปสู่การท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ยงัผลใหเ้กิดการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยนื แต่พุทธเศรษฐศาสตร์มุ่งให้มนุษยมี์ความพอใจสูงสุด 

                                                        
 ๘จ านง อดิวฒันสิทธ์ิ, ศาสนา ชีวติ และสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๗), หนา้ ๔๑. 



 ๔๔ 

ดว้ยการมีรูปแบบของการบริโภคท่ีดีท่ีสุดและประหยดัท่ีสุด ซ่ึงน าไปสู่การไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม
ธรรมชาติ ก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 หลกัการบริโภค หรือใช้จ่ายทรัพย ์ทางพระพุทธศาสนา ปรากฏในกามโภคีสูตรคมัภีร์              
องัคุตตรนิกาย ทสกนิบาตวา่ กามโภคี ๑๐ จ าพวกน้ีมีปรากฏอยูใ่นโลก คือ 
 ๑. พวกท่ีแสวงหาโภคทรัพย์ โดยไม่ชอบธรรมดว้ยการงานท่ีผิด คร้ันแสวงหาไดแ้ลว้ไม่
บ ารุงตนใหเ้ป็นสุข และไม่แจกจ่าย ไม่ท าบุญ 
 ๒. พวกท่ีแสวงหาโภคทรัพย์ โดยไม่ชอบธรรม ด้วยการงานท่ีผิด คร้ันแสวงหาได้แล้ว
บ ารุงตนใหเ้ป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไปท าบุญ 
 ๓. พวกท่ีแสวงหาโภคทรัพย ์โดยไม่ชอบธรรม โดยทารุณ คร้ันแสวงหาไดแ้ลว้ ย่อมเล้ียง
ตนเองใหเ้ป็นสุข ใหอ่ิ้มหน า แจกจ่ายกระท าบุญ 
 ๔. พวกท่ีแสวงหาโภคทรัพย ์โดยไม่ชอบธรรมและไม่ชอบธรรมโดยทารุณบา้งไม่ทารุณ
บา้ง คร้ันแสวงหาไดแ้ลว้ ยอ่มเล้ียงตนเองใหเ้ป็นสุข ใหอ่ิ้มหน า แต่ไม่แจกจ่าย ไม่กระท าบุญ 
 ๕. พวกท่ีแสวงหาโภคทรัพย ์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม โดยทารุณบา้ง ไม่ทารุณบา้ง 
คร้ันแสวงหาไดแ้ลว้ ยอ่มเล้ียงตนเองใหเ้ป็นสุข ใหอ่ิ้มหน า แต่ไม่แจกจ่าย ไม่กระท าบุญ 
 ๖. พวกท่ีแสวงหาโภคทรัพย ์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม โดยทารุณบา้ง ไม่ทารุณบา้ง 
คร้ันแสวงหาไดแ้ลว้ ยอ่มเล้ียงตนเองใหเ้ป็นสุข ใหอ่ิ้มหน า แต่ไม่แจกจ่าย กระท าบุญ 
 ๗. พวกท่ีแสวงหาโภคทรัพย์ โดยชอบธรรม โดยไม่ทารุณ คร้ันแสวงหาได้แลว้ ย่อมไม่
เล้ียงตนเองใหเ้ป็นสุข ใหอ่ิ้มหน า ไม่แจกจ่าย ไม่กระท าบุญ 
 ๘. พวกท่ีแสวงหาโภคทรัพย์ โดยชอบธรรม โดยไม่ทารุณ คร้ันแสวงหาไดแ้ลว้ ย่อมเล้ียง
ตนเองใหเ้ป็นสุข ใหอ่ิ้มหน า แต่ไม่แจกจ่าย ไม่กระท าบุญ 
 ๙. พวกท่ีแสวงหาโภคทรัพย์ โดยชอบธรรม โดยไม่ทารุณ คร้ันแสวงหาไดแ้ลว้ ย่อมเล้ียง
ตนเองให้เป็นสุข ให้อ่ิมหน า แจกจ่าย ไม่กระท าบุญ แต่เป็นผูก้  าหนดั หมกมุ่น จดจ่อไม่เห็นโทษ            
ไม่มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลดัออก บริโภคใชส้อบทรัพยน์ั้น 
 ๑๐. พวกท่ีแสวงหาโภคทรัพย์ โดยชอบธรรม ด้วยการงานท่ีไม่ผิด คร้ันแสวงหาไดแ้ล้ว 
บ ารุงตนเองให้เป็นสุขและแจกจ่ายท าบุญ ทั้ งเป็นผูไ้ม่มัวเมา ไม่หมกมุ่น ไม่จดจ่อ เห็นโทษ                    
มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลดัออก ใชส้อยโภคทรัพยเ์หล่านั้น๙ 
 กล่าวไดว้่า กามโภคีบุคคลประเภทท่ี ๑๐ จดัเป็นพวกท่ีควรใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
เพราะมีรูปแบบการด าเนินชีวติดา้นการบริโภคท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดนัน่เอง 
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 บรรดากามโภคีบุคคลทั้ง ๑๐ จ าพวกท่ีกล่าวขา้งตน้นั้น มีทั้งท่ีแสวงหาทรัพยสิ์นเงินทอง
โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม ซ่ึงทางพระพุทธศาสนา ก็ไดแ้สดงถึงขอ้สรรเสริญและขอ้ติเตียน
เก่ียวกบัการแสวงหาทรัพยข์องกามโภคีบุคคลแต่ละประเภทไวด้ว้ยเช่นกนั 
 ในรูปแบบการใช้ชีวิตครองเรือนของกามโภคีบุคคลทั้ง ๑๐ ประเภทน้ีพระพุทธองคท์รง
ต าหนิและสรรเสริญไว ้ดงัน้ี 
 กามโภคีบุคคลประเภทท่ี ๑ พึงถูกต าหนิ ๒ สถาน คือ (๑) แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยไม่ชอบธรรม 
โดยกรรมชัว่ร้าย (๒) ไม่เล้ียงตวัใหสุ้ขสบายอ่ิมหน า (๓) ไม่แบ่งปัน ไม่ท าบุญ 
 กามโภคีบุคคลประเภทท่ี ๒ พึงถูกต าหนิ ๒ สถาน คือ (๑) แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยไม่ชอบธรรม 
โดยกรรมชัว่ร้าย (๒) ไม่แบ่งปัน ไม่ท าบุญ พึงไดรั้บสรรเสริญ ๑ สถาน คือ เล้ียงตวัใหสุ้ขสบายอ่ิมหน า 
 กามโภคีบุคคลประเภทท่ี ๓ พึงถูกต าหนิ ๑ สถาน คือ แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยไมชอบธรรม 
โดยกรรมชัว่ร้าย พึงไดรั้บสรรเสริญ ๒ สถานคือ (๑) เล้ียงตวัใหสุ้ขสบายอ่ิมหน า (๒) แบ่งปันและท าบุญ 
 กามโภคีบุคคลประเภทท่ี ๔ พึงไดรั้บสรรเสริญ ๒ สถาน คือ (๑) แสวงหาโภคทรัพยโ์ดย
ชอบธรรม โดยกรรมไม่ชัว่ร้าย (๒) แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยไม่ชอบธรรม โดยกรรมชัว่ร้าย พึงถูก
ต าหนิ ๒ สถานเช่นกนั คือ (๑) ไมเล้ียงตวัใหสุ้ขสบายอ่ิมหน า (๒) ไม่แบ่งปัน ไมท าบุญ 
 กามโภคีบุคคลประเภทท่ี ๕ พึงไดรั้บสรรเสริญ สถาน คือ (๑)แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรม 
โดยกรรมชัว่ร้าย (๒) เล้ียงตวัให้สุขสบายอ่ิมหน า พึงถูกต าหนิ ๒ สถานเช่นกนั คือ (๑) แสวงหา
โภคทรัพยโ์ดยไม่ชอบธรรม โดยกรรมชัว่ร้าย (๒) ไม่แบ่งเป็น ไม่ท าบุญ 
 การโภคีบุคคลประเภทท่ี ๖ พึงได้รับสรรเสริญ ๓ สถาน คือ (๑)แสวงหาโภคทรัพยโ์ดย
ชอบธรรม โดยกรรมไม่ชั่วร้าย (๒) เล้ียงตวัให้สุขสบายอ่ิมหน า (๓) แบ่งปันแล้ว ท าบุญ พึงถูก
ด าหนิ ๑ สถาน คือ แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยไม่ชอบธรรม โดยกรรมชัว่ร้าย 
 กามโภคีบุคคลประเภทท่ี ๗ พึงไดรั้บสรรเสริญ๑ สถาน คือ แสวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรม 
โดยกรรมไม่ชัว่ร้าย พึงถูกต าหนิ ๒ สถาน คือ(๑) ไมเล้ียงตวัใหสุ้ขสบายอ่ิมหน า (๒) ไม่แบ่งปัน ไม่ท าบุญ 
 กามโภคีบุคคลประเภทท่ี ๘ พึงไดรั้บสรรเสริญ ๒ สถาน คือ (๑) แสวงหาโภคทรัพยโ์ดย
ชอบธรรม โดยกรรมไม่ชัว่ร้าย (๒) เล้ียงตวัให้สุขสบายอ่ิมหน า พึงถูกต าหนิ ๑ สถาน คือ ไม่แบ่งปัน            
ไม่ท าบุญ 
 กามโภคีบุคคลประเภทท่ี ๙ พึงได้รับสรรเสริญ ๓ สถาน คือ (๑) แสวงหาโภคทรัพย ์             
โดยชอบธรรม โดยกรรมไม่ชั่วร้าย (๒) เล้ียงตวัให้สุขสบายอ่ิมหนา (๓) แบ่งปันและท าบุญ ๑              
พึงถูกต าหนิ ๑ สถาน คือ เป็นคนละโมบ หมกมุ่น พวัพนั ไม่เห็นโทษ ไม่มีปัญญาสลดัออกบริโภค
โภคทรัพย ์



 ๔๖ 

 กามโภคีบุคคลประเภทท่ี ๑๐ พึงไดรั้บสรรเสริญ ๔ สถาน คือ (๑) แสวงหานคทรัพยโ์ดย
ชอบธรรม โดยกรรมไม่ชัว่ร้าย (๒) เล้ียงตวัใหสุ้ขสบายอ่ิมหน า (๓) แบ่งปันและท าบุญ (๔) เป็นคน
ไม่ละโมบ ไม่หมกมุ่นไม่พวัพนั มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาสลดัออก บริโภคโภคทรัพย ์
 ในตอนทา้ยแห่งพระสูตรน้ี พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญรูปแบบการใช้ชีวิตของกามโภคี
บุคคลประเภท ๑๐ วา่ “เป็นผูเ้ลิศ ประเสริฐ เป็นใหญ่สูงสุด ดีกวา่บรรดากามโภคีบุคคลทั้งประเภท 
เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมส้มเกิดจากนมสด เนยขน้เกิดจากนมส้ม เคยใสเกิดจากเนยขน้ 
หัวเนยใสเกิดจากเนยใส หัวเนยใสชาวโลกกล่าวกนัว่าเป็นเลิศกว่านมสดเป็นตน้เหล่านั้น ฉันใด 
บรรดากามโภคีบุคคล ๑๐ ประเภทน้ีกามโภคีบุคคลท่ีแสวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรม โดยธรรม
ไม่ชั่วร้าย คร้ันแสวงหาแล้วเล้ียงตวัให้สุขสบาย ให้อ่ิมหน า แบ่งปัน ท าบุญ และไม่ละโมบไม่
หมกมุ่น ไม่พวัพนั มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาสลดัออก บริโภคโภคทรัพยน้ี์ก็จดัวา่เป็นผูเ้ลิศ ประเสริฐ 
เป็นใหญ่ สูงสุด ดีกวา่ ฉนันั้นเหมือนกนั” 

ตามคัมภีร์พระไตรปิฎก๑๐ จึงแสดงการแสวงหาทรัพย์ ๒ อย่าง เป็นการยืนยนัหลกัการ
ทฤษฎีทางวชิาการพุทธศาสตร์วา่ดว้ยแสวงหาไดมี้ปรากฏเป็นหลกัฐานการแสวงหา มี ๒ คือ  

๑. อนริยปริเยสนา แสวงหาอยา่งไม่ประเสริฐ ตนยงัมีทุกข ์ก็ยงัแสวงหาสภาพท่ีมีทุกข ์
๒. อริยปริเยสนา แสวงหาอย่างประเสริฐ ตนมีทุกข์ แต่แสวงหาสภาพท่ีไม่มีทุกข์ได้แก่

นิพพาน๑๑ 
ส าหรับคนทัว่ไป ท่านอธิบายวา่ มิจฉาอาชีวะ การเล้ียงชีวิตท่ีผิด ท าอาชีพทุจริต คดโกงนั้น

เป็นอนริยปริเยสนา ส่วนสัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพสุจริตเล้ียงชีวิตท่ีถูกตอ้งดีงาม เป็นธรรม
เป็นอริยปริเยสนา และมีค าศพัทท่ี์ใชเ้รียกการแสวงหาอีก ๒ ประการ คือ (๑) อามิเสนา การแสวงหา
วตัถุส่ิงของท่ีเป็นทรัพยภ์ายนอก (๒) ธมัเมสนา การแสวงหาธรรมคือความดีต่าง ๆ ท่ีเป็นคุณธรรม 
 กล่าวไดว้่า การท่ีบุคคลแสวงหาทรัพยสิ์นเงินทองมานั้น ตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ว่าควร
จดัการใชส้อยอยา่งไร เรียกไดว้่า ตอ้งบริหารจดัการให้มีระบบ ถือว่าไดว้่า มีการวางแผนการแนว
พุทธเก่ียวกับใช้สอยบริโภค เป็นกระบวนการเร่ิมตั้ งแต่ มี เป้าหมาย และแสวงหามาเพื่อ
วตัถุประสงค์แลว้ก็ตอ้งวางระบบบริหารจดัการให้มีคุณค่า คุณภาพท่ีดีงามด้วย จึงช่ือว่า บริโภค           
คือแสวงหาทรัพยแ์นววถีิพุทธอยา่งถูกตอ้งดีงาม 

                                                        
 ๑๐พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระไตรปิฎก ส่ิงที่ชาวพุทธต้องรู้, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา และสถาบนับนัลือธรรม, ๒๕๕๐), หนา้ ๕ - ๗. 
 ๑๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๒๐. 
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๓.๓ การบริหารทรัพย์ 
 การบริหารทรัพยใ์นพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีทางผูว้ิจยัไดท้  าการสงเคราะห์เอา
หลักธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการบริหารท่ีให้ทรัพย์สินนั้นได้มีประโยชน์เป็นคุณค่าแก่ความรู้ว่า            
ทรัพยน์ั้นการบริหารจดัการดา้นใดบา้ง ในทางพระพุทธศาสนามีหลกัธรรมและแนวทางปฏิบติัท่ี
จะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัทรัพยม์ากมายหลกัหมวดธรรม แต่ในการวจิยัตรงน้ี ผูเ้ป็นมีความประสงค์
ท่ีจะน าเอาหลกัการในปุริสธรรม ๗ ประการ คือ หน่ึงในนั้น ไดแ้ก่ มตัตญัํุตา ถือเป็นหวัใจส าคญั
ท่ีจะเป็นประธาน ตวัหลกัท่ีจะโยงไปถึงความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัหลกับริหารจดัการทรัพยใ์นดา้น
ต่าง ๆ เช่น สัมมาอาชีพ ทิฏฐธัมมิกัตถะ อิทธิบาท รวมถึงหลักการอ่ืน ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องกระบวนการวางแผนทางการเงินท่ีจะเกิดความโดดเด่นในการท่ีใชห้ลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในบริหารทรัพย ์
 มตัตญัํู คือ การรู้เขา้ใจหลักการประมาณการ ซ่ึงเป็นแนวนโยบายหลกัในการบริหาร
จดัการทรัพย ์วา่การท่ีจะตอ้งรู้ก่อนวา่ ทรัพยสิ์น นั้นตอ้งมีการจดัการในดา้นต่าง ๆ เช่น การจดัสรรทรัพย ์
การบริโภคทรัพย ์สิงท่ีมีผลกระทบต่อทรัพย ์ซ่ึงเร่ิมตน้แลว้การมีทรัพยสิ์นได ้ตอ้งไดม้าโดยชอบธรรม  
มีธรรมเป็นแกนกลางท่ีจะสร้างมา ท าให้เกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการทางพระพุทธศาสนาใน
มรรค ๘ วา่ สัมมาชีพ หรือสัมมาอาชีวะ ดงันั้น หลกัมตัตญัํู คือ รู้เขา้ใจชดัเจนในเร่ืองประมาณการ
จึงเป็นหวัใจหลกัในการบริหารทรัพย ์ซ่ึงผูว้จิยัจะกล่าวหลกัการดงัต่อไปน้ี 
 ๓.๓.๑ รู้ประมาณการในหลกัสัมมาชีพ 
 หลกัสัมมาอาชีวะ เป็นความส าคญัของการท่ีจะช่วยให้บุคคลบริหารทรัพยใ์ห้เกิดความ
เจริญงอกงาม โดยท่ี เว ้นจากมิจฉาชีพแล้วประกอบด้วยกิ ริยา ท่ีประพฤติเป็นธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจึงถือวา่ใชห้ลกัการบริหารจดัการในการหาเล้ียงชีพ ๓ ทาง คือ 
 ๑. บริหารจดัการท่ีใชพุ้ทธธรรมในกิจการธุรกิจ 
 ๒. บริหารจดัการท่ีใชพุ้ทธธรรมในบุคคล 
 ๓. บริหารจดัการท่ีใชพุ้ทธธรรมในวตัถุ 
 ซ่ึงมีอธิบายเสริมความ ดงัน้ี 
 ๑. บริหารจดัการท่ีใชพุ้ทธธรรมในกิจการ ไดแ้ก่ การมีความซ่ือตรงในกิจการหรือในหนา้ท่ี
ท่ีรับผิดขอบ เช่น ผูมี้อาชีพเป็นลูกจา้งหรือมีอาชีพท่ีได้รับผลตอบแทน เพราะท ากิจการอย่างใด
อยา่งหน่ึงในหน่วยงานต่าง ๆ ก็ตั้งใจท างานดว้ยความวิริยะ อุตสาหะ สนใจเอาใจใส่ในกิจการท่ีท า 
โดยไม่ให้บกพร่องตอหนา้ท่ี ท างานอย่างเต็มท่ี ตรงตามเวลา มาเขา้ เลิกท่ีหลงัไมบิดพล้ิวหลีกเลียงงาน 
เป็นตน้ ส่วนผูท่ี้เกียจคร้านไม่รับผิดชอบต่อการงานในหน่วยงานของตน ช่ือว่าประพฤติไม่เป็น
ธรรมในกิจการ 
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 ๒. บริหารจดัการท่ีใช้พุทธธรรม โดยยึดหลักการประพฤติเป็นธัมมญัํูบุคคล ได้แก่              
การประพฤติซ่ือตรงต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพของตนอย่างปราศจากอคติ เช่น              
ผูดี้เป็นนายจา้งหรือเจา้ของกิจการก็จ่ายค่าจา้งตามสัญญาหรือตามแรงงานไม่กกัขงัหน่วงเหน่ียวใช้
แรงงานลูกจา้งตลอด ๒๔ ชัว่โมง หรือผูดี้เป็นพอคา้ก็ขายสินคา้เท่าท่ีราคาก าหนดไวแ้ก่คนทุกชั้น
ท่ีมาซ้ือสินคา้อย่างเสมอภาคกนัไม่ประพฤติเป็นคนเห็นแก่ได ้ เช่น เม่ือเห็นคนท่ีมีลกัษณะโง่เซอะซะ 
มาซ้ือสินคา้ ก็ขายให้ในราคาแพง ๆ ในขณะท่ีพอเห็นคนฉลาดรู้เท่าทนัตนมาซ้ือสินคา้เช่นเดียวกนั 
ก็ขายใหใ้นราคาตามตรง เป็นตน้ 
 ๓. บริหารจดัการท่ีใชพุ้ทธธรรม โดยยึดการประพฤติเป็นธรรมในวตัถุ ไดแ้ก่ การมีความ
ซ่ือตรงในวตัถุส่ิงของ หรือสินคา้ส าหรับประกอบอาชีพ โดยไม่เอาวตัถุท่ีไม่จริงหรือไม่แท ้คือ             
ท่ีเรียกกนัว่าของปลอมไปหลอกลวงเขาว่าของจริงของแทแ้น่นอน ตวัอย่างในการประพฤติขอ้น้ี 
เช่น ผูท่ี้มีอาชีพคา้ชายกบอกแกผูซ้ื้อตามตรงวา่สินคา้ชนิดไหนเป็นของแท ้สันคา้ชนิดไหนเป็นของ
เทียมท าเลียนแบบ ไม่ชายของเทียมเหมือนกบัชายของแท ้หรือผูมี้อาชีพดา้นการรับเหมาก่อสร้าง
บา้นเรือนท่ีอาศยั เม่ือท าสัญญาและก าหนดวา่จะใชว้สัดุก่อสร้างชนิดนั้นๆ แลว้ ก็ท  าตรงตามสัญญานั้น  ๆ
โดยไม่ยกัเยื้องบิดพล้ิว หรือไม่ใช้วสัดุก่อสร้างท่ีมีมาตรฐานชั้นท่ี ๒ แทนชั้นท่ี ๑ ซ่ึงจะท าให้
บา้นเรือนนั้นไม่คงทนถาวรเท่าท่ีควร เป็นตน้ การท่ีผูมี้อาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอร่ี 
มีความเห็นแก่ไดเ้กินไป ชายลอตเตอร่ีนั้นเกินราคาก็ดี การท่ีพอคา้ชายปุ๋ยปลอมให้แก่ชาวนาก็ดี 
หรือการลกัลอบผลิตเทปผีซีดีเถ่ือนก็ดี พฤติกรรมของพ่อคา้ตามท่ีกล่าวมาน้ีเป็นตวัอย่างของการ
ประพฤติไม่เป็นธรรมในวตัถุ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเอารัดเอาเปรียบสังคมอยา่งยิง่ 
 หลกัการประกอบอาชีพสุจริตซ่ึงมีความหมาย ของการบริหารจดัการเชิงปฏิบติั การประกอบ 
อาชีพสุจริต ในท่ีน้ีหมายถึง 
 ๑) การประกอบอาชีพในทางท่ีถูกตอ้ง ไม่ผดิศีล ไม่ผดิธรรม 
 ๒) การประกอบอาชีพท่ีไม่ก่อความเดือดร้อนใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 ๓) การปฏิบติัหนา้ท่ีของตนโดยสุจริต 
 ๔) การแสวงหาทรัพยโ์ดยชอบธรรม ไม่เบียดเบียนและข่มเหงผูอ่ื้น 
 ๕) การประพฤติสุจริต เพื่อใหเ้หมาะสมกบัอาชีพและหนา้ท่ีของตน 
 ๖) การประกอบกิจการและหน้าท่ีท่ีเหมาะกับความรู้ความสามารถของตน และการ
ปรับปรุงตนใหมี้ความรู้ความสามารถเหมาะแก่งานท่ีตนประกอบ 
 หลกัธรรมท่ีใชใ้นการท่ีตอ้งรู้เขา้ใจ คาดการใหเ้ห็นถึงการบริหารจดัการท่ีเป็นปัจจยัส่งเสริม
เก้ือหนุนให้คนเราประกอบอาชีพสุจริตได้แก่หลักธรรมท่ีเรียกว่า สมฺมาอาชีโว หรือ สัมมาอาชีวะ 
แปลวา่ การเล้ียงชีวติชอบหมายถึงความเพียรเล้ียงชีวิตในทางท่ีขอบ หรือการประกอบอาชีพในทาง
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สุจริตถูกตอ้งชอบธรรม โดยเวน้ขาดจากมิจฉาชีพ คือวธีิเล้ียงชีพท่ีผิดเช่น การหลอกลวง การใชเ้ล่ห์
เหล่ียม การมีกลโกง การขดูรีด การฉอ้ฉลการคา้ก าไรเกินควร หรือเวน้ขาดจากการมีอาชีพคา้ชาย ๕ อยา่ง 
คือ การคา้อาวธุ การคา้สัตวมี์ชีวติ การคา้เน้ือ การคา้ยาบา้หรือส่ิงเสพติดมึนเมาให้โทษ และการคา้ยาพิษ 
หรือการมีอาชีพท่ีเบียดเบียนท าลายชีวิตสัตว์ เช่น อาชีพประมง อาชีพนายพราน เป็นต้น                    
โดยประกอบแต่สัมมาชีพท่ีตรงกนัขา้มกบัมิจฉาชีพดงักล่าวนั้น 
 หลกัสัมมาอาชีวะน้ีเป็นหลกับริหารดว้ยคุณธรรมอุดหนุนก ากบัเบญจศีลขอ้ท่ี ๒ คือ เจตนา
งดเวน้จากถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้โดยอาการขโมย หรือเวน้จากการลกัทรัพย ์ให้สามารถ
รักษามัน่คง เพราะผูมี้ศีลซ่ึงเวน้จากการเล้ียงชีพในทางทุจริตแลว้ ถา้ไม่หมัน่ท ามาหากินในทางท่ี
ชอบแลว้ ก็จะไม่มีอะไรเป็นก าลงัเล้ียงชีพของตนต่อไป ถา้มวัแต่อาศยัทรัพยเ์ก่า สักวนัทรัพยน์ั้น          
ก็หมดไป ไม่มีของใหม่เพิ่มข้ึนมาแทน เม่ือไม่มีทรัพย์ใหม่มาเล้ียงชีพ ความยากจนบีบคั้นเข้า               
ไม่อาจตั้งอยูใ่นศีลได ้จะรักษาศีลให้บริสุทธ์ิไดก้็ดว้ยความล าบากยากเข็ญ คนมีศีลโดยมากยากจน
เพราะเหตุน้ี แต่ถา้เขาหมัน่ประกอบการงานหาเล้ียงชีพในทางท่ีชอบ ไดท้รัพยม์าก็จะไดเ้ป็นเคร่ือง
จับจ่ายใช้สอยเล้ียงชีพ ทั้ งเป็นก าลังรักษาสุจริตธรรมให้มั่นคงด้วย ดังนั้ นนักปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนาก าหนดสัมมาอาชีวะเป็นขอ้ท่ี ๒ แห่งหลกัเบญจกลัยาณธรรม คุณธรรมท่ีก ากบัคน
ให้สามารถรักษาศีล ๕ ได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงหลกัการน้ีถือว่าเป็นนโยบายหลกัเบ้ืองตน้ของการบริหาร
จดัการท่ีตอ้งรู้เขา้ใจเป็นอนัดบัแรก ท่ีถือวา่เป็นความแตกต่างจากศาสตร์ทางดา้นตะวนัตก ท่ีไม่ได้
สนใจเร่ืองความจริงของชีวิตท่ีควรด ารงอยู่ด้วยการบริหารจัดการหาทรัพย์มา ด้วยความไม่
เบียดเบียนกนั ถือไดว้า่เป็นขอ้แตกต่างระหวา่งพุทธศาสตร์กบัศาสตร์ทัว่ไป 
 ๓.๓.๒ หลกับริหารเพ่ือสร้างความเป็นเศรษฐี 
 การบริหารในโลกยุคปัจจุบัน เป็นหลักการท่ีใช้ในกลุ่มปัญญาชน เช่น นักธุรกิจ                     
นักการศึกษา ข้าราชการ ถือว่าเป็นยุทธวิธีท่ีต้องอาศัยการศึกษาเข้าใจอย่างมีความช านาญ                    
จึงสามารถปฏิบติัการได้ผล ในพุทธศาสนาหลักพุทธธรรมเพื่อการสร้างตนทางเศรษฐกิจท่ีได้
น าเสนอมานั้น เป็นหลกัการส าคญัช่ือว่า ทิฏฐธัมมิกตัถสังวตัตนิกธรรม แปลว่า ธรรมท่ีเป็นไป            
เพื่อประโยชน์ในปัจจุบนั เรียกกนัสั้นๆ วา่ ทิฏฐธมัมิกตัถะ หรือนิยมเรียกอยา่งไทยวา่ ทิฏฐธมัมิกตัถ
ประโยชน์ หมายถึง หลกัธรรมท่ีเป็นไปเพื่อความเก้ือกูลและความสุขในปัจจุบนั คือประโยชน์ใน
ชาติน้ี หลกัธรรมท่ีอ านวยประโยชน์ในชีวิตน้ี หรือหลกัธรรมส าหรับการตั้งตวัไดใ้นโลกน้ี ซ่ึงเป็น
ท่ีรู้จกัในช่ือวา่ คาถาหวัใจเศรษฐี ๔ ประการ คือ อุ อา กะ สะ โดยค าวา่ อุ ยอ่มาจาก อุฏฐานสัมปทา 
ค าว่า อา ยอมาจาก อารักขสัมปทา ค าว่า กะ ย่อมาจาก กลัยาณมิตตตา และค าว่า สะ ยอมาจาก สมชีวิตา 
หรือเรียกอีกอยา่งว่า คาถาแกจ้น โดยนกัปราชญใ์นสมยัโบราณไดก้ าหนดเป็นอุบายวิธีให้คนเรามี
ศรัทธาจดจ าหลักธรรมทั้ง ๔ ประการน้ีได้แม่นย  าเพื่อจะได้น าไปบูรณาการเชิงปฏิบัติในการ



 ๕๐ 

ด ารงชีวิตประจ าวนัให้ไดรั้บประโยชน์สุขทนัตาเห็นในปัจจุบนั คือ ได้รับลาภ ยศ สุข สรรเสริญ 
หรือความมัง่คัง่ร ่ ารวยเจริญด้วยโภคทรัพย์ สามารถสร้างตนเป็นหลักฐานได้ในทางเศรษฐกิจ             
และสังคม ซ่ึงนบัเป็นความปรารถนาของมนุษยปุ์ถุชน 
 หลกัธรรมทั้ง ๔ ประการน้ีเป็นหลกัท่ีท าให้บุคคลไดรั้บประโยชน์และรักษาผลประโยชน์
ของตนไวไ้ดใ้นปัจจุบนั ทั้งน้ีเพราะ 
 หลกัขอ้ท่ี ๑ อุฏฐานสัมปทา สอนให้บุคคลมีความขยนัแสวงหาทรัพยส์มบติัในทางท่ีชอบ 
ในทางท่ีสุจริตดว้ยความสามารถของตน 
 หลกัขอ้ท่ี ๒ อารักขสัมปทา สอนให้บุคคลรักษาทรัพยท์หามาได้มิให้สูญหายไปเพราะ
อนัตรายต่าง ๆ รวมถึงรักษากิจการงานของตนไวด้ว้ย 
 หลกัขอ้ท่ี ๓ กลัยาณมิตตตา สอนให้บุคคลคบหาแต่กลัยาณมิตร หลีกเวน้จากคบคนชั่ว 
รวมถึงการหาคู่ครองท่ีเหมาะสม มีคุณธรรมไวเ้ป็นคู่คิดมิตรคู่กายอีกดว้ย 
 หลกัขอ้ท่ี ๔ สมชีวิตา สอนให้บุคคลรู้จกัด ารงชีวิตตามสมควรแก่ก าลงัทรัพยแ์ละฐานะ 
ของตนโดยใหรู้้จกัใชจ่้ายทรัพยเ์พื่อการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ ครองชีพ เท่านั้น 
 บุคคลผูมี้เศรษฐกิจ ธุรกิจการงานดีหรือถึงขั้นพฒันาตนเป็นเศรษฐีนั้น เพราะเขามีหลกั 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ทั้ ง ๔ ประการดังกล่าวมาน้ี ฉะนั้น หลักธรรมทั้ ง ๔ ประการน้ีท่าน                
จึงเรียกว่า “หัวใจเศรษฐี” บา้ง “หลกัเศรษฐกิจเชิงพุทธ” บา้ง ซ่ึงก็เป็นความจริง หากบุคคลมี
หลกัธรรมทั้ง ๔ น้ีบริบูรณ์ ย่อมประกนัไดว้า่ ทรัพยส์มบติัท่ียงัไม่เกิดก็จะเกิดข้ึน ทรัพยส์มบติัท่ีมี
อยูแ่ลว้ก็จะไม่สูญสลายโดยไร้ประโยชน์ดว้ย ตรงกนัขา้ม บุคคลท่ีจดัวา่เป็นคนยากจน หรือผูท้  ามา
หากิน ไม่พอกินนั้น หากสอบสวนดูก็จะพบว่าเขาขาดหลกัธรรมทั้ง ๔ น้ี ไม่ขอ้ใดก็ขอ้หน่ึงหรือ
ทั้งหมด เช่น บางคนเป็นคนตระหน่ีในการใช้จ่าย แต่มกัเกียจคร้าน ท างานพอให้มีกินแลว้ก็หยุด
หมดแลว้ ก็ค่อยไปท าใหม่ ดงัน้ีก็มี บางคนขยนัท ามาหากิน งานหนกัเอางานเบาสู้ ไดท้รัพยส์มบติั
มาแลว้กลบัคบเพื่อนไม่ดีเป็นมิตรเทียม จึงลา้งผลาญสมบติันั้นหมดไปเสียบา้ง ไม่รู้จกัใช้ทรัพย์
สมบติั กินใช้ในทางท่ีไม่เป็นประโยชน์ เสียบา้ง ดงัน้ีก็มี บางรายหาทรัพยไ์ด้แล้ว ไม่รู้จกัรักษา
ทรัพยส์มบติั ปล่อยไปตามเร่ืองตามราว ใชจ่้ายในทางท่ีไม่ถูกไม่ควรก็มีเมือเป็นเช่นน้ี ทรัพยส์มบติั
ท่ียงัไม่เกิดก็จะไม่เกิดข้ึนท่ีเกิดข้ึนแลว้ก็หมดส้ินไปโดยเร็ว 
 สรุปไดว้า่ หลกัธรรมเพื่อการสร้างตนทางเศรษฐกิจทั้ง ๔ ประการน้ี หากบุคคลน ามาบูรณาการ 
เชิงปฏิบติัไดอ้ย่างครบถว้นของหมวดธรรม คือ ใช้ครบ ๔ ประการ นอกจากจะไดรั้บผลซ่ึงตนได้
ทางเศรษฐกิจทนัตาเห็นในชาติปัจจุบนัแลว้ยงัจะไดรั้บผลดีอนัเป็นคุณค่าทางจริยธรรมดงัน้ีอีกดว้ย คือ 
 ๑.  ท าใหต้ั้งตวัเป็นหลกัฐานได ้
 ๒. ท าใหฐ้านะความเป็นอยูใ่นครอบครัวดีและมีความสุขสมควรแก่อตัภาพ 



 ๕๑ 

 ๓. ท าใหไ้ม่ตอ้งมีหน้ีสินอนัเป็นความทุกขอ์ยา่งยิง่ 
 ๔. ท าใหมี้เงินทองใหเ้ม่ือเกิดความจ าเป็น 
 ๕. ท าใหโ้อกาสสร้างความดีอ่ืน ๆ ไดม้ากข้ึน 
 ถือว่าการบริหารจดัการด้วยวิธีน้ี สามารถสร้างตนเองให้มีฐานะทางทรัพยสิ์นประสบ
ความส าเร็จไดใ้นการท่ียดึหลกับริหารจดัการสร้างตนเป็นใหมี้เงินทองมัง่คัง่มัง่มีไดอ้ยา่งมัน่คง 
 ๓.๓.๓ การบริหารด้านใช้จ่าย 
 หลกัการบริหารด้านใช้จ่ายในพระพุทธศาสนา เป็นส่ิงท่ีต่างจากศาสตร์อ่ืน ๆ บ่งช้ีไวว้่า          
ส่ิงท่ีควรใช้จ่ายนั้น ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัใครบา้ง ซ่ึงการเก่ียวขอ้งนั้น จะมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์นท่ี
ไดม้าดว้ย และเป็นเหตุปัจจยัให้ทรัพยสิ์นมีมากข้ึน แต่ผูว้ิจยัจะแสดงเฉพาะส่วนท่ีเป็นการบริหาร
จดัการและคุณค่าด้านการใช้จ่ายเท่านั้น เพื่อให้ผูข้ยนัหาทรัพย์และรู้จกัเก็บออมรักษาทรัพยไ์ว้
ดงักล่าวสามารถใช้จ่ายทรัพยอ์ย่างเป็นประโยชน์ เป็นตน้ไม่ตอ้งเดือดร้อนใจภายหลงัในทั้งสอง
กรณี คือ กรณีท่ีเม่ือทรัพยห์มดส้ินไป ก็สบายใจไดว้่า ตนไดใ้ช้จ่ายทรัพยใ์นทางท่ีเป็นประโยชน์ 
ถูกต้อง มีเหตุมีผลแล้ว และกรณีท่ีถึงแม้ทรัพย์นั้ นจะงอกเงยเพิ่มข้ึนมา ก็ เป็นอันสบายใจ
เช่นเดียวกัน ในการบริหารจดัการตรงน้ี พระพุทธองค์ทรงวางหลักส าหรับการใช้จ่ายทรัพย์ท่ี
ถูกตอ้งของคนเราไว ้๕ ประการดว้ยกนั เรียกในภาษาพระว่า โภคอาทิยะ หรือโภคาทิยะ แปลว่า
ประโยชน์ท่ีควรถือเอาจากโภคทรัพย ์หรือหลักการได้จ่ายโภคทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงเป็น
หลกัการหรือเหตุผลท่ีอริยสาวกผูน้บัถือพระพุทธศาสนาควรยึดถือในการท่ีจะมีหรือครอบครอง
โภคทรัพยส์มบติั หลกัโภคาทิยะ ๕ประการน้ี ซ่ึงพระพุทธองคต์รัสแก่อนาถปิณทิกเศรษฐีไดรั้บการ
บนัทึกไวใ้นพระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๒ ความวา่ 

  อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพยม์าไดด้้วยน ้ าพกัน ้ าแรงความขยนัหมัน่เพียร
ของตนแลว้และโดยทางสุจริตชอบธรรมแลว้ (ควรใชจ่้ายดงัน้ี) 
  ๑. เล้ียงตวั เล้ียงมารดาบิดา บุตรภรรยา บ่าวไพร่ คนในปกครองให้อ่ิมหน า
เป็นสุขส าราญ 

   ๒. บ ารุงมิตรสหายผูร่้วมกิจการใหเ้ป็นสุขส าราญ 
  ๓. ใช้ปกป้องรักษาสวสัดิภาพ ท าตนให้มัน่คงปลอดภยัจากภยนัตรายหรือ
ใชบ้  าบดัอนัตรายท่ีเกิดแต่เหตุต่าง ๆ เช่น อคัคีภยั อุทกภยัวาตภยั โจรภยั 

   ๔. ท าพลี ๕ อยา่ง คือ 
   ก. ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ 
   ข. อติถิพลี ตอ้นรับแขก 
   ค. ปุพพเปตพลี ท าบุญอุทิศใหผู้ต้าย 



 ๕๒ 

   ฆ. ราชพลี เสียภาษีอากร บ ารุงราชการ/ประเทศชาติ 
   ง. เทวตาพลี ถวายเทวดาบ ารุงอุทิศส่ิงท่ีเคารพบูชาของตน 
  ๕. บริจาคทานในสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤติชอบ คือ ถวายการอุปถมัภบ์  ารุง
พระสงฆแ์ละเหล่าสมณบรรพขิตผูป้ระพฤติดีปฏิบติัขอบ๑๒ 

  

 ในแต่ละประการมีอธิบายเสริมความ ดงัน้ี 
 โภคอาทิยะข้อที่ ๑ หมายถึง ว่าเม่ือแสวงหาโภคทรัพย์มาได้ด้วยน ้ าพักน ้ าแรงความ
ขยนัหมัน่เพียรของตนและโดยทางสุจริตขอบธรรมแลว้ ก็ควรใชจ่้ายในครอบครัวเป็นเบ้ืองตน้ คือ 
เล้ียงตวัเองและบุตรภรรยาให้เป็นสุขตามสมควรแกก าลงัทรัพย ์บ ารุงมารดาบิดาให้เป็นสุขตามฐานะ 
และอนุเคราะห์บ่าวไพร่ใหอ้ยูสุ่ขสบาย 
 โภคอาทิยะข้อที่ ๒ หมายถึง ว่าเม่ือใช้โภคทรัพยใ์ห้เกิดประโยชน์ตามขอ้ ๑ แล้ว ก็ควร
บ ารุงมิตรสหายและผูร่้วมกิจการงานไหเ้ป็นสุข ซ่ึงเป็นการเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนั 
 โภคอาทิยะข้อที่ ๓ หมายถึงว่าเม่ือใช้โภคทรัพยใ์ห้เกิดประโยชน์ตามขอ้ ๑ และ ๒ แล้ว            
ก็ควรใชจ่้ายเพื่อป้องกนัภยนัตรายอนัอาจเกิดจากภยัต่าง ๆ เช่น อคัคีภยั อุทกภยั โจรภยั หรือราชภยั 
หรือเกิดจากโรคภยัใชเ้จบ็หรือถูกกล่าวหาดว้ยคดีความต่าง ๆ  
 โภคอาทิยะข้อที่ ๔ หมายถึง ว่าเม่ือใช้โภคทรัพยใ์ห้เกิดประโยชน์น้ี ๓ ขอ้ดงักล่าวแล้ว             
ก็ควรท าพลี คือ ส่ิงของอาหรับให้แก่ผูอ่ื้นโดยไม่คิดมูลคา ๕ อยา่ง คือ (๑) สงเคราะห์ญาติ (๒) ตอ้นรับแขก 
(๓) ท าบุญอุทิศใหผู้ต้าย (๔) ถวายเป็นของหลวง หรือบ ารุงราชการดว้ยการเสียภาษี๑๓ อากรเป็นตน
(๕) ท าบุญอุทิศใหเ้ทวดา คือ สักการะบ ารุง หรือท าบุญอุทิศส่ิงท่ีเคารพบูชาตามความเช่ือถือสืบจาก
บรรพบุรุษของตน 
 โภคอาทิยะข้อที่ ๕ หมายถึง ว่าเม่ือใช้โภคทรัพยใ์ห้เกิดประโยชน์ใน ๔ ขอดงักล่าวแล้ว               
ก็ควรบริจาคปัจจยั ๔ แด่พระภิกษุสามเณรผูป้ระพฤติปฏิบติัชอบตามพระธรรมวินยัเพื่อเป็นการ
บ ารุงพระพุทธศาสนาใหมี้ความเจริญมัน่คงสืบไป 
 หลกัการใช้จ่ายทรัพยต์ามหลกัโภคอาทิยะ ๕ ขอ้น้ี มิใช่หมายความว่าให้ใช้จ่ายหรือแบ่ง
ส่วนเท่ากันไปทุกข้อ แต่พระพุทธองค์ทรงมุ่งแจกแจงรายการท่ีพึงจ่าย ให้รู้วาควรใช้ทรัพย์ท า
อะไรบ้าง เพื่อผลท่ีดีงามให้ถือว่า หลักทฤษฎีทางพุทธธรรมได้มีกล่าวไว ้เราต้องมีการปรับ

                                                        
 ๑๒องฺ.ปํฺจก. ๒๒/๔๑/๔๔. 
 ๑๓ยพุดี ศิริวรรณ, การบัญชีภาษีอากร, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จ  าปาทอง พร้ินต้ิง, 
๒๕๕๐), หนา้ ๑-๓. 



 ๕๓ 

ประยกุตใ์ชใ้หต้รงกบัสถานภาพของบุคคลนั้น ๆ ยอ่มจะไดผ้ลดีงาม ตามตอ้งการ และเป็นท่ียอมรับ
ของคนในสังคมทัว่ไปว่า หลกัพุทธธรรมเก่ียวกบัการเงิน การวางแผนนั้นมีประสิทธิภาพ ถา้ได้
กระท าตามนั้นจริง ส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จอยากท่ีไดต้ั้งวตัถุประสงคเ์ป้าหมายชีวติไวแ้น่นอน 
 ผลดีของการใชชี้วติเหมาะสมและการใชจ่้ายทรัพยถู์กตอ้ง 
 ๑. ท าให้ตั้งตวัเป็นหลกัฐาน มีฐานะความเป็นอยูใ่นครอบครัวดีและมีความสุขตามสมควร
แก่อตัภาพ 
 ๒. ท าใหไ้ม่ตอ้งมีหน่ึงนอนเป็นความทุกขอ์ยา่งยิง่ 
 ๓. ท าใหมี้เงินทองใชเ้ม่ือเกิดความจ าเป็น 
 ๔. ท าใหเ้ป็นผูมี้ใจกวา้งขวาง ไมตระหนีห่วงแหน 
 ๕. ท าใหช่้วยเหลือตนเองได ้รวมถึงช่วยเหลือบุคคลอ่ืนและสังคมไดด้ว้ยความเตม็ใจ 
 ๖. ท าใหป้ระสานประโยชน์และรักษาสัมพนัธไมตรีกบับุคคลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดีและยงัยนื 
 ๗. ท าใหป้ระเทศชาติมีความเจริญมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ๘. ท าใหมี้โอกาสสร้างความดีอ่ืน ๆ ไดม้ากข้ึน 
 สรุปไดว้า่ หลกัการบริหารท่ีถูกตอ้งดีงาม ตอ้งประกอบไปดว้ยการรู้จกัเขา้ใจประมาณการ
ใหถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงท่ีมนุษยส์ามารถสร้างสรรคห์ามาได ้โดยสัมมาชีพท่ีสุจริตเป็นธรรม 
ไม่เบียดเบียนตนเอง และธรรมชาติส่ิงแวดล้อม พร้อมตอ้งประกอบดว้ยการบริหารการใช้จ่ายท่ี
เหมาะควรวา่ จดัใชด้า้นใดบา้งจึงจะสอดคลอ้งเก้ือกูลไดร้อบดา้น ดงันั้น มตัตญัํู หรือมตัตตญัํุตา 
เป็นหลกัการส าคญัในการโยงองค์ประกอบการต่าง ๆ เพื่อเช่ือมประสานเครือข่ายธรรมแบบองค์รวม 
เพื่อใชใ้นการบริหารทรัพยท่ี์สามารถสร้างสรรคใ์หเ้กิดความมัง่มีถูกตอ้งและดีงามได ้
 

๓.๔ การจัดสรรทรัพย์ 
 หลกัการจดัสรรทางการเงิน หรือทรัพยใ์นทางพุทธศาสนา ซ่ึงไดม้าดว้ยสัมมาชีพ อุฏฺ
าตา วนฺทเต ธน ๑๔ คนมีความรู้ มีปัญญาย่อมหาทรัพยไ์ด้ การวางให้ความมัน่ใจว่า คนมีความรู้๑๕             
มีปัญญาขยนัหมัน่เพียรหา ทรัพยรั์บประกนัว่า ตอ้งไดท้รัพยท่ี์ตอ้งการแน่นอน ไม่มีอะไรท่ีจะมา
ขวางกั้นได ้ถือว่าเป็นหลกัการส าคญั หวัใจของงานชีวิตท่ีมนุษยมี์ความสามารถแลว้เพียรพยายาม
แสวงหา ยอ่มประสบบรรลุจดหมายตามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งแน่นอน  

                                                        
 ๑๔ข.ุธ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๑. 
 ๑๕Robert T. Kiyosaki และ Sharon L. Levhter, Rich Dad Poor Dad พ่อรวยสอนลูก, แปลโดย 
นนัทวนั รุจิวงศ,์ (กรุงเทพมหานคร : เอช.เอน็. กรุ๊ป, ๒๕๔๔), หนา้ ๑๓๕. 
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 ๓.๔.๑ การจัดสรรแบ่งส่วนทรัพย์อย่างเหมาะสม 
 ขั้นตอนวชิาความรู้นั้นตอ้งมีการแสวงหาเพิ่มเติมดว้ยเช่นกนั พระพุทธเจา้ทรงแสดงวิธีการ
วางแผนจดัสรรเป็นยุทธศาสตร์ไวห้ลายอยา่ง เพื่อให้ถูกกบัจริตอธัยาศยัของผูรั้บ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของ
ผูรั้บฟังธรรมนั้นเกิดปัญญามีความรู้เป็นพื้นฐานดว้ย เพียงไดห้ลกัการมาเท่านั้น ก็สามารถท่ีบริหาร
จดัสรรด้วยตนเองได ้ส่วนเร่ืองคุณสมบติั คุณลกัษณะ รายละเอียดปลีกย่อยนั้น ส าหรับคนท่ียงัมี
ความรู้ความสามารถไม่ดีพอ ก็ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบต่าง ๆ มาร่วมดว้ยช่วยกนั พร้อมกบัตอ้งขยนั
หมัน่ท างานเก็บออมทรัพย ์ดงัท่ีตรัสไวว้า่  

  บณัฑิตผูส้มบูรณ์ดว้ยศีล ยอ่มรุ่งเรืองส่องสวา่งเพียงดงัไฟ เม่ือบุคคลออม
โภคสมบติัอยูเ่หมือนแมลงผึ้งผนวกรัง โภคสมบติัยอ่มถึงความสั่งสมดุจจอมปลวก
อนัตวัปลวกก่อข้ึน ฉะนั้น๑๖  

  

 ซ่ึงองค์ความรู้ต่อไปน้ี ถือว่าเป็นการจดัสรรทรัพย ์จดัสรรวางแผนเก่ียวกบัทรัพยท่ี์มีอยู ่ 
เพื่อเกิดประโยชน์ และเป็นนโยบายหลกัการ จดัสรรทรัพยสิ์น ดา้นค าสอนในพระพุทธศาสนานั้น
สามารถน ามาเป็นหลกัการการจดัสรรดว้ยองคค์วามรู้ตรงน้ี ซ่ึงพระพุทธองคต์รัสไวใ้นสิงคาลกสูตร 
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เรียกวา่ โภควิภาค ๔ ถือวา่เป็นยุทธศาสตร์ของการวางแผนการเงินแนวพุทธ 
ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยั ไดน้ ามาเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการวางแผนการเงินแนวพุทธ โดยท าการศึกษา
วเิคราะห์เฉพาะส่วนน้ี เพื่อสร้างเป็นองคค์วามรู้แบบประยุกต ์โดยศึกษาจากขอ้มูลในพระไตรปิฎก 
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา่  

 เอว   โภเค สมาหริตฺวา อลมตฺโต กุเล คิหี - ฯ 
 จตุธา วภิเช โภเค  สเว มิตฺตานิ คนฺถติ 
 เอเกน โภเค ภุํฺเชยฺย ทฺวหิี กมฺม  ปโยชเย 
 จตุตฺถํฺจ นิธาเปยฺย อาปทาสุ ภวสฺิสติ๑๗ฯ 

  แปลว่า คฤหัสถ์ในตระกูลผูส้ามารถ คร้ันสะสมโภคสมบติัได้อย่างน้ีแล้ว             
พึงแบ่งโภคสมบติัออกเป็นส่ีส่วน เขายอ่มสมานมิตรไวไ้ด ้พึงใชส้อยโภคสมบติัดว้ย
ส่วนหน่ึง พึงประกอบการงานดว้ยสองส่วนพึงเก็บส่วนท่ีส่ีไวด้ว้ย หมายว่าจกัมีไว้
ในยามอนัตราย ฯ 

  
  

                                                        
 ๑๖ที.ปา. ๑๑/๑๙๗/๑๖๙. 
 ๑๗ที.ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒. 
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 เน้ือความพุทธพจน์ตรงน้ีมีองค์ความรู้ เม่ือน ามาสร้างเป็นองค์ประกอบการวางแผน      
จดัสรรทรัพย ์เพื่อจะได้ขยายผล วางหลักเกณฑ์ ว่าจะจดัท าอะไรบ้าง ตามวตัถุประสงค์อะไรท่ี
ต้องการประชาชนคนทั่วไป ท่ีจะสามารถแสวงหาวตัถุส่ิงของมาเสพบริโภคได้ตามต้องการ                
โดยน ามาประยกุตเ์ป็นองคป์ระกอบหลกั ๆ ไดด้งัน้ี 
 ชุดที ่๑ เอเกน โภเค ภุํฺเชยฺย  ส่วนท่ี  ๑ ให้ จ่าย เ ล้ียงตน เ ล้ียงครอบครัวดูแลคน

เก่ียวขอ้ง และท าสาธารณประโยชน์ 
 ชุดที ่๒ ทฺวหิี กมฺม  ปโยชเย  ส่วนท่ี ๒ และส่วนท่ี ๓ ใหเ้ป็นทุนประกอบกิจการอาชีพ 
 ชุดที ่๓ จตุตฺถํฺจ นิธาเปเย  ส่วนท่ี ๔ เก็บไวเ้ป็นหลกัประกนัชีวติและกิจการคราวจ าเป็น 
 จากหลกัการจดัสรรทรัพยด์งักล่าวน้ี สามารถแบ่งส่วนและแสดงเป็นรูปภาพใหเ้ห็นได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภูมิที ่๓.๑ หลกัการจัดสรรทรัพย์ 
 

 หลักการแบ่งทรัพย์เป็น ๔ ส่วนน้ี เม่ือกล่าวเป็นรูปธรรม เช่น มีรายได้ ๑๐,๐๐๐ บาท               
ต่อเดือน ควรจะจดัสรรจดัแบ่ง ดงัน้ี 
 หน่ึงส่วน  เท่ากบั ๒๕๐๐ บาท  ส าหรับกินใช ้
 สองส่วน  เท่ากบั ๕๐๐๐ บาท  ส าหรับลงทนประกอบอาชีพ 
 อีกหน่ึงส่วน  เท่ากบั ๒๕๐๐ บาท  ส าหรับเก็บไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน 
 ถา้ท าตามน้ี  ก็ช่ือวา่ใชจ่้ายทรัพยเ์ป็น จะท าใหท้รัพยง์อกเงยยิง่ข้ึน 
  

 หลักการตรงน้ี ถือว่าเป็นประเด็นส าคัญ หลักส าคัญของจุดท่ีเป็นทฤษฎีทางการเงิน               
เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กบัความตอ้งการของบุคคลท่ีจะน าทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
การพฒันาต่อยอดในการด าเนินธุรกิจ แม้จะมีส่วนประกอบท่ีหลากหลายก็ตาม แต่หัวใจการ

ใชจ่้าย  

ออมเก็บ 

ลงทุน 
2

1  
4

1  

4

1  
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วางแผนง่าย ๆ เม่ือคิดเป็น เปอร์เซ็นตแ์ลว้ ซ่ึงจะไดร้ะบบการค านวณ แบบแบ่งแยกเพื่อการวางแผน
ได้เลยว่า ๓ ส่วนน้ี ส่วนท่ีหน่ึง ๒๕ % ส าหรับใช้สอย เสพบริโภค ตามหลกัการใช้สอยท่ีวางไว ้
ส่วนท่ีสอง ๕๐ % นั้น ส าหรับการลงทุนประกอบอาชีพ ท าธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ตามความประสงคท่ี์
ตอ้งการ ส่วนท่ีสาม ๒๕ % ส าหรับการออมเก็บไว้๑๘ ถือวา่เป็นแนวทาง หลกัการ ทฤษฎีการเงินท่ี
พระพุทธเจา้ไดต้รัสไว ้ประทานไวเ้ป็นหลกัการ  
 เม่ือวิเคราะห์ออกไป ย่อมตอ้งมียกประเด็น เหตุผลอีกหลายอย่าง มาสนบัสนุน ท าไมตอ้ง
เป็นสูตรน้ี แบบน้ี แบบอ่ืน ไม่ไดห้รือ นัน่ก็ตามท่ีผูรู้้จะประยุกตใ์ช ้ลว้นแลว้แต่มีความหมายส าคญั
ท่ีจะได้เกิดองค์ความรู้ และวิธีการท่ีจะน าไปใช้ ซ่ึงบางท่านคิดว่า เงินแค่ ๒๕ % มนัไม่พอใช ้           
แต่น่ีคือบนัได หรือยุทธศาสตร์เพื่อความกา้วหน้า มัน่คง ตอ้งฝึก ตอ้งอดทน และยอมรับ แต่เม่ือ
บุคคลมีทรัพยน์ับร้อยล้าน พนัล้านแล้ว หรือไม่ตอ้งมากหรอก ๑ ล้านบาท จ านวนหน่ึงตวัเลขท่ี
เพิ่มข้ึน ตามเวลาท่ีก าหนด ย่อมมีค่าต่อการด าเนินธุรกิจ๑๙ และมีความหมายทางการเงิน ท่ีมาก
แตกต่างกนั แต่ตรงน้ี คือสูตรส าคญั ทฤษฎีส าคญั ตอ้งมีพฒันาศกัยภาพมนุษยส์ร้างปัญญา ฝึกฝน
มนุษย ์แต่เม่ือบุคคลเขา้ใจมองไดร้อบดา้น แนวคิด วสิัยทศัน์ สามารถอ่านแผนทฤษฎีตรงน้ี ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ช่ือวา่ประสบความส าเร็จในการหาองคค์วามรู้ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จทางการเงินได ้
 ซ่ึงหลกัการทัว่ไปของการวางแผนทางการเงินเร่ิมท่ีตอ้งออมก่อนเป็นอนัดบัแรก เรียกว่า
ตอ้งสะสมทุนก่อน ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีทางพุทธศาสตร์ว่าดว้ยการสะสม คือ การสั่งสม ๒ อย่าง คือ 
(๑) อามิสสันนิจยะ คือการเก็บสะสมทรัพย ์เช่น เงิน ทอง เป็นตน้ (๒) ธัมมสันนิจยะ การสั่งสม
ธรรมคือการหมัน่ศึกษา อบรม ท่องบ่นธรรม ปฏิบติัธรรม ท่ีอ านวยผลเป็นความสุข แก่ ตน ถือว่า
เป็นจุดเร่ิมตน้ก้าวแรกของการวางแผนทางการเงินท่ีตอ้งเร่ิมท่ีการออม ซ่ึงตามหลกัพุทธศาสตร์ 
แบ่งการออมทรัพย ์และออมคือสะสมปัญญาความรู้ ถือวา่เป็นทฤษฎีท่ีแตกต่างแวดวงวิชาการการ
ต่าง ๆ กบัศาสตร์สมยัใหม่ในโลกยคุปัจจุบนั 
 ๓.๔.๒ การเลือกสรรการท าธุรกจิแนวพุทธ 
 พุทธเศรษฐศาสตร์มีหลกัการเลือกสรรวิธีการดา้นสัมมาชีพ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบติัท่ี
สอดคลอ้งกบัความเป็นอยา่งอยา่งไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ถือวา่เป็นประโยชน์

                                                        
 ๑๘แกว้ ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกจิ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส์ านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หนา้ ๙๖-๙๗. 
 ๑๙Robert Slater, จะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้, แปลโดย สาโรจน์ โอพิทกัษชี์วิน, (กรุงเทพมหานคร : 
แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชัน่แนล เอน็เตอร์ไพร์ส อิงค,์ ๒๕๔๔), หนา้ ๕๗. 



 ๕๗ 

เด่นกวา่ศาสตร์อ่ืน ซ่ึงมีปรากฏไวเ้ก่ียวกบัการแลกเปล่ียนซ้ือขาย ซ่ึงเรียกวา่การธุรกิจ ท่ีสามารถแยก
กล่าวไดด้งัน้ี 
 ก. หลกัการไม่ซ้ือขายส่ิงท่ีมีพิษ มีโรค อนัเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคอนัเป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้ริโภค ใหป้ระกอบอาชีพโดยถูกตอ้งตามท านองครองธรรม เป็นสัมมาชีพซ่ึงพระพุทธเจา้ไดท้รง
สอนการประกอบอาชีพ โดยให้เวน้จากการคา้ขายท่ีผิด หรือไม่ชอบธรรม ท่ีเรียกวา่ ธุรกิจมิจฉาวณิชชา๒๐ 
หรืออกรณียวณิชชา ๕ ประการ ดงัปรากฏหลกัฐานในวณิชชาสูตร แห่งคมัภีร์องัคุตตรนิกาย ปัญจก
นิบาตวา่ “การคา้ขาย ๕ ประการ คือ 
 ๑. การคา้ขายศสัตราวธุ 
 ๒. การคา้ขายสัตว ์
  ๓. การคา้ขายเน้ือ  
 ๔. การคา้ขายของมึนเมา 
 ๕. การคา้ขายยาพิษ  
 อุบาสกไม่ควรท าการคา้ขาย ๕ ประการน้ี 
 มิจฉาวณิชชาทั้ง ๕ อยา่ง ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีไม่ควรกระท าขา้งตน้นั้น อธิบายไดว้า่ 
 ๑) สตฺถวณิชฺชา หมายถึง การสร้าง หรือใชใ้ห้สร้างอาวุธ แลว้ขายอาวุธนั้น เช่น หอก ดาบ 
ปืน และเคร่ืองประหตัถป์ระหารทั้งหลายทั้งปวงเป็นตน้ 
 ๒) สตฺตวณิชฺชา หมายถึง การคา้ขายมนุษย ์ท าใหห้มดอิสรภาพ 
 ๓) มสัวณิชฺชา หมายถึง การคา้ขายสัตว ์ท่ียงัมีชีวิต ส าหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร โดยการพล่า
ชีวติผูอ่ื้นเพื่อบ ารุงบ าเรอชีวติตน 
 ๔) มชฺชวณิชฺชา หมายถึง การคา้ขายน ้ าเมา รวมถึงยาเสพติด สารเสพติดให้โทษประเภท
ต่าง ๆ อนัเป็นสาเหตุใหผู้ด่ื้ม หรือผูเ้สพอยูใ่นสภาพท่ีขาดสติสัมปชญัญะ เกิดความประมาทเลินเล่อ 
 ๕) วสิวณิชฺชา หมายถึง การประกอบการคา้ขายยาพิษต่าง ๆ  
 ข. หลักการใช้สังคหวัตถุ  ในการด าเนินชีวิตในสังคม เพื่อการแลกเปล่ียนซ้ือขาย                   
ซ่ึงหลกัสังคหวตัถุน้ี มีปรากฏใชส้ังคหวตัถุสูตร แห่งคมัภีร์องัคุตตรนิกาย จตุกนิบาตวา่ สังคหวตัถุ 
ธรรมเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว ๔ ประการคือ 
 - ทาน การให ้
 - เปยยวชัชะ วาจาเป็นท่ีรัก 
 - อตัถะจริยา การประพฤติเป็นประโยชน์ 

                                                        
 ๒๐องฺ.ปํฺจก. ๒๒/๑๗๗-๒๘๕. 



 ๕๘ 

 - สมนตัตา การวางตนสม ่าเสมอ๒๑ 
 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัหลกัการขา้งตน้วา่  
 ทาน การให้ คือ เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ ่เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกนัดว้ยส่ิงของ ตลอดถึงการให้
ความรู้แนะน าสั่งสอน 
 ปิยวาจา หรือ เปยฺยวชฺช วาจาอนัเป็นท่ีรัก วาจาดูดด่ืมน ้าใจ หรือวาจาซาบซ้ึงใจ คือ กล่าวค า
สุภาพ ไพเราะอ่อนหวาน สมานสามคัคี ให้เกิดไมตรี และความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดง
ประโยชน ์ประกอบดว้ยเหตุผลเป็นหลกัฐานจูงใจใหนิ้ยมยอมตาย 
 อตัถจริยา การประพฤติประโยชน ์คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 
 สมานัตตา ความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอตน้เสมอปลาย ปฏิบติัเสมอกนัชนทั้งหลาย และ
เสมอในสุขทุกข์ โดยร่วมรับรู้ร่วมแกไ้ข ตลอดถึงการวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคลเหตุการณ์ 
และส่ิงแวดลอ้ม ถูกตอ้งตามธรรมในแต่กรณี๒๒ 
 พระพุทธศาสนาไม่แสดงเร่ือง ทุนต ่า ก าไรสูง แต่มุ่งคุณค่ามากมูลค่า มุ่งคุณประโยชน์ 
คุณภาพและคุณค่าท่ีจะมีต่อมวลมนุษยท์ั้งหมด ไม่มีกระบวนทศัน์ท่ีมุ่งบรรลุเป้าหมายในเชิงปริมาณ 
หรือความเจริญเติบโตทางวตัถุ ซ่ึงเป็นกระบวนทศัน์ท่ีพฒันามาจากเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป เน้น
อรรถประโยชน์ส่วนตนจากการบริโภคเป็นหลกั๒๓  พุทธเศรษฐศาสตร์ ไม่ละเลยต่อความจ าเป็น
ดา้นมูลค่า หรือความคุม้ทุน แต่ให้ความส าคญัแก่เร่ืองของคุณค่า และคุณภาพ ความดีงามมากกว่า
เร่ืองราคา ซ่ึงเป็นไปในเชิงปริมาณ โดยใช้หลกัการศีลธรรมจรรยาเขา้มามีส่วนร่วมให้การจดัสรร
ทรัพย ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความตอ้งการของมนุษยแ์ลว้ ยงัจดัสรรทรัพยภ์ายในจิตใจเพื่อให้
เกิดประโยชน์ท่ีสูงยิง่ข้ึนไปอีก  
 ๓.๔.๓ การจัดสรรหาผลประโยชน์แนวพุทธ 
 การแสวงหาประโยชน์แนวพุทธ ถือวา่เป็นหลกัการท่ีตอ้งศึกษาวิจยั มีส่ิงท่ีแตกต่างออกไป
จากวธีิการคิดจากศาสตร์ต่าง ๆ มากซ่ึงผลจากการศึกษาในพระไตรปิฎก พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่  

                                                        
 ๒๑องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๕๖/๓๗๓. 
 ๒๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 
พิมพค์ร้ังท่ี ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘), หนา้ ๑๖๗. 
 ๒๓วทิยากร เชียงกูล, อธิบายศัพท์การศึกษา และความรู้สาขาต่าง ๆ, (กรุงเทพมหานคร : สายธาร 
การพิมพ,์ ๒๕๔๖), หนา้ ๑๒๕. 



 ๕๙ 

 บณัฑิตผูไ้ม่ประมาท ย่อมยึดไวไ้ดซ่ึ้งประโยชน์ทั้ง ๒ คือ ประโยชน์ภพน้ี และประโยชน์
ภพหนา้ เพราะยดึไวไ้ดซ่ึ้งประโยชน์ ผูมี้ปัญญา จึงไดน้ามวา่ “บณัฑิต”๒๔ 
 พุทธศาสนามีหลกัการเก่ียวกบัการแสวงหาผลประโยชน์ หรือการเขา้ถึงปัจจยัการผลิต คือ 
ในการจดัสรรผลผลิตนั้น ต้องจดัสรรอย่าเป็นธรรมทัว่ถึงไม่มีอคติ ใช้สติปัญญาในการจดัการ
แบ่งปันผลผลิต ด าเนินการจดัสรรผลผลิตตามหลกัการของพระพุทธศาสนา คือ มีความสมดุลใน
เร่ืองผลประโยชน์ ๓ ดา้น คือ 
 - อตัตตัถะ ไดแ้ก่ ประโยชน์ตนเอง 
 - ปรัตถะ ไดแ้ก่ ประโยชน์ของผูอ่ื้น 
 - อุภยตัถะ ไดแ้ก่ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือ ประโยชน์ส่วนรวม 
 การจดัสรรส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของการผลิตตอ้งอ านวยประโยชน์ทั้งสาม
ดา้นขา้งตน้น้ีอยา่งพอเพียงกนั จดัสรรปัจจยัการผลิตให้ทุกคนท่ีมีสิทธ์ิไดเ้ขา้ถึงปัจจยัการผลิตอยา่ง
ยุติธรรมไร้อคติหลกัการจดัสรรผลผลิต ตอ้งเป็นธรรม ไร้อคติ ใชส้ติปัญญาในการจดัการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 
 สรุปไดว้า่ จากการท่ีไดศึ้กษาหลกัพุทธศาสนา มีวิธีการจดัสรรในประเด็นดงักล่าวมาเป็น
น าค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์           
สายกลางเป็นไปอย่างถูกตอ้งและพอดี เป็นไปเพื่อพฒันาศกัยภาพของมนุษยใ์ห้ด ารงชีวิตท่ีดีงาม
ตามวิถีชีวิตของชาวพุทธอยา่งแทจ้ริง พระพุทธศาสนามองอีกวา่เศรษฐกิจเป็นกิจท่ีท าให้เกิดความ
ประเสริฐท่ีสุดเพราะความเป็นอยูท่ี่ดีทางเศรษฐกิจจะไปสัมพนัธ์กบัชีวติดา้นอ่ืนรวมทั้งดา้นจิตใจไม่
วา่จะเป็นเร่ืองของอุดมการณ์ โครงสร้าง ลกัษณะ กระบวนการหลกัการ ของพระพุทธเศรษฐศาสตร์ 
ดา้นการจดัสรรผลผลิตดา้นการบริโภค ดา้นการแลกเปล่ียนซ้ือขาย จะกระท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
เพื่อสนองตอบความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวทางพระพุทธศาสนา เช่นไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ ยึดหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ทิศ ๖ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการและ          
หลกัโยนิโสมนสิการ เป็นตน้ พุทธเศรษฐศาสตร์มีอุดมการณ์ในดา้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีด าเนิน
อยู่บนความถูกต้อง พอเพียง เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผูอ่ื้นและความย ัง่ยืนแห่งสรรพชีวิต 
สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและเนน้ถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยไ์ปสู่
ความสงบสุข เรียบง่าย ค านึงถึงตน้ทุนทางสังคมเป็นหลกัเพราะเช่ือว่าชีวิตจริง ๆ ตอ้งการแค่ปัจจยัส่ี          
เพื่อด ารงชีวติ และพฒันา กาย ใจ ใหเ้จริญไปตามล าดบั 
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๓.๕ การบริโภคทรัพย์ 
 หลกัของการบริโภคทรัพยแ์นวพุทธนั้น ก็ตรงกนักบัตอ้งการผลคือเงินทองตามวตัถุประสงค ์
หลกัของคนทัว่ไป จึงตอ้งสร้างเหตุให้ถูกตอ้งเพื่อจุดประสงค์หลกัของความตอ้งการของมนุษย ์
ดงันั้นหลกัการชัดเจนเป็นทฤษฎีในพุทธศาสตร์บ่งช้ี ถือความเขา้ใจวิถีชีวิตมนุษยอ์ย่างลึกซ้ึงว่า          
พระพุทธองคย์งัไดท้รงแสดง ความสุขอนัชอบธรรมท่ีประชาชนชาวบา้นควรมีไว ้๔ ประการ คือ 
สุขเกิดแต่การมีทรัพย ์สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพยบ์ริโภค สุขเกิดแต่การไม่ตอ้งเป็นหน้ี และสุขเกิดแต่
การประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ ดงัพระพุทธพจน์ท่ีตรัสกบัอนาถปิณฑิกเศรษฐี คฤหบดีผูเ้ป็น
ยอดอุบาสกในอนันนาถสูตรคมัภีร์องัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระสุตตนัตปิฎก วา่  

  คฤหบดี สุข ๔ ประการน้ี อนัคฤหสัถ์ผูค้รองเรือนพึงรับตามกาลตามสมยัสุข ๔ 
ประการนั้น คือ  
  (๑) อตัถิสุข   สุขเกิดแต่การมีทรัพย ์
  (๒) โภคสุข  สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพยบ์ริโภค 
  (๓) อนณสุข  สุขเกิดแต่การไม่เป็นหน้ี 
  (๔) อนวชัชสุข  สุขเกิดแต่ท าการงานปราศจากโทษ๒๕ 
  อตัถิสุขเป็นอยา่งไร คือ กุลบุตรในโลกน้ียอ่มมีโภคทรัพย ์ท่ีเขาหามาไดด้ว้ย
ความขยนัหมัน่เพียร สั่งสมข้ึนด้วยก าลงัแขน อาบเหง่ือได้มาประกอบด้วยธรรม 
ได้มาโดยธรรม เขาย่อมรับความสุขโสมนัสว่า เรามีโภคทรัพยท่ี์เราหามาได้ด้วย
ความขยนัหมัน่เพียร สั่งสมข้ึนดว้ยก าลงัแขนอาบเหง่ือไดม้า ประกอบดว้ยธรรมไดม้า
โดยธรรม 
  โภคสุขเป็นอยา่งไร คือ กุลบุตรในโลกน้ียอ่มใชจ่้ายโภคทรัพยท่ี์เขาหามาได้
ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร สั่งสมข้ึนดว้ยก าลงัแขน อาบเหง่ือไดม้าประกอบดว้ยธรรม
ไดม้าโดยธรรม กินใชบ้า้ง ท าบุญต่างๆ บา้ง เจายอ่มไดรั้บความสุขโสมนสัวา่ เราได้
ใช้จ่ายโภคทรัพยท่ี์เราหามาได้ด้วยความขยนัหมัน่เพียร สั่งสมข้ึนด้วยก าลงัแขน 
อาบเหง่ือไดม้า ประกอบดว้ยธรรม ไดม้าโดยธรรม กินใชบ้า้ง ท าบุญต่าง ๆ บา้ง 
  อนณสุขเป็นอยา่งไร คือ กุลบุตรในโลกน้ียอ่มไม่เป็นหน้ีอะไร ๆ ของใคร ๆ 
ไม่วา่นอ้ยหรือมากเขายอ่มไดรั้บความสุขโสมนสัวา่ เราไม่เป็นหน้ี อะไร ของใคร ๆ 
ไม่วา่นอ้ยหรือมาก 
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  อนวชัชสุขเป็นอย่างไร คือ อริยสาวกในธรรมวินัยน้ีเป็นผูป้ระกอบด้วย
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมท่ีไม่มีโทษ เขาย่อมได้รับความสุข โสมนัสว่า                 
เราประกอบดว้ยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมท่ีไม่มีโทษ 
  คฤหบดี สุข ๔ ประการน้ีแหละ อนัคฤหัสถ์ผูย้งับริโภคกามคุณพึงได้รับ
ตามกาลตามสมยั 

  

 ความสุขตามพระพุทธพจน์ทั้ง ๔ ประการน้ีเรียกวา่ สุขของคฤหสัถ์ หมายถึง สุข คือ ความ
สบายกายสบายใจของประชาชนชาวบ้านทัว่ไป ความสุขท่ีมนุษย์ทุกควรพยายามเข้าถึงให้ได้
สม ่าเสมอ หรือความสุขอันชอบธรรมท่ีผู ้ครองเรือนพึงมี  ซ่ึงชีวิตของคฤหัสถ์จะสมบูรณ์ได้            
ถือวา่ความสุขเหล่าน้ี เป็นจุดหมาย เป้าหมายของการมีทรัพย ์และการวางแผนบริหารจดัการเพื่อให้
เป็นสุข ๔ อยา่งน้ี คือ  
 ๑. อตัถิสุข สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ หมายถึง ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจว่าตนมีโภคทรัพย์ท่ี
ไดม้าดว้ยน ้ าพกัน ้ าแรงความขยนัหมัน่เพียรของตนและโดยชอบธรรม บุคคลท่ีขยนัท างานเก็บเงิน
ทองไวไ้ดเ้ป็นจ านวนพอเพียงยอ่มมีความสบายใจภูมิใจในความพยายามของตน  
 ๒. โภคสุข สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย ์บริโภค หมายถึง ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจว่าตนได้ใช้
ทรัพยท่ี์ไดม้าโดยชอบธรรมนั้นเล้ียงชีพ เล้ียงผูค้วรเล้ียงและบ าเพญ็ประโยชน์  
 ๓. อนณสุข สุขเกิดแต่ความไม่ตอ้งเป็นหน้ี หมายถึง ความภูมิใจ อ่ิมเอิบใจวา่ตนเป็นไท ไม่
มีหน้ีสินติดคา้งใคร ความไม่เป็นหน้ีเป็นสุขอยา่งไรนั้นคนท่ีเป็นหน้ีเท่านั้นท่ีรู้สึกได ้และความเป็น
หน้ีเป็นทุกข์อย่างไร คนเป็นหน้ีเท่านั้นถึงจะรู้ว่าทุกข์ ดงัพระพุทธพจน์ว่า “อิณาทาน  ทุกฺข   โลเก  
การกูห้น้ีสินเป็นทุกขใ์นโลก” ฉะนั้น การไม่เป็นหน้ีจึงนบัวา่เป็นความสุขส าคญัประการหน่ึง  
 ๔. อนวชัชสุข สุขเกิดแต่ประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ หมายถึง สุขท่ีเกิดจากการ
ประพฤติส่ิงท่ีไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจอ่ิมเอิบใจว่าตนมีความประพฤติสุจริต ไม่มีความประพฤติ
บกพร่องเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยท่ีใคร ๆ ก็ต  าหนิติเตียนไม่ได ้คนเราจะสมีความสุข
แทจ้ริงนั้นตอ้งพึ่งการงานท่ีไม่มีโทษ คือไม่ผดิกฎหมาย ไม่ผดิศีลธรรม ไม่เป็นท่ีครหาของผูอ่ื้น 
 สุขขอ้ท่ี ๔ น้ีนบัวา่มีค่ามากท่ีสุด เป็นความสุขท่ีเยีย่มกวา่สุข ๓ ขอ้ขา้งตน้ ดงัพระพุทธพจน์
ท่ีตรัสสรุปวา่ 

  นรชนผูจ้ะตอ้งตายเป็นธรรมดารู้ความไม่เป็นหน้ีวา่เป็นสุข ระลึกถึงสุขเกิด
แต่ความมีทรัพย ์ใช้สอยโภคะอย่างเป็นสุขอยู ่ย่อมเป็นแจง้ดว้ยปัญญา ผูมี้ปัญญาดี
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เม่ือเห็นแจง้ยอ่มเขา้ใจทั้งสองส่วนเทียบกนัไดแ้ละเห็นวา่ความสุขทั้ง ๓ ขา้งตน้นั้น 
มีค่าไม่ถึงส่วนเส้ียวท่ี ๑๖ ของสุขท่ีเกิดแต่การเป็นผูป้ราศจากโทษ๒๖ 

  

 พระธรรมค าทรงสอนของพระพุทธเจ้าทั้ งหมด พระองค์ทรงแสดงไวก้็เพื่อสอนให้ผู ้
ประพฤติตามไดรั้บประโยชน์ สามารถแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้ตั้งแต่ระดบัชาวบา้นธรรมดา
จนถึงระดบัพระอริยะ ความสุข ๔ ประการน้ีพระพุทธองคท์รงแสดงเป็นหลกัธรรมส าหรับชาวบา้น 
คือผูใ้ดอยูค่รองเรือนมีความสุขครบ ๔ ประการน้ี ก็ช่ือวา่ไดรั้บความสุขในระดบัปุถุชน ความจริง        
ก็เป็นเช่นนั้น เช่น ในขอ้ท่ี ๑ สุขเกิดจากการมีทรัพยก์็แน่นอน คนมีทรัพยจ์ะรู้สึกสบายใจไร้กงัวล           
ไม่เหมือนคนประเภทมีเงินชนิดชกัหนา้ไม่ถึงหลงั สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพยแ์ลว้ไม่ใชท้รัพยน์ั้น 
ก็ไม่พน้จากการเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย ์สุขเกิดจากการไม่มีทรัพย์นั้นก็ชัดเจน เพราะคนท่ีไม่มีหน้ี             
จะเต็มไปด้วยความสุขเกษมเปรมปรีด์ิ ด ารงชีวิตประจ าวนัอยู่อย่างสง่าผ่าเผย ด้วยความคิด
ภาคภูมิใจในความเป็นไท ไม่มีหน้ีสินใคร ไม่ค่อยหลบหน้าเจา้หน้ี และมีศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษยเ์ต็มเป่ียม สุขขอ้สุดทา้ย คือ สุขเกิดจากการท างานท่ีปราศจากโทษ ยิ่งเป็นความสุขท่ีส าคญั 
เพราะเป็นการประกอบสัมมาชีพ คือ การท ามาหากินในทางสุจริต ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีน่าภาคภูมิใจ             
ไม่ตอ้งคอยหลบหนีเจา้หน้าท่ีบา้นเมืองเหมือนพวกมิจฉาชีพท่ีประกอบอาชีพในทางทุจริตซ่ึงก่อ
ทุกขโ์ทษใหเ้กิดแก่ตนตลอดเวลา 
 เม่ือมองปัจจยัพื้นฐานและความสุขของคนเราตามหลกัการทางพระพุทธศาสนาดงักล่าวมาน้ี 
จะเห็นได้ว่า ในหลักพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ละเลยปัญหาทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนชาวบา้น ท่ีต้องกินต้องใช้ โดยมองเร่ืองความสะดวกสบายทางวตัถุส่ิงแวดล้อมเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตเพียงแต่ให้รู้คุณและโทษของปัจจยัต่าง ๆ หรือของทรัพย์สมบติัเหล่านั้น         
โดนใช้ปัญญาพิจารณาถึงคุณค่าแท ้และคุณค่าเทียมของส่ิงเหล่านั้นให้ประจกัษ์ชดั ก็จะเกิดความ
สะดวกสบายระดบัท่ีเรียกวา่ ความสุขขั้นพื้นฐาน หรือความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษยท่ี์สัมพนัธ์กบั
หลกัเศรษฐกิจของนกัวชิาการทางโลก ดงันั้น หลกัเศรษฐกิจเม่ือมองในแง่ของพระพุทธศาสนาแลว้ 
ก็คือหลักการในการด ารงชีวิตเพื่อด าเนินไปสู่ความสุขในการครองเรือน ๔ ประการตามท่ี
พระพุทธเจา้ทรงแสดงไว ้ซ่ึงกล่าวย  ้าให้เห็นชดั ดงัน้ี ความสุขท่ีเกิดจากการมีทรัพย ์ทั้งเคล่ือนท่ีได้
และเคล่ือนท่ีไม่ได้ ความสุขท่ีเกิดจากการใช้จ่ายทรัพยเ์พื่อสนอง ความตอ้งการของตนได้ตาม
ปรารถนา ความสุขท่ีเกิดจากไม่ตอ้งเป็นหน้ีเป็นสินคนอ่ืน ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาแสดงวา่การเป็น
หน้ีคนอ่ืนนั้นเป็นความทุกขใ์นโลกประการหน่ึง ทั้งน้ี โดยเหตุท่ีประสงคข์องหลกัเศรษฐกิจไดเ้นน้
ไปท่ีสวสัดิการและสวสัดิภาพ ดงันั้น พระพุทธองค์ จึงทรงแสดงความสุขท่ีอาจให้ความสุขใจ ปล้ืมใจ 
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มัน่ใจในชีวติไวใ้นประการท่ี ๔ คือ ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากการด ารงชีวติท่ีปราศจากโทษ โดย จะตอ้ง
มีหลกัของคุณธรรมจริยธรรมเขา้ไปควบคุมทั้งในดา้นการผลิต การบริโภค การแลกเปล่ียน การคลงั 
การแบ่งสรร และแม่แต่การวางแผน 
 เพราะเหตุไร ? พระพุทธศาสนาจึงไดใ้หคุ้ณค่าความส าคญัแก่ความสุขประการท่ี ๔ มากนกั 
ก็เพราะว่า แนวปรัชญาทางเศรษฐกิจมีลักษณะสวนทางกนั ขดัแยง้กนั ประเด็นท่ีส าคญัอยู่ท่ีว่า         
เร่ืองเศรษฐกิจจะตอ้งมีปัญหาอยู่ตลอดไป จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง เพราะวตัถุท่ีจะตอบสนอง 
ความตอ้งการของมนุษยใ์นโลกน้ีแมจ้ะคน้หาลงไปในใตท้ะเลลึก หรือขุดลงไปใตดิ้น จนถึงใช้
ก าลงัเพียรพยายามท่ีจะออกไปแสวงหาทรัพยก์รจากดาวดวงอ่ืน ๆ อยูก่็ตาม แต่วตัถุเหล่านั้นก็คงมี
อยู่อย่างจ ากดันั้นเอง ดงันั้น การเพียรพยายามท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของมนุษยที์มีอยู่อย่าง
จ ากดั จึงไม่อาจจะกระท าได ้หากไม่มีส่ิงใดส่ิงหน่ึงเขา้มาควบคุมความตอ้งการท่ีไม่จ  ากดัของมนุษยไ์ว ้
เพราะเม่ือมองในแง่ความเป็นจริงแลว้ พฤติกรรมของคนทั้งหลายในสังคมลว้นแต่เป็นการสะทอ้น
ออกไปจากจิตของมนุษยท์ั้งนั้นแมค้วามตอ้งการเองก็เกิดข้ึนจากจิต จิตเป็นใหญ่เป็นประธานใน
พฤติกรรมของเราทั้งหมด ดว้ยเหตุน้ี พระพุทธศาสนาจึงมองปัญหาทุกอยา่งในรูปของกระบวนการ
ท่ีจะตอ้งสืบคน้ให้ถึงตน้ตอของเร่ืองนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางท าลายหรือทางสร้างสรรคก์็ตาม หาก
ตอ้งการสร้างหรือท าลายอะไร จะตอ้งคา้นไปให้ถึงตน้เหตุของส่ิงเหล่านั้นแลว้ลงมือจดัการกบัเหตุ
นั้นตามสมควรแก่กรณี คือ จะสร้างหรือท าลาย ก็ใหล้งมือกนัท่ีตน้เหตุนั้น ขอ้น้ีเป็นไปตามหลกัการ
ส าคญัทางพระพุทธศาสนาท่ีวา่ “สภาวธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจา้ทรงแสดงเหตุแห่ง
สภาวธรรมเหล่านั้นและความดบัแห่งสภาวธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอยา่งน้ี”๒๗ 
 ความต้องการของคนเรานั้ นเกิดจากจิต ถ้าต้องการจะให้เกิดการจัดสรรทรัพย์การ           
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนเราอั้นไม่จ  ากนัให้เกิดผลตามม่ีนักเศรษฐศาสตร์ตอ้งการได ้
จ าเป็นจะต้องพฒันาจิตใจของคนเราให้มีหลักของปัญญา  หรือเกิดสัมมาทิฏฐิ คือ มีความคิด
เห็นชอบ ทั้งน้ีเพราะวา่คนเราคิดก่อนจึงท าการงานทุกอยา่ง และคิดก่อนจึงจะพูดอะไรออกไปหาก
คนเรามีคุณภาพจิตท่ีสามารถเห็นชอบคิดชอบไดแ้ลว้ คนในโลกก็จะสามารถใช้ทรัพยก์ารอนัมีอยู่
อย่างจ ากดัตอบสอนงความตอ้งการของตนได้ตามก าลงัความรู้ความสามารถและมาตรฐานทาง
ศีลธรรมชีวติของแต่ละคนได ้โดยมีจุดกลางทางกระบวนการแห่งการแสวงหาทรัพยเ์ป็นตน้นั้นให้
มานดัพบกนัท่ีหลกัของศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม๒๘ อนัไม่ท าให้ตนเอง และคนอ่ืนเดือน

                                                        
 ๒๗ว.ิมหา. ๔/๖๘/๗๖. 
 ๒๘วศิน อิมทสระ, จริยศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ ๑๙๙๑, ๒๕๔๔), 
หนา้ ๔๔ - ๔๖. 
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ร้อนเพราะการแสวงหาปัจจยัเป็นตน้เหตุ ทั้งน้ีมิได้หมายความว่าชาวบา้นผูค้รองเร่ืองจะตอ้งละ
กิเลสไดเ้ด็ดขาด เพียงแต่ใหค้วบคุมความอยากมิให้รุนแรงจนถึงขีดอนัตราย อนัเป็นการด ารงชีวิตท่ี
ขาดหลกัธรรมเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจซ่ึงเป็นวิสัยสัญชาตญาณของสัตวดิ์รัจฉานท่ีใช้วิธีการ
แสวงหาบริโภคถือครองส่ิงต่าง ๆ ดว้ยการแยง่ชิงกนั ซ่ึงเป็นไปในลกัษณะท่ีว่า “แยง่อาหารกนักิน 
แยง่ถ่ินกนัอยู ่แยง่คู่กนัพิศวาส แยง่อ านาจกนัเป็นใหญ่” เพื่อความเขา้ใจเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริงการท่ี
จะน าเอาองครู้์เหล่าน้ีไปด าเนินการใชใ้นการท่ีเร่ิมวางระบบ วางโครงสร้างของการวางแผน 
 พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ิิต าโณ)  ปัจจุบันเป็นพระธรรมดิลกในฐานะ
นกัวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้ทศันะไวว้่า กามโภคีบุคคลประเภทน้ียงัเป็นผูไ้ม่ประมาท คือ
สามารถใชท้รัพยท่ี์อาจเป็นอนัตรายให้เป็นประโยชน์ โดยไม่ปล่อยจิตให้สยบหมกมุ่น กงัวล จดจ่อ
อยูก่บัทรัพยส์มบติัเหล่านั้น ใชปั้ญญาในการด ารงชีวิตพิจารณาเห็นทั้งส่วนท่ีเป็นโทษและเป็นคุณ
แห่งทรัพยน์ั้น แลว้ใชปั้ญญาพิจารณาเพื่อสลดัตนเองจากการผูกพนัทรัพย์๒๙ พุทธศาสนาไดแ้สดง
ถึงความจริงท่ีใคร ๆ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า กิจกรรมในการแสวงหา๓๐ การใช้สอย เป็นตน้ เน้นไป
เพียงด้านเดียว คือ มุ่งตอบสนองความต้องการของตนท่ีไม่จ  ากดั หากมากไปหรือน้อยไปมีแต่
ประสบความเดือดร้อน โดยเฉพาะในกรณีท่ีแสวงหามากเกินพอดี จิตจะส่ายไปหาส่ิงต่าง ๆ จนหาขอ้
ยุติไม่ไดว้่าเม่ือไรจะอ่ิม เม่ือไรจะพอ ความสุขใจท่ีตนตอ้งการไม่อาจเกิดข้ึน นอกจากบุคคลจะสร้าง
ความส านึกในทางท่ีชอบ รู้จกัอ่ิม รู้จกัพอ 
 ทรัพย์ทั้ งหลายนั้ นพระพุทธศาสนาจึงเรียกว่า ปัจจัย เคร่ืองอาลัยในการด ารงชีวิต            
เป็นสมบติัของโลกท่ีคนจะต้องแสวงหา ใช้สอยแลกเปล่ียนกนั เป็นตน้ เพื่อให้อยู่ดีมีสุขตามความ
จ าเป็น ท่ีจะตอ้งอาศยัปัจจยัเหล่านั้น เม่ือไดอ้าศยัปัจจยัเหล่านั้นตามสมควรแลว้ คนเราจะตอ้งกา้ว
ไปบนขั้นบนัไดแห่งชีวิตท่ีสูงข้ึน นัน่คือการพฒันาคุณภาพของจิตเพื่อให้จิตท่ีพฒันาดีพอสมควร
แลว้เป็นนายบงการชีวติใหป้ระกอบดว้ยสารประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
 สรุปไดว้า่ ทางพระพุทธศาสนาถือวา่ การกระท าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนมีจุดเร่ิมจาก
เจตนาความจงใจคิด จงใจท า ดงันั้น พระพุทธองค ์จึงทรงเนน้ถึงความคิดของคนวา่ ถา้มีความคิดถูก
พฤติกรรมท่ีตามมาก็ถูกไปด้วย ถ้ามีความคิดผิด พฤติกรรมท่ีตามมาก็ผิดไปหมด ในลกัษณะน้ี            
จะเห็นว่าบทบาทของสัมมาทิฏฐิ และมิจฉาทิฏฐิ จึงมีแก่มนุษยทุ์กด้านรวมทั้งการบริโภคด้วย           
ดงันั้น การบริโภคเป็นการบริโภคถูกท่ีถูกตอ้ง ยอ่มจะท าประโยชน์และคุณค่ามาสู่ชีวิตทั้งส่วนตน

                                                        
 ๒๙พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ิิต าโณ), แนวคิดเศรษฐศาสตร์จากพระไตรปิฎก, 
(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา จดัพิมพ,์ ๒๕๒๗), หนา้ ๑๐๔-๑๐๘. 
 ๓๐พลตรี หลวงวจิิตรวาทการ, ก าลงัใจ, (กรุงเทพมหานคร : ธีระการพิมพ,์ ๒๕๔๑), หนา้ ๗-๙. 
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และส่วนรวม๓๑ ประเด็นการใช้สอยหรือการบริโภคแบบพุทธ คือลกัษณะการบริโภคดว้ยปัญญา
หรือโยนิโสมนสิการเท่านั้นจึงเป็นการบริโภคท่ีอยูใ่นแนวของพระพุทธศาสนา 
 

๓.๖ ปัจจัยทีส่่งผลต่อทรัพย์ 
 ทางพระพุทธศาสนา มีหลกัการด้านปัญญาเป็นปัจจยัส าคญั ดงัพุทธภาษิตท่ีว่า ปํฺ า 
นราน  รตน ๓๒ ปัญญาเป็นสมบติัของคนทั้งหลาย คือความรู้ท่ีถูกตอ้งมาก่อนส่ิงอ่ืน ปัญญาจึงเป็น
ปัจจยัเร่ิมตน้ท่ีว่าการท าการรักษาทรัพยไ์วใ้นท่ีปลอดภยันั้น ตอ้งรู้จกัส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อการเก็บ
รักษา รู้ว่าอะไรเป็นปัจจยัท่ีเส่ียงท่ีสุดต่อความเสียหาย ซ่ึงพุทธศาสนาบ่งช้ีไปท่ีอบายมุข ซ่ึงเป็น
ช่องทางเส่ือมทรัพยอ์บัชีวิตของผูต้กเป็นทาสของมนั โดยตอ้งรู้เท่าทนัโทษและพยายามหลีกเวน้
ดว้ยการไม่เสพติดสุรายาเมา ไม่เอาแต่เท่ียวไม่รู้เวลา ไม่จอ้งหาแต่รายการบนัเทิงไม่เหลิงไปหาการ
พนนั ไม่พวัพนัมัว่สุมมิตรชัว่ และไม่มวัจมอยูใ่นความเกียจคร้าน ท่านกล่าววา่ อบายมุขเหมือนกบั
โอ่งทะลุ ตกัน ้าเขา้เท่าไรก็ไม่เตม็ แต่ถา้อุดรูร่ัวแห่งอบายมุขไดจ้ะมีเงินเหลือ เก่ียวกบัเร่ืองอบายมุขน้ี
มีพระเถระรูปหน่ึงกล่าวเป็นปริศนาธรรมว่า มนุษยปั์จจุบนัถูกภยัต่าง ๆคุกคามให้เสียทรัพยอ์ยูเ่นือง ๆ 
ภยัท่ีวา่นั้น ไดแ้ก่ 
 อุกทกภยั คือ ภยัจากน ้าสุราชนิดต่าง ๆ ซ่ึงท่วมหวัใจคนอยูทุ่กวนั 
 อคัคีภยั คือ ภยัจากควนับุหร่ีและยาเสพติดทั้งหลายท่ีคนสูบเขา้ไปเผาปอดวนัหน่ึง ๆ อยา่ง
มากมาย 
 โจรภยั คือ ภยัจากความโลภอยากไดว้ตัถุส่ิงของสนองความตอ้งการทางประสาทสัมผสัทั้ง ๕ 
โดยตกเป็นทาสวตัถุนิยม จึงตอ้งผ่อนส่งส่ิงของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอีเล็คโทรนิกส์ต่าง ๆ ท่ีเกินความ
จ าเป็น รวมทั้งการตามใจลูกๆ หลานๆ ท่ีออดออ้นป้อยอใหซ้ื้อเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ตามสมยันิยม๓๓ 
 วาตภยั คือ ภยัจากการถูกติฉินนินทาและใส่ร้ายดว้ยลมปากทั้งปากคนและปากกา ท าให้
ตอ้งข้ึนโรงข้ึนศาล ฟ้องร้องหม่ินประมาทเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นเหตุให้เฉยทั้งทรัพยแ์ละเวลาท่ี
ควรจะไปท าประโยชน์อยา่งอ่ืน วาตภยัน้ีท าใหค้นดี ๆ เสียคนมามากต่อมาก  
 เม่ือมีความเข้าใจจุดท่ีเราต้องอาศัยความเช่ือมั่นกับตัวบุคคลด้วยศรัทธาของท่านผู ้
เพียบพร้อมดว้ยศรัทธา ศึกษาเยีย่งอยา่งความเพียบพร้อมดว้ยศีลของท่านผูเ้พียบพร้อมดว้ยศีล ศึกษา

                                                        
 ๓๑พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ, หลักธรรมส าหรับพัฒนาเศรษฐกิจ , (กรุงเทพมหานคร : 
กรมการศาสนา จดัพิมพ,์ ๒๕๒๗),หนา้ ๓๗-๔๒. 
 ๓๒ส .ส. ๑๕/๑๕๙/๕๐. 
 ๓๓วศิน อินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา, ๒๕๔๙), หนา้ ๑๘๗ - ๑๙๑. 
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เยียงออย่างความเพียบพร้อมด้วยจาคะของท่านผูเ้พียบพร้อมด้วยจาคะ ศึกษาเยี่ยงอย่างความ
เพียบพร้อมดว้ยปัญญาของท่านผูเ้พียบพร้อมดว้ยปัญญา น้ีเรียกวา่กลัยาณมิตตตา 
 กล่าวในเชิงปฏิบติั 
 - การเลือกคบแต่คนดีมีศีลธรรม หลีกเวน้คนชัว่ 
 - การไปมาหาสู่และสนิทสนมกนักบัผูใ้หญ่ผูมี้คุณธรรม 
 - การยนิดีรับฟังค าแนะน าและปฏิบติัตามค าแนะน าของผูใ้หญ่ 
 - การไม่ยอมท าตามค าแนะน าของเพื่อนท่ีชกัชวนไปในทางเสียหาย 
 - การเลือกเฉพาะสัตวห์รือบุรุษผูมี้คุณธรรมเป็นภรรยาหรือสามี 
 - การไม่เช่ือใจและวาจาของคนง่าย ๆ โดยไม่พิจารณาใหร้อบคอบ 
 การท่ีทรัพย์จะเพิ่มพูนหรือทรัพย์จะหมดไปส่วนหน่ึงย่อมข้ึนกบัการคบค้าสมาคมด้วย 
กล่าวคือ บุคคลใดมีเพื่อนดีทั้งเพื่อนร่วมงานและเพื่อนชีวิต บุคคลนั้นย่อมด าเนินชีวิตของตนไป
ในทางท่ีเจริญรุ่งเรือง แต่ถา้หากวา่ไดเ้พื่อนร่วมงานท่ีเป็นคนชัว่ คนพาล คนทุจริต ขาดความช่ือสัตย์
สุจริต หรือไดเ้พื่อนชีวติคือเพื่อนสนิทในชีวติประจ าวนัเป็นมิตรเทียมท่ีมีลกัษณะปอกลอกแต่แต่พูด 
หัวประจบ และชักชวนให้ฉิบหาย เช่นน้ีนับว่าอนัตราย อย่างยิ่ง ซ่ึงเป็นเหตุให้ความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจมีไม่ได ้
 ในพระพุทธศาสนา เก่ียวถึงบุคคลท่ีจะเป็นท่ีพึ่งท่ีดีนั้น เป็นส่วนส าคญัท่ีจะเห็นเคร่ืองมือ 
หรือเข็มทิศชีวิต ให้บุคคลท่ีก าลังแสวงหาปัจจัยด้านต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นทรัพย์เงินทองภายนอก               
หรือคุณธรรมความดีภายใน ลว้นแลว้แต่จะหาไดจ้ากกลัยาณมิตรหรือเพื่อนท่ีเป็นคนดีได ้โดยผูท่ี้จะ
เป็นกัลยาณมิตรของคนอ่ืนได้นั้นจะต้องเป็นคนท่ีเพียบพร้อมด้วยลักษณะอนัต้องประสงค์ใน
พระพุทธศาสนา ๔ ลกัษณะ คือ (๑) ประกอบดว้ยศรัทธา คือมีความเช่ือมัน่คงในหลกัพระรัตนตรัย 
หรือความเช่ือมัน่ในการกระท าและผลของการกระท า เช่น เช่ือวาท าได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว เป็นต้น               
(๒) ประกอบดว้ยศีล คือ มีความประพฤติทางกายวาจาเป็นปกติอนัเป็นท่ีพึงปรารถนาของคนใน
สังคมโดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกท่ี กายและวาจานั้นไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผูอ่ื้น   
(๓) ประกอบดว้ยจาคะ คือ มีความเสียสละ รู้จกัให้ ยินดว้ยในการจ าแนกแจกทาน และ (๔) ประกอบดว้ย
ปัญญา คือ มีความรอบรู้ในส่ิงท่ีควรรู้ รู้จกัเหตุ รู้จกัผล รู้จกัตน รู้จกัประมาณ รู้จกักาล รู้จกับุคคลและสังคม 
 คนท่ีเป็นกลัยาณมิตรสามารถสร้างเกราะปกป้องดว้ยกฎของมิตรภาพ๓๔ ตอ้งเป็นคนดีมี
คุณธรรมน าความรู้เป็นลกัษณะส าคญั นอกจากน้ีในคมัภีร์องัคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต พระพุทธองค์

                                                        
 ๓๔Briat Tracy, คัมภีร์แห่งความส าเร็จ, แปลโดย อานนัท ์ชินบุตร, (กรุงเทพมหานคร : ตน้ไม,้ 
๒๕๔๖), หนา้ ๒๙๔ - ๒๙๕. 



 ๖๗ 

ยงัทรงแสดงลักษณะเฉพาะเชิงคุณสมบติัของบุคคลท่ีเป็นกัลยาณมิตรซ่ึงท าหน้าท่ีสั่งสอนให้
การศึกษาแกผูอ่ื้นไว ้๗ ประการ คือ 
 (๑) ปิโย นารัก คือ มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขาเขา้ถึงจิตใจ สร้าง
ความรู้ศึกสนิทสนมเป็นกนัเอง ชวนใจผูเ้รียนผูค้บหาใหอ้ยากเขา้ไปปรึกษาไต่ถาม 
 (๒) ครุ น่าเคารพ คือ เป็นผูห้นกัแน่น ถือหลกัการเป็นส าคญั และมีความประพฤติสมควร
แก่ฐานะ ท าใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นท่ีพึงไดแ้ละ ปลอดภยั 
 (๓) ภาวนีโย๓๕ นาเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแทจ้ริงและเป็นผูฝึ้กฝนปรับปรุง
ตนอยู่เสมอ เป็นท่ีนายกย่องควรเอาอย่าง ท าให้มนุษยเ์อ่ยอา้งและร าลึกถึงดว้ยความซาบซ้ึง มนัใจ 
และภาคภูมิใจ 
 (๔) วตฺตา รู้จกัพูดใหไ้ดผ้ล คือ รู้จกัช้ีแจงให้เขา้ใจ รู้วา่เม่ือไรควรพูดอะไร อยา่งไร คอยให้
ค  าแนะน าวา่กล่าวตกัเตือน เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 
 (๕) วจนกฺขโม อดทนต่อถอ้ยค า คือ พร้อมท่ีจะรับฟังค าปรึกษาซกัถามแมจุ้กจิก ตลอดจน
ค าล่วงเกินและค าตกัเตือนวพิากษว์จิารณ์ต่าง ๆ อดทนฟังได ้ไม่เบ่ือหน่าย ไม่เฉยอารมณ์ 
 (๖) คมฺภีรํฺจ กถ  กตฺตา แถลงเร่ืองล ้ าลึกได ้คือ กล่าวช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ ท่ียุ่งยากลึกซ้ึงให้
เขา้ใจได ้และสอนศิษยใ์หไ้ดเ้รียนรู้๓๖ เร่ืองราวท่ีลึกซ้ึงยิง่ ข้ึน ไป 
 (๗) โน จฎฺ าเน นิโยชเย ไม่ชกัน าในอฐาน คือ ไม่ชกัจูงไปในทางท่ีเส่ือมเสีย หรือเร่ือง
เหลวไหลไม่สมควร๓๗ 
 ดงันั้น มิตร หมายถึงผูมี้ไมตรีต่อกนั มีความหวงัดีปรารถนาดีต่อกนัโดยใจความได้แก่ 
บุคคลผูเ้ป็นเพื่อนกัน ผูค้บหาสมาคมกันเป็นประจ านั่นเอง มิตรเป็นผูช่้วยเหลือเม่ือยามตกอับ               
แต่มิตรนั้ นก็อาจเป็นผู ้ท  าลายมิตรได้เช่นกัน ฉะนั้ น เพื่อให้บุคคลเลือกคบมิตรได้ถูกต้อง                      
ใน สิงคาลกสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระพุทธองคจึ์งทรงแสดงลกัษณะของมิตรไว ้๒ ประเภท 
คือ มิตตปฏิรูป มิตรเทียม ท่ีไม่ควรคบ๓๘ และ สุหทมิตร มิตรแท ้ท่ีควรคบ๓๙ ซ่ึงตรงกบัค าวา่ ไม่คบ
คนพาล คบแต่บณัทิต ตามหลกัมงคล ๓ ประการ ทั้งน้ีเพื่อให้คนเราเลือกสรรคนท่ีจะเสวนา คบหา

                                                        
 ๓๕องฺ.ปํฺจก. ๒๒/๘๔/๑๒๘. 
 ๓๖ไชย ณ พล, การบริหารชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ม.ป.ป.), 
หนา้ ๑๐๒ - ๑๐๔. 
 ๓๗องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓. 
 ๓๘ที.ปา. ๑๑/๑๖๘/๑๙๙. 
 ๓๙ที.ปา. ๑๑/๑๙๒/๒๐๑. 



 ๖๘ 

คนท่ีจะน าชีวิตไปในทางเจริญและสร้างสรรค์ โดยรู้ทนัมิตรเทียมแล้วหลีกเล่ียงไม่คบหาสมาคม 
และรู้ถึงมิตรแทท่ี้ควรคบหา 
 การไม่คบคนชั่วเป็นมิตร แต่เลือกคบคนดีเป็นมิตรย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตของผูน้ั้นเอง           
การเลือกคบคนจึงเป็นฝ่ังท่ีส าคญัมาก เพราะคบคนเช่นใดก็ยอ่มเป็นคนเช่นนั้น สมดงัพุทธศาสนสุภาษิต 
ท่ีวา่ “ย   เว เสวติ ตาทิโส คบคนเช่นใด ก็ยอ่มเป็นเช่นกบัคนนั้น” การท่ีท่านห้ามไม่ให้คบคนชัว่เป็น
มิตรแต่ให้คบคนดีเป็นมิตรนั้น ก็เพราะว่า การคบคนชัว่นั้นจะส่งผลพวงท าให้เรากลายเป็นคนชัว่
ตามลกัษณะของคนท่ีตนคบ ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั ๖ ลกัษณะคือ  

 ๑. เป็นนกัเล่นการพนนั  
 ๒. เป็นนกัเทียวผูห้ญิง  
 ๓. เป็นนกัด่ืมสุรา 
 ๔. เป็นนกัลางดว้ยของปลอม  
 ๕. เป็นนกัตม้ตุ๋นชาวบา้น  
 ๖. เป็นนกัเลงอนัธพาล  

 โดยเม่ือเป็นคนมีภาพลกัษณ์เสียหายเช่นน้ียอ่มมีแต่จะก่อให้เกิดความเส่ือมทรัพยแ์ละเป็น
การท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจเกิดภาวะผนัผวนหมดความมัน่คงไปด้วย ดงันั้น ผูมี้ปัญญาเม่ือหา
ทรัพยแ์ละเก็บรักษาทรัพยไ์วไ้ด ้จึงควรหลีกเล่ียงให้ไกลจากการคบหาสมาคมกบัคนพาลท่ีเป็นมิตร
ชัว่เลือกคบหาสนิทชิดใกลเ้ฉพาะแต่บณัฑิตท่ีเป็นมิตรแทห้รือกลัยาณมิตร ดงัท่ีท่านโบราณาจารย์
กล่าวเป็นคติเตือนใจให้รู้จกัคบคนไวว้า่ “ห่างสุนขัให้ห่างศอก ห่างวอกให้ห่างวา ห่างพาลาให้ห่าง
หม่ืนโยชน์แสนโยชน์” 
 สรุปไดว้่า กลัยาณมิตรเป็นปัจจยัหลกัส าคญัภายนอกท่ีท าให้ผลดา้นการเงิน หรือทรัพยดี์ 
และปัจจยัดว้ยตรงกนัขา้ม คือ มิตรเทียม หรือเพื่อนไม่ดีนัน่เอง อนัจะเป็นเหตุน าไปสู่อบายมุขทาง
แห่งความเส่ือมเสียหายในหลาย ๆ ดา้น ในโลกปัจจุบนั การคบคนดีนบัเป็นส่ิงส าคญัประการหน่ึง
ของการสร้างชีวติท่ีเป็นหลกัฐานทางเศรษฐกิจ เพราะแมค้นเราจะมีความขยนัหมัน่เพียรหาทรัพยม์า
ไดม้ากและเก็บออมถนอมรักษาทรัพยไ์วม้ากเพียงใดก็ตาม หากหลงผิดคบคนชัว่เป็นเพื่อนเสียแลว้ 
โอกาสท่ีทรัพยส์มบติัจะหมดไปหรือถึงความพินาศ ก็ยอ่มจะมีมาก เน่ืองจากคนชัว่ยอ่มคิด พูดหรือ
มีพฤติกรรมไปในทางท่ีชั่ว ผูท่ี้คบหาสมาคมด้วยก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากการกระท า ค  าพูด             
หรือความคิดของเขาผูน้ั้น ท าให้กลายเป็นคนชัว่เท่ียวเตร่สนุกสนานเฮฮาหลงติดในอบายมุขต่าง ๆ 
ดงักล่าวไปดว้ย เม่ือถึงขั้นน้ี ทรัพยส์มบติัท่ีมีอยูก่็ยอ่มหมดไป 
 ผลแห่งปัจจยัดีของการคบดีเป็นเพื่อนเป็นกลัยาณมิตรนั้น ซ่ึงจะส่งเสริมสนบัสนุนให้ไดรั้บ
ส่ิงทีดีหลายประการคือ 



 ๖๙ 

  ๑. ท าใหมี้มิตรแทเ้ป็นเพื่อน และไดคุ้ม้ครองท่ีเหมาะสม 
  ๒. ท าใหก้ารท ามาหากินด าเนินไปไดด้ว้ยความสะดวก 
  ๓. ท าใหส้ามารถรักษาทรัพยท่ี์หามาไดแ้ลว้มิใหว้บิติัเพราะเพื่อน 
  ๔. ท าใหเ้กิดความอบอุ่น ความปลอดภยัและความสบายใจ 
  ๕. ท าใหไ้ม่ตอ้งเฉยช่ือเสียง เกียรติคุณ เพราะประพฤติตามเพื่อน 
  ๖. ท าใหไ้ดรั้บยกยอ่งวา่เป็นคนฉลาด น่านบัถือ และไดรั้บเกียรติจากคน ทัว่ไป 
 ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เราคบคนดีมีศีลธรรม คนดีมีศีลธรรมก็ยอ่มชกัน าเราให้เป็นคนดีมีศีล
มีธรรมไปดว้ย เหมือนเดินทางในท่ีราบร่ืน ไม่รกรุงรังดว้ยขวากหนาม ท าให้ด ารงชีวิตอยูด่ว้ยความ
ร่มเยน็เป็นสุข เพราะการท่ีคนเรามีมิตรดีก็เหมือนกบัการมีญาติสนิทคอยแนะน าช่วยเหลือให้ความ
อบอุ่นทั้งกายและใจ ดงันั้น ในการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ จึงมีความสัมพนัธ์กบัหลกัการทาง
ความมีเพื่อนเป็นคนดี หรือการคบคนดีเป็นมิตร จึงเป็นปัจจยัองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิ่งของการท าให้
คนเรามีฐานะความเป็นอยูม่ ัน่คงของทรัพยสิ์นเงินทอง 
 

๓.๗ ปัญหาและการแก้ปัญหาด้านทรัพย์ 
 กระบวนการปัญหาดา้นทรัพยสิ์นเงินทอง ถือว่าเป็นส่ิงท่ีหลายชีวิตประสบชะตากรรมท่ี
ยากจะเยี่ยวยาแก้ไข ซ่ึงสอดคล้องกบัหลกัอริยสัจว่า ทุกข์คือปัญหาของมนุษยท่ี์เป็นปุถุชนท่ีไม่
ฉลาดพอจะเอาตวัรอดอยูดี่กินดี ก็มีแต่ปัญหาท ามาหากิน ไม่พอใช ้ตอ้งเป็นหน้ีสิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัปัญหาไวว้า่ “เศรษฐกิจ เวลาน้ีมาถึงขั้นท่ีท า
ให้การบริโภคเป็นการสนองความต้องการของผูผ้ลิต  ซ่ึงตามหลักธรรมดา การผลิตย่อมจะ
สนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภค คือ ผูบ้ริโภคตอ้งการกิน หรือใช้อะไร ผูผ้ลิตก็ท าการผลิต
ของกินของใชใ้หส้นองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหดี้ท่ีสุด”๔๐ การกินเพื่อสนองความตอ้งการของ
ชีวติตามมาตรฐานจะเกิดความพอดี แต่หากกิน เพื่อสนองความตอ้งการของบุคคลจะไม่จบไม่พอดี 
และมีผล คือ ไม่มีขอบเขต ท าลายตวัเอง เสียคุณภาพชีวิต ไม่สนองความตอ้งการของชีวิตท่ีแทจ้ริง 
บัน่ทอนชีวติ เบียดเบียนคนอ่ืน เสียหายต่อสังคม ท าลายธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มก่อมลภาวะมากมาย๔๑ 
กระบวนดังกล่าว ท าให้คนทัว่ไปมีปัญหาด้านทรัพยสิ์นเงินทอง ท่ีไม่เพียงพอแก่ความตอ้งการ             
เกิดวกิฤตลูกโซ่แห่งปัญหาต่าง ๆ มากมายในสังคม 

                                                        
 ๔๐พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),  ธุรกิจ - ฝ่าวิกฤติ ตอบปัญหา - สนทนาธรรมกับ               
คุณอานันท์  ปัญญารชุน และคณะ, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๔), หนา้ ๒๔. 
 ๔๑เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๔๙. 



 ๗๐ 

 กระบวนการของพุทธเศรษฐศาสตร์ มีวิธีแกไ้ข แต่ตอ้งร่วมมือกนัน าเอาหลกัพุทธธรรมมา
เร่ิมจากการปลุกจิตส านึกของคนในสังคมให้รู้จกัใชชี้วิตท่ีพอเพียง ไม่โลภมากโดยการเปล่ียนทิฐิ
หรือความเห็นในระดบับุคคล จากมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิ และสร้างกระบวนทศัน์ใหม่ในระดบัสังคม 
จากนั้นลงมือปฏิบติัตามแนวทางท่ีเป็นไปเพื่อความพออยูพ่อกิน ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปเพื่อแกไ้ข
ปัญหา แต่ก็มีแก้ได้บา้งและไม่ไดก้็มี สุดทา้ยมีการสรุปผลว่าท่ีมุ่งให้หลกัการแกปั้ญหาแนวพุทธ           
ก็ช่ืนชมยนิดีกบัชีวติท่ีสุขสงบพอเพียง ไม่ด้ินรนไขวค่วา้มากจนเกินพอดี มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย สัมพนัธ์
กบัธรรมชาติ รวมถึงเผยแพร่รูปแบบชีวิตท่ีเรียบง่ายพอเพียงให้เป็นท่ีรู้จกักนัในสังคมท่ีกวา้งขวาง
ข้ึนต่อไป 
 ปัญหาหลกัของคนยุคน้ีคือเป็นหน้ี ในพระพุทธศาสนากล่าวว่า สุขเกิดจากไม่เป็นหน้ี๔๒  
ซ่ึงกล่าวไดว้า่ การเป็นหน้ี เป็นปัญหาเป็นทุกขแ์น่นอน แต่วธีิการทัว่ไป เพื่อแกปั้ญหาก็มี เช่น วา่หน้ี
มีไดแ้ต่ควรเป็นหน้ีดี คือเป็นหน้ีท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้หรือหน้ีท่ีเป็นทรัพยสิ์นเพิ่มค่า และห้ามมีหน้ีเลว 
หรือหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ หน้ีท่ีเป็นทรัพยสิ์นเส่ือมค่าหรือเป็นภาระ นอกจากน้ี หากคิดมีหน้ี             
ถา้เป็นหน้ีประเภททรัพยสิ์นส่วนบุคคล ตอ้งไม่เกิน ๒๕% ของรายได ้ส่วนหน้ีบา้นไม่ควรเกิน ๓๐ % 
ของรายได ้ ตามแนวคิดทัว่ไปเพื่อปัญหา แต่พุทธศาสนาตอ้งอาศยัหลกัการเขา้ใจท่ีตอ้งเร่ิมตน้ดว้ย 
๓ วธีิ คือ  
 ๑. การศึกษาใหรู้้ถึงโทษและทางออกปัญหา 
 ๒. การเปล่ียนทิฏฐิ สร้างกระบวนทศัน์ใหม่ 
 ๓. การลงมือปฏิบติั 
 เม่ือยอมรับและปฏิบติัตามได้จริง ๆ ผูว้ิจยัได้พบเห็นจากประสบการชีวิตถือว่า คนท่ีคิด
แก้ไขปัญหาโดยหลกัการทางพุทธศาสนาถือว่า มีน้อยมาก แต่ไม่ใช่ว่า ไม่มี ซ่ึงตรงน้ียอมรับว่า           
บางท่านเป็นพุทธศาสนิกชน ใชห้ลกัการทางพุทธศาสนา โดยท่ีเรียกวา่ เป็นไปตามวิถีชีวิตชาวพุทธ 
คือ เขา้วดัฟังธรรม เป็นคนขยนั ประหยดั อดออม และรู้จกัใช้จ่ายได ้โดยคิดวา่ตอนน้ีตนเองจนอยู ่
ตอ้งอดทน ท างาน อดออม เพื่อไวใ้หม้ัง่มีก่อนจึงจะใชจ่้ายได ้ซ่ึงผลตรงน้ีจะเห็นจากหลกัฐานในบทต่อไป 
เม่ือกล่าวโดยภาพรวมว่า การแก้ปัญหาส าหรับบุคคลท่ีท าประสบความส าเร็จโดยท่ีตนเองใช้
หลกัการฟังธรรม เขา้วดั บา้งโดยมีจ าหลกัการ เหล่าน้ี  
 (๑) พหุสสุตา เคยฟังพระ เคยฟังผูใ้หญ่สอน 
 (๒) หวัใจเศรษฐี ทิฏฐธมัมิกตัถสังวตัตนิกะ เก่ียวกบัความขยนัหมัน่เพียร อดออม 
 (๓) อิทธิปาทธรรม ความตั้งใจท าจริง แกปั้ญหาได ้ 

                                                        
 ๔๒องฺ.จตุกฺก. ๑๓/๖๒/๗๙. 



 ๗๑ 

 (๔) มรรคมีองค ์๘/มชัฌิมาปฏิปทา/วงจรทางสายกลาง - ยึดสัมมาอาชีพ คือ การประกอบ
อาชีพท่ีสุจริตเล้ียงชีวิต เช่น ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่คา้ยาเสพติด เป็นตน้ ใชร้ะยะเวลาก็จะพน้
ภาวะวกิฤตปัญหาได ้
 หลกัการเก่ียวกบัการแกปั้ญหาในพระพุทธศาสนามีอยู่ว่า จะตอ้งบริโภคด้วยหลกัการท่ี
เรียกวา่ โยนิโสมนสิการ คือ พิจารณาให้ละเอียดถ่ีถว้น แยบคาย รอบคอบ รอบดา้น ค านึงถึงหลกั
คุณค่าแทแ้ละคุณค่าเทียม พิจารณาดว้ยปัญญาก่อนแลว้จึงบริโภคใชส้อย ตามหลกัของการบริโภค
ปัจจยั ๔ คือ เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ท่ีอยู่อาศยั และยารักษาโรค ดงัท่ีพระธรรมปิฎกไดใ้ห้ทศันะไว้
อยา่งน่าสนใจวา่ “คุณค่าแทน้ี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอยา่งแทจ้ริงแลว้ ยงัเก้ือกูลแก่ความ
เจริญงอกงามของกุศลธรรม เช่น ความมีสติ เป็นตน้ ท าใหพ้น้จากความเป็นทาสของวตัถุ เพราะเป็น
การเก่ียวขอ้งดว้ยปัญญา และมีขอบเขตอนัเหมาะสม มีความพอเหมาะพอดี ต่างจากคุณค่าพอกเสริม
ดว้ยตณัหา ซ่ึงไม่ค่อยเก้ือกูลแก่ชีวิต บางท่ีเป็นอนัตรายแก่ชีวิต ท าให้อกุศลธรรมเช่น ความโลภ 
ความมวัเมา ความริษยา มานะ ทิฐิ ตลอดจนการยกตนข่มผูอ่ื้นเจริญข้ึน ไม่มีขอบเขต และไปเพื่อ
ความแก่งแย่ง เบียดเบียน ตวัอย่างเช่น อาหารท่ีกินดว้ยปัญญา เพื่อคุณค่าแทม้ื้อหน่ึงราคาสิบบาท 
อาจมีคุณค่าแก่ชีวิตร่างกายมากกวา่อาหารม้ือเดียวราคาพนับาทท่ีกินดว้ยตณัหาเพิ่มเสริมราคาของ
ตวัตน และหน าซ ้ าอาจเป็นอนัตรายแก่ร่างกาย”๔๓ 
 เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตของมนุษยอ์ยู่ได้ในโลกน้ีมีอยู่อย่าง
จ ากัด เพราะฉะนั้ นส่ิงท่ีมนุษย์ต้องเลือกเดินยึดถือเป็นหลักปฏิบัติก็คือ “ต้องเลือกบริโภค”                    
ซ่ึง ตวัเลือกท่ีมีความจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตอยู่ของมนุษยท่ี์ทางพระพุทธศาสนาเสนอไวใ้ห้แก่
มนุษยเ์ลือกก็คือ ปัจจยั ๔ โดยใหย้ดึหลกัของการบริโภค คือ “กินอยูแ่ต่พอดี” แต่ในสังคมปัจจุบนัน้ี
เกิดปัญหาเป็นอย่างมาก เพราะเหตุ คือ ความไม่สมดุล ความแตกต่างลกัลัน่ของการเขา้ถึงปัจจยั ๔ 
แล้วน ามาใช้เล้ียงชีวิต ตัวอย่าง เช่น คนบางคน หรือบางกลุ่มมีปัจจยั ๔ ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
เหลือเฟือ แต่บางคนบางกลุ่มกลบัไม่มีแมแ้ต่อาหารท่ีพอเล้ียงชีวิต ประเด็นเก่ียวกบัการบริโภคปัจจยั ๔ น้ี 
ถือวา่เป็นปัญหาท่ีตอ้งหาทางออก 
 เม่ือตอ้งการแกปั้ญหาจริง ๆ ตอ้งอาศยัหลกัธรรมแนวพุทธเขา้ไปเสริมเพิ่มเพื่อให้เกิดความ
เขม้แข็งในการเร่ิมตั้งใจจริง โดยอาศยัหลกัอธิษฐานธรรม ท่ีช่วยประคบัประครองให้ด าเนินไปสู่
กระบวนการอธิฐานธรรม ๔ เพื่อการเร่ิมตน้อยา่งมัง่คง 

                                                        
 ๔๓พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงขยายความ), พิมพค์ร้ังท่ี ๗, 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑), หนา้ ๖๙๔. 



 ๗๒ 

 ๑. เร่ิมดว้ยปัญญา มีความรู้ความเขา้ใจการด าเนินชีวิต ทราบความตอ้งการพื้นฐานของชีวิต
ท่ีแท ้พร้อมกบัมีความตั้งใจแน่วแน่เพื่อ การวางแผนพฒันาศกัยภาพตวัเอง 
 ๒.ตอ้งมีสัจจะ มีความปรารถนามัน่คง ซ่ือสัตยต่์อตวัเอง ยินดีพอใจ สร้างสรรคพ์ฒันางาน
เพือ่ชีวติ และความดีงามต่าง ๆ อยา่งจริงจงั 
 ๓. ยึดหลกัจาคะ มีความกลา้หาญ ยินดีในการแบ่งปัน ยอมเสียสละความสุขส่วนตวั เพื่อส่ิงท่ี
ดีกวา่เพื่อพร้อมท่ีจะฝึกตน พฒันาตน ตามหลกัทานเพื่อการพฒันา 
 ๔. มัน่คงในอุปสมะ ไม่ประมาท มีมัง่คงเด็ดเดียว ไม่สั่นไหว ไปตามกระแส โลกธรรม           
ซ่ึงส่ิงเยา้ยวน และเร้าอารมณ์ใหลุ่้มหลงเผลอสติ ตกอยูใ่นความประมาท  
 ผูว้จิยัเห็นวา่ การท่ีบุคคลเห็นสัจธรรมความทุกขจ์ริง ๆ เจบ็ปวดทนทุกขท์รมาน ก็ตอ้งมีการ
ดินรนขวนหวายเพื่อท่ีหาทางออก ความตั้งใจจริง ในการอธิษฐานจิต ผูว้ิจยัถือวา่เป็นตวัเร่ิมปรับยึด
องคร่์วมของพุทธธรรมท่ีใชใ้นวถีิชีวติ เพื่อปรับทศันคติ สร้างความเขา้ใจ วิธีการ ตอ้งยึดหลกัพุทธธรรม 
ชุดน้ี เพื่อเสริมสร้างพฒันาเติมเต็มโดยก้าวไปสู่ความส าเร็จ หลุดพน้จากปัญหาท่ีเป็นอยู่ไดอ้ย่าง
แน่นอน ซ่ึงตอ้งโยงเช่ือมกบัหลกัท่ีจะท าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จโดยทางพระพุทธศาสนา การจดัท า
แผนแนวพุทธ ถือวา่เป็นจุดเด่น ซ่ึงเป็นกระบวนการบ่งช้ีคุณภาพของหลกัวชิาการท่ีเป็นพุทธศาสตร์
และน ามาเป็นเคร่ืองมือประเมินผลโดยช้ีวดัด้วยหลกัธรรม๔๔ ตอ้งเร่ิมด้วยสมบติั คือ ประสบ
ความส าเร็จได ้และวิบติั คือ ผิดพลาด จดัเป็นเคร่ืองท่ีช่วยในการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงิน 
โดยน าหลกัวเิคราะห์ค านวณ ประเมินผลของปัญหาท่ีมีอยูก่บัการแกไ้ขปัญหาบรรลุเป้าหมาย ไดแ้ก่  
 คุณสมบติั ๔ เป็นหลกัตรวจสอบเพื่อประเมินความเป็นไปไดข้องการท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ใหป้ระสบผลส าเร็จ บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้แก่ 
 ๑. คติสมบติั คือ สถานท่ี หรือสภาพแวดลอ้มเหมาะสมเก้ือกูล 
 ๒. อุปธิ สมบติั คือ การมีบุคลดี เช่น มีรูปสวย ร่างกายสง่างาม มีการศึกษา ความสามารถ
ดา้นต่าง ๆ อยา่งดี 
 ๓. กาลสมบติั คือ การท าอะไรท่ีถูกท่ีถูกเวลา ถูกจงัหวะ โอกาสนั้นเอ้ืออ านวยสู่ความส าเร็จ 
 ๔. ปโยคสมบติั คือ ความสมบูรณ์เร่ืองท่ีจะท า เช่น ท าเร่ืองตรงกบัเขา้ท่ีตอ้งการ ถูกตอ้ง
แม่นย  า ดีงาม 
 เหตุวิบติั ๔ คือ ปัญหาส่ิงท่ีไม่แกไ้ข คงเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได ้เพราะเหตุต่าง ๆ 
เหล่าน้ี จึงตอ้งคาดการณ์และท าความเขา้ใจก่อน เป็นเบ้ืองพน้ เพื่อก าจดัจุดดอ้ย หาส่ิงอ่ืนมาเสริม 

                                                        
 ๔๔สุวรรณ สุวรรณเวโช, จริยธรรมในวชิาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ ๒๕๔๖), 
หนา้ ๑๐๔ - ๑๐๕. 
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และจดัสรรโดยมิให้มีความเสียหาย วิบติั แปลวา่ ขอ้เสีย หมายถึง ความบกพร่องแห่งองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ซ่ึงไม่อ านวยใหป้รากฏกรรมดี 
 ๑. คติวบิติั คือ สถานท่ีหรือสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม ไม่เก้ือกูล 
 ๒. อุปธิวิบติั คือ การบุคลิกภาพบกพร่อง เช่น ร่างกายพิการ อ่อนแอ ดว้ยภูมิธรรม ภูมิปัญญา 
องคค์วามรู้ ความสามารถในดา้นต่าง ๆ  
 ๓. กาลวบิติั คือ การท าอะไรไม่ถูกเวลา ไม่ถูกจงัหวะ  
 ๔. ปโยควบิติั คือ เร่ืองท่ีท าบกพร่อง เช่นท าเร่ืองท่ีเขา้ไม่ตอ้งการ เรียกวา่ผดิพลาด 
 สรุปการศึกษาวิจยัหลกัการท่ีจะน ามาเป็นการแกปั้ญหาดา้นทรัพยน์ั้น ซ่ึงตามท่ีกล่าวแลว้ 
วา่มนุษยท์ัว่ไปต่างก็เป็นปุถุชน ตอ้งการรับ ตอ้งการไดอ้ยา่งเดียว ซ่ึงวิธีการแยง่ชิงเอา โดยมีการเอา
รัดเอาเปรียบกนั และสุดทา้ยก็มีท าลายเบียดเบียนกนั ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยัไม่ไดค้น้หาประเด็นเหล่านั้น 
แต่จะน าเอาหลกัการท่ีเป็นตวัช่วย และให้คนท่ีมีความตอ้งการจะหาทางออกในการแกไ้ขปัญหาใน
แนวพุทธได้น าเอาหลักวิชาการทางพุทธศาสนามาใช้  โดยเร่ิมท่ีรู้จักปัญหาท่ีแท้จริงคืออะไร                 
คือหน้ีสิน หรือความยากจน เม่ือทราบเขา้ใจแลว้ก็เร่ิมน าหลกัการดา้นอธิษฐานธรรม มายึดไวเ้ป็น
ตวัสร้างเกราะตั้งใจมัน่ท่ีจะด าเนินตามหลกัธรรมการวางแผนทางการเงินแนวพุทธดา้นต่าง ๆ เขา้มา
ประกอบ อยากทราบว่า ปัญหาของตนเองแก้ไขส าเร็จลุล่วงหรือยงั ก็มีหลักการตรวจสอบ
ประเมินผลดว้ย สมบติั ๔ วบิติั ๔ ซ่ึงเป็นหลกัทฤษฎีวชิาการในพุทธศาสนามีอยูใ่นวิถีชีวิตชาวพุทธ
ทัว่ไปอยูแ่ลว้ โดยเพียงมีความตั้งใจจริงมัง่คง ก็สามารถท่ีปฏิบติัตามหลกัธรรมแลว้บรรลุการแกไ้ข
ปัญหาทั้งปวงได ้และพร้อมกบัไดบ้รรลุความตอ้งการของตนเอง 

 

๓.๘ ลกัษณะการใช้ทรัพย์ของเศรษฐี 
 เศรษฐีผูมี้อ  านาจทางเศรษฐกิจ ถา้เป็นเศรษฐีทางพุทธศาสนา ละก็ประหลาดเหลือประมาณ 
เพราะค าวา่ เศรษฐี นั้นหมายถึงผูท่ี้มีโรงทาน ถา้ไม่มีโรงทานก็ไม่ใช่เศรษฐี ถา้เป็นมหาเศรษฐีก็ยิ่งมี
โรงทานมาก พวกเศรษฐีพุทธบริษทัคร้ังพุทธกาลนั้น ชนกรรมาชีพไม่ควรแตะตอ้ง ควรจะบูชา
มากกว่า ถ้าเป็นเศรษฐี มีทาสสมยัพุทธกาล เศรษฐีพุทธบริษทันั้นเขาเล้ียงทาสอย่างเล้ียงลูกเล้ียง
หลาน ช่วยกนัผลิต วนัพระก็ไปรักษาศีลดว้ยกนั ถา้เป็นวนัผลิตก็ผลิต ผลผลิตไดม้ามีไวส้ าหรับโรงทาน 
เศรษฐีจะสะสม ทรัพย ์ฝังไว ้ซ่อนไว ้เป็นทองเป็นอะไรก็ตามแต่ นัน่เพื่อเป็นทุนส ารองของโรงทาน 
หรือเพื่อลูกเพื่อหลาน ข้างหน้าจะได้ใช้ทรัพย์นั้น เพื่อหล่อเล้ียงโรงทาน แต่โดยภาพรวมแล้ว          
เศรษฐีซ่ึงจะใหแ้นวทางการด าเนินชีวิต โดยใชห้ลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้เป็นเคร่ืองด าเนินชีวิต 
ซ่ึงปรากฏผลในความเจริญมัง่คัง่ ย ัน่ยืนตลอด ถึงแม้ในบางคราวเกิดเหตุขดัสน โดยเหตุปัจจยั
บางอย่าง แต่ทรัพยสิ์นเงินทอง ก็กลบัเกิดมีเท่าเดิม และเพิ่มเติมมัง่มี มากกว่าของเก่า ซ่ึงเน่ืองดว้ย
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ท่านเหล่านั้นยึดหลกัการส าคญัท่ีตอ้งให้แบ่งปัน จดัสรรทรัพยต์ามหลกัด าเนินตามมรรคาแห่งอารยชน 
สังคมตอ้งแบบในอุดมคติทางพระพุทธศาสนา ฝ่ายฆราวาส ไม่ใช่บรรพชิต โดยกลุ่มเศรษฐีคฤหบดี
ไดทู้ลถาม หลกัการ วิธีการด าเนินชีวิตกบัพระพุทธเจา้ และไดน้อ้มน าเอาพระธรรมค าสอนมาเป็น
เคร่ืองด าเนินชีวิต ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้ าหลกัการ และหลกัธรรมท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสไวก้ลบัเศรษฐี
คฤหบดีท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา มาแสดงเป็นขอ้มูล ดา้นองคค์วามรู้ท่ีจะน าไปใชใ้น
การวางแผนการเงินได ้
 

๓.๙ ประโยชน์ของการวางแผนการเงิน 
 การท่ีจะเข้าถึงประโยชน์ในการวางแผนทางการเงิน ต้องเร่ิมด้วยความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ณ ท่ีน้ี การเงินเป็นปัจจยัส่วนหน่ึงในการด ารงชีวิตของมนุษยใ์น
ยุคปัจจุบนั ซ่ึงสังคมมนุษยท์ัว่ไปยอมรับกนั และเห็นร่วมกันว่า การเงินเป็นระบบท่ีสากลนิยม             
ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาถือว่า ส่ิงเหล่าน้ีเป็นทรัพยซ่ึ์งมีไวเ้พื่อการบริโภค ดงันั้น บุคคลควรใช้
ปัญญา ความรู้เขา้ใจวา่จะบริหารจดัการอยา่งไร เพื่อประโยชน์อะไรบา้ง ในการท่ีใชชี้วิตตนเองให้มี
คุณค่า คุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม  
 ๓.๙.๑ ประโยชน์เพ่ือการบริโภค ระดับตาเห็น 
 วตัถุประสงคห์ลกัของการเงินหรือทรัพยสิ์นมีไวเ้พื่อ หลกั ๔ อยา่ง ท่ีเรียกวา่ สุข ๔ อยา่ง 

 (๑) อตัถิสุข   สุขเกิดแต่การมีทรัพย ์
 (๒) โภคสุข  สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพยบ์ริโภค 
 (๓) อนณสุข  สุขเกิดแต่การไม่เป็นหน้ี 
 (๔) อนวชัชสุข สุขเกิดแต่การเป็นผูป้ราศจากโทษ 

 ซ่ึง ๔ ประเด็นน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนทัว่ไป แต่ในทางพระพุทธศาสนาได้
ยอมรับความจริงของมนุษย์ว่า ส่ิงเหล่าน้ีคือความต้องการของคนจริง ๆ ไม่ว่ายุคใดสมัยใด                 
ยอ่มตอ้งการสุข ความสบาย ตอบสนองตนเองของคนทั้งหลายท่ีเกิดมา 
 แต่เม่ือตอ้งการอยากมีเงิน มีทรัพยก์็ตอ้งการท างาน หาเงิน ความตอ้งการนั้นคืออยากได ้ 
แต่ในทางพระพุทธศาสนา ให้แปรสภาพความตอ้งการ ซ่ึงอาจจะเป็นทุกข์เพราะแรงบีบคั้นภายในใจ 
โดยเปล่ียนกระแสอยากได ้(โลภะ) ใหเ้ป็นกระแสอยากท า (ฉนัทะ) ซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์  
 
 
 
 



 ๗๕ 

ตารางที ่๓.๑ เปรียบเทยีบความอยากได้ (โลภะ) และความอยากท า (ฉันทะ) 
 

อยากได้ (โลภะ) อยากท า (ฉันทะ) 
- การท างานเป็นเง่ือนไข เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีตอ้งการ - การท างานเป็นการท าใหเ้กิดผลท่ีตอ้งการ 
- ท างานด้วยความจ าใจทุกข์  รอเวลาไปหา
ความสุข 

- ท างานเป็นความสุข  ได้เ งินมายิ่ ง เพิ่ม
ความสุข 

- ท  างานด้วยทุกข์ เพื่อให้ได้เงินไปซ้ือความสุข 
(วธีิออ้ม) 

- ท  างานเป็นความสุข ได้เ งินมายิ่ ง เพิ่ ง
ความสุข(วธีิตรง) 

- งานเป็นการตอบแทนกนัในระบบผลประโยชน์ - งานเป็นการสร้างสรรค์และแกปั้ญหาเพื่อ
ชีวติและสังคม 

 

 จากหลกัการเร่ืองประโยชน์ในการท่ีพระพุทธศาสนา มีค าสอนในการแปรสภาพความ
ตอ้งการ ถือว่าเป็นจุดท่ีคนทั้งหลายอยากได้ แสวงหาด้ินรน เป็นท่ีล าบากสร้างทุกข์ ให้กลายเป็น
ความสุขโดย เปล่ียนอยากไดใ้หเ้ป็นอยากท า สร้างคุณค่าในการแสวงหาส่ิงเสพบริโภค อยา่งถูกตอ้ง
ดีงาม เป็นจริงตามกฎของธรรมชาติ ซ่ึงถือวา่หลกัการน้ี ทุกคนยอมรับได ้เห็นประจกัษไ์ดจ้ริง 
 พระพุทธศาสนา จึงมีค าสอน บอกถึงผลดีและผลเสียเก่ียวกบัการเสพบริโภคทรัพยสิ์นเงิน
ทองวา่ เราตอ้งเขา้ใจประโยชน์ท่ีแทจ้ริงวา่ เม่ือมีทรัพยสิ์นเงินทองแลว้ ตอ้งบริโภคเป็น คือ ใช้จ่ายเป็น 
จึงจะเก้ือกูลกับชีวิต พระพุทธเจา้จึงเน้นหลกัการขอ้น้ีว่า โภชเน มตตํฺํุตา หลักรู้จกัประมาณ 
เขา้ใจในการใช้สอยบริโภคเป็นให้เกิดความพอดี และเป็นประโยชน์อย่างแทจ้ริง เรียกว่า กิน อยู่ เป็น 
ความตอ้งการนั้นคือ บริโภคตามท่ีตอ้งการ ให้แก่ร่างกาย มีสุขภาพแข็งแรง ด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข 
ร่วมถึงว่า คุณภาพชีวิตดีด้วย ไม่ใช่คุณภาพชีวิตย  ่าแย่ ถือได้ว่าการบริโภค คือ หัวใจหลกัส าคญั            
การบริโภคเช่นใช้สินคา้ เพื่อบ าบดัตามความต้องการ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ ตามความท่ี
ตอ้งการแลว้ การบริโภคนั้นตอ้งประกอบดว้ยปัญญา วา่ชอบธรรมถูกตอ้ง ดีงาม ไม่เกินพอดี ถือว่า
เป็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภคท่ีเกิดจากกระท าท่ีถูกตอ้ง ดีงาม ชอบธรรม 
 ๓.๙.๒ ประโยชน์เพ่ือสังคม ระดับตาเห็นและเลยตาเห็น 
 หลกัการใช้ทรัพยสิ์นท่ีไดท้ั้งคุณค่า และส่ิงท่ีตอ้งการ มิใช่แค่ด่ืม กิน อย่างเดียว มนุษยย์งั
ตอ้งการการใช้ทรัพยสิ์นเงินทอง เพื่อกิจอ่ืน ๆ อีกมากมาย เพราะตอ้งเช่ือมโยงสัมพนัธ์เก่ียวกบั           
ส่ิงต่าง ๆ คือ เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ซ่ึงเม่ือมองดา้นชีวิตของตวับุคคลเอง ตอ้งเพื่อตวัเอง มีกินใชก่้อน 
เป็นอนัดบัแรก และยงัตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืน ๆ นอกตวัเองออกไป คือ สามี ภรรยา บุตร ธิดา 
ญาติ เพื่อน ฯลฯ ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนั ฐานะการมีทรัพยสิ์นเงินทองแลว้ ตอ้งใชใ้ห้ประโยชน์



 ๗๖ 

กบับุคคลเหล่าน้ีดว้ย๔๕ ซ่ึงในหลกัทางพระพุทธศาสนาใหมี้ค าสอน เก่ียวกบั อาทิยโภคะ ๕ ประการ 
ไวส้ าหรับบริหารจดัการ เพื่อการใช้ทรัพยสิ์นให้มีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลเหล่านั้น 
เม่ือคนท่ีเก่ียวข้องมีความสุข จากการใช้ทรัพย์สินแล้ว ถือว่ามีความมัง่คัง่ย ัง่ยืนของทรัพย์สิน              
เงินทอง จะยงัมีประโยชน์อนัเป็นตน้แบบเพื่อสังคม ๓ ระดบัคือ 
 ๑.  ความเขม้แขง็ทางพฤติกรรม 
 ๒. ความเขม้แขง็ทางจิตใจ 
 ๓. ความเขม้แขง็ทางปัญญา๔๖  
 ท าใหเ้ห็นถึงความมีคุณภาพชีวติท่ีดีของคนทั้งหลายท่ีเราเก่ียวขอ้งดว้ย ท าให้เป็นประโยชน์ 
วา่การบรรลุความส าเร็จเกิดช่ืนชมยินดี เป็นส่ิงท่ีทุกคน แสวงหากนั ท าให้คนอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้ง 
สุขดว้ย ยนิดีดว้ย เป็นผลท่ีตามมา เรียกวา่ เห็นผลทนัตา และยงัมีจุดอ่ืน ๆ เป็นประโยชน์อีกมากมาย 
 เม่ือบุคคลมาถึงการมีทรัพยสิ์นพร่ังพร้อมแลว้ ส่ิงท่ีควรเสริม หรือพฒันาเพิ่มเติมเป็นคุณค่า 
คุณประโยชน์ เช่น การศึกษาในศีลธรรม เพื่อมาพฒันาตนเองในแสวงหาทรัพย์อย่างมีคุณค่า              
และถูกตอ้งดีงาม 
 ประโยชน์ระดบัเลยตาเห็น คือ พระพุทธศาสนา สอนเร่ืองประโยชน์ในโลกหนา้ ส าหรับผู ้
ท่ีพร้อมดา้นการด ารงชีวติแลว้ ก็มีเวลาไวส้ าหรับพฒันาคุณภาพชีวิตตนเองดา้นอ่ืน ๆ เช่น เห็นโทษ
ภยัของการ มีชีวติท่ีตอ้งมวัเมา ลุ่มหลง เพลินกบัส่ิงเสพบริโภค มวัแต่สุข สนุกสนาน ลืมนึกถึงชีวิต 
ท่ีสนองความตอ้งการของกิเลสตณัหา เช่น กินเพื่อฟุ่มเฟือย โก้เก๋ และบัน่ทอนสุขภาพตอนเอง 
เรียกว่า หาความสุขท่ียาก ๆ ไม่มีความสุขท่ีเกิดง่าย เร่ิมหาความสุขด้วยการเบียดเบียนตนเอง             
และเบียดเบียนสัตว์อ่ืน ๆ ส่ิงเหล่าน้ี มีแต่แง่เสียหาย ท าร้ายตนเอง และสังคมให้พินาศไปด้วย
บริโภคท่ีผิด แต่ส าหรับคนพุทธนั้นเน้นศึกษา ฝึกฝนพฒันาในคุณธรรม ส่ิงดีงาม เพราะมีความสุข
สดช่ืนอยู่สัมมาชีพ มรรควิธีแบบพุทธ พร้อมดว้ยสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และยงัแสวงหาปัญญา
ความรู้ เขา้ใจดา้นภายใน ชีวิตดา้นใน คือ คุณความดี มีศีล มีสมาธิ และปัญญาเพื่อความเป็นอิสระ 
ไม่เป็นทาสการบริโภค ยึดหลักจริยธรรมในการใช้ชีวิต เป็นต่อยอดฐานชีวิตให้มีใจเป็นอิสระ             
มีสุขไดง่้าย ทุกขไ์ดย้าก ซ่ึงถือไดว้า่ เป็นมีสุขตาเห็นและเลยตาเห็น 

                                                        
 ๔๕ประเวศ วะสี, พระสงฆ์ กับการรู้เท่าทันสังคม, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบา้น, 
๒๕๔๐), หนา้ ๕๓-๕๔.  
 ๔๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), ธรรมกบัไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน, พิมพค์ร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั ธรรมสาร จ ากดั, ๒๕๔๒), หนา้ ๓๐. 



 ๗๗ 

 สุขระดบัน้ี เรียกวา่ สร้างพฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น พอดีพอกินแลว้ ยงัมีการ
แบ่งปันใหค้นอ่ืน ๆ ท่ียากจน ซ่ึงเขาเรียกกนัวา่ บริจาคใหเ้ป็นสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงเป็นช่ืนชมนบั
หน้าถือตาในสังคม และเป็นผูมี้จิตใจงาม เป็นการพฒันาคุณภาพด้านในของชีวิต  แค่นั้นไม่พอ            
ยงัต่อดว้ยไปอีกดว้ยแสวงหาปัญญาว่า จะท าอย่างไร เม่ือมนุษยเ์กิดมา แลว้ตอ้งเจ็บตอ้งแก่สุดทา้ย             
ก็ต้องตาย๔๗ ทรัพย์สมบัติ เอาติดตัวไปไม่ได้ จึงแสวงหาทรัพย์ท่ี เรียกว่า อริยทรัพย์ ดังเช่น                    
สัมปรายิกตัถประโยชน์ มีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา เป็นตน้ ซ่ึงในพระพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงส่ิง
เหล่าน้ีไวแ้ต่เป็นส่ิงท่ีเลยตาเห็น เป็นคุณธรรมภายในตวับุคคล คนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะแสวงหาส่ิง
เหล่าน้ีได ้ถือวา่เป็นประโยชน์การการใชท้รัพยสิ์นเงินทองท่ีถูกตอ้งดีงาม เป็นประโยชน์แทจ้ริง 
 ๓.๙.๓ ประโยชน์เพ่ือตนเองและสังคมระดับอุดมคติ  

 คุณค่าของประโยชน์ท่ีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลท่ีเป็นเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงิน 
(Financial goals) เป็นส่ิงท่ีสามารถท าได ้โดยให้การวางแผนการเงินแนวพุทธ ตามหลกัการบริหาร
จดัการเช่น อิทธิบาท ๔ ทิฏฐธัมมตัถะประโยชน์ ๔ โภควิภาค ๔ เป็นตน้ ถือว่าเป็นฐานแม่แบบ 
หลกัการพฒันาคน น าไปบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ท าให้คนท่ีด าเนินตามหลกัวิชาการ
ทางพุทธศาสตร์ไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เป็นประโยชน์กบัตนเอง เป็นคุณภาพชีวิตท่ีน่ายกยอ่ง
นับถือแล้ว อีกส่วนยงัเป็นส่ิงท่ีมัน่ใจได้ว่า สุขภาวะองค์รวมท่ีสร้างตน้แบบให้กบัสังคมทั้งเป็น
แบบอย่างแห่งการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม๔๘ และยงัมีเป้าหมายอีกแบบ คือเป้าหมายท่ีไม่เก่ียวกบัเงิน 
(Nonfinancial goals) บางคร้ังเงินก็ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีบุคคลมุ่งหวงัเสมอไป ทศันคติ ความนึกคิด
เก่ียวกับครอบครัว สังคม ศีลธรรมและศาสนา อาจมีค่าส าคญักว่าเงินก็ได้เพราะบางคนถือว่า               
เงินไม่ใช่เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดของชีวติ  
 เป้าหมายน้ีเป็นประโยชน์ระดบัอุดมคติส่วนบุคคล และเป็นสังคมอุดมคติได ้เพื่อทุกคน
ร่วมหันมาสนใจหลักพุทธศาสนา ท่ีได้น าเสนอแม่แบบแห่งการด ารงชีวิต เป็นการวางแผนท่ี
ครอบคลุม และเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีย ัง่ยืน เป็นไปในทางเจริญกา้วหนา้ สร้างคมให้ผาสุก 
ปราศจากการเบียนเบียนตนเอง สังคม และธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เพราะการเสพบริโภคเกิน
ประมาณ เกินพอดี ถือวา่เป็นตน้แบบแห่งความเจริญกา้วหนา้ท่ี พร่ังพร้อมบริบูรณ์ และยงัส่งเสริม
พฒันาคุณภาพชีวิตภายในตวับุคคลให้ เป็นอิสระภายใน มีสุขง่าย และไดพ้บสุขท่ีเรียกวา่ หลุดพน้

                                                        
 ๔๗สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ 
ราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑), หนา้ ๑๓๐ - ๑๓๒. 
 ๔๘ประเวศ วะสี, ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงส่ิงสูงสุด ความจริง ความงาม ความดี, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : กรีนปัญญาญาณ, ๒๕๕๐), หนา้ ๒๖ - ๒๙. 



 ๗๘ 

จากการพนัธนาการดว้ยทรัพยสิ์นเงินทอง มิไดเ้พียงแค่มีเงินเท่านั้น แต่เพียงให้เงินนั้นเป็นเคร่ืองมือ 
ก าลงัทดแทน พอให้มีเวลา และแรงงานเหลือ เพื่อจะน าไปพฒันาคุณภาพชีวิตดา้นใน ของตนเอง 
และของสังคม ซ่ึงโลกยุคปัจจุบนั มองเพียงแค่พฒันาเศรษฐกิจ และสังคม ไม่มองถึงคุณธรรม 
ศีลธรรม หรือหลักธรรมท่ีพัฒนาคนให้เป็นคนในอุดมคติ และสร้างสรรค์สังคมอุดมคติใน                
การด าเนินชีวิต ซ่ึงตอ้งเร่ิมดว้ยการวางแผนการด าเนินชีวิต ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนา ไดว้างหลกั
ประโยชน์ ๓ ระดบัไว ้เป็นตน้แบบ คือ 
 ๑. ทิฏฐธัมมิกตัถะ จุดหมายระดบัตาเห็น หรือประโยชน์ปัจจุบนัท่ีส าคญัของชีวิตทุกคน          
ท่ีสามารถ ฝึกฝน พฒันา ศึกษา ประกอบสัมมาชีพเห็นผลไดจ้ริง 
 ๒. สัมปรายิกตัถะ จุดหมายระดบัเลยตาเห็น หรือคุณธรรมภายในอนัประโยชน์ชาติหน้า 
ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีเป็นคุณค่าของชีวติ ซ่ึงท าใหเ้กิดความสุขล ้าลึกภายใน  
 ๓. ปรมตัถะ จุดหมายสูงสุด หรือประโยชน์อยา่งยิ่ง คือ การมีปัญญารู้เท่าทนัความเป็นจริง 
เขา้ถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อนัท าให้จิตเป็นอิสระ ปราศจากอาสวะกิเลส พบสุขท่ียอดเยี่ยม
ในโลก  
 หลกัการดงักล่าวน้ีคือ ประโยชน์ท่ีแท ้ในระดบัตนเองและสังคมระดบัอุดมคติ เป้าหมายท่ี
ควรกา้วไปถึง หรือบรรลุจุดน้ีใหไ้ด ้จึงจะไดป้ระโยชน์ท่ีควรค่าแทจ้ริง 



 
 

บทที ่๔ 
บูรณาการการวางแผนทางการเงนิแนวพุทธ 

 

 หลกัของความตอ้งการพื้นฐานของชีวิต คือ ไดปั้จจยัส่ีมาบริโภคต่อการดาํรงชีพเป็นความ
จาํเป็นพื้นฐานทัว่ไปของมนุษยทุ์กคน พระพุทธศาสนาไดร้ะบุชดัไวถึ้งประโยชน์ของปัจจยัท่ีเป็น
ความจาํเป็นพื้นฐาน ตอ้งไดม้าโดยสัมมาชีพ สุจริต ถูกตอ้งดีงาม โดยเอาตวัช้ีวดัมาจากวา่ ไดม้าโดย
ชอบธรรม คือ สุจริต ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ซ่ึงตามโครงการภายนอกในยุคปัจจยันั้น          
ยงัมีความขดัแยง้ดา้นต่าง ๆ ของการพฒันาระบบ ซ่ึงไดถู้กวางแผนไวใ้นอนาคตนั้น เป็นระบบท่ี
สะทอ้นผลต่อมนุษยใ์นภายหลงั เพราะแผนพฒันานั้นไดว้างไวแ้ลว้ แต่จะมีปัจจยัส่งผลกระทบต่อ
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีสุดจะส่งผลร้ายต่อตวัมนุษยเ์อง ทาํให้เกิดโรคภยั ภยัพิบติัต่าง ๆ 
จากการท่ีมนุษยพ์ฒันาไปขา้งหน้า โดยพลาดท่ีไม่เขา้ใจถึงกฎแห่งธรรมชาติท่ีแทจ้ริง ถือว่าเป็น
ความพลาดโดยขาดองค์ความรู้ท่ีเช่ือมโยง ไม่ได้วิเคราะห์คาดการณ์ไวร้อบด้าน ซ่ึงแทจ้ริงแล้ว 
มนุษยก์็คือธรรมชาติส่วนหน่ึง มีชีวติ จิตใจ ท่ีตอ้งเขา้ใจวา่ มีความตอ้งการ และตอ้งการนั้น มีผลใน
ดา้นบวก และดา้นลบ ซ่ึงมีปัจจยัมาจากคุณค่าท่ีดีงาม หรือเป็นเพียงแรงกระตุน้เพราะความอยากได้
เท่านั้น พุทธศาสนาเรียกแรงเร้าดา้นลบน้ีวา่ ตณัหา ส่วนการวางแผน๑พฒันาตอ้งอาศยัความอยาก 
ความตอ้งการของบุคคลเช่นเดียวกนั แต่ตอ้งเป็นไปในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และมีผลดีต่อ
คนอ่ืน รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มดว้ย เรียกวา่ ฉนัทะ ตวัอยากใฝ่ดีงาม เป็นแรงเร้า ความตอ้งการอีกตวัหน่ึง 
ซ่ึงเป็นด้านบวกผนวกกับการวางแผนท่ีดี ย่อมมีความสําเร็จไปกว่าคร่ึงทางท่ีจะแสวงหา             
เพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 ผูว้ิจยัไดท้าํการวางโครงสร้างของการวางแผนทางการเงิน ตามความตอ้งการในดา้นบวก 
โดยจะไม่นาํแรงเร้าความตอ้งการดา้นลบ มาเป็นหลกัในการพฒันาการวางแผนซ่ึงหลกัการสําคญั
นั้นมุ่งเนน้เอาประเด็นหลกัการจริยธรรม๒ ซ่ึงมีอยูแ่ลว้ในโครงสร้างหลกัพุทธธรรมมาเป็นตวัตั้ง 
แลว้โยงประสานขอบเขตของการวางแผนในคร้ังน้ี 

                                                        
 ๑Steven Stralser, MBA เรียนด้วยตนเอง, แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล, พิมพค์ร้ังท่ี ๕, 
(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพบิ์สคิต, ๒๕๕๐), หนา้ ๑๑ - ๑๓. 
 ๒สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย, จรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับนักวางแผนการเงิน, 
(กรุงเทพมหานคร : เอส แอล พลบัลลิเคชัน่, ๒๕๕๒), หนา้ ๒ - ๓. 
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 ๑. การใชห้ลกัธรรมการวางแผน คือ หลกัทางสายกลาง มชัฌิมาปฏิปทา หรืออริยสัจ ๔ 
 ๒. การบริหารจดัการชีวิต ด้านการเงิน ใช้หลัก โภควิภาค๔ เพื่อตวัเอง เพื่อคนอ่ืน                 
เพื่อคุณค่าประโยชน์ท่ีสูงสุด 
 ๓. การวางแผนในอนาคต โดยหลกัพุทธธรรมบูรณาการกาํกบั เพื่อชีวิตในชาติน้ี เพื่อวนั
ขา้งหนา้ชาติท่ีมามองไม่เห็น เพื่อความเป็นอิสระแห่งใจท่ีแทจ้ริง 
 ๔. การจดัทาํแผนติดตาม ประเมินผล ส่วนบุคคล โดยมีหลกัช้ีวดัดว้ยหลกัธรรม สมบติั ๔ 
และวบิติั ๔ 
 ๕. คุณสมบติัของผูว้างแผน และดาํเนินตามแผนท่ีวางไว ้ 
 การงานแผนท่ีดีนั้น ตอ้งมีส่วนประกอบท่ีไดจ้ดัสรร วางระเบียบ หลกัการไวเ้ป็นเป้าหมาย 
แลว้สร้างกระบวนการแนวทางท่ีจะดาํเนินการเร่ืองของการวางแผนทางการเงิน และวางแผนแนวพุทธ 
ท่ีมีความประสานสอดคลอ้งกนั โดยการการวางแผนนั้นตอ้งข้ึนอยูก่บัสัจธรรมความเป็นจริงในวิถี
ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบนั เพื่อตอบโจทย์ปัญหาความต้องพื้นฐานของคนทัว่ไปเป็นอนัดับแรก            
และเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตมนุษยใ์ห้มีการพฒันาต่อยอด โดยนาํกระบวนแบบพุทธมาบูรณาการ 
เขา้ดว้ยกนั และสร้างวิธีการทาํงาน การบริหารจดัการ และหลกัการต่าง ๆ เพื่อนาํมาใชใ้นการท่ีจะ
พฒันาเคร่ืองมือทางความรู้ เพื่อไปใชใ้นการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ เพื่อหลกัการดงัต่อไปน้ี  
 - เพื่อความตอ้งการท่ีแทข้องพื้นฐานชีวติมนุษยท่ี์ดาํรงอยูไ่ด ้
 - เพื่อสนองความตอ้งการท่ีตั้งใจไว ้โดยไม่ขดัต่อศีลธรรมจริยธรรม 
 - เพื่อไดม้าซ่ึงการพฒันาคุณภาพชีวติของตนเองแนวพุทธ 
 - เพื่อไดม้าซ่ึงคุณค่า ความดีงาม และประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมประเทศชาติ 
 การสร้างกระบวนการผนวกส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะนาํมาเป็นตน้แบบของการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดว้างหลกัการทางวิชาการไวเ้พื่อเป็นแนวการการศึกษาเชิงบูรณาการ
แนวพุทธ โดยวางประเด็นในการทาํงานไว ้คือ  
 ๑. การตรวจสถานะทางการเงิน  
 ๒. การวางแผนการบริหารจดัการชีวติดา้นการเงิน 
 ๓. การวางแผนอนาคต 
 ๔. การจดัทาํแผนติดตามประเมินผล 
 ๕. คุณสมบติัผูว้างแผน และผูด้าํเนินตามแผนการเงิน 
 ๖. บทสัมภาษณ์ ประกอบใน ๕ ประเด็นหลกัขา้งตน้ 
 ซ่ึงองคป์ระกอบหลกั ๆ เหล่าน้ี จะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาการวางแผนทางการเงิน
แนวพุทธท่ีจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายของชีวิตท่ีถูกตอ้งด้วย ดีงามด้วย มิใช่เพียงแค่ประสบ
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ความสําเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการอย่างเดียว ซ่ึงจะผิดต่อหลักการพฒันาคุณภาพชีวิตมนุษย ์                
ท่ีย ัง่ยนื ยิง่นโยบายของรัฐบาลยคุปัจจุบนั เร่ิมมองวกิฤตการณ์ต่าง ๆ ภายในประเทศเอง และซ่ึงตอ้ง
เก่ียวกบักบัต่างประเทศ รวมไปถึงการเช่ือมโยงระหวา่งประเทศ ท่ีสําคญันั้น การเรียนรู้หลกัพุทธศาสตร์ 
ตอ้งถูกนาํมาใช้ในการตอบปัญหาในการชีวิตท่ีถูกตอ้งดีงามด้วย  โดยท่ีทุกคนอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข ในทุกภาคส่วน มิใช่เพียงตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคลแลว้มีผลกระทบกระเทือน
ไปยงับุคคลต่าง ๆ หรือมีผลยอ้นหลงัน่ารังเกียจ ตรงน้ีไม่ใช่หลกัการแนวพุทธ พุทธศาสนานั้น          
เน้นการพฒันามนุษยอ์ย่างมีหลกัการ มีเหตุผล และสามารถท่ีสัมผสัผลได้โดยมีคุณค่าท่ีแทเ้ป็นตวัตั้ง 
ซ่ึงหมายถึงวา่ ตอ้งยืนยนัหลกัการตามธรรมชาติท่ียอมรับกนัอยา่งมีเหตุผล ไม่นาํความเช่ือส่วนตวั 
หรืออตัตลกัษณ์ ทศันคติท่ีมีอยู่เดิมมาเป็นวดัผล แต่ใช้หลกัการท่ีเป็นกลาง ไม่โน้มเอียงต่อฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง ท่ีโลกปัจจุบนัเรียกว่า อคติ หรือความอยุติธรรม และทุก ๆ คนก็มุ่งแสวงหาความสันติ 
ความสงบ ความเสมอภาค เท่าเทียมกนั แต่ไม่ไดศึ้กษา ฝึกฝน พฒันาองคค์วามรู้ท่ีเป็นสากลเป็นท่ี
ยอมรับกนัไดม้าใช้ การวางแผนแนวพุทธทางการเงินส่วนบุคคล จึงนาํหลกัพุทธศาสตร์มาบูรณาการ 
กบัวิชาการ เทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อนาํไปใชด้า้นการวางแผนการทาํงานตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว้
ดงัต่อไปน้ี  
 

๔.๑ การตรวจสถานะทางการเงิน  
 การตรวจสอบสถานะทางการเงินเป็นจุดเร่ิมตน้ ของการพบกนัระหว่างผูว้างแผนทางการ
เงินกบัท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงตอ้งมีกระบวนต่าง ๆ ในตรวจสถานะทางการเงินดงัน้ี โดยให้ยึด
แนวหลกัการพุทธวิธี ผลของสถานะการเงินในปัจจุบนัของผูว้างแผนย่อมเกิดจากสาเหตุของการ
ดาํเนินชีวติท่ีผา่นมาก่อนการวางแผนทางการเงิน 
 การตรวจสอบดูแลสถานะทางการเงินคนทัว่ไป เป็นหลกัการเบ้ืองตน้เพื่อกา้วไปสู่วิธีการ
ตรวจสอบสถานทางการเงิน ซ่ึงตอ้งมีองค์ความรู้ ความเขา้ใจท่ีเช่ือมโยงด้วยวิธีการตรวจสอบ
สถานะทางการเงินคือการรู้ว่า ตนเอง ณ จุดนั้นจาํเป็นตอ้งรู้ว่าเงินเขา้เท่าไหร่ มีเงินเหลือเท่าไหร่ 
โดยทาํการตรวจสอบว่าในแต่ละวนันั้น มีรายรับจาํนวนเท่าไหร่ และมีรายจ่ายจาํนวนเท่าไหร่                
ซ่ึงตอ้งมีการแยกเป็นประเด็นรายละเอียด โดยมีการจดบนัทึกไว้ ซ่ึงอุปมาเหมือนถงันํ้ า ซ่ึงตอ้งรู้วา่ 
ถงัน้ีมีนํ้าไหลเขา้เท่าไหร่ และนํ้าไหลออกเท่าไหร่ เพื่อเป็นมาตรวดัในการท่ีใชจ่้ายในดา้นใดไดบ้า้ง 
เม่ือตอ้งการใหมี้นํ้ามากพอแก่ความตอ้งการ ก็จะเร่ิมมีการพฒันาเพื่อจะตอบสนองความตอ้งการนั้น
ให้ได ้ซ่ึงในทางการเงิน จึงเน้นเร่ืองรายรับรายจ่ายว่า ณ จุดน้ี มีสถานะความเป็นไปอย่างไรบา้ง            
ดงัจะเห็นได้จากปัจจุบนัรัฐบาลมีการส่งเสริมเร่ืองบญัชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน ซ่ึงแน่นอนวา่เป็น
หนทางนาํไปสู่ความมัง่คัง่ร่ํารวยได ้และการจดบญัชีครัวเรือนเป็นปัญหายากยิ่งคือการลงมือกระทาํ
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บญัชีทนัที ดว้ยเหตุผลหลากหลายรูปแบบท่ีบุคคลตอ้งการสถานะทางการเงินท่ีมัน่คงแต่กระทาํ
ตามนั้นไม่ได ้จึงเป็นส่วนท่ีจะตอ้งมีผูเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง เพื่อพยุงคอยเป็นพี่เล้ียงจดัการให้ หรือตอ้งมี
แรงจูงใจท่ีจะสามารถเขา้ถึงการจดัการการเงินท่ีไดจ้ริงเห็นทนัตาไดจ้ริง ๆ ซ่ึงถือวา่เป็นความจาํเป็น
และสาํคญัเบ้ืองตน้วา่ตอ้งมีการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 
 ๔.๑.๑ เร่ืองการตรวจสอบระบบสถานะชีวติทางการเงินแนวพุทธ  
 หลกัการทางพุทธศาสตร์ ไดมี้หลกัสาํคญัเร่ืองการตรวจสอบ จดัอยูใ่นเร่ืองของพื้นฐานชีวิต
ท่ีหยดุคิด หยดุใคร่ครวญถึงตวัเอง ซ่ึงอยูใ่นส่วนของหลกัการสายกลาง ท่ีตอ้งมี คือ พบเพื่อน พบครู 
พบผูท่ี้จะสามารถจะให้คาํแนะนาํได้ในเร่ืองท่ีเราขดัขอ้งอยู่ เพื่อทาํการตรวจหา สํารวจคน้หาว่า            
ส่ิงท่ีเรามีอยู่เป็นอยู่ดีพอหรือยงั เพื่อตอ้งการคาํยืนยนั เพื่อให้แน่ใจ จากการศึกษาคน้ควา้ไดพ้บว่า 
ในหลกัพุทธศาสตร์นั้น บ่งช้ีไปท่ีกลัยาณมิตร คือเพื่อนท่ีดี บุคคลท่ีดีผูท่ี้ให้เรามัน่ใจไดว้า่ จะมาเป็น
แพทยผ์ูเ้ขา้ใจเรา รู้ใจกนั ปกปิดสถานะความดอ้ย พิการ หรือเป็นโรคภยัส่วนตวัเราได้นั้น ตอ้งมี
ความสามารถพิเศษในด้านนั้น จึงจะตรวจหาสมุฏฐานความจริงต่าง ๆ อย่างละเอียดถ่ีถ้วนได ้
หลกัการสําคญัของการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ในพุทธศาสตร์จึงอยูท่ี่ผูว้างแผนทางการเงิน
ก่อนวา่ใชห้ลกัการใคร่ครวญพิจารณาดว้ยปัญญาความรู้คิดเท่าท่ีมีอยูก่่อน วา่จะพร้อมท่ีจะตอ้งการ
บริหารจดัการชีวติเพิ่มเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการก็ตอ้งกา้วเดินไปหา คือ การแสวงหา 
คน้หาเท่านั้น จึงจะไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ ในพุทธธรรมวางไดว้างหลกัการสาํคญัไว ้๒ ประการคือ 
 ๑. กลัยาณมิตร ผูร้อบรู้ ดีงาม พร้อมท่ีจะให้คาํปรึกษาและปกปิดสถานะบางอยา่งท่ีไม่ควร
เปิดเผยได ้เป็นท่ีพึ่งในส่วนหน่ึงทางธุรกิจชีวติได ้
 ๒. โยนิโสมนสิการ การใคร่ครวญพิจารณา ดว้ยเหตุผล หลกัการ วิชาการตามท่ีไดศึ้กษามา
ก่อนท่ีจะตดัสินใจ กระทาํส่ิงใดลงไป 
 จากการท่ีมีหลักการสําคญัถือว่าเป็นทฤษฎี ท่ีผูว้างแผนทางการเงินต้องหา คือผูร้อบรู้              
ท่ีดีงาม เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นมิตรคู่ใจ ท่ีจะแนะนาํเราได้เพื่อก้าวเดินไปให้ถึงส่ิงท่ีคนเราตอ้งการ           
คือ กลัยาณมิตร ซ่ึงหลกัการท่ีสาํคญัดา้นกลัยาณมิตร ดงัจากการสัมภาษณ์ พระเทพวสุิทธิกว ีกล่าววา่  

  หลกักลัยาณมิตรเป็นเป็นหวัใจสาํคญัแนวปกป้อง กลัยาณมิตตตา คือ ให้คบ
คนดีไวห้มายความวา่คนท่ีเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนัไดรู้้จกัแนะนาํในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ได ้
รู้จกัแนะนาํป้องกนัความเส่ือมเสียได ้สุดทา้ย คือ สมชีวิตา คือ เล้ียงชีวิตแต่พอเหมาะ 
จะสอดคลอ้งกบัการขยนั รู้จกัรักษาแลว้ ก็ตอ้งพอเหมาะในตอนน้ีสถานะเราเหมาะ



 ๘๓ 

ไหมกบัการใช้ในอนาคตคลอบคลุมมาถึงความพอเพียง พอดี พอกิน และเป็นให้
คาํปรึกษาได ้โดยก็อยูใ่นการคิดพิจารณาของเราดว้ย กลัยาณมิตรเป็นหวัใจเศรษฐี๓ 

 การท่ีมีหลักการเร่ืองเพื่อนท่ีดี ท่ีปรึกษาท่ีเยี่ยมนั้ น ก็เป็นปัจจยัท่ีพร่ังพร้องของผูท่ี้จะ
วางแผนทางการเงิน ตวัช่วยร่วมตอ้งมีองค์ความรู้พอท่ีจะใครครวญเป็น พิจารณาเห็น ทุกอยา่งนั้น
สามารถหาความรู้ได ้ตรวจสอบไดแ้น่นอน ยิ่งสมยัปัจจุบนัส่ิงลวงก็มากมาย แต่มิใช่จะตรวจสอบ
ไม่ได ้เพียงแต่อยา่ด่วนตดัสินใจผดิถูก ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่นอนก่อน เพียงแค่บุคคลอ่ืนยื่นขอ้เสนอ
ท่ีน่าเยา้ยวนใจว่าจะได้ทรัพย์สิน เงินทองไม่ยาก เพียงลงทุนตวัน้ี จะได้แบบน้ี ซ้ือท่ีดินเท่าน้ี              
ตรงน้ี คนนั้นเคยทาํได ้คนน้ีเคยทาํได ้แต่เราไม่เคยตรวจสอบเลย ทั้งท่ีก็ตรวจสอบไดว้า่ ขอ้มูลเท็จ
จริงเป็นอย่างไร เจอมิตรเทียม มิตรปอกลอก คนลวงโลกนั้นถือว่า ก็เกล่ือน จึงต้องอาศยัปัจจยั           
หลักสําคัญ คือ การคิดพิจารณาก่อนตัดสินใจ ซ่ึงการใช้การคิดดังกล่าวตรงกับการให้สัมภาษณ์                                       
ดร. ชยัพฒัน์ สหสักุล วา่ 

คนท่ีตอ้งการวางแผน บางทีก็มีความรู้ ท่ีทาํไม่เป็นก็มี ถึงมีคนท่ีนาํเอาหลกั
วถีิพุทธมาใช ้อาจจะใชไ้ม่เป็น เพราะหลายๆเร่ืองน้ี คืออยูใ่นทฤษฎีการเงิน คือคนท่ี
ทาํไวก้็สามารถจะเล้ียงดูตวัเองในบั้นปลายชีวิต ส่วนคนท่ีทาํไม่ไดน้ั้น ก็จะยากจน
และมีปัญหาตามมา อนัดบัแรกตอ้งศึกษาก่อน และตอ้งบอกไดว้่า ตอนน้ีท่านกาํลงั
จะทาํอะไร คิดไวก่้อนไหม คิดดีหรือยงั เพราะการคิดของท่าน จะส่งผลต่อไปว่า              
ตวัท่านเองจะดาํเนินชีวิตไปในทิศทางท่ีตอ้งการแบบไหน จึงให้พิจารณาอ่านตวัเอง
ก่อน ผมก็จะมองวา่ กาํลงัทาํอะไรอยู่ และจะทาํไดดี้ไดอ้ยา่งไร การคิดดี ๆ จึงมีผล
ต่อการทาํงาน ทาํหนา้ท่ี เรียกวา่ใชไ้ดทุ้กอยา่งท่ีตอ้งการ๔ 

  

 จากข้อมูลดังกล่าว ตรงกับประเด็นเร่ืองโยนิโสมนสิการคือการใคร่ครวญให้ดี คิดให้
รอบคอบ ตรวจสอบให้ดีก่อน มิฉะนั้ น การท่ีจะตัดสินใจทําอะไร ไปแล้วจะผิดพลาดมีมาก             
เพราะประมาท มิไดต้รวจสอบให้ชดัเจนเสียก่อน ท่ีจะตดัสินใจทาํอะไรลงไป พุทธศาสตร์จึงเน้น
หลกัสําคญั คือ ตรวจสอบก่อนให้ดีก่อนตดัสินใจ โดยหลักอาศยัเพื่อนดี มิตรดี ผูท่ี้รอบรู้เข้าใจ             
ทาํหน้าท่ีตรงนั้นจริง มีหลกัฐาน มีความน่าเช่ือถือได้ มีสถานะตามกฎหมาย และสังคมยอมรับ           

                                                        
 ๓สัมภาษณ์ พระเทพวสุิทธิกว,ี เลขาธิการศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓. 
 ๔สัมภาษณ์ ดร. ชยัพฒัน์ สหัสกุล, ประธานกรรมการนโยบายวิจยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 

๑๓ กนัยายน ๒๕๕๓. 



 ๘๔ 

และพร้อมกบัค่อยพิจารณาตดัสินใจ ถือเป็นหลกัสําคญัดา้นการตรวจสอบก่อนตดัสินใจสร้างสรรค์
หรือกระทาํภารกิจเพื่อการดาํรงชีวติต่อไป 
 การตรวจสอบสถานะชีวติทัว่ไป ในดา้นสถานภาพ ตอ้งทราบความเป็นอยูว่า่ ขณะน้ี ตวัผูท่ี้
จะเร่ิมวางแผนทางการเงินต้องรู้ก่อนว่า ตนเองนั้ นมีภารกิจหน้าท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับส่ิงใดบ้าง                         
ซ่ึง ณ ขณะน้ี ยงัมีสถานภาพเป็นโสด หมา้ย มีครอบครัวแลว้ หรือมีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบอุปการะ
คนอ่ืน ๆ ย่อมต้องจัดกิจกรรมหน้าท่ีต่าง ๆ ไปตามลําดับความสําคัญ เพราะทุกอย่างนั้นมีความ
เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์ตามกฎของปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัเร่ืองโยนิโสมนสิการ 
ว่าจะคิดเร่ืองว่าจะดาํเนินวิถีไปอย่างไร จึงจะเหมาะสมกบัความตั้งใจของแต่ละบุคคล ซ่ึงต้อง
ยอมรับวา่ คนเรานั้นมีแนวคิดท่ีตอ้งการปัจจยัสาํหรับเล้ียงชีวติต่างกนั ไปตามสถานภาพแน่นอน 
 ดา้นการศึกษา การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นบ่งช้ีไปถึง ความรู้ ความคิด ความเขา้ใจใน
ระบบความสําคญัว่า ชีวิตท่ีอยู่ตอนน้ี มีความเป็นอยู่ท่ีเพียงพอแก่ความปรารถนาของตนเองแล้ว
หรือยงั เม่ือตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ ในอาชีพ หนา้ท่ีการงาน ส่วนสําคญัท่ีจะมีส่วนผลกัดนัให้
เป็นไปตามความตอ้งการ หรือความจาํเป็นเร่งด่วนของชีวิตได ้ก็คือการศึกษา ตามหลกัพุทธศาสนา
ยึดเร่ือง สุตมยปัญญา อนัเป็นส่วนการแสวงหาความรู้ ซ่ึงปัจจุบนัปริญญาบตัรเป็นส่วนสําคญัท่ีจะ
ประกอบภารกิจหน้าท่ีต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินเงินทอง โดยหลักทั่วไปการกําหนด                 
วุฒิการศึกษาเป็นส่วนประกอบท่ีดูเกณฑ์บุคคลวา่ เหมาะสมกบัการประกอบอาชีพ หรือทาํงานใน
ตาํแหน่งหน้าท่ีใด ซ่ึงตรงน้ีเป็นยอมรับในวงการสังคม โดยยึดเอาในประกาศวุฒิบตัรเป็นเกณฑ์
มาตรฐานไวก่้อน ส่วนความสมารถ ความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น นั้นก็ถือว่าเป็นการศึกษา
เช่นกัน การศึกษาท่ีดี มีการศึกษาในระดับสูงจึงถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะอาํนวยการให้ผูจ้ะ
วางแผนชีวติในเจริญกา้วหนา้ไดป้ระสบความสาํเร็จดว้ย 
 ด้านหน้าท่ีการงาน ซ่ึงปัจจุบนัหน้าท่ีการงาน ถือว่าเป็นหลักฐานมัน่คง เรียกว่า อาชีพ              
ซ่ึงเป็นหลกัประเมินการณ์การทัว่ไป เราทาํหนา้ท่ีการงาน ทาํอาชีพน้ี รายได ้รายจ่าย และสถานะ
ทางการเงินก็จะแสดงผลในมุมมองของคนทัว่ไป แต่โดยความเป็นจริงนั้นเป็นอีกส่วนหน่ึงว่า 
บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งหน้าท่ีการงาน เช่นน้ี จะเป็นจริง ตามมุมมองของคนอ่ืน ๆ หรือไม่                     
แต่โดยทัว่ไปเช่น นกัธุรกิจซ้ือขายหุ้น พ่อคา้ หรือเจา้ของธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการเป็นนายตาํรวจ
สัญญาบตัร เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน เป็นอาจารยส์อนมหาวิทยาลัย เป็นแพทย ์เป็นนายทหาร            
เป็นนกัการเมือง ซ่ึงการตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน ก็จะบอกถึงสภาวะแวดลอ้ม เป็นองค์ประกอบใน
การท่ีสําคญัในดา้นการวางแผนการเงิน ในหลกัพุทธศาสตร์จะส่งเสริมสนับสนุนตรงท่ีว่า อาชีพ
การงานนั้นตอ้งสุจริต จะเป็นเหตุมาของความสุข เรียกว่า การงานนั้นปราศจากโทษ และเป็น



 ๘๕ 

สัมมาชีพโดยท่ีสังคมยอมรับได้ ดงันั้นสถานะทางอาชีพการงาน เป็นเหตุปัจจยัสําคญัสําหรับการ
วางแผนทางการเงินมากท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งทาํเงิน หรือสร้างรายไดน้ัน่เอง 
 ดา้นครอบครัว การมีคนเรามีครอบครัว ถือว่าจะมีการร่วมชีวิตกนัในการท่ีจะสร้างฐานะ
ความเป็นอยู่ และเป็นแรงใจ แรงกระตุ้น ผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดความสร้างงาน สร้างอาชีพ               
หารายได ้เพื่อมาเป็นฐานให้กบัครอบครัวของตน ซ่ึงเร่ืองของครอบครัว ตอ้งประกอบดว้ยลูก ๆ 
และบิดา มารดา ปู่ ยา่ ตา ยาย หรือคนอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นครอบครัว ก็ตอ้งแยกประเด็นวา่ ครอบครัวของ
ผูว้างแผนตอนปัจจุบนัน้ี มีการเป็นอยู่อย่างไร มีก่ีชีวิตท่ีร่วมกนัเป็นครอบครัวเดียวกนั ซ่ึงตอ้งมา
วิเคราะห์ และจดัสรรส่ิงต่าง ๆ ถือว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัแวดลอ้ม ในการท่ีจะตอ้งอยู่ในฐานะใช้
หลกัอาทิยโภคี ท่ีจะตอ้งส่งผลต่อการท่ีเราจะตอ้งมีรายจ่าย ซ่ึงรายจ่ายน้ีมิใช่ตอ้งไม่มี รายจ่ายก็ตอ้งมี 
เพราะการท่ีเรามีทรัพยสิ์นแลว้ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็ถือว่าไม่ใช่ความสมดุลของชีวิต ชีวิตจะมี
ความสุขไดก้็ตอ้งมีทรัพยสิ์นใชส้อยบริโภค ดงัพุทธศาสนากล่าวถึง สุขอนัเกิดจากการใชจ่้ายทรัพย ์
ในกลุ่มกามโภคี ส่วนประกอบดา้นครอบครัว จะเป็นตวัเกณฑ์วดัดา้นความสุข ท่ีเป็นอยู่ และเป็น
ฐานะท่ีตอ้งสนใจ เพราะอาจจะก่อให้เกิดทุกข์ได้เช่นกนั เพื่อครอบครัวขาดความสมดุล หรืออยู่
ภาวะกดดนัดว้ยเหตุปัจจยัต่าง ๆ กนั ซ่ึงตอ้งใชด้า้นครอบครัว ช่วยเป็นตวัประเมินผล และพร้อมกนันั้น 
เพราะการมีครอบครัวท่ีดี มีความสุขจึง เป็นแรงจูงใจสําคัญท่ีจะให้ประสบผลสําเ ร็จได้                   
โดยทุกส่วนนั้นเป็นปัจจยัร่วมกนัท่ีจะส่งใหก้ารวางแผนการเงินบรรลุเป้าหมายได ้
 ๔.๑.๒ ตรวจสอบสถานะทางการเงินปัจจุบัน 
 ปัจจยัหลกัตอ้งจดัระบบขอ้มูลทางการเงินท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั โดยมองแบบองค์
รวม เพื่อนาํมาเป็นปัจจยัในสร้างองคค์วามรู้ความเขา้ใจเป็นเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะวางแผนในประเด็น
เก่ียวกบัการเงินส่วนบุคคลนั้นตอ้งใชห้ลกักระบวนการทางปัญญาในหลกัของอธิษฐานธรรม ถือวา่ 
จาํเป็นตอ้งทราบเร่ืองการเงินให้ดีก่อวา่ การท่ีจะหย ัง่รู้ปัจจยัทางการเงินไดดี้ ตอ้งอาศยัองคค์วามรู้
จากการศึกษามาเอง (สุตมยปัญญา) จากการคิด (จินตมยปัญญา) หรือจากท่ีปรึกษา (กลัยาณมิตร) 
โดยจะใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเรียกว่า งบดุล (Balance Sheet) และงบรายได้และค่าใช้จ่าย 
(Income and Expenditures Statement) โดยเร่ิมตน้ดงัน้ี 
 ๑. งบดุล (Balance Sheet) 
 งบดุลเป็นงบสรุปฐานะการเงินของบุคคล ณ เวลาหน่ึงเพื่อบอกให้ทราบวา่ ณ เวลานั้นเขามี
สินทรัพย์ หน้ีสิน และเงินทุนส่วนท่ีเป็นของเขาเองอยู่เท่าไหร่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมัง่คัง่ 
(Wealth) ของบุคคลนั้น งบดุลจึงประกอบดว้ยรายการท่ีเป็นสินทรัพย์ หน้ีสิน และเงินทุนส่วนท่ี
เป็นของเขา โดยรายการทั้งสามจะสัมพนัธ์และสมดุลตามสมการท่ีวา่ 
 สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของ 
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 ซ่ึงหมายความวา่ ทรัพยสิ์นท่ีบุคคลมีอยูน่ั้นไดม้าจากการท่ีบุคคลนั้นไดเ้อาเงินของเขาเอง
ไปซ้ือหามาและบางส่วนอาจจะเป็นการกูย้มืเงินของคนอ่ืนเพื่อซ้ือมาก็ได ้สินทรัพยท์ั้งส้ินท่ีเขามีอยู่
เม่ือหกัหน้ีสินท่ีเขามีอยูอ่อกแลว้ท่ีเหลือก็จะเป็นสินทรัพยส่์วนท่ีเป็นของเขาอยา่งแทจ้ริง 
 สินทรัพย ์– หน้ีสิน = ส่วนของเจา้ของ 
 เพราะฉะนั้น ถา้บุคคลมีส่วนท่ีเป็นของเขาเองมากเท่าไหร่ หมายความวา่เขายิ่งมีความมัง่คัง่
ข้ึนเท่านั้น 
 ๑.๑ สินทรัพย์ (Assets) คือ รายการทรัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีบุคคลเป็นเจา้ของอยู่ซ่ึงมีมากมาย
หลายประเภทแตกต่างกนัตามลกัษณะและประโยชน์ของการใชส้อย สินทรัพยต่์าง ๆ ไดแ้ก่ เงินสด 
เงินฝาก บา้น รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองประดบัต่าง ๆ เป็นตน้ ในการบริหารการเงินนิยมจดักลุ่ม
สินทรัพยข์องบุคคลออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ 
 ก. สินทรัพย์สภาพคล่อง (liquid assets) คือสินทรัพย์ซ่ึงบุคคลมีอยู่เพื่อการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาํวนัมีความคล่องตวัสูงนาํมาใช้จ่ายซ้ือหาส่ิงท่ีตอ้งการไดท้นัที สินทรัพยเ์หล่าน้ีได้แก่  
เงินสด เงินฝากธนาคาร รวมทั้งตราสารหน้ีระยะสั้นต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ข. ทรัพยสิ์นแทจ้ริง (real property) ไดแ้ก่ สินทรัพยท่ี์มีตวัตนท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง และมี
อายกุารใชง้านค่อนขา้งนาน สินทรัพยเ์หล่านน้ีไดแ้ก่ บา้นอยูอ่าศยั รถยนต ์เรือยอร์ช เป็นตน้ 
 ค. ทรัพยสิ์นส่วนตวั (personal property) เป็นสินทรัพยท่ี์มีตวัตนมีไวเ้พื่อใช้สอยส่วนตวั
สําหรับหาความสุขและความสะดวกสบายให้กบัชีวิต ทรัพยสิ์นเหล่าน้ีไดแ้ก่ เฟอร์นิเจอร์ เส้ือผา้
เคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบั เคร่ืองเสียง สเตอริโอ ทีว ีรวมทั้งภาพเขียนงานศิลปะต่าง ๆ  
 ง. ทรัพย์สินลงทุน (investments) ประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ (financial 
assets) ซ่ึงมีไวเ้พื่อหวงัจะมีรายไดต้อบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยเ์หล่าน้ี และเป็นการลงทุน
เพื่อเก็บออมไวใ้ช้จ่ายในวนัขา้งหน้า หรือเพื่อสะสมไวส้ําหรับความมัน่คงให้ตนเองในอนาคต 
ทรัพยสิ์นลงทุนต่าง ๆ ไดแ้ก่ หุน้กู ้หุน้ทุนของบริษทัต่าง ๆ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม การลงทุน
ในท่ีดิน กิจการลงทุนในธุรกิจ มูลค่าเวนคืนเงินสดสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต เงินบาํเหน็จ
บาํนาญท่ีจะได้รับในอนาคต ซ่ึงสินทรัพย์ลงทุนเหล่าน้ีจะมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งท่ีจะทาํให้
แผนการเงินระยะยาวของบุคคลประสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 การบนัทึกมูลค่าทรัพยสิ์นทุกชนิดดงักล่าวขา้งตน้ในงบดุลจะใช้บนัทึกดว้ยราคาปัจจุบนั
หรือราคาตลาด (current fair market value) ไม่ใช่ราคาซ้ือดั้งเดิม (original purchase price) เพราะ
ราคาตลาดเป็นราคาแทจ้ริง (actual value) เหมาะสมและเป็นความจริงท่ีสุดในขณะนั้น 
 ๑.๒ หนี้สิน (Liabilities) คือเงินท่ีเราไดกู้ย้ืมคนอ่ืนเขามา (the money you owe) และมี
พนัธะตอ้งชาํระคืนในอนาคต หน้ีสินอาจจะเป็นหน้ีสินส่วนตวั หรือหน้ีสินของครอบครัวก็ตาม 
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เช่น หน้ีคา้งชาํระค่าสินคา้จากร้านคา้ หน้ีคา้งชาํระของบตัรเครดิต หน้ีคา้งชาํระในการซ้ือของผอ่นส่ง 
หน้ีเงินกูธ้นาคาร หน้ีซ้ือท่ีดินผอ่นบา้น เป็นตน้ หน้ีบางประเภทเรามีพนัธะท่ีจะตอ้งหาเงินมาใชคื้น
อย่างรวดเร็ว แต่บางประเภทเจา้หน้ีก็ยอมให้ผอ่นใช้เป็นระยะเวลานานได ้ในการทาํงบดุลควรจดั
แบ่งกลุ่มประเภทหน้ีสินเพื่อจะไวจ้ดัเตรียมเงินและวางแผนชาํระคืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมตรง
ตามเวลาซ่ึงโดยทัว่ไปจะแบ่งเป็น 
 ก. ค่าบิลคา้งชาํระ (unpaid bill) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการซ้ือสินคา้อุปโภคและบริการต่าง ๆ ท่ี
ผูข้ายยอมให้ชาํระเงินภายหลงัโดยจะส่งบิลมาเรียกเก็บเงิน ซ่ึงจะให้เวลาชาํระเงิน ๒-๓ สัปดาห์
หลงัจากท่ีซ้ือแลว้ หน้ีพวกน้ีเป็นเงินจาํนวนไม่มากนกั และตอ้งชาํระคืนเร็ว ดงัน้ีจึงควรจดัสรรเงิน
ใหพ้ร้อมท่ีจะชาํระหน้ีเม่ือมีบิลส่งมาเรียกเก็บ 
 ข. เครดิตหมุนเวียน (revolving credit) ส่วนมากเจา้หน้ีมกัให้วงเงินเครดิตไวจ้าํนวนหน่ึง
และผูไ้ดรั้บจะตอ้งใช้จ่ายเงินภายในวงเงินเครดิตท่ีเขาอนุญาต โดยตอ้งชาํระคืนเม่ือครบกาํหนด
หลงัจากชาํระคืนแล้วก็สามารถเบิกไปใช้ได้ใหม่ หน้ีพวกน้ีไดแ้ก่ การกู้ยืมเงินเบิกเกินบญัชีจาก
ธนาคาร ซึงเราตอ้งมีเงินชาํระหน้ีให้ตรงเวลามิฉะนั้นจะตอ้งเสียดอกเบ้ียแพง และหากชาํระเลย
กาํหนดเวลาบ่อย ๆ อาจถูกยกเลิกการใชว้งเงินก็ได ้
 ค. หน้ีค่าผอ่นสินคา้ (consumer installment loans) เกิดข้ึนจากการซ้ือของทุกชนิดเป็นเงินผอ่น 
(ยกเวน้การซ้ืออสังหาริมทรัพย)์ โดยเจา้หน้ีจะให้เวลาการผ่อนชาํระเงินเป็นงวด ๆ ซ่ึงควรมีการ
ผอ่นชาํระใหต้รงตามเวลามิฉะนั้นจะถูกปรับตอ้งเสียดอกเบ้ียแพง หรือถา้ติดคา้งนาน ๆ เลยกาํหนด
อาจจะถูกริบสินคา้ท่ีซ้ือคืนไปได ้
 ง. หน้ีค่าซ้ืออสังหาริมทรัพย ์(mortgage loans) ส่วนมากเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพย ์เช่น 
การซ้ือบา้นและท่ีดิน ซ่ึงมีอายุชาํระคืนนานอาจเป็น ๑๐, ๑๕ ปี หรือนานกวา่นั้น ดงันั้นการก่อหน้ี
ระยะยาวเช่นน้ีบุคคลควรตอ้งวางแผนการเงินอยา่งดีเสียก่อน และประเมินกาํลงัแลว้วา่จะสามารถ
ชาํระคืนในอนาคตไดอ้ยา่งแน่นอนจนตลอดรอดฝ่ัง 
 การบนัทึกมูลค่าหน้ีสินลงในงบดุล จะบนัทึกเฉพาะจาํนวนมูลค่าหน้ีคงเหลือท่ีคา้งชาํระอยู่
เท่านั้น (The latest outstanding loan balance) หรือถา้เป็นเงินกูก้็คือเงินกูส่้วนท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
 ๑.๓ ส่วนของเจ้าของ (Net worth) หมายถึง สินทรัพยส่์วนท่ีเหลืออยูห่ลงัจากหกัหน้ีสินท่ีมี
อยู่ทั้ งหมดออกไปแล้ว ซ่ึงส่วนท่ีเหลือน้ีจะเป็นทรัพย์สินท่ีบุคคลเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงและ            
เป็นส่ิงแสดงถึงความมัง่คัง่ของบุคคลนั้นดว้ย 
 Total assets – Total liabilities = Net Worth 
 ยิ่ง net worth ของบุคคลเพิ่มข้ึนเท่าไหร่ก็แสดงให้เห็นถึงความมัง่คัง่ของบุคคลนั้นท่ียิ่งมี
เพิ่มข้ึน และ net worth น่ีเองจะเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เป้าหมายทางการเงิน (financial goal)                  
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ท่ีบุคคลวางไวป้ระสบความสาํเร็จได ้ดงันั้นการบริหารการเงินท่ีดีบุคคลควรหาทางทาํให้ net worth 
ของตนเพิ่มข้ึนอยูเ่สมอ 
 จากการใชก้ระบวนการทางปัญญาอยา่งเขา้ใจวา่ อะไรคืออะไร มีความหมายและเช่ือมโยง
กนัอย่างไร ดงันั้นการมองโดยหลกัทางการเงิน ๓ ดา้น คือ ส้ินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของความ
เป็นเจา้ของแลว้ก็ตาม แต่ทางดา้นหลกัพุทธศาสตร์ยงัตอ้งใช้หลกัท่ีว่า ทุกอย่างตอ้งตรงตามความ
เป็นจริง คือ สัจจะในอธิษฐานธรรม ซ่ึงตอ้งเป็นผลจริง มิฉะนั้นจะทาํให้ระบบการวางแผนนั้นมี
ขอ้บกพร่อง ต่อการท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการได ้ดงัจะเห็นถึงประเด็นเร่ืองการท่ีจะตอ้งให้
หลักทางพุทธศาสตร์ในการวางรากฐานความรู้ตรงน้ี ซ่ึงเห็นองค์ความรู้ได้จากการสัมภาษณ์               
ดร.ชยัพฒัน์ สหสักุลวา่  

  การนาํวิถีพุทธมาใชคื้อ เงินก็งอกเงยและชีวิตก็เป็นสุขดว้ย ซ่ึงเราไดศึ้กษา
ทฤษฎีทางด้านการเงินมาแล้ว จะขอยกตวัอย่าง สําหรับทฤษฎีทางด้านการเงิน            
เขาบอกไวว้า่ เหมือนคุณลงทุนใด ๆ คุณตอ้งกระจายใช่ไหม ก็เปรียบไดก้บัทางสาย
กลาง เหมือนคุณเล่นหุ้น คุณจะเลือกเล่นกลางๆ อีกแบบหน่ึงท่ีคนรับไม่ได ้ตอนท่ี
ซ้ือราคาแพงแต่พอขายราคาลง คุณก็ทาํใจไม่ได ้แต่ในทางพุทธศาสนาคุณสามารถ
ปล่อยวางได้ คุณก็ปล่อยวาง ไว ้บางคนทาํใจไม่ได้ แม้แต่ตวัผมเองเวลาหุ้นลง             
ผมก็ทาํใจไม่ได ้ยงัคงมีความเจ็บปวดกบัมนัเป็นปี แต่ถา้เราอยู่กบัปัจจุบนัแลว้เรา
ตอ้งตดันะว่าขาดทุนแลว้นะจิตใจเราก็จะแย ่คิดเร่ืองการงาน แมว้า่หุ้นจะเดง้ข้ึนไป
ใหม่ เราก็ไม่ตอ้งดีใจมาก เราก็ตอ้งปล่อยวาง คือ เรา คือ ตอ้งการกาํไร คือ ถา้เรานาํ
หลกัพุทธศาสนาเขา้มาใชต้รงน้ีแหละเพราะคนส่วนใหญ่จะไปไม่ถึง ด่านน้ีเลย พอ
ไดค้นจะดีใจมากเกินไป พอเสียขาดทุนก็เสียใจเกินไป ชีวิตก็จะอยู่ในวงัวนแบบน้ี 
ชีวิตก็ไม่เป็นสุข คือ เราลงทุนเพื่ออนาคตของเรา              หรือเพื่อลูกหลาน เรา
ไม่ได้ต้องการจะรวยแบบบิลเกตหรือว่ารวยท่ีสุดในโลก เรามีชีวิตเพื่อเป็นสุข 
สุดทา้ยแล้วการท่ีจะได ้หรือเสีย ถา้เรานาํหลกัพุทธศาสนามาใช้ดว้ยจะช่วยเราได้
เยอะ ทา้ยท่ีสุด คือ การปล่อยวางไม่ให้มารบกวนจิตใจเราได ้ไม่ใช่ขาดทุนไปแลว้
เป็นอยา่งไร คุณจะไปแกแ้คน้ จะไปเอาชนะตลาดหุ้น ซ่ึงคุณทาํไม่ได ้คือ ถา้เรานาํ
เร่ือง Financial Planning มาใชอ้ยา่งเดียว ท่ีสอนเป็นการทัว่ไป แต่ถา้เรานาํเอาพุทธ
ศาสนานาํมาใช้ คือการลงทุนท่ีเป็นสุข เวลาลงขาดทุนก็เสียใจ ไม่น่าซ้ือเลยทาํใจ
ไม่ไดไ้ม่วา่จะเป็นในแง่ไหน หรือวา่จะในแง่ของการเปิดบริษทั น้ีถา้เราทาํบริษทัจริง 
ๆ เราตอ้งอาศยัคนท่ีมีประสบการณ์คิดไดอ้ย่างละเอียดมาก ผมเรียนตรง ๆ วา่ ยงัดีกว่า
ไม่ไดท้าํอะไรแน่นอน บางคนยงั ถามวา่คนสอนรู้ไหม คนท่ีเขาเรียกวา่ มาสเตอร์เขา
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จะรู้ เวลาคนท่ีเราไปขอความช่วยเหลือ ก็เหมือนเขาเล่นละคร แต่ผมไม่สนใจวา่ เขา
จะคิดอยา่งไรผมเองเจบ็ใจไหม ก็มีบา้ง แต่วา่นอ้ยลงไปเยอะ ปล่อยวางไปไดเ้ยอะ๕ 

  

 จากการสัมภาษณ์ จะยืนยนัได้ว่า หลกัทางพุทธศาสตร์มีความจาํเป็นอย่างยิ่ง สําหรับนัก
วางแผนทางการเงิน ท่ีตอ้งนาํไปใช้ เพราะชีวิตจริงบางที อาจจะไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งดี          
ก็ตาม ยงัตอ้งยดึหลกัอุปสมะในอธิษฐานธรรมไวด้ว้ย เพราะเวลาท่ีขาดทุน ไม่ประสบผลสําเร็จตรง
ตามเป้าหมาย ยงัมีหลกัผยงุใจไวไ้ด ้มิให้เสียหลกั เสียคน เพราะภาวะแปรปรวนเชิงสังคม การเมือง 
การตลาดในระดับโลก ยงัมีความเปล่ียนแปลงตามกระแสเหตุปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงต้องยอมรับว่า                  
มีผลกระทบส่งต่อเน่ืองถึงกันและกัน เรียกว่า ปัจจัยท่ีไม่สามารถคาดเดาได้ ถือว่าเป็นปัจจัย
นอกเหนือการบงัคบับญัชา ซ่ึงในหลกัพุทธศาสนา จึงตอ้งใหน้กัวางแผนดาํเนินชีวติทางการเงินตอ้ง
หันมาสนใจ ฝึกใจโดยนาํหลกัพุทธธรรม ท่ีตอ้งมาฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพในการท่ีจะวางแผน
ทางการเงิน โดยท่ีเรียกวา่ ไดก้็ไม่ยินดี หรือโลภมากเกินไป จะตกไปอยูใ่นฝ่ายประมาท และเม่ือถึง
คราวตอ้งเส่ียง และเสียหาย ขาดทุน ประสบความลม้เหลว จากปัจจยัท่ีไม่สามารถบงัคบับญัชาได ้            
ก็ตอ้งยนืน่ิงอยูใ่นภาวะท่ีไม่เสียขวญั วางใจไดร้ะดบัหน่ึง ซ่ึงยดึหลกัพุทธวธีิ ในการพฒันาจิตไวเ้ป็น
ทุนสาํรองเตรียมพร้อมรองรับความเปล่ียนแปลงไดเ้สมอในการกา้วไปสู่การวางแผนทางการเงิน 
 วธีิการจดัการใหก้บัการเงินส่วนบุคคลดว้ยการเพิ่มส่วนของเจา้ของ (net worth) หรือพูดอีก
อยา่งก็คือการหาทางวา่ทาํอยา่งไรจึงจะใหค้นเรามีความมัง่คัง่เพิ่มข้ึนนั้นกระทาํไดห้ลายวธีิดงัน้ี 
 ๑. หาทางเพิ่มมูลค่าของสินทรัพยล์งทุน (investment assets) ให้สูงข้ึน เช่น การลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์าง ๆ โดยพยายามซ้ือหุ้นบริษทัดี ๆ ท่ีให้ผลตอบแทนสูงมาไวใ้นกองหลกัทรัพยล์งทุน
ของตน (portfolio) ให้มีค่าสูงข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงถา้หลกัทรัพยใ์นกองหลกัทรัพยล์งทุนมีค่าสูงข้ึน  
นัน่หมายถึง net worth ของบุคคลก็สูงข้ึนตาม 
 ๒. การเลือกลงทุนซ้ือสินทรัพย ์(assets) ต่าง ๆ ตอ้งเลือกสินทรัพยท่ี์ดีมีโอกาสท่ีมูลค่า
สินทรัพยน์ั้นจะเพิ่มข้ึนได้หรือถา้มูลค่าจะลดลงบา้งก็ตอ้งไม่ลดลงอย่างฮวบฮาบ เพราะถ้ามูลค่า
สินทรัพยล์ดลงอยา่งมากและรวดเร็วแลว้จะมีผลทาํให้ net worth ของบุคคลลดตํ่าลงอยา่งรวดเร็ว 
การเลือกลงทุนซ้ือทรัพยสิ์นดี ๆ ก็เช่น ซ้ือบา้นท่ีดินในทาํเลดี ๆ ท่ีแนวโนม้ราคาจะสูงข้ึน หรือการ
ซ้ือรถยนต์ยี่ห้อท่ีตลาดนิยมใช้ ซ่ึงเม่ือขายก็ราคาไม่ตกมากนัก หรือการลงทุนซ้ือหุ้นบริษทัดี ๆ               
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

                                                        
 ๕สัมภาษณ์ ดร. ชยัพฒัน์ สหัสกุล, ประธานกรรมการนโยบายวิจยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ,   

๑๓ กนัยายน ๒๕๕๓. 
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 ๓. ในการใช้ชีวิตประจาํวนันั้นพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม 
หาทางท่ีว่าทาํอย่างไรจึงจะหารายได ้(income) ให้ไดม้ากข้ึนและใช้จ่าย (expenditures) ให้ลดลง  
ซ่ึงถา้สามารถหารายไดไ้ดม้ากแต่ใชจ่้ายนอ้ยโอกาสการเก็บออมก็จะมีเพิ่มข้ึน เป็นการสะสมความ
มัง่คัง่ใหก้บัตนเอง 
 ๔. อยา่ก่อหน้ีสินโดยไม่จาํเป็น สําหรับหน้ีสินท่ีมีอยูแ่ลว้ควรพยายามหาทางชาํระให้หมด
ภายในเวลาอนัรวดเร็วดว้ย 
 ๒. งบรายได้และค่าใช้จ่าย  
 หลกัการวางแผนนั้น ส่ิงท่ีตอ้ง คือ ระบบบญัชี งบรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย หรือท่ีบางคนเรียก 
สั้ น ๆ ว่า งบรายได้ (income statement) เป็นงบท่ีแสดงให้เห็นถึงรายได้ และรายจ่ายทั้งส้ินของ
บุคคลสาํหรับช่วงระยะเวลาหน่ึง (ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัจะเป็นหน่ึงปี) เพื่อบอกให้ทราบวา่ในช่วงหน่ึงปี
ท่ีผ่านมาบุคคลนั้นมีรายไดท้ั้งส้ินเท่าไหร่ และมีค่าใช้จ่ายร่วมทั้งส้ินเท่าไหร่ สรุปแลว้เขามีเงินสด
เพิ่มข้ึน (surplus) หรือขาดไป (deficits) เป็นจาํนวนเท่าไหร่ การบนัทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของ
บุคคลจะบนัทึกโดยใช้เกณฑ์เงินสด (cash basis) กล่าวคือ จะมีการบนัทึกรายได้และค่าใช้จ่าย
ต่อเม่ือไดมี้การรับเงินสดเขา้มาจริง และจ่ายเงินสดออกไปจริง ๆ เท่านั้น ดงัท่ีกล่าวมานั้น ถือวา่เป็น
วิธีปฏิบติัเบ้ืองตน้ ถ้าเป็นระบบจริง ทางการบญัชีรายรับจ่าย ตอ้งมีหลายอย่าง ระดับประจาํวนั 
ประจาํสัปดาห์ ประจาํเดือน ประจาํ ๖ เดือน ประจาํปี เป็น ทุกอยา่งตอ้งมีระบบรายงานท่ีมีหลกัฐาน
ยืนยนั เพื่อนาํส่ิงเหล่าน้ีไปประกอบการวางแผนทางการเงิน เพื่อประเมินผลในแต่ละช่วงเวลา              
ว่าเป็นไปอย่างไรบ้าง มีจุดบกพร่อง หรือจุดแข็ง ข้อดี ข้อเสียตรงไหนบ้าง เพื่อมีการปรับลด                 
หรือเพิ่มเติม ดว้ยการวางแผนอย่างรอบคอบดว้ยองคค์วามรู้ต่าง ๆ เพื่อการพฒันาการวางแผนทาง
การเงิน  
 จากการศึกษาวิจยั หลาย ๆ หน่วยงานพบว่า ปกติบุคคลทัว่ไปในปัจจุบนั มุ่งเน้นท่ีจะ
แสวงหาเงินมาก และใช้จ่ายตามท่ีต้องการเท่านั้ น เรียกว่า หาความสุขในปัจจุบนั แต่ไม่ได้มี                
การวางแผนเพื่อนอนาคต หรือคิดถึงวนัขา้งหนา้วา่จะเกิดอะไรข้ึน กลุ่มบุคคลจาํนวนนอ้ยเท่านั้นท่ี
จะคิดวางแผนทางการเงิน ซ่ึงตรงน้ี จะเป็นส่ิงท่ียากยิง่สาํหรับบุคคลทัว่ไป วา่จะวางแผนทางการเงิน
ให้ประสบผลสําเร็จได ้ข้ึนกบัหลกัการท่ีว่า อุปสมะ ในอธิษฐานธรรม มีใจความว่า การเขา้ไปทาํ
อย่างสมํ่าเสมอ ตรงน้ีถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญในทางพุทธศาสตร์ เม่ือคิดว่าพุทธศาสนาดี                
แต่วธีิการท่ีนาํไปใช ้อาจจะไม่เหมาะสม และไม่เขา้ใจองคค์วามรู้ ซ่ึงเร่ืองง่าย แต่ก็กลบัยากสําหรับ
บางท่าน ซ่ึงการทาํระบบ รายรับ รายจ่ายน้ี ถือวา่ง่าย แต่จริงๆ แลว้ยากท่ีสุด เพราะการท่ีทาํอยา่งมี
ระบบประจาํมัน่คงนั้น เป็นพฤติกรรมท่ีคนทัว่ไปทาํไดย้าก เพราะมีตวัร้ังถ่วงดุลให้ยุติพฤติกรรม
มากมาย ซ่ึงจะอยู่ในหลักการสมชีวิต ซ่ึงพระเทพวิสุทธิกวี กล่าวว่า ‚สมชีวิตา คือ เล้ียงชีวิต               
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แต่พอเหมาะ จะสอดคลอ้งกบัการขยนั รู้จกัรักษาแลว้ ก็ตอ้งพอเหมาะในตอนกบัสถานะของทุกคน‛๖ 
ซ่ึงเป็นไปได้ว่า กลุ่มบุคคลท่ีจะสามารถพฒันาตนเองข้ึนไปสู่เป้าหมายชีวิตท่ีตอ้งการได้ ตอ้งมี
หลกัการ แนวคิด ท่ีไดมี้การพฒันา ฝึกฝนอบรม หรือไดย้นิไดฟั้ง รวมถึงประสบการณ์ในชีวิตท่ีตอ้ง
ทาํงาน ทาํเงิน ทาํทุกวธีิทางท่ีเป็นสัมมาชีพ แต่ก็มีกรผา่นอุปสรรคปัญหา และมรสุมต่าง ๆ มากมาย 
ในชีวติเรียกวา่ เป็นบทเรียนในชีวติท่ีสอนโดยหลกัธรรมชาติ แลว้มีแรงจูงใจท่ีจะมุ่งมัน่พฒันาฐานะ
การทางเงินอย่างสุจริต โดยท่ีสังคมยอมรับได้ เพื่อให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายท่ีชีวิตตอ้งการ ตรงกับ
หลกัการทางพุทธศาสนาดา้นกามโภคี สุขของคฤหสัถ์ ๔ ประการ คือ ส่ิงท่ีมนุษยโ์ลกตอ้งการตาม
ธรรมชาติท่ีเป็นอยูร่่วมกนัได ้ 
 ดงันั้น การตรวจสอบสถานะทางการเงิน ไดมี้หลกัการ อยู ่๒ อยา่ง คือ ๑) เร่ืองงบดุล และ 
๒) เร่ืองรายรับ รายจ่าย ท่ีจะเป็นตวัตรวจสอบสถานทางการเงินในปัจจุบนัได ้แต่ในกระบวนการ
ต่าง ๆ ท่ีจะตรวจสอบเม่ือนาํหลกัพุทธศาสตร์ไปใช้ จึงตอ้งประยุกต์ตามเหตุการณ์ และถอดองค์
ความรู้เติมเต็มตรงส่วนท่ียงับกพร่อง เพื่อจะป้องกันความผิดพลาดในจุดต่าง ๆ ซ่ึงในท่ีน้ีได้
ผูท้รงคุณวฒิุไดก้ล่าวถึงหลกัเหตุผลท่ีเป็นวถีิชีวติ มาเป็นหลกัฐานยนืยนัวา่ การวางแผนทางการแนว
พุทธตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยปัจจยัหลาย ๆ อย่างมาประกอบเขา้ดว้ยกนั จึงจะสามารถวางแผนทางการเงิน
ไปสู่เป้าหมายได ้
 ๔.๑.๓ ยดึแนวคิดของหลกัอธิษฐานธรรม ๔ เพ่ือการวางแผนขั้นต้น 
 เพื่อความเขา้ใจชดัโดยใชห้ลกับูรณาการแนวพุทธเพื่อกาํกบัดูและสร้างแรงจูงใจ เพื่อการ
วางแผนในขั้นตอนเบ้ืองตน้ ท่ีจะก้าวไปสู่ความมัน่คง ท่ีจะเร่ิมการมุ่งมัน่พฒันาการตวับุคคลให้
บรรลุจุดหมายท่ีวางไว ้ตอ้งอาศยัหลกัธรรมแนวพุทธเขา้ไปเสริมเพิ่มเพื่อให้เกิดความเขม้แข็งใน
การท่ีจะริเร่ิมขั้นตอนแรกท่ีจะเขา้สู่กระบวนการดา้นการเงิน เพื่อจะไดด้าํเนินการไปสู่วิธีการนั้นได้
อย่างมัน่ใจ โดยอาศยัหลักอธิษฐานธรรม ท่ีช่วยประคบัประครองให้ดาํเนินไปสู่กระบวนการ             
อธิฐานธรรม ๔ เพื่อการเร่ิมตน้อยา่งมัง่คง 
 ๑. เร่ิมด้วยปัญญา มีความรู้ความเขา้ใจการดาํเนินชีวิต ทราบความตอ้งการพื้นฐานของชีวิต
ท่ีแท ้พร้อมกบัมีความตั้งใจแน่วแน่เพื่อ การวางแผนพฒันาศกัยภาพตวัเอง 
 ๒. ต้องมีสัจจะ มีความปรารถนามัน่คง ซ่ือสัตยต่์อตวัเอง ยินดีพอใจ สร้างสรรคพ์ฒันางาน
เพื่อชีวติ และความดีงามต่าง ๆ อยา่งจริงจงั 
 ๓. ยึดหลักจาคะ มีความกล้าหาญ ยินดีในการแบ่งปัน ยอมเสียสละความสุขส่วนตัว               
เพื่อส่ิงท่ีดีกวา่ เพื่อพร้อมท่ีจะฝึกตน พฒันาตน ตามหลกัทานเพื่อการพฒันา 

                                                        
 ๖สัมภาษณ์ พระเทพวสุิทธิกว,ี เลขาธิการศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนา, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓. 
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 ๔. มั่นคงในอุปสมะ ไม่ประมาท มีมัง่คงเด็ดเดียว ไม่สั่นไหว ไปตามกระแส โลกธรรมซ่ึงส่ิงเยา้ยวน 
และเร้าอารมณ์ใหลุ่้มหลงเผลอสติ ตกอยูใ่นความประมาท  
 หลกัอธิษฐานธรรมชุดน้ีผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์เขา้มาเพื่อใช้เป็นองค์ร่วมของการดาํเนินการ
ตรวจสอบ พร้อมเร่ิมขบัเคล่ือนการวางแผนทางการเงิน เพื่อปรับทศันคติ สร้างความเขา้ใจ วิธีการ 
ตอ้งยดึหลกัพุทธธรรมชุดน้ี เพื่อเสริมสร้างพฒันาเติมเตม็โดยกา้วไปสู่ความสาํเร็จไดอ้ยา่งมัน่ใจ  
 ๔.๑.๔ การสังเคราะห์การบูรณาการทางการเงินในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 
 การวางแผนทางการเงินแนวพุทธ ซ่ึงมีองค์ประกอบตามการวางแผนทางการเงินทัว่ไป           
ซ่ึงในยคุปัจจุบนั ผูท่ี้ทาํการวางแผนทางการเงินท่ีประสบผลสําเร็จไดด้ว้ยความมุ่งมัน่พฒันาตนเอง
ตามท่ีตั้งใจไว ้เม่ือกระแสสังคมเปล่ียนแปลงไปยุคสมยักา้วลํ้ าดว้ยกระบวนการวิธีบริหารจดัการ
ต่างๆ มากมาย ทาํให้การวางแผนทางการเงิน ดงักล่าวแลว้ว่า ปัจจุบนัเคร่ืองมือทางการเงินหรือ
รูปแบบทางการเงินมีความซบัซ้อนและความหลากหลายมาก ทาํให้ผูค้นส่วนใหญ่คิดวา่ยากเกินไป 
จึงจาํเป็นว่าตอ้งหลกัการด้านองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นท่ีพึ่ง เป็นแนวทางท่ีไม่ยุ่งยาก และเห็น
ชดัเจนเลยว่า ทาํได้ โดยท่ีจะให้ผูท่ี้ตอ้งการจะบรรลุวตัถุประสงค์ทางการเงินนั้นมีแนวทางท่ีจะ
เป็นไปไดแ้น่นอน การท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ในพุทธศาสนาพบวา่ กลัยาณมิตรคือท่ีปรึกษาทางการเงิน
ท่ีดีนั้นมีความจาํเป็นมาก รวมถึงตนเองตอ้งมีแนวคิดท่ีดี คือโยนิโสนมสิการ ซ่ึงหลกัธรรมตรงน้ีมี
อยูใ่นพระพุทธศาสนามีองคค์วามรู้ท่ีเป็นหลกัการท่ีชดัเจน สมเหตุผลวา่ การท่ีบุคคลจะทาํการใดให้
ไดบ้รรลุเป้าหมายตอ้งมีความตั้งใจ ผูท่ี้ใหส้ัมภาษณ์หลายท่านก็กล่าวไว ้ยืนยนับอกตรงกนัวา่ ตอ้งมี
ความตั้งใจจริง ส่ิงน้ีจึงตรงกับหลักอธิษฐานธรรม ๔ ในพระพุทธศาสนา ซ่ึงอธิษฐานธรรมน้ี                
มีองค์ประกอบ ๔ อย่าง คือ ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ เป็นหลกัการชัดเจน ท่ีต้องเร่ิมตน้ด้วย
ความคิด รู้เขา้ใจ ก่อนอ่ืน การตรวจสอบสถานทางการเงินก็เช่นกนั ตอ้งรู้ก่อน ว่ามีอะไร แค่ไหน 
เพียงใด แลว้ตั้งใจเพื่อจะทาํอะไร ตรงน้ีคือ Goal เป็นเป้าหมายประสงคท่ี์ชดัเจน จากนั้นจะเห็นไดว้่า 
หลกัการทัว่ไปของการตรวจสุขภาพทางการเงิน ซ่ึงยงัคงเป็นศาสตร์ท่ีใช้อยู่ แต่เม่ือมาบูรณาการเสริม 
เติมเต็มเข้ากันแล้วถือว่า การสังเคราะห์เอาองค์ความรู้น้ีเข้าไปผนวกเป็นหลักการท่ีเป็นเร่ือง                     
ผูว้างแผนทางการเงินตอ้งยดึเป็นวชิาการแม่แบบในการท่ีทาํใหต้นเองถึงเป้าหมายได ้ 
 องคค์วามรู้ใหม่ ท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาวิจยัพบวา่ เป็นตวัเสริมรากฐานในการวางแผนทาง
การเงินให้มีชีวิตข้ึน เพื่อให้เห็นถึงความเป็นจริงในวิถีชีวิตได้ว่า การท่ีผูค้นหลาย ๆ ท่านท่ีไม่
ประสบผลสําเร็จเพราะขาดการตั้งใจท่ีจะทาํอย่างจริงจงั เพราะขาดคนแนะนาํท่ีดีคือกลัยาณมิตร  
โดยในช่วงเวลาท่ีดาํเนินการวางแผนและทาํตามแผนนั้นแลว้ ทุกอยา่งท่ีวางแผนไวย้อ่มมีอุปสรรค
ปัญหาแน่นอน แต่เพื่อเติมหลกัวิชาในทางพระพุทธศาสนาเขา้ไปให้ครบถว้น ซ่ึงผูท้รงคุณวุฒิทุก
ท่านก็ยนืยนัวา่ ถา้มีหลกัการในอธิษฐานธรรมไปเป็นองคร่์วมของการวางแผนทางการเงินถือวา่เป็น
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องค์ความรู้ใหม่ ซ่ึงเป็นของพระพุทธเจา้ตรัสไวน้ั้น เป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจ 
โดยยดึองคป์ระกอบ ดา้นปัญญา ดา้นสัจจะ ดา้นจาคะ และอุปสมะน้ีเขา้มาช่วย จะเป็นตวัขบัเคล่ือน 
ประคบัประคอง ช่วยเหลือในขณะท่ีมีเหตุปัจจยัจะใช้มีการสะดุด หรือทอ้ถอยต่อการกระทาํตาม
แผน ถึงแมว้่าหลกัการส่วนอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นด้านฐานะ การศึกษา ตาํแหน่งหน้าท่ีการงานต่าง ๆ               
แต่อย่าลืมว่า  ความเป็นปุถุชน และสังคมท่ีย ังมีปัจจัยด้วย เพื่อนหรือคําพูดของคนอ่ืน ๆ                             
ท่ีวิพากษ์วิจารณ์อนัเป็นปัจจยัภายนอกท่ีจะการวางแผนการเงินท่ีดาํเนินไปอยู่เกิดความผิดพลาด
ลม้เหลวได้ ดงันั้น การท่ีอธิษฐานธรรม ๔ เขา้มาองค์ร่วมเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงจะเช่ือมประสาน
การบริหารจัดการในกระบวนการเร่ิมต้นของผูท่ี้ต้องการประสบความสําเร็จทางการเงินได้มี
หลกัประกนั และความมัง่คงท่ียืนยนัไดว้า่ ตอ้งประสบความสําเร็จไดแ้น่นอน ซ่ึงสารถมาสรุปผล
ปรากฏไดด้ว้ยแผนท่ีแนวคิดหลกัธรรมการเร่ิมตรวจสอบและวางแผนทางการเงิน ดงัน้ี 
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แผนภูมิที ่๔.๑ แผนทีแ่นวคิดหลกัธรรมการเร่ิมตรวจสอบและวางแผนทางการเงิน 

๔.๒ การวางแผนการบริหารจัดการชีวติด้านการเงิน 
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 การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวน้ั้น ตอ้งมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี เร่ิมท่ีการวางแผน
เป็นอันดับแรก ซ่ึงในโลกยุคปัจจุบัน บริษัทท่ีเปิดทาํธุรกิจด้านการวางแผนนั้ น เจริญรุ่งเรือง          
และสร้างผลประโยชน์ให้กบัธุรกิจนั้น ๆ อย่างมากมาย ซ่ึงส่ิงท่ีสร้างสรรค์นั้นจะสําเร็จได้จริง             
แต่มิได้หมายความว่าจะถูกตอ้งดีงามเสมอไป ซ่ึงตอ้งมีการศึกษาองค์ความรู้ความเขา้ใจก่อนว่า           
เม่ือมนุษยท์ัว่ไปประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมเพื่อสร้างผลประโยชน์แลว้ จะตอ้งทาํให้คนอ่ืน ๆ ไดดี้ 
และอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข แต่ถา้เบ้ืองหลงัความสําเร็จแต่กลบัเบียดเบียนกนัในรูปแบบต่าง ๆ           
ท่ีซบัซอ้น ยอ่มนาํความซ่ึงความเสียหายในภายหลงั หลกัพุทธศาสตร์จึงเป็นแนวทางวิธีอีกอยา่งท่ีมี
องคค์วามรู้ สร้างสรรคป์ระโยชน์ให้กบับุคคลแลว้ยงัทาํให้องคป์ระกอบส่วนอ่ืน ๆ หรือบุคคลอ่ืนดี
งามดว้ย ไม่ทาํการเบียดเบียน สัตว ์ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม แต่กบัทาํให้มนุษยทุ์กคนอยู่ร่วมกนัได ้ 
ทํามาหากินกันอย่างสุจริตยุติธรรม ดําเนินชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนกัน น้ีคือจุดยืนหลักของ                 
พุทธศาสนา การประกอบอาชีพเพื่อท่ีจะให้ได้มาซ่ึงเงิน จุดยืนคืออาชีพ ต้องเป็นสัมมาชีพ 
(สัมมาอาชีวะ) ในฐานทางพุทธศาสนาเนน้หลกัศีล ๕ เป็นมาตรฐานมนุษยใ์นศีลขอ้ท่ี ๒ จึงกล่าวถึง
ทรัพย์สินเป็นสิทธิอนัชอบธรรมของมนุษย์ โดยเป็นเบญจธรรมข้อท่ี ๒ คู่กันท่ีเรียกว่าต้องมี
สัมมาชีพ คือ อาชีพท่ีถูกต้องดีงามซ่ึงประกอบหรือทําแล้วไม่เป็นละเมิดทรัพย์สินของผูอ่ื้น                    
ซ่ึงหลกัการวิถีพุทธมีจุดเด่นตรงน้ี ไดส้อดคลอ้งกบัการท่ี ผูศ้าสตราจารย ์ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ 
ใหส้ัมภาษณ์วา่ 

  การเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ เราก็ไม่อยากจะช้ีนาํ ซ่ึงกล่าวเคยบอกว่ามกัจะช้ี
ผิด ด้วยสาเหตุน้ี ก็เลยต่างคนก็ต่างมอบความไวใ้จกัน โดยสามีเขาเป็นผูล้งทุน             
และเราเองสองคนก็เขา้ปฏิบติัธรรมกบัคุณแม่สิริ อย่างน้อยเม่ือเราปฏิบติัธรรมก็ได้
ถือศีลหา้ คนเราเม่ือถือศีลหา้ แลว้ เม่ือเราไวใ้จวา่เขาไม่ผิดศีลห้า เราเองก็ไวใ้จวา่เขา
ไม่เอาเงินไปไหน นอกเสียจากการวางแผนทางการเงินผิด ซ่ึงมนัก็เป็นเร่ืองของโลก 
เร่ืองของความเขา้ใจปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจซ่ึงเราก็ถือว่าเงินก็ไม่ได้หายไป
ในทางท่ีผิดศีล คือไม่ใช่นาํเงินไปมีครอบครัวใหม่ มีเมียน้อยซ่ึงเราก็วางใจ เขาไม่
นาํไปยุง่กบัอบายมุข ซ่ึงการตรวจของสอบกนันั้นก็คือ จะคุยกนับา้งเพราะเราถือว่า
เขาเป็นคนวางแผนครอบครัว เราก็จะคุยว่าการเงินเป็นอย่างไร มีมากหรือมีน้อย  
ช่วงน้ีไดเ้ยอะไหม เขาลงทุนอะไรบา้ง แต่จะไม่ไดล้งไปถามเยอะในแง่ท่ีวา่ไม่ให้เขา
ไม่คิดวา่เราไม่ไวใ้จ ส่วนมากก็ถามถึงเร่ืองทรัพยสิ์นวา่มีอะไรบา้ง เขาจะเป็นคนจีน 
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เดิมเขาเป็นคนรวยเลย ทาํธุรกิจขายยา ช่วงปี ๒๕๒๖ ธุรกิจนั้นเจ้งไป เขาเอง                  
ก็จะตอ้งวางแผนกบัชีวติ๗  

  

 จากขอ้มูลท่ีใหส้ัมภาษณ์ จากนกัวชิาการท่ีเป็นพุทธศาสนิกชน มีเหตุผลหลากหลาย รวมไป
ถึงองคป์ระกอบส่ิงต่าง ๆ อีกมาก และส่ิงท่ีสําคญัคือองคค์วามรู้แนวพุทธยงัเป็นประโยชน์ท่ีมนุษย์
ควรศึกษา หลกัมตัตญัํุตา ประมาณคาดคะเนการเร่ืองบริหารค่าใชจ่้าย (Budgeting) ให้สอดคลอ้ง
กบัรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บ แลว้นาํมาบูรณาการ ใชด้า้นการวางแผนจดัการบริหารชีวิตด้านการเงิน 
ซ่ึงจะมีเน้ือหาท่ีจะกล่าวต่อไป 
 ๔.๒.๑ บทบาทของงบประมาณในการวางแผนการเงิน 
 งบประมาณ (Budgeting) คือ การจดัระบบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดคะเน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับ ซ่ึงในงบประมาณจะประกอบดว้ยการ
ประมาณค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในระยะสั้น เพื่อควบคุมค่าใชจ่้ายเหล่านั้นให้อยูภ่ายในขอบเขตท่ีตอ้งการ 
ทาํใหบุ้คคลสามารถคาดคะเนไดว้า่จะมีเงินพอใชใ้นวนัหนา้หรือไม่ซ่ึงบทบาทตรงน้ีอยูท่ี่พฤติกรรม
ของบุคคล ถา้ความมุ่งมัน่ปรารถนาท่ีสร้างฐานะชีวติตนเอง ครอบครัวให้มัง่คัง่ร่ํารวย ตอ้งมีอุดมคติ
ยดึหลกับริการจดัการท่ีอาศยัปัญญาจดัการ และไม่ล่วงละเมิดกติกาสัญญาใจในส่ิงท่ีตนกาํลงัจดัสรร 
ดว้ยความโลภเกินไป ตรงจุดน้ีถือวา่สําคญัมาก เม่ือการคาดการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเงินท่ีตอ้ง
ให้หลกัตกักะ เขา้ใจบทบาทหน้าท่ี จิตวิทยาการจดัการในการเก่ียวขอ้งกบัส่ิงน้ีดว้ย ตอ้งตระหนกัให้
มัน่คง พร้อมรองรับส่ิงท่ีไม่แน่นอน ด้วยการหาหลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีสามารถนํามายึดให้ให้
เหมาะสม และระวงัอยา่งยิง่ ดงันั้นในพุทธวธีิ จึงมีหลกัการใชจ่้ายทรัพยใ์นการใหเ้งินทาํงาน และใช้
เวลาในการทาํเงิน เช่นหลกัหวัใจเศรษฐี ความขยนัและใชท้รัพยเ์ป็น การขยนัตอ้งถูกเวลา ถูกท่ี และ
ทรัพยสิ์นใชเ้งิน วางแผนวา่จะใชส่ิ้งใดบา้ง ย่อมมีผลเพื่อเพิ่มพูนฐานะทางการเงินได ้โดยจากการ
สัมภาษณ์พระเทพวสุิทธิกว ีนกัวชิาการอาจารยส์อนของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั กล่าววา่  

  ในหลกัการตรงน้ี ใช้องค์ความรู้ด้านสันโดษ ยึดให้มัน่และเขา้ใจบทบาท
หลกัธรรมให้มัน่คง เร่ืองท่ีจะไปจดัการแผนในระยะเวลาต่าง ๆ ไดดี้ พอเพียงตรงน้ี 
ไม่ใช่เวลาอ่ืน เพื่อจดัการตรงน้ีดี มัน่คง ก็เปล่ียนปรับยุทธวิธีการเงินไดอี้ก ก็ให้หลกั
สันโดษแลว้ ไม่ใช่สันโดษอยูแ่ค่น้ี ไม่สันโดษในกุศล ในส่ิงท่ีเจริญกา้วหนา้ ซ่ึงตอ้ง
พิจารณาให้ชดั เร่ืองน้ีจริง ๆ ตอ้งวิเคราะห์หลกัพุทธศาสตร์วา่ ใชอ้ยา่งไร เวลาไหน 
ในส่วนของเร่ืองสันโดษ คาํวา่ สันโดษ คือ พอใจส่ิงท่ีมียินดีส่ิงท่ีได ้สมมติวา่เราทาํ
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 ๙๖ 

การค้าลงทุนไป สองหม่ืนล้านประมาณว่าใช้เวลา ห้าปี ได้กาํลังสักห้าร้อยล้าน              
แต่ปรากฏว่าไม่ไดห้้าร้อยบาทแต่อาจจะได้มาสักร้อยห้าสิบล้านก็อย่าเพิ่งฝ่ออย่าง
เพิ่งทอ้เท่านั้นเอง มีหม่ืนลา้น แสนลา้นไม่ใช่ผิดสันโดษ หรือคนท่ีไม่มีเลยก็ไม่ผิด
สันโดษ เราตอ้งรู้จกัคาํวา่สันโดษคือหน่ึงเราตอ้งพอใจกบัลาภท่ีไดม้า สองพอใจกบั
กําลังท่ีได้มา สามพอใจตามความเหมาะสม คําว่าพอใจทั้ งสามน้ีต้องไปดูกัน
รายละเอียดว่าความเหมาะสมของเรานั้ นว่าเท่าไรจึงเหมาะกับเราในแนวทาง            
พุทธศาสนานั้ น ให้รู้จักสันโดษ รู้จักพอเพียงด้วย คือต้องสํารวจตัวเราเองด้วย
ตลอดเวลา๘ 

  

 การใชห้ลกัพุทธบริหารจดัการ เพื่อการทาํงบประมาณนบัวา่มีประโยชน์อยา่งยิ่งต่อบุคคล
และครอบครัวของเขา เพราะช่วยให้การใชจ่้ายต่าง ๆ อยูภ่ายในขอบเขตที่กาํหนดไว ้ทาํให้ไม่เกิด
ปัญหาการใชจ่้ายเงินเกินตวั หรือการซ้ือหาส่ิงใดโดยไม่ไดมี้การวางแผนไวล่้วงหนา้ และเม่ือมีการ
ควบคุมค่าใชจ้่ายให้อยูภ่ายในขอบเขตแลว้ก็จะทาํให้มีเงินเหลือใช้ สามารถออมไวส้ําหรับวนั
ขา้งหนา้ได ้นอกจากนั้นในงบประมาณซ่ึงไดมี้การประมาณค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
ไวล่้วงหนา้ ก็จะทาํให้ไม่มีปัญหาเมื่อถึงเวลาที่จะตอ้งจ่ายเงินออกไปจริง ๆ เพราะไดม้ีการเตรียม
ค่าใช่จ่ายนั้นเผื่อไวแ้ลว้ ตวัอย่างเช่น การจ่ายค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็ดี การชาํระหน้ีสิน 
หรือคืนเงินกูก้็ดี จะสามารถชาํระเงินไดภ้ายในเวลากาํหนดไม่ตอ้งถูกฟ้องร้องให้เสียหายหรือทาํ
ให้เสียเครดิตได ้อยา่งไรก็ตาม ควรระลึกวา่การทาํงบประมาณที่ดีจะใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเต็มท่ีก็
ต่อเม่ืองบประมาณนั้นตอ้งง่ายแก่การเขา้ใจมีความคล่องตวัในการใชแ้ละสามารถปรับปรุงแกไ้ขไดเ้สมอ
ทั้งน้ีโดยจะไม่จุกจิกหรือหยุมหยิมเกินไปจนตอ้งมาเสียเวลามากมายในการจดัทาํงบประมาณ 
 การทาํงบประมาณเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีทาํให้เป้าหมายทางการเงินระยะสั้ น (short-term 
financial goals) ของบุคคลประสบความสําเร็จ และเม่ือเป้าหมายระยะสั้นท่ีบุคคลวางไวป้ระสบ
ความสําเร็จแล้วก็จะเป็นการสร้างฐานความมัน่คงทางการเงินต่อ ๆ ไป อนัจะทาํให้เป้าหมาย
ทางการเงินระยะยาว (Long-term financial goals) ของเขาประสบความสาํเร็จไปดว้ย 
 ๔.๒.๒ การจัดท างบประมาณเงินสด  
 การทาํงบประมาณเป็นการประมาณการรายได ้และค่าใชจ่้ายของบุคคลท่ีคาดวา่จะมีข้ึนใน
อนาคตข้างหน้า ซ่ึงรายได้และค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีจะต้องเป็นรายการท่ีอยู่ในรูปของเงินสดเท่านั้น 
(cash basis) ดงันั้นงบประมาณท่ีทาํข้ึน จึงนิยมเรียกวา่งบประมาณเงินสด (cash budget) โดยท่ีตอ้ง
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 ๙๗ 

จดัสรรเร่ืองระบบการคาดการส่ิงท่ีตอ้งจดัสรรเร่ืองรายไดร้ายจ่ายให้ดี เพราะวา่ จุดน้ีคือ ชะตาชีวิต
เก่ียวกบัการเงิน ท่ีบุคคลไม่ไดว้างแผนจดัการไว ้ก็ให้ไปตามท่ีตอ้งการ ไม่สามารถสืบหาวา่ทาํไมใชไ้ป 
หรือมีส่ิงท่ีย ัว่เยา้ตามกระแสสังคม หรือบุคคลรอบขา้ง ก็เป็นไปตามนั้น นัน่คือส่ิงท่ีผิดพลาดในการ
ท่ีจะไม่ทาํการจดัสรรงบประมาณเงินสดไว ้เพราะส่ิงท่ีตอ้งใช ้ส่ิงท่ีตอ้งจดัสรรในเร่ืองของเงินตอ้ง
ตระหนกัอยา่งรอบคอบ เรียกวา่ ตอ้งมีสติปัญญาตลอด วา่ในแต่ละวนั แต่ละเดือนในระยะสั้น ๆ วา่
จะใชอ้ยา่งไร สินทรัพย ์หน้ีสิน ตรงน้ีจะตอ้งเขา้ไปดูแลจดัการอยา่งไร เพราะเหตุการณ์ของการเงิน
ในระยะสั้น ๆทุกขณะจะมีผลต่อการเงินในระยะยาว ซ่ึงตอ้งเป็นปัจจยัถึงกนั การจดัทาํงบประมาณ
สาํหรับนกัวางแผนการเงินนั้น ตอ้งวางใหล้งตวัมีสภาพคล่อง และเม่ือมีส่ิงท่ีผิดปกติตอ้งทราบทนัที 
ปล่อยปละละเลย ยอ่มเสียหาย และเป็นเหตุ ให้ไม่บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ซ่ึงมีตวัอยา่งการจาก
ใหส้ัมภาษณ์ของ ผูศ้าสตราจารยป์ระจวบ เพิ่มสุวรรณ วา่  

  เร่ืองการใชเ้งิน เช่นการซ้ือของใชใ้หม่ ซ้ือโทรศพัทใ์หม่ มีความสุข แต่นัน่
เป็นความสุขภายนอกเท่านั้นเอง คืออย่างรถ ผมใช้รถมา ๑๘ ปี ซ้ึงน้องเปล่ียน
มาแล้ว ๓-๔ คนั แต่คนัปัจจุบนั ผมก็ใช้มานาน ถามว่าอยากได้คนัใหม่หรือไม่             
แต่เราจะเอาไปอวดใคร เราไม่ใช่นกัธุรกิจ ถามวา่เราซ้ือไดไ้หม จะซ้ือวนัน้ี เด๋ียวน้ีก็
ได ้แต่ถามวา่เราจะซ้ือไปทาํไม ในเม่ือก็ยงัใชไ้ดอ้ยูแ่ลว้ เราจะไปอวดใคร เรามีขบัก็
ดีกว่าข้ึนรถเมล์ ซ่ึงเขาลําบากกว่าเราเยอะ เรามีรถใช้อยู่แล้วไม่เห็นจะเป็นไร 
นกัศึกษาปี ๑ ก็มีรถใหม่กนั นักศึกษา บางคนมีแฟนอยู่ด้วยกนั เป็นคู่ๆ เยอะมาก          
อยูห่อพกั พอ่แม่ก็ไม่รู้ สภาพแวดลอ้มเสียหมดแลว้ ฉุดไม่อยู ่ถา้ผมมีลูกจะไม่ให้อยู่
หอพกั เพราะวา่ ชีวิตจะเสียไปเลย บางคนเรียนบ่าย เพราะเชา้ต่ืนไม่ไหว แมแ้ต่ภาค
เชา้ ก็มาประมาณ ๑๐ โมง สภาพแย ่พวกน้ีเขาลงทะเบียนไม่เสียดายเงินพ่อแม่เลย 
วิชาละ ๔,๕๐๐ บาท บางคน ดร๊อปทิ้ง แลว้ลงใหม่ ผมบอกนักศึกษาว่าพวกเธอรู้
ไหมวา่พอ่แม่หาเงินมาไม่เสียดายเหรอ บอกตอนน้ีก็ไม่รู้ แต่พวกเธอจะรู้ นาน ๆ ไป 
สักปี ๗ ถา้ไม่จบ บางคนก็ไม่มาเรียน เพราะตอ้งมาเรียนกบัรุ่นนอ้ง เพราะรุ่นเธอเขา
ก็เรียน ป.โท กนัหมดแลว้ ก็จะเป็นปัญหา เยอะมาก ยา้ยมาเรียนกนัก็เยอะ มาเรียนต่อมา
จาก ม.หอการคา้ ม. ธุรกจิบณัฑิต บางคนพ่อแม่ ไม่รู้ ขอเงินทุกเทอม แต่ว่าโดนรีไทร์          
แลว้ พ่อแม่ก็ไม่รู้ เด็กบางคนเปล่ียนมือถือกนัยงักบัเปล่ียนเคร่ืองสําอาง บางคนซ้ือ
เคร่ืองเป็นหม่ืน ซ่ึงผมเองราคา ๕ พนั ก็คิดแลว้คิดอีก๙ 
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 ๙๘ 

 จากตวัอย่าง และหลกัฐานเชิงสังคมตรงน้ี แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของบุคคลทัว่ไป 
ระดบันกัศึกษา ซ่ึงอยูร่ะดบัมหาวิทยาลยัเป็นผูเ้รียนรู้หลกัการต่าง ๆมาพอสมควร แต่ดว้ยฐานทาง
จิตใจ ไม่มีสภาพเร่ืองการจดัสรร และคุณค่าของชีวติทางการเงินอยา่งชดัเจน ไม่ทราบวา่ เมล็ดเงินท่ี
ใชอ้ยูม่นัมีสภาพเป็นมาอยา่งไร ส่ิงท่ีขาดหายในคืออะไร เม่ือวเิคราะห์เชิงสังคมแลว้วา่ บุคคลทัว่ไป
ยงัความใชเ้งินตามความตอ้งการของตนเอง ตรงน้ีพลาดเป้าหมายสาระสําคญัของเงินท่ีจะให้ให้ตรง
หลกั และจดัสรรให้ถูกวิธี ในทางพระพุทธศาสนา จึงมีหลกักามโภคี ในการแสวงหาความสุขจาก
เงินและจะใชเ้งินตอ้งมีหลกัของอาทิยโภคิยะ วา่ส่วนใด ท่ีจะใชเ้พื่อคุณค่าในดา้นต่าง ๆ เพราะไม่วา่
อย่างไรก็ตาม กระแสเงินในสังคมโลก ก็ต้องมีการหมุนไปเหมือนนํ้ าท่ีต้องไหลไปไม่หยุด                  
แต่สภาพท่ีดี คือบุคคลตอ้งมีหลกัยึดเร่ืองการจดัทาํงบประมาณเงินสดไวด้้วย เพราะดงัตวัอย่างท่ี
กล่าวมา เพียงแค่คิดไม่เห็น ต่างจากคนท่ีจะใช้เงิน มีโยนิโสมนสิการก่อน มีเหตุผลท่ีจะใช้ และมี
แผนการเพื่อจะใช้ส่วนน้ีไวแ้ลว้ ก็สามารถใช้ได ้เพราะมีการจดัสรรทาํงบประมาณการเงินไดก่้อนแลว้              
ถึงว่า การบริหารจดัการชีวิตดา้นการเงินจะส่งผลให้บุคคลดาํเนินชีวิตอย่างมีระบบ รูปแบบท่ีไม่
พลาดเป้าหมาย 
 งบประมาณเงินสด จึงเป็นงบท่ีบอกให้ทราบวา่ในช่วงเวลา ๑ ปีขา้งหนา้ บุคคลจะมีเงินสด
รับเข้ามาเพียงพอกับเงินท่ีจะจ่ายออกไปหรือไม่ จะมีเงินสดคงเหลือหรือเงินสดขาดมือเกิดข้ึน
ประการใด ? เพื่อเจา้ตวัจะไดท้ราบล่วงหนา้และจะไดเ้ตรียมวางแผนจดัหาเงินต่อไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ตามท่ีไดศึ้กษามาแลว้วา่ งบดุลแบะงบรายไดจ้ะบอกให้ทราบวา่ฐานะการเงินของท่านเป็นอยา่งไร 
ท่านกาํลงัยืนอยู ่ณ จุดไหน แต่งบประมาณเงินสดจะบอกให้ทราบวา่ ท่านกาํลงัจะไปไหน (where 
are you going) 
 ขั้นตอนเก่ียวกบัการทาํงบประมาณ (the budgeting process) มี ๔ ขั้นตอน คือ 
 ๑. การคาดคะเนรายไดห้รือเงินสดรับ (Estimating incomes or cash inflow) 
 ๒. การคาดคะเนค่าใชจ่้าย (Estimating expenditures) 
 ๓. การทาํสรุปงบประมาณ (Finalizing the cash budget) 
 ๔. การปรับปรุงงบประมาณ (Adjustments) 
 ๔.๒.๓ การคาดคะเนรายได้หรือเงินสดรับ (Estimating Incomes or Cash Inflow) 
 รายไดข้องบุคคลหรือเงินสดท่ีเขารับเขา้มานั้น มีจากหลายแหล่งดว้ยกนั รายไดบ้างอยา่งเรา
เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น พวกเงินเดือน ค่าจ้าง รายได้ค่าเช่า ดอกเบ้ียรับต่าง ๆ ฯลฯ สามารถ
คาดคะเนจาํนวนท่ีจะรับเข้ามาได้ค่อนข้างแน่นอน ส่วนรายได้บางอย่างเราไม่อาจคาดคะเนได้
แน่นอนนกั เช่น พวกค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เงินรางวลั เงินตอบแทนพิเศษอ่ืน ๆ 
เงินภาษีท่ีไดรั้บคืน หรือเงินประกนัสังคม เงินรับจากกองทุน เงินทดแทน เป็นตน้ จากการคาดการณ์           



 ๙๙ 

ไวต้รงน้ี ตอ้งแยกให้ทราบแน่ชดัว่า ส่ิงท่ีจะเป็นรายไดจ้ริง ๆ มีเท่าไหร่ซ่ึงตอ้งยอมรับว่า หลกัการ
ทางพุทธศาสนาเก่ียวกับกฎของธรรมชาติ ว่าอนิจจัง ความเปล่ียนแปลง เป็นของจริงเกิดข้ึนเสมอ                 
โดยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ ของประเทศไทยก็เขียนไวว้่า ‚พร้อมรองรับ 
ความเปล่ียนแปลง‛ ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัว่า วลีน้ี คือกฎของธรรมชาติ และเป็นความจริงไปชัว่กาล  
แต่ในความจริงน้ี ยงัซ่อนองค์ความรู้มากมาย ถา้ไม่มีความเปล่ียนแปลง ทุกอย่างก็คงเดิม ดงันั้น 
องค์ความรู้น้ีใช้อย่างเข้าใจ ก็ประกอบเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทาํการพฒันาการคาดการณ์โดยการ
วางแผนในแต่ประเด็นท่ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งดีเยีย่ม  
 การคาดการรายได ้ซ่ึงมีผลต่อการการบริหารจดัการชีวิตดา้นการเงิน จากประเด็นดงักล่าว 
จึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนหวงัอยู่เสมอว่า ท่ีมาของรายได้หรือเงินสด ท่ีมาของส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้
อยา่งไรบา้ง ตรงน้ีตอ้งกล่าวเป็นประเด็น ๆ ไป ซ่ึงในแต่ละคนคงมีตาํแหน่ง หน้าท่ีการงาน อาชีพ  
ท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงตอ้งแยกส่วนไปวา่  
 ๑) รายไดห้ลกั 
 ๒) รายไดร้อง 
 ๓) รายไดอ่ื้น ๆ 
 ซ่ึงในแต่ละส่วนนั้น เราตอ้งใส่เอาเองว่า ของเราเองนั้นมีอะไรบา้ง เช่น เงินเดือนประจาํ 
รายได้จากค่าเช่าประจาํ เป็นตน้ ซ่ึงทุกคนมีความแตกต่างกนั ซ่ึงหลกัในพุทธศาสตร์ ไม่มีระบบ
คาดการณ์อะไรพิเศษ แต่ยนืยนัหลกักลางวา่ อุฏฺ าตา วนฺิทเต ธน ํบุคคลบากบัน่ขยนัหมัน่เพียรยอ่ม
หาทรัพยไ์ด้ ซ่ึงตอ้งประกอบไปดว้ยเหตุปัจจยัอีกดา้นเช่น ปํฺ า นรานธ ํรตน ํปัญญาเป็นรัตนะ
ของคนทัง่หลาย ถา้ในระบบของนกัธุรกิจ จะมีหลกัเร่ือง จกัขุมา การมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล วิธูโร 
ความเช่ียวชาญในหนา้ท่ีการงานนั้น ๆ เป็นอยา่งดี นิสสยสัมปันโน ผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีเพื่อนหลา
ยกหลายเครือข่าย กวา้งขวางในสังคม จากขอ้มูลทางพุทธศาสตร์ในประเด็นน้ีมีมากมาย แต่ตอ้งดูวิถี
ชีวติจริงในปัจจุบนั จากการใหส้ัมภาษณ์ของ ดร. ชยัพฒัน์ สหสักุล วา่ 

  ทฤษฎีทางการเงินปัจจุบนัเรียกมาจาก ตะวนัตก และคนส่วนหน่ึงท่ีบริหาร
จดัการการเงินได้มีสูตรคิดตวัเลข ในการวางแผน วางระบบ ซ่ึงเป็นกลุ่มทุนนิยม  
และมีการสร้างเครือข่าย เป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า ปัจจุบนัมีหลายกลุ่ม ปัจจุบนัเป็นเห็น
กนัชดัเจน คือตลาดหุ้น มีหลายอย่าง มีรูปแบบ ระเบียบกติกา ท่ีสร้างให้เงินงอยเงย
ข้ึน เรียกว่านกัเล่นหุ้น ซ่ึงเจา้ของธุรกิจไดส้ร้างฐานะกิจการของตนเอง แลว้นาํเขา้
ไปสู่ตลาดหุ้น กลุ่มเงินทุนก็มีการเขา้ซ้ือขายการลงทุนกนั เรียกวา่มีการซ้ือเก็งกาํไร 
แหล่งเงินทุน อยูใ่นตลาดหุน้แลว้ คนทัว่ไปมีสิทธ์ิซ้ือขายกนั เอาล่ะตรงน้ีมาคิดกนัวา่ 
เหมือนคุณลงทุนใด ๆ คุณตอ้งไม่เส่ียง เดินสายกลาง เหมือนคุณเล่นหุ้น คุณจะเลือก



 ๑๐๐ 

เล่นกลาง ๆ อีกแบบหน่ึงท่ีคนรับไม่ได้ ตอนท่ีซ้ือราคาแพงแต่พอขายราคาลง             
คุณก็ทาํใจไม่ได ้แต่ในทางพุทธศาสนาคุณสามารถปล่อยวางได ้คุณก็ปล่อยวางไว ้
แต่บางคนทาํใจไม่ได ้เช่น ผมเองเวลาหุ้นลง ผมก็ทาํใจไม่ได ้ยงัคงมีความเจ็บปวด
กบัมนัเป็นปี แต่ถา้เราอยูก่บัปัจจุบนัแลว้เราตอ้งตดันะวา่ขาดทุนแลว้นะจิตใจเราก็จะแย ่
คิดเร่ืองการงานไม่ปล่อยวาง แม้ว่าหุ้นจะเด้งข้ึนไปใหม่ เราก็ไม่ต้องดีใจมาก          
เราก็ตอ้งปล่อยวาง คือ เรา คือ ตอ้งการกาํไร คือถา้เรานาํหลกัพุทธศาสนาเขา้มาใช้
ตรงน้ีแหละ๑๐  

  

 การคาดการณ์รายไดเ้ก่ียวกบัเงินนั้น ตอ้งมีหลกัยึดให้มัน่ในความจริง เพราะคนส่วนใหญ่
คาดการณ์ไวแ้ล้ว ผลได้ดังท่ีหวงัจะไม่เป็นปัญหา แต่เม่ือขาดทุน ก็จะมีการทวงคืน ระบบการ
ผิดพลาดของการวางแผนทางการเงินจะเกิดข้ึนทันท่ี ซ่ึงจากประสบการณ์ดังบทสัมภาษณ์                
เป็นหลกัฐานพบวา่ เพราะคนส่วนใหญ่จะไปไม่ถึง ด่านน้ีเลย พอไดค้นจะดีใจมากเกินไป พอเสีย
ขาดทุนก็เสียใจเกินไป ชีวิตก็จะอยู่ในว ังวนแบบน้ี ชีวิตก็ไม่ เป็นสุข ดังนั้ นจึงต้องใช้หลัก                  
พุทธศาสตร์ในส่วนต่าง ๆ เขม้เติมเตม็บูรณาการเสริม  

มีหลกัการดงัน้ีคือ 
๑) มีแผนการคาดการทางการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี 
๒) มีการฝึกฝนการยอมรับความเปล่ียนแปลง 
๓) ใชห้ลกัพุทธศาสตร์ร่างแผนการเงิน 

 เพื่อให้หลักการคาดการเงินในส่วนของรายได้มีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด          
ต้องหมั่นศึกษา ฝึกฝนความเช่ียวชาญ หาผู ้รู้ชํานาญในด้านนั้ น ๆ เป็นท่ีปรึกษา และต้องยึด               
หลกัพุทธศาสตร์ว่า อย่าโลภ หรือพลาดไปแล้วอย่าคิดแก้แคน้ เอาคืนให้ได้ และมัน่คงในความ      
ตั้งใจเดิม อยา่เปล่ียน หรือเส่ียงง่าย ๆ กบัอารมณ์ตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและดาํเนินไป
ตามแผนท่ีวางไว ้
 ๔.๒.๔ หลกัโภควภิาคในการบริหารจัดการด้านการเงินแนวพุทธ 
 การบริหารจดัการดา้นการเงิน ซ่ึงตามหลกัพุทธศาสตร์กล่าวไวโ้ดยใชศ้พัทว์า่ ทรัพย ์ซ่ึงใน
โลกยุคปัจจุบนัในอตัราแลกเปล่ียนจากทรัพยโ์ดยเป็นอตัราทางการเงิน เป็นตวับ่งช้ีสถานภาพ            
ทางทรัพย์สินแทน จึงต้องทาํความเข้าใจให้ตรงกันว่า เร่ืองทรัพย์สิน หรือการเงินในท่ีน้ีคือ                    

                                                        
 ๑๐สัมภาษณ์ ดร. ชยัพฒัน์ สหัสกุล, ประธานกรรมการนโยบายวิจยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 

๑๓ กนัยายน ๒๕๕๓. 



 ๑๐๑ 

เร่ืองเดียวกนั ประเด็นเดียวกนั เพื่อวตัถุประสงคก์็คือเอาไวใ้ชส้อยบริโภค แลกเปล่ียนวตัถุส่ิงของท่ี
ตอ้งการต่าง ๆ ตามความตอ้งการ ในหลกัพุทธธรรมมีหวัใจสาํคญั คือ หลกัโภควิภาค ๔ โดยจดัสรร
เป็น ๔ ส่วน ซ่ึงในท่ีน้ี จะใชค้าํวา่เงิน เพื่อบูรณาการใหเ้ขา้กบัการวางแผนทางการเงิน ตามหลกัโภควภิาค คือ 

ส่วนที ่๑ ใชจ่้ายเล้ียงตวัเอง เล้ียงคนท่ีควรบาํรุงตามหลกัทิศ ๖และทาํประโยชน์  
ส่วนที ่๒ และส่วนที ่๓ ใชล้งทุนประกอบการงาน ทาํธุรกิจต่าง ๆ 
ส่วนที ่๔ เก็บออมไว ้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใชใ้นคราวจาํเป็น 

 การปฏิบติัตามโภควภิาค ๔ น้ี พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย ์ไดใ้หส้าระสาํคญัไวว้า่  
  สาํหรับพระพุทธศาสนานั้น หลกัของโภควิภาค เป็นแผนแม่แบบ ท่ีจดัสรร
ระบบบริหารสัดส่วนไวอ้ย่างมีคุณค่าในฐานะเป็นหลกัในการใช้จ่ายทรัพยสิ์นเงิน
ทองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง บุคคลรอบข้าง และในทางเศรษฐกิจ 
พระพุทธศาสนาถือวา่ ความสุขทางเศรษฐกิจมิใช่การมีทรัพยสิ์นเงินทองเพียงอยา่ง
เดียว แต่อยู่ท่ีวิธีการท่ีได้มาและการบริหารจัดการกับทรัพย์สินท่ีมีอยู่ให้เกิด 
ประโยชน์และมีคุณค่าอย่างท่ีสุด การใช้ทรัพยไ์ม่ใช่ให้ตกเป็นทาส แต่ให้เป็นนาย
ทรัพย ์มีเพื่อรับใชม้นุษย ์เป็นอุปกรณ์สาํหรับทาํประโยชน์ไหก้บัมนุษย์๑๑  

 การบริหารจดัการการเงิน แนวพุทธ ถือว่าเป็นเส้นทางเลือกในกลุ่มพุทธศาสนิกชนและ
ผูส้นใจ โดยตอ้งให้แนวพุทธนั้น ตอ้งวิเคราะห์ให้ดีก่อนว่า การเงิน ซ่ึงในส่วนภาษาบาลี หมายถึง 
โภคสัมบติั โภคทรัพย์ เม่ือดูจากบทบาทหนา้ท่ีว่าเราจะบริหารจดัการโภคทรัพยใ์ห้มีมาก ๆ โดยมี
การงอกเงยข้ึนมา โดยตวัของโภคทรัพยเ์อง หรือตวัการเงินนั้น จะมีข้ึนไดอ้ยา่งไร ตรงน้ีตรงกบัการ
ลงทุน ซ่ึงหลกัการบริหารจุดน้ีเรียกว่า โภควิภาค ในส่วนของการลงทุน และการใช้จ่าย เป็นเร่ือง
ของรายงาน จุดน้ีเรียกวา่ บริโภคใชส้อย และส่วนท่ีตอ้งเก็บออมทรัพย ์จุดน้ีก็เรียกวา่ เก็บไว ้ไม่ใช้
จ่ายใช้เม่ือยามจาํเป็นเท่านั้น ซ่ึงหลกัการบริหารทัว่ไป ก็เป็นเช่นเดียวกัน แต่ตรงท่ีพุทธศาสตร์           
ในหลกัคาํสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสแสดงไวน้ั้น เป็นหลกัวชิาการเพื่อใหผู้ใ้ชน้าํไปเป็น
ยทุธวธีิบริหารจดัการทรัพย ์ซ่ึงตอ้งหาองคค์วามรู้ และเช่ือมโยงในส่วนต่าง ๆ ให้เขา้ส่วนก่อนวา่ ขอ้ดี 
และเป็นจุดเด่นในแนวพุทธ ซ่ึงแบ่งเป็น ๓ ประเด็นหลกั ๆ คือ  
 ๑. เร่ืองการใช้จ่าย ถือวา่เป็นประเด็นเป้าหมายของชีวิตทางการเงิน ในพุทธศาสตร์เดินทาง
สายกลาง ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ประหยดัเกินไป โดยดูเกณฑ์การใช้เงินตรงท่ี สามารถหาเงินมาได้ มีการ
แบ่งมาใช้ในทุกกิจกรรมในการดาํรงชีวิต ไม่ว่าจะเส้ือ ผา้ หน้า ผม การใช้จ่ายตามท่ีตอ้งการนั้น 
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มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๖ มีนาคม ๒๕๕๔. 



 ๑๐๒ 

พุทธศาสตร์วา่หลกัไวว้า่ ใชไ้ด ้๒๕ % เท่านั้น ซ่ึงปัจจุบนั ถา้หากใชร้ะบบน้ีในทุกครัวเรือนรับรอง
ไดเ้ลยวา่ ไม่มีจน และไม่ฝืดเคือง เป็นระบบท่ีวิเคราะห์แลว้ว่า มีเงิน ๑๐๐ บาท เป็นรายได ้ตอ้งใช้
เพียง ๒๕ บาทเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ พระเทพวสุิทธกว ีกล่าววา่  

  การบริหารกบัการจดัการน้ี หมายถึงการแบ่งส่วน สมมติได้มาหน่ึงบาท            
ก็แบ่งออกเป็นส่ีส่วน ส่วนหน่ึงเป็นส่วนของการใช้สอยส่วนตนส่วนครอบครัว 
ปัจจุบนัน้ียกตวัอย่างเราไดเ้งินเดือน เดือนละหม่ืน คือ ห้าพนับาทเราตอ้งใช้จ่ายใน
ครอบครัวและท่ีเหลือเราตอ้งแบ่งเป็นสามส่วน ซ่ึงส่วนท่ีอาจจะไม่เท่ากนั ส่วนท่ี
สองคือทาํบุญทัว่ไป ส่วนท่ีสามก็คือ ส่วนท่ีบาํรุงมารดาบิดาตอ้งดูแล ส่วนท่ีส่ี คือ
ส่วนท่ีเก็บหอมลอมริมเป็นกองทุนสะสมอาจจะไม่เท่ากนั เช่นหน่ึงร้อยไม่ไดแ้บ่ง 
๒๕ เปอร์เซ็นต์ คือ ดูความเหมาะสมดูสมชีวิตาเขา้มาดว้ย เช่ือมโยงกนัไปฉะนั้น          
ถ้าได้ตรงน้ีก็จะทาํให้ชีวิตเป็นสุขได้ในอนาคตและได้ดูแลผูมี้พระคุณน่ีคือส่วน
บริหารจดัการ๑๒ 

  

 การท่ีมีพุทธศาสตร์แสดงวชิาการตรงน้ี เพราะเหตุวา่ ถา้ไม่มีการใชจ่้าย คงตอ้งอดม้ือกินม้ือ
เพื่อความร่ํารวย คงไม่ไดผ้ลดีอะไร ถึงแมจ้ะมีคงทาํไดก้็ตาม แต่เม่ือมองแลว้จะอยูใ่นระบบค่อนขา้ง
ท่ีไม่ฟุ้งเฟ้อ หรือสุรุ่ยสุร่าย ประเด็นตรงน้ีถือว่า พุทธศาสนามีหลกัฝึกคน ในการใช้จ่าย และใช้
ปัญญาในการใช้เงิน น้ีคือขอ้ดี และจุดเด่น เพราะสมยัปัจจุบนัค่านิยมบริโภคของคนคือประเด็น
ปัญหาของสังคม คือ คนใชเ้ครดิตเงินอนาคต จนเป็นหน้ีสิน และไม่สามารถหามาใชท้ดแทนไดท้นั 
และเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตคอรัปชัน่ทัว่ไป แต่เม่ือมีกระบวนการเรียนรู้ตรงน้ีเขา้มาเพิ่มเติมแลว้ 
ในหลกัวิชาการการเรียนพื้นฐานของเราเยาวชน มีการแจง แสดงเหตุผลว่า ทาํไม ตอ้งใช้สูตรน้ี                
ยอ่มเป็นประเด็นเสริมสร้างทางปัญญา ตอบโจทยด์า้นเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งสมเหตุผลทีเดียว  
 ๒. เร่ืองการลงทุน ซ่ึงประเด็นน้ีสําคญัท่ีสุด เพราะจะเป็นตวัเหมือนและตวัแตกต่างจาก
วิชาการทฤษฎีการลงทุนทัว่ไป ในแนวพุทธ หลกัพุทธศาสตร์ในโภควิภาค ตามท่ีพระพุทธเจา้ได้
ทรงแสดงไว ้การลงทุน คือ ใช้การเงินท่ีมีอยู่เพียง คร่ึงหน่ึงเท่านั้น ตามเกณฑ์การจดัการบริหาร
การเงินใช้รายไดใ้นการลงทุน คือ ๕๐ % เท่านั้น เน้นและย ํ้าให้มัง่คงว่า จะลงทุนได้เพียง ๕๐ % 
ของทรัพยสิ์น ซ่ึงตอ้งมีการวิเคราะห์ความจริงวา่ ทาํไมใชไ้ดแ้ค่นั้น ตรงน้ีเม่ือมองชดัลึกวา่ การลงทุนมี
ความเส่ียงสูง ผูศึ้กษาตอ้งศึกษาให้ดีก่อนการตดัสินใจลงทุน เม่ือเกิดรายไดแ้ลว้ ก็ตอ้งเร่ิมใช้สูตร
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 ๑๐๓ 

แนวพุทธเลยวา่ ๒๕ % สาํหรับใชส้อยบริโภคตามตอ้งการ และเก็บออม ๒๕ % และนาํไปลงทุนได้
เพียง ๕๐% เท่านั้น น้ีคือเกณฑม์าตรฐานแนวพุทธ ขอ้ดีเด่นชดั คือ ลดภาวะความเส่ียงไดสู้ง ไม่เสียงมาก 
เพราะประเด็นหลกัท่ีเกิดผลกระทบเรียกว่า หลายคนตอ้งฆ่าตวัตาย เพราะภาวะล้มละลาย หรือ
กลับมาจุดเร่ิมต้น คือ ไม่มีอะไรเหมือนเดิม เพราะประกอบธุรกิจ ทาํหน้าท่ีการงาน หาเงิน                   
หาทรัพยสิ์นไดม้ากมาย ทาํการลงทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงการเงินท่ีมัง่คง โดยภาวะท่ีทุ่มหมด หรือโลภ
เกินว่าตอ้งไดม้ากกว่าน้ีอีก ทาํให้เกิดภาวะเส่ียง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากประกอบการของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจหลายรายในประเทศมีประสบการณ์ผดิพลาดจาการลงทุน  
 จากทฤษฎีการลงทุน ๕๐ % น้ี เป็นประเด็นสําคญัท่ีตอ้งถอดองคค์วามรู้นาํมาประยุกต์ใช ้
โดยตอ้งอาศยัหลกั และวิธีการตามระบบกลไก ตามวิชาการในโลกยุคปัจจุบนัประกอบเขา้ดว้ยกนั 
และตอ้งมียุทธวิธีปัจจยัสนบัสนุนอีกหลายประการ แต่หลกั ๆ คือ ตอ้งไม่ให้เกิดความโลภเกินตวั 
เพราะจะทาํให้การบริหารจดัการการเงินตามแผนท่ีวางไว้ มีความไม่ย ัง่ยืน เพราะกา้วล่วงฐานะท่ี
เส่ียงเกินไป ดงันั้น พุทธวธีิ จึงจะตอ้งไม่เส่ียงเกินไป เพราะเม่ือผดิพลาด แลว้จะไม่ลม้ละลาย ตกไป
อยู่ในฐานเดิม ซ่ึงการวางแผนแนวพุทธ จะมีผลส่งให้เกิดการพฒันาท่ีไม่ก้าวกระโดด แต่อยู่ใน
ฐานะท่ีมัง่คง และมีความปลอดภยั ซ่ึงฐานะน้ีอาจจะไม่เป็นช่ืนใจ ของคนทัว่ไป เพราะถือว่าเป็น
ความเช่ืองช้า แต่ประเด็นน้ี ขอ้ดีคือ ความปลอดภยัท่ีการลงทุนนั้น ถา้มีการผิดพลาด จะไม่สูญส้ิน
หมด ยงัเหลืออีก ๒๕ % ของเงินออม และเงินสําหรับใช้จ่าย ๒๕ % ถือว่าระบบน้ี มีการปกป้อง 
และป้องกนัความผดิพลาดไวใ้นตวั จากองคค์วามรู้ตรงน้ี จึงเป็นฐานความรู้ท่ีทาํให้นกัวางแผนทาง
การเงิน ตอ้งให้ความสนใจ ใส่ใจ เป็นอย่างยิ่ง ว่าการวางแผนการเงินแนวพุทธ นั้นมีความเติบโต  
ไม่รวดเร็ว ก็จริง แต่ลดความเส่ียงไดดี้ มีความมัน่คง และปลอดภยัสูงกวา่ระบบอ่ืน ๆ ซ่ึงตรงน้ีเป็น
จุดเด่น ของการวางแผนการเงินแนวพุทธ  
 ๓. เร่ืองการออม หมายถึง การเก็บทรัพยสิ์น เม่ือกล่าวถึงศาสตร์ในทางพุทธ สมยัโบราณ  
จะเป็นการฝังดินไว้ เก็บไวใ้นสถานท่ีลึกลับ แต่ในยุคปัจจุบัน สถานการณ์ออมได้เปล่ียนไป           
อาจจะกล่าวไดว้า่ พลิกฝ่ามือเลย การฝากเงินไวใ้นธนาคารอยา่งเดียวในยุคต่อ ๆ มานั้น ถือวา่ใครมี
ทรัพยสิ์นดา้นการเงินจะเก็บไวใ้นธนาคาร แต่ยุคน้ีคงมีปัจจยัหลายอยา่งเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น ภาษีเงินได ้
ภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีสรรพสามิต ซ่ึงรายได้ถูกแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนดงัท่ีกล่าวแลว้ก็ตาม         
ทุกรายได้นั้น ต้องเสียภาษีตามกฎหมายทุกวนัน้ี และยงัมีทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีอีกมากมาย                
ซ่ึงอาศยัความรู้ดา้นน้ีอย่างดี มิฉะนั้น การมีทรัพยสิ์นท่ีเก็บไว ้จะผิดพลาด เพราะถูกเรียกเก็บภาษี
โดยท่ีไม่รู้ตวั หรือไม่ควรมีทรัพยสิ์นประเภทน้ีเสียดีกว่า องค์ความรู้ดา้นการออมในยุคน้ี แสดงไวว้่า 
ควรออม ๑๐ % ของรายได ้แต่ในแนวพุทธ นั้น การออมควรมี ๒๕ % ดงัเหตุผลท่ีวา่ รองรับความ
เส่ียงเพราะความไม่แน่นอนในสังคมโลกยุคปัจจยั รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่สามารถคาดเดาได ้        



 ๑๐๔ 

การออมเป็นส่ิงท่ีตอ้งวางแผนเช่นกนั ในฐานะท่ีตอ้งวางแผนการออม ในฐานองคค์วามรู้ดา้นพุทธศาสตร์ 
ไม่ไดแ้สดงไวต้รง ๆ ว่าออมอย่างไร ดงันั้นคงตอ้งเป็นการต่อยอดนาํเอาองค์ความรู้น้ีไปวิเคราะห์
โดยทฤษฎีทางการเงินในโลกยคุน้ีวา่ การออมอยา่งไร จึงจะไดผ้ลดีงาม และเงินงอกเงย และตอ้งอยู่
ในสถานะท่ีคงท่ีดว้ย คือ ไม่เส่ียงต่อความเสียหาย  
 การออมจึงเป็นปัจจยัสํารองท่ีเป็นตวัรากฐานของชีวิตการเงินของทุกคน หลกัพุทธศาสตร์
จึงจดัสรรระบบน้ีไว ้เป็นหลกัเกณฑว์า่ตอ้งออม หรือเก็บทรัพยไ์ว ้๒๕ % มองในจุดดี คือ มีเงินเก็บ 
การท่ีมีเงินเก็บไว ้เป็นความอุ่นใจอยา่งหน่ึง ในเม่ือมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใช ้เพราะชีวิตอาจจะเจ็บป่วย 
หรืออุบัติเหตุท่ีไม่สามารถคาดเดาได้หลาย ๆ อย่างกับชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง ซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งกบัเรา ตรงน้ีเองพุทธศาสตร์ในระบบการวางแผนทางการเงิน พระพุทธองคไ์ดท้รงแสดง
ระบบโภควิภาคไวแ้ก่ประชาชนทัว่ไป โดยท่ีตอ้งมีการนาํประยุกต์วิเคราะห์ และวางแผนระบบ
การเงินอยูบ่นรากฐาน ท่ีพอดี ไม่เกินประมาณ รู้จกัประมาณในส่ิงท่ีไม่คาดหวงัเกินตวั ค่อยขยบัไป
ตามลาํดบั ไม่กา้วกระโดดไปสู่ความเส่ียง ถือว่าหลกัทางพุทธศาสตร์น้ี เป็นระบบตวัเลือกท่ีถือว่า
ปลอดภยั และเป็นองคค์วามรู้ท่ีทนัสมยั ไม่จาํกดักาล 
 ๔.๒.๕ รูปแบบของการวางแผนการบริหารการเงินบุคคล 
 การบริหารการเงินบุคคล มีองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัหลายส่ิงเป็นตน้วา่ 
อาชีพ (career choice) รายได ้(income) และวิถีการดาํเนินชีวิตของบุคคล (life style) ฯลฯ โดยเม่ือ
เร่ิมวางแผนในตามหลักเกณฑ์แนวพุทธ ต้องมั่นคงมั่นในฐานของการใช้หลักธรรมเรียกว่า                  
ขออธิษฐานธรรม ๔ ประการมาเป็นส่วนความมัน่คงในการท่ีดาํเนินการบริหารจดัการ ในเกณฑ์
การบริหารจดัการชีวิตการเงิน ด้วยหลักของโภควิภาค โดยยึดหลักทฤษฎีของพุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการ คือ 
 - ดา้นการใชจ่้ายตามความตอ้งการ กาํหนดไวท่ี้ ๒๕ % 
 - ดา้นการนาํไปลงทุน ทาํใหเ้งินงอกเงยเพิ่มข้ึน ๕๐ % 
 - ดา้นการออม ตอ้งออมทรัพยด์ว้ยระบบท่ีดีท่ีสุดไว ้ท่ี ๒๕ % 
 น่ีคือโครงสร้างทางการบริหารจดัการชีวิตทางการเงินแนวพุทธ ท่ีมีการจดัสรรอตัราส่วน
ไว้อย่างชัดเจนแล้ว ต่อจากน้ี ก็ใช้วิจารณญาณทางภูมิปัญญาตามสถานภาพด้านการศึกษา 
ประสบการณ์ชีวิต และเป้าหมายท่ีตั้ งไวซ่ึ้งจะเกิดจากปัจจัยท่ีเป็นพื้นฐานเดิมทางครอบครัว               
หรือสร้างอาชีพใหม่ ๆ ตามท่ีเหมาะกบัความถนดัของตนเอง 
 การเลือกอาชีพ และรายได ้เป็นปัจจยัสําคญัในการกาํหนดวิถีการดาํเนินชีวิตของบุคคลผูมี้
อาชีพดีมีรายไดสู้งก็ยอ่มจะมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่หรูหราและสะดวกสบายไดม้ากกวา่ผูมี้รายไดน้อ้ย



 ๑๐๕ 

และเช่นเดียวกนัเขาก็ยอ่มท่ีจะสามารถกาํหนดเป้าหมายทางการเงิน (financial goals) ของตนให้สูง
กวา่ไดด้ว้ย จากสัมภาษณ์ ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร. เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ ไดก้ล่าววา่ 

  แผนการอนัเป็นเป้าหมาย ก็มีการจดัทาํไปตามท่ีกาํหนดไวคื้อเราจะมีการ
วางแผนไวว้่าในส่วนท่ีเกิน ก็จะนาํไปลงทุนโดยดูความเส่ียงในแต่ละช่วงเม่ือเรามีเงิน 
เราก็จ่ายทรัพยสิ์นท่ีเราซ้ือหมดแลว้เช่นท่ีดิน ท่ีผอ่นอยู ่เม่ือมีรายรับเราก็จะนาํไปจ่ายเลย 
ทุกวนัน้ีค่าใชจ่้ายประจาํวนั ท่ีเหลือ เราก็นาํไปลงทุนไดอี้ก เน่ืองจากเราเป็นลูกจา้ง
รายเดือนทั้ง คู่ เราก็อยูไ่ดอ้ยา่งสบายมีลูกสาวคนเดียวส่งลูกไปเรียนต่างประเทศต่อ
ปริญญาตรี รถเราก็ไม่ไดมี้หลายคนันะคะ เราก็ยงัใช้ฮอนด้า โตโยตา้ ซ่ึงก็ไม่เห็น
จะตอ้งเป็นเบนซ์ คือสามีเขาก็บอกวา่ไม่เห็นจาํเป็นตอ้งใชเ้ลย คือเราเองก็ใชชี้วิตมา
ยี่สิบกว่าปี ส่วนเงินเดือนของเราก็นําไปทาํบุญได้ ซ่ึงส่วนตวัเองนั้น คือ เราเอง
นาํไปใชไ้ดอ้ยา่งสบาย คือ เอาไวอุ้ปถากวดัวาอารามไดอ้ยา่งสบายเพราะสามีเขาก็บอก
วา่ในส่วนเงินเดือนของเราเขาก็ใหเ้ราใชใ้นเร่ืองส่วนตวัของเราไดเ้ลย๑๓  

  

 ดว้ยวา่ เป้าหมายความตอ้งการส่วนบุคคล ไดม้าจากหลายทาง เช่น จากงานประจาํท่ีทาํอยู ่
การทาํงานอดิเรก ดอกผลท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพยก์ารลงทุน ตลอดจนบาํเหน็จบาํนาญ และสวสัดิการ
ต่าง ๆ ท่ีได้รับ มีปัจจยัหลายอย่างท่ีเป็นเคร่ืองกาํหนดรายไดข้องบุคคล และความปรารถนาของ           
แต่ละบุคคลวา่ตอ้งการมีรายไดม้ากเพียงใด ซ่ึงเขาก็ตอ้งขวนขวายให้ไดม้าซ่ึงรายไดน้ั้น การใชจ่้าย
ของบุคคล รายไดท่ี้บุคคลไดม้า มกัจะถูกนาํไปใชจ่้ายในส่ิงท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีพซ่ึงไดแ้ก่อาหาร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค นอกจากนั้นเป็นการจ่ายเพื่อซ้ือส่ิงของต่าง ๆ ท่ีอาํนวยความ
สะดวกสบาย การใช้จ่ายเก่ียวกับพนัธะทางการเงินท่ีมีอยู่ เช่น ค่าเบ้ียประกนั ค่าดอกเบ้ียเงินกู ้
ตลอดจนค่าภาษี เป็นตน้ นอกจากนั้นอาจจะมีการจ่ายกรณีพิเศษอ่ืน ๆ อีก เช่น การบริจาคต่าง ๆ 
อยา่งไรก็ตามการใชจ่้ายของบุคคลมกัจะข้ึนอยูก่บัความจาํเป็น และความพอใจท่ีไดรั้บเป็นสาํคญั 
 แต่ทุกคนไม่ว่าจะมีระดับรายได้และความเป็นอยู่อย่างไรก็ตามก็ควรจะมีการกาํหนด
เป้าหมายทางการเงินของตนไว้ ซ่ึงการตั้งเป้าหมายน้ีให้กาํหนดในระดบัท่ีเหมาะสมและคิดว่า
ตนเองสามารถทาํไดแ้ละจะบรรลุผลสําเร็จตามท่ีวางไว้ การกาํหนดเป้าหมายทางการเงินนั้นควรมี
ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวกล่าวคือถา้หวงัจะให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี
ในปัจจุบนัก็ควรจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้ น (Short-term financial 

                                                        
 ๑๓สัมภาษณ์ ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร. เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์, รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยั 

หอการคา้ไทย, ๙ ตุลาคม ๒๕๕๓. 
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planning) ไว ้แต่ถา้มุ่งหวงัจะใหค้รอบครัวมีรากฐานท่ีมัน่คงและตนเองมีความสุขสบายในบั้นปลาย
ของชีวิตก็ตอ้งเตรียมการวางแผนการเงินระยะยาว (Long-term financial planning) ไวด้ว้ยในการ
วางแผนทางการเงินท่ีดีนั้น ผูว้างแผนควรมีความเขา้ใจทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรู้จกันาํ
เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการบริหารการเงิน (Financial management tools) มาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
เพื่อใหก้ารวางแผนดงักล่าวถูกตอ้งสมเหตุสมผลและมีทางเป็นไปไดม้ากยิง่ข้ึน 
 แผนระยะสั้ น (Short-term or current planning) แผนระยะสั้ นส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารสินทรัพยส์ภาพคล่อง (Liquid assets) เช่น เงินสด เงินฝากต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เงินกูห้รือ
เครดิตอ่ืน ๆ สําหรับเร่ืองการใช้เงินเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยันั้นเป็นได้ทั้ งแผนระยะสั้ นและระยะยาว 
เพราะเราอาจใชว้ธีิเช่าหรือซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองก็ได ้เช่นเดียวกบัการทาํประกนัชีวิตก็อาจจดั
ไวไ้ด้ทั้งในแผนระยะสั้ นและระยะยาว เพราะบางคนอาจใช้วิธีทาํประกนัแบบเฉพาะกาล (term 
insurance) หรือบางคนอาจจะทาํประกนัแบบตลอดชีวติ (whole life insurance) 
 แผนระยะยาว (Long-term planning) การวางแผนระยะยาวส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างฐานะความมัน่คงให้บุคคลในอนาคต เช่น การวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ การซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อสะสมไว ้ตลอดจนการจดัการมรดกและโอนทรัพยสิ์นเหล่าน้ีไปให้กบัทายาท
หรือผูอ่ื้น เป็นตน้ 
 ดงันั้น การบริหารจดัการชีวิตทางการเงินแนวพุทธ จะตอ้งมัน่ใจและมัน่คงไม่เป้าหมาย            
ไม่ก้าวกระโดดด้วยความโลภ หรือความต้องการจนเกินเหตุ เพราะจะทาํให้ระบบเกณฑ์การ
วางแผนไวเ้สียสมดุลทันที ต้องมัน่คงในหลักโภควิภาคด้วยอธิษฐานธรรม เพราะเป็นบริหาร             
จดัการดว้ยปัญญาอย่างดีแลว้ ส่วนอ่ืน ๆ ก็จะปรับไปตามกระแสท่ีเกิดข้ึนใช้ไหวพริบปฏิภาณดา้น
โยนิโสมนสิการอยา่งดีแลว้ในการตดัสินใจ จะทาํให้ปลอดภยัและมัน่คงยิ่งข้ึนในการบริหารจดัการ
ดา้นการเงินแนวพุทธ 
 ๔.๒.๖ การสังเคราะห์การบูรณาการทางการเงินในการบริหารจัดการชีวติด้านการเงิน 
 การบริหารจดัการชีวิตด้านการเงิน โดยหลักการทัว่ไปแล้วจะมีเพียง ๑) การจดัทาํแผน
งบประมาณทางการเงิน ๒) การจดัทาํงบประมาณเงินสด ๓) การคาดคะเนรายไดห้รือเงินสดรับ         
ซ่ึงหลกัการดงักล่าวนั้น จะนาํมาจดัระบบ โดยวิธีการทาํตามรูปแบบของการวางแผนการบริหาร
การเงินเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการของผูว้างแผน ถือวา่ตรงน้ีเป็นหลกัการ
ทั่วไป ซ่ึงวิธีการนั้ นทุก ๆ อย่างเน้นไปท่ีต้องมีรายได้เพิ่มข้ึน รายจ่ายน้อยลง เพื่อให้ได้มา                     
ซ่ึงทรัพย์สินเงินทอง แต่การจัดทําก็สามารถเกิดภาวะท่ีจะเส่ียงได้ โดยเม่ือทําการศึกษาใน
พระพุทธศาสนาแล้วพบว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนหลักการการจดัสรรทรัพย์ไว ้เพื่อเป็นตวั
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เคร่ืองมือพิเศษ เรียกไดว้า่ เป็นทฤษฎีท่ีมีมาแต่ยุคสมยัคร้ังพุทธกาล พระพุทธองคไ์ดป้ระทานหลกั
โภควภิาคในการบริหารจดัการดา้นการเงินแลว้ 
 ผูศึ้กษาวิจยัพบว่า การท่ีหลกัโภควิภาคเป็นทฤษฎีการวางแผนนั้น มีเหตุผล ๓ ประการท่ี
เช่ือมโยงเขา้หากนัคือ 
 ๑) ตอบสนองการใชส้อยทรัพย ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งการอยูแ่ลว้ 
 ๒) บอกด้วยว่า ไม่ใช่ไดม้าเพื่อใช้อย่างเดียว ตอ้งนาํไปลงทุนดว้ย ถือว่าเป็นส่ิงสําคญัว่า 
การนาํไปลงทุนนั้น ถึง ๒ ส่วนของทรัพยท่ี์ไดม้า  
 ๓) ลดความเส่ียงดว้ย ตอ้งมีการเก็บทรัพยไ์วต้รงกบัหลกัการออม ซ่ึงพระพุทธศาสนาสอน
หลกัการออมมาแลว้ สองพนักวา่ปี  
 เม่ือหลกัสูตรของการวางแผนแนวพุทธศาสนามีอยู่ จะให้เกิดความเป็นรูปแบบท่ีแตกต่าง
จากการวางแผนทางการเงินทัว่ไป โดยองคค์วามรู้ตรงน้ีเป็นตวัเลือกให้เพื่อว่า การท่ีจะทาํแลว้ไม่
เส่ียงหรือเส่ียงน้อยท่ีสุด กับการท่ีจะบรรลุเป้าหมายพร้อม ๆ กับความมั่งคงด้วย ต้องทาํการ
สังเคราะห์เอาหลักการของโภควิภาค อันเป็นองค์ร่วมส่วนหน่ึงของการวางแผนทางการเงิน           
เพราะจากเหตุผลดงักล่าว บ่งช้ีไดช้ดัเลยว่า พระพุทธศาสนามียุทธศาสตร์การการเงินท่ีปลอดภยัท่ีสุด 
และมุมมององค์ความรู้ตรงน้ี เป็นรูปแบบมาตรฐานท่ีเป็นกลาง โดยอัตราส่วนท่ีจะทําให ้                  
การเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการของผู ้วางแผนนั้ น ก็สามารถปรับพัฒนาด้วยเหตุผล                  
และยทุธวธีิการต่าง ๆ ไดต้ามความเหมาะควรท่ีทุกคนเห็นวา่ดี และมีความเป็นไปได ้
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ เม่ือมีการนาํเอาหลกัโภควิภาคมาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการวางแผน
ทางการเงิน จะเป็นระบบท่ีชัดเจน ในการบริหารจัดการชีวิตด้านการเงินท่ีมีความสมบูรณ์              
เพราะปัจจยั ๓ ประการ คือ ๑)มีส่วนสําหรับใชส้อยบริโภค มิใช่มุ่งเพื่อเงินอยา่งเดียว ๒) มีสัดส่วน
ลงทุนเพียงคร่ึงหน่ึง หรือสองส่วนของทรัพย ์ไม่ทุ่มการลงทุนจนหมดตวั ท่ีถือว่าเป็นความเส่ียง
เพราะโลภอยากไดม้าก ๓) ตอ้งมีเงินเก็บไวย้ามฉุกเฉิน มีเงินคงคลงัไม่ใช่ระบบเครดิต ขาดเงินและ
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เม่ือยามจาํเป็นตอ้งใช้ จึงถือว่าเป็นมาตรฐานการวางแผนการเงินแบบ
สากล องคค์วามรู้การวางแผนทางการเงินแนวพุทธน้ี เหมาะสําหรับบุคคลทัว่ไปท่ีทาํการปรับใชไ้ด ้
ทุกอย่างจึงมีความลงตวัท่ีสมบูรณ์ไม่มาก ไม่น้อย และไม่ตอ้งเส่ียงเกินไป ต่อการท่ีจะถึงจุดหมาย
แบบ ชีวิตท่ีลาํบาก และขาดความสะดวกสบายในการใชจ่้าย รวมถึงหาความสุขไดย้าก ซ่ึงโจทยน้ี์
หลกัโภควภิาคในพระพุทธศาสนา เป็นศาสตร์ท่ีลงตวัทาํใหชี้วติมีความสุขท่ีสมบูรณ์รอบดา้น 
 ดังนั้ นผูว้ิจยั ได้ทาํการบูรณาการโดยนําหลักโภควิภาคมาเป็นแนวทางการพฒันาการ
บริหารจดัการการวางแผนทางการเงินมาแสดงให้เห็นถึงหลกัการ จดัสรรบริหารการเงิน เพื่อส่ิงท่ี
ตอ้งการในการใชชี้วิตของบุคคลแต่ละคนในแนวทางพระพุทธศาสนา ไดว้างหลกัการน้ีไว ้เพื่อให้
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น าไปใช้ในการต่อยอดตามองคค์วามรู้ท่ีจะน าไปพฒันาในการท่ีจะแสวงหา และใชจ่้าย ตามความ
ตอ้งไดด้งัน้ี 
 

        1         2-3         4

       25 %       50 %     25 %
 

 

แผนภูมิที ่๔.๒ ชาร์ตแนวคิดตามหลกัโภควภิาค ๔ 
 
 
 

 

๔.๓ การวางแผนอนาคต 
 ความสามารถในการหารายไดข้องบุคคลในแต่ละช่วงชีวิต หรือในแต่ละวยัจะแตกต่างกนั 
นอกจากนั้นภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัวในแต่ละช่วงก็ต่างกนัด้วย เพื่อเป้าหมายท่ีตั้งไว ้          
จะสาํเร็จผลไดน้ั้น ส่ิงท่ีคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ในขณะท่ียงัมาไม่ถึง ก็คือการท่ีตอ้งดาํเนินกิจกรรมใน
ปัจจุบนัในเป็นเหตุสอดคลอ้งกบัส่ิงตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคต ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า  
ทาํเหตุใหส้อดคลอ้งกบัผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดงัพุทธภาษิตท่ีวา่ ทาํเหตุแห่งความดี ยอ่มไดผ้ลดี 
ทาํเหตุแห่งความชัว่ ยอ่มไดผ้ลชัว่ เหมือนการหวา่นพืชเช่นใด๑๔ ยอ่มไดผ้ลเช่นนั้น ซ่ึงตรงน้ีจะเห็น
ได้ว่าการท่ีจะหวังผลิตผลท่ีจะเกิดข้ึนในวันข้างหน้า ต้องทํา ส่ิง ท่ี เป็นต้นเหตุให้เกิดก่อน                
เหมือนเพราะเมล็ดพนัธ์ุพืช ตอ้งอาศยัเวลา แต่เราตอ้งการพืชพนัธ์ุชนิดใด นัน่คือประเด็นสําหรับ 
แต่ละท่านท่ีตอ้งตั้งเป้าหมายและทาํส่ิงนั้น ๆ เองตามท่ีตอ้งการ ข้ึนตอนตรงน้ีเรียกวา่การตระเตรียม
เพื่อจะผลิตเมล็ดเงินให้เกิดข้ึนในอนาคต ดงันั้น ตอ้งกาํหนดช่วงเวลา และวิธีการท่ีจะเพาะเมล็ดเงินว่า 
ช่วงใด เหมาะท่ีจะปลูก ช่วงใด เหมาะท่ีจะเก็บ แลว้ในระหว่างเวลานั้น การดูแลเอาใจใส่เป็นส่ิงท่ีตอ้ง
สนใจเป็นพิเศษ เพราะมิฉะนั้นแลว้จะไม่ไดผ้ลิตผลตามท่ีตอ้งการ แต่เม่ือมีการดูแล เอาใจใส่ หาขอ้มูล
ปรับปรุงวา่ มีปุ๋ยชนิดใด มีวิธีเพาะปลูกวิธีใดบา้ง การดูแลแบบไหนท่ีจะไดผ้ลิตผลยอดเยี่ยม ซ่ึงวิธีการ
เหล่าน้ีในพุทธศาสนาไดบ้่งช้ีไวล้กัษณะการพฒันาชีวติในอุดมคติ ซ่ึงเราสามารถนาํมาเป็นวิธีการในการ
วางแผนในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นบุคคลจึงจาํเป็นตอ้งวางแผนการเงินให้สอดคลอ้งกบัภาระความ

                                                        
 ๑๔ข.ุชา. ๒๗/๒๔๙/๘๔. 
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รับผิดชอบท่ีมีอยู่ เพื่อให้ทุกช่วงชีวิตของครอบครัวมีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง ลกัษณะ
การเงินในแต่ละช่วงของครอบครัว (financial the family’s life cycle) แบ่งออกไดเ้ป็น ๕ ระยะ  
 ๔.๓.๑ การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงชีวติของบุคคล 
 ช่วงชีวิตในการท่ีตอ้งวางเป้าหมายเป็นกรอบให้กบัแผนในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อเป็นตวัวดั
ความสําเร็จและดูความเป็นไปได้ ซ่ึงตอ้งมีการตรวจสอบในข้ึนตอนต่าง ๆ แต่ตรงน้ีจะไดแ้สดงถึง
ลกัษณะของแผนชีวติท่ีเป็นของคนทัว่ ๆ ไปใน ๕ ระยะ 
 ๑. ระยะเร่ิมตั้งครอบครัว (The beginning family) ระยะน้ีครอบครัวเพิ่งแต่งงานใหม่ยงัไม่มีบุตร 
แต่ละฝ่ายมีรายได้ไม่มากนัก อาจมีทรัพย์สินเดิมอยู่บา้ง เช่น รถยนต์ หรือเงินออมจาํนวนหน่ึง           
หรือบางคนอาจเร่ิมตน้ด้วยการเป็นหน้ีก็มี ในช่วงน้ีความจาํเป็นในการใช้เงินของครอบครัวยงัมี
นอ้ย การใชจ่้ายสําหรับอาหาร เส้ือผา้มีไม่มากนกั การพกัผ่อนบนัเทิงมีอยู่บา้ง เน่ืองจากมีเวลาวา่ง 
ในระยะน้ีเป็นโอกาสดีท่ีจะซ้ือหาของใชจ้าํเป็นสาํหรับครอบครัวและเก็บออมไวส้ําหรับยามฉุกเฉิน 
หรือเก็บออมเพื่อจะมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 
 ๒. ระยะขยายครอบครัว (The expanding family) ช่วงน้ีเร่ิมตน้จากเม่ือเร่ิมมีบุตร จนถึง
ระยะท่ีบุตรเขา้สู่วยัรุ่น ระยะน้ีครอบครัวตอ้งมีภาระการใชจ่้ายสูง ขณะเดียวกนัความสามารถในการ
หารายไดข้องครอบครัวในช่วงน้ีก็จะสูงข้ึนดว้ย รายจ่ายส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อาหาร เส้ือผา้การรักษา 
พยาบาล การศึกษาของบุตร และจะมีการวางแผนการใชเ้งินเพื่อสร้างหลกัประกนัให้แก่ครอบครัว
ซ่ึงไดแ้ก่ การประกนัชีวิตท่ีให้ความคุม้ครองถึงบุตรดว้ย การซ้ือบา้นเป็นของตนเอง ตลอดจนการ
เก็บออมไวส้าํหรับการศึกษาชั้นสูง (อุดมศึกษา) ของบุตรในอนาคต 
 ๓. ระยะการแยกย้ายครอบครัว (The launching family) ช่วงน้ีเร่ิมเม่ือบุตรสําเร็จการศึกษา
ออกหางานทาํและแยกยา้ยไปตั้งครอบครัวใหม่ ซ่ึงในช่วงน้ีครอบครัวจะเร่ิมเก็บเงินได ้และเป็น
การดีท่ีจะเก็บออมไวใ้ชใ้นยามชรา เพราะไม่มีภาระท่ีจะตอ้งส่งเสียบุตรอีกแลว้ การใช้จ่าย ไดแ้ก่ 
ดา้นอาหาร เส้ือผา้ ซ่ึงมีไม่มากนกั แต่รายจ่ายเพื่อการพกัผอ่นจะสูงข้ึน บางครอบครัวอาจมีการใช้
จ่ายเพื่อสร้างธุรกิจท่ีอยูอ่าศยัใหก้บับุตรดว้ย 
 ๔. ระยะช่วงกลางของครอบครัว (The middle-age family) ระยะน้ีเร่ิมตน้จากท่ีมีเฉพาะ
สามีภรรยาเพราะลูก ๆ แต่งงานแยกยา้ยกนัไปแลว้ จนถึงก่อนเกษียณหรือก่อนเป็นหมา้ย รายไดข้อง
ครอบครัวจะไม่เพิ่มมากนัก การใช้จ่ายค่าอาหารเส้ือผา้ลดลง แต่ค่ารักษาพยาบาลจะสูงข้ึน                 
บางครอบครัวอาจะไดรั้บเงินช่วยเหลือจากบุตร การใชจ่้ายเพื่อการซ่อมแซมส่ิงต่าง ๆ จะมีมากข้ึน
เน่ืองจากส่ิงของต่าง ๆ เร่ิมหมดอายกุารใชง้าน ช่วงน้ีครอบครัวสามารถเก็บออมไดบ้า้ง แต่ก็คงตอ้ง
นาํไปจ่ายเป็นค่าหมอค่ายาเสียมากกวา่ 
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 ๕. ระยะเม่ือเข้าสู่วัยชรา (The old-age family) ช่วงน้ีเร่ิมตั้งแต่เม่ือเกษียณอายุออกจากงาน
ระยะน้ีครอบครัวจึงมีรายไดจ้าํกดั เพราะตอ้งอาศยัเงินบาํเหน็จบาํนาญ เงินประกนัชีวิต หรือดอกผล
จากทรัพย์สินต่าง ๆ ท่ีได้ลงทุนไวเ้ท่านั้น การใช้จ่ายต่าง ๆ ในช่วงน้ีจึงต้องประหยดั แต่ส่ิงท่ี
ประหยดัไม่ได้ คือ ค่ารักษาสุขภาพ เพราะเป็นความจาํเป็นสําหรับบุคคลในวยัน้ี อย่างไรก็ตาม             
ถา้ไดมี้การวางแผนการเงินอยา่งดีมาตั้งแต่ตน้ ก็จะไม่มีปัญหาการเงินในช่วงน้ีแต่อยา่งใด 
 การศึกษาช่วงเวลาก็ได้สอดคล้องกับข้อมูลของผูท้รงคุณด้านการวางแผนทางการเงิน 
เก่ียวกับช่วงชีวิตท่ีเปล่ียนไปนั้ น มีผลต่อการวางแผนเตรียมความพร้อม ซ่ึงรองศาสตราจารย ์              
ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ ใหส้ัมภาษณ์วา่  

  ชีวิตผมอายุขนาดน้ี ตอ้งวางแผนไวแ้ลว้เป็นอย่างดี เพราะเม่ือเรามีรายได ้
รายรับ เตรียมการใชจ่้ายวา่ ควรใชข้องแบนด์เนมไดไ้หม และก็ไม่ไดใ้ชเ้กินพอดีกบั
ส่วนท่ีตนได้ ชีวิตก็พอเพียงในสถานภาพของแต่ละท่าน ซ่ึงอาจจะแตกต่างกัน              
แต่คนเราตอ้งรู้จกัเตรียมตวัก่อน ท่ีหมดเวลาทาํงาน เตรียมพร้อมก่อนจะดี เพราะอายุ
มากแลว้จะกลบัไปเร่ิมตน้ใหม่นั้นยาก๑๕ 

  

 ส่วนท่านผูท้รงคุณดา้นศาสนา ไดจ้ากใหข้อ้มูลของ ดร. เสน่ห์ เดชะวงศ ์กล่าววา่  
  คนเราต่างกนั จะใหเ้หมือนกนัไม่ได ้เร่ืองวยัวุฒิ คุณวุฒิ เร่ืองทรัพยสิ์นเงินทอง 
ก็จดัสรร เพราะผมเป็นมนุษยเ์งินเดิน ก็ตอ้งรับผิดชอบครอบครัวดว้ย แต่การใชจ่้าย 
ก็ไม่ไดฟุ่้มเฟือย เม่ือวยัชราไป ก็เตรียมตวัไปพอประมาณ ไม่คาดคะเนรายไดม้าก ๆ 
ไม่ลงทุนเพื่อธุรกิจอะไร มีอาชีพเป็นอาจารยส์อนเป็นท่ีมาของรายได ้และก็จดัสรร
ไปตามแต่ละขั้นของชีวติ มีแค่พอใช‛้๑๖ 

  

 จากลกัษณะช่วงเวลา ๕ ระยะ ดงัท่ีไดก้ล่าวมานั้นผูท้รงคุณวุฒิ ไดใ้ห้แนวคิดวา่ ทุกคนยอ่ม
เตรียมตวัก่อน สําหรับผูท่ี้ประความสําเร็จและเป็นผูมี้การคาดการณ์ไว ้ก็เป็นเพียงแนวทางของวิถี
ชีวิตท่ีคนทัว่ไปกาํหนดลักษณะประเด็นท่ีต้องการจะได้เกิดข้ึนในอนาคตของแต่ละคน ซ่ึงไม่
จาํเป็นตอ้งเสมอเหมือนกนัหมด แต่มีส่ิงท่ีสอดคลอ้งเหมือนกนัดา้นกามโภคี ตอ้งการใช้สอยเสพ 

                                                        
 ๑๕สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์, ๖ มีนาคม ๒๕๕๔. 

 ๑๖สัมภาษณ์ ดร. เสน่ห์ เดชะวงศ,์ อาจารยป์ระจาํภาควิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓. 
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บริโภคตามท่ีตอ้งการในแง่มุมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปในทางพระพุทธศาสนาไดแ้สดงหลกั
กามโภคีไว ้ถือว่าเป็นลกัษณะกลาง ส่วนเร่ืองระยะเวลาก็เป็นส่ิงท่ีทุกคนกาํหนดเอาเองเพื่อความ
สมดุลของช่วงชีวติของแต่ละคน มากนอ้ย ก็เป็นไปไดต้ามความตอ้งการ 
 ๔.๓.๒ การออม คือ รายรับลบด้วยรายจ่าย เท่ากบัออม  
 มนุษยใ์นทางเศรษฐกิจมีเหตุผลเป็นของตนเอง สนใจประโยชน์ของตน อาศยัแรงผลกัดนั
นั้นกระตุน้ใหเ้กิดการผลิตการบริโภค การตลาด การลงทุน การออมทรัพย ์และการประหยดั ซ่ึงเป็น
การแข่งขนักนัทางวตัถุ เพื่อให้ถึงจุดหมายคือความมัง่คงทางวตัถุ หลกัเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
ประกอบดว้ย ทิฎฐธัมมิกตัถะ ๔ โภชเนมตัตญัํุตา ปัจจยัปัจจเวกขณะ มชัฌิมาปฏิปทา วิริยะ ปัญญา 
ปาปณิกธรรม และการเวน้จากอบายมุข ๖ ประการ เป็นการจดัสรรทรัพยากรลงในอตัถประโยชน์ 
คือ ประโยชน์ในวตัถุ ประโยชน์ในทางธรรม และประโยชน์ในทางปัญญาซ่ึงหลกัการทางพุทธธรรม 
ในตรงจุดน้ีถือว่ามีหลากหลาย แต่ผูว้ิจยัขอนาํเอาแนวทางทั้งทางแนวเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์
แนวพุทธมาเป็นองค์ร่วม เพื่อให้ผูว้ิจยัได้แสดงหลักการโดยใช้โภควิภาคมาแสดงในแนวใหม่ 
เพื่อให้เป็นแนวทางโครงสร้างของการวางแผนการการเงินตามประเด็นเร่ืองการออมถือว่าเป็น
ประเด็นหลกั เป็นหวัใจสําคญัก่อนส่ิงอ่ืน ของระบบการเงิน ซ่ึงจะเช่ือมโยงประเด็นรายรับลบดว้ย
รายจ่าย เท่ากบัออม แบบบูรณาการ เพื่อให้เห็นเป็นกรอบองคค์วามรู้ ซ่ึงมีเคร่ืองมือในการจดัระบบ
ขอ้มูลรายรับ รายจ่าย คือ งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย (Income and Expenditures Statement) ซ่ึงสามารถ
ดูไหลเวียนของกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย (Cash Flow) เพื่อให้สอดคล้องกบั ๒ 
ประเด็นน้ีคือ 
 ๑. ประโยชน์ของงบการเงิน งบการเงินของบุคคลซ่ึงประกอบด้วยงบดุล และงบรายได ้
ค่าใช้จ่าย ดังได้กล่าวมาแล้วขา้งต้นนั้น เป็นการทาํให้ทราบฐานะการเงินว่าขณะน้ีเป็นอย่างไร             
เพื่อจะได้หาแนวทางว่าต่อไปเราควรทาํอย่างไร จึงจะทาํให้ฐานะการเงินดีข้ึน อนัจะนําไปถึง
จุดหมายทางการเงินท่ีวางไว ้
 งบการเงินนอกจากจะเป็นประโยชน์สาํหรับบุคคลดงัไดก้ล่าวแลว้ยงัเป็นประโยชน์สําหรับ
ธนาคารและสถาบนัการเงินต่าง ๆ ท่ีจะใชป้ระเมินฐานะของผูม้าขอกูเ้งินดว้ย เพื่อใชดู้วา่ผูกู้มี้ความ
เส่ียงทางการเงินเพียงใด เหมาะสมจะให้กูย้ืมหรือไม่ ซ่ึงธนาคารจะเอาตวัเลขจากรายการต่าง ๆ ใน
งบการเงินน้ีมาประเมินหาอตัราส่วนทางการเงิน เพื่อจะวิเคราะห์ถึงความมัน่คงความอ่อนแอทาง
การเงินตลอดจนความสามารถในการชาํระหน้ีคืนในอนาคตของบุคคลนั้น 
 ๒. ประโยชน์ในการวเิคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบุคคล 
 บุคคลจําเป็นจะต้องหาทางปรับปรุงฐานะทางการเงินของตนให้ดีข้ึนอยู่ตลอดเวลา              
คือ ทาํให้ตวัเลขในงบการเงินมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนเสมอ และให้เป็นท่ียอมรับ
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ของเจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงินท่ีปล่อยสินเช่ือท่ีจะปล่อยเงินกู ้ในการติดตามความก้าวหน้าทาง     
การเงิน (tracking financial progress) ของบุคคลว่าดีข้ึนหรือเลวลงเพียงใดนั้น มีอตัราส่วนทาง
การเงิน (financial ratio) ท่ีนิยมนาํมาใชว้ดัไดแ้ก่ 
 ๑. อตัราส่วนความมัน่คงทางการเงิน (Solvency ratio) 
 ๒. อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 
 ๓. อตัราส่วนการออม (Saving ratio) 
 ๔. อตัราส่วนความสามารถในการก่อหน้ี (Debt service ratio) 
 อตัราส่วนการออมเป็นอตัราส่วนสําคญัท่ีช้ีให้เห็นวา่บุคคลจะมีโอกาสท่ีจะทาํให้เป้าหมาย
ทางการเงิน (financial goal) ท่ีเขาวางไวน้ั้นประสบความสําเร็จไดม้ากน้อยเพียงไร ซ่ึงจะเป็นตวั
แสดงผลในการตรวจสอบแผนการเงินในอนาคตซ่ึงตอ้งรอบคาอบในการคาดการณ์ ตามแนวพุทธ
ว่าไม่ประมาท เพราะแผนดีก็ตาม ก็ตอ้งไม่ประมาทใช้สติปัญญา โยนิโสมนสิการให้ดีก่อนและ
ตรวจสอบเพื่อแน่ชัดแมว้่าระบบน้ีรัดกุม มีขอ้ผิดพลาดในเร่ืองต่าง ๆ น้อยท่ีสุด โดยไม่ประมาท 
เพราะเหตุการณ์บางอยา่งอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัท่ีไม่สามารถคาดเดาไดใ้นอนาคต 
 ๔.๓.๓ การวางแผนภาษี  
 การเสียภาษีอาการนั้น ยุคปัจจุบนัถือเป็นปัจจยัสําคญัเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน
เหมือนกัน เพราะบุคคลบางท่านได้ประสบภาวะหน้ีสินภายหลงัเกิดข้ึน หลงัจากท่ีเคยมีรายได ้          
แต่ไม่เขา้ใจหลกัการเสียภาษี โดยเก็บภาษียอ้นหลงั และถูกฟ้องคดีดา้นภาษีนั้นมีมาให้เห็นกนัแลว้ 
ถือว่า เราต้องมีองค์ความรู้เพื่อการใช้ชีวิตด้านน้ี ผูว้างแผนทางการเงินนั้นถ้ามองในหลักการ             
พุทธธรรมเนน้เร่ืองพลี ๕ อยา่ง ในพลี ๕ นั้น มีประเด็นเร่ือง ‚ราชพลี‛ ซ่ึงราชพลี หมายถึง การเสีย
ภาษีอากรให้แก่รัฐ น้ีจึงเป็นประเด็นสําคญัในการจดัการเร่ืองภาษี ในส่วนของการวางแผน ทางการเงิน 
ซ่ึงจะเหตุผลต่าง ๆ โดยตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัด้านภาษี ราชพลี โดยสุจริตธรรม ซ่ึงประกอบการ
เน้ือหาประเด็นน้ีดงัต่อไปน้ี  
 เม่ือบุคคลมีรายได ้โดยหลกัแลว้บุคคลนั้นตอ้งนาํรายไดน้ั้นมาคาํนวณเพื่อเสียภาษีตามท่ี
กฎหมายกาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร รายไดท่ี้แทจ้ริงหรือรายไดสุ้ทธินั้นจึงเป็นรายไดห้ลงัจากท่ี
มีการหกัภาษีแลว้ซ่ึงมีมูลค่านอ้ยกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บ หากบุคคลตอ้งการมีรายไดเ้พิ่มข้ึน อาจทาํไดคื้อ  
 ๑. ทาํงานมากข้ึน  
 ๒. ลดภาระภาษีใหม้ากท่ีสุด เน่ืองจากภาระภาษียิง่นอ้ย เงินไดสุ้ทธิยิง่มีมากข้ึน  
 ดงันั้น การวางแผนภาษีจึงมีความสําคญัอย่างยิ่ง เพราะหากเงินท่ีไดรั้บตอ้งเสียภาษีเป็น
จาํนวนมากแล้วจะทาํให้เรามีเงินเก็บน้อยลง โอกาสท่ีจะนําเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย                
หรือพฒันาคุณภาพชีวิตก็น้อยลงเช่นกันก่อนการวางแผนภาษีจาํเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ



 ๑๑๓ 

เก่ียวกับระบบภาษีเงินได้ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงจะสามารถ
ดาํเนินการวางแผนภาษีส่วนบุคคลได ้ซ่ึง ความหมายของภาษีอากรมี ความหมายของภาษีอากรอาจ
แบ่งไดเ้ป็น ๒ แนว 
 แนวที่หน่ึง ภาษีอากร คือ ส่ิงท่ีรัฐบาลบงัคบัเก็บจากราษฎร และนาํไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม โดยมิไดมี้ส่ิงตอบแทนโดยตรงแก่ผูเ้สียภาษีอากร 
 แนวทีส่อง ภาษีอากร คือ เงินไดห้รือทรัพยากรท่ีเคล่ือนยา้ยจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล 
แต่ไม่รวมถึงการกูย้มืหรือขายสินคา้ หรือใหบ้ริการในราคาทุนโดยรัฐบาล 
 ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีเงินไดแ้ก่ 
 - บุคคลธรรมดา ในท่ีน้ีหมายถึง บุคคลท่ีมีชีวิต โดยสภาพบุคคลยอ่มเร่ิมตัง่แต่เม่ือคลอด
แลว้อยูร่อดเป็นทารก และส้ินสุดเม่ือถึงแก่ความตาย โดยไม่จาํกดัอายุ เพศ เช้ือชาติ สัญชาติ หรือศาสนา 
(มาตรา ๑๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย)์ หากบุคคลธรรมดากดงักล่าวมีเงินไดถึ้งเกณฑ ์          
ขั้นตํ่าท่ีประมวลรัษฎากรกาํหนดไวก้็มีหนา้ท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซ่ึงใน
บางกรณีหากผูมี้เงินไดไ้ม่อยู่ในวิสัยท่ีจะยื่นแบบแสดงรายการ และเสียภาษีดว้ยตนเอง ประมวล
รัษฎากรก็ไดบ้ญัญติับุคคลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการแทนไว ้(มาตรา ๕๖, 
๕๗, ๕๗ ทว)ิ 
 - ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลท่ีมิใช้นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามญั หมายถึง การท่ี
บุคคลธรรมดาตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป ตกลง เขา้ทุนกนัไม่วา่จะเป็น เงิน แรงงาน หรือทรัพยสิ์น ฯลฯ 
เพื่อกระทาํ กิจการร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแบ่งปันผลกาํไรท่ีจะพึงไดแ้ต่กิจการท่ีทาํนั้น  
 - คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีลักษณะเหมือนกับห้างหุ้นส่วนสามัญ ต่างกันเพียงแต่
วตัถุประสงคเ์ท่านั้น คณะบุคคลไม่จาํเป็นตอ้งมีวตัถุประสงค์ท่ีจะแบ่งปันกาํไรท่ีจะพึงได ้เช่น การจดัการ 
แสดงเพื่อหารายไดน้าํไปบริจาคให้แก่ผูย้ากไร้ คณะผูจ้ดัการแสดงอยู่ในข่ายเสียภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา และผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในการยื่นแบบแสดงรายการ ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ หรือผูจ้ดัการ 
(มาตรา ๕๖ วรรค ๒) 
 - ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี ซ่ึงไดรั้บเงินไดถึ้งเกณฑ์ขั้นตํ่า ก็อยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษี
เงินไดบุ้คคลธรรมดาดว้ย โดยให้ผูจ้ดัการมรดก หรือทายาท หรือผูค้รองครองทรัพยม์รดกของผูถึ้ง
แก่ความตายแลว้แต่กรณีเป็นบุคคลผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการแทน (มาตรา ๕๗ ทว)ิ 
 - กองมรดกทีย่งัมิได้แบ่ง ในปีภาษีถดัจากปีท่ีเจา้มรดกถึงแก่ความตาย หากกองมรดกนั้นยงั
ไม่ไดแ้บ่งใหก้บัทายาทคนใดคนหน่ึงโดยเด็ดขาด โดยผูมี้หนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการไดแ้ก่ผูจ้ดัการ
มรดก หรือทายาท หรือผูค้รองครองทรัพยม์รดก แลว้แต่กรณี (มาตรา ๕๗ ทว ิวรรค ๒) 



 ๑๑๔ 

 จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมานั้น ทาํให้ตอ้งเกิดวางแผนภาษีอยา่งรอบครอบ เพื่อท่ีจะตอ้งรู้เขา้ใจ
สิทธิประโยชน์ดา้นต่าง ๆ เพราะส่ิงท่ีสร้างรายได ้ส่วนหน่ึงคือตอ้งเสียไป เพื่อเป็นทุนไปบริหารรัฐ
กิจในยคุปัจจุบนั ซ่ึงจะไดอ้งคค์วามรู้จากภาษีเป็นแนวคิดเพื่อการวางแผนภาษี คือ 
 ๑. การวางแผนภาษี (Tax Planning) คือ การนาํสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทางภาษีท่ีกฎหมาย
กาํหนดไว ้ไปใชล้ดหยอ่นภาษีเงินไดป้ระจาํปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีใหน้อ้ยลง โดยไม่ผดิกฎหมาย  
 ๒. การหลีกเล่ียงภาษี (Tax Avoidance) คือ การใชช่้องโหวข่องกฎหมายทาํให้ไม่ตอ้งเสียภาษี 
หรือเสียภาษีนอ้ยลง แต่ไม่ผดิกฎหมาย 
 ๓. การหนีภาษี (Tax Evasion) คือ การหลบเล่ียงไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีนอ้ยลงโดยฝ่าฝืน
กฎหมาย 
 ดงันั้น เหตุผลท่ีตอ้งวางแผนภาษี คือ 
 ๑. เพื่อลดภาระค่าใชจ่้าย และเสริมความมัง่คัง่ 
 ๒. เพื่อให้สามารถปฏิบติัตามกฎหมายภาษีได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องเส่ียงท่ีจะต้องเสียง
ค่าปรับ และเบ้ียปรับเงินเพิ่ม ช่วยลดความผดิอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  
 ๓. สามารถขอคืนภาษีไดอ้ยา่งมัน่ใจ โดยไม่ตอ้งกลวัตรวจสอบ 
 จากการท่ีได้แสดงเหตุผลต่าง ๆ ด้านภาษี เพื่อเป็นแนวทางในการจดัวางแผนการเงินใน
อนาคตโดยยึดแนวพุทธศาสตร์ด้านราชพลี ซ่ึงต้องให้เหมาะสมและไม่เป็นการเห็นแก่ตัว                
หรือทุจริตแต่บา้นเมือง แต่การรู้เขา้ใจ ดว้ยปัญญา การคิดให้ดีทุกอยา่งมีขอ้ดี ขอ้เสีย และแนวทางท่ี
เป็นกฎกติกาของสังคมอยูพ่ร้อมแลว้ ก็ตอ้งศึกษาให้รู้เหตุผลและส่ิงท่ีตอ้งกระทาํตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สังคมวางไว ้อย่างไม่เอาเปรียบ พร้อมกบัท่ีไดเ้ป็นการยึดหลกัธรรมะ คือ สุจริตธรรมไวเ้ป็นเกณฑ์
กลาง เป็นตวัอยา่งใหก้บัคนอ่ืน ๆ ในการวางแผนการเงินแนวพุทธ 
 ๔.๓.๔ การบริหารความเส่ียง  
 การเตรียมพร้อมรองรับความเปล่ียนแปลง (อนิจจงั) ดว้ยการไม่ประมาท ความไม่แน่ ถือวา่
เป็นความเส่ียงของชีวติ ตอ้งบริหารจดัการเพื่อตนเองและเพื่อคนรอบขา้ง ซ่ึงเร่ืองการวางแผนน้ีเป็น
จุดสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะเป็นผลให้เกิดความพฒันา ซ่ึงท่านพลโทภานุมาต สีวะรา ไดใ้หค้าํแนะนาํไวว้า่  

  ผมเองก็ไม่ไดถื้อหลกัพุทธศาสนา ส่วนเร่ืองการพนนั ด่ืมสุราสําหรับไม่ยุ่ง
เก่ียวอยู่แลว้อาจจะเป็นขอ้ดีส่วนตวัตรงกบัคาํสอนพุทธศาสนา แต่ไดศึ้กษาศาสตร์
วางแผนการเงินจากต่างประเทศ โดยท่ีเร่ิมจดบนัทึก ดว้ยคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าในสมยั
เรียนหนงัสือ เร่ือง รายรับ รายได ้และมีการทบทวนคาดการณ์ตามหลกัวิชาไวต้ลอด 
ถือวา่การจดบนัทึกเป็นความสําคญั เร่ืองทุกอยา่งอาจจะเส่ียง แต่คาํนวณและดูความ
เป็นไปไดว้า่ จะลงทุนอยา่งไร แกไ้ขปัญหาอย่างไร แต่มาถึงจุดน้ี ผมมีรายมากมาย 
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เงินงอกเอง จนมีทรัพย์สินอยู่หลายท่ี บ้านหลายหลัง บางหลังก็ขาย และให้เช่า 
เพราะไม่สามารถดูแลไดทุ้กท่ี ก็เป็นลงทุนใช้ทรัพยแ์ละไม่ปล่อยปละละเลย บางที
ของท่ีไม่ไดใ้ช ้จะทาํใหเ้ราเสียเวลาดูแล เสียไปเฉย ๆ ดงันั้น ตอ้งระวงัตอ้งจดบนัทึก 
และลงทุนเป็นดูแลรักษาเป็น เป็นหลกัทัว่ไปในการบริหารความเส่ียง การเงินตอ้ง            
ดูรอบดา้น๑๗ 

 จากคาํแนะนาํดงักล่าว ถือเป็นวิสัยทศัน์ท่ีตอ้งมองการณ์ไกล ก้าวไปขา้งหน้าดว้ยมัน่คง 
ของท่านผูท้รงคุณวุฒิ เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risks) ความเส่ียง
จากการลงทุน เป็นส่ิงท่ีผูล้งทุนควรจะตอ้งคาํนึงถึงดว้ย 
 ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะสูญเสียของบางอยา่ง (A chance of losing something) เป็น
ตน้ว่าผูล้งทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุน สูญเสียดอกผล หรือสูญเสียอาํนาจในการซ้ือของเงินลงทุน
แล้วแต่ประเภทของความเส่ียงทีเกิดข้ึน โดยทัว่ ๆ ไป ดังนั้นในการพิจารณาการลงทุน ควรจะ
เปรียบเทียบดูวา่การลงทุนคร้ังน้ีมีโอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสียสักก่ีเปอร์เซ็นต ์และผลตอบแทนท่ี
คาดวา่จะไดรั้บจะมีสักก่ีเปอร์เซ็นต ์ถา้อตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บสูงกวา่อตัราความเส่ียงท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนก็ตดัสินใจลงทุนได้๑๘ 
 ขั้นตอนของการบริหารความเส่ียง  
 ความเส่ียงต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนและจะนาํความสูญเสียมาสู่บุคคลและครอบครัวของตน
ได้เสมอ ดังนั้นจึงควรมีขั้นตอนในการดาํเนินการอย่างถูกตอ้งให้สามารถหาทางป้องกันแก้ไข
ก่อนท่ีจะสายเกินไปแลว้ลุกลามเป็นเร่ืองใหญ่ ซ่ึงขั้นตอนในการป้องกนัควรทาํดงัน้ี 
 ขั้นแรก จาํแนกลกัษณะภยัหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเองหรือครอบครัวและประเมิน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น (Identifying and evaluating risks) ตามท่ีไดก้ล่าวมาในตอนตน้แลว้ว่า
ความเส่ียงมีหลายประเภท มีทั้งความเส่ียงในดา้นของทรัพยสิ์น หน้ีสินหรือบุคคล ดงันั้นจึงควร
จาํแนกออกมาวา่ ตวัเราหรือครอบครัวเราตกยูใ่นความเส่ียงอะไรบา้ง และความเส่ียงแต่ละอยา่งนั้น
จะนาํความเสียหายมาสู่ตนเองหรือครอบครัวมากน้อยเพียงใด จะไดห้าหนทางป้องกนัและแกไ้ข
ในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจะก่อใหเ้กิดความสูญเสียไม่เหมือนกนัในแต่ละ
ครอบครัว 

                                                        
 ๑๗สัมภาษณ์ พลโทภานุมาต สีวะรา, ผูท้รงคุณวฒิุ สปท. กองทพับก, ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๓. 

 ๑๘David Apgar, รู้ทนัความเส่ียง, แปลโดย วรีวธุ มาฆะศิรานนท ์และณัฐยา สินตระการผล, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรกมลการพิมพ,์ ๒๕๕๐), หนา้ ๑๕ - ๑๖. 
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 ขั้นที่สอง เลือกกลยุทธ์การป้องกันแก้ไขความเส่ียงนั้ นให้เหมาะสม (Choosing an 
appropriate strategy) ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า การดาํเนินการกบัความเส่ียงท่ีอาจะเกิดข้ึนทาํได้
หลายวธีิ เช่น การหลีกเล่ียง การหาทางลดความเส่ียง การโอนความเส่ียงนั้นให้ผูอ่ื้น หรือจะยอมรับ
ความเส่ียงไวเ้อง ควรเลือกวิธีการหน่ึงวิธีการใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัสถานภาพของบุคคลนั้น เช่น 
ถา้ท่านซ้ือรถใหม่ราคาแพง เกรงว่าจะสูญหายหรือเกิดอุบติัเหตุก็อาจจะทาํไดโ้ดยการโอนความ
เส่ียงนั้นให้แก่บริษทัประกนัทาํการประกนัอุบติัเหตุและประกนัรถหาย แต่ถ้าหากรถนั้นเก่ามาก
ราคาไม่ก่ีแสนบาท หากตอ้งชาํระค่าเบ้ียประกันปีละหม่ืนกว่าบาทก็คงไม่คุม้ จึงควรใช้วิธีการ
รับภาระการเส่ียงภยัไวเ้อง โดยสํารองเงินไวเ้พื่อซ่อมแซมความเสียหาย หรือซ้ือรถมือสองคนัใหม่
มาใชเ้ม่ือเกิดการสูญหาย 
 ข้ันสุดท้าย การควบคุมและติดตามผล (Controlling the program) หลงัจากเลือกกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีบุคคลและครอบครัวมีอยูแ่ลว้ เม่ือดาํเนินไปไดร้ะยะหน่ึงควรติดตามดูว่า
วิธีการดงักล่าวยงัเหมาะสมหรือไม่ สอดคลอ้งกบัสถานภาพของครอบครัวท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปใน
ปัจจุบนัอยา่งไร ก็ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสม เช่น เม่ือรายไดข้องครอบครัวเพิ่มข้ึนยอ่มมีกาํลงั
ความสามารถท่ีจะซ้ือประกนัไดเ้พิ่มข้ึน ก็ควรจะซ้ือกรมธรรม์ใหม่ท่ีสามารถให้ความคุม้ครองภยั
เพิ่มข้ึนดว้ย 
 ๔.๓.๕ การลงทุน 
 หลกัการลงทุนท่ีสาํคญัมีอยู ่๖ ประการคือ 
 ๑. ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of principal) หมายถึง การลงทุนท่ีมุ่งรักษาไว ้
ซ่ึงเงินลงทุน (preservation of principal) โดยหวงัท่ีจะไดรั้บเงินลงทุนคืนเป็นการแน่นอน นโยบาย
การลงทุนแบบน้ีเป็นโยบายค่อนขา้ง conservative เพราะคาํนึงถึงความปลอดภยัไวก่้อนเพื่อไม่ให้
เงินต้นสูญไป การลงทุนท่ียึดถือหลักความปลอดภยัได้แก่ การฝากเงินกบัธนาคาร หรือการซ้ือ
หลกัทรัพยรั์ฐบาล เป็นตน้ 
 ความปลอดภยัของการลงทุนมิไดมี้ความหมายเพียงแต่จะรักษาเงินทุนเร่ิมแรกไวเ้ท่านั้น 
แต่ยงัมีความหมายรวมถึงความสามารถในการรักษาอาํนาจซ้ือของเงินลงทุนไวไ้ดด้ว้ย (Purchasing 
power of principal) เพราะในยามท่ีเกิดภาวะเงินเฟ้อ (inflation) ค่าของเงินลงทุนมกัจะลดลงตาม
อตัราเงินเฟ้อ (rate of inflation) ท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นสามญั จะช่วย
ป้องกนัความเส่ียงในอาํนาจซ้ือลดลงไดดี้กวา่หลกัทรัพยท่ี์ให้รายไดค้งท่ี (fixed income securities) 
เช่น พวกพนัธบตัรหรือหุน้กู ้
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 ความปลอดภยัของเงินลงทุนท่ียงัมีความหมายรวมถึง liquidity ของเงินลงทุนดว้ย กล่าวคือ 
มีโอกาสท่ีจะไดรั้บคืนเป็นเงินสดทนัท่ีตอ้งการ การฝากธนาคารหรือซ้ือลงทุนในหลกัทรัพยร์ะยะสั้ น 
เช่น ตัว๋เงินคลงัยอ่ใหผ้ลดีในเร่ืองของ liquidity 
 ๒. เสถียรภาพของรายได้ (Stability of income) หมายถึง การลงทุนท่ีให้รายไดโ้ดยสมํ่าเสมอ 
หรือไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นการแน่นอนและสมํ่าเสมอ ผูล้งทุนธรรมดา (ท่ีใช่นกัเก็งกาํไร) 
มกัตอ้งการไดรั้บดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลเพื่อจะนาํไปใช้จ่ายตามความตอ้งการได ้ดงันั้น การฝาก
ธนาคารหรือลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหร้ายไดแ้น่นอนจะทาํใหเ้ขาไดรั้บดอกผลอยา่งสมํ่าเสมอ 
 ๓. ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital growth) โดยทัว่ไปแลว้ผูล้งทุนมกัจะตั้งความมุ่ง
หมายไวว้่า เงินท่ีเขาลงทุนไปนั้นจะตอ้งมีค่าเพิ่มพูนข้ึน ความงอกเงยของเงินลงทุนเกิดข้ึนไดจ้าก
การลงทุนในหุ้นของบริษทัท่ีกาํลงัขยายตวั (growth stocks) หรือการนาํเอารายไดท่ี้ไดรั้บจากการ
ลงทุนไปลงทุนใหม่อีกคร้ังหน่ึง (re-investment) ซ่ึงจะทาํให้กองทุนนั้นงอกเงยข้ึนเร่ือย ๆ การเลือก
ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมท่ีกาํลงัเจริญกา้วหน้า ย่อมนาํมาซ่ึงความงอกเงย
ของเงินลงทุน 
 ๔. ความคล่องตัวในการซ้ือขาย (Marketability) หมายถึง การเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์
ซ้ือง่ายขายคล่อง คือเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในความตอ้งการของตลาด หลกัทรัพยบ์างชนิดสามารถ
จาํหน่ายไดง่้าย (ability of dispose) แต่บางอย่างก็จาํหน่ายยาก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัราคา ขนาดและ
ช่ือเสียงของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย์ โดยทัว่ไปแลว้หุ้นของบริษทัใหญ่ย่อมจาํหน่ายไดง่้ายกวา่หุ้น
ของบริษทัเล็ก 
 ๕. การกระจายเงินทุน (Diversification) ในการลงทุนไม่ควรทุ่มเงินลงทุนไปในหลกัทรัพย์
ชนิดหน่ึงชนิดใด หรือธุรกิจหน่ึงธุรกิจใดโดยเฉพาะ เพราะถา้ธุรกิจนั้นเกิดลม้เหลว เงินท่ีลงทุนไว ้
ก็จะสูญเสียไปทั้งหมด การกระจายการลงทุนจะช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูล้งทุนไดม้าก 
แมว้่าการกระจายการลงทุนอาจจะไม่ทาํให้ผูล้งทุนไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดก็ตาม แต่อย่างน้อย
ท่ีสุดก็จะช่วยใหผ้ลตอบแทนโดยเฉล่ียเพิ่มข้ึน (increasing the average return) 
 การกระจายการลงทุน อาจกระจายไดต้ามประเภทของอุตสาหกรรม (Industrial) กระจายตาม 
ลกัษณะภูมิศาสตร์ (geographic location) หรือกระจายตามชนิดของการลงทุน (types of investment 
media) ก็ได ้
 ๖. หลักเกี่ยวกับภาษี (Tax status) ในการลงทุนตอ้งพิจารณาดว้ยว่าผลตอบแทนท่ีไดรั้บ
จะต้องเสียภาษีหรือได้รับการยกเวน้ภาษี ถ้าตอ้งเสียภาษีด้วยจะทาํให้ผลตอบแทนท่ีได้รับจริง
นอ้ยลง ฉะนั้นในการลงทุนผูล้งทุนจะตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนภายหลงัจากหกัภาษีแลว้ (net return 
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on investment) ในอดีตหลกัทรัพยรั์ฐบาลมกัจะไดรั้บการยกเวน้ภาษี (คือ รายไดไ้ม่ตอ้งเสียภาษี) 
ดงันั้นผูล้งทุนจึงไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเตม็ท่ี๑๙ 
 ก. การลงทุนตามแนวคิดเศรษฐีในพุทธศาสตร์ 
 เงินงอกเงยจากการลงทุน จูฬหเสฏฐี๒๐ องคค์วามรู้และแนวคิดของเศรษฐีในชาดกกล่าวการ
ลงทุนของบุคคล ผูมี้ความเช่ือมัน่ในกลัยาณมิตร แลว้ดาํเนินภารกิจแสวงทรัพยสิ์นดว้ยปัญญายอด
เยี่ยม ถือว่าเป็นโครงสร้างท่ีน่าเป็นแบบอย่างในการลงทุนเพื่อทาํให้เงินงอกเงยอย่างมีระบบ              
และเหตุผลท่ีเป็นไปไดด้ว้ย จากหลกัฐานแสดงไวว้า่ 

  ในอดีตกาล พระโพธิสัตวเ์ป็นเศรษฐีช่ือจูฬกะ ในกรุงพาราณสี ไดเ้ป็นผูรู้้
นิมิตทั้งปวงวนัหน่ึง ท่านจูฬกเศรษฐีนั้น ไปยงัราชสํานัก พบหนูตายตวัหน่ึงใน
ระหวา่งถนน ตรวจดูดาวนกัษตัรในขณะนั้นแลว้กล่าววา่ ‚กุลบุตรผูมี้จกัษุ ถือเอาหนู
ตวัน้ีแลว้ อาจเล้ียงดูภริยา และประกอบการงานได‛้ 
  บุรุษเขญ็ใจคนหน่ึง เป็นคนใชข้องท่านเศรษฐีนั้น ไดย้ินคาํนั้นจึงถือเอาหนูนั้น 
จาํหน่ายในตลาด เพื่อประโยชน์แก่แมว ไดท้รัพยก์ากณิกหน่ึง ซ้ือนํ้ าออ้ยดว้ยทรัพย์
กากณิกหน่ึงนั้น ถือเอาหมอ้นํ้ าด่ืมไป ไดใ้ห้นํ้ าออ้ยและนํ้ าด่ืมแก่พวกช่างจดัดอกไม้
ซ่ึงกาํลงัมาจากป่า พวกช่างจดัดอกไมเ้หล่านั้น ไดใ้ห้ดอกไมค้นละกาํแก่เขาเขาซ้ือ
นํ้ าออ้ยดว้ยมูลค่าคือดอกไม ้ถือเอาหมอ้นํ้ าด่ืม ไปยงัสวนดอกไมใ้นวนัรุ่งข้ึนวนันั้น 
พวกช่างจัดดอกไม้ ไดให้พุ่มดอกไม้ซ่ึงเก็บได้คร่ึงหน่ึงแก่เขา เขาได้ทรัพย์ ๘ 
กหาปณะโดยอุบายน้ี ต่อกาลไม่นานเลย 
  ในวนัมีลมและฝนอีกวนัหน่ึง ไม่แห้ง ก่ิงไม ้และใบแก่เป็นอนัมากในราช
อุทยาน ร่วงลงเพราะลม คนเฝ้าอุทยานไม่อาจจะขนทิ้งได้ เขาไปในท่ีนั้น กล่าว        
(กะคนเฝ้าอุทยาน) ว่า ‚ถ้าท่านจักให้ฟืนและใบไม้เหล่าน้ีแก่ข้าพเจ้า ๆ ก็จัก
นําออกไป‛ คนเฝ้าอุทยานได้ให้แก่เขาแล้ว เขาไปยงัสนามเล่นของพวกเด็ก                 
ใหน้ํ้าออ้ย (แก่พวกเด็ก) แลว้ใหช่้วยขนฟืนออกไปโดยครู่เดียว แลว้ให้ทาํเป็นกองไว้
ท่ีประตูอุทยาน 
  คร้ังนั้น ช่างหมอ้หลวงให้ทรัพย ์๑๖ กหาปณะแลภาชนะมีตุ่มเป็นตน้แก่เขา 
ถือเอาฟืนเหล่านั้น เพื่อประโยชน์แก่การเผาภาชนะดิน ทรัพย ์๒๔ กหาปณะเกิดแก่

                                                        
 ๑๙มลิวลัย ์ จนัทวงค,์ เร่ืองทีป่รึกษาสอนก ามือเดียวของระบบบัญชีภาษีอาการ, (กรุงเทพมหานคร : 
เอ เอฟ พี เอม็ คอนซลัแทน้ท,์ ม.ป.ป.), หนา้ ๑๓๑ - ๑๓๓. 
 ๒๐องฺ.เอก.อ. ๑๕๑/๑๖๙. 
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เขาด้วยอาการอย่างน้ี เขาตั้งตุ่มนํ้ าด่ืมไวใ้กลป้ระตูพระนคร บาํรุงพวกคนขนหญา้ 
๕๐๐ คนดว้ยนํ้าด่ืม คนขนหญา้เหล่านั้น กล่าววา่ ‚สหาย ท่านมีอุปการะมากแก่เรา ๆ
จะทาํอะไรแก่ท่าน‛ เขากล่าวว่า ‚ท่านทั้งหลายจกัช่วยทาํ ในเม่ือกิจของข้าพเจ้า
เกิดข้ึน‛ แล้วพิจารณาดูทางโน้นทางน้ี ได้ทาํความสนิทสนมเป็นมิตรกับพ่อค้า
ผูป้ระกอบการงานทั้งทางนํ้ าทั้งทางบก.คร้ังนั้น พ่อคา้ผูป้ระกอบการงานทางบก 
บอกว่า ‚พรุ่งน้ี พ่อคา้มา้จกันาํมา้มา ๕๐๐ ตวั‛ เขาฟังคาํนั้นแล้ว กล่าวกะพวกคน  
ขนหญา้วา่ ‚วนัน้ี ขอพวกท่านจงให้ฟ่อนหญา้แก่ขา้พเจา้คนละฟ่อนและเม่ือขา้พเจา้
ยงัไม่ไดข้ายหญา้ ขอพวกท่านจงอย่าขาย‛ พวกคนขนหญา้ กล่าววา่ ‚ดีละ‛ แลว้ได้
ใหฟ่้อนหญา้ ๕๐๐ ฟ่อนกองไวใ้กลเ้รือนของบุรุษเข็ญใจนั้น พ่อคา้มา้ไม่ไดห้ญา้จาก
ท่ีอ่ืนก็ใหท้รัพยพ์นัหน่ึงแก่เขา แลว้รับเอาหญา้ไป 
  แต่นั้ นมา โดยล่วงไป ๒-๓ วนั พ่อค้าผู ้ประกอบการงานทางนํ้ าบอก                
(แก่เขา) ว่า ‚เรือมาจอดท่ีท่าแลว้.‛ เขาเช่ารถเช่าพร้อมทั้งมวลบริวาร ดว้ยทรัพย ์๘ 
กหาปณะ ไปยงัท่าเรือดว้ยยศใหญ่ใหแ้หวนวงหน่ึงเป็นมดัจาํแก่ (นาย) เรือแลว้นัง่อยู่
ท่ีภายในศาลา ในฎีกาเอกนิบาตองัคุตตรนิกาย ท่านกล่าวไวว้่า ‚บทว่า สจฺจการํ 
ไดแ้ก่ การทาํท่ีนาํความเป็นสัตยม์า คือสินจา้งท่ีบุคคลกล่าววา่ ‘เม่ือตนถือเอาภณัฑะ
แลว้ไม่พึงให ้(จาํหน่างสินคา้) แก่ชนเหล่าอ่ืน’ พึงให‛้ 
  คร้ังนั้น พ่อคา้ประมาณ ๑๐๐ คน มาแลว้ ได้ให้ทรัพยแ์สนหน่ึงแก่เขา คือ 
(ให)้ คนละพนั เดินทางทางเรือร่วมกบัเขา แลว้ใหท้รัพยอี์กแสนหน่ึงแก่เขาไดรั้บเอา
สินคา้ทั้งหมดในเรือ เขารับเอาทรัพยส์องแสนไป ให้ทรัพยแ์สนหน่ึงแก่จูฬกเศรษฐี 
ด้วยคิดว่าเราควรเป็นคนกตัญํู แล้วบอกเร่ืองท่ีเป็นมาทั้ งหมด ท่านเศรษฐี                   
คิดวา่ ‚บดัน้ี ไม่ควรท่ีเราจะให้เด็กเช่นน้ีทาํการับใชเ้รา‛ ไดย้กธิดาของตนให้แก่เขา. 
บุรุษเขญ็ใจนั้น ไดรั้บตาํแหน่ง เศรษฐี (แทน) โดยกาลล่วงไปแห่งท่านเศรษฐี ผูห้มัน่ 
ทาํสมควรยอ่มไดโ้ลกิยทรัพย ์ดว้ยประการฉะน้ี๒๑ 

  

 ข. วเิคราะห์องค์ความรู้ตามข้ันตอนดังนี ้
  เร่ิมต้น 

 ๑. หนูตาย ๑ ตวั (ตน้ทุน) = ขายใหค้นเล้ียงแมว ได ้๑ กากณิก (รายได)้ 
 ๒. ไดเ้งิน ๑ กากณิก เป็นนํ้าออ้ย ผสมกบัหมอ้นํ้าด่ืม = ใหช่้างจดัดอกไม ้

                                                        
 ๒๑มหามกุฏราชวิทยาลยั, มังคลัตถทีปนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒, (นครปฐม :โรงพิมพม์หามกุฏ
ราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐), หนา้ ๓๓๙ - ๓๔๒. 
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 ๓. ไดด้อกไมห้ลายกาํ (รายได)้ = นาํกาํดอกไมแ้ลว้แลกนํ้าออ้ย และหมอ้นํ้าด่ืม 
 ๔. ไดรั้บพุม่ดอกไม ้หลายคร้ัง = นาํมาซ่ึงรายได ้๘ กหาปณะ (รายได)้ 

  ช่วงสร้างความสัมพนัธ์ด้านธุรกจิ 
  ๑. เกิดพายุใหญ่ก่ิงไมใ้บไมใ้นอุทยานหกัพงั = ติดต่อกบัคนเฝ้าอุทยานจะขอใบไมแ้ละ
ไมท้ั้งสวนเดียวขนออกให ้
  ๒. ซ้ือนํ้ าออ้ยเล้ียงกลุ่มพวกเด็ก ๆ และขอแรงช่วยหน่อย = รวบรวบกองไมก้องฟืน
ขนาดใหญ่ไวท่ี้ประตูอุทยาน 
  ๓. ขายกองฟืนและกองไมใ้บไมใ้หช่้างหมอ้หลวง = มีรายได ้๑๖ กหาปณะ และภาชนะตุ่ม ๑ ใบ 
  สรุปยอดรวมทรัพยสิ์นเงินสด ๒๔ กหาปณะ 
 เร่ิมต้นธุรกจิเติบโตด้วยการสร้างเครือข่าย 
  ๑. ตั้งตุ่มนํ้ าบริการนํ้ าด่ืมฟรีเพื่อคนขนหญา้ ๕๐๐ คน ไวท่ี้ประตูพระนคร (จาคะ จิต
สาธารณะ) สร้างเครือข่าย 

 ๒. สร้างความสนิทสนมคุน้เคย กบัพอ่คา้นกัธุรกิจทางบกทางนํ้า  
 ๓. ข่าวจากพอ่คา้ บอกวา่ พรุ่งน้ี จะมีพอ่คา้มา มีมา้ ๕๐๐ ตวั 
 ๔. ขอหญา้กะเพื่อนขนหญา้คนละฟ่อน และบอกวา่วนัน้ีผมยงัไม่ขายหญา้ท่านอยา่เพิ่ง

ขายใหใ้คร 
  ๕. พอ่คา้ไม่ไดห้ญา้ในท่ีอ่ืน ก็ตอ้งซ้ือหญา้ ๕๐๐ ฟ่อน ไดร้ายไดก้อ้นใหญ่ ๑๐๐๐ ในคร้ังน้ี 

 สร้างธุรกจิหลกับริการและซ้ือขาย 
  ๑. ทราบข่าวจากพอ่คา้ผูป้ระกอบการทางนํ้า วา่อีก ๒-๓ มีเรือเทียบท่า 
  ๒. จดัหาเช่ารถพร้อมกบัพลขบัไว ้ดว้ยตน้ทุน ๘ กหาปณะ ไวบ้ริหารจดัการ 
  ๓. ติดต่อซ้ือขายโดยการมดัจาํสินคา้ดว้ยแหวนมีค่า ๑ วง จากท่าเรือกบันกัธุรกิจคา้ทางนํ้ า 
ทั้งลาํเรือ 
  ๔. เป็นผูบ้ริหารจดัการจดัจาํหน่ายสินคา้ทั้งลาํเรือ ใหก้บัพอ่คา้รายยอ่ย ๑๐๐ ราย ดว้ยตนเอง 
  ๕. ไดเ้งินกอ้นใหญ่ คร้ังท่ี ๑ จาํนวน ๑๐๐๐๐๐ จากพอ่คา้รายยอ่ยคนละ ๑๐๐๐ จาํนวน ๑๐๐ คน 
  ๖. ไดร้ายไดโ้ดยเดินทางร่วมไปกบัพอ่คา้ทางเรือไปขายสินคา้อีก ๑๐๐๐๐๐  
  สรุปไดสิ้นทรัพยเ์งินสด ๒๐๐,๐๐๐ ผลลพัธ์ของชีวติทางการเงินลงทุนแนวพุทธ 
 สรุปผลว่า พุทธศาสตร์ไดย้กประเด็นตวัอย่างแห่งการบริหารจดัการสินทรัพยเ์พื่อให้เกิด
ความมัง่คัง่ร่ํารวย โดยไดแ้สดงบุคคลตน้แบบให้เห็นว่า เป้าหมายท่ีดาํเนินไปนั้นตอ้งประกอบกบั
คุณธรรมและความดี เป็นหลกัวชิาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณความดีของคนใชเ้ศรษฐีคือความกตญัํู
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ต่อจูฬเศรษฐี มอบทรัพย ์๑ แสนให้ท่านเศรษฐีและบอกเร่ืองราวทั้งหมดให้ทราบ ท่านเศรษฐีคิดว่า 
บุรุษคนน้ีไม่ธรรมดา จึงยกธิดาของให้แต่งงานด้วย และในกาลต่อมาคนใช้เศรษฐีก็ได้เป็น               
‚ท่านเศรษฐีตวัจริง ผูข้ยนัหมัน่เพียร เหมาะสมท่ีบริหารสินทรัพยสิ์นท่ีมากมาย‛ ซ่ึงเป็นประเด็น
ทางพุทธศาสตร์ตอ้งยึดองคค์วามรู้ไวเ้ป็นตวัวดัมาตรฐานชีวิตของผูท่ี้จะวางแผนการดาํเนินชีวิตให้
มัง่มี ตอ้งมัน่คงด้วยคุณความดีด้วย จึงจะเป็นหลกัประกันคุณภาพท่ีดีของคนทัว่ไป และเป็นตวั
ตน้แบบแนวพุทธในการวางแผนการเงินท่ีจะประสบผลสาํเร็จอยา่งงดงาม 
 ค. การประกนัชีวติและทรัพย์สิน 
 การประกนัชีวิตและทรัพยสิ์นก็ถือว่าเงินลงทุน หรือจะสงเคราะห์เขา้ในระบบออมส่วน
หน่ึงก็ไดซ่ึ้งเป็นความจาํเป็นท่ีตอ้งมีไว ้เพราะวา่ความคาดหวงัของคนทั้งหลาย โดยหวงัจะมีความ
มัน่คงดา้นการเงิน มีความสุขความมัน่คงในชีวิต เป็นอิสระเม่ือวยัชรา ตอ้งการให้ครอบครัวมีความ
มัน่คง ใหมี้ความสุขความบริบูรณ์และมีงานทาํ ให้เป็นท่ีนบัถือแก่ครอบครัวและเพื่อนฝูง ส่วนส่ิงท่ี
เขากลัวก็คือ กลัวว่าชีวิตไม่มั่นคงไม่สามารถทะนุบํารุงตนเองและครอบครัว ความเจ็บไข ้                
การวา่งงาน ความจนและความตาย 
 พอจะกล่าวไดว้า่ส่ิงท่ีมนุษยห์วงัก็คือความมัน่คงในชีวิต และส่ิงท่ีเขากลวัไม่อยากประสบ
คือ ความไม่มัน่คงในชีวิต ถา้เช่นนั้นเราจะสร้างความมัน่คงให้กบัชีวิตไดอ้ย่างไร การประกนัชีวิต
เป็นทางออกอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยได ้เพราะการประกนัชีวิตเป็นการสร้างความมัน่คงให้กบัตวัผูเ้อา
ประกนัเอง หรือใหก้บัทายาทไดใ้นกรณีท่ีผูเ้อาประกนัถึงแก่กรรมก่อนเวลาอนัสมควร 
 การประกันชีวิต เป็นแผนการออมทรัพยช์นิดหน่ึง ซ่ึงให้ผลประโยชน์สูงกว่าการออม
ทรัพยแ์บบธรรมดาทัว่ไป เพราะจะไดท้ั้งเงินออมและความคุม้ครอง 
 ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ไดใ้หค้วามหมายของการประกนัชีวติพอสรุปไดว้า่  
 ‚การประกันชีวิต คือ สัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภยัตกลงจะใช้เงินจาํนวนหน่ึงให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัหรือแก่ผูสื้บสิทธิของเขา ในเม่ือผูเ้อาประกนัภยัหรือถูกเอาประกนัชีวิตไดต้ายลง หรือยงั
มีชีวติอยูจ่นถึงเวลาอนัไดต้กลงตามกาํหนดไว ้และผูเ้อาประกนัภยัตกลงส่งเบ้ียประกนัเพื่อการน้ี‛ 
 เหตุผลของการทาํประกนั คนเราจะตอ้งเผชิญกบัอนัตรายต่าง ๆ รอบดา้นไม่วา่จะเป็นความ
เจบ็ไขไ้ดป่้วย อุปัทวะเหตุต่าง ๆ และความตายซ่ึงไม่อาจหลีกเล่ียงไดเ้ม่ือมีภยั (risks) เหล่าน้ีเกิดข้ึน
แน่นอนยอ่มจะก่อใหเ้กิดความสูญเสียแก่บุคคล โดยอาจทาํใหเ้ขาตอ้งพิการสูญเสียชีวิต หรือสูญเสีย
รายไดไ้ป อนัจะเป็นผลใหต้วัเขาหรือครอบครัวไดรั้บความเดือดร้อน ทางป้องกนัเม่ือภยัเกิดข้ึนแลว้ 
ความเดือดร้อนจะเบาบางลงไดก้็โดยการทาํประกนัชีวิต เพราะอยา่งนอ้ยเงินท่ีทาํประกนัไวจ้ะช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนลงได ้การประกนัชีวติจะช่วยใหผู้เ้อาประกนัและครอบครัวของผูเ้อาประกนั 
(สามี, ภรรยา, ลูก, บิดามารดาบังเกิดเกล้า, ญาติ) ซ่ึงอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของเขาได้มี



 ๑๒๒ 

หลกัประกนัในการดาํเนินชีวิตท่ีมัน่คงแน่นอน แมว้า่จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่เขาก็ตาม ผูท่ี้อยู่ในความ
อุปการะของเขาจะไม่เดือดร้อน เพราะจะไดรั้บเงินจาํนวนหน่ึงท่ีมากพอสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาํรงชีวิตต่อไปอย่างผาสุก สําหรับตวัผูเ้อาประกนัเอง ถ้าเขามีชีวิตยืนยาว เม่ือสัญญาครบ
กาํหนดแลว้เขาจะรับเงินออมกลบัคืนมาพร้อมทั้งดอกเบ้ีย หรือเงินปันผล ซ่ึงจาํนวนเงินน้ีสามารถ
นาํมาเป็นกองทุนใชจ่้ายในยามชราหรือเพื่อโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเขาตอ้งการได ้
 จากขอ้มูลดงัท่ีกล่าวมา ไดส้อดคล้องกลบัหลกัเน้ือหาในไตรปิฎก ตอนเร่ืองประกนัชีวิต
และทรัพยสิ์นเช่นกนั  

  อุบาสกนั้นกล่าวว่า ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ ถา้วา่พระมหาโมคคลัลานะผูเ้ป็นเจา้
เป็นผูป้ระกันธรรม ๓ อย่าง คือ โภคสมบติั ชีวิตและศรัทธา ของกระผมได้ไซร้   
พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาจงทาํภตัตาหารส้ิน ๗ วนัเถิด กระผมจกัทาํในภายหลงั ฯ 
  พระโมคคลัลานกล่าววา่ ดูกรท่านผูมี้อาย ุฉนัจะเป็นผูป้ระกนัธรรม ๒ อยา่ง 
คือ โภคสมบติัและชีวติของท่าน ส่วนท่านเองเป็นผูป้ระกนัศรัทธา ฯ๒๒ 

  

 จากขอ้มูลในพระไตรปิฎกเร่ืองการประกนัทางพระพุทธศาสนา ไดมี้เน้ือหาการประกนัอยู ่
๒ ประเด็น คือ 
 ๑. ทรัพยสิ์น หรือโภคสมบติั  
 ๒. ชีวติ 
 กล่าวไดว้า่ เป็นตน้แบบแห่งองคค์วามรู้ดว้ยการประกนั ซ่ึงในสมยัพุทธกาลก็มีการประกนั
ชีวติและทรัพยสิ์น แต่เป็นขอ้สังเกตเร่ืองหน่ึง คือศรัทธา เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกรับประกนั ถือวา่ตรงน้ีเป็น
องค์ความรู้ ซ่ึงตอ้งคู่กบัการวางแผนทางการเงิน คือเป้าหมายชีวิตของผูว้างแผนอาจจะมีความ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอด ไดมี้เน้ือตรงกบัการใหส้ัมภาษณ์ของพระสาสนโสภณ วา่  

  ชีวิตคนนั้น ต้องไม่ประมาท อายุไม่ยืนเกินร้อยปี ต้องฝึกใจไว ้ทาํใจไว ้ 
เร่ืองทรัพยสิ์นหรือชีวิต ก็ตอ้งมีปัญญารู้จกัรักษาทรัพย ์ใชท้รัพยเ์ป็น และทาํตอ้งให้
เป็นอริยทรัพยด์ว้ย เพราะมิฉะนั้นทุกอยา่งมนัตอ้งเปล่า เกิดมาก็เปล่าแลว้ จะให้คงท่ี
ไปตลอดไม่มี แต่เขา้ใจ ใชม้นัเป็นมีประโยชน์ทั้งนั้น๒๓ 

  

                                                        
 ๒๒ข.ุอุ. ๒๕/๖๒/๘๔. 
 ๒๓สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจา้อาวาสวดัโสมนสัวิหาร และเจา้คณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ 

ธรรมยตุ, ๒ มีนาคม ๒๕๕๔. 



 ๑๒๓ 

 เม่ือเวลาในช่วงเวลาต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงไป ตรงน้ีเองก็จะทาํให้เกิดกระบวนการ
เปล่ียนแปลงไปในรูปแบบต่าง ๆ หรือเป้าย่อมเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลาอีกก็เป็นได ้ดงันั้น ศรัทธา 
ความมุ่งหมายยึดหลกัความตั้งใจแน่วแน่แลว้ก็ตอ้ง อธิษฐานธรรมกาํกบัให้ดีดว้ย เพราะส่ิงท่ีเป็น
องค์ความรู้ขนาดพระอริยบุคคลผูมี้ฤทธานุภาพมากมายอย่างพระโมคคลัลานะไม่กลา้รับประกนั 
คือ ศรัทธา ของบุคคล ดุจเดียวกบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลย่อมตอ้งเขา้ใจสภาวการณ์ท่ีมี
ความผนัแปรไดด้ว้ยเร่ืองประเด็นในทาํนองเดียวกนัน้ี 
 ความรู้ในเร่ืองการประกนัชีวิตและทรัพยสิ์นน้ี ก็ตอ้งตระหนกัดีว่าชีวิตมนุษยเ์ป็นส่ิงมีค่า 
แต่ขณะเดียวกนัภยั (risks) ทั้งหลายยอ่มมีโอกาสเกิดข้ึนกบัชีวิตและทรัพยสิ์นไดทุ้กขณะ และเม่ือ
เกิดข้ึนแลว้ยอ่มก่อใหเ้กิดความสูญเสียแก่ตนเองและครอบครัว คนเราไม่อาจทราบไดว้า่ภยัเหล่านั้น 
(ความตาย, ทุพพลภาพ ฯลฯ) จะเกิดข้ึนกบัตนเม่ือไร ดงันั้นจึงจาํเป็นจะตอ้งมีการเตรียมพร้อมไว ้
วธีิการเตรียมพร้อมก็โดยการท่ีบุคคลทั้งหลายซ่ึงตกอยูภ่ายใตภ้ยัอนัรายเดียวกนัต่างก็ร่วมกนัสะสม
เงินคนละเล็กละนอ้ยนาํไปฝากไวก้บับริษทัประกนัชีวิต (ในรูปของเบ้ียประกนัท่ีจ่ายซ้ือกรมธรรม์
ประกันชีวิต) ซ่ึงเงินเหล่าน้ีเม่ือบริษทัรวบรวมกันเข้าแล้วจะได้เป็นเงินก้อนใหญ่ และเม่ือภัย
อนัตรายเกิดข้ึนกบับุคคลใดบริษทัก็จะจ่ายเงินให้ โดยจ่ายจากเงินท่ีร่วมกนัสะสมไวก้บับริษทันั้น
 ในการทาํประกนัชีวิตนั้น บริษทัจะนาํความสูญเสียของแต่ละคนไปถวัเฉล่ียให้บุคคลอ่ืน
โดยอาศยักฎวา่ดว้ยจาํนวนมาก (law of large number) เพราะวา่ภยัยอ่มไม่เกิดข้ึนกบัทุกคนพร้อม ๆ กนั 
ดงันั้นจะเห็นไดว้่า การประกนัชีวิตเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความสํานึกของมนุษยใ์นการท่ีจะสร้าง
ความมัน่คงใหก้บัตนเองและครอบครัว โดยการช่วยเหลือร่วมมือซ่ึงกนัและกนัของบุคคลในสังคม 
เพราะทุกคนถือวา่ชีวิตของมนุษยมี์ค่า ซ่ึงเป็นการคาํนึงถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจของมนุษย ์และหลกั
พื้นฐานของการประกนัชีวติคือความสุจริตใจต่อกนั 
 ๔.๓.๖ การวางแผนมรดก๒๔ (ส่งมอบทรัพยใ์หก้บัผูต้อ้งการตามท่ีระบุ) 
 แนวทางในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้ไดต้รัสไวใ้นสิงคาลสูตร ความว่า คหบดีบุตร ! 
ทิศเบ้ืองหน้า คือ มารดาบิดา อนับุตรพึงปฏิบติัต่อบุตร หรือผูเ้ป็นทายาทโดยฐานะ ๕ ประการ
เหล่าน้ีแลว้ ยอ่มอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะ ๕ ประการ คือ  
 - หา้มเสียจากบาป ๑  
 - ใหต้ั้งอยูใ่นความดี ๑  
 - ใหศึ้กษาศิลปะ ๑  

                                                        
 ๒๔อมัพร ณ ตะกัว่ทุ่ง, ค าอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มรดก, (กรุงเทพมหานคร : 
สาํนกัพิมพนิ์ติบรรณาการ, ๒๕๔๖), หนา้ ๓-๔. 



 ๑๒๔ 

 - ใหมี้คู่ครองท่ีสมควร ๑  
 - มอบมรดกใหต้ามเวลา ๑ 
 เม่ือเป็นดงัน้ี ทิศเบ้ืองหนา้นั้น เป็นอนัวา่กุลบุตรนั้นปิดกั้นแลว้เป็นทิศเกษม ไม่มีภยัเกิดข้ึน. 
ซ่ึงวธีิทางพุทธศาสตร์ไดส้อดคลอ้งกบัการวางแผนจดัการทรัพยสิ์น : พินยักรรม และทรัสต์ (Estate 
Planning : Wills and Trusts) ถือหลกัทางแนวพุทธ การจดัการเร่ืองมรดก เป็นส่วนท่ีสําคญัเก่ียวกบั
การวางแผนทางการเงินดว้ย ดว้ยการพิจารณา ซ่ึงพระสาสนโสภณ กล่าวยนืยนัไวว้า่ 

  ชาวพุทธทุกคนตอ้งรู้ซิ วา่พระพุทธเจา้ตรัสสอนเร่ืองหนา้ท่ีไวแ้ลว้วา่ พ่อแม่ 
ทาํหน้าท่ีอย่างไร ลูกทาํหน้าท่ีอย่างไร มีอยู่ในนวโกวาท ชาวพุทธเจา้อ่าน ตอ้งศึกษา             
งั้นจะทาํไม่ถูก๒๕ 

 เพื่อให้เป็นการท่ีคนทัว่ไป นาํแนวหลกัพุทธซ่ึงมีหลกัการเร่ือง แบ่งทรัพยม์รดกมาการ
จดัการทรัพยสิ์นเป็นเร่ืองสําคญัอย่างหน่ึงในการวางแผนการเงินของบุคคล คนส่วนมากพยายาม
ทาํงานหนักมาตลอดชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีเขาวางไว้ ด้วยการสร้างสมทรัพย์สินต่าง ๆ              
เพื่อสร้างความมัง่คัง่ให้กบัตนเองและครอบครัว เพื่อให้ตกทอดเป็นมรดกแก่ลูกหลาน ทาํอย่างไร            
จึงจะใหท้รัพยสิ์นต่าง ๆ ท่ีอุตส่าห์สร้างสมมานั้นให้ยงัคงอยู ่มีค่าเพิ่มพูนข้ึนและถูกจดัสรรแบ่งปัน
ไปให้ทายาทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม๒๖ การเรียนรู้ในเร่ืองการทาํพินยักรรมหรือการจดัตั้ง
ผูดู้แลผลประโยชน์จึงเป็นส่ิงจาํเป็น เพราะวิธีการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการบริหารเงินอย่าง
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพแลว้ยงัไม่ก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่ครอบครัวในภายหลงัอีกดว้ย 
 ทรัพยสิ์นท่ีกล่าวขา้งตน้น้ีคือ ทรัพยสิ์นทุกอยา่งท่ีบุคคลนั้น ๆ เป็นเจา้ของอยู ่(your estate is 
your property-whatever you own) ไม่วา่จะเป็นสังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพยก์็ตามท่ีไดร้ะบุ
ช่ือของเขาว่าเป็นเจา้ของ โดยรวบรวมรายการต่าง ๆ ของทรัพยสิ์นเหล่าน้ีไวด้ว้ยกนั เพื่อสะดวกในการ
จดัการ ทรัพยสิ์นดงักล่าวไดแ้ก่ บา้น ท่ีดิน ใบหุน้ กรมธรรมป์ระกนัชีวติ สิทธิการเป็นหุน้ส่วน ฯลฯ 
 ๑. พนัิยกรรม (Wills) 
 มีผูก้ล่าวไวว้า่ ‚All heiresses are beautiful‛ ผูท่ี้เป็นทายาททั้งหลายมกัจะมองดูงดงามไปหมด 
ทั้งน้ีเพราะว่าทายาทคือผูไ้ด้รับมรดกตามพินัยกรรม ก็ย่อมมีความสุขสดช่ืนและสมหวงั ทั้งยงัมี

                                                        
 ๒๕สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจา้อาวาสวดัโสมนสัวิหาร และเจา้คณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ 

ธรรมยตุ, ๒ มีนาคม ๒๕๕๔. 

 ๒๖จุฑา เทียนไทย, การจัดการมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : เมคกรอ-ฮิล, ๒๕๕๐),  
หนา้ ๔๙-๕๐. 



 ๑๒๕ 

ความมัน่คัง่เพิ่มพูนข้ึน อยา่งไรก็ดี พินยักรรมท่ีทาํไวน้ี้จะส่งผลก็ต่อเม่ือไดท้าํอยา่งถูกตอ้งครบถว้น
และมีผลบงัคบัตามกฎหมายเท่านั้น 
 พินยักรรม คือ เอกสารตามกฎหมาย ซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณ์ของผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นท่ี
ประสงคจ์ะโอนทรัพยสิ์นของตนให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง ภายหลงัเม่ือเขาส้ินชีวิตแลว้ หรือกล่าว
อีกนยัหน่ึงก็คือ พินยักรรมเป็นการยกให้โดยมีเง่ือนไขว่า ให้กรรมสิทธ์ิตกแก่ผูรั้บเม่ือผูใ้ห้ถึงแก่
ความตายแลว้ 
 การทาํพินยักรรมถือว่า เป็นเคร่ืองมือในการจดัการทรัพยสิ์นอยา่งหน่ึงของบุคคลท่ีนบัว่า
เป็นความรอบคอบและก่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เน้ือหาของพินยักรรมนอกจากจะตอ้งมี
เร่ืองเก่ียวกับการจดัการทรัพย์สินและการใด ๆ ท่ีจะให้เป็นไปเม่ือตนเองตายไปแล้ว หากผูท้าํ
พินัยกรรมประสงค์จะใส่เร่ืองอ่ืนระบุลงไปในพินัยกรรมด้วยก็ได้ เป็นต้นว่า เร่ืองเก่ียวกบัการ
จดัการศพของตน เป็นตน้ 
 ๒. ประโยชน์ของพนัิยกรรม 
 ๑) ช่วยให้ผูท้าํพินัยกรรมมีความสบายใจว่าเม่ือตายไปแล้วทรัพยส์มบติัจะตกแก่ผูท่ี้ตน
ประสงค์จะยกให้ เพราะเม่ือเกิดเป็นพินยักรรมข้ึนแลว้สิทธิและหน้าท่ีของบุคคลต่าง ๆ ก็จะถูก
ผกูพนัดว้ยทนัที 
 ๒) ช่วยสร้างความสบายใจใหแ้ก่ทายาทและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย อนัเป็นการหลีกเล่ียงปัญหา
การถกเถียงโตแ้ยง้ในการจดัการทรัพยสิ์นท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ถา้หากไม่มีการทาํพินยักรรมเอาไว ้
 ๓) ทาํให้ทายาทผู ้รับมรดกไม่ต้องยุ่งยากในการจัดการทรัพย์สินเอง ถ้าไม่มีการทํา
พินยักรรมไวท้ายาทก็ตอ้งเสียเวลาและเสียค่าใชจ่้ายอีกมาก ในการจดัการทรัพยสิ์น เช่น ค่าทนายความ 
หรือค่าภาษีกองมรดก 
 ดงันั้น พินยักรรมเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีความซบัซ้อน และละเอียดอ่อน
และจะตอ้งทาํให้ถูกตอ้งตามกฎหมายด้วย มิฉะนั้นพินยักรรมจะไม่มีผลบงัคบัหรือเป็นโมฆะได ้
ดังนั้ นผูท้าํพินัยกรรมจึงจาํเป็นต้องปรึกษากับทนายความหรือนักกฎหมายท่ีมีความเช่ียวชาญ            
พร้อมกบัท่ีไดท้าํหนา้ท่ีตามหลกัการฐานของพ่อแม่ ผูป้กครองในฐานะเป็นปุพพการี ซ่ึงในวิถีชีวิต
มนุษยย์อ่มมีการเปล่ียนผา่นสืบทอดวงศต์ระกูล ซ่ึงในทางพุทธศาสนาก็ไดก้ล่าวถึงหลกัการเหล่าน้ี
ไวอ้ยูแ่ลว้ ซ่ึงทุกคนก็มีหนา้ท่ีและบทบาทในแต่ละช่วงชีวติในตามเจตนารมณ์ท่ีตั้งกนัไว ้
 ๔.๓.๗ การวางแผนเกษียณ  
 การวางแผนหรือคาดการณ์แนวพุทธ ในหิโตปเทส ไดก้ล่าวไวว้า่ ‚ป ม ํน ปราชิโต สิปฺปํ 
ปฐมวยั ไม่ใช่ใจการศึกษา ทุติย ํน ปราชิโต ธนํ หนุ่มสาวไม่แสวงหาทรัพย ์ตติย ํน ปราชิโต ธมฺม ํ
เม่ือเจริญวยัไม่ใฝ่ธรรม จตุตฺถ ํกึ กริสฺสติ เม่ือแก่แลว้จะทาํอะไร‛ เม่ือยึดหลงัแนวพุทธตอ้งเขา้ใจ



 ๑๒๖ 

เร่ืองการวางแผนการณ์ต่าง ๆ ตามวยัท่ีสมควร เม่ือวนัเวลา วยัผา่นไป ตอ้งมีการคาดการณ์ส่ิงต่าง ๆ 
ไวล่้วงหน้า เพื่อดาํเนินชีวิตท่ีไม่ผิดพลาด เพราะวนัเวลาจะยอ้นคืนกลบัมาให้สร้างสรรค์ทาํใหม่
ไม่ไดแ้ลว้ วยัสุดทา้ยท่ีเรียกวา่วยัเกษียณอายุ การคาดการณ์อนาคตเพื่อใชชี้วิตท่ีเหลืออยู ่เราตอ้งใส่
ใจถือวา่ตอ้งใหค้วามสาํคญัในการงานแผนเป็นอยา่งยิง่ 
 ๑. การปลดเกษียณ 
 การปลดเกษียณเป็นภาวะท่ีบุคคลถอนตวัเองออกจากงานประจาํท่ีทาํอยู่ เม่ือเขาย่างเขา้        
สู่วยัหน่ึงแลว้ ซ่ึงโดยทัว่ไปวาระน้ีจะมาถึงเม่ือบุคคลมีอายรุะหวา่ง ๕๕ ปี ถึง ๖๐ ปี หรือกวา่นั้น 
 การปลดเกษียณ เป็นการส้ินสุดวาระของการทาํงานท่ีเคยให้ผลประโยชน์อย่างเต็มเม็ด           
เตม็หน่วย ทั้งน้ีเพราะเม่ือบุคคลถอนตวัออกจากงานประจาํท่ีทาํอยูย่อ่มทาํให้รายไดท่ี้เคยไดรั้บอยา่ง
เตม็ท่ีตอ้งหมดไป 
 การกาํหนดอายุท่ีจะปลดเกษียณของบุคคลมีต่างกัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับอาชีพและระเบียบ
ขอ้บงัคบัของแต่ละหน่วยงาน สําหรับผูท่ี้รับราชการตามระเบียบขา้ราชการพลเรือน กาํหนดให้
ขา้ราชการปลดเกษียณอายุเพื่อรับบาํเหน็จบาํนาญเม่ือมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ส่วนในหน่วยงาน
เอกชนอาจกาํหนดใหพ้นกังานออกจากงานเม่ือมีอายุครบ ๕๕ ปีหรือ ๖๐ ปี หรือบางแห่งยงัยอมรับ
บุคคลท่ีมีอายุเกินกว่า ๖๐ ปี ทาํงานต่อไปอีกก็ได้ ทั้ งน้ีย่อมข้ึนอยู่กบัความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของคน ๆ นั้ น เพราะบุคคลบางคนแม้จะมีอายุมากแต่เป็นผู ้มีความชํานาญ                     
และประสบการณ์ดี จึงยงัเป็นท่ีตอ้งการของหน่วยงานนั้นอยูห่รือบางคนท่ีมีสุขภาพดีแข็งแรงก็ยอ่ม
ปฏิบติังานต่อไปได ้
 กล่าวโดยสรุป กาํหนดเวลาเกษียณอายุท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับบุคคลก็คือ เม่ือเขาคิดวา่ตน
พร้อมแลว้ท่ีจะอยูอ่ย่างสุขสบายโดยไม่ตอ้งทาํงาน และสมาชิกในครอบครัวก็ไม่เดือดร้อน อีกทั้ง
ขณะน้ีตนก็พร้อมในเร่ืองเวลาและเงินทองพอท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือเจือจานกบัสังคมไดบ้า้ง 
 จากขอ้มูลผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงเป็นอาจารยส์อนดา้นการเงินไดจ้ากท่านอาจารยป์รีชา สวสัด์ิพีระ
กล่าววา่  

  ถ้าผมไม่ได้สอนวิชาด้านการวางแผนการเงิน อาจจะทําให้ผมไม่รู้จัก
วางแผนเลยก็ได ้ซ่ึงอาจจะทาํให้ผมไม่มีเงินใชอ้ยา่งเพียงพอ ซ่ึงผมเองก็เร่ิมวางแผน
มาไม่นาน แต่รู้สึกว่าชีวิตปลอดภยัข้ึน โดยซ่ึงตอนน้ีไดถู้กเชิญไปเป็นท่ีปรึกษาของ
ทางรัฐบาล แต่ก็คาดคิดว่า คนส่วนมากไม่ค่อยรู้ เพราะปกติก็ชีวิตทางการเงิน                 
ก็รับมาจ่ายไป แต่เม่ือเป็นผูส้อนการเงินเอง ก็ตอ้งวางแผน และพร้อม ๆ กบัศึกษา
บริบทของชีวิตคนทัว่ไป ว่าถ้าไม่วางแผนแล้วห่วงโซ่ปัญหา จะซับซ้อน ชีวิตถ้า



 ๑๒๗ 

วางแผนจะเป็นระเบียบและมองเห็นอนาคต ถึง แม้จะมีความไม่แน่นอนว่า                  
จะเจบ็ป่วย ตายเม่ือไหร่ก็ตาม๒๗ 

  

 ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน เน่ืองจากชีวิตคนเราเหมือนการเดินทางท่ีต้องผ่าน
เส้นทางอนัยาวไกล กวา่จะถึงจุดหมายปลายทางได ้บางคร้ังตอ้งผา่นปัญหา ฝ่าวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหว่างทาง ผูสู้งอายุก็เช่นกนักว่าจะดาํรงชีวิตอยู่จนถึงวยัเกษียณได ้บางคนจะตอ้งผจญปัญหาท่ี
เกิดข้ึน ดงันั้นการยอมรับความจริงและเตรียมตวัเตรียมใจไวก้็จะเป็นเร่ืองปลอดภยั 
 ตามแนวคิดสมัยใหม่มีผูใ้ห้คาํแนะนําว่า การวางแผนเพื่อเกษียณอายุมีความสําคัญยิ่ง
สําหรับทุกคนและทุกวยัในยุคปัจจุบนั ตอ้งกาํหนดเป้าหมายสําหรับเร่ืองน้ีไวแ้ละทาํตามเป้าหมาย
โดยมิชกัชา้อนัตรายท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้กษียณบางรายก็คือ 
 ๑. เร่ิมตน้วางแผนเพื่อเกษียณอายุเม่ือสายเกินไปเพราะคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่คิดว่าจะตอ้ง
ใช้เงินไปในการสร้างฐานะก่อน เช่น ซ้ือบา้น ส่งเสียการศึกษาของบุตร จึงไม่ไดคิ้ดคาํนึงถึงเร่ือง
เกษียณอายุแต่อย่างไรก็ตามถา้ทาํไดค้วรจดัเงินสักส่วนหน่ึงเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณไวต้ั้งแต่เน่ิน ๆ 
เพราะถา้เร่ิมตน้เก็บออมเพื่อเกษียณอายุเร็วเท่าไร ก็จะมีเงินออมจาํนวนยิ่งมากข้ึนเท่านั้น เห็นไดช้ดั
ในเร่ืองการออมโดยทาํประกนัชีวติ ถา้เร่ิมตน้ทาํประกนัยิ่งเร็วเท่าไรก็จะเสียเบ้ียประกนันอ้ยเท่านั้น 
การลงทุนก็เช่นกนั ถา้เก็บออมแบบกองทุนรวมสํารองเล้ียงชีพ (Retirement mutual fund) ก็จะให้
สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ซ่ึงเป็นการประหยดัค่าภาษีของตนเองไดม้ากเท่านั้น อีกทั้ง
วิกฤติความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนกบับุคคลในระหว่างช่วงชีวิตก่อนเกษียณซ่ึงอาจมีปัญหาไม่
คาดคิดเกิดข้ึน ไม่วา่เร่ืองปัญหาสุขภาพ ทุพพลภาพ การหยา่ร้าง ตลอดจนการเสียชีวิตของคู่สมรส 
ดงันั้นเงินท่ีไดจ้ดัเตรียมไวส้ําหรับเกษียณอายุก็สามารถนาํมาใช้พยุงรายได ้พยุงชีวิตในช่วงวิกฤติ
ต่าง ๆ เหล่านั้นได ้
 ๒. การเร่ิมตน้เก็บออมเพื่อเกษียณอายุเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซ่ึงโดยสามญัสํานึกของคน
ทัว่ไปมกัคิดวา่การเกษียณอายเุป็นเร่ืองอีกยาวไกล ค่อยเก็บค่อยออมไปก็ได ้จึงเร่ิมออมเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ไป
ก่อน แต่แท้ท่ีจริงแล้ว ในช่วงวยัหนุ่มสาวเป็นโอกาสท่ีดีท่ีบางคร้ังคนเราทาํงานใหญ่ ประสบ
ความสําเร็จมีรายได้สูง จึงเป็นโอกาสท่ีจะเจียดเงินกอ้นน้ีไวเ้พื่อเกษียณอายุด้วย (เช่น การได้รับ
รางวลั โบนสัพิเศษเป็นเงินกอ้นใหญ่) ถา้หาทางลงทุนแบบท่ีจะฝากไวเ้พื่อไดรั้บคืนในยามเกษียณ 
เงินประกันชีวิตแบบบาํนาญสงเคราะห์ โดยมอบให้สถาบนัการเงินนําไปบริหาร เม่ือถึงเวลา
ตอ้งการก็จะได้เงินก้อนน้ีกลบัคืนมาพร้อมค่าเล้ียงดูรายเดือนตลอดชีวิต ดงันั้น กรณีได้เงินก้อน
ใหญ่ หรือทาํรายไดไ้ดม้ากเป็นพิเศษก็ใหแ้บ่งส่วนหน่ึงเตรียมไวเ้พื่อใชจ่้ายยามเกษียณอายไุดท้นัที 

                                                        
 ๒๗สัมภาษณ์ อาจารยป์รีชา สวสัด์ิพีระ, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓. 



 ๑๒๘ 

 ๓. การลงทุนเพื่อความงอกเงยของเงินเกษียณอายุ คนทัว่ไปมกัมีแนวคิดแบบเก่า (conservative) 
คือ ถา้เป็นเงินเกษียณอายุตอ้งปลอดภยัไวก่้อน เงินตน้ตอ้งไม่สูญหายและมีรายไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ  
จึงมกัจะเป็นการฝากธนาคารและลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงไดด้อกเบ้ียตํ่ามากเงินกอ้นน้ีกวา่จะเติบโต
งอกเงยก็ชา้มาก ในเร่ืองน้ีควรตอ้งพิจารณาวา่ ไดเ้ร่ิมเก็บออมตั้งแต่เม่ือใด ถา้เร่ิมเก็บออมตั้งแต่อายุ
ไม่มาก เงินท่ีสะสมไวย้งัพอนาํไปลงทุนในทางเส่ียงและให้ผลตอบแทนสูงกว่าได้บา้ง เพื่อจะมี
โอกาสใหเ้งินงอกเงยเตม็ท่ีและไดผ้ลตอบแทนมากกวา่น้ี แต่อยา่งไรก็ตามยิ่งเม่ืออายุมากข้ึน ยิ่งใกล้
เกษียณมากเท่าไรการลงทุนตอ้งยิง่ถือหลกัความปลอดภยัใหสู้งไวม้ากเท่านั้น 
 ๒. การวางแผนการเงินส าหรับการปลดเกษียณ 
  ๑) แหล่งท่ีมาของรายไดเ้ม่ือปลดเกษียณ 
  ๒) การออมเพื่อเกษียณอาย ุ
  ๓) การประมาณฐานะการเงินเม่ือปลดเกษียณ 
 หลักการวางแผนแนวพุทธ ถือว่าเป็นจุดเช่ือม และรับสอดคล้องเม่ือนํามาบูรณาการ
จดัระบบการวางถือว่าได้เร่ิมมีภาวะแห่งธรรม เขา้มาบูรณาการเสริมในวิถีชีวิตดว้ย ดว้ยหัวใจหลกั ๆ 
ของการวางแผน คือ โภควภิาค ๔ เป็นแกนกลางวา่ จดัสรรส่ิงท่ีเรียกวา่ เงินไดถู้กตอ้ง และทาํการใช้
สอยบริโภคไดเ้หมาะสม ตามหลกัทฤษฎีแนวพุทธ เพื่อจะไดบ้รรลุเป้าหมายเพื่อตวัเอง เพื่อครอบครัว 
และไดป้ระโยชน์ไดคุ้ณค่าท่ีดีงาม  
 สรุปการวางแผนอนาคตเม่ือเราได้มีการวางแผนการบริหารจัดการชีวิตด้านการเงิน               
ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้ไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ ถือวา่ไดบ้รรลุเป้าหมายดา้นการวางแผน ซ่ึงตวัเช่ือม
ต่อไปน้ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึน ณ ตอนน้ี เรียกวา่ อนาคต ดงันั้น พุทธศาสตร์จึงยึดถือหลกัปัจจุบนั ท่ีมนุษย์
ตอ้งทาํภารกิจหนา้ท่ีต่าง  ๆเพื่ออนาคต ก็คือปัจจุบนัท่ีเป็นอยูข่ณะน้ี ไดใ้ห้ส่ิงท่ีตอ้งการคือ กามโภคีสุข ๔ 
ดา้นอย่างท่ีกล่าวแลว้ ซ่ึงพุทธศาสตร์มีจุดย ํ้าเร่ืองทรัพยสิ์นดว้ยเป็นแผนอนาคตเพื่อปัจจุบนันัน่เอง
ซ่ึงพระสาสนโสภณกล่าว ‚ชายไทยท่ีบวชเรียนตอ้งรู้ เร่ืองน้ี สอนกนัไวแ้ลว้ มาเป็นร้อยปี ปรากฏ
ในนวโกวาท การถือเอาทรัพย ์๕ อย่างน้ี ใช้ยงัไงบอกไวช้ดัแลว้‛๒๘ ซ่ึงปรากฏหลกัการชดัเจนว่า
พระพุทธเจา้ สอนใหรู้้จกัการใชท้รัพยใ์หเ้กิดประโยชน์เรียกวา่โภคอาทิยะ ๕ ไดแ้ก่ 
 ๑. เล้ียงตวัเอง บิดามารดา บุตรภรรยา และคนในปกครอง ใหเ้ป็นสุข  
 ๒. บาํรุงมิตรสหายและผูร่้วมกิจการงาน ใหเ้ป็นสุข 
 ๓. ใชป้้องกนัอนัตรายและบาํบดัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนแต่เหตุต่าง ๆ  

                                                        
 ๒๘สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ, เจา้อาวาสวดัโสมนสัวิหาร และเจา้คณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ 

ธรรมยตุ, ๒ มีนาคม ๒๕๕๔. 



 ๑๒๙ 

 ๔. ทาํพลี ๕ ประการ 
  ๑) ญาติพลี หมายถึง สงเคราะห์ ญาติ 
  ๒) อตัถิพลี หมายถึง ตอ้นรับแขก 
  ๓) ปุพพเปตพลี หมายถึง การ ทาํบุญอุทิศใหผู้ล่้วงลบั 
  ๔) ราชพลี หมายถึง การ เสียภาษีอากรใหแ้ก่รัฐ 
  ๕) เทวตาพลี หมายถึง การ บูชาเทวดา สักการะ บาํรุงส่ิงท่ีเคารพบูชา 
 ๕. อุปถมัภบ์าํรุงสมณะ ผูป้ระพฤติชอบ 
 ด้วยวิธีการดาํเนินชีวิตในส่ิงท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อเสริมเติมการกระทาํหน้าท่ีของมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์รอบคอบและรอบด้าน มั่นใจได้ว่า จะเกิดความผิดพลาดให้น้อยท่ีสุด เท่าท่ีจะทาํได ้              
เพื่อคาดการณ์อนาคตแลว้ ว่าตอ้งดาํเนินไปอย่างไร จึงถือว่าวางระบบจดัสรรไวดี้แล้ว แผนการต่าง ๆ 
เพื่อท่ีจะใชชี้วติในชาติน้ี ท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งการ ก็ถือวา่จะบรรลุตามท่ีตั้งไว ้พร้อมกบัการพฒันาตวั
มนุษยใ์ห้มีศกัยภาพในการมีความสุขไดง่้าย และทุกขไ์ดย้าก จากวนัท่ีเหลืออยูข่องทุก ๆ ชีวิตตอ้ง
ส่ือสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอย่างดี ทาํให้วนัขา้งหน้า หรือท่ีเรียกว่า เพื่อวนัขา้งหน้าท่ีตามองไม่เห็น 
เป็นอนาคตท่ีมีความสุข ความดีงาม พร้อมกบัไดรั้บความเป็นอิสระแห่งใจท่ีแทจ้ริง 
 ดงันั้น เพื่อแสดงแนวคิดให้เห็นชดั ว่า การท่ีจะใช้หลกัการเช่ือมโยงเติมเต็มในระบบการ
วางแผนทางการเงินแนวพุทธนั้นไดส้ร้างผงัความคิดโดยนาํเอาหลกัการ ๓ ประเด็นน้ี คือ (๑) การบริโภค 
๒๕ % ซ่ึงโยงไปยงัการตอบสนองเป้าหมายของชีวิต (๒) การลงทุน ๕๐ % ตอ้งเช่ือมต่อไปยงัการ
ประกอบสัมมาชีพอนัเป็นท่ียอมรับของสังคม  (๓) หลกัการออม ๒๕% ตอ้งเช่ือมโยงไปรับระบบ
ลดภาวะเส่ียงต่าง ๆ อนัจะเกิดข้ึนเพราะความไม่แน่นอนของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดเดาไดว้า่ 
อะไรจะเกิดข้ึนเพื่อพร้อมรองรับความเปล่ียนแปลงไดท้นัท่วงที 
 ๔.๓.๘ การสังเคราะห์บูรณาการทางการเงินในการวางแผนอนาคต 
 การแผนการอนาคตนั้น ถือว่าเป็นการคาดการไวล่้วงหน้าว่า ชีวิตทางการเงินในแต่ละ
ประเด็นดังท่ีมีการคาดการไวต้้องมีความพร้อมหรือถึงจุดตามท่ีต้องการ ในช่วงระยะเวลาสั้ น             
และระยะเวลายาว แผนการเงินจะเป็นไปตามความตอ้งนั้นจะมีประเด็นในแต่ละช่วงน้ีชีวิตเหล่าน้ีคือ 

๑) การวางแผนการออม 
๒) การวางแผนภาษี 
๓) การวางแผนบริหารความเส่ียง 
๔) การวางแผนการลงทุน 
๕) การวางแผนมรดก 
๖) การวางแผนเกษียณ 



 ๑๓๐ 

 ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมมากมาย แต่ในท่ีน้ีผูว้ิจยัทาํการศึกษาเฉพาะส่วนท่ี
ผูท้รงคุณวฒิุ และหลกัธรรมท่ีตรงต่อประเด็นการวิจยัเท่านั้น จึงทาํการสังเคราะห์เอามาเฉพาะส่วน
ท่ีเขา้กนัไดดี้ และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการเงิน ตรงน้ียึดหลกัประมาณการ ตรงกบัหลกั
ของมตัตญัํุตา ซ่ึงมีความหมายหลากอย่าง เช่น การประมาณการ ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความ
พอประมาณ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ มตัตญัํู หรือมตัตญัํุตา เป็นเคร่ืองมือในการรวมเอาหลกัการต่าง ๆ 
ในทางพระพุทธศาสนามาเป็นองคร่์วมในการท่ีจะสร้างแนวทางการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ
ให้มีความสมบูรณ์ แบบประสานเช่ือมโยงกัน ซ่ึงดังจะเป็นได้จากแผนภาพก่อนหน้าน้ีว่า                
เม่ือจะสังเคราะห์หลักธรรมท่ีจะนําเอามาเป็นองค์ประกอบทางการเงิน ซ่ึงจะยึดเส้นทางหลัก ๓ 
เส้นทางดงัน้ี 
 ๑. เส้นทางการบริโภคใชส้อย  
 ๒. แนวทางการลงทุน 
 ๓. วธีิเก็บรักษาเงินใหดี้ท่ีสุด 
 จาก ๓ ประเด็นหลกัน้ี จะเห็นไดว้่า เพื่อไปเช่ือมโยงกบัแผนการในอนาคต ๖ อยา่งนั้นได ้
เพราะแผนการอนาคต ๖ อย่างน้ีมนัอยู่ในวิถีชีวิตท่ีไดท้าํการวางแผนไวแ้ลว้ เป็นส่ิงท่ีตอ้งเกิดข้ึน
และมีอยูแ่ลว้ แต่เม่ือตอ้งทาํตามแผนในดีท่ีสุด จึงตอ้งประกอบดว้ยวิธีการแนวพุทธศาสนาเขา้เสริม 
โดยการสังเคราะห์เช่ือมโยงใหเ้ห็นวา่ จุดท่ีตอ้งใชท้รัพยมี์ ไม่จะเป็นเร่ืองจ่ายภาษี เร่ืองจดัสรรมรดก
เป็นตน้ แต่นั้นเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ ณ จุดน้ี ทรัพยย์งัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง แต่เป็นส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน
ตามแผน จึงตอ้งทาํความเขา้ใจตรงน้ีก่อน เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคอ์ยา่งท่ีตอ้งการในอนาคต 
ดงันั้น จึงตอ้งมีการสังเคราะห์เช่ือมโยงใหเ้ห็นวา่  
 ๑. เส้นทางการบริโภคใชส้อย ตอ้งยึดหลดัโภคอาทิยะ ๕ อยา่งไว ้เพราะหลกัการน้ีจะตอบ
โจทยเ์ป้าหมายท่ีชีวติท่ีมนุษยทุ์กตอ้งเขา้เก่ียวขอ้งกนั และเป็นเป้าหมายท่ีชีวติส่วนตวัท่ีตอ้งการ  
 ๒. แนวทางการลงทุน ตรงน้ีเองท่ีหลกัธรรมตวัเสริมช่วย เร่ิมท่ีหลกัมตัตญัํูตาก่อนว่า 
ประมาณการไวแ้ล้วว่า ต้องการแค่ไหน เพียงไรเท่าท่ีตนเองมีเจตนาอยากได้ แล้วทาํให้พอดี                  
มีมัชฌิมาปฏิปทา ตามท่ีตนกําหนดไว้แล้วส่วนหลักท่ีจะเสริมให้สําเร็จเช่น อิทธิบาทธรรม                
งานธุรกิจท่ีกระทาํตอ้งเป็นสัมมาชีพ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นตอ้งประกอบกนัเป็นองคร่์วม เพื่อจะตอบโจทยว์่า 
อาชีพท่ีทาํนั้นตอ้งสุจริตจริง ไม่เบียดเบียนตนเองและสังคม รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นแนวทาง
ท่ีพระพุทธศาสนาไดแ้สดงไว ้
 ๓. วิธีเก็บรักษาเงินให้ดีท่ีสุด การออมยุคปัจจุบนัมีการออมท่ีให้ผลประโยชน์มากมาย 
ปัญญาเก็บรักษาตอ้งมี หลกัธรรมท่ีนาํมาเช่ือมตรงน้ีคือ อารักขสัมปทา เม่ือรู้เขา้ใจเก็บรักษาใน



 ๑๓๑ 

รูปแบบใดก็ตาม ช่วยทาํให้ตอบโจทยว์า่ ลดความเส่ียง เพราะความไม่แน่นอนของชีวิตยอ่มเป็นไป
ยากท่ีจะคาดเดาไดน้ัน่เอง  
 สรุปไดว้่า การวางแผนอนาคตทางการเงินไดน้ั้น เม่ือเอาองคร่์วมทางพระพุทธศาสนาเขา้
มาประกอบบูรณาการเติมเต็มจะเป็นได้ถึงความสมบูรณ์ เพราะเหตุผลต่าง ๆ เขา้กนัได้ รวมถึง
ผูท้รงคุณวฒิุไดบ้่งช้ีใหเ้ห็นวา่ หลกัธรรมนั้น เป็นตวัเสริมให้การวางแผนการเงินแนวพุทธน้ีมีผลต่อ
การวางแผนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพลดความเส่ียงต่าง ๆ ไดดี้ และเป็นหลกัการทางสายกลางท่ี
จะเหมาะสมกับทุกคนท่ีจะสามารถนําปรับใช้ให้เหมาะกับตนเองได้ รวมถึงมุ่งมัน่จึงจริงย่อม
เจริญกา้วหนา้ในทางการเงินบรรลุเขา้เป้าชีวติดา้นการเงินได ้ดงัไดส้รุปผลออกมาเป็นผงัแนวคิด 
ไดด้งัน้ี  
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แผนภูมิที ่๔.๓ สรุปแผนทีค่วามคิดบูรณาการการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ 
 
 



 ๑๓๒ 

๔.๔ การจัดท าแผนติดตามประเมนิผล  
 การจดัทาํแผนแนวพุทธ ถือวา่เป็นจุดเด่นดา้นการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นกระบวนการบ่งช้ี
คุณภาพของหลักวิชาการท่ีเป็นพุทธศาสตร์ โดยท่านรองศาสตราจารย์สุเชาวน์ พลอยชุมแนะนํา                
ตรงน้ีวา่  

  วิธีการประเมินผล หรือติดตามในหลักพระพุทธศาสตร์ ตามแนวคิด
ตะวนัตกตรง ๆ ไม่มี ถา้ในยุคน้ี ถือวา่การศึกษาของพุทธศาสนามีการพฒันาไปมาก 
ตอ้งทาํการสงเคราะห์เช่ือมโยงเอา หลกัธรรมะท่ีนกัวางแผนคิดว่าตรงไหน เขา้กนัได ้
โดยให้นิยาม หรือกาํหนดความหมายให้เขา้กนัได ้ให้เอามาเป็นแนวทางปฏิบติัได้
เลย ก็อย่างไรก็ตามหลกัธรรมทุกขอ้ปฏิบติัให้ผลเป็นความดีความงามและบรรลุ
วตัถุประสงคด์ว้ยกนัทุกอยา่ง น่ีเป็นแนวคิดผม๒๙ 

 ตามท่ีท่านผูท้รงคุณช้ีแนะมาน้ี ถือวา่สมเหตุผลท่ีทางการเงินนาํหลกัธรรมมาประยุกตใ์ชใ้ห้
เหมาะสม เพื่อท่ีจะไดส้ร้างอุปกรณ์แนวคิดชาวพุทธ ซ่ึงการประเมินผลดว้ยหลกัคุณธรรมจริยธรรม
อนัมีผลต่อการยอมรับของสังคมเป็นความดีงามท่ียอมรับกนัไดแ้ละนาํมาเป็นเคร่ืองมือประเมินผล
โดยช้ีวดัด้วยหลกัธรรม๓๐ ตอ้งเร่ิมด้วยสมบติั คือประสบความสําเร็จได้ และวิบติั คือผิดพลาด             
เพราะเหตุอนัใดบา้ง จดัเป็นเคร่ืองท่ีช่วยในการวเิคราะห์การวางแผนทางการเงิน  
 ๑. การสังเคราะห์บูรณาการทางการเงินในการจัดท าแผนติดตามประเมินผล 
 การสังเคราะห์หลกัธรรม คือ สมบติั ๔ และวิบติั ๔ เขา้มาเป็นตวัประเมินการตรวจสอบ
ความเป็นไปได ้และขอ้บกพร่องต่าง ท่ีรวมหลกัวิเคราะห์คาํนวณ ประเมินผล โดยท่ีผูว้ิจยัไดมี้การ
โยงประเด็นเน้ือหาต่าง ๆ รวมถึงการอธิบายนิยามความหมาย คุณค่าของหลกัการท่ีนาํสังเคราะห์
เพื่อเป็นหลกัการประเมินผลดงัต่อไปน้ี 
 ๑) คุณสมบัติ ๔ เป็นหลกัตรวจสอบเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการท่ีจะประสบ
ผลสําเร็จ บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้โดยท่ีมีเหตุผล สภาพส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความสาํเร็จ ตรงน้ีจะดูไดจ้ากองคป์ระกอบต่าง ๆ ทั้ง ๔ ประการท่ีเป็นองคร่์วม เม่ือมีการประกอบพร้อม             
หรือครบยอ่มเป็นปัจจยันาํไปสู่ความสาํเร็จได ้ 

                                                        
 ๒๙สัมภาษณ์ รองศาสตราจารยสุ์เชาวน์ พลอยชุม, อาจารยพ์ิเศษประจาํบณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓. 

 ๓๐สุวรรณ สุวรรณเวโช, จริยธรรมในวชิาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ ๒๕๔๖), 
หนา้ ๑๐๔ - ๑๐๕. 



 ๑๓๓ 

 สมบติั แปลว่า ขอ้ดี หมายถึงองคป์ระกอบต่างๆท่ีช่วยส่งเสริมกรรมดีให้ปรากฏชดัยิ่งข้ึน          
มี ๔ ประการ คือ 
 ๑. คติสมบติั คือ สถานท่ีหรือสภาพแวดลอ้มเหมาะสมเก้ือกูล 
 ๒. อุปธิ สมบติั คือ การมีบุคลดี เช่น มีรูปสวย ร่างกายสง่างาม มีการศึกษา ความสามารถ
ดา้นต่าง ๆ อยา่งดี 
 ๓. กาลสมบติั คือ การทาํอะไรท่ีถูกท่ีถูกเวลา ถูกจงัหวะ โอกาสนั้นเอ้ืออาํนวยสู่ความสาํเร็จ 
 ๔. ปโยคสมบติั คือ ความสมบูรณ์เร่ืองท่ีจะทาํ เช่น ทาํเร่ืองตรงกบัเขา้ท่ีตอ้งการ ถูกตอ้ง
แม่นยาํ ดีงาม 
 ๒) เหตุวิบัติ ๔ คือ ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได ้เพราะเหตุต่าง ๆ เหล่าน้ี จึงตอ้งคาดการณ์              
และทาํความเขา้ใจก่อน เป็นเบ้ืองตน้ เพื่อกาํจดัจุดด้อย หาส่ิงอ่ืนมาเสริม และจดัสรรโดยมิให้มี
ความเสียหาย ซ่ึงค่าคุณวิชาการตรงน้ี เป็นตวัช้ีวดัผล หาสาเหตุไดช้ดัเจนว่า ทาํไม จึงไม่ประสบ
ความสําเร็จ เพราะวา่ค่าตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนลบเป็นปัจจยัให้มีความผิดพลาด ก่อความเสียหาย
ต่อแผนการเงิน หรือแผนงานต่าง ๆ ท่ีคาดการณ์ได้ พร้อมกบัหลกัการอย่างอาจจะไม่เหมาะสม            
ซ่ึงตอ้งนาํหลกัเหล่าน้ีมาพิจารณาให้เห็นองค์รวม ว่าผิดพลาด เพราะเหตุใด เพื่อจาํกดักรอบ และ
พิจารณาแกไ้ขปรับปรุงต่อไป  
 วบิติั แปลวา่ ขอ้เสีย หมายถึง ความบกพร่องแห่งองคป์ระกอบต่างๆซ่ึงไม่อาํนวยใหป้รากฏกรรมดี 
 ๑. คติวบิติั คือ สถานท่ีหรือสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม ไม่เก้ือกูล 
 ๒. อุปธิวิบติั คือ การบุคลิกภาพบกพร่อง เช่น ร่างกายพิการ อ่อนแอ ดว้ยภูมิธรรม ภูมิปัญญา 
องคค์วามรู้ ความสามารถในดา้นต่าง ๆ  
 ๓. กาลวบิติั คือ การทาํอะไรไม่ถูกเวลา ไม่ถูกจงัหวะ  
 ๔. ปโยควบิติ คือ เร่ืองท่ีทาํบกพร่อง เช่นทาํเร่ืองท่ีเขา้ไม่ตอ้งการ เรียกวา่ผดิพลาด 
 



 ๑๓๔ 
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แผนภูมิที ่๔.๔ ผงัแนวคิดบูรณาการด้วยหลกัธรรมสมบัติ ๔ และวบิัติ ๔ 

 
 การตวัช้ีวดั คือ สมบติั ๔ และวบิติั ๔ เป็นการสังเคราะห์เอามา เพื่อบูรณาการเติมเต็มให้เขา้
กบัตวัตรวจสอบประเมินผล กระบวนการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงกระบวนการวางแผนทางการเงิน
ไดเ้ร่ิมเป็นข้ึนตอน ๖ ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  



 ๑๓๕ 

 ๑. การกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างผูว้างแผนทางการเงินกบัผูรั้บคาํปรึกษา 
(Establishing client-planner relationships) 
 ๒. การรวบรวมขอ้มูลและประเมินเป้าหมาย ความตอ้งการของผูรั้บคาํปรึกษา (Gathering 
data and determining goal) 
 ๓. การวิเคราะห์และประเมินฐานะทางการเงินของผูรั้บคาํปรึกษา (Analyzing client’s 
financial status) 
 ๔. การจดัทาํและนาํเสนอแผนทางการเงิน (Developing and presenting financial plan 
recommendations) 
 ๕. การปฏิบติัตามแผนทางการเงิน (Implementing the plan) 
 ๖. การประเมินผลและตรวจสอบแผนทางการเงิน (Monitoring the plan) 
 ตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจดัลาํดบัไปนั้น ตอ้งมีการเช่ือมโยงถึงกนั และส่งผลไปแบบลูกโซ่ 
เพื่อใหเ้ป็นวา่ ทุกอยา่งมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงไม่ใช่เก่ียวกนัแบบลากจูงไปส่วนเดียว 
การขบัเคล่ือนในการท่ีจะให้ท่ีปรึกษาบอกแล้วทาํตามอย่างเดียวแล้วสําเร็จ ซ่ึงยงัถือว่าใช้ไม่ได ้           
แต่กระบวนการตามแนวพุทธศาสตร์ต้องมีเจตนาท่ีจะต้องฝึกฝนคน คือ ท่ีผูต้ ้องการจะบรรลุ
เป้าหมายชีวิตทางการเงิน ให้มีความพร่ังพร้อมดา้นวตัถุปัจจยัตามท่ีตอ้งการในการใช้สอยในชีวิตแลว้ 
ยงัมีส่วนท่ีตอ้งปรับคุณภาพทางจิตใจ ในการท่ีตอ้งมีหลกัธรรมะ มาศึกษาและฝึกฝนพฒันาให้เขา้ใจ
ในเคร่ืองกฎของหลกัธรรม หรือกฎของธรรมชาติท่ีเป็นตวัมนุษยเ์อง  ว่าคนเราทุกคน มีการเกิด              
แก่ เจบ็ ตาย ไปตามวาระกาลของชีวติ แต่เม่ือยงัดาํรงอยูก่็มีการดาํเนินไปตามแผนในแต่ละช่วงเวลา 
ท่ีไดก้าํหนดไว ้แต่ตอ้งไม่ลืมสภาวธรรมท่ีไม่คาดเดาได ้ในเร่ืองท่ีตอ้งมีหลกัประกนัชีวิต ประกนั
ความเส่ียงในขณะเกิดอุบติัเหตุสาํหรับชีวิตแต่ละคนซ่ึงไม่สามารถคาดเดาได ้จุดน้ีถือวา่ ตอ้งเตรียม
ความพร้อม ถึงแมว้่าจะยอมรับความเส่ียงน้ีไดย้ากก็ตาม เม่ือชีวิตอาจจะอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถ
ทาํงานได ้หรือทุพลภาพ แมก้ระทั้งเจ็บป่วย แผนการดาํเนินชีวิตซ่ึงวางไวดี้ ก็ตอ้งมีการปรับสภาพ
ไปตามเหตุปัจจยัดว้ย เป็นการท่ีใชแ้ผนการเงินแนวพุทธอยา่งรู้เขา้ใจ ดว้ยสติปัญญาจริง ๆ ตามหลกั
ของกฎธรรมชาติ ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันซ่ึงทุก ๆ คน มีคุณค่าความเป็นมนุษย์ ด้านกิน อยู่ หลับ            
กลวัภยั ตอ้งการความรัก ความเห็นใจ และยอมรับในสังคมเสมอเหมือนกนั เม่ือสร้างความเขา้ใจ
กฎเกณฑเ์หล่าน้ีแลว้ สติปัญญา ความสามารถ ทุก ๆ อยา่งท่ีมีอยู ่เป็นบนัไดใหทุ้กคนท่ีตอ้งการ  

 ดงันั้น การติดตามประเมินผล ตอ้งถือวา่เป็นตวัมิเตอร์วดัความเจริญกา้วหนา้วา่ ภารกิจท่ีได้
ตั้งไวน้ั้นได้ดาํเนินไปตามท่ีไดว้างแผนไวทุ้กขั้นตอนหรือไม ซ่ึงถือว่าปกติแล้วทุกคนตอ้งมีการ
ตรวจเช็คยานพาหนะทุกคร้ังก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้น ถา้มีอุบติัเหตุแลว้ก็อาจจะสายเกินท่ีจะแกไ้ข 
ตอ้งมีหลกัการ กฎเกณฑ์วดัค่าต่าง ๆ ซ่ึงนกัวางแผนทุกท่านตอ้งมีองค์ความรู้ดา้นนั้น พอสมควร 



 ๑๓๖ 

และรู้วิธีการใช้ได้อย่างดี หรือมิฉะนั้ นต้องหาท่ีปรึกษาดี ๆ มาเป็นผู ้ให้ค ําแนะนําด้านการ
ประเมินผล เม่ือมีทราบระบบโครงสร้างหลกัการวางแผนทางเงินอย่างดีแลว้ก็จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีตั้งไวไ้ดแ้น่นอน ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้สดงผงัแนวคิดเชิงกระบวนการวางแผนทางการแนว
พุทธไดด้งัน้ี  
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แผนภูมิที ่๔.๕ กระบวนการวางแผนทางการเงิน 
 

 
 



 ๑๓๗ 

๔.๕ คุณสมบัติผู้เป็นทีป่รึกษาการวางแผนทางการเงิน 
 ท่ีปรึกษาการวางแผนทางการเงิน ณ ปัจจุบนัแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
 ๑. ท่ีปรึกษาการวางแผนทางการเงินอิสระ 
 ๒. ท่ีปรึกษาทางการเงินสังกดัสถาบนัการเงิน 
 เพื่อประโยชน์สูงสุดผูว้างแผนตอ้งมี ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งมีศกัยภาพ และจาํตอ้งไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีเป็นจริง มากพอ เพราะข้อมูลทั้งหมด จะเป็นส่ิงท่ีกาํหนดแผนการเงิน ตลอดถึงได้รับ
ขอ้แนะนาํท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน สถานภาพทาง
เงิน และความตอ้งการเฉพาะเจาะจงส่วนตวั อนัรวมถึงเป้าหมายทั้งหมดท่ีท่านตอ้งการ และท่ีสําคญั
ท่ีสุด ‚ความสามารถในการรับความเส่ียงจากการลงทุนไดม้ากนอ้ยแค่ไหน‛ จึงตอ้งเป็นกลัยาณมิตร
ท่ีสร้างความไวว้างใจ โดยยึดหลัดคุณธรรมเพื่อสร้างภาวะการยอมรับให้กับ ผูม้าปรึกษาการ
วางแผนทางกเงิน  
 จากขอ้มูลดา้นการเงินของบุคคลผูท่ี้วางแผนกบัท่ีปรึกษาทางการเงินจะสรุปให้ผูว้างแผน
ไดท้ราบ คือ 
 ๑. ทราบถึงสภาพเศรษฐกิจของผูท่ี้วางแผนการเงินอยา่งถูกตอ้ง 
 ๒. จดัเตรียมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และตรงกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผูว้างแผน 
 ๓. ความตอ้งการเฉพาะเจาะจง และความตอ้งการโดยรวม 
 ๔. ช่วยใหท้่านวางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาแลว้ ท่ีปรึกษาทางดา้นการเงินจะตอ้งรับไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากพอ เพื่อจะมี
การวิเคราะห์ ตรวจสอบสถานภาพอย่างครบถว้น เพื่อนาํไปจดัการประมวลผล เพื่อคาํนวณความ
เป็นไปได ้เพื่อท่ีใหผู้ท่ี้วางแผนไดบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีตอ้งการได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ด้านความกงัวลใจของผูว้างแผนกับท่ีปรึกษานั้น ซ่ึงเป็ะท่ีมีความเกรงกังวล ตอ้งการท่ี
ปรึกษาทางการเงินท่ีไวว้างใจได้ จึงตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกวา่ พฤติกรรมท่ีเป็นยอมรับ และมีสถานภาพท่ี
มองเห็นได ้สามารถรู้จกัตรวจสอบได ้ถือหลกัทางจรรยาบรรณ และจริยธรรม โดยมีหลกัทางพุทธศาสตร์ 
เป็นเคร่ืองรับรอง  
 การสังเคราะห์บูรณาการทางการเงินในคุณสมบัติผู้วางแผนและด าเนินตามแผนการเงิน 
 คุณสมบติัผูว้างแผนทางการเงิน เพื่อให้หลกัยึดถือคือคุณสมบติัของผูเ้ป็นท่ีปรึกษากาวาง
ทางการเงิน คือ ราชสังคหวตัถุ โดยการสังเคราะห์เติมเต็มขององคป์ระกอบต่าง ๆ โดยมีหลกัการวา่
คุณสมบติัมีองคป์ระกอบคือ มีความรู้สามารถท่ีฉลาด เช่ียวชาญเฉพาะทาง และทาํให้เกิดความยินดี
พอใจ เหน่ียวร้ังจิตใจ ผูท่ี้มาปรึกษาไดเ้ป็นอย่างดี จึงเหมาะสมท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ได ้หลกัการ
ทางพุทธศาสตร์ไดมี้เร่ืองท่ีตอ้งมีความชาํนาญสําหรับผูท่ี้ตอ้งการเป็นท่ีปรึกษา ท่ีพึ่งให้งานบริการ 
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และอยูใ่นฐานะพิเศษนั้น เป็นคุณสมบติัสร้างการยอมรับ ความไวว้างใจให้กบัผูท่ี้จะมาปรึกษาได้
เป็นอย่างดี และควบคู่กับการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูท่ี้ให้คาํปรึกษาทางการเงิน ถือว่าเป็น
ความกา้วหนา้ร่วมกนั  
 ดงันั้น พฒันาศกัยภาพของมนุษยไ์ปร่วมกนั ทั้งฝ่ายผูรั้บและฝ่ายผูใ้ห้ เหมือนมิตร เพื่อนท่ีดี 
เก้ือกูลกนั สร้างสรรค์ภาวะผูกพนัฉันญาติพี่น้อง และสร้างความสามคัคีโยงใยเครือข่ายสายใย
ความสัมพนัธ์ของบุคคลคนหน่ึงกับอีกคนหน่ึง สามารถสร้างชุมชน และกลุ่มผูใ้ห้คาํปรึกษา
แลกเปล่ียนธุรกิจ๓๑ องค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกนั โดยใช้หลกัทฤษฎีราชสังคหวตัถุว่าดว้ย เร่ืองเคร่ือง
ยดึนํ้าใจสร้างความเขา้ใจยนิดีต่อกนั ๔ ประการคือ 
 ๑. สัสสะเมธ ฉลาดเขา้ใจธุรกิจทุกดา้น ทั้งภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม ทั้งระดบัจูลภาค 
และมหพัภาค สามารถเช่ือมโยงทุกภาคส่วนได ้ 
 ๒. ปุริสเมธ ฉลาดเขา้ใจเก่ียวเร่ืองคน ในทุก สาขา อาชีพต่างกนั มุมมองต่างกนั ทั้งประสานใจคนได ้
ปรับทุกขผ์กูมิตรไดดี้  
 ๓. สัมมาปาสะ ฉลาดรู้จกัใชทุ้น ให้ทุน และวางแผนเช่ือมทุน กบัทุกคนทุกองคก์ร ท่ีตอ้ง
พึ่งพาอาศยักนั ถูกตอ้งเหมาะสม  
 ๔.วาชเปยยะ ฉลาดมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี ส่ือสารเก่ง น่าเช่ือถือ ใช้คาํพูด มีเหตุผล เป็นประโยชน์ 
สร้างความเขา้ใจท่ีดี 
 การตอ้งมีคุณสมบติัทางหลกัธรรมพร่ังพร้อมแลว้จึงเช่ือมโยงเขา้กบัความผูเ้ป็นท่ีปรึกษา
จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้ง มีความสามารถพิเศษ หรือทกัษะ (skill) รวบรวมขอ้มูล แลว้ประมวลผล ให้
คาํปรึกษาไดดี้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี ยอ่มตอ้งมีองคค์วามรู้เหล่าน้ีคือ 
 ๑. ทกัษะในการฟังท่ีดี (สุตะ ผูฟั้ง) 
 ๒. ทกัในการสนทนา (ธมัมะสากจัฉา สนทนาความรู้ขอ้มูลต่าง ๆ) 
 ๓. ทกัษะในการตั้งคาํถาม (ปุจฉา ถาม) 
 ๔. ทกัษะในการเป็นคนช่างสังเกต (นิสัมมะ ช่างสังเกต) 
 ๕. ทกัษะในบนัทึกขอ้มูล (ลิขิต บนัทึก) 
 ดงันั้น การเก็บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์และจดัทาํแผนทางการ
เงินส่วนบุคคลนั้น เป็นกุญแจสําคญัท่ีนาํไปสู่ความสําเร็จของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
แนวพุทธ ถือว่าเป็นองค์ความรู้ ท่ีจะสร้างองค์ร่วมให้เกิดข้ึน และพฒันาก้าวหน้า เพื่อให้มนุษย์

                                                        
 ๓๑ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, ๓๑ เคล็ด (ไม่) ลับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพอ์กัษร
ขา้วสวย, ๒๕๔๙), หนา้ ๘๗ - ๙๒. 
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ทั้งหลาย ไดน้าํหลกัธรรมในพุทธศาสตร์ ซ่ึงมีทฤษฎีวิชาการต่าง ๆ ท่ีทุกคนสามารถนาํไปพฒันาต่อยอด 
แบบบูรณาการให้ เข้ากับภาวะหน้า ท่ี กิจกา รงานของตนไ ด้เ ป็นอย่าง ดี  และถือว่า เ ป็ น
กระบวนการพฒันามนุษย ์โดยมนุษยไ์ดย้ึดโยง เช่ือมต่อกนัและดาํรงชีวิตอยูก่นัอยา่งร่มเยน็เป็นสุข 
และสร้างความสังคมทั้งโลกเกิดภาวะดูแลสรรพชีวิตท่ีอยูร่่วมกนัได ้โดยปราศจากภาวะเบียดเบียนกนั 
สร้างแต่ส่ิงท่ีเก้ือกูล และไม่เป็นผลสะทอ้นยอ้นมาทาํลายมนุษยด์้วยกนัในภายหลงั แต่ยงัทาํให้
มนุษยมุ์่งมัน่พฒันาตนเขา้ถึง บรรลุเป้าหมายทั้งทางโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรมได ้โดยอาศยั
หลกัพุทธศาสตร์มาใชแ้บบบูรณาการใหเ้ขา้กบัศาสตร์และศิลป์ท่ีทุกคนตอ้งการ 
 ผูว้จิยัขอนาํแสดงเป็นผงัแนวคิด คุณสมบติัผูเ้ป็นท่ีปรึกษาและผูว้างแผนทางการเงินไดด้งัน้ี 
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แผนภูมิที ่๔.๖ คุณสมบัติผู้เป็นทีป่รึกษาและผู้วางแผนทางการเงิน 
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๔.๖ การสังเคราะห์วางแผนทางการเงินแนวพทุธเชิงบูรณาการ  
 การสังเคราะห์หลกัธรรมในพุทธศาสตร์เขา้มาเติมเต็มศาสตร์ของการวางแผนทางการเงิน 
ผูว้จิยัไดต้ระหนกัถึงความสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของกระบวนการวา่ เม่ือผลท่ีตอ้งการนั้นตอ้ง
เกิดจากเหตุท่ีดี ซ่ึงแนวทางของพระพุทธศาสนาอยูแ่ลว้ ตรงกบัการให้สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์
ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ วา่  

  แนวคิดการวางแผนทางการเงินแบบน้ีไปตรงกบัหลกัธรรมในพุทธศาสนา             
ขอ้ไหน เช่น รู้จกัประมาณการใชจ่้ายแบบ ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ทุจริต ตั้งใจทาํงาน
จริง มนัมีความสุข เพราะตอ้งการใหเ้ป็นวทิยาทานเพราะเร่ืองเงินบอกแลว้วา่ ถา้รู้จกั
การบริหารจดัการเป็น และวางแผนก่อนวา่ควรทาํอะไร วา่อะไรควรทาํก่อน ควรทาํ
ทีหลงั เม่ือมีเงินเพียงพอ จะใหไ้ดอ้ยา่งมีความสุข รับรองไม่เดือนเดือด เพราะเรารู้
แลว้น่ีวา่ เงินเรามีเท่าไหร่ กาํหนดวางสัดส่วนไดพ้อเพียง วา่รายรับเท่าน้ี รายจ่ายตอ้ง
เท่าน้ี ถือวา่การวางแผนแบบไหนก็ตามตอ้งคาํนวณใหดี้ เพราะเวลาเปล่ียนการเงินก็
เปล่ียนทุกอยา่งตอ้งคาดการล่วงหนา้๓๒ 

  

 ดงัจะเห็นวา่ แนวคิดของผูท้รงคุณวฒิุสามารถนาํเอาไปสังเคราะห์เช่ือมกบัพระพุทธศาสนา
ในองค์รู้ดว้ยการเงินจะใช้ศพัท์ว่า โภคะ ซ่ึงแปลว่าทรัพยส์มบติั ซ่ึงมีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงโลก         
ยคุปัจจุบนัก็สอดคลอ้งกนัว่า เงินจริง ๆ เป็นการสมมติยอมรับร่วมกนัวา่ การแลกเปล่ียนซ้ือขายได้
นาํเอาวิธีการยอมรับร่วมกนัมาเป็นมาตรฐานกลาง โดยมีการเซ็นสัญญาด้านกฎหมาย และรับรู้
ร่วมกนั แต่ในทางพระพุทธศาสนายงัยอมรับกวา้งในอีกแง่หน่ึงของชีวิต คือ ทรัพยด์้านท่ีดีงาม
ถูกตอ้ง เรียกวา่อริยทรัพย ์ซ่ึงมีความแตกต่างออกไปจากทรัพยท่ี์เป็นตวัวตัถุ เม่ือวา่โดยหลกัการแลว้ 
พระพุทธศาสนาคงมีหลกัการเดิม คือ วิธีการแสวงหาเงินทองทรัพยสิ์นท่ีตอ้งได้ดว้ยความดีงาม             
และถูกตอ้ง 
 ผูว้ิจยัได้ทาํการสังเคราะห์หลกัธรรมมาเป็นตวัปฏิบติัในวิธีการท่ีจะวางแผนทางการเงิน 
โดยเรียกวา่ การวางทางการเงินแนวพุทธ เพราะไดเ้สริมหลกัธรรมเขา้ไปตรงประเด็นท่ีสอดคลอ้ง
กนัโดยมีการสัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดส้ังเคราะห์แนวคิดของกนัแลว้เช่ือมโยงกบัประเด็นของ
การวางแผนทางการเงินพุทธซ่ึงมี ๕ กระบวนการ คือ 

                                                        
 ๓๒สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ, คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 

๖ มีนาคม ๒๕๕๔. 
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 ๑. การตรวจสอบสถานะทางการเงิน  
 เพื่อทราบสถานภาพทางการเงิน หรือการตรวจสุขภาพทางการ ซ่ึงประกอบดว้ยวิธีการของ
กระบวนทางเงิน และเพื่อรู้ถึงจุดประสงคเ์ป้าหมายทางการเงินท่ีชดัเจนของผูท่ี้วางแผนทางการเงิน
ว่าตอ้งการเป้าหมายท่ีแน่ชดัแบบน้ี และเม่ือจะบรรลุไดต้อ้งศึกษาให้เขา้ใจดว้ยตนเองก่อน โดยมี
หลักโยนิโสมนสิการท่ีถูกต้อง และตรงตามความจริงท่ีเป็นไปได้  รวมถึงมีผูท่ี้แนะนําท่ีดี คือ 
กลัยาณมิตร เม่ือพร้อมแลว้ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางพุทธอนัหลกัการวิธีปฏิบติัเพื่อจะไปสู่เป้าหมาย
ไดจ้ริง คือ อธิษฐานธรรม ๔ ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ  
 ๒. การบริหารจัดการชีวติด้านการเงิน 
 การบริหารจดัการชีวิตดา้นการเงิน ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ กระบวนการทางการเงินนั้นมี
หลากหลายวิธีดว้ยกนั เช่น การคาดการงบการเงิน การทาํงบประมาณเงินสด การทาํรายรับรายได ้
เป็นตน้ วิธีการเหล่าน้ีก็ถือวา่เป็นเคร่ืองการในทางการเงินซ่ึงมีความซบัซ้อนหลากหมาย แต่เม่ือทาํ
การสังเคราะห์หลกัการบริหารจดัการทางเงินแนวพุทธมาเสริมแลว้ ตรงน้ีจะเห็นชดัวา่ พุทธศาสนา
จดัการบริหารจดัสรรไวง่้าย ๆ คือ มี ๓ ประเด็นชดัเลยวา่ แบ่งทรัพยสิ์น เป็น ๔ ส่วน โดยบอกวา่ ๑ ส่วน 
หรือ ๒๕ % สาํหรับใชส้อยบริโภค ส่วนท่ี ๒ กบั ส่วนท่ี ๓ หรือ ๕๐ % นั้นสําหรับไวท้าํการลงทุน
เพื่อให้เกิดทรัพยสิ์นเพิ่มเติมข้ึนมาอีก และส่วนท่ี ๔ นั้นไวส้ําหรับเก็บออมใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้น 
จากการสังเคราะห์องคธ์รรมดงักล่าว จะเป็นถึงเหตุผลต่าง ๆ ท่ีจดัสรรทรัพยสิ์น เพราะเป็นกระบวน
ท่ีมีหลกัการชัดว่า จะใช้อย่างไรตรงกบัหลกัโภคอาทิยะ ซ่ึงหลกัการทัว่ไปของการวางแผนทาง
การเงิน ไม่บงช้ีไว้ แต่ต่างจากหลักพุทธศาสนากล่าวไว้อย่างชัดเจน ส่วนการลงทุนนั้ น                  
หลกัพุทธศาสนาไม่บอกว่าลงทุนแบบน้ี แต่กาํหนดไวว้่า ๕๐ % เท่านั้นท่ีควรจะทาํไปลงทุน              
คือ ไม่มากกวา่นั้น หรือนอ้ยกวา่นั้น แต่ตอ้งทาํการงานประกอบอาชีพท่ีสุจริตเท่านั้น มิจฉาชีพไม่ได ้
ตรงน้ีก็ถือวา่เป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง และสุดทา้ย การเก็บออมนั้น ถือวา่น่าท่ึง เพราะตรงกบัการ
วางแผนทางการเงินทั่วไป แต่สําคัญก็คือสูตรของการออมทั่วไปต่างจากการออมแนวพุทธ                   
ซ่ึงพระพุทธศาสนาบอกวา่หลกัการว่า ตอ้ง ๒๕ % ตรงน้ีถือว่าเป็นองค์รู้ท่ีเป็นส่วนเสริมให้ระบบ
การวางแผนทางการเงินนั้นมีประสิทธิภาพ และลดความเส่ียง พร้อมกบัให้คาํตอบกบัสังคมโลกได้
ว่า การวางแผนทางการเงินแนวพุทธเป็นกลไกในการพฒันามนุษย์ไปสู่ความพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ปลอดภยั พร้อมกบัไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม ทรัพยากรธรรมส่ิงแวดลอ้มดว้ย เพราะทุกอยา่งเป็น
องค์ร่วมท่ีก่อให้เกิดความสมดุล พร้อมกบัทาํให้มนุษยไ์ด้บรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมายท่ีแทจ้ริง 
ไม่ใช่เพียงเป็นไปตามความตอ้งการเท่านั้น เพราะใชห้ลกัพุทธธรรมเขา้มาใหก้ารศึกษาและแสดงถึง
ความตอ้งการท่ีถูกตอ้งเป็นจริง 
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 ๓. การวางแผนอนาคต 
 การวางแผนอนาคตทางการเงินแนวพุทธ ตรงน้ีถือวา่เป็นการใชห้ลกัพุทธธรรมแบบองค์รวม 
โดยนาํหลกัมตัตญัํู หรือมตัตญัํุตา มาเป็นการประมาณการอนาคตวา่ ตนเองนั้นมีความปรารถนา
แลว้ ก็เร่ิมวางรากฐานชีวิตทางการเงิน ซ่ึงตรงน้ีเป็นรวมเองหลกัพุทธธรรมในส่วนต่าง ๆ เขา้มา
เสริมเติมเขา้ไป โดยการสังเคราะห์เช่ือมโยง เพราะอนาคตนั้นมีปัจจยัค่าตวัแปรคือความไม่แน่นอน
ต่าง ๆมากมาย แต่เม่ือทาํการคาดการไวแ้ลว้ เช่ือมหลกัธรรมในส่วนต่าง ของกระบวนการทางการ
วางแผนทางการเงินแนวพุทธแล้ว มัน่คงจริงใจ แน่วแน่ และพร้อมท่ีดําเนินการย่อมประสบ
ความสาํเร็จไดใ้นท่ีสุด 
 ๔. การจัดท าแผนติดตามประเมินผล 
 การทาํแผนติดตามประเมินผลก็ตาม ไดท้าํการสังเคราะห์เอาหลกัสมบติั ๔ และวิบติั ๔ เขา้
เป็นช้ีวดัค่า การประสบความสําเร็จและการประสบความลม้เหลวไว ้เพื่อจะเป็นตวับอกวา่ เหตุใด 
จึงผิดพลาด และเหตุผลอะไร ท่ีทาํแล้วจึงทาํให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมได้ ซ่ึงหลักการทาง
พระพุทธศาสนาเม่ือทาํการสังเคราะห์เช่ือมโยงวิเคราะห์แยกแยะแลว้ จะเป็นการประมวลหลกัฐาน
ท่ีชดัเจนของการวางแผน ดาํเนินตามแผนแลว้ประสบความสาํเร็จและผดิพลาด 
 ๕. คุณสมบัติของผู้วางแผนและผู้ด าเนินตามแผนการเงิน 
 คุณสมบติัของผูว้างแผนและผูด้าํเนินตามแผนการเงิน ท่ีจะประสบความสําเร็จไดน้ั้น ผูว้ิจยั
ไดท้าํการศึกษาและสังเคราะห์เอาหลกัราชสังคหะวตัถุทั้ง ๔ ประการมาเช่ือมโยง ซ่ึงเป็นหลกัการที
เหมาะสมกบัคุณสมบติัทัว่ไปของนกัวางแผนทางการเงิน  
 สรุปรวมวา่ เม่ือทาํการสังเคราะห์ ๑) การตรวจสอบสถานะทางการเงินแนวพุทธ ๒) การบริหาร
จดัการชีวติดา้นการเงิน ๓) การวาง แผนอนาคตแนวพุทธ ๔) การจดัทาํแผนติดตามประเมินผลแนวพุทธ 
๕) คุณสมบติัผูว้างแผน และดาํเนินตามแผนการเงินแนวพุทธ ถือวา่เป็นควบคุมทัว่ไปแบบองคร์วม
เพื่อจะทาํการศึกษาผลของความต้องการผูว้างแผน ให้ผูว้างแผนให้ทราบถึงความตอ้งการของ
ตนเองก่อนว่า จะประมาณการอะไรบา้ง และตอ้งการเม่ือไหร่ ในระยะเวลาไหน โดยท่ีประเด็น
เหล่าน้ีเรียกว่า ว่าประมาณการ จึงเป็นตวัวางแผนเบ้ืองต้น ก่อนท่ีจะตัดสินใจดาํเนินตามแผน
ทางการเงินท่ีวางไว ้โดยเช่ือมโยงเขา้กบัหลกัธรรมตวัใหญ่คือ มตัตญัํู รู้ประมาณการ เพื่อศึกษา
กรอบวิธีการ และแนวทางปฏิบติัให้ชดัเจนรอบดา้นก่อนท่ีจะลงปฏิบติัเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส่วน
ท่ีว่า ‚การบริหารจดัการชีวิตด้านการเงินแนวพุทธ‛ คือ ส่วนภาคปฏิบติัในการลงมือปฏิบติัตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้โดยตอบสนองเป้าหมายแรก คือ การมีเงินทองใชส้อยบริโภค เป้าหมายท่ีสอง 
คือ การท่ีไดท้าํสัมมาชีพสุจริตสังคมยอมรับ เป้าหมายท่ีท่ีสาม คือ การท่ีมีเงินออมเก็บไวใ้ช้ตามท่ี
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ตอ้งการในแผนการอนาคตต่าง ๆ จึงเป็นการวางแผนการเงินแนวพุทธ อนัจะตรงกบัวตัถุประสงค์
ของความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของมนุษยท์ัว่ไป 
 ผูว้จิยัไดท้าํการสรุปเป็นผงัแนวคิดการวางแผนทางการเงินแนวพุทธตามขั้นตอนไดด้งัน้ี 
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แผนภูมิที ่๔.๗ ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน 
 

 ดงันั้นความสุขกายและสุขใจ อนัไดม้าจากกระบวนการบริหารจดัการ ดว้ยการวางแผนทาง
การเงินแนวพุทธ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความตอ้งการท่ีเป็นเป้าหมายนั้น อยูใ่นฐานของการเงินท่ีดีซ่ึงจะ
ส่งผลทาํให้ได้ สุขภาพท่ีดี ครอบครัวท่ีดี สังคมท่ีดี และสุขภาพจิตใจท่ีมัน่คง ในเม่ือประสบ
ผลสาํเร็จแลว้พอใจและหยดุเป็น ไม่มีความด้ินรนขวนขวายตอบสนองความตอ้งการไม่มีวนัส้ินสุด 
ซ่ึงจะหาความสุขท่ีแทจ้ริงไม่ไดเ้ลย   การวางแผนการเงินแนวพุทธน้ี เนน้ประเด็นหลกัท่ีควบคู่กนั
ไปกบัการวางแผนทางการเงินคือตอ้งใชห้ลกัพุทธธรรมมาเช่ือมโยง บูรณาการเขา้มาผสานเพื่อเป็น
แกนกลาง ซ่ึงมีจิตใจมัน่คงแขง็แรงพร้อมรองรับความเปล่ียนแปลงจากเหตุปัจจยัท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้
ชีวิตท่ีดาํเนินตามแผนทางการเงินท่ีวางไวน้ั้น จะดาํเนินไปอย่างมีความสุขใน ทุกช่วงระยะเวลา 
แมว้่าจะยงัไม่ประสบสําเร็จตามเวลาท่ียงัมาไม่ถึง พร้อมกบัเม่ือประสบความสําเร็จแลว้ ก็พอเป็น 
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หาความสุขกบัอยู่ชีวิตอยา่งมีความสุขอนัเป็นเป้าหมายสําคญัของทุก ๆ ชีวิตท่ีด้ินรนแสวงหากนัดว้ย  
ซ่ึงผลการศึกษาการวางแผนทางการเงินแนวพุทธน้ี มีจุดเด่นท่ีสําคญั คือ หลกัพุทธธรรมนั้นจะไดผ้ลแก่
ชีวิตในปัจจุบนัทุก ๆ ขณะท่ีดาํเนินชีวิตอยู ่ไม่เดือดร้อน หรือวิตกกงัวล เรียนวา่ มีความสุขทั้งส่วน
ภายนอกด้านครอบครับ สังคม ฐานะทางการเงิน และจิตใจท่ีดีงามทาํให้บุคคลท่ีได้นาํหลกัการ
วางแผนทางการเงินแนวพุทธไปใช้นั้น จะมีความสุขตามท่ีตนเองตอ้งการและจะมีผลเป็นร่มเย็น
เป็นสุขใหแ้ก่สังคมประเทศชาติในทางออ้มอีกดว้ย 



 
 

บทที ่๕ 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การวางแผนทางการเงิน เพื่อท าให้บุคคลทัว่ไปไดเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีตนเอง
ต้องเร่ิมต้นในการท่ีพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อการด ารงชีพ โดยมีองค์ความรู้แนวทางเพื่อท่ีจะมี
ความสามารถในการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ของชีวิตได้ ในท่ามกลางสังคมในปัจจุบนั ท่ีมีการ
พฒันาความเจริญทางดา้นวตัถุเป็นอยา่งมาก ระบบเศรษฐกิจก็มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ภาวะวิกฤติ 
การเงินผกพนั อตัราเส่ียงท่ีเป็นหน้ีสูง และสภาพท่ีจิตหมดก าลงัใจ หาทางออกไม่ได ้แต่หลกัการ
วางแผนทางการเงินแนวพุทธ จะเป็นหลักการท่ีเสริมสร้างให้การท ามาหาเล้ียงชีพนั้น มีความ
ผิดพลาดน้อยท่ีสุด และบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้  โดยการน าเอาหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจา้ดา้นการวางแผนน ามาถอดเป็นองคค์วามรู้ประยกุตแ์ลว้บูรณาการเติมเต็มในส่วนต่าง ๆ 
เพื่อให้เห็นว่าการน าหลกัพุทธศาสตร์มาพฒันาการวางแผนทางการเงิน ซ่ึงเร่ิมท่ีตวับุคคลนั้นจะมี
การส่งผลไปถึงการพฒันาองค์รวมระดับประเทศได้  เพราะท าให้ระบบเสถียรภาพทางการเงิน
บุคคลมีความมัง่คง ย ัง่ยนื มีความปลอดภยัสูง 
 ส าหรับวธีิการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดงัน้ี 
 ๑) การส ารวจเอกสาร (Review Literature) โดยศึกษาจากหลกัการแนวคิดการวางแผนทาง
การเงินท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และเอกสารทางพุทธศาสตร์ ซ่ึงใช้ไตรปิฎกเป็นหลกั และวิชาการทางพุทธ
ศาสนาท่ีสอดคลอ้งกนั 
 ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูท้รงคุณวฒิุ รวม ๑๑ รูป/คน โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน 
คือ ส่วนท่ี ๑ พระภิกษุสงฆ ์จ านวน ๕ รูป ส่วนท่ี ๒ ฆราวาส จ านวน ๖ ท่าน ซ่ึงการสัมภาษณ์กลุ่ม
บุคคลตวัอย่าง จ  านวน ๑๒ ท่านนั้น ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผูมี้คุณวุฒิทางวิชาการดา้นการเงินด าเนินการ
วางแผนการเงินและผูท้รงคุณวุฒิดา้นพุทธศาสนา เพื่อคน้หารูปแบบ องค์ความรู้ท่ีจะน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายท่ีสมบูรณ์แนวพุทธ ซ่ึงบกพร่องนอ้ยท่ีสุด เป็นการยืนยนัหลกัการวางแผนทางการเงิน
แนวพุทธวา่ สามารถน าไปประยกุตใ์ช ้และเป็นตน้แบบได ้ 
 ๓) ผูว้ิจยัได้น าเสนอแนวคิดการวางแผนการเงินแนวพุทธ และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
พร้อมดว้ยการวิเคราะห์ และน าขอ้มูลทั้ง ๒ มาสังเคราะห์เป็น Model แลว้น ามาใชใ้นการวางแผน
ทางการเงินเพื่อใหบ้รรลุผลสมฤทธ์ิตามความตอ้งการของบุคคลตามท่ีตั้งไว ้



 ๑๔๖ 

 เพื่อการแสดงผลองค์ความรู้การวางแผนการเงินแนวพุทธให้เห็นผลชดัเจน ซ่ึงจะปรากฏ
เน้ือหาโดยสรุปดงัต่อไปน้ี  
 ๕.๑.๑ การวางแผนการเงิน 
 การด าเนินชีวติของคนทัว่ไปในปัจจุบนัตอ้งยอมรับ ถึงกระแสหลกัของวิถีการด ารงชีพท่ีมี
ปัจจยัส าคญัท่ีสุด คือ เร่ืองเงิน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัว่าเป็นสากล ท าให้ตอ้งมีการก าหนดเป้าหมาย
ชีวติใหแ้ม่นย  าวา่ อะไรคือความตอ้งการอนัเป็นความจ าเป็นสูงสุดของชีวิต แลว้ต่อดว้ยความจ าเป็น
ขั้นพื้นฐานของชีวิต จากนั้นก็เป็นส่ิงท่ีความฝันความตอ้งการหรืออยากมีอยากไดใ้นอนาคต เพื่อด าเนิน 
ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ เม่ือกล่าวโดยสรุปก็คือความสุข  จากวิเคราะห์หลกัทัว่ไปโดยภาพรวมแลว้ 
ความตอ้งการของบุคคลคือ การมีสุขภาพท่ีดี ครอบครัวท่ีดี สังคมท่ีดี ฐานะการการเงินดี สุขภาพจิตใจท่ีดี 
จากผลของการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการดงัท่ีกล่าวมา  การมีฐานะทางการเงินท่ีดี เป็นปัจจยัหลกัท่ี
จะสนับสนุนให้มีสุขภาพท่ีดีได้ ครอบครัวท่ีดี สุขภาพจิตท่ีดี รวมไปถึงสังคมท่ีดีโดยเป็นปัจจยั
ส่วนประกอบท่ีเป็นฐานใหค้วามตอ้งการดงักล่าวนั้นมีความชดัเจนตามท่ีสังคมมนุษยป์รารถนาและ
เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป 
 การด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนยุคปัจจุบนั พบว่า อาชีพในการเล้ียงชีวิตแตกต่างกนัของ
คนทัว่ไปไดอ้าศยัระบบการเงินเป็นส่ิงแลกเปล่ียน หรือส่ือกลาง ซ่ึงเงินไดท้  าหนา้ท่ีเป็นหน่วยวดัค่า 
และการช าระหน้ี เป็นความสะดวก เป็นท่ียอมรับสากลทัว่โลก ซ่ึงการศึกษาพบว่า เงินเป็นปัจจยั
ส าคญัในการเปล่ียนแปลงพฒันาไดห้ลากหลายรูปแบบ ท่ีให้เกิดความสะดวก ทนัสมยั รวดเร็วและ
ตอบสนองความตอ้งการของชีวติคนไดม้ากท่ีสุดและเป็นท่ียอมรับกนั  
 การเงินยงัคงมีความความส าคญัต่อระบบการด าเนินชีวิตของคนปัจจุบนั ผลการศึกษา
พบวา่ เศรษฐกิจสมยัใหม่ เหตุท่ีเงินมีความส าคญัใน ทางเศรษฐกิจเพราะการเปล่ียนแปลงปริมาณ
เงินอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบัรายได ้ผลผลิตและการจา้งงาน หากพิจารณาทางดา้น
ความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม (desire aggregate expenditure) เม่ือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มข้ึนโดยส่ิงอ่ืน ๆ อยูค่งท่ีอตัราดอกเบ้ียจะลดลงท าใหค้วามตอ้งการลงทุนมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน และ
ท าใหก้ารจา้งงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงยงัใหผ้ลระดบัรายไดป้ระชาชาติเพิ่มข้ึนดว้ย ในทางตรงขา้มเม่ือปริมาณ
เงินในระบบเศรษฐกิจลดลง โดยส่ิงอ่ืน ๆ อยูค่งท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเพิ่มข้ึน ตรงน้ีหลกัพุทธศาสนาถือ
ว่าเป็นกฎของธรรมชาติคือความเปล่ียนแปลง ส่วนทางการเงินถือว่าเป็นปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ทาง
การเงินพบว่า ปัจจยัเส่ียงท่ีมีส่งผลกระทบต่อทางการเงินได ้ท่ีเป็นประเด็นเด่น ๆ คือ ระบบทาง
การเมืองท่ีเป็นปัญหาไม่แน่นอน และปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเป็นผลกระทบต่อการ
ลงทุน นักธุรกิจ และต่อการซ้ือขายสินคา้ การใช้จ่ายเงินของประชาชน ส่วนภยัธรรมชาติ ก็เป็น
ปัจจยัท่ีคาดเดาไดย้าก ก็มีส่วนต่อระบบเฉพาะภูมิภาคและประเทศท่ีไดรั้บผลเท่านั้น ส่วนระบบภาค



 ๑๔๗ 

เศรษฐกิจระดบัโลก ก็เกิดจากกลไกของระบบสภาวะตลาดเศรษฐกิจ สภาวะตลาดทุน สภาวะอตัราดอกเบ้ีย 
หรือการบริหารจดัการท่ีไม่เหมาะสม สาเหตุต่าง ๆ ก็จะมีผลกระทบเน่ืองถึงกนัหมด ทุกอย่างก็ถือ
วา่เป็นสภาพเส่ียง จึงตอ้งมีแผนงานเฝ้าระวงั และตลอดสอบขอ้มูลสม ่าเสมอ เพื่อพร้อมในการท่ีจะ
วางแผนทางการเงิน 
 จากการศึกษา พบว่า มโนทศัน์ วิถีชีวิต และพฤติกรรมทางการเงินผูท้รงคุณวุฒิ จากบท
สัมภาษณ์จะเห็นไดว้า่ ส่ิงท่ีท่ีมีผลต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เป็นเคร่ืองช้ีวดัส าคญัของ “ความมัง่คัง่ในชีวิต” 
ของมนุษย ์สภาวะทางสุขภาพและสังคมท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้นไม่ใช่เป็นเคร่ืองตดัสิน ไม่เช่นนั้นคน
สูงอายุท่ีนอนติดเตียง และช่วยเหลือตนเองไม่ไดทุ้กคน ก็จะกลายเป็นผูท่ี้ไม่ประสบความส าเร็จ         
ทั้ งท่ีในความเป็นจริงมนุษย์เกือบทุกคนจะต้องอยู่ในสภาพเช่นน้ีในบั้นปลายชีวิต๑ นอกจาก
ความสุขทางกายแลว้ยงัมีส่ิงท่ียิง่ไปกวา่นั้น คือ สุขทางจิตใจแลว้ ต่างจากความสุขเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ 
ท่ีมีให้ใช้จ่ายได้ตลอดเวลา หรือมีเก็บออมเพิ่มพูนข้ึนเร่ือย อนัเป็นความมัน่คงทางฐานะการงาน 
โดยเป็นยอมรับกนัว่าใคร ๆ ก็ตอ้งการทั้งนั้น เพียงแต่เราจะหาความสุขเหล่าน้ีได้ท่ีไหน อย่างไร 
เพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่เป็นคนท่ีมีความมัง่คัง่ เป็นวสิัยปรกติของมนุษยทุ์กผูทุ้กนามทุกชาติทุกภาษา ท่ีต่างก็
แสวงหาแนวทางท่ีจะสร้างความมัน่คงและมัง่คัง่ใหแ้ก่ตนเองและครอบครัวทรัพยสิ์นเงินทองแมจ้ะ
เป็นของนอกกาย มิใช่ส่ิงท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งยึดติด แต่ก็เป็นพาหนะส าคญัท่ีจะพาให้เราไปในชีวิตท่ีดีกว่า 
และก่อใหเ้กิดพฒันาการแก่ตนเองและสังคม และเป็นฐานะในการพฒันาสุขภาพจิตหรือสุขภายใน 
โดยตอ้งอาศยัพื้นฐานทางฐานะการเงินซ่ึงจะตอ้งพร้อมก่อนหรือเพียงพอแก่ความตอ้งการในระดบั
ของความพึงพอใจก่อน 
 ผลการศึกษาการวางแผนการการเงินนั้น พบว่า ต้องมีการรู้จกัจดัสรรวางแผนอย่างดี           
โดยแยกเป็นการวางแผนไว ้๖ ประเด็นหลกัน้ี คือ 
 ๑) การวางแผนการออม 
 ๒) การวางแผนการลงทุน 
 ๓) การวางแผนประกนัความเส่ียง 
 ๔) การวางแผนการเกษียณอาย ุ
 ๕) การวางแผนภาษี 
 ๖) การวางแผนมรดก 

                                                        
 ๑สุทธิชยั จิตะพธ์ักุล, ชีวิตมั่งคั่ง ความเข้าใจและกลวิธีสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงในชีวิต , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๕), หนา้ ๒๐ - ๒๓. 



 ๑๔๘ 

 ดงันั้น การจดัการวางแผนการเงินท่ีดี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีบุคคลไดต้ั้งเป้าหมายใน
แต่ละช่วงของชีวิตได ้ซ่ึงทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตไม่เหมือนกนั ซ่ึงในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตทุก
คนมีสิทธ์ิท่ีจะก าหนดแผน หรือวางเป้าหมายความตอ้งการตามท่ีปรารถนาไว ้โดยไดมี้แผนต่าง ๆ         
๖ ประเด็นเหล่าน้ี เป็นกรอบกวา้ง และเช่ือมโยงสร้างความสมดุลของการท่ีจะท าให้เป้าหมายความ
ตอ้งการทางการเงินของแต่ละบุคคลเพื่อใหไ้ดป้ระสบความส าเร็จตามช่วงเวลาท่ีก าหนด และพร้อม
รองรับความเส่ียงจากเหตุปัจจยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดเดาไดใ้นอนาคต ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยัจะไดเ้ติม
เต็มโดยน าเอาหลกัการแนวพุทธมาบูรณาการเช่ือมโยงเพื่อให้เป็นแนวทางการวางแผนทางการเงิน
แนวพุทธท่ีสามารถน าไปใชไ้ดผ้ลจริง อนัจะเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลต่อสังคมประเทศชาติ 
 ๕.๑.๒ การวางแผนการเงินแนวพุทธ 
 การวางแผนการเงินแนวพุทธนั้นพบวา่ เป็นส่ิงใหม่ในโลกยคุปัจจุบนั ท่ีทุกคนเร่ิมหนัมาหา
ทฤษฎีขอ้มูลอนัใดก็ได ้เพื่อจะมาพฒันาการด ารงชีพใหมี้ความบกพร่องนอ้ยท่ีสุด การท่ีวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาไดก้ลบัมามีบทบาทอีกคร้ัง เพราะการศึกษาเทคโนโลยีทางปัญญา การศึกษาวิจยั
คร้ังน้ี ท าให้เห็นถึงความเช่ือมโยงหลกัการทางพุทธศาสตร์ ว่ามีขอ้มูลองค์ความรู้ เพื่อท่ีจะน าไป
พฒันาต่อยอดการวางแผนทางการเงินไดเ้ป็นอย่างดี พร้อมกบัเป็นแนวคิดท่ีจะช่วยให้บุคคลเขา้ถึง
ดว้ยปัญญา เรียกว่า ตอ้งมีความรู้เป็นเบ้ืองตน้ โดยท่ีมิไดมุ้่งเพียงแค่บรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมาย
ตามท่ีตอ้งการอยา่งเดียว เป็นการพฒันาตนเองของมนุษยด์ว้ย เพราะเม่ือไม่เขา้ใจระบบการงานแผน
ชีวิตท่ีควรเป็นตามธรรมชาติ และภาพรวมของการท ามาหากินเพื่อเล้ียงชีพแล้ว ภาวะตึงเครียด       
และการเบียดเบียน ทุจริตอนัจะใหเ้กิดผลเสีย เช่น การท าร้ายเบียดเบียดกลุ่มคนอีกกลุ่ม เพียงเพื่อให้
ไดผ้ลประโยชน์ตามความตอ้งการเท่านั้นเอง จนกระทั้งเบียดเบียนธรรมชาติ ผลสุดทา้ยธรรมชาติ        
หรือกฎของธรรมชาติก็สะทอ้นกลบัมาหาตนเองอีก ถือว่าเป็นขอ้บกพร่อง เพื่อความสมดุลจึงตอ้ง
ประสานองค์ร่วม คือ หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาเขา้ไป ดังจะได้แสดงองค์ความรู้แนวพุทธ          
เพื่อการวางแผนทางการเงิน 
 ทรัพยส์มบติันั้นแสดงไวว้่า เป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กยุคสมยั เพราะมีแสวงหากนัมาตลอดตราบ
เท่าท่ีทุกคนยงัมีวิถีชีวิตเป็นไปอยู่ ก็ยงัคงแสวงหาตลอดไป ซ่ึงการวิจัย พบว่า เร่ืองทรัพย์ใน
พระพุทธศาสนาไดจ้ดัแบ่งแยกเร่ืองทรัพยท่ี์ควรแสวงหาไวท้ั้ง ๒ ประเด็น  
 ๑) ทรัพยภ์ายนอก เป็นฝ่ายวตัถุท่ีเรียกว่า ทรัพยสิ์นเงินทอง เพื่อการด าเนินชีวิตโดยความ
จ าเป็น เช่น เส้ือผา้ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค ก็มีหลกัธรรมและวิธีการจดัการเพื่อให้ไดม้า
อยา่งสุจริต เป็นสัมมาชีพเพื่อการไดม้าซ่ึงโลกียสมบติัทั้งหลายเป็นทรัพยภ์ายนอก ซ่ึงตอ้งไดม้าดว้ย
ความวิริยะอุตสาหะท่ีไม่เบียดเบียนใคร ๆ แมก้ระทั้งธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เรียกว่า เป็นพฒันา



 ๑๔๙ 

สร้างสรรค์ให้ได้ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ เพียงพอแก่ความตอ้งการเสพบริโภค เพื่อจะได้มีเวลา         
และแรงงานเหลือเพื่อไปพฒันาการแสวงหาความสุขในดา้นคุณภาพทางจิตใจต่อไป 
 ๒) ทรัพยภ์ายใน อริยทรัพย ์เป็นเร่ืองคุณธรรมความดีงาม เร่ิมในระดบัทัว่ไปเป็นพื้นฐาน
ของชีวิตมี ๗ ประการ กล่าวคือ ๑) ศรัทธา ความเช่ือความเล่ือมใสท่ีถูกตอ้งมีเหตุผล เรียกวา่ทรัพย์
คือศรัทธา ๒) พฤติกรรมปกติสุขทัว่ไปของมนุษยท่ี์อยูด่ว้ยอย่างไม่เบียดเบียนทั้งร่างกายทรัพยสิ์น 
ไม่ล่วงละเมิดคู่ครองของรักของหวงของกนัและกนั มีความจริงใจซ่ือสัตยต่์อกนั และไม่ใส่ร้าย          
ท  าร้ายด่าวา่ ทุบตี ประหตัประหารกนั และตั้งอยูใ่นความไม่ประมาทมีสติโดยไม่ยุง่เก่ียวกบัส่ิงเสพ
ติดใหโ้ทษทุกชนิดเรียกวา่ มีทรัพย ์คือ ศีล  
 ๓) การละอายต่อการกระท าผดิทุกชนิดถือวา่เป็นบาปกรรมเป็นคุณสมบติัของคนดี เรียกวา่ 
ความละอายต่อบาป คือ ทรัพย ์ 
 ๔) ความเกรงกลวัต่อทุจริตผิดศีลธรรม ซ่ึงเป็นความไม่ดีงามต่าง ๆ เป็นอกุศลส่ิงผิดทุก
อยา่ง ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของใจ เรียกวา่ ทรัพย ์คือ โอตตปัปะ  
 ๕) การศึกษา คน้ควา้ สนใจท่ีคน้หาความรู้ จากการฟัง คิด ถาม และฝึกฝนพฒันาศกัยภาพ
ในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา เรียกวา่ ทรัพยคื์อสุตะ  
 ๖) การท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา มุ่งท่ีจะท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อให้สังคม
รอบตนไดพ้ฒันา เป็นนกัเสียสละ เรียกวา่ทรัพยคื์อจาคะ  
 ๗) ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีพิเศษ ซ่ึงมีรวมเอาองคค์วามรู้รอบดา้น ทั้งการศึกษา การเป็นนกั
คิดวิเคราะห์ สนใจหมัน่ฝึกฝนจิตใจ ประกอบไปด้วยคุณพิเศษ เช่น มีสมาธิจิตดี มีใจเยือกเย็น            
และมีความรู้เขา้ใจโลกและชีวิต พร้อมกบัเป็นแบบอย่างให้กบัคนอ่ืน ๆ แนะน าให้คนอ่ืนรู้ตามได ้
เป็นผูน้ าในด้านความดีด้วยรู้คิดอย่างมีเหตุผล รอบคอบ เรียกว่า ทรัพย์ คือ ปัญญา ซ่ึงผลของ
หลกัทรัพย ์๗ ประการน้ี เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตมนุษยใ์นการท่ีจะให้มีความสุขด้วยตนเอง 
พร้อม ๆ กบัเผื่อแผส่ร้างสรรคส์ังคมให้มีความสุขดว้ย และเป็นการพฒันาตนเองและสังคมท่ีย ัง่ยืน 
มิใช่เพียงแค่มีทรัพยสิ์นภายนอกเท่านั้น ทรัพยสิ์นภายในน้ีหมายถึงชาติหนา้และสังคมอนัดีงามใน
อนาคตท่ีทุก ๆ คนตอ้งการและหวงัจะให้เกิดข้ึนอนัแบบอย่างท่ีเป็นตน้แบบแห่งความมีอยู่กินดี
พร้อม ๆ กบัมีความสุขทางจิตไปดว้ย 
 หลกัการบริหารทรัพยใ์นทางพระพุทธศาสนา ไดพ้บว่า พระพุทธเจา้ตรัสหลกัโภควิภาค 
เพื่อการบริหารทรัพยสิ์นท่ีไดม้านั้น ให้เป็นหลกัสูตรเพื่อพุทธศาสนิกชนน าไปใช้ ซ่ึงหลกัการชนิดน้ี 
ถือว่าเป็นทฤษฎีตอบสนองความต้องการของคนทั่วไปได้ด้วย และการจัดการบริหารทรัพย ์         
แบบน้ีแลว้ จะไดต้อบโจทยใ์นความตอ้งการพื้นฐานของชีวิตได ้จนไปถึงความตอ้งการนอกเหนือ
ไปกว่าเดิมในด้านต่าง ๆ แต่มีกรอบจดัสรรบริหารเพื่อความย ัง่ยืน ตรงน้ีเป็นแบบท่ีต้องน ามา



 ๑๕๐ 

วิเคราะห์ให้เห็นวา่ มีความแตกต่าง ๆ กบัทฤษฎีอ่ืน ๆ พร้อมกนันั้นการจดัสรรทรัพยแ์นวพุทธกนั
เป็นการพฒันาสร้างทรัพยสิ์นให้เกิดมีไดจ้ริง ๆ ไม่ใช่อดกิน อดใชจ่้าย ประหยดัจริง ๆ เพื่อจะตอ้ง
มัง่มีใหไ้ดเ้ท่านั้นถือวา่สุดโต่ง ล าบากมากไปพุทธศาสนาไม่ใช่แบบน้ี แต่พุทธศาสนามีแนวคิดท่ีวา่
ตอ้งมีกินมีใชด้ว้ย และยงัสามารถท่ีจะลงทุนใหท้รัพยง์อกเงยข้ึนมา เรียกวา่เป็นการมีเพิ่มทางมาของ
ทรัพยส์มบติัอ่ืน ๆ ตามมาอีกดว้ย มีเก็บไปเป็นทุนส ารองยามฉุกเฉิน จึงพบวา่ โภควิภาค เป็นทฤษฎี
แนวพุทธ มี ๓ หลกัการคือ  

ส่วนที ่๑ ใชจ่้ายเล้ียงตวัเอง เล้ียงคนท่ีควรบ ารุงตามหลกัทิศ ๖ และท าประโยชน์  
ส่วนที ่๒ และ ส่วนที ่๓ ใชล้งทุนประกอบการงาน ท าธุรกิจต่าง ๆ 
ส่วนที ่๔ เก็บออมไว ้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใชใ้นคราวจ าเป็น 
จากหลกัการดงักล่าว จะเป็นเป็นเปอร์เซ็นตไ์ดว้า่ (๑) เพื่อการบริโภคมี ๒๕ % (๒) เพื่อการ

ลงทุนมี ๕๐ % (๓) เพื่อการเก็บออมมี ๒๕ % ซ่ึงจะถือเป็นหลกัในการบริหารทรัพยใ์นพระพุทธศาสนา 
ท่ีจะใชเ้ป็นทฤษฎีการวางแผนการเงินแนวพุทธท่ียอดเยีย่มท่ีสุด 

การจดัสรรบริหารทรัพยเ์พื่อเป็นไปตามความตอ้งการของคนนั้นพบว่า เป็นสุดยอดแห่ง
ความตอ้งการของบุคคลทัว่ไปอยู่แล้ว เรียกว่า ทุกคนมีเป้าหมายในใจท่ีตอ้งการใช้ทรัพยต์ามท่ี
ตอ้งการ แต่วา่ทรัพยน์ั้นอาจจะมีไม่พอแก่ความตอ้งการใชข้องทุกคนแน่นอน คงเป็นดว้ยหลายเหตุ
หลายปัจจยัตามแต่สถานะภาพของแต่ละคน ซ่ึงมีปัจจยัดว้ยต่าง ๆ แตกต่างกนั ในพระพุทธศาสนา
ได้มีหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้สอยบริโภค เป็นแนวคิดเพื่อให้ครอบคลุมกวา้ง ๆ เป็นหลกัองค์
ความรู้เพื่อท่ีจะได้ท าการบริโภคใช้สอยท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุด เพราะขอ้ดี ตรงน้ีคือ ตอ้งเป็น
ประโยชน์เพื่อตนเองแลว้ก็ตาม แต่ในหลกัทฤษฎีแนวพุทธมีกรอบส าคญัคือหลกัโภคอาทิยะ ๕ ประการ  
 (๑) เล้ียงตวั มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายใหเ้ป็นสุข 
 (๒) บ ารุงมิตรสหายและผูร่้วมกิจการงานใหเ้ป็นสุข 
 (๓) ใชป้้องกนัภยนัตราย 
 (๔) ท าพลีกรรม ๕ อยา่ง 
  ก. ญาติพลี สงเคราะห์ญาติพี่นอ้งท่ีขดัขอ้งจ าเป็น 
  ข. อตัถิพลี ตอ้นรับแขก ดูแลผูม้าเยอืน 
  ค. ปุพพเปตพลี ท าบุญอุทิศใหล่้วงลบั คือ ญาติมิตรท่ีตายจากไป 
  ง.ราชพลี บ ารุงราชการ ดว้ยการเสียภาษีอากรบ ารุงประเทศ 
  จ. เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ สักการะ บูชา บ ารุง หรือท าบุญอุทิศส่ิงท่ีเคารพนับถือ  
ตามความเช่ือ 



 ๑๕๑ 

 (๕) อุปถมัภ์บ ารุงสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤติดีปฏิบติัชอบ และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  
เป็นตน้๒ 
 การจัดสรรบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธ ต้องมีหลัก ๕ ประการน้ี ถือว่าได้ครบถ้วน               
เพื่อจะเอ้ืออ านวยประโยชน์สุขให้กบัตนเอง ผูอ่ื้นท่ีอยู่รอบด้าน รวมไปถึงสังคมในระดบัต่าง ๆ 
เรียกวา่ ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งถึงกนั และเป็นไปเพื่อสนองความตอ้งการพื้นฐานของชีวิต 
พร้อมกบัไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งใชส้อยบริโภคอยา่งแทจ้ริง 
 การบริโภคทรัพยพ์บวา่ ตรงน้ีเป็นเป้าหมายชีวิต และความตอ้งการของทุกคน พุทธศาสนา
ไดแ้สดงไวเ้ป็นประเด็นส าคัญท่ีตอ้งตอบโจทยว์่า คือ ค าว่า “เป้าหมาย การวางแผนทางการเงิน”  
เป็นแรงจูงใจคือตณัหาในตวัของมนุษยปุ์ถุชนทัว่ไปมีอยูโ่ดยปกติ ก็เพื่อให้ทุกคนไดเ้ขา้ถึงเป้ามายท่ี
แทจ้ริง จึงตอ้งวเิคราะห์ใหเ้ห็นองคค์วามรู้วา่ โดยภาพรวมของทุกคนวา่เป้าหมายหลกั ๆ ของคนไม่
เหมือนกนัก็จริง แต่ภาพรวมแลว้เป็นอยา่งไร ค าตอบน้ีพบว่า พุทธศาสนา มีหลกัวิชาเก่ียวกบัการ
เสพบริโภคท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง คือหลกักามโภคีสุข ๔ ประการ  
 ๑. อตัถิสุข   สุขเกิดแต่การมีทรัพย ์
 ๒.โภคสุข  สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพยบ์ริโภค 
 ๓. อนณสุข  สุขเกิดแต่การไม่เป็นหน้ี 
 ๔. อนวชัชสุข  สุขเกิดแต่การเป็นผูท้  างานปราศจากโทษ๓ 
 ซ่ึงเป้าหมายดงักล่าวน้ี คือ แนวคิดทฤษฎีในทางพระพุทธศาสนา วา่เป็นเป้าหมายรวมของ
ทุกคน ท่ีตอ้งการ แต่ตอ้งเกิดข้ึนมาจากส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรม ไม่ทุจริตคดโกง ซ่ึงจะเป็นสุขท่ีไดม้า
จากทุกขโ์ทษภยัถือวา่ ไม่ตรงตามเป้าหมาย ซ่ึงเป้าหมายท่ี ๔ สุขท่ีเกิดแต่การเป็นผูท้  างานปราศโทษ
เป็นตวัก ากบัเป็นหลกัยนืวา่ ทุกอยา่งท่ีเป็นสุขท่ีเป็นเป้าหมายนั้น ตอ้งเป็นไปตามครรลองของความ
ถูกตอ้งดีงาม ตรงน้ีคือจุดเด่นในการท่ีน าหลกัการบริโภคทรัพยใ์นพุทธศาสนามาเป็นองค์ความรู้
การวางแผน 
 ผลการศึกษา เหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการการมีปัญหาด้านทรัพย์สินแนวพุทธนั้นพบว่า           
การท่ีคนทัว่ไปนั้น ไม่ประสบความส าเร็จดา้นการเงิน หรือมีทรัพยสิ์นไม่เพียงพอแก่ความตอ้งการ
ใชส้อยบริโภคตามท่ีกล่าวมาแลว้ เพราะเหตุปัจจยัท่ีเป็นรูร่ัวของชีวิต ซ่ึงพระพุทธเจา้ไดท้รงแสดง
องคค์วามรู้ตรงน้ีไวช่ื้อว่า “อบายมุข” แปลวา่ ปากทางแห่งความเส่ือม เม่ือใครก็ตามมีพฤติกรรมท่ี

                                                        
 ๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั สหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๗๑ - ๑๗๒. 
 ๓องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๑/๗๙. 



 ๑๕๒ 

เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ีแลว้ ถือวา่เป็นรูร่ัวของทรัพยสิ์นเงินทองแน่นอน และเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ทุกคนตอ้งหลีก หนี ลด ละเลิก ส่ิงเหล่าน้ีให้ มิฉะนั้นแล้วตอ้งสูญส้ินทุกอย่างท่ีมี และชีวิตยาก         
ท่ีจะสุข ๔ ประการท่ีกล่าวไว ้ตรงน้ีต้องย  ้าว่า เร่ืองของอบายมุขในพุทธศาสนา เป็นส่ิงท่ีต้อง            
หลีก เวน้ แตะตอ้งไม่ไดเ้ด็ดขาดเป็นอนัตรายอยา่งแรงมี ๖ ประการ คือ 
 ๑) ด่ืมน ้าเมา เสพส่ิงเสพติดทุกชนิด  
 ๒) เท่ียวกลางคืน  
 ๓) เท่ียวดูการเล่น  
 ๔) การเล่นพนนัทุกอยา่ง  
 ๕) คบคนชัว่เป็นมิตร  
 ๖) เกียจคร้านการท างาน 
 พุทธศาสนาถือว่า ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอนัตราย ช่องทางของความเส่ือม ทางแห่งความพินาศ         
เหตุยอ่ยยบัแห่งโภคทรัพย ์เป็นปัจจยัแห่งความสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทอง การวางแผนการเงินตอ้ง
ตระหนกัระวงัส่ิงเหล่าน้ี เพราะมีผลต่อการวางแผน 
 ดงันั้น การวางแผนการเงินในทางพระพุทธศาสนายงัพบวา่ มุ่งหมายประโยชน์ ๓ ดา้น  
 ๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบนัท่ีส าคญั ท่ีทุกคนต้องการคือมีเงิน มีงาน มีทรัพย ์           
ท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพท่ีสุจริตพึ่งตนเองไดท้างเศรษฐกิจ จุดหมายเห็นทนัตา รวมไปถึงวา่ตอ้ง 
มีสุขภาพดีร่างกายแขง็แรงไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็ มีอายยุนื มีเกียรติ มีครอบครัวท่ีผาสุกและเป็นท่ีนบัถือ
เป็นท่ียอมรับในสังคม 
 ๒) สัมปรายิกตัถะ ประโยชน์เบ้ืองหนา้ เป็นจุดหมายท่ีเลยตาเห็น ถือว่าเป็นคุณค่า หรือมูลค่า 
ของชีวิต ซ่ึงท าให้เกิดความสุขล ้ าลึกภายใน โดยเฉพาะคือด้วยศรัทธา ความอบอุ่นซาบซ้ึงสุขใจ 
ความภูมิใจในชีวิตสะอาด ท่ีได้ประพฤติแต่ความดีงามสุจริต และท่ีไดเ้สียสละบ าเพ็ญประโยชน์         
มีความแกลว้กลา้มัน่ใจดว้ยมีปัญญาท่ีจะแกปั้ญหาท่ีน าพาชีวิตให้ด าเนินต่อไป ถือวา่มีหลกัประกนั
วถีิสู่ภพใหม่เพราะมัน่ใจวา่ไดท้  ากรรมดี  
 ๓) ปรมตัถะ ประโยชน์อย่างยิ่ง ถือวา่เป็นเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนา คือ การมีปัญญา
รู้เท่าทันความเป็นจริง เข้าถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต  อันท าให้จิตเป็นอิสระโดยเฉพาะ               
คือ มีจิตใจไม่หว ัน่ไหวกระทบกระเทือนจากโลกธรรมเพราะความยึดติดถือมัน่ในส่ิงต่าง ๆ มีความ
ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส สดช่ืน เบิกบานใจตลอดเวลา เพราะเป็นอยู่และท าการงานด้วยปัญญา          
ซ่ึงมองท่ีเหตุปัจจยั 



 ๑๕๓ 

 ดว้ยวา่ประโยชน์ทั้ง ๓ น้ีเป็นแนวทางเพื่อใหมี้การพฒันาวิถีชีวิตของมนุษยไ์ปสู่เป้าหมายท่ี
สอดคลอ้งกบัความดีงาม ท่ีควรจะมีเพื่อใหไ้ดท้รัพยท์ั้ง ๒ ดา้น คือ ทรัพยภ์ายนอกและทรัพยภ์ายใน
เป็นหลกัประกนัท่ีมัน่คง เป็นความตอ้งการของทุกคนและรวมถึงสังคมโลกดว้ย 
 ๕.๑.๓ บูรณาการการวางแผนการเงินแนวพุทธ 
 การจากศึกษาการวางแผนทางการเงิน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยได้ศึกษาหลกัการ 
ทฤษฎี วชิาการตามแนวคิดของการวางแผนทางเงินเพื่อใหเ้ห็นวา่ การเงินนั้นมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ี
ตอ้งมีการศึกษา เพราะวา่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มุ่งเนน้ให้บุคคลทัว่ไปมีฐานะ
ท่ีดีข้ึน โดยมีภาวะสมดุลทางการเงินท่ีจะใชจ่้ายในอตัราดี การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท าให้ผูค้น
มุ่งการแข่งขนั ในขณะเดียวกนัก็มีการบริโภคท่ีเกินประมาณ ขาดความสมดุล การพฒันาศกัยภาพ
เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลง และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับส่ิงท่ีไม่คาดคิดไวใ้นอนาคตนั้น           
ซ่ึงจะมีส่ิงท่ีไม่ไดต้อ้งการ เป็นอุบติัเหตุ หรือภยัพิบติัอนัจะเกิดข้ึนไดเ้สมอ  
 ดังนั้ น การสร้างความสมดุล โดยท าการวางแผนเพื่อไม่เกิดความเสียหายพร้อมกับ
เจริญกา้วหน้าไปได ้จึงจ าเป็นวา่องคค์วามรู้ดา้นการเงินมีผลต่อการท่ีมนุษยใ์นโลกน้ี ให้เป็นส่วน
หน่ึงของการด ารงชีวิตท่ีมีความรับรู้ตกลงกนัในการแลกเปล่ียน และเป็นปัจจยัต่อการด ารงชีวิต        
ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ท างานศึกษาตามล าดับขั้นตอน แล้วท าการเช่ือมโยงกับหลักการทางพุทธศาสตร์          
เพื่อน าองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีไดน้ั้นมาประมวลผล และบูรณาการเพื่อให้เกิดแนวคิดท่ีจะกา้วไปสู่การ
พฒันาศกัยภาพโดยยึดฐานองค์ความอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นตวัขบัเคล่ือนช่วยให้การวางแผน
การเงินนั้น มีประสิทธิภาพ และลดความเส่ียง โดยเฉพาะเร่ืองการวางแผนการเงิน ซ่ึงเป็นตวัเร่ิมตน้
จนไปถึงการท่ีบุคคลจะบรรลุเป้าหมายความวตัถุประสงคข์องแต่ละบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี  
 การงานแผนท่ีดีนั้น ตอ้งมีส่วนประกอบท่ีไดจ้ดัสรร วางระเบียบ หลกัการ ไวเ้ป็นเป้าหมาย 
แลว้สร้างกระบวนการแนวทางท่ีจะด าเนินการเร่ืองของการวางแผนทางการเงิน และวางแผนแนว
พุทธ ท่ีมีความประสานสอดคลอ้งกนั โดยการการวางแผนนั้นตอ้งข้ึนอยูก่บัสัจธรรมความเป็นจริง
ในวิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบนั เพื่อตอบโจทย์ปัญหาความต้องพื้นฐานของคนทั่วไปเป็น       
อนัดบัแรก และเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตมนุษยใ์ห้มีการพฒันาต่อยอด โดยน ากระบวนแบบพุทธ
มาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั และสร้างวธีิการท างาน การบริหารจดัการ และหลกัการต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้
ในการท่ีจะพฒันาเคร่ืองมือทางความรู้ เพื่อไปใช้ในการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ ซ่ึงจะได้
ผลลพัธ์ดงัต่อไปน้ี  
 ๑) เพื่อความตอ้งการท่ีแทข้องพื้นฐานชีวติมนุษยท่ี์ด ารงอยูไ่ด ้
 ๒) เพื่อสนองความตอ้งการท่ีตั้งใจไว ้โดยไม่ขดัต่อศีลธรรมจริยธรรม 
 ๓) เพื่อไดม้าซ่ึงการพฒันาคุณภาพชีวติของตนเองแนวพุทธ 
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 ๔) เพื่อไดม้าซ่ึงคุณค่า ความดีงาม และประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมประเทศชาติ 
 การสร้างกระบวนการผนวกส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะน ามาเป็นตน้แบบของการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดว้างหลกัการทางวิชาการไวเ้พื่อเป็นแนวการการศึกษาเชิงบูรณาการ
แนวพุทธ โดยวางประเด็นในการท างานไว ้คือ  
 ๑. การตรวจสถานะทางการเงิน  
 ๒. การวางแผนการบริหารจดัการชีวติดา้นการเงิน 
 ๓. การวางแผนอนาคต 
 ๔. การจดัท าแผนติดตามประเมินผล 
 ๕. คุณสมบติัผูว้างแผนและผูด้  าเนินตามแผนการเงิน 
 ๖. บทสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุเป็นหลกัฐานประกอบ ๕ ประเด็นหลกัขา้งตน้ 
 ผลการวจิยับูรณาการการตรวจสอบสถานะทางการเงิน พบวา่ ปกติบุคคลทัว่ไปในปัจจุบนั 
มุ่งเน้นท่ีจะแสวงหาเงินมาก และใช้จ่ายตามท่ีต้องการเท่านั้น เรียกว่า หาความสุขในปัจจุบัน             
แต่ไม่ไดมี้การวางแผน เพื่อนอนาคต หรือคิดถึงวนัขา้งหน้าว่าจะเกิดอะไรข้ึน กลุ่มบุคคลจ านวน
น้อยเท่านั้นท่ีจะคิดวางแผนทางการเงิน ซ่ึงตรงน้ี จะเป็นส่ิงท่ียากยิ่งส าหรับบุคคลทัว่ไปว่าจะ
วางแผนทางการเงินให้ประสบผลส าเร็จได ้ข้ึนกบัหลกัการท่ีว่า อุปสมะ ในอธิษฐานธรรม มีใจความว่า 
การเขา้ไปท าอย่างสม ่าเสมอ ตรงน้ีถือว่าเป็นหัวใจหลกัส าคญัในทางพุทธศาสตร์ เม่ือคิดว่าพุทธ
ศาสนาดี แต่วิธีการท่ีน าไปใช ้อาจจะไม่เหมาะสม และไม่เขา้ใจองค์ความรู้ ซ่ึงเร่ืองง่าย แต่ก็กลบั
ยากส าหรับบางท่าน ซ่ึงการท าระบบ รายรับ รายจ่ายน้ี ถือวา่ง่าย แต่จริงๆ แลว้ยากท่ีสุด เพราะการท่ี
ท าอย่างมีระบบประจ ามัน่คงนั้น เป็นพฤติกรรมท่ีคนทัว่ไปท าได้ยาก เพราะมีตวัร้ังถ่วงดุลให้ยุติ
พฤติกรรมมากมาย ซ่ึงจะอยูใ่นหลกัการสมชีวิต ซ่ึงหลกัการสมชีวิตา คือ เล้ียงชีวิตแต่พอเหมาะจะ
สอดคลอ้งกบัการขยนั รู้จกัรักษาแลว้ ก็ตอ้งพอเหมาะในตอนกบัสถานะของทุกคน ซ่ึงเป็นไปไดว้่า 
กลุ่มบุคคลท่ีจะสามารถพฒันาตนเองข้ึนไปสู่เป้าหมายชีวิตท่ีตอ้งการได ้ตอ้งมีหลกัการ แนวคิด ท่ีได้
มีการพฒันา ฝึกฝนอบรม หรือไดย้ินไดฟั้ง รวมถึงประสบการณ์ในชีวิตท่ีตอ้งท างาน ท าเงิน ท าทุก
วธีิทางท่ีเป็นสัมมาชีพ แต่ก็มีการผา่นอุปสรรคปัญหา และมรสุมต่าง ๆ มากมาย ในชีวิตเรียกวา่ เป็น
บทเรียนในชีวิตท่ีสอนโดยหลกัธรรมชาติ แลว้มีแรงจูงใจท่ีจะมุ่งมัน่พฒันาฐานะการทางเงินอยา่งสุจริต 
โดยท่ีสังคมยอมรับได ้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเป้าหมายท่ีชีวิตตอ้งการ ตรงกบัหลกัการทางพุทธศาสนา 
ดา้นกามโภคี สุขของคฤหสัถ ์๔ ประการ คือ ส่ิงท่ีมนุษยโ์ลกตอ้งการตามธรรมชาติท่ีเป็นอยูร่่วมกนัได ้ 
 ดงันั้น การตรวจสอบสถานะทางการเงิน ได้มีหลกัการ อยู่ ๒ อย่าง คือ ๑) เร่ืองงบดุล         
และ ๒) เร่ืองรายรับ รายจ่าย ท่ีจะเป็นตัวตรวจสอบสถานทางการเงินในปัจจุบันได้ แต่ใน
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะตรวจสอบเม่ือน าหลกัพุทธศาสตร์ไปใช้ จึงตอ้งประยุกต์ตามเหตุการณ์  



 ๑๕๕ 

และถอดองคค์วามรู้เติมเต็มตรงส่วนท่ียงับกพร่อง เพื่อจะป้องกนัความผิดพลาดในจุดต่าง ๆ ซ่ึงใน
ท่ีน้ีได้ผูท้รงคุณวุฒิได้กล่าวถึงหลักเหตุผลท่ีเป็นวิถีชีวิต มาเป็นหลกัฐานยืนยนัว่า การวางแผน
ทางการแนวพุทธตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยปัจจยัหลาย ๆ อยา่งมาประกอบเขา้ดว้ยกนั จึงจะสามารถวางแผน
ทางการเงินไปสู่เป้าหมายได ้
 สรุปวา่ การบูรณาการแนวพุทธเขา้ไปนั้นเพื่อก ากบัดูและสร้างแรงจูงใจ เพื่อการวางแผน
ในขั้นตอนเบ้ืองต้น ท่ีจะก้าวไปสู่ความมั่นคง ท่ีจะเร่ิมการมุ่งมัน่พฒันาการตวับุคคลให้บรรลุ
จุดหมายท่ีวางไว ้ตอ้งอาศยัหลกัธรรมแนวพุทธเขา้ไปเสริมเพิ่มเพื่อให้เกิดความเขม้แข็งในการ         
ท่ีจะริเร่ิมขั้นตอนแรกท่ีจะเขา้สู่กระบวนการด้านการเงิน เพื่อจะไดด้ าเนินการไปสู่วิธีการนั้นได้
อย่างมัน่ใจ โดยอาศยัหลักอธิษฐานธรรม ท่ีช่วยประคบัประครองให้ด าเนินไปสู่กระบวนการ            
อธิฐานธรรม ๔ เพื่อการเร่ิมตน้อยา่งมัง่คง 
 ๑. เร่ิมดว้ยปัญญา มีความรู้ความเขา้ใจการด าเนินชีวิต ทราบความตอ้งการพื้นฐานของชีวิต
ท่ีแท ้พร้อมกบัมีความตั้งใจแน่วแน่เพื่อ การวางแผนพฒันาศกัยภาพตวัเอง 
 ๒. ตอ้งมีสัจจะ มีความปรารถนามัน่คง ซ่ือสัตยต่์อตวัเอง ยินดีพอใจ สร้างสรรคพ์ฒันางาน
เพื่อชีวติ และความดีงามต่าง ๆ อยา่งจริงจงั 
 ๓. ยึดหลักจาคะ มีความกล้าหาญ ยินดีในการแบ่งปัน ยอมเสียสละความสุขส่วนตัว            
เพื่อส่ิงท่ีดีกวา่ เพื่อพร้อมท่ีจะฝึกตน พฒันาตน ตามหลกัทานเพื่อการพฒันา 
 ๔. มัน่คงในอุปสมะ ไม่ประมาท มีมัง่คงเด็ดเดียว ไม่สั่นไหว ไปตามกระแส โลกธรรม          
ซ่ึงส่ิงเยา้ยวน และเร้าอารมณ์ใหลุ่้มหลงเผลอสติ ตกอยูใ่นความประมาท  
 เพื่อให้องคร่์วมของการด าเนินการตรวจสอบ พร้อมเร่ิมขบัเคล่ือนการวางแผนทางการเงิน 
ชุดธรรมท่ีใช ้เพื่อปรับทศันคติ สร้างความเขา้ใจ วิธีการ ตอ้งยึดหลกัพุทธธรรมชุดน้ี เพื่อเสริมสร้าง
พฒันาเติมเตม็โดยกา้วไปสู่ความส าเร็จไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
 สรุปผลท่ีไดจ้ากการบูรณาการวธีิการจดัสรรบริหารการเงิน เพื่อส่ิงท่ีตอ้งการในการใชชี้วิต
ของบุคคลแต่ละคนในแนวทางพระพุทธศาสนา ไดว้างหลกัการน้ีไว ้เพื่อให้น าไปใชใ้นการต่อยอด
ตามองคค์วามรู้ท่ีจะน าไปพฒันาในการท่ีจะแสวงหา และใชจ่้ายตามความตอ้งการ การปฏิบติัตาม
โภควิภาค ๔ มีคุณค่าในฐานะเป็นหลกัในการใช้จ่ายทรัพยสิ์นเงินทองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ตนเอง บุคคลรอบขา้ง และในทางเศรษฐกิจ พระพุทธศาสนาถือวา่ ความสุขทางเศรษฐกิจมิใช่การมี
ทรัพยสิ์นเงินทองเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ท่ีวิธีการท่ีไดม้าและการบริหารจดัการกบัทรัพยสิ์น ท่ีมีอยู่
ให้เกิด ประโยชน์และมีคุณค่าอย่างท่ีสุด การใชท้รัพยไ์ม่ใช่ให้ตกเป็นทาส แต่ให้เป็นนายทรัพยมี์
เพื่อรับใชม้นุษย ์เป็นอุปกรณ์ส าหรับท าประโยชน์ไหก้บัมนุษย ์ 
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 ผลสรุปของการบูรณาการบริหารจดัการการเงินแนวพุทธ พบวา่ เป็นเส้นทางเลือกในกลุ่ม
พุทธศาสนิกชนและผูส้นใจ โดยตอ้งให้แนวพุทธนั้น ตอ้งวิเคราะห์ให้ดีก่อนวา่ การเงิน ซ่ึงในส่วน
ภาษาบาลี หมายถึง โภคสัมบติั โภคทรัพย ์เม่ือดูจากบทบาทหนา้ท่ีวา่เราจะบริหารจดัการโภคทรัพย์
ใหมี้มาก ๆ โดยมีการงอกเงยข้ึนมา โดยตวัของโภคทรัพยเ์อง หรือตวัการเงินนั้น จะมีข้ึนไดอ้ยา่งไร 
ตรงน้ีตรงกบัการลงทุน ซ่ึงหลกัการบริหารจุดน้ีเรียกวา่ โภควิภาค ในส่วนของการลงทุน และการใชจ่้าย 
เป็นเร่ืองของรายงาน จุดน้ีเรียกว่า บริโภคใช้สอย และส่วนท่ีต้องเก็บออมทรัพยจุ์ดน้ีก็เรียกว่า          
เก็บไว ้ไม่ใชจ่้ายใชเ้ม่ือยามจ าเป็นเท่านั้น ซ่ึงหลกัการบริหารทัว่ไป ก็เป็นเช่นเดียวกนั แต่ตรงท่ีพุทธศาสตร์ 
ในหลกัค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสแสดงไวน้ั้น เป็นหลกัวชิาการเพื่อให้ผูใ้ชน้ าไปเป็น
ยุทธวิธีบริหารจดัการทรัพย ์ซ่ึงตอ้งหาองคค์วามรู้ และเช่ือมโยงในส่วนต่าง ๆ ให้เขา้ส่วนก่อนวา่ ขอ้ดี 
และเป็นจุดเด่นในแนวพุทธ ซ่ึงแบ่งเป็น ๓ ประเด็นหลกั ๆ คือ  
 ๑) เร่ืองการใช้จ่าย ถือวา่เป็นประเด็นเป้าหมายของชีวิตทางการเงิน ในพุทธศาสตร์เดินทาง
สายกลาง ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ประหยดัเกินไป โดยดูเกณฑ์การใชเ้งินตรงท่ี สามารถหาเงินมาไดมี้การ
แบ่งมาใช้ในทุกกิจกรรมในการด ารงชีวิต ไม่ว่าจะเส้ือ ผา้ หน้า ผม การใช้จ่ายตามท่ีตอ้งการนั้น 
พุทธศาสตร์วา่หลกัไวว้า่ ใชไ้ด ้๒๕ % เท่านั้น ซ่ึงปัจจุบนั ถา้หากใชร้ะบบน้ีในทุกครัวเรือนรับรอง
ไดเ้ลยวา่ ไม่มีจน และไม่ฝืดเคือง 
 ๒) เร่ืองการลงทุน ซ่ึงประเด็นน้ีส าคญัท่ีสุด เพราะจะเป็นตวัเหมือนและตวัแตกต่างจาก
วิชาการทฤษฎีการลงทุนทัว่ไป ในแนวพุทธ หลกัพุทธศาสตร์ในโภควิภาค ตามท่ีพระพุทธเจา้ได้
ทรงแสดงไว ้การลงทุน คือ ใช้การเงินท่ีมีอยู่เพียง คร่ึงหน่ึงเท่านั้น ตามเกณฑ์การจดัการบริหาร
การเงิน ใช้รายไดใ้นการลงทุน คือ ๕๐ % เท่านั้น เน้นและย  ้าให้มัง่คงว่า จะลงทุนไดเ้พียง ๕๐ % 
ของทรัพย์สิน ซ่ึงต้องมีการวิเคราะห์ความจริงว่า ท าไมใช้ได้แค่นั้ น ตรงน้ีเม่ือมองชัดลึกว่า              
การลงทุนมีความเส่ียงสูง ผูศึ้กษาตอ้งศึกษาให้ดีก่อนการตดัสินใจลงทุน เม่ือเกิดรายไดแ้ลว้ ก็ตอ้ง
เร่ิมใชสู้ตรแนวพุทธเลยวา่ ๒๕ % ส าหรับใช้สอยบริโภคตามตอ้งการ และเก็บออม ๒๕ % และ
น าไปลงทุนไดเ้พียง ๕๐% เท่านั้น น้ีคือเกณฑ์มาตรฐานแนวพุทธ ขอ้ดีเด่นชดั คือลดภาวะความเส่ียงไดสู้ง 
ไม่เสียงมาก เพราะประเด็นหลกัท่ีเกิดผลกระทบเรียกวา่ หลายคนตอ้งฆ่าตวัตาย เพราะภาวะลม้ละลาย 
หรือกลบัมาจุดเร่ิมตน้ คือ ไม่มีอะไรเหมือนเดิม เพราะประกอบธุรกิจ ท าหนา้ท่ีการงาน หาเงิน หาทรัพยสิ์น 
ไดม้ากมาย ท าการลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการเงินท่ีมัง่คง โดยภาวะท่ีทุ่มหมด หรือโลภเกินวา่ ตอ้งได้
มากกวา่น้ีอีก ท าให้เกิดภาวะเส่ียง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากประกอบการของผูป้ระกอบการธุรกิจหลายราย
ในประเทศมีประสบการณ์ผดิพลาดจาการลงทุน  
 จากทฤษฎีการลงทุน ๕๐ % น้ี เป็นประเด็นส าคญัท่ีตอ้งถอดองคค์วามรู้น ามาประยุกต์ใช ้
โดยตอ้งอาศยัหลกัและวิธีการตามระบบกลไก ตามวิชาการในโลกยุคปัจจุบนัประกอบเขา้ดว้ยกนั 



 ๑๕๗ 

และตอ้งมียุทธวิธีปัจจยัสนบัสนุนอีกหลายประการ แต่หลกั ๆ คือ ตอ้งไม่ให้เกิดความโลภเกินตวั 
เพราะจะท าให้การบริหารจดัการการเงินตามแผนท่ีวางไว้ มีความไม่ย ัง่ยืน เพราะก้าวล่วงฐานะ           
ท่ีเส่ียงเกินไป ดงันั้น พุทธวิธี จึงจะตอ้งไม่เส่ียงเกินไป เพราะเม่ือผิดพลาด แล้วจะไม่ล้มละลาย          
ตกไปอยู่ในฐานเดิม ซ่ึงการวางแผนแนวพุทธ จะมีผลส่งให้เกิดการพฒันาท่ีไม่กา้วกระโดด แต่อยู่
ในฐานะท่ีมัง่คง และมีความปลอดภยั ซ่ึงฐานะน้ีอาจจะไม่เป็นช่ืนใจ ของผูท่ี้มีความตอ้งการไม่
ส้ินสุด เพราะถือว่าเป็นความเช่ืองช้า แต่ประเด็นน้ี ขอ้ดี คือ ความปลอดภยัท่ีการลงทุนนั้น ถา้มีการ
ผิดพลาด จะไม่สูญส้ินหมด ยงัเหลืออีก ๒๕ % ของเงินออม และเงินส าหรับใช้จ่าย ๒๕ % ถือว่า
ระบบน้ี มีการปกป้อง และป้องกนัความผดิพลาดไวใ้นตวั จากองคค์วามรู้ตรงน้ี จึงเป็นฐานความรู้ท่ี
ท าใหน้กัวางแผนทางการเงิน ตอ้งใหค้วามสนใจ ใส่ใจ เป็นอยา่งยิง่ วา่การวางแผนการเงินแนวพุทธ 
นั้นมีความเติบโตไม่รวดเร็ว ก็จริง แต่ลดความเส่ียงไดดี้ มีความมัน่คง และปลอดภยัสูงกว่าระบบ
อ่ืน ๆ ซ่ึงตรงน้ีเป็นจุดเด่น ของการวางแผนการเงินแนวพุทธ 
 ๓) เร่ืองการออม หมายถึง การเก็บทรัพยสิ์น เม่ือกล่าวถึงศาสตร์ในทางพุทธ สมยัโบราณ 
จะเป็นการฝังดินไว ้เก็บไวใ้นสถานท่ีลึกลับ แต่ในยุคปัจจุบัน สถานการณ์ออมได้เปล่ียนไป          
อาจจะกล่าวไดว้า่ พลิกฝ่ามือเลย การฝากเงินไวใ้นธนาคารอยา่งเดียวในยุคต่อ ๆ มานั้น ถือวา่ใครมี
ทรัพยสิ์นดา้นการเงินจะเก็บไวใ้นธนาคาร แต่ยุคน้ีคงมีปัจจยัหลายอยา่งเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่นภาษีเงินได ้
ภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีสรรพสามิต ซ่ึงรายได้ถูกแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนดงัท่ีกล่าวแลว้ก็ตาม         
ทุกรายได้นั้น ต้องเสียภาษีตามกฎหมายทุกวนัน้ี และยงัมีทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีอีกมากมาย              
ซ่ึงอาศยัความรู้ดา้นน้ีอย่างดี มิฉะนั้น การมีทรัพยสิ์นท่ีเก็บไว ้จะผิดพลาด เพราะถูกเรียกเก็บภาษี
โดยท่ีไม่รู้ตวั หรือไม่ควรมีทรัพยสิ์นประเภทน้ีเสียดีกวา่ องค์ความรู้ดา้นการออมในยุคน้ี แสดงไว้
วา่ ควรออม ๑๐ % ของรายได้ แต่ในแนวพุทธ นั้น การออมควรมี ๒๕ % ดงัเหตุผลท่ีว่า รองรับ
ความเส่ียงเพราะความไม่แน่นอนในสังคมโลกยคุปัจจยั รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่สามารถคาดเดาได ้
การออมเป็นส่ิงท่ีต้องวางแผนเช่นกัน ในฐานะท่ีต้องวางแผนการออม ในฐานองค์ความรู้ด้าน        
พุทธศาสตร์ ไม่ไดแ้สดงไวต้รง ๆ วา่ออมอยา่งไร ดงันั้น คงตอ้งเป็นการต่อยอดน าเอาองคค์วามรู้น้ี
ไปวิเคราะห์โดยทฤษฎีทางการเงินในโลกยุคน้ีว่า การออมอย่างไร จึงจะได้ผลดีงามซ่ึงปัจจุบนั
ธุรกรรมทางการออมท่ีได้ผลตอบแทนสูงมีหลากหลาย แต่ต้องอาศยัองค์ความรู้ด้านการเงินท่ี
เช่ียวชาญจริงจะสามารถท าให้เงินงอกเงย และตอ้งอยู่ในสถานะท่ีคงท่ีด้วย คือไม่เส่ียงต่อความ
เสียหาย  
 การออมจึงเป็นปัจจยัส ารองท่ีเป็นตวัรากฐานของชีวิตการเงินของทุกคน หลกัพุทธศาสตร์
จึงจดัสรรระบบน้ีไว ้เป็นหลกัเกณฑว์า่ตอ้งออม หรือเก็บทรัพยไ์ว ้๒๕ % มองในจุดดี คือ มีเงินเก็บ 
การท่ีมีเงินเก็บไว ้เป็นความอุ่นใจอยา่งหน่ึง ในเม่ือมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใช ้เพราะชีวิตอาจจะเจ็บป่วย 
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หรืออุบัติเหตุท่ีไม่สามารถคาดเดาได้หลาย ๆ อย่างกับชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง ซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งกบัเรา ตรงน้ีเองพุทธศาสตร์ในระบบการวางแผนทางการเงิน พระพุทธองคไ์ดท้รงแสดง
ระบบโภควิภาคไวแ้ก่ประชาชนทัว่ไป โดยท่ีตอ้งมีการน าประยุกต์วิเคราะห์ และวางแผนระบบ
การเงินอยูบ่นรากฐาน ท่ีพอดี ไม่เกินประมาณ รู้จกัประมาณในส่ิงท่ีไม่คาดหวงัเกินตวั ค่อยขยบัไป
ตามล าดบั ไม่กา้วกระโดดไปสู่ความเส่ียง ถือว่าหลกัทางพุทธศาสตร์น้ี เป็นระบบตวัเลือกท่ีถือว่า
ปลอดภยั และเป็นองคค์วามรู้ท่ีทนัสมยั ไม่จ  ากดักาล ซ่ึงสรุปเป็นผงัแนวคิดการวางแผนทางการเงิน
แนวพุทธไดด้งัน้ี 
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แผนภูมิที ่๕.๑ แสดงสรุปผงัแนวคิดการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ 



 ๑๕๙ 

 สรุปผลวิจยัได้ว่า การบูรณาการการวางแผนการเงินแนวพุทธ ถือว่าเป็นจุดเช่ือมและ
สอดคล้องกนัเม่ือน ามาบูรณาการจดัระบบการวางแผนทางเงินเป็นการเสริม ุุดท่ีบกพร่องเต็ม
แผนให้สมบูรณ์ ดว้ยหวัใจหลกั ๆ ของการวางแผน คือ โภควิภาค ๔ เป็นแกนกลางวา่ จดัสรร เงิน
ได้ถูกต้อง แม่นย  า ซ่ึงผลการยืนยนัจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้สัมภาษณ์ได้ให้เหตุผลว่า ท่ีประสบ
ความส าเร็จทางการเงินนั้น เพราะปัจจยัส่วนหน่ึง คือ แรงบีบคั้นดา้นการด ารงชีพท่ีขดัสน ไม่พอเพียง แต่
ความตอ้งการ จึงท าให้เกิดความคิดอดทน พากเพียรการท าบญัชีรายรับจ่าย พร้อมกบัไดพ้ฒันาตน
ตามหลกัธรรมในทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงแมป้ระสบความส าเร็จแลว้ครอบครัวก็ยงัอบอุ่นผาสุก 
โดยไม่ล าบากเหมือนช่วงแรกของชีวิต อีกส่วนหน่ึงคือการท่ีประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาท่ีสอน
เร่ืองการขยนั อดทน ประหยดั รู้จกัใชจ่้าย ถึงแมจ้ะไม่รู้ทฤษฎีโดยตรงของพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็น
เหตุใหอุ้ปนิสัยจิตใจนั้นมีความพอดี ไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามกระแสสังคม มีความสุขกบัทรัพยสิ์นท่ีคิดวา่
เพียงพอแก่การใชจ่้าย และท าการใชส้อยบริโภคไดเ้หมาะสม ตามหลกัโภคอาทิยะหลกัทฤษฎีแนว
พุทธ  เพื่อจะไดบ้รรลุเป้าหมายเพื่อตวัเอง เพื่อครอบครัว และไดป้ระโยชน์ไดคุ้ณค่าท่ีดีงาม  
 การบูรณาการการวางแผนการเงินแนวพุทธนั้น เม่ือไดมี้การวางแผนการบริหารจดัการชีวิต
ดา้นการเงินแลว้ ก็จะสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีไดต้ั้งไวแ้ละน าไปใชไ้ดจ้ริงในวิถีชีวิตตาม
การวางแผนการเงินแนวพุทธการวางแผนการเงินแนวพุทธน้ี เน้นประเด็นหลกัท่ีควบคู่กนัไปกบั
การวางแผนทางการเงิน คือ ตอ้งใช้หลกัพุทธธรรมมาเช่ือมโยง บูรณาการเข้ามาผสานเพื่อเป็น
แกนกลาง ซ่ึงมีจิตใจมัน่คงแขง็แรงพร้อมรองรับความเปล่ียนแปลงจากเหตุปัจจยัท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้
ชีวิตท่ีด าเนินตามแผนทางการเงินท่ีวางไวน้ั้น เช่น หลกัของสัมมาชีพ หลกัของทิฏฐธมัมิกตัถะ ประโยชน ์
หลักการแสวงหาทรัพย์ หรือสะสมทรัพย์ ซ่ึงองค์ความรู้น้ีมีอยู่ในพระไตรปิฎกได้มาจากการ
สังเคราะห์ให้เขา้กบัการวางแผนทางการเงินแลว้ เช่ือมโยงแสดงเป็นแผนแนวคิด ซ่ึงผลการศึกษา
การวางแผนทางการเงินแนวพุทธน้ี มีจุดเด่นท่ีส าคญัคือหลักพุทธธรรมนั้นจะได้ผลแก่ชีวิตใน
ปัจจุบนัทุก ๆ ขณะท่ีด าเนินชีวติอยู ่ไม่เดือดร้อนหรือวิตกกงัวล เรียนวา่ มีความสุขทั้งส่วนภายนอก
ด้านครอบครับ สังคม ฐานะทางการเงิน และจิตใจท่ีดีงามท าให้บุคคลท่ีได้น าหลกัการวางแผน
ทางการเงินแนวพุทธไปใช้นั้น ซ่ึงผูว้ิจยัได้บูรณาการหลกัธรรมในพุทธศาสตร์เช่ือมกนัหลกัการ
วางแผนทางการเงิน ซ่ึงจะปรากฏเป็นแผนผงัแนวคิด  
 
 
 
 
 



 ๑๖๐ 

 การบูรณาการหลกัพุทธธรรมเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนทางการเงิน 
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แผนภูมิที ่๕.๓ แสดงผงับูรณาการหลกัพุทธธรรมเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนทางการเงิน 
 

M ประกอบด้วยหลกัทางพุทธธรรม ๓ ประเด็น คือ 

 K10 : กามโภคี ข้อที ่๑๐ พวกท่ีแสวงหาโภคทรัพยโ์ดยชอบธรรมดว้ยการงานท่ีไม่ผิด คร้ัน

แสวงหาได้แลว้ บ ารุงตนเองให้เป็นสุข และแจกจ่ายท าบุญ ทั้งเป็นผูไ้ม่มวัเมา ไม่หมกหมุ่น ไม่จดจ่อ 

เห็นโทษ มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลดัออก ใชส้อยโภคทรัพยเ์หล่านั้น 



 ๑๖๑ 

 A : อธิษฐานธรรม  ๔ ประการ คือ เร่ิมดว้ยปัญญา มีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินชีวิต 

๒. ตอ้งมีสัจจะ มีความปรารถนามัน่คง ซ่ือสัตยต่์อตนเอง ๓. ยึดหลกัจาคะ มีความกลา้หาญแบ่งปัน

เสียสละเพื่อส่ิงท่ีดีกวา่ ๔. อุปสมะ ตอ้งมัน่คงเด็ดเด่ียวไม่หว ัน่ไหวตามกระแสโลกธรรม ไม่ลุ่มหลง

ตกอยูใ่นความไม่ประมาท 

 R : ราชสังคหวัตถุ ๔ ๑. สัสสะเมธ ฉลาดเขา้ใจธุรกิจทุกดา้น ๒. ปุริสเมธ ฉลาดเขา้ใจเก่ียวขอ้ง 
ทั้งประสานใจคนได ้ปรับทุกขผ์กูมิตรไดดี้ ๓. สัมมาปาสะ ฉลาดรู้จกัใชทุ้น ใหทุ้น และวางแผนเช่ือมทุน 
ถูกต้องเหมาะสม ๔. วาชเปยยะ ฉลาดมีมนุษย์สัมพนัธ์ดี ส่ือสารเก่ง น่าเช่ือถือ ใช้ค  าพูด มีเหตุผล            
เป็นประโยชน์ สร้างความเขา้ใจท่ีดี 

C ประกอบด้วยหลกัทางพุทธธรรม ๒ ประเด็น คือ 

K : กามโภคี ๔ วตัถุประสงคห์ลกัการมีทรัพยสิ์น ๔ อยา่ง ท่ีเรียกวา่ สุข ๔ อยา่ง คือ ๑) อตัถิสุข  

สุขเกิดแต่การมีทรัพย ์๒) โภคสุขสุขเกิดแต่การจ่ายทรัพยบ์ริโภค ๓) อนณสุข สุขเกิดแต่การไม่เป็นหน้ี 

๔) อนวชัชสุข สุขเกิดแต่การเป็นผูป้ราศจากโทษ 

 P : โภคอาทิยะ ๕ ประการ คือ วิธีการบริหารจดัสรรการบริโภคใชส้อย ตามแนวพุทธวิธี คือ 

๑. เล้ียงตวั เล้ียงมารดาบิดา บุตรภรรยา บ่าวไพร่ คนในปกครองให้อ่ิมหน าเป็นสุขส าราญ ๒. บ ารุง 

มิตรสหายผูร่้วมกิจการให้เป็นสุขส าราญ ๓. ใชป้กป้องรักษาสวสัดิภาพ ท าตนให้มัน่คงปลอดภยั

จากภยนัตรายหรือใช้บ าบัดอันตรายท่ีเ กิดแต่เหตุต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัยวาตภัย โจรภัย             

๔. ท าพลี ๕ อยา่ง คือ 

 ก. ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ   ข. อติถิพลี ตอ้นรับแขก 

 ค. ปุพพเปตพลี ท าบุญอุทิศใหผู้ต้าย ฆ. ราชพลี เสียภาษีอากร บ ารุงราชการ/   

         ประเทศชาติ 

 ง. เทวตาพลี ถวายเทวดาบ ารุงอุทิศส่ิงท่ีเคารพบูชาของตน 

๕. บริจาคทานในสมณพราหมณ์ผูป้ระพฤติชอบ คือ ถวายการอุปถมัภบ์  ารุงพระสงฆ์และ

เหล่าสมณบรรพขิตผูป้ระพฤติดีปฏิบติัขอบ 

I ประกอบด้วยหลกัทางพุทธธรรม ๓ ประเด็น 

 M5 : มรรคมีองค์ ๘ ข้อที ่๕ วา่ดว้ยสัมมาชีวะ หรือสัมมาชีพ เป็นหลกับริหารดว้ยคุณธรรม

อุดหนุนก ากบัเบญจศีลขอ้ท่ี ๒ คือ เจตนางดเวน้จากถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห้โดยอาการขโมย 



 ๑๖๒ 

หรือเวน้จากการลกัทรัพย์ ให้สามารถรักษามัน่คง และรวมถึงการท่ีท่ีท านั้นต้องเป็นสัมมาชีพ             

ซ่ึงพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนการประกอบอาชีพ โดยให้เวน้จากการค้าขายท่ีผิด หรือไม่ชอบธรรม                        

ท่ีเรียกวา่ ธุรกิจมิจฉาวณิชชา๔ หรืออกรณียวณิชชา ๕ 

 A : อริยปริเยสนา ข้อที ่๑ การแสวงหาท่ีดีงาม ถูกตอ้ง ท่ีพระอริยเจา้สรรเสริญ และ ข้อที่ ๒ 

อามิเสนา การแสวงหาวตัถุส่ิงของท่ีเป็นทรัพยภ์ายนอก  

 T : ทฏิฐธัมมิกตัถะ ๔ ขอ้ท่ี ๑ อุฏฐานสัมปทา ความมุ่งมัน่ท่ีจะหาแสวงหาทรัพยสิ์นในทาง

ท่ีชอบ ในทางท่ีสุจริตด้วยความสามารถของตน ขอ้ท่ี ๒ อารักขสัมปทา รักษาทรัพยท่ี์หามาไว ้

ไม่ให้เสียหายด้วยอุบายวิธีการท่ีฉลาด ขอ้ท่ี ๓ กลัยาณมิตตตา การคบเพื่อนท่ีดี มีคุณธรรมเป็น

กลัยาณมิตร ขอ้ท่ี ๔ สมชีวติา รู้จกัด ารงชีวติตามสมควรแก่ก าลงัทรัพยแ์ละฐานะ 

S ประกอบด้วยหลกัทางพุทธธรรม ๒ ประเด็น คือ 
 A : อามิสสันนิจยะ คือ การเก็บสะสมทรัพย ์เช่น เงิน ทอง เป็นตน้ และธัมมสันนิจยะ          
การสั่งสมธรรม คือ การหมัน่ศึกษา อบรม ท่องบ่นธรรม ปฏิบติัธรรม ท่ีอ านวยผลเป็นความสุขแก่ตน 
ถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้กา้วแรกของการวางแผนทางการเงินท่ีตอ้งเร่ิมท่ีการออม ซ่ึงตามหลกัพุทธศาสตร์ 
แบ่งการออมทรัพย ์และออม คือ สะสมปัญญาความรู้ 
 T2 : ทิฏฐธัมมิกัตถะข้อที่ ๒ อารักขสัมปทา ซ่ึงหมายถึง วิธีการบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ี
ได้มาให้คงอยู่ หรือเจริญงอกงามข้ึนตามล าดบัดว้ยยุทธวิธีท่ีทนัสมยั มิใช่เก็บไวเ้ฉย ๆ อนัปัจจยั
ป้องกนัความเส่ียงในเกิดความผดิพลาดในลงทุน หรืออุบติัเหตุเก่ียวกบัชีวติและทรัพยสิ์น 
 ดงันั้น หลกัพุทธศาสตร์เป็นแนวทางหลกัในปัจจุบนัท่ีมนุษยส์ามารถน าไปประยุกตใ์นการ
ท าภารกิจหน้าท่ีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีต้องการ คือ กามโภคี สุข ๔ ด้านตามเป้าหมายท่ีทุกคน
ปรารถนาไวไ้ดจ้ริง ซ่ึงจะสามารถแสดงออกมาเป็นองคค์วามรู้ใหม่ ในรูปแบบของ MCIS MODEL 
เพื่อให้เกิดเข้าใจท่ีชัดเจนและเป็นทฤษฎีท่ีน าไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ส าคญัท่ีสุด คือ          
การท าให้คนมีค าตอบเร่ืองจิตใจ หรือสุขภาพจิตท่ีดี อนัเป็นเสาหลกั แกนกลาง แก่นท่ีส าคญัอนั
แข็งแรงพอ เพราะทุกชีวิตตอ้งมีวยัเกษียณ ตามกฎของธรรมะ เร่ืองแก่ เจ็บ และตาย ดงันั้น เพราะเร่ือง 
ความตอ้งการท่ีตอ้งพอ ไม่ลุ่มหลง หรือหยุดความตอ้งการไม่เป็น ท าให้ชีวิตขาดความไม่สมดุล        
อนัเป็นเป้าหมายส าคญั คือ ไดจิ้ตใจท่ีดี มีความสุขดว้ยอนัเป็นการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ ซ่ึง
ไดฐ้านมาจากการวางแผนทางการเงินท่ีดี 

                                                        
 ๔องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๗-๒๘๕. 
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 ๕.๑.๔ รูปแบบการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ  
 องค์ความรู้ท่ีได้การศึกษาค้นควา้วิจัยด้านการวางแผนการเงินผนวกกับศาสตร์ทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีการเช่ือมโยงประสานองค์ความรู้เขา้มาผสมเติมเต็ม การวางแผนการเงิน 
แนวพุทธท่ีได้บูรณาการแลว้ ซ่ึงสามารถน าสร้างเป็นทฤษฎีองค์ความรู้ใหม่ ซ่ึงไดจ้าก การบูรณาการ 
การวางแผนทางการเงินดว้ยการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ ออกมาเป็นรูปแบการวางแผนทาง
การเงินแนวพุทธ คือ MCIS MODEL  
 

 
 

 
แผนภูมิที ่๕.๓ MCIS MODEL 
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 MCIS MODEL ประกอบดว้ยหลกัการใหญ่ ๔ องคป์ระกอบดว้ยกนั คือ 
 ๑) M : Man Mapping Management Mattanyuta Mind 
 องค์ประกอบที่หน่ึง M คือ Mattunyuta การรู้จกัประมาณการ ในการวางแผนทางการเงิน 
ซ่ึงผูท่ี้จะแผน ก็คือบุคคล Man ได้มีความต้องการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน 
Monany ซ่ึงตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเชนเป็นแนวทางการเดินทาง Mapping ท่ีมีประเด็นส่วนท่ีตอ้งการ 
หลังจากนั้นก็เร่ิมการบริหารจัดการ Management ไปตามแนวพุทธวิธี คือ หลักมัตตัญญุตา 
Mattanyuta ในเหมาะสมในส่วนต่าง เพื่อลดความเส่ียงใหน้อ้ยท่ีสุด และใหเ้กิดความงอยเงยของเงิน
ตามระยะเวลาท่ีตอ้งการเพื่อจะใชส้อยบริโภคตามแผนการเงินท่ีวางไว้ เม่ือประสบความส าเร็จแลว้
สามารถมีความพึงพอใจ หยดุเป็น ซ่ึงคนทั้งหลายหยดุไม่เป็น ไม่มีความพอ ท าให้เกิดความตอ้งการ
ไม่ส้ินสุด ทั้งชีวิตก็ช่ือวา่ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะหาวนัรู้จกัพอไม่เป็น ดงันั้น Mind ดา้นจิตใจ 
การวางใจเป็นกลาง เขา้ใจโลกของงานและอาชีพเพียงเพื่อการด ารงชีพอยูอ่ยา่งมีสุข ทั้งดา้นกายภาพ 
และการมีความสุขทางใจอนัเป็นเส้นทางการด าเนินชีวติแบบพุทธ 
 ๒) C : Consumption Chamapokeesook Care myself and my family  
 องค์ประกอบที่สอง C คือ การบริโภคใชส้อย Consumer ซ่ึงมีเป้าหมายอยู่ท่ี ๒๕ % ของ
รายได ้ตามกรอบแนวทางการวางแผนทางเงิน โดยส่วนน้ีเป็นการบริหารจดัการท่ีตอ้งมีความตั้งใจ
แน่วแน่ เพื่อจะให้ไดก้ารบริโภคตามหลกัของ กามโภคีสุข Chamapokeesook อนัเป็นวตัถุประสงค์
หลกัของทุกคน ท่ีตอ้งดูแลตนเอง Care myself ดูแลครอบครัว Care my family ภายในหลกัของ 
โภคอาทิยะในฐานะท่ีเป็นวถีิพุทธ 
 ๓) I : Investment Income Informed Individual Infinity Ingenious Innocuous  
 องค์ประกอบที่สาม I คือ การลงทุน Investment โดยมีเป้าหมายอยู ่๕๐ % ของรายไดท่ี้จะ
น ามาเร่ิมลงทุนในการประกอบสัมมาชีพต่าง ๆ ท่ีมีหลากหลายในยุคปัจจุบนั ท่ีจะสามารถสร้าง
รายได ้Income แต่ตอ้งอาศยัปัจจยัหลกัคือความรอบรู้ Informed ซ่ึงบุคคล ๆ คนหน่ึง Individual ก็
สามารถสร้างรายไดอ้ยา่งมหาศาลได ้เรียกวา่ เม่ือมีความรู้ความเขา้ใจการลงทุนท่ีเป็นระบบครอบ
สูตรดว้ยความเฉียบแหลม วอ่งไว Ingenious แลว้สามารถสร้างรายไดจ้ะหลกัการน้ีไดอ้ยา่งไม่มีวนั
ส้ินสุด Infinity เพราะหลกัการการวางแผนการเงินแนวพุทธน้ีลดภาวะความเส่ียงไดอ้ยา่งดี ไม่น่า
กลวั ไม่อนัตราย Innocuous ต่างจากระบบอ่ืน ๆ มาก ดงันั้นระบบโครงสร้างการลงทุนแนวพุทธจึง
มีจุดแขง็ตรงท่ีย ัง่ยนื และกา้วไปอยา่งมัน่คง ภายใตห้ลกัของการบริหารจดัการการเงิน  แนวพุทธ 
 ๔) S : Saving Support Security  
 องค์ประกอบที่ส่ี S คือ การออม Saving โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ี ๒๕ % ของรายได ้ท่ีตอ้ง
จดัสรรบริหารเพื่อจะต้องเก็บออมเงินไวใ้นระบบแบบต่าง ๆ เช่น ฝากธนาคาร ท าประกันชีวิต       
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ท าประกนัทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อไวใ้ช้ในยามจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือ Support ในยามฉุกเฉินใน
เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้ในอุบติัเหตุท่ีตอ้งเตรียมความพร้อมไวส้ าหรับทุกชีวิต ในกฎของ
สัจธรรมท่ีมีความไม่แน่นอน ระบบน้ีจะเป็นระบบป้องกนั Security รักษาความมัน่คง  ความปลอดภยั 
ให้กบัตนเองและครอบครัว เม่ือเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดเดาไดเ้กิดข้ึน ซ่ึงเป็นระบบการวางแผน
ทางการเงินแนวพุทธ ถือว่าเป็นระบบการช่วยประหยดั ช่วยคุม้ครอง ช่วยรักษา และป้องกนัใช้การได้
ทนัท่วงที เป็นแผนมองการณ์ไกลทั้งระยะสั้นและระยะ โดยมีระบบส ารองพลงัเงินเก็บไว ้๒๕ % 
เผือ่ไวย้ามจ าเป็นท่ีตอ้งรักษาชีวติและทรัพยสิ์นเท่าท่ีมีอยูเ่พื่อความอยูร่อดปลอดภยั  
 ผลลพัธ์การน าการวางแผนทางการเงินแนวพุทธไปใช้ 
 การศึกษาวิจยัพบว่า ปัจจุบนับุคคลท่ีตอ้งการบรรลุเป้าหมายชีวิต หรือความตอ้งการตาม
ธรรมชาติของมนุษยด์ว้ยกนัทุกคน แต่ปัจจยัท่ีจะให้ประสบความส าเร็จ คือ ความมัน่คง จริงจงักบั
การด าเนินตามแผน ซ่ึงการแผนทางการเงินแนวพุทธน้ี ไดรั้บยนืยนัจากผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านยอมรับ
องค์ประกอบ ๔ ประการ ของ MCIS MODEL น้ี วา่เป็นไปได ้และสามารถเกิดผลไดจ้ริง โดยมี
ผลลพัธ์ ๔ คือ 
 ๑) ทราบถึงความจ าเป็นท่ีแทจ้ริงของพื้นฐานชีวิตมนุษยใ์นการด ารงชีวิตอยา่งไม่เบียดเบียนกนั  
 ๒) สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีตั้งใจไว ้โดยไม่ขดัต่อศีลธรรมจริยธรรม 
 ๓) ไดม้าซ่ึงการพฒันาคุณภาพชีวติในการประกอบสัมมนาชีพของตนตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๔) ไดม้าซ่ึงคุณค่า ความดีงาม และประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมประเทศชาติ 
 จากผลลพัธ์ท่ีได้จากการปฏิบติัตามแนวคิดน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขความตอ้งการของพื้นฐาน  
ชีวิตมนุษย์ โดยยึดหลักธรรมในการวางแผนการเงินแนวพุทธก ากับอยู่ทุกข้ึนตอบจึงจะบรรลุ
เป้าหมายตามความตอ้งการและระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงผลส าเร็จไม่ใช่เพียงแค่ทรัพยสิ์นเท่านั้น 
การวางแผนทางการเงินแนวพุทธยงัประกอบไปด้วยหลกัการพฒันาค่าทางหรือทรัพยภ์ายใน มี
ศรัทธา มีความอ่ิมใจ ท่ีไดป้ระกอบสัมมาชีพท่ีสุจริตและเป็นยอมรับนบัถือของสังคม กระบวนการ
น้ีถือว่า เป็นการพฒันาทั้งด้านวตัถุส่ิงเสพบริโภคใช้เกิดข้ึนแล้ว ยงัเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิต
ภายในของแต่ละคนใหมี้แต่ความสุขพร้อมทั้งคุณค่าท่ีดีงาม 
 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การน าผลการวิจยัการวางแผนทางการเงินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลผูส้นใจหรือ 
ภาคส่วนธุรกิจองคก์รอ่ืน ๆ นั้น ตอ้งเร่ิมจากการรับรู้ขอ้มูล ทฤษฎีวชิาการท่ีถูกตอ้ง และไดท่ี้ปรึกษา
ท่ีมีคุณภาพ ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนะวา่ 
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 ๑. ตอ้งมีการจดัสัมมนาเชิงวิชาการ การวางแผนทางการเงิน โดยมีการประยุกต์ใช้หลกั
วิชาการการ หรือหลักพุทธธรรมด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผูป้ระสบความส าเร็จด้านน้ีมาให้องค์ความรู้
ประกอบ และแนะน าวธีิการวางแผน 
 ๒. องค์กร หรือสถาบนัทางการเงิน ท่ีตอ้งการความมัง่คง ปลอดภยัทางการเงิน ตอ้งมีการปรับ 
การศึกษาการบริหารจดัการแนวพุทธ ท่ีมีหลกัการดา้นองค์ความรู้น าประยุกตใ์ช ้โดยมีผลงานวิจยั
ดา้นการเงินแนวพุทธเป็นแนวทาง 
 ๓. สถาบนัการศึกษา ของรัฐและเอกชน ตอ้งมีการส่งเสริมการศึกษาคา้ควา้ภูมิปัญญาใน
พุทธศาสนาท่ียงัมีองคค์วามรู้มากมาย ในการบริหารจดัการดา้นอ่ืน ๆ อีก เพื่อน ามาเป็นแนวทางการ
พฒันาคนและสังคมไทยต่อไปในอนาคต 
 ๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
 เพื่อให้งานวิจยัการวางแผนทางการเงินน้ี มีผลเป็นท่ีประโยชน์ต่อสังคมมากข้ึน ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 ๑. ควรมีการวิจยัระบบยอ่ยของการวางแผนในดา้นการใช้สอยบริโภค ดา้นการลงทุนดา้น
การออม เฉพาะดา้น เพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจนต่องานวชิาการท่ีเป็นหลกัฐานต่อสังคมในอนาคต 
 ๒. การวิจยัในภาคเชิงปริมาณของการวางแผนทางการเงินแนวพุทธ ท่ีมีการน าไปใช้แลว้
ประสบความส าเร็จ โดยมีกลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีการวดัดว้ยการวิจยัเชิงสถิติ จะท าให้แผนการเงินแนว
พุทธเป็นยอมรับอยา่งกวา้งขวางต่อไป 
 ๓. ควรมีการวจิยัเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ ซ่ึงการประยกุตห์ลกัพุทธธรรมในการบริหาร
จดัการระบบธุรกิจและการบริหารองคก์รแนวพุทธ 
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐. 
คณิต พูนผล. คู่มือเจ้าของกจิการ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, ๒๕๔๗. 
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน.  เศรษฐศาสตร์การเงิน. นนทบุรี : 

ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๖. 
จรินทร์ เทศวานิช. เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ซีเอ็ด ยูเคชัน่ 

จ  ากดั, ๒๕๕๑. 
จ านง อดิวฒันสิทธ์ิ. ศาสนา ชีวติ และสังคม. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๗. 
จิม รอห์น. ๗ กลยุทธ์สู่ความมั่งคั่งและความสุข. กรุงเทพหานคร : ส านกัพิมพต์น้ไม,้ ๒๕๔๗. 
จุฑา เทียนไทย. การจัดการมุมมองนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : เมคกรอ-ฮิล, ๒๕๕๐. 
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. ๓๑ เคล็ด ไม่ ลับนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อกัษรข้าวสวย, 

๒๕๔๙. 
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ชวนิทร์ จีรบรรจง. วชิาสังคมกบัเศรษฐกจิ. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๔๑. 
_______, ดร. ทฤษฎแีละนโยบายการเงิน. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑. 
ไชย ณ พล. การบริหารชีวติให้เกดิประโยชน์สูงสุด. กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ม.ป.ป. 
ชมเพลิน จนัทร์เรืองเพ็ญ, รองศาสตราจารย,์ ดร. เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ๒๕๓๗. 
______.ทฤษฎีและนโยบายการเงิน.  พิมพ์คร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๘. 
ซูจี ออร์แมน. บันได ๙ ข้ันสู่ความมั่นคงทางการเงิน. แปลโดย นนัธีรา วิทวุฒิศกัด์ิ. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิซซ่ิง, ๒๕๕๒. 
นฤมล สะอาดโฉม, ผูช่้วยศาสตราจารย,์ ดร. และคณะ CRO ต้องรู้ คู่มือบริหารความเส่ียงองค์กรยุค

ใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานการพิมพ,์ ๒๕๕๑. 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวชิาการเงินธุรกจิและการภาษีอากร. นนทบุรี : 

ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 
มหามกุฏราชวทิยาลยั. มังคลตัถทปีนีแปล ภาค ๑ เล่ม ๒. นครปฐม :โรงพิมพม์หามกุฏราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๐. 
มลิวลัย ์ จนัทวงค์. เร่ืองที่ปรึกษาสอนก ามือเดียวของระบบบัญชีภาษีอาการ.  กรุงเทพมหานคร :           

เอ เอฟ พี เอม็ คอนซลัแทน้ท,์ ม.ป.ป. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). เศรษฐศาตร์แนวพุทธ. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ ์

มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๘. 
______.พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ. พิมพค์ร้ังท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๔๑. 
______.การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพค์ร้ังท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๔๒. 
______.ธรรมกับไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน. พิมพค์ร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธรรมสาร 

จ ากดั, ๒๕๔๒. 
______.ธุรกิจ-ฝ่าวิกฤติ ตอบปัญหา-สนทนาธรรมกับคุณอานันท์  ปัญญารชุน และคณะ. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๔. 
______.พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร : บริษทั 

สหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๔๕. 
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______.พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์มหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖. 

พระเทพดิลก (ระแบบ ิิต าโณ). ศาสนาอะไร เป็นศาสนาประจ าชาติ .  พิมพ์คร้ังท่ี  ๕. 
กรุงเทพมหานคร : พรศิวการพิมพ,์ ๒๕๔๗. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพค์ร้ังท่ี ๑๓. 
กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘. 

______.พระไตรปิฎก ส่ิงทีช่าวพุทธต้องรู้. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบนั
บนัลือธรรม, ๒๕๕๐. 

พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ิิต าโณ). แนวคิดเศรษฐศาสตร์จากพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : 
กรมการศาสนา จดัพิมพ,์ ๒๕๒๗. 

พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ. หลักธรรมส าหรับพัฒนาเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา 
จดัพิมพ,์ ๒๕๒๗. 

พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล, ผูช่้วยศาสตราจารย.์ การเงินธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการเงิน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. 

ปัญญา อุดมระติ. เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
ม.ป.ป. 

ปรีชา สวสัด์ิพีระ. เศรษฐีพอเพยีง. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมยั, ๒๕๕๐ 
ประเวศ วะสี. พระสงฆ์ กับการรู้เท่าทันสังคม. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบา้น, 

๒๕๔๐. 
______.ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงส่ิงสูงสุด ความจริง ความงาม ความดี.  พิมพ์คร้ังท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร : กรีนปัญญาญาณ, ๒๕๕๐. 
ปียจิ์ต โอสถานนท.์ รวย. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินต่ิงแอนดพ์บัลิซซ่ิง, ๒๕๕๑. 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ความมั่งคั่ง ใครบ้างไม่อยากมี. พิมพค์ร้ังท่ี ๒.กรุงเทพมหานคร : 

ส่วนส่ิงพิมพ ์ฝ่ายส่ือสารองคก์ร ตลาดหลกัทรัพย,์ ๒๕๔๕. 
______. เคร่ืองมือเพ่ือการวิเคราะห์การลงทุน เศรษฐศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร๊ินต้ิง

แอนดพ์บัลิชช่ิง, ๒๕๔๘. 
เติมบุญ. วางแผนการเงินและชีวติให้รวย อย่างบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอด็ยเูคชัน่, ๒๕๔๙.  
ถนอมศกัด์ิ จิรายุสวสัด์ิ. กลยุทธ์ เอ็มเค สุกี ้ของฤทธ์ิ ธีระโกเมน. กรุงเทพมหานคร : อนิเมทกรุ๊ป, 

๒๕๕๒. 
ธนพล ภราดร. ท าอย่างไรให้เงินทองงอกเงย. กรุงเทพมหานคร : วงิ มีเดีย, ๒๕๕๒. 
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ธรรมรักษ์ หม่ืนจกัร. นโยบายการเงิน ทฤษฎีและหลักปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

เมธี ดุลยจินดา. การเงินและการธนาคาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๑๗. 
ภาษณา สรเพชญพ์ิสัย. การจัดการธุรกจิขนาดย่อม. กรุงเทพมหานคร : ราชภฏัสวนสุนนัทา, ๒๕๔๐. 
ยุพดี ศิริวรรณ. การบัญชีภาษีอากร. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ  าปาทอง พร้ินต้ิง, 

๒๕๕๐. 
ระภีพงศ์ จนัทวีสมบูรณ์. ดร. พลิกวิกฤตชีวิต-ธุรกิจ ด้วยคู่มือจัดสรร วางแผนชีวิตและเงินทอง. 

กรุงเทพมหานคร : บริษทั โรยลั ฟาร์ม, ๒๕๕๑. 
รุ่งพงษ ์ประภาสะโนเบล. ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : 

บริษทัมีเดียแอสโซซิเอตเตด็จ ากดั, ๒๕๔๘. 
ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมี 

บุค๊ส์พบัลิเคชัน่, ๒๕๔๖. 
รัตนา สายคณิต. มหเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. พิมพค์ร้ังท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 

๒๕๓๗. 
วศิน อิมทสระ. จริยศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ ๑๙๙๑, ๒๕๔๔. 
______.พุทธจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ธรรมดา, ๒๕๔๙. 
วไิลลกัษณ์ ไทยอุตส่าห์. ทฤษฎคีวามมั่งคั่ง. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๓๑. 
วนัรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน. หลักเศรษฐศาสตร์มหาภาค. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช 

จ ากดั, ๒๕๓๗. 
วิทยากร เชียงกูล. อธิบายศัพท์การศึกษาและความรู้สาขาต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร : สายธารการพิมพ,์ 

๒๕๔๖. 
สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย. จรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับนักวางแผนการเงิน. 

กรุงเทพมหานคร : เอส แอล พลบัลลิเคชัน่, ๒๕๕๒. 
สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ตลาดการเงินและการลงทุนใน

หลักทรัพย์ หลักสูตรใบอนุญาตส าหรับผู้ขายหลักทรัพย์ Single License. พิมพค์ร้ังท่ี ๔.   
กรุงเทพมหานคร : บริษทั ไฮ-ควอน มลัติมีเดีย, ๒๕๕๐. 

สันติ กีระนันทน์. ความรู้พื้นฐานทางการเงิน : หลักการ เหตุผล แนวคิด และการวิเคราะห์. 
กรุงเทพมหานคร : เฟ่ืองฟ้า พร้ินต้ิง, ๒๕๔๖. 

สุธรรม พงศส์ าราญ, รองศาสตราจารย,์ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ึงใจ พึ่งพานิช และศาสตราจารยว์ิรัช ณ 
สงขลา. หลกัการประกนัชีวติ. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๒. 



 ๑๗๑ 

สุพพตา ปิยะเกศิน. การเงินส่วนบุคคล. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
๒๕๓๙. 

สุทธิชยั จิตะพธ์ักุล. ชีวิตมั่งคั่ง ความเข้าใจ และกลวิธีสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงในชีวิต. กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๕. 

สุริยะ เจียมประชานรากร. สถาบันการเงินและตลาดหลกัทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพศู์นย์
ส่งเสริมวชิาการ, ๒๕๓๖. 

สุขใจ น ้ าผุด และอนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม. กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล. พิมพ์คร้ังท่ี ๕. 
กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑. 

สุรักษ ์บุญนาค และวณี ฉ่อยเกียรติกุล. การเงินและการธนาคาร. พิมพค์ร้ังท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, ๒๕๔๐. 

สุวรรณ สุวรรณเวโช. จริยธรรมในวชิาชีพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ ๒๕๔๖. 
สมพร แซ่ตั้ง. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ ปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์

สูตรไพศาล, ๒๕๔๖. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลยั, 

๒๕๔๑. 
สุวรรณ สุวรรณเวโช. จริยธรรมในวชิาชีพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ ๒๕๔๖. 
แสงจนัทร์ ศรีประเสริฐ และอภินนัท์ จนัตะนี. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร. กรุงเทพมหานคร : 

ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ, ๒๕๔๓. 
แสงจนัทร์ ศรีประเสริฐ และอภินนัท์ จนัตะนี. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร. กรุงเทพมหานคร :          

โรงพิมพพ์ิทกัษอ์กัษร, ๒๕๔๓. 
หลวงวจิิตรวาทการ, พลตรี. ก าลงัใจ. กรุงเทพมหานคร : ธีระการพิมพ,์ ๒๕๔๑. 
พรรณภา จนัทร์เรืองเพญ็. การเงินธุรกจิ. ม.ป.พ. : ม.ป.ป. 
อภิชาติ พงศสุ์พฒัน์. การเงินธุรกิจ Business Finance. พิมพค์ร้ังท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการเงิน 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐. 
อมัพร ณ ตะกั่วทุ่ง. ค าอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มรดก.  กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพิมพนิ์ติบรรณาการ, ๒๕๔๖. 
อารีย ์เช้ือเมืองพาน. การเงินการธนาคาร. เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ,์ ๒๕๔๓. 
อาภร เอกอรรถพร. อ่านงบการเงินให้เป็น. กรุงเทพมหานคร : เมด็ทรายพร้ินต้ิง, ๒๕๔๖. 

๒) หนังสือแปล  
Briat Tracy. คัมภีร์แห่งความส าเร็จ. แปลโดย อานนัท ์ชินบุตร. กรุงเทพมหานคร : ตน้ไม,้ ๒๕๔๖. 
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David Apgar. รู้ทันความเส่ียง. แปลโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และณัฐยา สินตระการผล . 
กรุงเทพมหานคร : ธรรกมลการพิมพ,์ ๒๕๕๐. 

Robert T. Kiyosaki และ Sharon L. Levhter. Rich Dad Poor Dad พ่อรวยสอนลูก. แปลโดย นนัทวนั          
รุจิวงศ.์ กรุงเทพมหานคร : เอช.เอน็. กรุ๊ป, ๒๕๔๔. 

Robert Slater. จะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้. แปลโดย สาโรจน์ โอพิทกัษชี์วิน. กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฮิล 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอน็เตอร์ไพร์ส อิงค,์ ๒๕๔๔. 

Steven Stralser. MBA เรียนด้วยตนเอง. แปลโดย ณฐัยา สินตระการผล. พิมพค์ร้ังท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพบิ์สคิต, ๒๕๕๐. 

 

๓) บทความจากเวบ็ไซต์ (Web Site) 
วชิาการเงินส่วนบุคคล, “หน่วยท่ี ๑ ความรู้เก่ียวกบัการเงินส่วนบุคคล”, ๕ กนัยายน ๒๕๕๐, 

<http://sumary-aaa.blogspot.com/> (31 August 2010) 
วกีิพีเดีย, “ความหมายของเงิน”, ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓, 

<http://th.wikipedia.org/wiki/> (20 Mach 2010) 
ส านกังานวางแผนและพฒันา, “มาตรฐานท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ”, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓, 

<http://www.chandra.ac.th/office/pd/standard๘.html> (31 August 2010) 
Oknation, “เหรียญกษาปณ์”, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓, 

<http://www. oknation.net/blog/poppura/๒๐๐๗/๐๕/๓๑/entry-๑> (31 August 2010) 
 

๔) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวจิัย 
พระกัณฐพล โอภาโส .“ศึกษาวิเคราะห์ เ ร่ืองทรัพย์ในพุทธปรัชญาเถรวาท”.วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 
พระมนตรี ปญฺ าสิริ. “เศรษฐกิจชุมชนกบัการพึ่งพาตนเองของกลุ่มศรัทธาวดับา้นทพั อ าเภอแม่

แจ่มจังหวัดเชียงใหม่”.  วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙.  

พระสมร กุสโล. “ปรัชญาการด ารงชีวติตามหลกัปัจจยัส่ีในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๘. 

พระมหาสมโภช  ิิติ าโณ ศรีพนัธ์. “ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระไตรปิฎก”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั, ๒๕๓๖.  

http://sumary-aaa.blogspot.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/
http://www.chandra.ac.th/office/pd/standard8.html
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พระอุทิศ อภิวโร. “การศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและเศรษฐกิจ”. วิทยานิพนธ์ 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗. 

ภาณุวชิญ ์ทองยิม้. พนัต ารวจโท. “การสร้างตวัแบบเพื่อพฒันาขีดความสามารถของผูน้ าทอ้งถ่ินใน
การบริหารงานพฒันาชนบทระดบัหมู่บา้นดา้นเศรษฐกิจครัวเรือน”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ ๒๕๔๔. 

ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ. “การพฒันาศกัยภาพการพึ่งตนเองในระดบัหมู่บา้น”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร 
ดุษฎบีัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ๒๕๔๖. 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. “บทสรุปรายงานการศึกษาฉบบัคดัย่อและรายงาน
วิเคราะห์ดัชนีช้ีวดัและรายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมตามผลการศึกษาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”. รายงานการวจัิย. อุบลราชธานี : มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, ๒๕๕๐. 

 

๕) การสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ ผูศ้าสตราจารยป์ระจวบ เพิ่มสุวรรณ. อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ.  

๙ กนัยายน ๒๕๕๓. 
สัมภาษณ์ พลโทภานุมาต สีวะรา. ผูท้รงคุณวฒิุ สปท. กองทพับก. ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๓. 
สัมภาษณ์ ผูศ้าสตราจารย ์ดร. เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 

๙ ตุลาคม ๒๕๕๓. 
สัมภาษณ์ พระเทพวสุิทธิกว.ี เลขาธิการศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนา. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓. 
สัมภาษณ์ อาจารยป์รีชา สวสัด์ิพีระ. ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓. 
สัมภาษณ์ รองศาสตราจารยสุ์เชาวน์ พลอยชุม. อาจารยพ์ิเศษประจ าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวทิยาลยั. ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓. 
สัมภาษณ์ ดร. เสน่ห์ เดชะวงศ์. อาจารยป์ระจ าภาควิชา ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต. ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๓. 
สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ. เจา้อาวาสวดัโสมนัสวิหาร และเจา้คณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ ธรรมยุต.            

๒ มีนาคม ๒๕๕๔. 
สัมภาษณ์ พระครูปลดัสัมพิพฒันวริิยาจารย.์ รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏ

ราชวทิยาลยั. ๖ มีนาคม ๒๕๕๔. 
สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย ์ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์. 

๖ มีนาคม ๒๕๕๔. 
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๒. ภาษาองักฤษ 
 1) Books 
Albert G. Hart and Peter B. Kenen. Money. Debt and Economic Activity. 3rded. Englewood 

Clifts N.J. : Prentice-hall, Inc., 1961. 
Bennett T Mc Cullum. Monetary Economics : Theory and Policy. New York : Macmillan 

Publishing Co., 1989. 
David Hume. “of Money”. in The Money and Banking Selected Reading. edited by A.A. Walters. 

Great Britain : Richard Clay Ltd., 1973.  
Dennis Robertson. Money. Cambridge University Press, 1996. 
Robert E. Weintraub. Introduction to Monetary Economics. New York : The Ronald Press Company, 

1970. 
Thomas F. Cargill. Money The Financial System, and Monetary Policy. Englewood Cliffs, 

N.J. : Prentice - Hall, Inc., 1979. 



บุคคลานุกรม 
 

๑. ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ 
สัมภาษณ์เม่ือ  ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
สถานท่ีสัมภาษณ์ วดัโสมนสัราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  ป.ธ. ๙ 
   ศาสนศาสตรบณัฑิต 
   Master of Art 
   ศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
ต าแหน่ง  เจา้อาวาสวดัโสมนสัวหิาร และเจา้คณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ ธรรมยตุ 
 
๒. ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ พระเทพดิลก 
สัมภาษณ์เม่ือ  --- 
สถานท่ีสัมภาษณ์ วดับวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  ป.ธ. ๖ 
   ศาสนศาสตรบณัฑิต 
   Master of Art 
   ศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้อาวาสวดับวรนิเวศวหิาร 
 
๓. ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ พระเทพวสุิทธิกวี  
สัมภาษณ์เม่ือ  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
สถานท่ีสัมภาษณ์ วดัราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  ป.ธ. ๙, ศน.ม., Ph.D  
ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัราชาธิวาส รองเจา้คณะภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘ (ธรรมยตุ) 
   เลขาธิการศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนา 
 
 
 



 ๑๗๖ 

๔. ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ พระครูปลดัสัมพพิฒันวริิยาจารย์  
สัมภาษณ์เม่ือ  ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ 
สถานท่ีสัมภาษณ์ หอ้งคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
การศึกษา  Ph.D. 
ต าแหน่ง  รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
   
๕. ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สุเชาวน์ พลอยชุม 
สัมภาษณ์เม่ือ  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
สถานท่ีสัมภาษณ์ มูลนิธิมหามกุฏราชวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  Master of Art 
ต าแหน่ง  อาจารยพ์ิเศษประจ า บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
    
๖. ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดร. เสน่ห์ เดชะวงศ์      
สัมภาษณ์เม่ือ  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
สถานท่ีสัมภาษณ์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
การศึกษา  Ph.D. 
ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ าภาควชิา ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
 
๗. ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ ดร. ชัยพฒัน์  สหัสกุล 

สัมภาษณ์เม่ือ  ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๓  
สถานท่ีสัมภาษณ์ หอ้ง เอม็ เค โกลด ์ ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Doctor of Philosophy in Economics, University of Rochester, USA. 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการนโยบายวจิยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 
 
 
 
 



 ๑๗๗ 

๘. ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวณย์ี  ไทยรุ่งโรจน์ 
สัมภาษณ์เม่ือ  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
สถานท่ีสัมภาษณ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 Doctor of Philosophy in Economics,Washington State University, USA. 
ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 
๙. ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ พลโทภานุมาต  สีวะรา 
สัมภาษณ์เม่ือ  ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๓  
สถานท่ีสัมภาษณ์ ณ บา้นสีวะรา กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  -- 
ต าแหน่ง  ผูท้รงคุณวุฒิ สปท. กองทพับก 
 
๑๐. ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจวบ  เพิม่สุวรรณ   
สัมภาษณ์เม่ือ  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
สถานท่ีสัมภาษณ์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ ปทุมธานี 
การศึกษา   
ต าแหน่ง  อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 
๑๑. ผูใ้หส้ัมภาษณ์ อาจารย์ปรีชา สวสัดิ์พรีะ 

สัมภาษณ์เม่ือ  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
สถานท่ีสัมภาษณ์  โรงแรมออลซีซัน่ กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา  Ph.D. MIT 
ต าแหน่ง   
 
 
 
 
 



 ๑๗๘ 

๑๒. ผูใ้หส้ัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์  รัศมีเทศ 

สัมภาษณ์เม่ือ  ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ 
สถานท่ีสัมภาษณ์  ส านกังานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การศึกษา  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก (Ph.D.) ทางดา้นการจดัการเทคโนโลยี 

(Management of Technology) จาก Vanderbilt University, 
Nashville,Tennesse, USA  
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (M.S.) 
ทางดา้นการจดัการ (Management)  
จาก North Carolina State University,  
Raleigh, North Carolina, USA  
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (B.S.)  
ทางดา้นวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)  
จาก University of Miami, Miami, Florida, USA 

ต าแหน่ง  คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 



 ๑๗๙ 

ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ – นามสกุล  :  นางพชัรา  ตณัฑยรรยง 
วนั เดือน ปี เกดิ  :  วนัเสาร์ท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๓ 
ชาติภูมิ   :  จงัหวดัสุโขทยั 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  :  ๗/๒๙๒ ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  

   จงัหวดันนทบุรี ๑๑๑๒๐  
   โทรศพัท ์๐๘-๖๓๓๑-๗๖๐๘  
   Email: oatpatchara@hotmail.com 

การศึกษา 
พ.ศ.  :  หลกัสูตรท่ีปรึกษาทางการเงิน RFC (Registered Financial Consultants)

      จากสถาบนั IARFC (International Association Of Registered Financial  
   Consultants) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ :  หลกัสูตรการควบคุมงานก่อสร้าง คณะวศิวกรรมศาสตร์  
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พ.ศ.   :  ธรรมศึกษาชั้นตรี (ธ.ศ. ตรี) จาก ...................................... 
พ.ศ. ๒๕๒๔ :  วทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ) บริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ :  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม) มหาวทิยาลยัเกริก 
พ.ศ. ๒๕๕๑ :  หลกัสูตรวชิาการป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัป้องกนัประเทศ 

   (วปอ. ๒๕๕๑) 
พ.ศ.   :  หลกัสูตรความรู้มาตรฐานระหวา่งประเทศส าหรับนกัวางแผนการเงิน 

   FChFP Fcllow Chartered Finnancial Practitioner จากสมาคมตวัแทน 
   ประกนัชีวติและท่ีปรึกษาการเงิน Thai Association of Insurance and  
   Financial Advisors, ๒๐๑๑ 

 

ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ :  ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวสัดิการสังคม 

   สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐- :  คณะกรรมการกลาง สมาคมนิสิตเก่า มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
๒๕๕๑      ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒- :  คณะกรรมการฝ่ายหารายได ้สมาคมนิสิตเก่า 



 ๑๘๐ 

๒๕๕๓     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พระบรมราชูปถมัภ ์
พ.ศ. ๒๕๕๔- :  รองเลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
๒๕๕๕      ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 พ.ศ. ๒๕๕๑ :  กรรมการและเลขานุการ สมาคมศิษยเ์ก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 
   และคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 พ.ศ. ๒๕๕๑- :  อุปนายกฝ่ายประชาสัมพนัธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น 
๒๕๕๒  
พ.ศ. ๒๕๕๓- :  อุปนายกฝ่ายวชิาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น 
๒๕๕๔  
 

ผลงานทางวชิาการ 
พ.ศ.  :  เขียนบทความลง หนงัสือพิมพ ์ประชาชาติธุรกิจ 
พ.ศ.  :  เขียนบทความลงหนงัสือพิมพ ์ฐานเศรษฐกิจ 
พ.ศ.  :  รองบรรณาธิการ หนงัสือศาสนสัมพนัธ์ นกัศึกษาปริญญาเอก  

   มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั 
พ.ศ.  :  ผูบ้รรยายพิเศษ หลกัสูตรผูป้ระกอบการใหม่ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
พ.ศ.  :  ผูบ้รรยายพิเศษ หลกัสูตร BASIC TRANNING CROUSE ฝ่ายขยายงาน 

   นครหลวง ๓๔ บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ  ากดั สาขาอโศก 
พ.ศ.  :  ผูบ้รรยายพิเศษ หวัขอ้ การจดัการการเงินส่วนบุคคล ภาควชิาการเงิน 
     คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  

รางวลัหรือทุนการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๕๐ :  ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากศูนยอ์  านวยการประสานงานรักษา 

   ความมัน่คง ภายใน อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ :  ได้รับพระราชทาน เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  

   ได้รับเคร่ืองหมายสหัทยานาวี พร้อมประกาศนียบตัร  
   จาก กองทพัเรือ 

ต าแหน่ง/สถานทีท่ างาน 
:  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มีนบุรีรับสร้างบา้น จ ากดั  
:  อุปนายกฝ่ายประชาสัมพนัธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น 
:  คณะกรรมการฝ่ายหารายได ้สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
   ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
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