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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์ 

ผู้ทรงเป็นที่รักและเคารพย่ิงของปวงชนชาวไทย ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรง

อุทิศพระวรกายอย่างไม่ย่อท้อ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์เพื่อ 

แผ่นดินและเพื่อประชาชนชาวไทยผู้เป็นพสกนิกรของพระองค์  

คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม ทรงงานหนักและทรงมีสาย

พระเนตรกว้างไกลจนได้รับการยกย่องและยอมรับจากนานาประเทศ ดังเห็น 

ได้จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงเป็นแนวพระราชด�าริที่พระราชทานมา 

นานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และสามารถน�ามา

ปรับใช้ได้กับทุกมิติของยุคกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน และที่ส�าคัญ “ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” นี้ได้รับการเชิดชูจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นปรัชญา 

ที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้ประเทศ 

สมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน วารสาร TFPA 

Bulletin ฉบับนี้ ขอน�าเสนอแนวพระราชด�าริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่าน 

บทสัมภาษณ์พิเศษ “พอเพียงสู่ยั่งยืน” และ “พ่อ...ท�าให้ดู พ่อ...สอนให้ท�า พ่อ...

น�าให้ตาม” รวมทั้งการน้อมน�าแนวพระราชด�าริในเรื่องดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ 

กับเรื่องการวางแผนการเงิน และปิดท้ายฉบับนี้กับคอลัมน์ Q&A “อัพเดท เกณฑ์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี ๒๕๖๐”

   แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

   สาระ ลำ่าซำา
   นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
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การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
คร้ังท่ี 5/2559

สมาคมนักวางแผนการเงนิไทย จดัสอบหลักสตูร 

การวางแผนการเงิน ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 และ 

6 พฤศจกิายน 2559 โดยมผีูล้งทะเบยีนเขา้สอบดังนี้

ฉบับท่ี 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และ

จรรยาบรรณ จ�านวน 427 คน

ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน จ�านวน 245 คน

ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัยและการ

วางแผนเพื่อวัยเกษียณ จ�านวน 135 คน

ฉบับที่ 4 ส่วนท่ี 1 การวางแผนภาษีและมรดก 

จ�านวน 122 คน

หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดก�าหนด 

   การสอบได้ที่ www.tfpa.or.th และ  

   www.set.or.th  

การอบรม “จรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
วางแผนการเงิน” รอบท่ี 4

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สมาคมนักวางแผน

การเงินไทย จัดอบรม “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ

ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” รอบที่ 4 ณ 

ห้องประชุม 603 ช้ัน 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล 

นกัวางแผนการเงนิ CFP รองหวัหนา้ภาควชิาการเงนิ คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

บรรยาย โดยถือเป็นการอบรมบังคับเพื่อใช้นับเป็นชั่วโมง

พัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับใช้ต่ออายุ

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการ

เงิน AFPT และสามารถใช้นับเป็นชั่วโมงส�าหรับการยื่นต่อ

ใบอนุญาตผู้แนะน�าการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน 

ด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

จ�านวน 3 ชั่วโมง การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประ

กอบวชิาชพีวางแผนการเงนิไดต้ระหนกัถงึความรบัผดิชอบ

ตอ่หนา้ทีข่องตนเองทีม่ตีอ่สาธารณชน และใช้เปน็แนวทาง

ในการปฏิบัติหน้าที่และการด�าเนินกิจกรรมการวางแผน

การเงินร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  

CFP Professional Forum คร้ังท่ี 12
“กลยุทธ์การจัดพอร์ตของกองทุน”

คุณวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จ�ากดั 

ให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานเสวนา CFP Professional 

Forum ครั้งที่ 12 หัวข้อ “กลยุทธ์การจัดพอร์ตของกองทุน” 

ใหก้บันกัวางแผนการเงนิ CFP และทีป่รกึษาการเงนิ AFPT 

โดยใหค้�าแนะน�าเรือ่งการจดัพอรต์ใหก้บัลกูคา้ พืน้ฐานการ

จัดพอร์ตลงทุน การเลือกลงทุนเกาะกระแส Megatrend 

การจัดพอร์ตของนักลงทุนสถาบันและรายบุคคล การ 

จัดพอร์ตของนับลงทุนแบบสมดุลตามอายุ รวมทั้งมี 

กลโกงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนเพื่อให้ลูกค้าพึงระวัง 

ผู้เข้าฟงัเสวนาต่างได้รบัความรูเ้พิม่เติมซึง่ถอืเปน็ประโยชน ์

อย่างยิ่งในการทบทวนการจัดพอร์ตให้กับลูกค้า  
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ที่มา: เวบไซคสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

โครงการอันเนื่องมาจาก
     พระราชดำร� ตั้งแต�ป� 2495-2556

      ข�อมูล ณ เดือนกันยายน 2556

ดานแหลงน้ำ
3,031

โครงการ/กิจกรรม

แบบบูรณาการ
/อื่นๆ
240

โครงการ/กิจกรรม

ดานเกษตร
165

โครงการ/กิจกรรม

ดานการศึกษา
395

โครงการ/กิจกรรม

ดานสิ่งแวดลอม
159

โครงการ/กิจกรรม

ดานคมนาคม/สื่อสาร
77

โครงการ/กิจกรรม

ดานสงเสริมอาชีพ
325

โครงการ/กิจกรรม

ดานสาธารณสุข
55

โครงการ/กิจกรรม
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รับรองบริษัท CMSK จำากัด
เป็นสถาบันอบรมหลักสูตร
การวางแผนการเงิน CFP

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับรอง 

บริ ษัท CMSK จ�ากัด เป็นสถาบันอบรม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อเป็น

อีก 1 ช่องทางในการผลิตและพัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินมาก

ยิ่งขึ้น โดยสมาคมฯ ได้พิจารณา ตรวจสอบ

และประเมินถึงความพร้อมในเรื่องบุคลากร 

ผู้สอน ประสบการณ์การจัดอบรมหรือการ

สอนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน โดย

ได้รับสิทธิ์เป็นสถาบันอบรมระยะเวลา 3 ปี ใน

ปัจจุบันสมาคมฯ มีสถาบันอบรมรวม 5 แห่ง 

ผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน 

CFP สามารถสอบถามรายละเอียดและค่าใช้

จ่ายการอบรมได้โดยตรงจากสถาบันอบรม

ได้แก่

1. บริษัท CMSK จ�ากัด โทร. 092 270 2115 (www.cmsk.co.th)

2. ศนูย์อบรมไทยพเีอฟเอ (ThaiPFA) โทร. 086 666 0090 (www.thaipfa.com)

2. สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) โทร.0 2264 0909 

 ต่อ 222 (www.ati-asco.org)

3. ศนูยค์วามรูผู้ป้ระกอบวชิาชพีทางการเงนิ สมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ (AIMC)  

 โทร. 0 2267 0909 ต่อ 818 (www.aimc.or.th)

4. ศูนย์อบรมเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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อาจารย์ประจ�าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
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พ่อ...ทำาให้ดู
พ่อ...สอนให้ทำา
พ่อ...นำาให้ตาม

คนไทยมีบุญมหาศาลที่ได้เกิด ได้
เติบโตในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
พวกเราเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ได้ 
แตกหน่อและเติบโตบนดินที่พ่อหลวง
สร้างความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้ วันนี้นำ้าตา 
คนไทยหลั่งรดลงท่วมผืนแผ่นดินไทย 
ด้วยความโศกเศร้าจากการสูญเสียครั้ง 
ยิ่ ง ใหญ่  ความโศกาอาดูรเกิดขึ้นทั้ ง
แผ่นดิน...ผู้เขียนมีความหวังเปี่ยมล้น
หัวใจว่า นำ้าตาแห่งความอาลัยรักที่มีต่อ 
พ่อหลวงนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นนำ้าทิพย์
ที่รดลงไปในหัวใจเพื่อปลุกให้ทุกคนได้ 
ตืน่ขึน้ เพือ่ ลงมอืทำา... ทำาตามทีพ่อ่ทำาใหด้ ู
ทำาตามที่พ่อสอนให้ทำา ทำาตามที่พ่อนำาให้
ตาม สักท ีเพือ่รกัษาแผน่ดนิไทยทีพ่อ่รกัยิง่
และดูแลอย่างดีมาตลอด ๗๐ ปี ท่านทรง 
งานหนัก หักโหมพระวรกายเพื่อพวกเรา 
ทุกคน ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องลงมือ 
ทำาเองบ้าง...

เริ่มต้นง่ายๆ ท�าได้ทันที ให้เริ่มจัดการตัวเอง... ทุกๆ กิจกรรม 

ในชีวิตทุกวัน เพียงเดินตามรอยพ่อ 

พ่อทำาให้ดู คงไม่มีใครไม่เคยเห็นภาพหลอดยาสีพระทนต์ 

ดินสอไม ้และฉลองพระบาทของพระองค์ท่าน คงไมม่ใีครไมเ่คยไดย้นิ 

เรื่องราวท่ีทรงเก็บเงินค่าขนมวันละเหรียญเพื่อซื้อจักรยานและ 

กล้องถ่ายรูป หรือเรื่องฉลองพระองค์ชุดโปรดที่ทรงใช้ถึง ๑๒ ปี ห้อง

ทรงงานที่มีขนาดเพียง ๓ x ๔ เมตร พระกระยาหารโปรดที่แสนจะ

ธรรมดา อาทิ ผัดผักคะน้า ผัดถั่วงอก ผัดถั่วลันเตา พระราชจริยวัตร

ของพระองค์ท่านน้ันเรยีบงา่ย สมถะยิง่กวา่คนธรรมดาท่ัวไป ทรงเนน้

การใชป้ระโยชนส์งูและประหยดัสดุ... พวกเราล่ะ? มข้ีาวของเครือ่ง

ใช ้สิง่อ�านวยความสะดวกเกนิพอด ีมเีครือ่งประดบั มสีนิทรพัยฟ์ุม่เฟอืย

เกินจ�าเป็นหรือไม่ บ้านหลังใหญ่ รถยนต์คันโก้ โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ 

กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด นาฬิกา สร้อย แหวน ก�าไล ต่างหู เข็มขัด 

จักรยาน โน้ตบุ้ค ปากกา ดินสอ กระทั่ง แชมพู สบู่ ยาสีฟัน อาหารสด 

อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง....ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดหรือยัง สิ่งที่มี เกิน

พอดีหรือไม่? เกินจ�าเป็นหรือเปล่า? เข้าข่ายฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยแล้ว

หรือยัง? คงถึงเวลาต้องทบทวนอย่างจริงจัง... เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมทำาตามที่พ่อทำาให้ดู
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พอ่สอนใหท้ำา พอ่สอนไวเ้มือ่วนัที ่๓๑ ธนัวาคม พทุธศกัราช 

๒๕๐๒ ความตอนหนึ่งว่า “... การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลัก

ประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วย

ป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวน้ี จะมี

ผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศ

ชาติด้วย..” การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นท�าได้เลย ท�าได้ทันที ท�าได้

ไม่ยาก ขอเพียงมีความตั้งใจจริง พึงมีสติระลึกถึงค�าสอนของพระองค์

ท่านบ่อยๆ ก่อนจะซ้ือ ก่อนจะใช้ ก่อนจะจ่าย ก่อนจะช้อป นึกถึงค�า

สอนของพ่อก่อนเสมอ... เทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยได้อีกอย่างหน่ึงก็คือ 

การท�า บัญชีแก้มลิง เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก พระองค์ท่านเมตตาสอนไว้

ว่า เมื่อได้กล้วย ลิงจะกัดและเก็บกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มก่อน แล้ว

ค่อยๆ น�าออกมาเคี้ยวและกลืนกิน... หากเราจะเก็บออมเงินสะสม

ไว้ในกระพุ้งแก้มให้อุ่นใจก่อนจะนำาไปใช้จ่าย ก็ถือเป็นเทคนิค

ฉลาดๆ ไม่แพ้ลิง!!!

นอกจากนี้ การชะลอการกินกล้วยของลิงยัง

สอนใจให้เรารู้จักชะลอการใช้จ่ายได้อย่างดี เหมือน

แกม้ลิงท่ีชะลอน�า้ รบัน�า้ในหน้าฝน เกบ็ไว ้เพือ่ใหม้นี�า้ 

ใช้ตลอดทั้งปีไม่มีปัญหาในหน้าแล้ง การจดบันทึก

รายรับรายจ่ายอย่างสม�่าเสมอ โดยเพิ่มช่อง “แก้ม

ลิง” ไว้เป็นหมายเหตุส�าหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น 

ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือค่าใช้จ่ายรายการใหญ่ๆ จด 

จด จด ทดไว้ในแก้มลิงก่อน อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจ

ซื้อ เพื่อทบทวนอีกสักครั้งหรือหลายๆ ครั้งว่า จ�าเป็น

หรือไม่ ชะลอการซื้อ การใช้จ่ายรายการนี้ออกไปอีก

สักเดือนนึง หรือปีนึง จะมีปัญหาไหม... บัญชีแก้ม

ลิง ทำาได้ทันที ทำาตามที่พ่อสอนให้ทำา 

นอกจากบัญชีแก้มลิงที่ท�าได้ง่ายๆ แต่มี

ประโยชน์มหาศาลแล้ว การลงทุนจัดพอร์ตอย่าง

ปลอดภัย ยังสามารถประยุกต์ใช้หลักการ “เกษตร

ทฤษฎีใหม่” มาได้สบายๆ เพราะใครที่ท�าเกษตร

เชิงเดี่ยวมักไปไม่รอดในระยะยาว เพราะในแต่ละปี

อาจจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงครั้งเดียว พอเกี่ยว

กินหมด ก็ต้องรอฟ้ารอฝนรอท�าเกษตรรอบใหม่ใน

ฤดูกาลถัดไป แต่เราต้องกินต้องใช้ทุกวัน หากราย

ได้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน คงต้องทบทวนให้มั่นใจว่าจะ

มีพอกินพอใช้ มีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน

หรือไม่ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทรงชี้แนะแนวทางการ

ท�าเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร โดยการจัดสรร

ทีด่นิท�ากินออกเปน็สีส่ว่นเพือ่สรา้งแหลง่น�า้ เพือ่ปลกู

ข้าว เพื่อปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผัก และเพื่อเป็น

ท่ีอยู่อาศัย ในสัดส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ เพื่อ

ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีกินมีใช้ 

มีน�้าเพียงพอส�าหรับท�าการเกษตรตลอดทั้งปี 

รวมท้ัง มีท่ีรองรับและป้องกันปัญหาน�้าท่วม

ในเบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตนเอง พอรต์การลงทนุของเราละ่? 

มีดอกผลให้เก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่ 

มีการกระจายความเส่ียงท่ีหลากหลายเพียงพอหรือ

ไม่ เราจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน และกระจายความ

เสี่ยงของพอร์ตอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง พอร์ต

การลงทุนของเราจะสร้างผลตอบแทน

สม�่าเสมอ เพ่ือให้พอกินพอใช้ได้ตลอด

ปีและจะเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ผลดิอกออกผลใหเ้ราไดเ้กบ็เกีย่วสบายๆ 
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อย่าง และต้องฝึกตนให้เป็นคนมีวินัยทางการเงิน ทั้งวินัยในการ

หาเงิน วินัยในการออมเงิน วินัยในการใช้จ่าย วินัยในการลงทุน วินัย

ในการใช้หนี้ เพราะวินัยเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการประสบความ

ส�าเร็จทางการเงิน ต่อมาจะต้องประเมินตัวเองทางการเงินโดยการท�า

งบการเงนิสว่นบคุคล คอื งบดลุและงบรายไดค้า่ใชจ้า่ย เพือ่ใหเ้ขา้ใจ

สถานการณ์และพฤติกรรมทางการเงินที่แท้จริงของตนเอง จากนั้นให้

ตั้งเป้าหมายทางการเงิน ให้ชัดๆ เพื่อให้ชีวิตมีทิศทางที่ชัดเจนอันจะ

น�ามาซึง่ความมเีหตมุผีลในการจดัการเงนิ สดุทา้ยตอ้งไมล่มืถามตวัเอง 

บ่อยๆ ว่าหากมีอะไรเกิดขึ้น สถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

จะมีผลกระทบทางการเงินหรือไม่ เราจะจัดการกับสถานการณ์เหล่า

น้ันอย่างไร ดังน้ัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางการเงิน เงินออมในแก้ม

ลิงจึงเป็นสิ่งส�าคัญ... 

ลองทบทวนดีๆ ทบทวนอีกที...ว่า งานแต่ละชิ้นที่พ่อท�า ท่านใช้

ความรู้ ความรอบรู้ ความเพียรพยายามมากมายเพียงใด ท่านทรง

งานอย่างไร พระราชจริยวัตรท่านเรียบง่าย งดงามเพียงไร สิ่งท่ีท่าน

ท�าล้วนเกิดจากหลักคิดที่ทรงใช้ทั้งสิ้นและหลักคิดนั้นก็คือ หลักคิด

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ่อน�าทางให้แล้ว เราควรท�า

ตามท่านอย่างถูกต้อง ไม่นอกลู่นอกทาง.... อย่างน้อยๆ ต้องใช้จ่าย

ตามอัตภาพ ต้องทำางานเต็มศักยภาพ เพราะพอเพียงคือ พอดี 

ไม่ใช่พอแล้วหรือพอที..... เพราะศาสตร์พระราชา คือ สิ่งที่พ่อ

ทำาให้ดู พ่อสอนให้ทำา พ่อนำาให้ตาม

ใครอยากมคีวามมัน่คงทางการเงนิอยา่งยัง่ยนืตอ้งใชศ้าสตรพ์ระ

ราชาเป็น “หลักคิด หลักท�า” น�าชีวิต  

พ่อนำาให้ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงถอืเปน็หลักคดิ หลกัปฏบิตัสิ�าคญัทีพ่วกเรา

ควรน้อมน�ามาปรับใช้ในทุกๆ กิจกรรมในการด�าเนิน

ชีวิต พ่อหลวงทรงใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เราจึงเห็น

ภาพหลอดยาสพีระทนตข์องพระองคท์า่นในลกัษณะ

ทีน่า่ประทบัใจเชน่นัน้ พอ่หลวงทรงงานทกุอยา่งตาม

หลกัคดิแหง่ความพอเพยีง ผลงานทกุชิน้ทีป่รากฏจึง

ทรงคณุคา่ยิง่ เพราะหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพยีง เปน็หลกัคดิทีบ่ม่เพาะใหพ้วกเราตอ้งคดิอยา่ง

ละเอียดรอบคอบก่อนลงมือท�าเสมอ ทุกงาน ทุก

กิจกรรมที่น้อมน�าปรัชญานี้มาประยุกต์ใช้จึงให้ผล

สมัฤทธิท์ีคุ่ม้คา่เพราะจะสรา้งความสมดลุอยา่งยัง่ยนื

ได้จริง ใครจะลองจัดการการเงินอย่างพอเพียง 

ให้เริ่มต้นที่หาความรู้ทางการเงินที่เกี่ยวข้องก่อน 

และให้ดูแนวทางการใช้จ่ายของในหลวงเป็นแบบ

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

เป็นสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป... ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัจฉรา โยมสินธุ์

ไปนานๆ ใชห่รอืไม.่... ลองพจิารณาความสามารถใน

การยอมรับความเสี่ยงของตนเองให้รอบคอบอีกสัก

ครั้ง กระจายการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อสร้างความ

สมดลุของพอรต์การลงทนุตามแนวเกษตรทฤษฎใีหม ่

ที่แม้จะไม่สร้างผลตอบแทนสูงที่สุด แต่การลงทุน

ตามแนวทางนีจ้ะท�าใหม้พีอรต์ทีม่ปีระสทิธภิาพอยา่ง

ยั่งยืนได้แน่นอน
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“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุก
ประเทศมีความคิด – อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ -- มีความคิดว่าทำาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่
สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข. พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไป
เบียดเบียนคนอื่น. ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็ให้พอเพียง ทำาอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง 
... ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล...”

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

“พอเพียงสู่ยั่งยืน”

หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 

๒๕๔๐ กระแสพระราชด�ารัสเม่ือวันที่ 

๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ถือได้ว่าเป็นจุด 

เริ่มต้นแนวพระราชด�าริเกี่ยวกับการ

พัฒนาภายใต้ชื่อ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

ดังความว่า 

“. . .ความจริงเคยพูดเสมอในที่

ประชุมอย่างนี้ว่า การจะเป็นเสือนั้น

ไม่สำาคัญ. สำาคัญที่เรามีเศรษฐกิจ
แบบพอมีพอกิน. แบบพอมีพอกิน

นั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มี 

พอเพียงกับตัวเอง. อันนี้ก็เคยบอกว่า

ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า

ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว 

จะต้องทอผ้ าใส่ เอง .  อย่ างนั้ นมัน 

เกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำาเภอ 

จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร.  

บางสิ่ งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่า

ความต้องการ ก็ขายได้  แต่ขายใน 

ที่ ไ ม่ ห่ า ง ไ ก ล เ ท่ า ไ ห ร่  ไ ม่ ต้ อ ง เ สี ย

ค่ า ข น ส่ ง ม า ก นั ก .  อ ย่ า ง นี้ ท่ า น 

นั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต่ า ง ๆ  ก็ ม า บ อ ก ว่ า 

ล้าสมัย. จริง อาจจะล้าสมัย คนอื่น

เขาต้องมีการเศรษฐกิจ ท่ีต้องมีการ

แลกเปลี่ยน เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจ 

การค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง...”

เรามักจะพบว่ามีความสับสนระหว่าง 

“Sufficiency Economy -เศรษฐกิจพอ

เพียง” กับค�าว่า “Self - Sufficiency - 

การพึ่งพาตนเองท้ังหมดโดยไม่พึ่งพา

ใคร” เกี่ยวกับเรื่องนี้ พระองค์ท่านได้ทรง

อธิบายเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๑ ว่า 

“ … แ ต่ ค ว า ม จ ริ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียง น้ี  กว้ างขวางกว่า  Se l f  - 

Sufficiency. คือ Self - Sufficiency นั้น 

หมายความว่ า  ผ ลิตอะไรพอ ท่ีจะ

ใช้ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่น อยู่ได้ด้วย

ตนเอง (พึ่งพาตนเอง)...บางคนพูดว่า

ชอบกล. ใครจะมายืนบนขา. คนอื่น

มายืนบนขาเรา เราก็โกรธ แต่ตัวเอง

ยืนบนขาตัวเองก็ต้องเสียหลักหกล้ม

หรือล้มลง. อันนี้ก็เป็นความคิดที่อาจ

จะเฟื่องไปหน่อย. แต่ว่า เป็นตามท่ี

เขาเรียกว่ายืนบนตัวเอง (ซึ่งแปลว่า

พึ่งพาตนเอง). หมายความว่าสองขา 

ของเรานี่  ยืนบนพื้น  ให้อยู่ ไ ด้ โดย 

ไม่หกล้ม. ไม่ต้องไปขอยืมขาของคนอื่น

มาใช้สำาหรับยืน. แต่พอเพียงนี้มีความ

หมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำาว่า 

พอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอดังนั้น

เอง…” 

หลังจากนั้นในปี  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) ดร. สปิปนนท ์

เกตุทัต ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ

การน�าแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอ

เพียงมาเป็นแนวทางพัฒนาประเทศ จึง

ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 

และจากสาขาอื่นๆ มาร่วมกันพิจารณา

กล่ันกรองพระราชด�าริ และพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้าง

ความเข้าใจต่อการพัฒนาประเทศตาม

แนวทางพระราชด�าริอย่างถูกต้อง หลัง

จากใช้เวลา ๖ เดือน จึงได้สรุปออกมา

เป็นบทความโดยใช้ชื่อว่า “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสะท้อนพระ

ราชด�ารัสท่ีว่า “อันน้ีไม่ใช่เศรษฐกิจ – มี
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำารงอยู่และปฏิบัติตน

ของประชาชนในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครวั ระดบัชมุชน จนถงึระดบัรฐั 

ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง โดย

เฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาวิวัฒน์ ความพอเพียง 

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำาเป็นที่จะต้องมี

ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ

รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ

วางแผนและการดำาเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง

พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ 

นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี

ความรอบรูท้ีเ่หมาะสม ดำาเนนิชวีติดว้ยความอดทน ความเพยีร มสีต ิปญัญา 

และความรอบคอบ เพือ่ใหส้มดลุและพรอ้มตอ่การรองรบัความเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชดำารัสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยได้รับพระบรมราชานุญาต ให้นำาไปเผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป

ความคิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียง” และ

เป็นบทความที่เกี่ยวกับปรัชญา ซึ่งเป็น

หลักแหง่ความรู ้และหลกัแหง่ความจรงิ

ของพระราชดำาร ิกลา่วคอืเปน็บทความ

ที่กล่าวถึงหลักคิดและหลักปฏิบัติในการ

พัฒนาตามแนวพระราชด�าริ 

เมื่ อผู้ทรงคุณวุฒิได้กลั่นกรอง

บทความ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง” ออกมาแล้ว สศช. ได้ท�าหนังสือ 

ถึ งส�านักราชเลขาธิการ  (ท่านราช

เลขาธิการในขณะนั้นคือ หม่อมหลวง

พีระพงศ์ เกษมศรี) เพื่อขอให้น�าความ

กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรม

ราชวินิจฉัย และพระบรมราชานุญาต 

เพือ่จะไดอ้ญัเชญิ “ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง” ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งต่อ

มาก็ได้ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข

พระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานญุาต

ตามที่ขอพระมหากรุณา เมื่อวันที่ ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒ นับได้ว่าเป็นวัน

เกดิ ”ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” โดย

บทความดังกล่าวมีเนื้อความดังนี้ 
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การขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา

ตลอดการครองราชย์ ๗๐ ปี ของ

ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ พระองค์ท่านได้

พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริจ�านวน ๔,๔๔๗ โครงการ 

โดยอันดับท่ี ๑ เป็นโครงการพัฒนาด้าน

แหล่งน�้า จ�านวน ๓,๐๓๑ โครงการ รอง 

ลงมาเป็นโครงการด้านสวัสดิการสังคม 

และการศึกษา จ�านวน ๓๙๕ โครงการ 

รวมถึงการเสด็จพระราชด�าเนินไป

พระราชทานปริญญาบัตรให้กับผู้ส�าเร็จ

การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

พระองคเ์องทกุป ีชีใ้หเ้หน็วา่พระองค์ทา่น 

ให้ความส�าคัญกับการศึกษาเป็นอย่าง

มาก

พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน

ด้านการศึกษายึดโยงอยู่กับหลักของ

ความพอเพียง ซึ่งพระองค์ท่านใช้เป็น

หลกัในการพฒันาคนไทย ใหค้ดิเป็น รูจั้ก

ตนเอง รู้จักสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อ

ให้สามารถรักษาสมดุลในการด�าเนิน

ชีวิต และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นตลอดเวลาได้อย่างมีสติ ตลอด

จนใช้ปัญญาความรอบรู้ในทางที่ก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม ทั้ง

ในปจัจบุนัและในอนาคต เพือ่ใหเ้กดิการ

พัฒนาที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน

หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

ป ีพ.ศ. ๒๕๔๔ ไดน้อ้มน�าเนือ้หาเกีย่วกบั 

“หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ตามค�านิยาม

ที่ สศช. ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เข้าไปเป็นส่วน

หนึ่งของหลักสูตร โดยในเบื้องต้นได้ระบุ

ไว้ในมาตรฐานการเรียนของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม สาระการเรยีนรูเ้ศรษฐศาสตร ์

ที่ก�าหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้น เมื่อ

นอกจากนี้แล้ว พระองค์ท่านยังได้

พระราชทานค�าแปลภาษาอังกฤษของ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ในพระราชด�ารัส

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ ไว้ว่า 

“. . . เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า 

Sufficiency Economy ... Sufficiency 

Economy นี้ . . . ไม่มี ในตำาราเพราะ

หมายความว่าเรามีความคิดใหม่ ... จะ

ถูกจะผิดก็ช่าง – ถ้าเขาสนใจเขาก็จะ

สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลัก

การ เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศ 

และของโลกพัฒนาดีขึ้น...” 

ก่อนที่เราจะน้อมน�าแนวพระราช 

ด�าริ  “ เศรษฐกิจพอเพียง” ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์นั้น เราควรที่จะศึกษา

ให้เข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้องก่อน

ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่ใช่เรื่อง 

”เศรษฐกิจ” แต่เป็นเรื่อง “มีความคิด

ว่าทำาอะไรต้องพอเพียง” หมายถึง  

การใช้ชีวิตโดยยึดหลักพอประมาณ มี

เหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บน 

พืน้ฐานจติใจทีม่คีณุธรรม และใชค้วามรู ้

อย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้

ชีวิตสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยน 

แปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และวฒันธรรม – ๓ หว่ง ๒ เงือ่นไข ๔ มติ ิ

ที่ทุกคน ทุกประเทศ สามารถน�าไปใช้ใน

ทกุกจิกรรม ทกุสาขาอาชพี และทกุระดบั 

เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่อย่างพออยู่  

พอกินได้อย่างทั่วถึงไปอย่างต่อเนื่อง 

หรือที่ เรียกว่าเกิดการพัฒนาที่สมดุล 

มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งหากสืบค้นพระราช

ด�ารัสที่เกี่ยวข้องกับ “พอมีพอกิน” ก็จะ

พบว่า พระองค์ท่านได้ทรงเริ่มถ่ายทอด

พระราชด�าริของพระองค์เกี่ยวกับการ

พัฒนาในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.

๒๕๑๗ โดยเฉพาะอย่างย่ิงแก่บัณฑิตท่ี

ส�าเร็จการศึกษาในพิธีรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร เพื่อกระตุ้นให้บัณฑิต 

เกิดความสนใจ และอาจจะน�าไปใช้เป็น 

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม พั ฒ น า 

ประเทศชาติ ซึ่งเป็นช่วงท่ีประเทศไทย

ก�าลังอยู่ในยุคท่ีเรียกว่า “ประชาธิปไตย

เบ่งบาน” 

แนวพระราชด�าริของพระองค์

ท่านท่ีได้พระราชทานมาน้ัน ได้ผ่าน

การกลั่นกรองและตกผลึกจากพระราช 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ ริ ง ใ น ก า ร เ ส ด็ จ

พ ร ะ ร า ช ด� า เ นิ น ไ ป ทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ ใ น

ประเทศไทยเพื่อพระราชทานแนวทาง

ในการพัฒนา เพื่อช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่

อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงของ

ภูมิสังคม และมาจากความสนพระราช

หฤทัยในงานพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นแหล่ง

ที่อยู่อาศัยของคนส่วนใหญ่ในประเทศ 

รวมถึงความเข้าพระราชหฤทัยอย่างย่ิง

ของพระองค์เกี่ยวกับคนไทย สังคมไทย 

วฒันธรรมการเปน็อยู ่ความคิดและความ

เชื่อ สภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ และ

สถานการณ์ท่ีเป็นไปในโลก ท้ังน้ี ก็เพื่อ

ที่จะสร้างประโยชน์สุขให้เกิดกับคนไทย

ทั้งประเทศ (ทั้งนี้ ผู้อ่านสามารถศึกษา

พระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทเพื่อ

ท�าความเข้าใจแนวพระราชด�าริเกี่ยวกับ

การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อันเป็น

พื้นฐานของแนวพระราชด�าริ “เศรษฐกิจ

พอเพียง” ต้ังแต่ปี พ.ศ ๒๕๐๓ ท่ีได้

ประมวลไว้ในหนังสือ “วิกฤตเศรษฐกิจ 

๒๕๔๐ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพยีง” ที ่website ของมลูนธิยิวุสถริคณุที ่

http://www.sufficiencyeconomy.org/

media/ebook.aspx (บทสัมภาษณ์ข้าง

ต้น อ้างอิงจากหนังสือ วิกฤตเศรษฐกิจ 

๒๕๔๐ กบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

โดย ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา)



“เข้าใจ และสามารถ

บริหารจัดการทรัพยากร

ในการผลิตการบริโภค

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจ�ากัดได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

รวมทั้งเข้าใจหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อการด�ารงชีวิต

อย่างมีดุลยภาพ

”
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จบการศึกษาตามหลักสูตรน้ีแล้วจะ

ต้อง “เข้าใจ และสามารถบริหารจัดการ

ทรัพยากรในการผลิตการบริโภค การใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำากัดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ

ดำารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกน้ัน ยังมี

ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและไม่ชัดเจน

เกี่ยวกับ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ใน

ภาคการศึกษา โดยพิจารณาจากการ 

จัดกิจกรรมประกวดความเรียงเกือบ 

๒,๐๐๐ ชิ้น ในทุกระดับชั้นการศึกษา 

ภายใต้หัวข้อ “ตัวอย่างการประยุกต์

ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ที่ จัดโดยคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียง สศช. ในปี พ.ศ. 

๒๕๔๗ พบว่าการจัดการเรียนรู้ ใน

โรงเ รียนเพื่อปลูกฝังหลักเศรษฐกิจ 

พอเพยีง มกัจะมุง่เน้นกจิกรรมการเกษตร 

การปลูกพืชผักสวนครัว และท�านาใน

โรงเรียน หรือกิจกรรมประหยัดและ

การออมเป็นส่วนมาก แต่ไม่ได้มุ่งเน้น

การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและ

ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

หรือ “คิดว่าทำาอะไรต้องพอเพียง พูดจา

ก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง” ในการ

ประพฤติและท�ากิจกรรมต่างๆ ตาม

ที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้น จากนั้นในปี พ.ศ. 

๒๕๔๘ กระทรวงศึกษาธิการ สศช. 

และส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์ ได้ร่วมกันจัดท�าโครงการน�าร่อง

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ

บริหารจัดการโรงเรียนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนที่  

สมัครใจจ�านวน ๙ แห่ง เพื่อเรียนรู้  

แ น ว ท า ง ก า ร น� า ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง

เศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา

อย่างเป็นระบบ 

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ

เมืองในเดือนกันยายนปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

รัฐบาลได้ประกาศให้ “ปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง” เปน็นโยบายหลกัของ

ประเทศ และสศช. ได้น้อมน�า “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทาง

ในการจัดท�าแผนพัฒนาประเทศอย่าง 

ต่อเน่ือง ท�าให้หน่วยงานภาคการศึกษา 

และสถานศึกษาตื่นตัวสนใจที่จะจัดการ

เรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้กับผู้เรียนตามที่

ก�าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา โดย

คณะท�างานขับเคล่ือนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้ 

จัดท�าตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ฯ  

ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙

แผนการศึกษาแห่ งชาติจึ ง ได้

นอ้มน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมา

เปน็ปรชัญาในการจดัการศกึษาชาติ และ

มีพัฒนาการด้านการศึกษาท่ีส�าคัญอีก

ประการหน่ึงคือ หลักสูตรการศึกษาชาติ 

ทกุระดบัไดบ้รรจ ุหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

ไว้ในหลักสูตร เช่น หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้

ก�าหนด ๑ ใน ๕ เป้าหมายของหลักสูตร 
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คือ การพัฒนาผู้เ รียนให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน

นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และได้ก�าหนดให้คุณลักษณะ 

“อยูอ่ยา่งพอเพยีง” เปน็จุดเนน้คณุภาพ

ผู้เรียน ท�าให้เยาวชนในโรงเรียนระดับ

ขั้นพื้นฐานจ�านวนกว่า ๓๔,๐๐๐ แห่ง

ทั่วประเทศ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้เรียนรู้ด้วย

การคิดพิจารณา และการปฏิบัติจริง จน

กระทัง่เขา้ใจ เหน็คณุคา่ และด�าเนนิชีวติ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างไรก็ดี การจัดการศึกษาเพื่อ

ปลูกฝังค่านิยมและบ่มเพาะอุปนิสัยให้

สัมฤทธิผลนั้น นอกเหนือจากการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว จ�าเป็น

ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของ

สังคม และแบบอย่างที่ดีในทางปฏิบัติ 

กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจึงริเริ่มท่ีจะผลักดันให้ผู้บริหาร 

และครูน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

หลักคิด และหลักปฏิบัติในการบริหาร

สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

และทกุกจิกรรมในสถานศกึษา ทีเ่รยีกวา่ 

Whole School Approach และในป ีพ.ศ. 

๒๕๕๐ ได้ทดลองน�าร่องประเมินสถาน

ศกึษาทีจ่ดัการศกึษาโดยยดึหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมสีถานศกึษา

ที่ผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษา 

พอเพียง” จ�านวน ๑๓๕ แห่ง จนน�ามาสู่ 

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ในเวลาต่อมา 

ในระยะแรกของการขับเคลื่อน

สถานศกึษาพอเพยีงนัน้ ไดม้สีถานศกึษา

พอเพียงหลายแห่งท่ีมีความประสงค์ 

จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพ

ที่จะเป็นพี่เล้ียงให้กับสถานศึกษาอื่นๆ 

ในการพัฒนาไปสู่สถานศึกษาพอเพียง 

ซ่ึงมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทย

พาณชิย ์ไดม้บีทบาทส�าคญัในการพฒันา 

สถานศึกษาพอเพียงเหล่าน้ี โดยร่วมมือ 

กับหน่วยงานต่างๆ และด�าเนินการโดย

เนน้ความสมคัรใจ การถอดบทเรยีน และ 

การสร้างเครือข่ายผ่านตลาดนัดวิชาการ

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลงัจากท่ีมกีารด�าเนินการระยะหน่ึง ในป ี

พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้

ร่วมกับหลายหน่วยงานน�าร่องประเมิน 

จ�านวน ๑๓ โรงเรียนให้เป็น “ศูนย์การ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงด้านการศึกษา” 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิ

ยุวสถิรคุณ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๗ มวีตัถปุระสงคห์ลกัของการ 

ด�าเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของสถานศึกษาพอเพียงให้สามารถ 

เปน็แบบอยา่งได้อยา่งยัง่ยนื และพฒันา

คุณภาพการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา 

ตามแนวทางพระราชด�าริ หลักการทรงงาน 

และการปฏิบั ติตนตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเป้าหมายเด็ก 

และเยาวชน รวมถึงการสนับสนุนภาคี

เครือข่ายในการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จน

เห็นผลที่คุณภาพของผู้เรียนในการเป็น

พลเมืองดีที่มีหลักคิด และสติปัญญา 

ทกัษะ ความสามารถ ทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติต่อไป 

ศนูยส์ถานศกึษาพอเพยีง ไดพ้ฒันา

ให้เกิดสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่สามารถเป็นแหล่ง

เรียนรู้เกี่ยวกับการน้อมน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารสถาน

ศึกษา และการจัดการศึกษาในทุกมิติ 

และขยายผลสู่ผู้ปกครอง และชุมชน ให้

ปฏิบัติตน และพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง จนถงึปจัจบุนั มสีถาน

ศึกษาท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ จ�านวน 

๑๒๑ แห่ง และสถานศึกษาพอเพียงที่

มีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ จ�านวน ๑๓๖ 

แห่ง ที่มีความเข้มแข็งกระจายอยู่ทุก

ภูมิภาค เป็นแกนน�าในการขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษาอื่น จนเกิดเป็นสถานศึกษา

พอเพียงทั่วประเทศ จ�านวน ๒๑,๑๒๖ 

โรงเรียน 

เมื่อพิจารณาผลส�าเร็จของการ

จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งไปถึงตัวของ

นักเรียนโดยเฉพาะการเรียนการสอน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอุปนิสัย

และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็ก 

ให้เปน็คนดีมทัีกษะชวีติควบคูไ่ปกบัเรือ่ง

ทางวิชาการ ซึ่งเราได้ท�างานวิจัยเพื่อ

ประเมินผลความส�าเร็จของการจัดการ

ศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพยีงในหลากหลายมติ ิในทีน่ีจ้ะขอกลา่ว

ถึงผลส�าเร็จโดยสรุปด้านคุณภาพของ 

ผูเ้รยีน ซึง่พบวา่ผูเ้รยีนของสถานศึกษาที่

อยูใ่นโรงเรยีนศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ และสถาน

ศกึษาพอเพยีงทีม่ผีลการปฏบัิติทีเ่ป็นเลศิ 

มีค่าเฉลี่ยในด้านสมรรถนะส�าคัญ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับที่

สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนท่ัวไป น�าไป

สู่ผลการเรียนที่ดีขึ้น และความพึงพอใจ

ของผู้ปกครอง ชุมชน ในระดับที่สูงกว่า

ค่าเฉล่ียท้ังประเทศ ซึ่งผู้สนใจสามารถ

ศึกษารายละเอียดผลการประเมิน 

ฉบับเต็มได้จากเอกสาร “ภาพความ 



“คุณภาพของผู้เรียน

ในการเป็นพลเมืองดี

ที่มีหลักคิด และสติปัญญา 

ทักษะ ความสามารถ

ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืนในชุมชน

สังคม และประเทศชาติ

ต่อไป 

”
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สำาเร็จของการจัดการศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย 

ดร. ศาลนิา บญุเกือ้ และ ดร. นนัทกาญจน ์

ชินประหัษฐ์ (http://www.sufficiency 

economy.org/elctfl/media/file-2770.

pdf?day= 636144188738958265)

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหัวข้อที่

ทัว่โลกใหค้วามส�าคญั สอดคลอ้งกบัหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด�าเนินชีวิตหรือการพัฒนาประเทศชาติ 

และเป็นหลักคิด (Philosophy) ที่พัฒนา

คนให้คิดเป็น (human development) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ หรือ United Nations 

Development Program (UNDP) เริ่ม

สนใจและศึกษาอย่างจริงจังเกี่ยวกับ 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ

องค์การสหประชาชาติ โดยนายโคฟี 

อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ณ 

ขณะนัน้ ไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายรางวลั “ความ

ส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๔๙ พร้อมค�ากล่าวประกาศราชสดุดี

ที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการพัฒนาอย่าง

ยัง่ยนืตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ว่าเป็น “แนวทางการพัฒนาท่ีเน้นความ

พอประมาณ การบริโภคด้วยส�านึกใน

คุณธรรม ความรับผิดชอบอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวดีพอที่

จะต้านทานและลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ” และต่อมาในปี พ.ศ. 

๒๕๕๗ UNDP ได้จดัท�าหนังสือ Thailand 

National Human Development Report 

2007 (NHDR 2007) หรือ รายงาน

การพัฒนาคนของประเทศไทยปี พ.ศ. 

๒๕๕๗ และได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการ

ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ประเทศที่ได้รับการยกย่องโดยทั่วไปว่า

ประสบความส�าเร็จอย่างสูง นอกจากนี้ 

ยังมีบทความจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ 

ชั้นน�าของต่างประเทศ เช่น นิตยสาร 

Forbes และหนังสือพมิพ ์The New York 

Times และ The Washington Post ที่

ชื่นชมหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง” ซึ่งผู้สนใจสามารถอ่านบทความ

ฉบับเต็มได้ที่ www.tsdf.or.th 

ในภาพท่ีใหญ่กว่าประเทศไทย 

การมุง่เนน้พฒันาในรปูแบบของทนุนยิม

ส่งผลให้โลกก�าลังเผชิญกับความไม่

สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม ฉะนั้นในช่วงที่ประเทศไทย

เป็นประธานกลุ่มประเทศ G77 (กลุ่ม

ประเทศก�าลังพัฒนา) ก็ ไ ด้มีความ

พยายามที่สืบสานพระราชปณิธานด้วย

การเผยแพร่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง” ออกสู่สายตาชาวโลก และ 

ผลกัดนัใหป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เป็นแนวทางหน่ึงในการท่ีจะท�าให้เกิด 

การพฒันาอยา่งยัง่ยนืของสหประชาชาต ิ

โดยมุ่งให้การพัฒนาทุกระดับมีความ 

สมดุล และม่ันคงพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

ทั้ง ๔ มิติ คือ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรม ด้วยการด�าเนินวิถีชีวิต

แบบพอเพียงคือ ท�าอย่างพอประมาณ 

มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยมีพื้นฐาน

ของการใช้คุณธรรมน�าความรู้  
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“...ทกุส่ิงทกุอย่าง ทีเ่กดิทีเ่ปน็อยู่
แกเ่ราในวนันี ้ยอ่มมตีน้เรือ่งมากอ่น 
ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ 
ผล และผลทีท่า่นมคีวามรูอ้ยูข่ณะน้ี 
จะเป็นเหตุให้ เกิดผลอย่างอื่น 
ตอ่ไปอกี คอื ทำาใหส้ามารถใชค้วาม
รู้ที่มีอยู่ ทำางานที่ต้องการได้ แล้ว
การทำางานของท่าน ก็จะเป็นเหตุ
ให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก
ไม่หยุดยั้ง ดังนั้น ที่พูดกันว่า ให้
พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีก
นยัหนึง่ กค็อื ใหพ้จิารณาการกระทำา 
หรอืกรรมของตนใหด้นีัน่เอง คนเรา 
โดยมากมักนึกว่า อนาคตจะเป็น
อย่างไร เราทราบไม่ได้ แต่ที่จริง
เราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน 
เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการ 
กระทำาในปัจจุบัน...

พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙

 “...งานด้านการศกึษาเป็นงานสำาคญัทีส่ดุ
อย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและ
ความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นกับการศึกษาของ
พลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น...”

พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ วทิยาลยัการศกึษาประสานมติร เมือ่วนัที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๑๒

“... การใช้จ่ายอย่างประยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง 
และครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่
เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประทศชาติด้วย...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสปีใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

“...มีเงินเดือนเท่าไร จะต้องใช้ภายในเงินเดือน... การทำาแชร์นี้ เท่ากับเป็นการกู้เงิน การ 
กู้เงินนี้นำามาใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นรายได้นั้น ไม่ดี อันนี้เป็นข้อสำาคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงินและทำาให้มี 
รายได้ ก็เท่ากับ จะใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติอันนี้ เป็นสิ่งที่จะ 
ต้องสอนว่า กู้เงิน เงินน้ันจะต้องเกิดประโยชน์ มิใช่กู้สำาหรับไปเล่น ไปทำาอะไรท่ีไม่เกิดประโยชน์…”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
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รู้จักกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ
และศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง

มูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) จัดตั้งข้ึนเม่ือ

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ด้วยความมุ่งม่ัน 

ที่จะสนองพระราชประสงค์ของพระบาท 

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่๙ ทา่นองคมนตร ี

นพ. เกษม วัฒนชัย ในฐานะประธานมูลนิธิฯ 

ได้เล่าจุดเริ่มต้นของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ว่า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  

ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งพระราชทานแก่

คณะองคมนตรีในด้านพัฒนาการศึกษาใน

ลักษณะว่า

ให้ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู

สอนให้เด็กให้มีนำ้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้

แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็ก

ที่เก่งกว่าสอนเพื่อนที่ช้ากว่า

ใหค้รจูดักจิกรรมใหน้กัเรยีนทำารว่มกนั 

เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี 

ดว้ยพระราชกระแสรบัสัง่ดงักลา่ว จงึเกดิ

มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขึ้นด้วยเป้าประสงค์ “ร่วม

สร้างคนดีให้บ้านเมือง” และในการสร้างคนดี 

มูลนิธิฯ ได้ด�าเนินงานผ่านหน่วยงานในมูลนิธิ 

๓ ศูนย์ด้วยกัน คือ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม และศูนย์จิตวิทยาการ

ศึกษา 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง หรือ ศสพ. เริ่มด�าเนินงานอย่างเป็นทางการ 

เมือ่วนัที ่๒ เมษายน ๒๕๕๗ เพือ่ขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการท่ี ๙ พระราชทานแก่ประชาชนคนไทยเมื่อ 

วนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดย ศสพ. มุ่งหวังใหป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

(ปศพพ.) ได้อยู่ในวิถีชีวิต เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติของเยาวชน โดยท�างานผ่าน

สถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 

ระดับอาชีวะ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรับมือกับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้ 

 งานของ ศสพ. มีดร. ปรียานุช ธรรมปิยา เป็นผู้อ�านวยการ ท�างานขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๗ ปี 

ปจัจบุนั มโีรงเรยีนแบบอยา่งท่ีจดัอยูใ่นระดับศูนยก์ารเรยีนรูต้ามหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) จ�านวน ๑๒๑ โรงเรียน โรงเรียนในระดับ

สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ (Best Practices 

:BP) อีกจ�านวน ๑๓๖ โรงเรียน และโรงเรียนพอเพียงอีกกว่า ๒๑,๑๒๖ โรงเรียน

จากกวา่ ๔๐,๐๐๐ โรงเรยีนทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศ โดย ศสพ. สนบัสนนุกระทรวง

ศึกษาธิการในการขับเคลื่อน ปศพพ. สู่สถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
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ศาสตร์พระราชา
กับวิชาชีพนักวางแผนการเงิน 



ศาสตร์พระราชาคืออะไร

 ค�าว่า “ศาสตร์พระราชา” จากหนังสือพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อ

ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้า ๒๘-๒๙ ระบุว่า สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�ารัสว่า ศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์ 

เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื ซึง่เปา้หมายในการพฒันาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว 

คือ “... เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม ให้คนมี

ความสุข โดยต้องค�านึงถึงเร่ืองสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ 

และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม แม้วิธีการจะมีหลากหลาย แต่ที่ส�าคัญคือ 

นักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และความเคารพใน

เพือ่นมนษุย ์จะเหน็ไดว้า่การพฒันาเกีย่วขอ้งกบัมนษุยชาติและเปน็เรือ่งของจติใจ”

จะเห็นได้ว่าศาสตร์พระราชาเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนให้มีกรอบ

ความคิด (mindset) และจิตส�านึกที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม มีกระบวนการคิดที่ต้อง

มีการศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ โดยการผสมผสานทั้งความรู้ที่เป็นสากล และความรู้ 

ที่มาจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน และต้องใช้หลักคุณธรรม ประกอบกับหลักความ 

พอเหมาะพอดี มีหลักคิดตามเหตุและผล (logical thinking ) เป็นการคิดเชิงเหตุ

และผลตามหลกั ปศพพ. เหน็คณุคา่ของตนเองโดยมองประโยชนร์ะยะยาวทีย่ัง่ยนื 

มีเป้าหมายของการกระท�าที่ชัดเจน มีการวางแผนการท�างานที่ดีซึ่งรวมถึงแผน 

การเงินคือ ท�าอะไรก็ให้ประหยัดสุด ได้ประโยชน์สูง แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด 

พึ่งพาตนเองได้ และส่งผลให้มีความสุขไม่เฉพาะกับผู้ท�าหรือภายในครอบครัว  

แต่ส่งผลถึงชุมชนและประเทศชาติด้วย

จากโครงการพระราชด�าริต่างๆ พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินลงพื้นท่ีเพื่อ

ศึกษาและเพื่อเข้าใจในข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ถ่องแท้คือ รู้ให้จริง เพื่อเข้าถึงปัญหา

และสามารถบอกได้อย่างถูกต้องชัดเจนว่า ปัญหาคืออะไร ความต้องการที่แท้

จริงของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นคืออะไร มีทางเลือกใดและวิธีการใดที่จะแก้ไขได้ตรงจุด 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงท�าให้พสกนิกรในพระองค์เห็น 

มาตลอด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถก็ทรงใช้หลักการเช่นเดียวกันน้ี 

ดังที่เราเห็นและสัมผัสได้จากภาพที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถประทับ ทรงหยิบ 

ผ้าไหมมาทอดพระเนตรทีละชิ้นๆ แล้ว มีพระราชกระแสรับสั่งกับชาวบ้านว่า 

ชิน้นีด้ ีชิน้นีย้งัไมด่ ีและทรงแนะน�าวา่ควรจะท�าอยา่งไรต่อไปจงึจะพฒันาคุณภาพ

ของผ้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้ปัจจุบันเรามีผ้าไหมไทยท่ีสวยงามและเชิดหน้าชูตา

ประเทศไทยเสมอมา วิธีการนี้อาจเรียกว่าเป็นศาสตร์พระราชินีก็ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ยังพระราชทานพระราช

ด�ารัส พระบรมราโชวาท และหลักในการด�ารงตนเป็นคนดีของสังคมในโอกาส

ต่างๆ ใครที่น้อมน�าค�าสอนของพระองค์ท่านมาใช้เป็นเข็มทิศน�าทางชีวิตและใน

การด�าเนินชีวิตแล้ว เชื่อได้ว่าจะประสบแต่ความสุขในชีวิตแน่นอน

โดยสรุป ศาสตร์พระราชาที่กล่าวนี้

ประกอบด้วย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการทรงงานท่ีพระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง

ให้เห็นในโครงการตามพระราชด�าริจ�านวน 

๔,๕๙๖ โครงการ และค�าสอนของพระองค์

ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ 

พระองค์จงึทรงเปน็ “ผู้น�า” ของศาสตรท์กุศาสตร ์

ดังค�าแซ่ซ้องจากนานาประเทศ

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
นักวางแผนการเงิน

ที่ผ่านมา คนส่วนหนึ่งมีความเข้าใจ 

ไม่ถูกต้องว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของ

เกษตรกรรม เป็นเรื่องของคนในชนบท ถ้าใช้

เศรษฐกิจพอเพียงแล้วต้องอดจนท้องกิ่ว ผู้ที่ 

อยูใ่นเมอืงไมจ่�าเปน็ตอ้งรูแ้ละไมส่ามารถน�ามา 

ปรับใช้ได้ ยิ่งเรื่องในตลาดเงินตลาดทุน หรือ 

เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจแล้วเรียกได้ว่า 

เป็นเรื่องคนละฝั่งคนละฝากันเลยอย่างดีก็จ�า 

ได้ว่า ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข คือ พอประมาณ 

มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขความรู้ 

คู่คุณธรรมเท่าน้ัน ไม่ได้มีความเข้าใจลึกซึ้ง 

หรือไม่ได้น�ามาปรับใช้อย่างจริงจัง 
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สมดุล / พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้าน

ทางสายกลาง >>> พอเพียง

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกันมีเหตุผล

สิ่งแวดล้อมสังคม วัฒนธรรมวัตถุ

เงื่อนไข
ความรู้ รอบรู้ 

รอบคอบ 
ระมัดระวัง

เงื่อนไข
คุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต อดทน เพียร

มีสติ ปัญญา

นำา
สู่



ที่ถูกต้องแล้ว “ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง” เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ เป็นการ

บริหารจัดการชีวิตแบบทางสายกลางที่แต่ละ

คนสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ตามสถานภาพ

และอตัภาพของตน ไมใ่ชส่ตูรส�าเรจ็ ไมต่ายตวั 

อีกทั้งเป็นแนวทางที่สามารถน�าไปประยุกต์

ใช้ได้กับทั้งระดับชุมชน ระดับองค์กร ระดับ

ประเทศ และหน่วยงานในระดับโลก เป็นทาง

สายกลางที่จะให้เกิดสมดุลท่ามกลางกระแส

การเปลี่ยนแปลงที่นับวันจะยิ่งรุนแรงและ

รวดเร็ว 

องค์ประกอบหลักของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ๒ เงื่อนไข ๓ ห่วง ๔ มิติ 

กล่าวคือ เงื่อนไขประกอบด้วยต้องมีความรู้ 

และรอบรู้ด้วยความระมัดระวัง และต้องมี

คณุธรรม ไดแ้ก ่ความเพยีร ความอดทน ความ

ซือ่สตัยส์จุรติ ความรบัผดิชอบในหนา้ทีข่องตน 

มีความจริงใจ มีความรักในเพื่อนมนุษย์ ไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน และไม่โลภ โดย

มีกระบวนการของความพอเพียง ๓ ประการ 

ด้วยกนั คอื ความพอด ีพอประมาณ ไมส่ดุโตง่ 

เปน็หลกัการทีผู่ใ้ชแ้ตล่ะคนตอ้งใชว้จิารณญาน 

ของตนเอง ตามเหตุและผลในสถานการณ์

และข้อมูลที่เป็นจริง และมีภูมิคุ้มกัน โดย

บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ไม่

ปล่อยให้เกิดปัญหาก่อน แล้วจึงมาแก้ใน

ภายหลัง ไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป แต่มีการ 

เตรยีมรบัมอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีไ่มค่าดคดิ 

เกิดขึ้น และผลจากการใช้หลัก ๒ เงื่อนไข และ 

๓ หลักการของความพอเพียง จะส่งผลให้เกิด

สมดลุใน ๔ มติคิอื ดา้นวตัถหุรอืเศรษฐกจิ ดา้น

สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม 

ซึ่งในกลุ่มของโรงเรียนพอเพียงรู้จักกันใน 

หลัก ๒ - ๓ - ๔

ซึง่ในกลไกการท�างาน สมาคมนกัวางแผน 

การเงินไทยได้น้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

กล่าวคือ ก่อนปฏิบัติงาน นักวางแผนการเงิน 

ต้องมีความรู้ด้านการจัดการการเงินส่วน

บุคคล อย่างน้อยท่ีสุดจะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมท่ีสมาคมฯ ก�าหนดและ 

ต้องหมั่นติดตามหาความรู้ใหม่ๆ และติดตามสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อแผน 

การเงินท่ีได้จัดเตรียมร่วมกับผู้รับค�าปรึกษา และใช้ปัญญาต่อสู้กับความผันผวน 

ที่เกิดขึ้น ต้องยึดหลักคุณธรรมคือ ทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพและเสนอแนะให้

ผูร้บัค�าปรกึษาท�าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง ปฏบิตัติามกฎกตกิาอยา่งเครง่ครดั ไมเ่อาเปรยีบ 

ผูอ้ืน่ มคีวามรกัความเขา้ใจและความจรงิใจตอ่ผูร้บัค�าปรกึษาในฐานะทีเ่ปน็เพือ่น 

มนษุยด์ว้ยกนั ในการรว่มจดัท�าแผนการเงนินัน้ นกัวางแผนการเงนิตอ้งใชด้ลุพนิจิ 

ในการจัดท�าแผนการเงินท่ีพอเหมาะ พอดีคือ แผนการเงินของผู้รับค�าปรึกษา

มีความเสี่ยงพอเหมาะพอดีกับความเสี่ยงที่ผู้รับค�าปรึกษายอมรับได้ จ�านวน

ผู้รับค�าปรึกษาจะต้องพอเหมาะพอดี ไม่มากจนเกินความสามารถและเวลาที่

นักวางแผนการเงินมี ขณะเดียวกันก็ไม่น้อยเกินไปจนตนเองอยู่ไม่ได้ การท�า

แผนการเงินต้องไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป นักวางแผนการเงินต้องมั่นใจและร่วม 

ให้ก�าลังใจแก่ผู้รับค�าปรึกษาให้สามารถด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเงิน

และอาจรวมถึงเป้าหมายชีวิตตามที่ได้ร่วมกันก�าหนด โดยแผนการเงินนั้นเป็นไป

ตามเหตแุละผล ตามข้อเท็จจรงิท่ีเกดิข้ึน ไมใ่ชอ้ารมณห์รอืความรูสึ้กส่วนตัวตดัสนิ 

ใช้ข้อมูลของผู้รับค�าปรึกษาอย่างครบถ้วนและตามอัตภาพของผู้รับค�าปรึกษา มี

การให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการจัดท�าแผนการเงิน เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การพบปะพดูคยุเหมอืนญาตสินทิ มคีวามเขา้ใจและเขา้ถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 

วิเคราะห์เป้าหมายชีวิต เป้าหมายทางการเงินจากข้อมูลเงินออม รายรับ รายจ่าย 

เป้าหมายการออมในแต่ละจังหวะชีวิต รวมถึงเป้าหมายเกษียณก่อนจัดท�าแผน 

การเงินและให้ก�าลังใจเพื่อให้บรรลุผล มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

คือ มีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม 

มแีผนสอง แผนสามรองรบั และเลอืกตดัสนิใจไดท้นัเวลาเมือ่เกดิความผนัผวนทาง

เศรษฐกิจและการเงินที่มีนัยส�าคัญ เช่นเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รชักาลที ่๙ ทรงใหเ้กษตรกรกระจายความเสีย่ง ไมป่ลกูพชืเชงิเดีย่ว แตใ่หป้ลกูพชื

หลากหลายเพื่อให้มีกระแสรายรับตลอดทั้งปี 

ในด้านผลลัพธ์ที่นักวางแผนการเงิน คือ เป็นผู้สร้างสมดุลใน ๔ มิติตาม 

ปศพพ. มิติแรกคือ ผู้รับคำาปรึกษามีการออมและมีความมั่นคงในชีวิต มี

คุณภาพชีวิตดี มีชีวิตที่ปกติสุข ปลอดหนี้ มีเงินออม มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง 

ผูร้บัค�าปรกึษามโีอกาสได้รว่มพฒันาเรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิติัตามแผนการเงนิ ตาม 

เป้าหมายและอัตภาพของแต่ละคน พึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน 

และสังคมโดยรวม เป็นแบบอย่างการรู้จักเก็บออม ไม่เบียดเบียนตนเองหรือ 

เอาเปรียบผู้อื่น ในมิติของสังคม มีการเอื้ออาทรและแบ่งปันกัน ด้วยนักวางแผน 

การเงินมีการรวมตัวกันเป็นสมาคม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ระหว่างกันเพื่อประโยชน์ในการสร้างแผนการเงินคุณภาพ มีการรวมตัวกันท�า 

กจิกรรมทางสังคมทีม่ผีลเชงิประจกัษ ์เชน่ “โครงการครพูอเพยีง ปลอดหนี ้ชวีสีมดลุ” 

ที่ร่วมกับ ศสพ. มยส. ซึ่งส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการจัดการทางการเงินในกลุ่ม 

วิชาชีพครูและยังจะส่งผลต่อเนื่องสู่เยาวชนให้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียน 

การสอนทักษะการเงินโดยเริ่มจาก ศรร. และขยายไปยังโรงเรียนพอเพียงและ 

ในสถานศึกษาอืน่ๆ อยา่งจรงิจงัและต่อเน่ืองต่อไป เปน็แรงกระตุ้นให้เกดิสังคมแหง่
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การรูอ้อม รูห้า รูใ้ช ้รูจ้า่ยตามความจ�าเป็น เกดิความมัน่คงทางการเงนิ การเผยแพร่

ทกัษะการเงินขัน้พืน้ฐานทีจ่�าเปน็นี ้จะมสีว่นชว่ยลดปญัหาสังคม ปญัหาครอบครวั 

ปญัหาอาชญากรรมใหล้ดนอ้ยลง งบประมาณในการดแูลสงัคมในสว่นนีส้ามารถ

น�าไปใช้เพื่อสร้างสิ่งจ�าเป็นข้ันพื้นฐานอ่ืนๆ ลดความเหล่ือมล�้าทางสังคมในเรื่อง

ความยากจน เกิดพัฒนาการด้านสุขอนามัยและด้านการศึกษา เป็นการสร้าง 

คนคุณภาพ ให้สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องและจ�าเป็นท่ีแท้จริง ส�าหรับ

มิติที่สามคือ มิติสิ่งแวดล้อม ที่สะอาด ปลอดภัย ท้ังส่ิงแวดล้อมทางสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเช่ือมโยงกับธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีปรัชญาธุรกิจ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อยา่งเปน็รปูธรรมและจรงิจงั มติสิดุทา้ยคอื มติวิฒันธรรม สง่เสรมิใหค้นในสงัคม

เห็นความส�าคัญและรู้คุณค่าของการสร้างเสริมนิสัยรู้จักเก็บออม เกิดทักษะการ

บริหารการเงินตามหลักคิดของความพอเพียง และพัฒนาเป็นวัฒนธรรมการออม

ของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงยั่งยืน

หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ทรงยึดหลักทางสายกลางท่ี

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถ่ิน สามารถปฏิบัติได้จริง ด้วยความ

ละเอียดรอบคอบ และคิดค้นแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชนและประเทศชาติ จากหนังสือเล่มน้อยของส�านักงาน กปร. นักวางแผน

การเงินสามารถน้อมน�าบางเรื่องบางข้อจากทั้งหมด ๒๓ ข้อ มาปรับใช้ได้ดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ดังเช่นการประมวลข้อมูล 

 อย่างรอบด้าน รวมทั้งนิสัยใจคอและธรรมชาติของผู้รับค�าปรึกษา

2. ต้องระเบิดจากข้างในคือ ช้ีให้เห็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจท่ี 

 ถกูตอ้ง สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กผู่ท้ีเ่ราจะไปพฒันาหรอืให้ค�าปรกึษา ให้เขา 

 มีความรู้ มีโอกาสสร้างความพร้อม ได้เตรียมตัวหรือตั้งตัวเสียก่อน

3. แกปั้ญหาทีจ่ดุเลก็คอื การมองสถานการณใ์นภาพรวม (macro) กอ่นเสมอ 

 แต่การแก้ปัญหา ให้เริ่มที่จุดเล็กๆ (micro) คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ 

 คนมักมองข้าม เช่น คนมักบ่นว่าไม่มีเงินเหลือออมเลย ก็ต้องเริ่มจากการ 

 จดรายรับรายจ่ายเพื่อจะได้รู้ว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้าง จ�าเป็นต้องใช้หรือแค่ 

 อยากได้ ก็จะสามารถจัดสรรเงินออมได้ตามที่ต้องการ หรือหักเงินออมไว้ 

 ก่อนใช้จ่าย เป็นต้น

4. ทำาตามลำาดับขั้นคือ เริ่มต้นจากสิ่งที่จ�าเป็นท่ีสุดก่อนเสมอ เช่น การ 

 พัฒนาประเทศต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน 

 สว่นใหญก่อ่น ใช้วธิกีารและอปุกรณท์ีป่ระหยดั แตถ่กูตอ้งตามหลกัวชิาการ  

 เมื่อพื้นฐานม่ันคงแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจใน 

 ขั้นที่สูงขึ้นในล�าดับต่อไป

5. ภูมิสังคมคือ การค�านึงถึงสภาพภูมิประเทศ สังคมวิทยา ได้แก่ นิสัยใจคอ 

 ของคน ความเชือ่ความศรทัธา ตลอดจนวฒันธรรม ประเพณใีนแตล่ะทอ้งถิน่ 

 ที่มีความแตกต่างกัน

6. องค์รวม (Holistic) คือ มองอย่างครบ 

 วงจร ตั้งแต่การพิจารณาค้นหาสาเหตุ 

 ทีแ่ท้จรงิของปญัหาท่ีเกดิข้ึน และแนวทาง 

 การแก้ไขปัญหาที่เชื่อมโยงกัน

7. ไ ม่ ติ ด ตำ า ร า คื อ  ก า ร ไ ม่ ยึ ด ติ ด กั บ 

 วิชาการและเทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสมกับ 

 สภาพความเป็นอยู่ท่ีแท้จริงของสังคม 

 นั้นๆ โดยควรพิจารณาปรับใช้ตามสภาพ 

 ทางธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และสภาพของ 

 สังคมวิทยา

8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

9. ทำาให้ง่าย (Simplicity) คือ ท�าสิ่งที่สลับ 

 ซับซ้อนให้ง่ายแก่ความเข้าใจ ไม่ยุ่งยาก 

 ซับซ้อนด้วยการใช้กฎธรรมชาติเป็น 

 แนวทาง

10. สร้างการมีส่วนร่วม พระบาทสมเด็จ 

 พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  มักจะทรงมี 

 พระราชปฏสินัถารกบัประชาชนในทอ้งถิน่ 

 ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา เพื่อทราบความ 

 คิดเห็นหรือความต้องการท่ีแท้จริง หรือ 

 กลา่วอกีนยัหนึง่คอื การท�าประชาพจิารณ ์

 นั่นเอง

11. คำานึงประโยชน์ส่วนรวมเสมอ และใน 

 การด�าเนนิการใดๆ ตอ้งไมม่คีวามขดัแยง้ 

 เชิงผลประโยชน์เกิดขึ้นเพราะจะน�าไปสู่ 

 ความไม่ไว้วางใจ

12. รวมบรกิารไวท้ีจ่ดุเดยีวคอื รปูแบบของ 

 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop  

 service) มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การให้บริการเร็วขึ้น  

 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของทั้ ง 

 นักวางแผนการเงินและผู้รับค�าปรึกษา

13. ใช้ ธรรมชาติ ช่ วยธรรมชาติ  ดั ง 

 พระราชด�าร ิ “การปลกูปา่ โดยไมต่อ้งปลกู”  

 ต า ม ห ลั ก ก า ร ฟื้ น ฟู ส ภ า พ ป่ า ด้ ว ย 

 วัฎธรรมชาติ (natural reforestation)  

 “การปลูกป่าสามอย่าง ได้ประโยชน์ส่ีอย่าง” 

 คือปลูกไม้ผล ปลูกป่า ใช้ไม้หรือไม้  

 เศรษฐกจิและปา่ส�าหรบัใชเ้ปน็ไมฟ้นื แต ่

 ได้ประโยชน์ช่วยรักษาความชุ่มช้ืนให้แก่ 

 พื้นดิน
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14. ใช้อธรรมปราบอธรรมคือ การใช้  

 ความเปน็ไปแหง่ธรรมชาตแิละกฎเกณฑ ์

 ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ เช่น น�า 

 น�้าดีขับไล่น�้าเสียตามจังหวะการข้ึนลง 

 ของน�้า การบ�าบัดน�้าเสียโดยผักตบชวา 

 ในด้านตลาดการเงิน คือ การไม่ท�า 

 สังฆกรรมกับคนไม่สุจริต

15. ปลูกป่าในใจคนคือ การสร้างจิตส�านึก 

 ใหรู้ค้า่ของการออม และการใชท้รพัยากร 

 ต่างๆ อย่างคุ้มค่า ดังที่พระองค์ทรงสอน 

 ทุกๆ คนให้รู้จักการบริหารจัดการ รัก 

 ผืนป่า รักแผ่นดินไทย

16. ขาดทุนคือกำาไร (our loss is our gain) 

 พระราชด�ารัสที่ว่า “ ...การเสียคือการได้ 

 ประเทศชาติจะก้าวหน้า และการที่คน 

 อยู่ดีมีสุขน้ันเป็นการนับท่ีเป็นมูลค่าเงิน 

 ไม่ได้...” การให้และการเสียสละ เป็นการ 

 กระท�าอันเป็นผลก�าไรคือ ความอยู่ดี 

 มีสุขของราษฎร หากจะอนุมานได้กับ 

 การลงทุนในงานพัฒนางานวิจัยต่างๆ  

 ที่ต้องเริ่มจากการทุ่มเทก�าลังความคิด  

 ก�าลังกาย ก�าลังใจแม้แต่ก�าลังเงินก่อน 

 ทีจ่ะพบกบันวตักรรมทีท่�าใหไ้ดผ้ลติภณัฑ ์

 ทีมีคุณภาพดีขึ้น หรือมีการใช้ทรัพยากร 

 ต่างๆ ที่คุ้มค่ามากขึ้น

21. ทำางานอย่างมีความสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ ทรง 

 พระเกษมส�าราญและทรงมคีวามสขุทกุคราทีช่ว่ยเหลอืประชาชน ดงัพระราช 

 ด�ารสัความวา่ “...ท�างานกบัฉนั ฉนัไมม่อีะไรให ้นอกจากการมคีวามสขุรว่มกนั 

 ในการท�าประโยชน์ให้แกผู้่อืน่...” จากหนังสือใต้เบือ้งพระยคุลบาท ดร.สเุมธ  

 ตนัติเวชกลุ และหลกัการนีป้ระจกัษใ์นกลุม่จติอาสาทีร่ว่มโครงการ ครพูอเพยีง 

 ปลอดหนี้ ชีวีสมดุล

22. ความเพียร ผู้ที่อ่านหนังสือพระราชนิพนธ์พระมหาชนกและศึกษาติดตาม 

 พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน จะพบว่า เมื่อทรงริเริ่มโครงการต่างๆ ใน 

 ระยะแรกทีม่คีวามพรอ้มในการท�างานไมม่ากนกั พระองคจ์ะทรงใชพ้ระราช 

 ทรพัยส่์วนพระองค์เกอืบท้ังส้ิน แต่พระองค์กม็ไิด้ท้อพระราชหฤทัย ทรงมุง่มัน่ 

 พัฒนาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข ประชาชนมีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

23. รู ้รกั สามคัค ีพระองคท์รงมพีระราชด�ารสัเรือ่งนีม้าโดยตลอดเปน็ ค�าสามค�า 

 ที่มีค่าและความหมายลึกซึ้งในทุกยุคทุกสมัย

ด้วยคุณูปการของศาสตร์พระราชาและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานศาสตร์ ที่เป็นความจริงของชีวิต ไม่มีล้าสมัย 

และทรงเป็นแบบอย่างให้แก่พสกนิกรในพระองค์ได้ดู ได้เห็น ได้ท�า ผู้ใดเพียร

ปฏิบัติได้ตามรอยพระบาทเชื่อมั่นว่า ชีวิตนี้จะมีแต่ความสุข

“พระองค์จึงทรงเป็นพ่อและเป็นครูที่ดีของคนไทยและของโลก”  

ศึกษาข้อมูลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

www.sufficiencyeconomy.org

17. การพึ่งตนเอง ดังพระราชด�ารัสที่ว่า “การช่วยเหลือสนับสนุน 

 ประชาชนในการประกอบอาชพีและต้ังตัวให้มคีวามพอกนิพอใช ้

 กอ่นอืน่เปน็ส่ิงส�าคญัยิง่ยวด เพราะผู้มอีาชพีและมฐีานะเพยีงพอ 

 ทีจ่ะพึง่พาตนเองได้ยอ่มสามารถสรา้งความเจรญิในล�าดบัสงูขัน้ 

 ต่อไป...”

18. พออยู่พอกิน จากการที่เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมประชาชน 

 ทุกหมู่เหล่า ท�าให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาที่พบ 

 อย่างลึกซึ้งว่ามีสาเหตุมากมายท่ีราษฎรตกอยู่ในภาวะทุกข์เข็ญ  

 จงึพระราชทานความชว่ยเหลือให้พสกนิกรอยูใ่นชัน้พออยูพ่อกนิ 

 ก่อน แล้วจึงขยับขึ้นไปเป็นกินดีอยู่ดีต่อไป

19. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ ในการด�าเนินชีวิต 

 ให้รอดพ้นและด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสความ 

 เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัตน์

20. ความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจต่อกัน ดังพระราชด�ารัสเมื่อ 

 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๓ “...ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธ์ิใจ  

 แมจ้ะมีความรูน้อ้ยกย็อ่มท�าประโยชนใ์หแ้กส่ว่นรวมไดม้ากกวา่ 

 ผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...”
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ราชันย์ ตันติจินดา CFP®

ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการให้ค�าปรึกษาลูกค้าบุคคลอาวุโส
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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อัพเดท!!
เกณฑ์ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา ปี 2560
ตั้งแต่ปีหน้าหรือปีภาษี 2560 เป็นต้นไป มีหลายอย่างเกี่ยวกับ

ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาท่ีเปลีย่นแปลงไป แมว่้าการเปลีย่นแปลงบาง
อย่างยังเป็นเพียงมติคณะรัฐมนตรี แต่ผู้เขียนเชื่อว่ามติดังกล่าวจะถูก
ผลักดันเป็นกฎหมายหรือประกาศที่เร่ิมบังคับใช้และมีรายละเอียดที่
ชัดเจนในปี 2560 อย่างแน่นอน

 รายการลดหย่อน เดิม ใหม ่

 ลดหย่อนส่วนตัว 30,000 บาท 60,000 บาท 

 ลดหย่อนคู่สมรส 30,000 บาท 60,000 บาท 
 (ที่ไม่มีเงินได้)   

 ลดหย่อนบุตร 15,000-17,000 บาทต่อคน 30,000 บาทต่อคน 
  (สูงสุด 3 คน) (ไม่จำากัดจำานวนบุตร) 

 กองมรดก 30,000 บาท 60,000 บาท 

 ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ หุ้นส่วนคนละ 30,000 บาท หุ้นส่วนคนละ 60,000 บาท 

 คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล รวมกันไม่เกิน 60,000 บาท รวมกันไม่เกิน 120,000 บาท 

ในฐานะนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาการเงินเอง คงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้อง

ติดตามกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อให้สามารถวางแผนภาษีแก่ผู้รับค�าปรึกษา

ได้อย่างถูกต้องและทันสถานการณ์ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและคาดว่า

จะเริ่มใช้ในปี 2560 ดังนี้

1) ค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นสิ่งที่เหล่าผู้มีเงินได้ทุกคนต้ังตาคอย เพราะ

จะท�าให้ทุกคนมีรายจ่ายภาษีที่น้อยลงจากปัจจุบัน ส่วนจะลดลงแค่ไหนน้ันก็ขึ้นอยู่กับ

แต่ละบุคคล

2) อตัราการหกัคา่ใชจ้า่ยเฉพาะ 

ในส่วนที่เป็นการเหมา มีการเปลี่ยน 

แปลงของเงินได้ 4 ประเภทด้วยกัน ซึ่ง

มีท้ังส่วนท่ีเพิ่มขึ้นและลดลง ส่งผลให้

อัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาส�าหรับ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้ัน มีอัตรา

สูงสุดอยู่ที่ 60% เท่านั้น ซึ่งลดลงจาก 

ในอดีตที่มีอัตราสูงสุด 85% อีกทั้งยัง

มีการเปล่ียนแปลงทางเลือกการหักค่า 

ใช้จ่ายของเงินได้ประเภท 40(3) ได้แก่ 

ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

อย่างอื่นอีกด้วย

ส่วนเงินได้ประเภทอื่นๆ  ที่ ไม่

สามารถหักค่าใช้จ่าย หรือหักได้เฉพาะ

ค่าใช้จ่ายจริงตามความจ�าเป็นและ

สมควรนั้น ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม
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นอกจากส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงและ

จะเริ่มใช้ในปีภาษี 2560 แล้ว ในช่วงที่ 

ผา่นมา ยงัมกีารเปลีย่นแปลงเกณฑภ์าษี

อีกหลายเรื่องที่เริ่มใช้แล้ว เช่น

• เงินได้ท่ีไม่ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

 ต่างจากหลักเกณฑ์เงินได้และ 

 เงินส่วนแบ่งก�าไรของห้างหุ้นส่วน 

 สามัญที่มิใช่นิติบุคคล (หสม.)

 o เงินได้จากดอกเบี้ยบัญชีเงิน 

  ฝากทีถ่กูหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย และ 

  ไมน่�าไปรวมกับเงนิไดอ้ืน่ในการ 

  ยื่น ภ.ง.ด. 90

 o เงินได้จากการให้เช่าอสังหา- 

  ริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม  

  ที่ได้มาจากมรดกหรือจากการ 

  ให้โดยเสน่หา

• สิทธิลดหย่อนจากเงินซื้อหน่วย 

 ลงทุนกองทุน LTF กองทุน RMF  

 และเบี้ยประกันชีวิตแบบบ�านาญ  

 ส�าหรับเงื่อนไขในส่วนที่ว่า “15%  

 ของเงนิไดพ้งึประเมนิท่ีได้รบั ซึง่ตอ้ง 

 เสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น” ส่งผล 

 ให้เงินได้จาก (1) ก�าไรจากการขายคืน 

 LTF/RMF ทีข่ายคนืแบบถกูเงือ่นไข  

 (2) เงนิไดจ้ากกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ 

 ทีไ่ดร้บัเมือ่เกษยีณอายตุามเงือ่นไข  

 ฯลฯ ไมส่ามารถน�ามาค�านวณ 15%  

 เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 

• รวมไปถงึเงือ่นไขการถอืครองหนว่ย 

 ลงทุนกองทุน LTF ที่ซื้อระหว่างปี  

 พ.ศ. 2559-2562 โดยจะต้องถือ 

 ครองอย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน จึงจะ 

 สามารถขายคืนได้แบบถูกเงื่อนไข

จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์

บางอย่าง แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่

ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ดังนั้น 

นักวางแผนการเงินหรือท่ีปรึกษาการเงิน 

เอง มีหน้าที่ต้องพัฒนาความรู้ความ

สามารถอย่างต่อเนื่อง โดยต้องหมั่น

ติดตามข่าวสารอยู่เสมอเพื่อให้ทราบ

ข้อมูลและสามารถให้ค�าแนะน�าได้อย่าง

ถูกต้องแก่ผู้รับค�าปรึกษา  

 ประเภทเงินได้พึงประเมิน เดิม ใหม ่

 40(1) เงินได้เนื่องจากการ อัตราเหมา 40% ของเงินได ้ อัตราเหมา 50% ของเงินได้
 จ้างแรงงาน และ 40(2) แต่ไม่เกิน 60,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือ
 ตำาแหน่งงานที่ทำาหรือจาก
 การรับทำางานให้     

 40(3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์  หักค่าใช้จ่ายได้เฉพาะ เงินได้ 40(3) ทุกประเภท
 ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธ ิ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ในอัตรา เลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี
 อย่างอื่น เหมา 40% ของเงินได้  • อัตราเหมา 50% ของเงินได้
  แต่ไม่เกิน 60,000 บาท  แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
    • หรือหักตามความจำาเป็น
     และสมควร 

 40(7) เงินได้จากการ เลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธ ี เลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี
 รับเหมา • อัตราเหมา 70% ของเงินได้ • อัตราเหมา 60% ของเงินได้
  • หรือหักตามความจำาเป็น • หรือหักตามความจำาเป็น
   และสมควร  และสมควร 

 40(8) เงินได้จากการทำาธุรกิจ เลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี เลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี
 การพาณิชย์ การเกษตร • อัตราเหมา 40%-85% • อัตราเหมา 40%-60%
 การอุตสาหกรรมการขนส่ง  ของเงินได้ (เฉพาะ  ของเงินได้ (เฉพาะ
 หรือการอื่น  ประเภทที่กำาหนด)  ประเภทที่กำาหนด)
  • หรือหักตามความจำาเป็น • หรือหักตามความจำาเป็น
   และสมควร  และสมควร 

 อัตราภาษี เงินได้สุทธิ เดิม เงินได้สุทธิ ใหม่ 

 30% 2,000,001 – 4,000,000 บาท 2,000,001 – 5,000,000 บาท 

 35% 4,000,001 บาทขึ้นไป 5,000,001 บาทขึ้นไป 

3) ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่จริงแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคน

ส่วนใหญ่ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเงินได้สุทธิ 4 ล้านบาทข้ึนไปเท่าน้ัน ซึ่ง 

ก็อาจท�าให้ผู้มีรายได้สูงบางคนมีรายจ่ายภาษีลดลง เช่น ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 5 ล้านบาท 

ขึน้ไป จะมรีายจา่ยภาษลีดลง 50,000 บาท จากการเปลีย่นแปลงตารางอตัราภาษคีรัง้นี้

4) เกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นตำ่า ของผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่ต้องยื่น ภ.ง.ด. 90 / 

ภ.ง.ด. 91 ซึง่เกณฑเ์รือ่งนีเ้ดมิอาจยงัมหีลายคนทีไ่มท่ราบดว้ยซ�า้ และเขา้ใจผดิวา่ “รายได ้

ไมถ่งึเกณฑเ์สยีภาษ ีกไ็มต่อ้งยืน่” ท�าใหเ้ข้าขา่ยการกระท�าผดิและมบีทลงโทษตามมาได้

 ประเภทเงินได ้ สถานะ แบบ ภ.ง.ด. เงินได้พึงประเมิน ขั้นต�่าที่ต้องยื่น
 พึงประเมิน   ต่อป ี ภ.ง.ด. 

    เดิม ใหม ่

 เฉพาะ 40(1) โสด ภ.ง.ด. 91 ปีละ 50,000 บาท ปีละ 100,000 บาท

 เฉพาะ 40(1) สมรส ภ.ง.ด. 91 ทั้งคู่รวมกัน ปีละ ทั้งคู่รวมกัน ปีละ
    100,000 บาท 200,000 บาท 

 มี 40(2) – 40(8) โสด ภ.ง.ด. 90 ปีละ 30,000 บาท ปีละ 60,000 บาท 

 มี 40(2) – 40(8) สมรส ภ.ง.ด. 90 ทั้งคู่รวมกัน ปีละ ทั้งคู่รวมกัน ปีละ
    60,000 บาท 120,000 บาท 

 กองมรดก และ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ภ.ง.ด. 90 ปีละ 30,000 บาท ปีละ 60,000 บาท
 /คณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคล ภ.ง.ด. 91   



ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 อา. 19 มี.ค. 60 อา. 14 พ.ค. 60 อา. 2 ก.ค. 60 อา. 10 ก.ย. 60 อา. 5 พ.ย. 60
 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น. 09.00-12.00 น.

ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 ส.18 มี.ค. 60 - ส. 1 ก.ค. 60 - ส. 4 พ.ย. 60
 13.30-16.30 น. - 13.30-16.30 น. - 13.30-16.30 น.

ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำาแผนการเงิน

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
  ศ. 24 ก.พ. 60 ศ. 12 พ.ค. 60 ศ. 4 ส.ค. 60 ศ. 3 พ.ย. 60
  09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น.

  พ. 15 มี.ค. 60 พ. 31 พ.ค. 60 พ. 23 ส.ค. 60 พ. 22 พ.ย. 60
  09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น.

  ส. 25 มี.ค. 60 ส. 10 มิ.ย. 60 ส. 2 ก.ย. 60 ส. 2 ธ.ค. 60
  09.00-17.00 น. 09.00-17.00 น. 09.00-17.00 น. 09.00-17.00 น.

รับโจทย์

เสนอแผน
การเงิน

ส่งแผน
การเงิน

ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 อา. 19 มี.ค. 60 อา. 14 พ.ค. 60 อา. 2 ก.ค. 60 อา. 10 ก.ย. 60 อา. 5 พ.ย. 60
 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น. 13.30-16.30 น.

ฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
 ส.18 มี.ค. 60 - ส. 1 ก.ค. 60 - ส. 4 พ.ย. 60
 13.30-15.00 น. - 13.30-15.00 น. - 13.30-15.00 น.

ดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่  www.set.or.th/education หรือ www.tfpa.or.th
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