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จากใจผู้ปกครอง

เพลโทเขียนไว้ว่า “ความจำ�เป็นคือบ่อเกิดของการ
ประดิษฐ์” นับตั้งแต่นั้นมามีคนกล่าวเสริมไว้ว่า ความ
จำ�เป็นคือบ่อเกิดของการสร้างหรือนำ�เสนอในรูปแบบ
ใหม่ คือความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของไอเดีย
และความคืบหน้าในทิศทางใหม่ จริงทีเดียว ในช่วง
เศรษฐกิจปั่นป่วน อย่างเช่นที่เราประสบอยู่ในช่วงสอง
สามปีที่ผ่านมา
พวกเราหลายคนต้องสร้างหรือนำ�เสนอตัวเองใหม่
โดยเปลี่ยนวิธีประกอบธุรกิจ หรือหาอาชีพใหม่ใน
สาขาที่เราคงไม่มีวันคิดว่าจะทำ� หากสภาพการณ์ไม่
เป็นเช่นนี้ หลายคนต้องตรวจสอบลำ�ดับความสำ�คัญ
ว่าสิ่งใดมาก่อนสิ่งใดมาทีหลัง และมุ่งเน้นมากขึ้นกับ
สิ่งที่เขาเคยคิดว่าไม่ใช่แหล่งปัจจัย หรือคิดว่าไม่มี
เวลาให้ เช่น ครอบครัว งานการกุศลและการรับใช้
ชุมชน การศึกษาเพิ่มเติม หรือการแสวงหาด้าน
จิตวิญญาณ
การเงินฝืดเคืองเป็นเรื่องยากลำ�บาก ทว่าเปิด
โอกาสให้เราด้วย แทนที่จะมุ่งเน้นกับสิ่งที่เรายัง
ขาดไป เรามีโอกาสมองเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีอยู่ เมื่อ
เทียบกับคนที่อับโชคยิ่งกว่าเรา
ถ้าคุณมองหาทางที่จะสร้างหรือนำ�เสนอตัวเองใหม่
ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ� หรือในยามใดก็ตาม บทความ
ใน กุญแจใจ ฉบับนี้ เหมาะสำ�หรับคุณ! เป็นการ
มุ่งเน้นสิ่งที่สำ�คัญที่สุดในชีวิต และสิ่งที่จะช่วยให้เรามี
ความสุขแน่นอน ฉันมั่นใจว่าหลังจากที่อ่านนิตยสาร
ฉบับนี้แล้ว คุณจะรู้สึกมีวิสัยทัศน์ใหม่ และมีแรง
กระตุ้นที่จะทำ�สุดความสามารถ แม้แต่ในสภาพการณ์
ยากลำ�บากที่สุด

การสอนให้เด็กรู้จักเก็บออม

10

สิ่งที่หยิบยื่นให้
จะหวนกลับมาหาเรา

11

เก็บออมแล้วค่อยซื้อ
หรือซื้อเดี๋ยวนี้จ่ายทีหลัง
ข้อควรคิด

12

ฉบับ
ออกแบบ
อีเมล์
เว็บไซต์

การให้

ชุดที่ 4 เล่มที่ 6
ยูเอ็ม กราฟ
contact@thaifamily.org
www.thaifamily.org
Copyright © 2012 by Motivated

สงวนลิขสิทธิ์

2

		

คณะผู้จัดทำ� กุญแจใจ
กุญแจใจ ชุดที่ 4 เล่มที่ 6

โดย มาร์ติน แม็คเท็ก ปรับเปลี่ยน

ผ

มเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบวัตถุสิ่งของ ผมคิดว่า
บางคนมีข้าวของมากเกินไป บ้างก็ไม่มีที่จะ
เก็บอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในโรงรถหรือในตู้ หรือเขา
มีสิ่งของมากมายก่ายกอง จนต้องเช่าห้องเก็บของ
เมื่อไม่นานมานี้ผมย้ายบ้าน ผมต้องตัดสินใจ
ว่าจะทำ�อย่างไรกับข้าวของที่สะสมไว้ นับตั้งแต่ที่
ย้ายบ้านครั้งก่อน เจ้าประคุณเอ๋ย! ตอนนั้นเองผม
ตระหนักว่าผมได้กลายเป็น “คนพวกนั้น” ไปแล้ว
ผมกลายเป็นคนที่สะสมข้าวของ!
ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเพราะวัตถุนิยมที่แพร่
หลายไปทั่วโลก ในบางแห่ง ถ้าคุณดูทีวี ฟังวิทยุ
หรืออ่านนิตยสาร คุณจะถูกระดมด้วยโฆษณา
ขายของ ซึ่งประกาศถึงรุ่นล่าสุดและยอดที่สุดที่
คุณต้องซื้อหามาให้ได้ แล้วโฆษณาพวกนั้นก็มี
ประสิทธิผล เช่น อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทันทีที่มี
ทีวี คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์มือถือ รุ่น
ที่บางกว่าออกมา ทุกคนก็อยากได้ แล้วเครื่องที่มี
ขนาดหนากว่าซึ่งมีสภาพดีทุกประการ ก็ไปลงเอย
อยู่ในโรงรถหรือในตู้เก็บของ
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มีผลเสียอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่อง “สิ่งของ” ทางด้าน
จิตใจด้วย ประการที่หนึ่ง คุณไม่เห็นคุณค่าสิ่ง
ต่างๆ ที่มีอยู่ หากคุณมีข้าวของมากเกินไป
มีอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ คือ บางคน
มีข้าวของมากเกินไป ทว่าบางคนขาดแม้แต่ปัจจัย
พื้นฐาน น่าเศร้าจริงๆ!
ถ้าคุณบังเอิญสังเกตอาการโรควัตถุสิ่งของใน
ชีวิตคุณ เหมือนที่ผมเล็งเห็น อย่าวิตกกังวล มี
ทางแก้ อย่างน้อยก็ในระดับส่วนตัว ขอให้คุณ
พิจารณาของทุกสิ่งที่มีอยู่อย่างจริงจัง โดยตัดสิน
ว่าคุณใช้ประโยชน์และมีอะไรบ้างที่จำ�เป็นจริงๆ
แล้วก็มอบของที่เหลือให้เป็นการกุศล มอบให้เพื่อน
บ้าน หรือเพื่อนมิตรผู้ขัดสน
คุณจะพอใจกับผลลัพธ์ บ้านคุณจะดูกว้างขวาง
ขึ้น และมีระเบียบมากขึ้นมาในทันทีทันใด ชีวิตคุณ
จะดูรกรุงรังน้อยลงด้วย
โบนัสเสริม เมื่อเรามอบสิ่งของที่มีมากเกินให้
แก่ผู้อื่นด้วยน้ำ�ใจ เราจะได้สัมผัสพรจากพระเจ้า
แน่นอน การให้ย่อมได้รับพรยิ่งกว่าการรับโดยแท้
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สิบข้อที่ฝ่ายวิชาการกล่าวว่า
จะทำ�ให้มีความสุข

โดย เจน แอนเจล ปรับเปลี่ยน อภินันทนาการจากนิตยสาร YES!

ใ

นช่วงสองสามปีที่ผ่านมา นักจิตวิทยาและนักวิจัยได้ค้นหาข้อมูลแน่นอน
ต่อคำ�ถามที่นักปรัชญาก่อนหน้านี้ฝากไว้ คือ สิ่งใดทำ�ให้เรามีความ
สุข นักวิจัยได้ศึกษาผู้คนทั่วโลก เพื่อค้นหาว่าสิ่งต่างๆ เช่น เงิน ทัศนคติ
วัฒนธรรม ความทรงจำ� สุขภาพ การคำ�นึงถึงผู้อื่น และนิสัยประจำ�วัน ส่ง
ผลต่อความผาสุกของเราอย่างไร จิตวิทยาเชิงบวกซึ่งเป็นสาขาใหม่ เต็ม
ไปด้วยการค้นพบใหม่ๆ ซึ่งเสนอแนะว่าการกระทำ�ของเราส่งผลที่สำ�คัญ
ต่อความสุขและความพึงพอใจในชีวิต ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์สิบประการที่มีข้อ
พิสูจน์ทางวิชาการแล้วว่าจะทำ�ให้เกิดความสุข

j

1. ชื่นชมทุกชั่วขณะในทุกวัน หยุดชั่วขณะเป็นครั้งคราว เพื่อสูดดม
ดอกไม้ หรือดูเด็กเล่น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
ซึ่งใช้เวลา “ชื่นชม” สิ่งธรรมดาๆ ที่ตามปกติแล้วเขามักจะรีบทำ� หรือหวน
นึกถึงชั่วขณะน่าชื่นใจในวันนั้น “แสดงให้เห็นว่ามีความสุขมากขึ้นจนเป็น
ที่สังเกต และมีความหดหู่น้อยลง” นักจิตวิทยาชื่อ ซอนจา ลุยโบเมอร์สกี้
กล่าว
2. หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบ ถึงแม้ว่าการเปรียบเทียบจะเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมตะวันตก การเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น อาจทำ�ลาย
ความสุขและการนับถือตัวเอง แทนที่จะเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น การ
จดจ่อกับผลสำ�เร็จส่วนตัวของเราเอง จะนำ�ไปสู่ความพึงพอใจมากขึ้น
ตามที่ลุยโบเมอร์สกี้กล่าวไว้
3. ถือว่าเงินไม่ใช่เรื่องที่สำ�คัญในชีวิต ผู้คนที่ถือว่าเงินมาก่อน
มีความเสี่ยงมากกว่าที่จะหดหู่ใจ กลัดกลุ้ม และไม่ค่อยมีความนับถือตนเอง
ตามที่นักวิจัยชื่อ ทิม แคสเซอร์ และ ริชาร์ด ไรอัน กล่าว ผลการศึกษา
ของเขาเป็นจริงในทุกประเทศและวัฒนธรรม “ยิ่งเรามองหาความพึงพอใจ
ในวัตถุสิ่งของ เราก็ยิ่งค้นพบน้อยลง” คนที่แสวงหาเงินจะมีกำ�ลังวังชา และ
รู้จักตัวเองน้อยลง
4. ตั้งเป้าที่มีความหมาย “ผู้คนที่มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่มีความหมาย ไม่ว่า
จะเป็นการเรียนทักษะใหม่ หรือการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีศีลธรรมจรรยา จะ
มีความสุขมากกว่าผู้ที่ไม่มีความใฝ่ฝันหรือความหวังแรงกล้า” เอ็ด ไดเนอร์
และโรเบิร์ต บิสวอส-ไดเนอร์ กล่าว “ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เราต้องมีสำ�นึก
ที่ดีมีความหมายถึงจะเติบโตอย่างแท้จริง” ศาสตราจารย์ผู้มีความสุข
ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ชื่อ ทาล เบน-ชาฮาร์ เห็นด้วย “ความสุขจะอยู่
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ระหว่างความสำ�ราญใจกับความหมาย ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำ�งาน เป้าหมาย
ก็คือ การเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งที่มีความหมายเป็นส่วนตัว และให้ความเพลิดเพลิน”
5. มีความคิดริเริ่มในการงาน คุณมีความสุขแค่ไหนในการงาน ขึ้นอยู่กับว่า
คุณมีความคิดริเริ่มมากแค่ไหน เอมี่ เซสนิวสกี้ นักวิจัยกล่าวว่า เมื่อเราบ่งบอกถึง
ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเหลือผู้อื่น แนะนำ�การปรับปรุง หรือทำ�งานเพิ่มเติมเป็น
พิเศษ การงานของเราก็น่ายินดีมากขึ้น และจะรู้สึกว่าเรามีส่วนควบคุมมากขึ้น
6. ผูกมิตร เห็นคุณค่าครอบครัว ผู้คนที่มีความสุขมากกว่ามักจะมีครอบครัว
ที่ดี เพื่อนที่ดี และสื่อสัมพันธ์ที่ให้การเกื้อหนุน ไดเนอร์ และบิสวอส-ไดเนอร์ กล่าว
ทว่ายังไม่พอหรอกที่จะให้ชีวิตมีความสุข หากคุณห้อมล้อมด้วยคนรู้จักมักคุ้นที่มี
ความคิดตื้นๆ “เราไม่เพียงแต่ต้องมีสื่อสัมพันธ์ ทว่าเราจำ�เป็นต้องมีสื่อสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้น” ซึ่งรวมไปถึงความเข้าใจและความห่วงใย
7. ยิ้มแย้ม ถึงแม้ว่าไม่รู้สึกอยากยิ้ม นี่ฟังดูง่ายๆ ทว่าได้ผล “ผู้คนที่มีความ
สุข...เล็งเห็นความเป็นไปได้ โอกาส และความสำ�เร็จ เมื่อเขานึกถึงอนาคต เขา
มองโลกในแง่ดี เมื่อเขาหวนคำ�นึงถึงอดีต ดูเหมือนว่าเขาชื่นชมกับสิ่งที่ให้แรง
บันดาลใจ” ไดเนอร์ และบิสวอส-ไดเนอร์ กล่าว ถึงแม้ว่าคุณไม่ใช่คนมองโลก
ในแง่ดีมาแต่กำ�เนิด หากฝึกฝน คุณก็จะมีมุมมองในแง่ดี จนกลายเป็นนิสัยได้
8. กล่าวขอบคุณจากใจจริง ผู้คนที่รู้สึกสำ�นึกในบุญคุณเป็นประจำ�
ทุกสัปดาห์ มีสุขภาพดีกว่า มองแง่บวกมากกว่า และมีแนวโน้มว่าจะทำ�ความ
คืบหน้ามากกว่า โดยการก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายส่วนตัว ตามที่โรเบิร์ต
เอมมอนส์ ผู้ประพันธ์กล่าวไว้ ผลการศึกษาโดย มาร์ติน เซลิกแมน ผู้ก่อตั้ง
Positive Psychology เผยให้เห็นว่าผู้คนที่เขียน “จดหมายขอบคุณ” ถึงใคร
สักคนที่สร้างความแตกต่างในชีวิตเขา มีความสุขมากกว่า และหดหู่ใจน้อยกว่า
ผลดังกล่าวจะคงอยู่เป็นเวลานานหลายสัปดาห์
9. ออกไปข้างนอก และออกกำ�ลังกาย ผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดุ๊คแสดง
ให้เห็นว่า การออกกำ�ลังกายอาจมีประสิทธิผลพอๆ กับยา ในการรักษาโรคหดหู่ใจ
โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีค่าใช้จ่าย ผลการศึกษาอีกชุดหนึ่งแสดงให้
เห็นว่านอกจากผลประโยชน์ด้านสุขภาพแล้ว การออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�ทำ�ให้
เกิดความรู้สึกบรรลุผลสำ�เร็จ และเปิดโอกาสให้ได้คบหาสมาคมกับผู้อื่น รวมทั้ง
ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนดอร์ฟินส์ที่ทำ�ให้รู้สึกดี และส่งเสริมการนับถือตนเอง
10. มอบให้ ตอนนี้เลย! การคำ�นึงถึงผู้อื่นและการให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต มี
วัตถุประสงค์ในการให้ นักวิจัยชื่อ สตีเฟ่น โพสต์ กล่าวว่า การช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
การอาสา หรือการบริจาคสิ่งของและบริการ ยังผลให้ “ผู้ช่วยมีแรงบันดาลใจสูง”
คุณได้รับผลประโยชน์ด้านสุขภาพ ยิ่งกว่าจากการออกกำ�ลัง หรือการเลิกสูบบุหรี่
การรับฟังเพื่อนปรับทุกข์ การสอนทักษะ การยกย่องความสำ�เร็จของผู้อื่น และการ
ให้อภัย ล้วนแต่ช่วยให้มีความสุข เขากล่าว นักวิจัยชื่อ อลิซาเบ็ธ ดันน์ ค้นพบ
ว่าคนที่ใช้จ่ายเงินเพื่อคนอื่น มีรายงานว่าเขามีความสุขมากกว่าผู้ที่ใช้จ่ายเงินเพื่อ
ตนเอง

j
j

j

j

j

j
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ปลอดความโลภ
โดยเติมเต็มชีวิตผู้อื่น
โดย เคอร์ทิส ปีเตอร์ แวน กอร์ดอร์

เ

กือบทุกคนรู้สึกถึงปัญหาการเงิน จากภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2007
และพุ่งขึ้นถึงขีดสุด ในปี ค.ศ. 2009 วิกฤต
การเงินครั้งนี้ยังผลให้สถาบันยักษ์ใหญ่ล้ม
ระเนระนาด ตลาดหลักทรัพย์สั่นคลอน และ
ผู้คนใช้จ่ายน้อยลงอย่างกะทันหัน
ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกถดถอย ผมไปร่วม
งานสังสรรค์งานหนึ่ง ผมได้พบที่ปรึกษาด้าน
การเงินที่มีชื่อเสียง ผมงงงันกับการที่เงินหลาย
พันล้านดอลล่าร์อาจ “สูญไป” เพราะพ่อมด
การเงิน ซึ่งร่ำ�รวยหรือยากจน จากการเอาเงิน
ของคนที่หามาด้วยน้ำ�พักน้ำ�แรง ไปเดิมพันกัน
ผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้รับความกระจ่าง
บ้าง เกี่ยวกับโลกการเงินที่สับสน ผมจึงถาม
เขาว่า “วิกฤตการเงินนี้เกิดขึ้นอย่างไร อะไร
เป็นสาเหตุให้เศรษฐกิจล่มจมครั้งนี้”
ผมคาดหมายว่าจะได้ยนิ คำ�อธิบายยืดยาว
จากผู้มีความรู้สูง ในเรื่องการเงินที่ซับซ้อน
อาทิเช่น ขาดสภาพคล่อง สินเชือ่ ซับไพรม์ และ
ฟองสบู่สินค้าโภคภัณฑ์ แต่ผมต้องประหลาดใจ
เมื่อเขาตอบว่า “ผมตอบคุณได้คำ�เดียว ความ
โลภ”
หลังจากถามเพิ่มเติม เขาอธิบายว่า “ผู้คน
พนันแล้วสูญเสียครั้งใหญ่ แทนที่จะเลี้ยงชีพ
อย่างสุจริต ค่อยๆ ขยับขยายไปเรื่อยๆ เขา
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พยายามตั้งหน้าตั้งตาสร้างโชคอย่างรวดเร็ว
ทันใจ เขารักเงินมากเกินไป และมองการณ์
แบบสั้นๆ โดยที่ไม่เล็งเห็นว่าสิ่งใดสำ�คัญจริงๆ
ในชีวิต เขาไม่รอบคอบ และสร้างหนี้เสีย แล้ว
ก็เอาไปขายต่อให้คนอื่น โดยบอกว่าเป็น ‘แผน
รวยเร็ว’ โลกเขาพังทลาย ดุจกองไพ่ที่เรียงต่อ
กัน เพราะว่าไม่มีพื้นฐานที่มั่นคง”
นี่เตือนใจผมให้นึกถึงเรื่องเล่า ซึ่งได้ยินหลาย
ร้อยครั้ง สมัยเป็นเด็ก ทว่านี่เป็นครั้งแรกที่
ผมนำ�เรื่องนี้มาเชื่อมโยงกับนโยบายเศรษฐกิจ
ที่มั่นคง ในเรื่องมีสัตว์สามตัวสร้างบ้าน หลัง
แรกสร้างด้วยฟาง เพราะเจ้าสัตว์น้อยอยาก
ให้เสร็จๆ มันจะได้ออกไปเล่นเร็วๆ ตัวที่สอง
ขี้ตระหนี่ สร้างบ้านด้วยกิ่งไม้ เพราะไม่อยาก
ลงทุนในวัตถุที่แข็งแรง ส่วนตัวที่สามสร้างบ้าน
ด้วยอิฐที่หนาแน่น ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาสร้าง
นานกว่า เจ้าสัตว์น้อยก็ยินดีทุ่มเทเวลาและ
วัสดุที่จำ�เป็น เพราะมันต้องการให้ยั่งยืน เมื่อ
หมาป่าดุร้ายตัวใหญ่มา มันเป่าบ้านสองหลัง
แรกพัง และกินสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนั้น แต่มันพัง
บ้านที่สร้างด้วยอิฐหนาแน่นไม่ได้ อันที่จริงแล้ว
บ้านแข็งแรงมาก เจ้าหมาป่าพยายามทำ�ลาย
จนมันเสียชีวิต
ผมแน่ใจว่าเราทุกคนอยากเป็นเหมือนผู้สร้าง
ตัวที่สามในเรื่อง และก่อร่างสร้างให้ยั่งยืน แต่
กุญแจใจ ชุดที่ 4 เล่มที่ 6

เราจะทำ�เช่นนั้นได้อย่างไรในธุรกิจของเรา
นี่อาจดูเหมือนขัดกันที่ว่าการจะประสบความ
สำ�เร็จ เราต้องจดจ่อกับความจำ�เป็นของผู้อื่น
ก่อน
บ่อยครั้งผู้เชี่ยวชาญมักเปรียบเทียบภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยครั้งนี้ กับภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำ�ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1930 เมื่อการค้า
ระหว่างประเทศชะลอตัวลงถึง 3/4 เปรียบ
เทียบกับความคึกคักก่อนหน้านั้น มีเรื่องเล่า
มากมายจากช่วงเวลายากลำ�บากดังกล่าว ถึง
การที่ผู้คนซึ่งผ่านพ้นมาได้พัฒนาแหล่งทักษะ
ความมุมานะ ความอาจหาญ และความคิดเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อความอยู่รอด
คุณพ่อผมเล่าให้ฟังหลายเรื่อง ถึงการที่
ครอบครัวท่านมีลูกเจ็ดคน และผู้คนที่คุณพ่อ
รู้จักซึ่งผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้ คุณพ่อบอก
ว่านอกจากการรู้จักประหยัดแล้ว ก็เป็นช่วง
เวลาเหมาะที่จะมอบให้คนที่ด้อยโชค พวกเขา
ไม่เคยปฏิเสธคนที่มาขออาหาร และมีหลายคน
ที่มาขอ
เรื่องหนึ่งที่ประทับใจผมก็คือ คู่สามีภรรยา
หนุ่มสาว ชื่อเท็ดกับดอโรธี เขาซื้อร้านขาย
ยาในเมืองเล็กๆ ทางเขตตะวันตก เมื่อปี ค.ศ.
1931 เมืองเล็กๆ ที่เขาเปิดร้าน มีพลเมือง
326 คน ทุกคนยากจน ธุรกิจไม่ดี ถึงกระนั้น
เขาก็เชื่อว่าเขาควรอยู่ที่นั่น เพื่อให้การดูแล
รักษาแก่ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยา
เขาตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นั่น 5 ปี ก่อนที่จะ
เลิกราไป ในที่สุดตอนบ่ายวันหนึ่ง ดอโรธี
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พยายามเอาลูกสาวนอนงีบอย่างไร้ผล ขณะ
ที่คนสัญจรไปมาส่งเสียงดัง เธอนึกในใจว่า
“คนเดินทางต้องการอะไรนะ เขาคงร้อนและ
กระหายน้ำ� เราน่าจะติดป้ายเสนอน้ำ�เย็นให้ดื่ม
ฟรี”
เขาทำ�ตามไอเดียของเธอ และต้อง
ประหลาดใจว่าผู้คนไม่เพียงแวะมาดื่มน้ำ�เย็น
ทว่าซื้อของที่จำ�เป็นด้วย เท็ดกล่าวเสริมว่า
“นับตั้งแต่นั้นมา เราไม่เคยขาดลูกค้าเลย ฤดู
ร้อนปีต่อมา เราต้องจ้างหญิงสาว 8 คน มา
คอยช่วย สองสามปีต่อมา มีลูกค้าถึง 20,000
คน แวะเวียนมาในวันที่ร้อนอบอ้าว”
ร้านขายยาขยายตัวกลายเป็นแหล่งดึงดูด
ใจนักท่องเที่ยว มีชื่อเสียงก้องโลก ปีที่แล้ว
ร้านของเท็ดมีรายได้ถึง 10 ล้านดอลล่าร์ โดย
ดึงดูดผู้คนให้แวะมายังเมืองเล็กๆ ที่ห่างไกลนี้
ถึง 2 ล้านคน
นายกเทศมนตรีประจำ�รัฐกล่าวว่า “เท็ด
เป็นคนที่คิดออกว่าการเสนอน้ำ�เย็นให้ดื่มฟรี
จะบันดาลให้คุณประสบความสำ�เร็จมหาศาล
ใจกลางสภาพกึ่งทะเลทราย ในดินแดนห่างไกล
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่ว”
ร้านของเขาเผชิญหน้ากับความท้าทาย
มากมาย ทว่าเขารับมือกับแต่ละครั้งด้วย
ทรรศนะที่เอื้อเฟื้อเช่นเดิม ซึ่งช่วยให้เขา
ประสบความสำ�เร็จตั้งแต่แรก เขายึดมั่นกับ
แง่คิดที่ว่า ให้แล้วจะได้รับ
ใช่แล้วครับ เขายังเสนอน้ำ�เย็นให้ดื่มฟรี
เพราะผู้คนยังคงกระหายน้ำ�

w

7

การสอนให้เด็กรู้จักเก็บออม
จากใจ
ผู้ปกครอง

โดย เกรซ พาเมอร์ ผู้ประพันธ์และคุณแม่ซึ่งทำ�งานอยู่ที่บ้าน

เ

ริ่มต้นตั้งแต่ประสบการณ์แรกกับ
สื่อมวลชน เด็กได้พบเห็นการโฆษณาที่
ทรงพลัง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเล็งเป้าไปที่เด็ก
ผู้โฆษณาใช้เงินหลายล้านพัฒนากลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิผล เพื่อปลูกฝังความรู้สึกต้องการ
ผลิตภัณฑ์ของเขา เด็กอาจหลงเชื่อง่ายใน
เรื่องนี้โดยเฉพาะ ผลลัพธ์ก็คือ เด็กอาจติด
กับดักตั้งแต่เล็กให้อยากได้ อยากได้ ซื้อ ซื้อ
ซื้อ ซึ่งวางไว้เป็นกับดักล่อเขา
ในบรรยากาศเช่นนี้ ผู้ปกครองจะสอนเด็ก
ให้เห็นคุณค่าการเก็บออมได้อย่างไร

เริ่มแต่เยาวัย
เช่นเดียวกับการสอนให้เด็กเลือกอาหารที่
ดีมีประโยชน์ เริ่มต้นตั้งแต่เล็ก การช่วยให้
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เด็กหัดเก็บออมก็ควรเริ่มต้นแต่เล็ก ทันทีที่
เด็กเริ่มตระหนักถึงขั้นตอนการแลกเปลี่ยน
เงินเป็นสิ่งของที่ต้องการ เขาก็พร้อมที่จะ
เข้าใจการเก็บออมเบื้องต้น เนื่องจากเด็ก
ใช้ชีวิตอยู่กับ “ปัจจุบัน” อย่าเริ่มต้นด้วย
การคาดหมายให้เขาสะสมเงินเพื่อเรียน
มหาวิทยาลัย เด็กไม่เข้าใจเป้าหมายซึ่งไกล
เกินเอื้อม

เริ่มต้นด้วยกล่องออมสิน
เริ่มต้นด้วยกล่องออมสินแทน เด็กเห็น
เหรียญที่หย่อนลงไป ฉันสอนลูกสามคน
ตั้งแต่เล็กให้เก็บออมเงินซื้อของเล่นชิ้นพิเศษ
หรือไปเที่ยว ซึ่งบรรลุผลได้ภายในสองสาม
สัปดาห์ ยังผลให้ของเล่นโปรดของลูกชาย
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ชื่อไดแลน กลายเป็น อะนาคิน สกายวอล์ค
เกอร์ จากหนังเรื่องสตาร์วอร์ส เพราะนั่น
เป็นของเล่นชิ้นแรกที่เขาเก็บออมและซื้อ
ด้วยเงินเขาเอง

เพิ่มเงินออมให้เท่าตัว
ผู้ปกครองอาจเพิ่มเงินออมให้เท่าตัว เพื่อ
ช่วยเพิ่มความตื่นเต้น ทุกบาทที่เด็กหย่อน
ลงไปในออมสิน ผู้ปกครองก็จะหย่อนให้หนึ่ง
บาท
เด็กจะเห็นเงินออมสะสมอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมคุณค่าการเก็บ
ออม ถ้าจะว่ากันไปแล้ว คุณให้รางวัลที่เด็ก
พยายามเก็บออม คุณอาจเอาภาพสิ่งที่เขา
เก็บเงินไว้ซื้อติดที่ด้านข้างออมสิน เพื่อเด็ก
จะได้จดจ่อกับเหตุผลในการเก็บออม
เด็กจะเอาเงินมาจากไหน ง่ายนิด
เดียว สำ�หรับลูกสามคน ฉันมีแผนผังและ
สติ๊กเกอร์ติดไว้ข้างตู้เย็น เด็กจะได้สติ๊กเกอร์
ถ้าเก็บของเล่น หรือช่วยงานบ้านเล็กๆ
น้อยๆ ระบบรางวัลเช่นนี้ช่วยให้เด็กเรียนรู้
ขณะที่ได้รับเงิน นึกคิดเชิงสร้างสรรค์ ทำ�ให้
น่าสนุก ทั้งสำ�หรับเด็กและผู้ใหญ่

เปิดบัญชีเงินฝาก
เมื่อเด็กเรียนชั้นประถมสามหรือสี่ เขา
คงพร้อมแล้วที่จะเปิดบัญชีเงินฝาก อาจ
น่ากวนใจหากเด็กคุ้นกับการเห็นเงินเพิ่มพูน
ในออมสิน แต่แล้วก็หายวับไป นี่สุดแล้วแต่
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ผู้ปกครองที่จะสอนเด็กเรื่องธนาคาร เงิน
ของเด็กถูกเก็บรักษาไว้ให้ปลอดภัยที่อื่น
ทว่ายังคงเป็นเงินของเขา!
เมื่อไดแลนพร้อมที่จะเริ่มต้น เราไป
ธนาคาร เพื่อเขาจะได้เห็นอาคารที่เก็บเงิน
ของเขาไว้

ให้ดอกเบี้ยเป็นรางวัล
เช่นเดียวกับที่คุณทบเงินของเขา สมัยที่
เขายังเด็ก คุณอาจวางแผนช่วยเพิ่มเงินฝาก
ของเขา ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยต่ำ�มาก เด็ก
จะเห็นได้ยากว่าเงินฝากของเขาเพิ่มพูน
ดังนั้นรางวัลพิเศษในการที่เขาเก็บออม ก็จะ
ช่วยให้เขามีใจจดจ่อ
นั่งคุยกับเด็กว่าเงินที่เขาได้รับ ควรจะ
เก็บออมเท่าไร กำ�หนดเปอร์เซนต์ขั้นต่ำ� ซึ่ง
เขาอุทิศที่จะฝากบัญชีเสมอ เขาอาจฝาก
มากกว่านั้นก็ได้ ทว่าไม่ควรจะฝากน้อยกว่า
นั้น คุณคงจะอยากกำ�หนดกฎเกณฑ์ในการ
ถอนเงิน และจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ควรจะเก็บ
ไว้ในบัญชี
ยิ่งเด็กโตขึ้น ก็ง่ายขึ้นที่เขาจะวางแผน
สำ�หรับเป้าหมายในอนาคต อย่างช้าที่สุด
เมื่ออยู่มัธยมต้น เขาควรจะวางแผนเก็บ
ออมไว้เรียนมหาวิทยาลัย ฉันจะส่งเสริมให้
ลูกๆ ทำ�เช่นนี้ สถิติแสดงให้เห็นว่าเด็กที่เก็บ
ออมมีแนวโน้มว่าจะเรียนต่อมหาวิทยาลัย
มากกว่า ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เก็บออมด้วย
วัตถุประสงค์ดังกล่าว! w
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สิ่งที่หยิบยื่นให้
จะหวนกลับมาหาเรา
ผู้ประพันธ์นิรนาม

คุ

ณยายของผมเป็นธิดาของชีกห์ในอิรัก
ซึ่งครอบครองที่ดินผืนใหญ่ที่ครอบครัว
ได้รับเพื่อให้ปลูกข้าวสาลี ในช่วงที่ยาก
ลำ�บากเพราะมีการคว่ำ�บาตรทางเศรษฐกิจ
ต่อประเทศ ในสมัยทศวรรษปี 1990 รายได้
ตกต่ำ� ทุกคนเริ่มขายทุกสิ่งเพื่อความอยู่รอด
ทั้งๆ ที่ประสบความยากลำ�บาก คุณยาย
ดูแลเอาใจใส่คนอื่นต่อไป ท่านมีน้ำ�ใจและ
โอบอ้อมอารีเสมอ ถ้ามีแขกมาบ้าน ท่าน
จะนำ�อาหารทุกอย่างที่มีอยู่มาเสิร์ฟ ท่านไม่
เคยนึกถึงวันรุ่งขึ้นว่าตัวท่านเองจะมีอาหาร
พอทานหรือไม่ เมื่อมีคนต้องการความช่วย
เหลือ ท่านจะมอบอะไรก็ตามเท่าที่มีอยู่
เมื่อวันเวลาผ่านไป ท่านต้องขายที่ดิน
ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ จนในที่สุดเหลือแค่ที่ดินผืน
เล็กๆ มีราคาประมาณ 300 ดอลล่าร์ หลัง
จากขายที่ดินผืนสุดท้าย ท่านขอให้ผมเอา
เงิน 200 ดอลล่าร์ ไปลงทุนธุรกิจเล็กๆ สัก
อย่าง ซึ่งอาจช่วยสร้างรายได้มาเลี้ยงดูท่าน
ผมบอกคุณยายว่า “คุณยาย เงินก้อนนี้
เล็กมาก คงไม่ง่ายที่จะลงทุนธุรกิจที่ให้ผล
กำ�ไรด้วยเงินแค่นี้” “หลานเอาไปลงทุนกับ
ธุรกิจอะไรก็ได้” ท่านกล่าว “ระหว่างนี้ยาย
จะอยู่ด้วยเงิน 100 ดอลล่าร์ ส่วนที่เหลือ”
ผมอายุยังน้อย และเพิ่งเริ่มธุรกิจการ
ค้า ผมเพิ่งออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกสี่แบบ
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มูลค่าชิ้นละ 200 ดอลล่าร์ ผมถามคุณยาย
ว่า “คุณยาย อยากได้แบบพิมพ์อันไหน”
ท่านเลือกแบบหนึ่ง
เหลือเชื่อที่ว่าแบบแม่พิมพ์ที่ท่านเลือกนั้น
ดีที่สุด ทำ�ง่ายที่สุด และสร้างรายได้มาก
ที่สุด ไม่นานนักก็ทำ�กำ�ไรถึงเดือนละ 200
ดอลล่าร์ สมัยนั้นเงิน 200 ดอลล่าร์ ก็เยอะ
มากที่อิรัก แพทย์มีเงินเดือน 6 ดอลล่าร์ต่อ
เดือน คุณคงนึกภาพออกถึงมูลค่าของเงิน
200 ดอลล่าร์
เมื่อผมมอบเงินกำ�ไรประจำ�เดือนจาก
แบบแม่พิมพ์ให้ท่าน ท่านคิดว่าผมช่วยท่าน
จากกระเป๋าของผมเอง ผมอธิบายให้ท่าน
เข้าใจว่าผมเองก็ได้รับส่วนกำ�ไรด้วย และ
บอกว่า “คุณยาย นี่พระเจ้ามอบให้ยาย
เป็นกำ�ไร 100% จากแบบแม่พิมพ์ของยาย
ครับ”
แบบแม่พิมพ์เป็นธุรกิจที่เกิดผลดี และ
จัดหาเงินให้คุณยายเป็นเวลา 4-5 ปี
จนกระทั่งคุณยายเสียชีวิต
น่าทึ่งที่ว่าหลังจากท่านเสียชีวิตไม่นาน
แบบแม่พิมพ์ก็หมดประโยชน์ และกำ�ไร
ตกลงอย่างมาก พระเจ้าใช้แบบพิมพ์นั้น
เพื่อจัดหาให้ท่านในช่วงเวลาที่จำ�เป็น ฉัน
เชื่อว่าเป็นเพราะท่านมีน้ำ�ใจ และท่าน
แบ่งปันให้กับผู้อื่น w
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เก็บออมแล้วค่อยซื้อ
หรือซื้อเดี๋ยวนี้จ่ายทีหลัง

วั

นนี้ผมขอแนะนำ�มติสำ�หรับปีใหม่ หรือ
ช่วงเวลาใดก็ตาม ซึ่งรับประกันว่าจะ
ปรับปรุงผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย จริงๆ แล้วเป็น
แง่คิดที่เรียบง่าย คือ อย่าซื้อสินค้าหรือ
บริการใด จนกว่าจะเก็บเงินได้แล้ว
เก็บออมแล้วค่อยซื้อ จับจุดให้ได้ ถึง
แม้ว่าแง่คิดนี้จะได้ผลสำ�หรับการซื้อของชิ้น
ใหญ่ เช่น ทีวี หรือรถคันใหม่ ขอให้ลองดู
อีกตัวอย่างหนึ่งในการ เก็บออมแล้วค่อยซื้อ
หรือซื้อเดี๋ยวนี้จ่ายทีหลัง ในแง่ของค่าเล่า
เรียนมหาวิทยาลัย...
เก็บออมแล้วค่อยซื้อ นักเรียนที่จะเข้า
เรียนมหาวิทยาลัย อาจมองหางานตำ�แหน่ง
ที่ไม่ค่อยสูง ในอุตสาหกรรมที่เขาสนใจ แล้ว
ก็สมัครเรียน ขณะที่หาเงินมากพอเป็นค่า
เรียน หรือว่าเก็บออมสักสองสามปี แล้วจึง
เริ่มเรียนเมื่อเก็บเงินได้มากพอ โดยไม่ต้อง
สะสมหนี้ไปด้วย
ซื้อเดี๋ยวนี้จ่ายทีหลัง กรอบความคิดเช่น
นี้ นักเรียนที่จะเรียนต่อ จะมองหาเงินช่วย
(บ่อยครั้งเป็นสินเชื่อ) สะสมหนี้สินตลอด
หลายปีที่เรียนมหาวิทยาลัย แล้วสำ�เร็จ
การศึกษาโดยมีหนี้สินเชื่อที่ต้องกู้มาเรียน
จำ�นวนหลายแสนบาท
ขณะที่บางคนอาจโต้แย้งถึงคุณค่าของ
การเรียนมหาวิทยาลัยให้จบเร็วที่สุดเท่า
ที่จะเป็นได้ มุมมองของผมก็คือนักเรียนที่
เก็บออมแล้วค่อยซื้อ จะได้เปรียบกว่า เขา
จะมีประสบการณ์ทำ�งานก่อนหน้าและ
ระหว่างที่เรียน ซึ่งช่วยกลั่นกรองสาขาที่
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โดย แม็ต แจ็บส์ เว็บรีพรินท์ ปรับเปลี่ยน

เขาศึกษา ประสบการณ์ดังกล่าวคือส่วนที่
จำ�เป็น ในการประกอบอาชีพใหม่ บ่อยครั้ง
เขาจะมีงานทำ�อยู่แล้วกับบริษัทในสายงาน
ที่เขาชำ�นาญ และจะเริ่มไต่เต้าขึ้นไป เมื่อมี
ปริญญา เขาจะเริ่มต้นงานอาชีพ โดยไม่มี
หนี้สินที่ต้องกู้มาเรียน เขาเริ่มเก็บออม และ
ลงทุนได้ทันที
ส่วนนักเรียนที่ ซื้อเดี๋ยวนี้จ่ายทีหลัง จะ
สำ�เร็จการศึกษาโดยไม่มีประสบการณ์การ
ทำ�งาน ไม่มีงาน และมีหนี้สินก่ายกอง เขา
จะต้องออกไปสู่โลกภายนอก และแข่งขันกับ
พรรคพวกที่พร้อมมากกว่า ผู้ซึ่งเก็บออม
แล้วค่อยซื้อ
ผมคิดว่าหลายคนที่อ่านบทความนี้ มี
กรอบความคิด ซื้อเดี๋ยวนี้จ่ายทีหลัง ข่าวดี
ก็คือ เราเปลี่ยนวิธีการวันนี้ได้ เราก้าว
พ้นเครื่องล่อใจ จากสิ่งที่ทำ�กันจนเป็น
ธรรมเนียม และดำ�เนินชีวิตตามกรอบความ
คิดส่วนตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกรอบความ
คิดใหม่ โดยยึดหลักการเงินที่มั่นคงแน่นอน
และมีปัญญา
จะยากไหม แน่นอน! อาจจะยาก แต่เมื่อ
พิจารณาดูดีๆ ว่าต้องชำ�ระหนี้สินมากแค่
ไหน ก็รับประกันได้ว่าเราจะไม่พอใจกับหนี้
สินก้อนนั้น ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นชั้นยอด
เมื่อนั้นทางเลือกที่เหลืออยู่ก็คือ ยอมรับ
แง่คิด เก็บออมแล้วค่อยซื้อ เลิกซื้อของที่เรา
ไม่มีเงินจ่าย เริ่มเก็บออมเงินแทน จนกว่า
จะซื้อหาได้อย่างสบายใจ w
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การให้
คุณอาจมอบให้ โดยที่ไม่รัก แต่คุณไม่อาจรัก
โดยที่ไม่มอบให้ — เอมี่ วิลสัน-คาร์ไมเคิล
เราควรจะมอบให้ เหมือนกับที่รับไว้ ด้วย
ความยินดี โดยเร็ว และไม่ลังเลใจ แทนที่จะ
มัวนึกถึงผลประโยชน์และให้ด้วยความตระหนี่
— เซเนก้า
อากัปกิริยาที่มอบให้นั้นมีค่ายิ่งกว่าของกำ�นัล
— ปิแอร์ คอร์เนลล์ เลอ แมนทัวร์
การให้โดยที่ไม่รู้สึกว่าได้มอบไป คือการมอบ
ให้ชั้นยอด — แม็กซ์ เบียร์โบม
ความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่รับไว้ แต่มาจากสิ่งที่
เรามอบให้ — เบน คาร์สัน
ความสำ�เร็จไม่ใช่มาจากการหาอะไรต่ออะไร
ให้ได้มากที่สุด ทว่ามาจากการมอบให้สุด
ความสามารถ — ผู้ประพันธ์นิรนาม
คุณค่าของคนเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขามอบให้
ไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถในการรับไว้
— อัลเบิร์ต ไอสไตน์
ผู้ที่เก็บไว้ก็มีน้อย ส่วนผู้ที่แจกจ่ายกลับมีมาก
— เล่าจื๊อ
คุณไม่อาจมีวันที่เพียบพร้อม โดยไม่ได้ทำ�อะไร
เพื่อใครสักคน ผู้ซึ่งไม่มีวันชดใช้คุณคืนได้
— จอห์น วูเดน
คุณมีทุกสิ่งในชีวิตได้ตามที่ต้องการ ถ้าคุณจะ
เพียงช่วยผู้คนมากพอให้ได้รับสิ่งที่เขาต้องการ
— ซิก ซิกล่าร์

ข้อควรคำ�นึง

เมื่อใช้จ่ายก็หมดไป
เมื่อเก็บไว้ก็สูญเปล่า
เมื่อมอบให้คนอื่นเขา
เมื่อนัั้นเรากลับมากมี
— ผู้ประพันธ์นิรนาม

