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การหาเงินของพ่อแม่เพ่ือเลี้ยงลูกและให้มีการศึกษาท่ีดี

ตลอดจนสะสมทรัพย์สมบัติให้ลูกก็ว่ายากแล้ว แต่ที่ยาก
กว่าน้ันก็คือจะทําอย่างไรให้ลูกสามารถรักษาสมบัติไว้ได้
และมีชีวิตที่มีคุณค่าแก่สังคม 

พ่อแม่ที่อยู่ในสถานะเช่นน้ีมีอยู่ไม่น้อยในโลกและในบ้าน
เรา ยิ่งพ่อแม่มีเงินมากเท่าใด ปัญหาก็ยิ่งปวดหัวเท่าน้ัน 
เพราะทรัพย์สิน ท่ีจะ ท้ิงไว้ ใ ห้ลูกมีมาก ลูกก็ต้องมี
ความสามารถสูงยิ่งข้ึนในการรักษาสมบัติเหล่าน้ัน 

วิธีทางการเงินและกฎหมายโอนถ่ายทรัพย์สินให้ลูกน้ันมี
ผู้ให้คําแนะนําไว้มากมายและเป็นเร่ืองง่าย แต่สิ่งท่ียากก็
คือจะถ่ายโอนความบากบั่นขยันหมั่นเพียร ขันแข็งในการ
ทํางาน มีความรอบคอบ มัธยัสถ์รู้จักใช้เงิน ตลอดจน
รู้จักคุณค่าของเงินและการดําเนินชีวิตท่ีพ่อแม่อยากให้ลูก
มีได้อย่างไร 

มิใช่แต่เพียงต้องการถ่ายโอนสิ่งเหล่าน้ีเพ่ือให้รักษาสมบัติ
ไว้ได้จนถึงช้ันลูกหลานต่อไปเท่าน้ัน แต่ต้องการให้ลูกมี
ชีวิตที่มีคุณแค่แก่คนอ่ืนและมีชีวิตท่ีมีความสุขและมี
ความหมายด้วย 

ชีวิตที่มีความหมาย (Meaningful Life) คือชีวิตที่มี
ความสุขท้ังกายและใจ เป็นชีวิตท่ีอ่ิมเอิบมิใช่มีชีวิตเพ่ือ
ตนเองเท่าน้ัน หากมีชีวิตเพ่ือคนอ่ืนด้วย ไม่เห็นแก่ตัว 
คิดเข้าข้างตัวเองเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวอย่างปราศจาก
เหตุผลและวุฒิภาวะ 

ชีวิตเช่นน้ีต่อให้พ่อแม่มีเงินท่วมฟ้าก็ไม่สามารถให้ลูกได้ 
ลูกจะต้องสร้างข้ึนมาเองโดยใช้ความคิดความอ่านท่ีกลั่น
มาจากการอบรมเลี้ยงดูในอดีตและการศึกษา 

พ่อแม่เศรษฐีจํานวนมากคิดว่าการให้เงินลูกใช้มากๆแต่ยัง
เด็ก และเมื่อตายไปแล้วก็มอบมรดกมหาศาลไว้ให้ แล้วก็ 

 

 

 

 

จบกัน ลูกก็จะมีความสุขไปตลอดชีวิตเหมือนความเช่ือ
แบบไทยๆดังสะท้อนในนิยายนํ้าเน่าอยู่เนืองๆ 

ความจริงมิ ได้ เป็นเ ช่นน้ันเลย เราได้ยินเ ร่ืองเล่ า
นานาชาติของ “ช่ัวคนที่สาม” ที่จะทําให้เงินมลายหายไป 
กล่าวคือพ่อในชั่วคนแรกทํางานหนักสะสมเงินทอง ลูกใน
ช่ัวคนที่สองยังทันเห็นพ่อแม่ทํางานหนักหาเงินทอง จึง
ยังพอรู้จักใช้เงินและเห็นคุณค่าเงินถึงแม้ตนเองจะใช้ชีวิต
อย่างสะดวกสบายก็ตาม แต่เมื่อถึงลูกในชั่วคนที่สามซ่ึง
เติบโตมาโดยไม่เห็นการทํางานหนักของพ่อแม่ มีความ 
“เคารพ” ในเงินน้อยเพราะได้มาง่ายๆ โดยไม่ต้องทํางาน
ขาดแรงจูงใจท่ีจะทํางานหาเงิน คราวน้ีก็จะใช้เงินอย่าง
สนุกและเงินก็จะละลายหายไปหมด 

เมื่อกลางปี 2008 Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft 
ยืนยันว่าจะบริจาคเงินท้ังหมดของเขาประมาณ 58,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ ให้การกุศลแทนที่จะให้ลูก 3 คน 
Warren Buffet ก็ได้ประกาศมอบเงินให้มูลนิธิ Bill 
Gates เป็นจํ านวนร้อยละ 95 ของเ งินที่ เขามี ซ่ึ ง
ใกล้เคียงกับที่ Bill Gates มี เพราะเขาเช่ือว่าเงินมากๆ 
จะทํ าลายลู ก เ ขามากกว่ า ทํ า ใ ห้ ลู ก เ ขามี ชี วิ ตที่ มี
ความหมาย 

นักจิตวิทยาบอกว่าสําหรับเงินในตัวของมันเองมิได้
ทําลายลูกเศรษฐี แต่มันทําให้เด็กเหล่าน้ีได้รับเสรีภาพ
มากเกินไป กล่าวคือได้ทุกสิ่งท่ีตนปรารถนา และสภาวะ
น้ีแหละนําไปสู่ความรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิที่จะได้มันโดย
ธรรมชาติจากการเกิดมาเป็นลูก โดยไม่ต้องรับผิดชอบ 
ซ่ึงก็คือความเห็นแก่ตัว และภายใต้ความเห็นแก่ตัวน้ีก็คือ
ความรู้สึกไม่มั่นใจในความมั่นคงของตนเอง กล่าวคือเด็ก
เหล่าน้ีจะเติบโตขึ้นมาโดยถามตนเองอยู่เสมอว่าคนอ่ืนๆ
ชอบเขาเพราะฉันมีอะไร หรือเพราะเป็นตัวฉันจริงๆ 

ผู้เช่ียวชาญบอกว่าสิ่งที่เด็กเหล่าน้ีจะต้องมีหากจะเติบโต
เ ป็นผู้ ใ หญ่ที่ มี คุณภาพ ก็คื อการ พัฒนา อัตลั กษ ณ์ 
(Identity) ของตนเองข้ึนมาโดยตัดขาดจากพ่อแม่และเงิน
ของพ่อแม่ 



นอกจากปัญหาเหล่าน้ีแล้ว เด็กจะอ่อนแอเพราะมีคนช่วย
เหลืออยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นคนรถ เลขานุการ บอดี้
การ์ด คนใช้ ฯลฯ คนพวกน้ีจะเป็นคนช่วยปัดเป่าแก้ไข
ปัญหาให้อยู่เสมอ จนท้ายท่ีสุดแล้วตนเองแก้ไขปัญหาไม่
เป็น มีชีวิตสนุกสนานอยู่ไปวันๆอย่างรกโลก 

พ่อแม่เศรษฐีของเด็กเหล่าน้ีมักใช้เงินถมหลุมที่ลูกเดิน 
เพ่ือลูกจะได้ไม่ต้องลําบากแก้ไขปัญหา แต่ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง การแก้ไขปัญหาหลุมบ่อเหล่าน้ีแหละคือ
การเรียนรู้ชีวิต 

คําถามสําคัญก็คือแล้วพ่อแม่ที่พอมีเงินเป็นมรดกให้ลูก
ควรทําอย่างไร คําตอบก็คือพ่อแม่ต้องวางรากฐานชีวิต
ในลักษณะท่ีทําให้ลูกรู้ว่าเงินเป็นสิ่งท่ีต้องหามาและต้อง
ดูแลเป็นอย่างดี มันไม่ใช่สิทธิอันเกิดจากการเกิดเป็นลูก
คนมีเงินท่ีจะเผาผลาญเงินเล่นอย่างไรก็ได้ 

ผู้เช่ียวชาญแนะนํา 3 ข้ันตอนของการวางรากฐานชีวิต
เช่นน้ีคือ (1) ให้เงินลูกจํากัดจํานวนหน่ึงต่ออาทิตย์หรือ
ต่อเดือนเมื่อเร่ิมไปโรงเรียน เพ่ือให้เขาเรียนรู้เร่ืองของ
ความจํากัด เรียนรู้เร่ืองงบประมาณ รู้จักวางแผนท่ีจะซ้ือ
สิ่งท่ีตนเองต้องการ และประการสําคัญรู้จักผลัดเลื่อน
การได้รับความสุข (Delayed Gratification) 

(2) เมื่อลูกโตข้ึนขนาดวัยรุ่นให้ทํางาน เพ่ือจักได้รู้จัก
คุณค่าของเงิน รู้ว่าเงินแต่ละบาทที่ได้มาน้ันยากเย็น เงิน
ไม่ได้ฉกฉวยเอามาได้จากอากาศหรือจากพ่อแม่ ฝร่ังบอก
ว่า “Earning is Learning” (การหาเงินคือการเรียนรู้) 
ไม่ควรให้ทํางานในบริษัทของครอบครัว เพราะจะได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับความจริงของชีวิต 

(3) พ่อแม่เป็นซูเปอร์โมเดลของลูกในการสอนให้รู้จักอด
ออม รู้จักให้ มีจิตสาธารณะ ซาบซ้ึงในบุญคุณ เด็กทุก
คนจะเลียนแบบพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว ถ้าพ่อแม่ไม่รู้จักการให้
ก็อย่าหวังเลยที่ลูกจะช่ืนชมการให้ 

สุดท้าย “การใช้เงินเป็น” ของพ่อแม่ กล่าวคือรู้จักคิด
ไตร่ตรองการใช้เงิน รู้จักมัธยัสถ์ไม่เสียเงินในเร่ืองที่ไม่
ควรเสีย ทั้งหมดน้ีเป็นบทเรียนที่สําคัญอย่างยิ่งแก่ลูก 

อย่าคิดว่าแค่มีเงินมากๆจะแก้ไขทุกปัญหาของชีวิตได้ 
เมื่อมีเงินแล้วจะมแีต่ความสะดวกสบาย สบายกาย สบาย
ใจ ความทุกข์ไม่มาเยือน และอย่าคิดว่ามีเงินให้ลูกมากๆ
แล้วจะทําให้ลูกมีความสุขในอนาคต 

สะสมเงินให้ลูกในอนาคตสําคัญ แต่ที่สําคัญกว่าคือทํา
อย่างไรให้เขามีความสุข และมีชีวิตที่มีความหมายกับเงิน
ที่สะสมไว้ให้เขาด้วย  

เคร่ืองเคียงอาหารสมอง  

ผู้เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆในปัจจุบัน จะเห็นป้ายคัต
เอาต์ขนาดใหญ่แบบหน้าโรงหนัง สมัยก่อนติดอยู่ริมถนน
นับได้หลายป้ายมาก และคงจะเพ่ิมมากข้ึนกว่าน้ี สิ่งที่
แปลกก็คือภาพที่อยู่บนป้ายเหล่าน้ี 

ภาพในป้ายจะเป็นรูปถ่ายหรือภาพเขียนขนาดใหญ่ของผู้
บัญชาการตํารวจระดับภาคบ้าง รองผู้บัญชาการบ้าง 
ทั้งหมดใส่เคร่ืองแบบชนิดท่ีกําลังเล็งปืนอย่างเท่ก็มีให้
เห็น พร้อมมีช่ือ ยศ และตําแหน่ง ของท่านกํากับไว้ด้วย
อย่างชัดเจน 

หลายป้ายมีข้อความเก่ียวกับบริการของตํารวจคู่กับรูป
ดังกล่าว บ้างก็เป็นข้อความเตือนใจแต่ที่ผมสงสัยก็คือไม่
เคยเห็นภาพแบบเดียวกันของผู้คนระดับแม่ทัพทหารบก
หรือเหล่าอ่ืน หรือข้าราชการพลเรือนเลย (จะมีก็ผู้ว่า
หรือรองผู้ว่าฯราชการจังหวัดเท่าน้ัน) 

คําถามก็คือทําไมมีแต่ตํารวจ ป้ายเหล่าน้ีคงเป็นไปเพื่อ
ประชาสัมพันธ์งานบริการตํารวจท่ีให้แก่ประชาชนและคง
ใช้เงินหลวงค่อนข้างแน่นอน แต่เหตุใดจึงต้องมีรูปแถม
เข้าไปด้วย ผมยังมองไม่เห็นเหตุผลว่าทําไมต้องมีรูป ยศ 
และช่ือของท่านด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนป้ายที่ใช้เงิน
ภาษีของประชาชน 

ถ้าแฟชั่นน้ีดําเนินต่อไป บ้านเราจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
คนท้ังโลกแห่กันมาดูอย่างแน่นอน เพราะผมยังไม่เคย
ประเทศไหนที่เขามีการทําอย่างน้ีเลย 

นํ้าจิ้มอาหารสมอง  

Nothing is so strong as gentleness and nothing 

is so gentle as real strength. 
(Ralph W.Sockman) 

ไม่มีอะไรท่ีแข็งแกร่งเท่าความอ่อนโยน และไม่มีอะไรที่
อ่อนโยนเท่าความแข็งแกร่งที่แท้จริง 


