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               ปีท่ี 17    ฉบบัท่ี 4     มนีาคม  2558 

 

 

 

ถาอยากใหลูกใชเงนิเปน 

  

หนึ่งในบรรดาส่ิงที่พอแมตองการใหลูกเรียนรูคือการใช
เงิน  โดยหวังวาลูกจะไดหัดใชเงิน หัดเก็บออม หัดสะสมเงินไวซ้ือ
ของที่ตองการ  และคิดวาลูกจะเรียนรูการใชเงินไดก็ตองมีเงิน  

จึงให pocket money ลูกรายวัน สัปดาห เดือน  หรือจาย
คาแรงใหลูกเมื่อชวยงานในบาน   

 เวลาที่เด็กหรือผูใหญก็ตามไดเงินมา  เขาจะทําอยางไร
กับมัน  เขาก็จะหาทางเอามาใช  เราจึงเห็นการจับจายใชสอย
ของคนจํานวนมากพุงสูงในชวงหลังส้ินเดือนอยูเปนประจํา  การ

ใหเงินเด็กจึงมักเปนการฝกใหเด็กใชเงินมากกวาจะเรียนรูวาควรใช
เงินอยางไร  การมีเงินกลับไปกระตุนความอยากไดอยากมีอยาก
ซ้ือของเด็กข้ึนมาโดยใชเหตุ  ย่ิงไปกวานั้น การใชเงินของเด็กบาง
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ทีก็อาจเปนไปเพื่อซ้ือส่ิงที่ไมจําเปน ไมควร หรือกระทั่งส่ิงที่เปน
พิษเปนภัยตอตัวเองซ่ึงมีอยูดาษด่ืนในยุคสมัยนี้  บางคร้ังพอแมก็

ไมรูไมเห็นเสียดวยซํ้า  การใหเด็กมีเงินในวัยที่ดุลยพินิจในการ
เลือกใชสอยยังไมพรอมจึงไมเปนผลดีตอตัวเขาเองแตอยางใด 

 ถาพอแมไมไดเก็บคาอาหาร คาที่พัก คาซักรีด คารับสง
จากลูก  พอแมก็ไมควรจายคาแรงใหลูกเมื่อลูกถูบาน ลางจาน 
หรือลางรถเชนกัน  งานตาง ๆ ที่เราทําใหลูกเพราะเห็นวาลูก

เปนคนที่เรารัก เปนสวนหนึ่งของครอบครัว  เราจึงยินดีทําให
เขา เพื่อเขา  ถา
เราอยากเห็นลูก

ทํ า ตั ว เป นส วน
ห นึ่ ง ข อ ง
ครอบค รั ว  ก็

ตองใหเขามีสวน
ใ น ก า รทํ า เ พื่ อ
ครอบครัวเทาที่

เหมาะสมกับวัย
และความสามารถ  ถาไปจายเงินใหเมื่อเขาทํางานก็เทากับบอก
เขาวา ที่จริงเขาไมไดสมควรทํางานนั้นในฐานะสมาชิกครอบครัว

ที่ทุกคนควรชวยกันคนละไมคนละมือเพื่อใหชีวิตความเปนอยูใน
ครอบครัวดําเนินไปไดอยางราบร่ืน  แตเราจางใหเขาทํา  งาน
นั้นอยูนอกเหนือบทบาทหนาที่ของเขา  การไดรับคาตอบแทนที่มี

สวนรวมรับผิดชอบงานในบาน  จึงไปขัดขวางการเรียนรูถึง
บทบาทของสมาชิกในครอบครัว การพึ่งพาอาศัย รวมมือ 
ชวยเหลือกันและกันเสีย  ทั้งยังทําใหลูกไมคิดจะชวยจะทําอะไร

หากไมมีคาตอบแทน  เห็นอะไร ๆ เปนเงินเปนทอง  ทําใหเขา
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มองตัวเองและบทบาทของตัวเองผิดไป มองครอบครัวและ
บทบาทของครอบครัวผิดไป 

 การสอนใหลูกเรียนรูเร่ืองการใชเงินไมไดทําดวยการใหลูก
มีเงิน  เด็กไมไดทําตามที่เราบอกใหทํา  แตทําตามที่เห็นเราทํา 

เราไมสามารถสอนลูกใหรูจักประหยัดในขณะที่ ตัวเราใชจาย
สุรุยสุรายได  อยากใหลูกฉลาดในการใชเงิน  เราก็ตองใชเงิน
อยางฉลาดใหเขาเห็น  ถาเราใชเงินเกินตัว มือเติบ หรือตองมีทุก

อยางที่เห็นคนอื่นมี ทุกอยางที่ออกใหม ซ้ือทุกอยางที่ขวางหนา  
นั่นก็คือแบบอยาง บทเรียนที่เราใหแกลูก  ถาลูกเห็นเราซ้ือในส่ิง
ที่จําเปน สมควร คุมคา  ไมซ้ือทุกอยางที่ตองตา แตซ้ือมาแลว

ไมรูจะเอาไปทําอะไร  หรือใชอยูไมนานก็เลิก  นั่นก็จะเปน
แบบอยางการใชเงินที่เราใหเขา 

 ใหเงินลูกเฉพาะเวลาที่มีเหตุที่เขาจะตองใช เชน ข้ึนรถ 
กินขาว ซ้ือของที่เราฝากใหซ้ือ  ไมตองใหเพื่อใหเขามีเงินไวเฉย ๆ  
มีเปนประจํา  ตามปกติไมมีเหตุอะไรใหเด็กใชเงินเองอยูแลว  

เพราะคาใชจายตาง ๆ พอแมหรือผูใหญที่ดูแลเปนผูจายให  เวลา
ที่ลูกตองการซ้ือหรือตองใชอะไร  ถาสมควรซ้ือก็ซ้ือให  ถาไม
สมควรก็ไมตองซ้ือไมวาลูกจะอยากไดเพียงไร  จะรบเราเซาซ้ีหนัก

หนวงปานใด  หรือใคร ๆ คนอื่นเขามีกันหมดก็ตาม  พอแม
ผูใหญตองเปนผูวินิจฉัยใหในชวงที่วิจารณญาณของลูกยังไมสุก
งอม 

 เงินเปนปจจัยที่มีบทบาทและอิทธิพลอยางมากในสังคม  
และชีวิตคนทั้งหลาย  มีผลตอความคิดและการกระทําของคนเรา  

อาจมีผลไดทั้งในทางที่ดีและไมดีตอสังคม  ถาเราใชมันเปน
เคร่ืองมือเพื่อจุดมุงหมายที่ดี  เงินก็เปนส่ิงที่มีประโยชน  แตถา
ตกอยูใตการควบคุมของมัน  ก็จะนําไปสูความโลภ ความเห็นแก
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เงิน ใหความสําคัญแกเงินเหนือกวาอยางอื่น  วิธีที่เด็กจะเรียนรู
เร่ืองเงินและการใชเงินในทางที่ควรไดจึงไมใชดวยการมีเงิน  แต

ดวยการเห็นแบบอยางที่ ดีในการใชเงิน  ประกอบกับการมี
ทัศนคติที่ถูกเกี่ยวกับความสําคัญและความหมายของเงินตลอดจน
การอุปโภคบริโภคตางหาก   

กอนที่ เด็กจะเรียนรูทางออมจากส่ือ  ควรใหเรียนรู
ทางตรงจากประสบการณดวยตนเอง  กอนที่จะใหใชอุปกรณชวย 

เชน เคร่ืองคิดเลข  ควรคิดคํานวณไดดวยตัวเอง  กอนที่จะใหใช
อินเตอรเนท  ควรจะรูจักควบคุมตัวเองไดจากภายในเสียกอนฉัน
ใด  กอนที่จะใหลูกมีเงินไวจับจายไดตามตองการ  ก็ตองบม

เพาะปลูกฝงทัศนะที่เหมาะสมในการอุปโภคบริโภคและดุลยพินิจ
ในการเลือกใชสอยเสียกอนฉันนั้น 

 

 

 

 
บันทึกจากคายพฤกษศาสตร 

 

เชาวันที่ 6 ธ.ค. 2556 ขาพเจากับเพื่อนก็พากันออก

เดินทาง พรอมกับแบกสัมภาระติดตัวไปดวย  จุดหมายก็คือจุดที่
สูงที่สุดบนยอดดอยขุนตาล  พวกเราตองออกเดินทางกันต้ังแต
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เชา..... เนินสุดทายที่ตองเดินขามมันไปช่ือ เนินวัดใจ  เปนทางที่
ชันมาก  ขณะที่ขาพเจาเดินข้ึนนั้นรูสึกปวดขามาก  จนรูสึกวา

เดินตอไปไมไหวแลว..... แตเมื่อข้ึนไปถึงขาพเจาก็รูสึกวามันคุมคา
กับที่ขาพเจาอดทนเดินข้ึนมาบนนี้    ไดเห็นทิวเขาซอนกันไปมา  
ลมเย็น ๆ ที่พัดมาโดนตัวของขาพเจา ทําใหความรูสึกเหนื่อย

มลายหายไป  เปนประสบการณที่ดีทีเดียว  และทําใหขาพเจาได
คิดวาอยาไปยอมอะไรงาย ๆ   ส่ิงที่ไดมาอยางยากลําบากนั้น
มักจะคุมคากับส่ิงที่เราทําเสมอ 

หลังจากนั้นขาพเจาก็เดินลงมาจากยอดเขาขุนตาลและเร่ิม
เดินเขาสูปาจริง  ขาพเจาตองเดินลุยเขาไปในพงหญาที่สูงกวา

หรือพอกับตัวของขาพเจาและเปนทางลาดลง  ในขณะที่เดินใบ
หญาก็จะบาดแขน ขวนหนา และทิ่มตาตลอด  ขาพเจาเจ็บตา
มากแตก็ตองเดินตอไป  เพราะถาขาพเจาหยุดก็อาจจะหลงทางได  

ขาพเจาจึงตองพยายามเดินตอ  และคิดวาการเดินทางก็
เหมือนกับการใชชีวิต ตองมีลําบากบาง  ขาพเจาตองอดทนและ
ผานใหได  ถึงตาขางหนึ่งจะแสบ  แตอีกขางหนึ่งก็ไมไดเปนอะไร  

คิดไดแบบนี้แลวขาพเจาก็อดทนและเดินตอ  ขาพเจาตองปนขาม
ขอนไมทอนใหญที่ลมขวางทาง  บางทีก็มุดพุมไม  มีชวงหนึ่ง
เปนทางลาดชัน  ขาพเจาเห็นเพื่อนสองคนลม  จึงตัดสินใจวาจะ

นั่งและคอย ๆ ไถลลง  แตขณะที่ขยับตัวจะนั่งลงนั่นเอง เปที่
ขาพเจาแบกอยูก็พุงขามศีรษะขาพเจาไป  ทําใหขาพเจากล้ิงลงมา
ตามทาง  ทุกอยางที่เกิดข้ึนมันรวดเร็วมาก  ขาพเจากล้ิงลงมา

กระแทกหินจึงหยุด  คราวนี้ขาพเจาจึงตัดสินใจเดินแทน  แต
ขณะที่ขาพเจาพยายามจะเดิน  ขาพเจาก็สะดุดลมและกล้ิงลงมา
อีกคร้ัง  จนหมดทางชันจึงหยุดกล้ิง  เมื่อขาพเจาลุกข้ึนมามอง

กลับไปก็เห็นวาทางที่กล้ิงลงมาเปนทางที่ยาวมากเลยทีเดียว  แต
ขาพเจาก็ตองเดินตอไป  ทวา ในระหวางนั้นขาพเจาก็อดนึกถึง
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ส่ิงที่เพ่ิงเกิดข้ึนไมไดและน้ําตาก็คอย ๆ ไหลออกมา  มันเปน
น้ําตาที่ไหลออกมาเพราะความรูสึกตกใจผสานไปกับความเจ็บตัว  

แตขาพเจาก็บอกตัวเองวาขณะนี้ไมใชเวลาที่จะมารองไห  ส่ิงที่
เกิดข้ึนคือบทเรียนสอนใจวา ชีวิตในอนาคตก็คลาย ๆ กับการ
เดินทางนี่แหละ  ทางขางหนาอาจจะเจอหนักกวานี้อีกก็ได  ส่ิงที่

เกิดข้ึนเมื่อกี้นี้คือภูมิคุมกันตัวขาพเจา  และขาพเจาก็เดินตอพรอม
กับความรูสึกที่ดีข้ึน  

 

พวกเราเ ดินตอ ไปอีก สักพักก็ถึ งจุดพักทานอาหาร  
หลังจากพักไปช่ัวครูก็ตองออกเดินทางตอ  คราวนี้เจอลําธาร

ขวางอยู  พวกเราตองเดินเลาะไปตามลําธาร  แลวเดินเหยียบ
กอนหินเล็ก ๆ ขามไป  แตกอนสุดทายขาพเจาเห็นวาไมไดจมน้ํา  
ทั้ง ๆ ที่ความจริงแลวจมน้ําเต็ม ๆ   เมื่อขาพเจาเหยียบลงไป

เต็มเทาจึงเปยกแฉะไปหมด  มันทําใหขาพเจาตองบอกตัวเองวา 
คราวหลังอยาเช่ือส่ิงที่ตาเห็นไปทั้งหมด  ควรดูดี ๆ และคิดตาม
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บางทีส่ิงที่เห็นกับส่ิงที่เปนอยูมันไมเหมือนกัน..... ขาพเจานั่งรอบ
กองไฟคุยกับเพื่อนถึงส่ิงที่เกิดข้ึนตลอดวันนี้  ถึงอากาศจะเย็นแต

ความอบอุนที่มี ทําใหขาพเจารูสึกอบอุนและสนุกสนาน  เปน
ความรูสึกที่ดีมาก  เมื่อถึงเวลานอน ตางคนตางแยกยายกันเขา
ไปนอนในเตนทของตน  ตัวของขาพเจานั้น พอหัวถึงพื้นก็หลับ

ผล็อยไปเลย  คงจะเปนเพราะเหนื่อยหนักมาทั้งวัน 

. . . . . เราเดินไปสักพักก็ถึงทางออก  ตอนแรกที่ ได ยิน

เจาหนาที่ที่นําทางบอกวาถึงแลว  หัวใจขาพเจาเตนเร็วดวยความ
ดีใจ  พรอมกันนั้นก็เกิดคําถามข้ึนมาในใจขาพเจา  นี่ขาพเจา
ผานมันมาไดจริง ๆ หรือ  คิดไปแลวส่ิงที่ผานมาก็เหมือนดัง

ความฝน  มันผานมาดวยความรวดเร็ว  ขาพเจาอดถามตัวเอง
ไมไดวา เราผานมาไดอยางไรกัน  ขาพเจาอดรูสึกประหลาดใจ
ไมไดที่ผานมันมาได 

กอนที่จะมาที่นี่ ขาพเจาจินตนาการไปหลากหลายจนเกิด
ความไมอยากที่จะมา  แตพอถึงเวลาจริง ๆ แลว มันก็ไมไดเปน

อยางที่คิดไปเสียหมด  ถึงตอนนี้ขาพเจาจึงตระหนักวาเปนเร่ืองดี
ที่เราจะคิดถึงอนาคต  แตอยาไปกลัวมัน  จงกลาที่จะเผชิญหนา
กับมัน  บางคร้ังมันอาจจะลําบาก  แตส่ิงที่ ไดมาดวยความ

พยายามมักจะคุมคาเสมอ  และสุดทายเมื่อผานมันมาไดแลว  
พอหันกลับไปมองดูมัน  เราก็จะมีความสุขและภาคภูมิใจที่ผานมา
ไดดวยตัวเอง  จะวาไปแลวไมมีอะไรหรอกที่จะทําไมไดถาหากเรา

มีความพยายาม   ขอใหทําไปกอนไมวามันจะดีหรือไมดีก็ตาม  
เพราะคร้ังตอ ๆ ไปมันตองดีข้ึนอยางแนนอน  

 วรัทยา 
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199 หมู่ 6 ถนนสขุาภิบาล 5  ซอย 32  แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 10220 

โทร. 02 792 0670, 02 792 0672  แฟกซ ์ 02 792 0672 

E-mail: waldorfthai@hotmail.com  

www.panyotai.com 

 
 
 
 

ขอเชญิชมภาพกจิกรรมของเด็ก ๆ ไดจ้าก

https://www.flickr.com/photos/panyotai/sets/ 

ตดิตามขา่วสารในแวดวงมนุษยปรัชญาไดท้าง 

facebook.com/Anthroposophical.Group.Thailand  

mailto:waldorfthai@hotmail.com
http://www.panyotai.com/
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และตดิตามสาระของมนุษยปรัชญาไดจ้าก 

anthrothai.weebly.com 


