SME Talk: การออม กระปุกวิเศษ

บทความโดย : ไพศาล เตมีย์

ตอนเด็ก ๆ พวกเราคงเคยได้ ดูหนังเรื่ อง “อลาดินกับตะเกียงวิเศษ” ที่เวลาพระเอกอยากได้ อะไรก็ขอได้ จาก
ตะเกียงวิเศษนันเป็
้ นหนังที่สนุกสนาน และทาเอาเด็ก ๆ พากันฝันน้ อย ๆ ว่าอยากให้ มี “ตะเกียงวิเศษ” อย่างในหนังได้ จริ ง
ๆ เพราะใครได้ ไว้ คงโชคดีเป็ นอย่างยิ่ง แต่เรื่ องก็เป็ นได้ แค่ “ในฝัน”
กลับมาสูโ่ ลกแห่งความเป็ นจริ ง มองไปมองมา ก็เห็นว่ากระปุกที่เราใช้ เก็บเล็กผสมน้ อยทุก ๆ วันตังแต่
้ เล็กจนโต ถ้ า
เปรี ยบไปก็คล้ ายกับ “ตะเกียงวิเศษ” อย่างในหนังเหมือนกัน ต่างกันเพียงไม่ได้ เป็ น ตะเกียง แต่เป็ น “กระปุก” เท่านันเอง
้
ส่วนในด้ านของอิทธิฤทธิ์ของ “กระปุก” แล้ ว ดูไปก็ไม่แพ้ “ตะเกียง” เลย จนอาจพูดได้ วา่ ใครที่มีกระปุกไว้ เก็บสะสมเงินอยู่
อย่างสม่าเสมอแล้ วล่ะก็ แทบจะบอกได้ เลยว่ามี “กระปุกวิเศษ” อยูก่ บั ตัวได้ ทีเดียว
เพราะพออยากจะไปเที่ยวที่ไหน เจ้ าเงิ นออมในกระปุกก็พาไปได้ อย่างใจปรารถนา โดยไม่ต้องรบกวนใครอีก
บางครัง้ ก็ให้ กระปุกช่วยเลือกของขวัญปี ใหม่ ให้ แม่ให้ พอ่ ให้ เพื่อนก็ยงั ได้ จะซื ้อเสื ้อผ้ าสวย ๆ หรื อไปกินเลี ้ยงกับเพื่อน ๆ ใน
งานสาคัญ ๆ กระปุกวิเศษก็ทาให้ ได้ โดยไม่ต้องเข้ าเนื ้อจากเงินที่มีอยู่ตามปกติ ที่สาคัญใครที่ร้ ู จกั เก็บเล็กผสมน้ อยทุก ๆ
วันอย่างสม่าเสมอ ยังได้ สร้ างนิสยั ที่วิเศษให้ กบั ตนเองได้ อีกมากมาย เช่น นิสยั “รักการเก็บออม” ซึ่งใครลองได้ มีนิสยั อันนี ้
ติดตัว รับรองไม่มีทางลาบาก การรู้จกั ค่าของเงิน รู้ จกั การใช้ จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งก็จะทาให้ ชีวิตไม่เป็ นหนี ้เป็ นสินอย่างอีรุง
ตุงนังจนแก้ ไม่ตก เป็ นต้ น
ใครที่มีนิสัยอย่ างที่ว่า ชีวิตมีแต่ สุขสบายอย่ าง “พอเพียง” นี่ยังไม่ ต้องพูดกันถึงว่ า การมีนิสัยเก็บออม
รู้จักหารู้จักใช้ รู้จักเก็บ จะทาให้ มีเงินมีทองพอกทวี แล้ วสามารถนาเงินนัน้ ไปลงทุนทาการค้ า การขายแบบเงิน
ต่ อเงินจนงอกเงยเป็ นคนมีเงินมีทอง กลายเป็ นคนร่ ารวยได้ อีกต่ างหาก
ไปดูได้ ว่าคนร่ าคนรวยที่เคยยากจนไม่มีเงินทองจากกองมรดกมาก่อนมีอยู่มากมาย ล้ วนแล้ วแต่ร้ ู จกั คุณค่าของ
เงินและการเก็บออมแทบทังนั
้ นไม่
้ เคยเห็นมหาเศรษฐี หรื อคนร่ ารวยที่ไหนพร่ าสอนลูกว่า “ใช้ เข้ าไปเถอะเงินไม่ต้องไปเก็บ
มันหรอก เรามันร่ ารวยอยูแ่ ล้ วจะใช้ กนั ทังชาติ
้ ก็ไม่หมด” ก็เห็นแต่ยงั คงสอนลูก ๆ หลาน ๆ ให้ “รู้จกั ใช้ รู้จกั หา รู้จกั เก็บ” กัน
ทังสิ
้ ้น ลูกคนไหนเอาแต่ใช้ สรุ ุ่ยสุร่าย ไม่ร้ ูจกั หา ไม่ร้ ูจกั ออม กลับถูกพ่อแม่ตาหนิเอาด้ วยซ ้า
รู้อย่างนี ้แล้ ว ยังไม่รีบไปหากระปุกมาไว้ ติดบ้ านกันเสียดี ๆ จะให้ ลกู ให้ หลาน ก็ล้วนแต่เป็ นเรื่ องดี มีประโยชน์ทงนั
ั ้ น้
แต่ที่สาคัญอย่าลืมบอกลูกหลานไปด้ วยว่า กระปุกนันจะกลายเป็
้
น “กระปุกวิเศษ” ไปได้ ก็ต่อเมื่อ เจ้ าของกระปุกจะต้ อง
เติมพลังลงไปทุก ๆ วันด้ วยตนเองด้ วย ใครเติมพลังลงไปมากเท่าไหร่ กระปุกนันก็
้ จะวิเศษมากขึ ้นเท่านัน้ ไม่มีหรอกที่เอา
กระปุกวางไว้ เฉย ๆ แล้ วจะวิเศษขึ ้นมาได้ เอง ใครอยากมี “กระปุกวิเศษ” ทาได้ ทงนั
ั ้ น้ แต่ต้องทามันด้ วยตัวเองครับ

