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พอรวยสอนผมวา
“เธอจะไมมีวันพบกับอิสรภาพที่แทจริง 
ถาเธอไมไดรับอิสรภาพทางการเงิน”

แลวพอก็พูดตอไปวา
“อิสรภาพอาจจะเปนของฟรี แตมันตองแลกมาดวยอะไรบางอยาง”

หนังสือเลมนี้ขออุทิศใหผูที่พรอมจะยอมแลกเพื.อใหไดมา 
ซึ่งอิสรภาพทางการเงิน
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คําขอบคุณ

ความสําเร็จอันเปนปรากฏการณมหัศจรรยของ พอรวยสอนลูก
ทําใหผมไดรูจักเพื�อนใหมๆ จากทั่วโลก

ถอยคําและมิตรภาพจากพวกเขา รวมทั้งเรื�องราวอันน�าทึ่งจากความวิริยะ

อุตสาหะ ความปรารถนา และความสําเร็จจากการที่พวกเขานําเอาหลัก 

ของพอรวยไปใชกับชีวิต เปนแรงบันดาลใจใหผมเขียนหนังสือเลมนี้

พอรวยสอนลูก #2 : เงินสี่ดาน

แนวทางสูอิสรภาพทางการเงิน

ดังนั้นสําหรับเพื�อนๆ ทุกคน ทั้งเพื�อนเกาและเพื�อนใหม ที่ได ใหการ 

สนับสนุนผมอยางเต็มที่เกินกวาที่ผมจะคาดฝน 

ผมขอขอบคุณครับ
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คํานํา

เปาหมายชีวิตของคุณ
คืออะไร?

“โตขึ้นหนูอยากเปนอะไร” 

เชื�อวาแทบทุกคนตองเคยถูกถามคําถามนี้ในสมัยที่ยังเปนเด็ก

ตอนเด็กๆ ผมฝนอยากจะเปนอะไรตอมิอะไรตั้งหลายอยาง ทั้งนัก

ชีววิทยาทางทะเล นักบินอวกาศ ทหารเรือ เจาหนาที่ประจําเรือ นักบิน และ

นักฟุตบอลอาชีพ ทําไมผมถึงอยากเปนคนพวกนี้น�ะหรือ ก็เพราะผมรูสึกสนุก

และตื�นเตน เมื�อไดนึกวาตัวเองมีอาชีพเหลานี้น�ะสิ

ลึกๆ แลวผมวาตัวผมเองโชคดีนะ ที่ไดเปนตั้ง 3 อาชีพที่เคยใฝฝน 

เอาไว นั่นคือ ทหารเรือ เจาหนาที่ประจําเรือ และนักบิน

ตั้งแตไหนแตไร ผมเองไมเคยคิดอยากเปนครู เปนนักเขียน หรือ 

นักบัญชีเลย ผมไมอยากเปนครู เพราะผมไมชอบโรงเรียน ผมไมอยากเปน 

นกัเขยีน เพราะผมสอบตกวิชาภาษาองักฤษสองครัง้ซอน และผมตองเลกิเรยีน

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ เพราะผมไมชอบวิชาบัญชี

แตโลกก็ชางเลนตลก เมื�อโตขึ้น ผมกลับกลายเปนสิ่งที่ตัวเองไมเคย

ชอบมากอน ผมเกลียดโรงเรียน แตวันนี้ผมเปนเจาของธุรกิจดานการศึกษา 

ผมกลายเปนครูสอนผูคนทั่วโลก เพราะผมรักการสอน ผมกลายเปนนักเขียน 
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แมวาในอดตีผมจะสอบตกภาษาองักฤษ หนงัสอื พอรวยสอนลกู ของผม กลาย

เปนหนังสือขายดีติดอันดับของ นิวยอรกไทม ยาวนานกวา 7 ป และยังเปน

หนังสือขายดี 3 อันดับแรกในอเมริกา โดยเปนรองแคหนังสือ The Joy of 
Sex และ The Road Less Traveled เทานั้น ที่น�าตลกกวานั้นก็คือ หนังสือ 

พอรวยสอนลูก และ เกมกระแสเงินสด ของผมเปนหนังสือและเกมเกี่ยวกับ

บัญชี ซึ่งเปนวิชาที่ผมไมเคยเรียนมันรูเรื�องเลย

ทีนี้ลองตั้งคําถามกันใหม เปาหมายของชีวิตคุณคืออะไร

ที่จริงเราสามารถคนพบคําตอบของคําถามน้ีไดดวยแนวคิดที่เรียบงาย 

แตลึกซึ้ง ผานคําสอนของพระเวียดนามรูปหนึ่ง ทาน ติช นัต ฮันน ทานบอก

วา “เสนทางก็คือจุดหมาย” หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การคนหาเสนทางของ 

ตวัเองกค็อืการคนหาเปาหมายในชีวติ เสนทางของคณุไมใชอาชพีทีค่ณุเปน ไมใช

จํานวนเงินที่คุณหาได ไมใชตําแหน�ง และไมใชความสําเร็จหรือความลมเหลว

การคนหาเสนทางของตัวเอง หมายถึงการคนหาวาคุณเกิดมาเพื�อ

อะไร เปาหมายในชีวิตของคุณคืออะไร คุณมีชีวิตอยูเพื�ออะไร และอะไรคือ 

สิ่งที่คุณจะมอบใหกับชีวิตของตัวเอง

เมื�อมองยอนกลับไปในอดตี ผมรูดวีาการไปโรงเรยีนนัน้ไมไดชวยใหผม

คนพบเสนทางของตัวเองเลย ผมใชเวลาสี่ปในโรงเรียนทหาร เรียนและฝก 

เพื�อเปนเจาหนาที่ประจําเรือ ถาผมเลือกท่ีจะทํางานประจําเรือขนนํ้ามันใหกับ 

บริษัทสแตนดารดออยล ผมก็คงไมมีทางคนพบเสนทางชีวิตของตัวเอง 

ไมวาผมจะเลือกเปนเจาหนาที่ประจําเรือหรือนักบินพาณิชย ผมก็ไมม ี

ทางทีจ่ะมาเปนนกัเขยีนหนงัสอืขายดีระดบันานาชาตไิด ไมมทีางไดเปนแขกรบั

เชิญในรายการของโอปราห ไมไดเขียนหนังสือกับโดนัลด ทรัมป และคงไมได 

กอตั้งธุรกิจการศึกษาที่สอนผูประกอบการและนักลงทุนทั่วโลกอยางเชนใน 

ปจจุบัน
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คนหาเสนทางของคุณเอง
หนังสือ พอรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ดาน เปนหนังสือที่สําคัญมากเลม

หนึ่ง ซึ่งไดกลาวถึงการคนหาเสนทางของตัวเอง เพราะคนสวนใหญไมมีทาง

เลือกมากนัก พวกเขาถูกสอนใหเชื�อวา “ตองต้ังใจเรียน เพื�อหางานดีดีทํา” 

โรงเรียนเปนเพียงแคสถานที่ฝกงานของคนในดาน E หรือ S แตไมใชสถาน

ศึกษาที่สอนใหคนเราคนพบเสนทางของตัวเอง

ผมเคยไดยนิเรื�องราวของคนบางคนทีรู่วาตวัเองตองการอะไรตัง้แตยงั

เด็ก พวกเขาเติบโตขึ้นและรูวาตัวเองเหมาะกับการเปนแพทย นักกฎหมาย 

นักดนตรี นักกอลฟ หรือนักแสดง คุณเองก็คงเคยไดยินเรื�องราวของเด็กที่มี

พรสวรรคพเิศษทีต่ดิตัวมาตัง้แตเกดิ แตกน็ัน่แหละ ทัง้หมดนัน้มนักแ็คการคน

พบอาชีพที่ชอบ แตไมใชการคนพบเสนทางชีวิต

แลวคนเราจะคนพบเสนทางชีวิตของตัวเองไดอยางไร
คําตอบของผมก็คือ ผมเองก็อยากรูเหมือนกัน และถาผมแคโบก 

ไมกายสิทธิ์แลวภาพอนาคตของคุณปรากฏขึ้นตรงหนาไดก็คงจะดี

แตก็อยางที่รูกัน ผมไมไดมีไมกายสิทธิ์ และก็ไมรูเหมือนกันวาตอง 

ทํายังไงถึงจะคนพบเสนทางของตัวเอง สิ่งเดียวที่ผมทําไดก็คือ บอกเลาเรื�อง

ราวและวธิกีารทีผ่มเคยทํา เรื�องราวของความเชื�อม่ันในลางสงัหรณ หวัใจ และ

ความรูสึกของตัวเอง ยกตัวอยางเชน ในป 1973 ผมกลับจากสงคราม พอจน

บอกใหผมไปเรยีนตอ เพื�อจะไดเขารบัราชการ เพยีงแคไดยนิคาํแนะนาํ สมอง

ผมก็ปดรับทุกสิ่งทุกอยาง ใจผมเริ่มเปนทุกข ในขณะที่ความรูสึกของผมบอก

กับตัวเองทันทีวา “ไมมีทาง”
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และเมื�อทานแนะนําใหผมกลับไปทํางานที่สแตนดารดออยล หรือไป

เปนนักบินพาณิชย ท้ังสมอง หัวใจ และความรูสึกของผม ก็ยังคงตอบเหมือน

เดิม นั่นคือ “ไม” แมวาทั้งสองอาชีพนี้จะเปนอาชีพที่ยอดเยี่ยมและทําเงินให

มากมายแคไหนก็ตาม

ในป 1973 ผมอายุ 26 ป ตั้งแตเล็กจนโตผมเดินตามคําแนะนําของ

พอตลอดมา นั่นคือไปโรงเรียน เรียนจนจบปริญญา ทํางานไดสองวิชาชีพ ทั้ง

เปนเจาหนาทีเ่ดินเรอืและนักบนิ ปญหากค็อื สิง่ทีผ่มเปนทัง้สองสิง่นีเ้ปนเพยีง

อาชีพและความฝนในวัยเด็กเทานั้น

ตอนอายุ 26 ผมเริ่มโตมากพอที่จะรูวา การศึกษาคือ กระบวนการ ยก

ตัวอยางเชน เมื�อผมตองการเปนคนเดินเรือ ผมก็เขาโรงเรียนเพื�อฝกเปนเจา

หนาทีป่ระจาํเรอื เมื�อผมตองการเรยีนรูวธิกีารบนิ ผมก็เขาโรงเรยีนนาวิกโยธนิ 

ซึ่งใชเวลาสองปในการเปลี่ยนผมจากคนธรรมดาเปนนักบิน หลังเรียนจบจาก

ทั้งสองโรงเรียนดังกลาว ผมเริ่มใหความสําคัญกับโรงเรียนแหงตอไปของผม 

สิ่งแรกที่ผมตองทําก็คือ ตัดสินใจใหไดกอนวาอยากเปนอะไร จากนั้นจึงเลือก

กระบวนการเรียนรูที่จะทําใหผมไดเปนในสิ่งที่ตองการ

โรงเรียนตามแบบแผนน้ันเคยเหมาะและดีสําหรับผม เพราะทําให

ผมบรรลุความฝน ไดทําอาชีพที่เคยอยากเปนในวัยเด็ก แตพอโตขึ้น ทุก

อยางมันไมงายอีกตอไป เพราะไมมีทางไหนที่ติดปายบอกวา นี่คือทางไปสู 

เปาหมายที่ตองการ ผมรูแควาตัวเองไมอยากทําอะไร แตปญหาก็คือ ผมยัง 
ไมรูวาตัวเองอยากทําอะไร

มันคงไมใชเรื�องยาก หากผมคิดแคจะเปลี่ยนอาชีพ เพราะหากผมเกิด

อยากเปลี่ยนอาชีพเปนหมอ ผมก็สามารถเริ่มตนไดงายๆ ดวยการไปสอบเขา

โรงเรียนแพทย หรือถาผมเกิดนึกสนุกอยากเปนนักกฎหมายขึ้นมา ผมก็แค

พยายามสอบเขาโรงเรียนกฎหมายใหได แตในตอนนั้น ผมกลับรูสึกวาชีวิต 

น�าจะมีอะไรที่มากไปกวาการเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนงาน
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ผมยอมรับวาไมเคยคิดถึงเรื�องนี้มากอนเลยในชีวิต จนอายุ 26 ป ผม

เลือกที่จะเริ่มตนมองหาเสนทางใหมในชีวิต ไมใชมองหาอาชีพใหมอีกตอไป

การศึกษาที่แตกตาง
ในป 1973 เปนปสุดทายที่ผมตองทํางานใหกับกองทัพเรือ ในปนั้นผม

ไดประจาํการอยูใกลบานของตวัเองทีฮ่าวาย ตอนนัน้ผมรูแลววาตวัเองตองการ

เดินตามแนวทางของพอรวย ขณะท่ียังทํางานใหกับกองทัพเรือ ผมจึงแบง 

เวลาไปศึกษาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และหลักสูตรการสรางธุรกิจใน 

ชวงสุดสัปดาห เพื�อเตรียมพรอมเปนคนในดาน B และ I 

ในชวงเวลาเดียวกันนั้น ดวยการแนะนําของเพื�อนของเพื�อนอีกที ผม

สมัครเขาเรียนหลักสูตรพัฒนาตัวเอง ดวยหวังวาผมจะไดคนพบตัวเองอยาง

แทจริง หลักสูตรการพัฒนาตัวเองท่ีผมสมัครเรียนนั้นไมเหมือนกับการเรียน

ในหองเรียนท่ัวไป เพราะผมไมไดเรียนมันเพื�อเกรดหรือหน�วยกิต ผมไม 

ตองรูวาตัวเองจะไดเรียนเรื�องอะไร เชนเดียวกับตอนท่ีสมัครเรียนคอรสการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย สิ่งเดียวที่รูและตั้งใจในขณะนั้นก็คือ ผมลงเรียน 

เพื�อคนหาวาอะไรคือสิ่งที่ใชสําหรับตัวเอง

ในคอรสสัมมนาแรกของผม ผูบรรยายวาดภาพงายๆ ภายหนึ่งบน

กระดานใหพวกเราดู :
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รางกาย

ความคิด

อารมณ

จิตวิญญาณ

เมื�อเขยีนภาพดงักลาวเสรจ็ ผูบรรยายไดหนัมาพดูคยุกับพวกเราวา “ใน

การที่จะพัฒนาคนคนหนึ่ง เราจําเปนตองพัฒนาทั้งในดานความคิด รางกาย 

อารมณ และจิตวิญญาณ ไปพรอมๆ กัน”

หลังจากไดฟงคําอธิบายจากเธอ ผมเขาใจเลยวา ทําไมเด็กที่เรียนเกง

ในโรงเรียนหลายคนถึงลมเหลวในชีวิตจริง ที่เปนเชนนี้ก็เพราะโรงเรียนหรือ

การศึกษาตามแบบแผนนั้นสอนแคเรื�องการพัฒนาความคิดเบื้องตนเทานั้น

จนเมื�อเรียนจบครบหลักสูตร ผมจึงไดเรียนรูวา ทําไมผมถึงไมชอบ

โรงเรียน ทั้งๆ ที่ผมรักการเรียนรู แตปฏิเสธไมไดเลยวา ผมเกลียดโรงเรียน

การศึกษาที่เราใชอยูสรางสภาวะแวดลอมที่ดีสําหรับเด็กเรียนเกง แต

ไมใชสภาวะแวดลอมทีเ่หมาะกับผม การศึกษาตามแบบแผนทาํลายจติวญิญาณ

ของผูเรียน แตกลับสงเสริมและกระตุนความกลัวใหมีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ความกลัวตอการทําผิด ความกลัวตอความลมเหลว และความกลัว

ที่จะไมมีงานทํา การศึกษาแบบนี้ปลูกฝงใหผมกลายเปนลูกจางในดาน E และ 

S โรงเรียนไมใชสถานที่สําหรับคนที่ตองการเปน B และ I
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และนั่นอาจเปนเหตุผลที่ดี ที่ทําไมผูประกอบการสวนใหญมักเรียนไม

จบ ไมวาจะเปนโทมัส เอดิสัน ผูกอตั้งเจเนอรัลอิเล็กทริก เฮนรี่ ฟอรด ผูกอตั้ง

ฟอรดมอเตอร สตีฟ จ็อบส ผูกอตั้งแอปเปล บิล เกตส ผูกอตั้งไมโครซอฟต 

วอลต ดิสนีย ผูกอตั้งดิสนียแลนด และมารค ซัคเกอรเบิรก ผูกอตั้งเฟซบุค

ตลอดเวลาที่เขารวมสัมมนา ผูบรรยายย่ิงลงลึกไปในรายละเอียดทั้ง 

สีด่านของการพฒันาศกัยภาพมนษุย ผมย่ิงตระหนกัมากข้ึนวา ผมใชเวลาแทบ

จะทั้งชีวิตอยูกับสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่หยาบกระดาง สี่ปในโรงเรียน

ทหารและหาปกับโรงเรียนฝกบิน ผมแข็งแกรงทางความคิดและทางรางกาย 

มากขึ้น ในฐานะนักบิน ผมแข็งแกรงดานอารมณและจิตวิญญาณ แตทั้งหมด 

ลวนแลวแตเปนความแข็งแกรงทีแ่สดงออกถงึความเปนชาย ขาดความนุมนวล 

และพลงังานทีผู่หญงิม ีหลังจากนัน้ผมไดรบัการฝกใหเปนเจาหนาท่ีกองทพัเรอื 

ฝกการควบคุมอารมณภายใตสภาวการณที่กดดัน ตองพรอมเสมอท่ีจะฆาคน 

และตองฝกจิตวิญญาณใหเขมแข็งพอจนพรอมจะตายเพื�อประเทศชาติ

ถาคุณเคยดูภาพยนตรเรื�อง Top Gun ซึ่งนําแสดงโดย ทอม ครูซ คุณ

คงจะเขาใจถึงโลกแหงความเขมแข็งและการแสดงออกถึงความเปนลูกผูชาย

ของเหลานักบิน ผมชอบชีวิตแบบนั้น และมักทําไดดีเสมอในคราบนักบิน มัน

เปนโลกที่สูกันดวยความเขมแข็ง ไมใชความออนโยน

ในการสัมมนา ผมไดเขาใจถึงเรื�องของอารมณ และไดสัมผัสถึงจิต

วิญญาณของตัวเอง ผมรองไหเยอะมากในการสัมมนาคร้ังนั้น คงเปนเพราะ

ผมมีเรื�องที่เก็บไว ในใจมากมาย ผมเริ่มมองเห็นหลายสิ่งหลายอยางที่เคยมอง

ขาม ระหวางการสัมมนา ผมกอดผูคนมากมาย ซึ่งนั่นเปนสิ่งที่ผมไมเคยทํามา

กอนเลยในชีวิต แมกระทั่งกับพอของตัวเอง

ตอนคืนวันอาทิตย ผมแทบไมอยากอําลาการสัมมนาที่ดีในครั้งนั้น มัน

เปนงานที่ออนโยน เต็มไปดวยความรัก และสภาพแวดลอมที่แสนจะจริงใจ 

แตพอถึงเชาวันจันทร ผมก็ตองกลับมาพบกับชีวิตแบบเดิมๆ ท่ีแวดลอมไป

ดวยนักบินผูแข็งแกรง กาวราว อุทิศทุกสิ่งทุกอยางใหกับการบิน การฆา และ

พรอมตายเพื�อประเทศชาติ
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หลงัจบการสัมมนาในสดุสปัดาหนัน้ ผมรูเลยวาถงึเวลาของการเปลีย่นแปลง

แลว ผมรูวิธีพัฒนาตัวเองในดานอารมณและจิตวิญญาณ เพื�อปรับเปลี่ยน

ตัวเองใหเปนคนใจดี สุภาพออนโยน และรูจักเห็นอกเห็นใจผูอื�นมากขึ้น ซึ่ง

ทั้งหมดน้ันเคยเปนเรื�องยากสําหรับผมในอดีต เพราะนั่นเปนสิ่งที่ตรงกันขาม

กับสิ่งที่ผมไดรับการฝกฝนจากโรงเรียนทหารและโรงเรียนฝกบินตอสู

ผมไมเคยคิดจะหวนกลับไปสูระบบการศึกษาแบบเดิมอีกเลย ผมไม

เคยปรารถนาจะเรียนเพื�อเกรด ปริญญา การเลื�อนตําแหน�ง หรือหนังสือรับ

รองใดๆ ทุกครั้งที่ผมตัดสินใจเรียนไมวาจะหลักสูตรใดหรือโรงเรียนใด ผมไป

เพื�อเรียนรู ไปเพื�อพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น เกงขึ้น ไมใชเพื�อเกรด ปริญญา หรือ

กระดาษใดๆ อีกตอไป

การเปนเดก็ทีเ่ตบิโตในครอบครวัทีม่พีอแมเปนคร ูเกรดของคุณ โรงเรยีน 

และมหาวิทยาลัยที่คุณเรียนจบมา คือทุกสิ่งทุกอยาง เชนเดียวกันกับเหรียญ

และสายสะพายที่อยูบนหนาอกของนักบินกองทัพเรือ การศึกษาตอขั้นสูงจาก

โรงเรียนที่มีชื�อเสียงแสดงถึงสถานะและตัวตนของคุณ ในความคิดของคน

พวกน้ี คนทีเ่รยีนไมจบถกูมองเปนคนตํา่ชัน้กวา คนท่ีเรยีนจบปรญิญาโทมองวา

คนทีจ่บแคปรญิญาตรีนัน้ตํา่ตอยกวา ในขณะทีค่นเรยีนจบปรญิญาเอกก็รูสกึวา

ตัวเองนั้นสูงสงและวิเศษวิโสเสียเต็มประดา ตอนอายุ 26 ป ผมตัดสินใจที่จะ

ไมกลับไปสูโลกใบเดิมๆ ใบนั้นอีกตอไป
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วิธีคนหาตัวเอง
อานถึงตรงนี้ หลายทานอาจสงสัยวา ผมเสียเวลาเลาเรื�องการศึกษา 

นอกแบบแผนทําไมตั้งยืดยาว

เหตุผลก็คือ การสมัครเขาคอรสสัมมนาเรื�องการพัฒนาตัวเองในครั้ง

แรกนี้จุดไฟรักการเรียนรูของผมขึ้นมาใหม ซึ่งในคอรสดังกลาวไมได ใชการ 

เรียนการสอนแบบในโรงเรียน หลังจบการสัมมนา ผมกลายเปนคนเสพติด

การเรยีนรู จากสมัมนาหน่ึงสูอกีสมัมนาหน่ึง เพื�อคนหาความเชื�อมโยงระหวาง

รางกาย ความคิด อารมณ และจิตวิญญาณของตัวผมเอง

ยิ่งผมศึกษามากเทาไหร ผมก็ยิ่งเขาใจถึงการศึกษาตามแบบแผนที่ผม

เคยไดรับมา ผมเริ่มถามคําถามกับตัวเอง อาทิ

 ทําไมเด็กสวนใหญไมชอบโรงเรียน 

 ทําไมมีเด็กเพียงสวนนอยเทานั้นที่ชอบโรงเรียน

 ทําไมคนเรียนเกงหลายคนถึงไมประสบความสําเร็จในชีวิตจริง

 โรงเรยีนฝกใหเราเตรียมพรอมรบัมอืกบัโลกแหงความเปนจริง จริงหรอื?

 ทําไมผมเกลียดโรงเรียน แตกลับรักการเรียนรู

 ทําไมคุณครูสวนใหญถึงจน

 ทําไมโรงเรียนแทบไมสอนเราเกี่ยวกับเรื�องของเงินเลย

คําถามเหลาน้ีทําใหผมกลายเปนนักเรียนที่สนใจเรื�องการศึกษานอก

ระบบของโรงเรียน ยิ่งผมศึกษามากเทาไหร ผมก็ยิ่งเขาใจวาทําไมผมถึงไม 

ชอบโรงเรยีน และทําไมโรงเรยีนถงึลมเหลวในการพฒันาเดก็ๆ แมแตเดก็ทีส่อบ 

ไดเกรดเอก็ตาม

ความอยากรูอยากเห็นดังกลาวกระทบกับจิตวิญญาณและตัวตนของ

ผม และพาผมมาสูการเปนผูประกอบการดานการศึกษาอยางเชนในปจจุบัน 
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ถาไมมีคนสนใจในเรื�องนี้ คงยากที่ผมจะกลายมาเปนนักเขียนและผูพัฒนา 

เกมประกอบการศึกษาได การศึกษาในเรื�องที่ตรงกับจิตวิญญาณของผมพา 

ผมกาวเขาสูเสนทางของชีวิต

เทาที่ผมศึกษา ดูเหมือนวาเสนทางของชีวิตเรานั้นมักไมไดเกิดจากการ 

คิดอาน แตเสนทางของชีวิตมักถูกคนพบโดยจิตใจของตัวเราเอง

แตนั่นไมไดหมายความวาคนเราจะไมมีทางพบกับเสนทางของตัวเอง

ดวยระบบการศึกษาตามแบบแผน เพราะจะวาไปก็มีหลายคนที่ทําได และคน

พบเสนทางของตัวเองตั้งแตสมัยยังอยูในโรงเรียน แตก็มีอีกหลายคนที่ไมพบ 

กับเสนทางของตัวเองดวยกระบวนการศึกษาแบบเดิม

ทําไมเสนทางชีวิตจึงเปนสิ่งสําคัญ
มีคนจํานวนไมนอยท่ีทํางานหาเงินไดเยอะ แตเกลียดงานของตัวเอง 

ที่แยกวานั้นก็คือ คนบางคนหาเงินไดนอย แถมยังเกลียดงานของตัวเองอีก 

คนสวนใหญลวนแลวแตทํางานเพื�อเงินดวยกันทั้งนั้น

เพื�อนรวมชั้นคนหนึ่งของผมที่ศูนยฝกพาณิชยนาวี เขารูตัวดีวาเขาไม

ชอบใชชีวิตอยูกลางทะเลเลย เมื�อเรียนจบเขาจึงตัดสินใจหนีชีวิตบนเรือไป

ศึกษาตอที่โรงเรียนกฎหมาย เขาใชเวลาเรียนนานสามป ในที่สุดก็ออกมาเปด

สํานักงานกฎหมายของตัวเอง เพื�อเปนคนในดาน S

เขาเสยีชวีติตอนอายุ 50 ตนๆ เขาประสบความสําเรจ็ในอาชพีนกักฎหมาย 

แตไรความสุข เขามีสองอาชีพเหมือนกับผมตอนอายุ 26 แมวาเขาจะเกลียด

อาชีพนักกฎหมายแคไหน แตเขาก็ยังเลือกที่จะเรียนกฎหมายเพื�อครอบครัว 

เพื�อลูกๆ เพื�อมีเงินมาผอนบานและจายคาใชจายตางๆ ในชีวิต

หนึ่งปกอนหนาท่ีเขาจะเสียชีวิต ผมพบกับเขาในงานคืนสูเหยาที่เมือง

นิวยอรก เขาพูดกับผมแบบเศราๆ วา “คนรวยอยางพวกคุณไดทุกสิ่งทุกอยาง 

พวกเขาไมเคยใหอะไรผมเลย ผมเกลียดสิ่งที่ผมทํา เกลียดคนที่ผมทํางานให”
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“แลวทําไมคุณไมเลือกทําอยางอื�นละ” ผมถาม

“ผมหยุดทํางานไมได ลูกคนโตของผมกําลังจะเรียนตอมหาวิทยาลัย”

น�าเสียดาย ท่ีสุดทายเขาตองเสียชีวิตลงดวยอาการหัวใจวายกอนที่

ลูกสาวของเขาจะเรียนจบ

เขาทําเงินไดมากมายจากการฝกอบรมดานอาชีพของเขา แตเขาก็เปน

คนโมโหราย ใชชีวิตอยางไรความสุข และในไมชารางกายของเขาก็ทรุดโทรม

ตามอารมณและจิตวิญญาณของเขา

ผมรูดวีานีอ่าจเปนตวัอยางท่ีดจูะสุดโตงไปสกัหน�อย คนสวนใหญอาจไมรู

สกึเกลยีดงานของเขาเทากบัทีเ่พื�อนของผมรูสกึ ทีเ่ลาใหฟงกเ็พื�อแสดงใหเหน็

ปญหาของคนทีต่ดิอยูกบัวชิาชีพ และไมสามารถคนพบวถิทีางในแบบของตัวเอง

สําหรับผม นี่คือจุดออนของระบบการศึกษาตามแบบแผน คนนับลาน

ที่เรียนจบจากโรงเรียนกลายเปนคนที่ตองติดอยูในกับดักของงานที่พวกเขาไม

ชอบ พวกเขารูดีวา มีบางสิ่งบางอยางหายไปจากชีวิตของพวกเขา คนจํานวน

มากติดอยูในกับดักทางการเงิน หาเงินไดเพียงแคพอเลี้ยงชีวิตรอด อยากทํา

เงินใหไดมากขึ้น แตก็ไมรูวาจะตองทําอยางไร

ดวยเหตุที่ไมเคยตระหนักถึงชีวติในดานอื�น คนสวนใหญเลือกท่ีจะกลับ

ไปเรียนตอและมองหาอาชีพใหม หรืองานใหมที่ใหเงินเดือนเพิ่มขึ้นในดาน E 

และ S โดยไมเคยคิดถึงโลกของ B และ I ที่อยูอีกดานหนึ่งเลย

เหตุผลที่ผมกลายมาเปนครู 
เหตุผลหลักที่ผมเลือกมาเปนครูในดาน B ก็คือ ความปรารถนาที่จะให

ความรูทางการเงิน ผมอยากท่ีจะสรางการศกึษาในเรื�องนี้ใหเกดิขึน้สาํหรบัคนท่ี

ตองการเรียนรู ไมวาเขาคนนั้นจะมีรายไดแคไหน หรือเรียนจบดวยเกรดเฉลี่ย

ระดบัใดกต็าม และน่ันคือเหตุผลท่ีบรษิทั Rich Dad คิดคน เกมกระแสเงินสด
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ขึ้นมา ความสวยงามของเกมน้ีก็คือ เปนเกมที่ออกแบบสําหรับใหผูเลน 

สอนกันเอง โดยไมจําเปนตองจางครูคาตัวแพงหรือตองนั่งเรียนในหองเรียน 

แบบเดิมๆ ปจจุบัน เกมกระแสเงินสด ไดรับการแปลไปแลวกวา 16 ภาษา 

และมีคนเคยเลนเกมนี้แลวหลายลานคนทั่วโลก

และทุกวันนี้ บริษัท Rich Dad ก็มีหลักสูตรทางการเงินรวมทั้งบริการ

จัดหาโคชและพ่ีเลี้ยง เพื�อชวยใหคนไดเรียนรูทางการเงิน เปนหลักสูตรที ่

พัฒนาขึ้นสําหรับคนที่อยากยายจากดาน E และ S ไปยังดาน B และ I ใน

เงินสี่ดาน

แมจะไมมีการรับประกันวาคนเราทุกคนสามารถประสบความสําเร็จ 

เปนคนในดาน B และ I ได แตอยางนอย เราก็มีวิธีการที่จะพาคุณเขาถึงดาน

ที่คุณตองการ

การเปลี่ยนแปลงไมใชเรื0องงาย
สําหรับผม การเปลี่ยนดานนั้นไมใชเรื�องงายเลย เพราะมันไมใชการ

ทํางานหนักในดานความคิดเพียงอยางเดียว แตตองอาศัยความแข็งแกรง 

ทางดานอารมณและจิตวิญญาณดวย การที่ผมเติบโตมาในครอบครัวที่มีการ 

ศึกษาสูงแบบคนในดาน E ซึ่งใหคุณคากับการศึกษา ความม่ันคงในงาน 

สวัสดิการ และบํานาญจากรัฐ ยิ่งทําใหการปรับเปลี่ยนไปสูดานที่ตองการ 

ของผมนั้นยากมากข้ึนไปอีก เพราะผมตองทําในส่ิงที่ตรงกันขามกับคําเตือน 

ความเห็น คําวิพากษวิจารณของคนในบาน เพื�อเปลี่ยนไปเปนผูประกอบการ 

และนักลงทนุ ตวัอยางของคานยิมท่ีผมตองพยายามท่ีจะไมใหความสาํคญั ไดแก

 “แตเธอตองมีงานทํานะ”

 “เธอกําลังทําเรื�องที่เสี่ยงเกินไป”

 “ถาเกิดเธอลมเหลวขึ้นมาละ จะทํายังไง”

 “กลับไปเรียนตอปริญญาโทซะ”
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 “เรียนใหจบปริญญาเอก จะไดทําเงินไดมากขึ้น”

 “คนรวยเปนคนโลภ”

 “ทําไมเงินถึงสําคัญกับเธอนัก”

 “เงินทําใหเธอมีความสุขไมไดหรอก”

 “จงใชชีวิตใหตํ่ากวาฐานะ”

 “ปลอดภัยไวกอน ปลอยวางความฝนของเธอซะบาง”

การควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย
ผมพูดถึงเรื�องของการพัฒนาดานอารมณและจิตวิญญาณ ก็เพราะ 

สองส่ิงนี้คือตัวแปรสําคัญในการเปล่ียนแปลงชีวิตของคุณ ยกตัวอยางเชน 

มันยากมากท่ีจะบอกคนอวนวา “จงกินใหนอยลงและออกกําลังใหมากขึ้น” 

การควบคุมนํ้าหนักและการออกกําลังกายถือเปนเรื�องที่สมเหตุสมผล แต 

คนอวนสวนใหญไมไดกินเพราะวาพวกเขาหิว พวกเขากินเพราะตองการ 

เติมเต็มความวางในอารมณและจิตใจของตัวเองตางหาก เมื�อคนกลุมนี้เขา

โปรแกรมการควบคมุนํา้หนักและออกกาํลังกาย มนัจงึเปนเพยีงความพยายาม

ในดานความคิดและรางกายเทานั้น แตไมไดมีการพัฒนาเรื�องของอารมณ 

และจิตใจเลย และน่ันคือสาเหตุที่ทําใหพวกเขาทนควบคุมอาหารไดเพียงแค

ชั่วคราว ลดนํ้าหนักตัวลงไปไดสักประมาณหนึ่ง สุดทายก็จะกลับมามีนํ้าหนัก

ตัวมากกวาตอนเริ่มลดและควบคุมอาหารเสียอีก

เหตุผลนี้เปนเหตุผลเดียวกันกับเรื�องของการยายดานในเงินสี่ดาน 

การบอกตัวเองวา “ฉันกําลังจะกลายเปนผูประกอบการในดาน B” เปนความ

พยายามท่ีไมตางกับคนติดบุหรี่ที่ชอบพูดวา “พรุงนี้ฉันจะเลิกบุหร่ี” การสูบ

บุหรี่นั้นเปนการเสพติดทางรางกาย ที่มีผลมาจากเรื�องของอารมณและจิตใจ 

หากขาดการสนับสนุนในเรื�องดังกลาว คนสูบบุหรี่ก็ยังจะคงสูบบุหรี่ตอไป 

เชนเดียวกันกับพวกติดสุรา ติดเซ็กซ หรือพวกบาช็อปปง การเสพติดไมวา
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จะเปนเรื�องใด ก็ลวนแลวแตเปนความพยายามเพื�อเติมเต็มจิตใจของตัวเอง 

ทั้งสิ้น

และนั่นคือเหตุผลท่ีบริษัทของผมมีหลักสูตรพัฒนาดานความคิดและ

รางกาย รวมทั้งจัดหาโคชและพี่เล้ียงเพื�อชวยคุณเปลี่ยนแปลงดานอารมณ

และจิตวิญญาณดวย

มีคนเพียงไมกี่คนเทานั้น ที่สามารถเดินทางเพียงลําพังได ตัวผมเอง 

ถาไมมีพอรวยคอยฝกสอน และไมมีคิม –ภรรยาของผมคอยสนับสนุน ผมก็ 

คงมาถึงวันนี้ไมได มีหลายครั้งท่ีผมคิดจะเลิกและยอมแพ ถาไมมีคิมและ 

พอรวย ปานนี้ผมเลิกทุกสิ่งทุกอยางไปนานแลว

ทําไมนักเรียนเกรดเอถึงลมเหลว
ลองพิจารณาที่แผนผังกันอีกสักครั้ง แลวคุณจะเขาใจวาทําไมนักเรียน

เกรดเอถึงลมเหลวในโลกทางการเงิน

รางกาย

ความคิด

อารมณ

จิตวิญญาณ
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คนเราสามารถพัฒนาความคิดใหสูงขึ้นได แตหากพวกเขาไมไดรับ 

การฝกฝนดานอารมณแลวละก็ พวกเขาก็จะไปไมไดไกล เพราะความกลัวจะ

คอยหยุดยั้งพวกเขาไมใหทําในสิ่งที่ตองทํา และนั่นคือเหตุผลที่ทําใหนักเรียน

เกรดเอจํานวนไมนอยเปน “อัมพาตทางการคิดวิเคราะห” กลาวคือ ไดแต 

ศึกษาลึกลงไปในรายละเอียด แตทําอะไรไมเปนสักอยาง

สภาวะอัมพาตทางการคิดวิเคราะหนี้ มีสาเหตุมาจากระบบการศึกษา 

ที่ลงโทษนักเรียนที่ทําผิด ถาคุณลองคิดใหดี นักเรียนเกรดเอเรียนไดเกรดเอ 

ก็เพราะพวกเขาทําผิดนอยกวาคนอื�น ปญหาซึ่งเกิดจากการพยายามไมทําผิด 

ก็คือ คนที่ไมทําความผิดหรือผิดนอยที่สุดก็คือ คนที่ไมทําอะไรเลย และคนที่

มักทําผิดก็คือ คนที่พยายามจะลองและเรียนรู เพื�อเอาชนะเกมของชีวิต

ลองเปรยีบเทยีบประธานาธบิดีคลนิตันกบัประธานาธบิดบีชุดกู็ได คลินตนั 

ไมยอมรับวาเขามีเพศสัมพันธกับคูกรณี ในขณะที่บุชไมเคยจําวาเขาทํา 

ความผิดอะไรบางสมัยท่ีเปนประธานาธิบดี การทําผิดพลาดคือเครื�องยืนยัน 

วาเรายังคงเปนมนุษย ตรงกันขาม การโกหกปกปดในสิ่งที่ไดกระทําผิดไปนั้น

เปนอาชญากรรมที่เรียกกันวา การใหความที่เปนเท็จ

ทุกครั้งที่โธมัส เอดิสัน ถูกวิพากษวิจารณเรื�องความผิดพลาดในการ

ผลิตหลอดไฟ 1,014 ครั้ง กอนที่พวกเราจะมีหลอดไฟใชกันอยางเชนทุกวัน

นี้ เขามักพูดเสมอวา “ใครบอกวาผมลมเหลว 1,014 ครั้ง ผมคนพบวิธีที ่

หลอดไฟจะไมทํางาน 1,014 วิธีตางหาก”

หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เหตุผลท่ีคนสวนใหญยังไมประสบความสําเร็จ ก็

เพราะพวกเขายังลมเหลวไมมากพอ

เราลองมาดูกันที่แผนผังอีกครั้ง
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รางกาย

ความคิด

อารมณ

จิตวิญญาณ

หนึ่งในเหตุผลที่คนจํานวนมากตองยึดติดกับความม่ันคงในงาน ก็ 

เพราะพวกเขาขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ และใชความกลัวเปน

เครื�องหยุดยั้งชีวิตของตัวเองเอาไว

สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ผมไดรับจากโรงเรียนทหารและกองทัพเรือก็คือ 

โรงเรียนแหงนี้ชวยพัฒนาผมท้ังในเรื�องของจิตวิญญาณ อารมณ ความคิด 

และทางรางกาย แมวามันจะเปนกระบวนการเรียนรูที่คอนขางหนักและ 

แขงขันกันสูง แตมันก็ชวยฝกฝนใหพวกผมพรอมรับมือกับงานที่แสนจะ 

อันตรายไดเปนอยางดี

เหตุผลทีผ่มคิดคน เกมกระแสเงนิสด ข้ึนมา กเ็พราะเกมเปนเครื�องมือ

ทางการศึกษาที่ทําใหเกิดการเรียนรู ในทุกมิติ การเลนเกมมีประโยชนมากกวา

การอานและการนัง่ฟงบรรยาย เพราะเกมจะชวยพฒันาคณุทัง้ในดานรางกาย 

ความคิด อารมณ และจิตวิญญาณไดเปนอยางดี
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เกมกระแสเงินสดถูกออกแบบใหผูเลนไดลองทําผิดเก่ียวกับเรื�องเงิน 

ใหมากที่สุดเทาท่ีจะทําได และสงเสริมใหผูเลนไดเรียนรูจากความผิดพลาด 

เหลานั้น ซึ่งในมุมมองของผม วิธีนี้คือวิธีเรียนรูเกี่ยวกับเงินที่ดีที่สุด

เสนทางคือจุดหมาย
ถึงวันนี้ มีชมรมเกมกระแสเงินหลายพันแหงกอตั้งข้ึนมาในทุกมุมโลก 

เหตผุลทีต่องมชีมรมเหลานีก้เ็พราะ ชมรมเปนท้ังหลมุหลบภยั และแหลงพกัพงิ

ทางความคิด ดวยการรวมเลนเกมกับชมรมเกมกระแสเงินสด คุณจะไดพบ 

กับเพื�อนๆ ที่มีความคิดคลายกันกับคุณ ผูคนที่มุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ไปในทางที่ดี ไมใชกลุมคนที่เอาแตนั่งพูดคุยถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น

(ในประเทศไทยมกีารเลนเกมกระแสเงนิสดอยางเปนทางการ โดยชมรม 

พอรวยสอนลูกแหงประเทศไทย ติดตามรายละเอียดไดที่ www.richdadthai 

.com – ผูเรียบเรียง)

ชมรมเกมกระแสเงินสดไมมีขอจํากัดดานพื้นฐานการศึกษา ทุกคนท่ี

ปรารถนาจะเรียนรูและเริ่มตนเปลี่ยนแปลงตัวเอง สามารถเขารวมกิจกรรมได 

ทุกคน ในขณะเลนเกม คุณจะไดลองทําผิดมากมายภายใตสภาวการณ 

ทางการเงินที่แตกตางกัน และจะไดเรียนรูผานความผิดพลาดเหลานั้น โดย

ใชเงินกระดาษ

ชมรมเกมกระแสเงินสดไมใชชมรมที่สอนใหคุณรวยภายในชั่วขาม

คืน แตชมรมเกมกระแสเงินสดจะสนับสนุนการพัฒนาทางความคิด อารมณ 

จิตวิญญาณ และรางกายของคุณในระยะยาว เพื�อใหคุณกาวไปสูสิ่งที่ 

ตองการ สวนจะไปสูเปาหมายชาหรือเร็วนั้น ทั้งหมดขึ้นอยูกับตัวคุณเอง

หลังจากไดเลนเกมสัก 2- 3 ครั้ง คุณจะเริ่มมีไอเดียดีๆ ในการสราง 

ทรัพยสินใหกับตัวเอง ซึ่งอาจจะเปนธุรกิจ อสังหาริมทรัพย ตราสารการเงิน 
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หรือสินคาโภคภัณฑ ไมวาจะเปนทรัพยสินประเภทใดก็ลวนแลวแตดีสําหรับ 

คุณทั้งสิ้น

บทสรุป
การคนพบเสนทางของตัวเองอาจไมใชเรื�องงาย เพราะจนถึงทุกวันนี้ 

ผมเองก็ยังไมแน�ใจวาตัวเองอยูบนเสนทางที่ใชหรือไม ก็อยางที่ทุกทานทราบ 

คนเรามีเรื�องตองสูญเสียตลอดเวลา และไมใชเรื�องงายที่จะไดอะไรกลับคืน

มาเมื�อเราสูญเสียมันไปแลว

แตถาคุณเร่ิมรูสึกวาดานที่คุณอยูนั้น ไมใชดานท่ีเหมาะสมสําหรับคุณ 

หรือเสนทางที่คุณกําลังเดินนั้นไมใชเสนทางชีวิตที่คุณอยากเปน ผมแนะนํา 

ใหคุณลองฟงเสียงหัวใจตัวเองและมองหาเสนทางชีวิตที่เหมาะสม คําพูด 

เหลานี้คือตัวชี้วัดวา น�าจะไดเวลาที่คุณตองออกตามหาตัวเองแลว

 “ฉันเหมือนตองทํางานกับคนที่ตายแลว”

 “ฉันรักงานของฉัน แตฉันอยากไดเงินมากกวานี้”

 “ฉันอยากใหถึงวันหยุดเร็วๆ จัง”

 “ฉันอยากมีอะไรที่เปนของตัวเองบาง”

 “ถึงเวลาเลิกงานหรือยัง”

นองสาวของผมเปนนักบวชในศาสนาพุทธ เสนทางชีวิตของเธอถูกขีด

เขียนขึ้นมาเพื�อชวยเหลืองานทานดาไล ลามะ เปนเสนทางที่ไมมีคาจางให แต

แมเธอจะไมไดเงิน หรือไดเพยีงเลก็นอย ก็ใชวาเธอจะตองเปนนกับวชทีย่ากจน 

ปจจุบันเธอมีอสังหาริมทรัพยใหเชาและมีการลงทุนในทองคําและเงิน ความ

แขง็แกรงทางจิตวญิญาณและความรูทางการเงินทีเ่ธอม ีทาํใหเธอสามารถเดนิ

บนเสนทางที่เลือกได โดยไมตองกระเบียดกระเสียรเรื�องเงินๆ ทองๆ
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หลายๆ ครั้งผมเคยแอบรูสึกดี ท่ีเคยถูกตีตราวาเปนเด็กโงในโรงเรียน 

เพราะแมมันจะทําใหผมรูสึกเจ็บปวดทางอารมณไปบาง แตมันก็เปนความเจ็บ

ปวดที่ทําใหผมคนพบเสนทางของตัวเอง ซึ่งนั่นก็คือ การเปนครู เชนเดียวกัน

กับนองสาวของผม ผมเลือกที่จะเปนครู แตนั่นก็ไมไดหมายความวา ผมจะ 

ตองเปนครูที่ยากจน

ทานติช นัท ฮันน กลาววา “เสนทางคือจุดหมาย” คุณละ คนพบเสน

ทางชีวิตของตัวเองหรือยัง
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บทนํา

“คุณอยูดานไหนของเงินสี่ดาน”

คุณอยากมีอิสรภาพทางการเงินหรือเปลา?

หากคุณเปนคนหนึ่งที่ตองการควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเอง 

หนงัสือ พอรวยสอนลูก#2 : เงนิสีด่าน เลมนี ้คือหนังสอืทีเ่ขยีนขึน้มาเพื�อคณุ 

ในโลกทางการเงิน เราสามารถแบงคนออกเปน 4 กลุม ตามวิธีการ

สรางรายไดของพวกเขา ซึ่งไดแก

E (Employee) - ลูกจาง

S (Small Business/Self-employed)

                     - เจาของธุรกิจขนาดเล็ก/

    ผูประกอบอาชีพอิสระ

B (Big Business) - เจาของธุรกิจขนาดใหญ

I (Investor) - นักลงทุน
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เราทุกคนลวนอยูในดานใดดานหนึ่งของ “เงินสี่ดาน” ดวยกันทั้งสิ้น 

ขึ้นอยูกับวารายไดของคุณมาจากอะไร หากคุณเปนมนุษยเงินเดือน คุณคือ

ลูกจางและอยูทางฝงซาย คนอีกกลุมที่อยูในฝงซายเชนเดียวกับลูกจางก็คือ 

คนที่ทําธุรกิจขนาดเล็กหรือประกอบอาชีพอิสระ สวนดานขวาเปนดานของคน

ที่มีรายไดจากการเปนเจาของธุรกิจขนาดใหญและการเปนนักลงทุน

“เงินสี่ดาน” เปนวิธีการแบงคนออกเปน 4 กลุม ตามรูปแบบรายไดที่

พวกเขาไดรับ คน 4 กลุมนี้มีลักษณะนิสัยและความคิดทางการเงินที่แตก

ตางกันโดยสิ้นเชิง เนื้อหาของหนังสือเลมน้ีจะชวยบอกใหคุณทราบวา คุณ 

อยูในดานใดของเงินสี่ดาน และคุณจะกาวไปสูอิสรภาพทางการเงินไดอยางไร 

แมทุกคนในทั้งสี่ดานจะสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได แตความรูความ 

ชาํนาญในดาน “เจาของธรุกจิ” และ “นักลงทนุ” จะชวยใหคณุคนพบอสิรภาพ

ทางการเงินไดเร็วกวาในอีกสองดานที่เหลือ

โตขึ้นหนูอยากเปนอะไร?
หนงัสอืเลมนีอ้าจเรยีกไดวาเปนภาคสองของหนงัสอื “พอรวยสอนลูก” 

ซึง่เปนหนงัสอืทีบ่อกเลาถงึบทเรยีนทางการเงินและการเลือกใชชวีติทีแ่ตกตาง

กันอยางสิ้นเชิงของพอสองคน พอคนหนึ่งคือพอแทๆ ของผม ทานเปนคน 

ที่มีการศึกษาสูง สวนอีกคนหนึ่งคือพอของเพื�อนรักของผม ซ่ึงเรียนไมจบ 

ชั้นมัธยม คนแรกจน แตคนที่สองรวย 

คําสอนของพอจน
พอผูมีการศึกษาสูงแตจนมักบอกกับผมเสมอวา “ใหขยันเรียน สอบ 

ใหไดคะแนนดีๆ และหางานที่มั่นคง เงินเดือนสูงๆ” พอแนะนําใหผมใชชีวิต

ตามรูปแบบตอไปนี้
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พอจนสอนใหผมเปน “ลูกจาง” เงินเดือนสูง หรือไมก็เปน “ผูประกอบ

อาชีพอิสระ” ที่มีรายไดกอนโต เชน แพทย ทนายความ หรือนักบัญชี พอชอบ

งานที่มั่นคง เงินเดือนดี สวัสดิการดี พอจึงเลือกเปนขาราชการระดับสูง เปน 

ผูอํานวยการดานการศึกษาของรัฐฮาวาย

คําสอนของพอรวย
พอที่เรียนไมสูง แตรํ่ารวย สอนบทเรียนที่แตกตางออกไป พอบอกวา 

“ใหตั้งใจเรียน เรียนใหจบ สรางธุรกิจของตัวเอง แลวเปนนักลงทุนที่ประสบ

ความสําเร็จ” พอรวยแนะนําใหผมใชชีวิตตามรูปแบบนี้
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หนงัสือเลมนีเ้ปนหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัความคดิ ความรูสกึ และกระบวนการ

เรียนรูที่เกิดขึ้นจากการพยายามดําเนินตามคําสอนของพอรวย

ใครควรอานหนังสือเลมนี้
หนังสือเลมน้ีเหมาะสําหรับคนท่ีตองการเปลี่ยนแปลงโลกทางการเงิน

ของตัวเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลูกจางและผูประกอบอาชีพอิสระที่ตองการ

กาวไปเปนเจาของธุรกจิหรือนกัลงทนุ รวมไปถงึทกุคนทีต่องการมากกวาความ

มั่นคงของงาน และอยากเริ่มตนสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับตัวเอง ซึ่ง

ตองบอกกอนวาไมใชเสนทางท่ีงาย แตเปนการเดนิทางท่ีคุมคา เพราะมรีางวลั

แหงความสําเร็จรอคอยอยูที่ปลายทาง นั่นคือ อิสรภาพทางการเงิน 

ตอนผมอายุ 12 ป พอรวยสอนใหผมเขาใจความแตกตางของ “เงินสี่

ดาน” ดวยการเลานิทานเรื�องนี้

ครั้งหน่ึงนานมาแลว มีหมูบานเล็กๆ แหงหนึ่ง เปนหมูบานที่น�าอยู 

แตมักประสบปญหาขาดนํ้ากินนํ้าใชหากฝนไมตกติดตอกันหลายวัน เพื�อแก

ปญหานี้ กรรมการหมูบานจึงประกาศหาคนรับจางขนสงนํ้า เพื�อใหบริการ

กับคนในหมูบาน จะไดมีนํ้าใชไปตลอด ชายหนุมสองคนเสนอตัวรับทํางานนี ้

กรรมการหมูบานตกลงทําสัญญากับชายทั้งสอง โดยหวังวาการมีผู ใหบริการ

มากกวาหนึ่งราย จะทําใหเกิดการแขงขันกันทั้งในดานคุณภาพและราคา

ทันทีที่ไดรับการวาจาง เอ็ด ชายคนแรกรีบวิ่งไปซื้อกระปองตักนํ้ามา 

2 ใบ แลวเริ่มตักนํ้าจากลําธารมาใสถังคอนกรีตใหคนในหมูบานได ใช ในทันที 

ทุกๆ เชาเขาจะรีบตื�นกอนคนอื�น เพื�อดูแลใหมีนํ้าในถังเพียงพอสําหรับคนใน

หมูบาน แมงานจะหนักแตเอ็ดก็มีความสุข เพราะมีเพียงเขาและชายอีกคน

หนึ่งเทานั้นที่ไดงานนี้



บทนํา 35

สวนบิลซ่ึงเปนอีกคนที่ไดรับสัมปทานงานน้ีเงียบหายไปเปนเดือน แต

นั่นก็ไมใชปญหาของเอ็ด เขารูสึกพอใจที่บิลหายตัวไป เพราะนั่นทําใหเขาได

รับรายไดเปนกอบเปนกํา โดยไมตองแบงใคร

แตใชวาบิลจะเงียบหายไปเฉยๆ เขาเองก็กําลังทํางานของตัวเองอยู

เหมอืนกนั แตแทนทีจ่ะว่ิงไปซือ้ถงัมาตกันํา้เหมอืนเอด็ บลิเลอืกทีจ่ะเขยีนแผน

ธุรกิจ จัดตั้งบริษัท หาผูรวมทุน 4 คน จางประธานบริษัท และกลับมาพรอมทีม

งานกอสรางในหกเดอืนตอมา เขาใชเวลาหนึง่ปสรางทอนํา้สแตนเลสขนาดใหญ

เชื�อมตอกบัลาํธารตรงเขาหมูบาน ในงานวันเปดกจิการทอขนสงนํา้ บิลประกาศ

วานํา้ของเขาสะอาดและมคีณุภาพดกีวานํา้ของเอด็ เนื�องจากเขาไดยนิคนบนถงึ

คณุภาพนํา้ในบอของเอด็อยูเสมอ ทีส่าํคญับลิยงักลาประกาศดวยวา เขาสามารถ 

ทําใหทุกคนในหมูบานมีนํ้าใชตลอด 24 ชั่วโมงไดอีกดวย สวนบอนํ้าของเอ็ด

นัน้สงนํา้ใหคนในหมูบานไดเฉพาะวนัทาํการ เพราะเขาขอหยดุทาํงานวนัเสาร-

อาทิตย และที่เจ็บปวดกวานั้นก็คือ บิลตัดสินใจประกาศเก็บคานํ้าในราคาถูก

กวาเอ็ดถึง 75 เปอรเซ็นต

เอ็ดไมยอมแพ เขาประกาศลดราคาคานํ้าลง 75 เปอรเซ็นตจนราคา

เทากับของบิล และซื้อถังนํ้าเพิ่มอีกสองถัง เพื�อจะไดลากถังนํ้าไดเที่ยวละ 4 

ถังในคราวเดียว อีกทั้งยังจางลูกชายสองคนมาชวยขนนํ้าในรอบกลางคืนและ

วนัหยดุ เมื�อลกูทัง้สองโตข้ึนและตองจากบานไปเรยีนตอ เอด็บอกลกูทัง้สองวา 

“จงรีบกลับมา เพราะวันหนึ่งธุรกิจนี้จะตกเปนของลูกทั้งสอง” แตในทายที่สุด

แลว ก็ไมมีลูกคนใดกลับบานมารับชวงงานตอจากเอ็ดเลย

สวนบิลนั้นเริ่มคิดอะไรใหมๆ ออก เขาคิดวาถาหมูบานของเขาตองการ

นํ้ากินนํ้าใชตลอด 24 ช่ัวโมง หมูบานอื�นๆ ก็น�าจะอยากมีนํ้ากินนํ้าใชตลอด 

เวลาเหมือนๆ กัน คิดไดดังนั้นเขาจึงเริ่มปรับปรุงแผนธุรกิจของตัวเอง เพื�อ

ขนสงน้ําที่มีคุณภาพในราคายอมเยาไปเสนอยังหมูบานอื�นๆ โดยคิดราคา

เพียงถังละเพนนีเดียว แตดวยความสามารถในการขนสงนํ้าไดวันละเปน
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พันๆ ลานถังตอวัน นํ้าที่ไหลจากลําธารสูบานเรือนของลูกคาทุกวี่ทุกวันก็สราง 

รายได ใหกับบิลมากมายมหาศาล โดยที่เขาไมตองทํางานอีกเลย

บิลใชชีวิตอยางมีความสุข ในขณะท่ีเอ็ดทํางานหนักไปตลอดชีวิต 

แถมยังตองพบเจอกับปญหาทางการเงินไปจนวาระสุดทายของชีวิต

เรื�องของบิลและเอ็ดคอยเตือนใจผมอยูเสมอ ทุุกครั้งที่จะตัดสินใจทํา

อะไร ผมมักจะถามตัวเองวา

“เรากําลังสรางทอหรือลากถัง”

“เรากําลังทํางานอยางหนักหรือทํางานอยางฉลาด”

คําตอบที่ผมได ทําใหผมมี “อิสรภาพทางการเงิน” ในเวลาตอมา

หนังสือเลมนีเ้ขยีนข้ึนสาํหรบัคนท่ีเบื�อการลากถงัแบบลกูจางประจําและ

พวกประกอบอาชีพอิสระ และอยากเปลี่ยนมาสรางทอใหเงินไหลเขากระเปา 

อยางสมํ่าเสมอแบบคนที่เปนเจาของธุรกิจและนักลงทุน

หนังสือเลมนี้แบงออกเปนสามตอน
ตอนท่ี 1 จะเลาถึงลักษณะนิสัย ความคิด และตัวตนท่ีคนท้ังสี่กลุม 

ใหความสําคัญ เพื�อชี้ใหเห็นวาทําไมแตละคนถึงถูกจัดอยูในกลุมนั้นๆ ซึ่ง 

บางทีพวกเขาเองก็ไมรูตัวเสียดวยซ้ํา นอกจากจะชวยชี้ใหเห็นวาคุณอยูใน 

กลุมไหนแลว ยังชวยใหคุณมองเห็นวา ในอีกหาปขางหนาคุณควรจะอยูใน 

กลุมใด

ตอนท่ี 2 จะกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงจากดานหนึ่งไปสูอีกดานหนึ่ง 

ซึ่งตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางความคิด มากกวาการกระทํา

ตอนท่ี 3 จะบอกถึงแนวทาง 7 ประการ ที่จะพาคุณกาวสูฝงขวา 

ของเงินสี่ดาน เปนการบอกเลาความลับที่พอรวยสอนใหกับผม เพื�อใหคุณ 
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กาวสูการเปนเจาของธุรกิจและนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จ ตลอดจน 

มีอิสรภาพทางการเงินในแบบที่คุณตองการได 

เรื�องราวในหนงัสอื พอรวยสอนลกู # 2 : เงนิสีด่าน น้ีจะเนนกนัทีค่วาม

สําคัญของการมีความฉลาดทางการเงิน ถาคุณตองการมีรายไดจากฝงขวา 

ของ “เงินสี่ดาน” โดยการเปนเจาของธุรกิจและนักลงทุน คุณจะตองเปน 

คนที่ฉลาดทางการเงินมากกวาพวกที่อยูฝงซาย อันไดแก ลูกจาง และผู

ประกอบอาชีพอิสระ และการจะเปนเจาของธุรกิจและนักลงทุนที่ดีไดนั้น คุณ 

จะตองรูจักวิธีควบคุมกระแสเงินสดของตัวเองใหได 

หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นเพื�อคนที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงและกาวผาน 

งานที่มั่นคง และพรอมจะสรางทอนํ้าเพื�อมุงไปสูอิสรภาพทางการเงิน

เรากําลังอยูในยุคของขอมูลขาวสาร ยุคที่ความรวดเร็วของขาวสาร 

ทําใหทุกคนมีโอกาสประสบความสําเร็จทางการเงินไดมากข้ึน คนท่ีมีความ

รูความชํานาญจากการเปนเจาของธุรกิจและนักลงทุนเทาน้ัน ที่จะสามารถ 

มองเห็นโอกาสที่วานี้ได หากตองการพบความสําเร็จในยุคน้ี คุณจําเปนตอง

มีขอมูลทั้งสี่ดาน น�าเสียดายที่โรงเรียนของเรายังติดอยูกับยุคอุตสาหกรรม

โรงเรียนซ่ึงสอนใหนักเรียนสวนใหญกลายเปนคนฝงซายของเงินสีด่านเทานั้น

ถาคุณกําลังหาคําตอบใหมๆ เพื�อที่จะกาวไปขางหนาในยุคแหงขอมูล

ขาวสาร หนังสือเลมนี้เหมาะสําหรับคุณ แมมันจะไมตอบคําถามของคุณในทุก

ขอ แตมันจะบอกเลาประสบการณทางการเงินที่มากพอ และชวยชี้ทางเพื�อที่

จะทําใหคุณพรอมเปลี่ยนดานจาก E และ S ในฝงซาย มาสูดาน B และ I ใน

ฝงขวาไดอยางไมยากเย็น
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