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ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง

เป็นวัยรุ่น ก็ประสบความส�าเร็จได้
หลายคนอาจสงสัยว่า ยังเป็นเด็กอยู่จะไปท�าอะไรได้ แต่ดูเหมือนว่า

ความคดินีจ้ะล้าสมยัไปแล้วส�าหรบัยคุข้อมลูข่าวสาร เนื่องจากผูท้ีป่ระสบความ
ส�าเร็จในยุคนี้ส่วนใหญ่แล้วอายุยังน้อยๆ กันทั้งนั้น

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่อายุ แต่ขึ้นอยู่กับความเร็วในการท�าความเข้าใจ 
กฎกติกาที่เปลี่ยนแปลงไปต่างหาก เมื่อเราเล่นเกม เรายังต้องรู้กฎกติกาก่อน 
ในชีวิตจริงก็เช่นเดียวกัน หากไม่รู้กฎกติกาก็จะไม่มีวันชนะได้

อาจารย์ท่านหนึ่งซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินสอนผมว่า หากเรียนรู้ 
เรื่องเงินตั้งแต่ยังเป็นเด็ก จะยิ่งมีโอกาสประสบความส�าเร็จได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 
เพราะเราจะไม่ไปติดกับดักทางการเงินในโลกภายนอกซ่ึงดักรอเราอยู่ทุกหน
ทุกแห่ง

โรเบิร์ต คิโยซากิ ได้อธิบายเร่ืองเงินที่เป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
ได้ เช่น ความหมายของทรัพย์สินและหนี้สินอาจแตกต่างจากท่ีเราเคย
ได้ยินมา หรือบางเรื่องอาจไม่เคยรู้มาก่อน เพราะเป็นเรื่องที่ไม่มีสอนใน
โรงเรียน แต่เชื่อเถอะว่า แนวคิดของเขานั้นใกล้เคียงความจริงที่สุดแล้ว 
หากน�าไปประยุกต์ใช้ คุณเองก็สามารถเป็นวัยรุ่นที่ประสบความส�าเร็จทาง 
การเงินได้

ยิ่งเริ่มต้นอ่านได้ไวแค่ไหน คุณก็ยิ่งฉลาดเรื่องเงินได้เร็วมากเท่านั้น

นพพล วราไพบูลย์
ผู้เรียบเรียง
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บทน�ำ

อิสรภำพทำงกำรเงินเริ่มต้นที่นี่

 ลองตอบค�ำถำมต่อไปนี้

 คุณเคยรู้สึกไหมว่า สิ่งที่โรงเรียนสอนไม่เห็นจะมีประโยชน์ในชีวิต 

 ของเราเลย

  ใช่ ..................  ไม่ ..................

 คุณเคยรู้สึกไหมว่า โรงเรียนไม่ได้ช่วยเตรียมความพร้อมสู่โลก 

 แห่งความเป็นจริงให้กับคุณเลย

  ใช่ ..................  ไม่ ..................

 พ่อแม่มักจะบอกว่า “เราซื้อไม่ไหวหรอก” เมื่อคุณอยากได้ของ 

 ส�าคัญบางอย่างหรือไม่

  ใช่ ..................  ไม่ ..................

 ลึกๆ แล้วคุณรู้สึกไหมว่า เมื่อเราต้องพึ่งตัวเอง เราอาจอยู่ยาก 

  หรืออยู่ไม่ได้

  ใช่ ..................  ไม่ ..................

 คุณอยากเรียนรู้เรื่องการเงิน แต่ไม่เคยมีใครสอน หรือกล่าวถึงเลย

  ใช่ ..................  ไม่ ..................
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ถ้าคุณตอบ “ใช่” ตั้งแต่สองข้อขึ้นไป หนังสือเล่มนี้ก็เหมาะกับคุณ ผม
พยายามต่อสู้กับค�าถามเหล่านี้เมื่อผมยังเป็นเด็ก ในตอนนั้นผมไม่เคยเรียนได้
คะแนนดีเลย ผมเกือบจะต้องเรียนเกรด 10 (เทียบเท่า ม. 4 ในประเทศไทย 
– ผู้เรียบเรียง) อีกครั้งด้วยซ�้า แต่ตอนนี้ผมสามารถเอาชนะและออกแบบ 
ทางเดินของตัวเองได้ เป็นเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง

ไม่แน่ว่าคณุกอ็าจจะโหยหาเส้นทางสูอ่สิรภาพทางการเงนิอยูแ่ล้วกเ็ป็น
ได้ คุณฝันอยากมีอิสระ ได้ท�าในสิ่งที่อยากท�าจริงๆ ถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่ต้อง 
แบกรับภาระค่าผ่อนบ้าน หรือค่าผ่อนรถ แต่ก็น่าจะมีบ้างละที่คุณคิดอยากจะ
มีรายได้เพิ่มเพื่อสังสรรค์กับเพื่อนๆ

ถ้าคุณต้องการเก็บเงินเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์เคร่ืองใหม่ รถยนต์ หรือ
สิ่งของที่มีราคาสูง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เงินของคุณงอกเงยเร็วขึ้น และคุณ
จะได้สิ่งที่คุณต้องการเร็วยิ่งขึ้น

คุณอาจเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ต้องการรายได้ที่มากขึ้น เพื่อน�ามาแบ่งเบา 
ภาระจากท่ีบ้านในเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะผู้ ใหญ่หลายคนถูกปลูกฝังกฎเกณฑ์
ทางการเงินแบบเก่าๆ ที่เน้นแต่ความมั่นคงจนท�าให้พวกเขาเป็นผู้แพ้ เพราะ 
กฎเกณฑ์ดงักล่าวได้เปลีย่นแปลงไปแล้ว โชคร้ายทีรุ่น่ลกูรุน่หลานกก็�าลงัเจรญิ
รอยตามความเชื่อเก่าๆ นี้เช่นเดียวกัน

พ่อรวยสอนวัยรุ่น (Rich Dad Poor Dad for Teens) รวบรวมบทเรียน 
ส�าคัญที่ผมเรียนรู้ตั้งแต่ผมยังเป็นเด็ก พ่อของผมสอนว่าคนเราจะฉลาดขึ้น 
ก็ต่อเมื่อเรียนหนังสือที่โรงเรียน แต่พ่อของไมค์ซึ่งเป็นเพ่ือนสนิทของผมได้
สอนการเรียนในรูปแบบที่ต่างออกไป นั่นคือ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ผมได้เรียนรู้มากมายจากพ่อท้ังสองคน พวกท่านเช่ือว่าการศึกษาเป็น
สิ่งส�าคัญ แต่นิยามการศึกษาของท่านทั้งสองน้ันต่างกันโดยสิ้นเชิง คนหนึ่ง
ไม่ใส่ใจเรื่องเงินเลย (พ่อผม) ในขณะที่อีกคนหนึ่งรอบคอบเรื่องเงินมาก 
(พ่อไมค์) คนหนึ่งเป็นทุกข์เพราะเงินไม่เคยพอใช้ (พ่อผม) ส่วนอีกคนหนึ่งไม่
เคยจะใช้เงินได้หมด (พ่อไมค์)
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พ่อผมมีการศึกษาสูงมาก แต่ท่านก็มักจะบ่นอยู่เสมอว่า ชาตินี้ไม่มี 

วนัรวย ท่านบอกว่า “เงนิไม่มคีวามหมาย” ส่วนพ่อไมค์บอกว่า “เงนิคอือ�านาจ” 

พ่อผมต้องดิ้นรนทุกๆ เดือน ในขณะที่พ่อไมค์มีเงินเหลือกินเหลือใช้เสมอ 

อย่างไรก็ดี ผมมีวันนี้ได้ก็เพราะผมได้เรียนรู้จากท่านทั้งสอง พวกท่านสอนว่า

หนทางสู่ความร�่ารวยนั้นมีมากมาย การศึกษาเป็นหนทางหนึ่ง ความรู้ทางการ

เงินก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง

พ่อรวยกับพ่อจน
ผมหาเงนิได้มากมายจากการท�าธรุกิจ การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ และ

การลงทุนในตราสารทางการเงิน ก็เพื่อที่จะสามารถเกษียณตัวเองได้เร็วขึ้น มี 

เวลาไปท�าสิ่งที่รักได้อีกมากมายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไป ผมเขียน 

หนังสือไว้หลายเล่ม หนังสือเล่มแรกของผม พ่อรวยสอนลูก (Rich Dad Poor 

Dad) จะเกี่ยวกับความรู้ทางการเงินที่ผมได้รับมา ในหนังสือเล่มนี้ผมเรียกพ่อ

ของผมว่า “พ่อจน” ส่วนพ่อของไมค์ผมเรยีกท่านว่า “พ่อรวย” ผมไม่ได้มเีจตนา

ที่จะดูหมิ่นหรือต�าหนิท่าน เหตุผลที่ผมให้นิยามพวกท่านแบบนี้ ก็เพื่อแสดง 

การเปรียบเทียบที่ชัดเจนในเร่ืองทัศนคติที่เกี่ยวกับเงินและเป้าหมายของท่าน 

ทั้งสอง

พ่อรวยสอนผมอยู่เสมอว่า “ถ้าเธออยากจะท�าอะไร และเธอคิดว่าเธอ

ท�าได้ โอกาสย่อมมาหา และเธอก็จะประสบความส�าเร็จ” พ่อรวยใฝ่ฝันอยาก

จะรวย แล้วท่านก็รวยขึ้นมาได้จริงๆ ผมเขียนหนังสือ พ่อรวยสอนลูก เพื่อ 

ช่วยเหลือผู้คนที่ใฝ่ฝันอยากจะรวย และช่วยให้พวกเขาประสบความส�าเร็จ 

หนังสือเล่มนี้มียอดขายถล่มทลาย ผมได้กล่าวถึงทัศนคติที่เกี่ยวกับเงิน ซึ่ง

มีลักษณะแตกต่างจากความคิดของคนส่วนใหญ่ท่ีถูกปลูกฝังกันมา แต่น่ีเป็น 

การสะท้อนเกมการเงินท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบัน และเนื้อหานั้นเหมาะสมกับคน

ทุกเพศทุกวัย



10 พ่อรวยสอนวัยรุ่น

ผมได้เดินสายไปบรรยายแนวคิดในหนังสือ พ่อรวยสอนลูก รวมถึง

หนังสือเล่มอื่นๆ ที่ผมเขียน ก็มีค�าถามจากผู้ปกครองมากมายว่า พวกเขา

จะสอนเรื่องเงินให้ลูกได้อย่างไร ดังนั้น ผมจึงเขียนหนังสือ สอนลูกให้รวย 

(Rich Kid Smart Kid) เพื่อตอบค�าถามนั้น และยังได้เขียนหนังสือขึ้นมาอีก

เล่มหนึ่งเพื่อวัยรุ่นโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือหนังสือที่คุณก�าลังอ่านอยู่ตอนนี้

ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณเลือกหนังสือเล่มนี้ พ่อรวยสอนวัยรุ่น 

(Rich Dad Poor Dad for Teens) จะสอนคณุในวชิาที่ไม่เคยมสีอนในโรงเรยีน 

และโรงเรยีนไม่คดิจะเปิดสอน นัน่คอืวชิา “ความรูท้างการเงนิ” หลายคนคดิว่า 

คนทีม่คีวามรูค้อืคนทีเ่รยีนหนงัสอืเก่ง อนัทีจ่รงิแล้วมนัมีความหมายมากกว่าน้ัน 

ความรู้ทีแ่ท้จริงคอื ความเก่งหรอืความเชีย่วชาญจนสามารถใช้ภาษาเฉพาะทาง 

ได้ การเงินก็เช่นเดียวกัน หนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้คุณพูดภาษาทางการเงินได ้

อย่างช�านาญ

หนทางสู่ความช�านาญนั้นมีมากมาย แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเก่งเรื่อง 

การเงนิ คณุต้องเรยีนรูแ้ละลงมอืท�าอยูต่ลอด คณุคงจะได้เรยีนวชิาเศรษฐศาสตร์ 

และเคยผ่านการท�างบดุลในวิชาบัญชีมาบ้างแล้ว แต่นั่นก็เป็นเพียงเศษเสี้ยว

ของความรู้ทางการเงินที่มีสอนกันในโรงเรียน แถมบทเรียนในโรงเรียนยังเป็น

แค่ทฤษฎีอีกด้วย การเรียนในโรงเรียนจึงเป็นเพียงการท่องหนังสือ แต่ยังไม่

ได้ ลงมือท�า นั่นเอง

หนังสือเล่มนี้จะให้ ในสิ่งที่คุณควรจะรู้ แต่โรงเรียนไม่เคยสอนคุณ คุณ 

จะได้ความรูแ้ละความเข้าใจภาษาทางการเงนิทีแ่ท้จรงิ น่ันหมายถึง คุณสามารถ

น�าไปใช้สร้างธรุกจิของตัวเอง หรอืเจรจาหาคูค้่า หุน้ส่วน หรอืคณุอาจจะเจอบคุคล

ทีจ่ะให้ค�าปรกึษาแก่คณุได้ เป็น “พ่อรวย” ในแบบฉบบัของคุณ ในขณะทีเ่พ่ือน

ของคุณยังคงอิ่มหน�าส�าราญกับชีวิตวัยรุ่นและไร้จุดหมาย สิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้น 

กับคุณคือ คุณอาจก�าลังนั่งท�างบการเงิน หรือจับตาดูหุ้นที่ก�าลังไปได้สวย หรือ 
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คุณอาจก�าลังคิดหาไอเดียสร้างธุรกิจร่วมกับเพื่อนที่คิดเหมือนกันกับคุณ คนที่

ต้องการถือครองทรัพย์สิน แทนที่จะเป็นหนี้สินพ้นตัว

ไม่ว่าเสียงในใจคุณก�าลังตะโกนว่า “ใช่เลย” หรือก�าลังสงสัยอยู่ก็ตาม 

เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณจะสามารถเข้าใจและใช้ภาษาทางการเงินได้

อย่างดีเยี่ยม คุณจะเข้าใจว่าเงินท�างานอย่างไร และจะใช้เงินให้ท�างานแทน

เราได้อย่างไร เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินของคุณเริ่มต้นแล้ว ที่น่ี ตอนนี้

ผมเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินตอนผมอายุ 9 ขวบ ซึ่งเป็นตอนที่พ่อ 

ของไมค์ (พ่อรวย) เป็นที่ปรึกษาและสอนผม นี่คือสิ่งที่พ่อรวยสอนผมมา

คิดเป็นตัวเลข
มีหนังสือจ�านวนมากที่สอนวิธีเปิดบัญชีธนาคาร วิธีดูราคาหุ้น หรือวิธ ี

ขอสินเชื่อกู้รถ กู้บ้าน แต่ไม่มีใครสอนให้คุณมี ทัศนคติ ที่ถูกต้องกับเงินเลย 

พวกผู้ ใหญ่ชอบมองว่าเงินคือ “สิ่งชั่วร้าย แต่ก็ขาดไม่ได้” เงินเป็นสิ่งที่ต้องน�า

ไปใช้จ่าย เป็นสิ่งที่ต้องคิดแล้วคิดอีก หรือเป็นสิ่งที่ต้องเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา 

เพราะไม่เคยมีมันมากพอ แต่ไม่ว่าคุณจะเกลียดมันแค่ไหน เงินก็จะวนเวียน

อยู่ในชีวิตของเรา ดังนั้น คุณต้องเปลี่ยนความคิดของคุณ อย่าไปกลัวเหมือน

พวกผู้ ใหญ่เหล่านั้น ถ้าเมื่อไรคุณเข้าใจว่าเงินท�างานอย่างไร คุณจะมองว่า 

เงินนี่แหละเป็นเครื่องมือที่จะสร้าง ความมั่งคั่งร�่ารวย ให้กับคุณ

ความรู้ทางการเงินจะท�าให้คุณไม่เป็นทุกข์เกี่ยวกับเงินอีกต่อไป และ

จะท�าให้คุณเห็นคุณค่าที่แท้จริงของเงิน เงินและความม่ังคั่งไม่ได้เป็นเพียง

แค่กระดาษหรือตัวเลขในบัญชี แต่มันเป็นมากกว่านั้น เพราะมันจะเป็นความ

ส�าเร็จในชีวิตที่คุณจะได้รับ เมื่อคุณเอาชนะเกมการเงินได้ นี่คือบทเรียนที่พ่อ

รวยสอน และหน้าที่ของผมคือ ถ่ายทอดให้กับวัยรุ่นทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้รับความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง พร้อมที่จะ

เผชิญหน้า และเอาชนะเกมการเงินของตัวเองได้
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โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ถ้าคณุต้องการเรยีนเพิม่เตมิเพื่อท�างานในสาขาวชิาเฉพาะ เช่น แพทย์  

ทนายความ หรือวิชาชีพอื่นๆ ก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าคุณเพิ่งส�าเร็จการศึกษา 
และก�าลงัหาทีเ่รียนต่อแพงๆ เพื่อหวงัให้มโีอกาสได้งานทีด่ขีึน้แล้วละก็ ผมคดิ
ว่าเป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะวิธีที่ดีกว่าก็คือ การศึกษาเรื่องการเงิน คุณจะ
ต้องไม่เชื่อแน่ๆ ว่า ในขณะท่ีคณุก�าลังเรยีนรูอ้ยูน่ัน้ เงนิจะไหลมาหาคณุเรื่อยๆ

ผมไม่ได้บอกว่าการศกึษาไม่ส�าคญั การศกึษาเป็นรากฐานของความส�าเรจ็ 
สิ่งที่ผมบอกก็คือ การเรียนในโรงเรียนก็เป็นแค่การศึกษาในช่องทางหนึ่ง เรา 
เรยีนหนงัสอืเพื่อเพิม่พนูความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพ แต่ทัง้หมดทัง้ปวง เรา
จะเรียนและเพิ่มพูนความรู้ทางการเงินได้จากการลงมือท�าในชีวิตจริง

คณุยงัจ�าตอนทีค่ณุหดัขีจ่กัรยานครัง้แรกได้ไหม คุณหัดป่ันจกัรยานโดย
มีล้อเสริมช่วยในการทรงตัวก่อน หรืออาจจะมีคนช่วยพยุงให้จนคุณทรงตัวได้ 
แน่นอนว่า คุณอาจจะทรงตวัได้ไม่ดแีละล้มบ้าง แต่คณุกส็ามารถกลบัขึน้มาขี่ได้
อกีครัง้โดยขี่ได้ดขีึน้กว่าเดมิ จนคณุสามารถเรยีนรูว่้า จะต้องทรงตัวอย่างไรไม่
ให้ล้มได้ในทีส่ดุ โดยผ่านการลองผดิลองถกู และใช้สมองคดิหาทางแก้ไขปัญหา

คงจะตลกน่าดูถ้าพ่อแม่คุณพาคุณไปเรียนในโรงเรียนสอนขี่จักรยาน 
เพราะมันเป็นการสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ เพราะสิ่งที่คุณเรียนรู้ ไม่จ�าเป็นที่
จะต้องมาจากโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่คุณสามารถจะเรียนรู้ผ่านการใช้
ชีวิตด้วย เช่น วิธีการเดิน การผูกเชือกรองเท้า การขี่จักรยาน และเกือบจะ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเงิน

“การเปลีย่น รปูแบบ ในการเรยีน” คอืสิง่ทีผ่มก�าลังบอก แพทย์ท่ีเก่งท่ีสุด
ในโลกอาจจะมีความเช่ียวชาญด้านการรกัษาคนไข้เป็นอย่างด ีแต่เขาอาจจะไม่รู้
อะไรเกี่ยวกับการเงินเลยก็ได้ เขาสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้ แต่กลับดูแลชีวิต
ตวัเองไม่ได้ เพราะเขารูวิ้ธรีกัษาคนไข้ แต่เขาไม่รูวิ้ธเีปิดคลนิกิเพื่อสร้างรายได้

ลองคิดดูว่ามันน่าตื่นเต้นแค่ไหน ที่คุณจะได้ล่วงรู้ความลับที่ผู้คนส่วน
ใหญ่ไม่เคยรู้ ตอนนี้คุณจะได้รู้ถึงอ�านาจที่แท้จริงของเงินแล้ว
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บันทึก : ฉันต้องการอะไร

คณุคงคุน้เคยกบับทความต่างๆ ทีค่รใูห้คณุเขียนส่ง แต่บทความทีดี่ทีส่ดุอยู่

ในไดอารี่ หรือสมุดบันทึกที่เขียนเพื่อตัวคุณเอง คุณเขียนบันทึกด้วยความรู้สึกที่มา

จากตวัคณุอย่างแท้จรงิ สมดุบนัทกึนีส้ามารถเป็นที่ให้คณุระบายความในใจทีอ่ดัอัน้

อยู่ในอกของคุณได้อีกด้วย

การเขียนถึงความรู้สึกและประสบการณ์ทีเ่กีย่วกบัเงนิ เป็นหนทางทีจ่ะช่วย

บอกว่าความรู้ทางการเงนิของคณุอยู ่ณ จดุไหน และคณุก�าลงัจะมุง่หน้าไปยงัทศิทาง

ใด สมุดบันทึกช่วยให้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับเงินได้ โดยไม่ขัดเขิน 

โปรดจ�าไว้ว่า เป้าหมายของผมคือ ช่วยให้คุณสบายใจในสิ่งที่คุณไม่สามารถพูดได้ 

ไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่โรงเรียน คุณสามารถเปลี่ยนความคิดในหัวของคุณให้ออกมา

เป็นความจริงได้ โดยผ่านการเล่าเรื่องบนหน้ากระดาษ

หาสมดุบนัทกึสกัเล่มหนึง่ ถ้าเป็นสเีขยีวได้ก็คงจะดีไม่น้อย เพราะเป็นสีของ

เงิน (เหมือนตอนหุ้นขึ้น) หาปากกาหลายๆ สีด้วยเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ด้วย

การเรียนรู้เรื่องราวของผม และ “บันทึกพ่อรวย” ของคุณ คุณจะสามารถวางแผน

สู่อิสรภาพทางการเงินได้ โดยง่าย

ท�าไมไม่เริม่เลยล่ะ หัวข้อแรกของบนัทกึพ่อรวยของคณุ ให้คณุเขยีนรายการ

สิ่งที่คุณใฝ่ฝันอยากจะได้ ท�าเหมือนตอนที่คุณเขียนรายการของขวัญที่อยากได้ ใน

วันเกิดนั่นแหละ ใช้สีที่หลากหลายเพื่อเพิ่มจินตนาการ และวาดรูปด้วยก็ดี เพื่อ

ถ่ายทอดภาพที่อยู่ในหัวคุณออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณไม่จ�าเป็นต้องเขียนแต่สิ่งที่ต้องใช้เงิน นอกจากคุณอยากจะมีรถ มีบ้าน 

คุณสามารถเขียนรายการความฝันที่ไม่ต้องใช้เงินด้วยก็ได้ เช่น อยากเป็นเชียร์

ลีดเดอร์ อยากเป็นนักกีฬาที่ติดทีมโรงเรียน แล้วขอให้คุณพกบันทึกพ่อรวยติดตัว

คณุไปทกุที ่เพื่อทีว่่าคณุสามารถจดบนัทกึความคดิท่ีโผล่เข้ามาในหัวของคณุได้ทันที

การเขยีนบนัทกึลงในบนัทกึพ่อรวย จะช่วยให้คุณเหน็ภาพความส�าเรจ็ได้เรว็ขึน้ 

โปรดจ�าไว้ว่าการเขยีนบันทึกนี ้คณุสามารถเขยีนได้อย่างอสิระ คณุได้คะแนนเตม็สบิ

อยูแ่ล้ว ไม่ต้องค�านงึถงึกฎเกณฑ์ใดๆ ขอแค่คณุเขยีนในสิง่ทีค่ณุต้องการจรงิๆ กพ็อ



ภำษำเงิน

ภำคที่ 1
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บทที่ 1

วิธีกำรเรียนแบบใหม่

คุณเป็นคนเก่ง
ก่อนที่ผมจะอธิบายอะไรเพิ่มเติม ขอให้รู้ไว้ก่อนเลยว่า คุณเป็นคน

เก่ง ตอนผมเป็นเด็ก พ่อผมสอนผมเสมอว่า คนเราทุกคนเกิดมาเป็นคนเก่ง

ในทางของตัวเอง ผมชอบแนวคิดน้ี เพราะถึงแม้ว่าผมจะท�าคะแนนได้ไม่ดี 

ในโรงเรียน แต่ก็ไม่ได้แปลว่าผมโง่ ผมก็แค่มีวิธีในการเรียนรู้ ในแบบที่ไม่ 

เหมือนกับที่โรงเรียนต้องการก็เท่านั้นเอง

พ่อสอนให้ผมมทีัศนคติทีด่ีเกี่ยวกบัการเรยีน ทา่นสอนใหผ้มหาวิธเีรยีน

ในแบบฉบบัของผมเอง นีถ้่าผมไม่ได้ฟังค�าแนะน�านี ้ผมกค็งจะเรยีนไม่จบมธัยม

หรือมหาวิทยาลัยแน่ๆ ผมคงจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องการเงิน และคงไม่มีทางที่ผม

จะมาเป็นผมในวันนี้ได้

ทุกคนมีวิธีเรียนที่แตกต่างกัน เคล็ดลับที่ดีที่สุดคือ หาวิธีเรียนในแบบ

ฉบับของคุณให้เจอ และเมื่อไรที่คุณหามันเจอ คุณจะพบว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่ง

น้อยไปกว่าคนอื่นเลย ไม่แน่ว่าคุณอาจจะไปได้เร็วกว่าเพ่ือนคนอื่น จนถูก 

เรียกว่าเป็นอัจฉริยะด้วยก็เป็นได้

อัจฉริยะคือ คนที่เก่งในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ แต่ก็ไม่ได้เก่งไปเสีย

ทุกเรื่อง อันที่จริงแล้ว คนที่เป็นอัจฉริยะจะเก่งจนเห็นได้ชัดเจนในเรื่องเดียว 

ส่วนเรื่องที่เหลือ เขาก็เหมือนพวกเรานี่แหละ
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คุณรู้หรือไม่ว่า อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อัจฉริยะผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพ 

(E = mc2) เป็นคนที่เรียนไม่เก่งเลย เขาอ่อนในเรื่องการจดจ�า เขาจ�าอะไร

ไม่ค่อยได้ แต่เขากลับกลายเป็นนักคิดด้านคณิตศาสตร์ที่เก่งที่สุดตลอดกาล

ได้ สมองของเขามุ่งไปที่ความคิดมากกว่าข้อเท็จจริง เขาบอกว่า ข้อเท็จจริง

สามารถหาอ่านได้จากหนังสือ จึงไม่มีประโยชน์ที่เขาจะต้องเก็บเอาไว้ ในหัว 

เขาต้องการให้หัวของเขาโล่ง เพื่อที่จะคิดได้อย่างสร้างสรรค์

โรงเรียนปลูกฝังให้สมองของเราเก็บแต่ข้อเท็จจริง โดยผ่านการเรียน

การสอนแบบท่องจ�าเป็นนกแก้วนกขุนทอง แต่เมื่อเราเรียนจบแล้ว เราได้ 

อะไรบ้างล่ะ อันที่จริงสิ่งที่เราควรได้รับหลังจากเรียนจบคือ การที่รู้ว่าเราต้องรู้

อะไร และเราจะไปหาความรู้ที่ว่านั้นได้จากใคร หรือจากที่ไหนต่างหาก

ผลการเรียนในสมุดพกของเรา แทบจะไม่มีความส�าคัญต่อชีวิตของเรา

เลย มันไม่ได้เป็นตัววัดว่าเราฉลาดหรือโง่ และไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่าจะประสบ

ความส�าเร็จได้หากสอบได้คะแนนดี ผลการเรียนที่เราได้รับมา มันก็แค่บอกว่า 

เราท�าข้อสอบชุดนั้นได้ดีแค่ไหน

 ทุกคนเป็นอัจฉริยะในแบบฉบับของตัวเอง

หยิบบันทึกพ่อรวยของคุณออกมา และเขียนรายชื่อคนที่คุณรู้จัก

อย่างน้อย 20 รายชื่อ จะเป็นใครก็ได้ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน

ที่โรงเรียน เพื่อนในสังคมออนไลน์ หรืออื่นๆ โดยให้คุณเขียนชื่อของคุณ

เองไว้บรรทดับนสดุของรายชื่อ และเขยีนชื่อคนทีค่ณุรูจั้กบรรทดัละ 1 ชื่อ  

จากนัน้ให้เขียนต่อท้ายชื่อของแต่ละคน ว่าพวกเขาแต่ละคนมีความเก่งหรอื

ถนัดในด้านใด ไม่จ�ากัดว่าจะต้องเป็นเรื่องวิชาการเสมอไป คุณมีเพื่อนที่

ชอบเคาะเท้าหรือเคาะโต๊ะเป็นจงัหวะตามทีเ่ขาคดิไว้ในหวัของเขาไหม น้อง

สาวคณุตอบปรศินาอกัษรไขว้ได้โดยไม่ลบและไม่ต้องเปิดพจนานกุรมเลย 
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