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คำำ�นำำ�ผู้้�เรีียบเรีียง

“อััจฉรีิยภ�พท�งก�รีเงินำอัย้� ในำตััวคำนำเรี�ตัั�งแตั�เกิด” 

คำรีั�งแรีกที� ได�อั��นำปรีะโยคำนีำ�จ�กหนำังสืือั  พ�อัรีวยสือันำลู้ก (Rich Dad Poor 
Dad)  ผู้มคำ�อันำข้��งท่�งในำตััว โรีเบิรี์ตั คำิโยซ�กิ เป็นำอัย��งม�ก ที�สื�ม�รีถมอังเห็นำคำว�ม
จรีงิข้�อันีำ� ได�อัย��งทะลุูปรีโุปรี�ง ทั�งนีำ�เพรี�ะหนำท�งสื้�คำว�มรีำ��รีวยที�ทกุคำนำพย�ย�มไข้ว�คำว��
ห�กันำนัำ�นำ  อัันำที�จรีิงแลู�วแสืนำเรีียบง��ย ทุกคำนำ ทุกเพศ ทุกวัย สื�ม�รีถเรีียนำรี้�แลูะ 
ปฏิิบัตัิได� แตั�คำนำเรี�นำั�นำเอังที�ทำ�ให�มันำย�กแลูะเบี�ยงทุกสืิ�งไปจ�กจุดเรีิ�มตั�นำ

เรีื�อังรี�วข้อังเรีด ทมิ แลูะทนีำ� ในำหนำงัสือืั “สือันำหนำใ้ห�รีวย” จะพ�ท��นำย�อันำกลัูบ
ไปห�คำว�มมั�งคำั�งอัันำแสืนำเรีียบง��ยนำั�นำ 

แม�จะเป็นำหนำังสืือัที�จัดทำ�ข้่�นำสืำ�หรีับเด็ก แตั� ในำคำว�มเป็นำจรีิงแลู�ว เนำื�อัห�ข้อัง
หนำังสืือัเลู�มนีำ�เหม�ะกับทุกคำนำ ทุกเพศ ทุกวัย ที�ตั�อังก�รีมีอิัสืรีภ�พท�งก�รีเงินำ โดย
เฉพ�ะผู้้�ที�เพิ�งเรีิ�มตั�นำศ่กษ�ห�คำว�มรี้�ท�งก�รีเงินำ หนำังสืือัเลู�มนีำ�จะช่�วยให�ท��นำกรีะโจนำ
เข้��สื้�ลู้�ท�งด�วนำได�อัย��งไม�ย�กเย็นำ

ผู้มข้อัข้อับคำุณท�ง บรีิษัท ซีเอ็ัดย้เคำช่ั�นำ จำ�กัด (มห�ช่นำ) สืำ�หรีับโอัก�สืในำ
ก�รีแปลูแลูะเรีียบเรีียงหนำังสืือัก�รี์ตั้นำที�ดีที�สุืดเลู�มหนำ่�งนีำ� แลูะข้อับคำุณแทนำเด็กๆ 
สืำ�หรีับโอัก�สืในำก�รีเรีียนำรี้�เรีื�อังรี�วท�งก�รีเงินำ ที� ไม�นำ��จะมีสือันำกันำในำโรีงเรีียนำข้อัง
พวกเข้�

“คำว�มฉลู�ดท�งก�รีเงินำสืรี��งได�ตัั�งแตั�ยังเด็ก” แลูะที�สืำ�คำัญที�สืุด

“เรีิ�มตั�นำได�ตัั�งแตั�วันำนีำ�” คำรีับ 

 จักรีพงษ์  เมษพันำธุ์ุ์

 jakkapong@gmail.com

 www.richdadthai.com



ว��ว... นำ��ตัื�นำเตั�นำจังเลูย
มันำสื์กันำลู�ะคำรี�วนีำ�

งั้้�นก็็...ลุุยเลุย!
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เฮ้�...พวกเรี� ด้สืิ
มีรีถไฟเห�ะด�วย
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เธุ์อัเคำยเลู�นำ
หรีือัเปลู�� เรีด

ไม�เคำย
อั�ะ

ห��เหรีียญ
เท��นำั�นำจ��หนำ้ๆ

ตัื�นำเตั�นำจังเลูย

รีอัด�วยสืิเรีด

ตัั�วใบ     
หนำ่�งคำรีับ

ก่�ยยยย คำนำตั�อัไป!
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พวกนำ�ย
ไปกันำเถอัะ ฉันำจะ

คำอัยตัรีงนีำ�นำะ

ทำ�ยังไงถ่งจะมีเงินำอัย��งคำนำ 
อัื�นำเข้�บ��งนำะ เจ��เรีดนีำ�นำ��

อัิจฉ�จัง มีทั�ง
เงินำ มีทั�งง�นำ

อัะฮ้�� ...
รีับสืมัคำรีง�นำ!

คำรี�วนีำ�ลู�ะ ฉันำจะมีเงินำเป็นำคำันำรีถเลูย    
แลูะเมื�อัฉันำมีง�นำทำ� ฉันำก็จะมีเงินำซื�อั    

ทุกอัย��งได�ตั�มตั�อังก�รี
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สืุดยอัด  
ไปเลูย!

ฉันำยังตัื�นำเตั�นำ 
ไม�ห�ยเลูยอั�ะ! เรีด ฉนัำกลูบัก�อันำนำะ 

แลู�วจะม�เลู�นำกบัพวก
นำ�ยวนัำหลูงั

ฉันำจะไปเลู�นำอัย��งอัื�นำตั�อั 
ไปด�วยกันำมั�ยเรีด

ลูุยก�อันำเลูยทีนำ�� 
เดี�ยวฉันำตั�มไป

ทำ�ไมไม� ไปด�วยกันำ
ลู�ะเพื�อันำ

มีอัะไรีหรีือัเปลู��?

ฉันำไปด�วยไม� ได�หรีอัก 
เพรี�ะฉันำไม�มีเงินำเลูย

ฉันำข้อัไปท� ง�นำก�อันำดีกว�� นำ�ยมีเงินำ
เพรี�ะนำ�ยมีง�นำท�  ฉันำไม�มีง�นำท� 
เลูยไม�มีเงินำ พอัได�ง�นำท�  ฉันำคำิดว��

ฉันำคำงรีวยข้่�นำ แลูะจะไปเลู�นำกับพวกนำ�ยได�
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นำ�ยข้� อัะไรี 
เหรีอั?

ใคำรีบอักนำ�ยลู�ะ
ว��ถ��มีง�นำทำ�แลู�วนำ�ย
จะรีวยข้่�นำทันำทีนำ�ะ?

ก็อัย��งนำ�ยไง นำ�ยมีง�นำทำ� 
นำ�ยถ่งมีเงินำไปเลู�นำเคำรีื�อังเลู�นำ

ไม�ถ้ก 
เหรีอั?

ก็ใช่� แตั� ใคำรีว��ฉันำได�เงินำจ�ก
ก�รีทำ�ง�นำ

เพียงอัย��งเดียวลู�ะ

นำ�ยจำ�ตัอันำที�ฉันำทำ�ง�นำ
ช่�วงหนำ��รี�อันำที�ผู้��นำม�ได�มั�ย?

จำ�ได�สืิ 
ตัอันำนำั�นำนำ�ยอัย�กได� 

จักรีย�นำใหม�
ใช่�หรีือัเปลู��?

ใช่� ตัอันำนำั�นำ
ฉันำเช่ื�อัว��ถ��ได�ทำ�ง�นำ 

ก็คำงมีเงินำพอั 
ซื�อัจักรีย�นำคำันำใหม�

แตั�จนำแลู�วจนำรีอัด 
ไม�ว��ฉันำจะทำ�ง�นำหนำกั
แคำ� ไหนำ ฉนัำกย็งัซื�อัมนัำ

ไม� ได�สัืกท ีที�สืำ�คำญั 
ฉนัำยงัคำงจนำอัย้�เหมอืันำเดมิ
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