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20 ปมาแลว ที่หนังสือ Rich Dad Poor Dad หรือ พอรวยสอนลูก
ซึง่ เขียนโดย โรเบิรต คิโยซากิ เปนเหมือนจุดเริม่ ตนความรูด า นการเงินสวน
บุคคลสําหรับคนทั่วโลก
ดวยคําสอนทางการเงินของพอรวย ทีส่ วนกระแสกับกูรรู นุ เกาๆ และ
ความเชื1อแบบเดิมๆ โดยเฉพาะประโยคทองที่วา “บาน ไมใช ทรัพยสิน”
ถือเปนขอความที่ทรงพลัง และทําให ใครหลายคนหันมาสนใจหนังสือเลมนี้
ผานไปแลวยี่สิบป ผมเองในฐานะที่เปนทั้งผูอานและผูเรียบเรียง
เรียกไดวาอานหนังสือเลมนี้เกินกวา 20 รอบ กลาพูดและยืนยันไดเลยวา
เนื้อหาของหนังสือ พอรวยสอนลูก ยังคงรวมสมัย และยังคงใหความคิด
หรือไอเดียใหมๆ กับผมอยูเสมอในทุกครั้งที่อาน
ครบรอบ 20 ปในฉบับปรับปรุงใหมนี้ โรเบิรตไดผนวกขอมูลสําคัญ
2 สวน ที่ผมเห็นวามีประโยชนกับคุณผูอานอยางมากและไมอยากใหอาน
เพียงผานๆ นั่นคือ วันนี้ เมื1อ 20 ปกอน... ซึ่งเปนขอมูลดานการเงินจริงที่
ยืนยันและพิสจู น ใหเห็นแลววา แนวคิดของพอรวยถูกตองและเปนจริง สวน
ที่สองก็คือ สรุปทายบท และ คําถามเชิงอภิปราย
โรเบิรตชอบการเรียนรู โดยวิธีการตั้งคําถาม ซึ่งการตั้งคําถามที่ถูก
ตอง ก็มักจะนําไปสูคําตอบที่ถูกตองตามไปดวย ผมเองไดลองอานและถาม
ตัวเองดูแลว พบวาเปนประโยชน ในการนําไปสูการปฏิบัติอยางมาก เลยไม
อยากใหทุกคนพลาดกับการอานหนังสือเลมนี้ใหไดประโยชนสูงสุด
คํานํา
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20 ปที่ผานมา หนังสือเลมนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนหลายลานคน ดวย
ภูมิปญญาทางการเงินที่ไมมีสอนในโรงเรียน ที่น>าเสียดายก็คือ จนถึงวันนี้
หองเรียนของเด็กๆ ของเราก็ยังคงไรวี่แววของการเรียนรูเรื1องการเงินที่
ถูกตอง ที่สอนโดยครูที่รูจริงใหแกลูกหลานของเรา ทั้งที่เงินเปนทักษะชีวิต
ที่สําคัญสําหรับการดํารงชีวิต ชนิดที่ขาดไมได ในโลกยุคปจจุบัน
ผมเชื1อมั่นเปนอยางยิ่งวา หนังสือ พอรวยสอนลูก ฉบับที่กําลังอยู
ในมือทุกทานขณะนี้ น>าจะเปนการปรับปรุงเปนครั้งสุดทายแลว เพราะทุก
อยางสมบูรณ ครบวงจรการเรียนรูดวยตัวเอง และเหมาะแกการเปนบท
เรียนเบื้องตนสําหรับทุกคนที่มุงหวังจะควบคุมและเปลี่ยนแปลงอนาคต
ทางการเงินของตัวเอง
หลังอานจบ ผมอยากใหคุณตั้งคําถามกับตัวเองวา คุณจะเลือกเปน
ใครในวันขางหนา และเมื1อวันหนึ่งคุณมีลูก คุณจะเปนพอรวย หรือพอจน
แลวถาในอีก 10 ปขางหนา โรงเรียนก็ยังไมสอนเรื1องเงิน ใครควรจะเปน
พอรวยที่ใหคําแนะนําทางการเงินที่ถูกตองใหกับลูกคุณ และถาคุณจะเปน
คนสอนลูกเรื1องเงินดวยตัวเอง คุณจะเริ่มสอนเขาดวยบทเรียนอะไร
ผมเชื1อวาหนังสือ พอรวยสอนลูก ใหคําตอบกับคําถามเหลานี้ ได
ที่เหลือก็ขึ้นอยูกับคุณวา จะใชความรูทางการเงินที่ไดรับจากหนังสือเลมนี้
ไปสรางชีวิตการเงินตั้งแตวันนี้จนถึงลมหายใจสุดทายอยางไร
อนาคตทางการเงินของคุณ อยูในมือคุณแลวครับ

จักรพงษ เมษพันธุ
ธนพร ศิริอัครกรกุล
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วงเดอะบีเทิลสไดออกอัลบั้ม Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club
Band เมื1อวันที่ 1 มิถุนายน 1967 มันขายดีเปนเทนํ้าเททาทันทีและประสบ
ความสําเร็จอยางยิง่ ใหญ ติดอันดับตนๆ ของชารตอัลบัม้ ยอดนิยมในอังกฤษ
นานถึง 27 สัปดาห และอยูในอันดับ 1 นานถึง 15 สัปดาห ในสหรัฐอเมริกา
นิตยสาร Time ยกยองให Sgt Pepper’s เปน “กาวแหงประวัตศิ าสตรความ
กาวหนาทางดนตรี” ผลงานดังกลาวกวาดรางวัลแกรมมีไป 4 รางวัลในป
1968 โดยมีรางวัลอัลบั้มแหงปรวมอยูดวย นับเปนอัลบั้มเพลงร็อคอัลบั้ม
แรกที่ไดรับเกียรตินี้
หนังสือ พอรวยสอนลูก (Rich Dad Poor Dad) วางแผงเมื1อ 20 ปกอ น
ในวันเกิดปที่ 50 ของผม ซึง่ ตรงกับวันที่ 8 เมษายน 1997 หนังสือเลมนี้ ไมได
ขายดีเปนเทนํา้ เททาทันทีเหมือนเรื1องราวของวงเดอะบีเทิลส มันไมไดประสบ
ความสําเร็จอยางยิง่ ใหญ อันทีจ่ ริงการวางแผงและกระแสคําวิพากษวจิ ารณ
ที่ตามมานั้นเปนในทางตรงกันขามเลยทีเดียว
ในตอนแรก ผมจัดพิมพหนังสือ พอรวยสอนลูก ดวยตัวเอง เพราะ
ทุกสํานักพิมพทเี่ ราติดตอไปปฏิเสธหนังสือของผม จดหมายปฏิเสธสองสาม
ฉบับมาพรอมกับขอความทํานองวา “คุณชางไมรูเลยวาคุณกําลังพูดอะไร
20 ป เหลียวหลัง แลหนา
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อยู” ผมไดเรียนรูวาสํานักพิมพสวนใหญนั้นเหมือนพอจนผูเรียนสูงของผม
มากกวาพอรวย สํานักพิมพสวนใหญไมเห็นดวยกับบทเรียนเรื1องเงินของ
พอรวย...เชนเดียวกันกับพอจนของผม

20 ปใหหลังในวันนี้
ในป 1997 หนังสือ พอรวยสอนลูก เปนคําเตือน เปนหนังสือที่พูด
ถึงเรื1องอนาคต
20 ปตอมา ผูคนนับลานทั่วโลกไดตระหนักถึงคําเตือนของพอ
รวยและบทเรียนของทานเกี่ยวกับอนาคต พอมองยอนกลับไปในอดีต
หลายคนกลาววา บทเรียนของทานเปนดั่งคําพยากรณ คําทํานายเกิดขึ้น
จริง บางสวนของบทเรียนเหลานั้น ไดแก

บทเรียนของพอรวย : “คนรวยไมทํางานเพื1อเงิน”
20 ปกอน สํานักพิมพสองสามแหงปฏิเสธหนังสือของผม เพราะเขา
ไมเห็นดวยกับบทเรียนบทหนึ่งของพอรวย
ในวันนี้ ผูคนตระหนักมากขึ้นถึงชองวางระหวางคนรวยและคนที่
เหลือ ในระหวางป 1993 จนถึง 2010 กวา 50 เปอรเซ็นต ของรายได
ประชาชาติสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นนั้นเขากระเปาบรรดาคนรํ่ารวยที่สุดที่มี
เพียง 1 เปอรเซ็นต นับตัง้ แตนนั้ มาทุกอยางก็ยงิ่ เลวรายลง นักเศรษฐศาสตร
แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียกลาววา 95 เปอรเซ็นต ของรายไดที่เขา
มาในชวงระหวางป 2009 – 2012 ก็เขากระเปาบรรดาคนรํ่ารวยที่สุดที่มี
เพียง 1 เปอรเซ็นต เชนกัน
สิ่งที่ไดจากเรื1องนี้ก็คือ รายไดที่เพิ่มขึ้นจะเขากระเปาผูประกอบการ
และนักลงทุน ไมใชลูกจาง ไมใชคนที่ทํางานเพื1อเงิน
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บทเรียนของพอรวย : “คนออมคือผูแพ”
20 ปกอนสํานักพิมพสวนใหญไมเห็นดวยกับบทเรียนของพอรวย
อยางรุนแรง สําหรับคนจนและคนชั้นกลาง “การออมเงิน” คือหลักธรรม
คําสอน หนทางหลุดพนทางการเงินจากความยากจนและเกราะปองกัน
จากโลกอันโหดราย สําหรับคนจํานวนมาก การเรียกคนออมเงินวา “ผูแพ”
ก็เหมือนกับการลบหลูพระเจา
สิง่ ที่ไดจากเรื1องนีก้ ค็ อื สิบปากวาไมเทาตาเห็น ลองดูแผนภูมคิ า เฉลีย่
อุตสาหกรรมของดัชนีดาวโจนส ในรอบ 120 ป และคุณจะเห็นวา ทําไมและ
เพราะอะไรคนที่ออมเงินถึงกลายเปนผูแพ
แผนภูมิแสดงใหเห็นวาตลาดหุนเกิดการถลมครั้งใหญถึง 3 ครั้ง
ในชวง 10 ปแรกของศตวรรษใหมนี้ แผนภูมิขางลางนี้จะแสดงใหเห็นถึง
การถลม 3 ครั้งดังกลาว

ดัชนีดาวโจนส ในรอบ 120 ป

ป 1895 – 2015

20 ป เหลียวหลัง แลหนา
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การถลมครั้งแรกคือ ฟองสบูตลาดไอทีเกิดขึ้นในราวๆ ป 2000
การถลมครัง้ ที่ 2 และ 3 คือ ฟองสบูต ลาดอสังหาริมทรัพย เกิดขึน้ ในป 2007
ตามมาดวยฟองสบูการธนาคารในป 2008

การถลมครั้งยิ่งใหญในป 1929
เมื1อเปรียบเทียบการถลม 3 ครั้งแรกของศตวรรษที่ 21 กับการถลม
ครัง้ ยิง่ ใหญในป 1929 คุณจะเห็นภาพวา “ยักษลม ” 3 ครัง้ แรกของศตวรรษ
นี้นั้นยิ่งใหญแคไหน

การถลมครั้งยิ่งใหญ
ในป 1929

พิมพเงิน
แผนภูมติ อ ไปนีแ้ สดงใหเห็นวา หลังการถลมแตละครัง้ รัฐบาลสหรัฐฯ
และธนาคารกลางก็จะเริ่ม “พิมพเงิน”

14
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การพิมพเงินครั้งใหญเกิดขึ้นตลอดเวลา!
$ พันลาน

(เฟดขยายฐานการเงิน)

เลหแมนลม

ชวยคนรวย
ภายใตปฏิบัติการกอบกูเศรษฐกิจ ธนาคารทั่วโลกตางปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยและอัดฉีดเงินอยางตอเนื1อง ในระหวางป 2000 – 2016 ขณะที่
บรรดาผูน าํ อยากใหเราเชื1อวาพวกเขากําลังพยายามกอบกู โลก ในความเปน
จริง พวกคนรวยชวยเหลือกันเอง และผลักคนจนกับคนชัน้ กลางใหตกจากรถ
ในปจจุบนั อัตราดอกเบีย้ ในหลายๆ ประเทศนัน้ ติดลบ นัน่ เปนสาเหตุ
วาทําไมคนที่ออมเงินจึงกลายเปนผูแพ วันนี้ผูที่แพมากที่สุดคือคนจน คน
ชั้นกลาง คนที่ทํางานเพื1อเงิน และคนออมเงิน

บทเรียนของพอรวย : “บานไมใชทรัพยสิน”
เมื1อ 20 ปกอ น ในป 1997 ทุกสํานักพิมพทตี่ อบปฏิเสธผม ตางวิพากษ
วิจารณบทเรียนของพอรวยที่วา “บานไมใชทรัพยสิน”
20 ป เหลียวหลัง แลหนา
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10 ปถัดมา ในป 2007 เมื1อลูกหนี้คุณภาพตํ่าเริ่มที่จะผอนชําระ
สินเชื1อจํานองไมไหว ฟองสบูอ สังหาริมทรัพยของโลกก็แตกลง และเจาของ
บานนับลานก็คน พบความจริงอันขมขื1นในบทเรียนดังกลาว บานของพวกเขา
นั้นไมใช “ทรัพยสิน”

ปญหาที่แทจริง
ผูค นสวนใหญไมรวู า การพังทลายของตลาดอสังหาริมทรัพยนนั้ ไมใช
การพังทลายจากตลาดอสังหาริมทรัพยจริงๆ
คนจนไมไดเปนตนเหตุของการพังทลายของอสังหาริมทรัพย คนรวย
ไดสรางผลิตภัณฑทางการเงิน ซึง่ เปนทีร่ จู กั ในนามตราสารอนุพนั ธ วอรเรน
บัฟเฟตต เรียกผลิตภัณฑดังกลาววาเปน “อาวุธพลังทําลายลางสูงทางการ
เงิน” เมื1ออาวุธพลังทําลายลางสูงทางการเงินเริม่ ระเบิด ตลาดอสังหาริมทรัพย
เลยถลม... และลูกหนี้คุณภาพตํ่าที่น>าสงสารก็กลายเปนผูตองหาไป
ในป 2007 มีตราสารอนุพันธทางการเงินสูงถึงประมาณ 70 ลาน
ลานเหรียญ
ทุกวันนี้ มีการประเมินกันวามีตราสารอนุพนั ธทางการเงินมากถึง 1.2
ลานลานลานเหรียญ พูดอีกอยางก็คอื ปญหาทีแ่ ทจริงกําลังเลวลง ไมไดดขี นึ้

บทเรียนของพอรวย : “ทําไมคนรวยถึงเสียภาษีนอ ยกวา”
20 ปกอน บางสํานักพิมพวิพากษวิจารณหนังสือ พอรวยสอนลูก
ที่เปดเผยวาทําไมและทําอยางไรคนรวยถึงเสียภาษีนอยกวา สํานักพิมพ
แหงหนึ่งถึงกับกลาววาบทเรียนดังกลาวนั้นผิดกฎหมาย
10 ปใหหลัง ในป 2007 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ลงสมัครชิง
ตําแหน>งอีกครั้ง แขงกับอดีตผูวาการรัฐ มิตต รอมนีย เมื1อมีการเปดเผยวา
ประธานาธิบดีโอบามาเสียภาษีอยูท ปี่ ระมาณ 30 เปอรเซ็นตของรายได และ
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ผูวาการรอมนียจายภาษีนอยกวา 13 เปอรเซ็นต รอมนียกลายเปนฝายเสีย
เปรียบและแพการเลือกตั้งไป ภาษีนั้นเปนจุดสนใจของผูคนอีกครั้งในการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีในป 2016
แทนที่จะดูวาทําไมคนอยาง มิตต รอมนีย และ ประธานาธิบดี
โดนัลด ทรัมป ถึงจายภาษีนอ ยกวาโดย ถูกกฎหมาย คนจนและคนชัน้ กลาง
กลับโกรธแคนไปแทนเสียนี่
แมประธานาธิบดีทรัมปสญ
ั ญาทีจ่ ะปรับลดภาษีสาํ หรับคนจนและคน
ชั้นกลาง ในความเปนจริง คนรวยก็เสียภาษีนอยกวาเสมอ สาเหตุที่คนรวย
เสียภาษีนอยกวานั้น ยอนกลับไปในบทเรียนที่ 1 ของพอรวยที่วา “คนรวย
ไมทํางานเพื1อเงิน” ตราบใดที่คนคนหนึ่งยังทํางานเพื1อเงินพวกเขายังคง
ตองเสียภาษีตอไป
แม ในตอนที่ ฮิลลารี คลินตัน ผูชิงตําแหน>งประธานาธิบดี สัญญา
วาจะขึ้นภาษีคนรวย เธอสัญญาที่จะขึ้นภาษีในกลุมผูมีรายไดสูง ซึ่งเปนคน
จําพวกหมอ นักแสดง และทนาย ไมใชคนรวยที่แทจริง

20 ปกอน
แมวาหนังสือ พอรวยสอนลูก จะไมไดประสบความสําเร็จในทันที
เหมือนอยางอัลบั้ม Sgt. Pepper’s ของวงเดอะบีเทิลส แต พอรวยสอนลูก
ไดติดอันดับรายชื1อหนังสือขายดีที่สุดของนิตยสาร New York Times
ในป 2000 และอยูในรายชื1อดังกลาวนานเกือบ 7 ป นอกจากนี้ในป 2000
โอปราห วินฟรีย ไดตดิ ตอมา ผมไดออกรายการของโอปราหตลอดทัง้ รายการ
และก็อยางที่เขาวากัน “ที่เหลือคือประวัติศาสตร”
หนังสือ พอรวยสอนลูก กลายเปนหนังสือการเงินสวนบุคคลแหง
ประวัติศาสตร ยอดขายของหนังสือชุดพอรวยสอนลูกประมาณการไวอยูที่
เกือบ 40 ลานฉบับทั่วโลก

20 ป เหลียวหลัง แลหนา
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พอรวยมีตัวตนจริงไหม
ผูคนนับลานพากันถามวา “พอรวยมีตัวตนจริงไหม” เพื1อไขความ
กระจางในเรื1องนี้ คุณสามารถรับฟงไมคลูกชายของพอรวยตอนที่เขาเปน
แขกรับเชิญทางรายการวิทยุพอรวยได คุณสามารถรับฟงรายการดังกลาว
ได โดยไปที่ Richdadradio.com

ตอยอดพอรวย
หนังสือ พอรวยสอนลูก นั้นถูกเขียนใหเรียบงายที่สุดเทาที่จะเปนไป
ได เพื1อใหคนเกือบทั้งหมดเขาใจบทเรียนของพอรวยได
สําหรับคนที่อยากเรียนรูเพิ่มเติม ในโอกาสครบรอบ 20 ป ผมได
เขียน “ทําไมคนรวยถึงรวยขึ้น ความรูเรื1องเงินคืออะไรกันแน< (Why the
Rich Are Getting Richer – What Is Financial Education…Really)”
ทําไมคนรวยถึงรวยขึ้น จะมีรายละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
วา อะไรคือสิ่งที่พอรวยสอนลูกชายของทานและผมจริงๆ ในเรื1องเงินและ
การลงทุน
ทําไมคนรวยถึงรวยขึ้น คือ พอรวยสอนลูกภาคตอยอด เปนภาค
มหาวิทยาลัยของนักเรียนของพอรวย

คําเตือน...และคําเชิญ
แมวาผมไดพยายามอยางดีที่สุดที่จะทําใหหนังสือ Why the Rich
Are Getting Richer เรียบงายที่สุดเทาที่จะเปนไปได แตสิ่งที่คนรวยทํา
กันจริงๆ นั้นไมไดงาย หรือแมแตงายที่จะอธิบาย สิ่งที่พวกคนรวยทํานั้น
ตองอาศัยความรูทางการเงินจริงๆ ซึ่งเปนความรูทางการเงินที่ไมไดสอน
กันในโรงเรียน
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ผมแนะนําใหอาน พอรวยสอนลูก กอน แลวถาคุณอยากเรียนรู
เพิ่ม หนังสือ Why the Rich Are Getting Richer อาจคอยเปนทางเลือก
สําหรับคุณ

ขอบคุณ...สําหรับ 20 ปที่ยอดเยี่ยม
แดผูอานทุกทาน ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
เราทุกคนที่บริษัทพอรวย ขอกลาวคําวา
“ขอบคุณ....สําหรับ 20 ปที่ยอดเยี่ยม”
นับเปนพันธกิจของเราที่จะ
ยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของมวลมนุษยชาติ...
เริ่มตนจากหนึ่งชีวิต ไปทีละคน ทีละคน

20 ป เหลียวหลัง แลหนา
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“พอครับ ชวยบอกวิธีที่ทําใหผมรวยหน>อยสิครับ”
พอวางหนังสือพิมพลง แลวหันมาถามผมวา “ทําไมลูกถึงอยากรวยละ”
“วันนี้แมของจิมมีขับรถคาดิลแลกคันใหมมารับจิมมี พวกเขากําลัง
จะไปเที่ยวสุดสัปดาหนี้ที่บานพักตากอากาศริมทะเล จิมมีชวนเพื1อนๆ ไป
ดวยสามคน แตเขาไมชวนผมกับไมค เขาบอกวาเพราะพวกเราจนฮะพอ”
“เขาพูดอยางนั้นเหรอ” พอถามดวยนํ้าเสียงแสดงความสงสัย
“ใชครับ” ผมตอบเสียงเศราๆ
พอสัน่ หัว ขยับแวนใหเขาที่ แลวหันหนาไปอานหนังสือพิมพตอ ขณะ
ที่ผมไดแตยืนรอคําตอบดวยใจจดจอ
เรื1องราวดังกลาวเกิดขึ้นในป 1956 ตอนผมอายุได 9 ขวบ คงเปน
เพราะโชคชะตาฟาลิขิตที่ทําใหผมตองมาเรียนโรงเรียนเดียวกันกับพวกลูก
คนรวย ในเมืองทีผ่ มอาศัยอยูน นั้ คนสวนใหญเปนลูกจางทํางานอยูในไรออ ย
บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื1อเงิน
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เจาของไรและพวกคนใหญคนโต เชน แพทย ทนายความ เจาของธนาคาร
และนักธุรกิจ ตางสงลูกมาเรียนกันที่นี่ตั้งแตประถม 1 ถึงประถม 6 หลัง
จากเรียนจบชัน้ ประถม พวกเขาก็จะไปเรียนตอทีโ่ รงเรียนเอกชน ถาบานผม
อยูอีกฝงหนึ่งของถนน ผมก็คงไดเรียนรวมกับเพื1อนๆ ที่มีพื้นฐานครอบครัว
ใกลเคียงกัน และเมื1อเรียนจบ ผมก็คงไดเรียนตอที่โรงเรียนรัฐบาล
พอวางหนังสือพิมพลง หลังนั่งเงียบ และปลอยใหผมรออยูนาน
“ถาลูกอยากรวย... ลูกตองรูวิธีทําเงิน” พอพูดดวยนํ้าเสียงราบเรียบ
“แลวผมจะทําเงินไดดวยวิธีไหนละครับ” ผมถาม
“ใชสิ่งที่อยูในหัวของลูกสิ” พอตอบแลวยิ้มเหมือนกับจะบอกวา
“พอก็บอกไดแคนี้แหละ” หรือ “พอก็ ไมรูเหมือนกัน อยาเซาซี้นักเลย”

หุนสวนธุรกิจคนแรก
วันรุงขึ้น ผมเลาเรื1องนี้ใหไมคเพื1อนสนิทที่สุดของผมฟง ไมคกับผม
เปนเด็กจนสองคนที่หลงเขามาอยูในโรงเรียนคนรวย รัฐบาลลากเสนแบง
เขตโรงเรียนมาโดนบานผมเขาพอดี ทีจ่ ริงเราสองคนก็ ไมไดจนอะไรนักหนา
แตพอมาอยูโรงเรียนที่เด็กแทบทุกคนมีของเลนใหมมาอวดเราอยูเสมอ
ไมวา จะเปนถุงมือเบสบอลใหม รถจักรยานคันใหม และอื1นๆ เราสองคนเลย
กลายเปนเด็กจนไปในทันที
พอกับแมของผมจะจายใหเฉพาะสิ่งที่จําเปนเทานั้น อาทิ เสื้อผา
อาหาร ที่อยูอาศัย ฯลฯ ถาอยากไดอะไรมากกวานี้ พอก็จะบอกวา “อยาก
ไดก็ทํางานเก็บเงินซื้อเอาเองสิ” ผมเองก็อยากทํางานเพื1อจะไดเก็บเงินซื้อ
ของอยางที่พอบอก แตมีใครบางละที่อยากจางเด็ก 9 ขวบทํางานให
“ตกลงนายรูวิธีทําเงินหรือเปลา” ไมคถาม
“ฉันไมรหู รอก” ผมตอบ “วาแตนายอยากจะเปนหุน สวนกับฉันไหมละ”
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ไมคตอบตกลง ในเชาวันเสารนั้นผมจึงไดหุนสวนทางธุรกิจคนแรก
เราใชเวลาตลอดทั้งเชาคิดหาธุรกิจใหกับบริษัทของเรา บางครั้งขณะที่
คิดอยู ใจก็แอบแวบคิดไปถึงเพื1อนๆ ที่ไดไปเที่ยวบานพักตากอากาศของ
จิมมี ปานนี้พวกเขาคงกําลังสนุกสนานกันอยู แมจะรูสึกเสียใจอยูนิดๆ แต
ความคิดดังกลาวก็ทาํ ใหเราทั้งคูมุงมั่นที่จะทําเงินใหไดมากขึ้น และเมื1อถึง
ชวงบาย พวกเราก็คิดออกวาจะทําเงินไดอยางไร เราทั้งสองไดความคิดนี้
มาจากหนังสือวิทยาศาสตรที่ไมคเคยอาน ผมและไมคจับมือกันเขยาไปมา
ดวยความตื1นเตน ธุรกิจของเราพรอมเริ่มตนแลว
หลังจากวันนั้นเปนเวลาหลายสัปดาห ผมและไมคเที่ยววิ่งขอหลอด
ยาสีฟนจากเพื1อนบานแทบทุกหลัง พวกผู ใหญตางพากันใหความรวมมือ
เปนอยางดี มีบา งทีส่ อบถามวาจะเอาไปทําอะไร คําตอบของเราเหมือนเตีย๊ ม
กันมา นั่นคือ “บอกไมไดครับ มันเปนความลับทางธุรกิจ”
แมดูจะไมคอยสบอารมณนัก เพราะเราเลือกเก็บหลอดยาสีฟนที่
คอยๆ เพิ่มจํานวนมากขึ้นมาไว ในกลองใสขวดซอสมะเขือเทศใกลๆ เครื1อง
ซักผาของแม จนในที่สุดแมก็หมดความอดทนเมื1อเห็นหลอดยาสีฟนกอง
ใหญวางระเกะระกะเต็มไปหมด
“นี่จะทําอะไรกัน อยาบอกนะวาเปนความลับทางธุรกิจ เก็บทั้งหมด
ใหเรียบรอย ไมงั้นแมจะเอาไปโยนทิ้งใหหมด”
ผมกับไมคชวยกันออนวอนแม โดยขอเวลาอีกหนึ่งสัปดาห เพราะ
เมื1อถึงเวลานั้น เราก็จะมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะเริ่มตนการผลิตของเราได
และเมื1อเริ่มตนผลิต กองหลอดยาสีฟนก็จะคอยๆ ลดลงไปเอง แมตกลง
ยืดเวลาใหผมอีกหนึ่งสัปดาห
กําหนดการผลิตถูกเลื1อนวันใหเร็วขึ้น เราทั้งคูรับรูไดถึงความกดดัน
ที่มี บริษัทของเราถูกยื1นคําขาดใหขนยายวัตถุดิบไปไวที่อื1น และก็เปนไมค
ที่รีบวิ่งไปบอกเพื1อนบานอีกสองสามรายใหรีบใชยาสีฟนใหหมด โดยอาง
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คําแนะนําของหมอฟนที่บอกวาใหแปรงฟนบอยๆ สวนผมมีหนาที่เตรียม
พรอมสําหรับกระบวนการผลิตที่กําลังจะเริ่มตนขึ้น
วันหนึ่งพอกับเพื1อนของทานขับรถผานมาเพื1อดูวาผมและไมคกําลัง
ทําอะไรกันอยู สิ่งที่ทานเห็นก็คือ สายการผลิตที่กําลังเดินเต็มกําลัง มีแปง
ขาวหกเลอะเทอะอยูทุกหนทุกแหง กลองนมที่เก็บจากโรงเรียนอยูบนโตะ
และเตาบารบิคิวมีถานติดไฟแดงรอนระอุ
พอตองจอดรถไวขา งถนนดานนอก เพราะโรงงานของเราไดยดึ พืน้ ที่
จอดรถไวหมดแลว พอเดินเขามาใกลและเห็นวาในหมอที่ตั้งอยูบนเตา
บารบคิ วิ มีหลอดยาสีฟน กําลังละลายอยู เมื1อหลอดละลายเปนของเหลวหมด
เราจึงยกเทใสรูกลมบนกลองนม ซึ่งมีปูนปลาสเตอรทําเปนแมพิมพอยูใน
กลอง ผมรีบรอนจนทําถุงปูนหกใสพื้นขาวโพลนไปหมดราวกับหิมะตก พอ
กับเพื1อนยืนมองผมคอยๆ เทของเหลวจากหมอลงไปในแมพิมพ
“ระวังหน>อยนะ” พอบอก ผมผงกหัวรับโดยไมไดเงยหนามองพอ
จนกระทั่งเทของเหลวเสร็จ จึงเงยหนาขึ้น แลวยิ้มใหพอ
“เราสองคนทําอะไรกันน>ะ” พอถามพรอมกับอมยิ้ม
“ก็ทําตามที่พอบอกไงครับ ผมกับไมคกําลังจะรวยแลว” ผมตอบ
“ใช” ไมคพยักหนาสนับสนุน “เราเปนหุนสวนกันครับ”
“แลวนั่นพิมพอะไร” พอถาม
“เดี๋ยวพอคอยดูนะครับ ผมวาครั้งนี้น>าจะใชได” ผมพูดพลางใชชอ น
เคาะเบาๆ แมพิมพก็หลุดออกเผยใหเห็นเหรียญขางใน
“พระเจาชวย” พออุทาน “นี่ลูกกําลังหลอเหรียญเงินจากตะกั่วกัน
อยูเหรอ”
“ใชครับ อยางที่พอบอกไงครับ เรากําลังทําเงิน”
เพื1อนพอปลอยกากหัวเราะจนตัวงอ พอยิ้มพลางสายหัว มองดูเด็ก
ทั้งสองที่เนื้อตัวเปอนไปดวยแปงสีขาว กําลังยืนยิ้มกวางแทบถึงใบหู
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พอชวนเราไปนัง่ ลงทีบ่ นั ไดหิน และอธิบายคําวา “เงินปลอม” ใหเราฟง
“หมายความวาสิง่ ทีผ่ มสองคนทํามันผิดกฎหมายเหรอครับ” ไมคถาม
ดวยนํ้าเสียงที่เจือความผิดหวัง
“ปลอยเด็กๆ เถอะ” เพื1อนพอพูดขึ้น “อยางนี้เขาเรียกวามีความคิด
สรางสรรคนะ”
“ใชแลวลูก การทําเงินปลอมเปนสิ่งผิดกฎหมาย แตเธอสองคนมี
ความคิดสรางสรรคดมี าก พยายามตอไปนะ พอภูมใิ จในตัวเธอทัง้ สองมาก”
ไมคและผมนั่งจมอยูกับความผิดหวังประมาณ 20 นาที กอนจะลุก
ขึ้นเก็บทําความสะอาดพื้นที่จนกลับเขาสูสภาพเดิม ธุรกิจของเราเริ่มตน
และสิ้นสุดภายในวันเดียวกัน ผมมองหนาไมคและพูดวา “จิมมีพูดถูก เรา
จนจริงๆ นั่นแหละ”
พอไดยินสิ่งที่ผมพูด ทานจึงบอกกับผมวา “พออยากใหลูกจําเอาไว
วา มีแตคนยอมแพงายๆ เทานั้นที่จน สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ลูกไดลงมือทํา
แลว ในขณะที่ใครหลายคนเฝาแตคิด เฝาแตฝนอยากเปนคนรวย แตเธอ
สองคนกลาที่จะเริ่มตนและลงมือทําอยางจริงจัง พอภูมิใจในตัวลูกทั้งสอง
คนมาก พออยากจะยํ้ากับลูกวา จงพยายามตอไป อยายอมแพ เขาใจไหม”
ผมกับไมคนงิ่ เงียบไปสักครู คําพูดของพอเปนคําพูดทีฟ่ ง ดูดี แตก็ ไม
ไดชวยทําใหเราคิดออกวาจะตองทําอยางไรตอไป
“แลวทําไมพอถึงไมรวยละครับ” ผมถาม
“เพราะพอเลือกเปนครู คนเปนครูไมสนใจเรื1องความรํา่ รวยหรอก พอ
ชอบสอนหนังสือมากกวา พอเองก็อยากชวยลูกนะ แตพอ ไมรวู ธิ หี าเงินใหได
เยอะๆ หรอก” สิ้นคําตอบของพอ ผมและไมคจึงหันกลับไปเก็บกวาดกันตอ
“พอรูแลวละ” อยูดีๆ พอก็โพลงขึ้นมา “ถาเธอสองคนอยากรูวิธีรวย
ทําไมเธอไมไปถามพอของไมคละ”
“พอของผมเหรอครับ” ไมคถามดวยความประหลาดใจ
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“ใช พอของเธอน>ะสิ นายธนาคารคนหนึ่งเลาใหพอฟงวา พอของ
ไมคหาเงินเกงมาก”
“จริงเหรอครับ” ไมคยงั ไมเชื1อ “แลวทําไมเราถึงไมมรี ถหรูๆ บานหลัง
ใหญเหมือนเด็กรวยที่โรงเรียนละครับ”
“การมีรถสวยหรือบานหลังใหญไมไดหมายความวาพวกเขาหาเงินเกง
นะ พอของจิมมีทาํ งานทีโ่ รงงานนํา้ ตาลซึง่ ไมตา งจากพอ พอของจิมมีทาํ งาน
ใหบริษัท พอทํางานใหรัฐบาล บริษัทซื้อรถใหพอของจิมมีใช ตอนนี้ ไดยินมา
วาสถานะการเงินของบริษัทไมคอยดีนัก และพอของจิมมีอาจไมเหลืออะไร
เลยก็เปนได แตพอเธอไมเหมือนคนอื1นนะไมค เขากําลังสรางอาณาจักรที่
ยิ่งใหญ และจะกลายปนมหาเศรษฐีในอนาคต”
เรื1องทีพ่ อ เลาทําใหเราตื1นเตนและมีกาํ ลังใจขึน้ มาในทันที เราทัง้ สอง
รีบเก็บกวาดพืน้ ทีจ่ นเรียบรอย จากนัน้ ก็มานัง่ วางแผนวาจะพบและพูดคุยกับ
พอของไมคไดอยางไร ไมคบอกวาพอของเขากลับบานดึก เนื1องจากมีงาน
มาก พอของไมคเปนเจาของทรัพยสินหลายแหง ทั้งโกดัง บริษัทกอสราง
รานคา รานอาหารอีก 3 แหง และมักจะทํางานที่รานอาหารจนดึกเสมอ
กอนกลับบานวันนั้น ไมคสัญญาวาจะกลับไปถามวิธีรวยจากพอของ
เขา แลวจะรีบโทรศัพทมาบอกผมทันทีที่ไดเรื1อง
เสียงโทรศัพทดังขึ้นตอนสองทุมครึ่ง
“ตกลง วันเสารหนานะ” ผมยืนยันกอนวางหู พอของไมคตกลงที่
จะคุยกับเรา
และในเชาวันเสาร เวลา 7.30 น. ผมก็รีบขึ้นรถเมลตรงไปบานไมค
ซึ่งอยูในยานคนจนของเมือง

36

พอรวยสอนลูก

เริ่มตนบทเรียนทางการเงิน
ผมไปถึงบานไมคเวลา 8.00 น. พอไมคกาํ ลังยุง เพราะทานเริม่ ทํางาน
ตั้งแตเจ็ดโมงเชา หัวหนาคนงานจากบริษัทกอสรางของทานเพิ่งขับรถออก
ไปตอนที่ผมเดินเขาบานมา ไมคยืนรอผมอยูที่หนาประตู
“พอคุยโทรศัพทอยู ทานบอกใหไปนั่งรอที่ระเบียงหลังบาน”
ไมคพดู พลางเปดประตูใหผมเขาไป เสียงไมลนั่ เอีย๊ ดอาดแสดงความ
เกาแก ขางในมีพรมเกาๆ อยูผืนหนึ่ง เจาของคงตั้งใจวางไวเพื1อปดบัง
ความทรุดโทรมของพื้นไม ซึ่งแมจะสะอาด แตก็เกามากจนน>าจะถึงเวลา
ตองเปลี่ยนแลว
ผมรูสึกทองไสปนปวนเมื1อเดินผานเขาไปในหองนั่งเลนแคบๆ ที่เต็ม
ไปดวยเฟอรนิเจอรเกาเต็มไปหมด บนโซฟามีผูหญิงสูงอายุคนหนึ่งนั่งอยู
เธอดูแกกวาแมผม ขางๆ เธอมีชายในชุดสีกากีนั่งอยูดวย ชายคนนี้อายุ
ประมาณ 45 ป ถือสมุดงานอยูในมือ ทั้งสองยิ้มใหผมและไมค เมื1อเราเดิน
ผานครัวเพื1อตรงออกไปที่ระเบียง
“คนพวกนี้เปนใครกัน” ผมถาม
“คนงานของพอฉันเองแหละ ผูชายทํางานที่โกดัง สวนผูหญิงเปน
ผูจ ดั การรานอาหาร นายเห็นคนทีม่ าจากบริษทั กอสรางแลวใชไหม เขาทํางาน
อยูหางจากที่นี่ไปประมาณ 50 ไมล มีอีกคนกลับไปกอนนายมาเดี๋ยวเดียว
เอง คนนั้นเปนหัวหนางานกอสราง”
“เปนอยางนี้ทั้งวันเลยหรอ” ผมถามตอ
“ก็ไมนะ แตวา ก็บอ ยเหมือนกัน” ไมคตอบ พรอมกับดึงเกาอีม้ านัง่ ขางๆ
“ฉันถามพอแลววาจะสอนวิธีหาเงินใหเราไดไหม”
“แลวทานวาไง”
“พอทําหนาตลกๆ แลวบอกวามีขอเสนอสําหรับเราสองคน”
“เหรอ” ผมนั่งโยกเกาอี้ ไปขางหลัง ไมคเองก็เริ่มทําตาม
บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื1อเงิน
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“นายรูไหมวาพอนายมีขอเสนออะไร”
“ไมรูสิ แตเดี๋ยวก็รูแลว”
ทันใดนัน้ พอไมคกเ็ ปดประตูมงุ ลวดออกมา เราสองคนลุกขึน้ ยืนตรง
ไมใชทําความเคารพแตเพราะตกใจ
“พรอมหรือยังเด็กๆ” พอไมคถาม พรอมกับดึงเกาอี้มานั่ง
เราทั้งคูพยักหนา แลวขยับเกาอี้เขามาตรงหนาพอไมค ทานเปนคน
ตัวใหญ สูงประมาณ 6 ฟุต หนัก 200 ปอนด เตี้ยกวาพอผมแตคงหนักพอๆ
กัน พอไมคดูเหมือนจะแกกวาพอผมสัก 5 ป ดูเผินๆ พอทั้งสองคนมีบาง
อยางคลายกัน โดยเฉพาะลักษณะความเปนคนกระตือรือรน
“ไมคบอกวาเธออยากเรียนวิธีหาเงินอยางนั้นใชไหม โรเบิรต”
ผมพยักหนา เสียงของทานมีพลัง ภายใต ใบหนาที่เปอนดวยรอยยิ้ม
“ก็ ได แตฉนั มีขอ เสนอ
ฉันจะสอนพวกเธอ แตไมใช
วันนี้ เมื1อ 20 ปกอน...
แบบเดียวกับที่โรงเรียนของ
ความเด็ดขาด
เธอสอนนะ เธอตองทํางาน
โลกกําลังหมุนไปไวขึ้นและไวขึ้น
ใหฉนั แลกกับบทเรียน ถาเธอ
การซื้อขายในตลาดหุนเกิดขึ้นในชั่วเสี้ยว
เลิกทํา ฉันก็เลิกสอน เพราะฉัน
วินาที ขอเสนอตางๆ เขามา และผาน
ไมอยากเสียเวลากับการนัง่ ฟง
ไปบนอินเทอรเน็ตในเวลาไมกี่นาที ผูคน
บรรยายเหมือนในหองเรียน จํานวนมากขึ้นเรื1อยๆ กําลังแขงขันกันเพื1อ
ขอเสนอที่ดี ดังนั้น ยิ่งคุณตัดสินใจไดเร็ว
ตกลงมั้ย”
เทาไหร คุณก็มีแนวโนมที่จะเปนผู
“ถ า งั้ น ผมขอถาม
ที่ควาโอกาสไว ได กอนที่คนอื1นจะควาทัน
คําถามหน>อยไดไหมครับ”
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“ไมได เธอตอบไดแคตกลงหรือไมตกลง ฉันไมมีเวลามากนัก ถา
แคนี้เธอตัดสินใจไมได เธอจะเรียนวิธีทําเงินไดยังไง โอกาสผานมาแลวก็
จะผานไป ถาไมตกลง โรงเรียนก็จะปดเดี๋ยวนี้” พอไมคพูดพรอมลุกขึ้นยืน
“งั้นตกลงครับ” ผมรีบตอบ
“ตกลงฮะ” ไมคก็เชนกัน
“ดีมาก อีก 10 นาทีคุณมารตินจะมาที่นี่ พอฉันพูดธุระกับคุณมารติน
เสร็จ เธอสองคนติดรถไปที่รานกับเธอและเริ่มงานไดเลย ฉันใหเธอชั่วโมง
ละ 10 เซนต ทํางานทุกวันเสาร วันละ 3 ชั่วโมง”
“แตวันเสารผมมีนัดซอมซอฟตบอลนะครับ” ผมทักทวง
“จะเอาหรือไมเอา” พอไมคพูดเสียงเขม
“เอาครับ” ไมน>าเชื1อวาผมเลือกทํางาน ไมเลือกเลนซอฟตบอล

คาจางวันละ 30 เซนต
09.00 น. ของเชาวันนั้น ไมคกับผมก็ ไดเริ่มงานกับคุณมารติน
คุณมารตนิ เปนคนใจดีมาก เธอบอกวาเราสองคนทําใหเธอนึกถึงลูกชายของ
เธอที่ตอนนี้โตและแยกยายครอบครัวไปแลว แมวาจะใจดี แตคุณมารตินก็
ชื1นชอบการทํางานหนัก เราใชเวลา 3 ชั่วโมงขนกระปองสินคาจากชั้นวาง
ลงมาปดฝุนและเช็ดทําความสะอาด จากนั้นจึงลําเลียงกลับขึ้นไปจัดวางให
สวยงามตามเดิม สําหรับผมมันเปนงานที่น>าเบื1อที่สุด
พอไมคมีรานขายของชําแบบนี้ 9 แหง เปนรานเล็กๆ มีที่จอดรถ
กวางขวาง ลักษณะคลายกับราน 7–Eleven สมัยกอนชาวบานมักจะเขามา
ซื้อของใชจําเปนเล็กๆ นอยๆ อาทิ นม ขนมปง เนย บุหรี่ ปญหาคือ สมัย
นั้นรานขายของชํายังไมติดเครื1องปรับอากาศ และฮาวายเปนรัฐที่มีอากาศ
รอน เราจึงตองเปดประตูไวเพื1อระบายอากาศ และเมื1อประตูเปด ก็จะมีฝุน
ปลิวเขามาทุกครั้งที่มีรถวิ่งผาน และนั่นทําใหเรามีงานทําไมหยุดไมหยอน
บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื1อเงิน
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ตลอดระยะเวลาสามสัปดาห ผมและไมคตั้งใจทํางานโดยไมเคย
ปริปาก เราทํางานในชวงเชา และเสร็จงานในชวงบาย หลังเสร็จงานคุณ
มารตินจะจายเงินใหกับเราคนละ 30 เซนต ซึ่งถือไดวาเปนคาจางที่ตํ่ามาก
ในสมัยนั้นหนังสือการตูนราคาเลมละ 10 เซนต ผมมักจะเอาเงินที่ไดไปซื้อ
หนังสือการตูนอานกอนกลับบาน
จนยางเขาสัปดาหที่สี่ของการทํางาน ความอดทนของผมก็สิ้นสุดลง
ผมยอมตกลงทํางานก็เพื1อจะไดเรียนรูวิธีทําเงิน แตกลับถูกใชเหมือนทาส
ราคาถูก ที่ไดคาแรงเพียง 10 เซนตตอชั่วโมง ที่แยกวานั้นก็คือ ตั้งแตวัน
แรกที่เขามาทํางาน ผมไมไดพบกับพอของไมคอีกเลย
“ฉันจะเลิกทํางานนี้แลว” ผมบอกไมคขณะกินอาหารกลางวัน เรียน
ที่โรงเรียนก็น>าเบื1ออยูแลว วันเสารยังตองไปทํางานน>าเบื1อคาแรงตํ่าอีก
ไมคไดแตยิ้ม ไมยอมพูดอะไร
“นายยิ้มทําไม” ผมเริ่มโกรธ
“พอฉันบอกวาวันหนึ่งนายจะตองพูดอยางนี้ พอบอกวา เมื1อไหรที่
นายอยากเลิกทํางาน ใหพานายไปหาพอ”
“อะไรนะ” ผมโวยวาย “นี่ทานรูอยูแลวเหรอวาเราจะเลิก”
“ใช พอเปนอยางนี้แหละ วิธีสอนของพอฉันไมเหมือนพอนาย ไม
เหมือนครูทโี่ รงเรียน พอเปนคนพูดนอย ยังไงนายรอวันเสารทจี่ ะถึงนีก้ แ็ ลว
กัน ฉันจะบอกพอวานายพรอมแลว”
“หมายความวาพอนายแกลงเราเลนงั้นเหรอ”
“เปลา แตเอ...หรือวาใช ไมรูสิ เดี๋ยวเสารนี้ก็รูเองน>า”

วันเสารเขาแถวคอย
ผมพรอมสําหรับการพูดคุยกับพอของไมคอยูแลว แมแตพอจริงๆ
ของผมยังโกรธมากที่รูวาผมไดคาแรงเพียงชั่วโมงละ 10 เซนต พอบอกวา
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มันเปนการหลอกใชแรงงานเด็กซึง่ ผิดกฎหมาย และอยางนอยผมควรจะได
คาแรงสักชั่วโมงละ 25 เซนต ถาไมไดก็ใหลาออกเสีย
“ลูกไมจําเปนตองทํางานเฮงซวยนั้นก็ ไดนะ” พอบอกผม
8.00 น. ของเชาวันเสาร ผมไปถึงยังบานของไมค
“นัง่ รอตรงนีก้ อ น” พอไมคบอก พูดเสร็จทานก็หายเขาหองทํางานไป
ผมมองไปรอบๆ ไมพบไมคอยูที่นั่น ขางๆ ผมมีผูหญิงอีกสองคนนั่ง
อยู เธอเปนคนเดียวกันกับที่ผมพบเมื1อสี่สัปดาหกอน เธอเองก็คงจําผมได
เพราะเธอหันมายิ้มใหผม
เวลาผานไป 45 นาที ผูหญิงสองคนนั้นเขาไปคุยกับพอไมคจนเสร็จ
และกลับออกไปรวม 30 นาทีแลว หลังจากนั้นก็มีชายชราอีกคนหนึ่งเขามา
พบพอไมครวม 20 นาที แลวก็ออกไป
ตอนนีบ้ า นเงียบสงบ มีแตผมทีก่ าํ ลังนัง่ รออยูด า นนอก เชาวันเสารที่
แสนงดงามวันหนึ่งในฮาวาย ผมตองมานั่งรอคุยกับผู ใหญที่เห็นแกตัวและ
เอาเปรียบเด็ก ผมไดยินเสียงทานพูดโทรศัพทอยูในหอง ทานทําเหมือนกับ
ไมมีใครรออยู ทีจ่ ริงผมเองก็เกือบจะลุกกลับบานไปหลายครัง้ แตก็ ไมเขาใจ
เหมือนกันวาทําไมถึงยังทนนั่งอยูตรงนั้น
ในที่สุด ทานก็เสร็จธุระของตัวเองเวลา 09.00 น. พอรวยกวักมือ
เรียกผมเขาไปในหองทํางาน
“ฉันไดยินวาเธอขอคาจางเพิ่ม ถาไมไดจะเลิกทํางาน”
“ใช เพราะคุณไมรกั ษาสัญญา” เสียงผมสัน่ เหมือนคนจะรองไห เมื1อ
ตองเผชิญหนากับผู ใหญในสถานการณเชนนี้
“คุณบอกวาจะสอนวิธีหาเงินใหผม ถาผมทํางานใหคุณ ผมทํางาน
หนัก อุตสาหไมไปเลนซอฟตบอล แตคุณไมเคยสอนอะไรผมเลย คุณขี้โกง
เหมือนทีค่ นเขาพูดกัน คุณเห็นแกเงินอยางเดียว ไมเคยคิดถึงความรูส กึ ของ
ลูกจาง และผมก็ยังเปนเด็กอยู คุณไมควรทําแบบนี้กับเด็ก”
บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื1อเงิน
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พอรวยโยกเกาอี้ มือเทาคาง และจองหนาผม
“ไมเลวนะ แคไมถึงเดือน เธอพูดไดเหมือนลูกจางฉันไมมีผิด”
“อะไรนะครับ” ผมไมเขาใจจึงไดแตโวยวายตอไปวา “ผมคิดวาคุณ
จะสอนผม แตนี่คุณหลอกใชผม คุณใจรายมาก”
“ฉันกําลังสอนเธออยู” พอรวยกลาวดวยนํ้าเสียงเรียบ
“ไมจริง คุณยังไมไดสอนผมอะไรเลย ตั้งแตวันที่ผมตกลงทํางานกับ
คุณ คุณไมเคยโผลมาใหผมเห็นเลยดวยซํา้ ไหนจะคาแรง 10 เซนตตอ ชัว่ โมง
อีกละ ผมน>าจะฟองกรมแรงงานเสียดวยซํ้า ผมรูวามีกฎหมายคุมครองเด็ก
พอผมบอก พอผมเปนขาราชการนะ”
“โอ โฮ คราวนี้เธอพูดเหมือนลูกจางที่ฉันเคยไลออกเลย”
“คุณโกหก ผมทํางานใหคุณ แตคุณไมเคยสอนอะไรผมเลย” ผมยัง
พูดไมหยุด
“เธอรูไดยงั ไงวาฉันไม
วันนี้ เมื1อ 20 ปกอน...
ไดสอน” พอรวยถามกลับดวย
กรวยแหงการเรียนรู
ความใจเย็น
เอ็ดการ เดล คือผูที่ชวยใหเราเขาใจวา
“ก็คณ
ุ ไมเคยพูดกับผม
คนเราเรียนรู ไดดีที่สุดผานการลงมือทํา
เลยสักครั้ง ผมทํางานใหคุณ
ทั้งทําจริงๆ หรือทดลองทํา บางครั้งเรา
เรียกวาเปนการเรียนรูระดับประสบการณ
มาตั้งสามสัปดาหแลว”
เดลและแผนภูมิกรวยแหงการเรียนรูของ
“การสอนคือการพูด
เขา บอกเราวา การอานและการจดบันทึก
หรือบอกใหจดอยางนั้นรึ”
เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพนอยที่สุดในการ
“ใชสิครับ”
เรียนรู แมกระนั้น เราทุกคนตางรูดีวา
วิธีที่ โรงเรียนสวนใหญสอน
“นัน่ เปนวิธที เี่ ขาใชกนั
ก็คือ การอานและจดบันทึก
ในโรงเรียน ไมใชในชีวิตจริง
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โลกแหงความเปนจริงคือบทเรียนทีด่ ที สี่ ดุ และโลกไมเคยสอนอะไรเราดวยวิธี
พูดหรือบอกใหจด โลกผลักเราไปขางหนาเหมือนกับจะบอกวานี่ไง...เรียนสิ”
“ผมไมเขาใจในสิ่งที่พอรวยพูด” ผมพูดกับตัวเองเบาๆ “โลกผลักให
เราเรียน แตไมเคยพูดอะไร” ผมคิดในใจวาคงตองเลิกทํางานกับคนคนนี้
แน>นอนแลว เพราะเขาคงไมคอยเต็มสักเทาไหร
กรวยแหงการเรียนรู
หลังจาก 2 สัปดาห
ที่เราพยายามจะจํา

ธรรมชาติของความเชื1อมโยง
การลงมือทําจริงๆ

90% จากสิ่งที่
เราพูดและทํา

การจําลองสถานการณจริง
นําเสนองานดวยวิธีสรางสรรค

ลงมือกระทําเอง
(active)

นําเสนอโดยการบรรยาย
70% จากสิ่งที่เราพูด
การเขารวมกลุมอภิปราย
การไดเห็นสิ่งที่ตองทําในสถานที่จริง
การดูการสาธิตวิธีการทํา
50% จากสิ่งที่เราเห็น
และไดยิน

การดูนิทรรศการที่มี
การสาธิตวิธีการทํา

รอรับการเรียนรู
(passive)

การดูหนัง
30% จากสิ่งที่เราเห็น

การมองภาพ

20% จากสิ่งที่เราฟง

การฟง (ฟงเลคเชอร)

10% จากสิ่งที่เราอาน

การอาน

“ถาเธอเรียนบทเรียนชีวิต เธอจะเขาใจ ไมเชนนั้นโลกจะผลักเธอ
จนหัวหมุน คนบางคนยอมใหมันผลัก บางคนก็โกรธและตอตานดวยการ
ผลักตอบ แตเขาผลักใครละ ถาไมใชคนรอบตัว เชน นายจาง สามี ภรรยา
คนเหลานี้ ไมรูวานั่นแหละคือบทเรียนที่ชีวิตมอบให”
บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื1อเงิน
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ผมยอมรับวาไมเขาใจสิ่งที่ทานกําลังพูดเลย
“ชีวิตก็เปนอยางนี้ บางคนยอมแพ บางคนฮึดสู บางคนเริ่มเรียนรู
และมองไปขางหนา คนกลุมสุดทายจะคอยๆ เรียนรูมากขึ้น ในขณะที่คน
สวนใหญเลือกทีจ่ ะยอมแพ และมีอกี หลายคนทีแ่ สดงอาการตอตานเหมือน
ที่เธอกําลังทําอยู”
พอรวยเดินไปปดหนาตางบานทีเ่ กาจนแทบใชงานไมได “ถาเธอเขาใจ
บทเรียนเหลานี้ เธอจะเปนคนฉลาด รวย และมีความสุข ตรงกันขาม ถาเธอ
ไมเรียนรูมัน เธอจะใชชีวิตทั้งชีวิตอยางไมมีความสุข เธอจะกลุมใจกับเงิน
เดือนจํานวนนอยนิด แชงดานายจาง และก็ ไดแตหวังวาสักวันเธอจะโชคดี”
พอรวยหันมาจองหนาผม ชั่วแวบเดียวที่เราสบตากัน ผมคอยๆ มอง
เห็นสิ่งที่ทานพูด จริงอยางที่ทานพูด ผมกําลังกลาวหาทาน ผมขอใหทาน
สอน แตผมกําลังตอตานทาน
“ถาเธอเปนคนขีข้ ลาด
เธอจะยอมให โลกเหวี่ยงเธอ
วันนี้ เมื1อ 20 ปกอน...
ไปมา เธอไมชอบความเสี่ยง
ชีวิตเปนดั่งครูผูสอน
ไมชอบทําอะไรผิด รักษาเนื้อ
รักษาตัว แลวหวังเอาวาจะ คนเจน Y กําลังเรียนรูความจริงอันเจ็บปวด
ของชีวิต หุนยนตกําลังเขามาแทนที่คนงานนับ
มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น และสุดทาย ลาน การเรียนรูจากความผิดพลาดผานการ
เธอก็จะตายไปพรอมกับชีวิต
ทดลองและขอผิดตางๆ นั้นสําคัญ
ที่แสนน>าเบื1อ เธอจะมีเพื1อน มากขึ้นเรื1อยๆ การเรียนรูจากหนังสือไดรับ
มากเพราะพวกเขาชอบคน
การพิสูจนแลววามีคุณคานอยกวา
ในโลกแหงความจริง การศึกษาในระดับ
ขยันทํางาน ความจริงก็คอื เธอ
มหาวิทยาลัยไมไดเปนหลักประกันวา
เปนคนขี้แพ เธอไมกลาเสี่ยง
จะหางานไดอีกตอไป
เธออยากชนะ แตเธอกลัวแพ
มากกวา ลึกๆ แลวเธอคนเดียว
ที่รูวาตัวเองไมกลา ดังนั้น เธอจึงเลือกชีวิตเรียบๆ และไรซึ่งความเสี่ยง”
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ผมจองทานไมกะพริบ และเริ่มเขาใจสิ่งที่ทานพูด
“คุณเปนคนผลักผมใชไหม”
“คนบางคนอาจบอกเธออยางนั้น” พอรวยยิ้ม “แตฉันก็แคอยากให
เธอลองลิ้มรสชาติของชีวิต”
“รสชาติของชีวิตหมายความวายังไง” ผมยังโกรธอยู แตก็อยากรู
“เธอเปนคนแรกที่ขอใหฉันสอนวิธีหาเงิน ฉันมีลูกจางเกือบ 150 คน
ไมเคยมีใครขอฉันแบบนี้ พวกเขาของาน ขอเงินเดือน แตไมเคยขอใหสอน
วิธหี าเงิน ฉันมัน่ ใจวาคนเหลานีค้ งตองทํางานเพื1อเงินไปตลอดชีวติ เมื1อไมค
บอกฉันวาเธออยากเรียนวิธีหาเงิน ฉันจึงไดคิดบทเรียนนี้ขึ้นมา แตแทนที่
จะใชวิธีพูดหรือเลาใหเธอฟง ฉันเลือกวิธีที่จะทําใหเธอไดสัมผัสชีวิตจริงๆ
ดูสกั ครัง้ ให โลกผลักเธอเลนดูสกั นิด เธอจะไดยนิ สิง่ ทีฉ่ นั พูดชัดเจนขึน้ และ
นั่นคือเหตุผลที่ฉันใหคาจางเธอแคชั่วโมงละ 10 เซนต”
“คุณคิดจะสอนอะไรผมจากคาจางชั่วโมงละ 10 เซนตเหรอครับ”
ผมถาม “เพื1อใหผมไดรวู า คุณขีเ้ หนียวและเอาเปรียบลูกจางอยางนัน้ เหรอ”
พอรวยหัวเราะเสียงลัน่
กอนจะพูดวา “เธอควรเปลีย่ น
วันนี้ เมื1อ 20 ปกอน...
ความคิ ด เสี ย ใหม หยุ ด คิ ด
จงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณทําได
เสียทีวาฉันคือตัวปญหา เลิก
ผมไดเรียนรูความจริงและภูมิปญญาจาก
คิดที่จะใหฉันเปลี่ยนแปลงวิธี
คําพูดของพอรวยที่วา ชีวิตสวนใหญของ
ของฉัน และคิดเสียใหมวา
เราอยูเหนือการควบคุม ผมเรียนรูที่จะ
ปญหาอยูที่ตัวเธอ เธอตอง
พุงเปาไปยังสิ่งที่ผมสามารถควบคุมได
นั่นคือ ตัวผมเอง และถาสิ่งตางๆ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง เรียนรู
จะตองเปลี่ยนแปลงไป อยางแรกที่
และทําสิ่งใหมๆ เพื1อใหตัว
จะตองเปลี่ยน คือตัวผมเอง
เองฉลาดขึ้น คนสวนใหญมัก
ตองการที่จะเปลี่ยนแปลงคน
อื1น แตสิ่งที่ทํางายกวามากก็คือ การเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง”
บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื1อเงิน
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“ผมไมเขาใจ” ผมพูด
“เลิกโทษวาปญหาของเธอเปนความผิดของฉัน” นํา้ เสียงของพอรวย
เริ่มแสดงความไมพอใจ
“แตคุณเปนคนจายใหผมแค 10 เซนต”
“แลวเธอไดเรียนรูอะไร” พอรวยถามพรอมรอยยิ้ม
“ไดรูวาคุณเปนคนขี้เหนียว” ผมตอบแบบกมหนา
“เห็นไหม เธอโทษฉันอีกแลว”
“แตก็จริงใชไหมละครับ”
“โอเค ถาเธอคิดวาฉันเปนตัวปญหา งั้นถามหน>อย แลวเธอจะทํา
ยังไงตอไป”
“ถาคุณไมขนึ้ คาจางใหผม ไมปฏิบตั ติ อ ผมใหดกี วานี้ และไมยอมสอน
ผม ผมก็จะเลิกทํางานใหคุณ”
“เยี่ยม” พอรวยยิ้มเยาะ “นั่นคือสิ่งที่คนสวนใหญชอบทํากัน พอไม
ไดดั่งใจหน>อยก็ลาออก หางานใหมที่คิดวาดีกวา ใหเงินเดือนมากกวา และ
คิดวางานใหมจะชวยแกปญหาได แตสุดทายแลวก็ ไม”
“แลวอะไรครับทีช่ ว ยแกปญ
 หา กมหนายอมรับเงินชัว่ โมงละ 10 เซนต
แลวก็ยิ้มสู อยางนั้นเหรอครับ” ผมถามแบบเหน็บแนม
“นั่นก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่คนสวนใหญทํากัน พวกเขายอมรับเงิน
เดือนเทาเดิม แลวก็ ไดแตหวังวาสักวันเงินเดือนก็คงจะมากขึ้น และเมื1อถึง
ตอนนัน้ ปญหาทุกอยางก็จะคลีค่ ลายไปเอง หรือบางคนก็อาจจะหางานพิเศษ
ทํา เพื1อเพิ่มเติมรายไดอีกสักเล็กนอยก็ยังดี”
ผมนั่งมองพื้น ตั้งใจฟง และเริ่มเขาใจรสชาติของชีวิตที่พอรวย
พยายามอธิบาย
“แลวอยางนี้ อะไรละครับที่จะแกปญหาได”
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“ทําไมเธอไมลองใชสิ่งนี้ดูละ” พอรวยยื1นมือมาจับหัวของผม “ไอที่
อยูระหวางหูสองขางของเธอนี่ไง”
นั่นเปนชวงเวลาที่พอรวยไดสอนบทเรียนที่ทําใหทานแตกตางจาก
ลูกจางของทานและพอของผม และทําใหทานกลายเปนคนที่รวยที่สุดใน
รัฐฮาวาย ในขณะที่พอของผม ซึ่งจบการศึกษาสูงกวา ตองกลายเปนคนจน
และประสบปญหาดานการเงินตลอดทั้งชีวิต
พอรวยพูดถึงบทเรียนทางการเงินนี้ครั้งแลวครั้งเลา ซึ่งผมเรียกมัน
วา บทเรียนทางการเงินบทที่ 1 : คนจนและคนชั้นกลางทํางานเพื1อเงิน
แตคนรวยใชเงินทํางาน
ในเชาวันเสารอันแสน
สดใสวั น นั้ น ผมได เ รี ย นรู 
วันนี้ เมื1อ 20 ปกอน...
แนวคิดทางการเงินใหมทแี่ ตก
ทรัพยสินกอนรายได
ตางจากทีพ่ อ จนเคยสอน ในวัย
การซื้อหรือสรางทรัพยสินที่สรางกระแส
9 ขวบ ผมเริ่มรับรูถึงความ เงินสด คือการใหเงินทํางานใหคุณ งานที่ให
แตกตางของพอทั้งสองคน
ผลตอบแทนสูงมีนัย 2 ความหมายคือ
ทั้งคูตองการใหผมตั้งใจเรียน คุณกําลังทํางานเพื1อเงิน และภาษีที่คุณจาย
อาจจะปรับขึ้น ผมเรียนรูที่จะใหเงินทํางาน
แตเรียนในวิชาที่แตกตางกัน
ใหผม และรับผลประโยชนทางภาษี ใน
พอที่จบการศึกษาสูง
การสรางรายไดที่ ไมไดมาจากเงินคาจาง
ตองการใหผมเปนเหมือนทาน
“ลูกตองขยันเรียน สอบใหได
คะแนนดีๆ จะไดทํางานกับบริษัทที่มั่นคง มีเงินเดือนสูง และสวัสดิการที่
ดี” สวนพอรวยตองการใหผมเรียนรูวิธีการทํางานของเงิน และรูวาจะใช
มันทํางานแทนเราไดอยางไร
บทเรียนของพอรวยเปนบทเรียนทีต่ อ งเรียนรูผ า นชีวติ จริง และหาไม
ไดจากหองเรียน

บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื1อเงิน
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พอรวยเริ่มสอนบทเรียนที่ 1 ตอไป
“ฉันดีใจที่เธอรูสึกไมพอใจกับคาจางชั่วโมงละ 10 เซนตนั่น เพราะ
ถาเธอยอมรับมันโดยไมปริปากบน ฉันก็คงตองเลิกสอนเธอ การเรียนรูท แี่ ท
จริงจําเปนตองอาศัยพลัง ความตองการ และความปรารถนาอยางแรงกลา
เปนตัวขับเคลื1อน”
“เมื1อพูดถึงเรื1องเงิน คนสวนใหญมักเลือกที่จะไมเสี่ยง แมพวกเขา
จะมีความตองการ อยากได อยากมี อยากเปน แตพวกเขาก็ ไมยอมปลอย
ใหแรงปรารถนาเปนตัวขับเคลื1อนชีวิต พวกเขาเลือกใชความกลัวเปนตัว
กําหนดชะตาชีวิตตัวเอง”
“พวกเขาจึงตองยอมทนกับเงินคาจางถูกๆ ใชไหมครับ” ผมถาม
“ใช บางคนคิดวาฉันเห็นแกตัว เอาเปรียบคนอื1น เพราะใหคาจาง
นอยกวาพวกที่ทํางานในไรออยหรือพวกขาราชการ แตในความเปนจริง
แลว พวกเขาตางหากที่เอาเปรียบตัวเองดวยความกลัวที่ซอนอยูในจิตใจ”
“แตคุณเองก็ ไมเคยคิดจะใหคาจางพวกเขาเพิ่ม” ผมเหน็บแนม
“ทําไมฉันตองใหดวยละ การมีเงินมากขึ้นไมไดชวยแกปญหาอะไร
ใหพวกเขาไดหรอกนะ ไดคาจางมากเทาไหร พวกเขาก็ยังไมพอจายหนี้ที่
กอไวอยูดี คนเหลานี้พยายามหาเงินใหมากขึ้น ก็เพื1อจะไดสรางหนี้ ไดมาก
ขึ้นเทานั้นเอง”
“แลวที่คุณใหคาจางผมแคชั่วโมงละ 10 เซนต เปนสวนหนึ่งของบท
เรียนดวยหรือเปลาครับ” ผมถามดวยสีหนาเจือรอยยิ้ม
“ถูกตอง” พอรวยยิ้ม “เธอเห็นพอของเธอไหมละ เขาเรียนเกง
เรียนจบสูง มีรายไดดี แตทําไมยังมีปญหาเรื1องการเงิน รูไหมวาเพราะอะไร
ก็เพราะพอของเธอไมเคยไดเรียนรูเรื1องเงินจากโรงเรียนของเขา ที่แยกวา
นั้น เขายังถูกสอนใหเชื1อเรื1องการทํางานเพื1อเงินอีกดวย”
“แลวคุณไมไดทํางานเพื1อเงินเหรอครับ”
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“ไม ฉันไมทํางานเพื1อ
เงิน ถาเธออยากทํางานเพื1อ
วันนี้ เมื1อ 20 ปกอน...
เงิน เธอไปเรียนเอาทีโ่ รงเรียน
ไปโรงเรียนน+ะเหรอ
แตถา เธออยากเรียนรูว ธิ ีใชเงิน
แมวาผมจะเปนผูสนับสนุนตัวยงใน
ทํางานใหเรา ฉันจะสอนให แต
การศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต แต
“การศึกษาในโรงเรียน” โดยเฉพาะอยาง
จะสอนก็ตอ เมื1อเธอพรอมและ
อยากทีจ่ ะเรียนจริงๆ เทานัน้ ” ยิ่งในระดับมหาวิทยาลัยนั้น นับเปนฝนราย
ทางการเงินเลยทีเดียว มีคนอเมริกันมาก
“แลวทําไมคนสวนใหญ
ถึง 44 ลานคนที่เปนหนี้จากเงินกูเพื1อ
ไมเรียนรูวิธีการใหเงินทํางาน
การศึกษา โดยมีจํานวนหนี้สูงเกือบจะถึง
ละครับ”
1.3 ลานลานเหรียญ
ยํ้าอีกครั้ง มากถึง 1.3 ลานลานเหรียญ
“ไมหรอก เพราะการ
เลยทีเดียว
ทํ า งานเพื1อ เงิ น นั้ น ง า ยกว า
เยอะ โดยเฉพาะคนที่มีความ
กลัวอยูในความคิด” พอรวยตอบ
“ผมไมเขาใจ” ผมพูดพรอมสายหัว
“อยาเพิง่ หวงเรื1องนัน้ เลย ตอนนีเ้ ธอรูแ คเพียงวา ความกลัวนีแ่ หละที่
ทําใหคนสวนใหญยงั ตองเปนลูกจาง เพราะเขากลัววาจะไมมเี งินจายหนี้ กลัว
วาจะถูกใหออกจากงาน กลัวการไมมีเงิน และกลัวการเริ่มตนใหม ทั้งหมด
เปนผลจากการเรียนเพื1อเปนลูกจาง พวกเขาเรียนจบออกมาแลวก็ทํางาน
เพื1อเงิน เปนทาสของเงิน และเปนปฏิปกษกับนายจาง”
“วิธีใหเงินทํางาน แตกตางจากวิชาอื1นๆ ไหมครับ”
“แน>นอน...แน>นอนที่สุด” พอรวยยํ้า
เราเงียบกันไปสักครู ในเชาวันเสารอนั แสนสดใสของฮาวาย ในขณะ
ที่เพื1อนๆ ของผมกําลังสนุกสนานกับเกมเบสบอลลีก ผมนึกขอบคุณตัวเอง
ที่ตัดสินใจเลือกทํางานชั่วโมงละ 10 เซนต เพราะมันทําใหผมไดเรียนรูบาง
สิ่งบางอยาง บางอยางที่เพื1อนๆ ไมมีทางไดเรียนจากโรงเรียนของพวกเรา
บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื1อเงิน
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“เธอพรอมจะเรียนตอหรือยัง” พอรวยถาม
“พรอมครับ” ผมตอบดวยรอยยิ้ม
“ฉันรักษาสัญญาที่ใหไวเสมอ ฉันมองดูเธอและสอนเธออยูห างๆ คิด
ดูแลวกันวาเธอโชคดีแคไหน ที่รูวาการทํางานเพื1อเงินนั้นมันเปนอยางไร
ตั้งแตอายุแค 9 ขวบ ลองนึกภาพดูสิวา ถาเธอตองใชชีวิตแบบนี้ ไปอีก 50
ป ชีวิตของเธอจะเปนอยางไร มันก็คงไมตางอะไรกับที่คนสวนใหญมีชีวิต
อยูในเวลานี้หรอกจริงไหม”
“ผมไมเขาใจ”
“เธอรูสึกยังไงตอนที่นั่งรอฉันครั้งแรกเพื1อมาของานทํา และครั้งที่
สองเพื1อมาขอขึ้นคาจาง”
“แยมากเลยครับ” ผมตอบ
“ถาเธอเลือกทํางานเพื1อเงิน ชีวติ ของเธอก็จะเปนอยางนัน้ ไปตลอด”
พอรวยบอก
“แลวตอนที่คุณมารตินใหคาจางเธอ 30 เซนต เปนคาแรงสําหรับ
การทํางาน 3 ชั่วโมง เธอรูสึกยังไง”
“รูสึกวามันนอยมาก ผมรูสึกผิดหวังและไมพอใจ”
“พวกที่รับเงินเดือนก็รูสึกอยางนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื1อพวกเขา
เห็นรายการหักภาษีและประกันสังคม เธอยังโชคดีนะ ที่ไดคาจางไปเต็มๆ”
“หมายความวาพวกเขาไมไดคาจางเต็มจํานวนเหรอครับ” คําตอบ
ของพอรวยทําใหผมรูสึกฉงน
“ก็ใชน>ะสิ พวกเขาตองจายใหรัฐบาลเปนคนแรก”
“ยังไงครับ” ผมถาม
“ภาษียังไงละ รายไดทุกเซนตตองถูกหักภาษีกอนถึงมือพวกลูกจาง
เวลาใชเงินก็ตองเสียภาษี ฝากเงินกับธนาคารก็ตองเสียภาษี ตายยังตอง
โดนภาษีเลย”
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“ทําไมพวกเราถึงยอม
ใหรัฐบาลทําอยางนั้น”
วันนี้ เมื1อ 20 ปกอน...
“แตคนรวยไมตอ งยอม
ภาษี...ภาษี...ภาษี
หรอกนะ เฉพาะคนจนและ
ในขณะที่ภาครัฐขยายตัวและตองการเงิน
เพิ่ม ขึ้นเรื1อยๆ แหลงเดียวที่จะไดเงินมา
คนชัน้ กลางเทานัน้ ทีต่ อ งยอม
คือ จากคนชั้นกลาง นั่นหมายถึงบรรดา
พนันไดเลยวาพอเธอเสียภาษี
ลูกจาง ทุกรัฐบาลในตอนนี้ตางพากัน
มากกวาฉัน ทั้งๆ ที่ฉันมีราย
เอาอกเอาใจนักลงทุนอาชีพและเจาของ
ไดมากกวา”
ธุรกิจ ลูกจางจายภาษี ในขณะที่นักลงทุน
“ทําไมเปนอยางนัน้ ละ
และเจาของธุรกิจจายภาษีนอยมาก
ฮะ” มันยากทีเ่ ด็กอยางผมจะ
ถาพวกเขาใชกฎหมายภาษีอยางที่ตั้งใจไว
ในการเปนเครื1องมือเพื1อสรางเศรษฐกิจ
เขาใจ “พวกเขายอมใหรฐั บาล
ทําอยางนั้นไดยังไง”
พอรวยนัง่ นิง่ สักครู รอใหผมหยุดถามและใชความคิด จริงสิ ผมจําได
วาพอจนมักจะบนเรื1องทํางานเพื1อเสียภาษีจํานวนมาก แตพอก็ ไมเคยแกไข
อะไรเลย พอยอมใหเขาผลักพอไปมา
“พรอมจะเรียนอีกหรือยัง” พอรวยถาม ผมจึงพยักหนา
“อยางที่ฉันไดบอกเธอไป สิ่งที่เราจะตองเรียนรูนั้นมีมากมาย การ
เรียนรูวิธีใชเงินทํางานเปนวิชาที่ตองเรียนรูกันไปตลอดชีวิต คนสวนมาก
หยุดเรียนทันทีที่ออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ความจริงแลวการเรียนรูเรื1อง
เงินนั้นไมมีสิ้นสุด ยิ่งเรียน เธอก็จะยิ่งรูวา เธอยังไมรูอะไรอีกมาก คนสวน
ใหญไมเคยไดเรียนเรื1องเหลานี้ พวกเขาจึงตองทํางานเพื1อเงิน และใชจาย
มันจนหมด สุดทายก็มานัง่ นึกสงสัยวาทําไมตัวเองถึงมีปญ
 หาเรื1องเงิน แถม
ยังเชื1ออีกวา วิธีเดียวที่จะแกปญหาการเงินได ก็คือหาเงินใหมากขึ้น โดยไม
เคยรูเลยวา การขาดความรูทางการเงินตางหากที่เปนตนเหตุของปญหา”
“พอของผมมีปญหาเรื1องภาษี เพราะทานไมเขาใจเรื1องการเงิน
เหรอครับ”
บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื1อเงิน
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“อยาเพิ่งสนใจตรงนั้น” พอรวยบอก “ภาษีเปนเพียงสวนเล็กๆ สวน
หนึ่งของการเรียนรูวิธีใหเงินทํางาน ที่ฉันทําตอนนี้คือ ตองการใหเธอเห็น
ความสําคัญของความรูทางการเงิน และกระตุนใหเธออยากเรียนรูเรื1อง
เงินๆ ทองๆ ในขณะทีค่ นสวนใหญไมเคยสนใจเรื1องนีเ้ ลย สิง่ ทีพ่ วกเขาสนใจ
ก็แค ตั้งใจเรียน เพื1อใหมีอาชีพดีๆ มีรายไดสูงๆ แลวเชาวันหนึ่งก็ตื1นขึ้นมา
พรอมกับปญหากองโต และไมสามารถหยุดทํางานได เหลานี้คือตนทุนของ
การเรียนรูว ธิ ที าํ งานเพื1อเงิน แทนทีจ่ ะใหเงินทํางานแทนเรา ถึงตรงนีเ้ ธอยัง
อยากที่จะเรียนรูวิธีที่ไมตองทํางานเพื1อเงินอยูหรือเปลา”
ผมพยักหนา
“ดี ถาอยางนั้นเธอกลับไปทํางานไดแลว และคราวนี้ฉันจะไมใหคา
จางเธอเลย”
“อะไรนะครับ” ผมถามเพราะไมมั่นใจในสิ่งที่ไดยิน
“เธอไดยินไมผิดหรอก กติกาการทํางานเหมือนเดิม เธอมาทํางาน
ทุกวันเสาร เสารละ 3 ชั่วโมง โดยไมไดคาจางเลยแมแตเซนตเดียว ก็ ไหน
เธอบอกวาอยากเรียนรูวิธีที่ไมทํางานเพื1อเงินไมใชเหรอ ก็ลองทํางานแบบ
ไมไดเงินดูสิ”
ผมสายหนา เพราะไมเขาใจสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น
“ฉันคุยเรื1องนี้กับไมคแลว เขาตกลง ตอนนี้คงกําลังทําความสะอาด
กระปองสินคาอยู ทําฟรี ไมไดคาจางเหมือนกัน เธอเองก็ควรจะกลับไป
ทํางานไดแลว”
“ไมยุติธรรมเลยนะครับ คุณน>าจะจายบาง”
“เธอบอกเองนีว่ า เธออยากเรียน ถาอยากเรียนก็ตอ งเริม่ ตัง้ แตวนิ าที
นี้ มิฉะนั้น เมื1อโตขึ้น เธอก็คงไมตางไปจากลูกจางของฉันที่นั่งอยูในหองนั่ง
เลนเมื1อสักครูนี้ พวกเขาทํางานเพื1อเงินและหวังแควาจะไมถูกไลออก หรือ
ไมเธอก็คงโตขึ้นแลวก็เปนเหมือนพอของเธอ ที่แมจะมีรายไดสูงแคไหน
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ก็ยังคงมีหนี้จํานวนมาก ถาเธอตองการอยางนั้น ฉันจะจายใหเธอชั่วโมงละ
10 เซนตเหมือนเดิม หรือถาไมพอใจ เธอจะเลิกแลวออกไปหางานที่ใหคา
จางสูงขึ้นเหมือนอยางที่คนอื1นชอบทําก็ ไดนะ”
“ผมควรจะทํายังไง”
“ใชหัวสิ” พอรวยตบหัวผมเบาๆ “ถาเธอใชมันเปน วันหนึ่งเธอจะ
กลับมาขอบคุณฉัน ที่ให โอกาสเธอเรียนรูวิธีการเปนคนรวย”
ผมนิ่งใชความคิด ทําไมสถานการณมันถึงไดตรงกันขามไปหมด ผม
มาทีน่ เี่ พื1อขอขึน้ เงินเดือน แตกลับกลายเปนวา ผมตกปากรับขอเสนอทํางาน
โดยไมไดเงินเลยแมแตเซนตเดียว
พอรวยตบหัวผมอีกครั้ง แลวพูดวา “ใชสมองของเธอใหมาก จําเอา
ไว แลวรีบกลับไปทํางานไดแลว”

บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื1อเงิน
ผมไมไดบอกพอจนเรื1องทํางานโดยไมไดคาจาง เพราะเกรงวาพอจะ
ไมเขาใจ และผมก็เชื1อวาคงอธิบายใหทานเขาใจไมได จะอธิบายไดยังไงใน
เมื1อผมยังไมเขาใจตัวเองเลย
ผมกับไมคทํางานโดยไมไดเงินมาสามสัปดาหแลว สิ่งที่ดีคือ เรา
ทํางานไดเร็วขึ้น งายขึ้น แตผมก็อดนึกถึงเบสบอลกับหนังสือการตูนที่เคย
ซื้ออานอยูเปนประจําไมได วันหนึ่งพอรวยแวะมาที่ราน เขาทักทายคุณ
มารติน หยิบไอศกรีมจากตูมาสองแทง จายเงิน แลวเดินมาหาเราสองคน
“ไปเดินเลนกันไหมเด็กๆ” พอรวยถาม
เราเดินขามถนนไปยังสนามซอฟตบอล แลวนั่งลงบนเกาอี้ที่ตั้งอยู
ริมสนามหญา พอรวยยื1นไอศกรีมใหเราคนละแทง
“เปนยังไงบาง” พอรวยถาม
“โอเคครับ” ไมคตอบ ผมพยักหนาตาม
บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื1อเงิน
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“ไดเรียนรูอะไรบางละ”
ไมคหันมามองหนาผม เราสายหัวพรอมๆ กัน

เลี่ยงหลุมพราง
“สิ่งที่ฉันอยากใหเธอทําก็คือ เริ่มคิดและมองหาหนทาง พวกเธอจะ
ไดเริ่มบทเรียนที่สําคัญของชีวิตจากจุดนี้ ถาเธอเรียนรูมันได เธอจะมีชีวิตที่
อิสระและมัน่ คง แตถา เธอไมเรียน ชีวติ เธอก็จะเหมือนคุณมารตนิ และคนที่
กําลังเลนซอฟตบอลอยูท นี่ นั่ พวกเขาทํางานหนัก เงินเดือนนอย ยึดติดอยูก บั
งานทีค่ ดิ วามัน่ คง รอคอยวันพักรอนและเงินสํารองเลีย้ งชีพกอนเล็กๆ หลัง
เกษียณ ถาชอบชีวิตแบบนี้ ฉันจะขึ้นคาจางใหเธอเปนชั่วโมงละ 25 เซนต”
“แตพวกเขาเปนคนดี ขยันทํางาน ทําไมคุณพูดจาเยาะเยยพวกเขา”
ผมพูดเสียงแข็ง
“เปลาเลย ฉันรักและนับถือคุณมารตินเหมือนแมของฉันเองเสีย
ดวยซํ้า แตที่ฉันเลือกใชคําพูดที่แรง ก็เพื1อตองการใหเธอสองคนเห็นภาพ
ที่หลายคนมองไมเห็น เพราะวิสัยทัศนอันคับแคบของพวกเขาเองทําให
พวกเขามองไมเห็นกับดัก”
ผมกับไมคนั่งนิ่ง รูสึกไมสบายใจกับคําพูดอันแสนใจรายของพอรวย
พอรวยยิ้ม แลวถามวา “น>าสนใจไหม ชั่วโมงละ 25 เซนต มันทําให
หัวใจพวกเธอเตนแรงขึ้นบางไหม”
ผมกับไมคมองหนากัน พรอมกับสายศีรษะปฏิเสธ แตในใจรูสึก
เสียดายอยูบางเหมือนกัน
“โอเค งั้นชั่วโมงละ 1 เหรียญ” พอรวยยื1นขอเสนอ พรอมรอยยิ้ม
ที่แฝงดวยเลศนัย
คราวนี้ใจผมเตนโครมคราม สมองทุกสวนตะโกนบอกวา “เอาเลย”
ผมแทบไมเชื1อหูตัวเอง แตก็ยังนิ่งไมตกปากรับคํา
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“โอเค งั้นชั่วโมงละ 2 เหรียญ”
หัวใจดวงนอยๆ ของผมแทบจะระเบิด ในป 1956 คาจางชัว่ โมงละ 2
เหรียญ จะทําใหผมเปนเด็กที่รวยที่สุดในยุคนั้นไดอยางสบาย ขณะที่กําลัง
คิด ภาพรถจักรยานคันใหม ถุงมือเบสบอลคูใหม และรอยยิม้ บนใบหนาของ
พรรคพวกทีโ่ รงเรียนเมื1อเห็นเงินในมือของผม ยิง่ ไปกวานัน้ จิมมีกบั พวกจะ
หาวาผมเปนเด็กจนไมไดอีกตอไป แตดวยความสับสน ผมจึงยังคงนิ่งตอ
ไอศกรีมเริ่มละลายจนเปอนเลอะมือผมไปหมด พอรวยนั่งมองเด็ก
สองคนทีก่ าํ ลังอาปากคาง ในขณะทีส่ มองของทัง้ คูน นั้ วางเปลา พอรวยกําลัง
ทดสอบเรา ทานรูด วี า มนุษยทกุ คนมีดา นทีอ่ อ นแอ ละโมภ และยอมใหซอื้ ได
ดวยเงิน กับดานทีแ่ ข็งแกรงและไมยอมใหเงินจํานวนมากมาเอาชนะได พอ
รวยกําลังรอดูวาดานไหนในตัวเราที่แข็งแกรงกวากัน พอเคยทดสอบคนมา
แลวมากมายจากการสัมภาษณคนที่มาสมัครงานนั่นเอง
“ถางั้น...ชั่วโมงละ 5 เหรียญ”
ชีวิตของคนเราถูกควบคุม
ในที่สุดจิตใจของผมก็เริ่มสงบ
ดวยสองอารมณ นั่นคือ
เพราะขอเสนอของพอรวยนั้นสูงเกิน
ความกลัว และความโลภ
ไป แมแตผู ใหญยังไมไดคาจางใน
อัตรานี้ ความกระหายอยากไดเงินของ
ผมสลายตัวไปในพริบตา ผมหันไปมองไมค เขาเองก็คงรูส กึ เชนเดียวกันกับ
ผม ดานที่เงินซื้อไมไดเริ่มแสดงตัวออกมา
“ดีมาก คนจํานวนมากสามารถซือ้ ได เพราะความกลัวและความโลภ
ของพวกเขา อยางแรกคือ กลัวไมมีเงิน ทําใหคนเรายอมทํางานหนัก เมื1อ
ไดรับคาจางเขาก็เกิดความโลภ อยากไดสิ่งนั้นสิ่งนี้เทาที่เงินจะสรรหาใหได
จากนั้นวงจรซํ้าๆ ในชีวิตก็คอยๆ กอตัวขึ้น”
“วงจรซํ้าๆ คืออะไรครับ” ผมถาม
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“ก็วงจรของการตื1นเชา ไปทํางาน หาเงินใชหนี้ ตื1นเชา ไปทํางาน
หาเงินใชหนี้ ยังไงละ พวกเขาใชชีวิตเปนวงจรแบบนี้ เพราะอารมณกลัว
และโลภของพวกเขาเอง ยิง่ ถาเธอใหเงินพวกเขาเพิม่ ขึน้ พวกเขาก็จะขยาย
วงจรนี้ให ใหญขึ้นดวยการเพิ่มคาใชจายของตัวเอง และนี่คือสิ่งที่เราเรียก
กันวา สนามแขงหนู”
“แลวมีทางเลือกอื1นไหมครับ” ไมคถาม
“มีสิ แตนอยคนนักที่จะพบกับเสนทางนี้” พอรวยตอบอยางชาๆ
“มันคือทางไหนครับ” ไมคถาม
“ก็ทางที่พอกําลังสอนเธออยูนี่ไงละ” พอรวยตอบ
“เราจะเริ่มมันไดอยางไรครับ เราไมอยากตองทํางานหนัก โดยไมได
อะไรเลย” ไมคถาม
“ขั้นแรก ตองเริ่มจากการพูดความจริงกับตัวเอง” พอรวยกลาว
“มีใครโกหกเหรอครับ” ผมถาม
“ฉันไมไดบอกวามีใครโกหก ฉันแคบอกวาใหพดู ความจริง” พอรวยยอน
“ความจริงเกี่ยวกับอะไรครับ” ผมถาม
“ตอนนีเ้ ธอรูส กึ ยังไงละ เธอไมตอ งบอกมันกับคนอื1นหรอก แคยอมรับ
ในสิ่งที่ตัวเองรูสึกก็พอ” พอรวยอธิบาย
“คุณกําลังหมายความวา พวกทีก่ าํ ลังเดินเลนอยูในสวนตอนนี้ คนงาน
ของคุณ และคุณมารตนิ กําลังไมพดู ความจริงกับตัวเองเหรอครับ” ผมถาม
“ฉันคิดวาอยางนั้นนะ” พอรวยตอบ “คิดดูสิ พวกเขากลัวการไมมี
เงิน แตแทนที่จะเผชิญหนากับความกลัวดังกลาวตรงๆ พวกเขากลับตอบ
สนองตอปญหาดวยอารมณแทนที่จะใชสมอง ทุกครั้งที่ไดเงิน อารมณของ
ความสนุก ปรารถนา และโลภ จะกลับเขามาครอบงําพวกเขาเสียทุกครั้ง
ไป สุดทายสิ่งที่พวกเขาทําก็เหมือนเดิม นั่นคือ ทําตามอารมณ โดยไมคิด”
“และเมื1อถึงตอนนัน้ อารมณกจ็ ะควบคุมสมองของพวกเขา” ไมคพดู
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“ถูกตองทีส่ ดุ ” พอรวย
รองขึน้ มา “แทนทีจ่ ะยอมรับวา
วันนี้ เมื1อ 20 ปกอน...
ตัวเองรูสึกอยางไร พวกเขา
ความกลัวอันดับ 1
กลับตอบสนองตอความรูสึก
ในขณะที่ประชากรโลกเขาสูวัยสูงอายุ
นั้นแบบตรงไปตรงมา โดย
และคนจํานวนมากขึ้นเขาใกลวัยเกษียณ
ปราศจากการคิด พวกเขากลัว
มีรายงานวา ความกลัวอันดับ 1 คือ
เรื1องเงิน เกือบ 50 เปอรเซ็นตของผูถูก
ไมมเี งิน จึงออกไปทํางาน และ
สํารวจ กลัววาพวกเขาจะมีเงินไมพอใช
หวังวาเงินนั้นจะทําใหความ
เงินหมดในชวง “วัยทอง”
กลัวหายไป แตความจริงแลว
ไมใชเลย ความรูส กึ นัน้ กลับมา
อีก พวกเขาจึงตองออกไปทํางานอีก และก็หวังอีกวาเงินที่ไดจากการทํางาน
จะชวยทําใหความกลัวหายไป แตมันก็เหมือนเดิม.
“ความกลัวทําใหพวกเขาติดกับดักของการทํางาน รับเงินเดือน ทํางาน
รับเงินเดือน ทํางาน รับเงินเดือน โดยหวังวาเงินเดือนจะทําใหความกลัวของ
พวกเขาหายไป แตยิ่งนานวัน ความกลัวนั้นก็ยิ่งขยายตัวขึ้น และยอนกลับ
มาปลุกพวกเขาในทุกเชาเหมือนเดิม เงินเริ่มควบคุมชีวิตของพวกเขา และ
ผลักใหพวกเขาตองทําตามทีม่ นั สัง่ ทีแ่ ยกค็ อื ไมมีใครยอมรับความจริงขอนี้
สุดทาย เงินจึงควบคุมทัง้ อารมณและจิตวิญญาณของพวกเขาได โดยสมบูรณ”
พอรวยนิ่งไปสักครู เหมือนตองการใหพวกเราคิดทบทวนถึงสิ่งที่
ทานไดพูดไป ไมคและผมไดยินทุกคําที่พอรวยสอน แตยอมรับวาไมเขาใจ
มันทั้งหมด สิ่งที่ผมเริ่มเขาใจก็คือ ทําไมผู ใหญถึงตองรีบตื1นแตเชาและรีบ
รอนไปทํางานดวยหนาตาที่ไมมคี วามสุข เหมือนกับมีบางสิง่ บางอยางบังคับ
ใหพวกเขาตองไป
เมื1อเห็นวาพวกเราซึมซับสิ่งที่ทานสอนไดบางแลว พอรวยจึงพูดตอ
“ฉันอยากใหเธอสองคนหลีกเลีย่ งกับดักอันนี้ นีค่ อื สิง่ ทีฉ่ นั ตัง้ ใจและอยากจะ
สอนพวกเธอ ไมใชเพื1อความรํ่ารวย เพราะความรํ่ารวยไมใชวิธีแกปญหา”
บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื1อเงิน
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“ไมใชเหรอครับ” ผมถามดวยความแปลกใจ
“ไมใช ความรูส กึ อีกอยางหนึง่ ทีค่ นเราทุกคนมีคอื ความอยากได บาง
คนเรียกมันวา ความโลภ แตฉันคิดวาเรียกมันวา ความอยาก น>าจะเหมาะ
กวา คนเราตองการทุกสิ่งทุกอยางที่ดีกวา สวยกวา สนุกกวา หรือตื1นเตน
กวาอยูเ สมอ ดังนัน้ พวกเขาจึงยอมทํางานเพื1อเงิน เพราะตองการตอบสนอง
ความอยากไดอยากมีของตัวเอง พวกเขาใชจา ยเงินเพื1อซือ้ หาความสุขเทาที่
เงินจะทําได น>าเสียดายที่ความสุขแบบนั้นมันไมไดยั่งยืนอะไร และในไมชา
พวกเขาก็ตอ งการเงินเพื1อความสุขทีม่ ากขึน้ ความเพลิดเพลินทีม่ ากขึน้ ความ
สะดวกสบายและความปลอดภัยทีม่ ากขึน้ ดวยเหตุนี้ พวกเขาจึงตองทํางาน
ตอไป และหวังเอาวาเงินจะชวยบรรเทาความเจ็บปวยทางใจของตัวเองอัน
เกิดจากความกลัวและความโลภได แตสดุ ทายเงินก็ชว ยอะไรพวกเขาไมได”
“แมแตพวกเศรษฐีอยางนั้นหรือครับ” ไมคถาม
“คนรวยก็ดวยเหมือนกัน สาเหตุที่คนพวกนี้มีเงินมาก ไมใชเพราะ
ความอยากได แตเปนเพราะความกลัว พวกเขาเชื1อวาเงินทําใหพวกเขา
ไมตองกลัวความจน ดังนั้น พวกเขาจึงพยายามสะสมเงินใหมากเขาไว
แตสุดทายก็ ไมใชอยูดี ยิ่งมีเงินมาก พวกเขาก็ยิ่งกลัวมากขึ้น ไมใชกลัวจน
แตกลัววามันจะหายหรือหมดไป ฉันมีเพื1อนหลายคนที่ยังคงทํางานหนัก
แมจะมีเงินมากมายชนิดที่ใชไมมวี นั หมด และยังมีเพื1อนบางคนทีม่ เี งินหลาย
ลานเหรียญ แตกลับขี้กลัวยิ่งกวาสมัยยังไมมีเงินเสียอีก พวกเขากลัววาจะ
สูญเสียทุกอยางไป กลัววาจะตองเสียรถราคาแพง กลัวเสียบานหลังใหญ
เสียดายความสะดวกสบาย ชีวติ ทีห่ รูหรา และเสียเพื1อนฝูงทีร่ ายลอมไปในวัน
ทีพ่ วกเขาไมมเี งิน บางคนแทบจะเปนบา แมวา จะมีเงินมากสักแคไหนก็ตาม”
“อยางนั้นคนจนก็มีความสุขกวาสิครับ” ผมถาม
“ไมหรอก” พอตอบ “ชีวิตที่ไมมีเงินนั้นเลวรายพอๆ กันกับชีวิตที่
ผูกติดกับเงินนั่นละ”
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ราวกับจัดฉากเอาไว ขณะที่เราคุยกันถึงตรงนี้ ก็มีคนจรจัดคนหนึ่ง
เดินมาคุยถังขยะในบริเวณใกลๆ เราสามคนนั่งมองภาพที่ปรากฏตรงหนา
ดวยความสนใจแทนที่จะมองผานไปอยางเชนทุกครั้ง
พอรวยหยิบเงินสงใหชายจรจัดคนนัน้ เขาลนลานเอือ้ มมือมารับ พรอม
กลาวขอบคุณซํ้าแลวซํ้าเลากอนที่จะเดินจากไป
“เขาก็ ไมตางอะไรจากพนักงานของฉัน มีคนจํานวนมากที่ชอบพูด
วา สําหรับเขาแลว เงินไมใชสิ่งสําคัญในชีวิต คนพวกนี้เปนพวกหลอกตัว
เอง ถาเงินไมสําคัญ แลวพวกเขายอมทํางานวันละ 8 ชั่วโมงเพื1ออะไร
ถาไมใชเพื1อเงิน จะวาไปแลวคนพวกนี้น>าสงสารเสียยิ่งกวาพวกตั้งหนา
ตั้งตาสะสมเงินเสียอีก”
ฟงมาถึงตรงนี้ ผมนึกถึงพอของ
ตัวเองทีม่ กั พูดอยูเ สมอวา “เงินไมสาํ คัญ
คนจํานวนมากพูดวา
สําหรับพอ” พอพูดบอยๆ วา “พอทํางาน
“เงินไม ใชสิ่งสําคัญ”
แลวที่ยอมทนทํางานวันละ เพราะพอรักงานของพอตางหาก”
8 ชั่วโมงละ เพื1ออะไร
“แลวเราควรทํายังไงครับ” ผมถาม
“ไมทาํ งานเพื1อเงิน จนกวาความกลัวและ
ความอยากไดจะหมดไปอยางนั้นเหรอครับ”
“ไมใช ถาทําอยางนัน้ ก็เสียเวลาเปลาน>ะสิ ความรูส กึ และอารมณเปน
สวนหนึ่งของมนุษย เปนพลังงานที่คุกรุนและคอยผลักดันใหเรารูจักตอสู
เราทุกคนมีความรูสึกนี้ และตองรูจักนํามาใช ใหเปนประโยชน”
“โอ...งงจังเลยครับ” ไมคอุทานขึ้นมา
“เอาเถอะ แลววันหนึ่งเธอจะเขาใจ ตอนนี้ขอแคคอยสังเกตความ
รูสึกของตัวเอง อยาปลอยใหอารมณมาเปนตัวกําหนดการกระทํา จงมีสติ
รับรูความรูสึกที่เกิดขึ้น จงใชสมองและความคิดเปนตัวกําหนดการกระทํา
แตอยาใชอารมณมากําหนดการกระทําเปนอันขาด”
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“พอจะยกตัวอยางไดไหมครับ” ผมถาม
“ไดสิ อยางเชน คนที่พูดวา ฉันจําเปนตองหางานทําใหได นั่นคือ
การพูดจากอารมณ ความรูสึกกลัว กลัววาจะไมมีเงิน”
“แตทุกคนจําเปนตองมีเงินไว ใชจาย” ผมแยง
“ถูกตอง แตนี่คือตัวอยางของการใชความกลัวกําหนดการกระทํา”
“ผมไมเขาใจ” ไมคพูดขึ้น
“ยกตัวอยางเชน หากความกลัววาจะไมมีเงินผุดขึ้นมาในความคิด
ของเธอ แทนที่จะรีบลนลานออกไปหางานทํา ทําไมไมหยุดคิด แลวลอง
ถามตัวเองเสียกอนวา การไดงานสามารถแกไขปญหาได ในระยะยาวหรือ
เปลา ในความคิดของฉันแลว งานไมใชคําตอบเลย งานเปนเพียงการแก
ปญหาความกลัวไมมีเงินได ในระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น”
“แตพอผมสอนวา ใหตั้งใจเรียน จะไดมีงานที่มั่นคงทํา” ผมแยง
“ฉันรู คนสวนใหญเชื1ออยางนั้น ก็เพราะความกลัวอีกนั่นแหละ”
“พอผมกลัวเหรอครับ”
“ใช เขากลัววาเธอจะ
วันนี้ เมื1อ 20 ปกอน...
ไมมีเงิน กลัววาเธอจะไมเปน
เชี่ยวชาญเรื1องเงิน
ที่ยอมรับของสังคม แตอยา
จากการถือกําเนิดขึ้นของอนุพันธ
เขาใจผิดนะ ฉันรูว า พอรักเธอ
และระบบเศรษฐกิจที่ซับซอนยิ่งขึ้น
มากและตองการใหสงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ
ความชํานาญเรื1องเงินกลายเปนสิ่งจําเปน
สําหรับเธอ เขาจึงพูดอยางนัน้
ในการเอาตัวรอดในเศรษฐกิจโลก
การศึกษาและการทํางานเปน
ดวยอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่าและตลาดหุนที่
ผันผวน คติโบราณที่ใหออมและลงทุน
สิ่งสําคัญ แตมันไมสามารถ
ในระยะยาวจึงไมสมเหตุสมผล
หยุดความกลัวทีท่ าํ ใหเราตอง
ตื1นเชาไปทํางานทุกวัน เพื1อเงิน
เดือนซึ่งไมเคยพอกับคาใชจาย จนทําใหเขามีปญหาการเงินดังที่เปนอยู”
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“ถางั้น เราควรทํายังไงครับ” ผมถาม
“ฉันจะสอนใหเธอเปนนายของเงิน เพื1อจะไดไมตกเปนทาสของมัน
วิชานี้เปนวิชาที่โรงเรียนไมมีสอน ใครที่ไมไดเรียนวิชานี้ก็ตองตกเปนทาส
ของเงินอยางหลีกเลี่ยงไมได”
ภาพในความคิดของผมเริ่มกอตัวเปนรูปเปนราง ผมเริ่มมองเห็นสิ่ง
ที่ปามารตินคนงานของพอรวย และแมแตพอของตัวเองในมุมที่ผมไมเคย
เห็น บทเรียนของพอรวยคอนขางโหดราย แตทําใหผมจําไดแมนยํา ผมเริ่ม
เห็นวาคนสวนใหญเดินเขาไปติดกับดักไดอยางไร
“เธอเขาใจไหม ทีส่ ดุ แลวเราทุกคนก็คอื ลูกจาง แตเปนลูกจางในระดับ
ที่แตกตางกัน ฉันอยากใหเธอหลีกเลี่ยงกับดักซึ่งถูกสรางขึ้นจากความกลัว
และความโลภ และจะสอนใหเธอใชความโลภและความกลัวใหเปนประโยชน
กับตัวเอง ไมใชใหมันมาขัดขวางชีวิตเธอ ฉันจะไมสอนวิธีหาเงินใหไดมากๆ
เพราะนั่นไมชวยขจัดความกลัวใหหมดไปได และจงจําเอาไววา แมจะมีเงิน
ทองมากแคไหนก็ตาม หากเธอยังมีความรูส กึ สองอยางนีอ้ ยูต ลอดเวลา เธอ
ก็คือทาสคนหนึ่งของมันนั่นเอง”
“แลวเราจะหลีกเลี่ยงกับดักไดอยางไรครับ”
“ความยากจนมีสาเหตุมาจาก ความกลัว และ ความเขลา ไมใช
ปญหาเศรษฐกิจ รัฐบาล หรือคนรวย ความกลัวและความเขลาทําใหเราติด
กับดัก เพราะฉะนั้น เธอจงไปเรียนหนังสือ เพื1อเอาปริญญา แลวฉันจะสอน
วิธีหลีกเลี่ยงกับดักใหเธอเอง”
ภาพตอชิน้ สําคัญปรากฏขึน้ ในหัวของผม พอทีแ่ ทจริงของผมเปนคน
เรียนจบสูง พอมีการศึกษาที่ดี มีหนาที่การงานที่ดี แตพอไมเคยไดเรียนรู
เรื1องการจัดการเงินและความกลัวจากโรงเรียนของพอเลย และผมกําลัง
จะไดเรียนในสิ่งที่สําคัญและแตกตางจากพอทั้งสองคน
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“พอพูดถึงความกลัวไมมีเงิน แลวความตองการเงินละครับ มีผลตอ
ความคิดเรายังไง” ไมคถาม
“ตอนที่พอเสนอขึ้นคาจางให ลูกรูสึกอยางไร อยากไดเงินมากๆ
ใชไหม” เราสองคนพยักหนา
“ถาเราสามารถควบคุมความตองการได เราจะเลื1อนเวลาในการตอบ
สนองใหชาออกไปและมีเวลาในการคิดมากขึ้น อันนี้เปนเรื1องที่สําคัญมาก
เราทุกคนมีความกลัวและความโลภเหมือนๆ กัน ขึ้นอยูกับวาเราจะนํามัน
มาใชสรางประโยชน ใหกับตัวเองในระยะยาวไดอยางไร สําคัญคือ อยาให
อารมณเขามาควบคุมความคิดเด็ดขาด คนสวนใหญใชความกลัวและความ
โลภเปนกําแพงกั้นไมใหตัวเองเดินไปขางหนา และนั่นเปนตนกําเนิดของ
ความเขลาเบาปญญา พวกเขาตั้งตารอคอยวันเงินเดือนออก รอโอกาสที่
จะไดขึ้นเงินเดือน เพราะความกลัวและความตองการ โดยไมคํานึงถึงชีวิต
ในวันขางหนาวาจะเปนอยางไร ชีวิตของพวกเขาไมตางอะไรกับลาที่ถูกลอ
ใหเดินตามหัวแครรอต จนไมเคยเหลียวดูหนทางที่มันกําลังเดินไป ไดเพียง
แตหวังวาพรุงนี้จะยังมีแครรอตใหมันเดินตามอยูเหมือนเดิม”
“หมายความวา ทุกครั้งที่ผมคิดถึงถุงมือเบสบอลใหม ขนม และของ
เลนชิ้นใหม ผมกําลังมองเห็นแครรอตยังงั้นเหรอครับ” ไมคถาม
“ถูกตอง เมื1อโตขึน้ ของเลนของลูกก็จะแพงขึน้ กลายเปนรถคันใหม
เรือลําใหม หรือบานหลังที่ใหญขึ้น เพื1อเอาไวอวดเพื1อนฝูง ความตองการ
และความกลัวทําใหลูกเดินไปติดกับดัก”
“ถาอยางนั้น เราควรจะทํายังไงกันดีครับ”
“ความเขลายิ่งทําใหระดับความกลัวและความตองการอันแรงกลา
สงผลเลวรายลงไปอีก บางครั้งมันทําใหคนที่รวยมาก ยิ่งกลัวมาก ทั้งๆ ที่
พวกเขารวยมากขึ้น เนื1องจากแครรอตทําใหมันเกิดภาพลวงตา ถาเจาลาโง
ไดเห็นภาพที่สมบูรณทั้งหมด มันอาจหยุดคิด และอาจหยุดไมยอมเดินตาม
หัวแครรอตก็เปนได”
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พอรวยบอกวา เมื1อไรทีเ่ ราหยุดใฝหาความรูท งั้ จากภายนอกและภายใน
ตัวของเราเอง นัน่ คือจุดเริม่ ตนของความเขลาทีท่ าํ ใหชวี ติ ยากลําบาก ในแตละ
วันเราจะตองตัดสินใจอยูเ สมอวา จะเปดตาหรือปดตัวเองอยูก บั ความโงเขลา
พอบอกวา “โรงเรียนเปนสิ่งสําคัญ เราไปโรงเรียนเพื1อหาความรู
เพื1อจะไดเปนคนมีประโยชนตอสังคม ทุกสังคมตองการครู หมอ ตํารวจ
ทนาย ชาง คนทํางานศิลปะ พอครัว นักธุรกิจ โรงเรียนเปนที่ผลิตคนใน
สาขาอาชีพตางๆ เหลานี้ แตก็น>าเสียดายที่โรงเรียนเปนจุดจบสําหรับคน
บางคน ไมใชจุดเริ่มตน”
เราเงียบกันไปครูหนึ่ง พอรวยยิ้ม ผมยอมรับวายังไมเขาใจทั้งหมดที่
ทานสอน แตก็จดจําทุกคําพูดเอาไว เพราะเชื1อวาน>าจะเปนประโยชน และ
กลับมาสอนตัวเองไดอีกในวันขางหนา
“พอรูว า เรื1องทีพ่ ดู วันนีด้ อู อกจะโหดรายไปสักหน>อย” พอรวยทําลาย
ความเงียบ “แตพอ อยากใหลกู จําทีเ่ ราคุยกันวันนี้ใหดี จําคุณมารตนิ และเจา
ลากับหัวแครรอต และจําไวดวยวา ถาเธอไมรูจักควบคุมและระวังความคิด
ของตัวเอง ความกลัวและความอยากจะพาเธอไปติดกับดักชีวิตที่ยิ่งใหญ.
“การมีชีวิตอยูกับความกลัว จนไมกลาเดินตามความฝนของตัวเอง
เปนเรื1องที่เลวรายมาก การอดทนทํางานหนักเพื1อเงิน และคิดวามันจะชวย
ซื้อความสุขใหกับตัวเองได ก็เลวรายไมแพกัน เชนเดียวกับการตื1นขึ้นกลาง
ดึก ดวยความกังวลวาจะมีเงินไมพอจายหนี้ การมีชวี ติ ทีข่ นึ้ กับเงินเดือนไมใช
ชีวติ ทีแ่ ทจริง การคิดวางานคือสิง่ ทีท่ าํ ใหชวี ติ มัน่ คง ถือเปนกับดักขนาดมหึมา
ที่ลูกจะตองหลีกเลี่ยงไมใหติดกับของมัน พอเห็นคนที่ปลอยใหเงินควบคุม
ชีวิตมามากแลว ขออยาใหมันควบคุมชีวิตลูกทั้งสองเลย”
ลูกซอฟตบอลกลิ้งมาใต โตะที่เรานั่ง พอกมลงหยิบแลวโยนกลับไป
“ความเขลาและความไมใสใจในเรื1องเงินทอง เปนตนเหตุของความ
กลัวและความโลภ” ผมพูด
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พอรวยพูด “ตัวอยาง
เชน หมอขึ้นคารักษา เพราะ
วันนี้ เมื1อ 20 ปกอน...
อยากไดเงินมากขึ้น เมื1อคา
ความไมเทาเทียมของรายได
รักษาพยาบาลเพิม่ คาประกัน
ในการลงสมัครชิงตําแหนHงประธานาธิบดี
สุขภาพก็เพิ่มตาม เคราะห ในป 2016 วุฒิสมาชิกเบอรนีย แซนเดอรส
ไดกลาวไววา “ความมั่งคั่งและความไม
รายจึงตกกับคนยากจน เมื1อ
เทาเทียมของรายได คือวิกฤติศีลธรรม
หมอขึ้นคารักษา ทนายก็ขึ้น
อันใหญที่สุดที่กําลังเผชิญหนากับ
คาบริการ ครูในโรงเรียนจึงขอ
คนอเมริกันในปจจุบัน”
ขึ้นเงินเดือน เพื1อใหพอกับคา
ครองชีพ สงผลกระทบตอกัน
เปนลูกโซ ทําใหชองวางระหวางคนมีและคนจนกวางขึ้นเรื1อยๆ จนวันหนึ่ง
สังคมจะแตกแยก สหรัฐอเมริกาก็เชนกัน ประวัติศาสตรจะซํ้ารอย เพราะ
เราไมรูจักนําอดีตมาเปนบทเรียน โรงเรียนก็ ไดแตสอนใหทองจําวัน เวลา
และสถานที่ของเหตุการณประวัติศาสตรกันเทานั้น”
“ขาวของก็จะแพงขึ้นดวยใชไหมครับ” ผมถาม
“ตามทฤษฎีแลว ถาเรามีรฐั บาลทีม่ คี วามสามารถในการบริหารจัดการ
ที่ดี ขาวของก็จะไมแพงขึ้น ของแพงขึ้นก็เพราะความกลัว ความโลภ และ
เพราะโรงเรียนไมเคยสอนเรื1องการจัดการเงินให พวกเขาสอนใหเด็กนักเรียน
ทํางานเพื1อเงิน แตไมเคยสอนวิชาการควบคุมอํานาจเงิน”
“แตเรามีโรงเรียนมากมายที่สอนวิชาธุรกิจนี่ครับ พอไมอยากใหผม
เรียนปริญญาโททางบริหารธุรกิจเหรอครับ” ไมคถาม
“ก็จริงอยู แตโรงเรียนเหลานั้นทําไดแคผลิตนักคํานวณ แตไม
ไดผลิตหรือสรางผูประกอบการขึ้นมา พวกเขาทําไดแคคิดเลข ไลคน
ออก และทําใหธุรกิจเสียหาย ที่พอรูเพราะพอเคยจางคนพวกนี้มาทํางาน
ดวย พวกเขาคิดอยูแคสองอยาง นั่นคือ ลดตนทุน และเพิ่มราคา ซึ่งการ
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แกปญ
 หาดวยสองวิธนี มี้ กั ยิง่ ทําใหเกิดปญหามากขึน้ เพราะพวกเขามองเห็น
แตภาพเล็กๆ เฉพาะงานของตัวเอง ไมไดมองเห็นภาพใหญหรือที่ตองดูแล
ทั้งหมด”
“แลวเราจะทําอะไรไดบางครับ” ไมคถาม
“เธอตองเรียนรู วิธีการใชอารมณมาเปนตัวผลักดันใหเธอใชสมอง
คิด อยาคิดดวยอารมณและความรูสึกที่มี เธอตองฝกฝนเรื1องนี้ตั้งแตยัง
เด็ก ดวยการเรียนรูท จี่ ะทํางานโดยไมไดรบั เงิน ซึง่ เธอทัง้ สองคนไดแสดงให
ฉันเห็นแลว ตอนที่ปฏิเสธคาจางสูงๆ ที่ฉันเพิ่มให นั่นแหละ... คือกาวแรก”
“ขั้นตอนนี้สําคัญแคไหนครับ” ผมถาม
“มันก็ขึ้นอยูกับเธอเองนั่นแหละ ถาเธอสนใจที่จะเรียน ฉันก็จะให
บทเรียนกับเธอ มันเปนบทเรียนที่ยาก หลายคนหลีกเลี่ยงที่จะเรียนมัน แต
ถาเธอกลาพอ ฉันจะสอนวิธีใหเงินทํางานแทนเรา แทนที่เราจะตองทํางาน
หนักเพื1อมัน”
“ถาตกลงเรียน เราจะไดอะไรครับ” ผมถาม
“อิสรภาพ”
“แตมันก็มีอุปสรรคใชมั้ยครับ” ผมชักกังวล
“ใช ความกลัวและความโลภของตัวเราเองนั่นแหละที่เปนอุปสรรค
วิธีเดียวที่จะควบคุมความกลัวและความโลภไดคือ เราตองเผชิญหนากับ
มัน และเอาชนะมันดวยการเลือกคิดในทางที่ถูกตอง”
“เลือกคิดยังไงครับ” ไมคถาม
“ลูกตองใชความคิดแทนที่จะใชอารมณ แทนที่จะลุกขึ้นไปทํางาน
ทุกเชา เพราะกลัววาจะไมมีเงินจายหนี้และคาใชจายตางๆ ลูกตองหยุด
และตัง้ คําถามกับตัวเองวา การทํางานหนักเปนคําตอบทีด่ ที สี่ ดุ สําหรับปญหา
ดังกลาวจริงหรือไม หลายคนปลอยใหความกลัวมาควบคุมวิถีชีวิต พวกเขา
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ไมกลาคิด ไมกลายอมรับความจริง ถาลูกตองการมีชีวิตที่แตกตาง ลูกตอง
รูจักควบคุมอารมณ และเลือกวิธีคิดของตัวเองใหถูกตอง”
“แลวตองทํายังไงครับ” ไมคถามอีก
“นัน่ คือสิง่ ทีพ่ อ จะสอน
พ อ จะสอนวิ ธี คิ ด โดยไม มี
วันนี้ เมื1อ 20 ปกอน...
อารมณเขามาเกีย่ วของ จําเอา
อารมณ...และสติปญญา
ไววา งานเปนเพียงคําตอบใน
ผมควบคุมความคิดและอารมณอยูเสมอ
ระยะสัน้ ทุกคนมีปญ
 หาเหมือน
ผมไดเห็นมันดําเนินไปครั้งแลวครั้งเลา
กันเพียงแคอยางเดียว นัน่ คือ
ในชีวิต เมื1อไรที่อารมณเปนใหญ
ตองหาเงินมาใชจา ยและชําระ
สติปญญาก็จะถดถอย
หนี้ในชวงสิน้ เดือน พวกเขาจึง
คิดถึงแตวันเงินเดือนออก ปลอยใหเงินมีอํานาจเหนือชีวิต แลวก็ใชชีวิตอยู
ในวงจรเดียวกัน นั่นคือ ตื1นเชาไปทํางาน โดยไมเคยหยุดคิดเลยวามันมีวิธี
อื1นที่ดีกวานี้หรือไม”
“พอพอจะบอกเราไดมั้ยครับวา อันไหนเปนความคิดที่ใชอารมณ
อันไหนเปนความคิดที่ใชสมอง” ไมคถาม
“แน>นอน เพราะพอไดยินมันเกือบทุกวันเลย อยางเชน ‘ทุกคนตอง
ทํางาน’ ‘คนรวยขี้โกง’ ‘ผมควรจะไดเงินเดือนขึ้น ไมเชนนั้นผมจะลาออก’
‘ฉันชอบงานนี้เพราะมันเปนงานที่มั่นคง’ สวนความคิดที่ใชสมอง ก็อยาง
เชน ‘นี่ฉันมองขามอะไรไปหรือเปลา’”
ระหวางเดินกลับราน พอบอกวาคนรวยทําเงินไมใชทาํ งาน ตอนทีเ่ รา
พยายามทําเหรียญปลอม พอบอกวาเปนความคิดที่ใกลเคียงกับวิธีคิดของ
คนรวยมาก เพียงแตทเี่ ราทํานัน้ มันผิดกฎหมาย มันมีวธิ ที าํ เงินทีถ่ กู กฎหมาย
นั่นคือ สรางมันขึ้นมาจากความคิด
พออธิบายตออีกวา เงินคือภาพลวงตา ไมตางอะไรจากแครรอต แต
เพราะความกลัวและความโลภ ทําใหเราคิดวาเงินเปนของจริง ทั้งที่มันเปน
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สิ่งที่คนเราอุปโลกนขึ้นมา พอพูดถึงเรื1องระบบมาตรฐานทองคําที่หนุนหลัง
เงิน ซึ่งเปนมาตรฐานที่ใชกันในชวงเวลานั้น สิ่งที่พอกังวลคือ พอเชื1อวาวัน
หนึ่งสหรัฐฯ จะออกจากมาตรฐานดังกลาว และเงินของพวกเราจะไมมีสิ่งที่
มีมูลคาหนุนหลังอีกตอไป ซึ่งนั่นจะยิ่งทําใหเงินเปนสิ่งลวงตามากขึ้นไปอีก
“ถาเกิดอยางนั้นขึ้นเมื1อไหร... แยแน> เพราะคนจน คนชั้นกลาง และ
พวกที่ไมเคยใสใจเรื1องเงิน จะพากันตัง้ คําถามกันวา พวกเขาจะมีชวี ติ อยูก นั
ตอไปอยางไร พวกเขาจะเชื1อถือในเงินไดอกี หรือเปลา บริษทั ของพวกเขาจะ
เปนอยางไร และรัฐบาลจะยังดูแลชีวิตพวกเขาอีกหรือไม”
เราไมเขาใจทั้งหมดที่พอพูดในวันนั้น จนกระทั่งหลายปผานไป พวก
เราจึงเริ่มมองเห็นในสิ่งที่พอพูด

เห็นในสิ่งที่คนอื1นมองไมเห็น
พอกลับไปขึ้นรถ พรอมพูดวา “ทํางานตอไป สักวันเธอจะลืมเรื1อง
คาจางได ถึงตอนนัน้ ชีวติ เธอจะมีความสุขกวานี้ เธอจะมีอสิ ระทางความคิด
และจะเริ่มเห็นในสิ่งที่คนอื1นไมเห็น เพราะคนอื1นคอยมองหาแตเงินเดือน
พวกเขาจึงมองขามโอกาสที่ลอยอยูตรงหนา เมื1อไหรที่เธอเริ่มเห็นโอกาส
เธอจะเห็นมันไปตลอดชีวิต ถึงตอนนั้นฉันจะสอนบทเรียนอื1นๆ ให เพื1อเธอ
จะไดไมติดกับดักเหมือนกับคนอื1น”
ไมคและผมเดินเขาไปเก็บของในราน บอกลาคุณมารติน แลวเดิน
กลับไปนั่งที่มานั่งในสวน เรานั่งอยูตรงนั้นเปนเวลานานเพื1อคิด และพูด
คุยแลกเปลี่ยนกัน
สองสัปดาหตอมา เราก็ยังคิดและคุยถึงเรื1องนี้กันอยู ที่สําคัญ เรา
ยังคงทํางานโดยไมไดเงินคาจางแมแตเซนตเดียว
เสารตอมาหลังจากทํางานเสร็จ และบอกลาคุณมารตินเหมือนอยาง
ทุกครั้ง ผมเหลือบมองไปเห็นชั้นหนังสือการตูนแลวรูสึกเศราใจเล็กนอย
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เพราะผมไมไดเงินคาจางเพื1อไปซือ้ หนังสือการตนู อีกตอไปแลว แตแลวผมก็
สังเกตเห็นบางสิ่งบางอยางที่คุณมารตินทํา จริงๆ แลวเธอทําแบบนี้มานาน
แลว แตผมไมเคยสังเกตเธอเลยจนกระทั่งวินาทีนี้
คุณมารตนิ กําลังตัดปกหนังสือการตนู เธอเก็บไวเฉพาะหนาปก และ
โยนหนังสือที่เหลือทั้งเลมรวมไว ในถังกระดาษ ผมถามเธอวาตัดเอาปก
หนังสือไปทําอะไร
เธอบอกวา “เอาไว ใหคนสงหนังสือ เพื1อจะไดสว นลดในการสัง่ ซือ้ ครัง้
ตอไป สวนที่เหลือก็โยนทิ้งไป และอีกประเดี๋ยวคนสงหนังสือก็จะมาแลว”
เมื1อคนสงหนังสือมาถึง ผมจึงรีบเขาไปพูดคุยเพื1อขอหนังสือที่เหลือ
ซึง่ เขาก็ยนิ ดีให เพราะผมทํางานอยูท รี่ า นนี้ แตหา มไมใหผมนํามันไปขายตอ
ในทีส่ ดุ หางหุน สวนของเราก็กลับมาเปดกิจการไดอกี ครัง้ เราทําความ
สะอาดหองเก็บของในบานไมค เพื1อใชเปนหองสมุดทีร่ วบรวมหนังสือการตนู
ดีๆ มากมายกวารอยเลม เราจางนองสาวไมคมาเปนบรรณารักษและเก็บคา
ใชบริการลูกคาคนละ 10 เซนต หองสมุดเปดทําการตั้งแตสองโมงครึ่งถึงสี่
โมงเย็นหลังเลิกเรียน ลูกคาของเราก็คือเด็กๆ ในหมูบาน พวกเขาสามารถ
อานหนังสือกีเ่ ลมก็ ได ในเวลาสองชัว่ โมง ซึง่ ถือไดวา เปนราคาทีส่ ดุ คุม เพราะ
ในระยะเวลาดังกลาว พวกเขาสามารถอานหนังสือไดหา ถึงหกเลมเลยทีเดียว
นองสาวไมคมหี นาทีด่ แู ลไมให ใครแอบเอาหนังสือกลับบาน และคอย
บันทึกจํานวนลูกคาในแตละวัน พรอมชื1อและความคิดเห็นของลูกคา ภายใน
ระยะเวลาสามเดือนเราทําเงินไดสัปดาหละ 9 เหรียญ 50 เซนต เราจายให
นองสาวไมคสปั ดาหละ 1 เหรียญ และแน>นอนเธอไดอา นหนังสือฟรี ซึง่ เธอ
ไมคอยไดอานหรอก เพราะเธอมักจะอานแตหนังสือเรียน
ผมกับไมคทํางานทุกวันเสาร โดยไมไดรับคาจาง แตพยายามที่จะ
รวบรวมหนังสือการตูนเพิ่มเติมจากรานคาบริเวณใกลเคียง เรายังคงรักษา
ขอตกลงที่จะไมนํามันไปขาย โดยหนังสือที่เกามากๆ เราจะนํามันไปเผาทิ้ง
เราสองคนอยากจะเปดสาขาเพิ่ม แตไมรูจะไปหาบรรณารักษที่ดีและไว ใจ
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ไดอยางนองสาวไมคไดจากที่ไหน เราเริ่มเรียนรูตั้งแตวัยเด็กวา ลูกจางดีๆ
นั้นหายาก
สามเดือนถัดมา มีเด็ก
จากหมูบ า นอื1นเขามาใชบริการ
วันนี้ เมื1อ 20 ปกอน...
ทีห่ อ งสมุดและมีเรื1องชกตอย
พลังแหงจินตนาการ
กัน พอของไมคแนะนําใหเรา
ในยุคแหงขอมูลขาวสารและยุคแหง
ปดกิจการ เมื1อรานการตนู ปด
อินเทอรเน็ต ผูคนนับลานที่อายุนอยกวา
เราจึงเลิกทํางานที่รานในวัน 30 กําลังเปนคนรวยจากการใชจินตนาการ
เสาร ไ ปด ว ย แต พ  อ รวยก็
สรางแอพพลิเคชันที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ภูมใิ จในตัวเราทัง้ สองคนมาก โลกได ตั้งแตเฟซบุคไปจนถึงอูเบอร จนถึง
สแนปแชต และอื1นๆ อีกมากมาย ผูคนที่มี
พอบอกวาเราสองคนผานบท
จินตนาการจะรํ่ารวย ในขณะที่คนที่ ไมมีก็
เรียนแรกไดเปนอยางดี นัน่ คือ
ยังคงตองหางานตอไป งานที่ในไมชาจะ
การไมทํางานเพื1อเงิน แตให
ถูกแทนที่ดวยหุนยนตและเทคโนโลยี
เงินทํางานแทนเรา ทําใหเรา
มีอิสระทางความคิดและสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื1นๆ มองไมเห็น ดวย
การเริ่มตนธุรกิจรานหนังสือการตูน ทําใหเราไดเริ่มตนเรียนรูการควบคุม
อนาคตทางการเงินของตัวเอง ไมใชมีชีวิตที่ขึ้นอยูกับนายจาง สิ่งที่ยอด
เยี่ยมที่สุดก็คือ ธุรกิจของเราทําเงินใหกับเราทุกวัน โดยที่เราไมตองอยูเฝา
หรือคอยควบคุมมันเลย
แทนที่จะใหคาจาง พอรวยใหบทเรียนที่ทรงคุณคาที่สุดกับพวกเรา
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