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20 ปมาแลว ที่หนังสือ Rich Dad Poor Dad หรือ พอรวยสอนลูก 

ซึง่เขยีนโดย โรเบริต คโิยซากิ เปนเหมอืนจุดเริม่ตนความรูดานการเงนิสวน

บุคคลสําหรับคนทั่วโลก 

ดวยคําสอนทางการเงนิของพอรวย ทีส่วนกระแสกบักรูรูุนเกาๆ และ

ความเชื-อแบบเดิมๆ โดยเฉพาะประโยคทองที่วา “บาน ไมใช ทรัพยสิน” 

ถือเปนขอความที่ทรงพลัง และทําให ใครหลายคนหันมาสนใจหนังสือเลมนี้

ผานไปแลวยี่สิบป ผมเองในฐานะที่เปนท้ังผูอานและผูเรียบเรียง 

เรียกไดวาอานหนังสือเลมนี้เกินกวา 20 รอบ กลาพูดและยืนยันไดเลยวา 

เน้ือหาของหนังสือ พอรวยสอนลูก ยังคงรวมสมัย และยังคงใหความคิด

หรือไอเดียใหมๆ กับผมอยูเสมอในทุกครั้งที่อาน

ครบรอบ 20 ปในฉบับปรับปรุงใหมนี้ โรเบิรตไดผนวกขอมูลสําคัญ  

2 สวน ท่ีผมเห็นวามีประโยชนกับคุณผูอานอยางมากและไมอยากใหอาน

เพียงผานๆ นั่นคือ วันนี้ เมื
อ 20 ปกอน... ซ่ึงเปนขอมูลดานการเงินจริงที่

ยนืยนัและพสิจูนใหเหน็แลววา แนวคิดของพอรวยถกูตองและเปนจรงิ สวน

ที่สองก็คือ สรุปทายบท และ คําถามเชิงอภิปราย
โรเบิรตชอบการเรียนรู โดยวิธีการตั้งคําถาม ซ่ึงการตั้งคําถามที่ถูก

ตอง ก็มักจะนําไปสูคําตอบที่ถูกตองตามไปดวย ผมเองไดลองอานและถาม

ตัวเองดูแลว พบวาเปนประโยชนในการนําไปสูการปฏิบัติอยางมาก เลยไม

อยากใหทุกคนพลาดกับการอานหนังสือเลมนี้ใหไดประโยชนสูงสุด
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20 ปที่ผานมา หนังสือเลมนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนหลายลานคน ดวย

ภูมิปญญาทางการเงินที่ไมมีสอนในโรงเรียน ที่น>าเสียดายก็คือ จนถึงวันนี้ 

หองเรียนของเด็กๆ ของเราก็ยังคงไรวี่แววของการเรียนรูเรื-องการเงินที่

ถูกตอง ที่สอนโดยครูที่รูจริงใหแกลูกหลานของเรา ทั้งที่เงินเปนทักษะชีวิต

ที่สําคัญสําหรับการดํารงชีวิต ชนิดที่ขาดไมได ในโลกยุคปจจุบัน

ผมเชื-อมั่นเปนอยางยิ่งวา หนังสือ พอรวยสอนลูก ฉบับท่ีกําลังอยู

ในมือทุกทานขณะนี้ น>าจะเปนการปรับปรุงเปนครั้งสุดทายแลว เพราะทุก

อยางสมบูรณ ครบวงจรการเรียนรูดวยตัวเอง และเหมาะแกการเปนบท

เรียนเบื้องตนสําหรับทุกคนที่มุงหวังจะควบคุมและเปลี่ยนแปลงอนาคต

ทางการเงินของตัวเอง

หลังอานจบ ผมอยากใหคุณตั้งคําถามกับตัวเองวา คุณจะเลือกเปน

ใครในวันขางหนา และเมื&อวันหนึ่งคุณมีลูก คุณจะเปนพอรวย หรือพอจน 

แลวถาในอีก 10 ปขางหนา โรงเรียนก็ยังไมสอนเรื&องเงิน ใครควรจะเปน

พอรวยที่ใหคําแนะนําทางการเงินที่ถูกตองใหกับลูกคุณ และถาคุณจะเปน

คนสอนลูกเรื&องเงินดวยตัวเอง คุณจะเร่ิมสอนเขาดวยบทเรียนอะไร 

ผมเชื-อวาหนังสือ พอรวยสอนลูก ใหคําตอบกับคําถามเหลานี้ได  

ที่เหลือก็ขึ้นอยูกับคุณวา จะใชความรูทางการเงินท่ีไดรับจากหนังสือเลมนี้ 

ไปสรางชีวิตการเงินตั้งแตวันนี้จนถึงลมหายใจสุดทายอยางไร

อนาคตทางการเงินของคุณ อยูในมือคุณแลวครับ

     จักรพงษ เมษพันธุ
     ธนพร ศิริอัครกรกุล
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วงเดอะบีเทิลสไดออกอัลบั้ม Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club 

Band เมื-อวันที่ 1 มิถุนายน 1967 มันขายดีเปนเทนํ้าเททาทันทีและประสบ

ความสาํเรจ็อยางยิง่ใหญ ติดอันดบัตนๆ ของชารตอัลบัม้ยอดนยิมในองักฤษ

นานถึง 27 สัปดาห และอยูในอันดับ 1 นานถึง 15 สัปดาหในสหรัฐอเมริกา 

นติยสาร Time ยกยองให Sgt Pepper’s เปน “กาวแหงประวัตศิาสตรความ

กาวหนาทางดนตรี” ผลงานดังกลาวกวาดรางวัลแกรมมีไป 4 รางวัลในป 

1968 โดยมีรางวัลอัลบั้มแหงปรวมอยูดวย นับเปนอัลบั้มเพลงร็อคอัลบั้ม

แรกท่ีไดรับเกียรตินี้

หนงัสอื พอรวยสอนลกู (Rich Dad Poor Dad) วางแผงเมื-อ 20 ปกอน  

ในวนัเกดิปที ่50 ของผม ซึง่ตรงกบัวนัที ่8 เมษายน 1997 หนงัสอืเลมนี้ไมได 

ขายดเีปนเทนํา้เททาทนัทีเหมอืนเรื-องราวของวงเดอะบเีทิลส มนัไมไดประสบ

ความสาํเร็จอยางยิง่ใหญ อนัทีจ่รงิการวางแผงและกระแสคาํวพิากษวจิารณ

ที่ตามมานั้นเปนในทางตรงกันขามเลยทีเดียว

ในตอนแรก ผมจัดพิมพหนังสือ พอรวยสอนลูก ดวยตัวเอง เพราะ

ทกุสาํนกัพมิพทีเ่ราตดิตอไปปฏเิสธหนงัสอืของผม จดหมายปฏเิสธสองสาม

ฉบับมาพรอมกับขอความทํานองวา “คุณชางไมรูเลยวาคุณกําลังพูดอะไร
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อยู” ผมไดเรียนรูวาสํานักพิมพสวนใหญนั้นเหมือนพอจนผูเรียนสูงของผม

มากกวาพอรวย สํานักพิมพสวนใหญไมเห็นดวยกับบทเรียนเรื-องเงินของ

พอรวย...เชนเดียวกันกับพอจนของผม

20 ปใหหลังในวันนี้
ในป 1997 หนังสือ พอรวยสอนลูก เปนคําเตือน เปนหนังสือที่พูด

ถึงเรื-องอนาคต 

20 ปตอมา ผูคนนับลานทั่วโลกไดตระหนักถึงคําเตือนของพอ

รวยและบทเรียนของทานเกี่ยวกับอนาคต พอมองยอนกลับไปในอดีต  

หลายคนกลาววา บทเรียนของทานเปนดั่งคําพยากรณ คําทํานายเกิดขึ้น

จริง บางสวนของบทเรียนเหลานั้น ไดแก

บทเรียนของพอรวย : “คนรวยไมทํางานเพื
อเงิน”
20 ปกอน สํานักพิมพสองสามแหงปฏิเสธหนังสือของผม เพราะเขา

ไมเห็นดวยกับบทเรียนบทหนึ่งของพอรวย

ในวันน้ี ผูคนตระหนักมากขึ้นถึงชองวางระหวางคนรวยและคนท่ี 

เหลือ ในระหวางป 1993 จนถึง 2010 กวา 50 เปอรเซ็นต ของรายได

ประชาชาติสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นนั้นเขากระเปาบรรดาคนรํ่ารวยที่สุดที่มี

เพยีง 1 เปอรเซน็ต นบัตัง้แตนัน้มาทกุอยางกย็ิง่เลวรายลง นกัเศรษฐศาสตร

แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียกลาววา 95 เปอรเซ็นต ของรายไดที่เขา

มาในชวงระหวางป 2009 – 2012 ก็เขากระเปาบรรดาคนรํ่ารวยที่สุดที่มี 

เพียง 1 เปอรเซ็นต เชนกัน

สิ่งที่ไดจากเรื-องน้ีก็คือ รายไดที่เพิ่มขึ้นจะเขากระเปาผูประกอบการ

และนักลงทุน ไมใชลูกจาง ไมใชคนที่ทํางานเพื-อเงิน
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บทเรียนของพอรวย : “คนออมคือผูแพ”
20 ปกอนสํานักพิมพสวนใหญไมเห็นดวยกับบทเรียนของพอรวย

อยางรุนแรง สําหรับคนจนและคนช้ันกลาง “การออมเงิน” คือหลักธรรม

คําสอน หนทางหลุดพนทางการเงินจากความยากจนและเกราะปองกัน

จากโลกอันโหดราย สําหรับคนจํานวนมาก การเรียกคนออมเงินวา “ผูแพ”  

ก็เหมือนกับการลบหลูพระเจา

สิง่ที่ไดจากเรื-องน้ีกค็อื สบิปากวาไมเทาตาเหน็ ลองดูแผนภูมคิาเฉลีย่

อตุสาหกรรมของดัชนดีาวโจนสในรอบ 120 ป และคุณจะเหน็วา ทาํไมและ

เพราะอะไรคนที่ออมเงินถึงกลายเปนผูแพ

แผนภูมิแสดงใหเห็นวาตลาดหุนเกิดการถลมครั้งใหญถึง 3 คร้ัง  

ในชวง 10 ปแรกของศตวรรษใหมนี้ แผนภูมิขางลางนี้จะแสดงใหเห็นถึง

การถลม 3 ครั้งดังกลาว

ดัชนีดาวโจนสในรอบ 120 ป

 ป 1895 – 2015
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การถลมครั้งแรกคือ ฟองสบูตลาดไอทีเกิดข้ึนในราวๆ ป 2000  

การถลมครัง้ที ่2 และ 3 คอื ฟองสบูตลาดอสงัหารมิทรพัย เกดิขึน้ในป 2007  

ตามมาดวยฟองสบูการธนาคารในป 2008

การถลมครั้งยิ่งใหญในป 1929
เมื-อเปรียบเทียบการถลม 3 ครั้งแรกของศตวรรษที่ 21 กับการถลม

ครัง้ยิง่ใหญในป 1929 คณุจะเหน็ภาพวา “ยกัษลม” 3 คร้ังแรกของศตวรรษ

นี้นั้นยิ่งใหญแคไหน

การถลมครั้งยิ่งใหญ 

ในป 1929

พิมพเงิน 
แผนภมูติอไปนีแ้สดงใหเหน็วา หลังการถลมแตละคร้ังรฐับาลสหรฐัฯ 

และธนาคารกลางก็จะเร่ิม “พิมพเงิน”
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 1การพิมพเงินครั้งใหญเกิดขึ้นตลอดเวลา! 
 (เฟดขยายฐานการเงิน)

เลหแมนลม

ชวยคนรวย
ภายใตปฏิบัติการกอบกูเศรษฐกิจ ธนาคารทั่วโลกตางปรับลดอัตรา

ดอกเบ้ียและอัดฉีดเงินอยางตอเนื-อง ในระหวางป 2000 – 2016 ขณะที่

บรรดาผูนาํอยากใหเราเชื-อวาพวกเขากาํลงัพยายามกอบกู โลก ในความเปน

จรงิ พวกคนรวยชวยเหลอืกนัเอง และผลกัคนจนกบัคนชัน้กลางใหตกจากรถ

ในปจจบุนั อตัราดอกเบ้ียในหลายๆ ประเทศน้ันติดลบ น่ันเปนสาเหตุ

วาทําไมคนที่ออมเงินจึงกลายเปนผูแพ วันนี้ผูที่แพมากที่สุดคือคนจน คน 

ชั้นกลาง คนที่ทํางานเพื-อเงิน และคนออมเงิน

บทเรียนของพอรวย : “บานไมใชทรัพยสิน”
เมื-อ 20 ปกอน ในป 1997 ทุกสํานกัพมิพทีต่อบปฏเิสธผม ตางวิพากษ

วิจารณบทเรียนของพอรวยที่วา “บานไมใชทรัพยสิน”

$ พันลาน
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10 ปถัดมา ในป 2007 เมื-อลูกหนี้คุณภาพตํ่าเริ่มที่จะผอนชําระ 

สนิเชื-อจาํนองไมไหว ฟองสบูอสงัหาริมทรัพยของโลกกแ็ตกลง และเจาของ

บานนบัลานกค็นพบความจริงอนัขมขื-นในบทเรยีนดงักลาว บานของพวกเขา

นั้นไมใช “ทรัพยสิน”

ปญหาที่แทจริง
ผูคนสวนใหญไมรูวา การพังทลายของตลาดอสังหารมิทรพัยนัน้ ไมใช

การพังทลายจากตลาดอสังหาริมทรัพยจริงๆ

คนจนไมไดเปนตนเหตขุองการพงัทลายของอสังหารมิทรพัย คนรวย

ไดสรางผลิตภณัฑทางการเงิน ซึง่เปนทีรู่จกัในนามตราสารอนพุนัธ วอรเรน 

บัฟเฟตต เรียกผลิตภัณฑดังกลาววาเปน “อาวุธพลังทําลายลางสูงทางการ

เงนิ” เมื-ออาวุธพลงัทาํลายลางสงูทางการเงนิเริม่ระเบดิ ตลาดอสังหาริมทรพัย

เลยถลม... และลูกหนี้คุณภาพตํ่าที่น>าสงสารก็กลายเปนผูตองหาไป

ในป 2007 มีตราสารอนุพันธทางการเงินสูงถึงประมาณ 70 ลาน

ลานเหรียญ 

ทกุวนันี ้มกีารประเมนิกนัวามตีราสารอนพุนัธทางการเงนิมากถึง 1.2 

ลานลานลานเหรยีญ พดูอกีอยางก็คอื ปญหาทีแ่ทจรงิกาํลงัเลวลง ไมไดดขีึน้

บทเรยีนของพอรวย : “ทาํไมคนรวยถงึเสยีภาษีนอยกวา”
20 ปกอน บางสํานักพิมพวิพากษวิจารณหนังสือ พอรวยสอนลูก  

ที่เปดเผยวาทําไมและทําอยางไรคนรวยถึงเสียภาษีนอยกวา สํานักพิมพ 

แหงหนึ่งถึงกับกลาววาบทเรียนดังกลาวนั้นผิดกฎหมาย

10 ปใหหลัง ในป 2007 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ลงสมัครชิง

ตําแหน>งอีกครั้ง แขงกับอดีตผูวาการรัฐ มิตต รอมนีย เมื-อมีการเปดเผยวา

ประธานาธบิดโีอบามาเสยีภาษอียูทีป่ระมาณ 30 เปอรเซน็ตของรายได และ 
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ผูวาการรอมนียจายภาษีนอยกวา 13 เปอรเซ็นต รอมนียกลายเปนฝายเสีย

เปรียบและแพการเลือกตั้งไป ภาษีนั้นเปนจุดสนใจของผูคนอีกครั้งในการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีในป 2016

แทนที่จะดูวาทําไมคนอยาง มิตต รอมนีย และ ประธานาธิบดี 

โดนลัด ทรมัป ถึงจายภาษีนอยกวาโดย ถกูกฎหมาย คนจนและคนช้ันกลาง

กลับโกรธแคนไปแทนเสียนี่

แมประธานาธิบดีทรมัปสญัญาทีจ่ะปรบัลดภาษสีาํหรบัคนจนและคน

ชั้นกลาง ในความเปนจริง คนรวยก็เสียภาษีนอยกวาเสมอ สาเหตุที่คนรวย

เสียภาษีนอยกวานั้น ยอนกลับไปในบทเรียนที่ 1 ของพอรวยที่วา “คนรวย

ไมทํางานเพื-อเงิน” ตราบใดท่ีคนคนหนึ่งยังทํางานเพื-อเงินพวกเขายังคง

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 

ไดติดอันดับรายชื-อหนังสือขายดีที่สุดของนิตยสาร New York Times  

ในป 2000 และอยูในรายชื-อดังกลาวนานเกือบ 7 ป นอกจากน้ีในป 2000 

โอปราห วนิฟรยี ไดตดิตอมา ผมไดออกรายการของโอปราหตลอดทัง้รายการ 

และก็อยางที่เขาวากัน “ที่เหลือคือประวัติศาสตร”

หนังสือ พอรวยสอนลูก กลายเปนหนังสือการเงินสวนบุคคลแหง

ประวัติศาสตร ยอดขายของหนังสือชุดพอรวยสอนลูกประมาณการไวอยูที่

เกือบ 40 ลานฉบับทั่วโลก
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พอรวยมีตัวตนจริงไหม
ผูคนนับลานพากันถามวา “พอรวยมีตัวตนจริงไหม” เพื-อไขความ

กระจางในเรื-องนี้ คุณสามารถรับฟงไมคลูกชายของพอรวยตอนที่เขาเปน

แขกรับเชิญทางรายการวิทยุพอรวยได คุณสามารถรับฟงรายการดังกลาว

ได โดยไปท่ี Richdadradio.com

ตอยอดพอรวย
หนังสือ พอรวยสอนลูก นั้นถูกเขียนใหเรียบงายที่สุดเทาที่จะเปนไป

ได เพื-อใหคนเกือบทั้งหมดเขาใจบทเรียนของพอรวยได

สําหรับคนที่อยากเรียนรูเพ่ิมเติม ในโอกาสครบรอบ 20 ป ผมได

เขียน “ทําไมคนรวยถึงรวยขึ้น ความรูเรื&องเงินคืออะไรกันแน< (Why the 

Rich Are Getting Richer – What Is Financial Education…Really)”

ทําไมคนรวยถึงรวยขึ้น จะมีรายละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน

วา อะไรคือสิ่งที่พอรวยสอนลูกชายของทานและผมจริงๆ ในเรื-องเงินและ 

การลงทุน

ทําไมคนรวยถึงรวยขึ้น คือ พอรวยสอนลูกภาคตอยอด เปนภาค

มหาวิทยาลัยของนักเรียนของพอรวย

คําเตือน...และคําเชิญ
แมวาผมไดพยายามอยางดีที่สุดที่จะทําใหหนังสือ Why the Rich  

Are Getting Richer เรียบงายที่สุดเทาที่จะเปนไปได แตสิ่งท่ีคนรวยทํา 

กันจริงๆ นั้นไมไดงาย หรือแมแตงายที่จะอธิบาย สิ่งที่พวกคนรวยทํานั้น

ตองอาศัยความรูทางการเงินจริงๆ ซึ่งเปนความรูทางการเงินที่ไมไดสอน

กันในโรงเรียน
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ผมแนะนําใหอาน พอรวยสอนลูก กอน แลวถาคุณอยากเรียนรู 

เพ่ิม หนังสือ Why the Rich Are Getting Richer อาจคอยเปนทางเลือก

สําหรับคุณ

ขอบคุณ...สําหรับ 20 ปที่ยอดเย่ียม
แดผูอานทุกทาน ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

เราทุกคนที่บริษัทพอรวย ขอกลาวคําวา

 “ขอบคุณ....สําหรับ 20 ปที่ยอดเยี่ยม” 

นับเปนพันธกิจของเราที่จะ  

ยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของมวลมนุษยชาติ...
เริ่มตนจากหนึ่งชีวิต ไปทีละคน ทีละคน
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“พอครับ ชวยบอกวิธีที่ทําใหผมรวยหน>อยสิครับ”

พอวางหนังสอืพมิพลง แลวหนัมาถามผมวา “ทาํไมลกูถงึอยากรวยละ”

“วันนี้แมของจิมมีขับรถคาดิลแลกคันใหมมารับจิมมี พวกเขากําลัง

จะไปเที่ยวสุดสัปดาหนี้ที่บานพักตากอากาศริมทะเล จิมมีชวนเพื-อนๆ ไป

ดวยสามคน แตเขาไมชวนผมกับไมค เขาบอกวาเพราะพวกเราจนฮะพอ”

“เขาพูดอยางนั้นเหรอ” พอถามดวยนํ้าเสียงแสดงความสงสัย

“ใชครับ” ผมตอบเสียงเศราๆ

พอสัน่หวั ขยบัแวนใหเขาที ่แลวหนัหนาไปอานหนงัสอืพิมพตอ ขณะ

ที่ผมไดแตยืนรอคําตอบดวยใจจดจอ

เรื-องราวดังกลาวเกิดขึ้นในป 1956 ตอนผมอายุได 9 ขวบ คงเปน

เพราะโชคชะตาฟาลิขิตที่ทําใหผมตองมาเรียนโรงเรียนเดียวกันกับพวกลูก

คนรวย ในเมืองทีผ่มอาศยัอยูนัน้ คนสวนใหญเปนลกูจางทาํงานอยูในไรออย 
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เจาของไรและพวกคนใหญคนโต เชน แพทย ทนายความ เจาของธนาคาร 

และนักธุรกิจ ตางสงลูกมาเรียนกันที่นี่ตั้งแตประถม 1 ถึงประถม 6 หลัง

จากเรยีนจบชัน้ประถม พวกเขาก็จะไปเรียนตอทีโ่รงเรยีนเอกชน ถาบานผม

อยูอีกฝงหนึ่งของถนน ผมก็คงไดเรียนรวมกับเพื-อนๆ ที่มีพื้นฐานครอบครัว

ใกลเคียงกัน และเมื-อเรียนจบ ผมก็คงไดเรียนตอที่โรงเรียนรัฐบาล

พอวางหนังสือพิมพลง หลังนั่งเงียบ และปลอยใหผมรออยูนาน

“ถาลูกอยากรวย... ลูกตองรูวิธีทําเงิน” พอพูดดวยนํ้าเสียงราบเรียบ

“แลวผมจะทําเงินไดดวยวิธีไหนละครับ” ผมถาม

“ใชสิ่งที่อยูในหัวของลูกสิ” พอตอบแลวยิ้มเหมือนกับจะบอกวา  

“พอก็บอกไดแคนี้แหละ” หรือ “พอก็ไมรูเหมือนกัน อยาเซาซี้นักเลย”

หุนสวนธุรกิจคนแรก
วันรุงขึ้น ผมเลาเรื-องนี้ใหไมคเพื-อนสนิทที่สุดของผมฟง ไมคกับผม

เปนเด็กจนสองคนที่หลงเขามาอยูในโรงเรียนคนรวย รัฐบาลลากเสนแบง

เขตโรงเรยีนมาโดนบานผมเขาพอดี ทีจ่รงิเราสองคนก็ไมไดจนอะไรนกัหนา 

แตพอมาอยูโรงเรียนที่เด็กแทบทุกคนมีของเลนใหมมาอวดเราอยูเสมอ  

ไมวาจะเปนถงุมือเบสบอลใหม รถจกัรยานคนัใหม และอื-นๆ เราสองคนเลย

กลายเปนเด็กจนไปในทันที

พอกับแมของผมจะจายใหเฉพาะส่ิงที่จําเปนเทานั้น อาทิ เสื้อผา 

อาหาร ที่อยูอาศัย ฯลฯ ถาอยากไดอะไรมากกวานี้ พอก็จะบอกวา “อยาก

ไดก็ทํางานเก็บเงินซื้อเอาเองสิ” ผมเองก็อยากทํางานเพื-อจะไดเก็บเงินซื้อ

ของอยางท่ีพอบอก แตมีใครบางละที่อยากจางเด็ก 9 ขวบทํางานให

“ตกลงนายรูวิธีทําเงินหรือเปลา” ไมคถาม

“ฉันไมรูหรอก” ผมตอบ “วาแตนายอยากจะเปนหุนสวนกบัฉนัไหมละ”
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ไมคตอบตกลง ในเชาวันเสารนั้นผมจึงไดหุนสวนทางธุรกิจคนแรก 

เราใชเวลาตลอดทั้งเชาคิดหาธุรกิจใหกับบริษัทของเรา บางคร้ังขณะที่

คิดอยู ใจก็แอบแวบคิดไปถึงเพื-อนๆ ท่ีไดไปเที่ยวบานพักตากอากาศของ 

จิมมี ปานนี้พวกเขาคงกําลังสนุกสนานกันอยู แมจะรูสึกเสียใจอยูนิดๆ แต

ความคิดดังกลาวก็ทาํใหเราท้ังคูมุงม่ันที่จะทําเงินใหไดมากข้ึน และเมื-อถึง

ชวงบาย พวกเราก็คิดออกวาจะทําเงินไดอยางไร เราทั้งสองไดความคิดน้ี

มาจากหนังสือวิทยาศาสตรที่ไมคเคยอาน ผมและไมคจับมือกันเขยาไปมา

ดวยความตื-นเตน ธุรกิจของเราพรอมเริ่มตนแลว

หลังจากวันนั้นเปนเวลาหลายสัปดาห ผมและไมคเที่ยววิ่งขอหลอด

ยาสีฟนจากเพื-อนบานแทบทุกหลัง พวกผู ใหญตางพากันใหความรวมมือ 

เปนอยางดี มบีางท่ีสอบถามวาจะเอาไปทําอะไร คาํตอบของเราเหมือนเตีย๊ม

กันมา นั่นคือ “บอกไมไดครับ มันเปนความลับทางธุรกิจ”

แมดูจะไมคอยสบอารมณนัก เพราะเราเลือกเก็บหลอดยาสีฟนที่ 

คอยๆ เพิ่มจํานวนมากข้ึนมาไว ในกลองใสขวดซอสมะเขือเทศใกลๆ เครื-อง

ซักผาของแม จนในท่ีสุดแมก็หมดความอดทนเมื-อเห็นหลอดยาสีฟนกอง

ใหญวางระเกะระกะเต็มไปหมด

“น่ีจะทําอะไรกัน อยาบอกนะวาเปนความลับทางธุรกิจ เก็บทั้งหมด

ใหเรียบรอย ไมงั้นแมจะเอาไปโยนทิ้งใหหมด”

ผมกับไมคชวยกันออนวอนแม โดยขอเวลาอีกหน่ึงสัปดาห เพราะ

เมื-อถึงเวลานั้น เราก็จะมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะเริ่มตนการผลิตของเราได 

และเมื-อเร่ิมตนผลิต กองหลอดยาสีฟนก็จะคอยๆ ลดลงไปเอง แมตกลง

ยืดเวลาใหผมอีกหนึ่งสัปดาห

กําหนดการผลิตถูกเลื-อนวันใหเร็วขึ้น เราทั้งคูรับรูไดถึงความกดดัน

ที่มี บริษัทของเราถูกยื-นคําขาดใหขนยายวัตถุดิบไปไวที่อื-น และก็เปนไมค

ที่รีบวิ่งไปบอกเพื-อนบานอีกสองสามรายใหรีบใชยาสีฟนใหหมด โดยอาง 



34  พอรวยสอนลูก

คําแนะนําของหมอฟนท่ีบอกวาใหแปรงฟนบอยๆ สวนผมมีหนาท่ีเตรียม

พรอมสําหรับกระบวนการผลิตที่กําลังจะเร่ิมตนขึ้น

วันหนึ่งพอกับเพื-อนของทานขับรถผานมาเพื-อดูวาผมและไมคกําลัง

ทําอะไรกันอยู สิ่งที่ทานเห็นก็คือ สายการผลิตที่กําลังเดินเต็มกําลัง มีแปง

ขาวหกเลอะเทอะอยูทุกหนทุกแหง กลองนมที่เก็บจากโรงเรียนอยูบนโตะ 

และเตาบารบิคิวมีถานติดไฟแดงรอนระอุ

พอตองจอดรถไวขางถนนดานนอก เพราะโรงงานของเราไดยดึพืน้ที่

จอดรถไวหมดแลว พอเดินเขามาใกลและเห็นวาในหมอที่ตั้งอยูบนเตา 

บารบคิวิมหีลอดยาสฟีนกําลงัละลายอยู เมื-อหลอดละลายเปนของเหลวหมด 

เราจึงยกเทใสรูกลมบนกลองนม ซึ่งมีปูนปลาสเตอรทําเปนแมพิมพอยูใน

กลอง ผมรีบรอนจนทําถุงปูนหกใสพื้นขาวโพลนไปหมดราวกับหิมะตก พอ

กับเพื-อนยืนมองผมคอยๆ เทของเหลวจากหมอลงไปในแมพิมพ

“ระวังหน>อยนะ” พอบอก ผมผงกหัวรับโดยไมไดเงยหนามองพอ  

จนกระทั่งเทของเหลวเสร็จ จึงเงยหนาขึ้น แลวยิ้มใหพอ

“เราสองคนทําอะไรกันน>ะ” พอถามพรอมกับอมยิ้ม

“ก็ทําตามท่ีพอบอกไงครับ ผมกับไมคกําลังจะรวยแลว” ผมตอบ

“ใช” ไมคพยักหนาสนับสนุน “เราเปนหุนสวนกันครับ”

“แลวนั่นพิมพอะไร” พอถาม

“เด๋ียวพอคอยดูนะครับ ผมวาครั้งน้ีน>าจะใชได” ผมพูดพลางใชชอน

เคาะเบาๆ แมพิมพก็หลุดออกเผยใหเห็นเหรียญขางใน

“พระเจาชวย” พออุทาน “นี่ลูกกําลังหลอเหรียญเงินจากตะกั่วกัน

อยูเหรอ”

“ใชครับ อยางที่พอบอกไงครับ เรากําลังทําเงิน”

เพื-อนพอปลอยกากหัวเราะจนตัวงอ พอยิ้มพลางสายหัว มองดูเด็ก

ทั้งสองที่เนื้อตัวเปอนไปดวยแปงสีขาว กําลังยืนยิ้มกวางแทบถึงใบหู
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พอชวนเราไปนัง่ลงทีบ่นัไดหนิ และอธบิายคาํวา “เงนิปลอม” ใหเราฟง

“หมายความวาสิง่ทีผ่มสองคนทาํมนัผดิกฎหมายเหรอครบั” ไมคถาม

ดวยนํ้าเสียงที่เจือความผิดหวัง

“ปลอยเด็กๆ เถอะ” เพื-อนพอพูดขึ้น “อยางนี้เขาเรียกวามีความคิด

สรางสรรคนะ”

“ใชแลวลูก การทําเงินปลอมเปนสิ่งผิดกฎหมาย แตเธอสองคนมี

ความคดิสรางสรรคดมีาก พยายามตอไปนะ พอภมูใิจในตัวเธอท้ังสองมาก”

ไมคและผมน่ังจมอยูกับความผิดหวังประมาณ 20 นาที กอนจะลุก

ขึ้นเก็บทําความสะอาดพื้นที่จนกลับเขาสูสภาพเดิม ธุรกิจของเราเร่ิมตน

และส้ินสุดภายในวันเดียวกัน ผมมองหนาไมคและพูดวา “จิมมีพูดถูก เรา

จนจริงๆ นั่นแหละ”

พอไดยินสิ่งที่ผมพูด ทานจึงบอกกับผมวา “พออยากใหลูกจําเอาไว

วา มีแตคนยอมแพงายๆ เทานั้นที่จน สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ลูกไดลงมือทํา

แลว ในขณะที่ใครหลายคนเฝาแตคิด เฝาแตฝนอยากเปนคนรวย แตเธอ

สองคนกลาที่จะเร่ิมตนและลงมือทําอยางจริงจัง พอภูมิใจในตัวลูกทั้งสอง

คนมาก พออยากจะย้ํากับลูกวา จงพยายามตอไป อยายอมแพ เขาใจไหม”

ผมกบัไมคนิง่เงยีบไปสกัครู คาํพดูของพอเปนคาํพดูทีฟ่งดดู ีแตก็ไม

ไดชวยทําใหเราคิดออกวาจะตองทําอยางไรตอไป

“แลวทําไมพอถึงไมรวยละครับ” ผมถาม

“เพราะพอเลอืกเปนคร ูคนเปนครไูมสนใจเรื-องความร่ํารวยหรอก พอ

ชอบสอนหนังสอืมากกวา พอเองกอ็ยากชวยลกูนะ แตพอไมรูวธิหีาเงินใหได

เยอะๆ หรอก” สิ้นคําตอบของพอ ผมและไมคจึงหันกลับไปเก็บกวาดกันตอ

“พอรูแลวละ” อยูดีๆ พอก็โพลงขึ้นมา “ถาเธอสองคนอยากรูวิธีรวย 

ทําไมเธอไมไปถามพอของไมคละ”

“พอของผมเหรอครับ” ไมคถามดวยความประหลาดใจ
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“ใช พอของเธอน>ะสิ นายธนาคารคนหน่ึงเลาใหพอฟงวา พอของ

ไมคหาเงินเกงมาก”

“จรงิเหรอครบั” ไมคยงัไมเชื-อ “แลวทาํไมเราถึงไมมรีถหรูๆ บานหลัง

ใหญเหมือนเด็กรวยที่โรงเรียนละครับ”

“การมรีถสวยหรอืบานหลงัใหญไมไดหมายความวาพวกเขาหาเงินเกง

นะ พอของจมิมทีาํงานทีโ่รงงานน้ําตาลซึง่ไมตางจากพอ พอของจมิมทีาํงาน

ใหบริษัท พอทํางานใหรัฐบาล บริษัทซื้อรถใหพอของจิมมีใช ตอนนี้ไดยินมา

วาสถานะการเงินของบริษัทไมคอยดีนัก และพอของจิมมีอาจไมเหลืออะไร

เลยก็เปนได แตพอเธอไมเหมือนคนอื-นนะไมค เขากําลังสรางอาณาจักรที่

ยิ่งใหญ และจะกลายปนมหาเศรษฐีในอนาคต”

เรื-องท่ีพอเลาทาํใหเราตื-นเตนและมกีาํลงัใจข้ึนมาในทนัท ีเราทัง้สอง

รบีเก็บกวาดพ้ืนท่ีจนเรยีบรอย จากน้ันกม็าน่ังวางแผนวาจะพบและพดูคยุกบั

พอของไมคไดอยางไร ไมคบอกวาพอของเขากลับบานดึก เนื-องจากมีงาน

มาก พอของไมคเปนเจาของทรัพยสินหลายแหง ทั้งโกดัง บริษัทกอสราง 

รานคา รานอาหารอีก 3 แหง และมักจะทํางานที่รานอาหารจนดึกเสมอ

กอนกลับบานวันนั้น ไมคสัญญาวาจะกลับไปถามวิธีรวยจากพอของ

เขา แลวจะรีบโทรศัพทมาบอกผมทันทีที่ไดเรื-อง

เสียงโทรศัพทดังขึ้นตอนสองทุมครึ่ง

“ตกลง วันเสารหนานะ” ผมยืนยันกอนวางหู พอของไมคตกลงที่

จะคุยกับเรา

และในเชาวันเสาร เวลา 7.30 น. ผมก็รีบขึ้นรถเมลตรงไปบานไมค 

ซึ่งอยูในยานคนจนของเมือง
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เริ่มตนบทเรียนทางการเงิน
ผมไปถงึบานไมคเวลา 8.00 น. พอไมคกาํลงัยุง เพราะทานเริม่ทาํงาน

ตั้งแตเจ็ดโมงเชา หัวหนาคนงานจากบริษัทกอสรางของทานเพิ่งขับรถออก

ไปตอนท่ีผมเดินเขาบานมา ไมคยืนรอผมอยูที่หนาประตู

“พอคุยโทรศัพทอยู ทานบอกใหไปนั่งรอที่ระเบียงหลังบาน”

ไมคพดูพลางเปดประตใูหผมเขาไป เสยีงไมลัน่เอ๊ียดอาดแสดงความ

เกาแก ขางในมีพรมเกาๆ อยูผืนหน่ึง เจาของคงตั้งใจวางไวเพื-อปดบัง

ความทรุดโทรมของพื้นไม ซ่ึงแมจะสะอาด แตก็เกามากจนน>าจะถึงเวลา

ตองเปล่ียนแลว

ผมรูสึกทองไสปนปวนเมื-อเดินผานเขาไปในหองนั่งเลนแคบๆ ที่เต็ม

ไปดวยเฟอรนิเจอรเกาเต็มไปหมด บนโซฟามีผูหญิงสูงอายุคนหนึ่งนั่งอยู 

เธอดูแกกวาแมผม ขางๆ เธอมีชายในชุดสีกากีนั่งอยูดวย ชายคนนี้อายุ

ประมาณ 45 ป ถือสมุดงานอยูในมือ ทั้งสองยิ้มใหผมและไมค เมื-อเราเดิน

ผานครัวเพื-อตรงออกไปที่ระเบียง

“คนพวกน้ีเปนใครกัน” ผมถาม

“คนงานของพอฉันเองแหละ ผูชายทํางานท่ีโกดัง สวนผูหญิงเปน 

ผูจดัการรานอาหาร นายเหน็คนทีม่าจากบริษทักอสรางแลวใชไหม เขาทํางาน

อยูหางจากที่นี่ไปประมาณ 50 ไมล มีอีกคนกลับไปกอนนายมาเดี๋ยวเดียว

เอง คนนั้นเปนหัวหนางานกอสราง”

“เปนอยางนี้ทั้งวันเลยหรอ” ผมถามตอ

“ก็ไมนะ แตวากบ็อยเหมอืนกนั” ไมคตอบ พรอมกบัดงึเกาอีม้านัง่ขางๆ

“ฉันถามพอแลววาจะสอนวิธีหาเงินใหเราไดไหม”

“แลวทานวาไง”

“พอทําหนาตลกๆ แลวบอกวามีขอเสนอสําหรับเราสองคน”

“เหรอ” ผมนั่งโยกเกาอี้ไปขางหลัง ไมคเองก็เริ่มทําตาม
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“นายรูไหมวาพอนายมีขอเสนออะไร”

“ไมรูสิ แตเด๋ียวก็รูแลว”

ทนัใดนัน้ พอไมคกเ็ปดประตมูุงลวดออกมา เราสองคนลุกขึน้ยนืตรง 

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

“ก็ได แตฉนัมขีอเสนอ 

ฉันจะสอนพวกเธอ แตไมใช

แบบเดียวกับท่ีโรงเรียนของ

เธอสอนนะ เธอตองทํางาน

ใหฉนั แลกกบับทเรยีน ถาเธอ

เลิกทาํ ฉนักเ็ลกิสอน เพราะฉนั

ไมอยากเสยีเวลากบัการนัง่ฟง

บรรยายเหมือนในหองเรียน 

ตกลงมั้ย”

“ถางั้น ผมขอถาม

คําถามหน>อยไดไหมครับ”

วันนี้ เมื�อ 20 ปกอน...
ความเด็ดขาด

โลกกําลังหมุนไปไวข้ึนและไวข้ึน 
การซื้อขายในตลาดหุนเกิดขึ้นในชั่วเส้ียว
วินาที ขอเสนอตางๆ เขามา และผาน
ไปบนอินเทอรเน็ตในเวลาไมกี่นาที ผูคน

จํานวนมากขึ้นเรื�อยๆ กําลังแขงขันกันเพื�อ
ขอเสนอที่ดี ดังน้ัน ยิ่งคุณตัดสินใจไดเร็ว

เทาไหร คุณก็มีแนวโนมที่จะเปนผู
ที่ควาโอกาสไวได กอนที่คนอื�นจะควาทัน
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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>าเชื-อวาผมเลือกทํางาน ไมเลือกเลนซอฟตบอล

คาจางวันละ 30 เซนต
09.00 น. ของเชาวันนั้น ไมคกับผมก็ไดเริ่มงานกับคุณมารติน  

คณุมารตนิเปนคนใจดมีาก เธอบอกวาเราสองคนทําใหเธอนกึถงึลกูชายของ

เธอที่ตอนน้ีโตและแยกยายครอบครัวไปแลว แมวาจะใจดี แตคุณมารตินก็

ชื-นชอบการทํางานหนัก เราใชเวลา 3 ชั่วโมงขนกระปองสินคาจากชั้นวาง

ลงมาปดฝุนและเช็ดทําความสะอาด จากนั้นจึงลําเลียงกลับขึ้นไปจัดวางให

สวยงามตามเดิม สําหรับผมมันเปนงานที่น>าเบื-อที่สุด

พอไมคมีรานขายของชําแบบน้ี 9 แหง เปนรานเล็กๆ มีที่จอดรถ

กวางขวาง ลักษณะคลายกับราน 7–Eleven สมัยกอนชาวบานมักจะเขามา

ซื้อของใชจําเปนเล็กๆ นอยๆ อาทิ นม ขนมปง เนย บุหรี่ ปญหาคือ สมัย

นั้นรานขายของชํายังไมติดเครื-องปรับอากาศ และฮาวายเปนรัฐที่มีอากาศ

รอน เราจึงตองเปดประตูไวเพื-อระบายอากาศ และเมื-อประตูเปด ก็จะมีฝุน

ปลิวเขามาทุกครั้งที่มีรถวิ่งผาน และนั่นทําใหเรามีงานทําไมหยุดไมหยอน



40  พอรวยสอนลูก

ตลอดระยะเวลาสามสัปดาห ผมและไมคตั้งใจทํางานโดยไมเคย

ปริปาก เราทํางานในชวงเชา และเสร็จงานในชวงบาย หลังเสร็จงานคุณ

มารตินจะจายเงินใหกับเราคนละ 30 เซนต ซึ่งถือไดวาเปนคาจางที่ตํ่ามาก 

ในสมัยน้ันหนังสือการตูนราคาเลมละ 10 เซนต ผมมักจะเอาเงินที่ไดไปซื้อ

หนังสือการตูนอานกอนกลับบาน

จนยางเขาสัปดาหที่สี่ของการทํางาน ความอดทนของผมก็สิ้นสุดลง 

ผมยอมตกลงทํางานก็เพื-อจะไดเรียนรูวิธีทําเงิน แตกลับถูกใชเหมือนทาส

ราคาถูก ที่ไดคาแรงเพียง 10 เซนตตอชั่วโมง ที่แยกวานั้นก็คือ ตั้งแตวัน

แรกที่เขามาทํางาน ผมไมไดพบกับพอของไมคอีกเลย

“ฉันจะเลิกทํางานนี้แลว” ผมบอกไมคขณะกินอาหารกลางวัน เรียน

ที่โรงเรียนก็น>าเบื-ออยูแลว วันเสารยังตองไปทํางานน>าเบื-อคาแรงตํ่าอีก

ไมคไดแตยิ้ม ไมยอมพูดอะไร

“นายย้ิมทําไม” ผมเริ่มโกรธ

“พอฉันบอกวาวันหน่ึงนายจะตองพูดอยางนี้ พอบอกวา เมื-อไหรที่

นายอยากเลิกทํางาน ใหพานายไปหาพอ”

“อะไรนะ” ผมโวยวาย “นี่ทานรูอยูแลวเหรอวาเราจะเลิก”

“ใช พอเปนอยางนี้แหละ วิธีสอนของพอฉันไมเหมือนพอนาย ไม

เหมอืนครทูีโ่รงเรยีน พอเปนคนพูดนอย ยงัไงนายรอวนัเสารทีจ่ะถึงนีก้แ็ลว

กัน ฉันจะบอกพอวานายพรอมแลว”

“หมายความวาพอนายแกลงเราเลนงั้นเหรอ”

“เปลา แตเอ...หรือวาใช ไมรูสิ เดี๋ยวเสารนี้ก็รูเองน>า”

วันเสารเขาแถวคอย
ผมพรอมสําหรับการพูดคุยกับพอของไมคอยูแลว แมแตพอจริงๆ 

ของผมยังโกรธมากที่รูวาผมไดคาแรงเพียงชั่วโมงละ 10 เซนต พอบอกวา
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มนัเปนการหลอกใชแรงงานเดก็ซึง่ผดิกฎหมาย และอยางนอยผมควรจะได

คาแรงสักชั่วโมงละ 25 เซนต ถาไมไดก็ใหลาออกเสีย

“ลูกไมจําเปนตองทํางานเฮงซวยนั้นก็ไดนะ” พอบอกผม

8.00 น. ของเชาวันเสาร ผมไปถึงยังบานของไมค

“นัง่รอตรงนีก้อน” พอไมคบอก พดูเสรจ็ทานกห็ายเขาหองทาํงานไป

ผมมองไปรอบๆ ไมพบไมคอยูที่นั่น ขางๆ ผมมีผูหญิงอีกสองคนนั่ง

อยู เธอเปนคนเดียวกันกับที่ผมพบเมื-อสี่สัปดาหกอน เธอเองก็คงจําผมได 

เพราะเธอหันมายิ้มใหผม

เวลาผานไป 45 นาที ผูหญิงสองคนน้ันเขาไปคุยกับพอไมคจนเสร็จ

และกลับออกไปรวม 30 นาทีแลว หลังจากนั้นก็มีชายชราอีกคนหนึ่งเขามา

พบพอไมครวม 20 นาที แลวก็ออกไป

ตอนน้ีบานเงยีบสงบ มแีตผมทีก่าํลงันัง่รออยูดานนอก เชาวนัเสารที่

แสนงดงามวันหนึ่งในฮาวาย ผมตองมานั่งรอคุยกับผู ใหญที่เห็นแกตัวและ

เอาเปรียบเด็ก ผมไดยินเสียงทานพูดโทรศัพทอยูในหอง ทานทําเหมือนกับ

ไมมีใครรออยู ทีจ่รงิผมเองก็เกอืบจะลกุกลับบานไปหลายครัง้ แตก็ไมเขาใจ

เหมือนกันวาทําไมถึงยังทนนั่งอยูตรงนั้น

ในท่ีสุด ทานก็เสร็จธุระของตัวเองเวลา 09.00 น. พอรวยกวักมือ

เรียกผมเขาไปในหองทํางาน

“ฉันไดยินวาเธอขอคาจางเพิ่ม ถาไมไดจะเลิกทํางาน”

“ใช เพราะคณุไมรกัษาสญัญา” เสยีงผมสัน่เหมอืนคนจะรองไห เมื-อ

ตองเผชิญหนากับผู ใหญในสถานการณเชนนี้

“คุณบอกวาจะสอนวิธีหาเงินใหผม ถาผมทํางานใหคุณ ผมทํางาน

หนัก อุตสาหไมไปเลนซอฟตบอล แตคุณไมเคยสอนอะไรผมเลย คุณขี้โกง 

เหมอืนทีค่นเขาพดูกนั คณุเหน็แกเงนิอยางเดยีว ไมเคยคดิถงึความรูสกึของ

ลูกจาง และผมก็ยังเปนเด็กอยู คุณไมควรทําแบบนี้กับเด็ก”
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พอรวยโยกเกาอี้ มือเทาคาง และจองหนาผม

“ไมเลวนะ แคไมถึงเดือน เธอพูดไดเหมือนลูกจางฉันไมมีผิด”

“อะไรนะครับ” ผมไมเขาใจจึงไดแตโวยวายตอไปวา “ผมคิดวาคุณ

จะสอนผม แตนี่คุณหลอกใชผม คุณใจรายมาก”

“ฉันกําลังสอนเธออยู” พอรวยกลาวดวยนํ้าเสียงเรียบ

“ไมจริง คุณยังไมไดสอนผมอะไรเลย ตั้งแตวันที่ผมตกลงทํางานกับ

คณุ คณุไมเคยโผลมาใหผมเหน็เลยดวยซํา้ ไหนจะคาแรง 10 เซนตตอชัว่โมง

อีกละ ผมน>าจะฟองกรมแรงงานเสียดวยซ้ํา ผมรูวามีกฎหมายคุมครองเด็ก 

พอผมบอก พอผมเปนขาราชการนะ”

“โอโฮ คราวนี้เธอพูดเหมือนลูกจางที่ฉันเคยไลออกเลย”

“คุณโกหก ผมทํางานใหคุณ แตคุณไมเคยสอนอะไรผมเลย” ผมยัง

พูดไมหยุด

“เธอรูไดยงัไงวาฉนัไม

ไดสอน” พอรวยถามกลบัดวย

ความใจเย็น

“กค็ณุไมเคยพดูกบัผม

เลยสักครั้ง ผมทํางานใหคุณ

มาตั้งสามสัปดาหแลว”

“การสอนคือการพูด

หรือบอกใหจดอยางนั้นรึ”

“ใชสิครับ”

“นัน่เปนวธิทีีเ่ขาใชกนั

ในโรงเรียน ไมใชในชีวิตจริง

วันนี้ เมื�อ 20 ปกอน...
กรวยแหงการเรียนรู

เอ็ดการ เดล คือผูที่ชวยใหเราเขาใจวา 
คนเราเรียนรูไดดีที่สุดผานการลงมือทํา 
ทั้งทําจริงๆ หรือทดลองทํา บางครั้งเรา

เรียกวาเปนการเรียนรูระดับประสบการณ
เดลและแผนภูมิกรวยแหงการเรียนรูของ
เขา บอกเราวา การอานและการจดบันทึก
เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพนอยที่สุดในการ
เรียนรู แมกระน้ัน เราทุกคนตางรูดีวา 

วิธีที่โรงเรียนสวนใหญสอน 
ก็คือ การอานและจดบันทึก



บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื�อเงิน  43

โลกแหงความเปนจรงิคอืบทเรยีนทีด่ทีีส่ดุ และโลกไมเคยสอนอะไรเราดวยวธิี

พดูหรอืบอกใหจด โลกผลกัเราไปขางหนาเหมอืนกบัจะบอกวานี่ไง...เรยีนสิ”

“ผมไมเขาใจในสิ่งที่พอรวยพูด” ผมพูดกับตัวเองเบาๆ “โลกผลักให

เราเรียน แตไมเคยพูดอะไร” ผมคิดในใจวาคงตองเลิกทํางานกับคนคนน้ี

แน>นอนแลว เพราะเขาคงไมคอยเต็มสักเทาไหร

การลงมือทําจริงๆ

การจําลองสถานการณจริง

นําเสนองานดวยวิธีสรางสรรค

นําเสนอโดยการบรรยาย

การเขารวมกลุมอภิปราย

การไดเห็นสิ่งที่ตองทําในสถานท่ีจริง

การดูการสาธิตวิธีการทํา

การดูนิทรรศการท่ีมี 

การสาธิตวิธีการทํา

การดูหนัง

การมองภาพ

การฟง (ฟงเลคเชอร)

การอาน

กรวยแหงการเรียนรู
หลังจาก 2 สัปดาห 

ที่เราพยายามจะจํา
ธรรมชาติของความเชื-อมโยง

รอรับการเรียนรู 

(passive)

ลงมือกระทําเอง  
(active) 

90% จากส่ิงที่

เราพูดและทํา

70% จากส่ิงที่เราพูด

30% จากส่ิงที่เราเห็น

20% จากส่ิงที่เราฟง

10% จากส่ิงที่เราอาน

50% จากส่ิงที่เราเห็น

และไดยิน

“ถาเธอเรียนบทเรียนชีวิต เธอจะเขาใจ ไมเชนนั้นโลกจะผลักเธอ

จนหัวหมุน คนบางคนยอมใหมันผลัก บางคนก็โกรธและตอตานดวยการ

ผลักตอบ แตเขาผลักใครละ ถาไมใชคนรอบตัว เชน นายจาง สามี ภรรยา  

คนเหลานี้ไมรูวานั่นแหละคือบทเรียนที่ชีวิตมอบให”
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ผมยอมรับวาไมเขาใจสิ่งที่ทานกําลังพูดเลย

“ชีวิตก็เปนอยางนี้ บางคนยอมแพ บางคนฮึดสู บางคนเริ่มเรียนรู

และมองไปขางหนา คนกลุมสุดทายจะคอยๆ เรียนรูมากขึ้น ในขณะท่ีคน

สวนใหญเลอืกทีจ่ะยอมแพ และมอีกีหลายคนทีแ่สดงอาการตอตานเหมอืน

ที่เธอกําลังทําอยู”

พอรวยเดินไปปดหนาตางบานทีเ่กาจนแทบใชงานไมได “ถาเธอเขาใจ

บทเรยีนเหลานี ้เธอจะเปนคนฉลาด รวย และมคีวามสุข ตรงกนัขาม ถาเธอ

ไมเรียนรูมัน เธอจะใชชีวิตทั้งชีวิตอยางไมมีความสุข เธอจะกลุมใจกับเงิน

เดอืนจาํนวนนอยนดิ แชงดานายจาง และก็ไดแตหวงัวาสกัวนัเธอจะโชคดี”

พอรวยหันมาจองหนาผม ชั่วแวบเดียวที่เราสบตากัน ผมคอยๆ มอง

เห็นสิ่งที่ทานพูด จริงอยางที่ทานพูด ผมกําลังกลาวหาทาน ผมขอใหทาน

สอน แตผมกําลังตอตานทาน

“ถาเธอเปนคนขีข้ลาด 

เธอจะยอมให โลกเหว่ียงเธอ

ไปมา เธอไมชอบความเสี่ยง 

ไมชอบทําอะไรผิด รักษาเนื้อ

รักษาตัว แลวหวังเอาวาจะ

มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น และสุดทาย

เธอก็จะตายไปพรอมกับชีวิต

ที่แสนน>าเบื-อ เธอจะมีเพื-อน

มากเพราะพวกเขาชอบคน

ขยนัทาํงาน ความจรงิกค็อื เธอ

เปนคนข้ีแพ เธอไมกลาเสี่ยง 

เธออยากชนะ แตเธอกลัวแพ

มากกวา ลกึๆ แลวเธอคนเดยีว

ที่รูวาตัวเองไมกลา ดังนั้น เธอจึงเลือกชีวิตเรียบๆ และไรซึ่งความเสี่ยง”

วันนี้ เมื�อ 20 ปกอน...
ชีวิตเปนดั่งครูผูสอน

คนเจน Y กําลังเรียนรูความจริงอันเจ็บปวด
ของชีวิต หุนยนตกําลังเขามาแทนที่คนงานนับ
ลาน การเรียนรูจากความผิดพลาดผานการ

ทดลองและขอผิดตางๆ นั้นสําคัญ
มากขึ้นเรื�อยๆ การเรียนรูจากหนังสือไดรับ

การพิสูจนแลววามีคุณคานอยกวา 
ในโลกแหงความจริง การศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยไมไดเปนหลักประกันวา

จะหางานไดอีกตอไป
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ผมจองทานไมกะพริบ และเริ่มเขาใจสิ่งที่ทานพูด

“คุณเปนคนผลักผมใชไหม”

“คนบางคนอาจบอกเธออยางนั้น” พอรวยยิ้ม “แตฉันก็แคอยากให

เธอลองล้ิมรสชาติของชีวิต”

“รสชาติของชีวิตหมายความวายังไง” ผมยังโกรธอยู แตก็อยากรู

“เธอเปนคนแรกที่ขอใหฉันสอนวิธีหาเงิน ฉันมีลูกจางเกือบ 150 คน 

ไมเคยมีใครขอฉันแบบนี้ พวกเขาของาน ขอเงินเดือน แตไมเคยขอใหสอน

วธิหีาเงนิ ฉนัมัน่ใจวาคนเหลานีค้งตองทาํงานเพื-อเงนิไปตลอดชีวติ เมื-อไมค

บอกฉันวาเธออยากเรียนวิธีหาเงิน ฉันจึงไดคิดบทเรียนนี้ขึ้นมา แตแทนท่ี

จะใชวิธีพูดหรือเลาใหเธอฟง ฉันเลือกวิธีที่จะทําใหเธอไดสัมผัสชีวิตจริงๆ 

ดสูกัครัง้ ใหโลกผลกัเธอเลนดสูกันดิ เธอจะไดยนิสิง่ทีฉ่นัพดูชัดเจนข้ึน และ

นั่นคือเหตุผลที่ฉันใหคาจางเธอแคชั่วโมงละ 10 เซนต”

“คุณคิดจะสอนอะไรผมจากคาจางชั่วโมงละ 10 เซนตเหรอครับ” 

ผมถาม “เพื-อใหผมไดรูวาคณุขีเ้หนยีวและเอาเปรียบลกูจางอยางนัน้เหรอ”

พอรวยหวัเราะเสยีงล่ัน 

กอนจะพดูวา “เธอควรเปลีย่น

ความคิดเสียใหม หยุดคิด

เสียทีวาฉันคือตัวปญหา เลิก

คิดที่จะใหฉันเปลี่ยนแปลงวิธี

ของฉัน และคิดเสียใหมวา

ปญหาอยูที่ตัวเธอ เธอตอง

เปลี่ยนแปลงตัวเอง เรียนรู

และทําสิ่งใหมๆ เพื-อใหตัว

เองฉลาดข้ึน คนสวนใหญมัก

ตองการที่จะเปลี่ยนแปลงคน

อื-น แตสิ่งที่ทํางายกวามากก็คือ การเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง”

วันนี้ เมื�อ 20 ปกอน...
จงเปลี่ยนแปลงส่ิงที่คุณทําได

ผมไดเรียนรูความจริงและภูมิปญญาจาก
คําพูดของพอรวยที่วา ชีวิตสวนใหญของ
เราอยูเหนือการควบคุม ผมเรียนรูที่จะ
พุงเปาไปยังสิ่งที่ผมสามารถควบคุมได 

นั่นคือ ตัวผมเอง และถาสิ่งตางๆ 
จะตองเปลี่ยนแปลงไป อยางแรกที่ 

จะตองเปลี่ยน คือตัวผมเอง
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“ผมไมเขาใจ” ผมพูด

“เลิกโทษวาปญหาของเธอเปนความผิดของฉัน” นํา้เสยีงของพอรวย

เริ่มแสดงความไมพอใจ

“แตคุณเปนคนจายใหผมแค 10 เซนต”

“แลวเธอไดเรียนรูอะไร” พอรวยถามพรอมรอยยิ้ม

“ไดรูวาคุณเปนคนขี้เหนียว” ผมตอบแบบกมหนา

“เห็นไหม เธอโทษฉันอีกแลว”

“แตก็จริงใชไหมละครับ”

“โอเค ถาเธอคิดวาฉันเปนตัวปญหา งั้นถามหน>อย แลวเธอจะทํา

ยังไงตอไป”

“ถาคณุไมขึน้คาจางใหผม ไมปฏิบตัติอผมใหดกีวาน้ี และไมยอมสอน

ผม ผมก็จะเลิกทํางานใหคุณ”

“เย่ียม” พอรวยย้ิมเยาะ “นั่นคือสิ่งที่คนสวนใหญชอบทํากัน พอไม

ไดดั่งใจหน>อยก็ลาออก หางานใหมที่คิดวาดีกวา ใหเงินเดือนมากกวา และ

คิดวางานใหมจะชวยแกปญหาได แตสุดทายแลวก็ไม”

“แลวอะไรครบัท่ีชวยแกปญหา กมหนายอมรบัเงนิชัว่โมงละ 10 เซนต 

แลวก็ยิ้มสู อยางน้ันเหรอครับ” ผมถามแบบเหน็บแนม

“น่ันก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่คนสวนใหญทํากัน พวกเขายอมรับเงิน

เดือนเทาเดิม แลวก็ไดแตหวังวาสักวันเงินเดือนก็คงจะมากขึ้น และเมื-อถึง

ตอนนัน้ปญหาทกุอยางกจ็ะคลีค่ลายไปเอง หรือบางคนกอ็าจจะหางานพิเศษ

ทํา เพื-อเพิ่มเติมรายไดอีกสักเล็กนอยก็ยังดี”

ผมนั่งมองพื้น ตั้งใจฟง และเริ่มเขาใจรสชาติของชีวิตที่พอรวย

พยายามอธิบาย

“แลวอยางนี้ อะไรละครับที่จะแกปญหาได”
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“ทําไมเธอไมลองใชสิ่งนี้ดูละ” พอรวยยื-นมือมาจับหัวของผม “ไอที่

อยูระหวางหูสองขางของเธอนี่ไง”

นั่นเปนชวงเวลาที่พอรวยไดสอนบทเรียนที่ทําใหทานแตกตางจาก

ลูกจางของทานและพอของผม และทําใหทานกลายเปนคนที่รวยที่สุดใน

รัฐฮาวาย ในขณะที่พอของผม ซึ่งจบการศึกษาสูงกวา ตองกลายเปนคนจน

และประสบปญหาดานการเงินตลอดทั้งชีวิต

พอรวยพูดถึงบทเรียนทางการเงินนี้ครั้งแลวครั้งเลา ซึ่งผมเรียกมัน

วา บทเรียนทางการเงินบทที่ 1 : คนจนและคนช้ันกลางทํางานเพื
อเงิน
แตคนรวยใชเงินทํางาน

ในเชาวันเสารอันแสน

สดใสวันนั้น ผมไดเรียนรู 

แนวคดิทางการเงนิใหมทีแ่ตก

ตางจากทีพ่อจนเคยสอน ในวยั 

9 ขวบ ผมเริ่มรับรูถึงความ

แตกตางของพอทั้งสองคน 

ทั้งคูตองการใหผมตั้งใจเรียน 

แตเรียนในวิชาที่แตกตางกัน

พอที่จบการศึกษาสูง 

ตองการใหผมเปนเหมือนทาน 

“ลูกตองขยันเรียน สอบใหได

คะแนนดีๆ จะไดทํางานกับบริษัทท่ีมั่นคง มีเงินเดือนสูง และสวัสดิการที่

ดี” สวนพอรวยตองการใหผมเรียนรูวิธีการทํางานของเงิน และรูวาจะใช

มันทํางานแทนเราไดอยางไร

บทเรียนของพอรวยเปนบทเรียนทีต่องเรยีนรูผานชวีติจรงิ และหาไม

ไดจากหองเรียน

วันนี้ เมื�อ 20 ปกอน...
ทรัพยสินกอนรายได

การซื้อหรือสรางทรัพยสินที่สรางกระแส
เงินสด คือการใหเงินทํางานใหคุณ งานที่ให

ผลตอบแทนสูงมีนัย 2 ความหมายคือ 
คุณกําลังทํางานเพื�อเงิน และภาษีที่คุณจาย
อาจจะปรับขึ้น ผมเรียนรูที่จะใหเงินทํางาน

ใหผม และรับผลประโยชนทางภาษีใน
การสรางรายไดที่ไมไดมาจากเงินคาจาง
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พอรวยเริ่มสอนบทเรียนที่ 1 ตอไป

“ฉันดีใจท่ีเธอรูสึกไมพอใจกับคาจางชั่วโมงละ 10 เซนตนั่น เพราะ

ถาเธอยอมรับมันโดยไมปรปิากบน ฉนักค็งตองเลิกสอนเธอ การเรียนรูทีแ่ท

จริงจําเปนตองอาศัยพลัง ความตองการ และความปรารถนาอยางแรงกลา

เปนตัวขับเคลื-อน”

“เมื-อพูดถึงเรื-องเงิน คนสวนใหญมักเลือกที่จะไมเสี่ยง แมพวกเขา

จะมีความตองการ อยากได อยากมี อยากเปน แตพวกเขาก็ไมยอมปลอย

ใหแรงปรารถนาเปนตัวขับเคลื-อนชีวิต พวกเขาเลือกใชความกลัวเปนตัว

กําหนดชะตาชีวิตตัวเอง”

“พวกเขาจึงตองยอมทนกับเงินคาจางถูกๆ ใชไหมครับ” ผมถาม

“ใช บางคนคิดวาฉันเห็นแกตัว เอาเปรียบคนอื-น เพราะใหคาจาง

นอยกวาพวกที่ทํางานในไรออยหรือพวกขาราชการ แตในความเปนจริง

แลว พวกเขาตางหากที่เอาเปรียบตัวเองดวยความกลัวที่ซอนอยูในจิตใจ”

“แตคุณเองก็ไมเคยคิดจะใหคาจางพวกเขาเพิ่ม” ผมเหน็บแนม

“ทําไมฉันตองใหดวยละ การมีเงินมากขึ้นไมไดชวยแกปญหาอะไร

ใหพวกเขาไดหรอกนะ ไดคาจางมากเทาไหร พวกเขาก็ยังไมพอจายหนี้ที่

กอไวอยูดี คนเหลานี้พยายามหาเงินใหมากขึ้น ก็เพื-อจะไดสรางหนี้ไดมาก

ขึ้นเทาน้ันเอง”

“แลวที่คุณใหคาจางผมแคชั่วโมงละ 10 เซนต เปนสวนหนึ่งของบท

เรียนดวยหรือเปลาครับ” ผมถามดวยสีหนาเจือรอยยิ้ม

“ถูกตอง” พอรวยยิ้ม “เธอเห็นพอของเธอไหมละ เขาเรียนเกง 

เรียนจบสูง มีรายไดดี แตทําไมยังมีปญหาเรื-องการเงิน รูไหมวาเพราะอะไร  

ก็เพราะพอของเธอไมเคยไดเรียนรูเรื-องเงินจากโรงเรียนของเขา ที่แยกวา

นั้น เขายังถูกสอนใหเชื-อเรื-องการทํางานเพื-อเงินอีกดวย”

“แลวคุณไมไดทํางานเพื-อเงินเหรอครับ”
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“ไม ฉันไมทํางานเพื-อ

เงิน ถาเธออยากทํางานเพื-อ

เงิน เธอไปเรยีนเอาทีโ่รงเรยีน 

แตถาเธออยากเรยีนรูวธิีใชเงนิ

ทาํงานใหเรา ฉนัจะสอนให แต

จะสอนกต็อเมื-อเธอพรอมและ

อยากท่ีจะเรยีนจรงิๆ เทาน้ัน”

“แลวทาํไมคนสวนใหญ

ไมเรียนรูวิธีการใหเงินทํางาน

ละครับ”

“ไมหรอก เพราะการ

ทํางานเพื-อเงินนั้นงายกวา

เยอะ โดยเฉพาะคนท่ีมีความ

กลัวอยูในความคิด” พอรวยตอบ

“ผมไมเขาใจ” ผมพูดพรอมสายหัว

“อยาเพิง่หวงเรื-องน้ันเลย ตอนนีเ้ธอรูแคเพยีงวา ความกลวันีแ่หละท่ี

ทาํใหคนสวนใหญยงัตองเปนลกูจาง เพราะเขากลวัวาจะไมมเีงนิจายหน้ี กลวั

วาจะถูกใหออกจากงาน กลัวการไมมีเงิน และกลัวการเริ่มตนใหม ทั้งหมด

เปนผลจากการเรียนเพื-อเปนลูกจาง พวกเขาเรียนจบออกมาแลวก็ทํางาน

เพื-อเงิน เปนทาสของเงิน และเปนปฏิปกษกับนายจาง”

“วิธีใหเงินทํางาน แตกตางจากวิชาอื-นๆ ไหมครับ”

“แน>นอน...แน>นอนที่สุด” พอรวยยํ้า

เราเงียบกนัไปสกัครู ในเชาวนัเสารอนัแสนสดใสของฮาวาย ในขณะ

ที่เพื-อนๆ ของผมกําลังสนุกสนานกับเกมเบสบอลลีก ผมนึกขอบคุณตัวเอง

ที่ตัดสินใจเลือกทํางานชั่วโมงละ 10 เซนต เพราะมันทําใหผมไดเรียนรูบาง

สิ่งบางอยาง บางอยางที่เพื-อนๆ ไมมีทางไดเรียนจากโรงเรียนของพวกเรา

วันนี้ เมื�อ 20 ปกอน...
ไปโรงเรียนน+ะเหรอ

แมวาผมจะเปนผูสนับสนุนตัวยงใน
การศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต แต 
“การศึกษาในโรงเรียน” โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในระดับมหาวิทยาลัยนั้น นับเปนฝนราย
ทางการเงินเลยทีเดียว มีคนอเมริกันมาก
ถึง 44 ลานคนที่เปนหนี้จากเงินกูเพื�อ

การศึกษา โดยมีจํานวนหนี้สูงเกือบจะถึง 
1.3 ลานลานเหรียญ

ยํ้าอีกคร้ัง มากถึง 1.3 ลานลานเหรียญ
เลยทีเดียว
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“เธอพรอมจะเรียนตอหรือยัง” พอรวยถาม

“พรอมครับ” ผมตอบดวยรอยยิ้ม

“ฉนัรกัษาสญัญาที่ใหไวเสมอ ฉนัมองดูเธอและสอนเธออยูหางๆ คิด

ดูแลวกันวาเธอโชคดีแคไหน ที่รูวาการทํางานเพื-อเงินนั้นมันเปนอยางไร

ตั้งแตอายุแค 9 ขวบ ลองนึกภาพดูสิวา ถาเธอตองใชชีวิตแบบนี้ไปอีก 50 

ป ชีวิตของเธอจะเปนอยางไร มันก็คงไมตางอะไรกับที่คนสวนใหญมีชีวิต

อยูในเวลาน้ีหรอกจริงไหม”

“ผมไมเขาใจ”

“เธอรูสึกยังไงตอนที่นั่งรอฉันครั้งแรกเพื-อมาของานทํา และครั้งที่

สองเพื-อมาขอขึ้นคาจาง”

“แยมากเลยครับ” ผมตอบ

“ถาเธอเลอืกทาํงานเพื-อเงนิ ชวีติของเธอกจ็ะเปนอยางนัน้ไปตลอด” 

พอรวยบอก

“แลวตอนที่คุณมารตินใหคาจางเธอ 30 เซนต เปนคาแรงสําหรับ

การทํางาน 3 ชั่วโมง เธอรูสึกยังไง”

“รูสึกวามันนอยมาก ผมรูสึกผิดหวังและไมพอใจ”

“พวกที่รับเงินเดือนก็รูสึกอยางนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื-อพวกเขา

เห็นรายการหักภาษีและประกันสังคม เธอยังโชคดีนะ ท่ีไดคาจางไปเต็มๆ”

“หมายความวาพวกเขาไมไดคาจางเต็มจํานวนเหรอครับ” คําตอบ

ของพอรวยทําใหผมรูสึกฉงน

“ก็ใชน>ะสิ พวกเขาตองจายใหรัฐบาลเปนคนแรก”

“ยังไงครับ” ผมถาม

“ภาษียังไงละ รายไดทุกเซนตตองถูกหักภาษีกอนถึงมือพวกลูกจาง 

เวลาใชเงินก็ตองเสียภาษี ฝากเงินกับธนาคารก็ตองเสียภาษี ตายยังตอง

โดนภาษีเลย”
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“ทําไมพวกเราถงึยอม

ใหรัฐบาลทําอยางนั้น”

“แตคนรวยไมตองยอม

หรอกนะ เฉพาะคนจนและ

คนช้ันกลางเทานัน้ทีต่องยอม 

พนันไดเลยวาพอเธอเสยีภาษี

มากกวาฉัน ทั้งๆ ที่ฉันมีราย

ไดมากกวา”

“ทาํไมเปนอยางนัน้ละ

ฮะ” มันยากท่ีเด็กอยางผมจะ

เขาใจ “พวกเขายอมใหรฐับาล

ทําอยางน้ันไดยังไง”

พอรวยน่ังนิง่สกัครู รอใหผมหยุดถามและใชความคิด จรงิส ิผมจาํได

วาพอจนมักจะบนเรื-องทํางานเพื-อเสียภาษีจํานวนมาก แตพอก็ไมเคยแกไข

อะไรเลย พอยอมใหเขาผลักพอไปมา

“พรอมจะเรียนอีกหรือยัง” พอรวยถาม ผมจึงพยักหนา

“อยางที่ฉันไดบอกเธอไป สิ่งที่เราจะตองเรียนรูนั้นมีมากมาย การ

เรียนรูวิธีใชเงินทํางานเปนวิชาที่ตองเรียนรูกันไปตลอดชีวิต คนสวนมาก

หยุดเรียนทันทีที่ออกจากร้ัวมหาวิทยาลัย ความจริงแลวการเรียนรูเรื-อง

เงินนั้นไมมีสิ้นสุด ยิ่งเรียน เธอก็จะย่ิงรูวา เธอยังไมรูอะไรอีกมาก คนสวน

ใหญไมเคยไดเรียนเรื-องเหลานี้ พวกเขาจึงตองทํางานเพื-อเงิน และใชจาย

มนัจนหมด สุดทายกม็านัง่นกึสงสยัวาทาํไมตวัเองถงึมปีญหาเรื-องเงนิ แถม

ยังเชื-ออีกวา วิธีเดียวที่จะแกปญหาการเงินได ก็คือหาเงินใหมากขึ้น โดยไม

เคยรูเลยวา การขาดความรูทางการเงินตางหากที่เปนตนเหตุของปญหา”

“พอของผมมีปญหาเรื-องภาษี เพราะทานไมเขาใจเรื-องการเงิน

เหรอครับ”

วันนี้ เมื�อ 20 ปกอน...
ภาษี...ภาษี...ภาษี 

ในขณะท่ีภาครัฐขยายตัวและตองการเงิน
เพิ่ม ขึ้นเรื�อยๆ แหลงเดียวที่จะไดเงินมา 
คือ จากคนชั้นกลาง นั่นหมายถึงบรรดา
ลูกจาง ทุกรัฐบาลในตอนนี้ตางพากัน

เอาอกเอาใจนักลงทุนอาชีพและเจาของ
ธุรกิจ ลูกจางจายภาษี ในขณะที่นักลงทุน

และเจาของธุรกิจจายภาษีนอยมาก 
ถาพวกเขาใชกฎหมายภาษีอยางที่ตั้งใจไว
ในการเปนเครื�องมือเพื�อสรางเศรษฐกิจ
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“อยาเพิ่งสนใจตรงนั้น” พอรวยบอก “ภาษีเปนเพียงสวนเล็กๆ สวน

หนึ่งของการเรียนรูวิธีใหเงินทํางาน ที่ฉันทําตอนนี้คือ ตองการใหเธอเห็น

ความสําคัญของความรูทางการเงิน และกระตุนใหเธออยากเรียนรูเรื-อง

เงนิๆ ทองๆ ในขณะท่ีคนสวนใหญไมเคยสนใจเรื-องนีเ้ลย ส่ิงทีพ่วกเขาสนใจ

ก็แค ตั้งใจเรียน เพื-อใหมีอาชีพดีๆ มีรายไดสูงๆ แลวเชาวันหนึ่งก็ตื-นขึ้นมา

พรอมกับปญหากองโต และไมสามารถหยุดทํางานได เหลานี้คือตนทุนของ

การเรยีนรูวธิทีาํงานเพื-อเงิน แทนท่ีจะใหเงนิทาํงานแทนเรา ถงึตรงน้ีเธอยัง

อยากที่จะเรียนรูวิธีที่ไมตองทํางานเพื-อเงินอยูหรือเปลา”

ผมพยักหนา

“ดี ถาอยางนั้นเธอกลับไปทํางานไดแลว และคราวนี้ฉันจะไมใหคา

จางเธอเลย”

“อะไรนะครับ” ผมถามเพราะไมมั่นใจในสิ่งที่ไดยิน

“เธอไดยินไมผิดหรอก กติกาการทํางานเหมือนเดิม เธอมาทํางาน

ทุกวันเสาร เสารละ 3 ชั่วโมง โดยไมไดคาจางเลยแมแตเซนตเดียว ก็ไหน

เธอบอกวาอยากเรียนรูวิธีที่ไมทํางานเพื-อเงินไมใชเหรอ ก็ลองทํางานแบบ

ไมไดเงินดูสิ”

ผมสายหนา เพราะไมเขาใจสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น

“ฉันคุยเรื-องนี้กับไมคแลว เขาตกลง ตอนนี้คงกําลังทําความสะอาด

กระปองสินคาอยู ทําฟรี ไมไดคาจางเหมือนกัน เธอเองก็ควรจะกลับไป

ทํางานไดแลว”

“ไมยุติธรรมเลยนะครับ คุณน>าจะจายบาง”

“เธอบอกเองนีว่าเธออยากเรยีน ถาอยากเรยีนก็ตองเริม่ตัง้แตวนิาที

นี้ มิฉะน้ัน เมื-อโตขึ้น เธอก็คงไมตางไปจากลูกจางของฉันที่นั่งอยูในหองนั่ง

เลนเมื-อสักครูนี้ พวกเขาทํางานเพื-อเงินและหวังแควาจะไมถูกไลออก หรือ

ไมเธอก็คงโตข้ึนแลวก็เปนเหมือนพอของเธอ ที่แมจะมีรายไดสูงแคไหน  
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ก็ยังคงมีหนี้จํานวนมาก ถาเธอตองการอยางนั้น ฉันจะจายใหเธอชั่วโมงละ 

10 เซนตเหมือนเดิม หรือถาไมพอใจ เธอจะเลิกแลวออกไปหางานที่ใหคา

จางสูงขึ้นเหมือนอยางที่คนอื-นชอบทําก็ไดนะ”

“ผมควรจะทํายังไง”

“ใชหัวสิ” พอรวยตบหัวผมเบาๆ “ถาเธอใชมันเปน วันหนึ่งเธอจะ

กลับมาขอบคุณฉัน ที่ให โอกาสเธอเรียนรูวิธีการเปนคนรวย”

ผมนิ่งใชความคิด ทําไมสถานการณมันถึงไดตรงกันขามไปหมด ผม

มาทีน่ีเ่พื-อขอขึน้เงนิเดอืน แตกลบักลายเปนวา ผมตกปากรบัขอเสนอทาํงาน

โดยไมไดเงินเลยแมแตเซนตเดียว

พอรวยตบหัวผมอีกครั้ง แลวพูดวา “ใชสมองของเธอใหมาก จําเอา

ไว แลวรีบกลับไปทํางานไดแลว”

บทเรียนท่ี 1 : คนรวยไมทํางานเพื
อเงิน
ผมไมไดบอกพอจนเรื-องทํางานโดยไมไดคาจาง เพราะเกรงวาพอจะ

ไมเขาใจ และผมก็เชื-อวาคงอธิบายใหทานเขาใจไมได จะอธิบายไดยังไงใน

เมื-อผมยังไมเขาใจตัวเองเลย

ผมกับไมคทํางานโดยไมไดเงินมาสามสัปดาหแลว ส่ิงที่ดีคือ เรา

ทํางานไดเร็วขึ้น งายขึ้น แตผมก็อดนึกถึงเบสบอลกับหนังสือการตูนที่เคย

ซื้ออานอยูเปนประจําไมได วันหนึ่งพอรวยแวะมาท่ีราน เขาทักทายคุณ 

มารติน หยิบไอศกรีมจากตูมาสองแทง จายเงิน แลวเดินมาหาเราสองคน 

“ไปเดินเลนกันไหมเด็กๆ” พอรวยถาม

เราเดินขามถนนไปยังสนามซอฟตบอล แลวนั่งลงบนเกาอี้ที่ตั้งอยู 

ริมสนามหญา พอรวยยื-นไอศกรีมใหเราคนละแทง

“เปนยังไงบาง” พอรวยถาม

“โอเคครับ” ไมคตอบ ผมพยักหนาตาม
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“ไดเรียนรูอะไรบางละ”

ไมคหันมามองหนาผม เราสายหัวพรอมๆ กัน

เลี่ยงหลุมพราง
“สิ่งที่ฉันอยากใหเธอทําก็คือ เริ่มคิดและมองหาหนทาง พวกเธอจะ

ไดเริ่มบทเรียนท่ีสําคัญของชีวิตจากจุดนี้ ถาเธอเรียนรูมันได เธอจะมีชีวิตที่

อสิระและมัน่คง แตถาเธอไมเรยีน ชวีติเธอกจ็ะเหมอืนคุณมารตนิและคนที่

กาํลงัเลนซอฟตบอลอยูทีน่ัน่ พวกเขาทาํงานหนกั เงนิเดอืนนอย ยดึตดิอยูกบั

งานทีค่ดิวามัน่คง รอคอยวันพกัรอนและเงินสํารองเลีย้งชพีกอนเลก็ๆ หลงั

เกษียณ ถาชอบชีวิตแบบนี้ ฉันจะขึ้นคาจางใหเธอเปนชั่วโมงละ 25 เซนต”

“แตพวกเขาเปนคนด ีขยนัทาํงาน ทาํไมคณุพดูจาเยาะเยยพวกเขา” 

ผมพูดเสียงแข็ง

“เปลาเลย ฉันรักและนับถือคุณมารตินเหมือนแมของฉันเองเสีย

ดวยซํ้า แตที่ฉันเลือกใชคําพูดที่แรง ก็เพื-อตองการใหเธอสองคนเห็นภาพ

ที่หลายคนมองไมเห็น เพราะวิสัยทัศนอันคับแคบของพวกเขาเองทําให 

พวกเขามองไมเห็นกับดัก”

ผมกับไมคนั่งนิ่ง รูสึกไมสบายใจกับคําพูดอันแสนใจรายของพอรวย

พอรวยยิ้ม แลวถามวา “น>าสนใจไหม ชั่วโมงละ 25 เซนต มันทําให

หัวใจพวกเธอเตนแรงขึ้นบางไหม”

ผมกับไมคมองหนากัน พรอมกับสายศีรษะปฏิเสธ แตในใจรูสึก

เสียดายอยูบางเหมือนกัน

“โอเค งั้นชั่วโมงละ 1 เหรียญ” พอรวยยื-นขอเสนอ พรอมรอยยิ้ม

ที่แฝงดวยเลศนัย

คราวนี้ใจผมเตนโครมคราม สมองทุกสวนตะโกนบอกวา “เอาเลย” 

ผมแทบไมเชื-อหูตัวเอง แตก็ยังนิ่งไมตกปากรับคํา
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“โอเค งั้นชั่วโมงละ 2 เหรียญ”

หวัใจดวงนอยๆ ของผมแทบจะระเบดิ ในป 1956 คาจางชัว่โมงละ 2 

เหรียญ จะทําใหผมเปนเด็กที่รวยที่สุดในยุคนั้นไดอยางสบาย ขณะที่กําลัง

คดิ ภาพรถจกัรยานคันใหม ถงุมอืเบสบอลคูใหม และรอยยิม้บนใบหนาของ

พรรคพวกทีโ่รงเรยีนเมื-อเหน็เงนิในมอืของผม ยิง่ไปกวานัน้ จมิมกีบัพวกจะ

หาวาผมเปนเด็กจนไมไดอีกตอไป แตดวยความสับสน ผมจึงยังคงนิ่งตอ

ไอศกรีมเริ่มละลายจนเปอนเลอะมือผมไปหมด พอรวยนั่งมองเด็ก

สองคนทีก่าํลงัอาปากคาง ในขณะทีส่มองของทัง้คูนัน้วางเปลา พอรวยกาํลงั

ทดสอบเรา ทานรูดวีามนษุยทกุคนมดีานทีอ่อนแอ ละโมภ และยอมใหซือ้ได

ดวยเงนิ กบัดานท่ีแขง็แกรงและไมยอมใหเงนิจาํนวนมากมาเอาชนะได พอ

รวยกําลังรอดูวาดานไหนในตัวเราที่แข็งแกรงกวากัน พอเคยทดสอบคนมา

แลวมากมายจากการสัมภาษณคนที่มาสมัครงานน่ันเอง

“ถางั้น...ชั่วโมงละ 5 เหรียญ”

ในที่สุดจิตใจของผมก็เริ่มสงบ 

เพราะขอเสนอของพอรวยนั้นสูงเกิน

ไป แมแตผู ใหญยังไมไดคาจางใน

อตัรานี ้ความกระหายอยากไดเงนิของ

ผมสลายตวัไปในพริบตา ผมหนัไปมองไมค เขาเองกค็งรูสกึเชนเดยีวกนักบั

ผม ดานท่ีเงินซื้อไมไดเริ่มแสดงตัวออกมา

“ดีมาก คนจาํนวนมากสามารถซือ้ได เพราะความกลวัและความโลภ

ของพวกเขา อยางแรกคือ กลัวไมมีเงิน ทําใหคนเรายอมทํางานหนัก เมื-อ

ไดรับคาจางเขาก็เกิดความโลภ อยากไดสิ่งนั้นสิ่งนี้เทาที่เงินจะสรรหาใหได 

จากนั้นวงจรซํ้าๆ ในชีวิตก็คอยๆ กอตัวขึ้น”

“วงจรซํ้าๆ คืออะไรครับ” ผมถาม

ชีวิตของคนเราถูกควบคุม 
ดวยสองอารมณ นั่นคือ  
ความกลัว และความโลภ
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“ก็วงจรของการตื-นเชา ไปทํางาน หาเงินใชหนี้ ตื-นเชา ไปทํางาน 

หาเงินใชหนี้ ยังไงละ พวกเขาใชชีวิตเปนวงจรแบบนี้ เพราะอารมณกลัว

และโลภของพวกเขาเอง ย่ิงถาเธอใหเงนิพวกเขาเพ่ิมขึน้ พวกเขากจ็ะขยาย

วงจรนี้ให ใหญขึ้นดวยการเพิ่มคาใชจายของตัวเอง และนี่คือส่ิงที่เราเรียก

กันวา สนามแขงหนู”

“แลวมีทางเลือกอื-นไหมครับ” ไมคถาม

“มีสิ แตนอยคนนักที่จะพบกับเสนทางนี้” พอรวยตอบอยางชาๆ

“มันคือทางไหนครับ” ไมคถาม

“ก็ทางท่ีพอกําลังสอนเธออยูนี่ไงละ” พอรวยตอบ

“เราจะเร่ิมมันไดอยางไรครับ เราไมอยากตองทํางานหนัก โดยไมได

อะไรเลย” ไมคถาม

“ขั้นแรก ตองเริ่มจากการพูดความจริงกับตัวเอง” พอรวยกลาว

“มีใครโกหกเหรอครับ” ผมถาม

“ฉนัไมไดบอกวามีใครโกหก ฉันแคบอกวาใหพดูความจรงิ” พอรวยยอน

“ความจริงเก่ียวกับอะไรครับ” ผมถาม

“ตอนนีเ้ธอรูสกึยังไงละ เธอไมตองบอกมันกับคนอื-นหรอก แคยอมรบั

ในส่ิงที่ตัวเองรูสึกก็พอ” พอรวยอธิบาย

“คุณกาํลงัหมายความวา พวกท่ีกาํลงัเดินเลนอยูในสวนตอนนี ้คนงาน

ของคณุ และคณุมารตนิ กําลงัไมพดูความจรงิกบัตวัเองเหรอครบั” ผมถาม

“ฉันคิดวาอยางนั้นนะ” พอรวยตอบ “คิดดูสิ พวกเขากลัวการไมมี

เงิน แตแทนที่จะเผชิญหนากับความกลัวดังกลาวตรงๆ พวกเขากลับตอบ

สนองตอปญหาดวยอารมณแทนที่จะใชสมอง ทุกครั้งที่ไดเงิน อารมณของ

ความสนุก ปรารถนา และโลภ จะกลับเขามาครอบงําพวกเขาเสียทุกครั้ง

ไป สุดทายส่ิงที่พวกเขาทําก็เหมือนเดิม นั่นคือ ทําตามอารมณโดยไมคิด”

“และเมื-อถงึตอนนัน้ อารมณกจ็ะควบคมุสมองของพวกเขา” ไมคพดู
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“ถกูตองทีส่ดุ” พอรวย

รองขึน้มา “แทนท่ีจะยอมรับวา

ตัวเองรูสึกอยางไร พวกเขา

กลับตอบสนองตอความรูสึก

นั้นแบบตรงไปตรงมา โดย

ปราศจากการคดิ พวกเขากลวั

ไมมเีงิน จงึออกไปทํางาน และ

หวังวาเงินนั้นจะทําใหความ

กลัวหายไป แตความจริงแลว

ไมใชเลย ความรูสกึนัน้กลบัมา

อกี พวกเขาจงึตองออกไปทํางานอีก และก็หวงัอีกวาเงนิที่ไดจากการทาํงาน

จะชวยทําใหความกลัวหายไป แตมันก็เหมือนเดิม.

“ความกลวัทาํใหพวกเขาตดิกบัดกัของการทาํงาน รบัเงนิเดอืน ทาํงาน 

รบัเงนิเดอืน ทํางาน รับเงนิเดอืน โดยหวงัวาเงนิเดอืนจะทาํใหความกลวัของ

พวกเขาหายไป แตยิ่งนานวัน ความกลัวนั้นก็ยิ่งขยายตัวขึ้น และยอนกลับ

มาปลุกพวกเขาในทุกเชาเหมือนเดิม เงินเริ่มควบคุมชีวิตของพวกเขา และ

ผลกัใหพวกเขาตองทาํตามท่ีมนัส่ัง ทีแ่ยกค็อื ไมมีใครยอมรบัความจรงิขอนี้ 

สดุทาย เงนิจงึควบคมุท้ังอารมณและจติวญิญาณของพวกเขาไดโดยสมบรูณ”

พอรวยนิ่งไปสักครู เหมือนตองการใหพวกเราคิดทบทวนถึงสิ่งที่

ทานไดพูดไป ไมคและผมไดยินทุกคําที่พอรวยสอน แตยอมรับวาไมเขาใจ

มันทั้งหมด สิ่งที่ผมเริ่มเขาใจก็คือ ทําไมผู ใหญถึงตองรีบตื-นแตเชาและรีบ

รอนไปทํางานดวยหนาตาที่ไมมคีวามสขุ เหมอืนกับมบีางสิง่บางอยางบงัคบั

ใหพวกเขาตองไป

เมื-อเห็นวาพวกเราซึมซับสิ่งที่ทานสอนไดบางแลว พอรวยจึงพูดตอ 

“ฉนัอยากใหเธอสองคนหลกีเลีย่งกบัดักอนันี ้นีค่อืสิง่ทีฉ่นัตัง้ใจและอยากจะ

สอนพวกเธอ ไมใชเพื-อความรํ่ารวย เพราะความรํ่ารวยไมใชวิธีแกปญหา”

วันนี้ เมื�อ 20 ปกอน...
ความกลัวอันดับ 1

ในขณะท่ีประชากรโลกเขาสูวัยสูงอายุ 
และคนจํานวนมากขึ้นเขาใกลวัยเกษียณ 

มีรายงานวา ความกลัวอันดับ 1 คือ
เรื�องเงิน เกือบ 50 เปอรเซ็นตของผูถูก
สํารวจ กลัววาพวกเขาจะมีเงินไมพอใช 

เงินหมดในชวง “วัยทอง”
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“ไมใชเหรอครับ” ผมถามดวยความแปลกใจ

“ไมใช ความรูสกึอกีอยางหนึง่ทีค่นเราทุกคนมีคอื ความอยากได บาง

คนเรียกมันวา ความโลภ แตฉันคิดวาเรียกมันวา ความอยาก น>าจะเหมาะ

กวา คนเราตองการทุกสิ่งทุกอยางที่ดีกวา สวยกวา สนุกกวา หรือตื-นเตน

กวาอยูเสมอ ดงันัน้ พวกเขาจงึยอมทํางานเพื-อเงิน เพราะตองการตอบสนอง

ความอยากไดอยากมขีองตัวเอง พวกเขาใชจายเงนิเพื-อซือ้หาความสขุเทาที่

เงินจะทําได น>าเสียดายที่ความสุขแบบนั้นมันไมไดยั่งยืนอะไร และในไมชา 

พวกเขากต็องการเงินเพื-อความสขุทีม่ากขึน้ ความเพลิดเพลินทีม่ากขึน้ ความ

สะดวกสบายและความปลอดภยัทีม่ากข้ึน ดวยเหตุนี ้พวกเขาจงึตองทาํงาน

ตอไป และหวังเอาวาเงินจะชวยบรรเทาความเจ็บปวยทางใจของตัวเองอัน

เกดิจากความกลวัและความโลภได แตสดุทายเงินกช็วยอะไรพวกเขาไมได”

“แมแตพวกเศรษฐีอยางนั้นหรือครับ” ไมคถาม

“คนรวยก็ดวยเหมือนกัน สาเหตุที่คนพวกน้ีมีเงินมาก ไมใชเพราะ

ความอยากได แตเปนเพราะความกลัว พวกเขาเชื-อวาเงินทําใหพวกเขา

ไมตองกลัวความจน ดังนั้น พวกเขาจึงพยายามสะสมเงินใหมากเขาไว  

แตสุดทายก็ไมใชอยูดี ยิ่งมีเงินมาก พวกเขาก็ยิ่งกลัวมากขึ้น ไมใชกลัวจน 

แตกลัววามันจะหายหรือหมดไป ฉันมีเพื-อนหลายคนท่ียังคงทํางานหนัก  

แมจะมเีงนิมากมายชนิดที่ใชไมมวีนัหมด และยงัมเีพื-อนบางคนทีม่เีงนิหลาย

ลานเหรียญ แตกลับขี้กลัวยิ่งกวาสมัยยังไมมีเงินเสียอีก พวกเขากลัววาจะ

สูญเสียทุกอยางไป กลัววาจะตองเสียรถราคาแพง กลัวเสียบานหลังใหญ 

เสยีดายความสะดวกสบาย ชวีติทีห่รหูรา และเสยีเพื-อนฝงูทีร่ายลอมไปในวัน

ทีพ่วกเขาไมมเีงิน บางคนแทบจะเปนบา แมวาจะมเีงนิมากสกัแคไหนกต็าม”

“อยางนั้นคนจนก็มีความสุขกวาสิครับ” ผมถาม

“ไมหรอก” พอตอบ “ชีวิตที่ไมมีเงินนั้นเลวรายพอๆ กันกับชีวิตที ่

ผูกติดกับเงินนั่นละ”



บทที่ 1 บทเรียนที่ 1 : คนรวยไมทํางานเพื�อเงิน  59

ราวกับจัดฉากเอาไว ขณะที่เราคุยกันถึงตรงนี้ ก็มีคนจรจัดคนหนึ่ง

เดินมาคุยถังขยะในบริเวณใกลๆ เราสามคนน่ังมองภาพที่ปรากฏตรงหนา

ดวยความสนใจแทนที่จะมองผานไปอยางเชนทุกครั้ง

พอรวยหยบิเงนิสงใหชายจรจดัคนนัน้ เขาลนลานเอ้ือมมอืมารบั พรอม

กลาวขอบคุณซํ้าแลวซํ้าเลากอนที่จะเดินจากไป

“เขาก็ไมตางอะไรจากพนักงานของฉัน มีคนจํานวนมากที่ชอบพูด

วา สําหรับเขาแลว เงินไมใชสิ่งสําคัญในชีวิต คนพวกนี้เปนพวกหลอกตัว

เอง ถาเงินไมสําคัญ แลวพวกเขายอมทํางานวันละ 8 ชั่วโมงเพื-ออะไร  

ถาไมใชเพื-อเงิน จะวาไปแลวคนพวกน้ีน>าสงสารเสียยิ่งกวาพวกตั้งหนา 

ตั้งตาสะสมเงินเสียอีก”

ฟงมาถึงตรงนี้ ผมนึกถึงพอของ

ตวัเองทีม่กัพดูอยูเสมอวา “เงินไมสาํคญั

สําหรับพอ” พอพูดบอยๆ วา “พอทํางาน 

เพราะพอรักงานของพอตางหาก”

“แลวเราควรทาํยงัไงครบั” ผมถาม 

“ไมทาํงานเพื-อเงนิ จนกวาความกลวัและ

ความอยากไดจะหมดไปอยางนั้นเหรอครับ”

“ไมใช ถาทาํอยางนัน้ก็เสยีเวลาเปลาน>ะส ิความรูสกึและอารมณเปน

สวนหน่ึงของมนุษย เปนพลังงานที่คุกรุนและคอยผลักดันใหเรารูจักตอสู  

เราทุกคนมีความรูสึกนี้ และตองรูจักนํามาใช ใหเปนประโยชน”

“โอ...งงจังเลยครับ” ไมคอุทานขึ้นมา

“เอาเถอะ แลววันหนึ่งเธอจะเขาใจ ตอนนี้ขอแคคอยสังเกตความ

รูสึกของตัวเอง อยาปลอยใหอารมณมาเปนตัวกําหนดการกระทํา จงมีสติ

รับรูความรูสึกท่ีเกิดขึ้น จงใชสมองและความคิดเปนตัวกําหนดการกระทํา 

แตอยาใชอารมณมากําหนดการกระทําเปนอันขาด”

คนจํานวนมากพูดวา  
“เงินไมใชสิ่งสําคัญ”   

แลวที่ยอมทนทํางานวันละ  
8 ชั่วโมงละ เพื6ออะไร
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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 คนสวนใหญเชื-ออยางนั้น ก็เพราะความกลัวอีกนั่นแหละ”

“พอผมกลัวเหรอครบั”

“ใช เขากลัววาเธอจะ

ไมมีเงิน กลัววาเธอจะไมเปน

ที่ยอมรับของสังคม แตอยา

เขาใจผดินะ ฉนัรูวาพอรกัเธอ

มากและตองการใหสิง่ทีด่ทีีส่ดุ

สาํหรบัเธอ เขาจงึพดูอยางน้ัน 

การศกึษาและการทํางานเปน

สิ่งสําคัญ แตมันไมสามารถ

หยดุความกลวัท่ีทาํใหเราตอง

ตื-นเชาไปทาํงานทกุวนั เพื-อเงนิ

เดือนซึ่งไมเคยพอกับคาใชจาย จนทําใหเขามีปญหาการเงินดังที่เปนอยู”

วันนี้ เมื�อ 20 ปกอน...
เชี่ยวชาญเรื6องเงิน 

จากการถือกําเนิดขึ้นของอนุพันธ 
และระบบเศรษฐกิจที่ซับซอนยิ่งขึ้น 

ความชํานาญเรื�องเงินกลายเปนสิ่งจําเปน
ในการเอาตัวรอดในเศรษฐกิจโลก 

ดวยอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่าและตลาดหุนที่
ผันผวน คติโบราณที่ใหออมและลงทุน

ในระยะยาวจึงไมสมเหตุสมผล
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“ถางั้น เราควรทํายังไงครับ” ผมถาม

“ฉันจะสอนใหเธอเปนนายของเงิน เพื-อจะไดไมตกเปนทาสของมัน 

วิชานี้เปนวิชาที่โรงเรียนไมมีสอน ใครที่ไมไดเรียนวิชานี้ก็ตองตกเปนทาส

ของเงินอยางหลีกเลี่ยงไมได”

ภาพในความคิดของผมเริ่มกอตัวเปนรูปเปนราง ผมเริ่มมองเห็นสิ่ง 

ที่ปามารตินคนงานของพอรวย และแมแตพอของตัวเองในมุมที่ผมไมเคย

เห็น บทเรียนของพอรวยคอนขางโหดราย แตทําใหผมจําไดแมนยํา ผมเริ่ม

เห็นวาคนสวนใหญเดินเขาไปติดกับดักไดอยางไร

“เธอเขาใจไหม ทีส่ดุแลวเราทกุคนกค็อืลูกจาง แตเปนลกูจางในระดับ

ที่แตกตางกัน ฉันอยากใหเธอหลีกเลี่ยงกับดักซึ่งถูกสรางขึ้นจากความกลัว

และความโลภ และจะสอนใหเธอใชความโลภและความกลวัใหเปนประโยชน

กับตัวเอง ไมใชใหมันมาขัดขวางชีวิตเธอ ฉันจะไมสอนวิธีหาเงินใหไดมากๆ 

เพราะน่ันไมชวยขจัดความกลัวใหหมดไปได และจงจําเอาไววา แมจะมีเงิน

ทองมากแคไหนก็ตาม หากเธอยงัมคีวามรูสกึสองอยางน้ีอยูตลอดเวลา เธอ

ก็คือทาสคนหนึ่งของมันนั่นเอง”

“แลวเราจะหลีกเลี่ยงกับดักไดอยางไรครับ”

“ความยากจนมีสาเหตุมาจาก ความกลัว และ ความเขลา ไมใช

ปญหาเศรษฐกิจ รัฐบาล หรือคนรวย ความกลัวและความเขลาทําใหเราติด

กับดัก เพราะฉะน้ัน เธอจงไปเรียนหนังสือ เพื-อเอาปริญญา แลวฉันจะสอน

วิธีหลีกเล่ียงกับดักใหเธอเอง”

ภาพตอชิน้สําคญัปรากฏข้ึนในหัวของผม พอทีแ่ทจรงิของผมเปนคน

เรียนจบสูง พอมีการศึกษาที่ดี มีหนาที่การงานที่ดี แตพอไมเคยไดเรียนรู

เรื-องการจัดการเงินและความกลัวจากโรงเรียนของพอเลย และผมกําลัง

จะไดเรียนในสิ่งที่สําคัญและแตกตางจากพอทั้งสองคน
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“พอพูดถึงความกลัวไมมีเงิน แลวความตองการเงินละครับ มีผลตอ

ความคิดเรายังไง” ไมคถาม

“ตอนที่พอเสนอขึ้นคาจางให ลูกรูสึกอยางไร อยากไดเงินมากๆ  

ใชไหม” เราสองคนพยักหนา

“ถาเราสามารถควบคมุความตองการได เราจะเลื-อนเวลาในการตอบ

สนองใหชาออกไปและมีเวลาในการคิดมากข้ึน อันน้ีเปนเรื-องที่สําคัญมาก 

เราทุกคนมีความกลัวและความโลภเหมือนๆ กัน ขึ้นอยูกับวาเราจะนํามัน

มาใชสรางประโยชนใหกับตัวเองในระยะยาวไดอยางไร สําคัญคือ อยาให

อารมณเขามาควบคมุความคดิเดด็ขาด คนสวนใหญใชความกลวัและความ

โลภเปนกําแพงกั้นไมใหตัวเองเดินไปขางหนา และนั่นเปนตนกําเนิดของ

ความเขลาเบาปญญา พวกเขาตั้งตารอคอยวันเงินเดือนออก รอโอกาสที่

จะไดขึ้นเงินเดือน เพราะความกลัวและความตองการ โดยไมคํานึงถึงชีวิต

ในวันขางหนาวาจะเปนอยางไร ชีวิตของพวกเขาไมตางอะไรกับลาที่ถูกลอ

ใหเดินตามหัวแครรอต จนไมเคยเหลียวดูหนทางท่ีมันกําลังเดินไป ไดเพียง

แตหวังวาพรุงนี้จะยังมีแครรอตใหมันเดินตามอยูเหมือนเดิม”

“หมายความวา ทุกครั้งที่ผมคิดถึงถุงมือเบสบอลใหม ขนม และของ

เลนชิ้นใหม ผมกําลังมองเห็นแครรอตยังงั้นเหรอครับ” ไมคถาม

“ถกูตอง เมื-อโตขึน้ ของเลนของลกูกจ็ะแพงขึน้ กลายเปนรถคนัใหม 

เรือลําใหม หรือบานหลังที่ใหญขึ้น เพื-อเอาไวอวดเพื-อนฝูง ความตองการ

และความกลัวทําใหลูกเดินไปติดกับดัก”

“ถาอยางนั้น เราควรจะทํายังไงกันดีครับ”

“ความเขลายิ่งทําใหระดับความกลัวและความตองการอันแรงกลา

สงผลเลวรายลงไปอีก บางครั้งมันทําใหคนที่รวยมาก ยิ่งกลัวมาก ทั้งๆ ท่ี

พวกเขารวยมากขึ้น เนื-องจากแครรอตทําใหมันเกิดภาพลวงตา ถาเจาลาโง

ไดเห็นภาพท่ีสมบูรณทั้งหมด มันอาจหยุดคิด และอาจหยุดไมยอมเดินตาม

หัวแครรอตก็เปนได”
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พอรวยบอกวา เมื-อไรทีเ่ราหยดุใฝหาความรูทัง้จากภายนอกและภายใน

ตวัของเราเอง น่ันคือจดุเริม่ตนของความเขลาท่ีทาํใหชวีติยากลาํบาก ในแตละ

วนัเราจะตองตดัสินใจอยูเสมอวา จะเปดตาหรอืปดตวัเองอยูกบัความโงเขลา

พอบอกวา “โรงเรียนเปนสิ่งสําคัญ เราไปโรงเรียนเพื-อหาความรู 

เพื-อจะไดเปนคนมีประโยชนตอสังคม ทุกสังคมตองการครู หมอ ตํารวจ 

ทนาย ชาง คนทํางานศิลปะ พอครัว นักธุรกิจ โรงเรียนเปนที่ผลิตคนใน

สาขาอาชีพตางๆ เหลานี้ แตก็น>าเสียดายที่โรงเรียนเปนจุดจบสําหรับคน

บางคน ไมใชจุดเริ่มตน”

เราเงียบกันไปครูหนึ่ง พอรวยยิ้ม ผมยอมรับวายังไมเขาใจท้ังหมดที่

ทานสอน แตก็จดจําทุกคําพูดเอาไว เพราะเชื-อวาน>าจะเปนประโยชน และ

กลับมาสอนตัวเองไดอีกในวันขางหนา

“พอรูวาเรื-องทีพ่ดูวนันีด้อูอกจะโหดรายไปสกัหน>อย” พอรวยทาํลาย

ความเงียบ “แตพออยากใหลกูจาํทีเ่ราคยุกนัวนันี้ใหด ีจาํคณุมารตนิและเจา

ลากับหัวแครรอต และจําไวดวยวา ถาเธอไมรูจักควบคุมและระวังความคิด

ของตัวเอง ความกลัวและความอยากจะพาเธอไปติดกับดักชีวิตที่ยิ่งใหญ.

“การมีชีวิตอยูกับความกลัว จนไมกลาเดินตามความฝนของตัวเอง

เปนเรื-องที่เลวรายมาก การอดทนทํางานหนักเพื-อเงิน และคิดวามันจะชวย

ซื้อความสุขใหกับตัวเองได ก็เลวรายไมแพกัน เชนเดียวกับการตื-นขึ้นกลาง

ดกึ ดวยความกังวลวาจะมีเงนิไมพอจายหน้ี การมีชวีติทีข่ึน้กบัเงนิเดอืนไมใช

ชวีติทีแ่ทจรงิ การคิดวางานคอืสิง่ทีท่าํใหชวีติมัน่คง ถอืเปนกบัดักขนาดมหมึา

ที่ลูกจะตองหลีกเลี่ยงไมใหติดกับของมัน พอเห็นคนที่ปลอยใหเงินควบคุม

ชีวิตมามากแลว ขออยาใหมันควบคุมชีวิตลูกท้ังสองเลย”

ลูกซอฟตบอลกลิ้งมาใตโตะที่เรานั่ง พอกมลงหยิบแลวโยนกลับไป

“ความเขลาและความไมใสใจในเรื-องเงินทอง เปนตนเหตุของความ

กลัวและความโลภ” ผมพูด
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พอรวยพูด “ตัวอยาง

เชน หมอขึ้นคารักษา เพราะ

อยากไดเงินมากขึ้น เมื-อคา

รกัษาพยาบาลเพ่ิม คาประกนั

สุขภาพก็เพิ่มตาม เคราะห

รายจึงตกกับคนยากจน เมื-อ

หมอขึ้นคารักษา ทนายก็ขึ้น

คาบรกิาร ครใูนโรงเรียนจงึขอ

ขึ้นเงินเดือน เพื-อใหพอกับคา

ครองชีพ สงผลกระทบตอกัน

เปนลูกโซ ทําใหชองวางระหวางคนมีและคนจนกวางขึ้นเรื-อยๆ จนวันหนึ่ง

สังคมจะแตกแยก สหรัฐอเมริกาก็เชนกัน ประวัติศาสตรจะซํ้ารอย เพราะ

เราไมรูจักนําอดีตมาเปนบทเรียน โรงเรียนก็ไดแตสอนใหทองจําวัน เวลา

และสถานท่ีของเหตุการณประวัติศาสตรกันเทานั้น”

“ขาวของก็จะแพงขึ้นดวยใชไหมครับ” ผมถาม

“ตามทฤษฎแีลว ถาเรามีรฐับาลท่ีมคีวามสามารถในการบริหารจดัการ

ที่ดี ขาวของก็จะไมแพงขึ้น ของแพงขึ้นก็เพราะความกลัว ความโลภ และ

เพราะโรงเรียนไมเคยสอนเรื-องการจดัการเงนิให พวกเขาสอนใหเดก็นกัเรยีน

ทํางานเพื-อเงิน แตไมเคยสอนวิชาการควบคุมอํานาจเงิน”

“แตเรามีโรงเรียนมากมายที่สอนวิชาธุรกิจนี่ครับ พอไมอยากใหผม

เรียนปริญญาโททางบริหารธุรกิจเหรอครับ” ไมคถาม

“ก็จริงอยู แตโรงเรียนเหลานั้นทําไดแคผลิตนักคํานวณ แตไม

ไดผลิตหรือสรางผูประกอบการข้ึนมา พวกเขาทําไดแคคิดเลข ไลคน

ออก และทําใหธุรกิจเสียหาย ที่พอรูเพราะพอเคยจางคนพวกนี้มาทํางาน

ดวย พวกเขาคิดอยูแคสองอยาง นั่นคือ ลดตนทุน และเพิ่มราคา ซึ่งการ

วันนี้ เมื�อ 20 ปกอน...
ความไมเทาเทียมของรายได

ในการลงสมัครชิงตําแหนHงประธานาธิบดี
ในป 2016 วุฒิสมาชิกเบอรนีย แซนเดอรส 
ไดกลาวไววา “ความมั่งคั่งและความไม
เทาเทียมของรายได คือวิกฤติศีลธรรม

อันใหญที่สุดท่ีกําลังเผชิญหนากับ
คนอเมริกันในปจจุบัน”
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แกปญหาดวยสองวิธนีีม้กัยิง่ทาํใหเกดิปญหามากขึน้ เพราะพวกเขามองเหน็ 

แตภาพเล็กๆ เฉพาะงานของตัวเอง ไมไดมองเห็นภาพใหญหรือที่ตองดูแล

ทั้งหมด”

“แลวเราจะทําอะไรไดบางครับ” ไมคถาม

“เธอตองเรียนรู วิธีการใชอารมณมาเปนตัวผลักดันใหเธอใชสมอง

คิด อยาคิดดวยอารมณและความรูสึกที่มี เธอตองฝกฝนเรื-องนี้ตั้งแตยัง

เดก็ ดวยการเรยีนรูทีจ่ะทาํงานโดยไมไดรบัเงนิ ซึง่เธอทัง้สองคนไดแสดงให

ฉันเห็นแลว ตอนที่ปฏิเสธคาจางสูงๆ ที่ฉันเพิ่มให นั่นแหละ... คือกาวแรก”

“ขั้นตอนน้ีสําคัญแคไหนครับ” ผมถาม

“มันก็ขึ้นอยูกับเธอเองนั่นแหละ ถาเธอสนใจที่จะเรียน ฉันก็จะให

บทเรียนกับเธอ มันเปนบทเรียนที่ยาก หลายคนหลีกเลี่ยงที่จะเรียนมัน แต

ถาเธอกลาพอ ฉันจะสอนวิธีใหเงินทํางานแทนเรา แทนที่เราจะตองทํางาน

หนักเพื-อมัน”

“ถาตกลงเรียน เราจะไดอะไรครับ” ผมถาม

“อิสรภาพ”

“แตมันก็มีอุปสรรคใชมั้ยครับ” ผมชักกังวล

“ใช ความกลัวและความโลภของตัวเราเองนั่นแหละที่เปนอุปสรรค 

วิธีเดียวที่จะควบคุมความกลัวและความโลภไดคือ เราตองเผชิญหนากับ

มัน และเอาชนะมันดวยการเลือกคิดในทางที่ถูกตอง”

“เลือกคิดยังไงครับ” ไมคถาม

“ลูกตองใชความคิดแทนที่จะใชอารมณ แทนที่จะลุกขึ้นไปทํางาน 

ทุกเชา เพราะกลัววาจะไมมีเงินจายหนี้และคาใชจายตางๆ ลูกตองหยุด 

และต้ังคาํถามกบัตวัเองวา การทํางานหนกัเปนคาํตอบทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัปญหา

ดังกลาวจริงหรือไม หลายคนปลอยใหความกลัวมาควบคุมวิถีชีวิต พวกเขา
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ไมกลาคิด ไมกลายอมรับความจริง ถาลูกตองการมีชีวิตที่แตกตาง ลูกตอง

รูจักควบคุมอารมณ และเลือกวิธีคิดของตัวเองใหถูกตอง”

“แลวตองทํายังไงครับ” ไมคถามอีก

“นัน่คอืสิง่ทีพ่อจะสอน 

พอจะสอนวิธีคิดโดยไมมี

อารมณเขามาเกีย่วของ จาํเอา

ไววา งานเปนเพยีงคาํตอบใน

ระยะสัน้ ทกุคนมปีญหาเหมอืน

กนัเพยีงแคอยางเดียว นัน่คอื

ตองหาเงนิมาใชจายและชาํระ

หนี้ในชวงสิน้เดอืน พวกเขาจึง

คิดถึงแตวันเงินเดือนออก ปลอยใหเงินมีอํานาจเหนือชีวิต แลวก็ใชชีวิตอยู

ในวงจรเดียวกัน นั่นคือ ตื-นเชาไปทํางาน โดยไมเคยหยุดคิดเลยวามันมีวิธี

อื-นท่ีดีกวานี้หรือไม”

“พอพอจะบอกเราไดมั้ยครับวา อันไหนเปนความคิดที่ใชอารมณ 

อันไหนเปนความคิดที่ใชสมอง” ไมคถาม

“แน>นอน เพราะพอไดยินมันเกือบทุกวันเลย อยางเชน ‘ทุกคนตอง

ทํางาน’ ‘คนรวยข้ีโกง’ ‘ผมควรจะไดเงินเดือนขึ้น ไมเชนนั้นผมจะลาออก’ 

‘ฉันชอบงานน้ีเพราะมันเปนงานท่ีมั่นคง’ สวนความคิดที่ใชสมอง ก็อยาง

เชน ‘นี่ฉันมองขามอะไรไปหรือเปลา’”

ระหวางเดนิกลบัราน พอบอกวาคนรวยทาํเงนิไมใชทาํงาน ตอนท่ีเรา

พยายามทําเหรียญปลอม พอบอกวาเปนความคิดที่ใกลเคียงกับวิธีคิดของ

คนรวยมาก เพียงแตทีเ่ราทํานัน้มนัผดิกฎหมาย มันมวีธิทีาํเงนิทีถ่กูกฎหมาย 

นั่นคือ สรางมันขึ้นมาจากความคิด

พออธิบายตออีกวา เงินคือภาพลวงตา ไมตางอะไรจากแครรอต แต

เพราะความกลัวและความโลภ ทําใหเราคิดวาเงินเปนของจริง ทั้งที่มันเปน

วันนี้ เมื�อ 20 ปกอน...
อารมณ...และสติปญญา 

ผมควบคุมความคิดและอารมณอยูเสมอ 
ผมไดเห็นมันดําเนินไปครั้งแลวครั้งเลา

ในชีวิต เมื�อไรที่อารมณเปนใหญ 
สติปญญาก็จะถดถอย
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สิ่งที่คนเราอุปโลกนขึ้นมา พอพูดถึงเรื-องระบบมาตรฐานทองคําที่หนุนหลัง

เงิน ซึ่งเปนมาตรฐานที่ใชกันในชวงเวลานั้น สิ่งที่พอกังวลคือ พอเชื-อวาวัน

หนึ่งสหรัฐฯ จะออกจากมาตรฐานดังกลาว และเงินของพวกเราจะไมมีสิ่งที่

มีมูลคาหนุนหลังอีกตอไป ซึ่งนั่นจะย่ิงทําใหเงินเปนสิ่งลวงตามากขึ้นไปอีก

“ถาเกิดอยางนั้นขึ้นเมื-อไหร... แยแน> เพราะคนจน คนช้ันกลาง และ

พวกที่ไมเคยใสใจเรื-องเงิน จะพากนัตัง้คําถามกนัวา พวกเขาจะมีชวีติอยูกนั

ตอไปอยางไร พวกเขาจะเชื-อถอืในเงินไดอกีหรอืเปลา บรษิทัของพวกเขาจะ

เปนอยางไร และรัฐบาลจะยังดูแลชีวิตพวกเขาอีกหรือไม”

เราไมเขาใจทั้งหมดที่พอพูดในวันนั้น จนกระทั่งหลายปผานไป พวก

เราจึงเริ่มมองเห็นในสิ่งที่พอพูด

เห็นในส่ิงที่คนอื
นมองไมเห็น
พอกลับไปข้ึนรถ พรอมพูดวา “ทํางานตอไป สักวันเธอจะลืมเรื-อง

คาจางได ถงึตอนนัน้ชวีติเธอจะมคีวามสุขกวานี ้เธอจะมอีสิระทางความคดิ 

และจะเริ่มเห็นในสิ่งที่คนอื-นไมเห็น เพราะคนอื-นคอยมองหาแตเงินเดือน 

พวกเขาจึงมองขามโอกาสที่ลอยอยูตรงหนา เมื-อไหรที่เธอเริ่มเห็นโอกาส 

เธอจะเห็นมันไปตลอดชีวิต ถึงตอนนั้นฉันจะสอนบทเรียนอื-นๆ ให เพื-อเธอ

จะไดไมติดกับดักเหมือนกับคนอื-น”

ไมคและผมเดินเขาไปเก็บของในราน บอกลาคุณมารติน แลวเดิน

กลับไปน่ังที่มานั่งในสวน เราน่ังอยูตรงน้ันเปนเวลานานเพื-อคิด และพูด

คุยแลกเปล่ียนกัน

สองสัปดาหตอมา เราก็ยังคิดและคุยถึงเรื-องนี้กันอยู ที่สําคัญ เรา

ยังคงทํางานโดยไมไดเงินคาจางแมแตเซนตเดียว

เสารตอมาหลังจากทํางานเสร็จ และบอกลาคุณมารตินเหมือนอยาง

ทุกครั้ง ผมเหลือบมองไปเห็นชั้นหนังสือการตูนแลวรูสึกเศราใจเล็กนอย 
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เพราะผมไมไดเงนิคาจางเพื-อไปซือ้หนังสอืการตนูอีกตอไปแลว แตแลวผมก็

สังเกตเห็นบางส่ิงบางอยางที่คุณมารตินทํา จริงๆ แลวเธอทําแบบนี้มานาน

แลว แตผมไมเคยสังเกตเธอเลยจนกระทั่งวินาทีนี้

คณุมารตนิกาํลังตดัปกหนงัสอืการตนู เธอเก็บไวเฉพาะหนาปก และ

โยนหนังสือที่เหลือทั้งเลมรวมไว ในถังกระดาษ ผมถามเธอวาตัดเอาปก

หนังสือไปทําอะไร

เธอบอกวา “เอาไว ใหคนสงหนงัสอื เพื-อจะไดสวนลดในการสัง่ซือ้ครัง้

ตอไป สวนที่เหลือก็โยนทิ้งไป และอีกประเดี๋ยวคนสงหนังสือก็จะมาแลว”

เมื-อคนสงหนังสือมาถึง ผมจึงรีบเขาไปพูดคุยเพื-อขอหนังสือที่เหลือ 

ซึง่เขาก็ยนิดีให เพราะผมทาํงานอยูทีร่านนี ้แตหามไมใหผมนํามนัไปขายตอ

ในทีส่ดุหางหุนสวนของเรากก็ลบัมาเปดกจิการไดอกีครัง้ เราทาํความ

สะอาดหองเกบ็ของในบานไมค เพื-อใชเปนหองสมุดทีร่วบรวมหนังสอืการตนู

ดีๆ  มากมายกวารอยเลม เราจางนองสาวไมคมาเปนบรรณารกัษและเก็บคา

ใชบริการลูกคาคนละ 10 เซนต หองสมุดเปดทําการตั้งแตสองโมงครึ่งถึงสี่

โมงเย็นหลังเลิกเรียน ลูกคาของเราก็คือเด็กๆ ในหมูบาน พวกเขาสามารถ

อานหนงัสอืกีเ่ลมก็ได ในเวลาสองช่ัวโมง ซ่ึงถอืไดวาเปนราคาทีส่ดุคุม เพราะ

ในระยะเวลาดงักลาว พวกเขาสามารถอานหนงัสอืไดหาถงึหกเลมเลยทเีดยีว

นองสาวไมคมหีนาทีด่แูลไมให ใครแอบเอาหนงัสอืกลบับาน และคอย

บนัทกึจาํนวนลกูคาในแตละวนั พรอมชื-อและความคดิเหน็ของลูกคา ภายใน

ระยะเวลาสามเดือนเราทําเงินไดสัปดาหละ 9 เหรียญ 50 เซนต เราจายให

นองสาวไมคสปัดาหละ 1 เหรยีญ และแน>นอนเธอไดอานหนงัสอืฟร ีซึง่เธอ

ไมคอยไดอานหรอก เพราะเธอมักจะอานแตหนังสือเรียน

ผมกับไมคทํางานทุกวันเสารโดยไมไดรับคาจาง แตพยายามที่จะ

รวบรวมหนังสือการตูนเพิ่มเติมจากรานคาบริเวณใกลเคียง เรายังคงรักษา

ขอตกลงที่จะไมนํามันไปขาย โดยหนังสือที่เกามากๆ เราจะนํามันไปเผาทิ้ง 

เราสองคนอยากจะเปดสาขาเพ่ิม แตไมรูจะไปหาบรรณารักษที่ดีและไว ใจ
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ไดอยางนองสาวไมคไดจากที่ไหน เราเริ่มเรียนรูตั้งแตวัยเด็กวา ลูกจางดีๆ 

นั้นหายาก

สามเดอืนถดัมา มเีด็ก

จากหมูบานอื-นเขามาใชบรกิาร

ทีห่องสมดุและมเีรื-องชกตอย

กัน พอของไมคแนะนําใหเรา

ปดกจิการ เมื-อรานการตนูปด 

เราจึงเลิกทํางานที่รานในวัน

เสารไปดวย แตพอรวยก็

ภมูใิจในตวัเราท้ังสองคนมาก 

พอบอกวาเราสองคนผานบท

เรยีนแรกไดเปนอยางด ีนัน่คอื 

การไมทํางานเพื-อเงิน แตให

เงินทํางานแทนเรา ทําใหเรา

มีอิสระทางความคิดและสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื-นๆ มองไมเห็น ดวย

การเริ่มตนธุรกิจรานหนังสือการตูน ทําใหเราไดเริ่มตนเรียนรูการควบคุม

อนาคตทางการเงินของตัวเอง ไมใชมีชีวิตที่ขึ้นอยูกับนายจาง สิ่งที่ยอด

เย่ียมที่สุดก็คือ ธุรกิจของเราทําเงินใหกับเราทุกวัน โดยท่ีเราไมตองอยูเฝา

หรือคอยควบคุมมันเลย

แทนท่ีจะใหคาจาง พอรวยใหบทเรียนที่ทรงคุณคาที่สุดกับพวกเรา

วันนี้ เมื�อ 20 ปกอน...
พลังแหงจินตนาการ

ในยุคแหงขอมูลขาวสารและยุคแหง
อินเทอรเน็ต ผูคนนับลานที่อายุนอยกวา 

30 กําลังเปนคนรวยจากการใชจินตนาการ
สรางแอพพลิเคชันที่สามารถเปล่ียนแปลง
โลกได ตั้งแตเฟซบุคไปจนถึงอูเบอร จนถึง
สแนปแชต และอื�นๆ อีกมากมาย ผูคนที่มี
จินตนาการจะรํ่ารวย ในขณะที่คนที่ไมมีก็
ยังคงตองหางานตอไป งานที่ในไมชาจะ
ถูกแทนท่ีดวยหุนยนตและเทคโนโลยี
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