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สาส์นจากบรรณาธิการ

เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
ตัง้ แต่หนังสือ พ่อรวยสอนลูก (Rich Dad Poor Dad) ออกวางจ�าหน่าย
ในปี 1997 ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างมากมายบน
โลกใบนี้ 14 ปีที่แล้ว โรเบิร์ต คิโยซากิ ท้าทายภูมิปัญญาตามแบบแผนด้วยค�า
กล่าวอันอาจหาญของเขาว่า “บ้านของคุณไม่ใช่สนิ ทรัพย์” มุมมองสวนกระแส
ในเรื่องของเงินและการลงทุน ท�าให้คนจ�านวนมากพากันตั้งข้อสงสัย วิพากษ์
วิจารณ์ บ้างก็โกรธเกรี้ยวอย่างรุนแรง
ในปี 2002 หนังสือ Rich Dad’s Prophecy ของโรเบิร์ต (ไม่มีแปล
เป็นไทย – ผู้เรียบเรียง) แนะน�าให้เราเตรียมตัวให้พร้อมส�าหรับการล่มสลาย
ของตลาดทุนที่ก�าลังจะมาถึง ในปี 2006 โรเบิร์ตร่วมมือกับ โดนัลด์ ทรัมป์
เขียนหนังสือ ชวนคุณให้รวย (Why We Want You To Be Rich) ซึ่งเป็น
หนังสือที่เขียนขึ้นจากความห่วงใยของทั้งสองคนที่มีต่อชนชั้นกลางในอเมริกา
โรเบิร์ตยังคงมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเน้นย�้าให้ผู้คนเห็นถึงพลังและความ
ส�าคัญของการศึกษาหาความรู้ทางการเงิน ทุกวันนี้ ความล่มจมที่เกิดขึ้นจาก
วิกฤตซับไพรม์ การที่ธนาคารเข้ายึดบ้านที่ผู้กู้ไม่สามารถผ่อนส่งได้มากเป็น
ประวัติการณ์ รวมถึงการล่มสลายทางเศรษฐกิจที่ยังเป็นปัญหาหนักอยู่จนถึง
ทุกวันนี้ เป็นข้อพิสูจน์ว่าถ้อยค�าที่โรเบิร์ตเคยกล่าวไว้ ไม่เพียงเป็นค�าท�านาย
ที่แม่นย�าเท่านั้น แต่ยังท�าให้ผู้คนตาสว่างขึ้นมาได้ หลายคนที่เคยตั้งข้อสงสัย
ได้เปลี่ยนใจมาเชื่อเขา
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ระหว่างการจัดท�าหนังสือ พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสีด่ า้ น ฉบับปี 2011
โรเบิร์ตได้ค้นพบความจริง 2 ประการ หนึ่งคือ ถ้อยค�าและสิ่งที่เขาเคยสอนไว้
ยังคงใช้ได้เสมอแม้กาลเวลาจะผ่านไป สองคือ สภาพแวดล้อมทางการลงทุน
ทีน่ กั ลงทุนต้องเผชิญได้เปลีย่ นแปลงไปแล้วอย่างมโหฬาร ความเปลีย่ นแปลง
เหล่านี้ส่งผลกระทบและจะยังคงส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่ในด้าน I (นักลงทุน)
ซึ่งท�าให้ โรเบิร์ตตัดสินใจปรับปรุงเนื้อหาส่วนส�าคัญในหนังสือเล่มนี้ ใหม่
นั่นคือบทที่ 5 เรื่อง “นักลงทุน 5 ระดับ”
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บทน�า

“คุณอยูดานไหนของเงินสี่ดาน”

เงินสี่ดาน คือวิธีการแบงคนออกเปน 4 กลุม
ตามวิธีการสรางรายไดของพวกเขา
คุณอยากมีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่า?
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเอง
หนังสือ พ่อรวยสอนลูก #2: เงินสีด่ า้ น เล่มนี้ คือหนังสือทีเ่ ขียนขึน้ มาเพื่อคุณ
ในโลกทางการเงิน เราสามารถแบ่งคนออกเป็น 4 กลุ่ม ตามวิธีการ
สร้างรายได้ของพวกเขา ซึ่งได้แก่
E (Employee)
- ลูกจ้าง
S (Small Business/Self-employed)
- เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก/
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
B (Big Business) - เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่
I (Investor)
- นักลงทุน
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เราทุกคนล้วนอยู่ในด้านใดด้านหนึ่งของ “เงินสี่ด้าน” ด้วยกันทั้งสิ้น
ขึ้นอยู่กับว่ารายได้ของคุณมาจากอะไร หากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน คุณคือ
ลูกจ้างและอยู่ทางฝั่งซ้าย คนอีกกลุ่มที่อยู่ในฝั่งซ้ายเช่นเดียวกับลูกจ้างก็คือ
คนที่ท�าธุรกิจขนาดเล็กหรือประกอบอาชีพอิสระ ส่วนด้านขวาเป็นด้านของคน
ที่มีรายได้จากการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่และการเป็นนักลงทุน
“เงินสี่ด้าน” เป็นวิธีการแบ่งคนออกเป็น 4 กลุ่ม ตามรูปแบบรายได้ที่
พวกเขาได้รับ คน 4 กลุ่มนี้มีลักษณะนิสัยและความคิดทางการเงินที่แตก
ต่างกันโดยสิ้นเชิง เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะช่วยบอกให้คุณทราบว่า คุณ
อยู่ในด้านใดของเงินสี่ด้าน และคุณจะก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้อย่างไร
แม้ทุกคนในทั้งสี่ด้านจะสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ แต่ความรู้ความ
ช�านาญในด้าน “เจ้าของธุรกิจ” และ “นักลงทุน” จะช่วยให้คณ
ุ ค้นพบอิสรภาพ
ทางการเงินได้เร็วกว่าในอีกสองด้านที่เหลือ

โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร?
หนังสือเล่มนีอ้ าจเรียกได้วา่ เป็นภาคสองของหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก”
ซึง่ เป็นหนังสือทีบ่ อกเล่าถึงบทเรียนทางการเงินและการเลือกใช้ชวี ติ ทีแ่ ตกต่าง
กันอย่างสิ้นเชิงของพ่อสองคน พ่อคนหนึ่งคือพ่อแท้ๆ ของผม ท่านเป็นคน
ที่มีการศึกษาสูง ส่วนอีกคนหนึ่งคือพ่อของเพื่อนรักของผม ซึ่งเรียนไม่จบ
ชั้นมัธยม คนแรกจน แต่คนที่สองรวย

ค�าสอนของพ่อจน
พ่อผู้มีการศึกษาสูงแต่จนมักบอกกับผมเสมอว่า “ให้ขยันเรียน สอบ
ให้ได้คะแนนดีๆ และหางานที่มั่นคง เงินเดือนสูงๆ” พ่อแนะน�าให้ผมใช้ชีวิต
ตามรูปแบบต่อไปนี้
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พ่อจนสอนให้ผมเป็น “ลูกจ้าง” เงินเดือนสูง หรือไม่ก็เป็น “ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ” ที่มีรายได้ก้อนโต เช่น แพทย์ ทนายความ หรือนักบัญชี พ่อชอบ
งานที่มั่นคง เงินเดือนดี สวัสดิการดี พ่อจึงเลือกเป็นข้าราชการระดับสูง เป็น
ผู้อ�านวยการด้านการศึกษาของรัฐฮาวาย

ค�าสอนของพ่อรวย
พ่อที่เรียนไม่สูง แต่ร�่ารวย สอนบทเรียนที่แตกต่างออกไป พ่อบอกว่า
“ให้ตั้งใจเรียน เรียนให้จบ สร้างธุรกิจของตัวเอง แล้วเป็นนักลงทุนที่ประสบ
ความส�าเร็จ” พ่อรวยแนะน�าให้ผมใช้ชีวิตตามรูปแบบนี้
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หนังสือเล่มนีเ้ ป็นหนังสือทีเ่ กีย่ วกับความคิด ความรูส้ กึ และกระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการพยายามด�าเนินตามค�าสอนของพ่อรวย

ใครควรอ่านหนังสือเล่มนี้
หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกทางการเงิน
ของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการ
ก้าวไปเป็นเจ้าของธุรกิจหรือนักลงทุน รวมไปถึงทุกคนทีต่ อ้ งการมากกว่าความ
มั่นคงของงาน และอยากเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเอง ซึ่ง
ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เส้นทางทีง่ า่ ย แต่เป็นการเดินทางทีค่ มุ้ ค่า เพราะมีรางวัล
แห่งความส�าเร็จรอคอยอยู่ที่ปลายทาง นั่นคือ อิสรภาพทางการเงิน
ตอนผมอายุ 12 ปี พ่อรวยสอนให้ผมเข้าใจความแตกต่างของ “เงินสี่
ด้าน” ด้วยการเล่านิทานเรื่องนี้
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่
แต่มักประสบปัญหาขาดน�้ากินน�้าใช้หากฝนไม่ตกติดต่อกันหลายวัน เพื่อแก้
ปัญหานี้ กรรมการหมู่บ้านจึงประกาศหาคนรับจ้างขนส่งน�้า เพื่อให้บริการ
กับคนในหมู่บ้าน จะได้มีน�้าใช้ไปตลอด ชายหนุ่มสองคนเสนอตัวรับท�างานนี้
กรรมการหมู่บ้านตกลงท�าสัญญากับชายทั้งสอง โดยหวังว่าการมีผู้ ให้บริการ
มากกว่าหนึ่งราย จะท�าให้เกิดการแข่งขันกันทั้งในด้านคุณภาพและราคา
ทันทีที่ได้รับการว่าจ้าง เอ็ด ชายคนแรกรีบวิ่งไปซื้อกระป๋องตักน�้ามา
2 ใบ แล้วเริ่มตักน�้าจากล�าธารมาใส่ถังคอนกรีตให้คนในหมู่บ้านได้ ใช้ ในทันที
ทุกๆ เช้าเขาจะรีบตื่นก่อนคนอื่น เพื่อดูแลให้มีน�้าในถังเพียงพอส�าหรับคนใน
หมู่บ้าน แม้งานจะหนักแต่เอ็ดก็มีความสุข เพราะมีเพียงเขาและชายอีกคน
หนึ่งเท่านั้นที่ได้งานนี้
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ส่วนบิลซึ่งเป็นอีกคนที่ได้รับสัมปทานงานนี้เงียบหายไปเป็นเดือน แต่
นั่นก็ ไม่ใช่ปัญหาของเอ็ด เขารู้สึกพอใจที่บิลหายตัวไป เพราะนั่นท�าให้เขาได้
รับรายได้เป็นกอบเป็นก�า โดยไม่ต้องแบ่งใคร
แต่ใช่ว่าบิลจะเงียบหายไปเฉยๆ เขาเองก็ก�าลังท�างานของตัวเองอยู่
เหมือนกัน แต่แทนทีจ่ ะวิง่ ไปซือ้ ถังมาตักน�า้ เหมือนเอ็ด บิลเลือกทีจ่ ะเขียนแผน
ธุรกิจ จัดตั้งบริษัท หาผู้ร่วมทุน 4 คน จ้างประธานบริษัท และกลับมาพร้อมทีม
งานก่อสร้างในหกเดือนต่อมา เขาใช้เวลาหนึง่ ปีสร้างท่อน�า้ สแตนเลสขนาดใหญ่
เชื่อมต่อกับล�าธารตรงเข้าหมูบ่ า้ น ในงานวันเปิดกิจการท่อขนส่งน�า้ บิลประกาศ
ว่าน�า้ ของเขาสะอาดและมีคณ
ุ ภาพดีกว่าน�า้ ของเอ็ด เนื่องจากเขาได้ยนิ คนบ่นถึง
คุณภาพน�า้ ในบ่อของเอ็ดอยูเ่ สมอ ทีส่ า� คัญบิลยังกล้าประกาศด้วยว่า เขาสามารถ
ท�าให้ทุกคนในหมู่บ้านมีน�้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมงได้อีกด้วย ส่วนบ่อน�้าของเอ็ด
นัน้ ส่งน�า้ ให้คนในหมูบ่ า้ นได้เฉพาะวันท�าการ เพราะเขาขอหยุดท�างานวันเสาร์อาทิตย์ และที่เจ็บปวดกว่านั้นก็คือ บิลตัดสินใจประกาศเก็บค่าน�้าในราคาถูก
กว่าเอ็ดถึง 75 เปอร์เซ็นต์
เอ็ดไม่ยอมแพ้ เขาประกาศลดราคาค่าน�้าลง 75 เปอร์เซ็นต์จนราคา
เท่ากับของบิล และซื้อถังน�้าเพิ่มอีกสองถัง เพื่อจะได้ลากถังน�้าได้เที่ยวละ 4
ถังในคราวเดียว อีกทั้งยังจ้างลูกชายสองคนมาช่วยขนน�้าในรอบกลางคืนและ
วันหยุด เมื่อลูกทัง้ สองโตขึน้ และต้องจากบ้านไปเรียนต่อ เอ็ดบอกลูกทัง้ สองว่า
“จงรีบกลับมา เพราะวันหนึ่งธุรกิจนี้จะตกเป็นของลูกทั้งสอง” แต่ในท้ายที่สุด
แล้ว ก็ ไม่มีลูกคนใดกลับบ้านมารับช่วงงานต่อจากเอ็ดเลย
ส่วนบิลนั้นเริ่มคิดอะไรใหม่ๆ ออก เขาคิดว่าถ้าหมู่บ้านของเขาต้องการ
น�้ากินน�้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง หมู่บ้านอื่นๆ ก็น่าจะอยากมีน�้ากินน�้าใช้ตลอด
เวลาเหมือนๆ กัน คิดได้ดังนั้นเขาจึงเริ่มปรับปรุงแผนธุรกิจของตัวเอง เพื่อ
ขนส่งน�้าที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยาไปเสนอยังหมู่บ้านอื่นๆ โดยคิดราคา
เพียงถังละเพนนีเดียว แต่ด้วยความสามารถในการขนส่งน�้าได้วันละเป็น
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พันๆ ล้านถังต่อวัน น�้าที่ไหลจากล�าธารสู่บ้านเรือนของลูกค้าทุกวี่ทุกวันก็สร้าง
รายได้ ให้กับบิลมากมายมหาศาล โดยที่เขาไม่ต้องท�างานอีกเลย
บิลใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในขณะที่เอ็ดท�างานหนักไปตลอดชีวิต
แถมยังต้องพบเจอกับปัญหาทางการเงินไปจนวาระสุดท้ายของชีวิต
เรื่องของบิลและเอ็ดคอยเตือนใจผมอยู่เสมอ ทุุกครั้งที่จะตัดสินใจท�า
อะไร ผมมักจะถามตัวเองว่า
“เราก�าลังสร้างท่อหรือลากถัง”
“เราก�าลังท�างานอย่างหนักหรือท�างานอย่างฉลาด”
ค�าตอบที่ผมได้ ท�าให้ผมมี “อิสรภาพทางการเงิน” ในเวลาต่อมา
หนังสือเล่มนีเ้ ขียนขึน้ ส�าหรับคนทีเ่ บื่อการลากถังแบบลูกจ้างประจ�าและ
พวกประกอบอาชีพอิสระ และอยากเปลี่ยนมาสร้างท่อให้เงินไหลเข้ากระเป๋า
อย่างสม�่าเสมอแบบคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจและนักลงทุน

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสามตอน
ตอนที่ 1 จะเล่าถึงลักษณะนิสัย ความคิด และตัวตนที่คนทั้งสี่กลุ่ม
ให้ความส�าคัญ เพื่อชี้ ให้เห็นว่าท�าไมแต่ละคนถึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มนั้นๆ ซึ่ง
บางทีพวกเขาเองก็ ไม่รู้ตัวเสียด้วยซ�้า นอกจากจะช่วยชี้ ให้เห็นว่าคุณอยู่ใน
กลุ่มไหนแล้ว ยังช่วยให้คุณมองเห็นว่า ในอีกห้าปีข้างหน้าคุณควรจะอยู่ใน
กลุ่มใด
ตอนที่ 2 จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง
ซึ่งต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางความคิด มากกว่าการกระท�า
ตอนที่ 3 จะบอกถึงแนวทาง 7 ประการ ที่จะพาคุณก้าวสู่ฝั่งขวา
ของเงินสี่ด้าน เป็นการบอกเล่าความลับที่พ่อรวยสอนให้กับผม เพื่อให้คุณ
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ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนที่ประสบความส�าเร็จ ตลอดจน
มีอิสรภาพทางการเงินในแบบที่คุณต้องการได้
เรื่องราวในหนังสือ พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสีด่ า้ น นีจ้ ะเน้นกันทีค่ วาม
ส�าคัญของการมีความฉลาดทางการเงิน ถ้าคุณต้องการมีรายได้จากฝั่งขวา
ของ “เงินสี่ด้าน” โดยการเป็นเจ้าของธุรกิจและนักลงทุน คุณจะต้องเป็น
คนที่ฉลาดทางการเงินมากกว่าพวกที่อยู่ฝั่งซ้าย อันได้แก่ ลูกจ้าง และผู้
ประกอบอาชีพอิสระ และการจะเป็นเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนที่ดีได้นั้น คุณ
จะต้องรู้จักวิธีควบคุมกระแสเงินสดของตัวเองให้ได้
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงและก้าวผ่าน
งานที่มั่นคง และพร้อมจะสร้างท่อน�้าเพื่อมุ่งไปสู่อิสรภาพทางการเงิน
เราก�าลังอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสาร ยุคที่ความรวดเร็วของข่าวสาร
ท�าให้ทุกคนมีโอกาสประสบความส�าเร็จทางการเงินได้มากขึ้น คนที่มีความ
รู้ความช�านาญจากการเป็นเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนเท่านั้น ที่จะสามารถ
มองเห็นโอกาสที่ว่านี้ ได้ หากต้องการพบความส�าเร็จในยุคนี้ คุณจ�าเป็นต้อง
มีข้อมูลทั้งสี่ด้าน น่าเสียดายที่โรงเรียนของเรายังติดอยู่กับยุคอุตสาหกรรม
โรงเรียนซึ่งสอนให้นักเรียนส่วนใหญ่กลายเป็นคนฝั่งซ้ายของเงินสีด่ า้ นเท่านั้น
ถ้าคุณก�าลังหาค�าตอบใหม่ๆ เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าในยุคแห่งข้อมูล
ข่าวสาร หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับคุณ แม้มันจะไม่ตอบค�าถามของคุณในทุก
ข้อ แต่มันจะบอกเล่าประสบการณ์ทางการเงินที่มากพอ และช่วยชี้ทางเพื่อที่
จะท�าให้คุณพร้อมเปลี่ยนด้านจาก E และ S ในฝั่งซ้าย มาสู่ด้าน B และ I ใน
ฝั่งขวาได้อย่างไม่ยากเย็น
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บทที่ 1

ท�าไมไมหางานท�า

สําหรับใครก็ตามที่ ใหคุณคากับงานประจํา
วันหนึ่งคุณอาจจะไม ใชคนที่ ใครๆ ตองการ
ปี 1985 ผมกับคิมภรรยาของผม ตกอับถึงขั้นไม่มีบ้านอยู่ งานก็ ไม่มีท�า
เงินก็มีเหลือติดบัญชีอยู่เพียงเล็กน้อย ส่วนบัตรเครดิตก็ใช้เต็มวงเงินจนหมด
เราต้องอาศัยรถยนต์ โตโยต้าของเราแทนบ้าน ใช้เบาะนั่งปรับเป็นที่นอน ผม
กับคิมต้องนอนในรถอยู่ร่วมสัปดาห์ เราสองคนเริ่มตั้งค�าถามกับชีวิตของ
ตัวเอง เราเป็นใคร ท�าไมเราถึงต้องมาเป็นแบบนี้ และชีวิตในวันข้างหน้าของ
เราจะเป็นอย่างไร
หลังจากนั้นสองสัปดาห์ เพื่อนคนหนึ่งทราบถึงปัญหาทางการเงินของ
เรา เธอจึงยื่นมือมาช่วยเหลือด้วยการชวนเราไปอาศัยอยู่ในห้องใต้ถุนบ้าน
ของเธอ ผมและคิมอาศัยอยู่ที่นั่นนานถึงเก้าเดือน ไม่มีใครรู้สถานภาพของ
เราสองคน เราใช้ชีวิตเหมือนปกติ จนวันหนึ่งที่ญาติรู้ข่าวของพวกเรา ทุกคน
ต่างถามเป็นเสียงเดียวกันว่า “ท�าไมไม่หางานท�า”
ครั้งแรกๆ ที่ถูกตั้งค�าถาม เราทั้งสองก็พยายามจะอธิบายเหตุผล แต่
นานวันเข้าก็เริ่มรู้ว่าไม่มีประโยชน์ เพราะคงไม่มีใครเข้าใจว่าท�าไมเราจึงไม่
อยากออกหางานท�า ที่จริงก็มีบางครั้งที่เราต้องออกไปท�างานบ้าง เพื่อแลก
กับเงินส�าหรับซื้ออาหารและน�้ามันรถ ทั้งเพื่อต่อชีวิตและเพื่อก้าวไปสู่
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จุดหมายข้างหน้า ต้องยอมรับตามตรงเลยว่า บางเวลาที่เราสองคนสับสนนั้น
ผมอดคิดถึงงานประจ�าที่มั่นคงและจ่ายเงินเดือนให้เราทุกสิ้นเดือนไม่ได้ แต่
เมื่อคิดถึงเป้าหมาย เราสองคนก็รู้ว่า “ความมั่นคงของงาน” ไม่ใช่สิ่งที่เรา
ต้องการ และนั่นคือแรงขับเคลื่อนที่ท�าให้เราใช้ชีวิตผ่านแต่ละวันไปได้
ยอมรับเลยว่า ปี 1985 เป็นปีที่เลวร้ายและเป็นปีที่แสนยาวนาน
ส�าหรับเราสองคน ผมบอกได้เลยว่า ถ้าใครพูดว่าเขาอยู่ได้ โดยไม่ต้องมีเงิน
แสดงว่าคนคนนั้นยังไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่ ช่วงที่ ไม่มีเงิน คิมกับผม
ทะเลาะกันบ่อยขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าความล�าบากและความหิวท�าให้คนเรา
อารมณ์เสียง่ายขึ้น และคนที่ต้องมารองรับอารมณ์เหล่านี้ก็หนีไม่พ้นคนที่อยู่
ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นเอง แต่ก็เพราะความล�าบากด้วยเหมือนกัน ที่ท�าให้ความ
สัมพันธ์ของเราผูกพันกันแน่นแฟ้นมากขึ้น เราสองคนตระหนักอยู่เสมอว่า
เราก�าลังท�าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไร เพียงแต่ยังมีความไม่แน่ใจอยู่บ้างว่าจะ
ไปถึงจุดหมายได้หรือไม่
ถ้าคิดจะหางานดีๆ เงินเดือนสูงๆ ความรู้ปริญญาตรีและความช�านาญ
ที่เราสองคนมี คงช่วยให้เราหางานได้ไม่ยากนัก แต่ก็อย่างที่บอก เราไม่
ต้องการ “งานที่มั่นคง” เราต้องการอิสรภาพทางการเงิน
จนกระทั่งปี 1989 เราทั้งสองคนกลายเป็นเศรษฐี หลายคนพูดว่าเรา
ประสบความส�าเร็จทางการเงิน แต่บอกได้เลยว่านีย่ งั ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ราฝัน ปี 1994
เป็นปีที่เราไม่ต้องท�างานอีกเลย ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร เราทั้งสอง
คนมี “อิสรภาพทางการเงิน” เมื่อคิมอายุ 37 ปี และผมอายุ 47 ปี

ไม่จ�าเป็นต้องใช้ “เงินต่อเงิน”
ผมเริ่มต้นบทนี้ด้วยการเล่าให้ฟังถึงช่วงชีวิตที่ผมตกระก�าล�าบากถึง
ขั้นไร้ที่อยู่อาศัย เพราะผมมักได้ยินหลายคนบอกว่า ถ้าอยากมีเงินมากขึ้น
คุณต้องมี “เงินมาต่อเงิน”
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ผมไม่เห็นด้วยกับค�ากล่าวข้างต้น ผมเองเปลี่ยนจากคนจรจัดไม่มีที่ซุก
หัวนอนในปี 1985 มาเป็นเศรษฐีในปี 1989 และมีอิสรภาพทางการเงินในปี
1994 ได้นั้น ไม่ใช่เพราะผมมีเงิน ผมเริ่มจากศูนย์ ไม่ใช่สิ ผมเริ่มจากติดลบ
เลยด้วยซ�้า เพราะตอนนั้นผมมีหนี้อยู่จ�านวนหนึ่ง และก็ใช่ว่าผมรวยขึ้นมา
เพราะผมมีการศึกษาที่ดี ผมผ่านวันคืนอันเลวร้ายนั้นมาได้ โดยไม่ได้ ใช้วิชา
ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนเลย ไม่ว่าจะเป็นแคลคูลัส ตรีโกณมิติ เคมี ฟิสิกส์
ภาษาฝรั่งเศส หรือวรรณคดีอังกฤษ
หลายคนประสบความส�าเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกโดยไม่ต้องเรียน
จบปริญญา อย่างเช่น โธมัส เอดิสัน ผู้ก่อตั้งเจเนอรัลอิเล็กทริก เฮนรี่ ฟอร์ด
ผู้ก่อตั้งฟอร์ดมอเตอร์ บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟต์ เท็ด เทอร์เนอร์
ผู้ก่อตั้งซีเอ็นเอ็น ไมเคิล เดลล์ ผู้ก่อตั้งบริษัทเดลล์คอมพิวเตอร์ สตีฟ จ็อบส์
ผู้ก่อตั้งแอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์ และราล์ฟ ลอเร็น ผู้ก่อตั้งบริษัทโปโล ปริญญา
อาจเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการประกอบอาชีพในสมัยก่อน แต่ในปัจจุบันคน
เหล่านี้ร�่ารวยและประสบความส�าเร็จด้วยการเป็นเจ้าของกิจการที่พวกเขา
สร้างขึ้น และนี่คือสิ่งที่ผมและคิมต้องการ

ถ้าไม่ ใช้เงิน แล้วต้องใช้อะไร?
ผมมักถูกถามเสมอว่า “ถ้าไม่ต้องใช้เงินต่อเงิน และโรงเรียนก็ ไม่เคย
สอนวิชาอิสรภาพทางการเงิน แล้วเราจะร�่ารวยและมีเงินมากขึ้นได้อย่างไร”
ค�าตอบของผมคือ “ความฝัน ความมุ่งมั่น ความพร้อมที่จะเรียนรู้
และความสามารถในการใช้สมองของคุณอย่างชาญฉลาด รวมไปถึงการรู้ว่า
คุณจะท�าเงินได้ดีที่สุดจากด้านไหนของเงินสี่ด้าน”
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“เงินสี่ด้าน” หมายถึงอะไร
อธิบายความหมายของ “เงินสี่ด้าน”
E (Employee)
- ลูกจ้าง
S (Small Business/Self-employed)
- เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก/
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
B (Big Business) - เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่
I (Investor)
- นักลงทุน

รายได้ของคุณมาจากด้านไหนของ “เงินสี่ด้าน”
เงินสี่ด้าน หมายถึงรายได้จากการท�างานสี่ประเภท ถ้าคุณมีรายได้
จากการรับเงินเดือน คุณคือ “ลูกจ้าง” ถ้าคุณมีรายได้จากการท�างานให้
ตัวเอง คุณคือ “ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” ถ้าคุณมีรายได้จากกิจการที่คุณเป็น
เจ้าของคุณคือ “เจ้าของธุรกิจ” และถ้าคุณมีรายได้จากการลงทุน หรือใช้เงิน
ท�าเงินให้มากขึ้น คุณคือ “นักลงทุน”
การท�าเงินจากแต่ละด้านใช้ความรู้ความช�านาญและวิธีคิดที่แตกต่าง
กัน คนบางคนที่ท�าเงินได้เก่งในบางด้าน ก็ใช่ว่าจะท�าเงินได้มากเมื่อต้องมา
อยู่ในด้านอื่นๆ
แม้เงินจะมีค่าเหมือนกันหมดไม่ว่าเราจะได้เงินมาจากอาชีพใดก็ตาม
แต่วิธีการที่ได้เงินมานั้นแตกต่างกันอย่างแน่นอน ลองพิจารณาตัวเองสิว่า
“รายได้ส่วนใหญ่ของคุณได้มาจากด้านไหน”
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เงินที่ได้จากแต่ละด้านนั้น ต้องใช้วิธีคิดและวิธีการที่แตกต่างกัน แม้
จะเป็นคนคนเดียวกัน เมื่อต้องอยู่ในด้านที่แตกต่างออกไป วิธีคิดก็จะเปลี่ยน
ไป การเปลี่ยนจากด้านหนึ่งไปสู่ด้านหนึ่งจึงไม่ต่างอะไรกับการเล่นกอล์ฟใน
ตอนเช้า แล้วต่อด้วยการชมบัลเลต์ ในตอนกลางคืนเลยทีเดียว

คุณสามารถหาเงินได้จากทั้งสี่ด้าน
คนเราแทบทุกคนมีความสามารถที่จะหารายได้จากช่องทางใดก็ ได้ ใน
สี่ประเภทนี้ การที่เราเลือกยึดอาชีพใดอาชีพหนึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้หลัก
ไม่ใช่เพราะพื้นฐานการศึกษาที่ ได้จากโรงเรียน แต่เป็นเพราะตัวตนของ
เรา อุปนิสัย ค่านิยม จุดแข็งจุดอ่อน และความสนใจ ที่ประกอบกันขึ้นเป็น
ตัวเรา สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ท�าให้เราเลือกมีรายได้จากแหล่งที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะเลือกอาชีพหรือแหล่งรายได้หลักไปแล้ว
แต่เราทุกคนก็ยังสามารถหารายได้จากด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น แพทย์อาจมี
รายได้หลักจากการเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลเอกชนหรือบริษัทประกัน หรือเป็น
ข้าราชการท�างานกับกระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นแพทย์ทหาร
แพทย์คนเดียวกันนี้นอกจากเป็นลูกจ้างแล้ว เขายังอาจมีรายได้จาก
อีกช่องทางหนึ่ง นั่นคือ การประกอบอาชีพอิสระโดยเปิดคลินิกที่บ้านหลังเลิก
งานและวันหยุด และจ้างพยาบาลประจ�าสักคนสองคนไว้คอยช่วยงาน หรือ
แพทย์คนนี้อาจจะชอบเป็นเจ้าของกิจการ โดยอาจสร้างโรงพยาบาลเล็กๆ
ขึ้น แล้วจ้างแพทย์ พยาบาล และพนักงานอื่นๆ มาประจ�าเพื่อท�างานแทน
ส่วนตัวเองท�าหน้าที่จัดระบบระเบียบ และอาจจะนั่งเป็นประธานหรือที่
ปรึกษา หรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาดูแลธุรกิจให้ทั้งหมดก็เป็นได้
และถ้าแพทย์คนนี้ต้องการเป็นนักลงทุน เขาก็สามารถหาเงินได้ จาก
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซื้อที่ดิน บ้าน ทรัพย์สินต่างๆ หรือพันธบัตร
ก็ ได้ เพราะฉะนั้น ใครจะมีอาชีพอะไร ท�างานที่ไหน ไม่ส�าคัญเท่ากับเขามี
รายได้จากด้านไหนบ้าง
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วิธีสร้างรายได้ที่แตกต่างกัน
ไม่วา่ จะเป็นการหารายได้ดว้ ยวิธกี ารไหนก็ตาม สิง่ ทีเ่ ป็นตัวก�าหนดก็คอื
ค่านิยมหลักของตัวเรา จุดแข็งจุดอ่อน และความใส่ใจที่อยู่ในตัวเราทุกคน
คนบางคนชอบเป็นลูกจ้าง ในขณะที่บางคนเกลียดการเป็นลูกจ้างจนแทบทน
ไม่ได้ บางคนชอบเป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ชอบเข้าไปท�าทุกอย่างด้วยตัวเอง
บางคนเป็นเจ้าของ แต่ชอบท�าทุกอย่างด้วยตัวเองก็มี บางคนชอบการลงทุน
ในขณะที่คนทั่วไปมองว่าเสี่ยง ทุกคนมีความเป็นลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ เจ้าของธุรกิจ และนักลงทุนอยู่ในตัวอย่างละนิดละหน่อย การที่คนเรา
จะประสบความส�าเร็จในทั้งสี่ด้านได้นั้น เราจะต้องรู้วิธีคิดและค่านิยมหลัก
ของคนแต่ละด้านให้ชัดเจน

ทั้งสี่ด้านมีทั้งคนรวยและคนจน
ไม่ว่าคุณจะเลือกอาชีพไหน หรือมีรายได้จากด้านใด จงจ�าไว้ว่า คุณมี
โอกาสที่จะเป็นได้ทั้งคนรวยและคนจนอยู่เสมอ คุณจะพบทั้งมหาเศรษฐีและ
คนล้มละลายได้จากทั้งสี่ด้าน ไม่มีด้านใดหรืองานใดที่ท�าแล้วรับประกันได้
หรอกว่าจะรวยแน่ๆ

แต่ละด้านไม่จ�าเป็นต้องเท่ากัน
เมื่อเข้าใจความแตกต่างของแต่ละด้าน คุณจะรู้ได้ทันทีว่า ด้านใด
ที่เหมาะที่สุดส�าหรับตัวคุณ ตัวอย่างเช่น ผมเลือกที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจใน
ด้าน B และนักลงทุนในด้าน I เพราะสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่า
อาชีพลูกจ้างในด้าน E และคนท�าอาชีพอิสระในด้าน S ไม่ได้รับสิทธิการ
ยกเว้นภาษีเท่ากับคนในด้าน B และ I ด้วยเหตุที่ผมเลือกเป็นเจ้าของธุรกิจ
และนักลงทุน ผมจึงมีรายได้มากขึ้น และเก็บเงินไว้ ได้นานกว่า โดยไม่
ต้องจ่ายภาษีเป็นจ�านวนมาก
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