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คำ�นำ�

หลายปีมาแล้วที่หนังสือ Rich Dad Poor Dad หรือ พ่อรวยสอนลูก 

โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ วางจ�าหน่ายและเผยแพร่ออกสู่สายตาคนทั่วโลก 

จากปี 1997 ถึงปัจจุบัน ก็นับเป็นเวลาเกิน 20 ปีเข้าให้แล้ว

ถึงวันนี้ไม่มีใครสงสัยในแนวคิดของพ่อรวยอีกต่อไปแล้ว จะเหลือ

ก็แต่เพียงค�าถามที่ว่า “หลักการดีนะ แล้วยังไงต่อ” หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็

คือ “ฉันคิดว่าฉันเข้าใจหลักการนะ แล้วหากจะเริ่มต้นเป็นขั้นเป็นตอนล่ะ  

ฉันต้องท�าอย่างไร”

ผมค่อนข้างมัน่ใจว่า หนงัสอื “เลอืกทีจ่ะรวย” หรอื You Can Choose  

to Be Rich เล่มนี้ คือค�าตอบ เพราะเท่าที่ได้อ่าน เนื้อหาตรงกับความ

ต้องการของผูท่ี้ตัง้ค�าถามข้างต้น เป็นเหมอืนไกด์ช่วยน�าทางให้คณุก้าวข้าม

ชีวิตการเงินเดิมๆ ไปสู่อนาคตการเงินใหม่ แบบ Step by Step

เริ่มจาก เปลี่ยนความคิด (ที่คนเขาบอกกันว่าเปลี่ยนแล้วชีวิตจะ

เปลี่ยน) ว่า คนที่ประสบความส�าเร็จทางการเงินเขาคิดกันอย่างไร เขา

กลัวอะไร เขาต้องเปลี่ยนอะไร ไปยันถึงการปฏิบัติตัวทางการเงินที่ถูกต้อง

อาจด้วยเพราะหนงัสือเล่มนี ้พัฒนามาจากคอร์สสมัมนาของโรเบร์ิต 

ทีผ่มเองกเ็คยได้เรยีนมาเมื่อสบิกว่าปีก่อน หนงัสอืจงึท�าขึน้มาเพื่อตอบโจทย์

คนที่ก�าลังมองหา “วิธีการ” ได้เป็นอย่างดี



ถ้าเลือกที่จะรวยแล้ว อ่านเล่มนี้แล้วจะรวยมั้ย

ค�าตอบคือ ไม่… ตราบใดก็ตามที่การ ปฏิบัติ อย่างเข้มข้นและมีวินัย

ยังไม่เกิด 

อ่านแล้วท�า ค่อยๆ ท�า จะยิ่งพัฒนาความคิด ท�าแล้วคิด คิดแล้วท�า 

ซ�้าไปซ�้ามา ...แบบนี้ต่างหากถึงจะส�าเร็จ

ขอให้หนงัสอืเล่มนีน้�าทางคณุ และขอเป็นก�าลงัใจให้กบัคณุผูอ่้านทกุ

คนที่ตัดสินใจ “เลือก” ที่จะรวยครับ

                                     จักรพงษ์ เมษพันธุ์

                                    THE MONEY COACH
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วตินัน้เป็นเรื่องของการเลอืก ตอนทีผ่มอายุเก้าขวบ ผมได้ตดัสนิใจ 

เลือกที่จะรวย ผมมีพ่ออยู่สองคน พ่อรวย และพ่อจน พ่อจนคือ

พ่อที่แท้จริงของผม ท่านได้รับการศึกษาที่สูงถึงระดับดอกเตอร์ 

ส่วนพ่อรวยเป็นเพื่อนรกัของพ่อผม ท่านเรยีนไม่จบมธัยม พ่อทัง้สองประสบ

ความส�าเรจ็ในสายอาชีพจากการท�างานหนกัตลอดชวีติ และพ่อทัง้สองมรีาย

ได้เป็นกอบเป็นก�า แต่คนหนึ่งต้องต่อสู้เรื่องการเงินอยู่ตลอดเวลา ส่วนอีก

คนหนึ่งกลายเป็นคนท่ีร�่ารวยมากท่ีสุดในฮาวาย คนหนึ่งจากไปโดยทิ้งเงิน

หลายสิบล้านดอลลาร์ไว้ ให้กับครอบครัว องค์กรการกุศล และโบสถ์ อีก

คนจากไปโดยทิ้งหนี้สินเอาไว้ ให้คนข้างหลัง พ่อทั้งสองได้สอนและให้ค�า

แนะน�ากบัผม แต่พวกท่านไม่ได้สอนเรื่องเดยีวกนั พวกท่านทัง้คูม่คีวามเชื่อ 

ในเรื่องของการศึกษาหาความรู้อย่างมาก แต่ก็ไม่ได้แนะน�าให้ผมลงเรียน

ในหลักสูตรเดียวกัน

ถ้าหากว่าผมมีพ่อเพียงคนเดียว ผมคงจะต้องเลือกที่จะยอมรับหรือ

ปฏิเสธค�าแนะน�าของท่าน แต่การมีพ่อสองคนนั้นแสดงให้ผมมองเห็นถึง

มุมมองและทางเลือกที่แตกต่างกัน ทางหนึ่งคือทางของคนรวย อีกทาง

หนึ่งคือทางของคนจน

แทนทีผ่มจะเลอืกยอมรบัหรอืปฏเิสธค�าแนะน�าของพ่อคนใดคนหนึง่ 

ผมพบว่าตวัเองคดิมากกว่านัน้ ผมเปรยีบเทยีบความคดิของทัง้คู ่และเลอืก

ทางเลือกของตัวผมเอง แต่ปัญหามีอยู่ว่าในตอนนั้นพ่อท่ีรวยนั้นยังไม่รวย 

และพ่อที่ยากจนนั้นก็ยังไม่จน ทั้งคู่เพิ่งจะเริ่มต้นในสายอาชีพของตัวเอง 

บทนำา
คิดแบบคนรวย

ชี
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และทั้งคู่ต้องต่อสู้เร่ืองเงินและครอบครัว แต่พ่อทั้งสองมีสิ่งที่ต่างกันคือ 

พวกท่านมีมุมมองต่อเรื่องของเงินที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ตอนผมอายุเก้าขวบ ผมเลอืกทีจ่ะไม่ฟังค�าแนะน�าของพ่อจน ถึงแม้ว่า

ท่านจะเป็นคนที่ได้รับใบปริญญาทุกระดับของวิทยาลัยก็ตาม ผมตัดสินใจ

ที่จะฟังและเรียนรู้เรื่องเงินจากพ่อรวย หรือจะพูดอีกอย่างหน่ึงว่า ผมได้

เลือกที่จะร�่ารวย และบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากท่านก็คือ บทเรียนที่อยู่ใน

มือของคุณตอนนี้

เมื่อตอนท่ีเรายังเป็นเด็ก โดยปกติแล้วทางเลือกนั้นจะถูกเลือกมา

ให้เรา แต่เมื่อเราโตเป็นผู้ ใหญ่ เราจะได้เรียนรู้ที่จะเลือกหนทางของตัวเรา 

เอง ซึ่งเป็นการเลือกที่มีกระบวนการที่ช้า มั่นคง เต็มไปด้วยความยินด ี

และขุ่นข้องหมองใจ

ตอนนีถ้งึเวลาแล้วทีค่ณุจะต้องตดัสนิใจเรื่องทีเ่ป็นหนึง่ในสิง่ท่ีส�าคญั

ที่สุดในชีวิตของคุณ นั่นก็คือ การตัดสินใจว่าจะเข้าควบคุมการเงินของตัว 

คุณเองหรือไม่ แล้วท�าไมมันจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ นั่นเป็นเพราะว่าหากคุณ 

ตดัสนิใจเข้าควบคมุการเงนิของคุณ มนัจะมอบพลังให้แก่คณุในการสร้างชวีติ

ใหม่ แท้จรงิแล้วการเลอืกนีค้อืการตดัสินใจท่ีเลก็น้อยเท่านัน้ การตดัสนิใจที่

จะเปลีย่นแปลงอนาคตทางการเงนินัน้เป็นเพยีงแค่การเริม่ต้น การตดัสนิใจ 

ที่จะตามมาก็คือ การตัดสินใจที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆ วันที่คุณ

ลืมตาตื่นขึน้มา ซึง่นีเ่ป็นส่ิงทีส่�าคัญและส่งผลกระทบมากกว่า คณุจะสามารถ

มองเห็นและท�ามันไปจนสุดทางได้หรือเปล่า

บทเรยีนของพ่อรวยนีค้อืแผนผงัทีจ่ะน�าคณุไปสูช่วิีตใหม่ คุณจะได้เดิน

ทางผ่านหนังสือทั้งหมดสามส่วน ผ่านภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยไอเดียเกี่ยว

กับความร�่ารวย ข้อมูลที่จะน�าไปใช้ได้จริง และแบบฝึกหัดที่ถูกออกแบบมา

เพื่อช่วยชีท้างสว่างให้แก่คณุ ไม่ใช่เพยีงเพื่อตดัสนิและก�าหนดทศิทางให้กบั

คุณ ใน ภาคที่ 1 “คิดแบบคนรวย” คุณจะได้ฉีกกฎความคิดแบบเดิมๆ และ

เปิดรับความคิดใหม่ที่มีพลังในการขับเคลื่อนคุณขึ้นไปยังหนทางสู่อิสรภาพ 
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ทางการเงิน ใน ภาคที่ 2 “เรียนรู้ ในสิ่งที่คนรวยรู้” คุณจะได้ซึมซับความรู้ที่

จ�าเป็นในการก้าวเดินไปบนเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน และใน ภาคที่ 3 

“ท�าสิง่ทีค่นรวยท�า” คุณจะได้ท�าตามรายละเอยีดในบทเรยีนทีถ่กูเตรยีมเอา

ไว้เพื่อช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมาย

แต่ก่อนอื่น มนัถงึเวลาแล้วทีค่ณุจะต้องคดิถงึสถานะทางการเงนิของ

คุณอย่างจริงจัง ในหน้ากระดาษที่คุณก�าลังจะได้เปิดอ่านต่อไปนี้ คุณจะได้

เผชญิหน้ากบัความกลวั อปุนสิยัทางความคดิทีซ่�า้ซากของคณุ และอปุสรรค 

อื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ ซึ่งมันคอยท�าหน้าที่กีดขวางไม่ให้คุณก้าวไปข้างหน้าจนถึง

ตอนนี้ คุณจะได้รู้ถึงจุดแข็งและความช่ืนชอบของคุณ สิ่งเหล่านี้เป็นของ

คุณมาโดยตลอดเพียงแต่คุณไม่เคยได้รับรู้ พลังของมันนั้นสามารถน�าทาง

ให้คุณออกจากเขาวงกตทางการเงินนี้ได้ และคุณยังจะได้พบกับความคิด

ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องของเงิน ความคิดที่มีไว้เพื่อควบคุมจุดแข็งภายในและ

ช่วยน�าทางให้คุณไปยังถนนที่มุ่งหน้าไปสู่ความฝันของคุณ

พ่อรวยบอกว่า “พวกเราทุกคนล้วนมีพลังในการเลือก พ่อเลือกที่จะ

รวย และพ่อเลือกหนทางนั้นทุกวัน” ขอแสดงความยินดีด้วย! คุณได้เลือก

หนทางที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางด้านการเงิน และมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะ

ต้องลงมือท�าด้วยความมุ่งมั่น

“มีถนนสองสายท่ีแตกต่างกนัทอดยาวเข้าไป
ในป่า และฉันเลอืกเดนิบนเส้นทางทีม่คีนเดนิ
น้อยกว่า และนัน่ได้สร้างความแตกต่างทีเ่กดิ
ขึ้นทั้งหมด”
                      โรเบิร์ต ฟอร์สต์



เปลี่ยนความคิด

บทที่ 1

ชีวิตเปลี่ยน

เราทุกคนล้วนมีพลังที่จะเลือก
ผมเลือกที่จะรวย

และผมเลือกทางนั้นทุกวัน
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ณก�าลังเริ่มลงมืออ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะว่าคุณต้องการท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงชีวิต แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือเปลี่ยนชีวิต คุณ

ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณเสียก่อน ความคิดและความ

เชื่อของคุณเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกมานาน นานจนคุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ�้าว่ามัน

เข้ามาสร้างความทุกข์ทางด้านการเงินให้คุณมากแค่ไหน ถ้าคุณคาดหวัง

ให้อิสรภาพทางการเงินมาถึง การรู้เท่าทันความคิดจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ในบท

นี้ คุณจะได้เรียนรู้ถึงชุดความคิดที่อยู่ในทัศนคติของคุณ คุณจะได้เรียนรู้

ว่า ความคิดใดที่ผลักคุณไปข้างหน้า และความคิดใดที่ฉุดรั้งคุณเอาไว้ คุณ

จะได้พบกับขุมทรัพย์ของแนวคิดใหม่ๆ ที่มีพลังในการน�าทางคุณไปในเส้น

ทางทีแ่ตกต่าง ลกึลงไปในเส้นทางสูอ่สิรภาพทางการเงนิ คณุสามารถเลอืก

หรือไม่เลือกที่จะเดินตามเส้นทางนี้ก็ได้ มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ

คุณก�าลังคิดอะไรอยู่
เมื่อคุณมองเข้าไปในกระจก คุณพูด

กับตัวเองว่าอย่างไร คุณก�าลังก่นด่าตัวเอง

ด้วยค�าวิจารณ์ เช่น “ฉันอ้วนเกินไป” หรือ 

“ฉันก�าลังแก่ลงทุกวัน” หรือเปล่า หรือคุณ

ยืนหยัดอย่างมั่นใจ และพูดว่า “ฉันนี่มันดู

ดีจริงๆ” กระจกสะท้อนสิ่งต่างๆ มากกว่าที่

ดวงตาทั้งสองข้างของคุณจะมองเห็น มัน

สะท้อนความคิดของคุณ ความเชื่อของ

คุณ และจิตวิญญาณของคุณ ลองเงี่ยหูฟังเสียงของความคิดที่ออกมาจาก

จิตวิญญาณของคุณดู มันเป็นความคิดแง่ลบหรือเปล่า คุณจะไม่สามารถ

เดินทางไปบนถนนสู่ความร�่ารวยได้เลย ถ้าคุณยอมให้ความคิดลบๆ เช่น

นั้นกักขังคุณเอาไว้

คุ

เคล็ดลับพ่อรวย 
ไม่มอีะไรทรงพลังมากกวา่

ความคิดใหม่ๆ ที่มา
ถูกเวลา และไม่มีอะไร

อ่อนแอไปกว่าคนบางคน
ที่ยังคงคิดแบบเดิมๆ
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“The Nattering Nabobs of Negativism”
ครั้งหนึ่งบุคคลที่เป็นที่รู้จักดีในโลกของการเมือง ได้ประกาศวลี “The 
Nattering Nabobs of Negativism” ขึ้น เพื่อใช้อ้างอิงถึงผู้ที่ชอบพูด
ปฏเิสธจนเป็นนสิยั ผูค้นมกัจะคดิข้อแก้ตวัมากมายว่าเหตใุดพวกเขาจงึไม่
เลอืกความมัง่คัง่ นัน่เป็นข้อแก้ตัวท่ีบ่งบอกได้ถึงความคดิภายในของพวก
เขา มากกว่าความยากล�าบากทีต้่องเผชญิเพื่อได้มาซึง่ความมัง่คัง่เสยีอกี 
แล้วคุณเป็นพวก Nattering Nabobs of Negativism หรือเปล่า ลอง
มองดูที่ข้อแก้ตัวเหล่านี้ มีข้อแก้ตัวใดที่ฟังดูคุ้นหูบ้างไหม

“ฉันไม่สามารถทิ้งเงินเดือนของฉันได้หรอก”

“ลงทุนเหรอ เธออยากให้ฉันเสียเงินทั้งหมดไปหรือยังไง ”

“ฉันไม่มีเงินพอที่จะลงทุนหรอกนะ”

“ฉันเคยลองมาแล้ว มันไม่มีวันได้ผลหรอก”

“ฉันไม่จ�าเป็นที่จะต้องรู้วิธีอ่านงบการเงินหรอก ฉันเอาตัวรอดได้”

“ก็ฉันมันโง่นี่”

“สามีของฉันไม่มีวันท�ามันแน่นอน”

“ภรรยาของผมคงไม่มีวันเข้าใจ”

“เพื่อนของฉันจะว่ายังไงเนี่ย”

“ฉันยังอายุน้อยอยู่ ยังมีเวลาเหลืออีกเยอะ”

“มันสายเกินไปแล้วส�าหรับฉัน”

“คุณท�ามันไม่ได้หรอก”
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ลองคุยกับความคิดของคุณดู

ถ้าคณุเป็นพวกที่ให้ความคดิแง่ลบอาศยัอยู่ในตวัคณุ คณุจ�าเป็นต้อง

เข้าใจว่า ความหมายทีแ่ท้จรงิของพวกมนัคอือะไรกนัแน่ ยกตวัอย่างเช่น ถ้า

คณุบอกกบัตวัเองว่า “ฉนัไม่สามารถลาออกจากงานเพื่อมาเริม่ธรุกจิของฉนั

เองได้หรอก ฉนัยงัมหีนีส้นิและครอบครวัทีต้่องดแูล” อนัทีจ่รงิแล้ว คณุอาจ

จะพูดว่า “ฉันไม่มเีวลา และฉนัเหนื่อยเกนิกว่าท่ีจะเร่ิมเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ” ก็ได้

ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเจาะลึกลงไป และเปิดโปงความจริงทั้งหลาย

ในตัวคุณ จดถ้อยค�าแง่ลบที่คุณชอบกระซิบบอกตัวเองลงไปด้านล่าง และ

หลังจากที่คุณใช้เวลาไตร่ตรองข้อความเหล่านั้นอย่างซื่อสัตย์กับตัวเอง จง

บันทึกความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ถ้อยค�าเหล่านั้น 

ความคิดแง่ลบ ความจริงที่ซ่อนอยู่

ตัวอย่าง : “ฉันท�ามันไม่ได้หรอก” ตัวอย่าง : “ฉันกลัวที่จะลองท�ามัน”

บางครั้งเราก็ปล่อยให้ถ้อยค�าแง่ลบวนเวียนอยู่ในหัวซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

ราวกับบทสวดที่ไม่มีวันจบสิ้น เม่ือคุณรู้ความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ภายใต้

ถ้อยค�าแง่ลบเหล่านี้ ลองพูดโต้ตอบกับมัน ลองเริ่มที่จะโต้เถียงกับตัวเอง 

และลองคิดหาหนทางที่จะตอบโต้พวกมันในแต่ละถ้อยค�า
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ถ้าคุณไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรที่เหนี่ยวรั้งคุณเอาไว้ ให้จดบันทึก

ความคิดของคุณต่อไป เมื่อคุณเริ่มมองเห็นความคิดแง่ลบของคุณชัดเจน

ขึ้น ให้กลับมาท�าแบบฝึกหัดน้ีอีกคร้ัง อย่าปล่อยให้ความคิดที่ถูกฝังอยู่ใน

ตัวคุณ บั่นทอนก�าลังและแรงจูงใจของคุณ เปิดโปงมันออกมา ปลดปล่อย

ตัวคุณเอง และมุ่งต่อไปข้างหน้า

ดูแลเอาใจใส่ตัวตนที่ดีขึ้นของคุณ
ตอนน้ีคุณได้ลบความคดิทีค่อยปิดกัน้หนทางออกไปแล้ว ให้ลองนกึถงึ

อปุนสิยัในแง่บวกทีจ่ะคอยขบัเคลื่อนคณุไปข้างหน้าในหนทางของการค้นหา

อสิรภาพทางการเงนิ ต่อไปนีค้อืจดุแขง็ท่ีคนประสบความส�าเรจ็ในธรุกจิและ

การลงทุนทุกคนมีเหมือนๆ กัน

 • วิสัยทัศน์ – ความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น

 • ความกล้าหาญ – ความสามารถในการลงมือท�าแม้ยังมีความกลัว

 • ความคิดสร้างสรรค์ – ความสามารถในการคิดนอกกรอบ

 • ความเชื่อมัน่ในตัวเอง – ความสามารถในการอดทนต่อค�าวพิากษ์

วิจารณ์

 • การควบคุมตัวเอง – ความสามารถในการยับยั้งความพึงพอใจ

ลองมองไปยงัผูค้นรอบตวัคุณท่ีแสดง

ให้เห็นจุดแข็งเหล่านี้ จงพยายามเลียนแบบ

พวกเขา และอย่าลืมมองเข้าไปภายในตวัคณุ

เองด้วยว่า ในชีวิตของคุณ คุณเคยแสดง

ลักษณะนิสัยเหล่านี้หรือเปล่า จงเอาใจใส่

ผู้คนเหล่านี้ และยอมให้พวกเขาเข้ามาใน

ชีวิตการเงินของคุณ

เคล็ดลับพ่อรวย 
“โชคดี” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

เมื่อโอกาสมาเจอกับ 
การเตรียมพร้อมที่ดี
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เตรียมตัวส�าหรับโอกาสที่จะเข้ามา
มาถึงตอนนี้ คุณได้มุ่งความสนใจไปยังความคิดภายในของคุณ ซึ่ง

คุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงมัน แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อความคิดภายในของ

คุณมาเจอกับโลกภายนอกซึ่งคุณแทบจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย ใน

ความเป็นจริงแล้ว คุณมีความสามารถที่จะความคุมโลกใบนี้ได้มากกว่า

ที่คุณคิด มีค�ากล่าวที่ว่า “โชคดี เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโอกาสมาเจอกับการ 

เตรียมพร้อมที่ดี”

 ลองจินตนาการถึงผู้ชายสองคนที่ก�าลังเดินไปตามถนนในวันที่มีลม

แรง มกีระดาษแผ่นหนึง่ถกูลมพดัมาตามทางเดนิและมาหยดุอยูต่รงหน้าของ

ผู้ชายคนแรก และปลิวต่อไปยังผู้ชายคนที่สอง ผู้ชายคนแรกไม่สนใจที่จะ

มองเศษกระดาษนัน้เลย สายตาของเขาจ้องไปยังตกึด้านหน้าเท่านัน้ ผูช้าย

คนทีส่องหยบิกระดาษแผ่นนัน้ขึน้มาแล้วคลีอ่อก เขาพบว่ามันเป็นธนบัตรใบ

ละ 20 ดอลลาร์ เขาจึงเก็บมันขึ้นมา ค�าถามคือ ผู้ชายคนที่สองโชคดีกว่า

งั้นหรือ ไม่ใช่แน่นอน โอกาสที่เหมือนกันได้ผ่านเส้นทางของชายทั้งคู่ แต่มี

เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่เตรียมพร้อมจะท�าอะไรสักอย่างกับมัน

 หากมองเรื่องนีเ้ป็นเรื่องทางด้านการเงนิ มันส�าคญัมากทีค่ณุจะต้อง

เปิดตาและเปิดหูของคุณอยูต่ลอดเวลา คุณจะต้องรูว่้าคณุก�าลงัอยูท่ีจ่ดุไหน 

ด้วยวธินีีเ้ท่านัน้คณุจงึจะมองเหน็โอกาสเมื่อมนัผ่านเข้ามาในเส้นทางของคุณ

ยุคสมัยใหม่
 ในมมุมองทีก่ว้างขึน้ มนัส�าคญัท่ีคณุจะต้องรูว่้าคณุอยู่ในส่วนไหนของ

ประวัตศิาสตร์และโลกอนักว้างใหญ่นี ้การเดินทางโดยเรอืของ ครสิโตเฟอร์ 

โคลัมบัส ในปี 1492 สุดท้ายแล้วได้น�าไปสู่การเริ่มต้นของยุคอุตสาหกรรม 

ประวัติศาสตร์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ ในจุดสูงสุดของยุค

อุตสาหกรรม คนอย่าง เฮนรี ฟอร์ด และ โทมัส เอดิสัน ได้กลายเป็น 

มหาเศรษฐ ีผมเชื่อว่าการล่มสลายของก�าแพงเบอร์ลนิในปี 1989 ประมาณ 
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