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อาหารสมอง
เงินและความสุขจาก Adam Khoo
วีรกร ตรี เศศ
สองเรื องสําคัญในชีวิตมนุษย์คือการจัดการการเงินส่วนตัวและการเลี "ยงลูก แต่ทงสอง
ั"
เรื องซึงสําคัญทีสุดกลับไม่มีการสอนกันเป็ นเรื องเป็ นราว ดังนัน" เมือใครกล่าวถึงสองเรื องนี "อย่างน่าฟั ง
จึงสมควรนํามาเล่าต่อ
เมื อเร็ ว ๆ นี ผ" มได้ พ บข้ อ เขี ย นเรื องการจัดการเงิ นส่ว นตัวของ Mr. Adam Khoo
คนสิงคโปร์ ซึงเป็ นนักธุรกิจสําคัญคนหนึงของภูมิภาค ผมไม่ขอแปลคําต่อคํา แต่ขอเก็บเนื "อความแทน
หัวข้ อของสิงทีเขาเขียนชือ Power of Money
Khoo รู้ จกั เมืองไทยดีและเดินทางมาบ่อย ๆ มีอายุเพียง 26 ปี เป็ นมหาเศรษฐี ด้วย
ความสามารถของตนเอง
ถึงแม้ ว่าจะมีพ่อเป็ นมหาเศรษฐี ด้วยก็ตามที เขามีชือเสียงในความเก่ง
ด้ านการสือสารและการจัดการ เขาเป็ นมหาเศรษฐี ทีมีอายุน้อยสุดของสิงคโปร์ ในปั จจุบนั
เขาเริ มเล่าว่ามีคนพบเขานังเครื องบินในชันประหยั
"
ดและสงสัยว่าทําไมมหาเศรษฐี อย่าง
เขาจึงบินชันประหยั
"
ด เขาก็ตอบว่า “ก็เพราะนังแบบนี "แหละจึงทําให้ ผมเป็ นมหาเศรษฐี ”
Khoo บอกว่าคนจํานวนมากถูกล้ างสมองว่ามหาเศรษฐี ต้องใช้ Gucci / Hugo Boss /
ใส่นาฬิกา Rolex และนังเครื องบิน First Class และนีคือเหตุผลว่าทําไมคนจํานวนมากจึงไม่มีวนั รวย
ทังนี
" "เนืองจากพอมีเงินก็คิดว่าเป็ นเรื องธรรมดาทีจะต้ องใช้ จ่ายมากขึ "น ซึงจะทําให้ กลับไปสู่จดุ เริ มต้ นเก่า
คือความไม่รวย
ความจริ ง ของเศรษฐี สร้ างตั ว เองส่ ว นใหญ่ ก็ คื อ เขามั ธ ยั ส ถ์ (frugal) กั น ทั ง" นั น"
จะใช้ จ่ายเงิ นเฉพาะสิงที จํ าเป็ นและมี คุณค่า นี คือเหตุผลว่าทํ าไมคนเหล่านี จ" ึงสามารถสังสมและเพิม
ความรํ ารวยได้ อีกหลายเท่าอย่างรวดเร็ ว
ตลอดระยะเวลา 7 ปี ทีผ่านมา เขาออมได้ ร้อยละ 80 ของรายได้ แต่ปัจจุบนั เขาออมได้
เพียงร้ อยละ 60 (มีภรรยาและลูกสองคน แม่ยาย คนใช้ 2 คน ฯลฯ ทีต้ องดูแล) แต่ถึงกระนันก็
" ยงั สูงกว่า
คนส่วนใหญ่ทีออมได้ เพียงร้ อยละของ 10 ของรายได้ (ถ้ าโชคดีพอ)
ตัวเขาปฏิเสธทีจะซื "อตัวe First Class ซื "อเสื "อเชิ "ตตัวละ 15,000 บาท เพราะคิดว่าเป็ น
การสูญเปล่าของเงิน แต่เขายินดีทีจะจ่ายเงิน 40,000 บาทส่งลูกสาวอายุ 2 ขวบ เข้ าหลักสูตรฝึ กพูดและ
การแสดงโดยไม่ลงั เลใจเลยแม้ แต่น้อย

-2ในการพบปะกับเหล่าเศรษฐี ซึงมี อายุตํากว่า 40 ปี (มี รายได้ จากธุรกิ จไม่ตํากว่าปี ละ
30 ล้ านบาท) เขาพบว่าพวกเศรษฐี ทีสร้ างตัวเองคิดเหมื อนเขา หลายคนมี ทรั พ ย์ สินสุทธิ มากกว่า
150 ล้ านบาท แต่บิน Economy Class ขับรถ Toyota หรื อ Nissan ไม่ใช้ Audis
BMW’s หรื อ
Mercedes Benz
เขาพบว่าพวกที ไม่ เ คยต้ องทํ า งานหนักสร้ างธุ รกิ จ จนสู่ความรํ ารวยคื อผู้ทีใช้ จ่ ายเงิ น
สนุกมือ ราวกับว่าจะไม่มีวนั พรุ่งนี " ทีเป็ นอย่างนี "ก็เนืองจากพวกเขาไม่เคยต้ องสร้ างอะไรจากจุดเริ มต้ น
ดังนัน" พวกเขาจึงไม่เห็นคุณค่าของเงิ นอย่างแท้ จริ ง และนี คือเหตุผลว่าเหตุใดความมังคังจึงยากที จะ
คงทนถึงชัวคนทีสาม
เขาขอบคุณ พ่อเขาที ไม่ไ ด้ ใ ห้ เงิ นเขาแม้ แ ต่เ ซ็นต์เดี ยวในการก่อร่ างสร้ างธุรกิ จของเขา
เพราะพ่อเขามองทะลุวา่ เขาจะเห็นคุณค่าของเงินต่างออกไปหากเขาสร้ างธุรกิจขึ "นมาด้ วยตัวของเขาเอง
Khoo เล่าต่อไปว่ามีคนถามเขาว่า “แล้ วจะมีประโยชน์อะไรถ้ าหาเงินได้ มากมายแล้ วไม่
หาความสุขจากมัน?” คําตอบของเขาก็คือเขาไม่เคยพบความสุขทีแท้ จริ งเลยจากการซื "อสินค้ าแบรน
แนม เพชรนิลจินดา หรื อนัง First Class อย่างไรก็ดถี ึงแม้ วา่ การซื "อบางสิงอาจทําให้ มีความสุข แต่มนั ก็
เกิดขึ "นไม่นานและไม่คงทน
ความสุขจากวัตถุนิยมไม่มีวนั คงทน มันเพียงให้ ความสุขชนิดเยี ยวยาประเดีeยวเดียว
(Quick Fix) เท่านัน" หลังจากนันก็
" จะรู้สกึ เบือเซ็ง และต้ องซื "ออีกเพราะคิดว่าจะทําให้ มีความสุข เขาคิด
ว่าถ้ าเขาต้ องการวัตถุเพือทําให้ เขามีความสุขแล้ ว เขาคงจะมีชีวิตทีค่อนข้ างเศร้ าและเป็ นชีวิตทีไม่ร้ ู สึกว่า
”เต็ม” เป็ นแน่
สิงที ทํ าให้ เขามี ความสุขก็ คือการเห็นลูกหัวเราะ เล่น และเรี ยนรู้ อย่างรวดเร็ ว เขามี
ความสุขเมือเห็นบริ ษัทและเพือนร่ วมงานของเขาขยายงานมากขึ "นไปยังหลายประเทศ สิงทีทําให้ เขามี
ความสุขอย่างแท้ จริ งก็คือเมือเขาอ่านอีเมล์ทีส่งมาถึงเขาและบอกว่าหนังสือและการพูดของเขาสร้ างแรง
บันดาลใจให้ ชีวิตของใครบางคน ความรู้ สึกดี ๆ อย่างนี "อยู่กับเขานาน และมากกว่าความสุขทีได้ รับ
จากการเป็ นเพียงเจ้ าของนาฬิกา Rolex
ประเด็นทีเขาเน้ นก็ คือ ความสุขต้ องมาจากการทํางานที สําคัญของชีวิต ไม่ว่าจะเป็ น
การสอน สร้ างบ้ าน ออกแบบ ค้ าขาย ชนะการแข่งขัน ฯลฯ ส่วนเงินนันเป็
" นเพียงผลพลอยได้ เท่านัน"
เขาบอกว่าถ้ าคุณเกลียดสิงทีคุณกํ าลังทําอยู่และพึงเงินทีหามาได้ ว่าจะเป็ นตัวทําให้ เกิด
ความสุขจากการทีได้ ใช้ มนั ซื "อข้ าวของ เขาก็คดิ ว่าคุณกําลังใช้ ชีวิตทีไร้ ความหมายอย่างสิ "นเชิงโดยแท้
หมายเหตุตอนจบก็ คือ Khoo เขี ย นหนัง สื อ ขายดี ชื อ “Secrets of Self-Made
Millionaires” / “ I am gifted, So Are You” / “How to Multiply your Child’s

-3Intelligence” ฯลฯ เขาเป็ นวิทยากรอบรมทีมีชือเสียงมาก เขาทําธุรกิจเกียวการศึกษาโดยเฉพาะเรื อง
การฝึ กอบรมสัมมนา การจัด Event และโฆษณา ฯลฯ
หนังสือของเขาขายดีมาก และเต็มไปด้ วยสาระน่าคิด สํ าหรั บคนอายุ 26 ปี Adam
Khoo นันไม่
" ธรรมดาแน่นอน

เครื+ องเคียงอาหารสมอง
นํ "าท่วมใหญ่ของบ้ านเราครัง" นี " ทําให้ เรารู้จกั อะไรหลายอย่าง (1) งูเขียวมีพิษฆ่าคนตาย
ได้ ก็มี ในโลก (2) เดินยํ านํ า" ท่วมในซอยอาจโดนสิ งมี ชี วิตเล็ กสุดที มองไม่เ ห็ นสอดแทรกเข้ าไปในที
อั น พึ ง สงวน (อย่ า งยิ ง) ของหญิ ง ได้ พร้ อม ๆ กั บ ที อาจโดนจระเข้ งั บ น่ อ งได้ ในเวลาเดี ย วกั น
(3) สามารถเปลียนทางด่วนเป็ นลานจอดรถได้ โดยไม่โดนใบสัง (4) ลอยกระทงได้ โดยไม่ต้องเดินกีก้ าว
(5) ตํารวจจราจรบางแห่งและตํารวจบนทางด่วนแปรร่างเป็ นนินจาได้ อย่างน่าอัศจรรย์ (6) มอเตอร์ ไซค์
ปากซอยทีรู้จกั คุ้นเคยกันกลายเป็ นผีปอบได้ ข้ามวันเมือนํ "าท่วมมาถึง (7) ไม่มีใครในประเทศสารขันธ์ ร้ ู จริ ง
เรื องนํ "าท่วมใหญ่ครัง" นี " แต่ละคนรู้ แต่ละส่วนเหมือนจิ{กซอว์ แต่เมือจะเอามาต่อกันแล้ วปรากฏว่าต่อกัน
ไม่ได้ (8) คนไทยมีนํ "าใจดียงั มีอีกมากในประเทศของเรา (9) วิกฤตครัง" นี "เป็ นโอกาสให้ เยาวชนจํานวน
มากได้ เรี ยนรู้ความหมายของคําว่าจิตอาสาอย่างแท้ จริ ง (10) อุปสรรคอะไร ๆ ในชีวิตก็ดเู ล็กลงเมือเทียบ
กับปั ญหาจากนํ "าท่วมครัง" นี "

นํา. จิม. อาหารสมอง
No act of kindness, no matter how small, is ever wasted
ความเมตตาใดก็ตาม ไม่วา่ จะน้ อยเพียงใด จะไม่เป็ นการสูญเปล่าไปเด็ดขาด
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