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อาหารสมอง 
เงนิและความสุขจาก Adam Khoo 

 

       วีรกร  ตรีเศศ 
 
  สองเรืองสําคญัในชีวิตมนษุย์คือการจดัการการเงินส่วนตวัและการเลี "ยงลกู    แตท่ั "งสอง
เรืองซึงสําคญัทีสุดกลบัไม่มีการสอนกันเป็นเรืองเป็นราว   ดงันั "น เมือใครกล่าวถึงสองเรืองนี "อย่างน่าฟัง   
จงึสมควรนํามาเลา่ตอ่ 
  เมือเร็ว ๆ นี "ผมได้พบข้อเขียนเรืองการจัดการเงินส่วนตัวของ Mr. Adam Khoo              
คนสิงคโปร์ซึงเป็นนกัธุรกิจสําคญัคนหนึงของภูมิภาค   ผมไม่ขอแปลคําต่อคํา   แต่ขอเก็บเนื "อความแทน
หวัข้อของสิงทีเขาเขียนชือ  Power of Money  
  Khoo รู้จกัเมืองไทยดีและเดินทางมาบอ่ย ๆ      มีอายเุพียง 26 ปี     เป็นมหาเศรษฐีด้วย
ความสามารถของตนเอง       ถึงแม้ว่าจะมีพ่อเป็นมหาเศรษฐีด้วยก็ตามที    เขามีชือเสียงในความเก่ง 
ด้านการสือสารและการจดัการ   เขาเป็นมหาเศรษฐีทีมีอายนุ้อยสดุของสิงคโปร์ในปัจจบุนั 
  เขาเริมเล่าว่ามีคนพบเขานังเครืองบินในชั "นประหยดัและสงสยัว่าทําไมมหาเศรษฐีอย่าง
เขาจงึบนิชั "นประหยดั  เขาก็ตอบวา่  “ก็เพราะนังแบบนี "แหละจงึทําให้ผมเป็นมหาเศรษฐี” 
  Khoo บอกว่าคนจํานวนมากถกูล้างสมองว่ามหาเศรษฐีต้องใช้ Gucci /  Hugo  Boss /     
ใส่นาฬิกา Rolex และนังเครืองบิน First Class และนีคือเหตผุลว่าทําไมคนจํานวนมากจึงไม่มีวนัรวย            
ทั "งนี "เนืองจากพอมีเงินก็คิดว่าเป็นเรืองธรรมดาทีจะต้องใช้จ่ายมากขึ "น   ซึงจะทําให้กลบัไปสู่จดุเริมต้นเก่า
คือความไมร่วย 
  ความจริงของเศรษฐีส ร้างตัว เองส่วนใหญ่ก็คือเขามัธยัสถ์  (frugal)  กันทั "งนั "น                       
จะใช้จ่ายเงินเฉพาะสิงทีจําเป็นและมีคุณค่า  นีคือเหตุผลว่าทําไมคนเหล่านี "จึงสามารถสังสมและเพิม
ความรํารวยได้อีกหลายเทา่อยา่งรวดเร็ว 
  ตลอดระยะเวลา 7 ปีทีผ่านมา  เขาออมได้ร้อยละ 80 ของรายได้  แต่ปัจจบุนัเขาออมได้
เพียงร้อยละ 60 (มีภรรยาและลกูสองคน   แม่ยาย  คนใช้ 2 คน ฯลฯ ทีต้องดแูล)  แตถึ่งกระนั "นก็ยงัสงูกว่า
คนสว่นใหญ่ทีออมได้เพียงร้อยละของ 10 ของรายได้ (ถ้าโชคดีพอ) 
  ตวัเขาปฏิเสธทีจะซื "อตัeว First Class   ซื "อเสื "อเชิ "ตตวัละ 15,000 บาท  เพราะคิดว่าเป็น
การสญูเปลา่ของเงิน    แตเ่ขายินดีทีจะจา่ยเงิน 40,000 บาทสง่ลกูสาวอาย ุ2 ขวบ เข้าหลกัสตูรฝึกพดูและ
การแสดงโดยไมล่งัเลใจเลยแม้แตน้่อย 
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  ในการพบปะกับเหล่าเศรษฐีซึงมีอายุตํากว่า 40 ปี  (มีรายได้จากธุรกิจไม่ตํากว่าปีละ          
30 ล้านบาท)   เขาพบว่าพวกเศรษฐีทีสร้างตัวเองคิดเหมือนเขา    หลายคนมีทรัพย์สินสุทธิมากกว่า            
150 ล้านบาท  แตบ่ิน Economy Class   ขบัรถ Toyota หรือ Nissan ไม่ใช้ Audis     BMW’s หรือ 
Mercedes Benz  
  เขาพบว่าพวกทีไม่เคยต้องทํางานหนักสร้างธุรกิจจนสู่ความรํารวยคือผู้ ทีใช้จ่ายเงิน           
สนกุมือ    ราวกบัวา่จะไมมี่วนัพรุ่งนี "     ทีเป็นอยา่งนี "ก็เนืองจากพวกเขาไมเ่คยต้องสร้างอะไรจากจดุเริมต้น     
ดงันั "น พวกเขาจึงไม่เห็นคุณค่าของเงินอย่างแท้จริง   และนีคือเหตุผลว่าเหตุใดความมังคังจึงยากทีจะ
คงทนถึงชัวคนทีสาม 
  เขาขอบคุณพ่อเขาทีไม่ได้ให้เงินเขาแม้แต่เซ็นต์เดียวในการก่อร่างสร้างธุรกิจของเขา   
เพราะพอ่เขามองทะลวุา่   เขาจะเห็นคณุคา่ของเงินตา่งออกไปหากเขาสร้างธุรกิจขึ "นมาด้วยตวัของเขาเอง 
  Khoo เล่าต่อไปว่ามีคนถามเขาว่า  “แล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าหาเงินได้มากมายแล้วไม่
หาความสุขจากมนั?”    คําตอบของเขาก็คือเขาไม่เคยพบความสุขทีแท้จริงเลยจากการซื "อสินค้าแบรน
แนม   เพชรนิลจินดา  หรือนัง First  Class  อยา่งไรก็ดีถึงแม้วา่การซื "อบางสิงอาจทําให้มีความสขุ  แตม่นัก็
เกิดขึ "นไมน่านและไมค่งทน 
  ความสุขจากวัตถุนิยมไม่มีวนัคงทน   มันเพียงให้ความสุขชนิดเยียวยาประเดีeยวเดียว
(Quick Fix) เทา่นั "น   หลงัจากนั "นก็จะรู้สกึเบือเซ็ง   และต้องซื "ออีกเพราะคิดว่าจะทําให้มีความสขุ   เขาคิด
วา่ถ้าเขาต้องการวตัถเุพือทําให้เขามีความสขุแล้ว   เขาคงจะมีชีวิตทีคอ่นข้างเศร้าและเป็นชีวิตทีไม่รู้สึกว่า 
”เตม็” เป็นแน ่
  สิงทีทําให้เขามีความสุขก็คือการเห็นลูกหวัเราะ  เล่น  และเรียนรู้อย่างรวดเร็ว   เขามี
ความสุขเมือเห็นบริษัทและเพือนร่วมงานของเขาขยายงานมากขึ "นไปยงัหลายประเทศ    สิงทีทําให้เขามี
ความสขุอย่างแท้จริงก็คือเมือเขาอ่านอีเมล์ทีส่งมาถึงเขาและบอกว่าหนงัสือและการพดูของเขาสร้างแรง
บนัดาลใจให้ชีวิตของใครบางคน   ความรู้สึกดี ๆ อย่างนี "อยู่กับเขานาน     และมากกว่าความสุขทีได้รับ
จากการเป็นเพียงเจ้าของนาฬิกา Rolex   
  ประเด็นทีเขาเน้นก็คือ ความสุขต้องมาจากการทํางานทีสําคญัของชีวิต    ไม่ว่าจะเป็น
การสอน   สร้างบ้าน   ออกแบบ  ค้าขาย   ชนะการแขง่ขนั ฯลฯ  สว่นเงินนั "นเป็นเพียงผลพลอยได้เทา่นั "น 
  เขาบอกว่าถ้าคณุเกลียดสิงทีคณุกําลงัทําอยู่และพึงเงินทีหามาได้ว่าจะเป็นตวัทําให้เกิด
ความสขุจากการทีได้ใช้มนัซื "อข้าวของ   เขาก็คดิวา่คณุกําลงัใช้ชีวิตทีไร้ความหมายอยา่งสิ "นเชิงโดยแท้ 
  หมายเหตุตอนจบก็คือ Khoo เขียนหนังสือขายดีชือ “Secrets of Self-Made 
Millionaires”  /     “ I am   gifted,   So  Are  You”   /    “How  to  Multiply  your  Child’s  
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Intelligence”    ฯลฯ  เขาเป็นวิทยากรอบรมทีมีชือเสียงมาก   เขาทําธุรกิจเกียวการศกึษาโดยเฉพาะเรือง 
การฝึกอบรมสมัมนา  การจดั Event    และโฆษณา ฯลฯ 
  หนังสือของเขาขายดีมาก  และเต็มไปด้วยสาระน่าคิด    สําหรับคนอายุ 26 ปี  Adam 
Khoo นั "นไมธ่รรมดาแนน่อน 
       

เครื+องเคียงอาหารสมอง 
   นํ "าทว่มใหญ่ของบ้านเราครั "งนี "  ทําให้เรารู้จกัอะไรหลายอย่าง   (1) งูเขียวมีพิษฆ่าคนตาย

ได้ก็มีในโลก     (2)  เดินยํานํ "าท่วมในซอยอาจโดนสิงมีชีวิตเล็กสุดทีมองไม่เห็นสอดแทรกเข้าไปในที              

อันพึงสงวน (อย่างยิง)  ของหญิงได้   พร้อม ๆ กับทีอาจโดนจระเข้งับน่องได้ในเวลาเดียวกัน                           

(3)  สามารถเปลียนทางดว่นเป็นลานจอดรถได้โดยไมโ่ดนใบสัง     (4)  ลอยกระทงได้ โดยไม่ต้องเดินกีก้าว    

(5)  ตํารวจจราจรบางแหง่และตํารวจบนทางดว่นแปรร่างเป็นนินจาได้อย่างน่าอศัจรรย์     (6) มอเตอร์ไซค์

ปากซอยทีรู้จกัคุ้นเคยกนักลายเป็นผีปอบได้ข้ามวนัเมือนํ "าทว่มมาถึง   (7) ไมมี่ใครในประเทศสารขนัธ์รู้จริง

เรืองนํ "าท่วมใหญ่ครั "งนี "   แตล่ะคนรู้แตล่ะส่วนเหมือนจิ{กซอว์   แตเ่มือจะเอามาตอ่กนัแล้วปรากฏว่าตอ่กนั

ไมไ่ด้      (8) คนไทยมีนํ "าใจดียงัมีอีกมากในประเทศของเรา   (9)  วิกฤตครั "งนี "เป็นโอกาสให้เยาวชนจํานวน

มากได้เรียนรู้ความหมายของคําวา่จิตอาสาอยา่งแท้จริง   (10) อปุสรรคอะไร ๆ ในชีวิตก็ดเูล็กลงเมือเทียบ

กบัปัญหาจากนํ "าทว่มครั "งนี " 
 

นํ .าจิ .มอาหารสมอง 
   No  act  of  kindness,  no matter  how  small,  is ever  wasted  

   ความเมตตาใดก็ตาม     ไมว่า่จะน้อยเพียงใด  จะไมเ่ป็นการสญูเปลา่ไปเดด็ขาด 

 

................................................................ 


