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คำ�นำ�ผู้เรียบเรียง

ใครๆ ก็อยากรวยด้วยกันทั้งนั้น ถ้าง้ัน! จะรออะไรล่ะครับ สมัครเป็น
คนรวยได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลย

ริชาร์ด เทมพลาร์ ได้บอกเอาไว้แล้วว่า “ใครๆ ก็รวยได้ ถ้าสมัครใจจะ
รวย”

งานนีผ้มวา่ไมใ่ชแ่คส่มคัรนะครบั ตอ้งอาศยัใจกลา้ กลา้ทีจ่ะรวย เพราะ
ส่วนใหญ่ที่ไม่รวย เพราะกลัวครับ “กลัวจะรวย” เลยไม่ทำาอะไรสักอย่างที่จะ
ปูทางไปสู่ความรวย

เริ่มต้นใหม่เถอะครับ แค่ปฏิบัติตามกฎในหนังสือเล่มนี้ อย่างจริงจัง
และตั้งใจ

เหมอืนทีผู่เ้ขยีนไดท้ำามาแลว้ทกุขอ้ ผลเปน็ไงนะ่เหรอครบั กร็วยสคิรบั!

แถมยังกล้าการันตีอีกด้วยว่า เศรษฐีเขาก็ทำากันแบบนี้ทั้งนั้นแหละ ถึง
ได้รวย

ริชาร์ดไม่ได้บอกแค่วิธีหาเงินเท่านั้น แต่ยังบอกวิธีที่จะรักษาเงินไว้ ใช้
เงินเป็น ทำาใหอ้อกดอกงอกเงย โดยวธิเีกบ็ออมหรอืลงทนุอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

และสุดท้ายคือ การนำาเงินไปแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้หรือคนที่สมควรได้
รับการช่วยเหลือ

ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสถานภาพความเป็น “คนรวย” อย่างแท้จริง
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รวยแล้วจะมีความสุขสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อคุณได้เอื้อเฟื้อแบ่งปัน

เอาเป็นว่าถ้าคุณทำาตามกฎในเล่มหมดแล้ว แต่ยังไม่รวย

อย่างน้อยๆ คุณก็คงจะมีกินมีใช้ไม่อดไปตลอดชาติ เท่านั้นเองครับ

ขอบคุณครับ

สมิทธิ์ เอกโชติ
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มีคำ�พูดเก่�ๆ ที่เร�ยังคุ้นหูอยู่ก็คือ “มีแต่เงิน เงิน และเงินเท่านั้น ที่
ใครๆ ต่างก็นึกถึง” ทั้งที่จริงแล้วมันไม่ถึงขน�ดนั้นหรอก เพร�ะแทบไม่มีใคร
คนไหนจะคิดถึงตัวเงินโดยตรง (ถ้�ไม่ใช่พวกนักสะสมเหรียญ) เหตุผลที่ 
บรรด�เร�ๆ ท�่นๆ หลงใหลไดป้ลืม้และหวงเงนิกนัสดุชวีติ กเ็พร�ะเร�เอ�เงนิ
ไปทำ�อย่�งอื่นได้เท่�นั้นเอง

แม้เร�จะเอ�เงินไปทำ�อะไรได้ม�กม�ย เช่น ซื้อข้�วของเครื่องใช้ ซื้อ
คว�มเพลดิเพลนิจำ�เรญิใจ รวมทัง้ปดัเป�่คว�มทกุขย์�ก แตเ่งนิไมส่�ม�รถซือ้
คว�มรักและคว�มสุขได้ ตลอดหล�ยปีม�นี้ ผมลองจำ�แนกแยกแยะเหตุผลที่
คนเร�ยอมจับจ่�ยใช้เงินออกม�ได้ทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน

 1. ซือ้ความปลอดภยั เปน็เงนิกอ้นทีจ่�่ยเพือ่ก�รซือ้บ�้นหรอืทีอ่ยูอ่�ศยัเปน็
ของตวัเอง และเกบ็ไว้ใชจ้�่ยในชวีติประจำ�วนั รวมทัง้เปน็เงนิสำ�รองย�ม
ฉุกเฉนิ และเงนิกอ้นใหญอ่กีกอ้นเพือ่ประกนัคว�มสขุสบ�ยของชวีติย�ม
เกษียณ

 2. ซื้อความสะดวกสบาย เช่น ก�รซื้อบ้�นซึ่งมีพื้นที่กว้�งขว�ง คุ้มแดดคุ้ม
ฝนได้เป็นอย่�งดี รถยนต์คันใหญ่ จ�้งพนักง�นทำ�คว�มสะอ�ด ตัดหญ�้ 
ซักผ้� ดูแลเด็กๆ และจ่�ยเป็นค่�รักษ�พย�บ�ลในโรงพย�บ�ลระดับ
ม�ตรฐ�นดีเยี่ยมเมื่อย�มเจ็บไข้ได้ป่วย

 3. ซ้ือความหรูหราฟุ่มเฟือย ไม่ว่�จะเป็นก�รท่องเที่ยวต่�งประเทศในวัน
หยุด ไวน์รสเลิศ มื้ออ�ห�รในภัตต�ค�ร 5 ด�ว เสื้อผ้�แบรนด์เนม ที่นั่ง
ในตำ�แหน่งที่ดีที่สุดเพื่อชมก�รแข่งขันกีฬ�หรือโอเปร่� และอื่นๆ ที่
ส�ม�รถสร�้งคว�มอภิรมย์ให้กับคุณได้

 4. ซื้อการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วโดยส�รรถไฟชั้นหนึ่ง ตั๋วล่องเรือ
สำ�ร�ญ หรอืจะจ�่ยเปน็ค�่จ�้งใหก้บัคนขบัรถ ไมว่�่คณุจะเดนิท�งไปแหง่
หนตำ�บลไหนในโลก
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 5. ซื้อสถานะทางสังคม เป็นก�รใช้จ่�ยเพื่อแลกกับก�รได้รับเชิญเป็นแขก
ผู้ทรงเกียรติ ก�รได้เข้�ถึงบุคคลสำ�คัญ ก�รเป็นสม�ชิกในคลับระดับ 
ไฮเอนด์ และแม้กระทั่งก�รซื้อของฝ�กของกำ�นัลเพื่อให้ตัวเองเป็นที่
ยอมรับนับถือจ�กบุคคลอื่น

 6. ซือ้บารม ีเชน่ ก�รยอมเปน็ผูบ้รจิ�คเงนิกอ้นใหญ ่เพือ่ใหม้มุมอง แนวคดิ 
หรือสิ่งที่คุณนำ�เสนอ ผ่�นก�รยอมรับหรือนำ�ไปปฏิบัติอย่�งจริงจัง

 7. ซื้ออิสรภาพของชีวิต เพื่อปลดแอกจ�กน�ยจ้�ง เจ้�น�ย เจ้�หนี้ ผู้ ใช้
บริก�ร ลูกค้� และไม่ต้องตกเป็นท�สของวันเวล�ในปฏิทิน ไดอ�รี หรือ
น�ฬกิ� อสิรภ�พในขอ้นี ้ยงัรวมถงึคว�มมัน่ใจทีว่�่ ตวัเองจะไมเ่ปน็ภ�ระ
ของลูกหล�นเมื่อย�มแก่เฒ่�อีกด้วย

 8. ซื้อเวลาเพื่อการพักผ่อน โดยเฉพ�ะเวล�ที่เร�ต้องก�รทำ�อะไรอย่�งที่
อย�กทำ� ไปไหนก็ได้อย่�งที่อย�กไป เจอใครอย่�งที่อย�กเจอ

 9. ซื้อความนิยมชมชอบ มีกำ�ลังหรือคว�มส�ม�รถที่จะสรรห�กิจกรรมเพื่อ
คว�มบันเทงิม�มอบใหก้บัเพือ่นฝงูหรอืคนคุน้เคย มสีมคัรพรรคพวกเพือ่
พบปะสังสรรค์ต�มโอก�ส รวมถึงมีเรื่องแปลกๆ ใหม่ๆ ม�เพิ่มคว�มตื่น
เต้นให้กับคนในแวดวงสังคมของคุณ

10. เพื่อการกุศล ก�รบริจ�คเงินหรือสิ่งของอยู่เป็นประจำ� จะทำ�ให้คุณรู้สึก
อิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในก�รสนับสนุน
องคก์รต�่งๆ หรอือ�จจะมเีหตผุลอกีรอ้ยแปดทีค่ณุอย�กบรจิ�ค ทัง้นีข้ึน้
กับคว�มเชื่อมั่นศรัทธ�ของตัวคุณเอง

ทัง้ 10 ขอ้ทีก่ล�่วม�นี ้ดจูะเปน็เหตผุลทีค่รอบคลมุเพยีงพอสำ�หรบัผม
ในก�รใช้จ่�ยเงินทอง และไม่ว่�คุณจะมีนิสัยก�รใช้จ่�ยที่หนักไปท�งข้อใดข้อ
หนึ่งหรือครบหมดทุกข้อก็ต�ม คุณก็ควรรู้วิธีที่จะนำ�ตัวเองไปสู่คว�มมั่งคั่ง 
ร่ำ�รวยยิง่ๆ ขึน้ไปดว้ย นัน่คอื คณุตอ้งแยกแยะใหอ้อกว�่ อะไรทีท่ำ�ใหค้นมอีนั
จะกินต�่งจ�กคนที่ไมค่อ่ยมอีนัจะกนิ สิง่ทีต่อ้งรูก้ค็อื หลกัก�รดำ�เนนิชวีติและ
พฤตกิรรมของคนรวยทีค่ณุ (ยงั) ไมม่ ีซึง่บ�งขอ้คณุเองกร็ูอ้ยูแ่ลว้แตไ่มไ่ดท้ำ� 
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หลักก�รทั้งหมดไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องใช้คว�มพย�ย�มหรือคว�มฉล�ดล้ำ�อะไร
นักหน� ก็แค่ทำ�คว�มเข้�ใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติเท่�นั้น ผมเองก็ได้เรียนรู้อะไร
หล�ยอย่�งจ�กคนที่มีฐ�นะร่ำ�รวย จนประจักษ์ชัดว่�มันเป็นหลักก�รสำ�คัญ
เกือบทั้งสิ้น

กฎทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ และจะมีหลักก�ร
บ�งข้อทีเ่ปน็คำ�ยนืยนัจ�กคนทีร่วยแลว้ แตบ่�งขอ้ก็ไมใ่ช ่นอกจ�กนี ้ผมยงัได้
เพิ่มข้อคิดดีๆ เผื่อให้คุณได้นำ�ไปใช้กับเข�บ้�ง

คว�มปลอดภัย คว�มสะดวกสบ�ย คว�มหรูหร�อู้ฟู่ ยวดย�นพ�หนะ 
สถ�นภ�พท�งสังคม บ�รมี อิสรภ�พ เวล�ว่�งเพื่อก�รพักผ่อน คว�มนิยมชม
ชอบ ก�รกุศล คนส่วนใหญ่คิดไม่พ้นเรื่องพวกนี้หรอกครับ เรื่องดังกล่�วอ�จ
ไม่ใชค่ำ�ตอบทกุอย�่งในชวีติ แมแ้ตจ่ะรบัประกนัคว�มสขุในชวีติกย็งัไมไ่ดด้ว้ย
ซ้ำ�ไป แตก่ค็อ่นข�้งจะเปน็ร�กฐ�นสำ�คญัของก�รสร�้งคว�มสขุในชวีติเหมอืน
กัน

เพื่อช่วยให้คุณได้สมหวังกับ 10 เรื่องดังกล�่วในชีวิต ผมจึงนำ�กฎข้อ
สำ�คญัทีส่ดุหล�ยตอ่หล�ยขอ้ม�ใสไ่ว้ในหนงัสอืเลม่นี ้ทกุกฎทีว่�่ลว้นพดูถงึก�ร
สะสมเงิน หรืออะไรอื่นที่เป็นไปในทำ�นองนั้น แต่จะว�่ไป แก่นแท้ของเนื้อห�
ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ก็เป็นเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่จะนำ�คุณไปสู่คว�มสำ�เร็จทั้ง 
10 หัวข้อที่กล่�วม�

แนน่อนครับ คณุผูอ้�่น ผมคงไมผ่กูข�ดว�่กฎต�่งๆ ของผมเท�่นัน้ทีจ่ะ
เป็นหนท�งนำ�ไปสู่ปล�ยท�งแห่งคว�มสุขของชีวิต ห�กคุณผู้อ่�นพบว่�มีกฎ
ข้ออื่นข้อใดที่จะเป็นส�ระประโยชน์ได้ ก็ช่วยนำ�ม�เผยแพร่ต่อเป็นวิทย�ท�น
ด้วยนะครับ ส่งกฎที่คุณค้นพบม�ได้ที่เฟซบุ๊คของผมเลยครับ ที่ www.face 
book.com/richardtemplar

ริชาร์ด เทมพลาร์
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ขอบคุณในน้ำ�ใจ 

ผมขอขอบคุณ แดน เคลย์เดน ผู้อำ�นวยก�รสม�คมเคลย์เดน ซึ่งเป็น
สม�คมอิสระที่ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รเงิน (www.claydenassociates.co.uk) 
แดนสู้อุตส่�ห์สละเวล�ในก�รอ่�นโครงร่�งคร่�วๆ ของหนังสือเล่มนี้ในช่วงที่
ผมเริม่ตน้เขยีน แถมยงัเพิม่เตมิคำ�แนะนำ�ทีน่่�จะเปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้่�นลงไป
ด้วย ผมยอมรับเลยว�่ แดนเปน็หนึง่ในบรรด�ทีป่รกึษ�ระดบัมอือ�ชพีด�้นก�ร
เงินที่ดีที่สุดเท่�ที่ผมเคยพบม�

และผมใคร่ขออุทิศคว�มดีง�มทั้งหมดทั้งมวลของหนังสือเล่มนี้ ให้กับ
พ่อต�ของผม ผู้ที่จัดก�รเงินของตัวเองได้อย่�งดีเยี่ยม ทั้งในแง่ก�รแบ่งสรร
ปันส่วน คว�มตรงไปตรงม� และก�รใช้เงินในทิศท�งที่ถูกต้องเหม�ะสม ทั้ง
ยังมีเหลือลงทุนให้ผลิดอกออกผลอย่�งมีประสิทธิภ�พ สมเป็นผู้ชำ�น�ญก�ร 
ท่�นเป็นตัวอย�่งของพวกเร�ในก�รเล่นต�มกฎได้อย่�งดีเยี่ยม



คิดแบบ
คนรวย  



ความร่ำารวยเป็นเรื่องของแนวคิด เพราะคุณไม่สามารถมองเห็น
หรือสัมผัสมันได้โดยตรง (ยกเว้นเสียแต่ว่าคุณกำาลังถือทองแท่งอยู่ใน
มือ) คุณทำาได้ก็เพียงแค่จับต้องสัญลักษณ์ทางกายภาพบางอย่าง เช่น 
ธนบัตรหรือเช็ค ซึ่งก็เป็นแค่กระดาษ แต่เป็นกระดาษที่ทรงอำานาจ
มหาศาล

พวกเราล้วนมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินติดตัวมามากมายตั้งแต่
ไหนแตไ่รแลว้วา่ เงนิเปน็เหมอืนดาบสองคม เงนิทำาใหเ้กดิทัง้เรือ่งดแีละ
ไม่ดี ความต้องการเงินก็มีทั้งมุมที่เป็นบวกและลบ ความชอบเงินก็มีทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย การใช้จ่ายเงินก็มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีอีกเหมือนกัน

สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำาในสองสามกฎแรก ก็แค่จะบอกว่า ความ
เชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินทองของเราอาจจะฉุดรั้งเราออกจากการเป็นคน
ร่ำารวยได ้ถ้าภายในหวัจติหวัใจของเรามคีวามเชือ่อยา่งจรงิจงั (จติใตส้ำานกึ
ก็เชื่อด้วย) ว่า เงินหรือความมั่งคั่งร่ำารวยเป็นสิ่งเลวร้าย และการมีเงิน
มากๆ ก็เป็นเรื่องไม่ดี เราก็มีโอกาสที่จะทำาลายความสามารถในการ
แสวงหาความร่ำารวยของตัวเองลงไปทีละน้อยแบบไม่รู้ตัว

นอกจากนี ้ผมจะพาคณุไปดวูา่ คณุตอ้งใชค้วามพยายามมากนอ้ย
ขนาดไหนถึงจะเตรียมตัวเองไปสู่เส้นทางแห่งความร่ำารวยได้ เรื่องนี้ก็
คล้ายกับการแข่งขันกีฬานั่นแหละครับ ยิ่งคุณฝึกซ้อมมากเท่าไร คุณก็มี
โอกาสจะได้รับชัยชนะมากขึ้นเท่านั้น ความร่ำารวยก็คล้ายกัน ถ้าคุณไม่
ขยันก็ยากที่จะรวย มันเป็นกฎง่ายๆ ตายตัว ที่คุณรู้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ใช่ไหมครับ!

แต่สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ก็คือ คุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไร ต้องการ
ไปเพือ่อะไร แลว้จะทำาอยา่งไรเพือ่ให้ไดส้ิง่ทีต่อ้งการ เมือ่ไดม้าแลว้จะทำา
อย่างไรต่อ ไม่มีใครกล้าบอกแน่ๆ ว่า การหาคำาตอบในเร่ืองเหล่านี้ง่าย
เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
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ใครๆ ก็มีสิทธิ์รวย
ขอแค่สมัครใจจะรวย

คว�มน่�รักอย่�งหนึ่งของเงินก็คือ ไม่คิดจะรังเกียจเดียดฉันท์ใคร ไม่
เคยสนว�่คุณมีสีผิว เผ่�พันธุ์อะไร เป็นชนชั้นไหน เป็นลูกเต้�เหล่�ใคร หรือ
แม้กระทั่งคุณจะคิดว่�ตัวเองเป็นใคร เงินก็ไม่ใส่ใจ สำ�หรับเงินแล้ว ทุกๆ วัน
คือก�รเริม่ต้นฉ�กใหมข่องชวีติ จงึไมส่ำ�คญัว�่เมือ่ว�นคณุผ�่นอะไรม�บ�้ง วนั
นี้คุณนับหนึ่งใหม่ได้อีกครั้ง คุณมีสิทธิ์และโอก�สเช่นเดียวกับคนอื่นที่จะ
กอบโกยเงินใสก่ระเป�๋ไดเ้ท�่ทีค่ณุตอ้งก�ร แตส่ิง่ทีจ่ะฉดุรัง้คณุไวก้ค็อื ตวัคณุ
และความเชื่อของคุณในเรื่องเงินเท่านั้น (ดูกฎข้อที่ 7)

คว�มร่ำ�รวยเป็นของคู่โลก ใครห�ได้ม�กเท่�ไรก็รวยม�กเท่�นั้น ไม่มี
อะไรที่จะเข�้ใจได้ง่�ยไปกว่�นี้อีกแล้ว เงินไม่มีท�งรู้เลยว่�ตัวเองอยู่ในมือใคร 
มีคุณสมบัติเช่นไร เป็นคนทะเยอทะย�นหรือไม่ เป็นคนระดับไหน เพร�ะเงิน
ไม่มีหไูม่มีต� ไม่มปีระส�ทสมัผสัใดๆ ทัง้สิน้ เงนิไมม่ชีวีติจติใจ ไมรู่ร้อ้นรูห้น�ว 
มหีน�้ทีแ่คใ่หค้นใชง้�น ใชจ้�่ย เกบ็ออม ลงทนุ ตอ่สูช้ว่งชงิ หลอกลวงตม้ตุน๋ 
และทำ�ง�นแลกม� เงนิไมม่อีปุกรณ์แบง่แยกจำ�แนกบคุคลในตวัมนัเอง ดงันัน้ 
เงินจึงไม่รู้หรอกครับว่�ใครมี “บ�รมี” พอที่จะเป็นเจ้�ของเงินหรือไม่

เท่�ที่ผมเฝ้�ดูบรรด�มห�เศรษฐีม�ม�กม�ยหล�ยคน พบว่�ทุกคนมีสิ่ง
หนึง่ทีเ่หมือนกันจนเปน็เรือ่งธรรมด�กว็�่ไดค้อื คนพวกนี้ไมเ่หมอืนคนธรรมด� 
ยกเว้นคนทีป่ฏบิตัติ�มกฎในหนงัสอืเลม่นี ้คนรวยม�จ�กกลุม่คนทีห่ล�กหล�ย 
ซึง่พอจะจำ�แนกออกม�ไดเ้หมอืนกนั คนรวยมตีัง้แตผู่ด้เีก�่จนถงึเศรษฐใีหมไ่ร้
ร�ก ปัญญ�ชนจนถึงคนโง่เง่� คนที่สมควรรวยและคนที่ไม่สมควรรวยก็ต�ม 
แต่สิ่งหนึ่งที่คนรวยทุกคนมีเหมือนกันก็คือ พร้อมที่จะไต่เต้�ขึ้นไป และพูดว่� 
“ใช่ ฉันอยากรวย” ส่วนคนจนทุกคนก็เหมือนกันอยู่อย่�งหนึ่งคือ ชอบพูดว่� 

กฎข้อที่ 1 
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“ไม่ละนะ ขอบคณุ ไมใ่ชฉ่นั ฉนัไมคู่ค่วรพอ ไมม่วีาสนาพอ ไมม่คีวามสามารถ 
ไม่น่าจะรวยได้ ไม่มีวันจะรวยกับเขาได้แน่”

และนีค่อืเนือ้ห�สำ�คญัทีห่นงัสอืเลม่นีพ้ดูถงึ กล�้ท�้ท�ยคว�มรบัรูท้ีถ่กู
ฝังหัวม�ตลอดในเรื่องเงินและคว�มร่ำ�รวย เพร�ะคนเร�ชอบทึกทักกันไปเอง
ว่� ที่คนจนต้องจนซ้ำ�ซ�กกันอยู่นั้น เป็นเพร�ะโชคไม่อำ�นวย ช�ติกำ�เนิด ก�ร
อบรมเลีย้งด ูแตเ่ชือ่ไหมว�่ ขอแคค่ณุมคีว�มตัง้ใจมัน่ว�่อย�กจะรวยจนถงึขัน้
ซื้อหนังสือเล่มนี้ม�อ่�นได้ มีชีวิตอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยและสุขสบ�ยพอ
สมควร คุณก็มีพลังอำ�น�จม�กพอที่จะสร้�งคว�มร่ำ�รวยให้กับตัวเองได้ อ�จ
จะย�ก อ�จจะหนัก แต่ก็อยู่ในวิสัยที่คุณทำ�ได้ นี่เองครับคือ กฎข้อที่ 1 ใครๆ 
ก็มีสิทธิ์ร่ำารวย ขอแค่คุณสมัครใจที่จะรวย ส่วนกฎข้ออื่นๆ ที่เหลือ ก็เป็นเรื่อง
ของก�รปฏิบัติตนเท่�นั้น

คุณมีสิทธิ์และโอก�สเช่นเดียวกับคนอื่น 
ที่จะโกยเงินใส่กระเป๋�ได้เท่�ที่คุณต้องก�ร
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คว�มมั่งคั่งในแบบของคุณ
มีคำ�ถ�มอยู่คำ�ถ�มหนึ่งที่คุณต้องห�คำ�ตอบอย่�งจริงจังให้กับตัวเอง 

ห�กคุณคิดอย�กจะรวยจริง คำ�ถ�มก็คือ “ความมั่งค่ังร่ำารวยสำาหรับคุณแล้ว
มันคืออะไร” เท่�ที่สังเกต ผมพบว่�คนรวยๆ จะมีคำ�ตอบในเรื่องนี้เสมอ พวก
เข�จะรู้ดีว่�นิย�มคว�มมั่งคั่งร่ำ�รวยของตัวเองคืออะไร

ผมมเีพือ่นทีร่่ำ�รวยและใจกว�้งมห�ศ�ลอยูค่นหนึง่ เจ�้เพือ่นคนนีบ้อก
กับผมว�่ เข�รูม้�ตัง้น�นแลว้ ตัง้แตเ่ริม่ทำ�ง�นว�่เข�ตอ้งห�ร�ยได้ใหเ้พยีงพอ
โดยไม่ตอ้งไปยุ่งกบัเงนิทีส่ะสมไว ้(ซึง่กค็อืเงนิออมเพือ่ก�รลงทนุนัน่เอง) หรอื
เงินดอกเบีย้ทีเ่กดิจ�กก�รลงทนุ แตค่ว�มมัง่คัง่ร่ำ�รวยโดยสว่นตวัเข�แลว้ มนั
หม�ยถึง การที่เขายังชีพอยู่บนผลประโยชน์ของผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ลงทุน ฟังดูเข�้ท่�เลยทีเดียว!

และปัจจุบัน เพื่อนผมคนนี้ก็ส�ม�รถคำ�นวณได้เลยว่� ในแต่ละชั่วโมง
อัตร�ผลตอบแทนหรือดอกเบ้ียที่เกิดจ�กดอกเบี้ยของเข�นั้นมีมูลค่�เท่�ใด 
ม�กน้อยแค่ไหน ดังนั้น ถ้�ผมออกไปกินมื้อค่ำ�กับเข� เข�ก็ต้องรู้ว�่ 1) มูลค�่
ร�ค�อ�ห�รม้ือนัน้เปน็เท�่ไร 2) ผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้ในระหว�่งนัง่กนิมือ้เยน็
เป็นเท่�ไร เข�บอกว่�ตร�บใดที่มูลค่�ของข้อ 2) ม�กกว่�ข้อ 1) แล้ว ตร�บ
นั้นเข�ย่อมมีคว�มสุข

นีค่อืก�รกำ�หนดนยิ�มหรอืคว�มหม�ยของคว�มมัง่คัง่ร่ำ�รวย ทีค่ณุอ�จ
คดิว�่มนัสงูไปหนอ่ย บ�งทคีณุอ�จไมไ่ดต้อ้งก�รตัง้เป�้ไวส้งูขน�ดนี ้ซึง่กแ็ลว้
แต่คุณ คุณอ�จจะแค่กำ�หนดเป็นตัวเลขจำ�นวนหนึ่งลงไปก็ได้ เพร�ะแต่ไหน
แต่ไรแล้ว ใครๆ ก็ต้องก�รร่ำ�รวยเป็นมห�เศรษฐีกันทั้งนั้น ก�รกำ�หนดตัวเลข
จะทำ�ใหค้ณุเหน็ไดช้ดัเจนว�่คณุไปถึงเป�้หม�ยแลว้หรอืยงั ทกุวนันีม้คีนจำ�นวน
ไม่น้อยที่มีบ้�นร�ค�แสนแพงอยู่หล�ยหลัง แต่พวกเข�ก็ยังบอกว่�ตัวเองไม่
ได้ร่ำ�รวยอะไรนักหน� แถมยังวิ่งเต้นส�ละวนที่จะทำ�ให้ตัวเองขยับจ�กมห�
เศรษฐีร้อยล้�นกล�ยเป็นมห�เศรษฐีพันล้�น (สำ�หรับผมแล้ว ขึ้นชื่อว่�เป็น
มห�เศรษฐี จะร้อยล้�นพันล้�นก็ไม่ได้ต่�งกันเลย)

กฎข้อที่ 2 
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ในนิย�มส่วนตัวของผม คว�มมั่งคั่งร่ำ�รวยก็คือ มีเพียงพอแบบที่ ไม่
ต้องกังวลว่าจะขาดแคลน ห�กจะถ�มว่�เพียงพอนี่มันม�กขน�ดไหน ผมก็
ไม่รู้เหมือนกัน ก็อ�จไม่ต้องม�กนักแต่ก็ไม่น้อยจนเกินไป แต่พอเอ�เข้�จริง 
ผมรู้สึกว่�ผมจะสบ�ยใจกว่�ห�กมีเป็นหลักพันปอนด์ และผมรู้ว่�ผมต้องห�
เพิ่มอีกม�กขน�ดไหนถึงจะใกล้หลักพัน และรู้ว่�จะใช้จ่�ยอย่�งไร

สำ�หรบับ�งคน ก�รไมว่ติกกงัวลอ�จหม�ยถงึ ก�รมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะใช้
จ�่ยในทกุกรณีฉกุเฉนิทีอ่�จเกดิขึน้กบัคนในครอบครวัหรอืภ�ยในบ�้น กเ็พร�ะ
แบบนี้ คุณถึงต้องนิย�มคว�มมั่งคั่งร่ำ�รวยของคุณไว้ว่�มันคืออะไร มันหม�ย
ถึงก�รมีรถหล�ยๆ คัน ก�รมีคนรับใช้หล�ยคน ก�รมีเงินฝ�กในธน�ค�ร ก�ร
มีบ�้นร�ค�แพง ก�รมีพอร์ตลงทุนม�กม�ยหรือเปล่� ไม่ว่�คำ�ตอบของคุณจะ
เป็นอะไรก็ต�ม มันก็คงไม่ใช่คำ�ตอบที่จะตัดสินว่�ถูกหรือผิด แต่ผมรู้สึกว่�ถ้�
คุณยังห�นิย�มเรื่องคว�มรวยให้กับตัวเองไม่ได้ ก็ไม่ควรจะอ่�นหนังสือเล่มนี้
ต่อ

ถ้�เร�ไม่มีเป้�หม�ย เร�ก็ไม่ส�ม�รถไปถึงจุดหม�ยได้ ถ้�เร�ไม่มี 
เป้�หม�ย เร�จะออกเดนิท�งจ�กบ�้นไปไดอ้ย�่งไร หรอืถ�้จะออกไปจรงิๆ ก็ได้
แค่ขับรถวนไปวนม�เป็นชั่วโมงเท่�นั้น เช่นเดียวกัน ถ้�คุณยังไม่มีนิย�มหรือ
คว�มหม�ยของตัวเองเสียก่อน คุณจะตรวจสอบหรือตัดสินได้อย่�งไรว่�คุณ
ประสบคว�มสำ�เรจ็แลว้ และถ�้เร�ไมห่�คำ�ตอบในเรือ่งนีอ้ย�่งจรงิจงั เร�กจ็ะ
ไม่มีท�งรู้ได้เลยว่�หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์แค่ไหนกับตัวเร�เอง

ถ้�เร�ไม่มีนิย�มคว�มมั่งคั่งร่ำ�รวยของตัวเอง 
เสียก่อน เร�จะตรวจสอบหรือตัดสินได้อย่�งไรว่� 
เร�ประสบคว�มสำ�เร็จแล้ว และถ้�เร�ไม่ห�คำ�ตอบ 

ของเรื่องนี้อย�่งจริงจัง เร�ก็จะไม่มีท�งรู้ได้เลยว่� 
หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์แค่ไหนกับตัวเร�เอง
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คว�มลับ อย่�ให้ใครรู้

เอ�ละครบั! คร�วนีค้ณุก็ไดฤ้กษอ์อกเดนิท�งมุง่สูเ่สน้ท�งส�ยใหมเ่สยีท ี
เรื่องนี้ถ้�เก็บเป็นคว�มลับได้ก็จะดีต่อคุณเองครับ เพร�ะอย่�งไรเสียเมื่อถึง
เวล�จำ�เปน็ คณุกต็อ้งบอกเรือ่งนี้ใหกั้บท่ีปรกึษ�ด�้นก�รเงินของคณุทร�บอยูด่ ี
(ดูกฎข้อที่ 71) แต่สำ�หรับตอนนี้ คุณไม่จำ�เป็นต้องป่�วประก�ศถึงสิ่งที่คุณ
กำ�ลังทำ�อยู่ให้ใครรู้ก็ได้ เพร�ะมันมีเหตุผลที่ม�ที่ไปอย่�งนี้ครับ

 • บ่อยครัง้ทีค่ว�มเหน็ของคนอืน่มกับัน่ทอนกำ�ลงัใจ จงึควรหลกีเลีย่ง

 • ถ้�ทุกๆ คนกำ�ลังทำ�แบบที่คุณทำ�อยู่ โอก�สที่คุณจะประสบคว�ม
สำ�เร็จก็น้อยลง

 • คุณไม่จำ�เป็นต้องเปิดป�กบอกไอเดียดีๆ ของคุณให้ใครรู้ก็ได้

 • ก�รทีค่นอ่ืนๆ วพิ�กษว์จิ�รณ์สิง่ทีค่ณุกำ�ลงัคดิจะทำ�อยูน่ัน้ ไมไ่ดเ้สรมิ
กำ�ลังใจคุณนักหรอก

 • คณุคงไมอ่ย�กถกูคนอืน่มองว�่คณุกำ�ลงัเทศน�ใหค้นอืน่ฟงั เพือ่ให้
พวกเข�เปลี่ยนคว�มคิดไปในทิศท�งเดียวกับคุณ

 • ไม่มีใครเข�อย�กรู้จริงๆ จังๆ นักหรอกว่�คุณเป็นอย่�งไรบ้�ง แต่ 
ถ้�มีใครถ�ม ก็ตอบง่�ยๆ เลยว่� “ไม่เจ็บไม่ไข้” โดยไม่ต้องไป
อรรถ�ธิบ�ยให้ม�กคว�มหรอกว่�คุณกำ�ลังทำ�อะไรอยู่

 • ก�รได้มีอะไรเป็นคว�มลับบ้�ง จะทำ�ให้คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย มี
คว�มมั่นใจอยู่ลึกๆ และกระตือรือร้น

ก�รทีคุ่ณเทีย่วบอกใครตอ่ใครว�่คณุกำ�ลงัทำ�อะไรอยู ่อ�จทำ�ใหค้นรอบ
ข้�งคณุบ�งคนรูส้กึอจิฉ� และอ�จพดูหรอืทำ�อะไรบ�งอย�่งเพือ่ใหค้ณุลม้เลกิ
คว�มคิดหรือก�รตัดสินใจ เพร�ะพวกเข�รู้สึกว่�คุณกำ�ลังจะเปิดตูดหนีพวก

กฎข้อที่ 4 
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เข�ไป หรือกำ�ลังบอกล�เส้นท�งชีวิตแบบเดิมๆ ที่ไม่อ�จทำ�ให้คุณพึงพอใจได้
อีกต่อไป แล้วมุ่งหน้�สู่ทุ่งหญ้�ผืนใหม่ เข้�ใจหรือยังครับว่�ทำ�ไมเข�ถึง 
หมั่นไส้ ดังนั้น จงเก็บทุกอย่�งไว้เป็นคว�มลับจะดีที่สุด เพร�ะมันทำ�ให้คุณ

ปลอดภัยโดยไม่ต้องลงทุนทำ�อะไร

จงปล่อยให้เรื่องนี้เป็นคว�มลับเล็กๆ ของเร�ต่อไป และค่อยๆ ศึกษ�
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับลงมือปฏิบัติต�มกฎต่�งๆ อย่�งเงียบๆ แล้วไม่ต้องกลัว
นะครับว่� ใครต่อใครจะบังเอิญม�หยิบหนังสือเล่มนี้ ไปอ่�นแล้วแอบนำ�ไป
ปฏิบัติ ว�งมันไว้แถวๆ โต๊ะคุณนั่นแหละครับ

อีกอย่�งที่ต้องระวังก็คือ ถ้�คุณบอกเรื่องนี้กับใครๆ พวกเข�ก็จะรีบ
ทำ�ล�ยคว�มมั่นใจของคุณ ด้วยก�รบอกว่�มันเป็นไปไม่ได้ เพร�ะไม่มีใครเข�
ทำ�อะไรในแบบที่คุณคิดจะทำ� คนส่วนใหญ่ชอบนั่งดูทีวีม�กกว่�จะล�กตัวเอง
ออกม�จ�กหลุมพร�งแห่งคว�มย�กจน ถ้�อย�กให้เร่ืองนี้เป็นคว�มลับ คุณ
อ�จต้องทำ�ตัวเป็นนักบุญผู้เคร่งในคำ�สอน สงบเสง่ียมเจียมคำ�พูด แล้วใครๆ 
กจ็ะไมอ่ย�กเข�้ใกล ้เพร�ะกลวัโดนเทศน�สัง่สอนเรือ่งแนวท�งก�รใชช้วีติของ
พวกเข�ในตอนนี้ที่ไม่ค่อยจะดีนัก ก�รทำ�ชีวิตให้รุ่งเรือง ร่ำ�รวย และประสบ
คว�มสำ�เร็จนั้น เป็นหนึ่งในเรื่องที่คุณควรทำ�แบบเนียนๆ เป็นก�รส่วนตัว ไม่
เปดิเผยให้ใครรูม้�กนกั อ�จดเูหมอืนหลบๆ ซอ่นๆ ซึง่ไมแ่ปลกหรอืผดิแตอ่ย�่ง
ใด ก็ผมบอกแล้วไงว่�เรื่องแบบนี้ทำ�เงียบๆ คนเดียวจะดีที่สุด

ถึงคร�วที่คุณจะได้ฤกษ์ออกเดินท�งมุ่งสู่ 
เส้นท�งส�ยใหม่เสียที ถ้�คุณเก็บเรื่องนี้ 

ไว้เป็นคว�มลับได้จะดีม�ก
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ถ้�ขี้เกียจจะรวย...ก็ช่วยไม่ได้

ทุกวันนี้ เร�ต้องตื่นนอนแต่เช้� แล้วก้มหน้�ก้มต�ทำ�ง�นไปตลอดวัน 
พอจะเข้�นอนก็ยงัตอ้งไลเ่รยีงดวู�่พรุง่นีต้อ้งทำ�อะไรบ�้ง ทกุอย�่งนีก้เ็พือ่เงนิ
ตัวเดียวครับ เงินที่มันงอกเงยเติบโตได้เหมือนต้นไม้ เร�เคยเห็นหล�ยๆ คน
ที่ร่ำ�รวยเพร�ะถูกลอตเตอรี ทำ�แจ็กพ็อตแตก หรือได้รับร�งวัลใหญ่ นอกจ�ก
นี ้ยังมีคนทีจู่่ๆ  กร็วยกะทนัหนัเพร�ะไดรั้บมรดกจ�กญ�ตทิีห่�ยส�บสญูไปน�น 
หรือมีคนที่บังเอิญโชคดีมีชื่อเสียงอย่�งฉับพลันแบบไม่ทันต้ังตัวก็เยอะแยะ 
แตท่ัง้หมดทีก่ล�่วม�นีม้นัจะไมเ่กดิขึน้กบัคณุเลย ซึง่ก็ไมใ่ชเ่รือ่งแปลก ถ�้คณุ
ตั้งเป้�ของตัวเองเอ�ไว้ว่� คุณจะต้องถูกลอตเตอรีร�งวัลที่หนึ่ง แล้วใช้ชีวิต
อย่�งฟุ่มเฟือยหรูหร�ด้วยเงินบนหน้�ตักที่คุณมีไปตลอดก�ลน�น ก็ไม่ต้อง 
ซื้อหนังสือเล่มนี้ ไปอ่�นหรอกครับ สู้เก็บเงินไว้ไปซื้อลอตเตอรีดีกว่� แต่ถ้� 
เป�้หม�ยของคุณดูสมจริงขึ้นม�หน่อย ก็อ่�นหนังสือเล่มนี้ต่อไปเถอะ

คนสว่นใหญ่ขีเ้กยีจเกนิไปทีจ่ะทำ�ใหต้วัเองรวย แตช่อบพดูในทำ�นองว�่ 
อย�กรวยใจจะข�ด แตก่็ไมท่ำ�อะไรเลยสกัอย�่ง อย�่งดกีแ็คซ่ือ้ลอตเตอรเีพือ่
แสดงถึงคว�มตั้งใจแบบไร้ส�ระว่�ฉันก็อย�กจะรวยกับเข�เหมือนกัน แต่
ง�นก�รอื่นก็ไม่ได้ทำ�เป็นเรื่องเป็นร�ว คนพวกนี้ไม่ได้คิดจะทุ่มเททำ�ง�นหนัก 
หรือใช้คว�มพย�ย�มอย่�งจริงจังที่จะทำ�สิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเอ�เลย

และสำ�หรับคนส่วนใหญ่ (ซึ่งไม่ใช่คุณ) ก็มักจะคิดว่�ก�รหิวกระห�ย
คว�มรวยนัน้เป็นสิง่เลวร�้ยคล�้ยโดนปศี�จคว�มโลภเข�้สงิ (ดกูฎขอ้ที ่7) แต่
ขอถ�มหน่อยว่� มันไม่ถูกต้องหรือที่คุณจะทำ�ง�นหนักเพ่ือให้ได้เงินม� มัน
ไม่ใช่สิ่งที่คุ้มค่�หรอกหรือ เรื่องนี้ก็แล้วแต่คุณจะคิดนะ

ไม่มีใครอย�กลำ�บ�กทำ�ง�นหรอก อย�กจะนั่งสบ�ยๆ แล้วให้เงินลอย
ม�อยู่ตรงหน�้ ได้เงินแบบฟลุ๊กๆ แบบบังเอิญ แบบโชคช่วย หรือรวยแบบไม่
ได้ตั้งใจอะไรทำ�นองนั้น มันก็ดีอยู่หรอกครับ เพร�ะคุณจะได้ไม่ต้องป�ดเหงื่อ 
ออกแรงให้เหนื่อยก�ยเหนื่อยใจ

กฎข้อที่ 5 
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ผมคดิว�่คณุควรจะมองห�ใครสกัคนทีร่วยพอจะเปน็ตน้แบบใหก้บัคณุ
ได้ เช่น บิลล์ เกตส์, สตีฟ จอบส์, ริช�ร์ด แบรนสัน, อลัน ซูก�ร์, วอร์เรน 
บัฟเฟตต์, ไซมอน โคเวลล์, เจมส์ ไดสัน, ปีเตอร์ เคลล์เนอร์ (ผมพนันเลยว่� 
คณุไม่เคยไดย้นิชือ่ของเข�คนนีม้�กอ่น เข�คอืมห�เศรษฐพีนัล�้นคนแรกของ
ส�ธ�รณรฐัเชก) คณุจะพบว�่บคุคลเหล�่นีม้คีว�มเหมอืนกนัอยูอ่ย�่งหนึง่กค็อื 
พวกเข�ทำ�ง�นหนักเพื่อให้ได้เงิน แม้พวกเข�แต่ละคนจะทำ�ง�นในรูปแบบที่
แตกต�่งกนัไปกต็�ม เชน่ ทำ�โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ข�ยสนิค�้ทัว่ไป ทำ�ธรุกจิ
แลกเปลี่ยน ทำ�อุตส�หกรรมภ�พยนตร์ ผลิตเครื่องดูดฝุ่น ดนตรีป๊อป สถ�นี
วิทยุ และอื่นๆ เมื่อเทียบกันแล้ว ในหนึ่งวันคนพวกนี้ส�ม�รถทำ�ปริม�ณง�น
ได้ม�กกว�่ที่พวกเร�ทำ�ในหนึ่งเดือนเสียอีก

นี่คือเคล็ดลับอันน่�มหัศจรรย์ของคว�มมั่งคั่งร่ำ�รวย มันนอนรอให้คุณ
ม�ใช้สิทธิ์อยู่ตลอดเวล� (ยังจำากฎข้อที่ 1 ได้ใช่ไหม!) และพวกที่ใช้สิทธิ์ข้อนี้
ก็คือคนที่ตื่นแต่เช้� ทำ�ง�นหนัก หรือใช้เวล�หล�ยชั่วโมงขลุกอยู่กับง�น

คุณก็คงอย�กได้คนขยันแบบนี้ม�ร่วมทีมบ้�ง ผมคนหนึ่งละที่จะไม่รับ
คนขีเ้กยีจ คนท่ีกนิแรงคนอืน่ หรอืคนท่ีฉวยโอก�ส เข�้ม�รว่มทมีอย�่งแนน่อน 
ผมชอบคนหนกัเอ�เบ�สู ้ทุ่มเท เสยีสละ ใสใ่จ ม�นะพย�ย�ม มคีว�มสขุ และ
สนุกที่จะทำ�ให้เงินงอกเงย

คนส่วนใหญ่ขี้เกียจเกินไปที่จะทำ�ให้ตัวเองรวย 
แต่ชอบพูดว่�อย�กรวย  

ทั้งที่ ไม่ได้ลงมือทำ�อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
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ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ผมค่อนข้�งประหล�ดใจม�กที่ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เอ�เสียเลย โดย
เฉพ�ะกับคนจน ผมไม่ได้อคตินะ แต่ผมกำ�ลังจะบอกว่�นี่คือเหตุผลข้อหนึ่งที่
คนจนยงัจนอยู ่(ผมไมไ่ดห้ม�ยถงึประช�กรท่ีอดอย�กในประเทศโลกทีส่�ม แต่
หม�ยถึงคนทั่วไปที่อ�จเป็นเพื่อนหรือเพื่อนบ้�นคุณ ซึ่งมีโอก�สในชีวิตม�ก 
กว�่คนเหล�่นัน้) มคีนบ�งประเภททีค่ร่ำ�ครวญโวยว�ยว�่ตวัเองไมม่โีนน่ไมม่นีี ่
โดยห�ข้ออ้�งแก้ตัวไปต่�งๆ น�น�ว่� ทุกวันนี้พวกเข�ก็ทำ�ง�นหนักจะแย่อยู่
แล้ว แต่อ�จจะยังหนักไม่พอหรือไม่ถูกท�ง ก็ได้แต่หวังว่�อะไรๆ จะดีขึ้นใน 
ไม่ช้�

เด�สคิรบัว�่เร่ืองร�วจะเปน็อย�่งไรตอ่ ปญัห�คว�มจนไมไ่ดห้�ยไปไหน
เลย แถมยังเลวร�้ยม�กขึน้ ถ�้ชวีติคณุตอ้งดิน้รนและคดิอยูต่ลอดเวล�ว�่ จะ
ห�เงนิม�จ�กไหนให้ไดม้�กขึน้ ถ้�ไมไ่ดม้�ก ขอสกันดิสกัหนอ่ยกย็งัด ีห�กเรือ่ง
นี้มันใช่คุณละก็ คุณต้องลุกขึ้นม�ทำ�อะไรสักอย่�งแล้วละ ผมเห็นใจคุณม�ก
นะ กเ็ลยคดิจะบอกใบเ้ลขเดด็ร�งวลัทีห่นึง่ใหก้บัคณุเดีย๋วนีเ้สยีเลย เลขทีอ่อก
คือ “ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ ชีวิตก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง” (เริ่ม
ประหยัดได้เดี๋ยวนี้ ด้วยก�รไม่ซื้อลอตเตอรี) ลองคำ�นวณดูเถอะว่� ถ้�คุณซื้อ
ลอตเตอรีไปตลอดทั้งชีวิต คุณจะเสียเงินม�กน้อยขน�ดไหน แล้วคุณเคยถูก
ร�งวัลอะไรบ้�งหรือเปล่� คุณก็รู้นี่ว่� เงินที่คุณเสียไปมันไม่คุ้มกับร�งวัลที่ได้
ม� เหมือนเอ�เงินไปโยนทิ้งในท่อระบ�ยน้ำ�อย่�งไรอย่�งนั้น ถ้�คุณทำ�ต�มที่
ผมแนะนำ� รับรองว่�คุณได้ม�กกว่�ร�งวัลที่หนึ่งเสียอีก

ใจเย็นๆ นั่งลงเถอะครับ ม�ช่วยกันคิดดีกว่�ว่�คุณมีคว�มส�ม�รถจะ
ทำ�อะไรได้บ�้งเพื่อเพิ่มคว�มมั่งคั่งร่ำ�รวยให้กับตัวเอง ถ้�คิดได้แล้วก็รีบลงมือ
ทำ� ไม่มีอะไรจะขุดคุณออกม�จ�กหล่มปัญห�ด้�นก�รเงินได้ ถ้�ไม่ปฏิวัติตัว
เองอย่�งจรงิจงั คณุตอ้งรูว้�่เป�้หม�ยของคณุคอือะไร จะใชจ้�่ยและเกบ็ออม

กฎข้อที่ 6 
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ม�กน้อยแค่ไหน แล้วจะทำ�อย่�งไรจึงจะเดินไปสู่เส้นท�งใหม่ที่รุ่งเรืองและ
ร่ำ�รวยม�กขึ้น

คุณเอ�วิธีนี้ ไปปรับใช้กับเรื่องก�รเก็บออมได้เลย เช่น ถ้�คุณต้องก�ร
เก็บเงินให้ได้ 20,000 ปอนด์ ภ�ยในเวล� 5 ปี คุณก็ต้องเก็บเดือนละเป็นพัน
ปอนด์ละครับถึงจะเข้�เป้�เร็วหน่อย แต่คงไม่ใช่เก็บเดือนละ 5 ปอนด์เป็น
แน่แท้ ถ้�คุณต้องก�รเก็บเงินให้ได้สักจำ�นวนหนึ่ง คุณต้องกำ�หนดออกม�
อย่�งชัดๆ เลยว่�ต้องเก็บสัปด�ห์ละเท่�ไร หรือเดือนละเท่�ไร ถ้�ทำ�แบบนี้
แล้วเงินไม่งอกเงย ก็อย่�เพิ่งหดหู่ท้อแท้ ลองห�วิธีก�รที่จะช่วยเก็บออมเงิน
ให้ได้ม�กขึ้น หรือยืดเวล�ก�รเก็บออมออกไป ก็เท่�นั้น!

ห�กคุณรู้ว่�คุณมีนิสัยไม่ค่อยจะดีในเร่ืองก�รใช้เงิน ก็จงยอมรับอย่�ง
หน้�ชื่นต�บ�น เช่น ถ้�คุณใช้จ่�ยในแต่ละเดือนไม่ต่ำ�กว่� 100 ปอนด์ โดย
หมดไปกับเรื่องดื่มกิน ซื้อของกระจุกกระจิก ซื้อรองเท�้ หรืออื่นๆ อยู่เสมอ ก็
คงไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเสแสร้งแกล้งทำ�เป็นว่� คุณไม่มีค่�ใช้จ่�ยเหล่�นั้น
ในเวล�ที่คุณว�งแผนก�รเงิน ห�กคุณรู้ว่�ต้องกระเหม็ดกระแหม่หรือลำ�บ�ก
ในก�รเกบ็เงนิ ก็ไมต่อ้งหลอกตวัเองว�่ส�ม�รถโยนเงนิเข�้ไปเกบ็ในบญัชเีงนิ
ออมได้เดือนละ 100 ปอนด์

ผมรูน้ะว�่คณุคนัป�กอย�กจะห�เหตผุลหรอืปญัห�อปุสรรคม�อ�้ง ถ�้
คุณทำ�แบบนั้นเมื่อไรคุณไม่มีท�งรวยได้เลย ถ้�ตั้งใจอย่�งแน่วแน่ที่จะสร้�ง
คว�มงอกเงยให้กับเงิน คุณก็ต้องใจแข็งกับอุปสรรคที่มักจะม�ชักชวนให้คุณ
ออกไปใช้เงินอยู่เสมอๆ แต่นั่นเป็นหน้�ที่ของคุณที่ต้องห�วิธีจัดก�รกับคว�ม
อย�กของตัวเอง

ถ้�ไม่เปลี่ยนแนวท�งปฏิบัติ 
ชีวิตก็ไม่มีก�รเปลี่ยนแปลง
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ปรับมุมมองคว�มรวย
มนษุย์เร�ลว้นเตบิโตขึน้ม�ท�่มกล�งคว�มเชือ่แปลกๆ โดยเฉพ�ะเรือ่ง

ที่เกี่ยวกับเงินทอง คว�มเชื่อเหล่�นี้เร�ได้รับม�จ�กวิถีก�รเลี้ยงดูของพ่อแม่ 
ขน�ดผมเองยังจำ�คำ�พูดของแม่ม�จนบัดนี้ แม่ผมพูดว่� “ให้เก็บทุกบาททุก
สตางค์ทีห่ามาได”้ ทกุวนันีผ้มกย็งัสงสยัอยูว่�่มนัจะเปน็ไปไดอ้ย�่งไร เกบ็หมด
แล้วจะใช้อย่�งไร แต่บ�งทีอ�จเป็นโชคดีที่ผมเติบโตม�กับคว�มเชื่อแปลกๆ 
แบบทีแ่ม่สอน นอกจ�กผมแลว้ คณุๆ กค็งไดร้บัคว�มเชือ่ในเรือ่งนีแ้บบฝงัหวั
ม�ไม่น้อยเหมือนกัน เช่น

 • เงินเป็นร�กฐ�นของคว�มชั่วร้�ยทั้งปวง (จริงๆ แล้วคว�มโลภต่�ง
ห�กที่ถือเป็นร�กฐ�นของคว�มชั่วร้�ย คุณเชื่อแบบนั้นหรือเปล่�)

 • เงินเป็นสิ่งสกปรก

 • เร�ไม่คู่ควรกับก�รเป็นคนรวย

 • เงินเพียงอย่�งเดียวที่ทำ�ให้คนเกิดคว�มละโมบและไม่ซื่อสัตย์

 • เงินทำ�ให้เกิดก�รทุจริต

 • เร�ตอ้งไมค่ยุโวโออ้วดเรือ่งเงนิ ตอ้งไมบ่อกให้ใครรูว้�่ห�เงนิไดม้�ก
ขน�ดไหน มทีรพัย์สนิมลูค�่เท่�ไร หรือใชจ้�่ยไปกบัอะไรบ�้ง (ยกเวน้
แต่ว่�เป็นเรื่องที่เหม�ะสมกับร�ค�)

 • เร�ไม่ส�ม�รถจะร่ำ�รวยมีเงินได้ไม่ว่�ในกรณีใดๆ 

 • ถ�้รวยแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อน

 • ต้องทำ�ง�นหนักเท่�นั้นถึงจะรวย (ดูกฎข้อที่ 5)

 • คว�มสุขและเงินทองทำ�ให้ข�ดกัลย�ณมิตร

 • ยิ่งมีเงินม�ก ก็โลภม�กขึ้นเท่�นั้น

 • จนไว้ดีกว่�รวย

 • ถ้�บังเอิญรวยขึ้นม�ตอนนี้ มันก็ไม่ได้มีคว�มหม�ยอะไรกับชีวิตนัก
หรอก

 • เร�ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทคนที่มีสิทธิ์รวย

กฎข้อที่ 7 
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ลองดูคว�มเชื่อเหล่�นี้แบบผ่�นต�เร็วๆ แล้วตรวจดูว่�มีข้อไหนบ้�งที่
มันตรงกับคว�มเชื่อของคุณ หรือกระแทกอ�รมณ์คว�มรู้สึกของคุณได้อย่�ง
จัง ก็ให้หยิบข้อนั้นม�ทำ�เป็นก�รบ้�นต่อ โดยใช้วิธีเดิมๆ คือ จดหัวข้อที่คุณ
เลือกแล้วว�่ตรงกบัตวัคณุลงไปบนกระด�ษหรอืสมดุบนัทกึ อ�จเพิม่เตมิหวัขอ้
อื่นๆ ที่ผมไม่ได้เขียนลงไปด้วยก็ได้ต�มใจคุณ ทีนี้คุณต้องม�ห�คำ�ตอบให้ได้
ว่� เพร�ะอะไรคุณถึงยังยึดคว�มเชื่อแบบนี้เอ�ไว้อยู่ มันสมเหตุสมผลหรือ
เปล�่ คณุไดศ้กึษ�ห�ขอ้มลูม�เปน็อย่�งดแีลว้ใชไ่หม หรอืแคถ่กูฝงัหวัม�ตัง้แต่
จำ�คว�มได้ จนบัดนี้ก็ยังสลัดไม่หลุด

คว�มเชือ่ไหนทีค่ณุไดค้ำ�ตอบแลว้ว�่ไมเ่ข�้ท�่ กจ็งกำ�จดัมนัออกไปโดย
ไมต่อ้งกงัวลอะไรท้ังสิน้ คณุตอ้งดงึตวัเองออกม�จ�กจดุยนืหรอืคว�มเชือ่เดมิๆ 
ที่มันทำ�ให้คุณไม่ส�ม�รถสร้�งเงินทองและคว�มร่ำ�รวยให้กับชีวิตได้

เมือ่คณุห�คำ�ตอบใหก้บัคว�มเชือ่ของตวัเองครบทกุขอ้แลว้ ก็ไมค่วรมี
อะไรค�ใจอยู่อีก ดังนั้น คุณจะส�ม�รถเขียนคว�มเชื่อใหม่ๆ ลงไปบนหน้�
กระด�ษได้แล้ว เช่น

 • เงินเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ชีวิตดีขึ้นได้

 • คว�มต้องก�รเงินไม่ใช่สิ่งเลวร้�ยอะไร

 • ฉันจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำ�รวย

 • ฉันจะทุ่มเทให้กับก�รทำ�ง�นอย�่งเต็มที่เพื่อสร้�งคว�มร่ำ�รวย

คนรวยจะมีคว�มเชื่อในเรื่องเงินทองหรือคว�มมั่งคั่งแตกต่�งจ�กที่
คนจนมี เพร�ะพวกเข�ได้ทำ�คว�มเข้�ใจกับเรื่องเหล่�นั้นอย�่งถ่องแท้ม�น�น
แล้ว ซึ่งถ้�เร�ทำ�ได้แบบนั้น เร�ก็มีโอก�สที่จะกล�ยเป็นคนมั่งค่ังร่ำ�รวยแบบ
พวกเข�เหมือนกัน

จงกำ�จัดคว�มเชื่อที่คุณห�คำ�ตอบได้แล้ว 
ว�่มันไม่เข้�ท่�ออกไปให้หมด
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กฎทองแหงความสําเร็จของชีวิต

ปดประตู
ใสหนาความจน
(The Rules of Wealth)

เคยสงสัยบ้างไหมครับว่า  ทําไมบรรดาเศรษฐีถึงได้มือขึ้นกันนัก หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง
ง่ายไปหมด แถมพอได้มา ก็ทําให้ผลิดอกงอกเงยจนหยุดไม่อยู่ แล้วไอ้ที่จะรัว่ไหลไปอยู่ใน
กระเป๋าคนอื่นนัน้ยิ่งไม่มีทาง ส่วนพวกเราน่ะเหรอ ก็มีแค่เรื่อง “จ่าย” นัน่ละครับที่ “ง่าย” อยู่
อย่างเดียว

มันคือโชควาสนา ชะตาฟ้าลิขิต หรือเพราะบรรดาเศรษฐีเหล่านัน้มีเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่

เขารู้ แต่เราไม่รู้ แล้วถ้าเราจะเรียนรู้จากเขาบ้าง จะได้หรือเปล่า คําตอบคือ “ได้แน่นอน” ครับ 
เพราะมนัไมไ่ดม้อีะไรซับซ้อน  มนัเป็นแคก่ฎแหง่ความมัง่คัง่แบบง่ายๆ ที่ใครๆ กส็ามารถทาํได้
ทัง้นัน้

กฎเหลา่นีจ้ะช่วยใหค้ณุสร้างผลตอบแทนไดม้ากกวา่เดมิ  ทําให้คุณใช้เงนิอยา่งชาญฉลาด ทัง้
เรื่องการลงทุน การเก็บออม และการจับจ่ายในสิ่งที่มีคุณค่า อันจะสร้างความสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ สุดท้าย จะช่วยให้คุณรู้สึกว่าได้ใช้เงินอย่าง “คุ้มค่าความรวย”

นี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งในชุด กฎทองแห่งความสําเร็จของชีวิต ที่ ริชาร์ด เทมพลาร์ ได้มอบ
ใหก้บัคณุ ซ่ึงก็เหมือนกับเลม่อื่นๆ คอื มนักลายเป็นหนงัสอืที่สรา้งปรากฎการณร์ะดับโลก ด้วย
การติดอันดับขายดีในร้านหนังสือต่างๆ ทัว่โลก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะบรรดานักอ่านต่าง
ก็ไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่ เป็นหนงัสอืที่เตม็เป่ียมดว้ยคาํแนะนาํอนัทรงคุณค่า  สามารถทาํได้จรงิ  และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ชนิดทันตาเห็น

ถ้าคณุเป็นคนหนึ่งที่อยากมเีงินมากข้ึน และมากขึน้ มฐีานะความเป็นอยู่ที่มัน่คง มัง่คัง่ มคีวาม
สุขอย่างแท้จริงและยัง่ยืน ก็อย่ารีรอให้เสียเวลาครับ หยิบ “ปิดประตูใส่หน้าความจน” มาอ่าน
เสียแต่บัดนี้เลย

กฎทองแหงความสําเร็จของชีวิต ปดประตูใสหนาความจน
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